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 เม่ือศตวรรษที่สิบเกากําลังผานไปสูศตวรรษที่ยี่สิบ คนในซีกโลก
ตะวันตกตางมีความรูสึกดี ผูคนหวังวาการคนพบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะนํามนุษยเขาสูยุคทอง อนาคตขางหนาจะสดใส สงคราม โรค
ติดตอ ความยากจน และความอดอยากหิวโหยจะหมดไปจากโลก
 ศตวรรษที่ยี่สิบพิสูจนใหเห็นวาการคาดหวังสิ่งที่ดีเลิศไมเพียงแตเปน
เรื่องที่ผิดเทาน้ัน แตเปนเรื่องที่เบาปญญาและไรเดียงสาดวย ดังนั้นเมื่อเขาสู
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดคนจึงไมคาดหวังในการรอคอยส่ิงที่ดีกวา
 ในสายตาของคน โลกอยูในภาพหดหูใจ และเลวรายในดานศีลธรรม 
แมจะกาวหนาดานวัตถุ มนุษยโดยทั่วไป มีความโนมเอียงสู ความละโมบ เอา
รัดเอาเปรียบ กอความรุนแรง มุงเอาชัยชนะในการแขงขัน แสวงหาประโยชน
สวนตัวและทําลายสุขภาพของตน แมเทคโนโลยีจะกาวหนาไปมากจนรับใช
มนุษยไดดี แตก็เพิ่มภาระ ความโลภ การกดขี่ ความรุนแรง การเอาชนะผูอื่น 
การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว และการทําลายตนเองดวย
 ดานลบเหลานี้ไมควรทําใหเราทอใจ แมแตขอพระคัมภีรที่กลาววา 
“จิตใจก็เปนตัวลอลวงเหนือกวาส่ิงใดทั้งหมด มันเส่ือมทรามอยางรายทีเดียว 
ใครจะรูจักใจน้ันเลา” (เยเรมีย 17:9) หรือ “เพราะวาประชาชาติกับประชาชาติ 
และอาณาจักรกับอาณาจักรจะตอสูกัน ทั้งจะเกิดการกันดารอาหาร และ
แผนดินไหวในท่ีตางๆ” (มัทธิว 24:7)
 ทามกลางความสูญเสียและความหายนะมีพระธรรมดาเนียล ซึ่งเรา
จะศึกษารวมกันในไตรมาสน้ี พระธรรมเลมนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับวาระสุดทาย 
ตามท่ีกลาววา “ทานพูดวา ‘ดาเนียลเอย ไปเถอะ เพราะวาถอยคําเหลานั้นก็
ถูกปดไวแลว และถูกประทับตราไวจนถึงสาระสุดทาย’” (ดาเนียล 12:9) 
เน้ือหาในพระธรรมดาเนียลมีอํานาจ มีเหตุผล มีคําพยานที่แนนอน ซึ่งไม
เพียงทําใหเราเชื่อในพระเจาเทานั้น แตมั่นคงในองคพระเยซูคริสต และการ

คํานํา
ดาเนียลผูเผยพระวจนะแหงวาระสุดทาย



สิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขน พรอมกับมั่นใจในพระสัญญาของการ
เสด็จกลับมาคร้ังที่สอง และเหตุผลของการเสด็จกลับมาทั้งหมดดวย
 ตลอดในพระธรรมดาเนียล (โดยเฉพาะ บทที่ 2, 7, 8, 11) เราไดเห็น
ภาพจากหลายมุมของอาณาจักรตางๆ ตั้งแต บาบิโลน มีเดีย-เปอรเซีย กรีก 
โรม และอาณาจักรช่ัวนิรันดรหลังการเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง จากมุมมองของ
เราในปจจุบัน อาณาจักรของโลกในยุคกอนเหลานั้นไดเกิดขึ้นและส้ินลงตาม
คําพยากรณทุกอยาง สําหรับอาณาจักรโรม สวนนอยที่ยังเหลืออยูในเวลานี้
ตามท่ีดาเนียลไดรับการดลใจใหเขียนไว ซึ่งไดกลาวพรรณนาถึงเทาและ
นิ้วเทาในดาเนียล 2:33, 41 ซึ่งแสดงใหเห็นการแยกออกเปนประเทศตางๆ ใน
ยุโรป และคริสตจักรโรมันคาทอลิก ดังนั้นเราไดรับการรับรองจากคําพยากรณ
ในพระคัมภีรอยางละเอียด และหนักแนนตามประวัติศาสตรของโลกวา ผูคน
โลดแลนอยูในอาณาจักรบาบิโลน มีเดีย-เปอรเซีย กรีก หรือแมในชวงเวลา
ของอาณาจักรโรมอยางไมผิดพลาด
 การมีชีวิตอยูในตอนสุดทายของคําพยากรณ เราเห็นดาเนียลทํานาย
ถึงอาณาจักรท้ังหมดไดถูกตอง เราจึงมีเหตุผลที่เราจะไววางใจพระเจาเกี่ยวกับ
อาณาจักรท่ีกําลังจะมา คืออาณาจักรนิรันดรของพระองค
 พระธรรมดาเนียลมีอํานาจ เปนเอกสารยืนยันความเช่ือ คริสตจักร
เซเวนธเดยแอดเวนตีสไดพบขอพระคัมภีรในพระธรรมเลมนี้ชวยสงเสริมให
คริสตจักรขยายออกไป โดยเฉพาะดาเนียล 8:14 ที่กลาววา “ทานผูนั้นตอบ
ขาพเจาวา ‘อยูนาน 2,300 เวลาเย็น และเวลาเชา แลวสถานนมัสการนั้นจะ
กลับสูสภาพอันควร’” พระคัมภีรขอนี้กับดาเนียล 7:22, 26, 27 เปดเผยให
เห็น “การพิพากษายิ่งใหญในสวรรค” ซึ่ง “ถูกมอบใหแกบรรดาผูบริสุทธิ์
ขององคผูสูงสุดนั้น” แลวอาณาจักรนิรันดรของพระเจาจะถูกสถาปนาข้ึน 
ซึ่งแตกตางจากอาณาจักรตางๆ ของโลกที่เกิดขึ้นและลมสลายไปอยางรวดเร็ว 
ขณะที่อาณาจักรของพระเจาจะยั่งยืนตลอดไป
 สิ่งที่มาพรอมกับภาพใหญคือ พระคริสตทรงสถิตอยูใกลชิดกับเรา
แตละคน จากพระสุบินของกษัตริยเนบูคัดเนสซารจนถึงเวลาที่ดาเนียลไดรับ



การชวยใหรอดจากถํ้าสิงโต พระธรรมดาเนียลแสดงใหเห็นวา พระเจาทรง
สถิตอยูในจิตใจของเรา ดังที่ดาเนียลทูลกษัตริยเบลชัสซารวา “แตฝาพระบาท
ไมไดถวายพระเกียรติแดพระเจา ผูซึ่งลมปราณของฝาพระบาทอยูในพระหัตถ
ของพระองค และทางทั้งส้ินของฝาพระบาทก็ขึ้นอยูกับพระองค” (ดาเนียล 
5:23)
 สรุปแลวพระธรรมดาเนียลท่ีเราศึกษาในไตรมาสน้ี ยังมีอํานาจเหมือน
ที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อหลายพันปกอน เปนการเปดเผยความรัก และพระลักษณะ
ขององคพระผูเปนเจาอยางทรงพลัง พระองคคือพระเยซูคริสตเจาของเรา
นั่นเอง

 ศาสตราจารย “อีเลียส บราซิล เด เซาซา” รับใชในตําแหนงผูอํานวย
การของ “สถาบันการคนควาพระคัมภีร” ที่สํานักงานใหญของเซเวนธเดย-
แอดเวนตีส ทานไดรับไดปริญญา ดร. (PhD) วิชาการตีความพระคัมภีรเดิม 
และวิชาศาสนศาตร จากมหาวิทยาลัยอันดรูว 



 บทท่ี ชื่อเรื่อง หนา
  1 จากการอานสูความเขาใจ  ...........................................   6
   วันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2020
  2 จากกรุงเยรูซาเล็มสูบาบิโลน  .......................................  17
   วันที่ 4 – 10 มกราคม 2020
  3 จากความลี้ลับสูการเปดเผย  ........................................  26
   วันที่ 11 – 17 มกราคม 2020
  4 จากเตาไฟสูพระราชวัง  ................................................  36
   วันที่ 18 – 24 มกราคม 2020
  5 จากความทะนงสูความถอมตัว  .................................... 45
   วันที่ 25 – 31 มกราคม 2020
  6 จากความเยอหย่ิงสูความพินาศ  ...................................  54
   วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ 2020
  7 จากถํ้าสิงโตสูถ้ําทูตสวรรค  ............................................ 64
   วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ 2020
  8 จากทะเลปนปวนสูบรรดาเมฆของสวรรค  .................... 73
   วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ 2020
  9 จากการมีมลทินสูการชําระใหบริสุทธิ์  ...........................  81
   วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ 2020
  10 จากการสารภาพสูการปลอบโยน  ....................................90  
   วันที่ 29 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2020
  11 จากสงครามสูชัยชนะ  ..................................................  99
   วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2020
  12 จากเหนือและใตสูแผนดินอันรุงโรจน  ........................... 108
   วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2020
  13 จากผงคลีสูดวงดาว  .....................................................117
   วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2020

สารบัญ



6   พระธรรมดาเนียล

“ฟลิปจึงว่ิงเขาไปใกล และไดยินทานอานหนังสืออิสยาห
ผูเผยพระวจนะ จึงถามวา “ทานเขาใจสิ่งที่อานหรือไม”  
(กิจการฯ 8:30)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ลูกา 24:25-27; 2 เปโตร 3:11-13; โยนาห 3:3-10; 
กันดารวิถี 14:34; ดาเนียล 9:23; 10:11, 12

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 คริสตจักรของเราเกิดจากพระธรรมดาเนียล ที่เราจะศึกษาใน
ไตรมาสนี้ ขณะที่เราเริ่มตน เราควรไตรตรองถึงสิ่งตอไปนี้ เพ่ือ

เปนเคร่ืองนําทางในการศึกษาพระธรรมเลมนี้
 ประการแรก เราควรจะจําไวเสมอวา พระคริสตทรงเปนศูนยกลาง
ของพระธรรมดาเนยีล เหมอืนกบัทีพ่ระองคเปนศนูยกลางของพระคมัภรีทัง้เลม
 ประการที่สอง พระธรรมดาเนียลถูกเขียนข้ึนและจัดระเบียบเน้ือหา
ในลักษณะแสดงความงามในเชิงการประพันธ เพ่ือชวยใหเราเขาใจจุดเนนที่
สําคัญ
 ประการท่ีสาม เราจําเปนตองเขาใจ คําพยากรณทั่วไปและคําพยา-
กรณเกี่ยวกับวาระสุดทายของโลก เพื่อชวยใหเห็นความแตกตางระหวาง
คําพยากรณตางๆ ในพระธรรมดาเนียลกับคําพยากรณของผูเผยพระวจนะอ่ืน 
เชน อิสยาห อาโมส และเยเรมีย

บทที่ 1
จากการอานสูความเขาใจ

From Reading to Understanding
วันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2020



บทที่ 1   จากการอานสูความเขาใจ     7

พระคริสต: ศูนยกลางของพระธรรมดาเนียล
Christ: The Center of Danielวันอาทิตย

 อานพระธรรมลูกา 24:25-27; ยอหน 5:39 และ 2 โครินธ 
1:19, 20 พระคริสตทรงเปนศูนยกลางของพระคัมภีรอยางไร

 ไมมีขอสงสัยวาพระเยซูทรงเปนศูนยกลางของพระคัมภีรหรือไม ซึ่ง
รวมไปถึงทรงเปนศูนยกลางของพระธรรมดาเนียลเชนกัน ยกตัวอยางเชนใน
บทท่ี 1 แสดงใหเห็นวา แมวาจะมีลักษณะในขอจํากัด และไมสมบูรณแบบนัก 
ที่ประสบการณของทานดาเนียลมีลักษณะคลายคลึงกับพระคริสต ผูเสด็จลง
มาจากสวรรคเพ่ือดํารงชีวิตบนโลกแหงความบาป และเผชิญหนากับอํานาจ
แหงความมืด ในลักษณะท่ีคลายกัน ทานดาเนียลและเพ่ือนๆ ไดรับพระ-
ราชทานสติปญญาจากเบื้องบน และพวกเขาตองเผชิญกับการทาทายจาก
วัฒนธรรมของชาวบาบิโลน บทท่ี 2 ทานดาเนียลไดพรรณนาถึงรูปหลอโลหะ
ถูกสรางจากโลหะหลายประเภท ซึ่งบอกใหทราบถึงวาระสุดทายของโลก และ
ศิลาที่กลิ้งมากระทบรูปหลอโลหะ และรูปหลอโลหะนั้นแตกหักออก สวนกอน
ศิลาน้ันไดขยายออกเต็มพิภพ ซึ่งหมายถึงอาณาจักรของพระคริสต ซึ่งสุดทาย
จะเขามาแทนท่ีอาณาจักรท้ังหมดในโลก และอาณาจักรของพระองคจะต้ัง
มั่นคงอยูชั่วนิรันดร
 ใน บทที่ 3 เปดเผยใหเห็นพระคริสตทรงดําเนินกับผูรับใชที่สัตยซื่อ
ทั้งสามในเตาไฟที่กําลังลุกไหมรอนแรง บทที่ 4 แสดงใหเห็น พระเจาทรง
แยกกษัตริยเนบูคัดเนสซารออกจากอาณาจักรของพระองค เพื่อใหกษัตริย
สามารถยอมรับวา “การปกครองน้ันเปนของสวรรค” (ดาเนียล 4:26) การ

 ประการที่สี่ ขณะที่เราศึกษาถึงเวลาของคําพยากรณในพระธรรม
ดาเนียล เราควรเขาใจวา เวลาของคําพยากรณในพระธรรมดาเนียลกินระยะ
เวลายาวนาน โดยใชหลักการวันแทนป
 ประการท่ีหา เราควรมองไปท่ีจุดเนนของพระธรรมดาเนียล คือไม
เพียงเขาไปสูขอมูลของคําพยากรณเทานั้น แตประยุกตใชไดตรงประเด็นกับ
ชีวิตสวนตัวของเราในปจจุบันดวย
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แสดงออกถึง “การปกครองของสวรรค” เตือนเราวาพระคริสตทรงเปน “บุตร
มนุษย” (ดาเนียล 7:13) ผูไดรับอํานาจการปกครอง และอาณาจักรตามที่ได
พรรณนาใน ดาเนียล บทที่ 7 สวน บทที่ 5 แสดงใหเห็นมรณกรรมของ
กษัตริยเบลชัสซาร และอาณาจักรบาบิโลนพายแพแกอาณาจักรเปอรเซีย ใน
ชวงกลางคืนท่ีพระองคปลอยตัวปลอยใจไปกับความสนุกสนานในสุรายาเมา 
และโลกีวิสัย นี่เปนเงามืดที่บดบังไมใหมองเห็นแผนของซาตาน และพระองค
ทรงถูกขจัดออก ซึ่งเปนวาระสุดทายของบาบิโลนโดยพระคริสต และทูตสวรรค
ของพระองค บทที่ 6 แสดงใหเห็นเหลาผูอิจฉาวางแผนรายตอตานทาน
ดาเนียลในลักษณะคลายคลึงกับพยานเท็จที่กลาวปรักปรําพระเยซูตอหนา
มหาปุโรหิต ยิ่งกวานั้นกษัตริยดาริอัสไมประสบความสําเร็จในความพยายาม
ที่จะรักษาชีวิตของทานดาเนียลไว เชนเดียวกับการท่ีปลาตไมประสบความ
สําเร็จในการชวยพระเยซูไวไมใหถูกตรึง (มัทธิว 27:17-24) บทที่ 7 พรรณนา
ใหเห็นพระคริสตในฐานะบุตรมนุษยที่ไดรับอาณาจักรและการปกครอง
เหนือประชากรของพระองค ใน บทที่ 8 แสดงใหเห็นพระบุตรในบทบาท
ของมหาปุโรหิตในพระวิหารบนสวรรค บทท่ี 9 วาดภาพใหเห็นพระคริสต
ในฐานะเปนเคร่ืองบูชาถวาย ซึ่งความตายของพระองคเปนการยืนยันอีก
ครั้งหนึ่ง ในพันธสัญญาระหวางพระเจาและประชากรของพระองค และบทที่ 
10-12 นําเสนอพระคริสตในฐานะเปนมีคาเอล จอมทัพของพระยาหเวห ผู
ทรงตอสูกับอํานาจแหงความชั่วรายและประสบชัยชนะ ชวยประชากรของ
พระเจาพนจากอํานาจแหงความตาย
 ดังน้ันใหเราเขาใจวาพระคริสตทรงเปนศูนยกลางในพระธรรมดาเนียล 
และในทุกบทของพระธรรมเลมนี้ มีประสบการณ หรือแนวคิดบางอยาง ที่ชี้ไป
ยังพระคริสต

 ทามกลางการตอสูดิ้นรน และการทดลองตางๆ หรือแมแตชวง
เวลาของความสุข และความรุงเรืองยิ่งใหญ เราสามารถเรียนรูจะรักษา
พระคริสตใหเปนศูนยกลางในชีวิตของเราไดอยางไร เหตุใดจึงสําคัญที่
เราจะทําเชนนั้น
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โครงสรางของพระธรรมดาเนียลวันจันทร
 การจัดระเบียบพระธรรมดาเนียลในตอนท่ีถกูเขยีนขึน้ในภาษาอาราเมค 
บทที่ 2-7 (สวนอื่นถูกเขียนขึ้นเปนภาษาฮีบรู) มีโครงสราง ดังนี้:
 (A.1) กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดรับนิมิตเก่ียวกับสี่อาณาจักร 
  (ดาเนียล บทที่ 2)
 (B.1) พระเจาทรงชวยเพื่อนสามคนของดาเนียลใหรอดจากเตาไฟ 
  (ดาเนียล บทที่ 3)
 (C.1) พระเจาทรงพิพากษากษัตริยเนบูคัดเนสซาร (ดาเนียล บทที่ 4)
 (C.2) พระเจาทรงพิพากษากษัตริยเบลชัสซาร (ดาเนียล บทที่ 5)
 (B.2) พระเจาทรงชวยดาเนียลใหรอดในถํ้าสิงโต (ดาเนียล บทที่ 6)
 (A.2) ดาเนียลไดรับนิมิตเกี่ยวกับสี่อาณาจักร (ดาเนียล บทที่ 7)

 การเรียงเนื้อหาลักษณะน้ีเปนการเนนไปท่ีจุดสําคัญโดยการวางจุดนั้น
ไวตรงกลางของเร่ือง ซึ่งในกรณีนี้ประกอบดวย (C.1) และ (C.2) (ดาเนียล 
บทท่ี 4 และ 5) และพระเจาทรงถอดกษัตริยเนบูคัดเนสซารจากบัลลังกของ
พระองค (ชั่วคราวตอนเสียสติไปนอนอยูในทุงหญา) และทรงถอดกษัตริย
เบลชสัซารจากบลัลงัก และอาณาจกัร (อยางถาวร) ดงันัน้จดุเนนของบทที ่2-7 
คือ พระเจาทรงมีอํานาจการปกครองสูงสุดเหนือกษัตริยแหงแผนดินโลกเพราะ
พระองคทรงสถาปนา และทรงถอดกษัตริยทั้งสองจากบัลลังกได
 วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลมากท่ีสุดของการส่ือสาร เพื่อทําใหจุดที่นํา
เสนอกระจางคอื การทวนซ้าํ ยกตัวอยางเชน พระเจาทรงประทานพระสบุนิสอง
ครั้งแกฟาโรหเกี่ยวกับการกันดารอาหารในอนาคตอันใกล (ปฐมกาล 41:1-7) 
ในพระสุบินแรก มีวัวอวนพีเจ็ดตัว ถูกกัดและกลืนกินโดยวัวผอมเจ็ดตัว และ
พระสุบินที่สองมีรวงขาวท่ีมีเมล็ดเต็มเจ็ดรวง ถูกรวงขาวเมล็ดลีบเจ็ดรวงกลืน
กิน พระสุบินทั้งสองมีความหมายเดียวกันคือ: เจ็ดปจะเก็บเกี่ยวพืชผลไดอยาง
สมบูรณ และอีกเจ็ดปที่ตามมาจะกันดารแหงแลง
 ในพระธรรมดาเนียล พระเจาทรงใชการทวนซ้ําเชนกัน กลาวคือมี
คําพยากรณเกิดขึ้นสี่ชวงเปนวงจร ซึ่งใชพื้นฐานโครงสราง การทวนซํ้า และ

The Structure of Daniel
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คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายในดาเนียลวันอังคาร
 คําพยากรณในพระธรรมดาเนียล แตกตางคําพยากรณของผูเผย
พระวจนะคนอื่น กลาวคือคําพยากรณในดาเนียลเปนคําพยากรณเกี่ยวกับ
วาระสุดทายของโลก (Apocalyptic Prophecy) ในขณะท่ีคําพยากรณใน
พระคัมภีรเลมอื่นสวนมากเปนคําพยากรณแบบเดิม (Classical Prophecy) 
การเขาใจความแตกตางระหวางคําพยากรณสองประเภทนี้จะชวยใหเขาใน
คําพยากรณไดอยางถูกตอง
 คําพยากรณเก่ียวกับวาระสุดทายแสดงใหเห็นลักษณะจําเพาะบาง
ประการท่ีแตกตางจากคําพยากรณแบบเดิม ดังตอไปนี้

Apocalyptic Prophecies in Daniel

ในท่ีสุดของโครงสรางน้ีแสดงใหเห็นวา “อํานาจการปกครองสูงสุด” เปนของ
พระเจา  แมวาคาํพยากรณหลักแตละเร่ืองมีเคาโครงแสดงใหเหน็มมุมองจําเพาะ 
แตทั้งหมดครอบคลุมชวงเวลาของประวัติศาสตรเดียวกัน คือเร่ิมจากสมัย
ของผูเผยพระวจนะไปจนถึงวาระสุดทาย ดังนี้

ดาเนียล 2 ดาเนียล 7 ดาเนียล 8, 9 ดาเนียล 10-12

บาบิโลน บาบิโลน

มีเดีย-เปอรเซีย มีเดีย-เปอรเซีย มีเดีย-เปอรเซีย มีเดีย-เปอรเซีย
กรีก กรีก กรีก กรีก

โรม โรม โรม โรม

อาณาจักรของ
พระเจาไดรับการ

สถาปนา

อาณาจักรของ
พระเจาไดรับการ

สถาปนา

อาณาจักรของ
พระเจาไดรับการ

สถาปนา

อาณาจักรของ
พระเจาไดรับการ

สถาปนา

 ขอพระคัมภีรสําคัญเหลานี้นําเสนออะไรเก่ียวเน่ืองกับความหวัง
อนัยาวนานในวนัขางหนาของเรา ดาเนยีล 2:44; สดดุ ี9:7-12; 2 เปโตร
3:11-13
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 คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายที่พระเจาทรงประทานใหจะไดรับ
เปนนิมิตที่เปนเร่ืองเปนราว สวนคําพยากรณแบบเดิมสวนมากจะไดรับเปน
พระวจนะท่ีเปนถอยคาํท่ีกลาวถงึส่ิงท่ีจะเกิดขึน้โดยตรง  ซึง่มีประมาณ 1,600 ครัง้
 คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายจะเปนสัญลักษณ (Composite
Symbolism) สวนมาก ในขณะที่คําพยากรณแบบเดิมจะมีเปนสัญลักษณ
นอยมาก  สญัลกัษณของคาํพยากรณเกีย่วกบัวาระสดุทายจะเปนสตัวประหลาด
ที่มีลักษณะของสัตวหลายประเภทผสมกัน เชน มีปกและมีเขา
 คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายจะสําแดงอํานาจการปกครองท่ีไมมี
ขอจํากัดของพระเจา คําพยากรณแบบเดิมจะชี้ถึงความสําเร็จสมจริง ซึ่งขึ้นอยู
กบัการตอบสนองของมนุษยในการตอบสนองพันธสัญญาท่ีพระเจาทาํไวกบัคน
อิสราเอล ขณะท่ีคําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายน้ัน พระเจาทรงเผยใหเห็น
การขึ้นสูอํานาจ และการลมสลายของอาณาจักรจากยุคของดาเนียลจนถึงวาระ
สุดทายของโลก คําพยากรณประเภทนี้ขึ้นอยูกับการที่พระเจาทรงทราบความ
เปนไปลวงหนา และอํานาจการปกครองสูงสุดของพระองค ซึ่งจะเกิดขึ้นไม
เกี่ยวกับการเลือกของมนุษย

 โยนาห 3:3-10 เปนคําพยากรณที่เปนถอยคําแบบเดิม หรือเปน
คําพยากรณที่เปนสัญลักษณเกี่ยวกับวาระสุดทาย และดาเนียล 7:6 เปน
คําพยากรณแบบใด

 เมื่อทราบเกี่ยวกับประเภทของคําพยากรณ ทั้งแบบที่เปนถอยคําและ
แบบที่เปนสัญลักษณอยางกวางๆ จะเปนประโยชนอยางมาก ประการแรก 
ทั้งสองประเภทแสดงใหเห็นวาพระเจาใชหลายวิธีในการส่ือสารความจริงผาน
คําพยากรณ (ฮีบรู 1:1) ประการท่ีสอง ความรูเชนนั้นชวยเราใหมองเห็น
คุณคาในความงาม และความซับซอนของพระคัมภีร ประการที่สาม ความรู
นี้ชวยเราตีความหมายคําพยากรณ และคําพยานในพระคัมภีรไดอยางมั่นคง
สม่ําเสมอในพระคัมภีรทั้งเลม และสามารถอธิบาย “พระวจนะแหงความจริง” 
ไดอยางถูกตอง (2 ทิโมธี 2:15)
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ตารางเวลาของพระเจาพุธ
 แนวคิดสําคัญหน่ึงอยางท่ีตองจําไวเม่ือมีการศึกษาพระธรรมดาเนียล 
คือใชขอมูลทางประวัติศาสตรตีความหมายคําพยากรณที่เปนสัญลักษณ 
นี่เปนการใชประวัติศาสตรเปนหลักฐานยืนยันเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
ทําใหเราเขาใจไดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่คิดวาเกิดขึ้นแลวในอดีต 
(preterism) กลุมท่ีคิดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (futurism) และกลุมท่ีคิดวา
เปนแคความคิด ไมใชความจริง (idealism)
 กลุมที่เชื่อวาเกิดขึ้นแลวในอดีต (Preterism) จะเช่ือวาคําพยากรณใน
พระธรรมดาเนียลเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต สวนกลุมที่เชื่อวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Futurism) เชื่อวาคําพยากรณเหลานี้เปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ในขณะที่กลุมท่ีเชื่อวาเปนแคความคิด ไมใชความจริง (Idealism) จะเช่ือวา
คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายเหลานี้จะเปนแคสัญลักษณดานจิตวิญญาณ
เทาน้ัน ไมใชเหตุการณที่จะเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร
 กลุมที่อิงกับประวัติศาสตร (Historicism) เชื่อวาคําพยากรณเกี่ยว
กบัวาระสุดทายในพระธรรมดาเนียลจะเปนเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ตอเนือ่งตลอดไป
ในประวัติศาสตร เร่ิมจากจุดเริ่มตนของคําพยากรณไปจนถึงวาระสุดทาย เม่ือ
เราศึกษาพระธรรมดาเนียล เราจะเห็นวานิมิตสําคัญแตละเร่ืองในพระธรรมดา
เนียล (บทท่ี 2, 7, 8, 11) กลาวถึงโครงรางของเหตุการณในประวัติศาสตร
ซ้ํากันดวยมุมมองที่แตกตางกัน และจากรายละเอียดที่คนพบใหม ผูนําแอด-
เวนตีสรุนบุกเบิก รวมถึง เอลเลน จี. ไวท ลวนเขาใจคําพยากรณของพระธรรม
ดาเนียล และพระธรรมวิวรณจากมุมมองท่ีอิงกับประวัติศาสตร

God’s Timescale

 จากพื้นฐานในโฮเชยา 3:4, 5; อาโมส 8:11 และเศคาริยาห 9:1
คริสเตียนบางคนในปจจุบันคาดหวังวาเหตุการณสุดทายของประวัติ-
ศาสตรโลกจะเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง การตีความเชนน้ีผิดอยางไร 
การที่เรารูความแตกตางระหวางคําพยากรณแบบสัญลักษณและแบบ
เดิมนั้น ชวยเราใหเขาใจเร่ืองนี้กระจางข้ึนไดอยางไร
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ความทันสมัยของพระธรรมดาเนียลวันพฤหัสบดี
 แมพระธรรมดาเนียลจะถูกเขียนขึ้นนานกวา 2,500 ป แตเนื้อหายัง
เขากันไดอยางลึกซึ้งกับพลไพรของพระเจาในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด เราจะสังเกต
สามจุดที่พระธรรมดาเนียลมีประโยชนตอเรา
 พระเจายังทรงมีอํานาจสูงสุดเหนือชีวิตของเรา (God stands 
sovereign over our lives) แมวาปจจุบันจะมีความเลวรายมากกวาเดิม แต

Contemporary Relevance of Daniel 

 อานพระธรรมกันดารวิถี 14:34 และเอเสเคียล 4:5, 6 ในภาษา
ของคําพยากรณ คําวา “วัน” โดยท่ัวไปเปนเครื่องหมายแทน “อะไร” 

 เม่ือกําลังศึกษาพระธรรมดาเนียล ใหจําไววา เวลาของคําพยากรณใช
หลักการ “วัน” ในคําพยากรณเทากับ “ป” ในโลกมนุษย นั่นคือหนึ่งวันในคํา
พยากรณตามปกตเิทากบัหนึง่ปในเวลาจรงิของประวตัศิาสตร  ดงันัน้ยกตวัอยาง
เชน คาํพยากรณ 2,300 เวลาเย็น และเวลาเชาควรจะเขาใจวาหมายถึงชวงเวลา 
2,300 ป (ดาเนียล 8:14) เชนเดียวกัน คําพยากรณ 70 สัปดาห ควรจะเขาใจวา
หมายถึง 490 ป (ดาเนียล 9:24-27)
 การนับเวลาเชนนี้ ถูกตองดวยเหตุผลดังนี้ (1) เมื่อคําพยากรณเปน
สัญลักษณ เวลาของคําพยากรณก็เปนสัญลักษณ (2) เมื่อนิมิตนั้นกลาวถึง
ชวงระยะเวลาที่ยาวนานหรือวาระสุดทาย (การสิ้นโลก) คําพยากรณก็ควรจะ
ถูกตีความหมายเก่ียวกับวาระสุดทายดวย (3) หลักการ “วัน” เทากับ “ป” ได
รับการรับรองโดยพระธรรมดาเนียล ตัวอยางเชน 70 สัปดาหแหงคําพยากรณ 
ซึ่งเริ่มนับจากสมัยการครองราชยของกษัตริยอารทาเซอรซีสจนถึงสมัยที่
พระเยซูลงมาบังเกิดเปนมนุษยในฐานะพระเมสสิยาห จะเห็นวาการตีความ
หมายในเรื่องน้ีชัดเจนและถูกตอง เพราะเปนการตีความหมายเวลาโดยใช 
“วัน” ในคําพยากรณ แทน “ป” ที่เปนเวลาจริง ตามที่พระเจาทรงประทานให
ใหพระธรรมดาเนียลเทานั้น

 เวลาของคําพยากรณเหลานี้บางเร่ืองใชเวลาหลายรอยป ไปจน
ถงึหลายพันป สิ่งนี้ควรสอนเราใหมีความอดทนอยางไร
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พระเจายังทรงมีอํานาจสูงสุด และทรงทําการผานความคิด และการกระทําของ
มนุษย เพื่อจัดหาส่ิงดีที่สุดสําหรับพลไพรของพระองค ประสบการณของ
ดาเนียลในบาบิโลน มีลักษณะคลายกับโยเซฟในอียิปต และเอสเธอรใน
เปอรเซีย ทั้งสามทานตางเปนเชลยในตางแดน ดูผิวเผินเหมือนพวกเขาออน
กําลังและถูกพระเจาทอดทิ้ง แตองคพระผูเปนเจาทรงเสริมกําลังพวกเขาและ
ใชพวกเขาอยางทรงพลัง เม่ือพวกเขาเผชิญกับการทดสอบ มีความทุกขยาก
ลําบาก และไดรับการตอตาน เราสามารถยอนไปดูในสิ่งที่พระเจาไดทรงทํา
เพื่อดาเนียล โยเซฟ และเอสเธอร และสามารถไววางใจไดวาองคพระผู-
เปนเจาของเราจะไมทรงทอดทิ้งเรา แมเราจะอยูทามกลางความยากลําบาก
และการทดลอง
 พระเจาทรงควบคุมสถานการณในประวัติศาสตร (God steers 
the course of history) หลายคร้ังเรารูสึกลําบาก สับสน และไรเปาหมาย
ในโลกทีเ่ตม็ไปดวยความบาปและความรนุแรง  แตขาวสารในพระธรรมดาเนยีล
บอกวา พระเจายังทรงควบคุมสถานการณ ในแตละบทของพระธรรมดาเนียล 
ขาวสารไดย้ําวา พระเจาทรงถือหางเสือของประวัติศาสตร ดังที่ นางเอลเลน-
จี. ไวทกลาวไววา “ในบันทึกเหตุการณประจําปของประวัติศาสตรมนุษย
เกี่ยวกับการเติบใหญขึ้นของนานาชาติ ทั้งการรุงเรืองขึ้น และการลมสลาย
ลงของอาณาจักร ดูเหมือนข้ึนอยูกับความมุงม่ัน ตั้งใจ และความสามารถ
ของมนุษย ที่ทําใหเหตุการณสวนใหญเกิดขึ้น แตจากพระวจนะของพระเจา 
เมื่อฉากไดถูกดึงออกไปดานขาง เราจะเห็นผูอยูหลังฉาก เบื้องบน และตลอด
การแสดง บทบาทของมนุษยที่แสดงออกมา ทั้งสวนท่ีเปนความสนใจของ
มนุษย รวมถึงอํานาจ และความเรารอนนานัปการ พวกเขาเปนตัวแทนของ
พระเจาผูทรงพระเมตตา ที่ทําการอยางเงียบเชียบดวยความอดทน ใหคํา
ปรึกษาเพ่ือใหเปนไปตามพระทัยของพระองค (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, 
หนา 173)
 พระเจาทรงจดัหาตนแบบเพือ่พลไพรของพระองคในวาระสดุทาย 
(God provides a role model for His end-time people) ดาเนียลและ
เพ่ือนเปนตนแบบสําหรับชีวิตในสังคมที่ยกความคิดเห็นของโลกขึ้นเปนใหญ 
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ซึ่งแตกตางจากคําสอนในพระคัมภีร เมื่อพวกเขาถูกกดดันใหประนีประนอม
กับความเช่ือของพวกเขา เพื่อใหพวกเขาออนขอใหธรรมเนียมของบาบิโลน 
ซึ่งเทากับพวกเขาไดปฏิเสธการอุทิศถวายตัวใหองคพระผูเปนเจา แตพวกเขา
ยืนหยัดตามพระวจนะของพระเจา ประสบการณความสัตยซื่อ และการยึดมั่น
เอาพระเจาเปนที่ตั้งไดกลายเปนตัวอยางหนุนใจใหแกเรา เม่ือเราไดรับการตอ
ตานและถูกขมเหงเพราะยืนหยัดกับพระกิตติคุณ ดาเนียลไดแสดงใหเห็นวา 
เปนไปไดที่จะทําประโยชนใหแกรัฐหรือสังคมและในเวลาเดียวกันยังถวาย
เกียรติแดพระผูเปนเจา

 อานดาเนียล 9:23; 10:11, 12 และมัทธิว 10:29-31 ขอพระ-
คัมภีรเหลานี้กลาววาพระเจาทรงสนพระทัยการตอสูดิ้นรนของแตละ
บุคคลอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พระคัมภีรถูกออกแบบไวเพื่อนําทางทุกคนที่ประสงคจะเรียนรูน้ํา
พระทัยของพระผูสรางของตน พระเจาทรงประทานคําพยากรณที่เที่ยงตรง
ใหมนุษย ทูตสวรรครวมถึงพระเยซูคริสตเองก็เสด็จมาเปดเผยใหดาเนียลและ
ยอหนเขาใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไมชา เรื่องสําคัญเกี่ยวกับความรอดของเราไม
ไดถูกท้ิงใหอยูในความลึกลับ เร่ืองเหลานี้ไมไดถูกเปดเผยในลักษณะที่สับสน
ใหคนที่แสวงหาความจริงอยางสัตยซื่อหลงทาง องคพระผูเปนเจาตรัสผาน
ผูเผยพระวจนะฮาบากุกวา “จงเขียนนิมิตนี้ลงไป จงเขียนไวบนแผนปายให
ชัดเจน เพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง” (ฮาบากุก 2:2) พระวจนะของพระเจา
ชัดเจนสําหรับทุกคนท่ีศึกษาดวยใจอธิษฐาน ทุกคนท่ีสัตยซื่อจะไปถึงแสง
สวางแหงความจริง “ความสวางถูกหวาน แกคนชอบธรรม และความช่ืนบาน
ถูกหวานแกคนใจเท่ียงธรรม” (สดุดี 97:11) ไมมีคริสตจักรใดจะเขาถึงความ
บริสุทธิ์ได นอกจากสมาชิกของคริสตจักรนั้นแสวงหาความจริงดวยความ
รอนรนเหมือนคนหาขุมทรัพยที่ซอนไว” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหง-
ประวัติศาสตร, หนา 521)
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 “การศึกษาชีวประวัติของดาเนียลและเพื่อนของเขา แมวาคนเหลานั้น
จะมีชีวิตอยูกอนเรา แตพวกเขาไดรับการทดลองรอบตัว ใหหมกมุนอยูกับ
ตนเอง แตชีวิตประจําวันของพวกเขาถวายเกียรติแดพระเจา พวกเขาตั้งใจ
หลีกเลี่ยงสิ่งชั่วรายทั้งปวง และปฏิเสธเสนทางของศัตรู เขาไดรับพระพรที่
พระเจาทรงประทานเปนรางวัลขณะท่ีพวกเขาสัตยซื่อตอพระองค” (เอลเลน-
จี. ไวท, Manuscript Releases (No. 224), เลม 4, หนา 169-170)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เมื่อเราศึกษาพระธรรมดาเนียล เราจะเห็นจุดเดนจุดหน่ึงคือ 
 พระเจาไมเพียงทรงปกครองเหนือประชาชาติทั้งปวงเทาน้ัน แต
 ทรงใกลชิดกับแตละบุคคลดวย แมแตคนท่ีมีต่ําแหนงสูง เชนใน
 ดาเนียล บทที่ 2 พระองคทรงประทานนิมิตใหกษัตริยตางชาติ 
 นี่คือความใกลชิดท่ีเราไมอาจรูถึงความลึกได ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
 ในท่ีสดุแลวพระเจาจะเปนผูมอีาํนาจปกครองครองโลก อาณาจักร
 ที่ยิ่งใหญของมนุษยที่อยูกอนหนาพระองคไดเกิดข้ึนและลมสลาย
 ไป เราจึงไดรับการหนุนใจและมีความหวัง จากนิมิตของกษัตริย
 ที่ไดเกิดขึ้นจริงทุกประการ คุณรูสึกอยางไรกับเร่ืองน้ี

2. จงอภิปรายถึงความแตกตางระหวางคําพยากรณแบบเดิมที่เปน
 ขอความท่ีเปนถอยคําและคําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายที่ใช
 สัญลักษณ เราจะหาตัวอยางของคําพยากรณทั้งสองแบบนี้จาก
 พระคัมภีรเลมใดไดบาง
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“คนหนุมทั้งสี่คนนี้ พระเจาประทานความรู ความเขาใจ
ในวรรณกรรมทั้งปวง และปญญา และดาเนียลเขาใน
นิมิต และความฝนทุกประการ” (ดาเนียล 1:17)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
2 พงศกษัตริย 21:10-16; ดาเนียล บทที่ 1; กาลาเทีย 2:19-20; 
มัทธิว 16:24-26; 2 โครินธ 4:17; ยากอบ 1:5

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระคัมภีรไมรูสึกละอายจากการแสดงใหเห็นความออนแอ 
ของมนุษยผูลมลง จากพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 3 เรือ่ยมา ความ

บาปของมนุษยยังผลใหเกิดความเศราอยางเดนชัด ในทํานองเดียวกัน เราได
เห็นหลายคนไดแสดงความสัตยซื่อยิ่งใหญตอพระเจาออกมา แมวาพวกเขา
ตองพบกับสิ่งยั่วยวนที่มีพลัง พวกเขายังสัตยซื่อไมหวั่นไหว และบางคนได
เปนตัวอยางที่เด็ดเด่ียวในความสัตยซื่อเชนนั้น ซึ่งจะพบไดในพระธรรม
ดาเนียล
 เมื่อศึกษาพระธรรมดาเนียล ใหจําไวเสมอวา “วีระบุรุษตัวจริงใน
พระธรรมดาเนียลคือพระเจา” เราคุนเคยกับการเนนความสัตยซื่อของดาเนยีล
และเพ่ือนของเขาจนลืมเชิดชูความสัตยซื่อของพระเจาผูทรงนําและชวยเหลือ
ชายหนุมทั้งสี่ในขณะที่พวกเขาเจอการลอลวงใหหลงเสนหของบาบิโลน การ
จะเปนคนสัตยซื่อเปนการทาทายที่หนักหนวงสําหรับคนที่อาศัยในแผนดิน

