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บทที่ 28
ดาเนียล

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือดาเนียล
-  บอกวาหนังสือดาเนียลเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือดาเนียล
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือดาเนียลจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือดาเนียล

คํ านํ า

ผูเขียน ดาเนียล
เขียนถึงใคร ถงึเชลยชาวยิว
จุดประสงค เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงปกครองกิจการตางๆ ของมนุษย
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และบรรดาคนที่ฉลาดจะสองแสงเหมือนแสงฟา  และบรรดาผูที่ไดให
คนเปนอันมากมาสู ความชอบธรรมจะสองแสงเหมือนอยางดาวเปนนิตยนิ
รันดร”

ดาเนียล 12:3

หลกัการของชีวิตและการรับใช
พระเจาทรงยิ่งใหญสูงสุดและพระองคใหเกียรติผูที่ถวายเกียรติแดพระเจา

บุคคลสํ าคัญ ดาเนียล
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โครงราง
I. ภูมิหลังของคํ านํ า  :  เหตุผลที่ดาเนียลเจริญรุงเรือง   1:1-21
II. นิมิตและเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใตรัชกาลของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร  2:1-6:28

A. ภาพที่เห็นและการตีความ  2:1-49
อาณาจักร  4  แหงหรือจักรวรรดิของโลก
1. บาบิโลน  606 กคศ.
2. เมโด-เปอรเซีย  538 กคศ.
3. เกรเชียน  330 กคศ.
4. โรมัน  63 กคศ.

B. เตาไฟลุกโพลง  3:1-30
1. คํ าบัญชาของกษัตริย  3:1-7
2. คนของพระเจายืนหยัดตอสู  3:8-23
3. การตัดสินและการปลดปลอย  3:24-30

C. นิมิต 3 ประการของเนบูคัดเนสซารและความหมาย  4:1-37
1. ความฝน  4:1-18
2. การตีความ  4:19-27
3. การทํ าใหสํ าเร็จ  4:28-37

D. งานเลี้ยงของเบลซัสซาร  5:1-31
1. งานเลี้ยง  5:1-4
2. การตัดสิน  5:5-9
3. การเสาะหาคนตีความ  5:10-16
4. การตีความ  5:17-29
5. การทํ าใหสํ าเร็จ  5:30-31

E. ดาเนียลหลุดพนจากถํ้ าสิงห  6:1-28
1. แผนการชั่วราย  6:1-9
2. การตอบสนองของดาเนียล  6:1-9
3. ถูกปลดปลอยจากถํ้ าสิงห  6:21-28

III. นิมิตภายใตเบลซัสซาร  ดาริอัส และไซรัส  7:1-12:13
A. สตัวทั้ง 4  และการตีความ  7:1-28

1. มันขึ้นมาจากทะเลใหญ 7:1-3
a) สตัวรายเหมือนสิงหโต  :  บาบิโลน  7:4
b) สตัวรายที่เหมือนหมี  :  เมโดเปอรเซีย  7:5
c) สตัวที่เหมือนเสือดาว  :  กรีซ  7:6
d) สตัวที่เหมือนสัตวประหลาด  :  โรม   7:7

2. เขาสัตวอันเล็ก  (แอนตี้ไครสต)  7:8
3. อาณาจักรของพระเจา  7:9-14
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4. การตีความหมาย  7:15-28
B. แกะผูและแพะผู และการตีความ  8:1-27

1. คํ านํ า  8:1-2
2. นิมิต  8:3-14

a) แกะผูคือ เมโด-เปอรเซีย  8:5-14
b) แพะคือ กรีซ  เมโด-เปอรเซีย  8:5-14

3. การเปดเผยเกี่ยวกับแอนติโอกัส  เอพิฟาฟสและแอนตี้ไครสต  8:15-27
C. 70 สัปดาห  9:1-27

1. คํ านํ า   7:1-12
2. คํ าอธิษฐาน  9:3-19
3. 70 สัปดาห  9:20-27

D. การเตรียมตัวสํ าหรับการเปดเผยครั้งสุดทาย  10:1-21
1. คํ านํ า  10:1-3
2. คนที่ใสเสื้อผาลินิน  10:4-6
3. การตอบสนองของดาเนียล  10:10-12
4. ความขัดแยงของกาเบรียลและเจาแหงเปอรเซีย  10:18
5. เหตุผลของการมาของทูตสวรรค  10:14-21

E. นิมิตของเหตุการณของดารอัิสถึงยุคปลายยุค  11:1-12:13
1. การเปดเผยของเหตุการณที่จะมาถึง  11:1-12:3
2. พระบัญชาใหประทับตราหนังสือ  12:4
3. การสนทนาครั้งสุดทายกับผูสงสาร  12:5-13

