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สส่วนทนีที่หนนที่ง
บททบีที่ 1-6
ประวนัตติสส่วนตนัวของศาสดาพยากรณณ์ดาเนนียล
ภนยใตต้รรัชกนลของ
เนบบูครัดเนสซนรร์, เบลชรัสซนรร์, ดนรลิอรัส และไซรรัส
บททบีที่ 1 – กนรพลิชตลิ กรรุงเยรบูซนเลล็ม
การฝฝึกอบรมเหลล่าเชลยชาวฮฮีบรร
บททบีที่ 2 – นลิมลิตตต่นงๆของเนบบูครัดเนสซนรร์
ความฝฝันทฮีที่ถรกลลืม; ปฏฏิมากรขนาดใหญล่
บททบีที่ 3 – ควนมเยต่อหยลิที่งของเนบบูครัดเนสซนรร์
ปฏฏิมากรททาดด้วยทองคทา; เตาไฟลลุกโพลง
บททบีที่ 4 – กนรถบูกลงโทษของเนบบูครัดเนสซนรร์
นฏิมฏิตเรลือที่ งตด้นไมด้; การอาศศัยอยรล่ในทลุล่งนา
บททบีที่ 5 – ประวรัตศลิ นสตรร์ของดนเนบียลภนยใตต้เบลชรัสซนรร์, ดนรลิอรัส
ลายมลือบนกทาแพงนศันั้น
บททบีที่ 6 – ประวรัตศลิ นสตรร์ของดนเนบียลจนถถึงกนรปกครองของไซรรัส
ถนั้ทาสฏิงโตเหลล่านศันั้น

สส่วนทนีสที่ อง
บททบีที่ 7-12
เนนนื้อหนเปป็นคนนพยนกรณร์ลวต้ นๆ
บททบีที่ 7 – นลิมลิตเรนที่องสรัตวร์เหลต่นนรันื้น
สศัตวว์มหหึมาสฮีที่ตวศั นศันั้น – จศักรวรรดฏิโลกทศันั้งสฮีที่
บททบีที่ 8 – แกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้น
มฮีเดฮีย – เปอรว์เซฮีย; กรฮีซ; เขาเลล็กอศันนศันั้น
บททบีที่ 9 – นลิมลิตเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปตะ
ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์; พศันธสศัญญาทฮีถที่ รกหศักเสฮีย
บททบีที่ 10 – นลิมลิตเรนที่องสงต่นรนศบีของพระเจต้น
การอธฏิษฐานเปป็นเวลายฮีที่สฏิบเอล็ดวศัน
บททบีที่ 11 – คนนพยนกรณร์ตนต่ งๆเกบีที่ยวกรับอดบีตและอนนคต
อศันทฏิโอคศัส อฮีพฟฏิ านฮีส; อวสานกาล
บททบีที่ 12 – อวสนนทบีที่ใกลต้เขต้นมน
ความทลุกขว์เวทนาครศันั้งใหญล่; การเปป็นขหึนั้นจากตายตล่างๆ

บทนนา
ไมต่มบีหนรังสนอเลต่มใดจนกหกสลิบหกเลต่มแหต่งพระครัมภบีรร์ของเรนทบีที่ถบูกโจมตบีโดยศรัตรบูมนกมนยเหลนอเกลินของ
พระวจนะของพระเจต้นมนกเทต่นกรับหนรังสนอดนเนบียล เปป็นเวลนหนถึที่งพรันหกรต้อยปปีทบีที่เหลต่นศรัตรบูของพระเจต้นไดต้โจมตบี
อยต่นงรรุนแรงและพยนยนมทบีจที่ ะทนนลนยควนมนต่นเชนที่อถนอของหนรังสนออรันมบีคต่นประเสรลิฐเลต่มนบีนื้
พอรร์ฟปีรบี (Porphyry) นรักวลิจนรณร์ชนวซบีเรบียแหต่งศตวรรษทบีที่สนม ไดต้อนต้ งวต่นหนรังสนอเลต่มนบีนื้ไมต่ไดต้ถบูกเขบียนขถึนื้น
โดยศนสดนพยนกรณร์ดนเนบียล เขนยนนกรนนวต่นมรันไมต่ไดต้ถบูกเขบียนในปปี 533 กต่อน ค.ศ. แตต่ในปปี 168 กต่อน ค.ศ.
เหตรุผลสนนหรรับกนรเขบียนนรันื้น พอรร์ฟรปี บีกลต่นววต่น คนอกนรขต่มเหงอรันดรุเดนอดภนยใตต้อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส และหนรังสนอ
เลต่มนบีนื้ไดต้ถบูกเขบียนขถึนื้นโดยหนถึที่งในพวกมรัคคนบบีเพนที่อใหต้กนนลรังใจพวกยลิวในชต่วงเวลนทดลองใจอรันทรุกขร์ทรมนนเหลต่นนรันื้น
นรักวลิจนรณร์สมรัยใหมต่บนงคนกล็อต้นงวต่นดนเนบียล (หนกคนๆนรันื้นเคยมบีตรัวตนอยบูต่จรลิงๆ) ไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลย
กรับกนรเขบียนคนนพยนกรณร์ทบีที่มบีชอนที่ ของเขน คนเหลต่นนรันื้นอต้นงวต่นยลิวทบีที่มพบี รสวรรคร์คนหนถึที่งซถึที่งเคยมบีชบีวลิตอยบูต่หลรังสมรัยขอ
งอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้เขบียนหนรังสนอเลต่มนบีนื้ในปปี 165 กต่อน ค.ศ. และวต่นหนรังสนอดนเนบียลเปป็นเรนที่องแตต่งลต้วนๆ
อยต่นงไรกล็ตนม พวกเรนทบีรที่ รักและศถึกษนพระวจนะของพระเจต้นกล็รบูต้วนต่ นบีที่เปป็นเพบียงกนรโจมตบีอบีกอรันหนถึที่งของ
พญนมนรทบีที่มบีตอต่ หนรังสนอยลิที่งใหญต่เลต่มนบีนื้ – หนรังสนอเลต่มหนถึที่งทบีที่พระเยซบูเจต้นเองกล็ทรงยอมรรับ ดนเนบียลเปป็นหนรังสนอทบีที่
สนนครัญทบีที่สรุดเลต่มหนถึที่งในพระครัมภบีรร์ และดต้วยเหตรุนบีนื้เองพญนมนรจถึงพยนยนมทนนทรุกวลิถบีทนงเพนที่อทนนลนยควนมนต่นเชนที่อ
ถนอของคนนพยนกรณร์นบีนื้ – แตต่กล็ไมต่เปป็นผลสนนเรล็จ ทต่นมกลนงเรนทรันื้งหลนยทบีที่รกรั พระเจต้นและใหต้เกบียรตลิพระวจนะของ
พระองคร์ ไมต่มบีคนนถนมเลยวต่นหนรังสนอดนเนบียลมบีตรัวตนอยบูต่นนนแลต้วกต่อนสมรัยของอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสผบูต้มบีชบีวลิตอยบูใต่ น
ปปี 175 กต่อน ค.ศ.
โจเซฟฟัส นรักประวรัตลิศนสตรร์ชนวยลิว ใหต้ประวรัตลิศนสตรร์อรันหนถึที่งในงนนเขบียนตต่นงๆของเขนเกบีที่ยวกรับชนชนตลิ
ยลิวตรันื้งแตต่สมรัยของอรับรนฮรัมเรนที่อยมนจนถถึงกนรทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็มโดยตลิตสรั ในปปี ค.ศ. 70 ในบรันทถึกของเขนเกบีที่ยว
กรับกนรขต่มเหงอรันขมขนที่นเหลต่นนรันื้นและกนรตต่อสบูต้กรับอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส โจเซฟฟัสบอกเรนวต่นสลิที่งเหลต่นนบีนื้ไดต้เกลิดขถึนื้น
“ตนมคนนพยนกรณร์ของดนเนบียลซถึที่งไดต้ถบูกใหต้ไวต้ 408 ปปีกต่อนหนต้นนรันื้น” ตนมทบีที่นรักประวรัตลิศนสตรร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่ทต่นนนบีนื้กลต่นว
หนรังสนอดนเนบียลถบูกเขบียนประมนณปปี 573 กต่อน ค.ศ. โจเซฟฟัสยรังบอกเรนดต้วยวต่นตอนทบีที่อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช
(ซถึที่งถบูกพยนกรณร์ถถึงในคนนพยนกรณร์ตต่นงๆของดนเนบียล 8:5-8) ไดต้มนตต่อสบูต้กรับเยรบูซนเลล็มเพนที่อทบีที่จะพลิชลิตในปปี 332
กต่อน ค.ศ. ซถึที่งยรุดดรัว (Juddua) มหนปรุโรหลิตในขณะนรันื้น ไดต้แสดงใหต้เขนเหล็นกนรอต้นงอลิงถถึงตรัวเขนเองในหนรังสนอดน
เนบียล ซถึที่งทนนใหต้อเลล็กซนนเดอรร์พอใจมนกจนเขนไวต้ชบีวตลิ นครนรันื้น
ขต้อเทล็จจรลิงเหลต่นนบีนื้ถบูกบรันทถึกไวต้โดยโจเซฟฟัส ผบูต้เชบีที่ยวชนญทบีที่ไดต้รรับกนรยอมรรับคนหนถึที่งเกบีที่ยวกรับ
ประวรัตลิศนสตรร์ของยลิว และตามทฮีที่ขด้อเทล็จจรฏิงเหลล่านฮีนั้กลล่าว หนรังสนอดนเนบียลจถึงตด้องถบูกเขบียนขถึนื้นแลต้วกต่อนปปี 332
กต่อน ค.ศ.
ศนสดนพยนกรณร์เอเสเคบียลอยบูต่ในสมรัยเดบียวกรับดนเนบียล และ (ในบนบลิโลน) เขนไดต้เขบียนหนรังสนอทบีที่มบีชนที่อ
ของเขนในพระครัมภบีรร์ของเรน เอเสเคบียลไดต้รรับกนรนรับถนออยต่นงมนกโดยพบีนที่ ต้องของเขนทบีที่ตกเปป็นเชลย และพวกเขน
กล็มนปรถึกษนเขนบต่อยๆ เนนที่องจนกดนเนบียลอยบูต่ในบนบลิโลนขณะนรันื้นและเนนที่องจนกเขนดนนรงตนนแหนต่งสบูงมนกซถึที่งใกลต้
เคบียงกรับผบูต้วต่นรนชกนรและผบูต้ปกครองทรันื้งหลนย เอเสเคบียลจถึงตต้องทรนบขต้อเทล็จจรลิงเหลต่นนบีนื้เปป็นแนต่ อยต่นงไรกล็ตนม นบีที่กล็

ไมต่จนนเปป็นตต้องทนนใหต้เขนกลต่นวถถึงดนเนบียลในงนนเขบียนของเขน – กระนรันื้น เขนกล็กลต่นวถถึงดนเนบียลจรฏิงๆ – ไมต่ใชต่หน
เดบียว แตต่สามหน:
“ถถึงแมต้วต่นมนรุษยร์ทรันื้งสนมนบีนื้ คนอ โนอนหร์ ดนเนบียล และโยบ อยบูต่ในแผต่นดลินนรันื้น เขนกล็จะเอนแตต่ชบีวตลิ ของตน
ใหต้พนต้ เทต่นนรันื้น ออกมนดต้วยควนมชอบธรรมของเขน องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสดรังนบีนื้” (อสค. 14:14) “ถถึง
แมต้วนต่ โนอนหร์ ดนเนบียลและโยบอยบูต่ในแผต่นดลินนรันื้น องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสวต่น เรนมบีชบีวตลิ อยบูต่แนต่ฉรันใด เขนทรันื้ง
หลนยจะชต่วยบรุตรทรันื้งชนยหญลิงใหต้รอดพต้นไมต่ไดต้ เขนจะชต่วยเฉพนะชบีวลิตของเขนใหต้รอดพต้นไดต้ดวต้ ยควนมชอบธรรม
ของเขน” (อสค. 14:20) “ดบูเถลิด เจต้นฉลนดกวต่นดนเนบียลจรลิง ไมต่มบีควนมลรับอรันใดทบีที่ซต่อนใหต้พต้นเจต้นไดต้” (อสค. 28:3)
ดรังนรันื้นศนสดนพยนกรณร์เอเสเคบียลจถึงเปป็นพยนนถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ ดนเนบียลเคยมบีชวบี ลิตอยบูต่จรติงๆ และวต่นเขน
ขถึนื้นชนที่อในเรนที่องควนมชอบธรรมของเขนพรต้อมกรันกรับโนอนหร์ และในเรนที่องสตลิปฟัญญนของเขนๆกล็ถบูกจรัดใหต้อยบูต่ใน
ประเภทเดบียวกรันกรับโยบ แตต่ผบูต้มบีสลิทธลิอนนนนจสบูงสรุดทบีที่สนมนรถประกนศไดต้วนต่ คนอยต่นงดนเนบียลนรันื้นเคยมบีชบีวลิตอยบูต่จรลิงๆ
หนใชต่ใครอนที่นนอกจนกพระเยซบูครลิสตร์เจต้น:
“เหตรุฉะนรันื้น เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น ทบีดที่ นเนบียล
ศนสดนพยนกรณร์ไดต้กลต่นวถถึงนรันื้น ตรังนื้ อยบูต่ในสถนนบรลิสรุทธลิธ” (ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไดต้อต่นนกล็ใหต้ผบูต้นรันื้นเขต้นใจเอนเถลิด)” (มธ.
24:15) พระเยซบูทรงอต้นงอลิงถถึงดนเนบียลวต่นเปป็น “ศนสดนพยนกรณร์” คนอบรุคคลทบีที่มบีตวรั ตนอยบูต่จรลิงๆ และกนรปฏลิเสธ
วต่นดนเนบียลเคยมบีชบีวลิตอยบูต่ กนรกลต่นววต่นหนรังสนอดนเนบียลเปป็นเพบียงเรนที่องแตต่ง กล็เทต่นกรับเปป็นกนรดบูถบูกควนมสรัตยร์สรุจรลิต
และสตลิปฟัญญนของพระบรุตรของพระเจต้น คนอพระเยซบูครลิสตร์เจต้น!
ในขต้อพระคนนทบีที่เพลิที่งถบูกยกมนจนกหนรังสนอมรัทธลิว พระเยซบูทรงเปป็นพยนนวต่นเคยมฮีศาสดาพยากรณว์คนหนหึที่ง
นามวล่าดาเนฮียล และวต่นเขนไดต้พยนกรณร์วต่นสลิที่งทบีที่เรบียกวต่นเปป็น “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นง
วต่นงเปลต่น” จะปรนกฏและจะยนนอยบูต่ในพระวลิหนรในสถนนบรลิสรุทธลิธ เมนที่อใครกล็ตนม – อนจนรยร์, นรักเทศนร์, ผบูต้
ประกนศขต่นวประเสรลิฐ, หรนออนจนรยร์มหนวลิทยนลรัย – กลต่นววต่นดนเนบียลไมต่เคยมบีชบีวลิตอยบูต่และวต่นหนรังสนอดนเนบียลเปป็น
เรนที่องแตต่ง คนๆนรันื้นกล็ดบูถบูกพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธและกนนลรังจะกระทนนควนมบนปทบีที่ไมต่อนจใหต้อภรัยไดต้!
“พระคศัมภฮีรทว์ ลุกตอนไดด้รศับการดลใจจากพระเจด้า” และคนทรันื้งหลนยไดต้กลต่นวตนมทบีพที่ ระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ
ทรงหนยใจลงบนพวกเขน คนอถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นแหต่งกนรดลใจ ดต้วยเหตรุนบีนื้ กนรกลต่นววต่นพระครัมภบีรร์บรลิสทรุ ธลิธเปป็นผล
งนนแหต่งปลนยปนกกนของนรักเขบียนเรนที่องแตต่งกล็เทต่นกรับเปป็นกนรดบูถบูกพระเจต้นพระบลิดน พระเจต้นพระวลิญญนณและ
พระเจต้นพระบรุตร ผบูต้ตรรัสวต่น “เหตรุฉะนรันื้น เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นง
วต่นงเปลต่น ทบีที่ดนเนบียลศนสดนพยนกรณร์ไดต้กลต่นวถถึงนรันื้น ตรังนื้ อยบูต่ในสถนนบรลิสรุทธลิธ” (ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไดต้อต่นนกล็ใหต้ผบูต้นรันื้นเขต้นใจ
เอนเถลิด)” ขอพระเจต้นทรงโปรดหต้นมทบีที่ผมจะไมต่คบหนหรนอหนรุนนนื้นนใจนรักเทศนร์ อนจนรยร์ หรนอผบูต้สอนคนใดทบีที่กลต้น
เสนอแนะวต่นหนรังสนอดนเนบียลไมต่ควรถบูกรวมเขต้นไวต้ในสนรบบศรักดลิธสลิทธลิธแหต่งหนรังสนอหกสลิบหกเลต่มแหต่งพระครัมภบีรร์
ของเรน!
จนกบรุคคลอรันเปป็นทบีที่รรักทรันื้งหมดทบีที่ถบูกพบในพระวจนะของพระเจต้น ไมต่มบีผบูต้ใดทบีที่นต่นสนใจ นต่นดถึงดบูด นต่นรรัก
และบรลิสรุทธลิธมนกไปกวต่นดนเนบียล เขนและโยเซฟยนนอยบูต่ทต่นมกลนงเหลต่นวบีรบรุรรุษแหต่งภนคพรันธสรัญญนเดลิมในฐนนะ
แฝดสยนมแหต่งควนมบรลิสรุทธลิธ และไมต่มบีบรันทถึกเกบีที่ยวกรับเรนที่องชรัที่วรต้นยใดๆทบีที่จะใชต้ปรรักปรนนชนยสองคนนบีนื้เลย ยกเวต้นโย

เซฟ ผมไมต่พบบรุคคลอนที่นใดในพระครัมภบีรร์ทบีที่เทบียบกรับดนเนบียลไดต้ในเรนที่องควนมบรลิสรุทธลิธ ชนยหนรุต่มทรันื้งสองคนนบีนื้ดนนเนลิน
ชบีวลิตทบีที่บรลิสทรุ ธลิธและอรุทลิศตน โดยยอมจนนนนหมดทรันื้งตรัวตต่อพระเจต้นในกนรรรับใชต้ ในควนมรรัก และในควนมเชนที่อฟฟัง
กระนรันื้นดนเนบียลกล็เปป็นคนบนปคนหนถึที่ง และเขนตต้องกนรพระครุณของพระเจต้นมนกพอๆกรับทบีที่เปโตรหรนอมนรบียร์มรักดน
ลนตต้องกนร ดนเนบียลยอมรรับอยต่นงชรัดเจนถถึงควนมตต้องกนรทบีที่จะกลรับใจใหมต่ของเขนในคนนอธลิษฐนนอรันยลิที่งใหญต่ทบีที่ถบูก
บรันทถึกไวต้ในบททบีที่เกต้นของหนรังสนอทบีที่มบีชนที่อของเขนอยบูต่
หนรังสนอดนเนบียลมบีควนมโดดเดต่นมนกทบีที่สดรุ มรันไมต่สนนครัญวต่นครุณศถึกษนมรันหรนอวลิเครนะหร์มรันจนกแงต่มรุมไหน
เชต่นเดบียวกรับดนเนบียล มรันมบีเอกลรักษณร์และเหนนอธรรมดน มรันบรันทถึกใหต้แกต่เรนคนอประวรัตลิศนสตรร์ของประชนชนตลิ
ตต่นงๆตรังนื้ แตต่สมรัยของดนเนบียลจนถถึงอวสนนกนล – และบรันทถึกนรันื้นกล็ถบูกตต้องแมต่นยนน พวกนรักวลิจนรณร์และพวกจต้อง
จรับผลิดตต่นงโอดครวญในควนมสลินื้นหวรังในควนมพยนยนมของพวกเขนทบีที่จะทนนลนยควนมนต่นเชนที่อถนอของหนรังสนอดนเนบีย
ล แตต่ไมต่มบีหนรังสนอเลต่มอนที่นใดในพระครัมภบีรร์ทรันื้งเลต่มของเรนทบีที่ประวรัตศลิ นสตรร์ยนนยรันอยต่นงสมบบูรณร์และถบูกตต้องเหมนอน
อยต่นงหนรังสนอดนเนบียล
คนนพยนกรณร์ทกรุ เรนที่องในดนเนบียลจนถถึงขณะนบีนื้ไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วอยต่นงละเอบียดลออ แมต่นยนนและ
ครบถต้วนในทรุกรนยละเอบียด แลต้วทนนไมเรนถถึงไมต่ควรคนดหวรังวต่นคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นซถึที่งยศังไมล่ถรกททาใหด้สทาเรล็จจรฏิง
จะถถูกทนาใหห้สนาเรร็จจรติงเปป็นแนต่อยต่นงถบูกตต้องและครบถต้วนเหมนอนอยต่นงคนนพยนกรณร์มนกมนยเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้เกลิดขถึนื้น
แลต้ว? ไมต่นต่นแปลกใจเลยวต่นหนรังสนอดนเนบียลตกเปป็นเปป้นโจมตบีของพวกนรักวลิจนรณร์ คนทรันื้งหลนยทบีที่ปฏลิเสธกนรดลใจ
ดต้นนถต้อยคนนแบบเหนนอธรรมชนตลิของพระครัมภบีรร์ กนรดลใจใหต้เขบียนพระครัมภบีรร์แบบไมต่ผลิดพลนดโดยพระวลิญญนณ
ของพระเจต้นแกต่ผบูต้บรลิสรุทธลิธทงรันื้ หลนย ตต้องทนนลนยหนรังสนอเลต่มนบีนื้โดยวลิธบีใดวลิธบีหนถึที่งหนกพวกเขนหวรังวต่นจะหรักลต้นงพระ
วจนะของพระเจต้น
ดนเนบียลไดต้เขบียนเกบีที่ยวกรับสลิที่งตต่นงๆของอนนคตซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นหลรังจนกวรันเวลนของเขนบนแผต่นดลินโลกสลินื้น
สรุดลง และเนนที่องจนกคนนพยนกรณร์ตนต่ งๆของเขนเกบีที่ยวกรับอนณนจรักรของเนบบูครัดเนสซนรร์และอนณนจรักรเหลต่นนรันื้น
ของเปอรร์เซบีย, กรบีซ, และโรมลต้วนเปป็นจรลิงทรันื้งหมดเหมลือนกศับทฮีที่ไดด้พยากรณว์ไวด้ เหลต่นศรัตรบูแหต่งพระวจนะของ
พระเจต้นจถึงไดต้เสนอคนนอธลิบนยวต่นดนเนบียลไมส่ใชต่บรุคคลทบีที่มบีตรัวตนอยบูต่จรลิงเลยแมต้แตต่นลิดเดบียว และวต่นเขนไมส่ใชต่ศนสดน
พยนกรณร์คนหนถึที่งทบีที่เขบียนหนรังสนอเลต่มนรันื้นทบีที่มบีชนที่อของเขนอยบูต่ พวกเขนยนนกรนนวต่นดนเนบียลไดต้ถบูกเขบียนขถึนื้น หลศังจาก
เหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในหนรังสนอเลต่มนบีนื้ไดต้เกลิดขถึนื้นนนนแลต้ว – และพวกนรักวลิจนรณร์จถึงอต้นงวต่นหนรังสนอ
ดนเนบียลเปป็นประวรัตลิศนสตรร์ ไมม่ใชม่คทาพยากรณว์ และวต่นมรันถบูกเขบียนโดยคนสวมรอยทบีที่แคต่เอนชนที่อดนเนบียลมนเปป็น
นนมปนกกนของตนเทต่นนรันื้น
ทรันื้งๆทบีที่นรกใชต้ทรุกวลิถบีทนงเพนที่อโจมตบีหนรังสนอดนเนบียล มรันกล็ยรังยนนหยรัดอยบูต่ แตต่กนรโจมตบีเขต้นใสต่มรันกล็หนรักหนน
สนหรัสมนกกวต่นทบีที่เหล็นภนยนอก หนกดนเนบียลสนมนรถถบูกทนนลนยควนมนต่นเชนที่อถนอไดต้โดยนรักวลิจนรณร์เหลต่นนบีนื้ งรันื้นกนร
โจมตบีของซนตนนทบีกที่ ระทนนตต่อพระวจนะของพระเจต้นกล็จะดนนเนลินตต่อไปจนกวต่นพระครัมภบีรร์ทรันื้งเลต่มจะถบูกประกนศวต่น
– ไมต่ใชต่พระวจนะของพระเจต้นเลยแมต้แตต่นลิดเดบียว – แตต่เปป็นเพบียงหนรังสนออบีกเลต่มหนถึที่งทบีที่ถบูกเขบียนโดยพวกนรัก
ประวรัตลิศนสตรร์ พวกกวบี และพวกนรักเขบียนเรนที่องแตต่ง! ครุณอนจเชนที่อพวกนรักวลิจนรณร์เหลต่นนรันื้นหนกครุณอยนก แตต่

สนนหรรับผมแลต้ว เนลืที่องจากเอเสเคฮียลและพระเยซรครฏิสตว์ทรงเปป็นพยานรศับรองการดลใจและความเปป็นของแทด้ของ
หนศังสลือดาเนฮียล ผมกล็จะยอมรศับคนนของเอเสเคบียลและพระเยซบูครลิสตร์เจต้น
เมนที่อเรนเรลิที่มตต้นกนรศถึกษนแบบทบีละขต้อของสลิบสองบทอรันยลิที่งใหญต่เหลต่นนบีนื้ ขอใหต้ผมชบีนื้ใหต้เหล็นหลนยสลิที่งทบีที่ครุณ
จะตต้องจนนขถึนื้นใจซถึที่งจะทนนใหต้ครุณลนนบนกนต้อยลงในกนรเขต้นใจและยอมรรับขต้อควนมของดนเนบียล เรนจะไมต่มวบี รันเขต้นใจ
มรันทศันั้งหมด แตต่เรนสามารถเขต้นใจทรันื้งหมดทบีพที่ ระเจต้นจะทรงใหต้เรนเขต้นใจจนกวต่นเรนจะไดต้นรัที่งในชรันื้นเรบียนพระครัมภบีรร์
ในสวรรคร์และพระเยซบูทรงอธลิบนยสลิที่งเหลต่นนรันื้นแกต่เรนทบีที่เรนไมต่อนจรรับไดต้ขณะอยบูต่บนโลกนบีนื้ในเนนนื้อหนรัง
1. สลิที่งสนนครัญอรันดรับแรกกล็คนอ อยล่าเชลืที่อคทาพรดทฮีที่เสนอวล่าดาเนฮียลเปป็นตศัวละครหนหึที่งของเรลืที่องแตล่งหรลือเปป็น
นามปากกาหนหึที่งแทนทฮีที่จะเปป็นศาสดาพยากรณว์ผรด้หนหึที่ง เอเสเคบียล 14:20 ประกนศอยต่นงชรัดแจต้งวต่นดนเนบียลเปป็น
บรุคคลทบีที่มบีตวรั ตนอยบูต่จรลิงในประวรัตศลิ นสตรร์ และวต่นเขนเคยมบีชบีวลิตอยบูต่จรลิงๆในสมรัยของเนบบูครัดเนสซนรร์ กษรัตรลิยร์แหต่ง
บนบลิโลน
2. จงจนนใหต้ขถึนื้นใจของครุณถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ พระเยซรทรงประกาศวล่าดาเนฮียลเปป็นศาสดาพยากรณว์คน
หนหึที่ง (มธ. 24:15) และวต่นเขนพยนกรณร์เกบีที่ยวกรับสลิที่งตต่นงๆของอนนคต – สลิที่งตต่นงๆทบียที่ รังไมต่ไดต้เกลิดขถึนื้นจรลิง เชต่น “สลิที่งทบีที่
นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” ผบูต้ซถึที่งในอนนคตจะยนนอยบูต่ในพระวลิหนรแหต่งเยรบูซนเลล็ม
เนนที่องจนกพระเยซบูตรรัสวต่นดนเนบียลเปป็นศนสดนพยนกรณร์ผบูต้หนถึที่ง คลุณกล็เชลืที่อมศัน ไมต่วนต่ พวกนรักวลิจนรณร์และพวกคนทบีที่มบี
ควนมรบูจต้ ะวต่นอยต่นงไรกล็ตนม
3. ดนเนบียลกลต่นวถถึงสลิที่งตต่นงๆทบีที่เกฏิดขหึนั้นไปแลด้ว, ซถึที่งกนนลรังเกลิดขถึนื้นอยบูต่ขณะนฮีนั้ และซถึที่งจะเกฏิดขหึนั้นในยรุคสมรัยคน
ตต่นงชนตลิและในยรุคแหต่งควนมทรุกขร์เวทนนซถึที่งในพระครัมภบีรร์เรบียกวต่น “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” หรนอยรุคแหต่ง “ควนม
ทรุกขร์เวทนนใหญต่ยลิที่ง”
4. ดนเนบียลและเหลต่นสหนยของเขนทบีที่ดนนเนลินตนมทนงพระเจต้น คนอ ชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโก เปป็น
บรุคคลทบีที่มบีตวรั ตนอยบูต่จรลิงในประวรัตศลิ นสตรร์; แตต่พวกเขนกล็ยรังเปป็นภาพเลล็งถหึงประชาชาตฏิอฏิสราเอลดด้วย – ประชนชนตลิ
ทบีพที่ วกเขนเปป็นสมนชลิก ประสบกนรณร์ของคนหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้นในเตนไฟอรันรต้อนแรงและประสบกนรณร์ของ
ดนเนบียลในถนื้นนสลิงโตเปป็นภนพเลล็งถถึงประวรัตลิศนสตรร์ของอลิสรนเอลในชต่วงยรุคของคนตต่นงชนตลิ, รรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์, เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ เมนที่อพญนมนรจะทรุต่มสรุดกนนลรังของมรันแตล่เปลล่าประโยชนว์ทจบีที่ ะกนนจรัดอลิสรนเอล
รรัชกนลของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นภนพเลล็งถถึงรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ กนรชต่วยเดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบู
สนมคนนรันื้นใหต้พต้นจนกเตนไฟลรุกโพลงนรันื้นและกนรชต่วยดนเนบียลใหต้พต้นจนกถนื้นนสลิงโตกล็เปป็นภนพของกนรปกปป้อง
ชนชนตลิอลิสรนเอลในปฟัจจรุบรันของพระเยโฮวนหร์ ของกนรชต่วยพวกเขนใหต้พต้นในทบีที่สดรุ จนกพญนมนรและลบูกสมรุนทรันื้ง
สลินื้นแหต่งนรก และกนรทบีพที่ วกเขนไดต้แผต่นดลินปนเลสไตนร์กลรับคนนมนอบีก พระเจต้นจะทรงนนนพวกเขนกลรับมนสบูต่แผต่นดลิน
ของพวกเขนและปลบูกพวกเขนลง โดยจะไมต่ถบูกถอนขถึนื้นอบีกเลย: “เพรนะเรนจะตรันื้งตนของเรนดบูเขนเพนที่อจะกระทนน
ควนมดบี และเรนจะพนเขนทรันื้งหลนยกลรับมนยรังแผต่นดลินนบีนื้อบีก เรนจะสรต้นงเขนทรันื้งหลนยขถึนื้น และจะไมต่รนนื้อลง เรนจะ
ปลบูกฝฟังเขนและไมต่ถอนเขนเสบีย” (ยรม. 24:6)
5. หนถึที่งในกฎหลรักสนนหรรับกนรศถึกษนพระครัมภบีรร์กล็คนอวต่น พระครัมภบีรร์ทกทุ ตอนมฮีการตฮีความหลศักเพฮียงแบบ
เดฮียวเทล่านศันั้น; แตต่ขต้อพระครัมภบีรร์ใดกร็ตามมบีการประยลุกตว์ใชด้ในทางปฏฏิบศัตฏิหลายแบบ และขต้อพระครัมภบีรร์หลนยขต้อมบี

การสทาแดงทฮีที่เปป็นคทาพยากรณว์ ไมต่วต่นครุณกนนลรังศถึกษนดนเนบียลหรนอ 1 ยอหร์น, มรัทธลิวหรนอวลิวรณร์ จงจนนกฎงต่นยๆขต้อนบีนื้
ไวต้ใหต้ขถึนื้นใจเสมอ – และจงจนนไวต้เสมอวต่นหนกพญนมนรไมต่สนมนรถทนนใหต้ครุณกลนยเปป็นพวกเสรบีนลิยมหรนอพวกหรัวคลิด
สมรัยใหมต่ไดต้ มรันกล็จะทนนทรุกวลิถบีทนงทบีที่จะทนนใหต้ครุณกลนยเปป็นคนใจแคบและหลงตรัวเอง หรนอมรันจะทนนใหต้ครุณหนต้นมนด
ตนมรัวและทนนใหต้ครุณใชต้เวลนไปกรับกนรเกต่งเรนที่องทบีที่ไมต่สนนครัญ วลิที่งไปโดยทบีที่ไมต่มบีอะไรจะกลต่นวเมนที่อครุณไปถถึง โฆษณน
หรัวขต้อใหญต่โตแตต่กลต่นวคนนเทศนนตต่นงๆทบีที่เปป็นเหมนอนเมฆทบีที่ไมต่มบีนนื้นน (ยบูดนส 12)
อนจนรยร์บนงทต่นนอนจบอกครุณไดต้ทกรุ อยต่นงเกบีที่ยวกรับปฏลิมนกรทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นในควนมฝฟันของเขน
พวกเขนสนมนรถพรรณนนนลิวนื้ เทต้นทรุกนลินื้ว เลล็บนลินื้วเทต้นทรุกเลล็บ และรอยยต่นทรุกรอยในนลินื้วเทต้นเหลต่นนรันื้น โดยลงรนย
ละเอบียดเยอะเหลนอเกลินในกนรอธลิบนยวต่นทรันื้งหมดนบีนื้หมนยควนมวต่นอะไร แตต่หนกศลิษยนภลิบนลของพวกเขนจะขอรต้อง
พวกเขนใหต้นนนวลิญญนณสรักดวงมนสบูต่ควนมรบูเต้ กบีที่ยวกรับควนมรอดทบีที่แทต่นบบูชนแหต่งครลิสตจรักรของพวกเขน พวกเขนกล็จะ
ไปไมต่ถบูกเลยวต่นจะสอนคนบนปสรักคนใหต้รรับควนมรอดไดต้อยต่นงไรโดยพระครุณของพระเจต้นผต่นนทนงควนมเชนที่อ !
บนงคนเปป็น “ครลิสเตบียนฟองนนื้นน” ทบีที่ซถึมซรับอยบูต่ตลอด แตต่ไมต่เคยใหต้สลิที่งใดออกไปเลยทบีที่เปป็นพระพรแกต่คนทบีที่
ยรังไมต่รอดหรนออรุดมกนรณร์ของพระครลิสตร์
เมนที่อผบูต้ใดยนนกรนนแบบกนนปฟัปั้นทรุบดลินวต่นกนรตบีควนมหลรักของเขนนรันื้นถบูกตต้อง และจนกนรันื้นกล็ปฏลิเสธกนร
ประยรุกตร์ใชต้ในทนงปฏลิบรัตลิแบบตต่นงๆของพระครัมภบีรร์ คนๆนรันื้นกล็อนจรอดแลต้ว – แตต่กนรทนนเชต่นนรันื้นจะนนนเขนไปสบูต่
ควนมเชนที่อแบบเยล็นชน ไรต้ชวบี ลิต และไรต้จตลิ วลิญญนณ! ในทนงกลรับกรัน กนรเอนแตต่กนรประยรุกตร์ใชต้เชลิงปฏลิบรัตลิแบบตต่นงๆ
ของพระครัมภบีรร์ โดยปฏลิเสธกนรตบีควนมดต้นนหลรักคนนสอนหลรักของมรัน กล็จะนนนไปสบูต่ควนมบต้นศนสนนแบบไมต่ลนมหบู
ลนมตน
เมนที่อผบูต้ใดเพลิกเฉยกนรสนนแดงทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ของขต้อพระครัมภบีรร์ตนต่ งๆ เขนกล็ปปิดตนของตนตต่ออนนคตและ
ปฏลิเสธทบีที่จะเหล็นขต้อเทล็จจรลิงตต่นงๆทบีที่ชดรั แจต้งซถึที่งถบูกบรันทถึกไวต้ในพระวจนะของพระเจต้นเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีรที่ อ
อยบูต่ภนยหนต้น มบีนรักศนสนนจนนนวนมนกทบีที่มคบี วนมคลิดเอนเอบียงฝฟัฝั่งเดบียว บนงคนในพวกเขนรอดแลต้ว แตต่พวกเขนจะ
สบูญเสบียบนนเหนล็จของตนเพรนะวต่นพวกเขนเนต้นควนมสนมนรถของตรัวเอง พถึงที่ พนสตลิปฟัญญนและควนมรบูต้ของตรัวเอง
และพวกเขนไมต่ยอมจนนนนตต่อพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ – พระองคร์ผบูต้ทรงดลใจเหลต่นผบูต้บรลิสรุทธลิธในสมรัยโบรนณใหต้เขบียน
พระครัมภบีรแร์ ละเปป็นผบูต้ทบีที่ทรงทนนใหต้เรนทรนบสลิที่งลถึกลนื้นนตต่นงๆของพระเจต้นไดต้
“และเรนมบีคนนพยนกรณร์ทบีที่แนต่นอนยลิที่งกวต่นนรันื้นอบีก จะเปป็นกนรดบีถต้นทต่นนทรันื้งหลนยจะถนอตนมคนนนรันื้น เสมนอน
แสงประทบีปทบีที่สต่องสวต่นงในทบีที่มนด จนกวต่นแสงอรรุณจะขถึนื้น และดนวประจนนรรุงต่ จะผรุดขถึนื้นในใจของทต่นนทรันื้งหลนย จงรบูต้
ขต้อนบีนื้กต่อน คนอวต่นคนนพยนกรณร์ทกรุ คนนทบีจที่ นรถึกไวต้ในพระครัมภบีรร์แลต้ว ไมต่มใบี ครตบีควนมไดต้ตนมลนนพรังใจของตนเอง ดต้วยวต่น
คนนพยนกรณร์ในอดบีตนรันื้นไมต่ไดต้มนจนกควนมประสงคร์ของมนรุษยร์ แตต่พวกผบูต้บรลิสรุทธลิธของพระเจต้นไดต้กลต่นวคนนตนมทบีพที่ ระ
วลิญญนณบรลิสรุทธลิไธ ดต้ทรงดลใจเขน” (2 เปโตร 1:19-21)
“แตต่กนรเจลิมซถึที่งทต่นนทรันื้งหลนยไดต้รรับจนกพระองคร์นรันื้น (พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ) ดนนรงอยบูต่กรับทต่นน และทต่นน
ไมต่จนนเปป็นตต้องใหต้ใครมนสอนทต่นนทรันื้งหลนย เพรนะวต่นกนรเจลิมนรันื้นสอนทต่นนใหต้รบูต้ทกรุ สลิที่ง และเปป็นควนมจรลิง ไมต่ใชต่
ควนมเทล็จ กนรเจลิมนรันื้นไดต้สอนทต่นนทรันื้งหลนยมนแลต้วอยต่นงไร ทต่นนกล็จงตรันื้งมรัที่นคงอยบูใต่ นพระองคร์อยต่นงนรันื้น” (1 ยอหร์น
2:27)

ผบูต้รบรั ใชต้ อนจนรยร์ หรนอครลิสเตบียนธรรมดนคนใดทบีที่ยอมจนนนนตต่อพระวลิญญนณและถบูกนนนพนโดยพระองคร์
จะไมต่สอนพระครัมภบีรร์เพนที่อสงต่นรนศบีจอมปลอมหรนอเพนที่อปป่นวประกนศควนมสนมนรถสต่วนตรัวและควนมรบูต้ของตน ตรง
กรันขต้นม หนกอนจนรยร์ผบูต้นรันื้นถบูกนนนพนโดยพระวลิญญนณ เขนกล็จะยกชบูพระครลิสตร์ผบูต้ทพบีที่ ระเจต้นพระบลิดนทรงพอพระทรัย
ยลิที่งนรัก จงศถึกษนยอหร์น 16:12-15
ขอใหต้ผมชบีนื้ใหต้เหล็นสต่วนทบีที่พลิเศษอรันหนถึที่งของพระครัมภบีรร์: “เมนที่อพระองคร์ พระวลิญญนณแหต่งควนมจรลิงจะ
เสดล็จมนแลต้ว พระองคร์จะนนนทต่นนทรันื้งหลนยไปสบูต่ควนมจรลิงทรันื้งมวล เพรนะพระองคร์จะไมต่ตรรัสโดยพระองคร์เอง แตต่
พระองคร์จะตรรัสสลิที่งทบีพที่ ระองคร์ทรงไดต้ยลิน และพระองคร์จะทรงแจต้งใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยรบูต้ถถึงสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่จะเกลิดขถึนื้น
พระองคร์จะทรงใหต้เรนไดต้รรับเกบียรตลิ เพรนะวต่นพระองคร์จะทรงเอนสลิที่งทบีที่เปป็นของเรนมนสนนแดงแกต่ทนต่ นทรันื้งหลนย”
(ยอหร์น 16:13,14)
จงจนนไวต้ใหต้ขถึนื้นใจวต่นพระเจต้นพระบลิดนทรงพอพระทรัยพระบรุตรของพระองคร์คนอพระเยซบูเจต้นยลิที่งนรัก พระ
วลิญญนณบรลิสรุทธลิไธ ดต้เสดล็จเขต้นมนในโลกเพนที่อถวนยเกบียรตลิพระเยซบู และเมนที่อพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิปธ ระทรับอยบูต่ในทรวง
ของผบูต้เชนที่อ ผบูต้เชนที่อคนนรันื้น (ซถึที่งยอมจนนนนตต่อพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ) กล็จะถวนยเกบียรตลิพระเยซถู – ไมต่ใชต่ตวรั เขนเอง
ไมต่ใชต่ศนสนน ไมต่ใชต่ประสบกนรณร์หรนอนลิกนยของเขน หนกครุณอยนกรบูวต้ นต่ คนๆหนถึที่งอยบูต่ฝป่นยวลิญญนณหรนอไมต่ จงฟฟังคนน
เทศนนของเขนและดบูวต่นเขนถวนยเกบียรตลิใคร เมนที่อนรันื้นครุณกล็จะรบูต้วนต่ พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธทรงนนนพนคนๆนรันื้นหรนอไมต่
หรนอวต่นเขนอยบูต่ฝป่นยเนนนื้อหนรังหรนอไมต่
ดนเนบียลมบีชบีวลิตอยบูกต่ ต่อนและในชต่วงกนรตกเปป็นเชลยของยบูดนหร์ ดรังทบีที่ถบูกบอกไวต้ในขต้อ 1 และ 2 ของบททบีที่
1: “ในปปีทบีที่สนมของรรัชกนลเยโฮยนคลิมกษรัตรลิยร์ของยบูดนหร์ เนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์ของบนบลิโลนเสดล็จมนยรังกรรุง
เยรบูซนเลล็ม และทรงลต้อมเมนองไวต้ และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงมอบเยโฮยนคลิมกษรัตรลิยร์ของยบูดนหร์ไวต้ในหรัตถร์ของ
พระองคร์ทนต่ น...”
สนนหรรับผบูต้ทบีที่อต่นนพระวจนะของพระเจต้นแบบผต่นนๆ คนนกลต่นวนบีนื้ดบูเหมนอนไมต่สนนครัญอะไร แตต่สนนหรรับนศักเรฮียน
แหต่งพระวจนะทบีที่มบีควนมคลิดอยบูต่ฝป่นยวลิญญนณ มรันกล็สทาคศัญมากๆ กรรุณนสรังเกตวต่น “...และองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าทรงม
อบเยโฮยาคฏิมกษศัตรฏิยว์ของยรดาหว์ไวด้ในหศัตถว์ของพระองคว์ทล่าน”
ใน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 20:17-18 เรนอต่นนวต่น “ดบูเถลิด วรันเวลนกนนลรังยต่นงเขต้นมนเมนที่อสรรพสลิที่งทรังนื้ สลินื้นในวรังของ
เจต้น และสลิที่งซถึที่งบรรพบรุรรุษของเจต้นไดต้สะสมจนถถึงทรุกวรันนบีนื้ จะตต้องถบูกเอนไปยรังบนบลิโลน ไมต่มบีสลิที่งใดเหลนอเลย พระเย
โฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ และลบูกบนงคนซถึที่งถนอกนนเนลิดจนกเจต้น ผบูต้ซถึที่งเกลิดมนแกต่เจต้น จะถบูกนนนเอนไป และเขนจะเปป็น
ขรันทบีในวรังของกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน”
อลิสยนหร์บรันทถึกคนนพยนกรณร์เดบียวกรันในบททบีที่ 39 พระเจต้นประทนนบรันทถึกนบีนื้เพรนะวต่นพระองคร์ไดต้ทรง
ประกนศเรนที่องนบีนื้วนต่ จะเกลิดขถึนื้นหลนยปปีแลต้วกต่อนทบีที่มรันเกลิดขถึนื้นจรลิง ผต่นนทนงปลนยปนกกนของดนเนบียล พระวลิญญนณ
บรลิสรุทธลิธทรงเตนอนควนมจนนเรนวต่นพระเจต้นไมต่เคยผลิดคนนตรรัสของพระองคร์เลย – ไมล่สามารถผลิดคนนตรรัสของพระองคร์
– ไมต่วต่นมรันเปป็นพระสรัญญนหนถึที่งเรนที่องกนรอวยพรและควนมอรุดมสมบบูรณร์ หรนอเปป็นคนนเตนอนอรันนต่นกลรัวเกบีที่ยวกรับกนร
พลิพนกษน พระเจต้นจะทรงกระทนนสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรรัสวต่นพระองคร์จะทรงกระทนนอยต่นงแนต่นอน

หลนยปปีกต่อนสมรัยของดนเนบียล เฮเซคบียนหร์กษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์ไดต้จรัดแสดงบรรดนภนชนะอรันบรลิสรุทธลิขธ อง
พระวลิหนรเพนที่อทบีที่คนตต่นงชนตลิ ในควนมภนคภบูมลิใจและควนมกระตนอรนอรต้นของเขน จะไดต้เปป็นพรันธมลิตรกรับเขน เพรนะ
เหตรุกนรกระทนนนบีนื้แหต่งเนนนื้อหนรัง พระเจต้นจถึงทรงใชต้ศนสดนพยนกรณร์อลิสยนหร์มนหนเฮเซคบียนหร์และเตนอนเขน อต่นน 2
พงศร์กษรัตรลิยร์ 20:17, 18 และอลิสยนหร์ 39
เหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นในดนเนบียลไดต้เกลิดขถึนื้นมนกกวต่นหนถึที่งรต้อยปปีหลรังจนกทบีพที่ ระเจต้นไดต้ทรงบอกคนนตรรัสเหลต่นนบีนื้
แกต่อลิสยนหร์และเขนกล็ทบูลมรันตต่อแกต่กษรัตรลิยร์ แตต่แมต้วต่นกนรพลิพนกษนนรันื้นถบูกทนนใหต้ลนต่ ชต้นไปมนกกวต่นหนถึที่งศตวรรษ
พระเจต้นกล็ไมต่เคยลนมทบีที่จะกระทนนสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงสรัญญนไวต้ จงสรังเกตในขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้วนต่ คนนพยนกรณร์นบีนื้ไดต้
ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงทรุกรนยละเอบียดอยต่นงแมต่นยนนและละเอบียดถบีที่ถต้วนขนนดไหน พระวลิหนรถบูกปลต้นรลิบขต้นวของ
เหมนอนทบีที่พระองคร์ทรงสรัญญนไวต้ และบรรดนเจต้นชนย – ลบูกหลนนของเฮเซคบียนหร์ – ถบูกจรับไปยรังบนบลิโลนและถบูก
ทนนใหต้เปป็นทนส ขต้นรรับใชต้และขรันทบีในวรังของกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน! กนรสนนเรล็จจรลิงในทรุกรนยละเอบียดของคนน
พยนกรณร์นบีนื้ถบูกบรันทถึกไวต้ในดนเนบียล 1:3
มบีบทเรบียนหลนยเรนที่องทบีที่เรนจะเรบียนรบูต้ไดต้จนกหนรังสนอดนเนบียล พระเจต้นทรงตอบแทนควนมชรัที่วรต้นยดต้วยกนร
พลิพนกษนจรลิงๆ คต่นจต้นงของควนมบนปคนอควนมตนยและผบูต้ใดหวต่นนสลิที่งใด เขนกล็จะเกบีที่ยวเกล็บสลิที่งนรันื้นเชต่นกรัน พระเจต้น
ไดต้ทรงยกโทษเฮเซคบียนหร์แลต้ว – แตต่เขนจะตต้องชดใชต้ดวต้ ยรนคนคต่นงวดอรันแสนแพงและเกบีที่ยวเกล็บผลทบีที่เขนไดต้หวต่นน
ไป พระเจต้นทรงประวลิงเวลนกนรพลิพนกษนไปนนนหนถึที่งรต้อยปปี แตต่มรันกล็มนถถึงในทบีที่สรุด เจต้นชนยเหลต่นนรันื้นไดต้ถบูกจรับไปยรัง
บนบลิโลนเพนที่อกลนยเปป็นทนส ขต้นรรับใชต้ และขรันทบีในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์ – และดนเนบียลอยบูต่ทต่นมกลนงเหลต่นเชนนื้อ
พระวงศร์ทบีที่ทนทรุกขร์เพรนะบนปเหลต่นนรันื้นของบรรพบรุรรุษของพวกเขน นรัที่นคนอ กษรัตรลิยร์เฮเซคบียนหร์
ชนที่อ ดาเนฮียล มนจนกคนนวต่น ดาน ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “พลิพนกษน” และจนกรนกคนน เอล ซถึที่งมบีควนมหมนย
วต่น “พระเจต้น” ดรังนรันื้นชนที่อดนเนบียลจถึงมบีควนมหมนยวต่น “พระเจต้นจะทรงพลิพนกษน” ดรังนรันื้นบทเรบียนทบีที่พระเจต้นทรง
อยนกใหต้เรนเรบียนรบูจต้ นกหนรังสนอดนเนบียลกล็คนอวต่น พระเจต้นจะ, พระเจต้นทรง – ใชต่แลต้วครรับ พระเจต้นตด้องพลิพนกษน
ควนมบนปและควนมชรัวที่ รต้นย ดนเนบียลไมต่มบีสวต่ นเลยในบนปเหลต่นนรันื้นของกษรัตรลิยร์เฮเซคบียนหร์ แตต่ถถึงกระนรันื้นเขนกล็ทน
ทรุกขร์ เขนเกบีที่ยวเกล็บผลอรันขมขนที่น ควนมบนปเหลต่นนรันื้นของบลิดนทรันื้งหลนยตกแกต่ลบูกๆจนถถึง “ชรัวที่ อนยรุทบีที่สนมและทบีที่สบีที่”
(อพย. 34:7) เรนทรันื้งหลนยผบูต้เปป็นพต่อควรระวรังตรัววต่นเรนใชต้ชบีวตลิ อยต่นงไร!
ดนเนบียลทนทรุกขร์เพรนะบนปเหลต่นนรันื้นของบรรพบรุรรุษของเขน แตต่พระเจต้นทรงสนนแดงควนมเมตตนแกต่เขน
และเพนที่อนๆของเขนเพรนะวต่นพวกเขนระลหึกถหึงบนปเหลต่นนรันื้นของบรรพบรุรรุษของพวกเขน พวกเขนสนรภนพควนม
บนปเหลต่นนรันื้นและอต้อนวอนขอควนมเมตตนจนกพระเจต้นแหต่งควนมเมตตน พระเจต้นทรงยกโทษแลต้ว และพระองคร์
ทรงยกชบูดนเนบียลและเพนที่อนๆทรันื้งสนมคนของเขนเพรนะวต่นพวกเขนรรับรบูต้ควนมบนปของตนและกลรับใจใหมต่ พวกเขน
เชลืที่อพระเจต้น พวกเขนเตล็มใจทบีจที่ ะปรนนฏิบศัตฏิพระเจต้น จนถถึงขนนดยอมไปอยบูต่ในถนื้นนสลิงโต – และในเตนไฟอรันรต้อนแรง
ซถึที่งถบูกทนนใหต้รอต้ นขถึนื้นกวต่นเดลิมเจล็ดเทต่น!
ผมไมต่รสบูต้ ถึกประหลนดใจเลยทบีที่พวกนรักวลิจนรณร์พระครัมภบีรร์และเหลต่นศรัตรบูของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดต้
กระทนนทรุกสลิที่งในอนนนนจอธรรมและคดโกงของตนเพนที่อทบีที่จะทนนลนยหนรังสนอดนเนบียล แตต่ผมอยนกใหต้ครุณทรนบขต้อ
เทล็จจรลิงทบีที่วนต่ บนงสต่วนของหนรังสนอดนเนบียลยต่อมคงอยบูต่ – และจะคงอยถูส่ตส่อไปในยนมทบีพที่ วกศรัตรบูทรันื้งหมดของมรันตนย

ไปและอยบูต่ในบถึงไฟแลต้ว! พระวจนะของพระเจต้นไมต่สนมนรถ และจะไมต่มบีวรันถบูกทนนลนยควนมนต่นเชนที่อถนอหรนอถบูก
ทนนลนยไดต้เลย “โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหว์ พระวจนะของพระองคว์ปฝักแนล่นอยรล่ในสวรรคว์เปป็นนฏิตยว์” (เพลงสดรุดบี
119:89)

สส่วนทนีที่หนนที่ง
บททบีที่ 1 ถถึง 6
ประวนัตติสส่วนตนัวของศาสดาพยากรณณ์ดาเนนียล
ภนยใตต้รรัชกนลของ
เนบบูครัดเนสซนรร์, เบลชรัสซนรร์,
ดนรลิอรัสและไซรรัส

บททนีที่หนนที่ง
การพติชติตกรทุงเยรถูซาเลร็ม
1:1 ในปปีทบีที่สนมของรรัชกนลเยโฮยนคลิมกษรัตรลิยร์ของยบูดนหร์ เนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์ของบนบลิโลนเสดล็จมนยรังกรรุง
เยรบูซนเลล็ม และทรงลต้อมเมนองไวต้
1:2 และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงมอบเยโฮยนคลิมกษรัตรลิยร์ของยบูดนหร์ไวต้ในหรัตถร์ของพระองคร์ทนต่ น พรต้อมทรันื้งเครนที่องใชต้
บนงชลินื้นแหต่งพระนลิเวศของพระเจต้น และพระองคร์ทนต่ นกล็นนนของเหลต่นนรันื้นมนยรังแผต่นดลินชลินนรร์มนยรังนลิเวศแหต่งพระ
ของพระองคร์ทต่นน และทรงบรรจรุเครนที่องใชต้เหลต่นนรันื้นไวต้ในคลรังของพระของพระองคร์ทนต่ น
1:3 แลต้วกษรัตรลิยร์นรันื้นกล็ทรงบรัญชนใหต้อรัชเปนรัสหรัวหนต้นขรันทบีของพระองคร์ทต่นน ใหต้นนนคนอลิสรนเอลบนงคน ทรังนื้ เชนนื้อพระ
วงศร์และเชนนื้อสนยของเจต้นนนย
1:4 พวกหนรุต่มๆทบีที่ปรนศจนกตนนหนลิ มบีรบูปรต่นงงนมและเชบีที่ยวชนญในสรรพปฟัญญน กอปรดต้วยควนมรบูแต้ ละเขต้นใจใน
สรรพวลิทยน กรับสนมนรถทบีที่จะรรับรนชกนรในพระรนชวรัง และทรงใหต้สอนวลิชนและภนษนของคนเคลเดบียใหต้เขนทรันื้ง
หลนย
1:5 กษรัตรลิยร์ทรงใหต้นนนอนหนรสบูงซถึที่งกษรัตรลิยร์เสวย และเหลต้นองรุต่นซถึที่งพระองคร์ทนต่ นดนที่มใหต้แกต่เขนเหลต่นนรันื้นตนมกนนหนด
ทรุกวรัน ทรงใหต้เขนทรันื้งหลนยรรับกนรเลบีนื้ยงดบูอยบูต่สนมปปี เมนที่อครบกนนหนดเวลนนรันื้นแลต้วทรงใหต้เขนรรับใชต้ตต่อพระพรักตรร์
กษรัตรลิยร์
1:6 ในบรรดนคนยบูดนหร์นรันื้นมบีดนเนบียล ฮนนรันยนหร์ มลิชนเอล และอนซนรลิยนหร์
1:7 และทต่นนหรัวหนต้นขรันทบีจถึงตรันื้งชนที่อใหต้ใหมต่ ดนเนบียลนรันื้นใหต้เรบียกวต่นเบลเทชรัสซนรร์ ฮนนรันยนหร์เรบียกวต่นชรัดรรัค มลิชนเอล
เรบียกวต่นเมชนค และอนซนรลิยนหร์เรบียกวต่นเอเบดเนโก
1:8 แตต่ดนเนบียลตรันื้งใจไวต้วต่นจะไมต่กระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินดต้วยอนหนรสบูงของกษรัตรลิยร์ หรนอดต้วยเหลต้นองรุต่นซถึที่งพระองคร์
ดนมที่ เพรนะฉะนรันื้นเขนจถึงขอหรัวหนต้นขรันทบีใหต้ยอมเขนทบีที่ไมต่กระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลิน
1:9 และพระเจต้นทรงใหต้หรัวหนต้นขรันทบีชอบและเวทนนดนเนบียล
1:10 และหรัวหนต้นขรันทบีจถึงกลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น “ขต้นเกรงวต่นกษรัตรลิยร์เจต้นนนยของขต้นผบูต้ทรงกนนหนดอนหนรและเครนที่อง
ดนมที่ ของเจต้น ทอดพระเนตรเหล็นวต่น พวกเจต้นมบีหนต้นซบูบซบีดกวต่นบรรดนคนหนรุต่มๆอนยรุรรุต่นรนวครนวเดบียวกรัน เจต้นกล็จะ
กระทนนใหต้ศบีรษะของขต้นเขต้นสบูต่อรันตรนยเพรนะกษรัตรลิยร์”

1:11 แลต้วดนเนบียลจถึงกลต่นวแกต่มหนดเลล็กผบูต้ทบีที่หรัวหนต้นขรันทบีกนนหนดใหต้ดบูแลดนเนบียล ฮนนรันยนหร์ มลิชนเอล และอนซนรลิ
ยนหร์ วต่น
1:12 “ขอทต่นนจงทดลองผบูต้รรับใชต้ของทต่นนสรักสลิบวรัน ขอใหต้เขนนนนผรักมนใหต้เรนกลินและนนื้นนมนใหต้เรนดนมที่
1:13 แลต้วใหต้ทต่นนตรวจดบูหนต้นตนของเรนทรันื้งหลนยเบนนื้องหนต้นทต่นนและตรวจดบูหนต้นตนของบรรดนอนรุชนผบูต้รรับ
ประทนนอนหนรสบูงของกษรัตรลิยร์ และเมนที่อทต่นนเหล็นอยต่นงไรแลต้วจงกระทนนแกต่ผบูต้รรับใชต้ของทต่นนอยต่นงนรันื้นเถลิด”
1:14 เขนกล็ยอมทนนตนมคนเหลต่นนรันื้นในเรนที่องนบีนื้และทดลองเขนอยบูต่สลิบวรัน
1:15 เมนที่อครบสลิบวรันแลต้วหนต้นตนของคนเหลต่นนรันื้นดบีกวต่น และเนนนื้อหนรังกล็อต้วนทต้วนสมบบูรณร์กวต่นบรรดนอนรุชนทบีที่รรับ
ประทนนอนหนรสบูงของกษรัตรลิยร์
1:16 ดรังนรันื้นมหนดเลล็กจถึงนนนอนหนรสบูงสต่วนของเขนทรันื้งหลนยและเหลต้นองรุต่นซถึที่งเขนทรันื้งหลนยควรจะไดต้ดนที่มนรันื้นไปเสบีย
และใหต้ผรักแกต่เขน
1:17 ฝป่นยอนรุชนทรันื้งสบีที่คนนบีนื้ พระเจต้นทรงประทนนสรรพวลิทยน และควนมชนนนนญในเรนที่องวลิชนทรันื้งปวงและปฟัญญน
และดนเนบียลเขต้นใจในนลิมลิตและควนมฝฟันทรุกประกนร
1:18 พอสลินื้นกนนหนดเวลนทบีที่กษรัตรลิยร์ทรงบรัญชนใหต้นนนเขนทรันื้งหลนยเขต้นเฝป้น หรัวหนต้นขรันทบีจถึงนนนเขนทรันื้งหลนยเขต้นมนเฝป้น
เนบบูครัดเนสซนรร์
1:19 และกษรัตรลิยกร์ ล็ทรงสรัมภนษณร์เขน ในบรรดนอนรุชนเหลต่นนรันื้นไมต่พบสรักคนหนถึที่งทบีที่เหมนอนดนเนบียล ฮนนรันยนหร์ มลิ
ชนเอลและอนซนรลิยนหร์ เพรนะฉะนรันื้นเขนจถึงไดต้รรับใชต้ตอต่ พระพรักตรร์กษรัตรลิยร์
1:20 ในบรรดนเรนที่องรนวอรันเกบีที่ยวกรับปฟัญญนและควนมเขต้นใจ ซถึที่งกษรัตรลิยร์ตรรัสถนมเขนทรันื้งหลนย ทรงเหล็นวต่นเขนทรันื้ง
หลนยดบีกวต่นพวกโหร และพวกหมอดบู ซถึที่งอยบูต่ในอนณนจรักรทรันื้งสลินื้นของพระองคร์สลิบเทต่น
1:21 และดนเนบียลกล็ไดต้รบรั รนชกนรเรนที่อยมนจนปปีแรกแหต่งรรัชกนลกษรัตรลิยร์ไซรรัส
ในบทแรกของดนเนบียลเรนพบบรันทถึกเกบีที่ยวกรับกนรพลิชลิตกรรุงเยรบูซนเลล็มโดยเนบบูครัดเนสซนรร์ กษรัตรลิยร์แหต่งบน
บลิโลน และประวรัตลิสวต่ นตรัวของดนเนบียล
ขต้อ 1 และ 2: “ในปปีทฮีที่สามของรศัชกาลเยโฮยาคฏิมกษศัตรฏิยว์ของยรดาหว์ เนบรคศัดเนสซารว์กษศัตรฏิยว์ของบาบฏิ
โลนเสดล็จมายศังกรลุงเยรรซาเลล็ม และทรงลด้อมเมลืองไวด้ และองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าทรงมอบเยโฮยาคฏิมกษศัตรฏิยว์ของยรดาหว์
ไวด้ในหศัตถว์ของพระองคว์ทาล่ น พรด้อมทศันั้งเครลืที่องใชด้บางชฏินั้นแหล่งพระนฏิเวศของพระเจด้า และพระองคว์ทาล่ นกล็นทาของ
เหลล่านศันั้นมายศังแผล่นดฏินชฏินารว์มายศังนฏิเวศแหล่งพระของพระองคว์ทล่าน และทรงบรรจลุเครลืที่องใชด้เหลล่านศันั้นไวด้ในคลศังของ
พระของพระองคว์ทล่าน”
ในเยเรมบียร์ 25:1-11 เยเรมบียร์ชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นกนรตกเปป็นเชลยยรังกรรุงบนบลิโลนไดต้เกลิดขถึนื้นในปปีทฮีที่สฮีที่แหต่งรรัชกนล
ของเยโฮยนคลิม ดนเนบียลประกนศวต่นมรันเกลิดขถึนื้นในปปีทฮีที่สาม นบีที่ไมต่ใชต่ควนมขรัดแยต้งกรันในพระวจนะของพระเจต้น*
* ผมไดด้ใชด้เวลาไปมากในการศหึกษาและคด้นควด้าเกฮีที่ยวกศับปปีเหลล่านฮีนั้ และในกลลุล่มปปีเหลล่านฮีนั้ทฮีที่ถรกใชด้กล็มฮีหลายสฏิที่งทฮีที่ทฏินั้ง
เครลืที่องหมายคทาถามไวด้ในสมอง และมฮีหลายสฏิที่งทฮีที่ไมล่เขด้ากศัน เรารรวด้ ล่าพระวจนะของพระเจด้านศันั้นไมล่ผฏิดพลาด ไมล่มฮี
ความขศัดแยด้งกศันในนศันั้น – และหากพระเจด้าจะประทานใหด้แกล่เราโดยการทรงสทาแดงจากสวรรคว์ คลือกลุญแจทฮีที่ไขสรล่
แตล่ละสล่วนของพระคศัมภฮีรทว์ ฮีที่กลล่าวถหึงตศัวเลขและปปีตล่างๆ ทศันั้งหมดกล็จะเขด้ากศันไดด้อยล่างลงตศัวสมบรรณว์แบบ

ผมใหต้ครุณตรงนบีนื้ คนอ ปปีเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้รรับกนรยอมรรับมนกทบีที่สดรุ เกบีที่ยวกรับเนบบูครัดเนสซนรร์ – กนรขถึนื้นครอง
รนชยร์ตอนทบีที่เขนไดต้กลนยเปป็นกษรัตรลิยร์ และกนรทบีเที่ ขนจรับดนเนบียลและคนหนรุต่มอนที่นๆแหต่งอลิสรนเอลไปเปป็นเชลย
เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ถบูกตรันื้งใหต้เปป็นหรัวหนต้นของกองทรัพตต่นงๆของบลิดนผบูต้ชรนแลต้วของเขนในปปี 609 กต่อน ค.ศ.
เขนยถึดปนเลสไตนร์ในปปี 606 กต่อน ค.ศ. และนรัที่นคนอตอนทบีที่เขนจรับดนเนบียลและเพนที่อนๆไปเปป็นเชลยและขนยต้นยพวก
เขนไปยรังบนบลิโลน เนบบูครัดเนสซนรร์ใหต้กษรัตรลิยร์กลรับขถึนื้นครองรนชยร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็ม และในปปีเดบียวกรันนรันื้นเอง (606
กต่อน ค.ศ.) เขนกล็กลนยเปป็นผบูต้สนนเรล็จรนชกนรแผต่นดลินรต่วมกรับบลิดนของเขน กนรอต้นงอลิงถถึงในเยเรมบียร์ 25:1 คนอปปีแรก
ของเนบบูครัดเนสซนรร์ในฐนนะผบูต้สนนเรล็จรนชกนรแผต่นดลินรต่วม มรันเปป็นในชต่วงกนรดนนรงตนนแหนต่งผบูต้สนนเรล็จรนชกนรแผต่น
ดลินรต่วมนบีที่เองในปปี 605 กต่อน ค.ศ. ทบีที่เขนทนนลนยอนนนนจของอบียลิปตร์ ปปีแรกของเขนในฐนนะผบูต้ปกครองเดบีที่ยวๆคนอ
604 กต่อน ค.ศ. และในดนเนบียล 2:1 ปปีทบีที่สองของเขนในฐนนะผบูต้ปกครองเดบีที่ยวๆคนอ 603 กต่อน ค.ศ. เนบบูครัดเนส
ซนรร์ไดต้ทนนกนรโจมตบีอนที่นๆตต่อกรรุงเยรบูซนเลล็มและในทบีที่สรุดกล็กวนดตต้อนทรุกคนไปหมดยกเวต้นบรรดนผบูต้ทบีที่ยนกจนทบีที่สดรุ (2
พงศร์กษรัตรลิยร์ 24:11-14)
บวกหรนอลบออกหนถึที่งปปี ปปีเหลต่นนบีนื้กล็ถบูกตต้องทบีที่สรุดเทต่นทบีที่จะคต้นควต้นไดต้ กรรุณนจนนไวต้วต่นสลิที่งทบีที่ดเบู หมนอนเปป็นควนม
แตกตต่นงเหลต่นนบีนื้ไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับขต้อควนมของดนเนบียล
ขต้อเทล็จจรลิงกล็คนอวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์เรลิที่มสต่งทหนรของเขนออกไปในชต่วงใกลต้สฏินั้นปปีทฮีที่สามแหต่งรรัชกนลของเยโฮ
ยนคลิม และนบีที่เปป็นจรุดทบีที่ดนเนบียลนรับเวลนทบีที่วต่นนบีนื้ อยต่นงไรกล็ตนม กนรพลิชตลิ กรรุงเยรบูซนเลล็มกล็ไมต่ไดต้สนนเรล็จครบถต้วนจน
กระทรัที่งเดนอนทบีที่เกต้นของปปีถรัดมน และเยเรมบียร์กล็นรับเวลนแหต่งกนรพลิชตลิ จนกจรุดนรันื้น ดรังนรันื้นพวกนรักวลิจนรณร์จงถึ ไมต่มบี
เหตรุผลอะไรรรับรองเลยเวลนทบีที่พวกเขนกลต่นววต่นดนเนบียลพบูดถถึงปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลของเยโฮยนคลิมขณะทบีที่เยเรมบียร์พบูด
ถถึงปปีทบีที่สบีที่ ทศันั้งครล่กลล่าวถรกตด้องแลด้ว กนรพลิชตลิ เรลิที่มตต้นในปปีทบีที่สนมและสลินื้นสรุดลงในปปีทบีที่สบีที่แหต่งรรัชกนลของเยโฮยนคลิม
กษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์
พระเจต้นทรงมบีแผนกนรหนถึที่งและจรุดประสงคร์หนถึที่ง: มรันเปป็นแผนกนรของพระองคร์ทจบีที่ ะทนนใหต้ลบูกหลนนของ
อรับรนฮรัมเปป็นประชนชนตลิชรันื้นนนนของโลก แตต่เพรนะควนมไมต่เชนที่อฟฟังและกนรนรับถนอรบูปเคนรพของพวกเขน
ประชนชนตลิชนวฮบีบรบูจถึงขรัดขวนงกนรทนนเชต่นนบีนื้ของพระเจต้น ในปปี 721 กต่อน ค.ศ. สลิบตระกบูลไดต้ถบูกกวนดตต้อนไปเปป็น
เชลยโดยกษรัตรลิยร์แหต่งอรัสซบีเรบีย แตต่กระทรัที่งเหตรุกนรณร์นบีนื้กล็ไมต่รรักษนพวกเขนใหต้หนยจนกควนมบนปและกนรนรับถนอรบูป
เคนรพของพวกเขน หนถึที่งรต้อยสลิบหต้นปปีตต่อมน – ในปปี 606 กต่อน ค.ศ. (อรัชเชอรร์) – เรลิที่มตต้นเจล็ดสลิบปปีแหต่งกนรตกเปป็น
เชลยในบนบลิโลนของอบีกสองตระกบูลทบีเที่ หลนอ ซถึที่งถบูกรบูต้จกรั ในชนที่อยบูดนหร์ ตนมทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในเยเรมบียร์ 25:11
เกรงวต่นนบีที่จะดบูเหมนอนนต่นสรับสน ขอใหต้ผมชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นสลิบตระกบูลนรันื้นถบูกกวนดตต้อนไปเปป็นเชลยยรังอรัสซบีเรบีย
ในปปี 721 กต่อน ค.ศ. และอบีกสองตระกบูลทบีที่เหลนอซถึที่งถบูกรบูต้จรักในชนที่อยบูดนหร์ กล็ถบูกกวนดตต้อนไปเปป็นเชลยยรังบนบลิโลนใน
ปปี 606 กต่อน ค.ศ. นรัที่นคนอ หนถึที่งรต้อยสลิบหต้นปปีตต่อมน นบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ของเยเรมบียร์ 25:11
หลรังจนกควนมสรับสนของภนษนตต่นงๆทบีหที่ อบนเบล ยรังมบีคนเหลต่นนรันื้นทบีที่พยนยนมทบีจที่ ะครอบครองโลกอยบูต่
และทต่นมกลนงประชนชนตลิเหลต่นนบีนื้คนอบนบลิโลน จรักรวรรดลิบนบลิโลนไดต้กลนนกลินอรัสซบีเรบียไปเรบียบรต้อยแลต้ว ฟนโรหร์เน
โค กษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์ไดต้ยกกองทรัพตต่นงๆของตนไปตต่อสบูต้กรับบนบลิโลนและพต่นยแพต้ตต่อเนบบูครัดเนสซนรร์ในกนรศถึกแหต่ง
คนรเคมลิช – เมนองหนถึที่งซถึที่งตรันื้งอยบูต่บนฝฟัฝั่งตะวรันตกของแมต่นนื้นนใหญต่ยบูเฟรตลิส ชรัยชนะครรันื้งนบีนื้ทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์มบีเหนนอ

ฟนโรหร์เนโคไดต้ทนนใหต้บนบลิโลนเปป็นผบูต้ปกครองทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สรุดของโลกทบีคที่ นรบูต้จรักในสมรัยนรันื้น (ศถึกครรันื้งนบีนื้ถบูก
พยนกรณร์โดยเยเรมบียร์ในเยเรมบียร์ 46:1-26) เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่เพบียงทนนใหต้ฟนโรหร์เนโคพล่ายแพด้เทต่นนรันื้น แตต่เขนยรังขรับ
ไสฟนโรหร์เนโคกลรับเขต้นไปในอบียลิปตร์และพลิชลิตประชนชนตลินรันื้นจนรนบคนบดต้วย จนกนรันื้นเขนกล็ยกทรัพไปตต่อสบูต้
เยรบูซนเลล็ม และในปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลของเยโฮยนคลิม เนบบูครัดเนสซนรร์กล็พลิชตลิ กรรุงนรันื้น อนนนนจแหต่งบรรดนกองทรัพ
ของเขนเหยบียบยที่นนเยรบูซนเลล็ม และเยโฮยนคลิมยอมแพต้ตต่อเนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่กล็ถบูกใหต้นรัที่งบนบรัลลรังกร์อบีก
แตต่เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่ไดต้กลรับไปยรังบนบลิโลนมนอเปลต่น เขนปลต้นสะดมพระวลิหนรในเยรบูซนเลล็ม ยถึดบรรดน
ภนชนะทองคนนและจรับพวกเจต้นนนยทบีที่เปป็นเชนนื้อพระวงศร์และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่เฉลบียวฉลนดมนกทบีที่สดรุ ในหมบูต่คนหนรุต่มชนว
ฮบีบรบูไปเปป็นเชลยยรังบนบลิโลน เพนอที่ ทบีที่พวกเขนจะไดต้รรับกนรสรัที่งสอนในภนษนและถต้อยคนนของคนเคลเดบีย หลรังจนก
ผต่นนไปสนมปปี เยโฮยนคลิมกล็กบฏตต่อเนบบูครัดเนสซนรร์และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงใชต้บรรดนประเทศเพนที่อนบต้นนคนอ คน
เคลเดบีย ชนวซบีเรบีย คนโมอรับ และคนอรัมโมนมนทนนลนยยบูดนหร์:
“ในรรัชกนลของพระองคร์ เนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนยกขถึนื้นมน และเยโฮยนคลิมเปป็นคนใชต้ของ
พระองคร์สนมปปี แลต้วทต่นนกล็กลรับกบฏตต่อพระองคร์ และพระเยโฮวนหร์ทรงใชต้พวกคนเคลเดบีย และพวกคนซบีเรบีย
และพวกคนโมอรับ และพวกคนอรัมโมนมนตต่อสบูต้กรับทต่นน และทรงใชต้เขนทรันื้งหลนยไปตต่อสบูต้ยบูดนหร์เพนที่อจะทนนลนยเสบีย
ตนมพระวจนะของพระเยโฮวนหร์ซถึที่งพระองคร์ตรรัสโดยบรรดนผบูต้พยนกรณร์ผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์ แทต้จรลิงเหตรุกนรณร์นบีนื้
เกลิดขถึนื้นกรับยบูดนหร์ตนมพระบรัญชนของพระเยโฮวนหร์เพนที่อจะใหต้เขนออกไปเสบียจนกสนยพระเนตรของพระองคร์
เพรนะบรรดนบนปของมนรัสเสหร์ ตนมทรุกอยต่นงซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงกระทนน และเพรนะโลหลิตทบีที่ไรต้ควนมผลิดซถึที่งทต่นนไดต้
ทนนใหต้หลรัที่งนรันื้นดต้วย เพรนะทต่นนไดต้กระทนนใหต้โลหลิตไรต้ควนมผลิดตกเตล็มเยรบูซนเลล็ม และพระเยโฮวนหร์ไมต่ทรงอภรัย” (2
พงศร์กษรัตรลิยร์ 24:1-4)
ในปปีทบีที่สลิบเอล็ดแหต่งรรัชกนลของเยโฮยนคลิม เนบบูครัดเนสซนรร์ยถึดเยรบูซนเลล็ม จรับเยโฮยนคลิมใสต่โซต่ตรวนและอนจ
ฆต่นเขนเสบีย (2 พศด. 36:5-7) เยโฮยนคลิมเสบียชบีวลิตอยต่นงนต่นอนนถทบีที่สรุด: ““แตต่เจต้นมบีตนและใจไวต้เพนที่อควนมโลภ เพนที่อ
หลรัที่งโลหลิตทบีที่ไรต้ควนมผลิดใหต้ถถึงตนย และเพนที่อปฏลิบรัตลิกนรบบีบบรังครับและควนมทนรรุณ” เพรนะฉะนรันื้น พระเยโฮวนหร์จถึง
ตรรัสดรังนบีนื้เกบีที่ยวกรับเยโฮยนคลิม รนชบรุตรของโยสลิยนหร์กษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์ วต่น “เขนทรันื้งหลนยจะไมต่โอดครวญอนลรัยเขน
วต่น ‘อนลิจจน พบีชที่ นยเออ๋ย’ หรนอ ‘อนลิจจน พบีสที่ นวเออ๋ย’ เขนทรันื้งหลนยจะไมต่โอดครวญอนลรัยเขนวต่น ‘อนลิจจน พระองคร์
ทต่นน’ หรนอ ‘อนลิจจน ควนมสงต่นงนมของพระองคร์ทนต่ น’ ทต่นนจะถบูกฝฟังไวต้อยต่นงฝฟังลน คนอถบูกลนกไปโยนทลินื้งไวต้ขต้นง
นอกประตบูเมนองเยรบูซนเลล็ม” (ยรม. 22:17-19)
เมนที่อเยโฮยนคลิมเสบียชบีวตลิ เยโฮยนคบีนบรุตรชนยของเขนกล็ขถึนื้นครองรนชยร์แทน อยต่นงไรกล็ตนม กนรครองรนชยร์
ของเขนกล็กลินเวลนเพบียงสนมเดนอนเทต่นนรันื้น และเขนทนนสลิที่งทบีที่ชวรัที่ รต้นยและอธรรมในสนยพระเนตรขององคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้น: “เยโฮยนคบีนมบีพระชนมนยรุสลิบแปดพรรษนเมนที่อพระองคร์ทรงเรลิที่มครอบครอง และพระองคร์ทรงครอบครองใน
กรรุงเยรบูซนเลล็มสนมเดนอน พระมนรดนของพระองคร์มพบี ระนนมวต่น เนหรุชทนบรุตรสนวของเอลนนธรันชนวเยรบูซนเลล็ม
และพระองคร์ทรงกระทนนสลิที่งทบีที่ชวรัที่ รต้นยในสนยพระเนตรของพระเยโฮวนหร์ ตนมทรุกสลิที่งซถึที่งรนชบลิดนของพระองคร์ทรง
กระทนน ครนวนรันื้นขต้นรนชกนรของเนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนยกขถึนื้นมนยรังกรรุงเยรบูซนเลล็มลต้อมกรรุงไวต้ และ
เนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนเสดล็จมนทบีที่เมนองนรันื้น ขณะเมนที่อขต้นรนชกนรของพระองคร์ยรังลต้อมเมนองอยบูต่ และเย

โฮยนคบีนกษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์ทรงมอบพระองคร์แดต่กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน พระองคร์เอง และพระมนรดนของพระองคร์
และขต้นรนชกนรของพระองคร์ และเจต้นนนยของพระองคร์ และขต้นรนชสนนนรักของพระองคร์ กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนจรับ
พระองคร์เปป็นนรักโทษในปปีทบีที่แปดแหต่งรรัชกนลของพระองคร์ ไดต้ขนเอนบรรดนทรรัพยร์สลินในพระนลิเวศของพระเยโฮ
วนหร์ และทรรัพยร์สลินในสนนนรักพระรนชวรัง และตรัดบรรดนเครนที่องใชต้ทองคนนเปป็นชลินื้นๆ ซถึที่งซนโลมอนกษรัตรลิยร์แหต่ง
อลิสรนเอลทรงสรต้นงไวต้ในพระวลิหนรของพระเยโฮวนหร์ ดรังทบีที่พระเยโฮวนหร์ตรรัสไวต้กต่อนแลต้ว พระองคร์ทรงกวนดชนว
เยรบูซนเลล็มไปหมด ทรันื้งเจต้นนนยทรันื้งปวง และทแกลต้วทหนรทรันื้งหมด เปป็นเชลยหนถึที่งหมนที่นคน มบีชนต่ งฝปีมนอและชต่นงเหลล็ก
ทรันื้งหมด ไมต่มบีผบูต้ใดเหลนอนอกจนกประชนชนทบีที่จนทบีที่สรุดแหต่งแผต่นดลิน และพระองคร์นนนเยโฮยนคบีนไปยรังบนบลิโลน ทรันื้ง
พระชนนบี บรรดนพระมเหสบี ขต้นรนชสนนนรักของพระองคร์ และบรุคคลชรันื้นหรัวหนต้นของแผต่นดลิน พระองคร์จรับเปป็นเชลย
จนกกรรุงเยรบูซนเลล็มถถึงบนบลิโลน และกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนทรงนนนเชลยมนยรังบนบลิโลน คนอทแกลต้วทหนรทรันื้งหมดเจล็ด
พรันคน และชต่นงฝปีมนอและชต่นงเหลล็กหนถึที่งพรัน ทรุกคนแขล็งแรง และเหมนะสนนหรรับกนรรบ” (2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 24:816)
บต่อยครรันื้งนบีที่ถบูกเรบียกวต่นเปป็น “กนรตกเปป็นเชลยนรันื้น” เพรนะเหตรุจนนนวนมหนศนลนรันื้น – และลรักษณะเฉพนะ
ตรัวนรันื้น – ของคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกกวนดตต้อนไป อยต่นงไรกล็ตนม กนรตกเปป็นเชลยนานเจล็ดสฏิบปปีนรันื้นกล็เรลิที่มตต้นในปปี 606
กต่อน ค.ศ. และสลินื้นสรุดลงตอนทบีที่บนบลิโลนลต่มสลนยเมนที่อกษรัตรลิยร์ไซรรัสเรลิที่มครองรนชยร์ เขนเปป็นผบูต้ทบีที่ออกพระรนช
กฤษฎบีกนนรันื้น (ในปปี 536 กต่อน ค.ศ.) ใหต้พวกยลิวกลรับไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม
กต่อนทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เดลินทนงไปยรังบนบลิโลนพรต้อมกรับเหลต่นเชลยของเขน เขนกล็ตรันื้งลรุงของเยโฮยนคบีนใหต้
เปป็นกษรัตรลิยร์และเปลบีที่ยนชนที่อของเขนจนกมรัทธนนลิยนหร์เปป็นเศเดคบียนหร์ แตต่เศเดคบียนหร์กระทนนสลิที่งทบีที่ชรัที่วรต้นยและอธรรม
ในสนยพระเนตรของพระเยโฮวนหร์และกบฏตต่อกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนดต้วย ดต้วยเหตรุนบีนื้ในปปีทบีที่เกต้นแหต่งรรัชกนลของ
เศเดคบียนหร์ เนบบูครัดเนสซนรร์จถึงลต้อมกรรุงเยรบูซนเลล็มอบีกครรันื้ง และยถึดมรันไดต้หลรังจนกกนรสบูรต้ บนนนสองปปี
ณ เวลนนรันื้นเขนทนนลนยพระวลิหนรและกรรุงนรันื้นและนรับแตต่เวลนนรันื้นเปป็นตต้นมนชนชนตลิยลิวกล็ไมต่มบีตวรั ตนใน
ฐานะประชาชาตฏิหนหึที่งอบีกตต่อไป: “และกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนตรันื้งมรัทธนนลิยนหร์ปปิตรุลนของเยโฮยนคบีนเปป็นกษรัตรลิยร์แทน
พระองคร์ และเปลบีที่ยนพระนนมวต่นเศเดคบียนหร์ เศเดคบียนหร์มบีพระชนมนยรุยบีที่สลิบเอล็ดพรรษนเมนที่อพระองคร์ทรงเรลิที่มครอบ
ครอง และพระองคร์ทรงครอบครองในกรรุงเยรบูซนเลล็มสลิบเอล็ดปปี พระมนรดนของพระองคร์มบีพระนนมวต่น ฮนมรุทน
ลบรุตรสนวของเยเรมบียร์ชนวลลิบนนหร์ และพระองคร์ทรงกระทนนสลิที่งทบีที่ชวรัที่ รต้นยในสนยพระเนตรของพระเยโฮวนหร์ ตนม
ทรุกสลิที่งซถึที่งเยโฮยนคลิมทรงกระทนน เพรนะวต่นโดยพระพลิโรธของพระเยโฮวนหร์นรันื้นเหตรุกนรณร์มนถถึงขบีด ทบีที่พระองคร์ทรง
เหวบีที่ยงเยรบูซนเลล็มและยบูดนหร์ไปใหต้พต้นพระพรักตรร์พระองคร์ และเศเดคบียนหร์ไดต้กบฏตต่อกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน” (2
พงศร์กษรัตรลิยร์ 24:17-20) โปรดศถึกษน 2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 25:1-21 ดต้วย
กรรุงเยรบูซนเลล็มและแผต่นดลินนรันื้นถบูกทลินื้งใหต้อยบูต่ในสภนพรต้นงเปลต่นนนนเจล็ดสลิบปปี ดรังทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้โดย
“ศนสดนพยนกรณร์รที่นนไหต้” เยเรมบียร์: “แผต่นดลินนบีนื้ทรันื้งสลินื้นจะเปป็นทบีที่รกรต้นงและทบีที่นต่นตกตะลถึง และประชนชนตลิเหลต่นนบีนื้จะ
ปรนนลิบรัตลิกษรัตรลิยร์กรรุงบนบลิโลนอยบูต่เจล็ดสลิบปปี” (ยรม. 25:11) กนรขถึนื้นเปป็นกษรัตรลิยร์ของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นจรุดเรลิที่มตต้น
ของ “เวลนของคนตต่นงชนตลิ”

ขต้อ 3-7: “แลด้วกษศัตรฏิยว์นศันั้นกล็ทรงบศัญชาใหด้อศัชเปนศัสหศัวหนด้าขศันทฮีของพระองคว์ทาล่ น ใหด้นทาคนอฏิสราเอล
บางคน ทศังนั้ เชลืนั้อพระวงศว์และเชลืนั้อสายของเจด้านาย พวกหนลุล่มๆทฮีที่ปราศจากตทาหนฏิ มฮีรปร รล่างงามและเชฮีที่ยวชาญใน
สรรพปฝัญญา กอปรดด้วยความรรแด้ ละเขด้าใจในสรรพวฏิทยา กศับสามารถทฮีที่จะรศับราชการในพระราชวศัง และทรงใหด้
สอนวฏิชาและภาษาของคนเคลเดฮียใหด้เขาทศันั้งหลาย กษศัตรฏิยว์ทรงใหด้นทาอาหารสรงซหึที่งกษศัตรฏิยว์เสวย และเหลด้าองลุล่นซหึที่ง
พระองคว์ทาล่ นดลืที่มใหด้แกล่เขาเหลล่านศันั้นตามกทาหนดทลุกวศัน ทรงใหด้เขาทศันั้งหลายรศับการเลฮีนั้ยงดรอยรล่สามปปี เมลืที่อครบ
กทาหนดเวลานศันั้นแลด้วทรงใหด้เขารศับใชด้ตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์ ในบรรดาคนยรดาหว์นศันั้นมฮีดาเนฮียล ฮานศันยาหว์ มฏิชาเอล
และอาซารฏิยาหว์ และทล่านหศัวหนด้าขศันทฮีจหึงตศันั้งชลืที่อใหด้ใหมล่ ดาเนฮียลนศันั้นใหด้เรฮียกวล่าเบลเทชศัสซารว์ ฮานศันยาหว์เรฮียกวล่า
ชศัดรศัค มฏิชาเอลเรฮียกวล่าเมชาค และอาซารฏิยาหว์เรฮียกวล่าเอเบดเนโก”
ขต้อเหลต่นนบีนื้ใหต้ชนที่อของเชลยบนงคนเหลต่นนรันื้นทบีที่เปป็นเชนนื้อพระวงศร์ซถึที่งถบูกกวนดตต้อนไปอยบูต่ในบนบลิโลน อลิสยนหร์
ขณะกรนบทบูลตต่อกษรัตรลิยร์เฮเซคบียนหร์กลต่นวไวต้วนต่ “ขอทรงฟฟังพระวจนะของพระเยโฮวนหร์จอมโยธน ดบูเถลิด วรันเวลน
กนนลรังยต่นงเขต้นมน เมนที่อสรรพสลิที่งทรันื้งสลินื้นในวรังของเจต้น และสลิที่งซถึที่งบรรพบรุรรุษของเจต้นไดต้สะสมจนถถึงทรุกวรันนบีนื้จะตต้องถบูก
เอนไปยรังบนบลิโลน จะไมต่มบีสลิที่งใดเหลนอเลย พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ และลบูกบนงคนซถึที่งถนอกนนเนลิดจนกเจต้น ผบูต้ซถึที่ง
เกลิดมนแกต่เจต้นจะถบูกนนนเอนไป และเขนจะเปป็นขรันทบีในวรังของกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน” (อสย. 39:5-7)
จนกพระคนนตอนนบีนื้เรนเรบียนรบูวต้ ต่นดนเนบียล ชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกเปป็นเชนนื้อพระวงศร์ คนอเปป็นลบูกหลนน
ของกษรัตรลิยร์เฮเซคบียนหร์ และวต่นพวกเขนถบูกทนนใหต้เปป็นขรันทบีในวรังของเนบบูครัดเนสซนรร์ พวกเขนถบูกใหต้อยบูต่ภนยใตต้กนร
ดบูแลของหรัวหนต้นของพวกขรันทบีผบูต้ซถึที่งมบีหนต้นทบีที่ดบูแลพวกเขนเปป็นเวลนสนมปปี และเปป็นผบูต้ทบีที่เปลบีที่ยนชนที่อของพวกเขนเชต่น
กรัน
ชนที่อของดนเนบียลซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “พระเจต้นทรงเปป็นผบูต้พลิพนกษนของขต้นพเจต้น” ถบูกเปลบีที่ยนเปป็น เบล
เทชศัสซารว์ ซถึที่งเปป็นชนที่อของคนนรับถนอรบูปเคนรพทบีที่มบีควนมหมนยวต่น “ผบูต้ซถึที่งเบลโปรดปรนน” ชนที่อของฮนนรันยนหร์ซถึที่งมบี
ควนมหมนยวต่น “ผบูต้เปป็นทบีที่รรักของพระเยโฮวนหร์” ถบูกเปลบีที่ยนเปป็น ชศัดรศัค ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “ถบูกสต่องสวต่นงโดยเทพ
สรุรยลิ ะ” ชนที่อของมลิชนเอลซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “ผบูต้เปป็นเหมนอนพระเจต้น” ถบูกเปลบีที่ยนเปป็น เมชาค ซถึที่งเปป็นชนที่อของคน
นรับถนอรบูปเคนรพทบีที่มบีควนมหมนยวต่น “ผบูต้เปป็นเหมนอนพระวบีนรัส” ชนที่อของอนซนรลิยนหร์ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “พระเยโฮ
วนหร์ทรงเปป็นควนมชต่วยเหลนอของขต้นพเจต้น” ถบูกเปลบีที่ยนเปป็น เอเบดเนโก ซถึที่งเปป็นชนที่อของคนนรับถนอรบูปเคนรพทบีที่มบี
ควนมหมนยวต่น “ผบูรต้ รับใชต้ของเนโก”
ดบูเผลินๆกนรเปลบีที่ยนชนที่อเหลต่นนบีนื้อนจไมต่มบีควนมหมนยมนกนรักสนนหรรับคนทบีที่อต่นนพระวจนะของพระเจต้นแบบ
ผต่นนๆ แตต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่มบีควนมคลิดอยบูต่ฝป่นยวลิญญนณจะตระหนรักวต่นมรันเปป็นอรุบนยของพญนมนรทบีที่จะคต่อยๆดถึงคน
หนรุต่มเหลต่นนบีนื้ใหต้หต่นงไกลจนกแผต่นดลินของพวกเขน ศนสนนของพวกเขน และพระเจต้นของพวกเขน และเพนที่อนนนพวก
เขนใหต้คต่อยๆปรรับตรัวเขต้นกรับศนสนนและนลิสรัยตต่นงๆของคนตต่นงชนตลิทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพทบีพที่ วกเขนจะอนศรัยอยบูต่
ทต่นมกลนงคนเหลต่นนรันื้นในอบีกหลนยเดนอนและหลนยปปีขต้นงหนต้น แตต่กนรเปลบีที่ยนชนที่อของคนๆหนถึที่งกล็ไมต่ไดต้เปลบีที่ยนแปลง
อรุปนลิสรัยของคนๆนรันื้น คนหนรุต่มเหลต่นนบีนื้มบีอรุปนลิสรัยแบบครลิสเตบียน พวกเขนไดต้หยรัที่งรนกและมบีพนนื้นฐนนมรัที่นคงในควนม
เชนที่อนรันื้นแหต่งบรรพบรุรรุษของพวกเขน และพวกเขนจะไมต่ถบูกนนนไปสบูต่กนรปฏลิบรัตลิสลิที่งตต่นงๆตนมอยต่นงคนตต่นงชนตลิทบีที่
นรับถนอรบูปเคนรพ

ในตอนตต้นของกนรศถึกษนนบีนื้ผมไดต้กลต่นวไปแลต้ววต่นดนเนบียลและโยเซฟเปป็นแฝดสยนมในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับ
ควนมบรลิสรุทธลิธ มบีควนมคลต้นยคลถึงกรันอยต่นงมนกระหวต่นงชนยสองคนนบีนื้ในประสบกนรณร์ของพวกเขนกรับพระเจต้นและ
กรับศรัตรบูนรันื้น คนอพญนมนร... โยเซฟและประสบกนรณร์ตต่นงๆของเขนในอบียลิปตร์ ดนเนบียลและประสบกนรณร์ตต่นงๆของ
เขนในบนบลิโลน พวกเขนทรันื้งคบูต่เปป็นชนวฮบีบรบู ทรันื้งคบูต่เปป็นนรักโทษในแผต่นดลินตต่นงแดนทต่นมกลนงคนตต่นงชนตลิ ทรังนื้ คบูต่เปป็นนรัก
ฝฟัน ทรังนื้ คบูต่เขต้นใจและบอกคทาแกด้ฝฝันไดต้ ทรันื้งคบูต่เผชลิญกรับกนรทดสอบดต้นนศบีลธรรมอรันหนรักหนต่วง – และทศันั้งครล่ไดด้ชยศั ชนะ!
โยเซฟถบูกจรับไปอยบูต่ในบต้นนของโปทลิฟนรร์ (ปฐมกนล บททบีที่ 39) ดนเนบียลถบูกจรับไปอยบูต่ในวรังของกษรัตรลิยร์เนบบู
ครัดเนสซนรร์และเจอกรับทรุกสลิที่งทบีที่อยบูต่ในวรังของกษรัตรลิยร์ผบูต้นรับถนอรบูปเคนรพองคร์นบีนื้ ทรันื้งคบูต่เปป็นคนหนรุต่ม ซถึที่งทนนใหต้กนรถบูก
ทดลองของพวกเขนสนหรัสเปป็นพลิเศษ เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์สต่วนใหญต่เชนที่อวต่นทรันื้งดนเนบียลและโยเซฟมบีอนยรุประมนณ
ยบีที่สลิบปปีตอนทบีที่พวกเขนถบูกจรับไปเปป็นเชลย และพวกเรนทบีไที่ ดต้ศถึกษนชบีวตลิ ของพวกเขนกล็รวบูต้ ต่นพวกเขนปฏลิเสธทบีที่จะ
ออมชอมแมต้เพบียงนลิดเดบียว พวกเขนปฏลิเสธทบีที่จะทลินื้งควนมเชนที่อของตนและพระเจต้นของตน
ชนยหนรุต่มทรันื้งสองคนนบีนื้พลิสบูจนร์แลต้ววต่นเปป็นพระพรใหญต่ยลิที่งแกต่บต้นนเหลต่นนรันื้นทบีที่พวกเขนอนศรัยอยบูต่ และเพรนะ
กนรทรุมต่ เทของพวกเขนตต่อพระเจต้น เพรนะอรุปนลิสรัยของพวกเขนและควนมสนมนรถตต่นงๆอรันผลิดธรรมดนของพวก
เขน ทรันื้งคบูต่จงถึ ถบูกเลนที่อนขรันื้นสบูต่ตนนแหนต่งทบีที่มบีอนนนนจ เกบียรตลิยศและสงต่นรนศบี เคลล็ดลรับแหต่งควนมสนนเรล็จและพระพรเหลต่น
นรันื้นในชบีวตลิ ของโยเซฟและดนเนบียลคนอ ควนมจงรรักภรักดบีของพวกเขนตต่อพระเจต้นของพวกเขน – พระเจต้นแหต่ง
บรรพบรุรรุษของพวกเขน คนอพระเจต้นทบีพที่ วกเขนรบูต้จกรั เปป็นกนรสต่วนตรัว
สลิที่งแรกทบีที่ซนตนนไดต้กระทนนในควนมพยนยนมของมรันทบีที่จะนนนดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนใหต้หลงไปคนอ
ทนนใหต้พวกเขนถบูกสรัที่งใหต้กลินอนหนรจนกโตต๊ะของกษรัตรลิยร์และดนที่มเหลต้นองรุต่นจนกหต้องเกล็บไวนร์ของกษรัตรลิยร์: “กษศัตรฏิยว์
ทรงใหด้นทาอาหารสรงซหึที่งกษศัตรฏิยว์เสวย และเหลด้าองลุล่นซหึที่งพระองคว์ทล่านดลืมที่ ใหด้แกล่เขาเหลล่านศันั้นตามกทาหนดทลุกวศัน ทรง
ใหด้เขาทศันั้งหลายรศับการเลฮีนั้ยงดรอยรล่สามปปี เมลืที่อครบกทาหนดเวลานศันั้นแลด้วทรงใหด้เขารศับใชด้ตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์”
สนนหรรับคนหนรุต่มทรัที่วๆไป กนรทดลองเชต่นนรันื้นในวรังของกษรัตรลิยร์กล็คงนต่นดถึงดบูดสรุดๆ ธรรมชนตลิฝป่นยเนนนื้อหนรัง
ยต่อมอยนกไดต้ควนมเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบและวรัตถรุสลิที่งของเหลต่นนรันื้นทบีที่เงลินซนนื้อไดต้ ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนแมต้เปป็น
นรักโทษกล็ไดต้รบรั กนรยกยต่องใหต้รรับตนนแหนต่งอรันทรงเกบียรตลิทบีที่สรุด – พวกเขนไดต้รรับเชลิญใหต้นรัที่งทบีที่โตต๊ะของกษรัตรลิยร์ จนก
พวกเชลยคนอนที่นๆทบีที่เหลนอทรันื้งหมด พวกเขาไดต้รบรั กนรครัดเลนอกใหต้ใชต้ชบีวตลิ ของตนในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์ โดย
เพลลิดเพลลินกรับควนมสรุขสบนยและควนมหรบูหรนทบีที่มบีแตต่กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งเทต่นนรันื้นจะสนมนรถจรัดหนใหต้ไดต้
พวกเขนจะหนขต้ออต้นงมนกมนยกล็ไดต้ทบีที่จะยอมจนนนนตต่อบรัญชนของกษรัตรลิยร์ พวกเขนอนจพลิจนรณนขต้อเทล็จ
จรลิงทบีที่วนต่ พวกเขนเปป็นเชลย และเพรนะเหตรุนบีนื้พวกเขนจถึงไมต่มบีทนงเลนอกนอกจนกเชนที่อฟฟังคนเหลต่นนรันื้นทบีที่จรับพวกเขนมน
ในฐนนะนรักโทษแหต่งประเทศนรันื้น พวกเขนกล็จะถบูกบรังครับใหต้ปฏลิบรัตลิตนมธรรมเนบียมตต่นงๆของคนตต่นงชนตลิหรนอสบูญ
เสบียควนมโปรดปรนนของกษรัตรลิยร์ไป พวกเขนอนจสบูญเสบียกนรเลนที่อนยศของตน – หรนอกระทรัที่งชบีวตลิ ของพวกเขนเอง
ดต้วย แตต่ถต้นซนตนนใสต่ขต้อเสนอแนะเหลต่นนบีนื้เขต้นไปในควนมคลิดของชนยหนรุต่มชนวฮบีบรบูสบีที่คนนบีนื้ ขต้อเสนอแนะเหลต่นนบีนื้กล็ไมต่
ถบูกยอมใหต้อยบูต่ในควนมคลิดของพวกเขนนนนพอทบีจที่ ะกลนยเปป็นจรลิงไดต้
ขต้อโตต้แยต้งทบีที่แขล็งแรงทบีที่สรุดของพวกเขนอนจเปป็น: พวกเราไมต่ตอต้ งรรับผลิดชอบสนนหรรับกนรพลิพนกษนทบีที่ไดต้ตก
แกต่พวกเขนแลต้ว พวกเรนไมต่ไดต้กระทนนบนปนรันื้น พวกเรนกนนลรังทนทรุกขร์เพรนะควนมบนปของเหลต่นบรรพบรุรรุษของ

พวกเรน และพระเจต้นจะไมต่ทรงใหต้พวกเราตต้องรรับผลิดชอบ ดรังนรันื้นพวกเรนจะยอมจนนนนตต่อกษรัตรลิยร์และตรักตวง
ประโยชนร์จนกกนรทนนเชต่นนรันื้น” แตต่พวกเขนกล็ไมต่ไดต้ใชต้ขต้อโตต้แยต้งนรันื้นเลย พวกเขนเผชลิญหนต้นกรับถนื้นนสลิงโต พวกเขน
เผชลิญหนต้นกรับเตนไฟอรันรต้อนแรง พวกเขนเผชลิญหนต้นกรับคนนวลิพนกษร์วจลิ นรณร์และคนนเหยบียดหยนม – แตต่พวกเขนกล็
มลิไดต้ยอมจนนนนตต่อกษรัตรลิยร์และออมชอมควนมเชนที่อของตน
พวกเขนอนจกลต่นวไดต้วนต่ “ถถึงอยต่นงไรเสบีย กนรรรับประทนนอนหนรของกษรัตรลิยร์จะบนปหนนสรักเทต่นไรกรัน?
และถต้นพวกเรนกลินดนที่มแคต่พอหอมปนกหอมคอ มรันจะเลวรต้นยสรักเทต่นไรกรันเชบียวกรับกนรดนมที่ เหลต้นของกษรัตรลิยร์แคต่นลิด
หนต่อย?” ปฟัจจรุบรันนรักศนสนศนสตรร์อนยรุนต้อยทรันื้งหลนยถบูกสอนวต่นพวกเขนควรปรองดองกศัน คนนแนะนนนสมรัยใหมต่ทบีที่
ถบูกใหต้แกต่เหลต่นคนหนรุต่มในตนนแหนต่งของดนเนบียล, ชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโกคงจะเปป็น “เขต้นมนมบีสต่วนรต่วมสลิ!
จงนรัที่งทบีโที่ ตต๊ะของกษรัตรลิยร์ รรับประทนนเนนนื้อของพระองคร์ จลิบเหลต้นองรุต่นของพระองคร์ พวกเจด้าอาจชนะใจพระองคว์
กล็ไดด้นะ” แตต่ขอบครุณพระเจต้นทบีคที่ นหนรุต่มเหลต่นนบีนื้มลิไดต้มบีพวกอนจนรยร์สมรัยใหมต่ในโรงเรบียนสอนศนสนศนสตรร์มน
แนะนนนพวกเขน พวกเขนมบีพระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของพวกเขนและพระวลิญญนณของพระเยโฮวนหร์ !
พวกเขนรบูวต้ ต่นเนนนื้อสรัตวร์บนโตต๊ะของกษรัตรลิยร์บนงครรันื้งกล็เปป็นเนนนื้อสรัตวร์ทบีที่ถบูกหต้นมอยต่นงเขต้มงวดโดยพระรนช
บรัญญรัตลิแหต่งพระเจต้นของพวกเขน พวกเขนรบูต้วนต่ กษรัตรลิยร์จะใหต้รรับประทนนเนนนื้อหมบู หรนอเนนนื้อสรัตวร์ทบีที่เลนอดของมรันมลิไดต้
ถบูกเอนออกไป พวกเขนรบูวต้ ต่นพระองคร์จะใหต้รรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์ทบีที่ถบูกนนนไปถวนยรบูปเคนรพมนกต่อนแลต้ว และกนรรรับ
ประทนนเนนนื้อสรัตวร์เชต่นนรันื้นจะขรัดตต่อบรัญญรัตลิตต่นงๆของพระเยโฮวนหร์:
“บรรดนสรัตวร์ทแบีที่ ยกกบีบและมบีกบีบผต่นและสรัตวร์เคบีนื้ยวเอนนื้อง เจด้ารศับประทานไดด้…หมบูเพรนะมรันเปป็นสรัตวร์แยก
กบีบและมบีกบีบผต่นแตต่ไมต่เคบีนื้ยวเอนนื้อง จถึงเปป็นสรัตวร์มลทลินแกต่เจต้น อยล่ารศับประทานเนลืนั้อของสศัตวว์เหลล่านฮีนั้เลย และเจต้นอยต่น
แตะตต้องซนกของมรัน มรันเปป็นของมลทลินแกต่เจต้น สศัตวว์ทฮีที่อยรล่ในนนั้ทาทศันั้งหมดเหลล่านฮีนั้เจด้ารศับประทานไดด้ ของทลุกอยล่างซหึที่ง
อยรใล่ นนนั้ทาทฮีที่มฮีครฮีบและมฮีเกลล็ด จะอยรใล่ นทะเลหรลือในแมล่นนั้ทากล็ตาม เจด้ารศับประทานไดด้…อะไรกล็ตนมทบีที่อยบูต่ในนนื้นนไมต่มบี
ครบีบและเกลล็ด เปป็นสลิที่งทบีที่พถึงรรังเกบียจแกต่เจต้น…เหลต่นนบีนื้เปป็นพระรนชบรัญญรัตลิกลต่นวถถึงเรนที่องสรัตวร์และนก และสลิที่งมบีชบีวลิตทบีที่
เคลนที่อนไหวไปมนในนนื้นน และสรัตวร์ทรุกชนลิดทบีที่เลนนื้อยคลนนบนแผต่นดลิน เพลืที่อใหด้สศังเกตความแตกตล่างระหวล่างสฏิที่งทฮีเที่ ปป็น
มลทฏินและสฏิที่งทฮีที่ไมล่เปป็นมลทฏิน และระหวล่างสศัตวว์ทฮีที่มฮีชฮีวตฏิ รศับประทานไดด้ และสศัตวว์มฮีชวฮี ฏิตทฮีรที่ ศับประทานไมม่ไดด” (ลนต.
11:3, 7-9, 12, 46 และ 47) ครุณควรอต่นนบททบีที่สลิบเอล็ดทรันื้งบทของหนรังสนอเลวบีนลิตลิและทนนควนมครุต้นเคยกรับบรัญญรัตลิ
ตต่นงๆของพระเจต้นผบูต้บรลิสรุทธลิอธ งคร์หนถึที่งซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับอนหนรสนนหรรับประชนชนของพระองคร์
“ถต้นผบูต้ใดกล็ตนมในวงศร์วนนอลิสรนเอลหรนอในพวกคนตต่นงดต้นวทบีที่อนศรัยอยบูต่ทนต่ มกลนงเจต้นรรับประทนนเลนอดใน
ลรักษณะใดลรักษณะหนถึที่ง เรนจะตรันื้งหนต้นของเรนตต่อสบูต้ผบูต้รรับประทนนเลนอดนรันื้น และจะตรัดเขนออกเสบียจนกชนชนตลิของ
ตน เพรนะวต่นชบีวตลิ ของเนนนื้อหนรังอยบูต่ในเลนอด เรนไดต้ใหต้เลนอดแกต่เจต้นเพนที่อใชต้บนแทต่น เพนที่อกระทนนกนรลบมลทลินบนป
แหต่งจลิตวลิญญนณของเจต้น เพรนะวต่นเลนอดเปป็นทบีที่ทนนกนรลบมลทลินบนปแหต่งจลิตวลิญญนณ เพรนะฉะนรันื้นเรนจถึงไดต้พดบู กรับ
คนอลิสรนเอลวต่น ในพวกเจต้นอยต่นใหต้คนใดรรับประทนนเลนอดเลย หรนอคนตต่นงดต้นวผบูต้อนศรัยทต่นมกลนงเจต้นกล็อยต่นไดต้รบรั
ประทนนเลนอด คนอลิสรนเอลคนใดหรนอคนตต่นงดต้นวทบีอที่ นศรัยอยบูต่ทนต่ มกลนงเจต้น ไปลต่นสรัตวร์หรนอนกเพนที่อนนนมนรรับ
ประทนนกล็ใหต้หลรัที่งเลนอดออกแลต้วเอนฝรุป่นกลบ เพรนะวต่นชบีวตลิ ของเนนนื้อหนรังทรันื้งปวงอยบูต่ในเลนอด เลนอดของสลิที่งใดกล็คนอ
ชบีวลิตของสลิที่งนรันื้นเอง เพรนะฉะนรันื้นเรนจถึงไดต้กลต่นวแกต่ลบูกหลนนอลิสรนเอลวต่น เจต้นอยต่นรรับประทนนเลนอดของเนนนื้อหนรัง

ใดๆเลย เพรนะวต่นชบีวตลิ ของเนนนื้อหนรังทรันื้งปวงคนอเลนอดนรัที่นเอง ผบูต้ใดกล็ตนมรรับประทนนเลนอดนรันื้นกล็ตอต้ งถบูกตรัดขนดเสบีย”
(ลนต. 17:10-14)
“ฉะนรันื้นเรนที่องกนรกลินอนหนรทบีที่เขนไดต้บบูชนแกต่รบูปเคนรพนรันื้น เรนรบูอต้ ยบูต่แลต้ววต่นรบูปนรันื้นไมต่มบีตรัวมบีตนเลยในโลก
และพระเจต้นองคร์อนที่นไมต่มบี มบีแตต่พระเจต้นองคร์เดบียว…อนหนรไมต่เปป็นเครนที่องทบีที่ทนนใหต้พระเจต้นทรงโปรดปรนนเรน ถต้นเรน
กลิน เรนกล็ไมต่ไดต้อะไรเปป็นพลิเศษ ถต้นเรนไมต่กลิน เรนกล็ไมต่ขนดอะไร” (1 คร. 8:4 และ 8) จงอต่นนบททบีที่แปดทรันื้งบทของ 1
โครลินธร์
ดนเนบียลรบูต้วนต่ หนกเขนรรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์ทบีที่ถบูกหต้นมไวต้โดยพระรนชบรัญญรัตลิแหต่งพระเจต้นของเขน เขนกล็จะ
ถบูกทนนใหต้เปป็นมลทลินในทนงพลิธบี ดต้วยเหตรุนบีนื้ จถึงมบีหนทนงเดบียวใหต้ปฏลิบรัตลิ: เขนและเพนที่อนๆของเขนตต้องละเวต้นเสบียจนก
อนหนรและเครนที่องดนที่มเหลต่นนบีนื้อยต่นงสลินื้นเชลิงไมต่วนต่ จะตต้องแลกดต้วยอะไรหรนอเจอกรับอะไรกล็ตนม พวกเขนไมต่สนมนรถ
พวกเขนไมต่ยอมรรับประทนนทบีที่โตต๊ะของกษรัตรลิยร์เดล็ดขนด!
โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นดนเนบียลเปป็นผบูต้นนนของคนกลรุต่มนรันื้นและเปป็นผบูต้ทบีที่เขต้มแขล็งทบีที่สรุดในสบีที่คนนรันื้น ผมไมต่
สงสรัยเลยวต่นชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโกคอยพถึที่งพนเขนอยต่นงมนก วต่นพวกเขนเฝป้นดบูทรุกควนมเคลนที่อนไหวของเขน
และฟฟังทรุกคนนของเขน เหมนอนกรับทบีที่เปนโลกลต่นวหลนยครรังนื้ แกต่ลบูกๆของเขนในองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นวต่น “จงตนมอยต่นง
ขต้นพเจต้นเหมนอนทบีที่ขต้นพเจต้นตนมอยต่นงพระเยซบู” ผมเชนที่อวต่นชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโกทนนตนมอยต่นงดนเนบียล
เหมนอนกรับทบีที่ดนเนบียลดนนเนลินตนมกนรทรงนนนของพระเจต้นของเขน
ขต้อ 8: “แตล่ดาเนฮียลตศันั้งใจไวด้วล่าจะไมล่กระททาตศัวใหด้เปป็นมลทฏินดด้วยอาหารสรงของกษศัตรฏิยว์ หรลือดด้วยเหลด้า
องลุล่นซหึที่งพระองคว์ดลืที่ม เพราะฉะนศันั้นเขาจหึงขอหศัวหนด้าขศันทฮีใหด้ยอมเขาทฮีที่ไมล่กระททาตศัวใหด้เปป็นมลทฏิน ”
เพรนะรบูวต้ ต่นเขนตต้องไมต่ยอมจนนนนตต่อบรัญชนของกษรัตรลิยร์ ดนเนบียลจถึง “ตศังนั้ ใจไวด้” วต่นเขนจะไมต่กระทนนตรัวใหต้
เปป็นมลทลิน เขนไมต่รวบูต้ ต่นจรุดยนนของเขนจะทนนใหต้เขนตต้องเสบียอะไรบต้นง แตต่ผมแนต่ใจวต่นเขนรบูต้วต่นมรันอนจทนนใหต้เขนตต้อง
เสบียชบีวตลิ ของตนไดต้อยต่นงงต่นยดนย แตต่วนรั ทบีที่ดนเนบียลตรันื้งใจไวต้วนต่ เขนจะไมต่รรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์หรนอดนที่มเหลต้นองรุต่นของ
พระองคร์ กล็เปป็นวรันมบีชรัย เปป็นวรันแหต่งวลิกฤตลิในชบีวตลิ ของหนรุต่มชนวฮบีบรบูผบูต้นบีนื้ เมนที่อเขนยถึดมรัที่นในจรุดยนนของตนวรันนรันื้น
หนทนงทบีที่เหลนอกล็ไมต่ยนกทบีที่จะวนงแผนและปฏลิบรัตลิตนมแลต้ว
หนกดนเนบียลไมส่ “ตรันื้งใจไวต้วต่นจะไมต่กระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินดต้วยอนหนรสบูงของกษรัตรลิยร์ หรนอดต้วยเหลต้นองรุต่น
ซถึที่งพระองคร์ดนที่ม” กล็มบีโอกนสทบีที่เรนจะไมต่มวบี รันไดต้ยลินชนที่อของเขนอบีกเลย เปป็นไปไดต้วต่นชนที่อของเขนอนจไมต่ถบูกบรันทถึกไวต้ใน
อบีกขต้อหนถึที่งในหต้องสมรุดศรักดลิธสลิทธลิธแหต่งพระวจนะของพระเจต้นเลย
เชต่นเดบียวกรับเปนโล ดนเนบียลตรันื้งใจมรัที่นทบีที่จะรรับประทนน ดนที่ม และทนนสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่เขนไดต้กระทนน “เพนที่อ
ถวนยเกบียรตลิพระเจต้น” ในควนมเชนที่อฟฟังอรันเตล็มเปปีฝั่ยมตต่อพระองคร์ เขนรบูต้จรักขต้อหต้นมเหลต่นนรันื้นเกบีที่ยวกรับอนหนรทบีที่สะอนด
และไมต่สะอนดซถึที่งถบูกบรังครับใชต้กรับอลิสรนเอลชนชนตลิแหต่งพรันธสรัญญน และเขนปฏลิเสธทบีที่จะกระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลิน
แมต้จะตต้องแลกดต้วยชบีวลิตของตนกล็ตนม หนรังสนอดนเนบียลอรุดมไปดต้วยบทเรบียนและคนนสรัที่งสอนตต่นงๆสนนหรรับผบูต้เชนที่อทรันื้ง
หลนยในปฟัจจรุบรัน เรนตต้องศถึกษนมรันอยต่นงตรันื้งใจและเปปีฝั่ยมดต้วยคนนอธลิษฐนน
ผมปรนรถนนเหลนอเกลินทบีที่ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยในปฟัจจรุบรันจะกระทนนเหมนอนดนเนบียล นรัที่นคนอ ตรันื้งใจไวต้วนต่ จะเชนที่อฟฟัง
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น แมต้วต่นพวกเขนจะตต้องเจอกรับกนรขต่มเหงกล็ตนม แทนทบีที่จะปรองดองกรับพวกเสรบีนลิยม พวกสมรัย

ใหมต่ และนรักศนสนนทรันื้งหลนย! ขอบพระครุณพระเจต้นทบีที่ทลุกคนไมต่ไดต้ยอมจนนนน หลนยคนเตล็มใจทบีที่จะทนทรุกขร์ และ
หลนยคนไดห้ตงรันื้ ใจไวต้วต่นตนจะไมต่กระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินดต้วยกระแสทนงศนสนนตต่นงๆแหต่งยรุคสมรัย
แนต่นอนวต่นดนเนบียลยนนหยรัดอยบูต่ทต่นมกลนงเหลต่นวบีรบรุรรุษแหต่งพระวจนะของพระเจต้น ทรันื้งชบีวตลิ ของเขนนรันื้น
บรลิสรุทธลิธ เชนที่อฟฟังและไดต้รรับพระพร ผมขอกลต่นวซนื้นนวต่น: วศันมฮีชศัยแหล่งประสบการณว์ของเขากศับพระเจด้าคลือวศันนศันั้นทฮีที่
เขาตศันั้งใจไวด้วาล่ จะรศักษาตศัวใหด้สะอาดและแยกออก – และเขนทนนเชต่นนรันื้นภนยใตต้สถนนกนรณร์ตต่นงๆทบีที่ลองใจเปป็น
ทบีที่สดรุ ทบีที่คนเรนจะนถึกไดต้! ทรุกสลิที่งดบูเหมนอนจะตต่อสบูต้เขน จนกมรุมมองแบบมนรุษยร์เขนไมต่อนจชนะไดต้เลย เขนมบีแตต่จะเผชลิญ
กรับควนมสบูญเสบีย แตต่พรต้อมกรับเมฆมนดรนยลต้อมอยบูรต่ อบตรัวเขน ดบูเหมนอนเขนกนนลรังสบูต้ศถึกทบีที่มบีแตต่จะแพต้ เขนกล็เผชลิญหนต้น
มรันทรันื้งหมดและตรันื้งใจไวต้วนต่ เขนจะไมส่แตะตห้องเนนนื้อสรัตวร์และเหลต้นองรุต่นของกษรัตรลิยร์เลย
หนรังสนอดนเนบียลเปป็นหนรังสนอทบีที่มบีลรักษณะเปป็นคนนพยนกรณร์ แตต่มรันกล็เปป็นมนกกวต่นนรันื้น: มรันมบีบทเรบียนตต่นงๆทบีที่
มบีคนต่ และสนนครัญมนกทบีที่สรุดในควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่นนนไปปฏลิบรัตลิไดต้จรลิงซถึที่งสนมนรถถบูกพบทบีที่ไหนกล็ไดต้ไดต้ในพระ
วจนะของพระเจต้นทรันื้งเลต่ม วรันนบีนื้เหมนอนทบีที่ไมต่เคยเปป็นมนกต่อนเรนตต้องเนต้นยนื้นนควนมจนนเปป็นของกนรดนนเนลินชบีวลิตทบีเที่ ชนที่อ
ฟฟัง เตล็มลต้นดต้วยพระวลิญญนณและแยกออก โดยอรุทศลิ ตรัวตต่อองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นและบทาเหนล็จสนนหรรับชบีวตลิ เชต่นนรันื้น ผม
เชนที่อวต่นควนมจนนเปป็นทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดในครลิสตจรักรทรุกวรันนบีนื้คนอควนมจนนเปป็นทบีที่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย ซถึที่งถบูกแยกตรันื้งไวต้จนนเพนะ
พระเจต้นเหมนอนอยต่นงทบีที่ดนเนบียลถบูกแยกตรันื้งไวต้เมนที่อเขนตรันื้งใจไวต้วนต่ เขนจะเชนที่อฟฟังตต่อพระเจต้นไมต่วต่นตรัวเขนเองจะตต้องเสบีย
อะไรกล็ตนม
ขต้อควนมของพระเจต้นถถึงครลิสตจรักรวรันนบีนื้รอต้ งออกมนวต่น “จงออกมนจนกทต่นมกลนงคนเหลต่นนรันื้นและเจต้นทรันื้ง
หลนยจงแยกออก องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นตรรัสดรังนบีนื้ และอยต่นแตะตต้องสลิที่งซถึที่งไมต่สะอนด!” เปนโลกลต่นวแกต่ชนวเอเฟซรัส
เหลต่นนรันื้นวต่น: “อยต่นเขต้นสต่วนกรับกลิจกนรของควนมมนดอรันไรต้ผล แตต่จงตลิเตบียนกลิจกนรเหลต่นนรันื้นดบีกวต่น” ผบูต้รบรั ใชต้ทรันื้งหลนย
ตต้องใชต้พระคนนขต้อนบีนื้บต่อยๆ และปป่นวรต้องคนนเตนอนอรันจรลิงจรังนบีนื้เหมนอนอยต่นงทบีที่ไมต่เคยเปป็นมนกต่อน
หลนยครรังนื้ นรักเทศนร์ทรันื้งหลนยพลนดคนนสอนตต่นงๆทบีที่นนนไปใชต้ไดต้จรลิงของพระครัมภบีรร์ขณะทบีที่รรับมนอกรับกนร
ตบีควนมคนนพยนกรณร์ เหลต่นนรักศนสนศนสตรร์ทบีที่ชอบถกเถบียงเรนที่องยลิบยต่อย เหลต่นผบูต้เชบีที่ยวชนญในเรนที่องคนนพยนกรณร์ ไดต้
ใชต้เวลนอรันมบีคต่นหลนยชรัวที่ โมงและเงลินมนกมนยขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นไปกรับกนรพยนยนมทบีที่จะใหต้ควนมกระจต่นงแกต่
ฝบูงชนเกบีที่ยวกรับสรัญลรักษณร์และวรัตถรุบนงอยต่นงในพระครัมภบีรร์ แตต่คนเดบียวกรันเหลต่นนบีนื้กล็เยล็นชนฝป่นยวลิญญนณพอๆกรับ
กต้อนนนื้นนแขล็งและตนยแลต้วฝป่นยวลิญญนณพอๆกรับรรังนกของปปีกต่อน – และวต่นงเปลต่นพอๆกรันดต้วย! ขณะทบีที่ถกเถบียง
เรนที่องยลิบยต่อยเกบีที่ยวกรับวต่นใครจะเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ หรนออะไรอนจเปป็นควนมหมนยของนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบนรันื้นของ
ปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์ พวกเขนกล็พลนดบทเรบียนตต่นงๆทบีที่นนนไปใชต้ไดต้จรลิงซถึที่งมบีอยบูต่ในคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นของ
หนรังสนอดนเนบียลและหนรังสนอวลิวรณร์ ผมเชนที่อในคนนพยนกรณร์ ผมเทศนนและสอนคนนพยนกรณร์ – แตต่ไมต่มบีควนม
จนนเปป็นทบีที่จะตต้องสอนผบูต้คนเกบีที่ยวกรับควนมจรลิงตต่นงๆดต้นนคนนพยนกรณร์ของพระครัมภบีรร์หนกพวกเขนไมต่ประพฤตลิควนม
ชอบธรรมและควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่นนนไปใชต้ไดต้จรลิงในชบีวลิตประจนนวรันของพวกเขน
แนต่นอนวต่นเรนตต้องเทศนนหลรักคนนสอนและเรนตต้องเทศนนคนนพยนกรณร์ แตต่เรนตต้องไมต่กลต้นเพลิกเฉยหลรักคนน
สอนตต่นงๆทบีที่นนนไปใชต้ไดต้จรลิงของกนรอยบูต่ฝนป่ ยวลิญญนณ ควนมบรลิสรุทธลิแธ ละกนรแยกออกสต่วนบรุคคล ขอพระเจต้นทรง
โปรดชต่วยเรนใหต้หลบีกหนบีกนรเทศนนคนนเทศนนตต่นงๆทบีที่วนต่ งเปลต่นขณะทบีที่เหลต่นคนบนปตกนรกเปป็นวต่นเลต่นนรับพรันๆคน

และครลิสเตบียนทรันื้งหลนยตนที่นเตต้นเกบีที่ยวกรับละครสรัตวร์หรนองนนรนนที่ เรลิงประจนนเขตมนกกวต่นทบีพที่ วกเขนตนที่นเตต้นเกบีที่ยวกรับ
งนนฟฟปั้นฟบูของครลิสตจรักร! เรนทรันื้งหลนยทบีเที่ ปป็นผบูต้รรับใชต้ตต้องไดต้รรับกนรเลบีนื้ยงดบูกต่อนทบีที่เรนจะสนมนรถเลบีนื้ยงดบูผบูต้อนที่นไดต้ เรน
ตต้องเหล็นควนมสวต่นงนรันื้นกต่อนทบีที่เรนจะสนมนรถชบีนื้ผบูต้อนที่นใหต้ไปยรังควนมสวต่นงนรันื้นไดต้ เรนตต้องสะอนดกต่อนทบีที่เรนจะสนมนรถ
กลต่นวคนนเทศนนทบีที่จะทนนใหต้ผบูต้อนที่นกลนยเปป็นคนทบีที่สะอนด บรลิสทรุ ธลิธ และถบูกชนนระแยกตรันื้งไวต้ไดต้
มรันเปป็นขต้อเทล็จจรลิงหนถึที่งทบีที่ศรักดลิสธ ลิทธลิธทวบีที่ ต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิจธ ะไมต่ทรงเปปิดเผยสลิที่งลถึกลนื้นนตต่นงๆของพระเจต้น
และพระองคร์จะไมต่ทรงเปปิดประตบูแหต่งควนมจรลิงและเปปิดเผยพระวจนะอรันมบีคต่นประเสรลิฐของพระเจต้นแกต่คนทรันื้ง
หลนยทบีที่ถบูกควนมบนปทนนใหต้เปป็นมลทลินไป ไมต่มบีครลิสตจรักรใดจะไตต่สบูงขถึนื้นในฝป่นยวลิญญนณไดต้หรนอลงลถึกมนกขถึนื้นใน
ควนมจรลิงตต่นงๆทบีที่ถบูกเปปิดเผยในพระครัมภบีรร์ไดต้มนกกวต่นทบีที่ศลิษยนภลิบนลของพวกเขนนนนพวกเขน
ดนเนบียลเปป็นคนหนรุต่มทบีที่พลิเศษมนกๆคนหนถึที่ง เปป็นผบูต้ทบีที่มบีอรุปนลิสรัย เขน “ตรันื้งใจไวต้” และไมต่มบีควนมอต่อนแอใน
กนรตรัดสลินใจของเขนเลย ดต้วยสลินื้นสรุดใจของเขนๆปฏลิญนณวต่นเขนจะไมล่ททา – และเขากล็ไมล่ไดด้ททาจรฏิงๆ! กระนรันื้นเขนกล็
ไมต่ไดต้พดบู กรับหรัวหนต้นขรันทบีอยต่นงโอหรังหรนอสรัที่งสอน เขนไมต่ไดต้กลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นจะไมล่มบีสวต่ นในงนนเลบีนื้ยงมถึนเมนของ
พวกทต่นนเลย!” หนกเขนทนนแบบนรันื้น เขนกล็คงไมต่เปป็นทบีที่โปรดปรนนของหรัวหนต้นขรันทบีเปป็นแนต่ พระเจต้นทรงใสต่จตลิ ใจทบีที่
ถบูกตต้องไวต้ในใจของดนเนบียลและประทนนคนนพบูดทบีที่ถบูกตต้องแกต่เขนเพนที่อแจต้งใหต้ทรนบคนนขอของเขน แทนทบีที่จะสรัที่งหรนอ
เรบียกรต้องดต้วยคนนพบูดทบีที่ดธบู รรมะธรรมโมและกนรแสดงทรัศนะทนงศนสนนแบบใหญต่โต ดนเนบียล “ขอหรัวหนต้นขรันทบีใหต้
ยอมเขนทบีที่ไมต่กระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลิน” พระเจต้นทรงใหต้เกบียรตลิควนมจงรรักภรักดบีของเขนโดยทรงจรัดเตรบียมใจของ
ขรันทบีผบูต้นบีนื้ลต่วงหนต้น เพรนะวต่นขรันทบีผบูต้นบีนื้ใหต้คนนตอบทบีที่สรุภนพและเหล็นอกเหล็นใจแกต่เขน
ดนเนบียลอนจหนขต้อพระครัมภบีรร์มนสรักขต้อและเทศนนคนนเทศนนยนวหนถึที่งชรัวที่ โมงแกต่ชนยผบูต้นบีนื้กล็ไดต้ เขนอนจตลิ
เตบียนรบูปเคนรพและทรัศนะทนงศนสนนเหลต่นนรันื้นของคนบนบลิโลนกล็ไดต้ เขนอนจเทศนนยนวนนนและเสบียงดรังเกบีที่ยวกรับ
กนรกบฏของคนเหลต่นนรันื้นตต่อพระเยโฮวนหร์กล็ไดต้ แตต่เขนกล็ไมต่ไดต้ทนน เขนแคต่ขอรต้องขรันทบีผบูต้นรันื้นใหต้อนรุญนตใหต้เขนไดต้เลนอก
อนหนรทบีที่เขนจะรรับประทนนเองและไมต่ถบูกบรังครับใหต้ตต้องรรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์ของกษรัตรลิยร์และดนที่มเหลต้นองรุต่นของ
พระองคร์
ขต้อ 9 และ 10: “และพระเจด้าทรงใหด้หศัวหนด้าขศันทฮีชอบและเวทนาดาเนฮียล และหศัวหนด้าขศันทฮีจหึงกลล่าวแกล่
ดาเนฮียลวล่า “ขด้าเกรงวล่ากษศัตรฏิยว์เจด้านายของขด้าผรด้ทรงกทาหนดอาหารและเครลืที่องดลืที่มของเจด้า ทอดพระเนตรเหล็นวล่า
พวกเจด้ามฮีหนด้าซรบซฮีดกวล่าบรรดาคนหนลุล่มๆอายลุรนลุล่ ราวคราวเดฮียวกศัน เจด้ากล็จะกระททาใหด้ศฮีรษะของขด้าเขด้าสรล่
อศันตรายเพราะกษศัตรฏิยว์”
พระเจต้นทรงดบูแลคนของพระองคร์ พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอลไมต่ทรงเคลลินื้มหรนอมต่อยหลรับไป และหนกพระเจต้น
ทรงอยบูต่ฝป่นยเรน ใครจะตล่อสรด้เราไดด้? ทต่นนผบูต้เชนที่อทบีที่รกรั คทุณและพระเจห้าเปป็นฝป่นยทบีที่มบีจนนนวนมนกกวต่นฝบูงชนใดๆทรันื้งนรันื้น
– รวมถถึงกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยดต้วย! พระเจต้นทรงนนนดนเนบียลใหต้เปป็นทบีที่ “ชอบและเวทนน” แกต่ชนยผบูต้นรันื้นทบีที่มบีหนต้นทบีที่ดแบู ล
เขน ขรันทบีผบูต้นรันื้นไมต่ตต้องใชต้เวลนนนนเลยทบีที่จะมองเหล็นบนงสลิที่งในตรัวดนเนบียลทบีที่แตกตต่นงจนกคนอนที่น และพรต้อมกรับ
พระเจต้นทบีทที่ รงทนนงนนในใจของเขน จลิตใจทบีที่อต่อนหวนน (กระนรันื้นกล็เปป็นควนมมรุต่งมรัที่นอรันลถึกซถึนื้ง) ของดนเนบียลทนนใหต้เขน
ชอบใจ และเขนกล็เตล็มใจทบีที่จะใชต้เหตรุผลกรับดนเนบียล

หรัวหนต้นขรันทบีกลต่นววต่น “ขต้นเกรงวต่นกษรัตรลิยร์เจต้นนนยของขต้นผบูต้ทรงกนนหนดอนหนรและเครนที่องดนที่มของเจต้น”
กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง “ดนเนบียล นบีที่ไมต่ใชต่ควนมคลิดของขด้านะ ขต้นแคต่กนนลรังทนนสลิที่งทบีที่ขต้นถบูกสรัที่งใหต้ทนน – และขต้นกล็ขอสนรภนพ
วต่นขต้นกลรัวกษรัตรลิยร์ สมมตลิวต่นเมนที่อพวกเจต้นไปยนนอยบูต่ตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์ ใบหนต้นของพวกเจต้นจะแยต่กวต่นใบหนต้นของ
คนอนที่นๆทบีที่อนยรุรรุต่นรนวครนวเดบียวกรับพวกเจต้น แลด้วพวกเจด้ากล็จะกระททาใหด้ศฮีรษะของขด้าเขด้าสรล่อศันตรายเพราะ
กษศัตรฏิยว์! ขต้นอนจเสบียชบีวลิตไดต้นะ”
“คนนตอบทบีที่อต่อนหวนนผรันแปรควนมกรลิวนื้ โกรธไปเสบีย” ดนเนบียลไดต้เสนอคนนขอของตนไปแลต้วอยต่นงถต่อมใจ
และในควนมกรรุณนทบีพที่ ระเจต้นไดต้ทรงใสต่ไวต้ในใจของเขน หรัวหนต้นขรันทบีจถึงมบีขต้อโตต้แยต้งทบีที่มบีเหตรุผลทบีที่จะนนนเสนอตต่อดน
เนบียล และเขนกล็พบูดโดยปรนศจนกควนมเดนอดดนลหรนอกนรออกคนนสรัที่ง อบีกครรังนื้ ดนเนบียลอนจตอบกลรับไปกล็ไดต้วนต่ “ขต้น
จะสนอะไรเกบีที่ยวกรับศบีรษะของทต่นนเลต่น? สมมตลิวนต่ ทต่นนตต้องโดนประหนรชบีวตลิ จรลิงๆ? ขต้นจะไมต่ทนนใหต้พระเจต้นของขต้น
เสบียเกบียรตลิเพบียงเพนที่อจะชต่วยทต่นนไมต่ใหต้ถบูกตรัดศบีรษะหรอก!” แตต่ดนเนบียลกล็ไมต่ไดต้กลต่นวเชต่นนรันื้นเลย
ขต้อ 11-14: “แลด้วดาเนฮียลจหึงกลล่าวแกล่มหาดเลล็กผรด้ทฮีที่หศัวหนด้าขศันทฮีกทาหนดใหด้ดแร ลดาเนฮียล ฮานศันยาหว์ มฏิ
ชาเอล และอาซารฏิยาหว์ วล่า “ขอทล่านจงทดลองผรด้รศับใชด้ของทล่านสศักสฏิบวศัน ขอใหด้เขานทาผศักมาใหด้เรากฏินและนนั้ทามา
ใหด้เราดลืที่ม แลด้วใหด้ทล่านตรวจดรหนด้าตาของเราทศันั้งหลายเบลืนั้องหนด้าทล่านและตรวจดรหนด้าตาของบรรดาอนลุชนผรด้รศับ
ประทานอาหารสรงของกษศัตรฏิยว์ และเมลืที่อทล่านเหล็นอยล่างไรแลด้วจงกระททาแกล่ผรด้รศับใชด้ของทล่านอยล่างนศันั้นเถฏิด” เขากล็
ยอมททาตามคนเหลล่านศันั้นในเรลืที่องนฮีนั้และทดลองเขาอยรล่สฏิบวศัน”
ขต้อเสนอแนะของดนเนบียลเปป็นกนรทดสอบทบีที่ยรุตธลิ รรมดบี เขนไมต่อยนกทนนใหต้หรัวหนต้นขรันทบีตต้องเดนอดรต้อนกรับ
กษรัตรลิยร์และทนนใหต้เขนตต้องถบูกประหนรชบีวตลิ ดรังนรันื้นเขนจถึงเสนอทบีที่จะทนนงนนกรับขรันทบีในแบบทบีที่นต่นพอใจและเสนอ
แนะใหต้เขนและเพนที่อนๆของเขนไดต้รรับอนรุญนตใหต้รรับประทนนอนหนรทบีพที่ วกเขนเลนอกโดยทดลองเปป็นเวลนสลิบวรัน :
“แลด้วใหด้ทล่านตรวจดรหนด้าตาของเราทศังนั้ หลายเบลืนั้องหนด้าทล่านและตรวจดรหนด้าตาของบรรดาอนลุชนผรด้รบศั ประทาน
อาหารสรงของกษศัตรฏิยว์ และเมลืที่อทล่านเหล็นอยล่างไรแลด้วจงกระททาแกล่ผรด้รศับใชด้ของทล่านอยล่างนศันั้นเถฏิด ” ในกนรตอบ
สนองตต่อขต้อเสนอแนะนบีนื้ เมลซนรร์มหนดเลล็กจถึงยลินยอมทบีที่จะอนรุญนตใหต้ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนรรับประทนนผรัก
และนนื้นนเปป็นเวลนสลิบวรัน
“ผรัก” หมนยถถึง “บนงสลิที่งทบีที่ถบูกหวต่นน ซถึที่งหลรักๆแลต้วสนที่อถถึงผรักโดยทรัวที่ ไปและโดยเฉพนะเจนะจงมนกกวต่น
หมนยถถึงเมลล็ดตต่นงๆทบีที่รรับประทนนไดต้ซถึที่งถบูกปรรุง เชต่น ถรัที่วเลนทลิล ถรัที่วฝฟักยนว ถรัที่วเหลนอง ถรัที่วลรันเตน และถรัที่วประเภท
เดบียวกรัน” (Unger’s Bible Dictionary) ดนเนบียลกนนลรังขอรรับประทนนอนหนรทบีที่เรบียบงต่นยในวรังของกษรัตรลิยร์! เขน
ไมต่ไดต้เปป็นมรังสวลิรรัตลิเพรนะเขนคลิดวต่นมรันเปป็นควนมบนปทบีที่จะรรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์ เพรนะวต่นเนนนื้อบนงชนลิดกล็ไมส่บนป
สนนหรรับคนฮบีบรบู อยต่นงไรกล็ตนม บนงศนสนนกล็ขรับเนต้นขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ ดนเนบียลปฏลิเสธทบีที่จะรรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์ของ
กษรัตรลิยร์ และพวกเขนไดต้ใสต่คนนสอนทบีที่วนต่ มรันเปป็นควนมบนปทบีที่จะรรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์เขต้นไวต้ในหลรักคนนสอนตต่นงๆของ
ตน
คนเหลต่นนบีนื้หลงประเดล็นของดนเนบียลบททบีที่ 1 ไปเลย คนฮบีบรบูไมต่ไดต้ถบูกหต้นมมลิใหต้รรับประทนนทบีที่เปป็นมลทลิน
เหลต่นนบีนื้เพรนะวต่นพวกมรันไมต่ดทบี บีที่จะรรับประทนน – เพรนะวต่นหลรังจนกกลโกธนและยรุคแหต่งพระรนชบรัญญรัตลิ ขต้อหต้นมนบีนื้

กล็ถบูกขจรัดออกไปจนกครลิสตจรักรแลต้ว และพวกเรนในปฟัจจรุบรันไมต่ไดต้อยบูต่ภนยใตต้บรัญญรัตลิตนต่ งๆดต้นนอนหนรของพระรนช
บรัญญรัตลิแลต้ว อต่นนกลิจกนร 10:12-15
ดนเนบียลไมต่ไดต้เสนอคนนขอของตนเพรนะเหล็นแกต่อนหนรทบีที่รบรั ประทนนหรนอเรนที่องสรุขภนพเพบียงเทต่นนรันื้น แตต่
เพรนะเหตรุผลตต่นงๆฝป่นยวลิญญนณและศบีลธรรม เขนรบูวต้ ต่นกษรัตรลิยจร์ ะใหต้นนนมนวนงบนโตต๊ะซถึที่งเนนนื้อสรัตวร์ตนต่ งๆทบีที่คนฮบีบรบู
ไมต่อนจรรับประทนนไดต้โดยไมต่ถบูกทนนใหต้เปป็นมลทลิน เขนไมต่ไดต้ปฏลิเสธเนนนื้อสรัตวร์ของกษรัตรลิยร์เพรนะวต่นเขนเปป็นมรังสวลิรรัตลิ
หรนอเปป็นคนคลรัที่งศนสนน แตต่เพรนะวต่นเขนเปป็นบรุตรทบีที่เชนที่อฟฟังคนหนถึที่งของพระเจต้น – และพระเจต้นไดต้ทรงหต้นมไมต่ใหต้
รรับประทนนเนนนื้อสรัตวร์บนงชนลิดซถึที่งถบูกถนอวต่นเปป็นสลิที่งมลทลินตต่อประชนชนทบีที่เลนอกสรรของพระองคร์
พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอลไดต้ทรงหต้นมพวกเขนไมต่ใหต้รรับประทนนอนหนรทบีที่ไมต่สะอนดหรนอปะปนกรับประชนชนตลิ
อนที่นๆ ซถึที่งเปป็นสรัญญนณทบีที่บต่งบอกถถึงกนรแยกออกของพวกเขนและควนมสรัมพรันธร์พลิเศษกรับพระเยโฮวนหร์ พระองคร์ไดต้
ทรงแยกพวกเขนออกจนกคนโมอรับ (และจนกชนชนตลิอนที่นๆทรันื้งปวง) พวกเขนเปป็นประชนชนตลิทบีที่ถบูกแยกออก และ
พระเจต้นทรงอยนกใหต้พวกเขนแยกออกอยรล่ตล่อไปจนกประชนชนตลิตนต่ งๆทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิทบีที่อยบูรต่ อบตรัวพวกเขน
พระองคร์ไดต้ประทนนดลินแดนหนถึที่งทบีที่ถบูกแยกโดดเดบีที่ยวและรบูปแบบกนรนมรัสกนรและพลิธบีกรรมอรันแตกตต่นงแกต่พวก
เขน พระองคร์ไดต้ประทนนสถนนทบีที่แหต่งเดบียวเทต่นนรันื้นทบีที่จะนมรัสกนร และพวกเขนจะตต้องปฏลิบรัตลิตนมกฎระเบบียบตต่นงๆ
ทบีพที่ ลิเศษเกบีที่ยวกรับกนรแตต่งกนยและอนหนรซถึที่งจะแยกพวกเขนออกจนกกนรรต่วมสนมรัคคบีธรรมกรับประชนชนตลิตนต่ งๆทบีที่
ไมต่สะอนดผบูต้นมรัสกนรรบูปเคนรพทรันื้งหลนยและประพฤตลิควนมบนปในรบูปแบบทบีที่นต่นรรังเกบียจทบีที่สดรุ ของมรัน
คนฮบีบรบูคนใดทบีที่สตรั ยร์ซนที่อตต่อพระเจต้นของตนไมต่สนมนรถรต่วมสรังสรรคร์กรับประชนชนตลิตนต่ งๆทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพ
ไดต้ ดนเนบียลเปป็นคนฮบีบรบูทบีที่สรัตยร์ซนที่อ เปป็นผบูต้รรับใชต้ทบีที่แยกตรัวออกของพระเจต้น และเขนไมต่อนจรต่วมสรังสรรคร์กรับคนเหลต่น
นรันื้นทบีที่อยบูรต่ อบโตต๊ะของกษรัตรลิยร์ไดต้ หนกเขนทนนแบบนรันื้น เขนกล็คงถบูกเรบียกใหต้ไปรต่วมรรับประทนนกรับคนเหลต่นนรันื้น – และ
พวกเขนรรับประทนนอนหนรทบีที่เปป็นมลทลิน! ดรังนรันื้นเขนกล็จะกระทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินและสบูญเสบียตนนแหนต่งทบีที่แยกออก
ของตนในฐนนะหนถึที่งในผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น
พระเจต้นทรงบรังครับใชต้ขต้อหต้นมอรันจรลิงจรังตต่นงๆกรับประชนชนของพระองคร์ และขต้อหต้นมเหลต่นนบีนื้เปป็นกนร
กนนหนดของพระเจต้นเองเพนที่อรรักษนอลิสรนเอลใหต้อยบูต่ในสถนนทบีที่แหต่งกนรอวยพร เมนที่อประชนชนทบีที่ถบูกเลนอกสรรของ
พระองคร์ไมต่ปฏลิบรัตลิตนมบรัญญรัตลิตต่นงๆของพระเจต้น พระองคร์กล็ทรงนนนกนรพลิพนกษนมนสบูต่ประชนชนตลินบีนื้ : “ชนชนตลิทบีที่
ยรัวที่ เยต้นเรนใหต้กรลิวนื้ ตต่อหนต้นอยบูต่เสมอ ทนนกนรสรักกนรบบูชนตนมสวน และเผนเครนที่องหอมอยบูต่บนกองอลิฐ ผบูต้ยรังคงอยบูต่
ทต่นมกลนงอรุโมงคร์ฝฟังศพ และคต้นงคนนในโบรนณสถนน ผบูต้กลินเนนนื้อหมบู และในภนชนะของเขนมบีแกงซถึที่งทนนดต้วยเนนนื้อทบีที่นต่น
สะอลิดสะเอบียน” (อสย. 65:3, 4)
แมต้วนต่ คนอลิสรนเอลเปป็นประชนชนทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น เมนที่อพวกเขนกบฏตต่อพระบรัญชนตต่นงๆของ
พระองคร์และไมต่เชนที่อฟฟังพระองคร์ พระองคร์กล็ทรงสต่งกนรพลิพนกษนมนยรังพวกเขน: “ดบูเถลิด มบีเขบียนไวต้ตต่อหนต้นเรนวต่น
‘เรนจะไมต่นลิที่งเฉย แตต่เรนจะตอบสนอง เออ เรนจะตอบสนองไวต้ในอกของเขน ทรันื้งควนมชรัที่วชต้นของเจต้นและควนมชรัวที่
ชต้นของบรรพบรุรรุษของเจต้นทรันื้งหลนยรวมกรันดต้วย’” พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้วต่น “เขนไดต้เผนเครนที่องหอมบนภบูเขน และ
กลต่นวหยนบชต้นตต่อเรนบนเนลิน เรนจถึงจะตวงกลิจกนรเกต่นเขต้นไปในอกของเขน”” (อสย. 65:6, 7)

ดนเนบียลรบูต้วนต่ มรันเปป็นเรนที่องรต้นยแรงทบีที่จะทนนใหต้ตรัวเองไมต่เปป็นทบีที่พอพระทรัยของกษรัตรลิยร์ – โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่ง
กษรัตรลิยร์อยต่นงเนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่ไมต่วต่นกษรัตรลิยจร์ ะยลิที่งใหญต่และมบีอนนนนจสรักเพบียงใด ดนเนบียลกล็ปฏลิเสธทบีที่จะออมชอม
เพนที่อทบีจที่ ะทนนใหต้กษรัตรลิยร์โปรดปรนน ขณะทบีที่เรนศถึกษนไปทบีละบทของหนรังสนอยลิที่งใหญต่เลต่มนบีนื้ เรนกล็จะเรบียนรบูวต้ ต่นควนม
มรุต่งมรัที่นของดนเนบียลยรังใหต้เกลิดผลดบีจรลิงๆ
ผมกลต่นวไวต้กต่อนหนต้นนบีนื้ในกนรศถึกษนนบีนื้วต่นดนเนบียลมบีบทเรบียนทบีที่นนนไปใชต้ไดต้จรลิงหลนยเรนอที่ งสนนหรรับผบูต้เชนที่อทรันื้ง
หลนยในปฟัจจรุบรัน ครลิสเตบียนทรันื้งหลนยทบีที่บรังเกลิดใหมต่แลต้ว เชต่นเดบียวกรับคนฮบีบรบู เปป็น “ชนชนตลิ...โดยเฉพนะ” ใน
หลนยดต้นน: “แตต่ทนต่ นทรันื้งหลนยเปป็นชนตลิทบีที่พระองคร์ทรงเลนอกไวต้แลต้ว เปป็นพวกปรุโรหลิตหลวง เปป็นประชนชนตลิบรลิสทรุ ธลิธ
เปป็นชนชนตลิของพระองคร์โดยเฉพนะ เพนที่อทต่นนทรันื้งหลนยจะไดต้สนนแดงพระบนรมบีของพระองคร์ ผบูต้ไดต้ทรงเรบียกทต่นนทรันื้ง
หลนยใหต้ออกมนจนกควนมมนด เขต้นไปสบูต่ควนมสวต่นงอรันมหรัศจรรยร์ของพระองคร์” (1 ปต. 2:9)
คนนภนษนอรังกฤษ “peculiar” (โดยเฉพนะ) มนจนกคนนภนษนลนตลิน peculium ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น
“กรรมสลิทธลิธสต่วนตรัว” คนนลนตลินนบีนื้ถบูกใชต้กรับสลิที่งตต่นงๆทบีที่เปป็นทรศัพยว์สฏินหรลือกรรมสฏิทธฏิธิ์สวล่ นตศัวของคนๆหนหึที่ง มรันไมต่ถบูก
ใชต้เวลนกลต่นวถถึงทรรัพยร์สลินสนธนรณะ ในสมรัยนรันื้น หนกผบูต้ใดกลต่นวถถึง peculium ของเขนๆกล็กนนลรังหมนยถถึงบนงสลิที่งทบีที่
เปป็นทรรัพยร์สลินสต่วนตรัวของเขนเอง กรรมสลิทธลิธสต่วนบรุคคลของเขน
ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยเปป็น peculium ของพระเจต้น เรนเปป็นกรรมสลิทธลิธสต่วนบรุคคลทบีที่ถบูกซนนื้อแลต้วของพระเจต้น เรน
ไมต่ใชต่เจต้นของตรัวเรนเอง เรนถบูกซนนื้อแลต้วดต้วยรนคนสบูงยลิที่งและไมต่อนจประเมลินไดต้แหต่งพระโลหลิตอรันมบีคนต่ ประเสรลิฐของ
พระเมษโปดกของพระเจต้น พระเจต้นทรงมบีกนรอต้นงสลิทธลิธในตรัวเรนอยต่นงเฉพนะเจนะจง และเรนตต้องตระหนรักวต่นเรน
เปป็นของพระองคร์และของพระองคว์แตล่เพฮียงผรด้เดฮียว เรนเปป็น peculium ของพระองคร์ – กรรมสลิทธลิโธ ดยเฉพนะ
ของพระองคร์ มรุกดนอรันมบีรนคนมนกของพระองคร์ เรนไมต่มบีสลิทธลิทธ บีที่จะแบต่งปฟันควนมรรักของเรนหรนอควนมสวนมลิภรักดลิธ
ของเรนกรับศรัตรบูตวรั ฉกนจของพระเจต้น คนอพญนมนรและเหลต่นบรลิวนรของมรัน
ในควนมหมนยฝป่นยวลิญญนณ คนนวต่น “peculiar” ไมต่ไดต้หมนยควนมวต่นเรนจะตต้องเปป็นคนพลิกล พลิลกถึ คลรัที่ง
หรนอ “นต่นตลก” มรันไมต่ไดต้หมนยควนมวต่นเรนจะตต้องทนนตรัวแปลกๆหรนอแตต่งกนยดต้วยชรุดพลิลถึกๆ ครลิสเตบียนทรันื้งหลนย
จะตต้องไมต่เปป็นทบีที่รบูต้จรักโดยเครนอที่ งแตต่งกนยทบีที่ประหลนดเสบียจนดถึงดบูดควนมสนใจของทรุกคนทบีที่เหล็นมรัน และเรนจะตต้อง
ไมต่เปป็นกลรุต่มคนประหลนดซถึที่งคลิดวต่นตรัวเองดบีเหนนอผบูต้อนที่นดต้วย คนนวต่น “peculiar” ซถึที่งใชต้กรับครลิสเตบียนทรันื้งหลนยมบีควนม
หมนยวต่น เราเปป็นกรรมสฏิทธฏิธิ์สล่วนตศัวของพระเจด้า และเรนตต้องเปป็นเจต้นของขต้อเทล็จจรลิงนรันื้นและดนนเนลินชบีวลิตตนมนรันื้น
เรนตต้องเผชลิญหนต้นกรับกนรอต้นงสลิทธลิขธ องพระเจต้นในตรัวเรน โดยปฏลิเสธสลิที่งอนที่นทรันื้งปวงทบีที่จะนนนเรนออกหต่นงไป
จนกพระองคร์ในกนรทรุต่มเทและหนต้นทบีที่ผบูต้อนรรักขน เรนตต้องตรันื้งใจแนต่วแนต่วนต่ เรนจะไมต่คลต้อยตนมไปกรับสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่
เปป็นควนมบนปหรนอชวนสงสรัย สลิที่งใดกล็ตนมทบีจที่ ะนนนกนรตลิเตบียนมนสบูต่พระนนมของพระเยซบูหรนอทนนใหต้พระเจต้นไมต่พอ
พระทรัย เรนตต้องตรันื้งใจแนต่วแนต่วต่นเรนจะไมต่ใหต้กนรปลอบประโลมใจแกต่เหลต่นศรัตรบูของพระเยซบูครลิสตร์โดยกนร
รต่วมสนมรัคคบีธรรมกรับพวกเขนหรนอสนรับสนรุนพวกเขนดต้วยวลิธบีหนถึที่งวลิธใบี ดเลย
เรนจะตต้องไมต่รรักโลก หรนอสลิที่งตต่นงๆทบีที่อยบูต่ในโลก เรนจะตต้องออกมนจนกทต่นมกลนงคนเหลต่นนรันื้นและเปป็นหมบูต่
ชนทบีที่แยกออก โดยไมต่มบีสนมรัคคบีธรรมกรับบรรดนกลิจกนรอรันไรต้ผลแหต่งควนมมนด เรนจะตต้องพลิสจบู นร์สลิที่งทรันื้งปวงและยถึด

มรัที่นตต่อสลิที่งทบีที่ดบี เรนจะตต้องใชห้โลกนบีนื้ แตต่ไมต่ใชต้มรันในทนงทบีที่ผลิด เพรนะวต่น “ควนมนลิยมของโลกนบีนื้กนนลรังลต่วงไป” (1 คร.
7:31)
พระเจต้นทรงเปป็นพระเจต้นทบีที่มบีเหตรุผล พระองคร์จะไมต่ทรงหวงสลิที่งดบีใดๆจนกคนทรันื้งหลนยทบีดที่ นนเนลินอยต่นงเทบีที่ยง
ธรรมเลย ณ เบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของพระองคร์มบีควนมเพลลิดเพลลินตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และมรันเปป็นควนมปปีตลิยลินดบีของ
พระเจต้นทบีจที่ ะประทนนแกต่คนทรันื้งปวงทบีที่จะวนงใจและเชนที่อฟฟัง ชบีวตลิ อรันบรลิบบูรณร์คนอสลิทธลิบรุตรหรัวปปีของผบูต้เชนที่อทรุกคน เรน
มบีสลิทธลิธไดต้รบรั ควนมเตล็มเปปีฝั่ยมและทรรัพยร์อรันไมต่มบีทบีที่สลินื้นสรุดแหต่งพระครุณของพระองคร์หนกเรนเตล็มใจทบีจที่ ะยอมรรับวต่นเรน
เปป็น peculium ของพระองคร์และยอมจนนนนอยต่นงสลินื้นสรุดใจตต่อพระองคร์ โดยตรังนื้ ใจแนต่วแนต่เหมนอนอยต่นงทบีที่ดนเนบียล
กระทนน วต่นนลิสรัยตต่นงๆแหต่งชบีวลิตของเรนจะลต้วนเปป็นไปเพนที่อถวนยเกบียรตลิพระเจต้น
“พบีนที่ ต้องทรันื้งหลนย ดต้วยเหตรุนบีนื้โดยเหล็นแกต่ควนมเมตตนกรรุณนของพระเจต้น ขต้นพเจต้นจถึงวลิงวอนทต่นนทรันื้งหลนย
ใหต้ถวนยตรัวของทต่นนแดต่พระองคร์ เพนที่อเปป็นเครนที่องบบูชนทบีที่มบีชบีวลิต อรันบรลิสรุทธลิธ และเปป็นทบีที่พอพระทรัยพระเจต้น ซถึที่ง
เปป็นกนรปรนนลิบรัตลิอรันสมควรของทต่นนทรันื้งหลนย อยต่นทนนตนมอยต่นงชนวโลกนบีนื้ แตต่จงรรับกนรเปลบีที่ยนแปลงจลิตใจเสบีย
ใหมต่ เพนที่อทต่นนจะไดต้ทรนบพระประสงคร์ของพระเจต้นวต่นอะไรดบี อะไรเปป็นทบีที่ชอบพระทรัย และอะไรดบียอดเยบีที่ยม”
(โรม 12:1,2)
“จงพลิสบูจนร์ทรุกสลิที่ง สลิที่งทบีที่ดบีนรันื้นจงยถึดถนอไวต้ใหต้มรัที่น จงเวต้นเสบียจนกสลิที่งทบีดที่ บูเหมนอนชรัที่วทรุกอยต่นง และขอใหต้องคร์
พระเจต้นแหต่งสรันตลิสรุขทรงตรันื้งทต่นนเปป็นคนบรลิสรุทธลิธหมดจด และขต้นพเจต้นอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นใหต้ทรงรรักษนทรันื้ง
วลิญญนณ จลิตใจและรต่นงกนยของทต่นนไวต้ใหต้ปรนศจนกกนรตลิเตบียน จนถถึงวรันทบีพที่ ระเยซบูครลิสตร์องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของ
เรนเสดล็จมน” (1 ธส. 5:21-23)
ขด้อ 15-17: “เมลืที่อครบสฏิบวศันแลด้วหนด้าตาของคนเหลล่านศันั้นดฮีกวล่า และเนลืนั้อหนศังกล็อด้วนทด้วนสมบรรณว์กวล่า
บรรดาอนลุชนทฮีที่รศับประทานอาหารสรงของกษศัตรฏิยว์ ดศังนศันั้นมหาดเลล็กจหึงนทาอาหารสรงสล่วนของเขาทศันั้งหลายและ
เหลด้าองลุล่นซหึที่งเขาทศันั้งหลายควรจะไดด้ดลืที่มนศันั้นไปเสฮีย และใหด้ผศักแกล่เขา ฝฝ่ายอนลุชนทศันั้งสฮีที่คนนฮีนั้ พระเจด้าทรงประทาน
สรรพวฏิทยา และความชทานาญในเรลืที่องวฏิชาทศันั้งปวงและปฝัญญา และดาเนฮียลเขด้าใจในนฏิมฏิตและความฝฝันทลุก
ประการ”
ขต้อเหลต่นนบีนื้บอกอยต่นงชรัดเจนวต่นเกลิดอะไรขถึนื้น ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนไดต้รรับอนรุญนตใหต้รรับประทนน
อนหนรของพวกเขนเองทบีที่เปป็นสมรุนไพรและผรักตต่นงๆเปป็นเวลนสลิบวรัน และพอสลินื้นสรุดเวลนนรันื้นแลต้วพวกเขนกล็ถบูกนนนตรัว
ไปอยบูต่ตต่อหนต้นหรัวหนต้นขรันทบี “หนด้าตาของคนเหลล่านศันั้นดฮีกวล่า และเนลืนั้อหนศังกล็อด้วนทด้วนสมบรรณว์กวล่าบรรดาอนลุชนทฮีที่
รศับประทานอาหารสรงของกษศัตรฏิยว์” เมลซนรร์จถึงเอนอนหนรสต่วนของพวกเขนทบีที่เปป็นเนนนื้อสรัตวร์และเหลต้นองรุต่นไป และ
ใหต้ผรักแกต่พวกเขน
พระเจต้นทรงดบูแลดนเนบียล เมชนค ชรัดรรัค และเอเบดเนโก พระองคร์ประทนนควนมรบูต้ ควนมชนนนนญ กนร
เรบียนรบูแต้ ละปฟัญญนทรันื้งสลินื้นแกต่พวกเขน พระเจต้นยรังทรงอยบูต่บนบรัลลรังกร์เหมนอนเดลิม – และพระองคร์ทรงเฝป้นดบูอยบูต่เหนนอ
บรุตรทรันื้งหลนยของพระองคร์ ไมต่วนต่ พวกเขนอยบูต่ทบีที่ไหนหรนอพวกเขนอนจถบูกเรบียกใหต้ไปใชต้ชบีวตลิ อยบูต่ภนยใตต้เงนที่อนไขใดๆ
กล็ตนม

“...และดาเนฮียลเขด้าใจในนฏิมฏิตและความฝฝันทลุกประการ” ดบูเหมนอนวต่นพระเจต้นไดต้ประทนนของประทาน
พฏิเศษนบีนื้แกต่ดนเนบียล พระเจต้นทรงทรนบวต่นในอนนคตอรันใกลต้นบีนื้ ดนเนบียลจะมบีควนมตต้องกนรในควนมเขต้นใจนบีนื้ – และ
พระเจต้นทรงตอบสนองควนมตต้องกนรของผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์เสมอ หนกเรนทรันื้งหลนยทบีที่เปป็นนรักเทศนร์ อนจนรยร์
และผบูต้ประกนศขต่นวประเสรลิฐจะศถึกษนคต้นควต้นและประยรุกตร์ใชต้ตวรั เรนเองอยต่นงทบีเที่ รนควรกระทนนและฝนกสต่วนทบีที่
เหลนอไวต้กรับพระเจต้น พระองคร์กจล็ ะทรงจรัดกนรรนยละเอบียดทรุกอยต่นงแหต่งงนนรรับใชต้ของเรนเอง!
พระเจต้นทรงทรนบวต่นดนเนบียลจะตต้องเผชลิญกรับงนนหนรักอรันไรต้เหตรุผลของกนรเรบียกคนนควนมจนนและกนร
ตบีควนมควนมฝฟันอรันหนถึที่งทบีที่กษรัตรลิยร์ไดต้ลนมไปเสบียแลต้ว และพระองคร์ทรงโปรดประทนนควนมสนมนรถอรันนรันื้นกต่อนทบีที่
ควนมตต้องกนรนรันื้นไดต้เกลิดขถึนื้น พระเจต้นทรงจรัดเตรบียมสนนหรรับคนของพระองคร์เสมอ
เชต่นเดบียวกรับโยเซฟ ดนเนบียลและเหลต่นสหนยของเขนถบูกฝฝึกฝนในวรังของกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง พวกเขนถบูกครัด
เลนอกจนกทต่นมกลนงคนอนที่นๆใหต้เรบียนรบูต้ภนษน วรรณคดบี และธรรมเนบียมตต่นงๆของคนเคลเดบียเพนที่อทบีที่พวกเขนจะ
สนมนรถรรับหนต้นทบีที่เปป็นนรักปรนชญร์และทบีที่ปรถึกษนในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์ไดต้ ไมต่มบีอะไรทบีที่ผลิดเกบีที่ยวกรับเรนที่องนรันื้นเลย
ไมต่มบีอะไรทบีที่ผลิดเกบีที่ยวกรับคนหนรุต่มทรันื้งหลนยทบีที่ศถึกษนคต้นควต้นในวรันนบีนื้ --- โดยมบีเงนที่อนไขวต่นพวกเขนใหต้พระเจต้นทรงเปป็นทบีที่
หนถึที่งในกนรศถึกษนคต้นควต้นตต่นงๆของพวกเขน มรันไมต่ใชต่เรนที่องผลิดทบีที่ชนยหนรุต่มหรนอหญลิงสนวทบีที่เปป็นครลิสเตบียนทบีที่จะ
หนควนมรบูโต้ ดยกนรศถึกษนวลิทยนศนสตรร์ วรรณคดบี ศลิลปะและอนชบีพตต่นงๆ แตต่หนกพวกเขนกนนลรังศถึกษนในโรงเรบียน
แหต่งหนถึที่งทบีที่พยนยนมบต่อนทนนลนยควนมเชนที่อของพวกเขนและทนนลนยพระเจต้นของพวกเขน พวกเขนกล็ควรอธลิษฐนน
และแสวงหนนนื้นนพระทรัยของพระเจต้นเกบีที่ยวกรับกนรศถึกษนในมหนวลิทยนลรัยเชต่นนรันื้นอยบูต่ตต่อไป
ในกรณบีของดนเนบียล ไมต่มบีผลลรัพธร์ตนต่ งๆในทนงทบีที่เสบียหนยเลย ขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ เขนและเหลต่นสหนยของเขน
ศถึกษนหลรักสบูตรนรันื้นเปป็นเวลนสนมปปีกล็บต่งบอกวต่นมบี “โรงเรฮียนพระราชวศัง” แหต่งหนถึที่งสนนหรรับกนรสอนคนหนรุต่มทรันื้ง
หลนยทบีที่เปป็นเชนนื้อพระวงศร์ โรงเรบียนนรันื้นไมต่นต่นจะอยบูต่ไกลจนกพระรนชวรัง เพรนะวต่นพวกเขนไดต้รบรั กนรเลบีนื้ยงดบูจนกโตต๊ะ
ของกษรัตรลิยร์
บรรดนนรักโบรนณคดบีไดต้ขรุดคต้นพบหต้องสมรุดดลินเหนบียวแหต่งเมนองนบีนะเวหร์และแหต่งเมนองบนบลิโลนซถึที่งพลิสบูจนร์
วต่นคนเคลเดบียเปป็นชนชนตลิทบีที่มบีกนรศถึกษน – สบูงยลิที่งนรักเมนที่อพลิจนรณนยรุคสมรัยทบีที่พวกเขนมบีชบีวลิตอยบูต่ พวกเขนมบีควนม
กต้นวหนต้นยลิที่งในเรนที่องคณลิตศนสตรร์ ดนรนศนสตรร์ และไวยนกรณร์ พวกเขนเปป็นผบูต้มบีกนรศถึกษน บนบลิโลนถบูกสรต้นงบนทบีที่
ตรังนื้ ของบนเบล ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆนลิมโรดไดต้พยนยนมสรต้นงหอคอยหนถึที่งขถึนื้นไปถถึงฟป้นสวรรคร์ – และคนบนบลิโลนกล็คลต้นยคลถึง
ในเรนที่องควนมชนนนนญตต่นงๆและสตลิปฟัญญนกรับคนสมรัยกต่อนนนื้นนทต่วมโลกซถึที่งเปป็นผบูต้ประดลิษฐร์คลิดคต้นเครนที่องดนตรบีตต่นงๆ
และเปป็นคนงนนทบีที่มบีทรักษะชนนนนญในเรนที่องเหลล็กและทองเหลนอง เรนเรบียนรบูต้เรนที่องนบีนื้จนกปฐมกนล 4:20-22:
“นนงอนดนหร์คลอดบรุตรชนอที่ วต่นยนบนล เขนเปป็นตต้นตระกบูลของคนทบีที่อนศรัยอยบูต่ในเตล็นทร์และคนทบีที่เลบีนื้ยงสรัตวร์
นต้องชนยของเขนมบีชนที่อวต่นยบูบนล เขนเปป็นตต้นตระกบูลของบรรดนคนทบีที่ดดบี พลิณเขนคบูต่และเปป่นขลรุต่ย นนงศลิลลนหร์คลอด
บรุตรดต้วยชนอที่ วต่นทบูบรัลคนอลิน ซถึที่งเปป็นผบูต้สอนบรรดนชต่นงฝปีมนอทนนเครนที่องทองสรัมฤทธลิธและเหลล็ก ...”
ขต้อ 18-21: “พอสฏินั้นกทาหนดเวลาทฮีที่กษศัตรฏิยว์ทรงบศัญชาใหด้นทาเขาทศันั้งหลายเขด้าเฝฝ้า หศัวหนด้าขศันทฮีจหึงนทาเขา
ทศันั้งหลายเขด้ามาเฝฝ้าเนบรคศัดเนสซารว์ และกษศัตรฏิยกว์ ล็ทรงสศัมภาษณว์เขา ในบรรดาอนลุชนเหลล่านศันั้นไมล่พบสศักคนหนหึที่งทฮีที่
เหมลือนดาเนฮียล ฮานศันยาหว์ มฏิชาเอลและอาซารฏิยาหว์ เพราะฉะนศันั้นเขาจหึงไดด้รศับใชด้ตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์ ในบรรดา

เรลืที่องราวอศันเกฮีที่ยวกศับปฝัญญาและความเขด้าใจ ซหึที่งกษศัตรฏิยว์ตรศัสถามเขาทศันั้งหลาย ทรงเหล็นวล่าเขาทศันั้งหลายดฮีกวล่าพวก
โหร และพวกหมอดร ซหึที่งอยรล่ในอาณาจศักรทศันั้งสฏินั้นของพระองคว์สฏิบเทล่า และดาเนฮียลกล็ไดด้รบศั ราชการเรลืที่อยมาจนปปี
แรกแหล่งรศัชกาลกษศัตรฏิยว์ไซรศัส”
“พอสฏินั้นกทาหนดเวลา...” นบีที่คนอชต่วงเวลนสนมปปีนรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในขต้อ 5 ชนยหนรุต่มเหลต่นนบีนื้ไดต้รบรั ประทนน
อนหนรแบบพลิเศษ ไดต้รรับกนรฝฝึกฝนโดยเหลต่นครบูฝฝึกพลิเศษ และเมนที่อพวกเขนเรบียนจบหลรักสบูตรของตนแลต้ว พวกเขน
กล็ไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์เพนที่อรรับกนรทดสอบครรังนื้ สรุดทต้นย กษรัตรลิยร์ตรรัสกรับพวกเขน ถนมพวกเขนดต้วย
คนนถนมมนกมนย สอบพวกเขน: “ในบรรดาอนลุชนเหลล่านศันั้นไมล่พบสศักคนหนหึที่งทฮีที่เหมลือนดาเนฮียล ฮานศันยาหว์ มฏิชา
เอลและอาซารฏิยาหว์ เพราะฉะนศันั้นเขาจหึงไดด้รบศั ใชด้ตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์”
“รรับใชต้พระเยซบูดบีแนต่ / ดบีแนต่ทรุกวรัน / ดบีแนต่ทรุกยต่นงกต้นวตลอดทนง” ควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนไมต่เพบียงใหต้ผล
ตอบแทนในนลิรรันดรร์กนลเทต่นนรันื้น: กนรเปป็นครลิสเตบียนใหต้ผลตอบแทนในชฮีวตฏิ นฮีนั้ ในหลนกหลนยวลิธบีมนกกวต่นลลินื้นจะ
บอกไดต้
“ในบรรดาเรลืที่องราวอศันเกฮีที่ยวกศับปฝัญญาและความเขด้าใจ...” จงสรังเกต: “ในบรรดาเรลืที่องราวอศันเกฮีที่ยวกศับ
ปฝัญญาและความเขด้าใจ” (คนหนรุต่มเหลต่นนรันื้นมบีกนรเรบียนรบูต้ทกบีที่ วต้นงขวนงจรลิงๆ ผมอยนกรบูจต้ รลิงๆวต่นพวกเรนกบีที่คนจะ
สนมนรถสอบผต่นนกนรทดสอบเชต่นนรันื้นไดต้ในปฟัจจรุบรัน?) ในเรลืที่องทศันั้งปวงทบีที่เกบีที่ยวกรับสตลิปฟัญญนและควนมเขต้นใจทบีที่
กษรัตรลิยตร์ รรัสถนมพวกเขน พระองคร์กพล็ บวต่นคนหนรุต่มเหลต่นนบีนื้เกส่งกวส่าพวกโหรและพวกหมอดบูทบีที่อยบูต่ในอนณนจรักรของ
พระองคร์ตงรันื้ สติบเทส่า!
ชต่นงเปป็นบทเรบียนทบีที่งดงนมและแสนมหรัศจรรยร์สนนหรรับผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยในปฟัจจรุบรัน! ดนเนบียลและเพนที่อนๆของ
เขนไมต่มบีหวรังทบีที่จะกลรับไปยรังแผต่นดลินเกลิดของพวกเขนอบีกอยต่นงนต้อยเจล็ดสลิบปปี – เพรนะพวกเขนรบูต้พระครัมภบีรร์ พวกเขน
รบูวต้ นต่ กนรตรัดสลินโทษของพระเจต้นอยบูต่บนพวกเขนและวต่นพระองคร์ไมต่สนมนรถ, จะไมล่, เปลบีที่ยนพระดนนรลิของพระองคร์
คนหนรุต่มเหลต่นนบีนื้มบีเหตรุผลทรุกประกนรทบีจที่ ะตกลงกรันในหมบูต่พวกเขนวต่นสลิที่งเดบียวทบีที่มบีเหตรุผลทบีที่พวกเขนควรกระทนนกล็คนอ
ทนนตนมคนอนที่น ปรองดองกรันและยอมจนนนน – อยต่นงนต้อยกล็บนงสต่วน – ตต่อธรรมเนบียมตต่นงๆของแผต่นดลินของคน
นรับถนอรบูปเคนรพนบีนื้ แตต่พวกเขนกล็ไมต่ทนนแบบนรันื้น พวกเขนรบูต้จรักพระเจต้น และพวกเขนรบูวต้ ต่นบนงทบีพระเจต้นแหต่ง
บรรพบรุรรุษของพวกเขนจะทรงทนนใหต้เหตรุกนรณร์ทบีที่เกลิดขถึนื้นนบีนื้เปป็นไปเพนที่อถวนยเกบียรตลิพระองคร์และเกลิดผลดบีแกต่พวก
เขน: “เรนรบูต้วนต่ พระเจต้นทรงรต่วมมนอกรับคนทรันื้งหลนยทบีที่รกรั พระองคร์ ใหต้เกลิดผลอรันดบีในทรุกสลิที่ง คนอคนทรันื้งปวงทบีพที่ ระองคร์
ไดต้ทรงเรบียกตนมพระประสงคร์ของพระองคร์... ถต้นเชต่นนรันื้นเรนจะวต่นอยต่นงไร ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่ฝป่นยเรนใครจะขรัด
ขวนงเรน” (โรม 8:28, 31)
มรันไมต่ใชต่ควนมคลิดเรนที่องกนรเลนที่อนยศทบีที่ทนนใหต้ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนปฏลิเสธทบีที่จะยอมจนนนนตต่อควนม
ประสงคร์ตนต่ งๆของกษรัตรลิยร์ พวกเขนมบีเหตรุผลทรุกประกนรทบีที่จะเชนที่อวต่นพวกเขนจะยอมสละชบีวตลิ ของตน แตต่ทรันื้งๆทบีที่
อนจเกลิดอะไรขถึนื้นกรับพวกเขนกล็ไดต้จนกกนรขรัดขนนคนนบรัญชนของกษรัตรลิยร์ พวกเขนกล็ไมต่ยอมปฏลิเสธพระเจต้นของตน
และยอมจนนนนตต่อคนนบรัญชนของเนบบูครัดเนสซนรร์ (ตต่อมนในกนรศถึกษนของเรน เรนจะเรบียนรบูต้วนต่ ดนเนบียลถบูกตรันื้งใหต้เปป็น
หรัวหนต้นอภลิรรัฐมนตรบีและเพนที่อนๆของเขนถบูกเลนที่อนยศในพระรนชวรัง พระเจต้นทรงดบูแลคนของพระองคร์ !)

