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บทนํา
พระธรรมดาเนียลนับวาเปนหนังสือที่เขาใจยากเลมหนึ่งในบรรดาหนังสือพยากรณทงั้ หลาย
เปนเหตุที่ทําใหคริสเตียนมากมายเพิกเฉยละเลยตอการอานพระธรรมเลมนี้ และทําใหขาดพระพรอัน
มหาศาล ซึ่งพระเจาทรงตั้งพระทัยประทานแกทกุ คนทีไ่ ดอานและศึกษา ดวยคํานึงถึงพระพรและผลที่
นับคามิไดจากพระธรรมดาเนียลนี้ ผูเรียบเรียงจึงพยายามที่สุด จัดทําใหบทเรียนนี้งายแกการเขาใจ และ
เกี่ยวของอยางใกลชิดกับชีวติ ประจําวันของผูศึกษาทุกทาน
สําหรับครูผูใชคูมือเลมนี้ ขอแนะนําวา จงอธิษฐานทูลขอพระเจาเปดจิตใจของทาน เพื่อทานจะ
สามารถเขาใจน้ําพระทัยของพระองคอยางแทจริง มิใชเพราะการชวยเหลือจากหนังสือคูมือเทานั้น แต
โดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อทานเองและนักศึกษาจะไดรับพระพรอยางเปยมลน
ดวยกัน โปรดศึกษาผังเปรียบเทียบและภาพตัวอยางตาง ๆ ในคูมือเลมนี้ และนําไปใชใหเปนประโยชน
ประกอบการสอนดวยจะชวยใหนกั ศึกษาเขาใจไดดียิ่งขึน้
ขอพระเจาทรงอวยพระพรทานที่กระหายตอพระวจนะของพระองค และรับใชพระองคดวยใจ
ยินดีและสัตยซื่อ
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บทเรียนที่ 1 ดาเนียล ผูที่พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก

ดาเนียล บทที่ 1: 1-7, 10:10, 11, 18, 19
คํานํา
เปนที่รูจักกันวา ดาเนียลเปนศาสดาพยากรณแหง ยุคของคนตางชาติ” ทานไดเขียนคําพยากรณ
บรรยายใหเราเกิดมีภาพพจนในสมัยจากยุคของทาน
จนถึงวาระที่อาณาจักรของพระเจาจะไดรับ
สถาปนา
ขอนักศึกษาทุกคนโปรดอานพระธรรมดาเนียลตลอดทั้ง 12 บท กอนทีจ่ ะศึกษาบทเรียนนี้
บทเรียนของเราจากพระธรรมดาเนียลนี้คงจะทําใหผูเรียนไดรับความหนุนใจไมใชจากคํา
พยากรณที่ปรากฏในพระธรรมดาเนียลเทานั้น แตคงจะเตือนใหทกุ คนตระหนักอยูเสมอวา ในเวลาไม
ชานานคริสเตียนทุกคนจะตองไดเขาเฝาตอพระพักตรขององคพระเยซูคริสต เมื่อวาระนั้นมาถึง ทานจะ
เปนคนหนึ่งในจํานวนนัน้ ทีพ่ ระองคตรัสวา “เจาเปนบาวที่ดีและสัตยซื่อไหม?” หรือทานจะเปนคน
หนึ่งที่พระเจา ตรัสเรียนเหมือนดังที่ไดทรงเรียกดาเนียลวา “เจาเปนผูที่เราโปรดปรานยิ่งนักไหม?”
ความจริงแลวการที่เราไดรับความรอดนั้นก็นับไดวาเปน “ใบเบิกทาง” เขาสูสวรรคไดแลว แตถาหากวา
เราจะไดเปน “ผูที่พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก” นั้น ก็เปนสิ่งประเสริฐ ใหเราศึกษาชีวติ ของศาสดา
พยากรณดาเนียล และพิจารณาดูวา ทานไดดําเนินชีวติ อยางไรจึงไดเปนผูที่พระเจาทรงโปรดปรานยิ่ง
นักและรับเอาบทเรียนที่เราไดรับจากการศึกษาชีวติ ของดาเนียลมาเปนหลักปฏิบัติในชีวิตคริสเตียนของ
เรา
อาทิตยหนาเราจะตั้งตนเรียนชีวประวัติของดาเนียล ในวันนีใ้ หเราพิจารณาถึงบุคลิกลักษณะ
ของดาเนียล ทีแ่ สดงวา พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก
ในชีวิตของดาเนียล เราจะสรุปบุคลิกลักษณะของทาน ดังตอไปนี้
1. ความรอดพนบาป ถึงแมวา ดาเนียลจะเปนเด็กหนุม มีอายุประมาณ 16 ป เขาไดรับความรอด
ในพระเจาแลว เขาตั้งใจทีจ่ ะเดินตามพระเจา และไมประพฤติตามฝายโลก เขาจึงเปนผูที่พระเจาทรง
โปรดปรานยิ่งนัก การรอดพนบาปนั้นมิใชแลกดวยการทําบุญทําทานหรือทําความดีประการตาง ๆ แต
เรารับความรอดพนบาปโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสต ซึ่งไดวายพระชนมเพื่อไถโทษบาปของมวล
มนุษย พระเยซูคริสตทรงชําระคาทุกอยางสําหรับความรอดพนบาปแลว และพระองคทรงเสนอความ
รอดพนบาปเพื่อแลกเปลี่ยนกับความเชื่อของเรา พระเจาประทานทุกอยางใหเราเปลา ๆ แตกระนั้น
มนุษยก็ยังพยายามชวยตนเองดวยความสามารถจากสมองอันกระจิดหริดเพื่อจะรอดพนจากความบาป
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หรือแมจะรอดแลวก็พยายามพึ่งกําลังของตนเอง เพื่อรักษาความรอดพนบาปไว ผูทกี่ ระทําเชนนัน้ นับวา
เปนผูที่เหยียดหยามขอพระสัญญาของพระเจา
2. ขอตกลง ดาเนียลไดทําขอตกลงสัญญาถวายชีวติ ของทานแกพระเจาซึ่งเปนที่พอพระทัยของ
พระเจายิ่งนัก ถาเราอยากเปนที่พอพระทัยของพระเจา เราก็ตองทําขอสัญญากับพระเจาวา เมื่อเราไดรับ
การชวยใหรอดพนบาปแลว เราจะถวายรางกาย ชีวิตจิตใจแกพระเจา และเราจะไมทําตามแบบอยาง
ชาวโลก แตจะทําทุกอยางเปนที่ชอบพระทัยของพระเจา เราก็ตองทําขอสัญญากับพระเจาวา เมือ่ เรา
ไดรับการชวยใหรอดพนบาปแลว เราจะถวายรางกาย ชีวิตจิตใจแกพระเจาและเราจะไมทาํ ตาม
แบบอยางชาวโลก แตจะทําทุกอยางเปนทีช่ อบพระทัยของพระเจา (โรม 12: 1, 2) ไมเพียงแตรางกาย
และชีวิตจิตใจเทานั้น แตเราจะถวายทุกอยางทุกยางกาวที่เราเดินแกพระองค ถาทานเปนกสิกร จงมอบ
ทั้งที่นาของทานใหพระองคเปนผูทรงนํา ทูลถามพระองควา ตรงไหนควรจะปลูกขาว ตรงไหนควรจะ
ลงปออยาคิดวาพระเจาจะไมใสพระทัยในสิ่งเล็กนอยเหลานี้ จงใหพระองคทรงเปนผูนําทุกอยาง
บางคนคิดวา เขาควรจะทําทุกอยางตามความสามารถของเขาเอง เมื่อเขาทําไมไดแลวจึงขอให
พระเจาชวย แตนี่ไมถูกตองเลย อยาวางแผนการสําหรับตัวเอง แตยอมใหพระเจาทรงเปนผูนําแผนการ
นั้น
3. การแยกตัวออกมาเพื่อพระเจา ดาเนียลไดแยกตัวออกจากคนชัว่ อยางสิ้นเชิง และยืนหยัดอยู
ฝายพระเจา (ดู ดาเนียล 1:8) คริสเตียนสวนมากยังไมยอมแยกตัวออกจากโลกียส ุขของโลกนี้อยาง
สิ้นเชิง ยังคงหมกมุนเกลือกกลั้วอยูกับสิง่ อันไมสะอาดดวยใจยินดี ถูกละเราเปนมนุษยโลก เราตองอยู
รวมผืนแผนดินเดียวกับความบาปตาง ๆ ในโลกนี้ การแยกตัวออกจากสิ่งเหลานั้นมิไดหมายความวาเรา
ตองอพยพไปอยูนอกโลก แตหมายความวา อยาเขาไปมีสวนรวมในความบาปเหลานั้น (ดู 2 โครินธ
6:14-18)
4. ติดสนิทกับพระเจา ดาเนียลพึ่งพาอาศัยพระเจาในกิจทุกอยาง หลายคนยังไมเขาใจวาพระเจา
ทรงมีพระประสงคใหเราพึง่ ในพระองคและวางใจพระองคในทุกสิ่ง (ใหครูอานยอหนบทที่ 15 ทั้งบท)
ยอหนบทที่ 15 ไดบอกความจริงแกเราวา เราไมมีทางที่จะทํากิจการของพระองคสําเร็จ ถาเราไมติด
สนิทกับพระองค กิ่งองุนจะตองติดกับตนจึงจะเกิดผลฉันใด คริสเตียนก็ตองติดสนิทอยูกับพระเจา จึง
จะสามารถประกอบราชกิจของพระองคไดอยางมีประสิทธิภาพฉันนั้น ตอนหนึ่งในชีวิตของดาเนียล
ทานไดอาสาทํานายพระสุบินของกษัตริยน ะบูคัศเนซัส ทั้ง ๆ ที่ไมทราบวากษัตริยทรงสุบินวากระไร
แตทานเชื่อพึ่งพระเจาทูลขอสติปญญาจากพระองค พระองคก็ทรงเปดเผยขอลับลึกทุกอยางใหดาเนียล
ทราบ (ดาเนียล 2:18)
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5. มีใจขอบพระคุณทุกเวลา ดาเนียลชอบพระคุณสรรเสริญพระเจาที่ทรงตอบคําอธิษฐาน (ดู
ดาเนียล 2: 19-22) แตคริสเตียนสมัยนี้มักจะ “มือแข็ง” ขาดการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา บางคนก็
แกตวั วาไมรูจขั อบพระคุณเรื่องอะไร คิดดูซิวา ใครประทานความรอดใหแกมนุษย ใครประทานแดดน้ํา
ลม ฝน ใหเราเปลา ๆ ตามฤดูกาลสิ่งที่จําเปนที่สุดในการมีชีวิตของมนุษยคือลมหายใจ เราไมตองจายคา
อะไรเลยแมแตสตางคแดงเดียว เรายังจะพูดวาไมรูจะขอบพระคุณพระเจาดวยเรื่องอะไรไดหรือ?
6. ถอมตัวเสมอ ดาเนียลเปนผูที่ถอมตัวเสมอ เมื่อทานไดรับนิมิตจากพระเจาเกี่ยวกับพระสุบิน
ของกษัตริยนะบูคัศเนซัสแลว ทานไดเขาเฝากษัตริยเพื่อถวายคําทํานาย ทานอาจจะทูลเชนนี้ก็ไดวา ทาน
ไดทราบพระสุบินของกษัตริยโดยสติปญญาของทานเอง แตดาเนียลไมกระทําเชนนั้น ทานไดถวาย
เกียรติยศและความสรรเสริญที่จะพึ่งมีนนั้ แกพระเจาหมด เมื่อกษัตริยท รงใครจะแตงตั้งใหทานเปนใหญ
ดาเนียลทูลวา ทานยังมีสหายอีกสายคนซึ่งมีสวนรวมในการทูลขอตอพระเจาดวย จะเห็นไดวา นอกจาก
ทานจะเปนคนถอมตัวแลว ยังเปนผูที่ไมทอดทิ้งเพื่อนและไมเอาเปรียบมิตรสหายอีกดวย
7. สัตยซื่อและจงรักภักดี ดาเนียลเปนคนสัตยซื่อไมเฉพาะตอพระเจาเทานั้น แตรวมทั้งเพื่อน
รวมชาติของทานดวย ในดาเนียลบทที่ 4 กษัตริยน ะบูคัศเนซัสทรงเรียกดาเนียลใหเปนผูแกฝนอีกครั้ง
หนึ่ง แมจะทราบวาคําทํานายนัน้ จะไมเปนที่สบอารมณของกษัตริย แตดว ยควาสัตยซื่อตอพระเจา
ดาเนียลไดกลาวคําทํานายนัน้ โดยไมบดิ เบือนแกไขสิ่งที่พระเจาตรัสแกทาน แมแตคําเดียว
8. ไมหวาดหวั่น ดาเนียลกลาหาญที่จะประกาศพระวจนะของพระเจาเราควรถือเปนแบบอยาง
เอาไว ไมหวั่นเกรงในการประกาศเรื่องความรักของพระเจา แมมนุษยทงั้ หลายจะเยาะเยยดูหมิ่นก็ตาม ดู
ตัวอยางของดาเนียล เมื่อกษัตริยเบละซาซัส เรียกตัวทานใหไปแปลตัวอักษรที่ปรากฏบนผนังทองพระ
โรงในงานเลี้ยงที่กษัตริยทรงจัดขึ้น ดาเนียลทราบวาความหมายของตัวอักษรนั้นเปนคํากําหนดชีวติ ของ
กษัตริยโดยตลอด แตดาเนียลก็กลาวคําทํานายตามความจริง และถือโอกาสถวายคําตักเตือนโดยไม
หวาดหวั่น (ดาเนียล 5: 22, 23)
9. เปนที่ชอบใจของผูอื่น อาจารยเปาโลกลาววา “เหตุฉะนั้นดูกอนพีน่ องทั้งหลายโดยเห็นแก
ความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวแกพระองคเปนเครื่องบูชาอันมี
ชีวิตอยู อันบริสุทธิ์ และเปนที่ชอบพระทัยพระเจา” ดาเนียลไดปฏิบัตหิ นาที่ของทานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยดีจนไดรบั ความไววางใจและเปนที่ชอบใจยิ่งนักของกษัตริยสําหรับเราในสมัยนี้
ลองพิจารณา
ตัวเองดูวา เราไดทําตัวใหเปนที่ชอบพระทัยของพระเจาและผูอื่นหรือเปลา ในที่ทํางานของเรา เราได
ปฏิบัติตัวใหเปนที่รักใครของเพื่อนรวมงามไหม? สุภาษิต 16:7 กลาวคือ “เมื่อทางของคนใดเปนที่ชอบ
พระทัยของพระเยโฮวาห แมศัตรูของคนนั้น พระองคจะทรงกระทําใหอยูดว ยกันไดดวยความสงบสุข”
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10. เชื่อและไววางใจในพระเจา ในบทที่ 6 กษัตริยไดออกพระราชกฤษฏีกาหามทูลขอตอพระ
ใด ๆ นอกจากกษัตริยองคเดียว มิฉะนั้นจะถูกโยนลงในถ้ําสิงโต ดาเนียลไดรับทราบกฎหมายขอนัน้ แต
เขาก็ยังคงเขาไปในเรื่อนของเขาซึ่งมีหนาตางบนหองชั้นบนดานกรุงเยรูซาเล็มเปดไว เขาไดคุกเขาลง
อธิษฐานและขอบพระคุณเจาของเขาวันละสามเวลาตามเคย”
ทานเชื่อและวางใจในพระเจาเสมอวา
พระองคเปนผูก ําอนาคตทั้งสิ้นไวในพระหัตถอันกอปรดวยพระกรุณาธิคุณ แมบางครั้งพระองคอาจให
เราไดรับภัยทางรางกาย แตดา นจิตวิญญาณนั้นพระองคทรงปกปองรักษาไวเสมอ
11. เขาเฝาพระเจาเสมอไมขาด เราไดเรียนรูแลววา ดาเนียลเขาเฝาพระเจาวันละสามเวลา ถา
เปรียบเทียบกับคริสเตียนสวนมากในสมัยนี้แลว ก็เปนสิ่งที่นาละอายใจเปนที่สุด บางคนอธิษฐานอาน
พระคัมภีร สัปดาหละครั้งเดียวในการประชุมนมัสการวันอาทิตยเทานัน้ ไมตองสงสัยเลยวา วิญญาณจิต
ของเขาจะตองแหงผากเหมือนทะเลทราย เทานั้นยังไมพอ เขายังติเตียนพระเจาวา ขาดความยุติธรรม
บางละ ทอดทิง้ บางละ โดยไมสําเหนียกแมแตนอยวา เขาเองขาดการติดตอกับพระเจาอยางไมนาใหอภัย
12. ไมยอทอตอการทูลขอ ดาเนียลเคยคุกเขาทูลขอตอพระเจาดวยน้ําตาติดตอกันถึง 3 อาทิตย
จนพระเจาไดสงทูตของพระองคลงมาประเลาประโลมทาน แตคริสเตียนยุคอวกาศนี้มักใจรอนไมวาจะ
ทําอะไรก็ปรารถนาจะใหสําเร็จรวดเร็วดุจจรวด แมแตการทูลขอตอพระเจาไมเคยตอบคําอธิษฐานของ
ผูใดสายเกินไป
ดาเนียลเปนทีท่ รงโปรดปรานยิ่งนักของพระเจาเพราะ
1. ความรอดพนบาป
7. สัตยซื่อและจงรักภักดี
2. ขอตกลง
8. ไมหวาดหวัน่
3. การแยกตัวออกมาเพื่อพระเจา
9. เปนที่ชอบใจของผูอื่น
4. ติดสนิทกับพระเจา
10. เชื่อและไววางใจในพระเจา
5. มีใจขอบพระคุณทุกเวลา
11. เขาเฝาพระเจาเสมอไมขาด
6. ถอมตัวเสมอ
12. ไมยอทอตอการทูลขอ
ทั้งหมดนี้เปนเพียงบุคลิกลักษณะบางประการอยางยอ ๆ ของดาเนียล จงศึกษาไตรตรองชีวิต
ของทาน และนํามาเปรียบเทียบกับชีวติ ของเราเองวา เราไดปฏิบัติตนเชนใดเราไดทําตนเปนที่ชอบ
พระทัยยิ่งนักของพระเจาหรือไม
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1

