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บทนํา 
พระธรรมดาเนียลนับวาเปนหนังสือท่ีเขาใจยากเลมหนึ่งในบรรดาหนังสือพยากรณท้ังหลาย 

เปนเหตุท่ีทําใหคริสเตียนมากมายเพกิเฉยละเลยตอการอานพระธรรมเลมนี้ และทําใหขาดพระพรอัน
มหาศาล ซ่ึงพระเจาทรงต้ังพระทัยประทานแกทุกคนท่ีไดอานและศึกษา ดวยคํานึงถึงพระพรและผลที่
นับคามิไดจากพระธรรมดาเนียลนี้ ผูเรียบเรียงจึงพยายามที่สุด จัดทําใหบทเรียนนี้งายแกการเขาใจ และ
เกี่ยวของอยางใกลชิดกับชีวติประจําวนัของผูศึกษาทุกทาน 

สําหรับครูผูใชคูมือเลมนี้ ขอแนะนําวา จงอธิษฐานทูลขอพระเจาเปดจติใจของทาน เพื่อทานจะ
สามารถเขาใจน้ําพระทัยของพระองคอยางแทจริง มิใชเพราะการชวยเหลือจากหนังสือคูมือเทานั้น แต
โดยการทรงนาํของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อทานเองและนักศึกษาจะไดรับพระพรอยางเปยมลน
ดวยกัน โปรดศึกษาผังเปรียบเทียบและภาพตัวอยางตาง ๆ ในคูมือเลมนี้ และนําไปใชใหเปนประโยชน
ประกอบการสอนดวยจะชวยใหนกัศึกษาเขาใจไดดียิ่งข้ึน 

ขอพระเจาทรงอวยพระพรทานท่ีกระหายตอพระวจนะของพระองค และรับใชพระองคดวยใจ
ยินดแีละสัตยซ่ือ  
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บทเรียนที่ 1 ดาเนียล ผูที่พระเจาทรงโปรดปรานย่ิงนกั 0

ดาเนียล บทท่ี 1: 1-7, 10:10, 11, 18, 19 

คํานํา 

เปนท่ีรูจักกันวา ดาเนยีลเปนศาสดาพยากรณแหง ยุคของคนตางชาติ” ทานไดเขียนคําพยากรณ
บรรยายใหเราเกิดมีภาพพจนในสมัยจากยุคของทาน จนถึงวาระท่ีอาณาจกัรของพระเจาจะไดรับ
สถาปนา 

ขอนักศึกษาทุกคนโปรดอานพระธรรมดาเนียลตลอดท้ัง 12 บท กอนท่ีจะศึกษาบทเรียนนี ้
บทเรียนของเราจากพระธรรมดาเนียลนี้คงจะทําใหผูเรียนไดรับความหนุนใจไมใชจากคํา

พยากรณท่ีปรากฏในพระธรรมดาเนียลเทานั้น แตคงจะเตือนใหทุกคนตระหนักอยูเสมอวา ในเวลาไม
ชานานคริสเตียนทุกคนจะตองไดเขาเฝาตอพระพักตรขององคพระเยซูคริสต เม่ือวาระน้ันมาถึง ทานจะ
เปนคนหนึ่งในจํานวนนัน้ท่ีพระองคตรัสวา “เจาเปนบาวท่ีดีและสัตยซ่ือไหม?” หรือทานจะเปนคน
หนึ่งท่ีพระเจา ตรัสเรียนเหมือนดังท่ีไดทรงเรียกดาเนยีลวา “เจาเปนผูท่ีเราโปรดปรานยิ่งนกัไหม?” 
ความจริงแลวการท่ีเราไดรับความรอดนั้นก็นับไดวาเปน “ใบเบิกทาง” เขาสูสวรรคไดแลว แตถาหากวา
เราจะไดเปน “ผูท่ีพระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก” นั้น ก็เปนส่ิงประเสริฐ ใหเราศึกษาชีวติของศาสดา
พยากรณดาเนยีล และพิจารณาดูวา ทานไดดําเนินชีวติอยางไรจึงไดเปนผูท่ีพระเจาทรงโปรดปรานยิ่ง
นักและรับเอาบทเรียนท่ีเราไดรับจากการศกึษาชีวติของดาเนียลมาเปนหลักปฏิบัติในชีวิตคริสเตียนของ
เรา 

อาทิตยหนาเราจะต้ังตนเรียนชีวประวัติของดาเนียล ในวันนีใ้หเราพิจารณาถึงบุคลิกลักษณะ
ของดาเนียล ท่ีแสดงวา พระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก 

ในชีวิตของดาเนียล เราจะสรุปบุคลิกลักษณะของทาน ดงัตอไปนี ้
1. ความรอดพนบาป ถึงแมวาดาเนยีลจะเปนเด็กหนุม มีอายุประมาณ 16 ป เขาไดรับความรอด

ในพระเจาแลว เขาต้ังใจท่ีจะเดนิตามพระเจา และไมประพฤติตามฝายโลก เขาจึงเปนผูท่ีพระเจาทรง
โปรดปรานยิ่งนัก การรอดพนบาปนั้นมิใชแลกดวยการทาํบุญทําทานหรือทําความดีประการตาง ๆ แต
เรารับความรอดพนบาปโดยความเช่ือในองคพระเยซูคริสต ซ่ึงไดวายพระชนมเพื่อไถโทษบาปของมวล
มนุษย พระเยซูคริสตทรงชําระคาทุกอยางสําหรับความรอดพนบาปแลว และพระองคทรงเสนอความ
รอดพนบาปเพื่อแลกเปล่ียนกับความเช่ือของเรา พระเจาประทานทุกอยางใหเราเปลา ๆ แตกระน้ัน
มนุษยก็ยังพยายามชวยตนเองดวยความสามารถจากสมองอันกระจดิหริดเพื่อจะรอดพนจากความบาป 
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หรือแมจะรอดแลวก็พยายามพ่ึงกําลังของตนเอง เพื่อรักษาความรอดพนบาปไว ผูท่ีกระทําเชนนัน้นับวา
เปนผูท่ีเหยียดหยามขอพระสัญญาของพระเจา 

2. ขอตกลง ดาเนียลไดทําขอตกลงสัญญาถวายชีวติของทานแกพระเจาซ่ึงเปนท่ีพอพระทัยของ
พระเจายิ่งนัก ถาเราอยากเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา เราก็ตองทําขอสัญญากับพระเจาวา เม่ือเราไดรับ
การชวยใหรอดพนบาปแลว เราจะถวายรางกาย ชีวิตจติใจแกพระเจา และเราจะไมทําตามแบบอยาง
ชาวโลก แตจะทําทุกอยางเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา เราก็ตองทําขอสัญญากับพระเจาวา เม่ือเรา
ไดรับการชวยใหรอดพนบาปแลว เราจะถวายรางกาย ชีวิตจิตใจแกพระเจาและเราจะไมทําตาม
แบบอยางชาวโลก แตจะทําทุกอยางเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา (โรม 12: 1, 2) ไมเพียงแตรางกาย
และชีวิตจิตใจเทานั้น แตเราจะถวายทุกอยางทุกยางกาวท่ีเราเดินแกพระองค ถาทานเปนกสิกร จงมอบ
ท้ังท่ีนาของทานใหพระองคเปนผูทรงนํา ทูลถามพระองควา ตรงไหนควรจะปลูกขาว ตรงไหนควรจะ
ลงปออยาคิดวาพระเจาจะไมใสพระทัยในส่ิงเล็กนอยเหลานี้ จงใหพระองคทรงเปนผูนําทุกอยาง 

บางคนคิดวา เขาควรจะทําทุกอยางตามความสามารถของเขาเอง เม่ือเขาทําไมไดแลวจึงขอให
พระเจาชวย แตนี่ไมถูกตองเลย อยาวางแผนการสําหรับตัวเอง แตยอมใหพระเจาทรงเปนผูนําแผนการ
นั้น 

3. การแยกตัวออกมาเพื่อพระเจา ดาเนียลไดแยกตัวออกจากคนช่ัวอยางส้ินเชิง และยืนหยัดอยู
ฝายพระเจา (ดู ดาเนียล 1:8) คริสเตียนสวนมากยังไมยอมแยกตัวออกจากโลกียสุขของโลกนี้อยาง
ส้ินเชิง ยังคงหมกมุนเกลือกกล้ัวอยูกับส่ิงอันไมสะอาดดวยใจยินดี ถูกละเราเปนมนุษยโลก เราตองอยู
รวมผืนแผนดนิเดียวกับความบาปตาง ๆ ในโลกน้ี การแยกตัวออกจากส่ิงเหลานั้นมิไดหมายความวาเรา
ตองอพยพไปอยูนอกโลก แตหมายความวา อยาเขาไปมีสวนรวมในความบาปเหลานั้น (ดู 2 โครินธ 
6:14-18)  

4. ติดสนิทกับพระเจา ดาเนียลพ่ึงพาอาศัยพระเจาในกจิทุกอยาง หลายคนยังไมเขาใจวาพระเจา
ทรงมีพระประสงคใหเราพึง่ในพระองคและวางใจพระองคในทุกส่ิง (ใหครูอานยอหนบทท่ี 15 ท้ังบท) 
ยอหนบทท่ี 15 ไดบอกความจริงแกเราวา เราไมมีทางที่จะทํากจิการของพระองคสําเร็จ ถาเราไมติด
สนิทกับพระองค กิ่งองุนจะตองติดกับตนจึงจะเกิดผลฉันใด คริสเตียนก็ตองติดสนทิอยูกับพระเจา  จึง
จะสามารถประกอบราชกิจของพระองคไดอยางมีประสิทธิภาพฉันนั้น ตอนหนึ่งในชีวิตของดาเนียล 
ทานไดอาสาทํานายพระสุบินของกษัตริยนะบูคัศเนซัส ท้ัง ๆ ท่ีไมทราบวากษัตริยทรงสุบินวากระไร 
แตทานเช่ือพึ่งพระเจาทูลขอสติปญญาจากพระองค พระองคก็ทรงเปดเผยขอลับลึกทุกอยางใหดาเนียล
ทราบ (ดาเนยีล 2:18) 
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5. มีใจขอบพระคุณทุกเวลา ดาเนยีลชอบพระคุณสรรเสริญพระเจาท่ีทรงตอบคําอธิษฐาน (ดู
ดาเนียล 2: 19-22) แตคริสเตียนสมัยนี้มักจะ “มือแข็ง” ขาดการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจา บางคนก็
แกตวัวาไมรูจขัอบพระคุณเร่ืองอะไร คิดดูซิวา ใครประทานความรอดใหแกมนุษย ใครประทานแดดนํ้า 
ลม ฝน ใหเราเปลา ๆ ตามฤดูกาลส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดในการมีชีวิตของมนุษยคือลมหายใจ เราไมตองจายคา
อะไรเลยแมแตสตางคแดงเดียว เรายังจะพูดวาไมรูจะขอบพระคุณพระเจาดวยเร่ืองอะไรไดหรือ? 

6. ถอมตัวเสมอ ดาเนียลเปนผูท่ีถอมตัวเสมอ เม่ือทานไดรับนิมิตจากพระเจาเกี่ยวกับพระสุบิน
ของกษัตริยนะบูคัศเนซัสแลว ทานไดเขาเฝากษัตริยเพื่อถวายคําทํานาย ทานอาจจะทูลเชนนี้ก็ไดวา ทาน
ไดทราบพระสุบินของกษัตริยโดยสติปญญาของทานเอง แตดาเนียลไมกระทําเชนนั้น ทานไดถวาย
เกียรตยิศและความสรรเสริญท่ีจะพึ่งมีนัน้แกพระเจาหมด เม่ือกษัตริยทรงใครจะแตงต้ังใหทานเปนใหญ 
ดาเนียลทูลวา ทานยังมีสหายอีกสายคนซ่ึงมีสวนรวมในการทูลขอตอพระเจาดวย จะเหน็ไดวา นอกจาก
ทานจะเปนคนถอมตัวแลว ยังเปนผูท่ีไมทอดท้ิงเพื่อนและไมเอาเปรียบมิตรสหายอีกดวย 

7. สัตยซ่ือและจงรักภักดี ดาเนียลเปนคนสัตยซ่ือไมเฉพาะตอพระเจาเทานั้น แตรวมท้ังเพื่อน
รวมชาติของทานดวย ในดาเนียลบทท่ี 4 กษัตริยนะบูคัศเนซัสทรงเรียกดาเนียลใหเปนผูแกฝนอีกคร้ัง
หนึ่ง แมจะทราบวาคําทํานายนัน้จะไมเปนท่ีสบอารมณของกษัตริย แตดวยควาสัตยซ่ือตอพระเจา 
ดาเนียลไดกลาวคําทํานายนัน้ โดยไมบิดเบือนแกไขส่ิงท่ีพระเจาตรัสแกทาน แมแตคําเดียว 

8. ไมหวาดหวั่น ดาเนียลกลาหาญท่ีจะประกาศพระวจนะของพระเจาเราควรถือเปนแบบอยาง
เอาไว ไมหวั่นเกรงในการประกาศเร่ืองความรักของพระเจา แมมนุษยท้ังหลายจะเยาะเยยดูหม่ินก็ตาม ดู
ตัวอยางของดาเนียล เม่ือกษัตริยเบละซาซัส เรียกตัวทานใหไปแปลตัวอักษรท่ีปรากฏบนผนังทองพระ
โรงในงานเล้ียงท่ีกษัตริยทรงจัดข้ึน ดาเนยีลทราบวาความหมายของตัวอักษรนั้นเปนคํากําหนดชีวติของ
กษัตริยโดยตลอด แตดาเนยีลก็กลาวคําทํานายตามความจริง และถือโอกาสถวายคําตักเตือนโดยไม
หวาดหวั่น (ดาเนียล 5: 22, 23) 

9. เปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน อาจารยเปาโลกลาววา “เหตุฉะนั้นดกูอนพีน่องท้ังหลายโดยเห็นแก
ความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานท้ังหลายใหถวายตัวแกพระองคเปนเคร่ืองบูชาอันมี
ชีวิตอยู อันบริสุทธ์ิ และเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา” ดาเนียลไดปฏิบัตหินาท่ีของทานท่ีไดรับมอบหมาย
ดวยดีจนไดรับความไววางใจและเปนท่ีชอบใจยิ่งนักของกษัตริยสําหรับเราในสมัยนี ้ ลองพิจารณา
ตัวเองดวูา เราไดทําตัวใหเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจาและผูอ่ืนหรือเปลา ในท่ีทํางานของเรา เราได
ปฏิบัติตัวใหเปนท่ีรักใครของเพ่ือนรวมงามไหม? สุภาษิต 16:7 กลาวคือ “เม่ือทางของคนใดเปนท่ีชอบ
พระทัยของพระเยโฮวาห แมศัตรูของคนน้ัน พระองคจะทรงกระทําใหอยูดวยกันไดดวยความสงบสุข”  
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10. เชื่อและไววางใจในพระเจา ในบทที่ 6 กษัตริยไดออกพระราชกฤษฏีกาหามทูลขอตอพระ
ใด ๆ นอกจากกษัตริยองคเดียว มิฉะนั้นจะถูกโยนลงในถํ้าสิงโต ดาเนียลไดรับทราบกฎหมายขอนัน้แต
เขาก็ยังคงเขาไปในเร่ือนของเขาซ่ึงมีหนาตางบนหองช้ันบนดานกรุงเยรูซาเล็มเปดไว เขาไดคุกเขาลง
อธิษฐานและขอบพระคุณเจาของเขาวันละสามเวลาตามเคย” ทานเช่ือและวางใจในพระเจาเสมอวา 
พระองคเปนผูกําอนาคตท้ังส้ินไวในพระหตัถอันกอปรดวยพระกรุณาธิคุณ แมบางคร้ังพระองคอาจให
เราไดรับภยัทางรางกาย แตดานจิตวิญญาณนั้นพระองคทรงปกปองรักษาไวเสมอ 

11. เขาเฝาพระเจาเสมอไมขาด เราไดเรียนรูแลววา ดาเนียลเขาเฝาพระเจาวันละสามเวลา ถา
เปรียบเทียบกบัคริสเตียนสวนมากในสมัยนี้แลว ก็เปนส่ิงท่ีนาละอายใจเปนท่ีสุด บางคนอธิษฐานอาน
พระคัมภีร สัปดาหละคร้ังเดยีวในการประชุมนมัสการวนัอาทิตยเทานัน้ ไมตองสงสัยเลยวา วิญญาณจิต
ของเขาจะตองแหงผากเหมือนทะเลทราย เทานั้นยงัไมพอ เขายังติเตยีนพระเจาวา ขาดความยุติธรรม
บางละ ทอดท้ิงบางละ โดยไมสําเหนียกแมแตนอยวา เขาเองขาดการติดตอกับพระเจาอยางไมนาใหอภัย 

12. ไมยอทอตอการทูลขอ ดาเนียลเคยคุกเขาทูลขอตอพระเจาดวยน้ําตาติดตอกันถึง 3 อาทิตย 
จนพระเจาไดสงทูตของพระองคลงมาประเลาประโลมทาน แตคริสเตียนยุคอวกาศนี้มักใจรอนไมวาจะ
ทําอะไรก็ปรารถนาจะใหสําเร็จรวดเร็วดุจจรวด แมแตการทูลขอตอพระเจาไมเคยตอบคําอธิษฐานของ
ผูใดสายเกนิไป 

 
ดาเนียลเปนท่ีทรงโปรดปรานย่ิงนักของพระเจาเพราะ 

1. ความรอดพนบาป 7. สัตยซ่ือและจงรักภกัด ี
2. ขอตกลง 8. ไมหวาดหวัน่ 
3. การแยกตัวออกมาเพ่ือพระเจา 9. เปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน  
4. ติดสนิทกับพระเจา 10. เช่ือและไววางใจในพระเจา 
5. มีใจขอบพระคุณทุกเวลา 11. เขาเฝาพระเจาเสมอไมขาด 
6. ถอมตัวเสมอ 12. ไมยอทอตอการทูลขอ 
 
ท้ังหมดนี้เปนเพียงบุคลิกลักษณะบางประการอยางยอ ๆ ของดาเนียล จงศึกษาไตรตรองชีวิต

ของทาน และนํามาเปรียบเทียบกับชีวติของเราเองวา เราไดปฏิบัติตนเชนใดเราไดทําตนเปนท่ีชอบ
พระทัยยิ่งนักของพระเจาหรือไม  
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บทเรียนที่ 2 ออกมาจากทามกลางคนเหลาน้ัน 1

ดาเนียล บทท่ี 1 

(1-5) ขอความทุกบททุกตอนในพระคริสตธรรมคัมภีรเขียนข้ึนมาจาการดลใจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ จึงเปนท่ีม่ันใจไดวาบทความทุกตอนเปนความจริงคําพยากรณท่ีบันทึกไวลวงหนาก็จะปรากฏ
ข้ึนจริงตามนัน้อยางไมผิดพลาด เหตุการณท่ีปรากฏในขอ 1-5 ก็เปนขอพิสูจนอีกขอหนึ่งวาพระคําของ
พระเจาเปนความจริง พระองคไดตรัสเตือนกษัตริยอิสราเอลถึงเหตุการณนี้ลวงหนาถึงรอยปในตอนนั้น
กษัตริยฮีศคียาทรงประชวรโอรสของกษัตริยบาบิโลนไดสงราชสาสน และเคร่ืองบรรณาการมาถวาย 
กษัตริยฮิศคียาใครจะอวดความม่ังค่ังและสงาราศีของพระงอค ก็นําโอรสของกษัตริยบาบิโลนเขาไปชม
ราชสมบัติอันมีคา ซ่ึงเก็บไวในพระวิหารของพระเจา ตลอดจนสรรพส่ิงท้ังปวงในทองพระคลังและท่ัว
แผนดิน ดวยเหตุนี้เองพระเจาจึงตรัสผานทางทานศาสดาพยากรณอิสยาหเตือนชาวอิสราเอลวา 
“ภายหลังสรรพส่ิงซ่ึงอยูในวงัของทานซ่ึงปูยาตายายของทานไดสะสมไวจนถึงทุกวนันี้ จะตองถูกกวาด
ไปยังกรุงบาบิโลนไมเหลือสักส่ิงเลย โอรสท้ังหลายของทานจะถูกกวาดเอาไป และเขาจะเปนพวกขันที
ในวังของกษัตริยบาบิโลน” (อิสยาห 39:9-7) พอลวงไป 100 ป คําพยากรณนั้นก็ยังเกิดข้ึนเปนจริง 
กษัตริยเนบูคัศเนซัรแหงบาบิโลนเขาตีกรุงเยรูซาเล็ม และกวาดเอาสมบัติในพระคลังและราชภาชนะใช
สอยในพระวหิารของพระเจาพรอมท้ังพวกโอรสเช้ือพระวงศของกษตัริย ซ่ึงในจาํพวกนั้นก็มีดาเนียล
และสหาย 3 คน คือฮานันยาห มิชาเอล และอาซาริยาหรวมอยูดวย คนเหลานี้ตองรับโทษบาปซ่ึงกษัตริย
อิศคียาพระราชบรรพบุรุษไดลวงละเมิดเอาไว แตอยางไรก็ตาม พระเจาทรงกอรปไปดวยพระมหา
กรุณาธิคุณ พระองคไดทรงเตรียมทางไวสําหรับคนเหลานั้นเพื่อหลุดพนจากการเปนทาส ในปจจุบัน 
เราทุกคนเกดิมาเปนคนบาป เพราะสืบเช้ือสายความบาปด้ังเดิมจากอาดัม “ดวยวาคาจางของความบาป
คือความตาย” แตพระเจาก็ไดทรงจดัแจงทางใหเราหลุดพนจากการตายในความบาปช่ัวนิรันดรไวแลว
โดยทรงพระเยซูคริสต 

ดาเนียลและสหายอีกสามคนถูกนําตัวเขาไปอยูในวังของกษัตริยเนบูคัศเนซัรไดรับการเล้ียงดู
อยางดีท่ีสุด และไดเรียนรูวิทยาการตาง ๆ ดวยในภายภาคหนาจะไดรับราชการในวังหลวง กษัตริย
เนบูคัศเนซัรไดทรงเปล่ียนช่ือเขาเหลานี้เสียใหม ตามภาษาของชาวบาบิโลน อันเปนพวกที่ไมรูจกัพระ
เจาโดยหวังพระทัยวา เม่ือไดเปล่ียนช่ือแลว พวกคนหนุมชาวอิสราเอลเหลานี้คงจะคลายความเช่ือม่ันใน
พระเจาท่ีเท่ียงแทลงบางเปนแน”  

(6-7) ลองมาพิจารณาดวูา ช่ือของเขาเหลานัน้มีความสําคัญอยางไร 
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“ดาเนียล” มีความหมายวา “พระเจาทรงพพิากษา” สวนช่ือท่ีดาเนียลไดรับใหมคือ “เบลเทชัส
ซาร” นั้นมีความหมายวา “เทพเจาเบละทรงพอพระทัย” ความหมายของช่ือกเ็ปนการคัดคานอยาง
โจงแจงแลว “เจาจะนมัสการพระเจาองคเดิมของเจาทําไมกันพระองคใครแตจะพิพากษามนษุย แตเทพ
เจาเบละของเราซิ พระองคจะสําแดงความพอพระทัยตอเจา” ในสมัยนี้ก็เชนกนัมนุษยมักจะตําหนิวา 
พระเจาคอยแตจะ “ช้ีนิ้ว” วา อันนัน้ผิด อันโนนบาป แตไมตระหนักถึงความรักอันประเสริฐท่ีไดทรง
จัดแจงทางรอดพนบาปไวใหแกมนุษยทุกคนเปลา ๆ โดยไมคิดคา 

“ฮานันยาห” แปลวา” ผูท่ีพระเจาทรงโปรดปรานยิ่งนัก” แตช่ือของฮานันยาหถูกเปล่ียนเสีย
ใหมวา “ชัดรัค” ซ่ึงมีความหมายวา “สุริยเทพสองนําทาง” ถาจะตีความหมายก็คงพดูไดในทํานองท่ีวา 
ไมใชมีแตพระเจาองคเดยีวเทานั้นท่ีจะเปนพระผูทรงนํา ยังมีเพทเจาแหงดวงอาทิตยอีกองคหนึง่ท่ีจะ
คอยช้ีทางให คนในสมัยนีก้็มักจะคิดไปเสียวา ถาเรามีการศึกษาสูง ปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจรรยา
แลว พระเจาจะตองพอใจเปนแนแท แมแตในวงการคริสเตียนนี่เองบางคนมุงแตจะเนนเร่ืองการ
ปรับปรุงชีวิตและพัฒนาจิตใจเดิมใหดีข้ึน เพื่อจะนํามาซ่ึงสันติสุขในสังคมปจจุบัน แตหาทราบไมวา 
มนุษยจะเปนท่ีทรงโปรดของพระเจาได โดยการดําเนนิตามพระทัยของพระองคเทานั้น 

