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หนนังสสือดาเนนียล
บทนนน: หนนังสสือดาเนนียลถสือวว่าเปป็นหนนังสสือทนีที่มนีเนสืนื้อหาเยอะทนีที่สสุดในหมมผว่ มผู้พยากรณณ์นผู้อย หรสือ
ไมว่กป็มนีเนสืนื้อหานผู้อยทนีที่สสุดในหมมว่ผพมผู้ ยากรณณ์ใหญว่ มนันเปป็นหนนังสสือทนีมที่ นีเนสืนื้อหาหลนักสองประการ: (1)
อสุปนนิสนัยฝว่ายวนิญญาณของชายชสืที่อดาเนนียลและเหลว่าสหายของเขา และ (2) คคาพยากรณณ์ตว่างๆทนีที่
พระเจผู้าประทานใหผู้เกนีที่ยวกนับหลายสนิที่งทนีที่จะเกนิดขขนื้น ดาเนนียลเปป็นหนขงที่ ในผมผู้ยงนิที่ ใหญว่ฝว่ายวนิญญาณใน
พระคนัมภนีรแณ์ ละเปป็นแบบอยว่างอนันแสนวนิเศษสคาหรนับครนิสเตนียนจนถขงวนันนนีนื้ คคาพยากรณณ์ตว่างๆใน
หนนังสสือดาเนนียลไมว่เพนียงกลว่าวถขงประวนัตนิศาสตรณ์สมนัยพระคนัมภนีรณ์เดนิมของชนชาตนิอนิสราเอลเทว่านนันื้น
แตว่ยงนั กลว่าวถขงอนาคตดผู้วย คคาพยากรณณ์ในหนนังสสือดาเนนียลกคาหนดขอบเขตสคาหรนับเรสือที่ งอวสาน
กาลสว่วนใหญว่ในพระคนัมภนีรณ์ (การศขกษาเกนีที่ยวกนับสนิที่งตว่างๆทนีที่จะเกนิดขขนื้นในยสุคสสุดทผู้าย) มนันใหผู้โครง
รว่างแบบครอบคลสุมทนีที่สสุดของคคาพยากรณณ์ทงนันื้ หมดในพระคนัมภนีรณ์
หนนังสสือดาเนนียลถมกเขนียนขขนื้นหลนังจากการแบว่งออกเปป็นสองอาณาจนักร คสือ อนิสราเอลและยม
ดาหณ์ อนันทนีที่จรนิงแลผู้วอาณาจนักรฝว่ายเหนสือคสืออนิสราเอลไมว่มอนี ยมว่อนีกตว่อไปแลผู้วในตอนนนันื้น ดาเนนียลอยมว่
ในกลสุมว่ คนยนิวทนีที่ถมกกวาดตผู้อนไปยนังบาบนิโลนในประมาณปนี 605 กว่อน ค.ศ. โดยกองทนัพบาบนิโลนทนีที่
มนีชนัยชนะ มนันเปป็นธรรมเนนียมปฏนิบตนั นิของชาวบาบนิโลนทนีที่จะพยายามใหผู้พวกคนหนสุว่มหนัวดนีในหมมว่
เชลยมาเปป็นสว่วนหนขงที่ ของชนชาตนิของพวกเขาเอง พวกเขาทคาเชว่นนนีนื้โดยมนีจดสุ ประสงคณ์สอง
ประการ ประการแรกคสือเพสือที่ ปลมกฝนังวนัฒนธรรมและการปกครองแบบบาบนิโลนเขผู้าไปในตนัวเชลย
เหลว่านนันื้น และประการทนีที่สองคสือ เพสือที่ ตนักตวงประโยชนณ์จากพวกเชลยทนีมที่ นีสตนิปนัญญาเฉลนียวฉลาด
ดนังนนันื้น ดาเนนียลและคนหนสุมว่ คนอสืนที่ ๆจากยมดาหณ์ไดผู้ถมกกวาดตผู้อนไปยนังบาบนิโลน ดาเนนียลใชผู้ชนีวนิตทนีที่
เหลสือของตนทนีที่นนนัที่ เขาเขนียนโดยกนินเวลา 70 กวว่าปนีจากบาบนิโลน (นนันที่ แปลวว่าเขาเปป็นชายชราแลผู้ว
ตอนเขนียนจบ) เขาไดผู้เหป็นไมว่เพนียงเนบมคนัดเนสซารณ์ผมผู้เกรนียงไกรและเบลชนัสซารณ์ทายาทของเขา
ครอบครองอาณาจนักรเทว่านนันื้น แตว่ยนังไดผู้เหป็นการพนิชนิตอาณาจนักรโดยคนมนีเดนียและเปอรณ์เซนียดผู้วย
หนนังสสือเลว่มนนีนื้เรนิมที่ ตผู้นในกรสุงเยรมซาเลป็มในประมาณปนี 605 กว่อน ค.ศ. และสนินื้นสสุดในบาบนิโลนในอนีก

ประมาณ 70 ปนีตว่อมา ในชว่วงเวลานนันื้น บาบนิโลนเปป็นมหาอคานาจของโลก ทนังนื้ ทางทหารและทาง
วนัฒนธรรม พระเจผู้าทรงใชผู้บาบนิโลนเพสืที่อตนีสอนประชาชนของพระองคณ์คสือ ยมดาหณ์ เพราะใจทนีที่กลนับ
สนัตยณ์และดสืนื้อดผู้านของพวกเขา อาณาจนักรในอนิสราเอลไมว่ไดผู้ถมกทคาใหผู้กลนับคสืนสมว่สภาพเดนิมอนีกเลยจน
ทสุกวนันนนีนื้
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 1: ดาเนนียลตอนเปป็นวนัยรสุนว่ พบวว่าตนัวเองเปป็นนนักโทษเชลยสงครามทนีที่
ถมกกวาดตผู้อนไปยนังบาบนิโลนซขที่งเปป็นประเทศตว่างแดน ดาเนนียลเกนิดในชนชนันนื้ ขสุนนาง หากไมว่ไดผู้
เปป็นหนขงที่ ในเชสืนื้อพระวงศณ์ของยมดาหณ์กป็ตาม เขาถมกกวาดตผู้อนไปยนังบาบนิโลนในชว่วงปนีทนีที่สนีที่ของเยโฮ
ยาคนิม นอกจากคนอสืที่นๆแลผู้ว เขามนีสหายสามคนซขงที่ มนีชสืที่อเปป็นภาษายนิววว่า ฮานนันยาหณ์ มนิชาเอล และ
อาซารนิยาหณ์ รนัฐบาลบาบนิโลนตนันื้งใจทนีจที่ ะอบรมบว่มนนิสนัยพวกเขาเพสืที่อทคาหนผู้าทนีที่รนับราชการในอนาคต
ใหผู้กนับพวกบาบนิโลน ดผู้วยเหตสุนนีนื้ ขผู้าราชการของบาบนิโลนทนีถที่ มกแตว่งตนันื้งใหผู้ดมแลพวกเขาจขงนคาอาหาร
และเครสือที่ งดสืมที่ แหว่งทผู้องพระโรงของบาบนิโลนมาใหผู้พวกเขา แนว่นอนวว่านนีที่รวมถขงเนสืนื้อหมมและเหลผู้า
สสุราซขที่งฝว่าฝสืนบนัญญนัตนิของโมเสสดผู้วย ดาเนนียลและเหลว่าสหายของเขาตผู้องตนัดสนินใจเรสือที่ งพสืนนื้ ๆนนีนื้
อยว่างรวดเรป็ว
ดนล 1:1-2

ในปปีทปีที่สามของรรัชกาลเยโฮยาคคิมกษรัตรคิยขย์ องยยดาหย์ เนบยคดรั เนส

ซารย์กษรัตรคิยย์ของบาบคิโลนเสดด็จมายรังกรรงเยรยซาเลด็ม และทรงลล้อมเมมืองไวล้ ปนีทนีที่สามของเยโฮยาคธิม
คสือประมาณปนี 606 กตอน ค.ศ. ดนังทนีที่ใหข้รายละเอนียดไวข้ใน 2 พงศาวดาร 36:5-8 บาบธิโลนภายใตข้การ
นทาของเนบบูคดนั เนสซารรมาลข้อมกรรุงเยรบูซาเลล็ม การลข้อมนนัรนกธินเวลาประมาณหนนที่งปนี
2 และองคย์พระผยเล้ ปด็นเจล้าทรงมอบเยโฮยาคคิมกษรัตรคิยย์ของยยดาหย์ไวล้ในหรัตถย์ของพระองคย์
ทท่าน พรล้อมทรัทั้งเครมืที่องใชล้บางชคิทั้นแหท่งพระนคิเวศของพระเจล้า และพระองคย์ทท่านกด็นนาของเหลท่านรัทั้น
มายรังแผท่นดคินชคินารย์มายรังนคิเวศแหท่งพระของพระองคย์ทท่าน และทรงบรรจรเครมืที่องใชล้เหลท่านรัทั้นไวล้ใน
คลรังของพระของพระองคย์ทท่าน การลตมสลายของกรรุงเยรบูซาเลล็มโดยนทรามสือของเนบบูคนัดเนสซารรเปล็น
สธิที่งทนีที่เกธิดจากพระเจข้าโดยตรง อนันทนีจที่ รธิงแลข้วพระเจข้ากทาลนังทรงตนีสอนยบูดาหรเพราะความบาปของ

พวกเขา ดข้วยเหตรุนร นี ชาวบาบธิโลนจนงปลข้นสดมภรพระวธิหารทนีที่กรรุงเยรบูซาเลล็ม แมข้มธิไดข้ททาลายมนันใน
การบรุกเขข้าไปในกรรุงเยรบูซาเลล็มครนัรงแรกของพวกเขากล็ตาม พวกเขาจนงนทาภาชนะบางสต วนทนีที่ใชข้ใน
การนมนัสการ (แนตนอนวตาททาจากทองคทา) กลนับไปยนังบาบธิโลน ทนีที่นนันที่ ภาชนะเหลตานนัรนถบูกใสต ไวข้ใน
วธิหารของพระเบล พระของบาบธิโลน ชสืที่อชนินารณ์ มนีความหมายตรงตนัววตา ‘แผตนดธินแหตงแมตนร ทาสอง
สาย’ แผตนดธินเคลเดนีย ซนที่งเปล็นหนัวใจของบาบธิโลน ตนัรงอยบูรต ะหวตางแมตนร ทาไทกรธิสและแมตนร ทายบูเฟรตธิส
จรธิงๆ ชสืที่อนนีรเปล็นคทาเหมสือนทนีที่ใชข้เรนียกบาบธิโลนเหมสือนกนับทนีที่โคลอมเบนีย อเมรธิกา และสหรนัฐลข้วนเปล็น
คทาเหมสือนทนีที่ใชข้เรนียกโดยทนัวที่ ไปทนัรงสธิรน
ดนล 1:3-4

แลล้วกษรัตรคิยนย์ รัทั้นกด็ทรงบรัญชาใหล้อรัชเปนรัสหรัวหนล้าขรันทปีของพระองคย์

ทท่าน ใหล้นนาคนอคิสราเอลบางคน ทรัทั้งเชมืทั้อพระวงศย์และเชมืทั้อสายของเจล้านาย หลนังจากเขข้ายนดกรรุง
เยรบูซาเลล็มไดข้แลข้ว เนบบูคนัดเนสซารรยนังสนังที่ ใหข้หนัวหนข้าขนันทนี นนันที่ คสือชายคนหนนที่งทนีที่ชสืที่อวตาอนัชเปนนัส พา
พวกคนหนรุตมทนีที่เปล็นเชสืรอพระวงศรหรสือมนีชาตธิตระกบูลดนีกลนับมายนังบาบธิโลนดข้วย เพราะวตาอนัชเปนนัสเปล็น
ขนันทนีและถบูกแตตงตนัรงใหข้ดบูแลพวกคนหนรุตมเหลตานนีรจากยบูดาหร เราจนงอาจเกธิดคทาถามขนรนมาวตาคนหนรุตม
เหลตานนีรทนีที่ถบูกมอบใหข้อยบูภต ายใตข้การดบูแลของเขาถบูกททาใหข้เปล็นขนันทนีเชตนกนันหรสือไมต เทตาทนีที่เหล็น ดาเนนียล
ไมตเคยแตตงงาน
4 พวกหนรท่มๆทปีที่ปราศจากตนาหนคิ มปีรย ปรท่างงามและเชปีที่ยวชาญในสรรพปรัญญา กอปรดล้วย
ความรยล้และเขล้าใจในสรรพวคิทยา กรับสามารถทปีที่จะรรับราชการในพระราชวรังและทรงใหล้สอนวคิชา
และภาษาของคนเคลเดปียใหล้เขาทรัทั้งหลาย คนบาบธิโลนมนีนโยบายในการพาคนหนรุตมรบูปงามและหนัว
ดนีทนีที่สรุดทนีที่เปล็นเชสืรอพระวงศรของแผตนดธินตตางๆทนีที่ถบูกพธิชธิตมายนังเคลเดนีย ในการททาเชตนนนัรน พวกเขากล็
อบรมสนังที่ สอนคนหนรุตมเหลตานนัรนในวธิถนีและคตานธิยมตตางๆของบาบธิโลนและพวกเขาชตวยระงนับการ
ลรุกฮสือขนรนตตอตข้านการปกครองของตนอนีกดข้วย เชตนเดนียวกนับทนีที่โมเสสไดข้รนับการอบรมสนังที่ สอนใน
วธิชาการตตางๆของคนอนียธิปตร ดาเนนียลกล็ไดข้รนับการอบรมสนังที่ สอนในวธิชาการของคนเคลเดนียเชตนกนัน
คนเคลเดนียแสวงหาคนหนรุตมทนีที่มรนี บูปรต างหนข้าตาดนีและมนีสตธิปนัญญาเฉลนียวฉลาด พวกเขาหวนังวตาจะ
สรข้างขนรนบนรากฐานทนีที่ไดข้ถบูกปลบูกฝนังแลข้วในตนัวคนหนรุตมเหลตานนีร คทาทนีที่แปลวตา วคิชา (เซเฟอรณ์) มนีความ

หมายตรงตนัววตา ‘หนนังสสือตตางๆ’ ดาเนนียลและเพสืที่อนๆจะตข้องเรนียนรบูไข้ มตเพนียงภาษาของคนบาบธิโลน
เทตานนัรน (ซนที่งนตาจะเปล็นภาษาอาราเมค) แตตตข้องเรนียนรบูปข้ ระวนัตธิศาสตรรและปรนัชญาของบาบธิโลนดข้วย
ดนล 1:5

กษรัตรคิยย์ทรงใหล้นนาอาหารสย งซซที่งกษรัตรคิยเย์ สวย และเหลล้าองรท่นซซที่ง

พระองคย์ทท่านดมืที่มใหล้แกท่เขาเหลท่านรัทั้นตามกนาหนดทรกวรัน ทรงใหล้เขาทรัทั้งหลายรรับการเลปีทั้ยงดยอยยท่สามปปี
เมมืที่อครบกนาหนดเวลานรัทั้นแลล้วทรงใหล้เขารรับใชล้ตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยย์ พอไปถนงในบาบธิโลน กษนัตรธิยร
กล็สงนัที่ ใหข้ดาเนนียลและเหลตาสหายของเขาไดข้รนับสตวนอาหารประจทาวนันจากอาหารและเหลข้าองรุตนทนีที่ตน
ดสืมที่ พวกเขาตข้องททาเชตนนนีรเปล็นเวลาสามปนี คนบาบธิโลนอาจคธิดวตาโดยการรนับประทานอาหารของ
กษนัตรธิยร คนหนรุตมเหลตานนีรกจล็ ะมนีพนัฒนาการดนีขร นนทนัรงในดข้านรต างกายและสตธิปนัญญา คทาทนีที่แปลวตา
อาหาร (พนัธบนัก) หมายถนงอาหารอนันโอชะ จากบรธิบททนีที่ตามมา เหล็นไดข้ชนัดวตานนีที่หมายถนงอาหารตตางๆ
ทนีพที่ วกยธิวทนีที่เครต งครนัดถสือวตาเปล็นมลทธิน ซนที่งรวมถนงชธิรนสต วนตตางๆของเนสืรอหมบู เบคอน และแฮม
เปล็นตข้น คทาทนีที่แปลวตา เลปีทั้ยงดย (กาดนัล) มนีความหมายวตา ‘ททาใหข้ยงธิที่ ใหญตหรสือมนีอทานาจ’ คนบาบธิโลนคธิด
วตาพวกตนกทาลนังใหข้อาหาร ‘เพสือที่ สรุขภาพ’ แกตดาเนนียลและเหลตาสหายเพสืที่อปรนับปรรุงรต างกายและสตธิ
ปนัญญาของพวกเขา
ดนล 1:6-7

ในบรรดาคนยยดาหย์นรัทั้นมปีดาเนปียล ฮานรันยาหย์ มคิชาเอล และอาซารคิ

ยาหย์ บรุคคลสทาคนัญแตตละคนในเรสืที่องราวทนีจที่ ะกลตาวนนีรลข้วนมนีชสืที่อทนีอที่ ข้างอธิงถนงพระเจข้าทนัรงสธิรน ดาเนนียล มนี
ความหมายตรงตนัววตา ‘พระเจข้าทรงเปล็นผบูพข้ ธิพากษาของขข้าพเจข้า’ ฮานนันยาหณ์ มนีความหมายตรงตนัววตา
‘พระเจข้าทรงโปรดปราน (หรสืออวยพร)’ มนิชาเอลมนีความหมายตรงตนัววตา ‘ผบูข้ทนีที่เปล็นเหมสือนพระเจข้า’
หรสืออาจกลตาวไดข้วาต ‘ตามพระฉายาของพระเจข้า’ และอาซารนิยาหณ์ มนีความหมายตรงตนัววตา ‘พระเย
โฮวาหรทรงชตวยเหลสือ’ หรสืออาจเปล็น ‘พระเยโฮวาหรทรงเปล็นความอรุปถนัมภรของขข้าพเจข้า’ มนันนตาทนงที่
ตรงทนีที่วาต ชสืที่อฮนีบรบูสมนัยโบราณไมตเพนียงเอามาจากพระคนัมภนีรรเทตานนัรน แตตยนังมรุตงเนข้นในการสรรเสรธิญ
พระเจข้าดข้วย แมข้แตตในยบูดาหรทนีที่ละทธิรงความจรธิงสมนัยนนัรน บางคนในพวกชนชนัรนสบูงยนังตนัรงชสืที่อบรุตร
หลานของตนพรข้อมกนับสรรเสรธิญพระเจข้าดข้วย นนีที่สสืที่อถนงตข้นตระกบูลทนีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า
ของชายหนรุตมสนีที่คนนนีร และดนังทนีที่จะแสดงใหข้เหล็นตตอไป พวกเขาดทาเนธินชนีวธิตสมชสืที่อของตนจรธิงๆ

7 และทท่านหรัวหนล้าขรันทปีจซงตรัทั้งชมืที่อใหล้ใหมท่ ดาเนปียลนรันทั้ ใหล้เรปียกวท่าเบลเทชรัสซารย์ ฮานรันยาหย์
เรปียกวท่าชรัดรรัค มคิชาเอลเรปียกวท่าเมชาค และอาซารคิยาหย์เรปียกวท่าเอเบดเนโก คนบาบธิโลนเปลนีที่ยนชสืที่อยธิว
ของพวกเขาซนที่งอข้างอธิงถนงพระเจข้าในหลายความหมายและใหข้ชสืที่อตตางชาตธิแกตพวกเขาซนที่งลข้วนอข้างอธิง
ถนงพระตตางดข้าวของตน ดาเนนียลถบูกเปลนีที่ยนชสืที่อเปล็น เบลเทชนัสซารณ์ ซนที่งมนีความหมายวตา ‘เหรนัญญธิก
ของพระเบล’ หรสือผบูข้ดบูแลรนักษาทรนัพยรสมบนัตขธิ องพระเบล ฮานนันยาหรถบูกเปลนีที่ยนชสืที่อเปล็น ชนัดรนัค ซนที่งมนี
ความหมายวตา ‘ผบูข้สสืที่อสารของกษนัตรธิยร’ หรสือ ‘ผบูข้สสืที่อสารของพระอาทธิตยร’ มธิชาเอลถบูกเปลนีที่ยนชสืที่อเปล็น
เมชาค ซนที่งมนีความหมายวตา ‘แขกของชนัค’ โดยอนันหลนังนนีรคอสื พระองครหนนที่งของคนบาบธิโลน สรุดทข้าย
อาซารธิยาหรถบูกเปลนีที่ยนชสืที่อเปล็น เอเบดเนโก ซนที่งมนีความหมายวตา ‘ผบูรข้ นับใชข้ของเนโบ’ โดยอนันหลนังนนีรคสือ
พระอนีกองครของคนบาบธิโลน คนหนรุตมชาวยธิวทนีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าทนัรงสนีที่คนนนีรคงเซล็งนตาดบู
กนับการตข้องถบูกเรนียกดข้วยชสืที่อของพระตตางดข้าว กระนนัรนดนังทนีขที่ ข้อความจะแสดงใหข้เหล็น ชสืที่อพระ
ตตางดข้าวเหลตานนีรอาจททาใหข้พวกเขามรุตงมนันที่ มากยธิงที่ ขนรนทนีจที่ ะสนัตยรซสืที่อตตอพระเยโฮวาหรตตอไป
ดนล 1:8

แตท่ดาเนปียลตรัทั้งใจไวล้วท่าจะไมท่กระทนาตรัวใหล้เปด็นมลทคินดล้วยอาหารสย ง

ของกษรัตรคิยย์ หรมือดล้วยเหลล้าองรท่นซซที่งพระองคย์ดมืที่ม เพราะฉะนรันทั้ เขาจซงขอหรัวหนล้าขรันทปีใหล้ยอมเขาทปีที่
ไมท่กระทนาตรัวใหล้เปด็นมลทคิน นตาทนที่งจรธิงๆทนีที่ดาเนนียลและเหลตาสหายของเขามนีอรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณ
เชตนนนัรน เราตข้องระลนกวตาพวกเขาเปล็นเพนียงวนัยรรุตนทนีที่ตข้องจากบข้านมาไกลและอยบูไต กลจากอธิทธธิพลทาง
ศาสนาของพวกยธิวโดยตรง เทตาทนีที่เปล็นไปไดข้พวกเขาทราบดนีวาต ตนจะไมตไดข้เหล็นแผตนดธินเกธิดของตน
อนีก พวกเขาไดข้อรุปนธิสยนั และความเชสืที่อมนันที่ เชตนนนัรนมาจากไหน แนตนอนวตาจากการอบรมสนังที่ สอนทนีที่
พวกเขาไดข้รนับจากบธิดามารดาของพวกเขา เหล็นไดข้ชนัดวตาพวกเขามนีพรสืนฐานทนีที่ดนีในพระราชบนัญญนัตธิ
ของโมเสส มนันสะทข้อนใหข้เหล็นถนงความเสมอตข้นเสมอปลายและอรุปนธิสนัยของครอบครนัวของพวก
เขากตอนพวกเขาถบูกกวาดตข้อนมา
คทาทนีแที่ ปลวตา ตรัทั้งใจ (ซมวมณ์ ) มตนีความหมายดข้วยวตา 'มรุตงมนันที่ ' ดาเนนียลมรุตงมนันที่ ทนีที่จะไมตททาใหข้ตนัวเอง
เปล็นมลทธิน แมข้วาต อาหารประจทาวนันทนีที่เขาไดข้รนับปนันสต วนจากกษนัตรธิยรมนีเนสืรอสนัตวรจากสนัตวรมลทธินทนัรง
หลาย เชตน หมบู แฮม หรสือเบคอน (ไมตตข้องพบูดถนงสรุราเมรนัยทนีที่มาพรข้อมกนับพวกมนันดข้วย) ดาเนนียลกล็มตงรุ
มนันที่ ทนีที่จะไมตททาใหข้ตนัวเปล็นมลทธิน เขาตนัรงใจวตาจะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าในฐานะทนีที่เขาเปล็นยธิวทนีที่

เครต งครนัด มนีการบตงชนีรทนีที่ชดนั เจนถนงความมรุตงมนันที่ ทนีที่วาต ดาเนนียลตข้องททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องและรนักษาตนัวใหข้
บรธิสรุทธธิธ และดนังทนีที่เราจะไดข้เหล็น พระเจข้าทรงปบูนบทาเหนล็จและอวยพระพรชายหนรุตมทนีที่ซสืที่อตรงผบูข้นร นี
อยตางอรุดม หลนังจากไดข้ตรนังใจแลข้ววตาจะไมตยอมรนับประทานอาหารมลทธินทนีที่ถบูกนทามาตนัรงตตอหนข้าเขา
ใหข้เราสนังเกตวตาดาเนนียลมนีปฏธิกธิรยธิ าอยตางไรตตอเรสือที่ งนนีร ดาเนนียลไมตไดข้แสดงอาการดบูหมธิที่นเหยนียดหยาม
ผบูข้ทนีที่มอนี ทานาจเหนสือกวตาเขาเลย เขาไมตไดข้เรนียกรข้องสธิทธธิธของตนหรสือขบูต เขากลนับขอทางเลสือกอสืที่นแทน
ดาเนนียลใหข้ความเคารพตตออทานาจทนีที่ปกครองเหนสือเขา แมข้วาต เขาไมตเหล็นดข้วยกนับมนันกล็ตาม
เขาไมตไดข้แสดงอาการจองหอง ดสืรอดข้าน หรสือหยาบคายแตตอยตางใด เขาเปนีที่ยมดข้วยความเคารพและ
ใชข้คทาขอ ตตอมาในหนนังสสือเลตมนนีร ดาเนนียลถบูกบรรยายวตามนีวธิญญาณเลธิศ (ดบู ดาเนนียล 5:12 และ 6:3)
วธิญญาณเลธิศทนีที่วาต นนัรนปรากฏชนัดในดาเนนียลหนรุตมแลข้ว
ดนล 1:9-10

และพระเจล้าทรงใหล้หรัวหนล้าขรันทปีชอบและสมเพชดาเนปียล โปรด

สนังเกตวตาพระเจข้าทรงปกปข้องดาเนนียลโดยททาใหข้เขาไดข้รนับความนนับหนข้าถสือตาในสายตาของ
หนัวหนข้าขนันทนี สตวนหนนที่งกล็เปล็นเพราะความเคารพและยทาเกรงของดาเนนียล แตตทสนีที่ ทาคนัญยธิงที่ กวตานนัรนคสือ
เพราะวตาพระเจข้าทรงจนัดแจงใหข้เปล็นไปเชตนนนัรน คนเราไมตมนีทางผธิดพลาดจากการททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้อง
10 และหรัวหนล้าขรันทปีจซงกลท่าวแกท่ดาเนปียลวท่า "ขล้าเกรงวท่ากษรัตรคิยเย์ จล้านายของขล้าผยทล้ รง
กนาหนดอาหารและเครมือที่ งดมืที่มของเจล้า ทอดพระเนตรเหด็นวท่า พวกเจล้ามปีหนล้าซย บซปีดกวท่าบรรดาคน
หนรท่มๆอายรรท่นร ราวคราวเดปียวกรัน เจล้ากด็จะกระทนาใหล้ศปีรษะของขล้าเขล้าสยอท่ รันตรายเพราะกษรัตรคิยย์ "
อนัชเปนนัสหนัวหนข้าขนันทนีอยบูใต ตข้สธิทธธิอทานาจของเนบบูคดนั เนสซารร เขาแคตปฏธิบนัตธิตามคทาสนังที่
เทตานนัรน บนัดนนีรเขาเผชธิญกนับคทาปฏธิเสธแบบใหข้เกนียรตธิและจรธิงใจของดาเนนียลทนีมที่ นีตตอคทาสนังที่ ของกษนัตรธิยร
หนัวหนข้าขนันทนีจงน หวาดกลนัวเกนีที่ยวกนับชะตากรรมของตนัวเอง เหล็นไดข้ชนัดวตาอนัชเปนนัสเชสืที่อวตาดาเนนียลและ
เพสือที่ นๆจะไดข้รนับประโยชนรจากการรนับประทานอาหารโอชะและสรุราของกษนัตรธิยร และมนักเปล็นเชตน
นนีรเสมอทนีที่ชาวโลกเชสืที่อคทาโกหกของพญามาร โดยการปฏธิเสธทนีที่จะรนับประทานอาหารของกษนัตรธิยร
อนัชเปนนัสกลนัววตาคนหนรุตมทนีที่เขาดบูแลจะมนีหนข้าตาซบูบซนีดเมสืที่อพวกเขาไปยสืนอยบูตต ตอหนข้ากษนัตรธิยรในอนีก
สามปนีใหข้หลนัง เขาจนงกลนัววตาตนัวเองจะเปล็นอนันตราย

ดนล 1:11-13

แลล้วดาเนปียลจซงกลท่าวแกท่มหาดเลด็กผยล้ทปีที่หรัวหนล้าขรันทปีกนาหนดใหล้ด ยแล

ดาเนปียล ฮานรันยาหย์ มคิชาเอล และอาซารคิยาหย์ วท่า เหล็นไดข้ชนัดวตาอนัชเปนนัสไดข้ตรนังมหาดเลล็กใหข้ดบูแลดา
เนนียลกนับเพสืที่อนๆโดยเขามนีชสืที่อวตาเมลซารร เมสืที่อไดข้ยนธิ คทาบตนของอนัชเปนนัสทนีที่หมายเหตรุไวข้ดข้านบน ดา
เนนียลจนงยสืนที่ ขข้อเสนอทางเลสือกแกตเมลซารร
12 "ขอทท่านจงทดลองผยล้รรับใชล้ของทท่านสรักสคิบวรัน ขอใหล้เขานนาผรักมาใหล้เรากคินและนนทั้ามาใหล้
เราดมืที่ม ดาเนนียลและเพสืที่อนๆแสดงออกถนงความเชสืที่ออนันยธิงที่ ใหญต แทนทนีที่จะรนับประทานอาหารของบา
บธิโลนซนที่งเปล็นการผธิดบนัญญนัตธิทนีที่ยวธิ จะรนับประทาน พวกเขากลนับขอผนัก พวกเขาเสนอทนีที่จะกธินแตตผนัก
และนทราเปล็นเวลาสธิบวนัน นนีที่เทตากนับวตาพวกเขากทาลนังทดสอบพระเจข้า กลตาวอนีกนนัยหนนงที่ พวกเขาวางใจ
พระเจข้าวตาจะทรงใหข้เกนียรตธิพวกเขาและอวยพรพวกเขาทนีที่ททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้อง และพระเจข้ากล็ทรงททาเชตน
นนัรนจรธิงๆ โดยความเชสืที่อพวกเขาเชสืที่อวตาโดยการรนับประทานผนักแทนอาหารของกษนัตรธิยร (ซนที่งเปล็น
มลทธินในทางพธิธนี) และเหลข้าของกษนัตรธิยร พระเจข้าจะใหข้เกนียรตธิพวกเขา นนีที่ไมตจทาเปล็นตข้องหมายความ
วตาการรนับประทานอาหารแบบมนังสวธิรนัตธิเปล็นหนทางทนีที่ดนีตตอสรุขภาพมากกวตา แมข้วาต มนันไมตสตงผลเสนีย
ตตอสรุขภาพอยตางแนตนอนกล็ตาม แนตนอนวตาพวกเขาไมตยอมรนับประทานเนสืรอสนัตวรทนีที่มลทธิน แตตความ
จรธิงทนีที่ยงธิที่ ใหญตกวตากล็คสือ การททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องโดยความเชสืที่อและวางใจพระเจข้าวตาจะทรงอวยพร ดาเนนีย
ลจนงทข้าทายเมลซารรใหข้ยอมใชข้ทางเลสือกนนีรเปล็นเวลาสธิบวนัน จากนนัรนคตอยทดสอบพวกเขา นนันที่ คสือ “ขอ
ทตานจงทดลองผบูข้รนับใชข้ของทตาน”
13 แลล้วใหล้ทท่านตรวจดยหนล้าตาของเราทรัทั้งหลายเบมืทั้องหนล้าทท่านและตรวจดยหนล้าตาของ
บรรดาอนรชนผยรล้ รับประทานอาหารสย งของกษรัตรคิยย์ และเมมืที่อทท่านเหด็นอยท่างไรแลล้วจงกระทนาแกท่ผล้รย รับ
ใชล้ของทท่านอยท่างนรัทั้นเถคิด" บททดสอบทนีที่ดาเนนียลเสนอนนัรนไมตมอนี ะไรซนับซข้อน ขอใหข้เขาและ
เพสือที่ นๆทนัรงสามคนรนับประทานแตตผนักเปล็นเวลาสธิบวนัน จากนนัรน จงเปรนียบเทนียบสนีที่คนนนีรกบนั คนอสืนที่ ๆทนีที่
เหลสือทนีที่รบนั ประทานอาหารของกษนัตรธิยร (นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาคนหนรุตมชาวยธิวคนอสืนที่ ๆไมตมนีอรุปนธิสนัยและ
ความเชสืที่อมนันที่ ทนีที่จะปฏธิเสธอาหารของบาบธิโลน เหล็นไดข้ชดนั วตาพวกเขาเตล็มใจทนีที่จะออมชอมความเชสืที่อ
มนันที่ เพสืที่อทนีที่จะเขข้ากนับคนบาบธิโลนไดข้) นอกจากนนีร ดาเนนียลยนังเสนอบททดสอบทนีที่เรนียบงตายอนีกดข้วย
ลองตรวจดบูผวธิ พรรณใบหนข้าของทนัรงสนีที่คนนนีรทนีที่รนับประทานแตตผนักโดยเปรนียบเทนียบกนับคนเหลตานนัรนทนีที่

กธินอาหารของกษนัตรธิยร หลนังจากสธิบวนัน จงตนัดสธินใจโดยอธิงจากสธิที่งทนีที่ ทตานไดข้เหล็นจรธิงๆ อนีกครนัรงทนีที่บท
เรนียนตรงนนีรไมตใชตการเปล็นมนังสวธิรนัตธิเมสืที่อเทนียบกนับการรนับประทานเนสืรอสนัตวร แตตบทเรนียนจากเรสืที่องนนีรคสือ
เรสือที่ งของคนหนรุตมสนีที่คนทนีที่เตล็มใจทนีที่จะยนดมนันที่ ในจรุดยสืนโดยความเชสืที่อ เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า
และททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องตตอพระพนักตรรพระเจข้า พระเจข้าจะทรงใหข้เกนียรตธิความเชสืที่อมนันที่ เชตนนนัรนเสมอ
ดนล 1:14-16

เขากด็ยอมทนาตามคนเหลท่านรัทั้นในเรมืที่องนปีทั้และทดลองเขาอยยท่สคิบวรัน

เมสือที่ ถบูกเสนอเรสืที่องงตายๆเชตนนนัรน เมลซารรจนงยอมททาตาม เขาอนรุญาตใหข้ดาเนนียลและเพสืที่อนๆทนัรงสาม
ททาการทดสอบนนีรตตอไปเปล็นเวลาสธิบวนัน
15 เมมืที่อครบสคิบวรันแลล้วหนล้าตาของคนเหลท่านรัทั้นดปีกวท่า และเนมืทั้อหนรังกด็อล้วนทล้วนสมบยรณย์กวท่า
บรรดาอนรชนทปีที่รรับประทานอาหารสย งของกษรัตรคิยย์ พอสธิรนสธิบวนันนนัรน ผธิวพรรณของดาเนนียลและ
เพสือที่ นๆกล็ผรุดผตองกวตาและรต างกายของพวกเขากล็ดบูมนีนร ทามนีนวลและเตตงตนงมากกวตา พวกเชลยยธิวคน
อสืนที่ ๆทนีที่เหลสือทนียที่ อมททาตามแบบแผนของชาวโลกและออมชอมความเชสืที่อมนันที่ ของตนกล็ดบูดข้อยกวตา
เมสือที่ เทนียบกนันแลข้ว อนีกครนัรงทนีที่พระเจข้าทรงใหข้เกนียรตธิคนเหลตานนัรนทนีที่โดยความเชสืที่อไดข้เชสืที่อฟนังพระวจนะ
ของพระองครและททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้อง พระเจข้าจนงประทานเกนียรตธิแกตดาเนนียลและเพสืที่อนๆของเขา
16 ดรังนรัทั้นมหาดเลด็กจซงนนาอาหารสย งสท่วนของเขาทรัทั้งหลายและเหลล้าองรท่นซซที่งเขาทรัทั้งหลาย
ควรจะไดล้ดมืที่มนรัทั้นไปเสปีย และใหล้ผรักแกท่เขา เมลซารร ผบูข้เปล็นมหาดเลล็กทนีที่ดบูแลดาเนนียลและเพสืที่อนๆจนง
ละเวข้นพวกเขาจากการรนับประทานอาหารและเหลข้าของกษนัตรธิยรและอนรุญาตใหข้พวกเขารนับ
ประทานแตตผนักและนทราไดข้ เหล็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาททาเชตนนนัรนตธิดตตอกนันตลอดระยะเวลาสามปนีทนีที่พวก
เขาตข้องเตรนียมตนัวใหข้พรข้อมทนีที่จะเขข้าเฝข้าเนบบูคนัดเนสซารร
ดนล 1:17

ฝท่ายอนรชนทรัทั้งสปีที่คนนปีทั้ พระเจล้าทรงประทานสรรพวคิทยา และความ

ชนานาญในเรมืที่องวคิชาทรัทั้งปวงและปรัญญา และดาเนปียลเขล้าใจในนคิมคิตและความฝรันทรกประการ ดาเนนีย
ลและเพสืที่อนๆไดข้ทดสอบพระเจข้าแลข้ว โดยความเชสืที่อพวกเขาไดข้เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าใน
สต วนทนีที่เกนีที่ยวขข้องกนับพวกเขา โดยความเชสืที่อพวกเขาไดข้กระททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องแลข้ว ดข้วยเหตรุนร นีพระเจข้าจนง

ประทาน (1) สรรพวธิทยา, (2) ความชทานาญในเรสืที่องวธิชาทนัรงปวง, (3) ปนัญญาและแกตดาเนนียล (4)
พระเจข้าประทานความเขข้าใจในนธิมธิตและความฝนันทรุกประการ
พระเจข้าทรงอวยพรเหลตาผบูข้รนับใชข้หนรุตมทนีที่เชสืที่อฟนังของพระองครดข้วยความคธิดทนีที่เฉนียบแหลม
ความเฉลนียวฉลาดในระดนับทนีที่สบูงผธิดปกตธิ พระองครยงนั ประทานสตธิปนัญญาใหข้แกตพวกเขาดข้วย อาหาร
ทนีพที่ วกเขารนับประทานประกอบกนับความเชสืที่อฟนังของพวกเขาทนีที่มตนี ตอพระเจข้าสต งผลเปล็นความคธิดทนีที่
เฉนียบแหลม นอกจากนนีร พระเจข้ายนังประทานใหข้ดาเนนียลผบูข้นทาของกลรุตมมนีความเขข้าใจเปล็นพธิเศษใน
เรสือที่ งนธิมธิตและความฝนันดข้วย พระเจข้ากทาลนังทรงกระททากธิจเพราะพระองครทรงมนีพนนั ธกธิจพธิเศษ
สทาหรนับดาเนนียลในอนาคต
ดนล 1:18-20

พอสคินทั้ กนาหนดเวลาทปีที่กษรัตรคิยย์ทรงบรัญชาใหล้นนาเขาทรัทั้งหลายเขล้าเฝล้า

หรัวหนล้าขรันทปีจซงนนาเขาทรัทั้งหลายเขล้ามาเฝล้าเนบยครัดเนสซารย์ เมสือที่ ชตวงเวลาสามปนีทนีที่กาท หนดไวข้สรธินสรุดลง
อนัชเปนนัสกล็พาตนัวดาเนนียลและเพสืที่อนๆทนัรงสามคนของเขาไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรเนบบูคนัดเนสซารร
19 และกษรัตรคิยกย์ ด็ทรงสรัมภาษณย์เขา ในบรรดาอนรชนเหลท่านรัทั้นไมท่พบสรักคนหนซที่งทปีที่เหมมือน
ดาเนปียล ฮานรันยาหย์ มคิชาเอลและอาซารคิยาหย์ เพราะฉะนรันทั้ เขาจซงไดล้รรับใชล้ตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยย์
เหล็นไดข้ชดนั วตา พวกเชลยหนรุตมชาวยธิวทนีที่เหลสือกล็ถบูกนทาตนัวไปเขข้าเฝข้าเนบบูคนัดเนสซารรเชตนกนัน อยตางไร
กล็ตาม ดาเนนียลและเพสืที่อนๆกล็หาใครเปรนียบไดข้เลย เมสืที่อกษนัตรธิยรไดข้สมนั ภาษณรพวกเขา (นนันที่ คสือ ครุยกนับ
พวกเขา ถามคทาถามพวกเขา และฟนังพวกเขา) มนันกล็เหล็นไดข้ชดนั วตาพวกเขาเฉลนียวฉลาดเหลสือจะ
กลตาวเมสืที่อเทนียบกนับพวกเพสืที่อนๆทนีที่ถบูกจนับมาเปล็นเชลยดข้วยกนัน ยธิงที่ ไปกวตานนัรน พระเจข้าทรงททาใหข้พวก
เขามนีรบูปลนักษณรภายนอกทนีงที่ ดงามกวตาพวกเพสืที่อนๆทนีที่รนับประทานอาหารของบาบธิโลนอนีกดข้วย พวก
เขาไดข้ใหข้เกนียรตธิพระเจข้าโดยหลนีกเลนีที่ยงอาหารทนีที่เปล็นมลทธินและเครสือที่ งดสืมที่ ของคนบาบธิโลน โดย
ความเชสืที่อพวกเขาไดข้เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าในสต วนทนีที่เกนีที่ยวขข้องกนับพวกเขา พระเจข้าประทาน
เกนียรตธิและอวยพรพวกเขาเปล็นการตอบแทน มนันปรากฏชนัดใหข้ทรุกคนไดข้เหล็น
20 ในบรรดาเรมืที่องราวอรันเกปีที่ยวกรับปรัญญาและความเขล้าใจ ซซที่งกษรัตรคิยย์ตรรัสถามเขาทรัทั้งหลาย
ทรงเหด็นวท่าเขาทรัทั้งหลายดปีกวท่าพวกโหร และพวกหมอดย ซซงที่ อยยใท่ นอาณาจรักรทรัทั้งสคิทั้นของพระองคย์สบคิ

เทท่า นตาสนใจตรงทนีที่วาต พวกเขาดนีกวตาเพสืที่อนๆในบรรดาเรสืที่องราวอนันเกนีที่ยวกนับปนัญญาและความเขข้าใจ
อนันทนีที่จรธิงแลข้ว เนบบูคนัดเนสซารรพบวตาพวกเขาดนีกวตา “พวกโหรและพวกหมอดบู” อาชนีพทนีที่เกธิดใน
อาณาจนักรของเขาถนงสธิบเทตา วลนีหลนังนนีรเปล็นพยานถนงลนักษณะเฉพาะตนัวของการนนับถสือพระตตางดข้าว
และแมข้กระทนังที่ ศาสตรรเรข้นลนับของวนัฒนธรรมบาบธิโลน
คทาทนีแที่ ปลวตา พวกโหร (ชารทม) มนีความหมายตรงตนัววตา 'ผบูข้ททานาย, นนักเลตนกล หรสือนนัก
ดาราศาสตรร' มนันยนังมนีความหมายดข้วยวตา 'ผบูข้ทนีที่มคนี วามรบูข้ในศาสตรรเรข้นลนับ' คทาทนีที่แปลวตา พวกหมอดย
(อนัชชนัพ) หมายถนง 'พวกหมอพราย, คนปลรุกผนี, นนักดาราศาสตรร, หมอเสนตหร หรสือคนไลตผ'นี คนเหลตา
นนัรนเปล็นทนีที่ปรนกษาของกษนัตรธิยรเนบบูคนัดเนสซารร โลกในสมนัยนนัรนและในปนัจจรุบนันถบูกบงการโดยพญา
มาร มนันปรากฏชนัดแจข้งและเปธิดเผยในสมนัยนนัรน แมข้วาต มนันอาจหลบๆซตอนๆในทรุกวนันนนีรมากกวตา
กล็ตาม บทเรนียนทนีที่ชดนั เจนของดาเนนียลบททนีที่ 1 กล็คสือวตา พระเจข้าจะทรงอวยพรคนเหลตานนัรนเปล็นพธิเศษ
ทนีที่เชสืที่อฟนังพระองครและททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องโดยความเชสืที่อ ดบู เพลงสดรุดนี 5:12
ดนล 1:21

และดาเนปียลกด็ไดล้รรับราชการเรมืที่อยมาจนปปีแรกแหท่งรรัชกาลกษรัตรคิยย์

ไซรรัส เนบบูคนัดเนสซารรลข้อมกรรุงเยรบูซาเลล็มในประมาณปนี 606 กตอน ค.ศ. การกวาดตข้อนยบูดาหรไป
เปล็นเชลยครนัรงแรกเรธิที่มขนรนในปนีถนัดมาคสือ 605 กตอน ค.ศ. ไซรนัสขนรนครองราชยรในปนี 534 กตอน ค.ศ.
และดาเนนียลมนีชนีวธิตอยบูอต ยตางนข้อยกล็นานขนาดนนัรน ในปนีแรกของไซรนัสมนีราชโองการครนัรงแรกทนีที่
อนรุญาตใหข้เอสราและคนอสืที่นๆกลนับไปสรข้างพระวธิหารขนรนใหมต ดบู เอสรา 1:1 มนันสทาคนัญตรงทนีวที่ าต ดา
เนนียลซนที่งเปล็นหนนที่งในคนทนีที่ถบูกกวาดตข้อนมายนังบาบธิโลนพวกแรกมนีชนีวธิตอยบูจต นไดข้เหล็นการสธิรนสรุดลง
ของการถบูกกวาดตข้อนไปเปล็นเชลย
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 2: ในบททนีที่สองนนีนื้ ความฝนันของเนบมคนัดเนสซารณ์ถมกนคาเสนอในขผู้อ
1-13 มนันถมกเปนิดเผยแกว่ดาเนนียลในขผู้อ 14-23 ดาเนนียลถมกพาไปเขผู้าเฝผู้ากษนัตรนิยณ์ในขผู้อ 24-30 ดาเนนียล
แกผู้ความฝนันนนันนื้ ในขผู้อ 31-45 และเกนียรตนิถมกใหผู้แกว่ดาเนนียลและเพสืที่อนๆในขผู้อ 46-49

ดนล 2:1-3

ในปปีทปีที่สองแหท่งรรัชกาลเนบยครัดเนสซารย์ เนบยครัดเนสซารย์ทรงพระ

สร บนคิ พระทรัยของพระองคย์กทด็ รงเปด็นทรกขย์ บรรทมไมท่หลรับ ดบูเหมสือนเกธิดความยรุงต ยากเลล็กนข้อยเกนีที่ยว
กนับลทาดนับเวลาตามพระคนัมภนีรร เนบบูคดนั เนสซารรไดข้ลข้อมเยรบูซาเลล็มไวข้ในปนีแรกของการครองราชยร
ของเขาตามทนีที่เยเรมนียร 25:1 ไดข้กลตาวไวข้ เวลาผตานไปอยตางนข้อยหนนที่งปนีในการลข้อมนนัรน หลนังจากไปถนง
ในบาบธิโลน เวลาผตานไปสามปนีกตอนทนีที่ดาเนนียลถบูกพาตนัวไปเขข้าเฝข้าเนบบูคนัดเนสซารร ดบู ดาเนนียล 2:18
อยตางไรกล็ตาม ตรงนนีรเนบบูคนัดเนสซารรมคนี วามฝนันทนีรที่ บกวนจธิตใจในปนีทนีที่สองแหตงการครองราชยรของ
เขา Jamieson, Fausset และ Brown เสนอคทาตอบดนังนนีร “ทางออกของปนัญหานนีรกคล็ สือวตา เนบบูคนัดเนส
ซารรตอนแรกครอบครองในฐานะผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของนาโบโพลนัสซารรบธิดาของเขา ซนที่งบทแรก
อข้างอธิงถนงชตวงเวลานนัรน (ดาเนนียล 1:1) ขณะทนีที่ ‘ปนีทนีที่สอง’ ในบททนีที่สองนนีรนบนั ตนัรงแตตการไดข้ครอบครอง
แตตเพนียงผบูข้เดนียวของเขา” ดนังนนัรน ในปนีทสนีที่ องของการไดข้ครอบครองแตตเพนียงผบูข้เดนียวของเขา พระเจข้า
ประทานความฝนันทนีรที่ บกวนจธิตใจมากๆแกตเขาซนที่งททาใหข้เขาตสืที่นขนรนมากลางดนก เพราะลนักษณะเฉพาะ
ตนัวทนีที่เนข้นศาสตรรเรข้นลนับของวนัฒนธรรมบาบธิโลน พวกเขาจนงเนข้นทนีคที่ วามหมายของความฝนัน
2 แลล้วกษรัตรคิยย์จซงทรงบรัญชาใหล้มปีหมายเรปียกพวกโหร พวกหมอดย พวกนรักวคิทยาคม และ
คนเคลเดปียเขล้าทยลกษรัตรคิยใย์ หล้รล้เย รมืที่องพระสร บคิน เขาทรัทั้งหลายกด็เขล้ามาเฝล้ากษรัตรคิยย์ ดข้วยเหตรุนร นี เนบบูคนัด
เนสซารรจงน เรนียกตนัวเหลตาทนีที่ปรนกษาของเขา ไดข้แกต พวกโหร พวกหมอดบู พวกนนักวธิทยาคม และคน
เคลเดนีย มนีการกลตาวสนัรนๆถนงพวกโหรและพวกหมอดบูใน 1:20 พวกนนักวธิทยาคมและคนเคลเดนียถบูก
เสรธิมเขข้ามาตรงนนีร พวกแรกหมายถนงผบูข้ทนีที่ใชข้เวทมนตรรและศาสตรรของพตอมด คนเคลเดนียในบรธิบทนนีร
หมายถนงพวกปรุโรหธิตและนนักวธิทยาคมจากประเทศเคลเดนีย คนเหลตานนีรถบูกพาตนัวไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยร
เนบบูคนัดเนสซารร
3 และกษรัตรคิยย์ตรรัสกรับเขาวท่า "เราไดล้ฝรัน และจคิตใจของเรากด็เปด็นทรกขย์ อยากรยล้วท่าฝรันวท่า
กระไร" เนบบูคนัดเนสซารรซนที่งระแวงเกนีที่ยวกนับความสามารถของพวกตข้มตรุตุ๋นทนีใที่ ชข้ศาสตรรเรข้นลนับทนีที่มา
รวมตนัวกนันนนีรแคตบอกคนเหลตานนัรนวตาตนมนีความฝนันทนีที่รบกวนจธิตใจ

ดนล 2:4-6

แลล้วคนเคลเดปียจซงกราบทยลกษรัตรคิยเย์ ปด็นภาษาอารรัมวท่า "โอ ขล้าแตท่

กษรัตรคิยย์ ขอทรงพระเจรคิญเปด็นนคิตยย์ ขอทรงเลท่าพระสร บคินใหล้แกท่พวกผยรล้ รับใชล้ของพระองคย์ แลล้วเหลท่า
ขล้าพระองคย์จะไดล้ถวายคนาแกล้พระสร บนคิ " พวกสธิบแปดมงกรุฎทนีที่ใชข้ศาสตรรเรข้นลนับทนีมที่ ารวมตนัวกนันซนที่ง
นทาโดยคนเคลเดนียรนีบขอกษนัตรธิยรใหข้บอกความฝนันแกตพวกเขาและพวกเขาจะถวายคทาแกข้ฝนันแกตเขา
ภาษาอารนัมเรนียกไดข้อนีกแบบวตาภาษาซนีเรนีย มนันเปล็นตข้นแบบของภาษาอาราบธิคในปนัจจรุบนัน เหล็นไดข้ชนัด
วตามนันเปล็นภาษาราชการของบาบธิโลน (ตนัรงแตตดาเนนียล 2:4 ไปจนถนงบททนีที่ 8 หนนังสสือดาเนนียลถบูก
เขนียนเปล็นภาษาอาราเมค ซนที่งเปล็นภาษาโบราณของซนีเรนีย มนันจนงเปล็นภาษาเดนียวกนับภาษาเคลเดนีย ซนงที่
เปล็นภาษาราชการของบาบธิโลน ซนที่งคลข้ายกนับภาษาฮนีบรบู แมข้ไมตเหมสือนกนันทรุกอยตางกล็ตาม
5 กษรัตรคิยทย์ รงตอบคนเคลเดปียวท่า "เราจนาความฝรันนรันทั้ ไมท่ไดล้แลล้ว ถล้าเจล้าไมท่ใหล้เรารยล้ความฝรัน
พรล้อมทรัทั้งคนาแกล้ฝรัน เจล้าจะถยกหรัที่นเปด็นชคิทั้นๆ และบล้านเรมือนของเจล้าจะตล้องเปด็นกองขยะ เนบบูคนัดเนส
ซารรแจข้งใหข้ ‘พวกปราชญร’ ของเขาทนีมที่ ารวมตนัวกนันทราบวตาตนไดข้ลสืมความฝนันนนัรนเสนียแลข้ว นนันที่ อาจ
มนีความจรธิงอยบูบต ข้าง นข้อยคนนนักทนีที่จะจทารายละเอนียดของความฝนันทนีที่แปลกๆของตนไดข้หลนังจากตสืที่น
แลข้ว อยตางไรกล็ตาม นนีที่สสืที่อวตาเนบบูคนัดเนสซารรระแวงเกนีที่ยวกนับความสามารถทนีที่แทข้จรธิงของเหลตาทนีที่
ปรนกษาของเขา ดข้วยเหตรุนร นี เขาจนงสนังที่ คนเหลตานนัรนใหข้เลตาความฝนันของเขาใหข้เขาฟนัง หากคนเหลตานนัรน
ททาตามทนีที่สนังที่ ไมตไดข้ เขากล็สนัญญาวตาจะหนันที่ คนเหลตานนัรนเปล็นชธิรนๆและททาบข้านของพวกเขาเปล็นกองขยะ
และกองปรุตุ๋ย
6 แตท่ถล้าเจล้าสนาแดงความฝรันและคนาแกล้ฝนรั ใหล้เรา เจล้าจะไดล้รรับของขวรัญ รางวรัล และ
เกปียรตคิยศใหญท่ยงคิที่ ฉะนรัทั้นจงสนาแดงความฝรันและคนาแกล้ฝนรั ใหล้เรา" อยตางไรกล็ตาม ถข้าพวกสธิบแปดม
งกรุฏทนีที่ใชข้ศาสตรรเรข้นลนับเหลตานนีรสามารถเลตาความฝนันของกษนัตรธิยรไดข้และถวายคทาแกข้ฝนันไดข้อยตางถบูก
ตข้อง เขากล็สนัญญาวตาจะปบูนบทาเหนล็จใหข้พวกเขาอยตางงาม เขาจนงสนังที่ ใหข้คนเหลตานนัรนเลตาความฝนันนนัรน
และใหข้คทาแกข้ฝนัน เหล็นไดข้ชนัดวตาเนบบูคนัดเนสซารรเรธิที่มเหลสืออดแลข้วกนับพวกทนีที่ปรนกษาขนีรโมข้ของเขา
ดนล 2:7-9

เขาทรัทั้งหลายกราบทยลคนารบสองวท่า "ขอกษรัตรคิยเย์ ลท่าพระสร บคินแกท่

พวกผยล้รบรั ใชล้ของพระองคย์ และเหลท่าขล้าพระองคย์จะถวายคนาแกล้พระสร บคิน พระเจล้าขล้า" เราคง

นนกออกถนงความลทาบากใจของทนีปที่ รนกษาเหลตานนีรทนีที่อข้อนวอนกษนัตรธิยรอนีกครนัรงใหข้บอกความฝนันของตน
แกตพวกเขา จากนนัรนพวกเขากล็จะแปลความหมายของความฝนันนนัรนใหข้เขา
8 กษรัตรคิยทย์ รงตอบวท่า "เรารยล้เปด็นแนท่แลล้ววท่า เจล้าพยายามจะถท่วงเวลาไวล้ เพราะเจล้าเหด็นวท่าเรา
จนาความฝรันนรัทั้นไมท่ไดล้แลล้ว คทาตอบของกษนัตรธิยรมคนี วามหมายวตา ‘เรารบูข้แนตวาต พวกเจข้ากทาลนังพยายามซสืรอ
(คสือ ถตวง) เวลาเพราะเหตรุทนีที่วาต เราจทาความฝนันนนัรนไมตไดข้แลข้ว’ คทาทนีที่แปลวตา ถท่วง (เซบนัน) มนีความ
หมายตรงตนัววตา ‘ซสืรอ’
9 แตท่ถล้าเจล้าไมท่ใหล้เรารยล้ความฝรัน กด็มปีคนาตรัดสคินเจล้าอยยท่ขล้อเดปียว เพราะเจล้าทรัทั้งหลายตกลงทปีที่จะ
พยดเทด็จและพยดทรจรคิตตท่อหนล้าเรา จนจะมปีอะไรเปลปีที่ยนแปลงไป เพราะฉะนรัทั้นเจล้าจงบอกความฝรัน
ใหล้แกท่เรา แลล้วเราจซงจะรยล้วท่าเจล้าจะถวายคนาแกล้ความฝรันใหล้เราไดล้ " เนบบูคนัดเนสซารรไมตเกรงใจพวกทนีที่
ปรนกษาของเขาแลข้ว หากพวกเขาไมตยอมบอกความฝนันของเขาแกตเขา กล็มรนี าชโองการเดนียวสทาหรนับ
พวกเขา นนันที่ คสือ ประหารชนีวธิต เราเหล็นชนัดเจนถนงความไมตไวข้วางใจและความหวาดระแวงของ
กษนัตรธิยรทมนีที่ นีตตอพวกนนักตข้มตรุตุ๋นเหลตานนีร เขากลตาวหาคนเหลตานนัรนวตาเตรนียมคทาพบูดโกหกและฉข้อฉลไวข้
เพสือที่ พบูดกนับเขา “จนจะมนีอะไรเปลนียที่ นแปลงไป” กษนัตรธิยรรดบูข้ นีวาต พวกเขาหวนังวตาตนสามารถถตวงเวลา
ไดข้จนกวตา (1) เขาลสืมเรสือที่ งนนีรไปเองและเปลนีที่ยนเรสืที่องครุย
ทนีที่เปล็นลางรข้ายยธิงที่ กวตาคสือ ความหมายทนีที่สสืที่อเปล็นนนัยวตา (2) เขาระแวงวตาคนเหลตานนัรนกทาลนัง
สมคบคธิดกนันเพสือที่ ทนีที่จะลข้มลข้างราชบนัลลนังกรของเขา เขาจนงทนัรงหวาดระแวงและไมตเหล็นใจพวกเขาเลย
อนีกครนัรงทนีเที่ ขาสนังที่ คนเหลตานนัรนใหข้เปธิดเผยความฝนันของเขาเพสืที่อพธิสบูจนรวาต พวกเขาสามารถถวายคทา
แกข้ฝนันทนีที่เหมาะสมไดข้จรธิง
ดนล 2:10-11

คนเคลเดปียจซงกราบทยลตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยย์วท่า "ไมท่มปีบรรรษคนใด

ในพคิภพทปีที่จะสนาแดงเรมืที่องกษรัตรคิยย์ไดล้ เพราะฉะนรันทั้ ไมท่มปีกษรัตรคิยย์ เจล้านายหรมือผยล้ปกครองคนใดไตท่ถาม
สคิงที่ เหลท่านปีทั้จากโหร หรมือหมอดย หรมือคนเคลเดปีย คนเคลเดนียและเหลตาสหายทนีที่หวาดกลนัวจนงทนักทข้วงวตา
ไมตมนีผบูข้ใดบนพสืรนพธิภพทนีที่สามารถททาสธิที่งทนีที่กษนัตรธิยรเรนียกรข้องไดข้ พวกเขาจนงทนักทข้วงวตาไมตมนีผบูข้ครอบ
ครองคนใดเคยขอเรสือที่ งเชตนนนีรจากคนอยตางพวกเขา

11 สคิงที่ ซซที่งกษรัตรคิยตย์ รรัสถามนรัทั้นยากและไมท่มปีผใล้ย ดจะสนาแดงแดท่กษรัตรคิยย์ไดล้นอกจากพระ ผยล้ซงซที่
มคิไดล้อยยท่กบรั มนรษยย์" คทาวตา ยนัคคนิยณ์ร นอกจากแปลวตา ‘หายาก’ แลข้วยนังมนีความหมายดข้วยวตา ‘ยาก’ พวก
เขากลตาวหากษนัตรธิยรวาต ขอสธิที่งทนีที่ยากสรุดๆ เทตาทนีพที่ วกเขารบูข้ ไมตมผนี บูข้ใดกระททาตามคทาขอของเขาไดข้
นอกจากพวกพระ จะวตาไปแลข้วพวกเขากล็พบูดถบูก ไมตมมนี นรุษยรคนใดททาตามทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรขอไดข้
อยตางไรกล็ตาม พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครทนีที่แทข้จรธิงทรงททาไดข้และจะทรงกระททา
ดนล 2:12-13

เพราะเรมืที่องนปีทั้กษรัตรคิยย์จซงทรงกรคิทั้วและเกรปีทั้ยวกราดนรักและรรับสรังที่ ใหล้

ฆท่าพวกนรักปราชญย์ทรัทั้งหมดของบาบคิโลนเสปีย ในปฏธิกธิรธิยาตอบสนองการขนัดขสืนของเหลตาทนีที่ปรนกษา
ของเขา เนบบูคนัดเนสซารรกบล็ นันดาลโทสะและสนังที่ ใหข้ประหารชนีวธิตพวกนนักปราชญรแหตงบาบธิโลนทสุก
คน เขาเหลสืออดกนับพวกเขาทรุกคนแลข้ว เขาถสือวตาพวกเขาทรุกคนเปล็นพวกจอมปลอมและนตาสงสนัย
ในเรสือที่ งความจงรนักภนักดนี
13 เพราะฉะนรันทั้ จซงมปีพระราชกฤษฎปีกาประกาศไปวท่าใหล้ฆาท่ นรักปราชญย์เสปียทรัทั้งหมด เขาจซง
เทปีที่ยวหาดาเนปียลและพรรคพวกเพมืที่อจะฆท่าเสปีย ดนังนนัรนจนงมนีพระราชกฤษฎนีกาออกไปใหข้ประหาร
ชนีวธิต ‘นนักปราชญร’ ทรุกคนแหตงบาบธิโลน ดาเนนียลและสหายทนัรงสามของเขากล็ถบูกรวมอยบูใต นพระราช
กฤษฎนีกานนีรดข้วย
ดนล 2:14-15

แลล้วดาเนปียลกด็ตอบอารปีโอคหรัวหนล้าราชองครรักษย์ผล้ทย ปีที่ออกไปเทปีที่ยว

ฆท่านรักปราชญย์ของบาบคิโลน ดล้วยถล้อยคนาแยบคายและปรปีชาสามารถ อารนีโอค หนัวหนข้าราชองครนักษร
โผลตมาเพสืที่อจนับกรุมดาเนนียลและเพสืที่อนๆ อยตางไรกล็ตาม ดาเนนียลตอบเขาไป “ดข้วยถข้อยคทาแยบคายและ
ปรนีชาสามารถ” นนันที่ คสือ อยตางมนีปญ
นั ญาและรอบคอบ ทนีเที่ หล็นไดข้ชนัดในอรุปนธิสนัยของดาเนนียลคสือ สตธิ
ปนัญญาแหตงการใหข้ความเคารพตตอสธิทธธิอทานาจ คทาพบูดทนีที่อตอนโยนและภาษาทนีที่สรุภาพของเขายนับยนัรงคทา
สนังที่ ประหารชนีวธิตของพวกเจข้าหนข้าทนีที่
15 ทท่านถามอารปีโอคหรัวหนล้าวท่า "ไฉนพระราชกฤษฎปีกาของกษรัตรคิยย์จซงเรท่งรล้อนเลท่า" แลล้ว
อารปีโอคกด็เลท่าเรมืที่องใหล้ดาเนปียลทราบ ดาเนนียลจนงถามอารนีโอควตาเกธิดอะไรขนรน เขาถามวตาเพราะเหตรุใด
พระราชกฤษฎนีกานนัรนถนงเรต งรข้อนยธิงที่ นนัก จากนนัรนอารนีโอคจนงเลตาเรสืที่องราวทนัรงหมดใหข้ดาเนนียลฟนัง

ดนล 2:16-18

แลล้วดาเนปียลกด็เขล้าไปเฝล้าและกราบทยลกษรัตรคิยขย์ อใหล้กนาหนดเวลา

เพมืที่อทท่านจะถวายคนาแกล้พระสร บคินแดท่กษรัตรคิยย์ เหล็นไดข้ชดนั วตาดาเนนียลขอรข้องอารนีโอคใหข้อนรุญาตใหข้เขา
ไดข้เขข้าเฝข้ากษนัตรธิยร และขอกษนัตรธิยรใหข้ทรงใหข้เวลาพวกเขา (เพสืที่ออธธิษฐานเกนีที่ยวกนับเรสืที่องนนีร) และเขาจะ
เปธิดเผยความฝนันนนัรนและตนีความมนันไดข้อยตางถบูกตข้อง เหล็นไดข้ชนัดวตาเนบบูคดนั เนสซารรนนับถสือดาเนนียล
เขาไมตมนีผลประโยชนรทางการเมสืองและเขารบูข้วาต ดาเนนียลเปล็นคนทนีที่ซสืที่อตรงและชอบธรรมในดข้านศนีล
ธรรม ดนังทนีที่ขอข้ ตตอไปจะบตงบอก ดาเนนียลไดข้ตามคทาขอของตน
17 แลล้วดาเนปียลกด็กลรับไปเรมือนของทท่าน และแจล้งเรมืที่องใหล้ฮานรันยาหย์ มคิชาเอล และอาซารคิ
ยาหย์สหายของทท่านฟรัง ดาเนนียลรนีบกลนับไปบข้านและเลตาเรสืที่องนนัรนใหข้เพสืที่อนๆของเขาฟนัง คสือ ฮานนัน
ยาหร มธิชาเอล และอาซารธิยาหร
18 และบอกเขาใหล้ขอพระกรรณาแหท่งพระเจล้าแหท่งฟล้าสวรรคย์เรมืที่องความลซกลรับนปีทั้ เพมืที่อดาเนปีย
ลและสหายของทท่านจะไมท่พคินาศพรล้อมกรับบรรดานรักปราชญย์อมืที่นๆของบาบคิโลน เหล็นไดข้ชดนั วตาดา
เนนียลปรารถนาเวลาเพสืที่อทนีจที่ ะกลนับไปบข้านและอธธิษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงเปธิดเผยความลนับแหตง
ความฝนันของเนบบูคดนั เนสซารรและคทาแกข้ฝนันนนัรน พวกเขายนังมนีแรงจบูงใจเพธิมที่ ดข้วย หากพระเจข้าทรง
กรรุณาจนถนงขนาดตอบคทาอธธิษฐานของพวกเขา พวกเขากล็จะไดข้รนับการไวข้ชวนี ธิต ถข้าหากไมต พวกเขา
กล็จะพธินาศ แนตนอนวตานนันที่ เพธิมที่ ความรข้อนรนและการเกธิดผลใหข้แกตคทาอธธิษฐานของพวกเขา ดบู
ยากอบ 5:16 พวกเขาจนงครุกเขตาลงอธธิษฐาน มนรุษยรไมตเคยอธธิษฐานหนนักไปกวตาตอนทนีที่ผลทนีที่ตามมา
ของมนันนนัรนเรต งดตวนทนีที่สรุด แมข้วาต คทาอธธิษฐานของดาเนนียลและเพสืที่อนๆไมตถบูกบนันทนกไวข้สทาหรนับเรา แตต
แนตนอนวตามนันเปล็นคทาอธธิษฐานทนีที่รข้อนรนและเกธิดผล
ดนล 2:19

ในนคิมคิตกลางคมืนทรงเผยความลซกลรับนรัทั้นแกท่ดาเนปียล แลล้วดาเนปียลกด็

ถวายสาธรการแดท่พระเจล้าแหท่งฟล้าสวรรคย์ พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของผบูข้ชอบธรรม ดบู
สรุภาษธิต 15:8 คสืนนนัรนเอง พระเจข้าทรงเปธิดเผยเรสืที่องราวทนัรงหมดในนธิมธิตหนนที่งแกตดาเนนียล พระองคร
ประทานรายละเอนียดของความฝนันของเนบบูคดนั เนสซารรและคทาแกข้ฝนันนนัรนใหข้แกตดาเนนียล ดข้วยเหตรุนร นี
ดาเนนียลจนงเรธิที่มสรรเสรธิญและถวายสาธรุการแดตพระเจข้าตามทนีที่มนีบนันทนกไวข้ดข้านลตาง

ดนล 2:20-23

ดาเนปียลกลท่าววท่า "สาธรการแดท่พระนามของพระเจล้าเปด็นนคิตยย์สมืบไป

เพราะปรัญญาและฤทธานรภาพเปด็นของพระองคย์ เมสืที่อพระเจข้าทรงตอบคทาอธธิษฐานของดาเนนียล ดา
เนนียลกล็ตอบสนองดข้วยคทาสรรเสรธิญมากมายแดตพระองคร เขาถวายสาธรุการแดตพระนามของพระเจข้า
เสมอไปเปล็นนธิตยร เพราะวตาพระเจข้าทรงเปล็นแหลตงแหตงสตธิปนัญญาและฤทธานรุภาพ
21 พระองคย์ทรงเปลปีที่ยนวาระและฤดยกาล พระองคย์ทรงถอดกษรัตรคิยแย์ ละทรงตรัทั้งกษรัตรคิยย์ขนซทั้
ใหมท่ พระองคย์ทรงประทานปรัญญาแกท่นรักปราชญย์ และทรงประทานความรยล้แกท่ผ ล้ทย ปีที่มปีความเขล้าใจ
พระเจข้าเองทรงเปล็นผบูข้เปลนีที่ยนแปลงไมตเพนียงฤดบูกาลตตางๆของปนีเทตานนัรน แตตยนังนทามาซนที่งวาระและ
ฤดบูกาลแหตงความรรุตงเรสืองและความยากลทาบากดข้วย นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงอยบูเต หนสือกธิจการทนัรง
สธิรนของมนรุษยร พระองครทรงตนัรงผบูข้ครองครองบนบนัลลนังกรและถอดคนเหลตานนัรนไดข้ตามพระประสงคร
พระองครประทานสตธิปนัญญาเพธิที่มเตธิมใหข้แกตคนเหลตานนัรนทนีมที่ นีสตธิปนัญญาอยบูแต ลข้วและเพธิที่มพบูนความรบูข้
ของคนเหลตานนัรนทนีที่มคนี วามเขข้าใจอยบูแต ลข้ว กลตาวสนัรนๆคสือ พระเจข้าทรงสามารถและประทานสตธิ
ปนัญญาและความรบูข้จรธิงๆ ดบู ยากอบ 1:5 ทนัรงสธิรนขนรนอยบูกต บนั อทานาจสธิทธธิธขาดของพระองคร
22 พระองคย์ทรงเผยสคิที่งทปีที่ลซกซซทั้งและลปีทั้ลรับ พระองคย์ทรงทราบสคิที่งทปีที่อยยท่ในความมมืด และ
ความสวท่างกด็อยยท่กบรั พระองคย์ ดาเนนียลกลตาวจากประสบการณรโดยตรง พระเจข้าเพธิงที่ เปธิดเผยใหข้เขา
ทราบถนงรายละเอนียดทนีที่ลนกซนรงและลนกลนับของความฝนันของเนบบูคนัดเนสซารร นอกจากนนีร ความทรง
สนัพพนัญญบูของพระเจข้ายนังถบูกนทาเสนออยตางชนัดเจนอนีกดข้วย พระองครทรงทราบความลนับดทามสืดทนีที่สรุด
ของจธิตใจมนรุษยร พระองครทรงทราบวตาเกธิดอะไรขนรนภายใตข้การเคลสือบคลรุมของความมสืด อนันทนีที่จรธิง
พระองครทรงเปล็นความสวตาง แหลตงแหตงความสวตาง และความสวตางอยบูกต บนั พระองคร ดบู ยอหรน 1:79, 3:19, 8:12, 9:5 และ 12:35,46 ดาเนนียลประกาศถนงสงตาราศนีและความสวตางของพระบธิดาผบูข้สถธิต
ในสวรรครเหมสือนกนับทนีพที่ ระเยซบูทรงกระททาในอนีกหลายศตวรรษตตอมา
23 โอ พระเจล้าแหท่งบรรพบรรรษของขล้าพระองคย์ ขล้าพระองคย์ขออนรโมทนาและสรรเสรคิญ
พระองคย์ ผยล้ทรงประทานปรัญญาและกนาลรังแกท่ขล้าพระองคย์ สคิงที่ นรัทั้นทปีที่พวกขล้าพระองคย์ท ยลขอ พระองคย์
กด็ทรงใหล้ขล้าพระองคย์รล้แย ลล้ว เพราะพระองคย์ไดล้ทรงสนาแดงเรมืที่องของกษรัตรคิยใย์ หล้แจล้งแกท่พวกขล้า

พระองคย์" เขากลตาวปธิดทข้ายคทาสรรเสรธิญของตนโดยขอบพระครุณพระเจข้าและสรรเสรธิญพระเจข้า
คทาขอบพระครุณและคทาสรรเสรธิญบางครนัรงกล็เหมสือนเปล็นสธิที่งเดนียวกนัน พระเจข้าไดข้ทรงตอบคทาอธธิษฐาน
ของเขาแลข้วและดาเนนียลกล็ขอบพระครุณพระเจข้าทนีที่ทรงททาเชตนนนัรน พระเจข้าไดข้ประทานสตธิปนัญญาแกต
เขาเพสือที่ ทนีที่จะทราบและเขข้าใจความฝนันของเนบบูคนัดเนสซารรดนังทนีพที่ วกเขาไดข้ทบูลขอไป พระเจข้าไดข้ทรง
เปธิดเผยไมตเพนียงรายละเอนียดของความฝนันของกษนัตรธิยรเทตานนัรนแตตรวมถนงคทาแกข้ฝนันดข้วย เหตรุฉะนนัรน ดา
เนนียลจนงขอบพระครุณและสรรเสรธิญพระเจข้าเดนีดี๋ยวนนัรนเลย บทเรนียนหนนงที่ จนถนงวนันนนีรกคล็ อสื การ
ขอบพระครุณและสรรเสรธิญพระเจข้าเมสืที่อพระองครทรงตอบคทาอธธิษฐานของเรา
ดนล 2:24-25

แลล้วดาเนปียลกด็เขล้าไปหาอารปีโอคผยล้ซงซที่ กษรัตรคิยแย์ ตท่งตรัทั้งใหล้ฆท่านรัก

ปราชญย์แหท่งบาบคิโลน ทท่านไดล้เขล้าไปและกลท่าวแกท่อารปีโอควท่าดรังนปีทั้ "ขออยท่าฆท่านรักปราชญย์แหท่งบาบคิ
โลน ขอโปรดนนาตรัวขล้าพเจล้าเขล้าไปเฝล้ากษรัตรคิยย์ และขล้าพเจล้าจะถวายคนาแกล้ฝนรั แกท่กษรัตรคิยย์ " หลนังจาก
ไดข้รนับความฝนันและคทาแกข้ฝนันแลข้ว ดาเนนียลจนงรนีบไปยนังหข้องของอารนีโอค หนัวหนข้าราชองครนักษรและ
ขอใหข้เขาไมตฆตานนักปราชญรแหตงบาบธิโลนสนักคนเดนียว เขาพรข้อมแลข้วทนีที่จะไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรและ
อธธิบายความฝนันของเขาใหข้เขาฟนัง
25 แลล้วอารปีโอคกด็รบปี นนาตรัวดาเนปียลเขล้าเฝล้ากษรัตรคิยย์ และกราบทยลพระองคย์วท่า "ขล้าพระองคย์
ไดล้พบชายคนหนซที่งในหมยท่พวกทปีที่ถยกกวาดเปด็นเชลยมาจากยยดาหย์ ชายผยนล้ ปีทั้จะใหล้กษรัตรคิยย์ทรงรยล้คนาแกล้
พระสร บนคิ ไดล้" อารนีโอคจนงรนีบไปเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยรและแจข้งใหข้เขาทราบวตาเชลยคนหนนที่งแหตงยบูดาหร
กทาลนังจะมาอธธิบายความฝนันของกษนัตรธิยรใหข้กษนัตรธิยรทราบ อาจเปล็นไดข้วาต อารนีโอคไมตทราบถนงคทาขอ
สต วนตนัวของดาเนนียลทนีขที่ อเวลาใน 2:16 หรสืออาจเปล็นไดข้วาต เขาแคตอยากททาตนัวใหข้เปล็นทนีที่ชอบพระทนัย
กษนัตรธิยโร ดยบอกเปล็นนนัยวตาเขาเองไดข้พบคนหนนงที่ ทนีที่สามารถแกข้ความฝนันใหข้กษนัตรธิยรไดข้ อยตางหลนังนตา
จะใชตมากกวตา
ดนล 2:26-29

กษรัตรคิยย์จซงตรรัสแกท่ดาเนปียลผยล้ชอมืที่ วท่าเบลเทชรัสซารย์วท่า "เจล้าสามารถทปีที่

จะใหล้เรารยล้ถงซ ความฝรันทปีที่เราไดล้ฝรันนรัทั้นและคนาแกล้ไดล้หรมือ " เมสืที่อถบูกนทาตนัวมาเขข้าเฝข้าเนบบูคนัดเนสซารรอนีก

