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พระเจ้าตรัสผ่านทางอิสยาห์ว่า “เราได้

เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลาย

ได้กบฎต่อเรา โครู้จักเจ้าของของมันแต่อิสราเอล

ไม่รู้จัก เออประชาชาติบาปหนาชนชาติซึ่งหนักด้วย

ความบาปชั่วหน่อเนื้อของผู้กระทำความชั่วร้าย.....”

ถ้าเจ้าเลิกกระทำชั่ว บรรเทาผู้ถูกบีบบังคับ

ป้องกันลูกกำพร้าพ่อ สู้ความเพื่อหญิงม่าย

เราจะคืนความชื่นบานให้แก่เจ้า และจะรักษา

แผลของเจ้า แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธเรา เจ้าจะเป็น

เหยื่อของคมดาบแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่รกร้าง

บ้านเมืองของเจ้าจะถูกไฟเผาผลาญ บรรดาบุตร

ชายของเจ้าจะถูกนำตัวไปยังนครบาบิโลนและเขา

จะเป็นขันทีรับใช้ในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน

เยเรมีย์ (627ปีกคศ.) เผยพระวจนะว่าพระเจ้า

ตรัสไว้ดังนี้ว่า “ดูเถิดเราได้ตั้งวิถีแห่งชีวิตและทางแห่ง

ความตายไว้ต่อหน้าเจ้า คนที่อยู่ในเมืองนี้จะตายเสียด้วย

ดาบด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาดแต่ผู้ที่ออกไป 

ยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตั้งล้อมอยู่นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้แต่ 

จะต้องเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนเพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้เมืองนี้ 

ด้วยความร้าย” พระเจ้าตรัสดังนี้ด้วยว่า “เมืองนี้จะถูกมอบไว้ใน 

มือของกษัตริย์บาบิโลนและพระองค์จะเผามันเสียด้วยไฟ”

อิสยาห์ 1 : 2 – 4 , 7 , 16 , 20 , 39 : 7 ;  เยเรมีย์ 21 : 8 – 10

739 ปี กคศ.  
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พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

“เราเองจะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่

แข็งแรง ด้วยความกริ้ว ด้วยความเกรี้ยวกราด 

และพิโรธมากยิ่ง และเราจะโจมตีชาวกรุงนี้ ทั้งคนและสัตว์ 

แล้วก็จะตายลงด้วยโรคระบาด 

ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห์กษัตริย์ของยูดาห์ 

และบรรดาข้าราชการของพระองค์ 

และประชาชนเมืองนี้ซึ่งรอดตายจากโรคระบาด ดาบ 

และการกันดารอาหารไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์

แห่งบาบิโลน และมอบไว้ในมือของศัตรูของเขาทั้งหลาย 

ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของเขา 

ท่านจะฟันเขาเสียด้วยคมดาบ 

ท่านจะไม่สงสารเขาทั้งหลายหรือไว้ชีวิตเขา 

หรือมีความเมตตาต่อเขา 

ความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ 

และเผาไหม้อย่างที่ไม่มีใครดับได้ 

พวกเขาจะกวาดเจ้าไปเป็นเชลยที่บาบิโลน   

และจะฆ่าเจ้าด้วยคมดาบ     

บรรดาผู้ถูกวาดต้อนไปบาบิโลนมากมายจะต้องตาย 

และถูกฝังไว้ที่นั่น”

อาโมส 762 ปี กคศ.

เยเรมีย์ 21 : 5 – 10 ; อาโมส 1 : 4 – 7
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พระเจ้าตรัสผ่านอาโมสว่า 

“ผู้หญิงของเจ้าทำตัวเป็นแม่โคที่

เรียกร้องสามีให้ขุนด้วยอาหารและน้ำ เจ้าจะ

ไม่ได้ครอบครองสามีของเจ้าอีกต่อไปเขาจะ

เอาขอเกี่ยวเนื้อเจ้าไปเป็นทาสในบาบิโลน”