“มิชาเอล” แปลวา “เปนเหมือนพระเจา” แตก็ถูกเปล่ียนเปน “เมชาค” มีความหมายวา “เปน
เหมือนเทพธิดาแหงดาวพระศุกร” ซ่ึงพวกเขาเช่ือวาเปนเทพธิดาแหงความรักหรือ “กามเทพ” 

“อาซาริยาห” แปลวา “พระเจาทรงเปนผูอุปถัมภขาพเจา” แตก็ถูกเรียกเสียใหมวา “อาเบดเน
โก” ซ่ึงมีความหมายวา “ขาบริพารของนีโร” คือแทนท่ีจะรองขอความชวยเหลือจากพระเจา มนษุยอาจ
แสวงหาความชวยเหลือไดจากมนุษยดวยกนั แตอยางไรก็ดี แมกษัตริยเนบูคัดเนซัรไดทรงเปล่ียนช่ือ
ของหนุมชาติอิสราเอลเหลานี้แลวก็ตาม ก็หาสามารถเปล่ียนจิตใจของเขาใหคลายความจงรักภักดีตอ
พระเจาไม ดังนั้นพอจะพูดไดวา ถึงคนเราจะเปล่ียนช่ือเปล่ียนเสียงไปเปนอยางอ่ืน ก็มิไดหมายความวา
นิสัยหรือจิตใจจะถูกเปล่ียนตามไปดวย แมทานจะเปนคริสเตียนนิกายใด ๆ ก็ตาม ส่ิงเหลานี้มิไดเปล่ียน
จิตใจของทาน พระเยซูเทานัน้ท่ีสามารถเปล่ียนจิตใจของทานได 

(8-16) ดาเนียลและชายหนุมชาติอิสราเอลอีกหลายคน ซ่ึงถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนน้ันนับวา
โชคดี เพราะแทนท่ีจะถูกกวาดตอนไปทํางานเยีย่งทาสหรือจําขังเอาไว ชาวบาบิโลนกลับนําไปเล้ียงด ู
และใหการศึกษาศิลปวิทยา ท่ีพักหลับนอนก็เปนท่ีพักประเภท “ช้ันเยีย่ม” ในราชวงั เคร่ืองนุงหมก็ไม
ตองสงสัยเลยวา ตองดีเลิศตามทําเนียบชาววังสวนอาหารนั้นกจ็ัดแบงเอามาจากเคร่ืองตนของกษัตริย 
ซ่ึงก็เปนอาหาร “ช้ันวิเศษ” ประกอบดวยเหลาองุนชนิดดีท่ีสุด ดูกนัเผิน ๆ ดาเนยีลกบัเพื่อน ๆ นาจะตระ
กรุมตระกรามเร่ิมกอบโกยเอาความสําราญท้ังปวงท่ีชาวบาบิโลนสรรคมาใหเพราะไหน ๆ ก็ตกเปน
เชลยของเขาแลว เม่ือเขาใหความอุปการะเล้ียงดูอยางดีเยี่ยมเชนนั้น ไฉนจะไปขัดศรัทธาใหหมองใจกัน
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เปลา ๆ แตดาเนียลและเพื่อน ๆ อีก 3 คน คือฮานันยาห มิชาเอล และอาซาริยาห หาไดคิดเชนนั้นไม ท้ัง
ส่ีคนได “....ตั้งใจไววา จะไมใหตัวเปนมลทินดวยอาหารเคร่ืองเสวยหรือเหลาองุนเสวยนั้น” ขอให
สังเกตดวยวาดาเนียลยอมรับเคราะหรายท่ีเกิดแกตนโดยการยอมตกเปนเชลยดวยดษุณี เพราะนั่นเปน
พระประสงคและแผนการของพระเจา แมวาทานจะถูกจาํกัดใหอยูรวมกับบรรดาผูท่ีไมเช่ือพระเจาในวัง
หลวงของกษตัริยเนบูคัดเนสซาร ทานก็มีใจกลาท่ีจะขอแยกตัวออกจากส่ิงท่ีคนอ่ืนเห็นวาถูกวาควร 
ทานรักพระเจาและเกรงกลัวพระองคมากกวาความสําราญของโลก การตัดสินใจทีแ่ยกตัวออกมามิให
เปนมลทินนั้นออกมาจากจิตใจของทานแท ๆ จึงนับไดวามีคาและควรแกการยกยองมากกวาการทําไป 
เพราะมีกฎเกณฑหรือมี “หอก” จอคอหอยอยู คิดดูงาย ๆ สมมุติวาทานมีบุตรสักคนหนึ่ง ทานอาจบังคับ
ใหเขาทําอะไร ๆ ตามคําส่ังของทานไดหากบุตรของทานกระทําส่ิงนัน้ ๆ เพราะเขารักทาน ทานจะมี
ความสุขมาก ในทํานองเดยีวกัน คริสเตียนผูเปนบุตรของพระเจาควรทําทุกอยางดวยใจรักท่ีมีตอพระ
บิดามิใชดวยฝนใจ 

ในสมัยนี้ เราตองการคนอยางดาเนยีล ซ่ึงจะยนือยูอยางกลาหาญ ตอหนาผูมีอํานาจ ซ่ึงไมรูจัก
พระเจา และเปนพยานดวยใจองอาจ 

(17-21) ในขอพระธรรมตอนน้ีจะเหน็ไดวา พระเจาไดประทานบําเหน็จใหแกผูท่ีแยกตัวออก
จากโลกนี้เพื่อพระองค แมวาดาเนียลและสหายอีกสามคนไมไดกินอาหารชั้นวิเศษ และเหลาองุนซ่ึง
แบงมาจากเคร่ืองตนของกษตัริยเนบูคัดเนสซาร แตกินอาหารท่ีมีผักและน้ําเปนพืน้ พวกเขากด็ูอวน
ทวนสมบูรณและสงางามกวาคนหนุมท้ังหลาย ท้ังการเลาเรียนศิลปวิทยาตาง ๆ ก็รวดเร็วแตกฉาน และ
จดจาํไดอยางแมนยํา สวนดาเนยีลยังมีความสามารถพิเศษซ่ึงพระเจาประทานให นอกเหนือไปจาก
เพื่อน ๆ คือสามารถทํานายฝนและมีความรูในนิมิตตาง ๆ แนนอน คนท้ังปวงจะตองประหลาดใจ 
เพราะดาเนียลและเพ่ือน ๆ รับประทานอาหารธรรมดาเทานั้น ไมนาจะมีสติปญญาเฉลียวฉลาดเชนนี้เลย 
ท้ังนี้เพราะพวกเขายินดีแยกตัวออกมาอยูฝายพระเจา พระองคจึงทรงประทานสติปญญาและ
ความสามารถพิเศษใหดู ๆ ก็เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได แตสําหรับพระเจาแลว ทุกอยางเปนไปได ขอแตให
เขาทําตามน้ําพระทัยของพระองค เช่ือพึ่งในพระองค แยกตนออกเสียจากราคะตัณหาของโลกน้ี  

สมมุติวา ทานมีภรรยาทานคงไมตองการให ชายคนใดมาแสดงความรักกับภรรยาของทานเปน
แน ทํานองเดยีวกันรางกายและจิตวิญญาณ ของเราเปนของพระเจา อยายอมใหพญามาร “แสดงความ
รัก” กับทานเปนอันขาด เราไมใชเจาของของตัวเราเอง พระเยซูคริสตไดทรงซ้ือเราไวแลวโดยพระ
โลหิตของพระองค รางกายของเราไมใชของสาธารณะแตเปนสมบัติของพระเจา ฉะนั้นจึงควรประพฤติ
ตนใหเหมาะสมตามสายพระเนตรของพระเจาแตงกายใหเรียบรอย กิริยาทาทางตลอดจนคําพูดใหสมกับ
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เปนบุตรของพระเจาวางตัวใหเหมือนกับเราอยูตอพระพกัตรของพระองคตลอดเวลา นี่เปนบทเรียนซ่ึง
เราทุกคนตองจดจําไวในวนันี้ 
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บทเรียนที่ 3 พระเจาทรงเปดเผยอนาคต 2

ดาเนียล บทท่ี 2 

(1-13) พระธรรมดาเนียลบทท่ี 2 นี้พระเจาไดทรงสําแดงใหดาเนียลทราบถึงเหตุการณท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเหตุการณเหลานัน้กก็ําลังจะเปนจริงอยูทุกเวลา มีบางคนโจมตีวา พระธรรมดานี
เอลนี้ ผูเขียน เขียนข้ึนภายหลังท่ีเหตุการณตาง ๆ ตามคําทํานายไดบังเกิดข้ึนแลว ถาเปนอยางนัน้แลวส 
พระธรรมดาเนียลก็เพิ่งเขียนข้ึนเม่ือเร็ว ๆ นี้ เพราะคําพยากรณท่ีบันทึกไวในพระธรรมดาเนียลกําลัง
บังเกิดข้ึนจริง ๆ ในทุกวนันี้ ยิ่งกวายคุใด ๆ ในสมัยโบราณ และยังมีอีกหลายตอนท่ีไดพยากรณ
เหตุการณในอนาคต ซ่ึงยังจะบังเกดิข้ึนมาอีก ดาเนียลไดส้ินชีวิตเม่ือประมาณ 525 ป กอนท่ีพระเยซู
คริสตจะเสด็จมาบังเกิด เปนท่ีเช่ือกันวา พระธรรมดาเนียลเขียนข้ึนในยุคนั้นเอง  

พระเจาไดทรงสําแดงอนาคตเปนนิมิตแกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร แตกษัตริยไมอาจจําสุบินนั้น
ได พระองคจึงมีพระราชโองการเรียกตัวพวกโหร พวกหมอดูพวกเลนกล และชาวเคเซ็ดมาตรัสวา 
“พวกเจาจงบอกความฝนแกเราพรอมดวยคําทํานาย หากคิดวาตนมีสติปญญาดังท่ีโออวดไว” และ
พระองคไดทรงคาดโทษอยางมหันต หากพวกเขาเหลานั้นไมอาจถวายคําทูลสนองพระราชประสงค
ของพระองค พวกโหรและนักเลนกลเหลานั้นรูตัวดีวา เหลือวิสัยมนษุยเดินดนิธรรมดาท่ีจะถวายสุบิน
และคําทํานายนั้นได เพราะประการแรก กษัตริยมิไดบอกพระสุบินของพระองคแกพวกเขา ประการท่ี
สองสุบินของกษัตริยเปนนมิิตจากพระเจาท่ีจะสําแดงแกชาวโลก ผูท่ีถายทอดนิมิตนัน้ออกมาเปดเผยให
ปวงมนุษยท้ังหลายไดรูจะตองเปนผูท่ีรูจักพระองคติดสนิทกับพระองค และเปนผูรับใชของพระองค 
สมัยนี้มนุษยพยายามท่ีจะใชสติปญญาของเขาเองคนควาโครงการของพระเจาสําหรับอนาคต โดยไม
ยอมทูลขอสติปญญาและการทรงนําของพระวิญาญาณบริสุทธ์ิพยายามวางโครงการ ซ่ึงพวกเขาคิดวาจะ
นําสันติภาพมาสูโลกและความสงบสุขมาสูตนโดยการทําดี ทําบุญทําทาน พัฒนาประเทศทางดานวัตถุ
วิทยาการ บางคนก็พยายามแสวงหาทางท่ีจะใหพนจากส่ิงท่ีท่ีเขาเรียกวา “บวงกรรม” โดยการบําเพ็ญ
บุญ ทรมานตนเอง จาริกไปในสถานท่ีตาง ๆ เปนตน แตส่ิงเหลานี้หาไดนํามาซ่ึงทางท่ีจะนําไปสูชีวิตนิ
รันดรท่ีพระเจาทรงจัดสรรไวไม ชีวิตนรัินดรท่ีพระองคทรงจัดเตรียมไวแลวนั้นมิใชสินคาท่ีจะซ้ือหา 
หรือลแกเปล่ียนเอามาอยางถูก ๆ ดวยการพยายามทําคุณงามความดีของมนุษย เพราะในสายพระเนตร
ของพระเจานัน้ ความดีของมนุษยเปนเสมอืน “ผาข้ีร้ิว” ท่ีไรคา และสกปรกรุงร่ิงเทานั้นเอง ทางเดยีวท่ี
จะรับเอาความรอดพนบาปและชีวิตสุขนิรันดรได คือทางพระองคพระเยซูคริสต 
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เม่ือพวกหมอดูและโหรเหลานั้นไมอาจถวายคําทํานายแกกษัตริยได พระองคก็มีพระบัญชาให
ประหารชีวิตโหรท่ัวท้ังกรุงบาบิโลน โดยเหตุท่ีดาเนียลและสหายของทาน รับราชการในหนาท่ีปรึกษา
ของกษัตริย กถู็กรวมเขาไวในหมูโหรชะตาขาดท้ังหลายดวย (14-19) ในขอพระธรรมตอนน้ี เราจะเหน็
ไดอยางชัดเจนทันท่ีวา สติปญญาของมนุษยไมอาจนํามาซ่ึงความสําเร็จเสมอไป ท่ีแตพระเจาเทานัน้ ซ่ึง
เปนบอเกิดแหงสติปญญาและพลังแหงความสําเร็จ ดาเนียลรูเร่ืองเกีย่วกับการถวายคําทํานายฝนของ
กษัตริย ก็ตอเม่ือพวกทหารจะมานําตัวทานไปประหารชีวิต แตทานกไ็มไดหวาดหวัน่ แตเขาเฝากษัตริย
นะบูคัสเนซัร ขอใหทานมีโอกาสทูลถวายพระสุบิน พรอมท้ังความหมายของพระสุบินนั้น แลวกลับมา
เลาเนื้อความท้ังปวงใหสหายของทานฟง ท้ังส่ีคนก็ตั้งตนอธิษฐานพระเจาดวยใจเช่ืออยางม่ันคงวา 
พระองคจะเปเผยนิมิตนั้นอยางแนนอน ในขณะท่ีเขาอธิษฐานของดาเนียลและสหายของทานเหตุการณ
นี้คงจะทําใหคริสเตียนท้ังหลายเกดิความอุนใจและม่ันใจไดวา เรามิไดอยูอยางเปลาเปล่ียวและถูก
ทอดท้ิง แตพระเจาผูทรงพระชนมอยูนั้นทรงตอบคําทูลของผูท่ีรองขอตอพระองคดวยใจออนสุภาพ
และเช่ือม่ัน (ใหครูอานสุดีบทท่ี 374-6) 

20-23 เม่ือพระเจาทรงสําแดงนิมิตนั้นแลว ดาเนียลก็มิไดรีบเขาไปเฝากษัตริยทันที เพือ่จะไดรับ
ความโปรดปรานจากษัตริย แตทานไดใชเวลาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา นี่เปนขอสังเกตและ
เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหดาเนียลเปนท่ีโปรดปรานของพระเจา คือมีใจกตัญูและ
ขอบพระคุณตอพระเจาเสมอ  

มีเร่ืองเลาวา มีนักเทศนผูหนึง่ เปนผูท่ีมีใจขอบพระคุณพระเจาสําหรับทุกส่ิงในคําอธิษฐานเปด
การประชุมทุกคร้ัง ทานจะกลาวคําขอบพระคุณพระเจาเสมอไปในเชาวันอาทิตยวนัหนึ่ง ฝนตกหนัก
และมีพายุกลา ผูท่ีมาประชุมเปยกปอนไปหมดท่ีประชุมก็คอยดูวานกัเทศนผูมใจขอบพระคุณพระเจา
เสมอนั้น จะยังมีใจขอบพระคุณ ทามกลางอากาศอันเลวรายนี้หรือไมนักเทศนผูนั้นเร่ิมอธิษฐานวา 
“พระบิดาเจาขา พวกขาพเจาขอบพระคุณพระองคท่ีอาหารไมเปนอยางวันนี้ทุกวนั” คริสเตียนทุกคนจะ
มีใจขอบพระคุณพระเจาอยางนี้ไดไหม 

24-30 ดาเนยีลเปนผูท่ีถอมตนถวายเกียรติยศแกพระเจาในการทุกอยางและหาโอกาสท่ีจะเปน
พยานเพื่อพระเจาเสมอ ทานอาจไมตองทูลกษัตริยกไ็ดวาทานทราบความฝนไดอยางไร เพียงแตกราบ
ทูลและถวายคําทํานาย ทานก็ยอมจะไดรับคําสรรเสริญวา เปนผูมีปญญาเปนเลิศอยางแนนอน แต
ดาเนียลหาไดทําเชนนั้นไม ทานยกพระเจาข้ึนเปนท่ีหนึง่และถือวาทานเปนเพยีงภาชนะท่ีพระเจาทรงใช
เทานั้น ทานไดเปนพยานใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารรูวา มีพระเจาผูเท่ียงแทเพียงองคเดียวท่ีทรงเนรมิต
สรางทุกส่ิง ทรงหยั่งรูทุก ๆ ส่ิง และทรงเปนผูควบคุมอนาคต คริสเตียนสมัยนีน้ับวนัจะเห็นแกตวัมาก
ข้ึนทุกที โอกาสดีงามท่ีผานเขามาซ่ิงเขาอาจเปนพยานเพื่อพระเยซูคริสตได เขาก็เพกิเฉยเสีย โดยยกขอ
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แกตวัข้ึนมาตาง ๆ นานา เปนตนวา “เฮอ...บอกไปแลวพวกเขาก็ไมเช่ือ แถมจะหัวเราะเยาะดูถูกเอาเสีย
เปลา ๆ” หรือ “....กงการอะไรที่เราจะไปบอกคนหวัแข็งเหลานั้น เรารอดแลว สบายไปแลว”  

มีนักศึกษาคริสเตียนคนหน่ึงในช่ัวโมงวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรกลาวเปรย ๆ ข้ึนวา 
“รางกายของมนุษยและจักรวาลของเราชางนาพิศวงอะไรอยางนี้ธรรมชาติท่ีสรางและควบคุมจักรวาลนี้
นาจะเปนอะไรสักอยางหนึ่งท่ีทรงเดชานุภาพเสียจริง ๆ....” ชางเปนโอกาสอันงามจริง ๆ ท่ีจะเปนพยาน
เร่ืองพระเจาผูทรงเนรมิตสรางสรรพส่ิง แตนักศึกษาคริสเตียนผูนั้นก็เฉยเสียดวยความขลาด ไมกลาเปน
พยานในช้ันเรียนของตน ซ่ึงตอมาภายหลังเขาก็เสียใจอยางบอกไมถูกท่ีไดปลอยโอกาสนั้นใหหลุดมือ
ไป 

(31-46) ความฝนของกษัตริยเนบูคัดเนสซารไดสําแดงความเปนไปต้ังแตสมัยของพระองค
จนกระท่ังท่ีสุดคือเม่ือจะทรงต้ังอาณาจักรของพระองคข้ึน คําทํานายความฝนนั้นไดแสดงใหเราเห็นถึง
มหาอาณาจกัรของโลก 4 อาณาจักรและอาณาจักรของพระคริสต ตามประวัติศาสตรเราเขาใจวาพระ
สุบินนี้สําเร็จอยางไร สวนหวัของรูปปนท่ีเปนทองคําหมายถึงอาณาจักรบาบิโลนของกษัตริยเนบู
คัดเนสซาร หนาอกและแขนเปนเงินหมายถึงอาณาจกัรเมเดสและเปอรเรีย สวนทองและโคนขาท่ีเปน
ทองเหลือง หมายถึงอาราจักรของพวกกรีก ขาท่ีเปนเหล็กหมายถึงอาณาจักรโรม ซ่ึงมีอํานาจแข็งแกรง
และทําสงครามไดชัยชนะเหนือประเทศอ่ืน ๆ ในขอท่ี 41 จะเห็นวา อาณาจักรโรมนี้ในท่ีสุดจะถูกแบง
ออกเปนสองฝาย คือฝายท่ีเปนเหล็ก ซ่ึงอาจหมายถึงฝาย “เผด็จการ” และฝายท่ีเปนดินเหนียว อาจ
หมายถึง “ฝายเสรีประชาธิปไตย” ท้ังสองฝายนี้ไมอาจรวมเขาดวยกนัได แตวันสุดทายจะพยายาม
รวมกันเปนกําลังอันเดียว มิใชเพราะความรักแตดวยกลัว “ตาย” ซ่ึงอาจเกิดจากการทําลายซ่ึงกันและกัน
ดวยอาวุธราย กระน้ันกต็ามโครงการนี้จะไมสําเร็จเรียบรอยเพราะเหล็กจะรวบกบัดินเหนียว อาจ
หมายถึง “ฝายเสรีประชาธิปไตย” ท้ังสองฝายนี้ไมอาจรวมเขาดวยกนัได แตวันสุดทายจะพยายาม
รวมกันเปนกําลังอันเดียว มิใชเพราะความรักแตดวยกลัว “ตาย” ซ่ึงอาจเกิดจากการทําลายซ่ึงกันและกัน
ดวยอาวุธราย กระน้ันกต็ามโครงการนี้จะไมสําเร็จเรียบรอยเพราะเหล็กจะรวมกบัดินเหนียวใหสนิท
ไมได 

อาณาจักรสุดทายของโลกจะประกอบดวย 10 ปรเทศมหาอํานาจ แตเราไมรูวาจะเปนประเทศ
ใดบาง? หรือจะเกิดข้ึนเม่ือใด? เม่ือนั้นแหละ ท่ีส้ินสุดของโลกก็จะมาถึง เปนเวลาท่ีพระเจาจะทรง
ทําลายอาณาจกัรตาง ๆ ของโลกใหยอยยับไป ประสถาปนาอาณาจักรของพระองคข้ึน (ดูขอ 34,35) 

หินกอนที่ถูกแงะออกมากล้ิงถูกรูปปน และทําลายรูปปนลงเสียอยางราบคาบน้ัน หมายถึงองค
พระเยซูคริสต พระองคจะเสด็จมาทําลายอาณาจักรของโลกในวาระสุดทาย แลวตั้งอาณาจกัรของ
พระองคข้ึนแทนท่ี บางคนอางวา หินนั้นหมายถึงคริสตจักรของพระคริสต บางคนก็วาคําทํานายตอนน้ี
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สําเร็จไปแลวต้ังแตพระเยซูคริสตเสด็จมาบังเกิดคร้ังแรก นั่นเปนความเช่ือท่ีไมถูกตอง เพราะในขอพระ
ธรรมดาเนียลกลาววา หินกอนนี้ (พระเยซูคริสต) จะทําลายอาณาจกัรท้ังปวงใหยอยยับไป และพระองค
จะต้ังอาณาจักรของพระองคข้ึนครอบครองจักรวาลนี้ แตคริสตจักรซ่ึงกอตัวข้ึนต้ังแตยุคเพ็นเทคศเตจน
ปจจุบันนี้ มิไดทําลายอาณาจักรใด ๆ ในโลกน้ีเลย และเม่ือคริสตจักรถูกต้ังข้ึนใหม ๆ นั้น โลกน้ีมี
มหาอํานาจอยูเพียงประเทศเดียว คืออาณาจักรโรม มิใชสิบอาณาจักรดังท่ีบังไวในคําพยากรณ 

ถาทานสังเกตดูเหตกุารณของโลกปจจุบัน ทานจะทราบวา คําพยากรณของดาเนียลเกดิเปนจริง
มากข้ึนทุกที โลกกําลังพยายามแสวงหาสันติสุขโดยรวมตัวกับเปนพนัธมิตร ในวนัหนึ่งขางหนา การ
รวบรวมกําลังของ 10 มหาอํานาจจะเกดิข้ึน นั่นหมายถึงวาระการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ทาน
พรอมแลวหรือยังท่ีจะตอนรับการเสด็จกลับมาของพระองค  
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บทเรียนที่ 4 ยุคแหงความทุกขเวทนาย่ิงนัก 3