บทเรียนที่ 2 ออกมาจากทามกลางคนเหลานัน้

ดาเนียล บทที่ 1
(1-5) ขอความทุกบททุกตอนในพระคริสตธรรมคัมภีรเขียนขึ้นมาจาการดลใจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จึงเปนที่มั่นใจไดวาบทความทุกตอนเปนความจริงคําพยากรณที่บันทึกไวลวงหนาก็จะปรากฏ
ขึ้นจริงตามนัน้ อยางไมผิดพลาด เหตุการณที่ปรากฏในขอ 1-5 ก็เปนขอพิสูจนอีกขอหนึ่งวาพระคําของ
พระเจาเปนความจริง พระองคไดตรัสเตือนกษัตริยอิสราเอลถึงเหตุการณนี้ลวงหนาถึงรอยปในตอนนั้น
กษัตริยฮีศคียาทรงประชวรโอรสของกษัตริยบาบิโลนไดสงราชสาสน และเครื่องบรรณาการมาถวาย
กษัตริยฮิศคียาใครจะอวดความมั่งคั่งและสงาราศีของพระงอค ก็นําโอรสของกษัตริยบ าบิโลนเขาไปชม
ราชสมบัติอันมีคา ซึ่งเก็บไวในพระวิหารของพระเจา ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งปวงในทองพระคลังและทั่ว
แผนดิน
ดวยเหตุนี้เองพระเจาจึงตรัสผานทางทานศาสดาพยากรณอิสยาหเตือนชาวอิสราเอลวา
“ภายหลังสรรพสิ่งซึ่งอยูในวังของทานซึ่งปูยาตายายของทานไดสะสมไวจนถึงทุกวันนี้ จะตองถูกกวาด
ไปยังกรุงบาบิโลนไมเหลือสักสิ่งเลย โอรสทั้งหลายของทานจะถูกกวาดเอาไป และเขาจะเปนพวกขันที
ในวังของกษัตริยบาบิโลน” (อิสยาห 39:9-7) พอลวงไป 100 ป คําพยากรณนั้นก็ยังเกิดขึ้นเปนจริง
กษัตริยเนบูคัศเนซัรแหงบาบิโลนเขาตีกรุงเยรูซาเล็ม และกวาดเอาสมบัติในพระคลังและราชภาชนะใช
สอยในพระวิหารของพระเจาพรอมทั้งพวกโอรสเชื้อพระวงศของกษัตริย ซึ่งในจําพวกนั้นก็มดี าเนียล
และสหาย 3 คน คือฮานันยาห มิชาเอล และอาซาริยาหรวมอยูดว ย คนเหลานี้ตองรับโทษบาปซึ่งกษัตริย
อิศคียาพระราชบรรพบุรุษไดลวงละเมิดเอาไว แตอยางไรก็ตาม พระเจาทรงกอรปไปดวยพระมหา
กรุณาธิคุณ พระองคไดทรงเตรียมทางไวสําหรับคนเหลานั้นเพื่อหลุดพนจากการเปนทาส ในปจจุบัน
เราทุกคนเกิดมาเปนคนบาป เพราะสืบเชือ้ สายความบาปดั้งเดิมจากอาดัม “ดวยวาคาจางของความบาป
คือความตาย” แตพระเจาก็ไดทรงจัดแจงทางใหเราหลุดพนจากการตายในความบาปชั่วนิรันดรไวแลว
โดยทรงพระเยซูคริสต
ดาเนียลและสหายอีกสามคนถูกนําตัวเขาไปอยูในวังของกษัตริยเนบูคศั เนซัรไดรับการเลี้ยงดู
อยางดีที่สุด และไดเรียนรูว ิทยาการตาง ๆ ดวยในภายภาคหนาจะไดรับราชการในวังหลวง กษัตริย
เนบูคัศเนซัรไดทรงเปลี่ยนชือ่ เขาเหลานี้เสียใหม ตามภาษาของชาวบาบิโลน อันเปนพวกที่ไมรูจกั พระ
เจาโดยหวังพระทัยวา เมื่อไดเปลี่ยนชื่อแลว พวกคนหนุมชาวอิสราเอลเหลานี้คงจะคลายความเชื่อมัน่ ใน
พระเจาที่เทีย่ งแทลงบางเปนแน”
(6-7) ลองมาพิจารณาดูวา ชื่อของเขาเหลานัน้ มีความสําคัญอยางไร
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“ดาเนียล” มีความหมายวา “พระเจาทรงพิพากษา” สวนชื่อที่ดาเนียลไดรับใหมคือ “เบลเทชัส
ซาร” นั้นมีความหมายวา “เทพเจาเบละทรงพอพระทัย” ความหมายของชื่อก็เปนการคัดคานอยาง
โจงแจงแลว “เจาจะนมัสการพระเจาองคเดิมของเจาทําไมกันพระองคใครแตจะพิพากษามนุษย แตเทพ
เจาเบละของเราซิ พระองคจะสําแดงความพอพระทัยตอเจา” ในสมัยนี้ก็เชนกันมนุษยมกั จะตําหนิวา
พระเจาคอยแตจะ “ชี้นิ้ว” วา อันนัน้ ผิด อันโนนบาป แตไมตระหนักถึงความรักอันประเสริฐทีไ่ ดทรง
จัดแจงทางรอดพนบาปไวใหแกมนุษยทุกคนเปลา ๆ โดยไมคิดคา
“ฮานันยาห” แปลวา” ผูที่พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก” แตชื่อของฮานันยาหถูกเปลี่ยนเสีย
ใหมวา “ชัดรัค” ซึ่งมีความหมายวา “สุริยเทพสองนําทาง” ถาจะตีความหมายก็คงพูดไดในทํานองที่วา
ไมใชมีแตพระเจาองคเดียวเทานั้นที่จะเปนพระผูทรงนํา ยังมีเพทเจาแหงดวงอาทิตยอีกองคหนึง่ ที่จะ
คอยชี้ทางให คนในสมัยนีก้ ็มักจะคิดไปเสียวา ถาเรามีการศึกษาสูง ปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจรรยา
แลว พระเจาจะตองพอใจเปนแนแท แมแตในวงการคริสเตียนนี่เองบางคนมุงแตจะเนนเรื่องการ
ปรับปรุงชีวิตและพัฒนาจิตใจเดิมใหดีขึ้น เพื่อจะนํามาซึ่งสันติสุขในสังคมปจจุบัน แตหาทราบไมวา
มนุษยจะเปนที่ทรงโปรดของพระเจาได โดยการดําเนินตามพระทัยของพระองคเทานั้น
“มิชาเอล” แปลวา “เปนเหมือนพระเจา” แตก็ถูกเปลี่ยนเปน “เมชาค” มีความหมายวา “เปน
เหมือนเทพธิดาแหงดาวพระศุกร” ซึ่งพวกเขาเชื่อวาเปนเทพธิดาแหงความรักหรือ “กามเทพ”
“อาซาริยาห” แปลวา “พระเจาทรงเปนผูอุปถัมภขาพเจา” แตก็ถูกเรียกเสียใหมวา “อาเบดเน
โก” ซึ่งมีความหมายวา “ขาบริพารของนีโร” คือแทนที่จะรองขอความชวยเหลือจากพระเจา มนุษยอาจ
แสวงหาความชวยเหลือไดจากมนุษยดว ยกัน แตอยางไรก็ดี แมกษัตริยเนบูคัดเนซัรไดทรงเปลี่ยนชื่อ
ของหนุมชาติอิสราเอลเหลานี้แลวก็ตาม ก็หาสามารถเปลี่ยนจิตใจของเขาใหคลายความจงรักภักดีตอ
พระเจาไม ดังนั้นพอจะพูดไดวา ถึงคนเราจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปเปนอยางอื่น ก็มิไดหมายความวา
นิสัยหรือจิตใจจะถูกเปลี่ยนตามไปดวย แมทานจะเปนคริสเตียนนิกายใด ๆ ก็ตาม สิ่งเหลานี้มิไดเปลี่ยน
จิตใจของทาน พระเยซูเทานัน้ ที่สามารถเปลี่ยนจิตใจของทานได
(8-16) ดาเนียลและชายหนุม ชาติอิสราเอลอีกหลายคน ซึ่งถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนนั้นนับวา
โชคดี เพราะแทนที่จะถูกกวาดตอนไปทํางานเยีย่ งทาสหรือจําขังเอาไว ชาวบาบิโลนกลับนําไปเลี้ยงดู
และใหการศึกษาศิลปวิทยา ที่พักหลับนอนก็เปนทีพ่ ักประเภท “ชั้นเยีย่ ม” ในราชวัง เครื่องนุงหมก็ไม
ตองสงสัยเลยวา ตองดีเลิศตามทําเนียบชาววังสวนอาหารนั้นก็จัดแบงเอามาจากเครื่องตนของกษัตริย
ซึ่งก็เปนอาหาร “ชั้นวิเศษ” ประกอบดวยเหลาองุนชนิดดีที่สุด ดูกนั เผิน ๆ ดาเนียลกับเพื่อน ๆ นาจะตระ
กรุมตระกรามเริ่มกอบโกยเอาความสําราญทั้งปวงที่ชาวบาบิโลนสรรคมาใหเพราะไหน ๆ ก็ตกเปน
เชลยของเขาแลว เมื่อเขาใหความอุปการะเลี้ยงดูอยางดีเยี่ยมเชนนั้น ไฉนจะไปขัดศรัทธาใหหมองใจกัน
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เปลา ๆ แตดาเนียลและเพื่อน ๆ อีก 3 คน คือฮานันยาห มิชาเอล และอาซาริยาห หาไดคิดเชนนั้นไม ทั้ง
สี่คนได “....ตั้งใจไววา จะไมใหตัวเปนมลทินดวยอาหารเครื่องเสวยหรือเหลาองุน เสวยนั้น” ขอให
สังเกตดวยวาดาเนียลยอมรับเคราะหรายที่เกิดแกตนโดยการยอมตกเปนเชลยดวยดุษณี เพราะนั่นเปน
พระประสงคและแผนการของพระเจา แมวาทานจะถูกจํากัดใหอยูรวมกับบรรดาผูที่ไมเชื่อพระเจาในวัง
หลวงของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทานก็มีใจกลาที่จะขอแยกตัวออกจากสิ่งที่คนอื่นเห็นวาถูกวาควร
ทานรักพระเจาและเกรงกลัวพระองคมากกวาความสําราญของโลก การตัดสินใจทีแ่ ยกตัวออกมามิให
เปนมลทินนั้นออกมาจากจิตใจของทานแท ๆ จึงนับไดวามีคาและควรแกการยกยองมากกวาการทําไป
เพราะมีกฎเกณฑหรือมี “หอก” จอคอหอยอยู คิดดูงาย ๆ สมมุติวาทานมีบุตรสักคนหนึ่ง ทานอาจบังคับ
ใหเขาทําอะไร ๆ ตามคําสั่งของทานไดหากบุตรของทานกระทําสิ่งนัน้ ๆ เพราะเขารักทาน ทานจะมี
ความสุขมาก ในทํานองเดียวกัน คริสเตียนผูเปนบุตรของพระเจาควรทําทุกอยางดวยใจรักทีม่ ีตอ พระ
บิดามิใชดว ยฝนใจ
ในสมัยนี้ เราตองการคนอยางดาเนียล ซึ่งจะยืนอยูอยางกลาหาญ ตอหนาผูมีอํานาจ ซึ่งไมรูจัก
พระเจา และเปนพยานดวยใจองอาจ
(17-21) ในขอพระธรรมตอนนี้จะเห็นไดวา พระเจาไดประทานบําเหน็จใหแกผูทแี่ ยกตัวออก
จากโลกนี้เพื่อพระองค แมวาดาเนียลและสหายอีกสามคนไมไดกินอาหารชั้นวิเศษ และเหลาองุนซึ่ง
แบงมาจากเครื่องตนของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร แตกินอาหารที่มีผักและน้ําเปนพืน้ พวกเขาก็ดูอวน
ทวนสมบูรณและสงางามกวาคนหนุมทั้งหลาย ทั้งการเลาเรียนศิลปวิทยาตาง ๆ ก็รวดเร็วแตกฉาน และ
จดจําไดอยางแมนยํา สวนดาเนียลยังมีความสามารถพิเศษซึ่งพระเจาประทานให นอกเหนือไปจาก
เพื่อน ๆ คือสามารถทํานายฝนและมีความรูในนิมิตตาง ๆ แนนอน คนทั้งปวงจะตองประหลาดใจ
เพราะดาเนียลและเพื่อน ๆ รับประทานอาหารธรรมดาเทานั้น ไมนาจะมีสติปญญาเฉลียวฉลาดเชนนี้เลย
ทั้งนี้เพราะพวกเขายินดีแยกตัวออกมาอยูฝา ยพระเจา
พระองคจึงทรงประทานสติปญ
 ญาและ
ความสามารถพิเศษใหดู ๆ ก็เปนสิ่งที่เปนไปไมได แตสําหรับพระเจาแลว ทุกอยางเปนไปได ขอแตให
เขาทําตามน้ําพระทัยของพระองค เชื่อพึ่งในพระองค แยกตนออกเสียจากราคะตัณหาของโลกนี้
สมมุติวา ทานมีภรรยาทานคงไมตองการให ชายคนใดมาแสดงความรักกับภรรยาของทานเปน
แน ทํานองเดียวกันรางกายและจิตวิญญาณ ของเราเปนของพระเจา อยายอมใหพญามาร “แสดงความ
รัก” กับทานเปนอันขาด เราไมใชเจาของของตัวเราเอง พระเยซูคริสตไดทรงซื้อเราไวแลวโดยพระ
โลหิตของพระองค รางกายของเราไมใชของสาธารณะแตเปนสมบัติของพระเจา ฉะนั้นจึงควรประพฤติ
ตนใหเหมาะสมตามสายพระเนตรของพระเจาแตงกายใหเรียบรอย กิริยาทาทางตลอดจนคําพูดใหสมกับ
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เปนบุตรของพระเจาวางตัวใหเหมือนกับเราอยูตอพระพักตรของพระองคตลอดเวลา นี่เปนบทเรียนซึ่ง
เราทุกคนตองจดจําไวในวันนี้
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2

บทเรียนที่ 3 พระเจาทรงเปดเผยอนาคต

ดาเนียล บทที่ 2
(1-13) พระธรรมดาเนียลบทที่ 2 นี้พระเจาไดทรงสําแดงใหดาเนียลทราบถึงเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเหตุการณเหลานัน้ ก็กําลังจะเปนจริงอยูทุกเวลา มีบางคนโจมตีวา พระธรรมดานี
เอลนี้ ผูเขียน เขียนขึ้นภายหลังที่เหตุการณตาง ๆ ตามคําทํานายไดบังเกิดขึ้นแลว ถาเปนอยางนัน้ แลวส
พระธรรมดาเนียลก็เพิ่งเขียนขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพราะคําพยากรณทบี่ ันทึกไวในพระธรรมดาเนียลกําลัง
บังเกิดขึ้นจริง ๆ ในทุกวันนี้ ยิ่งกวายุคใด ๆ ในสมัยโบราณ และยังมีอีกหลายตอนที่ไดพยากรณ
เหตุการณในอนาคต ซึ่งยังจะบังเกิดขึ้นมาอีก ดาเนียลไดสิ้นชีวิตเมื่อประมาณ 525 ป กอนที่พระเยซู
คริสตจะเสด็จมาบังเกิด เปนที่เชื่อกันวา พระธรรมดาเนียลเขียนขึ้นในยุคนั้นเอง
พระเจาไดทรงสําแดงอนาคตเปนนิมิตแกกษัตริยเนบูคดั เนสซาร แตกษัตริยไ มอาจจําสุบินนั้น
ได พระองคจึงมีพระราชโองการเรียกตัวพวกโหร พวกหมอดูพวกเลนกล และชาวเคเซ็ดมาตรัสวา
“พวกเจาจงบอกความฝนแกเราพรอมดวยคําทํานาย หากคิดวาตนมีสติปญญาดังที่โออวดไว” และ
พระองคไดทรงคาดโทษอยางมหันต หากพวกเขาเหลานั้นไมอาจถวายคําทูลสนองพระราชประสงค
ของพระองค พวกโหรและนักเลนกลเหลานั้นรูตัวดีวา เหลือวิสัยมนุษยเดินดินธรรมดาที่จะถวายสุบิน
และคําทํานายนั้นได เพราะประการแรก กษัตริยมไิ ดบอกพระสุบินของพระองคแกพวกเขา ประการที่
สองสุบินของกษัตริยเปนนิมิตจากพระเจาที่จะสําแดงแกชาวโลก ผูที่ถายทอดนิมิตนัน้ ออกมาเปดเผยให
ปวงมนุษยทั้งหลายไดรูจะตองเปนผูที่รูจักพระองคติดสนิทกับพระองค และเปนผูรับใชของพระองค
สมัยนี้มนุษยพยายามทีจ่ ะใชสติปญญาของเขาเองคนควาโครงการของพระเจาสําหรับอนาคต โดยไม
ยอมทูลขอสติปญญาและการทรงนําของพระวิญาญาณบริสุทธิ์พยายามวางโครงการ ซึ่งพวกเขาคิดวาจะ
นําสันติภาพมาสูโลกและความสงบสุขมาสูตนโดยการทําดี ทําบุญทําทาน พัฒนาประเทศทางดานวัตถุ
วิทยาการ บางคนก็พยายามแสวงหาทางทีจ่ ะใหพนจากสิ่งที่ที่เขาเรียกวา “บวงกรรม” โดยการบําเพ็ญ
บุญ ทรมานตนเอง จาริกไปในสถานที่ตาง ๆ เปนตน แตสิ่งเหลานี้หาไดนํามาซึ่งทางที่จะนําไปสูชีวิตนิ
รันดรที่พระเจาทรงจัดสรรไวไม ชีวิตนิรันดรที่พระองคทรงจัดเตรียมไวแลวนั้นมิใชสินคาที่จะซื้อหา
หรือลแกเปลี่ยนเอามาอยางถูก ๆ ดวยการพยายามทําคุณงามความดีของมนุษย เพราะในสายพระเนตร
ของพระเจานัน้ ความดีของมนุษยเปนเสมือน “ผาขี้ริ้ว” ที่ไรคา และสกปรกรุงริ่งเทานั้นเอง ทางเดียวที่
จะรับเอาความรอดพนบาปและชีวิตสุขนิรนั ดรได คือทางพระองคพระเยซูคริสต
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เมื่อพวกหมอดูและโหรเหลานั้นไมอาจถวายคําทํานายแกกษัตริยได พระองคก็มีพระบัญชาให
ประหารชีวิตโหรทั่วทั้งกรุงบาบิโลน โดยเหตุที่ดาเนียลและสหายของทาน รับราชการในหนาที่ปรึกษา
ของกษัตริย ก็ถูกรวมเขาไวในหมูโหรชะตาขาดทั้งหลายดวย (14-19) ในขอพระธรรมตอนนี้ เราจะเห็น
ไดอยางชัดเจนทันที่วา สติปญญาของมนุษยไมอาจนํามาซึ่งความสําเร็จเสมอไป ที่แตพระเจาเทานัน้ ซึ่ง
เปนบอเกิดแหงสติปญญาและพลังแหงความสําเร็จ ดาเนียลรูเรื่องเกีย่ วกับการถวายคําทํานายฝนของ
กษัตริย ก็ตอเมื่อพวกทหารจะมานําตัวทานไปประหารชีวิต แตทานก็ไมไดหวาดหวัน่ แตเขาเฝากษัตริย
นะบูคัสเนซัร ขอใหทานมีโอกาสทูลถวายพระสุบิน พรอมทั้งความหมายของพระสุบินนั้น แลวกลับมา
เลาเนื้อความทัง้ ปวงใหสหายของทานฟง
ทั้งสี่คนก็ตั้งตนอธิษฐานพระเจาดวยใจเชื่ออยางมัน่ คงวา
พระองคจะเปเผยนิมิตนั้นอยางแนนอน ในขณะทีเ่ ขาอธิษฐานของดาเนียลและสหายของทานเหตุการณ
นี้คงจะทําใหคริสเตียนทั้งหลายเกิดความอุน ใจและมั่นใจไดวา
เรามิไดอยูอยางเปลาเปลี่ยวและถูก
ทอดทิ้ง แตพระเจาผูทรงพระชนมอยูน ั้นทรงตอบคําทูลของผูที่รองขอตอพระองคดวยใจออนสุภาพ
และเชื่อมั่น (ใหครูอานสุดีบทที่ 374-6)
20-23 เมื่อพระเจาทรงสําแดงนิมิตนั้นแลว ดาเนียลก็มิไดรีบเขาไปเฝากษัตริยทันที เพือ่ จะไดรับ
ความโปรดปรานจากษัตริย แตทานไดใชเวลาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา นี่เปนขอสังเกตและ
เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหดาเนียลเปนที่โปรดปรานของพระเจา
คือมีใจกตัญูและ
ขอบพระคุณตอพระเจาเสมอ
มีเรื่องเลาวา มีนักเทศนผหู นึง่ เปนผูที่มีใจขอบพระคุณพระเจาสําหรับทุกสิ่งในคําอธิษฐานเปด
การประชุมทุกครั้ง ทานจะกลาวคําขอบพระคุณพระเจาเสมอไปในเชาวันอาทิตยวนั หนึ่ง ฝนตกหนัก
และมีพายุกลา ผูที่มาประชุมเปยกปอนไปหมดที่ประชุมก็คอยดูวานักเทศนผูมใจขอบพระคุณพระเจา
เสมอนั้น จะยังมีใจขอบพระคุณ ทามกลางอากาศอันเลวรายนี้หรือไมนักเทศนผูนั้นเริ่มอธิษฐานวา
“พระบิดาเจาขา พวกขาพเจาขอบพระคุณพระองคที่อาหารไมเปนอยางวันนี้ทกุ วัน” คริสเตียนทุกคนจะ
มีใจขอบพระคุณพระเจาอยางนี้ไดไหม
24-30 ดาเนียลเปนผูที่ถอมตนถวายเกียรติยศแกพระเจาในการทุกอยางและหาโอกาสที่จะเปน
พยานเพื่อพระเจาเสมอ ทานอาจไมตองทูลกษัตริยกไ็ ดวา ทานทราบความฝนไดอยางไร เพียงแตกราบ
ทูลและถวายคําทํานาย ทานก็ยอมจะไดรบั คําสรรเสริญวา เปนผูมีปญ
 ญาเปนเลิศอยางแนนอน แต
ดาเนียลหาไดทําเชนนั้นไม ทานยกพระเจาขึ้นเปนที่หนึง่ และถือวาทานเปนเพียงภาชนะที่พระเจาทรงใช
เทานั้น ทานไดเปนพยานใหกษัตริยเ นบูคัดเนสซารรูวา มีพระเจาผูเที่ยงแทเพียงองคเดียวที่ทรงเนรมิต
สรางทุกสิ่ง ทรงหยั่งรูทุก ๆ สิ่ง และทรงเปนผูควบคุมอนาคต คริสเตียนสมัยนีน้ ับวันจะเห็นแกตวั มาก
ขึ้นทุกที โอกาสดีงามที่ผานเขามาซิ่งเขาอาจเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตได เขาก็เพิกเฉยเสีย โดยยกขอ
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แกตวั ขึ้นมาตาง ๆ นานา เปนตนวา “เฮอ...บอกไปแลวพวกเขาก็ไมเชื่อ แถมจะหัวเราะเยาะดูถูกเอาเสีย
เปลา ๆ” หรือ “....กงการอะไรที่เราจะไปบอกคนหัวแข็งเหลานั้น เรารอดแลว สบายไปแลว”
มีนักศึกษาคริสเตียนคนหนึง่ ในชั่วโมงวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรกลาวเปรย ๆ ขึ้นวา
“รางกายของมนุษยและจักรวาลของเราชางนาพิศวงอะไรอยางนี้ธรรมชาติที่สรางและควบคุมจักรวาลนี้
นาจะเปนอะไรสักอยางหนึ่งที่ทรงเดชานุภาพเสียจริง ๆ....” ชางเปนโอกาสอันงามจริง ๆ ที่จะเปนพยาน
เรื่องพระเจาผูท รงเนรมิตสรางสรรพสิ่ง แตนักศึกษาคริสเตียนผูนั้นก็เฉยเสียดวยความขลาด ไมกลาเปน
พยานในชั้นเรียนของตน ซึ่งตอมาภายหลังเขาก็เสียใจอยางบอกไมถกู ที่ไดปลอยโอกาสนั้นใหหลุดมือ
ไป
(31-46) ความฝนของกษัตริยเนบูคดั เนสซารไดสําแดงความเปนไปตั้งแตสมัยของพระองค
จนกระทั่งที่สุดคือเมื่อจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้น คําทํานายความฝนนั้นไดแสดงใหเราเห็นถึง
มหาอาณาจักรของโลก 4 อาณาจักรและอาณาจักรของพระคริสต ตามประวัติศาสตรเราเขาใจวาพระ
สุบินนี้สําเร็จอยางไร
สวนหัวของรูปปนที่เปนทองคําหมายถึงอาณาจักรบาบิโลนของกษัตริยเนบู
คัดเนสซาร หนาอกและแขนเปนเงินหมายถึงอาณาจักรเมเดสและเปอรเรีย สวนทองและโคนขาที่เปน
ทองเหลือง หมายถึงอาราจักรของพวกกรีก ขาที่เปนเหล็กหมายถึงอาณาจักรโรม ซึ่งมีอํานาจแข็งแกรง
และทําสงครามไดชัยชนะเหนือประเทศอืน่ ๆ ในขอที่ 41 จะเห็นวา อาณาจักรโรมนี้ในที่สุดจะถูกแบง
ออกเปนสองฝาย คือฝายที่เปนเหล็ก ซึ่งอาจหมายถึงฝาย “เผด็จการ” และฝายที่เปนดินเหนียว อาจ
หมายถึง “ฝายเสรีประชาธิปไตย” ทั้งสองฝายนี้ไมอาจรวมเขาดวยกันได แตวันสุดทายจะพยายาม
รวมกันเปนกําลังอันเดียว มิใชเพราะความรักแตดว ยกลัว “ตาย” ซึ่งอาจเกิดจากการทําลายซึ่งกันและกัน
ดวยอาวุธราย กระนัน้ ก็ตามโครงการนี้จะไมสําเร็จเรียบรอยเพราะเหล็กจะรวบกับดินเหนียว อาจ
หมายถึง “ฝายเสรีประชาธิปไตย” ทั้งสองฝายนี้ไมอาจรวมเขาดวยกันได แตวันสุดทายจะพยายาม
รวมกันเปนกําลังอันเดียว มิใชเพราะความรักแตดว ยกลัว “ตาย” ซึ่งอาจเกิดจากการทําลายซึ่งกันและกัน
ดวยอาวุธราย กระนั้นก็ตามโครงการนี้จะไมสําเร็จเรียบรอยเพราะเหล็กจะรวมกับดินเหนียวใหสนิท
ไมได
อาณาจักรสุดทายของโลกจะประกอบดวย 10 ปรเทศมหาอํานาจ แตเราไมรูวาจะเปนประเทศ
ใดบาง? หรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด? เมื่อนั้นแหละ ที่สิ้นสุดของโลกก็จะมาถึง เปนเวลาที่พระเจาจะทรง
ทําลายอาณาจักรตาง ๆ ของโลกใหยอยยับไป ประสถาปนาอาณาจักรของพระองคขึ้น (ดูขอ 34,35)
หินกอนที่ถูกแงะออกมากลิ้งถูกรูปปน และทําลายรูปปนลงเสียอยางราบคาบนั้น หมายถึงองค
พระเยซูคริสต พระองคจะเสด็จมาทําลายอาณาจักรของโลกในวาระสุดทาย แลวตั้งอาณาจักรของ
พระองคขึ้นแทนที่ บางคนอางวา หินนั้นหมายถึงคริสตจักรของพระคริสต บางคนก็วาคําทํานายตอนนี้
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สําเร็จไปแลวตั้งแตพระเยซูคริสตเสด็จมาบังเกิดครั้งแรก นั่นเปนความเชื่อที่ไมถูกตอง เพราะในขอพระ
ธรรมดาเนียลกลาววา หินกอนนี้ (พระเยซูคริสต) จะทําลายอาณาจักรทั้งปวงใหยอยยับไป และพระองค
จะตั้งอาณาจักรของพระองคขึ้นครอบครองจักรวาลนี้ แตคริสตจักรซึ่งกอตัวขึ้นตั้งแตยุคเพ็นเทคศเตจน
ปจจุบันนี้ มิไดทําลายอาณาจักรใด ๆ ในโลกนี้เลย และเมื่อคริสตจักรถูกตั้งขึ้นใหม ๆ นั้น โลกนี้มี
มหาอํานาจอยูเ พียงประเทศเดียว คืออาณาจักรโรม มิใชสิบอาณาจักรดังที่บังไวในคําพยากรณ
ถาทานสังเกตดูเหตุการณของโลกปจจุบัน ทานจะทราบวา คําพยากรณของดาเนียลเกิดเปนจริง
มากขึ้นทุกที โลกกําลังพยายามแสวงหาสันติสุขโดยรวมตัวกับเปนพันธมิตร ในวันหนึ่งขางหนา การ
รวบรวมกําลังของ 10 มหาอํานาจจะเกิดขึ้น นั่นหมายถึงวาระการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ทาน
พรอมแลวหรือยังที่จะตอนรับการเสด็จกลับมาของพระองค
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3