“เจ้าเหยียดตัวนอนบนเตียงงาช้าง กินอาหารรสเลิศ

ปรุงด้วยไขสัตว์ ดื่มกินเหล้าองุ่นมากมายประกอบ

เสียงดนตรีแต่เหยียบความชอบธรรมลงสู่พื้นดินเหยียบย่ำ

คนจน ข่มใจคนชอบธรรมรับสินบนชิงความยุติธรรมไปจาก

คนจน เจ้าทำสวนองุ่นแต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น

ศัตรูของเจ้าจะดื่มมัน กองทัพของเจ้าจะถูกทำลาย

และเจ้าจะถูกนำตัวไปเป็นทาสในดินแดนของคนต่างชาติ

พระเจ้าตรัสว่าเราจะทำลายบรรดา

แท่นบูชาของเมืองเบธเอลและจะ

โจมตีเรือนพักฤดูหนาวพร้อมกับเรือน

พักฤดูร้อน เจ้าบีบบังคับคนยากจนรับ

สินบนและขยี้คนขัดสน เราได้ยับยั้งฝนไว้

และให้เกิดการกันดารอาหารและโรคร้าย

แต่พวกเจ้าก็หาได้กลับใจสำนึกผิดไม่ 

เจ้าทำสวนองุ่นหวังให้มีเหล้าองุ่นมากขึ้น 

แต่เจ้าก็จะไม่ได้ดื่มมัน

อาโมส 4 – 6

แม่ หนูหิว
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ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาเขียนไว้ว่า 

“อิสราเอลจะล้มลงด้วยดาบ 

ลูกอ่อนของพวกเขาจะถูกฟาดลงอย่าง

ยับเยิน และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง”

วันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าทรงยกโทษผิดบาป

ให้แก่อิสราเอล จะทรงรักเขาด้วยความเต็มใจ 

อิสราเอลจะเบิกบานเหมือนดอกพลับพลึง กิ่งก้าน

ของเขาจะขยายออกงดงามเหมือนมะกอกเทศ

และจะมีกลิ่นหอมเหมือนไม้สนแห่งเลบานอน

ประมูล

   ขาย

จากนั้น ภายหลังสมัยของบาบิโลน 

เจ้าจะถูกทำให้แตกกระจายไปยัง

ดินแดนต่างๆ และพวกเขาจะกล่าว

โทษเจ้า ยึดครองทรัพย์สินของเจ้า 

เจ้าจะไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่

พวกมันเอาทุกอย่างไปหมด 

ทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้นะ

นี่คงจะขายได้ราคาดี 

เสียดายที่พวกยิวต้องถูกเนรเทศ

พวกนี้ค้าขายเก่งดีแม่ 

แล้วคืนนี้จะไปนอน

ที่ไหนล่ะฮะ
ประกาศใบนั้นบอกให้

พวกเราชาวยิวออกจาก

ประเทศในสามวัน

ตามประกาศฉบับนี้ 

ยิวทุกคนต้องออกจากประเทศและ

ห้ามนำข้าวของติดตัวไปด้วย

ข้าอยากได้วัวตัวนี้

มานานแล้ว

เพราะชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระวจนะของ

พระเจ้า พวกเขาจึงถูกทำให้กระจายไปท่ามกลาง

ประชาชาติในโลก พวกเขาจะไม่มีทางได้รับสันติสุข

ใดๆจนกว่าพระเจ้าจะทรงรวบรวมพวกเขากลับมา 

ยังดินแดนของบรรพบุรุษแห่งนี้

อิสยาห์ 10 : 21 ,   บทที่ 35 , 51 : 11 ;   เยเรมีย์ 30 : 11 ;   เอเสเคียล 17 : 21 ;   โยเอล 3 : 2 ; โฮเชยา 13 : 16 , 14 : 1 – 6

753 ปี กคศ. 
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“แล้วเราจะดำเนินในพระนามของพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของเราเป็นนิตย์สืบๆ ไป พระเจ้าตรัสว่าในคราวนั้น

เราจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และจะให้เป็นชนชาติที่

เข้มแข็งและพระเจ้าจะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิโยน 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกัลปาวสาน”

“แผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นจะเป็นที่เริศร้างและทิ้งร้าง และ

บรรดาประชาชาติเหล่านี้จะปรนนิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลน

อยู่เจ็ดสิบปี เมื่อครบเจ็ดสิบปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลน

และประชาชาตินั้นเพราะบาปชั่วของเขา แล้วเราจะนำผู้คนที่

เหลือกระจัดกระจายอยู่กลับมาซ่อมสร้างแผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่ง”
“เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองปรักหัก

พัง และถูกไถเหมือนกับไถนา”

แล้วก็เป็นจริงตามถ้อยคำของ

ผู้เผยพระวจนะพวกศัตรูเข้ามา

ไถเยรูซาเล็มจริงๆ

“และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า มาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของ

พระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะสอนวิถีของ

พระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์ เพราะว่าพระธรรม

จะออกมาจากศิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม”

“พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติ

ทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสิน

เพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกล

ออกไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้

เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด 

ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่

ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป แต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้

ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน และจะ

ไม่มีใครมาทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์

ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว”

เยเรมีย์ 25 : 11 – 12 ;  มีคาห์ 3 : 12 (750 – 686 ปี กคศ.)  , 4 : 1 – 7

แต่ในบั้นปลายพระวิหารจะ

ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วผู้คน

จะหลั่งไหลเข้าไปในนั้น
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เอเสเคียลเผยพระวจนะว่า 

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ 

พระองค์จะทรงนำพวกเขากลับสู่แผ่นดิน

ของเขาด้วย”

หลังจาก 70 ปีนั้น 

กองทัพจากฝ่ายเหนือจะรบชนะบาบิโลน 

แล้วผู้คนของเราที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปจะกลับ

มายังแผ่นดินนี้ เพื่อรวบรวมซ่อมแซมเมือง 

และพระวิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

คำของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์

กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงทำสิ่งเลวร้ายในสายพระเนตร

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะไม่ทรงถูกฆ่าแต่จะต้องเสด็จ 

ไปยังบาบิโลน จะได้ประทับอยู่กับประชาชนของพระองค์ที่นั่น 

แต่พระองค์จะไม่มีวันได้เห็นบาบิโลนเพราะพระเนตรของ

พระองค์จะถูกทำให้บอดไป และต้องประทับอยู่ที่นั่น 70 ปี

จงนำหนังสือเล่มนี้ไปบาบิโลนด้วย 

แล้วอ่านต่อหน้าผู้คนให้พวกเขาได้รับรู้

ว่าเขาจะต้องเผชิญสิ่งใดบ้างกว่าจะได้

กลับมายังแผ่นดินของตน

หลังจากการพิพากษาเสร็จสิ้นลง 

พระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของพวกเขา 

แล้วเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

เราจะรื้อฟื้นบัลลังก์กษัตริย์ของดาวิด 

แล้วเจ้าจะได้กลับมาครอบครองดินแดนทั้งหมดของเจ้า

พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าพงศ์พันธุ์ของท่าน

จะได้แผ่นดินนี้เป็นมรดกตลอดไป พระเจ้าจะไม่ทรงกลับคำ 

แต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนประพฤติผิดบาป พระเจ้าจะทรงทำให้

เขาตกอยู่ใต้เงื้อมมือของชนชาติทั้งหลายที่นับถือพระอื่นๆ 

แต่ในที่สุดพระเจ้าก็จะทรงนำพวกเขากลับคืนสู่ดินแดนของตน

เยเรมีย์ 34 : 3 , 51 : 60 – 61 , 52 : 11 ,  โยเอล 3 : 20 – 21 ;  อาโมส 9 :11 -15 ;  เอเสเคียล 12 : 15 – 16
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“อียิปต์จะถูกบาบิโลนพิพากษาความผิด

 จะเป็นที่ร้างเปล่า 40 ปี จะถูกทิ้งร้าง 

และเมื่อกลับจากบาบิโลนแล้วอียิปต์จะ

ไม่มีวันกลับมายิ่งใหญ่อย่างเดิม ต้องทนทุกข์

ไปจนถึงวาระสุดท้าย แต่ในยุคหลังนั้นอียิปต์

และอัสซีเรียจะเข้าร่วมกับอิสราเอลคนของเรา 

เป็นไตรภาคีตามข้อตกลงสันติภาพสาม

ประเทศร่วมกัน แล้วเราจะอวยพรพวกเขา”

“ฟิลิสเตียจะถูกทำลายหมดสิ้นไป อัชโดด เอโครน 

และอัมโมนก็จะไม่มีอยู่ต่อไปเช่นเดียวกัน เอโดมจะ

กลายเป็นเมืองร้าง เมืองไทระจะถูกทำลาย หิน ดิน 

และไม้จะถูกโยนทิ้งเสียกลางน้ำ จะไม่มีผู้ใดอาศัย

อยู่อีกต่อไป แผ่นดินจะราบเรียบเป็นศิลาโล้นๆ 

เป็นที่สำหรับตากอวนอยู่กลางทะเล”