ครนัรง กษนัตรธิยรกถล็ ามวตาดาเนนียลสามารถททาใหข้ตนทราบถนง (1) ความฝนันนนัรน และ (2) คทาแกข้ฝนันไดข้หรสือ
ไมต
27 ดาเนปียลกราบทยลตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยวย์ ท่า "ไมท่มปีนรักปราชญย์ หรมือหมอดย หรมือโหร หรมือ
หมอดยฤกษย์ยามสนาแดงความลซกลรับซซที่งกษรัตรคิยย์ไตท่ถามแดท่พระองคย์ไดล้ เมสืที่อไดข้ยสืนอยบูตต ตอหนข้าชายทนีที่
ทรงอทานาจมากทนีที่สรุดในโลกสมนัยนนัรน ดาเนนียลกล็กลตาวชนัดเจนวตาพวกนนักปราชญรทนีที่นนับถสือพระ
ตตางดข้าว หมอดบู โหร หมอดบูฤกษรยามแหตงบาบธิโลนไมตสามารถเปธิดเผยแกตกษนัตรธิยรตามทนีที่เขาขอไดข้
28 แตท่มปีพระเจล้าองคย์หนซที่งในฟล้าสวรรคย์ผทล้ย รงเผยความลซกลรับทรัทั้งหลาย และพระองคย์ทรงใหล้
กษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์รถล้ย ซงสคิที่งซซที่งจะบรังเกคิดขซทั้นในวารภายหลรัง พระสร บคินของพระองคย์และนคิมคิตทปีที่
ผรดขซทั้นในพระเศปียรของพระองคย์บนพระแทท่นนรัทั้นเปด็นดรังนปีทั้ พระเจล้าขล้า ดาเนนียลไมตเอาหนข้าเลย
สทาหรนับการทรงสทาแดงทนีที่เขากทาลนังจะเผย เขากลนับไมตยอมพลาดโอกาสทนีที่จะถวายสงตาราศนีแดต
พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครและเปล็นพยานเกนีที่ยวกนับพระองคร พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครและพระองครผบูข้เดนียว
เทตานนัรนจะทรงเปธิดเผยแกตเนบบูคนัดเนสซารรถนงความฝนันของเขาและความหมายของมนัน ดาเนนียลยนัง
กลตาวชนัดเจนดข้วยวตาความฝนันทนีที่กาท ลนังจะถบูกเปธิดเผยนนัรนเปล็นการทรงสทาแดงเกนีที่ยวกนับอวสานกาล นนันที่
คสือ คทาพยากรณรถนงสธิที่งตตางๆทนีที่จะเกธิดขนรน ดนังนนัรน หนนที่งในโครงรต างทนีที่ยธิงที่ ใหญตของคทาสอนเรสือที่ งอวสาน
กาลจนงกทาลนังจะถบูกเปธิดเผย
29 โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขณะเมมืที่อพระองคย์บรรทมอยยบท่ นพระแทท่น พระดนารคิในเรมืที่องซซที่งจะ
บรังเกคิดมาภายหลรังไดล้ผรดขซทั้น และพระองคย์นรัทั้นผยทล้ รงเผยความลซกลรับกด็ทรงใหล้พระองคย์รล้ถย ซงสคิที่งทปีที่จะ
บรังเกคิดมา ดาเนนียลแจข้งใหข้กษนัตรธิยรทราบอยตางสนัรนๆวตาพระเจข้าไดข้ทรงแสดงใหข้เขาเหล็นสธิที่งทนีพที่ ระองคร
กทาลนังจะเปธิดเผยขณะทนีที่กษนัตรธิยรอยบูบต นเตนียง นอกจากนนีร ทรุกเรสืที่องทนีที่พระเจข้าจะทรงเปธิดเผยแกตเนบบูคนัด
เนสซารรกจล็ ะเกธิดขนรนจรธิงดข้วย
ดนล 2:30

ฝท่ายขล้าพระองคย์ ซซที่งทรงเผยความลซกลรับนปีทั้แกท่ขาล้ พระองคย์นรัทั้น มคิใชท่

เพราะขล้าพระองคย์มปีปรัญญามากกวท่าผยล้มปีชปีวคิตทรัทั้งหลาย แตท่เพมืที่อกษรัตรคิยย์จะทรงรยล้คนาแกล้พระสร บคิน และ
เพมืที่อพระองคย์จะทรงรยล้พระดนารคิในพระทรัยของพระองคย์ ดาเนนียลกลตาวชนัดเจนแกตกษนัตรธิยรวาต สธิที่งทนีที่เขา

กทาลนังจะเปธิดเผยนนัรนไมตไดข้มาจากตนัวเขาเอง ดาเนนียลแจข้งใหข้ทราบวตาเขาไมตไดข้มสนี ตธิปนัญญามากกวตา
คนอสืที่นๆ ความซสืที่อตรง ความอตอนสรุภาพและความถตอมตนัวอยตางแทข้จรธิงของเขากล็เปล็นเรสืที่องนตาชสืที่นใจ
สธิที่งทนีที่กาท ลนังจะถบูกเปธิดเผยกล็เพสืที่อจรุดประสงครทนีที่วาต คทาแกข้ฝนันนนัรนจะไดข้เปล็นทนีที่ทราบตตอกษนัตรธิยร ดข้วยความ
ชตวยเหลสือของพระเจข้าดาเนนียลกทาลนังจะเปธิดเผยใหข้กษนัตรธิยรทราบถนงความคธิดและความฝนันของ
กษนัตรธิยรเอง แมข้วาต เขาไดข้ลสืมไปแลข้วหรสือจทาไมตไดข้แลข้ว ดาเนนียลกล็จะฟสืร นความทรงจทาของเขาดข้วย
ความชตวยเหลสือของพระเจข้า
ดข้านลตางนนีรคสือ ภาพรวมและโครงรต างของความฝนันของเนบบูคนัดเนสซารรและคทาแกข้ฝนันนนัรน
ของดาเนนียล
นคิมคิตนรัทั้นเอง: (ดาเนนียล 2:31-35)
เนบบูคนัดเนสซารรเหล็นปฏธิมากรขนาดใหญตในความฝนันของตน คทาวตา นว่ากลนัว มนีความหมายวตา
นตาหวาดกลนัวหรสือนตาตะลนงพรนงเพรธิด
1. ปฏธิมากรนนัรนเอง
เศนียรของปฏธิมากรนนัรนททาดข้วยทองคทา
แขนททาดข้วยเงธิน
ทข้องและโคนขาททาดข้วยทองเหลสือง
ขาททาดข้วยเหลล็ก
เทข้าบางสต วนเปล็นเหลล็กและบางสต วนเปล็นดธิน
2. “หธินกข้อนหนนที่งถบูกตนัดออกมามธิใชตดข้วยมสือ” กระทบปฏธิมากรนนัรนและททาใหข้มนันแตกเปล็น
ชธิรนๆ
3. เศษทนีที่เหลสือของปฏธิมากรนนัรนถบูกททาลายและถบูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป

4. หธินกข้อนนนัรนกลายเปล็นภบูเขาใหญตและเตล็มทนัรงพธิภพ
คนาแกล้ฝนรั นรันทั้ : (ดาเนนียล 2:36-45)
1. เศนียรของปฏธิมากรนนัรนจรธิงๆแลข้วคสือ เนบบูคนัดเนสซารรและจนักรวรรดธิบาบธิโลน (ดาเนนียล
2:37-38)
2. สต วนตตอไป (เงธินซนที่งดข้อยกวตาทองคทา) คสือ จนักรวรรดธิถนัดไปทนีจที่ ะผงาดขนรนและ “ปกครอง
อยบูทต นัวที่ พธิภพ” ประวนัตธิศาสตรรแสดงใหข้เหล็นวตานนีที่คอสื จนักรวรรดธิมนีเดนียเปอรรเซนีย (ดาเนนียล 2:39)
3. สต วนตตอไป (ทองเหลสืองซนที่งดข้อยกวตาอนันกตอนหนข้าเสนียอนีก) จะเปล็นจนักรวรรดธิหนนที่งทนีจที่ ะ
ผงาดขนรนและครอบครองทนัวที่ พธิภพ (ดาเนนียล 2:39) ประวนัตธิศาสตรรแสดงใหข้เหล็นอนีกครนัรงวตานนีที่คอสื
จนักรวรรดธิกรนีก
4. สต วนทนีที่สนีที่ของปฏธิมากรนนีรแสดงถนงอาณาจนักรทนีที่สนีที่ซนที่งจะแขล็งแกรต งเหมสือนเหลล็ก แตตเทข้าเหลล็ก
ของมนันทนีที่ปนดข้วยดธินกล็แสดงถนงการแบตงอาณาจนักรนนีรออกเปล็นสองสตวน และรบูปแบบสรุดทข้ายของ
จนักรวรรดธินร นีสตวนหนนที่งจะแขล็งแกรต ง แตตกอล็ ตอนแอดข้วยในขณะเดนียวกนัน อนันทนีจที่ รธิงแลข้วรบูปแบบสรุดทข้าย
ของมนันจะมนีการแบตงออกเปล็นสธิบสต วนและไมตมเนี อกภาพมากนนัก (ดาเนนียล 2:40-43)
5. เมสือที่ ถนงเวลาของกษนัตรธิยรสธิบองครสรุดทข้ายนนัรนพระเจข้าจะทรงสถาปนาอาณาจนักรหนนที่งขนรนซนงที่
จะไมตมนีวนนั ถบูกททาลายเลย และอาณาจนักรนนีรจะททาลายจรุดสบูงสรุดของอาณาจนักรทนัรงหลายของมนรุษยร
อาณาจนักรแหตงสวรรครนร นีจะยนังที่ ยสืนอยบูตต ลอดไปเปล็นนธิตยร หธินทนีที่ถบูกตนัดออกมธิใชตดวข้ ยมสือแสดงถนง
ครุณภาพทนีที่เหนสือธรรมชาตธิของอาณาจนักรสรุดทข้ายนนีร
ดนล 2:31

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ พระองคย์ทอดพระเนตร และดยเถคิด มปีปฏคิมากร

ขนาดใหญท่ ปฏคิมากรนปีทั้ใหญท่และสร กใสยคิงที่ นรัก ตรัทั้งอยยตท่ ท่อเบมืทั้องพระพรักตรย์พระองคย์ และรย ปรท่างกด็นท่า
กลรัว ดาเนนียลเรธิที่มแจข้งใหข้เนบบูคนัดเนสซารรทราบถนงสธิที่งทนีที่เขาเหล็นในความฝนันของเขาทนีละขนัรน ทนีละราย
ละเอนียดอยตางชนัดเจน กษนัตรธิยรไดข้เหล็นปฏธิมากรขนาดใหญตรบูปหนนงที่ (คสือ รบูปปนัรน) ซนที่งสวตางสรุกใสยธิงที่ นนัก

คทาทนีแที่ ปลวตา นท่ากลรัว (เดคนัล) มนีความหมายวตา ‘นตาสะพรนง’ หรสือ ‘ชวนตะลนง’ กลตาวสนัรนๆคสือ รบูปปนัรน
(คสือ ปฏธิมากร) ทนีที่ตร นังตระหงตานนนีรทนีที่เนบบูคดนั เนสซารรเหล็นในความฝนันของตนนตาสะพรนงกลนัวยธิงที่ นนัก
ดนล 2:32-33

เศปียรของปฏคิมากรนปีทั้เปด็นทองคนาเนมืทั้อดปี อกและแขนเปด็นเงคิน ทล้อง

และโคนขาเปด็นทองสรัมฤทธคิธิ์ เศนียรของรบูปปนัรนทนีที่ตร นังตระหงตานนนีรทนีที่ถบูกเหล็นในความฝนันของเนบบูคนัด
เนสซารรททาจากทองคทาเนสืรอดนี อกและแขนของปฏธิมากรนนีรททาจากเงธิน ทข้องและโคนขาของมนันททา
จากทองเหลสือง
33 ขาเปด็นเหลด็ก เทล้าเปด็นเหลด็กปนดคิน ขาของรบูปปนัรน (คสือ ปฏธิมากร) ขนาดใหญตนร นีททาจาก
เหลล็ก สรุดทข้าย เทข้าของมนันททาจากเหลล็กและดธิน ความหมายตรงตนัวกล็คสือ ‘เทข้าของมนันททาจากเหลล็ก
และจากดธิน’ ดนังทนีที่จะปรากฏชนัดเจน มบูลคตาของโลหะเหลตานนัรนลดลงจากสต วนเศนียรลงมา อยตางไร
กล็ตาม ยกเวข้นสต วนเทข้า ความแขล็งแกรต งของโลหะเหลตานนัรนเพธิที่มขนรนจากสต วนเศนียรลงมา ดนังนนัรน รบูป
ปนัรน (หรสือปฏธิมากร) ของนธิมธิตนนีรจนงถบูกบรรยายโดยดาเนนียลใหข้กษนัตรธิยรฟงนั
ดนล 2:34-35

ขณะเมมืที่อพระองคย์ทอดพระเนตร มปีหคินกล้อนหนซที่งถยกตรัดออกมามคิใชท่

ดล้วยมมือ กระทบปฏคิมากรทปีที่เทล้าอรันเปด็นเหลด็กปนดคิน กระทนาใหล้แตกเปด็นชคินทั้ ๆ การทรงสทาแดงความ
ฝนันของเนบบูคดนั เนสซารรบนัดนนีรเรธิที่มดทาเนธินการแลข้ว วลนีสตวนแรกอตานตรงตนัววตา ‘พระองครทอด
พระเนตรเหล็นจนกระทนังที่ มนันเกธิดขนรนจรธิงทนีที่วาต หธินกข้อนหนนงที่ ฯลฯ’ กลตาวอนีกนนัยหนนงที่ เนบบูคนัดเนสซารร
มองดบูปฏธิมากรนนีรสนักระยะหนนที่งในความฝนันของตน จากนนัรนเหตรุการณรสทาคนัญๆกล็เกธิดขนรน หธินขนาด
ใหญตกอข้ นหนนงที่ (เชตนทนีที่ใชข้ในการกตอสรข้างอาคาร) แตต “ถบูกตนัดออกมามธิใชตดวข้ ยมสือ” กล็กระทบ
ปฏธิมากรนนัรนตรงสตวนเทข้าของมนัน ลนักษณะเฉพาะตนัวอนันเหนสือธรรมชาตธิของหนินกข้อนนนีรถบูก
หมายเหตรุไวข้ในการทนีที่มนนั ถบูกตนัดออกมามธิใชตดข้วยมสือ เมสืที่อรวมขข้อพระคนัมภนีรรหลายขข้อเขข้าดข้วยกนัน มนัน
กล็นตาจะแสดงใหข้เหล็นชนัดเจนวตาหธินกข้อนนนีรหาใชตใครอสืที่นใดไมตนอกจากพระเยซบูครธิสตร หธินกข้อนนนีรจนง
ชนรบูปปนัรนนนัรน (คสือ ปฏธิมากร) เขข้าทนีที่เทข้าของมนันซนที่งททาดข้วยเหลล็กและดธินและททาใหข้ททาใหข้เทข้าทนัรงสอง
ปตนปนีร ไป นนีที่สสืที่อเปล็นนนัยวตาสต วนทนีที่เหลสือของปฏธิมากรนนัรนกล็ถลตมลงมา บรธิบททนีที่ตามมากล็กลตาวเรสืที่องนนัรน
ชนัดเจน

35 แลล้วสท่วนเหลด็ก สท่วนดคิน สท่วนทองสรัมฤทธคิธิ์ สท่วนเงคินและสท่วนทองคนา กด็แตกเปด็นชคินทั้ ๆ
พรล้อมกรัน กลายเปด็นเหมมือนแกลบจากลานนวดขล้าวในฤดยรล้อน ลมกด็พรัดพาเอาไป จซงหารท่องรอยไมท่
พบเสปียเลย แตท่กล้อนหคินทปีที่กระทบปฏคิมากรนรัทั้นกลายเปด็นภยเขาใหญท่จนเตด็มพคิภพ ดนังนนัรน ปฏธิมากร
นนัรนซนที่งททาดข้วยทองคทา เงธิน ทองเหลสือง และเหลล็กจนงแตกกระจายเปล็นชธิรนๆ มนันถบูกททาลายอยตาง
ราบคาบเสนียจนมนันกลายเปล็นเหมสือนแกลบทนีที่ลมพนัดกระจายไปจากลานนวดขข้าวในฤดบูรข้อน หลนัง
จากเสรล็จสธิรนทรุกอยตางแลข้ว ไมตมรนี ต องรอยของปฏธิมากรอนันเกรนียงไกรนนีรหลงเหลสืออยบูเต ลย แทนทนีที่
ปฏธิมากรอนันนตาสะพรนงกลนัวนนีรทเนีที่ นบบูคนัดเนสซารรเหล็น หธินเหนสือธรรมชาตธิกอข้ นนนัรนกลายเปล็นภบูเขา
ใหญตทนีที่เตล็มทนัวที่ พธิภพ ความเขข้าใจคทาพยากรณรของพระคนัมภนีรแร บบยตอๆยตอมเผยใหข้เหล็นวตาหธินกข้อนนนีร
คสือพระเยซบูครธิสตร เมสือที่ พระองครเสดล็จกลนับมา พระองครจะทรงททาใหข้ระบบโลกปตนปนีร และสถาปนา
อาณาจนักรของพระองครขร นนซนที่งจะครอบคลรุมไปทนัวที่ พสืรนพธิภพ นนันที่ คสือเรธิที่มปรากฏชนัดเจนในคทาแกข้ฝนันทนีที่
จะตามมา
ดนล 2:36

นปีที่เปด็นพระสร บคิน พระเจล้าขล้า บรัดนปีทั้เหลท่าขล้าพระองคย์ขอกราบทยลคนา

แกล้พระสร บนคิ ตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยย์ หลนังจากไดข้เปธิดเผยความฝนันของเนบบูคนัดเนสซารรใหข้เขาไดข้รบนั
ทราบแลข้ว คราวนนีรดาเนนียลกล็เรธิที่มอธธิบายและตนีความมนันใหข้เขา คทาสรรพนามพหบูพจนร เหลว่าขผู้า
พระองคณ์บตงบอกวตาเพสืที่อนๆของดาเนนียล คสือ ชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโกกล็อยบูทต นีที่นนนัที่ กนับเขาดข้วย
ดนล 2:37-38

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ กษรัตรคิยย์จอมกษรัตรคิยย์ทรัทั้งหลาย ซซงที่ พระเจล้าแหท่งฟล้า

สวรรคย์ไดล้ทรงประทานราชอาณาจรักร อานรภาพ ฤทธคิธิ์เดชและสงท่าราศปี ดนังทนีที่พบเหล็นบตอยในพระ
คนัมภนีรร ขข้อพระคนัมภนีรรยอต มตนีความขข้อพระคนัมภนีรร พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตดาเนนียลวตาเนบบูคนัดเนสซารร
คสือเศนียรทนีที่ททาดข้วยทองคทานนัรน ณ เวลานนัรนในประวนัตธิศาสตรร บาบธิโลนเปล็นมหาอทานาจครอบครอง
โลกแตตเพนียงผบูข้เดนียว นอกจากนนีร จนักรวรรดธิบาบธิโลนยนังครอบครองเหนสืออาณาจนักรอนีกมากมายทนีที่
ดข้อยกวตาในตะวนันออกกลางดข้วย เนบบูคนัดเนสซารรจงน เปล็นจอมกษนัตรธิยจร รธิงๆ ดาเนนียลยนังเผยแกตเนบบูคนัด
เนสซารรอนีกวตาพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครทรงเปล็นผบูข้ประทานราชอาณาจนักร อานรุภาพ ฤทธธิธเดชและสงตา
ราศนีของเขาใหข้แกตเขา

38 และไดล้ทรงมอบไวล้ในหรัตถย์พระองคย์ทท่านซซที่งบรตรทรัทั้งหลายของมนรษยย์ สรัตวย์ในทรท่งนาและ
นกในอากาศไมท่วท่ามรันจะอาศรัยอยยท่ ณ ทปีที่ใดๆใหล้แกท่พระองคย์ กระทนาใหล้พระองคย์ปกครองมรันไดล้
ทรัทั้งหมด เศปียรทองคนานรัทั้นคมือพระองคย์เอง ความมนังที่ คนังที่ และทรนัพยรสที่ ธิงของทรุกอยตางทนีที่เนบบูคนัดเนสซารร
ครอบครองจรธิงๆแลข้วกล็ถบูกมอบใหข้แกตเขาโดยพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรง
เปล็นผบูข้ทนีที่ไดข้ททาใหข้เนบบูคนัดเนสซารรเปล็นผบูข้ครอบครองเหนสือราชอาณาจนักรอนันกวข้างใหญตไพศาลของ
เขา เนบบูคนัดเนสซารรคอสื เศนียรทองคทานนัรน
เมสือที่ ดบูภาพรวมของคทาพยากรณรสตวนใหญต บาบธิโลนภายใตข้การนทาของเนบบูคนัดเนสซารรใน
ขณะนนัรนคสือ การสทาแดงตนัวครนัรงแรกของระบบโลก มนันไดข้เรธิที่มตข้นนานมาแลข้วกตอนหนข้านนัรนเมสือที่ คา
อธินกบฏตตออาแบลและเชสืรอสายมนรุษยรทนีที่ชนัวที่ รข้ายและกบฏตตอพระเจข้าไดข้เรธิที่มตข้นขนรน มนันเรธิที่มทวนีอทานาจ
หลนังนทราทตวมโลกทนีที่หอบาเบล คทาพยากรณรทนีที่เปล็นนธิมธิตเรสืที่องปฏธิมากรของเนบบูคนัดเนสซารรเปล็นคทา
พยากรณรหนนที่งเกนีที่ยวกนับระบบโลกทนีที่มองไปขข้างหนข้าตนัรงแตตสมนัยนนัรนเปล็นตข้นมา ในประวนัตธิศาสตรร
ตอนนนัรน บาบธิโลนเปล็นการสทาแดงอนันเกรนียงไกรของระบบโลกและสงตาราศนีของมนัน
ดนล 2:39

ตท่อจากพระองคย์ไปจะมปีราชอาณาจรักรดล้อยกวท่าพระองคย์ และยรังมปี

ราชอาณาจรักรทปีที่สาม เปด็นทองสรัมฤทธคิธิ์ ซซที่งจะปกครองอยยทท่ รัที่วพคิภพ ดาเนนียลอธธิบายใหข้เนบบูคดนั เนส
ซารรฟนังตตอไปวตาหลนังจากการลตมสลายของจนักรวรรดธิบาบธิโลนแลข้ว อนีกอาณาจนักรหนนที่งจะผงาดขนรน
เรสืองอทานาจ จากนนัรนกล็ตตอดข้วยอนีกอาณาจนักร เหมสือนกนับทนีที่เงธินดข้อยกวตาทองคทาและทองเหลสืองดข้อย
กวตาเงธิน สองอาณาจนักรทนีที่จะตามมานนัรนกล็จะดข้อยกวตาบาบธิโลน คทาพยากรณรตตอๆมาของดาเนนียลรวม
ถนงประวนัตธิศาสตรรโลกแสดงใหข้เหล็นวตาจนักรวรรดธิทนีที่ดข้อยกวตาซนที่งขนรนเรสืองอทานาจตตอจากบาบธิโลนคสือ
มนีเดนียเปอรรเซนีย มนันตามมาดข้วยกรนีซภายใตข้อเลล็กซานเดอรรมหาราช แมข้ว าต หลายประชาชาตธิไดข้มา
แลข้วกล็ไปในฐานะมหาอทานาจโลก แตตระบบโลกกล็ยนังดทารงสสืบตตอมาในรบูปแบบใดรบูปแบบหนนงที่
ตลอดหลายยรุคหลายสมนัย
ดนล 2:40-43

และจะมปีราชอาณาจรักรทปีที่สปีที่แขด็งแรงดรัที่งเหลด็ก เพราะเหลด็กตปีสคิที่งทรัทั้ง

หลายใหล้หรักเปด็นชคินทั้ ๆและปราบสคิที่งทรัทั้งปวงลงไดล้ ราชอาณาจรักรนรัทั้นจะหรัก และทรบสคิงที่ ทรัทั้งปวงเหลท่านปีทั้

ดรังเหลด็กซซที่งทรบใหล้แหลก รบูปแบบทนีที่สนีที่และเปล็นรบูปแบบสรุดทข้ายของระบบโลกจะแขล็งแกรต งเหมสือน
เหลล็กและอนันทนีที่จรธิงกล็จะใชข้ประโยชนรจากเหลล็กเยอะดข้วย แมข้วาต ดข้อยกวตาทองคทา เงธินหรสือทองเหลสือง
ในแงตมบูลคตา แตตแนตนอนวตาเหลล็กยตอมแขล็งแกรต งกวตาอนันอสืนที่ ๆทนีที่เหลสือ คทาพยากรณรทนีที่ตามมาและ
ประวนัตธิศาสตรรแสดงใหข้เหล็นวตาการสทาแดงทนีที่สนีที่ของระบบโลกภายหลนังเนบบูคนัดเนสซารรคสือ โรม และ
แมข้วาต จนักรวรรดธิโรมทนีที่เปล็นเชตนนนัรนสธิรนสรุดไปนานแลข้ว แตตเราจนถนงวนันนนีรกยล็ นังอาศนัยอยบูใต นยรุคสมนัยของ
โรมตามประวนัตธิศาสตรร นตาสนใจตรงทนีที่วาต เหลล็ก (และเหลล็กกลข้าทนีที่ททาจากเหลล็ก) เปล็นโลหะทนีที่ใชข้
สรข้างจนักรวรรดธิของยรุคสมนัยนนีรแหตงประวนัตธิศาสตรรมนรุษยรมาโดยตลอด
41 ดรัที่งทปีที่พระองคย์ทอดพระเนตรเทล้าและนคิทั้วเทล้า เทล้าเปด็นดคินชท่างหมล้อบล้าง เหลด็กบล้าง จะเปด็น
ราชอาณาจรักรประสม แตท่ความแขด็งแกรท่งของเหลด็กจะยรังอยยท่ในนรันทั้ บล้าง ดรังทปีที่พระองคย์ทอด
พระเนตรเหลด็กปนดคินเหนปียว ในความฝนันของเนบบูคดนั เนสซารร ขาทนัรงสองขข้างของปฏธิมากรนนัรนททา
จากเหลล็ก และในประวนัตธิศาสตรรโลก จนักรวรรดธิโรมกล็แบตงออกเปล็นฝนัที่งตะวนันตกและฝนัที่งตะวนันออก
จรธิงๆ รบูปแบบสรุดทข้ายของมนันบางสต วนจะเปล็นเหลล็กและบางสต วนเปล็นดธิน เหล็นไดข้ชนัดวตามนันหมายถนง
ความแขล็งแกรต งทนีที่ลดลง อธิทธธิพลและรบูปแบบของโรมจะยนังมนีอยบูตต ตอไป แตตอทานาจของมนันกล็ลดลง
ไปเยอะมาก
42 และนคิวทั้ เทล้าเปด็นเหลด็กปนดคินฉรันใด ราชอาณาจรักรนรันทั้ จซงแขด็งแรงบล้างเปราะบล้างฉรันนรัทั้น
เมสือที่ พธิจารณานธิรวเทข้าทนัรงสธิบนนีร รบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคโรมแหตงระบบโลกจะแบตงออกเปล็นสธิบสต วน
ตตางจากจนักรวรรดธิโรมแบบเดธิม พวกเขาจะไมตมนีความแขล็งแกรต งและอทานาจแบบเนสืรอเดนียวกนัน แตตจะ
มนีความแขล็งแกรต งอยบูบต ข้าง แตตไมตทร นังหมด คทาพยากรณรตตางๆเกนีที่ยวกนับวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้ากลตาว
ชนัดเจนวตารบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคสมนัยโรมจะประกอบดข้วยสธิบประชาชาตธิและกษนัตรธิยรสธิบองคร ดบู ดา
เนนียล 7:7, 20, 24 และวธิวรณร 13:1, 17:3, 7, 12, 16
43 ดรังทปีที่พระองคย์ทอดพระเนตรเหลด็กปนดคินเหนปียว ราชอาณาจรักรจะปนกรันดล้วยเชมือทั้ สาย
ของมนรษยย์ แตท่จะไมท่ยซดกรันแนท่นไวล้ไดล้อยท่างเดปียวกรับทปีที่เหลด็กไมท่ประสมเขล้ากรับดคิน ความหมายบตงชนีรทนีที่
วตารบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคสมนัยโรมแหตงระบบโลกถบูกนทาเสนอเพธิที่มเตธิม ขณะทนีที่รบูปแบบเดธิมคสือ

จนักรวรรดธิโรม (ซนที่งตตอมาถบูกแบตงออกเปล็นสองสต วน) รบูปแบบสรุดทข้ายนนีรจะไมตมนีรบูปแบบตายตนัวและ
จะแสดงถนงยรุคสมนัยหนนที่งมากกวตาจนักรวรรดธิหนนที่ง ใหข้เราสนังเกตวตารบูปแบบสรุดทข้ายของโรมนนีรจะ
เปล็นการปะปนกนันของเผตาพนันธรุรมนรุษยร แตตไมตยดน ตธิดกนันเปล็นเนสืรอเดนียว นนีที่สสืที่อถนงอธิทธธิพลของโรมทนีมที่ นี
ตตอวนัฒนธรรม การเมสือง คตานธิยมและปรนัชญา แตตไมตถนงกนับเปล็นจนักรวรรดธิหนนงที่ จรธิงๆ ทรุกวนันนนีรโลก
ตะวนันตกสต วนใหญตแลข้วเปล็นลบูกหลานของจนักรวรรดธิโรมสมนัยเกตา โลกตะวนันตกไมตยนดตธิดเปล็นเนสืรอ
เดนียวกนัน แตตกเล็ ปล็นแรงผลนักดนันหลนักในโลกทางเศรษฐกธิจ การเมสือง วนัฒนธรรม ศาสนา และปรนัชญา
มนันไมตเปล็นจนักรวรรดธิหนนงที่ อนีกตตอไปแลข้ว แตตเปล็นยรุคสมนัยหนนที่งมากกวตา มนันแขล็งแกรต งในเรสือที่ งการ
แทรกซนมของมนัน แตตอตอนดข้อยตรงทนีวที่ าต มนันไมตมกนี ารยนดตธิดเปล็นเนสืรอเดนียวกนัน แนตนอนวตาโลกตะวนัน
ตกและประวนัตธิศาสตรรเกนีที่ยวกนับอาณานธิคมของมนันไมตไดข้ยนดตธิดกนันเปล็นเนสืรอเดนียว แมข้กระนนัรน อธิทธธิพล
ของโลกตะวนันตกกล็แทรกซนมไปถนงชาวโลกสต วนใหญตอยตางทนีที่เราวตากนัน
ดนล 2:44-45

และในสมรัยของกษรัตรคิยเย์ หลท่านรัทั้น พระเจล้าแหท่งฟล้าสวรรคย์จะทรง

สถาปนาราชอาณาจรักรหนซที่ง ซซงที่ ไมท่มปีวรันทนาลายเสปียไดล้ หรมือราชอาณาจรักรนรันทั้ จะไมท่ตกไปแกท่
ชนชาตคิอมืที่น ราชอาณาจรักรนรัทั้นจะกระทนาใหล้บรรดาราชอาณาจรักรเหลท่านปีทั้แตกเปด็นชคินทั้ ๆถซงอวสาน
และราชอาณาจรักรนรัทั้นจะตรัทั้งมรัที่นอยยท่เปด็นนคิตยย์ ดาเนนียลถวายคทาแกข้ฝนันแกตเนบบูคดนั เนสซารรตตอไป พอ
ถนงสมนัยของรบูปแบบทางการเมสืองรบูปแบบสรุดทข้ายของจนักรวรรดธิโรมแบบเกตา นนันที่ คสือ การรต วมเปล็น
พนันธมธิตรกนันครนัรงสรุดทข้ายของสธิบประชาชาตธินร นัน ในวนันเหลตานนัรนเอง พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครจะทรง
สถาปนาอาณาจนักรหนนที่งซนที่งจะไมตมนีวนนั ถบูกททาลายเลย นนีหที่ มายถนงอาณาจนักรยรุคพนันปนีของพระเยซบู
ครธิสตรซนที่งสรุดทข้ายแลข้วจะถบูกเปลนีที่ยนใหข้กลายเปล็นอาณาจนักรนธิรนันดรรของพระเจข้า อาณาจนักรของ
พระเจข้าทนีที่จะมานนัรนจะไมตถบูกสต งตตอไปยนังคนอสืที่นๆเหมสือนกนับทนีที่บาบธิโลนถบูกมนีเดนียเปอรรเซนียเขข้ามา
แทนทนีที่ หรสือพวกเปอรรเซนียถบูกพวกกรนีกเขข้ามาแทนทนีที่
แตตอาณาจนักรของพระเจข้าทนีที่จะมานนัรนจะททาลายระบบโลก (ทางการเมสือง การทหาร
เศรษฐกธิจ ปรนัชญา และศาสนาดข้วย) นอกจากนนีร มนันจะตนัรงมนันที่ คงตลอดไปเปล็นนธิตยร ระบบโลกเรธิที่ม
ตข้นเมสือที่ นานมาแลข้ว แนตนอนวตามนันมนีอยบูใต นสมนัยของดาเนนียล ตนัรงแตตสมนัยของเขาเปล็นตข้นมา พระเจข้า

ทรงสทาแดงมนันเปล็นระบบหนนที่งทนีที่เปล็นเนสืรอเดนียวกนันในปฏธิมากรนนัรนทนีที่ถบูกเหล็นในความฝนันของเนบบูคนัด
เนสซารร มนันดทารงอยบูเต รสือที่ ยมาจนถนงวนันนนีร แมข้วาต กทาลนังเขข้าสบูตรบูปแบบสรุดทข้ายของมนันกล็ตาม
45 ดรังทปีที่พระองคย์ทอดพระเนตรกล้อนหคินถยกตรัดออกจากภยเขามคิใชท่ดล้วยมมือ และกล้อนหคินนรัทั้น
ไดล้กระทนาใหล้เหลด็ก ทองสรัมฤทธคิธิ์ ดคิน เงคิน และทองคนาแตกเปด็นชคิทั้นๆ พระเจล้ายคิที่งใหญท่ไดล้ทรงใหล้
กษรัตรคิยรย์ ล้วย ท่าอะไรจะบรังเกคิดมาภายหลรังนปีทั้ พระสร บคินนรันทั้ เทปีที่ยงแทล้และคนาแกล้พระสร บนคิ กด็แนท่นอน"
หธินทนีถที่ บูกตนัดออกมธิใชตดข้วยมสือนนัรนแนตนอนวตาเปล็นคทาเปรนียบทนีหที่ มายถนงพระเยซบูครธิสตรเมสือที่
พระองครเสดล็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยงธิที่ พระองครจะทรงฟาดเงสืรอมมสือของ
ระบบโลกเกตาทนีที่เกาะกรุมพธิภพโลกใหข้แหลก พระองครจะทรงททาลายรบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคโรมแหตง
ระบบโลกและสถาปนาอาณาจนักรของพระเจข้าขนรนบนพสืรนพธิภพตลอดไปเปล็นนธิตยร ดนังนนัรนพระเจข้า
ผบูข้ใหญตยงธิที่ ผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ไดข้ทรงเปธิดเผยแกตเนบบูคนัดเนสซารรถนงสธิที่งทนีที่จะเกธิดขนรนในภายหลนัง นธิมธิต
เรสือที่ งปฏธิมากรนนัรนของดาเนนียล 2 เปล็นภาพรวมของคทาสอนเรสือที่ งอวสานกาลตนัรงแตตสมนัยนนัรนเรสือที่ ยไป
จนถนงสธิรนยรุค คทาพยากรณรสตวนใหญตกสล็ ทาเรล็จจรธิงไปเรนียบรข้อยแลข้ว ทรุกวนันนนีรเราอยบูใต นระยะสรุดทข้าย
ของยรุคโลกโรม โดยรอคอยพระองครผบูข้เปล็นหธินทนีที่ถบูกตนัดออกมธิใชตดข้วยมสือเสดล็จกลนับมา ดาเนนียลทธิรง
ทข้ายคทาเทศนาของเขาตตอหนข้าเนบบูคนัดเนสซารรโดยหมายเหตรุวาต นนีแที่ หละคสือสธิที่งทนีที่กษนัตรธิยรไดข้ฝนันเหล็น
ซนที่งเนบบูคนัดเนสซารรกทล็ ราบวตาเปล็นความจรธิง ในแบบเดนียวกนัน คทาแกข้ฝนันนนีรกแล็ นตนอนดข้วย
สรสุปยว่อของคคาพยากรณณ์นนีนื้
ในเนสืรอหาตอนทข้ายของหนนังสสือดาเนนียลคสือ ภาพรวมทนีที่เปล็นคทาพยากรณรเกนีที่ยวกนับ
ประวนัตธิศาสตรรมนรุษยรสตวนทนีที่เหลสือตนัรงแตตสมนัยของดาเนนียลเปล็นตข้นมา จนถนงทรุกวนันนนีรมนันกล็กลายเปล็น
จรธิงอยตางถบูกตข้องแมตนยทาเหลสือเชสืที่อ คทาพยากรณรสตวนใหญตไดข้ถบูกททาใหข้สทาเรล็จแลข้วเรนียบรข้อย องกร
สรุดทข้ายยนังไมตเกธิด
ประวนัตธิศาสตรรไดข้แสดงใหข้เหล็นวตาจนักรวรรดธิบาบธิโลนถบูกพธิชธิตและถบูกแทนทนีที่โดยคนมนีเดนีย
และคนเปอรรเซนีย แมข้วาต พวกเขาททาใหข้คนบาบธิโลนพตายแพข้ไปในทางทหาร แตตพวกเขากล็เปล็น
อาณาจนักรทนีที่ดข้อยกวตา จากนนัรนคนกรนีกภายใตข้อเลล็กซานเดอรรมหาราชกล็เรธิที่มพธิชธิตโลกในสมนัยนนัรน ซนที่ง

รวมถนงจนักรวรรดธิเปอรรเซนียและโลกกล็เขข้าสบูตยรุคสมนัยกรนีกของประวนัตธิศาสตรร แมข้วาต คนกรนีกมนีความเจน
โลกและ ‘วนัฒนธรรม’ เยอะแยะ แตตแสนยานรุภาพทางทหารของพวกเขากล็เสสืที่อมถอยลง ในทนีสที่ รุด
พวกกรนีกกล็พาต ยแพข้ตตอจนักรวรรดธิโรมทนีที่ทรงอทานาจและผงาดขนรนซนที่งเชนีที่ยวชาญในการใชข้เหลล็ก ไมตตข้อง
สงสนัยเลยวตาพวกเขาเปล็นจนักรวรรดธิทนีที่ทรงอทานาจมากทนีที่สรุดแลข้วในประวนัตธิศาสตรรมนรุษยรจนถนงสมนัย
นนัรน ตตอมาในยรุคสมนัยโรม จนักรวรรดธินร นันกล็ถบูกแบตงออกเปล็นจนักรวรรดธิตะวนันตก (หรสือโรม) และ
จนักรวรรดธิตะวนันออก (หรสือไบแซนไทนร) ซนที่งมนีศบูนยรกลางอยบูทต นีที่กรรุงคอนสแตนตธิโนเปธิล
เรารบูวข้ าต คทาพยากรณรนร นีเปล็นภาพรวมทนีที่ถบูกตข้องของการปกครองของมนรุษยรตรนังแตตสมนัยดาเนนียล
เรสือที่ ยมาจนถนงสมนัยนนัรน เรายนังอาศนัยอยบูใต นโลกตะวนันตกหรสือโลกของโรม แมข้วาต โรมเองไมตมนี
แสนยานรุภาพทางการเมสืองหรสือทางทหารเชตนนนัรนอนีกตตอไปแลข้วกล็ตาม แมข้กระนนัรน อารยธรรม
หลนักๆของโลกทรุกวนันนนีรกมล็ นีถที่ธินกทาเนธิดในประเพณนีของโรม โดยอธิทธธิพลของมนันแผตขยายไปถนงโลก
ตะวนันออก รนัสเซนีย และกลรุตมประเทศโลกทนีที่สามดข้วย ประชาชาตธิทรนังหลายของโลกในปนัจจรุบนนั สต วน
ใหญตแลข้วกล็มนีการปกครองรบูปแบบสาธารณรนัฐ โดยบตอยครนัรงมนีวรุฒธิสภา นนันที่ มาจากอธิทธธิพลของโรม
บรรดาประชาชาตธิของโลกมนีระบบมหาวธิทยาลนัยตตางๆซนที่งเปล็นอะไรทนีที่ถบูกกตอตนัรงโดยโรม
วธิทยาศาสตรรและคทาศนัพทรทางการแพทยรของโลกกล็มนีรากอยบูใต นภาษาลาตธิน ซนที่งเปล็นภาษาเกตาแกตของ
โรม แมข้แตตเงธินอเมรธิกนนั กล็มนีคทาภาษาลาตธินพธิมพรอยบูบต นมนัน ระบบศาลยรุตธิธรรมของโลกสต วนใหญต
แลข้วกล็มนีรบูปแบบของโรม สรรุปกล็คสือวตา เรายนังอาศนัยอยบูใต นยรุคโรมของประวนัตธิศาสตรรมนรุษยร
สต วนทนีที่เหลสือยนังเปล็นเรสือที่ งในอนาคตสทาหรนับเรา รบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคโรมนนีรจะมนีกษนัตรธิยรสธิบ
องครหรสือประเทศสธิบประเทศทนีที่เชสืที่อมโยงกนันอยตางหลวมๆ โดยนตาจะอยบูใต นพสืรนทนีๆที่ เคยเปล็นสตวน
หนนงที่ ทางภบูมธิศาสตรรของจนักรวรรดธิโรมสมนัยเกตา พอถนงเวลานนัรน หนินทนีที่เหนสือธรรมชาตธิจะททาลายรบูป
แบบสรุดทข้ายของการปกครองแบบมนรุษยรและสต วนทนีที่เหลสือของมนัน แทนทนีมที่ นันจะมนีรนัฐบาลหนนที่งและ
อาณาจนักรหนนงที่ ซนที่งคงอยบูตต ลอดไปเปล็นนธิตยร นนันที่ คสือ อาณาจนักรของพระเจข้า ดนังทนีที่เราจะเหล็นตตอไปใน
หนนังสสือดาเนนียลและทนีที่อสืที่นๆในพระคนัมภนีรร หธินนนีรหาใชตใครอสืนที่ นอกจากพระเยซบูครธิสตร เมสืที่อพระองคร
เสดล็จกลนับมา พระองครจะทรงททาลายรนัฐบาลมนรุษยรและสถาปนาอาณาจนักรของพระองครบนพธิภพ
โลกนนีรซนที่งจะคงอยบูตต ลอดไป

ดนล 2:46-47

แลล้วกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์กทด็ รงกราบลงและเคารพดาเนปียล และ

มปีพระบรัญชาใหล้นนาเครมืที่องบยชาและเครมือที่ งหอมมาถวายดาเนปียล เนบบูคนัดเนสซารรทราบวตาสธิที่งทนีที่ดาเนนีย
ลไดข้บอกตนนนัรนเปล็นความจรธิง เขารบูวข้ าต ดาเนนียลไดข้เปธิดเผยความฝนันของเขาไดข้อยตางถบูกตข้อง แนตนอน
วตาพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธทรงฟข้องใจเขาเรสืที่องความจรธิงของคทาแกข้ฝนันของดาเนนียล กษนัตรธิยรจนงซบหนข้า
ลงและกข้มกราบดาเนนียล เขายนังสนังที่ ใหข้คนนทาเครสือที่ งบบูชามาถวายแกตดาเนนียลดข้วย จะวตาไปแลข้ว ดาเนนีย
ลกล็เปล็นภาพหนนที่งทนีที่เลล็งถนงพระครธิสตร เพราะวตาวนันนนัรนจะมาเมสือที่ หนัวเขตาทรุกหนัวเขตาจะครุกลงและลธิรนทรุก
ลธินร จะกลตาวยอมรนับสารภาพวตาพระเยซบูครธิสตรทรงเปล็นองครพระผบูข้เปล็นเจข้า
47 กษรัตรคิยย์ตรรัสกรับดาเนปียลวท่า "แนท่นอนทปีเดปียว พระเจล้าของทท่านเปด็นพระเจล้าของพระทรัทั้ง
หลาย และทรงเปด็นองคย์พระผยล้เปด็นเจล้าของกษรัตรคิยทย์ รัทั้งปวง ทรงเปด็นผยล้เผยความลซกลรับเพราะทท่าน
สามารถทปีที่จะเผยความลซกลรับนปีทั้ไดล้" นนีที่สสืที่อวตาดาเนนียลยนับยนัรงมธิใหข้นมนัสการเขา ใหข้เราสนังเกตวตากษนัตรธิยร
ตอบเขา หากเขาไมตอาจนมนัสการดาเนนียลไดข้ เนบบูคนัดเนสซารรกตล็ ร งนั ใจวตาจะถวายสงตาราศนีแดตพระเจข้า
ของดาเนนียลซนที่งสงตาราศนีเปล็นของพระองคร แนตทนีเดนียว พระเยโฮวาหรทรงเปล็นพระเจข้าของพระทนัรง
หลาย พระองครทรงอยบูเต หนสือวธิญญาณทนัรงปวง ทนัรงบรธิสรุทธธิธหรสือโสโครก แนตทนีเดนียวพระองครทรงเปล็น
องครพระผบูข้เปล็นเจข้าของเจข้านายทนัรงปวงและพระมหากษนัตรธิยรเหนสือกษนัตรธิยรทรนังหลาย ดบู วธิวรณร 17:14
และ 19:16 พระองครทรงสนัพพนัญญบู พระเจข้าทรงทราบความลนับทนีที่อยบูใต นใจมนรุษยรและทรงสามารถ
เปธิดเผยมนันไดข้ตามชอบพระทนัย แนตทนีเดนียว พระองครทรงกระททาเชตนนนัรนตตอดาเนนียล ดบู เพลงสดรุดนี
44:21
ดนล 2:48-49

ฝท่ายกษรัตรคิยย์กด็พระราชทานยศชรันทั้ สย ง และของพระราชทานยคิงที่ ใหญท่

เปด็นอรันมากแกท่ดาเนปียล และแตท่งตรัทั้งใหล้เปด็นผยคล้ รอบครองหมดเมมืองบาบคิโลน และเปด็นประธานใหญท่
ของนรักปราชญย์ทรัทั้งสคิทั้นแหท่งบาบคิโลน ภาพประกอบสรุดคลาสสธิคอนีกอนันของโรม 8:28 อยบูตต รงนนีร (แนต
ทนีเดนียวมนีความเหมสือนกนันระหวตางชนีวธิตของดาเนนียลและชนีวธิตของโยเซฟในหนนังสสือปฐมกาล) แมข้วาต
ดาเนนียลตข้องทนทรุกขรเพราะถบูกกวาดตข้อนไปเปล็นเชลยยนังกรรุงบาบธิโลน แตตพระเจข้ากล็ทรงมนีสที่ งธิ ยธิงที่
ใหญตกวตาอยบูใต นพระดทารธิ เพราะการทรงจนัดเตรนียมของพระเจข้า ดาเนนียลจนงไดข้รนับการยกชบูอยตางสบูง

แนตทนีเดนียวมนีบทาเหนล็จสทาหรนับผบูข้ชอบธรรม (เพลงสดรุดนี 58:11) ดาเนนียลเปลนีที่ยนจาก ‘นนักปราชญร’ ยธิวผบูข้
ตทที่าตข้อยในบาบธิโลนจนกลายเปล็นนายกรนัฐมนตรนีแหตงบาบธิโลน
บาบธิโลนเปล็นจนังหวนัดสทาคนัญของจนักรวรรดธิซนที่งนครหลวงแหตงจนักรวรรดธินร นันกล็ตร งนั อยบูใต นนนัรน
ดาเนนียลถบูกแตตงตนัรงใหข้เปล็นผบูข้วาต ราชการประจทาบาบธิโลน นอกจากนนีร เขายนังถบูกแตตงตนัรงใหข้เปล็นประธาน
ใหญตของ ‘นนักปราชญร’ แหตงบาบธิโลนดข้วย บางทตานเปรนียบเรสือที่ งนนีรวาต เหมสือนเขาถบูกแตตงตนัรงใหข้เปล็น
อธธิการบดนีหรสือประธานใหญตของมหาวธิทยาลนัยแหตงบาบธิโลน ไมตวาต เกนียรตธิทนีที่เขาไดข้รนับจะเปล็นอะไร
กล็ตาม พระเจข้ากล็ทรงยกชบูเขาอยตางสบูงยธิงที่
49 ดาเนปียลกด็กราบทยลขอตท่อกษรัตรคิยแย์ ละพระองคย์ทรงตรัทั้งใหล้ชรัดรรัค เมชาคและเอเบดเนโก
เปด็นผยล้จรัดราชการในเมมืองบาบคิโลน แตท่ดาเนปียลยรังคงอยยใท่ นราชสนานรัก จากนนัรนดาเนนียลกล็ทบูลขอเนบบู
คนัดเนสซารรใหข้เพสืที่อนสนธิทสามคนของเขา คสือ ชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโกไดข้รนับการแตตงตนัรงใหข้
เปล็นผบูข้ชตวยของเขาเพสืที่อดบูแลกธิจการงานตตางๆแหตงเมสืองบาบธิโลน อยตางไรกล็ตาม ดาเนนียลนนังที่ อยบูใต น
ประตบูของกษนัตรธิยร อยตางหลนังนนีรหมายความวตาเขาเปล็นผบูข้บนังคนับบนัญชารองจากเนบบูคนัดเนสซารร การนนังที่
ในประตบูของกษนัตรธิยรเทตากนับททาใหข้ดาเนนียลเปล็นนายกรนัฐมนตรนีหรสือตรุลาการใหญตแหตงจนักรวรรดธิ
หรสืออาจเปล็นทนัรงคบูต มนันเปล็นตทาแหนตงหนนงที่ ทนีที่มยนี ศสบูง
การยกชบูดาเนนียลนนีรเกธิดขนรนในประมาณปนี 602 หรสือ 601 กตอน ค.ศ. ทนีที่นตาสนใจกล็คสือวตาเยเรมนียร
ผบูข้เปล็นศาสดาพยากรณรยนังเทศนาอยบูใต นเยรบูซาเลล็ม บาบธิโลนจะททาการรรุกรานยบูดาหรอนีกสองครนัรงโดย
ในครนัรงสรุดทข้ายพวกเขาจะททาลายเยรบูซาเลล็มและพระวธิหารเสนียราบคาบ ในการรรุกรานครนัร งทนีที่สอง เอ
เสเคนียลถบูกกวาดตข้อนไปยนังบาบธิโลน แมข้วาต อาจไมตไดข้ไปอยบูใต นเมสืองบาบธิโลนกล็ตาม ทนีที่นนนัที่ เขากลตาว
คทาพยากรณรตตางๆของเขา ไมตมบนี นันทนกเกนีที่ยวกนับการมนีปฏธิสนัมพนันธรกนนั ระหวตางดาเนนียลและเอเสเคนียล
พระเจข้าจะทรงใชข้เนบบูคดนั เนสซารรตตอไปเพสืที่อตนีสอนยบูดาหรและจะทรงขจนัดพวกเขาออกไปจากแผตน
ดธินของพวกเขาในทนีที่สรุดในประมาณปนี 586 กตอน ค.ศ. ไมตมนีบนันทนกไวข้วาต ดาเนนียลอยบูทต นีที่ไหนใน
เหตรุการณรทร นังหมดนนีร อยตางนข้อยทนีสที่ รุด เขากล็เปล็นผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาคนหนนที่งทนีที่ไมตมนีสธิทธธิอทานาจเหนสือ
เนบบูคนัดเนสซารรและการตนัดสธินใจครนัรงสรุดทข้ายของเขา นอกจากนนีร ทนัรงเยเรมนียรและเอเสเคนียลกล็กลตาว
ชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงใชข้เนบบูคดนั เนสซารรและกองทนัพบาบธิโลนเปล็นเครสือที่ งมสือแหตงการตนีสอนของ

พระองครตตอยบูดาหรและเยรบูซาเลล็มเพราะความบาปทนีพที่ วกเขาไมตยอมกลนับใจใหมต พระเจข้าอาจทรง
เผยเรสืที่องนนัรนแกตดาเนนียลในระหวตางนนัรน เวลาผตานไปยนีที่สธิบกวตาปนีกตอนทนีที่เรสืที่องราวของดาเนนียลจะสาน
ตตอในบทตตอไป
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 3: เมสืที่อเวลาผว่านไป พระเจผู้ากป็ทรงใชผู้วนิกฤตนิครนังนื้ ใหญว่ใหผู้เกนิดขขนนื้ กนับ
ชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโกเพสืที่อ (1) ทดสอบพวกเขา (2) หลว่อหลอมพวกเขา และ (3) อวยพร
พวกเขา (นว่าแปลกตรงทนีวที่ ว่าดาเนนียลไมว่ถมกเอว่ยถขงในบทนนีนื้เลย เขาอาจออกไปทคาธสุระตว่างประเทศ
หรสืออยว่างนผู้อยกป็ไมว่ไดผู้อยมใว่ กลผู้เคนียงตอนทนีเที่ หตสุการณณ์นนีนื้เกนิดขขนื้น ) ดาเนนียล 3 จขงเปป็นเรสืที่องของชนัดรนัค เม
ชาคและเอเบดเนโก
โครงรว่างของดาเนนียล 3 – ชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโก
1. ความเชมืที่อมรัที่นของพวกเขา (ขล้อ 17)
ก. พวกเขาอผู้างพระสนัญญาของพระจผู้าในอนิสยาหณ์ 43:2 (หนนังสสืออธิสยาหรไดข้ถบูกเขนียนขนรนแลข้ว
และพวกเขากล็ครุข้นเคยกนับมนันดนี) พวกเขา (1) เชสืที่อฟนังพระบนัญชาของพระเจข้าทนีที่จะไมตกมข้ กราบรบูป
เคารพใดเลย (2) พวกเขาจนงททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้อง (3) ดข้วยความเชสืที่ออนันเรนียบงตายพวกเขาวางใจองครพระผบูข้
เปล็นเจข้าวตาจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ โดยอยตางนข้อยอธิงตาม อธิสยาหร 43:2 และพระสนัญญาตตางๆใน
หนนังสสือเพลงสดรุดนีและหนนังสสือสรุภาษธิตอยตางแนตนอน (เพลงสดรุดนี 2:12, 5:12, 3:1-8, 5:5, 7:10,
18:30, 22:4-5, 34:8, 22; เพลงสดรุดนี 91; สรุภาษธิต 2:7) เราควรหมายเหตรุไวข้วาต บางครนัรงมนันกล็ยากทนีที่จะ
ททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้อง ในกรณนีนร นีชวนี ธิตของพวกเขาคสือเดธิมพนัน
ข. พวกเขารมวผู้ ว่าพระเจผู้าทรงสามารถทนีที่จะชว่วยพวกเขาใหผู้พผู้นไดผู้ อธิงตามพระสนัญญาของพวก
เขาในพระวจนะของพระเจข้า พวกเขาเชสืที่อวตาพระองครจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ ไดข้ นนันที่ คสือความ
เชสืที่อ พวกเขาเชสืที่อวตาพระเจข้าตรนัสคทาไหนคทานนัรน
2. ความกลล้าหาญของพวกเขา (ขล้อ 18)

ไมตวาต กรณนีใด พวกเขากล็จะไมตยอมไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้า! (ความกลข้าหาญไมตใชตการไปโดยไมต
กลนัว มนันคสือการไปเผชธิญหนข้ากนับความกลนัว)
3. ผลทปีที่ตามมาของพวกเขา
ก. การทดสอบทนีรที่ สุนแรง (ขผู้อ 19-23)
1. เตาไฟนนัรนซนที่งอาจเปล็นเตาหลอมทนีที่ใชข้หลอมทองคทาสทาหรนับรบูปปฏธิมากรนนัรน ถบูกททาใหข้รข้อน
ขนรนเจล็ดเทตากวตาทนีที่มนนั ถบูกททาใหข้รข้อนตามปกตธิ
2. พวกชายทนีที่มพนี ละกทาลนังมากทนีที่สรุดในกองทนัพบาบธิโลนถบูกใชข้เพสืที่อโยนชนัดรนัค เมชาค และ
เอเบดเนโกเขข้าไปในเตาไฟนนัรน ในการททาเชตนนนัรนทหารเหลตานนัรนจนงถบูกไฟเผา
ข. การทรงชว่วยใหผู้พผู้นของพระเจผู้า (ขผู้อ 24-27)
1. อาการตกตะลนงของเนบบูคนัดเนสซารร
2. เหล็นไดข้ชดนั วตาพระเยซบูครธิสตรทรงปรากฏตนัวดข้วยพระองครเองเพสือที่ ชตวยพวกเขาใหข้พนข้ นนีที่
เรนียกวตา Christophany ซนที่งเปล็นการปรากฏตนัวขององครพระผบูข้เปล็นเจข้ากตอนเสดล็จมารนับสภาพเนสืรอหนนัง
3. การทรงชตวยใหข้พข้นนนีรสมบบูรณรแบบ แมข้แตตเสข้นผมของพวกเขากล็มธิไดข้หงธิกงอและเสสืรอผข้า
ของพวกเขากล็ไมตมนีกลธิที่นไฟ
ค. พระเจผู้าทรงไดผู้รนับสงว่าราศนี (ขผู้อ 28-29)
1. พระเจข้าไมตเพนียงทรงชตวยพวกผบูข้รนับใชข้ของพระองครใหข้พนข้ เทตานนัรน ซนงที่ พวกเขาไดข้เชสืที่อฟนัง
พระองคร เปล็นคนซสืที่อตรง และไดข้วางใจพระองคร แตตพระองครยนังทรงใหข้พระนามของพระองครเอง
ไดข้รนับเกนียรตธิตตอหนข้าชาวโลกขณะนนัรนดข้วย
2. เนบบูคนัดเนสซารรทราบดนีวาต ผบูข้ใดทรงชตวยชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโกใหข้พข้น ผบูข้นร นันคสือ
พระเจข้าของพวกเขา

3. พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงไดข้รนับเกนียรตธิใหญตยงธิที่ ไปทนัวที่ จนักรวรรดธิบาบธิโลน
ง. การเลสืที่อนยศโดยพระเจผู้า (ขผู้อ 30)
หนรุตมยธิวสามคนนนีรถบูกเลสืที่อนยศและไดข้รบนั พรเพราะความชอบธรรมของพวกเขา ดบู เพลง
สดรุดนี 5:12
อธนิบายพระคนัมภนีรณ์ หนนังสสือดาเนนียล 3
ดนล 3:1

กษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์ไดล้สรล้างปฏคิมากรรย ปหนซที่งดล้วยทองคนา สย ง

หกสคิบศอก กวล้างหกศอก ทรงตรัทั้งไวล้ ณ ทปีที่ราบดยรา ในเมมืองบาบคิโลน ไมตมนีตวนั บตงบอกวนันทนีใที่ นดาเนนีย
ล 3 และเราไดข้แตตคาดเดาวตาเหตรุการณรตตางๆทนีที่ถบูกบรรยายไวข้ในทนีที่นร นีเกธิดขนรนเมสืที่อไร อยตางไรกล็ตาม
Bishop Ussher กล็ถสือวตาเหตรุการณรตตางๆทนีที่ถบูกบรรยายไวข้นร นีเกธิดขนรนในประมาณปนี 580 กตอน ค.ศ. นนีที่
เปล็นเวลายนีสที่ ธิบกวตาปนีหลนังจากบนันทนกครนัรงสรุดทข้ายเกนีที่ยวกนับดาเนนียลหรสือเพสือที่ นๆของเขาในบาบธิโลน
ไมตวาต จะเปล็นเมสืที่อใดกล็ตาม เหล็นไดข้ชนัดวตาเนบบูคดนั เนสซารรพยายามทนีจที่ ะบนังคนับใชข้ศาสนา ‘โลกเดนียว’
ในจนักรวรรดธิบาบธิโลน บางทตานถนงขนาดคธิดวตาปฏธิมากรทนีที่กาท ลนังจะถบูกบรรยายถนงนนีรเปล็นรบูปเนบบูคนัด
เนสซารรเองและเปล็นความพยายามหนนที่งของเขาทนีจที่ ะยกตนัวเปล็นเทพเจข้า ไมตวาต กรณนีใด ปฏธิมากรนนีรกล็
ททาดข้วยทองคทา (หรสืออยตางนข้อยกล็ปธิดทอง)
ใหข้เราระลนกวตาในความฝนันเรสืที่องปฏธิมากรนนัรนในบททนีที่ 2 เนบบูคนัดเนสซารรคสือเศนียรทนีที่ททาดข้วย
ทองคทา ดบู ดาเนนียล 2:38 ปฏธิมากรนนีร (รบูปปนัรน – รบูปเคารพ) สบูงหกสธิบศอก (คสือ ประมาณเกข้าสธิบฟรุต)
ความกวข้างขนาดหกศอก (คสือ ประมาณเกข้าฟรุต) อาจไมตไดข้หมายถนงความกวข้างของไหลตทร นังสอง
ของปฏธิมากรนนัรน แตตนตาจะเปล็นความหนาของมนันจากหลนังไปถนงหนข้าอกของมนันมากกวตา ปฏธิมากร
รบูปคนคงจะไมตไดข้สนัดสต วน นนันที่ คสือ สบูงและผอมมากๆหากอนัตราสต วนความสบูงตตอความกวข้างตตางกนัน
สธิบเทตา อยตางไรกล็ตาม สต วนตตางกนันสธิบเทตากล็จะเปล็นสนัดสต วนทนีที่ถบูกตข้องสทาหรนับความสบูงตตอความหนา
ของรต างกายจากดข้านหนข้าไปดข้านหลนัง

รบูปเคารพ (ปฏธิมากร) ทนีที่ททาดข้วยทองคทานนีรถบูกตนัรงขนรนในทนีรที่ าบดบูรา แมข้วาต เปล็นททาเลทนีที่ตรนังทนีที่ไมต
ชนัดเจน แตตทรนีที่ าบดบูรากล็อาจตนัรงอยบูหต ตางไปประมาณ 300 ไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉนียงเหนสือของเมสืองบา
บธิโลน เหนสือแมตนร ทายบูเฟรตธิส หากเปล็นเชตนนนัรนจรธิง มนันกล็เปล็นระยะทางไกลมากๆจากเมสืองบาบธิโลน
สนันนธิษฐานไดข้วาต ดาเนนียลอยบูตต ตอทนีนที่ นันที่ เพสืที่อจนัดการกธิจธรุระของรนัฐขณะทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรเดธินทางไปยนัง
ทนีที่นนนัที่ นนีอที่ าจอธธิบายวตาเพราะเหตรุใดดาเนนียลถนงไมตอยบูใต นเหตรุการณรตอนนนีร อยตางไรกล็ตาม ทนีรที่ าบดบูรากล็
ยนังถบูกเอตยถนงวตาอยบูใต นเมสืองบาบธิโลนอยบูดต นี
ดนล 3:2-3

แลล้วกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์รบรั สรังที่ ใหล้ประชรมอรปราช ขล้าหลวงภาค

ผยวล้ ท่าราชการเมมือง ผยพล้ คิพากษา นายคลรัง มนตรปี ตรลาการ และบรรดาเจล้าหนล้าทปีที่ทรัทั้งหลายของหรัวเมมือง
ใหล้เขล้ามาในงานฉลองปฏคิมากรซซที่งกษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์ไดล้ทรงตรัทั้งขซทั้น แมข้ดาเนนียลถบูกบรรยายวตา
เปล็นหนัวหนข้าของผบูข้วาต ราชการของพวกนนักปราชญรแหตงบาบธิโลนและเปล็นผบูข้วาต ราชการเมสืองบาบธิโลน
กล็ตาม แตตเขาอาจไดข้รนับการละเวข้นไมตตข้องเดธินทางไปยนังทนีที่ราบดบูรา อยตางไรกล็ตาม ดบูเหมสือนวตา
ขข้าราชการเกสือบทรุกคนของจนักรวรรดธิไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้ไปทนีที่นนนัที่ เพสืที่อรต วมงานฉลองปฏธิมากรทองคทาทนีที่
ใหญตโตซนที่งเนบบูคนัดเนสซารรไดข้ตรนังขนรน ไมตวาต กรณนีใด เหล็นไดข้ชดนั วตาดาเนนียลไมตไดข้อยบูทต นีที่นนนัที่ ดข้วยตอนทนีที่
เหตรุการณรตตางๆทนีที่ถบูกบรรยายถนงดข้านลตางเกธิดขนรน
3 แลล้วอรปราช ขล้าหลวงภาค ผยล้วท่าราชการเมมือง ผยพล้ คิพากษา นายคลรัง มนตรปี ตรลาการและ
บรรดาเจล้าหนล้าทปีที่ทรัทั้งหลายของหรัวเมมืองไดล้เขล้ามาประชรมเพมืที่องานฉลองปฏคิมากร ซซงที่ กษรัตรคิยเย์ นบยคดรั
เนสซารย์ไดล้ทรงตรัทั้งขซทั้น และเขาทรัทั้งหลายกด็มายมืนอยยท่หนล้าปฏคิมากรซซที่งกษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์ไดล้ทรง
ตรัทั้งขซทั้น หลนังจากทนีที่มวลหมบูตขข้าราชการแหตงจนักรวรรดธิบาบธิโลนไดข้มารวมตนัวกนันตตอหนข้าปฏธิมากร
ทองคทานนัรนทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรไดข้ตรนังขนรนแลข้ว พวกเขาทรุกคนกล็มายสืนอยบูหต นข้ารบูปปนัรนนนัรน
ดนล 3:4-6

และโฆษกกด็ประกาศเสปียงดรังวท่า "โอ บรรดาชนชาตคิ ประชาชาตคิทรัทั้ง

ปวงและภาษาทรัทั้งหลาย มปีพระบรัญชาแกท่ทท่านทรัทั้งหลายวท่า เมสืที่อพธิธนีเรธิที่มขนรน โฆษกของกษนัตรธิยรกอล็ อก
คทาสนังที่ ไปยนังพวกขข้าราชการทนีมที่ ารวมตนัวกนันจากหลายประชาชาตธิและภาษาทนีที่เปล็นตนัวแทนใน
จนักรวรรดธิบาบธิโลน

5 เมมืที่อทท่านไดล้ยคินเสปียงแตรทองเหลมืองขนาดเลด็ก ปปีที่ พคิณเขาคยท่ พคิณสปีสที่ าย พคิณใหญท่ ปปีที่ถ รง และ
เครมืที่องดนตรปีทรกชนคิด ใหล้ทท่านทรัทั้งหลายกราบลงนมรัสการปฏคิมากรทองคนา ซซที่งกษรัตรคิยย์เนบยครัดเนส
ซารย์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้ วงดนตรนีหนนที่ง (หรสือวงออเคสตรข้าวงหนนที่ง) ไดข้มารวมตนัวกนันและเตรนียมพรข้อมทนีที่
จะบรรเลงดนตรนีเพสืที่อยกยตองปฏธิมากรทองคทานนัรน เมสืที่อวงดนตรนีนร นันบรรเลงเพลง พวกขข้าราชการ
ทนีมที่ ารวมตนัวกนันของจนักรวรรดธินร นันกล็จะตข้องกข้มกราบลงนมนัสการปฏธิมากรทองคทานนัรนทนีที่ตร นังขนรนโดย
เนบบูคนัดเนสซารร แนตนอนวตาไมตมมนี ตธิเปล็นเอกฉนันทรวาต เครสือที่ งดนตรนีเหลตานนัรนตรงกนับเครสือที่ งดนตรนีสมนัย
ใหมตชรธินใดบข้าง
เหลตานนักอธธิบายพระคนัมภนีรมร นักขนัดแยข้งกนันและกนันในการบรรยายถนงเครสือที่ งดนตรนีหลายชนธิด
เหลตานนีร อยตางไรกล็ตาม สธิที่งทนีที่ปรากฏชนัดเจนกล็คสือวตา วงดนตรนีใหญตหรสือวงออเคสตรข้านนีรไดข้มารวมตนัว
กนันและเตรนียมพรข้อมทนีที่จะบรรเลงเพลงเพสือที่ ยกยตองปฏธิมากรทองคทานนีรแลข้ว ทรุกคนทนีมที่ ารวมตนัวกนันนนัรน
ไดข้รนับคทาสนังที่ ใหข้กมข้ กราบลงนมนัสการมนัน
6 ผยใล้ ดทปีที่มคิไดล้กราบลงนมรัสการกด็ใหล้โยนผยล้นนรัทั้ ทรันทปีเขล้าไปในเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่" อยตางไรกล็ตาม ผบูข้
ใดกล็ตามในมวลชนใหญตโตนนัรนทนีที่ไมตยอมกข้มกราบลงนมนัสการปฏธิมากรทองคทานนัรนจะตข้องถบูก
ประหารชนีวธิตเดนีดี๋ยวนนัรนโดยถบูกโยนลงไปในเตาไฟรข้อนจนัด ซนที่งอาจเปล็นเตาหลอมทนีที่ใชข้เตรนียมทองคทา
สทาหรนับรบูปปนัรนนนัรน อาจเปล็นไดข้วาต เนบบูคนัดเนสซารรกาท ลนังพยายามทนีจที่ ะไมตเพนียงบนังคนับใหข้คนใน
จนักรวรรดธิของเขากราบไหวข้จนักรพรรดธิเทตานนัรน แตตทจนีที่ ะททาใหข้ศาสนาทนัรงหลายในจนักรวรรดธิเปล็นหนนงที่
เดนียวกนันดข้วย
จนักรวรรดธิบาบธิโลนประกอบดข้วยหลายประเทศทนีที่ถบูกพธิชธิตแลข้ว ซนงที่ หนนที่งในนนัรนคสือยบูดาหร
ประเทศเหลตานนีรทร นังสธิรนตตางมนีธรรมเนนียมปฏธิบนัตธิทางศาสนาเปล็นรบูปแบบของตนัวเอง เพสืที่อทนีจที่ ะใหข้
บรรดาขข้าราชการของจนักรวรรดธิมารวมตนัวกนันและนมนัสการ เขาอาจเจตนาทนีที่จะบนังคนับใชข้ศาสนา
ประจทาชาตธิกบนั อาณาจนักรของเขากล็ไดข้ ไมตวาต กรณนีใด การไมตยอมนมนัสการปฏธิมากรนนัรนจะนทามาซนที่ง
การถบูกประหารชนีวธิตทนันทนี

ดนล 3:7

เพราะฉะนรันทั้ พอประชาชนไดล้ยนคิ เสปียงแตรทองเหลมืองขนาดเลด็ก ปปีที่

พคิณเขาคยท่ พคิณสปีสที่ าย พคิณใหญท่และเครมืที่องดนตรปีท รกชนคิด บรรดาชนชาตคิ ประชาชาตคิทรัทั้งปวงและ
ภาษาทรัทั้งหลาย กด็กราบลงนมรัสการปฏคิมากรทองคนาซซที่งกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้
ในโมงยามทนีที่กาท หนดไวข้ วงดนตรนีนร นันกล็บรรเลงมโหรนีปพนีที่ ากยรใหข้กบนั ปฏธิมากรทองคทานนัรน
และบรรดาขข้าราชการทนีที่มาชรุมนรุมกนันจากทนัวที่ ทนัรงจนักรวรรดธิบาบธิโลนกล็เรธิที่มกข้มกราบลงและนมนัสการ
มนัน อยตางไรกล็ตาม ดนังทนีที่ขข้อความทนีตที่ ามมาจะเผยใหข้เหล็น มนีสามคนทนีที่ไมตยอมททาตาม
ดนล 3:8-12

เพราะฉะนรันทั้ ในครรัทั้งนรัทั้นพวกเคลเดปียบางคนมาเขล้าเฝล้า และฟล้อง

พวกยคิวดล้วยใจคคิดรล้าย คนเคลเดนียเปล็นชาวบาบธิโลนโดยกทาเนธิด พวกเขาไมตไดข้ถบูกบนังคนับใหข้รตวมเปล็น
สต วนหนนที่งของจนักรวรรดธินร นัน ดนังทนีขที่ ข้อความจะเผยใหข้เหล็น มนียวธิ เพนียงสามคนถบูกเอตยชสืที่อ นนันที่ คสือ ชนัดรนัค
เมชาค และเอเบดเนโก บางทนีคนอสืที่นๆกล็อยบูทต นีที่นนนัที่ ดข้วย แตตมแนี คตสามคนถบูกเอตยชสืที่อ เหล็นไดข้ชนัดวตาดาเนนีย
ลไมตไดข้อยบูดต วข้ ยดนังทนีที่อธธิบายในขข้อ 2 แลข้ว อาจเปล็นไดข้วาต ดาเนนียลมนีอทานาจมากเสนียจนพวกคนเคลเดนีย
ขนีรอธิจฉาไมตกลข้าทข้าทายเขา อยตางไรกล็ตาม เมสืที่อรบูวข้ าต ดาเนนียลไมตไดข้อยบูทต นีที่นนันที่ ดข้วย พวกเขาจนงตนัดสธินใจทนีที่
จะเลตนงานยธิวคนอสืที่นๆแทน โดยเฉพาะชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโก พวกเขาเปล็นยธิวสามคนทนีที่
มนีชสืที่อเสนียงมากทนีที่สรุดในจนักรวรรดธิรองจากดาเนนียล
9 เขาทรัทั้งหลายกราบทยลกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์วท่า "โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขอทรงพระเจรคิญ
เปด็นนคิตยย์ พวกขข้าราชการคนเคลเดนียจนงเขข้าหากษนัตรธิยรพรข้อมกนับคทาเยธินยอแบบจทายอม
10 โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ พระองคย์ทรงออกกฤษฎปีกาแลล้ววท่า ทรกคนผยล้ไดล้ยนคิ เสปียงแตรทองเหลมือง
ขนาดเลด็ก ปปีที่ พคิณเขาคยท่ พคิณสปีสที่ าย พคิณใหญท่ ปปีที่ถ รง และเครมืที่องดนตรปีทรกชนคิด กด็ใหล้กราบลงนมรัสการ
ปฏคิมากรทองคนา จากนนัรนพวกเขากล็เตสือนความจทากษนัตรธิยรถนงคทาสนังที่ ทนีมที่ นีผลบนังคนับใชข้ในวนันนนัรน นนันที่ คสือ
การกข้มกราบลงนมนัสการปฏธิมากรทองคทานนัรนเมสืที่อดนตรนีบรรเลง
11 และผยล้ใดทปีที่ไมท่กราบลงนมรัสการกด็ใหล้โยนเขล้าไปในเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่ นอกจากนนีร ผบูข้ใดทนีที่ไมต
ยอมกระททาตามกล็จะถบูกประหารชนีวธิตทนีที่นนันที่ เดนีดี๋ยวนนัรนเลย

12 มปียวคิ บางคนทปีที่พระองคย์ไดล้แตท่งตรัทั้งใหล้จรัดราชการในเมมืองบาบคิโลน คมือชรัดรรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ คนเหลท่านปีทั้ไมท่เชมืที่อฟรังพระองคย์ เขามคิไดล้ปฏคิบรัตคิพระของพระองคย์ หรมือ
นมรัสการปฏคิมากรทองคนาซซที่งพระองคย์ไดล้ทรงตรัทั้งไวล้"
พวกคนเคลเดนียขนีรอจธิ ฉาจนงลนันที่ กนับดนักของตน นตาสนใจตรงทนีที่วาต ตอนแรกพวกเขาเอตยชสืที่อชนัด
รนัค เมชาค และเอเบดเนโกวตาเปล็นยนิว นนันที่ คสือ พวกยธิวทนีที่ไดข้ถบูกแตตงตนัรงใหข้ดบูแลกธิจการงานตตางๆของ
เมสืองบาบธิโลน ผบูข้กลตาวหาเหลตานนัรนรนีบทบูลกษนัตรธิยรวาต ยธิวทนีที่ถบูกเอตยชสืที่อเหลตานนีรไมตสนใจคทาสนังที่ ของกษนัตรธิยร
พวกเขาไมตเคยปรนนธิบนัตธิบรรดารบูปพระของเนบบูคดนั เนสซารรและพวกเขาไมตยอมนมนัสการปฏธิมากร
ทองคทานนัรนทนีที่ถบูกตนัรงขนรนในวนันนนัรน ดบูเหมสือนวตาเรสืที่องราวทนัรงหมดนนีรอาจเปล็นแผนการตตอตข้านยธิวทนีที่ถบูก
วางไวข้อยตางดนีเพสืที่อกทาจนัดพวกยธิวทนีที่มอนี ทานาจครอบครองในจนักรวรรดธิบาบธิโลน อาจเปล็นไดข้ว าต เนบบูคนัด
เนสซารรถบูก ‘มนัดมสือชก’ ใหข้บงนั คนับขข้าราชการทรุกคนใหข้กมข้ กราบลงตตอปฏธิมากรทองคทานนัรนโดยผบูข้
ฝตาฝสืนมนีโทษถนงตาย พวกเขารบูข้วาต ชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโกจะไมตยอมททาตาม โดยการประหาร
ชนีวธิตพวกเขา คนเหลตานนัรนกล็จะปลตอยเกาะและเลตนงานดาเนนียลทนีหลนัง จากนนัรนกล็จนัดการกนับ ‘ปนัญหา’
ทนีที่เกธิดจากพวกยธิวทนัรงหมดในบาบธิโลน ความเกลนียดชนังของพญามารทนีที่มนีตตอประชากรของพระเจข้ามนี
รากฝนังลนกมายาวนานแลข้ว
ดนล 3:13-15

แลล้วเนบยครัดเนสซารย์กด็ทรงกรคิทั้วจรัดและเดมือดพลท่าน มปีรบรั สรัที่งใหล้นนาตรัว

ชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโกเขล้ามา แลล้วเขากด็นนาคนเหลท่านปีทั้เขล้ามาเฝล้ากษรัตรคิยย์ เมสือที่ ไดข้ทราบถนงความ
โอหนังทนีที่ถบูกคธิดไปเองของชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโก เนบบูคนัดเนสซารรกกล็ รธิรวจนัดและสนังที่ ใหข้คนนทา
ตนัวพวกเขามาเขข้าเฝข้าตน พวกเขากล็ถบูกนทาตนัวมาเขข้าเฝข้ากษนัตรธิยร
14 เนบยครัดเนสซารย์ทรงกลท่าวแกท่เขาวท่า "โอ ชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโกเออ๋ย เปด็นความ
จรคิงหรมือไมท่ทปีที่เจล้ามคิไดล้ปรนนคิบรัตคิพระของเรา หรมือนมรัสการปฏคิมากรทองคนาซซที่งเราไดล้ตรัทั้งไวล้ เขาถาม
พวกเขาตรงๆวตาจรธิงหรสือไมตทพนีที่ วกเขาไมตปรนนธิบนัตธิบรรดาพระแหตงบาบธิโลนและไมตนมนัสการ
ปฏธิมากรทองคทาทนีที่เขาไดข้ตรนังขนรน