ดาเนียล บทท่ี 3:1-18 

ดาเนียลบทท่ี 3 เปนบทที่มีความหมายสําคัญยิ่งบทหนึ่ง เร่ืองราวในตอนนี้มีความจริงและ
ความหมายท่ีเปนขอเตือนสติคริสเตียนแฝงอยูถึง 3 แง ประการแรก บงถึงเหตุการณท่ีเกดิข้ึนในยุค
ดาเนียล พระเจาไดทรงสัญญาวาจะทรงคุมครองพลไพรของพระองคใหไดรับความปลอดภัย ใน
ระหวางท่ีตกเปนเชลยของชาวบาบิโลน พระองคก็ไดทรงรักษาพระสัญญาของพระองค ประการท่ีสอง
เราอาจนําเอาความหมายในประการแรกมาใชในชีวิตประจําวันของเราในปจจุบันไดวาถาเราวางใจใน
พระองคทุกเวลาแลวไซรพระองคไมเพยีงแตทรงปองกนัเราใหพนเสียจากภัยอันตรายตาง ๆ เทานั้น ใน
ยามที่มีภยัตาง ๆ เกิดข้ึน พระองคยังจะทรงนําเราฟนฝาอุปสรรคเหลานั้นไปได ประการท่ีสาม นับวา
สําคัญมาก คือเหตุการณท่ีบังเกิดขึ้นนั้นเปนอุทาหรณหรือขอเปรียบเทียบท่ีเล็งถึงเหตุการณในอนาคต
ของโลกนี้ไดอยางแมนยํา ใหเราศึกษาตอไปในขอพระธรรมของบทท่ีสามนี้ ซ่ึงสอดคลองกับนิมิตท่ี
พระเจาทรงสําแดงแกอัครสาวกยอหน ดังท่ีทานไดบันทึกไวในพระธรรมวิวรณ อยางไมมีขอขัดแยงกัน
เลย 

(1-7) ในบทเรียนวนันี้ เราจะเนนหลักในความหมายของเหตุการณท่ีเล็งถึงอนาคต กษัตริยเนบู
คัดเนสซารไดทรงมีพระราชโองการใหสรางรูปเคารพทองคําและมีคําส่ังใหพวกเจานายท้ังปวงท้ังแวน
แควนบาบิโลนมาทําการฉลองบูชารูปเคารพนั้น กษัตริยเนบูคัดเนสซารจัดไดวาเปนแบบของผูทรยศตอ
พระคริสต ผูทรยศตอพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังท่ีไดบงไวในพระธรรมวิวรณบทท่ี 13 (ใหครูอาน
จากพระธรรมวิวรณบทท่ี 13  

ในพระธรรมววิรณบทท่ี 13 ไดเอยถึงสัตยรายสองตัว ตัวแรกอาจหมายถึงผูมีอํานาจในทาง
การเมือง สวนสัตวรายอีกตวัหนึ่งคงหมายถึงผูพยากรณเท็จ ซ่ึงมีอํานาจในทางศาสนา สัตวรายตัวหนึ่งมี
อํานาจบังคับใหคนท้ังปวงทําการกราบไหวบูชาสัตวรายอีกตัวหนึ่ง ใครขัดขืนจะตองถูกฆาตาย (ขอ 15) 

เราไดกลาวไวแลววา กษตัริยเนบูคัดเนสซารเปนตัวอยางท่ีเล็งถึงลักษณะของผูทรยศตอพระ
คริสต ซ่ึงจะมีข้ึนในอนาคต จากขอพระธรรมวิวรณท่ียกมาอางอิงขางตน จะเหน็ไดวาผูทรยศตอพระ
คริสตจะแฝงกายมาในลักษณะรักสันติแตแลวมันจะลอลวง และทรยศตอผูติดตามดังเชนกษัตริยเนบู
คัดเนสซาร พระองคไดสัญญาแกดาเนียลและสหายของทานวาจะใหความคุมครองแกชาวอิสราเอล 
แตงต้ังใหเปนใหญเปนโตมีหนามีตา แตพอสามปคร่ึงผานพนไปเทานั้นเอง กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็
เปล่ียนคําสัญญาของพระองค โดยสรางรูปเคารพนั้น ใครฝาฝนจะตองถูกลงอาญาถึงแกชีวิต  
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สวนเตาไฟลุกโพลงนั้นเล็งถึงความทุกขทรมานซ่ึงในยุคแหงความทุกขเวทนา แมวาความ
ลําบากจะเกิดข้ึนมาบางก็เปนเพียงเล็กนอย แตในตอนคร่ึงหลังความทุกขแสนเข็ญก็ไดเกดิข้ึน และ
ในตอนนี้เองท่ีรัศมีและเดชานุภาพของพระเจาไดสําแดงออกมาอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน โดยเหตุท่ี
เตาไฟนัน้เล็งถึงความทุกขเวทนายิ่งนักท่ีจะเกิดข้ึนและจะทวีความรุนแรงข้ึนเปน 7 เทา ของความ
รุนแรงท่ีมีอยูแตเดิม (ขอ 19) แสดงวาความทุกขทรมานตาง ๆ ท่ีมีมาแลว ดังเหน็ไดจากขาวในหนา
หนังสือพิมพถึงความวุนวายในประเทศตาง ๆ การกันดารอาหาร โรคระบาดเปนตน เปนเพียงการ
เร่ิมตนของความทุกขลําบากเทานั้น ซ่ึงเปรียบไมไดกับความทุกขเข็ญท่ีจะมาในอนาคตเลย 

ใหเราหนักลับมาพิจารณาดูลักษณะของผูทรยศตอพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังท่ีไดบันทึก
ไวในพระธรรมวิวรณบทท่ี 13 อีกคร้ังหนึง่ “สัตวรายท่ีขาพเจาไดเหน็นั้น ตัวมันเหมือนเสือดาว และตีน
มันเหมือนตีนหมี และปากมันเหมือนปากสิงโต และพญานาคนั้นกใ็หฤทธ์ิและบังลังกของตนแกสัตว
รายนั้น และใหมีอํานาจมาก” (13:2) พญานาคนั้นมิใชใครอ่ืนไกล คือซาตานนั่นเอง และซาตานก็เปนผู
หนุนหลังสัตวรายหรืออีกนยัหนึ่งผูทรยศตอพระคริสตใหมีอํานาจและฤทธ์ิพอท่ีจะลอลวงมนุษยท้ังปวง
ได 

“และขาพเจาไดเห็นเศียรของสัตวรายนั้นเศียรหน่ึงดูเหมือนถูกฟนปางตาย แตแผลที่ถูกฟนปาง
ตายน้ันไดรับการพยาบาลจนหาย คนส้ินท้ังโลกก็อัศจรรยใจตดิตามสัตวรายนัน้ไป เขาท้ังหลายไดบูชา
พญานาคท่ีใหอํานาจแกสัตวรายนั้น (ขอ 3) “....และไดบูชาสัตวรายนัน้ดวยวาจาวา ใครจะเปรียบปาน
สัตวนี้ได และใครอาจจะสูรบกับสัตวนี้ได และทรงยอมใหสัตวรายน้ันมีปากพูดคําจาบจวงหยาบคายตอ
พระเจาและทรงยอมใหมีอํานาจกระทําอยางนั้นตลอดส่ีสิบสองเดือน” (ขอ 4,5) ชวงเวลา 42 เดือนนี ้
เปนระยะเวลาท่ีพระเยซูคริสตทรงส่ังสอนในโลกพอดิบพอดี นี่แสดงใหเห็นวาผูทรยศตอพระคริสตได
พยายามตอตานและเลียนแบบอยางของพระเยซูทุกประการ “มันไดออกปากพูดคําหม่ินประมาทตอพระ
เจา ตอพระนามของพระองค ตอสถานท่ีสถิตของพระองคและตอผูท่ีอยูในสวรรค แลวจึงประทานให
มันมีอํานาจกระทําสงครามตอพวกสิทธชนและมีชัยชนะแกเขา แลวจึงประทานใหมันมีอํานาจเหนอืทุก
ตระกูล ทุกภาษา ทุกประเทศ” (ขอ 6,7) กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดประกอบพฤติการณดังกลาวนัน้ทุก
ประการ ดวยเหตุนี้เองเราจึงนับพระองคเขาไวในจําพวกตอสูพระคริสตดวย 

“และบรรดาคนท่ีอาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนท้ังปวงท่ีมีช่ือจดไวในสมดุ
ทะเบียนประจําชีพ ตั้งแตแรกทรงสรางโลก คือสมุดของพระเมษโปดกท่ีถูกฆาเลียนัน้” (ขอ 8) ขอให
สังเกตดูวา การบูชากราบไหวท่ีสัตวรายตัวนั้นบังคับใหคนท้ังปวงปฏิบัตินั้น มันไมอาจบังคับสิทธชนท่ี
ไดเกดิใหมและมอบกายถวายชีวิตไวกับพระเจาจริง ๆ แลวไดเหมือนดังกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ไดทรง
มีพระราชโองการใหทุกคนกราบไหวรูปนั้นซ่ึงพระองคทรงสรางข้ึน ทุก ๆ คนปฏิบัติตามโดยดษุณี เวน

 19 



แตชายหนุมชาวอิสราเอลสามคนซ่ึงนับถือพระเจาผูเท่ียงแทแตพระองคเดียว ไมยอมทําการกราบไหว
รูปเคารพน้ัน 

ใหเราพจิารณาดูเคร่ืองหมายของสัตวรายตัวท่ีสองคือ 666 และเปรียบเทียบกับขนาดของรูป
เคารพท่ีราชานะบูซัคเนัรทรงสรางข้ึนคือ สูง 60 ศอกกวาง 6 ศอก ขอใหสังเกตวามีเลข 6 เปนหลักอยูท้ัง
สองฝาย เลข 6 เปนหมายเลขแหงความไมครบบริบูรณของมนุษย สวนเลข 7 เปนเลขแหงความดพีรอม
ครบบริบูรณของพระเจา ทําบุญทําทานเพือ่จะไดเปนผูดพีรอมทุกประการ แตส่ิงเหลานี้ไมอาจหนุนทํา
ใหมนษุยเปนผูเลิศประเสริฐปราศจากความบาปได เสมือนหนึ่งดังเลข 6 ซ่ึงก็คงเปนเลข 6 ไมใชเลข 7 
และไมมีทางจะเปล่ียนเลข 6 ใหเปนเลข 7 ได  

(8-20) ในขอพระธรรมตอนน้ีซ่ึงไดบันทกึเร่ืองราวของชาวอิสราเอล 3 คน รับราชการอยูกับ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ไมยอมบูชารูปเคารพท่ีกษัตริยทรงสรางข้ึนนั้นทําใหเราหวนกลับไปคิดถึงขอ
พระธรรมวิวรณ 13:8 “...บรรดาคนท่ีอาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนท้ังปวงท่ีมีช่ือจดไว
ในสมุดทะเบียนประจําชีพตั้งแตแรกนั้น” ในยุคแหงความทุกขทรมานอยางยิ่งซ่ึงเราเรียกวา “ยุคเข็ญ” 
สิทธชนจะถูกขมเหงรังแกอยางหนกั แตบรรดาผูท่ีบังเกิดใหมแลวจริง ๆ จะยืนหยดัอยูฝายพระเจา และ
เผชิญเหตุการณเหลานัน้อยางไมหวาดหวัน่ แมวาการกระทํา 

 
ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในยุคแหงความทุกขเวทนา 
1. ผูทรยศตอพระคริสต 
2. ผูพยากรณเท็จ 
3. การขมเหงรังแกคริสเตียน 
4. คนท้ังหลายจะกราบไหวบูชาผูทรยศตอพระคริสต 
5. ความทุกขแสนเข็ญท่ีไมเคยมีมากอน 
6. คริสเตียนท่ีแทจริงจะยืนหยัดเพื่อพระคริสต 
 
เชนนั้นจะยังผลใหเขาถึงแกชีวิตก็ตาม คริสเตียนท้ังหลายพ่ึงระลึกไวเสมอวา เม่ือเรามีชีวิตอยู

นั้นก็อยูเพื่อพระคริสต แตการตายกไ็ดกาํไรมากยิ่งกวาการมีชีวิตอยู คือเราจะไดอยูกับพระเจาในเมือง
บรมสุขเกษมไดเขาเฝาพระองคทุกเวลาและทูลตอพระองคอยางใกลชิด อยางนีแ้ลวคริสเตียนยังจะกลัว
ความตายอยูอีกหรือ มีคริสเตียนหลายคนกลัวความตาย ก็เพราะเขายงัไมมีความเชือ่ม่ันอยางแนนอนวา 
พระเจาทรงรอคอยเขาอยูในสวรรค หรืออาจจะเปนเพราะเขายังไมมีความม่ันใจวา เขาไดบังเกดิใหม
แลวจริง ๆ จึงยังไมพรอมท่ีจะตาย และไปพบกับการพิพากษาซ่ึงจะนําไปสูความพินาศช่ัวนิรันดร 
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ฉะนั้นอยางกลัววา การยนืหยดัอยูฝายพระเจานั้นทานจะประสบความพินาศจริงอยูทานอาจ
ประสบความพินาศฝายรางกาย แตฝายจติวิญญาณของทานนั้นพระเจาทรงปกปกษรักษาไว ไมมีใครจะ
ทําลายไดแตฝายรางกาย แตจงเกรงกลัวพระเจาผูทรงปกปกรักษาจิตวญิญาณของเราไวนัน่เถิด ขอใหดู
ตัวอยางของซัดรัค เมเช็ค และอาเบดเนโก ชาวอิสราเอลท้ังสามซ่ึงไมยอมกราบไหวรูปเคารพใด ๆ 
นอกจากพระเจาองคเดียว แมจะมีหมายประกาศเหน็อยูกับตาวา ใครฝาฝนตองถูกท้ิงลงในเตาไฟท้ังเปน 
แตท้ังสามคนก็หาไดหวาดหวั่นไม และโดยความไววางใจของเขาท่ีมีตอพระเจานี่เอง พระองคจึงทรง
ชวยเขาอยางนาอัศจรรยยิ่ง ดงัเราจะไดเรียนในบทท่ี 5 ตอไป  
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บทเรียนที่ 5 การเลาโลมในยามทุกข 4

ดาเนียล บทท่ี 3:19-30 

(22,23) คนท่ีจับหนุมชาวอิสราเอลท้ังสามคือ ชัครัค เมชาค และอาเบดเนโกโยนลงในเตาไฟ
นั้นกลับถูกไฟครอกตาย นี่เปนขอยืนยันใหเห็นวาพระเจาจะทรงพพิากษาโทษผูท่ีทําการขมเหงพลไพร
ของพระองค ในพระคริสตธรรมคัมภีรท้ังเกาและใหมไดบันทึกเหตุการณทํานองนี ้ ท่ีพระเจาไดทรงลง
อาญาแกคนทีย่ื่นมือมาทําลายผูท่ีพระองคทรงเลือกสรรไวแลวในพระธรรมปฐมกาล 12:3 พระเจาได
ทรงตรัสสัญญาแกอับราฮัมวา “เราจะอวยพรแกคนท่ีอวยพรใหเจา เราจะสาปแชงคนท่ีแชงเจา” และ
พระธรรมมัทธิว 25:31-46 ก็ไดเนนไวอีก อยางไมนาจะมีขอสงสัย (ใหครูอานจากพระธรรมปฐมกาล
และมัทธิวตามขอท่ีไดบงไวโดยตรง) 

ในเม่ือพระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวไวหลายตอนวา พระเจาทรงอยูฝายเราเสมอ เราก็ไมนา
หวาดหวั่นท่ีจะยืนหยดัอยูฝายพระองค แมเราอาจตองเสียชีวิตฝายรางกายนี้ แตเรายงัไดรับชีวิตนิรันดร
ซ่ึงไมมีวันท่ีจะส้ินสุด ชีวิตฝายเนื้หนังของเราน้ีจะยืนยาวไปสักเทาไรกัน ในสมยันีค้นสวนมากมีอายุได
ไมเกิน 70 ปก็ตองอําลาจากโลกน้ีไปแลว ฉะนั้นจะตั้งม่ันคงอยูในวันแหงยุคเข็ญซ่ึงจะบังเกดิข้ึนใน
อนาคตอันใกลนี้ แตเปนท่ีแนนอนเหลือเกนิวาในวาระแหงยุคเข็ญนัน้ คริสเตียนหลายคนจะปฏิเสธพระ
เยซู ผูท่ียึดมั่นอยูกับพระองค พระเจาทรงสัญญาวา “...เจาจงเปนผูสัตยซ่ือตราบเทาวันตายและเราจะให
เจามีมงกุฎแหงชีวิต” (วิวรณ 2:10) 

(24-27) จงสังเกตใหดวีาเม่ือท้ังามคนคือ ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกถูกโยนลงไปในเตาไฟ 
ซ่ึงถูกทวีความรอนข้ึนกวาเดมิถึง 7 เทานั้น เคร่ืองพันธนาการหลุดออก และพระเจาไดเสด็จลงมาดาํเนิน
กับเขาในเตาไฟ กษัตริยเนบูคัดเนสซารและคนท้ังปวงพากันประหลาดใจยิ่งนัก กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ถ่ินกับตรัสออกมาวา “เราเห็นส่ีคนหลุดออกจากมัดกําลังเดินอยูในทามกลางเตาไฟน้ัน และเขาไมไหม
หมอนเลย รูปโฉมของคนท่ีส่ีนั้นดูละมายคลายคลึงกับองคเทพบุตร” 

ในพระธรรมววิรณบทท่ี 7 เราจะอานพบวาพระเจาจะทรงประทับตราชาวอิสราเอล 144,000 
คน ขอพระธรรมไดเนนวาตระกูลในพวกอิสราเอล (ขอ 4) คือตระกูลอิสราเอลท้ัง 12 ตระกูล คนเหลานี้
จะรอดพนจากภัยทรมานท่ีจะเกดิข้ึนในยุคเข็ญ ในสมัยนี้มีบางพวกเช่ือพวกเขาเปนพวกหน่ึงในจาํนวน 
144,000 คนนั้น และพวกเขาเทานั้นท่ีจะรอด นัน่ไมเปนความจริง พระธรรมวิวรณไดบงอยาง
เฉพาะเจาะจงวา พวก 144,000 คน นั้นคือพวกตระกูลอิสราเอล 12 ตระกูล เราเปนสวนหนึ่งของพระ
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คริสต ซ่ึงไดรับการประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว ผูใดไมวาจะเปนมนุษยหรือผีรายซาตาน
ตนใดบังอาจจะมาแตะตองเราไดนอกเสียจากพระเจาจะทรงอนุญาตเสียกอน  

ชาวอิสราเอลท้ังสามคนนั้น ไดเลือกทางเดินท่ีจะเปนผูสัตยซ่ือตอพระเจาแมกษตัริยเนบูคัดเนส
ซารจะทรงเกร้ียวกราดเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธไมยอมกราบไหวรูปเคารพตามคํา
บัญชาของกษัตริย บางคนอาจเกิดความสงสัยในตอนนี้ เพราะพระธรรมโรมบบท่ี 13 ไดเขียนไววา ให
เราเช่ือฟงและยอมผูปกครองเจาบานผานเมือง กอนท่ีเราจะอธิบายขอของใจนี ้

ใหเราอานเร่ืองตามท่ีเลากันกอนวามีเด็กชาย 2 พีน่อง กําพราแม มีแตเหตุท่ีเดก็สองคนน้ีเปนค
ริสเตียนรักพระเจา จึงอดทนอยูกับพอซ่ึงไมรูจักทํามาหากินโดยไมปริปากบนแตก็นั่นแหละมนษุยเรา
ตราบใดท่ียังเปนมนุษยอยูจะใหมีน้ําใจเลิศปานทูตสวรรคนั้นหาไดไม ฉะนั้นจงึเปนธรรมดาอยูเองท่ี
เด็กชายสองคนน้ีไมคอยรักพอข้ีเมาของตนเทาใดนัก 

อยูมาเชาวนัอาทิตย วันหนึ่ง เด็กท้ังสองคนนี้ไดไปนมัสการพระเจาธรรมศาลาในหมูบานของ
ตน นักเทศนในเชาวนันั้นเทศนาเร่ืองใหรักซ่ึงกันและกนั ผูเปนสามี จงรักภรรยาของตน ผูเปนบุตรจง
ฟงรักและเคารพยําเกรงบิดามารดาของตน เด็กชายสองคนพ่ีนองนีก้็เกิดความสํานกึผิด และตางสัญญา
วาจะเร่ิมตนรักพอของตน วันตอมาพอข้ีเมาแสนข้ีเกียจก็ส่ังใหเดก็สองคนน้ีตัดฟนในปาเอาไปขายท่ี
ตลาดในเมือง เด็กสองคนก็ปฏิบัติตามอยางยินดี เม่ือขายฟนหมดกลับมาถึงบานก็เอาเงินออกนับใหพอดู 
พอก็ส่ังอีกวาใหเอาเงินท้ังหมดนั่นไปซ้ือเหลามาใหพอพี่ชายคนโตกป็รึกษากันนองชายวา จะทํา
ประการใดดี นองชายก็ออกความเหน็ไมควรปฏิบัติตามคําส่ังขอนี้ แมวาพระเจาทรงมีพระประสงคจะ
ใหผูเปนบุตรรักและเคารพเชือ่ฟงบิดามารดาของตนก็จริงอยู แตในกรณีท่ีพอส่ังใหทําในทางที่ผิดและ
ขัดตอพระประสงคของพระเจาเชนนีแ้ลว ก็ยากท่ีจะปฏิบัติตามได  

ผูเรียนคงจะไดขอคิดเล็ก ๆ นอย ๆ จากเร่ืองท่ีนํามาประกอบบทเรียนนี้บางแมวาขอพระคัมภีร
จะส่ังสอนคริสเตียนใหนับถือและปฏิบัติตามคําบัญชาของเจาบานผานเมืองก็ตาม แตขอใหสังเกตใน
พระธรรมโรมบทเดียวกันคือบทท่ี 13:5 กลาววา “...แตเพราะเหน็ดีตามใจท่ีสังเกตผิดและชอบของตน
ดวย” ถาใจท่ีสังเกตผิดและชอบเตือนวา อยาทํา อยาทํา ก็จงอยาทํา มีบางส่ิงบางประการท่ีเราไมอาจ
ปฏิบัติตามคําบัญชาของเจาบานผานเมืองได ตัวอยาง เชน อัครสาวกเปโตรและยอหนไมอาจจะหยุดส่ัง
สอนพระวจนะของพระเจาได แมวาจะไดรับคําส่ังจากพวกมหาปุโรหติใหระงับเสียก็ตาม อัครสาวกท้ัง
สองกลาววา “ขาพเจาตองเช่ือฟงพระเจายิ่งกวาเช่ือฟงมนษุย”  (กิจการ 5:29) ดวยเหตุนี้เองทานท้ังสอง
จึงถูกจําคุกเหมือนชาวอิสราเอลท้ังสามคนท่ีถูกโยนลงในเตาไฟ แตถาเราวางใจในพระเจาดวยสุดจิต
สุดใจของเราแลว เราจะยืนหยัดอยูฝายพระองคไดเสมอ แมอาจตองสละชีวิตของเราก็ตาม แตอยาง
เขาใจผิดวา คริสตศาสนาสอนใหแข็งขอตอกฎหมายบานเมือง ประเทศไทยของเราเปนประเทศท่ี
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ปกครองแบบประชาธิปไตยใหสิทธิและเสรีภาพแกพลเมืองท่ีจะเลือกนบัถือศาสนาไดตามใจปรารถนา 
ฉะนั้นจึงไมมีกฎหมายขอใดท่ีจะบังคับใหเราทําการใดอันเปนการขัดตอหลักความเช่ือทางศาสนา เรา
ควรจะขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงโปรดใหเราเกดิมาในแผนดนิไทยอันมีเสรีภาพเชนนี ้

(28-30) เม่ือหนุมชาติอิสราเอลท้ังสามคนออกมาจากเตาไฟ เนื้อตัวหรือแมแตเสนผมเพียงเสน
เดียวก็มิไดหงิกงอไปเลยนัน้ กษัตริยเนบูคัดเนสซาร รวมท้ังเจานายอ่ืน ๆ ก็ไดเหน็สงาราศีของพระเจา
ท้ังนี้ก็เพราะ ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก วางใจในพระเจาตราบจนวนิาทีท่ีถูกโยนลงไปในเตาไฟ 
ดวยเหตนุี้เองที่ทําใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นความยิ่งใหญของพระเจา 

มีบางคร้ังบางคราวท่ีเราขลาดไมกลาเปนพยานเร่ืองพระเจาตอผูท่ีเราเหน็วามีอํานาจยศศักดิ์ 
หรือบางคร้ังเรานึกสงสัยอยูครามครันวา เหตุไฉน เราเคยอธิษฐานขอใหพระเจาสําแดงอํานาจอะไรสัก
อยางก”็ไมเคยปรากฏใหเราเห็น ขอใหเราสํารวจดูจิตใจของเราเองวา เราไดติดตามพระเจาทุกชวงกาว
หรือไม ถาไมแลว พระเจาก็จะไมทรงสําแดงเดชานุภาพใหปรากฏดังท่ีทรงแสดงในกรุงบาบิโลนถา
ซัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ไมปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจาอยางถ่ีถวนแลว การมหัศจรรยดังท่ี
ปรากฏแกเขานั้นคงไมมีวันเกิดข้ึนได และบรรดาเจานายท้ังปวงในกรุงบาบิโลนคงไมมีโอกาสไดเห็น
ฤทธานุภาพของพระเจาผูสูงสุด  