“แต่เปอร์เซีย(อิหร่าน) ตุรกี เอธิโอเปีย และลิเบีย จะคง

อยู่ตลอดจนถึงที่สุดเมื่อเมืองเหล่านี้พยายามรุกรานอิสราเอล

แต่จะพ่ายแพ้ล้มตายที่เนินเขาของอิสราเอลนั้นเอง”

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นยำเสมอ 

บรรดาเมืองและประเทศชาติต่างๆ ที่มีคำพยากรณ์ไว้ว่าจะ

สูญสิ้นไปก็เป็นตามนั้นจริง ส่วนชาติใดที่ว่าจะทนอยู่ได้

จนถึงที่สุดก็ยังคงปรากฎอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้

เอเสเคียล  บทที่ 25 ,  26 : 15 – 19 ,  29 : 12 – 16 ,  30 : 1 – 8 ,  38 – 39 ;  เยเรมีห์ 25 : 15 – 26 ; อาโมส 1
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ชาวยิวไม่ต่ำกว่า 5000 คน ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย

ไปไว้ที่กรุงบาบิโลน โดยเฉพาะคนหนุ่มทั้งหลายที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่อาณาจักร

บาบิโลน และในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นมีคนหนึ่งชื่อดาเนียล 

ซึ่งเป็นคนรักพระเจ้าเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของ

พระเจ้าของอับราฮัมมิได้ขาด

พระองค์เจ้าข้า เราถูกลงโทษก็เพราะบาป

ของบรรพบุรุษ โปรดทรงช่วยเราให้เชื่อฟัง

พระบัญญัติของพระองค์แม้ในยามอยู่ใน

แดนของศัตรูอย่างนี้ด้วยเถิด

แม้ว่าเป็นเชลยอยู่ในดินแดนของคนต่างชาติ แต่ดาเนียล

ก็ตัดสินใจเลือกปฏิบัติต่อพระเจ้าของตนด้วยความซื่อสัตย์

ทำให้ศัตรูเห็นถึงจิตใจอันดีงาม จึงแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน

บรรดาที่ปรึกษาของราชสำนักบาบิโลน

ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรง
เป็นจอมเจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์

และแผ่นดินโลกที่ประทาน
อาหารนี้แก่เราทุกคน

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่ง

บาบิโลนตกใจตื่นบรรทม 

เพราะทรงฝันประหลาดนัก

ต้องเป็นเรื่องที่พระเจ้า

ทรงเตือนข้าแน่ๆ ว่าแต่มัน

เป็นเรื่องอะไรนะ

พวกเจ้าเป็นผู้รอบรู้เจ้าเที่ยว

บอกใครๆ ว่าพระเจ้าทรงบอกเจ้าทุก 

เรื่องวันนี้บอกข้าทีสิว่าที่ข้าฝัน

มันหมายความว่ายังไง

แต่ข้าพระองค์จะทูลพระองค์

อย่างไรได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงบอกว่าฝัน

ว่าอะไร ไม่มีใครทำได้หรอกพระเจ้าข้า 

มีแต่เทพเจ้าเท่านั้น

เชลยถูกนำตัวไปบาบิโลน ประมาณ  605-588 ปี กคศ. ดาเนียล 1 : 2 – 7 , 17 – 21 , 2 : 1 – 11

605 ปี กคศ. 

อิสราเอลถูกบาบิโลนยึดครอง

ตามคำของผู้เผยพระวจนะ
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พระเจ้า พระองค์

ผู้เดียวคือจอมกษัตริย์ผู้

ทรงครอบครองพิภพและ

จักรวาล โปรดเมตตาให้

ผู้ทาสของพระองค์รู้ด้วยว่า

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอ 

พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือ

พระเจ้าอื่นใด

ข้านึกไว้ไม่มีผิด ไอ้พวกโกหกหลอกลวง 

ไม่มีพระองค์ไหนตรัสอะไรกับพวกเจ้า  ทหาร! 