เรนตต้องกนรคนอยต่นงดนเนบียลเพลิที่มมนกขถึนื้นทรุกวรันนบีนื้ เรนตต้องกนรจฏิตใจของดนเนบียล, ความเชลืที่อมศัที่นและ
ความมลุล่งมศัที่นของดนเนบียล และเรนตต้องกนรความรศักทฮีมที่ ฮีตล่อพระเจด้าทบีดที่ นเนบียลมบี ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยทรุกวรันนบีนื้ไมต่ไดต้เปป็น
เชลยในบนบลิโลน หนกกลต่นวตนมจรลิงแลต้ว แตต่พวกเรนอยถูส่ในบนบลิโลนแหต่งกนรรรักโลกและควนมเพลลิดเพลลิน
ครลิสเตบียนจนนนวนมนกทนนตนมอยต่นงโลก แทนทบีที่จะถรกแปลงสภาพใหต้เปป็นตนมแบบพระฉนยแหต่งพระบรุตรทบีที่รกรั ของ
พระเจต้น คนจนนนวนมนกไดต้พต่นยแพต้ตต่อจลิตวลิญญนณแหต่งยรุคสมรัยปฟัจจรุบรันอรันชรัที่วรต้นยนบีนื้แลต้ว โดยดนนเนลินชบีวตลิ ในกนร
ปรองดองกรันและกนรออมชอม ซถึที่งผลลรัพธร์ทบีที่ออกมนคนอ กนรดนนเนลินชบีวลิตฝป่นยวลิญญนณทบีที่ไรต้ฤทธลิธเดชและควนมเปป็น
หมรันฝป่นยวลิญญนณ!
งนนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นไดต้รรับผลกระทบเพรนะสภนพเหลต่นนบีนื้ ครลิสตจรักรของพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์
อยบูต่กนนลรังหมดควนมนต่นนรับถนอในหมบูต่ชนยและหญลิงทรันื้งหลนย และแทนทบีที่จะสรต้นงสนวกทรันื้งหลนยจนกคนเหลต่นนรันื้นและ
สอนพวกเขน พวกเรนกลรับกนนลรังยนนอยบูต่ในทนงของพวกคนบนปและนรัที่งอยบูต่ในทบีที่นรัที่งของพวกคนชอบเยนะเยต้ย ขอ
พระเจต้นทรงโปรดชต่วยเรนทบีที่จะกลรับใจใหมต่และกลรับมนหนพระองคร์ จนกนรันื้นพระองคร์จะประทนนบนนเหนล็จและ
อวยพรเรนตนมแบบทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงดบูแลดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนในดลินแดนของศรัตรบูเหลต่นนรันื้นของพระเจต้น !
พระเจต้นของเรนทรงเปป็นพระเจต้นองคร์เดบียวกรับทบีที่ทรงเฝป้นดบูอยบูต่เหนนอดนเนบียล – และหนกเรนจะกลต้นเปป็นอยต่นงดนเนบีย
ล พระเจต้นกล็จะทรงกระทนนเพนที่อเราทนัทั้งหลายสลิที่งทบีพที่ ระองคร์ไดต้ทรงกระทนนเพนที่อดนเนบียล
มรันวลิเศษใชต่ไหมครรับ? คนหนรุต่มชนวฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้ไมต่เพบียงเปป็นนรักเรบียนทฮีที่ดกฮี วล่าเดฏิมเทต่นนรันื้น แตต่พวกเขนยรังดบี
กวต่นเดลิมสติบเทส่า! พระเจต้นทรงใหต้เกบียรตลิดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนเพรนะวต่นพวกเขาใหต้เกบียรตลิพระเจห้า “และดา
เนฮียลกล็ไดด้รบศั ราชการเรลือที่ ยมาจนปปีแรกแหล่งรศัชกาลกษศัตรฏิยว์ไซรศัส”

บททนีสที่ อง
นติมติตตส่างๆของเนบถูคนัดเนสซารณ์;
ผลลนัพธณ์ตส่างๆของนติมติตเหลส่านนัทั้น
2:1 ในปปีทบีที่สองแหต่งรรัชกนลเนบบูครัดเนสซนรร์ เนบบูครัดเนสซนรร์ทรงพระสรุบลิน พระทรัยของพระองคร์กล็ทรงเปป็นทรุกขร์
บรรทมไมต่หลรับ
2:2 แลต้วกษรัตรลิยร์จถึงทรงบรัญชนใหต้มบีหมนยเรบียกพวกโหร พวกหมอดบู พวกนรักวลิทยนคม และคนเคลเดบียเขต้นทบูล
กษรัตรลิยใร์ หต้รบูต้เรนที่องพระสรุบลิน เขนทรันื้งหลนยกล็เขต้นมนเฝป้นกษรัตรลิยร์
2:3 และกษรัตรลิยตร์ รรัสกรับเขนวต่น “เรนไดต้ฝฟัน และจลิตใจของเรนกล็เปป็นทรุกขร์ อยนกรบูต้วนต่ ฝฟันวต่นกระไร”
2:4 แลต้วคนเคลเดบียจถึงกรนบทบูลกษรัตรลิยร์เปป็นภนษนของคนซบีเรบียวต่น “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์
ขอทรงเลต่นพระสรุบลินใหต้แกต่พวกผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์ แลต้วเหลต่นขต้นพระองคร์จะไดต้ถวนยคนนแกต้พระสรุบลิน”
2:5 กษรัตรลิยร์ทรงตอบคนเคลเดบียวต่น “เรนจนนควนมฝฟันนรันื้นไมต่ไดต้แลต้ว ถต้นเจต้นไมต่ใหต้เรนรบูต้ควนมฝฟันพรต้อมทรันื้งคนนแกต้ฝฟัน
เจต้นจะถบูกหรัที่นเปป็นชลินื้นๆ และบต้นนเรนอนของเจต้นจะตต้องเปป็นกองขยะ
2:6 แตต่ถต้นเจต้นสนนแดงควนมฝฟันและคนนแกต้ฝฟันใหต้เรน เจต้นจะไดต้รรับของขวรัญ รนงวรัล และเกบียรตลิยศใหญต่ยลิที่ง ฉะนรันื้นจง
สนนแดงควนมฝฟันและคนนแกต้ฝฟันใหต้เรน”
2:7 เขนทรันื้งหลนยกรนบทบูลคนนรบสองวต่น “ขอกษรัตรลิยร์เลต่นพระสรุบลินแกต่พวกผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์ และเหลต่นขต้น
พระองคร์จะถวนยคนนแกต้พระสรุบลิน พระเจต้นขต้น”
2:8 กษรัตรลิยร์ทรงตอบวต่น “เรนรบูต้เปป็นแนต่แลต้ววต่น เจต้นพยนยนมจะถต่วงเวลนไวต้ เพรนะเจต้นเหล็นวต่นเรนจนนควนมฝฟันนรันื้นไมต่
ไดต้แลต้ว
2:9 แตต่ถต้นเจต้นไมต่ใหต้เรนรบูคต้ วนมฝฟัน กล็มบีคนนตรัดสลินเจต้นอยบูต่ขต้อเดบียว เพรนะเจต้นทรันื้งหลนยตกลงทบีที่จะพบูดเทล็จและพบูดทรุจรลิต
ตต่อหนต้นเรน จนจะมบีอะไรเปลบีที่ยนแปลงไป เพรนะฉะนรันื้นเจต้นจงบอกควนมฝฟันใหต้แกต่เรน แลต้วเรนจถึงจะรบูวต้ ต่นเจต้นจะ
ถวนยคนนแกต้ควนมฝฟันใหต้เรนไดต้”
2:10 คนเคลเดบียจถึงกรนบทบูลตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยวร์ ต่น “ไมต่มบีบรุรรุษคนใดในพลิภพทบีที่จะสนนแดงเรนที่องกษรัตรลิยร์ไดต้ เพรนะ
ฉะนรันื้นไมต่มบีกษรัตรลิยร์ เจต้นนนยหรนอผบูต้ปกครองคนใดไตต่ถนมสลิที่งเหลต่นนบีนื้จนกโหร หรนอหมอดบู หรนอคนเคลเดบีย
2:11 สลิที่งซถึที่งกษรัตรลิยตร์ รรัสถนมนรันื้นยนกและไมต่มบีผบูต้ใดจะสนนแดงแดต่กษรัตรลิยร์ไดต้นอกจนกพระ ผบูต้ซถึที่งมลิไดต้อยบูต่กรับมนรุษยร์”
2:12 เพรนะเรนที่องนบีนื้กษรัตรลิยร์จถึงทรงกรลิวนื้ และเกรบีนื้ยวกรนดนรักและรรับสรัที่งใหต้ฆต่นพวกนรักปรนชญร์ทรันื้งหมดของบนบลิโลน
เสบีย
2:13 เพรนะฉะนรันื้นจถึงมบีพระรนชกฤษฎบีกนประกนศไปวต่นใหต้ฆต่นนรักปรนชญร์เสบียทรันื้งหมด เขนจถึงเทบีที่ยวหนดนเนบียลและ
พรรคพวกเพนที่อจะฆต่นเสบีย
2:14 แลต้วดนเนบียลกล็ตอบอนรบีโอคหรัวหนต้นรนชองครรักษร์ผบูต้ทอบีที่ อกไปเทบีที่ยวฆต่นนรักปรนชญร์ของบนบลิโลน ดต้วยถต้อยคนน
แยบคนยและปรบีชนสนมนรถ
2:15 ทต่นนถนมอนรบีโอคหรัวหนต้นวต่น “ไฉนพระรนชกฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์จถึงเรต่งรต้อนเลต่น” แลต้วอนรบีโอคกล็เลต่นเรนที่องใหต้
ดนเนบียลทรนบ

2:16 แลต้วดนเนบียลกล็เขต้นไปเฝป้นและกรนบทบูลกษรัตรลิยร์ขอใหต้กนนหนดเวลนเพนที่อทต่นนจะถวนยคนนแกต้พระสรุบลินแดต่
กษรัตรลิยร์
2:17 แลต้วดนเนบียลกล็กลรับไปเรนอนของทต่นน และแจต้งเรนที่องใหต้ฮนนรันยนหร์ มลิชนเอล และอนซนรลิยนหร์สหนยของทต่นน
ฟฟัง
2:18 และบอกเขนใหต้ขอพระกรรุณนแหต่งพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์เรนที่องควนมลถึกลรับนบีนื้ เพนที่อดนเนบียลและสหนยของ
ทต่นนจะไมต่พลินนศพรต้อมกรับบรรดนนรักปรนชญร์อนนที่ ๆของบนบลิโลน
2:19 ในนลิมลิตกลนงคนนทรงเผยควนมลถึกลรับนรันื้นแกต่ดนเนบียล แลต้วดนเนบียลกล็ถวนยสนธรุกนรแดต่พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์
2:20 ดนเนบียลกลต่นววต่น “สนธรุกนรแดต่พระนนมของพระเจต้นเปป็นนลิตยร์สนบไป เพรนะปฟัญญนและฤทธนนรุภนพเปป็นของ
พระองคร์
2:21 พระองคร์ทรงเปลบีที่ยนวนระและฤดบูกนล พระองคร์ทรงถอดกษรัตรลิยร์และทรงตรังนื้ กษรัตรลิยร์ขถึนื้นใหมต่ พระองคร์ทรง
ประทนนปฟัญญนแกต่นรักปรนชญร์ และทรงประทนนควนมรบูต้แกต่ผบูต้ทมบีที่ บีควนมเขต้นใจ
2:22 พระองคร์ทรงเผยสลิที่งทบีที่ลถึกซถึนื้งและลบีนื้ลรับ พระองคร์ทรงทรนบสลิที่งทบีที่อยบูต่ในควนมมนด และควนมสวต่นงกล็อยบูต่กรับ
พระองคร์
2:23 โอ พระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของขต้นพระองคร์ ขต้นพระองคร์ขอโมทนนและสรรเสรลิญพระองคร์ ผบูต้ทรงประทนน
ปฟัญญนและกนนลรังแกต่ขต้นพระองคร์ สลิที่งนรันื้นทบีที่พวกขต้นพระองคร์ทบูลขอ พระองคร์กล็ทรงใหต้ขต้นพระองคร์รบูต้แลต้ว เพรนะ
พระองคร์ไดต้ทรงสนนแดงเรนที่องของกษรัตรลิยร์ใหต้แจต้งแกต่พวกขต้นพระองคร์”
2:24 แลต้วดนเนบียลกล็เขต้นไปหนอนรบีโอคผบูต้ซถึที่งกษรัตรลิยร์แตต่งตรังนื้ ใหต้ฆต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลน ทต่นนไดต้เขต้นไปและกลต่นว
แกต่อนรบีโอควต่นดรังนบีนื้ “ขออยต่นฆต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลน ขอโปรดนนนตรัวขต้นพเจต้นเขต้นไปเฝป้นกษรัตรลิยร์ และขต้นพเจต้นจะ
ถวนยคนนแกต้ฝฟันแดต่กษรัตรลิยร์”
2:25 แลต้วอนรบีโอคกล็รบีบนนนตรัวดนเนบียลเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ และกรนบทบูลพระองคร์วนต่ “ขต้นพระองคร์ไดต้พบชนยคนหนถึที่งใน
หมบูต่พวกทบีที่ถบูกกวนดเปป็นเชลยมนจนกยบูดนหร์ ชนยผบูต้นบีนื้จะใหต้กษรัตรลิยร์ทรงรบูคต้ นนแกต้พระสรุบลินไดต้”
2:26 กษรัตรลิยร์จถึงตรรัสแกต่ดนเนบียลผบูต้ชนที่อวต่นเบลเทชรัสซนรร์วต่น “เจต้นสนมนรถทบีที่จะใหต้เรนรบูถต้ ถึงควนมฝฟันทบีที่เรนไดต้ฝฟันนรันื้นและ
คนนแกต้ไดต้หรนอ”
2:27 ดนเนบียลกรนบทบูลตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์วนต่ “ไมต่มบีนรักปรนชญร์ หรนอหมอดบู หรนอโหร หรนอหมอดบูฤกษร์ยนม
สนนแดงควนมลถึกลรับซถึที่งกษรัตรลิยร์ไตต่ถนมแดต่พระองคร์ไดต้
2:28 แตต่มบีพระเจต้นองคร์หนถึที่งในสวรรคร์ผบูต้ทรงเผยควนมลถึกลรับทรันื้งหลนย และพระองคร์ทรงใหต้กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์
รบูถต้ ถึงสลิที่งซถึที่งจะบรังเกลิดขถึนื้นในวนระภนยหลรัง พระสรุบลินของพระองคร์และนลิมลิตทบีที่ผรุดขถึนื้นในพระเศบียรของพระองคร์บน
พระแทต่นนรันื้นเปป็นดรังนบีนื้ พระเจต้นขต้น
2:29 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขณะเมนที่อพระองคร์บรรทมอยบูต่บนพระแทต่น พระดนนรลิในเรนที่องซถึที่งจะบรังเกลิดมนภนยหลรังไดต้ผรุด
ขถึนื้น และพระองคร์นรันื้นผบูต้ทรงเผยควนมลถึกลรับกล็ทรงใหต้พระองคร์รถบูต้ ถึงสลิที่งทบีที่จะบรังเกลิดมน
2:30 ฝป่นยขต้นพระองคร์ ซถึที่งทรงเผยควนมลถึกลรับนบีนื้แกต่ขต้นพระองคร์นรันื้น มลิใชต่เพรนะขต้นพระองคร์มบีปฟัญญนมนกกวต่นผบูต้มบี
ชบีวลิตทรันื้งหลนย แตต่เพนที่อกษรัตรลิยร์จะทรงรบูคต้ นนแกต้พระสรุบลิน และเพนที่อพระองคร์จะทรงรบูพต้ ระดนนรลิในพระทรัยของพระองคร์

2:31 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ พระองคร์ทอดพระเนตร และดบูเถลิด มบีปฏลิมนกรขนนดใหญต่ ปฏลิมนกรนบีนื้ใหญต่และสรุกใสยลิที่งนรัก
ตรังนื้ อยบูต่ตต่อเบนนื้องพระพรักตรร์พระองคร์ และรบูปรต่นงกล็นต่นกลรัว
2:32 เศบียรของปฏลิมนกรนบีนื้เปป็นทองคนนเนนนื้อดบี อกและแขนเปป็นเงลิน ทต้องและโคนขนเปป็นทองสรัมฤทธลิธ
2:33 ขนเปป็นเหลล็ก เทต้นเปป็นเหลล็กปนดลิน
2:34 ขณะเมนที่อพระองคร์ทอดพระเนตร มบีหลินกต้อนหนถึที่งถบูกตรัดออกมนมลิใชต่ดวต้ ยมนอ กระทบปฏลิมนกรทบีที่เทต้นอรันเปป็น
เหลล็กปนดลิน กระทนนใหต้แตกเปป็นชลินื้นๆ
2:35 แลต้วสต่วนเหลล็ก สต่วนดลิน สต่วนทองสรัมฤทธลิธ สต่วนเงลินและสต่วนทองคนน กล็แตกเปป็นชลินื้นๆพรต้อมกรัน กลนยเปป็น
เหมนอนแกลบจนกลนนนวดขต้นวในฤดบูรต้อน ลมกล็พดรั พนเอนไป จถึงหนรต่องรอยไมต่พบเสบียเลย แตต่กต้อนหลินทบีที่กระทบ
ปฏลิมนกรนรันื้นกลนยเปป็นภบูเขนใหญต่จนเตล็มพลิภพ
2:36 นบีที่เปป็นพระสรุบลิน พระเจต้นขต้น บรัดนบีนื้เหลต่นขต้นพระองคร์ขอกรนบทบูลคนนแกต้พระสรุบลินตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์
2:37 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ กษรัตรลิยร์จอมกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย ซถึที่งพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ไดต้ทรงประทนนรนชอนณนจรักร
อนนรุภนพ ฤทธลิธเดชและสงต่นรนศบี
2:38 และไดต้ทรงมอบไวต้ในหรัตถร์พระองคร์ทนต่ น ซถึที่งบรุตรทรันื้งหลนยของมนรุษยร์ สรัตวร์ในทรุต่งนนและนกในอนกนศ ไมต่วนต่
มรันจะอนศรัยอยบูต่ ณ ทบีที่ใดๆใหต้แกต่พระองคร์ กระทนนใหต้พระองคร์ปกครองมรันไดต้ทรันื้งหมด เศบียรทองคนนนรันื้นคนอพระองคร์
เอง
2:39 ตต่อจนกพระองคร์ไปจะมบีรนชอนณนจรักรดต้อยกวต่นพระองคร์ และยรังมบีรนชอนณนจรักรทบีที่สนม เปป็นทองสรัมฤทธลิธ ซถึที่ง
จะปกครองอยบูต่ทรัที่วพลิภพ
2:40 และจะมบีรนชอนณนจรักรทบีที่สบีที่แขล็งแรงดรัที่งเหลล็ก เพรนะเหลล็กตบีสลิที่งทรันื้งหลนยใหต้หรักเปป็นชลินื้นๆและปรนบสลิที่งทรันื้งปวง
ลงไดต้ รนชอนณนจรักรนรันื้นจะหรัก และทรุบสลิที่งทรันื้งปวงเหลต่นนบีนื้ดรังเหลล็กซถึที่งทรุบใหต้แหลก
2:41 ดรัที่งทบีพที่ ระองคร์ทอดพระเนตรเทต้นและนลินื้วเทต้น เทต้นเปป็นดลินชต่นงหมต้อบต้นงเหลล็กบต้นง จะเปป็นรนชอนณนจรักร
ประสม แตต่ควนมแขล็งแกรต่งของเหลล็กจะยรังอยบูต่ในนรันื้นบต้นง ดรังทบีพที่ ระองคร์ทอดพระเนตรเหลล็กปนดลินเหนบียว
2:42 และนลินื้วเทต้นเปป็นเหลล็กปนดลินฉรันใด รนชอนณนจรักรนรันื้นจถึงแขล็งแรงบต้นงเปรนะบต้นงฉรันนรันื้น
2:43 ดรังทบีพที่ ระองคร์ทอดพระเนตรเหลล็กปนดลินเหนบียว รนชอนณนจรักรจะปนกรันดต้วยเชนนื้อสนยของมนรุษยร์ แตต่จะไมต่
ยถึดกรันแนต่นไวต้ไดต้อยต่นงเดบียวกรับทบีที่เหลล็กไมต่ประสมเขต้นกรับดลิน
2:44 และในสมรัยของกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์จะทรงสถนปนนรนชอนณนจรักรหนถึที่ง ซถึที่งไมต่มบีวรัน
ทนนลนยเสบียไดต้ หรนอรนชอนณนจรักรนรันื้นจะไมต่ตกไปแกต่ชนชนตลิอนที่น รนชอนณนจรักรนรันื้นจะกระทนนใหต้บรรดนรนช
อนณนจรักรเหลต่นนบีนื้แตกเปป็นชลินื้นๆถถึงอวสนน และรนชอนณนจรักรนรันื้นจะตรังนื้ มรัที่นอยบูต่เปป็นนลิตยร์
2:45 ดรังทบีพที่ ระองคร์ทอดพระเนตรกต้อนหลินถบูกตรัดออกจนกภบูเขนมลิใชต่ดต้วยมนอ และกต้อนหลินนรันื้นไดต้กระทนนใหต้เหลล็ก
ทองสรัมฤทธลิธ ดลิน เงลิน และทองคนนแตกเปป็นชลินื้นๆ พระเจต้นยลิที่งใหญต่ไดต้ทรงใหต้กษรัตรลิยร์รบูต้วนต่ อะไรจะบรังเกลิดมนภนยหลรังนบีนื้
พระสรุบลินนรันื้นเทบีที่ยงแทต้และคนนแกต้พระสรุบลินกล็แนต่นอน”
2:46 แลต้วกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์กล็ทรงกรนบลงและเคนรพดนเนบียล และมบีพระบรัญชนใหต้นนนเครนที่องบบูชนและเครนที่อง
หอมมนถวนยดนเนบียล

2:47 กษรัตรลิยร์ตรรัสกรับดนเนบียลวต่น “แนต่นอนทบีเดบียว พระเจต้นของทต่นนเปป็นพระเจต้นของพระทรังนื้ หลนย และทรงเปป็น
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวง ทรงเปป็นผบูต้เผยควนมลถึกลรับเพรนะทต่นนสนมนรถทบีที่จะเผยควนมลถึกลรับนบีนื้ไดต้”
2:48 ฝป่นยกษรัตรลิยร์กพล็ ระรนชทนนยศชรันื้นสบูง และของพระรนชทนนยลิที่งใหญต่เปป็นอรันมนกแกต่ดนเนบียล และแตต่งตรันื้งใหต้
เปป็นผบูต้ครอบครองหมดเมนองบนบลิโลน และเปป็นประธนนใหญต่ของนรักปรนชญร์ทรันื้งสลินื้นแหต่งบนบลิโลน
2:49 ดนเนบียลกล็กรนบทบูลขอตต่อกษรัตรลิยร์และพระองคร์ทรงตรันื้งใหต้ชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกเปป็นผบูต้จรัดรนชกนรใน
เมนองบนบลิโลน แตต่ดนเนบียลยรังคงอยบูต่ในรนชสนนนรัก
บทนบีนื้ของดนเนบียลกลต่นวถถึงชต่วงเวลนทบีที่ในพระครัมภบีรเร์ รบียกกรันวต่น “ยลุคสมศัยของคนตล่างชาตฏิ” ชต่วงเวลนนบีนื้เรลิที่ม
ตต้นพรต้อมกรับกนรตกเปป็นเชลยของยบูดนหร์ภนยใตต้เนบบูครัดเนสซนรร์หนถึที่งพรันหกรต้อยปปีกต่อนกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์
และจะสลินื้นสรุดลงพรต้อมกรับกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีสที่ องของพระเยซบูครลิสตร์เมนที่อเรลิที่มตต้นยรุคพรันปปี – หนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิสรุข
บนแผต่นดลินโลกโดยพระเยซบูประทรับบนบรัลลรังกร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็มและครลิสตจรักรครอบครองกรับพระองคร์ทวรัที่ แผต่น
ดลินโลก
ดนเนบียลสรัตยร์ซนที่อตต่อพระเจต้น และผต่นนทนงดนเนบียลบรัดนบีนื้พระเจต้นทรงเตรบียมทบีที่จะเปปิดเผยวลิถบีของยรุคสมรัยนบีนื้
ตรังนื้ แตต่กนรตกเปป็นเชลยของยบูดนหร์ไปจนถถึงตอนทบีที่อนณนจรักรนรันื้นจะถบูกสถนปนนบนแผต่นดลินโลกนบีนื้และพระเยซบูผบูต้เปป็น
กษรัตรลิยจร์ ะทรงครอบครองเหนนอวงศร์วนนของดนวลิดจนกบรัลลรังกร์ของพระองคร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็ม พระเจต้นไดต้
ประทนนกนรสนนแดงนบีนื้แกต่ดนเนบียล ณ ตอนตต้นของยรุคคนตต่นงชนตลิเลย พระองคร์มลิไดต้ประทนนมรันโดยเหตรุบรังเอลิญ
แตต่อยต่นงเฉพนะเจนะจงและดต้วยเหตรุผลทบีที่เจนะจงมนกๆ
ทต่นมกลนงพวกเชลยชนวอลิสรนเอลทบีที่ถบูกกวนดตต้อนเขต้นมนในบนบลิโลนมบีคนฮบีบรบูกลรุต่มหนถึที่งทบีที่สรัตยร์ซนที่อซถึที่งไมต่ไดต้
มบีควนมผลิดในเรนที่องควนมบนปตต่นงๆอรันนต่นเกลบียดซถึที่งประชนชนตลิอลิสรนเอลไดต้กระทนน – ควนมบนปตต่นงๆทบีนที่ นนมนซถึที่ง
กนรตกเปป็นเชลยในบนบลิโลนเจล็ดสลิบปปี ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นผบูต้สตรั ยร์ซนที่อเหลต่นนบีนื้ทรุกขร์ใจอยต่นงยลิที่งกรับกนรแตกสลนยของ
อนณนจรักรอลิสรนเอลและยบูดนหร์ พระเจต้นไดต้ทรงใหต้คนนสรัญญนอรันเจนะจงแกต่อรับรนฮรัม อลิสอรัค ยนโคบและดนวลิด และ
ผต่นนทนงศนสดนพยนกรณร์ทกรุ คนของพระองคร์ มบีกนรเปปิดเผยแลต้ววต่นอลิสรนเอลเปป็นประชนชนตลิพรันธสรัญญนของ
พระเจต้น และวต่นในแผนกนรและรนยกนรของพระเจต้น อลิสรนเอลจะเปป็นประมรุขทต่นมกลนงประชนชนตลิทงรันื้ หลนยของ
โลก และพระเมสสลิยนหร์ของพวกเขนจะเสดล็จมนในเวลนทบีกที่ นนหนดเพนที่อสถนปนนอนณนจรักรแหต่งอลิสรนเอล ซถึที่งจะไมต่มบี
วรันสลินื้นสรุดเลย
คนฮบีบรบูผบูต้สรัตยร์ซนที่อเหลต่นนบีนื้ทรนบดบีวนต่ แผต่นดลินปนเลสไตนร์ซถึที่งถบูกยกใหต้แกต่อลิสรนเอลโดยพรันธสรัญญนของ
พระเจต้น ซถึที่งถบูกสรัญญนไวต้แกต่อรับรนฮรัมโดยพระเยโฮวนหร์พระเจต้น จะตต้องเปป็นบต้นนอรันปลอดภรัยและสงบสรุขของพวก
เขนตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ภนยใตต้รรัชกนลของดนวลิดและซนโลมอนดบูเหมนอนวต่นยรุคสมรัยอรันรรุงต่ โรจนร์ไดต้มนถถึงในทบีที่สรุด แตต่
อบีกไมต่กบีที่รต้อยปปีตต่อมนประชนชนตลินรันื้นทรันื้งหมดกล็ถบูกจรับไปเปป็นเชลยและถบูกกวนดตต้อนใหต้ไปอยบูต่ในดลินแดนตต่นงๆของคน
นรับถนอรบูปเคนรพเพนที่อรรับใชต้ในฐนนะทนส ถบูกจองจนนโดยเหลต่นศรัตรบูของพระเจต้นของอรับรนฮรัม อลิสอรัค ยนโคบและดน
วลิด!
เมนที่อไดต้มองหนควนมหวรังของอลิสรนเอล เมนที่อไดต้มบีชบีวตลิ อยบูต่เพนที่อรอคอยวรันนรันื้นทบีที่องคร์จอมรนชรันยร์จะทรงปรนบ
เหลต่นศรัตรบูของพวกเขนลงและประทนนยบูโทเปปียอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีแกต่พวกเขน และบรัดนบีนื้กล็เผชลิญกรับควนมทรุกขร์

ลนนบนกของพวกเขนในบนบลิโลน แนต่นอนวต่นดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนคงถนมตรัวเองเปป็นแนต่วต่น “พระเจต้นทรงลนม
พระสรัญญนของพระองคร์เสบียแลต้วหรนอ? พระองคร์ทรงลนมพรันธสรัญญนของพระองคร์เสบียแลต้วหรนอ? พระองคว์ทรงลลืม
พวกเราเสฮียแลด้วหรลือ? พระสรัญญนเหลต่นนรันื้นของพระเจต้นเกบีที่ยวกรับอนณนจรักรนรันื้นจะไมต่มบีวนรั ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงหรนอ?
พระองคร์ทรงนนนอวสนนมนสบูต่ประชนชนตลิอลิสรนเอลและประชนชนทบีที่ถบูกเลนอกสรรทบีพที่ ระองคร์ไดต้ทรงใหต้พระสรัญญนอรัน
เปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีเหลต่นนรันื้นเสบียแลต้วหรนอ? พระเจต้นทรงเขต้นใจผลิด – หรนออลิสรนเอลไดต้เขต้นใจพระองคร์ผดลิ หรนอ? พระองคร์
ทรงประสงคร์จรลิงๆหรนอทบีที่จะประทนนอนณนจรักรหนถึที่งแกต่พวกเขนจรลิงๆ?”
หนกคนนถนมเหลต่นนรันื้นรบกวนจลิตใจของคนหนรุต่มชนวฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้ มรันกล็เปป็นแบบนบีนื้อบีกไมต่นนนแลต้ว เพรนะวต่น
ในตอนตต้นของกนรเปป็นเชลยเจล็ดสลิบปปีนรันื้น พระเจต้นทรงเปปิดเผยแกต่ดนเนบียล คนอคนนตอบสนนหรรับคนนถนมใดๆและทรุก
คนนถนมทบีที่อนจผรุดขถึนื้นในใจและควนมคลิดทบีที่ถบูกรบกวนของพวกเขน พระเจต้นมลิไดต้ทรงลนมประชนชนของพระองคร์
พระองคร์มลิไดต้ทรงลนมพระสรัญญนของพระองคร์ พระองคร์มลิไดต้ทรงลนมพรันธสรัญญนของพระองคร์กรับอรับรนฮรัม พระเจต้น
ไมต่สนมนรถผลิดคนนตรรัสของพระองคร์ไดต้ – และแมต้วต่นประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ตกเปป็นทนสและจะถบูก
กระจรัดกระจนยไปยรังทรุกประชนชนตลิและทรุกเกนะเพรนะควนมบนปตต่นงๆของพวกเขน เมนที่อถถึงเวลนครบกนนหนด
พระเจต้นกล็จะทรงปลบูกพวกเขนในแผต่นดลินของพวกเขนเอง และจะไมต่ทรงถอนพวกเขนขถึนื้นอบีกเลย (ยรม. 24:6) เมนที่อ
ถถึงเวลนครบกนนหนด พระเจต้นจะทรงสถนปนนอนณนจรักรนรันื้น พระเยซบูจะประทรับบนบรัลลรังกร์นรันื้น ควนมรบูต้เกบีที่ยวกรับ
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลกดรุจนนื้นนปกคลรุมทะเล และจะมบีสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลก สรันถวไมตรบีแกต่
มนรุษยร์ทรันื้งหลนย (อลิสยนหร์ 11)
หลนยศตวรรษทบีจที่ ะคนบเกบีที่ยวระหวต่นงกนรกระจรัดกระจนยไปของชนชนตลิอลิสรนเอลทต่นมกลนงประชนชนตลิ
ทรันื้งปวงและกนรรวบรวมพวกเขนกลรับมนยรังแผต่นดลินของพวกเขนอบีกเมนที่อพระเมสสลิยนหร์เสดล็จมนคนอภนระและ
ขต้อควนมแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล พระเจต้นไดต้ประทนนกนรสนนแดงนบีนื้แกต่เขน ณ วนระทบีที่เจนะจงนรันื้น ในตอนตต้น
ของเจล็ดสลิบปปีนรันื้นของกนรตกเปป็นเชลย เพนที่อหนรุนใจและใหต้คนนมรัที่นแกต่เหลต่นคนฮบีบรบูผบูต้สรัตยร์ซนที่อวต่นแมต้วต่นพวกเขนเปป็น
เชลยในดลินแดนของคนนรับถนอรบูปเคนรพ ในทบีที่สดรุ พวกเขนกล็จะถบูกรวบรวมกลรับมนยรังแผต่นดลินของพวกเขนเองและ
พระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของพวกเขนจะทรงรรักษนพระสรัญญนทรุกขต้อทบีที่ใหต้ไวต้แกต่บลิดนอรับรนฮรัมและเหลต่นทนยนทของ
เขน ชต่วงเวลนนรันื้นคนอ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ซถึที่งเรลิที่มตต้นพรต้อมกรับเนบบูครัดเนสซนรร์และไลต่ยนวไปจนจบกนร
ครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
พระเจต้นไดต้ทรงมอบกนรปกครองแผต่นดลินโลกไวต้กรับประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ คนออลิสรนเอล
แผนกนรของพระองคร์สนนหรรับกนรปกครองแผต่นดลินโลกจะถบูกบรลิหนรจรัดกนรผต่นนทนงพวกปรุโรหลิต พวกศนสดน
พยนกรณร์ และกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย – บรุรรุษทรันื้งหลนยผบูต้ยนนเกรงพระเจต้นและดนนเนลินชบีวลิตตนมทนงของพระเจต้น แตต่คน
อลิสรนเอลกล็ไมต่เชนที่อฟฟังพระองคร์และหรันไปตลิดตนมบรรดนพระตต่นงดต้นว ดต้วยเหตรุนบีนื้พระเยโฮวนหร์จถึงทรงขรัดจรังหวะ
อนณนจรักรนรันื้นเสบีย โดยทรงยอมใหต้ประชนชนตลิทรันื้งหลนยทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิมนกรุมบรังเหบียนรรัฐบนลตต่นงๆของแผต่นดลิน
โลก
คนตต่นงชนตลิไดต้ปกครองเรนที่อยมนตรังนื้ แตต่สมรัยของเนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่ยรุคคนตต่นงชนตลิกนนลรังจะสลินื้นสรุดลงอยต่นง
รวดเรล็ว ประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นขณะนบีนื้กนนลรังดลินนื้ รนสรุดชบีวลิตทบีจที่ ะปป้องกรันไมต่ใหต้โลกถบูกทนนลนยและไมต่ใหต้มนรุษยชนตลิตอต้ ง

สลินื้นสบูญ พระเจต้นจะทรงยอมใหต้มนรุษยร์ไปจนถถึงขบีดสรุดของเขน – และเมนที่อเขนมนถถึงจรุดแหต่งควนมสลินื้นหวรังจนดบูเหมนอน
จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอด พระเยซรจะเสดล็จมา ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิจะสลินื้นสรุด และพระเจต้นจะทรงสถนปนน
อนณนจรักรอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีของพระองคร์แหต่งสรันตลิสรุขและควนมชอบธรรมบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ จะมบีสรันตลิสรุข –
ยบูโทเปปียทบีที่มนรุษยร์เคยพรดถถึง แตต่ไมต่เคยทนนใหต้เปป็นจรฏิงไดต้เลย สลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สดรุ ยรังมนไมต่ถถึง เพรนะวต่นพระเจต้นทรงยอมใหต้
มนรุษยร์ไปไกลไดต้เทต่นทบีพที่ ระองคร์จะทรงยอมใหต้เขนไป เมนที่อเรนศถึกษนบทสรุดทต้นยของดนเนบียล เรนกล็จะเหล็นวต่นเรน
กนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในวนระสรุดทต้นยแหต่ง “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ”
ขต้อ 1: “ในปปีทฮีที่สองแหล่งรศัชกาลเนบรคศัดเนสซารว์ เนบรคศัดเนสซารว์ทรงพระสลุบฏิน พระทศัยของพระองคว์กล็ทรง
เปป็นทลุกขว์ บรรทมไมล่หลศับ”
บนงคนอนจถนมวต่น “เหตรุใดพระเจต้นถถึงทรงเลนอกกษศัตรฏิยว์ทฮีที่นศับถลือรรปเคารพองคร์หนถึที่งซถึที่งพระองคร์จะทรง
เปปิดเผยคนนพยนกรณร์อรันยลิที่งใหญต่ตต่นงๆเกบีที่ยวกรับ ‘ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ’ แกต่เขน? พระองคร์อนจประทนนกนร
สนนแดงนรันื้นแกต่ดนเนบียลกล็ไดต้หรนอแกต่เพนที่อนคนใดคนหนถึที่งของเขนกล็ไดต้ หรนอแกต่ศนสดนพยนกรณร์คนอนที่นๆกล็ไดต้นบีที่” ใน
พระครัมภบีรเร์ รนอต่นนเกบีที่ยวกรับ “สลิทธลิธจนกพระเจต้นของกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย” – และหนกกษรัตรลิยร์องคร์ใดมฮีสฏิทธฏิธิ์จาก
พระเจด้าทบีจที่ ะปกครองเหนนอแผต่นดลินโลกนบีนื้ คนๆนรันื้นกล็คอน เนบบูครัดเนสซนรร์ กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน เขนไมต่ไดต้ตนนแหนต่งทบีที่
เขนดนนรงอยบูต่มนดต้วยตรัวเอง: พระเจด้าประทานมศันใหด้แกล่เขา
“จงฝนกคนนกนนชรับเหลต่นนบีนื้แกต่บรรดนนนยของเขนวต่น ‘พระเยโฮวนหร์จอมโยธน พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล ตรรัส
ดรังนบีนื้วต่น เจต้นจงกลต่นวเรนที่องตต่อไปนบีนื้ใหต้นนยของเจต้นฟฟังวต่น นบีที่คนอเรนเอง ผบูต้ไดต้สรต้นงโลก ทรันื้งมนรุษยร์และสรัตวร์ซถึที่งอยบูต่บนพนนื้น
ดลิน ดต้วยฤทธนนรุภนพใหญต่ยลิที่งและดต้วยแขนทบีที่เหยบียดออกของเรน และเรนจะใหต้แกต่ผบูต้ใดกล็ไดต้สดรุ แตต่เรนเหล็นชอบ
บรัดนบีนื้ เรนไดต้ใหต้แผต่นดลินเหลต่นนบีนื้ทรันื้งสลินื้นไวต้ในมนอของเนบบูครัดเนสซนรร์ กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนผบูต้รรับใชต้ของเรน และเรนไดต้
ใหต้สตรั วร์ปป่นทรุต่งแกต่เขนดต้วยทบีจที่ ะปรนนลิบรัตลิเขน บรรดนประชนชนตลิทรันื้งสลินื้นจะตต้องปรนนลิบรัตลิตวรั เขน ลบูกและหลนนของ
เขน จนกวต่นเวลนกนนหนดแหต่งแผต่นดลินของทต่นนเองจะมนถถึง แลต้วหลนยประชนชนตลิและบรรดนมหนกษรัตรลิยร์จะ
กระทนนใหต้ทต่นนเปป็นทนสของเขนทรันื้งหลนย แตต่ตต่อมนถต้นประชนชนตลิใด หรนอรนชอนณนจรักรใด จะไมต่ปรนนลิบรัตลิเนบบูครัด
เนสซนรร์กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนคนนบีนื้ และไมต่ยอมวนงคอไวต้ใตต้แอกของกษรัตรลิยร์บนบลิโลน เรนจะลงโทษประชนชนตลินรันื้น
ดต้วยดนบ ดต้วยกนรกรันดนรอนหนร และดต้วยโรคระบนด พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ จนกวต่นเรนจะลต้นงผลนญเสบีย
ดต้วยมนอของเขน” (ยรม. 27:4-8)
ในพระคนนตอนนบีนื้ซถึที่งมนจนกปลนยปนกกนทบีที่ไดต้รบรั กนรดลใจของเยเรมบียร์ เรนเรบียนรบูวต้ ต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ถบูก
เลนอกโดยพระเยโฮวนหร์พระเจต้นสนนหรรับงนนทบีที่เขนกระทนนในบนบลิโลน แตต่พระครัมภบีรไร์ มต่ไดต้บอกเรนวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์
เองทรนบเรนที่องนบีนื้หรนอไมต่ อยต่นงไรกล็ตนม เรนกล็ทรนบวต่นเขนผยองและเยต่อหยลิที่งเพรนะควนมยลิที่งใหญต่ของเขนและ
อนนนนจมหนศนลของเขน วรันหนถึที่งขณะทบีที่เขนเดลินอยบูต่ในพระรนชวรังของเขน เขนกล็มองออกไปเหนนอนครใหญต่นรันื้นและ
ประเทศทบีที่เขนเปป็นกษรัตรลิยร์ปกครองอยบูต่เหนนอ และกลต่นววต่น “พอสลินื้นสลิบสองเดนอน พระองคร์เสดล็จดนนเนลินอยบูต่ใน
พระรนชวรังแหต่งรนชอนณนจรักรบนบลิโลน และกษรัตรลิยตร์ รรัสวต่น “นบีที่เปป็นมหนบนบลิโลนมลิใชต่หรนอ ซถึที่งเรนไดต้สรต้นงไวต้เพนที่อ
วงศร์วนนแหต่งอนณนจรักรนบีนื้ดต้วยอนนนนจใหญต่ยลิที่งของเรน และเพนที่อเปป็นศรักดลิธศรบีอรันสบูงสต่งของเรน” (ดนล. 4:29,30)

เนนที่องจนกกษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้เตล็มไปดต้วยควนมเยต่อหยลิที่งและผยองเพรนะควนมยลิที่งใหญต่ของเขนในบนบลิโลน จถึงดบู
เหมนอนวต่นเปป็นเรนที่องเหมนะสมทบีที่เขนจะมบีควนมฝฟันหนถึที่งซถึที่งจะทนนใหต้ (และควรททาใหด้) เขนตนสวต่นงและทนนใหต้เขนรบูต้วนต่
ควนมยลิที่งใหญต่ของเขนไมต่ใชต่เปป็นเพรนะควนมสนมนรถของเขนเองหรนอเพรนะอนนนนจของเขนเอง – แตต่พระเจห้าทรง
ทนนใหต้เขนยลิที่งใหญต่ตต่นงหนก สงต่นรนศบีทรันื้งหลนยแหต่งบนบลิโลนจะผต่นนพต้นไปในไมต่ชต้น แตต่พระเจต้นผบูต้ไดต้ประทนนสงต่นรนศบี
และอนนนนจแกต่เขนทรงสนมนรถเอนสลิที่งทบีที่พระองคร์ประทนนใหต้นรันื้นไปจนกเขนไดต้

ความฝฝันทนีที่ถถูกลสืม
ในชต่วงตต้นรรัชกนลของเนบบูครัดเนสซนรร์ ขณะทบีที่เขนนอนอยบูต่บนเตบียงใหญต่โตของเขนในวรังรโหฐนนของเขนวรัน
หนถึที่งโดยคลิดเกบีที่ยวกรับอนณนจรักรใหญต่โตนรันื้นทบีที่เขนปกครองอยบูต่ โดยอนจสงสรัยวต่นอนนคตของอนณนจรักรนรันื้นจะเปป็น
อยต่นงไร จถึงเปป็นกนรฝฟันกลนงวรันอยบูต่ – เขนกล็ผลล็อยหลรับไป แตต่ควนมคลิดตต่นงๆตอนทบีที่เขนตนที่นไมต่ไดต้จนกเขนไปไหน
และเขนกล็เรลิที่มนถึกเปป็นภนพในควนมฝฟันหนถึที่ง เขนเหล็นปฏลิมนกรใหญต่อรันหนถึที่ง “ปฏลิมนกรนบีนื้ใหญต่และสรุกใสยลิที่งนรัก” รบูป
รต่นงของปฏลิมนกรมหถึมนนบีนื้กล็ “นต่นกลรัว” (นบีที่อนจหมนยถถึงขนนดอรันใหญต่ยรักษร์ของมรัน) ควนมสรุกใสของมรันเปป็นผลมน
จนกแสงสวต่นงเหนนอธรรมชนตลิทบีที่สต่องมนจนกสวรรคร์และถบูกสะทต้อนบนโลหะเหลต่นนรันื้นทบีที่ปฏลิมนกรนบีนื้มบีเปป็นสต่วน
ประกอบ
ขณะทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์มองดบูปฏลิมนกรนบีนื้ดวต้ ยควนมตะลถึงพรถึดเพรลิด เขนกล็เหล็นอบีกสลิที่งทบีที่นต่นตนที่นตนมนกๆ: หลิน
กต้อนหนถึที่งซถึที่งถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนทบีที่อยบูต่ใกลต้เคบียง – ถบูกตรัดออกมนโดยไมต่ตต้องใชต้มนอ – ชนปฏลิมนกรนรันื้นเขต้นทบีที่เทต้น
ของมรัน ปฏลิมนกรมหถึมนนรันื้นพรังทลนยและถบูกบดจนปป่นเปป็นผง และสนยลมกล็พดรั พนมรันไป และขณะทบีที่กษรัตรลิยร์เพต่งดบู
ดต้วยควนมอรัศจรรยร์ใจอยบูต่นรันื้น หลินกต้อนนรันื้นกล็เรลิที่มมบีขนนดใหญต่โตมนกขถึนื้นเรนที่อยๆจนกระทรัที่งมรันปกคลรุมทบีรที่ นบนรันื้น
ทรันื้งหมดทบีที่ปฏลิมนกรใหญต่ไดต้ตรันื้งอยบูต่เมนที่อไมต่นนนกต่อนหนต้นนบีนื้
มบีควนมแตกตต่นงระหวต่นงควนมฝฟันตต่นงๆและนลิมลิตตต่นงๆ ความฝฝันตล่างๆเกลิดขถึนื้นขณะทบีที่เรนนอนหลรับ และ
มรักถบูกจนนไดต้เมนที่อเรนตนนที่ อยต่นงไรกล็ตนม บนงครรังนื้ หนกควนมฝฟันนรันื้นไมต่ใชต่ควนมฝฟันทบีที่ชดรั เจน มรันกล็จนงหนยไปจนกควนม
คลิดและเรนกล็ระลถึกถถึงมรันไมต่ไดต้ในภนยหลรัง นฏิมฏิตตล่างๆเปป็นปรนกฏกนรณร์ทบีที่ประจรักษร์แกต่ตนและเกลิดขถึนื้นขณะทบีที่คนๆ
หนถึที่งตนที่นอยบูต่ จลิตใจกล็เรลิที่มถบูกดบูดซรับดต้วยควนมคลิดบนงอยต่นง และผบูต้ทบีที่เหล็นนลิมลิตหนถึที่งกล็ไมต่รบูต้ตวรั ถถึงสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่กนนลรังเกลิด
ขถึนื้นอยบูต่รอบตรัวเขนในขณะนรันื้น โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นพระเจต้นทรงเตนอนผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยในควนมฝฟันตต่นงๆ และมรัน
กล็ชดรั เจนในพระครัมภบีรร์วนต่ คนบนงคนทบีที่มบีควนมคลิดอยบูต่ฝนป่ ยวลิญญนณมบีนลิมลิตตต่นงๆ แตต่เรนกล็ถบูกเตนอนใหต้ พฏิสรจนว์วญ
ลิ ญนณ
เหลต่นนรันื้นและดบูวต่นพวกมรันมนจนกพระเจต้นหรนอไมต่ เรนตต้องระมรัดระวรังมนกๆเกบีที่ยวกรับควนมฝฟันและนลิมลิตตต่นงๆ
พวกนรักฝฟันกล็ฝฟันถถึงสลิที่งตต่นงๆทบีพที่ วกเขนครุต้นเคย เมนที่อหนถึที่งรต้อยปปีกต่อนผบูต้คนไมต่ไดต้ฝฟันเกบีที่ยวกรับรถยนตร์และ
เครนที่องบลิน หรนอเกบีที่ยวกรับดนวเทบียมตต่นงๆทบีที่โคจรรอบแผต่นดลินโลก เพรนะวต่นในสมรัยนรันื้นยรังไมต่มบีของเหลต่นนบีนื้ เมนที่อหนถึที่ง
รต้อยปปีกต่อน หนกคนๆหนถึที่งฝฟันถถึงกนรทต่องเทบีที่ยว มรันกล็ไมต่ใชต่โดยหรัวรถจรักรดบีเซลหรนอโดยกนรบลินไปในทต้องฟป้น มรันกล็
คงเปป็นโดยรถลนกทบีใที่ ชต้ววรั หรนอรถมต้น มรันเปป็นเรนที่องธรรมดนทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์จะฝฟันถถึงปฏลิมนกรตต่นงๆ เพรนะวต่นใน
สมรัยของเขนมบีปฏลิมนกรอยบูต่มนกมนย เหลต่นนรักโบรนณคดบีไดต้ขรุดเจอรบูปปฟัปั้นขนนดยรักษร์จนนนวนมนกของเหลต่นกษรัตรลิยร์
และผบูต้ปกครองทรันื้งหลนยทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยบูต่กอต่ นและในสมรัยนรันื้น เนบบูครัดเนสซนรร์เพลิที่งกลรับมนจนกอบียลิปตร์ โดยไดต้รบชนะ
คนอบียลิปตร์และพลิชตลิ ประเทศนรันื้นมนแลต้ว จะมบีอะไรทบีที่ธรรมดนมนกไปกวต่นกนรทบีที่กษรัตรลิยร์ผบูต้เยต่อหยลิที่งองคร์นบีนื้จะคลิดถถึงรบูป

ปฟัปั้นขนนดมหถึมนเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนไดต้เหล็นในอบียลิปตร์ โดยอนจคลิดถถึงกนรตรันื้งรบูปปฟัปั้นอรันหนถึที่งทบีที่อรุทลิศแกต่ตรัวเขนเองในบนบลิ
โลน?
ปฏลิมนกรเหลต่นนรันื้นในอบียลิปตร์ถบูกทนนจนกหลิน ขณะทบีที่ปฏลิมนกรขนนดใหญต่นรันื้นทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นในควนม
ฝฟันของตนถบูกทนนมนจนกโลหะ – ไมต่ใชต่แคต่โลหะชนลิดเดบียว แตต่หลนยชนลิดทบีที่แตกตต่นงกรัน เนบบูครัดเนสซนรร์สนใจ
อยต่นงลถึกซถึนื้งทบีที่จะรบูวต้ ต่นควนมฝฟันนรันื้นมบีควนมหมนยวต่นอะไร แตต่ปฏลิมนกรนรันื้นกล็นต่นกลรัวเหลนอเกลิน ใหญต่โตเหลนอเกลินจน
เมนที่อกษรัตรลิยร์ตนที่นขถึนื้นดต้วยควนมหวนดกลรัว สรับสนและวรุต่นวนยใจ เขนกล็จนนควนมฝฟันนรันื้นไมต่ไดต้ มรันไดต้เลนอนหนยไปจนก
ควนมทรงจนนของเขนอยต่นงสลินื้นเชลิง
ขต้อ 2 และ 3: “แลด้วกษศัตรฏิยว์จงหึ ทรงบศัญชาใหด้มฮีหมายเรฮียกพวกโหร พวกหมอดร พวกนศักวฏิทยาคม และ
คนเคลเดฮียเขด้าทรลกษศัตรฏิยใว์ หด้รรด้เรลืที่องพระสลุบฏิน เขาทศันั้งหลายกล็เขด้ามาเฝฝ้ากษศัตรฏิยว์ และกษศัตรฏิยตว์ รศัสกศับเขาวล่า “เราไดด้
ฝฝัน และจฏิตใจของเรากล็เปป็นทลุกขว์ อยากรรวด้ าล่ ฝฝันวล่ากระไร””
กษรัตรลิยร์ผบูต้นรับถนอรบูปเคนรพองคร์นบีนื้ไมต่เชนที่อในพระเจต้น และคนพวกเดบียวทบีที่เขนจะพหึงที่ ไดด้เพนที่อขอควนมชต่วยเหลนอ
กล็คอน พวกโหร พวกหมอดบู พวกนรักวลิทยนคม และคนเคลเดบีย คนเหลต่นนบีนื้เปป็นทบีที่ปรถึกษนผบูต้ไขปรลิศนนตต่นงๆเพนที่อ
กษรัตรลิยร์ พวกเขนฝฝึกฝนพลิธกบี รรมและพลิธบีกนรทบีที่งมงนยทรันื้งปวงซถึที่งปกตลิแลต้วถบูกเชนที่อมโยงกรับพวกหมอดบูและพวก
หมอผบี พวกโหรถบูกคนดหวรังใหต้ทนนใหต้ขต้อลถึกลรับตต่นงๆเปป็นทบีที่ประจรักษร์ พวกเขนถบูกคนดหวรังวต่นจะมบีฤทธลิทธ บีที่จะแกต้ฝฟัน
ตต่นงๆไดต้
พวกหมอดบูคนอคนเหลต่นนรันื้นทบีที่แสรต้งวต่นบอกเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆในอนนคตลต่วงหนต้นไดต้ พวกเขนอต้นงวต่นตน
สนมนรถทนนสลิที่งนบีนื้ไดต้โดยกนรศถึกษนดวงดนวตต่นงๆ เคยมบีพวกหมอดบูจนนนวนมนกในประเทศตต่นงๆแถบตะวรันออกกต่อน
ระหวต่นง และหลรังสมรัยของเนบบูครัดเนสซนรร์และดนเนบียล
พวกนรักวลิทยนคมอต้นงวต่นมบีควนมสนมนรถทบีที่จะตลิดตต่อสนที่อสนรกรับพวกคนตนยไดต้ พวกเขนอต้นงตรัววต่นมบีอนนนนจ
เหนนอธรรมชนตลิซถึที่งไดต้มนโดยใชต้หลนยวลิธบี โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งผต่นนทนงพวกวลิญญนณชรัวที่ ลรัทธลิถนอผบีสมรัยใหมต่เปป็น
ตรัวอยต่นงหนถึที่งของสลิที่งทบีที่พวกนรักวลิทยนคมเหลต่นนรันื้นเปป็นในสมรัยของดนเนบียล
คนเคลเดบียเปป็นนรักปรรัชญนกลรุต่มหนถึที่งทบีที่ทนนใหต้วลิทยนศนสตรร์แขนงตต่นงๆเปป็นกนรคต้นควต้นพลิเศษของพวกเขน
พวกเขนอต้นงตรัววต่นมบีปรลิญญนหลนยใบในวลิทยนศนสตรร์และเปป็นผบูต้เชบีที่ยวชนญในเรนที่องขต้อมบูลทนงวลิทยนศนสตรร์
กษรัตรลิยร์กนนลรังวรุต่นวนยใจอยต่นงหนรัก เปป็นควนมยรุต่งยนกใจทบีที่ตงถึ เครบียดมนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่เขนเคยเจอ เขนไดต้ฝฟัน
ควนมฝฟันหนถึที่ง แตต่ควนมฝฟันนรันื้นไดต้จนกเขนไปแลต้ว มรันเปป็นควนมฝฟันทบีที่นต่นกลรัวมนก แตต่เขนกล็ไมต่อนจบอกไดต้วต่นอะไรนต่น
กลรัวเกบีที่ยวกรับมรันเพรนะวต่นเนนนื้อหนของมรันไดต้ถบูกลบเลนอนไปจนกควนมทรงจนนของเขนหมดสลินื้นแลต้ว

ความลห้มเหลวของพวกนนักปราชญณ์
พวกโหร พวกหมอดบู พวกนรักวลิทยนคมและคนเคลเดบียมนเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์:
ขต้อ 4-9: “แลด้วคนเคลเดฮียจหึงกราบทรลกษศัตรฏิยว์เปป็นภาษาของคนซฮีเรฮียวล่า “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอทรงพระ
เจรฏิญเปป็นนฏิตยว์ ขอทรงเลล่าพระสลุบฏินใหด้แกล่พวกผรรด้ ศับใชด้ของพระองคว์ แลด้วเหลล่าขด้าพระองคว์จะไดด้ถวายคทาแกด้พระ
สลุบฏิน” กษศัตรฏิยว์ทรงตอบคนเคลเดฮียวล่า “เราจทาความฝฝันนศันั้นไมล่ไดด้แลด้ว ถด้าเจด้าไมล่ใหด้เรารรด้ความฝฝันพรด้อมทศันั้งคทาแกด้ฝฝัน
เจด้าจะถรกหศัที่นเปป็นชฏินั้นๆ และบด้านเรลือนของเจด้าจะตด้องเปป็นกองขยะ แตล่ถด้าเจด้าสทาแดงความฝฝันและคทาแกด้ฝฝันใหด้เรา

เจด้าจะไดด้รศับของขวศัญ รางวศัล และเกฮียรตฏิยศใหญล่ยฏิที่ง ฉะนศันั้นจงสทาแดงความฝฝันและคทาแกด้ฝฝันใหด้เรา” เขาทศันั้งหลาย
กราบทรลคทารบสองวล่า “ขอกษศัตรฏิยว์เลล่าพระสลุบฏินแกล่พวกผรด้รศับใชด้ของพระองคว์ และเหลล่าขด้าพระองคว์จะถวายคทาแกด้
พระสลุบฏิน พระเจด้าขด้า” กษศัตรฏิยว์ทรงตอบวล่า “เรารรเด้ ปป็นแนล่แลด้ววล่า เจด้าพยายามจะถล่วงเวลาไวด้ เพราะเจด้าเหล็นวล่า
เราจทาความฝฝันนศันั้นไมล่ไดด้แลด้ว แตล่ถด้าเจด้าไมล่ใหด้เรารรคด้ วามฝฝัน กล็มฮีคทาตศัดสฏินเจด้าอยรล่ขด้อเดฮียว เพราะเจด้าทศันั้งหลายตกลง
ทฮีจที่ ะพรดเทล็จและพรดทลุจรฏิตตล่อหนด้าเรา จนจะมฮีอะไรเปลฮีที่ยนแปลงไป เพราะฉะนศันั้นเจด้าจงบอกความฝฝันใหด้แกล่เรา
แลด้วเราจหึงจะรรวด้ ล่าเจด้าจะถวายคทาแกด้ความฝฝันใหด้เราไดด้”
ผมไมต่ลดทอนขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ มบีพวกถนอผบีทบีที่มบีปปีศนจเขต้นสลิง ถบูกขนยใหต้แกต่พญนมนร และทบีที่สนมนรถตลิดตต่อ
สนที่อสนรกรับเหลต่นวลิญญนณชรัวที่ ไดต้ มบีพวกหมอผบีและพวกหมอดบูทบีที่เปป็นหนหึที่งเดฮียวกรับพวกวลิญญนณชรัวที่ และอนนนนจของ
พญนมนร แตต่คนเหลต่นนบีนื้สต่วนใหญต่ในสมรัยดนเนบียลเปป็นของปลอม
พวกโหร หมอดบู และพวกแกต้ฝฟันและนลิมลิตตต่นงๆในสมรัยโบรนณลต้วนมบีเลต่หร์เหลบีที่ยมในศลิลปะของกนรดถึง
ขต้อมบูลมนกพอจนกเหยนที่อของตนทบีที่จะหนคนนตอบทบีพที่ อฟฟังขถึนื้น โดยใหต้คนนตอบในแบบทบีที่จะทนนใหต้มรันนต่นเชนที่อถนอ ไมต่วต่น
จะเกลิดอะไรขถึนื้นเกบีที่ยวกรับคนนทนนนนยหรนอคนนแกต้ฝฟันของพวกเขนกล็ตนม พวกนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนคลิดกรันในหมบูต่
พวกตนวต่นหนกพวกเขนสนมนรถทนนใหต้กษรัตรลิยร์บอกพวกเขนมนกพอเกบีที่ยวกรับควนมฝฟันของเขนเพนที่อทบีที่จะใหต้พวกเขนมบี
ทบีที่เรลิที่มตต้นไดต้ พวกเขนกล็จะตกลงกรันเรนที่องคนนแกต้ฝฟันและใหต้คนนตอบทบีที่ดบูเหมนอนมบีเหตรุผลแกต่กษรัตรลิยร์ อรันเปป็นกนรรรักษน
ชนที่อเสบียงของพวกเขนไวต้และยรังไดต้รรับเงลินเดนอนจนกกษรัตรลิยร์ตต่อไป
เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เรบียกตรัวพวกเขนใหต้มนทนนงนนอรันยนกยลิที่งเหลนอเกลินทบีที่พวกเขนไมต่เคยประสบพบเจอมน
กต่อน! เขนอยนกใหต้พวกเขนเปปิดเผยควนมฝฟันของเขน – และจนกนรันื้นกล็ใหต้คนนแกต้ฝฟัน ทรันื้งๆทบีพที่ วกเขนอต้นงวต่นมบีฤทธลิธเดช
เหนนอธรรมชนตลิ กษรัตรลิยร์กล็เรบียกตรัวพวกเขนใหต้มนทนนบนงสลิที่งทบีตที่ นมทบีพที่ วกเขนคลิดมบีแตต่พวกพระเทต่นนรันื้นทบีทที่ นนไดต้
จนกนรันื้นเนบบูครัดเนสซนรร์กล็ตระหนรักวต่นพวกนรักปรนชญร์ของเขนเปป็นพวกลวงโลก เขนกลต่นววต่น “เจด้าทศังนั้
หลายตกลงทฮีที่จะพรดเทล็จและพรดทลุจรฏิตตล่อหนด้าเรา” เขนกลต่นวหนคนเหลต่นนรันื้นวต่นถต่วงเวลน พวกเขนกนนลรังหวรังวต่น
กษรัตรลิยจร์ ะลนมเรนที่องรนวนบีนื้ทรันื้งหมดหนกพวกเขนถต่วงเวลนเขนออกไปไดต้นนนพอ และเขนจะปลต่อยพวกเขนใหต้พต้นจนก
ขต้อผบูกมรัดทบีที่เขนไดต้กนนหนดแกต่พวกเขน
คนเคลเดบียอต้นงวต่นสนมนรถตลิดตต่อกรับพวกพระและรรับสตลิปฟัญญนและควนมรบูจต้ นกพระเหลต่นนรันื้นไดต้ซถึที่งไมต่ไดต้
ถบูกใหต้แกต่คนธรรมดนทรัวที่ ไป แตต่ขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ พวกเขนไมต่สนมนรถบอกกษรัตรลิยร์ถถึงควนมฝฟันของเขนไดต้กล็พสลิ บูจนร์แลต้ว
วต่นพวกเขนเปป็นของปลอม พวกเขนสนรภนพมนกทบีเดบียวในคนนทบีที่ทลบู ตต่อกษรัตรลิยร์:
ขต้อ 10 และ 11: “คนเคลเดฮียจหึงกราบทรลตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์วาล่ “ไมล่มฮีบลุรลุษคนใดในพฏิภพทฮีที่จะสทาแดง
เรลืที่องกษศัตรฏิยว์ไดด้ เพราะฉะนศันั้นไมล่มฮีกษศัตรฏิยว์ เจด้านายหรลือผรด้ปกครองคนใดไตล่ถามสฏิที่งเหลล่านฮีนั้จากโหร หรลือหมอดร หรลือ
คนเคลเดฮีย สฏิที่งซหึที่งกษศัตรฏิยว์ตรศัสถามนศันั้นยากและไมล่มฮีผรด้ใดจะสทาแดงแดล่กษศัตรฏิยว์ไดด้นอกจากพระ ผรด้ซหึที่งมฏิไดด้อยรล่กศับ
มนลุษยว์”
ดรังนรันื้นคนเคลเดบียเหลต่นนบีนื้จถึงประกนศแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์วต่นตนเปป็นกลรุต่มของพวกลวงโลก คนโกหกและ
พวกจอมปลอม ไมต่แปลกเลยทบีที่กษรัตรลิยร์กรลิวนื้ จรัดและบรัญชนใหต้ทนนลนยคนเคลเดบียเหลต่นนรันื้นและพวกนรักปรนชญร์แหต่ง
บนบลิโลนเสบีย!

ขต้อ 12 และ 13: “เพราะเรลืที่องนฮีนั้กษศัตรฏิยว์จหึงทรงกรฏิวนั้ และเกรฮีนั้ยวกราดนศักและรศับสศัที่งใหด้ฆล่าพวกนศักปราชญว์
ทศันั้งหมดของบาบฏิโลนเสฮีย เพราะฉะนศันั้นจหึงมฮีพระราชกฤษฎฮีกาประกาศไปวล่าใหด้ฆล่านศักปราชญว์เสฮียทศันั้งหมด เขาจหึง
เทฮีที่ยวหาดาเนฮียลและพรรคพวกเพลืที่อจะฆล่าเสฮีย”
เรนมนสรรุปยต่อเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในสลิบสนมขต้อแรกของบทนบีนื้กรันและดบูวต่นทนนไมพระวลิญญนณ
บรลิสรุทธลิธถถึงทรงสรัที่งดนเนบียลใหต้เขบียนขต้อควนมเหลต่นนบีนื้เพนที่อสรัที่งสอนและเตนอนสตลิเรน:
กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นกษรัตรลิยร์ทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สรุดบนแผต่นดลินโลกในสมรัยนรันื้น อนณนจรักรของเขน
มบีขนนดใหญต่โตมนก พระรนชวรังของเขนกล็หรบูหรนและสรุขสบนยอยต่นงไมต่ตต้องสงสรัย กษรัตรลิยร์กนนลรังนรัที่งบนเกต้นอบีนื้นวม
ของเขน ควนมคลิดตต่นงๆของเขนกล็ตรถึกตรองเกบีที่ยวกรับอนณนจรักรมหถึมนของเขนและตนนแหนต่งอรันสบูงยลิที่งของเขน โดย
ระลถึกถถึงปฏลิมนกรเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนไดต้เหล็นในอบียลิปตร์ในระหวต่นงกนรพลิชตลิ อรันประสบผลสนนเรล็จของเขนทบีที่นรัที่น หลรังจนกไดต้
เหล็นซนกปรรักหรักพรังของปฏลิมนกรของอบียลิปตร์อรันใหญต่โตเหลต่นนรันื้น เขนยต่อมมบีเรนที่องนบีนื้อยบูต่ในหรัวตอนทบีที่เขนผลล็อยหลรับ
อยต่นงไมต่ตต้องสงสรัย และขณะทบีที่หลรับอยบูต่นรันื้นเขนกล็ฝฟันควนมฝฟันตต่นงๆ – ควนมฝฟันตต่นงๆทบีรที่ บกวนจลิตใจของเขนเหลนอ
เกลินจนนลิทรนจนกเขนไปเสบีย
ในทรันใดนรันื้นเขนกล็เรบียกพวกนรักปรนชญร์ของเขนมน ซถึที่งเปป็นผบูต้ทบีที่ควรมบีสตลิปฟัญญนเหนนอธรรมชนตลิจนสนมนรถ
แกต้ฝฟันตต่นงๆและใหต้คนนตอบตต่นงๆแกต่คนนถนมใดๆไดต้ทรันื้งนรันื้นทบีที่กษรัตรลิยร์จะถนมพวกเขน
คนเคลเดบีย พวกโหร พวกผบูต้ทนนนนย และพวกหมอดบูตนต่ งมนเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ในรนชสนนนรักของเขน และเขน
บอกพวกเขนวต่นเขนไดต้ฝฟันควนมฝฟันหนถึที่งทบีที่รบกวนจลิตใจของเขนและเขนตต้องรบูต้ควนมฝฟันนรันื้นใหต้ไดต้ พวกเขนตอบกลรับ
ไปวต่น “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์ ขอทรงเลต่นพระสรุบลินใหต้แกต่พวกผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์ แลต้ว
เหลต่นขต้นพระองคร์จะไดต้ถวนยคนนแกต้พระสรุบลิน”
ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นในอดบีตกษรัตรลิยร์เคยบอกพวกนรักปรนชญร์วต่นเขนไดต้ฝฟันเรนที่องอะไร และพวกเขนกล็
สนมนรถตกลงกรันเรนที่องคนนตอบหนถึที่งทบีที่จะทนนใหต้กษรัตรลิยร์พอพระทรัยไดต้ แตต่ครนวนบีนื้ ควนมฝฟันนรันื้นไดต้จนกเขนไปเสบียแลต้ว
และเขนกล็จนนไมต่ไดต้วต่นเขนฝฟันเรนที่องอะไร เขนจนนไดต้แตต่เพบียงวต่นควนมฝฟันนรันื้นนต่นกลรัวมนก และวต่นมรันรบกวนจลิตใจของ
เขนในแบบทบีที่ไมต่เคยมบีสลิที่งใดรบกวนจลิตใจเขนมนกขนนดนบีนื้มนกต่อนในชบีวลิต
กษรัตรลิยร์จนต่ ยเงลินเดนอนนรักปรนชญร์เหลต่นนบีนื้อยต่นงดบีมนโดยตลอด เขนไดต้เลบีนื้ยงดบูและใหต้ทบีที่ครุต้มหรัวพวกเขนมน
ตลอดหลนยปปี – และบรัดนบีนื้เมนที่อเขนตต้องกนรพวกเขนมนกทบีที่สดรุ เขนกล็ตต้องผลิดหวรังทบีที่ไดต้เรบียนรบูวต้ นต่ พวกเขนไมต่สนมนรถ
เปปิดเผยสลิที่งทบีที่เขนลนมไปแลต้วไดต้ เขนกลต่นวแกต่พวกเขนวต่น “ถต้นเจต้นไมต่ใหต้เรนรบูต้ควนมฝฟันพรต้อมทรันื้งคนนแกต้ฝฟัน เจด้าจะถรกหศัที่น
เปป็นชฏินั้นๆ และบต้นนเรนอนของเจต้นจะตต้องเปป็นกองขยะ แตต่ถต้นเจต้นสนนแดงควนมฝฟันและคนนแกต้ฝฟันใหต้เรน เจต้นจะไดต้รบรั
ของขวรัญ รนงวรัล และเกบียรตลิยศใหญต่ยลิที่ง ฉะนรันื้นจงสนนแดงควนมฝฟันและคนนแกต้ฝฟันใหต้เรน”
นบีที่เปป็นครรันื้งทฮีที่สองทบีพที่ วกนรักปรนชญร์ทบูลขอกษรัตรลิยร์ใหต้บอกควนมฝฟันของเขน แลต้วพวกเขนจะถวนยคนนแกต้ฝฟัน
ใหต้ แตต่กษรัตรลิยร์กล็ไมต่ยอมใหต้ถต่วงเวลนอบีกตต่อไปแลต้ว เขนตระหนรักวต่นพวกเขนไมล่สามารถบอกควนมฝฟันของเขนและคนน
แกต้ฝฟันนรันื้นไดต้ และวต่นพวกเขนเพบียงแคต่กนนลรังถต่วงเวลนเทต่นนรันื้น หนกคนเหลต่นนบีนื้ตลิดตต่อกรับวลิญญนณตต่นงๆทบีที่สนมนรถ
บอกคทาแกด้ฝฝันไดต้จรลิงๆ วลิญญนณเดบียวกรันเหลต่นนบีนื้กล็ควรบอกความฝฝันทบีที่ถบูกลนมไปแลต้วไดต้ดวต้ ย เขนรบูวต้ ต่นพวกเขนอยนก

ไดต้เวลนเพนที่อเตรบียม “คนนเทล็จและคนนทรุจรลิต” ในควนมพยนยนมทบีจที่ ะทนนใหต้เขนพอใจเกบีที่ยวกรับควนมฝฟันนรันื้นซถึที่งไดต้
รบกวนจลิตใจเขนมนกเหลนอเกลินและทนนใหต้เขนหวนดกลรัว
พวกนรักปรนชญร์ทบูลกษรัตรลิยวร์ ต่นไมต่มบีมนรุษยร์คนใดบนพนนื้นพลิภพทบีที่สนมนรถทนนตนมคนนขอของเขนไดต้ “นอกจนก
พระ ผบูต้ซถึที่งมลิไดต้อยบูต่กรับมนรุษยร์” ดรังนรันื้นโดยคนนสนรภนพของพวกเขนเอง พวกเขนกล็เปปิดเผยวต่นพวกเขนไมต่ไดต้เชนที่อมตต่อ
กรับพวกพระในแงต่ใดเลย และวต่นพวกเขนไมต่ไดต้เขต้นถถึงสตลิปฟัญญษและควนมรบูต้ทบีที่มบีแตต่พวกพระสนมนรถใหต้ไดต้ กษรัตรลิยร์
จถึงออกพระรนชกฤษฎบีกนใหต้ประหนรพวกนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนเสบีย เนนที่องจนกดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนอยบูต่
ในคนกลรุต่มนบีนื้ พระรนชกฤษฎบีกนนบีนื้จถึงหมนยควนมวต่นคนฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้ผบูต้ยนนเกรงพระเจต้นจถึงจะถบูกประหนรชบีวลิตเชต่นกรัน
พระครัมภบีรทร์ รุกตอนไดต้รรับกนรดลใจจนกพระเจต้น และเปป็นประโยชนร์สนนหรรับกนรสรัที่งสอน สนนหรรับกนรแกต้ไข
กนรเสรลิมสรต้นง และหลรักคนนสอน พระคนนสลิบสนมขต้อนบีนื้มบีสลิที่งใดจะใหต้ควนมกระจต่นงเรนไดต้ในสมรัยนบีนื้? ผมเชนที่อวต่นควนม
จรลิงหลรักทบีพที่ ระเจต้นทรงอยนกใหต้เรนเหล็นตรงนบีนื้กล็คนอวต่นขณะทบีที่พญนมนรและเหลต่นวลิญญนณชรัวที่ ของมรันไมต่ไดต้ เปปีปี่ยมดด้วย
ฤทธานลุภาพทศันั้งสฏินั้น พวกมรันกล็มนีฤทธลิธมนกๆ มบีพวกมรันอยบูต่นรับลต้นนๆตนทรัวที่ จรักรวนล และพญนมนรกล็เปป็นเจต้นแหต่ง
อนนนนจในยต่นนอนกนศ ซนตนนไมต่ไดต้รไบูต้ ปหมดทรุกอยต่นง – มรันไมต่รบูต้และเขต้นใจทรุกสลิที่ง – แตต่มรันกล็รเบูต้ ยอะ เยอะกวต่นทบีที่เรน
คลิดวต่นมรันรบูต้ กระทรัที่งเกบีที่ยวกรับเหลต่นวลิสรุทธลิชนของพระเจต้น!
ควนมฝฟันของกษรัตรลิยร์ไดต้จนกเขนไปเสบียแลต้ว และแมต้แตต่พวกนรักปรนชญร์และพวกโหรบนงคนกล็อนจเปป็น
ของแทต้ อนจตลิดตต่อกรับพวกวลิญญนณชรัวที่ ไดต้จรลิงๆ วลิญญนณชรัวที่ เหลต่นนรันื้นกล็ไมต่สนมนรถบอกควนมฝฟันของเนบบูครัดเนส
ซนรร์ไดต้ – เพราะความฝฝันนศันั้นเปป็นมาจากพระเจด้า มรันเปปิดเผยถถึง “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” และขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่น
คนตต่นงชนตลิจะครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลกจนกวต่นเวลนของพวกเขนจะสลินื้นสรุดลง จนกนรันื้นพระมหนกษรัตรลิยร์เยซบูจะ
ทรงเรบียกผบูต้คนของพระองคร์จนกทรันื้งสบีที่ทลิศของแผต่นดลินโลกและจนกเกนะตต่นงๆของทะเล พระองคร์จะทรงปลบูกพวก
เขนลงในแผต่นดลินของพวกเขนเองโดยจะไมต่ถบูกถอนออกอบีกเลย และพระองคร์ผบูต้ทรงเปป็นพระเมสสลิยนหร์ของพวก
เขนจะทรงครอบครองเหนนอพวกเขน พระเจต้นไดต้ประทนนควนมฝฟันนรันื้นแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ และพระเจต้น เทส่านนัทั้นทรง
สนมนรถนนนควนมฝฟันนรันื้นมนสบูต่ควนมคลิดของพวกนรักปรนชญร์และประทนนคนนแกต้ฝฟันไดต้ มรันเปป็นกนรกระทนนของ
พระเจต้น และพวกผบีและวลิญญนณชรัวที่ ไมต่สนมนรถบอกสลิที่งซถึที่งพระเจต้นไดต้ทรงสนนแดงแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ในควนมฝฟัน
ของเขนไดต้
แตต่นรกทรันื้งสลินื้นไมต่อนจหยรุดยรันื้งแผนกนรของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดต้ พระองคร์ทรงมบีตรัวแทนของ
พระองคร์ถบูกทบีที่ถบูกเวลนเสมอ “ในเรฏิที่มแรกนศันั้น” พระเจต้นไดต้ทรงวนงแผนกนรแหต่งยรุคสมรัยทรันื้งหลนย – กระทรัที่งนลิรรันดรร์
กนลแหต่งนลิรรันดรร์กนลทรันื้งหลนย พระองคร์ทรงทรนบอวสนนในเรลิที่มแรกนรันื้น พระเจต้นทรงอนนนนจสลิทธลิธขนด – พระองคร์
ทรงแตต่งตรันื้งผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ประสงคร์ และพระองคร์ทรงปลดผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ประสงคร์ พระเจต้นทรงมบีแผนกนรหนถึที่ง – แตต่
กษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้ซถึที่งเปป็นคนบนปคนหนถึที่ง ไมต่อนจเขต้นใจไดต้วนต่ ควนมฝฟันของเขนเปป็นกนรสนนแดงจนกพระเจต้น เหลต่นนรัก
ปรนชญร์ของเขนไมล่สามารถบอกควนมฝฟันของเขนไดต้ เพรนะวต่นถต้นพวกเขนไดต้รรับฤทธลิธเดชจนกวลิญญนณตนใดจรลิงๆ
มรันกล็เปป็นวลิญญนณของพญนมนร – และแนต่นอนวต่นวลิญญนณของซนตนนไมต่สนมนรถบอกสลิที่งตต่นงๆของพระเจต้นไดต้!
เหลต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนตต่นงจนปฟัญญน และหนกพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ไมต่ทรงชต่วยแลต้ว พวกเขนกล็คงไมต่รอด
แนต่ๆเมนที่อกษรัตรลิยร์รรับสรัที่งใหต้พวกเขนตต้องรรับโทษประหนรชบีวลิต

มบีขต้อเทล็จจรลิงทบีที่สนนครัญอบีกประกนรหนถึที่งซถึที่งควรถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นตรงนบีนื้: ในพระคนนสลิบสนมขต้อนบีนื้เรนเรบียนรบูวต้ ต่น
เพรนะคนชอบธรรมเพบียงไมต่กบีที่คน พระเจต้นไดต้ทรงไวต้ชวบี ลิตมวลชนมนกมนยทบีที่เปป็นคนชรัที่วมนหลนยครรันื้งแลต้ว นรัก
ปรนชญร์เหลต่นนบีนื้ถบูกไวต้ชบีวลิตเพรนะมบีชนยคนหนถึที่งของพระเจต้นในอนณนจรักรนรันื้นผบูต้ซถึที่งสนมนรถตฏิดตล่อกรับพระเจต้นไดต้ โดย
ไดต้รรับคนนตอบทบีที่ถบูกตต้องจนกพระองคร์ และนนนคนนตอบนรันื้นไปทบูลกษรัตรลิยร์ไดต้ หนกไมต่ใชต่เพรนะดนเนบียลและพบีที่นต้องทบีที่
ดนนเนลินตนมทนงพระเจต้นของเขนแลต้ว เหลต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนกล็คงถบูกหรัที่นเปป็นชลินื้นๆไปแลต้วภนยใตต้พระรนช
กฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์ (หนกอรับรนฮรัมไดต้พบคนชอบธรรมเพบียงสลิบคนในเมนองโสโดม พระเจต้นกล็คงชต่วยเมนองนรันื้นทรันื้ง
เมนองใหต้รอดพต้นไปแลต้วเพรนะเหล็นแกต่คนชอบธรรมสลิบคน)
พระเยซบูตรรัสวต่น “ทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นเกลนอแหต่งแผต่นดลินโลก ทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นควนมสวต่นงของโลก” สลิที่ง
เดบียวทบีที่ปป้องกรันไมต่ใหต้กนรพลิพนกษนของพระเจต้นตกลงมนสบูต่แผต่นดลินอรันยลิที่งใหญต่ของเรนคนอ ชนยหญลิงไมต่กบีที่คนทบีที่ดนนเนลิน
ตนมทนงพระเจต้นและยนนเกรงพระเจต้นทบีที่หลงเหลนออยบูต่ในสหรรัฐอเมรลิกน พระเจต้นทรงไวต้ชบีวตลิ ประเทศนบีนื้เพรนะเหล็นแกต่
บรรดนคนชอบธรรม
จนกมรุมมองแบบมนรุษยร์ สลิที่งตต่นงๆดบูมดน มนสนนหรรับดนเนบียลและเหลต่นสหนยของเขน ดนเนบียลไดต้ยนนหยรัด
มรัที่นคงตรังนื้ แตต่ตต้นในกนรอยบูต่ในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์และไดต้ตรันื้งใจไวต้วนต่ เขนจะไมต่ปฏลิเสธพระเจต้นของเขนเพนที่อทบีที่จะ
เอนใจกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งผบูต้นรับถนอรบูปเคนรพ เขนระลถึกถถึงพระเจต้นของเขน เขนปฏลิเสธเนนนื้อสรัตวร์และเหลต้นองรุต่นของ
กษรัตรลิยร์ และครนวนบีนื้พระเจต้นจะทรงระลถึกถถึงดนเนบียลเหมนอนกรับทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงระลถึกถถึงโนอนหร์ อรับรนฮรัม และ
โมเสส พระเจต้นทรงระลถึกถถึงโยเซฟ พระองคร์ทรงระลถึกถถึงดนวลิด พระเจต้นทรงระลถึกถถึงเหลต่นผบูต้รรับใชต้ทบีที่สตรั ยร์ซนที่อของ
พระองคร์เสมอมน – และพระองคร์จะทรงระลถึกถถึงเสมอไป คนของพระเจต้นไมต่มวบี รันถบูกทนนลนยไดต้ นรกทรันื้งสลินื้นไมต่อนจ
ทนนลนยศนสดนพยนกรณร์หรนอผบูต้รรับใชต้ของพระเจต้นไดต้จนกวต่นพระองคร์ทรงหมดธรุระกรับคนๆนรันื้นแลต้วบนแผต่นดลินโลก
นบี!นื้
ดต้วยเหตรุผลบนงประกนรทบีที่เรนไมต่ทรนบ ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนไมต่ทรนบอะไรเลยเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์
ทบีที่เกลิดขถึนื้นจนกระทรัที่งหรัวหนต้นรนชองครรักษร์มนจรับกรุมพวกเขน พระเจต้นทรงอยนกใหต้พวกลวงโลกเหลต่นนรันื้นไดต้มบีโอกนส
ทบีจที่ ะเปปิดเผยควนมฝฟันนรันื้น พวกเขนพลิสจบู นร์ตรัวแลต้ววต่นเปป็นของปลอม และตต้องจนนใจรรับสนรภนพวต่นพวกเขนไมต่
สนมนรถทนนสลิที่งทบีที่มบีแตต่พวกเหนนอธรรมชนตลิเทต่นนรันื้นทบีที่ทนนไดต้ หนกดนเนบียลถบูกเรบียกตรัวไปกต่อน เขนกล็คงรต้องทบูลตต่อ
พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ เขนกล็คงถวนยคนนแกต้ฝฟันนรันื้น และเหลต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนกล็คงรอดพต้นจนกกนร
ทดสอบนรันื้นซถึที่งเปปิดโปงตรัวตนทบีที่แทต้จรลิงของพวกเขนไปแลต้ว
ไมต่วนต่ พวกนรักปรนชญร์เหลต่นนบีนื้ควรถบูกฆต่นตนยหรนอไมต่นรันื้นกล็ไมต่ใชต่คนนถนมทบีที่ดบี เรนรบูวต้ นต่ พวกเขนไมต่ใชต่สลิที่งทบีที่พวก
เขนอต้นงตรัววต่นเปป็น แตต่พวกโหร พวกหมอดบู พวกนรักวลิทยนคม และพวกนรักปรนชญร์กล็มบีอยบูต่มนกมนยในบนบลิโลน พวก
เขนเปป็นเหมนอนปรสลิตมนรุษยร์ เพรนะวต่นพวกเขนถบูกถนอวต่นเปป็นพวกทบีที่เหนนอกวต่น พวกเขนจถึงรที่นนรวยและมบีอลิทธลิพล
พวกเขนมบีอนนนนจมนกในอนณนจรักรนรันื้น – และดต้วยเหตรุนบีนื้กษรัตรลิยร์จงถึ เกรงกลรัวพวกเขน คนเหลต่นนบีนื้เปป็นพวกมฮีการ
ศหึกษาแหต่งบนบลิโลน และกนรทนนลนยพวกเขนกล็จะทนนใหต้จกรั รวรรดลิบนบลิโลนอรันยลิที่งใหญต่ตต้องอต่อนแอลง จนกมรุมมอง
แหต่งอนนนนจของมนรุษยร์ แตต่หนกดนเนบียลมลิไดต้บอกควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ กษรัตรลิยร์กล็คงสรัที่งประหนรชบีวตลิ คน
เหลต่นนบีนื้ไปแลต้ว

มบีควนมคลต้นยคลถึงกรันระหวต่นงดนเนบียลและโยเซฟตรงนบีนื้: เมนที่อพวกโหรและพวกนรักวลิทยนคมแหต่งอบียลิปตร์ไมต่
สนมนรถถวนยคนนแกต้ฝฟันเหลต่นนรันื้นของฟนโรหร์ไดต้ โยเซฟ (คนของพระเจต้น) กล็อยบูต่ทบีที่นรัที่นในครุกโดยถบูกเตรบียมตรัวสนนหรรับ
งนนยนกนบีนื้ โยเซฟถวนยคนนแกต้ฝฟันเหลต่นนรันื้นของฟนโรหร์ – และชต่วยแผต่นดลินนรันื้นใหต้รอดพต้นจนกควนมอดอยนก
ไมต่มบีสลิที่งใดสนมนรถเกลิดขถึนื้นกรับลบูกคนหนถึที่งของพระเจต้นไดต้หนกพระเจต้นไมต่ทรงอนรุญนต แมต้วต่นโยเซฟและดน
เนบียลไมต่มบีโรม 8:28 ทบีที่ถบูกเขบียนไวต้ในหนรังสนอเลต่มหนถึที่ง พวกเขนกล็มบีมรันอยบูต่ในใจของตนเพรนะวต่นพวกเขนรบูวต้ ต่นพระเจต้น
ทรงเปป็นพระวนทะและพระวนทะทรงเปป็นพระเจต้น พวกเขนรบูต้วนต่ พระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของพวกเขนจะทรงดบูแล
พวกเขน ในวลิธบีของพระองคร์เอง ในเวลนของพระองคร์เอง
เมนที่อเหลต่นนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนไมต่สนมนรถเปปิดเผยควนมฝฟันทบีที่ถบูกลนมไปแลต้วของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้
พระเจต้นกล็ทรงมบีเชลยชนวฮบีบรบูอกบี คนหนถึที่งอยบูต่ทบีที่นรัที่นเพนที่อทนนงนนทบีที่มบีแตต่คนของพระเจต้นเทต่นนรันื้นทบีที่ทนนไดต้:
ขต้อ 14-16: “แลด้วดาเนฮียลกล็ตอบอารฮีโอคหศัวหนด้าราชองครศักษว์ผรด้ทฮีที่ออกไปเทฮีที่ยวฆล่านศักปราชญว์ของบาบฏิ
โลน ดด้วยถด้อยคทาแยบคายและปรฮีชาสามารถ ทล่านถามอารฮีโอคหศัวหนด้าวล่า “ไฉนพระราชกฤษฎฮีกาของกษศัตรฏิยว์จหึง
เรล่งรด้อนเลล่า” แลด้วอารฮีโอคกล็เลล่าเรลืที่องใหด้ดาเนฮียลทราบ แลด้วดาเนฮียลกล็เขด้าไปเฝฝ้าและกราบทรลกษศัตรฏิยว์ขอใหด้
กทาหนดเวลาเพลืที่อทล่านจะถวายคทาแกด้พระสลุบฏินแดล่กษศัตรฏิยว์”
จงสรังเกตวต่น: “ดาเนฮียลกล็ตอบอนรบีโอคหรัวหนต้นรนชองครรักษร์... ดด้วยถด้อยคทาแยบคายและปรฮีชาสามารถ”
หนกดนเนบียลตอบกลรับไปอยต่นงหรัวเสบีย เขนกล็คงเปป็นเหตรุใหต้เกลิดโศกนนฏกรรมครรันื้งใหญต่ แตต่เขนเปป็นคนทบีที่มบีอรุปนลิสรัย
ตนมแบบของพระเจต้น และเขนใชต้สตลิปฟัญญนและควนมเชนที่อในกนรรรับมนอกรับหรัวหนต้นรนชองครรักษร์ผบูต้นบีนื้ ดนเนบียลไมต่ไดต้
ขอรต้องกษรัตรลิยใร์ หต้บรรยนยควนมฝฟันของเขน เขนแคต่ขอเวลน โดยมบีควนมมรัที่นใจทบีที่ไมต่หวรัที่นไหววต่นหนกกษรัตรลิยร์จะใหต้
เวลนเขนเพนที่อทบีที่จะอธลิษฐนน เขนกล็จะสนมนรถทรนบควนมฝฟันนรันื้นและถวนยคนนแกต้ฝฟันแกต่กษรัตรลิยร์ไดต้ เนบบูครัดเนสซนรร์
ใหต้ตนมทบีที่เขนขอ
พระเจต้นจะไมต่มบีวรัน, พระองคร์ไมต่สนมนรถทอดทลินื้งคนของพระองคร์ไดต้ หนกเรนไวต้วนงใจพระองคร์ พระองคร์กล็
จะไมต่มวบี รันทนนใหต้เรนผลิดหวรังเลย หนกเรนซนที่อตรงตต่อพระเจต้น พระองคร์กล็จะทรงยนนอยบูต่เคบียงขต้นงเรนในยนมทบีที่มบีภรัย
อรันตรนยและทรงดถึงเรนกลรับมนจนกขอบเหวแหต่งควนมพลินนศ – และนรัที่นคนอทบีที่ๆดนเนบียลยนนอยบูต่ แตต่เขนมบีควนมเชนที่อ
ในพระเจต้นจนถถึงขนนดทบีที่วต่นเขนแคต่ขอเวลนเพนที่อทบีที่จะอธลิษฐนนและสรัญญนวต่นจะเปปิดเผยควนมฝฟันทบีที่ถบูกลนมไปแลต้วของ
กษรัตรลิยร์
ขต้อ 17 และ 18: “แลด้วดาเนฮียลกล็กลศับไปเรลือนของทล่าน และแจด้งเรลืที่องใหด้ฮานศันยาหว์ มฏิชาเอล และอาซา
รฏิยาหว์สหายของทล่านฟฝัง และบอกเขาใหด้ขอพระกรลุณาแหล่งพระเจด้าแหล่งฟฝ้าสวรรคว์เรลือที่ งความลหึกลศับนฮีนั้ เพลือที่ ดาเนฮีย
ลและสหายของทล่านจะไมล่พนฏิ าศพรด้อมกศับบรรดานศักปราชญว์อลืที่นๆของบาบฏิโลน”
ผมไมต่สงสรัยเลยวต่นดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนมบีกนรประชรุมอธลิษฐนนตลอดทรันื้งคนน เพรนะวต่นนบีที่เปป็นเรนที่อง
คอขนดบนดตนย! หนกพระเจต้นทรงสดรับฟฟังและตอบคนนอธลิษฐนนของพวกเขน พวกเขนกล็จะไดต้รบรั กนรไวต้ชบีวตลิ แตต่
หนกพระองคร์ทรงปฏลิเสธทบีที่จะสดรับฟฟังและใหต้คนนตอบ ชบีวตลิ ของพวกเขนกล็คงตต้องพลินนศไปพรต้อมกรับนรักปรนชญร์คน
อนที่นๆ

โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นพระเจต้นจะทรงสดรับฟฟังดนเนบียลอยบูต่แลต้วหนกเขนอธลิษฐนนคนเดบียว แตต่เหล็นไดต้ชรัด
วต่นเขนเชนที่อในกนรรต่วมใจกรันอธลิษฐนน เขนนรับถนอเพนที่อนๆชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้นของเขนอยต่นงมนก – และพวกเขนกล็
เปป็นกรังวลในเรนที่องนบีนื้พอๆกรับทบีที่เขนเปป็นกรังวล เพรนะวต่นชบีวลิตของพวกเขนเองกล็ตกอยบูต่ในอรันตรนยเชต่นกรัน หนกดนเนบีย
ลไมต่อนจทนนตนมทบีเที่ ขนไดต้สรัญญนไวต้กรับกษรัตรลิยร์ไดต้ พวกเขนทรันื้งสบีที่คนกล็ตต้องตนย
สลิที่งทบีที่ถบูกเดลิมพรันนรันื้นเปป็นมนกกวต่นชบีวตลิ ของชนยสบีที่คนนบีนื้ หนกดนเนบียลไมต่ไวต้วนงใจพระเจต้น โลกกล็คงพลนดกนร
สนนแดงอรันยลิที่งใหญต่ทบีที่ถบูกขรังไวต้ในควนมฝฟันของกษรัตรลิยร์และคนนแกต้ฝฟันของมรัน ควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์มบี
พลิมพร์เขบียวดต้นนคนนพยนกรณร์และประวรัตลิศนสตรร์ของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ”
พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิไธ มต่ทรงเหล็นสมควรทบีจที่ ะเปปิดเผยแกต่เรนวต่นกนรประชรุมอธลิษฐนนนบีนื้ไดต้เรลิที่มตต้นเมนที่อไรหรนอ
มรันสลินื้นสรุดลงเมนที่อไร แตต่เรนกล็ทรนบวต่นดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขนไมต่ไดต้หยรุดอธลิษฐนนจนกวต่นพวกเขนมรัที่นใจจรลิงๆวต่น
พระเจต้นจะประทนนคนนตอบทบีที่พวกเขนตต้องกนรแกต่พวกเขน พระครัมภบีรร์ไมต่ไดต้บอกเรนวต่นพระเจต้นทรงเปปิดเผยควนม
ฝฟันนรันื้นแกต่ดนเนบียลอยส่างไร บนงทบีขณะทบีที่ดนเนบียลนอนหลศับอยรล่ ควนมฝฟันนรันื้นไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่เขน บนงทบีทตบู สวรรคร์
กนเบรบียลอนจปรนกฏตรัวเหมนอนทบีที่เขนไดต้กระทนนในนลิมลิตอนที่นๆของดนเนบียล และเปปิดเผยทรันื้งควนมฝฟันนรันื้นและคนน
แกต้ฝฟันของมรันดต้วย เรนที่องรนวทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้มบีเพบียงวต่น “ในนฏิมฏิตกลางคลืนทรงเผยความลหึกลศับนศันั้นแกล่ดาเนฮียล” –
และเรนทรนบวต่นพระเจห้าประทนนกนรสนนแดงนรันื้นแกต่ดนเนบียล
ขต้อ 19-23: “ในนฏิมตฏิ กลางคลืนทรงเผยความลหึกลศับนศันั้นแกล่ดาเนฮียล แลด้วดาเนฮียลกล็ถวายสาธลุการแดล่
พระเจด้าแหล่งฟฝ้าสวรรคว์ ดาเนฮียลกลล่าววล่า “สาธลุการแดล่พระนามของพระเจด้าเปป็นนฏิตยว์สลืบไป เพราะปฝัญญาและ
ฤทธานลุภาพเปป็นของพระองคว์ พระองคว์ทรงเปลฮีที่ยนวาระและฤดรกาล พระองคว์ทรงถอดกษศัตรฏิยว์และทรงตศันั้ง
กษศัตรฏิยว์ขหึนั้นใหมล่ พระองคว์ทรงประทานปฝัญญาแกล่นศักปราชญว์ และทรงประทานความรรแด้ กล่ผรด้ทฮีที่มฮีความเขด้าใจ
พระองคว์ทรงเผยสฏิที่งทฮีที่ลหึกซหึนั้งและลฮีนั้ลศับ พระองคว์ทรงทราบสฏิที่งทฮีที่อยรล่ในความมลืด และความสวล่างกล็อยรล่กศับพระองคว์ โอ
พระเจด้าแหล่งบรรพบลุรลุษของขด้าพระองคว์ ขด้าพระองคว์ขอโมทนาและสรรเสรฏิญพระองคว์ ผรด้ทรงประทานปฝัญญาและ
กทาลศังแกล่ขด้าพระองคว์ สฏิที่งนศันั้นทฮีพที่ วกขด้าพระองคว์ทรลขอ พระองคว์กล็ทรงใหด้ขด้าพระองคว์รแรด้ ลด้ว เพราะพระองคว์ไดด้ทรง
สทาแดงเรลืที่องของกษศัตรฏิยใว์ หด้แจด้งแกล่พวกขด้าพระองคว์”
ขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้บรันทถึกหนถึที่งในคนนสรรเสรลิญและคนนยอพระเกบียรตลิพระเจต้นอรันงดงนมทบีที่สดรุ ในพระครัมภบีรร์
ตลอดทรันื้งเลต่ม เรนควรหมนยเหตรุไวต้วนต่ ศนสดนพยนกรณร์ผบูต้นบีนื้ของพระเจต้นไมต่ไดต้รบีบรรุดไปยรังรนชสนนนรักของเนบบูดครัดเนส
ซนรร์ โดยเรบียกรต้องใหต้กษรัตรลิยอร์ อกมนจนกหต้องบรรทมและเรบียกประชรุม ดนเนบียลเปป็นคนทบีที่มบีสตลิปฟัญญน – ฉลนด
เหมนอนงบู ไมต่มบีพลิษภรัยดรุจนกเขน พระเจต้นไดต้ประทนนคนนตอบแกต่เขนแลต้ว ภนระหนรักไดต้ไปจนกจลิตใจของเขนแลต้ว
และเขนกล็ยลินดบีเปป็นลต้นพต้นในใจของตน เขนเชนที่อในกนรถวนยคนนขอบครุณแดต่พระเจต้นสนนหรรับพระพรตต่นงๆ และโดย
เฉพนะอยต่นงยลิที่งสนนหรรับคนนอธลิษฐนนทบีที่ไดต้รรับคนนตอบ
ใหต้เรนวลิเครนะหร์คนนอธลิษฐนนนบีนื้ทบีที่เปป็นคนนขอบพระครุณและคนนสรรเสรลิญทบีที่ดนเนบียลไดต้สต่งขถึนื้นไปยรังสวรรคร์ใน
กนรขอบพระครุณแดต่พระเจต้นสนนหรรับกนรตอบคนนอธลิษฐนนของพวกเขน:
1. ดนเนบียลสรรเสรลิญพระเจต้นเพรนะวต่นสตลิปฟัญญนและฤทธนนรุภนพเปป็นของพระเจต้น ดนเนบียลรบูวต้ ต่นพระเจต้น
ของเขนทรงสรัพพรัญญบู วต่นพระองคร์ทรงอนนนนจสลิทธลิขธ นด วต่นพระองคร์ทรงทรนบทรุกสลิที่งและทรงสนมนรถทบีที่จะเปปิดเผย

ทรุกสลิที่งไดต้ เขนทรนบวต่นพระเจต้นทรงสรรพลนนรุภนพ วต่นฤทธนนรุภนพทรันื้งสลินื้นในสวรรคร์และบนแผต่นดลินโลกเปป็นของ
พระองคณ์ ดต้วยเหตรุนบีนื้ดนเนบียลจถึงถวนยสนธรุกนรแดต่พระนนมของพระเจต้นของเขนและสรรเสรลิญพระองคร์สนนหรรับสตลิ
ปฟัญญนและฤทธลิธเดช “ถต้นผบูต้ใดในพวกทต่นนขนดสตลิปฟัญญน กล็ใหต้ผบูต้นรันื้นทบูลขอจนกพระเจต้น ผบูทต้ รงโปรดประทนนใหต้แกต่
คนทรันื้งปวงอยต่นงเหลนอลต้นและมลิไดต้ทรงตนนหนลิ และจะทรงประทนนใหต้แกต่ผบูต้นรันื้น” (ยนกอบ 1:5) พระเยซบูตรรัสวต่น
“ฤทธนนรุภนพทรันื้งสลินื้นในสวรรคร์กล็ดบี ในแผต่นดลินโลกกล็ดบี ทรงมอบไวต้แกต่เรนแลต้ว” (มธ. 28:18) “ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่
ฝป่นยเรนใครจะขรัดขวนงเรน” (โรม 8:31)
2. ดนเนบียลสรรเสรลิญพระเจต้นวต่นพระองคร์แตต่เพบียงผบูต้เดบียว “ทรงเปลบีที่ยนวนระและฤดบูกนล” ทบีที่เขนกลต่นว
เชต่นนบีนื้กล็เพนที่อเปป็นกนรยนนยรันวต่นพระเจต้นทรงมบีอนนนนจควบครุมทรัที่วไปในกนรเปลบีที่ยนแปลงทรันื้งปวงทบีที่เกลิดขถึนื้น โดยเฉพนะ
อยต่นงยลิที่งกนรยนนยรันทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับกนรเปลบีที่ยนแปลงเหลต่นนรันื้นในจรักรวรรดลิทบีที่บรัดนบีนื้ดนเนบียลไดต้เหล็นแลต้วในควนมฝฟันนรันื้น
“ไมต่มบีควนมแตกตต่นงทบีสที่ นนครัญระหวต่นงคนนวต่นวาระและฤดรกาล ทรันื้งสองคนนนบีนื้ในภนษนเคลเดบียสนที่อถถึงฤดบูกนลทบีที่ถบูกระบรุไวต้
หรนอทบีที่ถบูกกนนหนดไวต้ และควนมหมนยของวนระตต่นงๆทฮีที่ถรกกทาหนดไวด้ ทฮีที่ถรกตศันั้งไวด้ ทฮีที่ถรกระบลุไวด้ กล็ใชต้ไดต้กรับทรันื้งสองคนน
นบีนื้” วนระและฤดบูกนลไมต่อยบูต่ภนยใตต้กนรควบครุมของควนมบรังเอลิญ แตต่ถบูกกนนกรับดบูแลโดยกฎตต่นงๆทบีที่ถบูกสถนปนนแลต้ว
กระนรันื้นพระเจต้นผบูต้ทรงกนนหนดกฎเหลต่นนบีนื้กล็ทรงมบีอนนนนจทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงพวกมรัน และกนรเปลบีที่ยนแปลงทรันื้งปวงทบีที่
เกลิดขถึนื้นภนยใตต้กฎเหลต่นนบีนื้กล็ถบูกสรต้นงขถึนื้นภนยใตต้ฤทธลิธเดชและกนรควบครุมของพระองคร์ พระเจต้นทรงเปป็นพระเจต้นแหต่ง
เวลนและแหต่งนลิรรันดรร์กนล พระเจต้นแหต่งสวรรคร์และแผต่นดลินโลก พระเจต้นแหต่งทรุกฤดบูกนล พระองคว์ทรงเปป็น
พระเจด้าผรด้ทรงอทานาจสฏิทธฏิขธิ์ าดผรด้ครอบครองเหนลือแผล่นดฏินโลกและสฏิที่งทรงสรด้างทศันั้งปวง
3. ดนเนบียลถวนยสนธรุกนรแดต่พระเจต้นแหต่งสวรรคร์และสรรเสรลิญพระองคร์เพรนะวต่น “พระองคร์ทรงถอด
กษรัตรลิยร์และทรงตรันื้งกษรัตรลิยร์ขถึนื้นใหมต่” พระเจต้นทรงแตต่งตรันื้งผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์และทรงถอดถอนผบูต้ทบีที่พระองคร์
ทรงประสงคร์ ดนเนบียลอยบูต่ในบนบลิโลนโดยกนรอนรุญนตของพระเจต้น และแมต้วนต่ เปป็นเชลย เขนกล็อยบูต่ทบีที่นรัที่นเพนที่อกระทนน
กลิจใหต้พระมหนกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวง
4. เขนสรรเสรลิญพระเจต้นและขอบครุณพระองคร์เพรนะวต่น “พระองคร์ทรงประทนนปฟัญญนแกต่นรักปรนชญร์”
พระเจต้นไดต้ทรงอวยพรดนเนบียลดต้วยสตลิปฟัญญนและไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่เขนซถึที่งควนมฝฟันนรันื้นทบีที่เหลต่นนรักปรนชญร์และ
พวกหมอดบูทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพไมส่สนมนรถเปปิดเผยแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ ปฟัญญนของโลกนบีนื้เปป็นควนมโงต่เขลนจนนเพนะ
พระเจต้น และควนมโงต่เขลนของพระเจต้นกล็มบีปฟัญญนมนกกวต่นปฟัญญนของมนรุษยร์ เมนที่อพวกหมอดบู พวกโหร และพวก
นรักปรนชญร์ทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกนบีนื้ลต้มเหลว พระเจต้นแหต่งปฟัญญนกล็ทรงสนมนรถเปปิดเผยสลิที่งทบีที่มนรุษยร์ไมต่มบีวรันหยรัที่งถถึง
หรนอเขต้นใจไดต้เลย
5. พระเจต้นไมต่เพบียงประทนนสตลิปฟัญญนแกต่นรักปรนชญร์เทต่นนรันื้น แตต่พระองคร์ยรังประทนนควนมรบูต้ “แกล่ผรด้ทฮีที่มฮี
ความเขด้าใจ” ดต้วย นรัที่นคนอ พระเจต้นประทนนควนมรบูแต้ กต่คนทรันื้งหลนยทบีที่เขต้นใจวต่น “ควนมยนนเกรงพระเยโฮวนหร์เปป็น
บล่อเกฏิดของควนมรบู”ต้ (สภษ. 1:7) จนกวต่นมนรุษยร์ยนนเกรงพระเจต้น เขนกล็เปป็นคนเขลน ไมต่วนต่ เขนอนจเคยเรบียนมนกบีที่
มหนวลิทยนลรัยหรนอเขนมบีปรลิญญนกบีที่ใบกล็ตนม กนรยนนเกรงพระเจต้นและกนรวนงใจพระองคร์คนอ รนกฐนนเพนที่อทบีจที่ ะไดต้รรับ
ควนมรบูแต้ ละควนมเขต้นใจจากพระเจต้น ดต้วยเหตรุนบีนื้ดนเนบียลจถึงถวนยคนนขอบพระครุณแดต่พระเจต้นแหต่งสวรรคร์สนนหรรับ
ควนมรบูแต้ ละควนมเขต้นใจ

6. ดนเนบียลสรรเสรลิญพระเจต้นในคนนอธลิษฐนนพรต้อมกรับกนรขอบพระครุณในใจของตนและควนมปปีตลิยลินดบี
เปป็นลต้นพต้นในจลิตใจของเขน ทบีพที่ ระเจต้น “ทรงเผยสฏิที่งทฮีที่ลหึกซหึนั้งและลฮีนั้ลศับ” โมเสสประกนศวต่น “สฏิที่งลฮีนั้ลศับทศันั้งปวงเปป็น
ของพระเยโฮวาหว์พระเจด้าของเราทศังนั้ หลาย” (พบญ. 29:29) แตต่พระเจต้นทรงสนมนรถเปปิดเผยสลิที่งทบีที่ลถึกซถึนื้งและลบีนื้ลรับ
ไดต้ ควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ไปจนกควนมคลิดของเขนแลต้ว เขนเรบียกมรันกลรับคนนมนไมต่ไดต้ และไมต่มบีนรักปรนชญร์
ของเขนสรักคนเดบียวทบีที่สนมนรถทนนใหต้เขนนถึกออก – แตต่พระเจต้นแหต่งควนมลถึกลรับทนัทั้งปวงไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่ดนเนบียล
ถถึงควนมฝฟันนรันื้นและคนนแกต้ฝฟันของมรัน ดนเนบียลทรนบวต่นภนยในตรัวเขนเองเขนคงไมต่สนมนรถเปปิดเผยควนมฝฟันนรันื้นไดต้
หรนอถวนยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นไดต้ และเขนถวนยคนนสรรเสรลิญ เกบียรตลิยศ กนรเยลินยอ และคนนขอบพระครุณแดต่พระเจต้นซถึที่ง
พระองคร์ทรงสมควรไดต้รรับ
7. ดนเนบียลถวนยสนธรุกนรแดต่พระเจต้นแหต่งสวรรคร์เพรนะวต่น “พระองคว์ทรงทราบสฏิที่งทฮีที่อยรล่ในความมลืด และ
ความสวล่างกล็อยรล่กบศั พระองคว์” 1 ยอหร์น 1:5 บอกเรนวต่น “พระเจต้นทรงเปป็นควนมสวต่นง และไมต่มบีควนมมนดอยบูใต่ น
พระองคร์เลย” พระเจต้นทรงเปป็นควนมสวต่นง อนณนจรักรของพระเจต้นคนอ อนณนจรักรแหต่งควนมสวต่นง พระเจต้นไดต้ทรง
นนนมนสบูต่ควนมคลิดของดนเนบียล คนอ ควนมฝฟันนรันื้นทบีที่ไดต้ถบูกปปิดคลรุมอยบูต่ในควนมมนดซถึที่งกษรัตรลิยร์ไดต้ลนมไปเสบียแลต้ว – และ
ไดต้ทรงเปปิดเผยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นแกต่เขน
ดนเนบียลปปิดทต้นยคนนอธลิษฐนนของตนวต่น “โอ พระเจด้าแหล่งบรรพบลุรลุษของขด้าพระองคว์ ขด้าพระองคว์ขอ
โมทนาและสรรเสรฏิญพระองคว์ ผรด้ทรงประทานปฝัญญาและกทาลศังแกล่ขด้าพระองคว์ สฏิที่งนศันั้นทฮีพที่ วกขด้าพระองคว์ทรลขอ
พระองคว์กทล็ รงใหด้ขด้าพระองคว์รแรด้ ลด้ว เพราะพระองคว์ไดด้ทรงสทาแดงเรลืที่องของกษศัตรฏิยใว์ หด้แจด้งแกล่พวกขด้าพระองคว์”
จงสรังเกตวต่นดนเนบียลมลิไดต้ลนมเพนที่อนๆของเขน เขนกลต่นววต่น “สลิที่งนรันื้นทบีที่พวกขห้าพระองคณ์ทบูลขอ พระองคร์กล็
ทรงใหต้ขต้นพระองคร์รบูต้แลต้ว เพรนะพระองคร์ไดต้ทรงสนนแดงเรนที่องของกษรัตรลิยร์ใหต้แจต้งแกต่พวกขห้าพระองคณ์” ใจของดน
เนบียลเตล็มลต้นไปดต้วยพระวลิญญนณของพระเจต้น และเขนกล็ไมต่สนใจทบีที่จะใหต้ตรัวเองไดต้รบรั เกบียรตลิแตต่เพบียงผบูต้เดบียว ควนม
เยต่อหยลิที่งไมต่มบีทบีที่อยบูต่ในชบีวตลิ ของเขนเลย เขนเปป็นคนทบีที่ถต่อมใจ ยอมจนนนนอยต่นงเตล็มทบีตที่ ต่อพระประสงคร์ของพระเจต้น เขน
ไดต้เรบียกเพนที่อนๆของเขนมนชต่วยเขนอธลิษฐนน และเมนที่อพระเจต้นประทนนกนรเปปิดเผยเรนที่องควนมฝฟันของกษรัตรลิยร์แกต่
เขนแลต้ว เขนกล็ไมต่อต้นงเกบียรตลิและสงต่นรนศบีสนนหรรับคนนอธลิษฐนนทบีที่ไดต้รรับคนนตอบ เขนรวมเพนที่อนๆของเขนไวต้ดต้วย
ผมอยนกใหต้เรนทรันื้งหลนยไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นในวรันนบีนื้จนกควนมเยต่อหยลิที่งทนงศนสนนและมบีครลิสตจรักรทบีที่เปป็น
ปฝึกแผต่นหนถึที่งเดบียว – ไมต่ใชต่วนต่ เรนตต้องออมชอม แตต่วต่นเรนตต้องหยรุด “หยรุมหยลิม” ในเรนที่องเลล็กและใชต้เวลนมนกขถึนื้นใน
เรนที่องใหญต่ หนกผบูต้คนของพระเจต้นจะยนนหยรัดรต่วมกรันในยนมนบีนื้เหมนอนกรับทบีที่ดนเนบียล ชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกไดต้
กระทนนในบนบลิโลน พวกเรนกล็จะมบีกนรฟฟปั้นฟบูในดลินแดนอรันยลิที่งใหญต่ของเรนวรันนบีนื้ แตต่ครลิสเตบียนจนนนวนมนกมนยเหลนอ
เกลินสนใจแตต่นลิกนยของตรัวเอง ครลิสตจรักรของตรัวเอง และวงลต้อมสนมรัคคบีธรรมเลล็กๆของพวกเขนเอง ครลิสเตบียนทรันื้ง
หลนยวรันนบีนื้มรัวแตต่สนละวนอยบูต่กรับกนรโตต้แยต้งเรนที่องควนมแตกตต่นงทรันื้งหลนยของตนเกลินกวต่นทบีที่จะมบีเวลนรต่วมใจกรัน
อธลิษฐนนเพนที่อขอกนรฟฟปั้นฟบู
ดนเนบียลไมต่ไดต้รบีบรต้อนทบีจที่ ะไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ เขนสรรเสรลิญพระเจต้นจนกวต่นเขนจะพอใจ จนกนรันื้นเขนกล็ตนม
ตรัวอนรบีโอคและแจต้งขต่นวดบีแกต่เขน

ขต้อ 24: “แลด้วดาเนฮียลกล็เขด้าไปหาอารฮีโอคผรด้ซหึที่งกษศัตรฏิยว์แตล่งตศังนั้ ใหด้ฆล่านศักปราชญว์แหล่งบาบฏิโลน ทล่านไดด้
เขด้าไปและกลล่าวแกล่อารฮีโอควล่าดศังนฮีนั้ “ขออยล่าฆล่านศักปราชญว์แหล่งบาบฏิโลน ขอโปรดนทาตศัวขด้าพเจด้าเขด้าไปเฝฝ้า
กษศัตรฏิยว์ และขด้าพเจด้าจะถวายคทาแกด้ฝฝันแดล่กษศัตรฏิยว์”
เมนที่อเหล็นขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ ควนมฝฟันนรันื้นบรัดนบีนื้ไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่เขนแลต้ว เขนจถึงเสนอทบีที่จะนนนเสนอทนงแกต้นรันื้น
ตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์ แตต่ดนเนบียลมลิไดต้เขต้นหนกษรัตรลิยร์โดยตรง เขนเขต้นหนกษรัตรลิยร์ผต่นนทนงอนรบีโอค ผบูต้ทไบีที่ ดต้รรับมอบ
พระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นใหต้สรังหนรนรักปรนชญร์ทงรันื้ ปวงแหต่งบนบลิโลน เจต้นหนต้นทบีที่ผบูต้นรันื้นยต่อมเขต้นหนกษรัตรลิยร์ไดต้เปป็นธรรมดน
และมรันกล็เหมนะสมแลต้วทบีที่ดนเนบียลเขต้นหนเจต้นหนต้นทบีที่ๆมบีหนต้นทบีที่รรับผลิดชอบผบูต้นบีนื้กต่อน
จงสรังเกตคนนขอแรกของดนเนบียลทบีที่เสนอตต่ออนรบีโอค: “ขออยล่าฆล่านศักปราชญว์แหล่งบาบฏิโลน” หนกดนเนบีย
ลมบีจตลิ ใจทบีเที่ หล็นแกต่ตรัวและละโมบ ผมกล็สงสรัยวต่นเขนจะขอใหต้อนรบีโอคทนนลนยนรักปรนชญร์ทรันื้งปวงยกเวต้นตรัวเขนเอง
และเพนที่อนๆของเขนหรนอไมต่? มบีอยบูต่ครรังนื้ หนถึที่งทบีที่พวกสนวกถนมพระเยซบูวต่นพวกเขนควรเรบียกไฟลงมนจนกสวรรคร์และ
ทนนลนยเหลต่นศรัตรบูของพระองคร์หรนอไมต่ พระองคร์ทรงตอบกลรับไปวต่นพระองคร์มลิไดต้เสดล็จมนเพนที่อทนนลนยชบีวลิตของ
มนรุษยร์ แตต่เพนอที่ ชต่วยพวกเขนใหต้รอด พระเจต้นไมต่ทรงพอพระทรัยในควนมตนยของคนชรัที่ว และมรันไมต่ใชต่พระประสงคร์
ของพระองคร์ทบีที่ผบูต้ใดจะพลินนศเลย ดนเนบียลรบูต้จกรั พระเจต้น และผมไมต่สงสรัยเลยวต่นเขนมบีคนนอธลิษฐนนในใจของเขนเพนที่อ
นรักปรนชญร์แตต่ละคนเหลต่นนรันื้น ทบีพที่ ระเจต้นจะทรงใชต้ประสบกนรณร์นบีนื้เพนที่อทนนใหต้พวกเขนกลรับใจเชนที่อ อยต่นงนต้อยเรนกล็รบูต้
วต่นเขนไมต่อยนกใหต้คนเหลต่นนรันื้นถบูกประหนรชบีวตลิ ไมต่วนต่ นรักปรนชญร์เหลต่นนรันื้นไดต้ขอบครุณเขนหรนอไมต่ พวกเขนกล็ควร
ขอบคลุณ เพรนะพวกเขนไดต้รรับกนรไวต้ชบีวตลิ เพรนะเขนแทต้ๆ
ในอบีกครรันื้งหนถึที่ง (กลิจกนร 27) คนทบีที่ยรังไมต่รอดกลรุต่มหนถึที่งไดต้รรับกนรไวต้ชบีวตลิ เพรนะคนของพระเจต้นคนหนถึที่ง:
“เพราะวล่า เมลืที่อคลืนนฮีนั้เองทรตสวรรคว์ของพระเจด้าผรด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า ซหึที่งขด้าพเจด้าไดด้ปรนนฏิบศัตฏินศันั้นไดด้มายลืนอยรล่ใกลด้
ขด้าพเจด้า ทรตนศันั้นกลล่าววล่า ‘เปาโลเออ๋ย อยล่ากลศัวเลย ทล่านจะตด้องเขด้าเฝฝ้าซฮีซารว์ สล่วนคนทศันั้งปวงทฮีที่อยรใล่ นเรลือกศับทล่าน
นศันั้น ดรเถฏิด พระเจด้าจะทรงโปรดใหด้รอดตายเพราะเหล็นแกล่ทล่าน’” (กลิจกนร 27:23,24) ในครนวนบีนื้เอง เปนโลเปป็น
นรักโทษทบีที่โดยสนรเรนอไปยรังกรรุงโรมเพนที่อเขต้นเฝป้นซบีซนรร์ เกลิดพนยรุใหญต่นต่นกลรัวขถึนื้น และเพรนะเปนโลรบูต้จรักพระเจต้น เขา
จหึงอธฏิษฐานขณะทบีที่ลบูกเรนอคนอนที่นๆตนนที่ ตระหนก พระเจต้นทรงสดรับฟฟังและตอบเขน และวรันถรัดมนเขนกล็ยนนอยบูต่บน
ดนดฟป้นเรนอและประกนศแกต่พวกกะลนสบีวต่นไมต่มพบี วกเขนสรักคนจะพลินนศ พระเจต้นทรงรรักษนคนนสรัญญนของพระองคร์
ทบีใที่ หต้ไวต้แกต่เปนโล พวกกะลนสบีเหลต่นนรันื้นไดต้รรับกนรไวต้ชบีวตลิ ทรุกคน แตต่หนกเปนโลไมต่ไดต้อยบูต่บนเรนอลนนนรันื้นพวกเขนทรุกคนกล็
คงตต้องพลินนศเปป็นแนต่
พระวจนะของพระเจต้นสอนเรนวต่นคนชรัวที่ ไดต้รรับกนรอวยพรเพรนะเหล็นแกต่ควนมชอบธรรม วงศร์วนนของ
โปทลิฟนรร์ไดต้รรับกนรอวยพรเพรนะเหล็นแกต่โยเซฟ (ปฐก. 39:5) และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นคงไวต้ชบีวตลิ เมนองโสโดมและ
เมนองโกโมรนหร์ไปแลต้วหนกอรับรนฮรัมสนมนรถหนคนชอบธรรมในเมนองเหลต่นนรันื้นไดต้แมต้เพบียงสลิบคน โลกถบูกไวต้ชบีวตลิ วรัน
นบีนื้เพรนะคนชอบธรรมเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ในมรัน และเมนที่อกนรรรับขถึนื้นเกลิดขถึนื้นและครลิสตจรักรถบูกพนตรัวออกไป นรกทรันื้งสลินื้นกล็
จะแตกบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ภนยใตต้กนรครอบครองของพญนมนรในเนนนื้อหนรัง – ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ นรักปรนชญร์
เหลต่นนรันื้นแหต่งบนบลิโลนไดต้รรับกนรไวต้ชวบี ลิตเพรนะเหล็นแกต่ดนเนบียล เราทนัทั้งหลายไดต้รรับกนรชต่วยใหต้รอดเพรนะเหล็นแกต่
พระเยซบู (อฟ. 4:32)

ขต้อ 25 และ 26: “แลด้วอารฮีโอคกล็รฮีบนทาตศัวดาเนฮียลเขด้าเฝฝ้ากษศัตรฏิยว์ และกราบทรลพระองคว์วล่า “ขด้า
พระองคว์ไดด้พบชายคนหนหึที่งในหมรล่พวกทฮีที่ถรกกวาดเปป็นเชลยมาจากยรดาหว์ ชายผรด้นฮีนั้จะใหด้กษศัตรฏิยทว์ รงรรคด้ ทาแกด้พระ
สลุบฏินไดด้” กษศัตรฏิยว์จงหึ ตรศัสแกล่ดาเนฮียลผรด้ชลืที่อวล่าเบลเทชศัสซารว์วาล่ “เจด้าสามารถทฮีที่จะใหด้เรารรด้ถหึงความฝฝันทฮีที่เราไดด้ฝฝันนศันั้น
และคทาแกด้ไดด้หรลือ”
กรรุณนหมนยเหตรุ: อนรบีโอคกลต่นววต่น “ขด้าพระองคว์ไดต้พบชนยคนหนถึที่ง” เขนพยนยนมทบีที่จะไดต้รรับควนมโปรด
ปรนนจนกเนบบูครัดเนสซนรร์โดยกนรอต้นงวต่นไดต้พบคนแกต้ฝฟันคนหนถึที่งแลต้ว --- แตต่เขากล็ไมต่ไดต้พบชนยผบูต้นบีนื้เลย! อนรบีโอค
ลนมไปแลต้ววต่น หนกเขนเคยทรนบจรลิงๆ วต่นดนเนบียลไดต้เขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์กต่อนหนต้นนบีนื้แลต้วและไดต้ขอเวลนเพนที่อทบีจที่ ะ
อธลิษฐนน โดยสรัญญนวต่นจนกนรันื้นเขนจะเปปิดเผยควนมฝฟันนรันื้นและคนนแกต้ฝฟันของมรัน
ดนเนบียลมลิไดต้แสวงหนเกบียรตลิสนนหรรับตรัวเอง เขนไมต่ไดต้โลภตนนแหนต่งหรนออนนนนจ เขนแคต่กนนลรังกระทนนตนมพ
ระประสงคร์ของพระเจต้น เขนกนนลรังประพฤตลิตวรั ในควนมเชนที่อฟฟังตต่อพระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของเขน และเนบบูครัดเนส
ซนรร์ไดต้ตบหลรังอนรบีโอคและกลต่นววต่น “เจต้นทนนไดต้ดบีมนก” หรนอไมต่นรันื้น มรันกล็ไมต่มบีบรันทถึกไวต้
เรนควรหมนยเหตรุไวต้วนต่ อนรบีโอคคงมบีควนมเชนที่อในตรัวดนเนบียลเปป็นแนต่ เพรนะวต่นเขนกนนลรังลองเสบีที่ยงดบูเมนที่อเขน
พนตรัวดนเนบียลไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์โดยกลต่นววต่น “ชนยผบูต้นบีนื้จะใหต้กษรัตรลิยร์ทรงรบูคต้ นนแกต้พระสรุบลินไดต้” จนนไวต้วนต่ ในขต้อ 12
กษรัตรลิยร์ทรงเดนอดดนลกรับพวกนรักปรนชญร์และขต้อแกต้ตรัวของพวกเขน สมมตลิวนต่ ดนเนบียลใหต้คนนตอบทบีที่คลต้นยๆกรันลต่ะ
ชบีวลิตของอนรบีโอคจะไมต่ตกอยบูต่ในอรันตรนยดต้วยหรนอ? กษรัตรลิยร์รสบูต้ ถึกขยะแขยงแลต้วและควนมอดทนของเขนกล็ใกลต้จะ
หมดลงแลต้วเพรนะ “คนนทรุจรลิตและคนนมรุสนตต่นงๆ” เมนที่อรบูต้เชต่นนบีนื้แลต้ว อนรบีโอคอนจคลิดกล็ไดต้วนต่ “ดนเนบียลแคต่กนนลรังถต่วง
เวลนอยบูต่เทต่นนรันื้น เขนไมต่ไดต้รบูต้มนกไปกวต่นพวกทบีที่เหลนอหรอก และหนกขต้นพนเขนไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ ขต้นกล็อนจหรัวหลรุด
ไดต้”
แตต่เขนกล็ไมต่ลรังเลใจ เขน “รฮีบ” นนนตรัวดนเนบียลไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ เขนเชนที่อวต่นดนเนบียลมบีคนนตอบแลต้ว มรันนต่น
ทถึที่งมนกตรันื้งแตต่แรกทบีที่นนยพรันผบูต้นบีนื้พรต้อมทบีที่จะเลนที่อนกนรประหนรออกไปอบีกแมต้เพบียงสรักครบูหต่ นถึที่ง เพนที่อทบีที่ดนเนบียลจะ
สนมนรถมบีเวลนทบีที่จะอธลิษฐนนขอคนนตอบไดต้ แนต่นอนวต่นมรันเปป็นกนรแทรกแซงของพระเจต้น แตต่มรันกล็ดเบู หมนอนวต่น
สถนนกนรณร์แวดลต้อมทรันื้งหมดในกรณบีนบีนื้บอกเปป็นนรัยวต่น นอกเหนนอจนกควนมปรนรถนนของเขนทบีที่จะทนนใหต้กษรัตรลิยร์
พอพระทรัยแลต้ว อนรบีโอคกล็ไมต่ใชต่คนโหดรต้นยกระหนยเลนอด
กษรัตรลิยร์หรันไปหนดนเนบียลทรันทบีและถนมวต่น “เจต้นสนมนรถทบีที่จะใหต้เรนรบูต้ถถึงควนมฝฟันทบีที่เรนไดต้ฝฟันนรันื้นและคนน
แกต้ไดต้หรนอ” ไมต่วนต่ กษรัตรลิยร์รบูต้ตวรั หรนอไมต่ เขนกล็กนนลรังถนมดนเนบียลวต่น “พระเจต้นของเจด้าทรงสนมนรถทบีที่จะชต่วยเจต้นไดต้
ไหม? พระองคร์ทรงฟฟังคนนอธลิษฐนนของเจต้นไหม? พระเจต้นของเจด้ามบีฤทธลิธและปฟัญญนมนกกวต่นพระทรันื้งหลนยของพวก
โหรและพวกนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนไหม?”
ขต้อ 27: “ดาเนฮียลกราบทรลตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์วาล่ “ไมล่มฮีนศักปราชญว์ หรลือหมอดร หรลือโหร หรลือหมอดร
ฤกษว์ยามสทาแดงความลหึกลศับซหึที่งกษศัตรฏิยว์ไตล่ถามแดล่พระองคว์ไดด้”
ลองนถึกภนพดนเนบียลขณะทบีที่เขนยนนอยบูต่ตต่อพระพรักตรร์เนบบูครัดเนสซนรร์ – กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งผบูต้ทบีที่ไดต้พลิชลิต
อนณนจรักรทรันื้งปวงทบีคที่ นเคยรบูต้จรักในสมรัยของเขน กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งทบีที่เปป็นผบูต้ครอบครองทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สรุดบน
แผต่นดลินโลก กระนรันื้นเดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบูผบูต้ตอต้ ยตที่นนคนนบีนื้ทบีที่ถบูกจรับเปป็นเชลยมนยรังบนบลิโลนและถบูกบรังครับใหต้ปรนนลิบรัตลิใน

รนชสนนนรักของกษรัตรลิยกร์ ล็ไมต่ไดต้หวนดหวรัที่นเลยตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ ดนเนบียลกลต่นววต่น “ไมต่มบีนรักปรนชญร์ หรนอหมอดบู
หรนอโหร หรนอหมอดบูฤกษร์ยนมสนนแดงควนมลถึกลรับซถึที่งกษรัตรลิยร์ไตต่ถนมแดต่พระองคร์ไดต้”
อนจดบูเหมนอนวต่นมบีกนรเสบียดสบีเลล็กนต้อยในคนนตอบของดนเนบียลตต่อกษรัตรลิยร์ แตต่ผมไมต่คดลิ เชต่นนรันื้นเลย ผมเชนที่อ
วต่นเขนกนนลรังพยนยนมทนนใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์เขต้นใจขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นเขนกนนลรังหมนยพถึที่งพวกพระผลิดๆ อนนนนจทบีที่ผดลิ ผม
เชนที่อวต่นเขนกนนลรังพยนยนมสรุดกนนลรังทบีจที่ ะชบีนื้กษรัตรลิยร์ใหต้ไปหนพระเจต้นผบูทต้ บีที่ดนเนบียลรรักและปรนนลิบรัตลิ พระครัมภบีรไร์ มต่ไดต้
บอกเรนวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์มบีนรักปรนชญร์กคฮีที่ น – อนจมบีพวกเขนหลนยสลิบคน— แตต่ดนเนบียลกล็เตนอนควนมจนนเขนวต่น
คนทบีที่เกล่งทฮีที่สดลุ ทบีที่บนบลิโลนสนมนรถหนไดต้ในพวกนรักปรนชญร์ พวกโหร พวกหมอดบูและพวกหมอดบูฤกษร์ยนมกล็ไมต่
สนมนรถทนนสลิที่งทบีที่พระเจต้นของดนเนบียลไดต้ทรงกระทนนไดต้ จนกนรันื้นเขนทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ :
ขต้อ 28: “แตล่มฮีพระเจด้าองคว์หนหึที่งในสวรรคว์ผรด้ทรงเผยความลหึกลศับทศันั้งหลาย และพระองคว์ทรงใหด้กษศัตรฏิยว์
เนบรคศัดเนสซารว์รรด้ถหึงสฏิที่งซหึที่งจะบศังเกฏิดขหึนั้นในวาระภายหลศัง พระสลุบฏินของพระองคว์และนฏิมฏิตทฮีที่ผลุดขหึนั้นในพระเศฮียรของ
พระองคว์บนพระแทล่นนศันั้นเปป็นดศังนฮีนั้ พระเจด้าขด้า”
ดนเนบียลไมต่เอนควนมดบีควนมชอบเขต้นตรัวและเพนที่อนๆของเขนเลย เขนอยนกใหต้กษรัตรลิยร์เขต้นใจวต่นพระเจต้นใน
สวรรคร์ทรงเปป็นผบูต้ทบีที่เผยควนมลรับเหลต่นนรันื้นและเปปิดเผยควนมฝฟันทบีที่ถบูกลนมไปแลต้วของเนบบูครัดเนสซนรร์ซถึที่งนรักปรนชญร์
ทรันื้งปวงในบนบลิโลนไมต่อนจเผยไดต้ พระเจต้นแหต่งสวรรคร์ทรงเปป็นผบูต้เปปิดเผย กนรเปปิดเผยนรันื้นไมต่ไดต้ถบูกใหต้ผต่นนทนงสตลิ
ปฟัญญนหรนอควนมสนมนรถของดนเนบียลและเพนที่อนๆชนวฮบีบรบูทรันื้งสนมคนของเขน พระเจต้นแหต่งพระทรันื้งปวง กษรัตรลิยร์
แหต่งกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวงไดต้ทรงเปปิดเผยควนมลรับเหลต่นนรันื้นทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ลนมไปแลต้ว
ขต้อ 29: “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขณะเมลืที่อพระองคว์บรรทมอยรล่บนพระแทล่น พระดทารฏิในเรลืที่องซหึที่งจะบศังเกฏิดมา
ภายหลศังไดด้ผลุดขหึนั้น และพระองคว์นศันั้นผรด้ทรงเผยความลหึกลศับกล็ทรงใหด้พระองคว์รรด้ถหึงสฏิที่งทฮีที่จะบศังเกฏิดมา”
“ขณะเมลืที่อพระองคว์บรรทมอยรล่บนพระแทล่น พระดทารฏิในเรลืที่องซหึที่งจะบศังเกฏิดมาภายหลศังไดด้ผดลุ ขหึนั้น ” ดบู
เหมนอนเปป็นไปไดต้อยต่นงยลิที่งจนกวลบีนบีนื้วนต่ ควนมคลิดเหลต่นนรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์กต่อนทบีที่เขนผลล็อยหลรับไดต้หมกมรุต่นอยบูต่กรับ
อนณนจรักรของเขน ผบูต้ทบีที่อนจสนบรนชบรัลลรังกร์ของเขน กนรเปลบีที่ยนแปลงตต่นงๆทบีที่จะเกลิดขถึนื้นในอนณนจรักรอนที่นๆ ฯลฯ
ควนมฝฟันนรันื้นจถึงถบูกตต่อตลิดเขต้นกรับควนมคลิดเหลต่นนบีนื้ โดยแสดงใหต้เขนเหล็นวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้นหลรังจนกนบีนื้ หนกนบีที่เปป็น
ควนมจรลิง งรันื้นดนเนบียลในกนรอต้นงอลิงถถึงควนมคลิดเหลต่นนบีนื้กล็จะยลิที่งยนนยรันควนมเชนที่อของกษรัตรลิยร์ในกนรเปปิดเผยของเขน
– เพรนะแมต้วต่นกษรัตรลิยร์ไดต้ลนมควนมฝฟันของตนไปแลต้ว เขนกล็จะไมต่ลนมควนมคลิดตต่นงๆของตนขณะทบีที่ยรังตนที่นอยบูต่อยต่นง
แนต่นอน
“เรลืที่องซหึที่งจะบศังเกฏิดมาภายหลศังไดด้ผลุดขหึนั้น และพระองคว์นศันั้นผรด้ทรงเผยความลหึกลศับกล็ทรงใหด้พระองคว์รรด้ถหึงสฏิที่ง
ทฮีจที่ ะบศังเกฏิดมา” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง “ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ ควนมฝฟันของพระองคร์ไมต่ใชต่ควนมฝฟันธรรมดนๆ
มรันเปป็นกนรเปปิดเผยจนกพระเจต้นแหต่งสวรรคร์เกบีที่ยวกรับสลิที่งตต่นงๆทบีที่จะเกลิดขถึนื้น”
ขต้อ 30: “ฝฝ่ายขด้าพระองคว์ ซหึที่งทรงเผยความลหึกลศับนฮีนั้แกล่ขด้าพระองคว์นศันั้น มฏิใชล่เพราะขด้าพระองคว์มฮีปฝัญญา
มากกวล่าผรด้มฮีชฮีวตฏิ ทศันั้งหลาย แตล่เพลืที่อกษศัตรฏิยว์จะทรงรรด้คทาแกด้พระสลุบฏิน และเพลืที่อพระองคว์จะทรงรรพด้ ระดทารฏิในพระทศัย
ของพระองคว์”

ดนเนบียลกลต่นวในขต้อ 29 วต่น “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ฝฝ่ายพระองคณ์นนัทั้น” ครนวนบีนื้เขนกลต่นววต่น “ฝฝ่ายขห้า
พระองคณ์ ซถึที่งทรงเผยควนมลถึกลรับนบีนื้แกต่ขต้นพระองคร์นรันื้น มลิใชต่เพรนะขต้นพระองคร์มบีปฟัญญนมนกกวต่นผบูต้มบีชวบี ลิตทรันื้งหลนย”
กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง “ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ มรันไมต่ใชต่สตลิปฟัญญนของขด้าพระองคว์ทบีที่จะเปปิดเผยควนมลรับเหลต่นนบีนื้แกต่พระองคร์ มรัน
ไมต่ใชต่ควนมเขต้นใจของขด้าพระองคว์ หรนอความสามารถของขด้าพระองคว์ ขต้นพระองคร์ไมต่มบีสตลิปฟัญญนมนกกวต่นคน
อนที่นๆ... แตต่เพรนะเหล็นแกต่พวกเขนทบีที่จะเปปิดเผยคนนแกต้ฝฟันแกต่กษรัตรลิยร์ เพนที่อทบีพที่ ระองคร์จะไดต้ทรนบควนมคลิดตต่นงๆแหต่ง
พระทรัยของพระองคร์”
ดนเนบียลอยนกใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์เขต้นใจวต่นพระเจต้นแหต่งสวรรคร์ไดต้ทรงเปปิดเผยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นแกต่เขนแลต้ว
และวต่นเหตลุผลเดฮียวทฮีที่พระเจด้าไดด้ทรงททาใหด้เกฏิดการเปปิดเผยนศันั้นกล็คอน เพนที่อทบีกที่ ษรัตรลิยจร์ ะไดต้ทรนบอนนคตแหต่ง
อนณนจรักรของเขน และเพนที่อทบีที่เขนจะไดต้ทรนบสลิที่งตต่นงๆทบีที่จะตต้องเกลิดขถึนื้นในอนนคตอรันไกลโพต้น – คนอจนกวต่นยรุคสมรัย
ของคนตต่นงชนตลิจะครบถต้วน!
หนกผบูต้ใดมบีสลิทธลิธทบีที่จะเยต่อหยลิที่งจนกมรุมมองแบบมนรุษยร์ ดนเนบียลกล็คงตต้องเปป็นคนๆนรันื้น แตต่เชต่นเดบียวกรับ
ยอหร์นผบูต้ใหต้รรับบรัพตลิศมน ดนเนบียลไมต่สนใจในชนที่อเสบียงและเงลินทอง เขนเปป็นศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้น ผบูรต้ รับใชต้
ของพระเจต้น และควนมยลินดบีแหต่งหรัวใจและชบีวตลิ ของเขนกล็คนอ กนรกระทนนตนมพระประสงคร์ของพระเจต้น ยอหร์นผบูต้
ใหต้รบรั บรัพตลิศมนกลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นไมส่ใชส่ควนมสวต่นงนรันื้น ขต้นพเจต้นเปป็นเพบียงเสบียงหนถึที่งทบีที่ปป่นวรต้องในถลิที่นทรุรกรันดนร
เทต่นนรันื้น ขต้นพเจต้นไดต้มนเพนที่อประกนศถถึงกนรเสดล็จมนของพระมหนกษรัตรลิยอร์ งคร์นรันื้น จงทนนวลิถบีของพระองคร์ใหต้ตรงไป
พระองคร์ตอต้ งทรงยลิที่งใหญต่ขถึนื้น ขต้นพเจต้นตต้องเลล็กลง” เหลต่นผบูต้รรับใชต้ทบีที่แทต้จรลิงของพระเจต้นมบีจลิตใจทบีที่ถต่อมแบบเดบียวกรัน
นรันื้น พวกเขนถบูกครอบครองโดยพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธผทบูต้ รงชบีนื้นนนมนรุษยร์ทรันื้งหลนยใหต้ไปหนพระเจต้นแหต่งสวรรคร์ พระ
ครลิสตร์ของพระเจต้น พระผบูต้ชวต่ ยใหต้รอดของคนบนปทรันื้งหลนย

ความฝฝันของเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 31-35: “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ พระองคว์ทอดพระเนตร และดรเถฏิด มฮีปฏฏิมากรขนาดใหญล่ ปฏฏิมากรนฮีนั้
ใหญล่และสลุกใสยฏิที่งนศัก ตศันั้งอยรล่ตอล่ เบลืนั้องพระพศักตรว์พระองคว์ และรรปรล่างกล็นล่ากลศัว เศฮียรของปฏฏิมากรนฮีนั้เปป็นทองคทา
เนลืนั้อดฮี อกและแขนเปป็นเงฏิน ทด้องและโคนขาเปป็นทองสศัมฤทธฏิธิ์ ขาเปป็นเหลล็ก เทด้าเปป็นเหลล็กปนดฏิน ขณะเมลืที่อ
พระองคว์ทอดพระเนตร มฮีหฏินกด้อนหนหึที่งถรกตศัดออกมามฏิใชล่ดด้วยมลือ กระทบปฏฏิมากรทฮีที่เทด้าอศันเปป็นเหลล็กปนดฏิน
กระททาใหด้แตกเปป็นชฏินั้นๆ แลด้วสล่วนเหลล็ก สล่วนดฏิน สล่วนทองสศัมฤทธฏิธิ์ สล่วนเงฏินและสล่วนทองคทา กล็แตกเปป็นชฏินั้นๆ
พรด้อมกศัน กลายเปป็นเหมลือนแกลบจากลานนวดขด้าวในฤดรรอด้ น ลมกล็พดศั พาเอาไป จหึงหารล่องรอยไมล่พบเสฮียเลย
แตล่กอด้ นหฏินทฮีที่กระทบปฏฏิมากรนศันั้นกลายเปป็นภรเขาใหญล่จนเตล็มพฏิภพ”
คงเปป็นกนรไรต้ประโยชนร์ทบีที่เรนจะพยนยนมนถึกภนพวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์รบูต้สกถึ อยต่นงไรทบีที่ชนยหนรุต่มชนวฮบีบรบูผบูต้นบีนื้ไดต้
เปปิดเผยแบบคนนตต่อคนนและทบีละขรันื้นทบีละตอนถถึงรนยละเอบียดเหลต่นนรันื้นของควนมฝฟันทบีที่กษรัตรลิยร์จนนไมต่ไดต้แลต้ว ขณะทบีดที่ น
เนบียลคต่อยๆบรรยนยควนมฝฟันนรันื้น ปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นกล็ตรันื้งอยบูต่อยต่นงชรัดเจนเหมนอนอยต่นงทบีที่กษรัตรลิยร์ไดต้เหล็นในควนมฝฟัน
ของตน และเขนคงคลิดอะไรเปป็นแนต่เกบีที่ยวกรับดนเนบียลและเกบีที่ยวกรับควนมเขต้นใจลถึกซถึนื้งฝป่นยวลิญญนณและสตลิปฟัญญน
ของดนเนบียล?

มรันคงนต่นสนใจดบีทจบีที่ ะไดต้เฝป้นดบูพวกนรักปรนชญร์ พวกหมอดบู พวกหมอดบูฤกษร์ยนมและคนเคลเดบียขณะทบีที่ดน
เนบียลเปปิดเผยควนมลถึกลรับแหต่งควนมฝฟันนรันื้นซถึที่งพวกเขนและพระทรันื้งหลนยของพวกเขนไมต่สนมนรถเปปิดเผยและ
ตบีควนมไดต้ กษรัตรลิยคร์ งอรัศจรรยร์ใจเปป็นแนต่กรับสตลิปฟัญญนของดนเนบียล แตต่เขนกล็แสดงออกถถึงควนมเชนที่อในสตลิปฟัญญน
นรันื้นโดยกนรยอมรรับคนนแกต้ฝฟันนรันื้น และทนนไมจะไมต่ลต่ะ? ดนเนบียลไดต้เปปิดเผยมรันตต่อหนต้นตต่อตนเขนแลต้ว!
สนมวลบีทบีที่ถบูกใชต้ในขต้อ 28 และ 29 ใหต้กรุญแจแกต่เรนทบีที่จะไขเปปิดควนมหมนยของนลิมลิตนรันื้นพรต้อมกรับปฏลิมนกร
ใหญต่ยรักษร์ของมรัน:
“วนระภนยหลรัง...”
“เรนที่องซถึที่งจะบรังเกลิดมนภนยหลรัง...”
“สลิที่งทบีจที่ ะบรังเกลิดมน...”
ทรันื้งสนมวลบีนบีนื้เนต้นยนื้นนขต้อเทล็จจรลิงหนถึที่งซถึที่งเรนตต้องจนนไวต้ใหต้ขถึนื้นใจ: ปฏฏิมากรนศันั้นทฮีที่เนบรคศัดเนสซารว์เหล็นในความ
ฝฝันของตนเปป็นภาพ (พฏิมพว์เขฮียวของพระเจด้า) ของสฏิที่งตล่างๆในอนาคต ทบีที่ถบูกหต่อในควนมฝฟันนรันื้นคนอ คนนพยนกรณร์
หนถึที่งซถึที่งกลต่นวถถึงสลิที่งตต่นงๆทบีที่ยรังมลิไดต้เกลิดขถึนื้นจนถถึงขณะนรันื้น แตต่จะเกลิดขถึนื้น – คนอใน “วนระภนยหลรัง”
พวกชอบจรับผลิดและคนไมต่เชนที่อไดต้โจมตบีหนรังสนอดนเนบียล บนงคนไดต้ประกนศวต่นมรันไมต่ใชต่หนรังสนอทบีที่เปป็นคนน
พยนกรณร์ แตต่ไดต้ถบูกเขบียนหลศังจากสลิที่งเหลต่นนบีนื้เกลิดขถึนื้นแลต้ว บนงคนประกนศวต่นดนเนบียลไมต่ใชต่ผบูต้แตต่งหนรังสนอเลต่มนบีนื้ หนก
เรนจะระลถึกวต่นพระเยซบูทรงประกนศวต่นดนเนบียลเปป็นศนสดนพยนกรณร์คนหนถึที่ง และดต้วยเหตรุนบีนื้หนรังสนอเลต่มนบีนื้ทบีที่มบีชนที่อ
ของเขนจถึงเปป็นหนรังสนอคนนพยนกรณร์เลต่มหนถึที่ง เรนกล็นต่นจะจดจนนแงต่มรุมทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ของควนมฝฟันของเนบบูครัด
เนสซนรร์
ดนเนบียลกลต่นวชรัดเจนวต่นปฏลิมนกรทบีทที่ นนดต้วยทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็กและดลินนรันื้นเปป็นภนพของ
เหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่จะเกลิดขถึนื้นในอนนคต คนนแกต้ฝฟันนรันื้นของเขนไดต้ถบูกเปปิดเผยจนกพระเจต้น และหนกเรนจะอต่นน
หนรังสนอดนเนบียลอยต่นงทบีที่มรันเปป็น นศัที่นคลือตามตศัวอศักษร หนกเรนจะอต่นนมรันดต้วยใจทบีที่เปปิดออก โดยปรนศจนกอคตลิและ
ปรนศจนกขต้อสรรุปแบบคลิดเอนเอง โดยลนมสลิที่งทบีที่เรนเคยอต่นนและเคยไดต้ยลินจนกพวกนรักวลิจนรณร์ เรนกล็จะพบวต่นมรัน
งต่นยทบีที่จะเชนที่อ และเรนสนมนรถเขต้นใจมรันทรันื้งหมดไดต้อยต่นงชรัดเจนทบีพที่ ระเจต้นจะทรงใหด้เรนเขต้นใจ
เรนอยบูต่หต่นงจนกสมรัยของดนเนบียลสองพรันหต้นรต้อยปปี แตต่เรนสนมนรถพลลิกดบูหนต้นประวรัตศลิ นสตรร์และตรวจ
สอบควนมถบูกตต้องของคนนพยนกรณร์ตนต่ งๆของเขนไดต้ ซถึที่งไดต้ถบูก – กนนลรังถบูก – ทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงในรนยละเอบียด
กระทรัที่งในหนต้นหนถึที่งของหนรังสนอพลิมพร์รอบเชต้นวรันแลต้ววรันเลต่น! สต่วนใหญต่ของหนรังสนอดนเนบียลไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง
แลต้วตนมตรัวอรักษร และไมต่มบีเหตรุผลทบีที่จะคลิดเอนเองวต่นสต่วนทบีที่เหลนอของมรันจะไมส่ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงพรต้อมกรับควนม
ถบูกตต้องแมต่นยนนอรันนต่นทถึที่งแบบเดบียวกรัน
ในขต้อ 31 ถถึง 35 ดนเนบียลเลต่นยต้อนใหต้กษรัตรลิยร์ฟงฟั ถถึงสลิที่งทบีที่เขนไดต้ฝฟันเหล็น – ปฏลิมนกรใหญต่อรันนรันื้นทบีที่ “สรุกใส
ยลิที่งนรัก” และรบูปรต่นงของมรัน “นต่นกลรัว” เศบียรของมรันทนนดต้วยทองคนนเนนนื้อดบี อกและแขนเปป็นเงลิน ทต้องและโคนขน
เปป็นทองสรัมฤทธลิธ ขนเปป็นเหลล็กและเทต้นเปป็นเหลล็กปนดลิน
ขณะทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์จต้องมองปฏลิมนกรนบีนื้ในควนมฝฟันของตน หลินกต้อนหนถึที่งกล็ถบูกตรัดออกจนกภบูเขน – ถบูก
ตรัดออกมนมลิใชต่ดวต้ ยมนอหรนอเครนอที่ งมนอใดๆ – และหลินกต้อนนรันื้นกล็กระทบปฏลิมนกรนรันื้นเขต้นทบีที่เทต้นทบีที่ทนนดต้วยเหลล็กปนดลิน

ทนนใหต้พวกมรันแตกเปป็นชลินื้นๆ จนกนรันื้นปฏลิมนกรนรันื้นทรันื้งตรัว – เหลล็ก ดลิน ทองสรัมฤทธลิธ เงลิน และทองคนน – กล็ถบูกทนนแตก
จนกระทรัที่งมรันกลนยเปป็นแกลบบนลนนนวดขต้นวในฤดบูรต้อน (ในเพลงสดรุดบี 1:4 ดนวลิดบอกเรนวต่น “คนอธรรมไมล่เปป็น
เชล่นนศันั้น แตล่เปป็นเหมลือนแกลบซหึที่งลมพศัดกระจายไป”)
เนบบูครัดเนสซนรร์มองดบูขณะทบีที่หลินกต้อนนรันื้นทนนใหต้ปฏลิมนกรมหถึมนนรันื้นแหลกสลนยเปป็นชลินื้นเลล็กๆ “ลมกล็พดรั พน
เอนไป จถึงหนรต่องรอยไมต่พบเสบียเลย” จนกนรันื้นเขนกล็จต้องมองทบีที่หลินกต้อนนรันื้นดต้วยควนมอรัศจรรยร์ใจขณะทบีที่มรันมบีขนนด
ใหญต่ขถึนื้นเรนที่อยๆ มรันใหญต่ขถึนื้นจนกระทรัที่ง “กลนยเปป็นภบูเขนใหญต่จนเตล็มพลิภพ!” ดนเนบียลเปปิดเผยควนมฝฟันของกษรัตรลิยร์
ในควนมยลิที่งใหญต่อรันนต่นประทรับใจทรังนื้ สลินื้นของมรัน และจนกนรันื้นกล็เรลิที่มถวนยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นแกต่กษรัตรลิยร์

คนาแกห้ฝฝันนนัทั้น
ขต้อ 36: “นฮีที่เปป็นพระสลุบฏิน พระเจด้าขด้า บศัดนฮีนั้เหลล่าขด้าพระองคว์ขอกราบทรลคทาแกด้พระสลุบฏินตล่อพระพศักตรว์
กษศัตรฏิยว์”
กรรุณนหมนยเหตรุวต่นดนเนบียลไมต่ไดต้กลต่นววต่น “ขต้นพระองคร์จะบอกคนนแกต้ฝฟันนรันื้น” แตต่ “เหลล่าขด้าพระองคว์
ขอกรนบทบูล...” ดนเนบียลรวมเพนที่อนๆของเขนไวต้ดวต้ ย เขนมบีนนื้นนใจอรันยลิที่งใหญต่โดยแทต้! ขอพระเจต้นทรงโปรดใหต้เรนมบี
คนจนนนวนมนกขถึนื้นวรันนบีนื้ทบีที่จะมบีใจเหมนอนอยต่นงใจของดนเนบียล

เศนียรทนาดห้วยทองคนา – จนักรวรรดติบาบติโลน
ขต้อ 37 และ 38: “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ กษศัตรฏิยจว์ อมกษศัตรฏิยว์ทศันั้งหลาย ซหึที่งพระเจด้าแหล่งฟฝ้าสวรรคว์ไดด้ทรง
ประทานราชอาณาจศักร อานลุภาพ ฤทธฏิธิ์เดชและสงล่าราศฮี และไดด้ทรงมอบไวด้ในหศัตถว์พระองคว์ทล่าน ซหึที่งบลุตรทศันั้ง
หลายของมนลุษยว์ สศัตวว์ในทลุล่งนาและนกในอากาศ ไมล่วาล่ มศันจะอาศศัยอยรล่ ณ ทฮีใที่ ดๆใหด้แกล่พระองคว์ กระททาใหด้
พระองคว์ปกครองมศันไดด้ทศันั้งหมด เศฮียรทองคทานศันั้นคลือพระองคว์เอง”

แขนและหนห้าอกทนีที่ทนาดห้วยเงติน – จนักรวรรดติมนีเดนีย – เปอรณ์เซนีย
ขต้อ 39 วรรคแรก: “ตล่อจากพระองคว์ไปจะมฮีราชอาณาจศักรดด้อยกวล่าพระองคว์...”

ทห้องทนีที่ทนาดห้วยทองสนัมฤทธติธิ์ – จนักรวรรดติกรนีก
ขต้อ 39 วรรคหลรัง: “…และยศังมฮีราชอาณาจศักรทฮีที่สาม เปป็นทองสศัมฤทธฏิธิ์ ซหึที่งจะปกครองอยรล่ทศัที่วพฏิภพ”

ขาทนีที่ทนาดห้วยเหลร็ก – จนักรวรรดติโรม
ขต้อ 40-43: “และจะมฮีราชอาณาจศักรทฮีที่สฮีที่แขล็งแรงดศัที่งเหลล็ก เพราะเหลล็กตฮีสฏิที่งทศันั้งหลายใหด้หศักเปป็นชฏินั้นๆและ
ปราบสฏิที่งทศันั้งปวงลงไดด้ ราชอาณาจศักรนศันั้นจะหศัก และทลุบสฏิที่งทศันั้งปวงเหลล่านฮีนั้ดศังเหลล็กซหึที่งทลุบใหด้แหลก ดศัที่งทฮีที่พระองคว์
ทอดพระเนตรเทด้าและนฏินั้วเทด้า เทด้าเปป็นดฏินชล่างหมด้อบด้างเหลล็กบด้าง จะเปป็นราชอาณาจศักรประสม แตล่ความ
แขล็งแกรล่งของเหลล็กจะยศังอยรล่ในนศันั้นบด้าง ดศังทฮีที่พระองคว์ทอดพระเนตรเหลล็กปนดฏินเหนฮียว และนฏินั้วเทด้าเปป็นเหลล็กปน
ดฏินฉศันใด ราชอาณาจศักรนศันั้นจหึงแขล็งแรงบด้างเปราะบด้างฉศันนศันั้น ดศังทฮีพที่ ระองคว์ทอดพระเนตรเหลล็กปนดฏินเหนฮียว
ราชอาณาจศักรจะปนกศันดด้วยเชลืนั้อสายของมนลุษยว์ แตล่จะไมล่ยหึดกศันแนล่นไวด้ไดด้อยล่างเดฮียวกศับทฮีที่เหลล็กไมล่ประสมเขด้ากศับ
ดฏิน”

กห้อนหตินทนีที่ถถูกตนัดออกมาจากภถูเขาโดยไมส่ใชห้มอสื
อาณาจนักรของพระครติสตณ์บนแผส่นดตินโลก
ขต้อ 44 และ 45: “และในสมศัยของกษศัตรฏิยว์เหลล่านศันั้น พระเจด้าแหล่งฟฝ้าสวรรคว์จะทรงสถาปนาราช
อาณาจศักรหนหึที่ง ซหึที่งไมล่มฮีวศันททาลายเสฮียไดด้ หรลือราชอาณาจศักรนศันั้นจะไมล่ตกไปแกล่ชนชาตฏิอลืที่น ราชอาณาจศักรนศันั้นจะ
กระททาใหด้บรรดาราชอาณาจศักรเหลล่านฮีนั้แตกเปป็นชฏินั้นๆถหึงอวสาน และราชอาณาจศักรนศันั้นจะตศันั้งมศัที่นอยรล่เปป็นนฏิตยว์ ดศังทฮีที่
พระองคว์ทอดพระเนตรกด้อนหฏินถรกตศัดออกจากภรเขามฏิใชล่ดด้วยมลือ และกด้อนหฏินนศันั้นไดด้กระททาใหด้เหลล็ก ทองสศัมฤทธฏิธิ์
ดฏิน เงฏิน และทองคทาแตกเปป็นชฏินั้นๆ พระเจด้ายฏิที่งใหญล่ไดด้ทรงใหด้กษศัตรฏิยว์รวรด้ ล่าอะไรจะบศังเกฏิดมาภายหลศังนฮีนั้ พระสลุบฏิน
นศันั้นเทฮีที่ยงแทด้และคทาแกด้พระสลุบฏินกล็แนล่นอน”
จงหมนยเหตรุถต้อยคนนปปิดทต้นยของดนเนบียลทบีที่กรนบทบูลตต่อกษรัตรลิยร์: “…พระสลุบฏินนศันั้นเทฮีที่ยงแทด้และคทาแกด้พระ
สลุบฏินกล็แนล่นอน” หนกเนบบูครัดเนสซนรร์ตกตะลถึงและอรัศจรรยร์ใจจนพบูดไมต่ออกขณะทบีที่ดนเนบียลเปปิดเผยควนมฝฟันนรันื้นทบีที่
เขนไดต้ลนมไปแลต้ว เขนกล็คง “อถึนื้งยลิที่งกวต่นเดลิม” เมนที่อดนเนบียลกลต่นวคทาแกด้ฝฝันนรันื้นเสรล็จ! ใจของเขนคงปรลิที่มไปดต้วยควนม
ภนคภบูมลิใจเมนที่อไดต้ยลินคนนแกต้ฝฟันตอนตต้นซถึที่งกลต่นวถถึงเศบียรนรันื้นทบีที่ทนนดต้วยทองคนน แตต่ลองคลิดดบูวต่นใจของเขนคงสลดไปเลย
เมนที่อดนเนบียลเปปิดเผยคนนพยนกรณร์ทวบีที่ ต่นอนณนจรักรของเขนจะลต่มสลนยและมบีอนณนจรักรอนที่นๆทบีดที่ ต้อยกวต่นมนรรับชต่วงตต่อ
จนกระทรัที่งอนณนจรักรโลกทรันื้งหมดจะถบูกบดขยบีนื้เปป็นผรุยผง!

“ยยุคสมมัยของคนตม่างชาตต” ถถูกเปปิดเผย
วลบีนบีนื้ไมต่มบีอยบูต่ในหนรังสนอดนเนบียลหรนอในหนรังสนอเลต่มอนที่นใดในภนคพรันธสรัญญนเดลิม แนต่นอนวต่นมรันเปป็นวลบี
ทบีที่มนจนกภนคพรันธสรัญญนใหมต่ และถบูกใชต้โดยพระเยซบูครลิสตร์เจต้นเองในกนรอต้นงอลิงถถึงกนรถบูกทนนลนยของนครบรลิสรุทธลิธ
ในปปี ค.ศ. 70 โดยตลิตสรั จรักรพรรดลิโรม: “…และคนตต่นงชนตลิจะเหยบียบยที่นนกรรุงเยรบูซนเลล็ม จนกวต่นเวลากทาหนดของ
คนตล่างชาตฏินรันื้นจะครบถต้วน” (ลบูกน 21:24)
ตนมคนนตรรัสของพระเยซบูในขต้อนบีนื้ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” มบีจดรุ เรลิที่มตต้นขถึนื้นแลต้วและจะมบีจรุดจบ ขอบเขต
เวลนของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” จะตรงกรับชต่วงเวลนทบีที่อลิสรนเอลจะอยบูต่โดยไมต่มกบี ษรัตรลิยร์ โฮเชยนไดต้พยนกรณร์
เกบีที่ยวกรับชต่วงเวลนทบีที่วนต่ นบีนื้: “เพรนะวต่นวงศร์วนนอลิสรนเอลจะคงอยบูต่อยต่นงไมต่มกบี ษรัตรลิยร์ และไมต่มบีเจต้นนนยเปป็นเวลนนนน
ทรันื้งจะไมต่มบีกนรสรักกนรบบูชน หรนอเสนศรักดลิสธ ลิทธลิธ หรนอเอโฟด หรนอรบูปพระ ภนยหลรังวงศร์วนนอลิสรนเอลจะกลรับมน และ
แสวงหนพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเขน และแสวงดนวลิดกษรัตรลิยร์ของเขนทรันื้งหลนย และในกาลตส่อไปเขนจะมบีควนม
ยนนเกรงตต่อพระเยโฮวนหร์และตต่อควนมดบีของพระองคร์” (ฮชย. 3:4, 5)
หลรังจนกชต่วงเวลนทบีที่วนต่ นบีนื้ เมนที่อ “เวลานาน” ของอลิสรนเอลทบีที่ไมต่มบีกษรัตรลิยร์สลินื้นสรุดลง ชนชนตลิอลิสรนเอลกล็จะ
กลรับมนหนพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของพวกเขนและพวกเขนจะแสวงหนองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น พวกเขนจะแสวงหนดน
วลิดกษรัตรลิยร์ของตน และพวกเขนจะยนาเกรงองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น นบีที่จะเกลิดขถึนื้น “ในกนลตต่อไป (ในสมรัยหลรัง)” เมนที่อ
“ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” จะสนนเรล็จครบถต้วนและพระเจต้นทรงหรันมนหนอลิสรนเอลประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของ
พระองคร์อกบี ครรันื้ง

“ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ไดต้เรลิที่มตต้นขถึนื้นแลต้วในปปี 606 กต่อน ค.ศ. เมนที่อดนเนบียลถบูกกวนดตต้อนไปยรังบนบลิ
โลน และไมต่ใชต่ในปปี ค.ศ. 70 เมนที่อตลิตรัสไดต้ทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็ม – และจะตต่อเนนที่องไปจนกวต่นพระเยซบูเสดล็จกลรับมน
เพนที่อสถนปนนอนณนจรักรของพระองคร์และครอบครองเปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปีอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีบนแผต่นดลินโลกนบีนื้...
อนณนจรักร “หลิน” นรันื้นซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดยหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนโดยไมต่ใชต้มนอ
เรนไมต่ควรสรับสน “ยลุคสมศัยของคนตต่นงชนตลิ” กรับ “ความครบจทานวนของคนตต่นงชนตลิ” ทบีที่เปนโลกลต่นวถถึง
ในโรม 11:25 “เหตลุฉะนศันั้น พฮีที่นด้องทศังนั้ หลาย ขด้าพเจด้าไมล่อยากใหด้ทล่านทศันั้งหลายเขลาในขด้อความลหึกลศับนฮีนั้ เกลลือกวล่า
ทล่านจะอวดรรด้ คลือเรลืที่องทฮีที่บางคนในพวกอฏิสราเอลไดด้มฮีใจแขล็งกระดด้างไป จนถหึงพวกตล่างชาตฏิไดด้เขด้ามาครบจทานวน”
กนรเขต้นมน “ครบจทานวนของคนตต่นงชนตลิ” นบีนื้หมนยถถึงเจต้นสนวตต่นงชนตลิทบีที่ขณะนบีนื้กนนลรังถบูกเรบียกออกมนโดย
พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิใธ นยรุคพระครุณนบีนื้ และไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับ “ยลุคสมศัยของคนตต่นงชนตลิ” ตรันื้งแตต่วรันเพล็นเท
คอสตร์นรันื้นเปป็นตต้นมน พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธกล็ทรงเรบียกเจต้นสนวผบูต้หนถึที่งออกมนโดยตลอด – พระกนยของพระครลิสตร์
นรัที่นคนอครลิสตจรักรพรันธสรัญญนใหมต่ และเมนที่อจนนนวนนรันื้นครบถต้วน (หรนอเตร็มจนานวน) พระเยซบูกล็จะเสดล็จลงมนจนก
สวรรคร์ดวต้ ยเสบียงกบูต่กต้อง พรต้อมกรับเสบียงแตรของพระเจต้นและเสบียงของเทพบดบี บรรดนคนทบีตที่ นยแลต้วในพระครลิสตร์
จะถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้นแบบไมต่รบูต้เปฟฝั่อยเนต่น และบรรดนผบูต้ทบีที่บรังเกลิดใหมต่แลต้วซถึที่งยรังมบีชบีวตลิ อยบูต่จะสวมควนมไมต่รเบูต้ ปฟฝั่อยเนต่น
และถบูกรรับขถึนื้นไปเพนที่อพบกรับพระเยซบูในหมบูต่เมฆในฟป้นอนกนศ
พระเยซบูจะทรงรรับครลิสตจรักรของพระองคร์ออกไปจนกแผต่นดลินโลกนบีนื้และ “ควนมครบจนนนวนของคนตต่นง
ชนตลิ” กล็จะเสรล็จสมบบูรณร์ พระเจต้นไดต้ประทนนแผนกนรหนถึที่งแกต่เรน ซถึที่งถบูกใหต้รนยละเอบียดอยต่นงครบถต้วนในกลิจกนร
15:13-18: “ครรันื้นจบแลต้วและนลิที่งอยบูต่ ยนกอบจถึงกลต่นววต่น “ทต่นนพบีที่นต้องทรังนื้ หลนย จงฟฟังขต้นพเจต้น ซบีโมนไดต้บอกแลต้ววต่น
พระเจต้นไดต้ทรงเยบีที่ยมเยบียนคนตต่นงชนตลิครรังนื้ แรก เพนที่อจะทรงเลนอกชนกลรุต่มหนถึที่งออกจนกเขนทรันื้งหลนยเพนที่อพระนนม
ของพระองคร์ คนนของศนสดนพยนกรณร์กล็สอดคลต้องกรับเรนที่องนบีนื้ ดรังทบีที่ไดต้เขบียนไวต้แลต้ววต่น ‘ภนยหลรังเรนจะกลรับมน และ
จะสรต้นงพลรับพลนของดนวลิดซถึที่งพรังลงแลต้วขถึนื้นใหมต่ ทบีรที่ ต้นงหรักพรังนรันื้นเรนจะกต่อขถึนื้นอบีก และจะตรังนื้ ขถึนื้นใหมต่ เพนที่อคนอนที่นๆ
จะไดต้แสวงหนองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น คนอบรรดนคนตต่นงชนตลิซถึที่งเขนเรบียกดต้วยนนมของเรน องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นผบูต้ทรง
กระทนนสลิที่งทรันื้งปวงเหลต่นนบีนื้ไดต้ตรรัสไวต้ พระเจต้นทรงทรนบถถึงกลิจกนรทรันื้งปวงของพระองคร์ตรันื้งแตต่แรกสรต้นงโลกมนแลต้ว’”
“ความครบจทานวนของคนตต่นงชนตลิ” จะสลินื้นสรุดลงเมนที่อถถึงกนรรรับขถึนื้นนรันื้น “ยลุคสมศัยของคนตต่นงชนตลิ” จะมน
ถถึงตอนจบทบีที่กนรสบูรต้ บแหต่งอนรมนเกดโดนเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และบรรดนกองทรัพของมรันถบูกทนนลนยและจอม
กษรัตรลิยพร์ ระเยซบูทรงสถนปนนอนณนจรักรของพระองคร์บนแผต่นดลินโลกและประทรับบนบรัลลรังกร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็มเพนที่อ
ครอบครองเปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปีอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี!

นนีที่เปป็นวนันของมนทุษยณ์
เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์เรบียกยรุคสมรัยปฟัจจรุบรันนบีนื้วต่น “วรันของมนรุษยร์” อยต่นงไรกล็ตนม คนนๆนบีนื้กล็ใชต้ไดต้กรับชต่วงเวลน
ทรันื้งหมดของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” พระเจต้นไดต้ทรงอนรุญนตและกนนลรังอนรุญนตใหต้มนรุษยร์ดนนเนลินตนมทนงของ
ตรัวเอง หนกผมเชนที่อในวลิวรัฒนนกนร ผมกล็คงตต้องจนนใจเทศนนมรันแบบยต้อนกลรับ – เพรนะวต่นตนมทบีที่มบีคนนพยนกรณร์ไวต้
เหลต่นคนชรัที่วและคนลต่อลวงกนนลรังเลวรต้นยลงเรนที่อยๆ มนรุษยร์ไมส่ไดห้กนนลรังดบีขถึนื้นเรนที่อยๆ เขนจะแยต่ลงเรนที่อยๆจนกวต่นพระ
เยซบูเสดล็จมนและปรนบกนรปกครองทรันื้งสลินื้นลง โดยพระองคร์เองเขต้นมนกรุมบรังเหบียนรรัฐบนลเหลต่นนรันื้นของแผต่นดลินโลก

เมนที่ออลิสยนหร์พยนกรณร์เกบีที่ยวกรับกนรเสดล็จมนของพระเมสสลิยนหร์ เขนกล็กลต่นววต่น “ดต้วยมบีเดล็กคนหนถึที่งเกลิดมน
เพนที่อเรน มบีบรุตรชนยคนหนถึที่งประทนนมนใหต้เรน และกนรปกครองจะอยบูทต่ บีที่บต่นของทต่นน และจะเรบียกนนมของทต่นนวต่น
“ผบูต้ทบีที่มหรัศจรรยร์ ทบีที่ปรถึกษน พระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดนนลิรรันดรร์ องคร์สรันตลิรนช” เพนที่อกนรปกครองของทต่นน
จะเพลิที่มพบูนยลิที่งขถึนื้น และสรันตลิภนพจะไมต่มบีทสบีที่ ลินื้นสรุดเหนนอพระทบีที่นรัที่งของดนวลิด และเหนนอรนชอนณนจรักรของพระองคร์ ทบีที่
จะสถนปนนไวต้ และเชลิดชบูไวต้ดวต้ ยควนมยรุตธลิ รรมและดต้วยควนมเทบีที่ยงธรรม ตรันื้งแตต่บรัดนบีนื้เปป็นตต้นไปจนนลิรรันดรร์กนล
ควนมกระตนอรนอรต้นของพระเยโฮวนหร์จอมโยธนจะกระทนนกนรนบีนื้” (อสย. 9:6, 7)
เมนที่อกนเบรบียลประกนศแกต่มนรบียวร์ ต่นเธอจะเปป็นมนรดนของพระบรุตรของพระเจต้น กนเบรบียลกล็กลต่นววต่น
“ดบูเถลิด เธอจะตรันื้งครรภร์และคลอดบรุตรชนยคนหนถึที่ง จงตรังนื้ ชนที่อบรุตรนรันื้นวต่น เยซถู บทุตรนนัทั้นจะเปป็นใหญส่
และจะทรงเรนียกวส่าเปป็นบทุตรของพระเจห้าสถูงสทุด
พระเจห้าซนที่งเปป็นองคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้า จะทรงประทานพระทนีที่นนัที่งของดาวติดบรรพบทุรทุษของทส่านใหห้แกส่ทส่าน
และทส่านจะครอบครองวงศณ์วานของยาโคบสสืบไปเปป็นนติตยณ์
และอาณาจนักรของทส่านจะไมส่รถูห้จนักสติทั้นสทุดเลย” (ลบูกน 1:31-33)
มนรุษยร์ไดต้กระทนนทรุกสลิที่งในอนนนนจของตนเพนที่อทนนใหต้เกลิดสภนวะตต่นงๆเชต่นสภนวะเหลต่นนบีนื้โดยปรนศจนก
ควนมชต่วยเหลนอของพระเจต้น เขนไดต้พดบู ถถึงยบูโทเปปีย สรันตลิภนพทบีที่ยรัที่งยนนถนวร แตต่มรันจะไมต่มบีวรันเปป็นจรลิงจนกวต่นพระ
เยซบูเสดล็จมน ตรนบใดทบีที่รฐรั บนลตต่นงๆของแผต่นดลินโลกยรังอยบูต่ในมนอของมนรุษยร์ กล็จะมบีควนมชรัวที่ สงครนม และควนม
เสนที่อมทรนม สรุดทต้นยแลต้วหนกพระเจต้นไมต่ทรงทนนใหต้วรันอรันนต่นกลรัวเหลต่นนรันื้นแหต่งรรัชกนลของพระเมสสลิยนหร์เทบียมเทล็จ
ยต่นสรันื้นเขต้น กล็คงไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอดเลย แตต่เพรนะเหล็นแกต่เหลต่นผบูต้เลนอกสรรของพระเจต้น พระองคร์จะทรงทนนใหต้วรัน
เหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น: “และถต้นมลิไดต้ทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดๆรอดไดต้เลย แตต่เพรนะทรงเหล็น
แกต่ผบูต้ทบีที่เลนอกสรรไวต้ จหึงทรงใหด้วศันเหลล่านศันั้นยล่นสศันั้นเขด้า” (มธ. 24:22)
ในดนเนบียล 3:1 เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ตรันื้งปฏลิมนกรทองคนนรบูปหนถึที่ง (ซถึที่งเปป็นแบบของตรัวเขนเอง) และบรัญชน
คนทรันื้งปวงใหต้นมรัสกนรปฏลิมนกรนรันื้น ตรันื้งแตต่วรันนรันื้นจนกระทรัที่งผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จทนนรบูปจนนลองหนถึที่งเพนที่อเปป็นเกบียรตลิแกต่
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์) และบรัญชนคนทรันื้งปวงใหต้นมรัสกนรรรปจทาลองนศันั้นโดยผบูต้ทบีที่ไมต่นมรัสกนรมบีโทษถถึง
ตนย คนนบรรยนยเดบียวทบีที่เหมนะสมสนนหรรับลรักษณะเฉพนะตรัวของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” กล็คนอ “วศันของ
มนลุษยว์” – ยรุคสมรัยเมนที่อรบูปจนนลองของมนรุษยร์ ไมต่ใชต่พระเจต้น เปป็นสลิที่งทบีที่สนนครัญทบีที่สรุดในควนมคลิดของคนสต่วนใหญต่ ดต้วย
เหตรุผลอรันไมต่เปป็นทบีที่ทรนบและไมต่อนจอธลิบนยไดต้ มนรุษยร์ไดต้ปรนรถนนทบีที่จะขต้นมหรัวพระเจต้นพระผบูต้สรต้นงของตนและทนน
สลิที่งตต่นงๆตนมทนงของตรัวเองอยบูต่เสมอ
เมนที่ออนดรัมและเอวนไดต้ทนนบนป เมนที่อตนของพวกเขนถบูกเปปิดและพวกเขนเหล็นภนพอรันนต่นสมเพชแหต่งควนม
เปลนอยเปลต่นของตน แทนทบีที่จะรต้องทบูลขอกนรยกโทษจนกพระเจต้น พวกเขนกลรับเดลินหนต้นแกต้ไขควนมผลิดพลนดของ
ตนทรันทบีผต่นนทนงสตลิปฟัญญนและควนมสนมนรถของตรัวเองโดยกนรทนนเครนอที่ งปกปปิดกนยดต้วยใบมะเดนที่อเพนที่อซต่อน
ควนมนต่นละอนยของตรัวเอง ครุณทรนบเรนที่องอรันนต่นเศรต้นนรันื้นดบี
คนอลินไมต่สนใจพระเจต้น เขนนนนเครนที่องบบูชนทบีปที่ รนศจนกโลหลิตมนถวนย ซถึที่งพระเจต้นทรงปฏลิเสธ แตต่พระเจต้น
ทรงรรับประกรันคนอลินวต่นหนกเขนจะนนนเครนที่องบบูชนทฮีที่ถรกตด้องมนถวนย เขนกล็จะไดต้รรับกนรยกโทษและเปป็นทบีที่ยอมรรับ

คนอลินปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อฟฟังพระเจต้น เขนโมโหมนกๆและตต่อมนเขนกล็ฆต่นนต้องชนยของตน – และโกหกเกบีที่ยวกรับเรนที่อง
นรันื้น! ในนนื้นนทต่วมโลก พระเจต้นจนนตต้องทนนลนยลรกหลานทศันั้งสฏินั้นของคนอลินเสบีย
นลิมโรดวนงแผนทบีที่จะสรต้นงหอคอยไปถถึงสวรรคร์และขต้นมหรัวพระเจต้น แตต่พระเจต้นไดต้เสดล็จลงมน มองดบู
หอคอยนรันื้นและทรงยรับยรันื้งมรันโดยทนนใหต้ภนษนวรุนต่ วนยไป ครรังนื้ แลต้วครรันื้งเลต่นตลอดหลนยยรุคสมรัย มนรุษยร์ไดต้กบฏตต่อ
พระเจต้น และนบีที่จะดนนเนลินตต่อไปจนกวต่นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์นนนกนรกบฏครรันื้งสรุดทต้นยตต่อพระเจต้นแหต่งสวรรคร์ เพบียง
เพนที่อทบีจที่ ะถบูกทนนใหต้พนต่ ยแพต้และถบูกทนนลนย จนกนรันื้นจอมกษรัตรลิยร์พระเยซบูจะประทรับบนบรัลลรังกร์ ควนมรบูต้เกบีที่ยวกรับองคร์
พระผบูต้เปป็นเจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลกดรุจนนื้นนปกคลรุมทะเล และจะมบีสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลก สรันถวไมตรบีตอต่ มนรุษยร์
ทรันื้งหลนย – แตล่ตด้องรอจนกวล่าจะถหึงตอนนศันั้นเทล่านศันั้น
ปฏลิมนกรทบีที่มบีเศบียรเปป็นทองคนนในควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ชต่นงเหมนะสมทบีที่จะแสดงภนพและพรรณนน
ถถึงลรักษณะเฉพนะตรัวของยรุคสมรัยทบีที่รบูต้จกรั กรันในชนที่อ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ปฏลิมนกรนบีนื้ชบีนื้ใหต้เหล็นอยต่นงชรัดเจนถถึง
ควนมเสนที่อมทรนมลงของยรุคคนตต่นงชนตลิ เรนเหล็นมรันในมบูลคต่นทบีที่นต้อยลงเรนที่อยๆของโลหะเหลต่นนรันื้นในปฏลิมนกรนรันื้น:
เศบียรทบีที่เปป็นทองคนน อกทบีที่เปป็นเงลิน ทต้องทบีที่เปป็นทองสรัมฤทธลิธ ขนทบีที่เปป็นเหลล็ก เทต้นทบีเที่ ปป็นเหลล็กปนดลิน เมนที่อพลิจนรณนภนพ
ของยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ แนต่นอนวต่นเรนไมต่มบีสลิทธลิทธ บีที่จะสอนวต่นโลกกนนลรังดบีขถึนื้นเรนที่อยๆ หนกนบีที่เปป็นควนมจรลิง เศฮียร
กล็ควรเปป็นเหลล็กปนดลินและเทห้ากล็ควรเปป็นทองคนนเนนนื้อดบีไปแลต้วสลิ
โลหะเหลต่นนรันื้นของปฏลิมนกรนรันื้นไมต่เพบียงมบีมบูลคต่นลดลงเรนที่อยๆเทต่นนรันื้น พวกมรันยรังมบีนนื้นนหนรักลดลงเรนที่อยๆ
ดต้วย ทองคนนมบีนนื้นนหนรักมนกกวต่นเงลินเยอะ เงลินหนรักกวต่นทองสรัมฤทธลิธ ทองสรัมฤทธลิธหนรักกวต่นเหลล็ก และเหลล็กหนรัก
กวต่นดลิน ปฏลิมนกรทบีที่มบีหรัวทองคนนของเนบบูครัดเนสซนรร์หนรักตรงสต่วนหรัว มรันอต่อนแอตรงรนกฐนนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆมรันควร
แขล็งแรง มรันสนที่อใหต้เหล็นถถึงควนมเสนที่อมลง ควนมเสนที่อมถอย และควนมเสนที่อมมบูลคต่นตรังนื้ แตต่หรัวจรดเทต้น
ปฏลิมนกรแหต่งควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงจรักรวรรดลิโลกทบีที่ยลิที่งใหญต่ทรันื้งสบีที่นรันื้นใน
เอกภนพและกนรสนบทอดทนงประวรัตลิศนสตรร์ของพวกมรัน จะมบีจกรั รวรรดลิทบีที่ปกครองทรัที่วแผต่นดลินโลกสบีที่จกรั รวรรดลิ (ไมต่
มนกกวต่นหรนอนต้อยกวต่น) ตรังนื้ แตต่เนบบูครัดเนสซนรร์จนถถึงกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระเยซบูครลิสตร์ และจรักรวรรดลิโลก
ทรันื้งสบีที่นบีนื้กล็ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยโลหะทรันื้งสบีที่ชนลิดในปฏลิมนกรนบีนื้ ผบูต้คนอยต่นงนโปเลบียน, ฮลิตเลอรร์, มรุสโสลลินบี, และคนอนที่นๆไดต้
หวรัง วนงแผน สมคบคลิด ทนนสงครนม และเขต่นฆต่นในควนมพยนยนมทบีที่จะสถนปนนจรักรวรรดลิโลกทบีที่หต้น – แตต่ทรุกคนกล็
ลต้มเหลวหมด จรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่นบีนื้ไมต่เพบียงถบูกเปปิดเผยในเรนที่องของตรัวเลขเทต่นนรันื้น แตต่ชนที่อของพวกมรันยรังถบูกใหต้ตนม
ลนนดรับของกนรขถึนื้นเรนองอนนนนจของพวกมรันดต้วย

จนักรวรรดติบาบติโลน
จรักรวรรดลิแรกทบีที่ดนเนบียลชบีนื้ใหต้เหล็นในคนนแกต้ฝฟันของเขนคนอ จรักรวรรดลิบนบลิโลนซถึที่งมบีเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็น
กษรัตรลิยร์: “เศฮียรทองคทานศันั้นคลือพระองคว์เอง” ครุณจะสรังเกตเหล็นขณะทบีที่เรนศถึกษนคนนแกต้ฝฟันนบีนื้วต่นดนเนบียลใชต้คนนวต่น
“กษรัตรลิยร์” และ “อนณนจรักร” แบบแทนทบีที่กรันไดต้ เนบบูครัดเนสซนรร์ครอบครองเหนนอบนบลิโลนนนนสบีที่สลิบสบีที่ปปี เขนตนย
ในปปี 561 กต่อน ค.ศ. และถบูกสนบทอดรนชบรัลลรังกร์ตอต่ โดยบรุตรชนยของเขน เอวลิล – เมโรดรัค ผบูต้ซถึที่งครอบครองตลอด
สองปปีแหต่งควนมนต่นสะพรถึงกลรัว เขนถบูกลอบสรังหนรโดยนต้องเขยของเขน เนรลิกลลิซซนรร์ ผบูต้ซถึที่งตต่อมนยถึดบรัลลรังกร์ ครอบ
ครองนนนเกนอบสบีที่ปปีและถบูกฆต่นตนยในกนรสบูรต้ บในปปี 556 กต่อน ค.ศ. เนรลิกลลิซซนรร์ถบูกสนบรนชบรัลลรังกร์ตต่อโดยบรุตรชนย

ของเขน ลนโบโรโซอนรร์เคด ผบูต้ซถึที่งครอบครองนนนเกต้นเดนอนและถบูกทรุบตบีจนถถึงแกต่ควนมตนย จนกนรันื้นนนโบนลิดรัส
บรุตรเขยอบีกคนของเนบบูครัดเนสซนรร์ผบูต้ซถึที่งไดต้แตต่งงนนกรับภรรยนมต่นยของเนรลิกลลิซซนรร์ กล็ยถึดรนชบรัลลรังกร์โดยใชต้กนนลรัง
และครองรนชยร์นนนสลิบเจล็ดปปี ในชต่วงรรัชกนลทรันื้งหมดของเขน บนบลิโลนถบูกครุกคนมโดยกนรรรุกรนนจนกคนเปอรร์เซบีย
และขณะทบีที่นนโบนลิดรัสไมต่อยบูต่ทบีที่บนบลิโลนเพรนะยกทรัพไปทบีที่อนที่น คนเปอรร์เซบียกล็พลิชลิตบนบลิโลน (นนโบนลิดรัสไดต้ตรันื้งเบลชรัส
ซนรร์บรุตรชนยของตนใหต้เปป็นผบูต้ปกครองอรันดรับสองขณะทบีที่เขนยกทรัพไปทบีที่อนที่น นรัที่นเปป็นเหตรุทบีที่วต่นทนนไมเบลชรัสซนรร์ถถึง
ตต้องแตต่งตรันื้งดนเนบียลเปป็น “อรุปรนชตรบี” (ผบูต้ปกครองอรันดรับสนม) เพรนะตรัวเขนเองเปป็นอรันดรับสอง – ดนเนบียล 5:29)
แนต่นอนวต่นตลอดเหตรุกนรณร์นบีนื้ทรันื้งหมดเรนสนมนรถเหล็นไดต้อยต่นงชรัดเจนวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ถบูกเรบียกอยต่นง
เหมนะสมแลต้ววต่น “เศบียรทองคนน” เพรนะวต่นทรุกคนทบีที่สนบทอดตต่อจนกเขนในบนบลิโลนลต้วนดต้อยกวต่นเขนทรันื้งสลินื้น พวก
เขนเสนที่อมถอยลงทบีละขรันื้นๆหลรังจนกทบีที่เขนตนยจนถถึงรรัชกนลของเบลชรัสซนรร์ คนชรัที่วขบีนื้เมนผบูต้ทบีที่เรนองอนนนนจตอนทบีที่บนบลิ
โลนลต่มสลนยในทบีที่สรุดและไมต่มบีตวรั ตนอบีกตต่อไปในฐนนะจรักรวรรดลิโลก

จนักรวรรดติมนีเดนีย – เปอรณ์เซนีย
“เศบียรทองคนนนรันื้นคนอพระองคร์เอง” ดนเนบียลกลต่นวแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่บนบลิโลนกล็คงอยบูต่ตต่อไปอบีกไมต่นนน
ในบทบนทของมรันในฐนนะผบูต้ปกครองของโลกสมรัยนรันื้น อนนนนจอบีกฝป่นยหนถึที่งจะผงนดขถึนื้นและพลิชลิตมรัน
อนนนนจทบีที่สองนบีนื้ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยหนต้นอกและแขนทบีที่เปป็นเงลิน ประวรัตลิศนสตรร์เปปิดเผยวต่นอนณนจรักรนบีนื้คนอ
เปอรร์เซบีย แขนทรันื้งสองขต้นงนรันื้นเปป็นตรัวแทนของสรัมพรันธมลิตรระหวต่นงคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียในจรักรวรรดลิเดบียวทบีที่
ทรงอนนนนจและยลิที่งใหญต่ แมต้วต่นคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียกนนรนบบนบลิโลนแลต้ว มบีเดบีย-เปอรร์เซบียกล็ยรังดด้อยกวล่าบนบลิ
โลนทบีที่ยลิที่งใหญต่นรันื้น ทรันื้งในเรนที่องควนมมรัที่งครัที่งและในเรนที่องอนนนนจ เงลินดต้อยกวต่นทองคนน และเศบียรทองคนนซถึที่งมบีอนนนนจมนก
ทบีที่สดรุ กล็ถบูกตนมมนโดยเงลิน – อต่อนแอกวต่นเลล็กนต้อย มบีอนนนนจนต้อยกวต่นเลล็กนต้อย ดนเนบียลชบีนื้ใหต้เหล็นมบีเดบีย -เปอรร์เซบียใน
บรันทถึกของเขนเกบีที่ยวกรับกนรลต่มสลนยของจรักรวรรดลิบนบลิโลน ในถต้อยคนนอรันนต่นตนที่นเตต้นเหลต่นนบีนื้: “ในคนนวรันนรันื้นเอง
เบลชรัสซนรร์กษรัตรลิยร์คนเคลเดบียกล็ทรงถบูกประหนร และดนรลิอรัสคนมบีเดบียกล็ทรงรรับรนชอนณนจรักร...” (ดนล. 5:30,
31)
จรักรวรรดลิมบีเดบีย-เปอรร์เซบียยรังถบูกแสดงเปป็นสรัญลรักษณร์ในนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้ดต้วย: “เรนที่องแกะผบูต้มบี
สองเขนทบีที่ทต่นนเหล็นนรันื้นคนอ กษรัตรลิยร์ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย และแพะผบูต้คนอกษรัตรลิยร์ของกรบีก และเขนใหญต่
ระหวต่นงนรัยนร์ตน คนอกษรัตรลิยร์องคร์แรก” (ดนล. 8:20, 21) เขนสองเขนนรันื้นของแกะผบูต้นรันื้นตรงกรับแขนสองแขนของ
ปฏลิมนกรใหญต่นรันื้น เขนสองเขนนรันื้นและแขนสองแขนนรันื้นคนอ เหลต่นกษรัตรลิยร์ของมบีเดบียและเปอรร์เซบีย จรักรวรรดลิบนบลิ
โลนมบีหรัวเดบียว – เศบียรทองคนนอรันทรงอนนนนจนรันื้น – เนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่อนณนจรักรถรัดมน (มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย) เปป็น
จรักรวรรดลิคบูต่ ซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดยแขนสองขต้นง เขนสองขต้นง จรักรวรรดลิมบีเดบีย-เปอรร์เซบียดต้อยกวต่นบนบลิโลนในเรนที่อง
ควนมมรัที่งครัที่ง ในเรนที่องควนมหรบูหรน และในเรนที่องควนมยลิที่งใหญต่
กษรัตรลิยร์ไซรรัสไดต้รรับเกบียรตลิในกนรถบูกเอต่ยชนที่อในพระครัมภบีรร์เกนอบสองศตวรรษกต่อนเขนพลิชตลิ บนบลิโลนและ
กลนยเปป็นกษรัตรลิยร์ในจรักรวรรดลิโลกทบีที่สอง: องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น “กลต่นวถถึงไซรรัสวต่น ‘เขนเปป็นเมษบนลของเรน และ
เขนจะใหต้ควนมมรุต่งหมนยทรันื้งสลินื้นของเรนสนนเรล็จ’ กลต่นวถถึงเยรบูซนเลล็มวต่น ‘จะมบีคนมนสรต้นงเจต้นขถึนื้น’ และถถึงพระวลิหนร
วต่น ‘จะวนงรนกฐนนของเจต้น’” (อสย. 44:28) “พระเยโฮวนหร์ตรรัสกรับผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ทรงเจลิมไวต้คนอไซรนัส ผบูต้ซถึที่งเรนไดต้

จรับมนอขวนไวต้ เพนที่อปรนบหลนยประชนชนตลิใหต้อยบูต่ขต้นงหนต้นทต่นน และใหต้ปลดรรัดประคดจนกบรันื้นเอวของบรรดน
กษรัตรลิยร์” (กษรัตรลิยร์อยต่นงเบลชรัสซนรร์ ผบูต้ซถึที่งเขต่นกระทบกรันตอนทบีที่มนอนรันื้นปรนกฏ โดยเขบียนบนกนนแพง) “ใหต้เปปิดประตบู
ทรันื้งสอง (ประตบูเหลต่นนบีนื้อยบูต่ในบนบลิโลน) ทบีที่อยบูต่ขต้นงหนต้นทต่นน (ไซรรัส) และมลิใหต้ประตบูเมนองปปิด” (โจเซฟฟัสกลต่นววต่น
ประตบูชรันื้นในของบนบลิโลนไมต่ไดต้ปปิดในกนนแพงรลิมแมต่นนื้นนในคนนทบีที่ถบูกลต้อม) “...เพนที่อเหล็นแกต่ยนโคบผบูต้รรับใชต้ของเรน และ
อลิสรนเอลผบูต้เลนอกสรรของเรน เราจหึงเรฮียกเจด้าตามชลืที่อของเจด้า เราใหดนามสกยุลเจดา ทมัทั้งๆททที่เจดาไมม่รถูดจมักเรา” (อสย.
45:1-4)
ชต่นงเปป็นคนนพยนกรณร์อรันยลิที่งใหญต่ ซถึที่งถบูกกลต่นวโดยอลิสยนหร์เกบีที่ยวกรับกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งผบูต้ไมต่รบูต้จกรั พระเจต้น – ถบูก
กลต่นวไวต้กวต่นหนถึที่งรต้อยปปีกต่อนกษรัตรลิยร์องคร์นรันื้นพลิชตลิ บนบลิโลนและกลนยเปป็นแขนขวนทบีที่ทนนดต้วยเงลินนรันื้นในจรักรวรรดลิ
มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย โดยประกนศวต่นเขนถบูกใหต้นนมสกรุลโดยพระเจต้น (แมต้วต่นเขนไมต่รบูต้จกรั พระเจต้นกล็ตนม) เรนเหล็นตรงนบีนื้วนต่
พระเจต้นทรงแตต่งตรันื้งผบูทต้ บีที่พระองคร์ทรงประสงคร์และทรงปลดผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ – และเรนกล็ไมต่กลต้นตรันื้งคนนถนม
สตลิปฟัญญนของพระเจต้นและกนรกระทนนตต่นงๆของพระองคร์ ไซรรัสถบูกแตต่งตรังนื้ ไวต้ลต่วงหนต้นกวต่นหนถึที่งรต้อยปปีกต่อนเขนเกลิด
เพนที่อทบีจที่ ะทนนสองสลิที่งทบีที่ถบูกสรัที่งโดยพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ– พระเจต้นผบูต้ทบีที่ไซรรัสไมต่รบูต้จกรั ดต้วยซนื้นน
สลิที่งแรกทบีที่เขนจะตต้องกระทนนคนอ พลิชตลิ บนบลิโลน เขนทนนสลิที่งนบีนื้คนนนรันื้นทบีที่เบลชรัสซนรร์ถบูกประหนรในงนนเลบีนื้ยงเมน
สรุรนงนนหนถึที่ง สลิที่งทบีที่สองทบีที่ถบูกกนนหนดไวต้ลวต่ งหนต้นโดยพระเจต้นทบีไที่ ซรรัสจะตต้องกระทนนกล็คนอ ออกพระรนชกฤษฎบีกนหนถึที่ง
ในตอนใกลต้สลินื้นสรุดของกนรตกเปป็นเชลยยรังบนบลิโลน โดยใหต้สลิทธลิพธ วกยลิวทบีที่จะกลรับไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็มและสรต้นง
พระวลิหนรของพวกเขนขถึนื้นใหมต่ พระรนชกฤษฎบีกนนบีนื้ถบูกออกโดยไซรรัสในปปี 536 กต่อน ค.ศ.*
เมนที่อไซรรัสยถึดบนบลิโลนในปปี 538 กต่อน ค.ศ. ดนรลิอรัส ลรุงของเขนกล็เปป็นกษรัตรลิยร์แหต่งมบีเดบีย เพรนะวต่นมบีเดบีย
เปป็นอนณนจรักรทบีที่เกต่นแกต่กวต่นอนณนจรักรเปอรร์เซบีย และเพรนะวต่นไซรรัสตลิดภนรกลิจทนงทหนรอบีกดต้นนหนถึที่งซถึที่งเขนอยนก
ทนนใหต้เสรล็จ เขนจถึงตรันื้งดนรลิอรัสเปป็นผบูต้วต่นรนชกนรของบนบลิโลน เขนปกครองนนนสองปปี
ปปีเดบียวกรันนรันื้นเอง (536 กต่อน ค.ศ.) แคมบบีเซส กษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบีย ผบูต้เปป็นบลิดนของไซรรัส กล็สลินื้นชบีพเชต่น
กรัน และไซรรัสไดต้กลนยเปป็นผบูต้ปกครองหนถึที่งเดบียวของอนณนจรักรคบูต่นรันื้นแหต่งมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย เขนครองรนชยร์ในฐนนะผบูต้
ปกครองหนถึที่งเดบียวนนนเจล็ดปปี จนกนรันื้นกล็ทลินื้งจรักรวรรดลินรันื้นไวต้แกต่บรุตรชนยของเขน (ซถึที่งมบีนนมวต่นแคมบบีเซสเชต่นกรัน) ผบูต้
ซถึที่งครองรนชยร์นนนเจล็ดปปีหต้นเดนอน ดต้วยเหตรุนบีนื้ ผบูต้ปกครองแปดคนซถึที่งกนรครองรนชยร์ของพวกเขนแตกตต่นงกรันไป
ตรังนื้ แตต่เจล็ดเดนอนจนถถึงหต้นสลิบหกปปีจถึงสนบทอดตต่อกรันมนจนถถึงปปี 335 กต่อน ค.ศ. ซถึที่งในปปีนรันื้นดนรลิอรัส โคโดมนนรัสกลนย
เปป็นกษรัตรลิยร์เปอรร์เซบียองคร์สรุดทต้นยทบีที่ไดต้ครอบครองเหนนอจรักรวรรดลิโลกทบีที่สองแหต่งมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย ซถึที่งถบูกเปป็น
ตรัวแทนโดยหนต้นอกและแขนทบีที่เปป็นเงลินนรันื้น
ดนรลิอรัสเปป็นกษรัตรลิยร์ทบีที่สงต่นงนม เมนที่อเปรบียบเทบียบกรับองคร์อนที่นๆทบีที่มนกต่อนเขน เขนเปป็นกษรัตรลิยร์ทบีที่ ดอฮี งคร์หนถึที่ง
และคงจะมบีกนรครองรนชยร์ทบีที่ยนวนนนและเจรลิญรรุต่งเรนองอยต่นงไมต่ตต้องสงสรัยหนกไมต่ถถึงเวลนแลต้วทบีที่เงลินจะตต้องเปปิดทนง
ใหต้แกต่ทองสรัมฤทธลิธ ไมต่มบีสลิที่งใดจะขรัดขวนงกนรเปลบีที่ยนแปลงนบีนื้ไดต้ เพรนะวต่นมรันถบูกกนนหนดไวต้ลต่วงหนต้นแลต้วโดยพระเจต้น
มรันถบูกประกนศออกไปแลต้ว และมศันตด้องเปป็นไปตามนศันั้น ในปปี 331 กต่อน ค.ศ. อเลล็กซนนเดอรร์คนกรบีกไดต้พลิชตลิ
มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย และจรักรวรรดลิโลกทบีที่สนมไดต้ถนอกนนเนลิดขถึนื้น
* ปปีเหลต่นนบีนื้เอนมนจนก International Standard Bible Encyclopedia

จนักรวรรดติกรนีก
เพนที่อเปป็นกนรทบทวนควนมทรงจนนของเรน สมมตลิวต่นเรนมองไปทบีที่ปฏลิมนกรนรันื้นอบีกทบี: “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์
พระองคร์ทอดพระเนตร และดบูเถลิด มบีปฏลิมนกรขนนดใหญต่ ปฏลิมนกรนบีนื้ใหญต่และสรุกใสยลิที่งนรัก ตรันื้งอยบูต่ตอต่ เบนนื้องพระ
พรักตรร์พระองคร์ และรบูปรต่นงกล็นต่นกลรัว เศบียรของปฏลิมนกรนบีนื้เปป็นทองคนนเนนนื้อดบี อกและแขนเปป็นเงลิน ทต้องและโคนขน
เปป็นทองสรัมฤทธลิธ”
อนณนจรักรทบีที่สนมถบูกเปป็นตรัวแทนโดยทต้องและโคนขนนรันื้นทบีที่เปป็นทองสรัมฤทธลิธ – และทองสรัมฤทธลิธดอต้ ยกวต่น
เงลิน อนณนจรักรเหลต่นนบีนื้กนนลรังเสนที่อมถอยลง ในดนเนบียล 8:20 และ 21 ทบูตสวรรคร์กนเบรบียลกล็ระบรุจรักรวรรดลิกรบีกวต่น
เปป็นแพะผบูต้ทบีที่ทนนลนยแกะผบูต้ซถึที่งเปป็นตรัวแทนของมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย: “เรนที่องแกะผบูต้มบีสองเขนทบีที่ทต่นนเหล็นนรันื้นคนอ กษรัตรลิยร์
ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย และแพะผบูต้คนอกษรัตรลิยร์ของกรบีก และเขนใหญต่ระหวต่นงนรัยนร์ตน คนอกษรัตรลิยร์องคร์แรก”
จรักรวรรดลิทบีที่สนมภนยใตต้กษรัตรลิยร์อเลล็กซนนเดอรร์ จะมบีควนมสรุขกรับชบีวตลิ อรันสรันื้น หลรังจนกผต่นนไปแปดปปี อเลล็ก
ซนนเดอรร์กล็สลินื้นชบีพเพรนะกนรดนมที่ สรุรนมนกเกลินไปและพลิษไขต้ ในปปี 323 กต่อน ค.ศ. เขนเปป็นคนหนรุต่มอนยรุเพบียง 33 ปปี
ตอนทบีที่เขนสลินื้นชบีพ และจรักรวรรดลิทบีที่ครอบคลรุมทรัที่วโลกของเขนในขณะนรันื้นกล็ถบูกแบต่งออกทต่นมกลนงยอดนนยพลสบีที่คน
ของเขน
เกรงวต่นบนงคนจะเขต้นใจผลิด ขอใหต้ผมชบีนื้ใหต้เหล็นตรงนบีนื้วต่นขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้ไมต่ไดต้สอนวต่นจรักรวรรดลิโลกทรันื้ง
สบีที่นบีนื้จะตต้องตต่อเนนที่องกรันโดยไมต่เวต้นวรรค ตรันื้งแตต่กนรสลินื้นชบีพของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชในปปี 323 กต่อน ค.ศ. จนถถึงปปี
30 กต่อน ค.ศ. จรักรวรรดลิกรบีกไมต่ไดต้เปป็นจรักรวรรดลิทบีที่ครอบคลรุมทรัวที่ โลกหนถึที่งเดบียว มรันเปป็นจรักรวรรดลิหนถึที่งทบีที่มบีสบีที่สต่วน
คนอประกอบดต้วยอนณนจรักรเธรซ, มนซลิโดเนบีย, ซบีเรบีย และอบียลิปตร์ สบีที่สต่วนนบีนื้ของจรักรวรรดลิกรบีกไดต้ลต่มสลนย ทบีละ
อนณนจรักร ตลอดชต่วงระยะเวลนนบีนื้คนอ ตรังนื้ แตต่ปปี 323 กต่อน ค.ศ. จนถถึงปปี 30 กต่อน ค.ศ. และในทบีที่สรุดพวกโรมไดต้
พลิชลิตอบียลิปตร์ในปปี 30 กต่อน ค.ศ. ซถึที่งทนนใหต้พวกเขนเปป็นผบูต้พลิชลิตโลก ขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นจรักรวรรดลิกรบีกจะถบูกแบต่งออกเปป็น
สบีที่สวต่ นไมต่ไดต้ถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นในปฏลิมนกรทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็น แตต่มรันถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นจรติงๆในคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล
8:21-25: “และแพะผบูต้คนอกษรัตรลิยร์ของกรบีก และเขนใหญต่ระหวต่นงนรัยนร์ตน คนอกษรัตรลิยร์องคร์แรก สต่วนเขนทบีที่หรัก และมบี
อบีกสบีที่เขนงอกขถึนื้นแทนนรันื้น คนออนณนจรักรสบีที่อนณนจรักรจะเกลิดขถึนื้นจนกประชนชนตลินรันื้น แตต่ไมต่มบีอนนนนจเหนนอเขนแรกนรันื้น
และในตอนปลนยแหต่งรรัชสมรัยของพวกเขน เมนที่อผบูต้ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนดแลต้ว จะมบีกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง
พระพรักตรร์ดรุรนต้ ย และมบีควนมเขต้นใจในเรนที่องปรลิศนนเกลิดขถึนื้น อนนนนจของทต่นนจะใหญต่โตมนก แตต่มลิใชต่โดยอนนนนจของ
ทต่นนเอง และทต่นนจะกระทนนใหต้บรังเกลิดควนมพลินนศอยต่นงนต่นกลรัว ทต่นนกล็เจรลิญขถึนื้นและปฏลิบรัตลิงนน ทต่นนจะทนนลนย
คนทบีที่มบีกนนลรังมนกและประชนชนบรลิสรุทธลิธ ดต้วยควนมฉลนดของทต่นน ทต่นนจะกระทนนใหต้กนรลต่อลวงแพรต่หลนยขถึนื้นดต้วย
นนื้นนมนอของทต่นน ทต่นนจะพองตรัวของทต่นนในใจของทต่นนเอง ทต่นนจะทนนลนยคนมนกหลนยโดยควนมสงบ แลต้วจะลรุก
ขถึนื้นตต่อสบูต้กรับจอมเจต้นนนย แตต่ทนต่ นจะตต้องถบูกหรักทนนลนย ไมต่ใชต่ดต้วยมนอเลย”
อนณนจรักรทรันื้งสบีที่ คนอ เธรซ, มนซลิโดเนบีย, ซบีเรบีย และอบียลิปตร์ ถบูกพลิชตลิ ทบีละอนณนจรักรตลอดระยะเวลนเกนอบ
สนมรต้อยปปี เมนที่ออบียลิปตร์ลต่มสลนยในทบีที่สดรุ ดต้วยนนื้นนมนอของพวกโรม

จนักรวรรดติโรม
“...ขาเปป็นเหลล็ก เทด้าเปป็นเหลล็กปนดฏิน” (ดนล. 2:33) จรักรวรรดลิทบีที่สบีที่ ซถึที่งเปป็นสต่วนผสมระหวต่นงเหลล็กและ
ดลิน ไมต่ไดต้ถบูกเอต่ยชนที่อในดนเนบียลวต่นเปป็นจรักรวรรดลิโรม แตต่มรันกล็ถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นอยต่นงชรัดเจนเหลนอเกลินจนเรนไมต่อนจพลนด
ตรัวตนของมรันไปไดต้ ในนลิมลิตของดนเนบียลเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์ (1 สรัปดนหร์แทน 7 ปปี) เพนที่อทบีจที่ ะเสรล็จสลินื้นกนรจรัดกนร
ของพระเจต้นกรับประชนกรของพระองคร์และนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น (ดนล. 9:26) เรนไดต้อต่นนวต่นหลรังจนกพระครลิสตร์ถบูกตรถึง
ทบีกที่ นงเขนแลต้ว (กนรถบูก “ตรัดออก” ของพระเมสสลิยนหร์”) กรรุงเยรบูซนเลล็ม – ซถึที่งเปป็นนครแหต่งกนรนมรัสกนร นคร
แหต่งพระวลิหนร – จะตต้องถบูกทนนลนย และจนกผบูต้คนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะทนนลนยนครบรลิสรุทธลินธ รันื้นจะมบี ประมลุขผบูต้หนถึที่งออกมน
ประมรุขผบูต้นบีนื้จะเปป็นคนแหต่งกนรบนปนรันื้น นรัที่นคนอ ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์
จนกประวรัตศลิ นสตรร์เรนทรนบวต่นกรรุงเยรบูซนเลล็มและพระวลิหนรไดต้ถบูกทนนลนยจนรนบคนบไปแลห้วจรลิงๆโดย
พวกโรมในปปี ค.ศ. 70 ตนมทบีพที่ ระเยซบูทรงพยนกรณร์ไวต้ในมนระโก 13:2 ตลิตรัสคนโรมไดต้เหยบียบยที่นนนครนรันื้น และไมต่มบี
หลินสรักกต้อนเดบียวถบูกปลต่อยทลินื้งใหต้ซต้อนทรับกรัน จรักรพรรดลิองคร์สรุดทต้นยแหต่งจรักรวรรดลิโรม นรัที่นคนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์ (“เขนเลล็ก” อรันนรันื้น... “กษรัตรลิยร์ทบีที่มบีพระพรักตรร์ดรุรนต้ ย” องคร์นรันื้น) ตรงกรันกรับเหลล็กของปฏลิมนกรของเนบบูครัด
เนสซนรร์ นรัที่นคนอจรักรวรรดลิโลกทบีที่สบีที่ ... โรม อยต่นงทบีที่เรนทรนบกรันดบีในพระครัมภบีรร์และในประวรัตศลิ นสตรร์โลก
ประวรัตลิศนสตรร์พลิสบูจนร์วนต่ โรมยกทรัพไปพลิชตลิ ทรัที่วโลกในสมรัยนรันื้นและปกครองนนนหลนยศตวรรษ ผมไดต้เดลิน
ทนงไปทรัที่วดลินแดนตต่นงๆในพระครัมภบีรร์ – อลิสรนเอล, ทรนนสร์-จอรร์แดน, กรบีซ, อบียลิปตร์, โรม และทรัที่วอลิตนลบี – และผม
ไดต้เหล็นรต่องรอยของโรมทบีที่ใดกล็ตนมทบีที่มรันไดต้สรัมผรัสดต้วยอนนนนจทบีพที่ ลิชลิตของมรัน กระทรัที่งในสมรัยกต่อนองคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้นของเรน โรมกล็เปป็นจรักรวรรดลิอรันใหญต่ยรักษร์แลต้ว
ในทบีที่สดรุ จรักรวรรดลิโรมกล็ถบูกแบต่งออกเปป็นจรักรวรรดลิฝฟัฝั่งตะวรันออกและฝฟัฝั่งตะวรันตก และจถึงกลนยเปป็น สองขา
นรันื้นของปฏลิมนกรนรันื้น โรมทบีที่เปป็นปฝึกแผต่นไดต้เรนองอนนนนจในสมรัยของพระเยซบูเจต้น โดยยรังใชต้อนนนนจบนตรใหญต่ไปทรัที่ว
โลกภนยใตต้กนรนนนอรันเจต้นเลต่หร์และเหบีนื้ยมโหดของเหลต่นซบีซนรร์ ทรันื้งหมดนบีนื้เปป็นประวรัตลิศนตรร์ แตต่เรนไมต่จนนเปป็นตต้อง
พถึงที่ พนประวรัตลิศนสตรร์เพนที่อพลิสจบู นร์วต่นคนนแกต้ฝฟันทบีที่ดนเนบียลกรนบทบูลแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นของแทต้ พระวจนะของ
พระเจต้นพลิสบูจนร์มรันแลต้ว เรนจะตต้องไมต่พงถึที่ พนประวรัตศลิ นสตรร์สนนหรรับกนรตบีควนมของเรน ดนเนบียลเองในนลิมลิตหนถึที่งทบีที่ถบูก
บรันทถึกในบททบีที่เจล็ดกล็บอกชนที่อจรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่นรันื้นทบีที่ปกครองตต่อเนนที่องกรัน เขนบอกชนที่อพวกมรันภนยใตต้สรัญลรักษณร์
ตต่นงๆของสรัตวร์นต่นกลรัวสบีที่ตรัว:
ตรัวแรก สลิงโต – บาบฏิโลน ตรัวสบีที่สอง หมบี – เปอรว์เซฮีย ตรัวทบีที่สนม เสนอดนว – กรฮีก และสรัตวร์ไรต้ชนที่อทบีที่มบีขนนด
ใหญต่โตและนต่นกลรัวยลิที่งนรัก – โรม! เรนจะพบูดถถึงสรัตวร์เหลต่นนบีนื้ในภนยหลรัง
ขนเปป็นสต่วนยนที่นออกมนทบีที่มบีขนนดยนวทบีที่สดรุ ของรต่นงกนย เปป็นไปไดต้ไหมวต่นเนนที่องจนกโรมถบูกแสดงสรัญลรักษณร์
โดยขนของปฏลิมนกรนรันื้น พระเจต้นจถึงทรงบอกเปป็นนรัยวต่นโรมจะปกครองยนวนนนกวต่นอบีกสนมจรักรวรรดลิโลกทบีเที่ หลนอ ?
หนกเปป็นเชต่นนรันื้นจรลิง ประวรัตศลิ นสตรร์กล็บรันทถึกวต่นโรมไดต้ปกครองโลกยนวนนนกวต่นบนบลิโลน มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย หรนอ
กรบีก ผมเชนที่อวต่นขนสองขต้นงนรันื้นเปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงสองสต่วนนรันื้นของจรักรวรรดลิโรม – สต่วนทบีที่เปป็นฝฟัฝั่งตะวรันออก
และสต่วนทบีที่เปป็นฝฟัฝั่งตะวรันตก คอนสแตนตลิโนเปปิลเปป็นเมนองหลวงของฝฟัฝั่งตะวรันออก โรมเปป็นเมนองหลวงของฝฟัฝั่งตะวรัน
ตก

เรนควรหมนยเหตรุไวต้วนต่ เทต้นสองขต้นงนรันื้นของปฏลิมนกรนรันื้นถบูกแบต่งออกเปป็นนลินื้วเทต้นขต้นงละหต้นนลินื้ว นลิวนื้ เทต้นสลิบ
นลินื้วนรันื้นจนถถึงสมรัยของเรนยรังมลิไดต้สนนแดงตรัวพวกมรันออกมนเลย ดต้วยเหตรุนบีนื้ กนรสนนเรล็จจรลิงของปฏลิมนกรนรันื้นจถึงยรังไมต่
ครบถต้วน จนนไวต้วต่นปฏลิมนกรมหถึมนนบีนื้เปป็นสรัญลรักษณร์อยต่นงหนถึที่งของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” – ตรังนื้ แตต่กนรครองรน
ชยร์ของเนบบูครัดเนสซนรร์จนถถึงเวลนนรันื้นเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และบรรดนกองทรัพของมรันถบูกปรนบลงตลอดกนล
โดยจอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย โดยจะไมต่ไดต้ผงนดอบีกเลย
จรักรวรรดลิโลกอรันแรกมบีควนมเปป็นหนถึที่งเดบียว – หนหึที่งหนล่วย จรักรวรรดลิทบีที่สองถบูกแบต่งออก – ครล่มฮีเดฮียเปอรว์เซฮีย จรักรวรรดลิทบีที่สนมมบีลรักษณะเปป็นสบีที่ – นายพลสฮีคที่ นปกครองในสบีที่สต่วน จรักรวรรดลิทบีที่สใบีที่ นรบูปแบบสรุดทต้นยของ
มรันจะเปป็น อาณาจศักรหนหึที่งซหึที่งมฮี “สฏิบนฏินั้วเทด้า”
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ จรักรวรรดลิโรม ในฐนนะเปป็นอนนนนจทบีที่ครองโลกซถึที่งประจรักษร์แกต่ตน ไมต่มบีตวรั ตนใน
ปฟัจจรุบรันแลต้ว แตต่กฎหมนยตต่นงๆของมรัน พลิธบีกรรมตต่นงๆของมรัน ศนสนนทบีที่เปป็นกนรนรับถนอรบูปเคนรพของมรันกล็ยรังมบี
อรุต้งมนอทบีมที่ องไมต่เหล็นกรุมโลกนบีนื้ไวต้อยบูต่ซถึที่งในฝป่นยมนรุษยร์แลต้วยนกทบีจที่ ะประเมลินไดต้! ไมต่มบีอนนนนจใดบนแผต่นดลินโลกแลต้ววรัน
นบีนื้ นอกเสบียจนกอนนนนจของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ และพระครัมภบีรร์ ทบีจที่ ะเทต่นเทบียมกรับ
อลิทธลิพลอรันชรัวที่ รต้นยของโรมทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพ ในฐนนะเปป็นจรักรวรรดลิโลกทบีที่ปกครองทนงกนรเมนอง โรมไมต่มบีตวรั ตน
แลต้ววรันนบีนื้ แตต่กระแสแหต่งควนมชรัที่วรต้นยไมต่เคยหยลุดทบีที่จะมบีตวรั ตนเลย – และจะไมต่มบีวรันหยรุด จนกวต่นจอมกษรัตรลิยร์พระ
เยซบูทรงทนนลนยสลิบอนณนจรักรทบีที่ฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่และรวมตรัวกรันซถึที่งจะประกอบกลิจภนยใตต้กนรนนนของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์หลรังกนรรรับขถึนื้นนรันื้น

เทห้าและนติทั้วเทห้าของปฏติมากรนนัทั้น
เศบียร – ทองคนนบรลิสรุทธลิธ หนต้นอกและแขน – เงลิน ทต้องและโคนขน – ทองสรัมฤทธลิธ ขน – เหลล็ก เทต้นและ
นลินื้วเทต้น – บนงสต่วนเปป็นเหลล็ก บนงสต่วนเปป็นดลินของชต่นงปฟัปั้น อนณนจรักรทรันื้งสลิบทบีที่รวมเปป็นสหพรันธร์นรันื้นซถึที่งถบูกเปป็น
ตรัวแทนโดยเทต้นและนลินื้วเทต้นทบีที่เปป็นเหลล็กปนดลินจะดนนรงอยบูต่ตต่อไปจนกวต่นหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนโดยไมต่
ตต้องใชต้มนอทนนลนยพวกมรัน นรัที่นจะเปป็นตอนทบีที่พระเยซบูเสดล็จมนพรต้อมกรับเหลต่นวลิสรุทธลิชนของพระองคร์เพนอที่ กระทนนกนร
พลิพนกษนตต่อแผต่นดลินโลกนบีนื้ และเพนที่อทนนใหต้เหลต่นศรัตรบูของพระองคร์เปป็นแทต่นรองพระบนทของพระองคร์
ลรักษณะเฉพนะตรัวของรรัฐบนลเหลต่นนบีนื้ของจรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่เปปิดเผยใหต้เรนเหล็นวต่นปฏลิมนกรนบีนื้เรลิที่มไรต้
เสถบียรภนพมนกขถึนื้นเรนที่อยๆ ยกตรัวอยต่นงเชต่น บนบลิโลน ซถึที่งเปป็นเศบียรทนนดต้วยทองคนน เปป็นระบอบอรัตตนธลิปไตยเดล็ด
ขนด เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับเนบบูครัดเนสซนรร์วนต่ “...บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวง และภนษนทรันื้งหลนยจถึงไดต้สรัที่น
สะทต้นนและเกรงขนมตต่อพระพรักตรร์พระรนชบลิดน พระองคร์จะทรงประหนรผบูต้ใดกล็ทรงประหนรเสบีย หรนอทรงใหต้ผบูต้ใด
ดนนรงชบีวตลิ อยบูต่กล็ทรงใหต้ดนนรงชบีวตลิ พระองคร์จะทรงแตต่งตรังนื้ ผบูต้ใดกล็ทรงแตต่งตรังนื้ พระองคร์จะทรงกระทนนใหต้ผบูต้ใดดต้อยลง
พระองคร์กทล็ รงกระทนน” (ดนล. 5:19) เนบรคศัดเนสซารว์คลือรศัฐบาลนศันั้น เมนที่อเขนพบูด ผบูคต้ นกล็เชนที่อฟฟัง
อยต่นงไรกล็ตนม จรักรวรรดลิทบีที่สอง คนอมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย กล็ไมต่ใชต่ระบอบอรัตตนธลิปไตย จรักรพรรดลิแหต่งมบีเดบียเปอรร์เซบียถบูกผบูกมรัดโดยกฎหมนยบนงขต้อซถึที่งดนเนบียลเรบียกวต่นเปป็น “กฎหมนยตต่นงๆของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย”
หนกจรักรพรรดลิของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียลงนนมพระรนชกฤษฎบีกนใด เขนกล็เพลิกถอนมรันไมต่ไดต้ เขนถบูกผบูกมรัด
โดยกฎหมนยบนงขต้อและถบูกบรังครับใหต้ตต้องเชนที่อฟฟังกฎหมนยเหลต่นนรันื้น นบีที่เปป็นกรณบีตอนทบีที่ดนเนบียลถบูกจรับโยนใสต่ถนื้นน

สลิงโต ดนรลิอรัสครองรนชยร์อยบูใต่ นขณะนรันื้น และเขนไดต้กระทนนทรุกอยต่นงทบีที่ทนนไดต้แลต้วเพนที่อทบีที่จะชต่วยดนเนบียลใหต้พต้นจนก
ชะตนกรรมเชต่นนรันื้น แตต่เขนกล็ชต่วยไมต่ไดต้ เขนลงนนมพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นไปแลต้ว และเขนตต้องฝฟนใจทนนใหต้มรันสนนเรล็จ
อบีกตรัวอยต่นงหนถึที่งของเรนที่องนบีนื้คนอ กรณบีของอนหสรุเอรรัส เพนที่อเขนพยนยนมทบีจที่ ะชต่วยพวกยลิวไมต่ใหต้ถบูกเขต่นฆต่น
แตต่กไล็ มต่อนจออกพระรนชกฤษฎบีกนอบีกอรันเพนที่อหรักลต้นงอรันกต่อนหนต้นและชต่วยชบีวตลิ พวกเขนไดต้ เขนไดด้ออกพระรนช
กฤษฎบีกนอรันหนถึที่งทบีที่อนรุญนตใหต้พวกเขนปป้องกรันตรัวเองไดต้ และ (หนกพวกเขนทนนไดต้) เขต่นฆต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะ
พยนยนมฆต่นพวกเขน:
“ในวรันนรันื้นกษรัตรลิยร์อนหสรุเอรรัสพระรนชทนนวงศร์วนนของฮนมนนศรัตรบูของพวกยลิวแกต่พระรนชลินบีเอสเธอรร์
โมรเดครัยกล็เขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ เพรนะพระนนงเอสเธอรร์ไดต้ทลบู วต่นทต่นนเปป็นอะไรกรับพระนนง...กษรัตรลิยร์อนหสรุเอรรัสจถึงตรรัส
กรับพระรนชลินบีเอสเธอรร์และแกต่โมรเดครัยคนยลิววต่น “ดบูเถลิด เรนมอบวงศร์วนนของฮนมนนแกต่พระนนงเอสเธอรร์แลต้ว
และเขนกล็แขวนมรันบนตะแลงแกง เพรนะมรันจะทนนอรันตรนยแกต่พวกยลิว ทต่นนจะเขบียนตนมทบีที่ทต่นนพอใจเกบีที่ยวกรับ
เรนที่องยลิวในนนมของกษรัตรลิยร์ และประทรับตรนดต้วยพระธนนมรงคร์ เพรนะวต่นกฤษฎบีกนทบีที่เขบียนในนนมของกษรัตรลิยร์และ
ประทรับตรนดต้วยพระธนนมรงคร์จะเปลบีที่ยนกลรับไมต่ไดต้”...ตนมจดหมนยเหลต่นนบีนื้กษรัตรลิยร์ทรงอนรุญนตใหต้พวกยลิวผบูต้อยบูใต่ น
ทรุกเมนองชรุมนรุมกรันและปป้องกรันชบีวลิตของตน ใหต้ทนนลนย ใหต้สรังหนรและใหต้ลต้นงผลนญกนนลรังพลใดๆของประชนชน
หรนอมณฑลใดๆซถึที่งจะมนทนนรต้นย ทรันื้งเดล็กและผบูต้หญลิง และปลต้นเอนขต้นวของของเขน...ทรุกมณฑลทรุกเมนอง ไมต่วนต่ ทบีที่ใดทบีที่
พระบรัญชนของกษรัตรลิยร์และกฤษฎบีกนของพระองคร์มนถถึง กล็มบีควนมยลินดบีและควนมชนที่นบนนทต่นมกลนงพวกยลิว มบีกนร
เลบีนื้ยงและวรันรนที่นเรลิง คนเปป็นอรันมนกมนจนกชนชนตลิของประเทศกล็ประกนศตรัวเปป็นพวกยลิว เพรนะควนมกลรัวพวกยลิว
มนครอบงนนเขน” (เอสเธอรร์ 8:1, 7-8, 11, 17)
จรักรวรรดลิโลกทบีสที่ นม (จรักรวรรดลิกรบีก) เปป็นระบอบรนชนธลิปไตยซถึที่งถบูกสนรับสนรุนโดยชนชรันื้นสบูงทบีที่เปป็นทหนร
รรัฐบนลนบีนื้อต่อนแอเพรนะเหลต่นผบูต้นนนอต่อนแอ รรัฐบนลเหลต่นนบีนื้มบีอนนนนจลดลงทบีละรรัฐบนล และเมนที่อพวกโรมขถึนื้นเรนอง
อนนนนจ จรักรพรรดลิทรันื้งหลนยของพวกเขนกล็ถบูกเลนอกตรันื้งโดยประชนชน – แตต่ประชนชนไมต่ไดต้รรับอนรุญนตใหต้ออก
กฎหมนยสนนหรรับพวกจรักรพรรดลิหรนอมบีอนนนนจแทรกแซงพวกจรักรพรรดลิ ในกรณบีสวต่ นใหญต่ จรักรพรรดลิเหลต่นนบีนื้เปป็น
คนเผดล็จกนร และจรักรวรรดลิกถล็ บูกแสดงสรัญลรักษณร์โดยเหลล็กอยต่นงถบูกตต้องแลต้ว โรมขถึนื้นชนที่อในประวรัตศลิ นสตรร์ในเรนที่อง
“กฎเหลล็ก” ของมรัน
แตต่กฎเหลล็กของโรมกล็อต่อนแอลงเรนที่อยๆเมนที่อเรนมนถถึงสต่วนเทต้นและนลินื้วเทต้นซถึที่งประกอบดต้วยเหลล็กและดลิน
ตรงนบีนื้เรนมบีจกรั รวรรดลินลิยมปนกรับประชนธลิปไตย – เหลล็กนรันื้นทบีที่เปป็นตรัวแทนของจรักรวรรดลินลิยม ดลินนรันื้นทบีที่เปป็นตรัวแทน
ของรบูปแบบกนรปกครองทบีที่อต่อนนรุต่มกวต่น นรัที่นคนอ ประชนธลิปไตย รรัฐบนลเหลต่นนรันื้นของอนณนจรักรโลกตต่นงๆผต่นนจนก
อรัตตนธลิปไตยเดล็ดขนด (เนบบูครัดเนสซนรร์) มนสบูต่ระบอบกษรัตรลิยร์แบบประชนธลิปไตย จนกกนรปกครองของเศบียรนรันื้นทบีที่
เปป็นทองคนนบรลิสรุทธลิธลงมนสบูต่ควนมอต่อนแอของเทต้นทบีที่เปป็นเหลล็กและดลิน จนกเนบบูครัดเนสซนรร์ผบูต้ทรงอนนนนจ (ผบูต้ประหนร
ผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์และไวต้ชบีวตลิ ผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์ แตต่งตรันื้งผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์และปลดลงผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์ ) มนสบูต่รฐรั บนลหนถึที่งทบีที่
ถบูกควบครุมโดยมวลชนมหนศนล ทบีที่ถบูกชรักจบูงไปมนโดยเหลต่นนรักกนรเมนองผบูต้คดโกงและชรัที่วรต้นยและพวกคนกวนเมนอง
ทบีที่คดลิ ถถึงแตต่ควนมปรนรถนนอรันเหล็นแกต่ตรัวและประโยชนร์ของตรัวเอง พวกเขนควบครุมรรัฐบนลเพนที่อนนนเงลินเขต้นกระเปป๋น
ของตรัวเอง ไมต่วต่นมรันจะนนนควนมทรุกขร์ยนกใดมนสบูต่มนรุษยชนตลิกตล็ นม รบูปแบบกนรปกครองเชต่นนรันื้นมบีลรักษณะอต่อนแอ

ทบีที่สดรุ และเสนที่อมทรนมทบีที่สดรุ เทต่นทบีที่เปป็นไปไดต้ มรันเปปิดทนงใหต้แกต่สรังคมนลิยม ลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์ ลรัทธลิสรังคมนลิยม และ
อนนธลิปไตย
เรนรบูต้วนต่ กนรปกครองในรบูปแบบดรังกลต่นวกนนลรังเตลิบโตอยต่นงรวดเรล็วทรัที่วโลกในปฟัจจรุบรัน – และนต่นเศรต้นแตต่
เปป็นจรลิงทบีที่วนต่ อลิทธลิพลของพวกเขนปรนกฏชรัดเจนกระทรัที่งในสหรรัฐอเมรลิกนอรันยลิที่งใหญต่และเปป็นทบีที่รรักของเรน ทรังนื้ หมด
ทบีที่เรนตต้องทนนเพนที่อทบีที่จะรบูวต้ นต่ เรนกนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในสมรัยแหต่งกนรเรลิที่มตต้นของกนรสนนเรล็จจรลิงของระยะสรุดทต้นยแหต่ง
ปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์กล็คนอ อต่นนหนรังสนอพลิมพร์ ฟฟังวลิทยรุ และมองไปรอบตรัวเรน เรนเหล็นวต่นทรุกอยต่นง
ถบูกจรัดเตรบียมไวต้พรต้อมแลต้ว และแนต่นอนวต่นกนรเสดล็จมนของจอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยเพนที่อมนรรับครลิสต
จรักรของพระองคร์เกลิดขถึนื้นไดต้ทรุกเมนที่อ
พระเมสสลิยนหร์เทบียมเทล็จ (“เขนเลล็ก” อรันนรันื้น) นรัที่นคนอ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ กล็จะกรุมบรังเหบียนของรรัฐบนล
ตต่นงๆของแผต่นดลินโลกนบีนื้ และในไมต่ชต้นอนณนจรักรทรังนื้ สลิบทบีที่รวมตรัวเปป็นสหพรันธร์กล็จะถบูกกต่อตรันื้งขถึนื้น พรต้อมกรับกษรัตรลิยร์หรุต่น
เชลิดสลิบองคร์ทบีที่จะยกอนนนนจ กนรนมรัสกนรและควนมจงรรักภรักดบีของตนใหต้แกต่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ นรัที่นคนอพญนมนร
ตรัวเปป็นๆ มรันจะนรัที่งในพระวลิหนรของพระเจต้นโดยประกนศตรัววต่นมรันเปป็นพระเจต้น (2 ธส. 2)