บทที่ 2
จากกรุงเยรูซาเล็มสูบาบิโลน

วันที่ 4 – 10 มกราคม 2020
From Jerusalem to Babylon
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อํานาจในการปกครองสูงสุดของพระเจา วันอาทิตย
 การอานพระธรรมดาเนียลคร้ังแรกจะรูสึกเศราเมื่อเห็นความพายแพ
ของยูดาหตอกองทัพของเนบูคัดเนสซาร และภาชนะที่ใชในพระวิหารไดถูกนํา
ไปที่แผนดินชินาร คําวา “ชินาร” ปรากฏในพระธรรมปฐมกาล 11:2 วาเปนที่
ตั้งของ “หอบาเบล” ชินารเปนลางบอกเหตุวาเปนสิ่งลอลวงใจ ซึ่งเปนตนเหตุ
ของการตอตานพระเจา เชนในกรณีของผูรวมกอสรางหอบาเบลประสบความ
ลมเหลวในการสรางหอคอยใหสูงเสียดฟา การปรากฏใหเห็นภายนอกเปน
สิ่งบอกวาเนบูคัดเนสซาร และพระที่กษัตริยกราบไหวในดินแดนชินารมีอํานาจ
เหนือพระเจาของอิสราเอล
 ขอความตอนเริม่ตนท่ีกลาวถงึความพายแพของกรุงเยรูซาเล็มนัน้ไมได
ยกยองความย่ิงใหญของกษัตริยและกองทัพของบาบิโลน แตกลาวไววา
“องคเจานาย (พระเจา) ทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริยยูดาหไวในหัตถของทาน 
(เนบูคัดเนสซาร) พรอมทั้งภาชนะบางชิ้นแหงพระนิเวศของพระเจา และทาน
ก็นําภาชนะเหลาน้ันมายังแผนดินชินารมายังนิเวศแหงพระของทาน และบรรจุ
ภาชนะเหลาน้ันไวในคลังของพระของทาน” (ดาเนียล 1:2) กอนหนานี้หลายป
พระเจาทรงประกาศวาหากประชากรของพระองคหลงลืมพระองค และละเมิด
พันธสัญญาท่ีทําไวกับพระองค พระองคจะสงพวกเขาไปเปนเชลยในดินแดน
คนตางชาติ ดาเนียลทราบถึงเบื้องหนาเบื้องหลังเกี่ยวกับอํานาจทางทหารของ
บาบิโลน การท่ีดาเนียลและเพ่ือนไดเห็นชัดถึงอํานาจการปกครองสูงสุดของ
พระเจาเชนนี้ชวยเสริมความเช่ือพวกเขาใหเขมแข็ง กลาหาญในการเผชิญการ
ทดลอง และความกดดันตางๆ เมื่ออยูในบาบิโลน

God’s Sovereignty

ที่เปนพื้นที่ของประเทศตนเอง แตจะสาหัสสากรรจเมื่อคนหน่ึงเผชิญกับการ
ทาทายเมื่อเขาอาศัยในตางแดน ที่ตางทั้งวัฒนธรรมและศาสนา อยางเชน
อัครทูตเปาโลท่ีกลาววา “เพราะเหตุนี้ขาพเจาจึงตองทนทุกขลําบากเชนนี้ แต
ขาพเจาก็ไมอับอาย เพราะวาขาพเจารูจักพระองคที่ขาพเจาเชื่อ และขาพเจา
เชื่อมั่นวา พระองคทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองคมอบไวกับขาพเจา จนถึงวัน
พิพากษาได” (2 ทิโมธี 1:12)
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 อาน 2 พงศกษัตริย 21:10-16; 2 พงศกษัตริย 24:18-20 และ 
เยเรมีย 3:13 เหตุใดพระเจาจึงทรงใหยูดาหและกรุงเยรูซาเล็มตกอยูใน
มือของชาวบาบิโลน 

 เมื่อเราเจอความทาทายตางๆ ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด เราจําเปนตอง
มองเห็นสิ่งที่จะเกิดซ้ําตามเหตุการณในพระธรรมดาเนียล กลาวคือพระเจาที่
พวกเรารับใชไมเพียงแตจะทรงขับไลกองทัพในประวัติศาสตรผานอํานาจการ
ปกครองสูงสุดของพระองคเทานั้น แตจะทรงชวยเหลือประชากรของพระองค
ในยามคับขันดวย เมื่อพระเจาไดทรงทําเพื่อเชลยชาวฮีบรู พระองคจะทําเพื่อ
ประชากรของพระองคในวาระสุดทายเชนกัน ไมวาจะเจอปญหาในรูปแบบใด
ก็ตาม

 มีอะไรที่ทายทายความเช่ือของคุณในเวลาน้ี ไมวาจะมาจาก
ภายนอก ภายในคริสตจักร หรือความบกพรองภายในตัวเอง และคุณ
จะพึ่งพาอํานาจของพระเจาไดอยางไร

ความเชื่อภายใตความกดดันวันจันทร
 อานดาเนียล บทที่ 1 มีความกดดันอะไรเกิดกับดาเนียลและ
เพื่อน

 เมื่อชายหนุมฮีบรูทั้งสี่เดินทางถึงบาบิโลน พวกเขาตองพบกับการทา
ทายท่ีรุนแรงสําหรับความเชื่อ และความเชื่อม่ันของพวกเขา: พวกเขาถูกเลือก
ใหเขาฝกฝนภาคพิเศษเพ่ือทีจ่ะเขารบัใชกษตัริย  บอยคร้ังทีก่ษตัรยิสมยัโบราณ
จะจัดใหเชลยผูมีลักษณะดีที่สุดทํางานรับใชในราชสํานัก ทั้งนี้เพ่ือจะเปลี่ยน
ความจงรักภักดีมายังกษัตริยและพระ (ศาสนา) ของอาณาจักรใหมที่พวกเขา
ถูกจับมาเปนเชลย ที่จริงแลวขั้นตอนทั้งหมดคือความตั้งใจจะใหเชลยสะทอน
การเปล่ียนใจ หรือการปลูกฝงความเช่ือ คือการมีมุมมองใหม สวนหน่ึงของ
ขั้นตอนน้ีคือการเปล่ียนช่ือของพวกเขา ซึ่งมีสัญลักษณถึงการเปล่ียนความ
เปนเจาของ และการเปล่ียนแปลงชะตาชีวิต ดังนั้นโดยการเรียกช่ือใหมของ

Faith Under Pressure
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เชลย ชาวบาบิโลนตั้งใจจะมีสิทธิอํานาจเหนือพวกเขาเปนการบังคับใหพวก
เขาซึมซับถึงคุณคาและวัฒนธรรมของบาบิโลน สวนช่ือเดิมของพวกเขาท่ีชี้
ไปที่พระเจาของอิสราเอล ไดแทนที่ดวยชื่อที่เปนการใหเกียรติเทพเจาของ
บาบิโลน นอกจากนี้กษัตริยยังตัดสินพระทัยใหคนหนุมเหลานี้รับประทานจาก
โตะเสวยของพระองค ซึ่งหมายถึงความจงรักภักดีตอกษัตริยที่ไมอาจแบงแยก 
สะทอนถึงการพึ่งพิงองคกษัตริย และโดยทั่วไปอาหารไดถูกนําไปบนตอเทพ
ของอาณาจักรแลว การรับประทานอาหารจากโตะเสวยจึงมีความหมายเชิงลึก
ในทางศาสนาวา มีสวนรวมในระบบการนมัสการของกษัตริย
 ดวยเหตุนี้ดาเนียลและเพ่ือนจึงไดรับความทาทายดานความเช่ือเก่ียว
กับความสัตยซื่อตอพระเจาและมีชีวิตรอดจากอํานาจที่ลนพนของกษัตริย สิ่งที่
ตองการคือการอัศจรรย กรุงบาบิโลนยังตั้งอยางสงาเปนอนุสรณแสดงถึงความ
สําเร็จของมนุษย ความงามดานปฏิมากรรมของวิหาร สวนลอยแหงบาบิโลน 
แมน้ํายูเฟรติสที่ไหลผานตัวเมือง เปนภาพท่ีสวยงามเกินคําบรรยาย ดาเนียล
และเพ่ือนไดรับการเสนอโอกาสใหเล่ือนข้ันขึ้นสูความยินดีในลาภ ยศ และ
ความรุงเรืองในราชสํานัก พวกเขาสามารถกาวจากการเปนเชลยไปเปนเปน
เจาหนาที่ชั้นสูงของกษัตริย ถาพวกเขายอมประนีประนอมความเช่ือของตน

 ชายหนุมชาวฮีบรูเหลานี้ใชเหตุผลในการตัดสินใจเก่ียวกับความ
เชื่อของพวกเขาอยางไร และถาเราอยูในสถานการณเหมือนกับพวกเขา 
เราจะทําอยางไร

การแกปญหาอยางเด็ดเดี่ยววันอังคาร
 อานดาเนียล 1:7-20 มีองคประกอบสองประการตรงนี้คือ: 
อิสรภาพในการตัดสินใจของดาเนียล และการแทรกแซงของพระเจา มี
หลักการอะไรสําคัญอยูตรงน้ี

 เชลยหนุมชาวฮีบรูทั้งส่ีไมคัดคานช่ือท่ีเปนภาษาบาบิโลน อาจเปน
เพราะพวกเขาทําอะไรไมไดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ อีกอยางพวกเขายังสามารถใชชื่อ
ภาษาฮีบรูทามกลางพวกเขาไดอยูดี แตสวนท่ีเกี่ยวกับอาหาร และเหลาองุน

Firm Resolution
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จากโตะเสวยของกษตัรยิ  เปนทีแ่นนอนวาอยูในอาํนาจของพวกเขาวาจะบรโิภค
หรือไม สิทธิในการเลือกอยางอิสระของชายหนุมชาวฮีบรูทั้งสี่มีความสําคัญ
มากตรงนี้
 ถาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถเปลี่ยนช่ือพวกเขาได ก็นาจะเปลี่ยน
อาหารใหพวกเขาได มีเหตุผลสองประการท่ีเปนไปไดที่ชายหนุมชาวฮีบรูไม
ตองการรับประทานอาหารจากโตะของกษัตริย
 ประการแรก อาหารและเคร่ืองดื่มจากโตะเสวยของกษัตริยบางเมนู
อาจประกอบขึน้ดวยเนือ้ทีไ่มสะอาด ตามพระคมัภรี (เลวีนติ บทที ่11) ประการ
ที่สอง หลังจากปรุงอาหารเสร็จ เจาหนาที่จะนําอาหารไปขอพรจากรูปเคารพ
ของพวกเขากอน ที่จะนําอาหารเหลานั้นขึ้นโตะเสวย ดาเนียลจึงตองการจะให
ชัดเจนโดยไมมีขอสงสัยใดๆ พวกเขาไดขออนุญาตเปลี่ยนรายการอาหารดวย
เหตุผลดานศาสนา ทั้งนี้เพราะอาหารที่จัดเตรียมในหองครัวราชสํานักจะทําให
พวกเขาเปนมลทิน (ดาเนียล 1:8) นับวาดาเนียลกลาหาญมาก
 เมื่อดูการสนทนาของดาเนียลและหัวหนาขันทีที่เตรียมอาหาร มีจุด
สําสําคัญบางประการคือ ประการแรก ดูเหมือนดาเนียลรูดีวา หัวหนาขันที
ผูรับผิดชอบอาหารของกษัตริยจะมีความลําบากใจ ดาเนียลจึงเสนอการ
ทดสอบ โดยขอเปล่ียนไปรับประทานผักผลไมและน้ําเปลาเปนเวลาสิบวัน 
ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอที่จะสาธิตใหเห็นถึงประเภทอาหาร ขอเสนอนี้ทํา
ใหหัวหนาขันทีคลายความกังวลลง ประการที่สอง ดาเนียลแนใจวาผลลัพธ
จะไปในทางบวก เพราะทานวางใจพระเจาอยางสุดใจ ประการท่ีสาม การ
เลือกรับประทานอาหารจําพวกพืช เปนการชี้กลับไปยังอาหารที่พระเจาทรง
ประทานใหมนุษยตั้งแตเริ่มสรางโลก (ดู ปฐมกาล 1:29) บางทีขอเท็จจริงที่มี
อิทธิพลตอการเลือกของดาเนียลอีกเหตุผลหน่ึงคือ มีอาหารประเภทใดท่ีดีกวา
สิ่งที่พระเจาทรงประทานใหมนุษยตั้งแตเริ่มแรก

 เสรีภาพในการเลือกของดาเนียลเปดทางใหพระเจาทรงทําการ
อยางไร (ดู ดาเนียล 1:9) การเลือกของดาเนียลตรงน้ีใหบทเรียนอะไร
แกเรา และการวางใจในพระเจามีผลตอการเลือกของเราอยางไร
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ความไรมลทินและความฉลาดพุธ

 ดาเนียลและเพ่ือนไดทํางานในราชสํานัก เพราะมีสติปญญาเฉลียว
ฉลาด ปราศจากตําหนิ และมีรูปรางหนาตาดี ตามที่กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ตองการ (ดาเนียล 1:4) ที่นาสนใจมากคือ สัตวที่นํามาถวายพระเจาในวิหารจะ
ตองปราศจากขอตําหนิ (เลวีนิติ 22:17-25; เลวีนิติ 21:16-24) กษัตริยบาบิโลน
ดูเหมือนจะเปรียบเทียบพระองคเองกับพระเจาของคนอิสราเอล เพราะตอง
การส่ิงที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกันสําหรับขาราชการท่ีรับใชในพระราชวังของ
พระองค หรือกลาวไดอีกอยางวา คุณสมบัติเชนนั้นเปนการบงบอกวาดาเนียล
และเพื่อนเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตแดพระเจา เห็นไดจากที่พวกเขาเขายืนหยัด
มั่นคงเมื่อพวกเขาเผชิญกับการทาทายตางๆ ในบาบิโลน

 อานกาลาเทีย 2:19-20; มัทธิว 16:24-26 และ 2 โครินธ 4:17 
ขอพระคัมภีรเหลานี้สอนใหเราสัตยซื่อเมื่อเผชิญกับการทดลองอยางไร

 พระเจาทรงใหเกียรติเชลยหนุมชาวฮีบรูทั้งสี่ เมื่อครบสิบวันของการ
ทดสอบ หัวหนาขันทีผูดูแลอาหาร เห็นหนาตาของชายหนุมทั้งสี่มีสุขภาพดี
กวาชายหนุมคนอ่ืนที่รับประทานอาหารจากโตะเสวย ดังนั้น “คนหนุมท้ัง
สี่คนนี้ พระเจาประทานความรู ความเขาในใจวรรณกรรมทั้งปวง และปญญา 
และดาเนียลเขาใจนิมิต และความฝนทุกประการ” (ดาเนียล 1:17) ของประทาน
นี้ทําใหดาเนียลมีบทบาทสําคัญในการอธิบายความฝนในเวลาตอมา
 เชนเดียวกับที่พระเจาทรงใหเกียรติผูรับใชพระองคในสํานักพระราชวัง
ของบาบิโลน พระเจาจะทรงประทานสติปญญาใหเมื่อเราในการเผชิญกับความ
ทาทายตางๆ จากประสบการณของดาเนียลและเพื่อน เราไดเรียนรูวา เปนไป
ไดที่เราจะรักษาตัวใหพนจากส่ิงที่ชั่วราย เราไมจําเปนตองแยกตัวออกมาจาก
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อรับใชพระเจา ดาเนียลและเพ่ือนไมเพียงดํารงชีวิตอยู
ทามกลางวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึนจากส่ิงที่เปนเท็จและการกระทําผิดนานับปการ 
รวมถือนิยายที่ไมจริง กระนั้นพวกเขาก็ยังยืนหยัดสัตยซื่ออยูได        

Unblemished and Wise
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 ไมวาเราจะใชชีวิตอยูที่ไหน เราตองเผชิญกับส่ิงที่ทาทายความ
เชื่อ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเราอยูมีอิทธิพลดานลบอะไรบาง และเราจะ
ตอตานอิทธิพลที่ไมดีเหลานี้ไดอยางไร

การสอบคร้ังสุดทายวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 1:17-21 อะไรคือกุญแจสูความสําเร็จของชายท้ังสี่ 
(ดูโยบ 38:36; สุภาษิต 2:6; ยากอบ 1:5 ดวย)

 หลงัจากใชเวลาสามปในการฝกอบรมในมหาวิทยาลยับาบโิลน  ชายหนุม
ชาวฮีบรูทั้งส่ีคนถูกนําตัวมาเฝากษัตริยเพื่อทดสอบคร้ังสุดทาย พวกเขาไม
เพียงแตมีสุขภาพรางกายแข็งแรงกวานักศึกษาคนอื่นเทานั้น แตยังมีความรู
และสติปญญาเหนือกวานกัศึกษาท้ังปวงดวย  ทัง้สีค่นจึงไดทาํงานรับใชกษัตริย 
เราตองไมลืมวา ความรูและสติปญญานี้ ประกอบดวยคําสอนของศาสนาที่ไม
เชื่อพระเจา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่พวกเขาตองเรียน และเปนที่ชัดเจน
วาพวกเขาเรยีนไดคะแนนดีเชนกัน แมวาพวกเขาจะไมเช่ือก็ตาม
 กษัตริยเนบูคดัเนสซารอาจคิดวาความสําเร็จของชายหนุมทัง้สี ่ มาจาก
อาหารบนโตะเสวยรวมท้ังหลักสูตรท่ีพวกเขาเรียน แตดาเนียลและเพ่ือนทราบ
วา ที่พวกเขาเรียนรูไดเหนือกวานั้น เพราะพระเจาทรงประทานให นี่ชางเปน
ตวัอยางอันทรงพลังในส่ิงท่ีพระเจาสามารถทําใหผูทีไ่ววางใจพระองค  เราไมควร
กลัวอํานาจของส่ือมวลชน รัฐบาล และสถาบันท่ีอาจทําลายเอกลักษณของ
ความเปนบุตรของพระเจาในตวัเรา  เราควรไววางใจพระเจาและแนใจวา  พระองค
สามารถชวยเราใหพนจากเวลาแหงความยากลําบาก และปกปองเราจากส่ิง
ทั้งปวง กุญแจสําคัญสําหรับเราคือทําการเลือกอยางถูกตองเมื่อเผชิญกับ
ความทาทาย
 มองไปที่พระธรรมดาเนียล บทท่ี 1 เราเรียนรูบทเรียนท่ีสําคัญบาง
ประการเก่ียวกับพระเจาคือ (1) พระเจาทรงควบคุมประวัติศาสตร (2) พระเจา
ทรงประทานสติปญญาเพ่ือนําเราผานส่ิงแวดลอมท่ีไมเปนมิตรของวัฒนธรรม

Final Exam
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และสังคม (3) พระเจาทรงใหเกียรติคนท่ีไววางใจพระองคจากสวนลึกและ
ดําเนินชีวิตตาม
 ขอสรุปของดาเนียล บทที่ 1 คือ “ดาเนียลก็ไดรับราชการเร่ือยมาจน
ตนรัชกาลกษัตริยไซรัส” (ดาเนียล 1:21) การกลาวถึงกษัตริยไซรัสตรงน้ีมี
ความสําคัญตอความหวังของชาวยิวผูพลัดถิ่น เพราะทานเปนผูที่พระเจาทรง
เลือกใหเปนผูปกปลอยชาวยิวใหกลับไปที่เยรูซาเล็ม แมวาพระธรรมดาเนียล 
บทที่ 1 จะเริ่มตนดวยความพายแพ และถูกกวาดตอนไปเปนเชลย แตก็บทลง
ดวยแสงแหงความหวังที่จะไดกลับบาน นี่คือพระเจาของเรา แมจะอยูทาม
กลางความยากลําบาก พระองคก็ทรงเปดหนาตางแหงความหวัง เพื่อใหเรา
ไดมองเห็นความรุงโรจน และความชื่นชมยินดีรออยูเหนือความทุกขยาก
ลําบาก และความเจ็บปวด

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ดาเนียลและเพื่อนเร่ิมชีวิตในบาบิโลนเม่ือยังเปนวัยรุน พวกเขามี
โอกาสดีกวาโยเซฟท่ีมีชีวิตชวงวัยรุนในอียิปต แตทั้งโยเซฟและกลุมของ
ดาเนียลตางตกอยูภายใตการทดสอบดานอุปนิสัยอยางรายแรงเหมือนกัน 
ดาเนียลและเพ่ือนแมจะเกิดในครอบครัวที่เปนเช้ือพระวงศ พวกเขาเคยใช
ชวีติในบานตามแบบของชาวยูดาห  บดันีพ้วกเขาถกูนาํตวัมาอยูในกรงุบาบโิลน
ที่ใหญโต โออาและรุงเรืองท่ีสุดทามกลางเมืองท้ังปวงในเวลาน้ัน พวกเขาถูก
เลอืกใหเขาศกึษาเพ่ือออกมาทํางานในราชสํานกัของกษัตรยิทีย่ิง่ใหญ  พวกเขา
ตองพบกันการทดลองอยางหนักจากส่ิงแวดลอมรอบตัว ซึ่งเต็มไปดวยความ
ชั่วราย และความหรูหราฟุมเฟอย จากความจริงที่พวกเขาเปนผูนมัสการ
พระยาหเวห ขณะเดียวกันก็เปนเชลยของบาบิโลน กษัตริยบาบิโลนผูพิชิตได
นําเครื่องใชของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มมาเก็บไวในวิหารของพระที่กษัตริย
และชาวบาบิโลนกราบไหว แมแตกษัตริยชาวอิสราเอลยังตกอยูในเงื้อมมือ
ของผูชนะ และถูกคุมตัวมาเปนเชลยในกรุงบาบิโลนเชนกัน ดังนั้นผูชนะจึง
อวดไดวา ศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขาดีเหนือศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชาวฮีบรู ในสถานการณเชนนี้ ชาวยิวตางรูสึกถึงความอัปยศอดสู พวกเขา
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ทราบวา ตนไดละทิ้งพระเจาและพระบัญญัติของพระองค บัดนี้พวกเขาได
เชื้อเชิญพระเจาไดทรงพิสูจนหลักฐาน ใหชาวบาบิโลนเห็นวาแทจริงพระองค
ทรงเปนพระเจายิ่งใหญ และมีฤทธิ์อํานาจสูงสุด แตพระเจาทรงเรียกใหชาว
อิสราเอลรักษาความบริสุทธิ์ไว ซึ่งจะเกิดผลจากการเช่ือฟง และนี่คือหลักฐาน
ประการเดียวทีพ่ระเจาทรงประทานใหผูทีย่ดึมัน่ในความจงรักภกัดีของพวกเขา
ไว” (เอลเลน จี. ไวท, การศึกษา, หนา 54)

 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายถึงวัฒนธรรมและความทาทายจากสังคม ที่เราเผชิญ
 ในฐานะเปนคริสเตียน วามีอะไรบาง และคริสตจักรจะตอบสนอง
 ตอสิ่งเหลานั้นอยางไร

2. เปนการงายเพียงใดสําหรับดาเนียลและเพ่ือนท่ีจะยอมประนี
 ประนอมกับความเชื่อของบาบิโลน เพราะบาบิโลนเปนผูชนะและ
 ชนชาติยิวเปนผูแพ มีอะไรเปนขอพิสูจนวาพระที่ชาวบาบิโลน
 นับถือยิ่งใหญกวาพระเจาของอิสราเอล ดาเนียลและเพ่ือนจําเปน
 ตองยอมรับขอเท็จจริงนี้ใชไหม มีความจริงอะไรในพระคัมภีรที่
 พวกเขาอาจนํามาใชเพื่อเสริมแรงใจพวกเขาในเวลาน้ี (ดู เยเรมีย 
 5:19; 7:22-34) สิ่งนี้สอนใหเรารูวาการรูพระคัมภีรและเขาใจ
 ความจริงปจจุบนัมีความสําคัญมากเพียงใด

3. เพราะเหตุใดความสัตยซื่อจึงสําคัญมาก ไมใชสําหรับตัวเราเอง
 เทาน้ัน แตสําหรับพระเจาที่ผูเปนพยานท่ีสัตยซื่อตางแสวงหา
 และรับใชดวย
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ดาเนียลกลาววา “สาธุการแตพระนามของพระเจาเปน
นิตยสืบไป ปญญาและฤทธานุภาพเปนของพระองค” 
(ดาเนียล 2:20)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล 2:1-16; กิจการฯ 17:28; ดาเนียล 2:17-49; สดุดี บทที่ 138; 
ยอหน 15:5; กันดารวิถี 32:4; 1 เปโตร 2:4 

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ทองน้ําโดยรอบกรีนแลนดเปนภูเขาน้ําแข็งหลายขนาดบางครั้งภูเขาน้ําแข็งขนาดเล็กลอยไปทิศทางหนึ่ง ขณะที่ภูเขา
น้ําแข็งขนาดมหึมาลอยไปอีกทาง สิ่งที่เกิดขึ้นกระแสลมไดพัดภูเขาน้ําแข็ง
ขนาดเล็กทางหนึ่ง ขณะที่ภูเขาน้ําแข็งกอนมโหฬารที่มีฐานสองในสามสวน
จมอยูใตน้ําถูกกระแสน้ําลึกพาเคลื่อนที่ไปอีกทาง เมื่อเราพิจารณาถึง “การ
เฟองฟูขึ้น” และ “การลมลง” ของประชาชาติตลอดประวัติศาสตรมีลักษณะ
คลายกับการเคลื่อนที่ไปตามกระแสลม และการเคลื่อนตัวไปตามทิศทาง
ของกระแสน้ําไหลใตมหาสมุทร กระแสลมเปนตัวแทนของทุกสิ่งที่เปลี่ยน
แปลง และไมอาจทํานายไดลวงหนา เหมือนความตั้งใจของมนุษย ซึ่งทํางาน
คลอยตามกระแสลม และพลังอันลึกล้ํามากกวาพลังกระแสลม นั่นคือกระแส
น้ําใตมหาสมุทร ซึ่งเปรียบเหมือนพลังการเคลื่อนไหวตามพระปญญา และ
อํานาจในการปกครองของพระเปนเจา ดังที่ เอลเลน จี. ไวท กลาววา “เหมือน

บทที่ 3
จากความลี้ลับสูการเปดเผย

วันที่ 11 – 17 มกราคม 2020
From Mystery to Revelation
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การดํารงอยูของพระเจาวันอาทิตย
 อานดาเนียล 2:1-16 ชายหนุมชาวฮีบรูเจอวิกฤติการณอะไร 
จากนิมิตที่องคพระผูเปนเจาทรงประทานใหกับกษัตริย

 คนสมัยโบราณถือความฝนเปนเรื่องจริงจังมาก โดยเฉพาะความฝน
ที่เปนลางสังหรณที่บงบอกถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเขาใจไดวา
เหตุใดกษัตริยเนบูคัดเนสซารจึงทรงวิตกกังวลมากเก่ียวกับพระสุบินนั้น สิ่งที่
ทําใหสถานการณเลวรายคือ พระองคไมสามารถจําความฝนนั้นได นักปราชญ 
โหร นักวิทยาคมและผูเชี่ยวชาญทั้งหลายเชื่อวา เทพเจาของเขาสามารถเปด
เผยพระสุบินน้ันได แตในกรณีของความฝนคร้ังนี้ในพระธรรมดาเนียล พวก
นักปราชญไมสามารถทําอะไรได เพราะกษัตริยลืมความฝนนั้นแลว ถาพวก
เขาไดฟงถึงเนื้อหาของพระสุบิน พวกเขาก็นาจะตีความหมายใหพอพระทัย
กษัตริยได แตสถานการณเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอน เม่ือพวกนักปราชญ 
และโหราจารยไมสามารถทูลกษัตริยวาพระองคทรงฝนอะไร พวกเขาถูกบังคับ
ใหยอมรับวา “สิ่งซึ่งพระราชาตรัสถามนั้นยากเกินไปไมมีใครจะเปดเผยแต
พระราชาได นอกจากบรรดาพระผูไมไดอยูกับมนุษย” (ดาเนียล 2:11)
 กษัตริยรูสึกคับของใจและพิโรธ จึงสั่งประหารนักปราชญ โหร นัก
วิทยาคม และทุกคนในจําพวกเดียวกันน้ี ความโหดรายเชนนั้นไมใชไมเคย
เปนที่รูจักในโลกยุคโบราณ บันทึกในประวัติศาสตรของโลกเปนแหลงยืนยัน 
เชนในกรณีการรวมหัวกันวางแผนราย กษัตริยดาริอัสที่หนึ่งไดดสั่งประหาร

The Immanence of God

ดวงดาวซึ่งโคจรไปตามวงโคจรอันไกลโพนที่พวกมันถูกกําหนดไว พระ-
ประสงคของพระเจาไมเรงรีบ หรือลาชา” ใน “ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน” 
หนา 32 แมวาความเจริญรุงเรืองขึ้นของบางประชาชาติ ซึ่งอาจเปนผลจาก
ลัทธิความเชื่อเรื่องเศรษฐกิจและพรรคการเมือง ซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นจาก
พลังความคิด ความเพอฝนของมนุษยเทานั้น แตพระธรรมดาเนียล บทที่ 2 
แสดงใหเห็นวา ที่จริงแลวเปนพระเจาแหงสวรรค ที่เปนผูขับเคลื่อนประวัติ-
ศาสตรของมนุษยไปสูจุดจบอันยิ่งใหญของมัน
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นักปราชญทั้งหมด และกษัตริยเซอรซีสไดสั่งประหารวิศวกรผูสรางสะพาน 
เพราะสะพานนั้นยุบตัวลง เมื่อกษัตริยเนบูคัดเนสซารออกกฤษฎีกา ดาเนียล
และเพื่อนพ่ึงเรียนจบและไดถูกนับเปนผูเชี่ยวชาญของกษัตริย ดังนั้นการ
ลงโทษจึงตกถึงพวกเขา การประหารเริ่มตนในทันที แตดาเนียลผูประกอบ 
“ดวยถอยคําแยบคาย และรอบคอบ” (ดาเนียล 2:14) ไดรีบเขาหาอารีโอค
หัวหนาราชองครักษ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประหารชีวิตในครั้งนี้ทันที 
ในที่สุดดาเนียลขอใหเล่ือนวันประหารชีวิตออกไป เพ่ือทานจะหาทางแก
ปญหาเรื่องความลึกลับของพระสุบิน สิ่งที่นาสนใจคือ แมกษัตริยจะทรงกลาว
โทษนักวิทยากล และพรรคพวกวาพวกเขาตองการซ้ือเวลา แตพระองค
อนุญาตตามคํารองขอ เหตุการณนี้บงบอกวาไมมีมนุษยคนใดแกปญหาได 
นอกจากพระเจาเทานั้น

 นักศาสนศาสตรพูดถึงการดํารงอยูของพระเจา เห็นไดชัดเจน
จากการทรงเนรมิตสรางโลก พระเจาอยูชิดใกลกับเรา ขอมูลความจริง
ที่พระเจาทรงประทานในพระสุบินแกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร สอนเราวา 
พระเจาสามารถสถิตอยูในจิตใจของเราอยางไร

การอธิษฐานวันจันทร
 ดาเนียลเรียกเพื่อนทั้งสามทันที และแจงปญหาใหพวกเขาทราบวา 
พวกเขาจะถูกประหารชีวิตถาพระเจาไมทรงเปดเผยพระสุบินของกษัตริยให
พวกเขาทราบ และพวกเขาพรอมใจกันอธิษฐานอยางหนักหนวง ไมวาเวลาใด
ที่เราพบกับปญหาใหญ เราควรตระหนักวาพระเจาของเราย่ิงใหญเพียงพอที่
จะแกปญหาที่ทาทายชนิดที่ไมมีใครแกได แตพระองคทรงแกได

 อานดาเนยีล 2:17-23  สาระสาํคัญสองประการของการอธษิฐาน
ในที่นี้ มีอะไรบาง

 สาระสําคัญของการอธิษฐานสองประการไดแก การออนวอน ซึ่ง
ดาเนียลและเพื่อนทูลขอพระเจาใหทรงเปดเผยเนื้อหาของพระสุบินและความ

The Prayer
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หมายของพระสุบินนั้น (ดาเนียล 2:17-19) เราไมทราบถอยคําของคําอธิษฐาน
ดังกลาว แตเราไดรับการบอกเลาวาดาเนียลและเพ่ือน “พวกเขาไดทูลขอ
พระกรุณาจากพระเจาแหงฟาสวรรคเร่ืองความลึกลับนี้ เพื่อดาเนียล และ
เพ่ือนของทานจะไมพินาศพรอมกับบรรดานักปราชญอื่นๆ ของบาบิโลน” 
(ดาเนียล 2:18) ขณะที่พวกเขาอธิษฐาน พระเจาทรงตอบคําทูลขอนี้ โดยเปด
เผยเน้ือหาและความหมาย เราสามารถไววางใจในพระเจาได ไมวาจะเม่ือไร
ที่เราแสวงหาพระกรุณาจากพระเจาแหงสวรรค พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐาน
ของเรา แมวาความฝนของเราจะไมตื่นเตนเราใจ เหมือนเร่ืองในท่ีนี้ เพราะวา
พระเจาของดาเนียลเปนพระเจาของเราเชนกัน
 ในการตอบสนองตอคําออนวอนของพวกเขา ดาเนียลและเพื่อนรวม
กันขอบพระคุณ และถวายพระสิริแดพระเจา พวกเขาสรรเสริญพระเจาที่ทรง
เปนแหลงสติปญญา และทรงควบคุมธรรมชาติและการเมืองในประวัติศาสตร 
ตรงน้ีเปนบทเรียนสําคัญสําหรับเรา ขณะท่ีเราอธิษฐาน และทูลออนวอน
พระเจา เราไดสรรเสริญพระนามของพระองค ที่ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
เพียงพอไหม ประสบการณของพระเยซูที่ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนใหหาย 
มีคนเดียวเทานั้นที่กลับมาสรรเสริญพระเจา (ลูกา 17:18) การตอบสนองของ
ดาเนียลไมเพียงเตือนเราถึงความสําคัญของการขอบพระคุณและการสรรเสริญ 
แตยังเปดเผยถึงพระลักษณะของพระเจาดวย เมื่อเราอธิษฐานตอพระองค เรา
สามารถไววางใจวาพระองคจะทรงทําสิ่งดีที่สุดท่ีเราสนใจ ดังนั้นเราควรสรร
เสริญและขอบพระคุณพระองคอยูเสมอ

 อานสดุดี บทที่ 138 เราไดเรียนรูอะไรในการอธิษฐานขอบ
พระคุณพระเจาในทุกสถานการณอยางไร

ปฏิมากร, ตอนที่ 1วันอังคาร
 อานดาเนยีล 2:24-30 มอีะไรสําคญัตรงนีท้ีเ่ราควรจําไว (ด ูยอหน 
15:5 ดวย)

The Image, Part One
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 เมื่อพระเจาทรงเปดเผยพระสุบินและความหมาย ดาเนียลไมลังเลที่
จะขอเขาเฝากษัตริย และรายงานความล้ีลับที่มาจากพระเจาแหงฟาสวรรคให
กษัตริยรับทราบ และกลาวถึงความหวงใยที่ทําใหพระองคบรรทมไมหลับ สิ่ง
นี้บงบอกถึงความนาเช่ือถือของขาวสาร เพราะขอมูลเชนนั้นจะทราบไดเฉพาะ
กษัตริย และพระเจาทรงสื่อสารผานดาเนียล แตในการรายงานเนื้อหาของ
พระสุบินก็มีความเส่ียง เพราะวาพระสุบินนั้นไมเปนขาวดีสําหรับกษัตริย
เนบูคัดเนสซาร

 อานดาเนียล 2:31-49 พระสุบินกลาวถึงชะตาของอาณาจักร
ของกษัตริยเนบูคัดเนสซารอยางไร

 พระสุบินที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงเห็นคือ “มีปฏิมากรขนาดใหญ 
ปฏิมากรน้ีมหึมาจริงๆ และสุกใสย่ิงนัก ตั้งอยูเฉพาะพระพักตรฝาพระบาท 
และรูปรางนากลัว หัวของปฏิมากรนี้เปนทองนพคุณ อกและแขนเปนเงิน ทอง
และโคนขาเปนทองสัมฤทธ์ิ ขาเปนเหล็ก เทาเปนเหล็กปนดิน ขณะพระองค
ทอดพระเนตร มีหินกอนหนึ่งถูกตัดออกมาไมใชดวยมือมนุษย หินนั้นกระทบ
ปฏิมากรท่ีเทาอันเปนเหล็กปนดิน ทําใหมันแตกเปนชิ้นๆ แลวสวนเหล็ก ดิน
เหนียว ทองสัมฤทธิ์ เงิน และทองคํา ก็แตกเปนช้ินๆ พรอมกัน กลายเปน
เหมือนแกลบจากลานนวดขาวในฤดูรอน ลมก็พัดพาเอาไปท่ัว จึงหารองรอย
ไมพบอีกเลย แตกอนหินที่กระทบปฏิมากรน้ันกลายเปนภูเขาใหญจนเต็ม
พิภพ” (ดาเนียล 2:31-35) ดาเนียลอธิบายวาโลหะตางๆ หมายถึงอาณาจักร
ที่จะเกิดขึ้นและลมสลายลงไปในประวัติศาสตร ชัดเจนสําหรับกษัตริยเนบู-
คัดเนสซาร วาอาณาจักรบาบิโลนท่ียิ่งใหญและมีอํานาจมากน้ันสักวันหน่ึงจะ
ตองลมสลายลงและจะมีอาณาจักรอ่ืนเกิดขึ้นมาแทนท่ี จนในท่ีสุดจะมีอาณา-
จักรที่แตกตางจากอาณาจักรอ่ืนคือกอนหินที่เปนอาณาจักรของพระเจาจะเขา
มาแทนที่และจะมั่นคงอยูเปนนิรันดร        

 ดูส่ิงทั้งปวงของมนุษยแลวจะเห็นความไมมั่นคงถาวร ทุกอยาง
เสื่อมสลายไปอยางรวดเร็ว สิ่งนี้สอนเราถึงความหวังอันยิ่งใหญใน
พระเจาอยางไร (ดู ยอหน 6:54; 2 โครินธ 4:18)
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ปฏิมากร, ตอนที่ 2พุธ
 จากดาเนียล 2:31-49 สอนเราวาพระเจาทรงรูลวงหนาถึง
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตรโลกอยางไร

 คําพยากรณที่พระเจาทรงประทานใหกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ใหโครง
รางที่ชวยใหเขาใจคําพยากรณในดาเนียล บทที่ 7, 8 และ 11 คําพยากรณใน
ดาเนียล บทที่ 2 ไมใชคําพยากรณที่มีเงื่อนไขกําหนดวาจะเกิดหรือไม แตเปน
คําพยากรณเกี่ยวกับวาระสุดทายของโลก (apocalyptic prophecy) ที่ถูก
กําหนดไวแลววาจะเกิดขึ้นตามนั้น (defi nitive prophecy)
 1. ศีรษะทองคํา หมายถึง อาณาจักรบาบิโลน (ก.ค.ศ. 626-539) 
ไมมีโลหะอื่นที่จะใชเปนตัวแทนอาณาจักรบาบิโลนที่มีอํานาจและร่ํารวย
มหาศาลได นอกจากทองคํา พระคัมภีรกลาวถึงบาบิโลนวา “บาบิโลนเคยเปน
ถวยทองคําในพระหัตถของพระยาหเวห” (เยเรมีย 51:7; เปรียบเทียบกัน 
วิวรณ 18:16) เฮโรโดตัส (Herodotus) นักประวัติศาสตรโบราณ กลาววา 
บาบิโลนมีทองคํามากพอจะนํามาประดับกรุงบาบิโลนได
 2. อกและแขนเปนเงิน หมายถึง อาณาจักรมีเดีย-เปอรเซีย (ก.ค.ศ. 
539-331) เงินเปนโลหะท่ีมีคานอยกวาทองคํา อาณาจักรมีเดีย-เปอรเซีย ไม
รุงเรืองมากเทากับบาบิโลน เงินเปนตัวแทนชาวเปอรเซีย เพราะพวกเขาใช
เงินจายภาษีใหรัฐบาล
 3. ทองและโคนขาเปนทองสัมฤทธ์ิ หมายถึงอาณาจักรกรีก (ก.ค.ศ. 
331-168) เอเสเคียล 27:13 กลาวถึงชาวกรีกที่แลกเปล่ียนสินคาดวยภาชนะ
ที่ทําดวยทองสัมฤทธ์ิ ทหารกรีกใชทองสัมฤทธ์ิเปนอาวุธ ไมวาจะเปนหมวก 
โล หรือขวาน เฮโรโดตัส กลาววา พแซมเมติชัส ที่ 1 แหงอียิปตไดมองเห็น
โจรสลัดชาวกรีก ทําใหพระองคนึกถึงเทพยากรณ ซึ่งกลาววา “เหลาชาย
ฉกรรจแหงทองสัมฤทธิ์จากทะเลกําลงัเดินทางมา”
 4. ขาเปนเหล็ก หมายถึงอาณาจักรโรม (ก.ค.ศ. 168 - ค.ศ. 476) 
เหล็กเปนตัวแทนของความแข็งแกรงของอาณาจักรโรม ซึ่งมีอายุยาวนานกวา
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กอนหินวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 2:34, 35, 44, 45 ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวถึง
วาระสุดทายของโลกอยางไร