จับไอ้ตัวพวกที่ปรึกษาพวกนี้กับลูกเมียมันไป

ฆ่าให้หมด ทำลายบ้านมันอย่าให้เหลือ

ยกโทษให้ข้าเถิด ดาเนียล พรุ่งนี้

ท่านและพวกนักปราชญ์ทุกคนในบาบิโลน

ต้องถูกประหารหมด กษัตริย์ไม่ทรงเชื่อ

คนของพระองค์แล้ว

แต่พระเยโฮวาห์เจ้าจะทรง

เปิดเผยว่ากษัตริย์ทรงฝันว่าอย่างไรและ

หมายความว่าอย่างไรได้แน่ๆ ข้าจะไปอธิษฐาน

อยู่กับพระองค์ตามลำพัง ขอท่านไปหาทาง

หยุดยั้งกษัตริย์ไว้อีกสักวันหนึ่งดูก่อน

พาเราไปเฝ้า

กษัตริย์เร็วเข้า

ถ้าท่านเล่าความฝัน

ของพระองค์ไม่ได้รับรอง

ข้าตายตรงนั้นแน่

ฝ่าบาทผู้ทรงเป็นจอม

กษัตริย์ เพราะพระเจ้าทรงเจิม

ตั้งพระองค์ไว้พระเจ้าจึงทรงให้

พระองค์มีนิมิตถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในสมัยหลัง

พระเจ้าข้า

ไม่ต้องอ้อมค้อม 

เจ้าบอกเรื่องความฝัน

ของข้าได้หรือไม่

พระเจ้าแท้จริงพระองค์นั้น

ผู้ทรงสร้างโลกนี้และจักรวาล 

ทรงเปิดเผยความฝันของพระองค์

แก่ข้าพระบาทแล้ว

ดาเนียล 2 : 12 – 30

ดาเนียล 
จงฟังเรา...
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ฝ่าบาท พระองค์ทรง

มีนิมิตเห็นรูปปฏิมากร

ขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึง

ราชอาณาจักรของฝ่าบาท 

และอีกสามราชอาณาจักร

ที่จะมีมาภายหลัง

ใช่ ข้าไม่ได้บอกใครเลยว่า 

ข้าฝันอย่างนั้น พระเจ้าของเจ้าเป็น 

พระเจ้าแท้แต่องค์เดียวจริงๆ

ศีรษะของรูปปั้นหมายถึง                     

พระองค์ผู้ทรงพิชิตทองคำ                                        

ทั้งปวง ก่อนจะทรงตียูดาห์ได้พวก                    

ผู้เผยพระวจนะของข้าพระองค์เคย          

บอกว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษ 

เราเพราะบาปของเราและจะทรงมอบ 

อาณาจักรของข้าพระองค์ไว้ใน                    

พระหัตถ์พระองค์ ยุคสมัยของ

พระองค์จะเป็นยุคทอง

ส่วนอกที่เป็นเงินของรูปนั้น

หมายถึง อาณาจักรอีกแห่งหนึ่ง 

คือมีเดียและเปอร์เซียซึ่งจะพิชิต

บาบิโลนได้ หลักจากพระองค์สิ้น

พระชนม์ พวกเขาจะครอบครอง

โลกนี้อย่างที่พระองค์ทรงทำ

พระเจ้าข้า สิ่งที่ทรงเห็นถัดจาก

ศีรษะทองคำและอกเป็นเงินนั้นคือ 

ท้องซึ่งเป็นทองสัมฤทธิ์ หมายถึงอาณาจักร

ที่สาม คือพวกกรีกซึ่งจะมาหลังพวกเปอร์เซีย 

คนเหล่านี้เป็นพวกว่องไว และดุร้าย

ดาเนียล 2 : 31 – 33 , 39 – 43

แต่อาณาจักรที่สี่จะต่างไปจากอาณาจักร

อื่นๆ ส่วนขาซึ่งเป็นเหล็กนั้นจะเหยียบย่ำนานา

ประเทศให้แหลกละเอียดไป แต่ทรงเห็นแล้วว่านิ้วเท้า 

เหล็กนั้นมีส่วนที่เป็นดินปะปนอยู่ หมายความว่าใน 

วาระสุดท้ายราชอาณาจักรนั้นจะแยกออกเป็น 

สิบส่วนและจะอ่อนแอลง

151



แล้วพระองค์ทรงเห็นก้อนหินถูก

ตัดกลิ้งลงมาจากภูเขา แต่ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์

มันพุ่งเข้าหาเท้าของปฏิมากรรมชิ้นนั้น

นี่หมายความว่าราชอาณาจักรทั้งหลายจะถูก

ทำลายเป็นชิ้นๆ ภายในพริบตาเดียว

ถ้อยคำที่เจ้าพูดมาจาก

พระเจ้าจริงๆ ไม่อย่างนั้น เจ้าไม่รู้เรื่อง

ความฝันของข้าละเอียดอย่างนี้แน่ๆ 

ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้นำเหนือ

นักปราชญ์ทั้งปวงของข้า

ดาเนียลรับราชการอยู่ที่บาบิโลนต่ออีก 68ปี ท่าน

ทำนายฝันและพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มากมาย จนกระทั่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์ 