15 บรัดนปีทั้ถล้าเจล้าพรล้อมใจแลล้ว พอเจล้าไดล้ยคินเสปียงแตรทองเหลมืองขนาดเลด็ก ปปีที่ พคิณเขาคยท่ พคิณสปีที่
สาย พคิณใหญท่ ปปีถที่ รง และเครมืที่องดนตรปีทรกชนคิด เจล้าจงกราบลงนมรัสการปฏคิมากรซซที่งเราไดล้สรล้างไวล้
แตท่ถล้าเจล้าไมท่นมรัสการ จะตล้องโยนเจล้าทรันทปีเขล้าไปในเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่ และผยล้ใดเลท่าจะเปด็นพระเจล้าทปีที่จะ
ชท่วยใหล้เจล้าพล้นจากมมือของเราไดล้" ไมตใหข้โอกาสชนัดรนัค เมชาค หรสือเอเบดเนโกไดข้ตอบเลย เนบบูคนัด
เนสซารรใหข้โอกาสพวกเขาอนีกครนัรงทนีที่จะกข้มกราบลงนมนัสการปฏธิมากรของเขา เขาจะใหข้วงมโหรนี
บรรเลงเพลงอนีกครนัรง อยตางไรกล็ตาม หากพวกเขาไมตยอมนมนัสการปฏธิมากรทองคทานนัรน กษนัตรธิยรกล็
เตสือนอนีกครนัรงวตาพวกเขาจะถบูกโยนเขข้าไปในเตาไฟโดยตรง ทนันทนีทนีที่มนนั ถบูกเรต งจนรข้อนสรุด
ดนล 3:16-18

ชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทยลกษรัตรคิยย์วท่า "โอ ขล้าแตท่เนบย

ครัดเนสซารย์ ขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายไมท่จนาเปด็นจะตล้องตอบพระองคย์ในเรมืที่องนปีทั้ ชายผบูข้ดทาเนธินตามทาง
ของพระเจข้าทนัรงสามคนนนีรตอบเนบบูคนัดเนสซารรอยตางมนันที่ ใจแตตกอปรดข้วยความสรุภาพ ขข้อความตรงนนีร
อตานตรงตนัวไดข้วาต ‘โอ เนบบูคนัดเนสซารร พวกเราไมตจทาเปล็นตข้องตอบทตานในเรสืที่องนนีร’ ทตานไดข้ตนัดสธินใจ
แลข้ว พวกเรากล็ตนัดสธินใจแลข้ว
17 ถล้าพระเจล้าของพวกขล้าพระองคย์ผซล้ย ซที่งพวกขล้าพระองคย์ปรนนคิบรัตคิ สามารถชท่วยพวกขล้า
พระองคย์ใหล้พล้นจากเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่ โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ พระองคย์กด็จะทรงชท่วยพวกขล้าพระองคย์ใหล้พล้น
พระหรัตถย์ของพระองคย์ พวกเขาทบูลกษนัตรธิยรใหข้ทราบอยตางหนนักแนตนวตา หากพวกเขาตข้องถบูกโยน
เขข้าไปในเตาไฟ พระเจข้าของพวกเขาทนีที่พวกเขาปรนนธิบนัตธิกทล็ รงสามารถชตวยพวกเขาใหข้พข้นไดข้
นอกจากนนีร เทตาทนีที่พวกเขารบูข้ พวกเขามนันที่ ใจวตาพระเจข้าจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นจากกษนัตรธิยร แนตนอน
วตามนีความกลข้าหาญและความเชสืที่อมนันที่ ปรากฏชนัดเจนในยธิวทนัรงสามคนนนีร
อธิสยาหร 43:2 ทนีพที่ วกเขายตอมครุข้นเคยอยตางแนตนอนกลตาววตา “เมสือที่ เจข้าลรุยขข้ามนทรา เราจะอยบูกต บนั
เจข้า เมสือที่ ขข้ามแมตนร ทา นทราจะไมตทตวมเจข้า เมสือที่ เจข้าลรุยไฟ เจข้าจะไมตไหมข้และเปลวเพลธิงจะไมตเผาผลาญเจข้า”
ชายยธิวทนีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าทนัรงสามคนนนีรเทตาทนีที่เปล็นไปไดข้เชสืที่อวตามนันจะตข้องเปล็นไปตามทนีที่
พระวจนะของพระเจข้าไดข้กลตาวไวข้ พวกเขาเชสืที่อพระสนัญญาของพระเจข้า พวกเขารบูข้วาต เตาไฟนนัรนรอ
คอยพวกเขาอยบูต แตตพวกเขากล็รพบูข้ ระสนัญญาของพระเจข้าดข้วย โดยความเชสืที่อพวกเขาไดข้เชสืที่อฟนังพระ

วจนะของพระเจข้าเกนีที่ยวกนับการกข้มลงกราบพระอสืที่น พวกเขาจนงเชสืที่อมนันที่ วตาพระเจข้าจะทรงชตวยพวก
เขาใหข้พนข้ ตามทนีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้ นนันที่ คสือความเชสืที่อ!
18 แตท่ถล้าไมท่เปด็นเชท่นนรันทั้ โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขอพระองคย์ทรงทราบวท่า พวกขล้าพระองคย์จะไมท่
ปรนนคิบตรั คิพระของพระองคย์ หรมือนมรัสการปฏคิมากรทองคนาซซที่งพระองคย์ไดล้ทรงตรัทั้งขซทั้น " อยตางไร
กล็ตาม ในทางกลนับกนัน หากพระเจข้าทรงเลสือกทนีที่จะไมตชตวยพวกเขาใหข้พข้น พวกเขากล็ตนัดสธินใจ
เรนียบรข้อยแลข้ว พวกเขาจะไมตยอมปรนนธิบนัตธิบรรดาพระตตางดข้าวของบาบธิโลนและไมตนมนัสการ
ปฏธิมากรทองคทานนัรนทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรไดข้ตรนังขนรน ไมตตข้องหารสือกนันตตอแลข้ว!
ดนล 3:19-20

แลล้วเนบยครัดเนสซารย์ทรงเกรปีทั้ยวกราดยคิงที่ นรัก พระพรักตรย์ของ

พระองคย์กด็เปลปีที่ยนไปไมท่พอพระทรัยชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโก พระองคย์จซงรรับสรัที่งใหล้ทนาเตาไฟใหล้
รล้อนกวท่าทปีที่เคยอปีกเจด็ดเทท่า เนบบูคนัดเนสซารร ในฐานะเปล็นกษนัตรธิยรองครสงบู สรุดแหตงโลกตะวนันออก ชธิน
แลข้วกนับการไดข้ตามใจชอบ ไมตเคยมนีใครอาจหาญตตอกรเขาซนที่งๆหนข้ามากตอน เมสืที่อชนัดรนัค เมชาค และ
เอเบดเนโกทบูลเขาวตาพวกเขาจะไมตยอมเชสืที่อฟนังคทาสนังที่ ของเขา เนบบูคนัดเนสซารรกบล็ นันดาลโทสะจนถนง
ขนาดทนีที่วาต สนีหนข้าของเขาเปลนีที่ยนแปลงไป เขาโกรธมากเสนียจนควบครุมตนัวเองไมตอยบูต เขาจนงสนังที่ ใหข้คน
เรต งความรข้อนของเตาไฟนนัรนขนรนมากกวตาปกตธิเจล็ดเทตา เตาไฟทนีรที่ ข้อนแรงนนัรนนตาจะเปล็นเตาหลอมทนีที่ใชข้
เพสือที่ หลอมทองคทาและโลหะอสืที่นๆสทาหรนับการหลตอรบูปปฏธิมากรนนัรน
20 และพระองคย์รรับสรังที่ ใหล้บางคนทปีที่มปีกนาลรังมากทปีที่สรดในกองทรัพมามรัดชรัดรรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก และใหล้โยนเขาเขล้าไปในเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่ จากนนัรนเนบบูคนัดเนสซารรกสล็ งนัที่ เหลตานนักรบทนีที่แขล็ง
แรงและมนีชสืที่อเสนียงในกองทนัพบาบธิโลนใหข้มนัดชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโกเพสืที่อเตรนียมทนีจที่ ะโยน
พวกเขาเขข้าไปในเตาไฟทนีที่ลรุกโพลงนนัรน
ดนล 3:21-23

แลล้วคนเหลท่านปีทั้กด็ถยกมรัดไวล้ทรัทั้งเสมืทั้อ กางเกง หมวก และเครมืที่องแตท่งกา

ยอมืที่นๆ และเขากด็ถยกโยนเขล้าไปในเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่ ชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโกจนงถบูกมนัดพรข้อมทนัรง
เสสืรอผข้า รวมถนงชรุดชนัรนในและเสสืรอชนัรนนอก เจตนาอาจเปล็นไดข้วาต เพสืที่อทนีที่การลรุกไหมข้ของเสสืรอผข้าของ
พวกเขาจะยสืดเวลาแหตงความทรมานของพวกเขาและเพธิมที่ ความเจล็บปวดของพวกเขา แตตพระเจข้า

ทรงยอมใหข้เปล็นเชตนนนัรนเพสือที่ ทนีที่จะแสดงใหข้เหล็นชนัดเจนถนงการอนัศจรรยรทนีที่พระองครกาท ลนังจะกระททา
หลนังจากถบูกมนัดแลข้ว แตตละคนกล็ถบูกโยนเขข้าไปในเตาไฟทนีที่ลรุกไหมข้นร นัน
22 ฉะนรัทั้นเพราะวท่าคนารรับสรัที่งของกษรัตรคิยย์นนรัทั้ เขล้มงวดมากและเตาไฟกด็รล้อนจรัด เปลวไฟจซง
ไดล้ฆท่าคนทปีที่โยนชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโก เมสือที่ เหลตาทหารกลข้าของกองทนัพบาบธิโลนโยนชนัดรนัค
เมชาค และเอเบดเนโกเขข้าไปในเตาไฟนนัรน เปลวไฟทนีที่โหมกระหนทที่าของเตาไฟนนัรนกล็พรากชนีวธิตของ
พวกเขาไป
23 และชายทรัทั้งสามนปีทั้ คมือชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโกกด็ตกลงไปกลางเตาไฟทปีที่ลรกอยยท่ทรัทั้งยรัง
มรัดอยยท่ ทนีที่ทางเขข้าของเตาไฟนนัรนโดยเพชฌฆาตของพวกเขาเสนียชนีวธิตไปแลข้ว ชนัดรนัค เมชาค และ
เอเบดเนโกซนที่งทรุกคนถบูกมนัดไวข้กลล็ ข้มลงกลางเตาไฟทนีที่โหมกระหนทที่านนัรน
ดนล 3:24-25

ขณะนรัทั้นกษรัตรคิยเย์ นบยครัดเนสซารย์ประหลาดพระทรัยทรงลรกขซทั้นโดย

ฉรับพลรัน พระองคย์ตรรัสกรับองคมนตรปีของพระองคย์วท่า "เรามรัดสามคนโยนเขล้าไปกลางไฟมคิใชท่
หรมือ" เขาทยลตอบกษรัตรคิยวย์ ท่า "โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ จรคิงพระเจล้าขล้า" แตตเมสืที่อเนบบูคนัดเนสซารรคธิดวตาตน
จะมนีชยนั และพอใจทนีที่กาท จนัดพวกยธิวทนีที่กลข้าหสือไดข้แลข้ว เขากล็ไดข้แตตอข้าปากคข้างดข้วยความตะลนง เหล็นไดข้
ชนัดวตาเขาสามารถมองเหล็นเขข้าไปในเตาไฟนนัรนไดข้ อาจผตานทางชตองทนียที่ ธิวทนัรงสามคนถบูกโยนเขข้าไป
ขณะทนีที่เขาอข้าปากคข้างดข้วยความตกตะลนง เขากล็ถามเหลตาทนีที่ปรนกษาของเขาวตาพวกเขาไดข้โยนสามคน
ทนีที่ถบูกมนัดตนัวไวข้เขข้าไปในเตาไฟนนัรนใชตหรสือไมต เหลตาองคมนตรนีกตล็ อบใหข้เขามนันที่ ใจวตาพวกเขาไดข้ททา
เชตนนนัรน
25 พระองคย์ตรรัสตอบวท่า "ดยเถคิด เราเหด็นสปีคที่ นปลท่อยหลรด กนาลรังเดคินอยยท่กลางไฟ และเขาทรัทั้ง
หลายกด็ไมท่เปด็นอรันตราย รย ปรท่างของคนทปีที่สปีที่นนรัทั้ คลล้ายคลซงกรับพระบรตรของพระเจล้า" เนบบูคนัดเนส
ซารรถนงกนับสนับสนงรุนงงทนีที่บนัดนนีรเขาเหล็นสนีที่คนอยบูใต นเตาไฟนนัรน พวกเขาถบูกปลตอยตนัว เดธินไปมาและ
เหล็นไดข้ชดนั วตาไมตไดข้รนับบาดเจล็บใดๆเลย จากนนัรนกษนัตรธิยรกกล็ ลตาวดข้วยความอนัศจรรยรใจยธิงที่ นนักวตาคนทนีที่สนีที่
“คลข้ายคลนงกนับพระบรุตรของพระเจข้า” เหลตานนักอธธิบายพระคนัมภนีรรและนนักแปลสมนัยใหมตมนักพยายาม
แปลวลนีนร นีวาต ‘เปล็นเหมสือนบรุตรคนหนขที่งของพวกพระ’ พวกเขาจนงแปลขข้อความตอนนนีรเหมสือนพวก

พยานพระยะโฮวาและวธิธนีทนีที่คนเหลตานนัรนปฏธิบนัตธิตตอยอหรน 1:1 ขข้อความตรงนนีรกแล็ ปลไดข้ทรนังสองแบบ
อยตางไรกล็ตาม ทนัรงบรรดาผบูข้เชนีที่ยวชาญภาษาฮนีบรบูสมนัยโบราณและครธิสตจนักรยรุคตข้นตตางถสือวตาคทานทา
หนข้านามแบบเฉพาะเจาะจงเปล็นการแปลทนีที่เหมาะสม
ไมตวาต กรณนีใด คทาทนีที่แปลวตา พระเจล้า (เอลาหณ์) และบรตร (บาร) ทนัรงคบูตเปล็นคทาเอกพจนรและ
ไมตใชตพหบูพจนร จนงสนนับสนรุนการใชข้คทานทาหนข้านามแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนนีร ไมตมนีคทานทาหนข้า
นามแบบเฉพาะเจาะจงอยบูหต นข้าคทาทนีที่แปลวตาพระเจผู้า การแปลทนีที่ถบูกตข้องอนีกแบบเดนียวเทตานนัรนของ
พระคนัมภนีรรฉบนับคธิงเจมสรกคล็ สือ ‘เปล็นเหมสือนบรุตรคนหนนงที่ ของพระเจข้าองครหนนที่ง’ ขอใหข้ผบูข้อตานตนัดสธิน
ใจเองวตาการแปลแบบไหนทนีที่เหมาะสม ไมตมขนี ข้อสงสนัยในใจของผบูข้อธธิบายพระคนัมภนีรรคนนนีรเลยวตา
ฉบนับคธิงเจมสรไดข้แปลวลนีนร นีอยตางเหมาะสมแลข้ว เมสืที่อกทาหนดดนังนนัรนแลข้ว สธิที่งทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรเหล็นกล็
คสือ การปรากฏตนัวกตอนเสดล็จมารนับสภาพเนสืรอหนนังของพระเยซบูครธิสตร เนบบูคนัดเนสซารรอาจไมตเขข้าใจ
สธิที่งทนีที่เขาเหล็นหรสือพบูดออกมา แตตพระเจข้าทรงใสต คทาพบูดของพระองครไวข้ในปากของเขา
พระเยซบูครธิสตร ในตนัวตนของพระเยโฮวาหร ไดข้ทรงสนัญญาไวข้ในเยเรมนียร 42:11 วตา “อยตากลนัว
กษนัตรธิยรแหตงบาบธิโลนผบูข้ซนที่งเจข้ากลนัวอยบูนต ร นนั พระเยโฮวาหรตรนัสวตา อยตากลนัวเขาเลย เพราะเราอยบูกต บนั เจข้า
ทนัรงหลายเพสืที่อชตวยเจข้าใหข้รอด และชตวยเจข้าใหข้พข้นจากมสือของเขา” องครพระผบูข้เปล็นเจข้าของเราทรงใหข้
พระสนัญญาทนีที่คลข้ายๆกนันนนีรแกตครธิสตจนักรในมนัทธธิว 28:20 พระเยโฮวาหรในตนัวตนของพระครธิสตรจนง
เสดล็จมาเพสืที่อปลอบประโลมและชตวยเหลตาผบูข้รนับใชข้ทนีที่สนัตยรซสืที่อของพระองครใหข้พข้น
ดนล 3:26-27

แลล้วเนบยครัดเนสซารย์เสดด็จมาใกลล้ประตยเตาทปีที่ไฟลรกอยยท่นรัทั้น ทรงกลท่าว

วท่า "ชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโก ผยล้รบรั ใชล้ของพระเจล้าสย งสร ด จงออกมาเถคิด จงมาทปีที่นปีที่" แลล้วชรัดรรัค
เมชาค และเอเบดเนโกกด็เดคินออกมาจากกลางไฟ
ดข้วยความประหลาดใจยธิงที่ นนักและอาจเสนียหนข้าดข้วย เนบบูคดนั เนสซารรจนงเขข้าไปใกลข้ปากทาง
เขข้าเตาไฟนนัรนขณะทนีที่เขาทข้าและรข้องเรนียกชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโกใหข้ออกมา ใหข้เราสนังเกตดข้วย
วตาเขาสมนัครใจบรรยายถนงพวกเขาวตาเปล็น “ผบูข้รบนั ใชข้ของพระเจข้าสบูงสรุด” เนบบูคนัดเนสซารรไมตตข้องการ
คทาเทศนาหรสือการบรรยายเรสือที่ งความทรงพลานรุภาพของพระเจข้าและการทนีที่พระองครทรงชตวย

ประชากรของพระองครใหข้พนข้ เขาเพธิงที่ ไดข้เหล็นกนับตาวตาพระเยโฮวาหรไดข้ทรงชตวยยธิวสามคนทนีที่เตล็มใจ
สละชนีวธิตของตนเพสืที่อทนีที่จะสนัตยรซสืที่อและเชสืที่อฟนังองครพระผบูข้เปล็นเจข้าและพระผบูข้ชตวยใหข้รอดของตน พวก
เขาเปล็นคทาพยานอนันยธิงที่ ใหญตแกตชายทนีที่ทรงอทานาจมากทนีที่สรุดในโลก พอถบูกสนังที่ ใหข้ออกมาจากไฟนนัรน
พวกเขาจนงเดธินออกมาตามทนีที่ไดข้รนับสนังที่ พนันธนะของพวกเขาถบูกเผาไหมข้ไปแลข้ว แตตนอกนนัรนมธิไดข้
ไหมข้ไฟ รวมถนงเสสืรอผข้าของพวกเขาดข้วย
27 ฝท่ายอรปราช ขล้าหลวงภาค ผยล้วท่าราชการเมมือง และองคมนตรปีของกษรัตรคิยย์กด็หล้อมลล้อมเขล้า
มา เหด็นวท่าไฟไมท่มปีอนานาจอะไรเหนมือรท่างกายของคนเหลท่านปีทั้ ผมทปีที่ศปีรษะของเขากด็ไมท่งอ เสมืทั้อกด็มคิไดล้
เปด็นอรันตราย ไมท่มปีกลคิที่นไฟทปีที่ตรัวเขาทรัทั้งหลายเลย เนบบูคนัดเนสซารรไมตเพนียงอนัศจรรยรใจกนับสธิที่งทนีที่ตนไดข้
เหล็นเทตานนัรน แตตบรรดาองคมนตรนีและทนีที่ปรนกษาของเขาตตางมารรุมลข้อมชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโก
ดข้วย พวกเขาอนัศจรรยรใจทนีที่ไฟอนันรข้อนแรงไมตมอนี ทานาจเหนสือคนทนัรงสามเลย ผมของพวกเขาไมต
แมข้แตตหงธิกงอดข้วยซทรา เสสืรอชนัรนนอกของพวกเขาไมตไหมข้ไฟ และกลธิที่นควนันไฟกล็ไมตตธิดตนัวพวกเขาเลย
ผบูข้ใดกล็ตามทนีที่เคยเขข้าใกลข้ไฟรข้อนแรงขนาดนนัรนยตอมทราบวตากลธิที่นควนันไฟยตอมตธิดตนัวเสสืรอผข้าและผม
อยตางแนตนอน พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการอนัศจรรยรใหญตยธิงที่ ในการชตวยผบูข้รนับใชข้ทรนังสามคนทนีที่สนัตยรซสืที่อ
และเชสืที่อฟนังของพระองครใหข้พข้น คนเหลตานนัรนทนีไที่ ดข้เปล็นประจนักษรพยานตตางพรข้อมใจกนันตกตะลนง
ดนล 3:28-29

เนบยครัดเนสซารย์ตรรัสวท่า "สาธรการแดท่พระเจล้าของชรัดรรัค เมชาค

และเอเบดเนโก ผยไล้ ดล้สท่งทยตสวรรคย์ของพระองคย์มาชท่วยผยล้รบรั ใชล้ของพระองคย์ใหล้พนล้ ผยวล้ างใจใน
พระองคย์ กระทนาใหล้พระบรัญชาของกษรัตรคิยย์เหลวไป และยอมพลปีรท่างกายของเขาเสปียดปีกวท่าทปีที่จะ
ปรนนคิบตรั คิและนมรัสการพระอมืนที่ นอกจากพระเจล้าของเขาเอง ผบูข้ครอบครองแหตงจนักรวรรดธิบาบธิโลน
เพธิงที่ ไดข้เผชธิญหนข้ากนับพระเจข้าแหตงอธิสราเอลอนีกครนัรง เขาไมตอาจปฏธิเสธไดข้เลย ฤทธธิธเดชและการทรง
ชตวยใหข้พนข้ ของพระองครตตางประจนักษรชนัดใหข้ทรุกคนไดข้เหล็น ดข้วยเหตรุนร นีเนบบูคดนั เนสซารรจนงออกปาก
สรรเสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้าและถวายสาธรุการแดตพระนามของพระองคร ตรงนนีรเขาพบูดถนงพระ
บรุตรของพระเจข้าวตาเปล็นทบูตสวรรครของพระองคร เพราะไมตใชตนกนั ศาสนศาสตรร เนบบูคดนั เนสซารรจนง
อธธิบายสธิที่งทนีที่ตนเหล็นอยตางดนีทนีที่สรุดเทตาทนีที่ททาไดข้ แนตทนีเดนียวพระเจข้าทรงใชข้พระบรุตรของพระองครมา
พรข้อมรบูปลนักษณรของทบูตสวรรครองครหนนงที่ และชตวยเหลตาผบูข้รนับใชข้ของพระองครใหข้พนข้

พวกเขาไดข้วางใจพระเจข้าในเรสืที่องความรอดของตนและเหธิมเกรธิมและเปลนีที่ยนแปลงคทา
บนัญชาของกษนัตรธิยร พวกเขาเผชธิญกนับผลทนีที่ตามมาและยอมพลนีชพนี ดบู โรม 12:1 พวกเขาตนัรงใจแลข้ววตา
จะเชสืที่อฟนังบนัญญนัตธิสามขข้อแรกจากบนัญญนัตธิสธิบประการ แมข้แตตเนบบูคนัดเนสซารรกรล็ บูข้วาต พระเจข้าทรงใหข้
เกนียรตธิและชตวยพวกเขาใหข้พข้นเปล็นการตอบแทน
29 เพราะฉะนรันทั้ เราจซงออกกฤษฎปีกาวท่า ชนชาตคิ ประชาชาตคิ หรมือภาษาใดๆทปีที่กลท่าวมคิดปีมคิรล้าย
ตท่อพระเจล้าของชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถยกหรัที่นเปด็นชคินทั้ ๆ และบล้านเรมือนของเขาจะตล้อง
เปด็นกองขยะ เพราะวท่าไมท่มปีพระเจล้าอมืที่นทปีที่จะสามารถชท่วยใหล้พนล้ ในทางนปีทั้ไดล้ " เนบบูคนัดเนสซารรจนง
ออกกฤษฎนีกาเดนีดี๋ยวนนัรนเลยวตาหากผบูข้ใดในอาณาจนักรอนันยธิงที่ ใหญตของเขาดบูถบูกพระนามของพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าของพวกยธิว ผบูข้นร นันกล็จะถบูกหนันที่ เปล็นชธิรนๆและบข้านของเขาจะถบูกททาเปล็นกองขยะและกอง
ปรุยตุ๋ เนบบูคดนั เนสซารรกลายเปล็นผบูข้เชสืที่อคนหนนที่งในพระเยโฮวาหรพระเจข้าจนถนงขนาดทนีที่เขายอมรนับฤทธธิธ
เดชและการชตวยใหข้พข้นขององครผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระราชกฤษฎนีกานนีรอาจปข้องกนันมธิใหข้พวกยธิวทนีขที่ ร นี
ขลาดคนอสืนที่ ๆหลงกลนับไปนนับถสือรบูปเคารพดข้วย
ดนล 3:30

แลล้วกษรัตรคิยไย์ ดล้ทรงเลมืที่อนยศใหล้ชรัดรรัค เมชาค และเอเบดเนโกสย งขซทั้น

อปีกในเมมืองบาบคิโลน ชนัดรนัค เมชาคและเอเบดเนโกไมตเพนียงกลนับคสืนสบูตตทาแหนตงเดธิมของตนเทตานนัรน
แตตจรธิงๆแลข้วพวกเขายนังไดข้รนับการเลสืที่อนยศใหข้สบูงยธิงที่ ขนรนในเมสืองบาบธิโลนอนีกดข้วย แนตทนีเดนียว มนี
บทาเหนล็จสทาหรนับคนชอบธรรม ดบู เพลงสดรุดนี 58:11
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 4: ดาเนนียล 4 นคาเสนอเหตสุการณณ์ทนีที่สคาคนัญอนีกเหตสุการณณ์ในชนีวนิตของ
เนบมคนัดเนสซารณ์ในนนิมตนิ เรสืที่องตผู้นไมผู้ พระเจผู้าทรงทคาใหผู้เนบมคนัดเนสซารณ์เสนียสตนิไปจรนิงๆและใชผู้ชนีวนิต
เหมสือนสนัตวณ์ในทสุงว่ หญผู้าเพสืที่อทคาใหผู้เขาถว่อมใจและสอนเขาใหผู้ถวายเกนียรตนิแดว่พระเจผู้า บทนนีแนื้ บว่งยว่อย
ไดผู้เปป็นสามสว่วน (1) เนบมคนัดเนสซารณ์ยอมรนับฤทธนิธเดชของพระเยโฮวาหณ์ในขผู้อ 1-18 (2) ดาเนนียล
แกผู้ฝนันของกษนัตรนิยณ์ในขผู้อ 19-27 (3) การทคาใหผู้ความฝนันของเนบมคนัดเนสซารณ์กลายเปป็นจรนิงถมก
บนันทขกไวผู้ในขผู้อ 28-37

ดนล 4:1-3

เรา กษรัตรคิยเย์ นบยครัดเนสซารย์ ขอประกาศแกท่บรรดาชนชาตคิ

ประชาชาตคิทรัทั้งปวง และภาษาทรัทั้งหลาย ซซงที่ อาศรัยอยยบท่ นพคิภพทรัทั้งสคินทั้ วท่า สรันตคิสร ขจงมปีแกท่ทท่านทรัทั้ง
หลายอยท่างทวปีคยณ บทนนีรเรธิที่มตข้นดข้วยเนบบูคดนั เนสซารรสตงคทาประกาศหนนที่งไปทนัวที่ ทรุกหนแหตงใน
อาณาจนักรอนันกวข้างใหญตไพศาลของเขา
2 เราเหด็นสมควรทปีที่จะแสดงหมายสนาครัญและการมหรัศจรรยย์ ซซที่งพระเจล้าสย งสร ดไดล้ทรง
กระทนาแกท่เรา เนสืรอหาสต วนใหญตของบทนนีรถบูกนทาเสนอโดยใชข้คทาสรรพนามบรุรรุษทนีที่หนนที่งโดยมนีเนบบูคนัด
เนสซารรเปล็นผบูข้พดบู ดนังทนีที่เรสือที่ งเลตาของบทนนีรแสดงใหข้เหล็น เนบบูคนัดเนสซารรตรนังใจทนีที่จะเปล็นพยานแกตทวนั ที่
ทนัรงจนักรวรรดธิของเขาและคนทนัรงโลกเกนีที่ยวกนับความประเสรธิฐและฤทธธิธเดชของพระเจข้าแหตง
อธิสราเอล เขาเรนียกพระเยโฮวาหรวาต เปล็นพระเจข้าสบูงสรุด ดนังทนีบที่ รธิบทจะแสดงใหข้เหล็น เหล็นไดข้ชดนั วตา
เนบบูคนัดเนสซารรถวายฤทธธิธเดชและคทาสรรเสรธิญแดตพระเยโฮวาหรและพระองครแตตผบูข้เดนียว เขายนัง
กลตาวตรงนนีรถนง “หมายสทาคนัญและการมหนัศจรรยร ซนที่งพระเจข้าสบูงสรุดไดข้ทรงกระททาแกตเรา” ความ
หมายกล็คสือฤทธานรุภาพอนันนตาอนัศจรรยรของพระองคร นนักศาสนศาสตรรทนีที่มนีแนวคธิดเปธิดกวข้างไมต
ยอมรนับคทากลตาวอข้างนนีร โดยกลตาวหาวตาเนบบูคนัดเนสซารรแคตกาท ลนังพบูดถนงพระตตางดข้าวองครหนนงที่ ของเขา
อยตางไรกล็ตาม เนสืรอหาตอนหลนังของบทนนีรจะแสดงใหข้เหล็นชนัดเจนวตาเขาพบูดถนงพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร
นนันที่ คสือ พระเยโฮวาหรพระเจข้า
3 หมายสนาครัญของพระองคย์ใหญท่ยงคิที่ สรักเทท่าใด การมหรัศจรรยย์ของพระองคย์กอปรดล้วยฤทธา
นรภาพปานใด อาณาจรักรของพระองคย์เปด็นอาณาจรักรถาวรเปด็นนคิตยย์ และราชอาณาจรักรของ
พระองคย์นรัทั้นดนารงอยยทท่ รกชรัที่วอายร ความเหล็นเกรธิที่นนทาเหลตานนีรในตอนตข้นของบทนนีรถบูกกลตาวแบบยข้อน
หลนังหลนังจากทนีที่เหตรุการณรทรุกอยตางของบทนนีรไดข้เกธิดขนรนแลข้ว เนบบูคนัดเนสซารรไดข้แตตสรรเสรธิญฤทธธิธ
เดชของพระเจข้า นอกจากนนีร เขายนังกลตาวยอมรนับอยตางเปธิดเผยอนีกวตาอาณาจนักรของพระเจข้าถาวรเปล็น
นธิตยรและอาณาจนักรของพระองครดทารงอยบูทต รุกชนัวที่ อายรุ เนบบูคดนั เนสซารรผบูข้เปล็นกษนัตรธิยรตตางชาตธิทนีที่นนับถสือ
พระตตางดข้าวกลตาวยอมรนับอยตางนตาอนัศจรรยรถงน ความทรงพลานรุภาพและความเปล็นนธิรนันดรรของ
พระเจข้าแหตงอธิสราเอล เขาไดข้เรนียนรบูถข้ นงฤทธธิธเดชของพระเจข้าผตานวธิธนีทนีที่ยากลทาบาก ดข้วยเหตรุนร นีเขาจนง
เกธิดความยทาเกรงองครพระผบูข้เปล็นเจข้า

ดนล 4:4-5

ตรัวเรา คมือ เนบยครัดเนสซารย์อยยท่เปด็นผาสร กในนคิเวศของเรา และมปี

ความเจรคิญอยยท่ในวรังของเรา เนบบูคนัดเนสซารรบรรยายถนงสภาพการณรแวดลข้อมตตางๆทนีที่เกธิดกตอนความ
ฝนันอนันนตากลนัวทนีที่เขาไดข้รนับ เขาอยบูบต ข้านอยตางสรุขสบายและสธิที่งตตางๆกล็ไปไดข้สวยสทาหรนับเขา
5 เราฝรันเหด็นเรมืที่องซซที่งกระทนาใหล้เรากลรัว ขณะเมมืที่อเรานอนอยยบท่ นทปีที่นอนความคคิดและนคิมคิต
อรันผรดขซนทั้ ในศปีรษะของเราเปด็นเหตรใหล้เราตกใจ แมข้วาต อยบูสต บายๆและเจรธิญรรุตงเรสือง แตตเนบบูคดนั เนส
ซารรกมล็ คนี วามฝนันในคสืนหนนงที่ ซนที่งททาใหข้เขาหวาดกลนัวและรบกวนจธิตใจเขามากๆ แมข้ว าต เขาเปล็นชายทนีที่
ทรงอทานาจมากทนีที่สรุดในโลก แตตพระเจข้ากล็ทรงสามารถททาใหข้คนแบบเขาหวาดกลนัวไดข้ แนตนอนวตา
พระเจข้าประทานสนันตธิสรุขใหข้ไดข้และทรงพรากมนันไปไดข้เชตนกนัน
ดนล 4:6-7

เราจซงออกกฤษฎปีกาเรปียกนรักปราชญย์แหท่งบาบคิโลนทรัทั้งสคิทั้นมาหาเรา

เพมืที่อใหล้แกล้ความฝรันใหล้แกท่เรา เหมสือนกนับเหตรุการณรในบททนีที่ 2 เนบบูคนัดเนสซารรสนังที่ พวกปราชญรทนีที่ใชข้
ศาสตรรเรข้นลนับแหตงทข้องพระโรงใหข้มาเขข้าเฝข้าเขาและแกข้ฝนันใหข้เขา
7 พวกโหร พวกหมอดย และคนเคลเดปีย และหมอดยฤกษย์ยามกด็เขล้ามาเฝล้า เรากด็เลท่าความฝรัน
แกท่เขา แตท่เขาทรัทั้งหลายแกล้ฝรันใหล้เราไมท่ไดล้ ดข้วยเหตรุนร นี ‘พวกปราชญร’ ทนีที่ใชข้ศาสตรรเรข้นลนับแหตงบาบธิ
โลนจนงมารวมตนัวกนันตตอหนข้ากษนัตรธิยร ตตางจากบททนีที่ 2 เนบบูคนัดเนสซารรเลตาใหข้พวกสธิบแปดมงกรุฎ
เหลตานนีรฟงนั วตาเขาฝนันเหล็นอะไร แมข้กระนนัรน คนเหลตานนัรนกล็ไมตสามารถแกข้ฝนันนนัรนไดข้ พวกเขาไมตรบูข้เลย
วตาความหมายของความฝนันนนัรนคสืออะไร
ดนล 4:8-9

ในทปีที่สรดดาเนปียลกด็เขล้ามาเฝล้าเรา เขามปีชมืที่อวท่าเบลเทชรัสซารย์ ตามนาม

พระของเรา เขามปีวคิญญาณของพระผยบล้ รคิสร ทธคิธิ์ เรากด็เลท่าความฝรันใหล้เขาฟรังวท่า เนบบูคนัดเนสซารรจนงเลตา
ยข้อนใหข้ฟนังวตาหลนังจากคนอสืนที่ ๆไดข้มาเขข้าเฝข้าและแกข้ความฝนันของเขาไมตไดข้แลข้ว ดาเนนียล (หรสืออนีกชสืที่อ
เบลเทชนัสซารร) กล็มาเขข้าเฝข้า เนบบูคนัดเนสซารรกลตาวยอมรนับอยตางเปธิดเผยวตาดาเนนียลมนีวญ
ธิ ญาณของ
ปวงพระทนีที่บรธิสรุทธธิธสถธิตอยบูภต ายใน อยตางหลนังนนีรนตาจะเปล็นวธิธนีอธธิบายแบบซสืที่อๆของเนบบูคนัดเนสซารร
เกนีที่ยวกนับฤทธธิธเดชของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธทนีที่มนีอยบูบต นดาเนนียล แมข้วาต ตอนนนีรเขาเรธิที่มนนับถสือพระเจข้า

แหตงอธิสราเอลแลข้ว แตตเหล็นไดข้ชนัดวตาเนบบูคดนั เนสซารรมนีพรสืนฐานนข้อยมากในเรสืที่องศาสนศาสตรร แมข้
กระนนัรน เขากล็บอกดาเนนียลวตาเขาฝนันเหล็นอะไร
9 "โอ เบลเทชรัสซารย์ หรัวหนล้าของพวกโหร เพราะเราทราบวท่าวคิญญาณของพระผยบล้ รคิสร ทธคิธิ์
อยยใท่ นทท่าน และไมท่มปีความลนทั้าลซกใดๆทปีที่จะใหล้ทท่านแกล้ยาก จงบอกนคิมคิตทรัทั้งหลายในความฝรันทปีที่เราไดล้
เหด็น และตปีความนคิมคิตเหลท่านรัทั้นใหล้แกท่เรา แมข้วาต เปล็นคนของพระเจข้า แตตดาเนนียลกล็ถบูกบรรยายวตาเปล็น
หนัวหนข้าของพวกโหร นนันที่ คสือ หนัวหนข้าของพวกนนักปราชญร ดบู ดาเนนียล 2:48 อนีกครนัรงทนีเที่ นบบูคนัดเนส
ซารรบรรยายถนงการกระททากธิจของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธในตนัวดาเนนียลจากภบูมหธิ ลนังแบบพระ
ตตางดข้าวของตน นนันที่ คสือ วธิญญาณของปวงพระทนีที่บรธิสรุทธธิธ ขณะทนีที่เขากทาลนังจะเผยความฝนันของตนแกต
ดาเนนียล กษนัตรธิยรกสล็ งนัที่ ใหข้เขาอธธิบายความสทาคนัญของความฝนันของตนและความหมายของมนัน
ดนล 4:10-12

นคิมคิตทปีที่ผรดขซทั้นในศปีรษะของเราเมมืที่อนอนอยยท่บนทปีที่นอน ดยเถคิด เราไดล้

เหด็นตล้นไมล้ทท่ามกลางพคิภพ มรันสย งมาก ในความฝนันของตน เนบบูคนัดเนสซารรเหล็นตข้นไมข้ใหญตตข้นหนนที่ง
อยบูทต ตามกลางแผตนดธินโลก โดยสบูงกวตาตข้นอสืที่นๆ
11 ตล้นไมล้เตคิบโตและแขด็งแรง ยอดของมรันขซทั้นไปถซงฟล้าสวรรคย์ และประจรักษย์ไปถซงทปีที่สร ด
ปลายพคิภพ ในความฝนันของเขา ตข้นไมข้นร นันเตธิบโตขนรนไมตเพนียงในเรสือที่ งความกวข้างเทตานนัรน แตตความ
สบูงของมนันกล็เอสืรอมไปถนงฟข้าสวรรครและกธิที่งกข้านของมนันกล็แผตขยายไปจนสรุดปลายแผตนดธินโลก นนันที่
คสือ ไกลสรุดลบูกหบูลบูกตา
12 ใบกด็งดงามและผลกด็อรดม และจากตล้นไมล้นรัทั้น มปีอาหารใหล้แกท่ชวปี คิตทรัทั้งปวง สรัตวย์ปท่าทปีที่ในทรท่ง
นาอาศรัยอยยใท่ ตล้รท่มของมรัน และนกในอากาศกด็อาศรัยอยยท่ทปีที่กคิที่งกล้านของมรัน และเนมืทั้อหนรังทรัทั้งหลายกด็
เลปีทั้ยงตนอยยดท่ ล้วยมรัน ตข้นไมข้นร ไนี มตเพนียงมนีขนาดใหญตโตเทตานนัรน แตตยงนั อรุดมไปดข้วยใบและผลดข้วย
บรรดาสธิที่งมนีชนีวธิตแหตงแผตนดธินโลกมาอาศนัยอยบูใต ตข้รตมเงาของมนันหรสือใตข้กธิที่งกข้านของมนัน และเพราะ
ความอรุดมสมบบูรณรของตข้นไมข้นร นันบรรดาสธิที่งมนีชนีวธิตทนัรงปวงกล็ไดข้รนับอาหาร
ดนล 4:13-16

ในนคิมคิตทปีที่ผรดขซนทั้ ในศปีรษะของเราเมมืที่อเราอยยท่บนทปีที่นอน ดยเถคิด เราไดล้

เหด็นผยพล้ คิทรักษย์ องคย์บรคิสร ทธคิธิ์ลงมาจากฟล้าสวรรคย์ คทาอาราเมคทนีที่แปลวตา ผยล้พคิทรักษย์ (อนิยรณ์ ) มนีความหมาย

อยตางหนนที่งวตาทบูตสวรรคร ประเดล็นสทาคนัญกวตากล็คสือวตา เนบบูคนัดเนสซารรเหล็นทบูตสวรรครผบูข้บรธิสรุทธธิธองคร
หนนงที่ ลงมาจากสวรรครในความฝนันของตนดข้วย
14 ทท่านเปลท่งเสปียงและพยดดรังนปีทั้วท่า `จงฟรันตล้นไมล้และตรัดกคิที่งทรัทั้งหลายของมรันออกเสปีย สะบรัด
ใหล้ใบของมรันรท่วงออกแลล้วใหล้ผลของมรันกระจายไป ใหล้สรัตวย์ปท่าหนปีไปเสปียจากใตล้ตล้น และใหล้นกหนปี
ไปเสปียจากกคิที่งของมรัน ทบูตสวรรครองครนร นันสนังที่ ใหข้ฟนนั ตข้นไมข้นร นันลงเสนีย เดล็ดกธิที่งและใบของมนันออก
และททาใหข้ผลของมนันกระจนัดกระจายไป บรรดาสธิที่งมนีชวนี ธิตทนีที่อาศนัยอยบูใต นและใตข้ตข้นไมข้ใหญตนร นีจะตข้อง
ถบูกขนับไลตไปเสนีย
15 แตท่จงปลท่อยใหล้ตอรากตคิดอยยใท่ นดคิน มปีปลอกเหลด็กและทองสรัมฤทธคิธิ์สวมไวล้ ใหล้อยยท่
ทท่ามกลางหญล้าอท่อนในทรท่งนา ใหล้เปปียกนนทั้าคล้างจากฟล้าสวรรคย์ ใหล้เขามปีสวท่ นอยยท่กบรั สรัตวย์ปท่าในหญล้าทปีที่
พมืนทั้ ดคิน แมข้วาต ตข้นไมข้ใหญตนร นีถบูกโคตนลงแลข้ว แตตตอและรากของมนันตข้องถบูกปลตอยทธิรงไวข้เหมสือนเดธิม
ตอของมนันจะตข้องถบูกลข้อมดข้วยปลอกเหลล็กและทองเหลสือง อาจเพสือที่ ปข้องกนันมธิใหข้มนันปรธิออกและ
เนตาเสนียไป ตอนนัรนจะตข้องถบูกปลตอยใหข้เปนียกชสืรนนทราคข้าง ใหข้เราสนังเกตวตาเพศของคทาสรรพนามตรงนนีร
เปลนีที่ยนจากเพศกลางเปล็นเพศชาย นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาตข้นไมข้/ตอนนีรเปล็นตนัวแทนของบรุคคลผบูข้หนนงที่ ซนที่งมนันกล็
เปล็นจรธิงๆ บนัดนนีรบครุ คลผบูข้นร นีจะเลนีรยงตนัวจากหญข้าและพสืชแหตงพสืรนดธิน
16 ใหล้จคิตใจของเขาเปลปีที่ยนเสปียจากจคิตใจมนรษยย์ แลล้วมอบใจสรัตวย์ปท่าใหล้แกท่เขา และปลท่อยใหล้
เปด็นอยยอท่ ยท่างนรัทั้นจนครบเจด็ดวาระ อนีกครนัรงทนีกที่ ารประยรุกตรใชข้ความฝนันนนีรหมายถนงชายผบูข้หนนงที่ อยตาง
ชนัดเจนเพราะตอนนีรถบูกกลตาวถนงวตามนีจตธิ ใจมนรุษยร อยตางไรกล็ตาม ในการถบูกโคตนลงสบูตพรสืนดธิน ชายผบูข้ยธิงที่
ใหญตคนนนีรจะไดข้รนับใจ (คสือ จธิตใจ) ของสนัตวรตนัวหนนงที่ นอกจากนนีร เจล็ดวาระ นนันที่ คสือ เจล็ดปนีจะผตานไป
ขณะทนีที่เขาอยบูใต นสภาพนนีร
ดนล 4:17-18

คนาพคิพากษานรันทั้ เปด็นคนาสรัที่งของผยพล้ คิทรักษย์ คนาตรัดสคินนรันทั้ เปด็นวาทะของ

องคย์บรคิสรทธคิธิ์ เพมืที่อผยล้มปีชปีวคิตอยยจท่ ะไดล้ทราบวท่าทท่านผยล้สย งสร ดทรงปกครองอยยเท่ หนมือราชอาณาจรักรของ
มนรษยย์ และประทานราชอาณาจรักรนรันทั้ แกท่ผล้ทย ปีที่พระองคย์จะประทาน และตรัทั้งผยทล้ ปีที่ดล้อยทปีที่สร ดใหล้อยยท่
เหนมือ' เนบบูคนัดเนสซารรกลตาวเสรธิมวตาเรสือที่ งทนัรงหมดนนีรถบูกออกเปล็นโองการโดยเหลตาผบูข้พธิทนักษร (นนันที่ คสือ

พวกทบูตสวรรคร) และถบูกสนังที่ โดยพวกเขา พวกเขาไดข้ททาใหข้เขาทราบในความฝนันของเขาวตาจรุด
ประสงครของความฝนันนนีรกคล็ สือเพสืที่อทนีที่วาต คนเหลตานนัรนทนียที่ นังมนีชนีวธิตอยบูจต ะทราบวตาพระเจข้าสบูงสรุดทรง
ครอบครองเหนสืออาณาจนักรของมนรุษยร นอกจากนนีร พระเจข้าทรงสามารถประทานอทานาจและการ
ครอบครองแกตผบูข้ใดกล็ตามทนีที่พระองครทรงเลสือก พระเจข้าทรงสามารถและทรงแตตงตนัรงคนเหลตานนัรนทนีที่มนี
ภบูมธิหลนังตทที่าตข้อยใหข้ครอบครองบนแผตนดธินโลกจรธิงๆ คนอยตางเชตนดาวธิดทนีที่เดธิมทนีเคยเปล็นคนเลนีรยง
แกะกล็เปล็นตนัวอยตางหนนงที่ ทนีที่ชนัดเจน
18 ความฝรันนปีทั้ตรัวเราคมือกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์ไดล้เหด็นและ โอ เบลเทชรัสซารย์ ทท่านจงกลท่าว
คนาแกล้ฝนรั เถคิด เพราะพวกนรักปราชญย์ทรัทั้งสคิทั้นแหท่งราชอาณาจรักรของเราไมท่สามารถทปีที่จะใหล้คนาแกล้
ความฝรันแกท่เรา แตท่ทท่านสามารถ เพราะวคิญญาณของพระผยบล้ รคิสร ทธคิธิ์อยยท่ในตรัวทท่าน" ดนังนนัรนนนีคที่ สือ
สรรุปยตอความฝนันของเนบบูคนัดเนสซารรโดยคทาบรรยายของเขาเอง เขาจนงสนังที่ ดาเนนียลใหข้แกข้ความฝนัน
นนัรนใหข้แกตเขา เนบบูคนัดเนสซารรยอมรนับอยตางเปธิดเผยวตา ‘พวกนนักปราชญร’ แหตงอาณาจนักรของเขาไมต
สามารถอธธิบายความฝนันนนัรนไดข้ แตตเขารบูวข้ าต ดาเนนียลททาไดข้เพราะวตาพระวธิญญาณของพระเจข้าทรงอยบูต
ในตนัวเขา ดบูความเหล็นสทาหรนับขข้อ 8 เกนีที่ยวกนับวลนีทนีที่วาต “วธิญญาณของพระผบูข้บรธิสรุทธธิธ”
ดนล 4:19-21

แลล้วดาเนปียล ผยมล้ ปีชมืที่อวท่าเบลเทชรัสซารย์ กด็งงงรันอยยท่ชวรัที่ โมงหนซที่ง ความ

คคิดของทท่านกด็กระทนาใหล้ทท่านตกใจ กษรัตรคิยตย์ รรัสวท่า "เบลเทชรัสซารย์เออ๋ย อยท่าใหล้ความฝรันหรมือคนาแกล้
ความฝรันกระทนาใหล้ทท่านตกใจเลย" เบลเทชรัสซารย์ทยลตอบวท่า "เจล้านายของขล้าพระองคย์ ขอใหล้ความ
ฝรันนรัทั้นเปด็นเรมืที่องของผยล้ทปีที่เกลปียดชรังพระองคย์เถคิด และขอใหล้คนาแกล้ความฝรันนรัทั้นตกแกท่ปฏคิปกรั ษย์ของ
พระองคย์ ใหข้เรานนกภาพเหตรุการณรทนีที่เกธิดขนรนกนัน เนบบูคนัดเนสซารรเปล็นผบูข้ครองครองทนีที่ทรงอทานาจมาก
ทนีที่สรุดในโลกแหตงสมนัยของเขา สถานทนีที่นตาจะเปล็นทข้องพระโรงหนข้าพระทนีที่นนังที่ ของเขา ดาเนนียลยสืนอยบูต
ทนีที่นนนัที่ ตตอหนข้าเขา พอไดข้ยธินความฝนันของกษนัตรธิยร ดาเนนียลกล็นที่ธิงอนัรนและขนลรุกขนพอง นอกจากนนีร
เหล็นไดข้ชดนั วตาเขายสืนอยบูทต นีที่นนันที่ ชนัวที่ ระยะเวลาหนนที่งและตนัวสนันที่ อยตางเหล็นไดข้ชนัด พระเจข้าทรงเปธิดเผยความ
ฝนันนนัรนแกตเขาในทนันทนี อยตางไรกล็ตาม เขากล็สนนัที่ เทธิรมเพราะความหมายของความฝนันนนัรน เขากทาลนัง
จะแจข้งใหข้ผบูข้ครอบครองทนีที่ทรงอทานาจมากทนีที่สรุดในโลกขณะนนัรนวตาเขากทาลนังจะถบูกลข้มลข้าง เพราะดบู
ออกวตาดาเนนียลกทาลนังหวาดกลนัวเปล็นอยตางมาก เนบบูคดนั เนสซารรจนงขอใหข้เขาพบูดออกมา แมข้วาต เปล็น

เรสือที่ งนตากนังวลใจมากๆกล็ตาม ดาเนนียลจนงเกรธิที่นนทาคทาแกข้ฝนันของเขาโดยแจข้งใหข้กษนัตรธิยรทราบวตาเขา
ไมตรบูข้สนกดนีดวข้ ยเลยกนับสธิที่งทนีที่เขากทาลนังจะเปธิดเผย ดาเนนียลจนงเตสือนวตาเขาหวนังวตาคนเหลตานนัรนทนีที่เกลนียดชนัง
เนบบูคนัดเนสซารรและเปล็นศนัตรบูของเขาจะเผชธิญชะตากรรมนนัรนทนีที่เขากทาลนังจะเปธิดเผย
20 ตล้นไมล้ทปีที่พระองคย์ทอดพระเนตร ซซที่งเตคิบโตขซทั้นและแขด็งแรง จนยอดขซนทั้ ไปถซงฟล้าสวรรคย์
ประจรักษย์ไปทรัที่วพคิภพทรัทั้งสคิทั้น ดาเนนียลเรธิที่มตข้นโดยกลตาวยอมรนับเรสืที่องตข้นไมข้นร นันทนีที่ถบูกบรรยายไวข้ใน
ความฝนันของเนบบูคดนั เนสซารร มนันมนีขนาดใหญตโต แขล็งแรง สบูงเหยนียดฟข้าสวรรคร และแผตกธิที่งกข้านไป
ทนัวที่ แผตนดธินโลก
21 ใบของมรันกด็งดงามและผลกด็อรดม และจากตล้นนรัทั้นมปีอาหารใหล้แกท่ชปีวคิตทรัทั้งปวง สรัตวย์ปท่าใน
ทรท่งนามาพซที่งรท่มอยยท่ใตล้ตล้น และนกในอากาศกด็มาอาศรัยอยยท่ทปีที่กคิที่ง ดนังทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรไดข้บรรยายไวข้ ใบ
ของตข้นไมข้ใหญตโตนนีรใหข้อาหารและทนีที่พนักพธิงสทาหรนับบรรดาสธิที่งมนีชวนี ธิตแหตงทข้องทรุตงรวมถนงบรรดานก
ในทข้องฟข้าดข้วย
ดนล 4:22-23

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ นปีที่คอมื พระองคย์เอง ผยล้ทรงเจรคิญและเขล้มแขด็ง ความ

ยคิงที่ ใหญท่ของพระองคย์ไดล้เจรคิญ และขซทั้นไปถซงฟล้าสวรรคย์ และราชอาณาจรักรของพระองคย์กด็ไปถซงสร ด
ปลายพคิภพ ดาเนนียลเขข้าเรสืที่องทนันทนี ตข้นไมข้ใหญตทนีที่เนบบูคนัดเนสซารรเหล็นในความฝนันหาใชตใครอสืที่นนอก
จากตนัวเนบบูคดนั เนสซารรเอง พระเจข้าไดข้ทรงอนรุญาตใหข้เขาผบูข้เปล็นกษนัตรธิยรทนีที่ทรงอทานาจแผตขยาย
จนักรวรรดธิของตนไปจนสรุดปลายโลกทนีที่มนีอารยธรรมในสมนัยนนัรน และความยธิงที่ ใหญตของอาณาจนักร
โลกนนัรนกล็แซงหนข้าอาณาจนักรอสืที่นๆทนีที่เหลสือทนัรงหมดและหากเปล็นไปไดข้มนันกล็เอสืรอมไปถนงฟข้าสวรรคร
เลย อยตางนข้อยกล็ในความคธิดของเนบบูคนัดเนสซารร
23 และทปีที่กษรัตรคิยย์ทอดพระเนตรผยพล้ คิทรักษย์คมือองคย์บรคิสร ทธคิธิ์ลงมาจากฟล้าสวรรคย์ และพยดวท่า
`จงฟรันตล้นไมล้และทนาลายเสปีย แตท่จงปลท่อยใหล้ตอรากตคิดอยยใท่ นดคิน มปีปลอกเหลด็กและทองสรัมฤทธคิธิ์
สวมไวล้ ใหล้อยยทท่ ท่ามกลางหญล้าอท่อน ในทรท่งนาใหล้เปปียกนนทั้าคล้างจากฟล้าสวรรคย์ ใหล้เขามปีสท่วนอยยกท่ บรั สรัตวย์
ปท่า และปลท่อยใหล้อยยท่อยท่างนรัทั้นจนครบเจด็ดวาระ' ดาเนนียลจนงเลตายข้อนถนงเรสือที่ งทบูตสวรรครองครนร นันทนีที่ลง
มาจากสวรรครและโคตนตข้นไมข้นร นันลงเสนีย ดบูความเหล็นสทาหรนับ 2:14-15

ดนล 4:24-25

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ตท่อไปนปีทั้เปด็นคนาแกล้พระสร บนคิ เปด็นพระราช

กฤษฎปีกามาจากผยล้สย งสร ด ซซงที่ มาถซงกษรัตรคิยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ ดาเนนียลจนงประกาศวตาเขากทาลนัง
จะเปธิดเผยคทาแกข้ฝนันนนัรน คทาสนังที่ ของพวกผบูข้พธิทนักษรทนีที่พบในขข้อ 17 บนัดนนีรกาท ลนังจะไดข้รนับการอธธิบาย คทา
สนังที่ นนัรนเปล็นพระราชกฤษฎนีกาทนีที่มาจากพระเจข้าสบูงสรุด ผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ และกทาลนังจะถบูกบนังคนับใชข้กบนั
เนบบูคนัดเนสซารร
25 วท่าพระองคย์จะทรงถยกขรับไลท่ไปเสปียจากทท่ามกลางมนรษยย์ และพระองคย์จะอยยกท่ รับสรัตวย์ใน
ทรท่งนา พระองคย์จะตล้องเสวยหญล้าอยท่างกรับวรัว และจะใหล้พระองคย์เปปียกนนทั้าคล้างจากฟล้าสวรรคย์ จะ
เปด็นอยยอท่ ยท่างนรัทั้นจนครบเจด็ดวาระ จนกวท่าพระองคย์จะทราบวท่า ผยสล้ ย งสร ดนรันทั้ ทรงปกครองราช
อาณาจรักรของมนรษยย์ และพระองคย์จะประทานราชอาณาจรักรนรัทั้นแกท่ผทล้ย ปีที่พระองคย์ทรงปรารถนา
เนบบูคนัดเนสซารรกาท ลนังจะเสนียสตธิในไมตชข้า เขาจะถบูกขนับไลตไปจากบนัลลนังกรของตนในฐานะคนบข้าคน
หนนงที่ และไปอาศนัยอยบูใต นทรุตงหญข้าเหมสือนสนัตวรตนัวหนนงที่ เขาจะกธินหญข้าและพสืชเหมสือนวนัวตนัวหนนที่งและ
ตากนทราคข้างตอนกลางคสืน ความหมายกล็คอสื วตาเขาจะอาศนัยอยบูใต นทรุตงหญข้าเหมสือนสนัตวรตวนั หนนที่ง คทา
ตนัดสธินโทษนนีรจะกธินเวลาตตอเนสืที่องเจล็ดปนีและจนกวตาเนบบูคดนั เนสซารรเตล็มใจยอมรนับวตาพระเจข้าผบูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธทรงเปล็นผบูข้ครอบครองสบูงสรุดเหนสือมนรุษยชาตธิ พระเจข้าทรงเปล็นผบูข้ประทานอทานาจครอบ
ครองเหนสือมนรุษยชาตธิใหข้แกตผบูข้ใดกล็ตามทนีที่พระองครทรงเลสือก นนีสที่ สืที่อชนัดเจนวตาเนบบูคนัดเนสซารรเรธิที่มหยธิงที่
ผยองมากเกธินไปแลข้ว เขาเรธิที่มคธิดวตาตนัวเองเปล็นเทพเจข้าแลข้ว
ดนล 4:26
และทปีที่ทรงมปีพระบรัญชาใหล้เหลมือตอรากตล้นไมล้นรัทั้นไวล้กด็หมายความ
วท่า ราชอาณาจรักรจะยรังเปด็นของพระองคย์ ตรัทั้งแตท่พระองคย์ทรงทราบวท่าสวรรคย์ปกครอง ดาเนนียลใหข้
ความมนันที่ ใจเนบบูคดนั เนสซารรวาต กษนัตรธิยรอนีกองครจะไมตยนดเอาบนัลลนังกรของเขาไปเสนีย แมข้วาต อาณาจนักร
และการครอบครองนนัรนจะถบูกพรากไปจากเขากล็ตาม แตตมนนั จะถบูกคสืนใหข้เขาอนีก เหล็นไดข้ชนัดวตาเนบบู
คนัดเนสซารรหยธิงที่ ผยองมากเกธินไปแลข้วและพระเจข้ากทาลนังจะสนังที่ สอนบทเรนียนหนนงที่ แกตเขา ดนังทนีที่จะถบูก
เปธิดเผยในดาเนนียล 4:37 “บรรดาผบูข้ดทาเนธินอยบูใต นความเยตอหยธิงที่ พระองครกทล็ รงสามารถใหข้ตทที่าลง”
เนบบูคนัดเนสซารรจะตข้องเรนียนรบูข้เรสือที่ งนนีรผาต นวธิธนีทนีที่ยากลทาบาก

ดนล 4:27

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ เพราะฉะนรันทั้ ขอทรงรรับคนากราบทยลของขล้า

พระองคย์ ขอพระองคย์ทรงเลคิกทนาบาปเสปียดล้วยการกระทนาความชอบธรรม และเลคิกทนาความชรัที่วชล้า
ดล้วยสนาแดงความกรรณาตท่อคนจน เผมืที่อวท่าความผาสร กของพระองคย์อาจจะยมืดยาวไปอปีกไดล้" หลนัง
จากไดข้สทาแดงการเปธิดเผยอนันนตาทนงที่ เชตนนนัรนแลข้ว ดาเนนียลจนงขอใหข้กษนัตรธิยยร อมรนับคทาแกข้ฝนันของเขา
อยตางไรกล็ตาม เขามนีคทาเตสือนสตธิสองประการสทาหรนับกษนัตรธิยร นนันที่ คสือ (1) เลธิกททาบาปและแทนทนีที่มนัน
ดข้วยความชอบธรรม และ (2) สทาแดงความเมตตาแกตคนยากจน เหล็นไดข้ชดนั วตาเนบบูคนัดเนสซารรถบูก
เลตนงานอยตางหนนักดข้วยความบาปทนีที่เปล็นความเยตอหยธิงที่ รวมถนงการเพธิกเฉยตตอบรรดาคนยากจนใน
อาณาจนักรของเขาดข้วย ในการกลนับใจใหมตเชตนนนัรน เขากล็อาจตตออายรุรชนั กาลของเขาไดข้
ดนล 4:28-29

สคิงที่ เหลท่านปีทั้ทรัทั้งสคิทั้นไดล้บรังเกคิดขซทั้นแกท่กษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์ คราวนนีร

เรสือที่ งเลตาเปลนีที่ยนไปทนีที่ดาเนนียลในฐานะผบูข้พบูดแลข้ว เมสือที่ เขนียนจากมรุมมองแหตงประวนัตธิศาสตรร บนัดนนีรดา
เนนียลเขนียนถนงการทนีที่ทรุกสธิที่งทนีที่ถบูกพยากรณรไวข้แกตเนบบูคนัดเนสซารรลข้วนเกธิดขนรนจรธิง
29 พอสคินทั้ สคิบสองเดมือน พระองคย์เสดด็จดนาเนคินอยยใท่ นพระราชวรังแหท่งราชอาณาจรักรบาบคิโลน
เหล็นไดข้ชดนั วตาพระเจข้าประทานเวลาหนนที่งปนีเตล็มใหข้เนบบูคนัดเนสซารรกลนับใจใหมต เหล็นไดข้ชดนั วตาเขาไมต
กลนับใจใหมต ดนังนนัรน หนนที่งปนีตตอมา เหตรุการณรเหลตานนัรนทนีที่ถบูกกลตาวลตวงหนข้าแกตเขากล็เกธิดขนรนจรธิง Bishop
Ussher กลตาววตาเหตรุการณรนร นีเกธิดขนรนในปนี 569 กตอน ค.ศ. เพราะไมตรบูข้เลยถนงสธิที่งทนีที่ใกลข้จะเกธิดขนรน เนบบู
คนัดเนสซารรผบูข้เยตอหยธิงที่ กล็เดธินทอดนตองอยบูใต นพระราชวนังอนันใหญตโตของเขาในบาบธิโลน
ดนล 4:30-32

และกษรัตรคิยตย์ รรัสวท่า "นปีที่เปด็นมหาบาบคิโลนมคิใชท่หรมือ ซซงที่ เราไดล้สรล้าง

ไวล้เพมืที่อวงศย์วานแหท่งอาณาจรักรนปีทั้ดล้วยอนานาจใหญท่ยคิที่งของเรา และเพมืที่อเปด็นศรักดคิธิ์ศรปีอรันสย งสท่งของเรา"
ความเยตอหยธิงที่ แหตงชนีวธิตเผยอขนรนมาจากกษนัตรธิยรผบูข้หลงตนัวเององครนร นี เมสือที่ เขาพธินจธิ ดบูอาณาจนักรอนันยธิงที่
ใหญตของเขาและมหานครอนันยธิงที่ ใหญตของมนัน เขากล็ทะนงในการทนีที่เขาไดข้สรข้างสธิที่งเหลตานนีรทร นังหมด
อาณาจนักรอนันยธิงที่ ใหญตนร ขนี องระบบโลกตนัรงมนันที่ คงอยบูโต ดยแสนยานรุภาพและอทานาจของเขาและเพสืที่อ
เกนียรตธิและความโอตอาต ของเขา หรสือเขาคธิดเอาเองวตาเปล็นเชตนนนัรน เชตนเดนียวกนับกษนัตรธิยรไทระ (หรสือ
ซาตาน) เนบบูคนัดเนสซารรถบูกความเยตอหยธิงที่ เขข้าครอบงทา นนักประวนัตธิศาสตรรสมนัยโบราณบางทตานอข้าง

วตากทาแพงเมสืองบาบธิโลนมนีความยาวรอบวงหกสธิบไมลรและสบูง 300 ฟรุต มนันเปล็นนครหลวงของโลก
ในสมนัยนนัรน แนตนอนวตาสวยงามพรข้อมสวนลอยของมนันดข้วย ไมตมปนี ระชาชาตธิใดในสมนัยนนัรนหรสือ
จนถนงสมนัยนนัรนเทนียบไดข้กบนั ขนาด อทานาจ หรสือความโอตอตาตระการตาของบาบธิโลนทนียที่ ธิงที่ ใหญต และ
เนบบูคนัดเนสซารรอข้างวตาสงตาราศนีทรงนั สธิรนของมนันเปล็นของเขาเอง ในความคธิดของเขา เขาไดข้สรข้างมนัน
ขนรนมาทนัรงหมดและททาใหข้มนันเปล็นเมสืองและจนักรวรรดธิทนีที่ยธิงที่ ใหญตอยตางทนีที่มนันเปล็น
31 เมมืที่อกษรัตรคิยตย์ รรัสยรังไมท่ทรันขาดพระวาทะ กด็มปีเสปียงตกลงมาจากฟล้าสวรรคย์วท่า "โอ
กษรัตรคิยย์เนบยครัดเนสซารย์ เราลรัที่นวาจาไวล้กรับเจล้าแลล้ววท่า ราชอาณาจรักรไดล้พรากไปเสปียจากเจล้าแลล้ว
กระนนัรนแมข้ขณะทนีที่คทาอวดอข้างในขข้อทนีที่แลข้วยนังอยบูใต นปากของเขาอยบูต เสนียงหนนที่งจากสวรรครกปล็ ระกาศ
แกตเขาวตาคทาเตสือนทนีที่ใหข้ไวข้เมสืที่อหนนงที่ ปนีกตอนหนข้ายนังมนีผลอยบูเต หมสือนเดธิม แตตบนัดนนีรมนนั สายเกธินไปแลข้ว
บนัดนนีรอาณาจนักรของเขาถบูกพรากไปจากเขาแลข้ว พระเจข้าไดข้ประทานเวลาใหข้เขากลนับใจตลอดหนนที่ง
ปนีทแนีที่ ลข้ว เหล็นไดข้ชดนั วตาเขามธิไดข้กลนับใจเสนียใหมต บนัดนนีรชะตากรรมทนีที่ดาเนนียลไดข้กลตาวลตวงหนข้าแกตเขา
บนังเกธิดแกตเขาอยตางฉนับพลนัน
32 และเจล้าจะถยกขรับไลท่ไปจากทท่ามกลางมนรษยย์ และเจล้าจะอยยท่กรับสรัตวย์ในทรท่งนา และเจล้าจะ
ตล้องกคินหญล้าอยท่างกรับวรัว จะเปด็นอยยอท่ ยท่างนรัทั้นจนครบเจด็ดวาระ จนกวท่าเจล้าจะเรปียนรยล้ไดล้วท่า ผยสล้ ย งสร ด
ปกครองอยยท่เหนมือราชอาณาจรักรของมนรษยย์ และประทานราชอาณาจรักรนรันทั้ แกท่ผล้ทย ปีที่พระองคย์ทรง
ปรารถนา" ดนังทนีที่ดาเนนียลไดข้เตสือนไวข้แลข้วเมสืที่อหนนงที่ ปนีกตอนหนข้านนัรนในคทาแกข้ฝนันทนีที่นตากลนัวของเขา
เสนียงนนัรนจากสวรรครบอกเนบบูคดนั เนสซารรวาต บนัดนนีรเขาจะถบูกขนับไลตไปเสนียจากตตอหนข้ามนรุษยรเพสือที่ ทนีที่จะ
มนีชนีวธิตอยบูเต หมสือนสนัตวรตนัวหนนที่งในทรุตงหญข้า บนัดนนีรเขาจะกธินหญข้าและพสืชแหตงผสืนดธินเหมสือนวนัวตนัวหนนงที่
เปล็นเวลาเจล็ดปนีจนกวตากษนัตรธิยรทนีที่เยตอหยธิงที่ และโอหนังองครนร นีเรนียนรบูอข้ ยตางยากลทาบากวตาพระเจข้าผบูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธทรงครอบครองอาณาจนักรของมนรุษยร มนันเปล็นสธิทธธิธขาดของพระเจข้าทนีที่จะประทาน
อทานาจครอบครองเหนสือมนรุษยรใหข้แกตผบูข้ทนีที่พระองครทรงเลสือก เนบบูคนัดเนสซารรกาท ลนังจะเรนียนรบูเข้ รสืที่อง
นนัรนอยตางยากลทาบาก!