อยางลืมวา พระเจาทรงมีโครงการสําหรับชีวิตของทานแลว แตบางคร้ังพระองคอาจจะอนุญาต
ใหมีการทดลองมาสูทาน สมมุติวา ซัครัค เมชาค อาเบดเนโก จะคิดวา “ดูเถอะ เราพยายามจนสุด
ความสามารถท่ีจะดําเนินชีวติกับพระเจาแมแตจะขัดคําส่ังของกษัตริย แตดูเอาเถิด พระเจาปลอยใหเรา
ถูกจับมัดพรอมจะโยนลงเตาไฟอยูแลว” ถาสามคนนั้นมีความสงสัยดังท่ีวาน้ีแลว แนนอนเหลือเกิน 
รางกายของเขาคงจะกลายเปนหมูหนัอยูในเตาไฟอันรอนจัดนั่นเอง คริสเตียนหลายคนในสมัยนี้ ท่ีรอง
โวยวายเอากับพระเจาเม่ือถูกการทดลอง หาวาพระเจาทอดท้ิงบางละ พระเจาไมยุติธรรมบางละ บางทีก็
เกิดมีความสงสัยพระเจาวาพระองคจะชวยเราไดจริงหรือ จงจําไวเสมอวา จงเช่ือและวางใจในพระองค
เทานั้น “ไมมีการทดลองอะไรมาถึงทานท้ังหลายเวนไวแตการทดลองซ่ึงเคยมีแกมนษุยท้ังปวง แตพระ
เจาทรงซ่ือสัตยพระองคจะไมทรงยอมใหทานถูกทดลองเกินท่ีจะทนได และเม่ือทรงยอมใหทานถูก
ทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดดวย เพื่อทานท้ังหลายจะมีกําลังทนได” (1 โครินธ 
10:13) 

ในขอท่ี 29,30 ก็บงไวอยางชัดเจนวา พระเจาซ่ึง ซัดรัคเมชาค และอาเบดเนโกเช่ือนัน้ไดรับคํา
ยกยองจากกษตัริยเนบูคัดเนสซาร ถึงกับทรงออกกฎหมายหามมิใหผูหนึ่งผูใดพูดจาหม่ินประมาทพระ
เจาของชาวอิสราเอลเปนอันขาด รวมท้ังหนุมอิสราเอลท้ังสามคนนั้นก็ไดรับยศตําแหนงสูงข้ึนกวาเดิม 
แสดงใหเห็นวาหลังจากการทดลองผานพนไปแลว พระเจาจะทรงประทานส่ิงท่ีดีกวาท่ีเราศูนยไป
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ระหวางถูกการทดลอง ฉะนั้นถาแมตวัทานเองหรือผูหนึ่งผูใดไดรับความลําบากเพราะการทดลอง จง
ม่ันใจเถิดวา พระเจาทรงหยั่งรูหมด จงวางใจในพระองควา พระองคทรงมีโครงการสําหรับเราอยูแลว  
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บทเรียนที่ 6 ทานจะเปนพยานฝายเรา 5

ดาเนียล บทท่ี 6 

(1-3) ในพระธรรมดาเนียลบทท่ี 4 นี้ เปนบทท่ีแตกตางไปจากบทอ่ืน ๆ บทท่ี 4 วาดวยขอความ
ท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารไดเลาหลังจากท่ีเหตุการณตอนหนึ่งไดบังเกิดแกพระองค และพระองคไดทรง
ถอมพระทัยและกลับใจเสียใหมแลว ขอความท่ีทานดาเนียลไดบันทึกเอาไวในบทที่ 4 นี้ เราควรอาน
และศึกษาอยางถ่ีถวน จะทําใหจิตใจของเรารอนรนในการเปนพยาน และนําดวงวิญญาณกลับมาหาพระ
เจายิ่งข้ึน 

เหตุการณในบทท่ี 4 เกิดขึ้นหลังจากท่ีดาเนยีลไดอธิบายความฝนเกี่ยวกับรูปปนใหญได
ประมาณ 40 ป ในตอนแรกดาเนียลไดสําแดงใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็นวา พระเจาผูทรงพระชนม
อยูนั้นเปนพระเจาเทีย่งแทแตพระองคเดยีว 

กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงคิดไปเสียวา พระเจาองคนี้เปนพระเจาองคหนึ่งในบรรดาเทพเจา
ท้ังหลาย มิใชเปนพระเจาเท่ียงแทแตพระองคเดียว ท่ีควรแกการนมัสการ นี่เปนทัศนะของกษัตริยบาบิ
โลนซ่ึงพอจะสังเกตไดวา พระองคเปนผูนมัสการมนุษย (ดูขอยืนยันจากดาเนียลบทท่ี 2:46,47) เวลา
ผานไปหลายป กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ทรงไดรับนิมิตจากพระเจาอีกคร้ังหนึ่ง นิมิตคร้ังนี้ทําใหกษัตริย
เนบูคัดเนสซารตระหนักไดวา พระเจาทรงมีฤทธ์ิเหนือพระใด ๆ จนพระองคไดมีพระราชโองการหามมิ
ใหผูใดกลาวหมิ่นประมาทตอพระเจา แตพระองคเองมิไดทรงเปดโอกาสใหพระเจาครอบครองชีวิตของ
พระองค (ดูขอยืนยนัจากดาเนียล บทท่ี 3:28,29) มนุษยเราในสมัยนี้มีนิสัยเหมือนกบักษัตริยเนบูคัดเนส
ซาร เขารูและยอมรับวา สวรรคนรกมีจริง และทราบวามีพระเจา แตกย็ังคงมีใจแข็งกระดางไมยอมถอม
ตัวลงมากราบไหวนมัสการพระเจาท่ีเท่ียงแท ซ่ึงสามารถนําความรอดและสันติสุขท่ีแทมาสูตนได 
ความรูเปนส่ิงท่ีทําใหเรามีสติปญญาปราดเปรียวกวางขวาง แตไมชวยใหเรารอดพนจากอํานาจของ
ความบาปได ความเช่ือเทานัน้ท่ีจะทําใหเรามีชีวิตนิรันดร 

(4-5) ใหเราพิจารณาดูขอท่ี 4 เรา “เนบูคัดเนสซาร อยูเปนผาสุกในวงัของเรา และมีความจํา
เจริญอยูในมณเฑยีรของเรา” พระองคทรงมีความสําราญอยูโดยไมคํานึงถึงอนาคตท่ีจะบังเกิดข้ึนแก
พระองค นี่เปนอุทาหรณใหมนุษยสมัยนีไ้ดสํานึกเอาไววา ความสุขสําราญท่ีเราดื่มด่ําอยูในโลกนี้เปน
อนิจจัง ไมยั่งยืนแตมีหลายคนท่ีมีความคิดอยางงาย ๆ วา “เราดื่ม เท่ียว แสวงหาความสุขในใลกน้ีใสตัว
เราใหมากท่ีสุดดีกวา เพราะตายแลวความสุขเหลานี้เราจะหอบเอาไปดวยไมได” ถาทานผูใดมีความคิด
มักงายเชนนั้น ขอใหพจิารณาดูเหตุการณท่ีบังเกิดขึ้นแกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร พระองคทรงประทับ
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อยางผาสุกในวังอันโออาของพระองคท่ีตกแตงดวยเคร่ืองประดับประดา และเพยีบพรอมไปดวยเคร่ือง
อํานวยความสุข เปรียบดังมนุษยในสมัยนี้ ท่ีไดทุมเทความไววางใจท้ังหมดไวกับการศึกษาและ
สติปญญาของบรรดานักวิทยาศาสตรท้ังหลาย ประชาชาติท้ังหลายพากนักลาวขวัญถึงพลังนิวเคลียรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทําลายอยางนาสยดสยอง บรรดาชาติตาง ๆ พากันอภิปรายปญหาท่ีจะทําใหเกิด
สันติภาพในโลกนี้ ไมวาโลกนี้จะพากนัแสวงหาวิธีการซ่ึงจะนําสันติมาสูปวงมนุษยเพยีงใดก็ตาม ส่ิงท่ี
เปนผลติดตามมากก็เปนแตเพียงสันติภาพช่ัวคราว มันเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ท่ีจะกอใหมีสันติข้ึนในใจ
ของผูท่ีไมยอมใหองคสันตริาชเปนผูดําเนนิการ ฉะนัน้สันติสุขท่ีมนุษยกําลังช่ืนชมอยูในขณะนี้ไมใช
ของถาวรไมยัง่ยืน เพราะเปนสันติท่ีมนุษยเสกสรรปนแตงข้ึนมาดวยสมองและนํ้ามือของมนุษยท่ีรัก
การกระทําบาปท้ังหลาย  

ขอพระธรรมตอนน้ียังมีขอเตือนใจเราอีกประการหนึ่ง กลาวคือ กอนท่ีราชาเนบูคัดเนสซารจะ
ไดประสบความหายนะน้ันพระองคยังทรงมีความสุข ความนอนใจปราศจากความอนาทรรอนใจใด ๆ 
บงใหเห็นวากอนท่ีโลกน้ีจะถึงจุดจบจะมีสันติช่ัวคราวเกิดข้ึน แลววนัสุดทายของปวงมนุษยก็จะมาถึง 

(6-7) ในตอนนี้จะเห็นวาราชาเนบูคัดเนสซารไดทรงมีหมายประกาศเรียกโหรพวกหมอดู พวก
เลนกล และนักปราชญใหเขามาเฝา และอธิบายความหมายของความฝน จะเหน็ไดวามนุษยเรายังมี
ความเช่ือม่ันอยางเต็มท่ีวา บรรดามนุษยเดนิดินเหมือน ๆ กับเรา มีความสามารถท่ีจะใหความหวัง ความ
เช่ือม่ันตอเหตุการณท่ีจะเกดิในอนาคตได แตรูปการณหาไดเปนเชนนั้นไม มนษุยซ่ึงไมอาจจะสราง
ตนหญาสักตนเดียวไดนั้นไฉนเลยจะมีความสามารถหย่ังรูเหตุการณในอนาคต ซ่ึงองคพระเจาผูสูงสุด
เปนผูกําไวในขอ 7 บงไวอยางชัดเจนวา บรรดาพวกโหรและนักปราชญเหลานั้นไมมีความสามารถจะ
แกความฝนของราชาเนบูคัดเนสซารได เราผูเปนคริสเตียนไมจําเปนตองมีความกระวนกระวายใจวา จะ
มีอะไรเกดิข้ึนในวนัพรุงนี ้ เราไมทราบวาในวันพรุงนี้จะมีอะไรเกดิข้ึน แตเรารูวามีผูหนึ่งเปนผูกํา
อนาคตในวันพรุงนี้ไว และผูท่ีคอยคุมอนาคตนั้นเปนผูท่ีเรียกเราวา “บุตรท่ีรัก” เสียดวย  

มีเร่ืองเลาวานายทหารผูหนึ่งโดยสารทางเร่ือไปกับภรรยาสาว ในระหวางทางน้ันเกดิพายกุลา 
ภรรยาของเขามีความตระหนกตกใจเปนอยางยิ่ง วิ่งวุนวายตลอดเวลา ปากก็พรํ่าถามสามีผูยืนอยูอยาง
สงบวา ไมมีความกลัวบางเลยหรือ ผูเปนสามีจึงเรียกเธอเขามาใกลแลวชักดาบออกมาจอท่ีคอหอย
ภรรยาถามวา “กลัวดาบนี่ไหม” ภรรยายิม้และตอบวา “ฉันไมกลัวดอก เพราะดาบเลมนี้อยูในมือของ
สามีซ่ึงรักภรรยาปานชีวิต” นายทหารจึงกลาวตอไปวา “เชนเดยีวกันนั่นแหละ ทะเลอันปนปวนนี้ก็อยู
ในอุงพระหัตถของพระเจาผูทรงความรัก ไฉนเราผูเปนบุตรของพระองคจึงตองหวาดหวัน่”  

(8-27) ในตอนนี้ราชาเนบูคัดเนสซารไดทรงมีพระราชโองการใหดาเนียลเขาเฝา และอธิบาย
ความหมายของความฝน จะเหน็ไดวาผูรับใชของพระเจาไมเคยทําใหผูท่ีบากหนาเขามาพ่ึงไดรับความ
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ผิดหวังเลยแมแตคร้ังเดียว แมวาราชาเนบูคัดเนสซารจะไดพึ่งบริการของบรรดาหมอดกูอนท่ีจะหนั
กลับมาขอความชวยเหลือจากดาเนียลผูประกอบไปดวยพระวิญญาณของพระเจา แตดาเนยีลก็มิได
สําแดงความนอยใจหรือตัดพอตอวาแตประการใด กลับทําการแกความฝนของราชานุบูคัศเนซัรตาม
ความจริงท่ีพระเจาทรงสําแดงใหทุกประการโดยมิไดหวาดเกรง นีก่็เปนส่ิงประโลมใจและใหความหวัง
ใจแกคนบาปทั้งหลายวา พระเจาทรงเปนความรักอันยิ่งใหญ ทรงพรอมเสมอท่ีจะประทานอภยัโทษแก
ผูท่ีหันหนาเขามาสารภาพบาปและพ่ึงในพระองค ไมวาคนผูนั้นจะมีบาปหนาเพียงใดในอดีตท่ีผานมา มี
หลายคนเคยพูดเสมอวา “เรานี่มันบาปหนาจนไมมีทางอภัยแลว...” นั่นไมเปนความจริง นอกเสียจาก
ความบาปแหงการดูหม่ินพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว ไมมีความบาปชนิดใดท่ีดํามืดเกินกวาพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตจะชําระได 

พระเจาทรงประกอบดวยความรักยิ่งใหญจริง ๆ พระองคทรงเปดโปรดเสมอท่ีจะใหมนุษยกลับ
ใจ พระองคทรงกระทําทุกวิถีทางท่ีจะนาํความรอดพนบาปมาสูมนุษยโลก แมแตพระชนมชีพของ
พระองคเอง ในขอ 15 พระเจาทรงมีพระบัญชาใหโคนตนไมอันเล็งถึงราชาเนบูคัดเนสซาร แตใหเหลือ
ตอติดดิน ไมถึงกับขุดรากท้ิง ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะในยามท่ีราชาเนบูคัดเนสซาร ทรงถอมพระทัยและ
ยอมรับวา พระเจาทรงเปนผูกําอนาคตไว ทรงเปนพระเจาองคเท่ียงแทเทานั้น นั่นแหละตอนท่ีตดิดินอยู
นั้นก็จะแตกก่ิงกานเจริญเติบโตข้ึนมาอีกหรืออีกนัยหนึง่ราชาเนบูคัดเนสซารก็จะไดรับอาณาจักรและ
ยศศักดิ์ของพระองคกลับคืน (ขอ 26)  

(28-33) เหตกุารณท้ังปวงกบั็งเกิดขึ้นตามคําพยากรณของทานดาเนียลทุกประการ (ใหครูอาน
ขอ 33) แสดงใหเห็นวา คําพยากรณของดาเนียลเปนความจริง และเหตกุารณซ่ึงดาเนียลพยากรณไว
เกี่ยวกับอนาคต ซ่ึงมีเนื้อความคลายคลึงกับพระธรรมวิวรณบทท่ี 6 ถึงบทท่ี 19 จะตองเปนความจริงดวย  

(34-37) ในท่ีสุดราชาเนบูคัดเนสซารก็ทรงสํานึกผิด และยอมรับพระเจาของดาเนียลเปนพระ
เจาเท่ียงแท พระองคไดทรงถอมพระทัยลงสรรเสริญยกยองพระเจาวา พระองคทรงเปนพระเจายิ่งใหญ
แตพระองคเดยีว ระยะเวลาท่ีดาเนียลทํานายฝน และเปนพยานใหราชานะบูคัสเนซัรคร้ังแรก จนกระท่ัง
คร้ังสุดทายในบทท่ี 4 ซ่ึงราชาเนบูคัดเนสซารยอมกลับใจใหมอยางแทจริง หางกนัเปนเวลาประมาณ 40 
ป จะเห็นไดวา ดาเนยีลไดอดทนเปนพยานดวยความสัตยซ่ือจนถึงท่ีสุดเปนเวลานานถึง 40 ป สําหรับ
บุคคลเพียงผูเดียว นีก่็เปนขอหนุนใจและเตือนใจใหเราทุกคนมีความอดทนและสัตยซ่ือในการเปน
พยานเพื่อพระเจา แมเพยีงคนเดียวเทานั้นก็ตาม กอนจะจบบทเรียนวันนี้ ขอใหเราสํานึกวา สันตสุิขท่ี
มนุษยอุปโหลกข้ึนเองในโลกแหงความวุนวายนี้เปนของจอมปลอม ไมยั่งยืนถาวร สันติสุขท่ีแทจริงอยู
ในพระเจา จงชวยกันประกาศขาวประเสริฐนี้แกพีน่องชาวไทยเพ่ือนรวมชาติของเรา และอยาลืมวา 
ทานตองอดทนพยายาม และสัตยซ่ือตอพระเจาจนถึงท่ีสุด 
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บทเรียนที่ 7 พระหัตถของพระเจาทรงเขียนทีฝ่าผนงั  6

ดาเนียล บทท่ี 5 

(1-9) พระธรรมดาเนียลบทท่ี 5 ไดนําเร่ืองราวในรัชกาลของราชาเบละซาซัรพระนัดดาของ
ราชาเนบูคัดเนสซารซ่ึงครองราชยเถลิงอํานาจอยูถึง 45 ป ในพระธรรมบทท่ี 5 นี้ ราชาเบละซาซัรกําลัง
ทําสงครามติดพันอยูกับชนชาติมาดายและฟารัศ แตถึงกระนัน้พระองคก็ยังจดัใหมีการเล้ียงใหญ
สําหรับพวกเจานายโดยมิไดใสใจตอขาศึกชาวมาดายและฟารัศท่ีตั้งคายลอมอยูนอกเมืองบาบิโลน 
ในขณะท่ีการเล้ียงในเมืองบาบิโลนกําลังดําเนินไปอยางสนุกสนานนัน้ ทหารชาวมาดายและฟารัศ
จํานวน 5 ลานคนนอกกําแพงเมอืงกําลังพยายามอยางขะมักเขมนทีจ่ะเขายดึตัวเมือง อันตัวเมืองบาบิ
โลนน้ัน มีผูกลาววามีกําแพงสูง 350 ฟุต และหนา 87 ฟตุ ลอมรอบ แลวยังมีกําแพงชั้นในขนาดทัดเทียม
กับกําแพงช้ันนอกอีกช้ันหนึง่ และระหวางกําแพงท้ังสองช้ัน ยังมีคูเมืองกันไว โดยเหตุนี้ราชาเนบู
คัดเนสซารจึงประมาทคิดวาอยางไรเสีย ขาศึกคงขามกาํแพงเขามาไมได แตอยางไรก็ตาม แมกาํแพง
เมืองจะดหูนาแนน จดุออนของการปองกันเมืองอยูท่ีแมน้ํายูเฟรตีสท่ีไหลผานตัวเมืองเพราะมีชองให
แมน้ําผานท้ังสองดานกําแพงชองนี้มีประตูเปนลูกกรงเหล็กเปดปดสําหรับการสัญจรทางน้ํา 
ประวัติศาสตรแสดงวา กษัตริยดาระยาศท่ีมาตอสูไดขุดคูใหนําเปล่ียนทางไหล เพื่อทหารจะเขาไปได 

ชาวบาบิโลนมีความม่ันใจและวางใจในการจัดการปองกนัอันเขมแข็งของตนจึงเล้ียงฉลองกิน
ดื่มอยางสําราญ ไมสนใจวา จํานวนขาศึกจะมีมากมายเพียงใดมนุษยสมัยนี้ก็ไมตางไปจากชาวบาบิโลน
เทาใดนกั ทุกวันนีเ้ราจะไดยินขาวการสงครามแพรสพัดไปทุกประเทศ ผูท่ีเปนคริสเตียนตระหนักดวีา 
การเสด็จกลับมา คร้ังท่ีสองของพระเยซูใกลเขามาแลว แตยังมีมนุษยอีกจํานวนคอโลกท่ีแสวงหาความ
สําราญใสตัวโดยไมสนใจวาจะมีอะไรเกิดข้ึน ควรหรือท่ีเราผูเปนคริสเตียนจะเพิกเฉยตอวิญญาณจิต
ของคนเหลานัน้พระคริสตธรรมคัมภีรก็บงไวอยางชัดเจนวา พระเยซูคริสตจะเสด็จมาดังขโขย ไมมีผูใด
ทราบวาจะเปนเวลาวนัใดหรือปใดอยางแนนอนได แตส่ิงท่ีเรารูไดอยางแนนอนก็คือ เวลานัน้ใกลเขา
มาแลว 

หลักจากท่ีราชาเบละซาซัรและบรรดาขุนนางท้ังปวง ไดกินดืม่กันจนมึนเมา แลวกรั็บส่ังใหเขา
ภาชนะเคร่ืองท่ีทําดวยทองคําและเงิน ซ่ึงราชเนบูคัดเนสซารไดกวาดตอนมาจากวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม
อันเปนภาชนะบริสุทธ์ิใชเฉพาะในพระวหิารของพระเจามาใสเหลาดืม่กันอยางสนกุสนาน เราคงเดาได
อยางถูกตองวา พวกเขาคงจะพากันเยาะเยยวาพระเจาองคเท่ียงแทนั้นไมมีฤทธ์ิอํานาจจริงดอก แมวา
พวกเขาจะเอาเคร่ืองภาชนะท่ีใชในพระวหิารของพระองคใชสําหรับบํารุงบําเรอความสําราญ ก็ไมเห็น
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พระเจาอาจส่ังสอนพวกเขาได และพวกเขากพ็ากันสรรเสริญพระเจาท่ีเปนเงินและทองท่ีอํานวย
ความสุขสําราญแกเขา ขอใหเรานึกภาพพดูวาเหตุการณในการเล้ียงนัน้จะนาบัดสีอับอายเพียงใด แตนา
สงสางชาวบาบิโลนเหลานัน้ เพราะวาพระเจาองคท่ีพวกเขาพากนัดูแคลนนั้นเปนพระเจาองคเท่ียงแท ผู
ทรงฤทธานุภาพแตพระองคเดียวจริง ๆ และทรงเปน “พระผูสูงสุดไดทรงบกการอาณาจักรของมนุษย 
และทรงพอพระทัยจะประทานแกผูใดก็ประทานใหแกผูนั้น” ในขณะที่ชาวบาบิโลนกําลังสนุกกนัอยาง
เต็มท่ีนั้น ก็มีนิ้วมือปรากฏออกมาเขียนท่ีฝาผนัง ลายมือนั้นเปนลายมือของพระเจาราชาเบละซาซัรทรง
ตระหนกตกใจเปนอันมาก จึงรับส่ังใหเรียกพวกหมอด ูและนักปราชญมาอานขอความท่ีนิว้มือนัน้เขียน
แตไมมีสักคนหนึ่งในจํานวนนั้นท่ีสามารถอาน และแปลความหมายของตัวอักษรนัน้ได 

(10-16) เม่ือพวกหมอดูและนักปราชญท้ังปวงไมอาจอาน และแปลความหมายของตัวอักษร
เหลานั้น ราชาเบละซาซัรก็รับส่ังใหดาเนยีลเขาเฝา พระองคไดเสนอของตอบแทนแกดาเนียลวาถาทาน
สามารถใชสติปญญาของพระเจาในตัวทานอานอักษรเหลานั้นไดแลว ทานจะไดรับเส้ือยศสีมวงและได
คลองสายสรอยคอทองคํา พรอมกับไดเปนอุปราชช้ันตรีครองแผนดินอีกดวย ขอเสนอของราชาเบละ
ซาซัรสอใหเห็นวาม่ังค่ังความสามารถของตน แถมยังมีความจองหอง เสนอยศศักดิใ์นโลกน้ีเพื่อแลกกับ
ของประทานจากพระเจา พระเจาไมปรารถนาของรางวัลจากมนุษย ไมทรงมีแผนการจะขายความรอด
แกผูใด แตทรงประทานใหเปลา ๆ พระองคไมปรารถนาเห็นทองคําของมนุษย ซ่ึงเปนฝพระหัถตของ
พระองคเอง 