อาณาจนักรหตินนนัทั้น
“ขณะเมนที่อพระองคร์ทอดพระเนตร มบีหลินกต้อนหนถึที่งถบูกตรัดออกมนมลิใชต่ดต้วยมนอ กระทบปฏลิมนกรทบีที่เทต้นอรัน
เปป็นเหลล็กปนดลิน กระทนนใหต้แตกเปป็นชลินื้นๆ แลต้วสต่วนเหลล็ก สต่วนดลิน สต่วนทองสรัมฤทธลิธ สต่วนเงลินและสต่วนทองคนน กล็
แตกเปป็นชลินื้นๆพรต้อมกรัน กลนยเปป็นเหมนอนแกลบจนกลนนนวดขต้นวในฤดบูรต้อน ลมกล็พรัดพนเอนไป จถึงหนรต่องรอยไมต่
พบเสบียเลย แตต่กต้อนหลินทบีที่กระทบปฏลิมนกรนรันื้นกลนยเปป็นภบูเขนใหญต่จนเตล็มพลิภพ” (ดนล. 2:34, 35)
เรนพบกนรตบีควนมเกบีที่ยวกรับหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอในขต้อ 44: “และในสมรัยของ
กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์จะทรงสถนปนนรนชอนณนจรักรหนถึที่ง ซถึที่งไมต่มบีวรันทนนลนยเสบียไดต้ หรนอรนช
อนณนจรักรนรันื้นจะไมต่ตกไปแกต่ชนชนตลิอนที่น รนชอนณนจรักรนรันื้นจะกระทนนใหต้บรรดนรนชอนณนจรักรเหลต่นนบีนื้แตกเปป็น
ชลินื้นๆถถึงอวสนน และรนชอนณนจรักรนรันื้นจะตรันื้งมรัที่นอยบูต่เปป็นนลิตยร์”
ควนมฝฟันของกษรัตรลิยร์ปปิดทต้นยดต้วยภนพอรันเหลนอเชนที่อของหลินกต้อนหนถึที่งซถึที่งดบูเหมนอนมบีขนนดเลล็กในตอนแรก
โดยถบูกตรัดออกมนจนกดต้นนขต้นงของภบูเขน – แตต่ไมต่มบีมนอหรนอเครนที่องมนอใดเกบีที่ยวขต้องเลย ซถึที่งแสดงใหต้เหล็นอยต่นงชรัดเจน
ถถึงแหลต่งกนนเนลิดอรันเหนนอธรรมชนตลิของหลินกต้อนนรันื้น หลินกต้อนนบีนื้ไมต่ไดต้เตล็มแผต่นดลินโลกอยต่นงชต้นๆ – ทบีละเลล็กทบีละนต้อย
ทรุกวรัน ทรุกเดนอน ทรุกปปีหรนอทรุกศตวรรษ – และปกคลลุมปฏลิมนกรนรันื้น โดยนนนสรันตลิภนพมนสบูต่โลกในทบีที่สรุด
หลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอ ในกนรกระทบอยต่นงแรงเพบียงครรันื้งเดบียวกล็บดขยบีนื้
ปฏลิมนกรนรันื้นอยต่นงแหลกละเอบียดเหลนอเกลินจนเศษทบีที่เหลนอของมรันถบูกลมพรัดไปเหมนอนแกลบ! กนรกระทนนของหลิน
นรันื้นไมต่ใชต่พระครุณ แตต่เปป็นการพฏิพากษาอศันขมขลืที่น! หลินกต้อนนรันื้นไมต่แผต่กระจนยไปทรัที่วแผต่นดลินโลกในกนรฟฟปั้นฟบูฝนป่ ย
วลิญญนณ โดยสถนปนนอนณนจรักรฝป่นยวลิญญนณอนณนจรักรหนถึที่งขถึนื้นแบบทบีที่ถบูกสอนโดยพวกเชนที่อเรนที่องกนรเสดล็จมน
หลรังยรุคพรันปปี หลินกต้อนนรันื้นไมต่ทนนใหต้โลกเปลบีที่ยนควนมเชนที่อและนนนมนซถึที่งอนณนจรักรฝป่นยโลกทบีที่ประจรักษร์แกต่ตน ตรงกรัน
ขต้นม ในกนรกระทบอยต่นงแรงเพบียงครรันื้งเดบียวหลินกต้อนนรันื้นกล็ททาลายปฏลิมนกรแหต่งอนนนนจและกนรปกครองโลก หลิน

กต้อนนบีนื้ไมต่ไดต้เปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียน ตนมทบีที่บนงคนสอน นบีที่หนใชต่ใครอนที่นนอกจนกพระเยซบู
ครลิสตร์เจต้น!
มบีอกบี เรนที่องทบีที่เรนตต้องเหล็นอยต่นงชรัดเจนหนกเรนอยนกเขต้นใจพระวจนะของพระเจต้นและแยกแยะมรันอยต่นงถบูก
ตต้อง: ปฏฏิมากรนฮีนั้ไมล่ถรกททาลายจนกวล่าหลศังจากการรวมตศัวกศันของอาณาจศักรนศันั้นทฮีที่มฮีสฏิบนฏินั้วเทด้า ขนสองขต้นงของ
ปฏลิมนกรนรันื้นไมต่ไดต้ปรนกฏขถึนื้นจนกระทรัที่งปปี ค.ศ. 364 เมนที่อจรักรวรรดลิโรมถบูกแบต่งออกเปป็นสองสต่วน และจนถถึงสมรัย
ของครุณและของผม นลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบนบีนื้ยรังไมต่ไดต้พรัฒนนจนกลนยเปป็นอนณนจรักรทรันื้งสลิบนรันื้นทบีที่จะถบูกปกครองโดยกษรัตรลิยร์
หรุต่นเชลิดสลิบองคร์ เมนที่อหลินกต้อนนรันื้นกระทบเทต้นของปฏลิมนกรใหญต่ยรักษร์นรันื้น มรันกล็เปป็น “ในสมนัยของกษนัตรติยณ์เหลส่านนัทั้น”
ถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้อต้นงอลิงถถึงกษรัตรลิยร์พวกไหน? แนต่นอนวต่นไมต่ใชต่กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ปกครองเหนนอจรักรวรรดลิ
โลกทรันื้งสบีที่นรันื้น นรัที่นคนอ บนบลิโลน, มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย, กรบีก และโรม – เพรนะวต่นนรัที่นจะนนนเรนมนสบูต่การประสรตขฏิ องพระ
ครลิสตร์เทต่นนรันื้น โรม จรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สบีที่ กนนลรังครอบครองอยบูต่ตอนทบีที่พระเยซบูประสบูตลิ มรันจะไมส่กนนลรังครอบครอง
อยบูต่แลต้วตอนทบีที่พระองคร์เสดล็จมนครรันื้งทบีที่สอง แตต่มศันจะขหึนั้นเรลืองอทานาจอยต่นงรวดเรล็วมนกๆหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นของค
รลิสตจรักร
“กษศัตรฏิยว์เหลล่านฮีนั้” จถึงหมนยถถึงอนณนจรักรทรันื้งสลิบนรันื้นทบีที่รวมตรัวกรันเปป็นสหพรันธร์ซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดยนลินื้วเทต้น
ทรันื้งสลิบของปฏลิมนกรนรันื้น นรัที่นคนออนณนจรักรตต่นงๆซถึที่งจะถบูกตรันื้งขถึนื้นทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักร เวลนของ
กนรกระทบของหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอไมต่ใชต่ตอนทบีที่พระเยซบูประสบูตลิ แตต่จะเปป็นตอนทบีที่
พระองคร์เสดล็จมนครรันื้งทบีที่สองดรังทบีที่ถบูกพรรณนนไวต้ในวลิวรณร์ 19:11
โอ ใชต่แลต้วครรับ พระครฏิสตว์ทรงเปป็นหฏินกด้อนนศันั้นอยบูต่ทวรัที่ พระครัมภบีรร์ พระองคร์ทรงเปป็นหลินทบีที่ใหต้นนื้นนออกมนใน
ทะเลทรนยเพนที่อชนชนตลิอลิสรนเอล พระเจต้นทรงบอกโมเสสใหต้ตบีหลินกต้อนนรันื้นดต้วยไมต้เทต้นของเขน โมเสสเชนที่อฟฟัง –
และนนื้นนกล็พงรุต่ ออกมนจนกศลิลนนรันื้น (ผมไดต้มบีโอกนสดนที่มนนื้นนจนกสลิที่งทบีที่ถบูกเชนที่อกรันวต่นเปป็นจรุดนรันื้นตอนทบีที่ผมไปทรัวรร์ดนลิ แดน
ศรักดลิธสลิทธลิธ ชต่นงเปป็นเรนที่องนต่นตนที่นเตต้นจรลิงๆทบีที่ไดต้เหล็นสนยนนื้นนไหลแรงพรุต่งออกมนจนกศลิลนนรันื้นซถึที่งเชนที่อกรันวต่นถบูกตบีโดยโมเสส
ตนมคนนบรัญชนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น!)
สนนหรรับพวกยลิว พระครลิสตร์ทรงเปป็น “หลินทบีที่ทนนใหต้สะดรุดและศลิลนทบีที่ทนนใหต้ขรุต่นเคนองใจ” พระองคร์ทรงเปป็นหลิน
กต้อนนรันื้นทบีที่พวกชต่นงกต่อไดต้ “ปฏลิเสธ” เสบีย แตต่พระเจต้นทรงทนนใหต้พระองคร์เปป็นศลิลนมรุมเอกแลต้ว ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่น
พระเยซบูทรงหมนยถถึงหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขน คนอหลินทบีที่ตกมนกระทบในควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์
เมนที่อพระองคร์ตรรัสวต่น “ผบูต้ใดลต้มทรับศลิลนนบีนื้ (พระครลิสตร์) ผบูต้นรันื้นจะตต้องแตกหรักไป (ถบูกทนนใหต้มบีใจอต่อนลงไปสบูต่กนรกลรับใจ
ใหมต่) แตต่ศลิลนนบีนื้จะตกทรับผบูต้ใด กล็จะบดขยบีนื้ผบูต้นรันื้นจนแหลกเปป็นผรุยผง” (มธ. 21:44) หลินกต้อนทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนก
ภบูเขนไดต้ชนปฏลิมนกรนรันื้น – ปฏลิมนกรนรันื้นมลิไดต้ชนหลินกต้อนนรันื้น
เมนที่อเรนเดลินกรับพระเยซบู เรนกล็เดลินไปกรับชรัยชนะ (“ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่ฝนป่ ยเรน ใครจะตต่อสบูต้เรนไดต้?”) เมนที่อ
พระเยซบูเสดล็จมนประสบูตลิเปป็นทนรกนต้อยในรนงหญต้น พระองคร์มลิไดต้ทนนลนยจรักรวรรดลิโรม ตรงกรันขต้นม อนนนนจแหต่ง
จรักรวรรดลิโรมไดต้ตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กนงเขนนรันื้น พวกยลิวเปป็นผบูต้ทบีที่เรบียกรต้องใหต้ประหนรชบีวลิตพระองคร์ แตล่ปปีลาต
ยฏินยอมใหด้กระททาเชล่นนศันั้น ตอนทบีพที่ ระเยซบูเสดล็จมนครรันื้งแรกนรันื้น พระองคร์มลิไดต้เปป็นหลินทบีที่ตกลงมนซถึที่งถบูกตรัดออกมน
จนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอ พระองคร์ไดต้เสดล็จมนตอนนรันื้นในฐนนะทนรกนต้อยในรนงหญต้น แตต่สรักวรันหนถึที่งพระองคร์จะเสดล็จ

มนเปป็นหลินหลต่นกต้อนนรันื้น และพระองคร์จะทรงบดขยบีนื้เหลต่นศรัตรบูของขต่นวประเสรลิฐจนแหลกเปป็นผรุยผง! เมนที่อพระองคร์
เสดล็จมนครรันื้งทบีสที่ อง พระองคร์จะไมต่ทรงถบูกหต่อตรัวดต้วยผต้นอต้อมแลต้ว พระองคร์จะทรงปรนกฏในทต้องฟป้นโดยขบีที่มต้นขนว
ตรัวใหญต่ยรักษร์ และบรรดนกองทรัพแหต่งฟป้นสวรรคร์จะตลิดตนมพระองคร์มน! เหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งแผต่นดลินโลกจะเหล็น
พระองคร์ และพวกเขนจะซต่อนตรัวเสบียในถนื้นนและในโขดหลินตนมภบูเขน พวกเขนจะอต้อนวอนโขดหลินและภบูเขนเหลต่น
นรันื้นใหต้หลต่นใสต่พวกเขนและซต่อนพวกเขนเสบีย “จนกพระพรักตรร์ของพระองคร์ ผบูต้ประทรับอยบูต่บนพระทบีที่นรัที่ง และใหต้พต้น
จนกพระพลิโรธของพระเมษโปดกนรันื้น” (วว. 6:16) แตต่โขดหลินและภบูเขนเหลต่นนรันื้นจะไมต่เชนที่อฟฟังพวกเขน พวกเขน
ตต้องเผชลิญหนต้นจอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยและจอมเจต้นนนยเหนนอเจต้นนนยทรันื้งหลนย!
พวกคนทบีที่เชนที่อเรนที่องกนรเสดล็จกลรับมนหลรังยรุคพรันปปีครัดคต้นนกนรตบีควนมเรนที่องอนนนนจเหลต่นนรันื้นของคนตต่นงชนตลิ
กต่อนกนรสถนปนนอนณนจรักรสวรรคร์บนแผต่นดลินโลก โดยกลต่นววต่นขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนรันื้นประกนศวต่นโลหะเหลต่นนรันื้น
(ทองคนน, เงลิน, ทองสรัมฤทธลิ,ธ เหลล็ก) ถบูกทนนลนยไปดต้วยกรันในเวลนเดบียวกรัน เมนที่อหลินกต้อนทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขน
ชนเทต้นสองเทต้นของปฏลิมนกรนรันื้น คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ครัดคต้นนกลต่นววต่นจรักรวรรดลิเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยทองคนน ,
เงลิน, ทองสรัมฤทธลิธ และเหลล็กไดต้ผต่นนพต้นไปเรบียบรต้อยแลต้ว และดต้วยเหตรุนบีนื้จถึงไมต่อนจถบูกทนนลนยในเวลนเดบียวกรันกรับทบีที่
เทต้นและอนณนจรักรนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบนรันื้นถบูกทนนลนยไดต้ ผมเหล็นดต้วยทบีที่วนต่ จศักรวรรดฏิทฮีที่ปรากฏแกล่ตาเหลต่นนรันื้นซถึที่งถบูกเปป็น
ตรัวแทนโดยทองคนน, เงลิน, ทองสรัมฤทธลิธ และเหลล็กไมต่มบีตรัวตนอบีกตต่อไปแลต้ว แตต่จฏิตวฏิญญาณของจศักรวรรดฏิเหลล่านฮีนั้ไมล่
เคยหยลุดทฮีที่จะมฮีตวศั ตนเลย อนณนจรักรเหลต่นนรันื้นไดต้ถบูกหลอมรวมเขต้นกรับอนณนจรักรตต่นงๆทบีสที่ นบทอดตต่อจนกพวกมรัน
และทรุกอนณนจรักรเหลต่นนบีนื้จะถบูกพบในระยะสรุดทต้นยของจรักรวรรดลิโรมทบีที่ถบูกรนนื้อฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่ จลิตวลิญญนณแหต่งบนบลิ
โลนไดต้ยต้นยเขต้นไปในมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย และสนบทอดเรนที่อยมนจนถถึงโรม ไมต่มบีอนนนนจใดบนแผต่นดลินโลก ไมต่แมต้แตต่ลรัทธลิ
คอมมลิวนลิสตร์ ทบีมที่ บีอนนนนจเกนะกรุมมนรุษยชนตลิไดต้อยต่นงแขล็งแกรต่งเทต่นกรับโรม
หลรังจนกกนรรรับขถึนื้น จรักรวรรดลิโรมจะถบูกรนอนื้ ฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่ และจะประกอบดต้วยกษรัตรลิยร์หรุต่นเชลิดสลิบองคร์ผบูต้นรัที่ง
บนบรัลลรังกร์ตต่นงๆชรัวที่ ระยะหนถึที่ง จนกวต่นพวกเขนมอบอนนนนจและกนรครอบครองของตนใหต้แกต่สรัตวร์รต้นยนรันื้นทบีที่ขถึนื้นมน
จนกทะเล:
“และขต้นพเจต้นไดต้ยนนอยบูต่ทบีที่หนดทรนยชนยทะเล และเหล็นสรัตวร์รต้นยตรัวหนถึที่งขถึนื้นมนจนกทะเล มรันมบีเจล็ดหรัวและ
สลิบเขน ทบีที่เขนทรันื้งสลิบนรันื้นมบีมงกรุฎสลิบอรัน และมบีชนที่อทบีที่เปป็นคนนหมลิที่นประมนทจนรถึกไวต้ทบีที่หรัวทรันื้งหลนยของมรัน สรัตวร์รนต้ ยทบีที่
ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นนรันื้น เหมนอนเสนอดนว และเทต้นเหมนอนเทต้นหมบี และปนกเหมนอนปนกสลิงโต และพญนนนคไดต้ใหต้ฤทธลิธ
ของมรัน และทบีที่นรัที่งของมรัน และสลิทธลิอนนนนจอรันใหญต่ยลิที่งแกต่สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น” (วว. 13:1,2) (ในหนรังสนอวลิวรณร์ ทะเลนรันื้น
เปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงมวลชนและประชนชนตลิตนต่ งๆ)
เมนที่อเรนไปถถึงบททบีที่ 7 ของดนเนบียลและศถึกษนนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่นรันื้น เรนกล็จะเหล็นวต่นสรัตวร์เหลต่นนบีนื้ตรงกรัน
กรับโลหะเหลต่นนรันื้นในปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์ เศบียรทนนดต้วยทองคนนตรงกรันกรับสลิงโตนรันื้น; อกและแขนทบีที่เปป็นเงลิน
ตรงกรันกรับหมบีนรันื้น; ทต้องทบีที่เปป็นทองสรัมฤทธลิธตรงกรันกรับเสนอดนวนรันื้น; และเหลล็กตรงกรันกรับสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่ในบททบีที่ 7
ในวลิวรณร์ ยอหร์นพรรณนนถถึงสรัตวร์รนต้ ยทบีที่ขถึนื้นมนจนกทะเลโดยมบีรนต่ งกนยเหมนอนกรับรต่นงกนยของเสนอดนว เทต้น
เหมนอนเทต้นของหมบี ปนกเหมนอนปนกของสลิงโต นรัที่นคนอสรัตวร์ปป่นตรัวทบีสที่ บีที่ซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดยทรันื้งหมดของควนมเปป็น
อสรุรกนยนบีนื้ นบีที่คนอจรักรวรรดลิโรมทบีที่ถบูกรนอนื้ ฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่ซถึที่ง หลรังจนกกนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักร จะประกอบดต้วยจลิต

วลิญญนณของบนบลิโลน (สลิงโตนรันื้น), จลิตวลิญญนณของมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย (หมบีนรันื้น), จลิตวลิญญนณของกรบีก (เสนอดนวนรันื้น)
– และสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นจะเปป็นโรม จงศถึกษนวลิวรณร์บททบีที่ 17 อยต่นงระมรัดระวรัง
ดนเนบียลเปป็น วฏิวรณว์ ของภนคพรันธสรัญญนเดลิมอยต่นงแนต่แทต้ และวลิวรณร์กล็เปป็นดาเนฮียลของภนคพรันธสรัญญน
ใหมส่ เพนที่อทบีจที่ ะเขต้นใจหนรังสนอเลต่มใดเลต่มหนถึที่งในสองเลต่มนบีนื้ เรนตต้องศถึกษนทรันื้งสองเลต่ม ในควนมสรัมพรันธร์ทบีที่พวกมรันมบีตต่อ
กรันและกรัน ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยมลิไดต้กนนลรังรอคอยจรักรวรรดลิโรมทบีที่ถบูกรนนื้อฟฟนปั้ ขถึนื้นใหมต่ : เรากทาลศังรอคอยพระเยซรครฏิสตว์เจด้า!
กนรฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่ของจรักรวรรดลิโรมกนนลรังคต่อยๆกต่อตรัวขถึนื้น แมต้ไมต่ประจรักษร์ชรัดแกต่ตนกล็ตนม
พวกเรนทรันื้งหลนยทบีที่อนต่ นหนรังสนอพลิมพร์และเกนะตลิดเหตรุกนรณร์ปฟัจจรุบรันกล็รวบูต้ ต่นโรมกนนลรังจบีบชนชนตลิทงรันื้ หลนย
ของแผต่นดลินโลกวรันนบีนื้ โดยยลินดบีทจบีที่ ะ “ใหต้และรรับ” เพนอที่ นนน พฮีนที่ ด้องทฮีที่ออกไป (ตนมทบีที่พวกเขนเรบียกพวกเรน) กลรับเขต้น
มนอยบูต่ในฝบูง เมนที่อเวลนสรุกงอม เมนที่อดวงวลิญญนณดวงสรุดทต้นยกลรับใจเชนที่อเพนที่อทนนใหต้เจต้นสนวของพระครลิสตร์ครบถต้วน ค
รลิสตจรักรกล็จะถบูกพนออกไปจนกแผต่นดลินโลกนบีนื้ในชรัวที่ พรลิบตน ผบูต้ทบบีที่ รังเกลิดใหมต่แลต้วทรุกคนจะถบูกรรับขถึนื้นไปพบกรับพระ
เยซบูในฟป้นอนกนศ
จนกนรันื้นยอดมนรุษยร์กจล็ ะปรนกฏกนยทรันทบี และจะนนนเสนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์แกต่ชนวโลก ปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ (พญนมนรตรัวเปป็นๆ) จะเสนอแผนกนรสรันตลิภนพแกต่ชนชนตลิทรันื้งหลนยแหต่งแผต่นดลินโลกโดยรรับประกรัน
เรนที่องสรันตลิภนพโลก – และสลิที่งนบีนื้จะเกลิดขถึนื้นจรลิงๆเปป็นเวลนประมนณสนมปปีครถึที่ง จนกนรันื้นนรกกล็จะแตก ดรังทบีที่เรนเหล็น
อยต่นงชรัดเจนในกนรศถึกษนวลิวรณร์
ภบูเขนลบูกทบีที่หลินกต้อนนรันื้นถบูกตรัดออกมนมลิใชต่ดวต้ ยมนอเปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงอลิสรนเอล เรนทรนบวต่นพระเยซบู
ครลิสตร์เจต้นไดต้เสดล็จมนผต่นนทนงอลิสรนเอล ผต่นนทนงเชนนื้อสนยของอรับรนฮรัม (พระองคร์ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจต้น
ถบูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ แตต่จนกฝฟัฝั่งมนรุษยร์พระองคร์ไดต้เสดล็จมนผต่นนทนงอลิสรนเอล) ขต้อเทล็จจรลิงนบีนื้ถบูก
ยนนยรันอยต่นงแนต่ชรัดโดยถต้อยคนนของยนโคบตอนทบีที่เขนอวยพรลบูกๆของเขน: “แตต่ธนบูของเขนเองยนนหยรัดตต่อสบูต้ ลนนแขน
ของเขนมบีกนนลรังขถึนื้นโดยพระหรัตถร์ของพระเจต้นผบูต้ทรงเดชนนรุภนพของยนโคบ (ผบูต้เลบีนื้ยงแกะคนอศลิลนแหต่งอลิสรนเอลมน
จนกพระองคร์นรันื้น)” (ปฐก. 49:24)
แนต่นอนวต่น “ผบูต้เลบีนื้ยงแกะ” ทบีวที่ ต่นนบีนื้ยต่อมหมนยถถึงพระเยซบูครลิสตร์เจต้น พระองคร์ทรงเปป็นผบูต้เลบีนื้ยงแกะนรันื้น
พระองคร์ยรังทรงเปป็นหลินกต้อนนรันื้นดต้วย – ศลิลนมรุมเอก เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เหล็นหลินกต้อนนรันื้น ซถึที่งมบีขนนดใหญต่โตมนกขถึนื้น
เรนที่อยๆจนกระทรัที่งมรันเตล็มทรัวที่ พลิภพ นบีที่ยอมเปป็นตรัวแทนของอนณนจรักรยรุคพรันปปีของพระครลิสตร์ – เวลนตอนทบีพที่ ระเยซบู
จะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม ควนมรบูต้เกบีที่ยวกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลกดรุจนนื้นน
ปกคลรุมทะเล และจะมบีสรันตลิภนพทรัวที่ ทรันื้งแผต่นดลินโลก จะไมต่มบีสงครนมอบีกตต่อไป ไมต่มบีกนรนองเลนอดอบีกตต่อไป มนรุษยร์
จะตบีดนบของตนเปป็นผนลไถและหอกของตนเปป็นขอลลิด เมนที่อนรันื้นเรนจะมบีสรันตลิภนพซถึที่งมนรุษยร์ไดต้สรัญญนไวต้แตต่ไมต่เคย
ทนนใหต้เปป็นจรลิงไดต้เลย องคร์สรันตลิรนช, ผบูต้เลบีนื้ยงแกะ, จอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยและจอมเจต้นนนยเหนนอเจต้น
นนยทรันื้งหลนยจะทรงนนนสรันตลิภนพทบีที่ยรัที่งยนนถนวรมนใหต้เมนที่ออนณนจรักรยรุคพรันปปีของพระองคร์ถบูกสถนปนนบนแผต่นดลิน
โลกนบีนื้ อต่นนอลิสยนหร์ 11 และวลิวรณร์ 20:5,6
มบีหลนยคนทบีที่ตคบี วนมอนณนจรักรของพระครลิสตร์ใหต้เปป็นฝป่นยวลิญญนณ พวกเขนเชนที่อวต่นอนณนจรักรทรันื้งสบีที่นรันื้นแหต่ง
บนบลิโลน, มบีเดบีย-เปอรร์เซบีย, กรบีก และโรมเปป็นอนณนจรักรจรลิงๆ – พวกเขนปฏลิเสธเรนที่องนรันื้นไมต่ไดต้เลย เพรนะ

ประวรัตลิศนสตรร์พลิสบูจนร์มรันแลต้ว พวกคนทบีที่เชนที่อเรนที่องกนรเสดล็จกลรับมนหลรังยรุคพรันปปีและพวกอนที่นๆยอมรรับวต่นอนณนจรักร
เหลต่นนบีนื้เปป็นอนณนจรักรจรลิงๆ และจนกนรันื้นพวกเขนกล็ตบีควนมอนณนจรักรหตินนรันื้นใหต้เปป็นฝป่นยวลิญญนณ แตต่วนต่ แนต่นอ
นพอๆกรับทบีที่จรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่นรันื้นเปป็นอนณนจรักรจรลิงๆ อนณนจรักรของพระเจต้นบนแผต่นดลินโลกกล็จะเปป็นอนณนจรักร
จรลิงๆและพระเยซบูในพระกนยหนถึที่งกล็จะประทรับบนบรัลลรังกร์หนถึที่งและครอบครองทรัที่วแผต่นดลินโลกจรลิงๆ พวกเรนซถึที่ง
เปป็นเจต้นสนวของพระครลิสตร์จะครอบครองกรับพระองคร์
เมนที่อพวกสนวกทบูลพระเยซบูวต่น “ขอทรงสอนพวกขต้นพระองคร์อธลิษฐนน” คนนอธลิษฐนนทบีพที่ ระเยซบูทรงสอน
พวกเขนในตอนนรันื้นและตอนนบีนื้กล็คนอ คนนอธลิษฐนนเรนที่องอนณนจรักรนรันื้น มรันไมต่ไดต้ขอสนนหรรับควนมตต้องกนรตต่นงๆของ
อนณนจรักรหนถึที่งทบีที่เปป็นฝป่นยวลิญญนณ แตต่สนนหรรับควนมตต้องกนรตต่นงๆของอนณนจรักรหนถึที่งทบีที่เปป็น ของจรฏิง:
“…ขต้นแตต่พระบลิดนของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย ผบูต้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ขอใหต้พระนนมของพระองคร์เปป็นทบีที่
เคนรพสรักกนระ ขอใหต้อนณนจรักรของพระองคร์มนตรันื้งอยบูต่ ขอใหต้เปป็นไปตนมพระทรัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็น
อยต่นงไร กล็ใหต้เปป็นไปอยต่นงนรันื้นในแผต่นดลินโลก ขอทรงโปรดประทนนอนหนรประจนนวรันแกต่ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยใน
กนลวรันนบีนื้ และขอทรงโปรดยกหนบีนื้ของขต้นพระองคร์ เหมนอนขต้นพระองคร์ยกหนบีนื้ผบูต้ทบีที่เปป็นหนบีนื้ขต้นพระองคร์นรันื้น และขอ
อยต่นนนนขต้นพระองคร์เขต้นไปในกนรทดลอง แตต่ขอทรงชต่วยขต้นพระองคร์ใหต้พนต้ จนกควนมชรัวที่ รต้นย เหตรุวนต่ อนณนจรักรและ
ฤทธลิธเดชและสงต่นรนศบีเปป็นของพระองคร์สนบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน” (มธ. 6:9-13)
“ขอใหห้อาณาจนักรของพระองคณ์มาตนัทั้งอยถูส่ ขอใหห้เปป็นไปตามพระทนัยของพระองคณ์ ในแผม่นดตนโลก...”
ไมต่มบีขต้อผลิดพลนดเลยวต่นอนณนจรักรทบีพที่ ระเยซบูกนนลรังอธลิษฐนนถถึงนรันื้นจะเปป็นอนณนจรักรหนถึที่งจรลิงๆ ยกตรัวอยต่นงเชต่น :
“ขอทรงโปรดประทานอาหาร (ขนมปฟัง) ประจทาวศันแกล่ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายในกาลวศันนฮีนั้” ครุณจะเสนอไหมวต่น
พวกทบูตสวรรคร์และเหลต่นวลิญญนณทรันื้งหลนยในสวรรคร์กลินขนมปฟัง? ผมเชนที่ออยต่นงหนรักแนต่นวต่นเรนทรันื้งหลนยทบีที่จะมบี
รต่นงกนยทบีที่ไดต้รรับสงต่นรนศบีจะรรับประทนนไดต้ พระเยซบูทรงรรับประทนนปลนยต่นงกรับรวงผถึนื้งในพระกนยทบีที่ถบูกชรุบใหต้เปป็น
ขถึนื้นแลต้วของพระองคร์ และพวกเรนจะมบีกนยหนถึที่งทบีที่เหมนอนกรับพระกนยของพระองคณ์ เรนจะรรับประทนนอนหนรไดต้
หนกเรนปรนรถนนทบีที่จะทนนเชต่นนรันื้น – แตต่มรันจะไมต่ใชต่เรนอที่ งจนนเปป็น อยต่นงไรกล็ตนม ในอนณนจรักรนรันื้น ชนชนตลิอลิสรนเอล
จะอยบูใต่ นรต่นงกนยธรรมดนของพวกเขนและพวกเขนจะรรับประทนนอนหนร เหมนอนกรับทบีที่พวกเขนรรับประทนน
อนหนรในปฟัจจรุบรัน พวกยลิวเหลต่นนรันื้นมลิไดต้ปฏลิเสธพระมหนกษรัตรลิยร์ของพวกเขนและกนรสถนปนนอนณนจรักรนรันื้นยรัง
มลิไดต้ถบูกเลนที่อนออกไปตอนทบีที่พระเยซบูทรงสอนพวกสนวกใหต้อธลิษฐนนวต่น “ขอใหต้อนณนจรักรของพระองคร์มนตรันื้งอยบูต่ ขอ
ใหต้เปป็นไปตนมพระทรัยของพระองคร์ในแผต่นดลินโลก...ขอทรงโปรดประทนนอนหนรประจนนวรันแกต่ขต้นพระองคร์ทรันื้ง
หลนยในกนลวรันนบีนื้” ใชต่แลต้วครรับ อนณนจรักรนรันื้นจะมนแนต่ พระประสงคร์ของพระเจต้นจะถบูกกระทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงบน
แผต่นดลินโลก สรันตลิภนพจะปกคลรุมแผต่นดลินโลก และมนรุษยร์จะไมต่ศถึกษนสงครนมอบีกตต่อไป คนนสนปแชต่งนรันื้นจะถบูกถอน
ออกไป และแมต้แตต่ตต้นไมต้ใบหญต้นและฟป้นอนกนศทบีที่อยบูต่เหนนอเรนกล็จะถบูกชต่วยใหต้พนต้ จนกคนนสนปแชต่งนรันื้น:
“เพรนะขต้นพเจต้นเหล็นวต่น ควนมทรุกขร์ลนนบนกแหต่งสมรัยปฟัจจรุบรันนบีนื้ ไมต่สมควรทบีจที่ ะเอนไปเปรบียบกรับสงต่นรนศบีซถึที่ง
จะเผยในเรนทรังนื้ หลนย ดต้วยวต่นสรรพสลิที่งทบีทที่ รงสรต้นงแลต้ว มบีควนมเพบียรคอยทต่นปรนรถนนใหต้บรุตรทรันื้งหลนยของ
พระเจต้นปรนกฏ เพรนะวต่นสรรพสลิที่งเหลต่นนรันื้นตต้องเขต้นอยบูต่ในอนนนนจของอนลิจจรัง ไมต่ใชต่ตนมใจชอบของตนเอง แตต่เปป็น
ไปตนมพระองคร์ผบูต้ทรงบรันดนลใหต้เขต้นอยบูต่นรันื้นดต้วยมบีควนมหวรังใจ วต่นสรรพสลิที่งเหลต่นนรันื้นจะไดต้รอดจนกอนนนนจแหต่งควนม

เปฟฝั่อยเนต่น และจะเขต้นในเสรบีภนพซถึที่งมบีสงต่นรนศบีแหต่งบรุตรทรันื้งหลนยของพระเจต้นดต้วย เรนรบูอต้ ยบูต่วต่น บรรดนสรรพสลิที่งทบีที่ทรง
สรต้นงนรันื้น กนนลรังครที่นนครวญและผจญควนมทรุกขร์ลนนบนกเจล็บปวดดต้วยกรันมนจนทรุกวรันนบีนื้ และไมต่ใชต่สรรพสลิที่งทรันื้งปวง
เทต่นนรันื้น แตต่เรนทรันื้งหลนยเองดต้วย ผบูต้ไดต้รรับผลแรกของพระวลิญญนณ ตรัวเรนเองกล็ยรังครที่นนครวญคอยจะเปป็นอยต่นงบรุตร
คนอทบีจที่ ะทรงไถต่กนยของเรนทรันื้งหลนยไวต้” (รม. 8:18-23)
“ผบูต้ใดทบีที่ไดต้มบีสวต่ นในกนรฟฟปั้นจนกควนมตนยครรังนื้ แรกกล็เปป็นสรุขและบรลิสรุทธลิธ ควนมตนยครรันื้งทบีที่สองจะไมต่มบี
อนนนนจเหนนอคนเหลต่นนรันื้น แตต่เขนจะเปป็นปรุโรหลิตของพระเจต้นและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรต่วมกรับ
พระองคร์ตลอดเวลนพรันปปี” (วว. 20:6)

ผลกระทบของคนาแกห้ฝฝันนนัทั้นตส่อเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 46-49: “แลด้วกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์กล็ทรงกราบลงและเคารพดาเนฮียล และมฮีพระบศัญชาใหด้นทา
เครลืที่องบรชาและเครลืที่องหอมมาถวายดาเนฮียล กษศัตรฏิยตว์ รศัสกศับดาเนฮียลวล่า “แนล่นอนทฮีเดฮียว พระเจด้าของทล่านเปป็น
พระเจด้าของพระทศันั้งหลาย และทรงเปป็นองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าของกษศัตรฏิยว์ทศันั้งปวง ทรงเปป็นผรด้เผยความลหึกลศับเพราะ
ทล่านสามารถทฮีที่จะเผยความลหึกลศับนฮีนั้ไดด้” ฝฝ่ายกษศัตรฏิยกว์ ล็พระราชทานยศชศันั้นสรง และของพระราชทานยฏิที่งใหญล่เปป็น
อศันมากแกล่ดาเนฮียล และแตล่งตศันั้งใหด้เปป็นผรด้ครอบครองหมดเมลืองบาบฏิโลน และเปป็นประธานใหญล่ของนศักปราชญว์ทศันั้ง
สฏินั้นแหล่งบาบฏิโลน ดาเนฮียลกล็กราบทรลขอตล่อกษศัตรฏิยว์และพระองคว์ทรงตศันั้งใหด้ชศัดรศัค เมชาคและเอเบดเนโกเปป็นผรด้จศัด
ราชการในเมลืองบาบฏิโลน แตล่ดาเนฮียลยศังคงอยรล่ในราชสทานศัก”
ครุณเชนที่อไดต้เลยวต่นมรันไมต่งต่นยเลยทบีที่ดนเนบียลจะยนนอยบูต่ตต่อหนต้นเนบบูครัดเนสซนรร์ผบูต้ปกครองโลกทบีเที่ ยต่อหยลิที่งและ
กลต่นวคนนประกนศจนกพระเจต้นวต่นจรักรวรรดลิของเขนจะไมต่ยรัที่งยนนอบีกนนนนรัก แตต่ถบูกลลิขลิตใหต้ปป่นปปีปั้โดยกนรทรงเปปิดเผย
และคนนสรัที่งของพระเจต้น ดนเนบียลตต้องใชต้ควนมกลต้นทบีที่จะถวนยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ จนกมรุมมองแบบ
มนรุษยร์ธรรมดน เรนที่องอยต่นงทบีดที่ นเนบียลประกนศแกต่กษรัตรลิยร์อนจทนนใหต้กษรัตรลิยร์กรลิวนื้ ยลิที่งนรักจนสรัที่งประหนรชบีวลิตเดล็กหนรุต่ม
ชนวฮบีบรบูผบูต้นบีนื้ไดต้! แตต่คนนแกต้ฝฟันนรันื้นกลรับสต่งผลในทนงตรงกรันขต้นมเลยตต่อเนบบูครัดเนสซนรร์ แทนทบีที่จะประกนศวต่นตนไมต่
เชนที่อเลยสรักคนนพบูดเดบียวของคนนแกต้ฝฟันนรันื้นและสรัที่งลงโทษดนเนบียล เขนกลรับซบหนต้นลงและนมรัสกนรดนเนบียล โดย
บรัญชนใหต้นนนเครนที่องบบูชนและเครนที่องหอมมนถวนยแกต่ดนเนบียล
สต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นพระเจต้นทรงทนนใหต้ใจของเนบบูครัดเนสซนรร์อต่อนลง ดนเนบียลไดต้ตรันื้งใจไวต้แลต้ววต่นตนจะ
ไมต่ปฏลิเสธพระเจต้นของตรัวเอง เขนจะไมต่ยอมศลิโรรนบตต่อกษรัตรลิยร์ เขนจะไมต่ทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินไปดต้วยเนนนื้อและเหลต้น
องรุต่นของกษรัตรลิยร์ สลิที่งใดเขนกล็ตนมทบีเที่ ขนทนนในบนบลิโลน เขนจะทนนเพนที่อถวนยเกบียรตลิแดต่พระเจต้นและไมต่ใชต่เพนที่อเกบียรตลิ
ของกษรัตรลิยร์ผบูต้นรับถนอรบูปเคนรพองคร์นบีนื้ ดนเนบียลระลถึกถถึงพระเจต้น – และพระเจต้นทรงระลถึกถถึงดนเนบียล! พระองคร์จะ
ไมต่มบีวนรั ยอมใหต้สลิที่งใดเกลิดขถึนื้นแกต่เหลต่นผบูต้รรับใชต้ทบีที่สรัตยร์ซนที่อของพระองคร์โดยทบีพที่ ระองคร์ไมต่ทรงอนรุญนต แมต้กระทรังที่ ในสมรัย
ของดนเนบียล ทลุกสฏิที่งตล่างรล่วมมลือกศันเพลืที่อใหด้เกฏิดผลดฮีแกล่คนทศันั้งหลายทฮีรที่ ศักพระเจด้า!
บนงคนอนจถนมวต่น “เหตรุใดดนเนบียลถถึงยอมใหต้กษรัตรลิยร์ซบหนต้นลงตต่อหนต้นตนและนมรัสกนรตน? เหตรุใด
เขนถถึงยอมใหต้กษรัตรลิยร์ถวนยเครนที่องบบูชนและเครนที่องหอมแกต่ตน?” ผมเหล็นวต่นตอนตต้นของขต้อ 47 บต่งบอกวต่นดนเนบียล
ไดต้ทรักทต้วงแลต้ว ขต้อนบีนื้ขถึนื้นตต้นดต้วย “กษศัตรฏิยว์ทรงตอบดาเนฮียล และตรรัสวต่น...” ดนเนบียลยรังมลิไดต้กลต่นวอะไรเลยตรันื้งแตต่
เขนถวนยคนนแกต้ฝฟันเสรล็จสลินื้นแลต้ว ดรังนรันื้นเขนจถึงนต่นจะกลต่นวอะไรบนงอยต่นงแกต่กษรัตรลิยร์เกบีที่ยวกรับควนมไมต่เหมนะสมของ

กนรถวนยกนรนมรัสกนรแกต่เขาซถึที่งจรลิงๆแลต้วควรเปป็นของพระเจด้า สลิที่งใดกล็ตนมทบีเที่ ขนอนจกลต่นวไปมลิไดต้ถบูกบรันทถึกไวต้ แตต่
เหล็นไดต้ชรัดวต่นควนมคลิดของกษรัตรลิยร์เปลบีที่ยนจนกกนรนมรัสกนรทบีที่เขนกนนลรังจะกระทนนตต่อดนเนบียลแลต้ว เพรนะวต่นเนบบูครัด
เนสซนรร์เรลิที่มใหต้คนนพยนนทรันทบี – มลิใชต่เกบีที่ยวกรับลรักษณะเฉพนะตรัวของดนเนบียล แตต่เกบีที่ยวกรับพระเจห้าของดนเนบียล ผบูต้
ไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่ศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ถถึงควนมฝฟันนรันื้นและคนนแกต้ฝฟันของมรัน เนบบูครัดเนสซนรร์กลต่นววต่น “แนล่นอน
ทฮีเดฮียว พระเจด้าของทล่านเปป็นพระเจด้าของพระทศันั้งหลาย และทรงเปป็นองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าของกษศัตรฏิยว์ทศันั้งปวง ทรง
เปป็นผรด้เผยความลหึกลศับเพราะทล่านสามารถทฮีที่จะเผยความลหึกลศับนฮีนั้ไดด้”
จงสรังเกตถต้อยคนนทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ใชต้: “พระเจต้นของพระทรันื้งหลนย...” (พระเยโฮวนหร์, ผบูต้ทรงอนนนนจสลิทธลิธ
ขนด, พระเจต้นพระบลิดน) “องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของกษรัตรลิยทร์ รันื้งปวง...” (พระเยซบูทรงเปป็นพระเยซบูครลิสตร์องคร์พระผบูต้
เปป็นเจต้น, จอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย และพระองคร์จะทรงเปป็นกษรัตรลิยร์ของแผต่นดลินโลกนบีนื้ในชต่วงยรุคพรันปปี)
จนกนรันื้นเนบบูครัดเนสซนรร์กลต่นววต่น “ผบูต้เผยควนมลถึกลรับ” – และแนต่นอนวต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงเปป็นผบูต้เผยสลิที่ง
ตต่นงๆอรันลถึกลรับของพระเจต้น พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงเปปิดเผยแกต่เรนถถึงขต้อลถึกลรับตต่นงๆ ควนมลรับตต่นงๆ และสลิที่ง
ลถึกลนื้นนตต่นงๆทบีที่เปป็นเรนที่องฝป่นยวลิญญนณ:
“พระเจต้นไดต้ทรงสนนแดงสลิที่งเหลต่นนรันื้นแกต่เรนทนงพระวลิญญนณของพระองคร์ เพรนะวต่นพระวลิญญนณทรงหยรัที่ง
รบูทต้ รุกสลิที่ง แมต้เปป็นควนมลนื้นนลถึกของพระเจต้น อรันควนมคลิดของมนรุษยร์นรันื้นไมต่มบีผบูต้ใดหยรัที่งรบูต้ไดต้ เวต้นแตต่จลิตวลิญญนณของ
มนรุษยร์ผบูต้นรันื้นเองฉรันใด พระดนนรลิของพระเจต้นกล็ไมต่มบีใครหยรัที่งรบูต้ไดต้ เวต้นแตต่พระวลิญญนณของพระเจต้นฉรันนรันื้น (1 คร.
2:10,11)
“แตต่กนรเจลิมซถึที่งทต่นนทรันื้งหลนยไดต้รรับจนกพระองคร์นรันื้นดนนรงอยบูต่กรับทต่นน และทต่นนไมต่จนนเปป็นตต้องใหต้ใครมน
สอนทต่นนทรันื้งหลนย เพรนะวต่นกนรเจลิมนรันื้นสอนทต่นนใหต้รบูต้ทกรุ สลิที่ง และเปป็นควนมจรลิง ไมต่ใชต่ควนมเทล็จ กนรเจลิมนรันื้นไดต้
สอนทต่นนทรันื้งหลนยมนแลต้วอยต่นงไร ทต่นนกล็จงตรันื้งมรัที่นคงอยบูต่ในพระองคร์อยต่นงนรันื้น” (1 ยอหร์น 2:27)
ไมต่วนต่ เนบบูครัดเนสซนรร์รบูต้หรนอไมต่ ในคนนพยนนของเขนเกบีที่ยวกรับพระเจต้นของดนเนบียล เขนกล็เปป็นพยนนถถึงตรบี
เอกนนรุภนพ
ผมเคยสงสรัยบต่อยๆวต่นกนรอรัศจรรยร์นบีนื้ของดนเนบียลมบีผลกระทบอยต่นงไรตต่อพวกโหร พวกหมอดบู และนรัก
ปรนชญร์คนอนที่นๆแหต่งบนบลิโลน พระครัมภบีรร์ไมต่ไดต้บอกเรนวต่นพวกเขนมบีปฏลิกลิรลิยนอยต่นงไร พวกเขนพบูดอะไร หรนอกนร
เปปิดเผยของดนเนบียลเกบีที่ยวกรับควนมฝฟันทบีที่ถบูกลนมไปแลต้วและคนนแกต้ฝฟันนรันื้นสต่งผลอยต่นงไรตต่อพวกเขน แตต่สลิที่งหนถึที่งทบีที่
แนต่นอนกล็คนอ: พวกเขนตระหนรักวต่นดนเนบียลรบูต้จรักพระเจต้นองคร์หนถึที่งทบีที่พวกเขนไมส่รบูต้จกรั และเขนมบีควนมเขต้นใจและสตลิ
ปฟัญญนทบีพที่ วกเขนไมต่รบูต้อะไรเลยเกบีที่ยวกรับมรัน ขต้อเทล็จจรลิงปรนกฏชรัดเจนทบีที่วนต่ ดนเนบียลประสบควนมสนนเรล็จขณะทบีที่พวก
เขนลต้มเหลว และควนมลต้มเหลวของพวกเขนกล็เกนอบทนนใหต้พวกเขนตต้องแลกดต้วยชบีวตลิ พวกเขนไดต้รบรั กนรไวต้ชบีวตลิ
เพรนะควนมสนนเรล็จของดนเนบียลเทต่นนรันื้น

เนบถูคนัดเนสซารณ์ปถูนบนาเหนร็จใหห้แกส่ดาเนนียล
ขต้อ 48: “ฝฝ่ายกษศัตรฏิยว์กพล็ ระราชทานยศชศันั้นสรง และของพระราชทานยฏิที่งใหญล่เปป็นอศันมากแกล่ดาเนฮียล
และแตล่งตศันั้งใหด้เปป็นผรด้ครอบครองหมดเมลืองบาบฏิโลน และเปป็นประธานใหญล่ของนศักปราชญว์ทศันั้งสฏินั้นแหล่งบาบฏิโลน”

ผมแนต่ใจวต่นมบีนต้อยคนนรักทบีที่จะอดใจไหวกรับกนรเลนที่อนยศทบีที่ดนเนบียลไดต้รรับ โดยทบีที่ไมต่รบูต้สถึกดบูถบูกเพนที่อนมนรุษยร์คน
อนที่นๆ ดนเนบียลเปป็นมนรุษยร์ แมต้วต่นเขนอรุทลิศตรัวหมดทรันื้งใจแดต่พระเจต้นและเปป็นผบูต้รรับใชต้ทบีที่ไมต่ธรรมดนคนหนถึที่งขององคร์ผบูต้
สบูงสรุดกล็ตนม แตต่เขนกล็ยรังอยบูต่ในเนนนื้อหนรัง และมรันกล็ไมต่ใชต่เรนอที่ งทบีที่เปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่เขนจะกลนยเปป็นคนเยต่อหยลิที่ง – แตต่เขนกล็
ไมต่กลนยเปป็นคนเยต่อหยลิที่ง ดนเนบียลไดต้รรับกนรเลนที่อนยศสบูต่ตนนแหนต่งทบีที่สบูงมนกๆ กษรัตรลิยร์ตรันื้งเขนเปป็น “คนทบีที่ยลิที่งใหญต่” มบี
แตต่พระเจต้นเทต่นนรันื้นทบีที่ทรนบวต่นนรัที่นหมนยควนมวต่นอะไรในบนบลิโลน พระองคร์ไมต่ทรงเหล็นวต่นเหมนะสมทบีที่จะเปปิดเผยมรัน
แกต่เรนตรงนบีนื้ เนบบูครัดเนสซนรร์ใหต้ของขวรัญใหญต่โตมนกมนยแกต่ดนเนบียล เรนไมต่รบูต้วนต่ กบีที่ชลินื้นและมบีคต่นมนกขนนดไหน แตต่
นรัที่นไมต่ใชต่เรนที่องสนนครัญ ดนเนบียลถบูกแตต่งตรันื้งใหต้เปป็นผบูต้ปกครองเหนนอทรันื้งมณฑลบนบลิโลนทรันื้งสลินื้น – แนต่นอนวต่นเปป็น
ตนนแหนต่งหนถึที่งทบีที่สบูงยลิที่งซถึที่งอนจทนนใหต้คนสต่วนใหญต่ภนคภบูมใลิ จเอนมนกๆ เขนถบูกตรันื้งใหต้เปป็นประธนนใหญต่ของนศักปราชญว์
ทศันั้งสฏินั้นแหต่งบนบลิโลน
ดนเนบียลถบูกเลนที่อนยศในทรุกทนงทบีที่ทนนไดต้ และของกนนนรัลทรุกชลินนื้ ทบีที่กษรัตรลิยร์สนมนรถประทนนใหต้แกต่เขนกล็ถบูก
มอบใหต้แกต่เขน แตต่เกบียรตลิยศเหลต่นนรันื้นกล็ไมต่ไดต้เปลบีที่ยนแปลงเขน เขนยรังเปป็นศนสดนพยนกรณร์ทอบีที่ รุทลิศตรัว ถต่อมใจและ
ยนนเกรงพระเจต้นคนเดลิมทบีที่เขนเปป็นในวรันทบีที่เขนตรันื้งใจไวต้วต่นเขนจะไมต่ดนที่มเหลต้นองรุต่นของกษรัตรลิยร์หรนอรรับประทนนเนนนื้อของ
กษรัตรลิยร์
เมนที่อกษรัตรลิยร์เลนที่อนยศดนเนบียลเสรล็จแลต้วและเกบียรตลิยศทรันื้งสลินื้นทบีที่สนมนรถใหต้แกต่เขนไดต้ถบูกใหต้แกต่เขนแลต้วและ
ของกนนนรัลแพงๆทรันื้งหมดไดต้ถบูกวนงไวต้แทบเทต้นของเขนแลต้ว ดนเนบียลกล็ทบูลเสนอคนนขอหนถึที่ง : “ดนเนบียลกล็กรนบทบูลขอ
ตต่อกษรัตรลิยร์และพระองคร์ทรงตรังนื้ ใหต้ชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกเปป็นผบูต้จรัดรนชกนรในเมนองบนบลิโลน แตต่ดนเนบียลยรัง
คงอยบูใต่ นรนชสนนนรัก”
ดนเนบียลมลิไดต้ลนมเพนที่อนๆและหรุต้นสต่วนเหลต่นนรันื้นในคนนอธลิษฐนนของเขน – คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ยนนอยบูต่เคบียงขต้นง
เขนตอนทบีที่เขนปฏลิเสธทบีที่จะดนที่มเหลต้นองรุต่นของกษรัตรลิยร์และรรับประทนนเนนนื้อของกษรัตรลิยร์ ไมต่ใชต่ทรุกคนทบีที่ถบูกเลนที่อนยศจะ
เอนใจใสต่เหมนอนกรับทบีที่ดนเนบียลเปป็น สนนหรรับผมแลต้ว ดนเนบียลคนอคนทบีพที่ ลิเศษมนกทบีที่สดรุ คนหนถึที่ง คนอบรุคคลทบีที่โดดเดต่น
มนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่โลกนบีนื้เคยมบีใหต้
นบีที่เปป็นหนถึที่งในบททบีที่โดดเดต่นและสนนครัญมนกทบีที่สรุดในพระวจนะของพระเจต้นทรังนื้ หมด ในบทนบีนื้เรนไดต้เหล็นโครง
รต่นงประวรัตศลิ นสตรร์ของประชนชนตลิตนต่ งๆทบีเที่ ปป็นคนตต่นงชนตลิ ตรันื้งแตต่เนบบูครัดเนสซนรร์จนถถึงอวสนนของอนนนนจปกครอง
ของคนตต่นงชนตลิบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ เรนยรังเหล็นโครงรต่นงของประวรัตศลิ นสตรร์ของคนตต่นงชนตลิในควนมสรัมพรันธร์กรับ
ประชนชนตลิอลิสรนเอลดต้วย ตอนเขบียนหนชนวเมนองโครลินธร์เหลต่นนรันื้น เปนโลกลต่นววต่น “อยต่นเปป็นตต้นเหตรุทบีที่ทนนใหต้พวก
ยลิว หรนอพวกตต่นงชนตลิ หรนอครลิสตจรักรของพระเจต้นหลงผลิดไป” (1 คร. 10:32)
หนกเหลต่นผบูต้ปกครองของแผต่นดลินโลกจะยอมอต่นนบทนบีนื้วรันนบีนื้ดต้วยควนมคลิดทบีที่เปปิดออกและใจทบีที่เปปิดรรับ และ
ยอมใหต้พระเยโฮวนหร์พระเจต้นตรรัสแกต่พวกเขนเหมนอนกรับทบีที่พระองคร์ตรรัสแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ พวกเขนกล็จะเปลบีที่ยน
แผนกนรตต่นงๆของตนทรันทบี แทนทบีที่จะเรต่งรบีบไฟลนกต้นทบีที่จะไปถถึงดวงจรันทรร์ แทนทบีที่จะพยนยนมสรต้นงระเบลิดตต่นงๆทบีที่
ทรงอนนนนจมนกขถึนื้นและอรันตรนยมนกขถึนื้น พวกเขนกล็จะเหล็นวต่นวรันของมนรุษยร์ใกลต้จะหมดลงเตล็มทบีแลต้วและวต่นเรนทรันื้ง
หลนยกนนลรังเขต้นใกลต้จดรุ จบของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” พวกเขนกล็จะรบูต้ตวรั วต่นกนรเสดล็จมนของพระเยซบูครลิสตร์เกลิด
ขถึนื้นไดต้ทรุกเมนที่อ

สรัญญนณบอกเหตรุตต่นงๆแหต่งยรุคสมรัยลต้วนอยบูต่รอบตรัวเรน และตนมทบีที่นนฬลิกนจรับเวลนของพระเจต้นบอก
เกนอบไดต้เวลนทบีพที่ ระเยซบูจะเสดล็จมนแลต้ว เมนที่อพระองคร์เสดล็จมนเปป็นครรันื้งทบีที่สอง พระองคร์จะทรงสถนปนนอนณนจรักรทบีที่
จะเตล็มทรันื้งพลิภพ – อนณนจรักรแหต่งสวรรคร์บนแผต่นดลินโลก
เรนทรันื้งหลนยทบีที่รจบูต้ รักพระเยซบูเจต้นและทบีที่ศถึกษนพระครัมภบีรร์ของเรนควรอธลิษฐนนทรุกวรันวต่น “ขอใหต้เปป็นเชต่นนรันื้น
เชลิญเสดล็จมนโดยไวเถลิด พระเยซบูเจต้นขต้น”

บททนีสที่ าม
ความเยส่อหยติที่งของเนบถูคนัดเนสซารณ์
3:1 กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้สรต้นงปฏลิมนกรรบูปหนถึที่งดต้วยทองคนน สบูงหกสลิบศอก กวต้นงหกศอก ทรงตรังนื้ ไวต้ ณ ทบีรที่ นบ
ดบูรน ในเมนองบนบลิโลน
3:2 แลต้วกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์รรับสรัที่งใหต้ประชรุมอรุปรนช ขต้นหลวงภนค ผบูต้วนต่ รนชกนรเมนอง ผบูต้พพลิ นกษน นนยคลรัง
มนตรบี ตรุลนกนร และบรรดนเจต้นหนต้นทบีที่ทรันื้งหลนยของหรัวเมนอง ใหต้เขต้นมนในงนนฉลองปฏลิมนกรซถึที่งกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนส
ซนรร์ไดต้ทรงตรันื้งขถึนื้น
3:3 แลต้วอรุปรนช ขต้นหลวงภนค ผบูต้วนต่ รนชกนรเมนอง ผบูต้พพลิ นกษน นนยคลรัง มนตรบี ตรุลนกนร และบรรดนเจต้นหนต้นทบีที่ทรันื้ง
หลนยของหรัวเมนองไดต้เขต้นมนประชรุมเพนที่องนนฉลองปฏลิมนกร ซถึที่งกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทรงตรันื้งขถึนื้น และเขนทรันื้ง
หลนยกล็มนยนนอยบูต่หนต้นปฏลิมนกรซถึที่งกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทรงตรันื้งขถึนื้น
3:4 และโฆษกกล็ประกนศเสบียงดรังวต่น “โอ บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวงและภนษนทรันื้งหลนย มบีพระบรัญชนแกต่
ทต่นนทรันื้งหลนยวต่น
3:5 เมนที่อทต่นนไดต้ยลินเสบียงแตรทองเหลนองขนนดเลล็ก ปปีฝั่ พลิณเขนคบูต่ พลิณสบีที่สนย พลิณใหญต่ ปปีฝั่ถรุง และเครนที่องดนตรบีทรุก
ชนลิด ใหต้ทนต่ นทรันื้งหลนยกรนบลงนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนน ซถึที่งกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทรงตรันื้งไวต้
3:6 ผบูต้ใดทบีมที่ ลิไดต้กรนบลงนมรัสกนรกล็ใหต้โยนผบูต้นรันื้นทรันทบีเขต้นไปในเตนทบีที่ไฟลรุกอยบูต่”
3:7 เพรนะฉะนรันื้นพอประชนชนไดต้ยลินเสบียงแตรทองเหลนองขนนดเลล็ก ปปีฝั่ พลิณเขนคบูต่ พลิณสบีที่สนย พลิณใหญต่และเครนที่อง
ดนตรบีทกรุ ชนลิด บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวงและภนษนทรันื้งหลนย กล็กรนบลงนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนซถึที่ง
กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทรงตรันื้งไวต้
3:8 เพรนะฉะนรันื้น ในครรังนื้ นรันื้นพวกเคลเดบียบนงคนมนเขต้นเฝป้น และฟป้องพวกยลิวดต้วยใจคลิดรต้นย
3:9 เขนทรันื้งหลนยกรนบทบูลกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์วต่น “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์
3:10 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ พระองคร์ทรงออกกฤษฎบีกนแลต้ววต่น ทรุกคนผบูต้ไดต้ยลินเสบียงแตรทองเหลนองขนนดเลล็ก ปปีฝั่ พลิณ
เขนคบูต่ พลิณสบีที่สนย พลิณใหญต่ ปปีฝั่ถรุง และเครนที่องดนตรบีทรุกชนลิด กล็ใหต้กรนบลงนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนน
3:11 และผบูต้ใดทบีที่ไมต่กรนบลงนมรัสกนรกล็ใหต้โยนเขต้นไปในเตนทบีที่ไฟลรุกอยบูต่
3:12 มบียลิวบนงคนทบีพที่ ระองคร์ไดต้แตต่งตรันื้งใหต้จดรั รนชกนรในเมนองบนบลิโลน คนอชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก โอ ขต้นแตต่
กษรัตรลิยร์ คนเหลต่นนบีนื้ไมต่เชนที่อฟฟังพระองคร์ เขนมลิไดต้ปฏลิบรัตลิพระของพระองคร์ หรนอนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนซถึที่งพระองคร์
ไดต้ทรงตรังนื้ ไวต้”
3:13 แลต้วเนบบูครัดเนสซนรร์กล็ทรงกรลิวนื้ จรัดและเดนอดพลต่นน มบีรรับสรัที่งใหต้นนนตรัวชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกเขต้นมน
แลต้วเขนกล็นนนคนเหลต่นนบีนื้เขต้นมนเฝป้นกษรัตรลิยร์
3:14 เนบบูครัดเนสซนรร์ทรงกลต่นวแกต่เขนวต่น “โอ ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกเออ๋ย เปป็นควนมจรลิงหรนอไมต่ทบีที่เจต้นมลิไดต้
ปรนนลิบรัตลิพระของเรน หรนอนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนซถึที่งเรนไดต้ตงรันื้ ไวต้
3:15 บรัดนบีนื้ถต้นเจต้นพรต้อมใจแลต้ว พอเจต้นไดต้ยลินเสบียงแตรทองเหลนองขนนดเลล็ก ปปีฝั่ พลิณเขนคบูต่ พลิณสบีที่สนย พลิณใหญต่ ปปีฝั่ถรุง
และเครนที่องดนตรบีทกรุ ชนลิด เจต้นจงกรนบลงนมรัสกนรปฏลิมนกรซถึที่งเรนไดต้สรต้นงไวต้ แตต่ถต้นเจต้นไมต่นมรัสกนร จะตต้องโยนเจต้น

ทรันทบีเขต้นไปในเตนทบีที่ไฟลรุกอยบูต่ และผบูต้ใดเลต่นจะเปป็นพระเจต้นทบีที่จะชต่วยใหต้เจต้นพต้นจนกมนอของเรนไดต้”
3:16 ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกกรนบทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “โอ ขต้นแตต่เนบบูครัดเนสซนรร์ ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไมต่
จนนเปป็นจะตต้องตอบพระองคร์ในเรนที่องนบีนื้
3:17 ถต้นพระเจต้นของพวกขต้นพระองคร์ผบูต้ซถึที่งพวกขต้นพระองคร์ปรนนลิบรัตลิ สนมนรถชต่วยพวกขต้นพระองคร์ใหต้พต้นจนกเตน
ทบีที่ไฟลรุกอยบูต่ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ พระองคร์กล็จะทรงชต่วยพวกขต้นพระองคร์ใหต้พต้นพระหรัตถร์ของพระองคร์
3:18 แตต่ถต้นไมต่เปป็นเชต่นนรันื้น โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอพระองคร์ทรงทรนบวต่น พวกขต้นพระองคร์จะไมต่ปรนนลิบรัตลิพระของ
พระองคร์ หรนอนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงตรังนื้ ขถึนื้น”
3:19 แลต้วเนบบูครัดเนสซนรร์ทรงเกรบีนื้ยวกรนดยลิที่งนรัก พระพรักตรร์ของพระองคร์กล็เปลบีที่ยนไปไมต่พอพระทรัยชรัดรรัค เมชนค
และเอเบดเนโก พระองคร์จถึงรรับสรัที่งใหต้ทนนเตนไฟใหต้รต้อนกวต่นทบีที่เคยอบีกเจล็ดเทต่น
3:20 และพระองคร์รรับสรัที่งใหต้บนงคนทบีที่มบีกนนลรังมนกทบีที่สรุดในกองทรัพมนมรัดชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก และใหต้โยน
เขนเขต้นไปในเตนทบีที่ไฟลรุกอยบูต่
3:21 แลต้วคนเหลต่นนบีนื้กล็ถบูกมรัดไวต้ทรันื้งเสนนื้อ กนงเกง หมวก และเครนที่องแตต่งกนยอนที่นๆ และเขนกล็ถบูกโยนเขต้นไปในเตนทบีที่ไฟ
ลรุกอยบูต่
3:22 ฉะนรันื้นเพรนะวต่นคนนรรับสรัที่งของกษรัตรลิยร์นรันื้นเขต้มงวดมนกและเตนไฟกล็รต้อนจรัด เปลวไฟจถึงไดต้ฆต่นคนทบีที่โยนชรัดรรัค
เมชนค และเอเบดเนโก
3:23 และชนยทรันื้งสนมนบีนื้ คนอชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกกล็ตกลงไปกลนงเตนไฟทบีที่ลกรุ อยบูต่ทรันื้งยรังมรัดอยบูต่
3:24 ขณะนรันื้นกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ประหลนดพระทรัยทรงลรุกขถึนื้นโดยฉรับพลรัน พระองคร์ตรรัสกรับองคมนตรบีของ
พระองคร์วต่น “เรนมรัดสนมคนโยนเขต้นไปกลนงไฟมลิใชต่หรนอ” เขนทบูลตอบกษรัตรลิยร์วนต่ “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ จรลิงพระเจต้น
ขต้น”
3:25 พระองคร์ตรรัสตอบวต่น “ดบูเถลิด เรนเหล็นสบีที่คนถบูกปลต่อย กนนลรังเดลินอยบูต่กลนงไฟ และเขนทรันื้งหลนยกล็ไมต่เปป็น
อรันตรนย และรบูปรต่นงของคนทบีที่สบีที่นรันื้นคลต้นยคลถึงกรับพระบรุตรของพระเจต้น”
3:26 แลต้วเนบบูครัดเนสซนรร์เสดล็จมนใกลต้ประตบูเตนทบีที่ไฟลรุกอยบูต่นรันื้น ทรงกลต่นววต่น “ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก
ผบูต้รบรั ใชต้ของพระเจต้นสบูงสรุด จงออกมนเถลิด จงมนทบีที่นบีที่” แลต้วชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกกล็เดลินออกมนจนกกลนงไฟ
3:27 ฝป่นยอรุปรนช ขต้นหลวงภนค ผบูต้วนต่ รนชกนรเมนอง และองคมนตรบีของกษรัตรลิยกร์ ล็หต้อมลต้อมเขต้นมน เหล็นวต่นไฟไมต่มบี
อนนนนจอะไรเหนนอรต่นงกนยของคนเหลต่นนบีนื้ ผมทบีที่ศบีรษะของเขนกล็ไมต่ไหมต้เกรบียม เสนนื้อกล็มลิไดต้เปป็นอรันตรนย ไมต่มบีกลลิที่นไฟ
ทบีที่ตวรั เขนทรันื้งหลนยเลย
3:28 เนบบูครัดเนสซนรร์ตรรัสวต่น “สนธรุกนรแดต่พระเจต้นของชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก ผบูต้ไดต้สต่งทบูตสวรรคร์ของ
พระองคร์มนชต่วยผบูรต้ รับใชต้ของพระองคร์ใหต้พต้น ผบูต้วนงใจในพระองคร์ กระทนนใหต้พระบรัญชนของกษรัตรลิยร์เหลวไป และ
ยอมพลบีรนต่ งกนยของเขนเสบียดบีกวต่นทบีจที่ ะปรนนลิบรัตลิและนมรัสกนรพระอนที่น นอกจนกพระเจต้นของเขนเอง
3:29 เพรนะฉะนรันื้นเรนจถึงออกกฤษฎบีกนวต่น ชนชนตลิ ประชนชนตลิ หรนอภนษนใดๆทบีที่กลต่นวมลิดบีมรลิ ต้นยตต่อพระเจต้นของชรัด
รรัค เมชนค และเอเบดเนโก จะถบูกหรัที่นเปป็นชลินื้นๆ และบต้นนเรนอนของเขนจะตต้องเปป็นกองขยะ เพรนะวต่นไมต่มบีพระเจต้น

อนที่นทบีจที่ ะสนมนรถชต่วยใหต้พต้นในทนงนบีนื้ไดต้”
3:30 แลต้วกษรัตรลิยร์ไดต้ทรงเลนที่อนยศใหต้ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกสบูงขถึนื้นอบีกในเมนองบนบลิโลน

ปฏติมากรทองคนานนัทั้น
ขต้อ 1: “กษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ไดด้สรด้างปฏฏิมากรรรปหนหึที่งดด้วยทองคทา สรงหกสฏิบศอก กวด้างหกศอก ทรง
ตศังนั้ ไวด้ ณ ทฮีรที่ าบดรรา ในเมลืองบาบฏิโลน”
เวลนแนต่ชรัดทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์กระทนนสลิที่งนบีนื้ไมต่ไดต้ถบูกกลต่นวถถึง และไมต่มบีบอกไวต้ดวต้ ยวต่นมรันถบูกตรันื้งขถึนื้นเพนที่อเปป็น
เกบียรตลิแกต่ผบูต้ใด ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์สต่วนใหญต่เหล็นพต้องตรงกรันวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์สรต้นงปฏลิมนกรทองคนนอรันใหญต่โตนบีนื้
ระหวต่นง 19 และ 23 ปปีหลรังจนกควนมฝฟันของเขนเกบีที่ยวกรับปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นทบีที่มบีเศบียรเปป็นทองคนน พระทรัยของ
กษรัตรลิยร์ไดต้เผชลิญกรับกนรเปลบีที่ยนแปลงครรันื้งใหญต่นรับตรันื้งแตต่เขนไดต้ซบหนต้นลงตต่อหนต้นดนเนบียลและนมรัสกนรเขน โดยสรัที่ง
ใหต้ถวนยเครนอที่ งบบูชนแกต่เขนพรต้อมกรับกนรถวนยเครนอที่ งหอม ในเวลนนรันื้น เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ประกนศวต่นพระเจต้นของ
ดนเนบียลเปป็นพระเจต้นเหนนอพระทรันื้งหลนย องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย และผบูต้เผยควนมลรับตต่นงๆ (ดนล.
2:47) แตต่บรัดนบีนื้มรันกลรับกลนยเปป็นคนละเรนที่องเลย ในชต่วงหลนยปปีทบีที่ผต่นนไป สลิที่งทบีที่ไดต้ทนนใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์ประทรับใจ
เพรนะเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นในบททบีที่ 2 ดบูเหมนอนจะเลนอนหนยไปแลต้ว ซถึที่งพลิสบูจนร์ใหต้เหล็นอบีกครรันื้งวต่นธรรมชนตลิมนรุษยร์นรันื้น
เสนที่อมทรนมเหลนอขนนด และหนกเรนไมต่ยอมใหต้พระเจต้นควบครุมเรน ทรันื้งจลิตใจ วลิญญนณและรต่นงกนย เรนกล็อนจ
กระทนนควนมบนปตต่นงๆอรันนต่นเกลบียดเหมนอนกรับทบีที่มนรุษยร์คนอนที่นๆไดต้เคยกระทนน
ปฏลิมนกรทองคนนทบีที่ถบูกตรันื้งขถึนื้นโดยเนบบูครัดเนสซนรร์และถบูกพรรณนนในบทปฟัจจรุบรันของเรนนบีนื้ไมต่ไดต้ถบูกกลต่นววต่น
เปป็นผลลรัพธร์ของสลิที่งทบีที่เขนไดต้เหล็นในควนมฝฟันของเขน แตต่หนกมรันเปป็นผลมนจนกควนมฝฟันของเขนจรลิงๆ ในควนมเยต่อ
หยลิที่งของเขนๆกล็ตรัดสลินใจทบีที่จะทนนเกลินเลยอบีกนลิดหนต่อยในกนรตรันื้งปฏลิมนกรของตนัวเอง และเขนไมต่เพบียงทนนเศฮียรดต้วย
ทองคนนเทต่นนรันื้น – ปฏฏิมากรนฮีนั้เปป็นทองคทาหมดทศันั้งตศัว! อนจเปป็นไปไดต้วต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ถบูกนนนพนใหต้กต่อสรต้นง
ปฏลิมนกรนบีนื้โดยสลิที่งทบีที่เขนไดต้เหล็นในอบียลิปตร์ เรนตต้องจนนไวต้วนต่ กต่อนหนต้นเหตรุกนรณร์นบีนื้เพบียงไมต่นนน เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้พลิชลิต
และปลต้นทรรัพยร์อบียลิปตร์ และไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นเขนประทรับใจกรับปฏลิมนกรใหญต่โตเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกสรต้นงขถึนื้นโดยเหลต่น
กษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์เพนที่อเปป็นอนรุสรณร์แกต่กนรครองรนชยร์ของพวกเขนและสนบสนนชนที่อของพวกเขนตต่อไปหลรังจนกสลินื้น
ชบีวลิต สลิที่งใดเลต่นจะเปป็นเรนที่องปกตลิธรรมดนมนกไปกวต่นกนรทบีตที่ อนนบีนื้เนบบูครัดเนสซนรร์อยนกทบีจที่ ะเลบียนแบบกษรัตรลิยร์
อบียลิปตร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ตอนยรังมบีชบีวตลิ อยบูพต่ ยนยนมทบีจที่ ะใหต้ผบูต้คนระลถึกถถึงตนและเกล็บรรักษนสงต่นรนศบีแหต่งรรัชกนลของตนไวต้
โดยใชต้ปฏลิมนกรมหถึมนตต่นงๆ โดยกนรตรันื้งปฏลิมนกรจนนลองของตรัวพวกเขนเองซถึที่งถบูกแกะสลรักจนกศลิลนแขล็ง ?
บนบลิโลนตรันื้งอยบูต่ในภบูมลิประเทศทบีที่เปป็นพนนื้นรนบ และไมต่มบีหลินแกรนลิตหรนอศลิลนทบีที่จะใชต้แกะสลรักปฏลิมนกรของ
เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ เขนจถึงตรัดสลินใจทบีที่จะตรันื้งรบูปปฟัปั้นตรัวหนถึที่งทบีที่ขนนดใหญต่โตของมรันจะแซงหนต้นสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่เคยถบูก
สรต้นงกรันมน เขนตรัดสลินใจทบีที่จะสรต้นงปฏลิมนกรหนถึที่งซถึที่งจะมบีควนมยลิที่งใหญต่เหมนอนกรับสลิที่งปลบูกสรต้นงอนที่นๆแหต่งบนบลิโลน
เชต่น หอบนเบลและสวนลอยฟป้น: ปฏลิมนกรนบีนื้จะตต้องทนนดต้วยทองคนน
จงสรังเกตวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ตรันื้งปฏลิมนกรนบีนื้ทบีที่ไหน เขนมลิไดต้สรต้นงมรันบนถนนสนยหลรักหรนอในจตรุรสรั กลนง
นคร เขนสรต้นงมรันในทฮีรที่ าบดรรา ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นเขนไมต่อยนกใหต้สลิที่งปลบูกสรต้นงอนที่นๆแหต่งบนบลิโลนมนบดบรังควนม
ยลิที่งใหญต่ของปฏลิมนกรนบีนื้ซถึที่งจะตต้องเปป็นอนรุสรณร์ถถึงสงต่นรนศบีของตรัวเขน นอกจนกนบีนื้ ในพนนื้นทบีที่เปปิดโลต่งอรันกวต้นงใหญต่เขนกล็

จะมบีทพบีที่ อสนนหรรับคนใหญต่คนโตทรันื้งปวงจนกหลนยมณฑลแหต่งบนบลิโลนผบูต้ซถึที่งเขนตรันื้งใจวต่นจะเชลิญมน ดบูเหมนอนเปป็นไป
ไดต้วต่นเขนรบูวต้ ต่นหนกเขนเปป็นผบูต้ปกครองตต่อไป เนนที่องจนกอนณนจรักรอรันยลิที่งใหญต่ของเขนประกอบดต้วยหลนยชนชนตลิแหต่ง
หลนยดลินแดนและหลนยศนสนน เขนกล็ตต้องเชนที่อมพวกเขนเขต้นดต้วยกรันดต้วยบนงรบูปแบบของศนสนนทบีที่รวมเปป็นหนถึที่ง
เดบียวหรนอกนรนมรัสกนรประจนนชนตลิ ดต้วยเหตรุนบีนื้เขนจถึงเชลิญเหลต่นผบูต้ปกครองและประชนชนจนกทรุกมณฑลแหต่ง
จรักรวรรดลิโลกอรันยลิที่งใหญต่ของเขนเพนที่อทบีที่จะพยนยนมทนนใหต้เกลิด “ศนสนนประจนนรรัฐ” นบีนื้ และกนรตรันื้งรบูปเคนรพนบีนื้ของ
เขนขถึนื้นในทบีที่รนบดบูรนกล็จะใหต้พนนื้นทบีที่กวต้นงขวนงทบีจที่ ะรองรรับมวลชนมหนศนลเหลต่นนบีนื้เพนที่อทบีที่พวกเขนจะสนมนรถกต้มกรนบ
ลงตต่อหนต้นมรันไดต้ในกนรแสดงควนมจงรรักภรักดบีและกนรนมรัสกนร
ปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นหนถึที่งในขนมหวนนของพวกนรักวลิจนรณร์ของหนรังสนอดนเนบียล พวกเขน
อต้นงวต่นปฏลิมนกรนบีนื้มบีขนนดไมต่สมเหตรุสมผล – สบูงเกต้นสลิบฟรุต กวต้นงเกต้นฟรุต และทนนดต้วยทองคนน (เมนที่อเรนกลต่นววต่นสบูง
เกต้นสลิบฟรุตและกวต้นงเกต้นฟรุต เรนกล็กนนลรังสรันนลิษฐนนวต่นศอกหนถึที่งเทต่นกรับสลิบแปดนลินื้ว) พวกนรักวลิจนรณร์กลต่นววต่นไมต่มบี
ทองคนนมนกพอในบนบลิโลนทบีที่จะสรต้นงโครงสรต้นงใหญต่โตขนนดนรันื้นดต้วยทองคนนทรันื้งหมดไดต้
อยต่นงไรกล็ตนม พระครัมภบีรร์กล็ไมต่ไดต้กลต่นววต่นมรันเปป็นทองคนนทรันื้งหมด และเรนไมต่มบีเหตรุผลทบีที่จะสรันนลิษฐนนวต่น
มรันเปป็นเชต่นนรันื้น มรันอนจถบูกทนนดต้วยวรัสดรุอนที่นๆและถบูกปปิดดต้วยทองคนนกล็ไดต้ แตต่มรันกล็ไมต่ใชต่เรนที่องทบีที่เปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่วนต่ มบี
ทองคนนมนกพอในบนบลิโลนทบีที่จะสรต้นงปฏลิมนกรทองคนนทรันื้งตรัวซถึที่งสบูงเกต้นสลิบฟรุตและกวต้นงหต้นฟรุตไดต้ เพรนะวต่นเนบบูครัด
เนสซนรร์ไดต้พลิชตลิ โลกในสมรัยนรันื้นแลต้ว เขนไดต้รบชนะอบียลิปตร์แลต้ว คนอบียลิปตร์มบีทองคนนปรลิมนณมหนศนล และทองคนนนบีนื้
คงถบูกขนมนยรังบนบลิโลนแลต้ว ดรังนรันื้นมรันจถึงไมต่ใชต่เรนที่องทบีที่เปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่ปฏลิมนกรนบีนื้จะเปป็นทองคนนหมดทรันื้งตรัว แมต้วนต่
พระครัมภบีรไร์ มต่ไดต้ใหต้รนยละเอบียดนบีนื้แกต่เรนกล็ตนม
อนจเปป็นไดต้วต่นปฏลิมนกรนบีนื้ถบูกตรันื้งอยบูต่บนฐนนรองรรับ และปฏลิมนกรนบีนื้ภนยในตรัวมรันเองจถึงไมต่นต่นจะสบูงเกต้นสลิบ
ฟรุตและไมต่นต่นจะผลิดสรัดสต่วนเมนที่อเทบียบกรับควนมกวต้นง เนนที่องจนกฐนนรองรรับทบีที่มรันตรันื้งอยบูต่ขต้นงบนนรันื้นคงกลินสรัดสต่วนของ
มรันไปเยอะแลต้ว ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้สรต้นงปฏลิมนกรนบีนื้บนฐนนรองรรับอรันหนถึที่งซถึที่งสบูงพอทบีที่มวลชน
เหลต่นนรันื้นจะมองเหล็นมรันไดต้จนกระยะไกล
เรนทรันื้งหลนยทบีที่เชนที่อพระวจนะของพระเจต้นสนมนรถเชนที่อไดต้อยต่นงสนลิทใจวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้สรต้นงปฏลิมนกร
ทบีทที่ นนดต้วยทองคนนเชต่นนรันื้นจรลิงๆ และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่วลิจนรณร์พระวจนะซถึที่งใชต้เวลนของตนในกนรพยนยนมพลิสบูจนร์วต่น
เรนที่องเชต่นนรันื้นเปป็นไปไมต่ไดต้กล็จะพบวต่นมรันจะเปป็นประโยชนร์มนกกวต่นเยอะทบีที่จะศถึกษนพระครัมภบีรร์ดวต้ ยควนมคลิดทบีที่เปปิด
ออกและยอมใหต้พระวลิญญนณของพระเจต้นตรรัสแกต่ใจของพวกเขนในควนมเชนที่อทบีที่ชวต่ ยใหต้รอด แทนทบีที่จะเสบียเวลน
ของพวกเขนในกนรพยนยนมทบีที่จะหรักลต้นงควนมนต่นเชนที่อถนอของพระวจนะของพระเจต้น เมนที่อนรันื้นพวกเขนกล็จะชนที่นชม
ยลินดบีในสลิที่งเหลต่นนรันื้นแหต่งพระวจนะของพระเจต้น แทนทบีที่จะพยนยนมหรักลต้นงสลิที่งเหลต่นนรันื้นวต่นเหนนอเหตรุผลและควนม
สนมนรถของมนรุษยร์
ในปฐมกนล 1:1 เรนอต่นนวต่น “ในเรฏิที่มแรกนศันั้นพระเจดา...” และโดยสต่วนตรัวแลต้ว ผมกล็สนมนรถเชนที่อสต่วนทบีที่
เหลนอไดต้อยต่นงสนลิทใจ หนกพระเจต้นทรงอยบูใต่ นมรัน พระเจต้นกล็ทรงสนมนรถจรัดกนรเรนอที่ งทบีที่เปป็นไปไมต่ไดต้และทนนสลิที่งทบีที่
มนรุษยร์คลิดวต่นเปป็นไปไมต่ไดต้ใหต้สนนเรล็จลงไดต้ เรนมบีขบีดจนนกรัด พระเจต้นไมต่ทรงมบีขบีดจนนกรัด พระองคร์ทรงมบีจรุดประสงคร์ในทรุก
สลิที่งทบีพที่ ระองคร์ทรงอนรุญนตใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์กระทนน

เรนวนงใจไดต้วต่นสฏิที่งใดกล็ตามทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์สรต้นงขถึนื้นนรันื้นใหญต่โตแนต่นอน ประวรัตศลิ นสตรร์ยนนยรันขต้อเทล็จจรลิง
เรนที่องกนนแพงมโหฬนรเหลต่นนรันื้นแหต่งบนบลิโลนวต่นไมต่เคยมบีสลิที่งใดเทบียบเทบียม และสวนลอยฟป้นเหลต่นนรันื้นแหต่งบนบลิโลนกล็
ยรังเปป็นปรลิศนนตต่อมนรุษยร์สมรัยใหมต่อยบูต่ กระนรันื้นประวรัตลิศนสตรร์กล็รรับรองขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ โครงสรต้นงเหลต่นนบีนื้เคยมบีอยบูต่จรลิง
พระครัมภบีรปร์ ระกอบดต้วยหนรังสนอหกสลิบหกเลต่ม โดยแตต่ละเลต่มคนอหนรังสนอเลต่มหนถึที่งในตรัวมรันเอง แตต่ละเลต่ม
มบีสนรทบีรที่ ะบรุเฉพนะ หนรังสนอททุกเลส่มของพระครัมภบีรร์ไดต้รบรั กนรดลใจและเปป็นประโยชนร์สนนหรรับเรน ไมต่มบีหนรังสนอสรัก
เลต่ม สรักบท สรักขต้อ หรนอสรักคนนในพระครัมภบีรร์บรลิสรุทธลิธของเรนทบีที่ถบูกใสต่ไวต้ในนรันื้นเพนที่อทบีที่จะเตลิมทบีที่วนต่ งใหต้เตล็ม ทรุกคนน ทรุก
ขต้อควนม ทรุกชนที่อลต้วนมบีควนมหมนย ภบูเขนทรุกลบูกและแมต่นนื้นนทรุกสนยมบีควนมหมนย ปฏลิมนกรทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์สรต้นง
ขถึนื้นไมต่ไดต้สบูงหด้าสฏิบเกด้าศอก หรนอสบูงหกสฏิบเอล็ดศอก: มศันสรงหกสฏิบศอก มรันไมต่ไดต้กวต้นงสฮีที่ศอก หรนอกวต้นงสฏิบสองศอก:
มศันกวด้างหกศอก ในพระครัมภบีรร์ หกเปป็นเลขของมนรุษยร์ เจล็ดเปป็นเลขของพระเจต้น – เลขทบีที่สมบบูรณร์แบบในพระ
ครัมภบีรร์ หกยรังไปไมต่ถถึงเจล็ด ดต้วยเหตรุนบีนื้มรันจถึงไมต่สมบบูรณร์แบบ เจล็ดเปป็นเลขแหต่งควนมครบบรลิบบูรณร์ของพระเจต้น; หก
เปป็นเลขแหต่งควนมไมต่ครบบรลิบบูรณร์ของมนรุษยร์ มนรุษยร์ไดต้ถบูกสรต้นงขถึนื้นในวรันทบีที่หกแหต่งกนรเนรมลิตสรต้นง และพระเจต้น
ทรงหยรุดพรักในวรันทบีที่เจล็ด
ในวลิวรณร์ 13:18 เรนอต่นนเลขของสรัตวร์รต้นยนรันื้น คนอ หกรต้อยหกสลิบหก และพระครัมภบีรกร์ ลต่นวอยต่นงชรัดเจนวต่น
นบีที่เปป็นเลขของมนรุษยร์คนหนถึที่ง:
“สรัตวร์รนต้ ยนบีนื้แสดงกนรมหรัศจรรยร์ใหญต่ จนกระทนนใหต้ไฟตกลงมนจนกฟป้นสบูต่แผต่นดลินโลกประจรักษร์แกต่ตน
มนรุษยร์ทรันื้งหลนย มรันลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูใต่ นโลกดต้วยกนรอรัศจรรยร์นรันื้น ซถึที่งมรันมบีอนนนนจกระทนนทต่นมกลนงสนยตน
ของสรัตวร์รนต้ ยตรัวเดลิมนรันื้น และมรันสรัที่งใหต้คนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ในโลกสรต้นงรบูปจนนลองใหต้แกต่สรัตวร์รนต้ ย ทบีที่ถบูกฟฟันดต้วยดนบแตต่
ยรังมบีชวบี ลิตอยบูต่นรันื้น และมรันมบีอนนนนจทบีที่จะใหต้ลมหนยใจแกต่รบูปสรัตวร์นรันื้น เพนอที่ ใหต้รบูปสรัตวร์รต้นยนรันื้นทรันื้งพบูดไดต้ และกระทนนใหต้
บรรดนคนทบีที่ไมต่ยอมบบูชนรบูปสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นถถึงแกต่ควนมตนยไดต้ และมรันยรังไดต้บรังครับคนทรันื้งปวง ทรันื้งผบูต้ใหญต่ผบูต้นต้อย คนมรัที่งมบี
และคนจน ไทและทนส ใหต้รรับเครนที่องหมนยไวต้ทบีที่มนอขวนหรนอทบีหที่ นต้นผนกของเขน เพนที่อไมต่ใหต้ผบูต้ใดทนนกนรซนนื้อขนยไดต้
นอกจนกผบูต้ทบีที่มบีเครนอที่ งหมนยนรันื้น หรนอชนที่อของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น หรนอเลขชนที่อของมรัน ในเรนที่องนบีนื้จงใชต้สตลิปฟัญญน ถต้นผบูใต้ ดมบี
ควนมเขต้นใจกล็ใหต้คลิดตรถึกตรองเลขของสรัตวร์รต้นยนรันื้น เพรนะวต่นเปป็นเลขของบรุคคลผบูต้หนถึที่ง เลขของมรันคนอหกรต้อยหก
สลิบหก” (วว. 13:13-18)
เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่รบูต้วนต่ เขนกนนลรังวนดพลิมพร์เขบียวและสรต้นงปฏลิมนกรหนถึที่งซถึที่งมบีขนนดเปป็นคนนพยนกรณร์ – สบูง
หกสลิบศอกและกวต้นงหกศอก เขนไมต่รวบูต้ ต่นปฏลิมนกรของเขนเปป็นภนพเลล็งถถึงผบูต้พยนกรณร์เทล็จทบีจที่ ะปรนกฏตรัวขถึนื้นเมนที่อสลินื้น
ยรุคในชต่วงรรัชกนลของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น – ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ผบูต้เปป็นตรบีเอกนนรุภนพของซนตนน เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่รบูต้
วต่นรบูปปฟัปั้นใหญต่ยรักษร์ของเขนทบีที่ทนนดต้วยทองคนนเปป็นสรัญลรักษณร์หนถึที่งของคนนพยนกรณร์ และวต่นสรักวรันหนถึที่งผบูต้หนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญต่
กวต่นเขนจะทนนใหต้รบูปจนนลองหนถึที่งพบูดไดต้ และวต่นคนทรันื้งปวงจะถบูกฆต่นตนยทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นและรบูปจนนลอง
ของมรัน
คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรปฏลิมนกรนรันื้นทบีที่ถบูกตรันื้งขถึนื้นโดยเนบบูครัดเนสซนรร์จะถบูกโยนลงไปในเตนไฟอรัน
รต้อนแรง แตต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรรบูปจนนลองของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นในชต่วงรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะ
ถบูกฆต่นตนยโดยเครนอที่ งตรัดศบีรษะ:

“ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นบรัลลรังกร์หลนยบรัลลรังกร์ และผบูต้ทบีที่นรัที่งบนบรัลลรังกร์นรันื้น ทรงมอบใหต้เปป็นผบูต้ทบีที่จะพลิพนกษน และ
ขต้นพเจต้นยรังไดต้เหล็นดวงวลิญญนณของคนทรันื้งปวงทบีที่ถบูกตรัดศบีรษะ เพรนะเปป็นพยนนของพระเยซบู และเพรนะพระวจนะ
ของพระเจต้น และเปป็นผบูต้ทบีที่ไมต่ไดต้บบูชนสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหรนอรบูปของมรัน และไมต่ไดต้รรับเครนที่องหมนยของมรันไวต้ทบีที่หนต้นผนกหรนอ
ทบีที่มนอของเขน คนเหลต่นนรันื้นกลรับมบีชบีวลิตขถึนื้นมนใหมต่ และไดต้ครอบครองรต่วมกรับพระครลิสตร์เปป็นเวลนพรันปปี” (วว. 20:4)
ในชต่วงรรัชกนลของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ไมต่มบีผบูต้ใดจะไดต้รรับอนรุญนตใหต้ซนนื้อหรนอขนยยกเวต้นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่สวม
เครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหรนอเลขชนที่อของมรัน (666) ในมนอของพวกเขนหรนอในหนต้นผนกของพวกเขน
เมนที่อรบูปจนนลองนบีนื้ถบูกตรันื้งขถึนื้นในยรุคสรุดทต้นยในชต่วงรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และคนทรันื้งปวงถบูกบรัญชน
ใหต้นมรัสกนรมรัน คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรจะถบูกฆต่นตนย วรันนรันื้นเปป็นจรุดเรลิที่มตต้นของอวสนนแหต่ง “วศันของ
มนลุษยว์” – หรนอกนรเรลิที่มตต้นแหต่งอวสนนของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” เมนที่อถถึงเวลนนรันื้นหลินกต้อนทบีที่ถบูกตรัดออกมน
จนกภบูเขนโดยไมต่ใชต้มอน จะบดขยบีนื้เหลต่นศรัตรบูของพระเยซบูจนกลนยเปป็นผรุยผง โดยทนนลนยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และ
เหลต่นกองทรัพของมรัน และเตรบียมพรต้อมสนนหรรับกนรสถนปนน “อนณนจรักรหลิน” นรันื้น – อนณนจรักรสรุดทต้นยทบีที่เนบบูครัด
เนสซนรร์เหล็นในควนมฝฟันของตน
กนรกระทนนเหลต่นนรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์ในบททบีที่สนมนบีนื้ของดนเนบียลมบีลรักษณะเปป็นคนนพยนกรณร์อยต่นงเดต่น
ชรัด เมนที่อเรนอต่นนตต่อไป เรนกล็จะเหล็นแบบทบีละขรันื้นทบีละตอนวต่นปฏลิมนกรนบีนื้มบีสต่วนในกนรเปปิดเผยสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่จะเกลิด
ขถึนื้นในชต่วงสรัปดนหร์สรุดทต้นยของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ในหนรังสนอดนเนบียล โดยสรัปดนหร์สรุดทต้นยนรันื้นคนอ
เจล็ดปปีนรันื้นเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะครอบครองบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ โดยนรัที่งในพระวลิหนรในกรรุงเยรบูซนเลล็มและ
ประกนศแกต่ชนวโลก (ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นผต่นนทนงกนรถต่นยทอดผต่นนดนวเทบียม) วต่นมรันเปป็นพระเจต้น และมวลชน
มหนศนลเหลต่นนรันื้นจะกต้มกรนบลงแทบเทต้นของมรันและนมรัสกนรมรันในฐานะพระเจต้น แตต่จะมบีคนสต่วนนต้อยกลรุต่มหนถึที่ง
ทบีที่สตรั ยร์ซนที่อซถึที่งจะถบูกตรัดศบีรษะเพรนะวต่น เชต่นเดบียวกรับดนเนบียล พวกเขนจะตรังนื้ ใจไวต้วต่นตนจะไมต่รรับเครนที่องหมนยของ
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น พวกเขนจะไมต่นมรัสกนรรบูปจนนลองนรันื้น – และพวกเขนจะยอมเสบียชบีวลิตของตน ในทต้นยทบีที่สดรุ พวกเขนจะ
ครอบครองกรับพระครลิสตร์ (วว. 20:4,6)

งานฉลองปฏติมากรของเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 2 และ 3: “แลด้วกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์รศับสศัที่งใหด้ประชลุมอลุปราช ขด้าหลวงภาค ผรด้วล่าราชการเมลือง ผรด้
พฏิพากษา นายคลศัง มนตรฮี ตลุลาการ และบรรดาเจด้าหนด้าทฮีที่ทศันั้งหลายของหศัวเมลือง ใหด้เขด้ามาในงานฉลองปฏฏิมากร
ซหึที่งกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ไดด้ทรงตศังนั้ ขหึนั้น แลด้วอลุปราช ขด้าหลวงภาค ผรวด้ ล่าราชการเมลือง ผรพด้ ฏิพากษา นายคลศัง มนตรฮี
ตลุลาการ และบรรดาเจด้าหนด้าทฮีที่ทศันั้งหลายของหศัวเมลืองไดด้เขด้ามาประชลุมเพลืที่องานฉลองปฏฏิมากร ซหึที่งกษศัตรฏิยว์เนบรคศัด
เนสซารว์ไดด้ทรงตศังนั้ ขหึนั้น และเขาทศันั้งหลายกล็มายลืนอยรล่หนด้าปฏฏิมากรซหึที่งกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ไดด้ทรงตศันั้งขหึนั้น”
เนบบูครัดเนสซนรร์เชนที่อในกนรทนนสลิที่งตต่นงๆใหต้ยลิที่งใหญต่อลรังกนร และกนรจรัดเตรบียมตต่นงๆสนนหรรับงนนฉลอง
ปฏลิมนกรนบีนื้กล็อลรังกนรงนนสรต้นงพอๆกรับปฏลิมนกรนรันื้นเอง ทรุกประชนชนตลิแหต่งแผต่นดลินโลกในสมรัยนรันื้นไดต้กลนยเปป็น
ขต้นแผต่นดลินตต่อบนบลิโลนแลต้ว และดต้วยเหตรุนบีนื้พวกเขนจถึงถบูกเรบียกตรัวใหต้สต่งผบูต้แทนมนยรังพลิธนบี บีนื้ ซถึที่งในเวลนนรันื้นจะมบีงนน
ฉลองปฏลิมนกรทองคนนนบีนื้ นครบนบลิโลนกล็ครถึกครนนื้นและคลนคลที่นนไปดต้วยผบูต้ยลิที่งใหญต่มนกมนย – บรรดนผบูวต้ ต่นรนชกนร
และผบูต้ปกครองจนกทรุกประชนชนตลิและทรุกมณฑลทบีบที่ นบลิโลนปกครองอยบูต่นรันื้น

เรนนถึกภนพออกวต่นนครนรันื้นถบูกประดรับประดนในสไตลร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่เหนนอคนนบรรยนย และวต่นวรันแหต่งงนน
ฉลองนรันื้นนต่นจะถบูกประกนศวต่นเปป็นวรันทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดในประวรัตศลิ นสตรร์ของบนบลิโลน ผบูต้คนตต่นงตนที่นเตต้นไปทรัที่วทรันื้งนคร
นรันื้น แตต่มบีคนฮบีบรบูอยบูต่สบีที่คนทบีที่ไมต่ไดต้รต่วมตนนที่ เตต้นไปกรับเขนดต้วย พวกเขนรบูวต้ ต่นกษรัตรลิยร์เปป็นรนชนผบูต้ทรงอนนนนจ พวกเขนรบูต้
วต่นปฏลิมนกรนรันื้นไดต้ถบูกตรันื้งขถึนื้นแลต้ว พวกเขนรบูต้วนต่ วรันนรันื้นไดต้มนถถึงแลต้วสนนหรรับงนนฉลองของปฏลิมนกรนรันื้น และพวกเขนรบูต้
วต่นพวกเขนถบูกคนดหวรังใหต้ทนนอะไร แตต่พวกเขนกล็รบูต้จกรั พระเจต้น และพวกเขนกล็ไมต่กลรัว พวกเขนเหล็นพระผบูต้ปกครอง
องคร์หนถึที่งทบีที่ไมต่ปรนกฏแกต่สนยตนมนรุษยร์ และพวกเขนเกรงกลรัวพระองคณ์มนกยลิที่งกวต่นทบีที่พวกเขนเกรงกลรัวเนบบูครัดเนส
ซนรร์!

มนีคนาประกาศออกไปแลห้ว
ขต้อ 4-7: “และโฆษกกล็ประกาศเสฮียงดศังวล่า “โอ บรรดาชนชาตฏิ ประชาชาตฏิทศันั้งปวงและภาษาทศันั้งหลาย
มฮีพระบศัญชาแกล่ทาล่ นทศันั้งหลายวล่า เมลืที่อทล่านไดด้ยฏินเสฮียงแตรทองเหลลืองขนาดเลล็ก ปปีปี่ พฏิณเขาครล่ พฏิณสฮีที่สาย พฏิณใหญล่
ปปีปี่ถลุง และเครลืที่องดนตรฮีทลุกชนฏิด ใหด้ทล่านทศันั้งหลายกราบลงนมศัสการปฏฏิมากรทองคทา ซหึที่งกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ไดด้
ทรงตศันั้งไวด้ ผรด้ใดทฮีที่มฏิไดด้กราบลงนมศัสการกล็ใหด้โยนผรด้นศันั้นทศันทฮีเขด้าไปในเตาทฮีที่ไฟลลุกอยรล่” เพราะฉะนศันั้นพอประชาชน
ไดด้ยฏินเสฮียงแตรทองเหลลืองขนาดเลล็ก ปปีปี่ พฏิณเขาครล่ พฏิณสฮีที่สาย พฏิณใหญล่และเครลืที่องดนตรฮีทลุกชนฏิด บรรดาชนชาตฏิ
ประชาชาตฏิทศันั้งปวงและภาษาทศันั้งหลาย กล็กราบลงนมศัสการปฏฏิมากรทองคทาซหึที่งกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ไดด้ทรงตศันั้ง
ไวด้”
เสบียงรต้องประกนศนรันื้นดรังไปทรัที่วทบีรที่ นบแหต่งนรันื้น: “โอ บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวงและภนษนทรันื้งหลนย
มบีพระบศัญชาแกต่ทนต่ นทรันื้งหลนย…” ทรุกคนถบูกบรัญชน ทรุกคนอยบูต่ทนบีที่ รัที่น ผบูต้คนมนกมนยจรลิงๆ! ชต่นงเปป็นฝบูงชนมหนศนล!
โฆษกรต้องประกนศวต่น “เมนที่อทต่นนไดต้ยลินเสบียงแตรทองเหลนองขนนดเลล็ก ปปีฝั่ พลิณเขนคบูต่ พลิณสบีที่สนย พลิณใหญต่ ปปีฝั่ถรุง และ
เครนที่องดนตรบีทรุกชนลิด ใหห้ทส่านทนัทั้งหลายกราบลงนมนัสการปฏลิมนกรทองคนน ซถึที่งกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทรงตรันื้ง
ไวต้!”
มบีคนนถนมหนถึที่งในหรัวของผมวต่นคนนเชลิญทบีที่ถบูกสต่งออกไปนรันื้นหมนยรวมถถึงคนนประกนศทบีที่วนต่ นบีที่จะเปป็นพลิธบีทนง
ศนสนนมนกกวต่นทบีที่จะเปป็นกนรหนเสบียงทนงกนรเมนองหรนอกนรฉลองอนรุสนวรบียร์หนถึที่งเพนที่อเปป็นอนรุสรณร์แกต่รรัชกนลของ
กษรัตรลิยร์ผบูต้ทรงอนนนนจองคร์หนถึที่งหรนอไมต่ โดยสต่วนตรัวแลต้ว ผมเชนที่อวต่นมวลชนมหนศนลเหลต่นนรันื้นไมต่รบูต้เกบีที่ยวกรับลรักษณะ
เฉพนะทบีที่แทต้จรลิงของกนรชรุมนรุมครรันื้งใหญต่นบีนื้ในทบีที่รนบดบูรน แตต่กษรัตรลิยร์ทรงทรนบดบีวต่นตนกนนลรังทนนอะไรอยบูต่ เขนไดต้
วนงแผนกนรเหลต่นนบีนื้ของตนมนอยต่นงระมรัดระวรัง ... ไมต่มบีชต่องโหวต่เหลนออยบูต่เลย ไมต่มบีปลนยหต้อยทบีที่ไมต่ถบูกผบูก
ประชนชนตลิและประชนชน ทรันื้งผบูใต้ หญต่และผบูต้นต้อย ททุกคนจะตต้องครุกกรนบลงและนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนนรันื้น
หนกครุณอต่นนขต้อเหลต่นนบีนื้อยต่นงระมรัดระวรัง ครุณกล็จะไมต่พลนดขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ งนนนบีนื้ไดต้ถบูกเตรบียมกนรมนทรุก
รนยละเอบียด กษรัตรลิยร์ไดต้ประกนศแลต้ว – และเหลต่นขต้นรนชบรลิพนรของเขนกล็เหล็นพต้องตรงกรัน – วต่นผบูใต้ ดกล็ตนมทบีที่ไมต่
เชนที่อฟฟังคนนบรัญชนใหต้กรนบลงและนมรัสกนรปฏลิมนกรนรันื้นจะถบูกโยนเขต้นไปในเตนไฟอรันรต้อนแรง
กษรัตรลิยร์ทรงเอนจรลิง ควนมเยต่อหยลิที่งไดต้เขต้นควบครุมจลิตใจเขนแลต้ว อนนนนจและควนมมรัที่งครัที่งไดต้ทนนใหต้เขนหยลิที่ง
ผยอง พระเจต้นไดต้ประทานอนณนจรักรบนบลิโลนใหต้แกต่เขน พระเจต้นไดต้ทรงอวยพรเขนและถถึงขนนดยอมใหต้เขนไดต้เหล็น
และเขต้นใจสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนื้นในภนยหนต้นดรังทบีถที่ บูกเปปิดเผยโดยดนเนบียลในคนนแกต้ฝฟันของกษรัตรลิยร์ แตต่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้

เปลบีที่ยนควนมคลิดของตนแลต้วเกบีที่ยวกรับ “พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวง และผบูต้เผย
ควนมลถึกลรับ” ตรัวเขนเองไดต้สรต้นงพระขถึนื้นมนองคร์หนถึที่งและไดต้บรัญชนคนทรันื้งหลนยใหต้นมรัสกนรทบีที่เทวสถนนของเขน เขน
ประกนศวต่นหนกผบูต้ใดปฏฏิเสธทบีจที่ ะนมรัสกนรตนมทบีเที่ ขนไดต้บรัญชน ผบูต้นรันื้นกล็จะถบูกเผนโดยถบูกโยนทรันื้งเปป็นเขต้นไปในเตนไฟ
คนนสรัที่งในขต้อ 6 มบีลรักษณะเผดล็จกนรและขรัดแยต้งกรับควนมเชนที่อทรันื้งสลินื้นของเรนเกบีที่ยวกรับอลิสรภนพของกนรนมรัสกนร แตต่
มรันกล็สอดคลต้องกรับจลิตวลิญญนณแหต่งสมรัยนรันื้น และจรลิงๆแลต้วกล็ของเกนอบทรุกยรุคสมรัยดต้วย
เนบบูครัดเนสซนรร์ยต่อมทรนบดบีถถึงอนนนนจของศนสนน – และดต้วยแรงขรับแหต่งควนมเยต่อหยลิที่งในใจของเขน
เขนกล็รวบูต้ ต่นหนกเขนสนมนรถรวมผบูต้คน ภนษนและประชนชนตลิอรันมนกมนยเปป็นปฝึกแผต่นไดต้ในศนสนน เขนกล็จะสนมนรถ
รวมจรักรวรรดลิอรันใหญต่โตของเขนไวต้ดวต้ ยกรันและครองโลกตต่อไปไดต้ เขนตรัดสลินใจทบีที่จะตรันื้งศนสนนประจนนชนตลิซถึที่งมบี
ลรักษณะแบบบนบลิโลนขถึนื้นมน
เรนทรนบดบีเกบีที่ยวกรับนลิมโรดและควนมพยนยนมของเขนทบีที่จะสรต้นงหอคอยขถึนื้นไปถถึงสวรรคร์ ดรังทบีที่มบีบรันทถึกไวต้
ในบททบีที่สลิบและสลิบเอล็ดของหนรังสนอปฐมกนล – และเนบบูครัดเนสซนรร์ขณะนบีนื้กล็กนนลรังเดลินตนมรอยเทต้นของนลิมโรด
โดยขต้นมหรัวพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์เพนที่อตรันื้งพระของเขนขถึนื้นมนเอง และวนดพลิมพร์เขบียวของเขนเองสนนหรรับอนณนจรักร
ทบีที่ปกครองทรัที่วโลกทบีที่ไมต่ควรพรังและลต่มสลนยเลย เขนไมต่ยอมเผชลิญหนต้นขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ ไมต่วต่นจะเปป็นกษรัตรลิยร์หรนอ
ขอทนน พระเจต้นทรงครอบครองอยบูใต่ นกลิจกนรทรันื้งหลนยของมนรุษยร์ พระเจต้นทรงตรันื้งผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ทรงประสงคร์และ
ทรงปลดผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์
คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่นอกบนบลิโลนเปป็นคนนรับถนอรบูปเคนรพ และศนสนนเหลต่นนรันื้นของมณฑลเหลต่นนรันื้นกล็เปป็น
ศนสนนทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพเชต่นกรัน พวกเขนครุต้นเคยดบีกรับกนรนมรัสกนรรบูปเคนรพ – และกนรนมรัสกนรรบูปเคนรพอรัน
หนถึที่งกล็ไมต่ไดต้ขรัดขวนงกนรทบีที่พวกเขนจะกรนบไหวต้รบูปเคนรพอบีกอรันหนถึที่งแตต่อยต่นงใด ไมต่มบีชนชนตลิใดเวต้นแตต่คนฮบีบรบูทบีที่
นมรัสกนรพระเจต้นองคร์เดบียวจะตะขลิดตะขวงใจในเรนที่องนบีนื้ แมต้วนต่ คนนรับถนอรบูปเคนรพเหลต่นนบีนื้อนจนมรัสกนรพระอนที่นๆใน
ประเทศของพวกเขนเอง พวกเขนกล็ไมต่ครัดคต้นนกนรนมรัสกนรปฏลิมนกรนรันื้นทบีที่ถบูกตรันื้งขถึนื้นโดยเนบบูครัดเนสซนรร์
กษรัตรลิยร์ทรงครุต้นเคยกรับขต้อเทล็จจรลิงเหลต่นนบีนื้ดบี แตต่แมต้ในขณะนรันื้นเขนกล็มบีควนมผลิดในเรนที่องกนรไมต่เปปิดกวต้นง
เกบีที่ยวกรับศนสนน เพรนะเขนไดต้ออกคนนสรัที่งใหต้ปรรับโทษถถึงตนยแกต่ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรปฏลิมนกรของเขน เขน
เปป็นคนเจต้นเลต่หร์ เขนรบูต้วต่นคนทรันื้งปวงเปป็นพวกเครต่งศนสนนโดยธรรมชนตลิ และถบูกซรัดไปมนไดต้อยต่นงงต่นยดนยโดยสลิที่งใด
กล็ตนมทบีทที่ นนใหต้ตนที่นเตต้นและดถึงดบูดอนรมณร์และควนมรบูสต้ ถึกตต่นงๆของพวกเขน เขนวนงวงออเคสตรต้นและนรักดนตรบีไวต้
ตนมจรุดตต่นงๆทบีที่เปป็นยรุทธศนสตรร์ทรัที่วทบีรที่ นบดบูรน พรต้อมกรับเครนที่องประดรับตกแตต่งทนงพลิธบีกรรมเพนที่อประกอบพลิธบี
นมรัสกนรรบูปเคนรพในแบบทบีที่ขลรังและศรักดลิธสลิทธลิเธ ปป็นทบีที่สรุด
ศนสนนเปป็นสลิที่งทบีที่ทรงพลรัง ไมต่วต่นมรันจะมบีลกรั ษณะปป่นเถนที่อนสรักเทต่นใด คนๆหนถึที่งจะสบูต้เพนที่อศนสนนของตนเรล็ว
พอๆกรับทบีที่เขนจะสบูต้เพนที่อชบีวตลิ ของตน สงครนมเหลต่นนรันื้นทบีที่นองเลนอดมนกทบีที่สรุดในประวรัตลิศนสตรร์คนอสงครนมวต่นดต้วย
ศนสนน เนบบูครัดเนสซนรร์รบูต้วนต่ หนกตนสนมนรถทนนใหต้ชนชนตลิทรันื้งปวงยอมรรับศนสนนประจนนรรัฐของเขนและกต้มกรนบลง
ทบีที่เทวสถนนของรบูปเคนรพทองคนนอรันยลิที่งใหญต่ของเขนไดต้ เขนกล็จะสยบโลกทรันื้งสลินื้นไวต้แทบเทต้นของเขน นรัที่นคนอสลิที่งทบีที่เขน
อยนกไดต้ นรัที่นคนอเปป้นหมนยทบีที่เขนกนนลรังมรุต่งไปสบูต่

เมนที่อเรนมองไปรอบตรัวเรนวรันนบีนื้และเหล็นศนสนนเทบียมเทล็จเหลต่นนรันื้นทบีที่เนต้นรบูปเคนรพตต่นงๆ กนรนมรัสกนรทบีที่มบี
“เอกลรักษณร์เฉพนะตรัว” ควนมยลิที่งใหญต่ในเรนที่องเครนที่องแตต่งกนยและในตรัวอนคนรตต่นงๆ เมนที่อเรนเหล็นศนสนนตต่นงๆทบีที่
พหึงที่ การประพฤตฏิเตลิบโตขถึนื้นอยต่นงรวดเรล็ว เมนที่อนรันื้นเรนกล็ทรนบอยต่นงแนต่นอนวต่นครลิสตจรักรของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
กนนลรังจะถบูกสรต้นงขถึนื้นและอบีกไมต่นนนครลิสตจรักรแทต้กล็จะถบูกรรับออกไปและครลิสตจรักรทบีที่อรุต่นๆจะถบูกคนยออก – และ
จนกกลรุต่มทบีอที่ รุต่นๆนรันื้น ซถึที่งไมต่เยล็นและไมต่รต้อน ไมต่เคยไดต้บรังเกลิดใหมต่เลยแตต่ “เครต่งศนสนน” สรุดๆ ครฏิสตจศักรของ
ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์กล็จะถรกกล่อตศัวขหึนั้น ในยรุคสมรัยปฟัจจรุบรันทบีที่เนต้นควนมตนที่นตนตนที่นใจ ผบูต้คนอยนกเหล็นบนงอยต่นง,
รรสด้ หึกบนงอยต่นง, มฮีสล่วนรล่วมในบนงอยต่นง พวกเขนไมต่เตล็มใจทบีที่จะดนนเนลินโดยควนมเชนที่อ (เปนโลกลต่นววต่น “คนชอบ
ธรรมจะมนีชนีวติตดนารงอยถูส่โดยควนมเชนที่อ” – โรม 1:17)
เนบบูครัดเนสซนรร์กนนลรังพยนยนมอยต่นงเตล็มทบีที่ๆจะหลอมรวมชนชนตลิทรันื้งหลนยแหต่งแผต่นดลินโลกใหต้เปป็นหนถึที่ง
เดบียวกรันทนงศนสนนในควนมคลิดและจลิตใจ – คนอกนรทบีที่พวกเขนซบหนต้นลงตต่อหนต้นรบูปเคนรพทองคนนอรันยลิที่งใหญต่ของ
เขน และแมต้ในขณะทบีที่ผมเตรบียมขต้อควนมเหลต่นนบีนื้ หรัวขต้อขต่นวในหนรังสนอพลิมพร์ นลิตยสนร วนรสนรและรนยงนนขต่นว
ตต่นงๆกล็กนนลรังเรบียกรต้องควนมเปป็นหนถึที่งเดบียวกรันในทนงศนสนนวรันนบีนื้! สภนครลิสตจรักรโลกและสภนสรังคนยนนสนกล
กนนลรังทนนทรุกอยต่นงทบีทที่ นนไดต้โดยใชต้กนนลรังของมนรุษยร์เพนที่อทบีที่จะรวมนลิกนยตต่นงๆใหต้เปป็นหนถึที่งเดบียวและเปป็นศนสนนสนกล
โดยทนนใหต้คนทรันื้งโลกเปป็นกลรุต่มศนสนนหนถึที่งเดบียวในชนที่อครลิสตจรักรโลก
กลรุต่มเหลต่นนรันื้นทบีที่กนนลรังเพบียรพยนยนมรวมทรุกศนสนนใหต้อยบูต่ภนยใตต้ประมรุขเดบียวและนนมเดบียวกล็ปฏลิเสธกนร
ประสบูตจลิ นกหญลิงพรหมจนรบี, พระโลหลิตทบีที่ลบมลทลินของพระเยซบูครลิสตร์, และกนรดลใจดต้นนถต้อยคนนของพระครัมภบีรร์
พวกเขนสนรับสนรุนศนสนนทบีที่มนรุษยร์สรต้นงขถึนื้น และสลิที่งนบีนื้จะสนนเรล็จในครลิสตจรักรของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ซถึที่งจะถบูก
ทนนลนยเมนที่อพระเยซบูเสดล็จกลรับมนเพนที่อสถนปนนอนณนจรักรของพระองคร์
ตอนเขบียนหนทลิโมธบี เปนโลพรรณนนถถึงกระแสเหลต่นนรันื้นทบีที่กนนลรังเกลิดขถึนื้นแลต้ววรันนบีนื้เพนที่อทนนใหต้คนทรันื้งโลกอยบูต่
ภนยใตต้ประมรุขผบูต้ทรงอนนนนจผบูต้เดบียวในทนงศนสนน:
“แตต่จงเขต้นใจขต้อนบีนื้ดต้วย คนอวต่นในวรันสรุดทต้นยนรันื้น จะเกลิดเหตรุกนรณร์กลบียรุค เหตรุวนต่ คนจะเปป็นคนรรักตรัวเอง
เปป็นคนเหล็นแกต่เงลิน เปป็นคนอวดตรัว เปป็นคนจองหอง เปป็นคนพบูดหมลิที่นประมนท เปป็นคนไมต่เชนที่อฟฟังคนนบลิดนมนรดน
เปป็นคนอกตรัญญบู เปป็นคนไรต้ศบีลธรรม เปป็นคนไมต่รรักซถึที่งกรันและกรัน เปป็นคนไมต่ทนนตนมสรัญญน เปป็นคนหนควนมใสต่เขน
เปป็นคนไมต่มบีสตลิรรันื้งใจ เปป็นคนดรุรต้นย เปป็นคนชรังคนดบี เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมรุทะลรุ เปป็นคนหรัวสบูง เปป็นคนรรักควนม
สนรุกสนนนยลิที่งกวต่นรรักพระเจต้น เขนมบีสภนพทนงของพระเจต้นภนยนอก แตต่ฤทธลิธของทนงนรันื้นเขนปฏลิเสธเสบีย คนอยต่นงนบีนื้
ทต่นนจงผลินหนต้นหนบีจนกเขนเสบียดต้วย เพรนะในบรรดนคนเหลต่นนรันื้น มบีคนทบีที่แอบไปตนมบต้นน แลต้วนนนหญลิงทบีที่เบน
ปฟัญญนหนนดต้วยบนปไปเปป็นเชลย แลต้วพนกรันหลงใหลไปดต้วยตรัณหนตต่นงๆ ถถึงจะเรบียนกรันอยบูต่เสมอ แตต่กล็ไมต่อนจ
เรบียนรบูถต้ ถึงควนมจรลิงเลย” (2 ทธ. 3:1-7)
นบีที่เปป็นยรุคสมรัยแหต่งรบูปแบบทบีที่ปรนศจนกฤทธลิธเดช นรักเทศนร์ทรันื้งหลนย “เรบียนกรันอยบูต่เสมอ” พวกเขนโอต้อวด
เรนที่องใบปรลิญญนตต่นงๆ แตต่พวกเขน “ไมต่อนจเรบียนรบูต้ถถึงควนมจรลิงเลย” บรรดนคนชรัวที่ และคนลต่อลวงกล็เลวรต้นยมนก
ขถึนื้นเรนที่อยๆ และคนทรันื้งหลนยทบีดที่ นนเนลินชบีวลิตในทนงของพระเจต้นกล็ทนทรุกขร์ไปดต้วย นบีที่เปป็นยรุคสมรัยทบีที่เปนโลไดต้พรรณนน
แกต่ทลิโมธบี แนต่นอนวต่นอบีกไมต่นนนครลิสตจรักรจะถบูกรรับออกไป ครลิสตจรักรทบีที่อรุต่นๆของชนวเมนองเลนดบีเซบียเหลต่นนรันื้นกล็จะ

เขต้นมนกรุมบรังเหบียนเรนที่องศนสนนทรันทบี และคนทรันื้งโลกจะรวมกรันเปป็นหนถึที่งอยต่นงรวดเรล็วเพนที่อกต่อตรันื้งครลิสตจรักรสนกลซถึที่ง
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะปรนกฏตรัวออกมนจนกครลิสตจรักรทบีวที่ ต่นนรัที่น:
“ทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งในเจล็ดองคร์ทถบีที่ นอขรันเจล็ดใบนรันื้นมนหนขต้นพเจต้น และพบูดวต่น “เชลิญมนทบีที่นบีที่เถลิด ขต้นพเจต้นจะ
ใหต้ทนต่ นดบูกนรพลิพนกษนลงโทษหญลิงแพศยนคนสนนครัญทบีที่นรัที่งอยบูต่บนนนื้นนมนกหลนย คนอหญลิงทบีที่บรรดนกษรัตรลิยร์ทวรัที่ แผต่นดลิน
โลกไดต้ลต่วงประเวณบีดวต้ ย และคนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ในแผต่นดลินโลกกล็ไดต้มวรั เมนดต้วยเหลต้นองรุต่นแหต่งกนรลต่วงประเวณบีของ
เธอ” ทบูตสวรรคร์องคร์นรันื้นไดต้นนนขต้นพเจต้นเขต้นไปในถลิที่นทรุรกรันดนรโดยพระวลิญญนณ และขต้นพเจต้นไดต้เหล็นผบูต้หญลิงคนหนถึที่ง
นรัที่งอยบูต่บนสรัตวร์รต้นยสบีแดงเขต้มตรัวหนถึที่ง ซถึที่งมบีชนที่อหลนยชนที่อเปป็นคนนหมลิที่นประมนทเตล็มไปทรันื้งตรัว มรันมบีเจล็ดหรัวและสลิบเขน
หญลิงนรันื้นนรุต่งหต่มดต้วยผต้นสบีมวต่ งและสบีแดงเขต้ม และประดรับดต้วยเครนที่องทองคนน เพชรพลอยตต่นงๆและไขต่มรุก หญลิงนรันื้น
ถนอถต้วยทองคนนทบีที่เตล็มดต้วยสลิที่งนต่นสะอลิดสะเอบียนและของโสโครกแหต่งกนรลต่วงประเวณบีของตน และทบีที่หนต้นผนกของ
หญลิงนรันื้นเขบียนชนที่อไวต้วนต่ “ความลนกลนับ บาบติโลนมหานคร แมส่ของหญติงแพศยาทนัทั้งหลาย และแมส่แหส่งสติที่งทนัทั้งปวง
ทนีที่นส่าสะอติดสะเอนียนแหส่งแผส่นดตินโลก” (วว. 17:1-5)
เนบบูครัดเนสซนรร์เชนที่อเรนที่องกรันไวต้ดบีกวต่นแกต้ เขนทนนใหต้แนต่ใจเพนที่อรรับประกรันเรนที่องควนมสนนเรล็จของแผนกนรของ
เขนทบีที่จะสถนปนนศนสนนประจนนชนตลิ เขนระแวดระวรังทรุกดต้นน เขนไมต่รอจนกวต่นใครบนงคนจะไมต่ยอมเชนที่อฟฟังคนน
บรัญชนของเขนและจนกนรันื้นคต่อยออกกฎหมนยฉบรับหนถึที่งเพนที่อจรัดกนรกรับคนๆนรันื้นหรนอบรุคคลเหลต่นนรันื้น เขนออก
กฎหมนยนรันื้นกล่อนงนนฉลองปฏลิมนกรนรันื้นแลต้ว เขนตรันื้งใจใหต้แผนกนรนมรัสกนรนบีนื้เปป็นสนกล จะมบีควนมแตกรต้นวไมต่ไดต้
กนรใหต้ควนมรต่วมมนอจะตต้องเตล็มรต้อย ดรังนรันื้นเขนจถึงประกนศโทษสนนหรรับผบูต้ใดกล็ตนมและคนทรันื้งปวงทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนร
ปฏลิมนกรนบีนื้ ขณะทบีที่ปฏลิมนกรนบีนื้กนนลรังถบูกตรันื้งขถึนื้น เตนไฟขนนดใหญต่ยรักษร์กล็กนนลรังถบูกจรัดเตรบียม ไฟกนนลรังลรุกโหม ควรัน
กนนลรังลอยขถึนื้น คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ใกลต้เตนไฟกล็รบูต้สถึกไดต้ถถึงควนมรต้อนจนกมรัน
มบีคนนประกนศแลต้ว เตนไฟนรันื้นถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นแลต้ว หนกผบูต้ใดกล็ตนม ไมต่วนต่ จะมบียศศรักดลิธหรนอตนนแหนต่งใด ไมต่ยอม
เชนที่อฟฟังบรัญชนของกษรัตรลิยร์ทใบีที่ หต้กต้มกรนบลงและนมรัสกนรเมนที่อดนตรบีบรรเลง ในโมงนรันื้นบรุคคลผบูต้นรันื้นจะถบูกโยนลงไปใน
เตนไฟอรันรต้อนแรง จะไมต่มบีกนรไตต่สวนควนม ไมต่มบีกนรรต้องขอควนมเมตตน เนบบูครัดเนสซนรร์คลิดวต่นทรุกคนยต่อมรรัก
ชบีวลิตและจะกลรัวเตนไฟลรุกโพลงนรันื้นมนกเหลนอเกลินจนพวกเขนจะไมต่มบีทนงคลิดปฏลิเสธทบีที่จะนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนน
ของเขน เขนคลิดวต่นเตนไฟรต้อนแรงซถึที่งมบีไฟทบีที่รอต้ นกวต่นปกตลิจะทนนใหต้ไมต่มบีใครกลต้นขรัดขวนงแผนกนรของเขน แตต่เขนคลิด
คนนนวณโดยไมต่คนนนถึงถถึงกนรแทรกแซงของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ
เมนที่อผมลองนถึกภนพตนม ผมกล็สนมนรถมองเหล็นทบีที่รนบดบูรน ซถึที่งคลนคลที่นนไปดต้วยผบูต้คน ดรุจฝบูงมดทบีที่อยบูต่บนจอม
ปลวกขนนดใหญต่ยรักษร์ คงมบีผบูต้คนหลนยแสนคนทบีที่มนชรุมนรุมกรันเพนที่อถวนยกนรสวนมลิภรักดลิธตอต่ เนบบูครัดเนสซนรร์ ปฏลิมนกร
ทองคนนสรุกใสนรันื้นกล็ตรันื้งตระหงต่นนอยบูต่ทบีที่นรัที่น บรรดนวงออเคสตรต้นกล็นรัที่งประจนนทบีอที่ ยบูต่บนกระโจมแตรตต่นงๆอยบูต่ทรัที่วทบีรที่ นบ
นรันื้น ผบูต้ประกอบพลิธบีกนรกล็ประกนศวต่นถถึงเวลนแหต่งกนรนมรัสกนรแลต้ว มบีเสบียงประโคมจนกเครนที่องดนตรบีตต่นงๆ – และ
ผบูต้คนเหลต่นนรันื้นกล็กต้มกรนบลงถถึงดลิน! ชต่นงเปป็นภนพทบีที่นต่นตนที่นตน! ชต่นงเปป็นเสบียงทบีที่ยลิที่งใหญต่! ใชต่แลต้วครรับ มวลชนเหลต่นนรันื้น
กต้มกรนบลงตต่อหนต้นปฏลิมนกรนรันื้น – แตต่มบีคนฮบีบรบูสนมคนทบีที่ไมต่กต้มกรนบลง: ชรัดรรัค, เมชนค, และเอเบดเนโก แมต้วนต่
พวกเขนเปป็นขต้นรนชกนรระดรับสบูงในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์ พวกเขนกล็ปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อฟฟังบรัญชนของกษรัตรลิยร์

พระครัมภบีรไร์ มต่ไดต้บอกเรนวต่นดนเนบียลอยบูต่ทบีที่ไหนขณะนรันื้น เขนอนจกนนลรังนรัที่งอยบูต่ขต้นงกษรัตรลิยร์ หรนออนจเปป็นไดต้วต่น
เขนไมต่อยบูต่ในงนนฉลองปฏลิมนกรนบีนื้เพรนะตลิดงนนรนชกนรในสต่วนอนที่นของจรักรวรรดลิ ถถึงอยต่นงไรแลต้ว เขนกล็มบีอนนนนจ
รองจนกกษรัตรลิยร์ และบนงทบีเขนไมต่ตต้องกต้มกรนบลงตต่อปฏลิมนกรนรันื้นกล็ไดต้ เนนที่องจนกเขนดนนรงตนนแหนต่งทบีที่สบูงเหลนอเกลิน
และเปป็นทบีที่คนดหมนยกรันวต่นเขนคงตต้องจงรรักภรักดบีตอต่ กษรัตรลิยร์เปป็นแนต่อยบูต่แลต้ว มรันเปป็นควนมจรลิงทบีวที่ ต่นดนเนบียลไดต้ถวนย
กนรสวนมลิภรักดลิธในกนรปรนนลิบรัตลิตต่อเนบบูครัดเนสซนรร์ แตต่ควนมรรักและควนมจงรรักภรักดบีอรันดรับหนถึที่งของเขนคนอตต่อ
พระเจต้น และกษรัตรลิยกร์ ล็ทรนบเรนที่องนบีนื้ดบี ดต้วยเหตรุผลทบีที่ไมต่อนจอธลิบนยไดต้ ดนเนบียลไมต่ไดต้ถบูกเอต่ยชนที่อพรต้อมกรับคนเหลต่น
นรันื้นทบีที่ไมต่ยอมกต้มกรนบลงเมนที่อคนนบรัญชนนรันื้นถบูกประกนศใหต้กต้มกรนบนมรัสกนรตต่อหนต้นปฏลิมนกรทองคนนนรันื้น
ชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโก ซถึที่งยนนอยบูต่แทนทบีที่จะกต้มกรนบลงตต่อหนต้นปฏลิมนกรนรันื้น คงทนนใหต้เกลิดควนม
ตนนที่ เตต้นทต่นมกลนงคนเคลเดบียเหลต่นนรันื้นนต่นดบู อนจเปป็นไดต้วต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้กนนหนดผบูต้สอดแนมตต่นงๆไวต้หรนอใหต้พวก
เจต้นหนต้นทบีที่ไปแฝงตรัวอยบูต่ทต่นมกลนงมวลชนเหลต่นนรันื้น บนงทบีพวกนรักกนรเมนองบนงคนกนนลรังจรับตนดบูคนฮบีบรบูสนมคนนบีนื้
ดต้วยใจอลิจฉน โดยแอบหวรังวต่นสนมคนนบีนื้จะไมต่กต้มกรนบลงและอยนกเหล็นพวกเขนถบูกโยนเขต้นไปในเตนไฟอรันรต้อนแรง
ไมต่วนต่ จะยรังไง พวกเขนถบูกรนยงนนทรันทบีเพรนะควนมไมต่เชนที่อฟฟังของพวกเขนตต่อคนนสรัที่งของกษรัตรลิยร์

สามคนผถูห้กลห้าทห้าทายกษนัตรติยณ์
ขต้อ 8-12: “เพราะฉะนศันั้น ในครศันั้งนศันั้นพวกเคลเดฮียบางคนมาเขด้าเฝฝ้า และฟฝ้องพวกยฏิวดด้วยใจคฏิดรด้าย เขา
ทศันั้งหลายกราบทรลกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์วล่า “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอทรงพระเจรฏิญเปป็นนฏิตยว์ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์
พระองคว์ทรงออกกฤษฎฮีกาแลด้ววล่า ทลุกคนผรด้ไดด้ยฏินเสฮียงแตรทองเหลลืองขนาดเลล็ก ปปีปี่ พฏิณเขาครล่ พฏิณสฮีที่สาย พฏิณใหญล่
ปปีปี่ถลุง และเครลืที่องดนตรฮีทลุกชนฏิด กล็ใหด้กราบลงนมศัสการปฏฏิมากรทองคทา และผรด้ใดทฮีที่ไมล่กราบลงนมศัสการกล็ใหด้โยน
เขด้าไปในเตาทฮีที่ไฟลลุกอยรล่ มฮียฏิวบางคนทฮีพที่ ระองคว์ไดด้แตล่งตศันั้งใหด้จศัดราชการในเมลืองบาบฏิโลน คลือชศัดรศัค เมชาค และ
เอเบดเนโก โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ คนเหลล่านฮีนั้ไมล่เชลืที่อฟฝังพระองคว์ เขามฏิไดด้ปฏฏิบศัตฏิพระของพระองคว์ หรลือนมศัสการ
ปฏฏิมากรทองคทาซหึที่งพระองคว์ไดด้ทรงตศันั้งไวด้”
ขต้อกลต่นวหนทบีที่ใชต้ปรรักปรนนคนฮบีบรบูเหลต่นนรันื้นมบีสนมประกนร:
1. “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ คนเหลต่นนบีนื้ไมต่เชนที่อฟฟังพระองคร์...”
2. “เขนมลิไดต้ปฏลิบรัตลิพระของพระองคร์…”
3. “หรนอนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงตรังนื้ ไวต้”
เมนที่อเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ยลินขต้อกลต่นวหนเหลต่นนบีนื้ทบีที่ปรรักปรนนพวกคนฮบีบรบู เขนกล็โกรธจรัด มรันเกลินจลินตนนกนรทบีที่
จะมบีใครโงต่และไมต่กลรัวอรันตรนยจนถถึงขนนดไมต่เคนรพคนนบรัญชนตต่นงๆของเขน! และพวกเขนไมต่เพบียงไมต่เคนรพคนน
บรัญชนตต่นงๆของเขนเทต่นนรันื้น แตต่พวกเขนยรังไมต่เคนรพเขาดต้วย พวกเขนไมต่เคนรพพระตต่นงๆของเขน พวกเขนไมต่
เคนรพปฏลิมนกรทองคนนอรันใหญต่โตนรันื้นทบีที่เขนไดต้ตรันื้งขถึนื้นในทบีที่รนบนรันื้น
ดบูเหมนอนวต่นหลรังจนกตรถึกตรองอยบูต่สกรั ครบูต่ กษรัตรลิยร์กล็พดบู กรับตรัวเองวต่น “ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นมบีควนมผลิดพลนด
แนต่นอนวต่นคนเหลต่นนบีนื้ไมต่ไดต้ยลินคนนบรัญชน – และหนกพวกเขนไดต้ยลินจรลิงๆ เหล็นไดต้ชรัดวต่นพวกเขนเขต้นใจผลิด” ดรังนรันื้น
เนบบูครัดเนสซนรร์จถึงสรัที่งเรบียกตรัวคนฮบีบรบูสนมคนนบีนื้ใหต้มนเขต้นเฝป้นตน:

ขต้อ 13-15: “แลด้วเนบรคศัดเนสซารว์กล็ทรงกรฏิวนั้ จศัดและเดลือดพลล่าน มฮีรศับสศัที่งใหด้นทาตศัวชศัดรศัค เมชาค และ
เอเบดเนโกเขด้ามา แลด้วเขากล็นทาคนเหลล่านฮีนั้เขด้ามาเฝฝ้ากษศัตรฏิยว์ เนบรคศัดเนสซารว์ทรงกลล่าวแกล่เขาวล่า “โอ ชศัดรศัค เม
ชาค และเอเบดเนโกเออ๋ย เปป็นความจรฏิงหรลือไมล่ทฮีที่เจด้ามฏิไดด้ปรนนฏิบศัตฏิพระของเรา หรลือนมศัสการปฏฏิมากรทองคทาซหึที่ง
เราไดด้ตศันั้งไวด้ บศัดนฮีนั้ถด้าเจด้าพรด้อมใจแลด้ว พอเจด้าไดด้ยฏินเสฮียงแตรทองเหลลืองขนาดเลล็ก ปปีปี่ พฏิณเขาครล่ พฏิณสฮีที่สาย พฏิณ
ใหญล่ ปปีปี่ถลุง และเครลืที่องดนตรฮีทลุกชนฏิด เจด้าจงกราบลงนมศัสการปฏฏิมากรซหึที่งเราไดด้สรด้างไวด้ แตล่ถด้าเจด้าไมล่นมศัสการ จะ
ตด้องโยนเจด้าทศันทฮีเขด้าไปในเตาทฮีที่ไฟลลุกอยรล่ และผรด้ใดเลล่าจะเปป็นพระเจด้าทฮีที่จะชล่วยใหด้เจด้าพด้นจากมลือของเราไดด้ ”
“แลต้วเนบบูครัดเนสซนรร์กล็ทรงกรลิวนื้ จรัดและเดนอดพลต่นน...” คนนทบีที่แปลเปป็น เดลือดพลล่าน มบีควนมหมนยวต่น
“ควนมพลิโรธ” ดบูเหมนอนวต่นทรันื้งหมดทบีที่เรนเรบียนรบูต้เกบีที่ยวกรับกษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้แสดงใหต้เหล็นวต่นเขนเปป็นคนขบีนื้โมโหและวต่นเขน
หงรุดหงลิดงต่นย นต่นสรังเกตทบีที่วนต่ เนบบูครัดเนสซนรร์สงสรัยคนฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้ไวต้กต่อน เขนกลต่นววต่น “เปป็นควนมจรลิงหรนอทบีพที่ วก
เจต้นไมต่เชนที่อฟฟังคนนบรัญชนของเรน?” ผมคลิดวต่นลถึกๆในใจของเขนๆกนนลรังหวรังวต่นรนยงนนขต่นวนรันื้นไมต่เปป็นควนมจรลิง
เพรนะเหล็นแกต่ดนเนบียล กษรัตรลิยร์นต่นจะไมต่ชอบกนรถบูกบรังครับใหต้ตต้องฌนปนกลิจเพนที่อนสนมคนนบีนื้ของชนยผบูต้นบีนื้ทบีที่เขนไดต้
เลนที่อนยศสบูต่ตนนแหนต่งสบูงทบีที่สรุดในแผต่นดลินเคบียงขต้นงตนนแหนต่งของเขนเอง – ผบูทต้ บีที่ไดต้แสดงใหต้เหล็นสตลิปฟัญญนและควนม
เขต้นใจมนกยลิที่งกวต่นปรนชญร์ทรันื้งปวงในอนณนจรักรของเขน ถถึงอยต่นงไรแลต้ว ขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นชนยเหลต่นนบีนื้ไมต่ไดต้ถบูกโยน
เขต้นไปในเตนไฟทรันทบีกล็แสดงใหต้เหล็นวต่นเขนยรังมบีควนมนรับถนอตต่อพวกเขนอยบูต่บต้นง มรันยรังเหมนะสมดต้วยทบีจที่ ะตระหนรัก
ถถึงกนรทรงจรัดเตรบียมของพระเจต้นในกนรตรันื้งคนนถนมนบีนื้ของเนบบูครัดเนสซนรร์ เพรนะวต่นบรัดนบีนื้เรนเหล็นคนนตอบอรันสงต่นงนม
ของหนรุต่มฮบีบรบูสนมคนนบีนื้ – และเรนเหล็นควนมแขล็งแกรต่งแหต่งอรุปนลิสรัยของสนมคนนบีนื้จนถถึงทบีที่สรุด
กษรัตรลิยกร์ ลต่นวตต่อไปวต่น: “เปป็นควนมจรลิงหรนอ ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก? พวกเจต้นไมต่ปรนนลิบรัตลิพระ
ตต่นงๆของเรนและไมต่นมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนทบีที่เรนไดต้ตงรันื้ ขถึนื้นหรนอ?” กษรัตรลิยพร์ บวต่นมรันเปป็นเรนที่องเหลนอเชนที่อทบีที่จะมบีใคร
กลต้นปฏลิเสธทบีที่จะนมรัสกนรพระตต่นงๆของเขนหรนอกต้มกรนบลงตต่อหนต้นปฏลิมนกรทบีที่เขนไดต้ตรันื้งขถึนื้นในทบีที่รนบนรันื้น –
ปฏลิมนกรหนถึที่งทบีที่ตต้องใชต้เงลินทรุนมหนศนลและตต้องใชต้เวลน พรสวรรคร์และฝปีมนอชต่นงมนกมนยเหลนอเกลินกวต่นจะสรต้นง
เสรล็จ กษรัตรลิยร์ถถึงขนนดลงทรุนนนนนรักดนตรบีจนนนวนนรับไมต่ถต้วนมนบรรเลงดนตรบีสนนหรรับงนนรนที่นเรลิงนบีนื้ และดบูเหมนอน
เปป็นเรนที่องทบีที่ไมต่อนจคลิดไดต้ทบีที่จะมบีใครกลต้นตต่อกรเขนและคนนบรัญชนของเขนเมนที่อดนตรบีเรลิที่มบรรเลง
กษรัตรลิยกร์ ลต่นวแกต่คนฮบีบรบูสนมคนนบีนื้วนต่ “เรนจะใหต้โอกนสแกต้ตวรั แกต่พวกเจต้น ไมต่วนต่ พวกเจต้นรบูต้ตวรั หรนอไมต่วต่น
พวกเจต้นกนนลรังทนนอะไรอยบูต่นรันื้น กล็ไมต่ใชต่เรนที่องสนนครัญ บนงทบีพวกเจต้นไดต้ยลินคนนบรัญชนนรันื้นแลต้ว และบนงทบีพวกเจต้นกล็เขต้นใจ
มรันแลต้ว – แตต่เรนจะลนมๆมรันไปเสบีย เรนจะทนนเปป็นสงสรัยพวกเจต้นไวต้กอต่ น และเมนที่อเครนที่องดนตรบีทรันื้งสลินื้นเรลิที่มบรรเลง
พวกเจห้าตห้องกห้มกราบลงและนมนัสการปฏติมากรนนัทั้นทนีที่เราไดห้สรห้างขนทั้น! หนกพวกเจต้นจะทนนตนมทบีที่เรนไดต้สรัที่งพวกเจต้น
เรนกล็จะดรับไฟเสบีย แตต่หนกพวกเจต้นไมส่นมนัสการ เรนกล็จะสลุมไฟเพลิที่มขถึนื้นและพวกเจต้นจะถบูกโยนเขต้นไปกลนงไฟนรันื้น
และผรด้ใดเลล่าจะเปป็นพระเจด้าทฮีที่จะชล่วยใหด้พวกเจด้าพด้นจากมลือของเราไดด้?”
นบีที่ฟงฟั ดบูไมต่เหมนอนกรับกษรัตรลิยร์องคร์เดบียวกรับทบีที่ไดต้เปป็นพยนนตต่อหนต้นดนเนบียลหลรังจนกกนรถวนยคนนแกต้ฝฟันของ
เขนเลย: “แลต้วกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์กล็ทรงกรนบลงและเคนรพดนเนบียล และมบีพระบรัญชนใหต้นนนเครนที่องบบูชนและ
เครนที่องหอมมนถวนยดนเนบียล กษรัตรลิยร์ตรรัสกรับดนเนบียลวต่น “แนต่นอนทบีเดบียว พระเจด้าของทล่านเปป็นพระเจด้าของพระ

ทศันั้งหลาย และทรงเปป็นองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าของกษศัตรฏิยว์ทศันั้งปวง ทรงเปป็นผรด้เผยความลหึกลศับเพรนะทต่นนสนมนรถทบีที่จะ
เผยควนมลถึกลรับนบีนื้ไดต้” (ดนล. 2:46-47)
เปป็นไปไดต้หรนอทบีที่จนกรลิมฝปีปนกเดบียวกรันและหรัวใจดวงเดบียวกรันบรัดนบีนื้ถต้อยคนนขต่มขบูต่ทลิที่มแทงเหลต่นนบีนื้ออกมนไดต้:
“ผถูห้ใดเลส่าจะเปป็นพระเจห้าทนีที่จะชส่วยใหห้เจห้าพห้นจากมสือของเราไดห้ ?”
กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์รบูต้สถึกถถึงควนมสนนครัญของตนในวรันนรันื้น เขนกลต้นหนอกรับพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์! สลิที่งใด
กต่อใหต้เกลิดควนมเปลบีที่ยนแปลงแบบหนต้นมนอเปป็นหลรังมนอในตรัวกษรัตรลิยร์ไดต้ถถึงขนนดนบีนื้? เขนเคยยอมรรับพระเจต้นของดน
เนบียล โดยนมรัสกนรแทบเทต้นของเขนและสรรเสรลิญพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์และประกนศวต่นพระองคร์ทรงอนนนนจ
สลิทธลิธขนด สลิที่งใดกรันทบีที่ผลรักดรันเขนไปสบูต่ควนมคลรัที่งศนสนนแบบไมต่ยรันื้งคลิดและกนรเยนะเยต้ยทบีที่เขนแสดงออกมนไดต้ถถึง
ขนนดนรันื้น? เขนไมต่จรลิงใจหรนอตอนทบีที่เขนสนรภนพวต่นพระเจต้นของดนเนบียลเปป็นพระเจต้นเหนนอพระทรันื้งหลนยและจอม
เจต้นนนยเหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย? และหนกเขนจรลิงใจจรฏิงๆในตอนนรันื้น เหตรุกนรณร์ใดบต้นงทบีที่เกลิดขถึนื้นในเวลนตต่อมนไดต้
ทนนใหต้เขนเปลบีที่ยนควนมคลิดอยต่นงสลินื้นเชลิงไดต้ถถึงขนนดนรันื้น?
ควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เกลิดขถึนื้นประมนณยบีที่สลิบปปีกต่อนหนต้นนรันื้น ในระหวต่นงนรันื้น เขนไดต้พชลิ ลิต
เยรบูซนเลล็มเปป็นครรันื้งทบีที่สอง ในปปี 598 กต่อน ค.ศ. และในระหวต่นงกนรพลิชตลิ ครรังนื้ ทบีที่สองนบีนื้ เขนไดต้กวนดตต้อนชนวกรรุง
เยรบูซนเลล็มสต่วนใหญต่ไปเปป็นเชลย ยถึดภนชนะบรลิสรุทธลิขธ องพระวลิหนรไปเปป็นจนนนวนมนกและเอนพวกมรันกลรับไปยรัง
บนบลิโลน
จนกนรันื้นในปปี 587 กต่อน ค.ศ. เนบบูครัดเนสซนรร์กล็พลิชตลิ เยรบูซนเลล็มเปป็นครรันื้งทบีที่สนมและทนนลนยมรันเสบียรนบคนบ
เผนพระวลิหนรและทลินื้งแผต่นดลินศรักดลิธสลิทธลิธไวต้ในสภนพรกรต้นงอยต่นงสลินื้นเชลิง มรันเปป็นขต้อเทล็จจรลิงทนงประวรัตศลิ นสตรร์ทบีที่วนต่
เหลต่นกษรัตรลิยร์ชนวตะวรันออกยกควนมดบีควนมชอบใหต้แกต่พระตต่นงๆของพวกเขาสนนหรรับชรัยชนะทบีที่ตนไดต้รรับเหนนอ
เหลต่นศรัตรบูของตน เมนที่อพวกเขนพลิชลิตชนชนตลิใด พวกเขนกล็เชนที่อวต่นพระตต่นงๆของพวกเขนยลิที่งใหญต่กวต่นพระเหลต่นนรันื้น
ของคนทบีที่พวกเขนพลิชตลิ อนจเปป็นไดต้วต่นเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ทนนลนยดลินแดนศรักดลิธสลิทธลิธเสบียอยต่นงสลินื้นเชลิง เขนจถึงเชนที่ออยต่นง
จรลิงใจวต่นพระตต่นงๆของเขนไดต้พลิชตลิ พระเจต้นของดนเนบียลแลต้ว เพรนะวต่นเขนสนมนรถทนนลนยพระวลิหนรและยถึด
บรรดนภนชนะทองคนนของมรันไดต้แลต้ว ชรัยชนะนบีนื้ทนนใหต้เขนเชนที่อวต่นพระเยโฮวนหร์ไมต่ใชต่องคร์สบูงสรุด วต่นพระองคร์ไมต่ไดต้ทรง
อนนนนจสลิทธลิธขนด – และวต่นเมโรดรัค สรุดยอดพระแหต่งบนบลิโลเนบียทรงฤทธลิธยลิที่งกวต่นพระองคร์หรนอไมต่ ?
หนกเรนพลิจนรณนเรนที่องนบีนื้อยต่นงจรลิงใจ ดบูเหมนอนวต่นมรันเปป็นขต้อโตต้แยต้งทบีที่มบีเหตรุผลและวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์เรลิที่ม
รบูสต้ ถึกแลต้ววต่นพระของตนทรงฤทธลิธมนกกวต่นพระเยโฮวนหร์ เขนจถึงถนมคนฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้วต่น “ผบูต้ใดเลต่นจะเปป็นพระเจต้นทบีที่
จะชต่วยใหต้เจต้นพต้นจนกมนอของเรนไดต้? พระเจต้นของพวกเจต้นเปป็นพระเจต้นแหต่งเยรบูซนเลล็ม พระเจต้นแหต่งพระวลิหนรทบีที่นรัที่น
แตต่พระองคร์ไมต่ไดต้ชต่วยพระวลิหนรใหต้รอดพต้นพรต้อมกรับบรรดนภนชนะทองคนนของมรัน และพระองคร์มลิไดต้ทรงชต่วย
เยรบูซนเลล็มและประชนชนของมรันใหต้รอดพต้นจนกมนอของเรนดต้วย ดรังนรันื้นทนนไมพระองคร์จงถึ ควรชต่วยพวกเจห้าใหต้
รอดพต้นเลต่น? พระเจต้นของพวกเจต้นอต่อนแอลงแลต้ว พระของขห้าบรัดนบีนื้กล็ทรงฤทธลิธมนกกวต่นพระของพวกเจต้น บรัดนบีนื้
พวกเจต้นจงปฏลิเสธพระเจต้นของพวกเจต้นและกต้มกรนบลงตต่อพระของขต้น!”
ผมไมต่สงสรัยเลยวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์คนดหวรังใหต้ชนยหนรุต่มสนมคนนบีนื้เชนที่อฟฟังตน แตต่หนกเขนคลิดวต่นพวกเขนจะ
ยอมจนนนนตต่อคนนบรัญชนตต่นงๆของเขนจรลิงๆ กต้มกรนบลงตต่อหนต้นปฏลิมนกรทองคนนและนมรัสกนรทบีนที่ รัที่น เขนกล็ตต้อง

ประหลนดใจครรังนื้ ใหญต่ เพรนะวต่นชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกมบีควนมเชนที่อแบบเดบียวกรับดนเนบียล และพวกเขนเอง
กล็ตรันื้งใจไวต้วนต่ ตนจะไมต่ทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินไปและนมรัสกนรปฏลิมนกรของกษรัตรลิยร์ – และพวกเขนกล็ไมต่ทนนจรลิงๆ

คนฮนีบรถูเหลส่านนันทั้ ยอมรนับคนาทห้าของกษนัตรติยณ์
ขต้อ 16-18: “ชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทรลกษศัตรฏิยว์วล่า “โอ ขด้าแตล่เนบรคศัดเนสซารว์ ขด้าพระองคว์
ทศันั้งหลายไมล่จทาเปป็นจะตด้องตอบพระองคว์ในเรลืที่องนฮีนั้ ถด้าพระเจด้าของพวกขด้าพระองคว์ผรด้ซหึที่งพวกขด้าพระองคว์ปรนนฏิบศัตฏิ
สามารถชล่วยพวกขด้าพระองคว์ใหด้พด้นจากเตาทฮีที่ไฟลลุกอยรล่ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ พระองคว์กล็จะทรงชล่วยพวกขด้าพระองคว์
ใหด้พนด้ พระหศัตถว์ของพระองคว์ แตล่ถด้าไมล่เปป็นเชล่นนศันั้น โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอพระองคว์ทรงทราบวล่า พวกขด้าพระองคว์
จะไมล่ปรนนฏิบศัตฏิพระของพระองคว์ หรลือนมศัสการปฏฏิมากรทองคทาซหึที่งพระองคว์ไดด้ทรงตศันั้งขหึนั้น”
มรันคงจะเปป็นเรนที่องนต่นตนที่นเตต้นจรลิงๆหนกเรนไดต้เหล็นสองสนมวลินนทบีหลรังจนกทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้หลรัที่งถต้อยคนน
อรันรต้อนแรงทบีที่เปป็นคนนบรัญชนสรุดทต้นยแกต่คนฮบีบรบูสนมคนนรันื้น! หนกพวกเขนตรัวสรัที่นอยบูต่ตอต่ หนต้นเขน มรันกล็ไมต่มบีบรันทถึกไวต้ใน
พระวจนะของพระเจต้น หนกพวกเขนกลรัว มรันกล็ไมต่ถบูกสนที่อในคนนตอบทบีที่พวกเขนใหต้แกต่กษรัตรลิยร์ พวกเขนยนนหยรัดมรัที่นคง
ดรุจศลิลนแหต่งยลิบรอลตนรร์ – ตรังนื้ ตรงและสบูง และใบหนต้นของพวกเขนสต่องแสงดรุจทองคนนบนปฏลิมนกรของกษรัตรลิยร์ ไมต่
วต่นพวกเขนพบูดพรต้อมกรันหรนอไมต่ พวกเขนกล็เหล็นพต้องตรงกรันในจรุดประสงคร์ของพวกเขน:
“โอ เนบบูครัดเนสซนรร์ พวกขต้นพระบนทไมต่จนนเปป็นตต้องตอบฝป่นพระบนทในเรนที่องนบีนื้ พวกขต้นพระบนทจะไมต่ขอ
เวลนเพลิที่มเพนที่อทบีที่จะตรัดสลินใจ พวกขต้นพระบนทไมต่ตต้องกนรเวลนหลนยชรัที่วโมง – หรนอแมต้แตต่หลนยวลินนทบี – แหต่ง
พระครุณ ฝป่นพระบนทไดต้ใหต้คนนบรัญชนของฝป่นพระบนทแลต้ว พวกขต้นพระบนทไดต้ใหต้คนนตอบของพวกขต้นพระบนทแลต้ว :
หนกคนนสรัที่งของฝป่นพระบนทเปป็นเชต่นนรันื้น พระเจดาของพวกขดาพระบาทกล็ทรงสามารถทฮีที่จะชล่วยพวกขด้าพระบาทใหด้
รอดพด้นไดด้!”
กษรัตรลิยร์ถนมไปแลต้ววต่น “ผบูต้ใดเลต่นจะเปป็นพระเจต้นทบีที่จะชต่วยใหต้เจต้นพต้นจนกมนอของเรนไดต้?” และคนหนรุต่ม
เหลต่นนรันื้นกล็ตอบกลรับไปวต่น “พระเจต้นของพวกขห้าพระบาททรงสนมนรถทบีที่จะชต่วยพวกขต้นพระบนทใหต้รอดพต้นไดต้
และพระองคร์จะทรงชต่วยพวกขต้นพระบนทใหต้รอดพต้นหนกนรัที่นเปป็นไปตนมพระประสงคร์ของพระองคร์ แตส่หากไมส่
เปป็นเชส่นนนัทั้น มรันกล็ไมต่แตกตต่นงอะไรเลยในกนรตรัดสลินใจของพวกขต้นพระบนทเกบีที่ยวกรับพระบรัญชนของฝป่นพระบนท
พวกขห้าพระบาทจะไมส่ปรนนติบนัตติพระตส่างๆของฝฝ่าพระบาท หรสือนมนัสการปฏติมากรทองคนานนัทั้นทนีที่ฝฝ่าพระบาทไดห้
ตนัทั้งขนทั้น” คนฮบีบรบูสนมคนนบีนื้ไมต่รรักชบีวลิตของตนเลย พวกเขนตรันื้งใจแนต่วแนต่วต่นจะสรัตยร์ซนที่อตต่อพระเจต้นของพวกเขน –
กระทรัที่งจนถถึงควนมมรณน
พวกเขาไมล่กด้มกราบ
พวกเขาไมล่หวาดกลศัว
พวกเขาไมม่ถกถู ไฟเผา
ขต้อ 19-25: “แลด้วเนบรคศัดเนสซารว์ทรงเกรฮีนั้ยวกราดยฏิที่งนศัก พระพศักตรว์ของพระองคว์กล็เปลฮีที่ยนไปไมล่พอ
พระทศัยชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโก พระองคว์จหึงรศับสศัที่งใหด้ททาเตาไฟใหด้รด้อนกวล่าทฮีที่เคยอฮีกเจล็ดเทล่า และพระองคว์
รศับสศัที่งใหด้บางคนทฮีที่มฮีกทาลศังมากทฮีที่สลุดในกองทศัพมามศัดชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโก และใหด้โยนเขาเขด้าไปในเตาทฮีที่
ไฟลลุกอยรล่ แลด้วคนเหลล่านฮีนั้กล็ถรกมศัดไวด้ทศันั้งเสลืนั้อ กางเกง หมวก และเครลืที่องแตล่งกายอลืที่นๆ และเขากล็ถรกโยนเขด้าไปในเตา

ทฮีที่ไฟลลุกอยรล่ ฉะนศันั้นเพราะวล่าคทารศับสศัที่งของกษศัตรฏิยว์นศันั้นเขด้มงวดมากและเตาไฟกล็รด้อนจศัด เปลวไฟจหึงไดด้ฆล่าคนทฮีที่โยนชศัด
รศัค เมชาค และเอเบดเนโก และชายทศันั้งสามนฮีนั้ คลือชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโกกล็ตกลงไปกลางเตาไฟทฮีที่ลลุกอยรล่
ทศันั้งยศังมศัดอยรล่ ขณะนศันั้นกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ประหลาดพระทศัยทรงลลุกขหึนั้นโดยฉศับพลศัน พระองคว์ตรศัสกศับ
องคมนตรฮีของพระองคว์วาล่ “เรามศัดสามคนโยนเขด้าไปกลางไฟมฏิใชล่หรลือ” เขาทรลตอบกษศัตรฏิยว์วล่า “โอ ขด้าแตล่
กษศัตรฏิยว์ จรฏิงพระเจด้าขด้า” พระองคว์ตรศัสตอบวล่า “ดรเถฏิด เราเหล็นสฮีที่คนถรกปลล่อย กทาลศังเดฏินอยรล่กลางไฟ และเขาทศันั้ง
หลายกล็ไมล่เปป็นอศันตราย และรรปรล่างของคนทฮีที่สฮีที่นศันั้นคลด้ายคลหึงกศับพระบลุตรของพระเจด้า”
งนนฉลองปฏลิมนกรทองคนนอรันยลิที่งใหญต่ของเนบบูครัดเนสซนรร์กลินเวลนเพบียงสรันื้นๆ มรันสลินื้นสรุดลงอยต่นงฉรับพลรัน
ไมต่นต่นเปป็นไปไดต้วต่นคนมนกมนยเหลต่นนรันื้นไดต้เหล็นพวกคนฮบีบรบูทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะกต้มกรนบลงตต่อปฏลิมนกรนรันื้น แตต่ขต่นวนรันื้นกล็
แพรต่สะพรัดไปอยต่นงรวดเรล็ว และฝบูงชนกล็เรลิที่มแหต่กรันมนใกลต้เตนไฟนรันื้น กษรัตรลิยร์ทรงกรลิวนื้ จรัดจนใบหนต้นของเขนเปลบีที่ยน
ไป และเขนคนนรนมโทษประหนรชบีวลิตสนนหรรับคนฮบีบรบูสนมคนนรันื้น เตนไฟนรันื้นจะตต้องถบูกทนนใหต้รต้อนขถึนื้นกวต่นเดลิมเจล็ดเทต่น
ชนยฉกรรจร์ทบีที่มพบี ละกนนลรังมนกทบีที่สรุดแหต่งบนบลิโลน คนอพวกผบูต้ชนยจนกกองทรัพของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้รรับบรัญชนใหต้มรัด
ตรัวชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโก ชต่นงเปป็นคนนบรัญชนทบีที่โงต่เขลนทบีที่ออกมนจนกกษรัตรลิยร์! ใสต่คนสนมคนไวต้ในเตนไฟทบีที่
รต้อนพอทบีจที่ ะหลอมเหลล็กไดต้ แตต่บรัญชนใหต้มรัดตรัวพวกเขนอยต่นงแนต่นหนนกต่อนทบีที่จะโยนพวกเขนเขต้นไปในไฟ! ลถึกๆใน
จลิตใจทบีอที่ ยบูต่ขต้นงในสรุดของเนบบูครัดเนสซนรร์ คงมบีประกนยแหต่งควนมกลรัวอยบูต่เปป็นแนต่ – ควนมกลรัวทบีที่วนต่ บนงทบีพระเจต้นผบูต้
ซถึที่งเขนไดต้ทต้นทนยจรลิงๆแลต้วจะทรงพยนยนมชต่วยสนมคนนบีนื้ออกมนจนกเตนไฟไดต้แบบเปป็นๆ และควนมกลรัวนรันื้นกล็
ทนนใหต้เขนใชต้ทรุกวลิถบีทนงเพนอที่ ปป้องกรัน บรรดนผบูต้ทบีที่แขล็งแรงมนกทบีที่สดรุ ในกองทรัพแหต่งบนบลิโลนถบูกเรบียกตรัวมน คนฮบีบรบู
เหลต่นนรันื้น “ถบูกมรัดไวต้ทรันื้งเสนนื้อ กนงเกง หมวก และเครนที่องแตต่งกนยอนที่นๆ” เนบบูครัดเนสซนรร์ตรันื้งใจวต่นจะกนนจรัดชนยสนม
คนนบีนื้เสบียและทรุกสลิที่งทบีที่พวกเขนเปป็นเจต้นของ เขนไมต่อยนกใหต้รต่องรอยของพวกเขนหลงเหลนออยบูต่เลยในบนบลิโลน!
ตนมพระบรัญชนของกษรัตรลิยร์เตนไฟนรันื้นถบูกทนนใหต้รต้อนจรัด – รต้อนเสบียจนเปลวไฟเผนคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกมอบ
หมนยใหต้จรับชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโกโยนเขต้นไปในไฟ! เหลต่นฝบูงชนทบีที่ตกตะลถึงกล็จต้องมองไปทบีที่ชต่องของเตนไฟ
นรันื้น กษรัตรลิยร์ผบูต้เยต่อหยลิที่งกล็ยนนอยบูต่พรต้อมกรับควนมตรันื้งใจแนต่วแนต่ทบีที่จะทนนลนยคนหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนบีนื้ทบีที่กลต้นหนอกรับเขน
เหลต่นชนยฉกรรจร์แหต่งบนบลิโลนกล็จรับตรัวคนหนรุต่มพวกนรันื้นและโยนพวกเขนเขต้นไปในเตนไฟ – เพบียงเพนอที่ ทบีที่ตวรั เองจะถบูก
ไฟเผนเพรนะควนมรต้อนจรัดจนกเตนไฟนรันื้นขณะทบีที่พวกเขนกนนลรังปฏลิบรัตลิตนมคนนสรัที่งของเนบบูครัดเนสซนรร์ทบีที่ใหต้ประหนร
ชบีวลิต!
จนกนรันื้นสลิที่งหนถึที่งทบีที่นต่นอรัศจรรยร์ใจยลิที่งกวต่นกล็เกลิดขถึนื้น กษรัตรลิยร์ “ลรุกขถึนื้นโดยฉรับพลรัน” และถนมดต้วยควนม
อรัศจรรยร์ใจและควนมไมต่เชนที่อวต่น “เรามศัดสามคนโยนเขด้าไปกลางไฟมฏิใชล่หรลือ?” เหลต่นทบีที่ปรถึกษนกล็ทบูลตอบวต่น “โอ
ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ จรลิงพระเจต้นขต้น” เนบบูครัดเนสซนรร์จถึงกลต่นววต่น “ดบูเถลิด เรนเหล็น สนีที่คนถบูกปลต่อย กนนลรังเดลินอยบูต่กลนงไฟ
และเขนทรันื้งหลนยกล็ไมต่เปป็นอรันตรนย และรถูปรส่างของคนทนีที่สนีที่นนัทั้นคลห้ายคลนงกนับพระบทุตรของพระเจห้า !” แมต้วต่น
กษรัตรลิยพร์ บูดควนมจรลิงเกบีที่ยวกรับคนทบีที่สบีที่นรันื้น แตต่กล็ไมต่มบีหลรักฐนนทบีที่บต่งชบีนื้วต่นเขนรบูต้วนต่ เขนกนนลรังหมนยถถึงพระองคร์ผบูต้ทบีที่เรนรบูจต้ รัก
ในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ของเรนวต่นเปป็นพระบรุตรของพระเจต้น มรันเปป็นเรนที่องนต่นสงสรัยดต้วยวต่นแมต้แตต่ชนที่อเรบียก “พระ
บรุตรของพระเจต้น” กล็ถบูกใชต้อยต่นงแพรต่หลนยในตอนนรันื้นเพนที่อหมนยถถึงพระเมสสลิยนหร์โดยพวกยลิว – และหนกเปป็นเชต่น
นรันื้นจรลิง เรนกล็ตต้องสรันนลิษฐนนวต่นผต่นนทนงดนเนบียล เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เรบียนรบูต้เกบีที่ยวกรับพระเมสสลิยนหร์ผบูต้ทบีที่จะเสดล็จมน

– พระบรุตรของพระเยโฮวนหร์พระเจต้น ควนมเปป็นไปไดต้อบีกอยต่นงหนถึที่งกล็คนอวต่น รบูปรต่นงและสรัณฐนนของคนทบีที่สบีที่นรันื้น
อลรังกนรเหลนอเกลิน ใบหนต้นของพระองคร์กล็สวต่นงสรุกใสเหลนอเกลิน จนกษรัตรลิยร์ประกนศทรันทบีวนต่ พระองคร์เสดล็จมนจนก
สวรรคร์ หนกเปป็นเชต่นนรันื้นจรลิง เนบบูครัดเนสซนรร์กล็ใหต้ชนที่อเรบียกทบีที่ถบูกตต้องแกต่พระองคร์แลต้วโดยทบีที่เขนไมต่รบูต้ตรัวเลย
กนรชต่วยใหต้รอดพต้นของชรัดรรัค, เมชนค และเอเบดเนโกจนกเตนไฟอรันรต้อนแรงคนอ กนรอรัศจรรยร์หนถึที่งทบีที่ยลิที่ง
ใหญต่ ไมต่มบีใครจะตรันื้งคนนถนมเลย ควนมรต้อนของเตนไฟนรันื้นมบีอรุณหภบูมลิสบูงพอทบีจที่ ะหลอมโลหะไดต้ – รต้อนเหลนอเกลินจน
มรันเผนผลนญคนเหลต่นนรันื้นทบีที่โยนพวกคนฮบีบรบูเขต้นไปในเตนไฟ กระนรันื้นชนยสนมคนนบีนื้กล็เดลินขถึนื้นเดลินลงในเตนไฟนรันื้น
และออกมนแบบทบีที่ไมต่ไดต้รรับบนดเจล็บเลย! ประสบกนรณร์เชต่นนรันื้นเปป็นเรนที่องเหลนอเชนที่อ – และหนกปรนศจนกพระเจต้น
ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ มรันกล็เปป็นไปไมต่ไดต้เลย!
แตต่พระเจต้นของเรนทรงเปป็นพระเจต้นแหต่งกนรอรัศจรรยร์ตนต่ งๆ – กนรอรัศจรรยร์เชต่นทบีที่เกลิดขถึนื้นนบีนื้ และมรันตต้อง
อาศศัยกนรอรัศจรรยร์เชต่นนบีนื้เพนที่อตต่อกรกรับกนรนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนมหถึมนนรันื้นทบีที่ถบูกตรันื้งขถึนื้นโดยเนบบูครัดเนสซนรร์ และ
ยรุตกลิ นรขต่มเหงพวกเชลยชนวยลิวในบนบลิโลนเสบียทบี ไมต่มบีผบูต้ใดกลต้นสงสรัยแลต้วตอนนบีนื้วนต่ ชนยสนมคนนบีนื้จงรรักภรักดบีตอต่
พระเจต้นของพวกเขนและตต่อศนสนนของพวกเขน ขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นพวกเขนเตล็มใจทบีจที่ ะเผชลิญหนต้นเปลวไฟมนกกวต่นทบีที่
จะปฏลิเสธพระเจต้นของตนกล็พลิสจบู นร์แลต้ววต่นพวกเขนไมต่มบีเจตนนทบีที่จะออมชอมควนมเชนที่อมรัที่นตต่นงๆของตน
“พระองคร์ทรงสรต้นงสลิที่งทรันื้งปวงขถึนื้นมน และในบรรดนสลิที่งทบีที่เปป็นมนนรันื้น ไมต่มบีสรักสลิที่งเดบียวทบีที่ไดต้เปป็นมนนอกเหนนอ
พระองคร์” (ยอหร์น 1:3) ขต้อนบีนื้อต้นงอลิงถถึงพระเยซบู พระบรุตรของพระเจต้น – คนทบีที่สบีที่นรันื้นในเตนไฟ “พระองคร์ทรงสรต้นง
สลิที่งทรันื้งปวงขถึนื้นมน” – ซถึที่งรวมถถึงไฟดต้วย และพระเจต้นผบูต้ทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ทต้นทนยและดบูถบูกกล็ทรงเปป็นพระเจต้นองคร์
เดบียวกรับทบีที่ทรงเดลินในเตนไฟนรันื้นกรับคนฮบีบรบูผบูต้สรัตยร์ซนที่อเหลต่นนรันื้น – พระองคร์ผบูต้ทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์กลต่นววต่น “รบูปรต่นงของ
เขนคลต้นยกรับพระบรุตรของพระเจต้น” ทรุกสลิที่งเปป็นไปไดต้สนนหรรับพระองคณ์ พระองคร์ทรงกระทนนสลิที่งทบีที่เหลนอเชนที่อไดต้
พระองคร์ทรงกระทนนไดต้มนกกวต่นทบีเที่ รนจะจลินตนนกนรไหว
มรันไมต่ใชต่เรนอที่ งยนกเลยทบีที่พระเจต้นผบูต้ทรงเนรมลิตสรต้นงสวรรคร์และโลกและสรรพสลิที่งทบีที่มอบี ยบูต่ในนรันื้นจะทรงชต่วย
คนสนมคนทบีที่ถบูกสรต้นงตนมพระฉนยนของพระองคร์ใหต้รอดพต้นออกมนจนกเตนไฟไดต้ เมนที่อเรนเชนที่อในพระเจต้น – ผบูต้ทรง
อนนนนจสลิทธลิธขนด ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ “พระเจต้นเหนนอพระทรันื้งหลนย จอมเจต้นนนยเหนนอกษรัตรลิยทร์ รันื้งหลนย และผบูต้ทรง
เผยควนมลบีนื้ลรับ” – เรนกล็เชนที่อไดต้อยต่นงสบนยใจวต่นพระองคร์ทรงสนมนรถอนรุญนตใหต้สนมคนมบีชบีวลิตอยบูใต่ นเตนไฟไดต้ คนอ
เตนไฟทบีที่รอต้ นพอทบีจที่ ะทนนลนยคนเหลต่นนรันื้นทบีที่เขต้นมนใกลต้มรันไดต้!
กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นคนมบีปฟัญญน เขนเปป็นชนยทบีที่ยลิที่งใหญต่และมบีอนนนนจมนก แตต่ในควนมเดนอดดนล
และควนมกรลิวนื้ โกรธของเขนๆกล็ทนนเกลินตรัว เมนที่อเขนบรัญชนเหลต่นเพชฌฆนตของเขนใหต้ทนนใหต้เตนไฟรต้อนกวต่นเดลิมเจล็ด
เทต่น เขนกล็ทนนลนยจรุดประสงคร์ของตรัวเองเสบีย ควนมรต้อนนรันื้นมบีแตต่จะยต่นระยะเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ทรมนนของชรัดรรัค
เมชนค และเอเบดเนโก และทนนใหต้พวกเขนตนยเรล็วขถึนื้นเทต่นนรันื้น แตต่ยลิที่งกวต่นนรันื้นกล็คนอ ควนมคลรัที่งศนสนนของกษรัตรลิยร์
ทนนใหต้เขนตต้องเสบียเหลต่นชนยฉกรรจร์ทบีที่แขล็งแรงทบีที่สรุดในกองทรัพของเขนไป เพรนะวต่นชนยเหลต่นนรันื้นทบีที่มรัดตรัวคนฮบีบรบู
พวกนรันื้นและโยนพวกเขนเขต้นไปในเตนไฟกล็ถบูกทนนลนยไปในระหวต่นงนรันื้นดต้วย
เลขเจล็ดเปป็นเลขของพระเจต้น เลขแหต่งควนมสมบบูรณร์แบบ เตนไฟนรันื้นถบูกทนนใหต้ “รต้อนกวต่นเดลิมเจล็ดเทต่น”
ดต้วยเหตรุนบีนื้มรันจถึงรต้อนเทต่นทบีที่จะรต้อนไดต้แลต้ว และขต้อเทล็จจรลิงนรันื้นกล็เปป็นพยนนวต่นกนรอรัศจรรยร์แบบเหนนอธรรมชนตลิไดต้

ถบูกกระทนนตต่อหนต้นตต่อตนกษรัตรลิยร์แลต้ว – เพรนะวต่นพระเจต้นผบูต้ทรงมบีเชนวนร์ปฟัญญนและฤทธลิธเดชแบบเหนนอธรรมชนตลิ
เทต่นนรันื้นทรงสนมนรถควบครุมเปลวไฟและรรักษนผบูต้คนใหต้มบีชบีวตลิ อยบูต่ในไฟเชต่นนรันื้นไดต้ ไมต่มบีวลิธทบี บีที่จะอธลิบนยกนรรอดชบีวลิต
ของชนยหนรุต่มสนมคนนบีนื้แลต้ว พระเจด้าของพวกเขนไดต้ทรงชต่วยพวกเขนใหต้รอดพต้น
ไมต่มบีควนมจนนเปป็นทบีที่จะตต้องกลต่นววต่น การเผาไหมด้ ถบูกเอนออกไปจนกไฟนรันื้นแลต้ว เพรนะวต่นเชนอกทบีที่มรัดตรัว
พวกเขนอยบูต่นรันื้นถบูกผลนญไป ผมไมต่ทรนบวต่นเชนอกแบบไหนถบูกใชต้เพนที่อมรัดพวกเขน – แตต่ครุณเชนที่อไดต้เลยวต่นเชนอกเหลต่น
นรันื้นแขล็งแรง และพวกเขนถบูกมรัดตรัวอยต่นงแนต่นหนนแลต้ว ไฟเผนเชนอกเหลต่นนรันื้นไปแลต้วจนกตรัวพวกเขน แตต่เมนที่อพวก
เขนโผลต่จนกเตนไฟ เสนนื้อคลรุมของพวกเขนกล็มลิไดต้ไหมต้ไฟ เสต้นผมของพวกเขนมลิไดต้ไหมต้เกรบียม พวกเขนไมต่มฮีกลฏิที่นควรัน
ตลิดตรัวเลยดต้วยซนื้นน
เรนควรหมนยเหตรุไวต้วนต่ เมนที่อชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกตระหนรักวต่นพรันธนนกนรของพวกเขนถบูกไฟเผน
ไปแลต้วและพวกเขนเปป็นอลิสระแลต้ว พวกเขนกล็มลิไดต้พยนยนมออกมนจนกเตนไฟนรันื้น พวกเขนเตล็มใจทบีที่จะอยบูต่ตอต่ ในนรันื้น
กรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของพวกเขน พวกเขนไดต้กลต่นวแลต้ววต่น “พระองคร์ทรงสนมนรถชต่วยพวกขต้นพระบนทใหต้
รอดพต้นไดต้หนกพระองคร์ทรงปรนรถนนเชต่นนรันื้น แตต่หนกพระองคร์ไมส่ทรงชต่วยพวกขต้นพระบนทใหต้รอดพต้น พวกขต้น
พระบนทกล็จะไมต่กต้มกรนบลงตต่อปฏลิมนกรทองคนนนรันื้น หรนอนมรัสกนรบรรดนพระตต่นงดต้นวเลย” ไมต่วนต่ กนรตรัดสลิน
พระทรัยของพระเจต้นในเรนที่องนบีนื้เปป็นเชต่นไร พวกเขนกล็รวบูต้ ต่นพระองคร์ทรงสามารถทบีจที่ ะชต่วยพวกเขนใหต้รอดพต้นไดต้ และ
พวกเขนเผชลิญหนต้นพระพลิโรธของกษรัตรลิยอร์ ยต่นงไมต่หวรัที่นเกรง
คนหนรุต่มชนวฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้ไดต้รบูต้จกรั พระเจต้นในฐนนะเพบียงพระเจต้นองคร์หนถึที่งในประวรัตลิศนสตรร์ พวกเขนไดต้เรบียน
รบูเต้ กบีที่ยวกรับพระองคร์มนจนกมนรดนของพวกเขนอยต่นงไมต่ตต้องสงสรัย พวกเขนไดต้รจบูต้ รักพระองคร์ในฐนนะเปป็นพระเจต้น
ผบูต้ทรงอนนนนจสลิทธลิธขนด พระเจต้นผบูต้ทรงอยบูต่กรับบรรพบรุรรุษของพวกเขน แตต่บรัดนบีพนื้ วกเขนไดต้รจบูต้ รักพระองคร์เปป็นกนรสต่วน
ตรัวผต่นนทนงพระบรุตรของพระองคร์ ผบูต้ทรงดนนเนลินกรับพวกเขนในเตนไฟรต้อนแรงนรันื้น หลนยตต่อหลนยครรันื้ง ผบูต้เชนที่อทรันื้ง
หลนยเรลิที่มรบูจต้ รักพระเจต้นดบีขถึนื้นและเรลิที่มมบีสนมรัคคบีธรรมทบีที่ใกลต้ชดลิ กรับพระองคร์มนกขถึนื้นเวลนทบีพที่ วกเขนผต่นนเขต้นไปใน
เตนไฟอรันรต้อนแรงแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนก ควนมปวดรต้นวจลิตใจ ควนมผลิดหวรังและควนมสบูญเสบีย ชรัดรรัค เมชนค และ
เอเบดเนโกเลนอกทบีที่จะเดลินในเตนไฟกรับพระเยซบูครลิสตร์เจต้นมนกกวต่นทบีจที่ ะนรัที่งอยบูต่ขต้นงขวนของเนบบูครัดเนสซนรร์ใน
พระรนชวรังอรันใหญต่โตของเขน!
ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกไมต่ไดต้มบีโรม 8:31: “ถต้นเชต่นนรันื้นเรนจะวต่นอยต่นงไร ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่ฝนป่ ยเรน
ใครจะขรัดขวนงเรน” และพวกเขนมลิไดต้มบีฮบีบรบู 13:5,6: “ทต่นนจงพต้นจนกกนรรรักเงลิน จงพอใจในสลิที่งทบีที่ทต่นนมบีอยบูต่
เพรนะวต่นพระองคร์ไดต้ตรรัสไวต้แลต้ววต่น “เรนจะไมต่ละทต่นนหรนอทอดทลินื้งทต่นนเลย” เพนที่อวต่นเรนทรังนื้ หลนยจะกลต่นวดต้วยใจ
กลต้นวต่น ‘องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงเปป็นพระผบูต้ชวต่ ยของขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นจะไมต่กลรัว มนรุษยร์จะทนนอะไรแกต่ขต้นพเจต้นไดต้
เลต่น’” พวกเขนมลิไดต้มบีพระสรัญญนอรันยลิที่งใหญต่เหลต่นนบีนื้เปป็นตรัวอรักษร แตต่พวกเขนรบูต้จรักพระเจต้นผบูต้ทรงใหห้พระสรัญญน
เหลต่นนบีนื้ พระองคร์ทรงสถลิตอยบูต่ในใจของพวกเขน และพวกเขนแสดงออกถถึงควนมเชนที่อทบีที่ไมต่สรัที่นคลอนในพระองคร์
แมต้วนต่ พวกเขนไมต่มบีพระสรัญญนตต่นงๆของพระองคร์เปป็นลนยลรักษณร์อรักษร พวกเขนกล็ยนนหยรัดบนพระสรัญญนเหลต่นนรันื้น
โดยควนมเชนที่อ

“เมนที่อเจต้นลรุยขต้นมนนื้นน เรนจะอยบูต่กรับเจต้น เมนที่อขต้นมแมต่นนื้นน นนื้นนจะไมต่ทต่วมเจต้น เมนที่อเจต้นลรุยไฟ เจต้นจะไมต่ไหมต้และ
เปลวเพลลิงจะไมต่เผนผลนญเจต้น” (อสย. 43:2)
ในฮบีบรบู 11 เรนพบกนรเรบียกชนที่อของเหลต่นผบูต้สรัตยร์ซนที่อ หลนยคนถบูกเอต่ยชนที่อ – อนแบล, เอโนค, โนอนหร์, อรับ
รนฮรัมและนนงซนรนหร์, อลิสอรัคและยนโคบ, โยเซฟ, โมเสส, โยชบูวน, นนงรนหรับ จนกนรันื้นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิตธ รรัส
ตต่อไปวต่น:
“และขต้นพเจต้นจะกลต่นวอะไรตต่อไปอบีกเลต่น เพรนะไมต่มบีเวลนพอทบีที่จะกลต่นวถถึงกลิเดโอน บนรนค แซมสรัน
เยฟธนหร์ ดนวลิด และซนมบูเอล และศนสดนพยนกรณร์ทรันื้งหลนย โดยควนมเชนที่อ ทต่นนเหลต่นนรันื้นจถึงไดต้มบีชรัยเหนนอ
อนณนจรักรตต่นงๆ ไดต้กระทนนกนรชอบธรรม ไดต้รรับพระสรัญญน ไดต้ปปิดปนกสลิงโต ไดห้ดนับไฟทนีที่ไหมห้อยส่างรทุนแรง ไดต้พต้น
จนกคมดนบ ควนมอต่อนแอของทต่นนกล็กลรับเปป็นควนมเขต้มแขล็ง มบีกนนลรังควนมสนมนรถในกนรทนนสงครนม ไดต้ตบี
กองทรัพประเทศอนที่นๆแตกพต่นยไป พวกผบูต้หญลิงกล็ไดต้รรับคนพวกของนนงทบีที่ตนยแลต้วกลรับฟฟปั้นคนนชบีวตลิ ขถึนื้นมนอบีก บนงคน
กล็ถบูกทรมนน แตต่กล็ไมต่ยอมรรับกนรปลดปลต่อย เพนที่อเขนจะไดต้รบรั กนรเปป็นขถึนื้นมนจนกควนมตนยอรันประเสรลิฐกวต่น บนง
คนถบูกทดลองโดยคนนเยนะเยต้ยและกนรถบูกโบยตบี และยรังถบูกลต่นมโซต่และถบูกขรังครุกดต้วย บนงคนถบูกหลินขวต้นง บนงคนกล็
ถบูกเลนที่อยเปป็นทต่อนๆ บนงคนถบูกทดลอง บนงคนกล็ถบูกฆต่นดต้วยดนบ บนงคนเทบีที่ยวสรัญจรไปนรุต่งหต่มหนรังแกะและหนรัง
แพะ อดอยนก ทนทรุกขร์เวทนนและทนกนรเคบีที่ยวเขล็ญ (โลกไมต่สมกรับคนเชต่นนรันื้นเลย) เขนพเนจรไปในถลิที่นทรุรกรันดนร
และตนมภบูเขน และอยบูตต่ นมถนื้นนและตนมโพรง คนเหลต่นนรันื้นทรุกคนมบีชนที่อเสบียงดบีโดยควนมเชนที่อของเขน แตต่เขนกล็ยรังไมต่ไดต้
รรับสลิที่งทบีที่ทรงสรัญญนไวต้ ดต้วยวต่นพระเจต้นทรงจรัดเตรบียมกนรอยต่นงดบีกวต่นไวต้สนนหรรับเรนทรันื้งหลนย เพนที่อไมต่ใหต้เขนทรันื้งหลนย
ถถึงทบีที่สนนเรล็จนอกจนกเรน”(ฮบ. 11:32-35)
“ไดต้ดรับไฟทบีที่ไหมต้อยต่นงรรุนแรง…” ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิใธ นทบีที่นบีนื้ทรงอต้นงอลิงถถึงหนรุต่มฮบีบรบู
สนมคนนรันื้น – และอนจหมนยถถึงคนอนที่นๆดต้วย แตต่ทรงอต้นงอลิงถถึงเดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบูผบูต้กลต้นหนญสนมคนนบีนื้เปป็นพลิเศษ
พระวจนะของพระเจต้นสอนวต่น “คนชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนนรงอยบูต่โดยควนมเชนที่อ” (โรม 1:17) พระวจนะ
ของพระเจต้นประกนศวต่นปรนศจนกควนมเชนที่อแลต้ว มรันกล็เปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่จะทนนใหต้พระเจต้นทรงพอพระทรัย (ฮบ.11:6)
พระเจด้าทรงใหด้เกฮียรตฏิความเชลืที่อ – และเดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนบีนื้กล็มบีควนมเชนที่อทบีที่ไมต่สรัที่นคลอนในพระเจต้น หนกเรน
จะยอมใหต้พระเจต้นควบครุมชบีวตลิ ของเรนและตอบสนองควนมตต้องกนรตต่นงๆของเรนเหมนอนอยต่นงทบีที่เดล็กหนรุต่มสนมคน
นบีนื้ไดต้กระทนน เรนกล็จะดบีกวต่นเดลิมตรันื้งเยอะ – ในดต้นนรต่นงกนย จลิตวลิญญนณ และตลอดชรัที่วนลิรนรั ดรร์ ควนมปปีตลิยลินดบีของ
พระเจต้นคนอ กนรเสดล็จมนเพนที่อปกปป้องเหลต่นผบูต้รรับใชต้ทบีที่สตรั ยร์ซนที่อของพระองคร์ พระเจต้นไมต่เคยเปลบีที่ยนแปลง พระองคร์จะ
ทรงทนนเพนอที่ เรนวรันนบีนื้เหมนอนกรับทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงกระทนนเพนอที่ เดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้นหนกเรนมบีควนมตต้องกนร
เชต่นนรันื้นและหนกควนมตต้องกนรนรันื้นจะเกลิดขถึนื้นอรันเปป็นผลมนจนกควนมสรัตยร์ซนที่อของเรนทบีที่มบีตต่อพระองคร์
เนบบูครัดเนสซนรร์โกรธเปป็นฟฟนเปป็นไฟและสบีหนต้นของเขนกล็บลิดเบบีนื้ยวเพรนะโทสะตอนทบีที่เขนพบูดใสต่หนต้นชนย
หนรุต่มสนมคนนบีนื้วนต่ “ผถูห้ใดเลส่าจะเปป็นพระเจต้นทบีที่จะชต่วยใหต้เจต้นพต้นจนกมนอของเรนไดต้?” แตต่บรัดนบีนื้เขนกล็รบูต้แลต้ววต่นมนี
พระเจต้นอยบูต่องคร์หนถึที่งจรลิงๆทบีที่สนมนรถชต่วยใหต้พต้นจนกมนอทบีที่ทรงฤทธลิธของเขาไดต้ ควนมเยต่อหยลิที่งและควนมโอหรังของ
กษรัตรลิยร์โดนขนนบเขต้นเตล็มๆ! กนรชต่วยคนหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนบีนื้ใหต้พต้นเปป็นกนรยนนยรันควนมถบูกตต้องของเสต้นทนงทบีที่
พวกเขนไดต้เลนอกเดลินโดยกนรปฏลิเสธทบีที่จะกต้มกรนบปฏลิมนกรของกษรัตรลิยร์หรนอออมชอมกรับกษรัตรลิยร์ในเรนที่องใดกล็ตนม

ไมต่มพบี ระองคร์ใดในบนบลิโลนทบีที่กษรัตรลิยร์หรนอนรักปรนชญร์คนใดของเขนรบูต้จรักทบีที่เคยกระทนนกนรอรัศจรรยร์ดรัที่งเชต่นทบีที่กษรัตรลิยร์
เพลิที่งเหล็นไดต้ และกนรอรัศจรรยร์นรันื้นคนอสลิที่งทบีที่ชวต่ ยทนนใหต้เขนกลรับใจเชนที่อ เนบบูครัดเนสซนรร์ตระหนรักในกนรอรัศจรรยร์เรนที่อง
เตนไฟรต้อนแรงนรันื้นวต่นพระเจต้นของชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกทรงฤทธลิธมนกยลิที่งกวต่นพวกพระแหต่งบนบลิโลนอยต่นง
แนต่นอน

เนบถูคดนั เนสซารณ์เชสือที่ แลห้ววส่ามนีพระเจห้าทนีที่ทรงฤทธติธิ์
มากกวส่าพวกพระแหส่งบาบติโลน
ขต้อ 26-30: “แลด้วเนบรคศัดเนสซารว์เสดล็จมาใกลด้ประตรเตาทฮีที่ไฟลลุกอยรล่นศันั้น ทรงกลล่าววล่า “ชศัดรศัค เมชาค
และเอเบดเนโก ผรด้รศับใชด้ของพระเจด้าสรงสลุด จงออกมาเถฏิด จงมาทฮีนที่ ฮีที่” แลด้วชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโกกล็เดฏิน
ออกมาจากกลางไฟ ฝฝ่ายอลุปราช ขด้าหลวงภาค ผรด้วาล่ ราชการเมลือง และองคมนตรฮีของกษศัตรฏิยว์กล็หด้อมลด้อมเขด้ามา
เหล็นวล่าไฟไมล่มฮีอทานาจอะไรเหนลือรล่างกายของคนเหลล่านฮีนั้ ผมทฮีที่ศรฮี ษะของเขากล็ไมล่ไหมด้เกรฮียม เสลืนั้อกล็มฏิไดด้เปป็น
อศันตราย ไมล่มฮีกลฏิที่นไฟทฮีที่ตศัวเขาทศันั้งหลายเลย เนบรคศัดเนสซารว์ตรศัสวล่า “สาธลุการแดล่พระเจด้าของชศัดรศัค เมชาค และ
เอเบดเนโก ผรด้ไดด้สล่งทรตสวรรคว์ของพระองคว์มาชล่วยผรรด้ ศับใชด้ของพระองคว์ใหด้พด้น ผรวด้ างใจในพระองคว์ กระททาใหด้พระ
บศัญชาของกษศัตรฏิยว์เหลวไป และยอมพลฮีราล่ งกายของเขาเสฮียดฮีกวล่าทฮีจที่ ะปรนนฏิบศัตฏิและนมศัสการพระอลืที่น นอกจาก
พระเจด้าของเขาเอง เพราะฉะนศันั้นเราจหึงออกกฤษฎฮีกาวล่า ชนชาตฏิ ประชาชาตฏิ หรลือภาษาใดๆทฮีกที่ ลล่าวมฏิดมฮี ฏิราด้ ยตล่อ
พระเจด้าของชศัดรศัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถรกหศัที่นเปป็นชฏินั้นๆ และบด้านเรลือนของเขาจะตด้องเปป็นกองขยะ
เพราะวล่าไมล่มฮีพระเจด้าอลืที่นทฮีที่จะสามารถชล่วยใหด้พด้นในทางนฮีนั้ไดด้” แลด้วกษศัตรฏิยว์ไดด้ทรงเลลืที่อนยศใหด้ชศัดรศัค เมชาค และ
เอเบดเนโกสรงขหึนั้นอฮีกในเมลืองบาบฏิโลน”
ครุณจะสรังเกตเหล็นวต่นเมนที่อชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกรบูต้ตรัววต่นเชนอกเหลต่นนรันื้นถบูกไฟเผนไปจนกรต่นงกนย
ของพวกเขนแลต้วและพวกเขนมบีอลิสระทบีจที่ ะเดลินไปมนไดต้ พวกเขนกล็มลิไดต้รบบี เรต่งทบีที่จะออกมนจนกเตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้น
อยต่นงไรกล็ตนม เมนที่อเนบบูครัดเนสซนรร์เขต้นมนใกลต้ปนกทนงของเตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้นและรต้องเรบียกพวกเขน พวกเขนกล็
เดลินออกมนจนกเตนไฟนรันื้น และพวกอรุปรนช ขต้นหลวงภนค ผบูวต้ ต่นรนชกนรเมนองและองคมนตรบีของเนบบูครัดเนสซนรร์
ตต่นงกล็อยบูต่ทนบีที่ รัที่นเพนที่อตรวจดบูชนยหนรุต่มทบีที่นต่นอรัศจรรยร์เหลต่นนบีนื้ คนเหลต่นนรันื้นแตะตต้องตรัวพวกเขน คนเหลต่นนรันื้นตรวจสอบ
พวกเขนและพลินลิจพลิเครนะหร์พวกเขนอยต่นงตรันื้งใจ ผบูต้มบีปฟัญญนและอนนนนจเหลต่นนบีนื้แหต่งบนบลิโลนอยนกไดต้ขต้อพลิสบูจนร์ทบีที่
เหล็นไดต้ดต้วยตนและจรับตต้องไดต้วต่นพวกเขนคนอคนทบีที่ถบูกโยนเขต้นไปในเตนไฟนรันื้นจรลิงๆและทบีที่ยรังมบีชบีวตลิ ทบีที่จะเดลินออกมน
จนกควนมรต้อนเจล็ดเทต่นของเตนไฟนรันื้น พวกเขนเชนที่อแลต้ว พวกเขนเหล็นกรับตนตรัวเองแลต้ว พวกเขนไดต้สรัมผรัสดต้วยมนอ
ของตนแลต้ว และพวกเขนไมต่อนจปฏลิเสธขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นชนยสนมคนตรัวเปป็นๆยนนอยบูต่ตต่อหนต้นพวกเขนโดยทบีที่ไมต่ไดต้รรับ
อรันตรนยใดๆเลย
จนกนรันื้นกษรัตรลิยร์กล็ประกนศอบีกเรนที่อง ซถึที่งแตกตต่นงจนกคนนประกนศทบีที่เขนไดต้กลต่นวไวต้กต่อนหนต้นนบีนื้เพบียงไมต่นนน
เขนกลต่นววต่น “สนธรุกนรแดต่พระเจต้นของชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก ผบูต้ไดต้สต่งทบูตสวรรคร์ของพระองคร์มนชต่วยผบูต้รรับ
ใชต้ของพระองคร์ใหต้พต้น ผบูต้วนงใจในพระองคร์”

สลิที่งทบีที่คนฮบีบรบูเหลต่นนบีนื้กลต้นทบีที่จะกระทนนในกนรปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อฟฟังคนนบรัญชนของกษรัตรลิยร์ “ไดต้เปลบีที่ยนแปลงคนน
ตรรัสของกษรัตรลิยร์” เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้มบีพระรนชกฤษฎบีกนออกไปแลต้ว – แตต่พระเจต้นของคนฮบีบรบูทรงปฟัดทลินื้งพระ
รนชกฤษฎบีกนนรันื้นออกไปเสบีย มบีพระมหนกษรัตรลิยร์เพบียงองคณ์เดนียวเทต่นนรันื้นทบีที่คนนตรรัสของพระองคร์ไมต่สนมนรถถบูก
เปลบีที่ยนแปลงไดต้ และนรัที่นคนอ จอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยทร์ รันื้งหลนยและจอมเจต้นนนยเหนนอเจต้นนนยทรันื้งหลนย พระ
วจนะพระเจต้นถบูกปฟักแนต่นในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์ มรันไมต่มบีวรันเปลบีที่ยนแปลง
ขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วต่นชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกเตล็มใจทบีที่จะพลบีรนต่ งกนยของตนใหต้แกต่เตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้น
มนกกวต่นทบีที่จะนมรัสกนรพระอบีกองคร์หนถึที่งกล็ทนนใหต้กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ประทรับใจแบบทบีที่ไมต่เคยประทรับใจมนกต่อน
และทนนใหต้เขนประกนศพระรนชกฤษฎบีกนใหมต่แกต่ประชนชนทรันื้งหลนย: “ชนชนตลิ ประชนชนตลิ หรนอภนษนใดๆทบีที่
กลต่นวมลิดมบี ลิรนต้ ยตต่อพระเจต้นของชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก จะถบูกหรัที่นเปป็นชลินื้นๆ และบต้นนเรนอนของเขนจะตต้อง
เปป็นกองขยะ เพราะวล่าไมล่มฮีพระเจด้าอลืที่นทฮีที่จะสามารถชล่วยใหด้พด้นในทางนฮีนั้ไดด้!”
เนบบูครัดเนสซนรร์มบีควนมสนลิมสนมใกลต้ชดลิ กรับพวกนรักปรนชญร์ พวกหมอดบู และพวกคนใชต้เวทมนตรร์แหต่งบน
บลิโลน แตต่คนเหลต่นนรันื้นไมต่เคยกระทนนกนรอรัศจรรยร์อยต่นงทบีที่เขนเพลิที่งไดต้เหล็นเลย ดต้วยเหตรุนบีนื้เขนจถึงรรับสนรภนพวต่น มนี
พระเจต้นอยบูต่องคร์หนถึที่งทบีที่ทรงฤทธลิธมนกยลิที่งกวต่นสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่บนบลิโลนจะสรต้นงขถึนื้นมนไดต้
“แลห้วกษนัตรติยณ์ไดห้ทรงเลสืที่อนยศใหห้ชนัดรนัค เมชาค และเอเบดเนโกสถูงขนทั้นอนีกในเมสืองบาบติโลน” ผบูต้เชนที่อไมต่
เคยถบูกลดยศเพรนะกนรเปป็นผบูต้ทบีที่สรัตยร์ซนที่อตต่อพระเจต้น พระเจต้นทรงเลนที่อนยศเสมอ – แมต้วนต่ ไมต่เหมนอนในกรณบีของชรัด
รรัค เมชนค และเอเบดเนโกเสมอไปกล็ตนม มรันอนจไมต่ใชต่กนรเลนที่อนยศในหนต้นทบีที่กนรงนน มรันอนจไมต่ถบูกมองเหล็นโดย
คนเหลต่นนรันื้นทบีที่รบูต้จกรั เรนบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ – แตต่หนกเรนกลต้นทบีที่จะแตกตต่นง และตรันื้งใจแนต่วแนต่วนต่ เรนจะไมต่สยบตต่อคนน
บรัญชนของกษรัตรลิยร์ เมนที่อนรันื้นจอมกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยกล็จะประทนนบนนเหนล็จแกต่เรนและทรงเลนที่อนยศเรน
เพรนะกนรทบีที่เรนเปป็นคนสรัตยร์ซนที่อ พระเจต้นของเรนทรงเปป็นพระเจต้นของดนเนบียล ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก
หนกคนหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนบีนื้กนนลรังมบีชวบี ลิตอยบูใต่ นปฟัจจรุบรันและเผชลิญหนต้นกรับกนรทดสอบแบบเดบียวกรัน
หนกพวกเขนแสวงหนคนนแนะนนนของเหลต่นผบูต้นนนทนงศนสนนในสมรัยของเรน พวกเขนกล็คงไดต้รบรั คนนแนะนนนใหต้
“ปฏลิบรัตลิตนม” คนนสรัที่งของกษรัตรลิยร์ กต้มกรนบลงตต่อปฏลิมนกรนรันื้น “ปรองดอง” กรับพวกคนนรับถนอรบูปเคนรพ และโดย
กนรทนนเชต่นนรันื้น บนงทบีอนจนนนกษรัตรลิยร์ไปสบูต่ชบีวลิตทบีที่ดขบี ถึนื้น นรัที่นคงจะเปป็นวลิธบีทบีที่ถบูกเสนอโดยเหลต่นประมรุขทนงศนสนนใน
สมรัยของเรน แตต่คนหนรุต่มเหลต่นนบีนื้อรุทลิศตรัวหมดทรันื้งหรัวใจใหต้แกต่พระเจต้นของพวกเขน และพวกเขนไมต่เชนที่อในกนร
ปรองดองกรับเหลต่นศรัตรบูของพวกเขน
จรุดประสงคร์ของกนรอรัศจรรยร์เรนที่องเตนไฟอรันรต้อนแรงนบีนื้ไมต่ใชต่แคต่เพนที่อทบีที่จะชต่วยคนหนรุต่มสนมคนใหต้รอดพต้น
จนกกนรถบูกฌนปนกลิจดต้วยนนื้นนมนอของเนบบูครัดเนสซนรร์เทต่นนรันื้น หรัวใจของพระครัมภบีรร์ตอนนบีนื้มบีควนมหมนยลถึกซถึนื้ง
มนกกวต่นกนรชต่วยใหต้รอดพต้นจนกควนมตนยฝป่นยรต่นงกนย: มรันชบีนื้ไปยรังกนรชต่วยอลิสรนเอลใหต้รอดพต้นครรังนื้ สรุดทต้นยจนก
เตนไฟแหต่งประชนชนตลิทรันื้งหลนย

ความหมายเชติงคนาพยากรณณ์ของ
คนฮนีบรถูสามคนนนัทั้นในเตาไฟอนันรห้อนแรง
บททบีที่สนมของดนเนบียลถบูกใหต้ไวต้เปป็นบรันทถึกเกบีที่ยวกรับปฏลิมนกรอรันยลิที่งใหญต่นรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์และกนร
ปฏลิเสธของชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกทบีที่จะกต้มกรนบและนมรัสกนรพระทบีทที่ นนดต้วยทองคนนของกษรัตรลิยร์ เพรนะวต่น
พวกเขนปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อฟฟังคนนสรัที่งของกษรัตรลิยร์ พวกเขนจถึงถบูกโยนเขต้นไปในเตนไฟอรันรต้อนแรง แตต่พวกเขนถบูกพลิทรักษร์
รรักษนและไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นอยต่นงมหรัศจรรยร์โดยทบูตสวรรคร์ขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น และหลรังจนกทบีที่พวกเขนไดต้รรับ
กนรชต่วยใหต้พต้นโดยกนรอรัศจรรยร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่ขนนดนรันื้นแลต้ว กษรัตรลิยร์กล็ยกชบูพวกเขน
กนรเหล็นในเรนที่องเลต่นอรันแสนพลิเศษทบีที่สรุดนบีนื้วต่นเปป็นเพบียงภนพของกนรทบีที่พระเจต้นทรงปกปป้องดบูแลคนของ
พระองคร์กเล็ ทต่นกรับเปป็นกนรพลนดหรัวใจสนนครัญของคนนเทศนนอรันยลิที่งใหญต่ทบีที่มบีอยบูต่ในบทนบีนื้ มรันปลอบประโลมใจ แสน
วลิเศษ และใหต้กนนลรังใจทบีที่ไดต้รวถูห้ นต่ พระเจต้นทรงดบูแลคนของพระองคร์ และวต่นพระองคร์จะทรงปกปป้องคนเหลต่นนรันื้นทบีที่กลต้น
ยนนหยรัดซนที่อตรงตต่อพระองคร์ไมต่วต่นจะตต้องแลกดต้วยอะไรกล็ตนม เรนขอบพระครุณพระเจต้นสนนหรรับพระสรัญญนทบีที่วนต่
พระองคร์จะไมต่ทรงละทลินื้งเรนหรนอทอดทลินื้งเรนเลย พระเจต้นทรงใหต้เกบียรตลิควนมสรัตยร์ซนที่อในลบูกๆของพระองคร์มนตลอด
ทรุกยรุคสมรัย เรนอวดในขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ พระองคร์ไมต่เคยเปลบีที่ยนแปลง – และสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงกระทนนเพนที่อคน
หนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้น พระองคร์กล็จะทรงกระทนนเพนที่อเรนหนกเรนสรัตยร์ซนที่อตต่อพระองคร์ แตต่มบีสลิที่งทบีที่มนกกวต่นนบีนื้เยอะ
ในบทนบีนื้ของดนเนบียล พระเยซบูตรรัสวต่นดนเนบียลเปป็นศนสดนพยนกรณร์ผบูต้หนถึที่ง และวต่นคนนพยนกรณร์ตนต่ งๆของดนเนบียล
กลต่นวถถึงเหตรุกนรณร์ตต่นงๆในอนนคต และนอกเหนนอจนกบทเรบียนทบีที่สอนใจเรนตรงนบีนื้ พระเจต้นยรังทรงมบีบทเรบียนทฮีที่
เปป็นคทาพยากรณว์เกบีที่ยวกรับอนนคต
เปนโลบอกเรนวต่น “ทนงของพระเจต้นอรันยลิที่งใหญต่และลถึกลรับซถึที่งไมต่มบีใครปฏลิเสธไดต้กล็คนอ พระเจต้นทรงปรนกฏ
ในเนนนื้อหนรัง พระวลิญญนณไดต้ทรงพลิสบูจนร์แลต้ว หมบูต่ทบูตสวรรคร์กล็เหล็น และมบีผบูต้ประกนศพระองคร์แกต่ชนตต่นงชนตลิ มบีชนว
โลกเชนที่อถนอพระองคร์ และพระองคร์ทรงถบูกรรับขถึนื้นไปในสงต่นรนศบี” (1 ทธ. 3:16)
ตรังนื้ แตต่ขต้อแรกในปฐมกนลจนถถึงขต้อสรุดทต้นยในวลิวรณร์ พระครัมภบีรทร์ รุกตอนออกมนจนกพระโอษฐร์ของ
พระเจต้นและเปป็นประโยชนร์ตต่อเรน แตต่เรนตต้องศถึกษนและแยกแยะพระวจนะอยต่นงถบูกตต้อง (2 ทธ. 2:15) ขอใหต้ผม
ชบีในื้ หต้เหล็นกฎสนมขต้อซถึที่งจะชต่วยเรนตรงนบีนื้ เชต่นเดบียวกรับในทรุกสต่วนของกนรศถึกษนพระครัมภบีรร์:
1. พระครัมภบีรร์ทกรุ ตอนมบีการตฮีความหลศักเพฮียงหนหึที่งเดฮียว – ไมต่ใชต่สอง, สนม หรนอมนกกวต่นนรันื้น
2. พระครัมภบีรร์ทกรุ ตอนมบีการประยลุกตว์ใชด้เชฏิงปฏฏิบศัตฏิหลายแบบ ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยของทรุกยรุคสมรัยสนมนรถไดต้
รรับประโยชนร์จนกพระครัมภบีรร์ ตรันื้งแตต่ปฐมกนลจนถถึงวลิวรณร์
3. พระครัมภบีรร์เกนอบทรุกตอนมบี การเปปิดเผยทฮีที่เปป็นคทาพยากรณว์ – มบีขต้อพระครัมภบีรนร์ ต้อยมนกๆทบีที่ไมต่ถบูกเชนที่อม
โยง ไมต่วนต่ จะทนงตรงหรนอทนงอต้อม กรับคนนพยนกรณร์และเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆในอนนคต
กนรตบีควนมหลรักของประสบกนรณร์ของชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกในเตนไฟอรันรต้อนแรงของเนบบูครัด
เนสซนรร์สอนเรนถถึงกนรปกปป้องดบูแลของพระเจต้นสนนหรรับประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ นรัที่นคนอชนชนตลิ
อลิสรนเอล ในสมรัยของเนบบูครัดเนสซนรร์ ขณะนรันื้นพญนมนรกนนลรังพยนยนมทบีที่จะใชต้บนบลิโลนเปป็นเตนไฟอรันหนถึที่งเพนที่อ

กนนจรัดผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น ประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกของพระเจต้น ซถึที่งผต่นนทนงพวกเขนเชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้นจะ
ถบูกคลอดออกมน – เชนนื้อสนยทบีที่จะทนนใหต้หรัวของซนตนนฟกชนื้นน ตรันื้งแตต่วนรั นรันื้นในเอเดนเมนที่อพระเจต้นตรรัสแกต่งบูนรันื้นวต่น
“...เรนจะใหต้เจต้นกรับหญลิงนบีนื้เปป็นปฏลิปฟักษร์กรัน ทรันื้งเชนนื้อสนยของเจต้นกรับเชนนื้อสนยของนนง เชนนื้อสนยของนนงจะกระทนนใหต้
หรัวของเจต้นฟกชนื้นน และเจต้นจะกระทนนใหต้สต้นเทต้นของทต่นนฟกชนื้นน” (ปฐก. 3:15) จนถถึงวรันนรันื้นทบีที่พระเยซบูตรรัสจนก
กนงเขนวต่น “สนนเรล็จแลต้ว” (ยอหร์น 19:30) พญนมนรไดต้ทนนทรุกอยต่นงเทต่นทบีที่อนนนนจชรัที่วรต้นยของมรันจะทนนไดต้เพนที่อยรับยรันื้ง
เชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้น และตอนนรันื้นมรันกล็กนนลรังใชต้บนบลิโลนในควนมพยนยนมเตล็มทบีที่ๆจะกนนจรัดอลิสรนเอลออกไป ซถึที่ง
พระเมสสลิยนหร์จะเสดล็จมนผต่นนทนงพวกเขน
เหตรุกนรณร์ตอนเตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้น โดยการประยลุกตว์ใชด้ กล็สอนเรนวต่นพระเจต้นทรงปกปป้องดบูแลคนของ
พระองคร์เมนที่อใดกล็ตนมและทบีที่ใดกล็ตนมทบีที่มบีควนมตต้องกนร แตต่กล็มบีการเปปิดเผยทฮีที่เปป็นคทาพยากรณว์อยต่นงแนต่นอนของ
เหตรุกนรณร์นรันื้น และโดยสต่วนตรัวแลต้วผมกล็เชนที่อวต่นนบีที่เปป็นสต่วนสนนครัญทบีที่สรุดของกนรอรัศจรรยร์เรนที่องเตนไฟรต้อนแรงนรันื้น
เนนที่องจนกพระเยซบูทรงอต้นงวต่นดนเนบียลเปป็นศนสดนพยนกรณร์คนหนถึที่งและตรรัสวต่นหนรังสนอของเขนมบีลรักษณะเปป็นคนน
พยนกรณร์ ผมจถึงเชนที่อวต่นสนรอรันดรับหนถึที่งของดนเนบียลคนอ สนรทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ – สลิที่งตต่นงๆทบีจที่ ะเกลิดขถึนื้นในอนนคต
บทเรบียนทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ทบีที่ถบูกนนนเสนอนรันื้นกลต่นวถถึงอลิสรนเอลทต่นมกลนงคนตต่นงชนตลิจนกวต่น “ยรุคสมรัย
ของคนตต่นงชนตลิ” จะสลินื้นสรุดลง หนรุต่มฮบีบรบูสนมคนนบีนื้เปป็นภนพของชนชนตลิอลิสรนเอล ซถึที่งเคลนที่อนไหวในเตนไฟแหต่ง
อนนนนจคนตต่นงชนตลิแตต่ไมต่เคยถบูกเผนผลนญ จนกมรุมมองแบบมนรุษยร์และโดยมนตรฐนนตต่นงๆของมนรุษยร์ อลิสรนเอล
ควรถบูกลบทลินื้งออกไปแลต้วในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง แตต่พระเจต้นทรงพลิทรักษร์รกรั ษนประชนชนตลินรันื้นอยต่นงนต่นอรัศจรรยร์
ในเตนไฟรต้อนแรงแหต่งควนมเกลบียดชรังและกนรขต่มเหงดต้นนเชนนื้อชนตลิ
จงศถึกษนประวรัตศลิ นสตรร์ของยลิวและครุณจะพบวต่นไมต่มบีประชนชนตลิอนที่นใดทบีที่ทนทรุกขร์กรับกนรนองเลนอดมนก
ขนนดนรันื้น เมนที่อปปีลนตกลต่นววต่น “เรนมบีนรักโทษสองคน คนอ เยซบูและบนรรับบรัส เรนจะปลต่อยใครดบี?” พวกยลิวกล็รอต้ งวต่น
“บนรรับบรัส!” จนกนรันื้นปปีลนตกล็ถนมวต่น “แลต้วจะใหต้เรนทนนยรังไงกรับเยซบู ผบูต้ทบีที่ถบูกเรบียกวต่นพระครลิสตร์?” และพวกเขนกล็
ตะโกนวต่น “ตรถึงเขนเสบียทบีที่กนงเขน! ขอใหด้โลหฏิตของเขาตกอยรล่บนเราและลรกหลานของเรา!”
“ในเทศกนลเลบีนื้ยงนรันื้น เจต้นเมนองเคยปลต่อยนรักโทษคนหนถึที่งใหต้แกต่หมบูต่ชนตนมใจชอบ ครนวนรันื้นพวกเขนมบี
นรักโทษสนนครัญคนหนถึที่งชนที่อบนรรับบรัส เหตรุฉะนรันื้นเมนที่อคนทรันื้งปวงชรุมนรุมกรันแลต้ว ปปีลนตไดต้ถนมเขนวต่น “เจต้นทรันื้งหลนย
ปรนรถนนใหต้ขต้นพเจต้นปลต่อยผบูต้ใดแกต่เจต้น บนรรับบรัสหรนอพระเยซบูทบีที่เรบียกวต่น พระครลิสตร์” เพรนะทต่นนรบูต้อยบูต่แลต้ววต่นเขนไดต้
มอบพระองคร์ไวต้ดวต้ ยควนมอลิจฉน ขณะเมนที่อปปีลนตนรัที่งบรัลลรังกร์พลิพนกษนอยบูต่นรันื้น ภรรยนของทต่นนไดต้ใชต้คนมนเรบียนทต่นน
วต่น “ทต่นนอยต่นพรัวพรันกรับเรนที่องของคนชอบธรรมนรันื้นเลย ดต้วยวต่นวรันนบีนื้ดลิฉรันทรุกขร์ใจหลนยประกนรกรับควนมฝฟันเกบีที่ยว
กรับทต่นนผบูต้นรันื้น” ฝป่นยพวกปรุโรหลิตใหญต่และพวกผบูต้ใหญต่กล็ยรุยงหมบูต่ชนขอใหต้ปลต่อยบนรรับบรัส และใหต้ประหนรพระเยซบู
เสบีย เจต้นเมนองจถึงถนมเขนวต่น “ในสองคนนบีนื้เจต้นจะใหต้เรนปลต่อยคนไหนใหต้แกต่เจต้น” เขนตอบวต่น “บนรรับบรัส” ปปีลนต
จถึงถนมพวกเขนวต่น “ถต้นอยต่นงนรันื้น เรนจะทนนอยต่นงไรแกต่พระเยซบูทบีที่เรบียกวต่น พระครลิสตร์” เขนพนกรันรต้องแกต่ทนต่ นวต่น
“ใหต้ตรถึงเขนเสบียทบีที่กนงเขนเถลิด” เจต้นเมนองถนมวต่น “ตรถึงทนนไม เขนไดต้ทนนผลิดประกนรใด” แตต่เขนทรันื้งหลนยยลิที่งรต้องวต่น
“ใหต้ตรถึงเขนเสบียทบีที่กนงเขนเถลิด” เมนที่อปปีลนตเหล็นวต่นไมต่ไดต้กนรมบีแตต่จะเกลิดวรุต่นวนยขถึนื้น ทต่นนกล็เอนนนื้นนลต้นงมนอตต่อหนต้นหมบูต่

ชน แลต้ววต่น “เรนไมต่มบีผดลิ ดต้วยเรนอที่ งโลหลิตของคนชอบธรรมคนนบีนื้ เจต้นรรับธรุระเอนเองเถลิด” บรรดนหมบูต่ชนเรบียนวต่
น “ใหด้โลหฏิตของเขาตกอยรล่แกล่เราทศันั้งบลุตรของเราเถฏิด!” (มธ. 27:15-25)
พวกยลิวรต้องขอกนรนองเลนอด – และพวกเขากล็ไดด้มศันสมใจแลด้ว! ถถึงกระนรันื้นพระเจต้นกล็ทรงพลิทรักษร์รกรั ษน
พวกยลิวอยต่นงนต่นอรัศจรรยร์ – ในถนื้นนสลิงโต ในเตนไฟอรันรต้อนแรง หรนอแมต้แตต่ในเตนไฟเหลต่นนรันื้นของอดอลร์ฟ ฮลิตเลอรร์
ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆยลิวหลนยลต้นนคนถบูกเผน ทรันื้งๆทบีที่เผชลิญกรับกนรขต่มเหงมนตลอดหลนยศตวรรษ พวกยลิวกล็ยรังเดลินหนต้นตต่อไป
อลิสรนเอลเปป็นประชนชนตลิแหต่งพรันธสรัญญนของพระเจต้น และจะไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นและถบูกยกชบูทต่นมกลนง
ประชนชนตลิทรันื้งหลนยอยต่นงนต่นอรัศจรรยร์ในทบีที่สดรุ นบีที่เปป็นคนนสอนเชลิงคนนพยนกรณร์ทบีที่ลกถึ ซถึนื้งกวต่นเดลิมของเหตรุกนรณร์ตอน
เตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้น
“ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ไดต้เรลิที่มตต้นแลต้วเมนที่ออลิสรนเอลถบูกจรับเปป็นเชลยโดยกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน และจะ
ดนนเนลินตต่อไปจนกวต่นพระเยซบูครลิสตร์เจต้นเสดล็จมนเมนที่อสลินื้นครนวแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนก พวกยลิวจะเหล็นพระองคร์ จะจนน
พระองคร์ไดต้ และจะถนมวต่น “‘ทนนไมทต่นนมบีแผลในมนอทรันื้งสอง’ เขนจะตอบวต่น ‘ขต้นพเจต้นไดต้แผลนรันื้นในเรนอนของพวก
เพนที่อนของขต้นพเจต้น’” (ศคย. 13:6)
ปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงรบูปจนนลองนรันื้นซถึที่งจะถบูกตรันื้งขถึนื้นเพนที่อเปป็นเกบียรตลิ
แกต่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ในวลิวรณร์ 13 เหมนอนกรับทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เองเปป็นภนพเลล็งอยต่นงหนถึที่งถถึงปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์ และเชต่นเดบียวกรับในกรณบีของคนฮบีบรบูสนมคนนรันื้นทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์ กล็จะมบีพวก
ยลิวทบีที่สรัตยร์ซนที่อเหลนออยบูต่กลรุต่มหนถึที่งซถึที่งจะไมต่ยอมนมรัสกนรสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหรนอรรับเครนที่องหมนยของมรันไวต้ในมนอหรนอหนต้น
ผนกของพวกเขน และพวกเขนหลนยคนจะถบูกฆต่นตนย แตต่พระเจต้นจะทรงพลิทกรั ษร์รกรั ษนประชนกรแหต่งพรันธสรัญญน
ของพระองคร์ซถึที่งเหลนออยบูต่ และพวกเขนจะไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นในทบีที่สดรุ เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนตอนสลินื้นยรุคแหต่งควนม
ทรุกขร์ลนนบนกในกนรสบูต้รบแหต่งอนรมนเกดโดน และจนกนรันื้นบรรดนผบูต้สตรั ยร์ซนที่อทบีที่เหลนออยบูต่จะไดต้รรับกนรยกชบูกรับพระเยซบู
ในยรุคพรันปปี
ดนเนบียล 3 และวลิวรณร์ 13 มบีควนมคลต้นยคลถึงกรันตรงทบีที่พวกมรันกลต่นวถถึงกนรปฏลิบรัตลิของพระเจต้นกรับ
อลิสรนเอลประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกของพระองคร์และคนตต่นงชนตลิ ดนเนบียล 3 บต่งบอกถถึง การเรฏิที่มตด้น ของ “ยรุคสมรัย
ของคนตต่นงชนตลิ”; วลิวรณร์ 13 บต่งบอกถถึง การสฏินั้นสลุด ของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ตรันื้งแตต่ดนเนบียล 3 เรนที่อยไป
จนถถึงรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ อนนนนจคนตต่นงชนตลิจะปกครองโลกและประชนชนตลิอลิสรนเอลจะทนทรุกขร์
อยต่นงไรกล็ตนม หนกเรนอยนกเขต้นใจคนนสอนทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ของปฏลิมนกรนรันื้นในดนเนบียล 3 และรบูป
จนนลองนรันื้นในวลิวรณร์ 13 อยต่นงถต่องแทต้ เรนกล็ตอต้ งยต้อนกลรับไปไกลกวต่นหนรังสนอดนเนบียล ลรัทธลิบนบลิโลนไดต้เรลิที่มตต้นใน
สมรัยหลรังจนกนนื้นนทต่วมโลกไมต่นนน เรนมบีบรันทถึกในปฐมกนล 10 และ 11 ชนยคนหนถึที่งนนมวต่นนลิมโรด (ซถึที่งมบีควนม
หมนยวต่น “กบฏผบูต้นรันื้น”) ซถึที่งเปป็นภนพเลล็งหนถึที่งของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์เชต่นกรัน ไดต้สรต้นงเมนองหนถึที่งขถึนื้น ตรังนื้ ชนที่อมรันวต่น
บนบลิโลน และในเมนองนรันื้นเขนไดต้สรต้นงหอคอยขนนดใหญต่อรันหนถึที่ง บนยอดหอคอยนรันื้น เขนวนงรบูปจนนลองของพระ
ของเขน (เบลลุส – หรนอบนอรัล) ปฐมกนล 10 และ 11 ใหต้ภนพแรกของบนบลิโลน แตต่หรัวใจและจลิตวลิญญนณของ
เมนองนรันื้นกล็ไมต่เคยเปลบีที่ยนแปลง และจะไมต่มบีวรันเปลบีที่ยนแปลง บนบลิโลน (หรนอบนเบล) เปป็นระบบหนถึที่งอยต่นงเหล็นไดต้

ชรัด – ทรันื้งทนงกนรเมนองและทนงศนสนน และระบบนรันื้นกล็ตรงขต้นมอยต่นงชรัดเจนกรับศนสนนทบีที่แทต้จรลิง – ควนมเชนที่อ
แบบครลิสเตบียน
ระบบของบนบลิโลนเปป็นของปลอมของพญนมนรทบีที่เลบียนแบบอนณนจรักรของพระเจต้น จลิตวลิญญนณแบบ
เดบียวกรันนรันื้นไดต้ครอบครองในอบียลิปตร์ อรัสซบีเรบีย บนบลิโลน เปอรร์เซบีย กรบีก และโรม จรักรวรรดลิเหลต่นนบีนื้ทรันื้งหมดมบีชนที่อทบีที่
แตกตต่นงกรัน แตต่หรัวใจของพวกมรันกล็เปป็นหรัวใจเดบียวกรัน พวกมรันทรันื้งหมดอยบูต่ในทนนเลทบีที่ตรันื้งทบีที่แตกตต่นงกรันและไดต้ครอง
อนนนนจในชต่วงเวลนทบีที่แตกตต่นงกรัน แตต่พวกมรันถบูกขรับเคลนที่อนโดยคนตต้นคลิดคนเดบียวกรัน – พญนมนร ลรัทธลิบนบลิโลน
คนอศนสนนหนถึที่ง – แนวคลิดหนถึที่ง มรันเปป็นควนมพยนยนมของซนตนนทบีที่จะสถนปนนอนณนจรักรหนถึที่งบนแผต่นดลินโลก
เพนที่อขรัดขวนงอาณาจศักรแหล่งสวรรคว์บนแผต่นดลินโลก เมนที่อพระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์จะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดใน
เยรบูซนเลล็ม ลรัทธลิบนบลิโลนมบีจรุดเรลิที่มตต้นของมรันภนยใตต้นลิมโรด เขนสรต้นงเมนองนรันื้น – ซถึที่งเปป็นหนถึที่งในสลิที่งมหรัศจรรยร์เหลต่น
นรันื้นของโลก มรันเกลินกวต่นทบีที่มนรุษยร์จะจลินตนนกนรวต่นในสมรัยของเขน เขนสนมนรถสรต้นงโครงสรต้นงอยต่นงหอบนเบลไดต้
อยต่นงไร
นครบนบลิโลนเปป็นตรัวแทนของศาสนาและกนรเมนอง มรันเปป็นเปป้นหมนยของเฮโรดทบีที่จะใหต้ชนชนตลิทรันื้งปวงมบี
ศนสนนเดบียวและอนศรัยอยบูต่ในสถนนทบีที่แหต่งเดบียว – ในแผต่นดลินชลินนรร์ ผมมบีพนนื้นทบีที่ไมต่พอทบีที่จะยกขต้อควนมจนกปฐมกนล
บททบีที่ 10 และ 11 แตต่กรรุณนศถึกษนพระคนนสอนตอนนรันื้นอยต่นงตรันื้งใจมนกๆ
หอบนเบลเปป็นตรัวแทนของศนสนนแหต่งบนบลิโลน ควนมปรนรถนนของนลิมโรดทบีที่จะมบีรฐรั บนลเดบียวและ
ศนสนนเดบียวเปรบียบเทบียบไดต้อยต่นงไรกรับหรัวขต้อขต่นวในหนรังสนอพลิมพร์ นลิตยสนร กนรถต่นยทอดทนงวลิทยรุ และกนร
รนยงนนขต่นวรบูปแบบอนที่นๆในปฟัจจรุบรันของครุณ? เรนกนนลรังไดต้ยลินอะไร? “โลกเดบียว... สหรรัฐแหต่งโลก... ตลนดโลก, ค
รลิสตจรักรโลก... ทรุกอยต่นงจะตต้องเปป็นหนนที่งเดนียว” จลิตวลิญญนณของนลิมโรดยรังมบีตวรั ตนอยบูต่เหมนอนเดลิมและจะดนนรงอยบูต่
ตต่อไปจนกวต่นพระเยซบูเสดล็จมนในเปลวเพลลิงเพนที่อ “สนองโทษคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไมต่รบูต้จรักพระเจต้น”
คนนวต่น “บนเบล” มนจนกสองสต่วน: บาบ และ เอล สองสต่วนนบีนื้มบีควนมหมนยวต่น “ประตบูของพระเจต้น” ใน
เรนที่องรนวแผนกนรและควนมพยนยนมของนลิมโรดทบีที่จะสรต้นงหอคอยอรันหนถึที่งขถึนื้นไปถถึงสวรรคร์ เรนอต่นนวต่น “และพระ
เยโฮวนหร์เสดล็จลงมนทอดพระเนตรเมนองและหอนรันื้นซถึที่งบรุตรทรันื้งหลนยของมนรุษยร์ไดต้กต่อสรต้นงขถึนื้น แลต้วพระเยโฮวนหร์
ตรรัสวต่น “ดบูเถลิด คนเหลต่นนบีนื้เปป็นอรันหนถึที่งอรันเดบียวกรัน และพวกเขนทรันื้งปวงมบีภนษนเดบียว พวกเขนเรลิที่มทนนเชต่นนบีนื้แลต้ว
ประเดฮีดี๋ยวจะไมล่มฮีอะไรหยลุดยศันั้งพวกเขาไดด้ในสฏิที่งทฮีพที่ วกเขาคฏิดจะททา มนเถลิด ใหต้พวกเรนลงไปและทนนใหต้ภนษนของ
เขนวรุต่นวนยทบีที่นรัที่น เพนที่อไมต่ใหต้พวกเขนพบูดเขต้นใจกรันไดต้” ดรังนรันื้นพระเยโฮวนหร์จถึงทรงทนนใหต้เขนกระจรัดกระจนยจนกทบีที่นรัที่น
ไปทรัที่วพนนนื้ แผต่นดลิน พวกเขนกล็เลลิกสรต้นงเมนองนรันื้น เหตรุฉะนรันื้นจถึงเรบียกชนที่อเมนองนรันื้นวต่น บนเบล เพรนะวต่นทบีที่นรัที่นพระเยโฮ
วนหร์ทรงทนนใหต้ภนษนของทรัที่วโลกวรุนต่ วนย และ ณ จนกทบีที่นรัที่นพระเยโฮวนหร์ไดต้ทรงทนนใหต้พวกเขนกระจรัดกระจนยออก
ไปทรัที่วพนนนื้ แผต่นดลินโลก” (ปฐก. 11:5-9)
พระเจต้นทรงใหต้กนรตรงนบีนื้วนต่ มนรุษยร์จะกระทนนสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่ตนวนงแผนไวต้วนต่ จะกระทนน – หนกไมต่ถบูก
พระเจต้นขรัดขวนง มนรุษยร์อยนกจะสรต้นงหอคอยหนถึที่งไปถถึงสวรรคร์ ขต้นมหรัวพระเจต้น และโดยกนรงนนตต่นงๆของตรัวเอง
ตรังนื้ ศนสนนหนถึที่งตนมควนมคลิดของตรัวเอง แตต่พระเจต้นทรงยรับยรันื้งแผนกนรนรันื้น ทนนใหต้ภนษนวรุต่นวนย ทนนใหต้ผบูต้คนเหลต่นนรันื้น
กระจรัดกระจนยไป และสถนนทบีที่นรันื้นถบูกเรบียกวต่นบนเบล – หรนอบนบลิโลน

บนบลิโลนนครโบรนณไดต้ถบูกทนนลนยไปแลต้ว แตต่ซนกปรรักหรักพรังของมรันยรังอยบูต่จนถถึงวรันนบีนื้ และจฏิตวฏิญญาณ
ของบนบลิโลนยรังมบีชบีวลิตอยบูต่ตอต่ ไป แมต้จะมบีตรัวตนภนยใตต้ชนที่อใหมต่ๆและในรบูปแบบทบีที่แตกตต่นงกรันกล็ตนม โลกเดฮียวในทนง
ศนสนน โลกเดบียวในกนรปกครอง เปป็นแผนกนรและรนยกนรของพญนมนรนรับตรันื้งแตต่มรันถบูกโยนออกมนจนกสวรรคร์
โดยพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ตอนทบีที่เปป็นลบูซลิเฟอรร์ “ผบูต้สต่องแสง” มรันลต้นงสมองทบูตสวรรคร์บนงตนและนนนพวกเขนใน
กนรกบฏตต่อบรัลลรังกร์ของพระเจต้น (อสค. 28:11-15; อสย. 14:12-15)
จงศถึกษนประวรัตศลิ นสตรร์ และครุณจะเหล็นวต่นตลอดหลนยศตวรรษ แตต่ละครรันื้งทบีที่ผบูต้ปกครองทบีที่ทะเยอทะยนน
คนใดไดต้วนงแผนและหนทนงทบีที่จะพลิชลิตโลก กนรพลิชลิตของเขนกล็เรลิที่มตต้นทบีที่กนรขต่มเหงประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกของ
พระเจต้นเสมอ นรัที่นคนอชนชนตลิอลิสรนเอล และแตต่ละครรันื้งทบีพที่ วกเขนถบูกโยนเขต้นไปในเตนไฟแหต่งกนรขต่มเหงและควนม
ทรุกขร์เขล็ญ พวกเขนกล็ไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นผต่นนทนงฤทธลิธเดชมหรัศจรรยร์ของพระเจต้น
อฮียฏิปตว์ เหมนอนอยต่นงทบีที่ฟนโรหร์เหลต่นนรันื้นรบูต้จรักอบียลิปตร์พรต้อมกรับกนรขต่มเหงอรันนต่นกลรัวของมรันทบีที่กระทนนตต่อ
ประชนชนทบีที่ถบูกเลนอกของพระเจต้น ไดต้สลินื้นสบูญไปแลต้ว อศัสซฮีเรฮีย พรต้อมกรับกนรขต่มเหงอรันรรุนแรงของมรันทบีที่กระทนนตต่อ
อลิสรนเอล กล็สลินื้นสบูญไปในฐนนะจรักรวรรดลิหนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญต่ บนบลิโลนของเนบบูครัดเนสซนรร์ พรต้อมกรับควนมฝฟันของมรันทบีที่
จะเปป็นมหนอนนนนจโลกหนถึที่งเดบียว กล็ไมต่มบีอยบูต่อกบี ตต่อไปแลต้ว เรนจะศถึกษนบรันทถึกเกบีที่ยวกรับกนรลต่มสลนยของบนบลิโลนใน
ดนเนบียล 5 ประชนกรของพระเจต้นไดต้ดนนรงอยบูต่สนบตต่อมนขณะทบีที่บรรดนผบูต้ทขบีที่ ต่มเหงพวกเขนถบูกทนนลนย เชต่นเดบียวกรับดน
เนบียล ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโก มบีคนเหลต่นนรันื้นเสมอทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะกต้มกรนบลงตต่อบรรดนพระของโลกนบีนื้
รบูปแบบถรัดไปของลรัทธลิบนบลิโลนอยบูต่ภนยใตต้ดนรลิอรัส คนมบีเดบีย – คนละชนที่อ แตต่เรนอที่ งเดลิม เมนที่อมบีเดบีย -เปอรร์เซบีย
ลต่มสลนย กรบีกกล็ปรนกฏ – อบีกชนที่อหนถึที่ง แตต่จลิตวลิญญนณเดลิม จลิตใจแบบซนตนนเหมนอนเดลิม กรบีกประสบควนมสนนเรล็จ
มนกขนนดไหนในกนรบรรลรุเปป้นหมนยของมรัน เรนกล็ทรนบไดต้จนกขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วต่นภนษนกรบีกถบูกใชต้กรันอยต่นงเปป็น
สนกลเหลนอเกลิน แมต้แตต่ในสมรัยของพระเยซบู จนภนคพรันธสรัญญนใหมต่ของเรนกล็ถบูกเขบียนเปป็นภนษนกรบีกเกนอบทรันื้งหมด
แตต่กรบีกกล็ลต่มสลนยไป – และโรมกล็เขต้นฉนก ในจลิตวลิญญนณแบบซนตนนเดบียวกรัน โรมไดต้ขต่มเหงประชนกรทบีที่ถบูกเลนอก
ของพระเจต้น ปฟัจจรุบรันโรมไดต้จนกไปแลต้วในฐนนะมหนอนนนนจโลก – แตต่ชนชนตลิอลิสรนเอลกล็อยบูต่ตอต่ ไป!
ทรันื้งๆทบีที่ฟนโรหร์พยนยนมทบีจที่ ะทนนใหต้อลิสรนเอลจมนนื้นนตนย เนบบูครัดเนสซนรร์พยนยนมทบีที่จะเผนพวกเขนในไฟ ฮน
มนนใชต้ตะแลงแกง ซบีซนรร์ใชต้เครนที่องตรัดศบีรษะ มรุสโสลลินบีมบีควนมเกลบียดชรัง สตนลลินสรังหนรหมบูต่ และฮลิตเลอรร์ใชต้เตนอบ
ชนชาตฏิอฏิสราเอลกล็คงอยรล่ตอล่ ไป เดฏินหนด้าตล่อไป และจะทนนใหต้เปป้นหมนยสรุดทต้นยของพระเจต้นสนนเรล็จเพนที่อพวกเขนใน
กนรวลิเครนะหร์ครรันื้งสรุดทต้นย พระหรัตถร์ของพระเจต้นอยบูต่เหนนอพวกเขน และพระองคร์จะทรงปกปป้องคนทบีที่เหลนออยบูต่
จนกวต่นสลิที่งสนรพรัดจะสนนเรล็จ พระสรัญญนทรุกขต้อทบีที่พระเจต้นทรงใหต้ไวต้แกต่อรับรนฮรัมจะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงตนมตรัวอรักษร
และอยต่นงบรลิบบูรณร์
เรนตต้องจดจนนควนมหมนยทบีที่ลถึกซถึนื้งยลิที่งกวต่นของเตนไฟรต้อนแรงนรันื้นใหต้ขถึนื้นใจหนกเรนหวรังวต่นจะเขต้นใจหนรังสนอ
ดนเนบียล ดรังทบีกที่ ลต่นวไวต้กต่อนหนต้นนบีนื้ ปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นภนพเลล็งอยต่นงหนถึที่งของรบูปจนนลองของสรัตวร์รนต้ ย
นรันื้นซถึที่งจะถบูกตรันื้งขถึนื้นในยรุคแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกทบีที่ถบูกพรรณนนในวลิวรณร์ 13:13-15 รบูปจนนลองของสรัตวร์รต้นยนรันื้นจะ
ถบูกตรันื้งขถึนื้นในเยรบูซนเลล็มในวรันทต้นยๆของยรุคสมรัยนบีนื้ หลรังจนกกนรรรับขถึนื้น ในระหวต่นงกนรครองรนชยร์ของปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ คนหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้นทบีที่ไมต่ยอมนมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นภนพเลล็งถถึง

พวกยลิวทบีที่เหลนออยบูต่ซถึที่งจะอยบูต่บนแผต่นดลินโลกในระหวต่นงกนรครองรนชยร์ของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ และพวกเขนถบูก
เหล็นในวลิวรณร์ในฐนนะผบูต้ทบีที่ถบูกประทรับตรน 144,000 คนนรันื้น:
“แลต้วขต้นพเจต้นกล็เหล็นทบูตสวรรคร์อกบี องคร์หนถึที่งปรนกฏขถึนื้นมนจนกทลิศตะวรันออก ถนอดวงตรนของพระเจต้น
ผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่ และทต่นนไดต้รต้องประกนศดต้วยเสบียงอรันดรังแกต่ทบูตสวรรคร์ทรันื้งสบีที่ ผบูต้ไดต้รรับมอบอนนนนจใหต้ทนนอรันตรนย
แกต่แผต่นดลินและทะเลนรันื้น วต่น “จงอยต่นทนนอรันตรนยแผต่นดลิน ทะเลหรนอตต้นไมต้ จนกวต่นเรนจะไดต้ประทรับตรนไวต้ทบีที่หนต้น
ผนกผบูต้รรับใชต้ทรันื้งหลนยของพระเจต้นของเรนเสบียกต่อน” และขต้นพเจต้นไดต้ยลินจนนนวนของผบูต้ทบีที่ไดต้กนรประทรับตรน คนอผบูต้ทบีที่
ไดต้กนรประทรับตรนนรันื้น กล็มนจนกทรุกตระกบูลในชนชนตลิอลิสรนเอลไดต้แสนสบีที่หมนที่นสบีที่พรันคนผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลยบูดนหร์
ไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลรบูเบนไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูล
กนดไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลอนเชอรร์ไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนก
ตระกบูลนรัฟทนลบีไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลมนรัสเสหร์ไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน
ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลสลิเมโอนไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลเลวบีไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสอง
พรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลอลิสสนคนรร์ไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลเศบบูลรุนไดต้กนรประทรับ
ตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลโยเซฟไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน ผบูต้ทบีที่มนจนกตระกบูลเบนยนมลิน
ไดต้กนรประทรับตรนหมนที่นสองพรันคน” (วว. 7:2-8)
144,000 คนนรันื้นจะผล่านเขด้าไปในยรุคแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง พวกเขนจะไมต่ถบูกลต้นงผลนญไปเสบีย
ตต่อมน (วว. 15:2) เรนเหล็นพวกเขนอยบูต่อบีกฟนกหนถึที่งของควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น โดยยนนอยบูต่บนทะเลแกต้วปนไฟ พวก
เขนผต่นนพต้นกนรทดสอบตต่นงๆอรันรต้นยแรงแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น โดยไดต้ชรัยชนะเหนนอสรัตวร์รต้นยนรันื้น เหนนอรบูป
จนนลองของมรัน และเหนนอเครนที่องหมนยของมรัน พวกเขนไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พต้นโดยฤทธนนรุภนพของพระเยโฮวนหร์
พระเจต้น พวกเขนเปป็นคนอลิสรนเอล และพวกเขนรต้องเพลงบทใหมต่ของโมเสสและพระเมษโปดก – เพลงบทหนถึที่ง
ซถึที่งสนมนรถถบูกขรับรต้องโดยเหลต่นผบูต้ทบีที่ถบูกไถต่ของอลิสรนเอลเทต่นนรันื้น! และเหมนอนกรับทบีที่ชรัดรรัค เมชนค และเอเบดเนโกไดต้
รรับกนรเลนที่อนยศโดยกษรัตรลิยใร์ นมณฑลแหต่งบนบลิโลนหลรังจนกถบูกชต่วยใหต้พต้นจนกเตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้นโดยพระหรัตถร์
ของพระเจต้นของพวกเขน พวกยลิวทบีที่เหลนออยบูต่กล็จะไดต้รรับกนรชต่วยใหต้พนต้ จนกมนอของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ถบูกเลนที่อน
ยศและไดต้รรับตนนแหนต่งตต่นงๆทบีที่มบีอนนนนจและอลิทธลิพลในอนณนจรักรสวรรคร์บนแผต่นดลินโลก
บรุคคลสรุดทต้นยทบีที่จะพยนยนมรนนื้อฟฟนปั้ ควนมฝฟันเหลต่นนรันื้นของนลิมโรดขถึนื้นมนใหมต่จะเปป็นพญนมนรตรัวเปป็นๆ ซถึที่ง
เปป็นทบีที่รบูต้จรักในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ในฐนนะปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ คนแหต่งกนรบนปนรันื้น และทบีที่พระเยซบูตรรัสไวต้วนต่
เปป็น “สลิที่งทบีที่นนต่ สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น”:
“ เหตรุฉะนรันื้น เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น ทบีที่ดนเนบีย
ลศนสดนพยนกรณร์ไดต้กลต่นวถถึงนรันื้น ตรังนื้ อยบูต่ในสถนนบรลิสรุทธลิธ” (ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไดต้อต่นนกล็ใหต้ผบูต้นรันื้นเขต้นใจเอนเถลิด)“เวลนนรันื้น
ใหต้ผบูต้ทบีที่อยบูใต่ นแควต้นยบูเดบียหนบีไปยรังภบูเขนทรันื้งหลนย...ดต้วยวต่นในครนวนรันื้นจะเกลิดควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง อยต่นงทบีที่ไมต่
เคยมบีตรันื้งแตต่เรลิที่มโลกมนจนถถึงเวลนนบีนื้ และจะไมต่มบีตต่อไปอบีกเลย และถต้นมลิไดต้ทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น จะไมต่มบีเนนนื้อ
หนรังใดๆรอดไดต้เลย แตต่เพรนะทรงเหล็นแกต่ผบูต้ทบีที่เลนอกสรรไวต้ จถึงทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น” (มธ. 24:15, 16, 21,
22)

ในขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ พระเยซบูทรงบอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่นในยรุคแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น คนนพยนกรณร์
ของดนเนบียลเกบีที่ยวกรับ “สฏิที่งทฮีที่นาล่ สะอฏิดสะเอฮียนซหึที่งกระททาใหด้เกฏิดการรกรด้างวล่างเปลล่า” จะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงตนม
ตรัวอรักษร บรันทถึกนบีนื้อยบูต่ในดนเนบียล 9:27; 11:31 และ 12:11 เมนที่อกนรรรับขถึนื้นเกลิดขถึนื้น ทรุกคนทบีที่บรังเกลิดใหมต่แลต้วจะถบูก
พนออกไปจนกแผต่นดลินโลก จนกนรันื้นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเขต้นฉนกและเสนอทนงแกต้ปฟัญหนสนนหรรับควนม
โกลนหลอรันนต่นกลรัวทบีที่จะแผต่กระจนยไปทรัที่ว มรันจะขบีที่มต้นขนวสงต่นงนมออกมน และในมนอของมรันๆจะถนอครันธนบูทบีที่ไมต่มบี
ลบูกธนบู – สรัญลรักษณร์แหต่งสรันตลิภนพ มรันจะเสนอสรันตลิภนพแกต่ชนชนตลิทรันื้งหลนยแหต่งแผต่นดลินโลก และจะใหด้สรันตลิภนพ
แกต่พวกเขนเปป็นเวลนสนมปปีครถึที่ง หลรังจนกชต่วงเวลนแหต่งสรันตลิภนพสรันื้นๆนรันื้น มรันจะหรักพรันธสรัญญนของมรันกรับชนชนตลิ
อลิสรนเอล (ซถึที่งกลรับมนอยบูต่ในแผต่นดลินของพวกเขนเองแลต้ว) และ “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนร
รกรต้นงวต่นงเปลต่น” จะถบูกตรันื้งขถึนื้นในพระวลิหนร – และคนทรันื้งปวงทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะนมรัสกนรสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นมรันกล็จะฆต่นใหต้ตนย
ยอหร์นใหต้ภนพทบีที่ชรัดเจนของเรนที่องนบีนื้ในวลิวรณร์ 13:13-17: “สรัตวร์รต้นยนบีนื้แสดงกนรมหรัศจรรยร์ใหญต่ จนกระทนน
ใหต้ไฟตกลงมนจนกฟป้นสบูต่แผต่นดลินโลกประจรักษร์แกต่ตนมนรุษยร์ทรันื้งหลนย มรันลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ในโลกดต้วยกนร
อรัศจรรยร์นรันื้น ซถึที่งมรันมบีอนนนนจกระทนนทต่นมกลนงสนยตนของสรัตวร์รต้นยตรัวเดลิมนรันื้น และมรันสรัที่งใหต้คนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ในโลก
สรต้นงรบูปจนนลองใหต้แกต่สรัตวร์รต้นย ทบีที่ถบูกฟฟันดต้วยดนบแตต่ยรังมบีชบีวลิตอยบูต่นรันื้น และมรันมบีอนนนนจทบีที่จะใหต้ลมหนยใจแกต่รบูปสรัตวร์
นรันื้น เพนที่อใหต้รบูปสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นทรันื้งพบูดไดต้ และกระทนนใหต้บรรดนคนทบีที่ไมต่ยอมบบูชนรบูปสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นถถึงแกต่ควนมตนยไดต้ และ
มรันยรังไดต้บรังครับคนทรันื้งปวง ทรันื้งผบูต้ใหญต่ผบูต้นต้อย คนมรัที่งมบีและคนจน ไทและทนส ใหต้รรับเครนที่องหมนยไวต้ทบีที่มนอขวนหรนอทบีที่
หนต้นผนกของเขน เพนที่อไมต่ใหต้ผบูต้ใดทนนกนรซนนื้อขนยไดต้ นอกจนกผบูต้ทบีที่มบีเครนที่องหมนยนรันื้น หรนอชนที่อของสรัตวร์รต้นยนรันื้น หรนอเลข
ชนที่อของมรัน”
แตต่กอล็ บีก พระเจต้นจะทรงระลถึกถถึงประชนกรแหต่งพรันธสรัญญนของพระองคร์ และจะทรงประทรับตรน
144,000 คนทบีที่ไมต่อนจถบูกทนนลนยไดต้โดยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และกนนลรังพลทรันื้งสลินื้นแหต่งนรกของมรัน เมนที่อเรนศถึกษน
พระวจนะ โดยเปรบียบเทบียบสลิที่งตต่นงๆทบีที่อยบูต่ฝป่นยวลิญญนณกรับเรนที่องฝป่นยวลิญญนณและแยกแยะพระวจนะแหต่งควนม
จรลิงอยต่นงถบูกตต้อง ภนพนรันื้นกล็เรลิที่มชรัดเจนจรลิงๆ! เมนที่อเรนศถึกษนวลิวรณร์และถต้อยคนนของพระเยซบูในมรัทธลิว 24 เรนกล็เหล็น
ภนพเชลิงคนนพยนกรณร์ทพบีที่ ระเจต้นไดต้ประทนนแกต่เรนโดยกนรบรันทถึกเรนที่องรนวเกบีที่ยวกรับปฏลิมนกรนรันื้นของเนบบูครัดเนสซนรร์
และคนฮบีบรบูสนมคนนรันื้นในเตนไฟอรันรต้อนแรง
ไมต่มบีผมสรักเสต้นเดบียวของคนหนรุต่มสนมคนนรันื้นทบีที่ไหมต้เกรบียมในเตนไฟอรันรต้อนแรงนรันื้น แตต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่จรับ
พวกเขนโยนเขต้นไปในไฟกลรับถบูกไฟเผนจนกรอบ นบีที่ชบีนื้ใหต้เหล็นกนรถบูกทนนลนยจนพลินนศเสนที่อมสบูญครรันื้งสรุดทต้นยของเหลต่น
ศรัตรบูของประชนกรแหต่งพรันธสรัญญนของพระเจต้น

พทุมส่ ไมห้ทนีที่มนีไฟลทุกโชน, โมเสส และอติสราเอล
มบีเหตรุกนรณร์หลนยตอนในประวรัตลิศนสตรร์ของชนชนตลิอลิสรนเอลซถึที่งคลต้นยกรับเหตรุกนรณร์ตต่นงๆในบททบีที่สนม
ของดนเนบียล เรนที่องของโมเสสและพรุต่มไมต้ทบีที่มบีไฟลรุกโชนเปป็นภนพอรันงดงนมทบีที่แสดงถถึงกนรปกปป้อง กนรพลิทรักษร์รกรั ษน
และกนรชต่วยใหต้รอดพต้นทบีที่พระเจต้นทรงกระทนนกรับอลิสรนเอล:
“ฝป่นยโมเสสเลบีนื้ยงฝบูงแพะแกะของเยโธรพต่อตนของเขน ผบูต้เปป็นปรุโรหลิตของคนมบีเดบียน และทต่นนไดต้พนฝบูง
แพะแกะไปดต้นนหลรังของถลิที่นทรุรกรันดนร และมนถถึงภบูเขนของพระเจต้น คนอโฮเรบ ทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์กล็

ปรนกฏแกต่โมเสสในเปลวไฟซถึที่งอยบูต่ทต่นมกลนงพรุมต่ ไมต้ โมเสสจถึงมองดบูและดบูเถลิด พรุมต่ ไมต้นรันื้นมบีไฟลรุกโชนอยบูต่ แตต่พรุต่มไมต้
นรันื้นมลิไดต้ไหมต้โทรมไป โมเสสจถึงกลต่นววต่น “ขต้นจะแวะเขต้นไปดบูสลิที่งแปลกประหลนดนบีนื้ วต่นเหตรุไฉนพรุต่มไมต้จถึงไมต่ไหมต้”
(อพย. 3:1-3)
เปลวไฟนรันื้นไมต่ไดต้เผนผลนญพรุต่มไมต้นรันื้น ซถึที่งเปป็นภนพของอลิสรนเอล โมเสสรบูต้และเปป็นพยนนวต่นพระเจต้นจะทรง
ปกปป้องดบูแลและชต่วยประชนกรของพระองคร์ใหต้รอดพต้น:
“ฝป่นยโมเสสจถึงไดต้เรบียนรบูต้ในวลิชนกนรทรุกอยต่นงของชนวอบียลิปตร์ มบีควนมเฉบียบแหลมมนกในกนรพบูดและ
กลิจกนรตต่นงๆ แตต่ครรันนื้ โมเสสมบีอนยรุไดต้สบีที่สลิบปปีเตล็มแลต้ว กล็นถึกอยนกจะไปเยบีที่ยมญนตลิพบีที่นต้องของตน คนอชนชนตลิ
อลิสรนเอล เมนที่อทต่นนไดต้เหล็นคนหนถึที่งถบูกขต่มเหงจถึงเขต้นไปชต่วย โดยฆต่นชนวอบียลิปตร์ซถึที่งเปป็นผบูต้กดขบีที่นรันื้นเปป็นกนรแกต้แคต้นดต้วย
คนดวต่นญนตลิพบีที่นต้องคงเขต้นใจวต่น พระเจต้นจะทรงชต่วยเขนใหต้รอดดต้วยมนอของตน แตต่เขนหนเขต้นใจดรังนรันื้นไมต่” (กลิจกนร
7:22-25)
“โดยควนมเชนที่อ ครรันื้นโมเสสวรัฒนนโตขถึนื้นแลต้ว ไมต่ยอมใหต้เรบียกวต่นเปป็นบรุตรชนยของธลิดนกษรัตรลิยร์ฟนโรหร์ ทต่นน
เลนอกกนรรต่วมทรุกขร์กรับชนชนตลิของพระเจต้น แทนกนรเรลิงสนนรนญในควนมบนปสรักเวลนหนถึที่ง ทต่นนถนอวต่นควนมอรัปยศ
ของพระครลิสตร์ประเสรลิฐกวต่นคลรังทรรัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพรนะทต่นนหวรังบนนเหนล็จทบีที่จะไดต้รรับนรันื้น” (ฮบ. 11:2426) โมเสสทรนบแผนกนรของพระเจต้นสนนหรรับอลิสรนเอล และเขนทรนบสล่วนของเขาในแผนกนรนรันื้น

พนันธสนัญญานติรนันดรณ์ของพระเจห้ากนับอติสราเอล
พระเจต้นทรงกระทนนพรันธสรัญญนแหต่งพระครุณกรับอลิสรนเอลแลต้ว และไดต้ประทนนพรันธสรัญญนนรันื้นแกต่อรับรน
ฮรัมผบูต้สรัตยร์ซนที่อ พระเจต้นทรงใหต้คนนสรัญญนทบีที่ไมต่มบีเงนที่อนไขแลต้ว พรันธสรัญญนนรันื้นไมต่ขถึนื้นอยบูต่กรับครุณควนมดบี ครุณคต่น หรนอ
ควนมสรัตยร์ซนที่อของประชนชนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเลนอกเลย ไมต่วนต่ ประชนชนตลินรันื้นจะไมต่คบูต่ควรมนกขนนดไหนกล็ตนม พระเจต้น
กล็ไมต่สนมนรถและไมต่มบีวรันหรักพรันธสรัญญนของพระองคร์กรับอรับรนฮรัมไดต้ ดรังนรันื้นภนพของพรุมต่ ไมต้ทบีที่มบีไฟลรุกโชนนรันื้นจถึง
แสดงใหต้เหล็นประชนชนตลิทบีที่ไมต่มบีวรันถบูกทนนลนยไดต้ นรัที่นคนอ อลิสรนเอล แมต้อยบูต่ในไฟแหต่งกนรถบูกขต่มเหง ประชนชนตลินรันื้นกล็
จะไมต่ถบูกทนนลนยเลย
“และพระเจต้นทรงสดรับฟฟังเสบียงครที่นนครวญของเขน พระเจต้นจถึงทรงระลถึกถถึงพรันธสรัญญนของพระองคร์กรับ
อรับรนฮรัม อลิสอรัค และยนโคบ พระเจต้นจถึงทอดพระเนตรชนชนตลิอลิสรนเอล แลต้วพระเจต้นทรงเอนใจใสต่พวกเขน”
(อพย. 2:24, 25)
จงศถึกษนบททบีที่สองของอพยพอยต่นงตรังนื้ ใจและครุณจะเหล็นควนมลต้มเหลวของโมเสสและควนมสรัตยร์ซนที่อของ
พระเยโฮวนหร์ พระเจต้นทรงระลถึกถถึงพรันธสรัญญนของพระองคร์กรับอรับรนฮรัม พระวจนะไมต่ไดต้กลต่นววต่นพระเจต้นทรง
ระลถึกถถึงครุณควนมดบีตนต่ งๆของอลิสรนเอล หรนอวต่นพระองคร์ทรงระลถึกถถึงควนมสรัตยร์ซนที่อของพวกเขน แตล่พระเจด้าทรง
ระลหึกถหึงพศันธสศัญญาของพระองคค์ พระองคร์ทรงชต่วยอลิสรนเอลใหต้รอดพต้น – ไมต่ใชต่เพรนะควนมดบีหรนอกรุศลของพวก
เขน แตต่เพรนะควนมสรัตยร์ซนที่อของพระเจต้น พระเจต้นทรงสรัตยร์ซนที่อ พระองคร์ไมต่อนจผลิดพระสรัญญนของพระองคร์ไดต้
“และเมนที่อพระเยโฮวนหร์ทอดพระเนตรเหล็นเขน (โมเสส) เดลินเขต้นมนดบู พระเจต้นจถึงตรรัสแกต่เขนออกมนจนก
ทต่นมกลนงพรุต่มไมต้นรันื้นวต่น “โมเสส โมเสส” และโมเสสทบูลตอบวต่น “ขต้นพระองคร์อยบูต่ทบีที่นบีที่” พระองคร์จงถึ ตรรัสวต่น “อยต่น
เขต้นมนใกลต้ทบีที่นบีที่ จงถอดรองเทต้นของเจต้นออกเสบีย เพรนะวต่นทบีที่ซถึที่งเจต้นยนนอยบูต่นบีนื้เปป็นทบีที่บรลิสรุทธลิธ” แลต้วพระองคร์ตรรัสอบีกวต่น

“เรนเปป็นพระเจต้นของบลิดนเจต้น เปป็นพระเจต้นของอรับรนฮรัม เปป็นพระเจต้นของอลิสอรัค และเปป็นพระเจต้นของยนโคบ”
และโมเสสปปิดหนต้นเสบีย เพรนะกลรัวไมต่กลต้นมองดบูพระเจต้น” (อพย. 3:4-6)
จงหมนยเหตรุสลิที่งนบีนื้: “ทถูตสวรรคณ์ของพระเยโฮวาหณ์กร็ปรากฏแกส่โมเสสในเปลวไฟซนที่งอยถูส่ทส่ามกลางพทุส่ม
ไมห้” (อพย. 3:2)
“ทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์” ในภนพพรันธสรัญญนเดลิมคนอ พระเยซบูครลิสตร์เจต้น นบีที่เปป็นหนถึที่งในหลนย
พระนนมทบีใที่ ชต้เรบียกพระเยซบูในพระครัมภบีรร์ พระองคร์ผบูต้ทรงปรนกฏแกต่โมเสสในพรุต่มไมต้ทบีที่มบีไฟลรุกโชนนรันื้นทรงเปป็นองคร์
เดบียวกรับทบีที่ปรนกฏแกต่คนหนรุต่มชนวฮบีบรบูเหลต่นนรันื้นในเตนไฟอรันรต้อนแรง พระองคร์ผบูต้ทรงคต้นงคนนกรับดนเนบียลในถนื้นนสลิงโต
นรันื้น พระองคร์ผจบูต้ ะทรงตต่อสบูต้อยบูต่ฝป่นยอลิสรนเอลในกนรสบูรต้ บครรันื้งสรุดทต้นยระหวต่นงบรรดนกองทรัพของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์และกองทรัพเหลต่นนรันื้นของผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น
นรักเทศนร์และอนจนรยร์จนนนวนมนกวรันนบีนื้กนนลรังตะโกนยนวนนนเสบียงดรังวต่นพระเจต้นทรงไมต่เอนอลิสรนเอลแลต้ว
พระองคร์ไมต่ทรงยรุต่งเกบีที่ยวกรับพวกยลิวแลต้ว แตต่พระเจต้นทรงสอนอยต่นงชรัดเจนวต่นพวกเขนจะถบูกรวบรวมกลรับมนยรังแผต่น
ดลินของตรัวเองอบีก โดยจะไมต่ถบูกถอนขถึนื้นอบีกเลย พวกเขนจะไดต้รรับกนรปกปป้องโดย “ทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์”
และพวกเขนจะเบต่งบนนและออกดอกอยต่นงทบีที่พวกเขนไมต่เคยเบต่งบนนมนกต่อนเลยนรับตรันื้งแตต่ประชนชนตลิอลิสรนเอลไดต้
ถนอกนนเนลิดขถึนื้นมน:
“พระเยโฮวนหร์ตรรัสวต่น “ดบูเถลิด วรันเวลนกล็มนถถึง เมนที่อคนทบีที่ไถจะทรันคนทบีที่เกบีที่ยว และคนทบีที่ยที่นนผลองรุต่นจะทรัน
คนทบีที่หวต่นนเมลล็ดองรุต่น จะมบีนนื้นนองรุต่นหยดจนกภบูเขน เนลินเขนทรันื้งสลินื้นจะละลนยไป เรนจะใหต้อลิสรนเอลประชนชนของเรน
กลรับสบูต่สภนพเดลิม เขนจะสรต้นงเมนองทบีที่พรังนรันื้นขถึนื้นใหมต่และเขต้นอนศรัยอยบูต่ เขนจะปลบูกสวนองรุต่นและดนที่มนนื้นนองรุต่นของสวน
นรันื้น เขนจะทนนสวนผลไมต้และรรับประทนนผลของมรัน เรนจะปลบูกเขนไวต้ในแผต่นดลินของเขน เขนจะไมต่ถบูกถอนออกไป
จนกแผต่นดลินซถึที่งเรนไดต้มอบใหต้แกต่เขนอบีกเลย” พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเจต้นตรรัสดรังนบีนื้แหละ” (อนโมส 9:13-15)
“สรุนรัขปป่นจะอยบูต่กรับลบูกแกะ และเสนอดนวจะนอนอยบูต่กรับลบูกแพะ ลบูกวรัวกรับสลิงโตหนรุต่มกรับสรัตวร์อวต้ นพบีจะอยบูต่
ดต้วยกรัน และเดล็กเลล็กๆจะนนนมรันไป แมต่ววรั กรับหมบีจะกลินดต้วยกรัน ลบูกของมรันกล็จะนอนอยบูต่ดวต้ ยกรัน และสลิงโตจะกลิน
ฟนงเหมนอนวรัวผบูต้ และทนรกกลินนมจะเลต่นอยบูต่ทบีที่ปนกรบูงบูเหต่น และเดล็กทบีที่หยต่นนมจะเอนมนอวนงบนรรังของงบูทรับทนง สรัตวร์
เหลต่นนรันื้นจะไมต่ทนนใหต้เจล็บหรนอจะทนนลนยทรัที่วภบูเขนอรันบรลิสรุทธลิธของเรน เพรนะวต่นแผต่นดลินโลกจะเตล็มไปดต้วยควนมรบูต้
เรนที่องของพระเยโฮวนหร์ ดรัที่งนนื้นนปกคลรุมทะเลอยบูต่นรันื้น” (อสย. 11:6-9)
“พระองคร์จะทรงกระทนนใหต้คนทบีที่ออกมนจนกยนโคบหยรัที่งรนก อลิสรนเอลจะผลลิดอกและแตกหนต่อ กระทนน
ใหต้พนนนื้ พลิภพทรันื้งสลินื้นมบีผลเตล็ม” (อสย. 27:6)
เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนในกนรรรับขถึนื้น ครลิสตจรักรจะถบูกรรับขถึนื้นไปในหมบูต่เมฆเพนที่อพบกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นใน
ฟป้นอนกนศ พระเมสสลิยนหร์ปลอม นรัที่นคนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ กล็จะเขต้นมนกรุมบรังเหบียนกนรปกครองและศนสนน
ของแผต่นดลินโลกในตรบีเอกนนรุภนพแบบซนตนน – สรัตวร์รต้นยนรันื้น, ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์, และผบูต้พยนกรณร์เทล็จ มรันจะ
ครองโลกนนนเกนอบเจล็ดปปี ในมรัทธลิว 24:22 พระเยซบูทรงบอกเรนวต่น “และถต้นมลิไดต้ทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น จะ
ไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดๆรอดไดต้เลย แตต่เพรนะทรงเหล็นแกต่ผบูต้ทบีที่เลนอกสรรไวต้ (อลิสรนเอล) จถึงจะทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้น
เขต้น”

สนนหรรับ “ผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรรไวต้” กนรเสดล็จมนของพระเยซบูจะเปป็นควนมชนที่นชมยลินดบีอยต่นงหนถึที่งเมนที่อสลินื้นควนม
ทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น แตต่สนนหรรับปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และเหลต่นสมรุนของมรัน มรันจะเปป็นวรันแหต่งพระพลิโรธและควนม
กรลิวนื้ อรันดรุเดนอด
“และคนจะเขต้นไปในถนื้นนหลินและในโพรงดลินใหต้พต้นจนกควนมนต่นเกรงขนมของพระเยโฮวนหร์ และจนกสงต่น
รนศบีแหต่งควนมโอต่อต่นตระกนรของพระองคร์ เมนที่อพระองคร์ทรงลรุกขถึนื้นกระทนนใหต้โลกสรัที่นสะทต้นน” (อสย. 2:19)
“ดบูเถลิด วรันแหต่งพระเยโฮวนหร์จะมน โหดรต้นยดต้วยพระพลิโรธและควนมโกรธอรันเกรบีนื้ยวกรนด ทบีจที่ ะกระทนน
ใหต้แผต่นดลินเปป็นทบีที่รกรต้นง และพระองคร์จะทรงทนนลนยคนบนปของแผต่นดลินเสบียจนกแผต่นดลินนรันื้น เพรนะดวงดนวแหต่ง
ฟป้นสวรรคร์ และหมบูต่ดนวในนรันื้น จะไมต่ทอแสงของมรัน ดวงอนทลิตยร์กล็จะมนดเมนที่อเวลนขถึนื้น และดวงจรันทรร์จะไมต่สต่องแสง
ของมรัน เรนจะลงโทษโลกเพรนะควนมชรัที่วรต้นย และคนชรัที่วเพรนะควนมชรัที่วชต้นของเขน เรนจะกระทนนใหต้ควนมเยต่อ
หยลิที่งของคนจองหองสลินื้นสรุด และปรนบควนมยโสของคนโหดรต้นย…เพรนะฉะนรันื้น เรนจะกระทนนใหต้ฟนป้ สวรรคร์สรัที่น
สะเทนอน และแผต่นดลินโลกจะสะทต้นนพลรัดจนกทบีที่ของมรัน โดยพระพลิโรธของพระเยโฮวนหร์จอมโยธน ในวรันแหต่ง
ควนมโกรธอรันเกรบียนื้ วกรนดของพระองคร์…ทรุกคนทบีที่เขนพบเขต้นกล็จะถบูกแทงทะลรุ และทรุกคนทบีรที่ วมเขต้นดต้วยกรันกรับ
พวกเขนกล็จะลต้มลงดต้วยดนบ เดล็กเลล็กๆของเขนจะถบูกฟนดลงเปป็นชลินื้นๆตต่อหนต้นตต่อตนเขน เรนอนของเขนจะถบูกปลต้น
และภรรยนของเขนจะถบูกขนนใจ” (อสย. 13:9-11, 13, 15, 16)
“บรรดนประชนชนตลิเออ๋ย จงเขต้นมนใกลต้จะไดต้ฟงฟั และชนชนตลิทรันื้งหลนยเออ๋ย ฟฟังซลิ ขอใหต้แผต่นดลินโลกและ
สรรพสลิที่งในนรันื้นฟฟัง ทรังนื้ พลิภพและบรรดนสลิที่งทบีที่มนจนกพลิภพ เพรนะพระเยโฮวนหร์ทรงเกรบียนื้ วกรนดตต่อประชนชนตลิทรันื้ง
สลินื้น และดรุเดนอดตต่อพลโยธนทรันื้งสลินื้นของเขน พระองคร์ทรงสรังหนรผลนญเขนอยต่นงเดล็ดขนด และมอบเขนไวต้แกต่กนรฆต่น
คนทบีที่ถบูกฆต่นของเขนจะถบูกเหวบีที่ยงออกไป และกลลิที่นเหมล็นแหต่งศพของเขนจะฟรุป้งไป ภบูเขนจะละลนยไปดต้วยโลหลิตของ
เขน บรลิวนรทรังนื้ สลินื้นของฟป้นสวรรคร์จะละลนยไป และทต้องฟป้นกล็จะมต้วนเหมนอนหนรังสนอมต้วน บรลิวนรทรันื้งสลินื้นของมรันจะ
รต่วงหลต่นเหมนอนใบไมต้หลต่นจนกเถนองรุต่น อยต่นงมะเดนที่อหลต่นจนกตต้นมะเดนที่อ เพรนะวต่นดนบของเรนจะไดต้ดนที่มจนอลิที่มใน
สวรรคร์ ดบูเถลิด มรันจะลงมนเพนที่อพลิพนกษนเอโดมและชนชนตลิทบีที่เรนสนปแชต่งแลต้ว พระแสงของพระเยโฮวนหร์เตล็มไป
ดต้วยโลหลิต เกรอะกรรังไปดต้วยไขมรัน กรับเลนอดของลบูกแกะและแพะ กรับไขมรันของไตแกะผบูต้ เพรนะพระเยโฮวนหร์มบี
กนรฆต่นบบูชนในเมนองโบสรนหร์ กนรฆต่นขนนดใหญต่ในแผต่นดลินเอโดม” (อสย. 34:1-6)
“เหตรุใดชนตต่นงชนตลิจงถึ แสดงควนมเดนอดดนลขถึนื้น และชนชนตลิทรันื้งหลนยคลิดอต่นนในกนรทบีที่ไรต้ประโยชนร์
บรรดนกษรัตรลิยร์แหต่งแผต่นดลินโลกตรันื้งตนเองขถึนื้น และนรักปกครองปรถึกษนกรันตต่อสบูพต้ ระเยโฮวนหร์และผบูต้รรับกนรเจลิมของ
พระองคร์ กลต่นววต่น “ใหต้เรนระเบลิดสนยแอกของเขนใหต้ขนดสะบรันื้น และขจรัดบรังเหบียนของเขนใหต้พต้นจนกเรน”
พระองคร์ผบูต้ประทรับในสวรรคร์จะทรงพระสรวล องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทรงเยต้ยหยรันเขนเหลต่นนรันื้น แลต้วพระองคร์จะ
ตรรัสกรับเขนทรันื้งหลนยดต้วยพระพลิโรธ และกระทนนใหต้เขนสยดสยองดต้วยควนมกรลิวนื้ ของพระองคร์ ตรรัสวต่น “เรนไดต้ตรันื้ง
กษรัตรลิยร์ของเรนไวต้แลต้วบนศลิโยน ภบูเขนอรันบรลิสรุทธลิธของเรน” ขต้นพเจต้นจะประกนศพระดนนรรัสของพระองคร์ พระเยโฮ
วนหร์รรับสรัที่งกรับขต้นพเจต้นวต่น “เจต้นเปป็นบรุตรของเรน วรันนบีนื้เรนไดต้ใหต้กนนเนลิดแกต่เจต้นแลต้ว จงขอจนกเรนเถลิด และเรนจะมอบ
บรรดนประชนชนตลิใหต้เปป็นมรดกของเจต้น ตลอดทรันื้งแผต่นดลินโลกใหต้เปป็นกรรมสลิทธลิธของเจต้น เจต้นจะตบีเขนใหต้แตกดต้วย
คทนเหลล็ก และฟนดใหต้แหลกเปป็นชลินื้นๆดรุจภนชนะของชต่นงหมต้อ” เพรนะฉะนรันื้นบรัดนบีนื้ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย จง

ฉลนดเถลิด ขต้นแตต่นรักปกครองแหต่งแผต่นดลินโลก จงรรับคนนเตนอนเถลิด จงปรนนลิบรัตลิพระเยโฮวนหร์ดต้วยควนมยนนเกรง
และจงเกษมเปรมปรบีดลิธดต้วยตรัวสรัที่น จงจรุบพระบรุตรเถลิดเกลนอกวต่นพระองคร์จะทรงพระพลิโรธ และเจต้นตต้องพลินนศจนก
ทนงนรันื้น เมนที่อพระพลิโรธของพระองคร์นรันื้นจรุดใหต้ลรุกแตต่นต้อย ควนมสรุขเปป็นของคนทรันื้งหลนยผบูต้วนงใจในพระองคร์”
(สดด. 2)

บททนีที่สนีที่
การถถูกลงโทษของเนบถูคนัดเนสซารณ์
4:1 เรน กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ ขอประกนศแกต่บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวง และภนษนทรันื้งหลนย ซถึที่งอนศรัย
อยบูต่บนพลิภพทรันื้งสลินื้นวต่น สรันตลิสรุขจงมบีแกต่ทต่นนทรันื้งหลนยอยต่นงทวบีคบูณ
4:2 เรนเหล็นสมควรทบีจที่ ะแสดงหมนยสนนครัญและกนรมหรัศจรรยร์ ซถึที่งพระเจต้นสบูงสรุดไดต้ทรงกระทนนแกต่เรน
4:3 หมนยสนนครัญของพระองคร์ใหญต่ยลิที่งสรักเทต่นใด กนรมหรัศจรรยร์ของพระองคร์กอปรดต้วยฤทธนนรุภนพปนนใด
อนณนจรักรของพระองคร์เปป็นอนณนจรักรถนวรเปป็นนลิตยร์ และรนชอนณนจรักรของพระองคร์นรันื้นดนนรงอยบูต่ทกรุ ชรัที่วอนยรุ
4:4 ตรัวเรน คนอ เนบบูครัดเนสซนรร์อยบูต่เปป็นผนสรุกในนลิเวศของเรน และมบีควนมเจรลิญอยบูต่ในวรังของเรน
4:5 เรนฝฟันเหล็นเรนที่องซถึที่งกระทนนใหต้เรนกลรัว ขณะเมนที่อเรนนอนอยบูต่บนทบีที่นอนควนมคลิดและนลิมลิตอรันผรุดขถึนื้นในศบีรษะของ
เรนเปป็นเหตรุใหต้เรนตกใจ
4:6 เรนจถึงออกกฤษฎบีกนเรบียกนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนทรันื้งสลินื้นมนหนเรนเพนที่อใหต้แกต้ควนมฝฟันใหต้แกต่เรน
4:7 พวกโหร พวกหมอดบู และคนเคลเดบีย และหมอดบูฤกษร์ยนมกล็เขต้นมนเฝป้น เรนกล็เลต่นควนมฝฟันแกต่เขน แตต่เขนทรันื้ง
หลนยแกต้ฝฟันใหต้เรนไมต่ไดต้
4:8 ในทบีที่สรุดดนเนบียลกล็เขต้นมนเฝป้นเรน เขนมบีชนที่อวต่นเบลเทชรัสซนรร์ ตนมนนมพระของเรน เขนมบีวลิญญนณของพระผบูต้
บรลิสรุทธลิธ เรนกล็เลต่นควนมฝฟันใหต้เขนฟฟังวต่น
4:9 “โอ เบลเทชรัสซนรร์ หรัวหนต้นของพวกโหร เพรนะเรนทรนบวต่นวลิญญนณของพระผบูต้บรลิสรุทธลิธอยบูต่ในทต่นน และไมต่มบี
ควนมลนื้นนลถึกใดๆทบีที่จะใหต้ทต่นนแกต้ยนก จงบอกนลิมลิตทรันื้งหลนยในควนมฝฟันทบีที่เรนไดต้เหล็น และตบีควนมนลิมลิตเหลต่นนรันื้นใหต้แกต่
เรน
4:10 นลิมลิตทบีที่ผดรุ ขถึนื้นในศบีรษะของเรนเมนที่อนอนอยบูต่บนทบีที่นอน ดบูเถลิด เรนไดต้เหล็นตต้นไมต้ทต่นมกลนงพลิภพ มรันสบูงมนก
4:11 ตต้นไมต้เตลิบโตและแขล็งแรง ยอดของมรันขถึนื้นไปถถึงฟป้นสวรรคร์ และประจรักษร์ไปถถึงทบีที่สรุดปลนยพลิภพ
4:12 ใบกล็งดงนมและผลกล็อรุดม และจนกตต้นไมต้นรันื้น มบีอนหนรใหต้แกต่ชบีวตลิ ทรันื้งปวง สรัตวร์ปป่นทบีใที่ นทรุต่งนนอนศรัยอยบูต่ใตต้รต่ม
ของมรัน และนกในอนกนศกล็อนศรัยอยบูต่ทบีที่กลิที่งกต้นนของมรัน และเนนนื้อหนรังทรันื้งหลนยกล็เลบีนื้ยงตนอยบูต่ดต้วยมรัน
4:13 ในนลิมลิตทบีที่ผดรุ ขถึนื้นในศบีรษะของเรนเมนที่อเรนอยบูต่บนทบีที่นอน ดบูเถลิด เรนไดต้เหล็นผบูต้พลิทรักษร์ องคร์บรลิสรุทธลิธลงมนจนกฟป้น
สวรรคร์
4:14 ทต่นนเปลต่งเสบียงและพบูดดรังนบีนื้วต่น ‘จงฟฟันตต้นไมต้และตรัดกลิงที่ ทรันื้งหลนยของมรันออกเสบีย สะบรัดใหต้ใบของมรันรต่วง
ออกแลต้วใหต้ผลของมรันกระจนยไป ใหต้สตรั วร์ปป่นหนบีไปเสบียจนกใตต้ตต้น และใหต้นกหนบีไปเสบียจนกกลิที่งของมรัน
4:15 แตต่จงปลต่อยใหต้ตอรนกตลิดอยบูต่ในดลิน มบีปลอกเหลล็กและทองสรัมฤทธลิธสวมไวต้ ใหต้อยบูต่ทนต่ มกลนงหญต้นอต่อนในทรุต่งนน
ใหต้เปปียกนนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ ใหต้เขนมบีสต่วนอยบูต่กรับสรัตวร์ปป่นในหญต้นทบีพที่ นนื้นดลิน
4:16 ใหต้จลิตใจของเขนเปลบีที่ยนเสบียจนกจลิตใจมนรุษยร์ แลต้วมอบใจสรัตวร์ปป่นใหต้แกต่เขน และปลต่อยใหต้เปป็นอยบูต่อยต่นงนรันื้นจน
ครบเจล็ดวนระ
4:17 คนนพลิพนกษนนรันื้นเปป็นคนนสรัที่งของผบูต้พลิทรักษร์ คนนตรัดสลินนรันื้นเปป็นวนทะขององคร์บรลิสรุทธลิธ เพนที่อผบูต้มบีชวบี ลิตอยบูต่จะไดต้ทรนบ
วต่นทต่นนผบูต้สบูงสรุดทรงปกครองอยบูต่เหนนอรนชอนณนจรักรของมนรุษยร์ และประทนนรนชอนณนจรักรนรันื้นแกต่ผบูต้ทบีที่พระองคร์จะ

ประทนน และตรันื้งผบูต้ทบีที่ดอต้ ยทบีที่สรุดใหต้อยบูต่เหนนอ’
4:18 ควนมฝฟันนบีนื้ตรัวเรนคนอกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เหล็นและ โอ เบลเทชรัสซนรร์ ทต่นนจงกลต่นวคนนแกต้ฝฟันเถลิด เพรนะ
พวกนรักปรนชญร์ทรันื้งสลินื้นแหต่งรนชอนณนจรักรของเรนไมต่สนมนรถทบีที่จะใหต้คนนแกต้ควนมฝฟันแกต่เรน แตต่ทต่นนสนมนรถ เพรนะ
วลิญญนณของพระผบูต้บรลิสรุทธลิธอยบูใต่ นตรัวทต่นน”
4:19 แลต้วดนเนบียล ผบูต้มบีชอนที่ วต่นเบลเทชรัสซนรร์ กล็งงงรันอยบูต่ชวรัที่ โมงหนถึที่ง ควนมคลิดของทต่นนกล็กระทนนใหต้ทต่นนตกใจ กษรัตรลิยร์
ตรรัสวต่น “เบลเทชรัสซนรร์เออ๋ย อยต่นใหต้ควนมฝฟันหรนอคนนแกต้ควนมฝฟันกระทนนใหต้ทต่นนตกใจเลย” เบลเทชรัสซนรร์ทบูลตอบ
วต่น “เจต้นนนยของขต้นพระองคร์ ขอใหต้ควนมฝฟันนรันื้นเปป็นเรนที่องของผบูต้ทบีที่เกลบียดชรังพระองคร์เถลิด และขอใหต้คนนแกต้ควนมฝฟัน
นรันื้นตกแกต่ปฏลิปฟักษร์ของพระองคร์
4:20 ตต้นไมต้ทพบีที่ ระองคร์ทอดพระเนตร ซถึที่งเตลิบโตขถึนื้นและแขล็งแรง จนยอดขถึนื้นไปถถึงฟป้นสวรรคร์ ประจรักษร์ไปทรัที่วพลิภพ
ทรันื้งสลินื้น
4:21 ใบของมรันกล็งดงนมและผลกล็อรุดม และจนกตต้นนรันื้นมบีอนหนรใหต้แกต่ชบีวตลิ ทรันื้งปวง สรัตวร์ปป่นในทรุต่งนนมนพถึงที่ รต่มอยบูใต่ ตต้
ตต้น และนกในอนกนศกล็มนอนศรัยอยบูต่ทบีที่กงลิที่
4:22 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ นบีที่คนอพระองคร์เอง ผบูต้ทรงเจรลิญและเขต้มแขล็ง ควนมยลิที่งใหญต่ของพระองคร์ไดต้เจรลิญ และขถึนื้นไป
ถถึงฟป้นสวรรคร์ และรนชอนณนจรักรของพระองคร์กล็ไปถถึงสรุดปลนยพลิภพ
4:23 และทบีที่กษรัตรลิยร์ทอดพระเนตรผบูพต้ ลิทรักษร์คนอองคร์บรลิสรุทธลิธลงมนจนกฟป้นสวรรคร์ และพบูดวต่น ‘จงฟฟันตต้นไมต้และ
ทนนลนยเสบีย แตต่จงปลต่อยใหต้ตอรนกตลิดอยบูต่ในดลิน มบีปลอกเหลล็กและทองสรัมฤทธลิธสวมไวต้ ใหต้อยบูต่ทต่นมกลนงหญต้นอต่อน
ในทรุต่งนน ใหต้เปปียกนนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ ใหต้เขนมบีสต่วนอยบูต่กรับสรัตวร์ปป่น และปลต่อยใหต้อยบูต่อยต่นงนรันื้นจนครบเจล็ดวนระ’
4:24 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ตต่อไปนบีนื้เปป็นคนนแกต้พระสรุบลิน เปป็นพระรนชกฤษฎบีกนมนจนกผบูต้สบูงสรุด ซถึที่งมนถถึงกษรัตรลิยร์เจต้นนนย
ของขต้นพระองคร์
4:25 วต่นพระองคร์จะทรงถบูกขรับไลต่ไปเสบียจนกทต่นมกลนงมนรุษยร์ และพระองคร์จะอยบูกต่ รับสรัตวร์ในทรุต่งนน พระองคร์จะ
ตต้องเสวยหญต้นอยต่นงกรับวรัว และจะใหต้พระองคร์เปปียกนนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ จะเปป็นอยบูต่อยต่นงนรันื้นจนครบเจล็ดวนระ
จนกวต่นพระองคร์จะทรนบวต่น ผบูต้สบูงสรุดนรันื้นทรงปกครองรนชอนณนจรักรของมนรุษยร์ และพระองคร์จะประทนนรนช
อนณนจรักรนรันื้นแกต่ผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงปรนรถนน
4:26 และทบีที่ทรงมบีพระบรัญชนใหต้เหลนอตอรนกตต้นไมต้นรันื้นไวต้กหล็ มนยควนมวต่น รนชอนณนจรักรจะยรังเปป็นของพระองคร์
ตรังนื้ แตต่พระองคร์ทรงทรนบวต่นสวรรคร์ปกครอง
4:27 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ เพรนะฉะนรันื้นขอทรงรรับคนนกรนบทบูลของขต้นพระองคร์ ขอพระองคร์ทรงเลลิกทนนบนปเสบียดต้วย
กนรกระทนนควนมชอบธรรม และเลลิกทนนควนมชรัวที่ ชต้นดต้วยสนนแดงควนมกรรุณนตต่อคนจน เผนที่อวต่นควนมผนสรุกของ
พระองคร์อนจจะยนดยนวไปอบีกไดต้”
4:28 สลิที่งเหลต่นนบีนื้ทรันื้งสลินื้นไดต้บรังเกลิดขถึนื้นแกต่กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์
4:29 พอสลินื้นสลิบสองเดนอน พระองคร์เสดล็จดนนเนลินอยบูต่ในพระรนชวรังแหต่งรนชอนณนจรักรบนบลิโลน
4:30 และกษรัตรลิยตร์ รรัสวต่น “นบีที่เปป็นมหนบนบลิโลนมลิใชต่หรนอ ซถึที่งเรนไดต้สรต้นงไวต้เพนที่อวงศร์วนนแหต่งอนณนจรักรนบีนื้ดวต้ ย
อนนนนจใหญต่ยลิที่งของเรน และเพนที่อเปป็นศรักดลิธศรบีอรันสบูงสต่งของเรน”

4:31 เมนที่อกษรัตรลิยตร์ รรัสยรังไมต่ทรันขนดพระวนทะ กล็มบีเสบียงตกลงมนจนกฟป้นสวรรคร์วนต่ “โอ กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์ เรน
ลรัที่นวนจนไวต้กรับเจต้นแลต้ววต่น รนชอนณนจรักรไดต้พรนกไปเสบียจนกเจต้นแลต้ว
4:32 และเจต้นจะถบูกขรับไลต่ไปจนกทต่นมกลนงมนรุษยร์ และเจต้นจะอยบูต่กรับสรัตวร์ในทรุต่งนน และเจต้นจะตต้องกลินหญต้นอยต่นง
กรับวรัว จะเปป็นอยบูต่อยต่นงนรันื้นจนครบเจล็ดวนระ จนกวต่นเจต้นจะเรบียนรบูต้ไดต้วนต่ ผบูต้สบูงสรุดปกครองอยบูต่เหนนอรนชอนณนจรักร
ของมนรุษยร์ และประทนนรนชอนณนจรักรนรันื้นแกต่ผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงปรนรถนน”
4:33 ในทรันใดนรันื้นเองพระวนทะกล็สนนเรล็จในเรนที่องเนบบูครัดเนสซนรร์ พระองคร์ถบูกขรับไลต่ไปจนกทต่นมกลนงมนรุษยร์ และ
เสวยหญต้นอยต่นงกรับวรัว และพระกนยกล็เปปียกนนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ จนพระเกศนงอกยนวอยต่นงกรับขนนกอลินทรบี
และพระนขนกล็เหมนอนเลล็บนก
4:34 เมนที่อสลินื้นสรุดวนระนรันื้นแลต้ว ตรัวเรนเนบบูครัดเนสซนรร์กล็แหงนหนต้นดบูฟนป้ สวรรคร์และจลิตปกตลิของเรนคนนมน และเรนกล็
สนธรุกนรแดต่ผบูต้สบูงสรุดนรันื้น และสรรเสรลิญถวนยเกบียรตลิยศแดต่พระองคร์ผบูต้ดนนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ เพรนะรนชอนณนจรักรของ
พระองคร์เปป็นรนชอนณนจรักรนลิรนรั ดรร์ และอนณนจรักรของพระองคร์ดนนรงอยบูต่ทกรุ ชรัที่วอนยรุ
4:35 สนนหรรับพระองคร์ชนวพลิภพทรันื้งสลินื้นนรับวต่นไมต่มบีคนต่ ทต่นมกลนงกองทรัพแหต่งสวรรคร์นรันื้นพระองคร์ทรงกระทนนตนม
ชอบพระทรัยพระองคร์ และทต่นมกลนงชนวพลิภพดต้วย และไมต่มบีผบูต้ใดยรับยรันื้งพระหรัตถร์ของพระองคร์ไดต้ หรนอตรรัสถนม
พระองคร์ไดต้วนต่ “พระองคร์ทรงกระทนนสลิที่งใด”
4:36 ในเวลนนรันื้นเอง จลิตปกตลิของเรนกล็กลรับคนนมน ควนมสบูงสต่งและรนชสงต่นรนศบีกลรับมนสบูต่เรนอบีก เพนที่อสงต่นรนศบีแหต่ง
รนชอนณนจรักรของเรน องคมนตรบีและขต้นรนชบรลิพนรของเรนกลรับมนหนเรน และเรนกล็รรับกนรสถนปนนไวต้ในรนช
อนณนจรักรของเรน ควนมใหญต่ยลิที่งกลรับเพลิที่มพบูนแกต่เรนขถึนื้นอบีก
4:37 บรัดนบีนื้ตรัวเรนคนอเนบบูครัดเนสซนรร์ ขอสรรเสรลิญ ยกยต่องและถวนยพระเกบียรตลิแดต่พระมหนกษรัตรลิยร์แหต่งสวรรคร์
เพรนะวต่นพระรนชกลิจของพระองคร์กล็ถบูกตต้อง และพระมรรคนของพระองคร์กล็เทบีที่ยงธรรม บรรดนผบูต้ดนนเนลินอยบูต่ในควนม
เยต่อหยลิที่ง พระองคร์กล็ทรงสนมนรถใหต้ตที่นนลง

คนาประกาศของเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 1: “เรา กษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ ขอประกาศแกล่บรรดาชนชาตฏิ ประชาชาตฏิทศันั้งปวง และภาษาทศันั้ง
หลาย ซหึที่งอาศศัยอยรล่บนพฏิภพทศันั้งสฏินั้นวล่า สศันตฏิสลุขจงมฮีแกล่ทล่านทศันั้งหลายอยล่างทวฮีครณ”
จงสรังเกตวต่นคนนประกนศของกษรัตรลิยร์นรันื้นมบีไปถถึง “บรรดาชนชนตลิ ประชนชนตลิทศันั้งปวง และภนษนทศันั้งหลาย
ซถึที่งอนศรัยอยบูต่บนพฏิภพทศันั้งสฏินั้น” เนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นกษรัตรลิยร์ของโลกองคร์แรกทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิ กนรทบีที่เขนจรับชนชนตลิ
อลิสรนเอลไปเปป็นเชลยกล็บต่งบอกถถึงกนรเรลิที่มตต้นของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” (ลบูกน 21:24) มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่
เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่ไดต้ชรักจบูงชนชนตลิทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกใหต้มนนรับถนอศนสนนของเขนและกนรปกครองของเขน
แตต่มรันกล็เปป็นไปไดต้วต่นพวกเขนอาจทนนเชต่นนรันื้นกล็ไดต้ เขนพลิชตลิ โลกในสมรัยนรันื้น และชนวโลกในสมรัยนรันื้นกล็อยบูต่ใตต้อนนนนจ
ของเขน แนต่นอนวต่นเรนรบูวต้ ต่นขณะนรันื้นมบีบรรดนผบูต้รรับใชต้ทสบีที่ รัตยร์ซนที่อของพระเจต้นอยบูต่มนกมนย นอกเหนนอจนกดนเนบียล ชรัด
รรัค เมชนค และเอเบดเนโกแลต้ว
ขต้อ 2 และ 3: “เราเหล็นสมควรทฮีที่จะแสดงหมายสทาคศัญและการมหศัศจรรยว์ ซหึที่งพระเจด้าสรงสลุดไดด้ทรง
กระททาแกล่เรา หมายสทาคศัญของพระองคว์ใหญล่ยฏิที่งสศักเทล่าใด การมหศัศจรรยว์ของพระองคว์กอปรดด้วยฤทธานลุภาพ

ปานใด อาณาจศักรของพระองคว์เปป็นอาณาจศักรถาวรเปป็นนฏิตยว์ และราชอาณาจศักรของพระองคว์นศันั้นดทารงอยรล่ทกลุ ชศัที่ว
อายลุ”
คนนประกนศนบีนื้ไดต้ถบูกออกโดยเนบบูครัดเนสซนรร์หลรังจนกทบีที่เขนฟฟปั้นตรัวจนกควนมเสบียสตลิเปป็นเวลนนนน มรันถบูก
ออกพรต้อมกรับทรัศนะทบีที่จะนนนคนทรันื้งหลนยใหต้รบรั รบูต้พระเจต้นแทต้จรลิงแหต่งสวรรคร์ มรันถบูกตรันื้งใจไวต้ใหต้เปป็นคนนสนรภนพเกบีที่ยว
กรับกนรทบีที่เขนกบฏตต่อพระเจต้นแหต่งสวรรคร์ และคนนสนรภนพเกบีที่ยวกรับควนมบนปของเขนทบีที่เปป็นควนมเยต่อหยลิที่ง ในคนน
ประกนศนบีนื้ กษรัตรลิยร์ไมต่เพบียงสนรภนพควนมบนปของตนเทต่นนรันื้น แตต่ยรังใหต้คนนอธลิบนยเกบีที่ยวกรับสนเหตรุของควนมเสบียสตลิ
ของเขนและชต่วงเวลนเจล็ดปปีนรันื้นทบีที่เขนใชต้ชบีวลิตเหมนอนสรัตวร์ตวรั หนถึที่งดต้วย
มรันกลต่นวโดยทรัที่วไปวต่น กนรเขต้นมนถถึงของหนยนะของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่เขนแลต้วในควนมฝฟัน
หนถึที่งซถึที่งถบูกแกต้ฝฟันโดยดนเนบียล วต่นใจของเขนผยองขถึนื้นดต้วยควนมเยต่อหยลิที่งเพรนะนครใหญต่โตนรันื้นทบีที่เขนไดต้สรต้นงขถึนื้นมน
และวต่นควนมบต้นคลรัที่งทบีที่ถบูกทนนนนยไวต้ไดต้มนถถึงเขนอยต่นงฉรับพลรัน วต่นเขนถบูกขรับไลต่ไปจนกถลิที่นทบีที่อยบูต่ของมนรุษยร์ มรันกลต่นว
วต่นเขนเอนเหตรุผลออกไป วต่นเขนกลรับคนนสบูต่บรัลลรังกร์ของเขน และวต่นพระเจต้นผบูต้ไดต้ทรงทนนใหต้เขนถต่อมลงเชต่นนรันื้นและ
ทนนใหต้เขนกลรับคนนสบูต่สภนพเดลิมอบีกทรงเปป็นพระเจต้นแทต้จรลิงแหต่งสวรรคร์ และทรงคบูต่ควรกรับกนรนมรัสกนรและกนร
สรรเสรลิญจนกมนรุษยร์ทรุกคน ขต้อแรกของบทนบีนื้บรันทถึกคนนพยนนของเนบบูครัดเนสซนรร์เกบีที่ยวกรับกนรกลรับใจของเขนมน
นรับถนอพระเจต้นองคร์สบูงสรุด – ซถึที่งเปป็นคนนประกนศทบีที่ตรงขต้นมกรันอยต่นงสลินื้นเชลิงกรับคนนประกนศอรันกต่อนๆของเขน
กษรัตรลิยกร์ ลต่นววต่น “สศันตฏิสลุขจงมฮีแกล่ทาล่ นทศันั้งหลายอยล่างทวฮีครณ” นบีที่เปป็นถต้อยคนนของครลิสเตบียน มรันอนจฟฟังดบู
แปลกๆ คนอออกมนจนกรลิมฝปีปนกของกษรัตรลิยร์ผบูต้เกรบียงไกรองคร์นบีนื้ผบูต้ซถึที่งใชต้ชบีวลิตไปกรับกนรสงครนม กนรปรนบปรนม
และกนรทนนใหต้คนนรับลต้นนๆเปป็นทนสเพนที่อจรุดประสงคร์เดบียวเทต่นนรันื้น นรัที่นคนอ กนรสรต้นงจรักรวรรดลิโลกเพนที่อสนองอรัตตน
และควนมเยต่อหยลิที่งของตรัวเอง เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เรบียนรบูต้แลต้ววต่นอนณนจรักรของตนไมต่คงอยบูต่ชวรัที่ นลิรรันดรร์ วต่นมรันอนจลต่ม
สลนยไดต้ –ขณะทบีอที่ นณนจรักรของพระเจต้นองคร์สบูงสรุดจะคงอยบูต่สนบไปเปป็นนลิตยร์
ขต้อ 4 และ 5: “ตศัวเรา คลือ เนบรคศัดเนสซารว์อยรล่เปป็นผาสลุกในนฏิเวศของเรา และมฮีความเจรฏิญอยรใล่ นวศังของ
เรา เราฝฝันเหล็นเรลืที่องซหึที่งกระททาใหด้เรากลศัว ขณะเมลืที่อเรานอนอยรล่บนทฮีที่นอนความคฏิดและนฏิมฏิตอศันผลุดขหึนั้นในศฮีรษะของ
เราเปป็นเหตลุใหด้เราตกใจ”
“ตศัวเรา...อยรล่เปป็นผาสลุกในนฏิเวศของเรา” ถต้อยคนนสนนครัญเหลต่นนบีนื้ชวนใหต้เรนนถึกถถึงเศรษฐบีผบูต้นรันื้นในลบูกน 16
เขนนรุต่งหต่มผต้นสบีมต่วงและผต้นปป่นนเนนนื้อดบี เขนกลินอนหนรอยต่นงประณบีตทรุกๆวรัน และเขนไมต่สนอะไรเลยกรับควนม
แรต้นแคต้นของขอทนนลนซนรรัสทบีอที่ ยบูต่ทบีที่ประตบูรวรันื้ บต้นนของเขน เขนคลิดถถึงแตต่ตรัวเองและควนมยลิที่งใหญต่ของตน เขนเองกล็
กนนลรังอยบูต่อยต่นงสบนยในบต้นนทบีที่เปป็นเหมนอนวรังของตน – จนกระทรัที่งเขนลนมตนตนที่นอบีกทบีในนรก แลต้วเขนกล็เปลบีที่ยนแปลง
คนนพยนนของตน
เนบบูครัดเนสซนรร์กนนลรังพรักผต่อนหยต่อนใจอยบูต่ เขนไดต้พชลิ ลิตโลกในสมรัยนรันื้นแลต้ว เขนไดต้ปรนบศรัตรบูทรันื้งสลินื้นของเขน
แลต้ว เขนครุต้นเคยกรับภรัยอรันตรนยตต่นงๆแหต่งสนนมรบ เขนไดต้เผชลิญกรับสลิที่งเหลต่นนบีนื้โดยปรนศจนกควนมกลรัว และเขนไดต้
พลิชลิตศรัตรบูทกรุ รนยทบีที่เขนไลต่ตนมแลต้ว เขนถถึงขนนดบดขยบีนื้เยรบูซนเลล็มนครบรลิสรุทธลิธ ทนนลนยพระวลิหนรทบีที่นรัที่นและยถึด
บรรดนเครนที่องภนชนะทองคนนทบีที่เปป็นของพระเจต้นแหต่งสวรรคร์ เขนไดต้จรับพวกเจต้นนนยแหต่งอลิสรนเอลมนเปป็นนรักโทษ

และใหต้คนเหลต่นนรันื้นเปป็นคนรรับใชต้ในวรังของเขน บรัดนบีนื้เขนกนนลรังพรักผต่อนหยต่อนใจ –แตต่เวลนหยรุดพรักของเขนถบูก
ขรัดจรังหวะอยต่นงฉรับพลรันดต้วยควนมฝฟันหนถึที่ง
เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้สรต้นงกนนแพงหนถึที่งลต้อมรอบตรัวเอง เขนอนศรัยอยบูต่ในพระรนชวรังใหญต่โต กนนแพงใหญต่ยรักษร์
ลต้อมรอบนครนรันื้น และคบูรอบปป้อมขนนดยรักษร์กล็ลต้อมรอบกนนแพงนรันื้น พรต้อมกรับทหนรยนมทบีที่เดลินตรวจตรนทรันื้งกลนง
วรันและกลนงคนน เขนไดต้ปปิดกรันื้นบรรดนศรัตรบูทรันื้งสลินื้นของเขนไวต้ภนยนอกแลต้ว และบรัดนบีนื้เขนกล็ผต่อนคลนยอยบูต่บนเกต้นอบีนื้
นอนอรันหรบูหรนของเขน – แตต่ทรันื้งๆทบีที่มบีกนนแพง คบูรอบปป้อม ทหนรยนม และเหลต่นกองทรัพอรันยลิที่งใหญต่ของเขน เขนกล็
ไมต่อนจปปิดกรันื้นพระเจต้นออกไปไดต้! พระเจต้นทรงรบกวนกษรัตรลิยร์ในควนมฝฟันหนถึที่ง – ควนมฝฟันทบีที่เขนไมต่อนจเขต้นใจไดต้
แตต่เปป็นควนมฝฟันทบีที่เขนรบูต้วนต่ เกบีที่ยวขต้องกรับชะตนชบีวลิตของเขน เขนกระวนกระวนยใจมนกทบีที่จะรบูคต้ นนแกต้ฝฟันนบีนื้
ขต้อ 6 และ 7: “เราจหึงออกกฤษฎฮีกาเรฮียกนศักปราชญว์แหล่งบาบฏิโลนทศันั้งสฏินั้นมาหาเราเพลืที่อใหด้แกด้ความฝฝันใหด้
แกล่เรา พวกโหร พวกหมอดร และคนเคลเดฮีย และหมอดรฤกษว์ยามกล็เขด้ามาเฝฝ้า เรากล็เลล่าความฝฝันแกล่เขา แตล่เขาทศันั้ง
หลายแกด้ฝฝันใหด้เราไมล่ไดด้”
ดต้วยเหตรุผลบนงประกนรทบีที่ไมต่ไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่เรน เนบบูครัดเนสซนรร์ดบูเหมนอนจะลนมเกบีที่ยวกรับดนเนบียลไปชรัที่ว
ขณะ เรนคงคลิดวต่นกษรัตรลิยร์คงจะใชต้คนไปตนมตรัวดนเนบียลมนกต่อนคนอนที่นๆทรุกคนแลต้ว อยต่นงไรกล็ตนม เขนกล็ ไมล่ไดด้ลนม
ควนมฝฟันของตน และเขนกล็เลต่นควนมฝฟันนรันื้นใหต้แกต่พวกนรักปรนชญร์ แตต่พวกเขนกล็ไมต่สนมนรถถวนยคนนแกต้ฝฟันนรันื้นแกต่
เขนไดต้
ขต้อ 8 และ 9: “ในทฮีที่สดลุ ดาเนฮียลกล็เขด้ามาเฝฝ้าเรา เขามฮีชลืที่อวล่าเบลเทชศัสซารว์ ตามนามพระของเรา เขามฮี
วฏิญญาณของพระผรด้บรฏิสลุทธฏิธิ์ เรากล็เลล่าความฝฝันใหด้เขาฟฝังวล่า “โอ เบลเทชศัสซารว์ หศัวหนด้าของพวกโหร เพราะเรา
ทราบวล่าวฏิญญาณของพระผรด้บรฏิสลุทธฏิอธิ์ ยรล่ในทล่าน และไมล่มฮีความลนั้ทาลหึกใดๆทฮีที่จะใหด้ทล่านแกด้ยาก จงบอกนฏิมฏิตทศันั้งหลาย
ในความฝฝันทฮีที่เราไดด้เหล็น และตฮีความนฏิมตฏิ เหลล่านศันั้นใหด้แกล่เรา”
ชต่นงเปป็นสรุดยอดคนนพยนนทบีที่กษรัตรลิยร์กลต่นวเกบีที่ยวกรับดนเนบียล! ถต้อยคนนทบีโที่ ดดเดต่นมนกทบีที่สรุดในคนนกลต่นวนบีนื้คนอ
“ไมล่มฮีความลนั้ทาลหึกใดๆทฮีที่จะใหด้ทล่านแกด้ยาก!” ถถึงอยต่นงไรแลต้ว เหตรุใดลบูกของพระเจต้นถหึงตด้องวรุนต่ วนยใจเลต่น? กนรวลิตก
กรังวลเปป็นควนมบนปอยต่นงหนถึที่ง มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ เรนควรเปป็นหต่วงเปป็นใยและระแวดระวรัง แตต่ควนมหต่วงใย
และควนมวลิตกกรังวลไมต่เหมนอนกรัน ตต่อหนต้นกษรัตรลิยร์ ดนเนบียลไมต่เคยแสดงสรัญญนณของควนมวรุต่นวนยใจหรนอจลิตใจทบีที่
เปป็นทรุกขร์เลย เขนไดต้พลิสบูจนร์ใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นแลต้ววต่นพระเจต้นของเขนเปป็นพระเจต้นแหต่งสรันตลิสรุขอรันสมบบูรณร์แบบ
– “สรันตลิสรุขทบีที่เกลินควนมเขต้นใจทรุกอยต่นง” และดนเนบียลกล็เปป็นเครนที่องมนอทบีที่พระเจต้นทรงใชต้กนรเพนที่อทนนใหต้กษรัตรลิยร์ผบูต้
เกรบียงไกรองคร์นบีนื้คกรุ เขต่นลงและมบีควนมรบูต้เกบีที่ยวกรับควนมรอด ผมหวรังวต่นจะไดต้เจอกรับเนบบูครัดเนสซนรร์ในสวรรคร์ ผม
เชนที่ออยต่นงสรุดใจวต่นเขนอยบูต่ทบีที่นรัที่น

ความฝฝันของเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 10-18: “นฏิมฏิตทฮีที่ผลุดขหึนั้นในศฮีรษะของเราเมลืที่อนอนอยรล่บนทฮีที่นอน ดรเถฏิด เราไดด้เหล็นตด้นไมด้ทล่ามกลางพฏิภพ
มศันสรงมาก ตด้นไมด้เตฏิบโตและแขล็งแรง ยอดของมศันขหึนั้นไปถหึงฟฝ้าสวรรคว์ และประจศักษว์ไปถหึงทฮีที่สลุดปลายพฏิภพ ใบกล็
งดงามและผลกล็อลุดม และจากตด้นไมด้นศันั้น มฮีอาหารใหด้แกล่ชฮีวตฏิ ทศันั้งปวง สศัตวว์ปฝ่าทฮีที่ในทลุล่งนาอาศศัยอยรล่ใตด้รล่มของมศัน และ
นกในอากาศกล็อาศศัยอยรล่ทฮีที่กฏิที่งกด้านของมศัน และเนลืนั้อหนศังทศันั้งหลายกล็เลฮีนั้ยงตนอยรล่ดด้วยมศันในนฏิมฏิตทฮีที่ผดลุ ขหึนั้นในศฮีรษะของ

เราเมลืที่อเราอยรล่บนทฮีที่นอน ดรเถฏิด เราไดด้เหล็นผรด้พฏิทศักษว์ องคว์บรฏิสลุทธฏิธิ์ลงมาจากฟฝ้าสวรรคว์ ทล่านเปลล่งเสฮียงและพรดดศังนฮีนั้
วล่า ‘จงฟฝันตด้นไมด้และตศัดกฏิที่งทศันั้งหลายของมศันออกเสฮีย สะบศัดใหด้ใบของมศันรล่วงออกแลด้วใหด้ผลของมศันกระจายไป ใหด้
สศัตวว์ปฝ่าหนฮีไปเสฮียจากใตด้ตด้น และใหด้นกหนฮีไปเสฮียจากกฏิที่งของมศัน แตล่จงปลล่อยใหด้ตอรากตฏิดอยรล่ในดฏิน มฮีปลอกเหลล็ก
และทองสศัมฤทธฏิธิ์สวมไวด้ ใหด้อยรล่ทาล่ มกลางหญด้าอล่อนในทลุล่งนา ใหด้เปปียกนนั้ทาคด้างจากฟฝ้าสวรรคว์ ใหด้เขามฮีสล่วนอยรล่กศับ
สศัตวว์ปฝ่าในหญด้าทฮีที่พนลืนั้ ดฏิน ใหด้จตฏิ ใจของเขาเปลฮีที่ยนเสฮียจากจฏิตใจมนลุษยว์ แลด้วมอบใจสศัตวว์ปฝ่าใหด้แกล่เขา และปลล่อยใหด้
เปป็นอยรล่อยล่างนศันั้นจนครบเจล็ดวาระ คทาพฏิพากษานศันั้นเปป็นคทาสศัที่งของผรด้พฏิทศักษว์ คทาตศัดสฏินนศันั้นเปป็นวาทะขององคว์บรฏิสลุทธฏิธิ์
เพลืที่อผรด้มฮีชวฮี ฏิตอยรจล่ ะไดด้ทราบวล่าทล่านผรด้สรงสลุดทรงปกครองอยรล่เหนลือราชอาณาจศักรของมนลุษยว์ และประทานราช
อาณาจศักรนศันั้นแกล่ผรด้ทฮีที่พระองคว์จะประทาน และตศันั้งผรด้ทฮีที่ดอด้ ยทฮีที่สลุดใหด้อยรล่เหนลือ’ ความฝฝันนฮีนั้ตวศั เราคลือกษศัตรฏิยว์เนบรคศัด
เนสซารว์ไดด้เหล็นและ โอ เบลเทชศัสซารว์ ทล่านจงกลล่าวคทาแกด้ฝฝันเถฏิด เพราะพวกนศักปราชญว์ทศันั้งสฏินั้นแหล่งราช
อาณาจศักรของเราไมล่สามารถทฮีที่จะใหด้คทาแกด้ความฝฝันแกล่เรา แตล่ทาล่ นสามารถ เพราะวฏิญญาณของพระผรด้บรฏิสลุทธฏิธิ์อยรล่
ในตศัวทล่าน”
สลิที่งทบีรที่ บกวนจลิตใจเนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่ใชต่นลิมลิตเรนที่องตต้นไมต้นรันื้น แตต่เปป็นการอทุปมาเปป็นบทุคคลของตต้นไมต้นรันื้น
โดยผบูต้พลิทกรั ษร์เหลต่นนรันื้น (องคร์บรลิสรุทธลิธเหลต่นนรันื้น) หนกควนมฝฟันนรันื้นเกบีที่ยวขต้องกรับจรักรวรรดลิของเขนเทต่นนรันื้น เขนกล็คงไมต่
หวนดกลรัวมนกถถึงขนนดนรันื้น แตต่อยต่นงไรกล็ดบีเขนตระหนรักวต่นมรันเกบีที่ยวขต้องกรับตศัวเขาเอง ผต่นนทนงขต้อ 12 เรนสรังเกต
เหล็นวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์เรบียกตต้นไมต้นรันื้นวต่น “มรัน” ใบไมต้ของมรันงดงนม ผมกล็อรุดม “มนันเปป็นอนหนรใหต้แกต่ชบีวตลิ ทรันื้ง
ปวง...และเนนนื้อหนรังทรันื้งหลนยกล็เลบีนื้ยงตนอยบูต่ดต้วยมนัน” แตต่เมนที่อผบูต้พลิทกรั ษร์นรันื้นถบูกยกคนนพบูดในขต้อ 14 คนนสรรพนนมกล็
เปลบีที่ยนเปป็น “ของเขา” เรนอต่นนวต่น “จงสะบรัดใบของเขาใหต้รวต่ งออกแลต้วใหต้ผลของเขากระจนยไป...และใหต้นก
หนบีไปเสบียจนกกลิที่งของเขา”
เมนที่อถบูกประยรุกตร์ใชต้กรับกษรัตรลิยร์ ทรันื้งหมดนบีนื้กล็หมนยถถึงหนยนะอรันนต่นกลรัวทบีจที่ ะบรังเกลิดกรับเขนหลรังจนกทบีที่เขนจะ
ถบูกนนนลงมนจนกบรัลลรังกร์ของเขน ควนมคลิดตรงนบีนื้กล็คนอวต่นตต้นไมต้นรันื้นถบูกฟฟันกต่อน จนกนรันื้นกลิที่งทรันื้งหลนยของมรันกล็ถบูกตรัด
ออก และกลิที่งเหลต่นนบีนื้จะตต้องถบูกสะบรัดใหต้ใบของพวกมรันรต่วงออก จนกนรันื้นผลซถึที่งมรันออกกล็จะตต้องถบูกกระจนยไป เนบบู
ครัดเนสซนรร์ไมต่เพบียงถบูกปลดจนกบรัลลรังกร์เทต่นนรันื้น แตต่เขนจะถบูกทนนใหต้ตกตที่นนลงยลิที่งขถึนื้นเรนที่อยๆดต้วย
ขต้อ 15 บอกวต่น “แตต่จงปลต่อยใหต้ตอรนกของเขาตลิดอยบูต่ในดลิน...” คนนวต่น “ตอ” ทบีที่ถบูกใชต้ตรงนบีนื้บต่งบอกวต่น
ตต้นไมต้นบีนื้ยรังมบีชบีวลิตอยบูต่และวต่นมรันจะผงนดขถึนื้นอบีก ควนมคลิดกล็คอน วต่นตต้นไมต้เกรบียงไกรตต้นนบีนื้จะลต้มลง กระนรันื้นจะยรังมบีชบีวตลิ
เหลนออยบูต่ในรนกของมรัน และนบีที่จะงอกเงยขถึนื้นอบีก – ภนพทบีที่ชดรั เจนของสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกรับเนบบูครัดเนสซนรร์หลรังจนกทบีที่
เขนจะถบูกเหวบีที่ยงลงจนกบรัลลรังกร์ของเขน และจนกนรันื้นกล็ฟฟปั้นคนนสบูต่จตลิ ปกตลิของเขนและสบูต่อนนนนจ
ในขต้อ 16 เรนอต่นนวต่น “ใหต้จลิตใจของเขาเปลบีที่ยนเสบียจนกจลิตใจมนรุษยร์ แลต้วมอบใจสรัตวร์ปป่นใหต้แกต่เขา และ
ปลต่อยใหต้เปป็นอยบูต่อยต่นงนรันื้นแกต่เขาจนครบเจล็ดวนระ”
ขณะทบีที่กษรัตรลิยร์กนนลรังสงสรัยเกบีที่ยวกรับนลิมลิตเรนที่องตต้นไมต้นรันื้น โดยอยนกรบูวต้ นต่ ตต้นไมต้ทบีที่ผดลิ ธรรมดนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับ
ตรัวเขนเองและอนณนจรักรของเขนอยต่นงไร เขนกล็เหล็นสลิที่งอนที่นอบีก: ในขต้อ 17 เรนอต่นนวต่น “คนนพลิพนกษนนรันื้นเปป็นคนนสรัที่ง
ของเหลล่าผรด้พฏิทศักษว์ คนนตรัดสลินนรันื้นเปป็นวนทะของเหลล่าองคว์บรฏิสลุทธฏิ.ธิ์ ..” ตนมทบีที่ขต้อนบีนื้กลต่นว คดบีของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ถบูก
สต่งตต่อใหต้แกต่ศนลของเหลต่นผบูต้พลิทรักษร์หรนอเหลต่นองคร์บรลิสรุทธลิแธ หต่งสวรรคร์ และวต่นศนลในสวรรคร์ไดต้มบีคนนพลิพนกษนใหต้

กษรัตรลิยร์มบีชวบี ลิตอยบูต่เหมนอนอยต่นงสรัตวร์ตวรั หนถึที่งเปป็นเวลนนนนเจล็ดปปี – เลขอรันสมบบูรณร์แบบของพระเจต้น จรุดประสงคร์
ของคนนพลิพนกษนนบีนื้กล็คอน “เพนที่อผบูต้มบีชบีวตลิ อยบูต่จะไดต้ทรนบวต่นทต่นนผบูต้สบูงสรุดทรงปกครองอยบูต่เหนนอรนชอนณนจรักรของ
มนรุษยร์ และประทนนรนชอนณนจรักรนรันื้นแกต่ผบูต้ทพบีที่ ระองคร์จะประทนน”
หนรังสนอดนเนบียลเปปิดเผยแกต่เรน ในแบบทบีที่ไมต่มบีหนรังสนอเลต่มอนที่นในพระครัมภบีรร์เปปิดเผย นรัที่นคนอ ควนมเกบีที่ยวพรัน
กรันอยต่นงใกลต้ชดลิ ระหวต่นงแผต่นดลินโลกนบีนื้และโลกวลิญญนณ ในดนเนบียล 8:16 และ 9:21 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับกนรมน
เยนอนของอรัครเทวทบูตกนเบรบียล และในดนเนบียล 10:4-12 เรนถบูกบอกเกบีที่ยวกรับชนวสวรรคร์อนที่นๆ ในเอเฟซรัส 6:11,
12 เปนโลบอกเรนเกบีที่ยวกรับกนรสงครนมทบีที่เรนกนนลรังตต่อสบูต้อยบูต่ – กนรสบูต้รบไมต่ใชต่กรับเนนนื้อหนรังและเลนอด แตต่กรับ เจต้นผบูต้
ครอบครองอนณนจรักร เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ “เจด้าผรด้ปกครองความมลืดแหล่งโลกนฮีนั้ ตล่อสรด้กศับบรรดาวฏิญญาณทฮีที่ชวศัที่ ในสถาน
ฟฝ้าอากาศ”
พระวจนะของพระเจต้นกลต่นวถถึงสวรรคร์สนมชรันื้นอยต่นงชรัดเจน: “สลิบสบีที่ปปีมนแลต้วขต้นพเจต้นไดต้รจบูต้ รักชนยคนหนถึที่ง
ในพระครลิสตร์ เขาถรกรศับขหึนั้นไปยศังสวรรคว์ชศันั้นทฮีที่สาม (แตต่จะไปทรันื้งกนย ขต้นพเจต้นไมต่ทรนบ หรนอไปโดยไมต่มบีกนย
ขต้นพเจต้นไมต่ทรนบ พระเจต้นทรงทรนบ)” (2 คร. 12:2) สวรรคว์ชศันั้นทฮีที่หนหึที่ง คนอ ทต้องฟป้น – ชรันื้นบรรยนกนศและกต้อน
เมฆ – ทบีที่อยบูต่เหนนอเรนขถึนื้นไป สวรรคว์ชศันั้นทฮีที่สอง คนอทบีที่ๆดวงดนวและดนวเครนะหร์ทรันื้งหลนยอยบูต่ – เรนรบูจต้ รักมรันในฐนนะ
“อวกนศ” สวรรคว์ชศันั้นทฮีที่สาม คนอพระนลิเวศของพระเจต้น – เมนองบรมสรุขเกษม สวรรคร์ชรันื้นบรรยนกนศทบีอที่ ยบูต่เหนนอเรน
ขถึนื้นไปคนอ อนณนจรักรของซนตนน มรันเปป็นเจต้นแหต่งยต่นนฟป้นอนกนศ มรันเปป็นพระของยรุคนบีนื้
มบีพญนมนรอยบูต่เพบียงผบูต้เดบียวเทต่นนรันื้น แตต่มบีปปีศนจและวลิญญนณชรัวที่ จนนนวนมนก เบเอลเซบบูบเปป็นเจต้นแหต่งพวก
ปปีศนจ (มธ. 12:24) ดนเนบียลกลต่นวถถึง “เจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งเปอรร์เซบีย” และ “เจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งกรบีก” (ดนล. 10:13,
20) อนจเปป็นไดต้วต่นพญนมนรแตต่งตรันื้งเจต้นองคร์หนถึที่งไวต้เพนที่อกนนกรับดบูแลกลิจกนรตต่นงๆของมรันในทรุกประชนชนตลิ นนยพล
เหลต่นนบีนื้ของซนตนนมบีอนนนนจมนกเสบียจนตต้องใชต้อนนนนจและพละกนนลรังของมบีคนเอลอรัครเทวทบูต – แมต่ทรัพใหญต่ของ
เหลต่นกองทรัพแหต่งสวรรคร์ – เพนที่อรรับมนอกรับพวกมรัน: “เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์รนชอนณนจรักรเปอรร์เซบียไดต้ขรัดขวนงขต้นพเจต้นไวต้ถถึง
ยบีที่สลิบเอล็ดวรัน ขต้นพเจต้นจถึงยรังอยบูต่ทบีที่นรัที่นกรับกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยของเปอรร์เซบีย แตต่ดบูเถลิด มบีคนเอลเจต้นผบูต้พลิทรักษร์ชรันื้นหรัวหนต้นผบูต้
หนถึที่งมนชต่วยขต้นพเจต้น” (ดนล. 10:13)
ยบูดนส 9 บอกเรนวต่น “ฝป่นยอรัครเทวทบูตนธลิบดบีมบีคนเอล ครรันนื้ เมนที่อทต่นนโตต้เถบียงกรับพญนมนรเรนที่องศพของ
โมเสส ทต่นนเองกล็ยรังไมต่บรังอนจตรันื้งขต้อกลต่นวหนอยต่นงเยต้ยหยรันตต่อมนรเลย ไดต้แตต่เพบียงกลต่นววต่น “ขอใหต้องคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้นทรงหต้นมเจต้นเถลิด”
“และมบีสงครนมเกลิดขถึนื้นในสวรรคร์ มบีคนเอลและพวกทบูตสวรรคร์ของทต่นนไดต้ตต่อสบูต้กรับพญนนนค และ
พญนนนคกรับพวกทบูตของมรันกล็ตต่อสบูต้ แตต่ฝป่นยพญนนนคแพต้ และพวกพญนนนคไมต่มบีทบีที่อยบูต่ในสวรรคร์อบีกเลย พญนนนค
ใหญต่ซถึที่งเปป็นงบูดถึกดนนบรรพร์ ทบีเที่ ขนเรบียกกรันวต่น พญนมนรและซนตนน ผบูต้ลต่อลวงมนรุษยร์ทรันื้งโลก พญนนนคและพวกทบูต
ของมรันกล็ถบูกผลรักทลินื้งลงมนในแผต่นดลินโลก (วว. 12:7-9)
หนกเรนสนมนรถมองเหล็นไดต้วต่นเกลิดอะไรขถึนื้นในชรันื้นบรรยนกนศทบีที่อยบูต่เหนนอเรน ผมกล็สงสรัยจรลิงๆวต่นเรนจะมบี
ชบีวลิตอยบูใต่ นเนนนื้อหนรังไดต้ไหมเมนที่อไดต้เหล็นภนพเหลต่นนรันื้น! เหลต่นทบูตสวรรคร์ผบูต้อนรรักขนเดลินอยบูต่เคบียงขต้นงผบูต้เชนที่อทรุกคน และ
“ทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์ไดต้ตรันื้งคต่นยลต้อมบรรดนผบูต้ทบีที่เกรงกลรัวพระองคร์ และชต่วยเขนทรันื้งหลนยใหต้รอด” (สดด.

34:7) เรนตต้องสบูต้รบทรุกวรันกรับเจต้นผบูต้ครอบครองอนณนจรักร เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ เจต้นผบูต้ปกครองควนมมนดแหต่งโลกนบีนื้ ตต่อสบูต้
กรับบรรดนวลิญญนณทบีที่ชวรัที่ ในสถนนฟป้นอนกนศ แตต่มศบี นลยรุตธลิ รรมในสวรรคร์ซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อศนลของ “เหลต่นผบูต้
พลิทรักษร์” และในกรณบีของเนบบูครัดเนสซนรร์ ศนลของเหลต่นผบูต้พลิทกรั ษร์กล็พลิจนรณนคดบีเขนและปรรับโทษเขนใหต้ใชต้ชบีวลิต
เหมนอนสรัตวร์นนนเจล็ดปปี
ดนเนบียลเปป็นทรุกขร์ใจยลิที่งนรักเมนที่อเขนไดต้ยลินควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ และตลอดระยะเวลนหนถึที่งชรัที่วโมง
เขนกล็อถึนื้งจนพบูดอะไรไมต่ออก เขนเขต้นใจควนมหมนยของควนมฝฟันนรันื้น แตต่เขนกล็กลรัวทบีที่จะเปปิดเผยมรันตต่อกษรัตรลิยร์ แมต้วต่น
กษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นคนชรัที่ว เยต่อหยลิที่ง และมลิไดต้นมรัสกนรพระเจต้นทบีที่แทต้จรลิง พระรนชวรังนบีนื้กล็เปป็นบต้นนของดน
เนบียลมนหลนยปปี และไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นเขนหต่วงใยกษรัตรลิยร์บต้นงไมต่มนกกล็นต้อย
เมนที่อเหล็นควนมลรังเลของเขน กษรัตรลิยร์กล็รบีบรรับปนกดนเนบียลทรันทบีวต่นเขนไมต่ตต้องกลรัวทบีที่จะบอกคนนแกต้ฝฟันนรันื้น
ดนเนบียลมบีสตลิปฟัญญน เขนเตรบียมพรต้อมกษรัตรลิยร์สนนหรรับกนรพลิพนกษนทบีจที่ ะมนถถึงเขน เขนกลต่นววต่น “เจต้นนนยของขต้น
พระองคร์ ขอใหต้ควนมฝฟันนรันื้นเปป็นเรนที่องของผบูต้ทบีที่เกลบียดชรังพระองคร์เถลิด และขอใหต้คนนแกต้ควนมฝฟันนรันื้นตกแกต่ปฏลิปฟักษร์
ของพระองคร์!” นบีที่คนอ “ขต้นพระบนทขอใหต้สลิที่งเลวรต้นยทบีที่จะตกแกต่ฝป่นพระบนทนรันื้นตกแกต่เหลต่นศรัตรบูของฝป่นพระบนท
แทน” มรันบอกเปป็นนรัยวต่นดนเนบียลไมต่ปรนรถนนใหต้สลิที่งเหลต่นนบีนื้เกลิดขถึนื้นแกต่กษรัตรลิยร์เลย มรันเปป็นภนษนทบีที่แสดงถถึงควนม
สรุภนพและควนมเคนรพ
ขต้อ 19-27: “แลด้วดาเนฮียล ผรด้มฮีชลืที่อวล่าเบลเทชศัสซารว์ กล็งงงศันอยรล่ชศัที่วโมงหนหึที่ง ความคฏิดของทล่านกล็กระททาใหด้
ทล่านตกใจ กษศัตรฏิยตว์ รศัสวล่า “เบลเทชศัสซารว์เออ๋ย อยล่าใหด้ความฝฝันหรลือคทาแกด้ความฝฝันกระททาใหด้ทล่านตกใจเลย” เบล
เทชศัสซารว์ทรลตอบวล่า “เจด้านายของขด้าพระองคว์ ขอใหด้ความฝฝันนศันั้นเปป็นเรลืที่องของผรด้ทฮีที่เกลฮียดชศังพระองคว์เถฏิด และ
ขอใหด้คทาแกด้ความฝฝันนศันั้นตกแกล่ปฏฏิปฝักษว์ของพระองคว์ ตด้นไมด้ทฮีที่พระองคว์ทอดพระเนตร ซหึที่งเตฏิบโตขหึนั้นและแขล็งแรง
จนยอดขหึนั้นไปถหึงฟฝ้าสวรรคว์ ประจศักษว์ไปทศัที่วพฏิภพทศังนั้ สฏินั้น ใบของมศันกล็งดงามและผลกล็อลุดม และจากตด้นนศันั้นมฮีอาหาร
ใหด้แกล่ชฮีวตฏิ ทศันั้งปวง สศัตวว์ปฝ่าในทลุล่งนามาพหึงที่ รล่มอยรใล่ ตด้ตด้น และนกในอากาศกล็มาอาศศัยอยรล่ทฮีที่กฏิที่ง โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ นฮีที่คลือ
พระองคว์เอง ผรด้ทรงเจรฏิญและเขด้มแขล็ง ความยฏิที่งใหญล่ของพระองคว์ไดด้เจรฏิญ และขหึนั้นไปถหึงฟฝ้าสวรรคว์ และราช
อาณาจศักรของพระองคว์กล็ไปถหึงสลุดปลายพฏิภพ และทฮีที่กษศัตรฏิยว์ทอดพระเนตรผรด้พฏิทศักษว์คอลื องคว์บรฏิสลุทธฏิธิ์ลงมาจากฟฝ้า
สวรรคว์ และพรดวล่า ‘จงฟฝันตด้นไมด้และททาลายเสฮีย แตล่จงปลล่อยใหด้ตอรากตฏิดอยรล่ในดฏิน มฮีปลอกเหลล็กและทอง
สศัมฤทธฏิธิ์สวมไวด้ ใหด้อยรล่ทล่ามกลางหญด้าอล่อนในทลุล่งนา ใหด้เปปียกนนั้ทาคด้างจากฟฝ้าสวรรคว์ ใหด้เขามฮีสล่วนอยรล่กศับสศัตวว์ปฝ่า และ
ปลล่อยใหด้อยรล่อยล่างนศันั้นจนครบเจล็ดวาระ’ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ตล่อไปนฮีนั้เปป็นคทาแกด้พระสลุบฏิน เปป็นพระราชกฤษฎฮีกามา
จากผรด้สรงสลุด ซหึที่งมาถหึงกษศัตรฏิยว์เจด้านายของขด้าพระองคว์ วล่าพระองคว์จะทรงถรกขศับไลล่ไปเสฮียจากทล่ามกลางมนลุษยว์
และพระองคว์จะอยรล่กศับสศัตวว์ในทลุล่งนา พระองคว์จะตด้องเสวยหญด้าอยล่างกศับวศัว และจะใหด้พระองคว์เปปียกนนั้ทาคด้างจาก
ฟฝ้าสวรรคว์ จะเปป็นอยรล่อยล่างนศันั้นจนครบเจล็ดวาระ จนกวล่าพระองคว์จะทราบวล่า ผรด้สรงสลุดนศันั้นทรงปกครองราช
อาณาจศักรของมนลุษยว์ และพระองคว์จะประทานราชอาณาจศักรนศันั้นแกล่ผรด้ทฮีที่พระองคว์ทรงปรารถนา และทฮีที่ทรงมฮีพระ
บศัญชาใหด้เหลลือตอรากตด้นไมด้นศันั้นไวด้กล็หมายความวล่า ราชอาณาจศักรจะยศังเปป็นของพระองคว์ ตศังนั้ แตล่พระองคว์ทรง
ทราบวล่าสวรรคว์ปกครอง โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ เพราะฉะนศันั้นขอทรงรศับคทากราบทรลของขด้าพระองคว์ ขอพระองคว์ทรง

เลฏิกททาบาปเสฮียดด้วยการกระททาความชอบธรรม และเลฏิกททาความชศัวที่ ชด้าดด้วยสทาแดงความกรลุณาตล่อคนจน เผลืที่อวล่า
ความผาสลุกของพระองคว์อาจจะยลืดยาวไปอฮีกไดด้”
ไมต่มบีทนงทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์จะพลนดควนมหมนยของควนมฝฟันของตนไดต้! เมนที่อดนเนบียลถวนยคนนแกต้ฝฟันเสรล็จ
เขนกล็คงสรังเกตเหล็นควนมโหยหนในใบหนต้นของกษรัตรลิยร์ – ควนมโหยหนบนงสลิที่งทบีที่มรัที่นคงเพนที่อทบีที่จะยถึดไวต้ไดต้ เนนที่องจนก
เขนเปป็นศนสดนพยนกรณร์ทบีที่สรัตยร์ซนที่อ ดนเนบียลจถึงฉวยโอกนสนรันื้นทรันทบีเพนที่อเปป็นพยนนแกต่กษรัตรลิยร์ในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้ :
“โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ เพราะฉะนศันั้นขอทรงรศับคทากราบทรลของขด้าพระองคว์ ขอพระองคว์ทรงเลฏิกททาบาปเสฮียดด้วยการก
ระททาความชอบธรรม และเลฏิกททาความชศัที่วชด้าดด้วยสทาแดงความกรลุณาตล่อคนจน เผลืที่อวล่าความผาสลุกของพระองคว์
อาจจะยลืดยาวไปอฮีกไดด้”
ดนเนบียลทบีที่รรักเออ๋ย! ทรันื้งอต้อนวอนและรต้องขอ เชลิญชวนเนบบูครัดเนสซนรร์ใหต้นบนอบถต่อมใจตต่อพระเจต้นของดน
เนบียล โดยเลลิกกระทนนบนป และสนนแดงควนมเมตตนตต่อคนยนกจน ผมไมต่สงสรัยเลยวต่นดนเนบียลหวรังอยต่นงจรลิงใจวต่น
กษรัตรลิยร์จะกลรับใจใหมต่และชต่วยตรัวเขนเองใหต้รอดจนกกนรพลิพนกษนอรันนต่นกลรัวซถึที่งมนไดต้ทรุกเมนที่อ แตต่เนบบูครัดเนสซนรร์กล็
มลิไดต้ฟฟังคนนแนะนนนของศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ กนรพลิพนกษนมนถถึงแลต้ว – และบรัดนบีนื้ในบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้ หลรัง
จนกใชต้ชบีวตลิ เหมนอนสรัตวร์ตรัวหนถึที่งเปป็นเวลนเจล็ดปปี กษรัตรลิยร์กกล็ ลต่นวคนนรรับสนรภนพอรันนต่นอดสบูวต่นทรุกสลิที่งทบีที่ดนเนบียลไดต้บอก
เขนเกบีที่ยวกรับควนมฝฟันของเขนลต้วนกลนยเปป็นจรลิงทรันื้งสลินื้น ดบูเหมนอนวต่นเนบบูครัดเนสซนรร์นต่นจะฟฟังดนเนบียล เพรนะวต่น
พระเจต้นไดต้ทรงจรัดกนรกรับเขนในแบบทบีที่เฉพนะเจนะจงมนกๆ แตต่เขนกล็ปฏลิเสธคนนวลิงวอนของดนเนบียลทบีที่ใหต้เขนหรันเสบีย
จนกควนมบนปตต่นงๆของเขน สนนแดงควนมเมตตนแกต่คนยนกจน และ (ในภนษนของเรน) ยอมมอบหรัวใจและชบีวตลิ
ของเขนแดต่พระเจต้น

ความฝฝันของเนบถูคดนั เนสซารณ์กลายเปป็นจรติง
ขต้อ 28-30: “สฏิที่งเหลล่านฮีนั้ทศันั้งสฏินั้นไดด้บศังเกฏิดขหึนั้นแกล่กษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ พอสฏินั้นสฏิบสองเดลือน พระองคว์
เสดล็จดทาเนฏินอยรล่ในพระราชวศังแหล่งราชอาณาจศักรบาบฏิโลน และกษศัตรฏิยว์ตรศัสวล่า “นฮีที่เปป็นมหาบาบฏิโลนมฏิใชล่หรลือ ซหึที่ง
เราไดด้สรด้างไวด้เพลืที่อวงศว์วานแหล่งอาณาจศักรนฮีนั้ดวด้ ยอทานาจใหญล่ยฏิที่งของเรา และเพลืที่อเปป็นศศักดฏิธิ์ศรฮีอศันสรงสล่งของเรา”
กนรพลิพนกษนไมต่ไดต้ตกลงเหนนอเนบบูครัดเนสซนรร์ในทรันทบี แตต่พระเจต้นแหต่งพระครุณไดต้ประทนนเวลนใหต้เขน
หนถึที่งปปีเพนที่อพลิสบูจนร์ตวรั เอง แตต่ในระหวต่นงปปีนรันื้นกษรัตรลิยร์กล็ไมต่ไดต้เปลบีที่ยนควนมคลิดของตน – และเขนไมต่ยอมใหต้พระเจต้น
เปลบีที่ยนจลิตใจของเขนดต้วย เนนที่องจนกกนรพลิพนกษนไมต่ไดต้ตกลงมนในทรันทบี บนงทบีเนบบูครัดเนสซนรร์อนจคลิดวต่นดนเนบียล
เขต้นใจผลิดหรนอวต่นพระเจต้นทรงลนมไปแลต้ว แตต่ศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้นซถึที่งกลต่นวภนยใตต้กนรดลใจ กล็ไมต่เคยผลิด
พลนด และพระเจต้นของดนเนบียลกล็ไมต่เคยลนม พระองคร์ไมต่ทรงจต่นยใหต้คนนวรันเสนรร์หรนอตอนสลินื้นเดนอนเสมอไป แตต่
พระองคร์กไล็ มต่เคยลนมทบีที่จะจต่นย และเมลืที่อพระเจด้าทรงจล่าย พระองคว์กล็ทรงจล่ายเตล็มจทานวนเสมอ!
สลิบสองเดนอนหลรังจนกทบีดที่ นเนบียลไดต้ถวนยคนนแกต้ฝฟันอยต่นงชรัดเจนเหลนอเกลินแกต่กษรัตรลิยร์และเปปิดเผยแกต่เขนวต่น
จะตต้องเจออะไรบต้นง เนบบูครัดเนสซนรร์กล็กนนลรังเดลินอยบูต่ในวรังของตน: และขณะทบีที่เขนยนนอยบูต่บนระเบบียงและมองออก
ไปยรังนครบนบลิโลนอรันใหญต่โตมโหฬนร เขนกล็อรุทนนดต้วยควนมเยต่อหยลิที่งวต่น “นนีที่เปป็นมหาบาบติโลนมติใชส่หรสือ ซนที่งเราไดห้
สรห้างไวห้เพสืที่อวงศณ์วานแหส่งอาณาจนักรนนีทั้ดวห้ ยอนานาจใหญส่ยติที่งของเรา และเพสืที่อเปป็นศนักดติธิ์ศรนีอนันสถูงสส่งของเรา?”

นรัที่นเปป็นคนนกลต่นวทบีทที่ นนใหต้กนรพลิพนกษนของพระเจต้นตกมนเหนนอเนบบูครัดเนสซนรร์! เวลนภนคทรัณฑร์ของเขน
สลินื้นสรุดลงแลต้ว คนนเตนอนเหลต่นนรันื้นของศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้นไมต่ถบูกรรับฟฟัง และพระเจต้นไมต่มบีทนงเลนอกอนที่น
นอกจนกสต่งกนรพลิพนกษนซถึที่งดนเนบียลไดต้ประกนศแลต้ววต่นจะมน
ผต่นนทนงควนมฝฟันนรันื้นและคนนแกต้ฝฟันของดนเนบียล พระเจต้นตรรัสแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ ดรังทบีพที่ ระองคร์ไดต้ตรรัสแกต่
อลิสรนเอลประชนกรของพระองคร์: “มนเถลิด ใหต้เรนสบูต้ควนมกรัน ถถึงบนปของเจต้นเหมนอนสบีแดงเขต้มกล็จะขนวอยต่นงหลิมะ
ถถึงมรันจะแดงอยต่นงผต้นแดงกล็จะกลนยเปป็นอยต่นงขนแกะ” (อสย. 1:18) ในอลิสยนหร์ 30:15, 16 เรนอต่นนวต่น “เพรนะ
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้น องคร์บรลิสรุทธลิแธ หต่งอลิสรนเอลตรรัสดรังนบีนื้วต่น “ในกนรกลรับและหยรุดพรัก เจต้นทรันื้งหลนยจะรอด
กนนลรังของเจต้นจะอยบูต่ในควนมสงบและควนมไวต้วนงใจ” และเจต้นกล็ไมต่ยอมทนนตนมแตต่เจต้นทรันื้งหลนยวต่น “อยต่นเลย เรน
จะขบีที่มต้นหนบีไป” เพรนะฉะนรันื้นเจต้นกล็จะหนบีไป และ “เรนจะขบีที่มต้นเรล็วจรัด” เพรนะฉะนรันื้นผบูต้ไลต่ตนมเจต้นทรังนื้ หลนยจะเรล็ว
จรัด!” อลิสรนเอลคลิดวต่นพวกเขนจะสนมนรถวลิที่งหนบีเหลต่นศรัตรบูของตนไปไดต้ เนบบูครัดเนสซนรร์คลิดวต่นตนใหญต่เกลินกวต่นทบีที่
พระเจต้นจะทรงพลิพนกษนไดต้ ดรังนรันื้น เชต่นเดบียวกรับอลิสรนเอล เขนเพลิกเฉยตต่อคนนเตนอนของพระเจต้นและพระเมตตน
ของพระเจต้น ปปีแหต่งกนรภนคทรัณฑร์ของเขนสลินื้นสรุดลงแลต้ว เขนเกบีที่ยวสลิที่งทบีที่เขนไดต้หวต่นน
ขต้อ 31 และ 32: “เมลืที่อกษศัตรฏิยตว์ รศัสยศังไมล่ทศันขาดพระวาทะ กล็มฮีเสฮียงตกลงมาจากฟฝ้าสวรรคว์วาล่ “โอ
กษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์ เราลศัที่นวาจาไวด้กศับเจด้าแลด้ววล่า ราชอาณาจศักรไดด้พรากไปเสฮียจากเจด้าแลด้ว และเจด้าจะถรก
ขศับไลล่ไปจากทล่ามกลางมนลุษยว์ และเจด้าจะอยรล่กศับสศัตวว์ในทลุล่งนา และเจด้าจะตด้องกฏินหญด้าอยล่างกศับวศัว จะเปป็นอยรล่
อยล่างนศันั้นจนครบเจล็ดวาระ จนกวล่าเจด้าจะเรฮียนรรด้ไดด้วล่า ผรด้สรงสลุดปกครองอยรล่เหนลือราชอาณาจศักรของมนลุษยว์ และ
ประทานราชอาณาจศักรนศันั้นแกล่ผรด้ทฮีที่พระองคว์ทรงปรารถนา”
“เมลืที่อกษศัตรฏิยว์ตรศัสยศังไมล่ทศันขาดพระวาทะ…” เขนยรังอรุทนนไมต่ทรันเสรล็จวต่นนครบนบลิโลนอรันใหญต่โตนรันื้นถบูก
สรต้นงขถึนื้นโดยอนนนนจและควนมยลิที่งใหญต่ของเขน เพนที่อเกบียรตลิยศของเขนและเพนที่อควนมสบูงสต่งของเขน เสบียงนรันื้นจนก
สวรรคร์ไดต้มนถถึงเขนในขณะทบีที่เขนกนนลรังพบูดอยบูต่ ซถึที่งแสดงใหต้เหล็นแบบไมต่ตต้องสงสรัยเลยถถึงควนมเกบีที่ยวขต้องกรันระหวต่นง
ควนมผลิดทบีที่เขนไดต้กต่อและกนรลงโทษ เนบบูครัดเนสซนรร์ผบูต้นต่นสงสนร! เขนลนมไปแลต้ววต่นพระเจต้นทรงแตต่งตรันื้งผบูต้ทบีที่พระองคร์
ทรงประสงคร์และทรงปลดผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ เขนลนมวรันนรันื้นไปแลต้วทบีที่เขนรต้องประกนศวต่น “พระเจต้นของดน
เนบียลทรงเปป็นพระเจต้นเหนนอพระทรันื้งหลนย องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย และผบูต้เปปิดเผยควนมลบีนื้ลรับ !”
ควนมเยต่อหยลิที่งและควนมสนนเรล็จไดต้กวนดสลิที่งเหลต่นนบีนื้ออกไปเสบียจนกควนมคลิดของเขนจนสลินื้นแลต้ว ขณะทบีที่เขนยรังพบูด
ไมต่ทรันขนดคนน เสบียงหนถึที่งจนกสวรรคร์กล็รอต้ งออกมนวต่น:
1. “ราชอาณาจศักรไดด้พรากไปเสฮียจากเจด้าแลด้ว!”
2. “เจด้าจะถรกขศับไลล่ไปจากทล่ามกลางมนลุษยว์!”
3. “เจด้าจะอยรล่กศับสศัตวว์ในทลุล่งนา!”
4. “เจด้าจะตด้องกฏินหญด้าอยล่างกศับวศัว!”
5. “จะเปป็นอยรล่อยล่างนศันั้นจนครบเจล็ดวาระ!”
6. “จนกวล่าเจด้าจะเรฮียนรรได้ ดด้วาล่ ผรด้สรงสลุดปกครองอยรล่เหนลือราชอาณาจศักรของมนลุษยว์!”
7. “และประทานราชอาณาจศักรนศันั้นแกล่ผรด้ทฮีที่พระองคว์ทรงปรารถนา!”

มรันคนอกนรพลิพนกษนเจล็ดทบทบีที่พระเจต้นทรงตวงใหต้แกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ เจล็ด – เลขอรันสมบบูรณร์แบบของ
พระเจต้น! กนรพลิพนกษนนรันื้นทบีตที่ กมนเหนนอเขนมนจนกพระเยโฮวนหร์โดยตรง มรันไมต่ใชต่พญนมนรทบีที่เอนอนณนจรักรของ
เขนไป มรันไมต่ใชต่พญนมนรทบีที่แชต่งสนปเขนดต้วยจลิตใจของสรัตวร์ แตต่เปป็นพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ – พระเจต้นแหต่ง
พระครุณทรันื้งสลินื้น พระเจต้นแหต่งควนมเมตตน พระเจต้นผบูต้ทรงอดกลรันื้นพระทรัยผบูต้ไดต้ประทนนเวลนสลิบสองเดนอนแกต่เนบบูครัด
เนสซนรร์เพนที่อทบีที่เขนจะตรัดสลินใจวต่นเขนจะปรนนลิบรัตลิพระเจต้นองคร์ไหน
ขต้อ 33: “ในทศันใดนศันั้นเองพระวาทะกล็สทาเรล็จในเรลืที่องเนบรคศัดเนสซารว์ พระองคว์ถรกขศับไลล่ไปจากทล่ามกลาง
มนลุษยว์ และเสวยหญด้าอยล่างกศับวศัว และพระกายกล็เปปียกนนั้ทาคด้างจากฟฝ้าสวรรคว์ จนพระเกศางอกยาวอยล่างกศับขน
นกอฏินทรฮี และพระนขากล็เหมลือนเลล็บนก”
“ในทศันใดนศันั้นเอง!” พระเจต้นไมต่ทรงยนดเวลนแหต่งพระครุณใหต้แกต่เนบบูครัดเนสซนรร์แลต้ว เมนที่อกนรพลิพนกษนเจล็ด
ทบนรันื้นถบูกกลต่นวโดยเสบียงนรันื้นจนกสวรรคร์ ชรัที่วเสบีนื้ยววลินนทบีนรันื้นเอง กนรพลิพนกษนกล็ตกลงมน – และเนบบูครัดเนสซนรร์ถบูก
ขรับไลต่ไปเสบียจนกมนรุษยร์ กษรัตรลิยร์ผบูต้ทเบีที่ คยเยต่อหยลิที่งบรัดนบีนื้กล็คลนนสบีที่ขน และกลินหญต้นเหมนอนพวกวรัว รต่นงกนยของเขนซถึที่ง
บรัดนบีนื้ไมต่ไดต้นรุต่งผต้นสบีมต่วงและผต้นปป่นนเนนนื้อดบีอบีกตต่อไปแลต้ว กล็เรลิที่มมบีขนงอกยนวเหมนอนขนนกอลินทรบี เขนตรัวเปปียกดต้วย
นนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ เลล็บมนอและเลล็บเทต้นของเขนเปป็นเหมนอนกรงเลล็บของนก
ทต่นนทบีที่รกรั ถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้ควรเขยต่นตรัวเรนแตต่ละคนใหต้สะดรุต้งตนนที่ จนกควนมงต่วงเหงนและทนนใหต้เรนตรัวสรัที่นตต่อ
พระพรักตรร์พระเจต้นแหต่งพระครุณทรันื้งสลินื้นและพระเมตตน ชนยผบูต้นบีนื้ไดต้กลนยเปป็นสรัตวร์ประหลนดไปแลต้ว ! กต่อนหนต้นนรันื้น
ไมต่นนน เขนเคยเปป็นกษรัตรลิยร์ผบูต้หยลิที่งยโสทบีที่ดนนเนลินในพระรนชวรังอรันใหญต่โต เขนเคยนรุต่งหต่มเสนนื้อคลรุมของกษรัตรลิยร์ เขน
เคยมองออกไปเหนนอนครอรันยลิที่งใหญต่และอต้นงวต่นมรันเปป็นของเขนเอง บรัดนบีนื้ ในเวลนเพบียงไมต่กนบีที่ นทบี เขนกล็หมอบ
คลนนสบีที่ขนกลินหญต้นเหมนอนวรัวตรัวหนถึที่ง! นบีที่คนอรนชนสรัตวร์พนรั ธรุร์ใหมต่ทบีที่นต่นดบูชม
เนบบูครัดเนสซนรร์อยบูต่ในรบูปแบบนบีนื้ตต่อไปนนน “เจล็ดวนระ” – ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น เจล็ดปปี จนนกรัดเวลนทบีวที่ ต่นนบีนื้
ไมต่ใชต่เรนที่องบรังเอลิญแตต่อยต่นงใด มรันมบีควนมหมนยทบีที่เฉพนะเจนะจงในดต้นนคนนพยนกรณร์: ในบททบีที่ 9 ของดนเนบียล
“เจล็ดวนระ” นรันื้นเลล็งถถึงชต่วงเวลนเจล็ดปปีแหต่งกนรปกครองของคนแหต่งกนรบนปนรันื้น นรัที่นคนอ ผบูต้เผดล็จกนรโลกคนสรุดทต้นย
และผบูต้ปกครองคนสรุดทต้นยแหต่งกนรครอบครองโลกคนตต่นงชนตลิ หรนอสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบแหต่งเจล็ดสลิบสรัปดนหร์แหต่งคนน
พยนกรณร์ของดนเนบียล ตต่อมนในกนรศถึกษนหนรังสนอเลต่มนบีนื้เรนจะเหล็นวต่นหกสลิบเกต้นสรัปดนหร์แหต่งคนนพยนกรณร์นบีนื้ไดต้ถรก
ททาใหด้สทาเรล็จจรฏิงตามตศัวอศักษรแลต้วและเหลนออบีกเพบียงสรัปดนหร์เดบียวเทต่นนรันื้น
ควนมบต้นเสบียสตลิของเนบบูครัดเนสซนรร์เปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงผบูต้คนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะอยบูต่ภนยใตต้อนนนนจของ
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ในชต่วงควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น และเจล็ดปปีนศันั้นแหต่งควนมเสบียสตลิของเนบบูครัดเนสซนรร์กล็เปป็น
สรัญลรักษณร์แสดงถถึงชล่วงเวลาแหล่งสศัปดาหว์ทฮีที่เจล็ดสฏิบ ซถึที่งจะเปป็นเจล็ดปปี – ชต่วงเวลนทบีพที่ ระเยซบูตรรัสถถึงในมรัทธลิว 24:22:
“และถด้ามฏิไดด้ทรงใหด้วศันเหลล่านศันั้นยล่นสศันั้นเขด้า จะไมล่มฮีเนลืนั้อหนศังใดๆรอดไดด้เลย แตล่เพราะทรงเหล็นแกล่ผรด้ทฮีที่เลลือกสรรไวด้
จหึงทรงใหด้วศันเหลล่านศันั้นยล่นสศันั้นเขด้า”
ในระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์แหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะ
ครองรนชยร์จนกพระวลิหนรในเยรบูซนเลล็ม ซถึที่งจะถบูกสรต้นงขถึนื้นใหมต่แลต้ว พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิจธ ะทรงถบูกพนออกไป
พรต้อมกรับครลิสตจรักรในกนรรรับขถึนื้นนรันื้น (2 ธส. 2:7) และเมนที่ออนนนนจทบีที่คอยเหนบีที่ยวรรันื้งของพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไมต่อยบูต่

แลต้ว แผต่นดลินโลกกล็จะถบูกทลินื้งไวต้ใหต้พวกผบีปปีศนจทนนตนมใจชอบ “เพรนะเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงใหต้ควนมลรุต่มหลงมน
ครอบงนนเขน ใหต้เขนเชนที่อสลิที่งทบีที่เทล็จ เพนที่อคนทรันื้งหลนยทบีที่ไมต่เชนที่อควนมจรลิง แตต่ยลินดบีในกนรไมต่ชอบธรรม จะไดต้ถบูกลงพระ
อนชญนทรุกคน” (2 ธส. 2:11, 12)
ใน 2 เธสะโลนลิกน 2:1-12 เรนอต่นนวต่น “บรัดนบีนื้ พบีนที่ ต้องทรันื้งหลนย เรนที่องกนรซถึที่งพระเยซบูครลิสตร์องคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้นของเรนจะเสดล็จมน และทบีที่พระองคร์จะทรงรวบรวมเรนทรันื้งหลนยไปเปป็นของพระองคร์นรันื้น เรนขอวลิงวอนทต่นนวต่น
อยต่นใหต้ใจของทต่นนหวรัที่นไหวงต่นย หรนอเปป็นทรุกขร์รต้อนไป ไมต่วต่นจะเปป็นโดยทนงวลิญญนณ หรนอโดยทนงคนนพบูด หรนอโดย
ทนงจดหมนยเปป็นเชลิงวต่นมนจนกเรน อต้นงวต่นวรันของพระครลิสตร์มนถถึงแลต้ว อยต่นใหต้ผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดลต่อลวงทต่นนโดยทนงหนถึที่ง
ทนงใดเลย เพรนะวต่นวรันนรันื้นจะไมต่มนถถึง เวต้นแตต่จะมบีกนรลต้มลงเสบียกต่อน และคนแหต่งกนรบนปนรันื้นจะประจรักษร์แจต้ง
คนอลบูกแหต่งควนมพลินนศ ผบูต้กดบี กรันื้นขรัดขวนงและยกตรัวขถึนื้นตต่อสบูต้อะไรๆทบีที่ไดต้ชนที่อวต่นเปป็นพระเจต้น หรนออะไรๆทบีที่เขนไหวต้
นมรัสกนรนรันื้น แลต้วมรันกล็นรัที่งในพระวลิหนรของพระเจต้นเหมนอนอยต่นงพระเจต้น ประกนศตรัววต่นเปป็นพระเจต้น ทต่นนทรันื้ง
หลนยจนนไมต่ไดต้หรนอวต่นเมนที่อขต้นพเจต้นยรังอยบูต่กรับทต่นน ขต้นพเจต้นไดต้บอกเรนที่องนบีนื้ใหต้ทนต่ นทรนบแลต้ว และทต่นนกล็รบูต้จกรั ผบูต้นรันื้นทบีที่
กนนลรังหนต่วงเหนบีที่ยวมรันไวต้ในขณะนบีนื้ เพนที่อมรันจะปรนกฏออกมนไดต้ตอต่ เมนที่อถถึงเวลนของมรัน เพรนะวต่นอนนนนจลถึกลรับนอก
กฎหมนยนรันื้นกล็เรลิที่มทนนงนนอยบูต่แลต้ว เพบียงแตต่ผบูต้ทบีที่คอยหนต่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีนื้นรันื้นจะยรังหนต่วงเหนบีที่ยวอยบูต่ จนกวต่นผบูต้ทบีที่คอย
หนต่วงเหนบีที่ยวนรันื้นจะถบูกพนออกไปเสบีย ขณะนรันื้นคนนอกกฎหมนยนรันื้นจะปรนกฏตรัวขถึนื้น และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะ
ทรงประหนรมรันดต้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลนญใหต้สบูญไปดต้วยกนรปรนกฏแหต่งกนรเสดล็จมนของ
พระองคร์ คนอผบูต้นรันื้นทบีที่มนโดยกนรดลบรันดนลของซนตนน พรต้อมกรับบรรดนกนรอลิทธลิฤทธลิธและหมนยสนนครัญ และกนร
มหรัศจรรยร์แหต่งควนมเทล็จ และอรุบนยอธรรมทรันื้งหลนยสนนหรรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่พลินนศอยบูต่ เพรนะเขนทรันื้งหลนยไมต่ไดต้รรับ
ควนมรรักแหต่งควนมจรลิงไวต้เพนที่อจะรอดไดต้ เพรนะเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงใหต้ควนมลรุต่มหลงมนครอบงนนเขน ใหต้เขนเชนที่อสลิที่ง
ทบีที่เทล็จ เพนที่อคนทรันื้งหลนยทบีที่ไมต่เชนที่อควนมจรลิง แตต่ยลินดบีในกนรไมต่ชอบธรรม จะไดต้ถบูกลงพระอนชญนทรุกคน” (ในขต้อ 2
ของพระคนนตอนนบีนื้ “วศันของพระครฏิสตว์” ในภนษนกรบีกเดลิมคนอ “วศันขององคว์พระผรด้เปป็นเจด้า” ซถึที่งแตกตต่นงมนกพอ
สมควรจนกวศันของพระครฏิสตว์ –อลิสยนหร์ 2:10-12)
ในระหวต่นงกนรครองรนชยร์ของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธจะไมต่ทรงอยบูต่ทบีที่นบีที่เพนที่อยรับยรันื้ง
ซนตนนและเหลต่นปปีศนจของมรัน มนรุษยร์จะมบีชบีวตลิ อยบูต่ในรบูปแบบหนถึที่งของควนมเสบียสตลิ – ความบด้าคลศัที่ง พวกเขนจะ
นมรัสกนรรบูปจนนลองทบีที่ถบูกตรันื้งขถึนื้นโดยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ พวกเขนจะตต่อสบูกต้ รัน ฆนตกรรม ไลต่ลนต่ และฆต่นกรันเหมนอน
สรัตวร์ปป่น รรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ – โดยเฉพนะชต่วงทต้นยของมรันจะเปป็นชต่วงเวลนทบีที่ทนรรุณทบีที่สรุด นต่นกลรัว
ทบีที่สดรุ นองเลนอดทบีที่สดรุ เทต่นทบีที่โลกนบีนื้เคยรบูต้จกรั !
สรุภนษลิต 16:18 สรรุปยต่อเหตรุผลสนนหรรับควนมตกตที่นนของเนบบูครัดเนสซนรร์และกนรพลิพนกษนของพระเจต้นทบีที่
ถบูกเทออกเหนนอเขน: “ความเยล่อหยฏิที่งเดฏินหนด้าการถรกททาลาย และจฏิตใจทฮีที่ยโสนทาหนด้าการลด้ม” ควนมเยต่อหยลิที่งทนน
ใหต้ลบูซลิเฟอรร์ถบูกขรับออกจนกสวรรคร์ ควนมเยต่อหยลิที่งทนนใหต้คนอลินฆต่นอนแบลนต้องชนยของตน ควนมเยต่อหยลิที่งเปป็นควนม
หนยนะแหต่งควนมยลิที่งใหญต่ของเนบบูครัดเนสซนรร์ และควนมเยต่อหยลิที่งคนอควนมตกตที่นนของชนยและหญลิงจนนนวนนรับไมต่
ถต้วนนรับตรันื้งแตต่กนลเวลนไดต้เรลิที่มตต้น

การกลนับสถูส่สภาพเดติมของเนบถูคดนั เนสซารณ์
ขต้อ 34 และ 35: “เมลืที่อสฏินั้นสลุดวาระนศันั้นแลด้ว ตศัวเราเนบรคศัดเนสซารว์กล็แหงนหนด้าดรฟาฝ้ สวรรคว์และจฏิตปกตฏิ
ของเราคลืนมา และเรากล็สาธลุการแดล่ผรด้สรงสลุดนศันั้น และสรรเสรฏิญถวายเกฮียรตฏิยศแดล่พระองคว์ผรด้ดทารงอยรล่เปป็นนฏิตยว์
เพราะราชอาณาจศักรของพระองคว์เปป็นราชอาณาจศักรนฏิรศันดรว์ และอาณาจศักรของพระองคว์ดทารงอยรล่ทลุกชศัวที่ อายลุ
สทาหรศับพระองคว์ชาวพฏิภพทศังนั้ สฏินั้นนศับวล่าไมล่มฮีคล่า ทล่ามกลางกองทศัพแหล่งสวรรคว์นศันั้นพระองคว์ทรงกระททาตามชอบ
พระทศัยพระองคว์ และทล่ามกลางชาวพฏิภพดด้วย และไมล่มฮีผรด้ใดยศับยศันั้งพระหศัตถว์ของพระองคว์ไดด้ หรลือตรศัสถาม
พระองคว์ไดด้วาล่ “พระองคว์ทรงกระททาสฏิที่งใด””
เนบบูครัดเนสซนรร์รรับโทษทรุกชรัวที่ โมงของทรุกวรันจนครบแลต้ว และพอครบเจล็ดปปี เขนกล็เงยตนดบูฟป้นสวรรคร์ในคนน
อธลิษฐนน และรรับรบูต้ถถึงควนมยลิที่งใหญต่สบูงสรุดของพระเยโฮวนหร์! จลิตปกตลิของเขนถบูกนนนกลรับคนนมน และเขนกล็สนมนรถ
ปฏลิบรัตลิหนต้นทบีที่ตนต่ งๆของตนในฐนนะกษรัตรลิยร์ไดต้ตอต่ ไป จะเปป็นประโยชนร์ตต่อเรนมนกๆหนกเรนอต่นนถต้อยคนนอรันจรลิงจรัง
เหลต่นนบีนื้จนกพระรนชบรัญญรัตลิ 32:39-43:
“จงดบูเถลิด ตรัวเรน คนอเรนนบีที่แหละเปป็นผบูต้นรันื้น นอกจนกเรนไมต่มพบี ระเจต้นอนที่นใด เรนฆต่นใหต้ตนย และเรนกล็ใหต้มบี
ชบีวลิตอยบูต่ เรนทนนใหต้บนดเจล็บ และเรนกล็รกรั ษนใหต้หนย ไมต่มบีผใบูต้ ดจะชต่วยใหต้พต้นมนอเรนไดต้ เพรนะเรนชบูมนอขถึนื้นถถึงสวรรคร์
และปฏลิญนณวต่น ดรังทบีที่เรนดนนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ ถต้นเรนลรับดนบอรันวนววรับของเรน และมนอของเรนยถึดกนรพลิพนกษนไวต้
เรนจะแกต้แคต้นศรัตรบูของเรน และตอบแทนผบูต้ทบีที่เกลบียดเรน เรนจะใหต้ลบูกธนบูของเรนเมนโลหลิต และดนบของเรนจะกลิน
เนนนื้อหนรัง ดต้วยโลหลิตของผบูต้ทบีที่ถบูกฆต่นและของเชลย ตรังนื้ แตต่เรลิที่มแกต้แคต้นตต่อศรัตรบู”’ โอ ประชนชนตลิทรันื้งหลนย จงชนที่นชม
ยลินดบีกรับประชนชนของพระองคร์ เพรนะพระองคร์จะแกต้แคต้นโลหลิตแหต่งพวกผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์แลต้ว และจะทรง
ทนนกนรแกต้แคต้นศรัตรบูของพระองคร์ และจะทรงเมตตนปรนนบีทรันื้งแผต่นดลินและประชนชนของพระองคร์”

ราชอาณาจนักรของเนบถูคนัดเนสซารณ์ถถูกนนากลนับสถูส่สภาพเดติม
ขต้อ 36-37: “ในเวลานศันั้นเอง จฏิตปกตฏิของเรากล็กลศับคลืนมา ความสรงสล่งและราชสงล่าราศฮีกลศับมาสรล่เราอฮีก
เพลืที่อสงล่าราศฮีแหล่งราชอาณาจศักรของเรา องคมนตรฮีและขด้าราชบรฏิพารของเรากลศับมาหาเรา และเรากล็รศับการ
สถาปนาไวด้ในราชอาณาจศักรของเรา ความใหญล่ยฏิที่งกลศับเพฏิที่มพรนแกล่เราขหึนั้นอฮีก บศัดนฮีนั้ตวศั เราคลือเนบรคศัดเนสซารว์ ขอ
สรรเสรฏิญ ยกยล่องและถวายพระเกฮียรตฏิแดล่พระมหากษศัตรฏิยว์แหล่งสวรรคว์ เพราะวล่าพระราชกฏิจของพระองคว์กล็ถรก
ตด้อง และพระมรรคาของพระองคว์กล็เทฮีที่ยงธรรม บรรดาผรด้ดทาเนฏินอยรล่ในความเยล่อหยฏิที่ง พระองคว์กล็ทรงสามารถใหด้ตที่ทา
ลง”
พระเจต้นทรงรรักษนคนนสรัญญนของพระองคร์เสมอ เนบบูครัดเนสซนรร์รรับโทษของตนครบเจล็ดปปีแลต้วของกนรใชต้
ชบีวลิตแบบสรัตวร์ในทรุต่งนน กลินหญต้นเหมนอนวรัว – และจนกนรันื้นพระเจต้นทรงรรักษนพระสรัญญนของพระองคร์ในขต้อ 26
ควนมเขต้นใจของกษรัตรลิยร์ไดต้กลรับคนนมน สลิทธลิแบบกษรัตรลิยร์ของเขนไดต้ถบูกรนนื้อฟฟปั้น และ “ควนมใหญต่ยลิที่ง” ถบูกเพลิที่มใหต้แกต่
เขน
มบีผบูต้กลต่นววต่นในระหวต่นงกนรถบูกพลิพนกษนของเนบบูครัดเนสซนรร์ เอวลิลเมโรดรัคบรุตรชนยของเขนไดต้ครอง
บรัลลรังกร์ในฐนนะผบูต้สนนเรล็จรนชกนร ขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้รรับอนรุญนตโดยเหลต่นองคมนตรบีและขต้นรนช

บรลิพนรของเขนใหต้กลรับคนนสบูต่บรัลลรังกร์ของเขนอบีกกล็บต่งบอกวต่นพวกเขนมองวต่นควนมเสบียสตลิของเขนเปป็นสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนื้น
เพบียงชรัวที่ ครนว มรันเปป็นเรนที่องแปลกทบีที่พวกเขนไมต่ไดต้ขรังเขนไวต้ในบรลิเวณพระรนชวรังแทนทบีที่จะขรับไลต่เขนใหต้ไปอยบูต่ในทรุต่ง
นนหต่นงไกลจนกพระรนชวรัง ไกลจนกครอบครรัวและมลิตรสหนย เรนสรรุปไดต้เพบียงวต่นนบีที่เปป็นสต่วนหนถึที่งของควนมทรุกขร์
ยนกและกนรถบูกพลิพนกษนของเขน วต่นเขนควรใชต้เวลนหลนยปปีเหลต่นนรันื้นในฐนนะสรัตวร์แหต่งทรุต่งนนแทนทบีที่จะอยบูต่กรับคน
เหลต่นนรันื้นทบีที่เขนคลรุกคลบีดต้วยตอนเปป็นกษรัตรลิยร์
เนบบูครัดเนสซนรร์ไมต่ถบูกกลต่นวถถึงอบีกเลยในพระครัมภบีรร์ เขนมบีชบีวลิตอยบูต่อบีกประมนณหนถึที่งปปีหลรังจนกทบีเที่ ขนกลรับ
คนนสบูต่บรัลลรังกร์ – หนถึที่งปปีทบีที่เกบียรตลิยศอรันยลิที่งใหญต่ถบูกสรุมทรับเขนและเปป็นหนถึที่งปปีทบีที่เขนถวนยเกบียรตลิแดต่พระเจต้นของดนเนบีย
ล เขนตนยในปปี 561 กต่อน ค.ศ. และถบูกสนบรนชบรัลลรังกร์ตต่อโดยเอวลิล-เมโรดรัคบรุตรชนยของเขน

บททนีที่หห้า
ประวนัตติศาสตรณ์ของดาเนนียล
ภายใตห้เบลชนัสซารณ์และดารติอนัส
5:1 กษรัตรลิยร์เบลชรัสซนรร์ไดต้ทรงจรัดกนรเลบีนื้ยงใหญต่แกต่เจต้นนนยหนถึที่งพรันคน และเสวยเหลต้นองรุต่นตต่อหนต้นคนหนถึที่งพรันนรันื้น
5:2 เมนที่อเบลชรัสซนรร์ทรงลลินื้มรสเหลต้นองรุต่นแลต้ว จถึงมบีพระบรัญชนใหต้นนนภนชนะทองคนนและเงลินซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์รนช
บลิดนไดต้ทรงกวนดมนจนกพระวลิหนรในกรรุงเยรบูซนเลล็ม ออกมนใหต้กษรัตรลิยร์และเจต้นนนยของพระองคร์ ทรันื้งพระสนม
และนนงหต้นมจะไดต้ใชต้ใสต่เหลต้นดนที่ม
5:3 เขนทรันื้งหลนยจถึงนนนภนชนะทองคนนซถึที่งไดต้กวนดมนจนกพระวลิหนร คนอพระนลิเวศของพระเจต้นในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
และกษรัตรลิยร์และเจต้นนนยของพระองคร์ ทรันื้งพระสนมและนนงหต้นมกล็ไดต้ดนที่มจนกภนชนะเหลต่นนรันื้น
5:4 เขนทรันื้งหลนยดนที่มเหลต้นองรุต่นและสรรเสรลิญพระทบีที่ทนนดต้วยทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก ไมต้และหลิน
5:5 ในทรันใดนรันื้น นลินื้วมนอคนไดต้ปรนกฏขถึนื้น และเขบียนลงทบีที่ผนรังของพระรนชวรังของกษรัตรลิยร์ตรงขต้นมกรับครันประทบีป
และกษรัตรลิยร์กล็ทอดพระเนตรมนอทบีที่เขบียนนรันื้น
5:6 แลต้วสบีพระพรักตรร์ของกษรัตรลิยร์กล็เปลบีที่ยนไป พระดนนรลิของพระองคร์กระทนนใหต้พระองคร์ตกพระทรัย พระเพลนกล็
อต่อนเปลบีนื้ย พระชนนรุกล็กระทบกรัน
5:7 กษรัตรลิยร์รรับสรัที่งเสบียงดรัง ใหต้นนนหมอดบูและคนเคลเดบีย และหมอดบูฤกษร์ยนมเขต้นมนเฝป้น และกษรัตรลิยร์ตรรัสกรับพวก
นรักปรนชญร์กรรุงบนบลิโลนวต่น “ผบูต้ใดทบีที่อต่นนขต้อเขบียนนบีนื้และแปลควนมใหต้เรนไดต้ เรนจะใหต้ผบูต้นรันื้นสวมเสนนื้อสบีมต่วง และสวม
สรต้อยคอทองคนน และเรนจะตรังนื้ ใหต้เปป็นอรุปรนชตรบีในรนชอนณนจรักรของเรน”
5:8 แลต้วพวกนรักปรนชญร์ของกษรัตรลิยร์กเล็ ขต้นมนทรันื้งหมด แตต่เขนทรันื้งหลนยอต่นนขต้อเขบียน หรนอแปลควนมหมนยใหต้
กษรัตรลิยร์ทรงทรนบหนไดต้ไมต่
5:9 แลต้วกษรัตรลิยร์เบลชรัสซนรร์กล็ตกพระทรัยมนก และสบีพระพรักตรร์ของพระองคร์กล็เปลบีที่ยนไป และเจต้นนนยทรันื้งหลนย
ของพระองคร์กล็งงงวย
5:10 ดต้วยเหตรุพระวนทะของกษรัตรลิยร์และเจต้นนนยทรันื้งหลนย พระรนชลินบีกล็เสดล็จเขต้นมนในทต้องพระโรงกนรเลบีนื้ยง และ
พระรนชลินบีทรงมบีพระเสนวนบียร์วนต่ “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์ ขอพระองคร์อยต่นไดต้ตกพระทรัย
หรนอใหต้สบีพระพรักตรร์ของพระองคร์เปลบีที่ยนไป
5:11 ในรนชอนณนจรักรของพระองคร์มบีชนยคนหนถึที่ง มบีวลิญญนณของพระผบูต้บรลิสทรุ ธลิธในตรัว ในครรังนื้ รรัชกนลของพระ
ชนก ควนมสวต่นง ควนมเขต้นใจ และปฟัญญน เหมนอนปฟัญญนของพระ ไดต้มบีประจนนอยบูต่ทชบีที่ นยคนนบีนื้ และกษรัตรลิยร์เนบบูครัด
เนสซนรร์พระชนกของพระองคร์ คนอกษรัตรลิยร์พระชนกของพระองคร์ ไดต้ทรงแตต่งตรันื้งใหต้เขนเปป็นประธนนใหญต่ของพวก
โหร หมอดบู คนเคลเดบีย และหมอดบูฤกษร์ยนม
5:12 เพรนะวต่นดนเนบียล ซถึที่งกษรัตรลิยร์ประทนนนนมวต่น เบลเทชรัสซนรร์ มบีวญ
ลิ ญนณเลลิศ มบีควนมรบูแต้ ละควนมเขต้นใจทบีที่จะ
แกต้ควนมฝฟัน แกต้ปรลิศนนและแกต้ปฟัญหนตต่นงๆ บรัดนบีนื้ทรงเรบียกดนเนบียลใหต้เขต้นมนเฝป้น แลต้วเขนกล็จะแปลควนมหมนย
ถวนยพระองคร์”
5:13 เขนจถึงนนนดนเนบียลเขต้นมนเฝป้นกษรัตรลิยร์ กษรัตรลิยตร์ รรัสถนมดนเนบียลวต่น “ทต่นนคนอดนเนบียลคนนรันื้นในพวกทบีที่ถบูกกวนด

เปป็นเชลยมนจนกประเทศยบูดนหร์ ทบีที่กษรัตรลิยร์เสดล็จพต่อของเรนนนนมนจนกยบูดนหร์หรนอ
5:14 เรนไดต้ยลินวต่นทต่นนมบีวลิญญนณของพระในตรัว และทต่นนมบีควนมสวต่นง ควนมเขต้นใจและปฟัญญนเลลิศประจนนตรัว
5:15 บรัดนบีนื้ เรนใหต้พวกนรักปรนชญร์ พวกหมอดบูมนเขต้นเฝป้น เพนที่อใหต้อต่นนขต้อควนมนบีนื้ และแปลควนมหมนยใหต้เรน แตต่
เขนแปลควนมหมนยของเรนที่องรนวนบีนื้ไมต่ไดต้
5:16 แตต่เรนไดต้ยลินวต่นทต่นนใหต้คนนแปลและแกต้ปฟัญหนไดต้ บรัดนบีนื้ถต้นทต่นนอต่นนขต้อควนมและแปลควนมหมนยใหต้ไดต้ จะใหต้
ทต่นนสวมเสนนื้อสบีมต่วง และสวมสรต้อยคอทองคนน และจะตรังนื้ ทต่นนใหต้เปป็นอรุปรนชตรบีในรนชอนณนจรักร”
5:17 แลต้วดนเนบียลกรนบทบูลตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์วนต่ “ขอทรงเกล็บของพระรนชทนนไวต้กรับพระองคร์เถลิด และขอ
ทรงพระรนชทนนรนงวรัลแกต่ผบูต้อนที่น ฝป่นยขต้นพระองคร์จะขออต่นนขต้อเขบียนถวนยกษรัตรลิยร์ และถวนยคนนแปลควนมหมนย
ใหต้พระองคร์ทรงทรนบ
5:18 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ พระเจต้นสบูงสรุดไดต้ทรงประทนนพระรนชอนณนจรักร ควนมยลิที่งใหญต่และสงต่นรนศบี และเกบียรตลิ
ยศแดต่เนบบูครัดเนสซนรร์รนชบลิดนของพระองคร์
5:19 และเพรนะควนมยลิที่งใหญต่ซถึที่งพระองคร์ประทนนแดต่เนบบูครัดเนสซนรร์ บรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวง และ
ภนษนทรันื้งหลนยจถึงไดต้สรัที่นสะทต้นนและเกรงขนมตต่อพระพรักตรร์พระรนชบลิดน พระองคร์จะทรงประหนรผบูต้ใดกล็ทรง
ประหนรเสบีย หรนอทรงใหต้ผบูต้ใดดนนรงชบีวลิตอยบูต่กล็ทรงใหต้ดนนรงชบีวตลิ พระองคร์จะทรงแตต่งตรังนื้ ผบูต้ใดกล็ทรงแตต่งตรังนื้ พระองคร์จะ
ทรงกระทนนใหต้ผบูต้ใดดต้อยลงพระองคร์กทล็ รงกระทนน
5:20 แตต่เมนที่อพระทรัยของพระบลิดนผยองขถึนื้น ฝป่นยจลิตวลิญญนณของพระองคร์กล็แขล็งกระดต้นงไป จถึงทรงประกอบกลิจ
ดต้วยควนมเหต่อเหลิม พระเจต้นทรงถอดพระองคร์จนกรนชบรัลลรังกร์ และทรงรลิบสงต่นรนศบีของพระองคร์ไปเสบีย
5:21 พระเจต้นทรงขรับไลต่เนบบูครัดเนสซนรร์ไปจนกบรุตรทรันื้งหลนยของมนรุษยร์ และทรงกระทนนใหต้พระทรัยของพระองคร์
ทต่นนเปป็นเหมนอนใจสรัตวร์ปป่น และทรงใหต้อยบูต่กรับลนปป่น ทรงใหต้หญต้นเสวยเหมนอนวรัว และพระกนยของพระองคร์ทต่นนกล็
เปปียกนนื้นนคต้นงจนกฟป้นสวรรคร์ จนกวต่นพระองคร์รวบูต้ นต่ พระเจต้นสบูงสรุดทรงปกครองรนชอนณนจรักรของมนรุษยร์ และทรง
แตต่งตรังนื้ ผบูต้ทบีที่พระองคร์จะทรงปรนรถนนใหต้ปกครอง
5:22 โอ ขต้นแตต่เบลชรัสซนรร์ พระองคร์เปป็นรนชโอรส แมต้พระองคร์ทรงทรนบเชต่นนบีนื้ทรันื้งสลินื้นแลต้วกล็มลิไดต้ถต่อมพระทรัย
5:23 แตต่ทรงยกพระองคร์ขถึนื้นสบูต้กรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสวรรคร์ และทรงใหต้นนนภนชนะแหต่งพระนลิเวศของพระองคร์
มนตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ แลต้วพระองคร์ พวกเจต้นนนยของพระองคร์ พระสนม และนนงหต้นมของพระองคร์กดล็ นที่ม
เหลต้นองรุต่นจนกภนชนะเหลต่นนรันื้น และพระองคร์ทรงสรรเสรลิญพระทบีที่ทนนดต้วยเงลิน ทองคนน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก ไมต้และ
หลิน ซถึที่งจะดบูหรนอฟฟัง หรนอรบูต้เรนที่องกล็ไมต่ไดต้ แตต่พระองคร์มลิไดต้ถวนยพระเกบียรตลิแดต่พระเจต้นซถึที่งลมปรนณของพระองคร์อยบูต่
ในพระหรัตถร์ของพระองคร์ และทนงทรันื้งสลินื้นของพระองคร์กล็ขถึนื้นอยบูต่กรับพระองคร์
5:24 จถึงมบีมนอซถึที่งรรับใชต้มนจนกพระพรักตรร์ไดต้จนรถึกขต้อเขบียนนบีนื้ลงไวต้
5:25 ตต่อไปนบีนื้เปป็นขต้อเขบียนทบีที่จนรถึกไวต้ คนอ เมเน เมเน เทเคล และ ฟนรสลิน
5:26 ตต่อไปนบีนื้เปป็นคนนไขเรนที่องรนวนรันื้น เมเน พระเจต้นไดต้ทรงคนนนวณวนระแหต่งรนชอนณนจรักรของพระองคร์ไวต้แลต้ว
และทรงนนนรนชอนณนจรักรนรันื้นมนถถึงสลินื้นสรุด
5:27 เทเคล พระองคร์ไดต้ถบูกชรัที่งในตรนชบู ทรงเหล็นวต่นยรังขนดอยบูต่

5:28 เปเรส รนชอนณนจรักรของพระองคร์ถบูกแบต่งออกใหต้แกต่คนมบีเดบีย และคนเปอรร์เซบีย”
5:29 แลต้วเบลชรัสซนรร์กล็ทรงบรัญชนและเขนไดต้ใหต้ดนเนบียลสวมเสนนื้อสบีมต่วง และใหต้สวมสรต้อยคอทองคนน และทรงใหต้
ประกนศเกบีที่ยวกรับเรนที่องของทต่นนวต่น ทต่นนไดต้เปป็นอรุปรนชตรบีในรนชอนณนจรักร
5:30 ในคนนวรันนรันื้นเอง เบลชรัสซนรร์กษรัตรลิยร์คนเคลเดบียกล็ทรงถบูกประหนร
5:31 และดนรลิอรัสคนมบีเดบียกล็ทรงรรับรนชอนณนจรักร มบีพระชนมนยรุหกสลิบสองพรรษน

ความเยส่อหยติที่งของเบลชนัสซารณ์และความตกตที่นาของเขา
บททบีที่หต้นบรันทถึกเกบีที่ยวกรับควนมตกตที่นนของเบลชรัสซนรร์ หลนนชนยของเนบบูครัดเนสซนรร์ ผบูต้ซถึที่งครองรนชยร์หลรัง
จนกกนรเสบียชบีวตลิ ของกษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่องคร์นรันื้น มรันบรันทถึกเรนที่องกนรลต่มสลนยของบนบลิโลนเชต่นกรัน จะเปป็นประโยชนร์
แกต่เรนหนกเรนจะมองดบูสรักเลล็กนต้อยทบีที่ประวรัตศลิ นสตรร์เกบีที่ยวกรับนครอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้กต่อนทบีที่เรนจะศถึกษนบทนบีนื้แบบทบีละ
ขต้อ
นครบนบลิโลนถบูกสรต้นงขถึนื้นโดยนลิมโรด (เหลนของโนอนหร์) กวต่นสองพรันปปีกต่อนกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์:
“คบูชใหต้กนนเนลิดบรุตรชนที่อนลิมโรด เขนเรลิที่มเปป็นคนมบีอนนนนจมนกบนแผต่นดลินโลก เขนเปป็นพรนนทบีที่มบีกนนลรังมนก
ตต่อพระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์ ดรังนรันื้นจถึงวต่น “เหมนอนกรับนลิมโรดพรนนทบีที่มบีกนนลรังมนกตต่อพระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์”
กนรเรลิที่มตต้นอนณนจรักรของเขนคนอเมนองบนเบล (หรนอบนบลิโลน) เมนองเอเรก เมนองอรัคครัด และเมนองคนลเนหร์ในแผต่น
ดลินของชลินนรร์” (ปฐก. 10:8-10)
นลิมโรดเปป็นผบูต้เบลิกทนงคนหนถึที่งของคนแหต่งกนรบนปนรันื้น โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นวลิญญนณทบีที่จะครอบ
ครองคนแหต่งกนรบนปนรันื้นกล็เคยสถลิตอยบูต่ในตรัวนลิมโรดเชต่นกรัน เขนเปป็นชนยผบูต้มบีกนนลรังมนก “พรนนทบีที่มบีกนนลรังมนกตต่อ
พระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์” – และเหลต่นผบูต้รบูต้ภนษนฮบีบรบูกบล็ อกเรนวต่นวลบีนบีนื้มบีควนมหมนยวต่น “เขนเปป็นนนยพรนนทบีที่ลต่น
ดวงวลิญญนณของมนรุษยร์” เขนอยนกนนนคนทรันื้งปวงใหต้มนอยบูใต่ นอนณนจรักรทบีที่ยลิที่งใหญต่อนณนจรักรเดบียว เขนเปป็นเชนนื้อสนย
ของฮนม
นครนบีนะเวหร์อรันยลิที่งใหญต่ ซถึที่งถบูกกต่อตรันื้งโดยอรัสซบูร บรุตรคนหนถึที่งของเชม (ปฐก. 10:11, 12) ไดต้กลนยเปป็น
เมนองหลวงของอรัสซบีเรบีย จนกนรันื้นประมนณปปี 1270 กต่อน ค.ศ. เหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งอรัสซบีเรบียไดต้กลนยเปป็นเจต้นนนยแหต่ง
เคลเดบีย (หรนอบนบลิโลเนบีย) ซถึที่งนครบนบลิโลนเปป็นเมนองหลวงของมรัน และตลอดหลนยศตวรรษประวรัตศลิ นสตรร์ของ
บนบลิโลนไดต้ถบูกบดบรังโดยนครนบีนะเวหร์อรันใหญต่โตมโหฬนร
ในชต่วงชบีวตลิ ของทลิกลรัทปปิเลเซอรร์แหต่งอรัสซบีเรบียนบีนื้เองทบีที่นนโบนรัสซนรร์ขถึนื้นครองบรัลลรังกร์แหต่งบนบลิโลนในปปี 747
กต่อน ค.ศ. มรันคนอประมนณปปี 720 กต่อน ค.ศ.ทบีที่เบโรดรัค-บนลนดนนกลนยเปป็นกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน จงศถึกษน 2
พงศร์กษรัตรลิยร์ 20:12-18 และอลิสยนหร์ 39:1-7 อบีกสองสนมปปีตต่อมน ซนรร์กอนกษรัตรลิยร์แหต่งอรัสซบีเรบียไดต้ยกทรัพมนตต่อสบูต้
กรับเบโรดรัค-บนลนดนน โดยทนนใหต้เขนพต่นยแพต้และถอดเขนจนกบรัลลรังกร์ เซนนนเครลิบทนนใหต้บนบลิโลนทบีที่ยลิที่งใหญต่ตกอยบูต่
ใตต้บรังครับโดยสมบบูรณร์และผนวกมรันเขต้นกรับจรักรวรรดลิอรัสซบีเรบียในปปี 690 กต่อน ค.ศ. กนรพลิชตลิ เมนองนบีนะเวหร์ พรต้อม
กรับกนรลต้มลต้นงจรักรวรรดลิอรัสซบีเรบีย (ซถึที่งเกลิดขถึนื้นประมนณปปี 625 กต่อนค.ศ. โดยกษรัตรลิยร์ไซอนเซเรสคนมบีเดบียและนน
โบโพลรัสซนรร์ พรันธมลิตรของเขน ผบูต้ซถึที่งขณะนรันื้นเปป็นผบูต้วต่นรนชกนรทบีที่กบฏแหต่งบนบลิโลน) ไดต้ทนนใหต้ฝป่นยหลรังสนมนรถกต่อ
ตรังนื้ และเรลิที่มตต้นจรักรวรรดลิบนบลิโลนไดต้ นนโบโพลรัสซนรร์ครองรนชยร์ตงรันื้ แตต่ปปี 625 กต่อน ค.ศ. จนถถึง 604 กต่อน ค.ศ.