ดนล 4:33

ในทรันใดนรัทั้นเองพระวาทะกด็สนาเรด็จในเรมืที่องเนบยคดรั เนสซารย์

พระองคย์ถยกขรับไลท่ไปจากทท่ามกลางมนรษยย์ และเสวยหญล้าอยท่างกรับวรัว และพระกายกด็เปปียกนนทั้าคล้าง
จากฟล้าสวรรคย์ จนพระเกศางอกยาวอยท่างกรับขนนกอคินทรปี และพระนขากด็เหมมือนเลด็บนก คทา
พยากรณรนตาสะเทสือนใจทนีที่ถบูกกลตาวลตวงหนข้าเมสืที่อหนนงที่ ปนีกตอนหนข้านนัรนเกธิดขนรนจรธิงอยตางฉนับพลนัน เขา
เสนียจธิตใจมนรุษยรไปและถบูกขนับไลตไปจากบนัลลนังกรของตนเพราะเปล็นบข้า อาจโดยเหลตาทนีที่ปรนกษาใน
ราชสทานนัก จากนนัรนเขากล็ไปลงเอยในทรุตงหญข้าของชาวนาคนหนนที่งและกธินหญข้าเหมสือนวนัวตนัวหนนงที่
นอนใตข้แสงดาวยามคทที่าคสืน ผมของเขางอกยาวและไมตถบูกตนัดใหข้เปล็นทรง เลล็บนธิรวมสือและนธิรวเทข้าของ
เขากลายเปล็นเหมสือนกรงเลล็บนก กลตาวในภาษางตายๆ เขากลายเปล็นบข้าไปแลข้ว เขากลายเปล็นเหมสือน
สนัตวรตวนั หนนที่งและใชข้ชนีวตธิ เหมสือนสนัตวร เชสืที่อกนันวตาเบลชนัสซารรหลานชายของเขาขนรนครองอาณาจนักร
ในยามทนีที่บธิดาของเขาไมตอยบูต
ดนล 4:34-35

เมมืที่อสคินทั้ สร ดวาระนรันทั้ แลล้ว ตรัวเราเนบยครัดเนสซารย์กด็แหงนหนล้าดยฟล้า

สวรรคย์และจคิตปกตคิของเราคมืนมา และเรากด็สาธรการแดท่ผสล้ย ย งสร ดนรันทั้ และสรรเสรคิญถวายเกปียรตคิยศ
แดท่พระองคย์ผล้ดย นารงอยยเท่ ปด็นนคิตยย์ เพราะราชอาณาจรักรของพระองคย์เปด็นราชอาณาจรักรนคิรรันดรย์ และ
อาณาจรักรของพระองคย์ดนารงอยยท่ท รกชรัที่วอายร เมสืที่อเจล็ดปนีทถนีที่ บูกกลตาวถนงลตวงหนข้าโดยดาเนนียลสธิรนสรุดลง
เนบบูคนัดเนสซารรกแล็ หงนหนข้าขนรนดบูฟาข้ สวรรคร โดยอาจเปล็นครนัรงแรกในชนีวธิตของเขา เมสือที่ เขาเตล็มใจ
แสวงหาพระเจข้า ความเขข้าใจของเขากล็กลนับคสืนสบูตเขา ในวนันนนัรนเขาถวายสาธรุการ สรรเสรธิญและ
ถวายเกนียรตธิแดตพระเจข้าสบูงสรุด เนบบูคนัดเนสซารรไดข้เรนียนรบูบข้ ทเรนียนของตนอยตางยากลทาบาก เขาจนง
ถวายเกนียรตธิแดตพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครผบูข้ซนที่งอาณาจนักรของพระองครดทารงถาวรนธิรนันดรร ราช
อาณาจนักรของพระองครตตางจากกษนัตรธิยรทนีที่เปล็นมนรุษยรตรงทนีที่มนันดทารงอยบูเต สมอไป ดบู ความเหล็นสทาหรนับ
ดาเนนียล 4:3 แมข้ไมตมนีความรบูข้ในเรสืที่องศาสนศาสตรรแบบทางการ แตตเนบบูคนัดเนสซารรไดข้เรนียนรบูแข้ ลข้ววตา
พระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระเจข้าแหตงอธิสราเอลทรงสรรพพลานรุภาพ สนัพพนัญญบูและทรงสภาพนธิ
รนันดรร พระองครแตตผบูข้เดนียวทรงสมควรไดข้รนับคทาสรรเสรธิญทนัรงสธิรน
35 สนาหรรับพระองคย์ชาวพคิภพทรัทั้งสคินทั้ นรับวท่าไมท่มปีคท่า ทท่ามกลางกองทรัพแหท่งสวรรคย์นรัทั้น
พระองคย์ทรงกระทนาตามชอบพระทรัยพระองคย์ และทท่ามกลางชาวพคิภพดล้วย และไมท่มปีผล้ใย ดยรับยรัทั้ง

พระหรัตถย์ของพระองคย์ไดล้ หรมือตรรัสถามพระองคย์ไดล้วท่า "พระองคย์ทรงกระทนาสคิที่งใด" เนบบูคนัดเนส
ซารรไดข้เรนียนรบูอข้ ยตางยากลทาบากวตาบรรดาชาวแผตนดธินโลกทนังนื้ สนินื้นซนที่งรวมถนงตนัวเขาเองดข้วยนนับวตาไมตมนี
คตาตตอพระพนักตรรพระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธทรงอทานาจสธิทธธิธขาดและทรง
กระททาตามชอบพระทนัยของพระองคร ไมตวาต ในสวรรครหรสือบนแผตนดธินโลก กองทนัพแหตงสวรรครนตา
จะหมายถนงบรรดาทบูตสวรรคร ทนีที่บรธิสรุทธธิธหรสือไมตบรธิสรุทธธิธ ไมตมนีผบูข้ใดในสวรรครหรสือแผตนดธินโลก
สามารถตตอกรพระองครหรสือตนัรงคทาถามเกนีที่ยวกนับการกระททาของพระองคร เนบบูคนัดเนสซารรไดข้รบนั บท
เรนียนอยตางยากลทาบากวตาพระเจข้าทรงอทานาจสธิทธธิธขาดและทรงสรรพพลานรุภาพแตตเพนียงผบูข้เดนียว ตนัว
เขาเองไมตมคนี ตาเลยเมสืที่อเทนียบกนับองครผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
ดนล 4:36

ในเวลานรัทั้นเอง จคิตปกตคิของเรากด็กลรับคมืนมา ความสย งสท่งและราช

สงท่าราศปีกลรับมาสยท่เราอปีก เพมืที่อสงท่าราศปีแหท่งราชอาณาจรักรของเรา องคมนตรปีและขล้าราชบรคิพารของ
เรากลรับมาหาเรา และเรากด็รบรั การสถาปนาไวล้ในราชอาณาจรักรของเรา ความใหญท่ยคิที่งกลรับเพคิที่มพยน
แกท่เราขซนทั้ อปีก เมสือที่ เนบบูคนัดเนสซารรถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าและถวายสงตาราศนีแดตพระองคร
ตอนนนัรนเองจธิตใจปกตธิของเขากล็กลนับคสืนสบูตเขา นอกจากนนีร พระเจข้าทรงคสืนบนัลลนังกรและความยธิงที่ ใหญต
ในฐานะกษนัตรธิยรผบูข้ครองเหนสือบาบธิโลนใหข้แกตเขา บรรดาองคมนตรนีและเจข้านายใหข้เกนียรตธิเขาใน
ฐานะกษนัตรธิยรอนีกครนัรง
ดนล 4:37

บรัดนปีทั้ตรัวเราคมือเนบยครัดเนสซารย์ ขอสรรเสรคิญ ยกยท่องและถวายพระ

เกปียรตคิแดท่พระมหากษรัตรคิยย์แหท่งสวรรคย์ เพราะวท่าพระราชกคิจของพระองคย์กด็ถยกตล้อง และพระ
มรรคาของพระองคย์กด็เทปีที่ยงธรรม บรรดาผยล้ดนาเนคินอยยท่ในความเยท่อหยคิงที่ พระองคย์กด็ทรงสามารถใหล้
ตนที่าลง เนบบูคนัดเนสซารรจนงปธิดทข้ายเรสือที่ งของตนโดยสรรเสรธิญ ยกชบู และถวายเกนียรตธิแดตพระมหา
กษนัตรธิยรแหตงฟข้าสวรรคร พระราชกธิจทนัรงสธิรนของพระองครลข้วนอยบูใต นความจรธิงและพระมรรคาทนัรงสธิรน
ของพระองครกเล็ ทนีที่ยงธรรม (คสือ ชอบธรรม) สรุดทข้ายเนบบูคนัดเนสซารรเปล็นพยานจากประสบการณรทนีที่
เจอมากนับตนัววตา “บรรดาผบูข้ดทาเนธินอยบูใต นความเยตอหยธิงที่ พระองครกทล็ รงสามารถใหข้ตทที่าลง” ดบูความเหล็น
ของดาเนนียลเกนีที่ยวกนับเรสืที่องนนีรไดข้ใน 5:20 พระเจข้าไมตเพนียงทรงสามารถทนีจที่ ะททาใหข้คนทนีที่ดทาเนธินใน
ความเยตอหยธิงที่ ตกตทที่าลงเทตานนัรน แตตพระองครทรงมนีแนวโนข้มทนีที่จะททาเชตนนนัรนดข้วย ดบู มนัทธธิว 23:12 ดนัง

นนัรนประวนัตธิของเนบบูคนัดเนสซารรจนงสธิรนสรุดลงเทตานนีรเทตาทนีที่เกนีที่ยวขข้องกนับหนนังสสือดาเนนียล หนนที่งใน
ปรธิศนาทนีที่ยธิงที่ ใหญตแหตงประวนัตธิศาสตรรคสือ เนบบูคนัดเนสซารรเชสืที่อในพระเยโฮวาหรใหข้เปล็นพระผบูข้ชตวยใหข้
รอดของเขาจรธิงๆหรสือไมต หรสือจะใชข้คทาศนัพทรของพระคนัมภนีรรใหมต เนบบูคนัดเนสซารร ‘รอด’ จรธิงๆไหม
แนตนอนวตาเขามาเชสืที่อในพระเยโฮวาหรใหข้เปล็นพระเจข้าและแนตนอนวตาเขาสรรเสรธิญและถวายเกนียรตธิ
แดตพระองคร
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 5: บททนีที่ 5 พมดถขงเหตสุการณณ์เกนีที่ยวกนับ ‘ลายมสือบนกคาแพง’ เหตสุการณณ์
ตอนนนีเนื้ กนิดขขนื้นอาจเกสือบ 70 ปนีหลนังจากดาเนนียลตกไปเปป็นเชลยแลผู้ว ในระหวว่างนนันื้น เนบมคนัดเนสซารณ์
กป็ไมว่อยมว่แลผู้วและเบลชนัสซารณ์หลานชายของเขาบนัดนนีนื้กป็ขนขนื้ ครอบครอง กว่อนจบบทนนีนื้ คนมนีเดนียและ
คนเปอรณ์เซนียกป็ควคที่าบาบนิโลนไปเรนียบรผู้อยแลผู้ว ในการเลนีนื้ยงทนีที่ไมว่เกรงใจพระเจผู้าของเบลชนัสซารณ์
ลายมสือบนกคาแพงถมกบนันทขกไวผู้ในขผู้อ 1-9 ดาเนนียลถมกเรนียกตนัวใหผู้มาตนีความลายมสือนนันื้นในขผู้อ 10-17
และดาเนนียลพยากรณณ์ถขงความพนินาศของกษนัตรนิยณ์ในขผู้อ 18-31
ดนล 5:1-2

กษรัตรคิยย์เบลชรัสซารย์ไดล้ทรงจรัดการเลปีทั้ยงใหญท่แกท่เจล้านายหนซที่งพรันคน

และเสวยเหลล้าองรท่นตท่อหนล้าคนหนซที่งพรันนรันทั้ แนตนอนวตาไมตมคนี วามเหล็นเปล็นเอกฉนันทรวาต เบลชนัสซารรผบูข้
นนีรคสือใครกนันแนต อยตางไรกล็ตาม นนักประวนัตธิศาสตรรสตวนใหญตกเล็ ชสืที่อวตาเขาเปล็นหลานชายของเนบบูคดนั
เนสซารร ผบูข้ซนที่งตอนนนีรไมตมนีบทบาทสทาคนัญแลข้ว เหตรุการณรตตางๆของบทนนีรเชสืที่อกนันวตาเกธิดขนรนใน
ประมาณปนี 537 หรสือ 536 กตอน ค.ศ. นนีที่เปล็นเวลาเกสือบ 70 ปนีหลนังจากการกวาดตข้อนพวกยธิวไปจาก
กรรุงเยรบูซาเลล็มครนัรงแรกในประมาณปนี 605 กตอน ค.ศ. ดนังนนัรน ดาเนนียลนตาจะเปล็นชายอายรุแปดสธิบ
กวตาๆแลข้วในตอนนนัรน ฉากหลนังของบทนนีรไดข้ถบูกบรรยายไวข้ เบลชนัสซารรผบูข้เปล็นกษนัตรธิยรจนัดการเลนีรยง
ใหญตใหข้บรรดาเจข้านาย 1,000 คนของเขา
2 เมมืที่อเบลชรัสซารย์ทรงลคิทั้มรสเหลล้าองรท่นแลล้ว จซงมปีพระบรัญชาใหล้นนาภาชนะทองคนาและเงคินซซที่ง
เนบยครัดเนสซารย์ราชบคิดาไดล้ทรงกวาดมาจากพระวคิหารในกรรงเยรย ซาเลด็ม ออกมาใหล้กษรัตรคิยย์และเจล้า
นายของพระองคย์ ทรัทั้งพระสนมและนางหล้ามจะไดล้ใชล้ใสท่เหลล้าดมืที่ม แมข้วาต เนบบูคดนั เนสซารรตรงนนีรถบูก

เรนียกวตาเปล็นบธิดาของเบลชนัสซารร แตตนนีที่นตาจะหมายความวตาเขาเปล็นบธิดาในความหมายทนีวที่ าต เปล็น
‘บรรพบรุรรุษ’ คนหนนงที่ นนักประวนัตธิศาสตรรสตวนใหญตเหล็นพข้องตรงกนันวตาเนบบูคนัดเนสซารรเปล็นปบูขต อง
เบลชนัสซารร อยบูมต าวนันหนนที่ง เบลชนัสซารรตนัดสธินใจทนีที่จะใชข้คนไปเอาภาชนะบรธิสรุทธธิธทนีที่เอามาจากพระ
วธิหารทนีที่กรรุงเยรบูซาเลล็มเมสืที่อหลายสธิบปนีกตอนหนข้านนัรน เหล็นไดข้ชนัดวตาพวกมนันถบูกเกล็บไวข้ตร นังโชวรหรสือเกล็บ
ไวข้ในทนีที่ไหนสนักแหตงในบาบธิโลน จากนนัรนพวกมนันกล็ถบูกใชข้เปล็นภาชนะใสต เครสืที่องดสืที่มสทาหรนับการเลนีรยง
สรุราเมามาย เบลชนัสซารรจนงตนัรงใจวตาตนัวเขาเอง บรรดาเจข้านาย ภรรยาของพวกเขา และนางสนมของ
พวกเขาจะดสืที่มเหลข้าจากภาชนะบรธิสรุทธธิธเหลตานนัรนทนีที่ไดข้มาจากพระวธิหารของพระเยโฮวาหร ในการททา
เชตนนนัรน พวกเขาจนงททาใหข้สที่ ธิงบรธิสรุทธธิธเสนียความบรธิสรุทธธิธไป
ดนล 5:3-4

เขาทรัทั้งหลายจซงนนาภาชนะทองคนาซซที่งไดล้กวาดมาจากพระวคิหาร คมือ

พระนคิเวศของพระเจล้าในกรรงเยรยซาเลด็ม และกษรัตรคิยแย์ ละเจล้านายของพระองคย์ ทรัทั้งพระสนมและ
นางหล้ามกด็ไดล้ดมืที่มจากภาชนะเหลท่านรัทั้น 4 เขาทรัทั้งหลายดมืที่มเหลล้าองรท่นและสรรเสรคิญพระทปีที่ทนาดล้วย
ทองคนา เงคิน ทองสรัมฤทธคิธิ์ เหลด็ก ไมล้และหคิน ภาชนะบรธิสรุทธธิธเหลตานนัรนจากพระวธิหารของพระเจข้าจนง
ถบูกนทามาวางตตอหนข้าบรรดาแขกเหรสืที่อทนีที่เมามายของเบลชนัสซารรและพวกเขากล็เรธิที่มดสืที่มเหลข้าเมาหนนัก
กวตาเดธิมโดยใชข้ภาชนะเหลตานนัรน ทนีที่แยตยงธิที่ ไปกวตานนัรน พวกเขายนังสรรเสรธิญเหลตาพระตตางดข้าวทนีที่ททาดข้วย
ทองคทา เงธิน ทองเหลสือง เหลล็ก ไมข้และหธินอนีกดข้วย
ดนล 5:5-6

ในทรันใดนรัทั้น นคิทั้วมมือคนไดล้ปรากฏขซทั้น และเขปียนลงทปีที่ผนรังของ

พระราชวรังของกษรัตรคิยย์ตรงขล้ามกรับครันประทปีป และกษรัตรคิยย์กทด็ อดพระเนตรมมือทปีที่เขปียนนรัทั้น ขข้อ 30
บตงบอกวตาขณะนนัรนเปล็นเวลากลางคสืน และแนตทนีเดนียวความบาปทนีที่เลวรข้ายทนีที่สรุดปกตธิแลข้วเกธิดขนรนภาย
ใตข้การครอบคลรุมแหตงความมสืด ในพระราชวนังแหตงบาบธิโลน ณ โมงยามนนัรนแหตงคทที่าคสืน ปรากฏนธิรว
มสือของชายคนหนนงที่ เขนียนบนกทาแพงเหนสือคนันประทนีป ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาพระเจข้าทรงเขนียนตรง
นนัรนเพสืที่อทนีวที่ าต จะไดข้มนีแสงสวตางพอใหข้ทรุกคนมองเหล็น นอกจากนนีร เหล็นไดข้ชนัดวตาเบลชนัสซารรมองเหล็น
สต วนทนีที่เปล็นมสือซนที่งเขนียนบนกทาแพงนนัรนดข้วย

6 แลล้วสปีพระพรักตรย์ของกษรัตรคิยย์กด็เปลปียที่ นไป พระดนารคิของพระองคย์กระทนาใหล้พระองคย์ตก
พระทรัย พระเพลากด็อท่อนเปลปีทั้ย พระชานรกด็กระทบกรัน เหล็นไดข้ชนัดวตาเบลชนัสซารรตนัวสนันที่ เปล็นเจข้าเขข้าเลย
สนีหนข้าของเขาเปลนีที่ยนจากรต าเรธิงเปล็นหวาดกลนัว เขากลนัวจนัดจนถนงขนาดทนีที่วาต “พระเพลา (ขา) กล็อตอน
เปลนีรย” บางคนคาดเดาวตาขข้อตตอสะโพกของเขาสนันที่ คนอสืนที่ ๆกล็ตนีความวตาเขาสบูญเสนียการควบครุม
กระเพาะปนัสสาวะของเขาหรสือลทาไสข้ใหญตของเขา ไมตวาต ในกรณนีใด เบลชนัสซารรกตล็ นัวสนันที่ มากเสนียจน
เขตาของเขากระทบกนันจรธิงๆ เหล็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงดนงความสนใจของกษนัตรธิยทร นีที่นนับถสือพระ
ตตางดข้าวองครนร ไนี ดข้แลข้ว
ดนล 5:7-8

กษรัตรคิยย์รบรั สรังที่ เสปียงดรัง ใหล้นนาหมอดยและคนเคลเดปีย และหมอดยฤกษย์

ยามเขล้ามาเฝล้า และกษรัตรคิยตย์ รรัสกรับพวกนรักปราชญย์กรรงบาบคิโลนวท่า "ผยใล้ ดทปีที่อท่านขล้อเขปียนนปีทั้และแปล
ความใหล้เราไดล้ เราจะใหล้ผนล้ย รัทั้นสวมเสมืทั้อสปีมท่วง และสวมสรล้อยคอทองคนา และเราจะตรัทั้งใหล้เปด็นอรปราช
ตรปีในราชอาณาจรักรของเรา" ดข้วยจธิตใจทนีที่หวาดหวนันที่ ยธิงที่ นนัก เบลชนัสซารรไมตไดข้กระซธิบบอกผบูข้ชตวยใหข้
เรนียกตนัว ‘พวกนนักปราชญร’ ประจทาพระราชวนังใหข้มาเขข้าเฝข้า เขากลนับตะโกนเรนียกตนัวบรรดาหมอดบู
เหลตานนีรใหข้มาเขข้าเฝข้า นอกจากนนีร เขายนังสนัญญาดข้วยวตาผบูข้ใดกล็ตามทนีที่อตานขข้อความนนัรนออกและแปล
ความมนันไดข้จะไดข้รนับการปบูนบทาเหนล็จอยตางงาม ผบูข้นร นันจะไดข้เปล็นผบูข้ครอบครองอนันดนับสามรองจาก
กษนัตรธิยรเองและผบูข้สสืบราชบนัลลนังกร สนีมตวงคสือสนีของเครสือที่ งแตตงกายทนีที่สงวนไวข้สทาหรนับกษนัตรธิยรและนข้อย
คนนนักนอกจากกษนัตรธิยรทนีที่มนีปญ
นั ญาซสืรอผข้าสนีมตวงไดข้
8 แลล้วพวกนรักปราชญย์ของกษรัตรคิยกย์ ด็เขล้ามาทรัทั้งหมด แตท่เขาทรัทั้งหลายอท่านขล้อเขปียน หรมือแปล
ความหมายใหล้กษรัตรคิยทย์ รงทราบหาไดล้ไมท่ ‘พวกนนักปราชญร’ ของกษนัตรธิยจร นงถบูกเรนียกตนัวมาอตาน
ขข้อความบนกทาแพงนนัรน เทตาทนีที่เปล็นไปไดข้มนนั นตาจะเขนียนโดยใชข้ตวนั อนักษรฮนีบรบูซนที่งไมตมพนี วกเขาสนักคน
ทนีคที่ รุข้นเคย ไมตมนีสนักคนในพวกเขาสามารถอตานขข้อความนนัรนออก
ดนล 5:9

แลล้วกษรัตรคิยเย์ บลชรัสซารย์กตด็ กพระทรัยมาก และสปีพระพรักตรย์ของ

พระองคย์กด็เปลปีที่ยนไป และเจล้านายทรัทั้งหลายของพระองคย์กสด็ นเทท่หย์ ความหวนังทนีที่จะอตานขข้อความนนัรน
ออกมลายไปเสนียแลข้วสทาหรนับเบลชนัสซารร นอกจากนนีร แมข้จนถนงขณะนนีรยนังไมตมนีกลตาวถนงในเนสืรอหา แตต

บาบธิโลนกล็กาท ลนังตกอยบูภต ายใตข้การโจมตนีโดยคนมนีเดนียและคนเปอรรเซนียและเบลชนัสซารรกรล็ บูข้ดนี เขาคธิด
ไปเองวตาบาบธิโลนนนัรนแขล็งแกรต งจนยากทนีที่จะตนีแตกไดข้ แตตมนันกล็เปล็นชตวงเวลาทนีที่นตาหวาดวธิตกอยบูดต นี ดนัง
นนัรน ลายมสือปรธิศนาบนกทาแพงนนัรนและขข้อเทล็จจรธิงทนีที่วาต ไมตมนีใครอตานมนันออกกล็ททาใหข้กษนัตรธิยรเดสือด
เนสืรอรข้อนใจยธิงที่ นนัก เขาเรธิที่มกนังวลมากขนรนเรสือที่ ยๆ สนีหนข้าของเขาเปลนีที่ยนแปลงไปแบบผธิดรบูปเพราะเหตรุ
ความกลนัวและความกระวนกระวาย นอกจากนนีร เหลตาเจข้านายทนีที่อยบูรต อบตนัวเขากล็ตกใจไปกนับความ
หวาดกลนัวทนีที่ปรากฏในแววตาของผบูข้นทาของพวกเขา
ดนล 5:10-12

ดล้วยเหตรพระวาทะของกษรัตรคิยย์และเจล้านายทรัทั้งหลาย พระราชคินปีกด็

เสดด็จเขล้ามาในทล้องพระโรงการเลปีทั้ยง และพระราชคินปีทรงมปีพระเสาวนปียย์วท่า "โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขอ
ทรงพระเจรคิญเปด็นนคิตยย์ ขอพระองคย์อยท่าไดล้ตกพระทรัย หรมือใหล้สปีพระพรักตรย์ของพระองคย์เปลปีที่ยน
ไป พระราชธินนีทนีที่ถบูกกลตาวถนงนนีรนตาจะเปล็นมารดาของเบลชนัสซารรหรสืออาจจะเปล็นยตาของเขา นนันที่ คสือ
สมเดล็จยตาของเขา นางไมตไดข้อยบูดต วข้ ยในงานเลนีรยงเมามายนนัรน แตตขตาวเรสืที่องความหวาดหวนันที่ ของบรุตร
ชาย (หรสือหลานชาย) ของนางกล็ไปถนงหบูนาง นางจนงเขข้ามาในทข้องพระโรงการเลนีรยง และกลตาวแกต
กษนัตรธิยรแหตงบาบธิโลน
11 ในราชอาณาจรักรของพระองคย์มปีชายคนหนซที่ง มปีวคิญญาณของพระผยล้บรคิสร ทธคิธิ์ในตรัว ใน
ครรัทั้งรรัชกาลของพระชนก ความสวท่าง ความเขล้าใจ และปรัญญา เหมมือนปรัญญาของพระ ไดล้มปีประจนา
อยยทท่ ปีที่ชายคนนปีทั้ และกษรัตรคิยเย์ นบยคดรั เนสซารย์พระชนกของพระองคย์ คมือกษรัตรคิยพย์ ระชนกของ
พระองคย์ ไดล้ทรงแตท่งตรัทั้งใหล้เขาเปด็นประธานใหญท่ของพวกโหร หมอดย คนเคลเดปีย และหมอดยฤกษย์
ยาม สมเดล็จยตาจนงเรธิที่มแจข้งใหข้เบลชนัสซารรทราบวตามนีชายคนหนนงที่ ในอาณาจนักรของเขาทนีที่มคนี วามเขข้าใจ
และสตธิปนัญญาอยตางมากเหมสือนสตธิปนัญญาของพระเจข้าในรนัชสมนัยของเนบบูคนัดเนสซารร ฝตายหลนังไดข้
ตนัรงชายคนนนีรใหข้เปล็นหนัวหนข้าของพวกนนักปราชญรแหตงบาบธิโลนเมสือที่ หลายปนีกตอนหนข้านนัรน
12 เพราะวท่าดาเนปียล ซซที่งกษรัตรคิยย์ประทานนามวท่า เบลเทชรัสซารย์ มปีวคิญญาณเลคิศ มปีความรยล้
และความเขล้าใจทปีที่จะแกล้ความฝรัน แกล้ปรคิศนาและแกล้ปรัญหาตท่างๆ บรัดนปีทั้ทรงเรปียกดาเนปียลใหล้เขล้ามา
เฝล้า แลล้วเขากด็จะแปลความหมายถวายพระองคย์" สมเดล็จยตาพรรณนาถนงดาเนนียลวตามนีวธิญญาณเลธิศ

เขายนังมนีความสามารถทนีจที่ ะเขข้าใจและแกข้ความฝนัน นธิมธิตยากๆและเหตรุการณรตตางๆทนีที่รบกวนจธิตใจ
ดข้วย เนบบูคนัดเนสซารรไดข้ตรนังชสืที่อเขาวตาเบลเทชนัสซารร สมเดล็จยตาจนงขอใหข้เบลชนัสซารรเรนียกตนัวดาเนนียล
ใหข้มาเขข้าเฝข้าและเขาจะแปลความหมายของลายมสือบนกทาแพงนนัรนไดข้
ดนล 5:13-14

เขาจซงนนาดาเนปียลเขล้ามาเฝล้ากษรัตรคิยย์ กษรัตรคิยตย์ รรัสถามดาเนปียลวท่า

"ทท่านคมือดาเนปียลคนนรันทั้ ในพวกทปีที่ถยกกวาดเปด็นเชลยมาจากประเทศยยดาหย์ ทปีที่กษรัตรคิยย์เสดด็จพท่อของ
เรานนามาจากยยดาหย์หรมือ เหล็นไดข้ชดนั วตาดาเนนียลผบูข้นตาสงสารถบูกหาตนัวจนเจอและถบูกปลรุกใหข้ลรุกขนรน
จากเตนียงในเวลากลางดนก เขาจนงถบูกพาตนัวไปเขข้าเฝข้าเบลชนัสซารรซนที่งยนังอยบูใต นทข้องพระโรงการเลนีรยง
กษนัตรธิยรจงน ถามใหข้แนตใจวตาเขาคสือดาเนนียลทนีที่เปล็นหนนงที่ ในพวกยธิวทนีที่ถบูกกวาดมาเปล็นเชลยจากกรรุง
เยรบูซาเลล็มโดยเนบบูคนัดเนสซารรใชตหรสือไมต
14 เราไดล้ยคินวท่าทท่านมปีวคิญญาณของพระในตรัว และทท่านมปีความสวท่าง ความเขล้าใจและ
ปรัญญาเลคิศประจนาตรัว เบลชนัสซารรจนงแจข้งใหข้ดาเนนียลทราบวตาตนไดข้ยธินมาวตาพระวธิญญาณของ
พระเจข้าสถธิตในตนัวเขาและเขามนีความสามารถทนีที่จะแยกแยะเรสืที่องยากๆไดข้
ดนล 5:15-16

บรัดนปีทั้ เราใหล้พวกนรักปราชญย์ พวกหมอดยมาเขล้าเฝล้า เพมืที่อใหล้อาท่ น

ขล้อความนปีทั้ และแปลความหมายใหล้เรา แตท่เขาแปลความหมายของเรมืที่องราวนปีทั้ไมท่ไดล้ เบลชนัสซารร
แจข้งแกตดาเนนียลอนีกวตา ‘พวกนนักปราชญร’ ในวนังของเขากล็ไมตสามารถอตานหรสือแปลลายมสือบนกทาแพง
นนัรนไดข้
16 แตท่เราไดล้ยคินวท่าทท่านใหล้คนาแปลและแกล้ปรัญหาไดล้ บรัดนปีถทั้ ล้าทท่านอท่านขล้อความและแปล
ความหมายใหล้ไดล้ จะใหล้ทท่านสวมเสมืทั้อสปีมท่วง และสวมสรล้อยคอทองคนา และจะตรัทั้งทท่านใหล้เปด็น
อรปราชตรปีในราชอาณาจรักร" นอกจากนนีร เบลชนัสซารรบอกดาเนนียลวตาหากเขาสามารถอตานขข้อความ
นนัรนและแปลความมนันไดข้ เขาจะไดข้รนับปบูนบทาเหนล็จอยตางงามดข้วยรางวนัลตตางๆจากกษนัตรธิยรดนังทนีมที่ นี
บรรยายไวข้กตอนหนข้านนีรในขข้อ 7
ดนล 5:17

แลล้วดาเนปียลกราบทยลตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยวย์ ท่า "ขอทรงเกด็บของ

พระราชทานไวล้กรับพระองคย์เถคิด และขอทรงพระราชทานรางวรัลแกท่ผอล้ย มืที่น ฝท่ายขล้าพระองคย์จะขอ

อท่านขล้อเขปียนถวายกษรัตรคิยย์ และถวายคนาแปลความหมายใหล้พระองคย์ทรงทราบ ดาเนนียลจนงทบูล
กษนัตรธิยรใหข้เกล็บของกทานนัลของตนไวข้และใหข้มนันแกตคนอสืที่น แมข้กระนนัรน เขาจะอตานขข้อความนนัรนและ
แปลความหมายของมนัน ดข้วยรบูวข้ าต ตนจะตกอยบูใต นทนีที่นงนัที่ ลทาบากอนีกครนัรง ดาเนนียลจนงนตาจะอธธิษฐานมา
กตอนแลข้วและทบูลขอความชตวยเหลสือจากพระเจข้ากตอนทนีที่เขาถบูกพาตนัวมาเขข้าเฝข้าเบลชนัสซารร ขข้อความ
นนัรนนตาจะถบูกเขนียนเปล็นภาษาฮนีบรบูซนที่งดาเนนียลอตานออก นนันที่ ไมตเปล็นปนัญหาแตตอยตางใด อยตางไรกล็ตาม
พระเจข้าจะตข้องถตายทอดการตนีความนนัรนใหข้แกตเขา ดาเนนียลทราบวตาพระเจข้าไดข้ทรงกระททาเชตนนนัรนมา
กตอนแลข้วและทรงสามารถกระททาไดข้อนีกในตอนนนีร ความเชสืที่อของเขาในพระเยโฮวาหรจนงถบูกสสืที่อเปล็น
นนัยๆ
ดนล 5:18-19

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ พระเจล้าสย งสร ดไดล้ทรงประทานพระราชอาณาจรักร

ความยคิที่งใหญท่และสงท่าราศปี และเกปียรตคิยศแดท่เนบยคดรั เนสซารย์ราชบคิดาของพระองคย์ ดาเนนียลเรธิที่มตข้น
โดยเลตายข้อนวตาพระเจข้าไดข้ประทานอาณาจนักรบาบธิโลนพรข้อมทนัรงความยธิงที่ ใหญต ความโอตอตาและสงตา
ราศนีแกตเนบบูคนัดเนสซารร ผบูข้เปล็นปบูตของเบลชนัสซารร
19 และเพราะความยคิที่งใหญท่ซซที่งพระองคย์ประทานแกท่เนบยครัดเนสซารย์ บรรดาชนชาตคิ
ประชาชาตคิทรัทั้งปวง และภาษาทรัทั้งหลายจซงไดล้สรัที่นสะทล้านและเกรงขามตท่อพระพรักตรย์พระราชบคิดา
พระองคย์จะทรงประหารผยล้ใดกด็ทรงประหารเสปีย หรมือทรงใหล้ผล้ใย ดดนารงชปีวตคิ อยยท่กด็ทรงใหล้ดนารงชปีวคิต
พระองคย์จะทรงแตท่งตรัทั้งผยล้ใดกด็ทรงแตท่งตรัทั้ง พระองคย์จะทรงกระทนาใหล้ผล้ใย ดดล้อยลงพระองคย์กด็ทรง
กระทนา เพราะอทานาจใหญตยธิงที่ ทนีที่ไดข้ประทานแกตเนบบูคนัดเนสซารร จนักรวรรดธิอนันกวข้างใหญตไพศาลของ
เขาอนันประกอบดข้วยชนหลายเชสืรอชาตธิจงน เกรงกลนัวเขา เนบบูคนัดเนสซารรตนัดสธินใหข้ประหารชนีวธิตผบูข้ใด
หรสืออนรุญาตใหข้ผบูข้ใดมนีชนีวธิตอยบูกต เล็ ปล็นไปตามใจปรารถนาของเขา เขาอนรุญาตใหข้ผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาขนรน
ครอบครองภายใตข้เขาหรสือเขาถอดถอนคนเหลตานนัรนกล็โดยพระราชโองการของเขา กลตาวสนัรนๆกล็คสือ
เนบบูคนัดเนสซารรไดข้รนับพระราชทานอทานาจและสธิทธธิอทานาจในแบบทนีที่ไมตมกนี ษนัตรธิยรองครใดกตอนเขา
เคยมนี

ดนล 5:20-21

แตท่เมมืที่อพระทรัยของพระบคิดาผยองขซทั้น ฝท่ายจคิตวคิญญาณของ

พระองคย์กด็แขด็งกระดล้างไป จซงทรงประกอบกคิจดล้วยความเหท่อเหคิม พระเจล้าทรงถอดพระองคย์จาก
ราชบรัลลรังกย์ และทรงรคิบสงท่าราศปีของพระองคย์ไปเสปีย กระนนัรนในอทานาจและสงตาราศนีของเขา เนบบู
คนัดเนสซารรกเล็ รธิที่มหยธิงที่ ผยองและยะโสโอหนัง ดข้วยเหตรุนร นี พระเจข้าจนงถอดเขาลงจากราชบนัลลนังกรดนังทนีที่
ใหข้รายละเอนียดไวข้ในดาเนนียล 4
21 พระเจล้าทรงขรับไลท่เนบยครัดเนสซารย์ไปจากบรตรทรัทั้งหลายของมนรษยย์ และทรงกระทนาใหล้
พระทรัยของพระองคย์ทท่านเปด็นเหมมือนใจสรัตวย์ปท่า และทรงใหล้อยยกท่ รับลาปท่า ทรงใหล้หญล้าเสวยเหมมือน
วรัว และพระกายของพระองคย์ทท่านกด็เปปียกนนทั้าคล้างจากฟล้าสวรรคย์ จนกวท่าพระองคย์รล้วย ท่าพระเจล้าสย งสร ด
ทรงปกครองราชอาณาจรักรของมนรษยย์ และทรงแตท่งตรัทั้งผยล้ทปีที่พระองคย์จะทรงปรารถนาใหล้ปกครอง
เนบบูคนัดเนสซารรถบูกขนับไลตลงจากบนัลลนังกรและถบูกมองวตาเปล็นคนเสนียสตธิ เขาใชข้ชนีวธิตอยตางสนัตวรตนัวหนนงที่
เปล็นเวลาเจล็ดปนีจนกวตาเขาจะรบูข้สทานนกวตาพระเจข้าแตตเพนียงผบูข้เดนียวทรงปกครองอยบูเต หนสืออาณาจนักรของ
มนรุษยรและทรงแตตงตนัรงผบูข้ปกครองบนบนัลลนังกรของพวกเขาตามแตตพระประสงครอนันเปล็นสธิทธธิธขาด
ของพระองคร นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาเนบบูคนัดเนสซารรหากธินเหมสือนสนัตวรปตาตนัวหนนที่งจนกวตาเขาจะยอมรนับ
ฤทธานรุภาพและสงตาราศนีของพระเจข้า
ดนล 5:22-23

โอ ขล้าแตท่เบลชรัสซารย์ พระองคย์เปด็นราชโอรส แมล้พระองคย์ทรง

ทราบเชท่นนปีทั้ทรัทั้งสคิทั้นแลล้วกด็มคิไดล้ถท่อมพระทรัย นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาเบลชนัสซารรเกธิดความหยธิงที่ ผยองและยะโส
โอหนังเหมสือนเนบบูคนัดเนสซารรปขบูต องเขา ยธิงที่ ไปกวตานนัรน เขากล็ทราบดนีถนงการตนีสอนของพระเจข้าทนีที่เกธิด
กนับเนบบูคดนั เนสซารรและสาเหตรุของการตนีสอนครนัรงนนัรน กระนนัรนเขากล็ไมตยอมถตอมใจของตนแมข้วาต เขา
รบูวข้ าต พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาปบูตของเขาเชตนนนัรน
23 แตท่ทรงยกองคย์พระองคย์ขนซทั้ สยล้กบรั องคย์พระผยล้เปด็นเจล้าแหท่งสวรรคย์ และทรงใหล้นนาภาชนะ
แหท่งพระนคิเวศของพระองคย์มาตท่อพระพรักตรย์พระองคย์ แลล้วพระองคย์ พวกเจล้านายของพระองคย์
พระสนม และนางหล้ามของพระองคย์กด็ดมืที่มเหลล้าองรท่นจากภาชนะเหลท่านรัทั้น และพระองคย์ทรง
สรรเสรคิญพระทปีที่ทนาดล้วยเงคิน ทองคนา ทองสรัมฤทธคิธิ์ เหลด็ก ไมล้ และหคิน ซซงที่ จะดยหรมือฟรัง หรมือรยล้เรมืที่องกด็

ไมท่ไดล้ แตท่พระองคย์มคิไดล้ถวายพระเกปียรตคิแดท่พระเจล้าซซที่งลมปราณของพระองคย์อยยใท่ นพระหรัตถย์ของ
พระองคย์ และทางทรัทั้งสคิทั้นของพระองคย์กด็ขซทั้นอยยกท่ บรั พระองคย์ ดาเนนียลจนงกลตาวขข้อความของเขาแบบ
เขข้าประเดล็นเลย เขากลตาวโทษเบลชนัสซารรวาต หมธิที่นประมาทพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร โดยเฉพาะ
การนทาภาชนะบรธิสรุทธธิธจากพระวธิหารทนีที่กรรุงเยรบูซาเลล็มมาใชข้ใสต เหลข้าดสืที่มจนเมามาย เขายนังดบูหมธิที่นองคร
ผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธโดยการสรรเสรธิญบรรดาพระตตางดข้าวแหตงบาบธิโลนโดยใชข้ภาชนะบรธิสรุทธธิธของ
พระเยโฮวาหรอนีกดข้วย พระเจข้าผบูข้ไดข้ประทานชนีวธิตและทรุกสธิที่งทนีที่เขามนีแกตเขา เขากลนับเมธินเฉยและไมต
ถวายสงตาราศนี ดาเนนียลจนงไมตเกรงกลนัวเลยในการกลตาวโทษกษนัตรธิยรดข้วยความอธรรมและความชนัวที่
ชข้าของเขา
ดนล 5:24

จซงมปีมมือซซที่งรรับใชล้มาจากพระพรักตรย์ไดล้จารซกขล้อเขปียนนปีลทั้ งไวล้ ดาเนนีย

ลจนงทบูลเบลชนัสซารรวาต ลายมสือบนกทาแพงนนัรนไดข้ถบูกใชข้มาจากพระเจข้าและขข้อเขนียนนนีรมาจากพระองคร
ดนล 5:25-28

ตท่อไปนปีทั้เปด็นขล้อเขปียนทปีที่จารซกไวล้ คมือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสคิน

ไมตมคนี วามเหล็นเปล็นเอกฉนันทรวาต คทาเหลตานนีรเปล็นภาษาฮนีบรบูหรสือภาษาเคลเดนีย ตนัวอนักษรนตาจะเปล็นภาษา
ฮนีบรบูเพราะวตาคนอสืที่นๆทนีที่เหลสืออตานมนันไมตออกเลยดข้วยซทรา วลนีนร นีอตานตรงตนัวไดข้วาต “ถบูกนนับ ถบูกนนับ ถบูก
ชนังที่ ถบูกแบตง” มนันมนีความหมายวตา “พระองครไดข้ทรงนนับแลข้ว พระองครไดข้ทรงนนับแลข้ว พระองครไดข้
ทรงชนังที่ แลข้ว (ดข้วย) และพวกเขาแบตงราชอาณาจนักรนนัรนออก”
26 ตท่อไปนปีทั้เปด็นคนาไขเรมืที่องราวนรันทั้ เมเน พระเจล้าไดล้ทรงคนานวณวาระแหท่งราชอาณาจรักร
ของพระองคย์ไวล้แลล้ว และทรงนนาราชอาณาจรักรนรันทั้ มาถซงสคิทั้นสร ด ดาเนนียลจนงเรธิที่มแปลความหมาย
ของขข้อเขนียนนนัรนใหข้เบลชนัสซารร พระเจข้าไดข้ทรงนนับวนันแหตงราชอาณาจนักรของเบลชนัสซารรแลข้ว และ
มนันมาถนงคราวสธิรนสรุดแลข้ว! รนัชกาลของเบลชนัสซารรสรธินสรุดลงแลข้ว
27 เทเคล พระองคย์ไดล้ถยกชรังที่ ในตราชย ทรงเหด็นวท่ายรังขาดอยยท่ เบลชนัสซารรไดข้ถบูกชนังที่ ในตราชบู
แหตงความยรุตธิธรรมของพระเจข้าแลข้วและพบวตายนังขาดอยบูต เบลชนัสซารรจนงไมตอาจยสืนอยบูตต ตอพระพนักตรร
พระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธไดข้

28 เปเรส ราชอาณาจรักรของพระองคย์ถยกแบท่งออกใหล้แกท่คนมปีเดปีย และคนเปอรย์เซปีย"
อาณาจนักรบาบธิโลนกทาลนังจะถบูกแบตงออกและยกใหข้แกตคนมนีเดนียและเปอรรเซนียทนีที่จะมาโจมตนี ดาเนนียล
ทบูลเบลชนัสซารรอยตางตรงไปตรงมาวตารนัชกาลของเขาสธิรนสรุดลงแลข้วและราชอาณาจนักรของเขากทาลนัง
จะถบูกแบตงออกระหวตางคนมนีเดนียและคนเปอรรเซนีย ซนที่งเปล็นศนัตรบูคบูตอาฆาตของบาบธิโลน กลตาวสนัรนๆ
มนันจบสธิรนแลข้วสทาหรนับเบลชนัสซารร ดาเนนียลมนีอรุปนธิสนัยทนีที่ไมตเกรงกลนัวเลยในการทนีที่เขาบอกขตาวรข้าย
เชตนนนัรนอยตางตรงไปตรงมาแกตเบลชนัสซารรผบูข้ทรงอทานาจ แตตมนันเปล็นมาจากพระเจข้าและทรุกคนทนีที่อยบูทต นีที่
นนันที่ กล็ทราบดนี
ดนล 5:29

แลล้วเบลชรัสซารย์กด็ทรงบรัญชาและเขาไดล้ใหล้ดาเนปียลสวมเสมือทั้ สปีมท่วง

และใหล้สวมสรล้อยคอทองคนา และทรงใหล้ประกาศเกปีที่ยวกรับเรมืที่องของทท่านวท่า ทท่านไดล้เปด็นอรปราชตรปี
ในราชอาณาจรักร ตข้องยกความดนีความชอบใหข้เบลชนัสซารรทนีที่รนักษาคทาพบูด เขาปบูนบทาเหนล็จใหข้ดาเนนียล
ตามทนีไที่ ดข้สนัญญาไวข้ บางทนีเขาอาจหวนังวตาโดยการใหข้เกนียรตธิคนของพระเจข้าแลข้วเขาจะบรรเทา
พระพธิโรธของพระเจข้าลงไดข้บข้าง แตตมนันกล็สายเกธินไปแลข้ว เขาไดข้เมธินเฉยตตอพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร
และหมธิที่นประมาทพระองคร
ดนล 5:30-31

ในคมืนวรันนรัทั้นเอง เบลชรัสซารย์กษรัตรคิยย์คนเคลเดปียกด็ทรงถยกประหาร

กษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซนียไดข้สนังที่ ใหข้ผบูข้บนังคนับบนัญชาภาคสนามของตนเปลนีที่ยนเสข้นทางแมตนร ทายบูเฟรตธิสซนที่ง
ไหลผตานใตข้กาท แพงเมสืองบาบธิโลน คนบาบธิโลนไดข้พยายามขรุดคลองอนีกเสข้นอยตางหนนักมานานแลข้ว
ในคสืนนนัรนเอง แมตนร ทานนัรนไดข้ถบูกเปลนีที่ยนเสข้นทางและเหลตาทหารมนีเดนียและเปอรรเซนียกล็สามารถยกทนัพ
เขข้ามาใตข้กาท แพงเมสืองไดข้ซงนที่ แมตนร ทานนัรนเคยไหลผตานมากตอน พวกเขากรบูกนนั เขข้าไปในเมสืองนนัรนและพบ
ตทาแหนตงทข้องพระโรงจนัดการเลนีรยงนนัรนอยตางรวดเรล็วซนที่งเปล็นทนีๆที่ เบลชนัสซารรอยบูต คสืนนนัรนเบลชนัสซารรถบูก
ฆตาตายโดยกองทนัพคนมนีเดนีย-เปอรรเซนีย เบลชนัสซารรจบสธิรนแลข้ว พระเจข้าไมตทรงเสนียเวลาเลยในการ
ททาใหข้คทาพยากรณรของพระองครสทาเรล็จ
31 และดารคิอสรั คนมปีเดปียกด็ทรงรรับราชอาณาจรักร มปีพระชนมายรหกสคิบสองพรรษา มนีผบูข้เสนอ
ทรรศนะทนีที่หลากหลายเกนีที่ยวกนับวตาดารธิอนัสคนมนีเดนียผบูข้นร นีคสือใครกนันแนต บางคนคธิดวตาเขาเปล็นผบูข้ใตข้

บนังคนับบนัญชาคนหนนที่งของไซรนัสและบางทตานกล็คธิดในทางตรงกนันขข้าม ไมตวาต กรณนีใด ดารธิอนัสกล็เปล็นผบูข้
มนีบทบาทสทาคนัญในการยนดครองบาบธิโลนสทาเรล็จขณะทนีที่ไซรนัสจะกลายเปล็นผบูข้ครอบครองจนักรวรรดธิ
เปอรรเซนียทนีที่จะผงาดขนรน เหล็นไดข้ชนัดวตาดารธิอนัสคนมนีเดนียเปล็นบรุตรชายของอาหนัสสรุเอรนัส กษนัตรธิยรของคน
เคลเดนียและพธิชธิตอาณาจนักรบาบธิโลนไดข้หลนังเบลชนัสซารรสรธินชนีวธิต เขาอาจเปล็นคนเดนียวกนับ ‘อนัสตธิยา
เกส’ (Astyages) กษนัตรธิยรองครสรุดทข้ายของคนมนีเดนีย ทางออกของปรธิศนานนีรอาจเปล็นไดข้วาต จนักรวรรดธิ
บาบธิโลนถบูกแบตงออกตามทนีที่พระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้วาต จะเปล็นเชตนนนัรนจรธิงๆ ดารธิอนัสไดข้รนับอทานาจครอบ
ครองบาบธิโลนขณะทนีที่ไซรนัสครอบครองสต วนอสืที่นๆของจนักรวรรดธิ ยรุคบาบธิโลนแหตงประวนัตธิศาสตรร
โลกจนงมาถนงจรุดจบอยตางฉนับพลนันในคสืนนนัรนและยรุคเปอรรเซนียของประวนัตธิศาสตรรโลกกล็เรธิที่มตข้นการ
ผงาดของมนัน อยตางไรกล็ตาม ในระหวตางนนัรน ดบูเหมสือนวตาดารธิอนัสกลายเปล็นผบูข้ครอบครองคนใหมต
ทนีมที่ าพทานนักอยบูใต นเมสืองบาบธิโลน ตตอมาคนเปอรรเซนียจะททาลายนครใหญตนร นนั จนสธิรนซาก
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 6: ดาเนนียล 6 มนีเนสืนื้อหาเกนีที่ยวกนับเหตสุการณณ์อนันโดว่งดนังตอนทนีที่ดาเนนีย
ลอยมใว่ นถคนื้าสนิงหณ์ มนันเปป็นเหตสุการณณ์หนขที่งทนีโที่ ดดเดว่นทนีที่ทคาใหผู้เราทราบถขงอสุปนนิสนัยฝว่ายวนิญญาณของดา
เนนียล เขาเปป็นชายคนหนขที่งทนีที่ไมว่เพนียงยนิงที่ ใหญว่ในเรสืที่องความชอบธรรมและความเชสืที่อฟนังเทว่านนันื้น แตว่
ยนังยนิงที่ ใหญว่ในเรสืที่องความเชสืที่อดผู้วย (สนิที่งเหลว่านนีนื้มนักไปดผู้วยกนันเปป็นปกตนิ) บทนนีนื้นคาเสนอ (1) ความมสุงว่
รผู้ายของพวกศนัตรมของดาเนนียลในขผู้อ 1-5 (2) ความเสมอตผู้นเสมอปลายของเขาในการอธนิษฐานใน
ขผู้อ 6-10 (3) เขาถมกโยนลงไปในถคนื้าสนิงโตในขผู้อ 11-17 (4) การพนิทนักษณ์รนักษาเขาอยว่างนว่าอนัศจรรยณ์ใน
ขผู้อ 18-24 และ (5) พระราชกฤษฎนีกาของดารนิอนัสในขผู้อ 25-28
ดนล 6:1-3

ดารคิอสรั พอพระทรัยทปีที่จะทรงแตท่งตรัทั้งอรปราชหนซที่งรล้อยยปีสที่ บคิ คนขซนทั้

เหนมือราชอาณาจรักร เพมืที่อจะใหล้ปกครองอยยท่ทรัที่วราชอาณาจรักร คราวนนีรบาบธิโลนเปล็นสต วนหนนงที่ ของ
จนักรวรรดธิมนีเดนียเปอรรเซนียแลข้ว ผบูข้ครอบครองคนใหมตเหนสือบาบธิโลนเปล็นชายทนีที่ชอสืที่ วตาดารธิอนัส ดบู ความ
เหล็นสทาหรนับ 5:30-31 เขาจนัดระเบนียบจนักรวรรดธิใหมตทนีที่ถบูกขยายออกจนกลายเปล็น 127 มณฑล โดย
แตตละมณฑลมนีเจข้านายองครหนนงที่ ครอบครอง

2 และทรงตรัทั้งอภคิรรัฐมนตรปีสามคนอยยท่เหนมือ มปีดาเนปียลเปด็นอภคิรรัฐมนตรปีคนแรก เพมืที่อใหล้
อรปราชรายงานตคิดตท่อ เพมืที่อกษรัตรคิยย์จะมคิไดล้ทรงขาดประโยชนย์ เหนสือมณฑลเหลตานนีรคสือ ‘อภธิ
รนัฐมนตรนี’ 3 คนและดาเนนียลกล็มนีตทาแหนตงใหญตสรุดในสามคนนนีร เหล็นไดข้ชนัดวตา เจข้านายของทนัรง 127
มณฑลนนีรรายงานตตออภธิรนัฐมนตรนีหนนงที่ ในสามคนนนีรและพวกเขากล็รายงานตตอดาเนนียลทนีที่รายงานตตอ
ดารธิอสนั อนีกทนี ดนังนนัรน สายงานบนังคนับบนัญชาและการบรธิหารจนัดการทนีที่เปล็นระเบนียบจนงถบูกจนัดตนัร งขนรน
3 แลล้วดาเนปียลคนนปีทั้กด็มปีชมืที่อเสปียงกวท่าอภคิรรัฐมนตรปีอมืที่นๆและอรปราช เพราะวคิญญาณเลคิศสถคิต
กรับทท่าน และกษรัตรคิยย์กด็ทรงหมายพระทรัยจะทรงแตท่งตรัทั้งทท่านใหล้ครอบครองเหนมือราชอาณาจรักรนรัทั้น
ทรัทั้งหมด แมข้วาต เขาเปล็นชายทนีมที่ นีอทานาจมากอยบูแต ลข้ว แตตกษนัตรธิยรกกล็ าท ลนังจะมอบอทานาจในการจนัดการกธิจ
ธรุระประจทาวนันของราชอาณาจนักรใหข้แกตดาเนนียลเพราะวตามนีวญ
ธิ ญาณ ‘เลธิศ’ สถธิตอยบูใต นตนัวเขา ดาเนนีย
ลถบูกเลสืที่อนยศสต วนหนนที่งเปล็นเพราะทนัศนคตธิและ ‘จธิตวธิญญาณ’ ของเขา เหล็นไดข้ชนัดวตาดารธิอนัสเรธิที่มไวข้
วางใจชายชราชาวยธิวนามวตาดาเนนียลอยตางรวดเรล็ว เขาไดข้ยนธิ มากตอนเกนีที่ยวกนับการรนับใชข้อยตางสนัตยร
ซสืที่อของเขาตตอเนบบูคดนั เนสซารร การเผชธิญหนข้าของเขากนับเบลชนัสซารร และการมนีปฏธิสนัมพนันธรของเขา
กนับพระเจข้า
ดนล 6:4-5

อภคิรฐรั มนตรปีและอรปราชทรัทั้งหลายจซงหามยลเหตรฟล้องดาเนปียลในเรมืที่อง

เกปีที่ยวกรับราชอาณาจรักร แตท่กด็หามยลเหตรหรมือความผคิดไมท่ไดล้ เพราะทท่านเปด็นคนสรัตยย์ซอมืที่ จะหาความ
พลรัทั้งพลาดหรมือความผคิดในทท่านมคิไดล้เลย ความอธิจฉารธิษยาเปล็นพลนังททาลายลข้างทนีที่ทรงอทานาจมากๆ
(จะวตาไปแลข้วมนันกล็เกธิดจากเนสืรอหนนังและเปล็นความบาป) นนักการเมสืองคนอสืที่นๆเหลตานนีรคอยหาชตองทนีที่
จะททาลายดาเนนียลในทางการเมสืองหรสือดข้วยเรสืที่องอสืที่น กระนนัรนเพราะความจรธิงใจ ความชอบธรรม
ความซสืที่อสนัตยร และความสนัตยรซสืที่อของดาเนนียล เหลตาผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาจนงหาขข้อบกพรต องไมต
ไดข้เลย พวกเขาไมตอาจจนับผธิดดาเนนียลไดข้เลย แมข้วาต พยายามแลข้วกล็ตาม แตตพวกเขากล็หาเหตรุทนีที่จะ
กลตาวหาดาเนนียลไมตไดข้เลย
5 คนเหลท่านปีทั้จซงกลท่าววท่า "เราจะหามยลเหตรฟล้องดาเนปียลไมท่ไดล้เลย นอกจากเราจะหาเรมืที่องทปีที่
เกปีที่ยวกรับพระราชบรัญญรัตคิแหท่งพระเจล้าของเขา" พวกศนัตรบูของดาเนนียลถนงกนับเซล็งทนีที่ไมตสามารถจนับผธิด

เขาไดข้เลย “เพราะทตานเปล็นคนสนัตยรซสืที่อ” ดข้วยเหตรุนร นีพวกเขาจนงหาโอกาสทนีที่จะลตอใหข้ดาเนนียลตธิดกนับ
โดยใชข้เหตรุความสนัตยรซสืที่อของเขาทนีที่มนีตตอพระเจข้าของเขา พวกเขารบูวข้ าต ตนตข้องคธิดแผนการหนนที่งขนรนมา
ทนีพที่ วกเขาสามารถใชข้กลตาวหาเขาวตาดข้วยเรสือที่ งความสนัตยรซสืที่อทนีมที่ นีตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้าไดข้ แนตนอน
วตาพวกเขารบูวข้ าต พวกยธิวทนีที่เครต งครนัดจะไมตยอมกราบไหวข้รปบู เคารพ พวกเขาจนงรบูแข้ ลข้ววตาพวกเขา
สามารถใชข้วธิธนีนร นีลตอใหข้ดาเนนียลตธิดกนับไดข้
ดนล 6:6-7

แลล้วอภคิรรัฐมนตรปีและอรปราชเหลท่านปีทั้ไดล้พากรันเขล้าเฝล้ากษรัตรคิยย์ทยลวท่า

"ขล้าแตท่กษรัตรคิยดย์ ารคิอรัส ขอทรงพระเจรคิญเปด็นนคิตยย์ ดข้วยคทาเยธินยอเชธิงบนังคนับ พวกขข้าราชสทานนักขนีร
อธิจฉาเหลตานนีรจนงไปเขข้าเฝข้าดารธิอนัส
7 บรรดาอภคิรรัฐมนตรปีแหท่งราชอาณาจรักร ทรัทั้งขล้าหลวงภาค และอรปราช มนตรปีและผยล้วท่า
ราชการเมมืองทรัทั้งหลายทรัทั้งสคิทั้นไดล้ตกลงกรันวท่า กษรัตรคิยสย์ มควรจะไดล้ทรงตรากฎหมายและออกพระ
ราชกฤษฎปีกาวท่า ในสามสคิบวรันนปีถทั้ ล้าผยล้หนซงที่ ผยล้ใดทยลขอตท่อพระเจล้าหรมือมนรษยย์นอกเหนมือพระองคย์ โอ
ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ กด็ใหล้โยนผยล้นนรัทั้ ลงในถนทั้าสคิงโตเสปีย พวกศนัตรบูขร นีอธิจฉาของดาเนนียลคธิดแผนการหนนที่งขนรนมา
ซนที่งในแผนการนนีรพวกเขาจะใหข้กษนัตรธิยรออกพระราชกฤษฎนีกาทนีที่สนังที่ หข้ามมธิใหข้ใครอธธิษฐานตตอผบูข้ใดทนัรง
สธิรนเวข้นแตตกษนัตรธิยรเปล็นเวลาสามสธิบวนัน หากผบูข้ใดฝตาฝสืนผบูข้นร นันกล็จะถบูกโยนลงไปในถทราสธิงโต พวก
ปฏธิปนักษรของดาเนนียลยตอมรบูวข้ าต ตนสามารถใชข้วธธิ นีนร นีลตอใหข้ดาเนนียลตธิดกนับไดข้ นอกจากนนีร พวกเขารบูข้วาต
อนัตตาของกษนัตรธิยรจะเหล็นดนีดข้วยเชตนกนัน
ดนล 6:8-9

โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ บรัดนปีทั้ขอพระองคย์ออกพระราชกฤษฎปีกา และลง

พระนามในหนรังสมือสนาครัญเพมืที่อจะเปลปีที่ยนแปลงไมท่ไดล้ ตามกฎหมายของคนมปีเดปียและคนเปอรย์เซปีย
ซซงที่ จะแกล้ไขหาไดล้ไมท่" กษนัตรธิยรยอต มรบูสข้ นกตนัวลอยเลยกนับแผนการของพวกเขาและเขาลงนามรนับรอง
พระราชกฤษฎนีกานนัรน ในมนีเดนียเปอรรเซนีย มนันเปล็นความจรธิงขนัรนพสืรนฐานทนีที่วาต เมสือที่ พระราชกฤษฎนีกาถบูก
ลงพระนามใหข้บนังคนับใชข้ตามกฎหมาย แมข้แตตกษนัตรธิยรเองกล็ไมตสามารถแกข้ไขหรสือเปลนีที่ยนแปลงมนัน
ไดข้ นอกจากนนีร Jamieson, Fausett และ Brown ยนังหมายเหตรุไวข้วาต “ลทาดนับกตอนหลนังของชสือที่ เหลตานนีร
เปล็นเครสืที่องหมายทนีที่ระบรุถนงความเปล็นของแทข้” ไซรนัสคนซนีเรนียครองราชยรอยบู ใต ตข้บงนั คนับบนัญชาดารธิอนัส

คนมนีเดนียหากวตากนันตามยศศนักดธิธ แมข้วาต ฝตายแรกใชข้อทานาจทนีที่แทข้จรธิงมากกวตากล็ตาม หลนังจากดารธิอนัส
สธิรนชนีวธิต ลทาดนับกตอนหลนังคสือ “คนเปอรรเซนียและคนมนีเดนีย” ชนชาตธิทรนังสองนนีรบนัดนนีรรวมเปล็นหนนที่งแลข้ว
ภายใตข้อาณาจนักรเดนียวและดารธิอนัสและไซรนัสกล็เปล็นหรุข้นสต วนกนันในจนักรวรรดธินร นัน
9 เพราะฉะนรัทั้นกษรัตรคิยดย์ ารคิอรัสจซงทรงลงพระนามในหนรังสมือสนาครัญและพระราชกฤษฎปีกา
กนับดนักถบูกวางไวข้แลข้ว คราวนนีรพวกเขาแคตตข้องรอเทตานนัรน พวกเขามนันที่ ใจวตาจะบรรลรุวนัตถรุประสงครของ
ตน
ดนล 6:10

เมมืที่อดาเนปียลทราบวท่าลงพระนามในหนรังสมือสนาครัญนรัทั้นแลล้ว ทท่านกด็

ไปยรังเรมือนของทท่าน ทปีที่มปีหนล้าตท่างหล้องชรัทั้นบนของทท่านเปคิดตรงไปยรังกรรงเยรย ซาเลด็ม และทท่านกด็
ครกเขท่าลงวรันละสามครรัทั้ง อธคิษฐานและโมทนาพระครณตท่อพระพรักตรย์พระเจล้าของทท่าน ดรังทปีที่ทท่านไดล้
เคยกระทนามาแตท่กท่อน เทตาทนีที่เปล็นไปไดข้ ดาเนนียลรบูข้อยบูแต ลข้ววตาจะตข้องเจอเรสืที่องแบบนนีร แทนทนีที่จะทนักทข้วง
หรสือโวยวายใหญตโตเพราะเรสืที่องนนีร เขากลนับฝากมนันไวข้กบนั องครพระผบูข้เปล็นเจข้า ใหข้เราสนังเกตปฏธิกธิรธิยา
ของดาเนนียล (1) เขากลนับไปบข้านและเปธิดหนข้าตตางเพสืที่อทนีที่วาต จะไมตมคนี วามลนับเลยเกนีที่ยวกนับสธิที่งทนีที่เขาจะ
กระททา (2) เขาครุกเขตาลง (อนีกครนัรงทนีอที่ ยตางเหล็นไดข้ชนัดเจนมากๆ) และอธธิษฐานวนันละสามครนัรงและ
ขอบพระครุณตตอพระพนักตรรพระเจข้าของเขา
มนีหลายสธิที่งทนีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ ณ จรุดนนีร นนันที่ คสือ (ก.) มนันเปล็นธรรมเนนียมปฏธิบนัตธิของดาเนนีย
ลอยบูแต ลข้วทนีที่จะอธธิษฐานอยตางนข้อยวนันละสามครนัรงและเขากล็ปฏธิบนัตธิเชตนนนัรนตตอไป ดบู เพลงสดรุดนี 55:17
ดาเนนียลปฏธิบนัตธิตามแบบแผนนนีรของพระคนัมภนีรรเพสือที่ ชนีวธิตของเขา (หนนังสสือเพลงสดรุดนีถบูกเขนียนขนรน
กตอนหนข้านนัรนนานมาแลข้วและดาเนนียลกล็นตาจะครุข้นเคยกนับมนันดนี) (ข.) จรธิงๆแลข้วดาเนนียลกล็กาท ลนังททาสธิที่ง
ทนีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาใหข้อธิสราเอลกระททายามตกไปเปล็นเชลย ดบู 2 พงศาวดาร 6:38-39 หลายรข้อย
ปนีกตอนหนข้านนัรน พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาคนอธิสราเอลใหข้อธธิษฐานโดยหนันหนข้าไปทางกรรุงเยรบูซาเลล็ม
จากแผตนดธินทนีพที่ วกเขาตกไปเปล็นเชลย ดาเนนียลททาตามทนีที่พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาเขาจรธิงๆ ดนังนนัร นจนงมนี
ความเชสืที่อฟนังอนันยธิงที่ ใหญตจรธิงๆในชนีวธิตของดาเนนียล และแนตนอนวตาเขาเชสืที่อฟนังโดยความเชสืที่อ ในการ
ททาเชตนนนัรน เขาจนงเปล็นคนชอบธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้า

ดนล 6:11-13

แลล้วคนเหลท่านปีทั้กด็ไดล้พากรันมาและไดล้พบดาเนปียลอธคิษฐานและ

วคิงวอนอยยท่ตท่อพระพรักตรย์พระเจล้าของทท่าน ดาเนนียลยตอมรบูข้ดวนี าต เขาตกเปล็นเปข้าหมายของ ‘กฎหมาย’
ใหมตนร นี และเขารบูข้ดวข้ ยวตาเขาจะถบูกเจอตนัว กระนนัรน เขากล็อธธิษฐานโดยหนันหนข้าไปทางกรรุงเยรบูซาเลล็ม
และทบูลขอความชตวยเหลสือจากพระเจข้าอยบูดต นี
12 แลล้วเขาทรัทั้งหลายกด็เขล้าไปใกลล้กราบทยลตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยย์เกปีที่ยวดล้วยพระราชกฤษฎปีกา
ของกษรัตรคิยวย์ ท่า "ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ พระองคย์ไดล้ทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎปีกาฉบรับหนซงที่ มคิใชท่
หรมือวท่า ถล้าผยหล้ นซที่งผยใล้ ดทยลขอตท่อพระเจล้าหรมือมนรษยย์นอกเหนมือพระองคย์ในสามสคิบวรันนปีทั้ โอ ขล้าแตท่
กษรัตรคิยย์ กด็ใหล้โยนผยล้นนรัทั้ ลงไปในถนทั้าสคิงโตเสปีย " กษรัตรคิยตย์ รรัสตอบวท่า "เรมืที่องนรัทั้นยรังคงอยยตท่ ามกฎหมาย
ของคนมปีเดปียและคนเปอรย์เซปียซซที่งจะแกล้ไขหาไดล้ไมท่" พวกคธิดแผนรข้ายเหล็นการฝตาฝสืนกฎหมายนนัรน
ของดาเนนียลทนันทนีและกราบทบูลเรสืที่องนนีรตตอกษนัตรธิยร เราควรหมายเหตรุไวข้วาต เมสืที่อมนีความขนัดแยข้งกนัน
ระหวตางกฎหมายของมนรุษยรกบนั กฎหมายของพระเจข้า กฎหมายของพระเจข้ากล็ตข้องมากตอน ดาเนนียล
กทาลนังจะชดใชข้สทาหรนับความชอบธรรมของเขา บางครนัรงการททาสธิที่งทนีที่ถบูกตข้องกล็มรนี าคาคตางวด
13 แลล้วเขาจซงกราบทยลตท่อพระพรักตรย์กษรัตรคิยวย์ ท่า "ดาเนปียลคนนรัทั้นในพวกทปีที่ถยกกวาดเปด็น
เชลยมาจากยยดาหย์ หาไดล้เชมืที่อฟรังพระองคย์ไมท่ โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ และไมท่เชมืที่อฟรังพระราชกฤษฎปีกาซซที่ง
พระองคย์ทรงลงพระนามไวล้ แตท่ไดล้ทยลขอวรันละสามครรัทั้ง" พวกคนทนีที่กลตาวหาดาเนนียลททาใหข้แนตใจ
วตากษนัตรธิยรทราบวตาดาเนนียลอธธิษฐานวนันละสามครนัรงตตอพระเยโฮวาหรเหมสือนเดธิมและไมตใชตตตอ
กษนัตรธิยร พวกเขายนังททาใหข้แนตใจอนีกวตากษนัตรธิยรจทาไดข้วาต ดาเนนียลเปล็นคนยธิวและเขายนังเมธินเฉยตตอคทาสนังที่
ของกษนัตรธิยร แนตนอนวตานนีที่สสืที่อชนัดเจนถนงแนวคธิดตตอตข้านยธิว
ดนล 6:14-15

เมมืที่อกษรัตรคิยทย์ รงสดรับถล้อยคนาเหลท่านปีทั้แลล้ว กด็ทรงโทมนรัสยคิงที่ นรัก และ

ทรงตรัทั้งพระทรัยหาทางชท่วยดาเนปียลใหล้พล้น ทรงหาหนทางชท่วยดาเนปียลใหล้รอดพล้นจนถซงเวลาดวง
อาทคิตยย์ตก ดารธิอสนั รบูข้ดนีวาต เกธิดอะไรขนรนและตนถบูกททาใหข้เปล็นสต วนหนนที่งของแผนการของพวกศนัตรบู
ของดาเนนียลโดยไมตรบูข้ตนัวและไมตเตล็มใจ เขาจนงรบูข้สนกขยะแขยงตนัวเอง เขาจนงตนัรงใจทนีจที่ ะหาทางชตวยดา

เนนียลใหข้พข้น นอกจากนนีร เขาตตอสบูข้กบนั กฎหมายตตางๆของแผตนดธินตลอดทนัรงวนันเพสืที่อหาทางชตวยดาเนนีย
ลใหข้พนข้ ผธิด
15 แลล้วคนเหลท่านรัทั้นกด็พากรันมาเขล้าเฝล้ากษรัตรคิยย์และกราบทยลกษรัตรคิยวย์ ท่า "โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์
ขอพระองคย์พซงทราบวท่า กฎหมายของคนมปีเดปียและคนเปอรย์เซปียวท่า พระราชกฤษฎปีกากด็ดปีหรมือ
กฎหมายกด็ดปีซงซที่ กษรัตรคิยทย์ รงประทรับตราแลล้วยท่อมเปลปีที่ยนแปลงไมท่ไดล้ " แมข้เขาพยายามเตล็มทนีที่แลข้ว
กล็ตาม แตตดารธิอนัสกล็จนมรุมในทางกฎหมาย พวกคนทนีที่กลตาวหาดาเนนียลเตสือนความจทากษนัตรธิยรวาต เขา
ไมตสามารถเปลนีที่ยนแปลงกฎหมายทนีที่บงนั คนับใชข้ไปแลข้วไดข้ ‘รนัฐธรรมนบูญ’ ของคนมนีเดนียและเปอรรเซนีย
ระบรุไวข้วาต พระราชกฤษฎนีกาทนีที่กษนัตรธิยรลงนามรนับรองแลข้วไมตสามารถถบูกเปลนีที่ยนแปลงไดข้ ดาเนนียลจนง
อนับจนหนทาง เขาไมตมนีทางเลสือกอสืนที่ นอกจากตนัดสธินใหข้ดาเนนียลไดข้รนับโทษ
ดนล 6:16-17

แลล้วกษรัตรคิยจย์ ซงทรงบรัญชา เขากด็นนาดาเนปียลมาทคิทั้งในถนทั้าสคิงโต

กษรัตรคิยย์ตรรัสแกท่ดาเนปียลวท่า "พระเจล้าของทท่าน ผยล้ซงซที่ ทท่านปรนนคิบตรั คิอยยท่เนมืองนคิตยย์นรัทั้น พระองคย์จะ
ทรงชท่วยทท่านใหล้รอดพล้น" ดาเนนียลจนงถบูกตนัดสธินลงโทษและเขาถบูกโยนเขข้าไปในถทราสธิงโต อยตางไร
กล็ตาม ใหข้เราสนังเกตวตาดารธิอนัสกลตาวอะไรกนับดาเนนียลขณะทนีที่เขากทาลนังจะเผชธิญกนับโทษประหารชนีวธิต
“พระเจข้าของทตาน ผบูข้ซนที่งทตานปรนนธิบนัตธิอยบูเต นสืองนธิตยรนร นัน พระองครจะทรงชตวยทตานใหข้รอดพข้น” ดารธิ
อนัสรบูวข้ าต ดาเนนียลสนัตยรซสืที่อในการอรุทธิศตนัวตตอพระเยโฮวาหรเหลสือเกธินจนพระเจข้าจะทรงชตวยเขาใหข้พนข้
แนตๆ นอกจากนนีร ใหข้เราสนังเกตคทาพยานทนีที่ดาเนนียลมนี นนันที่ คสือ เขาปรนนธิบนัตธิพระเจข้าอยบูเต สมอ บทเรนียน
หนนงที่ อนันทรงพลนังจนงมนีอยบูจต นถนงวนันนนีร
17 แลล้วเขานนาศคิลากล้อนหนซที่งมาปคิดปากถนทั้าไวล้ กษรัตรคิยย์กได็ ดล้ทรงประทรับตราของพระองคย์
และตราของเจล้านายของพระองคย์ เพมืที่อวท่าจะไมท่มปีสคิที่งใดอรันเกปีที่ยวกรับดาเนปียลเปลปีที่ยนแปลงไป เรสืที่อง
ของถทราสธิงโตนนัรนดบูเหมสือนจะบตงบอกวตาถทรานนัรนคสือ หลรุมใหญตหรสือ ‘หข้องใตข้ถรุน’ ทนีพที่ วกสธิงโตถบูกขนัง
อยบูใต นนนัรน บางคนเสนอวตาสธิงโตเหลตานนัรนไมตไดข้รนับอาหารอยตางเพนียงพอและถทราสธิงโตนนัรนกล็เปล็น
สถานทนีๆที่ ถบูกจนัดเตรนียมไวข้สทาหรนับประหารชนีวตธิ พวกนนักโทษ ไมตวาต กรณนีใด ปากถทรานนัรนกล็ถบูกปธิดดข้วย
หธินกข้อนใหญต กษนัตรธิยรตข้องประทนับตราประตบูทางเขข้านนัรนดข้วยแหวนตราของเขาพรข้อมกนับแหวนตรา

ของเจข้านายคนอสืที่นๆ อยตางหลนังนนีรถบูกกระททาเพสืที่อใหข้แนตใจวตาดาเนนียลถบูกประหารชนีวตธิ คสืนนนัรนโดย
พวกสธิงโต
ดนล 6:18-20

แลล้วกษรัตรคิยกย์ ด็เสดด็จกลรับพระราชวรัง ทรงอดพระกระยาหารตลอด

คมืนนรัทั้น ไมท่ใหล้นนาเครมืที่องดนตรปีอรันใดมาหนล้าพระทปีที่ และบรรทมไมท่หลรับ เหล็นไดข้ชดนั วตาดารธิอนัสกนังวล
จนแทบบข้า เขากลนับไปบข้านและอดอาหารตลอดทนัรงคสืน ความหมายกล็คสือวตา เขาไมตยอมใหข้ตนัวเองไดข้
รสืนที่ เรธิงกนับพวกนางสนม เขาสต งพวกนนักดนตรนีในวนังกลนับบข้านไปและนอนไมตหลนับตลอดทนัรงคสืน เขา
ทรุกขรใจเพราะสธิที่งทนีที่เขาไดข้กระททาตตอดาเนนียลและโกรธตนัวเองทนีที่ไมตอาจชตวยเขาใหข้รอดไดข้ แนตนอนวตา
เขาเสนียใจเพราะเรสืที่องทนัรงหมดนนีร
19 พอเชล้าตรยท่ กษรัตรคิยย์กด็ล รกขซนทั้ รปีบเสดด็จไปยรังถนทั้าสคิงโต พอแสงยามเชข้าเรธิที่มสาดสต อง ดารธิอนัสกล็
ลรุกขนรนและรนีบไปทนีที่ถรทาสธิงโต
20 เมมืที่อพระองคย์เสดด็จมาใกลล้ถนทั้านรันทั้ พระองคย์กตด็ รรัสเรปียกดาเนปียลดล้วยเสปียงโทมนรัส กษรัตรคิยย์
ตรรัสกรับดาเนปียลวท่า "โอ ดาเนปียล ผยล้รบรั ใชล้ของพระเจล้าผยล้ทรงพระชนมย์อยยท่ พระเจล้าของทท่านซซที่งทท่าน
ปรนนคิบตรั คิอยยท่เนมืองนคิตยย์นรัทั้น ทรงสามารถทปีที่จะชท่วยทท่านใหล้พล้นจากสคิงโตไดล้แลล้วหรมือ " พอไปถนงทนีที่ถรทา
นนัรน ดารธิอนัสกล็รข้องเรนียกดาเนนียลดข้วยนทราเสนียงอนันเศรข้าศรข้อย อนีกครนัรงทนีที่เขาเรนียกดาเนนียลวตา “ผบูข้รนับใชข้ของ
พระเจข้าผบูข้ทรงพระชนมรอยบู”ต แมข้วาต ตนัวเขาเองไมตไดข้เปล็นผบูข้เชสืที่อในพระเยโฮวาหร แตตเหล็นไดข้ชนัดวตาดารธิ
อนัสไดข้รนับอธิทธธิพลจากคทาพยานของดาเนนียล เขาจนงถามวตาพระเจข้าของดาเนนียล ผบูข้ซนที่งเขาปรนนธิบนัตธิอยบูต
เสมอทรงสามารถชตวยเขาใหข้พนข้ จากพวกสธิงโตไดข้หรสือไมต สทาหรนับเราผบูข้เปล็นคนของพระเจข้า คทา
ตอบกล็ชนัดเจนอยบูแต ลข้ว แมข้หลนังจากขข้อเทล็จจรธิงกล็ตาม แตตดารธิอนัสหวนังไวข้วาต พระเจข้าแหตงอธิสราเอลทรง
สามารถชตวยดาเนนียลผบูข้ไวข้วางใจพระองครใหข้พนข้ ไดข้ เขาจะไมตผธิดหวนังเปล็นแนต
ดนล 6:21-23

แลล้วดาเนปียลกราบทยลกษรัตรคิยย์วาท่ "โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขอทรงพระ

เจรคิญเปด็นนคิตยย์ วธิญญาณอนันเลธิศยนังมนีอยบูใต นดาเนนียลเหมสือนเดธิม แมข้วาต ถบูกตนัดสธินใหข้รนับโทษประหาร
ชนีวธิตอยตางแนตนอน แตตดาเนนียลกล็ยนังถวายบนังคมแดตกษนัตรธิยรบนโลกนนีรของเขา

22 พระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรงใชล้ทยตสวรรคย์ของพระองคย์มาปคิดปากสคิงโตไวล้ มรันมคิไดล้ทนา
อรันตรายแกท่ขล้าพระองคย์ เพราะพระองคย์ทรงเหด็นวท่าขล้าพระองคย์ไรล้ความผคิดตท่อพระพรักตรย์พระองคย์
โอ ขล้าแตท่กษรัตรคิยย์ ขล้าพระองคย์มคิไดล้กระทนาผคิดประการใดตท่อพระพรักตรย์พระองคย์ดล้วย" ดาเนนียลมนี
เรสือที่ งนตายธินดนีทนีที่จะแจข้งใหข้ทราบวตาพระเจข้าทรงใชข้ทบูตสวรรครองครหนนที่งมาซนที่งปธิดปากสธิงโตเหลตานนัรน
พวกมนันไมตททารข้ายดาเนนียลเลย บางคนเคยกลตาวไวข้วาต สธิงโตเหลตานนัรนไมตสามารถกธินดาเนนียลไดข้
เพราะวตาเขากลข้าหาญมากๆ นอกจากนนีร ดาเนนียลยนังแกข้ตตางอนีกวตาตนัวเขาเองนนัรนไมตมคนี วามผธิดใดๆเลย
ตตอกษนัตรธิยร เขาถบูกขตมเหงเพราะเหตรุความชอบธรรม ดบู มนัทธธิว 5:10-12 พระเจข้าทรงชตวยดาเนนียลใหข้
พข้นอยตางเหนสือธรรมชาตธิ ดบู เพลงสดรุดนี 34:7-10 และโดยเฉพาะ 34:10 โปรดสนังเกตวตาดาเนนียลไมต
เพนียงเชสืที่อฟนังพระเจข้าเทตานนัรน (อพยพ 20:1-4) แตตเขายนังวางใจพระองครดวข้ ย (ขข้อ 23 ตอนทข้าย)
23 ฝท่ายกษรัตรคิยย์กด็โสมนรัสในพระทรัยเปด็นลล้นพล้น และทรงบรัญชาใหล้นนาดาเนปียลขซนทั้ มาจากถนทั้า
เขาจซงเอาดาเนปียลขซทั้นมาจากถนทั้า ไมท่ปรากฏวท่ามปีอรันตรายอยท่างไรบนตรัวทท่านเลย เพราะทท่านไดล้เชมืที่อ
ในพระเจล้าของทท่าน กษนัตรธิยโร ลตงอกและดนีใจมาก เขาจนงสนังที่ ใหข้คนเอาตนัวดาเนนียลออกมาจากถทราสธิงโต
หลนังจากททาใหข้เขาตข้องรนับโทษแลข้ว พวกเขาพบวตาเขาไมตไดข้รนับบาดเจล็บแมข้แตตนธิดเดนียว เหตรุผลนนัรน
ชนัดเจนอยบูแต ลข้ว นนันที่ คสือ เขาไดข้วางใจพระเจข้าของเขา
ดนล 6:24

แลล้วกษรัตรคิยทย์ รงบรัญชาใหล้นนาคนเหลท่านรัทั้นทปีที่ฟล้องดาเนปียลมาโยนทคิทั้ง

ในถนทั้าสคิงโต ทรัทั้งตรัวเขา บรตรทรัทั้งหลายของเขา และภรรยาของเขาทรัทั้งหลายดล้วย และกท่อนทปีที่เขาตกลง
ไปถซงพมืทั้นถนทั้า สคิงโตกด็ไดล้ฟรัดเขาอยยท่เสปียแลล้ว และหรักกระดยกของเขาทรัทั้งหลายเปด็นชคิทั้นๆไป ดารธิอสนั รบูข้
แลข้ววตาเกธิดอะไรขนรนในการทนีที่พวกคนทนีที่กลตาวหาดาเนนียลหลอกใชข้เขาใหข้เปล็นสต วนหนนที่งของแผนการ
กทาจนัดดาเนนียล กษนัตรธิยจร นงสนังที่ ใหข้จนับกรุมพวกสมคบคธิดเหลตานนัรนและโยนพวกเขาพรข้อมกนับครอบครนัว
ลงไปในถทราสธิงโต อนีกครนัรงทนีที่มนันสสืที่อชนัดเจนวตาถทรานนัรนเปล็นหลรุมใหญตหรสือ ‘หข้องใตข้ถรุน’ ทนีที่พวกสธิงโตถบูก
ขนังไวข้ในนนัรน
เมสือที่ พวกคธิดแผนรข้ายและครอบครนัวของพวกเขาถบูกโยนลงไปในนนัรน พวกสธิงโตกล็ควข้าตนัว
พวกเขาไวข้ หนักกระดบูกของพวกเขาในขากรรไกรอนันทรงพลนังของพวกมนัน และฉนีกพวกเขาเปล็น

ชธิรนๆกตอนทนีพที่ วกเขาตกลงไปถนงพสืรนถทรา คนเหลตานนีรไดข้วางกนับดนักดาเนนียล แตตพวกเขากล็ตธิดกนับเสนียเอง
ดบู สรุภาษธิต 26:27
ดนล 6:25-27