มีเร่ืองเลาวาชายผูหนึ่งใครจะไดเขาเฝาพระเจา เขาจึงเอาเงินทองถวายใหแกพระองค แตพระเจา
ไมปรารถนาของเหลานั้น เขาจึงเอาบานและท่ีดินของเขาเองถวายเพ่ิมเติมเขาไปอีก เขาจึงถวายบุตรชาย
ของเขาใหแกพระเจา พระเจาก็ไมพึ่งปรารถนาอีกเชนกนั สุดทายขาก็ทูลวา “พระองคเจาขา ขาพเจาไมมี
ส่ิงใดเหลืออยูอีกแลว มีแตตัวของขาพเจาเองนี่แหละท่ีขอถวายใหแกพระองค” พระเจาทรงพอพระทัย
และรับเอาไว นั่นแหละเราจะเหน็ไดวา พระเจาตองการใหเราถวายรางกายและชีวิตใหแกพระองค ยอม
ใหพระองคมีอํานาจเหนือชีวิตและจิตใจของเรา แตขออยาตีความหมายผิดไปวาเม่ือพระเจาไมปรารถนา
ทรัพยส่ิงของแลวการถวายทรัพยนั้นเปนการแสดงวาเราเปนผูท่ีมีความกตัญูรูคุณ หลังจากท่ีเราได
ถวายตัวเปนคริสเตียนแลว เราก็ควรถวายทรัพยท่ีพระเจาประทานให คืนแกพระองคบาง เพือ่แสดง
ความรัก ความกตัญู และทรัพยเหลานัน้ก็มิใชวาพระเจาจะทรงเก็บไวสําหรับพระองคเอง แตเราไดใช
ทรัพยเหลานัน้ในราชกิจของพระองค และเผยแพรงานประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต 

(17-29) ในตอนนี้จะเหน็ดาเนียลไดถือโอกาสเปนพยานแกราชาเบละซาซัรโดยไมหวาดหวัน่ 
นับเปนตัวอยางอันดีท่ีคริสเตียนควรยึดถือเปนแบบฉบับ เม่ือพระเจาเปดโอกาสใหแกเราแลวจงฉวย
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โอกาสนั้นเปนพยาน เร่ืองการกลับใจใหม อยาลังเลใจหรือรอคอยโอกาสอ่ืน เพราะน่ันอาจเปนโอกาส
สุดทายสําหรับคนนั้นท่ีจะไดยินพระกิตติคุณก็ได 

ดาเนียลไดอานและแปลความหมายของตัวอักษรท่ีเขียนไวบนผนัง 3 คํา คือ มะนา แปลวา พระ
เจาไดทรงนับวันกําหนดรัชกาลของราชาเบละซาซัรไว และวนักําหนดนั้นก็มาถึงแลว ธะเคล แปลวา
ราชาเบละซาซัรถูกช่ังในตราชู และปรากฏวายังหยอนอยู อูฟาระซีน แปลวาแผนดินบาบิโลนจะถูก
แบงปนในระหวางพวกมาดายและฟารัศ 

(30-31) ในท่ีสุดคําทํานายของดาเนียลกเ็ปนความจริง วาระสุดทายของกรุงบาบิโลนก็ไดมาถึง
ในคืนวันนัน้เองชาวมาดายและฟารัศท่ีลอมกรุงบาบิโลนไวก็ลอบเขามาในกําแพงเมืองยึดเอาตัวเองไว
ได ราชาเบละซาซัรก็ถูกปลงพระชนม 

ระบบการปกครองของกรุงบาบิโลนมีนโยบายตอตานพวกยิว ในประวัติศาตรชาวบาบิโลนได
ขมเหงพวกยวิเหลายคร้ังและหวังจะสรางสรรคสันติสุขโดยวิธีของมนษุย แตพระเจาไดทรงผัดผอน
โทษของชนชาตินี้เสมอมา บางทานอาจติดวาพระเจาทรงเปดโอกาสใหมนุษยแกตัวเพยีงหนเดยีว แต
แทจริงแลวพระเจาใหโอกาสแกเรา นับเปนพันคร้ัง แมมนุษยจะไดปฏิเสธองคพระเยซูคริสตนับคร้ังไม
ถวนก็ตาม พระเจาทรงใหโอกาสแกเราเสมอบางทีเราอาจไมทราบเสียดวยซํ้าวา พระเจาทรงรักษาชีวิต
เราไวถึงทุกวนันี้เพื่อเราจะมีโอกาสรับเช่ือองคพระเยซูคริสต พระเจายังทรงปฏิบัติตอมนุษยดวยพระ
เมตตาคุณและความรัก แตวนัหนึ่งการผัดผอนนั้นจะส้ินสุดลง ดังเหตุการณท่ีเกดิแกชาวบาบิโลน เม่ือ
นั้นแหละการพิพากษาของพระองคก็จะมาถึง พระองคจะทรงตัดสินมนุษยตามท่ีเท่ียงธรรมของ
พระองค มนุษยจะโอดครวญแสวงหาพระผูชวย แตทวาสายเกินไปเสียแลว โดยเหตุนี้เปาโลจึงกลาววา 
“วันนี้เปนวนัแหงความรอด” (2 โครินธ 6:2) จงรีบถวายเวลานี้ ขณะท่ีทานยังมีโอกาสอยู ตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของทาน  

มนุษยปจจุบันกําลังแสวงหาสันติสุขนิรันดร แตหาไมพบ กุญแจไขไปสูสันติสุขนิรันดร 
ปรากฏอยางชัดเจนในพระธรรมบทท่ี 5 นี้ ขอพระธรรมไดบงใหเห็นวา ไมมีอาณาจักรใดอาจสรางสันติ
สุขอันคงทนถาวรไดโดยนํ้ามือและความสามารถของมนุษย สันติสุขอันถาวรจะมีข้ึนมาได กต็อเม่ือ
องคสันติราชไดข้ึนปกครองอาณาจักร ทํานองเดียวกนัทานจะมีสันติสุขในจิตใจไดกต็อเม่ือยอมใหองค
สันติราชคือพระเยซูคริสต เขามาในจิตใจของทานและเปนผูครอบครองชีวิตของทาน  
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บทเรียนที่ 8 ชีวิตแหงการอธิษฐาน 7

ดาเนียล บทท่ี 8 

(1-2) เม่ือกษัตริยาดาระยาศข้ึนปกครองแผนดินบาบิโลน พระองคไดทรงแตงต้ังเจาเมืองให
ปกครองหัวเมืองตาง ๆ และแตงต้ังอัครมหาเสนาบดีไวอีก 3 คน มีดาเนยีลเปนหัวหนาใหคอยดูแล
ผลประโยชนท่ีบรรดาหัวเมืองตาง ๆ สงสวยเขามายังกรุงบาบิโลน จะเหน็ไดวาเนยีลเปนผูท่ีรับผิดชอบ
สวนราชการรองลงมาจากกษัตริยดาระยาศ ท้ังนี้ก็เพราะทานไดแสดงใหคนท้ังปวงเห็นแลววา ทานเปน
ท่ีผูประกอบดวยความสัตยซ่ือ เปนท่ีเช่ือถือไววางใจได คริสเตียนบางคนอาจคิดวา บําเหน็จแหงความ
สัตยซ่ือของตนจะตองเปนของพระเจาท่ีประทานใหแกผูท่ีสัตยซ่ือนั้น แตกตางไปจากวิธีท่ีชาวโลกนี้
ปฏิบัติกัน ผูท่ีมีความสัตยซ่ือประกอบราชกิจท่ีไดรับมอบหมายพระเจาจะทรงมอบภาระใหอยูในความ
รับผิดชอบเพิ่มใหอีก เพราะพระองคทรงไววางใจเขาหรือบางคร้ังพระองคก็จะประทานเกียรติยศให 
ตัวอยางดังกลาวก็มีปรากฏในพระคริสตธรรมใหมเชนกนั พระเยซูตรัสคําอุปมาเร่ืองขุนนางผูหนึง่ ซ่ึง
จะเดนิทางไปเมืองไกล กอนจะจากไปไดมอบเงินใหคนใชคนแรก 10 ตะลันต คนท่ีสอง 5 ตะลันต และ
คนสุดทาย 1 ตะลันต เม่ือขุนนางผูนั้นกลับมาก็ปรากฏวาคนแรกไดนําเงินไปลงทุนเกิดดอกออกผลมา
อีก 10 ตะลันต ขุนนางกช็มเชยวาเปนผูสัตยซ่ือและตั้งใหครอบครองสิบหัวเร่ือง คนท่ีสองนําเงินไป
ลงทุนไดกําไรงอกเงยออกมาอีก 5 ตะลันต ขุนนางก็มอบหัวเมือง 5 หัวเมืองใหครอบครอง สวนคน
สุดทายไดแตเก็บเงินท่ีตนไดรับมอบหมายไวเฉย ๆ ขุนนางก็ส่ังใหริบเงินนั้นเสียและนําไปมอบเพ่ิม
ใหแกคนแรก (ลูกา 19:11-27) จะเห็นไดวาขุนนางผูนัน้มอบหมายงานเพ่ิมเติมใหแกคนใชของตนตาม
ความสัตยซ่ือของแตละบุคคล ผูท่ีมีความซ่ือตรงมากก็ยอมมีโอกาสไดรับผิดชอบงานใหญของพระเจา 
นี่แหละ เปนวธีิการของพระเจาในการปูนบําเหน็จผูรับใชของพระองค  

(3-4) คําโบราณของไทยท่ีวา “คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเส่ือ” ดูจะเปนความจริงใชไดทุก
ยุคทุกสทัย แมแตในสมยัของดาเนียล แมทานจะเปนผูท่ีปฏิบัติราชการอยางซ่ือสัตยสักปานใดกต็ามไม
วายมีคนอิจฉา เนื่องจากดาเนียลเปนคนซ่ือตรงปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดความสามารถ ประกอบกับทานเปน
ผูมีสติปญญาเลิศลํ้าจากพระเจา หนาท่ีราชการของทานจึงเดนกวาบรรดาอัครเสนาบดีอ่ืน ๆ จึงเปนท่ี
โปรดปรานของกษัตริยดาระยาศมาก ดังนั้นบรรดาอัครเสนาบดีข้ีอิจฉาเหลานั้นก็คิดอานจะหาวธีิ 
“โคน” ดาเนยีลเสีย โดยการ “ใสไฟ” แตก็หาชองท่ีจะใสรายดาเนียลไมไดเลย เพราะทานเปนผูท่ีดี
รอบคอบทุกอยาง จนหาท่ีตาํหนิมิได คริสเตียนในสมัยนี้มีสักกี่คนที่จะเปนผูรับใชพระเจาอยางซ่ือสัตย
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จนไมมีผูใดอาจกลาวตําหนิได มีผูนําไมนอยท่ีสอนเขาแตปาก แตการประพฤติของตนหางจากคําสอน 
ราวฟากับดนิ โคลงบทหนึ่งกลาวไวนาฟงวา  

อันชีวิตผูนํากบัคําสอน เปรียบเหมือนกลอนตองสัมผัสไมขัดเขิน ใชปากคําพรํ่าสอนคนเดิน 
ตัวเองเพลินตามมโนของโลกีย การวางตนไมหมนหมองตองตําหนิเปนคติสอนใจพรรคสมศักดิ์ศรี ทํา
ตามพูดพิสูจนสดใสดี เปนศักดิ์ศรีของผูนําลํ้าคาเอย 

การอิจฉาตารอนนั้นมิใชวาจะมีในกลุมของชาวโลกเทานั้น แมแตในกลุมคริสเตียนดวยกนัก็มี
มาก บางทีถึงกับมีการใสรายปายสีกนัอยางนาอนาถ คริสเตียนบางคนเห็นเพื่อน ๆ ไดรับมอบหมาย
หนาท่ี ท่ีภูมิใจในคริสตจักร อดอิจฉาไมได เปนตองหาทางใสรายปายสี ขุดคุยเอาความผิดแตหนหลัง
ข้ึนมาโพนทะนาตามความจริงบาง แตงเติมใหดูช่ัวชากวาเดิมบาง การกระทําเชนนั้นเปนความบาปอยาง
ไมตองสงสัย หากมีความอิจฉาริษยาเกิดข้ึนในคริสตจกัรใดแลว ยกตัวอยางงาย ๆ ในคริสตจักรแหง
หนึ่ง นาย ก. ไดรับการแตงต้ังจากศิษยาภิบาลใหมีตําแหนงเปนผูรับผิดชอบงานสําคัญของคริสตจักร 
นาย ข. ซ่ึงมีความประสงคอยากไดตําแหนงนั้นมากอน เกิดความอิจฉา นาย ก. เหตเุพราะวานาย ก. ชวง
ชิงตําแหนงนัน้ไปจากตน เม่ือความอิจฉาอุบัติข้ึนในใจของนาย ข. การนินทากาเลกย็อมติดตามอยางทัน
ตาเห็น นาย ข. จะพยายามหาขอพบพรองของนาย ก. เพื่อนําไป “ใสไฟ” นาย ก. ถานาย ก. ไมอาจหา
ความบกพรองใด ๆ ได นาย ข. ไมอาจหาความบกพรองใด ๆ ได นาย ข. ก็จะ “สราง” ความผิดข้ึนมาเอง 
โดยไปซุบซิบโพนทะนาวา “เขาเลียแขง” เลียขาเจานายเกงนี่นา ถึงไดดิบไดดี” และอะไรตออีก
เยอะแยะ คํานนิทาเขาหูคนโนนคนนี้เร่ือยไป เขาวาคํานินทาถาเขาหูซายมันไมคอยทะลุออกหูขวา หรือ
วาเขาหูขวาทะลุออกหูซาย แตมันจะออกทางปากแถมขยายใหญกวาเดมิ คราวนี ้“ตําแหนง” ของนาย ก. 
ก็ชักคลอนแคลน ใครก็จะตองคลางแคลงใจในความสามารถของเขา เม่ือสมาชิกไมรับรองเจาหนาท่ีใน
คริสตจักรแลว การดําเนนิงานจะไดผลอยางสมบูรณอยางไรได  

(5-9) เม่ือบรรดาอัครเสนาบดี ซ่ึงต้ังตัวเปนศัตรูของดาเนียล หาขอบกพรองในหนาท่ีราชการ
ของทานไมได พวกเขากห็าชองทางท่ีจะปายความผิดใหดาเนียล และความผิดอันใหญยิ่งของดาเนียล 
(ในสายตาของผูนับถือพระเทียมเท็จ) ก็คือดาเนียล เช่ือฟงและปฏิบัติพระเจาองคเท่ียงแทยิ่งดาระยาศเอง 
การใดท่ีไมเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา ดาเนียลจะไมยอมทําเปนเดด็ขาด แมวาส่ิงนั้นจะเปนพระราช
โองการของกษัตริย หรือจะตองแลกดวยชีวิต  

(10-18) ในขอพระธรรมบทนี้ ถาจะพจิารณาแลวจะเห็นวา ดาเนียลไดกําหนดเวลาอธิษฐานของ
ตนอยางสมํ่าเสมอ พึงระลึกดวยวาการกระทําอยางสมํ่าเสมอ แตกตางจากการกระทําไปดวยความเคย
ชินเปนนิสัย การกระทําอยางสมํ่าเสมอนั้น เรารูและกําหนดแผนการไววา เวลาเทานัน้ ๆ จะทําส่ิง นัน้ ๆ 
แตการกระทําไปดวยความเคยชินจนเปนนิสัยนั้น บางคร้ังยังไมไดส่ังงานออกไปดวยซํ้าไป แตประสาท
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ทํางานไปเอง เนื่องจากเคยทําอยางนั้นบอย ๆ เหมือนอยางคนท่ีขับรถยนต เม่ือมีอะไรผิดปกติเกดิข้ึน 
เทาจะปลอยจากคันเรงไปเหยียบเบรกดวยความเคยชิน หรือคนท่ีนั่งรถเมลจากบานไปท่ีทํางาน เคยลง
รถเมลตรงปายหนาท่ีทํางานเปนประจํา วนัหนึ่งบังเอิญตองนั่งรถสายเดียวกันไปยังท่ีอีกแหงหนึ่งซ่ึงอยู
ไกลจากท่ีทํางานไป 2-3 ปาย แตก็ดวยความเคยชินอีกนัน่แหละ พอรถจอดท่ีปายท่ีทํางาน เรากจ็ะผลุนผ
ลันลงจากรถ เดินไปไดสักครูจึงคิดข้ึนมาไดวาลงผิดท่ีเสียแลว 

เราไดยกตัวอยางเสียยึดยาว ท้ังนี้ก็เพื่อจะอธิบายใหผูศึกษาเขาใจวา การอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ
กับการอธิษฐานดวยความเคยชินเปนนิสัยนั้นตางกนั ดาเนียลอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ “วันละสามคร้ัง
ตามเคย” การอธิษฐานของดาเนียลใชทําไปอยางเคยชิน แตเปนการอธิษฐานท่ีมีใจจดจอดวยความต้ังใจ 
ถาเราจะถามคริสเตียนบางคนวา เขาอธิษฐานเม่ือใดบาง คําตอบสวนมากก็จะคลายกันดังนี ้ “เรา
อธิษฐานกอนเวลารับประทานอาหาร หรือวากอนนอน ไมอยางนั้นก็อธิษฐานในการประชุมนมัสการท่ี
คริสตจักรเทานั้นแหละ” และการอธิษฐานดังกลาวนั้นก็เปนการอธิษฐาน “แตปาก” พูด ๆ ออกไปโดย
ไมมีใจจดจอแนวแน คริสเตียนสวนมากบกพรองในการอธิษฐานจะอธิษฐานดวยใจจริงก็ตอเม่ือเผชิญ
กับปญหาหรือโรคภัยไขเจ็บ ดาเนียลจดัท่ีอธิษฐานไวอยางคงท่ี ในขอท่ี 10 บอกวา ทานอธิษฐานในหอง
ชั้นบน ใหสังเกตวาดาเนียลมิไดถือเอาการอธิษฐานของทานเปนการอวดอางตอสาธารณชน แต
อธิษฐานในท่ีล้ีลับตอพระเจา และในคําอธิษฐานของทานนั้นก็มีเปาหมายท่ีแนนอน เวลาอธิษฐานทาน
หันหนาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ขอ 10) และอธิษฐานเผ่ือกรุงเยรูซาเล็ม ขอพระเจาทรงโปรดฟนฟูกรุง
เยรูซาเล็มข้ึนใหม และ ชวยพลไพรของพระองคใหหลุดพนจากการเปนเชลย 

จากผลของการอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอนี่แหละทําใหศัตรูพบชองทางท่ีจะกาํจัดทานเสีย 
ดาเนียลถูกจับไปท้ิงในถํ้าสิงโต ดู ๆ ก็นาทอใจ เหตุเพราะวาทานปรนนิบัติพระเจาอยางเครงครัด ผลท่ี
ทานไดกลับกลายเปนจดุจบของทานเอง แตนี่เปนความคิดของผูมีความเชื่อนอยสําหรับดาเนยีลแลว
ทานไมมีความหวาดหวั่นเลย ทานเช่ือวาพระเจาจะทรงปกปกรักษาทานไวเสมอ 

(19-28) คําอธิษฐานของทานดาเนียลเกิดผลทันตาเห็น ผลอันแรกกคื็อ พระเจาไดทรงชวยให
ดาเนียลรอดพนจากการตกเปนเหยื่อของสิงโต ในชีวติของเราบางคร้ังพระเจาทรงอนุาตใหมีการทดลอง
ความเช่ือเกดิข้ึนแกเราจนบางคร้ังเราคิดวา มันสายจนเกนิไปไมมีใครชวยไดแลว แตอยาลืมวา พระเจา
ทรงสัตยซ่ือ ไมมีส่ิงใดสายเกินไปจนสุดความสามารถของพระองค ขอใหเราเช่ือและวางใจในพระองค
เทานั้น 

ผลจากการอธิษฐานของดาเนียลอีกประการหนึ่งก็คือ ศัตรูของทานถูกสําเร็จโทษ (ขอ 24) 
ฉะนั้นเราจึงวางใจไดวา คนท่ีขมเหงเราผูเปนบุตรของพระเจา จะตองประสบกับการพิพากษาลงโทษทุก
คน แมวาการลงโทษจะไมเกิดข้ึนรวดเร็วทันตาเหน็เสมอ ดังกรณีของดาเนียล แตสักวันหนึ่ง พระเจาจะ
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ทรงกระทําดังท่ีพระองคตรัสสัญญาเอาไววาการพิพากษาลงโทษตอบแทนศัตรูของเรานั้นเปนพนกังาน
ของพระองคเอง 

ผลประการท่ีสามก็คือคนท่ัวไปในประเทศนั้นรูวาพระเจาของดาเนียลเปนพระเจาเท่ียงแท ทรง
พระชนมอยู อาจจะมีหลายคนเช่ือและปฏิบัติพระเจา (ขอ 25-27) เพราะดาเนียลไดใหชีวิตของทานเปน
พยานแกคนท้ังปวงใหไดเหน็ประจักษวา พระเจาองคเท่ียงแทนัน้มีแตพระองคเดยีว ขอใหเราพจิารณา
วา ชีวิตคริสเตียนของเราเปนแสงสวางสองไปตอหนาคนทั้งปวงหรือไม  

 35 



บทเรียนที่ 9 ยุคแหงคนตางชาติ 8

ดาเนียล บทท่ี 7-8 

โดยท่ัวไปเราอาจแบงพระธรรมดาเนียลออกเปนสองภาค ภาคแรกจากบทท่ีหนึ่งถึงบทท่ีหก วา
ดวยชีวิตสวนตัวของดาเนยีล และพระสุบินตาง ๆ ของราชาเนบูคัดเนสซารเกี่ยวกับอาณาจกัรจากยุค
ของพระองคจนถึงยุคส้ินสุดของอาณาจักรคนตางชาติ ภาคท่ีสองเร่ิมตนจากบทที่ 7-12 วาดวยนิมิตของ
ดาเนียลเกี่ยวกบัยุคแหงคนตางชาติ ซ่ึงความจริงมีความหมายเชนเดยีวกันกับพระสุบินของราชาเนบู
คัดเนสซาร แตกตางกันอยูท่ีวานิมิตของดาเนียลไดบอกใหเหน็ภาพท่ีแทจริงของยุคแหงคนตางชาติ
ชัดเจนละเอียดถ่ีถวนกวา 

(1-4) ในบทที ่ 7 กลาวถึงนมิิตแรกท่ีพระเจาทรงสําแดงใหแกดาเนียลองคประกอบสําคัญท่ีสุด
ในนิมิตนี้ไดแกสัตวราย 4 ตัว ซ่ึงโผลข้ึนมาจากทะเล “ทะเล” เปนภาพพจนเล็งถึงอาณาจักรของคน
ตางชาติ สัตวใหญ 4 ตัว เล็งถึงมหาอาณาจกัรท้ัง 4 ของคนตางชาติในบทท่ี 2 

ก. สิงห ในขอท่ี 4 เราไดอานคําบรรยายเกีย่วกับมหาอาณาจักรแรกของคนตางชาติ “สัตวตัว
หนึ่งท่ีเหมือนสิงห มีปกเปนปกนกอินทรี...” ขอพระธรรมหลายตอนไดอธิบายวา อาณาจกัรนี้คือ
อาณาจักรบาบิโลน ภายใตการปกครองของราชานะบูคัศซัร “ปกนกอินทรี” หมายถึงความรวดเร็วท่ี
ราชาเนบูคัดเนสซารทรงสามารถหักโคนประเทศอ่ืนจนไดเปน “เจาโลก” “สิงโต เปนราชาแหงสัตวราย 
เล็งถึงเดชานุภาพอันเกรียงไกรของพระองค  

ข. หมี มาดายและฟารัศ (ขอ 5: 8:1-4, 20)  
“สัตวตัวท่ีสองรูปรางเหมือนหมี...มันเอาฟนคาบซ่ีโครงสามซ่ีคาปากมันไว” นิมิตในบทท่ี 8 ได

กลาวถึงแกะ แตจากขอท่ี 20 ท้ังหมีและแกะหมายถึงประเทศมาดายและฟารัศ อธิบายวา หมีนี้หมายถึง
อาณาจักรมาดายและฟารัศมหาอาณาจกัรบาบิโลน ซ่ีโครงสามซ่ีอาจหมายถึง มาดาย ฟารัศและบาบิโลน 
โดยเหตุท่ีบาบิโลนไดพายแพตอมาดายและฟารัศ ท้ังสามจึงรวบเปนอาณาจักรเดียวกันภายใตนามของ
มาดายและฟารัศ ซ่ึงตอมาเหตุการณนี้ก็เกิดเปนจริงตามคําทํานาย (ในปจจุบันนี้ฟารัศคือเปอรเซียหรือ
อิหราน” 