และถบูกสนบรนชบรัลลรังกร์โดยบรุตรชนยผบูต้มบีชอนที่ เสบียงของเขน นรัที่นคนอ เนบบูครัดเนสซนรร์ ผบูต้ทกบีที่ ลนยเปป็นกษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่
ทบีที่สดรุ แหต่งยรุคสมรัยโบรนณ ภนยใตต้อจรั ฉรลิยภนพของเนบบูครัดเนสซนรร์นบีที่เอง บนบลิโลนจถึงถบูกสรต้นงขถึนื้นใหมต่และถบูกประดรับ
อยต่นงงดงนมจนมรันกลนยเปป็นนครทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดเทต่นทบีที่โลกเคยพบเหล็น
ผมรบูตต้ วรั วต่นปปีและชนที่อบรุคคลมนกมนยทนนใหต้กนรอต่นนเปป็นเรนที่องนต่นเบนที่อ แตต่เรนตต้องระลถึกถถึงปปีและชนที่อเหลต่นนบีนื้ไวต้
เพรนะวต่นประวรัตศลิ นสตรร์โลกกล็ยนนยรันวต่นชนยเหลต่นนบีนื้เคยมบีชบีวลิตอยบูต่และครองรนชยร์จรลิงๆ เหลต่นนรักโบรนณคดบีจนก
มหนวลิทยนลรัยชรันื้นนนนหลนยแหต่งในอเมรลิกนและอรังกฤษไดต้ขรุดเจอแผต่นจนรถึก รบูปปฟัปั้น และหลรักฐนนอนที่นๆอบีกมนกมนยทบีที่
พลิสบูจนร์วนต่ บรุคคลเหลต่นนบีนื้เคยมบีชบีวลิตอยบูจต่ รลิงๆ และปปีทบีที่พวกเขนครองรนชยร์ในบนบลิโลน อรัสซบีเรบียและอบียลิปตร์กล็ถบูกพลิสบูจนร์
แลต้วจนกกนรขรุดเจอแผต่นจนรถึกศลิลนตต่นงๆ
ใหต้เรนดบูทบีที่นครบนบลิโลนกรันสรักครบูต่: ตนมทบีที่ International Standard Bible Encyclopedia
(สนรนนรุกรมพระครัมภบีรร์ฉบรับมนตรฐนนสนกล) วต่นไวต้ นครนบีนื้มบีรปบู ทรงสบีที่เหลบีที่ยมจตรุรรัส กวต้นงยนวดต้นนละ 14 ไมลร์เทต่น
กรัน ทนนใหต้วนรอบหนถึที่งไดต้เทต่นกรับเกนอบ 56 ไมลร์รอบฐนนของกนนแพงทบีที่ลต้อมรอบมรัน กนนแพงทบีที่อยบูรต่ อบบนบลิโลนถบูก
สรต้นงดต้วยอลิฐ ตนมทบีเที่ ฮโรโดตรัสกลต่นว มรันหนน 87 ฟรุต และสบูง 311 ฟรุต ลองคลิดถถึงปรลิมนณวรัสดรุและเวลนมหนศนล
ทบีที่ตอต้ งใชต้ในกนรกต่อสรต้นงกนนแพงหนถึที่งทบีที่ยนว 56 ไมลร์ หนน 87 ฟรุต และสบูง 311 ฟรุต – ซถึที่งทรันื้งหมดนบีนื้ถบูกกระทนนโดย
แรงงนนทนส
บนกนนแพงนรันื้นมบีหอคอย 250 หลรัง และควนมกวต้นงของกนนแพงนรันื้นกล็เพบียงพอสนนหรรับรถรบหกครัทบีที่จะขรับ
แบบเรบียงแถวหนต้นกระดนน ภนยนอกกนนแพงใหญต่นรันื้นมบีคบูรอบปป้อมขนนดยรักษร์ซถึที่งลต้อมรอบนครและถบูกเตลิมดต้วยนนื้นน
ทบีที่มนจนกแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส สะพนนชรักหลนยอรันทอดขต้นมคบูทบีที่อยบูต่หนต้นประตบูเมนองแตต่ละบนน ภนยในกนนแพงมหถึมนนบีนื้คนอ
กนนแพงอบีกชรันนื้ หนถึที่ง ซถึที่งไมต่ดต้อยกวต่นมนกนรักแตต่แคบกวต่นเลล็กนต้อย โดยทอดยนวรอบนคร ดรังนรันื้นบนบลิโลนจถึงถบูกลต้อม
ดต้วยกนนแพงมหถึมนสองชรันื้น
ถนนหลนยสนยซถึที่งตรัดผต่นนนครนรันื้นเปป็นเสต้นตรง และเหล็นไดต้ชรัดวต่นตรัดกรันตรงมรุมทบีเที่ หมนะสม เหมนอนกรับ
ถนนเหลต่นนรันื้นในนครใหญต่ๆของอเมรลิกน – ซถึที่งทนนใหต้เรนตระหนรักวต่นซบูเปอรร์ไฮเวยร์และถนนขต้นมรรัฐของเรนนรันื้นไมต่ไดต้
ทรันสมรัยสรักเทต่นไรเลย ถนนสวยงนมเหลต่นนบีนื้ตรัดผต่นนนครนรันื้นจนกทลิศเหนนอไปยรังทลิศใตต้ และตรงมรุมทบีที่เหมนะสม
เหมนอนเดลิมจนกทลิศตะวรันออกไปยรังทลิศตะวรันตก ซถึที่งทนนใหต้นครนบีนื้เปป็นสบีที่เหลบีที่ยมจรุตรรัส 14 ไมลร์ทบีที่สมบบูรณร์แบบ
ถนนกวต้นงๆเสต้นหนถึที่งลต้อมรอบนครนรันื้นภนยในกนนแพงเหลต่นนรันื้นและอยบูต่ชลิดกรับพวกมรันมนกๆ และถนนสน
ยอนที่นๆทบีที่เหลนอทรุกเสต้นมนบรรจบทบีที่ถนนหลวงทบีที่กวต้นงเปป็นพลิเศษเสต้นนบีนื้ ตรงสรุดถนนทบีที่ตรัดกรันเหลต่นนบีนื้มบีประตบูสองบนน
ทนนดต้วยทองสรัมฤทธลิธบรลิสรุทธลิซธ ถึที่งถบูกประดรับประดนอยต่นงวลิจตลิ รตระกนรตนทบีสที่ ต่องแสงระยลิบระยรับดรุจเปลวไฟยรักษร์สอง
เปลวขณะทบีที่ประตบูเหลต่นนบีนื้ถบูกเปปิดและปปิดตอนทบีที่ดวงอนทลิตยร์ขถึนื้นและตก
ยบูเฟรตลิสแมต่นนื้นนใหญต่ไหลตนมแนวทแยงตรัดผต่นนนครนรันื้น โดยแบต่งมรันออกเปป็นสองสต่วนเทต่นๆกรัน รลิมฝฟัฝั่ง
แมต่นนื้นนนรันื้นมบีกนนแพง แทรกดต้วยประตบูทองสรัมฤทธลิตธ รงถนนสนยหลรักแตต่ละสนย ระหวต่นงกนนแพงรลิมแมต่นนื้นนและแมต่นนื้นน
สนยนรันื้น คนอ ทต่นเทบียบเรนออรันงดงนมอยบูต่ตลอดแนวแมต่นนื้นนทรันื้งสองฟนกภนยในนคร ตรงถนนเสต้นหลรักมบีสะพนนใหญต่
อรันหนถึที่งทอดขต้นมแมต่นนื้นน และเรนอขต้นมฟนกหลนยลนนกล็ขต้นมแมต่นนื้นนตรงถนนเสต้นหลรักแตต่ละสนย

ตรงปลนยทรันื้งสองดต้นนของสะพนนใหญต่นบีนื้มบีพระรนชวรังงดงนมหลรังหนถึที่งตรันื้งอยบูต่ และใตต้แมต่นนื้นนนบีนื้มบีทนงเดลิน
(หรนออรุโมงคร์ลอดใตต้แมต่นนื้นน เหมนอนอยต่นงอรุโมงคร์สมรัยใหมต่ของเรน) ซถึที่งเชนที่อมตต่อระหวต่นงพระรนชวรังสองหลรังนบีนื้
ภนยในอรุโมงคร์นบีนื้ แทรกเปป็นระยะๆ มบีหต้องจรัดเลบีนื้ยงหรบูหรนหลนยหต้องซถึที่งถบูกสรต้นงดต้วยทองสรัมฤทธลิทธ รันื้งหมด
ใกลต้พระรนชวรังหนถึที่งในสองหลรังนบีนื้ตรงปลนยสะพนนทบีที่ทอดขต้นมแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส มบีหอบนเบลตรันื้งอยบูต่ หอคอย
นบีนื้ประกอบดต้วยแปดชรันื้น โดยแตต่ละชรันื้นอยบูต่บนยอดของอบีกชรันื้น ชรันนื้ เหลต่นนบีนื้มบีขนนดเลล็กลงไปเรนที่อยๆจนกสต่วนลต่นงสรุดขถึนื้น
ไป แตต่วนต่ แตต่ละชรันื้นกล็มบีพนนนื้ รบูปทรงสบีที่เหลบีที่ยมจรัตรุรสรั ชรันื้นแรกมบีขนนด 300 ฟรุตแตต่ละดต้นน สบูง 110 ฟรุต และดบูเหมนอน
จะถบูกประดรับตกแตต่งดต้วยซอกกนนแพงสองชรันนื้ ปกตลิซถึที่งเปป็นลรักษณะเฉพนะตรัวของสถนปฟัตยกรรมแบบอรัสซบีเรบีย -บนบลิ
โลน ชรันื้นทบีที่สองมบีขนนด 260 ฟรุตเทต่นกรันทรุกดต้นนและสบูง 60 ฟรุต ตรันื้งแตต่ชรันื้นทบีที่สนมถถึงชรันื้นทบีที่หต้นมบีควนมสบูงเทต่นกรันหมด
(20 ฟรุต) และมบีขนนด 200 ฟรุต, 170 ฟรุต และ 140 ฟรุตเทต่นกรันทรุกดต้นนตนมลนนดรับ ขนนดของชรันื้นทบีที่หกไมต่ไดต้ถบูก
กลต่นวถถึง แตต่อนจมบีขนนดลดหลรัที่นไปตนมชรันื้นอนที่นๆทบีที่เหลนอ นรัที่นคนอ 110 ฟรุต สบูง 20 ฟรุต
บนยอดของชรันื้นนบีนื้คนอชรันื้นทบีที่เจล็ด – วลิหนรทบีที่อยบูต่บนสรุดหรนอสถนนศรักดลิธสลิทธลิขธ องพระเบล-เมโรดรัค และมบีขนนด
ยนว 80 ฟรุต กวต้นง 60 ฟรุต และสบูง 50 ฟรุต ควนมสบูงโดยรวมทรันื้งหมดของหอคอยนบีนื้ทบีที่อยบูต่เหนนอฐนนรนกของมรันจถึง
เทต่นกรับ 300 ฟรุต ซถึที่งเทต่นกรันกรับควนมกวต้นงของฐนนรองรรับของมรัน ดต้นนนอกของแตต่ละชรันื้นเหลต่นนบีนื้ มบีบรันไดวนรอบ
ขถึนื้นไปสบูต่ยอดบนสรุดของมรัน
International Standard Bible Encyclopedia (สนรนนรุกรมพระครัมภบีรร์ฉบรับมนตรฐนนสนกล) กลต่นว
ดรังนบีนื้เกบีที่ยวกรับกนรกต่อสรต้นงหอคอยนรันื้น: “พรต้อมกรับคนนบรรยนยอรันละเอบียดเชต่นนบีนื้ ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ยต่อมถบูกคนดหวรังใน
บรันทถึกของคนบนบลิโลนเกบีที่ยวกรับวลิหนรศรักดลิธสทลิ ธลิธทบีที่มบีชนที่อเสบียงเชต่นนบีนื้ คนนบรรยนยของเฮโรโดตรัส (i. 181ff) กล็เหล็นพต้อง
ตรงกรัน เขนกลต่นววต่นมรันเปป็นวลิหนรรบูปทรงสบีที่เหลบีที่ยมจรัตรุรสรั ขนนดดต้นนละสองเฟอรร์ลอง (1,213 ฟรุต) ตรงกลนงมบี
หอคอยแขล็งแกรต่งรบูปทรงสบีที่เหลบีที่ยมจรัตรุรสรั (เกนอบ 607 ฟรุต) ถบูกสรต้นงไวต้อยบูต่ อยต่นงไรกล็ตนม นบีที่นต่นจะเปป็นแทต่นยกพนนื้น
ซถึที่งพรต้อมกรับหกชรันื้นดรังกลต่นวและสถนนนมรัสกนรอยบูต่ยอดบนสรุดกล็จะรวมเปป็นทรันื้งหมดแปดชรันื้นทบีที่เฮโรโดตรัสกลต่นวถถึง”
ภนยในสถนนนมรัสกนรทบีที่อยบูต่ยอดบนสรุดของหอคอยอนจมบีเครนที่องเรนอนรนคนแพงมนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่เคยตกแตต่ง
สถนนนมรัสกนรใดๆ ปฏลิมนกรทองคนนรบูปหนถึที่งถบูกตบีรนคนไวต้วนต่ นต่นจะมบีมบูลคต่นถถึง 17,500,000 เหรบียญสหรรัฐ และ
บรรดนเครนที่องภนชนะศรักดลิธสลิทธลิธทใบีที่ ชต้ในกนรนมรัสกนรมบีมบูลคต่นถถึง 200,000,000 เหรบียญสหรรัฐ ครุณคลิดออกไหมถถึง
ควนมหรบูหรนฟรุป่มเฟฟอยขนนดนรันื้น? และทรันื้งหมดนบีนื้อยบูต่ในสถนนนมรัสกนรแหต่งหนถึที่งซถึที่งอยบูต่เหนนอพนนื้นดลินขถึนื้นไปรนวๆ 410
ฟรุต!
สวนลอยฟป้นอรันขถึนื้นชนที่อของบนบลิโลนเคยเปป็นหนถึที่งในเจล็ดสลิที่งมหรัศจรรยร์ของโลก สวนเหลต่นนบีนื้มบีขนนด 400
ฟรุตเทต่นกรันทรุกดต้นน โดยถบูกยกเปป็นชรันื้นหลรัที่นขถึนื้นไปจนถถึงควนมสบูง 350 ฟรุต พวกมรันถบูกไปถถึงไดต้โดยบรันไดซถึที่งมบีขนนด
ควนมกวต้นงสลิบฟรุต สต่วนบนสรุดของแตต่ละชรันื้นถบูกปกคลรุมดต้วยแผต่นหลินขนนดใหญต่ บนแผต่นหลินเหลต่นนบีนื้มบีแปลงกกปบูไวต้
อยบูต่ จนกนรันื้นกล็มบียนงมะตอยชรันนื้ หนนมนกๆ อลิฐสองแถวทบีที่ถบูกเชนที่อมดต้วยปบูนเขต้นดต้วยกรัน และสรุดทต้นยคนอ แผต่นตะกรัวที่
เพนที่อทนนใหต้ชรันื้นเหลต่นนบีนื้ปลอดกนรรรัวที่ ซถึมใดๆ จนกนรันื้นสต่วนนบีนื้กล็ถบูกปกคลรุมดต้วยดลินอรันอรุดมสมบบูรณร์และถบูกปลบูกดต้วยไมต้
พรุมต่ และตต้นไมต้ตต่นงๆอรันสวยงนม เพนที่อทบีที่วนต่ เมนที่อมองจนกระยะไกลสวนลอยฟป้นทรันื้งกลรุต่มนบีนื้ดบูเหมนอนเปป็นภบูเขนลบูกมหถึมน
ทบีที่ปกคลรุมดต้วยปป่น แนต่นอนวต่นนบีที่เปป็นภนพอรันนต่นตนนที่ ตนเมนที่อมองจนกทบีรที่ นบลรุต่มแหต่งหรุบเขนแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส

สวนลอยฟป้นเหลต่นนบีนื้ถบูกสรต้นงขถึนื้นโดยกษรัตรลิยร์เนบบูครัดเนสซนรร์โดยใชต้เงลินหลนยลต้นน อนจมบีคนถนมวต่น
“ทนนไม? พวกมรันมบีประโยชนร์อะไร?” พวกมรันเปป็นผลมนจนกควนมเจต้นชบูขต้ องเนบบูครัดเนสซนรร์ ทบีที่สรต้นงพวกมรันตนม
ควนมปรนรถนนของรนชลินบีของเขน พระนนงอนมบีอลิตสลิ (ธลิดนของไซอนเซเรส กษรัตรลิยร์แหต่งมบีเดบีย) เพนที่อทบีจที่ ะมบีปป่นยกระ
ดรับขนนดเลล็กเหมนอนกรับทบีที่นนงเคยเพลลิดเพลลินอยบูต่บนเนลินเขนตต่นงๆทบีที่อยบูรต่ อบประเทศบต้นนเกลิดของนนง รบูปลรักษณร์
ภนยนอกของสวนทบีที่เสรล็จแลต้วเหลต่นนรันื้น ซถึที่งเหมนอนกรับภบูเขนลบูกโตทบีที่ถบูกปกคลรุมดต้วยตต้นไมต้ กล็นต่นจะทนนใหต้พระนนงอนมบี
อลิตสลิ รบูต้สถึกเหมนอนอยบูต่บต้นนและพถึงพอใจกรับสภนพแวดลต้อมของนนงในบนบลิโลนมนกขถึนื้น คต่นใชต้จนต่ ยในกนรสรต้นงสวน
เหลต่นนบีนื้เปป็นเรนที่องเลล็กนต้อยสนนหรรับกษรัตรลิยร์ และแรงงนนทรันื้งหมดกล็ไดต้มนจนกพวกทนส
จนกประวรัตศลิ นสตรร์เรนอนรุมนนไดต้วต่นนครบนบลิโลนในสงต่นรนศบีและควนมรรุต่งโรจนร์ของมรันกล็แซงหนต้นสลิที่งใด
กล็ตนมทบีที่เคยถบูกสรต้นงขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ มรันมบีอรุทยนนอรันงดงนมหลนยแหต่ง มบีทบีที่ดลินทบีที่ไมต่ถบูกจรับจองอยบูต่หลนยรต้อย
เอเคอรร์ซถึที่งสนมนรถเพนะปลบูกไดต้ และผรักและอนหนรทรุกชนลิดกล็ถบูกปลบูกโดยแรงงนนทนสเพนที่อเลบีนื้ยงดบูประชนกรกวต่น
ลต้นนคนทบีที่อนศรัยอยบูต่ในนครนรันื้น
บนบลิโลนอยบูต่ ณ จรุดสบูงสรุดของมรันเมนที่อเบลชรัสซนรร์จรัดกนรเลบีนื้ยงใหญต่ซถึที่งนนนควนมพลินนศมนสบูต่เขน อลิสยนหร์
กลต่นวถถึงบนบลิโลนในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้: “และบาบติโลน ซนที่งโอส่อส่าในบรรดาราชอาณาจนักร เมสืองทนีที่สงส่าและเปป็นทนีที่
ภถูมติใจของชาวเคลเดนีย…” (อสย. 13:19) กรรุณนศถึกษนอลิสยนหร์บททบีที่ 13 ทรันื้งหมด ครุณจะเหล็นวต่นพระเจต้นยรังจรัดกนร
กรับบนบลิโลนไมต่เสรล็จ นครนรันื้นซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้สรต้นงขถึนื้นใหมต่ อลรังกนรเหนนอคนนบรรยนย ไดต้ถบูกทนนลนยแลต้วและ
จะไมต่มบีคนอนศรัยอยบูต่ในนรันื้นอบีกเลย แตต่วญ
ฏิ ญาณของบาบฏิโลน (ทนงกนรเมนองและทนงศนสนน) จะถบูกปลรุกขถึนื้นใหมต่
เมนที่อถถึงเวลนของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และจะถบูกทนนลนยอยต่นงถนวรโดยพระเยซบูเจต้นเมนที่อพระองคร์เสดล็จมนในกนรทนนใหต้สลิที่ง
สนรพรัดสนนเรล็จครบถต้วน
กนรถบูกทนนลนยของนครบนบลิโลนเปป็นภนพเลล็งถถึงควนมพลินนศทฮีที่ใหญล่โตกวล่าซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นกรับบนบลิโลนทฮีที่
ลหึกลศับ ตนมทบีที่ถบูกพรรณนนไวต้ในบททบีที่สลิบเจล็ดและสลิบแปดของวลิวรณร์ อลิสยนหร์ 13:1 กลต่นวถถึง “ภนระเกบีที่ยวกรับบนบลิ
โลน ตนมซถึที่งอลิสยนหร์บรุตรชนยของอนมอสไดต้เหล็น” คนนวต่น “ภนระ” หมนยถถึง สลิที่งทบีที่มบีนนื้นนหนรักมนก และตรงนบีนื้ในคนน
พยนกรณร์นบีนื้เกบีที่ยวกรับบนบลิโลน อรัสซบีเรบีย และเยรบูซนเลล็ม อลิสยนหร์กล็กลต่นวถถึงภนระหนรักนบีนื้เพรนะพระพลิโรธของพระเจต้น
อยบูใต่ นมรัน – และพระพลิโรธของพระเจต้นกล็ดเรุ ดนอดและนต่นกลรัวเหลนอเกลินจนมรันเปป็นขต้อควนมทบีที่นต่นหนรักใจและเปป็น
ภนระหนรักสนนหรรับอลิสยนหร์ทบีที่จะกลต่นวออกไป วลิญญนณของบนบลิโลนกนนลรังถบูกปลรุกขถึนื้นใหมต่อยต่นงรวดเรล็วเหลนอเชนที่อทรุก
วรันนบีนื้!
“…มบีขต้อกนนหนดสนนหรรับมนรุษยร์ไวต้แลต้ววต่นจะตต้องตนยหนหนถึที่ง…” (ฮบ. 9:27) ไมต่วนต่ คนๆหนถึที่งจะใหญต่ขนนด
ไหน มบีอนนนนจมนกขนนดไหน หรนอเปป็นคนสนนครัญขนนดไหน เขนกล็มบีนรัดกรับควนมตนยในทบีที่สดรุ มรันเปป็นเชต่นนรันื้นกรับ
เนบบูครัดเนสซนรร์ – กษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่ กษรัตรลิยร์และผบูต้ครองโลกผบูต้เกรบียงไกร บรุรรุษผบูต้ออกแบบ กนนกรับดบูแลและออกเงลิน
สนนหรรับกนรกต่อสรต้นงหนถึที่งในนครทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุด (หนกไมต่ใชต่นครนศันั้นทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุด) เทต่นทบีที่เคยถบูกสรต้นงมน เนบบูครัด
เนสซนรร์สลินื้นพระชนมร์ในปปี 561 กต่อน ค.ศ. และโอรสของเขน เอวลิล-เมโรดรัค รรับชต่วงตต่อบรังเหบียนแหต่งกนรปกครอง
ของบนบลิโลน

หนถึที่งในสลิที่งแรกๆทบีกที่ ษรัตรลิยร์องคร์ใหมต่กระทนนกล็คนอ ปลดปลต่อยเยโฮยนคบีน กษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์ใหต้เปป็นอลิสระ
และอนรุญนตใหต้เขนรรับประทนนทบีที่โตต๊ะของกษรัตรลิยร์:
“และอยบูต่มนในปปีทบีที่สนมสลิบเจล็ดแหต่งกนรเนรเทศเยโฮยนคบีนกษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์ ในเดนอนทบีที่สลิบสองเมนที่อวรันทบีที่
ยบีที่สลิบเจล็ดของเดนอนนรันื้น เอวลิลเมโรดรักกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน ในปปีทพบีที่ ระองคร์ทรงเรลิที่มครอบครอง ทรงพระกรรุณนโป
รดใหต้เยโฮยนคบีนกษรัตรลิยร์แหต่งยบูดนหร์พต้นจนกเรนอนจนน พระองคร์ตรรัสดต้วยคนนอต่อนหวนนแกต่ทนต่ น และใหต้นรัที่งสบูงกวต่น
บรรดนทบีที่นรัที่งของกษรัตรลิยร์ทบีที่อยบูใต่ นบนบลิโลนกรับพระองคร์ เยโฮยนคบีนจถึงไดต้ถอดเครนที่องแตต่งกนยของนรักโทษออก และไดต้
รรับประทนนทบีที่โตต๊ะเสวยของกษรัตรลิยร์เปป็นปกตลิทรุกวรันตลอดชบีวลิต สต่วนงบประมนณทบีที่ใหต้นรันื้นกล็ไดต้รรับพระรนชทนนจนก
กษรัตรลิยตร์ นมควนมตต้องกนรรนยวรันอยบูต่เสมอตลอดเมนที่อทต่นนมบีชบีวลิตอยบูต่” (2 พงศร์กษรัตรลิยร์ 25:27-30) (คนนบรรยนย
เกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์เดบียวกรันนบีนื้ถบูกใหต้ไวต้ในเยเรมบียร์ 52:31-34 ในถต้อยคนนเกนอบจะเหมนอนกรันหมด)
เอวลิล-เมโรดรัคโอรสของเนบบูครัดเนสซนรร์ ครองรนชยร์นนนสองปปีและถบูกประหนรชบีวลิตโดยพวกทบีที่สมคบคลิด
ในรรัฐบนลของเขนเอง เพชฌฆนตเหลต่นนบีนื้ถบูกนนนโดยเนรลิกลลิสซนรร์ นต้องเขยของกษรัตรลิยร์ ผบูต้ซถึที่งจนกนรันื้นขถึนื้นครองบรัลลรังกร์
แหต่งบนบลิโลน เขนครองรนชยร์นนนเกนอบสบีที่ปปีและถบูกฆต่นตนยในกนรสบูต้รบเมนที่อปปี 556 กต่อน ค.ศ. จนกนรันื้นโอรสของเขา
ลนโบโรโซอนรเคด เปป็นกษรัตรลิยร์ไดต้ไมต่ถถึงปปี เขนถบูกทรุบตบีจนตนย และบรัลลรังกร์นรันื้นถบูกยถึดโดยนนโบนลิดรัส (นรัก
ประวรัตลิศนสตรร์และเหลต่นนรักอธลิบนยพระครัมภบีรบร์ นงทต่นนสะกดชนอที่ ของเขนวต่น นาบรนาอฏิด) เขนครองรนชยร์ตรันื้งแตต่ปปี
555 กต่อน ค.ศ. จนถถึงกนรลต่มสลนยของบนบลิโลนในปปี 538 กต่อน ค.ศ.
พระครัมภบีรกร์ ลต่นวอยต่นงชรัดเจนวต่นเบลชรัสซนรร์เปป็นกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนตอนทบีที่มรันถบูกพลิชลิตโดยคนมบีเดบียและ
คนเปอรร์เซบีย และวต่นเขนถบูกสรังหนรในคนนทบีที่ดนรลิอรัสเขต้นมนในนครนรันื้น ในทนงกลรับกรัน นรักประวรัตลิศนสตรร์โบรนณ
หลนยทต่นนไมต่ไดต้กลต่นวถถึงเบลชรัสซนรร์ แตต่กลต่นววต่นนนโบนลิดรัสเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์สรุดทต้นยแหต่งบนบลิโลน พวกเขนเหล็นพต้อง
ตรงกรันทรุกคนวต่นนนโบนลิดรัสไมต่อยบูต่ในนครนรันื้นตอนทบีพที่ วกคนเปอรร์เซบียยถึดมรันไดต้ ดรังนรันื้นควนมขรัดแยต้งกรันระหวต่นง
ประวรัตลิศนสตรร์กรับพระครัมภบีรจร์ ถึงดบูเหมนอนเดล็ดขนด อยต่นงไรกล็ตนม จนรถึกตรัวอรักษรคบูนลิฟอรร์มบรัดนบีนื้กล็แกต้ไขขต้อขรัดแยต้งนบีนื้
ในแบบทบีที่นต่นพถึงพอใจมนกทบีที่สรุด
เหลต่นนรักประวรัตศลิ นสตรร์ทบีที่เคยมบีชบีวตลิ อยบูต่หลรังสมรัยดนเนบียลสองรต้อยหต้นสลิบปปีเรบียกนนบบูนนอลิดวต่นเปป็นบลิดนของ
เบลชรัสซนรร์ และกลต่นววต่นเขนกนนลรังครองรนชยร์อยบูต่กศับเบลชรัสซนรร์ตอนทบีที่มกบี นรจรัดเลบีนื้ยงใหญต่นรันื้น หนกเปป็นเชต่นนรันื้นจรลิง
มรันกล็ไมต่สต่งผลตต่อควนมรอดของเรนหรนอพระวจนะของพระเจต้น แผต่นจนรถึกตต่นงๆไดต้ถบูกขรุดพบซถึที่งเปป็นพยนนวต่นนนบบู
นนอลิดเปป็นบลิดนของเบลชรัสซนรร์ และเรนทรนบวต่นเบลชรัสซนรร์เปป็นหลนนชนยของเนบบูครัดเนสซนรร์ “บรรดน
ประชนชนตลิทรันื้งสลินื้นจะตต้องปรนนลิบรัตลิตวศั เขา ลรกและหลานของเขา จนกวต่นเวลนกนนหนดแหต่งแผต่นดลินของทต่นนเองจะ
มนถถึง แลต้วหลนยประชนชนตลิและบรรดนมหนกษรัตรลิยจร์ ะกระทนนใหต้ทต่นนเปป็นทนสของเขนทรันื้งหลนย” (ยรม. 27:7)
เนนที่องจนกนนบบูนนอลิดไมต่อยบูต่เพรนะไปสบูต้รบ เบลชรัสซนรร์จถึงเปป็นผบูต้ปกครองแตต่เพบียงผบูต้เดบียวของบนบลิโลนตอนทบีที่มรันลต่ม
สลนย

การเลนีทั้ยงใหญส่ของเบลชนัสซารณ์
ขต้อ 1-4: “กษศัตรฏิยว์เบลชศัสซารว์ไดด้ทรงจศัดการเลฮีนั้ยงใหญล่แกล่เจด้านายหนหึที่งพศันคน และเสวยเหลด้าองลุล่นตล่อ
หนด้าคนหนหึที่งพศันนศันั้น เมลืที่อเบลชศัสซารว์ทรงลฏินั้มรสเหลด้าองลุล่นแลด้ว จหึงมฮีพระบศัญชาใหด้นทาภาชนะทองคทาและเงฏินซหึที่งเนบร

คศัดเนสซารว์ราชบฏิดาไดด้ทรงกวาดมาจากพระวฏิหารในกรลุงเยรรซาเลล็ม ออกมาใหด้กษศัตรฏิยว์และเจด้านายของพระองคว์
ทศันั้งพระสนมและนางหด้ามจะไดด้ใชด้ใสล่เหลด้าดลืที่ม เขาทศันั้งหลายจหึงนทาภาชนะทองคทาซหึที่งไดด้กวาดมาจากพระวฏิหาร คลือ
พระนฏิเวศของพระเจด้าในกรลุงเยรรซาเลล็ม และกษศัตรฏิยว์และเจด้านายของพระองคว์ ทศันั้งพระสนมและนางหด้ามกล็ไดด้ดลืที่ม
จากภาชนะเหลล่านศันั้น เขาทศันั้งหลายดลืที่มเหลด้าองลุล่นและสรรเสรฏิญพระทฮีทที่ ทาดด้วยทองคทา เงฏิน ทองสศัมฤทธฏิธิ์ เหลล็ก ไมด้
และหฏิน”
กนรเลบีนื้ยงใหญต่ไมต่ใชต่เรนที่องผลิดปกตลิในนครบนบลิโลน แตต่กนรเลบีนื้ยงใหญต่ของเบลชรัสซนรร์ไมต่ใชต่งนนปกตลิธรรมดน
เลย กนรเลบีนื้ยงใหญต่อบีกงนนเดบียวทบีที่เรนอต่นนเจอในพระครัมภบีรร์ทบีที่เทบียบไดต้กรับกนรเลบีนื้ยงใหญต่ของเบลชรัสซนรร์คนอ งนนทบีที่
จรัดโดยอนหสรุเอรรัส กษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบีย ผบูต้ซถึที่งจรัดกนรเลบีนื้ยงใหญต่ใหต้แกต่บรรดนเจต้นนนยแหต่ง 120 มณฑลแหต่ง
อนณนจรักรของเขน ในปปี 521 กต่อน ค.ศ. ครุณอต่นนเกบีที่ยวกรับเรนที่องนบีนื้ไดต้ในบททบีที่หนถึที่งของหนรังสนอเอสเธอรร์
กนรเลบีนื้ยงใหญต่ทบีที่จดรั ขถึนื้นโดยเบลชรัสซนรร์คนอ จรุดหรักเหในประวรัตลิศนสตรร์ของบนบลิโลน มรันบต่งบอกถถึงจรุดจบ
ของกนรครองรนชยร์ของเบลชรัสซนรร์และกนรเปลบีที่ยนผต่นนจนกเศบียรทนนดต้วยทองคนนนรันื้นไปสบูต่แขนและหนต้นอกทบีที่ทนน
ดต้วยเงลินในปฏลิมนกรนรันื้นแหต่งควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ ตรันื้งแตต่กนรเสบียชบีวลิตของเนบบูครัดเนสซนรร์ไปจนถถึงกนรเลบีนื้ยง
ใหญต่ของเบลชรัสซนรร์ซถึที่งเกลิดขถึนื้นกต่อนกนรลต่มสลนยของบนบลิโลนในทรันทบี ดนเนบียลไมต่ถบูกเอต่ยถถึงเลย เขนหลรุดจนกภนพ
ไปอยต่นงสลินื้นเชลิง แตต่พระเจต้นมลิไดต้ทรงลนมเขน พระองคร์ประทนนนลิมลิตตต่นงๆแกต่เขนเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่จะเกลิด
ขถึนื้น
เรนไมต่ทรนบวต่นสลิที่งใดอยบูต่ในใจของเบลชรัสซนรร์ แตต่เรนรบูต้วนต่ กนรเลบีนื้ยงใหญต่ทบีที่เขนจรัดในคนนนรันื้นถบูกนนนพนดต้วย
วลิญญนณแหต่งกนรเหยบียดหยนมและกนรเหลิมเกรลิมตต่อพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ตอนทบีที่จดรั กนรเลบีนื้ยงใหญต่นรันื้น นครบน
บลิโลนกนนลรังถบูกลต้อมไวต้อยบูต่ เหลต่นกองทรัพของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียพนกรันมนตรันื้งคต่นยอยบูต่นอกกนนแพงเมนอง แตต่
กษรัตรลิยร์ไมต่มบีควนมกลรัวเกรงตต่อเหลต่นศรัตรบูของเขน หรนอตต่อพระเจต้น หรนอตต่อสลิที่งใดเลย เขนรบูต้สถึกวต่นตนปลอดภรัยอยบูต่
ภนยในกนนแพงนครทบีที่ยนกจะทะลวงเหลต่นนบีนื้ สะพนนชรักถบูกยกขถึนื้นแลต้ว ประตบูทองสรัมฤทธลิธถบูกลงกลอนแลต้ว เบลชรัส
ซนรร์มรัที่นใจวต่นเหลต่นทหนรของเขนทบีที่อยบูต่บนกนนแพงนครสนมนรถยรับยรันื้งกองทรัพใดกล็ตนมทบีที่อนจยกมนบรุกประตบูเมนองไดต้
ภนยในนครนรันื้นมบีอนหนรและเสบบียงพอสนนหรรับหลนยปปี รวมถถึงทบีที่ดลินหลนยเอเคอรร์ซถึที่งสนมนรถปลบูกอนหนรเพลิที่มขถึนื้น
บนนรันื้นไดต้ ใชต่แลต้วครรับ เบลชรัสซนรร์รบูต้สถึกมรัที่นคงปลอดภรัย (“เหตรุฉะนรันื้นคนทบีที่คลิดวต่นตรัวเองมรัที่นคงดบีแลต้ว กล็จงระวรังใหต้ดบี
กลรัววต่นจะลต้มลง” – 1 คร. 10:12 “อยต่นหลงเลย ทต่นนจะหลอกลวงพระเจต้นไมต่ไดต้ เพรนะวต่นผบูใต้ ดหวต่นนอะไรลง กล็
จะเกบีที่ยวเกล็บสลิที่งนรันื้น ผบูต้ทบีที่หวต่นนในยต่นนเนนนื้อหนรังของตน กล็จะเกบีที่ยวเกล็บควนมเปฟฝั่อยเนต่นจนกเนนนื้อหนรังนรันื้น แตต่ผทบูต้ บีที่หวต่นน
ในยต่นนพระวลิญญนณ กล็จะเกบีที่ยวเกล็บชบีวตลิ นลิรรันดรร์จนกพระวลิญญนณนรันื้น” – กท. 6:7,8)
เพนที่อแสดงถถึงกนรเหยบียดหยนมของตนทบีที่มบีตต่อเหลต่นศรัตรบูทบีที่อยบูต่นอกกนนแพงกรรุงบนบลิโลน และกนรเหลิมเกรลิม
ของเขนทบีที่มบีตต่อพระเจต้นผบูต้ทอดพระเนตรลงมนจนกเบนนื้องบน เบลชรัสซนรร์ไดต้จดรั กนรเลบีนื้ยงใหญต่ของตน – และเรนตต้อง
ถนมไหมวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่มนรต่วมงนนมบีอรุปนลิสรัยเชต่นไร? พวกเขนดนที่มเหลต้นองรุต่น พวกเขนสรรเสรลิญพระตต่นงๆทบีทที่ นน
ดต้วยทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก ไมต้และหลิน มรันเปป็นกนรเลบีนื้ยงใหญต่ทบีที่เตล็มไปดต้วยควนมมถึนเมน กนรนรับถนอรบูป
เคนรพ และกนรสนนมะเลเทเมนเสเพล

บนงทบีกษรัตรลิยร์อนจพยนยนมทบีที่จะดนที่มใหต้หนรักกวต่นพวกแขกทรุกคนของเขนกล็ไดต้ บนงทบีเขนอนจดนมที่ เหลต้นองรุต่น
มนกเสบียจนสมองของเขนฟฟัฝั่นเฟฟอนไปแลต้ว เพรนะอยนกทบีจที่ ะทนนอะไรสรักอยต่นงทบีที่นต่นตนที่นเตต้นและแผลงมนกขถึนื้น เขน
จถึงสรัที่งใหต้ไปนนนภนชนะศรักดลิธสลิทธลิธเหลต่นนรันื้นทบีที่ทนนดต้วยทองคนนและเงลินซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เอนมนจนกพระวลิหนรในกรรุง
เยรบูซนเลล็มเมนที่อหลนยปปีกต่อนหนต้นนบีนื้ กษรัตรลิยร์ขบีนื้เมนองคร์นบีนื้และเหลต่นแขกผบูต้รต่วมงนนของเขนดนที่มเหลต้นองรุต่นจนกภนชนะ
เหลต่นนบีนื้ และขณะทบีที่พวกเขนดนที่ม พวกเขนกล็สรรเสรลิญเหลต่นพระทบีพที่ วกเขนทนนขถึนื้นเอง อรันเปป็นกนรทนนใหต้ภนชนะเหลต่น
นรันื้นจนกพระนลิเวศของพระเจต้นเสบียควนมศรักดลิธสทลิ ธลิธ – และนรัที่นกล็เทต่นกรับหนยนะของบนบลิโลน
พระเจต้นแหต่งสวรรคร์ทรงยลิที่งใหญต่ในเรนที่องควนมเมตตนและทรงกรลิวนื้ ชต้น พระองคร์ทรงอดกลรันื้นพระทรัยไวต้ชต้น
นนน ไมต่ทรงปรนรถนนใหต้ผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดพลินนศเลย แตต่ทรงปรนรถนนใหต้คนทรันื้งปวงกลรับใจเสบียใหมต่ แตต่มบีเสต้นตนยขบีดไวต้
อยบูต่ กระทรังที่ กรับพระเจต้นแหต่งควนมเมตตนกรรุณน เมนที่อเบลชรัสซนรร์และเหลต่นแขกของเขนรลินเหลต้นองรุต่นลงในภนชนะ
ศรักดลิธสลิทธลิเธ หลต่นนรันื้นและยกภนชนะเหลต่นนรันื้นขถึนื้นสบูต่รลิมฝปีปนกขบีนื้เมน ถต้วยแหต่งควนมชรัวที่ ชต้นกล็ถบูกเตลิมจนลต้นปรบีที่! วลินนทบีนรันื้น
เอง เบลชรัสซนรร์กล็กนต้ วขต้นมเสต้นตนยของพระเจต้นและดนนดลิที่งลงสบูต่หนยนะชรัที่วนลิรนรั ดรร์แลต้ว

ลายมสือบนผนนังนนัทั้น
ขต้อ 5 และ 6: “ในทศันใดนศันั้น นฏินั้วมลือคนไดด้ปรากฏขหึนั้น และเขฮียนลงทฮีที่ผนศังของพระราชวศังของกษศัตรฏิยตว์ รง
ขด้ามกศับคศันประทฮีป และกษศัตรฏิยกว์ ล็ทอดพระเนตรมลือทฮีที่เขฮียนนศันั้น แลด้วสฮีพระพศักตรว์ของกษศัตรฏิยว์กล็เปลฮีที่ยนไป พระดทารฏิ
ของพระองคว์กระททาใหด้พระองคว์ตกพระทศัย พระเพลากล็อล่อนเปลฮีนั้ย พระชานลุกล็กระทบกศัน ”
“ในทศันใดนศันั้น...” พระเจต้นทรงอดกลรันื้นพระทรัยไวต้ชต้นนนน พระองคร์ทรงใหต้เวลนเนบรคศัดเนสซารว์สลิบสอง
เดนอนเพนที่อทบีจที่ ะเปลบีที่ยนวลิถบีทนงตต่นงๆของเขนและกลรับใจใหมต่ แตต่พอสลินื้นสลิบสองเดนอนนรันื้นแลต้ว ขณะทบีที่กษรัตรลิยร์กต้นว
ออกไปบนระเบบียงแหต่งพระรนชวรังของเขน มองออกไปเหนนอนครบนบลิโลนอรันยลิที่งใหญต่ และใหต้กนรตต่อพระเจต้นและ
ตต่อชนวโลกวต่นมรันเปป็นนครของเขา ถบูกสรต้นงขถึนื้นโดยตนัวเขาเอง เพสืที่อตรัวเขนเอง ในทรันใดนรันื้นพระเจต้นทรงสต่งกนร
พลิพนกษนลงมนเหนนอเนบบูครัดเนสซนรร์
พระเจต้นจะทรงทนนใหต้เบลชรัสซนรร์เปป็นใบต้กล็ไดต้ตอนทบีที่เขนสรัที่งพวกคนรรับใชต้ใหต้นนนภนชนะศรักดลิธสลิทธลิธเหลต่นนรันื้น
มนยรังหต้องจรัดเลบีนื้ยง พระองคร์ทรงอนรุญนตกษรัตรลิยร์ใหต้ทนนตนมใจชอบไดต้ตรันื้งนนนกต่อนทบีพที่ ระองคร์ทรงยรับยรันื้งเขน – แตต่
เมนที่อเบลชรัสซนรร์กต้นวขต้นมเสต้นตนยของพระเจต้นในทบีที่สรุด “ในทศันใดนศันั้น นตทั้วมมือคนไดดปรากฏขขทั้น!”
ไมต่มบีเสบียงฟป้นรต้องดรังสนรัที่น ไมต่มบีแสงฟป้นแลบเหนนอธรรมชนตลิ ไมต่มบีแผต่นดลินไหวสะเทนอนสะทต้นน มบีเพบียงมนอ
ขต้นงหนถึที่งเขบียนบนผนรัง “กษศัตรฏิยว์กล็ทอดพระเนตรมลือทฮีที่เขฮียนนศันั้น” ขต้อควนมทบีที่ถบูกเขบียนบนผนรังไมต่ไดต้เลนอนหนยไป ซถึที่ง
พลิสบูจนร์วนต่ มรันไมต่ใชต่ภนพหลอน ไมต่ใชต่จลินตนนกนรทบีที่คดลิ ไปเองอรันเกลิดจนกกนรดนที่มเหลต้นมนกเกลินไป มนอนรันื้นหนยไป –
แตต่ขต้อควนมนรันื้นยรังอยบูต่ และแมต้วต่นกษรัตรลิยร์ไมต่สนมนรถอต่นนขต้อควนมนรันื้นไดต้และไมต่รบูต้วนต่ มรันอต่นนวต่นอะไร มรันกล็ทนนใหต้เขน
สรต่นงเมนเพรนะวต่นเขนรบูต้วต่นมบีแตต่พระหรัตถร์ของพระเจต้นเทต่นนรันื้นทบีที่สนมนรถเขบียนถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นบนผนรังพระรนชวรังไดต้
เบลชรัสซนรร์อยบูต่ในอนกนรเมน – แตต่เขนกล็มบีสตลิพอทบีที่จะสรต่นงเมนไดต้ เขนเกลิดควนมกลรัวจรับใจขถึนื้นในทรันทบี –
เปป็นควนมกลรัวทบีที่มบีอนนนนจมนกเหลนอเกลินจน “พระเพลากล็อล่อนเปลฮีนั้ย พระชานลุกกล็ ระทบกศัน!” กษรัตรลิยตร์ กใจกลรัวจน
แทบจะตนย และเมนที่อเขนดถึงสตลิกลรับมนจนพอจะพบูดไดต้ เขนกล็รต้องเรบียกคนกลรุต่มเดลิมทบีที่ไมต่สนมนรถชต่วยเนบบูครัดเนส
ซนรร์ปบูป่ของเขนไดต้

พวกนนักปราชญณ์ถถูกเรนียกตนัว
ขต้อ 7-9: “กษศัตรฏิยรว์ ศับสศัที่งเสฮียงดศัง ใหด้นทาหมอดรและคนเคลเดฮีย และหมอดรฤกษว์ยามเขด้ามาเฝฝ้า และ
กษศัตรฏิยตว์ รศัสกศับพวกนศักปราชญว์กรลุงบาบฏิโลนวล่า “ผรด้ใดทฮีที่อล่านขด้อเขฮียนนฮีนั้และแปลความใหด้เราไดด้ เราจะใหด้ผรด้นศันั้นสวม
เสลืนั้อสฮีมล่วง และสวมสรด้อยคอทองคทา และเราจะตศันั้งใหด้เปป็นอลุปราชตรฮีในราชอาณาจศักรของเรา” แลด้วพวกนศัก
ปราชญว์ของกษศัตรฏิยกว์ ล็เขด้ามาทศันั้งหมด แตล่เขาทศันั้งหลายอล่านขด้อเขฮียน หรลือแปลความหมายใหด้กษศัตรฏิยว์ทรงทราบหา
ไดด้ไมล่ แลด้วกษศัตรฏิยว์เบลชศัสซารว์กตล็ กพระทศัยมาก และสฮีพระพศักตรว์ของพระองคว์กล็เปลฮีที่ยนไป และเจด้านายทศันั้งหลาย
ของพระองคว์กล็งงงวย”
ดบูเหมนอนวต่นเบลชรัสซนรร์คงจะไดต้รรับประโยชนร์จนกประสบกนรณร์ตนต่ งๆของปบูป่ของเขนกรับพวกนรักปรนชญร์
แหต่งบนบลิโลน เขนรบูต้มนกต่อนแลต้ววต่นสรักวรันหนถึที่งเขนจะครอบครองเหนนอจรักรวรรดลินรันื้นเพรนะวต่นเขนเปป็นเชนนื้อสนยของ
กษรัตรลิยร์ เขนมบีทรุกสลิที่งทบีที่ใจมนรุษยร์สนมนรถปรนรถนนจนกมรุมมองแหต่งควนมหรบูหรนและวรัตถรุสลิที่งของ แตต่บนงทบีเขนอนจ
ปลต่อยใหต้พวกนรักปรนชญร์และพวกหมอดบูคอยคลิดและวนงแผนแทนตรัวเขนกล็ไดต้ ไมต่วนต่ จะยรังไง เมนที่อเหตรุฉรุกเฉลินนบีนื้เกลิด
ขถึนื้น ทบีที่เขนรบูต้วนต่ จะตต้องทนนกล็คอน สต่งคนไปตนมพวกนรักปรนชญร์มน และพวกเขนกล็ทนนใหต้เขนผลิดหวรังเหมนอนกรับทบีที่พวก
เขนไดต้ทนนใหต้เนบบูครัดเนสซนรร์ผลิดหวรัง
เรนรบูต้วนต่ ทนนไมคนเหลต่นนบีนื้ถถึงไมต่สนมนรถตบีควนมขต้อเขบียนบนผนรังนรันื้นไดต้: พญามารไมล่สามารถตฮีความขด้อ
เขฮียนของพระเจด้าผรด้ทรงมหฏิทธฏิฤทธฏิธิ์ไดด้!มบีแตต่พระวลิญญนณของพระเจต้นเทต่นนรันื้นทบีที่สนมนรถเปปิดเผยสลิที่งตต่นงๆของ
พระเจต้นไดต้: “แตล่มนลุษยว์ธรรมดาจะรศับสฏิที่งเหลล่านศันั้นซหึที่งเปป็นของพระวฏิญญาณแหล่งพระเจด้าไมล่ไดด้ เพราะเขาเหล็นวล่า
เปป็นสฏิที่งโงล่เขลา และเขาไมล่สามารถเขด้าใจไดด้ เพราะวล่าจะเขด้าใจสฏิที่งเหลล่านศันั้นไดด้กล็ตอด้ งสศังเกตดด้วยจฏิตวฏิญญาณ”
(1 คร. 2:14)
พวกนรักปรนชญร์แหต่งบนบลิโลนไมต่สนมนรถตบีควนมถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นบนผนรังไดต้เพรนะวต่นถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นมบี
สนรจนกพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธทบีที่มบีแตต่คนของพระเจต้นเทต่นนรันื้นทบีที่สนมนรถตบีควนมไดต้ เบลชรัสซนรร์วรุต่นวนยใจมนกๆ
เพรนะควนมไมต่ไดต้เรนที่องของเหลต่นนรักปรนชญร์ของเขน ควนมครนนื้นเครงทรันื้งสลินื้นไดต้จนกเขนไปแลต้ว เขนไดต้เหล็นมนอแหต่ง
หนยนะ – เรนที่องนรันื้นเขนแนต่ใจ – และเขนไมต่รบูต้วต่นจะตต้องทนนอยต่นงไรตต่อไปดบี
หนกพวกแขกทบีที่รต่วมงนนเลบีนื้ยงนรันื้นคลิดวต่นนบีที่เปป็นควนมบรันเทลิงรบูปแบบหนถึที่งทบีที่กษรัตรลิยร์มอบใหต้เพนที่อควนม
เพลลิดเพลลินของพวกเขน เพบียงมองทบีที่สบีหนต้นของกษรัตรลิยร์พวกเขนกล็รบูต้วนต่ นบีที่ไมต่ใชต่สวต่ นหนถึที่งของรนยกนร บนงสลิที่งทบีที่ไมต่ถบูก
คนดหมนยไวต้และเหนนอธรรมชนตลิกนนลรังเกลิดขถึนื้น กนรดนที่มสลินื้นสรุดลงแลต้ว ภนชนะทองคนนเหลต่นนรันื้นถบูกทลินื้งไป เสบียง
หรัวเรนะครนนื้นเครงแปรเปลบีที่ยนเปป็นเสบียงรต้องดต้วยควนมสยดสยองและเสบียงกรบีดรต้องดต้วยควนมหวนดกลรัว
ขต้อ 10-12: “ดด้วยเหตลุพระวาทะของกษศัตรฏิยว์และเจด้านายทศันั้งหลาย พระราชฏินฮีกล็เสดล็จเขด้ามาในทด้องพระ
โรงการเลฮีนั้ยง และพระราชฏินฮีทรงมฮีพระเสาวนฮียว์วาล่ “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอทรงพระเจรฏิญเปป็นนฏิตยว์ ขอพระองคว์
อยล่าไดด้ตกพระทศัย หรลือใหด้สฮีพระพศักตรว์ของพระองคว์เปลฮีที่ยนไป ในราชอาณาจศักรของพระองคว์มฮีชายคนหนหึที่ง มฮี
วฏิญญาณของพระผรด้บรฏิสลุทธฏิธิ์ในตศัว ในครศันั้งรศัชกาลของพระชนก ความสวล่าง ความเขด้าใจ และปฝัญญา เหมลือน
ปฝัญญาของพระ ไดด้มฮีประจทาอยรล่ทฮีที่ชายคนนฮีนั้ และกษศัตรฏิยว์เนบรคศัดเนสซารว์พระชนกของพระองคว์ คลือกษศัตรฏิยพว์ ระ
ชนกของพระองคว์ ไดด้ทรงแตล่งตศันั้งใหด้เขาเปป็นประธานใหญล่ของพวกโหร หมอดร คนเคลเดฮีย และหมอดรฤกษว์ยาม

เพราะวล่าดาเนฮียล ซหึที่งกษศัตรฏิยว์ประทานนามวล่า เบลเทชศัสซารว์ มฮีวฏิญญาณเลฏิศ มฮีความรรด้และความเขด้าใจทฮีที่จะแกด้
ความฝฝัน แกด้ปรฏิศนาและแกด้ปฝัญหาตล่างๆ บศัดนฮีนั้ทรงเรฮียกดาเนฮียลใหด้เขด้ามาเฝฝ้า แลด้วเขากล็จะแปลความหมายถวาย
พระองคว์”
พระรนชลินบีอยบูต่ทบีที่ไหนตอนทบีที่มนอนรันื้นเขบียนบนผนรัง? เหตรุใดพระนนงถถึงไมต่ไดต้อยบูต่ในงนนเลบีนื้ยง? เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระ
ครัมภบีรร์บอกเรนวต่นพระรนชลินบีองคร์นบีนื้ไมต่นต่นใชต่มเหสบีของเบลชรัสซนรร์ เพรนะวต่นมเหสบีของเขนคงจะอยบูต่กรับเขนทบีที่กนรเลบีนื้ยง
ใหญต่นรันื้น (ขต้อ 2) ทนงออกเดบียวทบีที่สมเหตรุสมผลกล็คนอ พระนนงเปป็นรนชลินบีพระมนรดน ไมต่วต่นจะยรังไง พระนนงกล็ครุต้น
เคยเปป็นอยต่นงดบีกรับดนเนบียลและควนมสนมนรถของเขนทบีที่จะตลิดตต่อกรับพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ เหล็นไดต้ชรัดวต่นคนอนที่นๆ
ทบีที่เหลนอทรุกคนในอนณนจรักรนรันื้นลนมดนเนบียลไปเสบียแลต้ว หรนอบนงทบีพวกนรักปรนชญร์กล็อนจจงใจไมต่เอต่ยชนที่อเขน แตต่พระ
รนชลินบีรจบูต้ รักเขน พรต้อมกรับฤทธลิธเดชและควนมสนมนรถทบีที่ไมต่เหมนอนใครของเขน และนนงกล็สรัที่งเบลชรัสซนรร์ใหต้สต่งคนไป
ตนมเขนมน
บรัดนบีนื้ดนเนบียลเปป็นชนยชรนแลต้ว เวลนผต่นนไปหลนยปปีนรับตรันื้งแตต่เขนไดต้ถวนยคนนแกต้ฝฟันใหต้แกต่เนบบูครัดเนสซนรร์
แตต่ศนสดนพยนกรณร์ชรนผบูต้เปป็นทบีที่รรักของพระเจต้นกล็ไปตนมทบีที่เขนถบูกเรบียกตรัวใหต้ไปยรังหต้องจรัดเลบีนื้ยงทบีที่กนรเลบีนื้ยงใหญต่นรันื้น
ถบูกขรัดจรังหวะ

คนาขอของกษนัตรติยณ์
ขต้อ 13-16: “เขาจหึงนทาดาเนฮียลเขด้ามาเฝฝ้ากษศัตรฏิยว์ กษศัตรฏิยว์ตรศัสถามดาเนฮียลวล่า “ทล่านคลือดาเนฮียลคนนศันั้น
ในพวกทฮีที่ถรกกวาดเปป็นเชลยมาจากประเทศยรดาหว์ ทฮีกที่ ษศัตรฏิยว์เสดล็จพล่อของเรานทามาจากยรดาหว์หรลือ เราไดด้ยฏินวล่า
ทล่านมฮีวฏิญญาณของพระในตศัว และทล่านมฮีความสวล่าง ความเขด้าใจและปฝัญญาเลฏิศประจทาตศัว บศัดนฮีนั้ เราใหด้พวกนศัก
ปราชญว์ พวกหมอดรมาเขด้าเฝฝ้า เพลืที่อใหด้อล่านขด้อความนฮีนั้ และแปลความหมายใหด้เรา แตล่เขาแปลความหมายของ
เรลืที่องราวนฮีนั้ไมล่ไดด้ แตล่เราไดด้ยฏินวล่าทล่านใหด้คทาแปลและแกด้ปฝัญหาไดด้ บศัดนฮีนั้ถด้าทล่านอล่านขด้อความและแปลความหมาย
ใหด้ไดด้ จะใหด้ทาล่ นสวมเสลืนั้อสฮีมล่วง และสวมสรด้อยคอทองคทา และจะตศันั้งทล่านใหด้เปป็นอลุปราชตรฮีในราชอาณาจศักร”
“ทล่านคลือดาเนฮียลคนนศันั้นในพวกทฮีที่ถรกกวาดเปป็นเชลยมาจากประเทศยรดาหว์หรลือ?” คนนถนมนบีนื้ดบูเหมนอนจะ
บต่งบอกวต่นเบลชรัสซนรร์ไมต่รจบูต้ รักดนเนบียลเปป็นกนรสต่วนตรัว บนงทบีพอเนบบูครัดเนสซนรร์สลินื้นพระชนมร์ ดนเนบียลกล็อนจถบูก
ถอดจนกตนนแหนต่งอรันสบูงของเขนและหรันไปใชต้ชบีวลิตอยต่นงสงบ แตต่สต่วนแรกของขต้อ 13 “เขนจถึงนนนดนเนบียลเขต้นมนเฝป้น
กษรัตรลิยร์” กล็กลต่นวชรัดเจนวต่นเขนยรังอยบูต่ในบนบลิโลน – และหนกไมต่ไดต้อยบูใต่ นพระรนชสนนนรักจรลิงๆ กล็นต่นจะอยบูต่ใกลต้เคบียง
อยต่นงแนต่นอน
“เราไดด้ยฏินวล่าทล่านมฮีวญ
ฏิ ญาณของพระในตศัว...” เบชชรัสซนรร์ไมต่รบูต้อะไรเลยเกบีที่ยวกรับพระเจต้นองคร์นลิรนรั ดรร์ของ
ดนเนบียล เขนพบูดโดยใชต้คนนวต่น “พระ” – พระหลายองคว์
“บศัดนฮีนั้ถด้าทล่านอล่านขด้อความและแปลความหมายใหด้ไดด้ จะใหด้ทล่านสวมเสลืนั้อสฮีมล่วง และสวมสรด้อยคอ
ทองคทา และจะตศังนั้ ทล่านใหด้เปป็นอลุปราชตรฮีในราชอาณาจศักร”
เหตรุใดเบลชรัสซนรร์ถถึงเสนอตนนแหนต่งอลุปราชตรฮี (ลนนดรับทบีที่สนม) ในอนณนจรักรใหต้แกต่ดนเนบียล? ทนนไมไมต่ใหต้
ลนนดรับทบีที่สอง? ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรหร์ ลนยทต่นนเชนที่อ ดรังทบีที่ผมไดต้เสนอไปกต่อนหนต้นนบีนื้แลต้ว วต่นเบลชรัสซนรร์กนนลรังปกครองรต่วม
กรับ หรนอในฐนนะนนยกรรัฐมนตรบีของบลิดนของเขน นรัที่นคนอ นนโบนลิดรัส ประวรัตศลิ นสตรร์พระครัมภบีรแร์ ละเหลต่นผบูต้รพบูต้ ระ

ครัมภบีรร์ดบูเหมนอนจะสนรับสนรุนควนมเชนที่อนบีนื้ – และถต้นหนกนบีที่เปป็นควนมจรลิง นรัที่นกล็อธลิบนยไดต้วต่นทนนไมกษรัตรลิยร์ถถึงเสนอ
ตนนแหนต่งอรุปรนชตรบีใหต้แกต่ดนเนบียล โดยทบีที่ตวรั เขนเองอยบูต่ลนนดรับทบีที่สอง เขนเตล็มใจทบีที่จะยกตนนแหนต่งสบูงทบีที่สรุดลนนดรับถรัดไป
ในอนณนจรักรนรันื้นใหต้แกต่เขน ใหต้เขนสวมเสนนื้อสบีมต่วง และเอนสรต้อยคอทองคนนสวมคอของเขนหนกเขนจะยอมตบีควนม
ขต้อเขบียนบนผนรังนรันื้น
ดนเนบียลทรนบในทรันทบีวนต่ ขต้อเขบียนนรันื้นกลต่นววต่นอะไร และแนต่นอนดต้วยวต่นเขนทรนบวต่นคนนสรัญญนตต่นงๆของ
เบลชรัสซนรร์นรันื้นวต่นงเปลต่นและไรต้สนระขนนดไหน เพรนะวต่นจรักรวรรดลิบนบลิโลนจะลต่มจมในไมต่ชนต้ คนมบีเดบียและคน
เปอรร์เซบียจะมนเอนอนณนจรักรนรันื้นไปในคนนนรันื้น กษรัตรลิยร์จะถบูกฆต่นตนยและจะไมต่มบีโอกนสทนนใหต้คนนสรัญญนตต่นงๆของ
ตนสนนเรล็จ แตต่ดนเนบียลกล็ไมต่มบีควนมทะเยอทะยนนอยนกทบีที่จะเปป็นอรุปรนชตรบีอยบูต่แลต้ว ดรังนรันื้นเขนจถึงตอบกษรัตรลิยร์วนต่ :

คนาตอบของดาเนนียลทนีที่มนีตส่อเบลชนัสซารณ์
ขต้อ 17-21: “แลด้วดาเนฮียลกราบทรลตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยวว์ ล่า “ขอทรงเกล็บของพระราชทานไวด้กศับ
พระองคว์เถฏิด และขอทรงพระราชทานรางวศัลแกล่ผรด้อลืที่น ฝฝ่ายขด้าพระองคว์จะขออล่านขด้อเขฮียนถวายกษศัตรฏิยว์ และ
ถวายคทาแปลความหมายใหด้พระองคว์ทรงทราบ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ พระเจด้าสรงสลุดไดด้ทรงประทานพระราช
อาณาจศักร ความยฏิที่งใหญล่และสงล่าราศฮี และเกฮียรตฏิยศแดล่เนบรคศัดเนสซารว์ราชบฏิดาของพระองคว์ และเพราะความ
ยฏิที่งใหญล่ซหึที่งพระองคว์ประทานแดล่เนบรคศัดเนสซารว์ บรรดาชนชาตฏิ ประชาชาตฏิทศันั้งปวง และภาษาทศันั้งหลายจหึงไดด้สศัที่น
สะทด้านและเกรงขามตล่อพระพศักตรว์พระราชบฏิดา พระองคว์จะทรงประหารผรด้ใดกล็ทรงประหารเสฮีย หรลือทรงใหด้ผรด้ใด
ดทารงชฮีวตฏิ อยรล่กล็ทรงใหด้ดทารงชฮีวตฏิ พระองคว์จะทรงแตล่งตศังนั้ ผรด้ใดกล็ทรงแตล่งตศังนั้ พระองคว์จะทรงกระททาใหด้ผรด้ใดดด้อยลง
พระองคว์กทล็ รงกระททา แตล่เมลืที่อพระทศัยของพระบฏิดาผยองขหึนั้น ฝฝ่ายจฏิตวฏิญญาณของพระองคว์กล็แขล็งกระดด้างไป จหึง
ทรงประกอบกฏิจดด้วยความเหล่อเหฏิม พระเจด้าทรงถอดพระองคว์จากราชบศัลลศังกว์ และทรงรฏิบสงล่าราศฮีของพระองคว์
ไปเสฮีย พระเจด้าทรงขศับไลล่เนบรคศัดเนสซารว์ไปจากบลุตรทศังนั้ หลายของมนลุษยว์ และทรงกระททาใหด้พระทศัยของพระองคว์
ทล่านเปป็นเหมลือนใจสศัตวว์ปฝ่า และทรงใหด้อยรล่กศับลาปฝ่า ทรงใหด้หญด้าเสวยเหมลือนวศัว และพระกายของพระองคว์ทล่านกล็
เปปียกนนั้ทาคด้างจากฟฝ้าสวรรคว์ จนกวล่าพระองคว์รวรด้ าล่ พระเจด้าสรงสลุดทรงปกครองราชอาณาจศักรของมนลุษยว์ และทรง
แตล่งตศังนั้ ผรด้ทฮีที่พระองคว์จะทรงปรารถนาใหด้ปกครอง”
ดนเนบียลศนสดนพยนกรณร์ผบูต้สตรั ยร์ซนที่อของพระเจต้นมลิไดต้สรัที่นเทลินื้มตต่อหนต้นกษรัตรลิยร์เลย เขนไมต่มบีควนมกลรัว เขนมบี
เพบียงหนต้นทบีที่เดบียวและควนมรรับผลิดชอบเดบียวเทต่นนรันื้น: ทบีที่จะสรัตยร์ซนที่อตต่อพระวจนะของพระเจต้นทบีที่ถบูกเขบียนไวต้บนผนรัง
นรันื้น และทบีที่จะบอกกษรัตรลิยร์วนต่ พระเจต้นไดต้ตรรัสสลิที่งใดกรันแนต่ นรัที่นคนอควนมรรับผลิดชอบของผบูต้รรับใชต้ทรุกคน ผบูต้ประกนศขต่นว
ประเสรลิฐทรุกคน และครบูสอนพระครัมภบีรทร์ รุกคน เรนรรับผลิดชอบตต่อพระเจต้นเพบียงผบูต้เดบียว ผบูต้รบรั ใชต้คนใดทบีที่ถบูกเรบียกและ
ถบูกแตต่งตรันื้งโดยพระเจต้นใหต้ประกนศขต่นวประเสรลิฐ ตต้องสวนมลิภรักดลิธตอต่ พระเจต้นเปป็นผบูต้แรก ไมต่วต่นเขนจะอยบูต่ยรุคสมรัยใด
กล็ตนม เขนจะตต้องไมต่เกรงกลรัวผบูต้ใดเวต้นแตต่พระเจต้น – และนรัที่นรวมถถึงบรรดนกษรัตรลิยร์ ผบูต้วนต่ รนชกนร และผบูต้ปกครอง
ทรันื้งหลนยดต้วย เขนตต้องตรักเตนอน ตนนหนลิ และเตนอนสตลิ ผบูต้รรับใชต้ไมต่จนนเปป็นตต้องขอโทษทบีที่เทศนนวต่น “องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
ตรรัสดรังนบีนื้”
นบีที่ไมต่ใชต่งนนทบีที่นต่นอภลิรมยร์เลยสนนหรรับดนเนบียล เขนรบูต้วนต่ อบีกไมต่กบีที่ชวรัที่ โมงเบลชรัสซนรร์จะตต้องเสบียชบีวตลิ ของตนและ
ออกไปพบจรุดจบนลิรรันดรร์ของตน เขนจถึงเทศนนคนนเทศนนหนถึที่งใหต้กษรัตรลิยร์ฟฟังกต่อนทบีที่เขนตบีควนมขต้อเขบียนบนผนรังนรันื้น :

“ขอทรงเกล็บของพระราชทานไวด้กศับพระองคว์เถฏิด และขอทรงพระราชทานรางวศัลแกล่ผรด้อลืที่น” สตลิปฟัญญน
และควนมเขต้นใจของดนเนบียลไมต่ไดต้มบีไวต้ขนย เขนไมต่โลภตนนแหนต่งทบีที่มบีอนนนนจในบนบลิโลนเลย เพรนะเขนรบูต้จกรั พระมหน
กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งทบีที่ทรงฤทธลิธมนกยลิที่งกวต่นเบลชรัสซนรร์! เขนปฏลิเสธของกนนนรัลตต่นงๆทบีกที่ ษรัตรลิยร์เสนอ แตต่รรับปนกกษรัตรลิยร์
วต่นเขนจะเปปิดเผยขต้อเขบียนบนผนรังนรันื้น
ดนเนบียลเตนอนควนมจนนเบลชรัสซนรร์วต่น “พระเจด้าสรงสลุดไดด้ทรงประทานพระราชอาณาจศักร ความยฏิที่งใหญล่
และสงล่าราศฮี และเกฮียรตฏิยศแดล่เนบรคศัดเนสซารว์ราชบฏิดาของพระองคว์” เขนอยนกใหต้กษรัตรลิยร์เหล็นวต่นพระเจต้นทรง
เปป็นผบูต้ทบีที่ไดต้ประทนนแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์ คนอสลิที่งทบีที่เบลชรัสซนรร์กนนลรังเพลลิดเพลลินอยบูต่นรันื้น หนกมองจนกมรุมมองฝป่นยเนนนื้อ
หนรัง เขนเตนอนควนมจนนกษรัตรลิยร์วนต่ คนทรันื้งโลกไดต้ยนนเกรงเนบบูครัดเนสซนรร์เพรนะควนมสงต่นผต่นเผยและอนนนนจทบีที่เขนมบี :
“พระองคร์จะทรงประหนรผบูต้ใดกล็ทรงประหนรเสบีย หรนอทรงใหต้ผบูต้ใดดนนรงชบีวลิตอยบูต่กล็ทรงใหต้ดนนรงชบีวตลิ พระองคร์จะทรง
แตต่งตรังนื้ ผบูต้ใดกล็ทรงแตต่งตรันื้ง พระองคร์จะทรงกระทนนใหต้ผบูต้ใดดต้อยลงพระองคร์กล็ทรงกระทนน”
จนกนรันื้นดนเนบียลเตนอนควนมจนนเบลชรัสซนรร์วนต่ ปบูป่ของเขนไดต้กลนยเปป็นคนเยต่อหยลิที่ง จองหอง และเตล็มไปดต้วย
ควนมหลงตรัวเอง เพรนะเหตรุนบีนื้ พระเจต้นจถึงทรงถอดเขนจนกรนชบรัลลรังกร์ของเขนและเอนสงต่นรนศบีของเขนไปจนกเขน
เบลชรัสซนรร์จนนสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนื้นกรับปบูป่ของตนไดต้ วต่นปบูป่ไดต้ใชต้ชวบี ลิตดรุจสรัตวร์ตวรั หนถึที่งนนนเจล็ดปปี โดยถบูกขรับไลต่ไปจนกพระรนชวรัง
เขต้นไปอยบูต่ในทรุต่งนนเพนที่อกลินหญต้นเหมนอนพวกวรัว
ขต้อ 22 และ 23: “โอ ขด้าแตล่เบลชศัสซารว์ พระองคว์เปป็นราชโอรส แมด้พระองคว์ทรงทราบเชล่นนฮีนั้ทศันั้งสฏินั้นแลด้วกล็
มฏิไดด้ถล่อมพระทศัย แตล่ทรงยกพระองคว์ขหึนั้นสรด้กศับองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าแหล่งสวรรคว์ และทรงใหด้นทาภาชนะแหล่งพระนฏิเวศ
ของพระองคว์มาตล่อพระพศักตรว์พระองคว์ แลด้วพระองคว์ พวกเจด้านายของพระองคว์ พระสนม และนางหด้ามของ
พระองคว์กดล็ ลืที่มเหลด้าองลุล่นจากภาชนะเหลล่านศันั้น และพระองคว์ทรงสรรเสรฏิญพระทฮีที่ททาดด้วยเงฏิน ทองคทา ทองสศัมฤทธฏิธิ์
เหลล็ก ไมด้และหฏิน ซหึที่งจะดรหรลือฟฝัง หรลือรรเด้ รลืที่องกล็ไมล่ไดด้ แตล่พระองคว์มฏิไดด้ถวายพระเกฮียรตฏิแดล่พระเจด้าซหึที่งลมปราณของ
พระองคว์อยรใล่ นพระหศัตถว์ของพระองคว์ และทางทศันั้งสฏินั้นของพระองคว์กล็ขหึนั้นอยรล่กศับพระองคว์”
ดนเนบียลคงรบูต้สถึกเศรต้นใจเปป็นแนต่ทบีที่ตต้องกลต่นววต่น “เบลชรัสซนรร์ ทต่นนกล็รเบูต้ รนที่องเหลต่นนบีนื้ทรันื้งหมดอยบูต่แลต้ว ! ทต่นนกล็รบูต้
กนรทบีเที่ นบบูครัดเนสซนรร์ถบูกลงโทษเพรนะควนมเยต่อหยลิที่ง – ทบีที่เขนตต้องใชต้ชวบี ลิตเหมนอนสรัตวร์ตวรั หนถึที่งนนนเจล็ดปปี แตต่ทต่นนกล็
ยรังไมต่ถต่อมใจตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นผบูทต้ รงปกครองเหนนอทรุกสลิที่ง พระเจต้นผบูต้ทรงแตต่งตรังนื้ ผบูต้ทบีที่พระองคร์ทรงประสงคร์ ทรง
ปลดผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ และทรงแตต่งตรันื้งผบูต้ใดกล็ตนมทบีพที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ใหต้เปป็นกษรัตรลิยร์ปกครองเหนนอ
รนชอนณนจรักรทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกนบีนื้ ทรันื้งๆทบีทที่ ต่นนรบูต้สลิที่งเหลต่นนบีนื้แลต้ว ทต่นนกล็ยรังไมต่ยอมจนนนนตต่อพระเจต้นแหต่ง
กษรัตรลิยร์และผบูต้ปกครองทรันื้งหลนย ทต่นนไดต้ยกตรัวขถึนื้นตต่อสบูต้พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ และทต่นนไดต้ใชต้คนไปนนนบรรดน
ภนชนะบรลิสรุทธลิธจนกพระนลิเวศของพระเจต้นมนเพนที่อทบีที่ทนต่ นจะไดต้ทนนใหต้พวกมรันเสบียควนมศรักดลิธสลิทธลิใธ นกนรกลินเลบีนื้ยง
นรับถนอรบูปเคนรพของทต่นน! แทนทบีที่จะสรรเสรลิญพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ ทต่นนกลรับสรรเสรลิญพวกพระทบีที่ทนนดต้วย
ทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก ไมต้ และหลิน – พวกพระทบีที่มองไมต่เหล็น ไมต่ไดต้ยลิน และไมต่รบูต้อะไร แตส่ทส่านมติไดห้ถวาย
พระเกนียรตติแดส่พระเจห้าซนที่งลมปราณของทส่านอยถูส่ในพระหนัตถณ์ของพระองคณ์ และทางทนัทั้งสติทั้นของทส่านกร็ขนทั้นอยถูส่กนับ
พระองคณ์! นรัที่นคนอเหตรุผลทบีที่มนอนรันื้นปรนกฏบนผนรัง เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ออกพระรนชกฤษฎบีกนวต่น ‘ไมต่มพบี ระอนที่นเวต้นแตต่
พระเจต้นของดนเนบียล’ แตต่ทนต่ นไดต้เพลิกเฉยพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นเสบีย ทต่นนไดต้เพลิกเฉยคนนเตนอนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกสต่งมน

โดยพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ และบรัดนบีนื้พระเจต้นกนนลรังตรรัสแกต่ทต่นนในวลิธบีทบีที่ทนต่ นสนมนรถมองเหล็นไดต้และซถึที่งขต้นพเจต้นจะ
ทนนใหต้ทต่นนเขต้นใจ”
เบลชรัสซนรร์ทรนบแนต่นอนเกบีที่ยวกรับเนบบูครัดเนสซนรร์และชต่วงเวลนทบีที่เขนถบูกลงโทษ และเขนไดต้แสดงใหต้เหล็น
อยต่นงชรัดเจนวต่นเขนครุต้นเคยกรับประวรัตลิศนสตรร์ของภนชนะทองคนนเหลต่นนรันื้นทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้นนนกลรับมนจนกพระ
วลิหนรในกรรุงเยรบูซนเลล็ม เขนไมต่มบีทนงไมต่รบูต้เกบีที่ยวกรับขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ มบีพวกยลิวในอนณนจรักรของเขนทบีที่ถบูกนนนมนทบีที่นรัที่นใน
ฐนนะเชลยในเวลนเดบียวกรับทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ยถึดภนชนะเหลต่นนรันื้นมนจนกพระวลิหนร เพรนะวต่นสลิที่งแรกทบีที่เขนถนมดน
เนบียลกล็คนอ “ทต่นนคนอดนเนบียลคนนรันื้นในพวกทฮีที่ถรกกวาดเปป็นเชลยมาจากประเทศยรดาหว์ ทบีที่กษรัตรลิยร์เสดล็จพต่อของเรน
นนนมนจนกยบูดนหร์หรนอ?”
พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงเตนอนควนมจนนผมตรงนบีนื้เกบีที่ยวกรับบนงสลิที่งทบีที่ผมอยนกจะสต่งตต่อใหต้แกต่พบีที่นต้องชนย
หญลิงของผมในพระครลิสตร์: ดนเนบียลอนศรัยอยบูต่ในนครทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สดรุ ในสมรัยของเขน – หนกไมต่ใชต่นครทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุด
ตลอดกนล – และแมต้จะนรับชรัดรรัค เมชนค เอเบดเนโก และผบูต้เชนที่อชนวยลิวคนอนที่นๆกล็ตนม เขนกล็เปป็นยลิวคนเดบียวใน
นครใหญต่ทบีที่มบีผบูต้นรับถนอรบูปเคนรพเปป็นลต้นนคน แตต่พระเจต้นไมต่เคยละสนยพระเนตรไปจนกเขนเลย! ดนเนบียลตรันื้งใจไวต้
นนนแลต้ววต่นเขนจะไมต่ยอมใหต้สลิที่งใดมนครัที่นกลนงระหวต่นงเขนกรับพระเจต้นของเขน – ไมต่วนต่ จะเปป็นกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย
ตนนแหนต่งหนต้นทบีที่ หรนอทองคนน ดต้วยเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงเฝป้นดบูอยบูต่เหนนอดนเนบียล และพระเจต้นทรงเลนอกคนฮบีบรบูผบูต้
สรัตยร์ซนที่อคนนบีนื้ใหต้ยนนอยบูต่ตต่อหนต้นเบลชรัสซนรร์และประกนศหนยนะและควนมพลินนศของเขนเพรนะชบีวลิตอรันชรัวที่ ชต้นของ
เขน ซถึที่งถบูกทนนใหต้บรรลรุถถึงขบีดสรุดโดยกนรทบีที่เขนทนนใหต้ภนชนะศรักดลิธสลิทธลิเธ หลต่นนรันื้นเปป็นมลทลินซถึที่งถบูกเอนมนจนกพระวลิหนร
ของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
ดนเนบียลเปป็นผบูต้ทบีที่พระเจต้นทรงเลนอกใหต้ประกนศควนมลต่มจมของกษรัตรลิยร์และอนณนจรักรนรันื้น ซถึที่งควนมลต่มจม
นรันื้นเปปิดประตบูทบีที่อนรุญนตใหต้พวกยลิวกลรับไปยรังแผต่นดลินของพวกเขนในอบีกสองปปีตต่อมนเพนที่อสรต้นงกนนแพงรอบกรรุง
เยรบูซนเลล็มและพระวลิหนรแหต่งกนรนมรัสกนรขถึนื้นใหมต่ หนกพระเจต้นทรงอยบูต่ฝป่นยเรน ใครจะขรัดขวนงเรนไดต้ ? หนก
ครลิสเตบียนทรันื้งหลนยในวรันนบีนื้จะเพบียงแสดงควนมเชนที่อและควนมไวต้วนงใจในพระเจต้นออกมนอยต่นงทบีที่ดนเนบียลไดต้กระทนน
เรนกล็อนจมบีกนรฟฟปั้นฟบูไปทรัที่วโลกซถึที่งจะนนนพนหลนยลต้นนดวงวลิญญนณเขต้นสบูต่อนณนจรักรของพระเจต้น!
เมนที่อเรนมองไปรอบตรัวเรน ดบูเหมนอนวต่นในแงต่ของสรัดสต่วนคลิดเปป็นเปอรร์เซล็นตร์เรนกล็อยบูต่ในตนนแหนต่งเดบียวกรับ
ดนเนบียลและเหลต่นสหนยของเขนในบนบลิโลน เรนอยบูต่ในบนบลิโลนแหต่งโลก คนอโลกทบีที่มบีควนมปรนรถนนเดบียวเทต่นนรันื้น :
ทบีจที่ ะสรต้นงจรักรวรรดลิโลก ซถึที่งมบีรรัฐบนลโลกเดบียว ศนสนนโลกเดบียว ภนษนโลกเดบียว และสกรุลเงลินโลก บรรดนผบูต้
ปกครองทรุกวรันนบีนื้กนนลรังพยนยนมทบีจที่ ะสรต้นงบนบลิโลนยรักษร์เดบียวจนกแผต่นดลินโลกนบีนื้ซถึที่งเปป็นขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
พรต้อมกรับสลิที่งทรันื้งปวงทบีที่มบีอยบูต่ในนรันื้น แตต่แมต้อนจดบูเหมนอนวต่นเหลต่นผบูต้เชนที่อแทต้ถบูกกลนนหนยไปเมนที่ออยบูต่ในคนไมต่เชนที่อหลนย
ลต้นนคน พระเจต้นกล็ไมต่เคยละสนยพระเนตรไปจนกพวกเรนแตต่ละคนเลย – และเชต่นเดบียวกรับดนเนบียล พระองคร์จะ
ทรงนนนเรนผต่นนสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่เกลิดขถึนื้นจนพต้นไปไดต้:
“แตต่พนบีที่ ต้องทรันื้งหลนย ขต้นพเจต้นไมต่อยนกใหต้ทต่นนไมต่ทรนบถถึงเรนที่องคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ลต่วงหลรับไปแลต้ว เพนที่อทต่นนจะ
ไมต่เปป็นทรุกขร์โศกเศรต้นอยต่นงคนอนที่นๆทบีไที่ มต่มบีควนมหวรัง เพรนะถต้นเรนเชนที่อวต่นพระเยซบูทรงสลินื้นพระชนมร์ และทรงคนน
พระชนมร์แลต้ว เชต่นเดบียวกรันบรรดนคนทบีที่ลต่วงหลรับไปในพระเยซบูนรันื้น พระเจต้นจะทรงนนนคนเหลต่นนรันื้นมนกรับพระองคร์

ดต้วย ในขต้อนบีนื้เรนขอบอกใหต้ทต่นนทรนบตนมพระวจนะขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นวต่น เรนผบูต้ยรังเปป็นอยบูต่และเหลนออยบูต่จนถถึง
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเสดล็จมน จะลต่วงหนต้นไปกต่อนคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ลต่วงหลรับไปแลต้วกล็หนมลิไดต้ ดต้วยวต่นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
เองจะเสดล็จมนจนกสวรรคร์ ดต้วยเสบียงกบูต่กต้อง ดต้วยสนนเนบียงของเทพบดบี และดต้วยเสบียงแตรของพระเจต้น และคนทรันื้ง
ปวงทบีตที่ นยแลต้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขถึนื้นมนกต่อน หลรังจนกนรันื้นเรนทรันื้งหลนยซถึที่งยรังเปป็นอยบูต่และเหลนออยบูต่ จะถบูกรรับขถึนื้นไป
ในเมฆพรต้อมกรับคนเหลต่นนรันื้น เพนที่อจะไดต้พบองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นในฟป้นอนกนศ อยต่นงนรันื้นแหละเรนกล็จะอยบูต่กรับองคร์พระ
ผบูต้เปป็นเจต้นเปป็นนลิตยร์ เหตรุฉะนรันื้นจงปลอบใจกรันและกรันดต้วยถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้เถลิด” (1 ธส. 4:13-18)
จนกวต่นจะถถึงชรัที่วโมงอรันยลิที่งใหญต่และเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีนรันื้นเมนที่อเรนจะถบูกรรับขถึนื้นไปพบพระเยซบูเจต้นในหมบูต่เมฆใน
ฟป้นอนกนศ เรนกล็ถบูกเตนอนสตลิโดยดนวลิดวต่น:
“อยต่นใหต้เจต้นเดนอดรต้อนเพรนะเหตรุคนทบีที่กระทนนชรัวที่ อยต่นอลิจฉนคนทบีกที่ ระทนนควนมชรัที่วชต้น เพรนะไมต่ชนต้ เขนจะ
เหบีที่ยวไปเหมนอนหญต้น และแหต้งไปเหมนอนพนชสด จงวนงใจในพระเยโฮวนหร์ และกระทนนควนมดบี ทต่นนจถึงจะอนศรัยอยบูต่
ในแผต่นดลินและจะไดต้รบรั กนรเลบีนื้ยงดบูอยต่นงแทต้จรลิง จงปปีตลิยลินดบีในพระเยโฮวนหร์และพระองคร์จะประทนนตนมใจ
ปรนรถนนของทต่นน จงมอบทนงของทต่นนไวต้กรับพระเยโฮวนหร์ วนงใจในพระองคร์ และพระองคร์จะทรงกระทนนใหต้
สนนเรล็จ พระองคร์จะทรงใหต้ควนมชอบธรรมของทต่นนกระจต่นงอยต่นงควนมสวต่นง และใหต้ควนมยรุตลิธรรมของทต่นนแจต้ง
อยต่นงเทบีที่ยงวรัน จงสงบอยบูต่ตต่อพระเยโฮวนหร์ และเพบียรรอคอยพระองคร์อยบูต่ อยต่นใหต้ใจของทต่นนเดนอดรต้อนเพรนะเหตรุผบูต้
ทบีที่เจรลิญตนมทนงของเขน หรนอเพรนะเหตรุผบูต้ทบีที่กระทนนตนมอรุบนยชรัวที่ จงระงรับควนมโกรธ และทลินื้งควนมพลิโรธ อยต่นใหต้
ใจเดนอดรต้อนของทต่นนนนนทต่นนไปกระทนนชรัวที่ เพรนะคนทบีที่กระทนนชรัวที่ จะถบูกตรัดออกไป แตต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่รอคอยพระเย
โฮวนหร์จะไดต้แผต่นดลินโลกเปป็นมรดก ยรังอบีกหนต่อยหนถึที่งคนชรัที่วจะไมต่มบีอบีก แมต้จะมองดบูทบีที่ทบีที่ของเขนใหต้ดบี เขนกล็ไมต่ไดต้อยบูต่ทบีที่
นรัที่น แตต่คนใจอต่อนสรุภนพจะไดต้แผต่นดลินตกไปเปป็นมรดก และตรัวเขนจะปปีตลิยลินดบีในสรันตลิภนพอรุดมสมบบูรณร์ คนชรัวที่ ปอง
รต้นยคนชอบธรรม และขบเขบีนื้ยวเคบีนื้ยวฟฟันใสต่เขน แตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทรงพระสรวลตต่อคนชรัวที่ เพรนะพระองคร์
ทอดพระเนตรเหล็นวรันเวลนของเขนกนนลรังมน…ควนมรอดของคนชอบธรรมมนจนกพระเยโฮวนหร์ พระองคร์ทรงเปป็น
กนนลรังของเขนในเวลนยนกลนนบนก พระเยโฮวนหร์จะทรงชต่วยเขนและทรงชต่วยเขนใหต้พต้น พระองคร์จะทรงชต่วยเขนใหต้
พต้นจนกคนชรัที่วและทรงชต่วยเขนใหต้รอด เพรนะเขนทรันื้งหลนยวนงใจในพระองคร์” (เพลงสดรุดบี 37:1-13, 39, 40)

ความลส่มจมของบาบติโลน
ขต้อ 24-31: “จหึงมฮีมอลื ซหึที่งรศับใชด้มาจากพระพศักตรว์ไดด้จารหึกขด้อเขฮียนนฮีนั้ลงไวด้ ตล่อไปนฮีนั้เปป็นขด้อเขฮียนทฮีที่จารหึกไวด้
คลือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสตน ตล่อไปนฮีนั้เปป็นคทาไขเรลืที่องราวนศันั้น เมเน พระเจด้าไดด้ทรงคทานวณวาระแหล่งราช
อาณาจศักรของพระองคว์ไวด้แลด้ว และทรงนทาราชอาณาจศักรนศันั้นมาถหึงสฏินั้นสลุด เทเคล พระองคว์ไดด้ถรกชศัที่งในตราชร ทรง
เหล็นวล่ายศังขาดอยรล่ เปเรส ราชอาณาจศักรของพระองคว์ถรกแบล่งออกใหด้แกล่คนมฮีเดฮีย และคนเปอรว์เซฮีย” แลด้วเบลชศัส
ซารว์กล็ทรงบศัญชาและเขาไดด้ใหด้ดาเนฮียลสวมเสลืนั้อสฮีมล่วง และใหด้สวมสรด้อยคอทองคทา และทรงใหด้ประกาศเกฮีที่ยวกศับ
เรลืที่องของทล่านวล่า ทล่านไดด้เปป็นอลุปราชตรฮีในราชอาณาจศักร ในคลืนวศันนศันั้นเอง เบลชศัสซารว์กษศัตรฏิยว์คนเคลเดฮียกล็ทรงถรก
ประหาร และดารฏิอศัสคนมฮีเดฮียกล็ทรงรศับราชอาณาจศักร มฮีพระชนมายลุหกสฏิบสองพรรษา”
ดนเนบียลเตนอนควนมจนนเบลชรัสซนรร์วต่น เขนและเหลต่นเจต้นนนยของเขน พวกภรรยนและนนงสนมทรันื้งหลนยไดต้
ใชต้ภนชนะศรักดลิสธ ลิทธลิจธ นกพระวลิหนรของพระเจต้นเพนที่อกนรสนนมะเลเทเมนของตน และวต่นพวกเขนไดต้สรรเสรลิญบรรดน

พระเทบียมเทล็จของตนทบีที่ทนนดต้วยทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก ไมต้และหลิน เมนที่อนรันื้นเองมนอนรันื้นไดต้ถบูกสต่งมนจนก
พระเจต้นและขต้อเขบียนนรันื้นไดต้ถบูกเขบียนบนผนรัง แลต้วดนเนบียลกล็เรลิที่มตบีควนมขต้อเขบียนนรันื้น:
“เมเน” – “พระเจต้นไดต้ทรงคนนนวณวนระแหต่งรนชอนณนจรักรของพระองคร์ไวต้แลต้ว และทรงนนนรนช
อนณนจรักรนรันื้นมนถถึงสลินื้นสรุด!”
“เทเคล” – “พระองคณ์ไดต้ถบูกชรัที่งในตรนชบู ทรงเหล็นวต่นยรังขนดอยบูต่!” (ดนเนบียลไมต่ตต้องเรบียกชนที่อใดๆเลย –
กษรัตรลิยร์ทรงรบูต้แลต้ววต่นเขนหมนยถถึงใคร)
“เปเรส” -- “รนชอนณนจรักรของพระองคร์ถบูกแบต่งออกใหต้แกต่คนมบีเดบีย และคนเปอรร์เซบีย”
บนงทบีใครบนงคนอนจกนนลรังถนมวต่นทนนไมดนเนบียลถถึงเปลบีที่ยน ฟารสติน เปป็น เปเรส เหลต่นผบูต้รบูต้บอกเรนวต่นพวก
มรันเปป็นเพบียงรบูปแบบทบีที่แตกตต่นงกรันของคนนๆเดบียวกรัน เปเรส เปป็นคนนเอกพจนร์และ ฟารสฏิน เปป็นคนนพหบูพจนร์ เหลต่นผบูต้
รบูบต้ อกเรนอบีกวต่นพยรัญชนะทบีที่ถบูกเขบียน ป-ร-ส บนผนรังหต้องจรัดเลบีนื้ยงนรันื้นเปป็นพยรัญชนะชรุดเดบียวกรับทบีที่ใชต้สนนหรรับคนนวต่น
“คนเปอรร์เซบีย” แมต้วต่นเปป็นเพรนะกนรเปปิดเผยของพระเจต้นเทต่นนรันื้น ดนเนบียลจถึงสนมนรถใหต้ควนมหมนยทรันื้งหมดไดต้
เรนกล็เหล็นวต่นเขนไดต้สองคนนนรันื้น คนอ คนมฮีเดฮีย และ คนเปอรว์เซฮีย มนจนกไหน ขณะนรันื้นคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียเปป็น
อนณนจรักรแบบคบูต่ และเมนที่อเบลชรัสซนรร์ถบูกทนนใหต้พต่นยแพต้และถบูกฆต่นตนย อนณนจรักรนรันื้นจถึงถบูกยถึดไปโดยคนมบีเดบียและ
คนเปอรร์เซบีย ดรังนรันื้น “เปเรส” ซถึที่งถบูกตบีควนมโดยดนเนบียลจถึงมบีควนมหมนยวต่น “อนณนจรักรของทต่นนถบูกแบต่งออกและ
ถบูกยกใหต้แกต่คนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย” บนบลิโลนเคยเปป็นหนถึที่งเดบียว – อนณนจรักรใหญต่ยรักษร์หนถึที่งเดบียวภนยใตต้เนบบู
ครัดเนสซนรร์และเรนที่อยมนจนถถึงรรัชกนลของเบลชรัสซนรร์ แตต่บรัดนบีนื้มรันถบูกแบต่งออกและกลนยเปป็นอนณนจรักรคบูต่ภนยใตต้
กนรปกครองของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียแลต้ว

เบลชนัสซารณ์มติไดห้คาดหมายความพตินาศฉนับพลนันขนาดนนัทั้น
กษรัตรลิยร์บรัญชนใหต้คนนนนเสนนื้อสบีมต่วงมนสวมใหต้ดนเนบียล เอนสรต้อยคอทองคนนมนสวมคอของเขน และใหต้เขน
เปป็นอรุปรนชตรบีในอนณนจรักรนรันื้น ซถึที่งบต่งบอกวต่นกษรัตรลิยร์คนดหวรังวต่นอนณนจรักรนรันื้นจะคงอยบูต่ตอต่ ไปอบีกพรักใหญต่ๆ
แนต่นอนวต่นเขนมลิไดต้คนดหมนยวต่นมรันจะลต่มสลนยในเวลนเพบียงไมต่กบีที่ชวรัที่ โมงและตรัวเขนเองถบูกฆต่นตนยในคนนนรันื้นเลย แตต่
แมต้ในขณะทบีที่ดนเนบียลกนนลรังตบีควนมขต้อเขบียนบนผนรังนรันื้น พระเจต้นกล็ทรงยกอนณนจรักรนรันื้นใหต้แกต่คนมบีเดบียและคน
เปอรร์เซบียแลต้ว และคนนนรันื้นเองดนรลิอรัสคนมบีเดบียกล็ยถึดอนณนจรักรนรันื้น “มฮีพระชนมายลุหกสฏิบสองพรรษา” (จรลิงๆแลต้ว
นครนรันื้นและอนณนจรักรถบูกยถึดโดยไซรรัส ซถึที่งกระทนนกนรในนนมและโดยสลิทธลิอนนนนจของดนรลิอรัส)
ลนนดรับตนมทบีกที่ ษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นครองรนชยร์ในสมรัยของดนเนบียลและในระหวต่นงชต่วงกนรตกเปป็นเชลยและ
กนรกลรับสบูต่สภนพเดลิมของยบูดนหร์ มบีดงรั ตต่อไปนบีนื้:
1. เนบรคศัดเนสซารว์ นบีที่คนอกษรัตรลิยร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดในบรรดนกษรัตรลิยร์ทงรันื้ หมด เขนครองรนชยร์ตงรันื้ แตต่ปปี 606
กต่อน ค.ศ. จนถถึงปปี 561 กต่อน ค.ศ. กนรครองรนชยร์ของเขนบต่งชบีนื้ถถึงกนรตกเปป็นเชลยของยบูดนหร์และกนรเรลิที่มตต้นของ
“ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” (ลบูกน 21:24) เขนเปป็นผบูต้กต่อตรันื้งจรักรวรรดลิแรกในสบีที่จกรั รวรรดลิโลกนรันื้น (ดนล. 2:37, 38;
7:4) เนบบูครัดเนสซนรร์คนอ หนถึที่งในกษรัตรลิยร์ทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สดรุ เทต่นทบีที่เคยมบีมน และภนยใตต้กนรนนนของเขนนครทบีที่ยลิที่ง
ใหญต่ทบีที่สดรุ ตลอดกนลไดต้ถบูกสรต้นงขถึนื้น – บนบลิโลน

2. เบลชศัสซารว์ กนรครองรนชยร์ของเขนเรลิที่มตต้นอนจในปปี 541 กต่อน ค.ศ. ประวรัตลิศนสตรร์สนรับสนรุนขต้อเทล็จ
จรลิงทบีที่วนต่ เขนเปป็นหลนนชนยของเนบบูครัดเนสซนรร์และเปป็นบรุตรของนนยพลผบูต้มบีอนนนนจทต่นนหนถึที่งผบูต้ซถึที่งมบีชรัยชนะในกนรสบูต้
รบใหญต่หลนยตต่อหลนยครรันื้ง
3. ดารฏิอศัสคนมฮีเดฮีย (ดนล. 5:31; 6:1-27; 9:1) ในสต่วนของดนรลิอรัส ประวรัตลิศนสตรร์ฝป่นยโลกยรังรอคอย
กนรคต้นพบเพลิที่มเตลิม เขนเปป็นบรุตรของอนหสรุเอรรัสองคร์หนถึที่ง เขนเปป็นเชนนื้อสนยของคนมบีเดบีย และเขนถบูกตรันื้งเปป็น
กษรัตรลิยร์ปกครองเหนนออนณนจรักรของคนเคลเดบีย (ดนล. 9:1) ชนที่อ อาหสลุเอรศัส (ซถึที่งเปป็นตนนแหนต่งหนถึที่งมนกกวต่นเปป็น
ชนที่อๆหนถึที่ง) ในภนษนสมรัยใหมต่กล็มบีควนมหมนยวต่น สมเดล็จ มรันถบูกใชต้ในพระครัมภบีรร์โดยเชนที่อมโยงกรับบรุคคลอยต่นงนต้อยสบีที่
คน และเปป็นคนนเปอรร์เซบีย มนกกวต่นเปป็นคนนมบีเดบีย เนนที่องจนกดนรลิอรัสคนมบีเดบียเปป็นบรุตรชนย (หรนอหลนนชนย) ขอ
งอนหสรุเอรรัสองคร์หนถึที่ง เรนจถึงรบูวต้ นต่ เขนเปป็นเชนนื้อพระวงศร์ (อนจผต่นนทนงมนรดนของเขน) ไมต่ใชต่ของมบีเดบียเทต่นนรันื้น แตต่
ของเปอรร์เซบียดต้วย ดรังนรันื้นเขนจถึงนต่นจะไดต้ขถึนื้นครองบรัลลรังกร์หนกมองจนกมรุมมองของคนมบีเดบียหรสือคนเปอรร์เซบีย
กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสองคร์เดบียวเทต่นนรันื้นถบูกกลต่นวถถึงในหนรังสนอดนเนบียล (ดนล. 9:1)
4. ไซรศัส เมนที่อเขนขถึนื้นเรนองอนนนนจ จรักรวรรดลิมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย (ซถึที่งเปป็นจรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สอง – ดนล.
2:39; 7:5) กล็ขถึนื้นมนมบีตวรั ตนอยต่นงเตล็มทบีที่ ในนลิมตลิ ของดนเนบียลเรนที่องจรักรวรรดลินบีนื้ในปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลของกษรัต
รลิยร์เบลชรัสซนรร์ (ดนล. 8:1-4) อนนนนจคนมบีเดบียของดนรลิอรัสถบูกเหล็นวต่นดต้อยกวต่นในเขนสองขต้นงของแกะผบูต้ตรัวนรันื้นทบีที่ดน
เนบียลเหล็นในนลิมลิต อนนนนจเปอรร์เซบียของไซรรัส ซถึที่งภนยใตต้เขนอนนนนจมบีเดบีย-เปอรร์เซบียถบูกรวมเปป็นปฝึกแผต่น กล็สบูงกวต่น
ทรงพลรังมนกกวต่นในเขนสองขต้นงนรันื้น – และเขนขต้นงทบีที่สบูงกวต่นกล็ขถึนื้นมนทบีหลรัง ไซรรัสถบูกเอต่ยชนที่อในแงต่คนนพยนกรณร์
มนกกวต่นหนถึที่งศตวรรษกต่อนเขนเกลิด:
“ผบูต้กลต่นวถถึงไซรรัสวต่น ‘เขนเปป็นเมษบนลของเรน และเขนจะใหต้ควนมมรุต่งหมนยทรันื้งสลินื้นของเรนสนนเรล็จ’ กลต่นว
ถถึงเยรบูซนเลล็มวต่น ‘จะมบีคนมนสรต้นงเจต้นขถึนื้น’ และถถึงพระวลิหนรวต่น ‘จะวนงรนกฐนนของเจต้น’”พระเยโฮวนหร์ตรรัสกรับผบูต้
ทบีพที่ ระองคร์ทรงเจลิมไวต้คนอไซรรัส ผบูต้ซถึที่งเรนไดต้จบรั มนอขวนไวต้ เพนที่อปรนบหลนยประชนชนตลิใหต้อยบูต่ขต้นงหนต้นทต่นน และใหต้
ปลดรรัดประคดจนกบรันื้นเอวของบรรดนกษรัตรลิยร์ ใหต้เปปิดประตบูทรันื้งสองทบีที่อยบูต่ขต้นงหนต้นทต่นนและมลิใหต้ประตบูเมนองปปิด ดรังนบีนื้
วต่น “เรนจะไปขต้นงหนต้นเจต้น และปรนบทบีที่คดใหต้เปป็นทบีที่ตรง เรนจะพรังประตบูทองสรัมฤทธลิธใหต้เปป็นชลินื้นๆ และตรัดลบูกกรง
เหลล็กใหต้ขนด เรนจะใหต้ทรรัพยร์สมบรัตลิแหต่งควนมมนดแกต่เจต้น และขรุมทรรัพยร์ในทบีที่ลบีนื้ลรับ เพนอที่ เจต้นจะไดต้รวบูต้ นต่ คนอเรน พระเย
โฮวนหร์ พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล ซถึที่งเรบียกเจต้นตนมชนที่อของเจต้น เพนที่อเหล็นแกต่ยนโคบผบูต้รรับใชต้ของเรน และอลิสรนเอลผบูต้
เลนอกสรรของเรน เรนจถึงเรบียกเจต้นตนมชนอที่ ของเจต้น เรนใหต้นนมสกรุลเจต้น ทรันื้งๆทบีที่เจต้นไมต่รบูต้จกรั เรน” (อสย. 44:28-45:4)
ภนยใตต้กนรปกครองของไซรรัสนบีที่เองทบีที่มบีกนรออกพระรนชกฤษฎบีกนอนรุญนตใหต้พวกยลิวกลรับไปยรัง
ปนเลสไตนร์เพนที่อกต่อสรต้นงพระวลิหนรของพวกเขนและเยรบูซนเลล็มนครของพวกเขนขถึนื้นใหมต่ :
“ในปปีแรกแหต่งรรัชกนลไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย เพนที่อพระวจนะของพระเยโฮวนหร์ทนงปนกของเยเรมบียร์
จะสนนเรล็จ พระเยโฮวนหร์ทรงรบเรต้นจลิตใจของไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย กษรัตรลิยร์จถึงทรงมบีประกนศตลอดรนช
อนณนจรักรของพระองคร์ และบรันทถึกเปป็นลนยลรักษณร์อรักษรลงดต้วยวต่น “ไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบียตรรัสดรังนบีนื้วนต่
‘พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ไดต้พระรนชทนนบรรดนรนชอนณนจรักรแหต่งแผต่นดลินโลกแกต่เรน และพระองคร์
ทรงกนนชรับใหต้เรนสรต้นงพระนลิเวศใหต้พระองคร์ทบีที่เยรบูซนเลล็ม ซถึที่งอยบูต่ในยบูดนหร์ มบีผบูต้ใดในทต่นมกลนงทต่นนทรันื้งหลนยทบีที่เปป็น

ประชนชนของพระองคร์ ขอพระเจต้นของเขนสถลิตกรับเขน และขอใหต้เขนขถึนื้นไปยรังเยรบูซนเลล็มซถึที่งอยบูต่ในยบูดนหร์และสรต้นง
พระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล (คนอพระองคร์ทรงเปป็นพระเจต้น) ซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม และคนใด
กล็ตนมทบีที่เหลนออยบูต่ ไมต่วนต่ เขนจะอนศรัยอยบูต่ ณ ทบีใที่ ด ขอใหต้คนซถึที่งอยบูต่ในทบีที่ของเขนชต่วยเขนดต้วยเงลินและดต้วยทองคนน ดต้วย
ขต้นวของและสรัตวร์ นอกเหนนอจนกเครนที่องบบูชนตนมใจสมรัครสนนหรรับพระนลิเวศของพระเจต้นซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม’” (เอ
สรน 1:1-4)
“และบรัดนบีนื้ ขต้นพเจต้นจะสนนแดงควนมจรลิงใหต้แกต่ทต่นน ดบูเถลิด จะมบีกษรัตรลิยร์อบีกสนมองคร์ขถึนื้นมนในเปอรร์เซบีย
และองคร์ทบีที่สบีที่จะรที่นนรวยยลิที่งกวต่นองคร์อนที่นทรันื้งหมดเปป็นอรันมนก เมนที่อทต่นนเขต้มแขล็งดต้วยทรรัพยร์รที่นนรวยของทต่นนแลต้ว ทต่นนกล็
จะปลรุกปฟัฝั่นใหต้ทรุกคนตต่อสบูต้กรับรนชอนณนจรักรกรบีก” (ดนล. 11:2)
อนณนจรักรบนบลิโลนอรันยลิที่งใหญต่ไดต้ถบูกกต่อตรันื้งและถบูกสรต้นงขถึนื้นโดยเนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่ พระเจต้น
ประทนนอนนนนจ ควนมมรัที่งครัที่งและอนณนจรักรอรันยลิที่งใหญต่ใหต้แกต่เขน แตต่เนบบูครัดเนสซนรร์กล็ลนมพระเจต้นของพระทรันื้ง
หลนยและองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย เหมนอนกรับทบีที่เบลชรัสซนรร์หลนนของเขนลนม และพบกรับควนม
ตนยอรันทนรรุณและนต่นอนนถ มรันเปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่จะเพลิกเฉยพระเจต้น ดบูถบูกพระองคร์ ทดลองพระองคร์ ...และลอยนวล
ไปไดต้ คต่นจต้นงของควนมบนปคนอควนมตนย เมนที่อควนมบนปโตเตล็มทบีที่แลต้ว มรันกล็นนนควนมตนยมนใหต้
พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ทรงถนอตนชรัที่งทบีชที่ ะตนกรรมของเหลต่นกษรัตรลิยร์และชนวนนถบูกชรัที่งบนนรันื้น และหนทนง
เดบียวทบีที่ตนชรัที่งนรันื้นจะสมดรุลกล็คนอ กนรทบีที่คนทบีที่ถบูกชรัที่งนรันื้นรบูต้จกรั พระเยซบูครลิสตร์เจต้นและเทบียมแอกกรับพระองคร์ พระครลิสตร์
ทรงเปป็นผบูต้เดบียวทบีที่สนมนรถทนนใหต้ตนชรังที่ แหต่งชะตนกรรมสมดรุลไดต้ หนทนงเดบียวทบีที่ใครกล็ตนม – กษรัตรลิยร์หรนอชนวนน –
จะทนนใหต้พระเจต้นพอพระทรัยไดต้กล็อยบูใต่ นพระครลิสตร์ของพระเจต้น – พระบรุตรทบีที่บรังเกลิดมนองคร์เดบียวของพระองคร์
“เพรนะถต้นผบูต้ใดจะไดต้สลิที่งของสลินื้นทรันื้งโลก แตต่ตต้องสบูญเสบียจลิตวลิญญนณของตน ผบูต้นรันื้นจะไดต้ประโยชนร์อะไร”
(มธ. 16:26 วรรคแรก)

เหตทุใดบาบติโลนจนงลส่มสลาย?
ในกนรศถึกษนกต่อนหนต้นนบีนื้เรนไดต้เหล็นแลต้ววต่นบนบลิโลนมบีปป้อมคบูประตบูหอรบทบีที่แขล็งแกรต่งมนก นครนรันื้นไดต้รบรั
กนรปกปป้องจนกกนนแพงขนนดยรักษร์สองชรันื้นซถึที่งถบูกลต้อมดต้วยคบูใหญต่ หอคอยทบีที่อยบูต่บนสรุดของกนนแพง ประตบูเมนองทบีที่ถบูก
ปปิดและลงกลอนตอนกลนงคนน และทหนรยนมทบีที่คอยตรวจตรนตลอดยบีที่สลิบสบีที่ชรัที่วโมงตต่อวรัน นครทบีที่ไดต้รรับกนรปกปป้อง
อยต่นงดบีเชต่นนบีนื้ลต่มสลนยไดต้อยต่นงไร?
โรม 8:31 กลต่นววต่น “ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่ฝป่นยเรนใครจะขรัดขวนงเรน?” แตต่มรันกล็เปป็นจรลิงดต้วยทบีที่วนต่ หนก
พระเจต้นทรงเขบียนวต่น “จบสฏินั้นแลด้ว” เหนนอบรันทถึกของเรนและ “พฏินาศแลด้ว” เหนนอชะตนกรรมของเรน เรนกล็ไมต่
อนจชนะไดต้ ไมต่วนต่ เรนจะปป้องกรันและไดต้รรับกนรปกปป้องดบีขนนดไหนกล็ตนม พระเจต้นและผบูต้เชนที่อคนเดบียวคนอฝป่นยทบีที่มบี
กนนลรังมนกกวต่นกองทรัพใดๆ แตต่ไมต่วนต่ กองทรัพหนถึที่งจะใหญต่โตสรักเพบียงใด หนกพระเจต้นทรงตต่อสบูต้มรัน มรันกล็ชนะไมต่ไดต้
เลย “ถต้นพระเยโฮวนหร์มลิไดต้ทรงสรต้นงบต้นน บรรดนผบูต้ทบีที่สรต้นงกล็เหนนที่อยเปลต่น ถต้นพระเยโฮวนหร์มลิไดต้ทรงเฝป้นอยบูต่เหนนอ
นคร คนยนมตนที่นอยบูต่กล็เหนนที่อยเปลต่น” (เพลงสดรุดบี 127:1)
สองปปีหลรังจนกกนรสลินื้นชบีพของเนบบูครัดเนสซนรร์ สงครนมไดต้ปะทรุระหวต่นงคนบนบลิโลนกรับคนมบีเดบีย สงครนม
นบีนื้ดนนเนลินตต่อไป เดบีดี๋ยวยรุตลิเดบีดี๋ยวเรลิที่มใหมต่ เปป็นเวลนมนกกวต่นยบีที่สลิบปปี ในทบีที่สดรุ ไซอนเซเรสกษรัตรลิยร์ของคนมบีเดบีย (คน

เดบียวกรับทบีที่มบีชนที่อวต่นดนรลิอรัสในดนเนบียล 5:31) กล็เรบียกไซรรัสหลนนชนยของตน ซถึที่งเปป็นคนเปอรร์เซบีย ใหต้มนชต่วยเหลนอ
ตน และในปปีทบีที่สลิบเจล็ดของนนโบนลิดรัสและปปีทบีที่สนมของเบลชรัสซนรร์ ไซรรัสกล็ลต้อมนครบนบลิโลน เหลต่นทหนรของบนบลิ
โลนตรังนื้ รรับอยบูต่หลรังกนนแพงมหถึมนทบีที่ยนกจะทะลวงของนครนรันื้น พวกเขนมบีอนหนรและเสบบียงเพบียงพอทบีที่จะอยบูต่ไดต้
หลนยปปี และพวกเขนกล็เยนะเยต้ยไซรรัส โดยลต้อเลบียนกองทรัพนต้อยๆอรันนต่นสงสนรของเขน คนบนบลิโลนไมต่มบีควนมกลรัว
เลย พวกเขนไมต่ไดต้กรังวลจนนอนไมต่หลรับเกบีที่ยวกรับกองทรัพทบีที่ตรันื้งอยบูต่นอกกนนแพงเมนองของพวกเขน พวกเขนแคต่รอ
จรังหวะเหมนะๆทบีที่จะทนนลนยศรัตรบูเทต่นนรันื้น
แตต่นบีที่เปป็นควนมมรัที่นใจแบบผลิดๆ – เพรนะวต่นพระเจต้นผบูทต้ รงมหลิทธลิฤทธลิธไดต้ทรงบรัญชนไวต้แลต้ว เมนที่อหนถึที่งรต้อย
เจล็ดสลิบหต้นปปีกต่อนหนต้นนบีนื้ วต่นนครนบีนื้จะถบูกยถึดโดยชนยคนหนถึที่งซถึที่งขณะนรันื้นยรังไมต่ถนอกนนเนลิด ชนยคนหนถึที่งซถึที่งจะมบีนนมวต่น
ไซรรัส (อสย. 44:28; 45:1-4) ชนยผบูต้ทบีที่พระเจต้นทรงกนนหนดใหต้ลต้อมนครบนบลิโลนและตบีมรันขณะนรันื้นกล็กนนลรังยนนอยบูต่ทบีที่
ประตบูเมนองแลต้วและรอคอยอยบูต่ และเมนที่อถถึงเวลนครบกนนหนด พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์กล็จะทรงเปปิดประตบูเหลต่นนรันื้น
เมนที่อพระเจต้นทรงกนนหนดใหต้กนรพลิพนกษนมนสบูต่ปป้อมปรนกนรใด นครใด หรนอกษรัตรลิยร์องคร์ใด กนรพลิพนกษนนรันื้นกล็ จะ
ตกเปป็นแนต่
ไซรรัสเปป็นคนทบีที่ชอบขบคลิด เชต่นเดบียวกรับคนทรันื้งปวงทบีที่ไดต้รบรั กนรทรงเรบียกอยต่นงแทต้จรลิงจนกพระเจต้นใหต้ทนน
ภนรกลิจหนถึที่งเพนที่อพระองคร์ พระเจต้นไมต่เคยเรบียกคนทบีที่เกบียจครต้นนใหต้มนรรับใชต้ ไซรรัสตรัดสลินใจแลต้ววต่นหนทนงเดบียวทบีจที่ ะ
ตบีนครนรันื้นไดต้คนอ ระบนยนนื้นนออกจนกแมต่นนื้นนและนนนเหลต่นทหนรของเขนบรุกเขต้นไปในบนบลิโลนผต่นนทนงกต้นแมต่นนื้นนทบีที่แหต้ง
แลต้ว เหลต่นนรักประวรัตลิศนสตรร์บอกเรนวต่นไซรรัสขรุดชต่องทนงนนื้นนใหมต่ตรงตต้นแมต่นนื้นน ซถึที่งไกลจนกกนรมองเหล็นของเหลต่น
ทหนรยนมทบีอที่ ยบูต่ในหอคอยบนกนนแพงนครบนบลิโลน และเมนที่อชต่องทนงนนื้นนใหมต่นบีนื้ถบูกขรุดเสรล็จ นนื้นนของแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิสกล็
ไหลเขต้นไปในชต่องทนงนบีนื้ เมนที่อนนื้นนถบูกผรันออก กต้นแมต่นนื้นนกล็เรลิที่มแหต้ง จนกนรันื้นไซรรัสกล็รอโอกนสเหมนะๆทบีที่จะยกทรัพตบี
เมนองนบีนื้ – และโอกนสนรันื้นกล็คนอกนรเลบีนื้ยงใหญต่ของเบลชรัสซนรร์!
เรนไมต่ทรนบวต่นไซรรัสทรนบขต่นวเกบีที่ยวกรับกนรเลบีนื้ยงใหญต่นบีนื้ไดต้อยต่นงไร แตต่เขนกล็รวบูต้ ต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ในนคร
คงจะสนรุกสนนนครนนื้นเครงกรับงนนคนนนรันื้นและเมนมนยเสบียจนพวกเขนไมต่คลิดถถึงอรันตรนยทบีที่มนจนกนอกกนนแพงเมนอง
ไซรรัสแบต่งทรัพของเขนออกเปป็นสนมสต่วน กลรุมต่ ทบีที่หนถึที่งจะตต้องผรันนนื้นนทบีที่มนจนกแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิสในเวลนทบีที่เหมนะสม
เขต้นไปในชต่องทนงนนื้นนใหมต่ซถึที่งไดต้ถบูกจรัดเตรบียมไวต้แลต้วสนนหรรับคนนนบีนื้ กลรุต่มทบีที่สองตต้องประจนนกนรอยบูต่ตรงทบีที่ๆแมต่นนื้นนไหล
เขต้นนครทนงดต้นนทลิศเหนนอ กลรุต่มทบีที่สนมของกองทรัพตต้องประจนนกนรอยบูต่ตรงทบีที่ๆแมต่นนื้นนไหลออกจนกนครทนงดต้นนทลิศ
ใตต้ กลรุมต่ ทบีที่สองและกลรุต่มทบีที่สนมนบีนื้ถบูกสรัที่งใหต้เขต้นไปในชต่องทนงนนื้นนนบีนื้ของแมต่นนื้นนทรันทบีทบีที่นนื้นนเรลิที่มเหนอดแหต้ง และยกพลไป
จนกวต่นพวกเขนมนเจอกรันตรงกลนงนครซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระรนชวรังของกษรัตรลิยร์ตงรันื้ อยบูต่
แผนกนรของไซรรัสไดต้ผลอยต่นงสมบบูรณร์แบบ อยต่นงไรกล็ตนม มรันคงลต้มเหลวไปแลต้วหนกนครนรันื้นไมต่ไดต้มรัวแตต่
สนรุกสนนนครนนื้นเครงกรับงนนเลบีนื้ยงรที่นนสรุรน พวกทหนรยนมไมต่ทรันระวรังตรัว ประตบูทองสรัมฤทธลิธในกนนแพงเหลต่นนรันื้นทบีที่ตรันื้ง
อยบูตต่ ลอดแนวฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิสกล็ถบูกปลต่อยทลินื้งไวต้ไมต่ไดต้ใสต่กลอน ซถึที่งทนนใหต้ทหนรเหลต่นนรันื้นบรุกเขต้นมนยถึดบนบลิโลนไดต้
โดยงต่นยและรวดเรล็ว หนกประตบูเมนองถบูกใสต่กลอน พวกทหนรของกองทรัพของไซรรัสกล็คงตลิดกรับและคงตต้องยกทรัพ
ออกไปอบีก แตต่พระหรัตถร์ของพระเจต้นอยบูต่ในกนรนบีนื้ พระเจต้นไดต้ตรรัสแลต้ววต่นไซรรัสจะยถึดนครนบีนื้ และถถึงเวลนแลต้วทบีที่
แผนกนรของพระเจต้นจะสนนเรล็จ แผนกนรของไซรรัสถบูกกนนหนดไวต้โดยพระเจต้น ดรังนรันื้นมรันจถึงไดต้รรับกนรอวยพร

พระเจต้นทรงทนนใหต้ประตบูเมนองเหลต่นนรันื้นถบูกปลต่อยทลินื้งไวต้โดยไมต่ไดต้ใสต่กลอนตลอดรลิมฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนทรันื้งสองฝฟัฝั่ง พวกทหนร
ของศรัตรบูจถึงยถึดนครนรันื้นไดต้ หนกพวกทหนรยนมคอยระแวดระวรังภรัยขณะเขต้นเวร พวกเขนกล็คงสรังเกตเหล็นแลต้ววต่นนนื้นน
เหนอดแหต้งไปในแมต่นนื้นน พวกเขนกล็คงจะสต่งสรัญญนณเตนอนภรัยและชต่วยนครนรันื้นไวต้ไดต้ แตต่พระเจต้นทรงจรัดกนรเรนที่องนรันื้น
ดต้วย พวกทหนรยนมสต่วนใหญต่นต่นจะอยบูทต่ บีที่งนนเลบีนื้ยงนรันื้น และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่เขต้นเวรอยบูต่กล็สะเพรต่น
เหลต่นทหนรของไซรรัสยถึดนครนรันื้นไดต้ บรุกเขต้นไปในพระรนชวรัง สรังหนรเบลชรัสซนรร์และทนนใหต้งนนเลบีนื้ยง
เมนมนยนรันื้นสลินื้นสรุดลงอยต่นงฉรับพลรัน รรัชกนลอรันบนปหนนของเบลชรัสซนรร์สลินื้นสรุดลงเชต่นนบีนื้แหละ และบนบลิโลนกล็ลต่ม
สลนยในคนนนรันื้น ผมขอกลต่นวซนื้นนวต่น: อลิสยนหร์ไดต้พยนกรณร์ถถึงเหตรุกนรณร์นบีนื้ ถถึงขนนดเอต่ยชนที่อไซรรัสวต่นเปป็นผบูต้ทบีที่จะทนนใหต้
เหตรุกนรณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นจรลิง และคนนพยนกรณร์นรันื้นไดต้ถบูกใหต้ไวต้หนถึที่งรต้อยเจล็ดสลิบหต้นปปีกต่อนมรันกลนยเปป็นจรลิง ใครจะกลต้น
สงสรัยกนรไดต้รรับกนรดลใจของพระวจนะของพระเจต้น?
มรันเปป็นไปไดต้อยต่นงแนต่นอนวต่นไซรรัสไมต่ใชต่ผบูต้เชนที่อคนหนถึที่งในพระเจต้นตอนทบีที่เขนลต้อมกรรุงบนบลิโลน มรันเปป็นไป
ไดต้ทบีที่วนต่ เขนไมต่รบูต้เกบีที่ยวกรับกนรทบีที่ตนถบูกเลนอกและถบูกใชต้กนรโดยพระเจต้นเพนที่อทนนใหต้นครใหญต่นรันื้นลต่มสลนย พระเจต้นทรงมบี
แผนกนรหนถึที่งและรนยกนรหนถึที่ง เนนที่องจนกพระเจต้นทรงเปป็นผบูต้เนรมลิตสรต้นงสรรพสลิที่งทรันื้งปวง พระองคร์จถึงทรงมบีสลิทธลิทธ บีที่
จะทนนใหต้แผนกนรของพระองคร์สนนเรล็จตนมทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงกนนหนดไวต้ลต่วงหนต้นใหต้เปป็นไป จนกคนนกลต่นวนรันื้นในขต้อ
พระครัมภบีรทร์ บีที่วนต่ “เราใหด้นามสกลุลเจด้า ทศันั้งๆทฮีที่เจด้าไมล่รรด้จกศั เรา” เรนเหล็นวต่นไซรรัสถบูกพระเจต้นกนนหนดไวต้แลต้วและตรันื้งชนที่อ
ไวต้แลต้วกวต่นหนถึที่งรต้อยปปีกต่อนทบีที่เขนเกลิด และเขนถบูกกนนหนดและถบูกแตต่งตรันื้งโดยพระเจต้นใหต้กระทนนสองสลิที่ง : ทบีจที่ ะยถึดบนบลิ
โลนและทบีที่จะอนรุญนตใหต้พวกยลิวกลรับไปยรังเยรบูซนเลล็มเพนที่อสรต้นงนครบรลิสทรุ ธลิธขถึนื้นใหมต่ เขนเรนองอนนนนจตอนสลินื้นสรุดเจล็ด
สลิบปปีแหต่งกนรตกเปป็นเชลยนรันื้น

บททนีที่หก
ประวนัตติศาสตรณ์ของดาเนนียลจนถนง
การปกครองของไซรนัส
6:1 ดนรลิอรัสพอพระทรัยทบีที่จะทรงแตต่งตรันื้งอรุปรนชหนถึที่งรต้อยยบีที่สลิบคนขถึนื้นเหนนอรนชอนณนจรักร เพนที่อจะใหต้ปกครองอยบูต่ทวรัที่
รนชอนณนจรักร
6:2 และทรงตรันื้งอภลิรรัฐมนตรบีสนมคนอยบูต่เหนนอ มบีดนเนบียลเปป็นอภลิรรัฐมนตรบีคนแรก เพนที่อใหต้อรุปรนชรนยงนนตลิดตต่อ
เพนที่อกษรัตรลิยจร์ ะมลิไดต้ทรงขนดประโยชนร์
6:3 แลต้วดนเนบียลคนนบีนื้กล็มบีชนที่อเสบียงกวต่นอภลิรรัฐมนตรบีอนที่นๆและอรุปรนช เพรนะวลิญญนณดบีเลลิศสถลิตกรับทต่นน และ
กษรัตรลิยร์กทล็ รงหมนยพระทรัยจะทรงแตต่งตรังนื้ ทต่นนใหต้ครอบครองเหนนอรนชอนณนจรักรนรันื้นทรันื้งหมด
6:4 อภลิรรัฐมนตรบีและอรุปรนชทรังนื้ หลนยจถึงหนมบูลเหตรุฟป้องดนเนบียลในเรนที่องเกบีที่ยวกรับรนชอนณนจรักร แตต่กล็หนมบูลเหตรุ
หรนอควนมผลิดไมต่ไดต้ เพรนะทต่นนเปป็นคนสรัตยร์ซนที่อ จะหนควนมพลรันื้งพลนดหรนอควนมผลิดในทต่นนมลิไดต้เลย
6:5 คนเหลต่นนบีนื้จถึงกลต่นววต่น “เรนจะหนมบูลเหตรุฟป้องดนเนบียลไมต่ไดต้เลย นอกจนกเรนจะหนเรนที่องทบีที่เกบีที่ยวกรับพระรนช
บรัญญรัตลิแหต่งพระเจต้นของเขน”
6:6 แลต้วอภลิรรัฐมนตรบีและอรุปรนชเหลต่นนบีนื้ไดต้พนกรันเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์ทบูลวต่น “ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ดนรลิอรัส ขอทรงพระเจรลิญ
เปป็นนลิตยร์
6:7 บรรดนอภลิรฐรั มนตรบีแหต่งรนชอนณนจรักร ทรันื้งขต้นหลวงภนค และอรุปรนช มนตรบีและผบูต้วต่นรนชกนรเมนองทรันื้งหลนยทรันื้ง
สลินื้นไดต้ตกลงกรันวต่น กษรัตรลิยร์สมควรจะไดต้ทรงตรนกฎหมนยและออกพระรนชกฤษฎบีกนวต่น ในสนมสลิบวรันนบีนื้ถต้นผบูต้หนถึที่งผบูต้
ใดทบูลขอตต่อพระเจต้นหรนอมนรุษยร์นอกเหนนอพระองคร์ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ กล็ใหต้โยนผบูต้นรันื้นลงในถนื้นนสลิงโตเสบีย
6:8 โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ บรัดนบีนื้ขอพระองคร์ออกพระรนชกฤษฎบีกน และลงพระนนมในหนรังสนอสนนครัญเพนที่อจะ
เปลบีที่ยนแปลงไมต่ไดต้ ตนมกฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย ซถึที่งจะแกต้ไขหนไดต้ไมต่”
6:9 เพรนะฉะนรันื้นกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัสจถึงทรงลงพระนนมในหนรังสนอสนนครัญและพระรนชกฤษฎบีกน
6:10 เมนที่อดนเนบียลทรนบวต่นลงพระนนมในหนรังสนอสนนครัญนรันื้นแลต้ว ทต่นนกล็ไปยรังเรนอนของทต่นน ทบีที่มบีหนต้นตต่นงหต้องชรันื้น
บนของทต่นนเปปิดตรงไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม และทต่นนกล็คกรุ เขต่นลงวรันละสนมครรันื้ง อธลิษฐนนและโมทนนพระครุณตต่อพระ
พรักตรร์พระเจต้นของทต่นน ดรังทบีที่ทนต่ นไดต้เคยกระทนนมนแตต่กต่อน
6:11 แลต้วคนเหลต่นนบีนื้กล็ไดต้พนกรันมนและไดต้พบดนเนบียลอธลิษฐนนและวลิงวอนอยบูต่ตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นของทต่นน
6:12 แลต้วเขนทรันื้งหลนยกล็เขต้นไปใกลต้กรนบทบูลตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยร์เกบีที่ยวดต้วยพระรนชกฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์วนต่ “ขต้น
แตต่กษรัตรลิยร์ พระองคร์ไดต้ทรงลงพระนนมในพระรนชกฤษฎบีกนฉบรับหนถึที่งมลิใชต่หรนอวต่น ถต้นผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดทบูลขอตต่อพระเจต้น
หรนอมนรุษยร์นอกเหนนอพระองคร์ในสนมสลิบวรันนบีนื้ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ กล็ใหต้โยนผบูต้นรันื้นลงไปในถนื้นนสลิงโตเสบีย” กษรัตรลิยร์ตรรัส
ตอบวต่น “เรนที่องนรันื้นยรังคงอยบูตต่ นมกฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียซถึที่งจะแกต้ไขหนไดต้ไมต่”
6:13 แลต้วเขนจถึงกรนบทบูลตต่อพระพรักตรร์กษรัตรลิยวร์ ต่น “ดนเนบียลคนนรันื้นในพวกทบีที่ถบูกกวนดเปป็นเชลยมนจนกยบูดนหร์ หน
ไดต้เชนที่อฟฟังพระองคร์ไมต่ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ และไมต่เชนที่อฟฟังพระรนชกฤษฎบีกนซถึที่งพระองคร์ทรงลงพระนนมไวต้ แตต่ไดต้ทลบู
ขอวรันละสนมครรังนื้ ”

6:14 เมนที่อกษรัตรลิยทร์ รงสดรับถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้แลต้ว กล็ทรงโทมนรัสยลิที่งนรัก และทรงตรันื้งพระทรัยหนทนงชต่วยดนเนบียลใหต้พต้น
ทรงหนหนทนงชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนถถึงเวลนดวงอนทลิตยร์ตก
6:15 แลต้วคนเหลต่นนรันื้นกล็พนกรันมนเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์และกรนบทบูลกษรัตรลิยร์วต่น “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอพระองคร์พถึงทรนบ
วต่น กฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียวต่น พระรนชกฤษฎบีกนกล็ดหบี รนอกฎหมนยกล็ดซบี ถึที่งกษรัตรลิยร์ทรงประทรับตรน
แลต้วยต่อมเปลบีที่ยนแปลงไมต่ไดต้”
6:16 แลต้วกษรัตรลิยร์จถึงทรงบรัญชน เขนกล็นนนดนเนบียลมนทลินื้งในถนื้นนสลิงโต กษรัตรลิยร์ตรรัสแกต่ดนเนบียลวต่น “พระเจต้นของทต่นน
ผบูต้ซถึที่งทต่นนปรนนลิบรัตลิอยบูต่เนนองนลิตยร์นรันื้น พระองคร์จะทรงชต่วยทต่นนใหต้รอดพต้น”
6:17 แลต้วเขนนนนศลิลนกต้อนหนถึที่งมนปปิดปนกถนื้นนไวต้ กษรัตรลิยร์กล็ไดต้ทรงประทรับตรนของพระองคร์และตรนของเจต้นนนย
ของพระองคร์ เพนที่อวต่นจะไมต่มบีสลิที่งใดอรันเกบีที่ยวกรับดนเนบียลเปลบีที่ยนแปลงไป
6:18 แลต้วกษรัตรลิยร์กล็เสดล็จกลรับพระรนชวรัง ทรงอดพระกระยนหนรตลอดคนนนรันื้น ไมต่ใหต้นนนเครนที่องดนตรบีอรันใดมนหนต้น
พระทบีที่ และบรรทมไมต่หลรับ
6:19 พอเชต้นตรบูต่ กษรัตรลิยร์กล็ลรุกขถึนื้นรบีบเสดล็จไปยรังถนื้นนสลิงโต
6:20 เมนที่อพระองคร์เสดล็จมนใกลต้ถนื้นนนรันื้น พระองคร์กล็ตรรัสเรบียกดนเนบียลดต้วยเสบียงโทมนรัส กษรัตรลิยร์ตรรัสกรับดนเนบียลวต่น
“โอ ดนเนบียล ผบูต้รรับใชต้ของพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่ พระเจต้นของทต่นนซถึที่งทต่นนปรนนลิบรัตลิอยบูต่เนนองนลิตยร์นรันื้น ทรง
สนมนรถทบีที่จะชต่วยทต่นนใหต้พต้นจนกสลิงโตไดต้แลต้วหรนอ”
6:21 แลต้วดนเนบียลกรนบทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขอทรงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์
6:22 พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรงใชต้ทตบู สวรรคร์ของพระองคร์มนปปิดปนกสลิงโตไวต้ มรันมลิไดต้ทนนอรันตรนยแกต่ขต้นพระองคร์
เพรนะพระองคร์ทรงเหล็นวต่นขต้นพระองคร์ไรต้ควนมผลิดตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขต้นพระองคร์มลิไดต้
กระทนนผลิดประกนรใดตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ดวต้ ย”
6:23 ฝป่นยกษรัตรลิยร์กโล็ สมนรัสในพระทรัยเปป็นลต้นพต้น และทรงบรัญชนใหต้นนนดนเนบียลขถึนื้นมนจนกถนื้นน เขนจถึงเอนดนเนบียล
ขถึนื้นมนจนกถนื้นน ไมต่ปรนกฏวต่นมบีอรันตรนยอยต่นงไรบนตรัวทต่นนเลย เพรนะทต่นนไดต้เชนที่อในพระเจต้นของทต่นน
6:24 แลต้วกษรัตรลิยร์ทรงบรัญชนใหต้นนนคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ฟป้องดนเนบียลมนโยนทลินื้งในถนื้นนสลิงโต ทรันื้งตรัวเขน บรุตรทรันื้งหลนยของ
เขน และภรรยนของเขนทรันื้งหลนยดต้วย และกต่อนทบีที่เขนตกลงไปถถึงพนนื้นถนื้นน สลิงโตกล็ไดต้ฟฟัดเขนอยบูต่เสบียแลต้ว และหรัก
กระดบูกของเขนทรันื้งหลนยเปป็นชลินื้นๆไป
6:25 แลต้วกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัสทรงมบีพระรนชสนรไปถถึงบรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวง และภนษนทรันื้งหลนยทบีที่อนศรัย
อยบูใต่ นพลิภพทรังนื้ สลินื้นวต่น “สรันตลิสรุขจงมบีแกต่ทต่นนทรันื้งหลนยอยต่นงทวบีคบูณ
6:26 เรนออกกฤษฎบีกนวต่น ใหต้คนทรันื้งหลนยสรัที่นสะทต้นนและยนนเกรงตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นของดนเนบียลในรนช
อนณนจรักรของเรนทรันื้งหมด เพรนะพระองคร์ทรงเปป็นพระเจต้นผบูทต้ รงพระชนมร์อยบูต่ ทรงดนนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ อนณนจรักร
ของพระองคร์จะไมต่ถบูกทนนลนย และรนชอนณนจรักรของพระองคร์จะดนนรงจนถถึงทบีที่สรุด
6:27 พระองคร์ทรงชต่วยใหต้พต้นและชต่วยใหต้พต้นภรัย พระองคร์ทรงกระทนนหมนยสนนครัญและกนรมหรัศจรรยร์ในฟป้นสวรรคร์
และบนพนนื้นพลิภพ พระองคร์คนอพระผบูต้ชวต่ ยดนเนบียลใหต้พต้นจนกฤทธลิธของสลิงโต”
6:28 ดรังนรันื้น ดนเนบียลผบูต้นบีนื้จถึงไดต้เจรลิญขถึนื้นในรรัชสมรัยของดนรลิอรัส และในรรัชสมรัยของไซรรัสคนเปอรร์เซบีย

ดาเนนียลไดห้รนับความโปรดปรานอยส่างมากจากกษนัตรติยอณ์ งคณ์ใหมส่
ขต้อ 1-3: “ดารฏิอศัสพอพระทศัยทฮีจที่ ะทรงแตล่งตศันั้งอลุปราชหนหึที่งรด้อยยฮีที่สฏิบคนขหึนั้นเหนลือราชอาณาจศักร เพลืที่อจะใหด้
ปกครองอยรล่ทศัที่วราชอาณาจศักร และทรงตศันั้งอภฏิรศัฐมนตรฮีสามคนอยรล่เหนลือ มฮีดาเนฮียลเปป็นอภฏิรศัฐมนตรฮีคนแรก เพลืที่อ
ใหด้อลุปราชรายงานตฏิดตล่อ เพลืที่อกษศัตรฏิยว์จะมฏิไดด้ทรงขาดประโยชนว์ แลด้วดาเนฮียลคนนฮีนั้กล็มฮีชลืที่อเสฮียงกวล่าอภฏิรฐศั มนตรฮี
อลืที่นๆและอลุปราช เพราะวฏิญญาณดฮีเลฏิศสถฏิตกศับทล่าน และกษศัตรฏิยว์กล็ทรงหมายพระทศัยจะทรงแตล่งตศันั้งทล่านใหด้ครอบ
ครองเหนลือราชอาณาจศักรนศันั้นทศันั้งหมด”
บทนบีนื้แนะนนนใหต้รบูต้จรักกรับมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย จรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สองแหต่ง “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” หลรัง
จนกกนรปกครองอรันทรงอนนนนจนนนหกสลิบเจล็ดปปีเหนนอโลกในสมรัยนรันื้น เศบียรทบีทที่ นนดต้วยทองคนนในทบีที่สรุดกล็เปปิดทนงใหต้
แกต่แขนและหนต้นอกทบีที่ทนนดต้วยเงลิน เหตรุกนรณร์ตนต่ งๆในบทนบีนื้นต่นจะเกลิดขถึนื้นระหวต่นงชต่วงเวลนสองปปีนรันื้นทบีที่ดนรลิอรัสเปป็น
กษรัตรลิยร์ บนบลิโลนลต่มสลนยในปปี 538 กต่อน ค.ศ. กษรัตรลิยร์ดนรลิอรัสขถึนื้นครองบรัลลรังกร์ทรันทบีและครองรนชยร์จนกระทรัที่ง
เขนสลินื้นชบีพในปปี 536 กต่อน ค.ศ.
ดนเนบียลมบีอนยรุเกนอบเกต้นสลิบปปีแลต้วในขณะนรันื้น และมรันนต่นทถึที่งมนกๆทบีที่เขนเหมนะสมสนนหรรับงนนหนรักทบีที่
กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสมอบหมนยใหต้แกต่เขน กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสไมต่เพบียงแตต่งตรันื้งดนเนบียลเปป็นหนนที่งในอภลิรรัฐมนตรบีสามคนเทต่นนรันื้น
เขนยรังแตต่งตรันื้งดนเนบียลใหต้เปป็นหนัวหนห้าของอภลิรรัฐมนตรบีเหลต่นนบีนื้ดต้วย ไมต่มบีบรันทถึกไวต้วนต่ อะไรเปป็นแรงจบูงใจกระตรุต้นใหต้ดน
รลิอรัสใหต้เกบียรตลิดนเนบียลเชต่นนบีนื้ แตต่ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นกษรัตรลิยร์เรลิที่มรบูจต้ รักมรักครุต้นกรับศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้อยบูต่บต้นง อยต่นง
นต้อยเขนกล็คงไดต้ทรนบถถึงควนมซนที่อสรัตยร์สจรุ รลิตของดนเนบียล กนรเปป็นรรัฐบรุรรุษทบีที่เหนนอกวต่นของเขน สตลิปฟัญญนอรันไมต่
ธรรมดนของเขน และกนรทรุต่มเทตต่อพระเจต้นของเขน
จรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สองนบีนื้ไมต่ใชต่รนชนธลิปไตยโดยสมบบูรณร์เหมนอนอยต่นงทบีที่บนบลิโลนเคยเปป็น เนบบูครัดเนส
ซนรร์เคยเปป็นผบูต้มบีอนนนนจสบูงสรุดในกนรปกครอง... เขนแตต่งตรันื้งผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์ เขนปลดผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์ เขนฆต่นผบูต้ทบีที่เขน
ประสงคร์ และเขนไวต้ชบีวลิตผบูต้ทบีที่เขนประสงคร์ แตต่อภลิรฐรั มนตรบีและอรุปรนชเหลต่นนบีนื้ภนยใตต้กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสรวมตรัวกรันเปป็น
สลิที่งทบีที่เรนเรบียกวต่นรรัฐสภนในปฟัจจรุบรัน และพวกเขนเปป็นผบูต้มบีอนนนนจตรัดสลินใจในกนรออกกฎหมนยตต่นงๆ ซถึที่งกฎหมนย
เหลต่นนรันื้นจะตต้องถบูกใหต้สรัตยนบรันโดยกษรัตรลิยร์อบีกทบี กฎหมนยเหลต่นนรันื้นของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียไมต่อนจถบูก
เปลบีที่ยนแปลงไดต้ ทรันทบีทพบีที่ ระรนชกฤษฎบีกนถบูกลงนนม มรันกล็ไมต่อนจถบูกเปลบีที่ยนหรนอยกเลลิกไดต้
เมนที่อดนรลิอรัสรบูจต้ รักมรักครุต้นกรับดนเนบียลมนกขถึนื้น เขนกล็ตระหนรักวต่นนบีที่คนอบรุรรุษทบีที่ยลิที่งใหญต่กวต่นทบีที่เขนคลิดไวต้ และไมต่
นนนนรักเขนกล็โปรดปรนนดนเนบียลมนกกวต่นอภลิรรัฐมนตรบีและอรุปรนชคนอนที่นๆทรังนื้ หมด เพรนะ “วลิญญนณดบีเลลิศ” ของ
เขน กษรัตรลิยร์จถึง “ทรงหมนยพระทรัยจะทรงแตต่งตรันื้งทต่นนใหต้ครอบครองเหนลือราชอาณาจศักรนศันั้นทศันั้งหมด” – ซถึที่งเปป็น
ตนนแหนต่งหนถึที่งทบีที่มบีอนนนนจรองจนกกษรัตรลิยร์เพบียงผบูต้เดบียวเทต่นนรันื้น
กนรเลนที่อนยศนบีนื้นนนควนมยรุต่งยนกมนสบูต่ดนเนบียลจรลิงๆ เพรนะวต่นอภลิรฐรั มนตรบีและอรุปรนชคนอนที่นๆตต่นงเตล็มไป
ดต้วยควนมอลิจฉน รลิษยนและหวนดกลรัว พวกเขนรบูวต้ ต่นดนเนบียลจะไมต่ยอมทนตต่อกนรตลิดสลินบนหรนอกนรทรุจรลิตในกนร
บรลิหนรจรัดกนรกลิจกนรตต่นงๆของจรักรวรรดลิ และดต้วยเหตรุนบีนื้ผลประโยชนร์และกนนไรทบีที่พวกเขนหวรังวต่นจะไดต้รรับจถึงตก
อยบูใต่ นภนวะเสบีที่ยง พวกเขนไมต่อยนกสบูญเสบียโอกนสทบีที่ตนจะไดต้รรับผลประโยชนร์ผต่นนทนงกนรรรับสลินบนและกนรฉต้อ
รนษฎรร์บรังหลวงในกนรปกครอง ดรังนรันื้นเมนที่อพวกเขนทรนบวต่นชนยผบูต้นบีนื้ทบีที่ยนนเกรงพระเจต้นและเทบีที่ยงธรรมแหต่งยบูดนหร์ไดต้

รรับกนรเลนที่อนยศสบูต่ตนนแหนต่งสบูงสรุดในแผต่นดลินนรันื้นนอกเหนนอจนกตนนแหนต่งของกษรัตรลิยร์ พวกเขนจถึงเรลิที่มคลิดหนวลิธบีกนนจรัด
เขนทรันทบี – ไมต่วนต่ จะโดยกนรทนนลนยเขน หรนอใหต้กษรัตรลิยร์ปลดเขนจนกตนนแหนต่ง เนนที่องจนกดนเนบียลเปป็นผบูต้ทบีที่ “ไรต้
ตนนหนลิ” ในถต้อยคนนของเปนโล และพวกเขนหนสลิที่งใดมนปรรักปรนนเขนไมต่ไดต้เลย พวกเขนจถึงตต้องสรต้นงขต้อกลต่นวหนบนง
อยต่นงขถึนื้นมน พวกเขนจถึงคลิดแผนกนรทบีพที่ วกเขนรบูต้สถึกวต่นจะทนนลนยวลิสรุทธลิชนชรนผบูต้นบีนื้ของพระเจต้นไดต้อยต่นงแนต่นอน

อทุบายเพสือที่ ทนาลายดาเนนียล
ขต้อ 4-9: “อภฏิรศัฐมนตรฮีและอลุปราชทศันั้งหลายจหึงหามรลเหตลุฟอฝ้ งดาเนฮียลในเรลืที่องเกฮีที่ยวกศับราชอาณาจศักร
แตล่กหล็ ามรลเหตลุหรลือความผฏิดไมล่ไดด้ เพราะทล่านเปป็นคนสศัตยว์ซลืที่อ จะหาความพลศันั้งพลาดหรลือความผฏิดในทล่านมฏิไดด้
เลย คนเหลล่านฮีนั้จหึงกลล่าววล่า “เราจะหามรลเหตลุฟฝ้องดาเนฮียลไมล่ไดด้เลย นอกจากเราจะหาเรลืที่องทฮีที่เกฮีที่ยวกศับพระราช
บศัญญศัตฏิแหล่งพระเจด้าของเขา” แลด้วอภฏิรฐศั มนตรฮีและอลุปราชเหลล่านฮีนั้ไดด้พากศันเขด้าเฝฝ้ากษศัตรฏิยว์ทรลวล่า “ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์
ดารฏิอศัส ขอทรงพระเจรฏิญเปป็นนฏิตยว์ บรรดาอภฏิรศัฐมนตรฮีแหล่งราชอาณาจศักร ทศันั้งขด้าหลวงภาค และอลุปราช มนตรฮี
และผรด้วาล่ ราชการเมลืองทศันั้งหลายทศันั้งสฏินั้นไดด้ตกลงกศันวล่า กษศัตรฏิยว์สมควรจะไดด้ทรงตรากฎหมายและออกพระราช
กฤษฎฮีกาวล่า ในสามสฏิบวศันนฮีนั้ถด้าผรด้หนหึที่งผรด้ใดทรลขอตล่อพระเจด้าหรลือมนลุษยว์นอกเหนลือพระองคว์ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ กล็ใหด้
โยนผรด้นศันั้นลงในถนั้ทาสฏิงโตเสฮีย โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ บศัดนฮีนั้ขอพระองคว์ออกพระราชกฤษฎฮีกา และลงพระนามในหนศังสลือ
สทาคศัญเพลืที่อจะเปลฮีที่ยนแปลงไมล่ไดด้ ตามกฎหมายของคนมฮีเดฮียและคนเปอรว์เซฮีย ซหึที่งจะแกด้ไขหาไดด้ไมล่” เพราะฉะนศันั้น
กษศัตรฏิยดว์ ารฏิอศัสจหึงทรงลงพระนามในหนศังสลือสทาคศัญและพระราชกฤษฎฮีกา”
พญนมนรตนเดลิมทบีที่เคยเดลินในสวนเอเดนเขต้นรต่วมกนรประชรุมครรังนื้ แรกของเหลต่นอภลิรรัฐมนตรบีและเจต้นนนย
เมนที่อพวกเขนมนประชรุมกรันคลิดหนวลิธบีกนนจรัดดนเนบียล และอรุบนยของพวกเขนกล็แยบยลพอๆกรับพญนมนรเอง พวกเขน
รบูวต้ นต่ ศนสดนพยนกรณร์เฒต่นผบูต้นบีนื้ทรุต่มเทตต่อพระเจต้นและวต่นไมต่มบีสลิที่งใดจะทนนใหต้เขนไมล่จงรศักภศักดฮีตอต่ พระเจต้นของเขนไดต้
พวกเขนรบูต้ดวต้ ยวต่นกษรัตรลิยร์รกรั และนรับถนอเขนอยต่นงมนก แตต่สนนหรรับพวกเขนแลต้ว ยลิวเฒต่นผบูต้นบีนื้ใจครับแคบและโงต่เขลน
คนเหลต่นนบีนื้คอยเฝป้นสรังเกตชบีวตลิ และนลิสรัยของดนเนบียลมนระยะหนถึที่งแลต้วอยต่นงไมต่ตต้องสงสรัย แตต่ไมต่พบขต้อผลิด
พลนดในตรัวเขนเลย เขนสรัตยร์ซนที่อตต่อกษรัตรลิยร์ เขนเปป็นคนซนที่อสรัตยร์และเทบีที่ยงธรรม เปป็นผบูต้มบีอรุปนลิสรัยดบีงนมและสรุจรลิต
พวกเขนรบูวต้ ต่นหนกพวกเขนจะทนนใหต้แผนกนรกนนจรัดเขนทลินื้งสนนเรล็จ พวกเขนตต้องหนวลิธทบี นนใหต้เขนตลิดกรับ และวลิธบีทบีที่
แนต่นอนทบีที่สรุดทบีที่จะทนนแบบนรันื้นไดต้กล็คนอ ผต่นนทนงกนรทรุต่มเทตต่อพระเจต้นของเขน
ดรังนรันื้นพวกอภลิรรัฐมนตรบีและอรุปรนชจถึงมนรวมตรัวกรันตต่อหนต้นกษรัตรลิยร์ และโดยใชต้คนนพบูดสอพลอและคนน
สรรเสรลิญเยลินยอพวกเขนกล็เสนอคนนทบูลขอตต่อเขน: “ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ดารฏิอศัส ขอทรงพระเจรฏิญเปป็นนฏิตยว์บรรดาอภฏิ
รศัฐมนตรฮีแหล่งราชอาณาจศักร ทศังนั้ ขด้าหลวงภาค และอลุปราช มนตรฮีและผรด้วล่าราชการเมลืองทศันั้งหลายทศันั้งสฏินั้นไดด้ตกลง
กศันวล่า กษศัตรฏิยว์สมควรจะไดด้ทรงตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎฮีกาวล่า ในสามสฏิบวศันนฮีนั้ถด้าผรด้หนหึที่งผรด้ใดทรลขอ
ตล่อพระเจด้าหรลือมนลุษยว์นอกเหนลือพระองคว์ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ กล็ใหด้โยนผรด้นศันั้นลงในถนั้ทาสฏิงโตเสฮีย!”
สมนชลิกคณะรรัฐมนตรบีจอมเจต้นเลต่หร์เหลต่นนบีนื้รบูต้วนต่ คงไมต่ปลอดภรัยทบีจที่ ะใหต้เวลนกษรัตรลิยร์คดลิ ทบทวนเรนที่องทบีที่ยนที่น
เสนอใหต้พลิจนรณนนบีนื้ พวกเขนเรต่งเขนใหต้รบีบตรัดสลินใจ: “โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ บรัดนบีนื้ขอพระองคร์ออกพระรนชกฤษฎบีกน
และลงพระนนมในหนรังสนอสนนครัญเพนที่อจะเปลบีที่ยนแปลงไมต่ไดต้ ตนมกฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย ซถึที่งจะ
แกต้ไขหนไดต้ไมต่”

เมนที่อพลิจนรณนในตอนแรก กษรัตรลิยร์กเล็ หล็นวต่นพระรนชกฤษฎบีกนนบีนื้ฟฟังดบูดบี เขนไมต่เหล็นมนอของซนตนนอยบูต่ในมรัน
หรนออรุบนยชรัที่วรต้นยทบีที่อยบูต่เบนนื้องหลรังมรันเลย เขนยอมรรับอรุบนยนรันื้น และลงนนมพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นโดยรบูต้เทต่นไมต่ถถึง
กนรณร์วต่นมรันถบูกออกแบบมนเพนที่อทนนลนยเพนอที่ นทบีที่ดบีทบีที่สดรุ ทบีที่เขนมบีในทรันื้งอนณนจรักรนรันื้น เขนพลิจนรณนวต่นกนรรต่นงขต้อ
กฎหมนยดรังกลต่นวเปป็นกนรใหต้เกบียรตลิเขน ซถึที่งถบูกเสนอโดยเหลต่นอภลิรรัฐมนตรบี อรุปรนช และเหลต่นองคมนตรบี โดยไมต่รบูต้
ตรัวเลยวต่นมรันจะนนนควนมทรุกขร์ใจและควนมปวดรต้นวใจมนสบูต่ตวรั เขน
ผบูต้ทบีที่สมคบคลิดกรันเหลต่นนรันื้นไมต่ไดต้บอกกษรัตรลิยร์วนต่ พวกเขนไมต่ไดต้ปรถึกษนดนเนบียลในเรนที่องนบีนื้เลย เขนคลิดเอนเอง
วต่นเหลต่นอภลิรรัฐมนตรบีและผบูต้นนนททุกคนไดต้ตกลงตนมนบีนื้แลต้ว และกล็ยลินดบียลิที่งนรักทบีที่ทรุกคนมบีมตลิเอกฉรันทร์ทบีที่จะใหต้เกบียรตลิเขน
โดยสรัที่งใหต้ทรุกคนอธลิษฐนนและทบูลขอตต่อเขนเปป็นเวลนสนมสลิบวรัน มรันไมต่ใชต่เรนที่องแปลกทบีที่เหลต่นขต้นแผต่นดลินของ
อนณนจรักรตต่นงๆในสมรัยนรันื้นจะบบูชนกษรัตรลิยร์ของตนดรุจเทพเจต้นและอธลิษฐนนตต่อพวกเขนและทบูลขอทรุกเรนที่องตต่อพวก
เขน มรันเปป็นเรนที่องธรรมดนมนรุษยร์ทบีที่ดนรลิอรัสจะคลิดวต่นคนเหลต่นนบีนื้เคนรพนรับถนอและรรักเขน และบนงทบีมรันอนจเปป็นกนร
ดบูถบูกพวกเขนดต้วยทบีที่กษรัตรลิยร์จะไมต่ประทรับตรนรรับรองพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น ดรังนรันื้นมรันจถึงกลนยเปป็นกฎหมนยหนถึที่ง
ภนยใตต้ตรนประทรับทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย
ผมนถึกภนพตนมวต่นขณะทบีที่เหลต่นอภลิรรัฐมนตรบีและอรุปรนชออกไปจนกทบีที่ประชรุมนรันื้น พวกเขนกล็คลิดวต่นควนมยรุต่ง
ยนกของพวกเขนจะจบสลินื้นในไมต่ชต้น แผนกนรของพวกเขนใชต้ไดต้ผลอยต่นงสมบบูรณร์แบบ (ตนมทบีที่พวกเขนคลิด) และดน
เนบียลจะกลนยเปป็นศพในไมต่ชต้น แตต่พวกเขนลนมคลิดไปวต่นพวกเขนกนนลรังหนเรนที่องกรับศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้น และ
พระเจต้นไดต้ตรรัสแลต้ววต่น “อยล่าแตะตด้องบรรดาผรด้ทฮีที่เราเจฏิมไวด้ อยล่าททาอศันตรายแกล่ผรด้พยากรณว์ทศันั้งหลายของเรา” (1
พศด. 16:22) คนเหลต่นนบีนื้ไมต่ไดต้กนนลรังหนเรนที่องกรับคนปกตลิธรรมดน พวกเขนกนนลรังหนเรนที่องกรับผบูต้ทบีที่พระเจต้นไดต้ทรง
เลนอกสรรและแตต่งตรันื้งใหต้กระทนนตนมสต่วนหนถึที่งแหต่งแผนกนรและจรุดประสงคร์นลิรรันดรร์ของพระองคร์

นนีที่คอสื ดาเนนียลคนเดนียวกนับทนีที่
“ตนัทั้งใจไวห้” (ดนล. 1:8)
ขต้อ 10: “เมลืที่อดาเนฮียลทราบวล่าลงพระนามในหนศังสลือสทาคศัญนศันั้นแลด้ว ทล่านกล็ไปยศังเรลือนของทล่าน ทฮีที่มฮีหนด้า
ตล่างหด้องชศันั้นบนของทล่านเปปิดตรงไปยศังกรลุงเยรรซาเลล็ม และทล่านกล็คลุกเขล่าลงวศันละสามครศังนั้ อธฏิษฐานและโมทนา
พระคลุณตล่อพระพศักตรว์พระเจด้าของทล่าน ดศังทฮีที่ทาล่ นไดด้เคยกระททามาแตล่กล่อน”
ดนเนบียลรบูต้วนต่ พระรนชกฤษฎบีกนนบีนื้มรุต่งเลต่นงนนเขนโดยตรง เขนรบูต้ดต้วยวต่นหนกเขนปฏลิบรัตลิดรังเชต่นทบีที่ทนนมนตต่อไป
นรัที่นคนอ อธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของเขน เขนกล็จะทนนผลิดกฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียและทนนใหต้ตรัวเองตต้อง
พลินนศ ดรังนรันื้นเขนจถึงตต้องเลนอกระหวต่นงควนมจงรรักภรักดบีของเขนตต่อพระเจต้นและควนมจงรรักภรักดบีของเขนตต่อกษรัตรลิยร์
เขนเคนรพนรับถนอกษรัตรลิยร์ – แตต่เขานมศัสการพระเจด้า! กนรสรัตยร์ซนที่อตต่อกษรัตรลิยร์จะรรักษนชบีวลิตของเขนไวต้ แตต่กนรสรัตยร์
ซนที่อตต่อกษรัตรลิยกร์ ล็หมนยถถึงกนรไมต่มคบี วนมเชนที่อตต่อพระเจต้นเชต่นกรัน และหนกเขนปฏลิเสธพระเจต้นของเขนตอนนฮีนั้ เขนกล็จะ
ไมต่เพบียงยอมรรับควนมพต่นยแพต้ฝนป่ ยวลิญญนณและควนมอรับอนยยนมเผชลิญหนต้นกรับพระรนชกฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์
เทต่นนรันื้น แตต่เขนจะยรังปฏลิเสธควนมสรัตยร์ซนที่อทบีที่เขนไดต้แสดงออกมนตรันื้งแตต่วรันทบีที่เขนถบูกจรับตรัวเปป็นเชลยมนยรังบนบลิโลน
และตรันื้งใจไวต้วนต่ เขนจะไมต่ทนนตรัวใหต้เปป็นมลทลินดต้วยอนหนรและเหลต้นองรุต่นของกษรัตรลิยร์ดวต้ ย

หนกเขนพยนยนมทบีจที่ ะรรักษนควนมเชนที่อของตนทบีที่มบีตต่อพระเจต้นโดยกนรอธลิษฐนนอยต่นงลรับๆ เขนกล็จะไมต่ใหต้
เกบียรตลิทรันื้งตรัวเองและพระเจต้น ผมสงสรัยวต่นดนเนบียลเสบียเวลนสรักนลิดไหมในกนรพลิจนรณนขต้อดบีและขต้อเสบียของเรนที่องนบีนื้
ผมคลิดวต่นเขนรบูต้ในทรันทบีวนต่ เขนตต้องทนนอะไร เขนรบูต้จรักพระเจต้นของเขนมนนนนเหลนอเกลินแลต้ว ปรนนลิบรัตลิพระองคร์มน
อยต่นงดบี และพระเจต้นกล็ทรงดบีตต่อเขนมนกเกลินกวต่นทบีที่เขนจะพลิสบูจนร์ตวรั วต่นไมต่มบีควนมเชนที่อตอนนบีนื้ตต่อพระเจต้นผบูต้ทรงเดลินกรับ
เขนมนตลอดชบีวตลิ ของเขน เขนไมต่มนนรัที่งคลิดเลยสรักนลิดวต่นจะอธลิษฐนนตต่อกษรัตรลิยร์แทนทบีที่จะอธลิษฐนนตต่อพระเยโฮวนหร์
พระเจต้น หนกคนเหลต่นนบีนื้คลิดวต่นพวกเขนจะทนนใหต้ดนเนบียลตกใจกลรัวไดต้ พวกเขนกล็คลิดผลิดเสบียแลต้ว “ในควนมรรักนรันื้น
ไมต่มบีควนมกลรัว แตต่ควนมรรักทบีที่สมบบูรณร์นรันื้นกล็ไดต้ขจรัดควนมกลรัวเสบีย ผบูต้ทบีที่มบีควนมกลรัวกล็ยรังไมต่มบีควนมรรักทบีที่สมบบูรณร์” (1
ยอหร์น 4:18)
ดรังนรันื้น – “เมนที่อดนเนบียลทรนบวต่นลงพระนนมในหนรังสนอสนนครัญนรันื้นแลต้ว ทล่านกล็ไปยศังเรลือนของทล่าน... และ
ทล่านกล็คลุกเขล่าลง... อธฏิษฐานและโมทนาพระคลุณตล่อพระพศักตรว์พระเจด้าของทล่าน ดศังทฮีที่ทาล่ นไดด้เคยกระททามาแตล่
กล่อน!” พระรนชกฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์ซถึที่งถบูกลงนนมดต้วยตรนประทรับของกษรัตรลิยร์ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียซถึที่ง
ทนนใหต้มรันกลนยเปป็นกฎหมนยทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้ของแผต่นดลิน มลิไดต้เปลบีที่ยนควนมคลิดของดนเนบียลหรนอเปลบีที่ยน
กนรกระทนนตต่นงๆของเขนทบีที่มบีตต่อพระเจต้น

ดาเนนียลและหนห้าตส่างทนีที่เปปิดออกของเขา
ใหต้เรนดบูศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ทบีที่ยนนหยรัดสบูงกวต่นชนยคนใดในพระวจนะของพระเจต้นโดยอนจยกเวต้นอรัคร
สนวกเปนโล สนนหรรับผมแลต้วดนเนบียลคนอ เปาโลแหต่งภนคพรันธสรัญญนเดลิม และเปนโลคนอ ดาเนฮียลแหต่ภนคพรันธ
สรัญญนใหมต่
มรันเปป็นเวลนรรุต่งเชต้นเหนนอบนบลิโลนนครโบรนณอรันยลิที่งใหญต่นรันื้น แสงยนมเชต้นตรบูต่สนดสต่องผนนฟป้นดต้นนทลิศตะวรัน
ออก อบีกไมต่นนนคนบนบลิโลนหลนยพรันคนจะเดลินขถึนื้นลงตนมทต้องถนน ขต้นมแมต่นนื้นนบนเรนอขต้นมฟนกหลนยลนน หรนอรบีบ
เรต่งไปยรังไรต่นนอรันอรุดมสมบบูรณร์ซถึที่งอยบูต่ภนยในกนนแพงเมนอง สนยลมเยล็นพรัดผต่นนแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส จนกทบีที่เรนทรนบเกบีที่ยว
กรับอรุปนลิสรัยและนลิสรัยตต่นงๆของดนเนบียล เรนคงตต้องสรรุปวต่นเขนลรุกขถึนื้นแตต่เชต้นตรบูต่ และเรนเกนอบมองเหล็นเขนยนนอยบูต่ทบีที่
หนต้นตต่นงทบีที่เปปิดไวต้ของบต้นนของเขน โดยมองออกไปเหนนอนครนรันื้นในเวลนเชต้นตรบูต่ – ศนสดนพยนกรณร์เฒต่นผบูต้นบีนื้ซถึที่งมบี
สนยตนของผบูต้ทนนนนยและใบหนต้นของวลิสรุทธลิชน
หลนยปปีกต่อนขณะทบีที่ผมศถึกษนหนรังสนอดนเนบียลทบีที่ยลิที่งใหญต่ คนนถนมหนถึที่งกล็ผรุดขถึนื้นในหรัวของผม: “ดนเนบียลเปปิด
หนต้นตต่นงของเขนไปทนงนครบรลิสรุทธลิธครรังนื้ แรกเมลืที่อไรและททาไม?” ไมต่มบีกนรกลต่นวถถึงคนฮบีบรบูคนอนที่นๆทบีที่เปปิดหนต้นตต่นง
ของตนไปทนงกรรุงเยรบูซนเลล็ม กระนรันื้นเรนกล็รวบูต้ ต่นกนรกระทนนนบีนื้ของดนเนบียลไมต่ใชต่เรนที่องบรังเอลิญ มรันถบูกวนงแผนไวต้และ
มรันมบีลรักษณะเปป็นนลิมลิต “ทบีที่ใดๆทบีที่ไมต่มบีนลิมลิต ประชนชนกล็พนลิ นศ” (สภษ. 29:18) และดนเนบียลมองเหล็นผต่นนทนง
หนต้นตต่นงของเขนดต้วยสนยตนแหต่งควนมเชนที่อมนกกวต่นทบีที่คนสต่วนใหญต่มองเหล็นโดยใชต้กลต้องโทรทรรศนร์พลรังสบูง !
เรนรบูต้วนต่ ดนเนบียลไมต่มบีพระครัมภบีรเร์ หมนอนอยต่นงทบีที่เรนมบีทรุกวรันนบีนื้ แตต่เรนอนจตรันื้งสมมตลิฐนนไดต้วต่นกต่อนเขนใชต้เวลน
อธลิษฐนนเขนกล็ใชต้เวลนสรักครบูต่ในพระวจนะ พระครัมภบีรไร์ มต่ไดต้บอกเรนวต่นดนเนบียลถบูกสอนโดยพวกผบูต้อนวรุโสหรนอไมต่
หรนอวต่นเขนคต้นพบควนมจรลิงแหต่งขต้อพระครัมภบีรตร์ นต่ งๆในภนคพรันธสรัญญนเดลิมดต้วยตรัวเองหรนอไมต่ แตต่เขนกล็รบูต้
ประวรัตลิศนสตรร์เยอะ และเมนที่อชนชนตลิของเขนถบูกกวนดตต้อนไปเปป็นเชลยในบนบลิโลน พวกเขนกล็เอนพระวจนะของ

พระเจต้นตลิดตรัวไปดต้วย – ในใจของพวกเขา หนกไมต่ใชต่ในรบูปแบบทบีที่เปป็นลนยลรักษณร์อรักษร และเมนที่อพวกเขนอยบูต่ใน
นครบนบลิโลน พวกเขนกล็จดจนนถต้อยคนนของ 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:45-49:
“ขอพระองคร์ทรงสดรับคนนอธลิษฐนนของเขนและคนนวลิงวอนของเขนในสวรรคร์ และขอทรงใหต้สลิทธลิอรันชอบ
ธรรมของเขนคงอยบูต่ ถต้นเขนทรันื้งหลนยกระทนนบนปตต่อพระองคร์ (เพรนะไมต่มบีมนรุษยร์สรักคนหนถึที่งซถึที่งมลิไดต้กระทนนบนป)
และพระองคร์ทรงกรลิวนื้ ตต่อเขน และทรงมอบเขนไวต้กรับศรัตรบู เขนจถึงถบูกจรับไปเปป็นเชลยยรังแผต่นดลินของศรัตรบูนรันื้น ไมต่วต่น
ไกลหรนอใกลต้ แตต่ถต้นเขนสนนนถึกผลิดในใจในแผต่นดลินซถึที่งเขนไดต้ถบูกจรับไปเปป็นเชลยและไดต้กลรับใจ และไดต้ทนนกนรวลิงวอน
ตต่อพระองคร์ในแผต่นดลินของผบูต้จรับเขนไปเปป็นเชลย ทบูลวต่น ‘ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบนป และไดต้ประพฤตลิชรัที่ว
รต้นยและไดต้กระทนนควนมชรัวที่ ’ ถต้นเขนทรันื้งหลนยกลรับมนหนพระองคร์ดวต้ ยสรุดจลิตสรุดใจของเขนในแผต่นดลินแหต่งศรัตรบูทรันื้ง
หลนยของเขน ผบูต้ซถึที่งจรับเขนไปเปป็นเชลย และอธลิษฐนนตต่อพระองคร์ตรงตต่อแผต่นดลินของเขน ซถึที่งพระองคร์ทรงประทนน
แกต่บรรพบรุรรุษของเขนทรันื้งหลนย คนอเมนองซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงเลนอกสรรไวต้ และพระนลิเวศซถึที่งขต้นพระองคร์ไดต้สรต้นงไวต้
เพนที่อพระนนมของพระองคร์ ขอพระองคร์ทรงสดรับคนนอธลิษฐนนและคนนวลิงวอนของเขนในสวรรคร์ อรันเปป็นทบีที่ประทรับ
ของพระองคร์ และขอทรงใหต้สลิทธลิอรันชอบธรรมของเขนคงอยบูต่”
จงหมนยเหตรุถต้อยคนนทบีที่วต่น “และไดด้ททาการวฏิงวอนตล่อพระองคว์ในแผล่นดฏินของผรด้จศับเขาไปเปป็นเชลย” ผม
เชนที่ออยต่นงจรลิงใจวต่นดนเนบียลครุต้นเคยกรับพระคนนตอนนบีนื้ดบี และวต่นควนมรบูต้ของเขนเกบีที่ยวกรับพระวจนะของพระเจต้นเปป็น
สนเหตรุทบีที่เขนเปปิดหนต้นตต่นงของเขน เขนรบูต้และเชนที่อพระสรัญญนตต่นงๆของพระเจต้นเกบีที่ยวกรับประชนกรของพระองคร์ เขน
เชนที่อในพระครัมภบีรทร์ บีที่เปปิดออก เขนซต่อนพระวจนะของพระเจต้นไวต้ในใจของตน และเมนที่อเขนใหต้อนหนรแกต่จลิตวลิญญนณ
ของตนดต้วยพระครัมภบีรร์ทเบีที่ ปปิดออก จลิตวลิญญนณของเขนกล็ไดต้รบรั กนรเปปิดออกเชต่นกรัน
จงฟฟังถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้อบีกครรันื้ง: “แตต่ถต้นเขน...ไดต้กลรับใจ และไดต้ทนนกนรวลิงวอนตต่อพระองคร์ในแผต่นดลินของผบูต้
จรับเขนไปเปป็นเชลย ทบูลวต่น ‘ขห้าพระองคณ์ทนัทั้งหลายไดห้กระทนาบาป และไดห้ประพฤตติชนัที่วรห้ายและไดห้กระทนาความ
ชนัที่ว’ ถต้นเขนทรันื้งหลนยกลรับมนหนพระองคร์ดวต้ ยสรุดจลิตสรุดใจของเขนในแผต่นดลินแหต่งศรัตรบูทรันื้งหลนยของเขน… และ
อธลิษฐนนตต่อพระองคร์ตรงตต่อแผต่นดลินของเขน... ขอพระองคร์ทรงสดรับคนนอธลิษฐนนและคนนวลิงวอนของเขน” ผต่นนทนง
หนต้นตต่นงบนนนรันื้นแหต่งเรนอนของเขนในบนบลิโลน ดนเนบียลมองไปยรังนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น และขณะทบีที่เขนอธลิษฐนนเขนกล็
คลิดถถึงชนชนตลิของเขน คนอบรรดนเชลยในบนบลิโลน – และเขนกล็วลิงวอนตต่อพระเจต้นอยต่นงสรุดจลิตสรุดใจของตนเพนที่อ
ชนชนตลิของเขน
บนงทบีเมนที่อดนเนบียลไดต้ทรนบบรันทถึกโบรนณแหต่งขต้อพระครัมภบีรร์ภนษนฮบีบรบูเกบีที่ยวกรับชนชนตลิของตน – ควนม
บนปของพวกเขนและกนรตกเปป็นเชลยของพวกเขน – เขนกล็นถึกถถึงคนนอธลิษฐนนของซนโลมอน บนงทบีดวต้ ยใบหนต้นทบีที่
หรันตรงไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม ครุกเขต่นโนต้มตรัวลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงทบีที่เปปิดออกในหต้องของเขน เขนกล็อธลิษฐนนเหมนอนกรับ
ทบีที่ซนโลมอนอธลิษฐนน:
“ครรันนื้ ซนโลมอนทรงจบคนนอธลิษฐนน และคนนวลิงวอนทรันื้งสลินื้นนบีนื้ตต่อพระเยโฮวนหร์แลต้ว กล็ทรงลรุกขถึนื้นจนกหนต้น
แทต่นบบูชนของพระเยโฮวนหร์ ทบีซที่ ถึที่งทรงครุกเขต่นพรต้อมกรับกนงพระหรัตถร์สบูต่ฟนป้ สวรรคร์ และพระองคร์ทรงประทรับยนน และ
ทรงใหต้พรแกต่ชรุมนรุมชนอลิสรนเอลทรันื้งสลินื้นดต้วยเสบียงดรังวต่น “สนธรุกนรแดต่พระเยโฮวนหร์ ผบูต้ทรงพระรนชทนนกนรหยรุดพรัก
แกต่อลิสรนเอลประชนชนของพระองคร์ ตนมซถึที่งพระองคร์ทรงสรัญญนไวต้ทกรุ ประกนร พระสรัญญนอรันดบีทรันื้งสลินื้นของ

พระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรงสรัญญนทนงโมเสสผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์นรันื้นไมต่ลต้มเหลวสรักคนนเดบียว ขอพระเยโฮวนหร์
พระเจต้นของเรนทรันื้งหลนยสถลิตกรับเรนดรังทบีพที่ ระองคร์ไดต้สถลิตกรับบรรพบรุรรุษของเรน ขอพระองคร์อยต่นทรงละเรนหรนอ
ทอดทลินื้งเรนเสบีย เพนที่อพระองคร์ทรงโนต้มจลิตใจของเรนใหต้มนหนพระองคร์ ทบีจที่ ะดนนเนลินในทนงทรันื้งสลินื้นของพระองคร์ และ
รรักษนบรรดนพระบรัญญรัตลิของพระองคร์ กฎเกณฑร์ของพระองคร์ และคนนตรัดสลินของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรง
บรัญญรัตลิไวต้แกต่บรรพบรุรรุษของเรน ขอใหต้ถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้ของขต้นพเจต้น ซถึที่งขต้นพเจต้นไดต้วลิงวอนขอตต่อพระพรักตรร์พระเยโฮ
วนหร์ ใหต้อยบูต่ใกลต้พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของพวกเรนทรังนื้ วรันและคนน และขอใหต้สลิทธลิอรันชอบธรรมของผบูต้รบรั ใชต้ของ
พระองคร์คงอยบูต่ และใหต้สลิทธลิอรันชอบธรรมของอลิสรนเอลประชนชนของพระองคร์คงอยบูต่ ตนมควนมตต้องกนรแตต่ละวรัน
เพนที่อบรรดนชนชนตลิทรันื้งหลนยแหต่งแผต่นดลินโลกจะทรนบวต่นพระเยโฮวนหร์นรันื้นเปป็นพระเจต้น ไมต่มบีองคร์อนที่นเลย” (1 พงศร์
กษรัตรลิยร์ 8:54-60)
ขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้เปป็นไฟฉนย ดนวลิดกลต่นววต่น “พระวจนะของพระองคร์เปป็นโคมสนนหรรับเทต้นของขต้น
พระองคร์ และเปป็นควนมสวต่นงแกต่มรรคนของขต้นพระองคร์...กนรคลบีที่คลนยพระวจนะของพระองคร์ใหต้ควนมสวต่นง ทรันื้ง
ใหต้ควนมเขต้นใจแกต่คนรบูต้นต้อย” (เพลงสดรุดบี 119:105, 130) ขต้อพระครัมภบีรร์ตนต่ งๆตรวจคต้นจลิตใจ เปปิดเผยควนม
ตต้องกนรของมนรุษยร์และในขณะเดบียวกรันกล็เปปิดเผยกนรตอบสนองอรันเพบียงพอของพระเจต้นดต้วย ดนเนบียลมบีใจทบีที่เปปิด
ออกทบีที่จะสนรภนพควนมผลิดบนปของตรัวเองและควนมตต้องกนรพระเจต้นของตรัวเอง และเขนเชนที่ออยต่นงสลินื้นสรุดใจวต่น
พระเจต้นทรงตอบสนองควนมตต้องกนรทรุกอยต่นงไดต้ เขนเปปิดหนต้นตต่นงของตน ครุกเขต่นลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้น
และดต้วยใบหนต้นทบีที่เงยขถึนื้นไปทนงสวรรคร์จตลิ ใจของเขนกล็โหยหนพระพรตต่นงๆของพระเจต้นทบีที่จะประทนนใหต้แกต่
ชนชนตลิของเขน – พระพรตต่นงๆทบีพที่ วกเขนควรและจะไดต้รรับหนกพวกเขนจะเพบียงแตต่กลรับใจ (พวกเขนอยบูต่ในบนบลิ
โลนเพรนะควนมผลิดบนป)
ดต้วยใจและจลิตทบีที่เปปิดออก ครุกเขต่นโนต้มตรัวลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่เปปิดออก ดาเนฮียลกล็เปปิดสวรรคว์
ดด้วย! พระเจต้นตรรัสวต่น “จงลองดบูเรนในเรนที่องนบีนื้วต่น เรนจะเปปิดหนต้นตต่นงในฟป้นสวรรคร์ใหต้เจต้น และเทพรอยต่นงลต้นไหลมน
ใหต้เจต้นหรนอไมต่ เรนจะขนนบตรัวทบีที่ทนนลนยใหต้แกต่เจต้น เพนที่อวต่นมรันจะไมต่ทนนลนยผลแหต่งพนนื้นดลินของเจต้น และผลองรุต่นในไรต่
นนของเจต้นจะไมต่รต่วง พระเยโฮวนหร์จอมโยธนตรรัสดรังนบีนื้แหละ” (มลค. 3:10-11) นบีที่คนอพระสรัญญนของพระเจต้น –
แตต่มนีเงนที่อนไขอยบูต่ขต้อหนถึที่ง และดนเนบียลกล็เตล็มใจทบีจที่ ะปฏลิบรัตลิตนมเงนที่อนไขนรันื้น เขนไมต่ถนอวต่นชบีวตลิ ของตนเปป็นสลิที่งทบีที่ตต้อง
สงวนไวต้ เขนพรต้อมทบีที่จะตนย หนกจนนเปป็น เพนที่อปฏลิบรัตลิตนมเงนที่อนไขของพระเจต้น
เมนที่อดนเนบียลเปปิดหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นของตนไปทนงกรรุงเยรบูซนเลล็ม เขนกล็ทรนบดบีวต่นมรันอนจทนนใหต้เขนตต้องเสบีย
ชบีวลิต แตต่เขนกล็ทรนบดต้วยวต่นหนกเขนสรัตยร์ซนที่อตต่อพระเจต้น หนกเขนปฏลิเสธทบีที่จะออมชอมกรับกฎหมนยของคนมบีเดบีย
และคนเปอรร์เซบีย ควนมสรัตยร์ซนที่อของเขนกล็อนจเปป็นวลิธบีของพระเจต้นในกนรเปปิดหนต้นตต่นงแหต่งฟป้นสวรรคร์และกนรชต่วย
ชนชนตลิของดนเนบียลใหต้พต้นจนกกนรตกเปป็นเชลยกล็ไดต้
ในโรม 9:1-3 เปนโลกลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นพบูดตนมควนมจรลิงในพระครลิสตร์ ขต้นพเจต้นไมต่ไดต้มรุสน ใจสนนนถึกผลิด
ชอบของขต้นพเจต้นเปป็นพยนนฝป่นยขต้นพเจต้นโดยพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิดธ ต้วย วต่น ขต้นพเจต้นมบีควนมทรุกขร์หนรักและเสบียใจ
เสมอมลิไดต้ขนด เพรนะวต่นขต้นพเจต้นปรนรถนนจะใหต้ขต้นพเจต้นเองถบูกสนปใหต้ตรัดขนดจนกพระครลิสตร์ เพรนะเหล็นแกต่พบีที่นต้อง

ของขต้นพเจต้น คนอญนตลิของขต้นพเจต้นตนมเนนนื้อหนรัง” เปนโลและดนเนบียลมบีหรัวใจทบีที่เหมนอนกรัน – หรัวใจทบีที่เตต้นในจรังหวะ
เดบียวกรันเพนที่อชนชนตลิอลิสรนเอล
ดนเนบียลเชนที่อวต่นหนกเรนเปปิดหนต้นตต่นงแหต่งหรัวใจของเรนไปทนงพระเจต้น พระเจต้นกล็จะทรงเปปิดหนต้นตต่นงเหลต่น
นรันื้นแหต่งฟป้นสวรรคร์มนทนงเราทนัทั้งหลาย เขนลองดบูพระเยโฮวนหร์ในวรันนรันื้น เขนพลิสบูจนร์พระวจนะวต่นเปป็นควนมจรลิง เขน
มบีใจสนนนถึกผลิด เขนสนรภนพควนมผลิดบนป เขนเปปีฝั่ยมลต้นดต้วยกนรอธลิษฐนน เขนอธลิษฐนนวรันละสนมครรันื้ง เขนเปปีฝั่ยม
ดต้วยฤทธลิธเดช เขนปฏลิเสธทบีที่จะออมชอม เขน “ตรังนื้ ใจไวต้วต่น” – และ “ตรัวทบีทที่ นนลนย” เหลต่นนรันื้นกล็ถบูกขนนบจรลิงๆ
“แลต้วกษรัตรลิยทร์ รงบรัญชนใหต้นนนคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ฟป้องดนเนบียลมนโยนทลินื้งในถนื้นนสลิงโต ทรันื้งตรัวเขน บรุตรทรันื้งหลนย
ของเขน และภรรยนของเขนทรันื้งหลนยดต้วย และกต่อนทบีที่เขนตกลงไปถถึงพนนื้นถนื้นน สลิงโตกล็ไดต้ฟดฟั เขนอยบูต่เสบียแลต้ว และหรัก
กระดบูกของเขนทรันื้งหลนยเปป็นชลินื้นๆไป” (ดนล. 6:24)
พระเจต้นทรงกระทนนสลิที่งทบีพที่ ระองคร์ตรรัสวต่นพระองคร์จะกระทนน พระองคร์ทรงสรัญญนวต่นจะใหต้เกบียรตลิคนเหลต่น
นรันื้นทบีที่ใหต้เกบียรตลิพระองคร์ ดนเนบียลเปปิดหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นแหต่งบต้นนของเขนและแหต่งจลิตใจของเขน พระเจต้นทรงเปปิด
หนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ใหต้เขน – และผต่นนเหตรุกนรณร์ทรันื้งหมดนบีนื้ ดาเนฮียลไดด้เปปิดคทาพยากรณว์แหล่ง
เหตลุการณว์ตาล่ งๆในอนาคตแกล่เราทมัทั้งหลาย:
“บรัดนบีนื้ขต้นพเจต้นมนกระทนนใหต้ทนต่ นเขต้นใจถถึงสลิที่งซถึที่งจะตกกรับชนชนตลิของทต่นนในกนลภนยหนต้น เพรนะนลิมลิตนรันื้น
ยรังมบีไวต้สนนหรรับวรันเวลนอบีกเปป็นอรันมนก” (ดนล. 10:14) ดนเนบียลคนอเครนที่องมนอทบีพที่ ระเจต้นทรงใชต้เพนที่อใหต้ขต้อปฏลิบรัตลิแกต่
โลกเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆในอนนคตทบีที่กนนลรังเกลิดขถึนื้นตต่อหนต้นเรนทบียที่ รังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในปฟัจจรุบรัน พระเจต้นตรรัสแกต่ดนเนบีย
ลวต่น “แตต่เจต้นจงไปจนวนระทบีที่สรุดเถลิด และเจต้นจะไดต้หยรุดพรักสงบ และจะยนนขถึนื้นในสต่วนทบีที่กนนหนดใหต้เจต้น เมนที่อสลินื้นสรุด
วรันทรันื้งหลนยนรันื้น” (ดนล. 12:13)
เหลต่นผบูต้นนนทนงศนสนนในปฟัจจรุบรัน เชต่น คณะกรรมกนรสงฆร์แหต่งสภนครลิสตจรักรโลก คงจะโหวตวต่นดนเนบียล
กนนลรังทนนควนมผลิดพลนดครรังนื้ ใหญต่เมนที่อเขนปฏลิเสธทบีที่จะปฏลิบรัตลิตนมพระรนชกฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์ เมนที่อเขนจงใจไปยรัง
บต้นนของตน ครุกเขต่นลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่เปปิดออกของเขนและอธลิษฐนนในทบีที่ๆคนอนที่นจะสนมนรถมองเหล็น
และไดต้ยลินเขน เขนกล็คงถบูกตรนหนต้นไปแลต้ววต่นเปป็นคนสตลิไมต่สมประกอบ คนคลรัที่งศนสนน และ “คนเพบีนื้ยน” แตต่ดน
เนบียลกล็มบีชบีวตลิ อยบูต่วรันนบีนื้ในหรัวใจและชบีวลิตของผบูต้คนทบีที่มบีใจฝฟักใฝป่ฝป่นยวลิญญนณทบีที่เชนที่อพระครัมภบีรแร์ ละเชนที่อพระวจนะของ
พระเจต้นวต่นเปป็นตนมนรันื้นจรลิงๆ อยต่นงทบีที่ผคบูต้ นควรจะเชนที่อ
เมนที่อพวกอรุปรนชออกมนจนกพระรนชวรังของกษรัตรลิยดร์ นรลิอรัส พวกเขนกล็รสบูต้ ถึกวต่นพวกเขนมรัที่นใจสนมเรนที่อง:
พวกเขนรบูวต้ ต่นกษรัตรลิยร์ไมต่สนมนรถและจะไมต่ทนนลนยตรนประทรับบนพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นทบีที่จะทนนใหต้ดนเนบียลตต้องเสบีย
ชบีวลิต เขนไดต้ลงนนมกฎหมนยนรันื้นแลต้ว และเมนที่อถบูกลงนนมแลต้ว มรันกล็ไมต่อนจถบูกเพลิกถอนไดต้ พวกเขนรบูต้ดวต้ ยวต่นดนเนบียล
จะไมต่มวบี รันปฏลิเสธควนมเชนที่อของเขนในพระเจต้นเดล็ดขนด ไมต่วนต่ จะตต้องแลกดต้วยสลิที่งใดกล็ตนม พวกเขนรบูต้จกรั เขนดบีพอทบีที่
จะรบูวต้ นต่ เขนยอมตนยกต่อนทบีที่เขนจะปฏลิเสธควนมเชนที่อของเขนหรนอเสนอคนนอธลิษฐนนของเขนแกต่บรุคคลอนที่นใดนอกจนก
พระเจต้นของเขน ดต้วยเหตรุนบีนื้พวกเขนจถึงเชนที่อวต่นแผนกนรของพวกเขนจะไมต่มบีวรันลต้มเหลวแนต่นอน มรันไรต้ขต้อบกพรต่อง
อบีกไมต่นนนศนสดนพยนกรณร์เฒต่นผบูต้นบีนื้กล็จะกลนยเปป็นอนหนรสนนหรรับฝบูงสลิงโตหลิว และเสต้นทนงสบูต่กนรเลนที่อนยศกล็จะเปปิด
ใหต้แกต่เหลต่นศรัตรบูของเขน

เปป็นจรลิงดรังทบีพที่ วกเขนไดต้คนดหมนยไวต้ ดนเนบียลอธฏิษฐาน “ดศังทฮีที่ทล่านไดด้เคยกระททามาแตล่กล่อน” เขนจะตนที่น
ตระหนกกล็ทนนไดต้ เขนจะสงสรัยพระเจต้นกล็ทนนไดต้ ถถึงอยต่นงไรแลต้ว เหตรุใดพระเจต้นถถึงยอมใหต้เหตรุกนรณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นกรับ เขา
ผบูต้เปป็นศนสดนพยนกรณร์ทบีที่สตรั ยร์ซนที่อคนหนถึที่ง บรัดนบีนื้กล็ชรนแลต้ว ซถึที่งมบีเวลนเหลนออยบูต่ไมต่เยอะแลต้วทบีที่จะมบีชบีวตลิ อยบูต่? เขนจะ
ทรักทต้วงตต่อกษรัตรลิยร์กล็ทนนไดต้เมนที่อเขนทรนบถถึงพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น เขนจะนนนควนมของเขนเสนอตต่อกษรัตรลิยร์เพนที่อขอ
ควนมเหล็นใจกล็ทนนไดต้ แตต่เขนกล็ไมต่ไดต้ตนที่นตระหนก เขนไมต่ไดต้ตลิเตบียนพระเจต้น เขนไมต่ไดต้พยนยนมขอควนมเหล็นใจจนก
กษรัตรลิยร์หรนอจนกเพนอที่ นๆคนใดของเขนเลย แทนทบีที่จะทนนอยต่นงนรันื้น เขนกลรับอธลิษฐนน เขนแสวงหนพระพรักตรร์ของ
พระเจต้น เขนใชต้สตลิปฟัญญน: “โดยพระองคร์ทต่นนจถึงอยบูต่ในพระเยซบูครลิสตร์ เพรนะพระเจต้นทรงตรันื้งพระองคร์ใหต้เปป็น
ปฟัญญน ควนมชอบธรรม กนรแยกตรังนื้ ไวต้ และกนรไถต่โทษ สนนหรรับเรนทรันื้งหลนย เพนที่อใหต้เปป็นไปตนมทบีที่เขบียนวต่น ‘ใหต้ผบูต้
โอต้อวด อวดองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น’” (1 คร. 1:30, 31)
ดนเนบียลเปป็นผบูต้ทบีที่มบีควนมกลต้นหนญเปป็นพลิเศษ เขนจะยกเหตรุผลกล็ไดต้วต่น “พระเจต้นทรงเขต้นใจ พระองคร์ทรง
รบูจต้ รักหรัวใจของขต้น ดรังนรันื้นขต้นจะไปยรังบต้นนของขต้น ปปิดหนต้นตต่นงหรนอเขต้นไปในหต้องชรันื้นในของขต้น – และอธลิษฐนนแบบ
ลรับๆ” เขนอนจไดต้ยลินเสบียงพญนมนรกระซลิบกล็ไดต้วต่น “ดนเนบียล เจต้นอยต่นโงต่ไปหนต่อยเลย! เจต้นจะอธลิษฐนนเงบียบๆกล็ไดต้
เจต้นจะอธลิษฐนนอยบูใต่ นหต้องโดยทบีที่ปปิดประตบูและหนต้นตต่นงกล็ไดต้ พระเจต้นทรงไดต้ยลินเจต้นอยบูต่แลต้ว – และถต้นพวกศรัตรบูของ
เจต้นเหล็นเจต้นอธลิษฐนน รรับรองเจต้นเสรล็จแนต่ๆ”
มรันไมต่ใชต่เรนอที่ งยนกเลยทบีที่จะจลินตนนกนรวต่นดนเนบียลคงเผชลิญกนรทดลองแบบเดบียวกรับทบีที่พระเยซรทรงเผชลิญ
กนรทดลองทรุกอยต่นงทบีที่ซนตนนโยนใสต่พระองคร์บนภบูเขนแหต่งกนรทดลองนรันื้น เมนที่อพระองคร์ตรรัสวต่น “จงไปใหด้พด้น เจด้า
ซาตาน!” ดนเนบียลรบูต้จรักพระเจต้น และเขนรบูต้จรักพญนมนร หนกเขนกลรับไปบต้นนของตน ปปิดหนต้นตต่นงและอธลิษฐนน
อยต่นงลรับๆ เขนกล็คงทนนลนยคนนพยนนของตนในบนบลิโลน และทรันื้งหมดทบีที่เขนไดต้ยนนหยรัดตต่อสบูต้เพนที่อในนครนรันื้นคงถบูก
ทนนลนยไปแลต้ว นอกเหนนอจนกคนนพยนนทบีที่จะเสบียไปแลต้ว เขนกล็คงถบูกทรมนนในควนมคลิดไปตลอดชรัที่วชบีวลิตของเขน
เขนกล็คงทนนใหต้พระเจต้นเสบียพระทรัยอยต่นงหนรัก และคนนอธลิษฐนนของเขนคงไมต่เปป็นทบีที่สดรับฟฟังไปเสบียแลต้ว ชนยผบูต้นบีนื้เชนที่อ
วต่นกนรไดต้ตนยในแสงแดดยต่อมดบีกวต่นกนรมบีชวบี ลิตอยบูต่ในเงนมนดแหต่งควนมอรัปยศ เชต่นเดบียวกรับเปนโล เขนอวดใน
พระเจต้นของเขนเทต่นนรันื้น และเขนนรับวต่นทรุกสลิที่งเปป็นกนรขนดทรุน – แมต้แตต่ชบีวลิตของเขน – เพนที่อทบีที่เขนจะไดต้กนรอนรุมรัตลิ
และควนมนรับถนอของพระเจต้น เพนที่อทบีที่เขนจะไมต่ “กลนยเปป็นคนทบีที่ใชต้กนรไมต่ไดต้”
ผมแนต่ใจวต่นมบีหนต้นตต่นงอนที่นๆอบีกหลนยบนนในบต้นนของดนเนบียล – เขนจะเปปิดหนต้นตต่นงบนนอนที่นกล็ทนนไดต้ แตต่
เขนครุกเขต่นลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่หรันหนต้นไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม – นครแหต่งพระวลิหนรนรันื้น นครแหต่ง
บรรพบรุรรุษของเขน นรัที่นเปป็นบต้นนของเขน นรัที่นคนอนครของพระเจต้น และพระเจต้นทรงสรัญญนแลต้ววต่นสรักวรันหนถึที่ง
ประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์จะกลรับไปทบีที่นรัที่น ดต้วยเหตรุนบีนื้ดนเนบียลจถึงครุกเขต่นตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่หรัน
ไปทนงนครแหต่งกนรนมรัสกนรนรันื้น โดยอธลิษฐนนอยต่นงถต่อมใจตต่อพระเจต้นของเขนอรันเปป็นกนรทต้นทนยตต่อพระรนช
กฤษฎบีกนของกษรัตรลิยร์
เขนมลิไดต้ครุกเขต่นตต่อหนต้นเนบบูครัดเนสซนรร์ เขนมลิไดต้ครุกเขต่นตต่อหนต้นเบลชรัสซนรร์ ในฐนนะเปป็นหรัวหนต้นทบีที่ปรถึกษน
ตต่อกษรัตรลิยร์ เขนอยบูต่ในแวดวงคนใหญต่คนโตทบีที่สดรุ ในสมรัยของเขน – แตต่เขนกล็มลิไดต้ครุกเขต่นลงกรนบไหวต้ผบูต้ใดเลย
นอกจนกพระเจต้นของเขน เหตรุใดบรัดนบีนื้เขนจถึงควรครุกเขต่นตต่อหนต้นดนรลิอรัสและอธลิษฐนนตต่อกษรัตรลิยร์ดวต้ ย? เหลต่นวลิสรุทธลิ

ชนผบูต้ยลิที่งใหญต่ไดต้กลนยเปป็นคนยลิที่งใหญต่เมนที่อพวกเขนครุกเขต่นลง – ไมต่ใชต่โดยมบีชนที่อของพวกเขนอยบูต่ในกลรุต่มรนยชนที่อเหลต่นผบูต้มบี
อลิทธลิพลทนงศนสนน หนทนงขถึนื้นสนนหรรับพระเจต้นนรันื้นคนอทนงลง และเหตรุผลทบีที่เรนมบีคนอยต่นงดนเนบียลนต้อยเหลนอเกลิน
คนอยต่นงเปนโลนต้อยเหลนอเกลิน กล็เพรนะวต่นนต้อยคนเหลนอเกลินเตล็มใจทบีที่จะยอมจต่นยรนคนนรันื้น มรันไมต่ตต้องใชต้พระครุณเลย
ทบีจที่ ะยอมรรับกนรเลนที่อนยศในโลกศนสนน แตต่กนรถบูกลดยศโดยมนรุษยร์และถรกเลลืที่อนยศโดยพระเจด้าเทล่านศันั้นตต้องอนศรัย
ควนมเชนที่อของคนอยต่นงดนเนบียล!
เรนทรนบจนกขต้อพระครัมภบีรร์ตนต่ งๆวต่นดนเนบียลเชนที่อในกนรอธลิษฐนนอยต่นงสมที่นนเสมอและไมต่ลดละ เพรนะวต่น
เขนอธลิษฐนนวศันละสามครศันั้ง เขนเชนที่อในกนรกระหนที่นนยลิงพระทบีที่นรัที่งของพระเจต้นดต้วยคนนอธลิษฐนนทบีรที่ ต้อนรน ในดนเนบียล
10:1-13 เรนทรนบวต่นมบีอยบูต่หนหนถึที่งเขนอธลิษฐนนเปป็นเวลนยบีที่สลิบเอล็ดวรัน – และหนกคนนตอบยรังไมต่มนเมนที่อถถึงตอนนรันื้น
ผมกล็ไมต่สงสรัยเลยวต่นเขนคงจะอธลิษฐนนตต่ออบีกยบีที่สลิบเอล็ดวรันเปป็นแนต่! กนรอธลิษฐนนเปป็นนลิสรัยอยต่นงหนถึที่งของเขน เขนเชนที่อ
ในกนรอธลิษฐนน และเขนเชนที่อวต่นพระเจต้นทรงสนมนรถแทรกแซงในวนระวลิกฤตลินบีนื้ไดต้หนกเขนจะเพบียงซนที่อสรัตยร์ตต่อ
ควนมเชนที่อของเขนและอธลิษฐนนเหมนอนกรับทบีที่เขนไดต้อธลิษฐนนมนกต่อนทบีที่พระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นถบูกออกภนยใตต้ตรน
ประทรับทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย
ครุณจะสรังเกตเหล็นวต่นดนเนบียลเปป็นคนทบีที่สนนนถึกบรุญครุณ เขนอธลิษฐนน “และโมทนาพระคลุณตล่อพระพศักตรว์
พระเจด้าของทล่าน” ในโมงยนมอรันมนดมลิดนบีนื้เมนที่อชบีวลิตของเขนแขวนอยบูต่บนเสต้นดต้นยและจนกมรุมมองของมนรุษยร์แลต้ว
ควนมตนยดบูเหมนอนมนถถึงไดต้ทรุกเมนที่อ เขนจะหมดอนลรัยตนยอยนกและทต้อแทต้กล็ทนนไดต้ มรันเปป็นเรนที่องงต่นยทบีที่จะขอบครุณ
พระเจต้นสนนหรรับคนนอธลิษฐนนทบีที่ไดต้รบรั คนนตอบ – แตต่ดนเนบียลขอบครุณพระเจต้น กส่อนทบีที่คนนตอบนรันื้นมน เขนหวรังอยต่นงไมต่มบี
ขต้อสงสรัยเลยวต่นพระเจต้นจะทรงสดรับฟฟังคนนอธลิษฐนนของเขนและทรงตต่อสบูต้ในกนรสบูต้รบของเขนในเรนที่องนบีนื้ โดยทรงเขต้น
แทรกแซงเพนที่อเขน แตต่ดบูเหมนอนจะเปป็นทบีที่แนต่นอนวต่นทรัศนคตลิของเขนเปป็นแบบเดบียวกรันกรับของเดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบู
สนมคนนรันื้นเมนที่อพวกเขนกลต่นววต่น “หนกพระเจต้นไมล่ทรงชต่วยพวกขต้นพระบนทใหต้พต้นจนกเตนไฟรต้อนแรงนรันื้น พวกขต้น
พระบนทกล็ตดรั สลินใจแลต้ววต่นพวกขด้าพระบาทจะไมล่นมรัสกนรปฏลิมนกรทองคนนนรันื้นเลย” ดนเนบียลตรัดสลินใจแลต้ววต่นไมต่วนต่
พระเจต้นจะทรงตอบตกลงหรนอปฏลิเสธ เขนกล็จะอธลิษฐนนเหมนอนอยต่นงทบีที่เขนไดต้กระทนนมนเปป็นประจนน และเขนกล็
มรัที่นใจวต่นพระเจต้นจะทรงกระทนนสลิที่งทบีที่ดบีทบีที่สดรุ
ดต้วยเหตรุนบีนื้เขนจถึงขอบครุณพระเจต้นสนนหรรับสลิที่งใดกล็ตนมทบีที่เกลิดขถึนื้น บนงทบีเขนอนจขอบครุณสนนหรรับควนมเมตตน
ตต่นงๆในอดบีตทบีพที่ ระเจต้นไดต้ทรงหยลิบยนที่นใหต้แกต่เขน บนงทบีเขนอนจขอบครุณสนนหรรับสรันตลิสรุขทบีที่ครอบครองในหรัวใจของ
เขน: “ใจแนต่วแนต่ในพระองคร์นรันื้น พระองคร์ทรงรรักษนไวต้ในสรันตลิภนพอรันสมบบูรณร์ เพรนะเขนวนงใจในพระองคร์”
(อสย. 26:3) แนต่นอนทบีที่สรุดวต่นเขนคงไดต้ขอบครุณพระเจต้นสนนหรรับกนรชต่วยใหต้พต้นในอนนคต – หนกไมต่ใชต่จนกพวก
สลิงโต กล็จนกกนรพลินนศชรัวที่ นลิรรันดรร์ (ดนเนบียลรบูวต้ ต่นเขนจะใชต้เวลนชรัที่วนลิรรันดรร์กนลทบีที่ไหน) เชต่นเดบียวกรับเปนโล เขนอนจ
กลต่นวกล็ไดต้วนต่ “จงขอบพระครุณในทรุกกรณบี เพรนะนบีที่แหละเปป็นนนื้นนพระทรัยของพระเจต้นในพระเยซบูครลิสตร์เพนที่อทต่นนทรันื้ง
หลนย” (1 ธส. 5:18)

ดาเนนียลมนีเหลส่าผถูห้มาเยสือน
ขต้อ 11: “แลด้วคนเหลล่านฮีนั้กล็ไดด้พากศันมาและไดด้พบดาเนฮียลอธฏิษฐานและวฏิงวอนอยรล่ตล่อพระพศักตรว์พระเจด้า
ของทล่าน”

พวกศรัตรบูของดนเนบียลคลิดไวต้ถบูกแลต้ว พวกเขนรบูต้สกถึ แนต่ใจวต่นจรุดจบของศนสดนพยนกรณร์เฒต่นผบูต้นบีนื้ใกลต้เขต้นมน
แลต้ว พวกเขนมนรวมตรัวกรันทบีที่ฝฟัฝั่งดต้นนกรรุงเยรบูซนเลล็มแหต่งบต้นนของเขนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขนอธลิษฐนนเปป็นประจนนตรงหนต้น
หนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่เปปิดอยบูต่ของเขน – และเหมนอนกรับทบีที่พวกเขนไดต้คนดหมนยไวต้ เมนที่อเวลนแหต่งกนรอธลิษฐนนของเขน
มนถถึง ดนเนบียลกล็หรันหนต้นไปทนงนครของพระเจต้น ครุกเขต่นลงตรงหนต้นหนต้นตต่นงเหลต่นนรันื้นทบีที่เปปิดของเขน และเรลิที่ม
อธลิษฐนน
ถต้อยคนนแหต่งคนนอธลิษฐนนของดนเนบียลไมต่ไดต้ถบูกบรันทถึกไวต้ตรงนบีนื้ ดต้วยเหตรุผลบนงประกนรพระเจต้นไมต่ทรงเหล็น
วต่นเหมนะสมทบีที่จะใสต่คนนอธลิษฐนนอรันทรงพลรังนรันื้นไวต้ในพระครัมภบีรร์ ผมอยนกรบูวต้ นต่ เขนอธลิษฐนนอยต่นงไร และเขนเสนอ
คนนวลิงวอนใดตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นในวรันนรันื้น แตต่เรนแนต่ใจไดต้อยต่นงหนถึที่ง: ขณะทบีที่เขนอธลิษฐนน เขนกล็รวบูต้ ต่นเขนกนนลรังถบูก
จรับตนดบูและอบีกประเดบีดี๋ยวเดบียวเขนกล็จะถบูกจรับกรุมและถบูกพนตรัวไปอยบูต่ตต่อหนต้นกษรัตรลิยร์ แตต่นรัที่นกล็ไมต่ไดต้หยรุดยรันื้งเขน เขน
อธลิษฐนนพรต้อมกรับสรันตลิสรุขของพระเจต้นอยบูใต่ นใจของเขน สงบเยนอกเยล็นและไมต่หวนดกลรัว

กษนัตรติยณ์ผถูห้โศกเศรห้า
ขต้อ 12-15: “แลด้วเขาทศันั้งหลายกล็เขด้าไปใกลด้กราบทรลตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์เกฮีที่ยวดด้วยพระราชกฤษฎฮีกา
ของกษศัตรฏิยว์วาล่ “ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ พระองคว์ไดด้ทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎฮีกาฉบศับหนหึที่งมฏิใชล่หรลือวล่า ถด้าผรด้หนหึที่งผรด้
ใดทรลขอตล่อพระเจด้าหรลือมนลุษยว์นอกเหนลือพระองคว์ในสามสฏิบวศันนฮีนั้ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ กล็ใหด้โยนผรด้นศันั้นลงไปในถนั้ทา
สฏิงโตเสฮีย” กษศัตรฏิยว์ตรศัสตอบวล่า “เรลืที่องนศันั้นยศังคงอยรล่ตามกฎหมายของคนมฮีเดฮียและคนเปอรว์เซฮียซหึที่งจะแกด้ไขหาไดด้
ไมล่” แลด้วเขาจหึงกราบทรลตล่อพระพศักตรว์กษศัตรฏิยว์วาล่ “ดาเนฮียลคนนศันั้นในพวกทฮีที่ถรกกวาดเปป็นเชลยมาจากยรดาหว์ หา
ไดด้เชลืที่อฟฝังพระองคว์ไมล่ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ และไมล่เชลืที่อฟฝังพระราชกฤษฎฮีกาซหึที่งพระองคว์ทรงลงพระนามไวด้ แตล่ไดด้ทลร
ขอวศันละสามครศังนั้ ” เมลืที่อกษศัตรฏิยว์ทรงสดศับถด้อยคทาเหลล่านฮีนั้แลด้ว กล็ทรงโทมนศัสยฏิที่งนศัก และทรงตศังนั้ พระทศัยหาทางชล่วย
ดาเนฮียลใหด้พด้น ทรงหาหนทางชล่วยดาเนฮียลใหด้รอดพด้นจนถหึงเวลาดวงอาทฏิตยว์ตก แลด้วคนเหลล่านศันั้นกล็พากศันมาเขด้า
เฝฝ้ากษศัตรฏิยว์และกราบทรลกษศัตรฏิยว์วาล่ “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอพระองคว์พหึงทราบวล่า กฎหมายของคนมฮีเดฮียและคน
เปอรว์เซฮียวล่า พระราชกฤษฎฮีกากล็ดฮีหรลือกฎหมายกล็ดฮีซหึที่งกษศัตรฏิยว์ทรงประทศับตราแลด้วยล่อมเปลฮีที่ยนแปลงไมล่ไดด้”
ผมอยนกรบูจต้ รลิงๆวต่นกษรัตรลิยร์รตบูต้ วรั หรนอไมต่วนต่ เขนไดต้ทนนอะไรลงไปกต่อนทบีที่พวกศรัตรบูของดนเนบียลมนหนเขนพรต้อม
กรับรนยงนนขต่นวนบีนื้? ผมรบูสต้ ถึกอยบูต่บต้นงวต่นกระทรัที่งไมต่กบีที่นนทบีหลรังจนกทบีที่กษรัตรลิยร์ไดต้ประทรับตรนกฎหมนยฉบรับนรันื้นดต้วยตรน
ประทรับของกษรัตรลิยร์แลต้ว จลิตสนนนถึกผลิดชอบของเขนกล็เตนอนควนมจนนเขนวต่นเขนไดต้ทนนผลิดครรังนื้ ใหญต่แลต้ว อยต่นงไรกล็ตนม
หนกเขนไมต่ไดต้ตระหนรักถถึงเรนที่องนบีนื้ในทรันทบี มรันกล็คงไมต่นนนเลยกต่อนทบีพที่ วกศรัตรบูของดนเนบียลมนเตนอนควนมจนนเขน จง
สรังเกตกนรดบูหมลิที่นและกนรไมต่มบีควนมเคนรพในทต่นทบีทบีที่ผบูต้สมคบคลิดเหลต่นนบีนื้ประกนศตต่อกษรัตรลิยร์ : “ดาเนทยลคนนมัทั้นใน
พวกทฮีถที่ รกกวาดเปป็นเชลยมาจากยรดาหว์…” รนวกรับจะกลต่นววต่น “ไอต้แกต่ทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิ เจต้นยลิวคนนรันื้นซถึที่งเปป็นเพบียง
เชลยและทนสคนหนถึที่งและทบีที่มบีตนนแหนต่งอรันทรงเกบียรตลิเพรนะฝป่นพระบนท ไมต่ไดต้สนนนถึกบรุญครุณเลยสนนหรรับอนนนนจทบีที่
ฝป่นพระบนทไดต้ประทนนใหต้แกต่เขนและตนนแหนต่งทบีที่ฝป่นพระบนทไดต้ทรงเลนที่อนยศเขน เขนไมต่ซนบซถึนื้งควนมโปรดปรนนทบีที่
ฝป่นพระบนทไดต้มบีใหต้แกต่เขนเลย เขนไดต้จงใจเพลิกเฉยพระรนชกฤษฎบีกนของฝป่นพระบนท – กฎหมนยของคนมบีเดบีย
และคนเปอรร์เซบีย และเขนไดต้แสดงควนมไมต่เคนรพของตนโดยกนรไปทบีที่บต้นนของเขน เปปิดหนต้นตต่นงของเขนไปทนง
กรรุงเยรบูซนเลล็มและอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของเขน”

อยต่นงไรกล็ตนม ทรันื้งๆทบีที่เหลต่นศรัตรบูของดนเนบียลเขต้นหนกษรัตรลิยร์เชต่นนบีนื้ ทรันื้งๆทบีพที่ วกเขนไมต่นรับถนอศนสดน
พยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้เลยและพวกเขนกลต่นวรต้นยเขนถถึงขนนดนบีนื้ พวกเขนกล็ทนนใหต้กษรัตรลิยร์โกรธดนเนบียลไมต่สนนเรล็จ ตรงกรัน
ขต้นม เขนกลรับโกรธตรัวเองทบีที่ไปลงนนมพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น และใจสลนยเพรนะผลลรัพธร์เหลต่นนรันื้น
มรันทนนใหต้กษรัตรลิยร์อรับอนยขนยหนต้นทบีที่จะตต้องถบูกบรังครับใหต้ยอมรรับวต่นตนหลงกลตลิดกรับแลต้ว เขนตระหนรักวต่น
ควนมเยต่อหยลิที่งของตนไดต้ครอบงนนวลิจนรณญนณทบีดที่ บีกวต่นของตน วต่นเขนควรจะระแวงตอนทบีที่พวกคณะรรัฐมนตรบีของ
เขนรนยงนนตต่อเขนวต่น “อภลิรรัฐมนตรบีทกรุ คน” ไดต้เหล็นดต้วยกรับพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นแลต้ว หนกเขนฉรุกคลิดเพบียงชรัที่วครบูต่
เขนกล็คงรบูต้ไปแลต้ววต่นดนเนบียลไมต่มบีทนงเหล็นดต้วยกรับกฎหมนยดรังกลต่นวเปป็นแนต่ แตต่เขนกล็ลงนนมพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น
กต่อนทบีที่จะคลิดพลิจนรณนเรนที่องนบีในื้ หต้ละเอบียดถบีที่ถต้วนเสบียกต่อน
ตอนนบีนื้กษรัตรลิยกร์ ล็ไมต่สนมนรถชต่วยอะไรไดต้แลต้วในเรนที่องทบีที่เกบีที่ยวกรับชะตนกรรมของดนเนบียล เขนรรักฮบีบรบูเฒต่นผบูต้
นรันื้น และสลิที่งทบีที่มนเปป็นอรันดรับหนถึที่งในควนมคลิดของเขนกล็คนอ กนรชต่วยเขนใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโตนรันื้น เขน “ตศังนั้ พระทศัย
หาทางชล่วยดาเนฮียลใหด้พด้น ทรงหาหนทางชล่วยดาเนฮียลใหด้รอดพด้นจนถหึงเวลาดวงอาทฏิตยว์ตก” แตต่ไมต่มบีวธลิ บีใดเลยทบีที่
จะใชต้ทนงลรัดกฎหมนยทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย พอดวงอนทลิตยร์ตก เหลต่นศรัตรบูของ
ศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้นกล็มนรวมตรัวกรันทบีที่พระรนชวรังของกษรัตรลิยร์และเรบียกรต้องใหต้มบีกนรลงโทษตนมกฎหมนย
และใหต้โยนดนเนบียลเขต้นไปในถนื้นนสลิงโต กษรัตรลิยร์ไมต่มบีทนงเลนอกอนที่นนอกจนกปฏลิบรัตลิตนมพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น

ดาเนนียลในถทั้นาสติงโต
ขต้อ 16 และ 17: “แลด้วกษศัตรฏิยว์จงหึ ทรงบศัญชา เขากล็นทาดาเนฮียลมาทฏินั้งในถนั้ทาสฏิงโต กษศัตรฏิยตว์ รศัสแกล่ดาเนฮียล
วล่า “พระเจด้าของทล่าน ผรด้ซหึที่งทล่านปรนนฏิบศัตฏิอยรล่เนลืองนฏิตยว์นศันั้น พระองคว์จะทรงชล่วยทล่านใหด้รอดพด้น” แลด้วเขานทาศฏิลา
กด้อนหนหึที่งมาปปิดปากถนั้ทาไวด้ กษศัตรฏิยว์กล็ไดด้ทรงประทศับตราของพระองคว์และตราของเจด้านายของพระองคว์ เพลืที่อวล่าจะ
ไมล่มฮีสฏิที่งใดอศันเกฮีที่ยวกศับดาเนฮียลเปลฮีที่ยนแปลงไป”
ดบูเหมนอนวต่นดนเนบียลถบูกนนนตรัวไปอยบูต่ตต่อหนต้นกษรัตรลิยร์ตอนดวงอนทลิตยร์ตก มบีบนงสลิที่งทบีที่พเลิ ศษเกบีที่ยวกรับ
เหตรุกนรณร์นบีนื้ ดนเนบียลเปป็นชนยชรนแลต้ว – นต่นจะอนยรุเกต้นสลิบปปี – แตต่ผมนถึกภนพเขนวต่นเปป็นคนตรัวสบูงและหลรังตรง
ขณะเดลินไปยรังพระรนชวรังของกษรัตรลิยร์ขณะทบีที่ดวงอนทลิตยร์ตกในทต้องฟป้นฝฟัฝั่งทลิศตะวรันตก มรันไมต่ใชต่แคต่ดวงอนทลิตยร์
ตกในบนบลิโลนเทต่นนรันื้น – แตต่จนกมรุมมองแบบมนรุษยร์ มรันคนอดวงอนทลิตยร์ตกในชบีวตลิ ของดนเนบียล
ครุณจะสรังเกตเหล็นวต่นพวกศรัตรบูของเขนไมต่ไดต้รรับอนรุญนตใหต้พนเขนไปยรังถนื้นนสลิงโตโดยตรง พวกเขนถบูกบรัญชน
ใหต้พนตรัวเขนไปเขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์กอต่ น – และนบีที่คนอคนนพยนนของกษรัตรลิยร์:
“พระเจห้าของทส่าน ผถูห้ซนที่งทส่านปรนนติบนัตติอยถูส่เนสืองนติตยณ์นนัทั้น พระองคณ์จะทรงชส่วยทส่านใหห้รอดพห้น !” เขนไมต่
ไดต้กลต่นววต่น “พระเจต้นของทต่นนสามารถชต่วยทต่นนใหต้รอดพต้นไดต้” และเขนกล็ไมต่ไดต้กลต่นววต่น “หนกเปป็นพระประสงคณ์
ของพระเจต้น พระองคร์กล็จะชต่วยทต่นนใหต้รอดพต้น” กษรัตรลิยใร์ หต้ควนมมรัที่นใจแกต่ดนเนบียลวต่นพระเจต้นของเขนจะทรงชส่วย
เขาใหห้รอดพห้น จนกนรันื้นกษรัตรลิยกร์ ล็ไปยรังถนื้นนสลิงโตนรันื้นกรับดนเนบียล ศนสดนพยนกรณร์ชรนถบูกหยต่อนลงในถนื้นนนรันื้น หลินกต้อน
หนถึที่งถบูกนนนมนปปิดปนกถนื้นนไวต้ แลต้วกษรัตรลิยร์กล็ประทรับตรนกต้อนหลินนรันื้น นรัที่นคนอ “ประทศับตราของพระองคว์และตราของ
เจด้านายของพระองคว์ เพลืที่อวล่าจะไมล่มฮีสฏิที่งใดอศันเกฮีที่ยวกศับดาเนฮียลเปลฮีที่ยนแปลงไป” กษรัตรลิยร์ไดต้ปฏลิบรัตลิตนมกฎหมนย
นรันื้นตนมตรัวอรักษรแลต้ว!

ในควนมคลิดของผม ผมนถึกภนพดนรลิอรัสขณะทบีที่เขนรบีบกลรับไปทบีที่พระรนชวรัง และผมกล็นถึกภนพเหลต่นศรัตรบูของ
ดนเนบียลรออยบูต่ใกลต้ถนื้นนสลิงโตนรันื้น คอยฟฟังอยต่นงตรังนื้ ใจเพนที่อทบีจที่ ะไดต้ยลินเสบียงรต้องครรันื้งสรุดทต้นยของศนสดนพยนกรณร์เฒต่น
ระคนกรับเสบียงคนนรนมของสลิงโตเหลต่นนรันื้นขณะทบีที่พวกมรันฉบีกรต่นงพรนกชบีวตลิ ไปจนกเขน แตต่หนกพวกเขนคนดหวรังวต่นจะ
ไดต้ยลินเสบียงกรบีดรต้องเพรนะควนมเจล็บปวดและควนมหวนดกลรัวจนกดนเนบียล (หรนอแมต้แตต่เสบียงคนนรนมของสลิงโตเหลต่น
นรันื้นขณะทบีที่พวกมรันรรุมทถึนื้งเหยนที่อของพวกมรัน) พวกเขนกล็ตอต้ งผลิดหวรังอยต่นงนต่นเศรต้น เพรนะวต่นพระเจต้นของดนเนบียล
ประทรับอยบูต่บนบรัลลรังกร์ของพระองคร์ในสวรรคร์ชรันื้นสบูงสรุดเหมนอนเดลิม
พรต้อมกรับศนสดนพยนกรณร์ชรนของพระเจต้นผบูต้ถบูกขรังอยบูต่ในถนื้นนสลิงโตนรันื้น กษรัตรลิยร์ผบูต้ทบีที่มบีใจแตกสลนยอยบูใต่ น
พระรนชวรัง โดยอดอนหนรและรอคอยอยบูต่ และพรต้อมกรับพวกศรัตรบูของดนเนบียลทบีที่รวมตรัวกรันอยต่นงใจจดใจจต่ออยบูต่ทบีที่
ปนกถนื้นนสลิงโตนรันื้น จะเกลิดอะไรขถึนื้น?