บทเรียนที่ 4 ยุคแหงความทุกขเวทนายิ่งนัก

ดาเนียล บทที่ 3:1-18
ดาเนียลบทที่ 3 เปนบทที่มีความหมายสําคัญยิ่งบทหนึ่ง เรื่องราวในตอนนี้มีความจริงและ
ความหมายที่เปนขอเตือนสติคริสเตียนแฝงอยูถึง 3 แง ประการแรก บงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุค
ดาเนียล พระเจาไดทรงสัญญาวาจะทรงคุมครองพลไพรของพระองคใหไดรับความปลอดภัย ใน
ระหวางทีต่ กเปนเชลยของชาวบาบิโลน พระองคก็ไดทรงรักษาพระสัญญาของพระองค ประการที่สอง
เราอาจนําเอาความหมายในประการแรกมาใชในชีวิตประจําวันของเราในปจจุบันไดวา ถาเราวางใจใน
พระองคทุกเวลาแลวไซรพระองคไมเพียงแตทรงปองกันเราใหพนเสียจากภัยอันตรายตาง ๆ เทานั้น ใน
ยามที่มีภยั ตาง ๆ เกิดขึ้น พระองคยังจะทรงนําเราฟนฝาอุปสรรคเหลานั้นไปได ประการที่สาม นับวา
สําคัญมาก คือเหตุการณทบี่ ังเกิดขึ้นนั้นเปนอุทาหรณหรือขอเปรียบเทียบที่เล็งถึงเหตุการณในอนาคต
ของโลกนี้ไดอยางแมนยํา ใหเราศึกษาตอไปในขอพระธรรมของบทที่สามนี้ ซึ่งสอดคลองกับนิมติ ที่
พระเจาทรงสําแดงแกอัครสาวกยอหน ดังทีท่ านไดบันทึกไวในพระธรรมวิวรณ อยางไมมีขอขัดแยงกัน
เลย
(1-7) ในบทเรียนวันนี้ เราจะเนนหลักในความหมายของเหตุการณที่เล็งถึงอนาคต กษัตริยเนบู
คัดเนสซารไดทรงมีพระราชโองการใหสรางรูปเคารพทองคําและมีคําสั่งใหพวกเจานายทั้งปวงทั้งแวน
แควนบาบิโลนมาทําการฉลองบูชารูปเคารพนั้น กษัตริยเนบูคัดเนสซารจัดไดวาเปนแบบของผูทรยศตอ
พระคริสต ผูทรยศตอพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังที่ไดบงไวในพระธรรมวิวรณบทที่ 13 (ใหครูอาน
จากพระธรรมวิวรณบทที่ 13
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 13 ไดเอยถึงสัตยรายสองตัว ตัวแรกอาจหมายถึงผูมีอํานาจในทาง
การเมือง สวนสัตวรายอีกตัวหนึ่งคงหมายถึงผูพยากรณเท็จ ซึ่งมีอํานาจในทางศาสนา สัตวรายตัวหนึ่งมี
อํานาจบังคับใหคนทั้งปวงทําการกราบไหวบูชาสัตวรายอีกตัวหนึ่ง ใครขัดขืนจะตองถูกฆาตาย (ขอ 15)
เราไดกลาวไวแลววา กษัตริยเนบูคัดเนสซารเปนตัวอยางที่เล็งถึงลักษณะของผูทรยศตอพระ
คริสต ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต จากขอพระธรรมวิวรณที่ยกมาอางอิงขางตน จะเห็นไดวาผูทรยศตอพระ
คริสตจะแฝงกายมาในลักษณะรักสันติแตแลวมันจะลอลวง และทรยศตอผูติดตามดังเชนกษัตริยเนบู
คัดเนสซาร พระองคไดสัญญาแกดาเนียลและสหายของทานวาจะใหความคุมครองแกชาวอิสราเอล
แตงตั้งใหเปนใหญเปนโตมีหนามีตา แตพอสามปครึ่งผานพนไปเทานั้นเอง กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็
เปลี่ยนคําสัญญาของพระองค โดยสรางรูปเคารพนั้น ใครฝาฝนจะตองถูกลงอาญาถึงแกชีวิต
18

สวนเตาไฟลุกโพลงนั้นเล็งถึงความทุกขทรมานซึ่งในยุคแหงความทุกขเวทนา
แมวาความ
ลําบากจะเกิดขึ้นมาบางก็เปนเพียงเล็กนอย แตในตอนครึ่งหลังความทุกขแสนเข็ญก็ไดเกิดขึ้น และ
ในตอนนี้เองทีร่ ัศมีและเดชานุภาพของพระเจาไดสําแดงออกมาอยางทีไ่ มเคยปรากฏมากอน โดยเหตุที่
เตาไฟนัน้ เล็งถึงความทุกขเวทนายิ่งนักทีจ่ ะเกิดขึ้นและจะทวีความรุนแรงขึ้นเปน 7 เทา ของความ
รุนแรงที่มีอยูแตเดิม (ขอ 19) แสดงวาความทุกขทรมานตาง ๆ ที่มีมาแลว ดังเห็นไดจากขาวในหนา
หนังสือพิมพถงึ ความวุน วายในประเทศตาง ๆ การกันดารอาหาร โรคระบาดเปนตน เปนเพียงการ
เริ่มตนของความทุกขลําบากเทานั้น ซึ่งเปรียบไมไดกับความทุกขเข็ญที่จะมาในอนาคตเลย
ใหเราหันกลับมาพิจารณาดูลกั ษณะของผูทรยศตอพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังทีไ่ ดบันทึก
ไวในพระธรรมวิวรณบทที่ 13 อีกครั้งหนึง่ “สัตวรายที่ขา พเจาไดเห็นนั้น ตัวมันเหมือนเสือดาว และตีน
มันเหมือนตีนหมี และปากมันเหมือนปากสิงโต และพญานาคนั้นก็ใหฤทธิ์และบังลังกของตนแกสัตว
รายนั้น และใหมีอํานาจมาก” (13:2) พญานาคนั้นมิใชใครอื่นไกล คือซาตานนั่นเอง และซาตานก็เปนผู
หนุนหลังสัตวรายหรืออีกนัยหนึ่งผูทรยศตอพระคริสตใหมีอํานาจและฤทธิ์พอที่จะลอลวงมนุษยทงั้ ปวง
ได
“และขาพเจาไดเห็นเศียรของสัตวรายนั้นเศียรหนึ่งดูเหมือนถูกฟนปางตาย แตแผลที่ถูกฟนปาง
ตายนั้นไดรับการพยาบาลจนหาย คนสิ้นทั้งโลกก็อัศจรรยใจติดตามสัตวรายนัน้ ไป เขาทั้งหลายไดบูชา
พญานาคที่ใหอํานาจแกสัตวรายนั้น (ขอ 3) “....และไดบูชาสัตวรายนัน้ ดวยวาจาวา ใครจะเปรียบปาน
สัตวนี้ได และใครอาจจะสูรบกับสัตวนี้ได และทรงยอมใหสัตวรายนัน้ มีปากพูดคําจาบจวงหยาบคายตอ
พระเจาและทรงยอมใหมีอํานาจกระทําอยางนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน” (ขอ 4,5) ชวงเวลา 42 เดือนนี้
เปนระยะเวลาที่พระเยซูคริสตทรงสั่งสอนในโลกพอดิบพอดี นี่แสดงใหเห็นวาผูทรยศตอพระคริสตได
พยายามตอตานและเลียนแบบอยางของพระเยซูทุกประการ “มันไดออกปากพูดคําหมิ่นประมาทตอพระ
เจา ตอพระนามของพระองค ตอสถานที่สถิตของพระองคและตอผูที่อยูในสวรรค แลวจึงประทานให
มันมีอํานาจกระทําสงครามตอพวกสิทธชนและมีชัยชนะแกเขา แลวจึงประทานใหมนั มีอํานาจเหนือทุก
ตระกูล ทุกภาษา ทุกประเทศ” (ขอ 6,7) กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดประกอบพฤติการณดังกลาวนัน้ ทุก
ประการ ดวยเหตุนี้เองเราจึงนับพระองคเขาไวในจําพวกตอสูพระคริสตดวย
“และบรรดาคนที่อาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนทั้งปวงที่มีชื่อจดไวในสมุด
ทะเบียนประจําชีพ ตั้งแตแรกทรงสรางโลก คือสมุดของพระเมษโปดกที่ถูกฆาเลียนัน้ ” (ขอ 8) ขอให
สังเกตดูวา การบูชากราบไหวที่สัตวรายตัวนั้นบังคับใหคนทั้งปวงปฏิบตั ินั้น มันไมอาจบังคับสิทธชนที่
ไดเกิดใหมและมอบกายถวายชีวิตไวกับพระเจาจริง ๆ แลวไดเหมือนดังกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ไดทรง
มีพระราชโองการใหทกุ คนกราบไหวรูปนั้นซึ่งพระองคทรงสรางขึ้น ทุก ๆ คนปฏิบัติตามโดยดุษณี เวน
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แตชายหนุมชาวอิสราเอลสามคนซึ่งนับถือพระเจาผูเทีย่ งแทแตพระองคเดียว ไมยอมทําการกราบไหว
รูปเคารพนั้น
ใหเราพิจารณาดูเครื่องหมายของสัตวรายตัวที่สองคือ 666 และเปรียบเทียบกับขนาดของรูป
เคารพที่ราชานะบูซัคเนัรทรงสรางขึ้นคือ สูง 60 ศอกกวาง 6 ศอก ขอใหสังเกตวามีเลข 6 เปนหลักอยูทั้ง
สองฝาย เลข 6 เปนหมายเลขแหงความไมครบบริบูรณของมนุษย สวนเลข 7 เปนเลขแหงความดีพรอม
ครบบริบูรณของพระเจา ทําบุญทําทานเพือ่ จะไดเปนผูดพี รอมทุกประการ แตสิ่งเหลานี้ไมอาจหนุนทํา
ใหมนุษยเปนผูเลิศประเสริฐปราศจากความบาปได เสมือนหนึ่งดังเลข 6 ซึ่งก็คงเปนเลข 6 ไมใชเลข 7
และไมมีทางจะเปลี่ยนเลข 6 ใหเปนเลข 7 ได
(8-20) ในขอพระธรรมตอนนี้ซึ่งไดบันทึกเรื่องราวของชาวอิสราเอล 3 คน รับราชการอยูกับ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ไมยอมบูชารูปเคารพที่กษัตริยทรงสรางขึ้นนั้นทําใหเราหวนกลับไปคิดถึงขอ
พระธรรมวิวรณ 13:8 “...บรรดาคนที่อาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว
ในสมุดทะเบียนประจําชีพตั้งแตแรกนั้น” ในยุคแหงความทุกขทรมานอยางยิ่งซึ่งเราเรียกวา “ยุคเข็ญ”
สิทธชนจะถูกขมเหงรังแกอยางหนัก แตบรรดาผูที่บังเกิดใหมแลวจริง ๆ จะยืนหยัดอยูฝายพระเจา และ
เผชิญเหตุการณเหลานัน้ อยางไมหวาดหวัน่ แมวาการกระทํา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคแหงความทุกขเวทนา
1. ผูทรยศตอพระคริสต
2. ผูพยากรณเท็จ
3. การขมเหงรังแกคริสเตียน
4. คนทั้งหลายจะกราบไหวบชู าผูทรยศตอพระคริสต
5. ความทุกขแสนเข็ญที่ไมเคยมีมากอน
6. คริสเตียนทีแ่ ทจริงจะยืนหยัดเพื่อพระคริสต
เชนนั้นจะยังผลใหเขาถึงแกชีวิตก็ตาม คริสเตียนทั้งหลายพึ่งระลึกไวเสมอวา เมื่อเรามีชีวิตอยู
นั้นก็อยูเพื่อพระคริสต แตการตายก็ไดกาํ ไรมากยิ่งกวาการมีชีวิตอยู คือเราจะไดอยูกับพระเจาในเมือง
บรมสุขเกษมไดเขาเฝาพระองคทุกเวลาและทูลตอพระองคอยางใกลชดิ อยางนีแ้ ลวคริสเตียนยังจะกลัว
ความตายอยูอกี หรือ มีคริสเตียนหลายคนกลัวความตาย ก็เพราะเขายังไมมีความเชือ่ มั่นอยางแนนอนวา
พระเจาทรงรอคอยเขาอยูในสวรรค หรืออาจจะเปนเพราะเขายังไมมีความมั่นใจวา เขาไดบังเกิดใหม
แลวจริง ๆ จึงยังไมพรอมทีจ่ ะตาย และไปพบกับการพิพากษาซึ่งจะนําไปสูความพินาศชั่วนิรันดร
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ฉะนั้นอยางกลัววา การยืนหยัดอยูฝายพระเจานั้นทานจะประสบความพินาศจริงอยูทานอาจ
ประสบความพินาศฝายรางกาย แตฝายจิตวิญญาณของทานนั้นพระเจาทรงปกปกษรักษาไว ไมมใี ครจะ
ทําลายไดแตฝา ยรางกาย แตจงเกรงกลัวพระเจาผูทรงปกปกรักษาจิตวิญญาณของเราไวนนั่ เถิด ขอใหดู
ตัวอยางของซัดรัค เมเช็ค และอาเบดเนโก ชาวอิสราเอลทั้งสามซึ่งไมยอมกราบไหวรูปเคารพใด ๆ
นอกจากพระเจาองคเดียว แมจะมีหมายประกาศเห็นอยูก ับตาวา ใครฝาฝนตองถูกทิ้งลงในเตาไฟทั้งเปน
แตทั้งสามคนก็หาไดหวาดหวั่นไม และโดยความไววางใจของเขาทีม่ ีตอพระเจานี่เอง พระองคจึงทรง
ชวยเขาอยางนาอัศจรรยยิ่ง ดังเราจะไดเรียนในบทที่ 5 ตอไป
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4

บทเรียนที่ 5 การเลาโลมในยามทุกข

ดาเนียล บทที่ 3:19-30
(22,23) คนทีจ่ ับหนุมชาวอิสราเอลทั้งสามคือ ชัครัค เมชาค และอาเบดเนโกโยนลงในเตาไฟ
นั้นกลับถูกไฟครอกตาย นี่เปนขอยืนยันใหเห็นวาพระเจาจะทรงพิพากษาโทษผูที่ทาํ การขมเหงพลไพร
ของพระองค ในพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเกาและใหมไดบันทึกเหตุการณทํานองนี้ ที่พระเจาไดทรงลง
อาญาแกคนทีย่ ื่นมือมาทําลายผูที่พระองคทรงเลือกสรรไวแลวในพระธรรมปฐมกาล 12:3 พระเจาได
ทรงตรัสสัญญาแกอับราฮัมวา “เราจะอวยพรแกคนที่อวยพรใหเจา เราจะสาปแชงคนที่แชงเจา” และ
พระธรรมมัทธิว 25:31-46 ก็ไดเนนไวอกี อยางไมนาจะมีขอสงสัย (ใหครูอานจากพระธรรมปฐมกาล
และมัทธิวตามขอที่ไดบงไวโดยตรง)
ในเมื่อพระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวไวหลายตอนวา พระเจาทรงอยูฝ ายเราเสมอ เราก็ไมนา
หวาดหวั่นที่จะยืนหยัดอยูฝายพระองค แมเราอาจตองเสียชีวิตฝายรางกายนี้ แตเรายังไดรับชีวิตนิรันดร
ซึ่งไมมีวันที่จะสิ้นสุด ชีวิตฝายเนื้หนังของเรานี้จะยืนยาวไปสักเทาไรกัน ในสมัยนีค้ นสวนมากมีอายุได
ไมเกิน 70 ปก็ตองอําลาจากโลกนี้ไปแลว ฉะนั้นจะตั้งมั่นคงอยูในวันแหงยุคเข็ญซึ่งจะบังเกิดขึน้ ใน
อนาคตอันใกลนี้ แตเปนทีแ่ นนอนเหลือเกินวาในวาระแหงยุคเข็ญนัน้ คริสเตียนหลายคนจะปฏิเสธพระ
เยซู ผูที่ยึดมั่นอยูกับพระองค พระเจาทรงสัญญาวา “...เจาจงเปนผูสัตยซื่อตราบเทาวันตายและเราจะให
เจามีมงกุฎแหงชีวิต” (วิวรณ 2:10)
(24-27) จงสังเกตใหดวี าเมื่อทั้งามคนคือ ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกถูกโยนลงไปในเตาไฟ
ซึ่งถูกทวีความรอนขึ้นกวาเดิมถึง 7 เทานั้น เครื่องพันธนาการหลุดออก และพระเจาไดเสด็จลงมาดําเนิน
กับเขาในเตาไฟ กษัตริยเ นบูคัดเนสซารและคนทั้งปวงพากันประหลาดใจยิ่งนัก กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ถิ่นกับตรัสออกมาวา “เราเห็นสี่คนหลุดออกจากมัดกําลังเดินอยูในทามกลางเตาไฟนั้น และเขาไมไหม
หมอนเลย รูปโฉมของคนที่สี่นั้นดูละมายคลายคลึงกับองคเทพบุตร”
ในพระธรรมวิวรณบทที่ 7 เราจะอานพบวาพระเจาจะทรงประทับตราชาวอิสราเอล 144,000
คน ขอพระธรรมไดเนนวาตระกูลในพวกอิสราเอล (ขอ 4) คือตระกูลอิสราเอลทั้ง 12 ตระกูล คนเหลานี้
จะรอดพนจากภัยทรมานทีจ่ ะเกิดขึ้นในยุคเข็ญ ในสมัยนี้มีบางพวกเชือ่ พวกเขาเปนพวกหนึ่งในจํานวน
144,000 คนนั้น และพวกเขาเทานั้นที่จะรอด นัน่ ไมเปนความจริง พระธรรมวิวรณไดบง อยาง
เฉพาะเจาะจงวา พวก 144,000 คน นั้นคือพวกตระกูลอิสราเอล 12 ตระกูล เราเปนสวนหนึ่งของพระ
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คริสต ซึ่งไดรับการประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว ผูใดไมวาจะเปนมนุษยหรือผีรายซาตาน
ตนใดบังอาจจะมาแตะตองเราไดนอกเสียจากพระเจาจะทรงอนุญาตเสียกอน
ชาวอิสราเอลทั้งสามคนนั้น ไดเลือกทางเดินที่จะเปนผูส ัตยซื่อตอพระเจาแมกษัตริยเนบูคัดเนส
ซารจะทรงเกรีย้ วกราดเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธไมยอมกราบไหวรูปเคารพตามคํา
บัญชาของกษัตริย บางคนอาจเกิดความสงสัยในตอนนี้ เพราะพระธรรมโรมบบที่ 13 ไดเขียนไววา ให
เราเชื่อฟงและยอมผูปกครองเจาบานผานเมือง กอนที่เราจะอธิบายขอของใจนี้
ใหเราอานเรื่องตามที่เลากันกอนวามีเด็กชาย 2 พีน่ อง กําพราแม มีแตเหตุที่เด็กสองคนนี้เปนค
ริสเตียนรักพระเจา จึงอดทนอยูกับพอซึง่ ไมรูจักทํามาหากินโดยไมปริปากบนแตก็นั่นแหละมนุษยเรา
ตราบใดที่ยังเปนมนุษยอยูจะใหมนี ้ําใจเลิศปานทูตสวรรคนั้นหาไดไม ฉะนั้นจึงเปนธรรมดาอยูเองที่
เด็กชายสองคนนี้ไมคอยรักพอขี้เมาของตนเทาใดนัก
อยูมาเชาวันอาทิตย วันหนึ่ง เด็กทั้งสองคนนี้ไดไปนมัสการพระเจาธรรมศาลาในหมูบ านของ
ตน นักเทศนในเชาวันนั้นเทศนาเรื่องใหรกั ซึ่งกันและกัน ผูเปนสามี จงรักภรรยาของตน ผูเปนบุตรจง
ฟงรักและเคารพยําเกรงบิดามารดาของตน เด็กชายสองคนพี่นองนีก้ ็เกิดความสํานึกผิด และตางสัญญา
วาจะเริ่มตนรักพอของตน วันตอมาพอขี้เมาแสนขีเ้ กียจก็สั่งใหเด็กสองคนนี้ตัดฟนในปาเอาไปขายที่
ตลาดในเมือง เด็กสองคนก็ปฏิบัติตามอยางยินดี เมื่อขายฟนหมดกลับมาถึงบานก็เอาเงินออกนับใหพอดู
พอก็สั่งอีกวาใหเอาเงินทั้งหมดนั่นไปซื้อเหลามาใหพอพี่ชายคนโตก็ปรึกษากันนองชายวา
จะทํา
ประการใดดี นองชายก็ออกความเห็นไมควรปฏิบัติตามคําสั่งขอนี้ แมวาพระเจาทรงมีพระประสงคจะ
ใหผูเปนบุตรรักและเคารพเชือ่ ฟงบิดามารดาของตนก็จริงอยู แตในกรณีที่พอสั่งใหทาํ ในทางที่ผิดและ
ขัดตอพระประสงคของพระเจาเชนนีแ้ ลว ก็ยากทีจ่ ะปฏิบัติตามได
ผูเรียนคงจะไดขอคิดเล็ก ๆ นอย ๆ จากเรื่องที่นํามาประกอบบทเรียนนี้บางแมวาขอพระคัมภีร
จะสั่งสอนคริสเตียนใหนับถือและปฏิบัติตามคําบัญชาของเจาบานผานเมืองก็ตาม แตขอใหสงั เกตใน
พระธรรมโรมบทเดียวกันคือบทที่ 13:5 กลาววา “...แตเพราะเห็นดีตามใจที่สังเกตผิดและชอบของตน
ดวย” ถาใจทีส่ ังเกตผิดและชอบเตือนวา อยาทํา อยาทํา ก็จงอยาทํา มีบางสิ่งบางประการที่เราไมอาจ
ปฏิบัติตามคําบัญชาของเจาบานผานเมืองได ตัวอยาง เชน อัครสาวกเปโตรและยอหนไมอาจจะหยุดสั่ง
สอนพระวจนะของพระเจาได แมวาจะไดรับคําสั่งจากพวกมหาปุโรหิตใหระงับเสียก็ตาม อัครสาวกทั้ง
สองกลาววา “ขาพเจาตองเชือ่ ฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟงมนุษย” (กิจการ 5:29) ดวยเหตุนี้เองทานทั้งสอง
จึงถูกจําคุกเหมือนชาวอิสราเอลทั้งสามคนที่ถูกโยนลงในเตาไฟ แตถาเราวางใจในพระเจาดวยสุดจิต
สุดใจของเราแลว เราจะยืนหยัดอยูฝายพระองคไดเสมอ แมอาจตองสละชีวิตของเราก็ตาม แตอยาง
เขาใจผิดวา คริสตศาสนาสอนใหแข็งขอตอกฎหมายบานเมือง ประเทศไทยของเราเปนประเทศที่
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ปกครองแบบประชาธิปไตยใหสิทธิและเสรีภาพแกพลเมืองที่จะเลือกนับถือศาสนาไดตามใจปรารถนา
ฉะนั้นจึงไมมกี ฎหมายขอใดที่จะบังคับใหเราทําการใดอันเปนการขัดตอหลักความเชือ่ ทางศาสนา เรา
ควรจะขอบพระคุณพระเจาที่พระองคทรงโปรดใหเราเกิดมาในแผนดินไทยอันมีเสรีภาพเชนนี้
(28-30) เมื่อหนุมชาติอิสราเอลทั้งสามคนออกมาจากเตาไฟ เนื้อตัวหรือแมแตเสนผมเพียงเสน
เดียวก็มิไดหงิกงอไปเลยนัน้ กษัตริยเนบูคัดเนสซาร รวมทั้งเจานายอื่น ๆ ก็ไดเห็นสงาราศีของพระเจา
ทั้งนี้ก็เพราะ ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก วางใจในพระเจาตราบจนวินาทีที่ถูกโยนลงไปในเตาไฟ
ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นความยิ่งใหญของพระเจา
มีบางครั้งบางคราวที่เราขลาดไมกลาเปนพยานเรื่องพระเจาตอผูที่เราเห็นวามีอํานาจยศศักดิ์
หรือบางครั้งเรานึกสงสัยอยูครามครันวา เหตุไฉน เราเคยอธิษฐานขอใหพระเจาสําแดงอํานาจอะไรสัก
อยางก็”ไมเคยปรากฏใหเราเห็น ขอใหเราสํารวจดูจิตใจของเราเองวา เราไดติดตามพระเจาทุกชวงกาว
หรือไม ถาไมแลว พระเจาก็จะไมทรงสําแดงเดชานุภาพใหปรากฏดังที่ทรงแสดงในกรุงบาบิโลนถา
ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ไมปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจาอยางถี่ถวนแลว การมหัศจรรยดังที่
ปรากฏแกเขานั้นคงไมมวี ันเกิดขึ้นได และบรรดาเจานายทั้งปวงในกรุงบาบิโลนคงไมมีโอกาสไดเห็น
ฤทธานุภาพของพระเจาผูสูงสุด
อยางลืมวา พระเจาทรงมีโครงการสําหรับชีวิตของทานแลว แตบางครั้งพระองคอาจจะอนุญาต
ใหมีการทดลองมาสูทาน สมมุติวา ซัครัค เมชาค อาเบดเนโก จะคิดวา “ดูเถอะ เราพยายามจนสุด
ความสามารถที่จะดําเนินชีวติ กับพระเจาแมแตจะขัดคําสั่งของกษัตริย แตดูเอาเถิด พระเจาปลอยใหเรา
ถูกจับมัดพรอมจะโยนลงเตาไฟอยูแลว” ถาสามคนนั้นมีความสงสัยดังที่วานี้แลว แนนอนเหลือเกิน
รางกายของเขาคงจะกลายเปนหมูหนั อยูใ นเตาไฟอันรอนจัดนั่นเอง คริสเตียนหลายคนในสมัยนี้ ทีร่ อง
โวยวายเอากับพระเจาเมื่อถูกการทดลอง หาวาพระเจาทอดทิ้งบางละ พระเจาไมยุติธรรมบางละ บางทีก็
เกิดมีความสงสัยพระเจาวาพระองคจะชวยเราไดจริงหรือ จงจําไวเสมอวา จงเชื่อและวางใจในพระองค
เทานั้น “ไมมกี ารทดลองอะไรมาถึงทานทั้งหลายเวนไวแตการทดลองซึ่งเคยมีแกมนุษยทั้งปวง แตพระ
เจาทรงซื่อสัตยพระองคจะไมทรงยอมใหทานถูกทดลองเกินที่จะทนได และเมือ่ ทรงยอมใหทานถูก
ทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมีทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดวย เพื่อทานทั้งหลายจะมีกําลังทนได” (1 โครินธ
10:13)
ในขอที่ 29,30 ก็บงไวอยางชัดเจนวา พระเจาซึ่ง ซัดรัคเมชาค และอาเบดเนโกเชื่อนัน้ ไดรับคํา
ยกยองจากกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ถึงกับทรงออกกฎหมายหามมิใหผหู นึ่งผูใดพูดจาหมิ่นประมาทพระ
เจาของชาวอิสราเอลเปนอันขาด รวมทั้งหนุมอิสราเอลทั้งสามคนนั้นก็ไดรับยศตําแหนงสูงขึ้นกวาเดิม
แสดงใหเห็นวาหลังจากการทดลองผานพนไปแลว
พระเจาจะทรงประทานสิ่งที่ดีกวาทีเ่ ราศูนยไป
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ระหวางถูกการทดลอง ฉะนั้นถาแมตวั ทานเองหรือผูหนึ่งผูใดไดรับความลําบากเพราะการทดลอง จง
มั่นใจเถิดวา พระเจาทรงหยั่งรูหมด จงวางใจในพระองควา พระองคทรงมีโครงการสําหรับเราอยูแลว