 จุดเนนของนิมิตคือ “สิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดทาย” (ดาเนียล 2:28) 
เหล็กแข็งแกรง ทรงพลัง ยืนหยัดอยูได ขณะที่ดินเหนียวนั้นออน เปลี่ยน
รูปรางและแตกหักงาย อาณาจักรที่มีลักษณะเชนนี้จะไมมีอะไรโดดเดน เปน
แคการเบิกโรงกอนอาณาจักรที่เปนศิลา (หิน) จะไดรับการสถาปนาขึ้นเทานั้น 
เหล็กและดินเหนียวเปนส่ิงที่นําไปแปรรูปเปนของใชไดมากมาย สวนศิลาใน
สุบินนิมิตของกษัตริยนั้นมือมนุษยไมไดสัมผัส จึงเปนอาณาจักรนิรันดรของ
พระเจาที่จะเกิดเมื่ออาณาจักรของมนุษยสิ้นสุดลงแลว ศิลาหมายถึงสิ่งที่จะคง
อยูตลอดไป เปนสัญลักษณแทนพระเจา (ยกตัวอยางเชน เฉลยธรรมบัญญัติ 
32:4; 1 ซามูเอล 2:2; สดุดี 18:31) และศิลาก็เปนเครื่องหมายแทนพระเมส-
สิยาหดวย (สดุดี 118:22; 1 เปโตร 2:4, 7) จึงไมมีสิ่งใดเหมาะจะนํามาเปน
เคร่ืองหมายแทนอาณาจักรของพระเจาดีเทากับศิลา (หิน) ที่จะมาต้ังอยูบน
โลกน้ีและคงอยูเปนนิรันดร

The Stone

อาณาจักรอื่นที่เกิดกอน เหล็กจึงเปนโลหะที่เหมาะสมที่จะเปนสัญลักษณของ
อาณาจักรโรม
 5. เทาและนิ้วเทาเปนเหล็กปนดิน หมายถึง การแบงแยกเปน
ประเทศตางๆ ในยุโรป (จากป ค.ศ. 476 - การเสด็จมาคร้ังทีส่องของพระคริสต) 
การผสมกันของเหล็กและดินเหนียว ใหภาพเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภายหลัง
การลมสลายของอาณาจักรโรม มีผูมีอํานาจหลายคนพยายามจะรวมยุโรปให
เปนเอกภาพ นับจากการสมรสกันระหวางราชวงศของยุโรป จนถึงการรวม
เปนสหภาพยุโรป แตก็ไมสามารถจะรวมกันใหเขาสนิทเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันได ซึ่งตามคําพยากรณแลวจะเปนเชนนี้ไปจนถึงวาระสุดทายที่พระเจาทรง
สถาปนาอาณาจักรนิรันดรของพระองค
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 บางคนตีความวาอาณาจักรศิลาไดถูกสถาปนาขึ้นตอนที่พระเยซู
เร่ิมพันธกิจบนโลกน้ี และการเผยแพรพระกิตติคุณบงบอกวาอาณาจักรของ
พระเจาถูกสถาปนาขึ้นบนโลก แตอาณาจักรศิลาตามคําพยากรณนั้นจะเกิด
ขึ้นหลังจากอาณาจักรทั้งสี่ไดลมสลายไปและมีการแบงแยกเปนประเทศตางๆ 
ที่เปนเทาแลวนิ้วเทา ซึ่งเทาและน้ิวเทาไมไดเกิดขึ้นในศตวรรษแรกท่ีพระเยซู
ทรงทําพันธกิจในโลกนี้ แตเกิดขึ้นในศตวรรษท่ีสี่หลังจากที่พระองคเสด็จขึ้น
สวรรคไปนานแลว
 กอนหินกลายเปนภูเขา “แตกอนหินกระทบปฏิมากรน้ัน และกลาย
เปนภูเขาใหญจนเต็มพิภพ” (ดาเนียล 2:35) ภูเขาน้ีชี้ใหเห็นภูเขาศิโยนท่ี
พระวิหารต้ังอยู เปนเครื่องหมายของอาณาจักรของพระเจาบนแผนดินโลกใน
สมัยพระคัมภีรเดิม ที่นาสนใจคือ กอนหินที่ถูกสกัดออกจากภูเขาไดกลายเปน
ภเูขาดวยตัวมันเอง ภเูขาแหงนีจ้งึชีไ้ปถึงภเูขาศิโยนแหงสวรรค นัน่คอืพระวิหาร
บนสวรรค ที่พระคริสตจะทรงสถาปนาอาณาจักรนิรันดรของพระองค และกรุง
เยรูซาเล็มใหมจะลอยลงมาจากจากสวรรค (วิวรณ 21:1-22:5) อาณาจักรนี้จะ
เกิดขึ้นจริงในท่ีสุด

 ดาเนียล บทที่ 2 ไดพยากรณถึงอาณาจักรทั้งหมดอยางถูกตอง 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเหตุใดจึงสมควรท่ีเราจะต้ังใจรอคอย
อาณาจักรนิรันดรที่จะเกิดขึ้นตอนสุดทายของคําพยากรณนี้

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “เปนการบอกกลาวใหสังเกตวาปฏิมากรในพระธรรมดาเนียล บทที่ 2
ถูกทําขึ้นจากทองคํา และเงิน ซึ่งเปนโลหะเก่ียวกับอํานาจดานเศรษฐกิจ 
ปฏิมากรยังมีสวนท่ีทําขึ้นจากทองสัมฤทธิ์และเหล็ก ซึ่งสมัยนั้นใชทําเคร่ืองใช 
และอาวุธ สวนดินใชทําเครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ และใชจารึกตัวอักษรไว
เปนหลักฐาน รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ เกี่ยวกับบาน ดังนั้นปฏิมากรเปน
ภาพอันมีชีวิตชีวาของมนุษย และแสดงถึงความสําเร็จอยางเหมาะสม ความ
แตกตางดานกายภาพของปฏิมากรนําไปสูการข้ึนสูอํานาจของอาณาจักรตางๆ
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ของโลกอยางตอเนื่อง และมีการแตกแยกจนถึงวันส้ินสุดประวัติศาสตรของ
มนุษย อยางไรก็ดีกอนหินซึ่งเปนตัวแทนแสดงถึงอาณาจักรสุดทาย มีความ
แตกตางจากอาณาจักรทั้งหมดที่ผานมา เพราะอาณาจักรนี้ไมไดถูกสรางดวย
มือมนุษย (ดาเนียล 2:45) เตือนใหเราเห็นถึงอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะ
บังเกิดข้ึนแกโลกอันไมจีรังนี้ และเหนือกวาความสําเร็จของมนุษยทั้งมวล”
 แมวา “สําหรับสายตาของมนุษย ประวัติศาสตรของมนุษยอาจปรากฏ
ใหเห็นถึงความสับสนวุนวาย มีอิทธิพลตอกัน และเผชิญอํานาจกัน ... ดาเนียล
ใหความม่ันใจแกเราวา ดานหลังของภาพน้ี พระเจากําลังทอดพระเนตรลงมา 
และทรงขับเคล่ือนภายในเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่พระองคทรงเห็นวาดีที่สุด” 
(William H. Shea, Daniel: A Reader’s Guide (Nampa, ID: Pacifi c 
Press, 2005, หนา 98)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เปนการดีเพียงใดท่ีทามกลางความสับสนวุนวายและความยาก
 ลําบากในโลกน้ี ในที่สุดแลวพระเจาจะทรงควบคุมและทําใหเกิด
 ความรุงโรจนในตอนจบ เราจะมีสวนชวยบรรเทาทุกขกอนท่ีจะ
 ถึงวันนั้นไดอยางไร

2. ดาเนียลและเพือ่นของเขาทํางานอยางใกลชดิกับผูนาํชาวตางชาติ
 ที่ทําความเสียหายแกเพื่อนรวมชาติชาวอสิราเอล อยางไร

3. มีคนตีความวา กอนหินที่ถูกตัดออกโดยไมใชมือมนุษยคือการ
 เผยแพรพระกิตติคุณไปทั่วโลก นี่เปนการตีความที่ไมถูกตองดวย
 เหตุผลหลายประการ ดาเนียลกลาววา กอนหินนั้นจะกระทบ
 ปฏิมากรท่ีหมายถึงอาณาจักรตางๆ ใหแตกเปนชิ้นๆ “ลมก็พัด
 พาเอาไปทั่ว จึงหารองรอยไมพบอีกเลย” (ดาเนียล 2:35) สิ่งน้ี
 ไมไดเกิดขึ้นหลังการส้ินพระชนมบนไมกางเขนทันที ยิ่งกวา
 นั้นยังมีบางคนตีความวาอาณาจักรศิลา เปนความลมเหลวของ
 คริสตจักรในการปกครองอาณาจักรที่ตั้งอยูบนโลก ดังนั้นจึงมี
 เพียงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเทานั้นที่จะทําใหทุก
 อยางสําเร็จสมจริงตามคําพยากรณนี้ ใชหรือไม อยางไร
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“ขาแตพระราชา ถาพระเจาของพวกขาพระบาท ผูซึ่ง
พวกขาพระบาทปรนนิบัตินั้น พอพระทัยจะชวยกูพวก
ขาพระบาทใหพนจากเตาทีไ่ฟลกุอยู  พระองคกจ็ะทรงชวย
กูพวกขาพระบาทใหพนจากพระหัตถของฝาพระบาท” 
(ดาเนียล 3:17)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทที่ 3; วิวรณ 13:11-18; อพยพ 20:3-6; 
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4; 1 โครินธ 15:12-26; ฮีบรู บทที่ 11

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 กลาวไดวาคนหนุมเหลาน้ีประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พวกเขาประกาศใหคนท้ังชาติทราบถึงความเช่ือของพวกเขา 

ซึ่งมีในพระเจาท่ีพวกเขานมัสการ เปนพระเจาเท่ียงแทที่ทรงพระชนมอยู 
สิ่งนี้พิสูจนใหทราบถึงความเชื่อของพวกเขาเอง ในลักษณะการนําเสนอเฉียบ
คมท่ีสุดในหลักการของพวกเขา ทั้งนี้เพื่อสรางความประทับใจใหผูกราบไหว
รูปเคารพเห็นถึงฤทธิ์อํานาจ และความยิ่งใหญของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
ซึ่งผูรับใชของพระองคตองแสดงการเคารพสักการะ พวกเขาแสดงใหประจักษ
วาพระองคเปนเพียงหน่ึงเดียวท่ีพวกเขาถวายพระสิริและนมัสการ และ
พวกเขาไมลังเลแมแตจะหยุดคํานึงที่จะสงวนชีวิตของพวกเขาไว ดวยการ
คลอยตามเพ่ือกราบไหวรูปเคารพ บทเรียนเหลานี้มีผลโดยตรง และสําคัญยิ่ง

บทที่ 4
จากเตาไฟสูพระราชวัง

วันที่ 18 – 24 มกราคม 2020
From Furnace to Palace
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ปฏิมากรทองคําวันอาทิตย
 อานดาเนียล 3:1-7 อะไรเปนเหตุใหกษัตริยสรางรูปปฏิมากรน้ี
ขึ้น 

 ระหวางท่ีไดรับพระสุบินจนถึงเวลาท่ีมีการสรางปฏิมากร ดูเหมือนวา
กษัตริยไมอาจลืมพระสุบิน และความจริงที่วา อาณาจักรบาบิโลนตองถึง
จุดจบ และถูกแทนท่ีดวยอํานาจอ่ืน พระองคไมพอพระทัยท่ีจะเปนแคศีรษะ
ที่เปนทองคําเทานั้น แตประสงคจะเปนปฏิมากรทองคําทั้งตัว เพื่อสื่อให
ประชาชนวา อาณาจักรของพระองคจะตั้งมั่นคงอยูตลอดประวัติศาสตร
 สิ่งน้ีทําใหนึกถึงผูสรางหอบาเบลที่พยายามทาทายพระเจา กษัตริย
เนบคูดัเนสซารกไ็มตางอะไรกนั  พระองคประสบความสาํเรจ็ในฐานะผูปกครอง
บาบิโลน แตพระองคไมอาจมีสันติสุขกับความคิดที่วา วันหนึ่งอาณาจักรของ
พระองคจะลมสลายลง ดังนั้นในความพยายามที่จะยกพระองคเอง พระองคสั่ง
ใหสรางปฏิมากรทองคําขึ้นเพ่ือแสดงถึงอํานาจของตน ขณะเดียวกันก็เรียก
ประชนใหแสดงความจงรักภักดี แมจะไมปรากฏชัดวาปฏิมากรเปนตัวแทน
ของกษัตริยหรือเทพเจา เพราะในสมัยกอนการเมืองและศาสนาไมไดแยกกัน
ชัดเจน
 เนบูคัดเนสซารมีโอกาสเขาถึงพระเจาที่เที่ยงแทสองครั้ง ครั้งแรกผาน
การทดสอบความฉลาดของชายหนุมชาวฮีบรูและพบวาพวกเขาฉลาดกวาชาย
หนุมชาวบาบิโลนถึงสิบเทา ครั้งที่สองเม่ือผูเชี่ยวชาญและนักปราชญคนอ่ืนไม
สามารถตอบคําถามเรื่องพระสุบิน แตดาเนียลใหคําตอบทั้งนิมิตและความ

The Golden Image

ที่จะรักษาความเช่ือไวในประสบการณของเราในวาระสุดทาย (เอลเลน จี. ไวท,
In Heavenly Places, หนา 149) เมื่อเจอการคุกคามถึงการนมัสการที่เหมือน
สิ่งที่เคยเกิดกอนแลวในยุคที่มีการเชื่อถือโชคลาง พระคัมภีรเปดเผยใหเห็น
สภาพวาระสุดทาย เมื่อโลกไดเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว บางส่ิงในลักษณะเดียว
กันจะเกิดขึ้นท่ัวไปในโลกกวาง ดังนั้นการศึกษาในเร่ืองน้ีตามพระคัมภีรใน
ระดับลึก เราจะเห็นสิ่งที่ผูสัตยซื่อตอพระเจาตองเผชิญ
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หมายไดอยางกระจาง จนรูแนวา พระเจาของดาเนียลมีฤทธานุภาพเหนือพระ
อื่น แตบทเรียนเหลานี้ไมไดปกปองกษัตริยเนบูคัดเนสซารจากการกราบไหว
รูปเคารพ เพราะเหตุใดหรือ สวนใหญแลว ความหย่ิงตามธรรมชาติของบาป
ในมนุษยเปนตัวตอตานการยอมรับความจริง แมวัตถุสิ่งของและความสําเร็จ
ดานสติปญญาเปนสิ่งอนิจจังที่ตองถึงจุดจบ เราอาจพยายามทําตัวเหมือน
เนบูคัดเนสซาร เมื่อเราสนใจในความสําเร็จของและหลงลืมสิ่งที่ไรสาระมาก
แคไหนเมื่อเราตองเผชิญหนากับความเปนนิรันดร

 เราจะไมลมลงดวยกับดักท่ีกษัตริยเนบูคัดเนสซารลมลง ได
อยางไร

การเรียกใหนมัสการวันจันทร
 อานดาเนียล 3:8-15 และวิวรณ 13:11-18 สิ่งที่เกิดขึ้นสมัยของ
ดาเนียลและส่ิงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตตามคําพยากรณในวิวรณมลีกัษณะ
เหมือนกันหรือตางกันอยางไร  

 ปฏิมากรทองคําถูกต้ังไว ณ ที่ราบดูรา ซึ่งภาษาอัคคาเดีย หมายถึง
สถานที่ลอมรอบดวยกําแพง ซึ่งใหภาพเสมือนเปนวิหารที่กวางใหญกลางแจง 
แคนั้นยังไมเพียงพอ เตาไฟที่ลุกไหมในบริเวณนั้นเปรียบเหมือนเปนแทนบูชา 
ชาวบาบโิลนจะใชเสยีงดนตรใีนพธิสีวด  มดีนตรเีจ็ดอยางตามทีบ่นัทกึไว  บรรเลง
เพื่อแสดงถึงความสมบูรณแบบในการเซ็นสนธิสัญญา การถวายบูชา และการ
แสดงความเคารพสักการะ
 ปจจุบันนี้เราถูกโจมตีรอบดานใหรับเอาการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม 
ระบบความคิดใหมอันมีรากฐานจากการศึกษา เศรษฐกิจ หรืออุดมการณใหม 
ขณะเดียวกันใหละท้ิงการอุทิศถวายตัวใหพระเจาตามพระวจนะของพระองค 
และหันไปสวามิภักดิ์ตอผูสืบทอดหลักการของบาบิโลนยุคใหม การจูงใจของ
โลกบางครั้งดูเหมือนจะมีอํานาจมาก แตเราควรเตือนตัวเราเองวา ควรจงรัก
ภักดีตอพระผูสรางเทานั้น

The Call to Worship 
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 ตามเวลาของคําพยากรณนี ้ เรามีชวีติในวาระสุดทายของประวัตศิาสตร
โลก วิวรณ บทที่ 13 เปดเผยวาคนในโลกจะถูกเรียกใหนมัสการรูปของสัตว
ราย “มันยังบังคับทุกคน ทั้งคนเล็กนอย และคนใหญโต คนมั่งมีและคนยากจน 
เสรีชน และทาสใหรับเคร่ืองหมายไวที่มือขวา หรือที่หนาผากของพวกเขา” 
(วิวรณ 13:16)
 คนหกประเภทท่ีจะนมัสการรูปของสัตวรายคือ คนเล็กนอย คนใหญโต 
คนมั่งมี คนยากจน เสรีชน และทาส หมายเลขของสัตวรายคือ 666 ซึ่งเนนที่
เลข 6 สิ่งนี้แสดงใหเห็นวา เคร่ืองหมายท่ีถูกตั้งขึ้นโดยกษัตริยเนบูคัดเนส-
ซารของบาบิโลนจะถูกนํามาใชในวาระสุดทาย ดู ดาเนียล 3:1 สําหรับรูปปน
(ปฏิมากร) ของ 6 และ 60 ดังนั้น เราจะเตรียมตัวไดพรอมดวยการเอาใจใส
สิ่งที่จะเกิดขึ้นและรับอํานาจการปกครองสูงสุดของพระเจา

 การนมัสการไมใชเพียงแคการกมศีรษะตอบางสิ่ง เชนรูปเคารพ
หรือบุคคลที่เปนการยอมรับโดยเปดเผยเทานั้น ยังมีอะไรอีกที่ซาตาน
ใชวิธีที่ชาญฉลาดนําเราไปนมัสการไดดวย

การทดสอบดวยไฟวันอังคาร
 สําหรับชายหนุมชาวฮีบรูสามคน การนมัสการปฏิมากรท่ีกษัตริย
กําหนดโทษน้ันเปนส่ิงเทียมเท็จ เมื่อเปรียบเทียบกับการนมัสการในพระวิหาร
ทีก่รุงเยรูซาเลม็  ซึง่พวกเขามีประสบการณในวยัเดก็กอนถกูนาํตวัมาท่ีบาบโิลน 
แมวาพวกเขาจะมีตําแหนงงานในราชสํานัก และจงภักดีตอกษัตริย แตความ
จงรักภักดีตอพระเจาของพวกเขา ทําใหมีขีดจํากัดในความจงรักภักดีตอมนุษย 
พวกเขาเต็มใจท่ีรับใชกษัตริยตอไปในฐานะผูรับใชที่ซื่อสัตย แตพวกเขาไมอาจ
เขารวมการเฉลิมฉลองพิธีทางศาสนาใดๆ

 อานอพยพ 20:3-6 และเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 ขอพระคัมภีร
เหลานี้มีอิทธิพลตอชายหนุมชาวฮีบรูอยางไร

 กษัตริยทรงมีพระราชโองการวา เมื่อทุกคนไดยินเสียงเครื่องดนตรี
ตางๆ บรรเลงเพลง ใหกมศีรษะนมัสการปฏิมากรทองคํา จากคนทั้งหมดมี

The Test of Fire
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ชายคนที่สี่พุธ
 อานดาเนียล 3:19-27 มีอะไรเกิดขึ้น และใครเปนคนใหมที่เขา
มาในเตาไฟ

The Fourth Man 

เพียงชายหนุมชาวฮีบรูสามคนคือ ชัดรัก เมชาค และอาเบดเนโก ที่ไมทําตาม 
ทันใดน้ันมีชาวบาบิโลนบางคนรายงานเร่ืองนี้ใหกษัตริยทราบ คนที่กลาวหา
พยายามจะปลุกเราใหกษัตริยทรงเดือดดาล ดวยการรายงานวา (1) กษัตริย
เองที่ทรงแตงต้ังชายหนุมทั้งสามใหปกครองสามจังหวัดของบาบิโลน (2) ชาว
ยิวเหลาน้ีไมปรนนิบัติพระหรือเทพเจาของกษัตริย และ (3) พวกเขาไมกราบ
ไหวปฏิมากรทองคําที่กษัตริยสรางขึ้น (ดาเนียล 3:12) แตแทนที่กษัตริยจะ
ทรงพระพิโรธตอพวกเขา กษัตริยยินดีจะใหโอกาสพวกเขาแกตัว ซึ่งคร้ังนี้
หากพวกเขายังปฏิเสธที่จะนมัสการปฏิมากร พวกเขาจะถูกโยนลงไปในเตาไฟ
ที่กําลังลุกไหม กลาวเสร็จกษัตริยเนบูคัดเนสซารปดคําชวนดวยวาจาที่ยโสวา  
“แตถาเจาไมนมัสการปฏิมากร ซึ่งเราไดสรางไว ก็จะตองถูกโยนเขาไปในเตา
ที่ไฟลุกอยูทันที แลวพระองคไหนจะชวยกูเจาใหพนมือของเราได” (ดาเนียล
3:15)
 ชายหนุมทั้งสามไดรับความกลาหาญเหนือธรรมชาติ พวกเขาทูลตอบ
กษัตริยวา “ขาแตพระราชา ถาพระเจาของขาพระบาท ผูซึ่งขาพระบาทปรน-
นิบัตินั้นพอพระทัยจะชวยกูพวกขาพระบาทใหพนจากเตาที่ไฟลุกอยู พระองค
ก็จะทรงชวยกูพวกขาพระบาทใหพนจากพระหัตถของฝาพระบาท ถึงแมไม
เปนเชนนั้น ขาแตพระราชา ขอฝาพระบาททรงทราบวา พวกขาพระบาทจะ
ไมปรนนิบัติพระของฝาพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งฝาพระบาท
ไดทรงตั้งขึ้น” (ดาเนียล 3:17, 18) 

 แมพวกเขาจะรูวาพระเจาของพวกเขาสามารถชวยกูพวกเขาได 
แตก็ไมมีอะไรรับประกันวาพระองคจะทรงชวย อยางไรก็ตามพวกเขา
ปฏิเสธที่จะเชื่อฟงพระบัญชาของกษัตริย แมจะทราบวาอาจถูกไฟเผา
ทั้งเปนก็ได เราจะหาความเชื่อเชนนี้ไดจากท่ีใด
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 หลังสั่งใหทหารจับชายหนุมฮีบรูทั้งสามโยนลงไปในเตาไฟท่ีกําลังลุก
โชนแลว กษัตริยเนบูคัคเนสซารทรงรูสึกฉงนสนเทห ที่ไดมองเห็นบุคคลท่ีสี่อยู
ในเตาไฟ จากการท่ีไดสังเกตอยางดี กษัตริยแยกเอกลักษณไดวา “รูปรางของ
คนที่สี่นั้นดูเหมือนองคเทพบุตร” (ดาเนียล 3:25)
 กษัตริยไมอาจตรัสอะไรไดมากกวานั้น แตเราทราบวาบุคคลท่ีสี่คือ 
พระองคผูทรงปรากฏแกอับราฮัม กอนท่ีเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหจะถูก
ทําลายดวยไฟจากสวรรค บุคคลเดียวกันนี้ที่ไดปล้ําสูกับยาโคบขางแมน้ํายับ
บอก และเปนผูที่ปรากฏตัวแกโมเสสดวยไฟท่ีกําลังไหมพุมไม พระองคคือ
พระเยซูคริสตผูเสด็จลงปรากฏแกมนุษย กอนท่ีพระองคจะมาบังเกิดเปนทารก
นอยที่หมูบานเบธเลเฮม พระองคเสด็จลงมาในภารกิจพิเศษ เม่ือประชากร
ของพระองคตกอยูในสถานการณอันเลวราย
 เอลเลน จี. ไวท กลาววา “แตองคพระผูเปนเจาไมทรงลืมประชากร
ของพระองค เมื่อบุคคลที่เปนพยานของพระองคถูกโยนลงไปในเตาไฟที่กําลัง
ลุกไหม พระผูชวยใหรอดเปดเผยพระองคแกพวกเขาในรูปรางของบุคคล และ
พระองคทรงดําเนินทามกลางไฟรอนระอุกับพวกเขา เมื่อองคพระผูเปนเจา
ทรงสถิตอยูดวยไมวาจะความหนาวเย็นจนติดลบ หรือเปลวเพลิงท่ีลุกโชติชวง
ก็ไมมีอํานาจจะไหมพวกเขาได” (ผูเผยพระวจนะและกษัตริยทั้งหลาย, หนา 
508, 509)
 ตามท่ีพระเจาตรัสวา “เมื่อเจาลุยขามน้ํา เราจะอยูกับเจา และเม่ือขาม
แมน้ํา มันจะไมทวมเจา เมื่อเจาเดินผานไฟ เจาจะไมถูกไหม และเปลวเพลิงจะ
ไมเผาเจา” (อิสยาห 43:2)
 แมเราจะชอบฟงเร่ืองแบบน้ี แตก็มีบางคนท่ีไมไดรับการชวยกูดวย
การอัศจรรยเม่ือพวกเขาถูกกดขี่ขมเหงดานความเชื่อ จากประสบการณของ
อสิยาหและเศคารยิาหทีถ่กูสัง่ใหประหารชวีติโดยกษตัรยิผูไมศรทัธาในพระเจา 
ตามประวัติศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีคริสเตียนผูสัตยซื่อตองอดทนตอ
ความยากลําบากอันนาสะพรึงกลัวที่เกิดกับพวกเขา อยางนอยที่สุดตรงนี้เปน
อกีกรณีหนึง่ท่ีความสัตยซือ่ไดรบัการชวยใหรอดดวยการอศัจรรย  แตเหตุการณ
เชนนี้ไมไดเกิดขึ้นทุกครั้งเสมอไป
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ความลับของความเชื่อวันพฤหัสบดี
 ขณะท่ีเราสะทอนประสบการณของ ชัดรัค, เมชาค, และอาเบดเนโก 
เราอาจอยากถามตัวเราเองวา อะไรคือเคล็ดลับของความเช่ือที่เขมแข็งเชนนั้น 
พวกเขามีความเต็มใจที่จะถูกเผาท้ังเปนมากกวาที่จะนมัสการรูปปฏิมากร
นั้นไดอยางไร พวกเขาอาจหาเหตุผลคลอยตามคําบัญชาของกษัตริยก็ได แต
แมจะรูวาพวกเขาอาจตองตายเหมือนคนอ่ืนถาพวกเขาปฏิเสธ แตพวกเขาก็ยัง
ยืนหยัดมั่นคง

 อานฮีบรู บทท่ี 11 พระคัมภีรบทน้ีสอนเราเก่ียวกับความเช่ือ
อยางไร 

 ในการพัฒนาใหไดความเชื่อท่ีมั่นคง เราจําเปนตองเขาใจวา ความเช่ือ
คืออะไร บางคนอยากรูปริมาณความเชื่อ พวกเขาวัดความเชื่อโดยการตอบ
คําถาม ที่พวกเขาดูเหมือนไดรับจากพระเจา เชนไปที่หางสรรพสินคา และ
อธิษฐานขอท่ีจอดรถ ถาบังเอิญไดที่จอดตอนไปถึง ก็สรุปวา มีความเช่ือเขม
แข็ง แตถาที่จอดเต็มก็คิดวาความเช่ือไมเขมแข็งเพียงพอ ที่พระเจาจะทรงฟง
คําอธิษฐาน ความเขาใจในเร่ืองการอธิษฐานลักษณะน้ีเปนอันตราย เพราะวา
เขาพยายามขอใหพระเจาเปล่ียนคําตอบใหเหมาะสม โดยไมคํานึงวา อํานาจ
การปกครองสูงสุดและพระปญญาเปนของพระเจา
 ทีจ่รงิแลวความเช่ือแททีเ่พือ่นของดาเนียลถกูตรวจสอบคุณภาพนัน้ได
มาจากความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา ความเชื่อจริงไมใชการหาวิธีโนม
นาวพระเจาใหทรงทําตามใจของเรา แทนที่จะยอมมอบถวายความประสงค
ของเราตามพระทัยของพระองค อยางที่เราไดเห็นคือ ชายหนุมชาวฮีบรูทั้ง
สามไมทราบแนชัดวาพระเจาจะทรงชวยพวกเขาหรือไม แตความสัตยซื่อตอ
พระเจาทําใหพวกเขาตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกตองโดยไมกังวลวาผลลัพธจะเปน

The Secret of Such a Faith

 ในอีกนัยหนึ่ง อะไรคือการอัศจรรยเพื่อชวยใหรอดที่ประชากร
ผูสัตยซื่อของพระเจาทั้งมวลจะไดรับ โดยไมตองคํานึงถึงโชคชะตาของ
พวกเขาเวลานี้ (ดู 1 โครินธ 15:12-26)
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อยางไร นี่คือลักษณะที่แทจริงของความเช่ือท่ีเติบโตแลว เราแสดงความเช่ือแท
เมื่อเราอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจาสําหรับส่ิงที่เราตองการ แตไววางใจ
พระองคใหทรงทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา แมวาบางครั้งจะไมไดรับผลตามที่ขอ
ก็ตาม

 มีวิธีใดบางที่เราจะดําเนินชีวิตดวยความเชื่อวันตอวัน ผานการ
ทดสอบเล็กๆ นอยๆ  พรอมกับความทาทายที่ยิ่งใหญในบางคร้ัง เพราะ
เหตุใดการทดสอบเล็กๆ นอยๆ จึงมีความสําคัญ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “มีบทเรียนสําคัญหลายประการที่เราสามารถเรียนรูจากประสบการณ
ของชายหนุมชาวฮีบรูที่เกิดขึ้น ณ ที่ราบดูรา ปจจุบันมีผูรับใชพระเจาหลายคน 
ที่เปนคนบริสุทธ์ิที่ไมไดทําอะไรผิด แตพวกเขาไดรับความทุกขยากจากความ
รูสึกอับอาย และการใชชีวิตอยางไมถูกตองของคนที่ไดรับแรงดลใจจากซาตาน
ใหอิจฉา มีทิฐิ และดื้อรั้นทางศาสนา โดยถูกปลุกใหตอตานคนที่สอนเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตในพระบัญญัติขอท่ีสี่ และในที่สุดจะมีกฎหมายออกมา
กลาวโทษวาพวกเขามีโทษสมควรตาย”
 “จะมีเวลาแหงความทุกขยากกอนทีป่ระชากรของพระเจาจะถูกเรียกให
มีความเช่ือเพ่ือจะไมเดินสะดุด บุตรท้ังหลายของพระองคจะตองแสดงออกวา 
พระเจาทรงเปนหนึ่งเดียวท่ีพวกเขาจะนมัสการ โดยไมมีความคิดใดท่ีจะจูงใจ
ใหยอมนมัสการพระเทียมเท็จแมแตนอย สําหรับรับจิตวิญญาณที่ภักดี จะไมมี
คําสั่งใดจะจํากัดพวกเขาได แมจะเปนคนบาป แตพวกเขาจะยึดม่ันวาไมมี
สิ่งใดสําคัญกวาพระวจนะของพระเจาผูทรงพระชนมอยู พวกเขาจะเชื่อฟง
พระวจนะน้ัน แมวาจะถูกตัดสินใหจําคุก ถูกเนรเทศ หรือถูกลงโทษถึงตาย” 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 512, 513)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จาก 1 เปโตร 1:3-9 เพราะเหตุใดพระเจาจึงทรงชวยบางคน แต
 ไมไดชวยบางคน ใหพนจากความทุกขยาก หรือทรงตอบคํา
 อธิษฐานที่ทูลขอดวยการอัศจรรย และเพราะเหตุใดเราจึงจําเปน
 ตองวางใจในความดีของพระเจา แมวาเราจะพบกับความผิดหวัง
 ก็ตาม

2. ถาเหตุการณคร้ังนี้จบลงดวยความตายของชายหนุมชาวฮีบรูใน
 เตาไฟที่ลุกไหม มีบทเรียนอะไรท่ีเรายังสามารถเรียนรูได

3. จากความเขาใจของเราเกี่ยวกับเหตุการณในวาระสุดทาย ซึ่ง
 สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือเครื่องหมายภายนอกที่แสดงใหคนอื่นเห็นวา 
 เรานมัสการผูใด สิ่งนี้ควรบอกเราในปจจุบันถึงความสําคัญของ
 วันสะบาโตอยางไร

4. จากลูกา 16:10 ถอยคําของพระคริสตตรงน้ีใหเราเขาใจวา อะไร
 คือเครื่องหมายท่ีแสดงวาเราดําเนินชีวิตตามความเช่ือจริง

5. จากดาเนียล 3:15 เมื่อกษัตริยเนบูคัดเนสซารทาทายวา “แลว
 พระองคไหนจะชวยกูเจาใหพนจากมือของเราได” คุณจะตอบ
 คําถามนั้นอยางไร
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“หมายสําคัญของพระองคใหญยิ่ง การอัศจรรยของ
พระองคมีอานุภาพยิ่ง ราชอาณาจักรของพระองคถาวร
เปนนิตย และการปกครองของพระองคนั้น ดํารงอยูทุก
ชั่วอายุ” (ดาเนียล 4:3)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล 4:1-33; สุภาษิต 14:31; 2 พงศกษัตริย 20:2-5; 
โยนาห 3:10; ดาเนียล 4:34-37; ฟลิปป 2:1-11

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ความทะนงตัวถูกเรียกวาเปนความบาปตัวแรก มันถูกสําแดง
ใหประจักษโดยลูซีเฟอร ทูตสวรรคที่เคยยืนเฝาอยูหนาบัลลังก

แหงสวรรค พระเจาตรัสผานเอเสเคียล ผูเผยพระวจนะวา “ใจเจาผยองขึ้น
เพราะความงามของเจา เจาทําใหปญญาของเจาวิปริตไป เนื่องดวยความสงา
งามของเจา เราเหวี่ยงเจาลงบนดินแลว เราใหเจาถูกกษัตริยทั้งหลายมอง
อยางดูแคลน” (เอเสเคียล 28:17)  
 ความทะนงตัวทําใหลูซีเฟอรลมลง ซาตานถูกขับจากสวรรคมายัง
โลกน้ี และใสความทะนงตัวลงในใจของมนุษย ทําใหมนุษยขัดขืนพระเจา 
ดังนั้นมนุษยจึงเดินไปสูความพินาศ เราท้ังมวลเปนผูลมลงในความบาป และ
อาจไมตระหนักวาเราตองพึ่งพิงพระเจาเพื่อการมีชีวิตอยู สิ่งที่ดีและความ
สําเร็จที่เราไดรับเปนของประทานจากพระเจาทั้งนั้น ดังนั้นเราไมควรจะ

บทที่ 5
จากความทะนงสูความถอมตัว

วันที่ 25 – 31 มกราคม 2020
From Pride to Humility



46   พระธรรมดาเนียล

นี่เปนบาบิโลนที่ยิ่งใหญมิใชหรือวันอาทิตย
 อานดาเนยีล 4:1-33 มอีะไรเกดิขึน้กับกษตัรยิ และเพราะเหตใุด
จึงเกิดขึ้น

 พระเจาทรงประทานพระสุบนินมิติคร้ังทีส่องแกกษตัริยเนบูคดัเนสซาร 
ครั้งน้ีกษัตริยไมลืม แตเพราะผูเชี่ยวชาญทั้งหลายทํานายฝนไมได กษัตริยจึง
เรียกดาเนียลใหเปนผูทํานาย ในนิมิตกษัตริยเห็นตนไมใหญยอดสูงเสียดฟา 
และมีคําบัญชาจากสวรรคใหตัดตนไมนั้นใหเหลือแตตอและราก และใหพื้นดิน
ชุมชื่นจากน้ําคางแหงสวรรค แตสิ่งที่รบกวนกษัตริยคือสวนที่กลาววา “ให
จิตใจเปล่ียนจากจิตใจมนุษย เปนจิตใจสัตวปา และปลอยใหเปนอยูอยางนั้น
จนครบเจ็ดวาระ” (ดาเนียล 4:16) กษัตริยตระหนักวานิมิตมีความรายแรงมาก 
ดาเนียลไดทํานายถึงจุดประสงคของนิมิตอยางสุภาพ ใหเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นวา 
นิมิตนั้นเล็งถึงกษัตริยเอง
 ในพระคัมภีรตนไมถูกใชเปนสัญลักษณของกษัตริย ประชาชาติ และ
อาณาจักร (เอเสเคียล บทท่ี 17, 31; โฮเชยา บทที่ 14; เศคาริยาห 11:1, 2; 
ลูกา 23:31) ดังน้ันตนไมใหญจึงเปนตัวแทนของกษัตริยผูทะนงตัว พระเจา
ทรงประทานใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารไดอาณาจักรและมีอํานาจ แตกษัตริยก็
ยังลมเหลวที่จะตระหนักวาทั้งหมดนี้มาจากพระเจา

 จากดาเนียล 4:30 กษัตริยตรัสอะไร ที่แสดงวาพระองคยังไม
เขาใจคําเตือนท่ีองคพระผูเปนเจาทรงประทานให

ทะนงตัว คุยโต หรือลําพองใจ ในเมื่อความเปนจริง ความถอมตัวควรมี
อิทธิพลเหนือทุกสิ่งที่เราทํา
 เปนเวลานานกวาที่ษัตริยเนบูคัดเนสซารจะเขาใจความสําคัญของการ
ถอมตัว แมวาการปรากฏของบุรุษคนท่ีสี่ (ที่เหมือนเทพพระบุตร-ในบทเรียน
ที่ผานมา) ก็ไมไดเปลี่ยนชีวิตของพระองค จนหลังจากที่พระเจาทรงแยก
อาณาจักรของพระองคออกไป และสงพระองคไปใชชีวิตอยูกับสัตวปาใน
ทองทุง กษัตริยจึงตระหนักถึงสถานะที่แทจริงของพระองค

Is Not This Babylon the Great
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 สิ่งที่เปนอันตรายมากเก่ียวกับความทะนงตัวคือทําใหเราหลงลืมไปวา
เราตองพึ่งพิงพระเจาทุกอยาง และถาเราลืมส่ิงนี้ก็เทากับเรายืนอยูบนจุดที่
อันตรายตอจิตวิญญาณ

 มคีวามสาํเรจ็ใดในชวีติทีค่ณุมคีวามภาคภมูใิจโดยไมมคีวามทะนง
ตัวหรือไม อยางไร

คําเตือนจากผูเผยพระวจนะวันจันทร
 อานดาเนียล 4:27 นอกเหนือจากคําอธิบายวาจะมีอะไรเกิดข้ึน
แลว ดาเนียลแนะนําใหกษัตริยทําอะไร และเพราะเหตุใด (ดู สุภาษิต 
14:31 ดวย)

 ดาเนียลไมเพียงตีความหมายนิมิต ทานยังชี้ใหกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
เห็นทางออกจากสถานการณของพระองค: “ขาแตพระราชา เพราะฉะน้ันขอ
ทรงรับคําแนะนําของขาพระบาท ขอฝาพระบาททรงเลิกทําบาปเสียโดยการ
ทําความชอบธรรม และเลิกทําความชั่ว โดยการสําแดงความกรุณาตอผูถูกบีบ
บงัคับ เผือ่วาความเจรญิของฝาพระบาทอาจจะยนืยาวไปอีกได” (ดาเนยีล 4:27)
 กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงสรางหลายสิ่งในกรุงบาบิโลน เชนสวนลอย
แหงบาบิโลน และสวนอีกหลายแหง ทรงสั่งใหขุดคลองสงน้ํา และสรางวิหาร
มากกวารอยหลัง สิ่งกอสรางเหลานี้เปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ แต
ความใหญโตอลังการเหลาน้ีถูกสรางข้ึนดวยการบังคับใชแรงงานทาส และ
ทอดท้ิงคนยากจน ยิ่งกวานั้น ทรัพยสิน และความความรุงเรืองของอาณาจักร
ไดทําใหกษัตริย และขาราชบริพารเกิดความลําพองใจ และกษัตริยเนบูคัด-
เนสซารเกิดความทะนงตัว ซึ่งไมเพียงปดบังพระองคจากการรับรูถึงความ
ยิ่งใหญของพระเจาเทานั้น แตยังทําใหพระองคมองไมเห็นความทุกขยากของ
คนท่ีตองการความชวยเหลือดวย กษัตริยจึงไมสนพระทัยตามที่พระเจาทรง
สําแดงให ผานคําช้ีแนะของดาเนียล
 ขาวสารสําหรับกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ไมใชของใหม ผูเผยพระวจนะ
ในพระคัมภีรเดิมไดเตือนประชากรของพระเจาบอยๆ ถึงเรื่องการที่คนรวย