และเบลชัสซาร์โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อ
โอ ฝ่าบาทพระองค์ทรงทำผิดบาป

ต่อพระเจ้าพระวจนะตรัสว่าราชอาณาจักร

ของพระองค์จะถูกพวกมีเดียและ

เปอร์เซียช่วงชิงไปในคืนนี้

ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ถึงสาเหตุที่บาบิโลนจะล่มสลายว่า

เป็นเพราะมีผู้เปิดประตูเมืองไว้สองด้านเพื่อให้ข้าศึกเข้ามา

ในขณะที่ผู้คนร่ำสุราเมามายกันจนไม่ลืมหูลืมตาและเมื่อ

ดาเนียลกำลังพูดอยู่นั้นข้าศึกก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้ว

ปัญญาจารย์ 12 : 13 – 14 ; อิสยาห์ 9 : 6 – 7 , 45 : 1 ; ดาเนียล 2 : 34 – 35 , 44 – 48 , 5 : 1

หินก้อนนั้น 

คือพระบุตรของ

พระเจ้าผู้จะเสด็จ

มาสถาปนา

ราชอาณาจักร

อันรุ่งเรือง

ในวาระสุดท้าย ผู้ที่ตายไปแล้ว

จะถูกปลุกให้ตื่น ขึ้นมารับการพิพากษา 

คนชั่วจะต้องอัปยศอดสูไปตลอดนิรันดร์ 

ส่วนผู้ที่ทำดีจะได้รับชีวิตนิรันดร์

คืนหนึ่งขณะที่กษัตริย์เบลชัสซาร์ทรงเมามายจาก

งานเลี้ยงมีมือลึกลับปรากฎขึ้นเขียนข้อความบนผนังวัง

ดาเนียลถูกเรียกตัวมาแปลข้อความนั้น พระเจ้าทรงช่วย

ให้ท่านอ่านข้อความที่เป็นภาษาแปลกประหลาดนั้นได้
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และหลังจากนั้นบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายกันอยู่จะได้

กลับคืนสู่เยรูซาเล็มร่วมกันสร้างกำแพงเมืองและพระ-

วิหารขึ้นใหม่เมื่ออ่านต่อไปท่านก็พบว่าเมื่อ200ปีก่อน

หน้านี้ผู้เผยพระวจนะนั้นได้บอกชื่อกษัตริย์ชาวเปอร์เซียผู้ 

ทรงบัญชาให้พวกเขากลับประเทศของตนไว้ด้วย

เวลาผ่านมา 69 ปีแล้ว เหลืออีก

เพียงปีเดียวหนังสือบอกว่าไซรัสทรง

เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า ทำตาม

น้ำพระทัยพระองค์ จะทรงบัญชาให้พวกเรา

กลับไปยังบ้านเกิด ขอบพระคุณพระเจ้าองค์

จอมเจ้านายจอมกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ

เหนือฟ้าสวรรค์และจักรวาล

จริงอย่างที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ไม่มีผิดกษัตริย์

ไซรัสทรงปลดปล่อยชาวยิวหลังจากที่คนเหล่านี้ถูก

จับกุมเป็นเชลยอยู่เจ็ดสิบปี ชาวยิว 52,000 คน 

เดินทางกลับไปซ่อมบ้านสร้างเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมจริงๆ 