25

5

บทเรียนที่ 6 ทานจะเปนพยานฝายเรา

ดาเนียล บทที่ 6
(1-3) ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 4 นี้ เปนบทที่แตกตางไปจากบทอื่น ๆ บทที่ 4 วาดวยขอความ
ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดเลาหลังจากที่เหตุการณตอนหนึ่งไดบงั เกิดแกพระองค และพระองคไดทรง
ถอมพระทัยและกลับใจเสียใหมแลว ขอความที่ทานดาเนียลไดบนั ทึกเอาไวในบทที่ 4 นี้ เราควรอาน
และศึกษาอยางถี่ถวน จะทําใหจิตใจของเรารอนรนในการเปนพยาน และนําดวงวิญญาณกลับมาหาพระ
เจายิ่งขึ้น
เหตุการณในบทที่ 4 เกิดขึ้นหลังจากที่ดาเนียลไดอธิบายความฝนเกี่ยวกับรูปปนใหญได
ประมาณ 40 ป ในตอนแรกดาเนียลไดสาํ แดงใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นวา พระเจาผูทรงพระชนม
อยูนั้นเปนพระเจาเทีย่ งแทแตพระองคเดียว
กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงคิดไปเสียวา พระเจาองคนี้เปนพระเจาองคหนึ่งในบรรดาเทพเจา
ทั้งหลาย มิใชเปนพระเจาเทีย่ งแทแตพระองคเดียว ที่ควรแกการนมัสการ นี่เปนทัศนะของกษัตริยบาบิ
โลนซึ่งพอจะสังเกตไดวา พระองคเปนผูน มัสการมนุษย (ดูขอยืนยันจากดาเนียลบทที่ 2:46,47) เวลา
ผานไปหลายป กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรงไดรับนิมิตจากพระเจาอีกครั้งหนึ่ง นิมติ ครั้งนี้ทําใหกษัตริย
เนบูคัดเนสซารตระหนักไดวา พระเจาทรงมีฤทธิ์เหนือพระใด ๆ จนพระองคไดมพี ระราชโองการหามมิ
ใหผูใดกลาวหมิ่นประมาทตอพระเจา แตพระองคเองมิไดทรงเปดโอกาสใหพระเจาครอบครองชีวิตของ
พระองค (ดูขอ ยืนยันจากดาเนียล บทที่ 3:28,29) มนุษยเราในสมัยนี้มนี ิสัยเหมือนกับกษัตริยเนบูคัดเนส
ซาร เขารูและยอมรับวา สวรรคนรกมีจริง และทราบวามีพระเจา แตกย็ ังคงมีใจแข็งกระดางไมยอมถอม
ตัวลงมากราบไหวนมัสการพระเจาที่เทีย่ งแท
ซึ่งสามารถนําความรอดและสันติสุขที่แทมาสูตนได
ความรูเปนสิ่งที่ทําใหเรามีสติปญญาปราดเปรียวกวางขวาง
แตไมชวยใหเรารอดพนจากอํานาจของ
ความบาปได ความเชื่อเทานัน้ ที่จะทําใหเรามีชีวิตนิรันดร
(4-5) ใหเราพิจารณาดูขอที่ 4 เรา “เนบูคัดเนสซาร อยูเปนผาสุกในวังของเรา และมีความจํา
เจริญอยูในมณเฑียรของเรา” พระองคทรงมีความสําราญอยูโดยไมคํานึงถึงอนาคตที่จะบังเกิดขึน้ แก
พระองค นี่เปนอุทาหรณใหมนุษยสมัยนีไ้ ดสํานึกเอาไววา ความสุขสําราญที่เราดื่มด่ําอยูในโลกนี้เปน
อนิจจัง ไมยั่งยืนแตมหี ลายคนที่มีความคิดอยางงาย ๆ วา “เราดื่ม เที่ยว แสวงหาความสุขในใลกนี้ใสตัว
เราใหมากที่สดุ ดีกวา เพราะตายแลวความสุขเหลานี้เราจะหอบเอาไปดวยไมได” ถาทานผูใดมีความคิด
มักงายเชนนั้น ขอใหพจิ ารณาดูเหตุการณที่บังเกิดขึ้นแกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร พระองคทรงประทับ
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อยางผาสุกในวังอันโออาของพระองคที่ตกแตงดวยเครื่องประดับประดา และเพียบพรอมไปดวยเครื่อง
อํานวยความสุข เปรียบดังมนุษยในสมัยนี้ ที่ไดทุมเทความไววางใจทั้งหมดไวกับการศึกษาและ
สติปญญาของบรรดานักวิทยาศาสตรทั้งหลาย ประชาชาติทั้งหลายพากันกลาวขวัญถึงพลังนิวเคลียรที่มี
ประสิทธิภาพในการทําลายอยางนาสยดสยอง บรรดาชาติตาง ๆ พากันอภิปรายปญหาที่จะทําใหเกิด
สันติภาพในโลกนี้ ไมวาโลกนี้จะพากันแสวงหาวิธกี ารซึ่งจะนําสันติมาสูปวงมนุษยเพียงใดก็ตาม สิ่งที่
เปนผลติดตามมากก็เปนแตเพียงสันติภาพชั่วคราว มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได ที่จะกอใหมีสันติขนึ้ ในใจ
ของผูที่ไมยอมใหองคสันติราชเปนผูดําเนินการ ฉะนัน้ สันติสุขที่มนุษยกําลังชื่นชมอยูในขณะนี้ไมใช
ของถาวรไมยงั่ ยืน เพราะเปนสันติที่มนุษยเสกสรรปนแตงขึ้นมาดวยสมองและน้ํามือของมนุษยที่รัก
การกระทําบาปทั้งหลาย
ขอพระธรรมตอนนี้ยังมีขอเตือนใจเราอีกประการหนึ่ง กลาวคือ กอนที่ราชาเนบูคัดเนสซารจะ
ไดประสบความหายนะนัน้ พระองคยังทรงมีความสุข ความนอนใจปราศจากความอนาทรรอนใจใด ๆ
บงใหเห็นวากอนที่โลกนี้จะถึงจุดจบจะมีสันติชั่วคราวเกิดขึ้น แลววันสุดทายของปวงมนุษยก็จะมาถึง
(6-7) ในตอนนี้จะเห็นวาราชาเนบูคัดเนสซารไดทรงมีหมายประกาศเรียกโหรพวกหมอดู พวก
เลนกล และนักปราชญใหเขามาเฝา และอธิบายความหมายของความฝน จะเห็นไดวามนุษยเรายังมี
ความเชื่อมั่นอยางเต็มทีว่ า บรรดามนุษยเดินดินเหมือน ๆ กับเรา มีความสามารถที่จะใหความหวัง ความ
เชื่อมั่นตอเหตุการณที่จะเกิดในอนาคตได แตรูปการณหาไดเปนเชนนั้นไม มนุษยซึ่งไมอาจจะสราง
ตนหญาสักตนเดียวไดนั้นไฉนเลยจะมีความสามารถหยั่งรูเหตุการณในอนาคต ซึ่งองคพระเจาผูส ูงสุด
เปนผูกําไวในขอ 7 บงไวอยางชัดเจนวา บรรดาพวกโหรและนักปราชญเหลานั้นไมมีความสามารถจะ
แกความฝนของราชาเนบูคัดเนสซารได เราผูเปนคริสเตียนไมจําเปนตองมีความกระวนกระวายใจวา จะ
มีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุงนี้ เราไมทราบวาในวันพรุงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น แตเรารูวามีผูหนึ่งเปนผูกํา
อนาคตในวันพรุงนี้ไว และผูที่คอยคุมอนาคตนั้นเปนผูท ี่เรียกเราวา “บุตรที่รัก” เสียดวย
มีเรื่องเลาวานายทหารผูหนึ่งโดยสารทางเรื่อไปกับภรรยาสาว ในระหวางทางนั้นเกิดพายุกลา
ภรรยาของเขามีความตระหนกตกใจเปนอยางยิ่ง วิ่งวุนวายตลอดเวลา ปากก็พร่ําถามสามีผูยืนอยูอ ยาง
สงบวา ไมมีความกลัวบางเลยหรือ ผูเปนสามีจึงเรียกเธอเขามาใกลแลวชักดาบออกมาจอที่คอหอย
ภรรยาถามวา “กลัวดาบนี่ไหม” ภรรยายิม้ และตอบวา “ฉันไมกลัวดอก เพราะดาบเลมนี้อยูในมือของ
สามีซึ่งรักภรรยาปานชีวิต” นายทหารจึงกลาวตอไปวา “เชนเดียวกันนั่นแหละ ทะเลอันปนปวนนี้ก็อยู
ในอุงพระหัตถของพระเจาผูทรงความรัก ไฉนเราผูเปนบุตรของพระองคจึงตองหวาดหวัน่ ”
(8-27) ในตอนนี้ราชาเนบูคดั เนสซารไดทรงมีพระราชโองการใหดาเนียลเขาเฝา และอธิบาย
ความหมายของความฝน จะเห็นไดวาผูรับใชของพระเจาไมเคยทําใหผูที่บากหนาเขามาพึ่งไดรับความ
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ผิดหวังเลยแมแตครั้งเดียว
แมวาราชาเนบูคัดเนสซารจะไดพึ่งบริการของบรรดาหมอดูกอนที่จะหัน
กลับมาขอความชวยเหลือจากดาเนียลผูประกอบไปดวยพระวิญญาณของพระเจา
แตดาเนียลก็มิได
สําแดงความนอยใจหรือตัดพอตอวาแตประการใด กลับทําการแกความฝนของราชานุบูคัศเนซัรตาม
ความจริงที่พระเจาทรงสําแดงใหทุกประการโดยมิไดหวาดเกรง นีก่ ็เปนสิ่งประโลมใจและใหความหวัง
ใจแกคนบาปทั้งหลายวา พระเจาทรงเปนความรักอันยิ่งใหญ ทรงพรอมเสมอที่จะประทานอภัยโทษแก
ผูที่หันหนาเขามาสารภาพบาปและพึ่งในพระองค ไมวาคนผูนั้นจะมีบาปหนาเพียงใดในอดีตที่ผานมา มี
หลายคนเคยพูดเสมอวา “เรานี่มันบาปหนาจนไมมีทางอภัยแลว...” นั่นไมเปนความจริง นอกเสียจาก
ความบาปแหงการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แลว ไมมีความบาปชนิดใดที่ดํามืดเกินกวาพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตจะชําระได
พระเจาทรงประกอบดวยความรักยิ่งใหญจริง ๆ พระองคทรงเปดโปรดเสมอที่จะใหมนุษยกลับ
ใจ พระองคทรงกระทําทุกวิถีทางที่จะนําความรอดพนบาปมาสูมนุษยโลก แมแตพระชนมชีพของ
พระองคเอง ในขอ 15 พระเจาทรงมีพระบัญชาใหโคนตนไมอันเล็งถึงราชาเนบูคัดเนสซาร แตใหเหลือ
ตอติดดิน ไมถึงกับขุดรากทิง้ ที่เปนเชนนี้ก็เพราะในยามที่ราชาเนบูคัดเนสซาร ทรงถอมพระทัยและ
ยอมรับวา พระเจาทรงเปนผูกําอนาคตไว ทรงเปนพระเจาองคเที่ยงแทเทานั้น นั่นแหละตอนที่ตดิ ดินอยู
นั้นก็จะแตกกิง่ กานเจริญเติบโตขึ้นมาอีกหรืออีกนัยหนึง่ ราชาเนบูคัดเนสซารก็จะไดรับอาณาจักรและ
ยศศักดิ์ของพระองคกลับคืน (ขอ 26)
(28-33) เหตุการณทั้งปวงก็บังเกิดขึ้นตามคําพยากรณของทานดาเนียลทุกประการ (ใหครูอาน
ขอ 33) แสดงใหเห็นวา คําพยากรณของดาเนียลเปนความจริง และเหตุการณซึ่งดาเนียลพยากรณไว
เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งมีเนื้อความคลายคลึงกับพระธรรมวิวรณบทที่ 6 ถึงบทที่ 19 จะตองเปนความจริงดวย
(34-37) ในทีส่ ุดราชาเนบูคัดเนสซารก็ทรงสํานึกผิด และยอมรับพระเจาของดาเนียลเปนพระ
เจาเที่ยงแท พระองคไดทรงถอมพระทัยลงสรรเสริญยกยองพระเจาวา พระองคทรงเปนพระเจายิ่งใหญ
แตพระองคเดียว ระยะเวลาที่ดาเนียลทํานายฝน และเปนพยานใหราชานะบูคัสเนซัรครั้งแรก จนกระทั่ง
ครั้งสุดทายในบทที่ 4 ซึ่งราชาเนบูคัดเนสซารยอมกลับใจใหมอยางแทจริง หางกันเปนเวลาประมาณ 40
ป จะเห็นไดวา ดาเนียลไดอดทนเปนพยานดวยความสัตยซื่อจนถึงทีส่ ุดเปนเวลานานถึง 40 ป สําหรับ
บุคคลเพียงผูเดียว
นีก่ ็เปนขอหนุนใจและเตือนใจใหเราทุกคนมีความอดทนและสัตยซื่อในการเปน
พยานเพื่อพระเจา แมเพียงคนเดียวเทานั้นก็ตาม กอนจะจบบทเรียนวันนี้ ขอใหเราสํานึกวา สันติสุขที่
มนุษยอุปโหลกขึ้นเองในโลกแหงความวุนวายนี้เปนของจอมปลอม ไมยั่งยืนถาวร สันติสุขที่แทจริงอยู
ในพระเจา จงชวยกันประกาศขาวประเสริฐนี้แกพนี่ องชาวไทยเพื่อนรวมชาติของเรา และอยาลืมวา
ทานตองอดทนพยายาม และสัตยซื่อตอพระเจาจนถึงที่สุด
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บทเรียนที่ 7 พระหัตถของพระเจาทรงเขียนทีฝ่ าผนัง

ดาเนียล บทที่ 5
(1-9) พระธรรมดาเนียลบทที่ 5 ไดนําเรื่องราวในรัชกาลของราชาเบละซาซัรพระนัดดาของ
ราชาเนบูคัดเนสซารซึ่งครองราชยเถลิงอํานาจอยูถึง 45 ป ในพระธรรมบทที่ 5 นี้ ราชาเบละซาซัรกําลัง
ทําสงครามติดพันอยูกับชนชาติมาดายและฟารัศ
แตถึงกระนัน้ พระองคก็ยังจัดใหมกี ารเลี้ยงใหญ
สําหรับพวกเจานายโดยมิไดใสใจตอขาศึกชาวมาดายและฟารัศที่ตั้งคายลอมอยูนอกเมืองบาบิโลน
ในขณะที่การเลี้ยงในเมืองบาบิโลนกําลังดําเนินไปอยางสนุกสนานนัน้
ทหารชาวมาดายและฟารัศ
จํานวน 5 ลานคนนอกกําแพงเมืองกําลังพยายามอยางขะมักเขมนทีจ่ ะเขายึดตัวเมือง อันตัวเมืองบาบิ
โลนนั้น มีผูกลาววามีกําแพงสูง 350 ฟุต และหนา 87 ฟุต ลอมรอบ แลวยังมีกําแพงชั้นในขนาดทัดเทียม
กับกําแพงชั้นนอกอีกชั้นหนึง่ และระหวางกําแพงทั้งสองชั้น ยังมีคเู มืองกันไว โดยเหตุนี้ราชาเนบู
คัดเนสซารจึงประมาทคิดวาอยางไรเสีย ขาศึกคงขามกําแพงเขามาไมได แตอยางไรก็ตาม แมกาํ แพง
เมืองจะดูหนาแนน จุดออนของการปองกันเมืองอยูทแี่ มน้ํายูเฟรตีสทีไ่ หลผานตัวเมืองเพราะมีชองให
แมน้ําผานทั้งสองดานกําแพงชองนี้มีประตูเปนลูกกรงเหล็กเปดปดสําหรับการสัญจรทางน้ํา
ประวัติศาสตรแสดงวา กษัตริยดาระยาศทีม่ าตอสูไดขุดคูใหนําเปลีย่ นทางไหล เพื่อทหารจะเขาไปได
ชาวบาบิโลนมีความมั่นใจและวางใจในการจัดการปองกันอันเขมแข็งของตนจึงเลี้ยงฉลองกิน
ดื่มอยางสําราญ ไมสนใจวา จํานวนขาศึกจะมีมากมายเพียงใดมนุษยสมัยนี้ก็ไมตางไปจากชาวบาบิโลน
เทาใดนัก ทุกวันนีเ้ ราจะไดยินขาวการสงครามแพรสพัดไปทุกประเทศ ผูที่เปนคริสเตียนตระหนักดีวา
การเสด็จกลับมา ครั้งที่สองของพระเยซูใกลเขามาแลว แตยังมีมนุษยอีกจํานวนคอโลกที่แสวงหาความ
สําราญใสตัวโดยไมสนใจวาจะมีอะไรเกิดขึ้น ควรหรือที่เราผูเปนคริสเตียนจะเพิกเฉยตอวิญญาณจิต
ของคนเหลานัน้ พระคริสตธรรมคัมภีรก็บงไวอยางชัดเจนวา พระเยซูคริสตจะเสด็จมาดังขโขย ไมมีผูใด
ทราบวาจะเปนเวลาวันใดหรือปใดอยางแนนอนได แตสิ่งที่เรารูไดอยางแนนอนก็คือ เวลานัน้ ใกลเขา
มาแลว
หลักจากที่ราชาเบละซาซัรและบรรดาขุนนางทั้งปวง ไดกินดืม่ กันจนมึนเมา แลวก็รับสั่งใหเขา
ภาชนะเครื่องที่ทําดวยทองคําและเงิน ซึง่ ราชเนบูคัดเนสซารไดกวาดตอนมาจากวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
อันเปนภาชนะบริสุทธิ์ใชเฉพาะในพระวิหารของพระเจามาใสเหลาดืม่ กันอยางสนุกสนาน เราคงเดาได
อยางถูกตองวา พวกเขาคงจะพากันเยาะเยยวาพระเจาองคเที่ยงแทนั้นไมมีฤทธิ์อํานาจจริงดอก แมวา
พวกเขาจะเอาเครื่องภาชนะทีใ่ ชในพระวิหารของพระองคใชสําหรับบํารุงบําเรอความสําราญ ก็ไมเห็น
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พระเจาอาจสั่งสอนพวกเขาได
และพวกเขาก็พากันสรรเสริญพระเจาที่เปนเงินและทองทีอ่ ํานวย
ความสุขสําราญแกเขา ขอใหเรานึกภาพพูดวาเหตุการณในการเลี้ยงนัน้ จะนาบัดสีอบั อายเพียงใด แตนา
สงสางชาวบาบิโลนเหลานัน้ เพราะวาพระเจาองคที่พวกเขาพากันดูแคลนนั้นเปนพระเจาองคเทีย่ งแท ผู
ทรงฤทธานุภาพแตพระองคเดียวจริง ๆ และทรงเปน “พระผูสูงสุดไดทรงบกการอาณาจักรของมนุษย
และทรงพอพระทัยจะประทานแกผูใดก็ประทานใหแกผูนั้น” ในขณะที่ชาวบาบิโลนกําลังสนุกกันอยาง
เต็มที่นั้น ก็มนี ิ้วมือปรากฏออกมาเขียนทีฝ่ าผนัง ลายมือนั้นเปนลายมือของพระเจาราชาเบละซาซัรทรง
ตระหนกตกใจเปนอันมาก จึงรับสั่งใหเรียกพวกหมอดู และนักปราชญมาอานขอความที่นวิ้ มือนัน้ เขียน
แตไมมีสักคนหนึ่งในจํานวนนั้นที่สามารถอาน และแปลความหมายของตัวอักษรนัน้ ได
(10-16) เมื่อพวกหมอดูและนักปราชญทงั้ ปวงไมอาจอาน และแปลความหมายของตัวอักษร
เหลานั้น ราชาเบละซาซัรก็รับสั่งใหดาเนียลเขาเฝา พระองคไดเสนอของตอบแทนแกดาเนียลวาถาทาน
สามารถใชสติปญญาของพระเจาในตัวทานอานอักษรเหลานั้นไดแลว ทานจะไดรับเสื้อยศสีมวงและได
คลองสายสรอยคอทองคํา พรอมกับไดเปนอุปราชชั้นตรีครองแผนดินอีกดวย ขอเสนอของราชาเบละ
ซาซัรสอใหเห็นวามั่งคั่งความสามารถของตน แถมยังมีความจองหอง เสนอยศศักดิใ์ นโลกนี้เพื่อแลกกับ
ของประทานจากพระเจา พระเจาไมปรารถนาของรางวัลจากมนุษย ไมทรงมีแผนการจะขายความรอด
แกผูใด แตทรงประทานใหเปลา ๆ พระองคไมปรารถนาเห็นทองคําของมนุษย ซึ่งเปนฝพระหัถตของ
พระองคเอง
มีเรื่องเลาวาชายผูหนึ่งใครจะไดเขาเฝาพระเจา เขาจึงเอาเงินทองถวายใหแกพระองค แตพระเจา
ไมปรารถนาของเหลานั้น เขาจึงเอาบานและที่ดินของเขาเองถวายเพิ่มเติมเขาไปอีก เขาจึงถวายบุตรชาย
ของเขาใหแกพระเจา พระเจาก็ไมพึ่งปรารถนาอีกเชนกัน สุดทายขาก็ทลู วา “พระองคเจาขา ขาพเจาไมมี
สิ่งใดเหลืออยูอ ีกแลว มีแตตัวของขาพเจาเองนี่แหละที่ขอถวายใหแกพระองค” พระเจาทรงพอพระทัย
และรับเอาไว นั่นแหละเราจะเห็นไดวา พระเจาตองการใหเราถวายรางกายและชีวิตใหแกพระองค ยอม
ใหพระองคมอี ํานาจเหนือชีวิตและจิตใจของเรา แตขออยาตีความหมายผิดไปวาเมื่อพระเจาไมปรารถนา
ทรัพยสิ่งของแลวการถวายทรัพยนั้นเปนการแสดงวาเราเปนผูที่มีความกตัญูรูคุณ หลังจากที่เราได
ถวายตัวเปนคริสเตียนแลว เราก็ควรถวายทรัพยที่พระเจาประทานให คืนแกพระองคบาง เพือ่ แสดง
ความรัก ความกตัญู และทรัพยเหลานัน้ ก็มิใชวาพระเจาจะทรงเก็บไวสําหรับพระองคเอง แตเราไดใช
ทรัพยเหลานัน้ ในราชกิจของพระองค และเผยแพรงานประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต
(17-29) ในตอนนี้จะเห็นดาเนียลไดถือโอกาสเปนพยานแกราชาเบละซาซัรโดยไมหวาดหวัน่
นับเปนตัวอยางอันดีที่คริสเตียนควรยึดถือเปนแบบฉบับ เมื่อพระเจาเปดโอกาสใหแกเราแลวจงฉวย
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โอกาสนั้นเปนพยาน เรื่องการกลับใจใหม อยาลังเลใจหรือรอคอยโอกาสอื่น เพราะนั่นอาจเปนโอกาส
สุดทายสําหรับคนนั้นที่จะไดยินพระกิตติคุณก็ได
ดาเนียลไดอานและแปลความหมายของตัวอักษรที่เขียนไวบนผนัง 3 คํา คือ มะนา แปลวา พระ
เจาไดทรงนับวันกําหนดรัชกาลของราชาเบละซาซัรไว และวันกําหนดนั้นก็มาถึงแลว ธะเคล แปลวา
ราชาเบละซาซัรถูกชั่งในตราชู และปรากฏวายังหยอนอยู อูฟาระซีน แปลวาแผนดินบาบิโลนจะถูก
แบงปนในระหวางพวกมาดายและฟารัศ
(30-31) ในทีส่ ุดคําทํานายของดาเนียลก็เปนความจริง วาระสุดทายของกรุงบาบิโลนก็ไดมาถึง
ในคืนวันนัน้ เองชาวมาดายและฟารัศที่ลอมกรุงบาบิโลนไวก็ลอบเขามาในกําแพงเมืองยึดเอาตัวเองไว
ได ราชาเบละซาซัรก็ถูกปลงพระชนม
ระบบการปกครองของกรุงบาบิโลนมีนโยบายตอตานพวกยิว ในประวัติศาตรชาวบาบิโลนได
ขมเหงพวกยิวเหลายครั้งและหวังจะสรางสรรคสันติสุขโดยวิธีของมนุษย แตพระเจาไดทรงผัดผอน
โทษของชนชาตินี้เสมอมา บางทานอาจติดวาพระเจาทรงเปดโอกาสใหมนุษยแกตัวเพียงหนเดียว แต
แทจริงแลวพระเจาใหโอกาสแกเรา นับเปนพันครั้ง แมมนุษยจะไดปฏิเสธองคพระเยซูคริสตนับครั้งไม
ถวนก็ตาม พระเจาทรงใหโอกาสแกเราเสมอบางทีเราอาจไมทราบเสียดวยซ้ําวา พระเจาทรงรักษาชีวิต
เราไวถึงทุกวันนี้เพื่อเราจะมีโอกาสรับเชื่อองคพระเยซูคริสต พระเจายังทรงปฏิบัติตอมนุษยดว ยพระ
เมตตาคุณและความรัก แตวนั หนึ่งการผัดผอนนั้นจะสิ้นสุดลง ดังเหตุการณที่เกิดแกชาวบาบิโลน เมื่อ
นั้นแหละการพิพากษาของพระองคก็จะมาถึง
พระองคจะทรงตัดสินมนุษยตามที่เที่ยงธรรมของ
พระองค มนุษยจะโอดครวญแสวงหาพระผูชวย แตทวาสายเกินไปเสียแลว โดยเหตุนี้เปาโลจึงกลาววา
“วันนี้เปนวันแหงความรอด” (2 โครินธ 6:2) จงรีบถวายเวลานี้ ขณะทีท่ านยังมีโอกาสอยู ตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทาน
มนุษยปจ จุบันกําลังแสวงหาสันติสุขนิรันดร แตหาไมพบ กุญแจไขไปสูสันติสุขนิรันดร
ปรากฏอยางชัดเจนในพระธรรมบทที่ 5 นี้ ขอพระธรรมไดบงใหเห็นวา ไมมีอาณาจักรใดอาจสรางสันติ
สุขอันคงทนถาวรไดโดยน้ํามือและความสามารถของมนุษย สันติสุขอันถาวรจะมีขึ้นมาได ก็ตอ เมื่อ
องคสันติราชไดขึ้นปกครองอาณาจักร ทํานองเดียวกันทานจะมีสันติสขุ ในจิตใจไดกต็ อเมื่อยอมใหองค
สันติราชคือพระเยซูคริสต เขามาในจิตใจของทานและเปนผูครอบครองชีวิตของทาน