Warned by the Prophet
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หรือคนมีอํานาจกดขี่คนยากจน ที่จริงส่ิงดังกลาวนี้เปนความบาปเดนชัดที่
ทําใหกษัตริยถูกไลไปอยูกับสัตว ที่จริงการมีความเมตตาตอคนยากจนเปน
การแสดงความมีใจเอ้ือเฟอสูงสุดของคริสเตียน ซึ่งตรงกันขามกับการบังคับใช
แรงงานอยางไมถูกตอง และการเพิกเฉยตอคนยากจนเทากับเปนการตอตาน
พระเจาโดยตรง เราเอาใจใสตอผูขัดสน เพราะเราตระหนักวาพระเจาทรงเปน
เจาของสรรพส่ิง เราไมใชเจาของ แตเปนเพียงผูอารักขาทรัพยสินของพระองค
เทาน้ัน
 การชวยเหลือคนอ่ืนดวยทรัพยสมบัติที่เรามี เทากับเราไดถวายพระสิริ
แดพระเจา และตระหนักวาพระองคทรงเปนเจานายตัวจริงและทรงเปนเจาของ
สรรพสิ่ง ซึ่งจะชวยใหเราประเมินคุณคาและหนาที่ของทรัพยสมบัติที่เปนวัตถุ
สิ่งของไดถูกตอง กษัตริยเนบูคัดเนสซารลมเหลวตรงนี้ และเราทั้งหลายก็
เส่ียงที่จะลมเหลวเชนเดียวกัน เวนแตเราจะตระหนักวา พระเจาทรงมีอํานาจ
ปกครองสูงสุดเหนือความสําเร็จของเราเทานั้น

องคผูสูงสุดทรงปกครอง...วันอังคาร
 ถึงแมกษัตริยจะไดรับคําแนะนําจากดาเนียลใหกลับใจและแสวงหา
การอภัยจากพระเจา แตกษัตริยเนบูคัดเนสซารไมยอมลดความทะนงตัว 
ทําใหสวรรคมีการลงโทษอยางหนัก (ดาเนียล 4:28-33) ขณะท่ีกษัตริยกําลัง
ดําเนินอยูในพระราชวังของพระองคและทรงสรรเสริญความสําเร็จของผลงาน 
“เมื่อกษัตริยตรัสยังไมทันจบ มีเสียงจากฟาสวรรควา ‘โอ กษัตริยเนบูคัดเนส-
ซาร เราประกาศแกเจาวา ราชอาณาจักรไดพรากไปจากเจาแลว และเจาจะถูก
ขับไลไปจากทามกลางมนุษย เจาจะอยูกับสัตวในทองทุง จะตองกินหญาอยาง
กับโค จะเปนอยูอยางน้ันจนครบเจ็ดวาระ จนกวาเจาจะเรียนรูไดวา พระผู
สูงสุดทรงปกครองบรรดาอาณาจักรของมนุษย และประทานราชอาณาจักร
เหลานัน้แกผูทีพ่ระองคพอพระทัย” (ดาเนียล 4:31-32) กษัตริยเนบูคดัเนสซาร
เกิดการปวยทางจิต เปนการหลงละเมอวาตนเปนสัตวปา ในสมัยใหมโรคชนิด
นี้ไดเรียกวา เปนโรควิตกกังวลสายพันธุหนึ่ง (species dysphoria) โดยผูปวย
รูสึกวาตนมีรางกายผิดสายพันธุและปรารถนาจะเปนสัตว

The Most High Rules…
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 อาน 2 พงศกษัตริย 20:2-5 โยนาห 3:10 และเยเรมีย 18:7, 8 
ขอพระคัมภีรเหลานี้กลาวถึงความเปนไปไดที่กษัตริยจะไมถูกลงโทษ
อยางไร

 เปนที่นาเสียดาย ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารตองเรียนรูบทเรียนที่ยาก
ลําบาก และเปนเร่ืองธรรมดาของผูมีอํานาจสูงสุดเชนกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ที่จะไมยอมมีความสัมพันธที่ดีกับพระเจา ดังนั้นเม่ือพระเจาทรงริบเอาสิทธิ
อํานาจของกษัตริยไป แลวสงพระองคไปใชชีวิตกับบรรดาสัตวปาตามทุงหญา 
เปนการใหโอกาสกษัตริยไดรับรู และพ่ึงพาพระเจาอยางส้ินเชิง นี่คือบทเรียน
สุดทายท่ีพระเจาทรงสอนกษัตริยผูทะนงตัว “พระเจาทรงมีอํานาจปกครอง
สูงสุดเหนือสวรรค และแผนดินโลก” (ดาเนียล 4:26) แทจริงแลวการพิพากษา
กษัตริยองคนี้ พระเจาทรงมีพระประสงคที่ใหญกวา ดังที่ทรงประกาศแกชาว
สวรรควา “เพื่อบรรดาผูมีชีวิตอยูจะไดทราบวา พระองคผูสูงสุดทรงปกครอง
บรรดาราชอาณาจักรของมนุษย และประทานราชอาณาจักรนั้นแกผูที่พระองค
พอพระทัย และทรงตั้งผูต่ําตอยที่สุดใหปกครอง” (ดาเนียล 4:17)
 กลาวไดวา การลงวินัยที่พระเจาทรงใชกับกษัตริยเนบูคัดเนสซาร 
เปนบทเรียนสําหรับเราทุกคนดวย เพราะเราท้ังหลายเปนสวนหน่ึงของผูที่มี
ชีวิตอยู เราควรตระหนักเสมอวา “พระองคผูสูงสุดทรงปกครองบรรดาราช
อาณาจักรของมนุษย”

 เพราะเหตุใดการรูวา “พระองคผูสูงสุดทรงปกครองบรรดาราช
อาณาจักรของมนุษย”  จึงเปนบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับเรา

การแหงนหนาดูฟาสวรรคพุธ
 อานดาเนียล 4:34-37 สิ่งเหลานี้เปลี่ยนแปลงกษัตริยอยางไร

 พระเจาทรงอนุญาตใหเกดิโรคประหลาดกับกษัตริย  แตในท่ีสดุพระองค
ก็ทรงรักษาใหกลับไปสูสภาพจิตใจที่ปกติ ที่นาสนใจคือทุกสิ่งเปล่ียนไป เมื่อ

Lifting Eyes Toward Heaven
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ครบกําหนดเจ็ดปตามท่ีผูเผยพระวจนะไดทํานายไว ดังที่กษัตริยไดตรัสวา 
“เมือ่สิน้สดุวาระนัน้แลว ตวัเราเนบคูดัเนสซารกแ็หงนหนาดฟูาสวรรค” (ดาเนยีล
4:34)
 “ตลอดระยะเวลาเจด็ปกษตัริยเนบคูดัเนสซารสรางความประหลาดใจให
แกประชาชนของพระองคอยางมาก ในชวงเจ็ดปนั้นกษัตริยมีความถอมตัวตอ
คนทั้งโลก จิตปกติไดกลับคืนมา กษัตริยทรงแหงนหนามองขึ้นไปยังฟาสวรรค 
ทรงถอมตัวตอพระเจาแหงฟาสวรรค พระองคทรงตระหนักวาพระหัตถของ
พระเจาทรงลงวินัยพระองค ในการประกาศตอประชาชนในที่สาธารณชน 
พระองคทรงยอมรบัผดิ  และพระเจาผูทรงเมตตาทรงไถพระองคใหกลับสูสภาพ
เดิม” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 520)
 ไมมีคําถามเลย การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญสามารถเกิดขึ้นได เมื่อเรา
แหงนหนามองขึ้นไปบนฟาสวรรค ทันทีที่จิตปกติกลับคืนมา กษัตริยกลาว
เปนพยานวา พระองคไดรับบทเรียนของพระเจาแหงฟาสวรรคแลว
 เร่ืองเหลานี้ไมสําคัญสําหรับกษัตริยเนบูคัดเนสซารมากเทาพระกรุณา
คุณของพระเจา กษัตริยเองทรงพลาดโอกาสท่ีพระเจาทรงประทานใหสามครั้ง 
เพื่อรับเอาพระเจาของอิสราเอล เม่ือพระองคทรงตระหนักถึง สติปญญาที่ล้ํา
เลิศของชายหนุมชาวยิวทั้งสี่ที่นํามาเปนเชลย (ดาเนียล บทที่ 1) เมื่อดาเนียล
ตีความหมายพระสุบินนิมิตของพระองค (ดาเนียล บทที่ 2) และเม่ือชายหนุม
ชาวฮีบรูทั้งสามไดรับการชวยใหรอดจากเตาท่ีไฟลุกอยู (ดาเนียล บทที่ 3) จะ
วาไป ถาการท่ีพระเจาทรงชวยใหชายหนุมชาวฮีบรูทั้งสามรอดจากเตาไฟ 
ไมไดทําใหกษัตริยถอมตัวลงแลว จะมีอะไรอีกเลาที่จะทําใหกษัตริยผูดื้อร้ัน
ยอมรับอํานาจของพระเจาได พระเจาจึงทรงใหโอกาสท่ีสี่ ซึ่งในท่ีสุดก็เอาชนะ
ดวงจิตของกษัตริย และไดนําพระองคกลับสูบัลลังกอีกครั้ง (ดาเนียล บทที่ 4) 
เร่ืองของกษัตริยเนบูคัดเนสซารเผยใหเห็นวา พระเจาทรงใหโอกาสซ้ําแลวซ้ํา
อีกเพื่อไถเราใหกลับไปมีความสัมพันธที่ดีกับพระองค ดังที่เปาโลไดเขียน
หลายศตวรรษตอมาวา “พระองคทรงประสงคใหทุกคนไดรับความรอด และ
รูความจริง” (1 ทิโมธี 2:4) นี่คือตัวอยางที่มีพลัง
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 มีอะไรทําใหคุณถอมตัวตอพระเจา คุณไดรับบทเรียนอะไรจาก
ประสบการณนั้น และคุณจําเปนตองเปล่ียนอะไรเพ่ือจะไมตองรับ
บทเรียนเดิมซ้ําอีก

ความถอมตัวและการขอบพระคุณวันพฤหัสบดี
 กษัตริยที่กลับใจใหมทรงประกาศวา “สําหรับพระองค ชาวพิภพ
ทั้งสิ้นนับวาไรคา” (ดาเนียล 4:35) ขอความน้ีกษัตริยทรงเนนอะไร

 เรารูไดอยางไรวา  กษตัริยเนบคูดัเนสซารทรงยอมรับพระเจาทีเ่ทีย่งแท 
หลักฐานสําคัญคือจดหมายที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงเขียน ซึ่งดาเนียลได
แทรกเขาไปในดาเนียล บทท่ี 4 เนื้อหาสวนมากของบทน้ีดูเหมือนจะเปนการ
คดัลอกขอความทีก่ษตัรยิสัง่ใหสงไปทัว่ราชอาณาจกัรอนักวางใหญของพระองค 
ในจดหมายน้ี กษัตริยทรงเลาถึงความทะนงตัว การมีจิตไมปกติ และการถอม
ตัวลงยอมรับพระเจาใหเขาแทรกแซงชีวิตของพระองค เพราะกษัตริยสมัย
โบราณแทบจะไมเขียนส่ิงใดท่ีทําใหเสื่อมพระเกียรติ ตามท่ีเห็นมีแตเอกสารท่ี
เขียนสรรเสริญกษัตริยเทานั้น ดังนั้นเอกสารท่ีดาเนียลแทรกลงในบทท่ี 4 ซึ่ง
เปนขอความที่กษัตริยยอมรับเองวาพระองคทรงทะนงตัว และมีนิสัยเหมือน
สัตวปา ชี้ใหเห็นวาเปนการกลับใจจริง นอกจากนี้การเขียนจดหมายเลาเรื่อง
ของพระองคเอง ถึงประสบการณการถอมตัว และการสารภาพผิดตอพระเจาผู
สูงสุด เทากับกษัตริยทําหนาที่เปนผูเผยแพรพระกิตติคุณ เพราะกษัตริยไม
อาจปดประสบการณที่พระองคไดเรียนรูจากพระเจาเท่ียงแทไวอยางเงียบๆ 
ดังที่เราเห็นกษัตริยอธิษฐานและถวายเกียรติแดพระเจา (ดาเนียล 4:34-37) 
สิ่งนี้เปดเผยใหเห็นประสบการณที่แทจริงของกษัตริย
 ตอนน้ีกษัตริยทรงเห็นคุณคาตางไปจากเดิม และสามารถยอมรับ
อาํนาจท่ีมขีดีจํากัดในฐานะมนุษยได  ในความลึกล้าํของคําอธิษฐานขอบพระคุณ 
กษัตริยทรงสรรเสริญอํานาจของพระเจาของดาเนียล โดยยอมรับวา “สําหรับ
พระองค ชาวพิภพทั้งสิ้นนับวาไรคา” (ดาเนียล 4:35) พูดไดวา มนุษยไมมีคา
อะไรในตัวเองที่จะอวด นี่เปนความเห็นของกษัตริยเนบูคัดเนสซารตอนทายใน

Humble and Grateful
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ครั้งกอนกษัตริยที่ทรงหยิ่งยโส บัดนี้ไดกลายเปนบุตรที่ถอมใจของ
พระเจา จากการเปนผูปกครองท่ีกดข่ี และเปนผูปกครองเผด็จการ ไดกลาย
เปนกษัตริยที่ทรงเมตตากรุณา พระองคที่เคยทาทาย และกลาวสบประมาท
พระเจาแหงสวรรค บัดนี้ไดยอมรับในอํานาจของพระเจาผูสูงสุด และไดแสวง
หาทางอยางกระตือรือรนที่จะใหประชากรของพระองคเกิดความยําเกรงพระ-
ยาหเวห เพื่อพวกเขาจะไดพบความสุขอยางแทจริง...ภายใตองคกษัตริยแหง
กษัตริยทั้งหลาย กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ในที่สุดไดเรียนรูบทเรียน ซึ่งผู
ปกครองทุกคนจําเปนตองเรียนรู คือความยิ่งใหญแทจริง ประกอบดวย ความ
ดีของแท พระองคผูยอมรับวาพระยาหเวยเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยู ทรง
เขียนในจดหมายวา “บัดนี้ตัวเราคือเนบูคัดเนสซารขอสรรเสริญ ยกยองและ
ถวายพระเกียรติแดพระมหาราชาแหงสวรรค เพราะวาพระราชกิจของพระองค
ถูกตอง และพระมรรคาของพระองคเที่ยงธรรม บรรดาผูดําเนินอยูในความเยอ
หยิ่ง พระองก็ทรงสามารถใหต่ําลง” (ดาเนียล 4:37) 
 “พระประสงคของพระเจาคือ อาณาจักรท่ียิ่งใหญในโลกควรสรรเสริญ 
เทิดทูนพระนามของพระองค ซึ่งบัดนี้ไดเกิดขึ้นจริงแลว จากการประกาศสู
สาธารณะ ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดยอมรับพระเมตตาคุณ และฤทธานุภาพ
ยิ่งใหญของพระเจา การสดุดีพระนามพระเจาปรากฏในพระธรรมดาเนียล 

พระธรรมดาเนียล ซึง่แสดงใหเหน็วากษตัริยทรงถอมตัวและขอบพระคุณพระเจา 
ซึ่งเตือนเราไมใหทะนงตัว
 พระเจายังทรงเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งหลายในปจจุบัน ไมวามนุษยจะมี
บาปท่ีราย หรือทะนงตัวมากเพียงใด ในพระเจาเราจะพบพระเมตตาและอํานาจ
ที่จะเปลี่ยนคนบาปท่ีคิดทรยศใหเปนบุตรของพระเจาแหงสวรรคได

 อานฟลิปป 2:1-11 มีอะไรท่ีจะชวยถอนรากความทะนงตัวออก
ไปจากชีวิตของเราได
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บทที ่4  เปนสิง่สดุทายทีก่ษตัริยทรงทาํ ซึง่ถกูบนัทกึไวในหนงัสอืประวตัศิาสตร
อันศักดิ์สิทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 521)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. “ความทะนงตัวนําไปสูความชั่วรายอื่นทุกอยาง เปนสภาพของ
 จิตใจที่ตอตานพระเจาอยางส้ินเชิง การกลาวเชนน้ีเกินจริงหรือไม 
 ถาคิดวาไม ใหทบทวนใหม ใครทะนงตัวมากเทาใด เขาก็ยิ่งไม
 ชอบความดีของผูอื่นมากเทานั้น ถาตองการรูวาตนมีความทะนง
 ตัวมากแคไหน วิธีงายท่ีสุดคือถามตนวา รูสึกไมชอบท่ีคนอ่ืน
 แนะนําตัวเราไมละเอียด หรือไมกลาวทักทายเราในงานเลี้ยงหรือ
 ไม จุดสําคัญของความทะนงตัวคือ ความทะนงตัวของเราจะแขง
 เพื่อเอาชนะความทะนงตัวของคนอ่ืน เพื่อสรางจุดเดนในงาน
 เลี้ยง คนจะรูสึกหงุดหงิด เมื่อคนอ่ืนทําตัวเดนกวา” (C. S. 
 Lewis, Mere Christianity New Yok: Touchstone, 1996 หนา 
 110) ขอความน้ีชวยใหเราเขาใจความทะนงตัวอยางไร

2. ประเด็นสําคัญในบทนี้และในบทกอนๆ คืออํานาจการปกครอง
 สูงสุดของพระเจา เพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงมีความสําคัญตอเรา และ
 พระบัญญัติเก่ียวกับวันสะบาโตมีสวนชวยใหเราเขาใจประเด็นน้ีดี
 ขึ้นไดอยางไร
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“พระองคทรงเปลี่ยนวาระ และฤดูกาล ทรงถอดบรรดา
กษัตริย และทรงตั้งขึ้นใหม พระองคประทานปญญาแก
นักปราชญ และความรูแกคนฉลาด” (ดาเนียล 2:21)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 5; วิวรณ 17:4-6; สดุดี 96:5; โคโลสี 1:15-17; 
โรม 1:16-32; ปญญาจารย 8:11; วิวรณ 14:8

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในดาเนียล บทท่ี 5 พระวจนะของพระเจาใหตัวอยางที่ทรงพลัง
ใหเหน็ถงึความเยอหย่ิงยโสของมนุษย  ทีจ่บลงอยางนาประหลาดใจ 

แมจะใชเวลานานกวาที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารจะรูบทเรียน แตอยางนอย
พระองคก็ไดเรียนรู แตกษัตริยเบลชัสซารท่ีเปนราชนัดดา (หลาน) ไมได
เรียนรู กษัตริยเบลชัสซารมีคําส่ังใหนําภาชนะเคร่ืองใชที่นํามาจากพระวิหาร 
ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารนํามาจากกรุงเยรูซาเล็ม ออกมาใชในงานเลี้ยงของ
พระองค การกระทําเชนน้ันเทากับเปนการดูหม่ินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไมเพียง
เปนการทาทายพระเจา แตเปนการตอสูกับพระองคดวย กษัตริยเบลชัสซาร
จึงไดเติมถวยแหงความช่ัวรายของพระองค ที่เปนการกระทําเหมือนเขาเล็ก 
(ดู ดาเนียล บทท่ี 8) ที่โจมตีรากฐานของพระวิหารของพระเจา โดยยายอํานาจ
การปกครองจากกษัตริยเบลชัสซาร พระเจาทรงวาดภาพใหเห็นส่ิงท่ีพระองค

บทที่ 6
จากความเยอหยิ่งสูความพินาศ

วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ 2020
From Arrogance to Destruction
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งานเลี้ยงของกษัตริยเบลชัสซารวันอาทิตย
 อานดาเนียล 5:1-4 กับ ดาเนียล 1:1, 2 กษัตริยเบลชัสซาร
กําลังทําอะไรที่เลวรายมาก สิ่งนี้เผยใหเห็นอุปนิสัยที่แทจริงของกษัตริย
อยางไร เปรียบเทียบกับการกระทําในวิวรณ 17:4-6 มีอะไรที่คลายกัน

 กษัตรยิเบลชสัซารทรงรบัส่ังใหนาํเคร่ืองภาชนะศักด์ิสทิธิจ์ากพระวหิาร
แหงกรุงเยรูซาเล็มมาใชใสเครื่องดื่ม กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดยึดเอาภาชนะ
เคร่ืองใชจากพระวิหารแหงกรุงเยรูซาเล็มมาก็จริง แตทรงใหเก็บรักษาไว
ในวิหารแหงเทพเจา (god) ซึ่งพระองคกราบไหว เปนการแสดงวาอยางนอย 
พระองคทรงใหการเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของชาวยิว เทากับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของ
พระองค แตกษัตริยเบลชัสซาร ไมทรงถือวาภาชนะเครื่องใชเหลานั้นเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จึงใหนํามาใสเหลาองุนด่ืม นี่เปนการดูหมิ่นพระเจาอยางรายแรง
 ขณะที่กษัตริยและขาราชบริพารกําลังดื่มเหลาจากภาชนะศักดิ์สิทธิ์ 
พวกเขาสรรเสริญพระท่ีทําดวยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธ์ิ เหล็ก ไม และหิน 
(ดาเนียล 5:4) ควรสังเกตวัตถุทั้งหกชนิด ชาวบาบิโลนใชเลขฐาน 60 ซึ่ง
แตกตางจากเลขฐาน 10 ที่ใชในปจจุบันนี้ ดังนั้นเทพเจาทั้งหกจึงเปนเครื่อง
หมายแทนความสมบูรณของชาวบาบิโลน เทากับเต็มทุกมิติในระบบศาสนา
ของบาบิโลน ที่นาสนใจคือ ตรงกับลําดับของวัตถุในรูปปฏิมากรของกษัตริย
เนบูคัดเนสซาร ยกเวนไมซึ่งมาแทนท่ีดินเหนียวตอนสุดทาย แมหินในท่ีนี้จะ
เปนรูปเคารพ แตก็ยังเปนหินที่มากระทบรูปปฏิมากรท่ีหมายถึงการพิพากษา
ของพระเจาที่มีตออาณาจักรทั้งหลายในโลกนี้ (ดู ดาเนียล 2:44, 45) ที่มี
บาบิโลนเปนสัญลักษณดวย

Belshazzar’s Feast

จะทรงทําใหสําเร็จตอศัตรูของพระองคในวาระสุดทาย เหตุการณในดาเนียล
บทที่ 5 ไดเกิดขึ้นป ก.ค.ศ. 539 ในคืนนั้นอาณาจักรบาบิโลนพายแพแก
กองทัพของ มีเดีย-เปอรเซีย การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดขึ้นจากอาณาจักรของ
ศีรษะที่เปนทองคํา สูอาณาจักรของอกและแขนที่เปนเงิน ตามที่พยากรณไว
ในดาเนียล บทท่ี 2 เปนหลักฐานชัดเจนวา พระเจาทรงปกครองเหนือโลก
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 การเลี้ยงฉลองนี้เปนสัญลักษณแสดงถึงวาระสุดทายของบาบิโลน
ในวิวรณ เชนเดียวกับกษัตริยเบลชัสซาร หญิงในวาระสุดทายของบาบิโลนถือ
ถวยทองคํา “ที่เต็มไปดวยสิ่งนาสะอิดสะเอียนแหงแผนดินโลก” (ดาเนียล 
17:4) สิ่งที่นาสะอิดสะเอียนหมายถึงคําสอนเทียมเท็จ ที่บิดเบือนระบบการ
นมัสการ บาบิโลนสมัยใหมลอลวงชาวโลกสูความชั่วราย (วิวรณ 17:4-6) เปน
ที่ชัดเจนวาการพิพากษาจะเกิดขึ้นกับเธอ ในวันพิพากษาที่จะมาถึง

 มีวิธีใดบางท่ีสังคมและวัฒนธรรมของเราดูหมิ่นความจริงจาก
พระวจนะของพระเจา และเราจะระมัดระวังไมเขาไปมีสวนในการทําสิ่ง
ที่ผิดนี้ไดอยางไร

แขกท่ีไมไดรับเชิญวันจันทร
 อานดาเนียล 5:5-8 มีอะไรเกิดข้ึน เหตุใดกษัตริยจึงมีทาทีตก
พระทัยเชนนั้น เรื่องท่ีเกิดขึ้นคลายคลึงกับเหตุการณในดาเนียล บทที่ 2 
อยางไร (ดู สดุดี 96:5; โคโลสี 1:15-17)

 เหมอืนกษัตรยิเนบคูดัเนสซารเรยีกหาผูเชีย่วชาญในคร้ังกอน  (ดาเนยีล
2:2, ดาเนียล 4:7) กษัตริยเบลชัสซารก็เรียกพวกโหร หมอดูคนเคลเดีย และ
หมอดูฤกษยามเขามาเฝาเพ่ือตีความหมายขอความบนผนังพระราชวัง และ
เพื่อใหมั่นใจวาพวกเขาจะตีความหมายอยางดีที่สุด กษัตริยจึงสัญญาวาจะ
ประทาน (1) เสื้อสีมวง ที่สวมใสโดยพระบรมวงศานุวงศในสมัยโบราณ
(เอสเธอร 8:15) (2) สรอยคอทองคํา ซึ่งเปนเครื่องหมายของผูมีฐานะในสังคม 
(ปฐมกาล 41:42) และ (3) ตําแหนงอุปราชตรี (กษัตริยองคที่สาม) ในราช-
อาณาจักร รางวัลอยางท่ีสามสะทอนเหตุการณทางประวัติศาสตรของบาบิโลน
ในเวลาน้ัน เพราะวากษัตริยเบลชัสซารเปนผูปกครองอันดับสอง รองจาก
กษัตริยนาโบนิดัส (Nabonidus) ผูทรงเปนพระราชบิดา ตอนนี้มีการเสนอ
ใหผูที่สามารถบอกความหมายของตัวอักษรบนผนังเปนผูปกครองอันดับสาม 
แตแมรางวัลจะนาสนใจมาก แตก็เหมือนคราวพระสุบินของกษัตริยเนบูคัด-
เนสซาร ที่ในตอนแรกไมมีใครบอกไดเลย

An Uninvited Guest
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 บาปที่อยูเหนือความบาปทั้งหมด คือกษัตริยพยายามหาแหลงของสติ
ปญญาผิดที่ ผูเชี่ยวชาญทั้งปวงของบาบิโลนไมสามารถเปดเผยความหมาย
ของขาวสาร ซึ่งถูกเขียนเปนภาษาอาราเมค (Aramaic) ของเขาเอง แตพวก
เขาไมอาจหาเหตุผลของอักษรบนฝาผนังได สิ่งนี้อาจเตือนใจเราถึงสิ่งที่พระผู
เปนเจาตรัสผานอิสยาหวา “เพราะฉะน้ัน ดูซิเราจะทําส่ิงมหัศจรรยกับชนชาติ
นี้อีก คือท้ังประหลาด และมหัศจรรย ปญญาของคนมีปญญาของเขาจะพินาศ
ไป และความเขาใจของคนที่เขาใจจะถูกปดบังไว” (อิสยาห 29:14) หลังจากที่
เปาโลยกขอพระคัมภีรขอนี้ขึ้นมาอาง ทานกลาวตอวา “คนมีปญญาของยุคนี้
อยูที่ไหน บัณฑิตของยุคนี้อยูที่ไหน นักโตปญหาของยุคนี้อยูที่ไหน พระเจา
ทรงทําใหปญญาฝายโลกเปนความโงแลวไมใชหรือ เพราะตามท่ีทรงกําหนด
ไวตามพระสติปญญาของพระเจา โลกไมอาจรูจักพระเจาไดโดยปญญาของตน
พระเจาจึงพอพระทัยจะชวยพวกที่เชื่อใหรอดโดยคําเทศนาโงๆ” (1 โครินธ 
1:20-21)
 ความจริงบางอยางมคีวามสําคญัมากเกนิกวาทีจ่ะปลอยใหมนษุยคดิเอง 
นี่คือเหตุผลที่พระเจาทรงเปดเผยความจริงเหลานี้แกเรา

 นกึถงึรางวลัทีก่ษัตริยเบลชสัซารจะประทานใหคนทีต่คีวามหมาย
ขอความได รางวัลนี้ชางไรคุณคามากเพียงใด เพราะบาบิโลนจะลมจม
ในคืนนั้นแลว สิ่งนี้ควรเตือนสติการกระทําของเรา ใหใสใจสิ่งที่จะคงอยู
นิรันดรอยางไร

ผานพระราชินี วันอังคาร
 อานดาเนียล 5:9-12 พระราชินีพูดอะไรเก่ียวกับดาเนียลท่ี
กษัตริยควรรูแลว สิ่งนี้บอกอะไรเก่ียวกับกษัตริยเบลชัสซาร ที่ดูเหมือน
ไมสนพระทัยแมแตเรื่องประสบการณของดาเนียล

 ขณะงานเล้ียงในหองโถงตกอยูในความสับสนเพราะขาวสารลึกลับบน
ผนัง พระราชินีเสด็จเขามา และใหคําแนะนํากษัตริยที่กําลังงงงวย พระนาง
เตือนความทรงจําเก่ียวกับดาเนียล ผูที่มีความสามารถในการตีความฝน และ

Enter the Queen
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ถูกชั่งในตราชูทรงเห็นวายังขาดอยูพุธ
 อานดาเนยีล 5:13-28 ดวยเหตผุลอะไรทีด่าเนยีลบอกวากษตัรยิ
จะถึงจุดจบ

 เพราะสถานการณบังคับ กษัตริยจึงตัดสินพระทัยปรึกษาเร่ืองน้ีกับ

Weighed and Found Wanting

แกปญหาลี้ลับใหประจักษสมัยของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ถากษัตริยเบล-
ชัสซารฉลาดเหมือนผูครองราชยคนกอน พระองคจะทราบวาควรไปหาใคร
มาตีความหมายอักษรลึกลับบนผนัง การเขามาแทรกแซงของพระราชินีพิสูจน
ถึงความจําเปนสําหรับกษัตริยที่มืดแปดดาน ถอยคําของพระราชินีดูเหมือน
เปนการตอวาพระองค ที่มองขามบุคคลเดียวในอาณาจักร ผูสามารถตีความ
ลกึลบัของตัวอกัษรได  ในเวลาเดียวกนัพระราชินไีดพดูถงึคุณสมบัตขิองดาเนียล
วา “ในอาณาจักรของฝาพระบาท มีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของบรรดาพระผู
บริสุทธ์ิในตัวเขา ในสมัยรัชกาลของพระบิดา มีความสวาง ความเขาใจ และ
ปญญาเหมือนปญญาของบรรดาพระทั้งหลายไดมีประจําอยูที่ชายคนนี้ และ
พระราชาเนบูคัดเนสซาร พระราชบิดาของฝาพระบาทไดทรงแตงต้ังใหเขา
เปนหัวหนาของพวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษยาม” (ดาเนียล 
5:11, 12)
 มาถึงตรงนี้ เรารูสึกสนเทห วาเหตุใดกษัตริยเบลชัสซารจึงไมรูจัก
ดาเนียล พระคัมภีรไมบอกเรื่องนี้โดยตรง แตเราสันนิษฐานวาในเวลาดังกลาว 
หลังจากไดรับใชกษัตริยอยางนอยถึงปที่สามแหงการครองราชยของพระองค 
(ดาเนียล 8:1, 27) ดาเนียลอาจไมถูกใชงานตอ เพราะดาเนียลเขาสูวัยชรา 
อายุ 80 ป และกษัตริยอาจแตงตั้งคนที่หนุมกวาเขาทําหนาที่แทน หรือกษัตริย
อาจตั้งพระทัยที่จะละเลยดาเนียล เพราะพระองคไมประสงคจะยอมรับพระเจา
ของดาเนียล แตไมวาจะดวยเหตุผลก่ีขอ เรื่องน้ียังคงมีผลตอจิตใจของคนท่ีมี
ประสบการณเหมือนกับดาเนียล ที่ถูกแกลงลืมในเวลาอันสั้น

 อานโรม 1:16-32 มีอะไรจากพระคัมภีรตรงนี้ที่ตรงกับเรื่องใน
ดาเนียล และโลกปจจุบันนี้ดวย
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ดาเนียล แตดูเหมือนพระองคลังเลพระทัย สิ่งนี้บงบอกถึงทาทีของกษัตริยที่มี
ตอพระเจาของดาเนียล มากกวาตัวทานดาเนียลเอง
 การตอบสนองตอรางวัลของกษัตริย บงบอกถึงส่ิงท่ีดาเนียบใหความ
สําคัญและนิสัยของทานไดอยางดี การท่ีดาเนียลทราบถึงความหมายของตัว
อักษรลึกลับ ทําใหทานตระหนักถึงความไรคาของรางวัลที่จะไดรับ
 ดาเนียลเสนอแนะกษัตริยสามอยางคือ
 ประการแรก กษัตริยเบลชัสซารไดละเลยประสบการณของกษัตริย
เนบูคัดเนสซาร หาไมแลวพระองคคงไดกลับใจใหม และถอมพระทัยลงเหมือน
ผูนั่งบนบัลลังกกอนหนาพระองค
 ประการที่สอง กษัตริยเบลชัสซาร ไดนําเครื่องใชในพระวิหารมาใส
เหลาองุนด่ืม และสรรเสริญรูปเคารพ ตรงนี้ดาเนียลกลาวถึงโลหะหกประเภท 
ตามที่กลาวไวแลว
 ประการท่ีสาม กษัตริยเบลชัสซารละเลยการถวายพระสิริแดพระเจา 
“แตฝาพระบาทไมไดถวายพระเกียรติแดพระเจา  ผูซึง่ลมปราณของฝาพระบาท
อยูในพระหัตถของพระองค  และทางท้ังส้ินของฝาพระบาทก็ขึน้อยูกับพระองค” 
(ดาเนียล 5:23)
 หลังจากกลาวถึงความลมเหลวของกษัตริย ดาเนียลก็ตีความหมาย
ของอักษรลึกลับ ตอนนี้เราไดเรียนรูวา ตัวอักษรบนกําแพงประกอบดวยคํา
กริยาในภาษาอาราเมค 3 ตัว (ตัวแรกถูกกลาวซ้ํา) ความหมายพื้นฐานที่
กษัตริยและขาราชบริพารควรรูคือ เมเน คือ ถูกนับ เทเคล คือ ถูกชั่ง และ
เปเรส คือถูกแบง
 เวลาน้ันกองทพัของมเีดยี-เปอรเซยีมาลอมกรุงบาบโิลนไวแลว กษตัริย 
นักปราชญ และที่ปรึกษาคงพากันสงสัยวาความหมายของตัวอักษรที่เปนลาง
ราย แตไมกลาพูดอะไรที่กษัตริยไมโปรดปราณ มีเพียงดาเนียลที่สามารถแปล
รหัสตามความจริงของขาวสาร เพื่อนําเสนอความหมายเต็มแกกษัตริยเบล-
ชัสซารวา  เมเน พระเจาทรงนับเวลาของอาณาจักรของพระองค และพบวา
หมดแลว เทเคล พระองค ถูกชั่งในตราชู และเห็นวายังขาดอยู เปเรส 
อาณาจกัรของพระองคถูกแบงใหคนมเีดียและคนเปอรเซยี (ดาเนยีล 5:26-28)
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 อานดาเนียล 5:29-31; วิวรณ 14:8; 16:19; 18:2 เราไดเรียนรู
อะไรเกี่ยวกับการลมลงของกษัตริยเบลชัสซารพรอมกับบาบิโลน ที่ชี้ให
เห็นการลมจมของบาบิโลนในวาระสุดทาย

 ไมวาจะมีความผิดอยางไร กษัตริยเบลชัสซารก็เปนคนรักษาวาจา แม
วาขาวสารที่ไดจะเปนขาวราย พระองคพอพระทัยการตีความหมายของ
ดาเนียล เห็นไดจากการทรงประทานรางวัลใหผูเผยพระวจนะตามที่ไดสัญญา
ไว กษัตริยยอมรับขาวสารจากพระเจาของดาเนียล และที่นาสนใจคือดาเนียล
รับเอาของรางวัลที่ทานไดปฏิเสธในตอนแรก บางทีอาจเปนเพราะวารางวัลนั้น
ไมมีผลตอการตีความหมายของตัวอักษร นอกจากน้ีแลว ณ เวลาน้ันรางวัลก็
ไมมีความหมายอะไร เมื่ออาณาจักรกําลังจะลมสลายลง อาจเปนไดวาเปนการ
รักษามารยาท เพราะผูเผยพระวจนะทราบดีทานจะเปนผูปกครองคนท่ีสาม
เพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้น
 บาบิโลนไดลมจมตามท่ีผูเผยพระวจนะทํานายอยางแมนยํา และเกิด
ขึ้นอยางฉับพลัน ขณะที่กษัตริย เจานายและขุนนางกําลังกินและดื่ม บาบิโลน
ลมจมโดยปราศจากการสูรบแบบประจัญบาน ตามที่เฮโรโดตัส (Herodotus) 
นักประวัติศาสตรเขียนไววา ทหารเปอรเซียไดขุดคลองขนาดใหญระบายนํ้า
จากแมน้ํายูเฟรติสท่ีไหลผานกรุงบาบิโลนใหไหลไปทางอ่ืน เมื่อน้ําในแมน้ําลด
ลงมากแลว กลางดึกคืนนั้นทหารของมีเดีย-เปอรเซียจํานวนหนึ่งไดเขามาตาม
ชองที่น้ําไหล และไมกี่ชั่วโมงตอมากษัตริยเบลชัสซารก็ถูกปลงพระชนม สวน

การลมจมของบาบิโลนวันพฤหัสบดี The Fall of Babylon

 การตีความหมายตัวอักษรบนผนังพระราชวังไมมีสิ่งใดใหการประโลม
ใจหรือใหความร่ืนเริงยินดี

 การพพิากษามาถงึกษตัรยิอยางรวดเรว็ เราจะเรยีนรูทีจ่ะไววางใจ
ในพระเจาเกีย่วกบัการพพิากษาในปจจบุนั ทีก่าํลงัจะมาถงึไดอยางไร (ด ู
ปญญาจารย 3:17; ปญญาจารย 8:11; มัทธิว 12:36; โรม 14:12)
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กษัตริยนาโบนิดัส พระราชบิดาของเบลชัสซาร ไดหนีออกจากเมืองกอน
หนานี้ แตตอมายอมมอบพระองคเองตอผูปกครองคนใหม อาณาจักรท่ียิ่ง
ใหญของมนุษยชาติจึงมาถึงจุดจบ บาบิโลนที่มีสัญลักษณเปนศีรษะทองคํา
ของรูปปฏิมากรก็ไมเหลือใหเห็นอีก
 “ที่จริงกษัตริยเบลชัสซารไดรับโอกาสหลายคร้ังใหรูจัก และดําเนิน
ตามนํ้าพระทัยของพระเจา พระองคไดรับรูเรื่องของเสด็จปูคือกษัตริยเนบูคัด-
เนสซาร  ถกูเนรเทศจากสังคมของมนษุย  พระองคไดเหน็สตปิญญาของกษตัริย
ผูหยิ่งในศักด์ิศรีความยิ่งใหญ ถูกริบเอาเกียรติยศ และความรุงโรจนออกไป 
โดยผูทรงประทานสิ่งเหลานั้นใหพระองค พระองคไดเห็นเสด็จปูถูกขับออก
จากบัลลังก ไปใชชีวิตกับสัตวปาในทองทุง แตกษัตริยเบลชัสซารผูรักความ
รื่นเริงบันเทิงใจ และชื่นชอบผูแวดลอมใหการยกยองสรรเสริญเลิศลอย ความ
ลุมหลงเชนนีไ้ดปดบงับทเรยีนตางๆ ซึง่พระองคไมควรจะหลงลมื พระองคไดทาํ
บาปท่ีคลายกับสิ่งที่นําการพิพากษามาใหเนบูคัดเนสซาร กษัตริยเบลชัสซาร
ไดสูญเสียโอกาส ที่พระเจาทรงเสนอให พระองคไดเพิกเฉยตอโอกาสท่ีจะเขา
ถึงความจริง” (เอลเลน จี. ไวท, Bible Echo, 25 เมษายน 1898)

 อะไรคือโอกาสที่เราจะรูจักความจริง และเรารูไดอยางไรวาเรา
รูจักความจริงที่เราจําเปนตองรูแลว