พระเจห้าทรงชส่วยดาเนนียลใหห้รอดพห้น
ขต้อ 18-23: “แลด้วกษศัตรฏิยกว์ ล็เสดล็จกลศับพระราชวศัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคลืนนศันั้น ไมล่ใหด้นทาเครลืที่อง
ดนตรฮีอศันใดมาหนด้าพระทฮีที่ และบรรทมไมล่หลศับ พอเชด้าตรรล่ กษศัตรฏิยว์กล็ลลุกขหึนั้นรฮีบเสดล็จไปยศังถนั้ทาสฏิงโต เมลืที่อพระองคว์
เสดล็จมาใกลด้ถนั้ทานศันั้น พระองคว์กล็ตรศัสเรฮียกดาเนฮียลดด้วยเสฮียงโทมนศัส กษศัตรฏิยว์ตรศัสกศับดาเนฮียลวล่า “โอ ดาเนฮียล ผรด้รศับ
ใชด้ของพระเจด้าผรด้ทรงพระชนมว์อยรล่ พระเจด้าของทล่านซหึที่งทล่านปรนนฏิบศัตฏิอยรล่เนลืองนฏิตยว์นศันั้น ทรงสามารถทฮีที่จะชล่วยทล่าน
ใหด้พนด้ จากสฏิงโตไดด้แลด้วหรลือ” แลด้วดาเนฮียลกราบทรลกษศัตรฏิยว์วาล่ “โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขอทรงพระเจรฏิญเปป็นนฏิตยว์
พระเจด้าของขด้าพระองคว์ทรงใชด้ทตร สวรรคว์ของพระองคว์มาปปิดปากสฏิงโตไวด้ มศันมฏิไดด้ททาอศันตรายแกล่ขด้าพระองคว์
เพราะพระองคว์ทรงเหล็นวล่าขด้าพระองคว์ไรด้ความผฏิดตล่อพระพศักตรว์พระองคว์ โอ ขด้าแตล่กษศัตรฏิยว์ ขด้าพระองคว์มฏิไดด้
กระททาผฏิดประการใดตล่อพระพศักตรว์พระองคว์ดวด้ ย” ฝฝ่ายกษศัตรฏิยกว์ ล็โสมนศัสในพระทศัยเปป็นลด้นพด้น และทรงบศัญชาใหด้
นทาดาเนฮียลขหึนั้นมาจากถนั้ทา เขาจหึงเอาดาเนฮียลขหึนั้นมาจากถนั้ทา ไมล่ปรากฏวล่ามฮีอศันตรายอยล่างไรบนตศัวทล่านเลย เพราะ
ทล่านไดด้เชลืที่อในพระเจด้าของทล่าน”
กษรัตรลิยกร์ ลรับไปยรังพระรนชวรังของเขน แตต่เขนนอนไมต่หลรับ เขนไมต่รรับประทนนอนหนรดต้วย และไมต่มบีใคร
ไดต้ยลินเสบียงดนตรบีในพระรนชวรัง ตนมทบีที่ขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้กลต่นว “การนอนของเขาไปจากเขา” ซถึที่งจะบต่งบอกวต่น
เขนตนที่นอยบูต่ตลอดทรันื้งคนน พอเชต้นตรบูเต่ ขนกล็รบีบไปทบีที่ถนื้นนสลิงโตนรันื้น เขนลนมยศศรักดลิธของตน เขนลนมตนนแหนต่งของตนในฐนนะ
ประมรุขแหต่งอนณนจรักรนรันื้น เขนลนมทรุกสลิที่ง – ยกเวด้นดาเนฮียลในถนั้ทาสฏิงโตนศันั้น!
เรนสรังเกตเหล็นวต่นดนรลิอรัสมลิไดต้สต่งพวกขต้นรนชกนรของเขนหรนอเหลต่นทบีที่ปรถึกษนของเขนไปตรวจดบูศนสดน
พยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้เพนที่อดบูวนต่ เขนตนยแลต้วหรนอยรังมบีชวบี ลิตอยบูต่ กษรัตรลิยร์ผบูต้ทรงเกบียรตลิแหต่งบนบลิโลนรบีบเรต่งไปทบีที่ปนกถนื้นนสลิงโต
นรันื้นดต้วยตรัวเอง และเขนเรบียกหนดต้วยนนื้นนเสบียงทบีที่รที่นนไหต้ของตนวต่น “โอ ดนเนบียล ผบูรต้ รับใชต้ของพระเจต้นผบูทต้ รงพระชนมร์
อยบูต่ พระเจต้นของทต่นนซถึที่งทต่นนปรนนลิบรัตลิอยบูต่เนนองนลิตยร์นรันื้น ทรงสนมนรถทบีที่จะชต่วยทต่นนใหต้พต้นจนกสลิงโตไดต้แลต้วหรนอ?”
เรนสรังเกตเหล็นวต่นเมนที่อหลินกต้อนนรันื้นถบูกกลลินื้งออกไปจนกปนกทนงเขต้นถนื้นนสลิงโตนรันื้น ดนเนบียลกล็ไมต่ใชต่คนทบีที่พดบู กต่อน
เขนไมต่ไดต้รอต้ งขอวต่น “ชต่วยเอนขต้นพระบนทออกไปจนกทบีที่นบีที่ทบี! ขต้นพระบนทหวนดกลรัวตลอดทรันื้งคนนเลย!” ไมต่เลยครรับ
ดนเนบียลกนนลรังพรักผต่อนอยต่นงเปป็นสรุขตอนทบีที่กษรัตรลิยร์เรบียกหนเขนโดยถนมวต่นพระเจต้นไดต้ทรงชต่วยเขนใหต้รอดพต้นจนก

ปนกสลิงโตเหลต่นนรันื้นหรนอไมต่ ดนเนบียลตอบวต่น “โอ ขห้าแตส่กษนัตรติยณ์ ขอทรงพระเจรติญเปป็นนติตยณ์!” จนกนรันื้นดนเนบียลกล็
ถวนยพระเกบียรตลิและคนนสรรเสรลิญแดต่พระเจต้นสนนหรรับกนรชต่วยใหต้รอดพต้น:
“พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรงใชต้ทตบู สวรรคร์ของพระองคร์” (ผมเชนที่อวต่น ทบูตสวรรคร์ตนนรันื้นหนใชต่ใครอนที่น
นอกจนกพระเยซบูครลิสตร์เจต้น) “มนปปิดปนกสลิงโตไวต้ มรันมลิไดต้ทนนอรันตรนยแกต่ขต้นพระองคร์ เพรนะพระองคร์ทรงเหล็นวต่น
ขต้นพระองคร์ไรต้ควนมผลิดตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ โอ ขต้นแตต่กษรัตรลิยร์ ขต้นพระองคร์มลิไดต้กระทนนผลิดประกนรใดตต่อพระ
พรักตรร์พระองคร์ดวต้ ย!”
นบีที่เปป็นกนรทนนซนื้นนของกนรอรัศจรรยร์นรันื้นทบีที่พระเจต้นไดต้ทรงกระทนนในเตนไฟรต้อนแรงนรันื้นเมนที่อพระองคร์ทรงชต่วย
ชรัดรรัค เมชนคและเอเบดเนโกใหต้รอดพต้น โดยทบีเที่ สต้นผมของพวกเขนไมต่ไหมต้เกรบียมสรักเสต้นเดบียว และไมต่มบีกลลิที่นควรัน
ไฟตลิดตรัวพวกเขนเลย เพรนะวต่นดนเนบียลถบูกชต่วยใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโตนรันื้นโดยปรนศจนกรอยขบีดขต่วนบนตรัวเขนแมต้
สรักรอยเดบียว! พระเจต้นทรงดบูแลปกปป้องเขนและทรงชต่วยเขนใหต้รอดพต้นโดย “ไมต่ปรนกฏวต่นมบีอรันตรนยอยต่นงไรบน
ตรัวทต่นนเลย” ศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ของพระเจต้นไมต่มบีควนมผลิดใดๆ เขนมลิไดต้ทนนบนปตต่อพระเจต้นหรนอตต่อกษรัตรลิยร์
เขนอยบูต่ภนยใตต้พระหรัตถร์ทบีที่ปกปป้องของพระเจต้น และสลิงโตเหลต่นนรันื้นไมต่สนมนรถแตะตต้องเขนไดต้
มบีคนกลต่นวคนนพบูดมนกมนยทบีที่ไมต่จรลิงจรังและขบขรันเกบีที่ยวกรับวต่นทนนไมสลิงโตเหลต่นนรันื้นจถึงไมต่กรัดกลินดนเนบียล มบีคน
กลต่นววต่นพวกมรันรบูวต้ ต่นพวกมรันไมต่สนมนรถยต่อยศนสดนพยนกรณร์เฒต่นผบูต้นบีนื้ไดต้เพรนะวต่นเขน “หนรังเหนบียวเคบีนื้ยวยนก” มรัน
อนจไมต่ใชต่เรนที่องบนปทบีที่จะกลต่นวถถึงดนเนบียลดต้วยถต้อยคนนเลต่นๆแบบนรันื้น แตต่เรนรบูต้เหตรุผลทบีที่แทต้จรลิงทบีที่พวกสลิงโตไมต่กดรั กลิน
เขน: พระเจด้าทรงกระททาการอศัศจรรยว์! เรนที่องปกตลิทบีที่สตรั วร์ปป่นเหลต่นนรันื้นจะกระทนนกล็คนอ กระโจนทรันทบีเขต้นใสต่คนๆนรันื้นทบีที่
ถบูกโยนเขต้นมนทต่นมกลนงพวกมรันและฉบีกเขนเปป็นชลินื้นๆ แตต่พระเจต้นทรงพลิทรักษร์รกรั ษนดนเนบียล พระองคร์ทรงปปิดปนก
สลิงโตเหลต่นนรันื้นไวต้ และพวกมรันมลิไดต้แตะตต้องตรัวเขน!
โดยสต่วนตรัวแลต้ว – และนบีที่ไมต่ใชต่กนรพบูดประชดประชรันหรนอกนรพบูดเลต่น – ผมไมต่สงสรัยเลยวต่นดนเนบียลไดต้
หลรับสบนยทบีที่สรุดแลต้วนรับตรันื้งแตต่เขนถบูกพนตรัวมนยรังบนบลิโลน ผมเชนที่อวต่นเขนไดต้มบีคที่นนคนนอรันสงบสรุขและเขนกนนลรังหลรับ
ปรุป๋ยเลยในเชต้นวรันถรัดมนเมนที่อหลินกต้อนนรันื้นถบูกกลลินื้งออกไปจนกปนกถนื้นนสลิงโตนรันื้น!
มบีบทเรบียนฝป่นยวลิญญนณอรันลถึกซถึนื้งอยบูต่ในกนรชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโตนรันื้น นบีที่เปป็นภนพของกนร
พลิทรักษร์รกรั ษนชนชนตลิอลิสรนเอลผต่นนเขต้นในถนื้นนสลิงโตแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกภนยใตต้กนรปกครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์ และมรันยรังเปป็นภนพฝป่นยวลิญญนณอรันงดงนมของพระเยซบูครลิสตร์เจต้นดต้วย ผบูต้ทรงถบูกใสต่ไวต้ในอรุโมงคร์ฝฟังศพของโย
เซฟชนวบต้นนอนรลิมนเธบีย เชต่นเดบียวกรับในกรณบีของดนเนบียล หลินกต้อนหนถึที่งถบูกกลลินื้งมนปปิดปนกอรุโมงคร์นรันื้นและถบูก
ประทรับตรนดต้วยแหวนตรนของกษรัตรลิยร์
ดนเนบียลถบูกใสต่ไวต้ในถนื้นนสลิงโตเพรนะกฎหมนยฉบรับหนถึที่งทบีที่ไมต่อนจถบูกเปลบีที่ยนแปลงหรนอเพลิกถอนไดต้ เพรนะวต่น
ในทนงกนยภนพมรันเปป็นไปไมต่ไดต้เลยทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงกฎหมนยฉบรับหนถึที่งของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียทรันทบีทบีที่มรัน
ถบูกประทรับตรนแลต้วดต้วยแหวนตรนของกษรัตรลิยร์ ดนเนบียลไดต้ฝนป่ ฝฟนกฎหมนยนรันื้น และเขนตต้องชดใชต้ดต้วยกนรรรับโทษ
หนกเปรบียบเทบียบกรันแลต้ว พระเจต้นทรงลรัที่นวนจนวต่น “ชนีวติตใดทนาบาปกร็จะตาย!” (อสค. 18:4) ภนยใตต้
พระรนชบรัญญรัตลิของพระเจต้น ควนมบนปเรบียกรต้องควนมตนย – และแมต้วต่นสวรรคร์และแผต่นดลินโลกจะลต่วงพต้นไป สรัก
จรุดหรนอสรักขบีดเดบียวแหต่งพระรนชบรัญญรัตลิของพระเจต้นจะไมต่มบีวรันลต่วงพต้นไปหรนอถบูกเปลบีที่ยนแปลงเลย มนรุษยร์ไดต้

ทนนบนป – “ททุกคนไดต้ทนนบนป และเสนที่อมจนกสงต่นรนศบีของพระเจต้นแลต้ว” (โรม 3:23) แตต่พระเยซบูทรงรรับโทษแทน
เรน พระองคร์ทรงทนนใหต้พระรนชบรัญญรัตลิทบีที่เรบียกรต้องควนมตนยพอใจ – พระรนชบรัญญรัตลิทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้
ของพระเจต้น พระบรุตรของพระเจต้นทรงถบูกวนงไวต้ในอรุโมงคร์ฝฟังศพ หลินกต้อนหนถึที่งถบูกนนนมนวนงปปิดปนกอรุโมงคร์นรันื้น
และมรันกล็ถบูกประทรับตรนอยต่นงแนต่นหนน แตต่พระเจต้นองคร์เดบียวกรับทบีที่ทรงชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโตกล็ทรง
นนนพระเยซบูออกมนจนกอรุโมงคร์นรันื้นเชต่นกรัน และทรงมบีชวบี ลิตอยบูต่เรนอที่ ยไปเปป็นนลิตยร์!
หลรังจนกทบีที่ดนเนบียลไดต้รรับโทษของตนในถนื้นนสลิงโตนรันื้นแลต้ว แมต้วนต่ เขนถบูกพนตรัวออกมนในเชต้นวรันถรัดมนโดยไมต่
ไดต้รรับอรันตรนยใดๆ เขนกล็ไมต่อนจถบูกประหนรชบีวตลิ ในวลิธบีอนที่นใดไดต้อบีก กฎหมนยทบีที่ไมต่อนจเปลบีที่ยนแปลงไดต้ของคนมบีเดบีย
และคนเปอรร์เซบียไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จแลต้ว ดนเนบียลไดต้ชดใชต้โทษสนนหรรับกนรฝป่นฝฟนกฎหมนยนรันื้นแลต้ว และหนกไมต่ใชต่
เพรนะพระครุณของพระเจต้น ชบีวลิตของเขนกล็คงจบสลินื้นไปแลต้ว แตต่เมนที่อเขนออกมนจนกถนื้นนสลิงโตนรันื้น เขนกล็เปป็นผบูต้ทบีที่พต้น
โทษแลต้ว – กฎหมนยแตะตต้องเขนไมต่ไดต้ พวกศรัตรบูของเขนไมต่อนจโยนเขนเขต้นไปในถนื้นนสลิงโตไดต้อบีก
นบีที่กล็เปป็นควนมจรลิงเชต่นกรันเกบีที่ยวกรับพระเยซบู (จงอต่นนบททบีที่สลิบของหนรังสนอฮบีบรบู) พระองคร์ทรงทนทรุกขร์ครรันื้ง
เดบียวพอ มบีผลตลอดไป พระองคร์ทรงชนนระหนบีนื้บนปเตล็มจนนนวนแลต้ว และไมต่อนจมบีกนรทนนซนื้นนกนรถวนยบบูชนของ
พระองคร์อกบี พระองคร์ทรงทนทรุกขร์ พระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงถบูกฝฟังไวต้ – แตต่พระองคร์ทรงไดต้รรับกนร
ชต่วยใหต้รอดพต้นจนกอรุโมงคร์นรันื้น พระเจต้นทรงชรุบพระองคร์ใหต้เปป็นขถึนื้นอบีกเพนที่อทนนใหต้เรนเปป็นผบูต้ชอบธรรม อรุโมงคร์นรันื้นไมต่
อนจฉรุดรรังนื้ พระองคร์ไวต้ไดต้ และควนมตนยไมต่อนจอต้นงสลิทธลิธในตรัวพระองคร์ไดต้อบีกเลย พระองคร์ทรงชนนระหนบีนื้บนปไปแลต้ว
ครศังนั้ เดฮียว ซถึที่งจะไมต่ถบูกทนนซนื้นนอบีกเลย: “พระบรุตรทรงเปป็นแสงสะทต้อนสงต่นรนศบีของพระเจต้น และทรงมบีสภนวะเปป็น
พลิมพร์เดบียวกรันกรับพระองคร์ และทรงผดรุงสรรพสลิที่งไวต้โดยพระดนนรรัสอรันทรงฤทธลิธของพระองคร์ เมนที่อพระบรุตรไดต้ทรง
ชนนระบนปของเรนดต้วยพระองคร์เองแลต้ว กล็ไดต้ทรงประทรับนรัที่ง ณ เบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของผบูต้ทรงเดชนนรุภนพเบนนื้อง
บน” (ฮบ. 1:3) ดนเนบียลออกมนจนกถนื้นนสลิงโตและกลรับคนนสบูต่ตนนแหนต่งของตนในรรัฐบนลของกษรัตรลิยร์ และไมต่มบีใคร
แตะตต้องเขนไดต้ เขนไดต้ชนนระหนบีนื้ของตนตต่อกฎหมนยของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียแลต้ว
เมนที่อเรนวนงใจพระเยซบูและยอมรรับกนรสลินื้นพระชนมร์ กนรถบูกฝฟังไวต้ และกนรฟฟนปั้ คนนพระชนมร์ของพระองคร์
เมนที่อเรนแสดงออกถถึงควนมเชนที่อในพระรนชกลิจทบีที่เสรล็จสลินื้นแลต้วของพระองคร์และพถึงที่ พนพระโลหลิตทบีที่หลรัที่งออกของ
พระองคร์เพนที่อกนรยกโทษบนป ควนมตนยกล็ไมต่อนจอต้นงสลิทธลิใธ นตรัวเรนไดต้ ควนมบนปกล็ไมต่อนจทนนใหต้เรนตกนรกไดต้
พญนมนรกล็ไมต่อนจชบีนื้นลินื้วกลต่นวหนเรนไดต้ เรนเปป็นไทแลต้ว: “และทต่นนทรันื้งหลนยจะรบูจต้ รักควนมจรลิง และควนมจรลิงนรันื้นจะ
ทนนใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นไท…เหตรุฉะนรันื้นถต้นพระบรุตรจะทรงกระทนนใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นไท ทต่นนกล็จะเปป็นไทจรลิงๆ”
(ยอหร์น 8:32 และ 36) ดนเนบียลผบูต้อยบูต่ในถนื้นนสลิงโต ซถึที่งถบูกชต่วยใหต้พต้นโดยกนรอรัศจรรยร์ของพระเจต้น เปป็นภนพเลล็งถถึง
พระเยซบูในอรุโมงคร์ของโยเซฟชนวบต้นนอนรลิมนเธบีย พระเจต้นองคร์เดบียวกรันนรันื้น – พระเจต้นเหนนอพระทรันื้งหลนย องคร์
พระผบูต้เปป็นเจต้นเหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย ผบูต้ทรงเปปิดเผยควนมลถึกลรับตต่นงๆ – ไดต้ทรงชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกถนื้นน
สลิงโตนรันื้นและไดต้ทรงชต่วยพระเยซบูใหต้รอดพต้นจนกควนมตนยทบีที่ควนมบนปเรบียกรต้อง

พระเจห้าของดาเนนียล
ปะทะ
พวกพระของเหลส่าอภติรฐนั มนตรนีและเหลส่าอทุปราช
ขต้อ 24: “แลด้วกษศัตรฏิยว์ทรงบศัญชาใหด้นทาคนเหลล่านศันั้นทฮีที่ฟฝ้องดาเนฮียลมาโยนทฏินั้งในถนั้ทาสฏิงโต ทศันั้งตศัวเขา บลุตร
ทศันั้งหลายของเขา และภรรยาของเขาทศันั้งหลายดด้วย และกล่อนทฮีที่เขาตกลงไปถหึงพลืนั้นถนั้ทา สฏิงโตกล็ไดด้ฟดฝั เขาอยรล่เสฮียแลด้ว
และหศักกระดรกของเขาทศันั้งหลายเปป็นชฏินั้นๆไป”
กษรัตรลิยร์ไมต่เตล็มใจทบีที่จะปลต่อยใหต้สลิที่งทบีที่เกลิดขถึนื้นแลต้วกล็แลต้วไปพรต้อมกรับกนรชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโต
นรันื้น เขนรบูต้สถึกวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้สมคบคลิดกรันตต่อสบูต้ศนสดนพยนกรณร์นรันื้นในวลิธบีทเบีที่ หล็นแกต่ตรัวและโหดรต้นยผลิดมนรุษยร์มนน
เพนที่อทบีจที่ ะไดต้รบรั ประโยชนร์จนกควนมตนยของเขน ควรเจอกรับบทลงโทษแบบเดบียวกรัน แตต่ครุณจะสรังเกตเหล็นวต่นพวก
ศรัตรบูของดนเนบียลไมต่ไดต้ตกถถึงพนนื้นถนื้นนสลิงโตนรันื้นเลยกต่อนทบีที่พวกเขนถบูกหรักเปป็นชลินื้นๆโดยสรัตวร์รต้นยเหลต่นนรันื้น – และขต่นวนบีนื้กล็
แพรต่สะพรัดไปทรัที่วนครนรันื้นวต่นพระเจด้าของดาเนฮียลทรงฤทธฏิธิ์มากกวล่าบรรดาพระแหล่งบาบฏิโลน
มบีบทเรบียนทบีที่ยลิที่งใหญต่อบีกเรนที่องทบีที่เรนจะตต้องเรบียนรบูตต้ รงนบีนื้: คนเหลต่นนรันื้นทบีที่สมคบคลิดกรันตต่อสบูดต้ นเนบียลไมต่เพบียงถบูก
โยนเขต้นไปในถนื้นนสลิงโตเทต่นนรันื้น แตต่ “บรุตรทรันื้งหลนยของเขน และภรรยนของเขนทรันื้งหลนยดต้วย” กล็ถบูกโยนเขต้นไปเชต่น
กรัน พระเจต้นทรงประกนศวต่นควนมชรัที่วชต้นของบลิดนจะถบูกเยบีที่ยมเยนอนบนลบูกหลนนจนถถึงชรัที่วอนยรุทบีที่สนมและทบีที่สบีที่ พต่อแมต่
ควรระวรังวต่นพวกเขนดนนเนลินชบีวลิตอยต่นงไรและพวกเขนประพฤตลิตวรั อยต่นงไรตต่อหนต้นลบูกๆของตน – เชต่นเดบียวกรับวต่น
พวกเขนรบูต้สกถึ อยต่นงไรตต่อพระเจต้นแหต่งสลิที่งทรงสรต้นงทรันื้งปวง
เปนโลกลต่นวแกต่นนยครุกชนวเมนองฟปีลลิปปปีผบูต้นรันื้นวต่น “จงเชนที่อวนงใจในพระเยซบูครลิสตร์เจต้น และทต่นนจะรอดไดต้
ทรันื้งครอบครรัวของทต่นนดต้วย!” พระเจต้นผบูต้ทบีที่พระวจนะของพระองคร์ไมต่อนจถบูกทนนลนยไดต้หรนอถบูกเปลบีที่ยนแปลงไดต้ทรง
สรัญญนเรนที่องควนมรอดของทรันื้งครอบครรัวหนกหรัวหนต้นครอบครรัวจะเชนที่อในพระเยซบูครลิสตร์เจต้นและเปป็นแบบอยต่นงตต่อ
หนต้นครอบครรัวของเขน ผมเชนที่ออยต่นงหนรักแนต่นวต่นพต่อแมต่ทบีที่บรังเกลิดใหมต่แลต้วอยต่นงแทต้จรลิงจะเหล็นครอบครรัวของตนไดต้
รรับควนมรอดหนกพวกเขนเองจะดนนเนลินชบีวลิตอยต่นงถบูกตต้องและอธลิษฐนนอยต่นงถบูกตต้อง หนกพต่อแมต่ถวนยเกบียรตลิแดต่
พระเจต้นอยต่นงทบีที่พวกเขนควรกระทนน สนยใยครอบครรัวนรันื้นกล็จะไมต่ถบูกตรัดขนดในวรันพลิพนกษนอรันยลิที่งใหญต่นรันื้น มรันไมต่ใชต่
ควนมจรลิงทบีที่เหลต่นคนชรัที่วทนนอรันตรนยตต่อตรัวพวกเขนเองเทต่นนรันื้น เหมนอนอยต่นงทบีที่พวกเขนหลนยคนกลต่นว: พวกเขานทา
ความเศรด้าโศก ความทลุกขว์ใจ และความตายมาสรล่ครอบครศัวของตนดด้วย
พวกนรักวลิจนรณร์ไดต้เสนอแนะวต่นเหตรุผลทบีที่สลิงโตเหลต่นนรันื้นไมต่ไดต้กรัดกลินดนเนบียลเปป็นเพรนะวต่นกต่อนหนต้นนรันื้น
กษรัตรลิยร์ไดต้เอนเนนนื้อสรันดบีๆใสต่ไวต้เตล็มถนื้นนของพวกมรันแลต้วและพวกมรันกล็อลิที่มเสบียจนไมต่หลิวแลต้วตอนทบีที่ดนเนบียลถบูกโยนเขต้น
มนในทต่นมกลนงพวกมรัน แตต่คนทบีที่กลต่นวอต้นงเหลต่นนบีนื้กล็ไมต่อธลิบนยวต่นทนนไมสลิงโตพวกนบีนื้ถถึงเขมนอบคนกลรุต่มนรันื้นกรับ
ครอบครรัวของพวกเขนทบีที่ถบูกโยนเขต้นไปในถนื้นนนรันื้นอยต่นงรวดเรล็วโทษฐนนทบีที่สมคบคลิดกรันตต่อสบูต้ดนเนบียล แนต่นอนวต่นเรน
ทรนบวต่นพวกเขนไมต่อธลิบนยเรนที่องรนวตอนนรันื้นเพรนะวต่นพวกเขนไมล่มคฮี นนอธลิบนย! หนกครุณอยนกไดต้คนนตอบของพระ
ครัมภบีรร์สนนหรรับคนนถนมทบีวที่ ต่น “เหตรุใดสลิงโตเหลต่นนรันื้นจถึงเวต้นเสบียจนกกนรกรัดกลินดนเนบียล?” คนนตอบกล็ถบูกพบในขต้อ 23 –
ขต้อโปรดของผมในบทนบีนื้:

“ฝป่นยกษรัตรลิยร์กล็โสมนรัสในพระทรัยเปป็นลต้นพต้น และทรงบรัญชนใหต้นนนดนเนบียลขถึนื้นมนจนกถนื้นน เขนจถึงเอนดน
เนบียลขถึนื้นมนจนกถนื้นน ไมต่ปรนกฏวต่นมบีอรันตรนยอยต่นงไรบนตรัวทต่นนเลย เพราะทส่านไดห้เชสืที่อในพระเจห้าของทส่าน!”

พระราชกฤษฎนีกาของดารติอสนั
ขต้อ 25-28: “แลด้วกษศัตรฏิยดว์ ารฏิอศัสทรงมฮีพระราชสารไปถหึงบรรดาชนชาตฏิ ประชาชาตฏิทศันั้งปวง และภาษา
ทศันั้งหลายทฮีที่อาศศัยอยรใล่ นพฏิภพทศังนั้ สฏินั้นวล่า “สศันตฏิสลุขจงมฮีแกล่ทล่านทศันั้งหลายอยล่างทวฮีครณ เราออกกฤษฎฮีกาวล่า ใหด้คนทศันั้ง
หลายสศัที่นสะทด้านและยทาเกรงตล่อพระพศักตรว์พระเจด้าของดาเนฮียลในราชอาณาจศักรของเราทศันั้งหมด เพราะพระองคว์
ทรงเปป็นพระเจด้าผรด้ทรงพระชนมว์อยรล่ ทรงดทารงอยรล่เปป็นนฏิตยว์ อาณาจศักรของพระองคว์จะไมล่ถรกททาลาย และราช
อาณาจศักรของพระองคว์จะดทารงจนถหึงทฮีที่สลุด พระองคว์ทรงชล่วยใหด้พด้นและชล่วยใหด้พด้นภศัย พระองคว์ทรงกระททาหมาย
สทาคศัญและการมหศัศจรรยว์ในฟฝ้าสวรรคว์และบนพลืนั้นพฏิภพ พระองคว์คลือพระผรด้ชล่วยดาเนฮียลใหด้พด้นจากฤทธฏิธิ์ของสฏิงโต”
ดศังนศันั้น ดาเนฮียลผรด้นฮีนั้จหึงไดด้เจรฏิญขหึนั้นในรศัชสมศัยของดารฏิอศัส และในรศัชสมศัยของไซรศัสคนเปอรว์เซฮีย ”
หลรังจนกเหตรุกนรณร์ตอน “ดนเนบียลในถนื้นนสลิงโต” กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสกล็เขบียนกฎหมนยอบีกฉบรับ (ซถึที่งแตกตต่นง
อยต่นงมนกจนกฉบรับแรก) และลงนนมมรันดต้วยแหวนตรนของกษรัตรลิยร์ เขนประกนศวต่นชนชนตลิทรันื้งปวง ประชนชนตลิทรันื้ง
ปวง และทรุกภนษนทบีอที่ นศรัยอยบูต่บนพนนื้นพลิภพควรสรัที่นสะทต้นนและยนนเกรงตต่อพระพรักตรร์พระเจต้น (พระเจต้นของดนเนบียล
ไมต่ใชต่พระตต่นงๆของบนบลิโลน) กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสประกนศวต่นพระเจต้นของดนเนบียล “ทรงเปป็นพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์
อยบูต่ ทรงดนนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ อนณนจรักรของพระองคร์จะไมต่ถบูกทนนลนย และรนชอนณนจรักรของพระองคร์จะดนนรงจนถถึง
ทบีที่สดรุ ”
ดนรลิอรัสออกพระรนชกฤษฎบีกนวต่นพระเจต้นของดนเนบียลทรงเปป็นพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่ – ทรงดนนรงอยบูต่
เปป็นนลิตยร์ ทรงฤทธนนรุภนพทรุกประกนร และเขนลงนนมกฎหมนยฉบรับหนถึที่งวต่นชนชนตลิทรันื้งปวงตต้องตระหนรักถถึงขต้อ
เทล็จจรลิงนบีนื้ เขนประกนศวต่นพระเจต้นองคร์นลิรนรั ดรร์ผทบูต้ รงพระชนมร์อยบูต่ทรงสนมนรถทบีที่จะชต่วยใหต้รอดพต้น ชต่วยใหต้พต้นภรัย
กระทนนกนรอรัศจรรยร์ตนต่ งๆและกนรมหรัศจรรยร์ตนต่ งๆในสวรรคร์และในแผต่นดลินโลก และเขนยกควนมดบีควนมชอบใหต้
พระเจต้นเตล็มๆทบีทที่ รงชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกควนมตนยในถนื้นนสลิงโตนรันื้น
พระรนชกฤษฎบีกนของดนรลิอรัสไมต่ไดต้ทนนใหต้กนรนมรัสกนรพระเยโฮวนหร์เปป็นศนสนนประจนนรรัฐ แตต่มรันนนนมนซถึที่ง
เสรบีภนพในกนรนรับถนอศนสนน และอนรุญนตใหต้พวกยลิวนมรัสกนรไดต้โดยปรนศจนกควนมกลรัวกนรถบูกรรังควนนโดย
กษรัตรลิยร์และพลบีชพบี เพนที่อควนมเชนที่อของพวกเขนในกนรนมรัสกนรพระเจต้นทบีที่แทต้จรลิงแทนทบีที่จะนมรัสกนรพวกพระแหต่งบน
บลิโลน ควนมสรัตยร์ซนที่อของดนเนบียลไดต้ตอบแทนเขนอบีกครรันื้ง ทนนใหต้เขนถบูกเลนที่อนยศขถึนื้นไปอบีก และ “ดศังนศันั้น ดาเนฮียลผรด้
นฮีนั้จหึงไดด้เจรฏิญขหึนั้นในรศัชสมศัยของดารฏิอศัส และในรศัชสมศัยของไซรศัสคนเปอรว์เซฮีย”
พระเจต้นทรงชต่วยดนเนบียลใหต้รอดพต้นจนกถนื้นนสลิงโตนรันื้นอยต่นงนต่นอรัศจรรยร์เพนที่อทบีที่เขนจะไดต้เปป็นทบีที่ปรถึกษนของดน
รลิอรัสและไซรรัส กษรัตรลิยร์สององคร์แรกทบีที่เปป็นตรัวแทนของจรักรวรรดลิโลกมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย สองคนนบีนื้เปป็นผบูต้ปกครองใน
อนณนจรักรคบูต่นรันื้น โดยเปป็นตรัวแทนของแขนและหนต้นอกทบีที่ทนนดต้วยเงลินทบีที่ถบูกเหล็นในปฏลิมนกรมหถึมนนรันื้นของเนบบูครัดเนส
ซนรร์ พระเจต้นทรงมบีงนนอนที่นใหต้ดนเนบียลทนนอบีก และพระองคร์ทรงพลิทกรั ษร์รรักษนเขนไวต้เพนที่อจรุดประสงคร์นรันื้น
ผมเชนที่อและเทศนนมนโดยตลอดวต่นผบูต้คนของพระเจต้นไมต่มบีวรันถบูกทนนลนยไดต้จนกวต่นพระเจต้นทรงเสรล็จกลิจกรับ
พวกเขนแลต้วบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ หนกผบูต้รรับใชต้คนใดดนนเนลินชบีวลิตอยต่นงถบูกตต้อง ยนนเกรงพระเจต้น ไวต้วนงใจและเชนที่อฟฟัง

พระวจนะของพระเจต้น นรกทรันื้งสลินื้นกล็ไมต่อนจทนนลนยชบีวลิตของเขนไดต้จนกวต่นเขนทนนงนนทบีพที่ ระเจต้นทรงมอบหมนยใหต้
เขนทนนเสรล็จสลินื้นแลต้ว ภนคพรันธสรัญญนเดลิมสนรับสนรุนควนมจรลิงขต้อนบีนื้ และในภนคพรันธสรัญญนใหมต่เรนกล็อต่นนเกบีที่ยวกรับ
กนรชต่วยใหต้พต้นของเปโตร เปนโล และคนอนที่นๆเมนที่อกนรชต่วยใหต้พต้นเชต่นนรันื้นไมต่อนจเปป็นอยต่นงอนที่นไปไดต้นอกจนก
พระหรัตถร์ของพระเจต้นองคร์หนถึที่งผบูต้ทรงกระทนนกนรอรัศจรรยร์
“ถต้นพระเจต้นทรงอยบูต่ฝป่นยเรนใครจะขรัดขวนงเรน?” (โรม 8:31 วรรคหลรัง)
“…เพรนะวต่นพระองคร์ไดต้ตรรัสไวต้แลต้ววต่น “เรนจะไมต่ละทต่นนหรนอทอดทลินื้งทต่นนเลย” เพนที่อวต่นเรนทรังนื้ หลนยจะ
กลต่นวดต้วยใจกลต้นวต่น ‘องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงเปป็นพระผบูต้ชต่วยของขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นจะไมต่กลรัว มนรุษยร์จะทนนอะไรแกต่
ขต้นพเจต้นไดต้เลต่น’” (ฮบ. 13:5, 6)
“และเรนรถูห้วนต่ ทรุกสลิที่งรต่วมมนอกรันเพนที่อใหต้เกลิดผลดบีแกต่คนทรันื้งหลนยทบีรที่ รักพระเจต้น คนอคนทรันื้งปวงทบีที่พระองคร์ไดต้
ทรงเรบียกตนมพระประสงคร์ของพระองคร์” (โรม 8:28)
ดนเนบียลรรักพระเจต้น เดล็กหนรุต่มชนวฮบีบรบูสนมคนนรันื้นรรักพระเจต้น โยเซฟรรักพระเจต้น อรัครสนวกเปนโลรรัก
พระเจต้น ผมรรักพระเจต้นไหม? คทุณรรักพระเจต้นไหม? หนกเรนรรักและถวนยเกบียรตลิพระเจต้นอยต่นงทบีที่คนเหลต่นนบีนื้ไดต้
กระทนน พระองคร์กล็จะทรงกระทนนเพนที่อเรนทรุกสลิที่งทบีพที่ ระองคร์ไดต้ทรงกระทนนเพนที่อพวกเขน พระเจต้นของดนเนบียลยรังทรง
สนมนรถเหมนอนเดลิมทบีที่จะกระทนนมนกยลิที่งกวต่นทรังนื้ หมดทบีที่เรนคลิดหรนอขอ!

สส่วนทนีที่สองบททนีที่
บททบีที่ 7 ถถึง 12
มนีลนักษณะเปป็นคนาพยากรณณ์ลห้วนๆ

บททนีที่เจร็ด
นติมติตเรสืที่องสนัตวณ์สนีที่ตนัวนนัทั้น
7:1 ในปปีตต้นแหต่งรรัชกนลเบลชรัสซนรร์กษรัตรลิยร์เมนองบนบลิโลน ดนเนบียลมบีควนมฝฟันและนลิมลิตผรุดขถึนื้นในศบีรษะของทต่นน
เมนที่อทต่นนนอนอยบูต่ในทบีที่นอนของทต่นน ทต่นนจถึงบรันทถึกควนมฝฟันนรันื้นไวต้ และบรรยนยเนนนื้อเรนที่องนรันื้น
7:2 ดนเนบียลกลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นในนลิมลิตเวลนกลนงคนน และดบูเถลิด ลมทรันื้งสบีที่ของฟป้นสวรรคร์ไดต้ปลรุกปฟัฝั่นทะเล
ใหญต่นรันื้น
7:3 และสรัตวร์มหถึมนสบีที่ตวรั ไดต้ขถึนื้นมนจนกทะเล แตต่ละตรัวกล็ตนต่ งกรัน
7:4 ตรัวแรกเหมนอนสลิงโต มบีปปีกนกอลินทรบี เมนที่อขต้นพเจต้นมองดบูนรันื้น ขนปปีกกล็ถบูกถอนออกไป และมรันถบูกยกขถึนื้นจนก
แผต่นดลิน และใหต้ยนนสองเทต้นเหมนอนคน และมอบใจของมนรุษยร์ใหต้แกต่มรัน
7:5 และดบูเถลิด มบีสรัตวร์อกบี ตรัวหนถึที่งเปป็นตรัวทบีที่สองเหมนอนหมบี มรันขยรับตรัวขต้นงหนถึที่งขถึนื้น มบีกระดบูกซบีที่โครงสนมซบีที่อยบูต่ในปนก
ของมรันระหวต่นงซบีที่ฟฟัน มบีเสบียงบอกมรันวต่น ‘จงลรุกขถึนื้นกลินเนนนื้อใหต้มนกๆ’
7:6 ตต่อจนกนบีนื้ไปขต้นพเจต้นกล็ไดต้มองดบู ดบูเถลิด สรัตวร์อบีกตรัวหนถึที่งเหมนอนเสนอดนว บนหลรังมบีปปีกนกสบีที่ปปีก สรัตวร์นรันื้นมบีหรัวสบีที่หรัว
และมรันรรับรนชอนนนนจ
7:7 ตต่อจนกนบีนื้ไปขต้นพเจต้นไดต้เหล็นในนลิมลิตกลนงคนน และดบูเถลิด สรัตวร์ทบีที่สบีที่มรันรต้นยกนจและเปป็นทบีที่นต่นกลรัวและแขล็งแรงยลิที่ง
นรัก มรันมบีฟฟันเหลล็กมหถึมน มรันกลินและหรักเปป็นชลินื้นๆ และกระทนบสลิที่งทบีที่เหลนอนรันื้นเสบีย มรันตต่นงกรับสรัตวร์อนที่นทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่
กต่อนมรัน มรันมบีเขนสลิบเขน
7:8 ขต้นพเจต้นพลิเครนะหร์เรนที่องเขนเหลต่นนรันื้น ดบูเถลิด มบีอกบี เขนหนถึที่งเลล็กๆงอกขถึนื้นมนทต่นมกลนงเขนเหลต่นนรันื้น เขนรรุต่นแรก
สนมเขนไดต้ถบูกถอนรนกออกไปตต่อหนต้นมรัน และดบูเถลิด ในเขนอรันนบีนื้มบีตนเหมนอนตนมนรุษยร์ มบีปนกพบูดเรนอที่ งใหญต่โต
7:9 ขณะทบีที่ขต้นพเจต้นดบูอยบูต่มบีหลนยบรัลลรังกร์ถบูกลต้มลง และผบูต้หนถึที่งผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิมนประทรับ ฉลองพระองคร์ขนว
อยต่นงหลิมะ พระเกศนทบีพที่ ระเศบียรของพระองคร์เหมนอนขนแกะบรลิสรุทธลิธ พระบรัลลรังกร์ของพระองคร์เปป็นเปลวเพลลิง
กงจรักรของบรัลลรังกร์นรันื้นเปป็นไฟลรุก
7:10 ธนรไฟพรุต่งออกและไหลออกมนตต่อเบนนื้องพระพรักตรร์พระองคร์ คนนรับแสนๆปรนนลิบรัตลิพระองคร์ คนนรับโกฏลิๆ
เขต้นเฝป้นพระองคร์ ผบูต้พพลิ นกษนกล็ขถึนื้นนรัที่งบรัลลรังกร์ บรรดนหนรังสนอกล็เปปิดขถึนื้น
7:11 ขต้นพเจต้นกล็จต้องดบู เพรนะเสบียงพบูดใหญต่โตของเขนเลล็กนรันื้น และเมนที่อขต้นพเจต้นจต้องดบูสรัตวร์ตรัวนรันื้นกล็ถบูกฆต่น และศพกล็
ถบูกทนนลนย มอบใหต้เผนเสบียดต้วยไฟ
7:12 สต่วนเรนที่องสรัตวร์ทบีที่เหลนออยบูต่นรันื้น รนชอนนนนจของมรันกล็ถบูกนนนไปเสบีย แตต่ชบีวตลิ ของมรันนรันื้นยรังอยบูต่ตต่อไปใหต้ถถึงฤดบูหนถึที่ง
และวนระหนถึที่ง

7:13 ขต้นพเจต้นเหล็นในนลิมลิตกลนงคนน และดบูเถลิด มบีทนต่ นผบูต้หนถึที่งเหมนอนบรุตรมนรุษยร์มนพรต้อมกรับบรรดนเมฆในทต้องฟป้น
และทต่นนมนหนผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลินรันื้น เขนนนนทต่นนมนเฝป้นตต่อเบนนื้องพระพรักตรร์พระองคร์
7:14 รนชอนนนนจ สงต่นรนศบี กรับรนชอนณนจรักร กล็ไดต้มอบใหต้แกต่ทต่นน เพนที่อบรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวงและ
ภนษนทรันื้งหลนยจะปรนนลิบรัตลิทนต่ น รนชอนณนจรักรของทต่นนเปป็นรนชอนณนจรักรนลิรรันดรร์ซถึที่งจะไมต่สลินื้นสรุดไป และ
อนณนจรักรของทต่นนเปป็นอนณนจรักรซถึที่งจะไมต่ถบูกทนนลนยเลย
7:15 สต่วนขต้นพเจต้น คนอดนเนบียล จลิตใจขต้นพเจต้นกล็เปป็นทรุกขร์ในตรัวขต้นพเจต้น เพรนะนลิมลิตในศบีรษะของขต้นพเจต้นกล็กระทนน
ใหต้ขต้นพเจต้นตกใจ
7:16 ขต้นพเจต้นเขต้นไปใกลต้ทต่นนผบูต้หนถึที่งทบีที่ยนนอยบูต่ทบีที่นรัที่น และไตต่ถนมควนมจรลิงของเรนที่องรนวนบีนื้ ทต่นนกล็บอกขต้นพเจต้น และใหต้
ขต้นพเจต้นรบูต้ควนมหมนยของเรนที่องเหลต่นนบีนื้
7:17 สรัตวร์มหถึมนทรันื้งสบีที่คนอ กษรัตรลิยร์สอบีที่ งคร์ซถึที่งจะเกลิดมนจนกพลิภพ
7:18 แตต่บรรดนวลิสรุทธลิชนแหต่งองคร์ผบูต้สบูงสรุดจะรรับรนชอนณนจรักร และถนอกรรมสลิทธลิรธ นชอนณนจรักรนรันื้นสนบๆไปเปป็น
นลิตยร์ คนอเปป็นนลิตยร์นลิรรันดรร์
7:19 แลต้วขต้นพเจต้นกล็อยนกจะทรนบถถึงควนมจรลิงอรันเกบีที่ยวกรับสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นรันื้นซถึที่งผลิดแปลกกรับสรัตวร์อนที่นๆทรันื้งสลินื้น รต้นยกนจ
เหลนอเกลิน มบีฟฟันเหลล็กและเลล็บตบีนทองสรัมฤทธลิธ ซถึที่งกลินและหรักเปป็นชลินื้นๆและกระทนบสลิที่งทบีที่เหลนอนรันื้นเสบีย
7:20 และเกบีที่ยวกรับเขนสลิบเขนซถึที่งอยบูต่บนหรัวของมรัน และเขนอบีกเขนหนถึที่งซถึที่งงอกขถึนื้นมนตต่อหนต้นเขนรรุต่นแรกสนมเขนทบีที่
หลรุดไป เขนซถึที่งมบีตนและมบีปนกซถึที่งพบูดสลิที่งใหญต่โต และซถึที่งดบูเหมนอนจะใหญต่โตกวต่นเพนอที่ นเขนดต้วยกรัน
7:21 เมนที่อขต้นพเจต้นมองดบู เขนนบีนื้ทนนสงครนมกรับวลิสรุทธลิชนและชนะ
7:22 จนถถึงผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิเสดล็จมนถถึงและทรงใหต้มบีกนรพลิพนกษนใหต้แกต่วลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้น และจน
สมรัยเมนที่อวลิสรุทธลิชนรรับรนชอนณนจรักรมนถถึง
7:23 ทต่นนผบูต้นรันื้นกลต่นวดรังนบีนื้วนต่ ‘เรนอที่ งสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่จะมบีรนชอนณนจรักรทบีที่สบีที่บนพลิภพซถึที่งจะผลิดกรับรนชอนณนจรักรทรันื้งสลินื้น
และจะกลินทรันื้งพลิภพนบีนื้เสบียและเหยบียบพลิภพลง และหรักพลิภพนรันื้นใหต้แตกออกเปป็นชลินื้นๆ
7:24 สต่วนเรนที่องเขนสลิบเขนนรันื้นจนกรนชอนณนจรักรนบีนื้จะมบีกษรัตรลิยร์สลิบองคร์เกลิดขถึนื้น และมบีกษรัตรลิยร์อกบี องคร์หนถึที่งเกลิดขถึนื้น
ภนยหลรัง ผลิดแปลกกวต่นกษรัตรลิยร์ทบีที่มบีมนกต่อน และจะโคต่นกษรัตรลิยร์เสบียสนมองคร์
7:25 ทต่นนจะพบูดคนนกลต่นวรต้นยองคร์ผบูต้สบูงสรุด และจะใหต้วลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้นอลิดหนนระอนใจ และจะคลิด
เปลบีที่ยนแปลงบรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ และเขนทรันื้งหลนยจะถบูกมอบไวต้ในมนอของทต่นน ตลอดหนถึที่งวนระ
สองวนระ กรับครถึที่งวนระ
7:26 แตต่ผบูต้พพลิ นกษนกล็จะขถึนื้นนรัที่งบรัลลรังกร์และจะทรงนนนเอนรนชอนณนจรักรของทต่นนไปเสบีย เพนที่อจะทรงเผนผลนญและ
ทนนลนยเสบียใหต้สลินื้นสรุด
7:27 และอนณนจรักรกรับรนชอนณนจรักรและควนมยลิที่งใหญต่แหต่งบรรดนอนณนจรักรภนยใตต้สวรรคร์ทรันื้งสลินื้น จะตต้องถบูก
มอบไวต้แกต่ชรุมนรุมแหต่งวลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้น อนณนจรักรของทต่นนจะเปป็นอนณนจรักรนลิรรันดรร์ และรนช
อนณนจรักรทรันื้งสลินื้นจะปรนนลิบรัตลิและเชนที่อฟฟังทต่นน’

7:28 เรนที่องรนวกล็สลินื้นสรุดลงเพบียงนบีนื้ สต่วนขต้นพเจต้นคนอดนเนบียล ควนมคลิดของขต้นพเจต้นกล็ทนนใหต้ขต้นพเจต้นตกใจมนก และ
สบีหนต้นของขต้นพเจต้นกล็เปลบีที่ยนไป แตต่ขต้นพเจต้นกล็เกล็บเรนที่องรนวนบีนื้ไวต้ในใจ”
หนรังสนอดนเนบียลมบี 12 บท และ 12 บทนบีนื้กล็ถบูกแบต่งออกเปป็นสองสต่วนเทต่นๆกรัน หกบทแรกกลต่นวถถึง
ประวรัตลิศนสตรร์สวต่ นตรัวของดนเนบียลในฐนนะศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้นในชต่วงรรัชกนลของเนบบูครัดเนสซนรร์ ,
เบลชรัสซนรร์, ดนรลิอรัส คนมบีเดบีย และไซรรัส คนเปอรร์เซบีย ดนเนบียลเปป็นชนยชรนคนหนถึที่งตอนทบีที่ดนรลิอรัสกลนยเปป็น
กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลนพรต้อมกรับไซรรัสในอนณนจรักรคบูต่แหต่งมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย
บททบีที่เจล็ดเปป็นจรุดเรลิที่มตต้นของเนนนื้อหนสต่วนทบีที่สองและเปป็นสต่วนปปิดทต้นยของคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล ในบท
เหลต่นนบีนื้เรนมบีบรันทถึกเกบีที่ยวกรับนลิมลิตชรุดหนถึที่งซถึที่งพระเจต้นประทนนใหต้ดนเนบียลในชต่วงเวลนทบีที่หลนกหลนย ภนยใตต้
สถนนกนรณร์ทบีที่หลนกหลนย นลิมลิตเหลต่นนบีนื้มบีลรักษณะเปป็นคนนพยนกรณร์อยต่นงชรัดเจน และมบีภนพทบีที่แจต่มชรัดและ
ครอบคลรุมของประวรัตลิศนสตรร์ของมนรุษยร์ตรันื้งแตต่สมรัยของดนเนบียลจนถถึงกนรสถนปนนอนณนจรักรแหต่งสวรรคร์บนแผต่น
ดลินโลกตอนทบีพที่ ระเยซบูเสดล็จกลรับมนในหนรังสนอวลิวรณร์ตอนใกลต้สลินื้นรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ บททบีที่ 7 บรันทถึก
เรนที่องแรกในนลิมลิตชรุดนบีนื้:

นติมติตทนีที่หนนที่ง
ขต้อ 1-3: “ในปปีตด้นแหล่งรศัชกาลเบลชศัสซารว์กษศัตรฏิยว์เมลืองบาบฏิโลน ดาเนฮียลมฮีความฝฝันและนฏิมฏิตผลุดขหึนั้นใน
ศฮีรษะของทล่านเมลืที่อทล่านนอนอยรล่ในทฮีที่นอนของทล่าน ทล่านจหึงบศันทหึกความฝฝันนศันั้นไวด้ และบรรยายเนลืนั้อเรลืที่องนศันั้น ดา
เนฮียลกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าไดด้เหล็นในนฏิมฏิตเวลากลางคลืน และดรเถฏิด ลมทศันั้งสฮีที่ของฟฝ้าสวรรคว์ไดด้ปลลุกปฝัปี่นทะเลใหญล่นศันั้น
และสศัตวว์มหหึมาสฮีที่ตวศั ไดด้ขหึนั้นมาจากทะเล แตล่ละตศัวกล็ตาล่ งกศัน”
นลิมลิตนบีนื้มนสบูต่ดนเนบียลไมต่กบีที่ปปีหลรังจนกเนบบูครัดเนสซนรร์เสบียชบีวลิต ไมต่นนนหลรังจนกกนรเรลิที่มตต้นของรรัชกนลของ
เบลชรัสซนรร์ ผบูต้นนนบนบลิโลนไปสบูต่หนยนะของมรันและตรัวเขนเองไปสบูต่กนรเสบียชบีวลิตกต่อนวรัยอรันควร และยต้อนกลรับไปเกลิน
บททบีที่หกซถึที่งเรนเพลิที่งศถึกษนจบไปนรันื้น ดนเนบียลบรันทถึกนลิมลิตนบีนื้และสลิที่งทบีที่พระเจต้นทรงเปปิดเผยแกต่เขนผต่นนทนงมรัน:
“ขด้าพเจด้าไดด้เหล็นในนฏิมฏิตเวลากลางคลืน และดรเถฏิด ลมทศันั้งสฮีที่ของฟฝ้าสวรรคว์ไดด้ปลลุกปฝัปี่นทะเลใหญล่นศันั้น ” เรนจถึง
มบีฉนกหลรังสนนหรรับนลิมลิตทบีที่เฉพนะเจนะจงนบีนื้ “ลมทรันื้งสบีที่ของฟป้นสวรรคร์” ถบูกอต้นงอลิงถถึงอบีกครรันื้งในวลิวรณร์ 7:1,2 ทบีที่ยอหร์นบ
อกเรนวต่นทบูตสวรรคร์ตนหนถึที่งบรัญชนลมทรันื้งสบีที่นรันื้นใหต้ถบูกเหนบีที่ยวรรันื้งไวต้จนกกนรทนนลนยแผต่นดลินโลกจนกวต่นเหลต่นผบูต้ถบูก
เลนอกสรรทบีที่เหลนออยบูต่ของพระเจต้นถบูกประทรับตรนในหนต้นผนกของตนแลต้ว – ซถึที่งหมนยถถึง 144,000 คนนรันื้นทบีที่จะ
ประกนศขต่นวสนรของพระเจต้นในชต่วงรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ สรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียลในเจล็ดสลิบ
สรัปดนหร์แหต่งคนนพยนกรณร์นรันื้น เรนจะศถึกษนเรนที่องนบีนื้กรันตต่อไปในภนยหลรัง
โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นลมทรันื้งสบีที่นบีนื้เปป็นลมทรันื้งสบีที่เดบียวกรันกรับทบีที่เรนอต่นนในวลิวรณร์ซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับกนรทบีที่
พระเจต้นทรงจรัดกนรกรับคนตต่นงชนตลิเมนที่อเทบียบกรับอลิสรนเอลในกนรสนนเรล็จครบถต้วนของสลิที่งสนรพรัด กนรปกปป้องดบูแล
ของพระเจต้นสนนหรรับประชนกรของพระองคร์ผต่นนพนยรุเหลต่นนรันื้นแหต่งบนบลิโลนชบีนื้ไปยรังวรันนรันื้นเมนที่อพระองคร์จะทรง
ปกปป้องดบูแลคนของพระองคร์เองผต่นนพนยรุแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งภนยใตต้กนรขต่มเหงของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์ – พญนมนรตรัวเปป็นๆ พระเจต้นจะทรงประทรับตรนและปกปป้องเหลต่นผบูต้ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์เอง – และ
นรกทรันื้งสลินื้นไมต่อนจทนนลนยพวกเขนไดต้เลย!

ลมทนัทั้งสนีที่นนัทั้น – ทะเลใหญส่
ดนเนบียลกลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นไดต้เหล็น... และดบูเถลิด ลมทศันั้งสฮีที่ของฟฝ้าสวรรคว์ไดด้ปลลุกปฝัปี่นทะเลใหญล่นศันั้น” ในพระ
ครัมภบีรร์ ทะเลเปป็นสรัญลรักษณร์แสดงถถึงประชนชนตลิตนต่ งๆของโลกในควนมโกลนหล แตต่ “ทะเลใหญม่นศันั้น” ในพระ
วจนะของพระเจต้นมบีควนมหมนยเพบียงอยต่นงเดบียวเทต่นนรันื้นเสมอมน – ตรงตรัวคนอ ทะเลเมดฏิเตอรว์เรเนฮียน
ในพระครัมภบีรร์เรนอต่นนถถึงทะเลสนมแหต่ง:
1. ทะเลกาลฏิลฮี ซถึที่งพรันธกลิจสต่วนใหญต่ของพระเยซบูไดต้ถบูกกระทนนโดยรอบทะเลนบีนื้ และซถึที่งจรลิงๆแลต้วไมต่ใชต่
ทะเล แตต่เปป็นทะเลสนบแหต่งหนถึที่ง
2. ทะเลตาย
3. ทะเลใหญล่นศันั้น – ซถึที่งหมนยถถึงทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนเสมอ จรักรวรรดลิบนบลิโลนและจรักรวรรดลิมบีเดบียเปอรร์เซบียไมต่ไดต้ตรันื้งอยบูต่บนทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน เหมนอนอยต่นงจรักรวรรดลิกรบีกและจรักรวรรดลิโรม แตต่พวกมรันเปป็นหนบีนื้
ในเรนที่องควนมมรัที่งครัที่งและอนนนนจของพวกมรันตต่อชนยฝฟัฝั่งทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนทบีที่พวกมรันไดต้พลิชลิต ดต้วยเหตรุนบีนื้ ฉนก
หลรังสนนหรรับประชนชนตลิทรันื้งสบีที่นรันื้นทบีที่ถบูกบรรยนยถถึงในบททบีที่เจล็ดของดนเนบียลจถึงมบีจรุดศบูนยร์กลนงอยบูรต่ อบทะเล
เมดลิเตอรร์เรเนบียน ซถึที่งตรงปลนยดต้นนทลิศตะวรันออกของมรันเปป็นทบีที่ตรันื้งของแผต่นดลินปนเลสไตนร์ – ศบูนยร์กลนงแหต่ง
ประวรัตลิศนสตรร์มนรุษยร์ทรันื้งสลินื้นและศบูนยร์กลนงแหต่งกนรปกครองของพระเจต้นบนแผต่นดลินโลกเมนที่อพระเยซบูเจต้นเสดล็จ
กลรับมนพรต้อมกรับครลิสตจรักรของพระองคร์เพนที่อครอบครองในยรุคพรันปปี กลต่นวในแงต่คนนพยนกรณร์แลต้ว ปนเลสไตนร์คนอ
ศบูนยร์กลนงแหต่งแผต่นดลินโลก พระเจต้นทรงปฏลิบรัตลิกรับปนเลสไตนร์เปป็นพลิเศษ และกนรปฏลิบรัตลิของพระองคร์กบรั ประชน
ชนตลิอนที่นๆและประเทศอนที่นๆทรันื้งปวงกล็ถบูกเอต่ยถถึงในควนมสรัมพรันธร์ของพวกมรันกรับปนเลสไตนร์เทต่นนรันื้น ดต้วยเหตรุนบีนื้ ทลิศ
เหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในพระครัมภบีรจร์ ถึงอต้นงอลิงไปยรังศบูนยร์กลนงแหต่งแผต่นดลินโลกในดต้นนคนนพยนกรณร์เสมอ – นรัที่นคนอ
ปนเลสไตนร์
เมนที่อพระวจนะของพระเจต้นกลต่นวถถึงดลินแดนฝป่นยเหนนอ มรันกล็หมนยถถึง เหนลือของปาเลสไตนว์ เมนที่อมรันพบูดถถึง
ทลิศตะวรันตก มรันกล็หมนยถถึงตะวศันตกของปาเลสไตนว์ เมนที่อเรนอต่นนเกบีที่ยวกรับเหลต่นกองทรัพของถลิที่นใตต้หรนอเหลต่น
กองทรัพของถลิที่นเหนนอ เรนกล็อนจทรนบวต่นกองทรัพเหลต่นนบีนื้จะอยบูต่ทนงทลิศใตต้หรนอทลิศเหนนอของปาเลสไตนว์ เยรบูซนเลล็ม
นครบรลิสรุทธลิธเปป็นศบูนยร์กลนงของโลกในแผนกนรของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธในกนรปฏลิบรัตลิกรับอลิสรนเอลและ
ประชนชนตลิทรันื้งหลนย
ในบททบีที่ 13 ของวลิวรณร์เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับสรัตวร์รนต้ ยตรัวนรันื้นทบีที่ขถึนื้นมนจนกทะเล ทรนยแหต่งทะเลเปป็นตรัวแทน
ของมวลชนมหนศนล ทะเลเองเปป็นตรัวแทนของควนมไมต่สงบและควนมปฟัฝั่นปป่วนทต่นมกลนงมวลชนมหนศนล เกนอบ
ไมต่มบีขต้อยกเวต้นเลยเหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์เหล็นพต้องตรงกรันวต่นสรัตวร์รนต้ ยตรัวนบีนื้คนอ จรักรวรรดลิโรมทบีที่ถบูกฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่ (พรต้อมกรับ
ผบูต้เผดล็จกนรของมรัน) สรัตวร์รต้นยตรัวทบีที่สองในวลิวรณร์ 13 ออกมนจนกแผต่นดลิน – และนบีที่กล็แนต่นอนวต่นหมนยถถึงแผต่นดลิน
ปนเลสไตนร์ ดรังนรันื้นเรนจถึงไดต้เหล็นผบูต้นนนทบีที่ยลิที่งใหญต่สองคนแหต่งยรุคสรุดทต้นย – คนหนถึที่งผงนดขถึนื้นมนจนกประเทศเหลต่นนรันื้นทบีที่
อยบูรต่ อบทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนและอบีกคนผงนดขถึนื้นมนจนกปนเลสไตนร์ – ศบูนยร์กลนงแหต่งกนรปฏลิบรัตลิตต่นงๆของ
พระเจต้นกรับประชนชนตลิทรันื้งหลนย

ในบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้เรนเหล็นลมทรันื้งสบีที่ปลรุกปฟัฝั่นทะเลใหญต่นรันื้น ตรัวเลขสฮีที่ชใบีนื้ หต้เหล็นทลิศทนงของลมเหลต่นนรันื้น
วต่นมนจนกทรังนื้ สบีที่ทลิศของเขล็มทลิศและสนที่อถถึงควนมเปป็นสนกลของพวกมรัน เอเฟซรัส 6:12 กลต่นววต่น “เพรนะวต่นเรนไมต่ไดต้
ตต่อสบูต้กรับเนนนื้อหนรังและเลนอดแตต่ตอต่ สบูต้กรับเจต้นผบูต้ครอบครองอนณนจรักร เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ เจต้นผบูต้ปกครองควนมมนดแหต่งโลก
นบีนื้ ตต่อสบูต้กรับบรรดนวลิญญนณทบีที่ชวรัที่ ในสถนนฟป้นอนกนศ” เหมนอนกรับทบีที่ลมทรันื้งหลนยแหต่งฟป้นสวรรคร์ปลรุกปฟัฝั่นทะเลทรันื้ง
หลนย “ลม” เหลต่นนบีนื้ซถึที่งเปป็นตรัวแทนของ “เหลต่นผบูต้มบีอนนนนจแหต่งฟป้นอนกนศ” กล็กต่อใหต้เกลิดควนมไมต่สงบทต่นมกลนง
ประชนชนตลิตนต่ งๆแหต่งแผต่นดลินโลกเชต่นกรัน นบีที่คนอบทนนนสบูต่นลิมลิตของดนเนบียลซถึที่งจะตนมมนในทรันทบี ควนมขรัดแยต้งครรันื้ง
ใหญต่ – กนรสบูรต้ บครรันื้งใหญต่ทบีที่สดรุ แหต่งทรุกยรุคสมรัย – มบีศบูนยร์กลนงอยบูรต่ อบทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนและประเทศเหลต่นนรันื้น
ทบีที่มพบี รมแดนตลิดกรับ “ทะเลใหญต่” นรันื้น
“และสศัตวว์มหหึมาสฮีที่ตวศั ไดด้ขหึนั้นมาจากทะเล แตล่ละตศัวกล็ตาล่ งกศัน” มรันนต่นสนใจมนกทบีที่สดรุ วรันนบีนื้ทบีที่ไดต้อนต่ นเกบีที่ยวกรับ
ควนมไมต่สงบทนงกนรเมนองและทนงศนสนนของปนเลสไตนร์, ทรนนสร์-จอรร์แดน, เหลต่นประเทศอนหรรับของอบียลิปตร์
และควนมเปลบีที่ยนแปลงตต่นงๆแบบหนต้นมนอเปป็นหลรังมนอทบีที่กนนลรังถบูกทนนใหต้เกลิดขถึนื้นในโรมและในศนสนนโรมรันคนทอลลิก
เวทบีกนนลรังถบูกจรัดเตรบียมและวลิญญนณแหต่งบนบลิโลนกนนลรังจะผงนดขถึนื้น ระบบแบบบนบลิโลนแหต่งอนนนนจและกนรครอง
โลกกนนลรังถบูกจรัดเตรบียมอบีกครรังนื้ “เพบียงแตต่ผบูต้ (พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ) ทบีที่คอยหนต่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีนื้นรันื้นจะยรังหนต่วง
เหนบีที่ยวอยบูต่ จนกวต่นผบูต้ทคบีที่ อยหนต่วงเหนบีที่ยวนรันื้นจะถบูกพนออกไปเสบีย” (2 ธส. 2:7) จนกนรันื้นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะ
เขต้นมนกรุมบรังเหบียนกนรปกครองและศนสนนของโลกนบีนื้ และสรัตวร์รต้นยสองตรัว – ตรัวหนถึที่งฝป่นยกนรเมนอง อบีกตรัวหนถึที่ง
ฝป่นยศนสนน – กล็จะครอบครองเหนนอชนชนตลิทรันื้งหลนยแหต่งแผต่นดลินโลก
เมนที่อเรนศถึกษนสรัตวร์รนต้ ยสบีที่ตรัวนรันื้นทบีดที่ นเนบียลเหล็นในนลิมลิตของเขน เรนกล็จะพบวต่นพวกมรันตรงกรับโลหะสฮีที่ชนฏิด
นศันั้นของปฏลิมนกรทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นในควนมฝฟันของเขน (บททบีที่ 2) นลิมลิตนบีนื้ถบูกใหต้แกต่ดนเนบียลเพนที่อทบีที่เขนจะไดต้มบี
ควนมเขต้นใจมนกขถึนื้นเกบีที่ยวกรับ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” – ควนมเขต้นใจทบีที่พระเจต้นไมต่ทรงยลินยอมประทนนใหต้แกต่
กษรัตรลิยร์ทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพอยต่นงเนบบูครัดเนสซนรร์

สนัตวณ์ราห้ ยตนัวทนีที่หนนที่ง
ขต้อ 4: “ตศัวแรกเหมลือนสฏิงโต มฮีปปีกนกอฏินทรฮี เมลืที่อขด้าพเจด้ามองดรนศันั้น ขนปปีกกล็ถรกถอนออกไป และมศันถรก
ยกขหึนั้นจากแผล่นดฏิน และใหด้ยลืนสองเทด้าเหมลือนคน และมอบใจของมนลุษยว์ใหด้แกล่มศัน”
ขต้อนบีนื้บรรยนยถถึงสรัตวร์ตวรั แรกทบีดที่ นเนบียลเหล็นขถึนื้นมนจนกทะเลใหญต่นรันื้น สรัตวร์ตรัวนบีนื้มบีลรักษณะเหมนอนสลิงโต แตต่
มรันมบีปปีกของนกอลินทรบี – จนกระทศัที่งปปีกถรกถอนออกไป จนกนรันื้นสรัตวร์ตรัวนบีนื้กล็ถบูกยกขถึนื้นจนกแผต่นดลินและใหต้ยนนสองเทต้น
เหมนอนคน “และมอบใจของมนรุษยร์ใหต้แกต่มรัน”
สลิงโตเปป็นรนชนแหต่งสรัตวร์ทรันื้งหลนย และคนนบรรยนยลรักษณะของสรัตวร์ตวรั นบีนื้กล็ชไบีนื้ ปทบีที่ใครอนที่นไมต่นอกจนกเนบบู
ครัดเนสซนรร์ – ผบูต้ครองโลกคนตต่นงชนตลิทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สดรุ ในสรัตวร์ตวรั แรกนบีนื้เรนเหล็นกนรรวมกรันของ “รนชนแหต่ง
สรัตวร์” และ “รนชนแหต่งนก” ซถึที่งเปป็นลรักษณะเฉพนะของรนชนธลิปไตยแบบเดล็ดขนดและจถึงเปป็นของเนบบูครัดเนสซนรร์
และอนณนจรักรบนบลิโลนของเขน – ทรงพลรังมนกทบีที่สดรุ ในจรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่นรันื้น เมนที่อดนเนบียลเพต่งมองไปทบีที่สรัตวร์
ประหลนดตรัวนบีนื้ ปปีกของมรันกล็หนยไป – พวกมรันถบูก “ถอนออกไป”

หลรังจนกทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้พลิชตลิ โลกในสมรัยของเขน เขนกล็ทรุต่มเทตรัวเองใหต้กรับกนรสรต้นงนครบนบลิโลนอรัน
ใหญต่โตนรันื้น – และตรันื้งแตต่เวลนนรันื้นเปป็นตต้นมน อนณนจรักรทบีที่มบีอนนนนจมนกของเขนกล็เรลิที่มแตกสลนย
จนกนรันื้นดนเนบียลกล็เหล็นสรัตวร์ตวรั นบีนื้ถบูกยกขถึนื้น และแทนทบีที่จะเดลินสบีที่เทต้นเหมนอนสลิงโต มรันกลรับเดลินสองเทต้น
เหมนอนคน – และ “มอบใจของมนรุษยร์ใหต้แกต่มรัน” แตต่นอกเหนนอจนกกนรเดลินเหมนอนคนและมบีใจของมนรุษยร์แลต้ว
มรันกล็ยรังเปป็นสรัตวร์ตวรั หนถึที่งเหมนอนเดลิม
กนรถอนปปีกนรันื้นออกอนจหมนยถถึงควนมเสบียสตลิของเนบบูครัดเนสซนรร์ดต้วยเมนที่อเขนมบีขนเหมนอนนกอลินทรบี
และกนรยนนตรัวตรงสองเทต้นอนจหมนยถถึงกนรทบีที่เขนหนยจนกอนกนรเสบียสตลิ เมนที่อเขนกลรับคนนสบูต่อนณนจรักรของเขนและ
ไมต่กลินหญต้นเหมนอนวรัวในทรุต่งหญต้นอบีกตต่อไป

สนัตวณ์ตนัวทนีที่สอง
ขต้อ 5: “และดรเถฏิด มฮีสศัตวว์อกฮี ตศัวหนหึที่งเปป็นตศัวทฮีที่สองเหมลือนหมฮี มศันขยศับตศัวขด้างหนหึที่งขหึนั้น มฮีกระดรกซฮีที่โครง
สามซฮีที่อยรล่ในปากของมศันระหวล่างซฮีที่ฟฝัน มฮีเสฮียงบอกมศันวล่า ‘จงลลุกขหึนั้นกฏินเนลืนั้อใหด้มากๆ’”
“…มฮีเสฮียงบอกมศันวล่า…” (ในฉบศับคฏิงเจมสว์ภาษาอศังกฤษ “...และเขาเหลม่านมัทั้นกลล่าวแกล่มศันวล่า...”) คนนพบูด
นบีนื้หมนยถถึงใคร? ผมเชนที่อวต่นมรันหมนยถถึงเหลต่นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งสวรรคร์ซถึที่งถบูกกลต่นวถถึงในดนเนบียล 4:17 ศนลทบีที่กนนลรังจะ
ตรัดสลินคดบีในสวรรคร์กลต่นวแกต่สรัตวร์ตวรั นบีนื้วต่น “จงลยุกขขทั้นกฏินเนลืนั้อใหด้มากๆ!”
สรัตวร์ตวรั ทบีที่สองนบีนื้มบีลรักษณะเหมนอนหมบี – ซถึที่งมบีอนนนนจรองจนกสลิงโต สลิงโตเปป็นสรัตวร์ททบีที่ รงพลรังมนกทบีที่สดรุ ใน
หมบูต่สรัตวร์ทรันื้งหลนย สงต่นงนมมนกทบีที่สรุดในกนรเคลนที่อนไหวและกนรกระทนนของมรัน ในทนงกลรับกรัน หมบีนรันื้นเชนที่องชต้น
อรุต้ยอต้นย พถึงที่ พนเรบีที่ยวแรงมหนศนลเพนที่อพลิชตลิ ศรัตรบูทรันื้งหลนยของมรัน แนต่นอนวต่นสลิที่งเหลต่นนบีนื้เปป็นลรักษณะเฉพนะตรัวของ
จรักรวรรดลิมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย เพรนะวต่นมรันไดต้ชรัยชนะตต่นงๆของมรันโดยกนรยกทรัพมหนศนลไปตต่อสบูต้เหลต่นศรัตรบูของมรัน
เซอรร์ซบีสยกทรัพไปตต่อสบูกต้ รบีกพรต้อมกนนลรังพล 2,500,000 นนย – และบศัดนฮีนั้เรนกล็เขต้นใจคนนกลต่นวทบีที่วนต่ “จงลรุกขถึนื้นกลิน
เนนนื้อใหต้มนกๆ” แนต่นอนวต่นกองทรัพทบีที่มบีกนนลรังพล 2,500,000 นนย “กลินเนนนื้อมนก”
ในนลิมตลิ นบีนื้ ดนเนบียลเหล็นหมบีตรัวนบีนื้ “ขยรับตรัวขต้นงหนถึที่งขถึนื้น” ซถึที่งเปป็นกนรเตรบียมพรต้อมเพนอที่ โจมตบีศตรั รบู – และ
ขต้นงนบีนื้ของหมบีตรัวนบีนื้กล็เปป็นตรัวแทนของเปอรร์เซบีย ซถึที่งเปป็นฝป่นยทบีที่แขล็งแกรต่งกวต่นและดรุดรันกวต่นของจรักรวรรดลิคบูต่แหต่งมบีเดบีย เปอรร์เซบีย เปอรร์เซบียตรงกรับไหลต่และแขนขต้นงขวน ซถึที่งกลต่นวโดยทรัที่วไปแลต้วกล็แขล็งแรงกวต่นแขนและไหลต่ขต้นงซต้นยตรันื้ง
เยอะ
เมนที่อหมบีตรัวนบีนื้ขยรับตรัวขต้นงหนถึที่งขถึนื้น ดนเนบียลกล็เหล็นวต่นมรันมบีกระดบูกซบีที่โครงสนมซบีที่อยบูต่ในปนกของมรันระหวต่นงซบีที่
ฟฟันของมรัน กระดบูกซบีที่โครงสนมซบีที่นบีนื้เปป็นตรัวแทนของสนมอนณนจรักร -- ลลิเดบีย, บนบลิโลน และอบียลิปตร์— ซถึที่งรวมตรัว
เปป็นพรันธมลิตรกรันเพนที่อทบีที่จะคนนอนนนนจของมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย แตต่พวกมรันกล็ถบูกทนนลนยโดยมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย
เหมนอนกรับทบีที่หมบีดต้อยกวต่นสลิงโต มบีเดบีย-เปอรร์เซบียกล็ดต้อยกวต่นบนบลิโลน – ไมต่ใชต่ในเรนที่องอนนนนจมนกเทต่นกรับใน
เรนที่องควนมมรัที่งครัที่ง ในควนมยลิที่งใหญต่ และในกนรปกครอง ดรังนรันื้นสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่ตวรั แหต่งนลิมลิตของดนเนบียลจถึงตรงกรันกรับ
ปฏลิมนกรนรันื้นทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นในควนมฝฟันของเขน โดยทบีที่สรัตวร์แตต่ละตรัวทบีที่ตนมมนนรันื้นอต่อนแอกวต่นและดต้อยกวต่น
สรัตวร์ตวรั ทบีที่มนกต่อนมรัน

สนัตวณ์ตนัวทนีที่สาม
ขต้อ 6: “ตล่อจากนฮีนั้ไปขด้าพเจด้ากล็ไดด้มองดร ดรเถฏิด สศัตวว์อฮีกตศัวหนหึที่งเหมลือนเสลือดาว บนหลศังมฮีปปีกนกสฮีที่ปปีก สศัตวว์
นศันั้นมฮีหศัวสฮีที่หศัวและมศันรศับราชอทานาจ”
สรัตวร์ตวรั นบีนื้มบีลรักษณะเหมนอนเสนอดนว – ปรนดเปรบียวและสงต่นงนมมนกทบีที่สรุดในหมบูต่สรัตวร์ปป่นทรันื้งหลนย เสนอดนว
ตรัวเลล็ก มบีรปบู รต่นงเพรบียว แตต่มบีพลรังมนกและวต่องไว – และดรุรต้นยสรุดๆ ลรักษณะเฉพนะตรัวเหลต่นนบีนื้ของเสนอดนวเปป็น
สรัญลรักษณร์ทบีที่เหมนะสมมนกๆของควนมเรล็วทบีพที่ วกกรบีกภนยใตต้กนรนนนของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชใชต้ทนนลนยกนนลรัง
พลของเปอรร์เซบียและพลิชลิตมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย ดรังนรันื้นจรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สนมซถึที่งเปป็นคนตต่นงชนตลิคนอ จรักรวรรดลิกรบีก
นนนโดยอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช พวกกรบีกพลิชตลิ โลกทบีที่มอบี นรยธรรมทรันื้งหมดของสมรัยนรันื้น
สรัตวร์ตวรั นบีนื้มบี “ปปีกนกสฮีที่ปปีก” พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธทรงระมรัดระวรังทบีจที่ ะเปปิดเผยแกต่เรนวต่นสบีที่ปปีกนบีนื้เปป็นปปีกของ
นก – ไมต่ใชต่ปปีกของนกอลินทรบี สรัตวร์ตวรั ทบีที่สนมนบีนื้เคลนที่อนไหวอยต่นงรวดเรล็ว – ไมต่รวดเรล็วและมบีกนนลรังมนกเทต่นกรับเนบบูครัด
เนสซนรร์ ซถึที่งถบูกแสดงสรัญลรักษณร์โดยปปีกของนกอลินทรบี
เสนอดนวตรัวนบีนื้มบีสบีที่หรัว ซถึที่งเปป็นตรัวแทนของสบีที่อนณนจรักรทบีที่จรักรวรรดลิของอเลล็กซนนเดอรร์จะถบูกแบต่งออกหลรัง
จนกทบีที่เขนไดต้พชลิ ลิตโลกในสมรัยนรันื้นแลต้ว อนณนจรักรเหลต่นนบีนื้คนอ เธรซ, มนซลิโดเนบีย, ซบีเรบีย และอบียลิปตร์
ไมต่มบีขต้อสงสรัยเลยวต่นดนเนบียลเขต้นใจอยต่นงถต่องแทต้วต่นสรัตวร์สบีที่ตวรั นบีนื้แหต่งนลิมลิตของเขนตรงกรันกรับปฏลิมนกรนรันื้นใน
ควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ ไมต่มบีคนนถนมในหรัวของเขนเลยเกบีที่ยวกรับสลิงโตนรันื้น เขนเขต้นใจหมบีตรัวนรันื้นอยต่นงถต่องแทต้
และเขนกล็เขต้นใจเสนอดนวตรัวนรันื้น – แตต่หศัวทศันั้งสฮีที่ของเสนอดนวนรันื้นทนนใหต้เขนยรุต่งยนกใจ ในปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นทบีที่ทนนดต้วย
ทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก และเหลล็กปนดลิน ไมต่มบีกนรแบต่งอนณนจรักรใดออกเปป็นสบีที่สต่วนเลย ดรังนรันื้นกนรบอก
เปป็นนรัยในนลิมลิตของเขนวต่นจรักรวรรดลิกรบีกจะตต้องถบูกแบต่งออกเปป็นสบีที่สต่วนจถึงทนนใหต้ดนเนบียลยรุต่งยนกใจ:
“สต่วนขต้นพเจต้น คนอดนเนบียล จลิตใจขต้นพเจต้นกล็เปป็นทรุกขร์ในตรัวขต้นพเจต้น เพรนะนลิมลิตในศบีรษะของขต้นพเจต้นกล็
กระทนนใหต้ขต้นพเจต้นตกใจ…เรนอที่ งรนวกล็สลินื้นสรุดลงเพบียงนบีนื้ สต่วนขต้นพเจต้นคนอดนเนบียล ควนมคลิดของขต้นพเจต้นกล็ทนนใหต้
ขต้นพเจต้นตกใจมนก และสบีหนต้นของขต้นพเจต้นกล็เปลบีที่ยนไป แตล่ขด้าพเจด้ากล็เกล็บเรลืที่องราวนฮีนั้ไวด้ในใจ” (ดนล. 7:15, 28) ดน
เนบียลรอนนนอบีกสองปปี จนกระทรัที่งเขนไดต้เหล็นนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้น ซถึที่งไดต้ใหต้ทนงออกแกต่ควนมยรุต่งยนกทบีที่
กวนใจเขน เรนจะศถึกษนนลิมตลิ เรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้ในบทถรัดไป

สนัตวณ์ตนัวทนีที่สนีที่
ขต้อ 7 และ 8: “ตล่อจากนฮีนั้ไปขด้าพเจด้าไดด้เหล็นในนฏิมฏิตกลางคลืน และดรเถฏิด สศัตวว์ทฮีที่สฮีที่มศันรด้ายกาจและเปป็นทฮีที่นล่า
กลศัวและแขล็งแรงยฏิที่งนศัก มศันมฮีฟนฝั เหลล็กมหหึมา มศันกฏินและหศักเปป็นชฏินั้นๆ และกระทลืบสฏิที่งทฮีที่เหลลือนศันั้นเสฮีย มศันตล่างกศับ
สศัตวว์อลืที่นทศันั้งหลายทฮีที่อยรกล่ ล่อนมศัน มศันมฮีเขาสฏิบเขา ขด้าพเจด้าพฏิเคราะหว์เรลืที่องเขาเหลล่านศันั้น ดรเถฏิด มฮีอฮีกเขาหนหึที่งเลล็กๆงอก
ขหึนั้นมาทล่ามกลางเขาเหลล่านศันั้น เขารลุล่นแรกสามเขาไดด้ถรกถอนรากออกไปตล่อหนด้ามศัน และดรเถฏิด ในเขาอศันนฮีนั้มฮีตา
เหมลือนตามนลุษยว์ มฮีปากพรดเรลืที่องใหญล่โต”

สรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นบีนื้ “รต้นยกนจและเปป็นทบีที่นต่นกลรัวและแขล็งแรงยลิที่งนรัก” มรันมบีฟฟันเหลล็กมหถึมนซถึที่งมรันใชต้ “กลิน” เลล็บ
ทองสรัมฤทธลิทธ บีที่มรันใชต้ “หรักเปป็นชลินื้นๆ” และมรัน “กระทนบสลิที่งทบีที่เหลนอนรันื้นเสบีย” ดต้วยเทต้นของมรัน มรันแตกตต่นงจนกสรัตวร์
ทรุกตรัวทบีที่มนกต่อนมรัน (ขต้อ 19)
สรัตวร์ตวรั นบีนื้มบีเขนสลิบเขน และจนกสลิบเขนนบีนื้ “มบีอบีกเขนหนถึที่งเลล็กๆงอกขถึนื้นมนทต่นมกลนงเขนเหลต่นนรันื้น เขนรรุต่น
แรกสนมเขนไดต้ถบูกถอนรนกออกไปตต่อหนต้นมรัน และดบูเถลิด ในเขนอรันนบีนื้มบีตนเหมนอนตนมนรุษยร์ มบีปนกพบูดเรนที่องใหญต่
โต” “เขาเลล็กๆ” อศันนฮีนั้ คลือ ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์ทฮีที่ถรกพรรณนาถหึงในวฏิวรณว์ 13
ถต้อยคนนทบีวที่ ต่น “ตต่อจนกนบีนื้ไป” ไมต่ไดต้บอกเปป็นนรัยวต่นนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่นบีนื้แยกขนดในเรนที่องเวลนจนกนลิมลิต
เรนที่องสรัตวร์สนมตรัวกต่อนหนต้นนรันื้น เพรนะเรนสรังเกตเหล็นวต่นนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ตวรั ทบีที่สนมในขต้อ 6 กล็ขถึนื้นตต้นดต้วยถต้อยคนน
เดบียวกรัน ขต้อ 3 และ 4 บอกเรนวต่นดนเนบียลเหล็นสรัตวร์ทรันื้งสบีที่นบีนื้ขถึนื้นมนจนกทะเลใหญต่นรันื้น และแมต้วต่นพวกมรันไมต่ไดต้ขถึนื้นมน
ทบีเดบียวพรต้อมกรันหมด พวกมรันกล็โผลต่ขถึนื้นมนจนกทะเลนรันื้นทบีละตรัว ดนเนบียลเหล็นพวกมรันหมดทรุกตรัวในนลิมลิตเดบียว –
พวกมรันไมต่ไดต้ขถึนื้นมนโดยหต่นงกรันเปป็นหลนยสรัปดนหร์ หลนยเดนอนหรนอหลนยปปี
โดยไดต้รบรั กนรดลใจจนกพระเจต้น ดนเนบียลชบีนื้ใหต้เหล็นตรงนบีนื้วต่นสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นบีนื้มบีลรักษณะทบีที่เปป็นเอกลรักษณร์ ไมต่มบี
สรัตวร์ตวรั ใดทบีที่เหมนอนมรัน ไมต่มบีเลยบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ มรันนต่นเกลบียดนต่นกลรัวทบีจที่ ะจต้องมอง ทรงพลรังในกนรเคลนที่อนไหว
ของมรัน และมรันมบีสลิที่งทบีที่ไมต่มบีสรัตวร์ปกตลิตรัวใดมบี: ฟฝันเหลล็กและเลล็บตฮีนทองสศัมฤทธฏิธิ์ (ขต้อ 19) ดนเนบียลไมต่มบีควนมยรุต่งยนก
เลยในกนรระบรุตวรั ตนสรัตวร์ตวรั นบีนื้ในควนมสรัมพรันธร์กรับปฏลิมนกรแหต่งควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ เพรนะวต่นฟฟันเหลล็ก
นรันื้นตรงกรันกรับขนเหลล็กนรันื้น และเขนทรันื้งสลิบนรันื้นกล็ตรงกรันกรับนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบของปฏลิมนกรนรันื้น สรัตวร์ตรัวทบีสที่ บีที่นบีนื้เปป็นตรัวแทน
ของจรักรวรรดลิโรม – แตต่มบีอยบูต่สลิที่งหนถึที่งทบีที่ทนนใหต้ดนเนบียลงงงวย และนรัที่นกล็คนอเขาเลล็กๆอศันนศันั้นทบีที่งอกขถึนื้นมนทต่นมกลนง
เขนทรันื้งสลิบนรันื้น
ขณะทบีที่ดนเนบียลเพต่งมองสรัตวร์ทบีที่นต่นกลรัวตรัวนบีนื้ เขนเลล็กๆอรันหนถึที่งกล็เรลิที่มปรนกฏ โดยงอกขถึนื้นออกมนจนกเขน
ใหญต่ทรันื้งสลิบนรันื้น ดนเนบียลจดจนนนลิวนื้ เทต้นทรันื้งสลิบของปฏลิมนกรของเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ดบี แตต่ไมต่มบี “นลินื้วเทต้นเลล็กๆ” อรันหนถึที่ง
ทต่นมกลนงนลิวนื้ เทต้นทรันื้งสลิบนรันื้นเลย มบีบนงสลิที่งทบีที่ผดลิ ปกตลิธรรมดนเกบีที่ยวกรับเขนเลล็กๆอรันนบีนื้ : มรันมบีตนเหมนอนคนและปนก
เหมนอนคน – ปนกทบีที่ “พรดเรลืที่องใหญล่โต” ดนเนบียลทรนบวต่นพระเจต้นกนนลรังแสดงใหต้เขนเหล็นบนงสลิที่งทบีที่เพลิที่มเตลิมเขต้นกรับ
คนนสอนเรนที่องปฏลิมนกรมหถึมนนรันื้นแหต่งควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ พระเจต้นกนนลรังเปปิดเผยบนงสลิที่งทบีที่จนถถึงขณะนรันื้น
พระองคร์ทรงเหล็นวต่นไมต่เหมนะทบีที่จะเปปิดเผยโดยสรัมพรันธร์กรับปฏลิมนกรนรันื้น พระเจต้นทรงสงวนกนรสนนแดงพลิเศษนบีนื้ไวต้
สนนหรรับดนเนบียลและสนนหรรับประชนกรของพระองคร์ นรัที่นคนอชนชนตลิอลิสรนเอล
กนรสนนแดงเหลต่นนบีนื้ทบีที่ประทนนใหต้แกต่ดนเนบียลในหกบทสรุดทต้นยของคนนพยนกรณร์นบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับชนชนตลิ
อลิสรนเอลเปป็นหลรัก – ชนชนตลิยลิว – ในยรุคสรุดทต้นย หนกดนเนบียลอยนกรต้องทบูลพระเจต้นและอต้อนวอนขอคนนอธลิบนย
เกบีที่ยวกรับเขนเลล็กๆอรันนบีนื้ เขนกล็ไมต่มบีโอกนสเลย เพรนะวต่นกต่อนทบีที่เขนจะสนมนรถครุกเขต่นลงอธลิษฐนน พระเจต้นกล็ประทนน
นลิมลิตทบีที่สองใหต้แกต่เขน

นติมติตทนีที่สอง
ขต้อ 9-12: “ขณะทฮีที่ขด้าพเจด้าดรอยรล่มฮีหลายบศัลลศังกว์ถรกลด้มลง และผรด้หนหึที่งผรด้เจรฏิญดด้วยวศัยวลุฒฏิมาประทศับ ฉลอง
พระองคว์ขาวอยล่างหฏิมะ พระเกศาทฮีพที่ ระเศฮียรของพระองคว์เหมลือนขนแกะบรฏิสลุทธฏิธิ์ พระบศัลลศังกว์ของพระองคว์เปป็น

เปลวเพลฏิง กงจศักรของบศัลลศังกว์นศันั้นเปป็นไฟลลุก ธารไฟพลุงล่ ออกและไหลออกมาตล่อเบลืนั้องพระพศักตรว์พระองคว์ คนนศับ
แสนๆปรนนฏิบศัตฏิพระองคว์ คนนศับโกฏฏิๆเขด้าเฝฝ้าพระองคว์ ผรด้พพฏิ ากษากล็ขหึนั้นนศัที่งบศัลลศังกว์ บรรดาหนศังสลือกล็เปปิดขหึนั้น
ขด้าพเจด้ากล็จด้องดร เพราะเสฮียงพรดใหญล่โตของเขาเลล็กนศันั้น และเมลืที่อขด้าพเจด้าจด้องดรสตศั วว์ตวศั นศันั้นกล็ถรกฆล่า และศพกล็ถรก
ททาลาย มอบใหด้เผาเสฮียดด้วยไฟ สล่วนเรลืที่องสศัตวว์ทฮีที่เหลลืออยรล่นศันั้น ราชอทานาจของมศันกล็ถรกนทาไปเสฮีย แตล่ชวฮี ฏิตของมศันนศันั้น
ยศังอยรล่ตอล่ ไปใหด้ถหึงฤดรหนหึที่งและวาระหนหึที่ง”
ฉนกเหตรุกนรณร์นบีนื้เปป็นฉนกของกนรพลิพนกษน ขณะทบีที่ดนเนบียลเพต่งมองเขนเลล็กๆอรันนบีนื้ดต้วยควนมอรัศจรรยร์ใจ
อยต่นงยลิที่ง พระเจต้นกล็ประทนนนลิมลิตทบีที่สองใหต้แกต่เขน เขาเหล็นหลายบศัลลศังกว์ถรกลด้มลง – ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่นเขนเหล็น
หลนยบรัลลรังกร์ถรกวาง ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นเขนเหล็นบรัลลรังกร์เหลต่นนบีนื้ลงมนจนกสวรรคร์และมนพรักอยบูต่ ไมต่วต่นในฟป้นอนกนศ
หรนอบนแผต่นดลินโลก และกนรพลิพนกษนกล็ถบูกตรันื้ง จนกนรันื้นดนเนบียลกล็เหล็น “ผบูต้หนถึที่งผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิ” ประทรับบน
บรัลลรังกร์ (อนจเปป็นไดต้วนต่ ดนเนบียลเหล็นบรัลลรังกร์เหลต่นนรันื้นในฟป้นอนกนศ แตต่เรนกล็ทรนบวต่นบรัลลรังกร์ทบีที่พระเยซบูจะประทรับใน
กนรพลิพนกษนจะอยบูต่ทรันื้งบนแผต่นดลินโลกนบีนื้และในฟป้นอนกนศ เพรนะวต่นไมต่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกกรันวต่นการพฏิพากษาแบบเหมา
รวม มบีกนรพลิพนกษนหลนยแบบทบีที่จะเกลิดขถึนื้นในอนนคต)
พระครัมภบีรกร์ ลต่นวลต่วงหนต้นถถึงกนรพลิพนกษนทบีที่จะมนถถึงมนรุษยร์ทรันื้งปวงโดยพระเจต้น พระผบูต้พพลิ นกษนทบีที่ทรง
ชอบธรรม ผบูต้แตต่งเพลงสดรุดเบี ชนที่อในกนรพลิพนกษนตต่นงๆทบีที่จะมน: “…เฉพนะพระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์ เพรนะพระองคร์
เสดล็จมน ดต้วยพระองคร์เสดล็จมนพติพากษาโลก พระองคร์จะทรงพลิพนกษนโลกดต้วยควนมชอบธรรม และชนชนตลิทรันื้ง
หลนยดต้วยควนมจรลิงของพระองคร์” (เพลงสดรุดบี 96:13)
ในภนคพรันธสรัญญนใหมต่เรนอต่นนวต่น “เพรนะพระองคร์ไดต้ทรงกนนหนดวรันหนถึที่งไวต้ ในวรันนรันื้นพระองคร์จะทรง
พลิพนกษนโลกตนมควนมชอบธรรม โดยใหต้ทต่นนองคร์นรันื้นซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงเลนอกไวต้เปป็นผบูต้พลิพนกษน และพระองคร์ไดต้
ใหต้พยนนหลรักฐนนแกต่คนทรันื้งปวงแลต้ววต่น ไดต้ทรงโปรดใหต้ทต่นนองคร์นรันื้นคนนพระชนมร์” (กลิจกนร 17:31)
หรัวขต้อเรนที่องกนรพลิพนกษนเปป็นเรนที่องทบีที่ยลิที่งใหญต่ มรันเปป็นหรัวขต้อใหญต่อยต่นงหนถึที่งในพระวจนะบรลิสรุทธลิธของ
พระเจต้น เพนที่อชต่วยครุณใหต้เขต้นใจดบีขถึนื้นวต่นผมหมนยถถึงอะไร ผมจะชบีนื้ใหต้เหล็นกนรพลิพนกษนบนงประกนร:
ประกนรแรก การพฏิพากษาแหล่งกางเขนนศันั้น จงตรันื้งใจศถึกษนยอหร์น 5:24; โรม 5:9; 8:1; 2 โครลินธร์ 5:21;
กนลนเทบีย 3:13; ฮบีบรบู 9:26-28; 10:10, 14-17
ประกนรทบีที่สอง การพฏิพากษาทฮีที่เกฮีที่ยวขด้องกศับผรด้เชลืที่อในการตฮีสอน จงศถึกษน 1 โครลินธร์ 11:31, 32; ฮบีบรบู
12:5-11
ประกนรทบีที่สนม พระครัมภบีรร์พดบู ถถึงการพฏิพากษาตนเอง ในสต่วนของผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนย จงศถึกษน 1 ยอหร์น 1:9;
1 โครลินธร์ 11:31; เพลงสดรุดบี 32:5; เพลงสดรุดบี 51
ประกนรทบีที่สบีที่ การพฏิพากษาการงานตล่างๆของผรด้เชลืที่อทศันั้งหลาย – หรลือหนด้าทฮีที่ผอรด้ ารศักขา นบีที่จะเกลิดขถึนื้นตอน
บรัลลรังกร์พพลิ นกษนของพระครลิสตร์ จงตรังนื้ ใจศถึกษนโรม 14:10; 1 โครลินธร์ 3:11-15; 4:5; 2 โครลินธร์ 5:10
ยกเวต้นกนรพลิพนกษนอรันสรุดทต้นยทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงไปนรันื้น กนรพลิพนกษนเหลต่นนบีนื้ไดต้เกลิดขถึนื้นแลต้ว (และจะเกลิดขถึนื้น)
บนแผต่นดลินโลกนบีนื้ แตต่บรัลลรังกร์พพลิ นกษนทบีที่ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยจะไดต้รรับบนนเหนล็จจะอยบูต่ในหมบูต่เมฆแหต่งฟป้นอนกนศเมนที่อพระ

เยซบูเสดล็จมนในกนรรรับขถึนื้นนรันื้น ครนวนบีนื้ขอใหต้ผมชบีนื้ใหต้เหล็นกนรพลิพนกษนทบีที่ยลิที่งใหญต่อบีกสบีที่ประกนรซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นใน
อนนคต:
ประกนรแรก การพฏิพากษาประชาชาตฏิอฏิสราเอล จงตรันื้งใจศถึกษนเอเสเคบียล 20:37, 38; เศคนรลิยนหร์
13:8,9
ประกนรทบีที่สอง การพฏิพากษาบรรดาประชาชาตฏิ จงศถึกษนมรัทธลิว 25:31-46; อลิสยนหร์ 34:1, 2; โยเอล
3:11-16
ประกนรทบีที่สนม การพฏิพากษาเหลล่าทรตสวรรคว์ททฮีที่ ทาบาป จงศถึกษนยบูดนส 6
ประกนรทบีที่สบีที่ การพฏิพากษาทฮีพที่ ระทฮีที่นศัที่งใหญล่สฮีขาว ในกนรพลิพนกษนนบีนื้เฉพนะคนชรัที่วและคนอธรรมจะไป
ปรนกฏตรัว จงตรันื้งใจศถึกษนวลิวรณร์ 20:11-15
ผมอยนกเนต้นยนื้นนขต้อเทล็จจรลิงตนมพระครัมภบีรร์ทวบีที่ ต่นพระครัมภบีรไร์ มต่เคยสอนตรงไหนเลยเรนที่องกนรพลิพนกษนแบบ
เหมนรวม – ชต่วงเวลนหนถึที่งทบีที่มนรุษยร์ทรุกคนแหต่งทรุกยรุคสมรัยจะถบูกรวมตรัวกรันรอบบรัลลรังกร์ของพระเจต้นเพนที่อทบีที่จะถบูก
พลิพนกษน นบีที่เปป็นคนนสอนหนถึที่งทบีที่มนรุษยร์สรต้นงขถึนื้น มรันไมต่ใชต่หลรักคนนสอนตนมพระครัมภบีรร์

การพติพากษาประชาชาตติอสติ ราเอล
กนรพลิพนกษนถรัดไปในแผนกนรของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับคนนพยนกรณร์และกนรเสดล็จ
มนครรันื้งทบีที่สองของพระเยซบูครลิสตร์ จะเปป็นกนรพลิพนกษนประชนชนตลิอลิสรนเอล พระวจนะของพระเจต้นสอนอยต่นง
ชรัดเจนวต่นรนยกนรกนรพลิพนกษนในอนนคตของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธจะเรลิที่มตต้นดต้วยกนรพลิพนกษนชนชนตลิ
อลิสรนเอล ประชนชนตลิทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นตลอดยรุคสมรัยสต่วนใหญต่แหต่งภนคพรันธสรัญญนเดลิม ขต่นวประเสรลิฐ
ไดต้ถบูกนนนเสนอแกต่ยลิวกต่อนแลต้ว เขนไดต้ปฏลิเสธพระเมสสลิยนหร์ของเขนและอยนกไดต้บนรรับบรัสแทน โดยขอใหต้โลหลิต
ของพระเยซบูตกอยบูต่บนตรัวเขนและบนตรัวลบูกหลนนของเขน
อยต่นงไรกล็ตนม พระเจต้นไดต้ทรงทนนพรันธสรัญญนนลิรรันดรร์กรับอรับรนฮรัมแลต้ว และพระองคร์จะทรงทนนใหต้ทรุกรนย
ละเอบียดแหต่งพระสรัญญนของพระองคร์เปป็นจรลิง ผต่นนทนงพรันธสรัญญนเหลต่นนรันื้น พระเจต้นไดต้ทรงสรัญญนอนณนจรักร
หนถึที่งแกต่อลิสรนเอลซถึที่งพระเมสสลิยนหร์ บรุตรของดนวลิดจะทรงปกครองเหนนออนณนจรักรนรันื้น กต่อนทบีที่อนณนจรักรทบีที่ทรง
สรัญญนไวต้นบีนื้จะกลนยเปป็นจรลิง พระเยซบูตต้องเสดล็จกลรับมนยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้ดต้วยพระองคร์เอง และจะตต้องมบีกนร
พลิพนกษนทบีที่เฉพนะเจนะจงอรันเกลิดแกต่อลิสรนเอลเพนที่อตรัดสลินคนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะเขต้นในอนณนจรักรนรันื้นบนแผต่นดลินโลก
ภนคพรันธสรัญญนใหมต่เปปิดเผยควนมจรลิงนบีนื้อยต่นงชรัดเจน: “เขาทนัทั้งหลายทนีที่เกติดมาจากอติสราเอลนนัทั้นหาไดห้เปป็นคน
อติสราเอลแทห้ททุกคนไมส่” (โรม 9:6 วรรคหลรัง)
เวลนแหต่งกนรพลิพนกษนอลิสรนเอลถบูกใหต้ไวต้ในลนนดรับเวลนของเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ซถึที่งมบีอยบูต่ใน
มรัทธลิวบททบีที่ 24 และ 25 ในมรัทธลิว 24:4-12 เรนไดต้อนต่ นคนนบรรยนยเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกต่อน
สลินื้นสรุดยรุคสมรัยนบีนื้ และในมรัทธลิว 24:13-26 เรนกล็ไดต้อนต่ นคนนบรรยนยเกบีที่ยวกรับยรุคแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง ซถึที่งใน
เวลนนรันื้นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะประกนศแกต่ชนวโลกวต่นมรันเปป็นพระเจต้นและควนมทรุกขร์ลนนบนกอรันนต่นกลรัวจะ
ปกคลรุมแผต่นดลินโลก – ควนมทรุกขร์ลนนบนกทบีที่นต่นกลรัวจนถถึงขนนดทบีที่วนต่ “ถต้นมลิไดต้ทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น จะไมต่มบี
เนนนื้อหนรังใดๆรอดไดต้เลย” แตต่เพรนะทรงเหล็นแกต่ผบูต้ทบีที่เลนอกสรรไวต้ (อลิสรนเอล) จถึงจะทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น

มรัทธลิว 24:27-31 บรรยนยถถึงกนรเสดล็จมนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นวต่นเปป็นเหมนอน “ฟป้นแลบมนจนกทลิศ
ตะวรันออก” สต่องไปจนถถึงทลิศตะวรันตก นบีที่ไมต่ใชต่กนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักร แตต่เปป็นการสทาแดงของพระเยซรเมนที่อ
ดวงตนทรุกดวงจะเหล็นพระองคร์ (วว. 1:7)
มรัทธลิว 24:31 บอกเรนเกบีที่ยวกรับกนรรวบรวมกลรับเขต้นมนของชนชนตลิอลิสรนเอล “จนกลมทรันื้งสบีที่ทศลิ นรันื้นตรันื้งแตต่
ทบีที่สดรุ ฟป้นขต้นงนบีนื้จนถถึงทบีที่สรุดฟป้นขต้นงโนต้น” นรัที่นคนอ ชนชนตลิอลิสรนเอลจะถบูกรวบรวมมนจนกทรัที่วโลก ไมต่วนต่ มบีคนอลิสรนเอล
ทบีที่ไหนกล็ตนม และพวกเขนจะถบูกนนนมนยรังแผต่นดลินของพวกเขนเองสนนหรรับกนรพลิพนกษนนบีนื้ และในมรัทธลิว 25:1-30
เรนกล็ไดต้คนนบรรยนยเกบีที่ยวกรับกนรพลิพนกษนทฮีที่จะตกแกล่อลิสรนเอล
ในมรัทธลิว 25:31-46 เรนเหล็นกนรพลิพนกษนพวกคนตต่นงชนตลิ และจนกนรันื้นกล็อนณนจรักรบนแผต่นดลินโลกเมนที่อ
พระเยซบูจอมรนชรันยร์จะประทรับบนพระทบีที่นรัที่งของกษรัตรลิยดร์ นวลิด และเรนทรันื้งหลนย (เจต้นสนว) จะครอบครองกรับ
พระองคร์บนแผต่นดลินโลกนบีนื้เปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปีอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีแหต่งสรันตลิสรุขบนแผต่นดลินโลก สรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์
ทรันื้งหลนย
ในสองบทนบีนื้เรนเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นกนรพลิพนกษนชนชนตลิอลิสรนเอลจะเกลิดขถึนื้นตต่อจนกกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่
สองของพระเยซบูครลิสตร์เจต้นยรังแผต่นดลินโลก และกนรรวบรวมชนชนตลิอลิสรนเอลกลรับเขต้นมนในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง
เรนทรนบวต่นตต้นมะเดนที่อนรันื้นกนนลรังผลลิบนนในวรันนบีนื้ และมบียลิวจนนนวนมนกในแผต่นดลินอลิสรนเอล แตต่กนรพลิพนกษนชนชนตลิ
อลิสรนเอลจะไมต่เกลิดขถึนื้นจนกวต่นพวกเขนถบูกรวบรวมมนจนกทรุกตนรนงฟรุตของจรักรวนลนบีนื้ และนรัที่นจะเกลิดขถึนื้นหลนังจาก
กนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักร
พระครัมภบีรสร์ อนอยต่นงชรัดเจนวต่นอลิสรนเอลเปป็นประชนกรแบบแผต่นดลินโลกซถึที่งมบีพระสรัญญนตต่นงๆแบบแผต่น
ดลินโลก อยต่นเขต้นใจผลิด... พวกยลิวสนมนรถรรับควนมรอดไดต้ในยรุคสมรัยนบีนื้เหมนอนกรับทบีที่คนตต่นงชนตลิรบรั ควนมรอดไดต้:
โดยพระครุณ ผต่นนทนงควนมเชนที่อในพระโลหลิตทบีที่หลรัที่งออกของพระเยซบู แตต่ในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง อลิสรนเอลเปป็น
ประชนกรแบบแผต่นดลินโลก และกนรพลิพนกษนครรังนื้ สรุดทต้นยนบีนื้ซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับอลิสรนเอลกล็จะเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้
หลรังจนกองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเสดล็จกลรับมนยนังแผต่นดลินโลกดต้วยพระองคร์เองแลต้ว
“ในวรันนรันื้นพระบนทของพระองคร์จะยนนอยบูต่ทบีที่ภบูเขนมะกอกเทศ ซถึที่งอยบูต่หนต้นเมนองเยรบูซนเลล็มดต้นนตะวรันออก
และภบูเขนมะกอกเทศนรันื้นจะแยกออกตรงกลนงจนกทลิศตะวรันออกไปทลิศตะวรันตก โดยมบีหรุบเขนกวต้นงมนกครัที่นอยบูต่
ภบูเขนครถึที่งหนถึที่งจถึงจะถอยไปทนงเหนนอ และอบีกครถึงที่ หนถึที่งจะถอยไปทนงใตต้” (ศคย. 14:4)
อนจนรยร์และผบูต้รรับใชต้บนงทต่นนตบีควนมอลิสรนเอลและกนรพลิพนกษนนบีนื้เปป็นฝป่นยวลิญญนณ พวกเขนสอนวต่นกนร
พลิพนกษนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับจลิตวลิญญนณตอนเสบียชบีวลิต แตต่นบีที่ไมต่ใชต่กนรแยกแยะพระวจนะแหต่งควนมจรลิงอยต่นงถบูกตต้อง
มรันเปป็นกนรตบีควนมพระวจนะบรลิสรุทธลิธของพระเจต้นอยต่นงผลิดๆ กนรพลิพนกษนนบีนื้ไมต่ใชต่ฝป่นยวลิญญนณ มรันจะไมต่เกลิดขถึนื้น
ในสวรรคร์หรนอในฟป้นสวรรคร์ มรันจะเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้เลย
“เรนจะนนนเจต้นออกมนจนกชนชนตลิทรันื้งหลนย และจะรวบรวมเจต้นออกมนจนกประเทศทรันื้งปวงซถึที่งเจต้นตต้อง
กระจรัดกระจนยกรันไปอยบูต่นรันื้น ดต้วยมนอทบีที่มบีฤทธลิธ และดต้วยแขนทบีที่เหยบียดออก และดต้วยควนมพลิโรธทบีที่เทลงมน และเรน
จะนนนเจต้นเขต้นไปในถลิที่นทรุรกรันดนรแหต่งชนชนตลิทรันื้งหลนย และทบีที่นรัที่นเรนจะเขต้นสบูต่กนรพลิพนกษนกรับเจต้นหนต้นตต่อหนต้น เรน
เขต้นสบูต่กนรพลิพนกษนกรับบรรพบรุรรุษของเจต้นในถลิที่นทรุรกรันดนรแหต่งแผต่นดลินอบียลิปตร์อยต่นงไร องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้น

ตรรัสวต่น เรนจะเขต้นสบูต่กนรพลิพนกษนกรับเจต้นอยต่นงนรันื้น เรนจะใหต้เจต้นลอดไปใตต้คทน และเรนจะใหต้เจต้นเขต้นพรันธสรัญญน
เรนจะชนนระพวกกบฏเสบียจนกทต่นมกลนงเจต้น ทรันื้งผบูต้ละเมลิดตต่อเรน เรนจะนนนเขนออกจนกแผต่นดลินทบีที่เขนไปอนศรัยอยบูต่นรันื้น
แตต่เขนจะไมต่ไดต้เขต้นไปในแผต่นดลินอลิสรนเอล แลต้วเจต้นจะทรนบวต่นเรนคนอพระเยโฮวนหร์” (อสค. 20:34-38)
พระคนนตอนนบีนื้และตอนอนที่นๆทบีที่กลต่นวถถึงกนรกลรับสบูต่สภนพเดลิมของอลิสรนเอลสอนอยต่นงชรัดเจนวต่นกนร
พลิพนกษนนบีนื้จะมบีแกต่คนอฏิสราเอลทลุกคนทฮีที่มฮีชวฮี ฏิตอยรล่ พวกเขนจะถบูกรวบรวมกรันเขต้นมนในแผต่นดลินของพวกเขนเอง –
แผต่นดลินทบีพที่ ระเจต้นทรงสรัญญนอรับรนฮรัมไวต้แลต้ว – และพวกเขนจะถบูกพลิพนกษนในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง จงตรังนื้ ใจ
ศถึกษน มรัทธลิว 25:1-30 และครุณจะเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นกนรพลิพนกษนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับประชนชนตลิทรันื้งประชนชนตลิ ครุณ
จะเหล็นเชต่นกรันวต่นพระเจต้นจะทรงพลิพนกษนอลิสรนเอลเพนที่อทบีที่จะแยกผบูต้ทบีที่ไดต้รบรั ควนมรอดออกจนกผบูทต้ บีที่ไมต่ไดต้รบรั ควนม
รอด กนรงนนตต่นงๆของแตต่ละคนจะถบูกนนนเขต้นไปสบูต่กนรพลิพนกษน นบีที่ถบูกกลต่นวอยต่นงชรัดเจนมนกๆในเอเสเคบียล
20:37, 38
“เราจะใหด้เจด้าลอดไปใตด้คทา และเราจะใหด้เจด้าเขด้าพศันธสศัญญา เราจะชทาระพวกกบฏเสฮียจากทล่ามกลาง
เจด้า ทศันั้งผรด้ละเมฏิดตล่อเรา…”
“แตต่ใครจะทนอยบูต่ไดต้ในวรันทบีที่ทนต่ นมน และใครจะยนนมรัที่นอยบูต่ไดต้เมนที่อทต่นนปรนกฏตรัว เพรนะวต่นทต่นนเปป็น
ประดรุจไฟถลรุงแรต่ และประดรุจสบบูต่ของชต่นงซรักฟอก ทต่นนจะนรัที่งลงอยต่นงชต่นงหลอมและชต่นงถลรุงเงลิน และทต่นนจะ
ชนนระลบูกหลนนของเลวบีใหต้บรลิสรุทธลิธ และถลรุงเขนอยต่นงถลรุงทองคนนและถลรุงเงลิน เพนที่อเขนจะไดต้นนนเครนที่องบบูชนอรันชอบ
ธรรมถวนยแดต่พระเยโฮวนหร์ แลต้วเครนที่องบบูชนของยบูดนหร์และเยรบูซนเลล็มจะเปป็นทบีที่พอพระทรัยพระเยโฮวนหร์ ดรังสมรัย
กต่อน และดรังในปปีทบีที่ลต่วงแลต้วมน พระเยโฮวนหร์จอมโยธนตรรัสวต่น แลต้วเรนจะมนใกลต้เจต้นเพนที่อกนรพลิพนกษน เรนจะเปป็น
พยนนทบีรที่ วดเรล็วทบีที่กลต่นวโทษนรักวลิทยนคม พวกผลิดประเวณบี ผบูต้ทบีที่ปฏลิญนณเทล็จ ผบูต้ทบีที่บบีบบรังครับลบูกจต้นงในเรนที่องคต่นจต้นง
และแมต่มต่นยและลบูกกนนพรต้นพต่อ ผบูต้ทบีที่ผลรักไสหรันเหคนตต่นงดต้นวจนกสลิทธลิของเขน และผบูต้ทบีที่ไมต่ยนนเกรงเรน” (มลค. 3:25)
ผลลรัพธร์ของกนรพลิพนกษนนบีนื้จะมบีลรักษณะสองประกนร: ประการแรก คนทบีที่ไมต่ไดต้รบรั ควนมรอดจะถบูกตรัด
ออกเสบียจนกแผต่นดลินนรันื้น: “…เรนจะชนนระพวกกบฏเสบียจนกทต่นมกลนงเจต้น ทรังนื้ ผบูต้ละเมลิดตต่อเรน เรนจะนนนเขนออก
จนกแผต่นดลินทบีที่เขนไปอนศรัยอยบูต่นรันื้น แตส่เขาจะไมส่ไดห้เขห้าไปในแผส่นดตินอติสราเอล แลต้วเจต้นจะทรนบวต่นเรนคนอพระเยโฮ
วนหร์” (อสค. 20:38 วรรคหลรัง) “จงเอนเจต้นผบูต้รบรั ใชต้ทบีที่ไรต้ประโยชนร์นบีนื้ไปทลินื้งเสบียทบีที่มนดภนยนอก ซถึที่งทบีที่นรัที่นจะมบีกนร
รต้องไหต้ขบเขบีนื้ยวเคบีนื้ยวฟฟัน” (มธ. 25:30)
ผต่นนทนงขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้เรนเรบียนรบูวต้ ต่นคนทบีที่ไมต่ไดต้รรับควนมรอดจะถบูกโยนลงไปในไฟนรกกต่อนทบีที่ยรุค
พรันปปีเรลิที่มตต้น (เวลนหนถึที่งพรันปปีแหต่งกนรครอบครองของพระครลิสตร์บนแผต่นดลินโลก)
ประการทฮีที่สอง คนทบีที่ไดต้รบรั ควนมรอดจะถบูกพนเขต้นไปในยรุคพรันปปีเพนที่อรต่วมแบต่งปฟันพระพรเหลต่นนรันื้นของหนถึที่ง
พรันปปีแหต่งสรันตลิสรุขบนแผต่นดลินโลก สรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย เมนที่อพระเยซบูทรงครอบครองจนกพระทบีที่นรัที่งของ
ดนวลิด: “…และเรนจะใหต้เจต้นเขต้นพรันธสรัญญน” (อสค. 20:37 วรรคหลรัง)
เปนโลใหต้ควนมกระจต่นงแกต่เรนเกบีที่ยวกรับกนรพลิพนกษนนบีนื้ทจบีที่ ะเกลิดแกต่อลิสรนเอล: “และเมลืที่อเปป็นดศังนศันั้น พวก
อฏิสราเอลทศันั้งปวงกล็จะไดด้รศับความรอด ตามทฮีที่มฮีคทาเขฮียนไวด้แลด้ววล่า ‘พระผรด้ชล่วยใหด้รอดจะเสดล็จมาจากเมลืองศฏิโยน

และจะทรงกทาจศัดอธรรมใหด้สรญสฏินั้นไปจากยาโคบ นฮีที่แหละเปป็นพศันธสศัญญาของเรากศับเขาทศันั้งหลาย เมลืที่อเราจะยก
โทษบาปของเขา’” (โรม 11:26, 27)
ใชต่แลต้วครรับพระเจต้นจะทรงรวบรวมประชนชนตลิอลิสรนเอลกลรับเขต้นมนใหมต่เมนที่อถถึงกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีที่สอง
ของพระครลิสตร์ พระองคร์จะทรงแบต่งแยกผบูต้ทบีที่ไดต้รรับควนมรอดจนกผบูต้ทบีที่ไมต่ไดต้รบรั ควนมรอด ผบูทต้ บีที่ไดต้รบรั ควนมรอดจะถบูก
พนเขต้นไปในอนณนจรักรนรันื้นทบีที่ถบูกเตรบียมไวต้สนนหรรับพวกเขนตรันื้งแตต่แรกสรต้นงโลก ผบูต้ทบีที่ไมต่ไดต้รรับควนมรอดจะถบูกตรัดทลินื้ง
เสบียและถบูกโยนเขต้นไปในไฟนรก พระเจต้นจะทรงรรักษนพระสรัญญนของพระองคร์ทบีที่มบีตต่ออรับรนฮรัมและตต่อประชนกรทบีที่
ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ คนออลิสรนเอล
มรันเปป็นกนรปลต้นฝป่นยวลิญญนณทบีที่จะเอนพระสรัญญนเหลต่นนรันื้นทบีที่พระเจต้นทรงกระทนนกรับอรับรนฮรัมและตบีควนม
พวกมรันเปป็นฝป่นยวลิญญนณ โดยยกพวกมรันใหต้แกต่ครลิสตจรักร อลิสรนเอลเปป็นประชนกรฝป่นยโลกทบีที่มพบี ระสรัญญนตต่นงๆ
ฝป่นยโลก ครลิสตจรักรของพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่เปป็นประชนกรฝป่นยสวรรคร์ทบีที่มบีพระพรตต่นงๆฝป่นยสวรรคร์

การพติพากษาประชาชาตติทนัทั้งหลาย
กนรพลิพนกษนในอนนคตลนนดรับทบีที่สองซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักร คนอ กนรพลิพนกษน
พวกคนตต่นงชนตลิ วนระแหต่งกนรพลิพนกษนนบีตนื้ นมทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในมรัทธลิว 24 และ 25 เกลิดขถึนื้นตต่อจนกกนรพลิพนกษน
ประชนชนตลิอลิสรนเอล โยเอลพรรณนนถถึงมรันในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้: “เพรนะ ดบูเถลิด ในวรันเหลต่นนรันื้นและในเวลนนรันื้น เมนที่อ
เรนใหต้ยบูดนหร์และเยรบูซนเลล็มกลรับสบูต่สภนพเดลิม เรนจะรวบรวมบรรดนประชนชนตลิทรันื้งสลินื้น และนนนเขนลงมนทบีที่หรุบเขนเย
โฮชนฟฟัท และเรนจะเขต้นสบูต่กนรพลิพนกษนกรับเขนทบีที่นรัที่นดต้วยเรนที่องประชนชนของเรน คนออลิสรนเอลมรดกของเรน เพรนะ
วต่นเขนไดต้กระจนยชนชนตลิของเรนไปทต่นมกลนงประชนชนตลิ และไดต้แบต่งแผต่นดลินของเรน” (โยเอล 3:1, 2)
ศนสดนพยนกรณร์โยเอลไดต้เปปิดเผยแกต่เรนวต่นกนรพลิพนกษนพวกคนตต่นงชนตลิจะเกลิดขถึนื้นในเวลนเดบียวกรับทบีที่
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงพนพวกอลิสรนเอลกลรับมนยรังแผต่นดลินนรันื้นทบีที่ไดต้ประทนนใหต้แกต่พวกเขนเพนที่อเปป็นกรรมสลิทธลิธนลิรนรั
ดรร์เมนที่อพระเจต้นทรงกระทนนพรันธสรัญญนของพระองคร์กรับอรับรนฮรัมผบูต้เปปีฝั่ยมดต้วยควนมเชนที่อ กนรคนนแผต่นดลินนรันื้นใหต้แกต่
อลิสรนเอลจะเกลิดขถึนื้นในกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สอง ดต้วยเหตรุนบีนื้กนรพลิพนกษนบรรดนประชนชนตลิทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิจถึงตต้อง
เกลิดขถึนื้นตอนกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีสที่ องนรันื้น หลรังจนกทบีชที่ นชนตลิอลิสรนเอลถบูกรวบรวมกลรับมนและถบูกพลิพนกษนแลต้ว กนร
พลิพนกษนพวกคนตต่นงชนตลิตอต้ งมนกต่อนยรุคพรันปปี เพรนะวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกยอมรรับในกนรพลิพนกษนนบีนื้จะเขต้นไปใน
อนณนจรักรนรันื้น: “ขณะนรันื้น พระมหนกษรัตรลิยร์จะตรรัสแกต่บรรดนผบูต้ทบีที่อยบูต่เบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของพระองคร์วนต่ ‘ทต่นนทรันื้ง
หลนยทบีที่ไดต้รรับพระพรจนกพระบลิดนของเรน จงมนรรับเอนรนชอนณนจรักรซถึที่งไดต้ตระเตรบียมไวต้สนนหรรับทต่นนทรันื้งหลนย
ตรังนื้ แตต่แรกสรต้นงโลกเปป็นมรดก” (มรัทธลิว 25:34)
กนรพลิพนกษนพวกคนตต่นงชนตลิจะเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้เลย ไมต่มบีสรักจรุดเดบียวในพระครัมภบีรร์ทบีที่บอกเปป็น
นรัยวต่นประชนชนตลิใดในประชนชนตลิเหลต่นนบีนื้จะเปป็นขถึนื้นจนกตนย และไมต่มบีขต้อพระครัมภบีรร์ใดทบีที่เสนอแนะดต้วยวต่น
ประชนชนตลิใดในพวกเหลต่นนบีนื้จะลงมนจนกสวรรคร์เพนที่อรรับกนรพลิพนกษน ภนษนทบีที่ถบูกใชต้อยต่นงชรัดเจนบต่งชบีนื้ถถึงกนร
พลิพนกษน (และประชนชนตลิเหลต่นนรันื้น) บนแผต่นดลินโลกนบีนื้ ในโยเอล 3:2 มบีระบรุไวต้อยต่นงชรัดเจนวต่นกนรพลิพนกษนนบีนื้จะ
เกลิดขถึนื้นในหรุบเขนเยโฮชนฟฟัท (“เยโฮชนฟฟัท” มบีควนมหมนยวต่น พระเยโฮวาหว์ทรงพฏิพากษา)

กนรพลิพนกษนพวกคนตต่นงชนตลิจะตกแกต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ยรังมบีชบีวลิตอยบูต่ ไมต่ใชต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ตนยไปแลต้ว กนร
เปป็นขถึนื้นจนกตนยของคนชรัที่วทรุกคนจะเกลิดขถึนื้นทบีหลรัง มบีกนรพลิพนกษนหนถึที่งทบีที่เฉพนะเจนะจงซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับเหลต่นคนชรัที่ว
ทบีตที่ นยไปแลต้ว และเรนจะศถึกษนมรันอบีกประเดบีดี๋ยวในภนยหลรัง คนตต่นงชนตลิเหลต่นนบีนื้จะถบูกพลิพนกษนขถึนื้นอยบูต่กรับกนร
ปฏลิบรัตลิของพวกเขนตต่อกลรุต่มคนทบีที่พระมหนกษรัตรลิยร์ทรงเรบียกวต่น “พวกพบีที่นต้องของเรน” แนต่นอนวต่น นบีที่หมนยถถึง
ประชนชนตลิอลิสรนเอล:
“แลต้วพระมหนกษรัตรลิยจร์ ะตรรัสตอบเขนวต่น ‘เรนบอกควนมจรลิงแกต่ทต่นนทรันื้งหลนยวต่น ซถึที่งทต่นนไดต้กระทนนแกต่
คนใดคนหนถึที่งในพวกพบีที่นต้องของเรนนบีนื้ถถึงแมต้จะตที่นนตต้อยเพบียงไร กล็เหมนอนไดต้กระทนนแกต่เรนดต้วย’…เมนที่อนรันื้นพระองคร์จะ
ตรรัสตอบเขนวต่น ‘เรนบอกควนมจรลิงแกต่ทนต่ นทรันื้งหลนยวต่น ซถึที่งทต่นนมลิไดต้กระทนนแกต่ผบูต้ตที่นนตต้อยทบีที่สดรุ สรักคนหนถึที่งในพวกนบีนื้
กล็เหมนอนทต่นนมลิไดต้กระทนนแกต่เรน’” (มธ. 25:40, 45) นบีที่ยต่อมหมนยถถึงพวกยลิวทบีจที่ ะถบูกรวบรวมกลรับมนยรังแผต่นดลิน
ของพวกเขนเองในชต่วงเวลนนรันื้นทบีที่มนกต่อนกนรพลิพนกษนนบีนื้
จงสรังเกตวต่นในโยเอล 3:2 อลิสรนเอลเปป็นศบูนยร์กลนงแหต่งแผนกนรพลิพนกษนทรันื้งสลินื้นของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธ: “เรนจะรวบรวมบรรดนประชนชนตลิทรันื้งสลินื้น และนนนเขนลงมนทบีที่หรุบเขนเยโฮชนฟฟัท และเรนจะเขต้นสบูต่กนร
พลิพนกษนกรับเขนทบีที่นรัที่นดต้วยเรนที่องประชนชนของเรน คนออลิสรนเอลมรดกของเรน เพรนะวต่นเขนไดต้กระจนยชนชนตลิของ
เรนไปทต่นมกลนงประชนชนตลิ และไดต้แบต่งแผต่นดลินของเรน”
จงหมนยเหตรุสลิที่งทบีที่อลิสยนหร์กลต่นวเกบีที่ยวกรับชนชนตลิอลิสรนเอลผบูต้ซถึที่งจะเปป็นเหลต่นพยนนทบีที่เชนที่อและจะประกนศ
ขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นอยต่นงไมต่ตอต้ งสงสรัย เรนอต่นนถถึงคนกลรุต่มนรันื้นในวลิวรณร์ 7:4-8 ซถึที่ง 12,000 คนจนกทรุก
ตระกบูลของอลิสรนเอลจะถบูกประทรับตรนดต้วยตรนประทรับของพระเจต้นในหนต้นผนกของพวกเขน ในอลิสยนหร์ 66:19
และ 20 เรนอต่นนวต่น “และเรนจะตรันื้งหมนยสนนครัญไวต้ทนต่ มกลนงเขน และเรนจะสต่งผบูรต้ อดพต้นจนกพวกเขนนรันื้นไปยรัง
บรรดนประชนชนตลิ ยรังทนรชลิช ปบูลและลบูด ผบูต้โกต่งธนบู ยรังทบูบรัลและยนวนน ยรังเกนะทรันื้งหลนยทบีที่ไกลออกไป ทบีที่เขนยรังไมต่
ไดต้ยลินชนที่อเสบียงของเรนและเหล็นสงต่นรนศบีของเรน และเขนจะประกนศสงต่นรนศบีของเรนทต่นมกลนงบรรดนประชนชนตลิ
และเขนจะนนนพบีที่นต้องทรันื้งสลินื้นของเจต้นทรันื้งหลนยจนกบรรดนประชนชนตลิทรันื้งสลินื้นเปป็นเครนที่องถวนยบบูชนพระเยโฮวนหร์ มน
ดต้วยมต้น ดต้วยรถรบ ดต้วยเกวบียนประทรุน ดต้วยลต่อและดต้วยอบูฐโหนกเดบียว ยรังเยรบูซนเลล็มภบูเขนบรลิสรุทธลิธของเรน” พระ
เยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้ “เชต่นเดบียวกรับคนอลิสรนเอลนนนธรัญญบบูชนใสต่ภนชนะสะอนดมนยรังพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์”
กนรพลิพนกษนนบีนื้ทจบีที่ ะเกลิดแกต่พวกคนตต่นงชนตลิตต้องเปป็นกนรพลิพนกษนหนถึที่งเพนที่อตรัดสลินชบีนื้ขนดสภนพฝป่นย
วลิญญนณของคนตต่นงชนตลิเหลต่นนรันื้นผบูต้จะถบูกพลิพนกษน กนรพลิพนกษนนบีนื้มบีขถึนื้นเพนที่อตรัดสลินชบีนื้ขนดวต่นคนๆนรันื้นทบีที่ถบูกพลิพนกษน
เปป็นผบูต้ทบีที่ไดต้รรับควนมรอดแลต้วหรนอไมต่ไดต้รรับควนมรอด คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ดบูพระวจนะของพระเจต้นแบบผต่นนๆอยนกใหต้ครุณ
เชนที่อวต่นผลลรัพธร์ของกนรพลิพนกษนนบีนื้ขถึนื้นอยบูต่กรับการประพฤตฏิของคนๆนรันื้น แตต่เมนที่อเรนศหึกษาพระวจนะของพระเจต้น
โดยเปรบียบเทบียบสลิที่งตต่นงๆทบีที่เปป็นฝป่นยวลิญญนณดต้วยฝป่นยวลิญญนณ และแยกแยะพระวจนะแหต่งควนมจรลิงอยต่นงถบูก
ตต้อง พระครัมภบีรกร์ ล็ไมต่ไดต้สนรับสนรุนขต้อสรรุปนบีนื้เลย
ประกนรแรกกล็คนอ พระวจนะของพระเจต้นไมต่ไดต้สอน – ในหนรังสนอเลต่มใด บทใด หรนอขต้อใด – วต่นมนรุษยร์ไดต้
รรับควนมรอดโดยกนรประพฤตลิ ไมต่มบีทบีที่ใดเลยในพระครัมภบีรทร์ บีที่ควนมรอดถบูกหยลิบยนที่นใหต้โดยขถึนื้นอยบูต่กรับกนรประพฤตลิ
ในมรัทธลิว 25:46 เรนอต่นนวต่น “และพวกเหลต่นนบีนื้จะตต้องออกไปรรับโทษอยบูต่เปป็นนลิตยร์ แตต่ผบูต้ชอบธรรมจะเขต้นสบูต่ชบีวลิตนลิรรัน

ดรร์” ตรงนบีนื้เรนเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นลลิขลิตชรัวที่ นลิรรันดรร์ของคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ปรนกฏตรัวตต่อหนต้นองคร์พระผบูต้พพลิ นกษนในกนร
พลิพนกษนนบีนื้จะถบูกตรัดสลินชบีนื้ขนด แนต่นอนวต่นนบีที่ไมต่อนจเปป็นกนรพลิพนกษนเรนที่องกนรงนนตต่นงๆ เพรนะวต่นลลิขลิตชรัที่วนลิรนรั ดรร์
ไมต่เคยถบูกตรัดสลินตนมกนรประพฤตลิ แตต่ขถึนื้นอยบูต่กรับวต่นคนๆนรันื้นทบีที่ถบูกพลิพนกษนตอบรรับหรนอปฏลิเสธพระรนชกลิจทบีที่เสรล็จ
สลินื้นแลต้วของพระครลิสตร์เพนที่อพวกเรนทรันื้งหลนย
จงสรังเกตวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้จรัดหนใหต้รรับประทนน เอนเสนนื้อผต้นมนใหต้นรุต่งหต่ม เอนนนื้นนมนใหต้ดนที่ม และ
เยบีที่ยมเยบียน “พวกพบีที่นต้อง” เหลต่นนรันื้นกล็ถบูกเรบียกวต่น “ผบูต้ชอบธรรม” หนทนงเดบียวทบีที่คนใดจะกลนยเปป็นผบูต้ชอบธรรมไดต้
ไมต่วนต่ ในสมรัยภนคพรันธสรัญญนเดลิมหรนอในสมรัยนบีนื้แหต่งพระครุณ – หรนอแมต้แตต่ในระหวต่นงควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น
– คนอโดยทนงควนมชอบธรรมของพระเจต้น หนกไมต่มบีพระเจต้นแลต้ว กล็ไมส่มนีควนมชอบธรรมเลย มนรุษยร์ทรุกคนแหต่งทรุก
ยรุคสมรัยเปป็นคนบนปโดยสรันดนน และหนทนงเดบียวทบีที่ใครกล็ตนมจะสนมนรถกลนยเปป็นผบูต้ชอบธรรมไดต้กล็คนอ โดยกนร
ยอมรรับควนมชอบธรรมของพระเจต้น มรันเปป็นสลิที่งทบีที่ขรัดแยต้งตต่อคนนสอนของพระวจนะของพระเจต้นอยต่นงแนต่นอนทบีที่จะ
เสนอแนะวต่นคนเหลต่นนบีนื้จะเขต้นในอนณนจรักรนรันื้นเพรนะกนรประพฤตลิตนต่ งๆอรันชอบธรรมของพวกเขน พวกเขนจะ
กระทนนกนรงนนตต่นงๆอรันชอบธรรมตต่อชนชนตลิอลิสรนเอลเพรนะวต่นพวกเขนไดต้ถบูกทนนใหต้เปป็นผบูต้ชอบธรรมแลต้วในใจ
ของตนโดยกนรไดต้ยลินขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นและกนรตต้อนรรับพระครลิสตร์ผจบูต้ ะทรงเปป็นพระมหนกษรัตรลิยร์
องคร์นรันื้น
ในระหวต่นงชต่วงเวลนนบีนื้ “พวกพบีที่นต้อง” เหลต่นนรันื้นจะประกนศขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้น: “ขต่นว
ประเสรลิฐเรนที่องอนณนจรักรนบีนื้จะประกนศไปทรัที่วโลกใหต้เปป็นคนนพยนนแกต่บรรดนประชนชนตลิ” (มธ. 24:14) ขต่นว
ประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนบีนื้ซถึที่งจะถบูกประกนศแกต่ประชนชนตลิทรันื้งปวงโดยคนอลิสรนเอลเหลต่นนรันื้นทบีที่ชอบธรรมและสรัตยร์
ซนที่อ (คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกประทรับตรน) จะตต้องอนศรัยควนมเชนที่อสต่วนบรุคคลในกนรเสบียสละของพระเยซบู พระรนชกลิจทบีที่
เสรล็จสลินื้นแลต้วซถึที่งถบูกทนนใหต้สนนเรล็จในกนรสลินื้นพระชนมร์ กนรถบูกฝฟังไวต้และกนรฟฟปั้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ กต่อนหนต้น
กนงเขนนรันื้นเหลต่นวลิสรุทธลิชนในภนคพรันธสรัญญนเดลิมไดต้รบรั ควนมรอดโดยควนมเชนที่อ โดยตศังนั้ ตารอคอยกางเขนนศันั้น (ฮบ.
11:4) นรับตรันื้งแตต่กนงเขนนรันื้นเปป็นตต้นมน – กระทรัที่งหลรังกนรรรับขถึนื้นนรันื้น – ทรุกคนทบีที่ไดต้รรับควนมรอดกล็ไดต้รรับควนมรอด
โดยควนมเชนที่อในพระราชกฏิจทฮีที่เสรล็จสฏินั้นแลด้วของพระเยซรบนกางเขนนศันั้น ไมต่เคยมบี และจะไมต่มบีวรันมบีควนมรอดทบีที่ไมต่
ตต้องอนศรัยกนรสลินื้นพระชนมร์เปป็นเครนที่องถวนยบบูชนของพระเมษโปดกของพระเจต้น
พระเยซบูตรรัสวต่น “เรนบอกควนมจรลิงแกต่ทนต่ นทรันื้งหลนยวต่น ถต้นพวกทต่นนไมต่กลรับใจเปป็นเหมนอนเดล็กเลล็กๆ
ทต่นนจะเขต้นในอนณนจรักรแหต่งสวรรคร์ไมต่ไดต้เลย” (มธ. 18:3) ครุณเชนที่อใจไดต้เลยวต่นพระเยซบูมลิไดต้ทรงเพลิกถอนพระ
บรัญชนทบีที่ชดรั เจนนบีนื้เลย มรันเปป็นคนนสรัที่งเลยวต่นคนๆนรันื้นตต้องแสดงออกถถึงควนมเชนที่อในพระรนชกลิจทบีเที่ สรล็จสลินื้นแลต้วของ
พระเยซบูเพนที่อทบีที่จะเขต้นในอนณนจรักรสวรรคร์
หลนยคนถนมวต่น “กนรพลิพนกษนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับบรุคคลตต่นงๆ หรนอกรับประชนชนตลิตนต่ งๆ? มรันจะเปป็นตนม
เกณฑร์รนยประชนชนตลิ หรนอตนมเกณฑร์รนยบรุคคล?” ในวลิวรณร์ 7:9-17 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับมวลชนมหนศนลทบีจที่ ะออก
มนจนกควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง ผบูต้ซถึที่งจะชนนระลต้นงเสนนื้อผต้นของตนและทนนใหต้พวกมรันขนวสะอนดในพระโลหลิตของ
พระเมษโปดก คนเหลต่นนบีนื้ไดต้รรับควนมรอดเปป็นรนยบรุคคลเทต่นนรันื้น เพรนะวต่นพวกเขนออกมนจนกทรุกประชนชนตลิ ทรุก
ภนษน ทรุกตระกบูลและเครนอญนตลิ หนกกนรพลิพนกษนนบีนื้เปป็นตนมเกณฑร์ประชนชนตลิ งรันื้นทรันื้งประชนชนตลิทงรันื้ หลนยกล็จะ

ไดต้รรับอนรุญนตใหต้เขต้นในยรุคพรันปปีนต่ะสลิ แนต่นอนวต่นไมต่มบีประชนชนตลิใดบนแผต่นดลินโลกมบีแตต่ประชนชนทบีที่ไดต้รรับควนม
รอดกรันหมดทรุกคน และเรนรบูวต้ ต่นคนทบีที่ไมต่ไดต้รรับควนมรอดกล็จะไมต่ไดต้เขต้นในยรุคพรันปปี จงตรันื้งใจศถึกษนมรัทธลิว 18:3;
25:31-46; เยเรมบียร์ 31:33, 34; เอเสเคบียล 20:37, 38; และเศคนรลิยนหร์ 13:9
ใชต่แลต้วครรับ นบีที่จะเปป็นกนรพลิพนกษนรนยบรุคคลเพนที่อชบีนื้ขนดวต่นคนๆนรันื้นเปป็นผบูต้ทบีที่รอดแลต้วหรนอไมต่รอด วต่นคนๆ
นรันื้นไดต้ตอต้ นรรับหรนอปฏลิเสธขต่นวสนรแหต่งอนณนจรักรนรันื้น กนรพลิพนกษนอนที่นๆทรันื้งหมดในแผนกนรของพระเจต้นผบูต้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิเธ กบีที่ยวขต้องกรับบรุคคล – ไมต่ใชต่กลรุต่มคน ครอบครรัว หรนอประชนชนตลิตนต่ งๆ ไมต่มบีสต่วนอนที่นแหต่งแผนกนรของ
พระเจต้นทบีที่ถบูกตบีควนมนอกเหนนอจนกทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับบลุคคล เมนที่อคนๆนรันื้นยนนอยบูต่ตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นเพนที่อรรับกนร
พลิพนกษน พระคนนตอนอนที่นๆทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับกนรพลิพนกษนเมนที่อถถึงครนวสลินื้นยรุคสมรัย ทบีที่เชนที่อมโยงกรับกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีที่
สองของพระครลิสตร์ กล็สอนเรนที่องกนรพลิพนกษนเปป็นรนยบรุคคลอยต่นงแนต่นอน:
“ใหต้ทรันื้งสองจนนเรลิญไปดต้วยกรันจนถถึงฤดบูเกบีที่ยว และในเวลนเกบีที่ยวนรันื้นเรนจะสรัที่งผบูต้เกบีที่ยววต่น “จงเกล็บขต้นวละมนน
กต่อนมรัดเปป็นฟป่อนเผนไฟเสบีย แตต่ขต้นวสนลบีนรันื้นจงเกล็บไวต้ในยรุต้งฉนงของเรน”…อบีกประกนรหนถึที่ง อนณนจรักรแหต่งสวรรคร์
เปรบียบเหมนอนอวนทบีที่ลนกอยบูต่ในทะเล ตลิดปลนรวมทรุกชนลิด ซถึที่งเมนที่อเตล็มแลต้วเขนกล็ลนกขถึนื้นฝฟัฝั่งนรัที่งเลนอกเอนแตต่ทบีที่ดบีใสต่ใน
ภนชนะ แตต่ทบีที่ไมต่ดนบี รันื้นกล็ทลินื้งเสบีย ในกนรสลินื้นสรุดของโลกกล็จะเปป็นอยต่นงนรันื้นแหละ พวกทบูตสวรรคร์จะออกมนแยกคนชรัวที่
ออกจนกคนชอบธรรม แลต้วจะทลินื้งลงในเตนไฟอรันลรุกโพลง ทบีที่นรัที่นจะมบีกนรรต้องไหต้ขบเขบีนื้ยวเคบีนื้ยวฟฟัน” (มธ. 13:30,
47-50)
“เอโนคคนทบีที่เจล็ดนรับแตต่อนดรัมไดต้พยนกรณร์ถถึงคนเหลต่นนบีนื้ดต้วยวต่น “ดบูเถลิด องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นไดต้เสดล็จมน
พรต้อมกรับพวกวลิสรุทธลิชนของพระองคร์หลนยหมนที่น เพนที่อทรงพลิพนกษนปรรับโทษคนทรันื้งปวง และทรงกระทนนใหต้ทรรุ ชน
ทรันื้งปวงรบูสต้ ถึกตรัวถถึงกนรอธรรมทบีที่เขนไดต้กระทนนดต้วยใจชรัที่ว และรบูต้สถึกตรัวถถึงกนรหยนบชต้นทรันื้งหมดทบีที่ทรรุ ชนคนบนปเหลต่น
นรันื้นไดต้กลต่นวรต้นยตต่อพระองคร์” (ยบูดนส 14, 15)
ผลลรัพธร์ของกนรพลิพนกษนประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิจะเปป็นสองประกนร: คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ถบูก
กนนหนดใหต้อยบูต่เบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของพระมหนกษรัตรลิยจร์ ะไดต้ยลินคนนเชลิญชวนวต่น “ทต่นนทรันื้งหลนยทบีที่ไดต้รรับพระพรจนก
พระบลิดนของเรน จงมนรรับเอนรนชอนณนจรักรซถึที่งไดต้ตระเตรบียมไวต้สนนหรรับทต่นนทรันื้งหลนยตรันื้งแตต่แรกสรต้นงโลกเปป็น
มรดก” (มธ. 25:34) ประกนรทบีที่สอง คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกบรัญชนใหต้นรัที่งอยบูต่เบนนื้องซต้นยพระหรัตถร์ของพระมหนกษรัตรลิยร์จะ
ไดต้ยลินคนนพลิพนกษนอรันนต่นกลรัววต่น: “ทต่นนทรันื้งหลนย ผบูต้ตอต้ งสนปแชต่ง จงถอยไปจนกเรนเขต้นไปอยบูต่ในไฟซถึที่งไหมต้อยบูต่เปป็น
นลิตยร์ ซถึที่งเตรบียมไวต้สนนหรรับพญนมนรและสมรุนของมรันนรันื้น” (มธ. 25:41) จนกพระคนนตอนเหลต่นนบีนื้เรนเหล็นวต่นคนกลรุต่ม
หนถึที่งถบูกพนเขต้นไปในอนณนจรักรนรันื้น ซถึที่งทนนใหต้พวกเขนกลนยเปป็นขต้นแผต่นดลินของพระมหนกษรัตรลิยร์เพนที่อครอบครองกรับ
พระองคร์ ขณะทบีที่อบีกกลรุต่มทบีที่เหลนอถบูกกรันออกจนกอนณนจรักรนรันื้นและถบูกมอบไวต้กรับไฟนรก ดนังนนัทั้นเราจนงทนาใหห้ดาเนนีย
ล 7:14, อลิสยนหร์ 55:5 และมบีคนหร์ 4:2 สนนเรล็จในคนตต่นงชนตลิกลรุต่มนบีนื้ทบีที่ถบูกพนเขต้นไปในอนณนจรักรนรันื้น:
“รนชอนนนนจ สงต่นรนศบี กรับรนชอนณนจรักร กล็ไดต้มอบใหต้แกต่ทต่นน เพนที่อบรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวง
และภนษนทรันื้งหลนยจะปรนนลิบรัตลิทต่นน รนชอนณนจรักรของทต่นนเปป็นรนชอนณนจรักรนลิรนรั ดรร์ซถึที่งจะไมต่สลินื้นสรุดไป และ
อนณนจรักรของทต่นนเปป็นอนณนจรักรซถึที่งจะไมต่ถบูกทนนลนยเลย” (ดนล. 7:14)

“ดบูเถลิด เจต้นจะรต้องเรบียกประชนชนตลิซถึที่งเจต้นไมต่รบูต้จกรั และประชนชนตลิซถึที่งไมต่รบูต้จกรั เจต้นจะวลิงที่ มนหนเจต้นเหตรุดวต้ ย
พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเจต้น และเพรนะองคร์บรลิสรุทธลิธแหต่งอลิสรนเอล เพรนะพระองคร์ทรงใหต้เจต้นไดต้รรับเกบียรตลิ”
(อสย. 55:5)
“และประชนชนตลิเปป็นอรันมนกจะมนกลต่นววต่น “มนเถลิด ใหต้เรนขถึนื้นไปยรังภบูเขนของพระเยโฮวนหร์ ยรังพระ
นลิเวศแหต่งพระเจต้นของยนโคบ เพนที่อพระองคร์จะทรงสอนวลิถบีของพระองคร์แกต่เรน และเพนที่อเรนจะเดลินในมรรคนของ
พระองคร์” เพรนะวต่นพระรนชบรัญญรัตลิจะออกมนจนกศลิโยน และพระวจนะของพระเยโฮวนหร์จะออกมนจนก
เยรบูซนเลล็ม” (มบีคนหร์ 4:2)
อนณนจรักรนรันื้นจะเปป็นอนณนจรักรของอลิสรนเอล – แตต่จะมบีคนตต่นงชนตลิจนนนวนมหนศนลทบีที่ถบูกพนเขต้นไปใน
อนณนจรักรนรันื้นผบูต้ซถึที่งจะรต่วมแบต่งปฟันภนยใตต้กนรครอบครองของพระมหนกษรัตรลิยร์ในระหวต่นงยรุคพรันปปี ซถึที่งเปป็นชต่วงเวลน
ทบีที่ประชนชนตลิตนต่ งๆและนรักกนรเมนองทรันื้งหลนยพบูดกรันมนเยอะแลต้ว แตต่พวกเขนกล็ทนนใหต้เกลิดขถึนื้นจรลิงไมต่ไดต้เลย

การพติพากษาพวกทถูตสวรรคณ์ทนีที่ทนาบาป
กนรพลิพนกษนลนนดรับทบีที่สนมทบีตที่ นมมนหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นของครลิสตจรักรจะเปป็นกนรพลิพนกษนพวกทบูตสวรรคร์
ทบีทที่ นนบนป ยบูดนสเปปิดเผยแกต่เรนถถึงขต้อเทล็จจรลิงอรันนต่นสะพรถึงทบีที่วนต่ ทบูตสวรรคร์หลนยตนจะถบูกพนเขต้นมนในกนร
พลิพนกษน: “และเหลต่นทบูตสวรรคร์ทบีที่ไมต่ไดต้รรักษนเทวสภนพของตน แตต่ไดต้ละทลินื้งถลิที่นฐนนของตนนรันื้น พระองคร์กล็ไดต้ทรง
จองจนนไวต้ดต้วยโซต่ตรวนอรันเปป็นนลิรรันดรร์ ขรังไวต้ในทบีที่มนดจนกวต่นจะถถึงกนรพลิพนกษนในวรันสนนครัญยลิที่งนรันื้น” (ยบูดนส 6)
วนระแหต่งกนรพลิพนกษนนบีนื้จะเปป็น “วรันสนนครัญยลิที่งนรันื้น” ซถึที่งไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นหมนยถถึงวรันขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น –
วรันทบีที่กนรพลิพนกษนทรันื้งสลินื้นจะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง
กนรพลิพนกษนทบูตสวรรคร์ทบีที่ทนนบนปเหลต่นนบีนื้เหล็นไดต้ชรัดวต่นเชนที่อมโยงกรับกนรพลิพนกษนซนตนน ซถึที่งเกลิดขถึนื้นกต่อน
กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว: “สต่วนพญนมนรทบีที่ลอต่ ลวงเขนเหลต่นนรันื้นกล็ถบูกโยนลงไปในบถึงไฟและกนนมะถรัน ทบีที่
สรัตวร์รนต้ ยและผบูต้พยนกรณร์เทล็จอยบูต่นรันื้น และมรันตต้องทนทรุกขร์ทรมนนทรันื้งกลนงวรันและกลนงคนนตลอดไปเปป็นนลิตยร์” (วว.
20:10) เรนจถึงสรรุปวต่นพวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ทนนบนปจะถบูกพลิพนกษนหลรังยรุคพรันปปี แตต่กต่อนกนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่
สบีขนว สต่วนสถนนทบีที่ๆทบูตสวรรคร์เหลต่นนบีนื้จะถบูกพลิพนกษนนรันื้น พระวจนะของพระเจต้นมลิไดต้ใหต้ควนมกระจต่นงแกต่เรน
อยต่นงไรกล็ตนม เนนที่องจนกกนรพลิพนกษนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับพวกทบูตสวรรคร์ มรันจถึงสมเหตรุสมผลทบีที่จะคลิดเอนเองวต่นมรันจะ
เกลิดขถึนื้นในเขตแดนของพวกทบูตสวรรคร์ เนนที่องจนกพระผบูต้พพลิ นกษนทรงเปป็นพระมหนกษรัตรลิยร์ และเนนที่องจนกพวก
เหลต่นนบีนื้เปป็นทบูตสวรรคร์ทบีที่ทนนบนป โดยไดต้กบฏตต่อพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์และไดต้พยนยนมทบีที่จะลต้มลต้นงบรัลลรังกร์ของ
พระองคร์ เรนจถึงอนจเสนอแนะไดต้วต่นพวกเขนจะถบูกนนนกลรับไปยรังสถนนทบีที่แหต่งนรันื้นทบีที่กนรกบฏของพวกเขนไดต้เกลิดขถึนื้น
และพวกเขนจะถบูกพลิพนกษนทบีที่นรัที่น
เฉพนะพวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนปเทต่นนรันื้นจะไปปรนกฏตรัวทบีที่กนรพลิพนกษนนบีนื้: “เพรนะวต่น ถต้นพระเจต้นไมต่ไดต้
ทรงยกเวต้นพวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนปนรันื้น แตต่ไดต้ทรงผลรักเขนลงไปสบูต่นรก และไดต้มดรั เขนไวต้ดต้วยเครนที่องจองจนนแหต่ง
ควนมมนด ครุมไวต้จนกวต่นจะถถึงเวลนทรงพลิพนกษน” (2 ปต. 2:4) เกณฑร์ในกนรพลิพนกษนนบีนื้คนอ ควนมบนปเดบียวนรันื้น
ของพวกเขนในกนรตลิดตนมซนตนนในกนรกบฏของมรันตต่อพระเจต้น ซนตนนเคยเปป็นทบูตสวรรคร์ตนหนถึที่งในสถนนะ
ดรังนื้ เดลิมของมรัน มรันเคยเปป็น “เครบูบทบีที่ถบูกเจลิมตรันื้งไวต้...ผบูต้สต่องแสง” ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นมรันเคยเปป็นหรัวหนต้นอรัครเทวทบูต

แตต่มรันเกลิดอลิจฉนและรลิษยนพระเจต้นขถึนื้นมน ลต้นงสมองทบูตสวรรคร์เหลต่นนรันื้นบนงตนและนนนพวกเขนใหต้เชนที่อวต่นโดยกนร
สนรับสนรุนของพวกเขน มรันจะสนมนรถลต้มลต้นงพระเจต้นและยถึดบรัลลรังกร์ไดต้ อรันเปป็นกนรไมต่ยอมอยบูต่ใตต้บรังครับพระเจต้น
อบีกตต่อไปแตต่เหนนอกวต่นพระองคร์ แตต่เนนที่องจนกซนตนนและทบูตสวรรคร์เหลต่นนรันื้นเปป็นผบูต้ทบีที่ถบูกสรต้นงขถึนื้นมน และพระผบูต้
สรต้นงทรงยลิที่งใหญต่กวต่นผบูต้ทบีที่ถบูกสรต้นง พระเจต้นจถึงทรงขรับไลต่พวกเขนออกไป ทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนปเหลต่นนบีนื้จะถบูก
พลิพนกษนบนเกณฑร์ทบีที่วนต่ พวกเขนไดต้ทนนบนปตต่อพระเจต้น พระผบูต้สรต้นงของพวกเขน และผลลรัพธร์กล็จะเปป็นกนรทบีพที่ วก
เขนจะถบูกโยนเขต้นไปในบถึงไฟตลอดกนล
ควนมบนปมบีควนมหมนยเดบียวกรันกรับควนมพลินนศชรัวที่ นลิรรันดรร์ ควนมบนปนนนมนซถึที่งควนมตนย – ไมต่วนต่ จะเปป็น
สลิที่งทรงสรต้นงในสวรรคร์หรนอสลิที่งทรงสรต้นงแหต่งแผต่นดลินโลก “คต่นจต้นงของควนมบนปคนอควนมตนย” และไมต่มบีสลิที่งใดทบีที่
ทนนใหต้เปป็นมลทลินจะไดต้รรับอนรุญนตใหต้เขต้นสบูต่เบนนื้องพระพรักตรร์ของพระเจต้นหรนอเขต้นในกนรเนรมลิตสรต้นงใหมต่นรันื้น : “สลิที่งใด
ทบีที่เปป็นมลทลิน หรนอผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่กระทนนสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียน หรนอพบูดมรุสนจะเขต้นไปในเมนองไมต่ไดต้เลย เวต้นแตต่เฉพนะ
คนทบีที่มบีชอนที่ จดไวต้ในหนรังสนอแหต่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทต่นนรันื้นจถึงจะเขต้นไปไดต้” (วว. 21:27)

การพติพากษาทนีที่พระทนีที่นนัที่งใหญส่สนีขาว
และครนวนบีนื้เรนมนถถึงกนรพลิพนกษนลนนดรับสรุดทต้นย: การพฏิพากษาทฮีพที่ ระทฮีที่นศัที่งใหญล่สฮีขาว “ขต้นพเจต้นไดต้เหล็น
พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว และเหล็นพระองคร์ผบูต้ประทรับบนพระทบีที่นรัที่งนรันื้น และแผต่นดลินโลกและฟป้นอนกนศกล็อรันตรธนนไป
จนกพระพรักตรร์พระองคร์ และไมต่มบีทบีที่อยบูต่สนนหรรับแผต่นดลินโลกและฟป้นอนกนศนรันื้นตต่อไปเลย ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นบรรดนผบูต้ทบีที่
ตนยแลต้ว ทรันื้งผบูต้นต้อยและผบูต้ใหญต่ ยนนอยบูต่จนนเพนะพระพรักตรร์พระเจต้น และหนรังสนอตต่นงๆกล็เปปิดออก หนรังสนออบีกมต้วน
หนถึที่งกล็เปปิดออกดต้วย คนอหนรังสนอแหต่งชบีวลิต และผบูต้ทบีที่ตนยไปแลต้วกล็ถบูกพลิพนกษนตนมขต้อควนมทบีที่จนรถึกไวต้ในหนรังสนอเหลต่น
นรันื้น ตนมทบีที่เขนไดต้กระทนน ทะเลกล็สต่งคนนคนทรันื้งหลนยทบีที่ตนยในทะเล ควนมตนยและนรกกล็สต่งคนนคนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูใต่ นทบีที่
เหลต่นนรันื้น และคนทรันื้งหลนยกล็ถบูกพลิพนกษนตนมกนรกระทนนของตนหมดทรุกคน แลต้วควนมตนยและนรกกล็ถบูกผลรักทลินื้ง
ลงไปในบถึงไฟ นบีที่แหละเปป็นควนมตนยครรันื้งทบีที่สอง และผบูต้ใดทบีไที่ มต่มบีชนที่อจดไวต้ในหนรังสนอแหต่งชบีวลิต ผบูต้นรันื้นกล็ถบูกทลินื้งลงไปใน
บถึงไฟ” (วว. 20:11-15)
กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวอนจถบูกเรบียกอยต่นงถบูกตต้องไดต้วต่นเปป็น “กนรพลิพนกษนครรันื้งสรุดทต้นย” มรัน
ถนอเปป็นกนรสลินื้นสรุดแผนกนรทนนใหต้เปป็นขถึนื้นจนกตนยของพระเจต้นและกนรพลิพนกษนของพระองคร์ มรันเปป็นกนร
พลิพนกษนลนนดรับสรุดทต้นย เวลนแหต่งกนรพลิพนกษนทบีที่พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นอยต่นงชรัดเจน: มรันจะเกลิดขถึนื้นหลนัง
ยรุคพรันปปี:
“แตต่คนอนที่นๆทบีตที่ นยแลต้วไมต่ไดต้กลรับมบีชบีวตลิ อบีกจนกวต่นจะครบกนนหนดพรันปปี นบีที่แหละคนอกนรฟฟปั้นจนกควนมตนย
ครรังนื้ แรก…ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นบรรดนผบูต้ทบีที่ตนยแลต้ว ทรังนื้ ผบูต้นต้อยและผบูต้ใหญต่ ยนนอยบูจต่ นนเพนะพระพรักตรร์พระเจต้น และหนรังสนอ
ตต่นงๆกล็เปปิดออก หนรังสนออบีกมต้วนหนถึที่งกล็เปปิดออกดต้วย คนอหนรังสนอแหต่งชบีวลิต และผบูต้ทบีที่ตนยไปแลต้วกล็ถบูกพลิพนกษนตนม
ขต้อควนมทบีที่จนรถึกไวต้ในหนรังสนอเหลต่นนรันื้น ตนมทบีที่เขนไดต้กระทนน ทะเลกล็สต่งคนนคนทรันื้งหลนยทบีที่ตนยในทะเล ควนมตนย
และนรกกล็สต่งคนนคนทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ในทบีที่เหลต่นนรันื้น และคนทรันื้งหลนยกล็ถบูกพลิพนกษนตนมกนรกระทนนของตนหมดทรุก
คน” (วว. 20:5, 12, 13)

สถนนทบีที่ๆกนรพลิพนกษนนบีจนื้ ะเกลิดขถึนื้นไมต่ใชต่ในสวรรคร์หรนอบนแผต่นดลินโลก แตต่เปป็นทบีที่ไหนสรักแหต่งระหวต่นง
สวรรคร์และแผต่นดลินโลก: “ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นพระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว และเหล็นพระองคร์ผบูต้ประทรับบนพระทบีที่นรัที่งนรันื้น และ
แผต่นดลินโลกและฟป้นอนกนศกล็อรันตรธนนไปจนกพระพรักตรร์พระองคร์ และไมต่มบีทบีที่อยบูต่สนนหรรับแผต่นดลินโลกและฟป้น
อนกนศนรันื้นตต่อไปเลย” (วว. 20:11) ขต้อนบีนื้อธลิบนยตรัวมรันเองอยบูต่แลต้ว
คนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะถบูกพลิพนกษนทบีที่กนรพลิพนกษนบนพระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวถบูกเรบียกวต่นเปป็น “ผบูต้ทตบีที่ นยแลต้ว”
รต่นงกนยของผบูต้เชนที่อทรุกคนทบีที่ตนยไปแลต้วกต่อนถถึงกนรรรับขถึนื้นจะถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้นอบีกเมนที่อพระเยซบูเสดล็จลงมนในฟป้น
อนกนศเพนอที่ เรบียกครลิสตจรักรขถึนื้นไปพบกรับพระองคร์ในหมบูต่เมฆในฟป้นอนกนศ คนพวกเดบียวทบีที่ถบูกปลต่อยทลินื้งไวต้ไมต่ไดต้เปป็น
ขถึนื้นจนกตนยคนอ เหลต่นคนทบีที่ตนยแลต้วซถึที่งไมต่ไดต้รรับควนมรอด ดต้วยเหตรุนบีนื้ บรรดนคนไมต่เชนที่อทรันื้งปวงทบีที่ตนยไปแลต้วหรนอทบีที่
จะตนยหลรังกนรรรับขถึนื้นจะเปป็นผบูต้ทบีที่ไปปรนกฏตรัวทบีที่พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว
ไมต่มบีกนรเสนอแนะสรักทบีที่เดบียวทบีที่บอกวต่นกนรพลิพนกษนนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่มบีชวบี ลิตอยบูต่ คนเปป็นทรุกคนไดต้
ถบูกพลิพนกษนไปแลต้ว และเฉพนะคนตนยทบีที่ชวรัที่ จะยรังถบูกพลิพนกษนอยบูต่เมนที่อพระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวนรันื้นถบูกตรันื้งขถึนื้น
เกณฑร์สนนหรรับกนรพลิพนกษนทบีที่พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวไมต่ใชต่วต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะถบูกพลิพนกษนเปป็นผบูต้ทบีที่ไดต้รรับ
ควนมรอดหรนอไมต่ไดต้รรับควนมรอด ททุกคนทบีที่ปรนกฏตรัวทบีกที่ นรพลิพนกษนทบีที่พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวเปป็นผบูต้ทบีที่ไมต่รอดแลต้ว
บรรดนผบูต้ทบีที่รอดแลต้วกล็ไดต้รรับบนนเหนล็จแลต้วสนนหรรับหนต้นทบีที่ผบูต้อนรรักขนของตนและเขต้นไปในสถนนะนลิรรันดรร์ของตนแลต้ว
กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวจะเกบีที่ยวขต้องกรับกนรงนนชรัที่วรต้นยตต่นงๆของเหลต่นคนอธรรม โทษทบีที่จะตกแกต่พวก
เขนคนอ “ควนมตนยครรันื้งทบีสที่ อง”: “แลต้วควนมตนยและนรกกล็ถบูกผลรักทลินื้งลงไปในบถึงไฟ นบีที่แหละเปป็นควนมตนยครรันื้งทบีที่
สอง” (วว. 20:14)
เหลต่นคนชรัที่วทบีตที่ นยไปแลต้วจะถบูกพลิพนกษนตนมกนรงนนชรัวที่ ๆของพวกเขน พระคนนตอนนบีนื้และตอนอนที่นๆเชต่น
กรันสอนอยต่นงชรัดเจนวต่นจะมบีระดรับของกนรลงโทษแตกตต่นงกรันไปในบถึงไฟนรันื้น:
“ผบูต้รบรั ใชต้นรันื้นทบีที่ไดต้รบูต้นนื้นนใจของนนย และมลิไดต้เตรบียมตรัวไวต้ มลิไดต้กระทนนตนมนนื้นนใจนนย จะตต้องถบูกเฆบีที่ยนมนกแตต่
ผบูต้ทบีที่มลิไดต้รบูต้ แลต้วไดต้กระทนนสลิที่งซถึที่งสมจะถบูกเฆบีที่ยน กล็จะถบูกเฆบีที่ยนนต้อย ผบูต้ใดไดต้รบรั มนก จะตต้องเรบียกเอนจนกผบูต้นรันื้นมนก
และผบูต้ใดไดต้รรับฝนกไวต้มนก กล็จะตต้องทวงเอนจนกผบูต้นรันื้นมนก” (ลบูกน 12:47, 48)
อยต่นงไรกล็ตนม โทษแหต่ง “ควนมตนยครรังนื้ ทบีที่สอง” จะตกแกต่คนทรันื้งปวงทบีที่ปรนกฏตรัวทบีที่กนรพลิพนกษนทบีที่
พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว คนเหลต่นนรันื้นทบีที่เปป็นคนชรัที่วสรุดๆจะถบูกลงโทษตนมระดรับของควนมชรัที่วของตน
ความตายครศังนั้ ทฮีที่หนหึที่งคนอ ควนมตนยฝป่นยวลิญญนณนรันื้นซถึที่งอนดรัมไดต้รรับ เปนโลบอกเรนวต่น “ในอนดรัมคนทรันื้ง
ปวงตนย” ดนวลิดประกนศวต่นเรนเกลิดมนในควนมบนปและถบูกกต่อรต่นงขถึนื้นในควนมชรัที่วชต้น เรนไดต้รบรั ควนมตนยฝป่นย
วลิญญนณจนกอนดรัมเปป็นมรดก “ควนมตนยครรังนื้ ทบีที่สอง” นบีนื้เปป็นกนรยนนยรัน – และทนนใหต้เปป็นนลิรรันดรร์ – ของกนรถบูก
ตรัดขนดจนกพระเจต้นนรันื้นซถึที่งควนมตนยครรังนื้ ทบีที่หนถึที่งมบีผลตนมมน ทรุกคนทบีที่ปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อในพระเยซบูครลิสตร์เจต้นจะตนย
ชรัวที่ นลิรรันดรร์ ทรุกคนทบีที่ฟฟังขต่นวประเสรลิฐและเชนที่อในพระเยซบูครลิสตร์เจต้นกล็มบีชวบี ลิตนลิรรันดรร์
ผลลรัพธร์ของกนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวถบูกระบรุไวต้อยต่นงชรัดเจนในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้: “และผรด้ใดทฮีที่
ไมล่มฮีชลืที่อจดไวด้ในหนศังสลือแหล่งชฮีวฏิต ผรด้นศันั้นกล็ถรกทฏินั้งลงไปในบหึงไฟ” ทรุกคนทบีที่อยบูต่ทบีที่กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวจะ
ถบูกตรัดขนดจนกพระเจต้นชรัวที่ นลิรรันดรร์และตต้องไปอยบูต่ในบถึงไฟนรันื้น – ลลิขลิตของคนไมต่เชนที่อทรุกคน

การพติพากษาแบบเหมารวมไมส่ถถูกตห้องตามพระคนัมภนีรณ์
มรันเปป็นเรนที่องทบีที่เกนอบเหลนอเชนที่อทบีที่ใครกล็ตนมจะสนมนรถศถึกษนพระวจนะของพระเจต้นและยรังเชนที่ออยบูต่ในเรนที่อง
กนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบเหมนรวมและกนรพลิพนกษนแบบเหมนรวม มบีกนรพลิพนกษนทบีที่แตกตต่นงกรันอยต่นงแปดแบบ
ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในพระครัมภบีรร์ โดยแตต่ละแบบเกลิดขถึนื้นตต่นงเวลนและตต่นงสถนนทบีที่ กนรพลิพนกษนแตต่ละแบบเกบีที่ยวขต้องกรับ
ผบูต้ถบูกพลิพนกษนทบีที่แตกตต่นงกรันและใชต้เกณฑร์ตรัดสลินทบีที่แตกตต่นงกรัน แตต่ละแบบใหต้ผลลรัพธร์ทบีที่แตกตต่นงกรัน
อนจนรยร์สอนพระครัมภบีรร์หลนยทต่นนเสนอแนะวต่นมรัทธลิว 25:31-46 และวลิวรณร์ 20:11-15 กลต่นวถถึงเรนที่อง
เดบียวกรัน แตต่มบีขต้อแตกตต่นงมนกมนยระหวต่นงกนรพลิพนกษนทรันื้งสองแบบนบีนื้ หนกเรนศถึกษนและแยกแยะพระวจนะ
แหต่งควนมจรลิงอยต่นงถบูกตต้อง มรันกล็เปป็นไปไมต่ไดต้เลยทบีที่จะทนนใหต้พระคนนสองตอนนบีนื้ของพระครัมภบีรร์หมนยถถึงกนร
พลิพนกษนเดบียวกรัน ยกตรัวอยต่นงเชต่น ในมรัทธลิวไมต่มบีกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยกต่อนกนรพลิพนกษนนรันื้น แตต่มบีการรวบรวม
เหลล่าผรด้ทฮีที่ถรกเลลือกสรรของพระองคว์ (มธ. 24:31) ในบรันทถึกของยอหร์นในวลิวรณร์ มบีกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยของคนไมต่
เชนที่อทรุกคนอยต่นงแนต่นอน ในมรัทธลิวกนรพลิพนกษนนรันื้นเกบีที่ยวขต้องกรับบรรดนประชนชนตลิทบีที่ยรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ แตต่ในวลิวรณร์มรัน
เกบีที่ยวขต้องกรับ “พวกคนทฮีที่ตายแลด้ว” ในมรัทธลิว ประชนชนตลิตนต่ งๆถบูกพลิพนกษน แตต่ในวลิวรณร์ มรันไมต่มบีทนงเปป็นกนร
พลิพนกษนประชนชนตลิตนต่ งๆไดต้เลย แตต่เปป็นเพบียงกนรพลิพนกษนบลุคคลตล่างๆเทต่นนรันื้น เพรนะวต่นพวกเขนถบูกพลิพนกษน
หลรังจนกทบีที่ฟนป้ สวรรคร์และแผต่นดลินโลกหนบีไปแลต้ว ประชนชนตลิตนต่ งๆยต่อมถบูกจนนกรัดอยบูต่ทบีที่แผต่นดลินโลก และหนกแผต่น
ดลินโลก “อรันตรธนนไป” แลต้ว งรันื้นกล็ไมต่อนจมบีประชนชนตลิตนต่ งๆอยบูต่ทบีที่นรัที่นอยต่นงแนต่นอน
ในมรัทธลิว กนรพลิพนกษนนรันื้นเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ แตต่ในวลิวรณร์ ฟป้นสวรรคร์และแผต่นดลินโลกกล็หนบีหนยไป
แลต้ว ดต้วยเหตรุนบีนื้กนรพลิพนกษนในวลิวรณร์จถึงตต้องเปป็นทบีที่ไหนสรักแหต่งใน “อวกนศ” อรันยลิที่งใหญต่ของพระเจต้น ในมรัทธลิว
ไมต่มหบี นนังสสือตส่างๆถบูกกลต่นวถถึงเลย แตต่ในวลิวรณร์หนนังสสือเหลส่านนัทั้นจะถถูกเปปิดออก หนรังสนอแหต่งชบีวลิตจะถบูกนนนออกมน
และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกพลิพนกษนกล็จะถบูกพลิพนกษนจนกสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเขบียนไวต้ในหนรังสนอเหลต่นนรันื้น คนเหลต่นนรันื้นทบีที่
ไมต่มบีชนที่อของตนอยบูใต่ นหนรังสนอแหต่งชบีวลิตจะถบูกโยนเขต้นไปในไฟนรันื้น
ในมรัทธลิวกนรพลิพนกษนนรันื้นเกลิดขถึนื้นเมนที่อพระครลิสตร์เสดล็จกลรับมนยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้ แตต่ในวลิวรณร์มรันเกลิดขถึนื้น
หนถึที่งพรันปปีหลนังจากทนีพที่ ระเยซบูเสดล็จกลรับมนยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้แลต้ว ในมรัทธลิวเรนมบีคนสองจนนพวก – บรรดนผบูต้ชอบ
ธรรมและเหลต่นคนชรัที่ว แตต่ในวลิวรณร์เรนมบีแคต่คนจนนพวกเดบียวเทต่นนรันื้น – เหลล่าคนชศัที่ว ในมรัทธลิวเรนเรบียนรบูต้วนต่ บนงคนจะ
เขต้นในอนณนจรักรนรันื้น และบนงคนจะไปสบูต่กนรลงโทษชรัวที่ นลิรรันดรร์ แตต่ในวลิวรณร์ทบีที่กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว
นรันื้นไมต่มบีพระพรเลย ไมต่มบีชบีวตลิ นลิรรันดรร์: มฮีแตล่การลงโทษชศัที่วนฏิรนศั ดรว์ในบหึงไฟนศันั้น
ในมรัทธลิวเรนเหล็นองคร์ผบูต้พลิพนกษนประทรับอยบูต่บนบรัลลรังกร์แหต่งสงต่นรนศบีของพระองคร์ (มธ. 25:31) แตต่ใน
วลิวรณร์พระองคร์ประทรับบนพระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว ในมรัทธลิวเกณฑร์ของกนรพลิพนกษนคนอ กนรปฏลิบรัตลิทบีที่แสดงตต่อ “พวก
พบีนที่ ต้อง” เหลต่นนรันื้น และเหตรุผลทบีที่บนงคนจะปฏลิบรัตลิตต่อ “พวกพบีนที่ ต้อง” เหลต่นนรันื้นดต้วยควนมรรัก ควนมเมตตนกรรุณน
และควนมสงสนรกล็คนอ เพรนะวต่นพวกเขนจะเชนที่อขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นแลต้ว คนอนที่นๆจะขต่มเหง “พวกพบีที่
นต้อง” เหลต่นนรันื้นเพรนะวต่นพวกเขนจะปฏลิเสธขต่นวสนรนรันื้น อยต่นงไรกล็ตนม ในวลิวรณร์กนรพลิพนกษนนรันื้นมบีเกณฑร์กนร
ตรัดสลินอยบูต่บนกนรงนนทบีที่ชรัที่วรต้นยตต่นงๆเทต่นนรันื้น – ไมต่มกบี นรกลต่นวถถึงกนรงนนตต่นงๆทบีที่ดบีเลย

ในมรัทธลิวกนรเสดล็จมนของพระครลิสตร์จะมนกต่อนกนรพลิพนกษนนรันื้น แตต่ในวลิวรณร์ไมต่มบีกนรกลต่นวถถึงกนรเสดล็จ
มนของพระครลิสตร์เลย กนรเสดล็จมนของพระองคร์ไดต้เกลิดขถึนื้นไปแลต้วกวต่นหนถึที่งพรันปปีกต่อนหนต้นนรันื้น ในมรัทธลิวพวกแกะ
พวกแพะและพวกพบีนที่ ต้องถบูกเอต่ยถถึง แตต่ในวลิวรณร์คนกลรุต่มเดบียวเทต่นนรันื้นถบูกเอต่ยถถึง – พวกคนชศัที่ว
ในมรัทธลิวโทษไดต้ถบูกแถลงและผลลรัพธร์กถล็ บูกประกนศกต่อนสนเหตรุของกนรพลิพนกษนนรันื้นถบูกเอต่ยออกมน แตต่
ไมต่มบีกนรพลิพนกษนในวลิวรณร์จนกระทรัที่งหลรังจนกมบีกนรตรวจตรนดบูบรันทถึกในหนรังสนอเหลต่นนรันื้นอยต่นงถต้วนถบีที่แลต้ว คน
เหลต่นนรันื้นทบีที่จะถบูกพลิพนกษนในวลิวรณร์กล็ถบูกพลิพนกษนอยต่นงระมรัดระวรังตนมบรันทถึกและหนรังสนอเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเขบียนเพนที่อ
ปรรักปรนนพวกเขนเพรนะควนมชรัวที่ ของพวกเขน
ในมรัทธลิวยรังไมต่มบีหนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย เรนพบวต่น
ตอนนรันื้นมบีคนทบีที่หลิวโหยและกระหนยนนื้นน พวกเขนเปลนอยกนย พวกเขนเปป็นคนแปลกหนต้น พวกเขนเจล็บปป่วยและตลิด
ครุก พวกเขนขรัดสนแรต้นแคต้น แตต่ในวลิวรณร์หนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้ง
หลนยมนกต่อนกนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนวนรันื้น: “แตต่คนอนที่นๆทบีที่ตนยแลต้วไมต่ไดต้กลรับมบีชบีวลิตอบีกจนกวต่นจะครบ
กนนหนดพรันปปี…” (วว. 20:5)
ผมเหล็นวต่นขต้อเทล็จจรลิงตต่นงๆทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงตรงนบีนื้กล็เพบียงพอแลต้วทบีที่จะสนรับสนรุนคนนประกนศทบีที่วนต่ ไมต่มบีสลิที่งทบีที่
เรบียกวต่นกนรพลิพนกษนแบบเหมนรวม และวต่นกนรพลิพนกษนในมรัทธลิว 25 และวลิวรณร์ 20 ไมต่ใชต่อรันเดบียวกรัน แตต่เปป็น
สองสต่วนทบีที่แยกจนกกรันของแผนกนรพลิพนกษนของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ
ผมไดต้ใชต้เวลนและพนนื้นทบีตที่ รงนบีนื้เพนที่อชบีในื้ หต้เหล็นถถึงแผนกนรพลิพนกษนของพระเจต้นเพนที่อทบีจที่ ะกลต่นวคนนประกนศนบีนื้
และมรันกล็มนจนกใจของผม มรันเปป็นควนมเชนที่อสต่วนตรัวของผมเอง ในเนนนื้อหนทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่ของขต้อ 9 ถถึง 12 ของ
ดนเนบียล 7 มบีกนรพลิพนกษนมนกกวต่นหนถึที่งแบบ ผมไดต้กลต่นวไปแลต้วกต่อนหนต้นนบีนื้วนต่ มบีกนรพลิพนกษนอยต่นงนต้อยแปดแบบ
ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในพระครัมภบีรร์ จงสรังเกตในดนเนบียล 7:9: “ขณะทบีที่ขต้นพเจต้นดบูอยบูต่มบีหลายบศัลลศังกว์ (พหบูพจนร์) ถบูกลต้มลง”
– ไมต่ใชต่ “บรัลลรังกร์เดบียว” (เอกพจนร์) “...และผบูต้หนถึที่งผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิมนประทรับ ฉลองพระองคร์ขนวอยต่นงหลิมะ
พระเกศนทบีพที่ ระเศบียรของพระองคร์เหมนอนขนแกะบรลิสรุทธลิธ” จนกนรันื้นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธทรงชบีนื้ใหต้เหล็นวต่น “พระ
บศัลลศังกว์ของพระองคว์เปป็นเปลวเพลฏิง กงจศักรของบศัลลศังกว์นศันั้นเปป็นไฟลลุก” นบีที่ดเบู หมนอนจะชบีนื้ไปยรังกนรพลิพนกษนทบีที่
พระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว เมนที่อประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นถบูกพลิพนกษน เรนไมต่ไดต้อนต่ นเกบีที่ยวกรับไฟหรนอเปลวเพลลิง หรนอควนมขนว
สวต่นงจต้นของสงต่นรนศบีเชคลินนหร์ และเรนไมต่ไดต้อนต่ นเกบีที่ยวกรับไฟหรนอเปลวเพลลิงในกนรพลิพนกษนชนชนตลิอลิสรนเอลหรนอ
ในกนรพลิพนกษนพวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนป – แตต่เฉพาะตอนทฮีพที่ วกคนชศัวที่ ทฮีที่ตายไปแลด้วถรกททาใหด้เปป็นขหึนั้นจากตาย
ณ กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว (หรนอกนรพลิพนกษนครรันื้งสรุดทต้นย)
เรนสรังเกตในขต้อ 10 ของบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้วนต่ “ธารไฟพลุล่งออกและไหลออกมาตล่อเบลืนั้องพระพศักตรว์
พระองคว์ คนนศับแสนๆปรนนฏิบศัตฏิพระองคว์ คนนศับโกฏฏิๆเขด้าเฝฝ้าพระองคว์ ผรพด้ ฏิพากษากล็ขหึนั้นนศัที่งบศัลลศังกว์ บรรดา
หนศังสลือกล็เปปิดขหึนั้น” ไมต่มบีทบีที่ใดเลยในพระวจนะของพระเจต้นทบีเที่ รนอต่นนเกบีที่ยวกรับหนรังสนอตต่นงๆทบีที่ถบูกเปปิดออกยกเวต้นทบีที่
กนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆบรันทถึกของคนชรัที่วทรุกคนจะอยบูต่ทบีที่นรัที่นเพนที่อประจรันหนต้นผบูต้ไมต่เชนที่อคนนรันื้น
ไมต่มบีกนรกลต่นวถถึงหนรังสนอตต่นงๆเกบีที่ยวกรับกนรพลิพนกษนชนชนตลิอลิสรนเอลในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง หรนอเกบีที่ยวขต้องกรับ
พวกคนตต่นงชนตลิ หรนอพวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนป พวกทบูตสวรรคร์ทบีที่ไดต้ทนนบนปเพบียง “ถบูกลต่นมโซต่จนนจองไวต้” และ

พวกเขนจะถบูกนนนตรัวออกมนและตต้องไปอยบูต่ในบถึงไฟนรันื้น แตต่ตรงนบีในื้ นขต้อทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่มบี “ธนรไฟ” พรุต่งออก –
และเรนสรังเกตเหล็นวต่นแคต่คนหนถึที่งในรต้อยกนนลรังปรนนลิบรัตลิ ขณะทบีที่เกต้นสลิบเกต้นคนยนนอยบูต่เพนที่อถบูกพลิพนกษน! นบีที่ดบูเหมนอน
จะชบีไนื้ ปยรังกนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว
ในขต้อ 11 เรนสรังเกตเหล็นวต่นดนเนบียลประกนศวต่น “เพรนะเสบียงพบูดใหญต่โตของเขนเลล็กนรันื้น” เขนจถึงหยรุด
เพนที่อดบูและฟฟัง และนบีที่คนอสลิที่งทบีที่เรนพบ: “ขต้นพเจต้นจต้องดบูจนกระทรัที่งสรัตวร์ตวรั นรันื้นถบูกฆต่น และศพของมรันกล็ถบูกทนนลนย และ
มอบใหต้เผนเสบียดต้วยไฟ” ในวลิวรณร์ 19:20 เรนอต่นนวต่น “สรัตวร์รต้นยนรันื้นถบูกจรับพรต้อมดต้วยผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จ ทบีไที่ ดต้กระทนน
กนรอรัศจรรยร์ตต่อหนต้นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และใชต้กนรอรัศจรรยร์นรันื้นลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่ไดต้รรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น
และบบูชนรบูปของมรัน สรัตวร์รต้นยและผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จถบูกทลินื้งทรันื้งเปป็นลงในบถึงไฟทบีที่ไหมต้ดต้วยกนนมะถรัน” และนบีที่กล็เกลิดขถึนื้น
ทรันทบีหลรังจนก “คนนสรรเสรลิญอนเลลบูยน” ในสวรรคร์ (วว. 19:1-6), พลิธบีเลบีนื้ยงอภลิเษกสมรสของพระเมษโปดก (วว.
19:7-9) และกนรปรนกฏของพระครลิสตร์ในสงต่นรนศบี (วว. 19:11-16):
“แลต้วขต้นพเจต้นไดต้เหล็นสวรรคร์เปปิดออก และดบูเถลิด มบีมต้นขนวตรัวหนถึที่ง พระองคร์ผทบูต้ รงมต้นนรันื้นมบีพระนนมวต่น
“สรัตยร์ซนที่อและสรัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพนกษนและกระทนนสงครนมดต้วยควนมชอบธรรม พระเนตรของพระองคร์
ดรุจเปลวไฟ และบนพระเศบียรของพระองคร์มบีมงกรุฎหลนยอรัน และพระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกไวต้ซถึที่งไมต่มบีผบูต้ใดรบูจต้ รัก
เลย นอกจนกพระองคร์เอง พระองคร์ทรงฉลองพระองคร์ทบีที่จรุต่มเลนอด และพระนนมทบีที่เรบียกพระองคร์นรันื้นคนอ “พระวน
ทะของพระเจต้น” เหลต่นพลโยธนในสวรรคร์สวมอนภรณร์ผนต้ ปป่นนเนนนื้อละเอบียด ขนวและสะอนด ไดต้นรัที่งบนหลรังมต้นขนว
ตนมเสดล็จพระองคร์ไป มบีพระแสงคมออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ เพนที่อพระองคร์จะไดต้ทรงฟฟันฟนดบรรดน
นนนนประชนชนตลิดวต้ ยพระแสงนรันื้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขนดต้วยคทนเหลล็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบต่อ
ยที่นนองรุต่นแหต่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขนดของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด พระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกทบีฉที่ ลอง
พระองคร์ และทบีที่ตต้นพระอบูรรุของพระองคร์วนต่ “พระมหากษนัตรติยณ์แหส่งมหากษนัตรติยณ์ทนัทั้งปวงและเจห้านายแหส่งเจห้านาย
ทนัทั้งปวง” (วว. 19:11-16)
ทรันทบีหลรังจนกคนนพรรณนนอรันจรับใจนบีนื้เกบีที่ยวกรับกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระครลิสตร์พรต้อมกรับเหลต่นวลิสรุทธลิ
ชนทบีที่ขบีที่มต้นขนว เรนกล็ไดต้อนต่ นบรันทถึกอรันนต่นประทรับใจเกบีที่ยวกรับกนรสบูต้รบแหต่งอนรมนเกดโดน ทบูตสวรรคร์ตนหนถึที่งถบูกเหล็น
วต่นยนนอยบูต่ในดวงอนทลิตยร์ รต้องเสบียงดรังเรบียกพวกนกในฟป้นอนกนศใหต้มนยรังกนรเลบีนื้ยงของพระเจต้นผบูต้ยลิที่งใหญต่ พวกมรันถบูก
เรบียกใหต้มนกลินเนนนื้อของพวกกษรัตรลิยร์ นนยทหนร คนมบีบรรดนศรักดลิธและมต้น ทหนร ประชนชนทบีที่เปป็นทนสและเปป็นไท
ผบูต้นต้อยและผบูต้ใหญต่ และในขต้อ 19 เรนอต่นนวต่น “และขด้าพเจด้าเหล็นสศัตวว์ราด้ ยนศันั้น และบรรดากษศัตรฏิยว์บนแผล่นดฏินโลก
พรด้อมทศันั้งพลรบของกษศัตรฏิยว์เหลล่านศันั้น มาประชลุมกศันจะททาสงครามกศับพระองคว์ผทรด้ รงมด้า และกศับพลโยธาของ
พระองคว์” แนต่นอนวต่นเรนทรนบวต่นพระองคร์ผบูต้ประทรับอยบูต่บนมต้นขนวทบีที่งนมสงต่นนรันื้นหนใชต่ใครอนที่นนอกจนกพระเยซบู
ครลิสตร์เจต้น “ผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิ” องคร์นรันื้น
ณ เวลนนบีนื้เองพระเยซบูจะทรงมบีชรัยตต่อสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นและผบูต้พยนกรณร์เทล็จ และพวกมรันจะถบูกโยนทลินื้งทรันื้งเปป็น
เขต้นไปในบถึงทบีที่ไหมต้ดต้วยไฟและกนนมะถรัน เหตรุกนรณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นตอนสลินื้นควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น กต่อนเขต้นสบูต่ยรุคพรันปปีเพบียง
ไมต่นนน ดต้วยเหตรุนบีนื้ผมจถึงขอกลต่นวดต้วยควนมคลิดเหล็นทบีที่ถต่อมใจและมบีขบีดจนนกรัดวต่น หลรังจนกกนรศถึกษนคต้นควต้นและกนร
อธลิษฐนนมนกมนย ผมกล็เหล็นมากกวล่าการพฏิพากษาแบบเดฮียวทฮีที่ถรกนทาเสนอในดาเนฮียล 7:9-12 ผมเชนที่อวต่นขต้อ 10

กลต่นวถถึงกนรพลิพนกษนทบีพที่ ระทบีที่นรัที่งใหญต่สบีขนว ขณะทบีที่ขต้อ 11 เกบีที่ยวขต้องกรับกนรพลิพนกษนสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จ
และเหลต่นกองทรัพทบีมที่ นรวมตรัวกรันรอบกรรุงเยรบูซนเลล็มพรต้อมกรับควนมปรนรถนนทบีที่จะขจรัดทลินื้งอลิสรนเอลประชนกรของ
พระเจต้นและประชนชนตลิทรบีที่ อดเหลต่นนรันื้นผบูต้ซถึที่งจะอยบูต่ในแผต่นดลินอลิสรนเอลตอนทบีที่พระเยซบูเสดล็จมนในวลิวรณร์พรต้อมกรับ
เหลต่นวลิสรุทธลิชนของพระองคร์เพนอที่ สถนปนนอนณนจรักรนรันื้น
ขต้อ 13 และ 14 ของบทนบีนื้นนนเสนอและพรรณนนถถึงกนรเสดล็จมนของพระเยซบูเจต้นเพนที่อสถนปนนอนณนจรักร
นรันื้นบนแผต่นดลินโลก อนณนจรักรนรันื้นถบูกยกใหต้แกต่พระเยซบู สงต่นรนศบี รนชอนนนนจและควนมเกรบียงไกรถบูกยกใหต้แกต่
พระองคร์ และทบีที่เขต้นในอนณนจรักรนรันื้นคนอ ทรุกชนชนตลิ ทรุกประชนชนตลิและทรุกภนษนทบีที่ไดต้รรับควนมรอด พวกเขนจะ
ปรนนลิบรัตลิพระองคร์ในอนณนจรักรของพระองคร์ อนณนจรักรของพระองคร์คงอยบูต่ชรัที่วนลิรรันดรร์ มรันจะไมต่สลินื้นสรุดเลย มรันจะ
ไมต่ถบูกทนนลนย
อลิสยนหร์พรรณนนถถึงพระมหนกษรัตรลิยร์ในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้: “ดต้วยมบีเดล็กคนหนถึที่งเกลิดมนเพนที่อเรน มบีบรุตรชนยคน
หนถึที่งประทนนมนใหต้เรน และกนรปกครองจะอยบูต่ทบีที่บต่นของทต่นน และจะเรบียกนนมของทต่นนวต่น “ผบูต้ทบีที่มหรัศจรรยร์ ทบีที่
ปรถึกษน พระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดนนลิรรันดรร์ องคร์สรันตลิรนช” เพนที่อกนรปกครองของทต่นนจะเพลิที่มพบูนยลิที่งขถึนื้น
และสรันตลิภนพจะไมต่มบีทบีที่สลินื้นสรุดเหนนอพระทบีที่นรัที่งของดนวลิด และเหนนอรนชอนณนจรักรของพระองคร์ ทบีที่จะสถนปนนไวต้
และเชลิดชบูไวต้ดวต้ ยควนมยรุตธลิ รรมและดต้วยควนมเทบีที่ยงธรรม ตรันื้งแตต่บรัดนบีนื้เปป็นตต้นไปจนนลิรรันดรร์กนล ควนม
กระตนอรนอรต้นของพระเยโฮวนหร์จอมโยธนจะกระทนนกนรนบีนื้” (อสย. 9:6, 7)
กนเบรบียลไดต้กลต่นวแกต่มนรบียร์หญลิงพรหมจนรบีนรันื้นวต่น “ดบูเถลิด เธอจะตรันื้งครรภร์และคลอดบรุตรชนยคนหนถึที่ง จง
ตรังนื้ ชนที่อบรุตรนรันื้นวต่น เยซถู บรุตรนรันื้นจะเปป็นใหญต่ และจะทรงเรบียกวต่นเปป็นบรุตรของพระเจต้นสบูงสรุด พระเจต้นซถึที่งเปป็นองคร์
พระผบูต้เปป็นเจต้น จะทรงประทนนพระทบีที่นรัที่งของดนวลิดบรรพบรุรรุษของทต่นนใหต้แกต่ทต่นน และทส่านจะครอบครองวงศณ์
วานของยาโคบสสืบไปเปป็นนติตยณ์ และอาณาจนักรของทส่านจะไมส่รถูห้จนักสติทั้นสทุดเลย” (ลบูกน 1:31-33)
บนงทบีใครสรักคนกนนลรังถนมวต่น “แลต้วหนถึที่งพรันปปีนรันื้นลต่ะ – ยรุคพรันปปี – หนกพระองคร์จะทรงครอบครองเหนนอ
วงศร์วนนของยนโคบตลอดไปและอนณนจรักรของพระองคร์จะตต้องเปป็นอนณนจรักรหนถึที่งทบีที่คงอยบูต่ชวรัที่ นลิรรันดรร์ซถึที่งจะไมต่ถบูก
ทนนลนยเลย?” คนนตอบนรันื้นกล็เรบียบงต่นยสนนหรรับคนทรันื้งปวงทบีที่มบีชบีวลิตดนนรงอยบูต่โดยควนมเชนที่อ:
จะมบีหนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย เวลนนรันื้นถบูกพรรณนนไวต้
ในอลิสยนหร์ 11:6-9 มรันจะเปป็นชต่วงเวลนหนถึที่งเมนที่อแมต่วรัวและหมบีจะหนกลิน ลบูกอต่อนทรันื้งหลนยของพวกมรันจะนอนอยบูต่
ดต้วยกรัน “สลิงโตจะกลินฟนงเหมนอนวรัวผบูต้ และทนรกกลินนมจะเลต่นอยบูต่ทบีที่ปนกรบูงบูเหต่น และเดล็กทบีที่หยต่นนมจะเอนมนอวนงบน
รรังของงบูทรับทนง” จะไมต่มบีกนรฆต่นกรันหรนอทนนใหต้เจล็บในทรัที่วทรันื้งแผต่นดลินโลก เพรนะวต่นแผต่นดลินโลกจะ “เตล็มไปดต้วย
ควนมรบูเต้ รนที่องของพระเยโฮวนหร์ ดรังที่ นนื้นนปกคลรุมทะเลอยบูต่นรันื้น”
ดรังนรันื้นเรนจถึงมบีคนนบรรยนยเกบีที่ยวกรับยรุคพรันปปีนรันื้น – หนถึที่งพรันปปีแหต่งกนรครอบครองของพระครลิสตร์บนแผต่น
ดลินโลก อยต่นงไรกล็ตนม ยรุคพรันปปีนรันื้นจะหลบีกทนงใหต้แกต่อาณาจศักรนฏิรศันดรว์ของพระเจต้น พระเยซบูจะทรงเปป็นพระมหน
กษรัตรลิยร์ และนบีที่กล็ถบูกบรรยนยไวต้ในอลิสยนหร์ 65:17-25 และบนงสต่วนของอลิสยนหร์ 66 เชต่นกรัน อลิสยนหร์ประกนศวต่นจะ
มบีฟนป้ สวรรคร์ใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ “และสลิที่งเกต่นกต่อนนรันื้นจะไมต่จนนกรันหรนอนถึกไดต้อบีก” เยรบูซนเลล็มจะเปป็นนครแหต่ง
กนรชนนที่ ชมยลินดบี จะไมต่มกบี นรรต้องไหต้อบีกตต่อไป ไมต่มบี “ทนรกทบีที่นรับอนยรุเปป็นหลรักวรัน” อบีกตต่อไป ไมต่มบีคนแกต่ทบีที่มบีอนยรุครบ

กนนหนดหรนอมนถถึงจรุดจบแหต่งปปีทรันื้งหลนยของตน “เขนจะสรต้นงบต้นนและเขต้นอนศรัยอยบูต่ในนรันื้น เขนจะปลบูกสวนองรุต่น
และกลินผลของมรัน” พวกเขนจะไมต่สรต้นงเพนที่อใหต้คนอนที่นมนอนศรัยอยบูต่ในบต้นนของพวกเขน หรนอปลบูกเพนที่อใหต้คนอนที่นมน
กลินผลของพวกเขน พวกเขนจะไมต่ลงแรงเสบียเปลต่นและจะไมต่ “เกลิดผลเพนที่อควนมยนกลนนบนก” พวกเขนเปป็นเชนนื้อ
สนยของผบูต้ทบีที่ไดต้รรับพรของพระเยโฮวนหร์ “และตต่อมน กต่อนทบีที่เขนรต้องเรบียก เรนจะตอบ ขณะทบีที่เขนยรังพบูดอยบูต่ เรนจะ
ฟฟัง สรุนรัขปป่นและลบูกแกะจะหนกลินอยบูต่ดต้วยกรัน สลิงโตจะกลินฟนงเหมนอนวรัว และผงคลบีจะเปป็นอนหนรของงบู มศันทศันั้ง
หลายจะไมล่ททาอศันตรายหรลือททาลายทศัที่วภรเขาบรฏิสลุทธฏิธิ์ของเรา” พระเยโฮวาหว์ตรศัสดศังนฮีนั้”
ผมขอกลต่นวซนื้นนวต่น: พระเจต้นไดต้ทรงกระทนนพรันธสรัญญนนลิรรันดรร์กรับอรับรนฮรัมแลต้ว พระเจต้นไดต้ประทนนแผต่น
ดลินปนเลสไตนร์ใหต้แกต่อรับรนฮรัมแลต้วเพนที่อเปป็นกรรมสลิทธลิธชรัที่วนลิรนรั ดรร์ โดยกนรสถนปนนอนณนจรักรนรันื้นบนแผต่นดลินโลก
เปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปีภนยใตต้พระมหนกษรัตรลิยร์ผบูต้ทรงเปป็นพระเมสสลิยนหร์ พระเจต้นกล็จะทรงทนนใหต้พระประสงคร์ของ
พระองคร์สนนเรล็จ จะมบีฟป้นสวรรคร์ใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ พอถถึงเวลนนรันื้นพระครลิสตร์กล็จะทรงสต่งตต่ออนณนจรักร
กถึที่งกลนงนรันื้นใหต้แกต่พระเจต้น เพนที่อทบีจที่ ะถบูกผนวกรวมเขต้นในอาณาจศักรนฏิรนศั ดรว์นรันื้น – เพนที่อทบีวที่ ต่นอนณนจรักรกถึที่งกลนงนรันื้นจะ
ถบูกทนนใหต้คงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ แตต่ไมต่มบีอตรั ลรักษณร์ทบีที่แยกจนกกรันอบีกตต่อไป (1 คร. 15:24, 28) ยรุคพรันปปีนรันื้นจะแคต่ยต้นย
เขต้นไปในแผต่นดลินโลกใหมต่ และอนณนจรักรนรันื้นทบีพที่ ระเยซบูจะทรงครอบครองกล็จะคงอยบูต่ไปตลอดชรัที่วนลิรนรั ดรร์กนล จะ
ไมต่มบีจดรุ จบสนนหรรับกนรครอบครองแหต่งควนมชอบธรรมโดยมบีพระเยซบูพระมหนกษรัตรลิยร์ประทรับอยบูต่บนบรัลลรังกร์นรันื้น

นติมติตทนีที่สาม
ขต้อ 13 และ 14: “ขด้าพเจด้าเหล็นในนฏิมฏิตกลางคลืน และดรเถฏิด มฮีทาล่ นผรด้หนหึที่งเหมลือนบลุตรมนลุษยว์มาพรด้อมกศับ
บรรดาเมฆในทด้องฟฝ้า และทล่านมาหาผรด้เจรฏิญดด้วยวศัยวลุฒฏินศันั้น เขานทาทล่านมาเฝฝ้าตล่อเบลืนั้องพระพศักตรว์พระองคว์ ราช
อทานาจ สงล่าราศฮี กศับราชอาณาจศักร กล็ไดด้มอบใหด้แกล่ทล่าน เพลืที่อบรรดาชนชาตฏิ ประชาชาตฏิทศันั้งปวงและภาษาทศังนั้
หลายจะปรนนฏิบศัตฏิทล่าน ราชอาณาจศักรของทล่านเปป็นราชอาณาจศักรนฏิรศันดรว์ซหึที่งจะไมล่สฏินั้นสลุดไป และอาณาจศักรของ
ทล่านเปป็นอาณาจศักรซหึที่งจะไมล่ถรกททาลายเลย”
ในขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้เรนเหล็นฉนกเหตรุกนรณร์ในสวรรคร์กต่อนกนรเสดล็จมนของพระเยซบูเจต้นเพนที่อรรับอนณนจรักร
ของพระองคร์ ดนเนบียลเหล็นนลิมลิตนบีนื้ในตอนกลนงคนน และเขนเหล็นผบูต้หนถึที่ง “เหมนอนบรุตรมนรุษยร์” ผบูต้เสดล็จมนพรต้อมกรับ
บรรดนเมฆในทต้องฟป้น พระองคร์เสดล็จมนหนผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลินรันื้น (พระเจต้นพระบลิดน) และ “รนชอนนนนจ สงต่นรนศบี
กรับรนชอนณนจรักร กล็ไดต้มอบใหต้แกต่ทต่นน เพนที่อบรรดนชนชนตลิ ประชนชนตลิทรันื้งปวงและภนษนทรันื้งหลนยจะปรนนลิบรัตลิ
ทต่นน” นบีที่ฟฟังดบูเหมนอนมวลชนมหนศนลเหลต่นนรันื้นทบีที่ไมต่มบีมนรุษยร์คนใดสนมนรถนรับไดต้ในวลิวรณร์ 7:9-15 อนนนนจครอบ
ครองของพระมหนกษรัตรลิยร์ของกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยเปป็นอนนนนจครอบครองทบีดที่ นนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์ มรันจะไมต่สลินื้นสรุดหรนอ
ถบูกทนนลนยเลย (อสย. 9:6, 7)
ใชต่แลต้วครรับ มบีวนรั หนถึที่งทบีที่จะมนเมนที่อประชนชนตลิตนต่ งๆจะตบีดนบของตนใหต้เปป็นผนลไถและหอกของพวกเขน
เปป็นขอลลิด และมนรุษยร์จะไมต่ศถึกษนกนรสงครนมอบีกตต่อไป สรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้ง
หลนยจะมบีชรัยบนแผต่นดลินโลก – แตต่กล็ตต่อเมนที่อพระเยซบูประทรับบนบรัลลรังกร์นรันื้นในกรรุงเยรบูซนเลล็มเทต่นนรันื้น
ขต้อพระครัมภบีรร์หลนยขต้อสอนวต่นพระเยซบูจะทรงไดต้รรับอนณนจรักรนรันื้นจนกพระบลิดน (ลบูกน 1:32, 33; 22:29)
ดต้วยเหตรุนบีนื้ “ผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลินรันื้น” ในนลิมลิตนบีนื้จถึงตต้องเปป็นตรัวแทนของพระเจด้าพระบฏิดา ปปีลนตถนมพระเยซบูวต่น

“ทต่นนเปป็นกษรัตรลิยร์ของพวกยลิวหรนอ?” พระเยซบูมลิไดต้ตรรัสวต่น “ใชต่แลต้ว เรนเปป็นกษรัตรลิยร์ของพวกยลิว” พระองคร์ตรรัส
เพบียงวต่น “ทบีที่เรนเกลิดมนกล็เพนที่อสลิที่งนบีนื้เอง... อนณนจรักรของเรนมลิใชต่ของโลกนบีนื้” นรัที่นเทต่นกรับกลต่นววต่น “อนณนจรักรของเรน
มลิไดต้อยบูต่ทบีที่นบีที่ ตอนนฮีนั้ พระบลิดนของเรนจะประทนนอนณนจรักรนรันื้นแกต่เรน และมรันจะมนจนกสวรรคร์” จงตรันื้งใจศถึกษน
ยอหร์น 18:33-37
“เมนที่อเขนทรันื้งหลนยไดต้ยลินเหตรุกนรณร์นรันื้น พระองคร์ไดต้ตรรัสคนนอรุปมนเรนที่องหนถึที่งใหต้เขนฟฟังตต่อไป เพรนะพระองคร์
เสดล็จมนใกลต้กรรุงเยรบูซนเลล็มแลต้ว และเพรนะเขนทรันื้งหลนยคลิดวต่นอนณนจรักรของพระเจต้นจะปรนกฏโดยพลรัน เหตรุ
ฉะนรันื้นพระองคร์จถึงตรรัสวต่น “มบีเจต้นนนยองคร์หนถึที่งไปเมนองไกล เพนที่อจะรรับอนนนนจมนครองอนณนจรักรแลต้วจะกลรับมน”
(ลบูกน 9:11, 12) เรนเรบียนรบูจต้ นกคนนอรุปมนนบีนื้วนต่ พระเยซบูทรงเปป็น “เจต้นนนย” องคร์นรันื้นผบูต้ทบีที่ไดต้เดลินทนงไปยรังเมนองไกล –
สวรรคว์ – เพนที่อไปรรับอนณนจรักรนรันื้น เมนที่อพระองคร์ทรงไดต้รรับมรันแลต้ว พระองคร์กล็จะเสดล็จกลรับมนยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้
และอาณาจศักรสวรรคว์จะอยถูม่บนแผล่นดฏินโลก พระเยซบูยรังมลิไดต้รรับอนณนจรักรนรันื้นเลย และพระองคร์จะไมต่รรับมรัน
จนกวต่นศรัตรบูทงรันื้ หมดของพระองคร์ถบูกทนนใหต้เปป็นทบีที่รองพระบนทของพระองคร์และควนมรบูเต้ กบีที่ยวกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
ปกคลรุมทรัวที่ แผต่นดลินโลกดรุจนนื้นนปกคลรุมทะเล เรนจะมบีฟนป้ สวรรคร์ใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่อรันเปป็นทบีที่ซถึที่งควนมชอบ
ธรรมดนนรงอยบูต่:
“และทบูตสวรรคร์องคร์ทบีที่เจล็ดกล็เปป่นแตรขถึนื้น และมบีเสบียงหลนยๆเสบียงกลต่นวขถึนื้นดรังๆในสวรรคร์วนต่ “ราช
อาณาจนักรทนัทั้งหลายแหส่งพติภพนนีทั้ไดห้กลนับเปป็นราชอาณาจนักรทนัทั้งหลายขององคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้าของเรา และเปป็น
ของพระครติสตณ์ของพระองคณ์ และพระองคณ์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนติตยณ์ ”” (วว. 11:15)

ดาเนนียลเปป็นททุกขณ์ใจเพราะนติมติตเหลส่านนัทั้น
ขต้อ 15: “สล่วนขด้าพเจด้า คลือดาเนฮียล จฏิตใจขด้าพเจด้ากล็เปป็นทลุกขว์ในตศัวขด้าพเจด้า เพราะนฏิมฏิตในศฮีรษะของ
ขด้าพเจด้ากล็กระททาใหด้ขด้าพเจด้าตกใจ”
นลิมลิตทรันื้งสนมนบีนื้ซถึที่งดนเนบียลเหล็นตต่อเนนที่องกรันทนนใหต้เขนทรุกขร์ใจอยต่นงยลิที่ง เขนรบูต้จนกนลิมลิตควนมฝฟันของเนบบูครัด
เนสซนรร์เรนที่องปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นทบีที่ทนนดต้วยทองคนน เงลิน ทองสรัมฤทธลิธ เหลล็ก เหลล็กปนดลินวต่นจะตต้องมบีสบีที่จรักรวรรดลิโลก
อรันยลิที่งใหญต่เพนที่อสนบทอดตต่อเนนที่องกรันกต่อนยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิจะสลินื้นสรุดลงและหลินกต้อนนรันื้น “ทบีที่ถบูกตรัดออกมนจนก
ภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอ” จะเตล็มทรัวที่ ทรันื้งพลิภพ ดนเนบียลทรนบวต่นจรักรวรรดลิแรก – บนบลิโลน – ยรังมบีตวรั ตนอยบูใต่ นขณะนรันื้น
โดยไมต่มบีสรัญญนณบอกเหตรุเลยวต่นอนนนนจอรันแผต่ขยนยไปกวต้นงไกลของมรันจะสลินื้นสรุดลงอยต่นงรวดเรล็ว และหนกสนม
จรักรวรรดลิทตบีที่ นมมนจะคงอยบูต่นนนพอๆกรับบนบลิโลน กนรสลินื้นสรุดลงของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” กล็จะยรังอบีกนนน
ในอนนคต สนนหรรับดนเนบียลแลต้ว นบีที่หมนยควนมวต่นกนรสถนปนนอนณนจรักรหลินนรันื้น – อนณนจรักรของพระเจต้นบนแผต่น
ดลินโลก – ยรังอยบูต่อบีกไกลแสนไกล แตต่สลิที่งทบีที่ทนนใหต้เขนทรุกขร์ใจมนกทบีที่สดรุ กล็คนอ ลศักษณะเฉพาะตศัวของสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่นรันื้น
และควนมหมนยของเขนอรันเลล็กนรันื้นทบีที่งอกขถึนื้นออกมนจนกสลิบเขนนรันื้นของสรัตวร์ตวรั สรุดทต้นยในนลิมลิตทบีที่เขนเหล็น
ขต้อ 16: “ขด้าพเจด้าเขด้าไปใกลด้ทล่านผรด้หนหึที่งทฮีที่ยลืนอยรล่ทฮีที่นศัที่น และไตล่ถามความจรฏิงของเรลืที่องราวนฮีนั้ ทล่านกล็บอก
ขด้าพเจด้า และใหด้ขด้าพเจด้ารรคด้ วามหมายของเรลืที่องเหลล่านฮีนั้”
ผบูต้ทดบีที่ นเนบียลเดลินเขต้นไปหนแนต่นอนวต่นไมต่ใชต่มนรุษยร์ เมนที่อดนเนบียล “เขต้นไปใกลต้ทต่นนผบูต้หนถึที่งทบีที่ยนนอยบูต่ทบีที่นรัที่น” เขน
กล็ยรังอยบูต่ในนลิมลิตนรันื้นเหมนอนเดลิม – และแนต่นอนวต่นไมต่มบีมนลุษยว์คนใดจะสนมนรถเปปิดเผยตรัวเองแกต่ดนเนบียลในนลิมลิต

เหลต่นนรันื้นไดต้ เพนที่อเปปิดเผยควนมหมนยของนลิมลิตเหลต่นนรันื้น ผบูต้ทบีที่ดนเนบียลเดลินเขต้นไปหนยต่อมเปป็นทบูตสวรรคร์ตนหนถึที่ง
เหมนอนกรับทบูตตนนรันื้นทบีที่ถบูกสต่งมนหนเขนในเวลนตต่อมน และทบูตผบูต้นบีนื้กล็กนนลรังรอคอยทบีที่จะตบีควนมนลิมตลิ เหลต่นนรันื้นและเปปิด
เผยควนมหมนยของพวกมรัน

นติมติตทนัทั้งสามถถูกตนีความ
ขต้อ 17 และ 18: “สศัตวว์มหหึมาทศันั้งสฮีที่คลือ กษศัตรฏิยว์สฮีที่องคว์ซหึที่งจะเกฏิดมาจากพฏิภพ แตล่บรรดาวฏิสลุทธฏิชนแหล่งองคว์
ผรด้สรงสลุดจะรศับราชอาณาจศักร และถลือกรรมสฏิทธฏิรธิ์ าชอาณาจศักรนศันั้นสลืบๆไปเปป็นนฏิตยว์ คลือเปป็นนฏิตยว์นฏิรศันดรว์”
ผบูต้ทบีที่ยนนอยบูใต่ นสวรรคร์ผบูต้นบีนื้ทบีที่ดนเนบียลเดลินเขต้นไปหนไดต้แจต้งใหต้เขนทรนบวต่นสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่ตวรั ในนลิมลิตเหลต่นนรันื้นเปป็น
ตรัวแทนของกษรัตรลิยร์สบีที่องคร์ – สบีที่จรักรวรรดลิโลกซถึที่งจะผงนดขถึนื้นในแผต่นดลินโลก – อรันเปป็นกนรระบรุตรัวตนพวกมรันวต่น
เปป็นอรันเดบียวกรันกรับจรักรวรรดลิทรันื้งสบีที่นรันื้นซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดยโลหะเหลต่นนรันื้นในปฏลิมนกรทบีที่ถบูกเหล็นในควนมฝฟันของ
เนบบูครัดเนสซนรร์
นลิมลิตนบีนื้ยรังเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลดต้วยวต่นอนนนนจของจรักรวรรดลิโลกเหลต่นนบีนื้จะถบูกพรนกไปจนกพวกมรันโดย
“บรรดาวติสทุทธติชนแหส่งองคณ์ผถูห้สถูงสทุด” และวต่นอนณนจรักรของวลิสรุทธลิชนเหลต่นนบีนื้ขององคร์ผบูต้สบูงสรุดจะคงอยบูต่สนบๆไปเปป็น
นลิตยร์ “บรรดนวลิสทรุ ธลิชนแหต่งองคร์ผบูต้สบูงสรุด” นบีนื้คสือใครกรัน? บนงคนจะใหต้เรนเชนที่อวต่นคนเหลต่นนบีนื้คนอผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยแหต่ง
ยรุคปฟัจจรุบรันทบีที่รวมกรันเปป็นครลิสตจรักร แตต่เหลต่นวลิสรุทธลิชนทบีที่รวมกรันเปป็นครลิสตจรักรพรันธสรัญญนใหมต่จะถบูกรรับออกไป
กต่อนทบีที่ควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้นจะเรลิที่มตต้น กต่อนทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะยถึดครองและททาสงครามกศับวฏิสลุทธฏิชนเหลล่า
นศันั้น: “เมนที่อขต้นพเจต้นมองดบู เขนนบีนื้ทนนสงครนมกรับวลิสรุทธลิชนและชนะ” (ขต้อ 21) สถนนทบีที่ๆมบีกนรทนนสงครนมระหวต่นง
เขนเลล็กอรันนรันื้นและวลิสรุทธลิชนเหลต่นนรันื้นขององคร์ผบูต้สบูงสรุดจะอยบูต่บนแผต่นดลินโลกในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์
ตต่อพระครลิสตร์ และตนมทบีที่ขต้อ 25 กลต่นวไวต้ มรันจะกลินเวลนสนมปปีครถึที่ง: “ทต่นนจะพบูดคนนกลต่นวรต้นยองคร์ผบูต้สบูงสรุด และจะ
ใหด้วสฏิ ลุทธฏิชนขององคว์ผรด้สรงสลุดนศันั้นอฏิดหนาระอาใจ และจะคลิดเปลบีที่ยนแปลงบรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ และ
เขนทรันื้งหลนยจะถบูกมอบไวต้ในมนอของทต่นน ตลอดหนถึที่งวนระ สองวนระ กรับครถึงที่ วนระ”
“หนหึที่งวาระ สองวาระ กศับครหึที่งวาระ” คนอ สนมปปีครถึที่ง – ครถึงที่ หลรังของสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียลแหต่ง
เจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ – หรนอยรุคแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ ดต้วยเหตรุนบีนื้
“บรรดาวฏิสลุทธฏิชนขององคว์ผรด้สรงสลุด” กล็ตอต้ งหมนยถถึงผบูต้คนของดนเนบียล นรัที่นคนอ พวกยลิว “องคว์ผรด้สรงสลุด” ยต่อมหมนย
ถถึงบรุตรมนรุษยร์ พระเมสสลิยนหร์ พวกยลิวขณะนรันื้นกนนลรังรอคอยพระเมสสลิยนหร์ของตน – กระนรันื้นพวกเขนกล็จนน
พระองคร์ไมต่ไดต้เมนที่อพระองคร์เสดล็จมนตอนนรันื้น และพวกเขนตรถึงพระองคร์เสบียทบีที่กนงเขนอรันหนถึที่ง! แตต่เมนที่อพระองคร์
เสดล็จมนเปป็นครรันื้งทบีที่สอง พวกเขนจะจนนรอยแผลเปป็นเหลต่นนรันื้นในพระหรัตถร์ของพระองคร์ไดต้ พวกเขนจะรบูต้จรักพระองคร์
และตต้อนรรับพระองคร์ และพระองคร์จะทรงเปป็นพระเมสสฏิยาหว์ของพวกเขนในกนลอวสนน พวกเขนเปป็นชนชนตลิทบีที่
จะทนทรุกขร์กรับควนมทรมนนและควนมสยดสยองอรันนต่นกลรัวมนกทบีสที่ รุดในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ พระเมสสลิยนหร์จอมปลอม
ในขต้อ 27 ของบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้เรนอต่นนวต่น: “และอนณนจรักรกรับรนชอนณนจรักรและควนมยลิที่งใหญต่
แหต่งบรรดนอนณนจรักรภนยใตต้สวรรคร์ทรันื้งสลินื้น จะตต้องถบูกมอบไวต้แกต่ชรุมนรุมแหต่งวลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้น
อนณนจรักรของทต่นนจะเปป็นอนณนจรักรนลิรนรั ดรร์ และรนชอนณนจรักรทรังนื้ สลินื้นจะปรนนลิบรัตลิและเชนที่อฟฟังทต่นน” พระเจต้นจะ