31

7

บทเรียนที่ 8 ชีวิตแหงการอธิษฐาน

ดาเนียล บทที่ 8
(1-2) เมื่อกษัตริยาดาระยาศขึ้นปกครองแผนดินบาบิโลน พระองคไดทรงแตงตั้งเจาเมืองให
ปกครองหัวเมืองตาง ๆ และแตงตั้งอัครมหาเสนาบดีไวอีก 3 คน มีดาเนียลเปนหัวหนาใหคอยดูแล
ผลประโยชนที่บรรดาหัวเมืองตาง ๆ สงสวยเขามายังกรุงบาบิโลน จะเห็นไดวาเนียลเปนผูที่รับผิดชอบ
สวนราชการรองลงมาจากกษัตริยดาระยาศ ทั้งนี้ก็เพราะทานไดแสดงใหคนทั้งปวงเห็นแลววา ทานเปน
ที่ผูประกอบดวยความสัตยซอื่ เปนที่เชื่อถือไววางใจได คริสเตียนบางคนอาจคิดวา บําเหน็จแหงความ
สัตยซื่อของตนจะตองเปนของพระเจาที่ประทานใหแกผูที่สัตยซื่อนั้น แตกตางไปจากวิธีที่ชาวโลกนี้
ปฏิบัติกัน ผูท ี่มีความสัตยซื่อประกอบราชกิจที่ไดรับมอบหมายพระเจาจะทรงมอบภาระใหอยูใ นความ
รับผิดชอบเพิ่มใหอีก เพราะพระองคทรงไววางใจเขาหรือบางครั้งพระองคก็จะประทานเกียรติยศให
ตัวอยางดังกลาวก็มีปรากฏในพระคริสตธรรมใหมเชนกัน พระเยซูตรัสคําอุปมาเรื่องขุนนางผูหนึง่ ซึ่ง
จะเดินทางไปเมืองไกล กอนจะจากไปไดมอบเงินใหคนใชคนแรก 10 ตะลันต คนที่สอง 5 ตะลันต และ
คนสุดทาย 1 ตะลันต เมื่อขุนนางผูนั้นกลับมาก็ปรากฏวาคนแรกไดนําเงินไปลงทุนเกิดดอกออกผลมา
อีก 10 ตะลันต ขุนนางก็ชมเชยวาเปนผูสัตยซื่อและตั้งใหครอบครองสิบหัวเรื่อง คนที่สองนําเงินไป
ลงทุนไดกําไรงอกเงยออกมาอีก 5 ตะลันต ขุนนางก็มอบหัวเมือง 5 หัวเมืองใหครอบครอง สวนคน
สุดทายไดแตเก็บเงินที่ตนไดรับมอบหมายไวเฉย ๆ ขุนนางก็สั่งใหริบเงินนั้นเสียและนําไปมอบเพิ่ม
ใหแกคนแรก (ลูกา 19:11-27) จะเห็นไดวาขุนนางผูนนั้ มอบหมายงานเพิ่มเติมใหแกคนใชของตนตาม
ความสัตยซื่อของแตละบุคคล ผูที่มีความซื่อตรงมากก็ยอมมีโอกาสไดรับผิดชอบงานใหญของพระเจา
นี่แหละ เปนวิธีการของพระเจาในการปูนบําเหน็จผูรับใชของพระองค
(3-4) คําโบราณของไทยทีว่ า “คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ” ดูจะเปนความจริงใชไดทุก
ยุคทุกสทัย แมแตในสมัยของดาเนียล แมทานจะเปนผูท ี่ปฏิบัติราชการอยางซื่อสัตยสักปานใดก็ตามไม
วายมีคนอิจฉา เนื่องจากดาเนียลเปนคนซือ่ ตรงปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ ประกอบกับทานเปน
ผูมีสติปญญาเลิศล้ําจากพระเจา หนาที่ราชการของทานจึงเดนกวาบรรดาอัครเสนาบดีอื่น ๆ จึงเปนที่
โปรดปรานของกษัตริยด าระยาศมาก
ดังนั้นบรรดาอัครเสนาบดีขี้อิจฉาเหลานั้นก็คดิ อานจะหาวิธี
“โคน” ดาเนียลเสีย โดยการ “ใสไฟ” แตก็หาชองทีจ่ ะใสรายดาเนียลไมไดเลย เพราะทานเปนผูที่ดี
รอบคอบทุกอยาง จนหาที่ตาํ หนิมิได คริสเตียนในสมัยนี้มีสักกี่คนที่จะเปนผูรับใชพระเจาอยางซื่อสัตย
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จนไมมีผูใดอาจกลาวตําหนิได มีผูนําไมนอ ยที่สอนเขาแตปาก แตการประพฤติของตนหางจากคําสอน
ราวฟากับดิน โคลงบทหนึ่งกลาวไวนาฟงวา
อันชีวิตผูนํากับคําสอน เปรียบเหมือนกลอนตองสัมผัสไมขัดเขิน ใชปากคําพร่ําสอนคนเดิน
ตัวเองเพลินตามมโนของโลกีย การวางตนไมหมนหมองตองตําหนิเปนคติสอนใจพรรคสมศักดิ์ศรี ทํา
ตามพูดพิสูจนสดใสดี เปนศักดิ์ศรีของผูนําล้ําคาเอย
การอิจฉาตารอนนั้นมิใชวาจะมีในกลุมของชาวโลกเทานั้น แมแตในกลุมคริสเตียนดวยกันก็มี
มาก บางทีถึงกับมีการใสรายปายสีกนั อยางนาอนาถ คริสเตียนบางคนเห็นเพื่อน ๆ ไดรับมอบหมาย
หนาที่ ทีภ่ ูมิใจในคริสตจักร อดอิจฉาไมได เปนตองหาทางใสรายปายสี ขุดคุยเอาความผิดแตหนหลัง
ขึ้นมาโพนทะนาตามความจริงบาง แตงเติมใหดูชวั่ ชากวาเดิมบาง การกระทําเชนนั้นเปนความบาปอยาง
ไมตองสงสัย หากมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในคริสตจักรใดแลว ยกตัวอยางงาย ๆ ในคริสตจักรแหง
หนึ่ง นาย ก. ไดรับการแตงตั้งจากศิษยาภิบาลใหมีตําแหนงเปนผูรับผิดชอบงานสําคัญของคริสตจักร
นาย ข. ซึ่งมีความประสงคอยากไดตําแหนงนั้นมากอน เกิดความอิจฉา นาย ก. เหตุเพราะวานาย ก. ชวง
ชิงตําแหนงนัน้ ไปจากตน เมื่อความอิจฉาอุบัติขึ้นในใจของนาย ข. การนินทากาเลก็ยอมติดตามอยางทัน
ตาเห็น นาย ข. จะพยายามหาขอพบพรองของนาย ก. เพื่อนําไป “ใสไฟ” นาย ก. ถานาย ก. ไมอาจหา
ความบกพรองใด ๆ ได นาย ข. ไมอาจหาความบกพรองใด ๆ ได นาย ข. ก็จะ “สราง” ความผิดขึ้นมาเอง
โดยไปซุบซิบโพนทะนาวา “เขาเลียแขง” เลียขาเจานายเกงนี่นา ถึงไดดิบไดดี” และอะไรตออีก
เยอะแยะ คํานินทาเขาหูคนโนนคนนี้เรื่อยไป เขาวาคํานินทาถาเขาหูซายมันไมคอยทะลุออกหูขวา หรือ
วาเขาหูขวาทะลุออกหูซาย แตมันจะออกทางปากแถมขยายใหญกวาเดิม คราวนี้ “ตําแหนง” ของนาย ก.
ก็ชักคลอนแคลน ใครก็จะตองคลางแคลงใจในความสามารถของเขา เมื่อสมาชิกไมรับรองเจาหนาที่ใน
คริสตจักรแลว การดําเนินงานจะไดผลอยางสมบูรณอยางไรได
(5-9) เมื่อบรรดาอัครเสนาบดี ซึ่งตั้งตัวเปนศัตรูของดาเนียล หาขอบกพรองในหนาที่ราชการ
ของทานไมได พวกเขาก็หาชองทางที่จะปายความผิดใหดาเนียล และความผิดอันใหญยิ่งของดาเนียล
(ในสายตาของผูนับถือพระเทียมเท็จ) ก็คือดาเนียล เชื่อฟงและปฏิบัติพระเจาองคเทีย่ งแทยิ่งดาระยาศเอง
การใดที่ไมเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ดาเนียลจะไมยอมทําเปนเด็ดขาด แมวาสิง่ นั้นจะเปนพระราช
โองการของกษัตริย หรือจะตองแลกดวยชีวิต
(10-18) ในขอพระธรรมบทนี้ ถาจะพิจารณาแลวจะเห็นวา ดาเนียลไดกําหนดเวลาอธิษฐานของ
ตนอยางสม่ําเสมอ พึงระลึกดวยวาการกระทําอยางสม่าํ เสมอ แตกตางจากการกระทําไปดวยความเคย
ชินเปนนิสัย การกระทําอยางสม่ําเสมอนั้น เรารูและกําหนดแผนการไววา เวลาเทานัน้ ๆ จะทําสิ่ง นัน้ ๆ
แตการกระทําไปดวยความเคยชินจนเปนนิสัยนั้น บางครั้งยังไมไดสั่งงานออกไปดวยซ้ําไป แตประสาท
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ทํางานไปเอง เนื่องจากเคยทําอยางนั้นบอย ๆ เหมือนอยางคนที่ขับรถยนต เมื่อมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
เทาจะปลอยจากคันเรงไปเหยียบเบรกดวยความเคยชิน หรือคนที่นั่งรถเมลจากบานไปที่ทํางาน เคยลง
รถเมลตรงปายหนาที่ทํางานเปนประจํา วันหนึ่งบังเอิญตองนั่งรถสายเดียวกันไปยังที่อีกแหงหนึ่งซึ่งอยู
ไกลจากที่ทํางานไป 2-3 ปาย แตก็ดว ยความเคยชินอีกนัน่ แหละ พอรถจอดที่ปายทีท่ ํางาน เราก็จะผลุนผ
ลันลงจากรถ เดินไปไดสักครูจึงคิดขึ้นมาไดวาลงผิดที่เสียแลว
เราไดยกตัวอยางเสียยึดยาว ทั้งนี้ก็เพื่อจะอธิบายใหผูศึกษาเขาใจวา การอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ
กับการอธิษฐานดวยความเคยชินเปนนิสัยนั้นตางกัน ดาเนียลอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ “วันละสามครั้ง
ตามเคย” การอธิษฐานของดาเนียลใชทําไปอยางเคยชิน แตเปนการอธิษฐานที่มีใจจดจอดวยความตั้งใจ
ถาเราจะถามคริสเตียนบางคนวา เขาอธิษฐานเมื่อใดบาง คําตอบสวนมากก็จะคลายกันดังนี้ “เรา
อธิษฐานกอนเวลารับประทานอาหาร หรือวากอนนอน ไมอยางนั้นก็อธิษฐานในการประชุมนมัสการที่
คริสตจักรเทานั้นแหละ” และการอธิษฐานดังกลาวนั้นก็เปนการอธิษฐาน “แตปาก” พูด ๆ ออกไปโดย
ไมมีใจจดจอแนวแน คริสเตียนสวนมากบกพรองในการอธิษฐานจะอธิษฐานดวยใจจริงก็ตอเมื่อเผชิญ
กับปญหาหรือโรคภัยไขเจ็บ ดาเนียลจัดที่อธิษฐานไวอยางคงที่ ในขอที่ 10 บอกวา ทานอธิษฐานในหอง
ชั้นบน ใหสังเกตวาดาเนียลมิไดถือเอาการอธิษฐานของทานเปนการอวดอางตอสาธารณชน แต
อธิษฐานในทีล่ ี้ลับตอพระเจา และในคําอธิษฐานของทานนั้นก็มเี ปาหมายที่แนนอน เวลาอธิษฐานทาน
หันหนาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ขอ 10) และอธิษฐานเผือ่ กรุงเยรูซาเล็ม ขอพระเจาทรงโปรดฟนฟูกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม และ ชวยพลไพรของพระองคใหหลุดพนจากการเปนเชลย
จากผลของการอธิษฐานอยางสม่ําเสมอนี่แหละทําใหศัตรูพบชองทางที่จะกําจัดทานเสีย
ดาเนียลถูกจับไปทิ้งในถ้ําสิงโต ดู ๆ ก็นาทอใจ เหตุเพราะวาทานปรนนิบัติพระเจาอยางเครงครัด ผลที่
ทานไดกลับกลายเปนจุดจบของทานเอง แตนี่เปนความคิดของผูมีความเชื่อนอยสําหรับดาเนียลแลว
ทานไมมีความหวาดหวั่นเลย ทานเชื่อวาพระเจาจะทรงปกปกรักษาทานไวเสมอ
(19-28) คําอธิษฐานของทานดาเนียลเกิดผลทันตาเห็น ผลอันแรกก็คือ พระเจาไดทรงชวยให
ดาเนียลรอดพนจากการตกเปนเหยื่อของสิงโต ในชีวติ ของเราบางครั้งพระเจาทรงอนุาตใหมกี ารทดลอง
ความเชื่อเกิดขึน้ แกเราจนบางครั้งเราคิดวา มันสายจนเกินไปไมมีใครชวยไดแลว แตอยาลืมวา พระเจา
ทรงสัตยซื่อ ไมมีสิ่งใดสายเกินไปจนสุดความสามารถของพระองค ขอใหเราเชื่อและวางใจในพระองค
เทานั้น
ผลจากการอธิษฐานของดาเนียลอีกประการหนึ่งก็คือ ศัตรูของทานถูกสําเร็จโทษ (ขอ 24)
ฉะนั้นเราจึงวางใจไดวา คนที่ขมเหงเราผูเปนบุตรของพระเจา จะตองประสบกับการพิพากษาลงโทษทุก
คน แมวาการลงโทษจะไมเกิดขึ้นรวดเร็วทันตาเห็นเสมอ ดังกรณีของดาเนียล แตสักวันหนึ่ง พระเจาจะ
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ทรงกระทําดังที่พระองคตรัสสัญญาเอาไววาการพิพากษาลงโทษตอบแทนศัตรูของเรานั้นเปนพนักงาน
ของพระองคเอง
ผลประการที่สามก็คือคนทั่วไปในประเทศนั้นรูวาพระเจาของดาเนียลเปนพระเจาเทีย่ งแท ทรง
พระชนมอยู อาจจะมีหลายคนเชื่อและปฏิบัติพระเจา (ขอ 25-27) เพราะดาเนียลไดใหชีวิตของทานเปน
พยานแกคนทัง้ ปวงใหไดเห็นประจักษวา พระเจาองคเที่ยงแทนนั้ มีแตพระองคเดียว ขอใหเราพิจารณา
วา ชีวิตคริสเตียนของเราเปนแสงสวางสองไปตอหนาคนทั้งปวงหรือไม
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8