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 การจัดงานเลี้ยงใหญเปนเร่ืองปกติในทองพระโรงของกษัตริยสมัย
โบราณ เพราะกษัตริยชอบจัดเลี้ยงอยางใหญโต หรูหรา ฟุมเฟอย เพื่อแสดง
ถึงความย่ิงใหญ และใหเกิดการยอมรับนับถือ แมเราจะไมทราบรายละเอียด
ทุกอยางของงานเลี้ยงที่กษัตริยเบลชัสซารจัดขึ้น แตเราทราบวางานเลี้ยงครั้ง
นี้ถูกจัดข้ึนขณะท่ีกองทัพของมีเดีย-เปอรเซียเตรียมพรอมจะเขาโจมตีเพื่อยึด
เอากรุงบาบิโลน ถาพูดในฐานะมนุษยก็ไมมีอะไรตองกังวล เพราะกรุงบาบิโลน
มีกําแพงหนาและสูง มีอาหารเก็บไวรับประทานไดหลายป และมีน้ํากินและ
น้ําใชเหลือเฟอ เพราะมีแมน้ํายูเฟรตีสไหลผานใจกลางเมือง ดังนั้นกษัตริย
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เบลชัสซารเห็นวาไมมีปญหาใดๆ ที่จะจัดงานเล้ียงแมขณะท่ีกองทหารของขา
ศึกกําลังลอมเมืองไว และพระองคทรงส่ังใหมีการเลี้ยงฉลอง โดยใหมีชวงเวลา
เฉลิมฉลองอยางระทึกใจ ที่นําไปสูการปลอยตัวตามอารมณ นี่เปนขอพิสูจน
ใหเห็นวา ความหยิ่งยโสของมนุษย เมื่อเปรียบเทียบกับฤทธานุภาพของ
พระเจาผานดาเนียล  พระเจาทรงแจงใหกษตัริยรบัทราบวากษัตริยดหูมิน่โอกาส
การเรียนรูความจริง ดังขอพระคัมภีรที่กลาววา “แตฝาพระบาทไมไดถวาย
พระเกียรติแดพระเจา ผูซึ่งลมปราณของฝาพระบาทอยูในพระหัตถของ
พระองค และทางทั้งสิ้นของฝาพระบาทก็ขึ้นอยูกับพระองค” (ดาเนียล 5:23)
 “ประวัติศาสตรของประชาชาติทั้งหลายบอกเราในวันนี้วา พระเจาทรง
กําหนดสถานที่ใหทุกชาติและทุกคนไดอยูตามแผนการของพระองค ปจจุบัน
มนุษยทั้งหลาย และประชาชาติตางไดรับการทดสอบดวยตราช่ังในพระหัตถ
ของพระองคผูไมผิดพลาด ชะตาของคนทั้งปวงขึ้นอยูกับการเลือกของพวกเขา
เอง และพระเจาทรงใชอํานาจเหนือคนทั้งปวงเพ่ือใหสําเร็จตามพระประสงค
ของพระองค” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 536)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อภิปรายคําตอบของคําถามวันอาทิตยเก่ียวกับวิธีที่สังคมและ
 วัฒนธรรมดูหมิ่นความจริงของพระเจา โดยยกตัวอยางถอยคํา
 หรือประโยคที่ดูหมิ่น เราในฐานะบุคคลหรือคริสตจักรจะตอบโต
 คําดูหมิ่นเหลานั้นอยางไร

2. เรื่องนี้สอนใหเรารูวา ความรอดไมไดขึ้นอยูกับสิ่งที่เรารูมากเทา
 กับการตอบสนองตอส่ิงที่เรารู อยางไร (ดู ดาเนียล 5:22)

3. อานดาเนียล 5:23 คุณพบหลักการดานจิตวิญญาณอะไรจาก
 พระคัมภีรขอนี้ เชน การทาทายพระเจา หรือบทบาทของพระเจา
 ในฐานะผูสรางและผูคุมครอง

4. แมกษัตริยเบลชัสซารจะไมทราบความหมายของตัวหนังสือที่ถูก
 เขียนที่ผนังพระราชวัง แตพระองคก็ทรงตระหนก (ดาเนียล 5:6) 
 สิ่งนี้บอกเราถึงความรูสึกผิดในจิตสํานึกอยางไร
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“อภิรัฐมนตรี และอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟองดาเนียล
ในเรื่องอาณาจักร แตก็หาความผิดไมได เพราะทานเปน
คนสัตยซื่อ จะหาความพล้ังพลาด หรือการทุจริตทานไม
ไดเลย” (ดาเนียล 6:4)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 6; 1 ซามูเอล 18:6-9; มัทธิว 6:6; 
กิจการฯ 5:27-32; มาระโก 6:14-29; ฮีบรู 11:35-38

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลังจากชาวมีเดีย-เปอรเซีย ยึดอาณาจักรบาบิโลนไดแลว
กษัตริยดาริอัส คนมีเดียทรงตระหนักถึงสติปญญาของดาเนียล 

พระองคไดเชิญดาเนียลรวมรัฐบาลใหม ผูเผยพระวจนะท่ีสูงอายุปฏิบัติหนาที่
ในทีส่าธารณะไดเหนอืกวาคนอืน่  กษตัรยิจงึแตงตัง้ทานเปนหวัหนาฝายบริหาร
ของรัฐบาลมีเดีย-เปอรเซียทั้งหมด
 ตามบันทึกในพระธรรมดาเนียลบทนี้กลาววา ดาเนียลตองเผชิญกับ
ผลลัพธที่เปนบาปของความอิจฉาริษยา กอนจบเราไดมองเห็นความสัตยซื่อ
ของดาเนียล ไมเพียงในหนาที่ทางโลกภายใตรัฐบาลมีเดีย-เปอรเซียเทานั้น 
แตที่สําคัญที่สุดคือตอพระเจาของทานดวย และเราแนใจไดวา อิทธิพลของ
ความสัตยซื่อตอพระเจาไดสงผลตอคนมากมายในพื้นที่อื่นดวย
 ประสบการณที่ดาเนียลไดรับการขมเหงจากการทํางานเปนตัวอยาง
สาํหรับประชากรของพระเจาในวาระสุดทาย  เรือ่งน้ีไมไดบอกวา  ในวาระสุดทาย

บทที่ 7
จากถ้ําสิงโตสูถ้ําทูตสวรรค

วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ 2020
From the Lions’ Den to the Angel’s Den
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จิตใจที่อิจฉาริษยาวันอาทิตย
 แมแตในสวรรคที่มีแตความสมบูรณ ลูซีเฟอรก็รูสึกอิจฉาพระคริสต 
“ลูซีเฟอรมีความอิจฉาริษยาพระเยซูคริสต แตถึงกระน้ันเมื่อทูตสวรรคทั้งหมด
นอมคํานับเพ่ือแสดงวายอมรับพระคริสตเปนผูมีสิทธิอํานาจสูงสุดในการ
ปกครอง ลูซีเฟอรก็นอมคํานับดวย แตดวงใจเต็มไปดวยความอิจฉาริษยาและ
ความเกลียดชัง” (เอลเลน จี. ไวท, ไถเพราะรัก หนา 14) ในพระบัญญัติสิบ
ประการไมไดมีพระบัญญัติที่หามฆาคนหรือหามลักทรัพยเทานั้น แตมีพระ-
บัญญัติที่หามโลภดวย (ดู อพยพ 20:17)

 อานดาเนียล 6:1-5; ปฐมกาล 37:11 และ 1 ซามูเอล 18:6-9 
ความอิจฉาริษยามีบทบาทอะไรในเรื่องเหลานี้

 ความสามารถในการบริหารของดาเนียลเปนที่ประทับใจของกษัตริย 
แตนํามาซ่ึงความอิจฉาริษยาของผูบริหารคนอ่ืน พวกเขาจึงวางแผนรายรวม
กันเพ่ือกําจัดดาเนียลออกจากตําแหนง โดยพยายามใสรายวาทานรับสินบน 
แตไมวาจะคนหาหลักฐานเทาไร พระคัมภีรบันทึกไววา “แตก็หาความผิดไม
ได เพราะทานเปนคนสัตยซื่อ จะหาความพล้ังพลาด หรือการทุจริตทานไมได
เลย” (ดาเนียล 6:4) ในภาษาอาราเมค “สัตยซื่อ” หมายถึง “เชื่อถือได”
 เม่ือผูบริหารระดับสูงเหลานั้นไมสามารถเอาผิดดาเนียลได พวกเขาก็
เห็นวา ดาเนียลสัตยซื่อตอพระเจาและพระบัญญัติของพระองค พวกเขารูวา 
การใสความใหดาเนียลลําบากน้ัน ตองสรางสถานการณ ใหทานเลือกวาจะ
เชื่อฟงกฎหมายของอาณาจักร หรือพระบัญญัติของพระเจา จากการท่ีคณะ
ผูบริหารระดับสูงไดรับทราบเก่ียวกับดาเนียล พวกเขามั่นใจวา ภายใตสถาน-
การณกลืนไมเขาคลายไมออก ดาเนียลจะเลือกพระบัญญัติของพระเจาเหนือ
กฎหมายของบานเมือง สิ่งนี้ดาเนียลเปนพยานที่สัตยซื่อมาก

ประชากรของพระเจาจะไดรับการชวยใหพนจากความยากลําบาก แตสิ่งท่ี
พระเจาทรงรับประกันคือ ในการตอสูกับความช่ัวนั้นพระองคจะเปนฝายชนะ 
และจะชวยแกตางใหประชากรของพระองค

Jealous Souls
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 คุณไดตอสูกับความอิจฉาริษยาเร่ืองใดบางหรือไม และคุณใชวิธี
ใดจัดการปญหาดังกลาว เพราะเหตุใดความอิจฉาริษยาจึงเปนความผิด
ที่ทําใหจิตวิญญาณพิการและตายได

อุบายตอตานดาเนียลวันจันทร
 อานดาเนียล 6:6-9 อะไรคือความคิดเบ้ืองหลังในการออก
กฎหมายครั้งนี้ และความคิดนั้นแสดงถึงความทะนงตัวของกษัตริย
อยางไร 
 กษัตริยดาริอัสขาดเหตุผลในการตรากฎหมาย เพราะหลังจากนั้นไม
นานพระองคประสงคจะยกเลิกกฎหมาย แตตามกฎหมายของคนมีเดียและ
คนเปอรเซียเปลี่ยนแปลงไมได พระองคตกสูกับดักที่เจาหนาที่ระดับสูงวางไว 
พระองคมีความฉลาดในการสถาปนาอาณาจักรกอนหนานี้ โดยต้ังรัฐบาลให
มีอภิรัฐมนตรี และอุปราชจํานวน 120 คน เพื่อบริหารงานใหดี แตการตัดสิน
พระทัยเชนน้ีก็เสี่ยงตอการทุจริตในระยะยาว เพราะรัฐมนตรีหรืออุปราชอาจ
มีอิทธิพลรวมหัวกันกบฏและทําใหอาณาจักรแตกแยกได กฎหมายที่พวกเขา
ตรามีเลศนัย การประทับตราของกษัตริยวา ในสามสิบวันนี้ถามีใครทูลขอตอ
พระหรือมนุษยนอกเหนือจากพระราชา ใหโยนคนนั้นลงในถ้ําสิงโต (ดาเนียล 
6:7) กษัตริยอาจคิดวาเปนกลยุทธที่ดี เพื่อใหประชาชนจงรักภักดี ไมใหมีการ
ปลุกระดมมวลชนตอตาน แตการที่พวกเขาอางวา กฎหมายดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจาก อภิรัฐมนตรี ทั้งองคมนตรี อุปราช และผูวาราชการ “ทุกทาน” 
นั้นไมจริง เพราะดาเนียลไมถูกนับเขาไปดวย นอกจากนี้กษัตริยจะกลายเปน
พระหรือเทพใหประชาชนทูลขอหรือบนบาน
 ตามบันทึกในประวัติศาสตรของเปอรเซีย ไมปรากฏหลักฐานวา มี
กษัตริยองคใดอางวาเปนเทพที่จุติมาเกิด แมวากฎหมายฉบับนี้จะพยายามทํา
ใหกษัตริยเปนตัวแทนของเทพ เปนเวลา 30 วัน ใหคนอธิษฐานหรือบนบาน 
สิ่งท่ีนาเสียดายคือกษัตริยไมไดตรวจสอบเจตนาเบื้องหลังในการตรากฎหมาย
ดังกลาว จะวาไปกษัตริยทรงลมเหลวที่จะสังเกต วากฎหมายนี้เปนการสุมหัว
คิดอุบายเพื่อทํารายดาเนียลเทานั้น

The Plot Against Daniel
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 สิ่งที่นาสนใจสองอยางคือ ประการแรก การลงโทษคนโดยโยนลง
ถ้ําสิงโต เปนการลงโทษที่ไมเคยมีบันทึกที่ใดมากกอน อาจเปนขอเสนอ
เฉพาะศัตรูของดาเนียลเทานั้น กษัตริยหลายองคในตะวันออกกลาง อาจสั่งให
จับสิงโตมาใสกรงเลี้ยงไว เพื่อนําไปปลอยเม่ือตองการลาเทานั้น ไมมีการเล้ียง
สิงโตเพ่ือลงโทษคนท่ีทําผิดกฎหมายเพราะขาดแคลนสิงโต ประการท่ีสอง 
กฎหมายเปล่ียนแปลงไมได นี่เปนกฎของคนมีเดียและเปอรเซีย เรื่องนี้มี
บันทึกในเอสเธอร 1:19 และเอสเธอร 8:8 ดวย ไดโอโดรัส ซิคุลัส นักประวัติ-
ศาสตรกรีกโบราณกเ็ขยีนไววา กษัตรยิดารอิสัที ่3 ไดเปลีย่นพระทยัของพระองค 
แตกไ็มอาจเปล่ียนกฎหมายท่ีตราออกมาแลว เพือ่ชวยคนท่ีบรสิทุธิเ์ลย (กษตัรยิ
คนละองคกับดาริอัสในเหตุการณของดาเนียล)

การอธิษฐานของดาเนียลวันอังคาร
 “สวนทานเมื่ออธิษฐานจงเขาในหองชั้นใน และเมื่อปดประตู
แลว จงอธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตในท่ีลี้ลับ และพระบิดาของ
ทานผูทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบําเหน็จแกทาน” (มัทธิว 
6:6)

 อานดาเนียล 6:10 เพราะเหตุใดดาเนียลจึงไมอธิษฐานอยาง
เงียบๆ ในที่ลับ ไมใหคนอื่นเห็น

 ดาเนยีลเปนรฐับรุษุทีม่ปีระสบการณ  แตทีส่าํคัญทานเปนผูรบัใชพระเจา 
ทานเปนเปนสมาชิกเพียงคนเดียวในรัฐบาลที่รูเบื้องหลังของการออกกฎหมาย
ฉบับนี้ สําหรับกษัตริยดาริอัส กฎหมายนี้จะทําใหอาณาจักรเปนปกแผน แต
สําหรับผูคิดแผนการราย นี่เปนวิธีกําจัดดาเนียลออกไป
 สาเหตุและเจตนาเบ้ืองหลังของแผนการรายเปนสงครามจักรวาลเก่ียว
กับความขัดแยงระหวางพระเจาและอํานาจแหงความชั่ว ในเวลานั้น (ป ก.ค.ศ. 
539) ดาเนียลไดรับนิมิตเร่ืองน้ีแลว ตามบันทึกในดาเนียล บทที่ 7 (ป ก.ค.ศ. 
553) และบทท่ี 8 (ป ก.ค.ศ. 551) ดังน้ันดาเนียลเขาใจถึงพระราชกฤษฎีกา
ของกษัตริยวา ไมใชเปนเพียงเร่ืองการเมืองของมนุษย แตเปนสงครามจักรวาล 

Daniel’s Prayer
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นิมิตที่บุตรของมนุษยสงมอบอาณาจักรใหบรรดาผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด 
และการปลอบโยนของทูตสวรรคผูตีความหมายนิมิตใหดาเนียล (ดาเนียล 
บทที่ 7) ชวยใหดาเนียลกลาหาญในการเผชิญวิกฤติ และดาเนียลไดสะทอน
ประสบการณของเพือ่นทัง้สามทีม่คีวามกลาหาญในการทาทายพระราชกฤษฎีกา
ของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร (ดาเนียล บทที่ 3)
 ดาเนียลไมเปลี่ยนนิสัยการเฝาเด่ียวอธิษฐาน แตทําตามที่เคยทํามา 
ดวยการเปดหนาตางหองท่ีหนัหนาไปทางกรุงเยรูซาเล็มและอธิษฐานวันละสาม
ครั้ง แมจะมีกฎหมายหามไมใหใครทูลขอสิ่งใดจากมนุษยหรือพระอื่นนอกจาก
กษัตริยองคเดียว ดาเนียลไมหลบซอนหรือปลอมตัวในชวงที่มีวิกฤติ 30 วัน 
ทานเปนเสยีงขางนอยเพยีงหนึง่เดียวทามกลางคนจาํนวนมากทีเ่ปนอภริฐัมนตรี
และเจาหนาที่ระดับสูงคนอื่นๆ บนเสนทางแหงความขัดแยงกับกฎหมายผาน
ชีวิตแหงการอธิษฐานอยางเปดเผย ดาเนียลไดแสดงใหเห็นวาความจงรักภักดี
ตอพระเจามากอนความจงรักภักดีตอกษัตริยและกฎหมายที่เปลี่ยนไมได

 อานกจิการฯ 5:27-32 แมจะมกีารเตือนชดัเจน แตเพราะเหตุใด
เราจึงตองทําสิ่งที่ผิดกฎหมายของมนุษย และเราจะม่ันใจไดอยางไรวา
สิ่งที่เราทําตรงตามพระทัยของพระเจาจริง

ในถ้ําสิงโตพุธ
 อานดาเนียล 6:11-23 กษัตริยตรัสอะไร ที่แสดงใหเห็นวาการ
เปนพยานที่สัตยซื่อตอพระเจาของดาเนียลนั้นมีพลัง

 เมื่อผูคิดแผนรายเห็นดาเนียลกําลังทําสิ่งที่กฎหมายหามไว พวกเขา
จึงไปรายงานตอกษัตริยวา “ดาเนียลผูเปนคนหน่ึงในพวกท่ีถูกกวาดตอนเปน
เชลยจากยูดาห” (ดาเนียล 6:13) ในสายตาของพวกเขา หัวหนาผูบริหารสูงสุด
ของอาณาจักรท่ีกษัตริยทรงโปรดปราน ไมมีอะไรพิเศษมากกวาทาสคนหน่ึง
เทาน้ัน พวกเขาปรักปรําดาเนียลเพ่ิมเติมวา “ไมไดเช่ือฟงฝาพระบาท ขาแต
พระราชา และไมเชื่อฟงคําประกาศในหนังสือสําคัญซึ่งฝาพระบาททรงลง
พระนามไว” (ดาเนียล 6:13) ถึงตอนนี้กษัตริยตระหนักวาไดตกสูหลุมพราง 

In the Lions’ Den
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ดวยการลงนามในกฎหมายแลว ขอพระคัมภีรกลาววา “เมื่อกษัตริยไดสดับ
ถอยคําเหลานี้แลว ก็ทรงโทมนัสยิ่งนัก และตั้งพระทัยหาทางชวยกูดาเนียล 
ทรงพยายามหาทางชวยจนถึงเวลาดวงอาทิตยตก” (ดาเนียล 6:14) แตไมมีวิธี
ใดที่จะชวยผูเผยพระวจนะได เพราะมีกําหนดไววา กฎหมายของคนมีเดียและ
เปอรเซียเปลี่ยนไมได แมจะลังเลใจที่จะออกคําส่ังใหโยนดาเนียลลงในถ้ําสิงโต 
แตในการออกคําสั่งนั้นกษัตริยดาริอัสไดแสดงความหวังที่คลายกับคําอธิษฐาน
วา “ขอพระเจาของทาน ผูที่ทานปรนนิบัติอยูตลอดมานั้น ทรงชวยกูทานเถิด” 
(ดาเนียล 6:16)
 พระคัมภีรไมไดกลาววาดาเนียลทําอะไรทามกลางสิงโต แตคาดคะเน
ไดวาทานอธิษฐานตอเนื่อง พระเจาทรงใหเกียรติความเช่ือของทานดวยการสง
ทูตสวรรคมาปกปองทานไว ถึงตอนเชาทานยังปลอดภัยดี และพรอมจะออก
ไปทําหนาที่ในรัฐบาล ดวยการใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องตางๆ เอลเลน จี. ไวท 
กลาววา “พระเจาไมทรงปกปองดาเนียลจากศัตรูของเขาไมใหถูกโยนลงในถ้ํา
สิงโต พระองคทรงอนุญาตใหเหลาทูตสวรรคชั่วและคนชั่วบรรลุจุดประสงค
ของพวกเขา เพื่อจะไดเห็นการชวยกูของพระองคไดเดนชัด และเห็นความ
พายแพของศัตรูแหงความจริงและความชอบธรรมอยางสมบูรณ” (เอลเลน -
จี. ไวท, ผูเผยพระพระวจนะและกษัตริย, หนา 543, 544)

 แมเรื่องนี้จะจบดวยความสุข (อยางนอยสําหรับดาเนียล) แตเรา
จะเขาใจเรื่องอ่ืน (มาระโก 6:14-29) ที่ไมไดจบแบบน้ีไดอยางไร

การแกแคนวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 6:24-28 กษัตริยทรงเปนพยานถึงพระเจาอยางไร

 จุดที่สําคัญที่สุดคือกษัตริยดาริอัสทรงสรรเสริญพระเจาและตระหนัก
วาพระเจาทรงมีอํานาจปกครองสูงสุด นี่คือจุดสุดยอดของเร่ืองเหมือนบทอ่ืนๆ 
ที่ผานมา (ดาเนียล 2:20-23; ดาเนียล 3:28-29; ดาเนียล 4:1-3, 34-37) 
เหมือนกษัตริยเนบูคัดเนสซาร กษัตริยดาริอัสทรงตอบสนองตอการไดรับ

Vindication
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ความรอดของดาเนียลดวยการสรรเสริญพระเจา แตพระองคทรงทํามากกวา 
คือกลับถอยคําของกฎหมายฉบับกอน “ใหคนทั้งหลายในพระราชอาณาจักร
ทั้งหมดของเรากลัว และยําเกรงพระเจาของดาเนียล” (ดาเนียล 6:26)
 ดาเนียลไดรับการชวยใหรอดดวยการอัศจรรย ความสัตยซื่อของทาน
ไดรับรางวัล ความช่ัวรายไดรับการลงโทษ พระเจาไดรับเกียรติ และฤทธ์ิ
อํานาจไดรับการพิสูจน แตสิ่งที่เราเห็นนี้เปนตัวอยางเล็กนอยของส่ิงที่จะเกิด
ขึ้นในจักรวาล คือประชากรของพระเจาจะไดรับความรอด ความชั่วรายจะได
รับการลงโทษ และพระเจาจะไดรับการพิสูจนวาชอบธรรม

 อานดาเนียล 6:24 ปญหาที่รบกวนใจในพระคัมภีรขอนี้คืออะไร 
เพราะเหตุใด

 ปญหาที่รบกวนจิตใจคือ เพราะเหตุใดภรรยาและบุตรจึงถูกลงโทษ
ดวย เทาที่เราทราบกันกฎหมายในปจจุบันบิดาทําผิด ภรรยาและบุตรที่ไม
เกี่ยวของถือวาบริสุทธิ์ เราจะอธิบายเรื่องนี้อยางไร
 ประการแรก เราตองรูวา การกระทํานั้นถูกตัดสินตามกฎหมายของ
เปอรเซีย ซึ่งรวมบุคคลในครอบครัวเขาไปดวย เมื่อหัวหนาครอบครัวทําผิดคดี
อาญา ตามหลักการสมัยโบราณ ทั้งครอบครัวตองรับความผิดดวยกัน แมจะ
ไมถูกตองแตเปนกฎหมายของเปอรเซีย
 ประการท่ีสอง เราตองรูวา พระคัมภีรบรรยายถึงเหตุการณ ไมได
รับรองวาการกระทําของกษัตริยถูกตอง “อยาใหบิดารับโทษถึงตายแทนบุตร
ของตน หรือใหบุตรรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ใหทุกคนรับโทษถึงตาย
ดวยบาปของตนเอง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 24:16)

 จากความไมยตุธิรรมในเรือ่งนีแ้ละทีอ่ืน่ๆ คณุไดรบัการปลอบใจ
จากพระคัมภีร 1 โครินธ 4:5 อยางไร และเพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงสําคัญ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ความรอดของดาเนียลตามที่บันทึกใน ฮีบรู บทที่ 11 ที่เรียกไดวาเปน 
“รายชื่อของวีรบุรุษแหงความเชื่อ” เปนผูเผยพระวจนะที่ไดรับความสําเร็จจาก
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การ “ปดปากสิงโต” (ฮีบรู 11:33) นี่เปนเรื่องมหัศจรรย แตเราควรเขาใจวา 
วีรบุรุษและวีรสตรีของพระเจาไมไดมีแตคนท่ีเผชิญความตายเหมือนดาเนียล
เทาน้ัน แตรวมถึงผูที่ถูกทรมานและตายดวยความกลาหาญ ตามที่บันทึกไวใน
ฮีบรู บทที่ 11 ดวย พระเจาทรงเรียกบางคนใหเปนพยานดวยชีวิตและบางคน
เปนพยานดวยความตาย  ดงันัน้จงึไมไดหมายความวาทกุคนตองเหมอืนดาเนยีล 
อยางทีเ่ราไดรูจากคนมากมายทีย่นิดทีกุขทรมานและตายไปในการเชือ่พระเยซ ู
การชวยใหรอดดวยการอศัจรรยของดาเนยีลแสดงใหเหน็วาพระเจาทรงปกครอง
อยู และในที่สุดพระองคจะทรงชวยบุตรของพระองคใหพนจากอํานาจของบาป
และความตาย ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในบทตอไป
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ฌ็อง ปอล ซาทร นักเขียนชาวฝร่ังเศส เขียนวา “วิธีที่ดีที่สุดที่จะ
 เขาใจความจริงพื้นฐานของมนุษยคือ การกลาววา มนุษยคือสิ่ง
 มีชีวิตที่มีแผนจะเปนพระเจา” (Jean Paul Sartre, “Being and 
 Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology, 
 Washington Square Press, 1956, หนา 724) สิ่งนี้ชวยเราให
 เขาใจ อยางนอยอีกระดับหนึ่ง ถึงสาเหตุที่กษัตริยตกหลุมพราง
 ไดอยางไร เพราะเหตุใดเราจึงตองระวังถึงอันตรายของเร่ืองนี้ 
 และในอีกทางหนึ่งทําไมเราจึงตองการเปน “เปนเหมือนพระเจา” 
 ดวย

2. เราเปนพยานถึงความสัตยซื่อที่มีตอพระเจาและพระบัญญัติของ
 พระองคอยางไร และคนอ่ืนจะรูจักชีวิตและความเช่ือของเราได
 อยางไร

3. เราเห็นอะไรในตัวดาเนียลท่ีทําใหพระเจาทรงใชทานเพ่ือพระ
 ประสงคของพระองคไดอยางดี และเราจะสรางคุณลักษณะแบบ
 นั้นในตัวเราไดอยางไร

4. มีวิธีอื่นท่ีดาเนียลสามารถใชแกปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ทาน
 เผชิญ เชน เปล่ียนรูปแบบการอธิษฐานไดหรือไม หรือเปน
 อันตรายเกินไปท่ีจะประนีประนอม เพราะเหตุใด
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“และราชอาณาจักร กับราชอํานาจ และความยิ่งใหญ
แหงบรรดาราชอาณาจกัรภายใตสวรรคทัง้สิน้ จะตองถกู
มอบไวแกบรรดาผูบริสุทธิ์คือประชากรขององคผูสูงสุด
นั้น แผนดินของทานเหลานี้จะเปนแผนดินนิรันดร และ
ราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเช่ือฟงทานเหลานี้” 
(ดาเนียล 7:27)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 7; 2 เธสะโลนิกา 2:1-12; โรม 8:1; 
มาระโก 13:26; ลูกา 9:26; ลูกา 12:8; 1 ทิโมธี 2:5

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นิมิตในดาเนียล บทที่ 7 ที่เปนหัวขอของสัปดาหนี้ มีลักษณะ
คลายกับนิมิตในดาเนียล บทที่ 2 แต บทที่ 7 ขยายสิ่งที่ไดเปด

เผยใน บทที่ 2 ใหชัดเจนขึ้น ประการแรก นิมิตเกิดขึ้นตอนกลางคืน ทะเลปน
ปวนเพราะลมทัง้ส่ีของฟาสวรรค  ความมดืและน้าํทําใหนกึถึงการเนรมิตสรางโลก 
แตตรงนี้เปนการทําลาย ประการที่สอง สัตวทั้งสี่ในนิมิตเปนสัตวไมสะอาด 
และเปนสัตวผสมที่เปนสัญลักษณของการละเมิดการทรงสราง ประการที่สาม 
สัตวเหลานี้แสดงใหเห็นการยึดอํานาจ ซึ่งเปนอํานาจการปกครองท่ีพระเจา
ทรงประทานใหอาดัมปกครองสัตวทั้งหลายในสวนเอเดน ประการที่สี่ เมื่อ
บุตรมนุษยเสด็จมา อํานาจการปกครองของพระเจาถูกไถคืนมาเพ่ือมอบใหผู

บทที่ 8
จากทะเลปนปวนสูบรรดาเมฆของสวรรค

วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ 2020
From the Stormy Sea to the Clouds of Heaven
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สัตวสี่ตัววันอาทิตย
 อานดาเนียล บทที่ 7 มีสาระสําคัญอะไรบาง และเปนนิมิตเก่ียว
กับอะไร

 สัตวแตละตัวในดาเนียล บทที่ 7 แสดงถึงแตละสวนของรูปปฏิมากรที่
พระเจาทรงแสดงใหกษัตริยเนบูคัดเนสซารเห็น แตตรงน้ีมีรายละเอียดเก่ียว
กับแตละอาณาจักรมากกวา สัตวประหลาดแตละตัวหมายถึงแตละอาณาจักร
ที่ไมเช่ือพระเจา ทั้งหมดเปนสัตวไมสะอาด สําหรับสัตวรายตัวที่สี่ดาเนียล
พรรณนาวาคลายสัตวที่เรารูจักบางชนิด สัตวเหลานี้จึงไมใชสัญลักษณที่ไร
สาระ แตมีความหมายบงบอกบางอยางของอาณาจักร
 สิงโต: เปนสัญลักษณของบาบิโลน สิงโตมีปกนกอินทรีเปนภาพวาด
บนกําแพงพระราชวังของบาบิโลน เปนผลงานศิลปะอื่นของบาบิโลนดวย ภาพ
สิงโตมีปกถูกฉีกออกไป และถูกยกข้ึนจากแผนดินใหยืนสองเทาเหมือนมนุษย 
และใจของมนุษยถูกมอบใหมัน ขั้นตอนเหลานี้เปนสัญลักษณของอาณาจักร
บาบิโลนภายใตกษัตริยแตละองค
 หมี: เปนสัญลกัษณของมเีดีย-เปอรเซยี การขยบัตวัขางหนึง่ขึน้ แสดง
ถงึเปอรเซยีทีม่อีาํนาจเหนือกวามีเดีย  กระดูกซีโ่ครงสามซ่ีในปากของมันระหวาง
ซี่ฟน หมายถึงสามอาณาจักรที่มีเดีย-เปอรเซียไดชัยชนะคือ ลิเดีย บาบิโลน 
และอียิปต
 เสือดาว: เปนสัญลักษณของอาณาจักรกรีกที่อเล็กซานเดอรมหาราช
สถาปนาขึ้น สี่ปกที่ทําใหสัตวเคลื่อนไหวไดวองไว หมายถึงระยะเวลาไมกี่ปที่
โลกทั้งหมดตกอยูภายใตอํานาจของอเล็กซานเดอร

ที่สมควรไดรับ สิ่งที่อาดัมไดเสียไป บุตรมนุษยไดทรงไถมาดวยการพิพากษา
ในสวรรค
 คําอธิบายขางบนทําใหเราเห็นภาพกวางของเหตุการณเบื้องหลังของ
สัญลักษณในนิมิตอยางละเอียด เปนการดีที่รายละเอียดบางอยางในนิมิตไดรับ
การอธิบายโดยทูตสวรรค เราจึงสามารถเขาใจโครงรางของคําพยากรณนี้ได

Four Animals
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 สัตวที่รายกาจและนากลัว: สัตวตัวกอนๆ ใชคําวา “เหมือน” คือมี
ลักษณะคลายสัตวอื่น เชน เหมือนสิงโต เหมือนหมี เหมือนเสือดาว แตสัตว
ตัวที่สี่ไมมีคําบรรยายวา “เหมือน” แสดงวามีเอกลักษณเปนของตัวเองที่ไม
เหมือนสัตวอื่น สัตวตัวที่สี่ที่มีสิบเขานี้มีความละโมบและรายกาจมากกวาสัตว
ตัวอื่นกอนหนาน้ี นี่เปนสัญลักษณของอาณาจักรโรมที่ไดชัยชนะ ปกครอง 
และเหยียบย่ําโลกดวยเทาของมัน 

 ตลอดหลายพนัปในประวตัศิาสตรของมนษุยชาติทีเ่ขามาและผาน
ไปตามคําพยากรณ เราไดรับคําหนุนใจวาพระเจาทรงปกครองอยูเหนือ
เหตุการณที่เลวรายและเวลาท่ีวุนวายอยางไร และส่ิงนี้สอนใหเราไวใจ
พระวจนะอยางไร

เขาเล็กวันจันทร
 อานดาเนียล 7:7, 8, 19-25 อํานาจของเขาเล็กเกิดจากใคร 
และเชื่อมโยงกับสัตวตัวที่สี่อยางไร  

 เมือ่วานเราไดเรียนรูวาสัตวทีม่สีบิเขาทีป่กครองโลกดวยความโหดราย
หมายถึงอาณาจักรโรม ตอนน้ีเราจะมาพิจารณาเขาเล็กและอํานาจที่เขาอันเล็ก
เปนตัวแทน ตามท่ีเห็นในนิมิต สัตวตัวที่สี่มีสิบเขา ซึ่งตอมาเขาสามเขาถูก
ถอนออกเพื่อใหเขาเล็กเกิดมา เขาเล็กนี้มีตาเหมือนตามนุษย และ “มีปากพูด
คุยโว” (ดาเนียล 7:8) เปนที่ชัดเจนวาเขาเล็กเกิดจากสัตวตัวท่ีสี่ที่มีลักษณะ
นากลัวซึ่งเปนตัวแทนของอาณาจักรโรม เขาที่เกิดขึ้นจึงขยายหรือสืบทอด
ลักษณะของอาณาจักรโรม มันจึงเปนชวงที่สองของอํานาจเดียวกัน
 ดาเนียลเห็นเขาเล็กทําสงครามตอสูผูบริสุทธิ์ ทูตสวรรคอธิบายวา เขา
เล็กคือกษัตริยองคหนึ่งที่จะทําสามสิ่งที่ผิดพระบัญญัติคือ (1) กลาวรายองคผู
สูงสุด (2) ขมเหงบรรดาผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด และ (3) คิดเปลี่ยนแปลง
วาระและธรรมบัญญัติ และผูบริสุทธิ์จะถูกมอบไวในมือของเขาเปนเวลา “หนึ่ง
วาระ สองวาระ และครึ่งวาระ” วาระหมายถึง “ป” หนึ่งวาระ สองวาระ และคร่ึง
วาระ เปนเวลาสามปครึ่งของคําพยากรณ ตามหลักการตีความหมายเวลาของ

The Little Horn
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ผูพิพากษาข้ึนนั่งบัลลังกวันอังคาร
 หลังจากนิมิตเรื่องสัตวสี่ตัวและการกระทําของเขาเล็ก ผูเผยพระวจนะ
เห็นฉากการพิพากษาในสวรรค (ดาเนียล 7:9, 10, 13, 14) เมื่อมีการชุมนุมกัน 
มีบัลลังกมาต้ังไว และผูเจริญดวยวัยวุฒิมาประทับ ตามภาพที่เห็นมีชาวสวรรค
เปนแสนเปนลานพากันเขาเฝาตอพระพักตรของผูเจริญดวยวัยวุฒิ ผูพิพากษา
ก็ขึ้นนั่งบัลลังกและบรรดาหนังสือก็เปดออก
 สิ่งสําคัญที่ตองสังเกตคือ การพิพากษาเกิดขึ้นหลัง 1,260 ป ที่เขาเล็ก
มอีาํนาจ (ป ค.ศ. 538 - 1798 ดเูนือ้หาวันศุกรประกอบดวย) และกอนทีอ่าณา-
จักรสุดทายของพระเจาจะไดรับการสถาปนาขึ้น ตามลําดับตอไปนี้

เขาเล็กมีอํานาจ (ค.ศ. 538 - 1798)
การพิพากษาบนสวรรค

อาณาจักรนิรันดรของพระเจา

 อานดาเนยีล 7:13, 14, 21, 22, 26, 27 การพพิากษาเปนประโยชน
ตอประชากรของพระเจาอยางไร

 พระคัมภีรเดิมกลาวถึงการพิพากษาหลายคร้ัง แตการพิพากษาคร้ังนี้
แตกตางจากคร้ังอื่น เพราะเปนการพิพากษาระดับจักรวาลท่ีสงผลถึงเขาเล็ก
และผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุดที่จะไดรับอาณาจักรดวย

The Court was Seated

คําพยากรณโดยใชวันแทนป ก็จะเปนเวลา 1260 ป นี่คือระยะเวลาท่ีเขาเล็กจะ
กลาวรายองคผูสูงสุด ขมเหงผูบริสุทธิ์ และเปลี่ยนพระบัญญัติของพระเจา

 อาน 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 มีอะไรที่เหมือนกันระหวางคนนอก
กฎหมายและเขาเล็ก เราเชื่อวาน่ีคืออํานาจของใคร ทําไมจึงเชื่อแบบ
นั้น อะไรคืออํานาจเดียวที่เกิดจากอาณาจักรโรม เปนสวนหนึ่งของโรม 
และมีอํานาจตั้งแตสมัยอาณาจักรโรมไปจนถึงวาระสุดทายของโลก ซึ่ง
หมายความวายังมีอยูในปจจุบันนี้ดวย
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 ดาเนียล บทที่ 7 ไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มตนและจุดจบ
ของการพิพากษา บอกเพียงวาเปนการพิพากษาที่ผูกมัดเขาเล็กที่ตอตาน
พระเจาและประชากรของพระองคเทานั้น รายละเอียดในที่นี้จะมีอธิบายใน
ดาเนียล บทที่ 8 และ 9 ตอไป เราจะไดเรียนรูเวลาของการเร่ิมตนพิพากษา 
และขอเท็จจริงท่ีวา การพิพากษาน้ีเกี่ยวของกับการชําระบาปในวิหารบน
สวรรคในวันลบมลทินของสวรรคอยางไร บทเรียนนี้จะชวยเราใหเขาใจถองแท
วาจะมีการพิพากษากอนการเสด็จกลับมาของพระเยซู เพื่อประชากรของ
พระองค (ดาเนียล 7:22)

 การเขาใจสิ่งที่พระเยซูทรงทําบนกางเขนมีสวนชวยเราในวัน
พิพากษาอยางไร และเราจะมีความหวังโดยปราศจากไมกางเขนไดหรือ
ไม (โรม 8:1)

การเสด็จกลับมาของบุตรมนุษยพุธ
 อานดาเนียล 7:13 ใครคือบุตรมนุษยในที่นี้ และจะพิสูจนได
อยางไร (ดู มาระโก 13:26; มัทธิว 8:20; มัทธิว 9:6; ลูกา 9:26; ลูกา 
12:8)

 เมื่อการพิพากษาเริ่มขึ้น บุคลสําคัญที่เขามาคือบุตรมนุษย ทานคือ
ใคร ประการแรก บุตรมนุษยปรากฏตัวเหมือนชาวสวรรค แตมีลักษณะของ
ความเปนมนุษย กลาวไดวา เปนพระเจาและมนุษยในบุคคลเดียว ที่มามี
บทบาทในการพิพากษา ประการที่สอง บุตรมนุษยมาพรอมกับบรรดาเมฆ
ของสวรรค เหมือนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองที่กลาวไวในพระคัมภีรพันธ-
สัญญาใหม แตดาเนียล 7:13 ไมไดบอกวาเปนการมายังโลก แตมาหาผูเจริญ
ดวยวัยวุฒิ ประการที่สาม การอธิบายวาบุตรมนุษยมาพรอมกับเมฆของ
สวรรค แสดงวาเปนองคเจานาย นี่เปนการอธิบายถึงมหาปุโรหิตที่ลอมรอบ
ดวยควันจากการเผาเคร่ืองหอม ในหองอภิสุทธิสถาน ในวันลบมลทิน เพ่ือ
ชําระพระวิหาร

The Coming of the Son of Man
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 บุตรมนุษยมีพระลักษณะของพระเจา ทานไดรับ “ราชอํานาจ ศักดิ์ศรี 
กับราชอาณาจักร” และ “ชนทุกชาติทุกเผาทุกภาษาจะปรนนิบัติทาน” 
(ดาเนียล 7:14) คําวา “ปรนนิบัติ” สามารถเปลี่ยนเปน “นมัสการ” ซึ่งปรากฏ 
9 ครั้ง ในดาเนียล บทที่ 1-7 (ดาเนียล 3:12, 14, 17, 18, 28; 6:16, 20; 7:14, 
27) สื่อถึงความจงรักภักดีตอพระเจา แสดงวาการเปล่ียนบัญญัติและการ
นมัสการโดยเขาเล็ก ถูกนํากลับมาใหมผานการพิพากษาในครั้งนี้ การนมัสการ
ที่เปล่ียนโดยระบบสันตะปาปาทําใหมนุษยเปนคนกลางระหวางพระเจาและ 
มนุษย ดาเนียลแสดงใหเห็นวา ผูที่เปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษยเพียง
หนึ่งเดียวคือบุตรมนุษยเทานั้น “เพราะวาพระเจามีองคเดียว และคนกลางก็มี
แตเพยีงผูเดยีวระหวางพระเจากบัมนุษย  คอืพระเยซูคริสตผูทรงสภาพมนุษย” 
(1 ทิโมธี 2:5)

 จากท้ังหมดท่ีเราไดอานในพระคัมภีรเกีย่วกบัชวีติและพระลักษณะ
ของพระเยซู เพราะเหตุใดจึงมีกําลังใจเม่ือรูวา พระองคทรงเปนศูนย
กลางของการพิพากษาตรงน้ี

บรรดาผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุดวันพฤหัสบดี
 จากขอพระคัมภีรตอไปนี้ มีอะไรเกิดขึ้นกับประชากรของพระเจา 
ดาเนียล 7:18, 21, 22, 25, 27

 คําวา “บรรดาผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด” เปนสมญานามของประชากร
ของพระเจา พวกเขาถูกขมเหงจากอํานาจท่ีเปนตัวแทนของเขาเล็ก แทจริง
คริสเตียนถูกขมเหงต้ังแตชวงท่ีอาณาจักรโรมมีอํานาจ (สมัยของสัตวรายตัว
ที่สี่) แตการขมเหงท่ีกลาวถึงในดาเนียล 7:25 เปนการขมเหงโดยเขาเล็กซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากท่ีอาณาจักรโรมหมดอํานาจแลว
 ประชากรของพระเจาจะไมถกูอํานาจฝายโลกขมเหงตลอดไป  อาณาจกัร
ของพระเจาจะเขามาแทนท่ีอาณาจักรของโลก ตามที่มีนิมิตกลาวถึงบุตรมนุษย
วา “ราชอํานาจ ศกัดิศ์ร ีกบัราชอาณาจักร ทรงมอบไวกบัทาน” (ดาเนยีล 7:14) 
หลังจากน้ันทูตสวรรคกลาววา “บรรดาผูบริสุทธิ์” จะไดรับราชอาณาจักร 

The Holy Ones of the Most High
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(ดาเนยีล 7:18) ไมมอีะไรขดัแยงกัน  เพราะบตุรมนษุยทรงเปนพระเจาและมนษุย 
ชัยชนะของพระองคเปนชัยชนะของคนที่พระองคทรงเปนตัวแทน
 เมือ่มหาปุโรหิตถามวาพระเยซูเปนพระเมสสิยาห  พระบุตรของพระเจา
หรือ พระเยซูทรงชี้ไปที่สดุดี 110:1 และดาเนียล 7:13, 14 วา “เราเปน และ
ทานท้ังหลายจะเห็นบุตรมนุษยประทับขางขวาของผูทรงฤทธ์ิเดช และเสด็จ
มาในเมฆแหงฟาสวรรค” (มาระโก 14:62) ดังนั้นพระเยซูทรงเปนตัวแทนเรา
ในการพิพากษาบนสวรรค พระองคทรงมีชัยเหนืออํานาจแหงความมืด และ
ทรงมอบความยินดีใหผูที่เขามาใกลพระองค จึงไมมีเหตุผลที่เราตองกลัว 
ดังที่อัครทตูเปาโลกลาววา “แตวาในเหตุการณทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือลนโดย
พระองค ผูทรงรักเราทั้งหลาย เพราะขาพเจาแนใจวา แมความตาย หรือชีวิต 
หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือส่ิงซึ่งมีอยูในปจจุบัน หรือสิ่งซึ่งจะมีใน
ภายหนา หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย หรือซ่ึงสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ไดทรง
สรางแลวน้ัน จะไมสามารถทําใหเราขาดจากความรักของพระเจา ซึ่งมีอยูใน
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได” (โรม 8:37-39)

 ดูนิมิตของดาเนียลท่ีบรรยายลวงหนาถึงประวัติศาสตรหลาย
พนัป  สิง่นีค้วรสอนใหเราไววางใจพระสัญญาของพระเจาเกีย่วกบัอนาคต
อยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ดูประวัติศาสตรคราวๆ หลังจากท่ีอาณาจักรโรมลมสลาย จากการ
โจมตขีองพวกอนารยชนจากทางเหนอื บาทหลวงแหงโรม (bishop) ถอืโอกาส
ความไดเปรียบในการกําจัดอนารยชนสามเผา และสถาปนาตนขึ้นมามีอํานาจ
เหนือกรุงโรมเพียงผูเดียวในป ค.ศ. 538 ทานไดรวมเอาสถาบันตางๆ และ
อํานาจดานการเมืองของจักรพรรดิมาไวดวยกัน เวลานี้สันตะปาปารวมเอา
อํานาจทางโลกและทางธรรมไวดวยกัน จนถึงเวลาท่ีถูกนโปเลียนปลดออกใน
ป ค.ศ. 1798 นี่ไมใชจุดจบของโรม เปนเพียงจุดสิ้นสุดของการขมเหงเทานั้น 
สันตะปาปาไมเพียงแตอางวาเปนตัวแทนของพระคริสตเทานั้น แตไดเพ่ิม
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คําสอนและพิธีที่ขัดแยงกับพระคัมภีรดวย เชน แดนชําระ ศีลลางบาป การ
สารภาพบาปผานบาทหลวง และการเปลี่ยนพระบัญญัติของวันสะบาโตจากวัน
เสารเปนวันอาทิตย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยน “วาระและธรรมบัญญัติ
ตางๆ” (ดาเนียล 7:25)
 “มนุษยไมมีกําลังพอจะปะทะกับศัตรู แตเมื่อมนุษยสวมเสื้อผาไรราคี 
จากการที่ไดสารภาพบาปแลว เขาสามารถยืนตอหนาพระพักตรของพระเจา
ได เพราะพระเยซูทรงเปนทนายแกตางใหพวกเขา พระองคนําเสนอคําแกขอ
กลาวหาในนามของผูที่กลับใจ เชื่อ และมอบดวงวิญญาณของเขาแดพระองค 
พระองคทรงโตแยง ดวยอํานาจจากการสิ้นพระชนมที่คาลวารีเพื่อทําลายขอ
กลาวหาที่พวกเขาไดรับ การเชื่อฟงพระบัญญัติอยางสมบูรณทําใหพระองคได
รับอํานาจทั้งสิ้นบนสวรรคและบนโลก พระองคทรงทูลขอพระเมตตาและการ
คืนดีจากพระบิดาใหคนท่ีถูกกลาวหา พระองคทรงกลาววา “โอ ซาตาน คน
เหลานี้เราไดซื้อไวแลวโดยพระโลหิตของเรา พวกเขาเปนดุจดุนฟนที่ฉวยออก
มาจากไฟ” และทรงกลาวแกคนที่วางใจในพระองควา “นี่แนะเราไดเอาความ
ผิดออกไปเสียจากเจาแลว และเราจะประดับตัวเจาดวยเส้ือผาดีๆ” (เศคาริยาห 
3:4) (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 586, 587)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ใหดูลักษณะของเขาเล็กที่เกิดจากสัตวรายตัวที่สี่ที่หมายถึง
 อาณาจักรโรม อะไรคืออํานาจที่เกิดจากอาณาจักรโรมเมื่อหลาย
 ศตวรรษที่ผานมา ที่ไดขมเหงประชากรของพระเจา และยังมีอยู
 ในทุกวันนี้ เพราะเหตุใดความเขาใจตรงนี้จึงสามารถชวยปองกัน
 เราจากการตีความท่ีไมถูกตอง เชน ตีความวาเขาเล็กเปนกษัตริย
 ของกรีก ซึ่งหายไปมากกวาหนึ่งศตวรรษต้ังแตกอนที่พระเยซูจะ
 เสด็จมาครั้งแรก และชวยปองกันเราจากการตีความวา เขาเล็ก
 เปนอํานาจในอนาคตท่ียังไมเกิดขึ้น
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“ทานผูนัน้ตอบขาพเจาวา  อยูนาน 2,300 เวลาเยน็ และ
เวลาเชา แลวสถานนมัสการนั้น จะกลับสูสภาพอันควร”  
(ดาเนียล 8:14)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 8; ดาเนียล 2:38; ปฐมกาล 11:4; 
เลวีนิติ บทที่ 16; ฮีบรู 9:23-28

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 นิมิตในดาเนียล บทที่ 8 พระเจาทรงประทานใหผูเผยพระวจนะ
ชวงป ก.ค.ศ. 548-547 ซึ่งใหความกระจางบางประการเกี่ยวกับ

การพิพากษาท่ีกลาวไวในดาเนียล บทท่ี 7 ตางกับนิมิตในดาเนียล บทท่ี 2 
และบทท่ี 7 ตรงท่ีไมมีการกลาวถึงบาบิโลน ทั้งนี้เพราะชวงเวลาดังกลาว
อาณาจักรบาบิโลนไดลมสลายไปแลว และอาณาจักรมีเดีย-เปอรเซียไดขึ้นมา
มีอํานาจแทนท่ี นิมิตในดาเนียล บทท่ี 8 มีเนื้อหาคูขนานกับนิมิตในดาเนียล 
บทท่ี 7 แตภาษาและสัญลักษณจะเปล่ียนไป เพื่อใหเขาใจการชําระพระวิหาร
ใหบริสุทธิ์ ในวันลบมลทินบนสวรรค เนื้อหาในดาเนียล บทที่ 8 จึงมุงไปที่
พระวิหารบนสวรรคโดยเฉพาะ ในขณะท่ีดาเนียล บทท่ี 7 เปดเผยใหเห็น
บลัลังกพพิากษาบนสวรรคและบุตรมนุษยไดรบัราชอาณาจักร ดาเนียล บทท่ี 8
แสดงใหเห็นการชําระวิหารแหงสวรรค ดั้งนั้นสองบทน้ีจึงเปนเร่ืองคูขนานกัน 
คือการชําระพระวิหารบนสวรรคในดาเนียล บทท่ี 8 สอดคลองกับการพิพากษา
ในดาเนียล บทที่ 7

บทที่ 9
จากการมีมลทินสูการชําระใหบริสุทธ์ิ

วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ 2020
From the Contamination to Purifi cation
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แกะผูและแพะผูวันอาทิตย
 อานดาเนียล บทที่ 8 นิมิตในบทนี้เก่ียวกับอะไร และคลายคลึง
กับนิมิตที่เราเห็นในดาเนียล บทที่ 2 และ 7 อยางไร

 ตามท่ีเราไดเห็นใน ดาเนียล บทที่ 2 และ 7 ที่เปนนิมิตเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นและการลมสลายของอาณาจักรทางโลกดวยสัญลักษณที่แตกตางกัน 
นิมิตในดาเนียล บทที่ 8 จะกลาวถึงพระวิหารของพระเจา แกะผูและแพะผูถูก
ใชเปนสัญลักษณในนิมิตนี้เพราะสัตวสองชนิดนี้เปนเครื่องบูชาของอิสราเอล
ตั้งแตโบราณ แตจะมีเฉพาะพิธีในวันลบมลทินเทานั้นที่สัตวทั้งสองชนิดนี้ถูก
ใชดวยกัน ในนิมิตนี้สัตวท้ังสองชนิดนี้จึงถูกนํามาใชเปนสัญลักษณเพื่อใหเขา
พิธีในวันลบมลทินโดยเฉพาะ
 ดาเนียลเห็นแกะผูตัวนั้นขวิดไปทางตะวันตก ทางเหนือ และทางใต 
“ไมมีสัตวตัวไหนสูมันได และไมมีใครชวยใหพนจากอํานาจของมันได มันทํา
ตามใจชอบและก็พองตัวขึ้น” (ดาเนียล 8:4) การขวิดไปสามทิศทางบงบอกถึง
การขยายอํานาจออกไป ทูตสวรรคอธิบายวา แกะตัวผูที่มีสองเขานี้คืออาณา-
จักรมีเดีย-เปอรเซีย (ดาเนียล 8:20) และสามทิศทางท่ีสัตวตัวนี้ขวิด ชี้ถึง
ชัยชนะที่ไดจากสามประเทศในโลกนี้
 แพะผูที่มาจากทิศตะวันตกท่ีมีเขาเดนอยูระหวางตาท้ังสอง หมายถึง
อาณาจักรกรีกภายใตการนําของ อเล็กซานเดอรมหาราช” (ดาเนียล 8:21) 
แพะผูมาโดย “ไมแตะตองพื้นดิน” (ดาเนียล 8:5) ชี้ใหเห็นการเคล่ือนที่อยาง
รวดเร็ว นี่เปนสัญลักษณที่ชี้ถึงการไดชัยชนะของอเล็กซานเดอรดวยระยะเวลา
อันส้ัน ตามท่ีดาเนียล บทท่ี 7 กลาวถึงเสือดาวท่ีมีปก ตามคําพยากรณเมื่อ
แพะตัวนี้ “แข็งแรงขึ้นเต็มที่ เขาใหญของมันก็หัก มีเขาเดนอีกสี่เขางอกขึ้น
แทนที่ หันไปทางทิศลมท้ังสี่ของฟาสวรรค” (ดาเนียล 8:8) สิ่งนี้ไดเกิดขึ้นจริง
เมื่ออเล็กซานเดอรสิ้นพระชนมที่บาบิโลนเดือนมิถุนายนป ก.ค.ศ. 323 
อาณาจักรก็ถูกแบงเปนสี่สวนใหแมทัพสี่คนปกครอง

 ตามดาเนียล 2:38 และ 8:20, 21 อาณาจักรสามในสี่ไดรับการ

The Ram and the Goat
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เปดเผยช่ือใหเราทราบ สิ่งน้ีชวยยืนยันความถูกตองของเราในการตี
ความหมายคําพยากรณอยางไร

การงอกข้ึนของเขาเล็กวันจันทร
 อานดาเนียล 8:8-12 ใหละเอียด เขาเล็กขยายไปทิศใด เพราะ
เหตุใดการเขาใจสิ่งนี้จึงสําคัญตอเรา

 หลังจากเรื่องเขาทั้งสี่แลว พระคัมภีรกลาววามีเขาเล็กๆ งอกขึ้นมา
จากหน่ึงในเขาเหลานี้ ตามท่ีเราเห็นในวันที่ผานมา เขาหรืออํานาจน้ีมาจาก
แมทัพคนหน่ึงในสี่คนของอเล็กซานเดอร หรือหนึ่งในสี่ของลม ตามไวยากรณ
ของภาษาดั้งเดิม เขานี้มาจากหนึ่งในสี่ของลมแหงฟาสวรรค อํานาจนี้เกิดขึ้น
หลังอาณาจักรกรีก และเปนกิ่งกานที่เกิดจากเขาหนึ่งในสี่นั้นอีกตอหนึ่ง ตามที่
เขาใจกันจึงหมายถึงโรม ทั้งอาณาจักรโรม (pagan Rome) และศาสนจักรโรม 
(papal Rome) “เขาเล็กเปนตัวแทนของอาณาจักรโรมและศาสนจักรโรม 
ดาเนียลเห็นชวงแรกที่เปนอาณาจักรโรมฝายการเมืองที่ทําสงครามกับคนยิว
และคริสเตียนยุคแรก และชวงตอมาที่เปนโรมฝายศาสนาท่ีมีอํานาจจนถึงยุค
ของเราและตอไปในอนาคต” (The Seventh-day Adventist Bible Com-
mentary, เลม 4, หนา 841)
 ตามขอพระคัมภีรตอนแรกเขาใจวาเขาเล็กขยายอํานาจไปตามพื้นราบ
ที่เล็งถึงมนุษยเทานั้นคือ “งอกข้ึนใหญโตเหลือเกินขยายไปทางใต ทางตะวัน
ออก และไปยังแผนดินอันรุงโรจนนั้น” (ดาเนียล 8:9) ทิศทางทั้งสามนี้ตรงกับ
พื้นที่ทั้งสามที่ตกอยูภายใตอํานาจของอาณาจักรโรม
 เมื่อเขาเล็กมีบทบาทมากข้ึน มันไดขยายอํานาจในแนวต้ังที่เล็งถึง
พระเจาเบ้ืองบนดวย ตรงน้ีจึงเหมือนกับเขาเล็กในดาเนียล บทท่ี 7 ตามราย
ละเอียดดังนี้คือ (1) ทั้งสองเปนเขาเล็กๆ ตอนเริ่มตน (ดาเนียล 7:8; ดาเนยีล 
8:9) (2) ทั้งสองใหญโตขึ้นทีหลัง (ดาเนียล 7:20; ดาเนียล 8:9) (3) ทั้งสองเปน
อํานาจการขมเหง (ดาเนียล 7:21, 25; ดาเนียล 8:10, 24) (4) ทั้งสองยกตัวขึ้น
และหม่ินประมาทพระเจา (ดาเนียล 7:8, 20, 25; ดาเนียล 8:10, 11, 25) (5) ทั้ง

The Rise of the Little Horn
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สองพุงเปาไปทีป่ระชากรของพระเจา (ดาเนยีล 7:25; ดาเนยีล 8:24) (6) ทัง้สอง
มีภารกิจตามเวลาของคําพยากรณ (ดาเนียล 7:25; ดาเนียล 8:13, 14) (7) ทั้ง
สองอยูถึงวาระสุดทาย (ดาเนียล 7:25, 26; ดาเนียล 8:17, 19) และ (8) ทั้งสอง
ถูกทําลายโดยอํานาจเหนือธรรมชาติของพระเจา (ดาเนียล 7:11, 26; ดาเนียล 
8:25) ดังนั้นเมื่อเขาเล็กในดาเนียล บทที่ 7 เปนตัวแทนของระบอบสันตะปาปา 
เขาเล็กที่ขยายอํานาจสูงขึ้นถึงฟาสวรรคจึงเปนอํานาจเดียวกัน ทั้งหมดคลาย
กับดาเนียล 2 และ 7 ที่อํานาจหลักตอนสุดทายคืออาณาจักรโรมและศาสนจักร
โรม

การโจมตีพระวิหารวันอังคาร
 อานดาเนียล 8:10-12 เขาเล็กทําอะไรตามท่ีบรรยายไวตรงน้ี 

 ใน ดาเนียล 8:10 เขาเล็กพยายามยกตัวเองใหอยูในระดับเดียวกับผู
สรางหอบาเบล (ปฐมกาล 11:4) คําวา “บริวาร” และ “ดวงดาว” ในพระคัมภีร
เดมิหมายถงึประชากรของพระเจา  อสิราเอลเปนบรวิารหรือประชากรของพระเจา 
(อพยพ 12:41) ดาเนียลอธิบายวาคนที่สัตยซื่อจะสองแสงเหมือนดาว (ดาเนียล
12:3) นี่จึงไมใชการโจมตีดวงดาวบนสวรรคแตเปนการขมเหงประชากรของ
พระเจาผู “เปนพลเมืองแหงสวรรค” (ฟลิปป 3:20) แมจะมีคริสเตียนมากมาย
ที่ถูกฆาโดยจักรพรรดิโรม แตจุดเนนในท่ีนี่เปนการขยายอํานาจของเขาเล็ก
เพื่อตอสูกับพระเจา ดังนั้นคําพยากรณนี้จึงเชื่อมโยงถึงศาสนจักรโรมที่กดขี่
ขมเหงตั้งแตยุคนั้น
 ในขณะเดียวกันดาเนียล 8:11 กลาวถึง “เจานายแหงบริวาร” ซึ่ง
หมายถึง “ประมุขผูถูกเจิมไว” (ดาเนียล 9:25) “มีคาเอล เจาผูครอบครอง
ของทาน” (ดาเนียล 10:21) และ “มีคาเอล เจาผูครอบครองย่ิงใหญ” (ดาเนียล 
12:1) ไมมีใครนอกจาก พระเยซูคริสตองคเดียวเทานั้นที่เปนเจานายของ 
“บริวาร” และมหาปุโรหิตบนสวรรคของเรา ดังนั้นสันตะปาปาและศาสนาท่ี
เปนตัวแทนความวุนวายจึงเปนผูที่พยายามเขามายึดหนาที่การเปนปุโรหิต
ของพระเยซู

The Attack on the Sanctuary



บทที่ 9   จากการมีมลทินสูการชําระใหบริสุทธิ์      85

 ใน ดาเนียล 8:11 “เคร่ืองเผาบูชาเนืองนิตย” ชี้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน
พลับพลาบนโลกที่กําหนดพิธีนมัสการหลายอยางไว รวมถึงการฆาสัตวถวาย
บูชา และการอธิษฐานขอการอภัยบาป ดวยพิธีเหลานี้คนบาปจะไดรับการ
อภัย และบาปจะเกี่ยวของกับพลับพลา พิธีในโลกแสดงถึงพระราชกิจของ
พระคริสตในวิหารบนสวรรค ตามท่ีพยากรณไว สันตะปาปาไดเปล่ียนหนาที่
ของพระคริสตไปเปนของบาทหลวง ดวยรูปแบบการนมัสการนี้ เขาเล็กไดยึด
เอาหนาทีข่องพระคริสตในการทูลเพือ่คนบาปไป  ซึง่เปนการทําใหสถานนมัสการ
ของพระคริสตเสื่อม
 “ความจริงก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นดิน และเขานั้นก็เจริญขึ้นในกิจการของ
มนั” (ดาเนียล 8:12) พระเยซูทรงประกาศวา พระองคทรงเปนความจริง (ยอหน 
14:6) และพระวจนะของพระเจาเปนความจริง (ยอหน 17:17) ในทางตรงกันขาม 
สันตะปาปาหามไมใหแปลพระคัมภีรเปนภาษาของมนุษย และใหศาสนจักรมี
อํานาจในการตีความหมายเทานั้น แตในทางปฏิบัติไดนําธรรมเนียนประเพณี
มาอยูเหนือพระคัมภีรและกฎแหงความเชื่อ

 จากการศึกษาเรื่องนี้ พระคัมภีรมีคุณคาและความสําคัญตาง
จากขนบธรรมเนียมของมนุษยอยางไร

การชําระพระวิหารพุธ
 อานดาเนียล 8:14 มีอะไรเกิดขึ้นตรงน้ี

 หลังจากการโจมตีของเขาเล็ก มีการประกาศออกมาวา สถานนมัสการ
จะไดรับการชําระ (กลับสูสภาพอันควร) เพื่อใหเขาใจขอความน้ี เราตองจําไว
วา การชําระพระวิหารในดาเนียล 8:14 เปนเรื่องเดียวกันกับการพิพากษาใน
ดาเนียล 7:9-14 ดังนั้นเมื่อการพิพากษาเกิดขึ้นบนสวรรค พระวิหารก็จะตอง
ตั้งอยูบนสวรรคดวย ดวยเหตุนี้เมื่อดาเนียล บทที่ 7 วาดภาพการเขามาแก
ปญหาของพระเจาดวยมุมมองท่ีเปนกิจกรรมของมนุษย ในดาเนียล บทที่ 8 ก็
อธิบายเหตุการณเดียวกันดวยมุมมองเร่ืองพระวิหาร

The Cleansing of the Sanctuary
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 วิหารบนโลกถูกสรางตามแบบของสวรรค เพ่ือใชประกอบพิธีนมัสการ 
และเผยใหเห็นแผนการไถใหรอด ทุกวันคนบาปนําเครื่องบูชามาที่วิหาร พวก
เขาไดรับการอภัย แตบาปจะถูกนําไปในวิหาร ทําใหวิหารเปนมลทิน จึงตองมี
กระบวนการชําระวิหารใหสะอาด ที่เรียกวาวันลบมลทิน ปละหน่ึงคร้ัง (ดู 
เลวีนิติ บทที่ 16)
 เพราะเหตุใดวิหารบนสวรรคจึงจําเปนตองไดรับการชําระใหสะอาด 
เราสามารถพูดไดวา การสารภาพบาปของคนท่ีตอนรับพระเยซู ไดถูกนําไปที่
วิหารบนสวรรค เหมือนท่ีบาปของคนอิสราเอลถูกนําไปเก็บไวในวิหารบนโลก 
และในวันลบมลทินบนโลกนั้นสัตวตางๆ ถูกฆาเพื่อเล็งถึงการสิ้นพระชนมของ
พระคริสตในภายหนา คนบาปจึงสามารถยืนอยูในวันลบมลทินได
 เชนเดียวกับวันลบมลทินบนโลกท่ีวิหารไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ การ
ชําระวิหารบนสวรรคจะมีความหมายมากเพียงใดเมื่อมีแตพระโลหิตของพระ-
คริสตเทานั้นที่นําใหเราผานการพิพากษาน้ีได การชําระวิหารใหสะอาดใน 
ดาเนียล 8:14 เปนการชําระบาปท่ีถายโอนไปจากโลกน้ี พื้นฐานของขาวสาร
คือ ในฐานะคนบาป เราจําเปนตองไดรับการชําระดวยพระโลหิตของพระเมส-
สิยาห เพื่อเราจะไดรับการอภัย และสามารถยืนอยูในวันพิพากษาได

 อานฮีบรู 9:23-28 ขอพระคัมภีรเหลานี้เปดเผยความรอดท่ีเรา
มีในพระเยซู ผานการถวายบูชาไถบาปของพระองคอยางไร

เวลาของคําพยากรณวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 8:13 คําถามตรงน้ีคืออะไร และคําถามน้ีชวยให
เราเขาใจคําตอบในขอถัดไปอยางไร 

 2,300 เวลาเย็นและเวลาเชาคืออะไร อันดับแรกเราตองจําไววาหลัง
จากดาเนียลเห็นแกะผูและแพะผู ตามดวยการกระทําของเขาเล็ก จึงมีคําถาม
ในดาเนียล 8:13 คําถามนี้เนนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนทายตามเวลาของคํา
พยากรณ และเวลาท้ังหมดของนิมิตเร่ืองน้ี เวลาของคําพยากรณนี้ไมจํากัด

The Prophetic Timetable
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เฉพาะชวงของเขาเล็กเทานั้น เพราะในนิมิตรวมตั้งแตแกะผูไปจนถึงเขาเล็ก
ทั้งหมด ดังนั้นเรื่องน้ีตองเปนชวงระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร
 คําถามวา “นิมิตนี้จะใชเวลานานสักเทาใด” (แกะผูคือมีเดีย-เปอรเซีย 
แพะผูคือกรีก และเขาเล็กคืออาณาจักรและศาสนจักรโรม) ผูบริสุทธิ์อีกทาน
หน่ึงตอบวา “อยูนาน 2,300 เวลาเย็น และเวลาเชา แลวสถานนมัสการจะ
กลับสูสภาพอันควร” (ดาเนียล 8:14) นี่เปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานมาก 
เพราะเริ่มตนในสมัยของอาณาจักรมีเดีย-เปอรเซีย ตามดวยอาณาจักรกรีก 
จบดวยอาณาจักรและศาสนจักรโรม จึงเปนระยะเวลาหลายพันป ตามวิธีการ
ตีความที่อิงกับประวัติศาสตร (ในเนื้อหา บทที่ 1) คําพยากรณนี้ควรไดรับการ
คํานวณตามหลักการวันแทนป คือ 2,300 เวลาเย็นและเวลาเชาในคําพยากรณ 
เทากับเวลา 2,300 ปจริง หาไมแลวเวลา 2,300 วันจะเทากับเวลาจริงแค 6 ป
เศษเทาน้ัน ดังนั้นการคํานวณเวลาตามหลักการวันแทนปจึงสมเหตุสมผล
 ดาเนียล บทที่ 8 ไมไดเปดเผยเวลาท่ีเปนจุดเร่ิมตนของคําพยากรณนี้ 
แตดาเนียล บทท่ี 9 จะใหขอมูลเพิ่มเติมแกเรา (ดู บทเรียนของสัปดาหตอไป) 

 คําพยากรณ 2,300 ปเปนเวลาของคําพยากรณที่ยาวที่สุดใน
พระคัมภีร เวลา 2,300 ป ยาวนานมากเม่ือเปรียบเทียบกับชีวิตของเรา 
สิ่งนี้ควรชวยใหเรามีความอดทนกับพระเจาและรอคอยเหตุการณที่จะ
เกิดตอนสุดทายอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ตารางตอไปนี้แสดงใหเราเห็นลําดับเหตุการณของอาณาจักรตางๆ ใน
ดาเนียล บทท่ี 2, 7 และ 8 สิ่งนี้ชวยใหเราเขาใจการชําระพระวิหารอยางไร

ดาเนียล บทที่ 2                               ดาเนียล บทที่ 7                                     ดาเนียล บทที่ 8
บาบิโลน                                          บาบิโลน                                           -

มีเดีย - เปอรเซีย มีเดีย - เปอรเซีย มีเดีย - เปอรเซีย

กรีก กรีก กรีก

อาณาจักรโรม อาณาจักรโรม อาณาจักรโรม
ศาสนจักรโรม ศาสนจักรโรม ศาสนจักรโรม

- การพิพากษาบนสวรรค การชําระพระวิหาร

การเสด็จมาคร้ังที่สอง
(กอนหินถูกตัดออก 
ไมใชดวยมือมนุษย)

การเสด็จมาครั้งที่สอง
(ผูชอบธรรมไดรับ

อาณาจักร)

การเสด็จมาครั้งที่สอง
(ถูกทําลาย ไมใชดวย

มือมนุษย)

 ตามท่ีเราเห็นในตารางนี้ นอกจากอาณาจักรตางๆ แลว การพิพากษา
ในดาเนียล บทที่ 7 ที่เกิดขึ้นหลัง 1,260 ป (ค.ศ. 538-1798) ของศาสนจักร
โรม ก็ตรงกับชวงเวลาของการชําระพระวิหารในดาเนียล บทที่ 8 ที่เกิดขึ้น
หลังศาสนจักรโรมดวย การพิพากษาบนสวรรคในดาเนียล บทที่ 7 นําไปสู
วาระสุดทายของโลก เปนสิ่งเดียวกันกับการชําระสถานนมัสการในดาเนียล 
บทท่ี 8 ดวย นี่คือสิ่งเดียวกันที่อธิบายเปนสองภาพท่ีตางกัน และทั้งสองเกิด
ขึ้นหลัง 1,260 ปที่เขาเล็กกดขี่ขมเหงเหมือนกัน
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ตารางขางบนแสดงใหเห็นวา การชําระพระวิหารเปนเร่ืองเดียว
 กันกับการพิพากษาในดาเนียล บทท่ี 7 ที่เกิดขึ้นหลังการกดข่ี
 ขมเหงของเขาเล็ก 1,260 ป กอนการสถาปนาอาณาจักรสุดทาย
 ของพระเจา อยางไร

2. คําพยากรณในดาเนียล บทที่ 8 กลาวถึงประวัติศาสตรที่เต็มดวย
 ความรุนแรงและช่ัวราย สัตวทั้งสองเปนสัญลกัษณของอาณาจักร
 ทางโลกที่ตอสูกัน (ดาเนียล 8:5-7) อํานาจของเขาเล็กที่เกิด
 ขึน้ตามมาก็มคีวามรุนแรงและเปนอํานาจการกดข่ีขมเหง (ดาเนยีล
 8:23-25) ขอพระคัมภีรเหลานี้ไมพยายามอธิบายใหนอยกวา
 ความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก สิ่งนี้ควรชวยใหเราเรียนรูที่จะไววางใจ
 พระเจาและพระคุณของพระองค โดยไมคํานึงถึงความช่ัวรายท่ี
 เกิดขึ้นรอบตัวเราอยางไร
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“ขาแตองคเจานาย ขอทรงฟง ขาแตองคเจานาย ขอ
ทรงใหอภัย ขาแตองคเจานายขอทรงใสพระทัย และ
ทรงจัดการ ขออยาทรงเนิ่นชาเลย เพ่ือเห็นแกพระนาม
ของพระองค ขาแตพระเจาของขาพระองค เพราะวา
นครของพระองค และประชากรของพระองค ก็มีชื่อตาม
พระนามของพระองค” (ดาเนียล 9:19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทที่ 9; เยเรมีย 25:11, 12; 29:10; 
2 พงศกษัตริย 19:15-19; มัทธิว 5:16; ยากอบ 5:16

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ดาเนียล บทที่ 9 เปนการอธิษฐานที่ยิ่งใหญในพระคัมภีร เมื่อ
มีเหตุการณเลวราย ดาเนียลคุกเขาอธิษฐาน เพ่ือเผชิญกับสิ่ง

ทาทายที่อยูตรงหนา เมื่อดาเนียลและเพื่อนชาวฮีบรูกําลังจะถูกฆา เพราะ
พระสุบินของกษัตริยที่ไมเชื่อพระเจา ผูเผยพระวจนะเขาเฝาพระเจาดวยการ
อธิษฐาน (ดาเนียล บทท่ี 2) และเม่ือมีกฎหมายหามไมใหขอตอพระอ่ืน นอก
จากกษัตริยองคเดียว ทานก็อธิษฐานตอพระเจา โดยหันหนาไปท่ีเยรูซาเล็ม 
(ดาเนียล บทที่ 6) ดังน้ันเม่ือพิจารณาการอธิษฐานในบทที่ 9 ทําใหนึกถึง
นิมิตเร่ือง 2,300 เวลาเย็นและเวลาเชาในดาเนียล บทท่ี 8 ที่สงผลตอผูเผย
พระวจนะ แมจะไดรับการอธิบายจากทูตสวรรคแลว แตดาเนียลยังไมกระจาง

บทที่ 10
จากการสารภาพสูการปลอบโยน

วันที่ 29 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2020
From Confession to Consolation
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พระวจนะเปนศูนยกลางวันอาทิตย
 อานดาเนียล 9:1, 2 ดาเนียลกลาววา “ขาพเจาดาเนียล ไดดูใน
หนังสือพบจํานวนป” นี่คือการศึกษาคําพยากรณอยางละเอียด คําวา
หนังสือในที่นี้หมายถึงพระคัมภีรเลมใด 

 เมื่อดูคําอธิษฐานจะเห็นไดชัดเจนวา เกิดจากการศึกษาพระวจนะที่
เปดเผยใหโมเสสและผูเผยพระวจนะทั้งหลาย จากการศึกษาคําพยากรณของ
เยเรมียจะเห็นเวลาของการเปนเชลยท่ีผานไปในแตละป (เยเรมีย 25:11, 12; 
29:10)  ดาเนยีลเขาใจความสาํคญัของชวงเวลาในประวตัศิาสตรทีท่านมชีวีติอยู
 ใหจําไววา คําอธิษฐานของดาเนียลคร้ังนี้เกิดขึ้นป ก.ค.ศ. 539 ซึ่ง
เปนปที่อาณาจักรเปอรเซียเขามาแทนที่บาบิโลน ซึ่งเกือบครบ 70 ปที่กษัตริย
เนบูคดัเนสซารมชียัเหนือเยรูซาเล็มและไดทาํลายพระวิหาร  ซึง่ตามคําพยากรณ
ของเยเรมียแลวประชากรของพระเจาจะไดกลับไปสูบานเกิดของพวกเขา การ
วางใจในพระวจนะของพระเจาทําใหดาเนียลทราบวาจะมีบางอยางที่สําคัญเกิด
กบัประชากรของพระองค  ตามท่ีพระเจาทรงสัญญาไวในพระวจนะของพระองค 
คือการพลัดถิ่นในบาบิโลนจะส้ินสุดในไมชา และชาวยิวจะไดกลับไปสูบานเกิด
ของพวกเขา
 จากการศึกษาพระคัมภีรที่หาได ดาเนียลตระหนักวา ชาวอิสราเอลได
กระทําบาปท่ีรายแรงดวยการละเมิดพันธสญัญาท่ีทาํไวกบัพระเจา จงึหลีกเล่ียง
ไมไดที่จะถูกจับไปเปนเชลย (เลวีนิติ 26:14-45) การศึกษาพระวจนะของ
พระเจาทาํใหดาเนยีลเขาใจเรือ่งเวลา  และสิง่นีท้าํใหทานรูสกึวาตองรบีอธษิฐาน
ทูลขอพระเจาแทนพวกเขา

The Centrality of God’s Word

เรื่องเวลาของคําพยากรณ จากการสนทนาของทูตสวรรคสององคที่กลาววา 
“อยูนานสองพันสามรอยเวลาเย็นและเวลาเขา แลวสถานนมัสการน้ันจะกลับสู
สภาพอันควร (ไดรับการชําระ)” (ดาเนียล 8:14) เนื้อหาในดาเนียล บทที่ 9 
จะใหความกระจางมากขึน้แกผูเผยพระวจนะ  เปนการตอบคาํอธษิฐานทีร่อนรน
ดวย
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 เมื่อเรากําลังเขาสูวาระสุดทายของประวัติศาสตรโลก เราตองการ
ศึกษาพระวจนะของพระเจามากกวาอดีตที่ผานมา มีแตพระวจนะเทานั้นที่
สามารถอธบิายโลกทีเ่ราอยูไดถกูตอง  ยิง่กวานัน้พระวจนะไดบอกเร่ืองสงคราม
ความขัดแยงอันยิ่งใหญระหวางความดีและความช่ัว ที่เปดเผยใหทราบวา
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติจะปดฉากลงดวยการขจัดความชั่วใหหมดไป  
และอาณาจักรนิรันดรของพระเจาจะถูกสถาปนาข้ึน ยิ่งศึกษาพระคัมภีรมาก
เทาไร ก็ยิ่งเขาใจสถานการณในโลกปจจุบันไดดีขึ้น พรอมกับเขาใจวาความ
หวังในโลกนี้ไมมีจริง

 พระคัมภีรชวยใหเราเห็นถึงความไรคาของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ 
เมื่อเทียบกับชีวิตนิรันดรอยางไร

การทูลขอพระเมตตาวันจันทร
 อานดาเนียล 9:3-19 ดาเนียลใชอะไรเปนพื้นฐานในการทูลขอ
พระเมตตา 

 ขอสังเกตพิเศษของคําอธิษฐานนี้คือ ประการแรก ไมมีขอความใดที่
ขอใหพระเจาทรงอธิบายถึงหายนะท่ีเกิดกับชาวยิว เพราะทานทราบดีแลว 
ตามท่ีทานกลาววา “เพราะวาพวกขาพระองคไดกบฏตอพระองค และไมเชื่อ
ฟงพระยาหเวหพระเจาของขาพระองคทั้งหลาย ที่ใหทําตามธรรมบัญญัติของ
พระองค ซึ่งตั้งไวตอหนาขาพระองคทั้งหลาย ผานบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับ
ใชของพระองค” (ดาเนียล 9:9-10) คําตอบของพระเจาจึงตองเปนเรื่อง 2,300 
เวลาเย็นและเวลาเชาในดาเนียล บทท่ี 8 ที่เราละไวในบทท่ีแลววาดาเนียลไม
เขาใจ (ดาเนียล 8:27)
 ประการที่สอง คําอธิษฐานนี้ เปนการทูลขอพระเมตตาเพื่อใหอภัย
บาปแกประชากรของพระองค แมพวกเขาจะไดทําบาปตอพระองค ที่นี่ไดเผย
ใหเหน็อาํนาจของพระกติติคณุ  สาํหรบัคนบาปทีไ่มมสีทิธทิีจ่ะขอพระกรณุาคุณ
จากพระเจา ที่พวกเขาไมคูควร นี่คือตัวอยางสําหรับเราแตละคนตอพระพักตร
ของพระเจา

An Appeal to Grace
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 อานดาเนียล 9:18, 19 อะไรคือเหตุผลที่ดาเนียลอางกับองค
พระผูเปนเจาใหตอบคําอธิษฐานของทาน

 อีกดานหน่ึงของคําอธิษฐานของทานดาเนียลน้ันเปนการถวายเกียรติ
แดพระเจา ไมใชเพื่อความสุขสบายของดาเนียลหรือประชาชนชาวอิสราเอล 
แตเพื่อพระนามของพระองค (ดาเนียล 9:17-19) กลาวไดวา คําอธิษฐานควร
ไดรบัคําตอบเพ่ือพระนามของพระองคจะไดรับเกียรติ  

 อาน 2 พงศกษตัรยิ 19:15-19 คาํอธษิฐานของกษตัริยเฮเซคยีาห
มคีวามคลายคลงึกบัคาํอธษิฐานของดาเนยีลอยางไร  และจากมทัธวิ 5:16 
เราจะถวายเกียรติแดพระเจาไดอยางไร

คุณคาของการทูลขอเพื่อผูอื่นวันอังคาร
 อานดาเนียล 9:5-13 มีความสําคัญอะไรจากขอเท็จจริงที่
ดาเนียลกลาววา “ขาพระองคทั้งหลาย” ไดทําผิด ซึ่งรวมถึงดาเนียล
เองดวยที่ไดทําบาปและนําความหายนะมาสูประเทศของเขา

 คําอธิษฐานของดาเนียลเปนหน่ึงในคําอธิษฐานเพ่ือคนอ่ืนที่อยูใน
พระคัมภีร คําอธิษฐานเชนน้ีเขาถึงพระทัยของพระเจา ชวยใหผานพนการ
พพิากษาและรอดพนจากภยัของศตัร ู เมือ่พระเจาจะทรงทาํลายชนชาตอิสิราเอล 
คาํอธษิฐานของโมเสสชวยใหพระเจาทรงยับยัง้พระหตัถของพระองคไว (อพยพ 
32:7-14; กันดารวิถี 14:10-25) แมแตตอนท่ีเกิดความแหงแลงติดตอกันใน
แผนดิน พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเอลียาห โดยประทานฝนลงมาให
แผนดินชุมชื้น (1 พงศกษัตริย บทที่ 18)
 เม่ือเราอธิษฐานเผื่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง คนอื่น หรือสถาน-
การณอื่น พระเจาจะทรงฟงคําอธิษฐานของเราและเขาชวยเหลือ บางคร้ังอาจ
ตองใชเวลานานกอนที่จะไดรับคําตอบ แตเราสามารถวางใจไดวาพระเจาจะไม
ทรงลืมความตองการของบุตรชายหญิงของพระองค (ยากอบ 5:16)