ทรงชต่วยเตต๊นทร์เหลต่นนรันื้นของยบูดนหร์กต่อน และพวกยลิวจะเปป็นประมรุขของบรรดนประชนชนตลิในชต่วงยรุคพรันปปี : “ถต้น
ทต่นนเชนที่อฟฟังพระบรัญญรัตลิของพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นน ซถึที่งขต้นพเจต้นบรัญชนทต่นนในวรันนบีนื้ และระวรังทบีที่จะกระทนน
ตนม พระเยโฮวนหร์จะทรงกระทนนใหต้ทนต่ นเปป็นหรัว ไมต่ใชต่เปป็นหนง กระทนนใหต้สบูงขถึนื้นทนงเดบียว มลิใชต่ใหต้ตที่นนลง” (พบญ.
28:13)
ดบูเหมนอนวต่นดนเนบียลมลิไดต้เขต้นใจอยต่นงถต่องแทต้เกบีที่ยวกรับสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่ (เขนเลล็กอรันนรันื้น) และกนรทบีที่เขนเลล็กอรัน
นบีนื้ทนนสงครนมกรับวลิสรุทธลิชนเหลต่นนรันื้นขององคร์ผบูต้สบูงสรุด

ดาเนนียลปรารถนาทนีที่จะรถูห้มากกวส่าเดติม
ขต้อ 19 และ 20: “แลด้วขด้าพเจด้ากล็อยากจะทราบถหึงความจรฏิงอศันเกฮีที่ยวกศับสศัตวว์ตวศั ทฮีที่สฮีที่นศันั้นซหึที่งผฏิดแปลกกศับ
สศัตวว์อลืที่นๆทศันั้งสฏินั้น รด้ายกาจเหลลือเกฏิน มฮีฟฝันเหลล็กและเลล็บตฮีนทองสศัมฤทธฏิธิ์ ซหึที่งกฏินและหศักเปป็นชฏินั้นๆและกระทลืบสฏิที่งทฮีที่
เหลลือนศันั้นเสฮีย และเกฮีที่ยวกศับเขาสฏิบเขาซหึที่งอยรล่บนหศัวของมศัน และเขาอฮีกเขาหนหึที่งซหึที่งงอกขหึนั้นมาตล่อหนด้าเขารลุล่นแรก
สามเขาทฮีที่หลลุดไป เขาซหึที่งมฮีตาและมฮีปากซหึที่งพรดสฏิที่งใหญล่โต และซหึที่งดรเหมลือนจะใหญล่โตกวล่าเพลือที่ นเขาดด้วยกศัน”
สรัตวร์ตวรั นบีนื้ “รต้นยกนจเหลนอเกลิน” พรต้อมกรับฟฟันเหลล็กและเลล็บตบีนทองสรัมฤทธลิธ มรัน “กลินและหรักเปป็นชลินื้นๆ
และกระทนบสลิที่งทบีที่เหลนอนรันื้นเสบีย” ดนเนบียลอรัศจรรยร์ใจกรับภนพอรันนต่นประหลนดของเขนสลิบอรัน โดยทบีที่เขนเลล็กๆอรันนรันื้น
งอกขถึนื้นออกมนจนกเขนทรันื้งสลิบนบีนื้ เขนอรันนบีนื้มบีปนกและตน และกนนลรังพบูดถต้อยคนนโอต้อวดใหญต่โต ดนเนบียลอยนกทรนบ
ควนมหมนยของสลิที่งมบีชบีวตลิ ทบีที่แปลกประหลนดตรัวนบีนื้
ขต้อ 21 และ 22: “เมลืที่อขด้าพเจด้ามองดร เขานฮีนั้ททาสงครามกศับวฏิสลุทธฏิชนและชนะ จนถหึงผรด้เจรฏิญดด้วยวศัยวลุฒฏิ
เสดล็จมาถหึงและทรงใหด้มฮีการพฏิพากษาใหด้แกล่วฏิสลุทธฏิชนขององคว์ผรด้สรงสลุดนศันั้น และจนสมศัยเมลืที่อวฏิสลุทธฏิชนรศับราช
อาณาจศักรมาถหึง”
ดนเนบียลงรุนงงและกรังวลใจสรุดๆทบีที่เขนเลล็กอรันนรันื้นทนนสงครนมตต่อสบูต้วลิสรุทธลิชนเหลต่นนรันื้นและมบีชรัยตต่อพวกเขน
เขนเลล็กอรันนรันื้นกนนลรังมบีชรัยชนะเหนนอชนชนตลิของดนเนบียลจนกระทรัที่ง “ผบูต้เจรลิญดต้วยวรัยวรุฒลิ” เสดล็จมนชต่วยและกนร
พลิพนกษนถบูกมอบใหต้แกต่วลิสรุทธลิชนเหลต่นนรันื้นขององคร์ผบูต้สบูงสรุด และจากนศันั้นวฏิสลุทธฏิชนเหลล่านฮีนั้กล็รศับราชอาณาจศักรนศันั้น
เปป็นกรรมสฏิทธฏิธิ์

คนาอธติบายเกนียที่ วกนับสนัตวณ์ตนัวทนีที่สนีที่
ขต้อ 23-28: “ทล่านผรด้นศันั้นกลล่าวดศังนฮีนั้วล่า ‘เรลืที่องสศัตวว์ตวศั ทฮีที่สจฮีที่ ะมฮีราชอาณาจศักรทฮีที่สฮีที่บนพฏิภพซหึที่งจะผฏิดกศับราช
อาณาจศักรทศันั้งสฏินั้น และจะกฏินทศันั้งพฏิภพนฮีนั้เสฮียและเหยฮียบพฏิภพลง และหศักพฏิภพนศันั้นใหด้แตกออกเปป็นชฏินั้นๆ สล่วนเรลืที่อง
เขาสฏิบเขานศันั้นจากราชอาณาจศักรนฮีนั้จะมฮีกษศัตรฏิยว์สฏิบองคว์เกฏิดขหึนั้น และมฮีกษศัตรฏิยว์อฮีกองคว์หนหึที่งเกฏิดขหึนั้นภายหลศัง ผฏิด
แปลกกวล่ากษศัตรฏิยว์ทฮีที่มฮีมากล่อน และจะโคล่นกษศัตรฏิยว์เสฮียสามองคว์ ทล่านจะพรดคทากลล่าวรด้ายองคว์ผรด้สรงสลุด และจะใหด้วฏิ
สลุทธฏิชนขององคว์ผรด้สรงสลุดนศันั้นอฏิดหนาระอาใจ และจะคฏิดเปลฮีที่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบศัญญศัตฏิ และเขาทศันั้ง
หลายจะถรกมอบไวด้ในมลือของทล่าน ตลอดหนหึที่งวาระ สองวาระ กศับครหึที่งวาระ แตล่ผรด้พพฏิ ากษากล็จะขหึนั้นนศัที่งบศัลลศังกว์และ
จะทรงนทาเอาราชอาณาจศักรของทล่านไปเสฮีย เพลืที่อจะทรงเผาผลาญและททาลายเสฮียใหด้สฏินั้นสลุด และอาณาจศักรกศับ
ราชอาณาจศักรและความยฏิที่งใหญล่แหล่งบรรดาอาณาจศักรภายใตด้สวรรคว์ทศันั้งสฏินั้น จะตด้องถรกมอบไวด้แกล่ชลุมนลุมแหล่งวฏิ

สลุทธฏิชนขององคว์ผรด้สรงสลุดนศันั้น อาณาจศักรของทล่านจะเปป็นอาณาจศักรนฏิรศันดรว์ และราชอาณาจศักรทศันั้งสฏินั้นจะปรนนฏิบศัตฏิ
และเชลืที่อฟฝังทล่าน’ เรลืที่องราวกล็สฏินั้นสลุดลงเพฮียงนฮีนั้ สล่วนขด้าพเจด้าคลือดาเนฮียล ความคฏิดของขด้าพเจด้ากล็ททาใหด้ขด้าพเจด้าตกใจ
มาก และสฮีหนด้าของขด้าพเจด้ากล็เปลฮีที่ยนไป แตล่ขด้าพเจด้ากล็เกล็บเรลืที่องราวนฮีนั้ไวด้ในใจ”
เรนมบีสองสลิที่งทบีที่เรนตต้องใสต่ใจเปป็นพลิเศษ: สลิที่งแรกกล็คอน สศัตวว์ตวรั นรันื้น สลิที่งทบีที่สองคนอ เขาเลล็กอศันนศันั้น หนกเรนอยนก
เขต้นใจสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นบีนื้, เขนเหลต่นนรันื้น และ “เขาเลล็ก” อรันนรันื้น เรนกล็ตอต้ งแยกแยะระหวต่นงพวกมรัน
เขนเลล็กอรันนรันื้นจะ “คฏิดเปลฮีที่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบศัญญศัตฏิ และเขาทศันั้งหลายจะถรกมอบไวด้ใน
มลือของทล่าน ตลอดหนหึที่งวาระ สองวาระ กศับครหึที่งวาระ” (ดนล. 7:25) กลต่นวในแงต่คนนพยนกรณร์แลต้ว “วนระ” คนอ
หนถึที่งปปี, “สองวนระ” คนอสองปปี และ “ครถึงที่ วนระ” คนอ ครถึงที่ ปปี ดต้วยเหตรุนบีนื้ เขนเลล็กอรันนรันื้นจถึงจะอยบูต่ ณ จรุดสบูงสรุดแหต่ง
อนนนนจของมรันเปป็นเวลนสนมปปีครถึที่ง
ชนชนตลิอลิสรนเอลเขต้นใจวต่น “บรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ” หมนยถถึงอะไร สนนหรรับรรับบบีชนวยลิว
“บรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ” หมนยถถึงสะบนโตแบบตต่นงๆและเทศกนลตต่นงๆของคนฮบีบรบู และ “พระรนช
บรัญญรัตลิ” (แบบเลวบีนลิตลิ) ซถึที่งกนนกรับควบครุมพวกมรัน บรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิทบีที่ถบูกกนนหนดไวต้เหลต่นนบีนื้จะถบูก
สถนปนนขถึนื้นใหมต่เมนที่อพวกยลิวกลรับไปยรังปนเลสไตนร์เพนที่อสรต้นงพระวลิหนรขถึนื้นใหมต่ และจะมบีผลบรังครับใชต้เมนที่อปฏลิปฟักษร์
ตต่อพระครลิสตร์ (เขนเลล็กอรันนรันื้น) ทนนพรันธสรัญญนกรับพวกยลิวเปป็นเวลนหนถึที่งสรัปดนหร์ (ชต่วงเวลนเจล็ดปปี) ในกลนง “หนถึที่ง
สรัปดนหร์” ทบีวที่ ต่นนบีนื้ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะฝป่นฝฟนพรันธสรัญญนนบีนื้: “ทต่นนจะยนนยรันพรันธสรัญญนกรับคนเปป็นอรันมนกอยบูต่
หนถึที่งสรัปดนหร์ และในระหวต่นงกลนงสรัปดนหร์นรันื้นทต่นนจะกระทนนใหต้กนรถวนยสรัตวบบูชน และเครนที่องบบูชนอนที่นๆหยรุดไป
และเพรนะเหตรุมบีควนมสะอลิดสะเอบียนแพรต่กระจนยไปทรัที่ว ทต่นนจะกระทนนใหต้มรันรต้นงเปลต่นจนสนนเรล็จเสรล็จสลินื้น และสลิที่ง
ทบีที่กนนหนดไวต้จะถบูกเทลงเหนนอผบูต้ทบีที่รต้นงเปลต่นนรันื้น” (ดนล. 9:27)
เขนจะหต้นมพวกยลิวไมต่ใหต้นมรัสกนรพระเจต้นอบีกตต่อไปและจะยกตรัวเขนเองเปป็นพระเจต้นแทน เขนจะทนนใหต้
กนรถวนยสรัตวบบูชนตต่นงๆและเครนที่องบบูชนตต่นงๆของพวกยลิวยรุตลิ – และในควนมปรนรถนนอรันบต้นคลรัที่งของเขนทบีที่จะ
กนนจรัดทลินื้งชนชนตลิยลิวและสถนบรันตต่นงๆของยลิวใหต้สลินื้นไปทรันื้งหมด เขนจะคลิดทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงบรรดนพลิธกบี รรม พลิธบีกนร
พระรนชบรัญญรัตลิ พระบรัญญรัตลิ และอะไรกล็ตนมทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับกนรนมรัสกนรของชนวยลิว ซถึที่งถบูกเรบียกตรงนบีนื้วต่นเปป็น
“บรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ” เขนจะทนนใหต้คนนสรัที่งอรันเขต้มงวดนบีนื้มบีผลบรังครับใชต้ในระหวต่นงชต่วงครถึที่งหลรังของ
สรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียลของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ –สนมปปีครถึที่งสรุดทต้นยแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนก
นรันื้น
ในวลิวรณร์ 6:2 ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ขบีที่มต้นขนวตรัวหนถึที่งออกมน เขนจะถนอครันธนบูอรันหนถึที่ง แตต่เขนจะไมต่มบีลบูก
ธนบู – สต่วนทบีที่ทนนอรันตรนยถถึงตนยไดต้ของอนวรุธนรันื้น และเขนจะออกไปพลิชลิตและเพนที่อพลิชตลิ เขนจะไดต้รบรั ควนมเคนรพ
นรับถนอจนกชนวโลกโดยใชต้คนนปป้อยอตต่นงๆ โดยสรัญญนเรนที่องสรันตลิภนพ และจะมนีสรันตลิภนพเปป็นเวลนสนมปปีครถึที่ง แตต่
หลรังจนกสนมปปีครถึที่งเขนจะเอนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิเหลต่นนรันื้นทรันื้งสลินื้นทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิวออกไป ซถึที่งขณะนรันื้น
พวกยลิวจะกลรับมนอยบูต่ในประเทศของตรัวเองแลต้ว และนรกทรันื้งสลินื้นกล็จะระเบลิดออกบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ มต้นขนวตรัวนรันื้น
ถบูกตนมตลิดมนดต้วยมต้นสนีแดง – มต้นแหต่งโลหลิต และตต่อดต้วยมต้นสนีดนาแหต่งควนมอดอยนก และมต้นสนีกะเลนียวแหต่งควนม
ตนย โลหลิตจะไหลนองตนมทต้องถนนดรุจนนื้นนไหลนองหลรังฝนฤดบูรต้อน

สนัตวณ์ตนัวทนีที่สนีที่
“เรลืที่องสศัตวว์ตวศั ทฮีที่สฮีที่จะมฮีราชอาณาจศักรทฮีสที่ ฮีที่บนพฏิภพซหึที่งจะผฏิดกศับราชอาณาจศักรทศันั้งสฏินั้น และจะกฏินทศันั้งพฏิภพนฮีนั้
เสฮียและเหยฮียบพฏิภพลง และหศักพฏิภพนศันั้นใหด้แตกออกเปป็นชฏินั้นๆ” (ดนล. 7:23) จงหมนยเหตรุวต่นสรัตวร์ตวรั นบีนื้มบีฟฟันเหลล็ก
ซถึที่งลรักษณะเฉพนะตรัวนบีนื้ระบรุวต่นมรันเหมนอนกรับขนเหลล็กของปฏลิมนกรทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์เหล็นในควนมฝฟันของตน และ
เขนทรันื้งสลิบบนหรัวของสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นบีนื้กตล็ รงกรันกรับนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบของปฏลิมนกรนรันื้น หรนอระยะสรุดทต้นยของจรักรวรรดลิโรม
ดรังนรันื้นเรนจถึงเหล็นวต่นสรัตวร์ตรัวทบีที่สบีที่นบีนื้เปป็นตรัวแทนของจรักรวรรดลิโรมในระยะแรกของมรัน และในระยะสรุดทต้นยของมรัน
ดต้วย ภนยใตต้กนรปกครองของ “เขนเลล็ก” อรันนรันื้น
อยต่นงไรกล็ตนม ในสรัตวร์ตรัวนบีนื้ ไมต่มบีกนรเปปิดเผยวต่นเกลิดอะไรขถึนื้นกรับบรรดนอนนนนจครอบครองของคนตต่นงชนตลิ
ระหวต่นงระยะแรกและระยะสรุดทต้นยของอนนนนจครอบครองโลกของคนตต่นงชนตลิ แตต่เรนกล็มฮีกนรเปปิดเผยถถึงสลิที่งทบีที่เกลิด
ขถึนื้นในระหวต่นงสมรัยสรุดทต้นยของอนนนนจคนตต่นงชนตลิ:
ในวลิวรณร์ บททบีที่ 6 ถถึง 19 เรนพบรนยละเอบียดเหลต่นนรันื้นของสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนื้นในระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของ
ดนเนบียล (ชต่วงเวลนทบีที่ถบูกครอบคลรุมโดยนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบของปฏลิมนกรนรันื้นและถบูกเปป็นตรัวแทนเชต่นกรันตรงนบีนื้ในดนเนบียล
โดยสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่นบีนื้) ยอหร์นพรรณนนใหต้เรนเหล็นกนรครอบครองอรันนต่นกลรัวนบีนื้โดยใชต้คนนบรรยนยทบีที่ทนนใหต้หรัวใจหยรุด
เตต้นและตรวจคต้นดบูจตลิ ใจ และหนรังสนอวลิวรณร์กล็ใหต้ควนมกระจต่นงอยต่นงมนกเกบีที่ยวกรับสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นบีนื้

สนัตวณ์ตนัวนนีขทั้ องดาเนนียลเมสือที่ ถถูกเปรนียบเทนียบกนับสนัตวณ์รห้ายของยอหณ์น
ดนเนบียล 7:7 และ 8: “ตต่อจนกนบีนื้ไปขต้นพเจต้นไดต้เหล็นในนลิมลิตกลนงคนน และดบูเถลิด สรัตวร์ทบีที่สบีที่มรันรต้นยกนจและ
เปป็นทบีที่นต่นกลรัวและแขล็งแรงยลิที่งนรัก มรันมบีฟฟันเหลล็กมหถึมน มรันกลินและหรักเปป็นชลินื้นๆ และกระทนบสลิที่งทบีที่เหลนอนรันื้นเสบีย มรัน
ตต่นงกรับสรัตวร์อนที่นทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่กต่อนมรัน มรันมบีเขนสลิบเขน ขต้นพเจต้นพลิเครนะหร์เรนที่องเขนเหลต่นนรันื้น ดบูเถลิด มบีอบีกเขนหนถึที่ง
เลล็กๆงอกขถึนื้นมนทต่นมกลนงเขนเหลต่นนรันื้น เขนรรุต่นแรกสนมเขนไดต้ถบูกถอนรนกออกไปตต่อหนต้นมรัน และดบูเถลิด ในเขนอรัน
นบีนื้มบีตนเหมนอนตนมนรุษยร์ มบีปนกพบูดเรนที่องใหญต่โต”
จงสรังเกตอบีกครรังนื้ วต่น “ทต่นนผบูต้นรันื้นกลต่นวดรังนบีนื้วนต่ ‘เรนอที่ งสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่จะมบีรนชอนณนจรักรทบีที่สบีที่บนพลิภพซถึที่งจะผลิดกรับ
รนชอนณนจรักรทรันื้งสลินื้น และจะกลินทรันื้งพลิภพนบีนื้เสบียและเหยบียบพลิภพลง และหรักพลิภพนรันื้นใหต้แตกออกเปป็นชลินื้นๆ สต่วน
เรนที่องเขนสลิบเขนนรันื้นจนกรนชอนณนจรักรนบีนื้จะมบีกษรัตรลิยร์สลิบองคร์เกลิดขถึนื้น และมบีกษรัตรลิยร์อบีกองคร์หนถึที่งเกลิดขถึนื้นภนยหลรัง ผลิด
แปลกกวต่นกษรัตรลิยร์ทบีที่มบีมนกต่อน และจะโคต่นกษรัตรลิยร์เสบียสนมองคร์ ทต่นนจะพบูดคนนกลต่นวรต้นยองคร์ผบูต้สบูงสรุด และจะใหต้วลิ
สรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้นอลิดหนนระอนใจ และจะคลิดเปลบีที่ยนแปลงบรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ และเขนทรันื้ง
หลนยจะถบูกมอบไวต้ในมนอของทต่นน ตลอดหนถึที่งวนระ สองวนระ กรับครถึที่งวนระ” (ดนล. 7:23-25)
ในขต้อเหลต่นนบีนื้เรนมบีคนนบรรยนยของสรัตวร์ตรัวทบีสที่ บีที่ของดนเนบียล ครนวนบีนื้เรนมนดบูสตรั วร์รนต้ ยของยอหร์นทบีที่จะขถึนื้นมน
จนกทะเลกรัน:
“และขต้นพเจต้นไดต้ยนนอยบูต่ทบีที่หนดทรนยชนยทะเล และเหล็นสรัตวร์รต้นยตรัวหนถึที่งขถึนื้นมนจนกทะเล มรันมบีเจล็ดหรัวและ
สลิบเขน ทบีที่เขนทรันื้งสลิบนรันื้นมบีมงกรุฎสลิบอรัน และมบีชนที่อทบีที่เปป็นคนนหมลิที่นประมนทจนรถึกไวต้ทบีที่หรัวทรันื้งหลนยของมรัน สรัตวร์รนต้ ยทบีที่
ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นนรันื้น เหมนอนเสนอดนว และเทต้นเหมนอนเทต้นหมบี และปนกเหมนอนปนกสลิงโต และพญนนนคไดต้ใหต้ฤทธลิธ

ของมรัน และทบีที่นรัที่งของมรัน และสลิทธลิอนนนนจอรันใหญต่ยลิที่งแกต่สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นวต่นหรัวๆหนถึที่งของสรัตวร์รนต้ ยดบู
เหมนอนถบูกฟฟันปนงตนย แตต่แผลทบีที่ถบูกฟฟันนรันื้นรรักษนหนยแลต้ว คนทรันื้งโลกตลิดตนมสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นไปดต้วยควนมอรัศจรรยร์ใจ
เขนทรันื้งหลนยไดต้บบูชนพญนนนคทบีที่ไดต้ใหต้อนนนนจแกต่สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น เขนไดต้บบูชนสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น กลต่นววต่น “ใครจะเปรบียบปนน
สรัตวร์นบีนื้ไดต้ และใครสนมนรถจะทนนสงครนมกรับสรัตวร์นบีนื้ไดต้” และยอมใหต้สรัตวร์รนต้ ยนรันื้นมบีปนกทบีที่พดบู คนนกลต่นวรต้นยและหมลิที่น
ประมนท และยอมใหต้มรันใชต้อนนนนจกระทนนอยต่นงนรันื้นตลอดสบีที่สลิบสองเดนอน มรันกลต่นวคนนหมลิที่นประมนทตต่อพระเจต้น
เพนที่อหมลิที่นประมนทตต่อพระนนมของพระองคร์ ตต่อพลรับพลนของพระองคร์ และตต่อผบูต้ทบีที่อยบูต่ในสวรรคร์ และยอมใหต้มรัน
ทนนสงครนมกรับพวกวลิสรุทธลิชน และชนะเขน และใหต้มรันมบีอนนนนจเหนนอชนทรุกตระกบูล ทรุกภนษน และทรุก
ประชนชนตลิ” (วว. 13:1-7)
เรนพบวต่นสรัตวร์เหลต่นนบีนื้มบีแหลต่งทบีที่มนเหมนอนกรัน – พวกมรันทรันื้งคบูต่ขถึนื้นมนจนกทะเล สรัตวร์ของดนเนบียลขถึนื้นมนจนก
“ทะเลใหญต่นรันื้น” (ทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน) ดรังทบีที่ถบูกอธลิบนยในดนเนบียล 7:2-3 ยอหร์นถบูกเนรเทศใหต้ไปอยบูต่บนเกนะ
ปฟัทมอสตอนทบีพที่ ระเจต้นประทนนวลิวรณร์ใหต้แกต่เขน ดรังนรันื้นเรนจถึงเหล็นวต่นสรัตวร์ทงรันื้ สองตรัวนบีนื้ขถึนื้นมนจนกสถนนทบีที่แหต่ง
เดบียวกรัน – “ทะเลใหญต่นรันื้น” หรนอทะเลเมดฏิเตอรว์เรเนฮียน
เรนยรังเรบียนรบูต้เพลิที่มเตลิมอบีกวต่นสรัตวร์ทรันื้งสองตรัวนบีนื้ไมต่เหมนอนกรับสรัตวร์ตรัวใดทบีที่เรนเคยไดต้ยลินเลย พวกมรันทรันื้งคบูต่อนจ
ถบูกพรรณนนไดต้คนนเดบียววต่น “สศัตวว์ประหลาด” สรัตวร์ทบีที่ถบูกพรรณนนโดยดนเนบียลนรันื้นมบีลรักษณะ “รต้นยกนจและเปป็นทบีที่
นต่นกลรัวและแขล็งแรงยลิที่งนรัก” พรต้อมกรับฟฟันเหลล็กซบีที่โตและเลล็บตบีนทองสรัมฤทธลิธ สรัตวร์รต้นยของยอหร์นรบูปรต่นงเหมนอนเสนอ
ดนว แตต่เทต้นของมรันเหมนอนเทต้นหมบีและปนกของมรันเหมนอนปนกสลิงโต
เรนไดต้เรบียนรบูวต้ ต่นสรัตวร์ตวรั นรันื้นของดนเนบียลเปป็นตรัวแทนของอนณนจรักรทบีที่สบีที่ ซถึที่งกล็คนอจรักรวรรดลิโรม และ
ลรักษณะเฉพนะตรัวตต่นงๆทบีที่ถบูกใหต้แกต่จรักรวรรดลินบีนื้กล็ชบีนื้มรันวต่นเปป็นจศักรวรรดฏิโรมสมศัยเกม่า ลรักษณะเฉพนะตรัวตต่นงๆของ
สรัตวร์รนต้ ยทบีที่ยอหร์นพรรณนนกล็ชบีนื้ไปยรังจศักรวรรดฏิโรมในอนาคต – จรักรวรรดลิโลกซถึที่งจะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพขถึนื้นมนทรันทบีหลรัง
จนกกนรรรับขถึนื้นและซถึที่งสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นจะครอบครอง เรนทรนบจนกประวรัตลิศนสตรร์วนต่ จรักรวรรดลิโรมสมรัยเกต่นมบีอนนนนจ
ปกคลรุมทรัวที่ โลกและแขล็งแกรต่งยลิที่งนรัก ในกนรเดลินทนงไปทรัที่วดลินแดนตต่นงๆสมรัยพระครัมภบีรร์ – กรบีซ, อบียลิปตร์, อรัสซบีเรบีย,
ทรนนสร์-จอรร์แดน, อลิสรนเอล – ผมไดต้เหล็นซนกปรรักหรักพรังของสลิที่งกต่อสรต้นงของโรม บนถนนทรุกสนยทบีที่เรนไดต้เดลินทนง
ไปและในทรุกหมบูต่บต้นนทบีที่เรนไดต้ไปเยนอน เรนไดต้เหล็นเครนที่องหมนยตต่นงๆทบีที่โรมทลิงนื้ ไวต้ นนงไดต้กรุมโลกไวต้ในอรุต้งมนอเหลล็กของ
นนง – (จถึงเปป็นฟฟันเหลล็กของสรัตวร์ตรัวนรันื้นของดนเนบียล) – และนนงไดต้สนนแดงกรงเลล็บทองสรัมฤทธลิธอยต่นงแนต่นอน
เมนที่อเรนศถึกษนคนนบรรยนยเกบีที่ยวกรับสรัตวร์รนต้ ยตรัวนรันื้นของยอหร์น เรนกล็เรบียนรบูต้วนต่ จรักรวรรดลิโรมในอนาคตซถึที่งจะ
ถบูกกต่อตรังนื้ ขถึนื้นทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นจะสนนแดงลรักษณะเฉพนะตรัวทรุกประกนรของจรักรวรรดลิโลกทรันื้งสบีที่ทเบีที่ รนเหล็นใน
สรัตวร์รนต้ ยตรัวนบีนื้ซถึที่งมบีรต่นงกนยเหมนอนเสนอดนว เทต้นเหมนอนหมบี และปนกเหมนอนสลิงโต จรักรวรรดลิโรมซถึที่งจะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพ
ขถึนื้นใหมต่หลรังจนกกนรรรับขถึนื้นจะรวมอนนนนจและควนมผลิดพลนดทรันื้งสลินื้นของจรักรวรรดลิเหลต่นนรันื้นทบีที่เคยมบีตรัวตนและไดต้ลต่ม
สลนยไปแลต้วเขต้นไวต้ดต้วยกรัน
เมนที่อเปรบียบเทบียบกรันแลต้ว เรนกล็สรังเกตเหล็นวต่นสรัตวร์ทรันื้งสองตรัวนบีนื้มบีสลิบเขน ซถึที่งชบีนื้ไปยรังนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบของปฏลิมน
กรของเนบบูครัดเนสซนรร์ และนลินื้วเทต้นทรันื้งสลิบนรันื้น (ซถึที่งเปป็นตรัวแทนของอนณนจรักรหนถึที่งซถึที่งมบีบรลิวนรสลิบประเทศ) จะมบีตวรั

ตนขถึนื้นมนกต่อนกนรสถนปนน “อนณนจรักรหลิน” นรันื้นเมนที่อพระเยซบูจะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
และครองรนชยร์บนแผต่นดลินโลกนบีนื้
ในดนเนบียล 7:7 เรนถบูกบอกอยต่นงชรัดเจนวต่นสรัตวร์ตรัวนรันื้นของดนเนบียลมบีสลิบเขน และวต่นสลิบเขนนรันื้นเปป็น
ตรัวแทนของกษศัตรฏิยว์สฏิบองคว์ (ดนล. 7:24) ในวลิวรณร์ 17:12 เรนอต่นนวต่น “เขนทรันื้งสลิบเขนทบีที่ทต่นนไดต้เหล็นนรันื้นคนอกษศัตรฏิยว์
สฏิบองคว์ทบีที่ยรังไมต่ไดต้เสวยรนชสมบรัตลิ แตต่จะรรับอนนนนจอยต่นงกษรัตรลิยร์ดวต้ ยกรันกรับสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหนถึที่งชรัที่วโมง” ดรังนรันื้นมรันจถึง
ชรัดเจนวต่นสรัตวร์ทรันื้งสองตรัวนบีนื้เปป็นตรัวแทนของจรักรวรรดลิโรมและในอวสนนกนลจรักรวรรดลิอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้จะถบูกแบต่งออก
เปป็นสลิบอนณนจรักรทบีที่เปป็นพรันธมลิตรกรัน ซถึที่งเหลต่นกษรัตรลิยร์ของพวกมรันจะเปป็นหรุต่นเชลิด โดยยกอนนนนจและสลิทธลิอนนนนจ
ของพวกเขนใหต้แกต่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
เมนที่อเรนอต่นนหนรังสนอพลิมพร์ นลิตยสนรและวนรสนรตต่นงๆของเรนและคอยตลิดตนมขต่นวสนรเหตรุกนรณร์ปฟัจจรุบรัน
เรนกล็รวบูต้ ต่นอนณนจรักรเชต่นนรันื้นกนนลรังคต่อยๆกต่อตรัวขถึนื้นในวรันนบีนื้ มบีเหลต่นบรลิวนรคอมมลิวนลิสตร์เลล็กๆอยบูจต่ นนนวนมนกผบูต้ซถึที่งคอย
จรับจต้องไปทบีที่ประมรุขแหต่งลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์ และเมนที่อถถึงครนวทบีที่จะไดต้รรับผลประโยชนร์ พวกเขนกล็จะยกอนนนนจของตน
และกนรสวนมลิภรักดลิใธ หต้แกต่ประมรุขแหต่งลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์
เรนสรังเกตเหล็นวต่นสรัตวร์สองตรัวนบีนื้แตกตต่นงกรันในกนรทบีที่สรัตวร์รนต้ ยของยอหร์นมบีเจล็ดหรัว ขณะทบีที่สรัตวร์รนต้ ยของดน
เนบียลมบีเพบียงหรัวเดฮียว แตต่ดนเนบียลบอกเรนเกบีที่ยวกรับสลิบเขนบนหรัวของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และออกมนจนกสลิบเขนนรันื้น ดน
เนบียลกล็เหล็นเขาเลล็กๆอศันหนหึที่งงอกขถึนื้นมน เขนเลล็กๆอรันนบีนื้ไมต่ถบูกพบเหล็นในทต่นมกลนงสลิบเขนของสรัตวร์รนต้ ยตรัวนรันื้นใน
วลิวรณร์
เรนตต้องจดจนนเรนอที่ งนบีนื้ใหต้ขถึนื้นใจ: สรัตวร์รต้นยทบีที่ดาเนฮียลเหล็นมบีหรัวเดนียวและสลิบเขน และจนกสลิบเขนนรันื้นเขนเลล็กๆ
อรันหนถึที่งไดต้งอกขถึนื้นมน สรัตวร์รต้นยของยอหว์นมบีเจร็ดหรัวและสลิบเขน แตต่ยอหร์นไมต่ไดต้พดบู ถถึง “เขนเลล็กๆ” อรันนรันื้น เรนเหล็น
ลรักษณะเฉพนะตต่นงๆทบีชที่ บีนื้ไปยรังระยะสทุดทห้ายของสรัตวร์รนต้ ยตรัวนรันื้น และเรนไมต่สนมนรถหวรังวต่นจะเขต้นใจระยะสรุดทต้นย
นรันื้นไดต้โดยไมต่เปรบียบเทบียบสรัตวร์รนต้ ยของดนเนบียลกรับสรัตวร์รนต้ ยของวลิวรณร์อยต่นงระมรัดระวรัง เหตลุใดผมจหึงกลล่าวเชล่นนฮีนั้?
เขาเลร็กๆอรันนรันื้นทบีที่ดนเนบียลเหล็นโผลต่ขถึนื้นมนทต่นมกลนงสลิบเขนนรันื้น ถอนขหึนั้นมาสามเขาจากสฏิบเขานศันั้นและ
ททาลายพวกมศันเสฮีย! เขนเลล็กๆอรันนรันื้นเอนอนณนจรักรของพวกมรันไปเสบีย แตต่ยอหร์นไมต่กลต่นวถถึงเรนที่องนบีนื้เลย
“เขนเลล็กๆ” อรันนรันื้นของดนเนบียลมบีลรักษณะตต่อตต้นนกนรนมรัสกนร (ตต่อตต้นนครลิสเตบียน) อยต่นงแนต่นอน
เพรนะวต่นเขนเปลบีที่ยนบรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับกนรนมรัสกนรของอลิสรนเอล ลรักษณะเฉพนะ
ตรัวทบีที่ตอต่ ตต้นนครลิสเตบียนของสรัตวร์รนต้ ยของดนเนบียลและกนรประพฤตลิของ “เขนเลล็กๆ” อรันนรันื้นกล็ตรงกรันในทรุกรนย
ละเอบียดกรับสรัตวร์รนต้ ยทบีที่ยอหร์นเหล็นในวลิวรณร์ และพวกมรันทรันื้งคบูต่กล็แสดงกนรประพฤตลิทบีที่ตอต่ ตต้นนครลิสเตบียนเชต่นนบีนื้เปป็น
ระยะเวลนนนนเทต่นกรัน – สนมปปีครถึที่ง (ดนล. 7:25 และ วว. 13:5) (ยอหร์นพรรณนนถถึงระยะเวลนนรันื้นวต่นเปป็น “สบีที่สลิบ
สองเดนอน” ขณะทบีที่ดนเนบียลกลต่นวถถึงมรันวต่นเปป็น “หนถึที่งวนระ สองวนระ กรับครถึที่งวนระ” ซถึที่งไมต่วนต่ อรันไหนกล็เทต่นกรับสนม
ปปีครถึที่ง)
สรัตวร์รนต้ ยทรันื้งสองตรัวนบีนื้ทนนสงครนมตต่อสบูต้ “บรรดนวลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุด” และทรันื้งคบูต่พดบู หมลิที่นประมนท
พระนนมของพระเยโฮวนหร์ แนต่นอนวต่นใครกล็ตนมทบีที่มบีใจเปปิดรรับ ทบีปที่ รนรถนนจะรบูคต้ วนมจรลิงฝป่นยวลิญญนณ กล็สนมนรถ
เหล็นไดต้ทรันทบีจนกกนรเปรบียบเทบียบนบีนื้วต่นสรัตวร์รต้นยทรันื้งสองนบีนื้เหมนอนกรันทรุกประกนร และเรนไมต่สนมนรถเขต้นใจดนเนบียล

ไดต้โดยไมต่มองเขต้นไปในวลิวรณร์ นบีที่เปป็นเหตรุทบีที่วต่นทนนไมพระเจต้นถถึงทรงบอกดนเนบียลใหต้ไปตนมทนงของเขนและหยรุดพรัก
จนกวต่นจะถถึงกนลอวสนน และเมนที่ออวสนนกนลมนถถึงหนรังสนอเลต่มนบีนื้กล็จะถบูกเปปิด ควนมรบูกต้ ล็จะถบูกเพลิที่มขถึนื้น ผบูต้มบีปฟัญญนกล็
จะเขต้นใจ – แตต่ไมล่มฮีคนชศัที่วคนใดจะเขด้าใจ เรนจะศถึกษนควนมจรลิงอรันยลิที่งใหญต่ขต้อนบีนื้เมนที่อเรนใกลต้จบบทเรบียนชรุดนบีนื้ของ
เรน
ไมต่มบีสวต่ นใดของพระวจนะบรลิสรุทธลิขธ องพระเจต้นเลยทบีที่ดบูเหมนอนยนก แตต่อบีกสต่วนหนถึที่งทบีที่ไหนสรักแหต่งใน
หนรังสนอหกสลิบหกเลต่มนบีนื้กล็ใหต้ควนมกระจต่นงเกบีที่ยวกรับสลิที่งทบีที่ดบูเหมนอนยนกทบีจที่ ะเขต้นใจ เรนจะไมต่มวบี รันเขต้นใจทรุกอยต่นงเกบีที่ยว
กรับสรัตวร์เหลต่นนบีนื้ไดต้ – และสรัญลรักษณร์อนที่นๆในคนนพยนกรณร์ดวต้ ย – แตต่เรนสามารถเขต้นใจทรุกสลิที่งทบีที่เรนจนนเปป็นตต้องเขต้นใจ
ไดต้เพนที่อทบีที่จะรบูวต้ ต่นเรนอยบูต่ตรงไหนแลต้ว ตามนาฬฏิกาเวลาอศันยฏิที่งใหญล่ของพระเจด้า เรนสนมนรถเขต้นใจไดต้มนกพอทบีที่จะ
ชต่วยใหต้เรนสนมนรถสรัที่งสอนผบูต้อนที่นไดต้วนต่ วรันขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นนรันื้นกนนลรังใกลต้เขต้นมนแลต้วอยต่นงแนต่นอน และเรนทบีที่
บรังเกลิดใหมต่แลต้วกล็ควรเงยหนต้นมองดบูขต้นงบน – เพราะการไถล่ของเราเขด้ามาใกลด้แลด้ว!

เขาเลร็กๆอนันนนัทั้น
ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยไมต่ไดต้กนนลรังรอคอยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์: เรากทาลศังรอคอยพระครฏิสตว์! ผบูต้เชนที่อทรุกคนไมต่เหล็น
พต้องตรงกรันเกบีที่ยวกรับทลุกรายละเอฮียดเรนที่องกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีที่สอง แตต่ผบูต้คนทบีที่บรังเกลิดใหมต่แลต้วทรุกคนยส่อมเชสืที่อวต่นพระ
เยซบูจะเสดล็จมนเปป็นครรันื้งทบีที่สอง คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ปฏลิเสธกนรเสดล็จกลรับมนของพระเยซบูยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้กล็ใหต้กนรวต่นพวก
เขนไมต่เคยไดต้รรับควนมรอดเลย ควนมจรลิงตนมพระครัมภบีรทร์ บีที่สนรับสนรุนคนนกลต่นวนบีนื้กล็ถบูกพบในถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้จนกทลิตรัส
2:11-13:
“เพรนะวต่นพระครุณของพระเจต้นทบีที่นนนไปถถึงควนมรอดไดต้ปรนกฏแกต่คนทรันื้งปวงแลต้ว สอนใหต้เรนละทลินื้งควนม
อธรรมและโลกบียตรัณหน และดนนเนลินชบีวลิตในโลกปฟัจจรุบรันนบีนื้อยต่นงมบีสตลิสรัมปชรัญญะ อยต่นงชอบธรรม และตนมทนง
พระเจต้น คอยควนมหวรังอรันมบีสรุข และกนรปรนกฏอรันทรงสงต่นรนศบีของพระเจต้นใหญต่ยลิที่ง และพระเยซบูครลิสตร์พระผบูต้
ชต่วยใหต้รอดของเรน”
หนกไมต่มบีพระครุณ กล็ไมต่มบีควนมรอดเลย เรนไดต้รรับควนมรอดโดยพระครุณผต่นนทนงควนมเชนที่อ (อฟ. 2:8) ผบูต้ใด
กล็ตนมทบีอที่ ต้นงตรัววต่นเปป็นลบูกคนหนถึที่งของพระเจต้นและปฏลิเสธวต่นเขนมฮีพระคลุณของพระเจด้าเปป็นกรรมสฏิทธฏิธิ์กล็โฉดเขลนใน
เรนที่องพระครัมภบีรร์อยต่นงแนต่นอนเกบีที่ยวกรับควนมรอด พระครุณของพระเจต้นชต่วยเรนใหต้รอด – และจนกนรันื้นกล็ตงรันื้ ชรันื้นเรบียน
หนถึที่งขถึนื้นในใจของเรนและสอนเรน:
1 – ใหต้ปฏลิเสธควนมธรรมและโลกบียตรัณหน
2 – ใหต้ดนนเนลินชบีวตลิ ในโลกปฟัจจรุบรันนบีนื้อยต่นงมบีสตลิสรัมปชรัญญะ อยต่นงชอบธรรม และตนมทนงพระเจต้น
3 – ใหต้คอยควนมหวรังอรันมบีสรุข และกนรปรนกฏอรันทรงสงต่นรนศบีของพระเจต้นใหญต่ยลิที่ง และพระเยซบูครลิสตร์
พระผบูต้ชวต่ ยใหต้รอดของเรน
พระครุณของพระเจต้นสอนเรนใหต้คอยทต่นพระเยซบู และครลิสเตบียนทรันื้งหลนยกล็ไมต่ไดต้กนนลรังรอคอยปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ มบีหลนยคนทบีที่สอนวต่นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะถบูกเผยตรัวกต่อนกนรรรับขถึนื้นไป แตต่คนนสอนเชต่นนรันื้นเปป็นสลิที่งทบีที่
มนรุษยร์สรต้นงขถึนื้นและไมต่เขต้นกรับพระวจนะของพระเจต้น ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะไมต่ถบูกเผยตรัวจนกวต่นครลิสตจรักรถบูก
รรับขถึนื้นไปและพระวลิญญนณบรลิสทรุ ธลิธทรงถบูกพนออกไปจนกแผต่นดลินโลก:

“เพรนะวต่นอนนนนจลถึกลรับนอกกฎหมนยนรันื้นกล็เรลิที่มทนนงนนอยบูต่แลต้ว เพบียงแตต่ผบูต้ทบีที่คอยหนต่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีนื้นรันื้น
จะยรังหนต่วงเหนบีที่ยวอยบูต่ จนกวต่นผบูต้ทคบีที่ อยหนต่วงเหนบีที่ยวนรันื้นจะถบูกพนออกไปเสบีย ขณะนรันื้นคนนอกกฎหมนยนรันื้นจะ
ปรนกฏตรัวขถึนื้น และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทรงประหนรมรันดต้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลนญใหต้สบูญ
ไปดต้วยกนรปรนกฏแหต่งกนรเสดล็จมนของพระองคร์ คนอผบูต้นรันื้นทบีที่มนโดยกนรดลบรันดนลของซนตนน พรต้อมกรับบรรดน
กนรอลิทธลิฤทธลิธและหมนยสนนครัญ และกนรมหรัศจรรยร์แหต่งควนมเทล็จ และอรุบนยอธรรมทรันื้งหลนยสนนหรรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่
พลินนศอยบูต่ เพรนะเขนทรันื้งหลนยไมต่ไดต้รรับควนมรรักแหต่งควนมจรลิงไวต้เพนที่อจะรอดไดต้ เพรนะเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงใหต้
ควนมลรุต่มหลงมนครอบงนนเขน ใหต้เขนเชนที่อสลิที่งทบีที่เทล็จ เพนที่อคนทรันื้งหลนยทบีที่ไมต่เชนที่อควนมจรลิง แตต่ยลินดบีในกนรไมต่ชอบธรรม
จะไดต้ถบูกลงพระอนชญนทรุกคน” (2 ธส. 2:7-12)
พญนมนรมบีของลอกเลบียนแบบรนคนถบูกสนนหรรับทรุกสลิที่งทบีที่พระเจต้นทรงเปป็นและทรงมบีซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ดบี พญนมนร
ไดต้ลอกเลบียนแบบตรบีเอกนนรุภนพ: เรนเชนที่อในพระเจต้นองคณ์เดนียวผบูต้ทรงถบูกสนนแดงในสนมพระภนค: พระเจต้นพระบลิดน,
พระเจต้นพระบรุตร และพระเจต้นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ ซนตนนกล็มตบี รบีเอกนนรุภนพเชต่นกรัน: ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์,
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น, และผบูต้พยนกรณร์เทล็จ ทรันื้งสนมตนนบีนื้จะถบูกเปปิดเผยหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป ในระหวต่นงชต่วงเวลนแหต่งควนม
ทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น
ในภนคพรันธสรัญญนเดลิมเชต่นเดบียวกรับในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ เรนอต่นนเยอะแยะเกบีที่ยวกรับบรุคคลๆหนถึที่งทบีที่
ลถึกลรับและนต่นกลรัวผบูต้ซถึที่งจะถบูกเผยตรัวในวนระสรุดทต้นย... นรัที่นคนอ หลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร ในตอนตต้นของ
ชต่วงเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้นซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในภนคพรันธสรัญญนเดลิมวต่น “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” บรุคคลทบีที่
ลถึกลรับและนต่นกลรัวนบีนื้เปป็นทบีที่รบูต้จรักในหลนยชนที่อ พระเยซรทรงมบีหลนยพระนนม – ยกตรัวอยต่นงเชต่น “ผบูต้ทบีที่มหรัศจรรยร์ ทบีที่
ปรถึกษน พระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระบลิดนนลิรรันดรร์ องคร์สรันตลิรนช... กรุหลนบแหต่งชนโรน, ลลิลลบีที่แหต่งหรุบเขน, ดนว
ประจนนรรุต่งทบีที่สวต่นงสดใส... ทนงนรันื้น, ควนมจรลิง, ชบีวตลิ ; ประตบูนรันื้น, ผบูต้เลบีนื้ยงแกะทบีที่ดบี; ขนมปฟังแหต่งชบีวลิต, นนื้นนแหต่งชบีวลิต,
อรัลฟน, โอเมกน” ฯลฯ พระเมสสฏิยาหว์จอมปลอม (และนรัที่นคนอสลิที่งทบีที่เขนจะเปป็นเลยแหละ) มบีหลนยชนที่อ – ทรันื้งในภนค
พรันธสรัญญนเดลิมและในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ ผมจะบอกสรักสองสนมชนที่อตรงนบีนื้:

ชสือที่ ตส่างๆในภาคพนันธสนัญญาเดติม
ในบทเรบียนทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้ในหนรังสนอดนเนบียล เรนพบบรุคคลลถึกลรับผบูต้นบีนื้ทบีที่ถบูกเรบียกวต่น “เขนเลล็กๆอรัน
นรันื้น” (ดนล. 7:8; 8:9) ในดนเนบียล 8:23 เขนถบูกเรบียกวต่น “กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งพระพรักตรร์ดรรุ ต้นย” ในดนเนบียล 9:26
เขนถบูกเรบียกวต่น “ประมรุขผบูต้หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้น” ในดนเนบียล 11:36 เขนถบูกเรบียกวต่นเปป็น “กษรัตรลิยร์ทจบีที่ ะกระทนนตนม
ควนมพอใจของเขน” ในอลิสยนหร์ 14:25; 10:5 และ 30:31 เขนถบูกเรบียกวต่นเปป็น “คนอรัสซบีเรบียผบูต้นรันื้น” ในอลิสยนหร์
11:4 เขนถบูกเรบียกวต่นเปป็น “คนชรัวที่ ” และในอลิสยนหร์ 14:4 เขนถบูกเรบียกวต่น “กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน” ในเอเสเคบียล
28:11-19 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับพญนมนรเองวต่นเปป็น “เจต้นเมนองไทระ” และในอลิสยนหร์ 14:12 มรันถบูกเรบียกวต่น “ลบูซลิ
เฟอรร์”
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นพญนมนรตรัวเปป็นๆ มบีพญนมนรผถูห้เดนียว แตต่มรันสนมนรถมบีหลนยรบูปแบบไดต้
มรันสนมนรถใชต้กนรพรนงตรัวแบบใดกล็ไดต้เพนที่อทบีที่จะบรรลรุควนมประสงคร์ของมรัน – เหมนอนกรับทบีที่มรันเคยทนนในอดบีต
และจะทนนในอนนคต

ชสือที่ ตส่างๆในภาคพนันธสนัญญาใหมส่
ตอนเขบียนถถึงเหลต่นผบูต้เชนที่อทบีที่เมนองเธสะโลนลิกน เปนโลเรบียกบรุคคลลถึกลรับผบูต้นบีนื้วต่นเปป็น “คนแหต่งกนรบนปนรันื้น...
ลบูกแหต่งควนมพลินนศ... ผบูต้ชวรัที่ รต้นยนรันื้น” (2 ธส. 2:3-8) ยอหร์นเรบียกมรันงต่นยๆวต่นเปป็น “ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์” (1
ยอหร์น 2:18) และอบีกครรันื้งวต่นเปป็น “สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น” (วว. 13:1-8)
ขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้ในทรันื้งภนคพรันธสรัญญนเดลิมและใหมต่อต้นงอลิงถถึงบรุคคลเดบียวกรัน ไมต่ใชต่ทรุกคนจะเหล็นดต้วย
กรับผม แตต่โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นบรุคคลลถึกลรับผบูต้นบีนื้อยบูต่บนแผต่นดลินโลกมนหลนยครรังนื้ แลต้วนรับตรันื้งแตต่พระเจต้นไดต้ทรง
สรต้นงอนดรัม ผมเชนที่อวต่นวลิญญนณของเขนปรนกฏในตรัวนลิมโรดกต่อน และวต่นวลิญญนณเดบียวกรันนบีนื้สถลิตอยบูต่ในทรวงอก
ของฟนโรหร์ มบีคนนกลต่นวหนถึที่งในพระวจนะของพระเจต้นเกบีที่ยวกรับฟนโรหร์ซถึที่งไมต่ถบูกกลต่นวเกบีที่ยวกรับบรุคคลอนที่นใดทบีที่เคย
อนศรัยอยบูต่บนพนนื้นพลิภพเลย เกบีที่ยวกรับเหลต่นกษรัตรลิยร์และผบูต้ปกครอง พระเจต้นตรรัสวต่นพระองคร์ทรงแตต่งตรังนื้ ผบูต้ทบีที่พระองคร์
ทรงประสงคร์และทรงปลดผบูต้ทพบีที่ ระองคร์ทรงประสงคร์ ในโรม 9:17 เปนโลกลต่นววต่น “เพรนะมบีขต้อพระครัมภบีรร์ทกบีที่ ลต่นว
แกต่ฟนโรหร์วต่น ‘เพรนะเหตรุนบีนื้เองเรนใหต้เจต้นมบีตนนแหนต่งสบูง กล็เพนที่อจะแสดงฤทธนนรุภนพของเรนโดยเจต้นและเพนที่อใหต้นนม
ของเรนถบูกประกนศออกไปทรัที่วโลก’”
นศัที่นเปป็นอศันจบเรลืที่อง! พระเจต้นทรงยกชบูฟนโรหร์ใหต้กระทนนสลิที่งทบีที่เขนไดต้กระทนน และจนกนรันื้นพระเจต้นกล็ทรง
ทนนลนยเขนเสบีย เนนที่องจนกพระเจต้นทรงเปป็นผบูต้ทรงสรต้นงแผต่นดลินโลกและสรรพสลิที่งทรันื้งปวงทบีที่มอบี ยบูต่ในนรันื้น และสวรรคร์
และสลิที่งสนรพรัดทบีที่มบีอยบูต่ในนรันื้น งรันื้นจนกมรุมมองแหต่งสนมรัญสนนนถึกพระเจต้นกล็ทรงมบีสลิทธลิทธ บีที่จะบรลิหนรจรัดกนรจรักรวนลของ
พระองคร์ตนมทบีพที่ ระองคร์ทรงกนนหนด
ผมเชนที่อวต่นวลิญญนณของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์เคยสถลิตอยบูต่ในทรวงอกของยบูดนส อลิสคนรลิโอท พระเยซบูตรรัส
อยต่นงชรัดเจนแกต่เหลต่นสนวกของพระองคร์วนต่ “เรนเลนอกพวกทต่นนสลิบสองคนมลิใชต่หรนอ และคนหนถึที่งในพวกทต่นนเปป็น
มนรรต้นย (a devil)?” (ยอหร์น 6:70) เหลต่นผบูต้รบูต้ภนษนกรบีกประกนศวต่น “a” ตรัวนบีนื้ไมต่ไดต้อยบูใต่ นภนษนเดลิมและไมต่ถบูกใชต้
เพนที่อเชนที่อมโยงกรับคนนกรบีกนบีนื้ ดรังนรันื้นพระเยซบูจถึงตรรัสวต่น “เรนเลนอกพวกทต่นนสลิบสองคนมลิใชต่หรนอ และคนหนหึที่งในพวก
ทล่านเปป็นมารรดาย” ผมเชนที่อวต่นวลิญญนณซถึที่งจะสถลิตในกนยของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์เปป็นวลิญญนณเดบียวกรับทบีที่เคย
สถลิตอยบูต่ในยบูดนส อลิสคนรลิโอท
มบีขต้อพระครัมภบีรร์อนที่นๆทบีจที่ ะสนรับสนรุนสลิที่งทบีที่ผมเพลิที่งกลต่นวไปนรันื้น ในคนนอธลิษฐนนแบบวลิงวอนของพระองคร์ ซถึที่ง
ถบูกบรันทถึกไวต้ในยอหร์น 17 พระเยซบูทรงอธลิษฐนนตต่อพระบลิดนวต่น “เมนที่อขต้นพระองคร์ยรังอยบูต่กรับคนเหลต่นนรันื้นในโลกนบีนื้ ขต้น
พระองคร์กไล็ ดต้พลิทกรั ษร์รกรั ษนพวกเขนไวต้โดยพระนนมของพระองคร์ ผบูต้ซถึที่งพระองคร์ไดต้ประทนนแกต่ขต้นพระองคร์ ขต้น
พระองคร์ไดต้ปกปป้องเขนไวต้และไมต่มบีผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดเสบียไปนอกจนกลรกของความพฏินาศ เพนที่อพระครัมภบีรร์จะสนนเรล็จ”
(ยอหร์น 17:12) กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง พระเยซบูกนนลรังตรรัสแกต่พระบลิดนวต่น “พระองคร์ไดต้ประทนนทศันั้งหมดสฏิบสองคนนศันั้น
แกต่ขต้นพระองคร์ – ซถึที่งรวมถถึงยบูดนสดต้วย” พระเจต้นทรงมบีจดรุ ประสงคร์หนถึที่งในกนรเลนอกยบูดนสทต่นมกลนงสนวกเหลต่นนรันื้น
และจรุดประสงคร์นรันื้นกล็คอน “เพสืที่อพระคนัมภนีรณ์จะสนาเรร็จ”
ตอนทบีที่เขบียนถถึงเหลต่นวลิสรุทธลิชนทบีที่วรุต่นวนยใจทบีเที่ มนองเธสะโลนลิกน เปนโลกลต่นววต่น “บรัดนบีนื้ พบีที่นต้องทรันื้งหลนย เรนที่อง
กนรซถึที่งพระเยซบูครลิสตร์องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของเรนจะเสดล็จมน และทบีที่พระองคร์จะทรงรวบรวมเรนทรันื้งหลนยไปเปป็นของ
พระองคร์นรันื้น (ในกนรรรับขถึนื้นไป) เรนขอวลิงวอนทต่นนวต่น อยต่นใหต้ใจของทต่นนหวรัที่นไหวงต่นย หรนอเปป็นทรุกขร์รต้อนไป ไมต่วนต่

จะเปป็นโดยทนงวลิญญนณ หรนอโดยทนงคนนพบูด หรนอโดยทนงจดหมนยเปป็นเชลิงวต่นมนจนกเรน อต้นงวต่นวรันของพระครลิสตร์
มนถถึงแลต้ว อยต่นใหต้ผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดลต่อลวงทต่นนโดยทนงหนถึที่งทนงใดเลย เพรนะวต่นวรันนรันื้นจะไมต่มนถถึง เวต้นแตต่จะมบีกนรลต้มลง
เสบียกต่อน และคนแหส่งการบาปนนัทั้นจะประจรักษร์แจต้ง คนอลถูกแหส่งความพตินาศ” (2 ธส. 2:1-3) กรรุณนหมนยเหตรุ:
เปนโลกลต่นววต่น “คนแหต่งกนรบนปนนัทั้น” ไมต่ใชต่คนแหต่งกนรบนปคนไหนกล็ไดด้ – แตต่บรุคคลหนถึที่งทบีที่เฉพนะเจนะจงผบูต้หนถึที่ง
เปนโลไมต่ไดต้กนนลรังหมนยถถึงกนรรรับขถึนื้นในขต้อเหลต่นนบีนื้ แตต่หมนยถถึงวรันขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นดรังทบีถที่ บูกพรรณนนไวต้ในอลิส
ยนหร์ 2:12
ยบูดนสทรยศองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น – และจนกนรันื้นกล็ออกไปและแขวนคอตนย พวกสนวกกนนลรังเลนอกผบูต้หนถึที่งใหต้
มนแทนทบีที่เขน และเรนอต่นนในกลิจกนร 1:25 วต่น “ใหต้รรับสต่วนในกนรปรนนลิบรัตลินบีนื้ และรรับตนนแหนต่งเปป็นอรัครสนวกแทน
ยบูดนส ซถึที่งโดยกนรละเมลิดนรันื้นไดต้หลงจนกหนต้นทบีที่ เพสืที่อทนีที่เขาจะไปยนังทนีที่ของตน” แนต่นอนวต่นนบีที่บอกเปป็นนรัยวต่นยบูดนสมนี
สถนนทบีที่ (หรนอหต้องขรัง) ทบีที่เฉพนะเจนะจงของตรัวเองซถึที่งเขนเคยอยบูต่แตต่กต่อน และเปป็นทบีที่ๆขณะนบีนื้เขนอยบูต่ในครุก – ถบูก
ลต่นมโซต่อยบูต่ – เหมนอนกรับทบูตสวรรคร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ละทลินื้งถลิที่นฐนนเดลิมของตนถบูกลต่นมโซต่ในควนมมนด รอคอยวรันแหต่ง
กนรพลิพนกษน พระวจนะบอกเรนวต่นยบูดนสไปยรัง “ทบีที่ของตน” ไมต่วนต่ ทบีที่ของเขนคนอทบีที่แหต่งใดกล็ตนม และในสภนพหรนอ
รต่นงกนยแบบใดทบีที่เขนอยบูต่ ณ เวลนนบีนื้กตล็ นม เขนกล็กนนลรังรอคอยวรันนรันื้นเมนที่อเขนจะถบูกเผยตรัวหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของ
ครลิสตจรักร เขนจะเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ตรัวเปป็นๆ – ในรต่นงของบรุรรุษผบูต้หนถึที่ง – และเขนจะนนนเสนอตรัวเองตต่อ
พวกยลิวในฐนนะพระเมสสลิยนหร์ของพวกเขน เขนจะเปป็นพระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอม ... “ปฏลิปฟักษร์” – ตต่อตต้นนพระ
ครลิสตร์ เขนเปป็นบรุตรของซนตนนเหมนอนกรับทบีที่พระเยซบูทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจต้น

บททนีแที่ ปด
แกะผถูห้และแพะผถูห้ตนัวนนัทั้น
8:1 ในปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลกษรัตรลิยร์เบลชรัสซนรร์ มบีนลิมลิตปรนกฏแกต่ขต้นพเจต้นดนเนบียล หลรังจนกนลิมตลิ ทบีที่ปรนกฏแกต่
ขต้นพเจต้นครรันื้งแรกนรันื้น
8:2 และขต้นพเจต้นเหล็นเปป็นนลิมลิต ตต่อมนขณะทบีที่ขต้นพเจต้นอยบูต่ทบีที่สรุสนปรนสนท ซถึที่งอยบูต่ในแขวงเมนองเอลนม และขต้นพเจต้นกล็
เหล็นเปป็นนลิมลิต และขต้นพเจต้นอยบูต่รลิมแมต่นนื้นนอรุลรัย
8:3 ขต้นพเจต้นเงยหนต้นขถึนื้นเหล็น และดบูเถลิด แกะผบูต้ตวรั หนถึที่งยนนอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นน มบีเขนสองเขน เขนทรันื้งสองสบูง แตต่เขนหนถึที่ง
สบูงกวต่นอบีกเขนหนถึที่ง และเขนทบีที่สบูงนรันื้นงอกมนทบีหลรัง
8:4 ขต้นพเจต้นเหล็นแกะผบูต้นรันื้นขวลิดไปทนงตะวรันตก และทนงเหนนอและทนงใตต้ ไมต่มบีสตรั วร์ตวรั ใดตต้นนทนนมรันไดต้ และไมต่มบี
ใครทบีที่จะชต่วยใหต้พต้นจนกมนอของมรันไดต้ มรันทนนตนมชอบใจของมรันและกล็พองตรัวขถึนื้น
8:5 เมนที่อขต้นพเจต้นกนนลรังตรถึกตรองอยบูต่ ดบูเถลิด มบีแพะผบูต้ตรัวหนถึที่งมนจนกทลิศตะวรันตก เหนะขต้นมพนนื้นพลิภพทรันื้งสลินื้นมน ไมต่
แตะตต้องพนนื้นดลินเลย และแพะนรันื้นมบีเขนเดต่นอยบูต่ในระหวต่นงตนของมรันเขนหนถึที่ง
8:6 มรันมนหนแกะผบูต้ทบีที่มบีเขนสองเขนซถึที่งขต้นพเจต้นเหล็นยนนอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นน มรันวลิที่งเขต้นใสต่แกะผบูต้ตรัวนรันื้นดต้วยเตล็มกนนลรังควนม
โกรธของมรัน
8:7 ขต้นพเจต้นเหล็นมรันเขต้นมนใกลต้แกะผบูต้ มรันโกรธและเขต้นชนแกะผบูต้ ทนนใหต้เขนทรันื้งสองของมรันหรักไป และแกะผบูต้กล็ไมต่มบี
กนนลรังตต้นนทนนมรันไดต้ มรันเหวบีที่ยงแกะผบูต้ลงทบีที่ดลินและเหยบียบเสบีย และไมต่มบีใครชต่วยแกะผบูใต้ หต้พต้นมนอของมรันไดต้
8:8 แลต้วแพะผบูต้กพล็ องตรัวขถึนื้นอยต่นงยลิที่ง แตต่เมนที่อมรันแขล็งแรง เขนใหญต่ของมรันกล็หรัก มบีเขนเดต่นอบีกสบีที่เขนงอกขถึนื้นแทนทบีที่
หรันไปทนงทลิศลมทรันื้งสบีที่ของฟป้นสวรรคร์
8:9 และมบีเขนเลล็กๆเขนหนถึที่งงอกออกมนจนกเขนหนถึที่งในพวกเขนเหลต่นนบีนื้ ซถึที่งงอกขถึนื้นใหญต่โตเหลนอเกลิน ตรงไปทนงใตต้
ตรงไปทนงตะวรันออก และตรงไปยรังแผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์นรันื้น
8:10 มรันงอกขถึนื้นใหญต่โต แมต้กระทรังที่ ถถึงบรลิวนรแหต่งฟป้นสวรรคร์ มรันยรังเหวบีที่ยงบรลิวนรกรับดวงดนวลงมนยรังพลิภพเสบียบต้นง
แลต้วเหยบียบยที่นนเสบีย
8:11 มรันพองตรัวขถึนื้นอบีก แมต้กระทรังที่ ถถึงจอมของบรลิวนร และเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันกล็ถบูกชลิงไปเสบีย และสถนน
บรลิสรุทธลิธของพระองคร์กล็ถบูกเหวบีที่ยงลง
8:12 และเพรนะเหตรุกนรละเมลิด เขนไดต้รรับมอบบรลิวนรไวต้สบูต้กบรั กนรเผนบบูชนประจนนวรัน และควนมจรลิงกล็ถบูกเหวบีที่ยงลง
ทบีที่ดนลิ และเขนนรันื้นกล็ปฏลิบรัตลิงนนและเจรลิญขถึนื้น
8:13 แลต้วขต้นพเจต้นไดต้ยลินวลิสรุทธลิชนผบูต้หนถึที่งพบูดอยบูต่ วลิสรุทธลิชนอบีกผบูต้หนถึที่งกล็พดบู กรับวลิสรุทธลิชนผบูต้ทพบีที่ บูดอยบูต่นรันื้นวต่น “นลิมลิตทบีที่
เกบีที่ยวขต้องกรับเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันนรันื้นจะอยบูต่อบีกนนนเทต่นใด ทรันื้งเรนที่องกนรละเมลิดทบีที่ทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น
เพนที่อจะมอบทรันื้งสถนนบรลิสรุทธลิธและบรลิวนรใหต้ถบูกเหยบียบยที่นนลงใตต้ฝป่นเทต้น”
8:14 ทต่นนผบูต้นรันื้นตอบขต้นพเจต้นวต่น “อยบูต่นนนสองพรันสนมรต้อยวรัน แลต้วสถนนบรลิสรุทธลิธนรันื้นจะไดต้รรับกนรชนนระ”
8:15 และอยบูต่มนเมนที่อขต้นพเจต้นดนเนบียลไดต้เหล็นนลิมลิตนรันื้นแลต้ว ขต้นพเจต้นกล็พยนยนมเขต้นใจ และดบูเถลิด มบีเหมนอนมนรุษยร์ยนน
อยบูต่หนต้นขต้นพเจต้น

8:16 และขต้นพเจต้นไดต้ยลินเสบียงของชนยผบูต้หนถึที่งระหวต่นงฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนอรุลรัย และเสบียงนรันื้นรต้องเรบียกและกลต่นววต่น “กนเบรบี
ยลเออ๋ย จงทนนใหต้ชนยผบูต้นบีนื้เขต้นใจในนลิมลิตนรันื้นเถลิด”
8:17 ดรังนรันื้นทต่นนจถึงมนใกลต้ททบีที่ บีที่ขต้นพเจต้นยนนอยบูต่ และเมนที่อทต่นนมนแลต้ว ขต้นพเจต้นกล็ตกใจซบหนต้นลงถถึงดลิน แตต่ทนต่ นกลต่นว
แกต่ขต้นพเจต้นวต่น “โอ บรุตรแหต่งมนรุษยร์เออ๋ย จงเขต้นใจเถลิดวต่น นลิมลิตนรันื้นเปป็นเรนที่องของกนลอวสนน”
8:18 เมนที่อทต่นนกนนลรังพบูดอยบูกต่ รับขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นกล็สลบหนต้นตลิดดลินอยบูต่ แตต่ทนต่ นแตะตต้องขต้นพเจต้นใหต้ขต้นพเจต้นยนนขถึนื้น
8:19 ทต่นนกลต่นววต่น “ดบูเถลิด ขต้นพเจต้นจะทนนใหต้ทต่นนทรนบถถึงสลิที่งซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นในตอนปลนยแหต่งพระพลิโรธ เพรนะมรัน
เกบีที่ยวขต้องกรับวนระกนนหนดแหต่งอวสนน
8:20 เรนที่องแกะผบูต้มบีสองเขนทบีที่ทต่นนเหล็นนรันื้นคนอ กษรัตรลิยร์ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย
8:21 และแพะผบูต้คนอกษรัตรลิยร์ของกรบีก และเขนใหญต่ระหวต่นงนรัยนร์ตน คนอกษรัตรลิยร์องคร์แรก
8:22 สต่วนเขนทบีที่หรัก และมบีอบีกสบีที่เขนงอกขถึนื้นแทนนรันื้น คนออนณนจรักรสบีที่อนณนจรักรจะเกลิดขถึนื้นจนกประชนชนตลินรันื้น แตต่
ไมต่มบีอนนนนจเหนนอเขนแรกนรันื้น
8:23 และในตอนปลนยแหต่งรรัชสมรัยของพวกเขน เมนที่อผบูต้ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนดแลต้ว จะมบีกษรัตรลิยร์องคร์
หนถึที่งพระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย และมบีควนมเขต้นใจในเรนที่องปรลิศนนเกลิดขถึนื้น
8:24 อนนนนจของทต่นนจะใหญต่โตมนก แตต่มใลิ ชต่โดยอนนนนจของทต่นนเอง และทต่นนจะกระทนนใหต้บรังเกลิดควนมพลินนศ
อยต่นงนต่นกลรัว ทต่นนกล็เจรลิญขถึนื้นและปฏลิบรัตลิงนน ทต่นนจะทนนลนยคนทบีที่มบีกนนลรังมนกและประชนชนบรลิสรุทธลิธ
8:25 ดต้วยควนมฉลนดของทต่นน ทต่นนจะกระทนนใหต้กนรลต่อลวงแพรต่หลนยขถึนื้นดต้วยนนื้นนมนอของทต่นน ทต่นนจะพองตรัว
ของทต่นนในใจของทต่นนเอง ทต่นนจะทนนลนยคนมนกหลนยโดยควนมสงบ แลต้วจะลรุกขถึนื้นตต่อสบูต้กรับจอมเจต้นนนย แตต่
ทต่นนจะตต้องถบูกหรักทนนลนย ไมต่ใชต่ดวต้ ยมนอเลย
8:26 นลิมลิตเรนที่องเวลนเยล็นและเวลนเชต้นซถึที่งบอกเลต่นนรันื้นเปป็นควนมจรลิง แตต่จงปปิดบรังนลิมลิตนรันื้นไวต้เถอะ เพรนะเปป็นเรนที่อง
ของอบีกหลนยวรันขต้นงหนต้น”
8:27 และขต้นพเจต้นดนเนบียลกล็อต่อนเพลบีย และนอนเจล็บอยบูต่หลนยวรัน แลต้วขต้นพเจต้นกล็ลรุกขถึนื้นไปปฏลิบรัตลิรนชกนรของ
กษรัตรลิยร์ตอต่ ไป แตต่ขต้นพเจต้นกล็งงงรันโดยนลิมลิตนรันื้น และไมต่เขต้นใจเรนที่องรนวเลย

เวลาและสถานทนีขที่ องนติมติตของดาเนนียล
ขต้อ 1 และ 2: “ในปปีทฮีที่สามแหล่งรศัชกาลกษศัตรฏิยว์เบลชศัสซารว์ มฮีนฏิมฏิตปรากฏแกล่ขด้าพเจด้าดาเนฮียล หลศังจาก
นฏิมฏิตทฮีที่ปรากฏแกล่ขด้าพเจด้าครศันั้งแรกนศันั้น และขด้าพเจด้าเหล็นเปป็นนฏิมฏิต ตล่อมาขณะทฮีที่ขด้าพเจด้าอยรล่ทฮีที่สลุสาปราสาท ซหึที่งอยรล่
ในแขวงเมลืองเอลาม และขด้าพเจด้ากล็เหล็นเปป็นนฏิมฏิต และขด้าพเจด้าอยรล่รมฏิ แมล่นนั้ทาอลุลศัย”
เรลิที่มตต้นดต้วยบทนบีนื้ สต่วนทบีที่เหลนอของหนรังสนอดนเนบียลถบูกเขบียนเปป็นภนษนฮบีบรบู บทแรกและสนมขต้อแรกของ
บททบีที่สองกล็ถบูกเขบียนเปป็นภนษนฮบีบรบูเชต่นกรัน เหตรุผลกล็คนอ: เนนนื้อหนสต่วนนบีนื้ของดนเนบียลบรันทถึกเรนที่องรนวกนรลต่มสลนย
ของเยรบูซนเลล็มเมนที่ออลิสรนเอลประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นถบูกจรับเปป็นเชลยโดยเนบบูครัดเนสซนรร์และถบูกพน
ไปอยบูต่ในบนบลิโลน ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกเขนเปป็นทนสอยบูต่เจล็ดสลิบปปี
ตรังนื้ แตต่ขต้อ 4 ของบททบีที่ 2 จนถถึงจบบททบีที่ 7 ดนเนบียลถบูกเขบียนเปป็นภนษนอนรนเมค เพรนะวต่นเนนนื้อหนสต่วนนบีนื้
ของหนรังสนอเลต่มนบีนื้มบีเนนนื้อหนเกบีที่ยวกรับมหนอนนนนจตต่นงชนตลิทรันื้งสบีที่ทบีที่ปกครองทรัที่วโลก บททบีที่ 8 จนจบหนรังสนอเลต่มนบีนื้เปป็น

ภนษนฮบีบรบูเพรนะวต่นมรันมบีเนนนื้อหนเกบีที่ยวกรับพวกยลิวโดยตรง – กรรุงเยรบูซนเลล็ม, พระวลิหนร, และปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
ผบูต้ซถึที่งจะทนนใหต้พระวลิหนรเสบียควนมศรักดลิสธ ลิทธลิธและขต่มเหงพวกยลิวในชต่วงเวลนทบีที่เปป็นควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น จรุด
ประสงคร์ของบททบีที่ 8 จนจบหนรังสนอเลต่มนบีนื้คนอ เพนที่อเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลถถึงสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่จะบรังเกลิดแกต่อลิสรนเอลใน
“สมรัยหลรังๆ”
นลิมลิตเรนอที่ งแกะผบูต้และแพะผบูต้ทบีที่ถบูกบรันทถึกตรงนบีนื้ไดต้เกลิดขถึนื้นในปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลของเบลชรัสซนรร์, ปปี 538
กต่อน ค.ศ. ดรังนรันื้นดนเนบียลจถึงมบีนลิมลิตนบีนื้สองปปีหลศังจากนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่และในปปีเดบียวกรับกนรลต่มสลนยของ
จรักรวรรดลิบนบลิโลน ผต่นนทนงนลิมลิตนบีนื้ดนเนบียลจะตต้องเรบียนรบูต้เกบีที่ยวกรับอนณนจรักรเหลต่นนรันื้นทบีที่จะสนบทอดตต่อจนก
จรักรวรรดลิบนบลิโลน และจรุดประสงคร์ของนลิมลิตนบีนื้กล็คนอ เพนที่อเปปิดเผยแกต่เขนถถึงคนนพยนกรณร์เกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็กๆ” อรัน
นรันื้นในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับอลิสรนเอลในสมรัยหลรังๆ
แมต้วนต่ ดนเนบียลอยบูต่ในบนบลิโลนตอนทบีที่เขนไดต้รรับนลิมลิตนบีนื้ เขนกล็ถบูกขนยต้นยในวฏิญญาณไปยรังสรุสน เมนองหลวง
ของเปอรร์เซบีย ซถึที่งตรันื้งอยบูต่ในแขวงเมนองเอลนม ขณะทบีที่ดนเนบียลยนนอยบูต่รลิมแมต่นนื้นนอรุลรัย เขนกล็เหล็นภนพทบีที่นต่นมหรัศจรรยร์ –
นลิมลิตอรันยลิที่งใหญต่ทบีที่ประทนนใหต้แกต่เขนโดยพระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของเขน พระเจต้นทบีเที่ ขนไดต้สรัตยร์ซนที่อตต่อพระองคร์มน
ตลอดหลนยปปีแหต่งกนรตกเปป็นเชลยของเขนในดลินแดนแปลกถลิที่น

นติมติตเรสืที่องแกะผถูห้ตนัวนนัทั้น
ขต้อ 3 และ 4: “ขด้าพเจด้าเงยหนด้าขหึนั้นเหล็น และดรเถฏิด แกะผรด้ตศัวหนหึที่งยลืนอยรล่ทฮีที่ฝฝัปี่งแมล่นนั้ทา มฮีเขาสองเขา เขาทศันั้ง
สองสรง แตล่เขาหนหึที่งสรงกวล่าอฮีกเขาหนหึที่ง และเขาทฮีที่สรงนศันั้นงอกมาทฮีหลศัง ขด้าพเจด้าเหล็นแกะผรด้นศันั้นขวฏิดไปทางตะวศันตก
และทางเหนลือและทางใตด้ ไมล่มฮีสศัตวว์ตศัวใดตด้านทานมศันไดด้ และไมล่มฮีใครทฮีจที่ ะชล่วยใหด้พนด้ จากมลือของมศันไดด้ มศันททา
ตามชอบใจของมศันและกล็พองตศัวขหึนั้น”
เมนที่อดนเนบียลถบูกพนในวลิญญนณไปยรังรลิมแมต่นนื้นนอรุลรัย เขนกล็เงยตนขถึนื้นดบูและเหล็นแกะผบูต้ตรัวหนถึที่งซถึที่งมบีสองเขน –
เขนอรันหนถึที่งสบูงกวต่นอบีกอรันหนถึที่ง และเขนอรันทบีที่สบูงกวต่นกล็งอกมนทบีหลรัง ขณะทบีที่ดนเนบียลเพต่งมองดบูแกะผบูต้ตวรั นบีนื้ เขนกล็เหล็น
มรันขวลิดไปทนงทลิศตะวรันตก ทลิศเหนนอและทลิศใตต้ และขณะทบีที่มรันรรุดหนต้นไปกล็ไมต่มบีสรัตวร์ตวรั ใดทบีที่ยรับยรันื้งมรันหรนอยนนอยบูต่
ตต่อหนต้นมรันไดต้ และไมต่มบีอนนนนจใด “ทบีที่จะชต่วยใหต้พต้นจนกมนอของมรันไดต้” แกะผบูต้ตวรั นบีนื้กระทนนตนมอนนเภอใจและมรัน
เรลิที่มยลิที่งใหญต่และมบีอนนนนจมนก

ดาเนนียลเหร็นแพะผถูห้ตนัวนนัทั้น
ขต้อ 5-7: “เมลืที่อขด้าพเจด้ากทาลศังตรหึกตรองอยรล่ ดรเถฏิด มฮีแพะผรด้ตวศั หนหึที่งมาจากทฏิศตะวศันตก เหาะขด้ามพลืนั้นพฏิภพ
ทศันั้งสฏินั้นมา ไมล่แตะตด้องพลืนั้นดฏินเลย และแพะนศันั้นมฮีเขาเดล่นอยรล่ในระหวล่างตาของมศันเขาหนหึที่ง มศันมาหาแกะผรด้ทฮีที่มฮีเขา
สองเขาซหึที่งขด้าพเจด้าเหล็นยลืนอยรล่ทฮีที่ฝฝัปี่งแมล่นนั้ทา มศันวฏิงที่ เขด้าใสล่แกะผรด้ตศัวนศันั้นดด้วยเตล็มกทาลศังความโกรธของมศัน ขด้าพเจด้าเหล็น
มศันเขด้ามาใกลด้แกะผรด้ มศันโกรธและเขด้าชนแกะผรด้ ททาใหด้เขาทศันั้งสองของมศันหศักไป และแกะผรด้กล็ไมล่มฮีกทาลศังตด้านทานมศัน
ไดด้ มศันเหวฮีที่ยงแกะผรด้ลงทฮีที่ดฏินและเหยฮียบเสฮีย และไมล่มฮีใครชล่วยแกะผรด้ใหด้พด้นมลือของมศันไดด้”
ในควนมอรัศจรรยร์ใจ ดนเนบียลมองดบูแกะผบูต้ทรงพลรังตรัวนบีนื้ขวลิดไปขต้นงหนต้นดต้วยพลรังทบีที่ยนกจะตต้นนทนนจนถถึง
ขนนดทบีไที่ มต่มบีผบูต้ใดหยรุดยรันื้งมรันไดต้ และขณะทบีที่ดนเนบียลพลิจนรณนนลิมลิตนรันื้น โดยอยนกรบูวต้ ต่นแกะผบูต้ตวรั นรันื้นเปป็นใครและอะไร

และกนนลรังเกลิดอะไรขถึนื้นอยบูต่นรันื้น อบีกภนพหนถึที่งกล็ปรนกฏ: แพะผรด้ตวศั หนหึที่งมาจากทฏิศตะวศันตก แพะผบูต้ตวรั นบีนื้ไดต้ปรนกฏตรัว
บนพลืนั้นพฏิภพทศันั้งสฏินั้น มรันอยบูต่เตล็มขอบฟป้นทบีที่หรันไปทนงทลิศตะวรันตก – และ “มรันไมต่แตะตต้องพนนื้นดลินเลย” มรันมบี “เขน
เดต่น” อยบูรต่ ะหวต่นงตนสองขต้นงของมรัน – ซถึที่งเปป็นภนพทบีที่ไมต่ธรรมดนอยต่นงแนต่นอน – และมรันกล็ตรงเขต้นมนหนแกะผบูต้ทบีที่มบี
เขนสองขต้นงและวลิที่งเขต้นใสต่แกะผบูต้นรันื้น “ดต้วยเตล็มกนนลรังควนมโกรธของมรัน”
ดนเนบียลเหล็นมรันเขต้นมนใกลต้แกะผบูต้ตรัวนรันื้น โดยถบูกกระตรุนต้ ดต้วย “ควนมโกรธ” (ควนมโกรธอรันขมขนที่นหรนอ
ควนมนต่นสะพรถึงกลรัว) เขต้นใสต่มรัน แพะผบูต้ตวรั นรันื้นเขต้นชนแกะผบูต้ตรัวนรันื้นและทนนใหต้เขนสองขต้นงของมรันหรัก และโดยเหตรุนบีนื้
แกะผบูต้ตวรั นรันื้นจถึงยนนอยบูต่อยต่นงสลินื้นฤทธลิธตอต่ หนต้นแพะผบูต้ตรัวนรันื้น ซถึที่งจนกนรันื้นกล็บดขยบีนื้แกะผบูต้ตรัวนรันื้นจนถถึงดลินและเหยบียบยที่นนมรัน
ดต้วยเทต้นของตน “และไมต่มบีใครชต่วยแกะผบูต้ใหต้พต้นมนอของมรันไดต้”
แนต่นอนวต่น พวกแพะไมล่มฮีมลือ สรัตวร์ประหลนดตรัวนบีนื้ในนลิมลิตของดนเนบียลอยบูต่ในรรปแบบของแพะตรัวหนถึที่ง
และมรันมบีเขนอรันหนถึที่ง – แตต่มรันกล็ชบีนื้ไปยรังชนยคนหนถึที่ง ไมต่ใชต่สตรั วร์ตวรั หนถึที่ง แกะผบูต้ตวรั นรันื้นลต้มลงแลต้ว แพะผบูต้ตวรั นรันื้นบรัดนบีนื้กล็
ขถึนื้นเรนองอนนนนจแลต้ว

สนีเที่ ขาปรากฏบนแพะผถูห้ตนัวนนัทั้น
ขต้อ 8: “แลด้วแพะผรด้กพล็ องตศัวขหึนั้นอยล่างยฏิที่ง แตล่เมลืที่อมศันแขล็งแรง เขาใหญล่ของมศันกล็หศัก มฮีเขาเดล่นอฮีกสฮีที่เขางอก
ขหึนั้นแทนทฮีที่ หศันไปทางทฏิศลมทศันั้งสฮีที่ของฟฝ้าสวรรคว์”
ดนเนบียลมองดบูแพะผบูต้ตวรั นรันื้น ซถึที่งบรัดนบีนื้เปป็นบรุคคลทบีที่ทรงอนนนนจมนกทบีที่สดรุ บนแผต่นดลินโลกแลต้ว ดนเนบียลเหล็น
“เขนใหญต่อรันนรันื้น” (ซถึที่งในขต้อ 5 ถบูกเรบียกวต่นเปป็น “เขนเดต่น” อรันนรันื้น) และเขนใหญต่อรันนบีนื้กล็ถบูกหรักเสบีย จนกนรันื้นดนเนบีย
ลเหล็น “เขนเดต่น” สบีที่เขนงอกขถึนื้นออกมนจนกทบีที่ๆเขนใหญต่อรันนรันื้นเคยอยบูต่ เขนเดต่นทรันื้งสบีที่นบีนื้ชบีนื้ไปทนงลมทรันื้งสบีที่แหต่งฟป้นสวรรคร์
– ซถึที่งแนต่นอนวต่นชบีนื้ไปยรังทรันื้งสบีที่ทลิศของเขล็มทลิศ – ทลิศเหนนอ ทลิศใตต้ ทลิศตะวรันออก และทลิศตะวรันตก – ซถึที่งสนที่อถถึงแผต่นดลิน
โลกทรันื้งสลินื้น

ดาเนนียลเหร็นสติที่งแปลกประหลาดตส่อไป
ขต้อ 9-12: “และมฮีเขาเลล็กๆเขาหนหึที่งงอกออกมาจากเขาหนหึที่งในพวกเขาเหลล่านฮีนั้ ซหึที่งงอกขหึนั้นใหญล่โตเหลลือ
เกฏิน ตรงไปทางใตด้ ตรงไปทางตะวศันออก และตรงไปยศังแผล่นดฏินอศันรลุล่งโรจนว์นศันั้น มศันงอกขหึนั้นใหญล่โต แมด้กระทศัที่งถหึง
บรฏิวารแหล่งฟฝ้าสวรรคว์ มศันยศังเหวฮีที่ยงบรฏิวารกศับดวงดาวลงมายศังพฏิภพเสฮียบด้าง แลด้วเหยฮียบยที่ทาเสฮีย มศันพองตศัวขหึนั้นอฮีก
แมด้กระทศัที่งถหึงจอมของบรฏิวาร และเครลืที่องเผาบรชาประจทาวศันกล็ถรกชฏิงไปเสฮีย และสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์ของพระองคว์กล็ถรก
เหวฮีที่ยงลง และเพราะเหตลุการละเมฏิด เขาไดด้รศับมอบบรฏิวารไวด้สรด้กศับการเผาบรชาประจทาวศัน และความจรฏิงกล็ถรก
เหวฮีที่ยงลงทฮีที่ดฏิน และเขานศันั้นกล็ปฏฏิบศัตฏิงานและเจรฏิญขหึนั้น”
มบีกนรอภลิปรนยและกนรไมต่เหล็นพต้องกรันมนกมนยทต่นมกลนงเหลต่นผบูต้รบูต้เกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็ก” อรันนรันื้นซถึที่งงอกออก
มนจนกหนถึที่งใน “เขนเดต่น” ทรันื้งสบีที่นรันื้น ควนมเหล็นสต่วนตรัวของผมกล็คนอวต่นขต้อเหลต่นนรันื้นซถึที่งตนมหลรังขต้อ 9 ระบรุตรัวตน
บรุคคลผบูต้นรันื้นทบีที่ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยเขนเลล็กอรันนบีนื้ อยต่นงไรกล็ตนม ผมเหล็นดต้วยกรับ ดร. สโกฟปิลดร์และคนอนที่นๆทบีที่วนต่ คนน
พยนกรณร์ทบีที่ถบูกนนนเสนอตรงนบีนื้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงไปแลต้วบนงสต่วน (แตต่ไมส่ใชส่ทรันื้งหมด) โดยอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสในปปี
175 กต่อน ค.ศ. มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ เขนไดต้ทนนใหต้พระวลิหนรเปป็นมลทลินไปและไดต้ขต่มเหงพวกยลิวในวลิธบีหนถึที่งทบีที่นต่น

กลรัวทบีที่สรุด และเขนกล็เปป็นภนพเลล็งทบีที่โดดเดต่นอรันหนถึที่งของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น (“เขนเลล็ก” อรันนรันื้น) แหต่งยรุคสรุดทต้นย แตต่ผมกล็
เชนที่อวต่นบรุคคลทบีที่แทต้จรลิงทบีที่ถบูกบต่งชบีนื้ตรงนบีนื้ในดนเนบียล 8:9 เปป็นคนเดฮียวกศันกรับคนนรันื้นในดนเนบียล 7:8
ผมขอรรับสนรภนพวต่นมบีหลนยสลิที่งทบีที่ผมไมต่เขต้นใจอยต่นงถต่องแทต้เกบีที่ยวกรับหนรังสนอดนเนบียลและหนรังสนอวลิวรณร์
แตต่ผมกล็ไมต่เหล็นเหตรุผลทบีที่จะคนดเดนหรนอเชนที่อตนมสลิที่งทบีที่คนอนที่นๆไดต้สอนหนกมบีขต้อพระครัมภบีรทร์ บีที่จะบอกเรนอยต่นงชรัดเจน
วต่นเขาเลล็กๆอศันนฮีนั้เปป็นใครในดนเนบียล 8:9 อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้ทนนใหต้พระวลิหนรทบีที่กรรุงเยรบูซนเลล็มเสบียควนม
ศรักดลิธสลิทธลิไธ ปโดยตรันื้งแทต่นบบูชนรบูปเคนรพแทต่นหนถึที่งขถึนื้นทบีที่นรัที่น เขนไดต้สรต้นงแทต่นบบูชนหนถึที่งอรุทลิศแกต่รบูปเคนรพอรันหนถึที่ง บน
แทล่นบรชานศันั้นในพระวฏิหารของพระเจด้า และประวรัตลิศนสตรร์กล็เปป็นพยนนถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ เขนไดต้ถวนยหมถูตวรั หนถึที่ง
เปป็นเครนที่องสรังเวยบนแทต่นบบูชนนรันื้นจรลิงๆ แตต่คนนบรรยนยและกนรประพฤตลิของ “เขนเลล็กๆ” อรันนบีนื้กล็ไมต่สอดคลต้องกรับ
คนนบรรยนยและกนรประพฤตลิของอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส แมต้วต่นพวกมรันสอดคลต้องอยต่นงสมบบูรณร์แบบกรับคนนบรรยนย
ของ “เขนเลล็ก” อรันนรันื้นของสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่นรันื้นกล็ตนม
ยกตรัวอยต่นงเชต่น – อรันทลิโอครัส อบีพลิฟนนบีสไมต่เคยเหวบีที่ยง “บรลิวนรแหต่งฟป้นสวรรคร์” ลงมนเลย เขนไมต่เคย
“พองตรัวขถึนื้นอบีก แมต้กระทรัที่งถถึงจอมของบรลิวนร” (ซถึที่งหนใชต่ใครอนที่นนอกจนกพระเยซบูครลิสตร์) และเขนกล็ไมต่ไดต้ลรุกขถึนื้น
ตต่อสบูต้ “จอมเจต้นนนย” – ซถึที่งแนต่นอนวต่นคนอพระเยซบูครลิสตร์เจต้น และอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไมต่ไดต้ “ถบูกหรักทนนลนย ไมต่ใชต่
ดต้วยมนอเลย” ประวรัตศลิ นสตรร์บรันทถึกขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ เขนเสบียชบีวลิตโดยสนเหตรุธรรมชนตลิ ทบีทที่ นเบ (Tabae) ในปปี 164
กต่อน ค.ศ.
กนเบรบียลบอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่นนลิมลิตนบีนื้ไมต่ไดต้เปป็นเรนที่องของกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งนนมวต่นอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส
– แตต่เปป็นเรนที่องของ “กาลอวสาน” (ดนล. 8:17) “กนลอวสนน” ชบีนื้ไปยรัง อวสานแหล่งยลุคของคนตล่างชาตฏิ และ
เวลนนรันื้นกล็ยรังมนไมต่ถถึง กนเบรบียลยรังอธลิบนยดต้วยวต่นพรันธกลิจของเขนกล็คนอ เปปิดเผยแกต่ดนเนบียลวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้น “ใน
ตอนปลายแหส่งพระพติโรธ” (ดนล. 8:19) – และนบีที่กล็หมนยถถึงชต่วงเวลนในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ นรัที่นคนอ ยรุคแหต่ง
ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง
ดต้วยเหตรุนบีนื้เรนจถึงเหล็นวต่นเขนเลล็กอรันนรันื้นของดนเนบียล 8:9-12, 23-25 สอดคลต้องกรับ “อวสนนกนล” มรันยรัง
สอดคลต้องกรับเขนเลล็กอรันนรันื้นของสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่ทบีที่ถบูกพรรณนนในดนเนบียล 7:7, 8 ดต้วย มรันเปป็นควนมเชนที่อของผมทบีที่
วต่นพวกมรันทรันื้งคบูต่อนต้ งอลิงถถึงบรุคคลเดบียวกรัน – “คนแหต่งกนรบนปนรันื้น... กษรัตรลิยร์ทบีที่มบีพระพรักตรร์ดรุรนต้ ย... ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์... ลบูกแหต่งควนมพลินนศ” ผบูต้ซถึที่งเปป็นคนๆเดบียวกรันทรันื้งหมด
ผมจะไมต่เลลิกสนมรัคคบีธรรมกรับพบีที่นต้องทต่นนใดทบีปที่ ระกนศวต่นเขนเลล็กอรันนบีนื้ในดนเนบียล 8:9 ไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จ
จรลิงแลต้วในสมรัยของอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส เพรนะวต่นนรัที่นไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับควนมรอดของเรนหรนอกรับกนร
สนมรัคคบีธรรมดต้วยกรันของเรน ผมไมต่อนจรต่วมสนมรัคคบีธรรมกรับผบูต้ใดทบีที่ปฏลิเสธเรนที่องกนรประสบูตจลิ นกหญลิงพรหมจนรบี
หรนอกนรลบมลทลินดต้วยพระโลหลิต แตต่ผมสนมนรถรต่วมสนมรัคคบีธรรมกรับพบีที่นต้องทบีที่ไมต่เหล็นพต้องกรับผมในทรุกจรุดทบีที่
เจนะจงของคนนพยนกรณร์ ผมไมต่อต้นงตรัววต่นเขต้นใจทรันื้งหมดทบีที่ตอต้ งรบูต้เกบีที่ยวกรับหนรังสนอดนเนบียลและผบูต้รรับใชต้คนใดทบีที่กลต่นว
อต้นงเชต่นนรันื้นกล็อวดดบีอยต่นงแนต่นอน! ผมเชนที่อวต่นอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสเปป็นผบูต้บรุกเบลิก (หรนอภนพเลล็งและเงน) ของ “เขน
เลล็ก” อรันนรันื้นแหต่งยรุคสรุดทต้นย แตต่ผมไมต่เชนที่อวต่นเขนไดต้ทนนใหต้ทรุกสลิที่งทบีที่ถบูกกลต่นวเกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็ก” อรันนบีนื้ในขต้อทบีที่เรน
ศถึกษนกรันอยบูต่สนนเรล็จแลต้ว ผมขอชบีนื้ใหต้เหล็นขต้อเทล็จจรลิงเหลต่นนบีนื้เพนที่อสนรับสนรุนควนมเชนที่อของผม:

“เขนเลล็ก” อรันนรันื้นซถึที่งดนเนบียลเหล็นงอกออกมนจนกหนถึที่งใน “เขนเดต่น” ทรันื้งสบีที่นรันื้น “งอกขถึนื้นใหญต่โตเหลนอเกลิน
ตรงไปทนงใตต้ ตรงไปทนงตะวรันออก และตรงไปยรังแผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์นรันื้น” นบีที่ไมต่อนจถบูกกลต่นวเกบีที่ยวกรับอรันทลิโอครัส
อบีพลิฟนนบีสไดต้ เขนเปป็นคนใหญต่โต – แตต่ไมต่ใหญต่โตเหลลือเกฏิน “เขนเลล็ก” อรันนรันื้นยรังงอกขถึนื้นใหญต่โต “แมต้กระทรัที่งถถึง
บรลิวนรแหต่งฟป้นสวรรคร์ มรันยรังเหวบีที่ยงบรลิวนรกรับดวงดนวลงมนยรังพลิภพเสบียบต้นง แลต้วเหยบียบยที่นนเสบีย” สนนหรรับผมแลต้ว
นบีที่ไมต่ไดต้หมนยถถึงอลิสรนเอล เพรนะเรนรบูวต้ นต่ ในพระครัมภบีรตร์ ลอดทรันื้งเลต่มอลิสรนเอลเปป็นประชนกรฝป่นยโลกโดยมบีพระ
สรัญญนตต่นงๆฝป่นยโลก พวกเขนไมต่ใชต่ดวงดนวเหลต่นนรันื้น และพวกเขนไมต่เคยถบูกเรบียกวต่นเปป็นดวงดนวเลย ในหนรังสนอ
วลิวรณร์เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับดนวดวงหนถึที่งทบีที่ลงมนจนกสวรรคร์ และนบีที่บนงครรันื้งกล็ชไบีนื้ ปยรังพวกผบูต้นนนสนรทบีที่พลิเศษ และในครรันื้ง
อนที่นๆกล็ชบีนื้ไปยรังพระเยซบูครลิสตร์เจต้นเอง แตต่ “เขนเลล็กๆ” ทบีทที่ รงพลรังนบีนื้กล็เรลิที่มใหญต่โตขถึนื้น “แมด้กระทศัที่งถหึงบรฏิวารแหล่งฟฝ้า
สวรรคว์” และจนถถึงขนนดเหวบีที่ยงดนวบนงดวงลงมน และเหยบียบยที่นนพวกมรัน
เรนสรังเกตเหล็นวต่นมรันยรัง “พองตศัวขหึนั้นอฮีก แมด้กระทศัที่งถหึงจอมของบรฏิวาร และเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันกล็ถบูก
ชลิงไปเสบีย และสถนนบรลิสรุทธลิธของพระองคร์กล็ถบูกเหวบีที่ยงลง” เขนเลล็กๆอรันนบีนื้จะเอนกนรถวนยสรัตวบบูชนประจนนวรันออก
ไปเสบียเพรนะเหตรุกนรละเมลิด และเรนทรนบวต่นเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ขบีที่มต้นขนวออกมนพรต้อมกรับครันธนบูอรันหนถึที่ง
ในมนอของเขน (วลิวรณร์ 6) เขนกล็จะทนนใหต้เกลิดสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลก – สรันตลิภนพซถึที่งจะคงอยบูต่ตต่อไปเปป็นเวลนสนม
ปปีครถึที่ง เขนจะอนรุญนตใหต้พวกยลิวสรต้นงพระวลิหนรของตนขถึนื้นใหมต่ จรัดตรันื้งกนรนมรัสกนรของพวกเขน และปฏลิบรัตลิตนม
กลิจวรัตรประจนนวรันของพวกเขนในเรนที่องพลิธบีกรรมตต่นงๆของศนสนนยบูดนยและกนรถวนยเครนที่องสรัตวบบูชนประจนนวรัน
ตต่นงๆ นบีที่จะดนนเนลินตต่อไปในระหวต่นงชต่วงสนมปปีครถึที่งแรกแหต่งกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ และจนกนรันื้น
หลรังจนกชต่วงเวลนสรันื้นๆแหต่งสรันตลิภนพนบีนื้เขนกล็จะละเมลิดพรันธสรัญญนนรันื้นและเอนสลิทธลิพลิเศษทรุกอยต่นงออกไปหมด
นรกทรันื้งสลินื้นจะแตกบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ ควนมจรลิงจะถบูกเหวบีที่ยงลงโดยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ และเขนจะ “ปฏลิบรัตลิงนน
และเจรลิญขถึนื้น” เปนโลบอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่นในวรันนรันื้นพระเจต้นจะทรงใหต้ควนมลรุต่มหลงมนครอบงนนคนเหลต่นนรันื้น
และพวกเขนจะเชนที่อสติที่งทนีที่เทร็จ (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ – ผบูต้ทบีที่ตรงขต้นมกรับพระครลิสตร์ ผบูต้ทรงเปป็นควนมจรลิง)
คนเหลต่นนรันื้นจะตลิดตนมเขนในฐนนะพระเจต้น ใน 2 เธสะโลนลิกน 2:8-12 เปนโลเรบียกเขนวต่นเปป็น “คนนอก
กฎหมนยนรันื้น” และบอกเรนวต่นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทรง “ประหนรมรันดต้วยลมพระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรง
ผลนญใหต้สบูญไปดต้วยกนรปรนกฏแหต่งกนรเสดล็จมนของพระองคร์” เมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์มน เขนจะมน “โดย
การดลบนันดาลของซาตาน พรต้อมกรับบรรดนกนรอลิทธลิฤทธลิธและหมนยสนนครัญ และกนรมหรัศจรรยร์แหต่งควนมเทล็จ
และอรุบนยอธรรมทรันื้งหลนยสนนหรรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่พลินนศอยบูต่ เพรนะเขนทรันื้งหลนยไมต่ไดต้รบรั ควนมรรักแหต่งควนมจรลิงไวต้
เพนที่อจะรอดไดต้” และเพรนะวต่นคนเหลต่นนบีนื้บนแผต่นดลินโลกในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ทบีที่ไดต้
รรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหรนอตรัวเลขแหต่งชนที่อของเขนจะไมล่รศับควนมจรลิง (พระเยซบู) พระเจต้นจถึงจะทรงใหต้
ควนมลรุต่มหลงมนครอบงนนพวกเขนจนพวกเขนจะเชนที่อสลิที่งทบีที่เทล็จนรันื้น (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์) และทรุกคนทบีที่ไมต่เชนที่อ
ควนมจรลิงแตต่ยลินดบีในกนรไมต่ชอบธรรม (ในผรด้ทฮีที่ไมล่ชอบธรรมนศันั้น, สลิที่งทบีที่เทล็จนรันื้น) กล็จะตต้องรรับโทษ
มรันคนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ไมต่ใชต่อรันทลิโอครัส อบีพลิฟนนบีส ทบีจที่ ะเหวบีที่ยงควนมจรลิงลงและเจรลิญขถึนื้นในสลิที่งทบีที่
เทล็จนรันื้น ผมจถึงขอยนนยรันวต่นไมต่มบีเขนเลล็กสองอรันในดนเนบียล แตต่อรันเดนียวเทต่นนรันื้น และแตต่ละครรันื้งทบีที่เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับ
“เขนเลล็ก” อรันนรันื้น มรันกล็ชบีนื้ไปยรังบรุคคลทบีที่รต้นยกนจคนเดบียวกรันนรันื้น – ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ผบูต้ซถึที่งเปป็นพญนมนรตรัว

เปป็นๆ พระเยซบูทรงเปป็นควนมจรลิง พระเจต้นตรัวเปป็นๆ และผบูต้ครองโลกคนสรุดทต้นยจะตต่อตต้นนพระเจต้น – ตรงขต้นมกรับ
พระครลิสตร์
ผมขอกลต่นวซนื้นนวต่น: ผมจะยอมรรับสลิที่งทบีที่ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรทร์ บีที่โดดเดต่นหลนยทต่นนกลต่นวเกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็ก” อรันนบีนื้
ตรนบเทต่นทบีที่มรันเปป็นคนนพยนกรณร์สองชรันื้นและไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วสต่วนหนถึที่ง (แตต่ไมต่ใชต่ทรันื้งหมด) ในสมรัยขอ
งอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส อยต่นงไรกล็ตนม ผมกล็เชนที่อวต่นคนนพยนกรณร์หลรักเรนที่องเขนอรันนรันื้นไมต่ไดต้ชบีนื้ไปยรังอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบี
ส แตต่ชบีนื้ไปยรัง “คนแหต่งกนรบนปนรันื้น” ผบูต้ซถึที่งจะปรนกฏตรัวขถึนื้นทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป

ทถูตสวรรคณ์ตนหนนที่งพถูดกนับดาเนนียล
ขต้อ 13 และ 14: “แลด้วขด้าพเจด้าไดด้ยฏินวฏิสลุทธฏิชนผรด้หนหึที่งพรดอยรล่ วฏิสทลุ ธฏิชนอฮีกผรด้หนหึที่งกล็พดร กศับวฏิสลุทธฏิชนผรด้ทฮีที่พดร
อยรล่นศันั้นวล่า “นฏิมฏิตทฮีที่เกฮีที่ยวขด้องกศับเครลืที่องเผาบรชาประจทาวศันนศันั้นจะอยรล่อฮีกนานเทล่าใด ทศังนั้ เรลืที่องการละเมฏิดทฮีที่ททาใหด้เกฏิด
การรกรด้างวล่างเปลล่า เพลืที่อจะมอบทศันั้งสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์และบรฏิวารใหด้ถรกเหยฮียบยที่ทาลงใตด้ฝฝ่าเทด้า” ทล่านผรด้นศันั้นตอบ
ขด้าพเจด้าวล่า “อยรล่นานสองพศันสามรด้อยวศัน แลด้วสถานบรฏิสลุทธฏินธิ์ ศันั้นจะไดด้รศับการชทาระ””
ขณะทบีที่ดนเนบียลยนนอยบูต่รลิมแมต่นนื้นนอรุลรัย โดยครรุนต่ คลิดและอยนกรบูต้และอรัศจรรยร์ใจเกบีที่ยวกรับสลิที่งทบีที่เขนไดต้เหล็นและ
อยนกทรนบควนมหมนยของนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้น เขนกล็แอบไดต้ยลินบทสนทนนหนถึที่งระหวต่นง “วฏิสลุทธฏิชน”
สองทต่นน – หรนอชนวสวรรคร์สองคน จงสรังเกตวต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไมต่ทรงเอต่ยชนที่อวลิสรุทธลิชนทบีที่กนนลรังพบูดอยบูต่นรันื้น :
“แลต้วขต้นพเจต้นไดต้ยลินวลิสรุทธลิชนผบูต้หนถึที่งพบูดอยบูต่ วลิสทรุ ธลิชนอบีกผบูต้หนถึที่งกล็พดบู กรับวลิสรุทธลิชนผบูต้ทบีที่พดบู อยบูต่นรันื้น…” มรันคงเปป็นเรนที่องทบีที่
นต่นสนใจหนกไดต้รบูต้ชนที่อของวลิสรุทธลิชนผบูต้นรันื้น แตต่พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไมต่ทรงเหล็นควรทบีจที่ ะเปปิดเผยมรันแกต่เรน เปป็นไปไดต้
วต่นหนกพระครัมภบีรร์ใหต้ชนที่อผบูต้นรันื้น บนงศนสนนกล็คงยกชบูคนๆนรันื้นใหต้เปป็นเทพเจต้นหรนอสรต้นงรบูปเคนรพถวนยแกต่วลิสรุทธลิชนผบูต้
นรันื้นและกรนบไหวต้บบูชนทบีที่เทต้นของรบูปเคนรพนรันื้น
บทสนทนนระหวต่นงวลิสทรุ ธลิชนทรันื้งสองนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับวต่น “นลิมลิตทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันนรันื้น
จะอยบูอต่ บีกนนนเทต่นใด ทรันื้งเรนที่องกนรละเมลิดทบีทที่ นนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น เพนที่อจะมอบทรันื้งสถนนบรลิสรุทธลิธและบรลิวนร
ใหต้ถบูกเหยบียบยที่นนลงใตต้ฝป่นเทต้น” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่งกล็คนอ “เขาเลล็กอศันนศันั้นจะแสดงอทานาจดศังกลล่าวจนถหึงขนาดเอาการ
ถวายเครลืที่องสศัตวบรชาประจทาวศันออกไปเสฮีย หยลุดการนมศัสการในพระวฏิหารทศันั้งหมด เหยฮียบยที่ทาความจรฏิงลงถหึงดฏิน
และเจรฏิญขหึนั้นในสฏิที่งทฮีที่เทล็จนศันั้นทฮีที่เขาเปป็นอฮีกนานเทล่าใด? มศันจะนานสศักเทล่าใด?” และจนกนรันื้น “วลิสรุทธลิชนผบูต้นรันื้น” กล็
กลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น “อยรล่นานสองพศันสามรด้อยวศัน แลด้วสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์นศันั้นจะไดด้รบศั การชทาระ”
ควนมหมนยของ “สองพรันสนมรต้อยวรัน” คนออะไร? เหลต่นผบูต้รบูต้ภนษนฮบีบรบูบอกเรนวต่นในภนษนเดลิมนบีที่อต่นนวต่น
“สองพรันสนมรต้อยเยล็นและเชต้น” นรัที่นคนอ เครนที่องสรัตวบบูชนเวลนเยล็นและเวลนเชต้น 2300 อรันจะถบูกเอนไปเสบีย พวก
เขนจะไมต่ไดต้รบรั อนรุญนตใหต้ถวนยเครนที่องสรัตวบบูชนเวลนเชต้นหรนอเวลนเยล็นเปป็นเวลน 2300 วรัน ดรังนรันื้นเรนจถึงรบูวต้ ต่นควนม
หมนยตรงนบีนื้คนอ วรันทรันื้งหลนยทบีที่มบี 24 ชศัวที่ โมง – ไมต่ใชต่ 2300 ปปี, เดนอน, หรนอสรัปดนหร์ – แตต่ 2300 วศัน อยต่นงทบีที่เรา
รบูจต้ รักวรันทรันื้งหลนย และวรันเหลต่นนรันื้นจะตต่อจนกเวลนนรันื้นเมนที่อกนรถวนยเครนที่องสรัตวบบูชนประจนนวรันถบูกเอนไปเสบียโดยเขน
เลล็กอรันนรันื้น (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์) ในกลนงสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล (ดนล. 9:27) จนถถึง
ทบีที่สดรุ ปลนยแหต่งชต่วงเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น 2300 วรันเหลต่นนบีนื้เรลิที่มตต้นในกลนงสรัปดนหร์นรันื้น (และ “สรัปดนหร์” ทบีวที่ ต่นนบีนื้

ไมต่ใชต่หลายวศัน แตต่เปป็นหลายปปีทฮีที่เปป็นคทาพยากรณว์) ดต้วยเหตรุนบีนื้ มรันจะเปป็นในระหวต่นงสนมปปีครถึที่งสรุดทต้นย (42 เดนอน)
หรนอครถึที่งหลรังของชต่วงเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น
อยต่นงไรกล็ตนม เดนอนตต่นงๆในทนงคนนพยนกรณร์กล็เทต่นกรับ 30 วรัน สนมปปีครถึที่งจะเทต่นกรับสบีที่สลิบสองเดนอน และ
42 เดนอนทบีที่มบี 30 วรันกล็จะเทต่นกรับ 1260 วรัน นบีที่จะเทต่นกรับ 1040 วรันทบีที่เกลินมนจนกสนมปปีครถึงที่ ตนมนลิมลิตทบีที่วนต่ นบีนื้
“สถนนบรลิสรุทธลิธ” จะไมต่ถบูกชนนระและ “กนรถวนยเครนที่องสรัตวบบูชนประจนนวรัน” จะไมต่ไดต้รรับอนรุญนตใหต้กระทนนจนกวต่น
จะครบ 2300 วรันนรันื้นแลต้ว นบีที่จะดบูเหมนอนรนวกรับวต่นพระวลิหนรจะไมต่ถบูกชนนระและกนรปรนนลิบรัตลิตต่นงๆในพระวลิหนร
จะไมต่ถบูกสถนปนนขถึนื้นใหมต่จนกวต่นพระวลิหนรในอนนคตทบีที่ถบูกพรรณนนโดยเอเสเคบียลไดต้ถบูกสรต้นงขถึนื้นแลต้ว จงตรังนื้ ใจ
ศถึกษนเอเสเคบียล 41-43 ผมไมต่มบีเนนนื้อทบีที่พอทบีที่จะยกขต้อควนมเหลต่นนรันื้นมนใหต้ครุณตรงนบีนื้ แตต่กรรุณนอต่นนมรันและศถึกษน
มรันอยต่นงตรันื้งใจ พระวลิหนรนบีนื้ทบีที่ถบูกพรรณนนโดยเอเสเคบียลจะถบูกสรต้นขถึนื้นหลรังจนกชต่วงเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น
ขณะทบีที่ดนเนบียลยนนอยบูต่ โดยสงสรัยและคลิดอยบูต่ โดยพยนยนมนถึกภนพควนมหมนยของนลิมลิตนบีนื้ทบีที่เขนเพลิที่งเหล็น
และถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนเพลิที่งไดต้ยลิน เขนกล็ถบูกทนนใหต้ตกใจโดยกนรปรนกฏตรัวของผบูต้หนถึที่งทบีที่ “เหมนอนมนรุษยร์”

ผถูห้ตนีความปรากฏตนัว
ขต้อ 15 และ 16: “และอยรล่มาเมลืที่อขด้าพเจด้าดาเนฮียลไดด้เหล็นนฏิมฏิตนศันั้นแลด้ว ขด้าพเจด้ากล็พยายามเขด้าใจ และ
ดรเถฏิด มฮีเหมลือนมนลุษยว์ยลืนอยรล่หนด้าขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้าไดด้ยฏินเสฮียงของชายผรด้หนหึที่งระหวล่างฝฝัปี่งแมล่นนั้ทาอลุลศัย และเสฮียง
นศันั้นรด้องเรฮียกและกลล่าววล่า “กาเบรฮียลเออ๋ย จงททาใหด้ชายผรด้นฮีนั้เขด้าใจในนฏิมฏิตนศันั้นเถฏิด””
ดนเนบียลไดต้เหล็นนลิมลิตนรันื้นแลต้ว เขนไดต้พยนยนมหนควนมหมนยของมรัน แลต้วทรันใดนรันื้นกล็มบีผบูต้หนถึที่งทบีที่ “เหมนอน
มนรุษยร์” มนยนนอยบูต่ตรงหนต้นเขน และดนเนบียลกล็ไดต้ยลินเสบียงของชนยผบูต้หนถึที่ง “ระหวต่นงฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนอรุลรัย” และเสบียงนรันื้นกล็
กลต่นววต่น “กาเบรฮียลเออ๋ย จงททาใหด้ชายผรด้นฮีนั้เขด้าใจในนฏิมฏิตนศันั้นเถฏิด”
เสบียงนบีนื้นต่นจะมนจนกเมฆกต้อนหนถึที่งทบีที่ลอยอยบูต่เหนนอแมต่นนื้นนนรันื้นระหวต่นงสองฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนนรันื้น สวรรคร์อยนกใหต้ดน
เนบียลเขต้นใจอยต่นงถต่องแทต้วต่นเขนเพลิที่งไดต้เหล็นอะไรในนลิมลิตนรันื้น ดต้วยเหตรุนบีนื้ผบูต้ตบีควนมคนหนถึที่ง (ทบูตสวรรคร์กนเบรบียล) จถึง
ถบูกสต่งมนจนกสวรรคร์ มรันเปป็นเรนที่องจนนเปป็นทบีที่ดนเนบียลตต้องเขต้นใจนลิมลิตนรันื้น และสลิที่งเหลต่นนรันื้นซถึที่งมรันบอกลต่วงหนต้นกล็ตต้อง
ถบูกทนนใหต้ชรัดเจนอยต่นงสมบบูรณร์แกต่เขน (สลิที่งเหลต่นนบีนื้จะชรัดเจนแกต่เราดต้วยหนกเรนยอมใหต้พระวจนะของพระเจต้นพบูด
และกรันควนมคลิดตต่นงๆในแงต่ศนสนนและกนรตบีควนมตต่นงๆของมนรุษยร์ออกไปจนกมรัน)
สลิที่งทบีที่ไดต้รบกวนจลิตใจดนเนบียลในนลิมลิตกต่อนหนต้นนบีนื้ของเขนไมต่ใชต่เรนที่องสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่นรันื้น สลิที่งทบีไที่ ดต้รบกวนจลิตใจ
เขนกล็คนอ “เขนเลล็กๆ” อรันนรันื้น และครนวนบีนื้ ในนลิมลิตนบีนื้เรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้น กล็มบี “เขนเลล็ก” อฮีกอศันหนหึที่ง ดนเนบีย
ลงรุนงงจรลิงๆ เปป็นไปไดต้ไหมวต่นเขนเลล็กๆทรันื้งสองนบีนื้เปป็นอรันเดบียวกรัน? หรนอพวกมรันเปป็นเขนเลล็กๆสองอรันทบีที่แตกตล่างกศัน
ซถึที่งชบีนื้ไปยรังคนสองคนทบีที่แตกตต่นงกรัน? พระเจต้นไดต้ประทนนนลิมลิตเหลต่นนบีนื้แกต่ดนเนบียลทบีละเรนที่อง และนลิมลิตแตต่ละเรนที่องทบีที่
ตนมมนกล็ถบูกใหต้ไวต้เพนที่อเพลิที่มควนมกระจต่นงแกต่นลิมลิตเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกใหต้ไวต้กต่อนหนต้นนบีนื้ ดรังนรันื้นแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้นจถึงใหต้
ควนมกระจต่นงเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็กๆ” อรันนรันื้นซถึที่งไดต้ปรนกฏในนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ทรันื้งสบีที่นรันื้น พระเจต้นกนนลรังเปปิดเผย
แกต่ดนเนบียลทบีละขรันื้นเกบีที่ยวกรับกนรปฏลิบรัตลิของพระองคร์กรับคนตต่นงชนตลิ ขณะทบีที่ยรุคแหต่งพระครุณ (หรนอ “ยรุคสมรัยของ
คนตต่นงชนตลิ”) กนนลรังจะสลินื้นสรุดลง เพนที่อเตรบียมพรต้อมสนนหรรับยรุคพรันปปี – กนรครอบครองแหต่งควนมชอบธรรมทบีที่
พระเจต้นไดต้ทรงสรัญญนกรับอลิสรนเอลไวต้ผต่นนทนงอรับรนฮรัม

กาเบรนียลเขห้ามาใกลห้ดาเนนียล
ขต้อ 17-19: “ดศังนศันั้นทล่านจหึงมาใกลด้ทฮีที่ทฮีที่ขด้าพเจด้ายลืนอยรล่ และเมลืที่อทล่านมาแลด้ว ขด้าพเจด้ากล็ตกใจซบหนด้าลงถหึง
ดฏิน แตล่ทาล่ นกลล่าวแกล่ขด้าพเจด้าวล่า “โอ บลุตรแหล่งมนลุษยว์เออ๋ย จงเขด้าใจเถฏิดวล่า นฏิมฏิตนศันั้นเปป็นเรลืที่องของกาลอวสาน”
เมลืที่อทล่านกทาลศังพรดอยรล่กศับขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้ากล็สลบหนด้าตฏิดดฏินอยรล่ แตล่ทล่านแตะตด้องขด้าพเจด้าใหด้ขด้าพเจด้ายลืนขหึนั้น ทล่าน
กลล่าววล่า “ดรเถฏิด ขด้าพเจด้าจะททาใหด้ทล่านทราบถหึงสฏิที่งซหึที่งจะเกฏิดขหึนั้นในตอนปลายแหล่งพระพฏิโรธ เพราะมศันเกฮีที่ยวขด้อง
กศับวาระกทาหนดแหล่งอวสาน””
กนเบรบียลมนยรังทบีที่ๆศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ยนนอยบูต่บนรลิมฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนอรุลรัย และเมนที่อเขนเขต้นมนใกลต้ ดนเนบียลกล็
กลรัวและซบหนต้นลงถถึงดลิน กนเบรบียลพบูดและกลต่นววต่น “โอ บรุตรแหต่งมนรุษยร์เออ๋ย จงเขต้นใจเถลิดวต่น นลิมตลิ นรันื้นเปป็นเรนที่อง
ของกนลอวสนน”
เหลต่นนบีนื้เปป็นถต้อยคนนทบีที่ชรัดเจน ไมต่มบีเหตรุผลวต่นทนนไมผบูใต้ ดจะไมต่เขต้นใจพวกมรัน ขณะทบีที่กนเบรบียลกนนลรังพบูดกรับดน
เนบียลอยบูต่นรันื้น ศนสดนพยนกรณร์ผบูต้นบีนื้ของพระเจต้นกล็ซบหนต้นลงถถึงดลิน กนเบรบียลแตะตต้องเขน พยรุงเขนใหต้ลรุกขถึนื้น และ
กลต่นวแกต่เขนวต่น “ดรเถฏิด ขด้าพเจด้าจะททาใหด้ทล่านทราบถหึงสฏิที่งซหึที่งจะเกฏิดขหึนั้นในตอนปลายแหล่งพระพฏิโรธ เพราะมศัน
เกฮีที่ยวขด้องกศับวาระกทาหนดแหล่งอวสาน”
คนนกลต่นวทบีที่วนต่ “ในตอนปลนยแหต่งพระพลิโรธ” หมนยถถึงชต่วงวรันทต้นยๆของควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น –
ตอนปลนยแหต่งกนรครอบครองของมหนอนนนนจคนตต่นงชนตลิ กรุญแจทบีที่ไขเปปิดนลิมลิตนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับ “กาลอวสาน” นบีที่
เปป็นชต่วงเวลนทบีที่เฉพนะเจนะจงซถึที่งถบูกกลต่นวถถึงในพระครัมภบีรร์หลนยครรังนื้ และมรันชบีนื้ไปยรังตอนปลนยของ “ยรุคสมรัยของ
คนตต่นงชนตลิ” นลิมลิตเรนอที่ งเขนเลล็กๆอรันนบีนื้ทบีที่ดนเนบียลเพลิที่งเหล็นไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับยรุคสมรัยทบีที่เขนมบีชบีวลิตอยบูต่นรันื้น มรันชบีนื้
ไปยรังวรันหลรังๆแหต่งชต่วงเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง (“เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ”) ไมต่ใชต่ยรุคสมรัยทบีดที่ นเนบียล
เหล็นนลิมลิตนบีนื้
กนเบรบียลแตะตต้องดนเนบียล พยรุงเขนใหต้ลรุกขถึนื้น และอธลิบนยแกต่เขนวต่นสลิที่งนต่นกลรัวนบีนื้จะไมต่เกลิดขถึนื้นในสมรัย ของ
เขา แตต่ในเบนนื้องปลนยแหต่งยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ จนกนรันื้นดนเนบียลกล็ถบูกสรัที่งใหต้ปปิดซต่อนนลิมลิตนบีนื้ไวต้เพรนะวต่นมรันจะไมต่
ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงอบีกนนน “หลนยวรัน”

การตนีความนติมติตนนีทั้
ขต้อ 20-25: “เรลืที่องแกะผรด้มฮีสองเขาทฮีที่ทล่านเหล็นนศันั้นคลือ กษศัตรฏิยว์ของคนมฮีเดฮียและคนเปอรว์เซฮีย และแพะผรด้
คลือกษศัตรฏิยว์ของกรฮีก และเขาใหญล่ระหวล่างนศัยนว์ตา คลือกษศัตรฏิยอว์ งคว์แรก สล่วนเขาทฮีที่หศัก และมฮีอฮีกสฮีที่เขางอกขหึนั้นแทน
นศันั้น คลืออาณาจศักรสฮีอที่ าณาจศักรจะเกฏิดขหึนั้นจากประชาชาตฏินศันั้น แตล่ไมล่มฮีอทานาจเหนลือเขาแรกนศันั้น และในตอนปลาย
แหล่งรศัชสมศัยของพวกเขา เมลืที่อผรด้ละเมฏิดทศันั้งหลายไดด้กระททาเตล็มขนาดแลด้ว จะมฮีกษศัตรฏิยว์องคว์หนหึที่งพระพศักตรว์ดรลุ าด้ ย
และมฮีความเขด้าใจในเรลืที่องปรฏิศนาเกฏิดขหึนั้น อทานาจของทล่านจะใหญล่โตมาก แตล่มฏิใชล่โดยอทานาจของทล่านเอง และ
ทล่านจะกระททาใหด้บศังเกฏิดความพฏินาศอยล่างนล่ากลศัว ทล่านกล็เจรฏิญขหึนั้นและปฏฏิบศัตฏิงาน ทล่านจะททาลายคนทฮีที่มฮีกทาลศัง
มากและประชาชนบรฏิสลุทธฏิธิ์ ดด้วยความฉลาดของทล่าน ทล่านจะกระททาใหด้การลล่อลวงแพรล่หลายขหึนั้นดด้วยนนั้ทามลือของ

ทล่าน ทล่านจะพองตศัวของทล่านในใจของทล่านเอง ทล่านจะททาลายคนมากหลายโดยความสงบ แลด้วจะลลุกขหึนั้นตล่อสรด้
กศับจอมเจด้านาย แตล่ทาล่ นจะตด้องถรกหศักททาลาย ไมล่ใชล่ดวด้ ยมลือเลย”
กนเบรบียลเรลิที่มตต้นกนรตบีควนมนลิมลิตนบีนื้ใหต้แกต่ดนเนบียล เขนกลต่นวมรันอยต่นงชรัดเจนมนกๆ – และมรันกล็จะชรัดเจน
ตต่อเราหนกเรนจะแคต่อต่นน และยอมใหต้พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิตธ รรัสแกต่เรนขณะทบีที่เรนอต่นนพระวจนะของพระเจต้น กน
เบรบียลกลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น “เรนที่องแกะผบูต้มบีสองเขนทบีที่ทต่นนเหล็นนรันื้นคนอ กษรัตรลิยร์ของคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบีย” –
อนณนจรักรคบูต่ซถึที่งเขต้นมนมบีอนนนนจตต่อจนกเนบบูครัดเนสซนรร์ “แพะผบูต้คนอกษรัตรลิยร์ของกรบีก และเขนใหญต่ระหวต่นงนรัยนร์ตน
คนอกษรัตรลิยอร์ งคร์แรก” “เขาใหญล่” อศันนศันั้นคลือ อเลล็กซานเดอรว์มหาราช และประวรัตลิศนสตรร์กล็เปป็นพยนนถถึงเรนที่องนบีนื้
แตต่ “เขนใหญต่” อรันนรันื้นกล็ถบูกหรักเสบีย จนกนรันื้นเขาสฮีที่เขากล็งอกขถึนื้นในทบีที่ๆเขนเดนียวอรันนรันื้นเคยอยบูต่ ซถึที่งบต่งบอกวต่นสฮีที่
อาณาจศักรจะผงนดขถึนื้นออกมนจนกประชนชนตลินรันื้น – “แตต่ไมต่มบีอนนนนจเหนนอเขนแรกนรันื้น” – นรัที่นคนอ ไมล่ใชล่ในอทานาจ
ของเขาใหญล่อศันนศันั้น (อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช)
“และในตอนปลาย” (นรัที่นคนอ ตอนปลนยของอนณนจรักรทรันื้งสบีที่นรันื้นทบีที่จกรั รวรรดลิกรบีกถบูกแบต่งออกเมนที่ออเลล็ก
ซนนเดอรร์มหนรนชสลินื้นชบีวตลิ ) “เมลืที่อผรด้ละเมฏิดทศันั้งหลายไดด้กระททาเตล็มขนาดแลด้ว จะมฮีกษศัตรฏิยว์องคว์หนหึที่งพระพศักตรว์
ดลุราด้ ย และมฮีความเขด้าใจในเรลืที่องปรฏิศนาเกฏิดขหึนั้น” “กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งพระพรักตรร์ดรุรนต้ ย” จะมบีอนนนนจใหญต่โตมนก
“แตล่มใฏิ ชล่โดยอทานาจของทล่านเอง” ตรัวเขนเองจะไมต่ใชต่ผบูต้ทบีที่มบีอนนนนจใหญต่โตมนก เขนจะเปป็นเพบียงเครนที่องมนอชลินื้นหนถึที่งทบีที่
ถบูกควบครุมโดยอนนนนจของซนตนน – “และทล่านจะกระททาใหด้บศังเกฏิดความพฏินาศอยล่างนล่ากลศัว”
ในวลิวรณร์ 6:2 บรุคคลเดบียวกรันนบีนื้ขบีที่มต้นขนวออกมนอยต่นงสงต่นงนม โดยถนอครันธนบูอรันหนถึที่งในมนอของตน – ไมต่มบี
ลบูกธนบูทบีที่ทนนใหต้ถถึงตนยไดต้ แคต่ครันธนบูอรันหนถึที่งทบีที่ไมต่มบีพลิษสงอะไร ดรังนรันื้นเขนจถึง “ทนนลนยอยต่นงมหรัศจรรยร์”: โดยใชด้คทา
ปฝ้อยอ, คทาสศัญญาลมๆแลด้งๆ และความอดอยาก เขนจะ “เจรลิญขถึนื้นและปฏลิบรัตลิงนน ทต่นนจะทนนลนยคนทบีที่มบีกนนลรัง
มนกและประชนชนบรลิสรุทธลิ”ธ นบีที่หมนยถถึงชนชนตลิอลิสรนเอล ซถึที่งไดต้กลรับมนยรังแผต่นดลินของพวกเขนแลต้วในขณะนรันื้
น “ดด้วยความฉลาดของทล่าน ทล่านจะกระททาใหด้การลล่อลวงแพรล่หลายขหึนั้นดด้วยนนั้ทามลือของทล่าน” เขนจะเปป็น
วลิญญนณของเจต้นแหต่งควนมชรัวที่ รต้นยทรันื้งปวง – ซนตนนเอง เขนจะเปป็นวลิญญนณเดบียวกรับทบีที่ใชต้อรุบนยนนนเอวนไปสบูต่ควนม
บนปและควนมตนยฝป่นยวลิญญนณ “ทล่านจะพองตศัวของทล่านในใจของทล่านเอง”
ครุณจะจนนไดต้วต่นในเอเสเคบียล 28 และอลิสยนหร์ 14 เรนถบูกบอกวต่น “ลบูซลิเฟอรร์ ผบูต้สต่องแสงนรันื้น...เครบูบผบูต้พลิทรักษร์
ทบีที่ไดต้เจลิมตรันื้งไวต้” ไดต้กลนยเปป็นพญนมนรผบูต้นนต่ รรังเกบียจเพรนะเหตรุควนมเยต่อหยลิที่ง มรันอยนกขถึนื้นไปเหนนอดวงดนวทรันื้ง
หลนยและยกชบูบรัลลรังกร์ของมรันขถึนื้นเหนนอบรัลลรังกร์ขององคร์ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระเจต้นทรงโยนลบูซลิเฟอรร์ออกจนก
สวรรคร์และมรันไดต้กลนยเปป็นพญนมนร นบีที่เปป็นวลิญญนณเดบียวกรับทบีดที่ นเนบียลกนนลรังกลต่นวถถึง ครนวนบีพนื้ ญนมนรจะเขต้นสลิง
รต่นงกนยของ “กษรัตรลิยร์ทบีที่มบีพระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย...ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์... ลบูกแหต่งควนมพลินนศ”
“ทล่านจะททาลายคนมากหลายโดยความสงบ” ในวลิวรณร์ 6:2 ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ขบีที่มต้นออกมนใน
สรันตลิภนพ และชต่วงสนมปปีครถึที่งแรกแหต่งสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียลจะสงบสรุข จนกนรันื้นหลรังจนก
สนมปปีครถึที่ง เหลต่นกองทรัพของซนตนนกล็จะถบูกปลดปลต่อยในโทสะอรันเตล็มเปปีฝั่ยมบนแผต่นดลินโลกและโลหลิตจะไหลนอง
ดรุจนนื้นนในทต้องถนน!

“แลด้วจะลลุกขหึนั้นตล่อสรด้กศับจอมเจด้านาย” ซถึที่งตรงนบีนื้หมนยถถึงพระเยซบูครลิสตร์ – เพรนะวต่นจอมเจต้นนนยจะทรง
เปป็นใครอนที่นไปไมต่ไดต้นอกจนกพระองคร์ แตต่กษรัตรลิยทร์ บีที่มบีพระพรักตรร์ดรรุ นต้ ยองคร์นบีนื้ “จะตด้องถรกหศักททาลาย ไมล่ใชล่ดวด้ ยมลือ
เลย” นบีที่ชบีนื้ไปยรังตอนทบีที่พระเยซบูครลิสตร์เองจะทรงโยนปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์เขต้นไปในบถึงทบีที่ไหมต้ดต้วยไฟและกนนมะถรัน:
“แลต้วขต้นพเจต้นไดต้เหล็นสวรรคร์เปปิดออก และดบูเถลิด มบีมต้นขนวตรัวหนถึที่ง พระองคร์ผทบูต้ รงมต้นนรันื้นมบีพระนนมวต่น
“สรัตยร์ซนที่อและสรัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพนกษนและกระทนนสงครนมดต้วยควนมชอบธรรม พระเนตรของพระองคร์
ดรุจเปลวไฟ และบนพระเศบียรของพระองคร์มบีมงกรุฎหลนยอรัน และพระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกไวต้ซถึที่งไมต่มบีผบูต้ใดรบูจต้ รัก
เลย นอกจนกพระองคร์เอง พระองคร์ทรงฉลองพระองคร์ทบีที่จรุต่มเลนอด และพระนนมทบีที่เรบียกพระองคร์นรันื้นคนอ “พระวน
ทะของพระเจต้น” เหลต่นพลโยธนในสวรรคร์สวมอนภรณร์ผนต้ ปป่นนเนนนื้อละเอบียด ขนวและสะอนด ไดต้นรัที่งบนหลรังมต้นขนว
ตนมเสดล็จพระองคร์ไป มบีพระแสงคมออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ เพนที่อพระองคร์จะไดต้ทรงฟฟันฟนดบรรดน
นนนนประชนชนตลิดวต้ ยพระแสงนรันื้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขนดต้วยคทนเหลล็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบต่อ
ยที่นนองรุต่นแหต่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขนดของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด พระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกทบีฉที่ ลอง
พระองคร์ และทบีที่ตต้นพระอบูรรุของพระองคร์วนต่ “พระมหากษนัตรติยณ์แหส่งมหากษนัตรติยณ์ทนัทั้งปวงและเจห้านายแหส่งเจห้านาย
ทนัทั้งปวง” แลต้วขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่บนดวงอนทลิตยร์ ทต่นนรต้องประกนศแกต่นกทรันื้งปวงทบีที่บลินอยบูต่ใน
ทต้องฟป้นดต้วยเสบียงอรันดรังวต่น “จงมนประชรุมกรันในกนรเลบีนื้ยงของพระเจต้นยลิที่งใหญต่ เพนที่อจะไดต้กลินเนนนื้อกษรัตรลิยร์ เนนนื้อนนย
ทหนร เนนนื้อคนมบีบรรดนศรักดลิธ เนนนื้อมต้น และเนนนื้อคนทบีที่นรัที่งบนมต้น และเนนนื้อประชนชนทรันื้งไทและทนส ทรันื้งผบูต้นต้อยและ
ผบูต้ใหญต่” และขต้นพเจต้นเหล็นสรัตวร์รต้นยนรันื้น และบรรดนกษรัตรลิยร์บนแผต่นดลินโลก พรต้อมทรันื้งพลรบของกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น
มนประชรุมกรันจะทนนสงครนมกรับพระองคร์ผทบูต้ รงมต้น และกรับพลโยธนของพระองคร์ สรัตวร์รต้นยนรันื้นถบูกจรับพรต้อมดต้วยผบูต้
พยนกรณร์เทล็จ ทบีที่ไดต้กระทนนกนรอรัศจรรยร์ตต่อหนต้นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และใชต้กนรอรัศจรรยร์นรันื้นลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่ไดต้รรับ
เครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และบบูชนรบูปของมรัน สศัตวว์ราด้ ยและผรด้พยากรณว์เทล็จถรกทฏินั้งทศันั้งเปป็นลงในบหึงไฟทฮีที่ไหมด้ดด้วย
กทามะถศัน และคนทบีที่เหลนออยบูต่นรันื้น กล็ถบูกฆต่นดต้วยพระแสงทบีที่ออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ผบูต้ทรงมต้นนรันื้นเสบีย และ
นกทรันื้งปวงกล็กลินเนนนื้อของคนเหลต่นนรันื้นจนอลิที่ม แลต้วขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งลงมนจนกสวรรคร์ ทต่นนถนอ
ลบูกกรุญแจของเหวทบีที่ไมต่มบีกต้นเหวนรันื้นและถนอโซต่ใหญต่ และทต่นนไดต้จรับพญนนนค ซถึที่งเปป็นงบูดถึกดนนบรรพร์ ผบูต้ซถึที่งเปป็นพญน
มนรและซนตนน และลต่นมมรันไวต้พนรั ปปี แลต้วทลิงนื้ มรันลงไปในเหวทบีที่ไมต่มบีกต้นเหวนรันื้น แลต้วไดต้ลรัที่นกรุญแจประทรับตรน เพนที่อ
ไมต่ใหต้มรันลต่อลวงบรรดนประชนชนตลิไดต้อบีกตต่อไป จนครบกนนหนดพรันปปีแลต้วหลรังจนกนรันื้นจะตต้องปลต่อยมรันออกไปชรัที่ว
ขณะหนถึที่ง” (วว. 19:11-20:3)
พระครลิสตร์ตวศั ปลอมขบีที่มต้นขนวออกมนในวลิวรณร์ 6:2 แตต่วลิวรณร์ 19:11 กลต่นวถถึงพระเมษโปดกของพระเจต้น
ไมต่มบีทนงทบีที่เรนจะเขต้นใจผลิดตรัวตนของผบูต้ขบีที่มต้นขนวตรัวนบีนื้ไดต้เลย ในวลิวรณร์ 19:17 เรนอต่นนวต่น “ขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์
องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่บนดวงอนทลิตยร์” ทบูตสวรรคร์องคร์นรันื้นคนอ พระเยซบูครลิสตร์ และพระองคร์เองทรงจรับสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นและผบูต้
พยนกรณร์เทล็จโยนลงไปในบถึงทบีที่ไหมต้ดต้วยไฟและกนนมะถรันนรันื้น (วว. 19:20) และในวลิวรณร์ 20:1 ทบูตสวรรคร์องคร์นรันื้นทบีที่
ลงมนจนกสวรรคร์กล็เปป็นพระเยซบูเชต่นกรันในรบูปแบบของทบูตสวรรคร์ ในภนคพรันธสรัญญนเดลิมหลนยตต่อหลนยครรันื้งพระ
เยซบูไดต้ทรงปรนกฏในฐนนะทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์

ดาเนนียลเปป็นศาสดาพยากรณณ์ของพระเจห้า
ดนเนบียลทรนบจนกปฏลิมนกรในควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์วต่นจะมบีสบีที่จกรั รวรรดลิโลก เขนทรนบวต่นพวกมรัน
จะสนบทอดตต่อจนกกรัน และเขนทรนบวต่นทองคนน, เงลิน, ทองสรัมฤทธลิธ และเหลล็กของปฏลิมนกรนรันื้นเปป็นตรัวแทนของ
จรักรวรรดลิเหลต่นนบีนื้ พระเจต้นมลิไดต้ทรงเอต่ยชนที่ออนณนจรักรเหลต่นนบีนื้ ยกเวต้นอนณนจรักรแรก – บนบลิโลน อบีกครรันื้งทบีที่
อนณนจรักรเหลต่นนบีนื้ไมต่ถบูกเอต่ยชนที่อในนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ปป่นทรังนื้ สบีที่นรันื้นในบททบีที่ 7 อยต่นงไรกล็ตนม ในนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้
ในบททบีที่ 8 เรนกล็มบีชลืที่อของอนณนจรักรเหลต่นนบีนื้ทบีที่ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยเงลินและทองสรัมฤทธลิธของปฏลิมนกรนรันื้น และสรัตวร์
เหลต่นนรันื้นทบีที่ตรงกรับพวกมรัน – หมบีและเสนอดนวนรันื้น
นรัที่นเปป็นเพบียงอบีกเหตรุผลหนถึที่งทบีที่วต่นทนนไมเรนถถึงทรนบวต่นพระครัมภบีรไร์ ดต้รรับกนรดลใจ ชนอที่ ของอนณนจรักรเหลต่นนบีนื้
ไดต้ถบูกเกล็บงนนไวต้จนถถึงเวลนทบีที่บนบลิโลนตต้องลต่มสลนย เนนที่องจนกบนบลิโลนยรังเปป็นมหนอนนนนจโลกอยบูต่และเนบบูครัดเนส
ซนรร์เปป็นผบูต้ครองโลกขณะนรันื้น ดนเนบียลจถึงไมต่จนนเปป็นตต้องรบูต้ชนที่อของอนณนจรักรเหลต่นนรันื้นทบีที่จะตนมมน แตต่เมนที่อถถึงเวลนทบีที่
เขนตต้องถบูกแจต้งใหต้ทรนบเกบีที่ยวกรับชนที่อของอนณนจรักรเหลต่นนรันื้น พระเจต้นกล็ประทนนนลิมลิตนบีนื้ใหต้แกต่เขนซถึที่งในนลิมลิตนรันื้น
พระองคร์ทรงเอต่ยชนที่อคนมบีเดบียและคนเปอรร์เซบียผบูต้ซถึที่งจะพลิชตลิ บนบลิโลน ขต้อมบูลนบีนื้ถบูกใหต้แกต่ดนเนบียลกต่อนกนรลต่มสลนย
ของบนบลิโลน และควนมรบูนต้ บีนื้กล็ชต่วยเขนในกนรตบีควนมขต้อควนมบนผนรังนรันื้น
ในนลิมตลิ ของดนเนบียลเรนที่องสรัตวร์ปป่นสบีที่ตวรั นรันื้น มบีเดบีย-เปอรร์เซบียและกรบีกถบูกเปป็นตรัวแทนโดยหมบีตวรั หนถึที่งและเสนอ
ดนวตรัวหนถึที่ง แตต่ในนลิมลิตเรนที่องทบีที่สอง พวกมรันถบูกเปป็นตรัวแทนโดยแกะผบูต้ตวรั หนถึที่งและแพะผบูต้ตรัวหนถึที่ง มรันเปป็นขต้อเทล็จจรลิง
หนถึที่งทนงประวรัตลิศนสตรร์ทบีที่สรัญลรักษณร์ประจนนชนตลิของเปอรร์เซบียคนอ แกะผบูต้ บรรดนนรักโบรนณคดบีไดต้ขรุดพบเหรบียญ
ตต่นงๆซถึที่งแสดงภนพหรัวแกะผบูต้อยบูต่ดนต้ นหนถึที่ง และแกะผบูต้นอนเอกเขนกอยบูต่อบีกดต้นนหนถึที่ง เรนยรังอต่นนในประวรัตลิศนสตรร์
ดต้วยเกบีที่ยวกรับกษรัตรลิยร์เปอรร์เซบียองคร์หนถึที่งทบีที่ขบีที่มต้นนนนหนต้นกองทรัพของตน โดยสวมหมวกทองคนนทบีที่เปป็นรบูปทรงหรัวแกะผบูต้
ประดรับประดนดต้วยอรัญมณบีมบีคต่นตต่นงๆ
มรันยรังเปป็นขต้อเทล็จจรลิงหนถึที่งทนงประวรัตลิศนสตรร์ดวต้ ยทบีวที่ ต่นสรัญลรักษณร์ประจนนชนตลิของมนซบีโดเนบีย (กรบีซ) คนอ
แพะ เหรบียญตต่นงๆทบีถที่ บูกขรุดพบโดยเหลต่นนรักโบรนณคดบีในกรบีซแสดงภนพเหมนอนแพะตรัวหนถึที่ง และเมนองหลวงของ
กรบีซกล็คนอ อบีเก ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “นครแพะ” ตลิดกรับกรบีซคนอ ทะเลอบีเจบียน ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “ทะเลแพะ”
และบรุตรชนยของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช (บรุตรชนยทบีที่นนงโรซนนต่นคลอดใหต้แกต่เขน) กล็มบีชนที่อวต่น อฮีกสศั ซถึที่งมบีควนม
หมนยวต่น “บรุตรชนยของแพะตรัวหนถึที่ง”
ดนเนบียลดบูออกทรันทบีถถึงควนมหมนยของแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้นในนลิมลิตของตน โดยรบูต้วนต่ พวกมรันตรงกรับเสนอ
ดนวและหมบีนรันื้นในนลิมลิตของเขนเรนที่องสรัตวร์สบีที่ตรัวนรันื้น และตรงกรับแขนและหนต้นอกทบีที่ทนนดต้วยเงลินและทต้องทบีที่ทนนดต้วยทอง
สรัมฤทธลิใธ นถบูกเหล็นในควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์ แกะผบูต้, หมบี, แขนและหนต้นอกทบีทที่ นนดต้วยเงลินลต้วนชบีนื้ไปยรังมบีเดบียเปอรร์เซบีย แพะผบูต้, เสนอดนว, และทต้องทบีทที่ นนดต้วยทองสรัมฤทธลิธชบีนื้ไปยรังกรบีก
ขณะทบีที่ดนเนบียลเปรบียบเทบียบสรัตวร์เหลต่นนบีนื้แหต่งนลิมลิตสองเรนที่องนรันื้นอยต่นงใกลต้ชลิด ดด้านหนหึที่งทบีที่ถบูกยกขถึนื้นของหมบี
นรันื้นกล็ตรงกรับเขาทบีที่สบูงกวต่นของแกะผบูต้ตวรั นรันื้น ซบีที่โครงเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ในปนกของหมบีนรันื้นกล็เปป็นตรัวแทนของสนมอนณนจรักร
– ลบีเดบีย, บนบลิโลน และอบียลิปตร์ สนมอนณนจรักรนบีรนื้ วมตรัวกรันเปป็นพรันธมลิตรเพนที่อคนนอนนนนจของมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย แตต่

ในทบีที่สดรุ กล็ถบูกทนนลนยโดยมรัน – ซถึที่งตรงกรับกนรกระทนนอรันทรงพลรังของแกะผบูต้นรันื้น ซถึที่งขวลิดไปทนงทลิศตะวรันตกซถึที่งตรง
กรับลบีเดบีย, ไปทนงทลิศเหนนอซถึที่งตรงกรับบนบลิโลน และไปทนงทลิศใตต้ซถึที่งตรงกรับอบียลิปตร์
ขณะทบีที่ดนเนบียลเปรบียบเทบียบเสนอดนวตรัวนรันื้นกรับแพะผบูต้ตรัวนรันื้น เขนกล็เหล็นวต่นหรัวทรันื้งสบีที่ของเสนอดนวตรัวนรันื้นตรง
กรับเขนทรันื้งสบีที่ทบีที่งอกขถึนื้นมนแทนทบีที่เขนใหญต่อรันนรันื้นบนหรัวของแพะผบูต้ตรัวนรันื้น จนถถึงจรุดนบีนื้ นลิมลิตนบีนื้กล็ชดรั เจนตต่อดนเนบียล แตต่
สลิที่งทบีทที่ นนใหต้เขนวรุต่นวนยใจกล็คนอ ควนมหมนยของเขนเลล็กอรันนรันื้นทบีที่งอกออกมนจนกหนถึที่งในสบีที่เขนนรันื้นของแพะผบูต้ตรัวนรันื้น นบีที่
เปป็นปรลิศนนสนนหรรับเขน เขนไมต่เหล็นสลิที่งใดบนเสนอดนวตรัวนรันื้นทบีตที่ รงกรับเขนเลล็กอรันนรันื้นเลย ไมต่มบีสรัตวร์ตวรั ใดในนลิมลิตนบีนื้ทบีที่จะ
เปรบียบเทบียบกรับสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่ของนลิมลิตกต่อนหนต้นนรันื้น ซถึที่งบนหรัวของมรันเขนไดต้เหล็นสลิบเขน พรต้อมกรับเขนเลล็กๆอรัน
หนถึที่งทบีที่ปรนกฏออกมนจนกสลิบเขนนรันื้น สลิที่งทบีทที่ นนใหต้เขนไมต่เขต้นใจและวรุต่นวนยใจกล็คนอควนมสรัมพรันธร์ทบีที่มบีตต่อกรันและกรัน
(หนกมบี) ระหวต่นงเขนเลล็กเหลต่นนบีนื้ เหลต่นผบูต้สอนพระครัมภบีรร์ไดต้คนดเดนมนกมนยเกบีที่ยวกรับดนเนบียลและหนรังสนอวลิวรณร์ แตต่
เรนจะไมต่คนดเดน เรนจะเปรบียบเทบียบขต้อพระครัมภบีรร์กบรั ขต้อพระครัมภบีรร์และเชนที่อกนรตบีควนมของทบูตสวรรคร์กนเบรบียล

กาเบรนียลระบทุตนัวตนเขาเลร็กอนันนนันทั้
กนเบรบียลบอกดนเนบียลวต่นเขนใหญต่ทบีที่อยบูต่ระหวต่นงดวงตนของแพะผบูต้ตวรั นรันื้นเปป็นตรัวแทนของกษรัตรลิยร์ผบูต้ทรง
อนนนนจองคร์แรกของกรบีก และประวรัตลิศนสตรร์กล็บอกเรนวต่นชนที่อของกษรัตรลิยร์องคร์นรันื้นคนอ อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช ผบูต้ซถึที่ง
เกลิดในปปี 356 กต่อน ค.ศ. และมบีชบีวลิตอยบูจต่ นถถึงปปี 323 กต่อน ค.ศ. เขนเปป็นบรุตรของฟปีลลิป กษรัตรลิยร์แหต่งมนซบีดอน เขน
ไดต้กลนยเปป็นกษรัตรลิยร์ของกรบีซตอนทบีที่เขนอนยรุยบีที่สลิบปปี โดยขถึนื้นครองรนชยร์ในปปี 336 กต่อน ค.ศ. สองปปีตต่อมนในปปี 334
กต่อน ค.ศ. เหมนอนกรับแพะยรักษร์ตรัวหนถึที่งเขนไดต้กระโดดขต้นมเฮลเลสปอนตร์และดต้วยกองทรัพของเขนทบีที่มบีทหนรรนบ
30,000 นนยและทหนรมต้น 5,000 นนย เขนไดต้บดขยบีนื้กองทรัพหนถึที่งของเปอรร์เซบียจนรนบคนบบนฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนกรนนลิครัส
จนกนรันื้นเขนกล็รรุดหนต้นอยต่นงรวดเรล็วไปทนงทลิศตะวรันออกและหนถึที่งปปีตต่อมนเขนกล็พลิชลิตกองทรัพหนถึที่งของเปอรร์เซบียซถึที่งมบี
กนนลรังพล 600,000 นนย ซถึที่งนนนโดยกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัสในกนรสบูรต้ บทบีที่อลิซซรัส
ตต่อจนกชรัยชนะอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้ อเลล็กซนนเดอรร์กล็มบีเพบียงชรัยชนะเลล็กๆในอบียลิปตร์และฟปีนลิเซบีย ซถึที่งหลรังจนกนรันื้น
เขนกล็กลรับไปยรังซบีเรบียซถึที่งเปป็นทบีที่ๆในปปี 331 กต่อน ค.ศ. บนรลิมฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนไทกรลิส เขนไดต้พลิชตลิ กองทรัพมหถึมนซถึที่งถบูกนนนโดย
กษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสเอง กนรสบูต้รบครรันื้งใหญต่นบีนื้เปป็นทบีที่รบูต้จรักในประวรัตลิศนสตรร์วต่นเปป็นกนรสบูรต้ บแหต่งอนรร์เบลต่น
ระหวต่นงปปี 330 กต่อน ค.ศ. และปปี 327 กต่อน ค.ศ. อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชไดต้ยดถึ แควต้นรอบนอกเหลต่นนรันื้น
ของจรักรวรรดลิเปอรร์เซบียในสลิที่งทบีที่เรนอนจเรบียกวต่นเปป็น “กนรกวนดลต้นง” ของเขน เขนไดต้พลิชตลิ หมบูต่บต้นนเลล็กๆทรันื้งหมด
จนกนรันื้นกล็กลรับไปยรังบนบลิโลนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขนขถึนื้นสบูต่จรุดสบูงสรุดแหต่งกนรครองรนชยร์อรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีของตน ตอนอนยรุ
เพบียง 33 ปปี เขนกล็เสบียชบีวลิตดต้วยพลิษไขต้ซถึที่งถบูกทนนใหต้แยต่ลงเพรนะกนรใชต้ชบีวตลิ แบบไมต่บรันยะบรันยรังของเขน
เมนที่ออเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชตนย (มลิถรุนนยน ปปี 323 กต่อน ค.ศ.) กล็เกลิดควนมเหล็นไมต่ตรงกรันมนกมนย
ทต่นมกลนงผบูคต้ นวต่นใครจะเปป็นผบูต้สนบทอดตต่อจนกเขน และควนมเหล็นไมต่ตรงกรันนบีนื้กล็ลงเอยเปป็นกนรแตต่งตรันื้งนนยพลสบีที่คน
ของเขน ผบูต้ซถึที่งแบต่งเขตแดนทบีที่เขนไดต้พลิชตลิ ทต่นมกลนงพวกเขนเอง ชนที่อของนนยพลทรันื้งสบีที่นบีนื้คนอ แกสแซนเดอรว์ ผบูต้ซถึที่งอต้นง
สลิทธลิธควนมเปป็นเจต้นของแควต้นมนซบีโดเนบียและสต่วนทลิศตะวรันตกของจรักรวรรดลิ; ลฮีซฏิมาคศัส ผบูต้ซถึที่งอต้นงสลิทธลิธควนมเปป็นเจต้น
ของแควต้นเธรซและสต่วนทลิศเหนนอของจรักรวรรดลิ; เซลฏิวกศัส ผบูต้ซถึที่งอต้นงสลิทธลิธควนมเปป็นเจต้นของแควต้นซบีเรบียและสต่วนทลิศ
ตะวรันออกของจรักรวรรดลิ; และปโตเลมฮี ผบูต้ซถึที่งเอนสต่วนทบีที่เหลนอไป – อบียลิปตร์และสต่วนทลิศใตต้ของจรักรวรรดลิ อนณนจรักร

ทรันื้งสบีที่นบีนื้ตอต่ มนถบูกกลนนอยต่นงสมบบูรณร์โดยจรักรวรรดลิโรม โดยอนณนจรักรสรุดทต้นย (อบียลิปตร์) ถบูกพลิชตลิ โดยโรมในปปี 30
กต่อน ค.ศ. ขต้อเทล็จจรลิงนบีนื้ถบูกประวรัตศลิ นสตรร์พสลิ บูจนร์แลต้ว แมต้เรนไมต่จนนเปป็นตต้องใชต้ประวรัตศลิ นสตรร์เพนที่อพลิสบูจนร์สลิที่งทบีที่
พระเจต้นตรรัสกล็ตนม (หนกเรนอต่นนมรันในพระวจนะของพระเจต้น มรันกล็เปป็นขต้อเทล็จจรลิงประกนรหนถึที่ง) แตต่
ประวรัตลิศนสตรร์และเสบียมของนรักโบรนณคดบีไดด้พฏิสรจนว์แลด้ววต่นดนเนบียลเปป็นศนสดนพยนกรณร์คนหนถึที่งและวต่นหนรังสนอ
ของเขนไดต้รรับกนรดลใจโดยปรนศจนกขต้อสงสรัย
ดนเนบียลไดต้เรบียนรบูต้ผนต่ นทนงควนมฝฟันของเนบบูครัดเนสซนรร์เรนที่องปฏลิมนกรใหญต่นรันื้นวต่นจะมบีสฮีที่จศักรวรรดฏิโลกทฮีที่
ยฏิที่งใหญล่ แตต่ทรันื้งปฏลิมนกรนรันื้นและนลิมลิตเรนที่องสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่กล็ไมต่ไดต้เปปิดเผยขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ จรักรวรรดลิเหลต่นนรันื้นจะไมต่
สนบทอดตต่อจนกกรันโดยไมต่มบีชวต่ งวต่นงเวต้นเลย ขต้อเทล็จจรลิงนบีนื้ถบูกเปปิดเผยครรันื้งแรกในนลิมตลิ เรนที่องแพะผบูต้นรันื้น ซถึที่งแสดงใหต้
เหล็นชต่วงวต่นงเวต้นระหวต่นงสบีที่อนณนจรักรนรันื้นและเขนเลล็กอรันนรันื้น: “และในตอนปลนยแหต่งรรัชสมรัยของพวกเขน เมนที่อผบูต้
ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนดแลต้ว จะมบีกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งพระพรักตรร์ดรรุ ต้นย และมบีควนมเขต้นใจในเรนที่องปรลิศนน
เกลิดขถึนื้น” (ขต้อ 23)
หลรังจนกไดต้ปบูพนนื้นแลต้วโดยกนรอธลิบนยควนมหมนยของแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้น และควนมหมนยของเขนทรันื้งสบีที่
นรันื้นทบีที่งอกขถึนื้นมนตรงทบีที่ๆเขนใหญต่นรันื้นไดต้ถบูกหรักออกไป แลต้วทบูตสวรรคร์องคร์นบีนื้กล็อธลิบนยใหต้ดนเนบียลทรนบควนมหมนย
ของสลิที่งหนถึที่งทบีที่รบกวนจลิตใจเขนมนกทบีที่สดรุ – “เขาเลล็กๆ” อรันนรันื้น หนกกนเบรบียลไมต่ไดต้ใหต้กนรตบีควนมเรนที่องเขนเลล็กอรัน
นรันื้นแกต่ดนเนบียล เรนกล็คงเชนที่อไปแลต้ววต่นเขนเปป็นผบูต้ปกครองคนหนถึที่งทบีที่จะออกมนจนกหนถึที่งในสบีที่อนณนจรักรยต่อยเหลต่นนรันื้น
และเรนกล็คงถบูกนนนใหต้เหล็นดต้วยวต่นคนนพยนกรณร์นบีนื้ไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วในอรันทลิโอครัส อบีพลิฟนนบีส เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระ
ครัมภบีรร์หลนยทต่นนทบีที่เปป็นคนของพระเจต้นอยต่นงแทต้จรลิงไดต้ประกนศวต่นเขนเลล็กอรันนบีนื้ชบีนื้ไปยรังกษรัตรลิยร์ชรัที่วรต้นยองคร์หนถึที่งผบูต้ไดต้
ทนนใหต้พระวลิหนรของพระเจต้นเสบียควนมศรักดลิธสทลิ ธลิธไปแลต้ว
ผมขอกลต่นวซนื้นนวต่น ผมเหล็นดต้วยวต่นเขนเปป็นผบูต้เบลิกทนงคนหนถึที่งของผบูต้นรันื้นทบีที่เขนเลล็กอรันนรันื้นชบีนื้ไปถถึง แตต่เขากล็
ไมล่ใชล่การททาใหด้สทาเรล็จจรฏิงของคนนพยนกรณร์นรันื้น กนเบรบียลบอกเรนอยต่นงชรัดเจนในขต้อ 23 วต่นบรุคคลผบูต้นบีนื้จะไมต่ปรนกฏ
ตรัวจนกวต่น “ในตอนปลายแหล่งรศัชสมศัยของพวกเขา เมลืที่อผรด้ละเมฏิดทศันั้งหลายไดด้กระททาเตล็มขนาดแลด้ว”
เปนโลบอกเรนวต่นหนทนงเดบียวทบีจที่ ะเขต้นใจสลิที่งตต่นงๆของพระเจต้นกล็คอน กนรเปรบียบเทบียบสลิที่งทบีที่อยบูต่ฝป่นยจลิต
วลิญญนณกรับสลิที่งซถึที่งเปป็นของจลิตวลิญญนณ (1 คร. 2:13) เรนจะตต้องศถึกษนและแยกแยะพระวจนะอยต่นงถบูกตต้อง (2
ทธ. 2:15) ในพระครัมภบีรร์ คนนเรบียกตต่นงๆมบีควนมหมนยเหมนอนเดลิมเสมอ พวกมรันไมต่เปลบีที่ยนแปลง ยกตรัวอยต่นงเชต่น
“ยลุคพศันปปี” หมนยถถึงกนรครอบครองของพระครลิสตร์บนแผต่นดลินโลกเสมอ; “อาณาจศักรของพระเจด้า” หมนยถถึง
อนณนจรักรซถึที่งอยบูต่ภนยในตรัวเรนเสมอ (“อนณนจรักรของพระเจต้นไมต่ใชต่เรนที่องของกนรกลินและกนรดนที่ม”); และ
“อาณาจศักรแหล่งสวรรคว์” จะอยบูต่บนแผต่นดลินโลก ดรังทบีที่ถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นในแบบอยต่นงคนนอธลิษฐนนทบีที่พระเยซบูประทนนใหต้
แกต่พวกสนวกของพระองคร์ “ตอนปลาย” ทบีถที่ บูกใชต้ในขต้อพระคนนทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้หมนยถถึง ชต่วงเวลนแหต่งควนม
ทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง – หรนอดรังทบีที่ถบูกกลต่นวไวต้ในขต้อ 23 คนอ ชต่วงเวลน “เมนที่อผบูต้ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนด
แลต้ว” นรัที่นจะเปป็นสรุดยอดของกนรควบครุมและอนนนนจของผบีปปีศนจบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ – กนรควบครุมทบีที่ดรุรนต้ ยเหลนอ
เกลินจนหนกวต่นวรันเหลต่นนรันื้นไมต่ถบูกยต่นสรันื้นเขต้น จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอดเลย (มธ. 24:22) แตต่เพรนะเหล็นแกต่ผบูต้ทบีที่ถบูก

เลนอกสรรไวต้ (อลิสรนเอล) พระเจต้นจะทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น เพนที่อทบีที่วนต่ เหลต่นผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นและ
พวกคนตต่นงชนตลิทบีที่ไดต้เปป็นมลิตรกรับอลิสรนเอลในระหวต่นง “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” นรันื้นจะถบูกพลิทรักษร์รกรั ษนไวต้
“เขนเลล็ก” อรันนบีนื้จะเผยตรัวของมรัน “ในตอนปลนย...เมนที่อผบูต้ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนดแลต้ว” ซถึที่ง
เปป็นกนรแบต่งแยกควนมแตกตต่นงระหวต่นงชต่วงเวลน “ตอนตด้น” ของสบีที่อนณนจรักรนบีนื้และ “ตอนปลาย” เมนที่อทรันื้งสบีที่
อนณนจรักรนบีนื้จะเปป็นสต่วนหนถึที่งของสติบอนณนจรักรนรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในวลิวรณร์ 17 และ 18 จรักรวรรดลิโรมภนยใตต้
กนรนนนอรันเจต้นเลต่หร์และทรงพลรังของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป และมรันจะถบูก
แบต่งออกเปป็นสลิบอนณนจรักร เรนเหล็นมรันกนนลรังคต่อยๆเปป็นรบูปเปป็นรต่นงในปฟัจจรุบรัน – แมต้แตต่ในหนรังสนอพลิมพร์รนยวรันเรน
กล็อต่นนมนกขถึนื้นเกบีที่ยวกรับกรบีซและอบียลิปตร์วรันแลต้ววรันเลต่น และใครจะรบูวต้ ต่นอบีกนนนเทต่นไรเรนจะอต่นนเกบีที่ยวกรับเธรซและ
ซบีเรบีย มรันไมต่ใชต่เรนอที่ งยนกเลยทบีที่พระเยโฮวนหร์พระเจต้นจะทรงชรุบอนณนจรักรตต่นงๆทบีที่ทรงอนนนนจแหต่งวรันวนนใหต้เปป็นขถึนื้น
จนกตนย แผนกนรของพระเจต้นจะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงในทรุกรนยละเอบียด ตนมพลิมพร์เขบียวของพระองคร์เอง
ตรงนบีนื้เรนเหล็นขต้อพลิสบูจนร์เพลิที่มเตลิมวต่นอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส ไมต่นต่นจะใชต่ผบูต้ปกครองทบีที่ทรงอนนนนจนรันื้นทบีที่ “เขน
เลล็ก” อรันนบีนื้ชบีนื้ไปถถึง มรันคงใชต้ไมต่ไดต้ทจบีที่ ะกลต่นววต่น “ตอนปลนยแหต่งรรัชสมรัยของพวกเขน” หมนยถถึงตอนปลนยของทรันื้ง
สบีที่อนณนจรักรนรันื้นกต่อนทบีพที่ วกมรันถบูกกลนนโดยจรักรวรรดลิโลกลนนดรับทบีที่สบีที่ (โรม) เพรนะวต่นพวกมรันมลิไดต้ถบูกกลนนในครนว
เดบียวกรันทรันื้งหมด มรันคงใชต้ไมต่ไดต้ดวต้ ยทบีที่จะกลต่นววต่นอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส เปป็น “เขนเลล็ก” อรันนรันื้นใน “ตอนปลนย”
นรันื้น – เพรนะวต่นเขนมลิไดต้มบีชบีวตลิ อยบูต่ในตอนปลนยของอนณนจรักรทรันื้งสบีที่นรันื้น เขนไมต่ไดต้กนนลรังปกครองอยบูต่ตอนทบีพที่ วกมรัน
ถบูกทนนลนย และทรันื้งสบีที่อนณนจรักรนรันื้นกล็ไมต่ไดต้ถบูกทนนลนยในครนวเดบียวกรันทรันื้งหมดดต้วย อบียลิปตร์เปป็นอนณนจรักรสรุดทต้นยทบีที่
พต่นยแพต้ตอต่ โรม แตต่ “ในตอนปลาย” นรันื้น อนณนจรักรทรันื้งสลิบทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ครอบครองอยบูต่เหนนอในอนนนนจ
จะลต่มสลนยในครนวเดบียวกรัน อาณาจศักรเหลล่านศันั้นแหล่งแผล่นดฏินโลกนฮีนั้จะกลายเปป็นอาณาจศักรของพระเจด้าของเรา
ในชศัวที่ เสฮีนั้ยววฏินาทฮีเดฮียว!
อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส เปป็นหนถึที่งในกษรัตรลิยร์ยบีที่สลิบหกองคร์นรันื้นทบีที่ไดต้ครอบครองอยบูต่เหนนอซบีเรบีย เขนตนยในปปี
164 กต่อน ค.ศ. – 134 ปปีกต่อนอบียลิปตร์ลต่มสลนยและไมต่เปป็นอนณนจรักรหนถึที่งอบีกตต่อไป ประวรัตศลิ นสตรร์พสลิ บูจนร์วนต่ เขนไดต้
ทนนใหต้พระวลิหนรของพระเจต้นเสบียควนมศรักดลิธสทลิ ธลิธ แตต่ในมรัทธลิว 24:15 เมนที่อพระเยซบูตรรัสถถึงคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล
วต่น “สลิที่งทบีที่นนต่ สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” จะตรันื้งอยบูใต่ นสถนนบรลิสรุทธลิธ พระองคร์กมล็ ลิไดต้กนนลรัง
ตรรัสถถึงเหตรุกนรณร์หนถึที่งทบีที่เกลิดขถึนื้นในอดบีต พระองคร์กนนลรังหมนยถถึงเหตรุกนรณร์หนถึที่งในอนนคต – และในตอนทบีพที่ ระเยซบู
ตรรัสคนนเทศนนนบีนื้ อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสกล็ตนยไปนนนแลต้ว 200 ปปี
มรันไมต่เขต้นกรันแนต่ๆทบีที่จะกลต่นววต่นขต้อ 9 จนถถึงขต้อ 12 อต้นงอลิงถถึงอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส และจนกนรันื้นกล็กลต่นววต่น
ขต้อ 23 ถถึงขต้อ 25 ชบีนื้ไปยรังปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ผบูต้ซถึที่งจะครอบครองในยรุคสรุดทต้นย ควนมจรลิงของเรนที่องนบีนื้กล็คนอ ขต้อ 23
ถถึง 25 เปป็น การตฮีความของขต้อ 9 ถถึง 12 ขต้อเหลต่นนบีนื้ทนัทั้งหมดอต้นงอลิงถถึงบรุคคลๆเดบียวกรัน แนต่นอนวต่นมบีชต่องวต่นง
ระหวต่นงอนณนจรักรทรันื้งสบีที่ “ตอนตต้น” นรันื้นซถึที่งถบูกกลนนโดยโรม และ “ตอนปลนย” ของอนณนจรักรทรันื้งสบีที่นรันื้นซถึที่งเปป็นสต่วน
หนถึที่งของจรักรวรรดลิโรมทบีที่ถบูกฟฟปั้นคนนชบีพขถึนื้นใหมต่ และชต่องวต่นงนรันื้นกล็ตรงกรันกรับชต่องวต่นงระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่หกสลิบเกต้น
และสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบ (ซถึที่งเทต่นกรับยรุคครลิสตจรักร) ดรังทบีที่ถบูกเปปิดเผยแกต่เขนในบทถรัดไปของเรนของคนนพยนกรณร์นบีนื้

ใหต้เรนมนดบูใกลต้ๆทบีที่ “เขนเลล็ก” อรันนบีนื้กรัน ในบททบีที่เจล็ด ดนเนบียลพรรณนนเขนเลล็กอรันนบีนื้วต่นถอนสามเขาจาก
สตบเขานศันั้นขหึนั้นมา เขนยรังพรรณนนดต้วยวต่นเขนอรันนบีนื้มบี “ตนเหมนอนตนมนรุษยร์ มบีปนกพบูดเรนที่องใหญต่โต” องคร์บรลิสรุทธลิธนรันื้น
ผบูต้ตคบี วนมนลิมลิตนบีนื้กลต่นวซนื้นนวต่นเขนเลล็กอรันนรันื้นจะพลิชตลิ กษรัตรลิยร์สนมองคร์ และ “ทต่นนจะพบูดคนนกลต่นวรต้นยองคร์ผบูต้สบูงสรุด และ
จะใหต้วลิสรุทธลิชนขององคร์ผบูต้สบูงสรุดนรันื้นอลิดหนนระอนใจ และจะคลิดเปลบีที่ยนแปลงบรรดนวนระและพระรนชบรัญญรัตลิ และ
เขนทรันื้งหลนยจะถบูกมอบไวต้ในมนอของทต่นน ตลอดหนถึที่งวนระ สองวนระ กรับครถึงที่ วนระ” (ดนล. 7:25)
ในบททบีที่ 8 ดนเนบียลพรรณนนเขนเลล็กอรันนรันื้นวต่น “งอกขถึนื้นใหญต่โตเหลนอเกลิน ตรงไปทนงใตต้ ตรงไปทนง
ตะวรันออก และตรงไปยรังแผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์นรันื้น (ปนเลสไตนร์) มรันงอกขถึนื้นใหญต่โต แมต้กระทรังที่ ถถึงบรลิวนรแหต่งฟป้น
สวรรคร์ มรันยรังเหวบีที่ยงบรลิวนรกรับดวงดนวลงมนยรังพลิภพเสบียบต้นง แลต้วเหยบียบยที่นนเสบีย มรันพองตรัวขถึนื้นอบีก แมต้กระทรัที่งถถึง
จอมของบรลิวนร และเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันกล็ถบูกชลิงไปเสบีย และสถนนบรลิสรุทธลิธของพระองคร์กล็ถบูกเหวบีที่ยงลง และ
เพรนะเหตรุกนรละเมลิด เขนไดต้รรับมอบบรลิวนรไวต้สบูต้กรับกนรเผนบบูชนประจนนวรัน และควนมจรลิงกล็ถบูกเหวบีที่ยงลงทบีที่ดลิน และ
เขนนรันื้นกล็ปฏลิบรัตลิงนนและเจรลิญขถึนื้น” (ดนล. 8:9-12) (สถานบรฏิสลุทธฏิธิ์ทบีที่วนต่ นบีนื้หมนยถถึง สถนนบรลิสรุทธลิธของพระครลิสตร์
ไมต่ใชต่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์)
ทบูตสวรรคร์กนเบรบียลใหต้กนรตบีควนมทบีที่ละเอบียดแกต่เรนเกบีที่ยวกรับเขนเลล็กอรันนบีนื้ กนเบรบียลกลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น
“...ในตอนปลนยแหต่งรรัชสมรัยของพวกเขน เมนที่อผบูต้ละเมลิดทรันื้งหลนยไดต้กระทนนเตล็มขนนดแลต้ว จะมบีกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง
พระพรักตรร์ดรุรนต้ ย และมบีควนมเขต้นใจในเรนที่องปรลิศนนเกลิดขถึนื้น อนนนนจของทต่นนจะใหญต่โตมนก แตต่มลิใชต่โดยอนนนนจของ
ทต่นนเอง และทต่นนจะกระทนนใหต้บรังเกลิดควนมพลินนศอยต่นงนต่นกลรัว ทต่นนกล็เจรลิญขถึนื้นและปฏลิบรัตลิงนน ทต่นนจะทนนลนย
คนทบีที่มบีกนนลรังมนกและประชนชนบรลิสรุทธลิธ ดต้วยควนมฉลนดของทต่นน ทต่นนจะกระทนนใหต้กนรลต่อลวงแพรต่หลนยขถึนื้นดต้วย
นนื้นนมนอของทต่นน ทต่นนจะพองตรัวของทต่นนในใจของทต่นนเอง ทต่นนจะทนนลนยคนมนกหลนยโดยควนมสงบ แลต้วจะลรุก
ขถึนื้นตต่อสบูต้กรับจอมเจต้นนนย แตต่ทนต่ นจะตต้องถบูกหรักทนนลนย ไมต่ใชต่ดต้วยมนอเลย” (ดนล. 8:23-25)
อยต่นงไรกล็ตนม ขต้อพระครัมภบีรร์สองตอนนบีนื้กล็ไมต่ไดต้ทนนใหต้ภนพของเขนเลล็กอรันนบีนื้สมบบูรณร์ ยรังมบีมนกกวต่นนบีนื้อบีก

เขาถถูกเรนียกวส่ากษนัตรติยผณ์ ถูห้ทนาตามอนาเภอใจ
“และกษรัตรลิยร์จะกระทนนตนมควนมพอใจของเขน” (นบีที่คนอกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ) “เขนจะยกตนขถึนื้นและ
พองตรัวขถึนื้นเหนนอพระทรุกองคร์ และจะพบูดสลิที่งทบีที่นต่นมหรัศจรรยร์กลต่นวตต่อสบูต้พระเจต้นแหต่งพระทรันื้งหลนย เขนจะเจรลิญจน
พระพลิโรธ (ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง) จะครบถต้วน เพรนะสลิที่งใดทบีที่ทรงกนนหนดไวต้จะสนนเรล็จ” (สลิที่งทบีที่พระเจต้นไดต้ทรง
ดนนรลิไวต้จะสนนเรล็จ) “เขนจะไมต่เชนที่อฟฟังพระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของเขน หรนอเชนที่อฟฟังผบูต้ทบีที่ผบูต้หญลิงรรัก เขนจะไมต่เชนที่อ
พระองคร์ใดเลย เพรนะเขนจะพองตรัวเองเหนนอทรุกสลิที่งทรุกอยต่นง แตต่ในทบีที่ของเขน เขนจะถวนยเกบียรตลิแกต่พระของ
ปป้อมปรนกนร พระองคร์หนถึที่งทบีที่บรรพบรุรรุษของเขนไมต่รบูต้จรัก เขนกล็จะใหต้เกบียรตลิดวต้ ยทองคนนและเงลิน ดต้วยเพชรพลอย
ตต่นงๆ ดต้วยของขวรัญอรันมบีคต่น เขนจะกระทนนเชต่นนรันื้นกรับพระตต่นงดต้นวทบีที่เขนนรับถนอและพอกพบูนสงต่นรนศบีใหต้ในปป้อม
ปรนกนรสต่วนใหญต่ เขนจะแตต่งตรันื้งใหต้พวกเขนปกครองคนเปป็นอรันมนก และเขนจะแบต่งแผต่นดลินใหต้เปป็นสลิที่งตอบแทน”
(ดนล. 11:36-39)
ในพระคนนตอนนบีนื้ พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงใสต่รนยละเอบียดจนครบบนภนพของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ซถึที่ง
ถบูกนนนเสนอในดนเนบียลโดย “เขนเลล็กอรันนรันื้น”

เรารถูห้เพนียงเทส่านนีทั้
จนกสลิที่งทบีที่เรนไดต้เหล็นจนถถึงบรัดนบีนื้ในกนรศถึกษนของเรนเกบีที่ยวกรับ “เขนเลล็ก” อรันนบีนื้ เรนกล็ทรนบวต่นเขนจะผงนด
ขถึนื้นทต่นมกลนงเขนทรันื้งสติบของสรัตวร์ปป่นตรัวทบีสที่ บีที่นรันื้น เรนทรนบวต่นสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นรันื้นคนอ จรักรวรรดลิโรม และวต่นจนกเขนทรันื้งสลิบ
(สลิบอนณนจรักร) นรันื้น สบีที่เขนจะเปป็นสบีที่อนณนจรักรนรันื้นทบีที่จรักรวรรดลิของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชถบูกแบต่งออก: มนซบีโดเนบีย
(กรบีซ), เธรซ (เอเชบียนต้อย), ซบีเรบีย (อรัสซบีเรบีย) และอบียลิปตร์ เรนยรังทรนบดต้วยวต่นเขนเลล็กอรันนบีนื้จะผงนดออกมนจนกสบีที่
อนณนจรักรนบีนื้ ซถึที่งอนณนจรักรนรันื้นจะถบูกเปปิดเผยแกต่เรนในบททบีที่ 11:36-45
เรนถบูกบอกวต่นกษรัตรลิยร์องคร์นรันื้นทบีที่ถบูกเปป็นตรัวแทนโดยเขนเลล็กอรันนบีนื้จะเปป็น “กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งพระพรักตรร์
ดรุรนต้ ย” กษรัตรลิยร์ผบูต้เขต้นใจใน “เรนที่องปรลิศนน” โดยขต้อควนมนบีนื้ เรนจถึงทรนบวต่นเขนจะเปป็นผบูต้เปปิดเผยขต้อลถึกลรับตต่นงๆ โดย
มบีอนนนนจและปฟัญญนของพญนมนรเอง ในเอเสเคบียล 28 เรนเรบียนรบูวต้ ต่น “เครบูบผบูต้พลิทรักษร์ทบีที่ไดต้เจลิมตรันื้งไวต้” นรันื้น สมบรรณว์
พรด้อมในสตลิปฟัญญน และมรันกล็ยรังมบีปฟัญญนมนกอยบูต่เหมนอนเดลิม มรันรบูต้เยอะ มนกยลิที่งกวต่นทบีที่เรนคลิดวต่นมรันรบูต้ และมรันมบีฤทธลิธ
มนกยลิที่งกวต่นทบีที่เรนเคยตระหนรัก เขนเลล็กอรันนบีนื้ (“กษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย” องคร์นบีนื้) จะยนนขถึนื้นตต่อสบูต้พระเยซบูครลิสตร์ (ซถึที่ง
ทรงถบูกเรบียกตรงนบีนื้วต่น “จอมเจต้นนนย”) และจะทนนใหต้กนรละเมลิดของเขนมนถถึงขบีดสรุด จนกนรันื้นเขนจะ “ถบูกหรัก
ทนนลนย ไมต่ใชต่ดวต้ ยมนอเลย” เขนจะดนที่มถต้วยแหต่งพระพลิโรธจนถถึงตะกอนรสขมชลินื้นสรุดทต้นย เขนจะเตลิมจนลต้นปรบีที่ถต้วย
แหต่งควนมอธรรม ควนมไมต่ชอบธรรม และควนมสนนมะเลเทเมน แตล่เขาจะถรกหศักททาลายโดยไมล่ตอด้ งใหด้มนลุษยว์มา
ชล่วยเลย! พระเยซบูครลิสตร์จะทรงจรัดกนรทนนลนย “เขนเลล็ก” อรันนบีนื้แหต่งหนรังสนอดนเนบียลดต้วยพระองคร์เอง – ปฏลิปฟักษร์
ตต่อพระครลิสตร์แหต่งภนคพรันธสรัญญนใหมต่ ใน 2 เธสะโลนลิกน 2:8 เรนเรบียนรบูต้วนต่ พระเยซบูเจต้นจะทรงผลนญเขนดต้วย
วลิญญนณแหต่งพระโอษฐร์ของพระองคร์ และทนนลนยเขนดต้วยควนมสวต่นงจต้นแหต่งกนรเสดล็จมนของพระองคร์ (จงอต่นน
วลิวรณร์ 19:11-20 เชต่นกรัน)
นลิมลิตของดนเนบียลถบูกตบีควนมและเขนถบูกบอกวต่นการสทาเรล็จจรฏิงของนลิมลิตนบีนื้จะไมต่เกลิดขถึนื้นอบีก “หลนยวรันขต้นง
หนต้น” ไมต่จนกวต่นจะถถึง “ตอนปลาย” นรันื้น นบีที่หมนยถถึงตอนปลนยของอนณนจรักรทรันื้งสบีที่นรันื้น และยรังเปป็นเรนที่องของ
อนนคต
จนกนรันื้นดนเนบียล – ศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้น – บรุรรุษพลิเศษคนเดลิมนบีนื้ทบีที่สนมนรถเผชลิญหนต้นเนบบูครัดเนส
ซนรร์และบอกเขนเรนที่องควนมจรลิงเกบีที่ยวกรับควนมลต่มจมทบีเที่ ขต้นมนใกลต้ตวรั เขน คนเดบียวกรับทบีที่สนมนรถยนนอยบูต่ตต่อหนต้น
เบลชรัสซนรร์และอต่นนขต้อควนมแหต่งหนยนะในลนยมนอบนผนรังนรันื้นใหต้เขนฟฟัง ดนเนบียลคนเดลิมทบีที่ไดต้เผชลิญหนต้นกรับถนื้นน
สลิงโตทบีที่หลิวโหยแทนทบีที่จะปฏลิเสธพระเจต้นของตน “อส่อนเพลนีย และนอนเจร็บอยถูส่หลายวนัน” เมนที่อเขนไดต้เหล็น
“กษรัตรลิยพร์ ระพรักตรร์ดรุรนต้ ย” องคร์นรันื้น ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์!
ดนเนบียลมบีควนมหต่วงใยตต่อชนชนตลิของเขนเหมนอนกรับทบีที่เปนโลมบี ในโรม 9:1-3 เปนโลใหต้กนรวต่น “ขต้นพเจต้น
พบูดตนมควนมจรลิงในพระครลิสตร์ ขต้นพเจต้นไมต่ไดต้มรุสน ใจสนนนถึกผลิดชอบของขต้นพเจต้นเปป็นพยนนฝป่นยขต้นพเจต้นโดยพระ
วลิญญนณบรลิสรุทธลิดธ วต้ ยวต่น ขต้นพเจต้นมบีควนมทรุกขร์หนรักและเสบียใจเสมอมลิไดต้ขนด เพรนะวต่นขต้นพเจต้นปรนรถนนจะใหต้
ขต้นพเจต้นเองถบูกสนปใหต้ตรัดขนดจนกพระครลิสตร์ เพรนะเหล็นแกต่พบีที่นต้องของขต้นพเจต้น คนอญนตลิของขต้นพเจต้นตนมเนนนื้อ
หนรัง” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง เปนโลกลต่นววต่นเขนยอมตกนรกหมกไหมต้หนกโดยกนรทนนเชต่นนรันื้นเขนจะสนมนรถชต่วย
ชนชนตลิของเขนใหต้รอดไดต้ เขนมบีควนมปรนรถนนอรันแรงกลต้นและมบีภนระใจอยต่นงหนรักเพนที่อชนชนตลิอลิสรนเอล

ดนเนบียลมบีสภนพจลิตใจแบบเดบียวกรันเมนที่อเขนเหล็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ – กษรัตรลิยร์ผทบูต้ บีที่จะทนนลนยเนนนื้อหนรัง
ทรันื้งปวง หนกไมต่ใชต่เพรนะควนมเมตตนของพระเจต้นแลต้วในกนรทนนใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น เมนที่อดนเนบียลเหล็นบรุคคล
ทบีที่นนต่ ขนพองสยองเกลต้นนบีนื้และสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนจะกระทนนตต่อประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น มรันกล็มนกเกลิน
กวต่นทบีที่เขนจะรรับไหว: เขนเปป็นลม “และนอนเจล็บอยรล่หลายวศัน”

ภาพทนีที่ถกถู แสดงดห้วยถห้อยคนาของกษนัตรติยพณ์ ระพนักตรณ์ดทุราห้ ยองคณ์นนีทั้
ขต้อ 24-27: “อทานาจของทล่านจะใหญล่โตมาก แตล่มฏิใชล่โดยอทานาจของทล่านเอง และทล่านจะกระททาใหด้
บศังเกฏิดความพฏินาศอยล่างนล่ากลศัว ทล่านกล็เจรฏิญขหึนั้นและปฏฏิบศัตฏิงาน ทล่านจะททาลายคนทฮีที่มฮีกทาลศังมากและประชาชน
บรฏิสลุทธฏิธิ์ ดด้วยความฉลาดของทล่าน ทล่านจะกระททาใหด้การลล่อลวงแพรล่หลายขหึนั้นดด้วยนนั้ทามลือของทล่าน ทล่านจะพองตศัว
ของทล่านในใจของทล่านเอง ทล่านจะททาลายคนมากหลายโดยความสงบ แลด้วจะลลุกขหึนั้นตล่อสรด้กศับจอมเจด้านาย แตล่
ทล่านจะตด้องถรกหศักททาลาย ไมล่ใชล่ดวด้ ยมลือเลย นฏิมฏิตเรลืที่องเวลาเยล็นและเวลาเชด้าซหึที่งบอกเลล่านศันั้นเปป็นความจรฏิง แตล่จง
ปปิดบศังนฏิมฏิตนศันั้นไวด้เถอะ เพราะเปป็นเรลืที่องของอฮีกหลายวศันขด้างหนด้า” และขด้าพเจด้าดาเนฮียลกล็อล่อนเพลฮีย และนอน
เจล็บอยรล่หลายวศัน แลด้วขด้าพเจด้ากล็ลลุกขหึนั้นไปปฏฏิบศัตฏิราชการของกษศัตรฏิยว์ตล่อไป แตล่ขด้าพเจด้ากล็งงงศันโดยนฏิมตฏิ นศันั้น และไมล่
เขด้าใจเรลืที่องราวเลย”
อนนนนจของกษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ยองคร์นบีนื้จะใหญต่โตมนก – แตต่มรันจะไมต่ใชต่อนนนนจของเขนเอง เขาจะถรก
ใหด้พลศังโดยซาตาน ในทนนนองเดบียวกรับทบีที่พระเยซบูทรงเปป็นพระเจต้นตรัวเปป็นๆ กษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ยองคร์นบีนื้กล็จะเปป็น
พญามารตศัวเปป็นๆ ในทนนนองเดบียวกรับทบีที่ฤทธลิธเดชของพระเจต้นไดต้ถบูกทนนใหต้เปป็นรต่นงกนยในพระครลิสตร์ อนนนนจของ
พญนมนรกล็จะถบูกทนนใหต้เปป็นรต่นงกนยในปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และเขนจะ “ทนนลนยอยต่นงมหรัศจรรยร์” เขนจะเปป็นสลิที่ง
ทบีตที่ รงขต้นมกรับพระเยซบู: พระเยซบูทรงรศักษาเยฮียวยาอยต่นงมหรัศจรรยร์, ทรงอวยพรอยต่นงมหรัศจรรยร์, พระองคร์ทรง
เปป็นบรุคคลทบีที่มหรัศจรรยร์ทบีที่สรุดทบีที่เคยมบีชบีวลิตอยบูต่... พระนนมของพระองคร์ถบูกเรบียกวต่น “ผรด้ทฮีที่มหศัศจรรยว์” (อสย. 9:6) ตรง
กรันขต้นม ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์จะทนาลายอยต่นงมหรัศจรรยร์ เขนจะ “เจรลิญขถึนื้นและปฏลิบรัตลิงนน” เขนจะ “ทนนลนยคน
ทบีที่มบีกนนลรังมนกและประชนชนบรลิสรุทธลิธ” และหนกไมต่เปป็นเพรนะพระเมตตนของพระเจต้นในกนรทนนใหต้กนรครอบครอง
อรันนต่นกลรัวของเขนยต่นสรันื้นเขต้นแลต้ว เขนกล็จะทนนลนยเนนนื้อหนรังทรันื้งปวง (มธ. 24:22)
ในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ กนรลต่อลวงจะเจรลิญขถึนื้นอยต่นงยลิที่งในมนอของเขน เขน
จะเปป็นบรุคคลทบีที่เยต่อหยลิที่งทบีที่สรุดทบีที่เคยมบีชบีวตลิ อยบูต่ – เขนจะ “พองตรัวของทต่นนในใจของทต่นนเอง” เขนจะประกนศวต่นเขน
เปป็นพระเจต้น – และชนวโลกจะสยบแทบเทต้นของเขน (ยกเวต้นชนอลิสรนเอลทบีที่เหลนออยบูต่ คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ยลินขต่นวสนร
แหต่งอนณนจรักรนรันื้น และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกประทรับตรนในหนต้นผนกของตน) มวลชนมหนศนลจะนมรัสกนรทบีที่เทต้นของ
เขนและเรบียกเขนวต่นพระเจต้น
กษรัตรลิยร์องคร์นจบีนื้ ะปรนกฏตรัวโดยขบีที่มต้นขนวงนมสงต่น และเขนจะมบีครันธนบูอรันหนถึที่งในมนอของเขน – แตต่ไมต่มบีลบูก
ธนบู นบีที่เปป็นสรัญลรักษณร์ของสรันตลิภนพ – และเขนจะประกนศตรัววต่นเปป็นผบูต้ชต่วยใหต้รอดของโลก เขนจะปรนกฏตรัวหลรัง
กนรรรับขถึนื้นไปไมต่นนน ผบูต้เชนที่อทรุกคนจะไมต่อยบูต่แลต้วตอนนรันื้น และจะเกลิดควนมโกลนหลวรุต่นวนยและควนมตกใจกลรัว โลก
ธรุรกลิจจะถบูกทนนใหต้เปป็นอรัมพนตชรัวที่ ระยะเวลนสรันื้นๆ และยอดมนรุษยร์ผบูต้นบีนื้จะเสนอทนงแกต้ เขนจะนนนสรันตลิภนพมนใหต้เปป็น
เวลนสนมปปีครถึที่ง – แตต่ผนต่ นทนงสรันตลิภนพนรันื้นเขนจะทนนลนยคนเปป็นอรันมนกในกนรทบีที่เขนจะชรักนนนพวกเขนมนหนตรัว

เขนเองโดยใชต้ฤทธลิธเดชทบีทที่ นนกนรอรัศจรรยร์ของเขน และเมนที่อคนเหลต่นนรันื้นเชนที่อเขน (สลิที่งทบีที่เทล็จนรันื้น) พวกเขนกล็จะถบูกสต่ง
ควนมลรุต่มหลงมนใหต้และพวกเขนจะรรับโทษชรัที่วนลิรนรั ดรร์ จงศถึกษนบททบีที่สองทรันื้งบทของ 2 เธสะโลนลิกน
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นผบูต้ทบีที่เยต่อหยลิที่งเหลนอเกลิน มบีกนนลรังมนกเหลนอเกลิน และมบีฤทธลิธมนกเหลนอเกลินจน
เขนจะถถึงขนนดยนนตต่อสบูต้ “จอมเจต้นนนย” (พระเยซบูครลิสตร์เจต้น) แตต่เขนจะเจอกรับคบูต่ปรรับทบีที่สมนนื้นนสมเนนนื้อในพระบรุตร
ของพระเจต้น! เขนจะถบูกหรักทนนลนย และ “จอมเจต้นนนย” จะทรงเปป็นผบูต้ทบีที่บดขยบีนื้เขน: “เรน (พระเจต้น) จะใหต้เจต้นกรับ
หญลิงนบีนื้เปป็นปฏลิปฟักษร์กรัน ทรันื้งเชนนื้อสนยของเจต้นกรับเชนนื้อสนยของนนง เชนนื้อสนยของนนงจะกระทนนใหต้หรัวของเจต้นฟกชนื้นน
และเจต้นจะกระทนนใหต้สต้นเทต้นของทต่นนฟกชนื้นน” (ปฐก. 3:15)
ดบูเหมนอนวต่นทรุกวรันนบีนื้ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยเปป็นคนสต่วนนต้อยและอยบูต่ฝป่นยทบีที่ใกลต้แพต้ – แตต่มรันไมต่ไดต้เปป็นเชต่นนรันื้นเลย
ถด้าพระเจด้าทรงอยรล่ฝฝ่ายเรา ผรด้ใดจะขศัดขวางเราไดด้? ผรด้ใดจะแยกเราจากความรศักของพระเจด้าไดด้? ไมต่มบีสลิที่งใดในแผต่น
ดลินโลกหรนอในนรกทบีที่สนมนรถทนนลนยเรนไดต้หนกเรนอยบูใต่ นพระเยซบูครลิสตร์ ในพระองคร์เรนกล็อยบูต่ฝป่นยทบีชที่ นะอยต่นง
แนต่นอน! สรักวรันหนถึที่งแผต่นดลินโลกนบีนื้จะถบูกมอบใหต้แกต่พญนมนร พวกปปีศนจของมรัน และเหลต่นกองทรัพแหต่งนรก แตต่ค
รลิสตจรักรจะนรัที่งอยต่นงสรุขสบนยทบีที่งนนเลบีนื้ยงอภลิเษกสมรสในทต้องฟป้นขณะทบีที่กนรปปิดลต้อมอรันนต่นสยองแหต่งนรกเกลิดขถึนื้น
บนแผต่นดลินโลก
ผมเชนที่อในกนรพบูดโดยใชต้ถต้อยคนนทบีที่ชดรั เจนและเขต้นใจไดต้ ดรังนรันื้นกรรุณนอยต่นเขต้นใจคนนกลต่นวตต่อไปนบีนื้ผลิด : ทรุกวรัน
นบีนื้ผบูต้คนมนกมนยโดยกนรกระทนนตต่นงๆและนลิสรัยตต่นงๆของตนดบูเหมนอนกนนลรังพบูดวต่น “เรนอยนกไดต้ควนมบนป เรน
อยนกไดต้พญนมนร เรนอยนกไดต้ตณ
รั หน เรนอยนกใหต้พระครัมภบีรร์ถบูกเอนออกไปจนกโรงเรบียนตต่นงๆของเรน เรนไมต่
อยนกใหต้มบีศนสนนในโรงเรบียนตต่นงๆของเรน เรนอยนกใหต้ครลิสตจรักรตต่นงๆถบูกบรังครับใหต้ตต้องจต่นยภนษบีและจงรรักภรักดบี
ตต่อรรัฐบนล และเรนอยนกใหต้วรันอนทลิตยร์ถบูกยกเลลิกในฐนนะวรันศรักดลิสธ ลิทธลิธ”
ชนวโลกและมนรุษยชนตลิจนนนวนมหนศนลดบูเหมนอนกนนลรังรต้องขอสลิที่งทบีที่พญนมนรสนมนรถใหต้ไดต้ – และสรักวรัน
หนถึที่ง (แนต่นอนวต่นอบีกไมต่นนนแลต้วจรลิงๆ) พระเจต้นจะทรงเอนครลิสตจรักรออกไปจนกแผต่นดลินโลก จนกนรันื้น เมนที่อผบูต้เชนที่อทบีที่
บรังเกลิดใหมต่แลต้วทรุกคนถบูกรรับขถึนื้นไปในหมบูต่เมฆเพนที่อพบกรับพระเยซบูในฟป้นอนกนศ พระเจต้นกล็จะประทนนใหต้บรรดนคน
ทบีที่เหลนออยบูต่บนแผต่นดลินโลกไดต้รรับนรก ควนมเศรต้นโศกและควนมพลินนศทบีที่พวกเขนกนนลรังรต้องขอ!
พระวจนะของพระเจต้นสรัญญนวต่นหนกเรนหวต่นนใหต้แกต่เนนนื้อหนรังเรนกล็จะเกล็บเกบีที่ยวควนมเปฟฝั่อยเนต่น ผมขอ
ถนมครุณวต่น อเมรฏิกากทาลศังหวล่านสฏิที่งใดอยรล่วนศั นฮีนั้? ลองดบูสถลิตลิของเหลต้น ไวนร์ เบบียรร์ – เครนที่องดนที่มมถึนเมนในทรุกรบูปแบบ
ของมรัน ลองดบูสถลิตลิของยนเสพตลิดและตรัณหนรบูปแบบอนที่นๆ และผมคลิดวต่นครุณกล็จะเหล็นดต้วยวต่นโดยทรัวที่ ไปแลต้วอเมรลิกน
และโลกกนนลรังหวต่นนใหต้แกต่เนนนื้อหนรัง แตต่ทนต่ นผบูต้เชนที่อทบีที่รรักครรับ “อยต่นใหต้เจต้นเดนอดรต้อนเพรนะเหตรุคนทบีที่กระทนนชรัวที่ อยต่น
อลิจฉนคนทบีที่กระทนนควนมชรัที่วชต้นเพรนะไมต่ชต้นเขนจะเหบีที่ยวไปเหมนอนหญต้น และแหต้งไปเหมนอนพนชสด” (สดด. 37:1, 2)
ดนเนบียลมบีนลิมลิตนบีนื้ในตอนเยล็นและในตอนเชต้น และเมนที่อนลิมลิตนบีนื้เสรล็จสมบบูรณร์แลต้ว เขนกล็ถบูกบอกใหต้ปปิดบรังมรัน
ไวต้เพรนะวต่นมรันจะไมต่เกลิดขถึนื้นอบีก “หลนยวรันขต้นงหนต้น” จนกนรันื้นดนเนบียลกล็หมดแรงและปป่วยอยบูต่หลนยวรัน หลรังจนก
นรันื้นเขนกล็สนมนรถจรัดกนรกลิจธรุระของกษรัตรลิยร์ไดต้อบีก

ดนเนบียลตกตะลถึงกรับนลิมลิตนรันื้น – แตส่ไมส่มนีผถูห้ใดเขห้าใจมนันเลย นรัที่นหมนยควนมเพบียงวต่นไมต่มบีสรักคนในคนเหลต่น
นรันื้นเขต้นใจวต่นทนนไมดนเนบียลถถึงตกตะลถึงกรับสลิที่งทบีที่เขนไดต้เหล็นมนกถถึงขนนดนรันื้น และทนนไมมรันถถึงไดต้ทนนใหต้เขนลต้มปป่วย
จนถถึงขนนดทบีที่เขนไมต่สนมนรถไปปฏลิบรัตลิงนนในรนชสนนนรักของกษรัตรลิยร์ไดต้เปป็นเวลนหลนยวรัน
ผมขอถวนยคนนสรรเสรลิญและคนนขอบพระครุณแดต่พระเจต้นทบีที่ผมจะไมต่อยบูทต่ บีที่นบีที่เมนที่อ “กษรัตรลิยพร์ ระพรักตรร์
ดรุรนต้ ย” องคร์นรันื้นเขต้นมนกรุมบรังเหบียนกนรปกครองแผต่นดลินโลก และคทุณกล็จะไมต่อยบูต่ทบีที่นบีที่ดวต้ ยหนกครุณบรังเกลิดใหมต่แลต้ว
อยต่นงไรกล็ตนม หนกครุณไมต่ใชต่ผบูต้เชนที่อ ครุณกล็อาจอยบูต่ทบีที่นบีที่ เพรนะวต่นไมต่มใบี ครรบูวต้ รันหรนอโมงนรันื้นเมนที่อพระเยซบูจะเสดล็จมน –
และพระองคร์อนจเสดล็จมนวรันนบีนื้! หนกกนรรรับขถึนื้นไปจะเกลิดขถึนื้นและครุณไมต่ไดต้รรับควนมรอด ครุณกล็จะพบวต่นตรัวเองอยบูต่
ในโลกทบีที่ไมต่มบีครลิสเตบียนสรักคน – และจนกนรันื้นครุณกล็จะรบูตต้ วรั วต่นครุณอยบูต่ในอนณนจรักรของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ !
หนกครุณเปป็นผบูต้เชนที่อแลต้ว ครุณกล็ไมต่มบีอะไรตต้องกลรุต้มใจ ไมต่มบีอะไรตต้องกรังวลเลย แตต่หนกครุณเปป็น คนไมล่เชลืที่อ
ครุณกล็ไมต่มบีสลิที่งใดใหต้ตต้องสบนยใจเลย เพรนะวต่นภนยในอบีกหกสลิบวลินนทบีขต้นงหนต้นครุณอนจพบวต่นตรัวเองถบูกทลินื้งไวต้บนแผต่น
ดลินโลกเมนที่อ “กษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย” องคร์นรันื้นเขต้นมนยถึดครอง!