บทเรียนที่ 9 ยุคแหงคนตางชาติ

ดาเนียล บทที่ 7-8
โดยทั่วไปเราอาจแบงพระธรรมดาเนียลออกเปนสองภาค ภาคแรกจากบทที่หนึ่งถึงบทที่หก วา
ดวยชีวิตสวนตัวของดาเนียล และพระสุบินตาง ๆ ของราชาเนบูคัดเนสซารเกี่ยวกับอาณาจักรจากยุค
ของพระองคจนถึงยุคสิ้นสุดของอาณาจักรคนตางชาติ ภาคที่สองเริ่มตนจากบทที่ 7-12 วาดวยนิมติ ของ
ดาเนียลเกี่ยวกับยุคแหงคนตางชาติ ซึ่งความจริงมีความหมายเชนเดียวกันกับพระสุบินของราชาเนบู
คัดเนสซาร
แตกตางกันอยูทวี่ านิมติ ของดาเนียลไดบอกใหเห็นภาพทีแ่ ทจริงของยุคแหงคนตางชาติ
ชัดเจนละเอียดถี่ถวนกวา
(1-4) ในบทที่ 7 กลาวถึงนิมิตแรกที่พระเจาทรงสําแดงใหแกดาเนียลองคประกอบสําคัญที่สุด
ในนิมิตนี้ไดแกสัตวราย 4 ตัว ซึ่งโผลขึ้นมาจากทะเล “ทะเล” เปนภาพพจนเล็งถึงอาณาจักรของคน
ตางชาติ สัตวใหญ 4 ตัว เล็งถึงมหาอาณาจักรทั้ง 4 ของคนตางชาติในบทที่ 2
ก. สิงห ในขอที่ 4 เราไดอานคําบรรยายเกีย่ วกับมหาอาณาจักรแรกของคนตางชาติ “สัตวตัว
หนึ่งที่เหมือนสิงห มีปกเปนปกนกอินทรี...” ขอพระธรรมหลายตอนไดอธิบายวา อาณาจักรนี้คือ
อาณาจักรบาบิโลน ภายใตการปกครองของราชานะบูคศั ซัร “ปกนกอินทรี” หมายถึงความรวดเร็วที่
ราชาเนบูคัดเนสซารทรงสามารถหักโคนประเทศอื่นจนไดเปน “เจาโลก” “สิงโต เปนราชาแหงสัตวราย
เล็งถึงเดชานุภาพอันเกรียงไกรของพระองค
ข. หมี มาดายและฟารัศ (ขอ 5: 8:1-4, 20)
“สัตวตัวที่สองรูปรางเหมือนหมี...มันเอาฟนคาบซี่โครงสามซี่คาปากมันไว” นิมิตในบทที่ 8 ได
กลาวถึงแกะ แตจากขอที่ 20 ทั้งหมีและแกะหมายถึงประเทศมาดายและฟารัศ อธิบายวา หมีนี้หมายถึง
อาณาจักรมาดายและฟารัศมหาอาณาจักรบาบิโลน ซี่โครงสามซี่อาจหมายถึง มาดาย ฟารัศและบาบิโลน
โดยเหตุที่บาบิโลนไดพายแพตอมาดายและฟารัศ ทั้งสามจึงรวบเปนอาณาจักรเดียวกันภายใตนามของ
มาดายและฟารัศ ซึ่งตอมาเหตุการณนี้ก็เกิดเปนจริงตามคําทํานาย (ในปจจุบนั นี้ฟารัศคือเปอรเซียหรือ
อิหราน”
“จงลุกขึ้น กินเนื้อมาก ๆ เถอะ” (ทายขอ 5) ประวัติศาสตรไดเปดเผยวา เมื่อกองทัพยของมาดาย
และฟารัศซึ่งมีทหารรวม 5 ลานคน ไมวาจะยาตราทัพไปสูทิศใด ผูคนจะลมตายเกลื่อนกลาดดุจใบไม
รวง และอาหารก็ถูกกลืนกินลางผลาญจนแทบไมเหลือหลอ
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ค. เสือดาว (ขอ 6: 8:5-8) บทที่ 8 ใหความหมายวา สัตวนี้เล็งถังราชาแหงกรีก (เสือดาวในบทที่
7 และแพะตัวผูในบทที่ 8 หมายถึงราชาแหงกรีก)
(สี่หัวของเสือดาว หมายถึงแมทัพสี่คนทีป่ กครองแผนดิน หลังจากอาเล็กซานเดอรมหาราช
สิ้นพระชนม)
“มหาอาณาจักรที่สามของโลกประวัตศิ าสตรก็ไดพิสูจนใหเราทราบความจริงเชนเดียวกันวา
เสือดาวนี้เล็งถึง
อาเล็กซานเดอรมหาราชแหงอาณาจักรกรีกภายในสิบปพระองคไดทรงทําศึกชนะ
อาณาจักรใหญตาง ๆ ในสมัยนั้นจนหมดสิ้นและทรงตัง้ พระองคเปนใหญเหนืออาณาจักรทั้งปวง
ง. สัตวตัวที่สี่ไมมีชื่อ แตเปนสัตวที่นากลัวขนลุกขนพอง ขอ (7) เปนมหาอาณาจักรทีส่ ี่ของโลก
ประวัติศาสตรก็ไดพิสูจนเชนเดียวกันวาคําพยากรณนี้เปนจริง มหาอาณาจักรนี้คือ อาณาจักรโรม ซึ่งมี
อาณาเขตแผกระจายไปเกือบทั่วโลก
มหาอาณาจักรทั้งสี่ตางเกิดขึน้ จริงตามนิมติ ของดาเนียลทุกประการ แสดงใหเห็นวา พระคัมภีร
เปนพระวจนะของพระเจา ซึง่ พระองคไดทรงดลใจใหผูรบั ใชอันสัตยซอื่ ของพระองคเขียนขึ้น เราจะไม
ใชเวลามากเกินไปพิจารณาเกี่ยวกับมหาอาณาจักรทั้งสี่ดังกลาวขางตน เพราะมันเปนเหตุการณที่ลวง
มาแลว แตเราจะใชเวลาศึกษาคนควาคําพยากรณเกีย่ วกับสัตวที่นากลัวนี้ ซึ่งมีอกี สวนหนึ่งยังไมได
เกิดขึ้น แตจะเกิดขึ้นเปนจริงอยางแนนอน เหมือนคําพยากรณตอนอื่น ๆ สวนนี้ไดแก “เขาทั้งสิบ” ของ
สัตวราย และ “เขาอันเล็ก” ซึ่งผุดขึ้นมาหวางเขาทั้งสิบ
ตามนิมิตที่ดาเนียลไดเห็น เราอาจแบงมหาอาณาจักรโรมออกเปนสองยุคยุคแรกคือยุคที่ไดผาน
พนมาแลวในประวัติศาสตร คือยุคที่โรมมีอิทธิพลแผไปทั่วโลกซึ่งเราเรียกวา มหาอาณาจักรที่สี่ของคน
ตางชาติ หลังจากนั้นอาณาจักรโรมก็เสื่อมอํานาจ เกิดมีประเทศมหาอํานาจอื่นขึ้นแทนที่ เชน อเมริกา
รัสเซียอังกฤษ เปนตน ดังทีท่ านเห็นอยูปจจุบันนี้ แตในตอนปลาย วันกอนการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต อาณาจักรโรมจะไดรับการฟนฟูขนึ้ มาอีกครั้งหนึ่ง กลายเปนประเทศมหาอํานาจของโลกตาม
นิมิตของดาเนียล ดาเนียลไดเห็นสัตวรายนัน้ มีเขาสิบเขา มีความหมายวา มหาอาณาจักรโรมที่ไดรับการ
ฟนฟูขึ้นใหมนี้จะประกอบดวยชาติภาคี 10 ชาติ ทําสัญญาสัมพันธไมตรีรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศตาง ๆ ไดทําสนธิสัญญารวมกันภายใตนามวา “สันนิบาตชาติ” แต
องคการนั้นไดลมเหลว สงครามโลกครั้งที่สองไดเกิดขึ้น หลังจากนั้นเราไดยินองคการใหมในนามของ
“สหประชาชาติ” ประกอบดวยชาติมหาอํานาจตาง ๆ และชาติอื่น ๆ ที่ใฝสันติ กระนัน้ ก็ตามเรายังไมเคย
ไดยนิ วา ชาติหาอํานาจ 10 ชาติไดรวมทําสัญญาสัมพันธไมตรีตอกันและกัน แตในอนาคตอันใกลนี้ สิ่ง
นี้จะเกิดขึ้น เพราะความคิดนี้กําลังอยูใ นสมองของผูนําของโลกปจจุบันหลายทาน คําพยากรณของ
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ดาเนียลสวนมาแลวสําเร็จผลเชนใด คําพยากรณนี้ก็จะสําเร็จเชนนั้น และนั่นหมายความวาการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว
สิ่งที่นาตื่นเตนและนาหวาดกลัวที่สุดกอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ดูเหมือนจะเปน
เหตุการณเกีย่ วกับ “เขาอันเล็ก” ซึ่งผุดขึ้นมาระหวางเขาอื่น (7:19-28,8:9-12,23-25) จากนิมิตทีด่ าเนียล
ไดเห็นในบทที่ 7 และบทที่ 8 ประกอบกับนิมิตของยอหนในพระธรรมวิวรณ เราพอจะเรียบเรียงและ
สรุปบทความเกี่ยวกับ “เขาอันเล็ก”ไดดังนี้
“เขาอันเล็ก” หมายถึงผูตอตานพระคริสต ซึ่งจะมีขึ้นในวันใกลการเสด็จมาของพระเยซูคริสต
มันจะปรากฏตัวขึ้นหลังจากอาณาจักรโรมไดรับการฟนฟูเปนประเทศมหาอํานาจ และสิบมหาอํานาจ
ไดทําสัญญาสัมพันธไมตรีตอ กันและกัน พระธรรมวิวรณบทที่ 13 ไดบรรยายภาพ “เขาอันเล็ก” หรือ “ผู
ตอตานพระคริสต” เชนเดียวกับในพระธรรมดาเนียลวา “สัตวรายนั้นมีปากพูดคําหยาบคายตอพระเจา
มันไดออกปากพูดคําหมิน่ ประมาทตอพระเจา ตอสถานที่ของพระองค มันมีอํานาจกระทําสงครามตอ
พวกสิทธชน และมีชัยชนะแกเขาบรรดาคนที่อาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนทั้งปวงที่มี
ชื่อจดไวในสมุดทะเบีบนประจําชีพ....”
สมัยนี้มีผูตอตานพระคริสตเกิดขึ้นมากมาย ไดพูดจากหมิ่นประมาทตอพระเจา ขมเหงรังแก
สิทธชน แตกย็ ังไมใชผูตอตานพระคริสตที่บรรยายไวในดาเนียลและวิวรณ เพราะมีสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ผูตอตานพระคริสตในปจจุบันหรือที่ลวงมาแลวไมมี คือยังไมมีผูใดยกตนขึ้นเปนพระเจา ใหคนทั่ว
แผนดินโลกบูชาเขาในเวลาใกลวันสิ้นสุดของโลก “เขาอันอาจกลาวไดวา เขาเปน “เจาโลก” ขณะนั้นค
ริสเตียนที่จงรักภักดีที่สัตยซอื่ ตอพระเจาจะไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักเพราะไมยอมกราบไหวบูชา
“ผูตอตานพระคริสต” เหมือนชาวโลก วิวรณบทที่ 13 กลาวดวยวา พญามารซาตานเปนผูมอบอํานาจ
ใหแกมัน “ใครจะเปรียบปานสัตวนี้ได และใครจะสูรบกับสัตวนี้ได”
ในวิวรณบทเดียวกันยังไดกลาวถึงสมุนหรือบริวารของ “ผูตอตานพระคริสตคือ ผูพยากรณเท็จ
เมื่อถึงเวลานั้น จะประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ “มันกระทําใหโลกกับคนทัง้ ปวงที่อาศัย บูชาสัตวรายตัวเดิม
นั้น” ผูตอตานพระคริสต) มันจะสําแดงมหานิมิต กระทําใหไฟตกลงจากฟายังแผนดินโลกประจักษแก
ตามนุษยทั้งหลาย มันจะกระทําการอัศจรรยหลายอยาง มันจะทํารูปปนของผูตอตานพระคริสต และ
บันดาลใหรูปปนนั้นพูดไดเหมือนมนุษย แลวบังคับใหทุกคนกราบไหวบูชารูปปน นั้น ผูที่ฝาฝนจะถูก
ฆาตายสิ้น ขณะนั้นแหละเราจะทราบวาใครคือคริสเตียนแท และใครคือคริสเตียนปลอม
ดาเนียลบทที่ 7 และบทที่ 8 ดาเนียลไดเห็นนิมิตสองครั้ง ครั้งแรกในบทที่ 7 ทานไดเห็นสัตว
รายสี่ตัวขึ้นมาจากทะเลหมายถึงมหาอาณาจักรทั้งสี่ของคนตางชาติ ครั้งที่สองในบทที่ 8 ทานไดเห็น
สัตวรายสองตัว คือ แกะตัวผูประกอบดวยเขาสองอัน หมายถึงราชาของมาดายและฟารัศ และแพะตัวผู
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หมายถึงราชาของกรีก ความจริงนิมิตทั้งสองครั้งนี้บรรยายถึงเหตุการณชนิดเดียวกัน คือ “ยุคของคน
ตางชาติ” การฟนฟูของอาณาจักรโรม” การปรากฏตัวของผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ซึ่งเปน
หมายสําคัญแหงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต แตสวนสําคัญที่สุดของนิมิตนี้ คือการ
เสด็จกลับมาพิพากษาโลกของพระเยซูคริสต (อานดาเนียล 7:9-14,21,27) แมผูตอตานพระคริสตผู
พยากรณเท็จและพญามารซาตานจะมีฤทธิอ์ ํานาจเพียงใดก็ตาม แตผลสุดทาย มันจะพายแพตอพระเยซู
คริสตอยางสิ้นเชิง เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา สัตวรายทัง้ หมดที่กลาวมาขางตนนี้จะถูกจับโยนทิ้งในไฟ
กํามะถันซึ่งเผาไหมอยูเปนนิจ ผูที่กราบไหวบูชาสัตวรายนั้นก็จะไดรบั การพิพากษา และถูกโยนลงใน
บึงไฟเชนเดียวกับสัตวราย สวนผูที่ยึดมัน่ ในพระคริสต สัตยซื่อตอพระองคจนถึงทีส่ ุด “อาณาจักรและ
เกียรติยศรัชช
และอํานาจราชศักดิแ์ หงรัฐทั้งปวงทัว่ ใตฟาจะถูกมอบไวแกเหลาผูบริสุทธิ์ของพระผู
สูงสุดนั้น อาณาจักรของเขาเปนอาณาจักรถาวร และรัฐทั้งปวงจะรับใชและเชื่อฟงเขา” (ดาเนียล 7:27)
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9

บทเรียนที่ 10 โครงการของพระเจาสําหรับอิสราเอล

ดาเนียล บทที่ 9
ขณะที่ดาเนียลเขียนพระธรรมบทที่ 9 นี้ ชนชาติอิสราเอลไดตกเปนเชลยของกษัตริยกรุงบาบิ
โลนเกือบ 70 ปแลว ในบทนี้ทานจะเห็นตัวอยางการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจาตามพระสัญญา
ของพระองค และบทเรียนทีด่ ีเยีย่ มเกีย่ วกับการอธิษฐานของคริสเตียน
(1,2) ในปทหี่ นึ่งรัชกาลของราชาดาระยาศ ดาเนียลไดอานจารึกพระตํารัสของพระเจาที่ไดมี
มายังเยเรมียศาสดาพยากรณ กลาวถึงความรางของกรุงเยรูซาเล็มครบเจ็ดสิบปบริบูรณ ตามพระสัญญา
ของพระเจา พระองคตรัสแกศาสดาพยากรณในสมัยกอนวา ชนชาติอิสราเอลจะตกเปนเชลยของราชบา
บิโลนเปนเวลา 70 ป หลังจากนั้นพวกเขาจะไดรับอิสระ ดาเนียลสนใจศึกษาพระวจนะของพระเจาเสมอ
และเชื่อมั่นใจพระสัญญาของพระเจา เมื่อเวลาลวงผานมาเกือบ 70 ป ทานจึงไดอธิษฐานทูลขอตอพระ
เจาตามพระสัญญาของพระองค พระเจาทรงไดใหคํามัน่ สัญญาแกคริสเตียน ปจจุบนั เปนรอย ๆ ขอใน
พระคัมภีร ถาทานอานพระวจนะของพระองคเสมอ ทานจะพบพระสัญญาเหลานั้น พระองคทรงให
ความมั่นใจแกเราดวยวา แมนทุกสิ่งทุกอยางในโลกจะเปลี่ยนแปลง แตพระสัญญาของพระองคจะดํารง
อยูเปนนิจ “ทานหาไมไดเพราะทานไมไดขอ” (ยากอบ 4:3) หรืออาจเพราะทานเพิกเฉยขาดความเชือ่ มั่น
ในพระสัญญาของพระองคกลัววาพระองคจะไมทรงทําตามสัญญา “อยาใหมีใจสงสัยเลย แตจงใหผนู ั้น
ขอดวยใจเชื่อ” (ยากอบ 1:6) ดาเนียลเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองคจึงไดอธิษฐานดวยความเชือ่ นี่
เปนคุณสมบัตสิ ําคัญยิ่งขอหนึ่งเกีย่ วกับการอธิษฐาน
(3-15,20) บางครั้งเรามีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค และมั่นใจวาสิ่งที่เราทูลขอเปนน้ํา
พระทัยของพระเจาแตพระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากมีความบาปบางอยาง
ซอนเรนอยูภายในเรา ซึ่งเปนสิ่งขัดขวางในการอธิษฐานทูลขอพระเจาอภัยโทษแกชาวอิสราเอลและตัว
ทานเอง ทานไดสารภาพความผิดบาปทุกอยางที่ไดกระทํา อาจเปนการไมยากจนเกินไปนักที่จะ
อธิษฐานวา “พระองคเจาขาฯ ขอทรงโปรดอภัยโทษ ความผิดบาปแกขาพเจาทั้งหลาย” แตมีสักกีค่ นที่
ยอมถอมใจลงตอพระพักตรพระเจาจริง ๆ และอธิษฐานวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจาไดกระทําผิดขอทรง
โปรดยกโทษใหแกขาพเจาเถิด” แมพระธรรมดาเนียลจะมิไดบนั ทึกความผิดบาปของดาเนียลสักขอ
เดียว แตดาเนียลก็เปนมนุษยธรรมดาอยางเรา ยอมมีขอบกพรองซึ่งพระเจาเทานัน้ ที่ทรงทราบฉะนั้น
นอกจากทานไดอธิษฐานเพื่อความผิดบาปของเพื่อนรวมชาติ ทานยังไดสารภาพความผิดของตนเองตอ
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พระเจาดวย (ขอ 20) กอนอธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากพระเจาจงสํารวจดูจิตใจของทานกอนวามีความบาป
ใด ๆ หรือไมที่อาจขัดขวางการอธิษฐานของทาน
(16-23) ดาเนียลไดทูลขอความเมตตากรุณาจากขาพเจา โปรดอยาลืมความจริงขอนี้วาการ
อธิษฐานมิใชการออกคําสั่งใหพระเจาทําทุกอยางที่เราตองการ บอยครั้งการอธิษฐานของเราไมผิดแผก
อะไรกับการออกคําสั่ง เราสั่งใหพระเจาตอบคําอธิษฐานใหเร็วที่สุด เราสั่งใหพระเจาประทานทุกอยาง
ที่เราขอเราสั่งใหพระเจารีบขจัดความทุกขลําบากของเราเสีย พระบิดาทรงเปนพระเจาผูสูงสุดเราจะสั่ง
พระองคไมได พระองคทรงพอพระทัยผูทถี่ อมตัวลงทูลขอความเมตตากรุณาจากพระองค
ดาเนียลไมยอทอในการอธิษฐานทานไดเฝาอธิษฐานดวยความอดทน ทานกลาววา “ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอทรงสดับฟง ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรงอภัยโทษให โอพระเยโฮวาห ขอทรงเงี่ยพระโสต
และโปรดกระทําเถอะ...โอพระเจาของขาพเจา นึกวาเห็นแกพระนามของพระองคเถอะ” ดาเนียลจะ
อธิษฐานเวลานานเทาใด เราไมอาจจะทราบได แตสงิ่ ที่เราทราบคือ ทานไดอธิษฐานอยางไมยอทอ
จนกระทั่งพระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของทาน ขอบกพรองโดยทัว่ ไปของคริสเตียนปจจุบันเกี่ยวกับ
การอธิษฐานมักอยูในขอนี้ คือขาดความอดทนเมื่ออธิษฐานเพียงครั้งเดียว หรือสองครั้งไมไดรับคําตอบ
จากพระเจาก็ทอใจ เลิกลมการทูลขอนั้นเสีย เชนนัน้ แลว ทานหวังจะไดรับคําตอบจากพระเจาได
อยางไร บางอยางพระเจาอาจทรงตอบคําอธิษฐานทันทีทันใด แตบางอยางพระเจาอาจทรงตองการให
เรารอคอย อาจเปนเวลาสองวันหรือสองอาทิตยหรือหนึ่งป หรือสิบปก็ได พระเจาทรงทราบเวลา
เหมาะสมที่สดุ สําหรับตอบคําทูลขอของเรา ใหเราอดทนรอคอยพระองคเสมอ คริสเตียนหนุม คนหนึ่ง
เขียนจดหมายบอกใหเพื่อนของเขาฟงวา “ผมไดอธิษฐานเผื่อคุณพอของผมเปนเวลา 8 ป ขอบคุณพระ
เจาบัดนี้ทานยอมเปดใจออกรับเอาพระวจนะของพระองคแลว” พระเยซูคริสตก็ทรงยกตัวอยางเกีย่ วกับ
ความไมยอทอในการอธิษฐาน (ดูลกู า 11:5-10) ถาทานอธิษฐานอยางดาเนียล อธิษฐานดวยความเชื่อ
ดวยใจถอม สารภาพความผิดของทาน และไมยอทอในการทูลขอ เชื่อเหลือเกินวา พระเจาจะตองทรง
ตอบคําอธิษฐานของทานอยางแนนอน
(24-27) พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของดาเนียล ใหความมั่นใจตามพระสัญญาของพระองควา
เมื่อชาวอิสราเอลเปนเชลยของชาวบาบิโลนครบ 70 ป แลว ก็จะไดรบั อิสระเอลกลับไปสูประเทศของ
ตน นอกจากนั้นพระเจายังทรงเปดเผยโครงการของพระองคสําหรับชาวอิสราเอล กอนจะศึกษา
โครงการนี้ใหเรายอนกลับไปพิจารณาถึงสาเหตุการตกเปนเชลยแกชาวบาบิโลนของชนชาติอิสราเอล
กอน เพื่อเปนบทเรียนและขอเตือนใจแกคริสเตียนปจจุบนั ทุกคน
ตามพระราชบัญญัติของพระเจาพระเจาไดทรงสั่งชาวอิสราเอลวา พวกเขาจะตองหยุดเพาะปลูก
หนึ่งปในทุก ๆ เจ็ดป เพื่อใหผืนแผนดินมีโอกาสฟนตัวจากปุย และแรธาตุที่เสียไป ในยุคเริ่มแรกพวก
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เขาคงเชื่อฟงพระเจา ปฏิบตั ิตามคําสั่งของพระองค แตหลังจากพวกเขาปฏิเสธไมยอมใหพระเจาเปน
กษัตริยของเขา และเลือกมนุษยขนึ้ มาเปนกษัตริยครองแทนที่พระเจา ตั้งแตนั้นมาจนเวลาลวงไป 490 ป
พวกเขามิไดปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาในการใหพื้นดินฟนตัวหนึ่งปในทุกเจ็ดป พระเจาไดตรัสแก
ชาวอิสราเอลลวงหนาเปนเวลานานแลววาถาพวกเขาเชือ่ ฟงและปฏิบตั ิตามพระราชบัญญติของพระองค
พระพรทุกอยางจะมีมาสูเขา แตถาฝาฝนภัยพิบัติกจ็ ะเกิดขึ้นพระองคทรงรักษาพระดํารัสของพระองค
เมื่อชาวอิสราเอลฝาฝน ก็ตองถูกลงโทษเฆี่ยนตีสั่งสอน ทานลองใชวิชาเลขคณิตงาย ๆ คํานวณดูวา ทุก
เจ็ดปชาวอิสราเอลตองใหแผนดินฟนตัวหนึ่งป ในเวลา 490 ปที่ผานมา แผนดินของอิสราเอลควรไดรับ
การฟนตัวรวมทั้งสิ้นกี่ป เมื่อเอา 490 หารดวย 7 ก็ไดผลลับ 70 ป เวลา 70 ปที่ฟนแผนดินควรไดรบั การ
ฟนตัวชาวอิสราเอลกลับทําการเพาะปลูกตามเคย
พระเจาทรงใหราชาแหงบาบิโลนยกทัพมาตีกรุง
เยรูซาเล็ม ทําลายกําแพงเมือง โบสถวิหารพังทลายอยางยับเยินแลวกวาดตอนชาวอิสราเอลไปเปนเชลย
ศึก ณ เมืองบาบิโลน ปลอยใหกรุงเยรูซาเล็ารกรางเปนเวลา 70 ป เพื่อชดเชยเวลา 70 ปที่ชาวอิสราเอลไม
ยอมใหพื้นนดินฟนตัว 70 ปประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อสั่งสอนใหชาวอิสราเอลรูสึกนึกใน
ความผิด
พระเจาจะทรงกระทําตอทานเชนเดียวทีไ่ ดทรงกระทําตอชาวอิสราเอลพระองคทรงขอรองให
ทานกระทําบางสิ่งบางอยาง อาจจะเปนการถวายสิบลดหรือถวายเวลา กําลังกาย สติปญญาเพื่อพระราช
กิจบางอยางของพระองคแตทานฝาฝนไมยอมฟงพระองคตลอดมาอยานึกวาทานจะหลีกพน พระองค
จะไดทุกอยางที่พระองคตองการ หากทานยังไมยอมถวายสิ่งนั้น ๆ ทีพ่ ระเจาตองการแกพระองคดว ยใจ
ยินดี ทานก็จะตองสูญเสียสิ่งนั้นอาจโดยการปวยไข ตองเสียคายาใหหมอเปนจํานวนมาก หรือตอง
สูญเสียทรัพยสินมรดก หรือสูญเสียสิ่งที่ตนรักยิ่งชาวอิสราเอลไมยอมใหผืนแผนดินฟนตัวรวม 70 ป
พระเจาก็ทรงใหพวกเขาตกเปนเชลยของขาศึก 70 ปเชนกัน แตผลที่ไดรับนั้น แตกตางกันมากเหลือเกิน
“อยาหลงเลย จะหลอกพระเจาเลนไมได” (กาลาเทีย 6:7)
เจ็ดสิบสัปดาห “ในขอ 24 เปนโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอลคําวาสัปดาห ในที่นี้
มิไดหมายถึงเจ็ดวันดังที่เราเขาใจ ความหมายที่แทจริงของ “สัปดาห” นี้ จากภาษาเดิมคือ 7 ป เจ็ดสิบ
สัปดาห จึงเทากับ 490 ป พระเจาทรงกําหนดโทษของชาวอิสราเอลเปนเวลา 70 สัปดาห สัปดาห
แรกเริ่มตนตั้งแตชาวอิสราเอลไดรับคําสั่งใหบูรณะกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม (25) 70 สัปดาหนี้แบง
ออกเปนสามตอน ตอนที่หนึ่ง 7 สัปดาหแรกหรือ 49 ป เปนระยะเวลาที่ชาวอิสราเอลจะบูรณะกรุง
เยรูซาเล็มแลวเสร็จตอนที่สองคือตอจากนัน้ 62 สัปดาหหรือ 434 ป พระมาซียาหรือพระเยซูคริสตจะถูก
ประหาร (ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนม) จากเวลาที่ไดมีคําสั่งใหกูกรุงเยรูซาเล็ม และใหสรางขึ้นใหม
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จนกระทั่งถึงพระมาซียาถูกประหารจึงเปนเวลา 69 อาทิตยหรือ 483 ป ประวัติศาสตรก็ไดยนื ยันและ
เปนขอพิสูจนใหเห็นวา เหตุการณนี้เกิดขึน้ จริงตามระยะเวลาระบุไวในคําพยากรณทุกประการ
ถาทานพิจารณาอยางละเอียดและคํานวณเวลาดูใหดีจะเห็นวา ยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาหเดียวหรือ
7 ป เทานั้น ก็จะครบ 70 สัปดาห หรือ 490 ป ซึ่งเปนระยะเวลากําหนดโทษของชาวอิสราเอล หลังจาก
นั้น ชนชาติอสิ ราเอลจะไดรบั การฟนฟูเขาจะไดเปนประเทศมหาอํานาจของโลกและพระเยซูคริสตก็จะ
เสด็จมา แตระยะเวลาที่พระเยซูคริสตถูกตรึงลวงเลยมากระทั่งปจจุบันนี้ เปนเวลารวมสองพันปแลว
ชาวอิสราเอลยังไมไดรับการฟนฟูและพระเยซูคริสตยังไมไดเสด็จมาเลยนั่นมิไดหมายความวา
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลดังที่พระองคตรัสแกดาเนียลจะผิดพลาด ถาทานศึกษา
พระคัมภีรอยางละเอียดถี่ถวน ทานจะทราบวา เจ็ดปสุดทายหรือสัปดาหสุดทาย คือยุคแหงความยุคเข็ญ
ของชาวโลก เปนยุคที่ผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จทีแ่ ทจริงจะปรากฏตัวหลอกลวงชาวโลก
ขณะนัน้ ผืนแผนดินจะลุกเปนไฟทุกหยอมหญา มนุษยใครจะแสวงหาความตายและก็หาไมพบหลังจาก
กลียุค 7 ป ผานไป พระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา ชาวอิสราเอลก็จะหลุดพนจากโทษที่กําหนดไว พระเจา
จะทรงฟนฟูเขาใหเปนประเทศมหาอํานาจของโลกอีกครั้งหนึ่ง
ทานคงยังสงสัยวา ทําไมกลียคุ 7 ป นี้ไมเริม่ ตนตั้งแตเมื่อพระเยซูคริสตทรงถูกตรึงและวายพระ
ชนม ทั้งนี้เพราะระหวาง 69 สัปดาห กับหนึ่งสัปดาหสุดทายเปนยุคของคริสตจักร ซึ่งไมรวมอยูใน
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอล พระเจาจึงมิไดทรงบอกใหดาเนียลทราบอยางชัดเจนใน
โครงการ 70 สัปดาหนั้น หลังจากยุคคริสตจักร ก็จะถึงกลียุค หรือสัปดาหสุดทายของอิสราเอล เรื่อง
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลอาจสลับซับซอนมาก
ยากแกการเขาใจสําหรับผูมิได
ศึกษาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีคําแปลและขอถกเถียงแตกตางกันมากมาย แมความคิดและคําแปลของแต
ละคนอาจจะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนเห็นพองตองกันวา วันแหงการเสด็จกลับมาพิพากษาโลกของ
พระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว ทานแนใจแลวหรือวาเมื่อพระองคเสด็จมา พระองคจะตรัสแกทาน
ดังนี้วา “ดีแลว เจาเปนบาวทีซ่ ื่อตรงดี เจาสัตยซื่อในของเล็กนอย เราจะตั้งเจาใหดูแลของมาก เจาจะรวม
ความยินดีกับนายเถิด” (มัทธิว 25:22)