The Value of Intercession
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งานของพระเมสสิยาหพุธ
 การอธิษฐานเพื่อคนอื่นที่ของดาเนียลมีสาระสําคัญสองประการคือ 
ความบาปของประชาชนและความวางเปลาของเยรูซาเล็ม พระเจาจึงทรงตอบ
คําทูลขอท้ังสองประการ ผานการทํางานของพระเมสสิยาห ประชาชนจะได
รับการไถ และพระวิหารจะไดรับการเจิม อยางไรก็ดีคําตอบทั้งสองนี้อยูใน
ประวัติศาสตรที่ยาวนานกวาชีวิตของดาเนียล โดยงานของพระเมสสิยาหจะ
เปนประโยชนตอมนุษยทั้งมวล

The Work of the Messiah 

 ในกรณีนี้ ดาเนียลแสดงบทบาทเปนผูอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน หรือเปน
คนกลางระหวางพระเจาและประชาชน จากการศึกษาพระคัมภีรของทาน 
ดาเนียลตระหนักวาประชาชนไดทาํบาปดวยการละเมดิพระบญัญตัขิองพระองค 
และปฏิเสธท่ีจะฟงคําเตือนของพระองค เม่ือดาเนียลเห็นอันตรายดานจิต-
วิญญาณของพวกเขา ทานอธิษฐานเพื่อขอการเยียวยาและการอภัย แตผูเผย
พระวจนะก็เปนพวกเดียวกับประชาชน ในบางลักษณะดาเนียลแสดงบทบาท
เหมอืนพระครสิตทีเ่ปนคนกลางระหวางเรากบัพระเจา (ยอหน บทที ่17) อยางไร
ก็ตาม มีความแตกตางอยางชัดเจน เพราะพระคริสต “ปราศจากบาป” (ฮีบรู 
4:15) จึงไมจําเปนตองสารภาพบาปสวนตัว หรือนําเคร่ืองถวายบูชามาไถบาป
ของตน (ฮีบรู 7:26, 27) แตพระคริสตทรงแสดงพระองคในลักษณะพิเศษรวม
กับคนบาปดังที่พระคัมภีรกลาววา “พระเจาทรงทําพระองคผูทรงไมมีบาปให
บาป  เพราะเหน็แกเรา  เพือ่เราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” 
(2 โครินธ 5:21)

 “ถาคุณรวมทกุสิง่ทีด่ ีบรสิทุธ์ิ สงูสง และนารกัในตัวมนุษย เสนอ
ตอทตูสวรรคของพระเจา ใหเปนสวนหนึง่ของความรอดหรอืความดขีอง
มนุษย การนําเสนอนี้จะถูกปฏิเสธเสมือนหนึ่งเปนการทรยศ” เอลเลน-
จี. ไวท, Faith and Works, หนา 24 ขอความน้ีสอนเราวา จําเปนตอง
มีคนกลางระหวางเรากับพระเจาอยางไร
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 อานดาเนียล 9:21-27 อะไรท่ีตองสําเสร็จภายใน 70 สัปดาห 
เพราะเหตุใดจึงมีเพียงพระเยซูเทานั้นที่จะทําใหสิ่งน้ีสําเร็จได  
    
1. “เพือ่ยุตกิารละเมิด” คาํวา “การละเมิด” ในภาษาฮีบรูหมายถึงผูนอยขัดแยง
 กับผูใหญ (ตัวอยาง สุภาษิต 28:24) คําน้ีพระคัมภีรใชอธิบายถึงมนุษย
 กบฏตอพระเจา (เอเสเคียล 2:3) แตผานพระโลหิตของพระเยซู การกบฏ
 ตอพระเจาจะถูกยกเลิก และมนุษยจะไดรับพระคุณที่มาจากคาลวารี
2. “ใหบาปจบสิ้น” คํานี้หมายถึง “ประทับตรา” ในที่นี้หมายถึงบาปจะไดรับ
 การอภัย ตั้งแตมนุษยลมลง เผาพันธุของมนุษยไมสามารถดํารงชีวิตที่สูง
 ขึ้นถึงมาตรฐานของพระเจา แตพระเมสสิยาหจะทรงแกความลมเหลวนี้
3. “ใหลบมลทิน” ตามท่ีอัครทูตเปาโลกลาววา “เพราะวาพระเจาทรงพอ
 พระทัยท่ีจะใหความบริบูรณทั้งหมดดํารงอยูในพระองค และโดยพระองค 
 พระเจาทรงใหทุกสิ่งคืนดีกับพระองคเอง ไมวาสิ่งนั้นจะอยูบนแผนดินโลก 
 หรืออยูบนสวรรคโดยทรงทําใหเกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแหงกางเขน
 ของพระองค” (โคโลสี 1:19, 20) สิ่งนี้ก็มีแตพระเยซูเทานั้นที่ทรงทําใหเปน
 จริงได
4. “เพื่อนําความชอบธรรมช่ัวนิรันดรเขามา” พระเยซูทรงรับความบาปแทน
 เราบนไมกางเขน และทรงประทานพระพรคือ “ความชอบธรรม” ที่จะอยู
 กบัพระเจา โดยความเช่ือเทานั้นที่เราจะไดรับความชอบธรรมน้ีจากพระเจา
5. “เพื่อประทับตราท้ังนิมิตและคําของผูเผยพระวจนะไว” เมื่อพระคริสตทรง
 เสนอพระองคเองเปนเครื่องบูชา คําพยากรณในพระคัมภีรเดิมที่ชี้ถึงการ
 ไถบาปของพระองคไดรับการประทับตราวาสําเร็จแลว
6. “เพื่อเจิมอภิสุทธิสถาน” อภิสุทธิสถานในท่ีนี้ไมใชบุคคลแตเปนสถานท่ี สิ่ง
 นี้กลาวถึงการเจิมพระวิหารบนสวรรค เม่ือพระคริสตเสด็จเขาไปท่ีนั่นใน
 ฐานะมหาปุโรหิตของเรา (ฮีบรู 8:1)
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ปฏิทินคําพยากรณวันพฤหัสบดี
 เม่ือครบ 2,300 เวลาเย็นและเวลาเชา เปนคําพยากรณที่ดาเนียลไม
เขาใจ (ดาเนียล 8:27) สิบปตอมาทูตสวรรคกาเบรียลไดมาอธิบายใหดาเนียล
เขาใจนิมิตน้ี (ดาเนียล 9:23) ขอมูลที่ไดรับภายหลังนี้ไดเพิ่มเติมส่ิงที่หายไป 
และไดชี้ใหเห็นวางานของพระเมสสิยาหจะสําเร็จเมื่อครบ 70 สัปดาห ตาม
หลักการตีความวันแทนป 70 สัปดาหจะเทากับ 490 ป และสิ่งนี้จะเร่ิมตนเมื่อ
มีคําสั่งใหกลับไปสรางกรุงเยรูซาเล็มใหม (ดาเนียล 9:25) คําสั่งเกิดขึ้นสมัย
กษัตริยอารทาเซอรซีส ป ก.ค.ศ. 457 ใหชาวยิวพลัดถ่ินภายใตการนําของ
เอสรากลับไปสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม (เอสรา บทท่ี 7) ตามขอพระคัมภีร
เวลา 70 สัปดาหไดถูก “ตัด” หรือ “แยกออก” สิ่งนี้บงชี้วาเวลา 490 ป ถูก
ตัดออกจากชวงเวลาที่ยาวกวา คือ 2,300 ป ตามนิมิตในดาเนียล บทที่ 8 ตาม
ความจริงนี้ 2,300 ป และ 490 ป จะตองเริ่มเวลาเดียวกันคือป ก.ค.ศ. 457
 คําพยากรณ 70 สัปดาห แบงเปนสามชวงคือ 7 สัปดาห 62 สัปดาห 
และสัปดาหที่ 70
 7 สัปดาห (49 ป) เปนเวลาท่ีกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสรางขึ้นใหม หลัง
จากนั้นจะมีเวลาอีก 62 สัปดาห(434 ป) ที่นําไปถึง “พระเมสสิยาห” (ดาเนียล 
9:25) ดังน้ัน 483 ปหลังจากคําสั่งของของกษัตริยอารทาเซอรซีส จึงตรงกับ
ป ค.ศ. 27 ทีพ่ระเยซูทรงรับบพัตสิมาและไดรบัการเจิมโดยพระวิญญาณบริสทุธิ์
เพื่อทําพันธกิจของพระองค
 เหตุการณสําคัญในสัปดาหที่ 70 คือ (1) “พระเมสสิยาหจะถูกตัดออก”
(ดาเนียล 9:26) นี่คือการสิ้นพระชนมของพระคริสต (2) พระเมสสิยาห “จะ
ทําพันธสัญญาอยางมั่นคงกับคนเปนอันมากอยูหนึ่งสัปดาห” (ดาเนียล 9:27) 
นี่เปนพันธกิจพิเศษของพระเยซูและเหลาอัครทูตที่ทํากับชนชาติยิว เปนเวลา
ครึ่งสัปดาหของสัปดาหสุดทาย จาก ค.ศ. 27 ถึง ค.ศ. 34 และ (3) ตรงกึ่งกลาง
ของสปัดาหพระองคจะทรงทาํใหการถวายบชูาสิน้สุดลง (ดาเนยีล 9:27) สามป
ครึ่งหลังการรับบัพติศมา (เปนชวงกึ่งกลางของสัปดาห) พระเยซูจะทรงนํา
ระบบการฆาสัตวถวายบูชามาถึงจุดจบ ดวยการสละพระชนมชีพของพระองค

The Prophetic Calendar 
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ไถบาปของมวลมนุษย เพราะพระเยซูทรงเปนลูกแกะของพระเจา เปนการ
ถวายบูชาที่สมบูรณแบบและมีผลการไถบาปตลอดไป จึงไมจําเปนที่จะฆา
สัตวถวายบูชาอีก สัปดาหสุดทายของเจ็ดสิบสัปดาหสิ้นสุดป ค.ศ. 34 เมื่อ
สเทเฟนถูกฆาตายและพระกิตติคุณไดรับการเผยแพรไปสูตางชาติ

 อานดาเนียล 9:24-27 แมทามกลางความหวังและพระสัญญา
อันยิ่งใหญเกี่ยวกับพระเมสสิยาห เราก็ยังเห็นความรุนแรง สงคราม  
และความทุกขยาก สิ่งนี้สามารถชวยใหเรามั่นใจวา ทามกลางชีวิตที่มี
แตปญหา ยังมีความหวังอยู อยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 แผนภูมิขางลางอธิบายคําพยากรณ 70 สัปดาหในดาเนียล 9:24-27 
เขากับ 2,300 ปในดาเนียล 8:14 ถานับ 2,300 ปจากป ก.ค.ศ. 457 (เม่ือ
นับจาก ก.ค.ศ. มาเปน ค.ศ. ตองเพิ่ม 1 ปแทนศูนยที่หายไป) จะตรงกับป 
ค.ศ. 1844 หรือถาเอา 2,300 – 490 = 1,810 และถานับจาก ค.ศ. 34 ไปอีก 
1,810 ปก็จะตรงกับ ค.ศ. 1844 เหมือนกัน ดังนั้นการชําระพระวิหารในดาเนียล 
8:14 จึงเกิดขึ้นป ค.ศ. 1844
 ป ค.ศ. 1844 เขากบัดาเนียล บทที ่7 และ 8 อยางลงตัว นัน่แสดงวาการ
พิพากษาในดาเนียล บทที่ 7 และการชําระพระวิหารในดาเนียล บทที่ 8 เปนสิ่ง
เดียวกัน 

คําพยากรณ 2,300 ป

ก.ค.ศ. 457       ค.ศ. 34      ค.ศ. 1844

490 ป 1,810 ป
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. นักวิชาการพระคัมภีรกลาววา 2,300 วัน และ 70 สัปดาห เปน
 คําพยากรณเดียวกัน คุณเห็นดวยหรือไม มีอะไรเปนหลักฐาน

2. การอธิษฐานทูลขอเพื่อคนอื่นของดาเนียล ชวยใหเราอธิษฐาน
 เพื่อคนอ่ืนอยางไร

3. การสิ้นพระชนมของพระคริสตเพื่อไถบาป เปนความหวังเพียง
 หน่ึงเดียวของเรา สิ่งนี้ควรชวยใหเราถอมตัว รัก และใหภัยคน
 อื่นตามที่เขียนไวใน ลูกา 7:40-47 อยางไร

4. ดขูอพระคมัภรีทีเ่ปนศนูยกลางของคําอธิษฐานและความหวังของ
 ดาเนียล หลังจากท่ีประเทศพายแพ คนถูกจับเปนเชลย แผนดิน
 และเมืองหลวงถูกทําลาย แตพวกเขายังมีความหวังที่จะไดกลับ
 บานเกิด พวกเขาไดรับความหวังนี้จากพระสัญญาที่ใดในพระ-
 คัมภีร และส่ิงนี้ชวยใหเรามีความหวังจากพระสัญญาพระวจนะ
 ของพระเจาอยางไร
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“ทานกลาววา ‘โอ ทานผูเปนที่รักยิ่ง อยากลัวเลย 
สวัสดิภาพจงมีแกทาน จงเขมแข็ง เออ จงเขมแข็งเถิด’ 
เม่ือทานพูดกับขาพเจานั้น ขาพเจามีกําลังข้ึน และกลาว
วา ‘ขอเจานายของขาพเจาจงพูดเถิด เพราะทานไดให
กําลังขาพเจาแลว’” (ดาเนียล 10:19)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
เอเฟซัส 6:12; ดาเนียล บทที่ 10; เอสรา 4:1-5; โยชูวา 5:13-15; 
วิวรณ 1:12-18; โคโลสี 2:15; โรม 8:37-39

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ดาเนียล บทที่ 10 เปนบทนําของนิมิตในดาเนียลบทที่ 11 
และ 12 เปนนิมิตเกี่ยวกับ “ความขัดแยงอันยิ่งใหญ” (ดาเนียล

10:1) ดาเนียล บทที่ 11 แจกแจงรายละเอียดของความขัดแยงนี้ ในขณะที่
ดาเนียล บทที่ 10 กลาวถึงขอบเขตและสาเหตุเบื้องหลังของความขัดแยง
ดานจิตวิญญาณ เมื่อเราศึกษาบทนี่ เราจะเห็นวาเมื่อเราอธิษฐาน เราก็เขา
ไปมีสวนในความขัดแยงระดับจักรวาลนี้ แตเราไมไดตอสูตามลําพัง พระเยซู
ทรงเขารวมทําสงครามตอตานซาตานเคียงขางเรา เราจะเรียนรูวาในการ
ตอสูนั้นแทที่จริงแลวเราไมไดตอสูกับมนุษยในโลกนี้ แตตอสูกับอํานาจแหง
ความมืด
 ตามที่อัครทูตเปาโลไดเขียนไวหลายศตวรรษหลังดาเนียลวา “เพราะ
เราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวก

บทที่ 11
จากสงครามสูชัยชนะ

วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2020
From Battle to Victory
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การอดอาหารและอธิษฐานอีกครั้งวันอาทิตย
 อานดาเนียล 10:1-3 เราเห็นดาเนียลกําลังทําอะไรซํ้าอีกครั้งใน
ที่นี้ 

 ดาเนียลไมไดบอกสาเหตุของการไวทุกข แตการอธิษฐานทูลขอเพื่อผู
อื่นอยางรอนรนเชนนั้น นาจะเกิดจากสถานการณบางอยางของชาวยิวที่เดิน
ทางกลับจากบาบิโลนไปที่ปาเลสไตน

 อานเอสรา 4:1-5 ชาวยิวเผชิญอะไรในการเดินทางกลับ

 เราทราบจากเอสรา 4:1-5 ที่บันทึกวาชาวยิวเผชิญกับการตอตาน
อยางรายแรงเม่ือพวกเขาพยายามสรางพระวิหารข้ึนใหม  ชาวสะมาเรียรายงาน
เท็จใหทางเปอรเซีย โดยยุยงใหกษัตริยสั่งหยุดงานกอสราง เม่ือเผชิญกับ
สถานการณเชนนี้ ดาเนียลจึงทูลขอพระเจาเปนเวลาสามสัปดาห ใหทรงดลใจ
กษัตริยไซรัสเพื่ออนุญาตใหชาวยิวดําเนินการกอสรางตอ
 เวลาน้ีดาเนียลนาจะมีอายุเกือบเกาสิบปแลว ทานไมไดหวงใยตัวเอง 
แตสนใจพ่ีนองรวมชาติและปญหาที่พวกเขากําลังเผชิญ ทานอธิษฐานอยาง
รอนรนเปนเวลาสามสัปดาหกอนท่ีจะไดรบัคาํตอบจากพระเจา  ชวงเวลาดังกลาว 
ผูเผยพระวจนะจะรับประทานเพียงเพื่อประทังชีวิต งดเวนการเลือกอาหาร ไม
ใชแมแตน้ํามันทาตัว ทานไมสนตัวเองหรือความสะดวกสบายใดๆ ใจของทาน
เปนหวงสวัสดิภาพของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มที่อยูไกลออกไปหลายพันไมล
 เมื่อดูการอธิษฐานในชีวิตของดาเนียล เราไดเรียนรูบทเรียนสําคัญบาง
ประการคือ ประการแรก เราควรอธิษฐานตอเนื่อง แมจะไมไดรับคําตอบทันที
ก็ตาม ประการที่สอง เราควรอุทิศเวลาในการอธิษฐานเผื่อผูอื่น การอธิษฐาน
เผ่ือผูอื่นมีความสําคัญ อยาลืมวา “พระยาหเวหทรงใหโยบกลับสูสภาพดี เม่ือ

Fasting and Prayer, Once Again

ภูตผีที่มีอํานาจ พวกทูตผี ที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ตอสูกับพวกวิญญาณชั่ว
ในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:12) ความสําเร็จที่แทจริงของเราในการตอสูขึ้น
อยูกับการพึ่งพิงพระเยซูคริสตที่ชนะซาตานบนไมกางเขนแลว
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ทานอธิษฐานเผื่อสหายของทาน” (โยบ 42:10) ประการที่สาม การอธิษฐาน
จะทําใหพระเจาทรงทําบางอยางที่จริงและสัมผัสได ดังนั้นขอใหเราอธิษฐาน
อยูเสมอ ไมวาจะเปนการอธิษฐานแบบใด ในการเผชิญกับปญหาทุกอยางที่
ยากจะทนไดนั้น ขอใหเรามอบภาระที่หนักไวกับพระเจาดวยการอธิษฐาน 
(เอเฟซัส 6:18)

 อานดาเนียล 10:12 สิ่งน้ีสอนใหเรารูวาการอธิษฐานเปนประ-
สบการณที่ทําใหพระเจาทรงทําบางอยางใหเกิดขึ้นจริง ไมใชเพียงแค
ประสบการณที่ทําใหรูสึกดีเกี่ยวกับพระเจาเทานั้น

นิมิตเกี่ยวกับเจาผูครอบครองวันจันทร
 อานดาเนียล 10:4-9 มีอะไรเกิดขึ้นกับดาเนียลตรงน้ี 

 ตามท่ีดาเนียลบรรยายถึงประสบการณของทาน เราไมอาจจินตนาการ
ถึงความงดงามของส่ิงที่ทานเห็น สิ่งน้ี (ดาเนียล 10:5, 6) ทําใหคิดถึง “บุตร
มนุษย” ในนิมิตเกี่ยวกับการพิพากษา (ดาเนียล 7:13) ชุดเสื้อผาปานทําให
ระลึกถึงชุดผาปานบริสุทธ์ิของปุโรหิต (เลวีนิติ 16:4) เหมือนลักษณะของ 
“เจานายแหงบริวาร” ในนิมิตเกี่ยวกับพระวิหารบนสวรรค (ดาเนียล บทที่ 8)
ทองคําเกี่ยวกับชุดของปุโรหิตที่แสดงถึงความจงรักภักดีและความสงางาม 
ประการสุดทาย ลักษณะของฟาแลบ ไฟ ทองสัมฤทธ์ิ และเสียงมวลชน 
บงบอกวาทานเปนบุคคลเหนือธรรมชาติ นี่คือภาพที่สะทอนถึงปุโรหิต กษัตริย 
และกองทัพ มีความคลายกับผูที่ปรากฏตัวตอโยชูวากอนยึดเมืองเยรีโค 
(โยชูวา 5:13, 14) ในนิมิตโยชูวาเห็น “จอมทัพของพระยาหเวห” คําวา 
“จอมทัพ” ในที่นี้ภาษาฮีบรูแปลเหมือนกับคําวา “เจาผูครอง” สิ่งนี้เล็งถึง
มีคาเอลในดาเนียล 10:21 พรอมกันนี้ทั้งดาเนียลและยอหนตางก็ไดรับนิมิตใน
วันสะบาโต

 นิมิตเก่ียวกับพระบุตรของพระเจาที่ดาเนียลไดรับในดาเนียล 
บทที่ 10 มีความคลายคลึงกับ โยชูวา 5:13-15 และวิวรณ 1:12-18 
อยางไร

A Vision of the Prince



102   พระธรรมดาเนียล

 คนท่ีอยูกับดาเนียลตกใจกลัว ดาเนียลก็ออนกําลังและลมลงกับพ้ืน 
การปรากฏตัวของพระเจามีอํานาจเหนือทาน สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาพระเจา
ทรงควบคุมประวัติศาสตร นิมิตนี้เปดเผยใหเห็นเคาโครงของประวัติศาสตร
มนุษยชาติ จากยุคของดาเนียลถึงเวลาที่พระเจาทรงสถาปนาอาณาจักรของ
พระองค (ดาเนียล บทที่ 11 และ 12)

 ตามทีเ่ราเหน็ในดาเนยีลวาพระเจาทรงควบคมุประวตัศิาสตรของ
มนุษยชาติ พระเจาทรงทําอะไรในชีวิตสวนตัวของแตละบุคคลบาง

ไดรับการสัมผัสจากทูตสวรรควันอังคาร
 อานดาเนียล 10:10-19 มีอะไรเกิดขึ้นในแตละคร้ังที่ทูตสวรรค
สัมผัสดาเนียล 

 อํานาจจากรัศมีของพระเจาทําใหดาเนียลลมลง หลังจากน้ันทูตสวรรค
เขามาสัมผัสและปลอบประโลมทาน เม่ือเราอาน เราจะเห็นทูตสวรรคมาสัมผัส
ดาเนียลสามคร้ัง
 ครั้งแรก ทําใหผูเผยพระวจนะลุกยืนมาฟงถอยคําหนุนใจจากสวรรค 
“แลวทานพูดกับขาพเจาวา “ดาเนียลเอย อยากลัวเลย เพราะตั้งแตวันแรกที่
ทานต้ังใจจะเขาใจ และถอมตัวลงเฉพาะพระพักตรพระเจาของทานนั้น พระเจา
ทรงฟงถอยคําของทาน และเราดวยถอยคํานั้น” (ดาเนียล 10:12) คําอธิษฐาน
ของดาเนียลไปถึงสวรรค นี่เปนการตอบคําอธิษฐานของพระเจาเพ่ือหนุนใจเรา
ในยามยากลําบาก
 ครั้งที่สอง ทําใหดาเนียลพูดออกมา ผูเผยพระวจนะทูลตอองคพระ-
ผูเปนเจา แสดงถึงความยําเกรง และออนกําลัง วา “นายเจาขา เพราะนิมิตนั้น
ความเจ็บปวดจึงเกิดกับขาพเจา แลวขาพเจาก็หมดแรง ผูรับใชของเจานาย
ของขาพเจาจะพูดกับเจานายของขาพเจาไดอยางไร เพราะบัดนี้ไมมีกําลัง
เหลืออยูในขาพเจาเลย ลมหายใจพรากไปจากขาพเจาแลว” (ดาเนียล 10:
16, 17) พระเจาไมเพียงตรัสกับเราเทานั้น แตทรงประสงคจะใหเราเปดปาก
ทูลพระองคถึงความรูสึก ความตองการ และความปรารถนาของเราดวย

Touched by an Angel



บทที่ 11   จากสงครามสูชัยชนะ     103

 ครั้งท่ีสาม ทําใหทานมีกําลังขึ้นมา ขณะที่ดาเนียลตระหนักถึงความ
ออนแอของตน ทูตสวรรคสัมผัสและหนุนใจทานดวยสันติสุขของพระเจาวา 
“โอ ทานผูเปนที่รักยิ่ง อยากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแกทาน จงเขมแข็ง เออ 
จงเขมแข็งเถิด” (ดาเนียล 10:19) พระเจาทรงสงทูตสวรรคมาตอบคําอธิษฐาน
ของดาเนียล เพื่อใหทานเขาใจนิมิตในระดับลึก กลาวไดวา นิมิตใน บทท่ี 11 
มีจุดมุงหมายเพื่อหนุนใจดาเนียล เปนการตอบสนองการไวทุกข และการเฝา
เดี่ยวเพ่ือเหตุการณในเยรูซาเล็ม เมื่อพระเจาทรงอยูฝายเรา เราสามารถมี
สันติสุข แมเราจะเผชิญกับความขัดแยง การไดรับการสัมผัสดวยความรักของ
พระเจาทําใหเรามองอนาคตดวยความหวัง

 “ในการดําเนินชีวิตตามปกติของเรา สวรรคอาจอยูใกลมาก” 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 48) มีบอยเพียงใดที่
เราคิดวา สวรรคและโลกอยูใกลกันมาก การเก็บความจริงน้ีไวในใจจะ
ชวยใหเราดําเนินชีวิตแตกตางไปจากเดิมอยางไร

ความขัดแยงอันยิ่งใหญพุธ
 อานดาเนียล 10:20, 21 มีอะไรถูกเปดเผยใหดาเนียลเห็นตรงน้ี 

 ผูสื่อขาวจากสวรรคไดเปดมานใหดาเนียลเห็นสงครามของจักรวาลท่ี
ปรากฏขึ้นหลังฉากของประวัติศาสตรมนุษย ทันทีที่ดาเนียลอธิษฐาน สงคราม
ฝายจิตวิญญาณไดเริ่มตนขึ้นระหวางสวรรคและโลก ทูตสวรรคตอสูกับกษัตริย
ของเปอรเซีย เพื่ออนุญาตใหชาวยิวดําเนินการกอสรางพระวิหารตอไป เรา
ทราบจากตอนตนของดาเนียล บทที่ 10 วากษัตริยของเปอรเซียคือไซรัส 
อยางไรก็ดีกษัตริยที่เปนมนุษยไมสามารถขัดขวางชาวสวรรคได สิ่งนี้ชี้ให
เห็นวาเบื้องหลังกษัตริยที่เปนมนุษย มีตัวแทนฝายวิญญาณรายเปนผูสงเสริม
กษัตริยไซรัสออกคําสั่งใหชาวยิวหยุดการกอสรางพระวิหารขึ้นใหม
 สถานการณคลายกันนี้เกิดขึ้นใน เอเสเคียล บทท่ี 28 เมื่อกษัตริย
เมืองไทระเปนตัวแทนซาตานที่เปนอํานาจของฝายวิญญาณที่อยูเบื้องหลัง
กษัตริยซึ่งเปนมนุษย ดังนั้นจึงไมแปลกในที่กษัตริยหลายองคของเปอรเซีย

A Great Confl ict
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ตอตานจนมีคาเอลตองลงมาสูกับซาตานและบริวาร สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาการ
ตอตานไมใหสรางพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม มีเบื้องหลังที่เปนการตอสูฝาย
วิญญาณดวย

 อานดาเนียล 10:13 การตอสูที่กลาวตรงน้ี เปนการตอสูแบบใด

 “เมื่อซาตานพยายามอยางหนักที่จะมีอิทธิพลเหนืออํานาจสูงสุดใน
อาณาจักรมีเดีย-เปอรเซีย เพื่อไมใหกษัตริยมีความเมตตาตอประชากรของ
พระเจา ทูตสวรรคทําหนาท่ีแทนชาวยิวพลัดถิ่น การตอสูนี้เปนส่ิงท่ีทั้งสวรรค
สนใจ ผูเผยพระวจนะดาเนียล ไดเห็นกาตอสูของอํานาจแหงความดีและความ
ชั่ว เปนเวลาสามสัปดาหที่กาเบรียลสูกับอํานาจแหงความมืดที่มีอิทธิพลเหนือ
จิตใจของไซรัส และกอนท่ีการตอสูจะจบ พระคริสตเสด็จมาชวยกาเบรียล “เจา
ผูครอบครองราชอาณาจักรเปอรเซียไดขัดขวางเราไวถึง 21 วัน แตมีคาเอล 
เจาผูครอบครองชั้นหัวหนาผูหนึ่งมาชวยเรา เพราะเราถูกละไวที่นั่นใหอยูกับ
บรรดากษัตริยเปอรเซีย” (ดาเนียล 10:13) ทั้งสวรรคสามารถทําหนาที่แทน
ประชากรของพระเจาใหสําเร็จได ชัยชนะนี้ไดรับในสมัยของไซรัส และแคม-
ไบซีส บุตรของไซรัสที่ครองราชยตอมาอีกเจ็ดปครึ่ง” (เอลเลน จี.ไวท, ผูเผย-
พระวจนะและกษัตริย, หนา 571, 572)

องคผูมีชัยวันพฤหัสบดี
 สิ่งที่เดนชัดในพระธรรมดาเนียลคือ “บุตรมนุษย” (ดาเนียล 7:13) 
หรอื “เจานายแหงบริวาร” (ดาเนียล 8:11) ในทีส่ดุเราก็รูวาเปนมคีาเอล (ดาเนยีล 
10:12) ซึ่งหมายความถึง “ผูเปนเหมือนพระเจา” (who is like God) พระองค
เสดจ็มาชวยกาเบรยีลในการตอสูกบักษตัริยเปอรเซีย (ดาเนยีล 10:13) ทตูสวรรค
กลาววาทานคือ “มีคาเอลเจาผูครอบครองของทาน” (ดาเนียล 10:21) เปนเจา
นายแหงประชากรของพระเจา มีคาเอลคือผูที่ลุกขึ้นเพ่ือคุมกันคนของพระเจา 
(ดาเนียล 12:1) จากยูดา ขอ 9 เรารูวา มีคาเอลเปนหัวหนาทูตสวรรคที่สูกับ
ซาตานและปลุกโมเสสใหฟนจากความตาย วิวรณ 12:7 มีคาเอลเปนผูนํา
กองทัพแหงสวรรค ที่ไดชัยชนะเหนือซาตานและบริวาร ดังนั้นมีคาเอลจึงเปน

A Victorious Prince



บทที่ 11   จากสงครามสูชัยชนะ     105

ใครไปไมไดนอกจากพระเยซูคริสต ดังที่อาณาจักรเปอรเซียมีผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ในสงครามฝายวิญญาณก็มีผูอยูเบื้องหลังมนุษย ดังนั้นประชากร
ของพระเจาจึงมีมีคาเอลเปนผูบัญชาการสูงสุดที่ตอสูและไดชัยชนะในสงคราม
จักรวาล

 อานโคโลสี 2:15 พระเยซูทรงมีชัยเหนือความขัดแยงในจักรวาล
อยางไร

 เม่ือเราเผชิญกับความช่ัวราย เราสามารถวางใจพระเยซูผูทรงมีชัย
ของเรา พระองคไดชัยชนะเหนือซาตาน ตอนเริ่มพันธกิจของพระองคในโลก 
พระองคทรงมีชัยเหนือซาตานในถิ่นทุรกันดาร พระองคทรงตอสูกับเหลาผีราย
และทรงปลดปลอยคนจากอํานาจแหงความมืด พระเยซูทรงมีชัยเหนือผีรายท่ี
อยูเบื้องหลังอัครทูตเปโตรท่ีพยายามขัดขวางไมใหพระองคสูคาลวารี ขอความ
สุดทายท่ีตรัสกับเหลาสาวกเปนเร่ืองการเผชิญกับความตายเพ่ือชัยชนะสูงสุด
เหนือซาตาน “เดี๋ยวนี้การพิพากษามาถึงโลกนี้แลว เดี๋ยวนี้ผูครองโลกจะถูก
กําจัดออกไป เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผนดินโลกแลว เราจะชักนําทุกคนใหมาหา
เรา” (ยอหน 12:31, 32)
 บางคร้ังเรามองไปรอบตัวก็เห็นแตสิ่งเลวราย มีความรุนแรง การผิด
ศีลธรรม การทุจริต และโรครายตางๆ มากขึ้นทุกที่ ศัตรูของเราไมใชบุคคล
ที่มีเนื้อและเลือด และโจมตีเราอยางโหดรายจากรอบดาน แตไมวาการตอสู
ของเราจะหนักเพียงใด พระเยซูทรงสูแทนเรา ทรงเปนองคเจานายและมหา
ปุโรหิตของเราในพระวิหารบนสวรรค

 อานโรม 8:37-39 เราจะทําใหพระสัญญาของการเปนผูชนะเกิด
ขึ้นจริงในชีวิตของเราไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “เปนเวลาสามสัปดาหที่ทูตสวรรคกาเบรียลปลํ้าสูกับอํานาจแหงความ
มดืท่ีหาทางแผอทิธิพลเขาไปในจิตใจของกษัตริยไซรัส ... ทกุส่ิงทีส่วรรคสามารถ
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ทําเพื่อประชากรของพระเจานั้นสําเร็จแลว ในที่สุดพวกเขาจะชนะ กองกําลัง
ของศัตรูถูกควบคุมตลอดชวงการครองราชยของไซรัสและแคมไบซีส โอรส
ของพระองค” (Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 572.)

 “เปนเกียรติยิ่งใหญที่ดาเนียลไดรับการเปดเผยใหเห็นความสงางาม
ของสวรรค พระองคทรงปลอบประโลมดาเนียลผูรับใชของพระองคที่ตัวสั่นเทา 
และใหความมั่นใจแกทานวา สวรรคไดยินคําอธิษฐานของทานแลว ในการ
ตอบคําอธิษฐานที่ทูลขอดวยใจรอนรน พระเจาทรงสงทูตกาเบรียลลงมา
ทํางานในใจของกษัตริยเปอรเซีย ใหเอนเอียงไปกับการดลใจ ที่ผานมาก
กษัตริยตอตานการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา ตลอดสาม
สัปดาหที่ดาเนียลอดอาหารและอธิษฐาน แตมีคาเอลเจาชายแหงสวรรค
เสด็จมาหันเหดวงใจท่ีดื้อดึงของกษัตริยใหกษัตริยตัดสินพระทัยเพ่ือตอบ
คําอธิษฐานของดาเนียล” (เอลเลน จี. ไวท, Sanctifi ed Life, หนา 51)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. แมเราจะไมใชคนแรกในประวัติศาสตรของคริสเตียนที่ไดเห็น
 ความจริงนี้ แตในฐานะเซเวนธเดยแอดเวนตีส เรายอมรับวา 
 “ความขัดแยงอันยิ่งใหญ” เปนสงครามจักรวาลท่ีเปนการตอสู
 ระหวางพระคริสตกับซาตาน และผูเช่ือในพระคริสตมีสวนใน
 สงครามนี้ คุณเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการตอสูสงครามนี้
 อยางไร และคุณมีขอมูลที่จะแนะนําคนอื่นอยางไร

2. อานเอเฟซัส 6:10-18 สังเกตยุทธภัณฑที่อัครทูตเปาโลใช มีคํา
 แนะนําใดบางที่เราสามารถนําไปใชในสงครามความขัดแยงอัน
 ยิ่งใหญ

3. จากดาเนียล 10:11 (ดู ดาเนียล 9:23) เปนครั้งที่สองท่ีดาเนียล
 ถูกเรียกวา “ผูเปนที่รัก” สิ่งนี้บงบอกถึงความสัมพันธที่ใกลชิด
 ระหวางสวรรคและโลกอยางไร เพื่อพิจารณาดูสภาพความเปน
 จริงท่ีเกิดขึ้นบนโลกในยุคนี้ พระคัมภีรขอน้ีใหความหวังอะไร
 แกเรา
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“คนฉลาดบางคนจะลมลง เพื่อพวกเขาจะถูกถลุง และ
ชําระใหหมดจด จนกวาจะถึงวาระสุดทาย เพราะวาระก็
จะมาตามเวลากําหนด” (ดาเนียล 11:35)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 11; ดาเนียล 8:3-8, 20-22; อิสยาห 46:9, 10; 
ดาเนียล 8:9, 23; มัทธิว 27:33-50

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เมื่อเราเร่ิมตนบทท่ีนาทาทายน้ี ควรทําความกระจางจุดสําคัญ
กอนที่จะศึกษาตอไป จุดแรก ดาเนียล บทที่ 11 ก็กลาวถึงสิ่งเดียว

กันที่กลาวไวในคําพยากรณบทกอนท้ังหมด คือดาเนียล บทที่ 2 , 7, 8 และ 9 
คําพยากรณเหลานี้เริ่มตนในสมัยของดาเนียลไปจนถึงวาระสุดทาย จุดที่สอง 
ผูมีอํานาจฝายโลกท่ีเกิดขึ้น ตางกดข่ีขมเหงประชากรของพระเจา จุดท่ีสาม 
คําพยากรณทั้งหมดจบดวยสุขนาฏกรรม ดาเนียล บทที่ 2 กอนหินกลิ้งมา
กระทบปฏิมากร และปฏิมากรแตกออกเหมือนแกลบถูกลมพาไปจนไรรองรอย 
ในดาเนียล บทที่ 7 บุตรมนุษยรับอาณาจักร ในดาเนียล บทที่ 8 และ 9 
พระวิหารบนสวรรคไดรับการชําระใหสะอาดผานพันธกิจของพระเมสสิยาห
 ดาเนียล บทที่ 11 มีจุดสําคัญสามจุดคือ จุดแรก เริ่มดวยกษัตริยของ
เปอรเซีย และชะตากรรมของกษัตริยแตละองค และจบดวยพระราชาแหงถิ่น
เหนือโจมตีภูเขาบริสุทธ์ิของพระเจา จุดที่สอง เปนสงครามระหวางพระราชา
ถิ่นเหนือและพระราชาถ่ินใต พรอมทั้งกลาววาประชากรของพระเจาจะไดรับ

บทที่ 12
จากเหนือและใตสูแผนดินอันรุงโรจน

วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2020
From North and South to the Beautiful Land
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ผลกระทบจากการสูรบ  และ จดุทีส่าม การสูรบจะจบลงดวยความสขุ  เม่ือพระ-
ราชาถิน่เหนอืสิน้ชวีติระหวางทะเลและ “ภเูขาบริสทุธิร์ุงโรจน” (ดาเนยีล 11:45) 
นี่คือจุดจบของความชั่วราย และการสถาปนาอาณาจักรนิรันดรของพระเจา

คําพยากรณเกี่ยวกับเปอรเซียและกรีกวันอาทิตย
 อานดาเนียล 11:1-4 มีอะไรตรงน้ีที่เตือนสติเราถึงคําพยากรณ
อื่นๆ ในดาเนียลที่เราศึกษามาแลว 

 กาเบรียลบอกดาเนียลวาจะมีกษัตริยของเปอรเซียสามองคขึ้นมา 
หลังจากน้ันกษัตริยองคที่สี่จะร่ํารวยกวากษัตริยองคกอน และจะทาทายราช-
อาณาจักรกรีก หลังจากไซรัสมีกษัตริยสามองคที่ขึ้นสูอํานาจคือ แคมไบซีส 
(Cambyses ก.ค.ศ. 530-522) ฟอลส สเมอรดีส (False Smerdis ก.ค.ศ. 
522) และดาริอัส ที่ 1 (Darius I ก.ค.ศ. 522-486) กษัตริยองคที่สี่ชื่อเซอรซีส 
(Xerxes) ที่เรียกวา อาหสุเอรัก (Ahasuerus) ในเอสเธอร พระองคร่ํารวย
มาก (เอสเธอร 1:1-7) พระองคทรงนํากองทัพใหญบุกประเทศกรีก แตเปนไป
ตามที่พยากรณไวคือ กองทัพใหญตองพายแพตอกองทัพเล็กของกรีก
 เขาใจไดไมยากเลยวา อเล็กซานเดอรมหาราชเปนกษัตริยนักรบที่
ยิ่งใหญ ที่ขึ้นสูอํานาจในดาเนียล 11:3 และไดอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดในโลก
ยุคโบราณ ดวยวัยเพียง 32 ปเทานั้น พระองคสิ้นพระชนมโดยไมมีโอรสสืบ
ราชสมบัติ อาณาจักรอันกวางใหญจึงถูกแบงใหแมทัพสี่คนคือ เซลูคัส (Se-
leucus) ปกครองซีเรียและเมโสโปเตเมีย ปโตเลมี (Ptolemy) ปกครองอียิปต 
ไลซิมาคัส (Lysimachus) ปกครองไทระและเอเชียนอย แคสแซนเดอร 
(Cassander) ปกครองมาซิโดเนียและกรีก

 เปรียบเทียบดาเนียล 11:2-4 กับ ดาเนียล 8:3-8, 20-22 ขอ
พระคัมภีรเหลานี้กลาวถึงอํานาจของอเล็กซานเดอรอยางไร 

 เราไดเรียนรูอะไรจากช่ือ เวลา สถานที่ และเหตุการณในประวัติศาสตร
ที่นี่ ประการแรก เราเรียนรูวาคําพยากรณไดเกิดขึ้นจริงทุกอยาง พระวจนะ