แลล้วกษรัตรคิยดย์ ารคิอรัสทรงมปีพระราชสาสย์นไปถซงบรรดาชนชาตคิ

ประชาชาตคิทรัทั้งปวง และภาษาทรัทั้งหลายทปีที่อาศรัยอยยใท่ นพคิภพทรัทั้งสคินทั้ วท่า "สรันตคิสรขจงมปีแกท่ทท่านทรัทั้งหลาย
อยท่างทวปีคยณ ดารธิอนัสประทนับใจในคทาพยานของดาเนนียลและพระเจข้าของดาเนนียลมากเหลสือเกธินจน
เขาเขนียนพระราชกฤษฎนีกาไปยนังทรุกภบูมภธิ าคและชนชาตธิของอาณาจนักรอนันกวข้างใหญตไพศาลของ
เขา โดยทนักทายคนเหลตานนัรนกตอน
26 เราออกกฤษฎปีกาวท่า ใหล้คนทรัทั้งหลายสรัที่นสะทล้านและยนาเกรงตท่อพระพรักตรย์พระเจล้าของดา
เนปียลในราชอาณาจรักรของเราทรัทั้งหมด เพราะพระองคย์ทรงเปด็นพระเจล้าผยล้ทรงพระชนมย์อยยท่ ทรง
ดนารงอยยเท่ ปด็นนคิตยย์ อาณาจรักรของพระองคย์จะไมท่ถ ยกทนาลาย และราชอาณาจรักรของพระองคย์จะดนารง
จนถซงทปีที่สรด ดารธิอสนั จนงสนังที่ วตาตลอดทนัวที่ ทนัรงอาณาจนักรอนันกวข้างใหญตไพศาลของเขา คนทรุกผบูข้ไดข้รนับคทา
สนังที่ ใหข้ยทาเกรงพระเยโฮวาหร พระเจข้าของดาเนนียล แมข้วาต ตนัวเขาเองเปล็นกษนัตรธิยรตตางชาตธิทนีที่นนับถสือพระ
ตตางดข้าว แตตดารธิอนัสกล็ดบูออกอยตางรวดเรล็ววตาพระเจข้าแหตงอธิสราเอลทรงเปล็นพระเจข้าผบูข้ทรงพระชนมร
อยบูทต นีที่แทข้จรธิงและทรงพระชนมรอยบูเต ปล็นนธิตยร ยธิงที่ กวตานนัรน อาณาจนักรของพระเจข้าจะไมตมวนี นันถบูกททาลาย
เลยและพระองครจะทรงครอบครองตลอดไปเปล็นนธิตยร นนันที่ เปล็นคทาประกาศทนีที่นตาทนที่งจากกษนัตรธิยรตตาง
ชาตธิองครหนนที่ง แนตนอนวตาเขาถบูกสอนโดยดาเนนียล
27 พระองคย์ทรงชท่วยใหล้พนล้ และชท่วยใหล้พนล้ ภรัย พระองคย์ทรงกระทนาหมายสนาครัญและการ
มหรัศจรรยย์ในฟล้าสวรรคย์และบนพมืนทั้ พคิภพ พระองคย์คมือพระผยล้ชวท่ ยดาเนปียลใหล้พล้นจากฤทธคิธิ์ของ
สคิงโต" ดารธิอสนั สรรเสรธิญองครผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธตตอไป โดยกลตาววตาพระองครทรงชตวยใหข้พนข้ และ
ชตวยประชาชนของพระองครใหข้พนข้ ภนัย พระองครทรงกระททาการอนัศจรรยรใหญตยงธิที่ ตตางๆในฟข้าสวรรคร
และในแผตนดธินโลก ลตาสรุดนนีรเองพระเจข้าไดข้ทรงชตวยดาเนนียลใหข้พนข้ จากความตายทนีแที่ นตนอนของถทรา
สธิงโต อนีกครนัรงทนีที่นเนีที่ ปล็นคทาพยานทนีที่นตาทนที่งทนีที่สรุดของชายคนหนนงที่ ทนีที่จนกระทนังที่ เมสือที่ เรล็วๆนนีรเองเปล็นคน

กราบไหวข้รบูปเคารพและเปล็นคนนนับถสือพระตตางดข้าว แตตคทาพยานของดาเนนียลกล็ททาใหข้ดารธิอนัสเชสืที่อ
ความจรธิงของพระเจข้า
ดนล 6:28

ดรังนรัทั้น ดาเนปียลผยนล้ ปีทั้จซงไดล้เจรคิญขซทั้นในรรัชสมรัยของดารคิอสรั และในรรัช

สมรัยของไซรรัสคนเปอรย์เซปีย ดาเนนียลมนีประสบการณรทนีที่นตาทนที่งในการเปล็นพยานทนีที่ทรงพลนังแกตเนบบู
คนัดเนสซารร เบลชนัสซารรและดารธิอนัส ซนที่งทนัรงสามเปล็นคนทนีทที่ รงอทานาจมากทนีที่สรุดในโลกสมนัยนนัรน อาจ
ยกเวข้นเบลชนัสซารร คนอสืนที่ ๆทนีที่เหลสือกลายเปล็นผบูข้เชสืที่อในพระเจข้าแหตงอธิสราเอลบข้างไมตมากกล็นข้อย ดข้วย
เหตรุนร นี พระเจข้าจนงทรงอวยพรและททาใหข้ดาเนนียลเจรธิญขนรน การรนับใชข้ของเขาดทาเนธินตตอไปไมตเพนียงใน
สมนัยของดารธิอนัสเทตานนัรน แตตในสมนัยของไซรนัสผบูข้ครองรต วมของเขาซนที่งสสืบราชบนัลลนังกรตตอจากเขาหลนัง
จากทนีที่เขาเสนียชนีวตธิ ดข้วย นนักประวนัตธิศาสตรรบางทตานกลตาววตาไซรนัสจรธิงๆแลข้วเปล็นบรุตรเขยของดารธิอนัส
ทตานอสืนที่ ๆกล็เชสืที่อวตาไซรนัสและดารธิอนัสเปล็นคนๆเดนียวกนัน ทรรศนะแรกนตาจะใชตมากกวตา ไมตวาต กรณนีใด
พระเจข้ากล็ทรงใชข้ดาเนนียลเพสือที่ สต งอธิทธธิพลตตอบรรดาผบูข้ปกครองทนีทที่ รงอทานาจมากทนีที่สรุดในสมนัยของเขา
เขาเปล็นคทาพยานทนีที่กลข้าหาญขณะทนีที่ยนังคงไวข้ซงนที่ วธิญญาณเลธิศ
แมข้เปล็นมนรุษยรธรรมดาๆ แตตไมตมนีบนนั ทนกเกนีที่ยวกนับความบาปหรสือความลข้มเหลวในตนัวดาเนนีย
ลเลย แนตนอนวตาเขาททาบาป เพราะวตาทรุกคนลข้วนททาบาป กระนนัรน คทาพยานชนีวธิตของเขากล็เปล็นของ
ชายผบูข้ชอบธรรมคนหนนที่งอยตางแนตนอน แมข้แตตเอเสเคนียล ผบูข้อยบูใต นสมนัยเดนียวกนันกนับเขากล็เปล็นพยานถนง
ความชอบธรรมของดาเนนียล ดบู เอเสเคนียล 14:14, 20
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 7: ดาเนนียล 7 เปป็นอนีกบททนีที่สคาคนัญทนีมที่ นีเนสืนื้อหาเปป็นคคาพยากรณณ์ มนัน
สอดคลผู้องกนับคคาพยากรณณ์ของบททนีที่ 2 ทนีที่กลว่าวถขงสนีที่ยคสุ สมนัยสสุดทผู้ายของประวนัตนิศาสตรณ์โลก อยว่างไร
กป็ตาม มนันยนังใหผู้รายละเอนียดเพนิที่มเตนิมเกนีที่ยวกนับเหตสุการณณ์ตว่างๆในยสุคสสุดทผู้ายดผู้วย โดยเฉพาะการ
พนิพากษาครนันื้งสสุดทผู้าย นนิมตนิ /คคาพยากรณณ์นเนีนื้ กนิดขขนื้นกว่อนการลว่มสลายของเบลชนัสซารณ์แกว่คนมนีเดนียและ
คนเปอรณ์เซนีย บทนนีนื้แบว่งออกไดผู้ดงนั ตว่อไปนนีนื้ (1) นนิมนิตของดาเนนียลเรสืที่องสนัตวณ์สนีที่ตนัวนนันนื้ ในขผู้อ 1-8 (2)

นนิมนิตของดาเนนียลเกนีที่ยวกนับอาณาจนักรของพระครนิสตณ์ในขผู้อ 9-14 และ (3) คคาแกผู้นนิมตนิ นนันื้นในขผู้อ 1528
ดนล 7:1

ในปปีตล้นแหท่งรรัชกาลเบลชรัสซารย์กษรัตรคิยย์เมมืองบาบคิโลน ดาเนปียลมปี

ความฝรันและนคิมคิตผรดขซทั้นในศปีรษะของทท่านเมมืที่อทท่านนอนอยยท่ในทปีที่นอนของทท่าน ทท่านจซงบรันทซก
ความฝรันนรันทั้ ไวล้ และบรรยายเนมืทั้อเรมืที่องนรัทั้น Bishop Ussher คาดวตาปนีทนีที่เขนียนบทนนีรคสือ 555 กตอน ค.ศ.
ซนที่งเปล็นปนีแรกทนีที่เบลชนัสซารรขร นนครองราชบนัลลนังกรแหตงบาบธิโลน ในวโรกาสนนีรเอง เปล็นดาเนนียลเองทนีมที่ นี
ความฝนันและนธิมตธิ ตตางๆในตอนกลางคสืน เขาจนงเขนียนสธิที่งทนีที่เขาฝนันเหล็นและสรรุปเรสืที่องราวทนัรงหมดลง
ในหนนังสสือ
ดนล 7:2-3

ดาเนปียลกลท่าววท่า "ขล้าพเจล้าไดล้เหด็นในนคิมคิตเวลากลางคมืน และดยเถคิด

ลมทรัทั้งสปีที่ของฟล้าสวรรคย์ไดล้ปลรกปรันที่ ทะเลใหญท่นรัทั้น นธิมธิตทนีที่จะมนีขร นนนนีรจะสอดคลข้องกนับนธิมตธิ เรสืที่องปฏธิมา
กรของเนบบูคนัดเนสซารรในบททนีที่ 2 อยตางไรกล็ตาม ความฝนันของดาเนนียลกล็เรธิที่มตข้นดข้วยลมทนัรงสนีที่ (เหนสือ
ตะวนันออก ใตข้ และตะวนันตก) ทนีที่ททาใหข้ทะเลใหญตปที่ นันปตวน อยตางหลนังนนีรนตาจะหมายถนงทะเล
เมดธิเตอรรเรเนนียนซนที่งดาเนนียลยตอมเคยเหล็นตอนเขายนังเยาวรวนัย ภาพเปรนียบนนีรนตาจะหมายถนงลมพายรุ
ไซโคลนขนาดใหญตซนที่งในลมพายรุนร นันสายลมสรุดทข้ายแลข้วจะผตานทนัรงสนีที่ทธิศเมสืที่อลมพายรุพนัดผตานไป
อยตางไรกล็ตาม การประยรุกตรใชข้ในทางคทาพยากรณรเรสือที่ งทะเลใหญตนร นีนตาจะหมายถนงมวลมนรุษยชาตธิ
นนันที่ คสือ ทะเลแหตงประชาชาตธิทรนังหลายในทรุกสารทธิศ ดบู วธิวรณร 13:1 และ 17:5 ความหมายทนีที่สทาคนัญ
กวตากล็อาจเปล็นไดข้วาต ดาเนนียลมองไปขข้างหนข้าผตานกลข้องโทรทรรศนรแหตงคทาพยากรณรเพสืที่อทนีที่จะเหล็น
ทะเลมนรุษยชาตธิทนีที่ปที่นันปตวนจากสมนัยของเขาเปล็นตข้นไป เชตนเดนียวกนับสายลมพนัดกวนผสืนนทราใหข้ปที่ นัน
ปตวน มนรุษยชาตธิโดยทนัวที่ ไปและชาวโลกโดยเฉพาะกล็จะถบูกททาใหข้ปที่นันปตวนเชตนกนัน ดบู อธิสยาหร 57:20
3 และสรัตวย์มหซมาสปีที่ตรัวไดล้ขนซทั้ มาจากทะเล แตท่ละตรัวกด็ตท่างกรัน ในความฝนันของดาเนนียล เขา
เหล็นสนัตวรมหนมาสนีที่ตนัวโผลตขร นนมาจากทะเลทนีที่ปที่นันปตวนนนัรน ดนังทนีที่นธิมตธิ นนีรจะเผยใหข้เหล็น สนัตวรทรนังสนีที่ตนัวนนีรจะ
เปล็นตนัวแทนของสนีที่ระยะตธิดตตอกนันของระบบโลกตนัรงแตตสมนัยของดาเนนียลเรสืที่อยมา อรุปไมยนนีรนตาจะ
เปล็นจนักรวรรดธิหรสือยรุคสมนัยทนัรงสนีที่ทโนีที่ ผลตขร นนมาจากทะเลมนรุษยรทนีที่ปที่นันปตวน (หรสือไมตกจล็ ากประชาชาตธิ

ทนัรงหลายแหตงแผตนดธินโลก) เชตนเดนียวกนับนธิมธิตปฏธิมากรนนัรนของบททนีที่ 2 นธิมธิตนนีรจะครอบคลรุมยรุคสมนัย
สทาคนัญทนัรงสนีที่ของระบบโลกตนัรงแตตสมนัยของดาเนนียลเปล็นตข้นมา
ดนล 7:4

ตรัวแรกเหมมือนสคิงโต มปีปปีกนกอคินทรปี เมมืที่อขล้าพเจล้ามองดยนรัทั้น ขนปปีกกด็

ถยกถอนออกไป และมรันถยกยกขซนทั้ จากแผท่นดคิน และใหล้ยนมื สองเทล้าเหมมือนคน และมอบใจของ
มนรษยย์ใหล้แกท่มรัน สนัตวรตนัวแรกเปล็นเหมสือนสธิงโตและมนีปนีกของนกอธินทรนี ปนีกของมนันถบูกเดล็ดออกและ
มนันถบูกททาใหข้ยสืนขนรนเหมสือนมนรุษยร นอกจากนนีร ใจของมนรุษยรกถล็ บูกมอบใหข้แกตมนันดข้วย นตาสนใจตรงทนีที่
วตาสนัญลนักษณรประจทาชาตธิของจนักรวรรดธิบาบธิโลนคสือรบูปสธิงโตตนัวหนนที่งทนีที่มนีปนีกของนกอธินทรนี เหล็นไดข้
ชนัดวตาดาเนนียลเขข้าใจความหมายของมนัน เปล็นไปไดข้ยธิงที่ ทนีวที่ าต ‘การถอน’ ปนีกนกอธินทรนีนร นันหมายถนงการ
ตนีสอนเนบบูคนัดเนสซารรทนีที่ถบูกบนันทนกไวข้ในบททนีที่ 4 หรสือไมตการถอนปนีกนกอธินทรนีออกไปนนีรอาจหมาย
ถนงการพธิพากษาบาบธิโลนตามทนีที่มนีบนนั ทนกไวข้ตอนทข้ายของบททนีที่ 5 วลนีทนีที่กลตาวถนงใจมนรุษยรนตาจะหมาย
ถนงความเปล็นผบูข้นทาของเนบบูคดนั เนสซารร แนตนอนทนีที่เขาถตอมใจลงตตอพระเจข้าและถวายสงตาราศนีแดต
พระองครในบททนีที่ 2 และ 4
ดนล 7:5

และดยเถคิด มปีสรัตวย์อปีกตรัวหนซที่งเปด็นตรัวทปีที่สองเหมมือนหมปี มรันขยรับตรัว

ขล้างหนซที่งขซทั้น มปีกระดยกซปีโที่ ครงสามซปีที่อยยใท่ นปากของมรันระหวท่างซปีที่ฟรัน มปีเสปียงบอกมรันวท่า `จงลรกขซทั้น
กคินเนมืทั้อใหล้มากๆ' สนัตวรตนัวทนีที่สองทนีที่เปล็นเหมสือนหมนีนร นียอต มหมายถนงจนักรวรรดธิเปอรรเซนียทนีที่ตามมา มนัน
ใหญตโตและมนีอทานาจมาก และในทางทหารมนันกล็เปล็นเหมสือนหมนี นนันที่ คสือ เคลสืที่อนไหวชข้าแตตแขล็งแรง
วลนีทนีที่กลตาวถนงการทนีที่มนันตะแคงขข้างและมนีกระดบูกซนีที่โครงสามซนีที่อยบูใต นปากของมนันกล็นตาจะหมายถนง
การทนีคที่ นเปอรรเซนียเปล็นพนันธมธิตรรต วมกนับคนมนีเดนีย และซนีที่โครงสามซนีที่นนันที่ ยตอมหมายถนงประชาชาตธิ
อสืนที่ ๆทนีพที่ วกเขาไดข้เขมสือบซนที่งรวมถนงคนบาบธิโลนดข้วย จนักรวรรดธิเปอรรเซนียครองโลกเปล็นเวลา
ประมาณ 250 ปนี แนตทนีเดนียวมนันเขมสือบเนสืรอไปเยอะแยะขณะทนีที่มนันพธิชธิตไปทางทธิศตะวนันตกสบูตชายฝนัที่ง
ของกรนีซและไปทางทธิศตะวนันออกไกลถนงอธินเดนีย
ดนล 7:6

ตท่อจากนปีทั้ไปขล้าพเจล้ากด็ไดล้มองดย ดยเถคิด สรัตวย์อปีกตรัวหนซที่งเหมมือนเสมือ

ดาว บนหลรังมปีปปีกนกสปีปที่ ปีก สรัตวย์นนรัทั้ มปีหรัวสปีที่หรัวและมรันรรับราชอนานาจ สนัตวรตนัวทนีที่สามเปล็นเหมสือนเสสือ

ดาวทนีมที่ นีสนีที่ปนีกและสนีที่หนัว ประวนัตธิศาสตรรบนันทนกวตาจนักรวรรดธิโลกทนีที่สทาคนัญลทาดนับตตอไปคสือจนักรวรรดธิ
กรนีกและสมนัยกรนีกแหตงประวนัตธิศาสตรร ชาวกรนีกเคลสือที่ นทนีที่วอต งไวเหมสือนเสสือดาวในการพธิชตธิ ทาง
ทหารภายใตข้อเลล็กซานเดอรรมหาราช พวกเขามนีชยนั เหนสือจนักรวรรดธิเปอรรเซนียและเสรธิมดธินแดน
ตตางๆ เชตน อนียธิปตร เขข้ากนับจนักรวรรดธิของตน เมสืที่ออเลล็กซานเดอรรสรธินชนีวธิตหลนังจากเรสืองอทานาจเพนียง
ชตวงเวลาสนัรนๆ ผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาสนีที่คนกล็แบตงดธินแดนถบูกพธิชธิตไดข้ของจนักรวรรดธิกรนีกออกและ
แตตละคนกล็ครอบครองแตตละดธินแดน หลนังจากพวกเขาเสนียชนีวธิต ลบูกหลานของพวกเขากล็ครอบ
ครองดธินแดนแตตละแหตงเปล็นเวลากวตา 300 ปนี
ดนล 7:7-8

ตท่อจากนปีทั้ไปขล้าพเจล้าไดล้เหด็นในนคิมคิตกลางคมืน และดยเถคิด สรัตวย์ทปีที่สปีที่มรัน

รล้ายกาจและเปด็นทปีที่นท่ากลรัวและแขด็งแรงยคิที่งนรัก มรันมปีฟรันเหลด็กมหซมา มรันกคินและหรักเปด็นชคินทั้ ๆ และ
กระทมืบสคิงที่ ทปีที่เหลมือนรัทั้นเสปีย มรันตท่างกรับสรัตวย์อมืที่นทรัทั้งหลายทปีที่อยยท่กอท่ นมรัน มรันมปีเขาสคิบเขา
สนัตวรตวนั ทนีที่สนีที่นตาสะพรนงกลนัวและชวนหวาดหวนันที่ ยธิงที่ นนัก มนันไมตไดข้ถบูกเปรนียบเทนียบกนับสนัตวร
ปกตธิธรรมดา มนันมนีฟนันเหลล็ก มนันเปนียที่ มดข้วยพลนังและมนีเขาสธิบเขา มนันบดขยนีร ทรุกสธิที่งทนีที่ขวางหนข้า ยธิงที่ ไป
กวตานนัรนมนันยนังแตกตตางจากสนัตวรตนัวอสืที่นทนีที่มากตอนหนข้าดข้วย แนตนอนวตานนีที่หมายถนงจนักรวรรดธิโรมทนีที่จะ
มาและยรุคสมนัยของมนันแหตงประวนัตธิศาสตรร เขาทนัรงสธิบนนัรนยตอมตรงกนับนธิรวเทข้าทนัรงสธิบของปฏธิมากรนนัรน
ของบททนีที่ 2 เมสือที่ เปล็นเชตนนนัรนแลข้ว เขาทนัรงสธิบเขาจนงตรงกนับรบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคสมนัยโรมแหตง
ระบบโลก ตตอมาในบทนนีร (7:24) จะมนีคทาบรรยายเพธิมที่ เตธิมเกนีที่ยวกนับยรุคสมนัยนนีรแหตงประวนัตธิศาสตรรใน
ยรุคสรุดทข้าย
8 ขล้าพเจล้าพคิเคราะหย์เรมืที่องเขาเหลท่านรัทั้น ดยเถคิด มปีอปีกเขาหนซที่งเลด็กๆงอกขซทั้นมาทท่ามกลางเขา
เหลท่านรัทั้น เขารรท่นแรกสามเขาไดล้ถ ยกถอนรากออกไปตท่อหนล้ามรัน และดยเถคิด ในเขาอรันนปีทั้มปีตาเหมมือน
ตามนรษยย์ มปีปากพยดเรมืที่องใหญท่โต ขณะทนีที่ดาเนนียลใครต ครวญเกนีที่ยวกนับเขาทนัรงสธิบบนหนัวสนัตวรทนีที่นตาสะ
พรนงกลนัวนนีร เขาเลล็กๆอนีกเขากล็งอกขนรนมาจากทตามกลางพวกมนัน ในการททาเชตนนนัรน มนันถอนรากเขา
อนีกสามเขาออกไป นอกจากนนีร เขาอนันนนีรยงนั มนีตาเหมสือนมนรุษยรและพบูดจาใหญตโตดข้วย

เขาสนัตวร (นนันที่ คสือ เขาวนัวกระทธิง) ในสมนัยโบราณเปล็นสนัญลนักษณรแสดงถนงพลนังและสธิทธธิ
อทานาจ เชตน ประธานาธธิบดนีหรสือกษนัตรธิยร เขาเลล็กๆทนีที่ถบูกบรรยายไวข้นร นียอต มหมายถนง ผบูคข้ รอบครองคน
หนนงที่ ซนที่งจะขนรนเรสืองอทานาจในวนันสรุดทข้ายของยรุคโรมแหตงระบบโลก ในการผงาดขนรนเรสืองอทานาจ
ของเขา เขาจะถอนรากผบูข้ครอบครองอนีกสามคน เมสือที่ พธิจารณารต วมกนับขข้อพระคนัมภนีรอร สืที่นๆทนีที่เปล็นคทา
พยากรณร เขาเลล็กๆอนันนนีรยอต มหมายถนงคนแหตงการบาปนนัรน นนันที่ คสือ ปฏธิปกนั ษรพระครธิสตร แนตนอนวตา
เขาจะหมธิที่นประมาทพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร ดบู 2 เธสะโลนธิกา 2:3 และวธิวรณร 13:1-6 และ 17:12-18
ดบู ดาเนนียล 7:19-24 ดข้วย
ดนล 7:9-10

ขณะทปีที่ขล้าพเจล้าดยอยยท่มปีหลายบรัลลรังกย์ถ ยกลล้มลง และผยล้หนซงที่ ผยล้เจรคิญดล้วย

วรัยวรฒคิมาประทรับ ฉลองพระองคย์ขาวอยท่างหคิมะ พระเกศาทปีที่พระเศปียรของพระองคย์เหมมือนขนแกะ
บรคิสรทธคิธิ์ พระบรัลลรังกย์ของพระองคย์เปด็นเปลวเพลคิง กงจรักรของบรัลลรังกย์นรัทั้นเปด็นไฟลรก ดาเนนียลมองดบู
จนกระทนังที่ บนัลลนังกร (หรสือยรุคสมนัย) ทนัรงสนีที่นร นีแหตงระบบโลกถบูกควทที่าลง ซนที่งบตงบอกถนงการสธิรนสรุดลงของ
ประวนัตธิศาสตรรมนรุษยร ดบู วธิวรณร 11:15 ในคราวนนัรนเอง พระองครผบูข้เจรธิญดข้วยวนัยวรุฒธิจะประทนับนนังที่
(เพสืที่อททาการพธิพากษา) แนตนอนวตานนีที่หมายถนงพระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ พระองครทรงถบูกพรรณนา
ดข้วยถข้อยคทาทนีคที่ ลข้ายกนับพระครธิสตรผบูข้ทรงฟสืร นคสืนพระชนมรตามทนีที่ถบูกเอตยถนงในวธิวรณร 1:13-14 บนัลลนังกร
ของพระองครนร นันเปล็น ‘เปลวเพลธิง’ แมข้วาต พระบธิดาไดข้ประทานการพธิพากษาทนัรงสธิรนแกตพระบรุตรแลข้ว
(ดบู ยอหรน 5:22, 27) และแมข้วาต พระองครผบูข้เจรธิญดข้วยวนัยวรุฒธิทรงตรงกนับคทาบรรยายของพระเยซบูครธิสตร
ทนีที่ไดข้รนับสงตาราศนีแลข้วตามทนีที่พบในวธิวรณร 1:13-14 กล็ตาม แตตพระองครกแล็ ตกตตางจากบรุตรมนรุษยร (นนันที่
คสือ พระเยซบูครธิสตร) ในขข้อ 13-14 ของบทนนีร
ความแตกตตางนนีรนตาจะถบูกพบในความเหล็นของพระเยซบูทนีที่วาต “เรากนับพระบธิดาเปล็นอนันหนนที่ง
อนันเดนียวกนัน” (ยอหรน 10:30) บรธิเวณพระบนัลลนังกรของพระเจข้าถบูกพรรณนาวตาเปล็นทะเลแกข้วปนไฟ
ในวธิวรณร 15:2 วลนีทนีที่กลตาววตา “กงจนักรของบนัลลนังกรนร นันเปล็นไฟลรุก” กล็สอดคลข้องกนับเอเสเคนียล 1:16,
19 ฯลฯ ความหมายนนัรนไมตชดนั เจน แตตอาจหมายถนงธรรมเนนียมของชาวตะวนันออกสมนัยโบราณทนีที่
บนัลลนังกรมลนี ข้อ (เหล็นไดข้ชดนั วตาเพสืที่อทนีวที่ าต มนันจะขยนับไดข้โดยงตาย) ความหมายทนีที่สทาคนัญกวตากล็คสือวตาดาเนนียล

ตรนกตรองสธิที่งทนีที่เขาไดข้เหล็นในความฝนันของเขาตตอไปจนกระทนังที่ เขาไดข้รนับอนรุญาตใหข้ไดข้เหล็นหข้อง
พระบนัลลนังกรของพระเจข้าผบูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
มนีความคลข้ายคลนงกนันหลายประการในภาพเหตรุการณรนร นีกบนั ทนัรงการเสดล็จมาของพระเยซบู
ครธิสตรดข้วยฤทธานรุภาพตอนสธิรนยรุคแหตงความทรุกขรลทาบากและการพธิพากษาทนีที่บนัลลนังกรใหญตสนีขาว
ตอนสธิรนยรุคพนันปนี ไมตวาต กรณนีใด เรากล็ไดข้เหล็นการพธิพากษาทนีที่จะมาอนันนตาสะพรนงกลนัวและบรธิสรุทธธิธ
ของพระเจข้า แมข้วาต สต วนหนนที่งของขข้อความตอนนนีรมลนี นักษณะคลข้ายกนับตอนทนีที่กลตาวถนงการพธิพากษาทนีที่
บนัลลนังกรใหญตสนีขาว แตตบรธิบททนีที่ใหญตกวตากล็บตงบอกวตานนีที่เปล็นภาพเหตรุการณรในสวรรครกตอนการเสดล็จ
กลนับมาของพระเยซบูครธิสตรเพสืที่อสถาปนาราชอาณาจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกมากกวตา
10 ธารไฟพรท่งออกและไหลออกมาตท่อเบมืทั้องพระพรักตรย์พระองคย์ คนนรับแสนๆปรนนคิบตรั คิ
พระองคย์ คนนรับโกฏคิๆเขล้าเฝล้าพระองคย์ ผยพล้ คิพากษากด็ขซทั้นนรัที่งบรัลลรังกย์ บรรดาหนรังสมือกด็เปคิดขซนทั้ ฉากนนีร
เรธิที่มนตาตสืที่นตามากยธิงที่ ขนรนไปอนีก ใหข้เราสนังเกตความยธิงที่ ใหญตทนีที่บรธิสรุทธธิธศนักดธิธสธิทธธิธและนตาสะพรนงกลนัว
ของพระบนัลลนังกรแหตงสวรรคร ใหข้เราระลนกวตาพระเจข้าทรงถบูกเรนียกในพระคนัมภนีรวร าต เปล็นเพลธิงทนีที่เผา
ผลาญ (ฮนีบรบู 12:29 และพระราชบนัญญนัตธิ 4:24) คนนนับแสนๆ (หลายลข้าน นตาจะเปล็นพวกทบูต
สวรรคร) ปรนนธิบนัตธิตตอพระพนักตรรพระองคร คนนนับโกฏนิๆ (มวลชนนนับไมตถข้วน) ยสืนอยบูตต ตอพระพนักตรร
พระองคร นนีที่อาจจะเลล็งถนงการพธิพากษาทนีที่บนัลลนังกรใหญตสนีขาวซนที่งเปล็นทนีที่ๆคนทรุกคนทนีไที่ มตรอดจากทรุกยรุค
สมนัยจะถบูกพธิพากษา (ดบู วธิวรณร 20:11-15) ขข้อ 11 ดบูเหมสือนจะบตงบอกวตาขข้อ 10 กระโดดขข้ามบรธิบท
ใกลข้เคนียงทนีที่พบูดถนงการเสดล็จกลนับมาของพระครธิสตร
“ผบูข้พธิพากษากล็ขร นนนนังที่ บนัลลนังกร บรรดาหนนังสสือกล็เปธิดขนรน” ชตางเปล็นภาพอนันนตาตสืที่นตาเมสืที่อคนทนีที่
หลงหายและคนอธรรมจากทรุกยรุคสมนัยถบูกนทาตนัวมาอยบูตต ตอหนข้าการพธิพากษาอนันเปล็นนธิรนันดรรของ
พระเจข้า จะไมตมคนี นไมตเชสืที่อหรสือคนเยาะเยข้ยในฝบูงชนนนัรนเลย แตตมนนั กล็จะสายเกธินไปแลข้วสทาหรนับพวก
เขาเมสือที่ ถนงตอนนนัรน อนีกครนัรงทนีที่ฉากทนีที่ใหญตกวตากล็คสือ ฉากการพธิพากษาครนัรงสรุดทข้ายของพระเจข้าทนีที่ทรงมนี
ตตอเหลตาคนอธรรม ภาพเหตรุการณรตอนนนีรไมตนตาจะหมายถนงเหตรุการณรตอนใดตอนหนนงที่ ทนีที่เฉพาะ
เจาะจง เชตน บนัลลนังกรใหญตสนีขาว แตตนตาจะหมายถนงการพธิพากษาทนีที่จะมาของพระเจข้าโดยทนัวที่ ไป
มากกวตา

ดนล 7:11-12

ขล้าพเจล้ากด็จล้องดย เพราะเสปียงพยดใหญท่โตของเขาเลด็กนรัทั้น และเมมืที่อ

ขล้าพเจล้าจล้องดยสรัตวย์ตรัวนรัทั้นกด็ถยกฆท่า และศพกด็ถยกทนาลาย มอบใหล้เผาเสปียดล้วยไฟ ครนงที่ หลนังของดาเนนียล
7 เปล็นคทาพยากรณรทรนังหมด มนีสองเนสืรอหาหลนัก อนันแรกเกนีที่ยวกนับ เขาเลป็กทนีที่ถบูกกลตาวถนงตลอดทนัรงบทนนีร
อนีกอนันหนนงที่ คสือ การททาลายรบูปแบบสรุดทข้ายของรนัฐบาลมนรุษยรและการสถาปนาอาณาจนักรนธิรนันดรร
ของพระเยซบูครธิสตร ตรงนนีร (เชตนเดนียวกนับในขข้อ 8 และ 24-26) ดาเนนียลกลตาวถนงเขาเลป็กอนันนนัรน นนีที่หา
ใชตใครอสืนที่ นอกจากปฏธิปนักษรพระครธิสตรทนีที่ปรากฏตนัวในชตวงยรุคเจล็ดปนี เขาถบูกจนัดประเภทวตาเปล็นคนทนีที่
พบูดจาใหญตโต เหล็นไดข้ชดนั วตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะเปล็นนนักพบูดทนีที่ยธิงที่ ใหญต อาจเหมสือนฮธิตเลอรร ตตอมา
ในขข้อ 24-26 บรุคคลคนเดนียวกนันนนีรกถล็ บูกบรรยายวตากทาราบกษนัตรธิยรสามองครของอาณาจนักรทนีที่สนีที่ ดนังทนีที่เรา
จะเหล็นในไมตชข้า ชตวงเวลานนัรนจะเปล็นยรุคโรมทนีที่ถบูกอข้างอธิงถนงในบททนีที่ 2 พรข้อมกนับการแบตงออกเปล็น
10 สต วนของมนันในคราวสรุดทข้าย
เขาจะพบูดจาตตอสบูข้พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครอนีกดข้วย (ขข้อ 25) ดบู วธิวรณร 13:6 เชตนกนัน เขายนังจะ
“รนังควาน” หรสือขตมเหงบรรดาวธิสรุทธธิชนดข้วย ตรงนนีรคทาวตา วนิสสุทธนิชน นตาจะหมายถนงพวกยธิว ใน
วธิวรณร 12 เรารบูวข้ าต ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะขตมเหงและหาทางททาลายคนอธิสราเอลและพวกยธิวอยตาง
หนนัก ซาตานเปล็นตข้นตอของแนวคธิดตตอตข้านคนยธิว ดบู วธิวรณร 12:13-17, 13:7
ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะเปลนีที่ยนแปลงวธิถนีทรนังหมดของธรรมเนนียมมนรุษยร เชตน เปลนีที่ยนแปลง
วนันสทาคนัญและบนัญญนัตธิทางพธิธนีกรรมของพวกยธิว โปรดสนังเกตในขข้อ 25 ดข้วยวตาคนๆนนีรจะไดข้รนับ
อนรุญาตใหข้มนีอทานาจเตล็มเปนีที่ยม “ตลอดหนนงที่ วาระ สองวาระ กนับครนงที่ วาระ” (สามปนีครนงที่ ) ผบูข้ชนัวที่ รข้ายคน
นนีรจะขนรนมามนีอทานาจเตล็มทนีที่กตอนกลางยรุคเจล็ดปนีและจะมนีสธิทธธิอทานาจไมตจทากนัดในชตวงสามปนีครนงที่ หลนัง ดบู
วธิวรณร 13:5 และดาเนนียล 12:7 ดข้วย
วลนีทนีที่กลตาววตาสนัตวรตนัวนนีรถบูกฆตาตายในบรธิบทนนีรนตาจะหมายถนงสนัตวรตนัวทนีที่สขนีที่ องบทนนีร นนันที่ คสือ
การขนรนสบูตจรุดสบูงสรุดของรนัฐบาลมนรุษยรภายใตข้การนทาของปฏธิปนักษรพระครธิสตร อยตางไรกล็ตาม เราควร
หมายเหตรุไวข้วาต ในหนนังสสือวธิวรณร ทนัรงปฏธิปนักษรพระครธิสตรและรนัฐบาลของเขาถบูกเรนียกวตา ‘สนัตวรรข้าย
นนัรน’ สรุดทข้ายแลข้ว ทนัรงสองนนีรจะปรากฏวตาเปล็นบรุคคลเดนียวกนัน โปรดสนังเกตวตาสนัตวรตวนั นนีรถบูกโยนลงไป
ในไฟทนีที่ลรุกไหมข้ ดบู วธิวรณร 19:20 และอธิสยาหร 14:9-12

12 สท่วนเรมืที่องสรัตวย์ทปีที่เหลมืออยยท่นนรัทั้ ราชอนานาจของมรันกด็ถ ยกนนาไปเสปีย แตท่ชปีวคิตของมรันนรัทั้นยรัง
ตท่อไปใหล้ถงซ ฤดยหนซที่งและวาระหนซที่ง นนีที่หมายถนงการทนีที่ยรุคสมนัยตตางๆของรนัฐบาลมนรุษยรไดข้เสสืที่อมสบูญไป
ขณะทนีที่พวกมนันถบูกแทนทนีที่ดข้วยรบูปแบบถนัดมาของระบบโลก บาบธิโลนถบูกพธิชธิตโดยเปอรรเซนีย
เปอรรเซนียถบูกแทนทนีที่โดยกรนีซ และเมสืที่อกรนีซเสสืที่อมถอยไปจากการครองโลก โรมกล็ขร นน เรสืองอทานาจ
ดนล 7:13-14

ขล้าพเจล้าเหด็นในนคิมคิตกลางคมืน และดยเถคิด มปีทท่านผยล้หนซงที่ เหมมือนบรตร

มนรษยย์มาพรล้อมกรับบรรดาเมฆในทล้องฟล้า และทท่านมาหาผยล้เจรคิญดล้วยวรัยวรฒคินนรัทั้ เขานนาทท่านมาเฝล้า
ตท่อเบมืทั้องพระพรักตรย์พระองคย์ เหล็นไดข้ชดนั วตาตตอไปนนีรเปล็นนธิมธิตทนีที่เกธิดขนรนตามมาหลนังจากอนันกตอนหนข้า
ไมตนาน โปรดสนังเกตชสืที่อเรนียกของพระเจข้าทนัรงสองพระภาคอนีกครนัรง นนันที่ คสือ บรุตรมนรุษยรยอต มหมายถนง
พระเยซบูครธิสตร นนีที่เปล็นการอข้างอธิงถนงบรุตรมนรุษยรวาต เปล็นพระครธิสตรครนัรงแรกในพระคนัมภนีรร แมข้วาต มนีขข้อ
อข้างอธิงอสืที่นๆในพระคนัมภนีรรทพนีที่ บูดถนงพระครธิสตรซนที่งเสดล็จมาพรข้อมกนับบรรดาเมฆ แตตพวกมนันทนัรงหมดกล็
อยบูใต นบรธิบทของการเสดล็จกลนับมาของพระองครในการรนับขนรนหรสือเมสืที่อพระองครเสดล็จกลนับมาดข้วย
ฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยธิงที่
John Gill คาดเดาวตา “การเสดล็จมาของพระองครพรข้อมหมบูตเมฆแหตงฟข้าสวรรครบตงบอกถนง
ความโอตอตาตระการตา การปรากฏแกตสายตา และความรวดเรล็ว ซนที่งพระองครเสดล็จมาพรข้อมกนับสธิที่ง
เหลตานนีรเพสืที่อครอบครองอาณาจนักรและสงตาราศนีของพระองคร” พระเยซบูครธิสตรในวนันนนัรนจนงถบูกนทามา
เขข้าเฝข้าพระผบูข้เจรธิญดข้วยวนัยวรุฒธิซนที่งเหล็นไดข้ชนัดวตาหมายถนงพระเจข้าพระบธิดา เหล็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณร
ตอนนนีรเกธิดกตอนการเสดล็จกลนับมาของพระครธิสตรดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยธิงที่ ตอนสธิรนยรุค
เจล็ดปนี ในเวลานนัรนเอง บรุตรมนรุษยรจะไดข้รนับสธิทธธิอทานาจเพสืที่อยนดครองอาณาจนักรเหลตานนัรนของแผตนดธิน
โลกนนีรจากพระบธิดา
14 ราชอนานาจ สงท่าราศปี กรับราชอาณาจรักร กด็ไดล้มอบใหล้แกท่ทท่าน เพมืที่อบรรดาชนชาตคิ
ประชาชาตคิทรัทั้งปวงและภาษาทรัทั้งหลายจะปรนนคิบรัตคิทท่าน ราชอาณาจรักรของทท่านเปด็นราชอาณาจรักร
นคิรรันดรย์ซงซที่ จะไมท่สคิทั้นสร ดไป และอาณาจรักรของทท่านเปด็นอาณาจรักรซซที่งจะไมท่ถยกทนาลายเลย นนีที่เปล็นวลนี
ทนีที่อข้างอธิงถนงการเสดล็จกลนับมาของพระเยซบูครธิสตรดข้วยฤทธานรุภาพเมสืที่อสธิรนยรุคเจล็ดปนีเพสือที่ สถาปนา

อาณาจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนนีร ดบู วธิวรณร 11:15, 19:11-16, 20:4-6, 2 เธสะโลนธิกา 1:8-9
และวธิวรณร 21-22 เมสือที่ พระเยซบูครธิสตรทรงพบกนับพระบธิดาของพระองครกตอนการเสดล็จกลนับมายนัง
แผตนดธินโลกดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยธิงที่ อทานาจครอบครอง (หรสือสธิทธธิธขาดสบูงสรุด) แผตน
ดธินโลกกล็ถบูกพระราชทานใหข้แกตพระองคร สงตาราศนีแหตงความเปล็นพระเจข้าของพระองครยนังถบูกยสืนยนัน
ซทราอนีกดข้วย ในพธิธนีการ ‘มอบอทานาจ’ อยตางเปล็นทางการนนัรน อาณาจนักรของพระเจข้ากล็ถบูกยกใหข้แกต
พระเยซบูครธิสตรเมสือที่ พระองครทรงเตรนียมพรข้อมทนีที่จะเสดล็จกลนับมายนังแผตนดธินโลก
โปรดสนังเกตวตาจรุดประสงครของการเสดล็จกลนับมาของพระครธิสตรกคล็ สือ เพสืที่อสถาปนา
อาณาจนักรของพระองคร ในอาณาจนักรนนัรนชนชาตธิ ประชาชาตธิและภาษาทนังนื้ ปวงจะปรนนธิบนัตธิ
พระองคร อทานาจครอบครองของพระองครจะดทารงอยบูเต ปล็นนธิตยร เราทราบจากหนนังสสือวธิวรณรวาต ชตวง
เวลา 1,000 ปนีแรกแหตงอาณาจนักรนนัรนจะเปล็นยรุคพนันปนีในแผตนดธินโลกทนีที่ถบูกบบูรณะใหมต จากนนัรน มนัน
จะเบตงบานตลอดไปในฟข้าสวรรครใหมตและแผตนดธินโลกใหมต ราชอาณาจนักรทนีที่จะมานนัรนจะไมตถบูก
ททาลายเลย นอกจากนนีร มนันจะดทารงอยบูตต ลอดไปเปล็นนธิตยร ขอพระองครเสดล็จมาเถธิด พระเยซบูเจข้าขข้า!
ดนล 7:15-16

สท่วนขล้าพเจล้า คมือดาเนปียล จคิตใจขล้าพเจล้ากด็เปด็นทรกขย์ในตรัวขล้าพเจล้า

เพราะนคิมคิตในศปีรษะของขล้าพเจล้ากด็กระทนาใหล้ขล้าพเจล้าตกใจ ในความพยายามทนีที่จะแยกยตอยความฝนัน
ของตนและนธิมตธิ หลายอยตางทนีที่เขาไดข้รบนั จากพระเจข้า ดาเนนียลจนงเปด็นทรกขย์ คทาอาราเมคทนีที่แปลเชตนนนัรน
(คารา) มนีความหมายไดข้ดข้วยวตาทรุกขรใจ เพราะไมตเขข้าใจสธิที่งทนีที่เขาไดข้เหล็น ดาเนนียลจนงเปล็นทรุกขร
16 ขล้าพเจล้าเขล้าไปใกลล้ทท่านผยล้หนซที่งทปีที่ยมืนอยยท่ทปีที่นรัที่น และไตท่ถามความจรคิงของเรมืที่องราวนปีทั้ ทท่านกด็
บอกขล้าพเจล้า และใหล้ขาล้ พเจล้ารยล้ความหมายของเรมืที่องเหลท่านปีทั้ เหล็นไดข้ชนัดวตายนังอยบูใต นนธิมธิตของเขาอยบูต
ดาเนนียลจนงเขข้าไปใกลข้ทบูตสวรรครองครหนนที่งและถามความหมายของเรสือที่ งทนัรงหมดนนีร เรสือที่ งราวทนัรงหมด
นนีรจนงถบูกอธธิบายแกตดาเนนียล
ดนล 7:17-18

สรัตวย์มหซมาทรัทั้งสปีที่คมือ กษรัตรคิยย์สพปีที่ ระองคย์ซซที่งจะเกคิดมาจากพคิภพ ดา

เนนียลถบูกแจข้งใหข้ทราบวตาสนัตวรมหนมาทนัรงสนีที่ทนีที่เขาไดข้เหล็นในนธิมตธิ นนัรนจรธิงๆแลข้วเปล็นกษนัตรธิยรสนีที่องคร (หรสือ
สนีที่อาณาจนักร) ซนที่งจะผงาดขนรนมาจากแผตนดธินโลก ดบู ความเหล็นสทาหรนับขข้อ 4-8 เพสือที่ ทราบรายละเอนียด

เพธิมที่ เตธิม สนัตวรทรนังสนีที่ตนัวนนีรคสือ อาณาจนักร (หรสือยรุคสมนัย) ทนัรงสนีที่ซนที่งจะมนีขร นนตตอจากบาบธิโลนเรสืที่อยไปจน
สธิรนสรุดประวนัตธิศาสตรรมนรุษยร (บาบธิโลน เปอรรเซนีย กรนีซ โรม)
18 แตท่บรรดาวคิสรทธคิชนแหท่งองคย์ผล้สย ย งสร ดจะรรับราชอาณาจรักร และถมือกรรมสคิทธคิธิ์ราช
อาณาจรักรนรัทั้นสมืบๆไปเปด็นนคิตยย์ คมือเปด็นนคิตยย์นคิรนรั ดรย์ แมข้วาต ระบบโลกทนีที่ทรงอทานาจและแผตขยายไป
ทนัวที่ จะสทาแดงตนัวผตานทางสนีที่ยรุคสมนัยตธิดตตอกนันของประวนัตธิศาสตรรมนรุษยร แตตวนนั นนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
ประชาชนของพระเจข้าจะไดข้รนับอาณาจนักรของพระเจข้าและครอบครองมนันเปล็นกรรมสธิทธธิธ ตลอดไป
แนตนอนวตานนีที่หมายถนงยรุคพนันปนีทนีที่จะมานนัรนและอาณาจนักรนธิรนนั ดรรทจนีที่ ะตามมา สทาหรนับประชาชนของ
พระเจข้า ชนัยชนะแบบเสรล็จสรรพรออยบูเต บสืรองหนข้า แนตนอนวตาเราอยบูฝต ที่งนั ทนีมที่ นีชนัยชนะ!
ดนล 7:19-20

แลล้วขล้าพเจล้ากด็อยากจะทราบถซงความจรคิงอรันเกปีที่ยวกรับสรัตวย์ตรัวทปีที่สปีที่

นรันทั้ ซซที่งผคิดแปลกกรับสรัตวย์อมืที่นๆทรัทั้งสคิทั้น รล้ายกาจเหลมือเกคิน มปีฟรันเหลด็กและเลด็บตปีนทองสรัมฤทธคิธิ์ ซซงที่ กคิน
และหรักเปด็นชคินทั้ ๆและกระทมืบสคิที่งทปีที่เหลมือนรัทั้นเสปีย ดาเนนียลปรารถนาทนีที่จะเขข้าใจมากกวตานนีรเกนีที่ยวกนับ
สนัตวรตวนั ทนีที่สนีที่ทนีที่นตาสะพรนงกลนัวนนัรน รบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคโรมจะมนีสธิบเขา (กษนัตรธิยร) ซนที่งสามเขาลข้มลง
ตตอหนข้าเขานนัรนทนีที่มนีตาและปากซนที่งพบูดสธิที่งใหญตโต นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร มนีรายละเอนียดเพธิที่มเตธิม
ใหข้ไวข้เกนีที่ยวกนับ “เลล็บตนีนทองเหลสือง” ของสนัตวรตวนั ทนีที่สนีที่นร นัน นนีที่อาจหมายถนงการทนีพที่ วกโรมซนงที่ ขนรนเรสือง
อทานาจเหยนียบยทที่าและททาลายประชาชาตธิใดกล็ตามทนีที่ตตอตข้านพวกเขา
20 และเกปีที่ยวกรับเขาสคิบเขาซซงที่ อยยท่บนหรัวของมรัน และเขาอปีกเขาหนซที่งซซงที่ งอกขซทั้นมาตท่อหนล้า
เขารรนท่ แรกสามเขาทปีที่หลรดไป เขาซซที่งมปีตาและมปีปากซซที่งพยดสคิที่งใหญท่โต และซซที่งดยเหมมือนจะใหญท่โตก
วท่าเพมืที่อนเขาดล้วยกรัน ดาเนนียลอยากทราบเกนีที่ยวกนับเขาทนัรงสธิบของสนัตวรตวนั ทนีที่สนีที่ดข้วย และโดยเฉพาะเขา
นนัรนซนที่งมนีตาและปากพบูดจาใหญตโตซนที่งเขานนัรนกล็มนีขนาดใหญตกวตาเขาอสืที่นๆทนีเที่ หลสือ ดข้วยเหตรุนร นี ดาเนนียล
จนงไดข้รนับขข้อมบูลเพธิมที่ เตธิม โดยเฉพาะเกนีที่ยวกนับสนัตวรตนัวทนีที่สนีที่นร นันในขข้อความทนีที่ตามมานนีร
ดนล 7:21-22

เมมืที่อขล้าพเจล้ามองดย เขานปีทั้ทนาสงครามกรับวคิสรทธคิชนและชนะ ในชตวง

หลนังของยรุคเจล็ดปนี สนัตวรรข้ายนนัรนจะระบายความโกรธของมนันตตอพวกยธิวอยตางเตล็มทนีที่ ดบู วธิวรณร 12:1317 และ 13:7 การตตอตข้านยธิวและการฆตาลข้างเผตาพนันธรุรครนัรงสรุดทข้ายทนีที่จะกระททาตตอชนชาตธิอธิสราเอลจะ

ทวนีความรรุนแรงจนถนงขนีดสรุดในชตวงปนีทข้ายๆของยรุคเจล็ดปนี หากพระเจข้าไมตทรงเขข้ามาแทรกแซงแลข้ว
พญามารทนีที่ปรากฏในตนัวของปฏธิปนักษรพระครธิสตรกจล็ ะประสบความสทาเรล็จในการททาลายลข้างชาวยธิว
ทนีมที่ นันเกลนียดชนัง
22 จนถซงผยล้เจรคิญดล้วยวรัยวรฒคิเสดด็จมาถซงและทรงใหล้มปีการพคิพากษาใหล้แกท่วคิสรทธคิชนขององคย์
ผยสล้ ย งสร ดนรันทั้ และจนสมรัยเมมืที่อวคิสรทธคิชนรรับราชอาณาจรักรมาถซง ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะมนีชนัยจน
กระทนังที่ ผบูข้เจรธิญดข้วยวนัยวรุฒธิ (พระเจข้า) ทรงเขข้ามาแทรกแซง นนีที่ไมตไดข้หมายความวตาพระเจข้าพระบธิดา
เสดล็จลงมาแทรกแซงเอง แตตหมายถนงฤทธธิธเดชของพระองครมากกวตา อนันทนีที่จรธิงแลข้ว พระเยซบูครธิสตร
พระบรุตรของพระเจข้าจะเสดล็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยธิงที่ ททาลายปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตรและอทานาจของมนัน ทรงชตวยอธิสราเอลใหข้พข้น และเรธิที่มสถาปนาอาณาจนักรของพระองครโดย
ทรงยกมนันใหข้แกตประชาชนของพระองคร นนีที่หมายความวตาพระเจข้าในพระภาคของพระบรุตรจะทรง
แทรกแซงเพสืที่อปกปข้องอธิสราเอลและสถาปนาอาณาจนักรของพระองครตลอดไป
การพธิพากษาทนีที่วาต นนีรอาจเปล็นการพธิพากษาประชาชาตธิแกะและแพะทนีที่ถบูกกลตาวถนงในมนัทธธิว
25 ซนที่งในการพธิพากษานนัรนประชาชาตธิทรนังปวงและชนทรุกหมบูตเหลตาทนีที่รอดมาจากยรุคเจล็ดปนีจะยสืนอยบูตต ตอ
พระพนักตรรพระเยซบูครธิสตรในหรุบเขาเยโฮชาฟนัท นนันที่ คสือ “มวลชน มวลชนในหรุบเขาแหตงการ
ตนัดสธิน” (โยเอล 3:14)
ดนล 7:23-25

ทท่านผยล้นนรัทั้ กลท่าวดรังนปีทั้วท่า `เรมืที่องสรัตวย์ตรัวทปีที่สปีที่จะมปีราชอาณาจรักรทปีที่สบปีที่ น

พคิภพซซที่งจะผคิดกรับราชอาณาจรักรทรัทั้งสคิทั้น และจะกคินทรัทั้งพคิภพนปีทั้เสปียและเหยปียบพคิภพลง และหรักพคิภพ
นรันทั้ ใหล้แตกออกเปด็นชคินทั้ ๆ จากนนัรนผบูข้อธธิบายพระคนัมภนีรรจากสวรรครของดาเนนียลกล็เรธิที่มใหข้ขข้อมบูลเพธิที่ม
เตธิมเกนีที่ยวกนับยรุคโรม ตามทนีที่ดาเนนียลไดข้ขอไป โรมพธิชธิตโลกทนีคที่ นรบูจข้ นักในสมนัยนนัร นและใชข้กาท ลนังบนังคนับ
มนันใหข้เปล็นสต วนหนนงที่ ของจนักรวรรดธิของมนัน จนถนงทรุกวนันนนีร แมข้ในทางการเมสืองโลกไมตไดข้ถบูกเรนียกวตา
โรมหรสืออยบูใต ตข้แสนยานรุภาพทางทหารของโรมแลข้วกล็ตาม แตตมนันกล็ไดข้รนับอธิทธธิพลจากวนัฒนธรรม
ตะวนันตก (หรสือวนัฒนธรรมโรม) เรายนังอยบูใต นยรุคโรมของระบบโลกเหมสือนเดธิม

24 สท่วนเรมืที่องเขาสคิบเขานรัทั้นจากราชอาณาจรักรนปีทั้จะมปีกษรัตรคิยสย์ คิบพระองคย์เกคิดขซทั้น และมปี
กษรัตรคิยย์อกปี องคย์หนซที่งเกคิดขซทั้นภายหลรัง ผคิดแปลกกวท่ากษรัตรคิยทย์ ปีที่มปีมากท่อน และจะโคท่นกษรัตรคิยเย์ สปียสาม
องคย์ อนีกครนัรงทนีที่มคนี ทาอธธิบายเพธิที่มเตธิมใหข้ไวข้เกนีที่ยวกนับรบูปแบบสรุดทข้ายของยรุคโรมแหตงรนัฐบาลมนรุษยร นนันที่
คสือ กษนัตรธิยรสธิบองครนร นันและผบูข้สสืบทอดชสืที่อกระฉตอนคนนนัรนของพวกเขา รบูปแบบทางการเมสืองอนัน
สรุดทข้ายของยรุคโรมในการปกครองเหล็นไดข้ชนัดวตาจะเปล็นการจนับมสือกนันของสธิบประชาชาตธิ โดยนตา
จะอยบูใต นพสืรนทนีทที่ างภบูมศธิ าสตรรเดนียวกนันของจนักรวรรดธิโรมสมนัยเกตา (เราสนันนธิษฐานไดข้แนตนอนวตานนีที่จะ
รวมถนงสหรนัฐอเมรธิกาดข้วยในฐานะเปล็นสต วนตตอขยายของวนัฒนธรรมและอารยธรรมโรม) เนสืที่องจาก
เขาเลล็กอนันนนัรนโผลตขร นนมาจากทตามกลางเขาทนัรงสธิบนนัรน มนันจนงถบูกสนันนธิษฐานวตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะ
ปรากฏตนัวขนรนจากโลกตะวนันตก เพราะวตาในตอนแรกเขาไดข้รนับการยอมรนับจากพวกยธิวใหข้เปล็นพระ
เมสสธิยาหรของพวกเขา บางคนจนงสนันนธิษฐานวตาเขาอาจเปล็นคนยธิว
25 ทท่านจะพยดคนากลท่าวรล้ายองคย์ผสล้ย ย งสร ด และจะใหล้วสคิ ร ทธคิชนขององคย์ผล้สย ย งสร ดนรัทั้นอคิดหนา
ระอาใจ และจะคคิดเปลปีที่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบรัญญรัตคิ และเขาทรัทั้งหลายจะถยกมอบไวล้ใน
มมือของทท่าน ตลอดหนซที่งวาระ สองวาระ กรับครซที่งวาระ
ในชตวงสรุดทข้ายของยรุคโรม นนันที่ คสือ ยรุคเจล็ดปนี เขาเลล็กอนันนนัรน (นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร) จะ
พบูดหมธิที่นประมาทพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครและขตมเหงเผตาพนันธรุรยธิวอยตางรข้ายกาจ (นนันที่ คสือ เหลตาวธิสรุทธธิ
ชนขององครผบูข้สบูงสรุด) การเปลนีที่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบนัญญนัตขธิ องเขานนัรนอาจหมายถนง
การเปลนีที่ยนแปลงวนันสทาคนัญของพวกยธิวและกฎตตางๆทนีที่มมนี านานเกนีที่ยวกนับการนมนัสการของพวกยธิว
สรุดทข้ายเขาจะททาใหข้พระวธิหารของพระเจข้าทนีที่ถบูกสรข้างขนรนใหมตเสนียความศนักดธิธสธิทธธิธ โดยตนัรงตนัวเขาเอง
ทนีที่นนนัที่ ขนรนเปล็นพระเจข้า พอถนงตอนกลางของยรุคเจล็ดปนี ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะหนันมาเลตนงานคน
อธิสราเอลและพวกเขาจะทนทรุกขรอยตางหนนักดข้วยนทรามสือของเขาตลอดสามปนีครนงที่ หลนังของยรุคเจล็ดปนี
(วลนีทนีที่วาต “ตลอดหนนที่งวาระ สองวาระ กนับครนงที่ วาระ” หมายถนงสามปนีครนงที่ วาระหนนที่งคสือหนนที่งปนี สอง
วาระคสือสองปนี ครนงที่ วาระคสือ ครนงที่ ปนี)

ดนล 7:26-27

แตท่ผพล้ย คิพากษากด็จะขซนทั้ นรัที่งบรัลลรังกย์และจะทรงนนาเอาราชอาณาจรักร

ของทท่านไปเสปีย เพมืที่อจะทรงเผาผลาญและทนาลายเสปียใหล้สนคิทั้ สร ด แมข้ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะขตมเหง
ประชาชนของพระเจข้าอยตางหนนักในชตวงยรุคเจล็ดปนี แตตการพธิพากษาของพระเจข้าจะมนีชนัย เมสืที่อพระเยซบู
ครธิสตรเสดล็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศนีใหญตยธิงที่ ทนีที่อารมาเกดโดนพรข้อมกนับบรรดากองทนัพ
แหตงสวรรคร (ดบู วธิวรณร 19:11-15) พวกเขาจะพรากอทานาจครอบครองโลกไปจากปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตรและททาลายมนันจนสธิรนซาก
27 และอาณาจรักรกรับราชอาณาจรักรและความยคิที่งใหญท่แหท่งบรรดาอาณาจรักรภายใตล้สวรรคย์
ทรัทั้งสคิทั้น จะตล้องถยกมอบไวล้แกท่ชรมนรมแหท่งวคิสรทธคิชนขององคย์ผสล้ย ย งสร ดนรันทั้ อาณาจรักรของทท่านจะเปด็น
อาณาจรักรนคิรรันดรย์ และราชอาณาจรักรทรัทั้งสคิทั้นจะปรนนคิบรัตคิและเชมืที่อฟรังทท่าน' ใหข้เราสนังเกตวตา
อาณาจนักรของพระเจข้าทนีที่จะมานนัรนถบูกพรรณนาไวข้อยตางไร มนันคสือ อาณาจนักรหรสือราชอาณาจนักร มนัน
จะยธิงที่ ใหญตภายใตข้สวรรครทรนังสธิรน (นนันที่ คสือ ทนัวที่ โลก) และมนันจะดทารงอยบูเต ปล็นนธิตยร มนันจะถบูกยกใหข้แกต
ชรุมนรุมแหตงวธิสรุทธธิชนขององครผบูข้สบูงสรุดนนัรน นนันที่ คสือ ประชาชนของพระเจข้า และประชาชาตธิทรนังปวง
บนแผตนดธินโลกจะปรนนธิบนัตธิและเชสืที่อฟนังพระเยซบูครธิสตร มนันจะเปล็นวนันทนีที่ยธิงที่ ใหญตจรธิงๆ! สทาหรนับ
ประชาชนของพระเจข้าแลข้ว อนาคตอนันสดใสรอคอยพวกเขาอยบู ต อนีกครนัรงทนีเที่ ราอยบูทต นีมทนีที่ชนะ ในวนัน
นนัรน พระเยซบูจะทรงครองราชยรในทนีที่ใดกล็ตามทนีที่ดวงอาทธิตยรสาดแสงถนง อาณาจนักรของพระองครจะ
แผตขยายจากชายฝนัที่งหนนที่งไปยนังอนีกชายฝนัที่งหนนที่ง จนกวตาดวงจนันทรรจะไมตสตองแสงอนีกตตอไป
ดนล 7:28

เรมืที่องราวกด็สนคิทั้ สร ดลงเพปียงนปีทั้ สท่วนขล้าพเจล้าคมือดาเนปียล ความคคิดของ

ขล้าพเจล้ากด็ทนาใหล้ขล้าพเจล้าตกใจมาก และสปีหนล้าของขล้าพเจล้ากด็เปลปีที่ยนไป แตท่ขาล้ พเจล้ากด็เกด็บเรมืที่องราวนปีทั้ไวล้
ในใจ" นธิมธิตทนีที่ยงธิที่ ใหญตของดาเนนียลเกนีที่ยวกนับสนัตวรทรงนั สนีที่นร นันจนงสธิรนสรุดลงแตตเพนียงเทตานนีร ขณะทนีที่ดาเนนียล
คธิดเกนีที่ยวกนับเรสืที่องนนีร เขากล็รสบูข้ นกหนนักใจเพราะรบูข้วาต ชตวงเวลาแหตงความยากลทาบากรอคอยเพสือที่ นรต วมชาตธิ
ของเขาอยบูต แมข้แตตสนีหนข้าของเขากล็เปลนีที่ยนไป ศาสดาพยากรณรทตานนนีรจงน เกล็บเรสืที่องราวทนัรงหมดไวข้ใน
ใจตตอพระพนักตรรพระเจข้า
*****

ภนพรวมของดนเนนียล 8: ดาเนนียล 8 เปป็นคคาพยากรณณ์ทนีที่คอว่ นขผู้างคลผู้ายคลขงบททนีที่ 2 และ 7
แมผู้วว่าขอบเขตของมนันถมกจคากนัดมากกวว่าเยอะกป็ตาม จากมสุมมองของเราในปนัจจสุบนนั มนันเปป็นคคา
พยากรณณ์หนขที่งทนีที่สวว่ นใหญว่สคาเรป็จไปแลผู้วเรนียบรผู้อย มนันเสรนิมรายละเอนียดเพนิที่มเตนิมและความชนัดเจน
เขผู้าไปกนับคคาพยากรณณ์เหลว่านนันื้นของบททนีที่ 2 และ 7 มนันโดดเดว่นเพราะวว่าคคาพยากรณณ์สว่วนใหญว่ตรง
นนีนื้สคาเรป็จไปแลผู้วเรนียบรผู้อยในทสุกรายละเอนียด
ในบทนนีนื้ ดาเนนียลใหผู้รายละเอนียดสนิที่งทนีจที่ ะเกนิดขขนื้นในอนาคตอนันใกลผู้เมสืที่อจนักรวรรดนิเปอรณ์เซนีย
และกรนีกปะทะกนัน มนันนว่าทขงที่ เพราะวว่าประวนัตนิศาสตรณ์เปนิดเผยวว่าคคาพยากรณณ์นถนีนื้ มกทคาใหผู้สคาเรป็จในทสุก
รายละเอนียด บทนนีนื้จงข แบว่งไดผู้ดงนั นนีนื้ (1) นนิมนิตของดาเนนียลเรสืที่องแกะผมผู้และแพะผมผู้ในขผู้อ 1-14 และ (2)
การตนีความนนิมนิตนนันื้นในขผู้อ 15-27 มนีการสสืที่อถขงคคาสอนเรสือที่ งอวสานกาลอยว่างชนัดเจนในตอนทผู้าย
ของบทนนีนื้
ดนล 8:1-2

ในปปีทปีที่สามแหท่งรรัชกาลกษรัตรคิยย์เบลชรัสซารย์ มปีนมคิ คิตปรากฏแกท่

ขล้าพเจล้าดาเนปียล หลรังจากนคิมคิตทปีที่ปรากฏแกท่ขล้าพเจล้าครรัทั้งแรกนรัทั้น
บททนีแที่ ลข้วจบลงดข้วยการทนีที่ดาเนนียลเปล็นทรุกขรเพราะนธิมธิตนนัรนทนีที่เขาไดข้รนับทนีนที่ นันที่ นนันที่ เกธิดขนรนในปนี
แรกของรนัชกาลของเบลชนัสซารรเหนสือบาบธิโลน บนัดนนีรในปนีทนีที่สามของเบลชนัสซารร คสือ ประมาณสอง
ปนีตตอมา พระเจข้าประทานนธิมธิตใหข้ดาเนนียลอนีกครนัรง ความเหล็นทนีวที่ าต “หลนังจากนธิมธิตทนีที่ปรากฏแกต
ขข้าพเจข้าครนัรงแรกนนัรน” เหล็นไดข้ชนัดวตาหมายถนงนธิมธิตนนัรนทนีที่ประทานใหข้แกตดาเนนียลในดาเนนียล 7:1
2 และขล้าพเจล้าเหด็นเปด็นนคิมคิต ตท่อมาขณะทปีที่ขล้าพเจล้าอยยท่ทปีที่สร สาปราสาท ซซที่งอยยใท่ นแขวงเมมืองเอ
ลาม และขล้าพเจล้ากด็เหด็นเปด็นนคิมคิต และขล้าพเจล้าอยยท่รคิมแมท่นนทั้าอรลรัย ณ เวลาทนีที่ถบูกกลตาวถนงขข้างบน ดาเนนีย
ลอยบูทต นีที่สรุสาปราสาทซนที่งเปล็นทนีที่พทานนักฤดบูหนาวของบรรดากษนัตรธิยรเปอรรเซนีย โดยตนัรงอยบูบต นแมตนร ทาอรุลนัย
นนีอที่ ยบูใต นแขวงเมสืองเอลามซนที่งเปล็นอนีกชสืที่อหนนที่งทนีที่ใชข้เรนียกเปอรรเซนีย มนันตนัรงอยบูใต นพสืรนทนีที่สตวนทธิศตะวนันตก
เฉนียงใตข้ของประเทศอธิรนักในปนัจจรุบนัน โดยไมตไกลจากอธิหรต านในปนัจจรุบนัน ขณะทนีที่เขานตาจะกทาลนัง
อธธิษฐานอยบูขต าข้ งแมตนร ทาอรุลยนั พระเจข้าประทานนธิมธิตตตอไปนนีรใหข้แกตดาเนนียล

ดนล 8:3-4

ขล้าพเจล้าเงยหนล้าขซทั้นเหด็น และดยเถคิด แกะผยตล้ รัวหนซที่งยมืนอยยทท่ ปีที่ฝรัที่งแมท่นนทั้า

มปีเขาสองเขา เขาทรัทั้งสองสย ง แตท่เขาหนซที่งสย งกวท่าอปีกเขาหนซที่ง และเขาทปีที่สยงนรัทั้นงอกมาทปีหลรัง ดาเนนียล
เหล็นแกะผบูข้ตนัวหนนที่งทนีมที่ นีสองเขา โดยเขาอนันหนนที่งสบูงกวตาอนีกเขาหนนงที่ โดยเขาอนันทนีที่สบูงกวตาโผลตขร นนมา
ทนีหลนัง (เราจะเหล็นในไมตชข้าวตานนีที่เปล็นภาพของมนีเดนียเปอรรเซนีย ในการจนับมสือกนันนนีร เปอรรเซนียขนรนมาเรสือง
อทานาจหลนังจากมนีเดนีย แตตมอนี ทานาจครอบครองมากกวตาอยตางชนัดเจน)
4 ขล้าพเจล้าเหด็นแกะผยล้นรัทั้นขวคิดไปทางตะวรันตก และทางเหนมือและทางใตล้ ไมท่มปีสรัตวย์ตรัวใด
ตล้านทานมรันไดล้ และไมท่มปีใครทปีที่จะชท่วยใหล้พล้นจากมมือของมรันไดล้ มรันทนาตามชอบใจของมรันและกด็
พองตรัวขซนทั้
ในจนักรวรรดธิมเนี ดนียเปอรรเซนีย บข้านเมสืองของคนมนีเดนียอยบูทต างทธิศเหนสือ โดยอยบูทต ธิศใตข้ของทะเล
แคสเปนียน เดธิมทนีเปอรรเซนียอยบูคต ตอนไปทางใตข้ของประเทศอธิรนักในปนัจจรุบนัน ในนธิมธิตนนีร แกะผบูข้ตนัวนนีร
กทาลนังขวธิดไปทางทธิศตะวนันตก ทธิศเหนสือ และทธิศใตข้อยตางไมตเหนล็ดเหนสืที่อย และไมตมนีอะไรสามารถ
หยรุดยนัรงมนันไดข้ จนักรวรรดธิเปอรรเซนียแทข้จรธิงแลข้วขยายออกไปทางทธิศตะวนันตก ทธิศเหนสือและทธิศใตข้
จรธิงๆ พอเวลาผตานไปพวกเขากล็พธิชธิตไปทางทธิศตะวนันตก นนันที่ คสือ บาบธิโลน ซนีเรนีย เอเชนีย และสต วน
หนนงที่ ของกรนีซ ไปทางทธิศเหนสือพวกเขาพธิชธิตไอบนีเรนีย อนัลบาเนนีย อารรมนีเนนีย สธิเธนีย โคลคธิส และ
บรรดาผบูข้อยบูอต าศนัยในทะเลแคสเปนียน ไปทางทธิศใตข้พวกเขาพธิชธิตอาราเบนีย เอธธิโอเปนีย ยบูเดนีย อนียธิปตร
และอธินเดนีย ทธิศตะวนันออกไมตไดข้ถบูกเอตยถนงเพราะวตาคนเปอรรเซนียมาจากทธิศตะวนันออก
แมข้วาต มธิไดข้เปล็นผบูข้ครอบครองรายแรกของการจนับมสือกนันนนีร แตตเมสืที่อถนงคราวเหมาะสม ไซรนัส
คนเปอรรเซนียกล็กลายเปล็นผบูข้ครอบครองทนีที่มนีอทานาจเหนสือกวตา เมสืที่อเขาผลนักดนันจนักรวรรดธิของตนออก
ไปสบูตภายนอก ไมตมนีประชาชาตธิใดสามารถยนับยนัรงกองทนัพเปอรรเซนียไดข้
ดนล 8:5-7

เมมืที่อขล้าพเจล้ากนาลรังตรซกตรองอยยท่ ดยเถคิด มปีแพะผยตล้ รัวหนซที่งมาจากทคิศ

ตะวรันตก เหาะขล้ามพมืทั้นพคิภพทรัทั้งสคิทั้นมา ไมท่แตะตล้องพมืทั้นดคินเลย และแพะนรันทั้ มปีเขาเดท่นอยยท่ในระหวท่าง
ตาของมรันเขาหนซที่ง เมสือที่ ดาเนนียลตรนกตรองสธิที่งทนีที่กาท ลนังเกธิดขนรนอยบูนต ร นัน แพะผบูข้ตนัวหนนที่งกล็ออกมาจากทธิศ
ตะวนันตกโดยเคลสืที่อนทนีที่เรล็วมากเสนียจนไมตแตะพสืรนดธินเลย มนันมนีเขาเดตนอนันหนนที่ง นนีที่เปล็นใครไปไมตไดข้

นอกจากอเลล็กซานเดอรรมหาราช เขานทาคนกรนีกในสงครามอนันดรุเดสือดตตอสบูข้มนีเดนียเปอรรเซนีย เราควร
หมายเหตรุไวข้วาต แพะผบูข้ตนัวนนีรตรงกนับเสสือดาวตนัวนนัรนในดาเนนียล 7:6 ขณะทนีที่แกะผบูข้ตนัวนนีรตรงกนับหมนีตนัว
นนัรนในดาเนนียล 7:5
6 มรันมาหาแกะผยล้ทปีที่มปีเขาสองเขาซซที่งขล้าพเจล้าเหด็นยมืนอยยท่ทปีที่ฝงรัที่ แมท่นนทั้า มรันวคิที่งเขล้าใสท่แกะผยล้ตรัวนรัทั้น
ดล้วยเตด็มกนาลรังความโกรธของมรัน พอเหตรุการณรตตางๆผตานไป (อนาคตสทาหรนับดาเนนียล แมข้เปล็นอดนีต
สทาหรนับเรา) แพะผบูข้ตนัวนนัรนจากทธิศตะวนันตก (นนันที่ คสือ อเลล็กซานเดอรรมหาราช) กล็ปะทะเขข้ากนับแกะผบูข้ทนีที่
มนีสองเขานนัรน (มนีเดนียเปอรรเซนีย) ทนีที่แมตนร ทาอรุลนัยนนันที่ เองทนีที่อเลล็กซานเดอรรสบูข้รบในสมรภบูมธิทนีที่เขามนีชยนั ครนัรง
แรกตตอดารธิอนัสในปนี 334 กตอน ค.ศ. ดาเนนียลเหล็นลตวงหนข้าถนงความขนัดแยข้งนนัรนซนที่งกองทนัพของอเลล็ก
ซานเดอรรวงธิที่ เขข้าชนกองทนัพของเปอรรเซนียดข้วยความโทโสแหตงอทานาจของเขา การวธิงที่ เขข้าใสต แกะผบูข้ตนัว
นนัรนของแพะผบูข้ตนัวนนัรนอยตางเปล็นปฏธิปนักษรกบล็ รรยายถนงอากนัปกธิรธิยาของสนัตวรทรนังสองชนธิดนนีรตาม
ธรรมชาตธิเมสืที่อพวกมนันสบูข้กนนั
7 ขล้าพเจล้าเหด็นมรันเขล้ามาใกลล้แกะผยล้ มรันโกรธและเขล้าชนแกะผยล้ ทนาใหล้เขาทรัทั้งสองของมรันหรัก
ไป และแกะผยล้กด็ไมท่มปีกนาลรังตล้านทานมรันไดล้ มรันเหวปีที่ยงแกะผยล้ลงทปีที่ดคินและเหยปียบเสปีย และไมท่มปีใครชท่วย
แกะผยล้ใหล้พนล้ มมือของมรันไดล้ ดาเนนียลบรรยายเพธิมที่ เตธิมถนงการสบูข้รบกนันอยตางดรุเดสือดระหวตางอเลล็กซาน
เดอรรและคนกรนีกกนับดารธิอนัสและคนเปอรรเซนีย คนกรนีกมาพรข้อมกนับความโกรธหรสือความขมขสืนที่ อนัน
เกรนีรยวกราดทนีที่มตนี ตอคนเปอรรเซนีย ดนังนนัรน แพะผบูข้ตนัวนนัรนจนงบดขยนีรเขาทนัรงสองของแกะผบูข้ตนัวนนัรนและททาใหข้
มนันพตายแพข้เสนียราบคาบ ดนังนนัรน อเลล็กซานเดอรรจนงททาใหข้คนมนีเดนียและคนเปอรรเซนียพตายแพข้ไปอยตาง
หมดรบูป พวกเขาจะไมตมวนี นันขนรนเรสืองอทานาจอนีกเลย
ดนล 8:8

แลล้วแพะผยล้กด็พองตรัวขซนทั้ อยท่างยคิที่ง แตท่เมมืที่อมรันแขด็งแรง เขาใหญท่ของ

มรันกด็หรัก มปีเขาเดท่นอปีกสปีที่เขางอกขซทั้นแทนทปีที่ หรันไปทางทคิศลมทรัทั้งสปีที่ของฟล้าสวรรคย์ เมสือที่ แพะผบูข้ตนัวนนัรน
(กรนีซ) มนีอทานาจควบครุม เขาใหญตอนันนนัรนกล็ถบูกหนักเสนีย หลนังจากพธิชธิตจนักรวรรดธิเปอรรเซนียแลข้ว อเลล็ก
ซานเดอรรมหาราชกล็สร นธิ ชนีวธิต ประวนัตธิศาสตรรของชาวโลกบนันทนกวตาเขาสธิรนชนีพเพราะกามโรค หลนัง
จากนนัรน เขาเดตนสนีที่เขากล็งอกขนรนมา หลนังจากการเสนียชนีวธิตของอเลล็กซานเดอรร ผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาสนีที่คนกล็

แบตงจนักรวรรดธินร นันทตามกลางพวกเขาเอง ทนัรงสนีคที่ นนนีรครอบครองทนัรงสนีที่ดข้านของจนักรวรรดธิ นนันที่ คสือ ปโต
เลมนีจากอนียธิปตร แคสแซนเดอรรเปล็นกษนัตรธิยรแหตงมาซธิโดเนนียและกรนีซ ไลซธิมาคนัสเปล็นกษนัตรธิยรแหตงเอ
เชนียซนงที่ เธรซ บธิธนีเนนีย และทนีที่อนสืที่ ๆเปล็นของมนัน และเซลธิวคนัสเปล็นกษนัตรธิยรแหตงซนีเรนียและบรรดา
ประเทศทางตะวนันออก กษนัตรธิยทร รนังสนีที่องครนร นีตรงกนับหนัวทนัรงสนีที่ของเสสือดาวตนัวนนัรนในดาเนนียล 7:5
จนักรวรรดธิกรนีกจนงดทารงอยบูตต ตอมาอนีกมากกวตาสองรข้อยปนี
ดนล 8:9-10