43

บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงแตะตองดาเนียล

10

ดาเนียล บทที่ 10
ถาจะถามวา อะไรเปนเหตุสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหดาเนียลเปนที่ทรงโปรดของพระเจายิ่ง
นัก อาจตอบไดวาคือชีวิตแหงการอธิษฐาน และความใกลชิดติดสนิทกับพระเจาของทาน และความ
ใกลชิดติดสนิทกับพระเจาของทาน ตั้งแตบทเรียนที่หนึง่ มาจนถึงบทเรียนวันนี้ เราจะเห็นวาดาเนียลได
อธิษฐานเสมอมิไดขาด โดยเหตุนี้ทานจึงไดเห็นนิมิตของพระเจาและพระสงาราศีของพระองค ทั้งยัง
ทราบถึงโครงการของพระเจาที่มีตอชาวอิสราเอล เราคงไมปฏิเสธวา การที่ชีวติ คริสเตียนของเรา
ออนแอทอถอย ไมอาจดําเนินตามน้ําพระทัยของพระเจาเพราะเนื่องจากขาดการอธิษฐาน เขาใกลชิด
พระเจา ลองถามตัวของทานเองและตอบอยางสัตยซื่อวา ทานไดใชเวลาในแตละวัน อานพระวจนะของ
พระเจาอธิษฐานเขาเฝาพระเจากี่นาที สมควรหรือไมที่เราจะตําหนิวา พระเจาไมสาํ แดงน้ําพระทัยของ
พระองคใหเราทราบ
(1-3) เราไดเห็นอีกครั้งหนึง่ ที่ดาเนียลอธิษฐานชนิด “พิลาปร่ําไห” อยูถึงสามสัปดาห มีคริส
เตียนสักกี่คนในสมัยปจจุบนั ที่อธิษฐานดวยใจจริงเชนนีใ้ นพระธรรมนีม้ ิไดบอกสาเหตุแหงการพิลาปร่ํา
ไหของดาเนียล แตจากขอพระธรรมตอนตน ๆ เราพอจะทราบไดวา ที่ดาเนียลอธิษฐานรองไห เพราะ
นึกถึงโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอลและความพินาศของชาวโลกที่ไมไดตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดใน “อาทิตย” หรือ 7 ป สุดทาย ที่เราเรียกวายุคแสนเข็ญหรือกลียุคนั้น พระ
พิโรธของพระเจาก็จะมาถึงชาวอิสราเอลที่ดื้อดานตอพระองค และคนตางชาติ (ผูที่ไมใชชาวอิสราเอล)
ที่ไมยอมกลับใจใหม จะไดรับความทุกขทรมานมากทีส่ ุด พระธรรมวิวรณไดสาธยายไววาเมื่อถึงคราว
นั้นจะเกิดสงครามครั้งใหญยงิ่ มนุษยจะถูกฆาตายหนึ่งสวนในสามสวนของโลก ทะเลและพืน้ แผนดิน
จะนองไปดวยเลือด น้ําในแมน้ําลําธารจะเกิดมีพิษจนไมอาจใชบริโภคได ทั้งจะเกิดกันดารอาหารทั่ว
โลกอยางรายแรงที่สุดชนิดทีไ่ มเคยมีมากอน ซ้ํายังเกิดมีโรคระบาดทั่วทุกแหง ผูคนจะตายเกลื่อนกลาด
ดวยการฆาฟนซึ่งกันและกัน ดวยการกันดารอาหาร และดวยโรคราย มนุษยครวญดิ้นรนจะหาความตาย
เพื่อหลีกพนจากความทุกขทรมานนี้ แตความตายก็หลบหนีจากเขาไปเสีย (ศึกษารายละเอียดจากวิวรณ
บทที่ 6,8,9 และ 16) พวกทีไ่ มยอมกลับใจใหมในขณะนัน้ จะตองทนทุกขทรมานเชนนี้ 7 ป จนกวาพระ
เยซูคริสตจะเสด็จมาอีกที
ดาเนียลไดเห็นภาพนี้ตลอด รูสึกเศราใจเสียใจ และสงสารดวงวิญญาณเหลานัน้ ทีย่ ังคงดื้อดึง
ขัดขืนคําสั่งของพระเจา โดยหารูไมวาความพินาศกําลังจะมาถึง ดาเนียลจึงพิลาปร่ําไร ไมเปนอันกินอัน
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ดื่มสามสัปดาหเต็ม ๆ เชือ่ เหลือเกินวา ดาเนียลตองอธิษฐานเผื่อเพื่อนรวมชาติทุกคน และเพื่อนชาว
ตางประเทศทีต่ อตานพระเจา ทานเองไดอธิษฐานเผื่อเพือ่ นรวมชาติ บิดามารดาญาติพี่นองและสหายรัก
ของทานหรือเปลา ทานไดทาํ สิ่งใดบางเพื่อจะชวยใหคนเหลานี้รูจักพระเยซูคริสต จงหลับตามองดูนิมิต
ดังที่ดาเนียลไดมองเห็น อาจจะชวยใหจิตทีเ่ ย็นยะเยือกของทานรุมรอนขึ้นมาบาง
(4-9) ขณะทีด่ าเนียลอธิษฐานดวยน้ําตาอยูนั้น ก็มีบุรษุ ผูหนึ่งประกอบดวยสงาราศีอันเจิดจา
ปรากฏใหดาเนียลเห็น เราไมอาจทราบไดอยางแนนอนวาบุรุษผูนี้คอื ใคร อาจเปนพระเยซูคริสตก็ได
เพราะคําบรรยายรูปลักษณะของบุรุษผูนี้มีสวนคลายคลึงกับคําบรรยายรูปลักษณะของพระเยซูคริสตใน
พระธรรมวิวรณบทที่หนึง่ ขณะนัน้ หลายคนที่อยูดว ยกับดาเนียลเกิดความกลัว สะทกสะทาน และรีบ
หนีไปซอนตัวเสีย ในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จกลับมา คนจํานวนมากมายทัว่ โลกจะตกใจกลัวจนตัวสั่น
และพยายามหลบซอนใหพนจากพระพักตรของพระองค แตหาสําเร็จไม ดวย “พระเยโฮวาหทรง
ทอดพระเนตรแตสวรรคพระองคทรงดูมนุษยทั้งปวง พระองคทรงเพงดูจากที่พระองคทรงสถิตอยู ทรง
แลเห็นชาวพิภพโลก” (สดุดี 33:33,14) สวนผูที่อยูฝ ายพระเยซูคริสตจะปลื้มปติยินดีอยางเหลือลน
พระองคจะทรงเช็คน้ําตาทุกหยดของเขาจะประทานสันติสขุ ที่แทจริงแกเขาตลอดไปเปนนิจ
(10-14) เมื่อดาเนียลไดเห็นบุรุษผูนั้น ก็หมดเรี่ยวหมดแรง ลมลงหนาฟุบกับดินจนกระทั่งมีมือ
มาแตะตองเขา พยุงใหเขาลุกขึ้นยืน เขาจึงจะมีกําลังและความกลายืนเผชิญหนาบุรุษผูน ั้นได ในบทนี้ได
กลาวถึงดาเนียลถูกแตะตองสามครั้ง การแตะตองแตละครั้งมีความหมายและบทเรียนที่นาสนใจแกเรา
มาก
ครั้งที่หนึ่ง เมือ่ ดาเนียลลมลงหนาฟุบกับดินเผลยหลับไป ไดมีมือมาแตะตองเขาชวยใหเขาลุก
ขึ้นยืนได เราอาจเปรียบการแตะตองนี้กับการบังเกิดใหมของคริสเตียน ผูที่มิไดมีชีวิตบังเกิดใหมยอมมิ
อาจจะยืนเผชิญหนากับพระเยซูคริสต เพราะพระเยซูคริสตทรงบริสุทธิ์ทรงประกอบดวยสงาราศีอันเฉิด
ฉาย ชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งเปนชีวิตชนิดเดียวกันกับพระองค จึงสามารถอยูกับพระองคได เปรียบ
เหมือนหนูชอบอยูในหองมืดในที่สกปรกรุงรัง หากบังเอิญมีแสงสวางสองเขามาในที่หนูอยู มันจะรีบ
วิ่งหนีทนั ทีมนุษยทุกคนจะตองกลับใจบังเกิดใหม รับการแตะตองจากพระเยซูคริสต จึงจะไมมคี วาม
กลัวและความละอายที่จะยืนอยูตอพระพักตรพระองค
หลังจากดาเนียลไดยนื ขึ้นแลว ความตกใจกลัวยังไมจางหายไปอยางหมดสิ้นยังคงยืนตัวสั่นอยู
บุรุษผูนั้นจึงพูดวา “อยากลัวเลย เพราะวาตัง้ แตทานไดตั้งอกตั้งใจอยากหาความผู และไดถอมกายลงตอ
พระพักตรพระเจาของทาน คําทูลขอของทานก็ทรงไดยนิ แลว....” มีหลายคนอยากจะรูจักพระเยซูคริสต
แตก็ไมยอมถอมลงใหพระเยซูคริสตเสด็จเขามาในจิตใจเปนผูแนะนําสั่งสอนเขา เขายอมไมมีโอกาสจะ
เขาใจพระองคอยางแทจริงได
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(15-17) ขณะที่ดาเนียลยังคงนิ่งอั้นอยู “นี่แนะ มีบุรษุ ผูหนึ่งรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษยเขามา
แตะริมฝปากของขาพเจา และขาพเจาก็อาปากออกพูด...” เราก็ตองการการแตะตองนีจ้ ากพระเยซูคริสต
เพื่อเราจะมีความกลาในพระเยซูคริสต เพือ่ เราจะมีความกลาในการสนทนากับพระองค คริสเตียนและ
ยุวชนหลายคนยอมรับวา ไมมีความกลาที่จะอธิษฐานออกเสียงในทีป่ ระชุม เมื่อไดรับการเชื้อเชิญให
อธิษฐานก็ปฏิเสธ ดูประหนึ่งวาการอธิษฐานนั้นเปนสิง่ ที่ยากเสียเหลือเกิน หากทานเปนคนหนึ่งใน
จํานวนดังกลาว จงทูลขอพระเจาแตะตองปากของทาน “โอ พระบิดาเจาขา ขอทรงโปรดเมตตาสงสาร
ขาพเจา ขาพเจาเปนดุจคนใบที่ไมสามารถสนทนากับพระองค ขาพเจาขาดความกลาที่จะอธิษฐานในที่
ประชุม ขอทรงโปรดเจิมปากของขาพเจา ประทานความกลาแกขาพเจาเพื่อขาพเจาจะสามารถออกเสียง
สรรเสริญขอบพระคุณพระองครวมกับพี่นอ งในพระคริสตดวยกัน”
บางทีอาจเปนเพราะริมฝปากของทานไมสะอาด ยังคงชอบพูดในสิ่งไมควรพูด ติฉินนินทา
ทะเลาะวิวาทคุยโม คุยโตโกหกพกลม เหมือนดังคาศาสดาพยากรณ อิสยาหทกี่ ลาวเมื่อไดเห็นความ
บริสุทธิ์ของพระเจาวา “วิบตั ิแกขาพเจา....ขาพเจาเปนคนผูมีริมฝปากไมสะอาด” แลวทูตองคหนึง่ ก็ใช
คีมหยิบหินรอนแดงแตะปากของเขา ชําระปากของเขาใหสะอาดอีกครั้งหนึ่ง จงทูลขอพระเจาชําระปาก
ของทาน เพื่อทานจะมีริมฝปากที่บริสุทธิ์สําหรับเปนพยานเพื่อพระองคดวยความกลัวและอยางสัมฤทธิ์
ผล (ดูอิสยาหบทที่ 6)
(18-21) การแตะตองครั้งทีส่ ามของดาเนียล เมื่อดาเนียลไดรับการแตะตองจนมีความสามารถ
ลุกขึ้นมายืนเผชิญหนากับบุรษุ ผูประกอบดวยสงาราศีอันเจิดจา สามารถอาปากสนทนากับทานผูนนั้ แต
ดาเนียลยังขาดเรี่ยวแรงและความกลาหาญ ผูมีรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษยกแ็ ตะตองเขาอีก และให
เรี่ยวแรงแกเขาและพูดวา “ทานเปนคนโปรดปรานมากอยากลัวเลย จงเปนสุขเถอะ จงขมีขมันและกลา
ขึ้นเถอะ” แลวเรี่ยวแรงและความกลาก็มแี กดาเนียลทันที คริสเตียนไมนอยก็เชนเดียวกันที่ตกลงอยูใน
สภาพเชนนี้ เมื่อเขากลับใจบังเกิดใหมแลว เขารูสึกปตยิ นิ ดีในการรอดพนบาปของตน และอยากจะบอก
ใหคนอื่นทราบเกี่ยวกับขาวดีนี้ แตอกี ใจหนึ่งก็เกิดความละอายขาดความกลาที่จะเปนพยาน บางคนได
พยายามเปนพยาน แตไมคอยเกิดผลก็รูสึกทอแทใจ ไมมีเรี่ยวแรงจะเปนพยานตอไปอีก ในกรณีเชนนี้
ทานจําเปนตองทูลขอความกลาหาญ และพลังอํานาจจากพระเยซูคริสต พระองคจะทรงประทานความ
กลาหาญใหแกทาน เพิ่มเติมกําลังใหทาน เจิมทานดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มารไมชอบ
ใหคริสเตียนเปนพยาน เมื่อคริสเตียนคนใดไดรับการดลใจจากพระเจาใหเปนพยานมันจะรีบทําใหจติ ใจ
ของผูนั้นรวนเร เกิดรูสึกไมคอยสบายบาง ทําใหออนเปลี้ยเพลียกาย และรูสึกเกียจครานขึ้นมาทันทีบาง
และวิธีอื่น ๆ อีกรอยแปดพันประการจนทานตองเลิกลมความตั้งใจในการเปนพยาน อยาปลอยใหมาร
ชนะทาน “แตจงตอสูมาร และมันจะหนีไปจากทาน” (ยากอบ 4:8) ทานรูสึกออนเพลียทอแทใจในการ
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ประกอบราชกิจใด ๆ ของพระเจาหรือ จงทูลขอพระเจาแตะตองทานเดี๋ยวนี้ เพื่อทานจะเขมแข็ง
กระปรี้กระเปราขึ้น เปนทหารกลาของพระคริสตตอไป
ทูตสวรรคที่กลาวในพระคัมภีร ที่เราทราบชื่อนั้นมีอยูสององค คือ กาเบรียล ปรากฏในดาเนียล
8:16 และ 9:21 และทูตสวรรคองคเดียวกันนี้ไดปรากฏแกเศคาริยาหในลูกา 1:19 และปรากฏแกสาว
พรหมจารีมาเรียในลูกา 1:26
มีคาเอลเปนอัครเทวทูต ปรากฏในดาเนียล 10:13,21,12:1 และในยูดาขอ 9,วิวรณ 12:7
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บทเรียนที่ 12 การปรากฏตัวของผูทรยศพระคริสต

11

ดาเนียล บทที่ 11
พระธรรมดาเนียลบทที่ 11 ดูออกจะสับสนอลหมาน เพราะกลาวถึงการรบพุงของกษัตริยหลาย
องค จนบางครั้งเราไมทราบวา ขอความที่เราอานเปนบันทึกความเกี่ยวกับกษัตริยองคใด เพื่อสะดวกแก
การศึกษาและงายแกการเขาใจ เราจะรวบรัดบทเรียนของเราใหแคบลง สนใจสวนสําคัญที่สุดของบทนี้
ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตคริสเตียน
พระธรรมบทนี้ไดใหภาพพจนโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตรจากยุคของมาดาย และฟารัศ
จนถึงวาระสุดทายของผูทรยศพระคริสตในอนาคต เราอาจแบงบทนีอ้ อกเปนสองตอน ตอนแรกจากขอ
ที่ 1-4 เหตุการณ ในตอนนีไ้ ดเกิดขึ้นแลว และถูกตองตามคําพยากรณทุกประการทําใหเราแนใจอีกครั้ง
หนึ่งวา คําพยากรณอื่น ๆ ที่ยังไมไดเกิดขึ้นจะตองเกิดขึ้นและเปนไปตามคําพยากรณทุกประการ
เชนเดียวกัน (นักปราชญบางคนกลาววา เหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้นในขอ 5-35 นั้นเปนตัวอยางแหงสงคราม
ซึ่งจะเกิดขึ้นกอนพระเยซูจะเสด็จมา) จากขอ 36 จนถึงทายบทเปนคําพยากรณเกีย่ วกับการปรากฏตัว
ของผูทรยศพระคริสต ซึ่งเปนสัญลักษณกอ นการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต หรือเราอาจ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ขอ 1-35 เปนคําพยากรณที่เกิดขึ้นแลวในประวัติศาสตร ขอ 36-45 เปนคําพยานกรณ
ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
(1-35) เราจะไมศึกษาตอนนี้อยางละเอียด เพราะเปนเหตุการณที่ผานมาแลว แตจะกลาวเพียง
เครา ๆ พอเปนขอสังเขปถึงสิ่งที่ไดเกิดขึน้ ตามคําพยากรณ เพื่อเปนหลักฐานขอพิสูจนประการแรก “นี่
แนะ จะมีกษัตริยอีกสามองคขึ้นครองประเทศฟารัศ และองคที่สี่จะมั่งคั่งดวยทรัพยศฤงคารยิ่งกวาใด ๆ
หมด” (ขอ 2) เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นเปนความจริงในอาณาจักรกรีกอยางไมมีขอผิดพลาด
หลักฐานยืนยันที่สอง “เมื่อนั้นก็จะเกิดมีราชานักรบผูจะครอบครองดวยอํานาจราชศักดิ์ และจะ
ทําอะไร ๆ ตามใจชอบ” ขอ 3 คําพยากรณนี้ไดเกิดขึ้นจริงใน 332 ปกอนพระเยซูจะประสูติ ราชานักรบ
พระองคนั้นคือ “อเล็กซานเดอรมหาราช” แหงกรีก
ขอ 4 กลาววา “แตพอทานองคนั้นเขมแข็งขึ้น แลวอาณาจักรของทานก็จะพังทลายลง....และก็
จะไมไดตกอยูใ นมือของทายาทของทาน และก็จะไมไดไปตกอยูก ับประเทศทีท่ านไดเคยครอบครอง
....” ประวัติศาสตรที่เราเรียนอยูปจจุบันไดบันทึกวา อเล็กซานเดอรมหาราชไดวายพระชนม ขณะที่ยัง
ทรงหนุมแนนแข็งแรงและรุง เรืองเต็มที่ ทายาทของพระองคก็ไดสืบราชสมบัติตอมา แตราชอาณาจักร
ไดถูกแบงเปนสี่สวน ปกครองโดยนายพลสี่ทานของอเล็กซานเดอรมหาราช
48