Prophecies About Persia and Greece
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ของพระเจาไมเคยลมเหลว ประการที่สอง พระเจาทรงเปนนายเหนือประวัติ-
ศาสตร เราอาจช่ืนชอบความสําเร็จของนักการเมือง ผูนํา จักรพรรดิ หรือผูนํา
เผด็จการ แตพระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงมีอํานาจสูงสุด พระองคจะทรง
ควบคุมกงลอของประวัติศาสตรใหเปนไปตามพระประสงคของพระองค เพ่ือ
ขจัดความช่ัวรายใหหมดส้ินไป และสถาปนาอาณาจักรนิรันดรของพระองคขึ้น

คําพยากรณเกี่ยวกับซีเรียและอียิปตวันจันทร
 อานดาเนียล 11:5-14 มีอะไรเปดเผยในที่นี้

 จากการสิ้นพระชนมของอเล็กซานเดอรมหาราช อาณาจักรอันกวาง
ใหญของกรีกถูกแบงใหแมทัพสี่คน สองในส่ีนั้นคือ เซลูคัสปกครองซีเรีย (ภาค
เหนือ) และปโตเลมีปกครองอียิปต (ภาคใต) ซึ่งเปนการสถาปนาราชวงศที่
สูรบเพื่อแยงดินแดนกันในเวลาตอมา
 นกัศึกษาพระคมัภรีสวนมากเขาใจวา  สงครามระหวางพระราชาถิน่เหนอื
และพระราชาถ่ินใต ที่พยากรณไวในดาเนียล 11:5-14 เปนสงครามของสอง
ราชวงศนี้ ตามคําพยากรณเขาจะแกปญหาดวยการสมรส แตผลจะไมยั่งยืน 
(ดาเนียล 11:6) ขอมูลทางประวัติศาสตรบอกเราวา แอนทิโอคัส ธีออส ที่ 2 
(Antiochus II Theos ก.ค.ศ. 261-246) ที่เปนหลานชายของเซลูคัส ท่ี 1 
ไดสมรสกับเจาหญิงเบเรนิซ (Berenice) ธิดาของปโตเลมี ฟลาเดลฟส ที่ 2 
(Ptolemy II Philadelphus) ที่เปนกษัตริยของอียิปต แตขอตกลงดังกลาว
ไมยั่งยืน ไมนานก็เกิดความขัดแยงท่ีสงผลโดยตรงตอประชากรของพระเจา 
ดาเนียล บทที่ 11 จึงเปนเหตุการณที่สงผลตอประชากรของพระเจาหลาย
ศตวรรษหลังจากสมัยของดาเนียล
 เพราะเหตุใดองคพระผูเปนเจาจึงทรงเปดเผยใหเห็นลวงหนาถึงราย
ละเอียดเก่ียวกับสงครามของอาณาจักรเหลานี้ เหตุผลคือสงครามเหลานี้สงผล
ตอประชากรของพระเจา ดังนั้นพระองคประสงคจะใหคนของพระองครูถึงสิ่ง
ที่พวกเขาตองเผชิญในภายหนา นอกจากนี้พระเจาทรงเปนนายเหนือประวัติ-
ศาสตร เม่ือเราเปรียบเทียบคําพยากรณกับเหตุการณในประวัติศาสตร เราจะ

Prophecies of Syria and Egypt
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เห็นไดวาคําพยากรณไดเกิดขึ้นจริง พระเจาผูทรงทํานายเก่ียวกับความผัน
แปรของอาณาจักร เปนพระเจาที่ทรงรูอนาคต จึงสมควรที่เราจะวางใจพระองค 
นี่คือพระเจาที่ยิ่งใหญ ไมใชรูปเคารพที่สรางขึ้นมาตามความคิดของมนุษย 
พระเจาไมเพยีงแตจะสามารถนาํเหตกุารณในประวตัศิาสตรเทาน้ัน  แตพระองค
สามารถนําชีวิตของเราดวยถาเรายินยอม

 อานอิสยาห 46:9, 10 มีหลักศาสนศาสตรอะไรบางที่เราไดจาก
พระคัมภีรสองขอนี้ และมีความหวังอะไรที่เราไดจากพระคัมภีรสอง
ขอนี้ จงคิดดูวาจะนากลัวมากเพียงใด ถาพระเจาไมมีความรักความ
เมตตา

โรมและเจาแหงพันธสัญญาวันอังคาร
 อานดาเนียล 11:16-28 แมขอพระคัมภีรนี้จะเขาใจยาก แตคุณ
สามารถเห็นภาพอะไรที่ปรากฏในที่นี้

 การเปลี่ยนผานอํานาจจากกษัตริยของกรีกมาสูอาณาจักรโรมนั้น
เห็นไดจาก ดาเนียล 11:16 ที่กลาววา “แตผูยกมาตอสูกับทาน จะทําตามความ
พอใจของเขาเอง จึงไมมีใครตอสูเขาได และเขาจะย่ังยืนอยูในแผนดินอัน
รุงโรจน และตลอดท้ังแผนดินก็จะตกอยูในอํานาจของเขา” แผนดินอันรุงโรจน
คือกรุงเยรูซาเล็มและที่ตั้งของประเทศอิสราเอลยุคกอน สวนอํานาจใหมที่เขา
มายึดครองพ้ืนที่คืออาณาจักรโรม เหตุการณนี้หมายถึงเขาเล็กที่มุงสูแผนดิน
อนัรุงโรจน (ดาเนียล 8:9) จึงชัดเจนวานี่คืออํานาจของอาณาจักรโรม
 ขอมูลที่ใหความชัดเจนในที่นี่คือ “ผูเก็บสวย” ตองเปนซีซารออกัสตัส 
นี่เปนเวลาที่พระเยซูทรงบังเกิดตอนที่มารียกับโยเซฟเดินทางมาที่เบธเลเฮม
เพ่ือจดทะเบียนสํามะโนครัว (ดาเนียล 11:20) ตามคําพยากรณ ผูปกครองคน
ที่สืบทอดบัลลังกเปนคนนาเกลียดคนหน่ึง (ดาเนียล 11:21) ตามประวตัิศาสตร
ผูสืบบัลลังกตอจากออกัสตัสคือติเบริอุส (Tiberius) ที่เปนบุตรบุญธรรมของ
ออกัสตัส ติเบริอุสเปนผูที่รูกันวาผิดปกติและชั่วราย

Rome and the Prince of the Covenant
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ผูมีอํานาจตอไปพุธ
 อานดาเนียล 11:29-39 ใครขึ้นมามีอํานาจหลังอาณาจักรโรม 

 ดาเนียล 11:29-39 ชี้ถึงระบบอํานาจใหม แมระบบนี้จะไดรับอํานาจ
จากอาณาจักรโรม และมีลักษณะบางอยางคลายกับอํานาจเกา แตก็มีบาง
ลักษณะท่ีแตกตางออกไป พระคัมภีรกลาววา “พอถึงเวลากําหนด เขาจะกลับ
มาที่ถิ่นใต แตครั้งน้ีเหตุการณจะไมเปนไปอยางครั้งกอน” (ดาเนียล 11:29) 
เมื่อดูไกลออกไปจะเห็นใชอํานาจทางศาสนา โจมตีพระเจาและประชากรของ
พระองคโดยตรง ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี
 ประการแรก ทาน “จะเกรี้ยวกราดตอพันธสัญญาบริสุทธิ์” (ดาเนียล 
11:30) นี่คือพันธสัญญาแหงความรอดของพระเจาที่กษัตริยองคนี้ตอตาน
 ประการที่สอง กษัตริยองคนี้จะยกทัพมา “ทําใหสถานนมัสการคือ
ปอมปราการเปนมลทิน และจะใหเลิกเครื่องเผาบูชาเนืองนิตยนั้นเสีย” 
(ดาเนียล 11:31) เราจําไดถึงเขาเล็กในดาเนียล บทที่ 8 ที่เหยียบย่ํา “สถาน
นมัสการ” และ “เคร่ืองเผาบูชาเนืองนิตย” ก็ถูกชิงไป (ดาเนียล 8:11) นี่คือ
สงครามฝายวิญญาณที่ตอตานพันธกิจของพระคริสตในพระวิหารบนสวรรค

The Next Power

 สิ่งที่สําคัญที่สุดตามพระคัมภีรตอนนี้คือ สมัยที่จักรพรรดิติเบริอุส
ปกครอง เปนเวลาท่ี “เจาแหงพันธสัญญา” ถูกทําลาย (ดาเนียล 11:22) นี่คือ
การตรึงพระคริสต ที่เรียกวา “พระเมสสิยาห” (ดาเนียล 9:25 และมัทธิว 
27:33-50) เวลาท่ีพระองคถูกตรึงและสิ้นพระชนมเปนชวงการครองราชยของ
ติเบริอุส เมื่อเร่ืองน้ีบงชี้ถึงพระเยซูผูทรงเปน “เจาแหงพันธสัญญา” จึงเปน
หลักฐานที่มีความนาเชื่อถือในทางประวัติศาสตร ที่แสดงวาพระเจาทรงรูลวง
หนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้พิสูจนความถูกตองของพระเจา เราจึงควรไว
วางใจพระองคเกี่ยวกับอนาคต

 แมแตการเมืองและประวัติศาสตรที่ผานมาก็กลาวถึงพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธ “เจาแหงพันธสัญญา” สิ่งนี้ชวยใหเราเห็นวาพระเยซูทรง
เปนศูนยกลางของพระคัมภีรอยางไร
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 ประการที่สาม จากการทําลายพระวิหารของอํานาจนี้คือ “การละเมิด
ที่ทําใหเกิดการรางเปลา” ในพระวิหารของพระเจา สิ่งนี้ชี้ถึงการยกเลิกและ
การทําลายของเขาเล็ก (ดาเนียล 8:13)
 ประการที่สี่ อํานาจนี้ขมเหงประชากรของพระเจา “คนฉลาดบางคน
จะลมลง เพื่อพวกเขาจะถูกถลุง และชําระใหหมดจด จนกวาจะถึงวาระสุดทาย 
เพราะวาระก็จะมาตามเวลากําหนด” (ดาเนียล 11:35) สิ่งนี้ชี้ใหเห็นเขาเล็กที่ 
“เหวี่ยงบริวารคือดาวบางดวงลงมายังพื้นดิน แลวเหยียบย่ําเสีย” (ดาเนียล 
8:10 เทียบกับ ดาเนียล 7:25)
 ประการที่หา กษัตริยองคนี้ “จะยกตนข้ึน และพองตัวขึ้นเหนือพระ
ทุกองค และจะพูดสิ่งที่นาเกลียดตอสูกับพระเจาแหงพระทั้งหลาย” (ดาเนียล 
11:36) เหมือนกับเขาเล็กที่ “พูดคุยโว” (ดาเนียล 7:8) และ “กลาวรายองคผู
สูงสุด” (ดาเนียล 7:25)

 ตามที่อานในดาเนียล บทที่ 7 และ 8 อํานาจน้ีคือใคร และเพราะ
เหตุใดสิ่งนี้จึงสําคัญสําหรับเราที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกตองของเรา

เหตุการณสุดทายวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 11:40-45 อะไรกําลังเกิดขึ้นที่นี่

 วลีตอไปน้ีชวยใหเราเขาใจพระคัมภีรตอนนี้ คําวา “วาระสุดทาย” เห็น
ในดาเนียลเทาน้ัน (ดาเนียล 8:17; ดาเนียล 11:35, 40 ดาเนียล 12:4, 9) เวลา
ของคําพยากรณในดาเนียลกลาวถึงวาระสุดทายซึ่งเริ่มหลังการหมดอํานาจ
ของสันตะปาปา ป ค.ศ. 1798 จนถึงเวลาที่คนตายฟนคืนชีพ (ดาเนียล 12:2)
 คําวา พระราชาถิ่นเหนือ ตามภูมิศาสตรหมายถึงราชวงศเซลูซิด 
(Seleucid dynasty) แตตอมาก็หมายถึงอาณาจักรโรม (pagan Rome) และ
สุดทายหมายถึงศาสนจักรโรม (papal Rome) ในกรณีนี้จึงไมไดหมายถึงเรื่อง
ตามภูมิศาสตรเทานั้น แตเปนเรื่องจิตวิญญาณดวย นอกจากนี้เราตองรูวา
พระราชาถิ่นเหนือเปนตัวแทนของพระเทียมเท็จที่ยึดอํานาจของพระเจาเที่ยง
แทที่มีสัญลักษณเช่ือมกับทิศเหนือ (อิสยาห 14:13)

Final Events
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 คาํวา พระราชาถิน่ใต ตอนแรกหมายถงึราชวงศปโตเลม ี(Ptolemaic 
dynasty) ในอียิปต ที่อยูทางใตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แตเมื่อคําพยากรณเปด
เผยมากขึ้น ทําใหเห็นมิติดานศาสนศาสตร ที่เชื่อมโยงกับอเทวนิยมหรือผูที่
ไมเชื่อวามีพระเจา ดังที่ เอลเลน จี. ไวท เขียนอธิบายวิวรณ 11:8 วา อียิปต
หมายถึงผูที่ไมเชื่อวามีพระเจา (สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 269)
 คําวา ภูเขาบริสุทธ์ิรุงโรจน สมัยพระคัมภีรเดิมหมายถึงภูเขาศิโยน 
ที่เปนเมืองหลวงและใจกลางของประเทศอิสราเอล ตามภูมิศาสตรของแผนดิน
แหงคําสัญญา แตภายหลังไมกางเขน ประชากรของพระเจาไมไดมีเปนเผา
พันธุตามภูมิศาสตร ดังนั้นภูเขาบริสุทธิ์รุงโรจนจึงเปนสัญลักษณของประชากร
ของพระเจาที่กระจายอยูทั่วโลก
 เราสามารถตีความวา (1) พระราชาถิ่นใตเขาโจมตีพระราชาถิ่นเหนือ 
หมายถึง การปฏิวัติฝรั่งเศสที่พยายามถอนรากความเช่ือทางศาสนาและ
อํานาจของสันตะปาปา แตลมเหลว (2) พระราชาถิ่นเหนือรบชนะพระราชา
ถิ่นใต หมายถึง กองทัพศาสนาของสันตะปาปาและพันธมิตรจะไดชัยชนะ
เหนือผูที่ไมเชื่อวามีพระเจา และจะเปนพันธมิตรรวมกับศัตรูที่พายแพ (3) 
เอโดม โมอับ และสวนใหญของคนอัมโมนจะพนมือของพวกเขา หมายถึง 
คนท่ีไมถูกนับเปนประชากรของพระเจา ถูกรวมเขาเปนกลุมเดียวกันในตอน
สุดทาย (4) พระราชาถ่ินเหนือเตรียมตัวโจมตีภูเขาบริสุทธ์ิรุงโรจน แตจะถึง
วาระสุดทาย หมายถึง กองกําลังที่ชั่วรายจะถูกทําลาย และอาณาจักรของ
พระเจาจะไดรับการสถาปนาขึ้น

 เราไดรบัการหนนุใจอยางไร  เมือ่รูวาในทีส่ดุพระเจาและประชากร
ของพระองคจะเปนผูชนะ
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 สิ่งที่นาสนใจคือ อยางนอยมารติน ลูเธอรก็ไดกลาวถึง ดาเนียล 
11:29-39 วาตามดาเนียล 11:31 สิ่งนาสะอิดสะเอียนซ่ึงทําใหเกิดการรางเปลา 
หมายถึงสันตะปาปา รวมถึงหลักคําสอนและธรรมเนียมปฏิบัติของเขา ดังนั้น
ดาเนียล บทท่ี 11 กับ บทท่ี 7 และ 8 จึงเสริมมุมมองของลูเธอรและโปร-
เตสแตนทกลุมอื่นๆ ที่เห็นวาระบบของสันตะปาปาและคําสอนของเขาทําให
คําพยากรณเหลานี้สําเร็จจริงในประวัติศาสตร เรื่องนี้ เอลเลน จี. ไวท กลาว
วา “ไมมีคริสตจักรใดภายใตการปกครองของโรมจะไดรับเสรีภาพทางความ
คิดโดยไมถูกรบกวน หลังจากที่ระบบสันตะปาปาเรืองอํานาจ เธอก็ยื่นมือออก
ไปบดขย้ีคริสตจักรท้ังหมดท่ีไมยอมรับเธอใหแตกสลายไป คริสตจักรแลว 
คริสตจักรเลาไดยอมสยบเขามาอยูภายใตอํานาจของเธอ” (เอลเลน จี. ไวท, 
สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 62)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เราจะเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน โดยไมประนีประนอมคําสอนใน
 พระคัมภีรกับบทบาทของโรมในวาระสุดทายไดอยางไร

2. ดาเนียล 11:33 กลาววา “และคนเหลานั้นที่ฉลาด จะทําใหคน
 เปนอันมากเขาใจ แมวาเขาจะลมลงดวยดาบ หรือดวยเปลวไฟ 
 ดวยการเปนเชลย หรือดวยถูกปลนสักระยะเวลาหน่ึงก็ตาม” 
 พระคัมภีรขอนี้พูดถึงชะตาของประชากรท่ีสัตยซื่อตอพระเจา
 อยางไร พวกเขาทําอะไรกอนที่จะถูกทําราย และสิ่งน้ีใหบทเรียน
 อะไรแกเราในปจจุบันนี้

3. ดาเนียล 11:36 “และพระราชาจะทําตามความพอใจของเขา เขา
 จะยกตนข้ึน และพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค และจะพูดสิ่งที่
 นาเกลียดตอสูพระเจาแหงพระท้ังหลาย เขาจะเจริญขึ้นจนกวา
 พระพิโรธจะครบถวน เพราะสิ่งใดที่ทรงกําหนดไวจะตองสําเร็จ” 
 ขอพระคัมภีรนี้หมายถึงใคร และเตือนอะไรเรา (ดู อิสยาห 14:
 12-17; ดู 2 เธสะโลนิกา 2:1-4)

4. ดาเนียล 11:27, 29 และ 35 คําวา “เวลากําหนด” บอกเราวา
 พระเจาทรงควบคุมประวัติศาสตรอยางไร
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“และบรรดาคนฉลาด จะสองแสงเหมอืนแสงทองฟา และ
บรรดาผูที่ไดนําคนเปนอันมากมาสูความชอบธรรม จะ
สองแสงเหมือนอยางดาวเปนนิตยนิรันดร” (ดาเนียล 
12:3)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ดาเนียล บทท่ี 12;โรม 8:34; ลูกา 10:20; โรม 8:18; 
ฮีบรู 2:14, 15; ยอหน 14:29; วิวรณ 11:3

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 พระธรรมดาเนียลเร่ิมจากกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ยกทัพมา
ตียูดาหชนะ และนําชาวยิวจํานวนมากไปเปนเชลยที่บาบิโลน 

และจบลงดวยมีคาเอลลุกขึ้นมาปลดปลอยประชากรของพระเจาจากบาบิโลน
ในวาระสุดทาย นี่คือเวลาสุดทายจริงๆ ที่เห็นพระกรุณาคุณของพระเจาตอ
ประชากรของพระองค
 ตามทีเ่ราเหน็ดาเนยีลและเพือ่นของทานสตัยซือ่ตอพระเจา และสาํแดง
สติปญญาที่ไมมีผูใดเทียบได เมื่อมีการทดลองขณะที่เปนเชลย เชนเดียวกัน
เมื่อเผชิญกับความยากลําบาก ประชากรของพระเจาในยุคสุดทายจะยังสัตย
ซื่อตอพระเจา โดยเฉพาะชวง “เวลายากลําบากอยางไมเคยมีมาตั้งแตครั้งมี
ประชาชาติ” (ดาเนียล 12:1) เหมือนดาเนียลและเพ่ือนในบาบิโลน คนในวาระ
สุดทายจะแสดงใหเห็นสติปญญาและความเขาใจ พวกเขาจะไมเพียงแตเผยถึง

บทที่ 13
จากผงคลีสูดวงดาว

วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2020
From the Dust to the Stars
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มีคาเอล เจาผูครอบครองของเราวันอาทิตย
 อานดาเนยีล 12:1 ใครเปนผูเปลีย่นประวตัศิาสตรในวาระสดุทาย 
โรม 8:34 และ ฮีบรู 7:25 ชวยเราใหเขาใจดีขึ้นไดอยางไร

 ทุกบทในดาเนียลจะเริ่มดวยผูครอบครองอาณาจักรที่ไมเชื่อพระเจา 
แตดาเนียล บทท่ี 12 เร่ิมดวยผูครอบครองท่ีตางจากบทอ่ืน คือเปนผูครอบ
ครองท่ีมีความเปนพระเจาที่ลุกขึ้นมาปลดปลอยประชากรของพระเจาจากศัตรู
ของพวกเขา
 ในดาเนียล บทที่ 10 มีคาเอล เปนผูทรงอํานาจจากสวรรคที่มาปรากฏ
ตัวแกดาเนียลที่แมน้ําไทกริส ที่นั่นทานเปนตัวแทนประชากรของพระเจา ทาน
ปรากฏตัวเปนบุตรมนุษย (ดาเนียล บทที่ 7) เจานายแหงบริวาร (ดาเนียล 
บทที่ 8) และพระเมสสิยาหผูถูกเจิม (ดาเนียล บทที่ 9) ดังนั้นมีคาเอลที่แปล
วา “ผูเปนเหมือนพระเจา” จึงไมใชใคร นอกจากพระเยซูเทานั้น
 สิ่งสําคัญที่ตองสังเกตคือ เวลาที่มีคาเอลเขามาแทรกแซง ตามดาเนียล
12:1 คําวา “ในครั้งนั้น” แสดงถึงเวลาตามที่กลาวไวใน ดาเนียล 11:40-45 
นีเ่ปนชวงเวลาหลงัจากการหมดอาํนาจของระบบสนัตะปาปา ตัง้แตป ค.ศ. 1798 
ไปจนถึงเวลาท่ีมีการฟนคืนชีพตอนสุดทายที่เปนกาลอวสาน (ดาเนียล 12:2)
 ลักษณะพิเศษสองประการของพันธกิจท่ีมีคาเอลทํานั้นมาจากคํากริยา
วา “ลุกขึ้น” ในดาเนียล 12:1 ประการแรก คําวา “ลุกขึ้น” แสดงถึงการลุกขึ้น
มาเพื่อชัยชนะและการปกครองของกษัตริย คํานี้ยังบงบอกถึงการทหารดวย 
หมายความวามีคาเอลเปนผูนําทัพท่ีลุกขึ้นมาปกปองประชากรของพระองค 
และนําพวกเขาในสงครามความขัดแยงอันยิ่งใหญตอนสุดทาย
 ประการที่สอง คําวา “ลุกข้ึน” ชี้ถึงการพิพากษาที่เกิดขึ้น มีคาเอล 

Michael, Our Prince

ถึงสติปญญาสวนตัวเทานั้น แตจะนําคนเปนอันมากมาสูความชอบธรรม บาง
คนอาจถูกทํารายใหตาย แตพวกเขาจะฟนขึ้นมาสูชีวิตนิรันดร ตามท่ีพระ-
คัมภีรกลาววา “และคนเปนอันมากในพวกท่ีหลับในผงคลีแหงแผนดินโลกจะ
ตื่นข้ึน บางก็จะเขาสูชีวิตนิรันดร” (ดาเนียล 12:2)
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“ลกุขึน้” เพือ่ทําหนาทีเ่ปนทนายแกตางในบัลลังกพพิากษาบนสวรรค พระองค
มาหาผูเจริญดวยวัยวุฒิในฐานะบุตรมนุษยเพื่อเปนตัวแทนประชากรของ
พระองคในการพิพากสืบสวนสอบสวน (ดาเนียล 7:9-14) ดังนั้นมีคาเอลจึงลุก
ขึ้นในภาพเกี่ยวกับกองทัพและการพิพากษา กลาวคือพระองคไดรับมอบ
อาํนาจเพ่ือทําลายศัตรูของพระเจาและมีสทิธิอาํนาจในการเปนตวัแทนประชากร
ของพระเจาในบัลลังกพิพากษาบนสวรรค

 มีคาเอลยืนขึ้นเปนตัวแทนของเรา มีความหมายอยางไร และสิ่ง
นี้ใหความหวังอะไรแกเราท่ีเปนคนบาป

บันทึกไวในหนังสือวันจันทร
 อานดาเนียล 12:1 “ทุกคนที่มีชื่อบันทึกไวในหนังสือ” ขอความ
นี้มีความหมายอยางไร

 เวลาท่ีมคีาเอลเขาแทรกแซง ไดรบัการอธิบายวาเปนเวลาแหงความยาก
ลําบากอยางไมเคยมีมาตั้งแตครั้งมีประชาชาติ นี่คือเวลาที่พระวิญญาณของ
พระเจาจะออกจากมนุษยผูคิดกบฏ หลังจากนั้นภัยพิบัติเจ็ดประการสุดทายจะ
ถูกเทลงมา เปนการสําแดงพระพิโรธของพระเจาที่มีตอบาบิโลนในยุคสุดทาย 
(วิวรณ บทท่ี 16; วิวรณ 18:20-24) และอํานาจแหงความมืดจะถูกปลอยให
ออกมาสูแผนดินโลก เอลเลน จี. ไวท เขียนวา “ซาตานจะกวาดลางผูที่อาศัย
อยูในโลกลงไปสูความยากลําบากแสนสาหัดครั้งสุดทาย ในขณะนั้นทูตสวรรค
ของพระเจาจะหยุดหามพายุรายท่ีเกิดจากตัณหาของมนุษย ทุกอยางจะไดรับ
การปลอยใหเปนอสิระ โลกท้ังใบจะเขาสูหายนะท่ีนาสะพรึงกลัวย่ิงกวาทีไ่ดเกดิ
กับเยรูซาเล็มในอดีต” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 614)
 แตประชากรของพระเจาจะไดรบัการชวยกูในเวลายากลาํบากนี ้เพราะ
ในการพพิากษาสบืสวนสอบสวนทีบ่ลัลงักพพิากษาบนสวรรคนัน้พวกเขาไดรบั
การแกตางโดยพระเยซผููทรงเปนมหาปโุรหติและชือ่ของพวกเขาไดรบัการบนัทึก
ไวในหนังสือแลว

Written in the Book
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การฟนคืนชีพวันอังคาร
 อานดาเนียล 12:2, 3 มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ สิ่งน้ีใหความเขาใจเก่ียว
กับความตายและมีความสําคัญตอเราอยางไร 

 ดาเนียลใหหลักฐานชัดเจนท่ีสุดในพระคัมภีรเดิมเก่ียวกับการฟนคืน
ชีพที่จะเกิดขึ้น เราจะเรียนรูบทเรียนท่ีสําคัญดังนี้ ประการแรก ความตายที่
อุปมาเหมือน “การนอนหลับ” บงบอกวามนุษยไมมีวญิญาณเปนอมตะ มนุษย
มีกาย จิตและวิญญาณเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกจากกันไมได เมื่อตายชีวิต
จะส้ินลงและอยูในสภาพไรความรูสึกจนกวาจะมีการฟนคืนชีพ ประการที่สอง 
ขอพระคัมภีรชี้ไปถึงการฟนคืนชีพที่เปนการกลับคืนมาจากผลของบาป คําวา 
“ผงคลีแหงแผนดินโลก” ชี้ถึงเหตุการณในปฐมกาล 3:19 หมายความวาความ

The Resurrection 

 เพื่อใหเขาใจความหมายของหนังสือในท่ีนี้ ใหจําไววาพระคัมภีรกลาว
ถึงหนังสือบนสวรรคสองประเภทคือ หนึ่ง หนังสือบันทึกช่ือของผูที่เปนคนของ
พระเจาที่เรียกวาหนังสือแหงชีวิต (อพยพ 32:32; ลูกา 10:20; สดุดี 69:28; 
ฟลิปป 4:3; วิวรณ 17:8)
 นอกจากหนังสือแหงชีวิตแลว พระคมัภีรยังกลาวถึงหนังสือบันทึกการ
กระทําของมนุษย (สดุดี 56:8; มาลาคี 3:16; อิสยาห 65:6) หนังสือเหลานี้ใช
ในบัลลังกพิพากษาบนสวรรค เพื่อตัดสินการอุทิศตัวตอพระเจาของแตละคน 
นี่คือฐานขอมูลของสวรรค ที่มีชื่อและการกระทําของมนุษยทุกคน บางคน
กังวลใจเก่ียวกับชื่อของเขา โดยเฉพาะการกระทําที่ถูกบันทึกไวในสวรรค แต
เมื่อไรท่ีเราไดมอบถวายชีวิตใหพระคริสต ชื่อของเราจะถูกบันทึกไวในหนังสือ
แหงชีวิต และการกระทําที่ไมดีของเราจะถูกลบออกไปในการพิพากษา นี่เปน
การบันทึกของสวรรคเพื่อเปนหลักฐานใหจักรวาลเห็นวา เราเปนของพระเยซู 
ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์ที่จะไดรับการปกปองในเวลาแหงความยากลําบาก

 เพราะเหตุใดจึงมีแตความชอบธรรมของพระคริสตเทานั้นที่
จะทําใหชื่อของเราไดรับการ “บันทึกไวในหนังสือ” จงนําคําตอบนี้ไป
อภิปรายในชั้นเรียนสะบาโต
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ตายจากการไมเชื่อฟงของอาดัมนั้นในที่สุดจะไดรับการสลับใหฟนกลับมา 
ความตายจะไมมีอีกตอไป ตามท่ีเปากลาววา “ความตายก็ถูกกลืนเขาใน
ชัยชนะแลว” (1 โครินธ 15:54)

 อานโรม 8:18 และ ฮีบรู 2:14, 15 เพราะเหตุใดเราจึงไมควรกลัว
ความตาย

 ความตายเปนตัวทําลายและนําทุกอยางมาถึงจุดจบในที่นี้ แตเราได
รับพระสัญญาวาความตายจะไมมีอํานาจเหนือผูที่สัตยซื่อ แมความตายจะเปน
ศัตรูที่มีชัยตลอดมา แตพระคริสตทรงหักโซตรวนของความตาย โดยฟนขึ้น
จากหลุมฝงศพ พระองคทรงกําจัดตนตอของความตายใหหมดไป เวลาน้ีเรา
จึงสามารถมองขามความตายไปสูความจริงที่ยิ่งใหญคือชีวิตที่จะไดรับจาก
พระคริสต เพราะมีคาเอล “ลุกขึ้น” (ดาเนียล 12:1) ดังนั้นทุกคนท่ีเปนของ
พระองคก็จะฟนขึ้นจาก “ผลคลีแหงแผนดิน” และสองแสงเหมือนอยางดาว
เปนนิตยนิรันดร

 ทามกลางปญหาและความเจ็บปวดในชีวิต เราจะต้ังความหวัง
จากพระสัญญาของพระเจาเก่ียวกับการฟนคืนชีพในวาระสุดทายได
อยางไร เพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงมีคุณคาเหนือส่ิงอื่น

หนังสือที่ถูกประทับตราไวพุธ
 อานดาเนียล 12:4 และยอหน 14:29 เหตุใดพระธรรมดาเนียล
จึงถูกประทับตราไวจนถึงวาระสุดทาย

 ตอนทายของพระธรรมดาเนียล (ดาเนียล 10:1-12:4) ผูเผยพระวจนะ
ไดรับพระบัญชาใหประทับตรามวนหนังสือไวจนถึงวาระสุดทาย ในขอความ
เดียวกันนั้น ทูตสวรรคทํานายวา “คนเปนอันมากจะว่ิงไปมา และความรูจะ
ทวีขึ้น” (ดาเนียล 12:4) แมนักศึกษาพระธรรมดาเนียลบางคนจะตีความวา 
นี่หมายถึงความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ซึ่งความหมายนี้สามารถรวมเขา
ไปได แตคําวา “วิ่งไปว่ิงมา” บงบอกถึงการคนหาความกระจางในพระธรรม

The Sealed Book
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ดาเนียลเอง ที่จริงแลวเมื่อมองยอนไปในประวัติศาสตร เราจะเห็นพระธรรมดา
เนียลเปนวรรณกรรมท่ีคนไมเขาใจเปนเวลาหลายศตวรรษ แมจะมีการนําบาง
ตอนมาสอน แตตอนที่เปนกุญแจสําคัญของคําพยากรณยังเปนเรื่องลึกลับ 
โดยเฉพาะคําพยากรณเกีย่วกับการชําระสถานนมัสการ การพิพากษา  ลกัษณะ
และงานของเขาเล็ก สิ่งเหลานี้ยากเกินกวาที่จะตีความได
 แตหลังการปฏิรูปของโปรเตสแตนต มีคนศึกษาพระธรรมดาเนียลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม มีแตวาระสุดทายเทานั้นที่พระธรรมเลมนี้จะไดรับ
การเปดเผยใหกระจาง ดังที่ เอลเลน จี. ไวท เขียนวา “นับตั้งแตป ค.ศ. 1798 
พระธรรมดาเนียลไดรับการแกะตราประทับออก ความเขาใจคําพยากรณได
เพิ่มทวีขึ้น และคนมากมายประกาศขาวเร่ืองการพิพากษาท่ีใกลเขามา” 
(สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 356) “ตอนปลายศตวรรษท่ี 18 และตน
ศตวรรษท่ี 19 มีคนมากมายสนใจคําพยากรณในดาเนียลและวิวรณ ความ
ตืน่ตวันีข้ยายไปทัว่โลก  การศกึษาคาํพยากรณเหลานีน้าํไปสูการเผยแพรความ
เชื่อวา การเสด็จหลับมาครั้งที่สองของพระคริสตใกลเขามาแลว มีนักเทศน
ฟนฟูหลายคนในประเทศอังกฤษ โยเซฟ วูลฟฟ เทศนาในตะวันออกกลาง 
มานูเอล ลาคูนซา เทศนาในอเมริกาใต และวิลเลี่ยม มิลเลอร เทศนาใน
สหรัฐอเมริกา พรอมกันนี้มีผูติดตามหลายคนที่ศึกษาคําพยากรณในพระ-
ธรรมดาเนียล ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของ
พระคริสตใกลเขามาแลว นี่คือความเชื่อท่ีเปนแรงขับระดับโลกในเวลานี้” (The 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, เลม 4, หนา 879)

 จงคิดถงึขอไดเปรียบของเราในปจจบุนันีท้ีส่ามารถมองยอนไปใน
ประวัติศาสตรและเห็นคําพยากรณสําเร็จสมจริง สิ่งนี้ชวยใหเราวางใจ
พระสัญญาของพระเจาทั้งหมดไดอยางไร

เวลาที่รอคอยวันพฤหัสบดี
 อานดาเนียล 12:5-13 พระธรรมบทนี้จบอยางไร

 นาสนใจที่ฉากสุดทายในนิมิตนี้เกิดขึ้นที่ “แมน้ํา” คือแมน้ําไทกริส 

The Waiting Time
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(ดาเนียล 10:4) แตนี่ไมใชคําสามัญท่ัวไปในภาษาฮีบรูที่ใชเรียก “แมน้ํา” 
คําวา “เย-ออร” (ye’or) โดยท่ัวไปใชเรียก “แมน้ําไนล” สิ่งนี้ทําใหนึกถึง
เหตุการณในพระธรรมอพยพวา พระเจาจะทรงไถประชากรของพระองคใน
วาระสุดทาย เหมือนที่ไดทรงไถชาวอิสราเอลจากการเปนทาสในอียิปต
 มีตารางคําพยากรณสามเร่ืองในที่นี้ เร่ืองแรกคือ “หนึ่งวาระ สองวาระ 
และคร่ึงวาระ” เปนการตอบคําถามวา “ยังอีกนานเทาไรจึงจะถึงที่สุดปลาย
ของส่ิงนาอัศจรรยเหลานี้” (ดาเนียล 12:6) คําวา “สิ่งนาอัศจรรย” ชี้ถึงส่ิงท่ี
กลาวไวในนิมิตของดาเนียล บทที่ 11 ที่มีความซับซอนในดาเนียล บทที่ 7 
และ 8 โดยเฉพาะเวลาที่กลาวไวในดาเนียล 7:25 ตามดวยวิวรณ 11:3; 12:6, 
14 และ 13:5 ซึ่งสอดคลองกับ 1,260 ปที่สันตะปาปามีอํานาจสูงสุด จากป 
ค.ศ. 538-1798 และดาเนียล 11:32-35 ยังเปนเวลาที่มีการกดขี่ขมเหงดวย
 เวลาของคําพยากรณอีกสองเรื่องคือ 1,290 วัน และ 1,335 วัน เปน
การตอบคําถามวา “สิ่งเหลานี้จะลงเอยอยางไร” ที่ดาเนียลถามชายที่สวม
เสื้อผาปาน ทั้งสองเรื่องนี้เริ่มตนที่การยกเลิกเครื่องเผาบูชา “เนืองนิตย” และ
ตั้ง “สิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียน ซึ่งทําใหเกิดการรางเปลา” จากดาเนียล บทที่ 8 
เราไดเรียนรูวา “เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย” เปนการอธิษฐานทูลขอประจําวัน
ของพระคริสต ซึ่งถูกแทนที่ดวยระบบการนมัสการเทียมเท็จ ดังนั้นเวลาของ
คําพยากรณนี้จึงเร่ิมตนป ค.ศ. 508 เมื่อกษัตริยโคลวิส (king Clovis) ของ
ประเทศฝร่ังเศสกลับใจเช่ือในคาทอลิก เหตุการณนี้ปูทางใหศาสนาและรัฐรวม
กันตลอดระยะเวลาในยุคกลาง 1,290 วันสิ้นสุดลงป ค.ศ. 1798 เมื่อสันตะปาปา
ถูกนโปเลียน จักรพรรดิของฝรั่งเศสจับ สวน 1,335 วันส้ินสุดลงป ค.ศ. 1843 
เปนเวลาท่ีมีการเคลื่อนไหวของกลุมวิลเลี่ยม มิลเลอรและมีการศึกษาคํา
พยากรณในพระคัมภีร ซึ่งเปนเวลาของการรอคอยความหวังเกี่ยวกับการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูที่จวนจะถึงแลว 

 ในพระธรรมดาเนียล เราเห็นประชากรของพระเจาถูกขมเหง 
แลวไดรับการแกตางและไดรับความรอด สิ่งนี้ควรชวยใหเราสัตยซื่อตอ
พระเจาโดยไมคํานึงถึงความทุกขยาก อยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “คําพยากรณในพระธรรมดาเนียล กลาวถึงเหตุการณตางๆ ที่นําไปสู
การพิพากษา นี่คือความจริงพิเศษของพระธรรมดาเนียล แตคําพยากรณเหลา
นี้เชื่อมโยงถึงวาระสุดทาย ดาเนียลจึงไดรับพระบัญชาใหประทับตรามวน
หนังสือไว ‘จนถึงวาระสุดทาย’ ซึ่งจะยังไมมาถึงจนกวาจะมีประกาศเรื่องการ
พิพากษาตามคําพยากรณนี้ แตผูเผยพระวจนะกลาววา ในวาระสุดทายน้ัน 
“คนเปนอันมากจะว่ิงไป วิ่งมาและความรูจะทวีขึ้น” (ดาเนียล 12:4)
 อคัรทตูเปาโลเตอืนครสิตจกัรไมใหคอยการเสดจ็กลบัมาของพระครสิต
ในเวลาของทานวา ‘วันน้ันจะไมมาถึงจนกวาจะมีการกบฏเสียกอน และคน
นอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัว’ (2 เธละโลนิกา 2:3) จนกระทั่งมีการละทิ้ง
ความเช่ือคร้ังใหญ และเวลาภายใตการปกครองอันยาวนานของ ‘คนนอก
กฎหมาย’ หลงัจากนัน้จงึจะรอการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องขององคพระผูเปนเจา
ได ‘คนนอกกฎหมาย’ มีชื่ออ่ืนวา ‘อํานาจลึกลับนอกกฎหมาย’ ‘ลูกแหงความ
พินาศ’ ‘ชั่วชา’ ซึ่งเปนชื่อที่เปนตัวแทนของระบบสันตะปาปา ตามคําพยากรณ
วามีอํานาจเปนเวลา 1,260 ป เวลานี้สิ้นสุดลงป ค.ศ. 1798 การเสด็จกลับมา
ของพระครสิตจะไมเกิดขึน้กอนเวลานี ้ เวลาทีเ่ปาโลเขียนนีเ้ร่ิมจากยุคทีค่รสิเตยีน
เริ่มประกาศพระกิตติคุณไปจนถึงป ค.ศ. 1798 หลังจากนั้นจึงจะเปนเวลาของ
การประกาศขาวการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต” (เอลเลน จี. ไวท, 
สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 356)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. การกําหนดวันที่ของวาระสุดทาย เปนอันตรายตอความเช่ือของ
 เราอยางไร มีอะไรเกิดขึ้นกับคนมากมายเมื่อคําทํานายลมเหลว 
 พระวจนะของพระเยซูในยอหน 14:29 ควรชวยเราใหใชคําพยา-
 กรณใหเกิดผลดีตอจิตวิญญาณอยางไร

2. เวลาน้ีการสื่อสารสะดวก วิทยาศาสตรก็เจริญกาวหนา แตไมไดดี
 ตอชีวิตเสมอไป ทําใหนึกถึง “เวลายากลําบากอยางไมเคยมีมา” 
 สิ่งนี้จินตนาการไดไมยากแลว ใชหรือไม

3. จงอภิปรายคําถามทายบทของเน้ือหาวันจันทร ที่กลาววา เพราะ
 เหตุใดจึงมีแตความชอบธรรมของพระคริสตเทานั้นที่จะทําใหชื่อ
 ของเราไดรับการ “บันทึกไวในหนังสือ” ถาไมมีสิ่งนี้จะมีความ
 หวังอะไรใหเราอีก
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