และมปีเขาเลด็กๆเขาหนซที่งงอกออกมาจากเขาหนซที่งในพวกเขาเหลท่านปีทั้

ซซงที่ งอกขซทั้นใหญท่โตเหลมือเกคิน ตรงไปทางใตล้ ตรงไปทางตะวรันออก และตรงไปยรังแผท่นดคินอรัน
รรท่งโรจนย์นนรัทั้ จรุดสนใจของจนักรวรรดธิกรนีกตอนนนีรเปลนีที่ยนไปยนังสต วนทนีที่เปล็นของ ‘แผตนดธินอนันรรุตงโรจนร’
นนัรน นนันที่ คสืออธิสราเอล จากเซลธิวคนัส กษนัตรธิยแร หตงซนีเรนีย ‘เขาเลล็กๆ’ อนันหนนงที่ งอกขนรนมา เขาเลล็กอนันนนีร
เรธิที่มยกตนัวเองและเขข้าไปใน ‘แผตนดธินอนันรรุตงโรจนร’ นนัรน (อธิสราเอล)
10 มรันงอกขซนทั้ ใหญท่โต แมล้กระทรัที่งถซงบรคิวารแหท่งฟล้าสวรรคย์ มรันยรังเหวปีที่ยงบรคิวารกรับดวงดาว
ลงมายรังพคิภพเสปียบล้าง แลล้วเหยปียบยนที่าเสปีย เขาเลล็กอนันนนีรแตกตตางจากเขาเลล็กในดาเนนียล 7 เขาเลล็กอนัน
นนีรเปล็นหลานชายคนหนนงที่ ของอเลล็กซานเดอรรซนที่งมนีชสืที่อวตา อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนส สรุดทข้ายแลข้วเขา
ครอบครองเหนสือพสืรนทนีที่สตวนหนนที่งของจนักรวรรดธิซนที่งรวมถนงแผตนดธินอธิสราเอลดข้วย พอเขข้าไปในแผตน
ดธินอธิสราเอลแลข้ว (แมข้วาต มธิใชตประชาชาตธิหนนที่งทนีที่มนีอธธิปไตยกล็ตาม) อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนสไมตเพนียง
ปฏธิบนัตธิอยตางรรุนแรงกนับพวกยธิวในแผตนดธินนนัรนเทตานนัรน แตตยงนั ฆตาพวกผบูข้นทาฝตายวธิญญาณดข้วย นนันที่ คสือ
คนเลวนีและพวกปรุโรหธิตของพระเจข้า เนสืรอหาคลข้ายๆกนันถบูกพบในวธิวรณร 12:4
ดนล 8:11-12

มรันพองตรัวขซนทั้ อปีก แมล้กระทรัที่งถซงจอมของบรคิวาร และเครมืที่องเผาบยชา

ประจนาวรันกด็ถยกชคิงไปเสปีย และสถานบรคิสรทธคิธิ์ของพระองคย์กด็ถยกเหวปีที่ยงลง อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนสยก
ชบูตวนั เองขนรนตตอสบูข้แมข้แตตกบนั “จอมของบรธิวาร” บางคนคธิดวตานนีที่หมายถนงมหาปรุโรหธิตขณะทนีที่คนอสืที่นๆ
เสนอวตานนีที่คสือพระเจข้าเอง ไมตวาต กรณนีใด อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนสกล็หมธิที่นประมาทพระเจข้าแหตงสวรรคร
ผตานทางมหาปรุโรหธิตหรสือไมตกโล็ ดยตรง ตามคทาสนังที่ ของเขา การถวายเครสือที่ งบบูชาประจทาวนันของพระ
วธิหารกล็ถบูกยนับยนัรงเสนีย พระวธิหารเองกล็ถบูกททาใหข้เสนียความศนักดธิธสธิทธธิธ ถบูกปลข้นและถบูกดบูหมธิที่นโดยเขา

12 และเพราะเหตรการละเมคิด เขาไดล้รรับมอบบรคิวารไวล้สล้กย บรั การเผาบยชาประจนาวรัน และ
ความจรคิงกด็ถยกเหวปีที่ยงลงทปีที่ดคิน และเขานรันทั้ กด็ปฏคิบรัตคิงานและเจรคิญขซทั้น อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนสสนังที่ ใหข้
ทหารกรนีกประจทาการอยบูใต นพระวธิหารเพสืที่อบนังคนับใชข้พระราชกฤษฎนีกาของเขาทนีที่หข้ามมธิใหข้ถวาย
เครสือที่ งบบูชาประจทาวนัน เขาเหวนียที่ งทธิรงการถสือบนัญญนัตขธิ องคนเลวนีและสธิที่งตตางๆของพระเยโฮวาหร เขาททา
สธิที่งใดกล็ตามทนีที่เขาพอใจและดบูเหมสือนวตาจะเจรธิญขนรนในการนนัรน
ดนล 8:13-14

แลล้วขล้าพเจล้าไดล้ยคินวคิสรทธคิชนผยล้หนซที่งพยดอยยท่ วคิสร ทธคิชนอปีกผยหล้ นซที่งกด็พ ยด

กรับวคิสรทธคิชนผยล้ทปีที่พยดอยยนท่ รัทั้นวท่า "นคิมคิตทปีที่เกปีที่ยวขล้องกรับเครมืที่องเผาบยชาประจนาวรันนรัทั้นจะอยยอท่ ปีกนาน
เทท่าใด ทรัทั้งเรมืที่องการละเมคิดทปีที่ทนาใหล้เกคิดการรกรล้างวท่างเปลท่า เพมืที่อจะมอบทรัทั้งสถานบรคิสร ทธคิธิ์และบรคิวาร
ใหล้ถยกเหยปียบยนที่าลงใตล้ฝาท่ เทล้า"
นอกเหนสือจากการหมธิที่นประมาททนัรงหมดนนีรแลข้ว อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนสยนังททาตนัวเหมสือน
‘ปฏธิปนักษรพระครธิสตร’ และททาใหข้พระวธิหารของพวกยธิวเสนียความศนักดธิธสธิทธธิธไปอยตางสธิรนเชธิง เขาถวาย
หมบู (สรุดยอดสนัตวรมลทธินตามบนัญญนัตธิของพวกยธิว) เปล็นเครสือที่ งสนัตวบบูชาบนแทตนทนีที่หรุข้มดข้วยทอง
เหลสืองและเอาเลสือดของมนันทาพระทนีที่นนังที่ กรรุณา พวกยธิวถสือวตานนีที่เปล็น ‘สธิที่งนตาสะอธิดสะเอนียนทนีที่ททาใหข้
เกธิดการรกรข้าง’ วธิหารของพวกเขาถบูกททาใหข้มลทธินแลข้วและไมตสามารถถบูกใชข้งานไดข้ ในนธิมธิตของ
เขาดาเนนียลจนงไดข้ยนธิ ชายรนักพระเจข้าคนหนนที่งพบูดกนับอนีกคนโดยถามวตาการละเมธิดทนีที่ททาใหข้เกธิดการ
รกรข้างวตางเปลตานนีรจะดทาเนธินตตอไปอนีกนานเทตาใด พระวธิหารจะถบูกเหยนียบยทที่าภายใตข้ฝตาเทข้าของคนตตาง
ชาตธิทนีที่นนับถสือพระตตางดข้าวไปอนีกนานเทตาใด
14 ทท่านผยล้นนรัทั้ ตอบขล้าพเจล้าวท่า "อยยนท่ านสองพรันสามรล้อยวรัน แลล้วสถานบรคิสร ทธคิธิ์นรัทั้นจะไดล้รรับ
การชนาระ" ระยะเวลาของการททาใหข้พระวธิหารเสนียความศนักดธิธสธิทธธิธไปนนีรถบูกพยากรณรไวข้วาต จะกธิน
เวลา 2,300 วนัน นนันที่ คสือ 6 ปนีและ 110 วนัน ไมตมคนี วามเหล็นเปล็นเอกฉนันทรเกนีที่ยวกนับจรุดเรธิที่มตข้นและจรุดสธิรน
สรุดของ 2,300 วนันนนัรน อยตางไรกล็ตาม ประเพณนีของยธิวเชสืที่อวตาการททาใหข้พระวธิหารเสนียความศนักดธิธสธิทธธิธ
ไปนนัรนกธินเวลา 2,300 วนันจรธิงๆซนที่งเทตากนับ 6 ปนี 3 เดสือน และ 18 วนัน ดข้วยเหตรุนร นี John Gill เขนียนไวข้วาต
“เมสือที่ คทานวณจากวนันทนีที่สธิบหข้าของเดสือนคธิสลธิว ในปนีทนีที่ 145 ของราชวงศรเซลธิวคนัส ซนที่งในปนีนร นันอนันทธิ

โอคนัสวางสธิที่งนตาสะอธิดสะเอนียนทนีที่ททาใหข้เกธิดการรกรข้างวตางเปลตานนัรนบนแทตนบบูชา เพราะเหตรุชนัยชนะ
ทนียที่ บูดาสมนีเหนสือนธิคานอรร ในวนันทนีสที่ ธิบสามของเดสือนอาดารร ปนี 151 กล็เทตากนับ 2,300 วนันพอดนี”
ประเดล็นสทาคนัญกวตากล็คสือวตา เมสือที่ ถนงกาลอนันเหมาะสม การททาใหข้พระวธิหารเสนียความศนักดธิธสธิทธธิธไปนนัรน
ถบูกระงนับในชตวงสมนัยมนัคคาบนีของประวนัตธิศาสตรรยธิว
สธิที่งสะอธิดสะเอนียนทนีที่ททาใหข้เกธิดการรกรข้างวตางเปลตาทนีที่ถบูกกลตาวถนงนนีรไมตมนีความหมายสสืที่อถนง
อวสานกาล อยตางไรกล็ตาม ในดาเนนียล 9:27 สธิที่งนตาสะอธิดสะเอนียนทนีที่นนันที่ ยตอมอข้างอธิงถนงเหตรุการณร
ตตางๆในยรุคสรุดทข้ายเชตนเดนียวกนับมนัทธธิว 24:15
ดนล 8:15-17

และอยยมท่ าเมมืที่อขล้าพเจล้าดาเนปียลไดล้เหด็นนคิมคิตนรัทั้นแลล้ว ขล้าพเจล้ากด็

พยายามเขล้าใจ และดยเถคิด มปีเหมมือนมนรษยย์ยนมื อยยท่หนล้าขล้าพเจล้า หลนังจากไดข้เหล็นนธิมตธิ นนัรนจากพระเจข้า
แลข้ว ดาเนนียลกล็แสวงหาความเขข้าใจเกนีที่ยวกนับนธิมธิตนนัรน พระเจข้าจนงทรงใชข้ผบูข้สสืที่อสารคนหนนที่งมาปรากฏ
กายในรบูปมนรุษยร ดนังทนีที่เนสืรอหาจะแสดงใหข้เหล็น ผบูข้สสืที่อสารคนนนีรคสือ อนัครเทวทบูตาธธิบดนีองครหนนงที่
16 และขล้าพเจล้าไดล้ยคินเสปียงของชายผยล้หนซที่งระหวท่างฝรัที่งแมท่นนทั้าอรลรัย และเสปียงนรันทั้ รล้องเรปียกและ
กลท่าววท่า "กาเบรปียลเออ๋ย จงทนาใหล้ชายผยนล้ ปีทั้เขล้าใจในนคิมคิตนรัทั้นเถคิด " ขณะทนีที่ดาเนนียลเฝข้าดบูสที่ ธิงตตางๆทนีที่
กทาลนังเปล็นไปอยบูนต ร นัน เขากล็ไดข้ยธินเสนียงหนนงที่ จากแมตนร ทานนัรนซนที่งสนังที่ กาเบรนียลใหข้ใหข้ความเขข้าใจแกตดาเนนีย
ลเกนีที่ยวกนับนธิมธิตนนัรน นนีที่เปล็นครนัรงแรกจากสองครนัรงในหนนังสสือดาเนนียลทนีที่กาเบรนียลถบูกใชข้มาหาดาเนนียล
เขายนังปรากฏตนัวสองครนัรงตอนพระเยซบูประสบูตธิดข้วย ครนัรงหนนที่งแกตเศคารธิยาหรและอนีกครนัรงแกตนางมารนียร
ดบู ลบูกา 1:19, 26 กาเบรนียลเปล็นหนนงที่ ในทบูตสวรรครสององคร (หรสือสามองครหากลบูซธิเฟอรรถบูกนนับดข้วย)
ทนีที่ถบูกเอตยชสืที่อในพระคนัมภนีรร เหล็นไดข้ชนัดวตาเขาเปล็นอนัครเทวทบูตาธธิบดนีองครหนนงที่ (เหมสือนกนับมนีคาเอล) แมข้
วตากาเบรนียลไมตไดข้ถบูกกลตาวถนงเชตนนนัรนกล็ตาม ชสืที่อกาเบรนียลมนีความหมายตรงตนัววตา ‘ชายของพระเจข้า’
หรสือบางทนี ‘พละกทาลนังของพระเจข้า’ เสนียงนนัรนทนีที่สนังที่ เขาใหข้พบูดกนับดาเนนียลเหล็นไดข้ชนัดวตาเปล็นพระ
สรุรเสนียงของพระเจข้าเอง
17 ดรังนรัทั้นทท่านจซงมาใกลล้ทปีที่ทปีที่ขล้าพเจล้ายมืนอยยท่ และเมมืที่อทท่านมาแลล้ว ขล้าพเจล้ากด็ตกใจซบหนล้าลง
ถซงดคิน แตท่ทท่านกลท่าวแกท่ขล้าพเจล้าวท่า "โอ บรตรแหท่งมนรษยย์เออ๋ย จงเขล้าใจเถคิดวท่า นคิมคิตนรัทั้นเปด็นเรมืที่องของ

กาลอวสาน" กาเบรนียลจนงมายนังทนีๆที่ ดาเนนียลยสืนอยบู ต ปฏธิกธิรธิยาของดาเนนียลกล็เหมสือนกนับมนรุษยรเดธินดธิน
ทรุกคนในพระคนัมภนีรรทนีที่ไดข้เผชธิญหนข้ากนับทบูตสวรรครองครหนนที่ง ดาเนนียลตกใจกลนัวยธิงที่ นนัก ความบรธิสรุทธธิธ
ทนีที่ถบูกสะทข้อนออกมาและสงตาราศนีของพระเจข้าซนที่งปรากฏชนัดเจนในทบูตสวรรครทรุกตนกล็ฟอข้ งใจดาเนนีย
ลเรสือที่ งความบาปของเขา นนันที่ คสือ ความเกรงกลนัวองครพระผบูข้เปล็นเจข้าฉวยเขาไวข้มนันที่ เขาททาไดข้แตตซบ
หนข้าลงถนงดธิน กาเบรนียลตอบสนองไปโดยพบูดใหข้กาท ลนังใจดาเนนียล และบอกเขาวตานธิมธิตทนีที่เขาไดข้เหล็น
นนัรนยนังไมตสทาเรล็จ นนีที่หมายความวตามนีเวลาหนนที่งกทาหนดไวข้แลข้วเมสือที่ นธิมตธิ นนัรนจะสทาเรล็จ นนันที่ คสือ เมสือที่ 2,300
วนันนนัรนสธิรนสรุดลงพรข้อมกนับเหตรุการณรอสืที่นๆทนีที่ยนังไมตเกธิด
ดนล 8:18-19

เมมืที่อทท่านกนาลรังพยดอยยท่กรับขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้ากด็สลบหนล้าตคิดดคินอยยท่ แตท่

ทท่านแตะตล้องขล้าพเจล้าใหล้ขล้าพเจล้ายมืนขซทั้น เมสือที่ ดาเนนียลซบหนข้าลงถนงดธิน ตามทนีที่บนันทนกไวข้ในขข้อทนีแที่ ลข้ว
เหล็นไดข้ชดนั วตาเขาเขข้าสบูตการหลนับสนธิท (อนีกครนัรงทนีทที่ ร นังหมดนนีรอยบูภต ายในนธิมตธิ ทนีที่ใหญตกวตาของเขา) ทบูต
สวรรครกาเบรนียลจนงแตะตข้องดาเนนียลและใหข้เขายสืนขนรน
19 ทท่านกลท่าววท่า "ดยเถคิด ขล้าพเจล้าจะทนาใหล้ทท่านทราบถซงสคิที่งซซที่งจะเกคิดขซทั้นในตอนปลายแหท่ง
พระพคิโรธ เพราะมรันเกปีที่ยวขล้องกรับวารกนาหนดแหท่งอวสาน กาเบรนียลจนงบอกดาเนนียลวตาเขากทาลนังจะ
ใหข้ความเขข้าใจแกตเขาเกนีที่ยวกนับนธิมธิตทนีที่กาท ลนังดทาเนธินอยบูนต ร นี นตาสนใจตรงทนีที่วาต กาเบรนียลพบูดถนง “ตอน
ปลายแหตงพระพธิโรธ” นนีที่สสืที่อถนงอวสานกาล นนันที่ คสือ เหตรุการณรตตางๆของยรุคสรุดทข้าย ยธิงที่ ไปกวตานนัรน
ทบูตสวรรครผบูข้นร นียนังหมายเหตรุไวข้วาต “เพราะมนันเกนีที่ยวขข้องกนับวาระกทาหนดแหตงอวสาน” การสธิรนสรุด
แหตงยรุคสมนัยจะเกธิดขนรนตามเวลาทนีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้ มนันอยบูใต นความควบครุมของพระองคร
ทนัรงสธิรน นอกจากนนีร นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาตอนปลายนนัรนจะเปล็นเวลาแหตงพระพธิโรธ นนันที่ คสือ พระพธิโรธของ
พระเจข้าทนีที่มนีตตอโลกทนีที่ชนัวที่ รข้าย เมสืที่อมองจากภาพใหญตของคทาพยากรณร นนีที่ดบูเหมสือนจะหมายถนงยรุคเจล็ดปนี
สรุดทข้ายแลข้วเนสืรอหาทนีที่ตามมาจะขยายใหญตขร นน สบูตกาลวนันสรุดทข้ายแหตงยรุคสมนัย
ดนล 8:20-22

เรมืที่องแกะผยล้มสปี องเขาทปีที่ทท่านเหด็นนรัทั้นคมือ กษรัตรคิยย์ของคนมปีเดปียและคน

เปอรย์เซปีย ทบูตสวรรครกาเบรนียลจนงอธธิบายแกตดาเนนียลถนงความหมายของสธิที่งทนีที่เขาไดข้เหล็นในความฝนัน

ของเขา แกะผบูข้ทนีที่มนีสองเขานนัรนคสือ กษนัตรธิยรทรนังสองของมนีเดนียและเปอรรเซนีย ดารธิอนัสทนีที่หนนที่งเปล็นคนมนีเดนีย
และไซรนัส (ผบูข้ครองราชยรรตวมกนับเขา จากนนัรนกล็สสืบทอดบนัลลนังกรตตอจากเขา) เปล็นคนเปอรรเซนีย
21 และแพะผยล้คมือกษรัตรคิยขย์ องกรปีก และเขาใหญท่ระหวท่างนรัยนย์ตา คมือกษรัตรคิยย์องคย์แรก แพะผบูข้
ทนีที่ดดรุ นันตนัวนนัรนจะเปล็นอเลล็กซานเดอรรมหาราชแหตงกรนีซ แมข้วาต ฟนีลธิปแหตงมาเซดอนเปล็นกษนัตรธิยรองคร
แรกของคนกรนีก ณ เวลานนีรกตล็ าม แตตอเลล็กซานเดอรรคสือผบูข้ทนีที่ททาใหข้กรนีซกลายเปล็นประเทศทนีที่ยธิงที่ ใหญต
และสรุดทข้ายแลข้วพธิชธิตจนักรวรรดธิเปอรรเซนียอนันเกรนียงไกร
22 สท่วนเขาทปีที่หรัก และมปีอปีกสปีเที่ ขางอกขซทั้นแทนนรัทั้น คมืออาณาจรักรสปีอที่ าณาจรักรจะเกคิดขซทั้นจาก
ประชาชาตคินรัทั้น แตท่ไมท่มปีอนานาจเหนมือเขาแรกนรัทั้น หลนังจากการเสนียชนีวธิตกตอนวนัยอนันควรของอเลล็ก
ซานเดอรรแลข้ว ผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาสนีที่คนของเขากล็แบตงจนักรวรรดธินร นันทตามกลางพวกเขาเอง ดบู ความ
เหล็นสทาหรนับ 8:8 แมข้วาต คงไวข้ซนที่งโครงรต างหลวมๆของจนักรวรรดธิกรนีกแหตงหนนงที่ อยบูต แตตทร นังสนีที่สตวนนนัรน
ของจนักรวรรดธิของอเลล็กซานเดอรรมหาราชกล็ไมตมอนี ทานาจหรสืออธิทธธิพลของจนักรวรรดธิเดธิมแบบเตล็มๆ
เลย นนันที่ เปล็นประวนัตธิศาสตรรทนีที่สทาเรล็จจรธิงตามคทาพยากรณร แมข้วาต ถบูกพยากรณรไวข้หลายทศวรรษกตอน
มนันเรธิที่มมนีขร นนเสนียอนีก แตตประวนัตธิศาสตรรของเปอรรเซนียและกรนีซกล็เกธิดขนรนตามนนัรนจรธิงๆ
ดนล 8:23-25

และในตอนปลายแหท่งรรัชสมรัยของพวกเขา เมมืที่อผยล้ละเมคิดทรัทั้งหลาย

ไดล้กระทนาเตด็มขนาดแลล้ว จะมปีกษรัตรคิยอย์ งคย์หนซที่งพระพรักตรย์ดรรล้าย และมปีความเขล้าใจในเรมืที่องปรคิศนา
เกคิดขซนทั้ คราวนนีรจรุดสนใจเปลนียที่ นไปทนีที่ชตวงปนีหลนังๆของยรุคกรนีกแหตงประวนัตธิศาสตรรบข้าง จากราชวงศร
เซลธิวคนัสทนีที่ไดข้รนับแบตงจนักรวรรดธิกรนีกไป มนีคนผบูข้ชนัวที่ รข้ายยธิงที่ นนักเกธิดขนรนคนหนนงที่ พอถนงเวลานนัรน “กษนัตรธิยร
องครหนนงที่ พระพนักตรรดรุรข้าย และมนีความเขข้าใจในเรสืที่องปรธิศนา” จะขนรนเรสืองอทานาจ ผบูข้ทนีที่ถบูกพยากรณรถนง
คนนนีรคอสื อนันทธิโอคนัส เอพธิฟาเนส กษนัตรธิยรแหตงราชวงศรเซลธิวคนัส ในรนัชสมนัยของเขา เขาททาลายกรรุง
เยรบูซาเลล็มและพระวธิหารทนีที่นนันที่
24 อนานาจของทท่านจะใหญท่โตมาก แตท่มคิใชท่โดยอนานาจของทท่านเอง และทท่านจะกระทนาใหล้
บรังเกคิดความพคินาศอยท่างนท่ากลรัว ทท่านกด็เจรคิญขซทั้นและปฏคิบตรั คิงาน ทท่านจะทนาลายคนทปีที่มปีกนาลรังมาก
และประชาชนบรคิสรทธคิธิ์ บางทตานคธิดวตา วลนีทนีที่กลตาวถนงอทานาจของเขามธิใชตอทานาจของเขาเองนนัรน

หมายถนง การครอบครองภายใตข้เงาของอเลล็กซานเดอรรมหาราช อยตางไรกล็ตาม เวลาผตานไปหลาย
ทศวรรษแลข้วนนับตนัรงแตตสมนัยของอเลล็กซานเดอรรจนถนงสมนัยของอนันทธิโอคนัส ทตานอสืที่นๆกล็เสนอวตา
อทานาจของเขาเปล็นของซาตานและทนีที่เขาททาการละเมธิดตตอพวกยธิวและพระวธิหารนนัรนกล็เปล็นมาโดย
อทานาจของพญามาร นนันที่ ดบูเหมสือนเปล็นคทาอธธิบายทนีที่สมเหตรุสมผลมากกวตา แทข้จรธิงเขาเปล็นภาพเลล็ง
ลตวงหนข้าหรสือแบบอนันหนนที่งของปฏธิปนักษรพระครธิสตร อนันทธิโอคนัสททาใหข้พระวธิหารเสนียความศนักดธิธ สธิทธธิธ
และปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะททาเหมสือนกนันสนักวนันหนนงที่ คนแรกเลตนงานชาวยธิวอยตางหนนัก คนหลนังกล็จะ
ททาอยตางนนัรนเชตนกนันอยตางแนตนอน John Gill เขนียนไวข้วาต อนันทธิโอคนัส “เขตนฆตาคนยธิวแปดหมสืที่นคนใน
เวลาสามวนัน ครุมขนังยธิวสนีที่หมสืนที่ คน และขายยธิวอนีกมากมาย” การขตมเหงพวกยธิวอยตางรรุนแรงของเขา
นนัรนนตากลนัว (นนันที่ คสือ นตาอนัศจรรยร) จรธิงๆ
25 ดล้วยความฉลาดของทท่าน ทท่านจะกระทนาใหล้การลท่อลวงแพรท่หลายขซทั้นดล้วยนนทั้ามมือของ
ทท่าน ทท่านจะพองตรัวของทท่านในใจของทท่านเอง ทท่านจะทนาลายคนมากหลายโดยความสงบ แลล้ว
จะลรกขซนทั้ ตท่อสยล้กบรั จอมเจล้านาย แตท่ทท่านจะตล้องถยกหรักทนาลาย ไมท่ใชท่ดล้วยมมือเลย
ขข้อนนีรดบูเหมสือนจะกระโดดขข้ามไปยนังวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้าเลย แนตนอนวตาอนันทธิโอคนัส
เปล็นคนทนีที่มเนี ลตหรเหลนีที่ยม เยตอหยธิงที่ และททาลายคนไปมากมาย อยตางไรกล็ตาม ภาพเลล็งตรงนนีรดบูเหมสือน
จะอข้างอธิงถนงปฏธิปนักษรพระครธิสตรและอทานาจแบบพญามารของเขาอยตางชนัดเจน จอมเจข้านายทนีวที่ าต นนีร
ยตอมหมายถนงพระเยซบูครธิสตร แมข้วาต อนันทธิโอคนัสเปล็นคนหมธิที่นประมาทอยตางแนตนอน แตตไมตมนีบนนั ทนก
ไวข้เลยวตาเขาพบูดจาทข้าทายพระเมสสธิยาหรทนีที่จะเสดล็จมา ผบูข้เปล็นจอมเจข้านาย ดนังนนัรน ความหมายตรงนนีร
จนงมนีลนักษณะเปล็นคทาพยากรณรทนีที่จะสทาเรล็จในปฏธิปนักษรพระครธิสตร นนีสที่ สืที่อวตาคนแหตงการบาปผบูข้นร นันจะนทา
เสนอวาระของตนสตวนหนนที่งโดยการเทศนาเรสืที่องความสงบสรุข อาจระหวตางคนอธิสราเอลกนับคน
อาหรนับ กระนนัรน หลนังจากหลอกลวงอธิสราเอลใหข้ททาพนันธสนัญญาสนันตธิภาพเจล็ดปนีกบนั เขาแลข้ว จากนนัรน
เขากล็จะหนันมาเลตนงานพวกเขาเพสืที่อทนีจที่ ะททาลายพวกเขา แมข้วาต เขาจะยสืนขนรนตตอสบูข้พระมหากษนัตรธิยรผบูข้
เปล็นจอมกษนัตรธิยร แตตพระเยซบูครธิสตรจะทรงททาลายเขาดข้วยลมพระโอษฐรของพระองคร นนันที่ คสือ หธินทนีที่
ถบูกตนัดออกมามธิใชตดข้วยมสือจะททาลายเขา ความหมายทนีที่ยธิงที่ ใหญตกวตานตาจะเปล็นการถบูกททาลายอยตาง
เหนสือธรรมชาตธิของคนแหตงการบาปผบูข้นร นัน

ดนล 8:26-27

นคิมคิตเรมืที่องเวลาเยด็นและเวลาเชล้าซซที่งบอกเลท่านรัทั้นเปด็นความจรคิง แตท่จง

ปคิดบรังนคิมคิตนรัทั้นไวล้เถอะ เพราะเปด็นเรมืที่องของอปีกหลายวรันขล้างหนล้า" เหล็นไดข้ชดนั วตานธิมตธิ ของดาเนนียล
เรธิที่มตข้นในตอนกลางคสืน จากนนัรนกล็จบลงในเชข้าวนันตตอมา กาเบรนียลรนับรองความจรธิงแทข้ของนธิมตธิ นนัรน
แกตดาเนนียล ดาเนนียลจนงถบูกสนังที่ ใหข้ “ปธิดบนังนธิมธิตนนัรนไวข้” ความหมายกล็คสือวตาเขาตข้องเกล็บมนันไวข้กบนั ตนัว
เอง จงเขนียนมนันลงไป แตตอยตาไปบอกใคร อาจเปล็นไดข้วาต สภาพการณรทางการเมสืองขณะนนัรนไมตเปธิด
รนับตตอการไดข้ยธินวตาบาบธิโลนจะถบูกควทที่ากตอน จากนนัรนกล็เปอรรเซนีย นอกจากนนีร กวตานธิมธิตนนัรนจะสทาเรล็จกล็
อนีกนาน จะมนีการลตมสลายของบาบธิโลน จากนนัรนกล็เปอรรเซนีย และตตอจากนนัรนคสืออนันทธิโอคนัส ยธิงที่ กวตา
นนัรน เนสืรอหาสต วนทนีเที่ ปล็นอวสานกาลเกนีที่ยวกนับปฏธิปนักษรพระครธิสตรนร นัน เรากล็ทราบดนีวาต ยนังไมตสทาเรล็จ
27 และขล้าพเจล้าดาเนปียลกด็อท่อนเพลปีย และนอนเจด็บอยยหท่ ลายวรัน แลล้วขล้าพเจล้ากด็ล รกขซทั้นไป
ปฏคิบรัตคิราชการของกษรัตรคิยตย์ ท่อไป แตท่ขล้าพเจล้ากด็งงงรันโดยนคิมคิตนรัทั้น และไมท่เขล้าใจเรมืที่องราวเลย เมสืที่อ
นธิมธิตนนัรนและการตนีความมนันสธิรนสรุดลง ดาเนนียลกล็ตนัวสนันที่ งนันงก นนีที่ไมตไดข้หมายความวตาเขาเปล็นลม แตต
วตาเขากล็ใจเสนีย แมข้วาต คทาพยากรณรนร นันไดข้เปธิดเผยหลายสธิที่งทนีที่จะเกธิดขนรน แตตกมล็ ขนี ตาวรข้ายเกนีที่ยวกนับกรรุง
เยรบูซาเลล็มและพระวธิหาร สรุดทข้ายแลข้วเขากล็สามารถกลนับไปททางานไดข้เพสืที่อปฏธิบนัตธิราชการตตางๆใหข้
กษนัตรธิยร สรรุปกล็คสือ ดาเนนียลตกใจเปล็นยธิงที่ นนัก (และถนงกนับขนลรุกขนพอง) กนับสธิที่งทนีที่ไดข้ถบูกเปธิดเผยแกตเขา
พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกเขาใหข้สตงตตอพธิมพรเขนียวสทาหรนับชตวงเวลาทนีที่เหลสือแหตงยรุคสมนัย และสต วนใหญต
แลข้วกล็เปล็นขตาวรข้ายสทาหรนับแผตนดธินเกธิดของเขาเอง นอกจากนนีร เขายนังถบูกหข้ามมธิใหข้บอกตตอสธิที่งเหลตานนีร
ดข้วย ดนังนนัรน จนงไมตมนีใครเขข้าใจวตาเพราะเหตรุใดเขาถนงตนัวสนันที่ ขนาดนนัรน (ขข้อ 28 ยนังปธิดทข้ายเนสืรอหาสต วน
ทนีที่เขนียนเปล็นภาษาอาราเมคของหนนังสสือดาเนนียลดข้วย ดบูความเหล็นเกนีที่ยวกนับเรสือที่ งนนัรนไดข้สทาหรนับดาเนนียล
2:4)
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 9: ดาเนนียล 9 เปป็นยอดสมงสสุดของหนนังสสือดาเนนียล ตรงนนีนื้ดาเนนียลเขผู้า
เฝผู้าพระเจผู้าในคคาอธนิษฐานและระบายความในใจของเขาตว่อพระพนักตรณ์พระเจผู้าดผู้วยการสารภาพ
และการวนิงวอน ดผู้วยเหตสุนพนีนื้ ระเจผู้าจขงทรงใชผู้ทมตสวรรคณ์กาเบรนียลมาเพสือที่ รนับใชผู้ดาเนนียลและเปนิดเผย

แกว่เขาถขงโครงรว่างทนีที่เหป็นเปป็นภาพชนัดเจนทนีที่สสุดและเจาะจงทนีที่สสุดของคคาพยากรณณ์ในพระคนัมภนีรณ์
ตลอดทนังนื้ เลว่ม นนันที่ คสือ เจป็ดสนิบสนัปดาหณ์ของดาเนนียล บทนนีนื้แบว่งไดผู้เปป็นสนีที่สว่วน (1) ดาเนนียลพนิจารณา
ชว่วงเวลาแหว่งการถมกกวาดตผู้อนไปเปป็นเชลยในขผู้อ 1-3; (2) คคาสารภาพวนิงวอนเผสืที่อของดาเนนียลใน
เรสือที่ งความบาปของอนิสราเอล (3) คคาอธนิษฐานของดาเนนียลในขผู้อ 4-19 และ (4) การเปนิดเผยแกว่ดา
เนนียลเกนีที่ยวกนับการเสดป็จมาของพระเมสสนิยาหณ์ในขผู้อ 20-27
ดนล 9:1-2

ในปปีตล้นรรัชกาลดารคิอรัส โอรสกษรัตรคิยอย์ าหสร เอรรัส เชมืทั้อสายคนมปีเดปีย

ผยไล้ ดล้เปด็นกษรัตรคิยเย์ หนมือดคินแดนเคลเดปีย เวลาคสือปนีนร นันหลนังจากดารธิอนัสคนมนีเดนียขนรนครองบาบธิโลน
แลข้ว ดบู ดาเนนียล 5:31 เวลานนัรนนตาจะประมาณปนี 537 กตอน ค.ศ.
2 ในปปีแรกแหท่งรรัชกาลของทท่าน ขล้าพเจล้าดาเนปียลไดล้เขล้าใจถซงจนานวนปปีจากหนรังสมือ ซซที่งพระ
วจนะของพระเยโฮวาหย์ไดล้มปีมาถซงเยเรมปียย์ผล้พย ยากรณย์วท่า พระองคย์จะทรงกระทนาใหล้ครบกนาหนดเจด็ด
สคิบปปีในการรกรล้างของกรรงเยรย ซาเลด็ม ใหข้เราระลนกวตาดาเนนียลใชข้ชวนี ธิตวนัยผบูข้ใหญตของเขาทนัรงหมดใน
ฐานะเชลยคนหนนที่งในบาบธิโลน ณ เวลานนีรเอง ดาเนนียลไดข้รบนั สทาเนาชรุดหนนที่งของหนนังสสือเยเรมนียรซนที่ง
ถบูกเขนียนขนรนเมสือที่ เรล็วๆนนีร ในหนนังสสือเลตมนนีร ดาเนนียลอตานวตาการตกเปล็นเชลยของยบูดาหรจะกธินเวลาเจล็ด
สธิบปนี (ดบู ยรม. 25:11-12 และ 29:10) จรุดสนใจอยบูทต นีที่การททาลายกรรุงเยรบูซาเลล็มอยตางเฉพาะเจาะจง ดบู
เหมสือนดาเนนียลใชข้เวลาไมตนานเพสืที่อทนีที่จะรบูวข้ าต เจล็ดสธิบปนีนร นันจะสธิรนสรุดลงในไมตชข้า ความคธิดทนีที่วาต นนีรจนงนตา
จะททาใหข้ดาเนนียลตนัวสนันที่ งนันงกเปล็นยธิงที่ นนัก
ดนล 9:3

แลล้วขล้าพเจล้ากด็หรันหนล้าไปหาองคย์พระผยล้เปด็นเจล้าพระเจล้า แสวงหา

ดล้วยการอธคิษฐานและการวคิงวอน ทรัทั้งดล้วยการอดอาหาร และนรท่งหท่มผล้ากระสอบและนรัที่งบนมยลเถล้า
ดาเนนียลรบูวข้ าต เพราะเหตรุใดพระเจข้าถนงทรงมอบยบูดาหรไวข้แกตการตกเปล็นเชลย มนันเปล็นเพราะความบาป
การกบฏ และการไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขาทนีที่มตนี ตอพระเจข้าของพวกเขา เขารบูข้ดวข้ ยวตาสภาพฝตายวธิญญาณ
ของยบูดาหรเปลนีที่ยนแปลงไปเพนียงเลล็กนข้อยระหวตางการตกเปล็นเชลยของพวกเขาในบาบธิโลน ดาเนนียล
อาจกลนัววตาพระเจข้าจะทรงททาใหข้พวกเขาตกเปล็นเชลยตตอไปเพราะการททาบาปเรสืที่อยไปของพวกยธิว
ดข้วยเหตรุนร นี เขาจนงตนัรงใจทนีจที่ ะอธธิษฐาน อดอาหาร และถตอมจธิตถตอมใจของเขาลงอยตางมากตตอพระ

พนักตรรพระเจข้าในการวธิงวอนและการสารภาพเผสืที่อยบูดาหร ตรงหนข้าเรานนีรคสือหนนงที่ ในคทาอธธิษฐาน
วธิงวอนเผสืที่อทนีที่ยธิงที่ ใหญตทนีที่สรุดในพระคนัมภนีรร เหล็นไดข้ชนัดวตาคทาอธธิษฐานวธิงวอนอนันรข้อนรนของผบูข้ชอบ
ธรรมนนัรนมนีพลนังมากททาใหข้เกธิดผล
ดนล 9:4-6

ขล้าพเจล้าไดล้อธคิษฐานตท่อพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพเจล้าและ

สารภาพวท่า "โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า พระเจล้าผยใล้ หญท่ยคิที่งและทปีที่นท่าสะพรซงกลรัว ผยล้ทรงรรักษาพรันธ
สรัญญาและความเมตตาตท่อผยล้ทปีที่รรักพระองคย์และรรักษาพระบรัญญรัตคิของพระองคย์ โปรดสนังเกตวตาดา
เนนียลเรธิที่มตข้นการอธธิษฐานโดยการยอมรนับองครพระผบูข้เปล็นเจข้าพระเจข้าของเขา หนนงที่ ในสธิที่ งทนีที่นตาทนงที่
เกนีที่ยวกนับชนีวธิตของดาเนนียลกล็คสือระดนับของการทนีที่เขาดทาเนธินชนีวธิตตามแบบแผนของพระวจนะของ
พระเจข้า เขาสรรเสรธิญฤทธธิธเดช ความสนัตยรซสืที่อ และความเมตตาของพระเจข้าขณะทนีที่เขาเรธิที่มสารภาพ
และวธิงวอนเผสืที่อยบูดาหร เขายนังเตสือนใหข้พระเจข้าระลนกอนีกวตาพระองครไดข้ทรงสนัญญาแลข้ววตาจะสทาแดง
ความเมตตาแกตคนเหลตานนัรนทนีที่รนักพระองครและรนักษาพระบนัญชาทนัรงหลายของพระองคร นนันที่ แหละคสือ
สธิที่งทนีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนังที่ ไวข้ในพระวจนะของพระองคร ดบู เลวนีนตธิ ธิ 26:40-46, 1 พงศรกษนัตรธิยร 8:47-50
และเยเรมนียร 3:12-14 ดาเนนียลททาสธิที่งทนีที่พระคนัมภนีรรสนังที่ ใหข้กระททาจรธิงๆเมสือที่ ตกอยบูใต นสถานการณรนร นี คทา
อธธิษฐานของเขาตรงตามพระคนัมภนีรจร รธิงๆ
5 ขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายไดล้กระทนาบาป และไดล้กระทนาความชรัที่วชล้า และไดล้ประกอบความชรัที่ว
และการกบฏ หรันเสปียจากขล้อบรังครับและคนาตรัดสคินของพระองคย์ ดาเนนียลอธธิษฐาน รนับสารภาพ และ
วธิงวอนเผสืที่อชนชาวยบูดาหรเพสืที่อนรต วมชาตธิของเขา เขากลตาวยอมรนับตตอพระเจข้าวตายบูดาหรไดข้หนันไปเสนีย
จากพระวจนะของพระเจข้า เขายอมรนับความบาปและการกบฏของพวกเขาทนีที่กระททาตตอพระองคร
แนตนอนวตาดาเนนียลทราบถนงสภาพฝตายวธิญญาณของอธิสราเอลในบาบธิโลน เขาเปล็นยธิวคนหนนงที่ ดข้วย
และทราบดนีวาต ชนรต วมชาตธิของเขามนีสภาพอยตางไรตตอพระพนักตรรพระเจข้า
6 ขล้าพระองคย์มคิไดล้ฟรังบรรดาผยล้พยากรณย์ ผยรล้ บรั ใชล้ของพระองคย์ ผยกล้ ลท่าวในพระนามของ
พระองคย์ตท่อกษรัตรคิยขย์ องขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย ทรัทั้งตท่อเจล้านาย บรรพบรรรษและประชาชนทรัทั้งสคินทั้ แหท่ง
แผท่นดคิน ดาเนนียลเปธิดอกรนับสารภาพตตอพระเจข้าวตาชนรต วมชาตธิของเขาไดข้เพธิกเฉยตตอผบูข้พยากรณร

ตตางๆ เชตน เอเสเคนียลและเยเรมนียร โดยทนัรงคบูตไดข้เขนียนไปหาพวกยธิวทนีที่ถบูกกวาดตข้อนไปเปล็นเชลยแลข้ว
ทนัรงเยเรมนียรและเอเสเคนียลไดข้เขนียนในสมนัยทนีที่ดาเนนียลยนังมนีชนีวธิตอยบู ต โดยเตสือนอธิสราเอลไลตตร งนั แตตกษนัตรธิยร
ของพวกเขาเรสืที่อยลงมาใหข้กลนับใจจากความบาปของตนเสนีย ดาเนนียลรบูวข้ าต คทาเตสือนของพวกเขาถบูก
เพธิกเฉยเสนียสต วนใหญต
ดนล 9:7-9

โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ความชอบธรรมเปด็นของพระองคย์ แตท่

ความขายหนล้าควรแกท่พวกขล้าพระองคย์ ดรังทรกวรันนปีทั้ ทปีที่ควรแกท่คนยยดาหย์ ชาวกรรงเยรย ซาเลด็ม และ
อคิสราเอลทรัทั้งหมด ทรัทั้งผยล้ทปีที่อยยใท่ กลล้และอยยท่ไกลออกไป ในแผท่นดคินทรัทั้งหลายซซที่งพระองคย์ทรงขรับไลท่เขา
ไปนรัทั้น เพราะความละเมคิดซซที่งเขาไดล้กระทนาตท่อพระองคย์ โปรดสนังเกตวตาดาเนนียลสรรเสรธิญและ
ถวายสงตาราศนีแดตพระเจข้าขณะทนีที่เขาระบายความในใจของเขาในการรนับสารภาพและการชอกชทร า
เผสืที่อชนรต วมชาตธิของเขา นนีเที่ ปล็นแบบอยตางหนนงที่ ทนีที่แสนอมตะของการอธธิษฐานวธิงวอนเผสืที่อ ดาเนนียล
ยกใหข้ความชอบธรรมเปล็นของพระเจข้า พระองครทรงยรุตธิธรรมแลข้วในการพธิพากษาอธิสราเอล พวก
เขาสมควรไดข้รนับความยรุงต ยากสนับสนอนันเกธิดจากการตกเปล็นเชลยซนที่งดทาเนธินตตอมาจนถนงวนันนนัรน
ความบาปของอธิสราเอลไดข้นทามาซนที่งการตอบแทนอนันสาสมแลข้วจากพระเจข้าผบูข้ทรงชอบธรรม ดา
เนนียลเปธิดอกยอมรนับตตอพระเจข้าวตาการลงโทษพวกเขาและการตกเปล็นเชลยของพวกเขานนัรนเปล็นสธิที่ง
ทนีพที่ วกเขาสมควรไดข้รนับแลข้ว
8 โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ความขายหนล้าควรแกท่พวกขล้าพระองคย์ แกท่กษรัตรคิยขย์ องขล้า
พระองคย์ทรัทั้งหลาย เจล้านาย และบรรพบรรรษ เพราะขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายไดล้กระทนาบาปตท่อพระองคย์
วลนีทนีที่วาต “ความขายหนข้า” มนีความหมายวตา ‘ความอนับอาย’ ดาเนนียลทวนซทราอนีกครนัรงวตาเขาและชนรต วม
ชาตธิของเขาสมควรไดข้รนับความอนับอายขายหนข้าของการตกเปล็นเชลยของตนแลข้ว ตนัร งแตตพวกผบูข้นทา
ของพวกเขาลงมา พวกเขาสมควรไดข้รนับความอนับอายขายหนข้าของการตกเปล็นเชลยของพวกเขา
แลข้วเพราะความบาประดนับชาตธิของพวกเขา
9 พระกรรณา และการอภรัยโทษเปด็นขององคย์พระผยเล้ ปด็นเจล้าพระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรัทั้ง
หลาย ถซงแมล้ขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายไดล้กบฏตท่อพระองคย์ ดาเนนียลจนงทบูลขอพระเมตตาของพระเจข้าเพสืที่อ

ขอการยกโทษ เขาเตล็มใจยอมรนับความบาปของพวกเขา ความหวนังเดนียวของเขาคสือ ความเมตตา
ของพระเจข้า ความจรธิงนนัรนยนังอยบูจต นถนงทรุกวนันนนีรสทาหรนับทรุกคน ความเชสืที่อตามมาตตอจากพระครุณ
ดนล 9:10-11

และมคิไดล้เชมืที่อฟรังพระสร รเสปียงของพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้า

พระองคย์ ดล้วยการกระทนาตามพระราชบรัญญรัตคิของพระองคย์ ซซที่งพระองคย์ทรงตรัทั้งไวล้ตท่อหนล้าขล้า
พระองคย์ทรัทั้งหลาย โดยบรรดาผยล้พยากรณย์ผรล้ย รับใชล้ของพระองคย์ ดาเนนียลเตล็มใจยอมรนับตตอพระเจข้าวตา
เขาและชนรต วมชาตธิของเขาไดข้ไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าและบนัญญนัตธิทรนังหลายของพระองคร
สธิที่งเหลตานนัรนถบูกเนข้นยทราโดยบรรดาผบูข้พยากรณรมาตลอดหลายปนี กระนนัรน อธิสราเอลในฐานะ
ประชาชาตธิหนนที่งกล็เมธินเฉยและไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าซทราแลข้วซทราอนีก
11 เออ อคิสราเอลทรัทั้งผองไดล้ละเมคิดตท่อพระราชบรัญญรัตคิของพระองคย์ และไดล้หรันไปเสปียไมท่
เชมืที่อฟรังพระสร รเสปียงของพระองคย์ และการสาปแชท่งและการปฏคิญาณ ซซที่งจารซกไวล้ในพระราช
บรัญญรัตคิของโมเสสผยล้รบรั ใชล้ของพระเจล้า จซงถยกเทลงเหนมือขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย เพราะวท่าขล้าพระองคย์
ทรัทั้งหลายไดล้กระทนาบาปตท่อพระองคย์ อธิสราเอลทนัรงผอง คสือทนัรงราชอาณาจนักรฝตายเหนสือและยบูดาหร ไดข้
ละเมธิดพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า พวกเขาไดข้ตนีจากพระองครและไมตหนันมาหาพระองครโดยไมตเชสืที่อ
ฟนังพระสรุรเสนียงของพระองคร ดข้วยเหตรุนร นี ดาเนนียลจนงเตล็มใจยอมรนับวตาพวกตนสมควรไดข้รนับคทาสาป
แชตงของการตกเปล็นเชลยแลข้ว มนันถบูกพยากรณรไวข้แลข้วในเลวนีนตธิ ธิ 26:14-39, พระราชบนัญญนัตธิ 27:1526 และพระราชบนัญญนัตธิ 28:15-68 แมข้พระวจนะของพระเจข้าทนีที่ถบูกเขนียนไวข้อยตางชนัดเจนไดข้เตสือน
พวกเขาแลข้วกล็ตาม แตตอธิสราเอลกล็ททาบาปตตอพระเจข้าอยตางดสืรอรนัรน
ดนล 9:12-14

พระองคย์ไดล้ทรงยมืนยรันถล้อยคนาของพระองคย์ ซซที่งพระองคย์ไดล้ตรรัส

กลท่าวโทษขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย และกลท่าวโทษผยปล้ กครองซซที่งปกครองขล้าพระองคย์ โดยนนาใหล้ขล้า
พระองคย์เกคิดวคิบรัตคิอยท่างใหญท่หลวง เพราะวท่าภายใตล้สวรรคย์ทรัทั้งสคิทั้นไมท่มปีทปีที่ใดทปีที่ไดล้กระทนาเหมมือนทปีที่ไดล้
กระทนาแกท่เยรยซาเลด็ม พระเจข้าจนงทรงยสืนยนัน (นนันที่ คสือ ททาใหข้สทาเรล็จ) ถข้อยคทาของพระองครซนที่งพระองคร
ไดข้ตรนัสไวข้ลตวงหนข้านานมาแลข้ว ในการนทามาซนที่งการพธิพากษาแหตงการตกเปล็นเชลยของพวกเขา

และททาใหข้พวกเขากระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลก ไมตมนีประชาชาตธิอสืที่นใดบนแผตนดธินโลกเคยพบเหล็น
การพธิพากษาเชตนนนีรเกธิดกนับพวกเขาเองเหมสือนอยตางทนีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาตตอเยรบูซาเลล็มและยบูดาหร
13 ดรังทปีที่ไดล้จารซกไวล้ในพระราชบรัญญรัตคิของโมเสสแลล้ว วคิบรัตคิทรัทั้งสคิทั้นกด็ไดล้ตกอยยท่เหนมือขล้า
พระองคย์ทรัทั้งหลายแลล้ว แตท่ขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายยรังมคิไดล้อธคิษฐานตท่อพระพรักตรย์พระเยโฮวาหย์
พระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย โดยหรันเสปียจากความชรัที่วชล้าของขล้าพระองคย์ และเขล้าใจความจรคิง
ของพระองคย์ พระเจข้าไดข้ตรนัสไวข้ลตวงหนข้าแลข้วอยตางชนัดเจนในเลวนีนธิตธิ 26 และพระราชบนัญญนัตธิ 28
เกนีที่ยวกนับความทรุกขรยากทนัรงปวงทนีที่บงนั เกธิดแกตอธิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา แมข้กระนนัรน นข้อย
คนในอธิสราเอลไดข้ยอมรนับสารภาพและหาทางททาใหข้ประชาชนของตนหนันกลนับเสนียจากความบาป
ของตนหรสือเขข้าใจความจรธิงของพระเจข้า เหล็นไดข้ชนัดวตาผบูข้ทนีที่ไดข้รนับการยกเวข้นคสือ เยเรมนียร เอเสเคนียล
และคราวนนีรคอสื ดาเนนียล
14 เพราะฉะนรันทั้ พระเยโฮวาหย์ทรงเกด็บความวคิบรัตคิไวล้พรล้อมและไดล้ทรงนนามาเหนมือขล้า
พระองคย์ทรัทั้งหลาย เพราะพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายทรงเปด็นผยล้ชอบธรรมใน
สรรพกคิจ ซซงที่ พระองคย์ไดล้ทรงกระทนา เพราะขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายมคิไดล้เชมืที่อฟรังพระสร รเสปียงของ
พระองคย์ พระเจข้าจนงทรงชอบธรรมแลข้วในการสต งการพธิพากษามาตตอสบูข้ประชาชนของพระองคร
เพราะความบาปอนันใหญตยงธิที่ ของพวกเขา อธิสราเอลไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าอยตางไมตละอาย
พระเจข้าจนงทรงชอบธรรมแลข้วในการพธิพากษาของพระองครทมนีที่ นีตตอพวกเขา
ดนล 9:15-17

แลล้วบรัดนปีทั้ โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้าพระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรัทั้ง

หลาย ผยล้ทรงนนาชนชาตคิของพระองคย์ออกจากแผท่นดคินอปียปคิ ตย์ดล้วยพระหรัตถย์อรันทรงฤทธคิธิ์ และไดล้
ทนาใหล้พระนามลมือมาจนทรกวรันนปีทั้ ขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายไดล้กระทนาบาป และขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย
กระทนาความชรัวที่ ดาเนนียลเตสือนใหข้พระเจข้าระลนกวตาพระองครไดข้ทรงประกอบกธิจเพสืที่อประชาชนของ
พระองครมาแลข้วอยตางไรในกาลกตอน คทาอธธิษฐานตามแบบของพระเจข้าทนัวที่ ทนัรงพระคนัมภนีรรมนักเตสือน
ใหข้พระเจข้าระลนกถนงพระสนัญญาตตางๆของพระองครหรสือพระราชกธิจของพระองครในอดนีต

16 โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ตามความชอบธรรมทรัทั้งสคิทั้นของพระองคย์ ขอใหล้ความกรคิทั้ว
และพระพคิโรธของพระองคย์หรันกลรับเสปียจากเยรย ซาเลด็มนครของพระองคย์ ภยเขาบรคิสรทธคิธิ์ของ
พระองคย์ เพราะบาปของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย และความชรัวที่ ชล้าของบรรพบรรรษของขล้าพระองคย์ทรัทั้ง
หลาย เยรยซาเลด็มและประชาชนของพระองคย์จซงกลายเปด็นทปีที่เยาะเยล้ยในหมยท่คนทรัทั้งสคิทั้นทปีที่อยยท่รอบขล้า
พระองคย์ ขณะทนีที่ดาเนนียลใกลข้ถนงจรุดสบูงสรุดแหตงคทาอธธิษฐานของเขาแลข้ว เขากล็วธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรง
หนันไปเสนียจากพระพธิโรธของพระองครทนีที่มนีตตอประชาชนของพระองคร ความบาปของพวกเขาไดข้นทา
ความอนับอายขายหนข้าเปล็นลข้นพข้นมาสบูตพวกเขา
17 ฉะนรัทั้น โอ ขล้าแตท่พระเจล้าของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย บรัดนปีทั้ ขอทรงสดรับฟรังคนาอธคิษฐาน
ของผยล้รบรั ใชล้ของพระองคย์ และคนาวคิงวอนของเขา และขอทรงใหล้พระพรักตรย์ของพระองคย์ทอแสง
เหนมือสถานบรคิสรทธคิธิ์ของพระองคย์ซงซที่ รกรล้างนรัทั้นเพมืที่อเหด็นแกท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ดาเนนียลจนงวธิงวอน
พระเจข้าของเขาใหข้ทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขาและเมตตาทอดพระเนตรพระวธิหารทนีกที่ รรุง
เยรบูซาเลล็มซนที่งถบูกททาลายไปแลข้ว ยธิงที่ กวตานนัรน ดาเนนียลวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงกระททาเชตนนนัรนเพสืที่อเหล็น
แกตพระองครเอง
ดนล 9:18-19

โอ ขล้าแตท่พระเจล้าของขล้าพระองคย์ ขอทรงเงปีที่ยพระกรรณสดรับฟรัง

ขอทรงลมืมพระเนตรดยความรกรล้างของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย ทรัทั้งนครซซที่งเรปียกขานกรันตามพระนาม
ของพระองคย์ เพราะวท่าขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลายมคิไดล้ถวายคนาวคิงวอนตท่อพระพรักตรย์พระองคย์ โดยอาศรัย
ความชอบธรรมของขล้าพระองคย์ทรัทั้งหลาย แตท่โดยอาศรัยพระเมตตาอรันยคิที่งใหญท่ของพระองคย์ คราว
นนีรดาเนนียลมาถนงเจตนาสบูงสรุดของคทาอธธิษฐานของเขาแลข้ว ดข้วยถข้อยคทาทนีที่ไพเราะยธิ งที่ นนักเขาอข้อนวอน
พระเจข้าใหข้สดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา เขาวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงคธิดถนงการรกรข้างวตางเปลตาของ
เยรบูซาเลล็ม ยธิงที่ กวตานนัรน ดาเนนียลเตสือนใหข้พระเจข้าระลนกวตามนันไมตใชตเพราะความชอบธรรมของพวก
เขาทนีที่เขาอธธิษฐาน แตตเพราะพระเมตตาอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้า อนีกครนัรงทนีที่ดาเนนียลททาไดข้แตตทบูลขอ
พระเมตตาของพระเจข้า

19 โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ขอทรงฟรัง โอ ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ขอทรงใหล้อภรัย โอ
ขล้าแตท่องคย์พระผยล้เปด็นเจล้า ขอทรงใสท่พระทรัยและทรงกระทนา ขออยท่าเนคิที่นชล้าเลยพระเจล้าคท่ะ เพมืที่อเหด็น
แกท่พระนามของพระองคย์ โอ ขล้าแตท่พระเจล้าของขล้าพระองคย์ เพราะวท่านครของพระองคย์ และ
ประชาชนของพระองคย์กด็มปีชมืที่อตามพระนามของพระองคย์" ดข้วยความจรธิงจนังอนันรข้อนรน ดาเนนียล
ทบูลขอสนีที่เรสืที่องตตอพระเจข้า นนันที่ คสือใหข้พระองครทรง (1) ฟนัง (2) ใหข้อภนัย (3) ใสต พระทนัย และ (4) กระททา
สธิที่งทนีที่เขาทบูลขอ เขาขอรข้องพระเจข้ามธิใหข้ทรงรอคอย (คสือ เนธิที่นชข้า) เขาขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงกระททา
ตามนนัรนเพสืที่อเหล็นแกตพระองครเอง ความจรธิงกล็คสือวตา เยรบูซาเลล็มและอธิสราเอลถบูกเรนียกตามพระนาม
ของพระเยโฮวาหร พวกเขาเปล็นประชาชนของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร นี ดาเนนียลจนงวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรง
ลงมสือหากมธิใชตดข้วยเหตรุผลอสืที่นแลข้ว อารมณรอนันเตล็มตสืรนและความรข้อนรน และความเรต งดตวนของคทา
อธธิษฐานของเขาปรากฏชนัดเจน มนันเปล็นตนัวอยตางหนนงที่ ทนีที่แสนอมตะของแบบอยตางของคทาอธธิษฐานทนีที่
ถบูกบรรยายไวข้ในยากอบ 5:16 แนตทนีเดนียวพระเจข้าทรงสดนับฟนังมนัน
ดนล 9:20-21

ขณะทปีที่ขล้าพเจล้ากนาลรังพยด กนาลรังอธคิษฐานและสารภาพบาปของ

ขล้าพเจล้าและบาปของอคิสราเอลประชาชนของขล้าพเจล้า และเสนอคนาวคิงวอนของขล้าพเจล้าตท่อพระ
พรักตรย์พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพเจล้า เพมืที่อภยเขาบรคิสรทธคิธิ์แหท่งพระเจล้าของขล้าพเจล้าอยยท่นรัทั้น โปรด
สนังเกตวตาดาเนนียลเองบรรยายถนงคทาอธธิษฐานของเขา นนันที่ คสือ การพบูด การอธธิษฐาน และการสารภาพ
บาปของขข้าพเจข้าและความบาปของประชาชนของขข้าพเจข้า และการเสนอคทาวธิงวอนของขข้าพเจข้า
21 เออ ขณะเมมืที่อขล้าพเจล้ากลท่าวคนาอธคิษฐานอยยท่ ชายชมืที่อกาเบรปียล ซซงที่ ขล้าพเจล้าไดล้เหด็นในนคิมคิต
ครรัทั้งแรกนรัทั้น ไดล้บนคิ อยท่างเรด็วมาใกลล้ขาล้ พเจล้า แตะตล้องขล้าพเจล้าในเวลาถวายเครมืที่องบยชาตอนเยด็น
พระเจข้าทรงประทนับใจกนับคทาอธธิษฐานของดาเนนียลจนอนัครเทวทบูตาธธิบดนี กาเบรนียลมาขณะทนีที่เขายนัง
อธธิษฐานอยบูต ดาเนนียลไดข้เหล็นกาเบรนียลกตอนหนข้านนัรนแลข้วตอนตข้นของรนัชกาลเบลชนัสซารร การบตง
บอกวตาพวกทบูตสวรรครบธินถบูกพบตรงนนีร กาเบรนียลถบูกพระเจข้าทรงใชข้ใหข้มาหาดาเนนียล และทบูต
สวรรครองครนร นีกมล็ าหาเขาอยตางรวดเรล็ว (ความหมายทนีที่แฝงอยบูใต นคทาทนีที่แปลวตา อยท่างเรด็ว (เยอนัพ) มนี
ความหมายดข้วยวตาความเหนล็ดเหนสืที่อย ซนที่งเหล็นไดข้ชดนั จากการบธินมาอยตางเรล็ว) เครสือที่ งบบูชาตอนเยล็น

ถบูกถวายตอนบตาย 3 โมง ณ เวลานนัรนเองกาเบรนียลเขข้ามาใกลข้และแตะตข้องดาเนนียลขณะเขากทาลนัง
อธธิษฐานอยบูต
ดนล 9:22-23

ทท่านไดล้ใหล้ความรยล้และกลท่าวแกท่ขล้าพเจล้าวท่า "โอ ดาเนปียล ขล้าพเจล้า

ออกมา ณ บรัดนปีทั้ เพมืที่อจะใหล้ปรัญญาและความเขล้าใจแกท่ทท่าน ขณะทนีที่ดาเนนียลกทาลนังอธธิษฐานอยบูนต ร นัน
พระเจข้าทรงใชข้ทบูตสวรรครกาเบรนียลผบูข้เรธิที่มเปธิดเผยหนนที่งในคทาพยากรณรทมนีที่ นีรายละเอนียดมากทนีที่สรุดและ
ครอบคลรุมมากทนีที่สรุดในพระคนัมภนีรรแกตดาเนนียล นนันที่ คสือ 70 สนัปดาหรของดาเนนียล
23 ในตอนตล้นแหท่งคนาวคิงวอนของทท่านกด็มปีพระบรัญชาออกไป ขล้าพเจล้าจซงมาบอกใหล้ทท่านท
ราบเพราะทท่านเปด็นผยล้ทปีที่ทรงรรักมาก เพราะฉะนรัทั้นจงเขล้าใจพระบรัญชานรันทั้ และพคิจารณานคิมคิตนรันทั้
เมสือที่ ดาเนนียลเรธิที่มคทาอธธิษฐานอนันรข้อนรนของเขา (มนีบนันทนกไวข้ในดาเนนียล 9:4 เปล็นตข้นมา) พระเจข้ากล็
ทรงมนีพระบนัญชาใหข้กาเบรนียลไปหาดาเนนียล เขาจนงมาดข้วยความเรต งรนีบและกลตาววตาดาเนนียลเปล็น
ทนีรที่ นักมาก (ตรงตนัวคสือ เปล็นทนีที่นตาปรารถนายธิงที่ นนัก) โดยพระเจข้า พระเจข้าทรงสนัตยรซสืที่อ ชอบธรรม และ
ทรงเปล็นแบบพระเจข้า พระเจข้าจนงทรงใสตพระทนัยในคทาอธธิษฐานของเขา กาเบรนียลจนงเตรนียมตนัวทนีจที่ ะ
นทาเสนอคทาพยากรณรเรสืที่อง 70 สนัปดาหรแกตดาเนนียลตามทนีที่มรนี ายละเอนียดไวข้ดข้านลตาง
สรรุปยตอของเรสืที่องนนัรนเปล็นดนังตตอไปนนีร เจล็ดสธิบสนัปดาหรของดาเนนียลจะเรธิที่มตข้นในอนาคตอนัน
ใกลข้นร นีและกตอรบูปเปล็นโครงรต างเกนีที่ยวกนับอวสานกาลสทาหรนับเสข้นเวลาของพระเจข้าตนัรงแตตตอนนนัรน
จนถนงการเสดล็จกลนับมาของพระเยซบูครธิสตรเมสืที่อสธิรนยรุคเจล็ดปนี จากเจล็ดสธิบ ‘สนัปดาหร’ นนัรน 69 สนัปดาหร
ไดข้ถบูกททาใหข้สทาเรล็จแลข้วอยตางนตาทนที่ง ขณะนนีรเราอยบูใต น ‘ชตวงขอเวลานอกทางคทาพยากรณร’ นอกจากนนีร
พระเจข้าทรงสามารถรนีสตารรทนาฬธิกาพยากรณรของพระองครเมสืที่อใดกล็ไดข้
‘ชตวงขอเวลานอกทางคทาพยากรณร’ หรสือชตวงพนักคนันที่ เวลาระหวตางสนัปดาหรทนีที่ 69 กนับสนัปดาหร
ทนีที่เจล็ดสธิบคสือ ยรุคครธิสตจนักร เมสือที่ พระครธิสตรเสดล็จกลนับมาในการรนับขนรน ยรุคครธิสตจนักรกล็จะสธิรนสรุดลง
และนาฬธิกาคทาพยากรณรของพระเจข้ากล็จะเดธินตตอสทาหรนับสนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบซนที่งจรธิงๆแลข้วคสือ ยรุคเจล็ดปนี
(ยรุคแหตงความทรุกขรลทาบาก) จะเปล็นประโยชนรยธิงที่ หากเราเขข้าใจวตาคทาพยากรณรเรสืที่องเจล็ดสธิบสนัปดาหร
นนัรนมนีไวข้สทาหรนับประชาชนของดาเนนียล นนันที่ คสือ ชนชาตธิยธิว เพราะวตาครธิสตจนักรมนีลนักษณะเฉพาะเปล็น

คนตตางชาตธิอยบูแต ลข้ว มนันจนงไมตถบูกพบูดถนงตรงนนีร ครธิสตจนักรเปล็น ‘ขข้อลนกลนับ’ ทนีเที่ ปาโลอข้างอธิงถนงใน
หนนังสสือเอเฟซนัส
เราจะสนังเกตเหล็นวตาเจล็ดสธิบสนัปดาหรนร นันถบูกแบตงออกเปล็นสามสตวนยตอยๆ นนันที่ คสือ 7 สนัปดาหร,
62 สนัปดาหร และสนัปดาหรสรุดทข้าย เราจะเหล็นอนีกวตาคทาวตา ‘สนัปดาหร’ นนีที่หมายถนงปนีและไมตไดข้หมายถนง
วนัน นนีที่เปล็นการใชข้อนีกแบบตามปกตธิในภาษาฮนีบรบู 69 สนัปดาหรแรกนนัรนครบสมบบูรณรและสธิรนสรุดแลข้ว
พรข้อมกนับ ‘การตนัดพระเมสสธิยาหรออก’ เมสือที่ มองยข้อนกลนับไป เรากล็ทราบวตานนีที่หมายถนงการตรนงพระ
เยซบูครธิสตรทนีที่กางเขน (นนีที่เปล็นคทาพยากรณรหนนที่งทนีที่นตาทนที่งในพระคนัมภนีรรเดธิมเกนีที่ยวกนับการทนีที่พระเมสสธิยาหร
จะทรงถบูกประหารชนีวธิต ยธิวสต วนใหญตจนถนงวนันนนีรยนังมสืดบอดเกนีที่ยวกนับเรสืที่องนนีรอยบูเต หมสือนเดธิม)
ตลอดทนัรงคทาพยากรณรอนนั นตาทนที่งนนีรมนีรายละเอนียดเกนีที่ยวกนับเหตรุการณรตตางๆสทาหรนับอธิสราเอล
พระเมสสธิยาหร และปฏธิปนักษรพระครธิสตร บางสต วนของมนันถบูกททาใหข้สทาเรล็จเรนียบรข้อยแลข้ว บางสตวน
ของมนันจะเปล็นสธิที่งทนีที่เกธิดขนรนในอนาคต เรสือที่ งนตาทนที่งกล็คสือวตา เหตรุการณรเหลตานนัรนทนีที่ถบูกกลตาวถนงเกนีที่ยวกนับ
สนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบเปล็นเรสือที่ งทนีที่นกน ภาพออกงตายๆในสภาพเหตรุการณรปนัจจรุบนนั ในบางกรณนีทรุกอยตางกล็
ถบูกจนัดเตรนียมไวข้พรข้อมแลข้ว
ดนล 9:24

มปีเจด็ดสคิบสรัปดาหย์กนาหนดไวล้สนาหรรับชนชาตคิของทท่าน และนคร

บรคิสรทธคิธิ์ของทท่าน เพมืที่อใหล้เสรด็จสคิทั้นการละเมคิด ใหล้บาปจบสคินทั้ และใหล้ลบความชรัที่วชล้าเพมืที่อนนาความ
ชอบธรรมนคิรรันดรย์เขล้ามา เพมืที่อประทรับตราทรัทั้งนคิมคิตและคนาพยากรณย์ไวล้ และเพมืที่อจะเจคิมสถาน
บรคิสรทธคิธิ์ทปีที่สรด ในพระคนัมภนีรเร ดธิมมนีสนัปดาหรฮนีบรบูอยบูต 2 แบบ นนันที่ คสือ สนัปดาหรทนีที่เปล็นวนัน และสนัปดาหรทนีที่
เปล็นปนี คนยธิวไมตเพนียงมนีสะบาโตทนีที่เปล็นวนันเทตานนัรน แตตพวกเขายนังมนีสะบาโตทนีที่เปล็นปนีดวข้ ยตามทนีที่พระ
ราชบนัญญนัตธิของโมเสสไดข้กลตาวไวข้ นนันที่ คสือ ปนีสะบาโต เมสืที่อแผตนดธินนนัรนจะตข้องเวข้นเสนียจากการเพาะ
ปลบูกเปล็นเวลาหนนที่งปนี ตรงนนีรเหล็นไดข้ชนัดวตา ‘สนัปดาหร’ กทาลนังหมายถนงปนี ดข้วยเหตรุนร นี เวลาทนัรงหมด 490 ปนี
จะผตานไป (ไมตรวมชตวงขอเวลานอกอะไรเลย)
เราควรหมายเหตรุเพธิที่มเตธิมวตาคนอธิสราเอลไดข้เพธิกเฉยบนัญญนัตธิเรสืที่องปนีสะบาโตเปล็นเวลา 490 ปนี
เพราะเหตรุนร นีพวกเขาจนงถบูกกวาดตข้อนไปเปล็นเชลย พระเจข้าทรงใหข้พวกเขาตกเปล็นเชลยหนนที่งปนี

สทาหรนับแตตละปนีทนีที่พวกเขาไดข้เพธิกเฉยปนีสะบาโต พวกเขาเกนีที่ยวสธิที่งทนีที่พวกเขาไดข้หวตานไปแลข้วจรธิงๆ
(ดบู 2 พงศาวดาร 36:21 และเยเรมนียร 25:11-12) เจล็ดสธิบสนัปดาหรนร นีถบูกกทาหนดไวข้สทาหรนับ “ชนชาตธิ
ของทตานและนครบรธิสรุทธธิธของทตาน” คทาพยากรณรนร นีจงน มนีไวข้สทาหรนับชนชาตธิยธิวและเยรบูซาเลล็ม
ใหข้เราสนังเกตขอบขตายของคทาพยากรณรนร นี (1) มนันมนีไวข้เพสือที่ “ใหข้เสรล็จสธิรนการละเมธิด” เมสือที่ ชตวง
เวลานนีรครบสมบบูรณร ความบาปกล็จะถบูกททาใหข้เสรล็จสธิรน (ตรงตนัวคสือ ถบูกยนับยนัรงไวข้) แนตนอนวตาสต วน
หนนงที่ แลข้วนนันที่ กล็เกธิดขนรนทนีที่กลโกธาและจะบรรลรุจรุดสบูงสรุดของมนันในอาณาจนักรนธิรนนั ดรรนรนัน (2) มนันยนัง
มนีไวข้เพสือที่ “ใหข้บาปจบสธิรน” ดข้วย ทนันทนีทพนีที่ ระเจข้าทรงสถาปนาอาณาจนักรนธิรนนั ดรรของพระองครจะไมตมนี
ความบาปอนีกตตอไป (3) มนันยนังมนีไวข้เพสืที่อ “ลบความชนัวที่ ชข้า” อนีกดข้วย นนันที่ คสือสธิที่งทนีที่พระเยซบูไดข้กระททาทนีที่
กลโกธา (4) เปข้าหมายของคทาพยากรณรนร นีคสือเพสืที่อ “นทาความชอบธรรมนธิรนันดรรเขข้ามา” นนีจที่ ะเรธิที่มตข้น
ในยรุคพนันปนีและดทาเนธินตตอเนสืที่องเรสือที่ ยไปเขข้าในอาณาจนักรนธิรนันดรรนรนัน (5) ดาเนนียลจะตข้อง “ประทนับ
ตราทนัรงนธิมตธิ และคทาพยากรณรไวข้” ดข้วย แมข้วาต นนีที่ไมตชนัดเจนมากนนัก มนันอาจหมายถนงการทนีที่คน
อธิสราเอลมองไมตเหล็นความจรธิงของพระเจข้ามาโดยตลอดเพราะใจทนีที่แขล็งกระดข้างของพวกเขาและ
การปฏธิเสธพระครธิสตรของพวกเขา (6) สรุดทข้ายแลข้วคทาพยากรณรทนีที่ถบูกททาใหข้สทาเรล็จกล็คสือ “เพสืที่อจะเจธิม
สถานบรธิสรุทธธิธทนีที่สรุด” เมสืที่อพระเยซบูครธิสตรเสดล็จกลนับมา พระองครกจล็ ะรนับการเจธิมตนัรงเปล็นกษนัตรธิยแร หตง
แผตนดธินโลก ดข้วยเหตรุนร นีคทาพยากรณรนร นีจนงครอบคลรุมตนัรงแตตสมนัยของดาเนนียลจนกระทนังที่ พระเมสสธิ
ยาหรเสดล็จกลนับมาและสถาปนาอาณาจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนนีร
ดนล 9:25

เพราะฉะนรันทั้ จงทราบและเขล้าใจวท่า นรับตรัทั้งแตท่การทปีที่พระบรัญชานรัทั้น

ออกไปใหล้สรล้างกรรงเยรยซาเลด็มขซทั้นใหมท่ จนถซงสมรัยพระเมสสคิยาหย์ ผยล้เปด็นประมรขกด็เปด็นเวลาเจด็ด
สรัปดาหย์และเปด็นเวลาหกสคิบสองสรัปดาหย์ และถนนจะถยกสรล้างขซทั้นพรล้อมดล้วยกนาแพงเมมือง แตท่ในยรค
ลนาบาก จรุดเรธิที่มตข้นของเสข้นเวลาจนงถบูกกทาหนดแลข้ว คทาพยากรณรนร นีทร นังหมดมนีจดรุ เรธิที่มตข้นตนัรงแตต “การทนีที่
พระบนัญชานนัรนออกไปใหข้สรข้างกรรุงเยรบูซาเลล็มขนรนใหมต” มนีพระบนัญชาตามพระคนัมภนีรรและพระราช
กฤษฎนีกาตามประวนัตธิศาสตรรหลายครนัรงเกนีที่ยวกนับการฟสืร นฟบูพระวธิหารและเยรบูซาเลล็มขนรนใหมต

เอสราไดข้รนับพระบนัญชาใหข้กลนับไปและสรข้างพระวธิหารทนีที่กรรุงเยรบูซาเลล็มขนรนใหมต แตตเขาไมต
ไดข้รนับมอบอทานาจใหข้สรข้างกรรุงนนัรนขนรนใหมต ในสมนัยของเขางานนนัรนถบูกสนังที่ ใหข้ยรุตธิ สรุดทข้ายแลข้วมนีพระ
บนัญชาทนีที่สองใหข้สรข้างพระวธิหารนนัรนใหข้เสรล็จ (ดบู เอสรา 1, 6 และ 7)
อยตางไรกล็ตาม ในรนัชกาลของอารทาเซอรรซนีส ในปนีทนีที่ยนีที่สธิบของเขาในฐานะกษนัตรธิยรแหตง
เปอรรเซนีย มนีพระบนัญชาหนนที่งออกไปเพสือที่ อนรุญาตใหข้เนหะมนียรกลนับไปและเรธิที่มสรข้างกรรุงเยรบูซาเลล็มขนรน
ใหมตไดข้ (ดบู เนหะมนียร 2:1-8) ตามประวนัตธิศาสตรรแลข้วเชสืที่อวตาปนีนร นันคสือ 454 กตอน ค.ศ. นนีที่นตาจะใชตปนีทนีที่
เปล็นจรุดเรธิที่มตข้นของคทาพยากรณรนร นี นนีที่กยล็ นังเปล็นเวลา 83 ปนีหลนังจากดาเนนียลไดข้รนับคทาพยากรณรนร นีอยบูดต นี
ดนังนนัรน ใหข้เราสรข้างเสข้นเวลาหนนที่งขนรนมาโดยอธิงตามปนี 454 กตอน ค.ศ. และเวลาทนีที่มพนี ระ
บนัญชาใหข้สรข้างกรรุงนนัรนขนรนใหมตโดยอารทาเซอรรซนีส เราทราบวตาคทาพยากรณรทรนังหมดนนีรกธินเวลา 490
ปนี เราทราบอนีกวตาพระเมสสธิยาหรจะถบูกตนัดออก (ถบูกฆตาตาย) หลนังจากสนัปดาหรทนีที่ 69 ดข้วยเหตรุนร นี เวลา
ตนัรงแตตพระบนัญชานนัรนจนถนงกลโกธาจนงคธิดเปล็น 483 ปนี (490-7 = 483)
หากเราเรธิที่มตข้นทนีที่ปนี 454 กตอน ค.ศ. และเพธิที่ม 483 ปนีเขข้าไปดข้วย เราจนงไดข้ประมาณปนี ค.ศ. 29
เราทราบจากตนัวบตงชนีรปนีอสืที่นๆวตาพระเยซบูครธิสตรนตาจะประสบูตธิในประมาณปนี 4 กตอน ค.ศ. ตามทนีที่
เหตรุการณรตตางๆระบรุไวข้ในลบูกา 2 และมนัทธธิว 2 (ระบบระบรุยรุคสมนัยในปนัจจรุบนันชข้าไปประมาณอยตาง
นข้อยสนีที่ปนี) นอกจากนนีร เราทราบวตาพระเยซบูครธิสตรทรงเรธิที่มพนันธกธิจบนโลกนนีรของพระองครอยตางเปล็น
ทางการเมสือที่ พระองคร “มนีพระชนมายรุประมาณสามสธิบพรรษา” (ลบูกา 3:23) เรายนังทราบอนีกวตาการ
รนับใชข้บนโลกนนีรของพระองครกธินเวลาประมาณสามปนี ดข้วยเหตรุนร นี พระองครจนงมนีอายรุประมาณ 33 ปนี
ตอนทนีที่พระองครทรงถบูกตรนงกางเขน หากพระครธิสตรทรงประสบูตธิในปนี 4 กตอน ค.ศ. มนันกล็นตาจะเปล็นปนี
ค.ศ. 29 ตอนทนีที่พระองครทรงถบูกตรนงกางเขน ปนี ค.ศ. 29 ลบออก 483 ปนีกจล็ ะพาเรายข้อนกลนับไปทนีที่ปนี
454 กตอน ค.ศ.
คทาพยากรณรนร นีกลตาวชนัดเจนวตาในชตวงเจล็ดสนัปดาหรแรก ถนนสายหลนักของกรรุงเยรบูซาเลล็มจะ
ถบูกสรข้างขนรนใหมต แมข้กระทนังที่ ในชตวงยรุคลทาบาก แนตนอนวตาหนนังสสือเนหะมนียรใหข้รายละเอนียดเกนีที่ยวกนับ