คําพยากรณในขอ 5 ถึงขอ 20 เกีย่ วกับการสงครามระหวางกษัตริยทางทิศเหนือ คือกษัตริยซีเรีย
และกษัตริยทศิ ใตคืออียิปต การรบพุงผลัดกันรุกผลัดกันรับไดดําเนินไปเปนเวลาหลายปก็เกิดขึ้นจริงใน
ประวัติศาสตรเชนกัน
(21-35) ประวัติศาสตรสากลไดเปดเผยวา ทุรชนที่ตั้งตนขึ้นเปนกษัตริยกระทําศึกไดชัยชนะ
มิได โดยกําลังอาวุธแตโดยเลหเหลี่ยมเพทุบายนั้นคือ จักรพรรดิ์ อันติโอกัส ทานผูนี้แหละที่ไดรับขนาน
นามวา “ผูบุกเบิกทางของผูทรยศพระคริสต” เพราะพฤติการณของทานไมผิดแผกไปกับผูทรยศพระ
คริสตที่จะมีมาในอนาคต แมจักรพรรดิอนั ติโอกัสจะมีกําลังนอยแตเบื้องตน แตโดยอาศัยลิ้นทีแ่ พรว
พราวดวยเหลี่ยมมารยา ทหารที่เกงกาจเคยแตมีชยั กลับตองมาปราชัยยอยยับตอหนาเขา “เขาเกณฑ
กองทัพยกไปทําใหปอมคูประตูหอรบของสถานที่บริสุทธิ์เปนมลทิน และจะเลิกลางการสักการบูชา ที่
กระทํากันอยูเนือง ๆ นั้นเสีย แลวเขาจะตัง้ สิ่งนาเกลียดอันเปนที่สะอิดสะเอียนขึ้นสวมที่นั้นแทน” โดย
เหตุที่พฤติการณนี้ใกลเคียงกับพฤติการณของผูทรยศพระคริสตที่จะมาถึงมาก
บางคนจึงเขาใจวาผู
ทรยศพระคริสตซึ่งหมายถึง “เขาอันเล็ก” ที่ดาเนียลไดพยากรณไวในบทตน ๆ นั้นคืออันติโอกัสนี้เอง
ความเขาใจเชนนี้ไมถูกตองนัก เพราะในคําพยากรณยังกลาวดวยวา ผูทรยศพระคริสตจะมีฤทธิ์อํานาจ
ปาฏิหาริยสามารถสําแดงการอัศจรรยตาง ๆ จะไดรับการสักการบูชาเหมือนพระเจา แตสุดทายจะถูก
ทําลายโดยพระเยซูคริสต แลวพระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา แตสิ่งเหลานี้มิไดเกิดขึ้น แมอันติโอกัสจะวาย
พระชนมเปนเวลานานแลวก็ตาม แสดงวา จักรพรรดิอันติโอกัสมิใช “เขาอันเล็ก” หรือผูทรยศที่แทจริง
แตอาจเรียกไดวาคือ “ผูบุกเบิกทางของผูทรยศพระคริสต” เหมือนดังยอหนบัพติสโตเปนผูบุกเบิกทาง
ของพระเยซูคริสตในการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีก
ถูกตองตามคําพยากรณทุกประการทําใหเราไมอาจ
ปฏิเสธไดวา พระคริสตธรรมคัมภีรคือพระวจนะของพระเจา ซึ่งพระองคทรงดลใจใหผูรับใชของ
พระองคดังเชนดาเนียล และคนอื่น ๆ เขียนขึ้นทุกสิ่งทุกอยางจึงตองเกิดขึ้นตามการบงการของพระองค
บางคนอาจแยงวา มันเปนเหตุบังเอิญทีเ่ หตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นตรงกับที่เขียนไวในพระคริสตธรรม
คัมภีร หรือบางคนอาจแยงวา เพราะพระธรรมตอนนี้ไดบันทึกขึ้นหลังจากเหตุการณเหลานัน้ ไดเกิดขึ้น
แลว คําโตแยงนี้ลวนแตเปนเหตุผลที่ฟงไมขึ้นของผูที่จงใจขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา และพยายาม
ทําลายความจริงของพระเจาโดยสิ่งเทียมเท็จจากหัวสมองของมนุษย
(36-45) เปนคําพยากรณทกี่ ลาวถึงผูทรยศพระคริสตซึ่งจะมีมาในอนาคต “ฝายกษัตริยองคนั้น
(ผูทรยศพระคริสต) จะกระทําอะไร ๆ ตามใจตนชอบ เขาจะจองหองพองตัว วางกามกับปวงพระทุก
องคและเขาจะพูดยโสขมพระเจาผูเปนเจาแหงพระทั้งปวง แตเขาก็ยังคงจําเริญอยูจนถึงวารพระพิโรธ
สุดลง” (36) ลักษณะที่เดนทีส่ ุด ซึ่งทําใหเราทราบวา ใครเปนผูทรยศพระคริสตในวันปลายแผนดินโลก
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ปรากฏอยูในขอนี้ และขอที่ 37 เมื่อถึงวาระนั้น เขาจะเปนผูมีอํานาจมากที่สุดในโลก จะกระทําทุกอยาง
ไดตามใจชอบเขาจะดูหมิ่นเหยียดหยามพระทุกชนิดศาสนาทุกศาสนาที่มีในโลก เขาก็จะตั้งตนขึน้ เปน
พระเจาแทน และใหคนทั้งหลายกราบไหวนมัสการเขาแทนพระอืน่ เขาจะเยยหยันทาทายพระเจาผู
สูงสุดอยางอาจหาญ แตแปลกเหลือเกิน เขาก็ยังคงจําเริญรุงเรือง และคนเปนจํานวนมากก็ยอมออนนอม
ยกยองนับถือเขา เพราะพวกเขาเห็นวา พระทั้งปวงและพระเจาผูสูงสุดไมอาจทําอะไรเขา นั่นเปนความ
เขาใจผิด แมเขาจะเจริญรุงเรืองก็จริงแตเปนเพียงการอนุญาตของพระเจาเทานั้นเมือ่ พระองคทรงเห็นวา
ปลอยใหผูทรยศพระองคจองหองพองตัวอยางเพียงพอแลว วาระสุดทายของเขาก็มาถึง “โดยไมมีผูใด
จะชวยเหลือเขาได (45) ปจจุบันมีคนมากมายไดดูหมิ่นเหยียดหยามพระเจาทาทายพระเจา บางกลาววา
“ขาไมเชื่อดอกวา มีพระเจาจริง ขาไดชี้หนาดาพระเจา ทาทายใหมาสูกับขาตัวตอตัวไมเห็นมีพระตนใด
โผลหนามาสักที” บางยิงปนขึ้นไปบนทองฟา ประกาศโปง ๆ วา”หนอย ถาพระเจาเกงจริง บันดาลให
ขาปวดทองซี” มนุษยอวกาศคนหนึ่งหลังจากโคจรกับดาวเทียมกลับลงมายังพื้นโลกแลว เขาประกาศวา
“ขาพเจาไดขนึ้ ไปยังที่สูงสุด และมองไปรอบ ๆ จักรวาล ไมเห็นมีพระเจา แสดงวา เรื่องพระเจาเปน
เรื่องเหลว ๆ” อนิจจามนุษยที่จองหองพองตัว หาทราบไมวา พระเจาไดทรงโอนออนผอนตามเขาตลอด
มา เพื่อเขาจะไดมีโอกาสไดสํานึกตัวกลับใจใหมเพียงแตฟาแลบ ฟาผา พายุฝน ซึ่งเปนหัตถกรสวนนอย
ของพระเจาเทานั้น มนุษยยังอกสั่นขวัญหนี นับประสาอะไรจะทาทายพระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่ง
ผูทรยศพระคริสตจะเคารพพระแหงปอมคูประตูหอรบแทนพระเหลานั้น...เขาไหวดว ยกองเงิน
เพชรนิลจิจดา และเซนจะเซนดวยของที่มีคา นี่เปนสิ่งที่ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ กําลังกระทํากัน
กลาวคือที่จะมอบความไววางใจแกพระเจา ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และสวัสดิ
ภาพของปวงประชา เขากลับทุมเทกําลังคนกําลังทรัพยไปกับการผลิตอาวุธรายและอาวุธยุทธโธปกรณ
อื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ทราบวาสิ่งเหลานี้ไมอาจรับรองความปลอดภัยและสันติภาพของโลก มันเปนสิ่งที่นาขํา
มิใชหรือ ที่ปากพูดพร่ําอยูตลอดเวลา เลิกทดลองอาวุธนิวเคลียร ลดกําลังอาวุธ แตมอื ก็สรางอาวุธรายยิ่ง
กวาเดิมขึ้นทุกที ถาจะเอาเงินที่สูญเสียไปกับการทดลองระเบิดนิวเคลียร มาสรางโรงพยาบาล โรงเรียน
ถนนหนทาง ชวยเหลือประเทศที่ยากจน จะเกิดประโยชนมากกวา ความปลอดภัยและสันติภาพที่
แทจริงมีอยูใ นพระเยซูคริสตเทานั้น จงยึดมั่นในพระเยซูคริสต อยาใหสิ่งใดในโลกหลอกลวงใหใจทาน
ไขวเขวจนกวาพระเยซูคริสตจะเสด็จมาพรอมดวยสงาราศีเมื่อนั้นและทานจะไดรับเกียรติยศและอํานาจ
ราชศักดิ์ตลอดไปเปนนิจ ซึ่งพระเยซูคริสตจะทรงประทานใหแกทกุ คนที่ซื่อสัตยตอพระองคตลอดมา
ในบั้นปลายแผนดินโลก ผูทรยศพระคริสตจะเจริญรุงเรืองถึงสุดขีด ทุกประเทศที่คิดจะกบฎ
ทรยศตอเขาจะถูกทําลายยอยยับดวยกําลังทัพอันเกรียงไกร และเขาจะเปนผูครอบครองเศรษฐกิจของ
โลก “ดูขอ 43 และอานวิวรณ 13:17) เมื่อถึงตอนนี้ผูที่สัตยซื่อตอพระเจาจะตองลําบากมากเพราะผูที่จะ
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ซื้อสินคาอาหารเครื่องนุงหมและทํามาคาขายไดจะตองยอมอยูใตอํานาจของผูทรยศพระคริสต ยอม
กราบไหวนมัสการเขาแทนพระเจา มิฉะนัน้ ก็หมายถึง “อดขาว” และ “ความตาย” แตผูที่รักพระเจาอยาง
แทจริงจะหายอมตามไม ดังเปาโลกลาววา “ใครผูใดจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต
เลา จะเปนการยากลําบาก หรือความทุกขในใจ หรือการเคี่ยวเข็ญหรือการกันดารอาหาร หรือการถูกคม
ดาบ” (โรม 8:35) อยากลัวเลย ผูทรยศพระคริสตจะรุงเรืองไดไมนาน แลวเขาพรอมทั้งผูพยากรณเท็จ
และมารจะถูกจับโยนทิ้งในบึงไฟไดรับโทษตลอดไปเปนนิจ เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา
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บทเรียนที่ 13 หมายสําคัญแหงวาระสุดทายของ “ยุคคนตางชาติ”

12

ดาเนียล บทที่ 12
ทานคงยังจํานิมิตของราชาเนบูคัดเนสซารในดาเนียลบทที่สองได ในนิมิตกลาวถึงรูปปนใหญ
ที่นาเกลียดนากลัวสวนหัวเปนทองคํา สวนอกและแขนเปนเงิน ทองและโคนขาเปนทองเหลืองขาเปน
เหล็ก และเทาเปนเหล็กปนดินทันใดนั้นมีหินกอนหนึ่งกลิ้งมาชนถูกขาของรูปปนใหญนั้น ทําใหรปู ปน
ลมลงแตกละเอียดเปนผุยผง จากบทเรียนตาง ๆ ที่เรียนมา เราสรุปไดวา รูปปน ใหญนั้นหมายถึง “ยุค
ของคนตางชาติ” ซึ่งจะเริ่มเจริญรุงเรืองที่สุดในยุคของราชาเนบูคัดเนสซารแหงอาณาจักรบาบิโลน แลว
ตอมามหาอํานาจก็ตกเปนของอาณาจักรอื่นตามลําดับ จนกระทั่งมาถึงสวนเทา มีนิ้วเทาสิบนิ้ว
ประกอบดวยเหล็กปนดิน ซึ่งหมายถึงในปลายแผนดินของ “คนตางชาติ” จะมีสิบประเทศมหาอํานาจ
พยายามรวมทําสัญญาสัมพันธไมตรีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตหาสําเร็จไม ดวยเหล็กมิอาจผสมกับดิน
เขาไดอยางสนิทอยางไรก็ตามในตอนสุดทายจะมีบุคคลผูหนึ่งจากสิบประเทศมหาอํานาจนี้ สามารถทํา
ใหแผนการนีส้ ําเร็จ บุคคลนั้นคือ ผูทรยศพระคริสต เขาจะตั้งตัวเปนใหญเหนือประเทศทั้งปวง ใหปวง
มนุษยกราบไหวบูชาเขาแทนพระเจา
ผูที่สัตยซื่อตอพระเจาจะไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักแตผู
ทรยศพระคริสตหาสามารถยืนยงไดนานไม ขณะที่เขากําลังรุงเรืองมีอํานาจหินหอนนั้นจะกลิ้งมาชนถูก
เขา หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต เมื่อพระองคเสด็จมา “ยุคของคนตางชาติ” รวมทั้งผู
ทรยศพระคริสตก็ถึงวาระสิน้ สุด
ดาเนียลบทที่ 12 ขอ 1-3 ตอจากบทที่ 11 เปนบทสรุปของเหตุการณทั้งหมดในคําพยากรณของ
ดาเนียล เกีย่ วกับยุคคนตางชาติ และโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอล กอนการกลับมาครั้งที่
สองของพระเยซูคริสต “เมื่อนั้นจะเปนยุคของความยากลําบาก ตั้งแตเกิดเปนชาติมาจนถึงสมัยนั้นก็ยัง
ไมเคยมีลําบากเทาใด” ปจจุบันเรารับไดความทุกขยากลําบากทั่วไป เชนในผืนแผนดินใหญแหง
ประเทศจีน ประชาชนถูกจําคุกและประหารชีวิตเสียมากตอมาก บางก็ถูกใชงานเยีย่ งสัตวเดรัจฉาน
ประเทศอินเดียเกิดกันดารอาหาร ประชาชนในหลายเมืองตองอดยาก และตายไปในที่สุด สมัยของฮิต
เลอรชาวยิวถูกฆาตายเสียหลายลานคน ขาวแผนดินไหว น้ําทวม โรคระบาด การรบฆาฟน ทําลายชีวิต
คนจํานวนพัน ๆ แสน ๆ มีอยูทั่วไป แตนนั่ ยังเปนความทุกขลําบากเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อเทียบกับยุค
แสนเข็ญเจ็ดปสุดทายกอนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต ดังพระธรรมวิวรณไดบรรยาย
ไววา ในเวลานั้นมนุษยหนึ่งสวนในสามสวนของโลกจะตองเสียชีวิตเพราะความทุกขเข็ญ ในบทนี้พระ
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เจาไดทรงสัญญาจะชวยชาวอิสราเอลทุกคนใหรอด หลายคนที่ตายไปแลวจะฟนคืนชีพ บางคนจะฟน
ขึ้นสูถาวรชีวิต บางก็เขาสูความอับอายชั่วกัปชั่วกัลป
โปรดทราบไววา สัญญานี้พระเจาไดใหแกคนรวมชาติของดาเนียลหรือชาวอิสราเอล แต
อยางไรก็ตาม พระเจาก็ทรงสัญญาแกคริสเตียนทุกคนในพระธรรมตอนอื่น ๆ วา คริสเตียนหรือ
คริสตจักรของพระองค จะไมตองเขาสูยุคแสนเข็ญ 7 ปนี้ แตจะทรงรับเราขึ้นไปพบกับพระองคบน
ทองฟา คริสเตียนที่ลวงลับไปแลวจะฟน คืนชีพ สวนคริสเตียนที่เปนอยูจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหมี
รางที่ประกอบดวยสงาราศีเหมือนพระเยซูคริสต
แลวเราจะพบกับพระองคซึ่งเสด็จมารอเราอยูบ น
อากาศ การเสด็จมาครั้งนี้แหละที่คริสเตียนทุกคนตองรอคอยดวยความระมัดระวัง เพราะพระองคจะ
เสด็จมาในโมงใดยามใดไมมีใครทราบ ผูที่ไมตื่นตัวรอคอย ในขณะนั้นจะไดรับความอับอายขายหนา
มากที่สุด และผูที่ยังไมไดกลับใจบังเกิดใหม ก็ตองเขาสูยุคแสนเข็ญไดรับความทุกขทรมานอยางที่ไม
เคยมีมากอน
ขอสามกลาวถึงคนมีสติปญญาจะรุงโรจนดังดารา เขาจะโชติชวงดังดวงดาวเปนนิจนิรนั ดร
ใครเปนผูมีสติปญญาและจะรุงโรจน ในขอเดียวกันใหคาํ ตอบวา คือ “ผูที่ชักนําคนมากหลายใหกลับ
มาถึงความชอบธรรม” นี่เปนคําสัญญาที่พระเจาทรงประทานใหแกทุกคนที่ยนิ ดีเปนพยานเพื่อพระเยซู
คริสต และชักนําใหคนอืน่ มารับเชื่อพระองคจะโดยวิธีใดก็ตาม โปรดสังเกตดวยวา ขอนี้มิไดกลาวอยาง
เฉพาะเจาะจงวา “ผูที่เทศนาหรือผูที่เปนพยาน หรือผูที่แจกใบปลิว” จะรุงโรจนดังดารา แตบอกวา “ผูที่
ชักนําคนมากหลายใหกลับมาถึงความชอบธรรม” ทานอาจจะเทศนาไมเปน พูดไมเกง ไมมีเวลาออกไป
แจกใบปลิวเปนพยาน แตทา นสามารถชักนําคนอื่นมาเชือ่ พระเยซูคริสตโดยทางออม เชนอธิษฐานเผื่อ
ชักชวนเขาไปฟงเทศน ถวายทรัพยใหแกคริสตจักรสําหรับงานประกาศพระกิตติคณ
ุ ใหความสะดวก
และอุดหนุนผูร ับใชงานของพระเจา เปนตน วิธีที่ดีเลิศประการหนึ่งคือ การเปนพยานโดย
ชีวิตประจําวันของทาน ทานคิดวาคนอืน่ อาจเห็นพระเยซูคริสตจากชีวติ ของทานไหม? ความประพฤติ
ของทานเปนทีช่ ักจูงใจผูไมเชื่อใหรูสึกเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสตที่ทานกําลังกราบไหวนมัสการ
อยูหรือไม
วันแหงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว เราไมมีเวลามากนักสําหรับ
ทํางานใหแกพระองค ทําไมไมรีบฉวยเวลาขณะที่ทานยังมีโอกาสอยูรับใชพระองค ทานที่มีสติปญญา มี
กําลังกาย กําลังทรัพย พรสวรรคพิเศษตาง ๆ จงถวายใหแกพระเจาตามกําลังและความสามารถของทาน
พระองคสามารถใชทุกคนตามตําแหนงและหนาที่ทเี่ ขามีอยูขณะนี้ อยาปลอยใหโอกาสอันดีนี้ผานพน
ไป ทานจะตองเสียใจมากในวันขางหนา
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เมื่อพระเจาทรงสําแดงนิมิตที่พระองคตองการใหดาเนียลทราบจนหมดแลวพระองคทรงสั่งให
เก็บนิมิตนัน้ ไวเปนความลับ อยาแพรงพรายใหผใู ดทราบจนกวาจะถึงวาระสุดทายกอนวันเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริสต ในขอนีไ้ ดใหหมายสําคัญสองอยางที่ทําใหเราทราบวา ยุคใดคือยุคแหงวาระสุดทาย
หรือยุคใกลวนั เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต คําแปลในภาษาไทยเกี่ยวกับหมายสําคัญสอง
อยางนี้รูสึกคลุมเครือมาก ในภาษาไทยบอกวา “ดาเนียลเอย จงมวนหนังสือและประทับตราเก็บไวจนถึง
วาระสุดทายดวยวาหลายคนจะไมคงเสนคงวา และความทุกขจะทวีขึ้น” (ขอ 4) แตคําแปลใน
ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ฉบับมาตรฐานหลายฉบับใหคําแปลดังนี้ “ดาเนียลเอย จงมวนหนังสือและ
ประทับตราเก็บไวจนถึงวาระสุดทาย (เมื่อนั้น) การสัญจรจะคับคั่ง ความรูจะเพิ่มขึ้น” จากคําแปลนี้ทํา
ใหเราทราบหมายสําคัญสองประการอยางเดนชัดในวาระสุดทายคือ
หนึ่ง ในวาระสุดทาย การสัญจรหรือการคมนาคมจะสะดวกรวดเร็วหากคนในสมัยของดาเนียล
สามารถฟนคืนชีพขึ้นมาขณะนี้ พวกเขาจะตองตกตะลึงพรึงเพลิดที่เห็นเครื่องบิน รถยนต และเรือใน
ปจจุบัน เพราะพวกเขานึกไมถึงวามนุษยอาจเดินทางไดเร็วเชนนี้ เพียงเมื่อ 200 ปกอนนี้เอง ไอแซกนิว
ตัน นักวิทยาศาสตรผูใหญยิ่งของโลกคนหนึ่ง ซึ่งไดพบกฎแหงความโนมถวงของโลก ไดอานคํา
พยากรณของดาเนียลตอนนี้ แลวเขาก็กลาววา “ในอนาคตขางหนา มนุษยจะสามารถเดินทางได 80
กิโลเมตรตอชั่วโมง” ถาเปนในสมัยปจจุบัน การเดินทางดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอชั่วโมงเปนสิ่ง
ธรรมดาเหลือเกิน แตสําหรับคนในสมัย 200 ปกอน ความเร็วขนาดนี้เปนสิ่งที่ไมนาเชื่อ จนแมกระทั่ง
วอรแตร นักประพันธที่ไมเชือ่ พระคัมภีร ซึง่ มีชีวิตอยูใ นสมัยนั้นไดเขียนบทความเยยหยันนิวตันวา “เจา
นิวตันผูปราดเปรื่อง คิดกฎแหงการโนมถวงของโลก บัดนี้ทําตัวเปนเด็กศึกษาหนังสือที่ชื่อพระคัมภีร”
แลวกลาววา “เมื่อความรูของมนุษยเพิ่มขึน้ แลว มนุษยจะสามารถเดินทางดวยความเร็ว 80 ก.ม. ตอ
ชั่วโมง ขําเหลือเกินยังไมมีผูใดอาจเดินทางดวยความเร็วแมเพียง 50 ก.ม. ตอชั่วโมง และมีชีวิตอยูไ ด”
สอง ในวาระสุดทาย ความรูของมนุษยจะเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาดูประวัติศาสตรของโลก ซึ่งมี
อายุลวงเลยมาประมาณ 6000 ปแลว ความรูของมนุษยไดกาวหนาเพิ่มพูนอยางรวดเร็วที่สุดก็เมื่อ 100 ป
หลังมานี่เอง สิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ มากมายไดถูกคนพบและประดิษฐขึ้น และกลายเปนสิ่งธรรมดาสําหรับ
มนุษยปจ จุบัน เชน โทรศัพท โทรเลข รถยนต รถไฟ เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกระจายเสียงหีบเสียง
เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน เครื่องบิน ดาวเทียม จรวด และอีกมากมายนับไมถวน ซึ่งเกิดจากผล
การคนควาของนักวิทยาศาสตร ยังมียุคใดอีกที่ “การสัญจรจะคับคั่ง และความรูจ ะเพิ่มพูน” เทายุค
ปจจุบัน ดาเนียลกลาววา นัน่ แหละคือยุคแหงวาระสุดทาย ทานจะทําประการใดกับยุคสุดทายนี้ คําตอบ
อยูในขอที่ 3 แลว คือ “ฝายคนมีสติสัมปชัญญะจะรุงโรจนดังดารา ผูที่ชักนําคนมากหลายใหกลับมาถึง
ความชอบธรรมจะโชติชวงดังดวงดาวเปนนิตยนิรันดร” ทานไดกระทําสิ่งใดเพื่อพระเยซูคริสตบาง?
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(5-12) ไดย้ําอีกครั้งหนึ่งถึงวาระสุดทาย “หลายคนจะชําระกายและทําตนใหขาวหมดจดและถูก
ถลุงไลขี้แรออก แตคนชัว่ จะคงทําชั่วเรื่อยไป ไมมีคนชั่วคนใดเขาใจได แตคนมีสติสัมปชัญญะจะเขาใจ
ได” ทานจัดอยูในชนพวกมีสติสัปปชัญญะหรือไม มีสองประการที่ทานจะตองกระทําในยุคแหงวาระ
สุดทายนี้ คือ หนึ่ง “ชําระกายและทําตนใหขาวหมดจด” (ขอ 10) เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเสด็จ
กลับมาของพระเยซูคริสต จง “ถลุงไลขี้แรออก” สารภาพความผิดทุกอยางที่ทานมีตอพระองค สอง
ทานที่ไมตองการละอายใจเมื่อพบพระเยซูคริสต
จงชวยเหลือดวงวิญญาณที่หลงหายใหกลับมาหา
พระองคตามกําลังและความสามารถที่พระเจาประทานใหทาน ทานพรอมแลวทีจ่ ะพบพระเยซูคริสต
หรือ.
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