พระองค์จะทรงมอบดินแดนแห่งนี้ให้เราครอบครองตลอดไป ทั้ง

ยังทรงเคยเตือนบรรพบุรุษพวกเราไว้แล้วด้วยว่า จะทรงมอบเราไว้ใน

มือของศัตรูถ้าเราไปปรนนิบัติพระอื่น แต่พระองค์เคยทรงสัญญา

ว่าจะไม่ลืมหรือทอดทิ้งคนของพระองค์ ตอนนี้เราก็กลับมา

ถึงเมืองเราแล้ว เราต้องเชื่อฟังพระองค์

ต้องจัดการอะไรต่ออะไรให้เข้าที่ 

เริ่มจากซ่อมแซมกำแพงเมืองก่อน

แล้วต่อไปก็เป็นพระวิหาร

ข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัม 

ขอบพระคุณที่ให้พวกเราได้กลับมาตาม

พระสัญญา ขอทรงโปรดสั่งสอนเราให้

เดินอยู่ในทางของพระองค์

ข้าเอาน้ำดื่มมาแล้ว 

เริ่มงานกันเลยดีกว่า

ดาเนียล 9 : 1 – 2 ; เยเรมีย์ 25 : 11 – 12 , 29 : 10; ดาเนียล 9: 1-2

หลังจากที่บาบิโลนถูกมีเดียและเปอร์เซียยึดครองแล้ว

ดาเนียลได้ค้นพบหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยผู้เผยพระวจนะ

เยเรมีย์ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในบรรดาหนังสือพระคัมภีร์

เมื่อลงมืออ่านท่านก็ตกใจมากที่พบว่าพระเจ้าเคยทรงเตือนไว้ก่อนหน้า

นี้แล้วว่าบาบิโลนจะเรืองอำนาจอยู่เพียงแค่ 70 ปี
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ตอนนั้นดาเนียลแก่มากแล้ว ท่านจึงมิได้กลับไปเยรูซาเล็มกับคนอื่นๆ 

แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบรรดากษัตริย์แห่งจักรวรรดิมีเดีย-เปอร์เซีย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงบาบิโลน 

พระเจ้าทรงให้ท่านเห็นนิมิตมากมายเกี่ยวกับอนาคต แม้กระทั่งเรื่องของวันสิ้นโลก 

ในนิมิตครั้งหนึ่งท่านได้เห็นสัตว์มหึมามีฟันเป็นเหล็ก มีเล็บตีนเป็นทองสัมฤทธิ์ และทูตสวรรค์องค์หนึ่งแปลนิมิตนั้นแก่ท่าน

ดาเนียล 17 : 17 – 28 ; มัทธิว 24 : 4 – 25

พระเจ้าทรงให้ท่านเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลก พระองค์ทรงสำแดงแก่เนบูคัดเนสซาร์ว่า 

จะเกิดอาณาจักรขึ้นสี่อาณาจักรด้วยกัน จากเดิมนั้นที่มีเพียงสอง นั่นคือ หลังจากมีเดีย – เปอร์เซีย 

แล้วจะเป็นอาณาจักรของชนชาติกรีก ซึ่งจะเป็นผู้พิชิตที่มาอย่างรวดเร็ว แต่ก็จะล่มสลายโดยเร็วด้วย 

และจะถูกแยกออกเป็นสี่อาณาจักร ซึ่งจะต่อสู้กันเองจนเหลือเพียงสองอาณาจักร ทั้งสองอาณาจักรนี้จะต่อ 

สู้กันไปมานานนับปีจนถึงยุคที่อาณาจักรที่สี่เข้ามาครอบครองซึ่งสัตว์มหึมาในนิมิตท่านนั้นก็คืออาณาจักรที่ 

สี่นี้เอง อาณาจักรที่สี่เป็นอาณาจักรเหล็กแรงด้วยอำนาจและดุร้ายกว่าอาณาจักรอื่นๆ ก่อนหน้านั้น และจะมี 

ชัยชนะเหนือทุกอาณาจักร แต่ในยุคสุดท้ายอาณาจักรนี้จะถูกแบ่งเป็นสิบประเทศ จากนั้นชายผู้หนึ่งจะเกิด 

ขึ้น ปากของเขาจะยกย่องสันติสุข ผู้นั้นคือเขาอันสุดท้ายที่งอกจากหัวของสัตว์ร้ายมหึมานั้น และในยุคสุด 

ท้ายคนผู้นั้นจะสัญญาว่าจะนำสันติอันสูงส่งมาให้แต่ทำเพียงเพื่อจะได้ชัยชนะและทำลายล้างคน ผู้นั้น 

จะนำสิ่งน่ารังเกียจเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวทำให้เป็นมลทินและนมัสการบูชา                

ณ ที่นั้นต่อไปไม่ได้ จะเกิดกลียุคขึ้นทั่วโลก แต่คนชอบธรรมก็จะรอดพ้น
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ดาเนียลเอ๋ย พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านล่วงรู้สิ่งที่จะเกิดในภายหน้า                   