ความยากลทาบากทนีที่เกธิดขนรนในชตวงปนีแรกๆของการสรข้างกรรุงเยรบูซาเลล็มขนรนใหมต พระบนัญชานนีรระบรุ
ชนัดเจนใหข้สรข้างกรรุงเยรบูซาเลล็มขนรนใหมต (ซนที่งตตางจากพระบนัญชาใหข้สรข้างพระวธิหารขนรนใหมต)
ดนล 9:26

หลรังจากหกสคิบสองสรัปดาหย์แลล้ว พระเมสสคิยาหย์กด็จะถยกตรัดออก แตท่

มคิใชท่เพมืที่อตรัวทท่านเอง และประชาชนของประมรขผยล้หนซงที่ ทปีที่จะมานรัทั้นจะทนาลายกรรงและสถานบรคิสรทธคิธิ์
เสปีย ทปีที่สรดปลายของมรันจะมาถซงดล้วยนนทั้าทท่วม และจนสงครามสคินทั้ สร ดลงกด็มปีการรกรล้างกนาหนดไวล้
หลนังจาก 69 สนัปดาหรนร นันพระเมสสธิยาหรจะถบูกตนัดออก นนันที่ คสือ ถบูกประหารชนีวตธิ แตตไมตใชตเพสืที่อ
พระองครเอง นนีที่เปล็นคทาพยากรณรหนนงที่ ทนีที่วาต พระเมสสธิยาหรจะทรงสธิรนพระชนมรเพสือที่ ผบูข้อสืที่น ไมตใชตเพราะ
ความผธิดทนีพที่ ระองครไดข้กระททาเลย นนีจที่ นงสสืที่อชนัดเจนถนงการสธิรนพระชนมรแทนของพระครธิสตร
พอถนงจรุดนนีรในขข้อความ คทาพยากรณรนร นีกกล็ ระโดดขข้ามไปยนังสนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบเลย ขณะนนีรเรา
กทาลนังอาศนัยอยบูใต น ‘ชตวงขอเวลานอก’ ทางคทาพยากรณรหรสือชตวงพนักระหวตางสนัปดาหรทนีที่ 69 กนับ
สนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบของดาเนนียล “ประมรุขผบูข้หนนที่งทนีที่จะมานนัรน” นตาจะหมายถนงการมาของปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตร ประชาชนพรข้อมกนับ ‘ประมรุข’ ผบูข้นร นีจะททาลายกรรุงนนัรน (เยรบูซาเลล็ม) เราทราบจากขข้อพระ
คนัมภนีรรทนีที่เปล็นคทาพยากรณรตอนอสืนที่ ๆอนีกวตาในชตวงยรุคเจล็ดปนีนร นัน ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะหนันมาเลตนงาน
พวกยธิวและสรุดทข้ายแลข้วจะททาลายกรรุงนนัรนและพระวธิหารทนีที่ถบูกสรข้างขนรนใหมต (ดบู ดาเนนียล 9:27, ลบูกา
21:24, 2 เธสะโลนธิกา 2:8-11, วธิวรณร 12:13)
“ทนีที่สรุดปลายของมนันจะมาถนงดข้วยนทราทตวม” เราควรหมายเหตรุไวข้วาต ในวธิวรณร 12:15 (ซนที่งพบูด
ถนงคนอธิสราเอลในชตวงยรุคเจล็ดปนี) งบูใหญตตนัวนนัรน (ซาตาน) พตน “นทราทตวม” ใสต หญธิงนนัรน (อธิสราเอล)
สมนัยสรุดทข้ายของอธิสราเอลในชตวงยรุคเจล็ดปนีเหล็นไดข้ชนัดวตาจะเกนีที่ยวขข้องกนับการทนีที่พญามารสต งนทราทตวม
บางอยตางมาตตอสบูข้คนอธิสราเอลทนีที่เหลสือซนที่งถบูกรนังควาน และ “จนสงครามสธิรนสรุดลงกล็มกนี ารรกรข้าง
กทาหนดไวข้” เราทราบจากคทาพยากรณรอสืที่นๆวตาในวนันทข้ายๆของยรุคเจล็ดปนีจะเกธิดสงครามโลกครนัรง
ใหญตขร นน โดยมนีศบูนยรกลางอยบูใต นอธิสราเอล ซนงที่ ลงเอยเปล็นสงครามอารมาเกดโดน (ดบู วธิวรณร 14:1420, 19:11-21 และอธิสยาหร 63:1-6)

ดนล 9:27

ทท่านจะยมืนยรันพรันธสรัญญากรับคนเปด็นอรันมากอยยหท่ นซที่งสรัปดาหย์ และ

ในระหวท่างกลางสรัปดาหย์นรัทั้นทท่านจะกระทนาใหล้การถวายสรัตวบยชา และเครมืที่องบยชาอมืที่นๆหยรดไป และ
เพราะเหตรมปีความสะอคิดสะเอปียนแพรท่กระจายไปทรัที่ว ทท่านจะกระทนาใหล้มรันรล้างเปลท่าจนสนาเรด็จเสรด็จ
สคินทั้ และสคิงที่ ทปีที่กนาหนดไวล้จะถยกเทลงเหนมือผยล้ทปีที่รล้างเปลท่านรัทั้น " ทว่านในทนีนที่ ร นีคสือ ประมรุขผบูข้นร นันในขข้อ 26
นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร มนันบตงบอกวตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะททา ‘สนธธิสนัญญาสนันตธิภาพ’ ฉบนับ
หนนงที่ กนับคนมากมายเปล็นเวลาหนนที่งสนัปดาหร (เจล็ดปนี) บรธิบทตรงนนีรเหล็นไดข้ชนัดวตาเกนีที่ยวขข้องกนับ
ตะวนันออกกลาง เราทราบจากดาเนนียล 8:25 วตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรนตาจะนทาเสนอตนัวเองบนหนัวขข้อ
‘สนันตธิภาพ’ ตลอดยรุคสมนัยปนัจจรุบนัน มนีความขนัดแยข้งและสงครามระหวตางพวกยธิวและคนอาหรนับมา
โดยตลอด มนี ‘การเจรจาวตาดข้วยสนันตธิภาพ’ และ ‘ขข้อตกลงสนันตธิภาพ’ อยตางไมตรจบูข้ บ กระนนัรนกล็ไมตเกธิด
สนันตธิภาพ เหล็นไดข้ชดนั วตา ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะปรากฏกายขนรนและประกาศวตาเขาจะนทาสนันตธิภาพมา
สบูตภมบู ภธิ าคนนัรน เปล็นเวลาอยตางนข้อยเจล็ดปนี
อยตางไรกล็ตาม “ในระหวตางกลางสนัปดาหรนร นัน” เหตรุการณรใหญตๆจะเกธิดขนรน ตรงนนีรเรามาถนง
ตอนกลางทนีโที่ ดตงดนังของสนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบแลข้ว นนันที่ คสือ กลางยรุคเจล็ดปนี เมสือที่ ถนงตอนนนัรน เหล็นไดข้ชดนั วตา
ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะหนันมาเลตนงานพวกยธิว และระงนับการนมนัสการในพระวธิหารทนีที่ถบูกฟสืร นฟบูขร นน
ใหมตของพวกเขา นอกจากนนีร “เพราะเหตรุมนีความสะอธิดสะเอนียนแพรต กระจายไปทนัวที่ ทตานจะกระททา
ใหข้มนนั รข้างเปลตาจนสทาเรล็จเสรล็จสธิรน” เราทราบจาก 2 เธสะโลนธิกา 2:3-4 วตาในชตวงยรุคเจล็ดปนี ปฏธิปนักษร
พระครธิสตรจะเขข้าไปในพระวธิหารของพวกยธิวทนีที่ถบูกสรข้างขนรนใหมตและประกาศใหข้ชาวโลกรบูข้วาต จรธิงๆ
แลข้วเขาคสือพระเจข้า เราทราบจากวธิวรณร 13:14-15 อนีกวตาผบูข้พยากรณรเทล็จผบูข้นร นันจะททารบูปจทาลองของ
‘สนัตวรรข้าย’ ขนรนมาในชตวงยรุคเจล็ดปนีและสนังที่ ใหข้มนรุษยรทรุกผบูข้กราบไหวข้มนัน อาจเปล็นไดข้วาต ซาตานตนัรงรบูป
จทาลองนนีรขร นน ในสถานบรธิสรุทธธิธของพวกยธิว เรสืที่องหมธิที่นประมาทอยตางรข้ายกาจกล็คสือวตา ซาตานในตนัว
ตนของปฏธิปนักษรพระครธิสตรหรสือรบูปจทาลองทนีเที่ ปล็นรบูปเคารพของเขาจะอยบูใต นพระวธิหารของพระเจข้าทนีที่
ถบูกสรข้างขนรนใหมต โดยตนัรงตนัวมนันเองเปล็นพระเจข้า นนีที่นตาจะใชตสที่ งธิ ทนีที่ถบูกเรนียกตรงนนีรวาต “ความ
สะอธิดสะเอนียนแพรต กระจายไปทนัวที่ ”

จากขข้อพระคนัมภนีรตร อนอสืที่นๆ (ดาเนนียล 7:25, 9:27, 12:7, วธิวรณร 11:2, 13:5) เราทราบวตา
อทานาจเตล็มเปนียที่ มและการครอบครองแผตนดธินโลกของปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะมนีขร นนในชตวงสามปนีครนงที่
หลนังของยรุคเจล็ดปนี ความนตาสะอธิดสะเอนียนของการปกครองของปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะดทาเนธินตตอไป
“จนสทาเรล็จเสรล็จสธิรน” นนีคที่ สือเวลาทนีที่ถบูกกทาหนดไวข้ นนันที่ คสือ การสธิรนสรุดของสนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบ ณ เวลานนีร
เอง “สธิที่งทนีกที่ าท หนดไวข้จะถบูกเทลงเหนสือผบูข้ทนีที่รข้างเปลตานนัรน” คทาฮนีบรบูทแนีที่ ปลวตา รล้างเปลท่า (ชาเมม) มนีความ
หมายตรงตนัววตา ‘ผบูข้ทนีที่ททาใหข้รข้างเปลตา’ กลตาวอนีกนนัยหนนที่ง เมสืที่อถนงเวลานนัรน สธิที่งทนีถที่ บูกกทาหนดไวข้ลตวงหนข้า
แลข้วจะถบูกเทลงเหนสือผบูข้ทนีที่ททาใหข้รข้างเปลตานนัรน นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร ดบู วธิวรณร 19:19-20
สรรุปกล็คอสื สนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบของดาเนนียลเรธิที่มตข้นดข้วยการรนับขนรนและการเอาครธิสตจนักรคน
ตตางชาตธิออกไป นาฬธิกาแหตงคทาพยากรณรของพระเจข้ากล็จะเรธิที่มเดธินอนีกครนัรง ตอนแรกปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตรททา ‘สนธธิสนัญญาสนันตธิภาพ’ ฉบนับหนนงที่ ระหวตางอธิสราเอลกนับประเทศเพสืที่อนบข้านของพวกเขาทนีที่
เปล็นคนอาหรนับ อยตางไรกล็ตาม คนแหตงการบาปนนัรนจะยกเลธิกสนธธิสนัญญานนัรนและหนันมาเลตนงาน
พวกยธิว ในชตวงกลางนนีรเอง ซาตานจะมอบอทานาจตนัวเองใหข้เปล็นผบูข้ครองแผตนดธินโลกและจะ
สถาปนาตนัวเองเปล็นพระเจข้าในพระวธิหารของพวกยธิวทนีที่ถบูกสรข้างขนรนใหมตในกรรุงเยรบูซาเลล็ม ในวนัน
หลนังๆของยรุคเจล็ดปนี สงครามอารมาเกดโดนจะเกธิดขนรนเมสือที่ ซาตานยาตรากองทนัพตตางๆของโลกมา
ตตอสบูข้อธิสราเอล ในวนันนนัรน พระเยซบูครธิสตรจะทรงเขข้าแทรกแซงโดยตรง และททาลายปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตรและระบบของซาตาน จากขข้อ 24 เราทราบวตาเมสืที่อนนัรนองครพระผบูข้เปล็นเจข้าของเราจะทรง
สถาปนา “ความชอบธรรมนธิรนันดรร” นนันที่ คสือ อาณาจนักรของพระเจข้า
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 10: แมผู้วว่าดาเนนียล 10 ไมว่มนีคคาพยากรณณ์ใหญว่ๆ แตว่มนันเปนิดเผยราย
ละเอนียดอนันนว่าทขที่งเกนีที่ยวกนับการสมผู้รบทนีที่เกนิดขขนนื้ ในโลกวนิญญาณ ปกตนิแลผู้วเราไมว่รเมผู้ รสืที่องรมรผู้ าวเลยเกนีที่ยว
กนับการสมผู้รบเหลว่านนีนื้ พอถขงตอนนนีดนื้ าเนนียลกป็เปป็นชายสมงอายสุแลผู้ว พวกยนิวทนีที่ตกเปป็นเชลยบางสว่วนไดผู้
รนับอนสุญาตใหผู้กลนับไปไดผู้แลผู้ว ตรงนนีนื้ดาเนนียลอธนิษฐานดผู้วยการกลนับใจใหมว่อกนี ครนังนื้ เหตสุผลอาจ
เกนีที่ยวขผู้องกนับความยสุงว่ ยากตว่างๆทนีที่เกนิดขขนนื้ กนับประชาชนของเขาทนีที่กลนับไปยนังแผว่นดนินนนันนื้ บทนนีแนื้ บว่ง

ไดผู้เปป็นสองสว่วน (1) นนิมนิตของดาเนนียลใกลผู้แมว่นคนื้าฮนิเดเคลในขผู้อ 1-9 และ (2) ดาเนนียลหวนังวว่าจะไดผู้
รนับการเปนิดเผยเกนีที่ยวกนับเหตสุการณณ์ตว่างๆทนีที่จะเกนิดขขนื้นในอนาคตในขผู้อ 10-21
ดนล 10:1-3

ในปปีทปีที่สามแหท่งรรัชกาลไซรรัสกษรัตรคิยย์แหท่งประเทศเปอรย์เซปีย มปีอยยสท่ คิที่ง

หนซที่งทรงสนาแดงแกท่ดาเนปียล ผยไล้ ดล้ชมืที่อวท่าเบลเทชรัสซารย์ และสคิงที่ นรัทั้นกด็จรคิง แตท่เวลาทปีที่กนาหนดไวล้กด็อปีก
นาน ทท่านเขล้าใจสคิที่งนรัทั้นและมปีความเขล้าใจในนคิมคิตนรัทั้น ขณะนนัรนเปล็นเวลาสองปนีหลนังจากไซรนัสไดข้มนี
พระราชโองการใหข้พวกยธิวกลนับไปยนังดธินแดนของตนและสรข้างพระวธิหารขนร นใหมต ดบู เอสรา 1:1
พอถนงจรุดนนีรดาเนนียลกล็เปล็นชายชราแลข้ว โดยอาจมนีอายรุเกข้าสธิบปนี ดาเนนียลเขนียนถนงตนัวเองโดยใชข้คทา
สรรพนามบรุรรุษทนีที่สาม ในปนีทนีที่สามแหตงรนัชกาลไซรนัส สนิที่งหนขงที่ ไดข้ถบูกเปธิดเผยแกตดาเนนียล คทาทนีที่แปล
เชตนนนัรน (ดาบารณ์) เปล็นคทาฮนีบรบูทมนีที่ นีความหมายวตา คคา ปกตธิมนันถบูกแปลเปล็น ‘เรสือที่ งราว’ โดยมนีความ
หมายวตา ‘การเอตยปากพบูด’ ‘สรุนทรพจนร’ หรสือ ‘การกลตาว’ ดาเนนียลรบูวข้ าต สธิที่งทนีไที่ ดข้ถบูกเปธิดเผยแกตเขา
แลข้วนนัรนเปล็นความจรธิง เขายนังรบูดข้ ข้วยวตามนันจะสทาเรล็จจรธิงในอนาคต พระเจข้ายนังประทานความเขข้าใจ
เกนีที่ยวกนับคทาพยากรณรซนที่งกทาลนังจะถบูกเปธิดเผยใหข้แกตดาเนนียลอนีกดข้วย
2 ในคราวนรัทั้น ขล้าพเจล้าดาเนปียลเปด็นทรกขย์อยยสท่ ามสรัปดาหย์ ในการเขข้าใจคทาพยากรณรนร นัน ดา
เนนียลเปล็นทรุกขรโศกเศรข้าถนงสามสนัปดาหรเตล็มๆ เหล็นไดข้ชนัดวตาเขาเขข้าใจความหมายทนีที่สสืที่อออกมาของคทา
พยากรณรเกนีที่ยวกนับเยรบูซาเลล็มและอธิสราเอล การพธิพากษาเพธิที่มเตธิมกทาลนังจะมา
3 ขล้าพเจล้าไมท่ไดล้รรับประทานอาหารอรท่อย เนมืทั้อหรมือนนทั้าองรท่นกด็มคิไดล้เขล้าปากขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้า
ไมท่ไดล้ชโลมนนทั้ามรันตรัวเลยตลอดสามสรัปดาหย์ จากนนัรนดาเนนียลเลตายข้อนใหข้ฟนังวตาเขาอธธิษฐานอด
อาหารเปล็นเวลาสามสนัปดาหร ในการเขข้าใจนธิมธิตและคทาพยากรณรซงนที่ กทาลนังจะถบูกเปธิดเผยนนีร ดาเนนียล
ไมตเพนียงเปล็นทรุกขรโศกเทตานนัรน แตตเขายนังอดอาหารเปล็นเวลาสามสนัปดาหรดข้วย นนีที่เปล็นภาพประกอบ
ฝตายวธิญญาณทนีที่แสดงถนงการอดอาหารเพนียงบางสต วน ดาเนนียลไมตไดข้ละเวข้นจากการรนับประทาน
อาหารตลอดสามสนัปดาหรนร นัน อยตางไรกล็ตาม เขากล็ไมตไดข้รบนั ประทานอาหารอรต อย นนันที่ คสือ ไมตรนับ
ประทานเนสืรอสนัตวรหรสือเครสือที่ งดสืมที่ ทนีที่มรนี สหวาน เขารนับประทานแตตขนมปนังและนทราหรสืออะไร
ประมาณนนัรน เขาไมต ‘ททาใหข้ตนัวเองสดชสืที่น’ อนีกดข้วยโดยการชโลมนทรามนันตนัว ความหมายกล็คอสื วตา ดา

เนนียลไมตใชข้นร ทาหอม โคโลจนร หรสือแมข้แตตสบบูตในชตวงเวลาดนังกลตาว เขาขตมตนัวเองตตอพระพนักตรร
พระเจข้าอยตางแทข้จรธิง แมข้มไธิ ดข้ถบูกระบรุไวข้อยตางชนัดเจน แตตดาเนนียล 10:12 กล็บตงบอกเหตรุผลสทาหรนับ
สามสนัปดาหรนร นัน ดาเนนียลไดข้อดอาหารตตอพระพนักตรรพระเจข้ามาตลอดชตวงเวลานนัรนเพสืที่อทนีที่จะเขข้าใจ
นธิมธิตทนีที่ไดข้ประทานแกตเขา มนันเปล็นเวลาสามสนัปดาหรกตอนทนีที่ทบูตสวรรครองครหนนงที่ มาถนงเพสือที่ ใหข้ความ
เขข้าใจแกตเขาตามทนีที่เขาขอ
ดนล 10:4-7

เมมืที่อวรันทปีที่ยสปีที่ คิบสปีเที่ ดมือนตล้นขล้าพเจล้าอยยท่ทปีที่ฝงรัที่ แมท่นนทั้าใหญท่ คมือแมท่นนทั้าไท

กรคิส นนักอธธิบายพระคนัมภนีรรบางทตานมองวตาเดสือนตข้นทนีที่วาต นนีรหมายถนงเดสือนนธิสานของคนฮนีบรบู (เดสือน
แรกของปนีฮบนี รบู) ทตานอสืที่นๆกล็มองวตานนีที่เปล็นเดสือนแรกของปนีทนีที่สามของรนัชกาลไซรนัส ไมตวาต กรณนีใด ดา
เนนียลกล็อธธิษฐานและอดอาหารอยตางตตอเนสืที่องในวนันทนีที่ยสนีที่ ธิบสนีที่ของเดสือนนนัรน พวกยธิวทนีที่ตกเปล็นเชลยมนัก
รวมตนัวกนันใกลข้แมตนร ทาสายหนนที่งเพสือที่ อธธิษฐาน อาจเพสือที่ ททาพธิธนีชทาระตนัวดข้วยเพราะแมตนร ทามนีนร ทามาก แมต
นทราฮธิดเดเคลถบูกมองโดยนนักอธธิบายพระคนัมภนีรรสตวนใหญตวาต เปล็นอนีกชสืที่อของแมตนร ทาไทกรธิส ซนที่งไหล
ผตานใจกลางของบาบธิโลเนนียสมนัยโบราณ
5 ขล้าพเจล้าแหงนขซทั้นมอง ดยเถคิด มปีชายคนหนซที่งสวมเสมือทั้ ผล้าปท่าน มปีทองคนาเนมืทั้อดปีเมมืองอรฟาส
คาดเอวไวล้ ขณะยนังอธธิษฐานอยบูนต ร นัน ‘ชายคนหนนที่ง’ กล็ปรากฏกายตตอดาเนนียล เหล็นไดข้ชนัดในทนันทนีวาต
‘ชาย’ คนนนีรเปล็นผบูข้สสืที่อสารทนีที่มาจากสวรรคร แมข้วาต คทาบรรยายลนักษณะของเขาคลข้ายคลนงกนับของพระ
เยซบูครธิสตรในวธิวรณร 1 กล็ตาม แตตเหตรุการณรตตางๆในบทนนีรกบล็ ตงชนีรวาต บรุคคลผบูข้นร นีเปล็นทบูตสวรรครองครหนนงที่
(เขาตข้องการความชตวยเหลสือในการสบูข้รบกนับการตตอตข้านของซาตาน พวกปนีศาจจะหวาดกลนัวตนัวสนันที่
เมสือที่ ไดข้ยธินพระนามพระเยซบูมากกวตา) ทบูตสวรรครผบูข้นร นีถบูกบรรยายวตาสวมเสสืรอผข้าปตาน ซนที่งสสืที่อวตาเปล็นสนี
ขาวบรธิสรุทธธิธ เครสือที่ งประดนับชรุดของเขาคสือ สายคาดเอวหรสือเขล็มขนัดทนีที่ททาดข้วยทองคทาเนสืร อดนีมากๆ อรุ
ฟาสเปล็นสถานทนีที่สมนัยโบราณซนที่งขนรนชสือที่ ในเรสืที่องทองคทาบรธิสรุทธธิธ สายคาดเอวของทบูตสวรรครองครนร นีจงน
ถบูกเปรนียบเทนียบวตาเปล็นเหมสือนกนับทองคทาทนีที่ขร นนชสืที่อนนัรน

6 รท่างกายของทท่านดรัที่งพลอยเขปียว และหนล้าของทท่านกด็เหมมือนฟล้าแลบ ดวงตาของทท่านกด็
เหมมือนกรับคบเปลวเพลคิง แขนและเทล้าเปด็นเงางามเหมมือนกรับทองสรัมฤทธคิธิ์ขรัด และเสปียงถล้อยคนาของ
ทท่านเหมมือนเสปียงมวลชน
คทาทนีแที่ ปลวตา พลอยเขปียว (ทารชนิยณ์ช) มนีความหมายตรงตนัววตา ‘ทารชธิช’ โดยนตาจะหมายถนง
เมสืองแถบเมดธิเตอรรเรเนนียนสมนัยโบราณตามชสืที่อนนัรน เหล็นไดข้ชนัดวตา พลอยเนสืรอดนีชนธิดหนนงที่ หาไดข้จาก
เมสืองทารชธิช พลอยเขนียวจนงถบูกบรรยายวตาเปล็นพลอยทนีที่มนีสนีเขนียว หธินโมราสนีเหลสือง หรสือพลอยทนีที่มนีสนี
เหลสืองชนธิดอสืที่น รต างกายของทบูตสวรรครผบูข้นร นีจงน ถบูกเปรนียบวตาเปล็นเหมสือนกนับพลอยนนีร ใบหนข้าของเขามนี
ความสวตางจข้าของฟข้าแลบและดวงตาของเขาลรุกเปล็นเพลธิงยามจข้องมา แขนและเทข้าของเขามนีความ
สวตางสรุกใสของทองเหลสืองขนัด นนันที่ คสือ สวตางและสรุกใส เสนียงของเขาเหมสือนเสนียงกนกกข้องของคลสืนที่
ทนีที่ซนัดสาดหรสืออาจของนทราตกขนาดใหญต แมข้วาต คทาบรรยายนนีรใกลข้เคนียงมากกนับของพระครธิสตร แตต
บรธิบททนีที่ตามมากล็จะบตงชนีรวาต ผบูข้สสืที่อสารคนนนีรเปล็นเพนียงทบูตสวรรครองครหนนที่ง กระนนัรน ใหข้เราหมายเหตรุวาต
ทบูตสวรรครผบูข้นร นีมนีอทานาจมากขนาดไหน
7 และขล้าพเจล้าดาเนปียลเหด็นนคิมคิตนรัทั้นแตท่ผเล้ย ดปียว คนทปีที่อยยท่กบรั ขล้าพเจล้ามคิไดล้เหด็นนคิมคิตนรัทั้น แตท่เขา
ตรัวสรันที่ มากจซงวคิที่งไปซท่อนเสปีย คลข้ายกนับเหตรุการณรตอนทนีที่เปาโลเดธินทางไปยนังเมสืองดามนัสกนัสหลายปนี
ตตอมา ดาเนนียลเหล็นนธิมตธิ หนนที่งจากพระเจข้า อยตางไรกล็ตาม เพสือที่ นๆของเขาไมตไดข้เหล็น พวกเขากลนับ
หวาดกลนัวยธิงที่ นนักและหนนีไปหาทนีที่ปลอดภนัย เชตนเดนียวกนับทนีที่เปล็นในพระคนัมภนีรรตลอดทนัรงเลตม การเผชธิญ
หนข้ากนับทบูตสวรรครองครหนนงที่ จากพระเจข้าเปล็นประสบการณรทนีที่นตาสะพรนงกลนัวจรธิงๆ
ดนล 10:8-9

แลล้วขล้าพเจล้าอยยท่แตท่ลนาพรัง และขล้าพเจล้าไดล้เหด็นนคิมคิตใหญท่ยคิที่งนปีทั้

ขล้าพเจล้ากด็สคิทั้นเรปีที่ยวสคินทั้ แรง หนล้าตาสร กใสของขล้าพเจล้ากด็เปลปีที่ยนเปด็นหนล้าซปีด ขล้าพเจล้าหมดแรง ดาเนนีย
ลถบูกทธิรงใหข้อยบูคต นเดนียวตตอหนข้าทบูตสวรรครของพระเจข้าทนีที่มนีฤทธธิธมากองครหนนงที่ และเหล็นนธิมธิตทนีที่จะมานนีร
คนเดนียว ขณะทนีที่เขาอยบูทต นีที่นนนัที่ ตามลทาพนังนนัรน เขากล็หมดเรนีที่ยวหมดแรงจรธิงๆ นอกจากนนีร หนข้าตาสรุกใส
ของเขา (นนันที่ คสือ กทาลนังวนังชา) กล็เหสือดหายไปจนกลายเปล็นความซนีดเซนียวเหมสือนคนตาย

9 แลล้วขล้าพเจล้าจซงไดล้ยคินเสปียงถล้อยคนาของทท่าน และเมมืที่อขล้าพเจล้าไดล้ยคินเสปียงถล้อยคนานรัทั้น
ขล้าพเจล้ากด็ซบหนล้าลงสลบอยยท่ หนล้าของขล้าพเจล้าฟรบกรับดคิน เมสืที่อดาเนนียลไดข้ยธินทบูตสวรรครนร นันเรธิที่มพบูด
เขากล็ถบูกชนักนทาใหข้เขข้าสบูตการหลนับสนธิทและลข้มหนข้าควทที่าซบลงกนับดธิน
ดนล 10:10-11

และดยเถคิด มปีมมือมาแตะตล้องขล้าพเจล้า พยรงใหล้ขล้าพเจล้ายรันตรัวดล้วย

ฝท่ามมือและเขท่า เมสืที่อทบูตสวรรครองครนร นันเรธิที่มตข้นทนีที่จะพบูด มสือของเขากล็แตะตข้องดาเนนียลและพยรุงเขาขนรน
ใหข้ยนนั ตนัวบนมสือและเขตาของเขา
11 ทท่านกลท่าวแกท่ขาล้ พเจล้าวท่า "โอ ดาเนปียล บรรรษผยล้เปด็นทปีที่รรักอยท่างยคิที่ง จงเขล้าใจถล้อยคนาทปีที่เราพยด
กรับทท่าน และยมืนตรง เพราะบรัดนปีทั้ขาล้ พเจล้าไดล้รรับใชล้ใหล้มาหาทท่าน" ขณะทปีที่ทท่านกลท่าวคนานปีทั้แกท่ขาล้ พเจล้า
ขล้าพเจล้ากด็ยมืนสรัที่นสะทล้านอยยท่ แมข้วาต รบูปลนักษณรจะดบูนตาสะพรนงกลนัว แตตทบูตสวรรครผบูข้นร นีกพล็ บูดอยตางใจดนีกบนั
ดาเนนียล เขาเรนียกดาเนนียลวตาเปล็นบรุรรุษผบูข้เปล็นทนีที่รนักอยตางยธิงที่ (โดยพระเจข้า) เขาจนงสนังที่ ดาเนนียลใหข้ลรุกขนรน
ยสืน ทบูตสวรรครผบูข้นร นีไดข้ถบูกใชข้มาหาดาเนนียลโดยพระเจข้า ดาเนนียลจนงยสืนตนัวสนันที่ ตตอหนข้าเขา
มนีความคลข้ายคลนงกนันหลายประการระหวตางเหตรุการณรตอนนนีรกบนั อนันของอธิสยาหรในอธิสยาหร
6:5 เมสืที่อมนรุษยรเดธินดธินธรรมดาๆซนที่งแมข้ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าอยตางอธิสยาหรหรสือดาเนนียลเผชธิญ
หนข้ากนับความบรธิสรุทธธิธของพระเจข้า แมข้กระทนังที่ ในรบูปของทบูตสวรรครองครหนนที่งกล็ตาม พวกเขากล็ตกใจ
กลนัว ความบรธิสรุทธธิธยธิงที่ นนักของพระเจข้ากตอใหข้เกธิดความยทาเกรงองครพระผบูข้เปล็นเจข้า
ดนล 10:12-14

แลล้วทท่านพยดกรับขล้าพเจล้าวท่า "ดาเนปียลเออ๋ย อยท่ากลรัวเลย เพราะตรัทั้งแตท่

วรันแรกทปีที่ทท่านไดล้ตรัทั้งใจจะเขล้าใจและถท่อมลงตท่อพระพรักตรย์พระเจล้าของทท่านนรัทั้น พระเจล้าทรงฟรัง
ถล้อยคนาของทท่าน และขล้าพเจล้ามาดล้วยเรมืที่องถล้อยคนาของทท่าน ทบูตสวรรครผบูข้นร นีแจข้งใหข้ดาเนนียลทราบวตา
ตนัรงแตตวนันแรกทนีที่เขาไดข้อธธิษฐานและอดอาหาร นนันที่ คสือ เมสืที่อสามสนัปดาหรกตอนหนข้านนัรน พระเจข้าไดข้ทรง
เหล็นและสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา ทนันทนีทนีที่ดาเนนียล ‘ถตอมตนัว’ ลงตตอพระพนักตรรพระเจข้า พระเจข้ากล็
ทรงตระหนนักและสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา แทข้จรธิงแลข้วพระเจข้าทรงใชข้ทบูตสวรรครผบูข้นร นี มาชตวย
เหลสือดาเนนียล (เราจทาไดข้วาต ดาเนนียลเรธิที่มอดอาหารและอธธิษฐานเมสืที่อสามสนัปดาหรกตอนหนข้านนัรน) นนีที่สสืที่อ
ชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงใสต พระทนัยเปล็นพธิเศษเมสืที่อประชาชนของพระองครตรนังใจทนีที่จะอดอาหาร (ตนีสอน

ตนัวเอง) และอธธิษฐาน นนีที่สสืที่อถนงความรข้อนรนและการมนีจรุดประสงครทนีที่จรธิงจนังในการอธธิษฐาน เชตน
เดนียวกนับทนีที่มนันเกธิดขนรนเปล็นปกตธิเมสืที่อทบูตสวรรครองครหนนงที่ ปรากฏตนัว ซนที่งททาใหข้คนเหลตานนัรนทนีที่อยบูทต นีที่นนันที่
หวาดกลนัว ทบูตสวรรครผบูข้นร นีจงน สนังที่ ดาเนนียลวตา “อยตากลนัวเลย”
13 จล้าวผยพล้ คิทรักษย์ราชอาณาจรักรเปอรย์เซปียไดล้ขรัดขวางขล้าพเจล้าไวล้ถซงยปีที่สคิบเอด็ดวรัน แตท่ด ยเถคิด มปีคา
เอลจล้าวผยล้พทคิ รักษย์ชรัทั้นหรัวหนล้าผยล้หนซที่งมาชท่วยขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจซงยรังอยยท่ทปีที่นรัที่นกรับกษรัตรคิยทย์ รัทั้งหลายของ
เปอรย์เซปีย ใหข้เราสนังเกตวตาทบูตสวรรครองครนร นีใชข้เวลายนีที่สธิบเอล็ดวนันกวตาทนีจที่ ะมาถนงดาเนนียล เขาถบูกขนัด
ขวางโดยเจข้าผบูข้พธิทนักษรราชอาณาจนักรเปอรรเซนีย นนีจที่ นงเผยใหข้เหล็นถนงการตตอสบูข้ฝตายวธิญญาณทนีที่เกธิดขนรนใน
ฟข้าสวรรคร ทบูตสวรรครทนีที่ถบูกบรรยายถนงนนีรจงน เหล็นไดข้ชนัดวตาเปล็นผบูข้แทนทนีทที่ รงพลนังคนหนนที่งจากพระเจข้า
‘เจข้าผบูข้พธิทนักษรราชอาณาจนักรเปอรรเซนีย’ นตาจะหมายถนงทบูตตทาแหนตงสบูงของซาตานทนีที่ขดนั ขวางทบูต
สวรรครของพระเจข้าองครนร นีไมตใหข้มาถนงดาเนนียลไดข้ นนีสที่ สืที่อวตาทบูตสวรรครทนีที่ลมข้ ลงตนนนีรไดข้รนับมอบอทานาจ
จากพญามารเองใหข้ปกครองราชอาณาจนักรเปอรรเซนีย
นนีที่เปล็นภาพประกอบหนนที่งของเอเฟซนัส 6:12 ทนีที่เราอตานถนงความชนัวที่ รข้ายฝตายวธิญญาณในสถาน
ฟข้าอากาศ ตรงตนัวคสือ ‘บรรดาวธิญญาณอนันชนัวที่ ในสถานฟข้าอากาศ’ เหล็นไดข้ชนัดวตาซาตานมนีจนักรวรรดธิทนีที่
เปล็นระเบนียบและมนีวธินยนั อยตางสบูงซนที่งรวมถนงการมอบหมายงานตามการแบตงเปล็นสต วนๆทางการเมสือง
ของโลกนนีรดวข้ ย เหล็นไดข้ชนัดวตาพวกเขามนีอทานาจฝตายวธิญญาณ ในกรณนีนร นีพวกเขาฉรุดรนัรงทบูตสวรรครองคร
หนนงที่ ของพระเจข้าเปล็นเวลาสามสนัปดาหร ใหข้เราสนังเกตดข้วยวตานนีที่ไมตเพนียงมนีการอข้างอธิงถนงเจข้าผบูข้พธิทนักษร
ราชอาณาจนักรเปอรรเซนียเทตานนัรน แตตยงนั อข้างอธิงถนง ‘กษนัตรธิยทร รนังหลายของเปอรรเซนีย’ ดข้วยซนที่งบอกเปล็น
นนัยถนงผบูข้ครอบครองหรสือศนักดธิเทพรายอสืที่นๆในสถานฟข้าอากาศ เหล็นไดข้ชนัดวตามนีการแบตงเปล็นลทาดนับชนัรน
และความเปล็นระเบนียบภายในจนักรวรรดธิของซาตาน ขข้อเทล็จจรธิงทนีวที่ าต พวกปนีศาจของซาตานสามารถ
ขนัดขวางทบูตสวรรครองครหนนที่งของพระเจข้าเปล็นเวลาสามสนัปดาหรไดข้นรนันกล็บอกถนงอทานาจของพวกเขา
สรุดทข้ายพระเจข้าทรงสต งกทาลนังเสรธิมมานทาโดยมนีคาเอล หนนงที่ ในทบูตสวรรครองครหลนักๆ (เหลตา
อนัครเทวทบูตาธธิบดนี) และทบูตสวรรครผบูข้สสืที่อสารองครนร นีกสล็ ามารถมาถนงดาเนนียลไดข้ นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาเรา

ไมตรบูข้เลยเกนีที่ยวกนับสงครามฝตายวธิญญาณทนีที่อาจเกธิดขนรนอยตางดรุเดสือดในฟข้าสวรรครชรนันบรรยากาศเบสืรอง
บน ดบู วธิวรณร 12:7
14 บรัดนปีทั้ขล้าพเจล้ามากระทนาใหล้ทท่านเขล้าใจถซงสคิที่งซซที่งจะตกกรับชนชาตคิของทท่านในกาลภายหนล้า
เพราะนคิมคิตนรัทั้นยรังมปีไวล้สนาหรรับวรันเวลาอปีกเปด็นอรันมาก" ทบูตสวรรครผบูข้นร นีจงน ประกาศแกตดาเนนียลวตาเขา
ไดข้มาเพสืที่อใหข้ความเขข้าใจแกตเขาเกนีที่ยวกนับสธิที่งทนีที่จะเกธิดกนับประชาชนของเขา (นนันที่ คสือ อธิสราเอล) ใน
กาลภายหนข้า คทาพยากรณรทวนีที่ าต นนีรจะถบูกเปธิดเผยในบทถนัดไป แมข้วาต หลายสต วนของคทาพยากรณรนร นีจะ
เกนีที่ยวขข้องกนับเหตรุการณรตตางๆในยรุคกรนีกแหตงประวนัตธิศาสตรร แตตเหล็นไดข้ชนัดวตาสต วนอสืที่นๆของคทา
พยากรณรนร นีกมล็ องลตวงหนข้าไปยนังวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้าและเหตรุการณรตตางๆในอวสานกาล ทบูต
สวรรครผบูข้นร นีจนงแจข้งใหข้ดาเนนียลทราบวตา (การสทาเรล็จจรธิงของ) นธิมตธิ นนัรนยนังอนีกหลายวนันขข้างหนข้า นนันที่ คสือ
ในชตวงยรุคสรุดทข้าย เราทราบวตานนันที่ จะเปล็นวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้า (นนันที่ คสือ ยรุคเจล็ดปนี)
ดนล 10:15-17

เมมืที่อทท่านไดล้พยดตามถล้อยคนาเหลท่านปีทั้กรับขล้าพเจล้าแลล้ว ขล้าพเจล้ากด็กล้ม

หนล้าสยพท่ มืทั้นดคินแลล้วกด็เปด็นใบล้ไป พอไดข้ยธินความเหล็นเกรธิที่นนทาเขข้าเรสือที่ งโดยทบูตสวรรครองครนร นัน ดาเนนียล
กล็ทรุกขรโศกยธิงที่ นนักอนีกตตอหนข้าผบูข้สสืที่อสารองครนร นีของพระเจข้า เขาซบหนข้าลงถนงดธินอนีกครนัรง
16 และดยเถคิด มปีทท่านผยล้หนซที่งสรัณฐานคลล้ายบรตรทรัทั้งหลายของมนรษยย์มาแตะรคิมฝปีปากของ
ขล้าพเจล้า แลล้วขล้าพเจล้ากด็อล้าปากขซทั้นพยด ขล้าพเจล้ากลท่าวกรับทท่านทปีที่ยมืนอยยท่ขาล้ งหนล้าขล้าพเจล้าวท่า "โอ นาย
เจล้าขล้า ดล้วยเหตรนคิมคิตนรัทั้นความเจด็บปวดจซงเกคิดกรับขล้าพเจล้า แลล้วขล้าพเจล้ากด็หมดแรง เหล็นไดข้ชนัดวตา ทบูต
สวรรครอนีกองครมาพรข้อมกนับผบูข้สสืที่อสารจากสวรรครองครแรกนนัรนและมาแตะรธิมฝนีปากของดาเนนียลอยตา
งอตอนโยน จากนนัรนดาเนนียลกล็พบูดกนับเขา ดาเนนียลไดข้เหล็นภาพเรนียกนทรายตอยของคทาพยากรณรทจนีที่ ะมานนัรน
และมนันกล็ททาใหข้เขาทรุกขรใจจนถนงขนาดทนีวที่ าต เขาหมดแรง เขาทราบถนงสธิที่งเลวรข้ายตตางๆทนีที่สรุดทข้ายแลข้ว
จะเกธิดขนรนกนับอธิสราเอลประชาชนของเขา
17 ผยรล้ บรั ใชล้ของเจล้านายของขล้าพเจล้าจะพยดกรับเจล้านายของขล้าพเจล้าไดล้อยท่างไร เพราะบรัดนปีทั้
ไมท่มปีกนาลรังเหลมืออยยท่ในขล้าพเจล้าเลย ลมหายใจพรากไปจากขล้าพเจล้าแลล้ว " ในสตวนของดาเนนียลแลข้ว

เขาทนักทข้วงวตาเขาหนนักใจเพราะสธิที่งทนีที่เขาไดข้เหล็นจนเขาไมตอาจพบูดกนับทบูตสวรรครองครนร นันไดข้ เขาไมตมนี
เรนียที่ วแรงหรสือลมหายใจเหลสืออยบูใต นตนัวเลย
ดนล 10:18-19

ทท่านผยล้มปีรยปรท่างอยท่างมนรษยย์นรัทั้นไดล้แตะตล้องขล้าพเจล้าอปีกครรัทั้งหนซที่ง

และใหล้กนาลรังขล้าพเจล้า โปรดสนังเกตความเมตตาและความกรรุณาของทบูตสวรรครองครนร นี แมข้วาต เปล็นทบูต
สวรรครองครหนนงที่ ของพระเจข้า แตตเขากล็บรธิสรุทธธิธ กระนนัรน เขายนังเปนีที่ยมดข้วยความเมตตาและกรรุณายธิงที่
นนักดข้วย พระเจข้าทรงเปล็นเชตนนนัรนดข้วย ความหมายกล็คอสื วตา ทบูตสวรรครองครนร นีแตะตข้องเขาอยตางอตอน
โยนและสต งตตอพละกทาลนังใหข้แกตเขา
19 ทท่านกลท่าววท่า "โอ บรรรษผยล้เปด็นทปีที่รรักอยท่างยคิที่ง อยท่ากลรัวเลย สรันตคิภาพจงมปีแกท่ทท่าน จงเขล้ม
แขด็ง เออ จงเขล้มแขด็งเถคิด" เมมืที่อทท่านพยดกรับขล้าพเจล้านรัทั้น ขล้าพเจล้ามปีกนาลรังขซทั้นและกลท่าววท่า "ขอเจล้านาย
ของขล้าพเจล้าจงพยดไปเถคิด เพราะทท่านไดล้ใหล้กนาลรังขล้าพเจล้าแลล้ว" อนีกครนัรงทนีที่ทบูตสวรรครองครนร นีสตงตตอ
ขข้อความจากพระเจข้าใหข้แกตดาเนนียลวตาเขาเปล็นทนีที่รนักยธิงที่ นนัก อนีกครนัรงทนีเที่ ขาพยายามททาใหข้ดาเนนียลหาย
กลนัวโดยกทาชนับเขาวตาอยตากลนัวเลย เขาจนงสนังที่ ดาเนนียลใหข้มนีใจและอารมณรทนีที่เขข้มแขล็ง โปรดสนังเกตวตา
เมสือที่ ผบูข้สสืที่อสารของพระเจข้าผบูข้นร นีไดข้แตะตข้องเขาและพบูดกนับเขาแลข้ว ดาเนนียลกล็ไดข้รนับกทาลนัง แนตทนีเดนียว
เมสือที่ พระเจข้าทรงแตะตข้องเราและตรนัสกนับเรา เรากล็ไดข้รนับกทาลนัง และแมข้กระทนังที่ ทรุกวนันนนีรเมสือที่ บรรดาผบูข้
สสืที่อสารของพระองครพบูดกนับเรา เรากล็ไดข้รนับกทาลนัง ดาเนนียลจนงบอกทบูตสวรรครองครนร นันใหข้พบูดกนับเขาตตอ
ไป พระเจข้าโดยทางทบูตสวรรครของพระองครจงน ชบูกาท ลนังดาเนนียล
ดนล 10:20-21

แลล้วทท่านจซงกลท่าววท่า "ทท่านทราบหรมือไมท่วท่าขล้าพเจล้ามาหาทท่านทนาไม

แตท่บดรั นปีทั้ขล้าพเจล้าจะกลรับไปตท่อสยล้กบรั จล้าวผยล้พคิทรักษย์แหท่งเปอรย์เซปีย และเมมืที่อขล้าพเจล้าเสรด็จธรระกรับเขาแลล้ว
ดยเถคิด จล้าวผยล้พคิทรักษย์แหท่งกรปีกจะมา ทบูตสวรรครองครนร นีจงน ถามดาเนนียลวตาเขาเขข้าใจไหมวตาททาไมเขาจนง
ไดข้มาหาเขา นนันที่ คสือ เพสืที่อใหข้ความเขข้าใจเกนีที่ยวกนับคทาพยากรณรนร นันซนงที่ จะถบูกเปธิดเผยในบทตตอไป เหล็น
ไดข้ชดนั วตาดาเนนียลยสืนยนันไปวตาเขาเขข้าใจ ทบูตสวรรครผบูข้นร นีจงน บอกวตาเดนีดี๋ยวเขาจะกลนับไปยนังสวรรครและ
ตตอสบูข้กบนั เจข้าผบูข้พธิทนักษรแหตงเปอรรเซนียเพสือที่ หาทางกลนับไป นอกจากนนีร เขาเตสือนวตาเจข้าผบูข้พธิทนักษรแหตงกรนีก
(วธิญญาณชนัวที่ ตนหนนที่ง) กทาลนังจะมา นนีที่อาจหมายถนงขข้อเทล็จจรธิงทนีวที่ าต จนักรวรรดธิตตอไปทนีที่จะผงาดขนรนมา

ในประวนัตธิศาสตรรจะเปล็นจนักรวรรดธิกรนีกทนีที่จะมานนัรน จะมนีวญ
ธิ ญาณชนัวที่ บรรดาศนักดธิธสบูงตนหนนที่งซนที่งไดข้
รนับมอบหมายใหข้กาท กนับดบูแลจนักรวรรดธินร นันและมนีอธิทธธิพลตตอมนันดข้วย นนีที่สสืที่อชนัดเจนวตาพญามารมอบ
หมายเหลตาทบูตสวรรครบรรดาศนักดธิธสบูงตตางๆเพสืที่อมนีอธิทธธิพลตตอรนัฐบาลมนรุษยร โดยเฉพาะประชาชาตธิ
ตตางๆทนีที่มนีอทานาจปกครองไปทนัวที่ โลก
21 แตท่ขล้าพเจล้าจะบอกทท่านตามสคิที่งซซที่งบรันทซกไวล้ในหนรังสมือแหท่งสรัจจะ ไมท่มปีผล้ใย ดรท่วมแรงกรับ
ขล้าพเจล้าตท่อสยล้จล้าวเหลท่านปีทั้เลย นอกจากมปีคาเอล จล้าวผยล้พคิทรักษย์ของทท่าน" จากนนัรนทบูตสวรรครองครนร นีกล็
เตรนียมพรข้อมทนีจที่ ะเปธิดเผยแกตดาเนนียลถนงคทาพยากรณรพรข้อมรายละเอนียดซนที่งถบูกพบในบทถนัดไป ซนงที่
สต วนใหญตของมนันจะมนีเนสืรอหาเกนีที่ยวกนับจนักรวรรดธิกรนีกทนีที่จะมานนัรนและผลพวงทนีที่ตามมาของมนัน แตตใหข้
เราสนังเกตอนีกครนัรงวตามนันจทาเปล็นทนีที่มคนี าเอลจะตข้อง ‘ตตอสบูข้’ (ตรงตนัวคสือ ตข้านทาน) กนับทบูตสวรรครอนีกตน
นนัรนในสงครามฝตายวธิญญาณทนีรที่ ออยบูเต บสืรองหนข้า ใหข้เราสนังเกตดข้วยวตามนีคาเอลถบูกเรนียกวตาเปล็น “เจข้าผบูข้
พธิทนักษรของทตาน” เหล็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงมอบหมายเขาใหข้แกตคนอธิสราเอลเพสืที่อเปล็นอนัครเทวทบูตาธธิ
บดนีของพวกเขา
ในบทนนีรเราจนงไดข้เหล็นภาพเลล็กนข้อยเกนีที่ยวกนับการสงครามฝตายวธิญญาณซนที่งเกธิดขนรนเบสืรองบน
เหนสือเรา เรายนังไดข้เหล็นภาพเลล็กนข้อยเกนีที่ยวกนับโครงสรข้างองครกรของซาตานในโลกนนีรและอทานาจ
ของมนันดข้วย จงสรรเสรธิญองครพระผบูข้เปล็นเจข้า เพราะวตาพระองครผบูข้ทรงสถธิตอยบูใต นเราเปล็นใหญตกวตาผบูข้
นนัรนทนีที่อยบูใต นโลก
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 11: เมสือที่ มองยผู้อนกลนับไป พระเจผู้าไดผู้ทรงใชผู้ทมตสวรรคณ์องคณ์หนขที่งมา
ขณะทนีที่ดาเนนียลกคาลนังอธนิษฐานอยมว่ในดาเนนียล 10 ในบทนนีนื้ บนัดนนีนื้เขาเปนิดเผยคคาพยากรณณ์เพนิมที่ เตนิมแกว่
ดาเนนียล ขผู้อ 1-35 มนีเนสืนื้อหาเกนีที่ยวกนับเหตสุการณณ์ตว่างๆซขที่งจากมสุมมองของเรากป็เกนิดขขนื้นจรนิงไปเรนียบรผู้อย
แลผู้ว (รายละเอนียดสสุดทผู้ายของจนักรวรรดนิเปอรณ์เซนียและจนักรวรรดนิกรนีกทนีที่จะมานนันื้น ) รายละเอนียดของ
คคาพยากรณณ์นนีนื้ในขผู้อ 1-35 ของยสุคสมนัยเซลนิวซนิดแหว่งประวนัตนิศาสตรณ์กป็นว่าทขที่งมากๆในรายละเอนียดทนีที่
ถมกตผู้องของมนัน นอกจากนนีนื้ คคาพยากรณณ์ทนีที่ชดนั เจนเหลว่านนีนื้ยนังถมกทคาใหผู้สคาเรป็จจรนิงอยว่างถมกตผู้องแลผู้วใน

ประวนัตนิศาสตรณ์ ตนันื้งแตว่ขผู้อ 36 เปป็นตผู้นไป ดมเหมสือนวว่าคคาพยากรณณ์นนันื้นขผู้ามไปยนังวนันขององคณ์พระผมผู้
เปป็นเจผู้า
เมสือที่ นคาชนินื้นสว่วนตว่างๆของคคาพยากรณณ์ยสุคสสุดทผู้ายมารวมกนัน เรากป็เขผู้าใจวว่าการผงาดขขนื้นเรสือง
อคานาจของปฏนิปกนั ษณ์พระครนิสตณ์นนนันื้ เปป็นมาโดยการสงคราม แมผู้วว่าในตอนแรกเขาใชผู้วนิธนีสนันตนิภาพ
กป็ตาม (ดม วนิวรณณ์ 6:1-8; 9:13-21) ตนังนื้ แตว่ดาเนนียล 11 เปป็นตผู้นไป เราจะเหป็นวว่าการสงครามสว่วนใหญว่
นนีจนื้ ะเกนิดขขนื้นในตะวนันออกกลาง การตว่อตผู้านบางสว่วนทนีที่จะมนีตว่อการขขนนื้ เรสืองอคานาจของปฏนิปนักษณ์
พระครนิสตณ์จะเปป็นกษนัตรนิยณ์ถนนิที่ ใตผู้ โดยทนีที่นว่าจะใชว่ทนีที่สสุดคสืออนียนิปตณ์และโลกอาหรนับหลายสว่วน บางทนี
พวกเขาจะตว่อตผู้าน ‘พนันธสนัญญา’ นนันนื้ (ของดาเนนียล 9:27) ทนีที่ปฏนิปนักษณ์พระครนิสตณ์จะทคากนับคน
อนิสราเอล แตว่ผมผู้เลว่นคนสคาคนัญอนีกรายจะเปป็นกษนัตรนิยณ์ถนนิที่ เหนสือ จากเอเสเคนียล 38 และทนีที่อนสืที่ ๆ นนีนที่ ว่าจะ
ใชว่รนัสเซนียทนีที่เคลสืที่อนทนัพลงมาจากทนิศเหนสือเขผู้าไปในตะวนันออกกลาง ดาเนนียล 11 ดมเหมสือนจะบอก
วว่าปฏนิปนักษณ์พระครนิสตณ์ คนอนียนิปตณ์ (พรผู้อมกนับหลายสว่วนของโลกอาหรนับ) และคนรนัสเซนียจะมนีสว่วน
เกนีที่ยวขผู้องในสงครามครนังนื้ ใหญว่ซขที่งจะมนีศนม ยณ์กลางในอนิสราเอล ผมผู้ชนะในขณะนนันื้นจะเปป็นปฏนิปนักษณ์
พระครนิสตณ์ ผมผู้ชนะในทผู้ายทนีที่สสุดจะเปป็นพระเยซมครนิสตณ์
ดนล 11:1

"สท่วนตรัวขล้าพเจล้านรัทั้น ในปปีตล้นแหท่งรรัชกาลดารคิอรัส คนมปีเดปีย ขล้าพเจล้า

เปด็นตรัวตรัทั้งตรัวตปีทปีที่ใหล้กนาลรังกษรัตรคิยย์ ขข้อ 1 ของบทนนีรนตาจะถบูกรวมเขข้ากนับบททนีที่แลข้วมากกวตา ผบูพข้ บูดยนัง
เปล็นทบูตสวรรครองครนร นันของขข้อทนีแที่ ลข้วเหมสือนเดธิม เขาบอกดาเนนียลวตาเขานนันที่ เองทนีที่เปล็นผบูข้ทนีที่ชตวยดารธิ
อนัสคนมนีเดนียใหข้สามารถสรข้างความเปล็นปนกแผตนและเสรธิมกทาลนังการปกครองของเขาไดข้หลนังจากเขา
ควทที่าเบลชนัสซารรแลข้วในดาเนนียล 5:31
ดนล 11:2-4

และบรัดนปีทั้ ขล้าพเจล้าจะสนาแดงความจรคิงใหล้แกท่ทท่าน ดยเถคิด จะมปี

กษรัตรคิยย์อกปี สามองคย์ขซทั้นมาในเปอรย์เซปีย และองคย์ทปีที่สปีที่จะรนที่ารวยยคิที่งกวท่าองคย์อมืที่นทรัทั้งหมดเปด็นอรันมาก
เมมืที่อทท่านเขล้มแขด็งดล้วยทรรัพยย์รนที่ารวยของทท่านแลล้ว ทท่านกด็จะปลรกปรัที่นใหล้ทรกคนตท่อสยล้กบรั ราชอาณาจรักร
กรปีก คราวนนีรผบูข้สสืที่อสารทนีที่เปล็นทบูตสวรรครองครนร นีเรธิที่มทนีที่จะอธธิบายใหข้ดาเนนียลฟนังเกนีที่ยวกนับคทาพยากรณรทนีที่
พระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยแกตเขาแลข้ว จรุดสนใจขณะนนัรนยนังอยบูทต นีที่จนักรวรรดธิเปอรรเซนียทนีที่เพธิงที่ เกธิดเหมสือน
เดธิม นนักอธธิบายพระคนัมภนีรรสตวนใหญตเสนอวตากษนัตรธิยรสามองครนร นันทนีที่จะขนรนเรสืองอทานาจตตอจากดารธิอนัส

คสือ ไซรนัส ผบูข้ซนที่งครองราชยรเพนียงลทาพนังหลนังจากการสธิรนชนีพของดารธิอนัสคนมนีเดนีย (ลรุงของเขา), แคมบนี
เซส โอรสของไซรนัส และดารธิอนัส ฮนีสตาสเพส กษนัตรธิยอร งครทนีที่สนีที่ซงนที่ รทที่ารวยยธิงที่ กวตาองครอนสืที่ ๆทนีที่เหลสือคสือ
เซอรรซนีส มนันเปล็นเวลาสนีที่ปนีทนีที่เซอรรซนีสรวบรวมไพรต พลจากทนัวที่ จนักรวรรดธิเปอรรเซนียเพสือที่ ททาสงครามกนับ
กรนีซ Jamieson, Fausett และ Brown หมายเหตรุวาต กองทนัพอนันใหญตโตของเขาเพธิที่มจทานวนจนกลาย
เปล็น 2,641,000 คน
3 แลล้วจะมปีกษรัตรคิยทย์ ปีที่มปีอานรภาพมากขซทั้นมา ทท่านจะปกครองดล้วยราชอนานาจยคิที่งใหญท่ และ
กระทนาตามความพอใจของทท่านเอง กษนัตรธิยรผบูข้เกรนียงไกรทนีที่ถบูกเอตยถนงองครนร นีคอสื อเลล็กซานเดอรร
มหาราช ซนที่งขนรนเรสืองอทานาจในกรนีซเพสืที่อลข้างแคข้นเปอรรเซนียใหข้คนกรนีกเพราะเหตรุการรรุกรานในอดนีต
ของเซอรรซนีส
4 และเมมืที่อทท่านขซทั้นมาแลล้ว ราชอาณาจรักรของทท่านจะแตกและแบท่งแยกออกไปตามทางลม
ทรัทั้งสปีที่แหท่งฟล้าสวรรคย์ แตท่จะไมท่ตกอยยท่กบรั ทายาทของทท่าน และจะไมท่มปีราชอนานาจอยท่างทปีที่ทท่าน
ปกครองอยยท่ เพราะวท่าราชอาณาจรักรของทท่านจะถยกถอนขซทั้น ตกไปเปด็นของผยล้อนมืที่ นอกเหนมือคน
เหลท่านปีทั้ การแบตงจนักรวรรดธิของอเลล็กซานเดอรรออกเปล็นสนีที่สตวนหลนังจากเขาสธิรนชนีวธิตถบูกกลตาวถนงลตวง
หนข้าแลข้วหลนังการสบูข้รบทนีที่อพธิ ซนัสในปนี 301 กตอน ค.ศ. แคสแซนเดอรรฆตาโอรสสองคนของอเลล็กซาน
เดอรร โดยขนัดขวางมธิใหข้พวกเขาสสืบราชบนัลลนังกรตตอจากบธิดาของพวกเขา ดข้วยเหตรุนร นี จนงไมตมทนี ายาท
ของอเลล็กซานเดอรรสนักคนเดนียวมนีอทานาจครอบครองกวข้างขวางเหมสือนทนีที่เขาเคยมนี ผบูคข้ รอบครองใน
เวลาตตอมาสนีคที่ นแหตงจนักรวรรดธิกรนีกจะเปล็นนายพลทนัรงสนีที่ทนีที่ยนดอทานาจครอบครองพสืรนทนีที่สตวนตตางๆของ
จนักรวรรดธิกรนีก
ดนล 11:5-6

แลล้วกษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นใตล้จะเขล้มแขด็ง แตท่เจล้านายของทท่านองคย์หนซที่งจะ

เขล้มแขด็งกวท่าทท่านและมปีอนานาจ และราชอนานาจของทท่านจะเปด็นราชอนานาจมหซมา พสืรนทนีที่ของ
จนักรวรรดธิกรนีกสต วนทนีอที่ ยบูทต างทธิศใตข้ตกเปล็นของปโตเลมนี ลากนัส นายพลคนหนนงที่ ของอเลล็กซานเดอรร
ผบูข้ซนที่งยนดอนียธิปตรไดข้เปล็นสต วนของตน และแนตทนีเดนียวเขาเปล็นผบูข้ครอบครองทนีที่มอนี ทานาจมากคนหนนงที่ ผบูข้ใตข้

บนังคนับบนัญชาคนหนนที่ง คสือ เซลธิวคนัสยนดซนีเรนียไดข้เปล็นสตวนของตนในจนักรวรรดธินร นัน นอกจากนนีร
อาณาจนักรเซลธิวซธิดกล็เรธิที่มมนีอทานาจมากกวตาราชอทานาจของปโตเลมนี
6 ตท่อมาอปีกหลายปปีเขาจะกระทนาพรันธมคิตรกรัน และบรตรสาวแหท่งกษรัตรคิยถย์ คิที่นใตล้จะมาหา
กษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมือเพมืที่อกระทนาสรันตคิภาพ แตท่เธอกด็ไมท่กระทนาใหล้กนาลรังแขนของเธอคงอยยท่ไดล้
กษรัตรคิยย์และแขนของทท่านจะไมท่ยรัที่งยมืน เธอจะถยกอายรัดไวล้ ทรัทั้งผยล้ทปีที่นนาเธอมา ผยล้ทปีที่ใหล้กนาเนคิดเธอ และผยล้ทปีที่
ใหล้กนาลรังแกท่เธอในกาลนรัทั้น นนีที่พยากรณรลตวงหนข้าไปยนังตอนทนีที่เบเรนนีส ธธิดาของปโตเลมนี ฟธิลาเดลฟนัส
แหตงอนียธิปตรททาขข้อตกลงกนับอาณาจนักรเซลธิวซธิด อยตางไรกล็ตาม โดยการทรยศหนักหลนัง ปโตเลมนีกล็
สธิรนพระชนมรเพราะถบูกวางยาและแผนการของเบเรมนนีสทนีที่จะททาใหข้อาณาจนักรเปล็นปนกแผตนและยธิงที่
ใหญตกลล็ ข้มเหลว รายละเอนียดเกนีที่ยวกนับคนคดเหลตานนีรกแล็ สดงถนงการททาผธิดศนีลธรรมและความ
เสสืที่อมทรามอยตางรข้ายกาจ
ดนล 11:7-9

จะมปีกคิที่งจากรากของเธอขซทั้นมาแทนทปีที่ของกษรัตรคิยย์ ทท่านจะยกมา

ตท่อสยกล้ รับกองทรัพ และจะเขล้าไปในปล้อมของกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมือ และจะรบกรับเขาและจะชนะ
ขณะทนีที่เหตรุการณรตตางๆเกธิดขนรนอยบูนต ร นนั ปโตเลมนี อบูเวอเกเทส พนีชที่ ายของเบเรนนีส กล็สสืบราชบนัลลนังกรตตอ
จากฟธิลาเดลฟนัสและลข้างแคข้นใหข้กบนั การตายของนางโดยพธิชธิตซนีเรนีย จากนนัรนเขากล็จนัดการกนับคนซนีเรนีย
ตามอทาเภอใจ
8 ทท่านจะขนเอาบรรดาพระพรล้อมทรัทั้งพวกเจล้านายของเขา และเครมือที่ งใชล้วคิเศษทปีที่ทนาดล้วยเงคิน
และทองคนาไปยรังอปียคิปตย์ และทท่านจะคงอยยท่นานกวท่ากษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมืออปีกหลายปปี Jamieson,
Fausett และ Brown เขนียนไวข้วาต “เมสือที่ ปโตเลมนีไดข้ยธินเรสือที่ งการกตอกบฏในอนียธิปตร เขากล็กลนับไปพรข้อม
กนับเงธินสนีที่หมสืนที่ ตะลนันตร ภาชนะเครสืที่องใชข้อนันมนีคตาตตางๆ และรบูปเคารพสองพนันสนีที่รอข้ ยรบูป รวมถนง
บรรดารบูปเคารพของคนอนียธิปตรดข้วย ซนที่งแคมบนีเซสไดข้ขนเอาจากอนียธิปตรไปไวข้ในเปอรรเซนีย พวกคน
อนียปธิ ตรทนีที่นนับถสือรบูปเคารพกล็พงน พอใจยธิงที่ นนักจนพวกเขาตนัรงชสืที่อเขาวตา อบูเวอรรเกเทส หรสือ ‘ผบูอข้ ทานวย
ประโยชนร’ จากนนัรนปโตเลมนีกมล็ นีชวนี ธิตยสืนยาวกวตาเซลธิวคนัสสนีที่ปนี

9 แลล้วกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ ใตล้จะเขล้ามาในเขตกษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นเหนมือ แตท่จะกลรับไปสยท่แผท่นดคินของ
ทท่านเอง ปโตเลมนีจงน กลนับไปยนังอนียปธิ ตร
ดนล 11:10-11

แตท่บรตรชายทรัทั้งหลายของทท่านจะกท่อสงครามและชรมนรมกนาลรังรบ

เปด็นอรันมากไวล้ และคนหนซที่งจะมาอยท่างแนท่นอนและไหลทท่วมและผท่านไป และจะกลรับไปทนา
สงครามจนถซงปล้อมปราการของทท่าน จากนนัรนคทาพยากรณรนร นีกบล็ นันทนกวตา บรรดาบรุตรของเซลธิวคนัส
คสือ เซเรานนัส และอนันทธิโอคนัสมหาราช จะรวบรวมกองทนัพไดข้ใหญตโตกองทนัพหนนที่ง อยตางไรกล็ตาม
เซเรานนัสกล็สร นธิ ชนีพและอนันทธิโอคนัสเพนียงผบูข้เดนียวเรธิที่มททาสงครามกนับปโตเลมนี ฟธิโลพาเตอรร ผบูข้เปล็นบรุตร
ของอบูเวอรรเกเทสจนกระทนังที่ เขาไดข้พรนสื ทนีที่ทรุกสต วนของซนีเรนียกลนับคสืนมา พอมนีชยนั ในสงครามครนัรงนนัรน
แลข้ว อนันทธิโอคนัสกล็รรุกตตอไปจนถนงปข้อมปราการหนนที่งของอนียธิปตรบนชายแดนอนียธิปตร
11 แลล้วกษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นใตล้จะโกรธมาก จะยกออกมาตท่อสยล้กรับทท่าน คมือกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมือ
ทท่านจะจรัดกองทรัพเปด็นอรันมาก แตท่พลมากมายนรัทั้นกด็จะถยกมอบไวล้ในมมือของทท่าน ปโตเลมนี ฟธิโลพา
เตอรรผบูข้ซนที่งสสืบราชบนัลลนังกรตตอจากปโตเลมนี อบูเวอรรเกเทสในราชอาณาจนักรอนียธิปตร ซนที่งเดสือดดาลยธิงที่ นนักทนีที่
พตายแพข้ตตออนันทธิโอคนัส กล็รวบรวมกองทนัพขนรนใหมตและยกไปยนังราเฟนีย ซนที่งเปล็นเมสืองหนนที่งทนีที่อยบู ต
ระหวตางรธิโนโครบูรตากนับกาซา ทนีที่นนนัที่ เขาเขข้าสบูข้รบกนับอนันทธิโอคนัส ทบูตสวรรครองครนร นีบรรยายแกตดาเนนียล
วตา ฝบูงชนใหญตโตแหตงกองทนัพของอนันทธิโอคนัสจะถบูกมอบใหข้อยบูใต นมสือของปโตเลมนี ฟธิโลพาเตอรร
John Gills กลตาววตา “อนันทธิโอคนัสเสนียทหารราบไปหนนงที่ หมสืที่นคน และทหารมข้าสามรข้อยคน ทหาร
ราบสนีพที่ นันคนถบูกจนับไป ชข้างสามตนัวถบูกฆตาตาย และสองตนัวไดข้รนับบาดเจล็บ ซนที่งหลนังจากนนัรนกล็ตาย”
ดนล 11:12-14

และเมมืที่อทท่านนนากองทรัพนรัทั้นไปแลล้ว จคิตใจของทท่านกด็จะผยองขซทั้น

และทท่านจะทนาลายเสปียอปีกเปด็นหมมืที่นๆคน แตท่ทท่านจะไมท่รรับกนาลรังเพคิที่มขซทั้นโดยสคิที่งนปีทั้ เมสือที่ ปโตเลมนี
กษนัตรธิยรแหตงอนียธิปตรไดข้ททาใหข้กองทนัพของอนันทธิโอคนัสพตายแพข้ไปแลข้ว ใจของเขากล็ผยองขนรน แมข้วาต ปโต
เลมนีมนีชนัยตตอกองทนัพอนันใหญตโตของอนันทธิโอคนัส แตตเขากล็ไมตไดข้ประโยชนรอะไรจากการนนัรน แมข้วาต
พตายแพข้ในการสบูข้รบ แตตอนนั ทธิโอคนัสกล็หนนีไปไดข้

13 เพราะวท่ากษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมือจะกลรับมาและจะจรัดกองทรัพเปด็นอรันมากใหญท่โตกวท่าครรัทั้ง
กท่อน ตท่อมาอปีกหลายปปีทท่านจะยกกองทรัพใหญท่มาพรล้อมกรับทรรัพยย์สมบรัตคิมากมาย แมข้วาต พตายแพข้ใน
ครนัรงกตอนหนข้านนัรน แตตอนันทธิโอคนัสกล็ททาสงครามอนีกครนัรงในอนีกสธิบสนีที่ปนีตตอมาโดยยกกองทนัพมาใหญต
โตกวตาเดธิม
14 ในกาลนรัทั้น หลายเหลท่าจะยกขซทั้นตท่อสยกล้ บรั กษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นใตล้ และบรรดานรักปลล้นแหท่ง
ชนชาตคิของทท่านเองกด็จะยกตรัวเองขซทั้นเพมืที่อจะกระทนาใหล้นคิมคิตสนาเรด็จ แตท่พวกเขากด็จะลล้มเหลว
Jamieson, Faussett และ Brown หมายเหตรุไวข้วาต “ฟธิลธิป กษนัตรธิยแร หตงมาเซดอน และพวกกบฏใน
อนียปธิ ตรเองดข้วย รต วมมสือกนับอนันทธิโอคนัสเพสือที่ ตตอสบูข้ปโตเลมนี” พวกยธิวทนีที่กบฏยนังลรุกฮสือตตอตข้านปโตเลมนี
ดข้วยและรต วมททาการสบูข้รบกนับเขา ฝตายหลนังหวนังวตาจะททาใหข้ยบูเดนียกลายเปล็นรนัฐอธิสระ แตตกลล็ ข้มเหลว
ดนล 11:15-17

แลล้วกษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นเหนมือจะมาลล้อมและกท่อเชคิงเทคิน และยซดเมมืองทปีที่

มปีปล้อมแขด็งแรงไดล้ และกนาลรังกองทรัพของถคิที่นใตล้จะสยล้ไมท่ไหว แมล้วท่ากองทรัพทปีที่ครัดเลมือกแลล้วกด็ยรังสยล้ไมท่ไดล้
เพราะไมท่มปีกนาลรังทปีที่จะยมืนหยรัดอยยไท่ ดล้ อนันทธิโอคนัสจนงจะรรุกรานอนียธิปตรโดยกตอเชธิงเทธินลข้อมยามจทาเปล็น
และททาใหข้เมสืองตตางๆทนีที่มนีปข้อมปราการพตายแพข้ไป กองกทาลนังทนีที่ถบูกรวมเขข้าดข้วยกนันของอนียธิปตรจะไมต
สามารถตข้านทานการบรุกของอนันทธิโอคนัสไดข้ในการสบูข้รบ
16 แตท่ผทล้ย ปีที่ยกมาตท่อสยล้กบรั ทท่าน จะกระทนาตามความพอใจของทท่านเอง จซงไมท่มปีผ ล้ใย ดตท่อสยล้ทท่าน
ไดล้ และทท่านจะยรัที่งยมืนอยยใท่ นแผท่นดคินอรันรรท่งโรจนย์ ซซงที่ จะถยกทนาลายโดยมมือของทท่าน ในการรรุกราน
อนียปธิ ตร อนันทธิโอคนัสมหาราชกล็ททาใหข้ปโตเลมนีกษนัตรธิยรแหตงอนียธิปตรพาต ยแพข้ไป เพราะวตายธิวบางคนไดข้เขข้า
รต วมเปล็นพนันธมธิตรกนับอนันทธิโอคนัสเพสืที่อตตอสบูข้ปโตเลมนี อนันทธิโอคนัสจนงชตวยเหลสือพวกเขาในการททาลาย
กองทหารประจทาการของอนียธิปตรทปนีที่ โตเลมนีไดข้ตรนังไวข้ในเยรบูซาเลล็ม
17 ทท่านจะมรท่งหนล้ามาดล้วยกนาลรังทรัทั้งหมดแหท่งราชอาณาจรักร และทท่านจะนนาคนเทปีที่ยงตรงไป
ดล้วย แลล้วทท่านจะกระทนาดรังนปีทั้ คมือทท่านจะยกธคิดาของพวกผยล้หญคิงใหล้กษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ ใตล้เพมืที่อใหล้ทนาลาย
เธอ แตท่เธอจะไมท่มรัที่นคงและอนานวยประโยชนย์แกท่ทท่านแตท่ประการใด หลนังจากไดข้พธิชธิตฟนีนธิเซนียและยบู
เดนียแลข้ว อนันทธิโอคนัสจนงมรุตงหนข้าไปยนังแผตนดธินอนียธิปตร “คนเทนียที่ งตรง” ทนีวที่ าต นนีรนตาจะเปล็นพวกยธิวทนีที่รตวม

เปล็นพนันธมธิตรกนับเขา John Gill เขนียนไวข้วาต “เมสือที่ เหล็นวตาเขาไมตสามารถไดข้อาณาจนักรอนียธิปตรมาโดย
ใชข้กาท ลนังทางทหาร เพราะกลนัวพวกโรมทนีที่เปล็นผบูข้อารนักขากษนัตรธิยรแหตงอนียธิปตร เขาจนงเสนอทนีที่จะยกบรุตร
สาวของตน คสือ คลนีโอพนัตราใหข้แกตเขา (ปโตเลมนี) ในการแตตงงาน นางเปล็นหญธิงพรหมจารนีทนีที่สวย
สดงดงาม ดนังนนัรน นางจนงไดข้รนับการขนานนามวตา ธธิดาของพวกผบูข้หญธิง” อยตางไรกล็ตาม พอไดข้แตตงงา
นกนับปโตเลมนีแลข้ว คลนีโอพนัตรากล็เอาใจสามนีของนางมากกวตาบธิดาของนาง แผนการของอนันทธิโอคนัส
จนงเปล็นหมนันไป
ดนล 11:18-20

ภายหลรังทท่านจะมรท่งหนล้าไปตามเกาะตท่างๆและจะยซดไดล้เปด็นอรันมาก

แตท่แมท่ทรัพคนหนซที่งจะไดล้กนาจรัดความอหรังการของทท่านนรัทั้นเสปีย ความจรคิงเขาจะเอาความอหรังการ
นรันทั้ มาสนองทท่าน อนันทธิโอคนัสจนงยนดเกาะหลายเกาะในทะเลอนีเจนียนในการสงครามของเขากนับพวก
โรมและขข้ามเฮลเลสปอนตร Jamieson, Fausset และ Brown จนงเขนียนวตา “ลบูซธิอนัส ซธิปธิโอ เอเชนียทธิคนัส
นายพลชาวโรมซนที่งททาใหข้อนันทธิโอคนัสพตายแพข้กระเซอะกระเซธิงทนีที่แมกนนีเซนีย (ปนี 190 กตอน ค.ศ.) กล็
ททาใหข้ความเหยนียดหยามทนีที่เขาหยธิบยสืที่นใหข้แกตโรมโดยททาใหข้บรรดาพนันธมธิตรของโรมบาดเจล็บตข้อง
สธิรนสรุดลง เขาททาแบบนนัรนเพสือที่ เกนียรตธิของตนเอง” John Gill เสนอวตา “เขาไมตไดข้เหยนียดหยามอะไร
เลยตตอนายพลโรมผบูข้นร นัน การเหยนียดหยามนนัรนทนีที่อนันทธิโอคนัสไดข้กระททาตตอชนชาตธิโรมกล็ตกแกตศนีรษะ
ของเขาเอง”
19 แลล้วทท่านจะหรันหนล้ามรท่งตรงไปยรังปล้อมปราการแหท่งแผท่นดคินของทท่านเอง แตท่ทท่านกด็จะ
สะดรดและลล้มลง หาตรัวไมท่พบอปีกตท่อไป เมสืที่อถบูกโรมบนังคนับใหข้ยกดธินแดนตตางๆทนีที่เขาพธิชธิตไดข้ อนันทธิ
โอคนัสซนที่งพยายามทนีที่จะปลข้นสดมภรวธิหารของพระจบูปธิเตอรรทนีที่เมสืองเอลนีมาอธิส กล็ถบูกพวกทหารของเขา
ฆตาตายในการกตอความวรุนต วายของชาวเมสืองนนัรน (Jamieson, Fausset และ Brown)
20 แลล้วจะมปีผล้หย นซงที่ ขซทั้นมาแทนทปีที่ของทท่าน ผยนล้ ปีทั้จะสท่งเจล้าพนรักงานเกด็บสท่วยใหล้ไปตลอดทรัที่ว
ราชอาณาจรักรอรันรรท่งโรจนย์ แตท่ไมท่กปีที่วรันเขากด็ประสบหายนะ มคิใชท่ดล้วยความโกรธหรมือสงคราม เซลธิว
คนัส ฟธิโลพาเตอรร บรุตรชายคนโตสรุดของอนันทธิโอคนัส มหาราชกล็สสืบราชบนัลลนังกรตตอจากเขา คนๆนนีร
กลายเปล็น ‘คนเรนียกเกล็บสต วย’ เปล็นปรธิมาณเงธินหนนที่งพนันตะลนันตรทรุกปนีเพสืที่อจตายเปล็นเงธินบรรณาการแกต