“จงลุกข้ึน กินเนื้อมาก ๆ เถอะ” (ทายขอ 5) ประวัติศาสตรไดเปดเผยวา เม่ือกองทัพยของมาดาย
และฟารัศซ่ึงมีทหารรวม 5 ลานคน ไมวาจะยาตราทัพไปสูทิศใด ผูคนจะลมตายเกล่ือนกลาดดุจใบไม
รวง และอาหารก็ถูกกลืนกินลางผลาญจนแทบไมเหลือหลอ 
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ค. เสือดาว (ขอ 6: 8:5-8) บทท่ี 8 ใหความหมายวา สัตวนี้เล็งถังราชาแหงกรีก (เสือดาวในบทท่ี 
7 และแพะตวัผูในบทที่ 8 หมายถึงราชาแหงกรีก)  

(ส่ีหัวของเสือดาว หมายถึงแมทัพส่ีคนท่ีปกครองแผนดิน หลังจากอาเล็กซานเดอรมหาราช
ส้ินพระชนม)  

“มหาอาณาจกัรท่ีสามของโลกประวัตศิาสตรก็ไดพิสูจนใหเราทราบความจริงเชนเดยีวกันวา
เสือดาวนี้เล็งถึง อาเล็กซานเดอรมหาราชแหงอาณาจักรกรีกภายในสิบปพระองคไดทรงทําศึกชนะ
อาณาจักรใหญตาง ๆ ในสมัยนั้นจนหมดส้ินและทรงต้ังพระองคเปนใหญเหนืออาณาจักรท้ังปวง 

ง. สัตวตัวท่ีส่ีไมมีช่ือ แตเปนสัตวท่ีนากลัวขนลุกขนพอง ขอ (7) เปนมหาอาณาจกัรท่ีส่ีของโลก
ประวัติศาสตรก็ไดพิสูจนเชนเดียวกนัวาคําพยากรณนี้เปนจริง มหาอาณาจักรนี้คือ อาณาจักรโรม ซ่ึงมี
อาณาเขตแผกระจายไปเกือบท่ัวโลก 

มหาอาณาจกัรท้ังส่ีตางเกิดข้ึนจริงตามนิมิตของดาเนียลทุกประการ แสดงใหเห็นวา พระคัมภีร
เปนพระวจนะของพระเจา ซ่ึงพระองคไดทรงดลใจใหผูรับใชอันสัตยซ่ือของพระองคเขียนข้ึน เราจะไม
ใชเวลามากเกนิไปพิจารณาเกี่ยวกับมหาอาณาจักรท้ังส่ีดังกลาวขางตน เพราะมันเปนเหตุการณท่ีลวง
มาแลว แตเราจะใชเวลาศึกษาคนควาคําพยากรณเกีย่วกับสัตวท่ีนากลัวนี้ ซ่ึงมีอีกสวนหนึ่งยังไมได
เกิดข้ึน แตจะเกิดข้ึนเปนจริงอยางแนนอน เหมือนคําพยากรณตอนอ่ืน ๆ สวนนี้ไดแก “เขาท้ังสิบ” ของ
สัตวราย และ “เขาอันเล็ก” ซ่ึงผุดข้ึนมาหวางเขาท้ังสิบ  

ตามนิมิตที่ดาเนียลไดเห็น เราอาจแบงมหาอาณาจักรโรมออกเปนสองยุคยุคแรกคือยคุท่ีไดผาน
พนมาแลวในประวัติศาสตร คือยุคท่ีโรมมีอิทธิพลแผไปท่ัวโลกซ่ึงเราเรียกวา มหาอาณาจักรท่ีส่ีของคน
ตางชาติ หลังจากนั้นอาณาจกัรโรมก็เส่ือมอํานาจ เกิดมปีระเทศมหาอํานาจอ่ืนข้ึนแทนท่ี เชน อเมริกา 
รัสเซียอังกฤษ เปนตน ดังท่ีทานเห็นอยูปจจุบันนี้ แตในตอนปลาย วนักอนการเสดจ็กลับมาของพระเยซู
คริสต อาณาจักรโรมจะไดรับการฟนฟูข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่ง กลายเปนประเทศมหาอํานาจของโลกตาม
นิมิตของดาเนียล ดาเนียลไดเห็นสัตวรายน้ันมีเขาสิบเขา มีความหมายวา มหาอาณาจักรโรมท่ีไดรับการ
ฟนฟูข้ึนใหมนี้จะประกอบดวยชาติภาคี 10 ชาติ ทําสัญญาสัมพันธไมตรีรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
หลังสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งประเทศตาง ๆ ไดทําสนธิสัญญารวมกันภายใตนามวา “สันนิบาตชาติ” แต
องคการนั้นไดลมเหลว สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดเกิดข้ึน หลังจากนั้นเราไดยินองคการใหมในนามของ 
“สหประชาชาติ” ประกอบดวยชาติมหาอํานาจตาง ๆ และชาติอ่ืน ๆ ท่ีใฝสันติ กระน้ันก็ตามเรายังไมเคย
ไดยนิวา ชาติหาอํานาจ 10 ชาติไดรวมทําสัญญาสัมพันธไมตรีตอกันและกัน แตในอนาคตอันใกลนี้ ส่ิง
นี้จะเกิดข้ึน เพราะความคิดนี้กําลังอยูในสมองของผูนําของโลกปจจุบันหลายทาน คําพยากรณของ
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ดาเนียลสวนมาแลวสําเร็จผลเชนใด คําพยากรณนี้ก็จะสําเร็จเชนนั้น และน่ันหมายความวาการเสด็จ
กลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว 

ส่ิงท่ีนาต่ืนเตนและนาหวาดกลัวท่ีสุดกอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ดูเหมือนจะเปน
เหตุการณเกีย่วกับ “เขาอันเล็ก” ซ่ึงผุดข้ึนมาระหวางเขาอื่น (7:19-28,8:9-12,23-25) จากนิมิตท่ีดาเนียล
ไดเหน็ในบทที่ 7 และบทท่ี 8 ประกอบกับนิมิตของยอหนในพระธรรมวิวรณ เราพอจะเรียบเรียงและ
สรุปบทความเกี่ยวกับ “เขาอันเล็ก”ไดดังนี ้

“เขาอันเล็ก” หมายถึงผูตอตานพระคริสต ซ่ึงจะมีข้ึนในวันใกลการเสด็จมาของพระเยซูคริสต 
มันจะปรากฏตัวข้ึนหลังจากอาณาจักรโรมไดรับการฟนฟูเปนประเทศมหาอํานาจ และสิบมหาอํานาจ
ไดทําสัญญาสัมพันธไมตรีตอกันและกัน พระธรรมวิวรณบทท่ี 13 ไดบรรยายภาพ “เขาอันเล็ก” หรือ “ผู
ตอตานพระคริสต” เชนเดยีวกับในพระธรรมดาเนียลวา “สัตวรายนั้นมีปากพูดคําหยาบคายตอพระเจา 
มันไดออกปากพูดคําหม่ินประมาทตอพระเจา ตอสถานท่ีของพระองค มันมีอํานาจกระทําสงครามตอ
พวกสิทธชน และมีชัยชนะแกเขาบรรดาคนท่ีอาศัยแผนดินโลกจะบูชาสัตวรายนั้น เวนไวคนท้ังปวงท่ีมี
ช่ือจดไวในสมุดทะเบีบนประจําชีพ....” 

สมัยนี้มีผูตอตานพระคริสตเกิดข้ึนมากมาย ไดพูดจากหม่ินประมาทตอพระเจา ขมเหงรังแก
สิทธชน แตกย็ังไมใชผูตอตานพระคริสตท่ีบรรยายไวในดาเนยีลและวิวรณ เพราะมีส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง
ท่ีผูตอตานพระคริสตในปจจุบันหรือท่ีลวงมาแลวไมมี คือยังไมมีผูใดยกตนข้ึนเปนพระเจา ใหคนท่ัว
แผนดินโลกบูชาเขาในเวลาใกลวันส้ินสุดของโลก “เขาอันอาจกลาวไดวา เขาเปน “เจาโลก” ขณะนั้นค
ริสเตียนท่ีจงรักภักดีท่ีสัตยซ่ือตอพระเจาจะไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักเพราะไมยอมกราบไหวบูชา 
“ผูตอตานพระคริสต” เหมือนชาวโลก วิวรณบทท่ี 13 กลาวดวยวา พญามารซาตานเปนผูมอบอํานาจ
ใหแกมัน “ใครจะเปรียบปานสัตวนี้ได และใครจะสูรบกับสัตวนี้ได”  

ในววิรณบทเดียวกันยังไดกลาวถึงสมุนหรือบริวารของ “ผูตอตานพระคริสตคือ ผูพยากรณเท็จ 
เม่ือถึงเวลานั้น จะประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจ “มันกระทําใหโลกกับคนท้ังปวงท่ีอาศัย บูชาสัตวรายตัวเดิม
นั้น” ผูตอตานพระคริสต) มันจะสําแดงมหานิมิต กระทําใหไฟตกลงจากฟายังแผนดินโลกประจักษแก
ตามนุษยท้ังหลาย มันจะกระทําการอัศจรรยหลายอยาง มันจะทํารูปปนของผูตอตานพระคริสต และ
บันดาลใหรูปปนนั้นพดูไดเหมือนมนษุย แลวบังคับใหทุกคนกราบไหวบูชารูปปนนั้น ผูท่ีฝาฝนจะถูก
ฆาตายส้ิน ขณะน้ันแหละเราจะทราบวาใครคือคริสเตียนแท และใครคือคริสเตียนปลอม 

ดาเนียลบทท่ี 7 และบทท่ี 8 ดาเนยีลไดเหน็นิมิตสองคร้ัง คร้ังแรกในบทท่ี 7 ทานไดเห็นสัตว
รายส่ีตัวข้ึนมาจากทะเลหมายถึงมหาอาณาจักรท้ังส่ีของคนตางชาติ คร้ังท่ีสองในบทท่ี 8 ทานไดเห็น
สัตวรายสองตัว คือ แกะตัวผูประกอบดวยเขาสองอัน หมายถึงราชาของมาดายและฟารัศ และแพะตัวผู 
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หมายถึงราชาของกรีก ความจริงนิมิตทั้งสองคร้ังนี้บรรยายถึงเหตุการณชนิดเดียวกนั คือ “ยุคของคน
ตางชาติ” การฟนฟูของอาณาจักรโรม” การปรากฏตัวของผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ซ่ึงเปน
หมายสําคัญแหงการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต แตสวนสําคัญท่ีสุดของนิมิตนี ้ คือการ
เสด็จกลับมาพพิากษาโลกของพระเยซูคริสต (อานดาเนยีล 7:9-14,21,27) แมผูตอตานพระคริสตผู
พยากรณเท็จและพญามารซาตานจะมีฤทธ์ิอํานาจเพียงใดก็ตาม แตผลสุดทาย มันจะพายแพตอพระเยซู
คริสตอยางส้ินเชิง เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา สัตวรายท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนนี้จะถูกจับโยนท้ิงในไฟ
กํามะถันซ่ึงเผาไหมอยูเปนนจิ ผูท่ีกราบไหวบูชาสัตวรายนั้นก็จะไดรับการพิพากษา และถูกโยนลงใน
บึงไฟเชนเดียวกับสัตวราย สวนผูท่ียึดม่ันในพระคริสต สัตยซ่ือตอพระองคจนถึงท่ีสุด “อาณาจักรและ
เกียรตยิศรัชช และอํานาจราชศักดิแ์หงรัฐท้ังปวงท่ัวใตฟาจะถูกมอบไวแกเหลาผูบริสุทธ์ิของพระผู
สูงสุดนั้น อาณาจักรของเขาเปนอาณาจักรถาวร และรัฐท้ังปวงจะรับใชและเช่ือฟงเขา” (ดาเนยีล 7:27)  

 39 



บทเรียนที่ 10 โครงการของพระเจาสําหรับอิสราเอล 9

ดาเนียล บทท่ี 9 

ขณะท่ีดาเนียลเขียนพระธรรมบทท่ี 9 นี้ ชนชาติอิสราเอลไดตกเปนเชลยของกษัตริยกรุงบาบิ
โลนเกือบ 70 ปแลว ในบทนี้ทานจะเหน็ตัวอยางการทรงตอบคําอธิษฐานของพระเจาตามพระสัญญา
ของพระองค และบทเรียนท่ีดีเยีย่มเกีย่วกับการอธิษฐานของคริสเตียน 

(1,2) ในปท่ีหนึ่งรัชกาลของราชาดาระยาศ ดาเนียลไดอานจารึกพระตํารัสของพระเจาท่ีไดมี
มายังเยเรมียศาสดาพยากรณ กลาวถึงความรางของกรุงเยรูซาเล็มครบเจ็ดสิบปบริบูรณ ตามพระสัญญา
ของพระเจา พระองคตรัสแกศาสดาพยากรณในสมยักอนวา ชนชาติอิสราเอลจะตกเปนเชลยของราชบา
บิโลนเปนเวลา 70 ป หลังจากนั้นพวกเขาจะไดรับอิสระ ดาเนียลสนใจศึกษาพระวจนะของพระเจาเสมอ 
และเช่ือม่ันใจพระสัญญาของพระเจา เม่ือเวลาลวงผานมาเกือบ 70 ป ทานจึงไดอธิษฐานทูลขอตอพระ
เจาตามพระสัญญาของพระองค พระเจาทรงไดใหคําม่ันสัญญาแกคริสเตียน ปจจุบันเปนรอย ๆ ขอใน
พระคัมภีร ถาทานอานพระวจนะของพระองคเสมอ ทานจะพบพระสัญญาเหลานั้น พระองคทรงให
ความม่ันใจแกเราดวยวา แมนทุกส่ิงทุกอยางในโลกจะเปล่ียนแปลง แตพระสัญญาของพระองคจะดาํรง
อยูเปนนจิ “ทานหาไมไดเพราะทานไมไดขอ” (ยากอบ 4:3) หรืออาจเพราะทานเพกิเฉยขาดความเช่ือม่ัน
ในพระสัญญาของพระองคกลัววาพระองคจะไมทรงทําตามสัญญา “อยาใหมีใจสงสัยเลย แตจงใหผูนั้น
ขอดวยใจเช่ือ” (ยากอบ 1:6) ดาเนยีลเช่ือม่ันในพระสัญญาของพระองคจึงไดอธิษฐานดวยความเช่ือ นี่
เปนคุณสมบัตสํิาคัญยิ่งขอหนึ่งเกีย่วกับการอธิษฐาน  

(3-15,20) บางคร้ังเรามีความเช่ือในพระสัญญาของพระองค และม่ันใจวาส่ิงท่ีเราทูลขอเปนน้ํา
พระทัยของพระเจาแตพระเจามิไดทรงตอบคําอธิษฐานของเรา ท้ังนีอ้าจเนื่องจากมีความบาปบางอยาง
ซอนเรนอยูภายในเรา ซ่ึงเปนส่ิงขัดขวางในการอธิษฐานทูลขอพระเจาอภัยโทษแกชาวอิสราเอลและตัว
ทานเอง ทานไดสารภาพความผิดบาปทุกอยางท่ีไดกระทํา อาจเปนการไมยากจนเกินไปนกัท่ีจะ
อธิษฐานวา “พระองคเจาขาฯ ขอทรงโปรดอภัยโทษ ความผิดบาปแกขาพเจาท้ังหลาย” แตมีสักกีค่นท่ี
ยอมถอมใจลงตอพระพักตรพระเจาจริง ๆ และอธิษฐานวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจาไดกระทําผิดขอทรง
โปรดยกโทษใหแกขาพเจาเถิด” แมพระธรรมดาเนียลจะมิไดบันทึกความผิดบาปของดาเนียลสักขอ
เดียว แตดาเนียลก็เปนมนษุยธรรมดาอยางเรา ยอมมีขอบกพรองซ่ึงพระเจาเทานัน้ท่ีทรงทราบฉะน้ัน
นอกจากทานไดอธิษฐานเพื่อความผิดบาปของเพ่ือนรวมชาติ ทานยังไดสารภาพความผิดของตนเองตอ
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พระเจาดวย (ขอ 20) กอนอธิษฐานทูลขอส่ิงใดจากพระเจาจงสํารวจดูจิตใจของทานกอนวามีความบาป
ใด ๆ หรือไมท่ีอาจขัดขวางการอธิษฐานของทาน 

(16-23) ดาเนียลไดทูลขอความเมตตากรุณาจากขาพเจา โปรดอยาลืมความจริงขอนี้วาการ
อธิษฐานมิใชการออกคําส่ังใหพระเจาทําทุกอยางท่ีเราตองการ บอยคร้ังการอธิษฐานของเราไมผิดแผก
อะไรกับการออกคําส่ัง เราส่ังใหพระเจาตอบคําอธิษฐานใหเร็วท่ีสุด เราส่ังใหพระเจาประทานทุกอยาง
ท่ีเราขอเราส่ังใหพระเจารีบขจัดความทุกขลําบากของเราเสีย พระบิดาทรงเปนพระเจาผูสูงสุดเราจะส่ัง
พระองคไมได พระองคทรงพอพระทัยผูท่ีถอมตัวลงทูลขอความเมตตากรุณาจากพระองค 

ดาเนียลไมยอทอในการอธิษฐานทานไดเฝาอธิษฐานดวยความอดทน ทานกลาววา “ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอทรงสดับฟง ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรงอภัยโทษให โอพระเยโฮวาห ขอทรงเง่ียพระโสต
และโปรดกระทําเถอะ...โอพระเจาของขาพเจา นึกวาเหน็แกพระนามของพระองคเถอะ” ดาเนยีลจะ
อธิษฐานเวลานานเทาใด เราไมอาจจะทราบได แตส่ิงท่ีเราทราบคือ ทานไดอธิษฐานอยางไมยอทอ 
จนกระท่ังพระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของทาน ขอบกพรองโดยท่ัวไปของคริสเตียนปจจุบันเกี่ยวกับ
การอธิษฐานมักอยูในขอนี้ คือขาดความอดทนเม่ืออธิษฐานเพียงคร้ังเดียว หรือสองคร้ังไมไดรับคําตอบ
จากพระเจากท็อใจ เลิกลมการทูลขอนั้นเสีย เชนนัน้แลว ทานหวังจะไดรับคําตอบจากพระเจาได
อยางไร บางอยางพระเจาอาจทรงตอบคําอธิษฐานทันทีทันใด แตบางอยางพระเจาอาจทรงตองการให
เรารอคอย อาจเปนเวลาสองวันหรือสองอาทิตยหรือหนึ่งป หรือสิบปก็ได พระเจาทรงทราบเวลา
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับตอบคําทูลขอของเรา ใหเราอดทนรอคอยพระองคเสมอ คริสเตียนหนุมคนหน่ึง
เขียนจดหมายบอกใหเพื่อนของเขาฟงวา “ผมไดอธิษฐานเผ่ือคุณพอของผมเปนเวลา 8 ป ขอบคุณพระ
เจาบัดนี้ทานยอมเปดใจออกรับเอาพระวจนะของพระองคแลว” พระเยซูคริสตก็ทรงยกตัวอยางเกีย่วกับ
ความไมยอทอในการอธิษฐาน (ดูลูกา 11:5-10) ถาทานอธิษฐานอยางดาเนียล อธิษฐานดวยความเชื่อ 
ดวยใจถอม สารภาพความผิดของทาน และไมยอทอในการทูลขอ เช่ือเหลือเกินวา พระเจาจะตองทรง
ตอบคําอธิษฐานของทานอยางแนนอน 

(24-27) พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของดาเนียล ใหความม่ันใจตามพระสัญญาของพระองควา 
เม่ือชาวอิสราเอลเปนเชลยของชาวบาบิโลนครบ 70 ป แลว กจ็ะไดรับอิสระเอลกลับไปสูประเทศของ
ตน นอกจากนั้นพระเจายังทรงเปดเผยโครงการของพระองคสําหรับชาวอิสราเอล กอนจะศึกษา
โครงการนี้ใหเรายอนกลับไปพิจารณาถึงสาเหตุการตกเปนเชลยแกชาวบาบิโลนของชนชาติอิสราเอล
กอน เพื่อเปนบทเรียนและขอเตือนใจแกคริสเตียนปจจุบันทุกคน 

ตามพระราชบัญญัติของพระเจาพระเจาไดทรงส่ังชาวอิสราเอลวา พวกเขาจะตองหยุดเพาะปลูก
หนึ่งปในทุก ๆ เจ็ดป เพื่อใหผืนแผนดนิมีโอกาสฟนตัวจากปุย และแรธาตุท่ีเสียไป ในยุคเร่ิมแรกพวก
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เขาคงเช่ือฟงพระเจา ปฏิบัติตามคําส่ังของพระองค แตหลังจากพวกเขาปฏิเสธไมยอมใหพระเจาเปน
กษัตริยของเขา และเลือกมนุษยข้ึนมาเปนกษัตริยครองแทนท่ีพระเจา ตั้งแตนั้นมาจนเวลาลวงไป 490 ป 
พวกเขามิไดปฏิบัติตามคําส่ังของพระเจาในการใหพื้นดนิฟนตัวหนึ่งปในทุกเจ็ดป พระเจาไดตรัสแก
ชาวอิสราเอลลวงหนาเปนเวลานานแลววาถาพวกเขาเช่ือฟงและปฏิบัติตามพระราชบัญญติของพระองค 
พระพรทุกอยางจะมีมาสูเขา แตถาฝาฝนภัยพิบัติกจ็ะเกิดข้ึนพระองคทรงรักษาพระดํารัสของพระองค
เม่ือชาวอิสราเอลฝาฝน ก็ตองถูกลงโทษเฆ่ียนตีส่ังสอน ทานลองใชวิชาเลขคณิตงาย ๆ คํานวณดูวา ทุก
เจ็ดปชาวอิสราเอลตองใหแผนดินฟนตัวหนึ่งป ในเวลา 490 ปท่ีผานมา แผนดินของอิสราเอลควรไดรับ
การฟนตัวรวมท้ังส้ินกี่ป เม่ือเอา 490 หารดวย 7 ก็ไดผลลับ 70 ป เวลา 70 ปท่ีฟนแผนดินควรไดรับการ
ฟนตัวชาวอิสราเอลกลับทําการเพาะปลูกตามเคย พระเจาทรงใหราชาแหงบาบิโลนยกทัพมาตีกรุง
เยรูซาเล็ม ทําลายกําแพงเมือง โบสถวิหารพังทลายอยางยับเยนิแลวกวาดตอนชาวอิสราเอลไปเปนเชลย
ศึก ณ เมืองบาบิโลน ปลอยใหกรุงเยรูซาเล็ารกรางเปนเวลา 70 ป เพื่อชดเชยเวลา 70 ปท่ีชาวอิสราเอลไม
ยอมใหพื้นนดนิฟนตัว 70 ปประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อส่ังสอนใหชาวอิสราเอลรูสึกนึกใน
ความผิด 

พระเจาจะทรงกระทําตอทานเชนเดยีวท่ีไดทรงกระทําตอชาวอิสราเอลพระองคทรงขอรองให
ทานกระทําบางส่ิงบางอยาง อาจจะเปนการถวายสิบลดหรือถวายเวลา กําลังกาย สติปญญาเพ่ือพระราช
กิจบางอยางของพระองคแตทานฝาฝนไมยอมฟงพระองคตลอดมาอยานึกวาทานจะหลีกพน พระองค
จะไดทุกอยางท่ีพระองคตองการ หากทานยังไมยอมถวายส่ิงนั้น ๆ ท่ีพระเจาตองการแกพระองคดวยใจ
ยินดี ทานก็จะตองสูญเสียส่ิงนั้นอาจโดยการปวยไข ตองเสียคายาใหหมอเปนจํานวนมาก หรือตอง
สูญเสียทรัพยสินมรดก หรือสูญเสียส่ิงท่ีตนรักยิ่งชาวอิสราเอลไมยอมใหผืนแผนดนิฟนตัวรวม 70 ป 
พระเจาก็ทรงใหพวกเขาตกเปนเชลยของขาศึก 70 ปเชนกัน แตผลท่ีไดรับนั้น แตกตางกันมากเหลือเกิน 
“อยาหลงเลย จะหลอกพระเจาเลนไมได” (กาลาเทีย 6:7) 