นับแต่เวลาที่มีบัญชาให้ซ่อมแซมพระวิหารไปจนถึง 483 ปี พระเมสสิยาห์จะ       

ทรงถูกฆ่าเพื่อชดใช้บาปกรรมทั้งหลายของผู้คน แล้วพระวิหารก็จะถูกทำลายลงอีก

ถ้อยคำนี้จะเป็นจริง แล้วพระเมสสิยาห์จะทรงได้รับการเจิม พระเจ้าจะ            

ทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ และจะทรงประทานความชอบธรรมชั่วนิรันดร์แก่มนุษย์

ดาเนียล 9 : 25 – 26 ; มัทธิว 24 : 1 – 2 ; ฮีบรู 2 : 9

พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างนักรบ                               

ผู้พิชิตในวันครบกำหนด 483 ปี อย่างที่ดาเนียลบันทึกไว้ไม่มีผิดเลย

มีคำพยากรณ์มากมายเรื่องพระคริสต์        

ผู้จะเสด็จมานับตั้งแต่เรื่องที่พระเจ้าตรัส 

กับอาดัมและเอวาเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของหญิง:
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นอกจากทรงบอกอาดัมและเอวาว่าพงศ์พันธุ์ของหญิงจะเกิดขึ้น   

และทำลายมารซาตานแล้ว พระเจ้าก็ทรงบอกโนอาห์ว่าพระเมสสิยาห์จะบังเกิดจาก            

พงศ์พันธุ์ของเชม ไม่ใช่ยาเฟทหรือฮาม พระองค์ทรงบอกอับราฮัมว่า 

พระผู้ช่วยจะเกิดในวงศ์ตระกูลของอิสอัคบุตรชายของท่าน 

พระองค์ตรัสกับอิสอัคว่าผู้ที่ทรงสัญญาไว้จะบังเกิดมาทางยาโคบ ลูกชายของท่าน 

จากนั้นทรงบอกยาโคบว่า พระคริสต์จะบังเกิดจากเชื้อสายของยูดาห์

เศคาริยาห์ 9 : 9 ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา

มีคาห์ 5 : 2 ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล

ปฐมกาล 49 : 9 – 10 ชีโลห์บุตรของยูดาห์

อิสยาห์ 7 หญิงพรหมจารีคนหนึ่ง

อิสยาห์ 9 : 1 – 2 กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ 

(เดิมไม่สำคัญจนพระคริสต์เสด็จมาบังเกิด)

สดุดี 22 พระเมสสิยาห์ผู้ทรงทนทุกข์ทรมาน

อิสยาห์ 53 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง 

และถูกฆ่าโดยมือและเท้าของท่านถูกแทงทะลุ 

จะทรงถูกแขวนไว้เปลือยเปล่า 

จะทรงกระหายน้ำแต่เขาจะให้น้ำองุ่นเปรี้ยวแทน 

จะทรงตายพร้อมกับพวกโจร และถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของคนร่ำรวย   

อิสยาห์ 42 : 1 เราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว 

ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ

อิสยาห์ 49 : 6 พระองค์จะทรงเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ 

เพื่อนำความรอดไปถึงทุกคนในโลก

อิสยาห์ 53 : 2 – 3 ปรากฎพระองค์อย่างผู้ต่ำต้อย
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คำพยากรณ์ของดาเนียลเรื่องอาณาจักรทั้งสี่ก็เกิดขึ้นจริงอย่างไม่ผิดเพี้ยน 330 ปี 

ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีก ทรงเริ่มทำสงครามซึ่งยาวนานถึงเจ็ดปี 

กองทัพพระองค์รบชนะอาณาจักรต่างๆ 

ในโลกรวมทั้งจักรวรรดิมีเดีย–เปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ด้วย 

ประเทศกรีก ครอบครองเป็นใหญ่อยู่จน 167 ปีก่อนคริสตกาล 

หลักจากนั้นอาณาจักรที่สี่คือโรม ก็เริ่มมีชัยชนะ

จักรวรรดิโรมันซึ่งปรากฎในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 

เป็นขาและเท้าเหล็กของรูปปฏิมากรรมและเป็นสัตว์ร้ายมหึมา 

ที่มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ในนิมิตของดาเนียล 

ได้เผยแผ่อำนาจและเขตแดนออกไปอย่างที่ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้ 

อิสราเอลตกอยู่ใต้อำนาจเหล็กนั้นเมื่อ 5 ปี ก่อนคริสตกาล
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