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 28

1. ใครคือผูเขียนหนังสือดาเนียล
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือดาเนียล
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3. หนังสือดาเนียลเขียนถึงใคร
                                                                                                                        

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือดาเนียล
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 28

1. ดาเนียล
2. เพ่ือแสดงวาพระเจาทรงปกครองกิจการตางๆ ของมนุษย
3. เชลยชาวยิว
4. พระเจาทรงยิ่งใหญสูงสุดและพระองคใหเกียรติผูที่ถวายเกียรติแดพระองค
5. “และบรรดาคนที่ฉลาดจะสองแสงเหมือนแสงฟา  และบรรดาผูที่ไดใหคนเปนอันมากมาสูความ

ชอบธรรมจะสองแสงเหมือนอยางดาวเปนนิตยนิรันดร”  ดาเนียล 12:3
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เพื่อศึกษาตอไป

1. เอเสเคียลอางถึงดาเนยีล  เขาเปรียบเทียบตัวเขากับโนอาหและโยบ  -  เอเสเคียล
14:14
เขายังไดอางถึงสติปญญาของดาเนียล  -  เอเสเคียล  28:3
พระเยซูทรงนํ าขอความของดาเนียล  :  มัทธิว  24:15

2. หนังสือดาเนียลบรรจุคํ าอธิษฐานที่ยิ่งใหญของการสารภาพสวนตัว  9:3-19
3. สิ่งสํ าคัญใน ดาเนียล
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-  งานเลี้ยงที่หรูหราที่สุดในพระคัมภีร   5
-  คํ าอธิบายเพียงประการเดียวในพันธสญัญาเดิมที่กลาวถึงพระบิดา  7:9-14
-  หนังสือเลมเดียวที่กลาวถึงกาเบรียลและมิคาเอล  (ทูตสวรรค 2 องคของสวรรค)  9:21,
10:13, 12:1
-  คํ าอธิบายวาเหตุใดบางครั้งคํ าอธิษฐานจึงถูกขัดขวาง  10:10-13
-  การอธิบายที่สมบูรณที่สุดถึงแอนตี้ไครสต  7:7-27,  8:23-25,  9:26,  11:36-45

4. 70 สปัตะของดาเนียลซ่ึงอธิบายใน 9:24-27 ใชคํ าวา “สปัตะ”  ซ่ึงหมายถึงระยะเวลา 70 ป ถามี
ระยะเวลา 70 ป 7 ครั้ง ก็เทากับ 490 ป
การแบงปเหลานี้ มีดังน้ี

-  7 สปัตะ หรือ 79 ป  เริ่มตนที่การมีบัญชาใหสรางเยรูซาเล็มภายใตการควบคุมของเอสรา
และเนหะมีห

-  “62 สัปดาห”  หรือ 434 ป เริ่มที่การสรางกํ าแพงเยรูซาเล็มและเริ่มตนไปจนถึงเวลาของ
การตรึงกางเขนเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม

-  “กฏของคนตางชาติ”  จํ านวนปที่ไมรูวาเทาใดเขาแทรกภายหลังสัปดาหที่ 69 เรากํ าลังอยู
ในชวงระยะเวลานี้ รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู

-  “สปัดาหที่เจ็ดสิบ”  เจ็ดปที่ยังไมเริ่มตน  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่พระเจาทรงจัดการกับอิสราเอล
เริ่มตนเม่ือแอนตี้ไครสตมีอํ านาจและเริ่มกลียุค  เปนการนํ าเขาสูเวลาแหงความทุกขยากใน
ดาเนียล  12:1  ซ่ึงเปนกลียุคยิ่งใหญที่อธิบายไวในวิวรณ

5. การรุงเรืองและตกตํ่ าของจักรวรรดิในโลก  อธิบายไวในดาเนียล 2, 7 และ 8  สรุปไดจากรูป
ภาพนี้

จักรวรรดิ รูปปน วตัถุธาตุ ดาเนียล 2 สัตวและบุคคลสํ าคัญ ดาเนียล 7

บาบิโลน ศีรษะ ทอง ขอ 37-38 สิงหมีปกของนก
อินทรี

ขอ 4

เมโด-เปอร
เซีย

หนาอกและ
แขน

เงิน ขอ 39 หมีมีซ่ีโครง 3 อัน ขอ 5
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กรีซ หนาทองและ
หนาขา

บรอนซ ขอ 39 เสือดาวมี 4 หัว และ
4 ปก

ขอ 6

โรม ขา เหล็ก ขอ 40 สัตวรายนากลัว ขอ 7

โรมอีกครั้ง เทาและนิ้ว
เทา

เหล็กและ
ดินเหนียว

ขอ 41-43 เขา 10 เขา ขอ 7

อาณาจักร
ของพระเจา

หิน ขอ 44-45 บตุรมนุษย ขอ 13, 14,
27