โรม อยตางไรกล็ตาม กษนัตรธิยรผบูข้เรนียกเกล็บสต วยองครนร นีกไล็ มตไดข้ครองราชยรนานนนัก แตตเพราะการทรยศ
ของเฮลธิโอโดรนัส ผบูข้ดบูแลคลนังทรนัพยรของเขา เขาจนงถบูกวางยาพธิษ
ดนล 11:21-22

จะมปีคนนท่าเกลปียดคนหนซที่งตรัทั้งตรัวขซทั้นแทนทปีที่โดยไมท่มปีผล้ใย ดมอบ

เกปียรตคิศรักดคิธิ์แหท่งราชอาณาจรักรใหล้ เขาจะยกเขล้ามาอยท่างสงบ แลล้วชคิงเอาราชอาณาจรักรนรันทั้ ดล้วยความ
สอพลอ คราวนนีรจรุดสนใจเปลนีที่ยนไปทนีเที่ ขาเลล็กอนันนนัรนในดาเนนียล 8:35 แลข้ว นนันที่ คสือ อนันทธิโอคนัส อนีพธิ
ฟานนีส อนันทธิโอคนัส อนีพธิฟานนีสเปล็นพนีนที่ ข้องกนับเซลธิวคนัส ฟธิโลพาเตอรรและสสืบราชบนัลลนังกรตตอจากเขา
เขาเปล็นชายทนีชที่ นัวที่ ชข้าตทที่าทราม ไรข้ศนีลธรรมมากๆ ชอบดสืที่มเหลข้าเมามาย ประพฤตธิตนัวลามกและโหด
รข้ายทารรุณ เขาไมตไดข้อทานาจครอบครองมาโดยการใชข้กาท ลนังเพราะวตามนันถบูกยกใหข้เขาโดยคทาปรนกษา
แตตโดยการประจบสอพลอ การสมคบคธิด และใชข้อรุบาย อนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีสจนงไดข้ครอง
อาณาจนักรเซลธิวซธิด
22 กองทรัพจะถยกกวาดไปดล้วยอนานาจของนนทั้าทท่วมตท่อหนล้าเขาและถยกทนาลายเสปีย และเจล้า
แหท่งพรันธสรัญญาจะถยกทนาลายเสปียดล้วย ดาเนนียลพยากรณรวาต อนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีสจะรรุกรานอนียธิปตร
พรข้อมกองกทาลนังมหาศาล บางคนเขข้าใจวตาการททาลายเจข้าแหตงพนันธสนัญญานนีรหมายถนง ยบูดาส มนัคคา
เบนียส หรสืออาจเปล็นมหาปรุโรหธิตทนีที่อยบูใต นเยรบูซาเลล็ม ทตานอสืนที่ ๆกล็คธิดวตานนีที่หมายถนงเซลธิวคนัส ฟธิโลพา
เตอรรพนีที่ชายของเขา อยตางไรกล็ตาม เขากล็ตายไปกตอนหนข้านนัรนแลข้ว ดนังนนัรน คนทนีที่นตาจะใชตทนีที่สรุดกล็คสือ ป
โตเลมนี ฟธิโลมนีเทอรร บรุตรชายของคลนีโอพนัตรา นข้องสาวของอนันทธิโอคนัส ผบูข้ซนที่งรต วมททาพนันธสนัญญากนับ
เขา การคธิดคดทรยศของชายทนีที่เลวทรามผบูข้นร นีจนงปรากฏชนัดเจน
ดนล 11:23-25

ตรัทั้งแตท่เวลาทปีที่กระทนาพรันธมคิตรกรับเขา เขาจะประกอบกคิจลท่อลวงอยยท่

เสมอ เพราะเขาจะขซนทั้ มา และเขาจะเขล้มแขด็งขซทั้นดล้วยชนชาตคิเลด็กๆ Jamieson, Fausset และ Brown
เขนียนเกนีที่ยวกนับอนันทธิโอคนัส อนีพธิฟานนีสไวข้วาต “โดยการแสรข้งททาตนัวเปล็นเพสือที่ นกนับปโตเลมนีทนีที่ยงนั หนรุตม
ราวกนับวตาเขาปรารถนาทนีที่จะจนัดระเบนียบอาณาจนักรของเขาใหข้เขา เขากล็ยนดเมมฟธิสและอนียธิปตรทรนังสธิรน
เปล็นกรรมสธิทธธิธไปไกลจนถนงเมสืองอเลล็กซานเดรนีย”

24 เขาจะยกมาอยท่างสงบในสท่วนของประเทศทปีที่อรดมทปีที่สรด และเขาจะกระทนาสคิที่งทปีที่ปทยท่ วด
หรมือบรรพบรรรษของเขาไมท่กระทนา เขาจะเอาทรรัพยย์ทปีที่ปลล้นมา ของทปีที่รคิบมาไดล้ และทรรัพยย์สมบรัตคิมา
แจกกรัน เขาจะออกอรบายตท่อสยกล้ รับทปีที่กนาบรังเขล้มแขด็ง แตท่กด็ชวรัที่ เวลาหนซที่งเทท่านรัทั้น อนันทธิโอคนัสจนงทรยศป
โตเลมนี ฟธิโลมนีเทอรร โดยการแสรข้งททาเปล็นมธิตร บรรดาคนทนีที่มากตอนเขาตตางกล็อยากไดข้อนียธิปตรเปล็น
กรรมสธิทธธิธ แตตกไล็ มตสามารถพธิชธิตมนันไดข้ กระนนัรน อนันทธิโอคนัสกล็ททาสธิที่งทนีที่เหลตาบรรพบรุรรุษของเขาททา
ไมตไดข้สทาเรล็จ เขาจนงกระจายกทาลนังพลของเขาไปทนัวที่ อนียปธิ ตร โดยยนดเอาของรธิบและของปลข้นตาม
ชอบใจ จากนนัรนเขากล็เรธิที่มคธิดยรุทธศาสตรรตตางๆเพสือที่ ตตอสบูข้กบนั ฐานทนีที่มนันที่ ทางทหารทนีที่เหลสืออยบูใต นอนียธิปตร
25 และเขาจะปลรกปรันที่ กนาลรังของเขา และความกลล้าหาญของเขาดล้วยกองทรัพมหซมายกไปสยล้
กรับกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ ใตล้ และกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ ใตล้จะทนาสงครามดล้วยกองทรัพเขล้มแขด็งมหซมายคิที่งนรัก แตท่
เขากด็สไล้ย มท่ไดล้ เพราะจะมปีการปองรล้ายเขา ขณะทนีที่สงครามกนับอนียปธิ ตรและปโตเลมนี ฟธิโลมนีเทอรรดทาเนธิน
ตตอไป ฝตายหลนังกล็รวมรวมกองทนัพใหญตมาสบูข้รบ แมข้กระนนัรน ฟธิโลมนีเทอรรกพล็ าต ยแพข้ไป ขณะเดนียวกนัน
อนันทธิโอคนัสกล็วางยรุทธศาสตรรตตางๆเพธิที่มเตธิมเพสืที่อตตอกรคบูตอรธิทนีที่ปราชนัยแลข้วของเขา
ดนล 11:26-27

ถซงแมล้วท่าผยล้ทปีที่รท่วมรรับประทานอาหารสย งของเขากด็จะทนาลายเขา

กองทรัพของเขากด็จะถยกกวาดไป ทปีที่ถยกฆท่าฟรันลล้มตายเสปียกด็มาก พรข้อมรายละเอนียดทนีที่นตาทนที่ง คทา
พยากรณรของดาเนนียลเรธิที่มเปธิดเผยวตาเหลตาผบูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของฟธิโลมนีเทอรรเองจะหนันมาเลตนงานเขา
และททาลายเขาเสนีย กองทนัพของเขาจะแตกฉานซตานกระเซล็นไปเหมสือนนทราและลข้มตายลง
27 สท่วนกษรัตรคิยสย์ ององคย์นรัทั้น จคิตใจของเขาตท่างกด็คคิดปองรล้าย เขาจะพยดมรสารท่วมโตต๊ะกรัน แตท่
กด็ไมท่ไดล้ผล เพราะวาระสร ดทล้ายกด็จะมาตามเวลากนาหนด คทาพยากรณรนร นีเปธิดเผยตตอไปวตาทนัรงอนันทธิ
โอคนัส อนีพธิฟานนีสกษนัตรธิยรแหตงซนีเรนียและปโตเลมนี ฟธิโลมนีเทอรร กษนัตรธิยรแหตงอนียปธิ ตร จะคธิดปองรข้ายกนัน
และกนันและใชข้การหลอกลวงอยตางรข้ายกาจ แมข้วาต ฟธิโลมนีเทอรรเปล็นฝตายแพข้ในสงครามครนัรงนนีร แตตแมข้
แตตอพนี ธิฟานนีสผบูข้มนีชยนั กล็ยนังไมตประสบความเจรธิญในระยะยาว พระเจข้ายนังจนัดการเขาไมตเสรล็จ
ดนล 11:28

แลล้วกษรัตรคิยแย์ หท่งถคิที่นเหนมือกด็จะกลรับเขล้าบล้านเขล้าเมมืองพรล้อมกรับ

ทรรัพยย์สมบรัตคิมากมาย แตท่จคิตใจกด็มท่งร รล้ายตท่อพรันธสรัญญาบรคิสร ทธคิธิ์ และเขาจะปฏคิบรัตคิงานและกลรับเขล้า

บล้านเขล้าเมมือง อนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีส พรข้อมกนับของรธิบทนีที่ปลข้นไดข้จากอนียธิปตร กล็จะกลนับไปยนังซนีเรนีย
อยตางไรกล็ตาม ตอนขากลนับไปยนังซนีเรนีย เขากล็โจมตนีเยรบูซาเลล็มและททาลายพนันธสนัญญาทนีที่เขาไดข้ททากนับ
พวกยธิวทนีวที่ าต พวกเขาจะเปล็นหมบูตชนพธิเศษและแตกตตาง โดยมนีศาสนาและกฎหมายตตางๆเปล็นของตนัว
เอง John Gill เขนียนไวข้วาต “เขาสนังที่ เหลตาทหารของเขาใหข้ฆตาทรุกคนทนีที่พวกเขาเจอโดยปราศจากความ
เมตตา ทนัรงคนแกตและคนหนรุตมสาว ผบูข้หญธิงและเดล็ก สาวพรหมจารนีและคนหนรุตม และในชตวงเวลา
สามวนันคนแปดหมสืนที่ คนกล็ถบูกสนังหาร สนีที่หมสืนที่ คนถบูกจนับตนัวไป และมนีไมตนข้อยทนีที่ถบูกขายไป เขาเขข้าไป
ในพระวธิหารและเอาภาชนะทนัรงหมดทนีที่อยบูใต นนนัรนไป ทนัรงทองคทาและเงธิน และทรนัพยรสมบนัตธิทนีที่ถบูกซตอน
ไวข้ในนนัรน โดยมนีมบูลคตาถนงหนนที่งพนันแปดรข้อยตะลนันตร” แนตนอนวตาอนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีสททาตนัวเหมสือน
เปล็นภาพเลล็งของคนแหตงการบาปผบูข้นร นัน นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร ผบูข้ทนีที่จะททาแบบเดนียวกนันกนับคน
อธิสราเอลในชตวงยรุคเจล็ดปนี
ดนล 11:29-30

พอถซงเวลากนาหนดเขาจะกลรับมาทปีที่ถคิที่นใตล้ แตท่ครรังทั้ นปีทั้เหตรการณย์จะไมท่

เปด็นไปอยท่างครรัทั้งแรกหรมือครรัทั้งตท่อไป เวลาทนีที่กาท หนดไวข้นร นันเหล็นไดข้ชนัดวตาหมายถนงสธิที่งทนีที่วาต ไวข้ในขข้อ 27
อนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีสกลนับมาสบูข้รบกนับอนียธิปตรอนีกครนัรง แมข้วาต เหล็นไดข้ชนัดวตาไมตประสบความสทาเรล็จ
เหมสือนการรรุกรานอนียธิปตรสองครนัรงกตอนหนข้า
30 เพราะวท่ากองทรัพเรมือของเมมืองคคิทธคิมจะมาปะทะกรับเขา เขาจซงจะกลรัวและกลรับไป และ
จะเกรปีทั้ยวกราดตท่อพรันธสรัญญาบรคิสรทธคิธิ์ และลงมมือปฏคิบรัตคิงาน เขาจะหรันกลรับมารท่วมพรันธมคิตรกรับ
บรรดาผยทล้ ปีที่ทคิทั้งพรันธสรัญญาบรคิสร ทธคิธิ์ คธิทธธิมหมายถนงหมบูตเกาะแหตงทะเลอนีเจนียน เกาะไซปรนัส และฟนีนธิ
เซนียโดยทนัวที่ ไป กองทนัพเรสือจากดธินแดนนนีรจะรต วมเปล็นพนันธมธิตรกนันเพสืที่อตตอสบูข้กบนั อนันทธิโอคนัส อนีพธิฟานนี
สและททาใหข้เขาหนัวเสนีย ประวนัตธิศาสตรรบนันทนกไวข้วาต กองทนัพเหลตานนีรจรธิงๆแลข้วอยบูภต ายใตข้คทาสนังที่ ของ
โรม เขาจนงจทาใจตข้องถอยทนัพไป อยตางไรกล็ตาม ดข้วยความเดสือดดาลทนีที่ในขณะเดนียวกนันการนมนัสการ
พระเยโฮวาหรไดข้ถบูกรสืรอฟสืร นแลข้วทนีที่เยรบูซาเลล็ม เขาจนงจะระบายโทสะและความคนับแคข้นใจของตนกนับ
พวกยธิว กลตาวอยตางเจาะจงกล็คสือ เขาจะทราบเรสือที่ งจากพวกยธิวทนีที่ละทธิรงความจรธิงและปรุโรหธิตชนัวที่ คน
หนนงที่ นามวตาเมเนเลาสรเกนีที่ยวกนับการกบฏของพวกยธิวทนีมที่ นีตตอการปกครองของเขา

ดนล 11:31-33

และกองทรัพจะยมืนหยรัดอยยท่ฝาท่ ยเขา พวกเขาจะกระทนาใหล้สถาน

บรคิสรทธคิธิ์แหท่งพลกนาลรังเปด็นมลทคิน และจะใหล้เลคิกเครมืที่องเผาบยชาประจนาวรันนรัทั้นเสปีย และเขาทรัทั้งหลาย
จะตรัทั้งสคิที่งทปีที่นท่าสะอคิดสะเอปียนซซที่งกระทนาใหล้เกคิดการรกรล้างวท่างเปลท่าขซทั้น อนันทธิโอคนัสจนงจะสต งเหลตา
ทหารของเขาไปตตอสบูข้เยรบูซาเลล็มและพวกเขาจะททาใหข้พระวธิหารเปล็นมลทธินไปดข้วยการดสืมที่ เหลข้า
เมามายและการลตวงประเวณนีอยตางโจตงแจข้งกนับพวกหญธิงแพศยาในสถานบรธิสรุทธธิธ เครสืที่องบบูชาประจทา
วนันทนีที่กาท หนดใหข้พวกเลวนีถวายในพระวธิหารถบูกยนับยนัรง Jamieson, Faussett และ Brown หมายเหตรุ
เกนีที่ยวกนับกทาลนังพลของอนันทธิโอคนัส อนีพฟธิ านนีส “ในวนันทนีที่สธิบหข้าของเดสือนคธิสลธิว ในปนีทนีที่หนนที่งรข้อยสนีที่สธิบ
หข้า พวกเขาไดข้ตรนัง สนิที่งทนีที่นว่าสะอนิดสะเอนียนซขที่งกระทคาใหผู้เกนิดการรกรผู้างวว่างเปลว่าขขนนื้ บนแทตนบบูชา นนันที่
คสือ แทตนบบูชาของรบูปเคารพและรบูปจทาลองของเทพจบูปธิเตอรร โอลธิมปนัส ซนที่งถบูกตนัรงขนรนบนแทตนเผา
เครสือที่ งบบูชาของพระเยโฮวาหร” พวกเขาจนงททาใหข้แทตนบบูชานนัรนรกรข้างวตางเปลตาในแบบทนีคที่ ลข้ายๆกนับทนีที่
ปฏธิปนักษรพระครธิสตรจะกระททาในชตวงยรุคเจล็ดปนี
32 เขาจะใชล้ความสอพลอลท่อลวงผยล้ทปีที่ละเมคิดพรันธสรัญญา แตท่ประชาชนผยล้รล้จย รักพระเจล้าของ
เขาทรัทั้งหลายจะยมืนมรัที่นและปฏคิบรัตคิงาน นตาเศรข้าทนีที่ยธิวบางคนกล็ททาตนัวเสสืที่อมทรามไปเพราะเหตรุคทา
สนัญญาทนีที่ประสบสอพลอและกลายเปล็นผบูข้สมรบูรข้ ต วมคธิดในการชนัวที่ รข้ายนนัรน อยตางไรกล็ตาม คนเหลตานนัรน
ทนีที่รจบูข้ นักองครพระผบูข้เปล็นเจข้าจะยสืนหยนัดเขข้มแขล็งและปฏธิบนัตธิงานยธิงที่ ใหญต อยตางหลนังนนีรหมายถนงพวกมนัค
คาบนีและสาวกของพวกเขา
33 และในหมยท่ประชาชนคนเหลท่านรัทั้นทปีที่ฉลาดจะกระทนาใหล้คนเปด็นอรันมากเขล้าใจ แมล้วท่าเขาจะ
ลล้มลงดล้วยดาบหรมือดล้วยเปลวไฟ ดล้วยการเปด็นเชลย ดล้วยถยกปลล้นหลายวรันเวลา นนีที่อาจเลล็งลตวงหนข้า
ถนงพวกมนัคคาบนี เหลตาสาวกของพวกเขา และอธิทธธิพลของพวกเขา นตาเศรข้าทนีที่คนเหลตานนีรจะลข้มลงดข้วย
ดาบและถบูกมนัดกนับทตอนไมข้และจรุดไฟเผาโดยอนันทธิโอคนัสและเหลตาทหารของเขา พวกยธิวมากมาย
เสนียชนีวธิตในสภาพนนัรนพรข้อมกนับผบูข้ใดกล็ตามทนีที่ไมตยอมปฏธิบนัตธิตามคทาสนังที่ ทนีที่ชวนัที่ ชข้าของเขา
ดนล 11:34-35

เมมืที่อพวกเขาลล้มลงนรัทั้น เขาจะไดล้รรับความชท่วยเหลมือเลด็กนล้อย และจะ

มปีคนมากดล้วยกรันทปีที่รท่วมเขล้ากรับความสอพลอ Jamieson, Fausset และ Brown เขนียนถนงตรงนนีรไวข้วาต

“เสรนีภาพทนีไที่ ดข้มาโดยเหลตาวนีรบรุรรุษมนัคคาบนีสทาหรนับพวกยธิวนนัรนอยบูไต ดข้ไมตนาน ในไมตชข้าพวกเขากล็ตก
อยบูใต ตข้พวกโรมและพวกเฮโรด และนนับแตตนร นันเปล็นตข้นมาความพยายามทรุกครนัรงทนีที่จะปลดปลตอยตนัว
เองจากอทานาจของคนตตางชาตธิมนีแตตททาใหข้พวกเขาทรุกขรยากมากยธิงที่ ขนรน” เมสืที่อเหล็นชนัยชนะชนัวที่ คราว
ของพวกมนัคคาบนี ยธิวบางคนทนีที่กตอนหนข้านนัรนไมตจงรนักภนักดนีกหล็ นันมาเขข้ารต วมกนับพวกเขา แตตไมตใชตอยตาง
จรธิงใจและเหมสือนกนับคนเหลตานนัรนทนีที่เอานธิรวชนีรสายลมเพสือที่ ดบูวาต มนันกทาลนังพนัดไปทางไหน
35 คนทปีที่ฉลาดบางคนจะลล้มลงเพมืที่อถลรงและชนาระเขาทรัทั้งหลายใหล้ขาวสะอาด จนกวท่าจะถซง
เวลาสร ดทล้าย เพราะวาระกด็จะมาตามเวลากนาหนด ในชตวงเวลาแหตงความจงรนักภนักดนีทนีที่แปรปรวนนนีร
เอง บางคนทนีที่ยสืนหยนัดอยบูฝต ตายความจรธิงกล็จะพยายามขจนัดความไมตจงรนักภนักดนีและการละทธิรงความจรธิง
ไปจากศาสนายธิว โดยหาทางฟสืร นฟบูมนนั ใหข้กลนับสบูตรากฐานตามพระคนัมภนีรร คทาพยากรณรสตวนนนีรของดา
เนนียลจบลงดข้วยคทาประกาศทนีที่วาต เวลาสทาหรนับสธิที่งเหลตานนีรทร นังหมดถบูกกทาหนดไวข้แลข้ว นนันที่ คสือ มนันจะเกธิด
ขนรนแนตนอน
ทนีที่นตาทนที่งกล็คสือรายละเอนียดของคทาพยากรณรสตวนนนีร มนันสทาเรล็จจรธิงทนัรงหมดในชตวงราชวงศรเซลธิว
ซธิดและยรุคสมนัยของพวกมนัคคาบนีในประวนัตธิศาสตรรยธิว รายละเอนียดตรงนนีรนตาทนที่งจนถนงขนาดทนีที่วาต นนัก
ศาสนศาสตรรหลายคนทนีมที่ นีแนวคธิดเปธิดกวข้างพยายามทนีที่จะประกาศวตานนีที่เปล็นเนสืรอหาสต วน
ประวนัตธิศาสตรรและไมตใชตคทาพยากรณร กระนนัรน เวลาทนีที่มนนั ถบูกเขนียนขนรน นนันที่ คสือ ปนีแรกของดารธิอนัสคน
มนีเดนีย กล็บอกชนัดเจนวตาเหตรุการณรตตางๆทนีที่ถบูกนทาเสนอในทนีที่นร นีมนีลนักษณะเปล็นคทาพยากรณร
ดนล 11:36-39

และกษรัตรคิยจย์ ะกระทนาตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขซนทั้ และ

พองตรัวขซนทั้ เหนมือพระทรกองคย์ และจะพยดสคิที่งทปีที่นท่ามหรัศจรรยย์กลท่าวตท่อสยล้พระเจล้าแหท่งพระทรัทั้งหลาย
เขาจะเจรคิญจนพระพคิโรธจะครบถล้วน เพราะสคิงที่ ใดทปีที่ทรงกนาหนดไวล้จะสนาเรด็จ เกธิดการเปลนีที่ยนแปลง
ครนัรงสทาคนัญ ณ จรุดนนีร ขณะทนีที่คทาพยากรณรจนถนงจรุดนนีรสตวนใหญตแลข้วพบูดถนงเขาเลล็กอนันนนัรนของดาเนนียล
8:35 (อนันทธิโอคนัส อนีพธิฟานนีส) แตตคราวนนีรจรุดสนใจดบูเหมสือนจะกระโดดขข้ามไปยนังเขาเลล็กอนันนนัรนของ
ดาเนนียล 7:8 (ปฏธิปนักษรพระครธิสตรทนีที่จะมา) รายละเอนียดตตางๆทนีที่ถบูกพยากรณรตรนังแตตจรุดนนีรเปล็นตข้นไปไมต
เขข้ากนับประวนัตธิศาสตรรทนีที่ถบูกบนันทนกไวข้ ดข้วยเหตรุนร นีมนันจนงตข้องเปล็นเหตรุการณรในอนาคตซนที่งยนังไมตเกธิดขนรน

เทตานนัรน นอกจากนนีร ‘กษนัตรธิยร’ ทนีถที่ บูกพรรณนาถนงดข้านลตางนนีรกไล็ มตเขข้ากนับภาพชธิรนสต วนเลล็กๆ ของ
เหตรุการณรตตางๆในยรุคสรุดทข้ายและคทาบรรยายอสืที่นๆเกนีที่ยวกนับปฏธิปนักษรพระครธิสตร แมข้วาต อาจมนีการ
ประยรุกตรใชข้ไดข้บข้างกนับอนันทธิโอคนัสกล็ตาม แตตการประยรุกตรใชข้หลนักๆกล็เกนีที่ยวขข้องกนับอวสานกาล
อรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณและฝตายศนีลธรรมของกษนัตรธิยรองครนร นี (นนันที่ คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร) ดบู
เหมสือนถบูกเปธิดเผย ใหข้เราสนังเกตวตาเขาจะ (ก.) กระททาตามความพอใจของเขา (ข.) เขาจะยกตนขนรน
และพองตนัวขนรนเหนสือศาสนาโลกทนัรงปวง (ค.) เขาจะพบูดสธิที่งทนีที่นตามหนัศจรรยร (นนันที่ คสือ นตาสะพรนง)
ตตอสบูพข้ ระเจข้าแหตงพระทนัรงหลาย (ง.) เขาจะเจรธิญจนพระพธิโรธ (นนันที่ คสือ ยรุคเจล็ดปนี) จะครบถข้วน
37 เขาจะไมท่เชมืที่อฟรังพระเจล้าแหท่งบรรพบรรรษของเขา หรมือเชมืที่อฟรังผยล้ทปีที่ผล้หย ญคิงรรัก เขาจะไมท่เชมืที่อ
พระองคย์ใดเลย เพราะเขาจะพองตรัวเองเหนมือทรกสคิที่งทรกอยท่าง เพราะวตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรไดข้รบนั
การตข้อนรนับโดยคนอธิสราเอลใหข้เปล็นพระเมสสธิยาหรของพวกเขาอยตางชนัดเจน บางทตานจนง
สนันนธิษฐานวตาคนแหตงการบาปผบูข้นร นีจะเปล็นยธิวโดยกทาเนธิด และแนตนอนวตาคนทนีที่ชวนั ที่ รข้ายสรุดๆใน
ประวนัตธิศาสตรรทนีที่ผาต นมาเปล็นพวกยธิวทนีที่ละทธิรงความจรธิง ดนังนนัรน ชายคนนนีรจงน ถบูกพรรณนาวตาไมตเชสืที่อฟนัง
พระเจข้าแหตงบรรพบรุรษรุ ของเขา ขข้อเทล็จจรธิงทนีที่วาต เขาไมตมคนี วามปรารถนาสทาหรนับพวกผบูข้หญธิงกล็บอก
เปล็นนนัยวตาเขาอาจเปล็นคนรนักรต วมเพศ การไมตเชสืที่อพระองครใดเลยกล็บอกเปล็นนนัยวตาเขานมนัสการตนัวเขา
เองหรสือเรนียกรข้องใหข้คนอสืนที่ ๆมานมนัสการเขามากกวตา เขาจนงยกตนขนรนเหนสือผบูข้อสืที่นทนัรงปวง ไมตวาต จะ
บนโลกหรสือบนสวรรคร
38 แตท่ในทปีที่ของเขา เขาจะถวายเกปียรตคิแกท่พระของปล้อมปราการ พระองคย์หนซที่งทปีที่บรรพบรรรษ
ของเขาไมท่รล้จย รัก เขากด็จะใหล้เกปียรตคิดล้วยทองคนาและเงคิน ดล้วยเพชรพลอยตท่างๆ ดล้วยของขวรัญอรันมปีคท่า
คนแหตงการบาปผบูข้นร นีจะใหข้เกนียรตธิอทานาจและพลนัง คทาวตาพระในทนีนที่ ร นีนตาจะมาจาก god มากกวตา God
พวกคนนนับถสือพระตตางดข้าวมนักใหข้เกนียรตธิพระหลายองคร อยตางไรกล็ตาม คทาพยากรณรนร นีบอกลตวงหนข้า
วตาคนแหตงการบาปผบูข้นร นีจะใหข้เกนียรตธิ “พระองครหนนที่งทนีที่บรรพบรุรรุษของเขาไมตรจบูข้ นัก” นนีสที่ สืที่อถนงชนกลรุมต
หนนงที่ ทนีที่นนับถสือพระเจข้าองครเดนียว นนันที่ คสือ พวกยธิว อนีกครนัรงทนีที่นนีที่สนนับสนรุนทฤษฎนีทวนีที่ าต ปฏธิปนักษรพระครธิสตร
จะเปล็นคนเชสืรอชาตธิยธิวโดยเฉพาะ นอกจากนนีร เขาเลล็กอนันนนีรจะใหข้เกนียรตธิพระพธิเศษของเขา ซนงที่ อาจ

เปล็นรบูปจทาลองของสนัตวรรข้ายนนัรน โดยเงธินจทานวนมหาศาล ดบู วธิวรณร 13:15 และ 2 เธสะโลนธิกา 2:3-4
ดข้วย
39 เขาจะกระทนาเชท่นนรัทั้นกรับพระตท่างดล้าวทปีที่เขานรับถมือและพอกพยนสงท่าราศปีใหล้ในปล้อม
ปราการสท่วนใหญท่ เขาจะแตท่งตรัทั้งใหล้พวกเขาปกครองคนเปด็นอรันมาก และเขาจะแบท่งแผท่นดคินใหล้เปด็น
สคิงที่ ตอบแทน เขาเลล็กอนันนนีร หรสือคนแหตงการบาปผบูข้นร นีจะขนรนเรสืองอทานาจ เขายนังจะประดธิษฐานพระ
ตตางดข้าวของขาดข้วย นนันที่ คสือ รบูปจทาลองของสนัตวรรข้ายนนัรนและแสดงตนัววตาเปล็นพระเจข้าในพระวธิหาร
ของพระเจข้า กตอนถนงกลางยรุคเจล็ดปนี ปฏธิปนักษรพระครธิสตรกจล็ ะแผตขยายอทานาจครอบครองของเขาไป
ทนัวที่ ทนัรงแผตนดธินโลกแลข้ว โดยปกครองคนเปล็นจทานวนมาก จากนนัรนเหล็นไดข้ชดนั วตาเขาจะแบตงแผตนดธิน
อธิสราเอลออกเพสืที่อประโยชนรสตวนตน นนีที่อาจเปล็นสต วนหนนงที่ ของการทรยศหนักหลนังพวกยธิวซนที่งถบูก
กลตาวถนงในดาเนนียล 9:27 คสือ การหนักพนันธสนัญญาของเขาทนีที่ททาไวข้กบนั พวกเขา
ดนล 11:40-41

พอถซงเวลาวาระสร ดทล้ายกษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ ใตล้จะมาสยล้กรับเขา และ

กษรัตรคิยย์แหท่งถคินที่ เหนมือจะพรท่งเขล้าใสท่ทท่านอยท่างลมหมรน พรล้อมดล้วยรถรบและพลมล้าและเรมือรบเปด็น
อรันมาก เขาจะเขล้ามาในประเทศตท่างๆ แลล้วไหลทท่วมและผท่านไป สธิที่งทนีที่สนนับสนรุนทรรศนะทนีที่วาต
เนสืรอหาสต วนนนีรเกนีที่ยวขข้องกนับอวสานกาลกล็คสือวตา ผบูข้พยากรณรทตานนนีรเรนียกเวลานนีรวาต เปล็น “เวลาวาระ
สรุดทข้าย” ทตานอสืที่นๆกล็พยายามทนีที่จะประยรุกตรใชข้ขข้อความตรงนนีรกบนั การรรุกรานอนียธิปตรครนัรงสรุดทข้ายโด
ยอนันทธิโอคนัส แมข้วาต การรรุกรานเชตนนนัรนอาจเกธิดขนรนแลข้วกล็ตาม แตตบรธิบททนีที่ใหญตกวตากล็อยบูนต อกราย
ละเอนียดของประวนัตธิศาสตรรทนีที่ถบูกบนันทนกไวข้แลข้ว ความคธิดหลนักยนังเปล็นเรสืที่องอวสานกาลเหมสือนเดธิม
วลนีทนีที่วาต “เวลาวาระสรุดทข้าย” จนงนตาจะหมายถนงสนัปดาหรทนีที่เจล็ดสธิบของดาเนนียล หรสือเปล็นทนีที่รจบูข้ นัก
ในชสือที่ วนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้าและยรุคแหตงความทรุกขรลทาบาก ณ เวลานนีรเอง เหล็นไดข้ชดนั วตาสงคราม
จะปะทรุขร นนในตะวนันออกกลาง เหล็นไดข้ชนัดวตากษนัตรธิยรแหตงถธิที่นใตข้ (อนียปธิ ตร) จะททาสงครามกนับชายผบูข้นร นี
(ปฏธิปนักษรพระครธิสตร) ผบูข้ซนที่งเหล็นไดข้ชดนั วตาเปล็นตนัวแทนของพนันธมธิตรฝตายตะวนันตก (โรม) ในขณะ
เดนียวกนัน กษนัตรธิยร “แหตงถธิที่นเหนสือจะพรุงต เขข้าใสต ทตานอยตางลมหมรุน” ใหข้เราสนังเกตวตากษนัตรธิยรแหตงถธิที่น
เหนสือจะเขข้า “มาในประเทศตตางๆ แลข้วไหลทตวมและผตานไป” คทาฮนีบรบูตรงนนีรทนีที่แปลวตา ประเทศ

ตว่างๆ คสือ เอเรทซนิม นนีที่เปล็นคทารากทนีที่คนอธิสราเอลใชข้จนทรุกวนันนนีรเพสืที่อหมายถนงแผว่นดนินนนันื้น นนันที่ คสือ
แผตนดธินอธิสราเอล ขข้อเทล็จจรธิงทนีวที่ าต นนีที่เปล็นคทาพหบูพจนรอาจเกนีที่ยวขข้องกนับขข้อเทล็จจรธิงทนีที่วาต อธิสราเอลใน
ทรุกวนันนนีรเปล็นการรวมกนันของดธินแดนประจทาชาตธิกบนั ‘ดธินแดนตตางๆทนีที่ถบูกยนดครอง’ ไมตวาต กรณนีใด
กษนัตรธิยรแหตงถธิที่นเหนสือกล็เขข้าไปขข้างในและผตานแผตนดธินนนัรนไป การรรุกรานของเขาไมตใชตแคตทางบก
เทตานนัรนแตตยนังทางทะเลดข้วย (บางทนีคทาบรรยายทนีที่วาต “อยตางลมหมรุน” อาจหมายถนงการโจมตนีทาง
อากาศ เชตน การโจมตนีดวข้ ยเฮลธิคอปเตอรรทางทหาร เปล็นตข้น) หากเราจะสนันนธิษฐานวตารายละเอนียด
เหลตานนีรเกนีที่ยวขข้องกนับอนันทธิโอคนัส อนีพธิฟานนีสและการสบูข้รบของเขากนับอนียธิปตร ภาพเปรนียบนนีรกใล็ ชข้ไมตไดข้
แลข้ว ณ จรุดนนีร ไมตมนีบนันทนกทางประวนัตธิศาสตรรเกนีที่ยวกนับกษนัตรธิยรแหตงถธิที่นเหนสือและถธิที่นใตข้โจมตนีอนนั ทธิ
โอคนัสในชตวงปนีหลนังๆแหตงรนัชกาลของเขาและมนีชนัยชนะเลย นอกจากนนีร ในสงครามยรุคสรุดทข้ายนนีร
กษนัตรธิยรแหตงถธิที่นใตข้ (นนันที่ คสือ อนียธิปตร) จะรวมกทาลนังเขข้าตตอสบูข้กบนั ‘กษนัตรนิยณ์’ ทนีที่วาต นนีร ดนังนนัรน กษนัตรธิยรองคร
หนนงที่ จากถธิที่นเหนสือและกษนัตรธิยรองครหนนงที่ จากถธิที่นใตข้จะโจมตนีกษนัตรธิยรองครนร นีดนังทนีที่มบนี รรยายไวข้ตรนังแตต
11:36 เปล็นตข้นมา ไมตมบนี นันทนกทางประวนัตธิศาสตรรเกนีที่ยวกนับเหตรุการณรเชตนนนัรนเลยในชตวงปลายรนัชกาล
ของอนันทธิโอคนัส ดนังนนัรน ในชตวงยรุคเจล็ดปนี อนียธิปตรจะเขข้ารต วมในการโจมตนีปฏธิปนักษรพระครธิสตร อาจ
เพราะการทนีที่เขาเปล็นพนันธมธิตรกนับอธิสราเอล
เอเสเคนียล 38 ใหข้รายละเอนียดเพธิมที่ เตธิมอนีกวตาพวกรนัสเซนียจะรรุกรานอธิสราเอลในเวลาวาระ
สรุดทข้าย ในบทนนัรน เมเชคและทบูบนัล โกกและมาโกกเปล็นชสืที่อสมนัยโบราณทนีที่ใชข้เรนียกเจข้าหมนีรนัสเซนีย ใน
เอเสเคนียล 38 มนันยนังใหข้รายละเอนียดเกนีที่ยวกนับการรต วมเปล็นพนันธมธิตรกนันของประชาชาตธิตตางๆซนที่งจะ
ยกมาพรข้อมกนับรนัสเซนียเพสืที่อตตอสบูข้กบนั อธิสราเอลดข้วย (อธิหรต าน เอธธิโอเปนีย ลธิเบนีย บรรดาชาวยรุโรปตะวนัน
ออก ดธินแดนจอรรเจนีย และคอเคซนัส) จะวตาไปแลข้วทนัรงหมดนนีรเปล็นชนชาตธิมรุสลธิมทนัรงสธิรน หลายสมนัย
ในประวนัตธิศาสตรรโบราณ หลายสต วนของดธินแดนอาหรนับในปนัจจรุบนันเคยถบูกเรนียกวตาเอธธิโอเปนีย ดบู เอ
เสเคนียล 38:1-16 และ 39:1-12
เราไมตทราบแนตชดนั วตาใครเปล็นฝตายเรธิที่มสงครามครนัรงนนีร แตตสที่ งธิ ทนีที่ชนัดเจนกล็คอสื วตา ปฏธิปนักษรพระ
ครธิสตร (บางทนีในตอนแรกอาจจนับมสือกนับอธิสราเอล) ลงเอยดข้วยการททาสงครามหนนงที่ กนับพวกรนัสเซนีย
และโลกอธิสลาม โยเอล 2:1-10, 20 อาจอข้างอธิงถนงสงครามครนัรงนนัรนจากมรุมมองของอธิสราเอล

41 เขาจะเขล้ามาในแผท่นดคินทปีที่รท่งร โรจนย์ และประเทศหลายแหท่งจะถยกควนที่าไป แตท่คนเหลท่านปีทั้จะ
ไดล้รบรั การชท่วยใหล้พนล้ มมือของเขา คมือเอโดมและโมอรับ และสท่วนใหญท่ของคนอรัมโมน เหลตาผบูข้รรุกราน
จากถธิที่นเหนสือ (นนันที่ คสือ พวกรนัสเซนียซนที่งเปล็นทนีที่รจบูข้ นักในชสืที่อกษนัตรธิยรแหตงถธิที่นเหนสือดข้วย) จะเขข้าไปใน
“แผตนดธินทนีที่รต รุงโรจนร” นนัรน (ตรงตนัวคสือ ‘แผตนดธินทนีที่งดงามนนัรน’) ซนที่งยตอมหมายถนงอธิสราเอล นอกจากนนีร
ประเทศอสืที่นๆอนีกหลายประเทศกล็จะถบูกควทที่าโดยเจข้าหมนีรนัสเซนียทนีรที่ รุกเขข้ามา อยตางไรกล็ตาม เอโดม โม
อนับและอนัมโมนกล็จะไดข้รนับการยกเวข้น ประเทศโบราณเหลตานนีรจรธิงๆแลข้วกล็คสือประเทศจอรรแดนใน
ปนัจจรุบนัน นตาสนใจตรงทนีวที่ าต ประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนันดบูเหมสือนวตาจะไดข้รนับการไวข้ชนีวธิต ใน
สงครามครนัรงผตานๆมากนับอธิสราเอล จอรรแดนไมตไดข้เขข้าไปแทรกแซงคนอธิสราเอลดข้วย นอกจากนนีร
หรุบเขาเปตรากล็อยบูใต นประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน
ดนล 11:42-43

เขาจะยมืดมมือของเขาออกตท่อประเทศตท่างๆ และแผท่นดคินอปียคิปตย์กด็จะ

พล้นไปไมท่ไดล้ เหล็นไดข้ชนัดวตาเจข้ายนักษรใหญตรนัสเซนียทนีที่รรุกคสืบไปเรสืที่อยๆจะเคลสืที่อนทนัพลงมาและยกเขข้าไป
ในอนียธิปตรและยนดครองมนัน
43 เขาจะปกครองทรรัพยย์สมบรัตคิทปีที่เปด็นทองและเงคิน และสคิงที่ ประเสรคิฐทรัทั้งหลายของอปียคิปตย์
คนลคิบนปีและคนเอธคิโอเปปียกด็จะตคิดไปดล้วย ในสงครามครนัรงนนีรในชตวงกลางของยรุคเจล็ดปนี พวกรนัสเซนีย
จะยนดเอาคลนังทรนัพยรของอนียธิปตรมาเปล็นของตนัวเอง นอกจากนนีร ลธิเบนียและเอธธิโอเปนียกล็จะเขข้าเปล็น
พนันธมธิตรกนับพวกรนัสเซนีย โดยเหตรุผลเปล็นอสืที่นไปไมตไดข้นอกจากเพสืที่อหลนีกเลนีที่ยงการถบูกททาลายโดย
นทรามสือของพวกเขา
ดนล 11:44

แตท่ขท่าวจากทคิศตะวรันออกและทคิศเหนมือจะกระทนาใหล้เขาตกใจ และ

เขาจะยกออกไปดล้วยความเคปียดแคล้นอยท่างยคิที่ง ทปีที่จะทนาลายและลล้างผลาญคนเปด็นอรันมากเสปียใหล้สนคิทั้
เชคิง แตตทนนั ใดนนัรน ขตาวรข้ายจากทธิศตะวนันออกเฉนียงเหนสือกล็มาถนงเจข้าหมนีรนัสเซนีย (เราตข้องระลนกวตาพอ
ถนงตอนนนีรเขากล็ยกเขข้าไปในอนียธิปตรแลข้ว) ทนีที่อยบูทต างทธิศเหนสือและตะวนันออกจากอนียธิปตรหาใชตใครอสืนที่
นอกจากแผตนดธินอธิสราเอล เพราะเหตรุทนีที่วาต พวกรนัสเซนียไดข้ยกมาอยตางรรุนแรงผตานเขข้าไปในอธิสราเอล
และเขข้าไปในอนียธิปตรแลข้ว เราจนงสนันนธิษฐานไดข้วาต ปฏธิปนักษรพระครธิสตรดบูเหมสือนถบูกกทาจนัดไปแลข้วใน

อธิสราเอล เปล็นไปไดข้ไหมวตาขตาวทนีที่ออกมาจากทธิศตะวนันออกเฉนียงเหนสือสทาหรนับพวกรนัสเซนียแลข้วกล็คอสื
วตา ปฏธิปนักษรพระครธิสตรไดข้ฟสืรนคสืนชนีพจากตายแลข้ว? วธิวรณร 13:3,12, 14 และ 17:8 บตงบอกอยตาง
ชนัดเจนวตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรถบูกฆตาตายดข้วยดาบเลตมหนนที่ง (การสงคราม) แตตกกล็ ลนับมามนีชวนี ธิตอนีก
(แนตนอนวตา ซาตานเลนียนแบบพระราชกธิจของพระครธิสตร) ลองจธินตนาการดบูวาต พวกรนัสเซนียจะ
ประหวนันที่ พรนัที่นพรนงขนาดไหน พวกเขาไดข้ฆตาชายผบูข้นร นีทนีที่เราเรนียกวตาปฏธิปนักษรพระครธิสตรไปแลข้ว
กระนนัรนเขากล็กลนับมามนีชนีวธิตอนีก นนีอที่ าจเปล็นขตาวทนีมที่ าจากทธิศตะวนันออกเฉนียงเหนสือทนีที่ททาใหข้พวกรนัสเซนีย
ตข้องกลนับไปยนังแผตนดธินอธิสราเอล พวกเขาจนงกลนับมา “ดข้วยความเคนียดแคข้นอยตางยธิงที่ ทนีที่จะททาลายและ
ลข้างผลาญคนเปล็นอนันมากเสนียใหข้สรธินเชธิง” วลนีหลนังนนีรจรธิงๆแลข้วหมายถนงการททาลายคนเปล็นอนันมาก
มนันเปล็นการกลตาวซทราเพสืที่อเนข้นความสทาคนัญ พวกรนัสเซนียจนงททาใจดนีสบูข้เสสือและยกกลนับเขข้าไปยนัง
อธิสราเอลโดยมรุตงมนันที่ ทนีที่จะททาลายและลข้างผลาญคนทนีที่พวกเขาคธิดวตาเปล็นแชมเปนีร ยนของพวกยธิว นนันที่
คสือ ปฏธิปนักษรพระครธิสตร
ดนล 11:45

และเขาจะปลยกพลรับพลาทรัทั้งหลายแหท่งตนาหนรักของเขาระหวท่าง

ทะเลในภยเขาบรคิสรทธคิธิ์อรันรรท่งโรจนย์ แมล้กระนรันทั้ เขากด็ยรังพบจรดจบ และไมท่มปีใครชท่วยเขาเลย" พวก
รนัสเซนียกลนับเขข้าไปและยนดครองเทสือกเขาแหตงยบูเดนียทนีที่อยบูรต ะหวตางทะเลสองแหตง นนันที่ คสือ แผตนดธินทนีที่อยบูต
ระหวตางทะเลเมดธิเตอรรเรเนนียนและทะเลตาย ทนีที่นนันที่ พวกเขาตนัรงเตล็นทรบนัญชาการทางทหาร (นนันที่ คสือ
พลนับพลา) บนเทสือกเขาแหตงอธิสราเอลใกลข้กรรุงเยรบูซาเลล็ม ทนีที่นนันที่ พระเจข้าจะทรงททาลายพวกเขา ดบู เอ
เสเคนียล 38:18 จนถนง 39:1-12 การถบูกททาลายอยตางเหนสือธรรมชาตธิของพวกรนัสเซนียเหล็นไดข้ชนัดวตาเปธิด
โอกาสใหข้ปฏธิปนักษรพระครธิสตรไดข้คมรุ อทานาจครอบครองโลกแบบเบล็ดเสรล็จแลข้วในตอนนนีร (จนถนงจรุด
นนีรเขาไดข้ขร นนเรสืองอทานาจจากโลกตะวนันตกพรข้อมกนับแสนยานรุภาพทางทหารของมนัน) ไมตเหลสือ
ประเทศใดแลข้วทนีที่เขข้มแขล็งพอทนีที่จะตตอกรเขาไดข้ จากดาเนนียล 12:1 ซนที่งอยบูใต นบรธิบทใกลข้เคนียงกนันของ
เหตรุการณรเหลตานนีร มนันบตงบอกวตาเหตรุการณรนร นีเกธิดขนรนตอนประมาณกลางยรุคเจล็ดปนี “เวลายากลทาบาก”
ทนีที่ถบูกกลตาวถนงตรงนนัรนยตอมหมายถนงครนงที่ หลนังของยรุคเจล็ดปนี
ดนังนนัรน เหตรุการณรตตางๆทนีที่ถบูกกลตาวถนงตรงนนีรจงน เหล็นไดข้ชนัดวตาเกธิดขนรนกตอนนธิดเดนียวหรสือกลาง
ยรุคเจล็ดปนี หลนังจากมนีชนัยในสงครามตะวนันออกกลางครนัรงนนัรนแลข้ว ปฏธิปนักษรพระครธิสตรกกล็ รุมตทาแหนตง

ผบูข้นทาโลกเปล็นเวลาตตอไปอนีกสนีที่สธิบสองเดสือน ณ เวลานนีรเองทนีที่เขาหนันมาเลตนงานอธิสราเอล ททาใหข้พระ
วธิหารทนีที่กรรุงเยรบูซาเลล็มเปล็นมลทธิน และสถาปนาระบบเครสืที่องหมายของสนัตวรรข้ายทนีที่บนังคนับใชข้ทนั วที่ โลก
(ดบู วธิวรณร 13)
*****
ภนพรวมของดนเนนียล 12: ดาเนนียล 12 เปป็นบทสรสุปของหนนังสสือดาเนนียล ซขงที่ ตว่อเนสืที่องจาก
บรนิบทของบททนีที่ 11 โดยตรง มนันใหผู้เครสืที่องบว่งชนีนื้เรสือที่ งลคาดนับเหตสุการณณ์ตว่างๆซขที่งบอกวว่าเหตสุการณณ์
เหลว่านนันื้นทนีที่ถมกพยากรณณ์ไวผู้จะเกนิดขขนื้นเมสือที่ ไรและกนินระยะเวลานานเทว่าใด มนันยนังพมดถขงเหตสุการณณ์
อสืนที่ ๆดผู้วย เชว่น การเปป็นขขนนื้ จากตายครนังนื้ ตว่างๆ และเวลาเฉพาะเจาะจงทนีที่ยสุคพนันปนีจะเรนิที่มตผู้น
ดนล 12:1

"ในครรัทั้งนรัทั้น มปีคาเอล จล้าวผยล้พคิทรักษย์ยงคิที่ ใหญท่ ผยคล้ ล้มร กรันชนชาตคิของ

ทท่านจะลรกขซทั้น และจะมปีเวลายากลนาบากอยท่างไมท่เคยมปีมาตรัทั้งแตท่ครรัทั้งมปีประชาชาตคิจนถซงสมรัยนรัทั้น แตท่
ในครรัทั้งนรัทั้นชนชาตคิของทท่านจะรรับการชท่วยใหล้พล้น คมือทรกคนทปีที่มปีชมืที่อบรันทซกไวล้ในหนรังสมือ
เวลาถบูกหมายเหตรุไวข้วาต เปล็น “ในครนัรงนนัรน” นนันที่ คสือ เวลาเดนียวกนับเหตรุการณรเหลตานนัรนในชตวง
หลนังของบททนีที่ 11 ขข้อ 7 บตงบอกวตาเหตรุการณรสรุดทข้ายเหลตานนีรจะเกธิดขนรน “ยนังอนีกวาระหนนที่ง สองวาระ
และครนงที่ วาระ” ซนที่งเปล็นสทานวนฮนีบรบูทนีที่แปลวตาสามปนีครนงที่ นอกจากนนีร กรอบเวลานนีรกถล็ บูกใชข้เพสืที่ออข้างอธิง
ถนงสองครนงที่ ทนีที่แยกจากกนันของชตวงเวลาแหตงความทรุกขรเวทนานานเจล็ดปนีดข้วย ดบู วธิวรณร 11:2,3; 12:6,
14 และ 13:5 เพราะวตาหลายเหตรุการณรไดข้เกธิดขนรนแลข้วในชตวงยรุคเจล็ดปนีดงนั ทนีที่หมายเหตรุไวข้ในบททนีที่
แลข้ว เวลาทนีที่วาต นนีรจนงตข้องหมายถนงตอนกลางของยรุคเจล็ดปนี
ณ เวลานนีรเองมนีคาเอลอนัครเทวทบูตาธธิบดนี (ซนที่งมนีความหมายตรงตนัววตา ‘ผบูข้ใดเปล็นเหมสือน
พระเจข้า’) กล็ยสืนหยนัดขนรนเพสืที่อชนชาตธิอธิสราเอล เหล็นไดข้ชดนั วตาพระเจข้าไดข้ทรงมอบหมายใหข้มคนี าเอล
(เจข้าผบูข้พธิทนักษรยธิงที่ ใหญต) เปล็นอนัครเทวทบูตาธธิบดนีผบูข้ปกปข้องครุข้มครองชนชาตธิอธิสราเอล เมสืที่อสงครามโลก
ตอนกลางของยรุคเจล็ดปนีทวนีความรรุนแรงขนรนในและรอบๆอธิสราเอล และเมสืที่อปฏธิปนักษรพระครธิสตร
ระบายความโกรธของเขาใสต คนอธิสราเอล มนีคาเอลกล็ยสืนหยนัดเพสืที่อปกปข้องพวกเขา

ในวนันนนัรน จะมนี “เวลายากลทาบากอยตางไมตเคยมนีมาตนัรงแตตครนัรงมนีประชาชาตธิจนถนงสมนัยนนัรน” ดบู
เหมสือนวตาอธิสราเอลใกลข้จะถบูกททาลายลข้างอยตางสธิรนเชธิงแลข้ว ครนงที่ หลนังของยรุคเจล็ดปนีจะเปล็นชตวงเวลาทนีที่
ความโกรธของซาตานพรุงต เปข้าไปทนีที่อธิสราเอลในแบบทนีที่ไมตเคยมนีมากตอนเลยในประวนัตธิศาสตรรมนรุษยร
(ดบู วธิวรณร 12:5-17)
พระเจข้าผตานทางมนีคาเอลทรงเขข้าแทรกแซงและชตวยอธิสราเอลใหข้พข้น อยตางนข้อยกล็คสือ คน
เหลตานนัรน “ทนีที่มนีชอสืที่ บนันทนกไวข้ในหนนังสสือ” เลตมนนัรน นนันที่ อาจหมายถนงการประกาศของคน 144,000 คน
นนัรนในวธิวรณร 7 และ 14 เมสืที่อพวกเขาประกาศพระครธิสตรแกตพวกยธิวกตอน เหล็นไดข้ชนัดวตายธิวมากมาย
กลนับใจเชสืที่อพระครธิสตร ณ ชตวงเวลาทนีที่วาต นนีร ทนีที่เปล็นไปไดข้มากกวตากล็คสือ นนีที่นตาจะหมายถนงยธิวจทานวน
มหาศาลทนีที่ตข้อนรนับพระครธิสตรในชตวงครนงที่ แรกของยรุคเจล็ดปนี แนตนอนวตาฝตายหลนังเปล็นผลมาจากการ
ประกาศของ 144,000 คนนนัรน อาจมนีความเกนีที่ยวขข้องกนันระหวตางตรงนนีรกบนั วธิวรณร 7:9-17 ซนที่งอยบูใต น
บรธิบทของ 144,000 คนนนัรนดข้วย
ไมตวาต กรณนีใด พระเจข้ากล็ทรงปกปข้องและพธิทนักษรรนักษา (อยตางนข้อยทนีที่สรุด) บรรดาผบูข้ทนีที่ถบูกไถตไวข้
แหตงชนชาตธิอธิสราเอลในชตวงยรุคเจล็ดปนี นตาสนใจทนีที่วาต ในโรม 11:26 เราถบูกบอกวตาสนักวนันหนนงที่
อธิสราเอลทนัรงสธิรนจะไดข้รนับความรอด เหตรุการณรเหลตานนัรนทนีที่ถบูกพยากรณรไวข้แลข้วตรงนนีรนตาจะเปล็นสต วน
หนนงที่ ของกระบวนการใหญตนร นัน
ดนล 12:2

และคนเปด็นอรันมากในพวกทปีที่หลรับในผงคลปีแหท่งแผท่นดคินโลกจะตมืที่น

ขซนทั้ บล้างกด็จะเขล้าสยท่ชปีวคิตนคิรนรั ดรย์ บล้างกด็เขล้าสยคท่ วามอรับอายและความขายหนล้านคิรรันดรย์ บนัดนนีรจรุดสนใจ
เปลนีที่ยนไปทนีที่การเปล็นขนรนจากตายครนัรงตตางๆแลข้ว เมสืที่อมนีการรนับขนรน ครธิสตจนักรแหตงพระคนัมภนีรรใหมตกถล็ บูก
ททาใหข้เปล็นขนรนจากตาย อยตางไรกล็ตาม เมสืที่อสธิรนยรุคเจล็ดปนี และกตอนเขข้ายรุคพนันปนีนธิดเดนียว จะมนีการเปล็น
ขนรนจากตายของวธิสรุทธธิชนทนัรงปวงแหตงสมนัยพระคนัมภนีรรเดธิม นนีที่นตาจะหมายถนง “บข้างกล็จะเขข้าสบูตชนีวธิตนธิ
รนันดรร” อยตางไรกล็ตาม บรรดาคนทนีที่ไมตรอดของทรุกยรุคสมนัย (“บข้างกล็เขข้าสบูตความอนับอายและความขาย
หนข้านธิรนันดรร”) กล็จะถบูกททาใหข้เปล็นขนรนจากตายทนีหลนังเมสืที่อสธิรนยรุคพนันปนีเพสืที่อยสืนทนีที่การพธิพากษาทนีที่บนัลลนังกร
ใหญตสนีขาว (วธิวรณร 20:11-15) ดาเนนียลจนงนทาเสนอการเปล็นขนรนจากตายครนัรงแรกและครนัรงทนัวที่ ไป
แมข้วาต ผบูข้ทนีที่ตายในพระครธิสตรจะเปล็นขนรนกตอน แตตขอบเขตทนีที่ใหญตกวตาของการเปล็นขนรนจากตายครนัรงแรก

นนีรนตาจะรวมถนงคนกลรุมต แรกทนีที่ถบูกบรรยายไวข้ในขข้อนนีรดวข้ ย นนันที่ คสือ เหลตาวธิสรุทธธิชนสมนัยพระคนัมภนีรรเดธิม
ความแตกตตางกล็คสือ อนีกเจล็ดปนีตตอมาสทาหรนับคนกลรุมต หลนัง
ดนล 12:3

และบรรดาคนทปีที่ฉลาดจะสท่องแสงเหมมือนแสงฟล้า และบรรดาผยล้ทปีที่

ไดล้ใหล้คนเปด็นอรันมากมาสยท่ความชอบธรรมจะสท่องแสงเหมมือนอยท่างดาวเปด็นนคิตยย์นคิรนรั ดรย์ คนเหลตา
นนัรนทนีที่มนีปนัญญาอยตางแทข้จรธิงตตอพระพนักตรรพระเจข้าโดยความเชสืที่อของพวกเขาในพระครธิสตร การเชสืที่อ
ฟนังพระเจข้า และการดทาเนธินชนีวธิตตามแบบพระเจข้าสนักวนันหนนที่ง (ในการเปล็นขนรนจากตาย) จะสต องแสง
เหมสือนแสงฟข้า นนีที่หมายความวตาในอาณาจนักรของพระเจข้าทนีที่จะมานนัรน คนเหลตานนีรจะสต องแสงพรข้อม
กนับสงตาราศนีและความสวตางสรุกใสแหตงสวรรคร “แสงฟข้า” ทนีวที่ าต นนีรตรงตนัวกล็หมายถนงความสวตางเจธิดจข้า
ของทข้องฟข้าเบสืรองบน กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว พระสนัญญาขข้อนนีรกมล็ ในี หข้แกตคนเหลตานนัรนทนีที่ “ไดข้ใหข้คน
เปล็นอนันมากมาสบูตความชอบธรรม” นนีนที่ ตาจะหมายถนงคนเหลตานนัรนทนีที่ในขณะทนีที่ยงนั มนีชนีวตธิ อยบูไต ดข้เปล็นผบูข้ทนีที่มนี
ปนัญญาในการนทาวธิญญาณคนมาถนงพระเยซบูครธิสตรและททาใหข้คนมากมายหนันสบูต ความชอบธรรม
(สรุภาษธิต 11:30) พวกเขาจะสต องแสงเหมสือนความสวตางเจธิดจข้าแหตงฟข้าสวรรครและเหมสือนดวงดาว
ตตางๆตลอดไปเปล็นนธิตยร มนีบทาเหนล็จนธิรนันดรรสทาหรนับการปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้าและโดยเฉพาะอยตางยธิงที่
สทาหรนับการนทาวธิญญาณผบูข้อสืที่นมาถนงพระครธิสตรและความชอบธรรมทนีที่แทข้จรธิง
ดนล 12:4

แตท่ตรัวเจล้า โอ ดาเนปียลเออ๋ย จงปคิดถล้อยคนาเหลท่านรัทั้นไวล้ และประทรับ

ตราหนรังสมือนรัทั้นเสปีย จนถซงวาระสร ดทล้าย คนเปด็นอรันมากจะวคิที่งไปวคิที่งมา และความรยล้จะทวปีขซทั้น "
ตนัรงแตตขข้อ 4 เปล็นตข้นไปกล็เปล็นความคธิดทธิรงทข้ายของบทนนีรแลข้ว พวกยธิวจนทรุกวนันนนีรมสืดบอดตตอคทา
พยากรณรทนีที่อยบูใต นทนีที่นร นี มนันถบูกประทนับตราไวข้สทาหรนับพวกยธิว (ดบู อธิสยาหร 6:9-11, 29:10, 18, มนัทธธิว
13:13) อยตางไรกล็ตาม ในชตวงยรุคเจล็ดปนี (วาระสรุดทข้าย) ความเขข้าใจฝตายวธิญญาณของชาวยธิวจะถบูก
เปธิดและจะมนียวธิ จทานวนมหาศาลกลนับใจรนับเชสืที่อพระครธิสตร
สต วนหลนังของขข้อ 4 นทาเสนอวตา ณ เวลาทนีที่วาต นนีร (ในชตวงวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้า) พวกยธิว
จะวธิงที่ ไปวธิงที่ มาตลอดทนัวที่ พระคนัมภนีรรทรนังเลตม รวมถนงพระคนัมภนีรรใหมตดวข้ ยโดยคข้นดบูพระคนัมภนีรร นนีที่เปล็น
ครนัรงแรกในประวนัตธิศาสตรรทคนีที่ วามรบูขข้ องพวกเขาเกนีที่ยวกนับพระครธิสตรจะเพธิมที่ ขนรน บางคนพยายามทนีที่จะ

ประยรุกตรใชข้ขข้อนนีรกบนั การเพธิที่มขนรนอยตางมากของความรบูทข้ างโลกและเทคโนโลยนีซนที่งไดข้เกธิดขนรนแลข้วใน
ศตวรรษทนีที่ยนีที่สธิบและยนีที่สธิบเอล็ด อยตางไรกล็ตาม เหล็นไดข้ชนัดวตาบรธิบทพบูดถนงคนอธิสราเอลในยรุคสรุดทข้าย ดบู
ขข้อ 1 อธิสราเอล ณ เวลานนีรมสืดบอดตตอความจรธิงตตางๆของพระครธิสตรและเหตรุการณรตตางๆในยรุค
สรุดทข้าย มนันถบูกปธิดและประทนับตราไวข้จากพวกเขา อยตางไรกล็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะ
เรธิที่มคข้นดบูพระคนัมภนีรรและความรบูขข้ องพวกเขาเกนีที่ยวกนับพระครธิสตรและสธิที่งตตางๆทนีที่จะมานนัรนกล็จะเพธิที่มขนรน
ใหข้เราสนังเกตวตาการเปธิดเผยความจรธิงและการเพธิที่มขนรนของความรบูนข้ ร นีจะเกธิดขนรนในวาระสรุดทข้าย วาระ
หรสือเวลานนัรนกล็ถบูกบรรยายไวข้อยตางคงเสข้นคงวาตลอดทนัวที่ พระคนัมภนีรวร าต เปล็นชตวงวนันขององครพระผบูข้
เปล็นเจข้า
ดนล 12:5-7

แลล้วขล้าพเจล้าคมือดาเนปียลกด็มองดย และดยเถคิด มปีอปีกสองคนยมืนอยยท่ คน

หนซที่งยมืนอยยท่ทปีที่ฝงรัที่ แมท่นนทั้าขล้างนปีทั้ อปีกคนหนซที่งยมืนอยยทท่ ปีที่ฝรัที่งแมท่นนทั้าขล้างโนล้น นธิมธิตทนีที่ยสืดยาวและคทาอธธิบาย
เกนีที่ยวกนับมนันซนที่งถบูกเรธิที่มตข้นในบททนีที่ 10 กล็สร นธิ สรุดลงแลข้ว คราวนนีรเนสืรอหาเปลนีที่ยนไปพบูดถนงรายละเอนียด
ตตางๆทนีที่เปล็นบทสรรุปสรุดทข้ายแลข้ว ดาเนนียลจนงเหล็นคนอนีกสองคนทนีที่เหล็นไดข้ชดนั วตาเปล็นผบูข้สสืที่อสารทนีที่เปล็น
ทบูตสวรรคร พวกเขาแตตละคนยสืนอยบูบต นแตตละฝนัที่งของแมตนร ทาฮธิดเดเคล (ดบู ดาเนนียล 10:4)
6 และเขากด็พยดกรับชายทปีที่สวมเสมืทั้อผล้าปท่าน ผยล้ซงซที่ อยยท่เหนมือนนทั้าแหท่งแมท่นนทั้านรันทั้ วท่า "ยรังอปีกนาน
เทท่าใดจซงจะถซงทปีที่สรดปลายของสคิที่งมหรัศจรรยย์เหลท่านปีทั้" หนนที่งในทบูตสวรรครสององครนร นันพบูดกนับผบูข้
สสืที่อสารทนีที่เปล็นทบูตสวรรครองครเดธิมนนัรนทนีที่สวมเสสืรอผข้าปตาน คทาถามของเขานนัรนเรนียบงตาย “ยนังอนีกนาน
เทตาใดจนงจะถนงทนีที่สรุดปลายของสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตานนีร” ทบูตสวรรครองครนร นีถามอาจแบบไมตตข้องการคทา
ตอบและอาจเพสืที่อประโยชนรของดาเนนียลวตา เหตรุการณรนตาทนที่งเหลตานนีรจะสทาเรล็จจรธิงเมสือที่ ไร
7 ชายทปีสที่ วมเสมืทั้อผล้าปท่านผยล้ซงซที่ อยยท่เหนมือนนทั้าทรัทั้งหลายแหท่งแมท่นนทั้านรัทั้น ไดล้ยกมมือขวาและมมือซล้าย
ของทท่านสยท่ฟล้าสวรรคย์ และขล้าพเจล้าไดล้ยคินทท่านปฏคิญาณอล้างพระผยล้ทรงพระชนมย์อยยเท่ ปด็นนคิตยย์วท่า ยรัง
อปีกวาระหนซที่ง สองวาระ และครซที่งวาระ และเมมืที่อการหมดอนานาจของชนชาตคิบรคิสรทธคิธิ์สคิทั้นสร ดลงแลล้ว
บรรดาสคิงที่ เหลท่านปีทั้กด็จะสนาเรด็จไปดล้วย ทบูตสวรรครผบูข้สสืที่อสารองครเดธิมนนัรนในการเตรนียมตนัวทนีที่จะตอบจนง
ยกมสือทนัรงสองขข้างของเขาขนรนและปฏธิญาณโดยพระเจข้าองครนธิรนนั ดรร เวลาทนีที่เหตรุการณรนตาทนที่งเหลตานนีร

จะสทาเรล็จ (“ทนีที่สรุดปลายของสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตานนีร”) กล็คสือ “ยนังอนีกวาระหนนที่ง สองวาระ และครนงที่ วาระ”
วลนีหลนังนนีรเปล็นสทานวนฮนีบรบูทนีที่แปลวตาสามปนีครนงที่ เวลาเรธิที่มตข้นกล็คสือเวลานนัรนเมสืที่อมนีคาเอลเจข้าผบูข้พธิทนักษรยธิงที่
ใหญตจะยสืนขนรน (ขข้อ 1) นนีที่นตาจะเปล็นตอนทนีที่เครสือที่ งบบูชาประจทาวนันและ “สธิที่งนตาสะอธิดสะเอนียนทนีที่ททาใหข้
เกธิดการรกรข้างวตางเปลตา” ถบูกตนัรงขนรน (ขข้อ 11) จากดาเนนียล 9:27 และขข้อพระคนัมภนีรรทนีที่เปล็นคทาพยากรณร
ตอนอสืนที่ ๆ เรากล็ทราบวตาทนัรงหมดนนีรเกธิดขนรนในตอนกลางของยรุคเจล็ดปนี ดข้วยเหตรุนร นี เหตรุการณรเบสืรอง
ปลายเหลตานนีรจะเกธิดขนรนในชตวงสามปนีครนงที่ หลนังของยรุคเจล็ดปนี ดบู ความเหล็นสทาหรนับดาเนนียล 12:1 ดข้วย
สธิที่งมหนัศจรรยรตตางๆอนันนตาทนที่งทนีดที่ าเนนียลเหล็นจะสธิรนสรุดลงเมสืที่อสธิรนยรุคเจล็ดปนี
ดนล 12:8-9

ขล้าพเจล้าไดล้ยคินแตท่ไมท่เขล้าใจ แลล้วขล้าพเจล้าจซงพยดวท่า "โอ นายเจล้าขล้า สคิที่ง

เหลท่านปีทั้จะลงเอยอยท่างไร" แมข้ดาเนนียลไดข้ยนธิ สธิที่งทนีที่ถบูกกลตาวไปแลข้วกล็ตาม แตตเหล็นไดข้ชดนั วตาเขาไมต
เขข้าใจมนัน
9 พระองคย์ตรรัสวท่า "ดาเนปียลเออ๋ย ไปเถอะ เพราะวท่าถล้อยคนาเหลท่านรัทั้นกด็ถยกปคิดไวล้แลล้วและถยก
ประทรับตราไวล้จนถซงวาระสร ดทล้าย เพสือที่ ตอบคทาถามของดาเนนียลเกนีที่ยวกนับวตาเหตรุการณรทร นังหมดนนีรจะ
สธิรนสรุดลงเมสืที่อไร เขากล็ถบูกบอกสธิที่งตตอไปนนีร ถข้อยคทาเหลตานนัรน (ความเขข้าใจเกนีที่ยวกนับมนัน) จะถบูกปธิดและ
ประทนับตราไวข้จนถนงวาระสรุดทข้าย กลตาวอนีกนนัยหนนงที่ พวกยธิวจะไมตเขข้าใจสธิที่งเหลตานนีรจนกวตาจะถนง
วาระสรุดทข้าย เราทราบวตานนันที่ จะเปล็นยรุคเจล็ดปนีและการเรธิที่มตข้นของวนันขององครพระผบูข้เปล็นเจข้า ในวนัน
นนัรน ตาของพวกยธิวซนที่งถบูกททาใหข้มสืดบอดมานานเพราะผข้าคลรุมแหตงใจทนีที่แขล็งกระดข้างของพวกเขากล็จะ
ถบูกเปธิดออก เมสือที่ พวกเขาในวนันนนัรนหนันมาหาพระครธิสตร (ดบู 2 โครธินธร 4:15-18) ผข้าคลรุมแหตงความ
มสืดบอดฝตายวธิญญาณของพวกเขาจะถบูกเอาออกไปเสนีย
ดนล 12:10

คนเปด็นอรันมากจะไดล้รรับการชนาระแลล้วจะขาวสะอาด และจะถยก

ถลรง แตท่คนชรัวที่ จะยรังกระทนาการชรัที่ว และไมท่มปีคนชรัวที่ สรักคนหนซที่งจะเขล้าใจ แตท่บรรดาคนทปีที่ฉลาดจะ
เขล้าใจ เมสือที่ ถนงเวลานนัรน คนทนีมที่ นีปนัญญา (นนันที่ คสือ พวกยธิวทนีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและกลนับใจรนับเชสืที่อ)
กล็จะเขข้าใจสธิที่งเหลตานนีร พวกเขาจะถบูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธโดยพระโลหธิตทนีที่มคนี ตาประเสรธิฐของพระครธิสตร
และถบูกททาใหข้ขาวสะอาดตตอพระพนักตรรพระเจข้า ความเขข้าใจของพวกเขาเกนีที่ยวกนับสธิที่งตตางๆฝตาย

วธิญญาณ ซนที่งถบูกททาใหข้มสืดบอดมานานกล็จะถบูกททาใหข้สวตางแจข้ง นตาเศรข้าทนีที่วาต ในขณะเดนียวกนัน คนเหลตา
นนัรนทนีที่ททาใจของตนใหข้แขล็งกระดข้างตตอพระครธิสตรตตอไปกล็จะดทาเนธินในการชนัวที่ ตตอไปและจะอยบูใต น
ความมสืดฝตายวธิญญาณของตนตตอไปเหมสือนเดธิม
ดนล 12:11-12

และตรัทั้งแตท่เวลาทปีที่ใหล้เลคิกเครมืที่องเผาบยชาประจนาวรันเสปียนรัทั้น และใหล้ตรัทั้ง

สคิงที่ ทปีที่นท่าสะอคิดสะเอปียนซซที่งกระทนาใหล้เกคิดการรกรล้างวท่างเปลท่าขซทั้น จะเปด็นเวลาหนซที่งพรันสองรล้อยเกล้าสคิบ
วรัน วนันเรธิที่มตข้นสทาหรนับเหตรุการณรเหลตานนีรของดาเนนียล 11:36 จนถนงการสธิรนสรุดกล็ถบูกหมายเหตรุไวข้ นนันที่
คสือ “เวลาทนีที่ใหข้เลธิกเครสืที่องเผาบบูชาประจทาวนันเสนียนนัรน และใหข้ตร นังสธิที่งทนีที่นตาสะอธิดสะเอนียนซนที่งกระททาใหข้
เกธิดการรกรข้างวตางเปลตาขนรน” การหยรุดถวายเครสืที่องบบูชาประจทาวนันในพระวธิหารชตวงยรุคเจล็ดปนีจะเกธิด
ขนรนตอนกลางของยรุคเจล็ดปนีพอดนี อยตางไรกล็ตาม 1,290 วนันตนัรงแตตตอนกลางของยรุคเจล็ดปนีกจล็ ะเปล็นเวลา
30 วนันมากกวตาเวลาสามปนีครนที่งหลนังนนัรน (อธิงตามปฏธิทธินจนันทรคตธิของคนฮนีบรบู) มนันจนงมนีชตวงเวลา
พธิเศษสามสธิบวนัน (หนนงที่ เดสือน) เพธิมที่ เขข้าไปหลนังสธิรนยรุคเจล็ดปนี
12 ความสร ขจะมปีแกท่ผล้คย อยอยยท่ และมาถซงไดล้หนซที่งพรันสามรล้อยสามสคิบหล้าวรันนรัทั้น จากนนัรนมนี
การเอตยถนง 1,335 วนันซนงที่ เปล็นชตวงเพธิที่ม 45 วนันเกธินจากสามปนีครนงที่ และสามสธิบวนันนนัรนทนีที่ถบูกเอตยถนงในขข้อ
ทนีแที่ ลข้ว (ทนัรงหมดนนีรองธิ ตามปฏธิทนธิ จนันทรคตธิของคนฮนีบรบูทมนีที่ นีสธิบสองเดสือนทนีมที่ นีสามสธิบวนัน โดยมนีวนนั
รวมทนัรงหมด 360 วนัน)
บางคนเสนอวตาชตวงเวลาเพธิมที่ เขข้ามาเหลตานนีรคสือตอนทนีที่การเปล็นขนรนจากตายของเหลตาวธิสรุทธธิ
ชนสมนัยพระคนัมภนีรรเดธิมจะเกธิดขนรน พรข้อมกนับการพธิพากษาคนอธิสราเอลทนีที่ถบูกททาใหข้เปล็นขนรนจากตาย
นอกจากนนีร มนัทธธิว 25 ยนังเอตยถนงการพธิพากษาประชาชาตธิทนีที่เปล็นแกะและแพะ (ซนที่งจากทตามกลาง
ประชาชาตธิตตางๆทนีที่เปล็นคนตตางชาตธิไดข้กลนับใจรนับเชสืที่อในชตวงยรุคเจล็ดปนีและจะไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไป
ในยรุคพนันปนี) เหล็นไดข้ชดนั วตานนีที่จะเกธิดขนรนในชตวงเวลาหนนงที่ ในสองชตวงนนีร และแนตนอนวตาจะตข้องมนีการ
เกล็บกวาดเศษซากทนีที่เปล็นผลพวงของสงครามอารมาเกดโดนดข้วย นอกจากนนีร นนีอที่ าจเปล็นเวลาทนีที่กรรุง
เยรบูซาเลล็มจะถบูกบบูรณะขนรนใหมตหรสืออยตางนข้อยกล็ถบูกเตรนียมพรข้อมสทาหรนับการครองราชยรของพระเยซบู
ครธิสตร เราทราบจากหนนังสสืออธิสยาหรและเอเสเคนียลวตาจะเกธิดการเปลนีที่ยนแปลงดข้านภบูมธิประเทศและ

ภบูมธิศาสตรรครนัรงใหญตกบนั แผตนดธินอธิสราเอลในตอนตข้นของยรุคพนันปนี หรสืออาจทนัรงพธิภพโลก เหตรุการณร
พธิเศษทนัรงหมดนนีรนตาจะเกธิดขนรนในชตวงเจล็ดสธิบหข้าวนันนนีรตรงนั แตตการสธิรนสรุดลงของยรุคเจล็ดปนีจนถนงการเรธิที่ม
ตข้นของยรุคพนันปนีอยตางเปล็นทางการ
ดนล 12:13

แตท่เจล้าจงไปจนวาระทปีที่สรดเถคิด และเจล้าจะไดล้หยรดพรักสงบ และจะ

ยมืนขซนทั้ ในสท่วนทปีที่กนาหนดใหล้เจล้า เมมืที่อสคิทั้นสร ดวรันทรัทั้งหลายนรัทั้น" ความหมายทนีที่ถบูกสสืที่อตรงนนีรจากทบูต
สวรรครผบูข้นร นีแกตดาเนนียลกล็คสือวตา อนีกไมตนานเขาจะตายและจากนนัรนจะยสืนในลทาดนับ (สต วน) ทนีที่กาท หนดไวข้
ใหข้เขาเมสือที่ สธิรนสรุดวนันทนัรงหลายนนัรน นนันที่ คสือ การเปล็นขนรนจากตายของคนอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภนีรรเดธิม
หลนังจากการเสดล็จกลนับมาของพระครธิสตรและกตอนเรธิที่มยรุคพนันปนีนธิดเดนียว แบบพธิมพรเขนียวทนีมที่ นีราย
ละเอนียดมากทนีที่สรุดเกนีที่ยวกนับเหตรุการณรตตางๆในยรุคสรุดทข้ายในพระคนัมภนีรจร นงสธิรนสรุดลงดข้วยประการ
ฉะนนีร