เจ็ดสิบสัปดาห “ในขอ 24 เปนโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอลคําวาสัปดาห ในท่ีนี้
มิไดหมายถึงเจ็ดวนัดังท่ีเราเขาใจ ความหมายท่ีแทจริงของ “สัปดาห” นี้ จากภาษาเดิมคือ 7 ป เจด็สิบ
สัปดาห จึงเทากับ 490 ป พระเจาทรงกําหนดโทษของชาวอิสราเอลเปนเวลา 70 สัปดาห สัปดาห
แรกเร่ิมตนตั้งแตชาวอิสราเอลไดรับคําส่ังใหบูรณะกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม (25) 70 สัปดาหนี้แบง
ออกเปนสามตอน ตอนท่ีหนึ่ง 7 สัปดาหแรกหรือ 49 ป เปนระยะเวลาท่ีชาวอิสราเอลจะบูรณะกรุง
เยรูซาเล็มแลวเสร็จตอนที่สองคือตอจากนัน้ 62 สัปดาหหรือ 434 ป พระมาซียาหรือพระเยซูคริสตจะถูก
ประหาร (ทรงถูกตรึงส้ินพระชนม) จากเวลาท่ีไดมีคําส่ังใหกูกรุงเยรูซาเล็ม และใหสรางข้ึนใหม
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จนกระท่ังถึงพระมาซียาถูกประหารจึงเปนเวลา 69 อาทิตยหรือ 483 ป ประวัติศาสตรก็ไดยนืยนัและ
เปนขอพิสูจนใหเห็นวา เหตุการณนี้เกิดข้ึนจริงตามระยะเวลาระบุไวในคําพยากรณทุกประการ 

ถาทานพิจารณาอยางละเอียดและคํานวณเวลาดูใหดีจะเห็นวา ยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาหเดยีวหรือ
7 ป เทานั้น กจ็ะครบ 70 สัปดาห หรือ 490 ป ซ่ึงเปนระยะเวลากําหนดโทษของชาวอิสราเอล หลังจาก
นั้น ชนชาติอิสราเอลจะไดรับการฟนฟูเขาจะไดเปนประเทศมหาอํานาจของโลกและพระเยซูคริสตก็จะ
เสด็จมา แตระยะเวลาท่ีพระเยซูคริสตถูกตรึงลวงเลยมากระท่ังปจจบัุนนี้ เปนเวลารวมสองพันปแลว 
ชาวอิสราเอลยังไมไดรับการฟนฟูและพระเยซูคริสตยังไมไดเสด็จมาเลยนั่นมิไดหมายความวา 
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลดังท่ีพระองคตรัสแกดาเนียลจะผิดพลาด ถาทานศึกษา
พระคัมภีรอยางละเอียดถ่ีถวน ทานจะทราบวา เจ็ดปสุดทายหรือสัปดาหสุดทาย คือยุคแหงความยคุเข็ญ
ของชาวโลก เปนยุคท่ีผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จท่ีแทจริงจะปรากฏตัวหลอกลวงชาวโลก
ขณะน้ันผืนแผนดินจะลุกเปนไฟทุกหยอมหญา มนุษยใครจะแสวงหาความตายและก็หาไมพบหลังจาก
กลียุค 7  ป ผานไป พระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา ชาวอิสราเอลก็จะหลุดพนจากโทษที่กําหนดไว พระเจา
จะทรงฟนฟูเขาใหเปนประเทศมหาอํานาจของโลกอีกคร้ังหนึ่ง 

ทานคงยังสงสัยวา ทําไมกลียคุ 7 ป นี้ไมเร่ิมตนตั้งแตเม่ือพระเยซูคริสตทรงถูกตรึงและวายพระ
ชนม ท้ังนี้เพราะระหวาง 69 สัปดาห กับหนึ่งสัปดาหสุดทายเปนยคุของคริสตจักร ซ่ึงไมรวมอยูใน
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอล พระเจาจึงมิไดทรงบอกใหดาเนยีลทราบอยางชัดเจนใน
โครงการ 70 สัปดาหนั้น หลังจากยุคคริสตจักร ก็จะถึงกลียุค หรือสัปดาหสุดทายของอิสราเอล เร่ือง
โครงการของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลอาจสลับซับซอนมาก ยากแกการเขาใจสําหรับผูมิได
ศึกษาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีคําแปลและขอถกเถียงแตกตางกันมากมาย แมความคิดและคําแปลของแต
ละคนอาจจะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนเห็นพองตองกนัวา วันแหงการเสด็จกลับมาพิพากษาโลกของ
พระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว ทานแนใจแลวหรือวาเม่ือพระองคเสด็จมา พระองคจะตรัสแกทาน
ดังนี้วา “ดีแลว เจาเปนบาวท่ีซ่ือตรงดี เจาสัตยซ่ือในของเล็กนอย เราจะตั้งเจาใหดูแลของมาก เจาจะรวม
ความยินดีกับนายเถิด” (มัทธิว 25:22)  
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10บทเรียนที่ 11 พระเจาทรงแตะตองดาเนียล 

ดาเนียล บทท่ี 10 

ถาจะถามวา อะไรเปนเหตุสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหดาเนยีลเปนท่ีทรงโปรดของพระเจายิ่ง
นัก อาจตอบไดวาคือชีวิตแหงการอธิษฐาน และความใกลชิดติดสนทิกับพระเจาของทาน และความ
ใกลชิดติดสนทิกับพระเจาของทาน ตั้งแตบทเรียนท่ีหนึง่มาจนถึงบทเรียนวนันี้ เราจะเห็นวาดาเนยีลได
อธิษฐานเสมอมิไดขาด โดยเหตุนี้ทานจึงไดเหน็นิมิตของพระเจาและพระสงาราศีของพระองค ท้ังยัง
ทราบถึงโครงการของพระเจาท่ีมีตอชาวอิสราเอล เราคงไมปฏิเสธวา การท่ีชีวติคริสเตียนของเรา
ออนแอทอถอย ไมอาจดําเนินตามน้ําพระทัยของพระเจาเพราะเนื่องจากขาดการอธิษฐาน เขาใกลชิด
พระเจา ลองถามตัวของทานเองและตอบอยางสัตยซ่ือวา ทานไดใชเวลาในแตละวนั อานพระวจนะของ
พระเจาอธิษฐานเขาเฝาพระเจากี่นาที สมควรหรือไมท่ีเราจะตําหนิวา พระเจาไมสําแดงน้ําพระทัยของ
พระองคใหเราทราบ 

(1-3) เราไดเห็นอีกคร้ังหนึง่ท่ีดาเนยีลอธิษฐานชนดิ “พิลาปรํ่าไห” อยูถึงสามสัปดาห มีคริส
เตียนสักกี่คนในสมัยปจจุบันท่ีอธิษฐานดวยใจจริงเชนนีใ้นพระธรรมนีมิ้ไดบอกสาเหตุแหงการพิลาปรํ่า
ไหของดาเนียล แตจากขอพระธรรมตอนตน ๆ เราพอจะทราบไดวา ท่ีดาเนยีลอธิษฐานรองไห เพราะ
นึกถึงโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอลและความพินาศของชาวโลกท่ีไมไดตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดใน “อาทิตย” หรือ 7 ป สุดทาย ท่ีเราเรียกวายุคแสนเข็ญหรือกลียุคน้ัน พระ
พิโรธของพระเจาก็จะมาถึงชาวอิสราเอลท่ีดื้อดานตอพระองค และคนตางชาติ (ผูท่ีไมใชชาวอิสราเอล) 
ท่ีไมยอมกลับใจใหม จะไดรับความทุกขทรมานมากท่ีสุด พระธรรมวิวรณไดสาธยายไววาเม่ือถึงคราว
นั้นจะเกดิสงครามคร้ังใหญยิง่มนุษยจะถูกฆาตายหน่ึงสวนในสามสวนของโลก ทะเลและพ้ืนแผนดิน
จะนองไปดวยเลือด น้ําในแมน้ําลําธารจะเกดิมีพิษจนไมอาจใชบริโภคได ท้ังจะเกดิกันดารอาหารท่ัว
โลกอยางรายแรงท่ีสุดชนิดท่ีไมเคยมีมากอน ซํ้ายังเกิดมีโรคระบาดท่ัวทุกแหง ผูคนจะตายเกล่ือนกลาด
ดวยการฆาฟนซ่ึงกันและกัน ดวยการกันดารอาหาร และดวยโรคราย มนุษยครวญดิ้นรนจะหาความตาย
เพื่อหลีกพนจากความทุกขทรมานน้ี แตความตายก็หลบหนีจากเขาไปเสีย (ศึกษารายละเอียดจากวิวรณ
บทท่ี 6,8,9 และ 16) พวกท่ีไมยอมกลับใจใหมในขณะน้ันจะตองทนทุกขทรมานเชนนี้ 7 ป จนกวาพระ
เยซูคริสตจะเสด็จมาอีกที 

ดาเนียลไดเหน็ภาพนี้ตลอด รูสึกเศราใจเสียใจ และสงสารดวงวิญญาณเหลานัน้ ท่ียังคงดื้อดึง
ขัดขืนคําส่ังของพระเจา โดยหารูไมวาความพินาศกําลังจะมาถึง ดาเนียลจึงพิลาปรํ่าไร ไมเปนอันกินอัน
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ดื่มสามสัปดาหเต็ม ๆ เช่ือเหลือเกินวา ดาเนยีลตองอธิษฐานเผ่ือเพ่ือนรวมชาติทุกคน และเพื่อนชาว
ตางประเทศท่ีตอตานพระเจา ทานเองไดอธิษฐานเผ่ือเพ่ือนรวมชาติ บิดามารดาญาติพี่นองและสหายรัก
ของทานหรือเปลา ทานไดทําส่ิงใดบางเพื่อจะชวยใหคนเหลานี้รูจักพระเยซูคริสต จงหลับตามองดนูิมิต
ดังท่ีดาเนยีลไดมองเห็น อาจจะชวยใหจิตท่ีเย็นยะเยือกของทานรุมรอนข้ึนมาบาง 

(4-9) ขณะทีด่าเนียลอธิษฐานดวยน้ําตาอยูนั้น ก็มีบุรุษผูหนึ่งประกอบดวยสงาราศีอันเจิดจา 
ปรากฏใหดาเนียลเหน็ เราไมอาจทราบไดอยางแนนอนวาบุรุษผูนี้คือใคร อาจเปนพระเยซูคริสตก็ได 
เพราะคําบรรยายรูปลักษณะของบุรุษผูนี้มีสวนคลายคลึงกับคําบรรยายรูปลักษณะของพระเยซูคริสตใน
พระธรรมวิวรณบทท่ีหนึง่ ขณะนัน้หลายคนท่ีอยูดวยกบัดาเนียลเกิดความกลัว สะทกสะทาน และรีบ
หนีไปซอนตัวเสีย ในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา คนจํานวนมากมายท่ัวโลกจะตกใจกลัวจนตัวส่ัน
และพยายามหลบซอนใหพนจากพระพักตรของพระองค แตหาสําเร็จไม ดวย “พระเยโฮวาหทรง
ทอดพระเนตรแตสวรรคพระองคทรงดูมนุษยท้ังปวง พระองคทรงเพงดูจากท่ีพระองคทรงสถิตอยู ทรง
แลเห็นชาวพภิพโลก” (สดุดี 33:33,14) สวนผูท่ีอยูฝายพระเยซูคริสตจะปล้ืมปติยินดีอยางเหลือลน 
พระองคจะทรงเช็คนํ้าตาทุกหยดของเขาจะประทานสันติสุขท่ีแทจริงแกเขาตลอดไปเปนนิจ 

(10-14) เม่ือดาเนียลไดเห็นบุรุษผูนั้น ก็หมดเร่ียวหมดแรง ลมลงหนาฟุบกับดินจนกระท่ังมีมือ
มาแตะตองเขา พยุงใหเขาลุกข้ึนยืน เขาจึงจะมีกําลังและความกลายนืเผชิญหนาบุรุษผูนั้นได ในบทนี้ได
กลาวถึงดาเนยีลถูกแตะตองสามคร้ัง การแตะตองแตละคร้ังมีความหมายและบทเรียนท่ีนาสนใจแกเรา
มาก  

คร้ังท่ีหนึ่ง เม่ือดาเนียลลมลงหนาฟุบกับดนิเผลยหลับไป ไดมีมือมาแตะตองเขาชวยใหเขาลุก
ข้ึนยืนได เราอาจเปรียบการแตะตองนี้กับการบังเกิดใหมของคริสเตียน ผูท่ีมิไดมีชีวิตบังเกดิใหมยอมมิ
อาจจะยืนเผชญิหนากับพระเยซูคริสต เพราะพระเยซูคริสตทรงบริสุทธ์ิทรงประกอบดวยสงาราศีอันเฉิด
ฉาย ชีวิตที่บริสุทธ์ิสะอาดซ่ึงเปนชีวิตชนิดเดยีวกันกับพระองค จึงสามารถอยูกับพระองคได เปรียบ
เหมือนหนูชอบอยูในหองมืดในท่ีสกปรกรุงรัง หากบังเอิญมีแสงสวางสองเขามาในที่หนูอยู มันจะรีบ
วิ่งหนีทันทีมนษุยทุกคนจะตองกลับใจบังเกิดใหม รับการแตะตองจากพระเยซูคริสต จึงจะไมมีความ
กลัวและความละอายท่ีจะยนือยูตอพระพกัตรพระองค 

หลังจากดาเนียลไดยนืข้ึนแลว ความตกใจกลัวยังไมจางหายไปอยางหมดส้ินยังคงยืนตัวส่ันอยู 
บุรุษผูนั้นจึงพูดวา “อยากลัวเลย เพราะวาต้ังแตทานไดตั้งอกตั้งใจอยากหาความผู และไดถอมกายลงตอ
พระพักตรพระเจาของทาน คําทูลขอของทานก็ทรงไดยนิแลว....” มีหลายคนอยากจะรูจักพระเยซูคริสต 
แตก็ไมยอมถอมลงใหพระเยซูคริสตเสด็จเขามาในจิตใจเปนผูแนะนําส่ังสอนเขา เขายอมไมมีโอกาสจะ
เขาใจพระองคอยางแทจริงได 
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(15-17) ขณะที่ดาเนียลยังคงน่ิงอ้ันอยู “นี่แนะ มีบุรุษผูหนึ่งรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษยเขามา
แตะริมฝปากของขาพเจา และขาพเจาก็อาปากออกพูด...” เราก็ตองการการแตะตองนีจ้ากพระเยซูคริสต 
เพื่อเราจะมีความกลาในพระเยซูคริสต เพือ่เราจะมีความกลาในการสนทนากับพระองค คริสเตียนและ
ยุวชนหลายคนยอมรับวา ไมมีความกลาท่ีจะอธิษฐานออกเสียงในท่ีประชุม เม่ือไดรับการเช้ือเชิญให
อธิษฐานก็ปฏิเสธ ดูประหนึ่งวาการอธิษฐานนั้นเปนส่ิงท่ียากเสียเหลือเกิน หากทานเปนคนหนึ่งใน
จํานวนดังกลาว จงทูลขอพระเจาแตะตองปากของทาน “โอ พระบิดาเจาขา ขอทรงโปรดเมตตาสงสาร
ขาพเจา ขาพเจาเปนดจุคนใบท่ีไมสามารถสนทนากับพระองค ขาพเจาขาดความกลาท่ีจะอธิษฐานในท่ี
ประชุม ขอทรงโปรดเจิมปากของขาพเจา ประทานความกลาแกขาพเจาเพื่อขาพเจาจะสามารถออกเสียง
สรรเสริญขอบพระคุณพระองครวมกับพี่นองในพระคริสตดวยกัน” 

บางทีอาจเปนเพราะริมฝปากของทานไมสะอาด ยังคงชอบพูดในส่ิงไมควรพูด ติฉินนินทา 
ทะเลาะวิวาทคุยโม คุยโตโกหกพกลม เหมือนดังคาศาสดาพยากรณ อิสยาหท่ีกลาวเม่ือไดเหน็ความ
บริสุทธ์ิของพระเจาวา “วิบัติแกขาพเจา....ขาพเจาเปนคนผูมีริมฝปากไมสะอาด” แลวทูตองคหนึง่ก็ใช
คีมหยิบหนิรอนแดงแตะปากของเขา ชําระปากของเขาใหสะอาดอีกคร้ังหนึ่ง จงทูลขอพระเจาชําระปาก
ของทาน เพื่อทานจะมีริมฝปากท่ีบริสุทธ์ิสําหรับเปนพยานเพื่อพระองคดวยความกลัวและอยางสัมฤทธ์ิ
ผล (ดูอิสยาหบทท่ี 6) 

(18-21) การแตะตองคร้ังท่ีสามของดาเนียล เม่ือดาเนยีลไดรับการแตะตองจนมีความสามารถ
ลุกข้ึนมายืนเผชิญหนากับบุรุษผูประกอบดวยสงาราศีอันเจิดจา สามารถอาปากสนทนากับทานผูนัน้แต
ดาเนียลยังขาดเร่ียวแรงและความกลาหาญ ผูมีรูปพรรณสัณฐานคลายมนุษยกแ็ตะตองเขาอีก และให
เร่ียวแรงแกเขาและพูดวา “ทานเปนคนโปรดปรานมากอยากลัวเลย จงเปนสุขเถอะ จงขมีขมันและกลา
ข้ึนเถอะ” แลวเร่ียวแรงและความกลาก็มีแกดาเนยีลทันที คริสเตียนไมนอยก็เชนเดยีวกันท่ีตกลงอยูใน
สภาพเชนนี ้เม่ือเขากลับใจบังเกิดใหมแลว เขารูสึกปตยินิดีในการรอดพนบาปของตน และอยากจะบอก
ใหคนอ่ืนทราบเกี่ยวกับขาวดีนี้ แตอีกใจหนึ่งก็เกิดความละอายขาดความกลาท่ีจะเปนพยาน บางคนได
พยายามเปนพยาน แตไมคอยเกดิผลก็รูสึกทอแทใจ ไมมีเร่ียวแรงจะเปนพยานตอไปอีก ในกรณเีชนนี้
ทานจําเปนตองทูลขอความกลาหาญ และพลังอํานาจจากพระเยซูคริสต พระองคจะทรงประทานความ
กลาหาญใหแกทาน เพิ่มเติมกําลังใหทาน เจิมทานดวยฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มารไมชอบ
ใหคริสเตียนเปนพยาน เม่ือคริสเตียนคนใดไดรับการดลใจจากพระเจาใหเปนพยานมันจะรีบทําใหจติใจ
ของผูนั้นรวนเร เกิดรูสึกไมคอยสบายบาง ทําใหออนเปล้ียเพลียกาย และรูสึกเกียจครานข้ึนมาทันทีบาง 
และวิธีอ่ืน ๆ อีกรอยแปดพันประการจนทานตองเลิกลมความต้ังใจในการเปนพยาน อยาปลอยใหมาร
ชนะทาน “แตจงตอสูมาร และมันจะหนไีปจากทาน” (ยากอบ 4:8) ทานรูสึกออนเพลียทอแทใจในการ
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ประกอบราชกจิใด ๆ ของพระเจาหรือ จงทูลขอพระเจาแตะตองทานเดี๋ยวนี้ เพื่อทานจะเขมแข็ง
กระปร้ีกระเปราข้ึน เปนทหารกลาของพระคริสตตอไป 

ทูตสวรรคท่ีกลาวในพระคัมภีร ท่ีเราทราบชื่อนั้นมีอยูสององค 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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11บทเรียนที่ 12 การปรากฏตัวของผูทรยศพระคริสต 

ดาเนียล บทท่ี 11 

พระธรรมดาเนียลบทท่ี 11 ดูออกจะสับสนอลหมาน เพราะกลาวถึงการรบพุงของกษัตริยหลาย
องค จนบางคร้ังเราไมทราบวา ขอความท่ีเราอานเปนบันทึกความเกี่ยวกับกษัตริยองคใด เพื่อสะดวกแก
การศึกษาและงายแกการเขาใจ เราจะรวบรัดบทเรียนของเราใหแคบลง สนใจสวนสําคัญท่ีสุดของบทนี้
ซ่ึงเกี่ยวของกบัชีวิตคริสเตียน 

พระธรรมบทนี้ไดใหภาพพจนโดยท่ัวไปเกี่ยวกับประวตัิศาสตรจากยคุของมาดาย และฟารัศ
จนถึงวาระสุดทายของผูทรยศพระคริสตในอนาคต เราอาจแบงบทนีอ้อกเปนสองตอน ตอนแรกจากขอ
ท่ี 1-4 เหตุการณ ในตอนนีไ้ดเกดิข้ึนแลว และถูกตองตามคําพยากรณทุกประการทําใหเราแนใจอีกคร้ัง
หนึ่งวา คําพยากรณอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดเกดิข้ึนจะตองเกิดข้ึนและเปนไปตามคําพยากรณทุกประการ
เชนเดยีวกัน (นักปราชญบางคนกลาววา เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในขอ 5-35 นั้นเปนตัวอยางแหงสงคราม
ซ่ึงจะเกดิข้ึนกอนพระเยซูจะเสด็จมา) จากขอ 36 จนถึงทายบทเปนคําพยากรณเกีย่วกับการปรากฏตัว
ของผูทรยศพระคริสต ซ่ึงเปนสัญลักษณกอนการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต หรือเราอาจ
กลาวอีกนยัหนึ่งวา ขอ 1-35 เปนคําพยากรณท่ีเกดิข้ึนแลวในประวัติศาสตร ขอ 36-45 เปนคําพยานกรณ
ซ่ึงจะเกดิข้ึนในอนาคต 

(1-35) เราจะไมศึกษาตอนนี้อยางละเอียด เพราะเปนเหตุการณท่ีผานมาแลว แตจะกลาวเพยีง
เครา ๆ พอเปนขอสังเขปถึงส่ิงท่ีไดเกิดข้ึนตามคําพยากรณ เพื่อเปนหลักฐานขอพิสูจนประการแรก “นี่
แนะ จะมีกษตัริยอีกสามองคข้ึนครองประเทศฟารัศ และองคท่ีส่ีจะม่ังค่ังดวยทรัพยศฤงคารยิ่งกวาใด ๆ
หมด” (ขอ 2) เหตุการณนี้ไดเกิดข้ึนเปนความจริงในอาณาจักรกรีกอยางไมมีขอผิดพลาด 

หลักฐานยืนยนัท่ีสอง “เม่ือนั้นก็จะเกิดมีราชานักรบผูจะครอบครองดวยอํานาจราชศักดิ์ และจะ
ทําอะไร ๆ ตามใจชอบ” ขอ 3 คําพยากรณนี้ไดเกิดข้ึนจริงใน 332 ปกอนพระเยซูจะประสูติ ราชานักรบ
พระองคนั้นคือ “อเล็กซานเดอรมหาราช” แหงกรีก 

ขอ 4 กลาววา “แตพอทานองคนั้นเขมแข็งข้ึน แลวอาณาจักรของทานกจ็ะพังทลายลง....และก็
จะไมไดตกอยูในมือของทายาทของทาน และก็จะไมไดไปตกอยูกับประเทศท่ีทานไดเคยครอบครอง
....” ประวัติศาสตรท่ีเราเรียนอยูปจจุบันไดบันทึกวา อเล็กซานเดอรมหาราชไดวายพระชนม ขณะท่ียัง
ทรงหนุมแนนแข็งแรงและรุงเรืองเต็มท่ี ทายาทของพระองคก็ไดสืบราชสมบัติตอมา แตราชอาณาจักร
ไดถูกแบงเปนส่ีสวน ปกครองโดยนายพลส่ีทานของอเล็กซานเดอรมหาราช 

 48 



คําพยากรณในขอ 5 ถึงขอ 20 เกีย่วกับการสงครามระหวางกษัตริยทางทิศเหนือ คือกษตัริยซีเรีย
และกษัตริยทิศใตคืออียิปต การรบพุงผลัดกันรุกผลัดกันรับไดดําเนนิไปเปนเวลาหลายปก็เกิดข้ึนจริงใน
ประวัติศาสตรเชนกัน 

(21-35) ประวัติศาสตรสากลไดเปดเผยวา ทุรชนท่ีตั้งตนข้ึนเปนกษตัริยกระทําศึกไดชัยชนะ
มิได โดยกําลังอาวุธแตโดยเลหเหล่ียมเพทุบายน้ันคือ จกัรพรรดิ์ อันติโอกัส ทานผูนี้แหละท่ีไดรับขนาน
นามวา “ผูบุกเบิกทางของผูทรยศพระคริสต” เพราะพฤติการณของทานไมผิดแผกไปกับผูทรยศพระ
คริสตท่ีจะมีมาในอนาคต แมจักรพรรดิอันติโอกัสจะมีกําลังนอยแตเบ้ืองตน แตโดยอาศัยล้ินท่ีแพรว
พราวดวยเหล่ียมมารยา ทหารที่เกงกาจเคยแตมีชัยกลับตองมาปราชัยยอยยับตอหนาเขา “เขาเกณฑ
กองทัพยกไปทําใหปอมคูประตูหอรบของสถานท่ีบริสุทธ์ิเปนมลทิน และจะเลิกลางการสักการบูชา ท่ี
กระทํากนัอยูเนือง ๆ นั้นเสีย แลวเขาจะต้ังส่ิงนาเกลียดอันเปนท่ีสะอิดสะเอียนข้ึนสวมท่ีนั้นแทน” โดย
เหตุท่ีพฤติการณนี้ใกลเคียงกบัพฤติการณของผูทรยศพระคริสตท่ีจะมาถึงมาก บางคนจึงเขาใจวาผู
ทรยศพระคริสตซ่ึงหมายถึง “เขาอันเล็ก” ท่ีดาเนียลไดพยากรณไวในบทตน ๆ นั้นคืออันติโอกัสนี้เอง 
ความเขาใจเชนนี้ไมถูกตองนัก เพราะในคําพยากรณยังกลาวดวยวา ผูทรยศพระคริสตจะมีฤทธ์ิอํานาจ
ปาฏิหาริยสามารถสําแดงการอัศจรรยตาง ๆ จะไดรับการสักการบูชาเหมือนพระเจา แตสุดทายจะถูก
ทําลายโดยพระเยซูคริสต แลวพระเยซูคริสตก็จะเสดจ็มา แตส่ิงเหลานี้มิไดเกิดข้ึน แมอันติโอกัสจะวาย
พระชนมเปนเวลานานแลวกต็าม แสดงวา จักรพรรดิอันติโอกัสมิใช “เขาอันเล็ก” หรือผูทรยศท่ีแทจริง 
แตอาจเรียกไดวาคือ “ผูบุกเบิกทางของผูทรยศพระคริสต” เหมือนดังยอหนบัพตสิโตเปนผูบุกเบิกทาง
ของพระเยซูคริสตในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค 

จากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวเกิดข้ึนอีก ถูกตองตามคําพยากรณทุกประการทําใหเราไมอาจ
ปฏิเสธไดวา พระคริสตธรรมคัมภีรคือพระวจนะของพระเจา ซ่ึงพระองคทรงดลใจใหผูรับใชของ
พระองคดังเชนดาเนยีล และคนอ่ืน ๆ เขียนข้ึนทุกส่ิงทุกอยางจึงตองเกิดข้ึนตามการบงการของพระองค 
บางคนอาจแยงวา มันเปนเหตุบังเอิญท่ีเหตุการณเหลานั้นเกดิข้ึนตรงกับท่ีเขียนไวในพระคริสตธรรม
คัมภีร หรือบางคนอาจแยงวา เพราะพระธรรมตอนน้ีไดบันทึกข้ึนหลังจากเหตุการณเหลานัน้ไดเกิดข้ึน
แลว คําโตแยงนี้ลวนแตเปนเหตุผลท่ีฟงไมข้ึนของผูท่ีจงใจขัดขืนน้ําพระทัยของพระเจา และพยายาม
ทําลายความจริงของพระเจาโดยส่ิงเทียมเท็จจากหัวสมองของมนุษย 

(36-45) เปนคําพยากรณท่ีกลาวถึงผูทรยศพระคริสตซ่ึงจะมีมาในอนาคต “ฝายกษตัริยองคนั้น 
(ผูทรยศพระคริสต) จะกระทําอะไร ๆ ตามใจตนชอบ เขาจะจองหองพองตัว วางกามกับปวงพระทุก
องคและเขาจะพูดยโสขมพระเจาผูเปนเจาแหงพระท้ังปวง แตเขาก็ยังคงจําเริญอยูจนถึงวารพระพิโรธ
สุดลง” (36) ลักษณะท่ีเดนท่ีสุด ซ่ึงทําใหเราทราบวา ใครเปนผูทรยศพระคริสตในวนัปลายแผนดินโลก

 49 



ปรากฏอยูในขอนี้ และขอท่ี 37 เม่ือถึงวาระน้ัน เขาจะเปนผูมีอํานาจมากท่ีสุดในโลก จะกระทําทุกอยาง
ไดตามใจชอบเขาจะดูหม่ินเหยยีดหยามพระทุกชนิดศาสนาทุกศาสนาท่ีมีในโลก เขาก็จะต้ังตนข้ึนเปน
พระเจาแทน และใหคนท้ังหลายกราบไหวนมัสการเขาแทนพระอ่ืน เขาจะเยยหยันทาทายพระเจาผู
สูงสุดอยางอาจหาญ แตแปลกเหลือเกนิ เขาก็ยังคงจําเริญรุงเรือง และคนเปนจํานวนมากก็ยอมออนนอม
ยกยองนับถือเขา เพราะพวกเขาเห็นวา พระท้ังปวงและพระเจาผูสูงสุดไมอาจทําอะไรเขา นั่นเปนความ
เขาใจผิด แมเขาจะเจริญรุงเรืองก็จริงแตเปนเพียงการอนุญาตของพระเจาเทานั้นเม่ือพระองคทรงเห็นวา
ปลอยใหผูทรยศพระองคจองหองพองตัวอยางเพยีงพอแลว วาระสุดทายของเขากม็าถึง “โดยไมมีผูใด
จะชวยเหลือเขาได (45) ปจจุบันมีคนมากมายไดดูหม่ินเหยียดหยามพระเจาทาทายพระเจา บางกลาววา 
“ขาไมเช่ือดอกวา มีพระเจาจริง ขาไดช้ีหนาดาพระเจา ทาทายใหมาสูกับขาตัวตอตัวไมเห็นมพีระตนใด
โผลหนามาสักที” บางยิงปนข้ึนไปบนทองฟา ประกาศโปง ๆ วา”หนอย ถาพระเจาเกงจริง บันดาลให
ขาปวดทองซี” มนุษยอวกาศคนหนึ่งหลังจากโคจรกับดาวเทียมกลับลงมายังพื้นโลกแลว เขาประกาศวา 
“ขาพเจาไดข้ึนไปยังท่ีสูงสุด และมองไปรอบ ๆ จักรวาล ไมเห็นมพีระเจา แสดงวา เร่ืองพระเจาเปน
เร่ืองเหลว ๆ” อนิจจามนษุยท่ีจองหองพองตัว หาทราบไมวา พระเจาไดทรงโอนออนผอนตามเขาตลอด
มา เพื่อเขาจะไดมีโอกาสไดสํานึกตัวกลับใจใหมเพยีงแตฟาแลบ ฟาผา พายุฝน ซ่ึงเปนหัตถกรสวนนอย
ของพระเจาเทานั้น มนษุยยังอกส่ันขวัญหนี นับประสาอะไรจะทาทายพระเจาผูทรงสรางสรรพส่ิง 

ผูทรยศพระคริสตจะเคารพพระแหงปอมคูประตูหอรบแทนพระเหลานั้น...เขาไหวดวยกองเงิน 
เพชรนิลจิจดา และเซนจะเซนดวยของท่ีมีคา นี่เปนส่ิงท่ีประเทศมหาอํานาจตาง ๆ กําลังกระทํากนั 
กลาวคือท่ีจะมอบความไววางใจแกพระเจา ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ และสวัสดิ
ภาพของปวงประชา เขากลับทุมเทกําลังคนกําลังทรัพยไปกับการผลิตอาวุธรายและอาวุธยุทธโธปกรณ
อ่ืน ๆ ท้ัง ๆ ท่ีทราบวาส่ิงเหลานี้ไมอาจรับรองความปลอดภัยและสันติภาพของโลก มันเปนส่ิงท่ีนาขํา
มิใชหรือ ท่ีปากพูดพรํ่าอยูตลอดเวลา เลิกทดลองอาวุธนวิเคลียร ลดกําลังอาวุธ แตมือก็สรางอาวุธรายยิ่ง
กวาเดิมข้ึนทุกที ถาจะเอาเงินท่ีสูญเสียไปกับการทดลองระเบิดนวิเคลียร มาสรางโรงพยาบาล โรงเรียน 
ถนนหนทาง ชวยเหลือประเทศท่ียากจน จะเกิดประโยชนมากกวา ความปลอดภัยและสันติภาพท่ี
แทจริงมีอยูในพระเยซูคริสตเทานั้น จงยึดม่ันในพระเยซูคริสต อยาใหส่ิงใดในโลกหลอกลวงใหใจทาน
ไขวเขวจนกวาพระเยซูคริสตจะเสดจ็มาพรอมดวยสงาราศีเม่ือนั้นและทานจะไดรับเกียรติยศและอํานาจ
ราชศักดิ์ตลอดไปเปนนจิ ซ่ึงพระเยซูคริสตจะทรงประทานใหแกทุกคนที่ซ่ือสัตยตอพระองคตลอดมา  

ในบ้ันปลายแผนดินโลก ผูทรยศพระคริสตจะเจริญรุงเรืองถึงสุดขีด ทุกประเทศท่ีคิดจะกบฎ
ทรยศตอเขาจะถูกทําลายยอยยับดวยกําลังทัพอันเกรียงไกร และเขาจะเปนผูครอบครองเศรษฐกิจของ
โลก “ดูขอ 43 และอานววิรณ 13:17) เมื่อถึงตอนน้ีผูท่ีสัตยซ่ือตอพระเจาจะตองลําบากมากเพราะผูท่ีจะ
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ซ้ือสินคาอาหารเคร่ืองนุงหมและทํามาคาขายไดจะตองยอมอยูใตอํานาจของผูทรยศพระคริสต ยอม
กราบไหวนมัสการเขาแทนพระเจา มิฉะนัน้ก็หมายถึง “อดขาว” และ “ความตาย” แตผูท่ีรักพระเจาอยาง
แทจริงจะหายอมตามไม ดงัเปาโลกลาววา “ใครผูใดจะใหเราท้ังหลายขาดจากความรักของพระคริสต
เลา จะเปนการยากลําบาก หรือความทุกขในใจ หรือการเค่ียวเข็ญหรือการกันดารอาหาร หรือการถูกคม
ดาบ” (โรม 8:35) อยากลัวเลย ผูทรยศพระคริสตจะรุงเรืองไดไมนาน แลวเขาพรอมท้ังผูพยากรณเท็จ 
และมารจะถูกจับโยนท้ิงในบึงไฟไดรับโทษตลอดไปเปนนิจ เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา  
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12บทเรียนที่ 13 หมายสําคัญแหงวาระสุดทายของ “ยุคคนตางชาติ” 

ดาเนียล บทท่ี 12 

ทานคงยังจํานมิิตของราชาเนบูคัดเนสซารในดาเนียลบทท่ีสองได ในนิมิตกลาวถึงรูปปนใหญ
ท่ีนาเกลียดนากลัวสวนหัวเปนทองคํา สวนอกและแขนเปนเงิน ทองและโคนขาเปนทองเหลืองขาเปน
เหล็ก และเทาเปนเหล็กปนดนิทันใดน้ันมีหินกอนหน่ึงกล้ิงมาชนถูกขาของรูปปนใหญนั้น ทําใหรูปปน
ลมลงแตกละเอียดเปนผุยผง จากบทเรียนตาง ๆ ท่ีเรียนมา เราสรุปไดวา รูปปนใหญนั้นหมายถึง “ยุค
ของคนตางชาติ” ซ่ึงจะเร่ิมเจริญรุงเรืองท่ีสุดในยุคของราชาเนบูคัดเนสซารแหงอาณาจักรบาบิโลน แลว
ตอมามหาอํานาจก็ตกเปนของอาณาจักรอ่ืนตามลําดับ จนกระทั่งมาถึงสวนเทา มีนิ้วเทาสิบนิ้ว 
ประกอบดวยเหล็กปนดนิ ซ่ึงหมายถึงในปลายแผนดินของ “คนตางชาติ” จะมีสิบประเทศมหาอํานาจ
พยายามรวมทําสัญญาสัมพันธไมตรีเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั แตหาสําเร็จไม ดวยเหล็กมิอาจผสมกบัดิน
เขาไดอยางสนทิอยางไรก็ตามในตอนสุดทายจะมีบุคคลผูหนึ่งจากสิบประเทศมหาอํานาจนี้ สามารถทํา
ใหแผนการนีสํ้าเร็จ บุคคลนั้นคือ ผูทรยศพระคริสต เขาจะต้ังตัวเปนใหญเหนือประเทศท้ังปวง ใหปวง
มนุษยกราบไหวบูชาเขาแทนพระเจา ผูท่ีสัตยซ่ือตอพระเจาจะไดรับการขมเหงรังแกอยางหนักแตผู
ทรยศพระคริสตหาสามารถยืนยงไดนานไม ขณะท่ีเขากาํลังรุงเรืองมีอํานาจหนิหอนนั้นจะกล้ิงมาชนถูก
เขา หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต เม่ือพระองคเสด็จมา “ยุคของคนตางชาติ” รวมทั้งผู
ทรยศพระคริสตก็ถึงวาระส้ินสุด 

ดาเนียลบทท่ี 12 ขอ 1-3 ตอจากบทท่ี 11 เปนบทสรุปของเหตุการณท้ังหมดในคําพยากรณของ
ดาเนียล เกีย่วกับยุคคนตางชาติ และโครงการของพระเจาสําหรับชาวอิสราเอล กอนการกลับมาคร้ังท่ี
สองของพระเยซูคริสต “เม่ือนั้นจะเปนยคุของความยากลําบาก ตั้งแตเกิดเปนชาติมาจนถึงสมัยนั้นกย็ัง
ไมเคยมีลําบากเทาใด” ปจจุบันเรารับไดความทุกขยากลําบากท่ัวไป เชนในผืนแผนดินใหญแหง
ประเทศจีน ประชาชนถูกจําคุกและประหารชีวิตเสียมากตอมาก บางก็ถูกใชงานเยีย่งสัตวเดรัจฉาน 
ประเทศอินเดยีเกดิกันดารอาหาร ประชาชนในหลายเมืองตองอดยาก และตายไปในท่ีสุด สมัยของฮิต
เลอรชาวยิวถูกฆาตายเสียหลายลานคน ขาวแผนดินไหว น้ําทวม โรคระบาด การรบฆาฟน ทําลายชีวิต
คนจํานวนพัน ๆ แสน ๆ มีอยูท่ัวไป แตนัน่ยังเปนความทุกขลําบากเพียงเล็กนอยเทานั้น เม่ือเทียบกับยุค
แสนเข็ญเจ็ดปสุดทายกอนการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ดังพระธรรมวิวรณไดบรรยาย
ไววา ในเวลานั้นมนุษยหนึ่งสวนในสามสวนของโลกจะตองเสียชีวิตเพราะความทุกขเข็ญ ในบทนี้พระ

 52 



เจาไดทรงสัญญาจะชวยชาวอิสราเอลทุกคนใหรอด หลายคนท่ีตายไปแลวจะฟนคืนชีพ บางคนจะฟน
ข้ึนสูถาวรชีวิต บางก็เขาสูความอับอายช่ัวกปัช่ัวกัลป 

โปรดทราบไววา สัญญานี้พระเจาไดใหแกคนรวมชาติของดาเนียลหรือชาวอิสราเอล แต
อยางไรก็ตาม พระเจาก็ทรงสัญญาแกคริสเตียนทุกคนในพระธรรมตอนอ่ืน ๆ วา คริสเตียนหรือ
คริสตจักรของพระองค จะไมตองเขาสูยุคแสนเข็ญ 7 ปนี้ แตจะทรงรับเราข้ึนไปพบกับพระองคบน
ทองฟา คริสเตียนท่ีลวงลับไปแลวจะฟนคืนชีพ สวนคริสเตียนท่ีเปนอยูจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหมี
รางท่ีประกอบดวยสงาราศีเหมือนพระเยซูคริสต แลวเราจะพบกับพระองคซ่ึงเสด็จมารอเราอยูบน
อากาศ การเสด็จมาคร้ังนี้แหละท่ีคริสเตียนทุกคนตองรอคอยดวยความระมัดระวัง เพราะพระองคจะ
เสด็จมาในโมงใดยามใดไมมีใครทราบ ผูท่ีไมตื่นตัวรอคอย ในขณะน้ันจะไดรับความอับอายขายหนา
มากท่ีสุด และผูท่ียังไมไดกลับใจบังเกิดใหม ก็ตองเขาสูยุคแสนเข็ญไดรับความทุกขทรมานอยางท่ีไม
เคยมีมากอน 

ขอสามกลาวถึงคนมีสติปญญาจะรุงโรจนดังดารา เขาจะโชติชวงดังดวงดาวเปนนิจนิรันดร 
ใครเปนผูมีสติปญญาและจะรุงโรจน ในขอเดียวกันใหคําตอบวา คือ “ผูท่ีชักนําคนมากหลายใหกลับ
มาถึงความชอบธรรม” นี่เปนคําสัญญาท่ีพระเจาทรงประทานใหแกทุกคนท่ียนิดีเปนพยานเพื่อพระเยซู
คริสต และชักนําใหคนอ่ืนมารับเช่ือพระองคจะโดยวิธีใดก็ตาม โปรดสังเกตดวยวา ขอนี้มิไดกลาวอยาง
เฉพาะเจาะจงวา “ผูท่ีเทศนาหรือผูท่ีเปนพยาน หรือผูท่ีแจกใบปลิว” จะรุงโรจนดังดารา แตบอกวา “ผูท่ี
ชักนําคนมากหลายใหกลับมาถึงความชอบธรรม” ทานอาจจะเทศนาไมเปน พูดไมเกง ไมมีเวลาออกไป
แจกใบปลิวเปนพยาน แตทานสามารถชักนําคนอ่ืนมาเช่ือพระเยซูคริสตโดยทางออม เชนอธิษฐานเผ่ือ 
ชักชวนเขาไปฟงเทศน ถวายทรัพยใหแกคริสตจักรสําหรับงานประกาศพระกิตติคุณ ใหความสะดวก
และอุดหนุนผูรับใชงานของพระเจา เปนตน วธีิท่ีดีเลิศประการหนึ่งคือ การเปนพยานโดย
ชีวิตประจําวันของทาน ทานคิดวาคนอ่ืนอาจเห็นพระเยซูคริสตจากชีวติของทานไหม? ความประพฤติ
ของทานเปนท่ีชักจูงใจผูไมเช่ือใหรูสึกเล่ือมใสศรัทธาในพระเยซูคริสตท่ีทานกําลังกราบไหวนมัสการ
อยูหรือไม  

วันแหงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มทีแลว เราไมมีเวลามากนักสําหรับ
ทํางานใหแกพระองค ทําไมไมรีบฉวยเวลาขณะท่ีทานยังมีโอกาสอยูรับใชพระองค ทานท่ีมีสติปญญา มี
กําลังกาย กําลังทรัพย พรสวรรคพิเศษตาง ๆ จงถวายใหแกพระเจาตามกําลังและความสามารถของทาน 
พระองคสามารถใชทุกคนตามตําแหนงและหนาท่ีท่ีเขามีอยูขณะน้ี อยาปลอยใหโอกาสอันดีนี้ผานพน
ไป ทานจะตองเสียใจมากในวันขางหนา 
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เม่ือพระเจาทรงสําแดงนิมิตท่ีพระองคตองการใหดาเนียลทราบจนหมดแลวพระองคทรงส่ังให
เก็บนิมิตนัน้ไวเปนความลับ อยาแพรงพรายใหผูใดทราบจนกวาจะถึงวาระสุดทายกอนวันเสดจ็กลับมา
ของพระเยซูคริสต ในขอนีไ้ดใหหมายสําคัญสองอยางท่ีทําใหเราทราบวา ยุคใดคือยุคแหงวาระสดุทาย 
หรือยุคใกลวนัเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต คําแปลในภาษาไทยเกี่ยวกบัหมายสําคัญสอง
อยางนี้รูสึกคลุมเครือมาก ในภาษาไทยบอกวา “ดาเนยีลเอย จงมวนหนังสือและประทับตราเก็บไวจนถึง
วาระสุดทายดวยวาหลายคนจะไมคงเสนคงวา และความทุกขจะทวข้ึีน” (ขอ 4) แตคําแปลใน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนฉบับมาตรฐานหลายฉบับใหคําแปลดังนี้ “ดาเนียลเอย จงมวนหนังสือและ
ประทับตราเก็บไวจนถึงวาระสุดทาย (เม่ือนั้น) การสัญจรจะคับค่ัง ความรูจะเพิ่มข้ึน” จากคําแปลนี้ทํา
ใหเราทราบหมายสําคัญสองประการอยางเดนชัดในวาระสุดทายคือ 

หนึ่ง ในวาระสุดทาย การสัญจรหรือการคมนาคมจะสะดวกรวดเร็วหากคนในสมยัของดาเนียล
สามารถฟนคืนชีพข้ึนมาขณะน้ี พวกเขาจะตองตกตะลึงพรึงเพลิดท่ีเหน็เคร่ืองบิน รถยนต และเรือใน
ปจจุบัน เพราะพวกเขานกึไมถึงวามนุษยอาจเดินทางไดเร็วเชนนี้ เพยีงเม่ือ 200 ปกอนนี้เอง ไอแซกนิว
ตัน นักวิทยาศาสตรผูใหญยิ่งของโลกคนหน่ึง ซ่ึงไดพบกฎแหงความโนมถวงของโลก ไดอานคํา
พยากรณของดาเนียลตอนนี ้ แลวเขาก็กลาววา “ในอนาคตขางหนา มนุษยจะสามารถเดินทางได 80 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง” ถาเปนในสมัยปจจบัุน การเดนิทางดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมงเปนส่ิง
ธรรมดาเหลือเกิน แตสําหรับคนในสมัย 200 ปกอน ความเร็วขนาดนี้เปนส่ิงท่ีไมนาเช่ือ จนแมกระท่ัง 
วอรแตร นกัประพันธท่ีไมเช่ือพระคัมภีร ซ่ึงมีชีวิตอยูในสมัยนั้นไดเขียนบทความเยยหยนันวิตันวา “เจา
นิวตันผูปราดเปร่ือง คิดกฎแหงการโนมถวงของโลก บัดนี้ทําตัวเปนเด็กศึกษาหนังสือท่ีช่ือพระคัมภีร” 
แลวกลาววา “เม่ือความรูของมนุษยเพิ่มข้ึนแลว มนุษยจะสามารถเดินทางดวยความเร็ว 80 ก.ม. ตอ
ช่ัวโมง ขําเหลือเกินยังไมมีผูใดอาจเดินทางดวยความเร็วแมเพียง 50 ก.ม. ตอช่ัวโมง และมีชีวิตอยูได” 

สอง ในวาระสุดทาย ความรูของมนุษยจะเพ่ิมข้ึน เม่ือพจิารณาดูประวัติศาสตรของโลก ซ่ึงมี
อายุลวงเลยมาประมาณ 6000 ปแลว ความรูของมนุษยไดกาวหนาเพิ่มพูนอยางรวดเร็วท่ีสุดก็เม่ือ 100 ป 
หลังมาน่ีเอง ส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ มากมายไดถูกคนพบและประดิษฐข้ึน และกลายเปนส่ิงธรรมดาสําหรับ
มนุษยปจจุบัน เชน โทรศัพท โทรเลข รถยนต รถไฟ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองกระจายเสียงหบีเสียง 
เคร่ืองบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน เคร่ืองบิน ดาวเทียม จรวด และอีกมากมายนับไมถวน ซ่ึงเกิดจากผล
การคนควาของนักวิทยาศาสตร ยังมียุคใดอีกท่ี “การสัญจรจะคับค่ัง และความรูจะเพิ่มพูน” เทายุค
ปจจุบัน ดาเนียลกลาววา นัน่แหละคือยุคแหงวาระสุดทาย ทานจะทําประการใดกับยุคสุดทายนี้ คําตอบ
อยูในขอท่ี 3 แลว คือ “ฝายคนมีสติสัมปชัญญะจะรุงโรจนดังดารา ผูท่ีชักนําคนมากหลายใหกลับมาถึง
ความชอบธรรมจะโชติชวงดงัดวงดาวเปนนิตยนิรันดร” ทานไดกระทําส่ิงใดเพ่ือพระเยซูคริสตบาง? 

 54 



 55 

(5-12) ไดย้ําอีกคร้ังหนึ่งถึงวาระสุดทาย “หลายคนจะชําระกายและทําตนใหขาวหมดจดและถูก
ถลุงไลข้ีแรออก แตคนช่ัวจะคงทําช่ัวเร่ือยไป ไมมีคนชั่วคนใดเขาใจได แตคนมีสติสัมปชัญญะจะเขาใจ
ได” ทานจัดอยูในชนพวกมีสติสัปปชัญญะหรือไม มีสองประการที่ทานจะตองกระทําในยุคแหงวาระ
สุดทายนี้ คือ หนึ่ง “ชําระกายและทําตนใหขาวหมดจด” (ขอ 10) เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเสด็จ
กลับมาของพระเยซูคริสต จง “ถลุงไลข้ีแรออก” สารภาพความผิดทุกอยางท่ีทานมีตอพระองค สอง 
ทานท่ีไมตองการละอายใจเมื่อพบพระเยซูคริสต จงชวยเหลือดวงวิญญาณที่หลงหายใหกลับมาหา
พระองคตามกาํลังและความสามารถท่ีพระเจาประทานใหทาน ทานพรอมแลวท่ีจะพบพระเยซูคริสต
หรือ. 
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