บททนีที่เกห้า
นติมติตเรสืที่องเจร็ดสติบสนัปดาหณ์นนัทั้น
9:1 ในปปีตต้นรรัชกนลดนรลิอรัส โอรสกษรัตรลิยอร์ นหสรุเอรรัส เชนนื้อสนยคนมบีเดบีย ผบูต้ไดต้เปป็นกษรัตรลิยร์เหนนอดลินแดนเคลเดบีย
9:2 ในปปีแรกแหต่งรรัชกนลของทต่นน ขต้นพเจต้นดนเนบียลไดต้เขต้นใจถถึงจนนนวนปปีจนกหนรังสนอ ซถึที่งพระวจนะของพระเยโฮ
วนหร์ไดต้มบีมนถถึงเยเรมบียร์ผบูต้พยนกรณร์วต่น พระองคร์จะทรงกระทนนใหต้ครบกนนหนดเจล็ดสลิบปปีในกนรรกรต้นงของกรรุง
เยรบูซนเลล็ม
9:3 แลต้วขต้นพเจต้นกล็หรันหนต้นไปหนองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้น แสวงหนดต้วยกนรอธลิษฐนนและกนรวลิงวอน ทรันื้งดต้วย
กนรอดอนหนร และนรุต่งหต่มผต้นกระสอบและนรัที่งบนมบูลเถต้น
9:4 ขต้นพเจต้นไดต้อธลิษฐนนตต่อพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพเจต้นและสนรภนพวต่น “โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
พระเจต้นผบูใต้ หญต่ยลิที่งและทบีที่นต่นสะพรถึงกลรัว ผบูต้ทรงรรักษนพรันธสรัญญนและควนมเมตตนตต่อผบูต้ทบีที่รกรั พระองคร์และรรักษนพระ
บรัญญรัตลิของพระองคร์
9:5 ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบนป และไดต้กระทนนควนมชรัที่วชต้น และไดต้ประกอบควนมชรัที่วและกนรกบฏ หรัน
เสบียจนกขต้อบรังครับและคนนตรัดสลินของพระองคร์
9:6 ขต้นพระองคร์มลิไดต้ฟงฟั บรรดนผบูต้พยนกรณร์ ผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์ ผบูต้กลต่นวในพระนนมของพระองคร์ตต่อกษรัตรลิยร์ของขต้น
พระองคร์ทรันื้งหลนย ทรันื้งตต่อเจต้นนนย บรรพบรุรรุษและประชนชนทรันื้งสลินื้นแหต่งแผต่นดลิน
9:7 โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ควนมชอบธรรมเปป็นของพระองคร์ แตต่ควนมขนยหนต้นควรแกต่พวกขต้นพระองคร์ ดรัง
ทรุกวรันนบีนื้ ทบีที่ควรแกต่คนยบูดนหร์ ชนวกรรุงเยรบูซนเลล็ม และอลิสรนเอลทรันื้งหมด ทรันื้งผบูต้ทบีที่อยบูต่ใกลต้และอยบูต่ไกลออกไป ในแผต่น
ดลินทรันื้งหลนยซถึที่งพระองคร์ทรงขรับไลต่เขนไปนรันื้น เพรนะควนมละเมลิดซถึที่งเขนไดต้กระทนนตต่อพระองคร์
9:8 โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ควนมขนยหนต้นควรแกต่พวกขต้นพระองคร์ แกต่กษรัตรลิยร์ของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย เจต้น
นนย และบรรพบรุรรุษ เพรนะขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบนปตต่อพระองคร์
9:9 พระกรรุณน และกนรอภรัยโทษเปป็นขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย ถถึงแมต้ขต้นพระองคร์
ทรันื้งหลนยไดต้กบฏตต่อพระองคร์
9:10 และมลิไดต้เชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงของพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพระองคร์ ดต้วยกนรดนนเนลินตนมพระรนชบรัญญรัตลิ
ของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ทรงตรันื้งไวต้ตอต่ หนต้นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย โดยบรรดนผบูพต้ ยนกรณร์ผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์
9:11 เออ อลิสรนเอลทรันื้งผองไดต้ละเมลิดตต่อพระรนชบรัญญรัตลิของพระองคร์ และไดต้หรันไปเสบียไมต่เชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงของ
พระองคร์ และกนรสนปแชต่งและกนรปฏลิญนณ ซถึที่งจนรถึกไวต้ในพระรนชบรัญญรัตลิของโมเสสผบูต้รรับใชต้ของพระเจต้น จถึงถบูก
เทลงเหนนอขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย เพรนะวต่นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบนปตต่อพระองคร์
9:12 พระองคร์ไดต้ทรงยนนยรันถต้อยคนนของพระองคร์ ซถึที่งพระองคร์ไดต้ตรรัสกลต่นวโทษขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย และกลต่นว
โทษผบูต้ปกครองซถึที่งปกครองขต้นพระองคร์ โดยนนนใหต้ขต้นพระองคร์เกลิดวลิบรัตลิอยต่นงใหญต่หลวง เพรนะวต่นภนยใตต้สวรรคร์ทรันื้ง
สลินื้นไมต่มบีทบีที่ใดทบีที่ไดต้กระทนนเหมนอนทบีที่ไดต้กระทนนแกต่เยรบูซนเลล็ม
9:13 ดรังทบีที่ไดต้จนรถึกไวต้ในพระรนชบรัญญรัตลิของโมเสสแลต้ว วลิบรัตลิทรันื้งสลินื้นกล็ไดต้ตกอยบูต่เหนนอขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยแลต้ว แตต่
ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยยรังมลิไดต้อธลิษฐนนตต่อพระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย โดยหรันเสบียจนก

ควนมชรัวที่ ชต้นของขต้นพระองคร์ และเขต้นใจควนมจรลิงของพระองคร์
9:14 เพรนะฉะนรันื้นพระเยโฮวนหร์ทรงเกล็บควนมวลิบรัตลิไวต้พรต้อมและไดต้ทรงนนนมนเหนนอขต้นพระองคร์ทงรันื้ หลนย เพรนะ
พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทงรันื้ หลนยทรงเปป็นผบูต้ชอบธรรมในสรรพกลิจ ซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงกระทนน เพรนะ
ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยมลิไดต้เชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงของพระองคร์
9:15 แลต้วบรัดนบีนื้ โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย ผบูต้ทรงนนนชนชนตลิของพระองคร์ออก
จนกแผต่นดลินอบียลิปตร์ดวต้ ยพระหรัตถร์อรันทรงฤทธลิธ และไดต้ทนนใหต้พระนนมลนอมนจนทรุกวรันนบีนื้ ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้
กระทนนบนป และขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยกระทนนควนมชรัวที่
9:16 โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ตนมควนมชอบธรรมทรันื้งสลินื้นของพระองคร์ ขอใหต้ควนมกรลิวนื้ และพระพลิโรธของ
พระองคร์หรันกลรับเสบียจนกเยรบูซนเลล็มนครของพระองคร์ ภบูเขนบรลิสรุทธลิธของพระองคร์ เพรนะบนปของขต้นพระองคร์ทรันื้ง
หลนย และควนมชรัวที่ ชต้นของบรรพบรุรรุษของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย เยรบูซนเลล็มและประชนชนของพระองคร์จงถึ กลนย
เปป็นทบีที่เยนะเยต้ยในหมบูต่คนทรันื้งสลินื้นทบีที่อยบูต่รอบขต้นพระองคร์
9:17 ฉะนรันื้น โอ ขต้นแตต่พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย บรัดนบีนื้ ขอทรงสดรับฟฟังคนนอธลิษฐนนของผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์
และคนนวลิงวอนของเขน และขอทรงใหต้พระพรักตรร์ของพระองคร์ทอแสงเหนนอสถนนบรลิสรุทธลิธของพระองคร์ซถึที่งรกรต้นง
นรันื้นเพนที่อเหล็นแกต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
9:18 โอ ขต้นแตต่พระเจต้นของขต้นพระองคร์ ขอทรงเงบีที่ยพระกรรณสดรับฟฟัง ขอทรงลนมพระเนตรดบูควนมรกรต้นงของขต้น
พระองคร์ทรันื้งหลนย ทรันื้งนครซถึที่งเรบียกขนนกรันตนมพระนนมของพระองคร์ เพรนะวต่นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยมลิไดต้ถวนยคนน
วลิงวอนตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ โดยอนศรัยควนมชอบธรรมของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย แตต่โดยอนศรัยพระเมตตนอรันยลิที่ง
ใหญต่ของพระองคร์
9:19 โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ขอทรงฟฟัง โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ขอทรงใหต้อภรัย โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้น ขอทรงใสต่พระทรัยและทรงกระทนน ขออยต่นเนลิที่นชต้นเลยพระเจต้นขต้น เพนที่อเหล็นแกต่พระนนมของพระองคร์ โอ ขต้นแตต่
พระเจต้นของขต้นพระองคร์ เพรนะวต่นนครของพระองคร์ และประชนชนของพระองคร์กล็มบีชอนที่ ตนมพระนนมของ
พระองคร์”
9:20 ขณะทบีที่ขต้นพเจต้นกนนลรังพบูด กนนลรังอธลิษฐนนและสนรภนพบนปของขต้นพเจต้นและบนปของอลิสรนเอลประชนชน
ของขต้นพเจต้น และเสนอคนนวลิงวอนของขต้นพเจต้นตต่อพระพรักตรร์พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพเจต้น เพนอที่ ภบูเขนบรลิสรุทธลิธ
แหต่งพระเจต้นของขต้นพเจต้นอยบูต่นรันื้น
9:21 เออ ขณะเมนที่อขต้นพเจต้นกลต่นวคนนอธลิษฐนนอยบูต่ ชนยชนที่อกนเบรบียล ซถึที่งขต้นพเจต้นไดต้เหล็นในนลิมลิตครรันื้งแรกนรันื้น ไดต้บลิน
อยต่นงเรล็วมนใกลต้ขต้นพเจต้น แตะตต้องขต้นพเจต้นในเวลนถวนยเครนที่องบบูชนตอนเยล็น
9:22 ทต่นนไดต้ใหต้ควนมรบูแต้ ละกลต่นวแกต่ขต้นพเจต้นวต่น “โอ ดนเนบียล ขต้นพเจต้นออกมน ณ บรัดนบีนื้ เพนที่อจะใหต้ปฟัญญนและ
ควนมเขต้นใจแกต่ทนต่ น
9:23 ในตอนตต้นแหต่งคนนวลิงวอนของทต่นนกล็มพบี ระบรัญชนออกไป ขต้นพเจต้นจถึงมนบอกใหต้ทต่นนทรนบเพรนะทต่นนเปป็นผบูต้ทบีที่
ทรงรรักมนก เพรนะฉะนรันื้นจงเขต้นใจพระบรัญชนนรันื้นและพลิจนรณนนลิมตลิ นรันื้น
9:24 มบีเจล็ดสลิบสรัปดนหร์กนนหนดไวต้สนนหรรับชนชนตลิของทต่นน และนครบรลิสรุทธลิธของทต่นน เพนที่อใหต้เสรล็จสลินื้นกนรละเมลิด

ใหต้บนปจบสลินื้น และใหต้ลบควนมชรัที่วชต้นเพนที่อนนนควนมชอบธรรมนลิรรันดรร์เขต้นมน เพนที่อประทรับตรนทรังนื้ นลิมลิตและคนน
พยนกรณร์ไวต้ และเพนที่อจะเจลิมสถนนบรลิสรุทธลิธทบีที่สรุด
9:25 เพรนะฉะนรันื้นจงทรนบและเขต้นใจวต่น นรับตรันื้งแตต่กนรทบีพที่ ระบรัญชนนรันื้นออกไปใหต้สรต้นงกรรุงเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่
จนถถึงสมรัยพระเมสสลิยนหร์ ผบูต้เปป็นประมรุขกล็เปป็นเวลนเจล็ดสรัปดนหร์และเปป็นเวลนหกสลิบสองสรัปดนหร์ และถนนจะถบูก
สรต้นงขถึนื้นพรต้อมดต้วยกนนแพงเมนอง แตต่ในยรุคลนนบนก
9:26 หลรังจนกหกสลิบสองสรัปดนหร์แลต้ว พระเมสสลิยนหร์กล็จะถบูกตรัดออก แตต่มลิใชต่เพนที่อตรัวทต่นนเอง และประชนชนของ
ประมรุขผบูต้หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้นจะทนนลนยกรรุงและสถนนบรลิสรุทธลิธเสบีย ทบีที่สดรุ ปลนยของมรันจะมนถถึงดต้วยนนื้นนทต่วม และจน
สงครนมสลินื้นสรุดลงกล็มบีกนรรกรต้นงกนนหนดไวต้
9:27 ทต่นนจะยนนยรันพรันธสรัญญนกรับคนเปป็นอรันมนกอยบูต่หนถึที่งสรัปดนหร์ และในระหวต่นงกลนงสรัปดนหร์นรันื้นทต่นนจะ
กระทนนใหต้กนรถวนยสรัตวบบูชน และเครนที่องบบูชนอนที่นๆหยรุดไป และเพรนะเหตรุมบีควนมสะอลิดสะเอบียนแพรต่กระจนยไป
ทรัวที่ ทต่นนจะกระทนนใหต้มรันรต้นงเปลต่นจนสนนเรล็จเสรล็จสลินื้น และสลิที่งทบีที่กนนหนดไวต้จะถบูกเทลงเหนนอผบูต้ทบีที่รต้นงเปลต่นนรันื้น”

เวลาแหส่งนติมติตนนีทั้
ขต้อ 1 และ 2: “ในปปีตด้นรศัชกาลดารฏิอศัส โอรสกษศัตรฏิยว์อาหสลุเอรศัส เชลืนั้อสายคนมฮีเดฮีย ผรด้ไดด้เปป็นกษศัตรฏิยว์เหนลือ
ดฏินแดนเคลเดฮีย ในปปีแรกแหล่งรศัชกาลของทล่าน ขด้าพเจด้าดาเนฮียลไดด้เขด้าใจถหึงจทานวนปปีจากหนศังสลือ ซหึที่งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหว์ไดด้มฮีมาถหึงเยเรมฮียว์ผรด้พยากรณว์วาล่ พระองคว์ (พระเยโฮวาหว์) จะทรงกระททาใหด้ครบกทาหนดเจล็ดสฏิบ
ปปีในการรกรด้างของกรลุงเยรรซาเลล็ม”
นบีที่เปป็นหนถึที่งในบททบีที่สนนครัญทบีที่สรุดในหนรังสนอดนเนบียล ในตอนตต้นของบทนบีนื้เรนไดต้ทรนบถถึงเวลน (หรนอสมรัย)
ของนลิมลิตเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นซถึที่งถบูกกนนหนดไวต้สนนหรรับอลิสรนเอลและนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น และมรันเปป็นเรนที่องทบีที่สนนครัญ
มนกๆทบีที่จะตต้องเหล็นสลิที่งนบีนื้ ดนเนบียลบอกเรนวต่นมรันเปป็นปปีตด้นแหต่งรรัชกนลของดนรลิอรัส คนมบีเดบีย ผบูต้ปกครองเหนนอ
จรักรวรรดลิบนบลิโลน และนบีที่คนอปปี 538 กต่อน ค.ศ.
มรันเปป็นชต่วงเวลนทบีที่สนนครัญยลิที่ง และควนมคลิดของดนเนบียลกล็สรับสนงรุนงง หลรังจนกไดต้เหล็นนลิมลิตเรนที่อง “กษรัตรลิยร์
พระพรักตรร์ดรุรนต้ ย” องคร์นรันื้นในบททบีที่ 8 เขนกล็ตกตะลถึงเหลนอเกลินและลต้มปป่วยเปป็นเวลนหลนยวรัน เขนไดต้เขต้นใจนลิมลิต
เรนที่องสรัตวร์ปป่นทรันื้งสบีที่นรันื้นแลต้ว และเขนไดต้เขต้นใจนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้นรันื้นแลต้ว นลิมลิตเหลต่นนบีนื้บอกลต่วงหนต้นถถึงชต่วง
เวลนแหต่งกนรกระจรัดกระจนยไปเปป็นเวลนนนนสนนหรรับชนชนตลิอลิสรนเอล – วต่นพวกเขนจะถบูกกระจรัดกระจนยไปยรัง
ทรุกมรุมของแผต่นดลินโลก แตต่ขณะทบีที่ดนเนบียลเชนที่อสลิที่งทบีที่เขนเขต้นใจแลต้วและเรบียนรบูต้แลต้วตนมทบีที่ถบูกเปปิดเผยแกต่เขนในนลิมลิต
เหลต่นนรันื้น เขนกล็พบวต่นมรันยนกยลิที่งทบีที่จะปะตลิดปะตต่อสลิที่งทบีเที่ ขนไดต้เรบียนรบูต้ผล่านทางนฏิมฏิตเหลล่านศันั้นกรับสลิที่งทบีที่เขนไดต้เรบียนรบูต้ผาล่ น
ทางหนศังสลือเหลล่านศันั้น (หนรังสนอเหลต่นนรันื้นของโมเสสและเหลต่นศนสดนพยนกรณร์) มรันเปป็นเรนที่องนต่นสนใจทบีที่จะ
หมนยเหตรุวนต่ แมต้เปป็นเชลยคนหนถึที่งในบนบลิโลน ดนเนบียลกล็เปป็นนรักเรบียนพระวจนะของพระเจต้นและไดต้ศกถึ ษนคต้นควต้น
มนกมนยเกบีที่ยวกรับกนรตกเปป็นเชลยของอลิสรนเอล จนกหนรังสนอของเยเรมบียร์ เขนไดต้เรบียนรบูวต้ ต่นกนรตกเปป็นเชลยในบนบลิ
โลนจะกลินเวลน 70 ปปีเทต่นนรันื้น:
“แผล่นดฏินนฮีนั้ทศันั้งสฏินั้นจะเปป็นทฮีที่รกรด้างและทฮีที่นล่าตกตะลหึง และประชาชาตฏิเหลล่านฮีนั้จะปรนนฏิบศัตฏิกษศัตรฏิยกว์ รลุงบาบฏิ
โลนอยรล่เจจ็ดสตบปป” (ยรม. 25:11)

ในสมรัยของเยเรมบียร์ มบีพวกผบูต้พยนกรณร์เทล็จ และคนเหลต่นนรันื้นสอนคนอลิสรนเอลใหต้เชนที่อวต่นกนรตกเปป็นเชลย
ของพวกเขนในบนบลิโลนจะกลินเวลนสรันื้นมนกๆ เพนอที่ มอบควนมจรลิงใหต้แกต่ประชนชนและโตต้แยต้งคนนโกหกนบีนื้ เยเรมบียร์ไดต้
เขบียนจดหมนยไปหนพวกเชลยในบนบลิโลนและสรัที่งพวกเขนใหต้เตรบียมพรต้อมสนนหรรับการตกเปป็นเชลยเปป็นเวลานาน
ในแผต่นดลินของคนตต่นงชนตลินรันื้น

สารของเยเรมนียณ์ถนงชนชาตติอติสราเอล
เยเรมบียร์ 29:4-10: “พระเยโฮวนหร์จอมโยธน พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล ตรรัสดรังนบีนื้แกต่บรรดนผบูต้เปป็นเชลย ผบูต้ซถึที่ง
เรนไดต้เนรเทศเขนไปจนกกรรุงเยรบูซนเลล็มถถึงบนบลิโลนนรันื้นวต่น จงสรต้นงเรนอนของเจต้นและอนศรัยอยบูต่ในเรนอนนรันื้น จงปลบูก
สวนและรรับประทนนผลไมต้ทบีที่ไดต้นรันื้น จงมบีภรรยนและใหต้กนนเนลิดบรุตรชนยบรุตรสนว จงหนภรรยนใหต้บรุตรชนยของเจต้น
ทรันื้งหลนย และยกบรุตรสนวของเจต้นใหต้แตต่งงนนเสบีย เพนที่อนนงจะใหต้กนนเนลิดบรุตรชนยและบรุตรสนว เพนที่อเจต้นทรันื้งหลนยจะ
ทวบีมนกขถึนื้นทบีที่นรัที่นและไมต่นต้อยลง แตต่จงสต่งเสรลิมสรันตลิภนพของเมนอง ซถึที่งเรนไดต้กวนดเจต้นใหต้ไปเปป็นเชลยอยบูต่นรันื้น และจง
อธลิษฐนนตต่อพระเยโฮวนหร์เผนที่อเมนองนรันื้น เพรนะวต่นเจต้นทรันื้งหลนยจะพบสรันตลิภนพของเจต้นในสรันตลิภนพของเมนองนรันื้น เพ
รนะพระเยโฮวนหร์จอมโยธน พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล ตรรัสดรังนบีนื้วนต่ อยต่นยอมใหต้ผบูต้พยนกรณร์ของเจต้นทรันื้งหลนย หรนอพวก
โหรของเจต้น ผบูต้อยบูต่ทต่นมกลนงเจต้นหลอกลวงเจต้น และอยต่นเชนที่อควนมฝฟันซถึที่งเขนทรันื้งหลนยไดต้ฝฟันเหล็น เพรนะทบีที่เขน
พยนกรณร์แกต่เจต้นในนนมของเรนนรันื้นเปป็นควนมเทล็จ เรนมลิไดต้ใชต้เขนไป พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ เพรนะพระเยโฮ
วนหร์ตรรัสดรังนบีนื้วนต่ เมลืที่อเจล็ดสฏิบปปีแหล่งบาบฏิโลนครบแลด้ว เรนจะเยบีที่ยมเยบียนเจต้น และจะใหต้ถต้อยคนนอรันดบีของเรนสนนเรล็จ
เพนที่อเจต้น และจะนนนเจต้นกลรับมนสบูต่สถนนทบีที่นบีนื้”
(มรันเปป็นเรนที่องนต่นสนใจและใหต้ควนมรบูทต้ บีที่จะแสวงหนเหตรุผลวต่นทนนไมกนรตกเปป็นเชลยถถึงกลินเวลนนนนเจล็ดสลิบ
ปปี...คนอเทต่นนรันื้นและไมต่นนนกวต่นนบีนื้ คนนตอบอยบูต่ใน 2 พงศนวดนร 36:21: “เพนที่อใหต้สนนเรล็จตนมพระวจนะของพระเยโฮ
วนหร์ผต่นนปนกของเยเรมบียร์ จนกวต่นแผต่นดลินจะไดต้ชนที่นชมกรับปปีสะบนโตของมรัน เพรนะตรนบเทต่นทบีที่มรันยรังวต่นงเปลต่นอยบูต่
มรันกล็รรักษนสะบนโต เพนที่อจะใหต้ครบตนมกนนหนดเจล็ดสลิบปปี” ตนมคนนสรัที่งเหลต่นนรันื้นของโมเสส ดรังทบีที่ถบูกใหต้ไวต้ในบททบีที่ยบีที่สลิบ
หต้นของหนรังสนอเลวบีนลิตลิ ชนชนตลิอลิสรนเอลจะตต้องถนอปฏลิบรัตลิใหต้ทรุกปปีทบีที่เจล็ดเปป็นปปีสะบนโต โดยยอมใหต้ผนนดลินไดต้หยรุด
พรักโดยไมต่ปลบูกพนชผล ชนชนตลิอลิสรนเอลไมต่ไดต้เชนที่อฟฟังคนนบรัญชนนบีนื้และไมต่ไดต้ปลต่อยใหต้แผต่นดลินไดต้หยรุดพรัก พวกเขนตลิด
หนบีนื้พระเจต้น 70 ปปี – และพระเจต้นทรงเอนหนบีนื้นบีนื้ไปโดยพนพวกเขนเขต้นไปอยบูต่ในบนบลิโลน ขณะทบีพที่ วกเขนอยบูต่ทบีที่นรัที่น
แผต่นดลินกล็ไดต้สะบนโตเหลต่นนรันื้นแหต่งกนรหยรุดพรักของมรัน)
ดนเนบียลมลิไดต้มบี 2 ทลิโมธบี 2:15: “จงหมรัที่นศถึกษนคต้นควต้นเพนอที่ สนนแดงตนเองใหต้เปป็นทบีที่ชอบพระทรัยพระเจต้น
เปป็นคนงนนทบีที่ไมต่ตต้องละอนย แยกแยะพระวจนะแหต่งควนมจรลิงนรันื้นไดต้อยต่นงถบูกตต้อง” แตต่แมต้วต่นเขนไมต่มบีถต้อยคนนทบีที่ไดต้
รรับกนรดลใจเหลต่นนบีนื้ของเปนโลในจดหมนยฝนกฉบรับหนถึที่ง เขนกล็มบีพวกมรันในใจของเขน เขนเปป็นนรักเรบียนแหต่งพระ
วจนะของพระเจต้น เขนศถึกษนคนนพยนกรณร์ และเขนเชนที่อสลิที่งทบีที่เขนอต่นนในพระวจนะนรันื้น
เยเรมบียร์ไดต้รบรั กนรยอมรรับวต่นเปป็นศนสดนพยนกรณร์คนหนถึที่งทบีที่ไดต้รบรั กนรดลใจจนกพระเจต้น ดนเนบียลยอมรรับ
ขต้อควนมแหต่ง “หนรังสนอเหลต่นนรันื้น” (ซถึที่งรวมถถึงหนรังสนอเยเรมบียร์ดต้วย) วต่นเปป็นพระวจนะทบีที่ไดต้รรับกนรดลใจของพระเจต้น
เขนเชนที่อในกนรคต้นดบูขต้อพระครัมภบีรร์ตนต่ งๆ

ดนเนบียลเปป็นบรุรรุษผบูต้มบีสตลิปฟัญญน ในกนรศถึกษนพระวจนะของพระเจต้น เขนทรนบวต่นกนรตกเปป็นเชลยในบน
บลิโลนไดต้เรลิที่มตต้นในปปี 606 กต่อน ค.ศ. และดต้วยเหตรุนบีนื้ 68 ปปีของเจล็ดสลิบปปีนรันื้นไดต้ผต่นนพต้นไปแลต้ว เขนยรังทรนบดต้วยวต่น
ไซรรัสผบูต้ซถึที่งอลิสยนหร์ไดต้กลต่นวถถึง จะออกพระรนชกฤษฎบีกนหนถึที่งทบีที่อนรุญนตใหต้คนอลิสรนเอลกลรับไปยรังแผต่นดลินของพวก
เขน:
“ผบูต้กลต่นวถถึงไซรรัสวต่น ‘เขนเปป็นเมษบนลของเรน และเขนจะใหต้ควนมมรุต่งหมนยทรันื้งสลินื้นของเรนสนนเรล็จ’ กลต่นว
ถถึงเยรบูซนเลล็มวต่น ‘จะมบีคนมนสรต้นงเจต้นขถึนื้น’ และถถึงพระวลิหนรวต่น ‘จะวนงรนกฐนนของเจต้น’” (อสย. 44:28) ตนม
กนรหนเหตรุผลของดนเนบียลและคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นของเยเรมบียร์และอลิสยนหร์ กนรตกเปป็นเชลยนบีนื้ควรครบในอบีก
ประมนณสองปปี แตต่สลิที่งทบีที่ทนนใหต้ดนเนบียลตกตะลถึงกล็คนอ วลิธบีปะตลิดปะตต่อขต้อเทล็จจรลิงนรันื้นเขต้นกรับนลิมลิตเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนเพลิที่ง
ไดต้รรับ เขนจะปะตลิดปะตต่อขต้อเทล็จจรลิงนรันื้นไดต้อยต่นงไร คนอทบีที่วนต่ ยรังเหลนออบีกแคต่สองปปีจนกเจล็ดสลิบปปีนรันื้น แตต่กระนรันื้น สฮีที่
จศักรวรรดฏิโลกจะผต่นนมนและผต่นนไปกต่อนทบีที่ลบูกหลนนของอลิสรนเอลจะไดต้กลรับไปยรังแผต่นดลินเกลิดของพวกเขนใน
ปนเลสไตนร์? ตอนทบีที่เขนไดต้รบรั นลิมลิตเหลต่นนรันื้น บนบลิโลนเทต่นนรันื้นไดต้ผงนดขถึนื้นและลต่มสลนยไป มบีเวลนเหลนออบีกเพบียงสอง
ปปีเทต่นนรันื้นทบีที่อบีกสนมจรักรวรรดลิจะเกลิดมบีตรัวตนขถึนื้นมนและถบูกทนนลนยไป
ดนเนบียลสรับสนงรุนงงยลิที่งนรัก สลิที่งทบีที่เขนตต้องเรบียนรบูกต้ ต่อนทบีที่เขนจะสนมนรถเขต้นใจสลิที่งทบีที่เขนไดต้เหล็นเกบีที่ยวกรับ
ชนชนตลิของเขนอยต่นงถต่องแทต้กล็คนอวต่น กนรตกเปป็นเชลยเจล็ดสลิบปปีในบนบลิโลนนรันื้นเปป็นเพบียงภาพเลล็งอยต่นงหนถึที่งของ
กนรกระจรัดกระจนยไปทบีที่ยนวนนนกวต่นซถึที่งจะกลินเวลนนนนกวต่นเจล็ดสลิบปปีถถึงเจล็ดเทต่น ดนเนบียลจะตต้องเรบียนรบูสต้ ลิที่งนบีนื้ใน
นลิมลิตของเขนเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในบททบีที่เรนศถึกษนกรันนบีนื้ ดนเนบียลเชนที่อในกนรอธลิษฐนน หลรังจนกไดต้
ศถึกษนหนรังสนอเหลต่นนรันื้นทบีที่เพลิที่งถบูกกลต่นวถถึงแลต้ว เขนกล็เชนที่ออยต่นงสลินื้นสรุดใจของตนวต่นหนกชนชนตลิของเขนจะกลรับใจใหมต่
และละทลินื้งทนงชรัวที่ ๆของพวกเขน พระเจต้นกล็จะทรงสดรับฟฟังเสบียงรต้องทบูลของพวกเขน ยกโทษควนมบนปทรันื้งหลนย
ของพวกเขน และอนรุญนตใหต้พวกเขนกลรับไปยรังแผต่นดลินเกลิดของพวกเขน
“แตต่ถต้นเขนทรันื้งหลนยสนรภนพควนมชรัที่วชต้นของเขน และควนมชรัที่วชต้นของบรรพบรุรรุษ ซถึที่งเขนทรันื้งหลนยกระทนน
กนรละเมลิดตต่อเรน ดต้วยกนรละเมลิดของเขนนรันื้น และทบีที่ไดต้ดนนเนลินกนรขรัดแยต้งเรนดต้วย และเรนจถึงดนนเนลินกนรขรัดแยต้ง
เขนทรันื้งหลนยดต้วย และไดต้นนนเขนเขต้นแผต่นดลินแหต่งศรัตรบูของเขน ถต้นเมนที่อนรันื้นจลิตใจอรันนอกรบีตของเขนถต่อมลงแลต้ว และ
เขนยอมรรับโทษเพรนะควนมชรัที่วชต้นของเขนแลต้ว เรนจถึงจะระลถึกถถึงพรันธสรัญญนของเรนซถึที่งมบีตอต่ ยนโคบ และพรันธ
สรัญญนของเรนซถึที่งมบีตต่ออลิสอรัค และพรันธสรัญญนของเรนซถึที่งมบีตต่ออรับรนฮรัม และเรนจะระลถึกถถึงแผต่นดลินนรันื้น แตต่แผต่นดลิน
จะตต้องถบูกละไวต้จนกเขนและจะไดด้ชลืที่นชมกศับสะบาโตเหลล่านศันั้นของมศันขณะทบีที่มรันยรังวต่นงเปลต่นอยบูต่โดยไมต่มบีพวกเขนทรันื้ง
หลนย เขนทรันื้งหลนยจะยอมรรับกนรลงโทษในควนมชรัวที่ ชต้นของเขน เพรนะเขนไดต้รงรั เกบียจคนนตรัดสลินของเรน และ
เพรนะจลิตใจของเขนเกลบียดชรังกฎเกณฑร์ของเรน ถถึงเพบียงนรันื้นกล็ดบี เมนที่อเขนทรันื้งหลนยอยบูต่ในแผต่นดลินศรัตรบูของเขน เรนจะ
ไมต่ละทลินื้งเขน เรนจะไมต่เกลบียดชรังเขนถถึงกรับจะทนนลนยเขนเสบียใหต้หมดทบีเดบียว และทนนลนยพรันธสรัญญนซถึที่งมบีกรับเขนเสบีย
เพรนะเรนคนอพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเขน เพรนะเหล็นแกต่เขนเรนจะรนนลถึกถถึงพรันธสรัญญนซถึที่งมบีตต่อบรรพบรุรรุษของ
เขน ผบูต้ซถึที่งเรนไดต้พนเขนออกมนจนกแผต่นดลินอบียลิปตร์ทต่นมกลนงสนยตนของบรรดนประชนชนตลิ เพนที่อเรนจะไดต้เปป็น
พระเจต้นของเขน เรนคนอพระเยโฮวนหร์” (ลนต. 26:40-45)

““ตต่อมนเมนที่อบรรดนเหตรุกนรณร์เหลต่นนบีนื้ คนอพระพรและคนนสนปแชต่งซถึที่งขต้นพเจต้นกลต่นวไวต้ตต่อหนต้นทต่นนมนถถึง
ทต่นนทรันื้งหลนยแลต้ว และทต่นนทรันื้งหลนยระลถึกขถึนื้นไดต้ในเมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยอยบูต่ทนต่ มกลนงบรรดนประชนชนตลิ ซถึที่งพระเย
โฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนทรงขรับไลต่ทต่นนไปนรันื้น และทต่นนกล็หรันกลรับมนหนพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นน ทรันื้งตรัวทต่นน
และลบูกหลนนของทต่นน และเชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงของพระองคร์ในทรุกสลิที่งทรุกอยต่นงซถึที่งขต้นพเจต้นไดต้บรัญชนทต่นนในวรันนบีนื้
ดต้วยสรุดจลิตสรุดใจของทต่นน แลต้วพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนทรันื้งหลนยจะทรงใหต้ทนต่ นคนนสบูต่สภนพเดลิมและทรงพระ
กรรุณนตต่อทต่นน และจะรวบรวมพวกทต่นนทรันื้งหลนยอบีกจนกชนชนตลิทรันื้งหลนยซถึที่งพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนทรง
ใหต้ทนต่ นทรันื้งหลนยกระจนยไปอยบูต่นรันื้น ถต้นมบีคนของทต่นนทบีที่ถบูกขรับไลต่ไปอยบูต่สรุดทต้นยปลนยสวรรคร์ จนกทบีที่นรัที่นพระเยโฮวนหร์
พระเจต้นของทต่นนจะทรงรวบรวมทต่นนใหต้มน จนกทบีที่นรัที่นพระองคร์จะทรงนนนทต่นนกลรับ และพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของ
ทต่นนจะนนนทต่นนเขต้นมนในแผต่นดลิน ซถึที่งบรรพบรุรรุษของทต่นนยถึดครองเพนที่อทต่นนจะไดต้ยดถึ ครอง และพระองคร์จะทรง
กระทนนดบีแกต่ทต่นน และทวบีมนกขถึนื้นยลิที่งกวต่นบรรพบรุรรุษของทต่นน แลต้วพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนจะทรงตรัดใจของ
ทต่นน และใจของเชนนื้อสนยของทต่นน เพนที่อทต่นนจะไดต้รรักพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนดต้วยสรุดจลิตสรุดใจของทต่นน เพนที่อ
ทต่นนทรันื้งหลนยจะมบีชบีวตลิ อยบูต่ไดต้ และพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนจะทรงใหต้คนนสนปแชต่งเหลต่นนบีนื้ตกอยบูต่บนขต้นศถึกและ
ผบูต้ทบีที่เกลบียดชรังทต่นน คนอผบูต้ขต่มเหงทต่นนทรันื้งหลนย และทต่นนทรันื้งหลนยจะเชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงของพระเยโฮวนหร์อบีก และ
กระทนนตนมพระบรัญญรัตลิทรันื้งสลินื้นของพระองคร์ ซถึที่งขต้นพเจต้นบรัญชนทต่นนทรันื้งหลนยในวรันนบีนื้ พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของ
ทต่นนจะทรงกระทนนใหต้ทต่นนจนนเรลิญมรัที่งครัที่งอยต่นงยลิที่งในบรรดนกลิจกนรทบีมที่ นอทต่นนกระทนน ในผลแหต่งตรัวของทต่นน และใน
ผลแหต่งฝบูงสรัตวร์ของทต่นน และในผลแหต่งพนนื้นดลินของทต่นน เพรนะพระเยโฮวนหร์จะทรงปลนนื้มปปีตลิทบีที่จะใหต้ทต่นนจนนเรลิญ
มรัที่งครัที่งอบีก ดรังทบีที่พระองคร์ทรงปลนนื้มปปีตลิในบรรพบรุรรุษของทต่นน ถต้นทต่นนเชนที่อฟฟังพระสรุรเสบียงแหต่งพระเยโฮวนหร์พระเจต้น
ของทต่นน โดยรรักษนพระบรัญญรัตลิและกฎเกณฑร์ของพระองคร์ ซถึที่งจนรถึกไวต้ในหนรังสนอของพระรนชบรัญญรัตลินบีนื้ ถต้นทต่นน
ทรันื้งหลนยหรันกลรับมนหนพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนดต้วยสรุดจลิตสรุดใจของทต่นน” (พบญ. 30:1-10)
เพรนะทรนบควนมจรลิงแหต่งขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ซถึที่งถบูกใหต้ไวต้แกต่โมเสสโดยกนรดลใจของพระเจต้น ดนเนบียลจถึง
ระบนยควนมในใจของตนตต่อพระเจต้นเผนที่อชนชนตลิของเขน

คนาสารภาพของดาเนนียลตส่อพระเจห้าเผสืที่อชนชาตติอสติ ราเอล
ขต้อ 3-19: “แลด้วขด้าพเจด้ากล็หศันหนด้าไปหาองคว์พระผรด้เปป็นเจด้าพระเจด้า แสวงหาดด้วยการอธฏิษฐานและการ
วฏิงวอน ทศังนั้ ดด้วยการอดอาหาร และนลุล่งหล่มผด้ากระสอบและนศัที่งบนมรลเถด้า ขด้าพเจด้าไดด้อธฏิษฐานตล่อพระเยโฮวาหว์
พระเจด้าของขด้าพเจด้าและสารภาพวล่า “โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า พระเจด้าผรด้ใหญล่ยฏิที่งและทฮีที่นล่าสะพรหึงกลศัว ผรด้ทรง
รศักษาพศันธสศัญญาและความเมตตาตล่อผรด้ทรฮีที่ ศักพระองคว์และรศักษาพระบศัญญศัตฏิของพระองคว์ ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายไดด้
กระททาบาป และไดด้กระททาความชศัวที่ ชด้า และไดด้ประกอบความชศัที่วและการกบฏ หศันเสฮียจากขด้อบศังคศับและคทา
ตศัดสฏินของพระองคว์ ขด้าพระองคว์มฏิไดด้ฟฝังบรรดาผรพด้ ยากรณว์ ผรรด้ ศับใชด้ของพระองคว์ ผรด้กลล่าวในพระนามของพระองคว์
ตล่อกษศัตรฏิยว์ของขด้าพระองคว์ทงศันั้ หลาย ทศันั้งตล่อเจด้านาย บรรพบลุรลุษและประชาชนทศันั้งสฏินั้นแหล่งแผล่นดฏิน โอ ขด้าแตล่องคว์
พระผรด้เปป็นเจด้า ความชอบธรรมเปป็นของพระองคว์ แตล่ความขายหนด้าควรแกล่พวกขด้าพระองคว์ ดศังทลุกวศันนฮีนั้ ทฮีที่ควรแกล่
คนยรดาหว์ ชาวกรลุงเยรรซาเลล็ม และอฏิสราเอลทศันั้งหมด ทศันั้งผรด้ทฮีที่อยรล่ใกลด้และอยรล่ไกลออกไป ในแผล่นดฏินทศันั้งหลายซหึที่ง
พระองคว์ทรงขศับไลล่เขาไปนศันั้น เพราะความละเมฏิดซหึที่งเขาไดด้กระททาตล่อพระองคว์ โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า ความ

ขายหนด้าควรแกล่พวกขด้าพระองคว์ แกล่กษศัตรฏิยว์ของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย เจด้านาย และบรรพบลุรลุษ เพราะขด้า
พระองคว์ทศันั้งหลายไดด้กระททาบาปตล่อพระองคว์ พระกรลุณา และการอภศัยโทษเปป็นขององคว์พระผรด้เปป็นเจด้าพระเจด้า
ของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย ถหึงแมด้ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายไดด้กบฏตล่อพระองคว์ และมฏิไดด้เชลืที่อฟฝังพระสลุรเสฮียงของพระเย
โฮวาหว์พระเจด้าของขด้าพระองคว์ ดด้วยการดทาเนฏินตามพระราชบศัญญศัตฏิของพระองคว์ ซหึที่งพระองคว์ทรงตศันั้งไวด้ตอล่ หนด้า
ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย โดยบรรดาผรด้พยากรณว์ผรรด้ ศับใชด้ของพระองคว์ เออ อฏิสราเอลทศันั้งผองไดด้ละเมฏิดตล่อพระราช
บศัญญศัตฏิของพระองคว์ และไดด้หศันไปเสฮียไมล่เชลืที่อฟฝังพระสลุรเสฮียงของพระองคว์ และการสาปแชล่งและการปฏฏิญาณ ซหึที่ง
จารหึกไวด้ในพระราชบศัญญศัตฏิของโมเสสผรด้รศับใชด้ของพระเจด้า จหึงถรกเทลงเหนลือขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย เพราะวล่าขด้า
พระองคว์ทศันั้งหลายไดด้กระททาบาปตล่อพระองคว์ พระองคว์ไดด้ทรงยลืนยศันถด้อยคทาของพระองคว์ ซหึที่งพระองคว์ไดด้ตรศัสกลล่าว
โทษขด้าพระองคว์ทงศันั้ หลาย และกลล่าวโทษผรด้ปกครองซหึที่งปกครองขด้าพระองคว์ โดยนทาใหด้ขด้าพระองคว์เกฏิดวฏิบศัตฏิอยล่าง
ใหญล่หลวง เพราะวล่าภายใตด้สวรรคว์ทศันั้งสฏินั้นไมล่มฮีทฮีที่ใดทฮีที่ไดด้กระททาเหมลือนทฮีที่ไดด้กระททาแกล่เยรรซาเลล็ม ดศังทฮีที่ไดด้จารหึกไวด้ใน
พระราชบศัญญศัตฏิของโมเสสแลด้ว วฏิบศัตฏิทศันั้งสฏินั้นกล็ไดด้ตกอยรล่เหนลือขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายแลด้ว แตล่ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายยศัง
มฏิไดด้อธฏิษฐานตล่อพระพศักตรว์พระเยโฮวาหว์พระเจด้าของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย โดยหศันเสฮียจากความชศัที่วชด้าของขด้า
พระองคว์ และเขด้าใจความจรฏิงของพระองคว์ เพราะฉะนศันั้นพระเยโฮวาหว์ทรงเกล็บความวฏิบศัตฏิไวด้พรด้อมและไดด้ทรงนทา
มาเหนลือขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย เพราะพระเยโฮวาหว์พระเจด้าของขด้าพระองคว์ทงศันั้ หลายทรงเปป็นผรด้ชอบธรรมในสรรพ
กฏิจ ซหึที่งพระองคว์ไดด้ทรงกระททา เพราะขด้าพระองคว์ทงศันั้ หลายมฏิไดด้เชลืที่อฟฝังพระสลุรเสฮียงของพระองคว์ แลด้วบศัดนฮีนั้ โอ ขด้า
แตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้าพระเจด้าของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย ผรด้ทรงนทาชนชาตฏิของพระองคว์ออกจากแผล่นดฏินอฮียฏิปตว์ดด้วย
พระหศัตถว์อศันทรงฤทธฏิธิ์ และไดด้ททาใหด้พระนามลลือมาจนทลุกวศันนฮีนั้ ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายไดด้กระททาบาป และขด้า
พระองคว์ทศันั้งหลายกระททาความชศัที่ว โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า ตามความชอบธรรมทศันั้งสฏินั้นของพระองคว์ ขอใหด้
ความกรฏิวนั้ และพระพฏิโรธของพระองคว์หศันกลศับเสฮียจากเยรรซาเลล็มนครของพระองคว์ ภรเขาบรฏิสลุทธฏิธิ์ของพระองคว์
เพราะบาปของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย และความชศัวที่ ชด้าของบรรพบลุรลุษของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย เยรรซาเลล็มและ
ประชาชนของพระองคว์จงหึ กลายเปป็นทฮีที่เยาะเยด้ยในหมรล่คนทศันั้งสฏินั้นทฮีที่อยรล่รอบขด้าพระองคว์ ฉะนศันั้น โอ ขด้าแตล่พระเจด้าของ
ขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย บศัดนฮีนั้ ขอทรงสดศับฟฝังคทาอธฏิษฐานของผรด้รศับใชด้ของพระองคว์ และคทาวฏิงวอนของเขา และขอ
ทรงใหด้พระพศักตรว์ของพระองคว์ทอแสงเหนลือสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์ของพระองคว์ซหึที่งรกรด้างนศันั้นเพลืที่อเหล็นแกล่องคว์พระผรด้เปป็น
เจด้า โอ ขด้าแตล่พระเจด้าของขด้าพระองคว์ ขอทรงเงฮีที่ยพระกรรณสดศับฟฝัง ขอทรงลลืมพระเนตรดรความรกรด้างของขด้า
พระองคว์ทศันั้งหลาย ทศันั้งนครซหึที่งเรฮียกขานกศันตามพระนามของพระองคว์ เพราะวล่าขด้าพระองคว์ทศันั้งหลายมฏิไดด้ถวายคทา
วฏิงวอนตล่อพระพศักตรว์พระองคว์ โดยอาศศัยความชอบธรรมของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย แตล่โดยอาศศัยพระเมตตาอศันยฏิที่ง
ใหญล่ของพระองคว์ โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า ขอทรงฟฝัง โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า ขอทรงใหด้อภศัย โอ ขด้าแตล่
องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า ขอทรงใสล่พระทศัยและทรงกระททา ขออยล่าเนฏิที่นชด้าเลยพระเจด้าขด้า เพลืที่อเหล็นแกล่พระนามของ
พระองคว์ โอ ขด้าแตล่พระเจด้าของขด้าพระองคว์ เพราะวล่านครของพระองคว์ และประชาชนของพระองคว์กมล็ ฮีชลืที่อตามพ
ระนามของพระองคว์”
คนนอธลิษฐนนทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ตรงนบีนื้เปป็นหนถึที่งในคนนอธลิษฐนนอรันรต้อนรนทบีที่นต่นประทรับใจมนกทบีที่สรุดในทรันื้งหมด
ของพระวจนะของพระเจต้น พวกสนวกทบูลขอพระเยซบูวต่น “พระองคว์เจด้าขด้า ขอทรงโปรดสอนขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย

ใหด้อธฏิษฐาน” และพระเยซบูไดต้ประทนนแบบอยต่นงคนนอธลิษฐนนแกต่พวกเขนซถึที่งถบูกบรันทถึกไวต้ในบททบีที่หกของมรัทธลิว ใน
คนนอธลิษฐนนนบีนื้ของดนเนบียล เรนมบีแบบอยต่นงคนนอธลิษฐนนอบีกอรันหนถึที่ง – แบบอยต่นงของกนรสนรภนพทบีที่แทต้จรลิง กนร
วลิงวอนทบีที่แทต้จรลิง กนรอต้อนวอนเผนที่อทบีที่แทต้จรลิง ในคนนอธลิษฐนนนบีนื้ ดนเนบียล – บรุคคลผบูต้ทบีที่บรลิสรุทธลิธทบีที่สรุด ไรต้ทบีที่ตมลิ นกทบีที่สรุด
นอกเหนนอจนกพระเยซบูครลิสตร์เจต้นแลต้ว – พรต้อมใจและเตล็มใจทบีที่จะจรัดประเภทตรัวเองใหต้เปป็นคนบนปทบีที่นต่นสรังเวชคน
หนถึที่งในควนมเกบีที่ยวขต้องกรับชนชนตลิของเขน เขนไมต่ไดต้ยกชบูตวรั เองและกลต่นววต่น “พระองคร์เจต้นขต้น ขด้าพระองคว์มลิไดต้
ทนนบนป ขด้าพระองคว์มลิไดต้ทอดทลินื้งพระองคร์ไปหนพระอนที่นๆเลย” เขนมนเขต้นเฝป้นพระเจต้นพรต้อมกรับชนชนตลิของเขน
โดยใหต้ตรัวเขนเองเปป็นเหมนอนตรัวแทนของพวกเขน โดยรรับสนรภนพและวลิงวอนตต่อพระองคร์ผบูต้เดบียวทบีที่สนมนรถชต่วย
เหลนออลิสรนเอลไดต้
ตนมทบีที่ขต้อ 1 กลต่นวไวต้ มรันคนอปปีทบีที่หนถึที่งแหต่งรรัชกนลของดนรลิอรัสทบีที่ดนเนบียลไดต้รบรั นลิมลิตของเขนเกบีที่ยวกรับเจล็ดสลิบ
สรัปดนหร์นรันื้น ดรังนรันื้นเขนจถึงอธลิษฐนนคนนอธลิษฐนนนบีนื้ในปปีเดบียวกรับทบีที่เขนถบูกโยนลงไปในถนื้นนสลิงโตโทษฐนนทบีที่เขนไดต้
อธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของเขน (บททบีที่ 6) เปป็นไปไดต้ไหมวต่นในบททบีที่เรนกนนลรังศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้ เรนไดต้รรับทรนบเกบีที่ยวกรับ
ลรักษณะเฉพนะตรัวและเนนนื้อหนของคนนอธลิษฐนนเหลต่นนรันื้นของศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ ณ เวลนนรันื้น... ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเขน
ไดต้รรับกนรดลใจของเขนใหต้อธลิษฐนน (จนกกนรอต่นนพระวจนะ – ขต้อ 2), ภนษนทบีที่เขนใชต้, ควนมรต้อนรนในกนรทบีที่เขน
อธลิษฐนนขอสลิที่งทบีที่เขนปรนรถนนจะไดต้รรับนรันื้น, และคนนตอบทบีที่เขนไดต้รรับ? ผมไมต่ไดต้กนนลรังกลต่นววต่นดนเนบียลกนนลรัง
อธลิษฐนนคนนอธลิษฐนนนบีนื้ทบีที่ถบูกบรันทถึกตรงนบีนื้ตอนทบีที่พวกศรัตรบูของเขนเกลิดควนมคลิดชรัที่วรต้นยทบีจที่ ะออกพระรนชกฤษฎบีกนซถึที่ง
หต้นมไมต่ใหต้เขนอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของเขน – แตต่หนกนบีที่เปป็นคนนอธลิษฐนนทบีที่ทนนใหต้ดนเนบียลถบูกโยนเขต้นไปในถนื้นนสลิงโต
เรนกล็เขต้นใจไดต้วนต่ ทนนไมเขนถถึงไมต่มบีควนมกลรัวเลย ทนนไมเขนถถึงไดต้รรับพละกนนลรังและเตล็มใจทบีที่จะสละชบีวลิตของตน (หนก
ถถึงครนวจนนเปป็น) มนกกวต่นทบีที่จะละทลินื้งพระเจต้นของเขนผบูต้ไดต้ทรงเปปีฝั่ยมพระกรรุณนเหลนอเกลินในกนรเปปิดเผยแกต่เขนถถึง
ชะตนกรรมของชนชนตลิของเขน รวมถถึงพระสรัญญนอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีเหลต่นนรันื้นทบีที่รอคอยพวกเขนอยบูต่ดต้วย
ในขต้อ 3 เรนสรังเกตเหล็นกนรเตรบียมตรัวของดนเนบียลสนนหรรับกนรอธลิษฐนนของเขน เขนตรันื้งหนต้นของตนไปหน
พระเจต้นและดต้วยกนรอดอนหนร ผต้นกระสอบและมบูลเถต้น (สรัญลรักษณร์ของควนมถต่อมใจ) เขนกล็นนนเสนอคนนวลิงวอน
ของตน ผมไมต่ไดต้กนนลรังสนรับสนรุนใหต้เรนมบีผต้นกระสอบอยบูต่รอบแทต่นตต่นงๆในครลิสตจรักรทรันื้งหลนยของเรนและมบูลเถต้น
อยบูต่บนพนนื้น แตต่ผมกนนลรังกลต่นววต่นโลกนบีนื้ตอต้ งกนรคนถต่อมใจทบีที่รวบูต้ ลิธบีอธลิษฐนน มนกยลิที่งกวต่นตต้องกนรคนทบีที่รวบูต้ ลิธบีเทศนน ค
รลิสตจรักรทรันื้งหลนยของเรนทรุกวรันนบีนื้ไดต้กลนยเปป็นสถนนทบีที่ของกนรแตต่งชรุดมนประชรันกรัน กนรกลินเลบีนื้ยง คณะนรักรต้อง
ประสนนเสบียงสวมเสนนื้อคลรุมยนว พนนนื้ ปบูพรม เกต้นอบีนื้นวมยนวเปป็นแถว และหนต้นตต่นงทบีที่ประดรับกระจกสบีสวยงนมไปเสบีย
แลต้ว
ผมไมต่ไดต้ตต่อตต้นนครลิสตจรักรตต่นงๆทบีที่สะดวกสบนยและเชลิญชวนใหต้ผบูต้คนเขต้นมน ผมเชนที่อวต่นควนมเชนที่อแบบ
ครลิสเตบียนจะทนนใหต้บรรดนผบูต้ทบีที่กลรับใจเชนที่อของมรันลต้นงหนต้นลต้นงตนของตน หวบีผมของตน และขรัดรองเทต้นของตนใหต้
ขถึนื้นเงน ผมเชนที่อตนมทบีที่เปนโลกลต่นววต่นคนทบีที่ไมต่เลบีนื้ยงดบูครอบครรัวของตนกล็แยต่กวต่นคนทบีที่ไมต่เชนที่อ แตต่เมนที่อพวกสนวกไมต่
สนมนรถขรับผบีออกจนกเดล็กชนยคนนรันื้นไดต้ พระเยซบูกล็ทรงบอกพวกเขนวต่น “แตต่ผบีชนลิดนบีจนื้ ะไมต่ยอมออก เวต้นไวต้โดย
กนรอธลิษฐนนและกนรอดอนหนร” (มธ. 17:21) พระองคร์ตรรัสแกต่พวกคนรรับแลกเงลินในพระวลิหนรวต่น “นลิเวศของ

เรนจะเรบียกวต่นเปป็นนลิเวศแหต่งกนรอธลิษฐนน แตต่พวกเจต้นไดต้ทนนใหต้กลนยเปป็นถนื้นนของพวกโจร” จนกนรันื้นพระองคร์กล็ทรง
หยลิบเชนอกมนทนนเปป็นแสต้และขรับไลต่พวกเขนออกไปจนกพระวลิหนร
ทรุกวรันนบีนื้เหลต่นผบูต้นนนฝป่นยวลิญญนณสต่วนใหญต่ถบูกแตต่งตรันื้งหรนอถบูกเลนอกตรันื้ง มบีนต้อยคนเทต่นนรันื้นทบีที่ไดด้รบศั การทรง
เรฮียก ครลิสตจรักรสต่วนใหญต่ใชต้เงลินไปกรับกนรตกแตต่งภนยในอนคนรมนกกวต่นถวนยใหต้แกต่งนนมลิชชรัที่น ครลิสตจรักรบนง
แหต่งมบีทบีที่นรัที่งในหต้องรรับประทนนอนหนรมนกกวต่นมบีทบีที่นรัที่งในหต้องนมรัสกนร
ดนเนบียลอดอนหนร เขนเปลบีที่ยนชรุดในวรังของตนเปป็นผต้นกระสอบ และเขนอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของตนใน
มบูลเถต้น เขนรบูต้จรักพระเจต้นเปป็นกนรสต่วนตรัว เขนมบีควนมมรัที่นใจแบบเดบียวกรับทบีที่เปนโลมบีตอนทบีที่อรัครสนวกผบูต้ยลิที่งใหญต่ทต่นน
นรันื้นกลต่นววต่น “ขด้าพเจด้ารรด้จกศั พระองคว์ทฮีที่ขด้าพเจด้าไดด้เชลืที่อแลด้ว และเชลืที่อมศัที่นวล่าพระองคค์ทรงฤทธฏิอธิ์ าจ...” ดนเนบียลไมต่ไดต้
อธลิษฐนนตต่อพระเจต้นองคร์หนถึที่งในประวรัตลิศนสตรร์ เขนอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นทบีที่เขนรบูต้จรักเปป็นกนรสต่วนตรัว เขนกลต่นวคนน
สนรภนพของตรัวเอง และในตอนแรกสรุดของคนนอธลิษฐนนของเขนๆกล็กลต่นววต่น “โอ ขด้าแตล่องคว์พระผรด้เปป็นเจด้า
พระเจด้าผรใด้ หญล่ยฏิที่งและทฮีที่นล่าสะพรหึงกลศัว” ดนเนบียลคงเขต้นกรันไมต่ไดต้กรับสมนคมผบูรต้ รับใชต้สต่วนใหญต่ในปฟัจจรุบรัน เขนคงถบูก
ตรนหนต้นวต่นเปป็นพวกคลรัที่งศนสนนและใจแคบ ทบีที่พดบู เกบีที่ยวกรับ “พระเจต้นทบีที่นนต่ สะพรถึงกลรัว” ทรุกวรันนบีนื้เรนกนนลรังไดต้ยลิน
เกบีที่ยวกรับ “พระเจต้นทรงเปป็นบลิดนของเรนทรุกผบูต้ เรนทรุกคนเปป็นพบีที่นต้องกรัน พระเจต้นทรงเปป็นควนมรรัก พระเจต้นทรงดบี
พระเจต้นทรงเมตตน” ผมดบีใจทบีพที่ ระเจต้นทรงเปป็นควนมรรัก (ผมเปป็นเชต่นทบีที่ผมเปป็นโดยพระครุณของพระเจต้น) แตต่ขณะ
ทบีพที่ ระเจต้นทรงเปป็นควนมรรัก พระองคร์กทล็ รงเปป็นไฟทฮีที่เผาผลาญ!
ดนเนบียลสนรภนพวต่น “ขห้าพระองคณ์ทนัทั้งหลายไดต้กระทนนบนป และไดต้กระทนนควนมชรัที่วชต้น และไดต้ประกอบ
ควนมชรัวที่ ...” ดนเนบียลไมต่ไดต้กลต่นววต่น “พวกเขาไดต้ทนนบนป...บรรพบลุรลุษของขด้าพระองคว์ไดต้กระทนนควนมชรัที่วชต้น” เขน
ไมต่ไดต้อธลิษฐนนเหมนอนฟนรลิสบีคนนรันื้นในพระวลิหนรทบีที่กลต่นววต่น “ขต้นพระองคร์ขอบพระครุณพระองคร์ พระองคร์เจต้นขต้น ทบีที่
ขต้นพระองคร์ไมต่เหมนอนกรับคนอนที่นๆ” คนนพบูดเชต่นนรันื้นมนจนกรลิมฝปีปนกและหรัวใจของคนหนต้นซนที่อใจคด ดนเนบียลถนอวต่น
ตนเปป็นพวกเดบียวกรับชนชนตลิของเขนทบีที่ทนนบนป
ควนมไมต่เชนที่อฟฟังตต่อพระเจต้นไดต้แพรต่กระจนยไปทรัที่วในตอนนรันื้น ในคนนอธลิษฐนนของดนเนบียลเรนอต่นนคนนตต่นงๆ
เชต่น ความบาป, ความชศัวที่ ชด้า – หรนอคนนตต่นงๆทบีที่เทต่นเทบียมกรับสองคนนนบีนื้ – ไมต่นต้อยกวต่นยบีที่สลิบเกต้นครรันื้ง:
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดด้กระททาบาป...” (ขต้อ 5)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนความชศัวที่ ชด้า...” (ขต้อ 5)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดด้ประกอบความชศัวที่ …” (ขต้อ 5)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้ประกอบการกบฏ...” (ขต้อ 5)
“หศันเสฮียจากขด้อบศังคศับและคทาตศัดสฏินของพระองคว์…” (ขต้อ 5)
“ขด้าพระองคว์มฏิไดด้ฟฝังบรรดนผบูต้พยนกรณร์ ผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์ (อรันเปป็นควนมบนปของกนรไมต่เชนที่อฟฟัง)...
(ขต้อ 6)
“ควนมขนยหนต้นควรแกต่พวกขต้นพระองคร์ เพรนะขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบาปตต่อพระองคร์...” (ขต้อ
7 และ 8)

“เพรนะความละเมฏิดซถึที่งเขนไดต้กระทนนตต่อพระองคร์…” (ขต้อ 7)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดด้กบฏตต่อพระองคร์...” (ขต้อ 9)
“และมฏิไดด้เชลืที่อฟฝังพระสรุรเสบียงของพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพระองคร์...” (ขต้อ 10)
“การสาปแชล่งจถึงถบูกเทลงเหนนอขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย...” (ขต้อ 11)
“เพรนะวต่นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระทนนบนปตต่อพระองคร์” (ขต้อ 11)
“อลิสรนเอลทรันื้งผองไดต้ละเมฏิดตต่อพระรนชบรัญญรัตลิของพระองคร์…” (ขต้อ 11)
“ไมล่เชลืที่อฟฝังพระสรุรเสบียงของพระองคร์…” (ขต้อ 11)
“โดยนนนใหต้ขต้นพระองคร์เกลิดวฏิบศัตฏิอยต่นงใหญต่หลวง (กนรตกเปป็นเชลยในบนบลิโลน)...” (ขต้อ 12)
“วลิบรัตลิทรันื้งสลินื้นกล็ไดต้ตกอยบูต่เหนนอขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยแลต้ว...” (ขต้อ 13)
“โดยหรันเสบียจนกความชศัที่วชด้าของขต้นพระองคร์...” (ขต้อ 13)
“เพรนะฉะนรันื้นพระเยโฮวนหร์ทรงเกล็บความวฏิบศัตฏิไวต้พรต้อม (พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอลไมต่ทรงงต่วงเหงนหรนอหลรับ
ไหล ไมต่มบีสลิที่งใดรอดพต้นสนยพระเนตรของพระองคร์เลย)...” (ขต้อ 14)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยมฏิไดด้เชลืที่อฟฝังพระสรุรเสบียงของพระองคร์…” (ขต้อ 14)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้กระททาบาป...” (ขต้อ 15)
“ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยกระทนนความชศัที่ว...” (ขต้อ 15)
“เพรนะบาปของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย...” (ขต้อ 16)
“และความชศัที่วชด้า...ประชนชนของพระองคร์จถึงกลนยเปป็นทบีที่เยนะเยต้ย...” (ขต้อ 16)
“ซถึที่งรกรด้างนรันื้น (ควนมรกรต้นงเปป็นผลมนจนกควนมบนป – ของคนๆหนถึที่ง เมนองๆหนถึที่ง หรนอประชนชนตลิ
หนถึที่ง)...” (ขต้อ 17)
“ขอทรงลนมพระเนตรดบูความรกรด้างของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย…” (ขต้อ 18)
“สนรภนพบาปของขต้นพเจต้น...” (ขต้อ 20)
“บาปของอลิสรนเอลประชนชนของขต้นพเจต้น…” (ขต้อ 20)
เพรนะควนมบนปและกนรกบฏของชนชนตลิของดนเนบียล ควนมสรับสนจถึงครอบครองอยบูต่ทนต่ มกลนงพวกเขน
กษรัตรลิยร์และเจต้นนนยทรันื้งหลนยแหต่งอลิสรนเอลตต่นงสรับสนเพรนะพวกเขนไดต้ละเมลิดตต่อพระเยโฮวนหร์ พวกเขนมลิไดต้
แสวงหนพระพรักตรร์ของพระองคร์และพวกเขนมลิไดต้ฟงฟั พระสรุรเสบียงของพระองคร์ พวกเขนไดต้พรนกไปจนกพระรนช
บรัญญรัตลิของพระองคร์และไดต้กบฏตต่อพระองคร์ ดต้วยเหตรุนบีนื้คนนสนปแชต่งของพระเจต้นจถึงถบูกเทออกลงบนประชนกรทบีที่
ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ พวกเขนไดต้ทนนบนปและควนมบนปนนนมนซถึที่งกนรพลิพนกษน พระเจต้นไดต้ทรงนนนวลิบรัตใลิ หญต่ยลิที่ง
มนสบูต่ประชนกรของพระองคร์เพลืที่อทฮีที่พวกเขาจะสทานหึกตศัวและกลรับมนหนพระองคร์
ดนเนบียลปปิดทต้นยคนนอธลิษฐนนของตนดต้วยถต้อยคนนทบีที่ลรุกโหมดต้วยควนมปรนรถนนอรันแรงกลต้นและโหยหนตต่อ
พระเจต้นทบีจที่ ะทรงเมตตนตต่อประชนกรของพระองคร์: “โอ ขด้าแตล่พระเจด้าของขด้าพระองคว์ ขอทรงเงฮีที่ยพระกรรณ
สดศับฟฝัง ขอทรงลลืมพระเนตรดรความรกรด้างของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย ทศันั้งนครซหึที่งเรฮียกขานกศันตามพระนามของ
พระองคว์ เพราะวล่าขด้าพระองคว์ทงศันั้ หลายมฏิไดด้ถวายคทาวฏิงวอนตล่อพระพศักตรว์พระองคว์ โดยอาศศัยความชอบธรรม

ของขด้าพระองคว์ทศันั้งหลาย แตล่โดยอาศศัยพระเมตตาอศันยฏิที่งใหญล่ของพระองคว์ โอ ขดาแตม่องคค์พระผถูดเปป็นเจดา ขอทรง
ฟฟัง โอ ขดาแตม่องคค์พระผถูดเปป็นเจดา ขอทรงใหดอภมัย โอ ขดาแตม่องคค์พระผถูดเปป็นเจดา ขอทรงใสม่พระทมัยและทรง
กระททา ขออยล่าเนฏิที่นชด้าเลยพระเจด้าขด้า เพลืที่อเหล็นแกล่พระนามของพระองคว์ โอ ขด้าแตล่พระเจด้าของขด้าพระองคว์
เพราะวล่านครของพระองคว์ และประชาชนของพระองคว์กล็มฮีชอลืที่ ตามพระนามของพระองคว์!” (ขต้อ 18 และ 19)
ดนเนบียลไมต่ไดต้อต้อนวอนขอควนมเมตตนเพรนะควนมชอบธรรมในสต่วนของชนชนตลิของเขน นบีที่เทต่นกรับเขน
กลต่นววต่น “โอ พระเจต้นของขต้นพระองคร์ – ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยขอยอมสยบแทบพระบนทของพระองคร์! ในผต้น
กระสอบและมบูลเถต้นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยอต้อนวอนขอควนมเมตตนของพระองคร์ โอ พระเจต้นผบูต้เปป็นทบีที่รรัก เพรนะ
ควนมทรุกขร์ยนกนบีนื้ทบีที่บรังเกลิดแกต่ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย ควนมรกรต้นงวต่นงเปลต่นทบีที่ครอบครองไปทรัที่วนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น ขต้น
พระองคร์ทรันื้งหลนยขอวลิงวอนพระองคร์ใหต้ทรงกระทนนดต้วยควนมเมตตนกรรุณนและควนมอต่อนโยน โอ พระองคร์เจต้นขต้น
พระเจต้นของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย ขอทรงสดรับฟฟังและทรงยกโทษ! ขออยต่นทรงเลนที่อนออกไปเลย แตต่ขอทรงสดรับ
ฟฟังขต้นพระองคร์เดนีดี๋ยวนนีทั้ ขอทรงยกโทษควนมบนปของขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยเดนีดี๋ยวนนีทั้ ขอทรงชต่วยขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนย
ใหต้รอดพต้นเดนีดี๋ยวนนีทั้ โอ พระองคร์เจต้นขต้น พระองคร์ทรงสนมนรถ ขอทรงสดรับฟฟังเสบียงรต้องทบูลของขต้นพระองคร์เถลิด ขอ
ทรงกระทนนเพนที่อขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยในสลิที่งทบีที่ขต้นพระองคร์อต้อนวอน ขอทรงกระทนนมรันใหต้สนนเรล็จเดนีดี๋ยวนนีทั้เถลิด ขอทรง
กระทนนมรันโดยไว ขอทรงมบีควนมเมตตนตต่อขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยเถลิด”
จงสรังเกตถต้อยคนนสรุดทต้นยของคนนอธลิษฐนนของดนเนบียล: “โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ขอทรงฟฟัง โอ ขต้น
แตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ขอทรงใหต้อภรัย โอ ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ขอทรงใสต่พระทรัยและทรงกระทนน ขออยต่นเนลิที่น
ชต้นเลยพระเจต้นขต้น เพลืที่อเหล็นแกล่พระนามของพระองคว์” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง “พระเจต้นผบูต้เปป็นทบีที่รรัก ขต้นพระองคร์รจบูต้ นก
กนรศถึกษนหนรังสนอศรักดลิธสทลิ ธลิธเหลต่นนรันื้น คนอ เยเรมบียร์, อลิสยนหร์ และเอเสเคบียล วต่นยบูดนหร์และอลิสรนเอลเปป็นประชนกร
ของพระองคร์ ขต้นพระองคร์ทรนบวต่นนครบรลิสรุทธลินธ รันื้นเปป็นนครของพระองคร์ ขต้นพระองคร์ทรนบวต่นพระวลิหนรนรันื้นเปป็น
พระวลิหนรของพระองคร์ แตต่คนตต่นงชนตลิเหลต่นนรันื้นไดต้ทนนใหต้พระวลิหนรของพระองคร์และนครของพระองคร์รกรต้นงวต่นง
เปลต่น พระเจต้นผบูต้เปป็นทบีที่รรักเจต้นขต้น เพรนะเหล็นแกต่พระวลิหนรของพระองคร์ เพรนะเหล็นแกต่ประชนกรของพระองคร์ – แตต่
เหนนอสลิที่งอนที่นใด เพราะเหร็นแกส่พระนามของพระองคณ์ ขอทรงสดรับฟฟังคนนอธลิษฐนนของขต้นพระองคร์และทรงชต่วย
ประชนกรของพระองคร์ใหต้รอดพต้นโดยเรล็วเถลิด” ชต่นงเปป็นสรุดยอดคนนอธลิษฐนนจรลิงๆ!!!

พระเจห้าทรงขนัดจนังหวะคนาอธติษฐานของดาเนนียล
ขต้อ 20-23: “ขณะทฮีที่ขด้าพเจด้ากทาลศังพรด กทาลศังอธฏิษฐานและสารภาพบาปของขด้าพเจด้าและบาปของ
อฏิสราเอลประชาชนของขด้าพเจด้า และเสนอคทาวฏิงวอนของขด้าพเจด้าตล่อพระพศักตรว์พระเยโฮวาหว์พระเจด้าของ
ขด้าพเจด้า เพลืที่อภรเขาบรฏิสลุทธฏิธิ์แหล่งพระเจด้าของขด้าพเจด้าอยรล่นศันั้น เออ ขณะเมลืที่อขด้าพเจด้ากลล่าวคทาอธฏิษฐานอยรล่ ชายชลืที่อกา
เบรฮียล ซหึที่งขด้าพเจด้าไดด้เหล็นในนฏิมฏิตครศันั้งแรกนศันั้น ไดด้บฏินอยล่างเรล็วมาใกลด้ขด้าพเจด้า แตะตด้องขด้าพเจด้าในเวลาถวาย
เครลืที่องบรชาตอนเยล็น ทล่านไดด้ใหด้ความรรแด้ ละกลล่าวแกล่ขด้าพเจด้าวล่า “โอ ดาเนฮียล ขด้าพเจด้าออกมา ณ บศัดนฮีนั้ เพลืที่อจะใหด้
ปฝัญญาและความเขด้าใจแกล่ทล่าน ในตอนตด้นแหล่งคทาวฏิงวอนของทล่านกล็มฮีพระบศัญชาออกไป ขด้าพเจด้าจหึงมาบอกใหด้ทาล่
นทราบเพราะทล่านเปป็นผรด้ทฮีที่ทรงรศักมาก เพราะฉะนศันั้นจงเขด้าใจพระบศัญชานศันั้นและพฏิจารณานฏิมฏิตนศันั้น””

ไมต่บต่อยนรักหรอกทบีพที่ ระเจต้นทรงขรัดจรังหวะเขต้นมนในคนนอธลิษฐนนของเรน แตต่พระองคร์ทรงใชต้กนเบรบียลมน
ขรัดจรังหวะคนนอธลิษฐนนของดนเนบียล ขณะทบีที่ศนสดนพยนกรณร์ทต่นนนบีนื้กนนลรังอธลิษฐนนและสนรภนพควนมบนปของ
อลิสรนเอลอยบูต่ โดยวลิงวอนตต่อพระพรักตรร์พระเจต้น นรัที่นคนอขณะทบีที่เขนพบูดอยบูต่นรันื้น กนเบรบียลกล็ปรนกฏกนยขถึนื้น –
ประมนณเวลนถวนยเครนที่องบบูชนตอนเยล็น ซถึที่งจะตรงกรับประมนณบต่นย 3 โมง
กนเบรบียลเขต้นมนหนดนเนบียลอยต่นงรวดเรล็ว แตะตต้องเขน และบอกเขนวต่นพระเจต้นทรงรรักและใหต้เกบียรตลิเขน
มนก “ขต้นพเจต้นจถึงมนบอกใหต้ทนต่ นทรนบเพรนะทต่นนเปป็นผบูต้ทบีที่ทรงรรักมนก เพรนะฉะนรันื้นจงเขต้นใจพระบรัญชนนรันื้นและ
พลิจนรณนนลิมตลิ นรันื้น”: จงหมนยเหตรุควนมวต่องไวทบีที่กนเบรบียลปรนกฏตรัว – ควนมเรต่งดต่วนแหต่งพรันธกลิจของเขน เมนที่อเขน
ปรนกฏตรัวแกต่ดนเนบียล เขนกล็พดบู เหมนอนมนรุษยร์คนหนถึที่ง เมนที่อพระเจต้นทรงสต่งพวกทบูตสวรรคร์มนเปปิดเผยแกต่เหลต่น
ศนสดนพยนกรณร์ของพระองคร์ถถึงสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงอยนกใหต้พวกเขนรบูต้ ทบูตสวรรคร์เหลต่นนรันื้นกล็ปรนกฏตรัวในรบูปกนย
ของมนรุษยร์เสมอ
ในปฐมกนล 18:1, 2 เรนอต่นนวต่น “พระเยโฮวนหร์ทรงปรนกฏแกต่เขน (อรับรนฮรัม) ทบีรที่ นบของมรัมเร และเขน
นรัที่งอยบูต่ทบีที่ประตบูเตล็นทร์ในเวลนแดดรต้อน เขนจถึงเงยหนต้นขถึนื้นมองดบู และดบูเถลิด มบีชนยสนมคนยนนอยบูต่ขต้นงเขน เมนที่อเขนเหล็น
ทต่นนเหลต่นนรันื้นจถึงวลิที่งจนกประตบูเตล็นทร์ไปตต้อนรรับทต่นนเหลต่นนรันื้นและกต้มหนต้นของเขนลงถถึงดลิน”
สลิที่งแรกทบีที่กนเบรบียลรรับปนกแกต่ดนเนบียลกล็คนอวต่น เขนเปป็นทบีที่รรักอยต่นงยลิที่งในสวรรคร์ แนต่นอนวต่นดนเนบียลไดต้รบรั
ควนมเคนรพจนกเหลต่นพลโยธนแหต่งสวรรคร์ – พระเจต้นพระบลิดน, พระเจต้นพระบรุตร, พระเจต้นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ;
พวกเครบูบ, พวกเสรนฟปิม และเหลต่นทบูตสวรรคร์มบีควนมเคนรพอยต่นงสบูงตต่อดนเนบียลจนถถึงขนนดทบีที่วนต่ กนเบรบียลถบูก
มอบหมนยใหต้เดลินทนงอยต่นงรวดเรล็วมนยรังแผต่นดลินโลกเพนที่อชต่วยเขนในควนมทรุกขร์ใจและจลิตวลิญญนณอยต่นงหนรักของ
เขน และเพนที่อใหต้ควนมชนนนนญและควนมเขต้นใจแกต่เขน

เจร็ดสติบสนัปดาหณ์นนัทั้น
ขต้อ 24-27: “มฮีเจล็ดสฏิบสศัปดาหว์กทาหนดไวด้สทาหรศับชนชาตฏิของทล่าน และนครบรฏิสทลุ ธฏิธิ์ของทล่าน เพลืที่อใหด้เสรล็จ
สฏินั้นการละเมฏิด ใหด้บาปจบสฏินั้น และใหด้ลบความชศัที่วชด้าเพลืที่อนทาความชอบธรรมนฏิรนศั ดรว์เขด้ามา เพลืที่อประทศับตราทศันั้ง
นฏิมฏิตและคทาพยากรณว์ไวด้ และเพลืที่อจะเจฏิมสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์ทฮีที่สดลุ เพราะฉะนศันั้นจงทราบและเขด้าใจวล่า นศับตศันั้งแตล่การทฮีที่
พระบศัญชานศันั้นออกไปใหด้สรด้างกรลุงเยรรซาเลล็มขหึนั้นใหมล่ จนถหึงสมศัยพระเมสสฏิยาหว์ ผรด้เปป็นประมลุขกล็เปป็นเวลาเจล็ด
สศัปดาหว์และเปป็นเวลาหกสฏิบสองสศัปดาหว์ และถนนจะถรกสรด้างขหึนั้นพรด้อมดด้วยกทาแพงเมลือง แตล่ในยลุคลทาบาก หลศัง
จากหกสฏิบสองสศัปดาหว์แลด้ว พระเมสสฏิยาหว์กล็จะถรกตศัดออก แตล่มฏิใชล่เพลืที่อตศัวทล่านเอง และประชาชนของประมลุขผรด้
หนหึที่งทฮีที่จะมานศันั้นจะททาลายกรลุงและสถานบรฏิสลุทธฏิธิ์เสฮีย ทฮีที่สลุดปลายของมศันจะมาถหึงดด้วยนนั้ทาทล่วม และจนสงครามสฏินั้น
สลุดลงกล็มฮีการรกรด้างกทาหนดไวด้ ทล่านจะยลืนยศันพศันธสศัญญากศับคนเปป็นอศันมากอยรล่หนหึที่งสศัปดาหว์ และในระหวล่างกลาง
สศัปดาหว์นศันั้นทล่านจะกระททาใหด้การถวายสศัตวบรชา และเครลืที่องบรชาอลืที่นๆหยลุดไป และเพราะเหตลุมฮีความ
สะอฏิดสะเอฮียนแพรล่กระจายไปทศัที่ว ทล่านจะกระททาใหด้มศันรด้างเปลล่าจนสทาเรล็จเสรล็จสฏินั้น และสฏิที่งทฮีที่กทาหนดไวด้จะถรกเท
ลงเหนลือผรด้ทฮีที่รด้างเปลล่านศันั้น”
กนเบรบียลเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลวต่นชต่วงเวลนเจล็ดวนระซถึที่งยนวนนนพอๆกรับทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงโดยเยเรมบียร์ ซถึที่งเขน
เพลิที่งศถึกษนไปนรันื้น จะตต้องผต่นนไปกต่อนทบีที่แผนกนรของพระเจต้นสนนหรรับอลิสรนเอลนรันื้นจะสนนเรล็จครบถต้วน

ในหลนยๆดต้นน นลิมลิตเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นบีนื้เปป็นกนรเปปิดเผยทบีที่สนนครัญทบีที่สรุดในพระครัมภบีรร์ทรันื้งหมด เพรนะวต่น
มรันใหต้กนรตบีควนมตนมลนนดรับเวลนแบบคนนพยนกรณร์ มรันจถึงเปป็นกรุญแจทบีที่ไขเปปิดขต้อพระครัมภบีรแร์ หต่งควนมจรลิง และมรัน
เปปิดเผยวต่นเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นครอบคลรุมชต่วงเวลนขณะทฮีที่พวกยฏิวกทาลศังอาศศัยอยรล่ในแผล่นดฏินของพวกเขาเอง มรันไมต่มบี
อะไรเกบีที่ยวขต้องเลยกรับชต่วงเวลนตอนทบีพที่ วกยลิวไมส่อยบูต่ในแผต่นดลินของพวกเขน มรันไมต่ครอบคลรุมยรุคสมรัยนบีนื้ – ชต่วงเวลน
แหต่งกนรกระจรัดกระจนยไปของพวกเขน – แตต่มรันจะครอบคลรุมประวรัตลิศนสตรร์ของพวกเขนอบีกครรันื้งเมนที่อพวกเขน
กลรับไปยรังแผต่นดลินของพวกเขนเองทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปนรันื้น เมนที่อพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นถบูกออกเพนที่อฟฟปั้นฟบูและ
สรต้นงกรรุงเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่
เวลนทบีที่ถบูกกนนกรับโดยเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์เกบีที่ยวขต้องกรับชนชนตลิอลิสรนเอล – แตต่เฉพนะขณะ
ทบีพที่ วกเขนอนศรัยอยบูต่ในแผต่นดลินของพวกเขนเองเทต่นนรันื้น มรันเปป็นไปไมต่ไดต้เลยทบีที่ใครจะเขต้นใจพระวจนะของพระเจต้นไดต้
โดยไมต่เขต้นใจจรุดประสงคร์และคนนพยนกรณร์ทบีที่ถบูกนนนเสนอในนลิมลิตเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นบีนื้ ขต้อ 24 เปปิดเผยวต่นจรุด
ประสงคร์ของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นบีนื้ มบีหกประกนร:
1. เพนที่อใหต้เสรล็จสลินื้นกนรละเมลิด
2. เพนที่อใหต้บนปจบสลินื้น
3. เพนที่อใหต้ลบควนมชรัวที่ ชต้น
4. เพนที่อนนนควนมชอบธรรมนลิรรันดรร์เขต้นมน
5. เพนที่อประทรับตรนทรันื้งนลิมลิตและคนนพยนกรณร์ไวต้ และ
6. เพนที่อจะเจลิมสถนนบรลิสรุทธลิธทบีที่สดรุ
ครนวนบีนื้ใหต้เรนมนดบูจรุดประสงคร์เหลต่นนบีนื้กรันทบีละขต้อและดบูวต่นเรนมบีอะไรกรันแนต่:

1. เพสือที่ ใหห้เสรร็จสตินทั้ การละเมติด:
มรันเปป็นเรนที่องทบีที่สนนครัญอยต่นงยลิที่งทบีจที่ ะตต้องจนนไวต้ใหต้ขถึนื้นใจวต่นหกสลิที่งนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับชนชนตลิของดนเนบียลเทต่นนรันื้น
นรัที่นคนอ พวกยลิว และวต่นเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นจะเกลิดขถึนื้นในนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น คนอเยรบูซนเลล็ม เนนที่องจนกเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นบีนื้
เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิวและกรรุงเยรบูซนเลล็มเทต่นนรันื้น เรนจถึงทรนบวต่นพวกมรันไมต่เกบีที่ยวขต้องกรับพวกคนตต่นงชนตลิหรนอครลิสต
จรักรเลย กนรเอนพระสรัญญนเหลต่นนรันื้นทบีที่พระเจต้นไดต้ประทนนใหต้แกต่อรับรนฮรัมมนประยรุกตร์ใชต้กรับครลิสตจรักรกล็เทต่นกรับ
เปป็นกนรปลต้นฝป่นยวลิญญนณ กนรตบีควนมอลิสรนเอลใหต้เปป็นฝป่นยวลิญญนณและสอนวต่นครลิสตจรักรไดต้เขต้นมนแทนทบีที่
ประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นแลต้วกล็เทต่นกรับเปป็นกนรแยกแยะพระวจนะแหต่งควนมจรลิงอยต่นงผลิดๆ เรนทรนบ
วต่นพระเมสสลิยนหร์จอมเจต้นนนย (พระเยซบูครลิสตร์เจต้น) ทรงทนนใหต้บนปจบสลินื้นแลต้วบนกนงเขนนรันื้น: “ฝป่นยพระองคร์นบีนื้
ครรันนื้ ทรงถวนยเครนที่องบบูชนเพรนะควนมบนปเพบียงหนเดบียวซถึที่งใชต้ไดต้เปป็นนลิตยร์ กล็เสดล็จประทรับเบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของ
พระเจต้น” (ฮบีบรบู 10:12)
เรนทรนบวต่นพระเยซบูครลิสตร์เจต้นทรงทนนกนรลบลต้นงควนมชรัวที่ ชต้นแลต้ว: “ขณะเมนที่อเรนยรังขนดกนนลรัง พระครลิสตร์
กล็ไดต้ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อชต่วยคนอธรรมในเวลนทบีที่เหมนะสม ไมต่ใครต่จะมบีใครตนยเพนที่อคนชอบธรรม แตต่บนงทบีจะมบี
คนอนจตนยเพนที่อคนดบีกล็ไดต้ แตต่พระเจต้นทรงสนนแดงควนมรรักของพระองคร์แกต่เรนทรันื้งหลนย คนอขณะทบีที่เรนยรังเปป็นคน
บนปอยบูต่นรันื้น พระครลิสตร์ไดต้ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อเรน เพรนะเหตรุนรันื้นเมนที่อเรนเปป็นคนชอบธรรมแลต้วโดยพระโลหลิตของ

พระองคร์ ยลิที่งกวต่นนรันื้น เรนจะพต้นจนกพระพลิโรธโดยพระองคร์ เพรนะวต่นถต้นขณะทบีที่เรนยรังเปป็นศรัตรบู เรนไดต้กลรับคนนดบีกรับ
พระเจต้นโดยทบีที่พระบรุตรของพระองคร์สลินื้นพระชนมร์ ยลิที่งกวต่นนรันื้นอบีกเมนที่อเรนกลรับคนนดบีแลต้ว เรนกล็จะรอดโดยพระชนมร์
ชบีพของพระองคร์แนต่” (โรม 5:6-10)
แตต่กนรลบมลทลินและกนรทนนใหต้กลรับคนนดบีกรันซถึที่งถบูกซนนื้อโดยพระเยซบูเพนที่อคนทรันื้งโลกผต่นนทนงพระโลหลิตทบีที่
หลรัที่งออกของพระองคร์บนกนงเขนนรันื้น ไมต่ไดต้ถบูกหมนยถถึงตรงนบีนื้ เพรนะตรงนบีนื้เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับกนรเอนออกไปหรนอ
การททาใหด้เสรล็จสฏินั้นของกนรละเมลิดนรันื้น และนบีที่กล็หมนยถถึงประชนกรกลรุต่มเดบียวทบีที่แตกตต่นง – พวกยฏิว
จนถถึงวรันนบีนื้และยนมนบีนื้ พวกยลิวยรังถบูกตรัดออกอยบูต่เหมนอนเดลิมและ “กลิที่งมะกอกเทศปป่น” นรันื้นกล็ยรังถบูกตต่อเขต้นไวต้
อยบูต่เหมนอนเดลิม กนรละเมลิดของชนชนตลิยวลิ จะยรังไมต่เสรล็จสลินื้นจนกวต่นพวกเขนในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่งกลรับใจใหมต่
และหรันมนหนพระเจต้น นบีที่จะเกลิดขถึนื้นหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปเมนที่อสลินื้นควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นเมนที่ออลิสรนเอลเหล็น
พระองคร์ผบูต้ซถึที่งพวกเขนไดต้แทงและจนนพระองคร์ไดต้โดยรอยตะปบูในพระหรัตถร์ของพระองคร์:
“และถต้นผบูต้ใดจะถนมเขนวต่น ‘ทนนไมทต่นนมบีแผลในมนอทรันื้งสอง’ เขนจะตอบวต่น ‘ขต้นพเจต้นไดต้แผลนรันื้นในเรนอน
ของพวกเพนที่อนของขต้นพเจต้น’” พระเยโฮวนหร์จอมโยธนตรรัสวต่น “โอ ดนบเออ๋ย จงตนที่นขถึนื้นตต่อสบูต้เมษบนลของเรน จง
ตต่อสบูต้ผบูต้ทบีที่สนลิทกรับเรน จงตบีเมษบนล และฝบูงแกะนรันื้นจะกระจรัดกระจนยไป เรนจะกลรับมนอของเรนตต่อสบูต้กรับตรัวเลล็กตรัว
นต้อยพระเยโฮวนหร์ตรรัสวต่น ตต่อมนทรัที่วทรันื้งแผต่นดลินจะตต้องขจรัดเสบียใหต้พลินนศสองในสนม และเหลนอไวต้หนถึที่งในสนมเรน
จะเอนหนถึที่งในสนมนบีนื้ใสต่ในไฟและถลรุงเขนเหมนอนถลรุงเงลิน และลองดบูเขนเหมนอนทดลองทองคนน เขนจะรต้องทบูลออก
นนมของเรนและเรนจะฟฟังเขน เรนจะกลต่นววต่น ‘เขนทรันื้งหลนยเปป็นชนชนตลิของเรน’ และเขนจะกลต่นววต่น ‘พระเยโฮ
วนหร์คนอพระเจต้นของขต้นพเจต้น’” (ศคย. 13:6-9)
บททบีที่สลิบเอล็ดของหนรังสนอโรมบอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่นพระเจต้นมลิไดต้ทรงเหวบีที่ยงทลินื้งประชนกรของพระองคร์
แทต้จรลิงแลต้ว พวกเขนถบูกตรัดออกเพบียงชรัที่วครนว แตต่ประชนชนตลิอลิสรนเอลจะไดต้รบรั ควนมรอดในวรันหนถึที่ง และพระเจต้น
จะทรงทนนใหต้ทรุกคนนแหต่งพระสรัญญนเหลต่นนรันื้นทบีที่ทรงกระทนนไวต้กรับอรับรนฮรัมสนนเรล็จ จงระลถึกไวต้เสมอวต่นอลิสรนเอลเปป็น
ประชนกรฝป่นยโลกซถึที่งมบีพระพรตต่นงๆฝป่นยโลก ขณะทบีที่ครลิสตจรักรเปป็นประชนกรฝป่นยสวรรคร์ซถึที่งมบีพระพรตต่นงๆฝป่นย
สวรรคร์ ควนมเปป็นพลเมนองของเรนอยบูต่ในสวรรคร์ เรนนรัที่งดต้วยกรันในสวรรคสถนนในพระเยซบูครลิสตร์ เรนเปป็นคน
ตต่นงดต้นวในดลินแดนตต่นงถลิที่น เรนกนนลรังเดลินทนงไปยรังนครหนถึที่งซถึที่งผบูต้กต่อสรต้นงและผบูต้สรต้นงของมรันคนอพระเจต้น

2. เพสือที่ ทนาใหห้บาปจบสติทั้น:
อบีกครรันื้งทบีคที่ นนกลต่นวนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับประชนกรกลรุต่มหนถึที่งทบีที่เฉพนะเจนะจง (อลิสรนเอล) ณ เวลนทบีที่เฉพนะ
เจนะจง เปนโลพรรณนนถถึงเวลนนรันื้น: “และเมนที่อเปป็นดรังนรันื้น พวกอลิสรนเอลทรันื้งปวงกล็จะไดต้รรับควนมรอด ตนมทบีที่มบีคนน
เขบียนไวต้แลต้ววต่น ‘พระผบูต้ชวต่ ยใหต้รอดจะเสดล็จมนจนกเมนองศลิโยน และจะทรงกนนจรัดอธรรมใหต้สบูญสลินื้นไปจนกยนโคบ นบีที่
แหละเปป็นพรันธสรัญญนของเรนกรับเขนทรันื้งหลนย เมนที่อเรนจะยกโทษบนปของเขน’” (รม. 11:26, 27)
นบีที่จะไมต่เกลิดขถึนื้นจนกวต่นพระเยซบูครลิสตร์เจต้นเสดล็จมนในวลิวรณร์เมนที่อสลินื้นยรุคควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น นบีที่ไมต่ไดต้
หมนยถถึงกนรรรับขถึนื้นไปเมนที่อครลิสตจรักรจะถบูกรรับออกไปจนกแผต่นดลินโลกเพนที่อพบกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นในหมบูต่เมฆใน
ฟป้นอนกนศ การรศับขหึนั้นไปนรันื้นเกลิดขถึนื้นกต่อนยรุคควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น แตต่ในวฏิวรณว์ พระเยซบูจะเสดล็จมนและนรัยนร์ตนทรุก

ดวงจะเหล็นพระองคร์ ชนชนตลิทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกจะรที่นนไหต้เพรนะเหตรุพระองคร์ และเมนที่อนรันื้นพระองคร์จะทรงชต่วย
อลิสรนเอลใหต้รอดพต้นและทนนใหต้บนปจบสลินื้น

3. เพสือที่ ลบความชนัที่วชห้า:
ตรงนบีนื้พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงกนนลรังตรรัสถถึงความชศัวที่ ชด้าของชนชาตฏิอฏิสราเอล คนนวต่น ความชศัวที่ ชด้า หมนย
ถถึง “ควนมไมต่ชอบธรรม, ควนมชรัที่ว, ควนมอธรรม” อลิสยนหร์กลต่นวถถึงควนมชรัวที่ ชต้นในบททบีที่นต่นจดจนนของเขนทบีที่เลต่นถถึง
พระเมษโปดกทบีที่ไรต้ตนนหนลิและปรนศจนกดต่นงพรต้อย: “เรนทรุกคนไดต้เจลิที่นไปเหมนอนแกะ เรนทรุกคนตต่นงไดต้หรันไปตนม
ทนงของตนเอง และพระเยโฮวนหร์ทรงวนงลงบนทต่นนซถึที่งควนมชรัวที่ ชต้นของเรนทรุกคน” (อสย. 53:6)
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ พระเยโฮวนหร์ไดต้ทรงวนงบนพระเยซบูซถึที่งควนมชรัที่วชต้นของเรนทรุกคน เปโตรพรรณนน
ถถึงควนมจรลิงอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีนบีนื้ใน 1 เปโตร 2:24: “พระองคร์เองไดต้ทรงรรับแบกบนปของเรนไวต้ในพระกนยของ
พระองคร์ทบีที่ตนต้ ไมต้นรันื้น เพนที่อวต่นเรนทรันื้งหลนยซถึที่งตนยจนกบนปแลต้ว จะไดต้ดนนเนลินชบีวลิตตนมควนมชอบธรรม ดต้วยรอย
เฆบีที่ยนของพระองคร์ ทต่นนทรันื้งหลนยจถึงไดต้รรับกนรรรักษนใหต้หนย” แตต่นบีที่ไมต่ไดต้ประยรุกตร์ใชต้กรับยลิวในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง
ในยรุคสมรัยแหต่งพระครุณนบีนื้ ยลิวไดต้รรับควนมรอดแบบเดบียวกรับทบีที่คนตต่นงชนตลิไดต้รรับควนมรอด หนกยลิวคนใดปรนรถนนทบีที่
จะกลนยเปป็นครลิสเตบียน เขนกล็ตต้องเชนที่อในพระเยซบูครลิสตร์เจต้น วนงใจในพระโลหลิตทบีที่หลรัที่งออกแหต่งกนงเขนของ
พระองคร์ ตต้อนรรับพระองคร์โดยควนมเชนที่อ – และเมนที่อนรันื้นเขนกล็กลนยเปป็นอวรัยวะหนถึที่งแหต่งพระกนยของพระครลิสตร์ซถึที่ง
ในนรันื้นไมต่มบีทรันื้งยลิวหรนอตต่นงชนตลิ
“เพรนะวต่นทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นบรุตรของพระเจต้นโดยควนมเชนที่อในพระเยซบูครลิสตร์ เพรนะเหตรุวต่น ทรุกคนใน
พวกทต่นนทบีที่รรับบรัพตลิศมนเขต้นรต่วมในพระครลิสตร์แลต้ว กล็ไดต้สวมชบีวตลิ พระครลิสตร์ จะไมต่เปป็นยลิวหรนอกรบีก จะไมต่เปป็นทนส
หรนอไท จะไมต่เปป็นชนยหรนอหญลิง เพรนะวต่นทต่นนทรันื้งหลนยเปป็นอรันหนถึที่งอรันเดบียวกรันในพระเยซบูครลิสตร์” (กท. 3:2628)
“และไดต้สวมมนรุษยร์ใหมต่ทบีที่กนนลรังทรงสรต้นงขถึนื้นใหมต่ในควนมรบูตต้ นมแบบพระฉนยของพระองคร์ผบูต้ไดต้ทรงสรต้นง
ขถึนื้นนรันื้น อยต่นงนบีนื้ไมต่เปป็นพวกกรบีกหรนอพวกยลิว ไมต่เปป็นผบูต้ทบีที่เขต้นสรุหนรัตหรนอไมต่ไดต้เขต้นสรุหนรัต พวกคนตต่นงชนตลิหรนอชนวสลิ
เธบีย ทนสหรนอไทกล็ไมต่เปป็น แตต่วนต่ พระครลิสตร์ทรงเปป็นสนรพรัดและทรงดนนรงอยบูต่ในสนรพรัด” (คส. 3:10-11)
ในระหวต่นงยรุคนบีนื้ “ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ประสงคร์” กล็ไดต้รบรั เชลิญ – ไมต่วนต่ จะเปป็นเชนนื้อชนตลิใด สบีผลิวใด หรนออะไรกล็ตนม
บรุคคลใดกร็ตาม – ยลิว หรนอตต่นงชนตลิ กล็สนมนรถกลนยเปป็นอวรัยวะหนถึที่งแหต่งพระกนยของพระครลิสตร์ไดต้ คนอครลิสตจรักร
พรันธสรัญญนใหมต่ และเมนที่อพระกนยนรันื้นครบบรลิบบูรณร์ มรันกล็จะถบูกรรับออกไป เมนที่อนรันื้นพวกยลิว – ไมต่ใชต่แยกเปป็นคนๆ
แตต่ในฐานะประชาชาตฏิหนหึที่ง – จะมองดบูพระองคร์ผบูต้ทบีที่พวกเขนไดต้แทง: “‘ดบูเถลิด พระองคร์จะเสดล็จมนในเมฆ และ
นรัยนร์ตนทรุกดวงและคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้แทงพระองคร์จะเหล็นพระองคร์ และมนรุษยร์ทรุกชนตลิทรัที่วโลกจะรที่นนไหต้เพรนะ
พระองคร์’ จงเปป็นไปอยต่นงนรันื้น เอเมน” (วว. 1:7)
ชนชนตลิยวลิ จะกลรับใจเชนที่อเมนที่อพวกเขนเหล็นพระองคร์ – ใชต่แลต้วครรับ ประชนชนตลิหนถึที่งจะกลรับใจเชนที่อในวรัน
เดบียว: “ใครเคยไดต้ยลินสลิที่งอยต่นงนบีนื้บต้นง ใครเคยไดต้เหล็นสลิที่งอยต่นงนบีนื้บต้นง แผต่นดลินจะใหต้งอกขถึนื้นในวรันเดบียวหรนอ
ประชนชนตลิจะคลอดมนในครบูเต่ ดบียวหรนอ เพรนะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกล็คลอดบรุตรทรันื้งหลนยของเธอ” (อสย.
66:8)

“ในวรันนรันื้น จะมบีนนื้นนพรุพลรุต่งขถึนื้นสนนหรรับรนชวงศร์ของดนวลิดและชนวเยรบูซนเลล็ม เพนที่อจะชนนระเขนใหต้พต้นจนก
บนปและควนมไมต่สะอนด” (ศคย. 13:1)
มบีคนมนกมนยอยบูต่ทวรัที่ แผต่นดลินอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้ในปฟัจจรุบรันทบีที่สอนวต่นผบูต้คนทบีที่พดบู ภนษนอรังกฤษคนออลิสรนเอล และวต่น
ครลิสตจรักรไดต้แทนทบีที่อลิสรนเอลแลต้วในแผนกนรของพระเจต้น แตต่นบีที่เปป็นคนนสอนผลิดอยต่นงแนต่นอน คนเหลต่นนบีนื้ไมต่ไดต้
กนนลรังแยกแยะพระวจนะแหต่งควนมจรลิงอยต่นงถบูกตต้อง คนเหลต่นนบีนื้กนนลรังปลต้นอรับรนฮรัมและประชนชนตลิแหต่งพรันธ
สรัญญนของพระเจต้นไปจนกพระสรัญญนตต่นงๆของพวกเขน แตต่ไมต่วนต่ พวกขโมยฝป่นยวลิญญนณเหลต่นนบีนื้จะสอนอะไร
พระเจด้าจะทรงททาใหด้พระสศัญญาทลุกขด้อทฮีพที่ ระองคว์ไดด้กระททาไวด้กบศั ประชากรทฮีที่ถรกเลลือกสรรของพระองคว์สทาเรล็จ
แนล่นอน

4. เพสือที่ นนาความชอบธรรมนติรนันดรณ์เขห้ามา
คนนทบีพที่ ระเยซบูประสบูตลิ พลโยธนในสวรรคร์กล็ปรนกฏตรัวในทต้องฟป้น “สรรเสรลิญพระเจต้นและกลต่นววต่น “รรัศมบี
ภนพจงมบีแดต่พระเจต้นในทบีที่สบูงสรุด และบนแผต่นดลินโลกสรันตลิสรุขจงมบีทต่นมกลนงมนรุษยร์ทรันื้งปวงซถึที่งทรงโปรดปรนนนรันื้น!”
อลิสยนหร์บอกเรนวต่นจะมบีวรันหนถึที่งเมนที่อคนทรันื้งหลนยจะตบีดนบใหต้เปป็นผนลไถ พวกเขนจะตบีหอกของตนใหต้เปป็นขอลลิด
และจะไมต่ศถึกษนสงครนมอบีกตต่อไป บรรดนรรัฐบนล กษรัตรลิยร์และประธนนนธลิบดบีไดต้พดบู ครุยกรันมนกมนยเกบีที่ยวกรับ
ยบูโทเปปียทบีที่พวกเขนวนงแผนจะนนนมนสบูต่แผต่นดลินโลกนบีนื้ แตต่ทรันื้งๆทบีพที่ วกเขนมบีสรัญญนและแผนกนรตต่นงๆ เหลต่นคนชรัที่ว
และคนลต่อลวงกล็เลวรต้นยมนกขถึนื้นเรนที่อยๆ เหมนอนกรับทบีที่พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงดลใจเปนโลใหต้เขบียนใน 2 ทลิโมธบี
3:13
หนกบรรดนกษรัตรลิยร์ ประธนนนธลิบดบี และผบูต้ปกครองจะศถึกษนพระครัมภบีรร์ พวกเขนกล็จะรบูวต้ ต่นไมต่อนจมบี
“ควนมชอบธรรมนลิรรันดรร์” ไดต้ตรนบใดทบีพที่ ญนมนรยรังมบีอลิสระอยบูต่บนแผต่นดลินโลกนบีนื้ ไมต่อนจมบีควนมชอบธรรมนลิรรันดรร์
ไดต้จนกวต่นพระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์ประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม เมนที่อควนมรบูเต้ กบีที่ยวกรับองคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลก เมลืที่อนศันั้นเรนจะมบีสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย เมลืที่อนศันั้น
มนรุษยร์จะตบีดนบของตนใหต้เปป็นผนลไถและหอกของตนใหต้เปป็นขอลลิด – และสงครนมจะถบูกขจรัดออกไปจนกแผต่นดลิน
โลกนบีนื้ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ แตต่สลิที่งเหลต่นนบีนื้จะไมล่เกลิดขถึนื้นจนกวต่นพระเยซบูเสดล็จมนเพนที่อครอบครองบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ เมนที่อ
องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเสดล็จมนพรต้อมกรับครลิสตจรักรของพระองคร์และอนณนจรักรนรันื้นถบูกสถนปนนบนแผต่นดลินโลก
พระองคร์กจล็ ะทนนพรันธสรัญญนใหมต่กรับวงศร์วนนอลิสรนเอล พระองคร์จะทรงเปป็นพระเจต้นของพวกเขน และพวกเขนจะ
เปป็นประชนกรของพระองคร์
““แตต่นบีที่จะเปป็นพรันธสรัญญนซถึที่งเรนจะกระทนนกรับวงศร์วนนอลิสรนเอล ภนยหลรังสมรัยนรันื้น” พระเยโฮวนหร์ตรรัส
ดรังนบีนื้แหละ “เรนจะบรรจรุรนชบรัญญรัตลิของเรนไวต้ภนยในเขนทรันื้งหลนย และเรนจะจนรถึกมรันไวต้ทใบีที่ นดวงใจของเขนทรันื้ง
หลนย และเรนจะเปป็นพระเจต้นของเขน และเขนจะเปป็นประชนชนของเรน และทรุกคนจะไมต่สอนเพนที่อนบต้นนของตน
และพบีที่นต้องของตนแตต่ละคนอบีกวต่น ‘จงรบูจต้ รักพระเยโฮวนหร์’ เพรนะเขนทรันื้งหลนยจะรบูต้จรักเรนหมด ตรังนื้ แตต่คนเลล็กนต้อย
ทบีที่สดรุ ถถึงคนใหญต่โตทบีที่สรุด” พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ “เพรนะเรนจะใหต้อภรัยควนมชรัวที่ ชต้นของเขน และจะไมต่จดจนน
บนปของเขนทรันื้งหลนยอบีกตต่อไป”” (ยรม. 31:33, 34)

5. เพสือที่ ประทนับตราทนัทั้งนติมติตและคนาพยากรณณ์ไวห้:
เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนและสถนปนนอนณนจรักรของพระองคร์บนแผต่นดลินโลก นลิมลิตตต่นงๆหรนอคนนพยนกรณร์กล็
จะไมต่ใชต่สลิที่งจนนเปป็นอบีกตต่อไป: “ควนมรรักไมต่มบีวรันสบูญสลินื้น แมต้คนนพยนกรณร์กจล็ ะเสนที่อมสบูญไป แมต้กนรพบูดภนษนตต่นงๆนรันื้นกล็
จะมบีเวลนเลลิกไป แมต้ควนมรบูกต้ ล็จะเสนที่อมสบูญไป เพรนะทบีที่เรนรบูต้นรันื้นกล็รแบูต้ ตต่สต่วนหนถึที่ง และทบีที่เรนพยนกรณร์นรันื้นกล็พยนกรณร์
แตต่สวต่ นหนถึที่ง แตต่เมนที่อควนมสมบบูรณร์มนถถึงแลต้ว ควนมบกพรต่องนรันื้นกล็จะสบูญไป” (1 คร. 13:8-10)
นลิมลิตตต่นงๆและคนนพยนกรณร์จะไมต่มบีอบีกตต่อไป เพรนะวต่นเนนที่องจนกพระเจต้นจะทรงอยบูต่กรับประชนกรของ
พระองคร์และพวกเขนจะมบีสนมรัคคบีธรรมกรับกรันและกรัน จถึงไมต่จนนเปป็นตต้องมบีผบูต้พยนกรณร์และไมต่จนนเปป็นตต้องมบีนลิมลิต
ตต่นงๆแลต้ว “เหตรุฉะนรันื้น พบีที่นต้องทรันื้งหลนย ขต้นพเจต้นไมต่อยนกใหต้ทนต่ นทรันื้งหลนยเขลนในขต้อควนมลถึกลรับนบีนื้ เกลนอกวต่นทต่นน
จะอวดรบูต้ คนอเรนที่องทบีที่บนงคนในพวกอลิสรนเอลไดต้มบีใจแขล็งกระดต้นงไป จนถถึงพวกตต่นงชนตลิไดต้เขต้นมนครบจนนนวน” (โรม
11:25)
มรันเปป็นเอกลรักษณร์ทบีที่วต่นนลิมลิตตต่นงๆและคนนพยนกรณร์ตนต่ งๆถบูกสงวนไวต้แกต่ประชนชนตลิอลิสรนเอลเทต่นนรันื้น และ
เมนที่อนลิมลิตและคนนพยนกรณร์ทรันื้งสลินื้นถบูกทนนใหต้สนนเรล็จแลต้วกล็ไมต่จนนเปป็นตต้องมบีสลิที่งเหลต่นนรันื้นอบีกตต่อไป พวกมรันจะถบูกประทรับ
ตรนปปิดไวต้สนนหรรับกนรเกล็บรรักษนไวต้ในยรุคสมรัยตต่นงๆอรันไมต่มบีทบีที่สลินื้นสรุดของพระเจต้น วลิวรณร์ 5:8 กลต่นวถถึง “ขรันทองคนน
บรรจรุเครนที่องหอม ซถึที่งเปป็นคนนอธลิษฐนนของพวกวลิสรุทธลิชนทรันื้งปวง” พระเจต้นจะทรงประทรับตรนและเกล็บรรักษนนลิมลิต
และคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ไดต้ประทนนใหต้แกต่ประชนกรแหต่งพรันธสรัญญนของพระองคร์

6. เพสือที่ จะเจติมสถานบรติสทุทธติธิ์ทนีที่สทุด:
ผมอยนกใหต้ครุณอต่นนและศถึกษนบททบีที่สบีที่สลิบเอล็ดและสบีที่สลิบสองทรันื้งหมดของหนรังสนอเอเสเคบียล เวลนและพนนื้นทบีที่
จะไมต่อนรุญนตใหต้ผมยกขต้อควนมและอภลิปรนยมรันตรงนบีนื้ ในพระคนนตอนเหลต่นนรันื้นเรนเรบียนรบูต้วนต่ จะมบีพระวลิหนรหลรัง
ใหมต่ – พระวลิหนรยรุคพรันปปี มรันจะถบูกตรันื้งขถึนื้นในกรรุงเยรบูซนเลล็มตรงจรุดนรันื้นทบีที่พระวลิหนรของซนโลมอนไดต้ถบูกสรต้นงขถึนื้น
มรัสยลิดแหต่งโอมนรร์ตรันื้งอยบูต่ทบีที่นรัที่นวรันนบีนื้ แตต่ยกเวต้นอนคนรเดบียวหลรังนบีนื้พนนื้นทบีที่พระวลิหนรทรันื้งหมดเดบีดี๋ยวนบีนื้กล็เปปิดอยบูต่ หลรังจนก
กนรรรับขถึนื้นไป – นต่นจะเปป็นในระหวต่นงสต่วนแรกของยรุคควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น เมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์นนน
สรันตลิภนพมนใหต้ – พระวลิหนรจะถบูกสรต้นงขถึนื้นใหมต่
กนรปรนกฏครรังนื้ แรกของสงต่นรนศบีเชคลินนหร์คนอ ในสมรัยหนรังสนออพยพ ตอนทบีที่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น พระเจต้น
ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธเสดล็จนนนหนต้นชนชนตลิอลิสรนเอลไปในเสนเมฆตอนกลนงวรันและเสนไฟตอนกลนงคนน: “พระเยโฮ
วนหร์เสดล็จนนนทนงพวกเขนในเวลนกลนงวรันดต้วยเสนเมฆ และตอนกลนงคนนดต้วยเสนเพลลิง ใหต้เขนมบีแสงสวต่นงเพนที่อจะ
ไดต้เดลินทนงไดต้ทงรันื้ กลนงวรันและกลนงคนน เสนเมฆในเวลนกลนงวรันและเสนเพลลิงในเวลนกลนงคนน พระองคร์มลิไดต้ใหต้
คลนดจนกเบนนื้องหนต้นพลไพรต่เลย” (อพย. 13:21, 22)
เมนที่อพลรับพลนถบูกตรันื้งขถึนื้น สงต่นรนศบีเชคลินนหร์กล็ปกคลรุมสถนนบรลิสรุทธลิธทบีที่สดรุ ในพลรับพลนนรันื้นและประทรับอยบูต่ระ
หวต่นงเครบูบทรันื้งสองนรันื้นบนหบีบแหต่งพรันธสรัญญน: “ในขณะนรันื้นมบีเมฆมนปกคลรุมเตล็นทร์แหต่งชรุมนรุมไวต้ และสงต่นรนศบีของ
พระเยโฮวนหร์กล็ปรนกฏอยบูต่เตล็มพลรับพลนนรันื้น โมเสสเขต้นไปในเตล็นทร์แหต่งชรุมนรุมไมต่ไดต้เพรนะเมฆปกคลรุมอยบูต่ และสงต่น
รนศบีของพระเยโฮวนหร์กล็อยบูต่เตล็มพลรับพลนนรันื้น” (อพย. 40:34, 35) “ณ ทบีที่นรันื้น เรนจะอยบูต่ใหต้เจต้นเขต้นเฝป้น และจะ

สนทนนกรับเจต้นจนกเหนนอพระทบีที่นรัที่งกรรุณนระหวต่นงกลนงเครบูบทรันื้งสองซถึที่งตรันื้งอยบูต่บนหบีบพระโอวนท เรนจะสนทนนกรับ
เจต้นทรุกเรนที่องซถึที่งเรนจะสรัที่งเจต้นใหต้ประกนศแกต่ชนชนตลิอลิสรนเอล” (อพย. 25:22)
“เมนที่อโมเสสไดต้เขต้นไปในพลรับพลนแหต่งชรุมนรุมเพนที่อจะกรนบทบูลพระองคร์ ทต่นนไดต้ยลินพระสรุรเสบียงตรรัสกรับ
ทต่นนมนจนกพระทบีที่นรัที่งกรรุณน ซถึที่งอยบูต่บนหบีบพระโอวนททต่นมกลนงเครบูบทรันื้งสอง และพระสรุรเสบียงนรันื้นไดต้สนทนนกรับ
ทต่นน” (กดว. 7:89)
เมนที่อพระวลิหนรของซนโลมอนถบูกอรุทลิศถวนย เมฆเชคลินนหร์กล็เตล็มอยบูต่ทรัที่วสถนนบรลิสรุทธลิธเพนที่อทบีวที่ ต่นปรุโรหลิตของ
พระเยโฮวนหร์ไมต่สนมนรถยนนปรนนลิบรัตลิในพระวลิหนรไดต้: “และอยบูต่มนเมนที่อปรุโรหลิตออกมนจนกทบีที่บรลิสทรุ ธลิธทบีที่สดรุ เมฆมน
เตล็มพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์ ปรุโรหลิตจถึงยนนปรนนลิบรัตลิอยบูต่ไมต่ไดต้เพรนะเมฆนรันื้น เพรนะสงต่นรนศบีของพระเยโฮวนหร์
เตล็มพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์” (1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 8:10, 11)
เอเสเคบียล 9:3 กลต่นวถถึงสงต่นรนศบีเชคลินนหร์: “สงต่นรนศบีของพระเจต้นของอลิสรนเอลไดต้เหนะขถึนื้นไปจนกเครบูบ
แลต้วซถึที่งเปป็นทบีที่เคยสถลิตไปยรังธรณบีประตบูพระนลิเวศ และพระองคร์ตรรัสเรบียกชนยผบูต้ทบีที่นรุต่งหต่มผต้นปป่นน ผบูต้ทบีที่หนบีบหบีบเครนที่อง
เขบียน” ในเอเสเคบียล 11:23 เรนอต่นนวต่น “สงต่นรนศบีของพระเยโฮวนหร์ขถึนื้นไปจนกกลนงนคร ไปสถลิตอยบูต่บนภบูเขนซถึที่ง
อยบูต่ทนงดต้นนตะวรันออกของนครนรันื้น”
เอเสเคบียล บททบีที่ 41 และ 42 พรรณนนถถึงนลิมลิตของศนสดนพยนกรณร์เรนที่องพระวลิหนรนรันื้น และในเอเสเคบี
ยล 43:1-6 เขนกล็เหล็นสงต่นรนศบีเชคลินนหร์กลรับมนจนกทลิศตะวรันออก: “ภนยหลรังทต่นนนนนขต้นพเจต้นมนยรังประตบู คนอ
ประตบูทบีที่หรันหนต้นไปทลิศตะวรันออก และ ดบูเถลิด สงต่นรนศบีของพระเจต้นแหต่งอลิสรนเอลมนจนกทลิศตะวรันออก และพระ
สรุรเสบียงของพระองคร์กล็เหมนอนเสบียงนนื้นนมนกหลนย และพลิภพกล็รรุต่งโรจนร์ดวต้ ยสงต่นรนศบีของพระองคร์ และนลิมลิตทบีที่
ขต้นพเจต้นเหล็นนรันื้นกล็เหมนอนกรับนลิมลิตซถึที่งขต้นพเจต้นเหล็นเมนที่อพระองคร์เสดล็จมนทนนลนยเมนองนรันื้น และเหมนอนกรับนลิมลิตซถึที่ง
ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นทบีที่รลิมแมต่นนื้นนเคบนรร์ และขต้นพเจต้นกล็ซบหนต้นของขต้นพเจต้นลงถถึงดลิน และสงต่นรนศบีของพระเยโฮวนหร์ไดต้
เขต้นไปในพระนลิเวศทนงประตบูทบีที่หรันไปทนงทลิศตะวรันออก พระวลิญญนณกล็ยกขต้นพเจต้นขถึนื้น และนนนขต้นพเจต้นมนทบีที่ลนน
ชรันื้นใน และดบูเถลิด สงต่นรนศบีของพระเยโฮวนหร์กล็เตล็มพระนลิเวศ ขณะทบีที่ชนยคนนรันื้นยรังยนนอยบูต่ทบีที่ขต้นงขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้น
ไดต้ยลินพระองคร์ตรรัสกรับขต้นพเจต้นดรังออกมนจนกพระนลิเวศ”
จนกขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้เรนเรบียนรบูวต้ ต่นเมนที่อพระเยซบูเสดล็จกลรับมนยรังแผต่นดลินโลกนบีนื้และพระวลิหนรยรุคพรันปปีถบูก
สรต้นงขถึนื้น สงต่นรนศบีเชคลินนหร์กล็จะกลรับมนและเจลิมสถนนบรลิสรุทธลิธทบีที่สรุด ดรังนรันื้นเรนจถึงเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นพนนื้นทบีที่ -เวลน
ระหวต่นงกนรจนกไปของสงต่นรนศบีเชคลินนหร์จนกแผต่นดลินโลก และกนรกลรับมนของมรันยรังแผต่นดลินโลก คนอชต่วงเวลน
แหต่ง “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” สงต่นรนศบีเชคลินนหร์ของพระเจต้นเกบีที่ยวขต้องกรับประชนกรแหต่งพรันธสรัญญนของพระเจต้น
เมลืที่อพวกเขาอยรล่ในตทาแหนล่งอศันชอบธรรมของพวกเขาทฮีที่นฮีที่บนแผล่นดฏินโลกนฮีนั้

เจร็ดสติบเจร็ด
คนนฮบีบรบูทบีที่แปลเปป็น “เจล็ดสลิบสรัปดนหร์” ในพระครัมภบีรร์ฉบรับคลิงเจมสร์ของเรนอต่นนวต่น “เจล็ดสฏิบเจล็ด” คนนวต่น
“สรัปดนหร์” ถบูกใชต้เพรนะวต่นเรนไมต่มบีคนนใดเลยในภนษนอรังกฤษทบีที่ตรงกรันพอดบีกรับคนนฮบีบรบูนรันื้นซถึที่งสนที่อควนมหมนยวต่น เจล็ด
และเหลต่นผบูต้แปลแหต่งฉบรับคลิงเจมสร์ของเรนกล็ใชต้ “สรัปดนหร์” แทนคนนวต่น “เจล็ด” ดต้วยเหตรุนบีนื้ นลิมลิตทบีดที่ นเนบียลเหล็นจรลิงๆ
แลต้วจถึงเปป็นเจล็ดสลิบเจร็ด

ในพระวจนะของพระเจต้นเรนพบกฎแหต่งเจล็ด – ทรันื้งในโลกนบีนื้และในโลกวลิญญนณ เรนอต่นนวต่นพระเจต้นทรง
เนรมลิตสรต้นงแผต่นดลินโลกและสรรพสลิที่งทรันื้งปวงทบีที่อยบูต่ในนรันื้นในหกวรัน และทรงหยรุดพรักในวรันทฮีที่เจล็ด ในพระครัมภบีรร์
ตลอดทรันื้งเลต่ม เจล็ดเปป็นเลขพนนื้นฐนน สรัปดนหร์ของเรนกล็เปป็นสรัปดนหร์หนถึที่งซถึที่งมบีเจล็ดวรัน พระครัมภบีรร์พดบู ถถึงสรัปดนหร์ทบีที่เปป็น
สศัปดาหว์, สรัปดนหร์ทบีที่เปป็นเดลือน, สรัปดนหร์ทบีที่เปป็นปปี, และสรัปดนหร์ทบีที่เปป็นสศัปดาหว์ทฮีที่เปป็นปปี
ในวลิวรณร์ เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับครลิสตจรักรเจล็ดแหต่ง, ตรนประทรับเจล็ดดวง, แตรเจล็ดครัน, บรุคคลทรันื้งเจล็ด, ขรันเจล็ด
ใบ, ภรัยพลิบรัตลิเจล็ดอยต่นงและเจล็ดสติที่งใหมส่ๆ เจล็ดเปป็นตรัวเลขทบีที่สมบบูรณร์แบบของพระเจต้น มรันประกอบดต้วยเลขของ
พระเจต้นซถึที่งเปป็นเลขสาม (พระบลิดน, พระบรุตร และพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ) และเลขแหต่งแผต่นดลินโลก ซถึที่งเปป็นเลขสฮีที่:
ฤดบูใบไมต้ผลลิ, ฤดบูรอต้ น, ฤดบูใบไมต้รวต่ ง, ฤดบูหนนว; ทลิศเหนนอ, ทลิศใตต้, ทลิศตะวรันออก และทลิศตะวรันตก แผต่นดลินโลก
เปป็นขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นและสรรพสลิที่งทรันื้งปวงทบีที่อยบูต่ในนรันื้น พระเจต้นทรงเปป็นผบูต้เนรมลิตสรต้นงฟป้นสวรรคร์และแผต่นดลิน
โลกและสรรพสลิที่งทรันื้งปวงทบีที่อยบูต่ในนรันื้น ดต้วยเหตรุนบีนื้ ตรบีเอกนนรุภนพบวกกรับตรัวเลขแหต่งแผต่นดลินโลกจถึงรวมกรันเปป็นเจล็ด –
ตรัวเลขของพระเจต้นสนนหรรับควนมสมบบูรณร์แบบ

กทุญแจทนีที่ไขสถูส่การเขห้าใจพระคนัมภนีรณ์
ควนมจรลิงตต่นงๆฝป่นยวลิญญนณไมต่ถบูกคต้นพบโดยสตลิปฟัญญนแบบมนรุษยร์หรนอผต่นนทนงควนมเขต้นใจแบบมนรุษยร์
พระเจต้นไมต่อนจถบูกอธลิบนยไดต้ในหลอดทดลองในหต้องทดลอง เปนโลอธลิบนยวต่น “ดรังทบีที่มบีเขบียนไวต้แลต้ววต่น ‘สลิที่งทบีตที่ นไมต่
เหล็น หบูไมต่ไดต้ยลิน และไมต่เคยไดต้เขต้นไปในใจมนรุษยร์ คนอสลิที่งทบีพที่ ระเจต้นไดต้ทรงจรัดเตรบียมไวต้สนนหรรับคนทบีที่รรักพระองคร์’
พระเจต้นไดต้ทรงสนนแดงสลิที่งเหลต่นนรันื้นแกต่เรนทนงพระวลิญญนณของพระองคร์ เพรนะวต่นพระวลิญญนณทรงหยรัที่งรบูต้ทกรุ สลิที่ง
แมต้เปป็นควนมลนื้นนลถึกของพระเจต้น อรันควนมคลิดของมนรุษยร์นรันื้นไมต่มบีผบูต้ใดหยรัที่งรบูต้ไดต้ เวต้นแตต่จตลิ วลิญญนณของมนรุษยร์ผบูต้นรันื้น
เองฉรันใด พระดนนรลิของพระเจต้นกล็ไมต่มบีใครหยรัที่งรบูไต้ ดต้ เวต้นแตต่พระวลิญญนณของพระเจต้นฉรันนรันื้น เรนทรันื้งหลนยจถึงไมต่ไดต้รรับ
วลิญญนณของโลก แตต่ไดต้รรับพระวลิญญนณซถึที่งมนจนกพระเจต้น เพนที่อเรนทรันื้งหลนยจะไดต้รบูต้ถถึงสลิที่งตต่นงๆทบีที่พระเจต้นไดต้ทรง
โปรดประทนนแกต่เรน” (1 คร. 2:9-12)
บรัดนบีนื้จงสรังเกตควนมจรลิงอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้และกนรเปปิดเผยในขต้อ 13 ของพระคนนตอนเดบียวกรันนบีนื้: “คลือสฏิที่ง
เหลล่านศันั้นทฮีที่เราไดด้กลล่าวดด้วยถด้อยคทาซหึที่งมฏิใชล่ปฝัญญาของมนลุษยว์สอนไวด้ แตล่ดด้วยถด้อยคทาซหึที่งพระวฏิญญาณบรฏิสลุทธฏิธิ์ไดด้ทรง
สศัที่งสอน ซหึที่งเปรฮียบเทฮียบสฏิที่งทฮีที่อยรล่ฝฝ่ายจฏิตวฏิญญาณกศับสฏิที่งซหึที่งเปป็นของจฏิตวฏิญญาณ” นบีที่คนอกรุญแจทบีที่ไขสบูต่ควนมเขต้นใจฝป่นย
วลิญญนณ เหตรุผลทบีที่พระครัมภบีรร์เปป็นปรลิศนนแทนทบีที่จะเปป็นกนรเปปิดเผยแกต่สมนชลิกครลิสตจรักรทรันื้งหลนยกล็คนอวต่น พวก
เขนไมต่เคยบรังเกลิดโดยพระวลิญญนณ มนรุษยร์ธรรมดนไมต่สนมนรถรรับสลิที่งเหลต่นนรันื้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญนณของพระเจต้น
ไดต้ สลิที่งเหลต่นนรันื้นเปป็นควนมโงต่เขลนในสนยตนของเขน และเขนไมต่สนมนรถรบูต้สลิที่งเหลต่นนรันื้นไดต้ดต้วย เพรนะวต่นสลิที่งเหลต่นนรันื้น
ถบูกสรังเกตโดยฝป่นยวลิญญนณ
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ เรนจะไมต่มบีวนรั รบูต้ททุกสติที่งทบีจที่ ะตต้องรบูเต้ กบีที่ยวกรับพระครัมภบีรร์ แตต่เรนกล็สนมนรถเชลืที่อมรันไดต้
เพรนะวต่นมรันเปป็นพระวจนะของพระเจต้น ซถึที่งไดต้รรับกนรดลใจดต้นนถต้อยคนน – พระดนนรลิของพระเจต้น สตลิปฟัญญนของ
พระเจต้น ใชต่แลต้วครรับ พระเจด้าเองเลย (ยอหร์น 1:1) อยต่นงไรกล็ตนม โดยกนรศถึกษนคต้นควต้นและกนรแยกแยะพระ
วจนะแหต่งควนมจรลิงอยต่นงถบูกตต้อง โดยกนรเปรบียบเทบียบขต้อพระครัมภบีรร์กรับขต้อพระครัมภบีรแร์ ละสลิที่งทบีที่อยบูต่ฝป่นยจลิต
วลิญญนณกรับสลิที่งซถึที่งเปป็นของจลิตวลิญญนณ เรนกล็สนมนรถเขต้นใจไดต้มนก – ใชต่แลต้วครรับ เรนสนมนรถเขต้นใจทนัทั้งหมดทบีที่

พระเจต้นทรงอยนกใหต้เรนรบูเต้ กบีที่ยวกรับพระวจนะของพระองคร์และเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่จะเกลิดขถึนื้นขณะทบีที่เรนอยบูต่ในกนย
เนนนื้อหนรังนบีนื้ เรนไมต่อนจสบูต้ทนควนมลถึกซถึนื้งทบีที่แทต้จรลิงแหต่งควนมจรลิงตต่นงๆฝป่นยวลิญญนณไดต้ ควนมรบูเต้ ชต่นนรันื้นเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี
เกลินไป มหรัศจรรยร์เกลินไปสนนหรรับเนนนื้อหนรัง พระเจต้นทรงเปปิดเผยทรุกสลิที่งทบีที่เรนจนนเปป็นตต้องรบูต้ มรันเปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่เรนจะรบูต้
บนงสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับองคร์ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธและกนรกระทนนกลิจตต่นงๆของพระเจต้น
ในภนษนแบบมนรุษยร์ พระเจต้นทรงมบีแผนกนรหนถึที่ง ตนรนงเวลนหนถึที่ง เรนเผชลิญหนต้นกรับ “กฎแหต่งเจล็ด” มรัน
ไมต่ดสบู มเหตรุสมผลหรนอทบีที่มบีองคร์ประกอบดต้นนเวลนซถึที่งถบูกนนนเสนอในกฎนบีนื้? และหนกพระเจต้นทรงกระทนนกลิจใน “กฎ
แหต่งเจล็ด” มรันไมต่สมเหตรุสมผลหรนอทบีที่พระองคร์กนนลรังเปปิดเผยแผนกนรของพระองคร์และจรุดประสงคร์ของพระองคร์ซถึที่ง
เกบีที่ยวขต้องกรับแผต่นดลินโลกนบีนื้และมนรุษยร์ในระหวต่นงวรันเหลต่นนบีนื้ทบีที่เรนมบีชวบี ลิตอยบูต่และยรุคสมรัยเหลต่นนรันื้นทบีที่รอคอยอยบูต่เบนนื้อง
หนต้น?
พวกสนวกถนมพระเยซบูวต่น “พระองคร์เจต้นขต้น พระองคร์จะทรงตรันื้งรนชอนณนจรักรขถึนื้นใหมต่ใหต้แกต่อลิสรนเอลใน
ครรังนื้ นบีนื้หรนอ?” เปป็นเวลนสบีที่สลิบวรันองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นผบูต้ทรงฟฟปั้นคนนพระชนมร์แลต้วทรงเดลินและพบูดครุยกรับเหลต่นสนวกของ
พระองคร์ โดยสรัที่งสอนพวกเขนในสลิที่งตต่นงๆทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับอนณนจรักรของพระเจต้น ตนมธรรมเนบียมของพระองคร์ (ลบูก
น 24:27, 32, 44, 45) พระองคร์นต่นจะกนนลรังสรัที่งสอนพวกเขนจนกขต้อพระครัมภบีรร์ตนต่ งๆโดยตรง แตต่จดรุ หนถึที่งทบีที่
พระองคร์มลิไดต้ตรรัสถถึงกล็คนอ เวลนนรันื้นเมนที่อพระองคร์จะทรงตรันื้งรนชอนณนจรักรขถึนื้นใหมต่ใหต้แกต่อลิสรนเอล และพระองคร์เอง
ประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
พวกสนวกซรักถนมพระองคร์เกบีที่ยวกรับอนณนจรักรฝป่นยโลกนบีนื้ซถึที่งจะตต้องถบูกตรันื้งขถึนื้น พระเยซบูทรงตอบวต่นเวลน
แหต่งอนณนจรักรนรันื้นบนแผต่นดลินโลก (ซถึที่ง ณ เวลนนรันื้นพระองคร์จะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดและครอบครอง) เปป็น
ควนมลรับของพระเจต้น ไมต่มบีผบูต้ใดทรนบวรันนรันื้นหรนอโมงนรันื้น พระเจต้นทรงมบีวนระตต่นงๆและฤดบูกนลตต่นงๆซถึที่งถบูกตรันื้งไวต้
ตนมพระประสงคร์อรันเปป็นอนนนนจสลิทธลิธขนดของพระองคร์ (มธ. 24:36, 42, 44; 25:13)
จงสรังเกตถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นของพระเยซบูในกลิจกนร 1: 6, 7 พระองคร์ทรงชบีนื้ใหต้พวกสนวกเหล็นวต่นมรันไมต่ใชต่ธรุระ
ของพวกเขนทบีที่จะรบูต้ “เวลนและวนระ” ซถึที่งอยบูต่ในแผนกนรของพระเจต้นสนนหรรับยรุคสมรัยเหลต่นนรันื้น แผนกนรนรันื้นตต้อง
และจะเปป็นไปตนมกนรทรงทรนบลต่วงหนต้นของพระองคร์ผบูต้ไดต้ทรงวนงแผนมรันไวต้ และนรกทรันื้งสลินื้นกล็ไมต่อนจหยรุดยรันื้ง
แผนกนรของพระเจต้นผบูต้ทรงอนนนนจสลิทธลิธขนดแหต่งฟป้นสวรรคร์และแผต่นดลินโลกไดต้
ในปฐมกนล 3:15 พระเจต้นทรงสรัญญนเรนที่องพงศร์พนรั ธรุร์ของหญลิงนรันื้น และเปนโลประกนศวต่น “แตต่เมนที่อครบ
กนนหนดแลต้ว พระเจต้นกล็ทรงใชต้พระบรุตรของพระองคร์มนประสบูตจลิ นกสตรบีเพศ และทรงถนอกนนเนลิดใตต้พระรนชบรัญญรัตลิ
เพนที่อจะทรงไถต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ใตต้พระรนชบรัญญรัตลิ เพนที่อใหต้เรนไดต้รรับฐนนะเปป็นบรุตร” (กท. 4:4, 5)
หนกครุณครุต้นเคยกรับปปีเหลต่นนรันื้นทบีที่มนกต่อนและตนมหลรังกนรประสบูตลิของพระเยซบู ครุณกล็ทรนบวต่นนรกทรันื้งสลินื้น
ตต่นงรต่วมเปป็นพรันธมลิตรกรันเพนที่อขรัดขวนงกนรประสบูตลิของพระองคร์ มบีโลหลิตไหลนองเปป็นสนยธนรจรลิงๆตรันื้งแตต่ปฐมกนล
จนถถึงมนลนคบี และเมนที่อพระเยซบูทรงประสบูตลิและกนรประสบูตลิของพระองคร์ถบูกประกนศ กษรัตรลิยร์เฮโรดกล็สรัที่งประหนร
ชบีวลิตเดล็กทนรกทรุกคนทบีที่อนยรุตที่นนกวต่นสนมปปีลงมนในควนมพยนยนมทบีจที่ ะทนนลนยพงศร์พนรั ธรุร์ของหญลิงนรันื้น พระเยซบูเสดล็จ
มนในเวลนทบีพที่ ระเจต้นทรงกนนหนดไวต้ – “เมนที่อครบกนนหนดแลต้ว” ทรุกสลิที่งเคลนที่อนทบีที่ตนมกนนหนดกนรในสวรรคร์ ในแผต่น
ดลินโลก – และตลอดทรันื้งระบบตต่นงๆแหต่งจรักรวนล ซถึที่งทรันื้งหมดนรันื้นลต้วนถบูกเนรมลิตสรต้นงโดยพระเจต้นและเพนที่อพระองคร์

ในกนรศถึกษนภนคพรันธสรัญญนเดลิม เรนเรบียนรบูต้วนต่ ตนมคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้ว ไมต่มบี
สลิที่งใดทบีที่ลต้มเหลวเลย ทรุกสลิที่งลต้วนถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วอยต่นงตรงเวลนตนมกนนหนดกนรทรันื้งๆทบีที่มบี “เจต้นผบูต้ครอบครอง
อนณนจรักร เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ เจต้นผบูต้ปกครองควนมมนดแหต่งโลกนบีนื้ และบรรดนวลิญญนณทบีที่ชวรัที่ ในสถนนฟป้นอนกนศ” หนก
ทรุกสลิที่งในอดบีตถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วตนมกนนหนดกนร เหตรุใดเรนจถึงไมต่ควรคนดหวรังใหต้ เหตลุการณว์ในอนาคต
ทรันื้งหมดซถึที่งถบูกนนนเสนอในแงต่คนนพยนกรณร์ในพระครัมภบีรร์ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงพรต้อมกรับควนมถบูกตต้องแมต่นยนนแบบ
เดบียวกรันเลต่น?
ในกนรศถึกษนคนนพยนกรณร์เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับชรัที่วโมง สรัปดนหร์ เดนอนและปปีตต่นงๆ เรนยรังอต่นนเกบีที่ยวกรับ “วนระ
หนถึที่ง สองวนระและครถึที่งวนระ” เชต่นกรัน หนกเรนอยนกทบีที่จะเขต้นใจควนมหมนยของคนนเหลต่นนบีนื้ เรนกล็ตอต้ งตบีควนมพวก
มรันตนมกฎแหต่งพระครัมภบีรร์สนนหรรับกนรตบีควนมพระครัมภบีรร์ จงสรังเกตคนนเหลต่นนบีนื้ซถึที่งใหต้ควนมกระจต่นง: “ตนมจนนนวนวรัน
ทบีที่เจต้นเขต้นไปสอดแนมในแผต่นดลินนรันื้นซถึที่งมบีสนีที่สติบวนัน วรันหนถึที่งจะเปป็นปปีหนถึที่ง เจต้นทรันื้งหลนยจะรรับโทษควนมชรัวที่ ชต้นของเจต้น
อยบูต่สนีที่สบติ ปป เจต้นทรันื้งหลนยจะทรนบถถึงกนรฝป่นฝฟนคนนสรัญญนของเรน” (กดว. 14:34) แนต่นอนวต่นเรนทรนบวต่นกนร
พลิพนกษนนบีนื้ไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วจนถถึงวรันและโมงนบีนื้ ประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นไดต้รอต่ นเรต่ในถลิที่น
ทรุรกรันดนรนนนสบีที่สลิบปปีพอดบี – ปปีหนถึที่งสนนหรรับแตต่ละวรันทบีที่พวกผบูต้สอดแนมใชต้ในกนรคต้นดบูแผต่นดลินคนนนอรัน : “และเมนที่อ
เจต้นกระทนนเชต่นนบีนื้ครบวรันแลต้ว เจต้นจะตต้องนอนลงอบีกครรันื้ง แตต่นอนตะแคงขต้นงขวน และเจต้นจะแบกควนมชรัที่วชต้นของ
วงศร์วนนยบูดนหร์ เรนกนนหนดใหต้เจต้นสบีที่สลิบวรันวรันแทนปปี” (อสค. 4:6)
ตนชรัที่งแบบพระเจต้นสนนหรรับกนรวรัดเวลนทบีเที่ ปป็นคนนพยนกรณร์คนอ “หนนที่งวนันแทนหนนที่งปป” เมนที่อเรนเหล็นแบบนบีนื้
หมอกกล็เรลิที่มจนงหนยไป และเมนที่อเรนประยรุกตร์ใชต้ตนชรัที่งแบบพระเจต้นสนนหรรับกนรวรัดเวลนทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์กรับเจล็ด
สลิบสรัปดนหร์นรันื้น เรนกล็พบวต่นเจล็ดสลิบสรัปดนหร์รวมกรันเปป็น 490 ปปี “นรับตรันื้งแตต่กนรทบีที่พระบรัญชนนรันื้นออกไปใหต้สรต้นงกรรุง
เยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่ จนถถึงสมรัยพระเมสสลิยนหร์ ผบูต้เปป็นประมรุขกล็เปป็นเวลนเจล็ดสรัปดนหร์และเปป็นเวลนหกสลิบสอง
สรัปดนหร์” เรนมบีอะไรตรงนบีนื้? เจล็ดบวกหกสฏิบสอง ซถึที่งรวมกรันเปป็น 69 สรัปดนหร์ – หรนอตนมตนชรัที่งแบบคนนพยนกรณร์กล็
คนอ 483 ปปี แตต่มบีสรัปดนหร์หนถึที่งทบีที่หนยไป และเรนจะชบีนื้ใหต้เหล็นในภนยหลรังวต่นเหตรุใดนบีที่ถถึงเปป็นควนมจรลิง

จทุดเรติที่มตห้นของเจร็ดสติบสนัปดาหณ์นนัทั้น
ในกนรตบีควนมคนนพยนกรณร์ทบีที่สนนครัญและเปป็นทบีที่รบูต้จรักดบีนบีนื้ กนเบรบียลไดต้ใหต้แกต่ดนเนบียลไมต่เพบียงจรุดเรลิที่มตต้น
เทต่นนรันื้น แตต่จดรุ สลินื้นสรุดดต้วยเชต่นกรัน จรุดเรลิที่มตต้นนรันื้นเรลิที่มตรันื้งแตต่กนรทบีที่พระบรัญชนนรันื้นออกไปใหด้สรด้างกรลุงเยรรซาเลล็มขหึนั้น
ใหมล่ และจนกจรุดนรันื้นจนถถึง “พระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุข” จะเปป็น 69 เจล็ด – หรนอ 69 สศัปดาหว์ – ซถึที่งถบูกแบต่งออก
ในขต้อทบีที่ยบีที่สลิบหต้นวต่นเปป็น 7 สศัปดาหว์ และ 62 สศัปดาหว์ เหลต่นผบูต้รบูต้พระครัมภบีรร์ไมต่เหล็นพต้องตรงกรันเกบีที่ยวกรับปปีทบีที่บต่งบอกถถึง
จรุดเรลิที่มตต้นของ “เจล็ดสลิบสรัปดนหร์” นบีนื้
มบีพระรนชกฤษฎบีกนสบีที่อรันซถึที่งถบูกใหต้เกบีที่ยวกรับกนรฟฟปั้นฟบูกรรุงเยรบูซนเลล็มใหต้กลรับคนนสบูต่สภนพเดลิมและกนรสรต้นง
พระวลิหนรขถึนื้นใหมต่ และพระรนชกฤษฎบีกนทรันื้งสบีที่นบีนื้กล็ถบูกออกหลรังจนกกนรตกเปป็นเชลยในบนบลิโลน

พระราชกฤษฎนีกาฉบนับแรก:
นบีที่ถบูกใหต้โดยกษรัตรลิยร์ไซรรัสในปปี 536 กต่อน ค.ศ. (เอสรน 1:1-4) 2 พงศนวดนร 36:22, 23 เปป็นพระคนนอบีก
ตอนหนถึที่งซถึที่งยนนยรันคนนประกนศนบีนื้: “ในปปีแรกแหต่งรรัชกนลไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย เพนที่อพระวจนะของพระเยโฮ
วนหร์ทนงปนกของเยเรมบียร์จะสนนเรล็จ พระเยโฮวนหร์ทรงรบเรต้นจลิตใจของไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย กษรัตรลิยร์จถึงทรงมบี
ประกนศตลอดรนชอนณนจรักรของพระองคร์ และบรันทถึกเปป็นลนยลรักษณร์อรักษรลงดต้วยวต่น “ไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่ง
เปอรร์เซบียตรรัสดรังนบีนื้วนต่ ‘พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ไดต้พระรนชทนนบรรดนรนชอนณนจรักรแหต่งแผต่นดลินโลก
แกต่เรน และพระองคร์ทรงกนนชรับใหต้เรนสรต้นงพระนฏิเวศใหด้พระองคว์ทฮีที่เยรรซาเลล็ม ซถึที่งอยบูต่ในยบูดนหร์ มบีผใบูต้ ดในทต่นมกลนง
ทต่นนทรันื้งหลนยทบีที่เปป็นประชนชนของพระองคร์ ขอพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเขนสถลิตกรับเขน ขอใหต้เขนขถึนื้นไปเถลิด’”
ในพระคนนตอนเหลต่นนบีนื้ ไมต่มบีสรักคนนเดบียวทบีที่ถบูกกลต่นวเกบีที่ยวกรับกนรฟฟนปั้ ฟบูและกนรสรต้นงกรรุงเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่
ทรันื้งหมดทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในคนนประกนศนบีนื้กล็คนอ พระนลิเวศขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น – พระวลิหนร
ไซรรัสเปป็นกษรัตรลิยร์ทบีที่นรับถนอรบูปเคนรพและเรนอนจถนมวต่นสลิที่งใดกระตรุนต้ เขนใหต้ออกพระรนชกฤษฎบีกนของเขน
เปป็นไปไดต้ไหมวต่นดนเนบียลไดต้อนต่ นเยเรมบียร์ 25:11-14 ใหต้กษรัตรลิยร์ฟฟัง? หรนออนจเปป็นอลิสยนหร์ 44:28: “ผบูต้กลต่นวถถึงไซรรัส
วต่น ‘เขนเปป็นเมษบนลของเรน และเขนจะใหต้ควนมมรุต่งหมนยทรันื้งสลินื้นของเรนสนนเรล็จ’ กลต่นวถถึงเยรบูซนเลล็มวต่น ‘จะมบีคน
มนสรต้นงเจต้นขถึนื้น’ และถถึงพระวลิหนรวต่น ‘จะวนงรนกฐนนของเจต้น’” ดนเนบียลไดต้ขอรด้องไซรรัสใหต้ปลต่อยชนชนตลิของเขน
เปป็นอลิสระไหม หรนอเตนอนควนมจนนเขนวต่น 70 ปปีแหต่งกนรตกเปป็นเชลยทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ของพวกเขนเกนอบสลินื้นสรุดลง
แลต้ว? เปป็นไปไดต้ไหมวต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธทรงใชต้คนนพยนกรณร์อรันยลิที่งใหญต่นบีนื้เพนที่อทนนใหต้ใจของกษรัตรลิยร์อต่อนลงและ
นนนพนเขนใหต้ปลดปลต่อยพวกยลิวใหต้เปป็นอลิสระและอนรุญนตใหต้พวกเขนกลรับไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็มเพนที่อสรต้นงพระวลิหนร
ของพวกเขนขถึนื้นใหมต่? เขนถถึงกรับอนรุญนตใหต้พวกเขนขนกลรับไปยรังพระวลิหนรของพวกเขน นรัที่นคนอ ภนชนะทองคนน
และภนชนะเงลินเหลต่นนรันื้นซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้ยถึดมนตอนทบีที่เขนพลิชตลิ กรรุงเยรบูซนเลล็ม
พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิไธ มต่ทรงเหล็นสมควรทบีจที่ ะเปปิดเผยแกต่เรนวต่นสลิที่งใดดลใจไซรรัสใหต้ออกพระรนชกฤษฎบีกน
ของเขน แตต่เรนทรนบวต่นเพรนะเหตรุพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้น พวกเชลยชนวอลิสรนเอลประมนณ 50,000 คนจถึงไดต้กลรับ
ไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม:
“ชรุมนรุมชนทรันื้งหมดรวมกรันมบี สบีที่หมนที่นสองพรันสนมรต้อยหกสลิบคน นอกเหนนอจนกคนใชต้ชนยหญลิงซถึที่งมบีอยบูต่เจล็ด
พรันสนมรต้อยสนมสลิบเจล็ดคน และเขนมบีนรักรต้องชนยหญลิงสองรต้อยคน” (เอสรน 2:64, 65) พวกเขนตรันื้งแทต่นบบูชนอรัน
หนถึที่งขถึนื้น พวกเขนรนอนื้ ฟฟปั้นกนรถวนยเครนอที่ งบบูชนตต่นงๆ เทศกนลเลบีนื้ยงตต่นงๆ และกนรถวนยเครนที่องสรัตวบบูชนตต่นงๆของตน
ขถึนื้นมนใหมต่ – และพวกเขนกล็เรลิที่มสรต้นงพระวลิหนรของตนขถึนื้นมนใหมต่ แตต่งนนนรันื้นกล็ถบูกทนนใหต้ลต่นชต้นเพรนะผบูต้ขรัดขวนง
จนนนวนมนกมนยเหลนอเกลิน

พระราชกฤษฎนีกาฉบนับทนีที่สอง:
ในปปี 519 กต่อน ค.ศ. หลรังจนกทบีที่พวกยลิวอรุทธรณร์ตต่อกษรัตรลิยดร์ นรลิอรัส เขนกล็ออกพระรนชกฤษฎบีกนหนถึที่งเพนที่อ
ใหต้คต้นดบูในคลรังสมบรัตลิของกษรัตรลิยร์ในบนบลิโลน กนรคต้นดบูไดต้ถบูกกระทนน – และเปปิดเผยพระรนชกฤษฎบีกนนรันื้นทบีที่ไซรรัส

ไดต้ใหต้ไวต้ พระรนชกฤษฎบีกนทบีที่ดนรลิอรัสใหต้จถึงเปป็นกนรรนนื้อฟฟนปั้ พระรนชกฤษฎบีกนทบีที่ถบูกออกโดยไซรรัส – แตต่มบีกนรเสรลิมบท
ลงโทษตต่นงๆไวต้ดวต้ ย จงสรังเกตในขต้อพระครัมภบีรนร์ บีนื้วต่นไมต่มกบี นรกลต่นวถถึงนครนรันื้นเลย – แคต่พระวลิหนรเทต่นนรันื้น :
“ฝป่นยผบูต้พยนกรณร์คอน ฮรักกรัยผบูต้พยนกรณร์ และเศคนรลิยนหร์บรุตรชนยอลิดโด ไดต้พยนกรณร์แกต่พวกยลิวผบูอต้ ยบูต่ในยบู
ดนหร์และเยรบูซนเลล็มในพระนนมของพระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล คนอแกต่พวกเขน แลต้วเศรรุบบนเบลบรุตรชนยเชอรัลทลิเอล
และเยชบูอนบรุตรชนยโยซนดรัก ไดต้ลรุกขถึนื้นตรันื้งตต้นสรด้างพระนฏิเวศแหล่งพระเจด้าซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่ และผบูต้
พยนกรณร์ของพระเจต้นไดต้อยบูต่กรับทต่นนชต่วยเหลนอทต่นน
“ในเวลนเดบียวกรันนรันื้นทรัทเธนรัย ผบูต้วนต่ รนชกนรมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงนบีนื้ และเชธนรร์โบเซนรัย และคณะของ
เขนไดต้มนหนทต่นน และพบูดกรับทต่นนดรังนบีวนื้ ต่น “ผบูต้ใดทบีที่ใหต้กฤษฎบีกนแกต่ทนต่ น ใหต้สรต้นงพระนลิเวศและกนนแพงนบีนื้จนสนนเรล็จ”
เขนถนมทต่นนอยต่นงนบีนื้ดวต้ ยวต่น “ผบูต้ทบีที่กนนลรังสรต้นงตถึกนบีนื้นรันื้นมบีชนที่อใครบต้นง” แตต่พระเนตรของพระเจต้นของเขนทรันื้งหลนยอยบูต่
เหนนอพวกผบูใต้ หญต่ของพวกยลิว และเขนกล็ยรับยรันื้งเขนทรันื้งหลนยไมต่ไดต้จนกวต่นเรนที่องนบีนื้จะทรนบถถึงดนรลิอรัส และมบีคนนตอบ
เปป็นหนรังสนอเกบีที่ยวกรับเรนที่องนบีนื้มน
“สนนเนนจดหมนยซถึที่งทรัทเธนรัยผบูต้วนต่ รนชกนรมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงนบีนื้ และเชธนรร์โบเซนรัย และคณะของทต่นน
คนอคนอนฟอนรร์เซคนซถึที่งอยบูต่ในมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงนบีนื้ สต่งไปทบูลกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัส ทต่นนทรันื้งหลนยไดต้สต่งหนรังสนอซถึที่งมบี
ขต้อควนมตต่อไปนบีนื้ “กรนบทบูลกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัส ขอทรงพระเจรลิญ ขอกษรัตรลิยร์ทรงทรนบวต่นขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไปยรัง
มณฑลยบูดนหร์ ถถึงพระนลิเวศของพระเจต้นใหญต่ยลิที่ง ซถึที่งกนนลรังสรต้นงขถึนื้นดต้วยหลินใหญต่ และวนงไมต้ไวต้บนผนรัง งนนนบีนื้ไดต้
ดนนเนลินไปอยต่นงขยรันขรันแขล็งและเจรลิญขถึนื้นในมนอของเขน แลต้วขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้ถนมพวกผบูต้ใหญต่เหลต่นนรันื้นวต่น ‘ผบูต้
ใดทบีที่ใหต้กฤษฎบีกนแกต่ทนต่ นใหต้สรต้นงพระนลิเวศและทนนกนนแพงนบีนื้จนสนนเรล็จ’ ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยไดต้ถนมชนอที่ ของเขนดต้วย
เพนที่อกรนบทบูลใหต้พระองคร์ทรงทรนบ เพนที่อขต้นพระองคร์จะไดต้เขบียนชนที่อบรุคคลเหลต่นนรันื้นทบีที่เปป็นหรัวหนต้นของเขนลงไวต้ และ
นบีที่เปป็นคนนตอบของเขนแกต่ขต้นพระองคร์ ‘เรนเปป็นผบูต้รรับใชต้ของพระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์และแผต่นดลินโลก และเรนกนนลรัง
สรต้นงพระนลิเวศซถึที่งไดต้สรต้นงมนหลนยปปีแลต้วขถึนื้นใหมต่ ซถึที่งกษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่ของอลิสรนเอลไดต้ทรงสรต้นงใหต้สนนเรล็จ แตต่
เพรนะวต่นบรรพบรุรรุษของเรนไดต้กระทนนใหต้พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ทรงกรลิวนื้ พระองคร์ทรงมอบทต่นนเหลต่นนรันื้นไวต้ในพระ
หรัตถร์ของเนบบูครัดเนสซนรร์กษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน คนเคลเดบียผบูต้ทรงทนนลนยพระนลิเวศนบีนื้ และทรงกวนดเอนประชนชน
ไปยรังบนบลิโลน
“ถถึงอยต่นงไรกล็ดใบี นปปีตต้นแหต่งรรัชกนลไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่งบนบลิโลน กษรัตรลิยร์ไซรรัสไดต้ทรงออกกฤษฎบีกนใหต้สรต้นง
พระนลิเวศหลรังนบีนื้ของพระเจต้นขถึนื้นใหมต่ และเครนที่องใชต้ทองคนนและเงลินของพระนลิเวศของพระเจต้น ซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์
ไดต้ทรงกวนดไปจนกพระวลิหนรซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็มนรันื้น และทรงนนนไปยรังวลิหนรของบนบลิโลน สลิที่งเหลต่นนบีนื้กษรัตรลิยร์ไซรรัส
ทรงนนนออกมนจนกวลิหนรของบนบลิโลน และทรงมอบไวต้กรับคนหนถึที่งชนที่อเชชบรัสซนรร์ ผบูต้ซถึที่งพระองคร์ทรงตรันื้งใหต้เปป็นผบูต้วต่น
รนชกนรเมนอง และพระองคร์ตรรัสกรับทต่นนดรังนบีนื้วต่น “จงรรับเครนที่องใชต้เหลต่นนบีนื้ไปเกล็บไวต้ในพระวลิหนรซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม
และจงสรต้นงพระนลิเวศของพระเจต้นขถึนื้นใหมต่ในทบีที่เดลิมนรันื้น” แลต้วเชชบรัสซนรร์คนนบีนื้ไดต้มนวนงรนกฐนนพระนลิเวศของ
พระเจต้นซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม และตรันื้งแตต่เวลนนรันื้นจนบรัดนบีนื้กล็กนนลรังสรต้นงอยบูต่และยศังไมล่สทาเรล็จ’ เพรนะฉะนรันื้นบรัดนบีนื้ถต้น
กษรัตรลิยร์ทรงเหล็นดบีกล็ขอทรงใหต้คต้นดบูในคลรังรนชทรรัพยร์ทบีที่อยบูต่ในบนบลิโลน เพนที่อดบูวนต่ กษรัตรลิยร์ไซรรัสทรงออกกฤษฎบีกนใหต้

สรต้นงพระนลิเวศหลรังนบีนื้ของพระเจต้นขถึนื้นใหมต่ในเยรบูซนเลล็มหรนอไมต่ และขอกษรัตรลิยร์รรับสรัที่งแกต่ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยตนม
พอพระทรัยของพระองคร์ในเรนที่องนบีนื้”
“แลต้วกษรัตรลิยดร์ นรลิอรัสทรงออกกฤษฎบีกนและทรงใหต้คต้นดบูในหอเกล็บหนรังสนอซถึที่งเปป็นทบีที่รนชทรรัพยร์สะสมไวต้ใน
บนบลิโลน และไดต้มบีกนรพบหนรังสนอมต้วนหนถึที่งทบีที่อนคเมตนหร์ในพระรนชวรังซถึที่งอยบูต่ในมณฑลมบีเดบีย และมบีขต้อควนมเขบียน
อยบูใต่ นหนรังสนอมต้วนนรันื้นดรังตต่อไปนบีนื้
“ในปปีตต้นแหต่งรรัชกนลกษรัตรลิยร์ไซรรัส กษรัตรลิยร์ไซรรัสทรงออกกฤษฎบีกนวต่น เรนที่องพระนลิเวศของพระเจต้นทบีที่
เยรบูซนเลล็มวต่น ‘ใหด้สรด้างพระนฏิเวศนศันั้นขหึนั้นใหมล่ คนอทบีที่ซถึที่งเขนนนนเครนที่องสรัตวบบูชนมนถวนย ใหต้ลงรนกมรัที่นคง ใหต้พระนลิเวศ
สบูงหกสลิบศอกและกวต้นงหกสลิบศอก ใหต้กต่อดต้วยหลินใหญต่สนมชรันื้นและไมต้ใหมต่ชรันื้นหนถึที่ง และใหต้เสบียเงลินคต่นกต่อสรต้นงจนก
พระคลรังหลวง และเครนที่องใชต้ทองคนนและเงลินของพระนลิเวศแหต่งพระเจต้น ซถึที่งเนบบูครัดเนสซนรร์ทรงนนนออกมนจนก
พระวลิหนรทบีที่อยบูใต่ นเยรบูซนเลล็มนนนมนไวต้ทบีที่บนบลิโลนนรันื้น ใหต้คนนเสบียและใหต้นนนกลรับไปยรังพระวลิหนรซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม ไวต้
ตนมทบีที่ของสลิที่งนรันื้นๆ ทต่นนจงเกล็บไวต้ในพระนลิเวศแหต่งพระเจต้น’
“เพรนะฉะนรันื้นบรัดนบีนื้ทรัทเธนรัยผบูต้วต่นรนชกนรมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น เชธนรร์โบเซนรัย และภนคบีของทต่นน
คนอคนอนฟอนรร์เซคนซถึที่งอยบูต่ในมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น จงไปเสบียใหต้หต่นงเถลิด จงใหต้งนนสรต้นงพระนลิเวศของ
พระเจต้นดนนเนลินไปเถลิด ใหต้ผบูต้วต่นรนชกนรของพวกยลิว และบรรดนพวกผบูใต้ หญต่ของพวกยลิวสรต้นงพระนลิเวศของพระเจต้น
นบีนื้ในทบีที่เดลิมขถึนื้นใหมต่ ยลิที่งกวต่นนรันื้นอบีก เรนออกกฤษฎบีกนเกบีที่ยวกรับสลิที่งทบีที่ทต่นนพถึงกระทนนเพนที่อพวกผบูต้ใหญต่ของพวกยลิวในกนร
สรต้นงพระนลิเวศของพระเจต้น ใหต้ชนนระเงลินคต่นกต่อสรต้นงแกต่คนเหลต่นนบีนื้เตล็ม เพนที่อพวกเขนไมต่ถบูกหยรุดยรันื้ง เอนเงลินจนกรนช
ทรรัพยร์ คนอบรรณนกนรของมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น และสลิที่งใดๆทบีที่เขนตต้องกนร เชต่น วรัวหนรุต่ม แกะผบูต้ หรนอแกะ
สนนหรรับเครนที่องเผนบบูชนถวนยแดต่พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ ทรันื้งขต้นวสนลบี เกลนอ นนื้นนองรุต่น หรนอนนื้นนมรัน ตนมทบีที่ปรุโรหลิต
เยรบูซนเลล็มกนนหนดไวต้ ใหต้มอบแกต่เขนเปป็นวรันๆไปอยต่นไดต้ขนด เพนที่อเขนจะไดต้ถวนยเครนที่องสรัตวบบูชน อรันเปป็นกลลิที่นทบีที่พอ
พระทรัยแดต่พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์ และใหต้อธลิษฐนนเพนที่อชบีวตลิ ของกษรัตรลิยร์และโอรสของพระองคร์
“และเรนออกกฤษฎบีกนวต่น ถต้นผบูต้ใดเปลบีที่ยนแปลงประกนศลิตนบีนื้ กล็ใหต้ดถึงไมต้ใหญต่อรันหนถึที่งออกเสบียจนกเรนอน
ของเขน และใหต้เขนถบูกตรถึงไวต้บนไมต้นรันื้น และใหต้เรนอนของเขนเปป็นกองขยะเพรนะเรนที่องนบีนื้ และขอพระเจต้นผบูทต้ รง
กระทนนใหต้พระนนมของพระองคร์สถลิตทบีที่นรัที่นทรงควที่นนกษรัตรลิยร์ทรันื้งหมดหรนอประชนชนตลิใดๆ ทบีที่ยนที่นมนอออกเปลบีที่ยนแปลง
ขต้อนบีนื้ คนอเพนที่อทนนลนยพระนลิเวศของพระเจต้นซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม ขต้นพเจต้นดนรลิอรัสออกกฤษฎบีกนนบีนื้ ขอใหต้กระทนนกรัน
ดต้วยควนมขยรันขรันแขล็ง” (เอสรน 5:1-6:12)

พระราชกฤษฎนีกาฉบนับทนีที่สาม:
ในปปี 458 กต่อน ค.ศ. อนรทนเซอรร์ซบีสกษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบียไดต้ใหต้จดหมนยฉบรับหนถึที่งแกต่เอสรนโดยอนรุญนต
ใหต้เขนไปยรังเยรบูซนเลล็มและพนพวกปรุโรหลิตและคนเลวบีไปกรับเขนดต้วย เอสรนไดต้รรับมอบสลิทธลิอนนนนจทบีที่จะรวบรวม
ทองคนนและเงลิน ซนนื้อวรัวผบูต้ แกะผบูต้ และลบูกแกะเพนที่อเปป็นเครนที่องบบูชนในพระวลิหนร และหนกจนนเปป็น เขนกล็สนมนรถเบลิก
จนกคลรังทรรัพยร์ของกษรัตรลิยร์ไดต้สนนหรรับ “สลิที่งใดๆซถึที่งยรังตต้องกนร” สนนหรรับพระนลิเวศของพระเจต้น :
“ตต่อไปนบีนื้เปป็นสนนเนนจดหมนยซถึที่งกษรัตรลิยอร์ นรทนเซอรร์ซบีสพระรนชทนนแกต่เอสรนปรุโรหลิตผบูต้เปป็นธรรมนจนรยร์
ผบูต้เปป็นธรรมนจนรยร์แหต่งเรนที่องรนวของพระบรัญญรัตลิของพระเยโฮวนหร์และกฎเกณฑร์ของพระองคร์เพนที่ออลิสรนเอลวต่น

“อนรทนเซอรร์ซบีส พระมหนกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย ถถึงเอสรนปรุโรหลิต ธรรมนจนรยร์ของพระรนชบรัญญรัตลิแหต่ง
พระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ ขอใหต้อยบูต่เยล็นเปป็นสรุขอยต่นงสมบบูรณร์เถลิด เปป็นตต้น บรัดนบีนื้เรนออกกฤษฎบีกนวต่น ประชนชน
อลิสรนเอลผบูต้หนถึที่งผบูต้ใด หรนอปรุโรหลิตของเขนทรันื้งหลนย หรนอคนเลวบีในรนชอนณนจรักรของเรน ผบูต้ซถึที่งสมรัครใจทบีที่จะไปยรัง
เยรบูซนเลล็ม กล็ใหต้ไปกรับเจต้นไดต้ เพรนะกษรัตรลิยร์และทบีที่ปรถึกษนทรันื้งเจล็ดไดต้ใชต้เจต้นไป ใหต้ถนมถถึงยบูดนหร์และเยรบูซนเลล็ม ตนมพ
ระรนชบรัญญรัตลิของพระเจต้นของเจต้นซถึที่งอยบูต่ในมนอเจต้นนรันื้น และใหต้นนนเงลินและทองคนนซถึที่งกษรัตรลิยร์และทบีที่ปรถึกษนของ
พระองคร์สมรัครใจถวนยแดต่พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล ผบูต้ประทรับในเยรบูซนเลล็ม พรต้อมทรันื้งเงลินและทองคนนทรันื้งสลินื้นซถึที่งเจต้นจะ
หนไดต้ทรัที่วไปในมณฑลบนบลิโลน พรต้อมกรับของถวนยดต้วยใจสมรัครของประชนชนและปรุโรหลิต เตล็มใจถวนยแดต่พระ
นลิเวศของพระเจต้นของเขน ซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม แลต้วดต้วยเงลินนบีนื้เจต้นจงขยรันขรันแขล็งซนนื้อวรัวผบูต้ แกะผบูต้และลบูกแกะ กรับธรัญ
ญบบูชนคบูกต่ รัน และเครนที่องดนที่มบบูชนคบูต่กรัน และเจต้นจงถวนยสลิที่งเหลต่นนบีนื้บนแทต่นบบูชนของพระนลิเวศแหต่งพระเจต้นของเจต้นซถึที่ง
อยบูใต่ นเยรบูซนเลล็ม สต่วนเงลินและทองคนนทบีที่เหลนออยบูต่นรันื้นเจต้นและพบีที่นต้องของเจต้นเหล็นดบีทบีที่จะทนนประกนรใด กล็จงกระทนน
เถลิด ตนมนนื้นนพระทรัยของพระเจต้นของเจต้น และเครนที่องใชต้ซถึที่งไดต้มอบใหต้เจต้นสนนหรรับกนรปรนนลิบรัตลิในพระนลิเวศของ
พระเจต้นของเจต้น เจต้นจงมอบถวนยไวต้ตอต่ พระพรักตรร์พระเจต้นแหต่งเยรบูซนเลล็มและสลิที่งใดๆซถึที่งยรังตต้องกนรสนนหรรับพระ
นลิเวศของพระเจต้นของเจต้นซถึที่งเจต้นจะตต้องจรัดหนนรันื้น เจต้นจงจรัดหนดต้วยเงลินพระคลรังของกษรัตรลิยร์ และเรน คนอกษรัตรลิยร์
อนรทนเซอรร์ซบีส ไดต้ออกกฤษฎบีกนไปยรังบรรดนนนยคลรังในมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้นวต่น สลิที่งใดๆทบีที่เอสรนปรุโรหลิตธร
รมนจนรยร์ของพระรนชบรัญญรัตลิแหต่งพระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ตอต้ งกนรจนกทต่นน จงกระทนนใหต้เขนดต้วยควนมขยรันขรัน
แขล็ง ถถึงจนนนวนเงลินหนถึที่งรต้อยตะลรันตร์ และขต้นวสนลบีถถึงหนถึที่งรต้อยโคระ นนื้นนองรุต่นหนถึที่งรต้อยบรัท นนื้นนมรันหนถึที่งรต้อยบรัท และ
เกลนอไมต่จนนกรัดจนนนวนวต่นเทต่นไร” (เอสรน 7:11-22)
ไมต่มบีสลิที่งใดในพระรนชกฤษฎบีกนนบีนื้เลยทบีที่กลต่นวถถึงกนรฟฟปั้นฟบูกรรุงเยรบูซนเลล็มนครบรลิสรุทธลินธ รันื้น

พระราชกฤษฎนีกาฉบนับทนีที่สนีที่:
ในปปี 445 กต่อน ค.ศ. ในปปีทบีที่ยบีที่สลิบแหต่งรรัชกนลของอนรทนเซอรร์ซบีส ลองกลิมนนรัส เนหะมบียร์ไดต้เขต้นเฝป้นกษรัตรลิยร์
พรต้อมกรับหรัวใจทบีที่เศรต้นหมอง สบีหนต้นของเขนบต่งบอกกษรัตรลิยร์วนต่ มบีบนงสลิที่งทบีที่ผลิดปกตลิอยต่นงมนกและวต่นเนหะมบียร์เปป็นผบูต้ทบีที่
มบีภนระใจอยต่นงหนรักและโศกเศรต้นยลิที่งนรัก กษรัตรลิยร์ถนมเขนวต่น “ทนนไมสบีหนต้นของเจต้นจถึงเศรต้นหมอง เจต้นกล็ไมต่เจล็บไมต่
ปป่วยมลิใชต่หรนอ เหล็นจะไมต่มบีอะไรนอกจนกเศรต้นใจ” (นหม. 2:2) เนหะมบียร์ไดต้ทบูลขอตต่อกษรัตรลิยร์และขออนรุญนตเดลิน
ทนงกลรับไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็มเพนที่อสรต้นงกรรุงนรันื้นขถึนื้นใหมต่ เขนทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “...ไฉนสบีหนต้นของขต้นพระองคร์จะไมต่เศรต้น
หมองเลต่นในเมลืที่อเมลืองสถนนทบีที่ฝฟังศพของบรรพบรุรรุษของขต้นพระองคร์รต้นงเปลต่นอยบูต่ และประตบูเมนองกล็ถบูกไฟทนนลนย
เสบีย” (นหม. 2:3)
เมนที่อเนหะมบียร์กรนบทบูลเชต่นนบีนื้ตต่อกษรัตรลิยร์ กษรัตรลิยร์กล็ถนมวต่นศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ปรนรถนนจะขอลนไป
นนนเทต่นใด และเขนอยนกใหต้กษรัตรลิยทร์ นนอะไรเกบีที่ยวกรับกนรสรต้นงกรรุงเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่ เนหะมบียร์ไดต้รรับอนรุญนตใหต้
กลรับไปยรังนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น และพรันธกลิจของเขนกล็ไมต่ใชต่เรนที่องทนงศนสนนเทต่นนรันื้น มรันยรังเปป็นเรนที่องกนรเมนองดต้วยใน
สนยตนของเหลต่นศรัตรบูของพวกยลิว เพรนะวต่นพวกคนนอกอยต่นงสรันบนลลรัทและโทบบีอนหร์ขรัดขวนงพรันธกลิจนบีนื้ โดย
กลต่นววต่นกนรกต่อสรต้นงกนนแพงและกนรฟฟนปั้ ฟบูนครนรันื้นจะเปป็นกนรกระทนนทบีที่สนที่อถถึงกนรกบฏและเปป็นภรัยตต่อจรักรวรรดลิ
ของกษรัตรลิยร์

เนหะมบียร์และกลรุต่มคนทบีที่กลรับไปพรต้อมกรับเขนไดต้ซต่อมแซมกนนแพงเหลต่นนรันื้นใน 52 วรัน (นหม. 6:15) แตต่
ตต้องใชต้เวลน 12 ปปีกวต่นจะเสรล็จสลินื้นกนรกต่อสรต้นงและกนรฟฟนปั้ ฟบูนครเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่ สถนปนนพระรนชบรัญญรัตลิและ
กฎตต่นงๆแหต่งกนรนมรัสกนรในพระวลิหนร กนรทบีที่เนหะมบียร์สรต้นงกนนแพงและนครนรันื้นขถึนื้นใหมต่กล็เปป็นกนรทนนใหต้คนน
พยนกรณร์ในดนเนบียล 9:25 สนนเรล็จ: “...ถนนจะถรกสรด้างขหึนั้นพรด้อมดด้วยกทาแพงเมลือง แตล่ในยลุคลทาบาก”
พรันธกลิจของเนหะมบียร์ไมต่ใชต่แคต่กนรสถนปนนกรรุงเยรบูซนเลล็มใหต้เปป็นนครแหต่งกนรนมรัสกนรอบีกครรังนื้ (นครแหต่ง
พระวลิหนร) แตต่ใหต้เปป็นเมนองหลวงทนงกนรเมนองดต้วย – เมนองหลวงแหต่งประชนชนตลิยลิว:
“และอยบูต่มนในเดนอนนลิสนน ในปปีทบีที่ยบีที่สลิบแหต่งรรัชกนลกษรัตรลิยร์อนรทนเซอรร์ซบีส เมนที่อนนื้นนองรุต่นจรัดตรันื้งไวต้ตรงพระ
พรักตรร์พระองคร์ ขต้นพเจต้นกล็หยลิบนนื้นนองรุต่นถวนยกษรัตรลิยร์ แตต่กต่อนนบีนื้ขต้นพเจต้นมลิไดต้โศกเศรต้นตต่อพระพรักตรร์พระองคร์ ดต้วย
เหตรุนบีนื้กษรัตรลิยร์จถึงตรรัสกรับขต้นพเจต้นวต่น “ทนนไมสบีหนต้นของเจต้นจถึงเศรต้นหมอง เจต้นกล็ไมต่เจล็บไมต่ปป่วยมลิใชต่หรนอ เหล็นจะไมต่มบี
อะไรนอกจนกเศรต้นใจ” และขต้นพเจต้นกล็เกรงกลรัวยลิที่งนรัก ขต้นพเจต้นทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “ขอกษรัตรลิยทร์ รงพระเจรลิญเปป็นนลิตยร์
เถลิด ไฉนสบีหนต้นของขต้นพระองคร์จะไมต่เศรต้นหมองเลต่นในเมนที่อเมนองสถนนทบีที่ฝฟังศพของบรรพบรุรรุษของขต้นพระองคร์รนต้ ง
เปลต่นอยบูต่ และประตบูเมนองกล็ถบูกไฟทนนลนยเสบีย” แลต้วกษรัตรลิยร์ตรรัสกรับขต้นพเจต้นวต่น “เจต้นปรนรถนนจะขออะไร”
ขต้นพเจต้นจถึงอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ และขต้นพเจต้นทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “ถต้นเปป็นทบีที่พอพระทรัยกษรัตรลิยร์ และถต้น
ผบูต้รบรั ใชต้ของพระองคร์เปป็นทบีที่โปรดปรนนในสนยพระเนตรของพระองคร์ ขอทรงใชต้ขต้นพระองคร์ใหต้ไปยรังยบูดนหร์ ยรังเมนอง
ซถึที่งเปป็นทบีที่ฝฟังศพของบรรพบรุรรุษของขต้นพระองคร์ เพนที่อขต้นพระองคร์จะสรต้นงขถึนื้นใหมต่”
“และกษรัตรลิยร์ตรรัสกรับขต้นพเจต้น (มบีพระรนชลินบีประทรับขต้นงพระองคร์) วต่น “เจต้นจะไปนนนสรักเทต่นใด เมนที่อไรเจต้น
จะกลรับมน” จถึงเปป็นทบีที่พอพระทรัยกษรัตรลิยร์ทบีที่จะใหต้ขต้นพเจต้นไป และขต้นพเจต้นกล็กนนหนดเวลนใหต้พระองคร์ทรงทรนบและ
ขต้นพเจต้นกรนบทบูลกษรัตรลิยร์วนต่ “ถต้นเปป็นทบีที่พอพระทรัยกษรัตรลิยร์ ขอทรงโปรดมบีพระรนชสนรใหต้ขต้นพระองคร์นนนไปถถึงผบูต้วต่น
รนชกนรมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น เพนที่อเขนจะไดต้อนรุญนตใหต้ขต้นพระองคร์ผต่นนไปจนขต้นพระองคร์จะไปถถึงยบูดนหร์ และ
พระรนชสนรถถึงอนสนฟเจต้นพนรักงนนผบูต้ดบูแลปป่นไมต้หลวง เพนที่อเขนจะไดต้ใหต้ไมต้แกต่ขต้นพระองคร์ เพนที่อทนนคนนประตบู
พระรนชวรังของพระนลิเวศ และทนนกนนแพงเมนอง และเพนที่อทนนบต้นนทบีที่ขต้นพระองคร์จะไดต้เขต้นอนศรัย” กษรัตรลิยกร์ ล็ทรง
พระรนชทนนใหต้ตนมพระหรัตถร์อรันประเสรลิฐของพระเจต้นของขต้นพเจต้นทบีที่อยบูต่เหนนอขต้นพเจต้น
“แลต้วขต้นพเจต้นมนยรังผบูวต้ ต่นรนชกนรมณฑลฟนกแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น และมอบพระรนชสนรของกษรัตรลิยร์ใหต้แกต่เขน
อนถึที่งกษรัตรลิยร์ทรงจรัดใหต้นนยทหนรและพลมต้นไปกรับขต้นพเจต้นดต้วย แตต่เมนที่อสรันบนลลรัทชนวโฮโรนนอลิม และโทบบีอนหร์คน
อรัมโมนขต้นรนชกนรไดต้ยลินเรนที่องนบีนื้ เปป็นเรนที่องทบีที่ไมต่พอใจเขนอยต่นงยลิที่งทบีที่มบีคนมนหนควนมสรุขใหต้คนอลิสรนเอลขต้นพเจต้นจถึง
มนยรังเยรบูซนเลล็มและพรักอยบูต่ทบีที่นรัที่นสนมวรัน
“แลต้วขต้นพเจต้นลรุกขถึนื้นในกลนงคนน คนอขต้นพเจต้นกรับบนงคนทบีที่อยบูต่กรับขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นไมต่ไดต้บอกผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดถถึง
เรนที่องทบีพที่ ระเจต้นของขต้นพเจต้นดลใจขต้นพเจต้นใหต้กระทนนเพนที่อเยรบูซนเลล็ม ขต้นพเจต้นไมต่มบีสรัตวร์อนที่นกรับขต้นพเจต้นนอกจนกสรัตวร์ทบีที่
ขต้นพเจต้นขบีที่อยบูต่ ในกลนงคนนขต้นพเจต้นออกไปทนงประตบูหรุบเขน ถถึงบต่อมรังกร และถถึงประตบูกองขยะ และขต้นพเจต้นไดต้
ตรวจดบูกนนแพงเยรบูซนเลล็มทบีที่พรัง และประตบูเมนองทบีที่ถบูกไฟทนนลนย
“แลต้วขต้นพเจต้นกล็ไปตต่อยรังประตบูนนื้นนพรุ ถถึงสระหลวง แตต่ไมต่มบีทบีที่ทจบีที่ ะใหต้สรัตวร์ซถึที่งขต้นพเจต้นขบีที่อยบูต่ผต่นนไปไดต้ แลต้ว
ขต้นพเจต้นขถึนื้นไปกลนงคนนทนงลนนธนรและตรวจดบูกนนแพง แลต้วกลรับมนเขต้นทนงประตบูหรุบเขนกลรับทบีที่เดลิม สต่วนพวกเจต้น

หนต้นทบีที่กไล็ มต่ทรนบวต่นขต้นพเจต้นไปไหน หรนอขต้นพเจต้นทนนอะไร และขต้นพเจต้นกล็ยรังไมต่ไดต้บอกพวกยลิว บรรดนปรุโรหลิต พวก
ขรุนนนง พวกเจต้นหนต้นทบีที่ และคนอนที่นๆทบีที่จะรรับผลิดชอบกนรงนน
“แลต้วขต้นพเจต้นพบูดกรับเขนทรันื้งหลนยวต่น “ทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นแลต้ววต่นเรนตกอยบูต่ในควนมลนนบนกอยต่นงไร ทบีที่
เยรบูซนเลล็มปรรักหรักพรังลง และไฟไหมต้ประตบูเมนองเสบียนรันื้น มนเถลิด ใหต้เรนสรต้นงกนนแพงเยรบูซนเลล็มขถึนื้น เพนที่อเรนจะไมต่
ตต้องอรับอนยขนยหนต้นอบีก” แลต้วขต้นพเจต้นบอกเขนถถึงกนรทบีที่พระหรัตถร์ของพระเจต้นอยบูต่กรับขต้นพเจต้น เพนที่อยรังผลดบี ทรันื้งพระ
ดนนรรัสซถึที่งกษรัตรลิยตร์ รรัสกรับขต้นพเจต้น และเขนทรันื้งหลนยพบูดวต่น “ใหต้เรนลรุกขถึนื้นสรต้นงเถลิด” เขนกล็ปลงใจลงมนอทนนกนรดบีนรันื้น
แตต่เมนที่อสรันบนลลรัทคนโฮโรนนอลิม และโทบบีอนหร์ขต้นรนชกนร คนอรัมโมน กรับเกเชมชนวอนระเบบียไดต้ยลินเรนที่องนรันื้น เขน
ทรันื้งหลนยเยนะเยต้ยและดบูถบูกเรน พบูดวต่น “เจต้นทรันื้งหลนยทนนอะไรกรันนบีที่ เจต้นกนนลรังกบฏตต่อกษรัตรลิยร์หรนอ” แลต้วขต้นพเจต้น
ตอบเขนทรันื้งหลนยวต่น “พระเจต้นแหต่งฟป้นสวรรคร์จะทรงใหต้เรนกระทนนสนนเรล็จ และเรนทรันื้งหลนยผบูต้รรับใชต้ของพระองคร์จะ
ลรุกขถึนื้นสรต้นง แตต่ทนต่ นทรันื้งหลนยไมต่มบีสต่วนหรนอสลิทธลิหรนอทบีรที่ ะลถึกในเยรบูซนเลล็ม” (นหม. 2:1-20)
ในบททบีที่สองของเนหะมบียร์ ไมต่มพบี ระรนชกฤษฎบีกนทบีที่เปป็นถต้อยคนน แตต่กษรัตรลิยร์กล็มอบเอกสนรหรนอจดหมนย
แกต่ศนสดนพยนกรณร์ทนต่ นนบีนื้ซถึที่งใหต้สลิทธลิอนนนนจแกต่เขนทบีที่จะซล่อมแซมกทาแพงเมลืองและกล่อสรด้างนครนศันั้นขหึนั้นใหมล่ – เพ
รนะหนกเนหะมบียร์ไมต่มบีเอกสนรรนชกนรบต้นงแลต้ว พวกศรัตรบูทบีที่ตอต่ ตต้นนกนรฟฟปั้นฟบูนครบรลิสรุทธลิธนรันื้นกล็คงยรับยรันื้งเขนมลิใหต้
ซต่อมแซมกนนแพงเหลต่นนรันื้นไปแลต้ว พระรนชกฤษฎบีกนทบีที่ถบูกออกใหต้แกต่เนหะมบียร์โดยอนรทนเซอรร์ซบีสเปป็นพระรนช
กฤษฎบีกนเดบียวทบีที่กลต่นวถถึงกนรสรต้นงนครนรันื้นขถึนื้นใหมต่ ดต้วยเหตรุนบีนื้ มรันจถึงตต้องเปป็นพระรนชกฤษฎบีกนเดบียวกรับทบีที่ถบูกกลต่นว
ถถึงโดยกนเบรบียลวต่นเกบีที่ยวขต้องกรับกนรเรลิที่มตต้นของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์
โดยกนรใชต้กนรคลิดเลขแบบแทต้จรลิง เรนกล็พบวต่นไมต้วดรั เวลน 483 ปปี (7 สรัปดนหร์และ 62 สรัปดนหร์... 69
สรัปดนหร์) จะไมต่พอดบีกรับชต่วงเวลนใดเหลต่นนบีนื้เลย เรนมองเหล็นไดต้วต่นพระรนชกฤษฎบีกนของไซรรัสในปปี 536 กต่อน ค.ศ.
ไมต่นต่นจะเปป็นจรุดเรลิที่มตต้นของเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นไดต้ เพรนะวต่นตนมมนตรนสต่วนของวศันหนหึที่งแทนปปีหนหึที่ง โดยนรับตรันื้งแตต่
เวลนทบีที่ไซรรัสออกพระรนชกฤษฎบีกนของเขนไปจนถถึง “พระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุข” เวลนนรันื้นกล็จะสลินื้นสรุดลงในปปี
53 กต่อน ค.ศ. – 49 ปปีกต่อนกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์ (ซถึที่งเหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์เหล็นพต้องตรงกรันวต่นเปป็นปปี 4 กต่อน
ค.ศ.)
จนกนรันื้นหนกเรนจะเอนพระรนชกฤษฎบีกนฉบรับทบีที่สอง (ซถึที่งถบูกใหต้โดยกษรัตรลิยร์ดนรลิอรัสในปปี 519 กต่อน ค.ศ.)
483 ปปีแหต่ง 69 สรัปดนหร์นรันื้นกล็จะหมดลงในปปี 36 กต่อน ค.ศ. นรัที่นคนอ 32 ปปี กต่อนกนรประสบูตขลิ องพระครลิสตร์
หนกเรนจะเอนพระรนชกฤษฎบีกนฉบรับทบีที่สนม (ซถึที่งถบูกใหต้โดยอนรทนเซอรร์ซบีสในปปี 458 กต่อน ค.ศ.) 69
สรัปดนหร์แหต่งปปี – 483 ปปี – กล็จะเลยไปอนีกจนถถึงปปี ค.ศ. 25 -- 29 ปปีหลนังกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์
หนกเรนเอนพระรนชกฤษฎบีกนฉบรับทบีที่สบีที่ (ซถึที่งถบูกใหต้โดยอนรทนเซอรร์ซบีสในปปี 445 ค.ศ.) 483 ปปีนรันื้นกล็จะพน
เรนไปสบูต่ปปี ค.ศ. 38 ซถึที่งจะตรงกรับหลศังการถรกตรหึงกางเขนของพระครฏิสตว์
เรนไดต้เหล็นจรุดเรลิที่มตต้นทบีที่ถบูกเสนอแนะสบีที่จรุดของ 69 สรัปดนหร์นรันื้นแลต้ว ครนวนบีนื้ใหต้เรนพลิจนรณนจรุดสลินื้นสรุด
สนนหรรับสรัปดนหร์เหลต่นนรันื้นกรัน แนต่นอนวต่นเรนทรนบวต่น “พระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุข” (ดนล. 9:25) หมนยถถึงพระ
เยซบูครลิสตร์เจต้น— มรันไมต่มบีทนงหมนยถถึงใครอนที่นไดต้ แตต่คนนพยนกรณร์นบีนื้ชบีนื้ไปยรังชต่วงเวลนใดหรนอเหตรุกนรณร์ใดในชบีวตลิ ของ

พระเยซบูเจต้นเลต่น? มรันอต้นงอลิงถถึงกนรประสบูตขลิ องพระองคร์หรนอ? กนรรรับบรัพตลิศมนของพระองคร์หรนอ? กนรเสดล็จเขต้น
กรรุงอยต่นงผบูพต้ ลิชตลิ ของพระองคร์หรนอ? หรนออต้นงอลิงถถึงเหตรุกนรณร์อนที่น?
ตนมทบีที่เหลต่นผบูต้รวบูต้ ต่นไวต้ ชบีวตลิ ของพระเยซบูบนแผต่นดลินโลกคนอ 33 ปปี กนรประสบูตขลิ องพระครลิสตร์เปป็นจรุดทบีที่ 69
สรัปดนหร์นรันื้นขถึนื้นสบูต่จรุดสบูงสรุดหรนอ? ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรหร์ ลนยทต่นนสอนวต่นกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์เปป็นกนรสลินื้นสรุดลงของ
69 สรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ จนนไวต้วต่น กนเบรบียลเปป็นผบูต้ทบีที่ประกนศเรนที่อง 69 สรัปดนหร์นรันื้นแกต่ดนเนบียล และกนเบรบี
ยลกล็เปป็นผบูต้ทบีที่ประกนศแกต่มนรบียร์วนต่ เธอจะเปป็นมนรดนของพระเมสสฏิยาหว์ผรด้เปป็นประมลุข: “แลต้วทบูตสวรรคร์จงถึ กลต่นวแกต่
เธอวต่น “มนรบียร์เออ๋ย อยต่นกลรัวเลย เพรนะเธอเปป็นทบีที่พระเจต้นทรงโปรดปรนนแลต้ว ดบูเถลิด เธอจะตรันื้งครรภร์และคลอด
บรุตรชนยคนหนถึที่ง จงตรังนื้ ชนที่อบรุตรนรันื้นวต่น เยซถู บรุตรนรันื้นจะเปป็นใหญต่ และจะทรงเรบียกวต่นเปป็นบรุตรของพระเจต้นสบูงสรุด
พระเจต้นซถึที่งเปป็นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น จะทรงประทนนพระทบีที่นรัที่งของดนวลิดบรรพบรุรรุษของทต่นนใหต้แกต่ทต่นน และทต่นนจะ
ครอบครองวงศร์วนนของยนโคบสนบไปเปป็นนลิตยร์ และอนณนจรักรของทต่นนจะไมต่รจบูต้ รักสลินื้นสรุดเลย” (ลบูกน 1:30-33)
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ กนเบรบียลมลิไดต้บอกมนรบียร์วนต่ พระเยซบูทรงเปป็นพระเมสสฏิยาหว์ผรด้เปป็นประมลุข แตต่เขนกล็
ประกนศแกต่เธอวต่นพระเยซบูจะไดต้บรัลลรังกร์ของดนวลิดและพระองคร์ไดต้ประสบูตเลิ ปป็นประมรุของคร์หนถึที่งแหต่งวงศร์วนนของ
ดนวลิด นรักปรนชญร์เหลต่นนรันื้นในมรัทธลิว 2:1, 2 กลต่นวถถึงพระเยซบูวต่นทรงเปป็นกษรัตรลิยร์, ในยอหร์น 18:33-37 ปปีลนตถนม
พระองคร์วต่นพระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งหรนอไมต่ และพระองคร์ทรงถบูกตรถึงกนงเขนในฐนนะ “กษศัตรฏิยว์ของ
พวกยฏิว” กระนรันื้นพระองคร์กล็ไมต่เคยถบูกสวมมงกรุฎใหต้เปป็นกษรัตรลิยร์เลย พระองคร์ไมต่เคยไดต้ขถึนื้นครองบรัลลรังกร์ของดนวลิด
เลย แตต่พระองคร์ทรงเปป็นประมลุของคร์หนถึที่ง ประมรุขคนอกษรัตรลิยร์ทบีที่อยบูต่ในขรันื้นตอนจรัดเตรบียม – และกษรัตรลิยร์กล็ตอต้ งเปป็น
ประมรุขในวงศร์วนนแหต่งบลิดนของตนกต่อนทบีที่เขนถบูกสวมมงกรุฎเปป็นกษรัตรลิยร์ จนถถึงทรุกวรันนบีนื้พระเยซบูกล็ยรังมลิไดต้ถบูกสวม
มงกรุฎเปป็นกษรัตรลิยร์ พระองคร์ยรังมลิไดต้รรับอนณนจรักรของพระองคร์ แตต่พระองคว์จะถรกสวมมงกลุฎเปป็นกษศัตรฏิยว์ พระองคร์
จะประทรับบนบรัลลรังกร์แหต่งดนวลิดบลิดนของพระองคร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็มและครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลกนบีนื้ในระหวต่นง
ยรุคพรันปปี บรัดนบีนื้พระเยซบูทรงเปป็นมหนปรุโรหลิตของเรน พระองคร์ทรงอยบูต่ ณ เบนนื้องขวนพระหรัตถร์ของพระเจต้นโดย
ทนนกนรอต้อนวอนขอเผนที่อผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนย (ฮบ. 1:1-3; 1 ทธ. 2:5)
เมนที่อเวลนครบกนนหนดพระเยซบูไดต้เสดล็จมน ประสบูตจลิ นกหญลิงพรหมจนรบีคนหนถึที่ง ประสบูตลิเปป็นพระเยซบูพระผบูต้
ชต่วยใหต้รอด – ประสบูตลิเพนที่อทบีจที่ ะสลินื้นพระชนมร์บนกนงเขนนรันื้นเพนที่อทนนใหต้ควนมบรลิสทรุ ธลิธของพระเจต้นสนนเรล็จและทนนใหต้
ควนมรอดเปป็นไปไดต้สนนหรรับคนบนปทรันื้งหลนยในกนรทบีที่วนต่ กนรสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ทนนใหต้พระเจต้นพระบลิดนทรง
เปป็นผบูต้ชอบธรรมไดต้ และทรงทนนใหต้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดต้โดยครุณควนมดบีแหต่งพระโลหลิตทบีที่หลรัที่งออกของ
พระบรุตรของพระองคร์ พระเยซบูมลิไดต้ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์ขณะทบีที่ทรงอยบูต่บนแผต่นดลินโลกนบีนื้ –พระองคร์ทรงเปป็น พระผรด้
ชล่วยใหด้รอด พระองคร์ไดต้เสดล็จมน ประสบูตลิจนกสตรบีคนหนถึที่ง ประสบูตลิภนยใตต้พระรนชบรัญญรัตลิ – มลิใชต่เพนที่อทบีที่จะครอบ
ครอง แตต่เพนที่อไถล่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ใตต้พระรนชบรัญญรัตลิ (กท. 4:4)
ตนมธรรมเนบียมของพระรนชบรัญญรัตลิ พระเยซบูไดต้เสดล็จไปพรต้อมกรับผบูต้ปกครองของพระองคร์ไปยรังพระ
วลิหนรตอนอนยรุสลิบสองปปี แตต่ยกเวต้นเพบียงเรนที่องเดบียวเทต่นนรันื้น กนรปรนกฏตรัวตต่อสนธนรณชนครรังนื้ แรกของพระองคร์คนอ
ตอนอนยรุสนมสลิบปปีตอนทบีที่พระองคร์เสดล็จมนหนยอหร์นเพนที่อทบีที่จะรรับบรัพตลิศมนในแมต่นนื้นนจอรร์แดน ยอหร์นทรนบวต่น
พระองคร์ทรงเปป็นผบูต้ใดและปฏลิเสธทบีที่จะใหต้บรัพตลิศมนพระองคร์ โดยกลต่นววต่น “ขต้นพระองคร์ตต้องกนรจะรรับบรัพตลิศมน

จนกพระองคร์ ควรหรนอทบีพที่ ระองคร์จะเสดล็จมนหนขต้นพระองคร์” แตต่พระเยซบูตรรัสวต่น “บรัดนบีนื้จงยอมเถลิด เพรนะ
สมควรทบีที่เรนทรันื้งหลนยจะกระทนนตนมสลิที่งชอบธรรมทรุกประกนร” (มธ. 3:13-17 บนงสต่วน) ยอหร์นใหต้บรัพตลิศมนพระ
เยซบู “และดบูเถลิด ทต้องฟป้นกล็แหวกออก และพระองคร์ไดต้ทอดพระเนตรเหล็นพระวลิญญนณของพระเจต้นเสดล็จลงมนดรุจ
นกเขนและสถลิตอยบูต่บนพระองคร์” พระเยซบูทรงถบูกเจลิมโดยพระวลิญญนณบรลิสทรุ ธลิธ (“พระเมสสลิยนหร์” มบีควนมหมนย
วต่น “ผบูต้ทบีที่ถบูกเจลิม”)
เมนที่อพระเยซบูทรงไดต้รรับบรัพตลิศมน พระเจต้นพระบลิดนกล็ทรงประกนศวต่น “ทล่านผรด้นฮีนั้เปป็นบลุตรทฮีที่รกศั ของเรา เรา
ชอบใจทล่านมาก” พระองคร์มลิไดต้ทรงประกนศวต่น “นบีที่คนอกษรัตรลิยร์ของเรนผบูต้ซถึที่งจะครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลกทรันื้ง
สลินื้น” พระเจต้นพระบลิดน – พระเจต้นผบูต้ทรงอนนนนจสลิทธลิธขนด – ทรงทรนบตอนจบตรันื้งแตต่ตอนตต้น; พระองคร์ทรงทรนบ
ทรุกสลิที่งทบีที่จะเกลิดขถึนื้นระหวล่างตอนตต้นและตอนจบ พระเยซบูจะตต้องสวมมงกรุฎหนนมกต่อนทบีพที่ ระองคร์จะทรงสวมมงกรุฎ
ในฐนนะกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยและครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลก บรัพตลิศมนของพระเยซบูประกนศถถึงกนร
เขต้นมนสบูต่กนรรรับใชต้ปวงชนของพระองคร์ ซถึที่งกนรรรับใชต้นรันื้นประกนศถถึงอนณนจรักรนรันื้น แตต่พวกยลิวกล็ปฏลิเสธอนณนจรักร
นรันื้น พวกเขนรต้องวต่น “เรนไมต่ยอมใหต้ชนยผบูต้นบีนื้มนครอบครองเหนนอเรน! จงใหต้บนรรับบรัสแกต่เรน! จงตรถึงพระครลิสตร์ทบีที่
กนงเขนเสบีย! ขอใหต้โลหลิตของเขนตกอยบูต่เหนนอเรน และเหนนอลบูกหลนนของเรนเถลิด!”
เหตรุกนรณร์ทบีที่สนมอรันโดดเดต่นในชบีวลิตของพระเยซบูบนแผต่นดลินโลกนบีนื้คนอ การเสดล็จเขด้าแบบผรด้มฮีชศัยของ
พระองคร์ไปในนครบรลิสรุทธลิธนรันื้น พระครลิสตร์ทรงสรัพพรัญญบู ทรงทรนบทรุกสลิที่ง พระองคร์ทรงรบูวต้ ต่นพระองคร์เปป็นผบูต้ใด
พระองคร์ทรงรบูวต้ ต่นพระองคร์เสดล็จเขต้นมนในโลกนบีนื้ทนนไม พระองคร์ตรรัสวต่น “เรนมนมลิใชต่เพนที่อรรับกนรปรนนลิบรัตลิ แตต่เพนที่อทบีที่
จะปรนนลิบรัตลิ และมอบชบีวตลิ ของเรนเปป็นคต่นไถต่สนนหรรับคนเปป็นอรันมนก ไมต่มบีผบูต้ใดเอนชบีวตลิ ของเรนไปจนกเรนไดต้ – เรน
สละชบีวลิตนรันื้นดต้วยตรัวเรนเอง เรนไดต้มนเพนที่อทบีที่คนเหลต่นนรันื้นจะไดต้มบีชวบี ลิตและมบีชบีวตลิ นรันื้นอยต่นงครบบรลิบบูรณร์มนกยลิที่งขถึนื้น”
พระเยซบูทรงทรนบวต่นกนรถบูกตรถึงกนงเขนของพระองคร์นรันื้นมนใกลต้แลต้ว และวต่นอบีกไมต่นนนพระองคร์จะทรง
ถบูก “ตรัดออก” (ดนล. 9:26) ควนมเปป็นพระเมสสลิยนหร์ของพระองคร์ตอต้ งถบูกประกนศใหต้สนธนรณชนทรนบและ
ตระหนรักกต่อนพระองคร์ทรงถบูกตรถึงทบีกที่ นงเขนนรันื้น ดต้วยเหตรุนบีนื้พระองคร์จงถึ ทรงเตรบียมกนรและขรันื้นตอนตต่นงๆอรันเหมนะ
สมซถึที่งนนนไปสบูต่กนรประกนศแกต่ปวงชนเกบีที่ยวกรับควนมเปป็นพระเมสสลิยนหร์ของพระองคร์:
“โอ ธลิดนแหต่งศลิโยนเออ๋ย จงรต่นเรลิงอยต่นงยลิที่งเถลิด โอ บรุตรสนวแหต่งเยรบูซนเลล็มเออ๋ย จงโหต่รต้อง ดบูเถลิด กษรัตรลิยร์
ของเธอเสดล็จมนหนเธอ ทรงควนมชอบธรรมและควนมรอด พระองคร์ทรงอต่อนสรุภนพและทรงลน ทรงลบูกลน”
(ศคย. 9:9)
ในตอนเทศกนลปฟัสกนประจนนปปี ผบูต้คนกล็แหต่กรันไปยรังนครนรันื้นหลนยรต้อยคน ในวรันอรันนต่นจดจนนนรันื้น พระเยซบู
เสดล็จลงมนจนกภบูเขนมะกอกเทศ โดยขบีที่ลนตรัวหนถึที่ง “ลบูกลนตรัวหนถึที่ง” (ตนมทบีที่มบีพยนกรณร์ไวต้หลนยรต้อยปปีกต่อนหนต้น
นรันื้น) ประชนชนโหต่รอต้ งวต่น “โฮซศันนาแกล่ราชโอรสของดาวฏิด ขอใหด้พระองคว์ผรด้เสดล็จมาในพระนามขององคว์พระผรด้
เปป็นเจด้าทรงพระเจรฏิญ!”
เนนที่องจนกพระเยซบูทรงสรัพพรัญญบู (พระองคร์ทรงเปป็นพระเจต้นตรัวเปป็นๆ) เหตรุใดพระองคร์ทรงยอมใหต้
ประชนชนเรบียกพระองคร์วนต่ ทรงเปป็นกษรัตรลิยร์แหต่งอลิสรนเอลในเมนที่อพระองคร์ทรงทรนบวต่นในอบีกไมต่กบีที่วรันพระองคร์จะ
ทรงถบูกตรถึงทบีที่กนงเขน สลินื้นพระชนมร์อยต่นงนต่นอรับอนยเหมนอนอนชญนกรคนหนถึที่งในวรันของพระองคร์เลต่น ? คนนตอบนรันื้น

งต่นยนลิดเดบียว: เพลืที่อททาใหด้พระวจนะของพระเจด้าสทาเรล็จ พระเยซบูไมต่เพบียงทรงอนรุญนตเทต่นนรันื้น – แตต่พระองคร์ทรงสต่ง
เสรลิมและเตรบียมกนรสนนหรรับเหตรุกนรณร์ตอนนรันื้นดต้วย พระองคร์ทรงสรัที่งพวกสนวกของพระองคร์ใหต้ไปนนนลนมนตรัวหนถึที่ง
ซถึที่งพวกเขนจะพบผบูกอยบูต่ตรงทนงเขต้นนครนรันื้น (มธ. 21:1-3; ลก. 19:28-40) พระองคร์ถถึงกรับบอกพวกเขนวต่นใหต้พบูด
อะไรหนกพวกเจต้นของของลนตรัวนรันื้นถนมวต่นพวกเขนจะเอนมรันไปทนนไม พวกเขนจะตต้องตอบวต่น “พระอนจนรยร์ทรง
ตต้องกนรมรัน”
ขณะทบีที่ฝบูงชนโหต่รต้องวต่น “โฮซศันนา! ขอใหด้กษศัตรฏิยว์ผรด้เสดล็จมาในพระนามขององคว์พระผรด้เปป็นเจด้าทรงพระ
เจรฏิญ!” พวกฟนรลิสบีกล็กลต่นวแกต่พระเยซบูวต่น “อนจนรยร์เจต้นขต้น จงหต้นมเหลต่นสนวกของทต่นน” พระเยซบูกล็ทรงตอบวต่น
“เรนบอกทต่นนทรันื้งหลนยวต่น ถหึงคนเหลล่านฮีนั้จะนฏิที่งเสฮีย ศตลาทมัทั้งหลายกจ็ยงมั จะสม่งเสทยงรดองทมันทท!” (ลบูกน 19:40)
กต่อนหนต้นนรันื้นในกนรรรับใชต้ของพระเยซบู ฝบูงชนกลรุต่มเดบียวกรันนบีนื้ไดต้พยนยนมทบีที่จะบรังครับพระองคร์ใหต้กลนยเปป็น
กษรัตรลิยร์ของพวกเขน – พวกเขนหวรังจะเอนมงกรุฎสวมพระองคร์โดยใชต้กนนลรังแลต้ว แตต่พระองคร์ทรงปฏลิเสธควนม
พยนยนมของพวกเขน บรัดนบีนื้พระองคร์กนนลรังเหล็นชอบและมบีสต่วนชต่วยในกนรทนนเชต่นนรันื้นแลต้ว พระองคร์ทรงยอมรรับกนร
ทบีพที่ วกเขนเรบียกพระองคร์วต่นกษรัตรลิยร์และทรงใหต้ควนมชต่วยเหลนอในกนรทนนใหต้มรันเกลิดขถึนื้นจรลิง อรันเปป็นกนรพลิสบูจน
วต่นกนรเสดล็จเขต้นกรรุงอยต่นงผบูต้มบีชรัยนรันื้นมบีควนมสนนครัญเชลิงคนนพยนกรณร์อยต่นงแนต่นอน ประชนชนไดต้ปบูเสนนื้อผต้นของตนตนม
ทนงทบีที่พระองคร์จะเสดล็จไป แถมเอนกลิที่งตต้นอลินทผลรัมมนปบูตนมทนงของพระองคร์ดวต้ ยและรต้องวต่น “โฮซรันนน!” พระ
เยซบูมลิไดต้ทรงยอมใหต้พวกเขนทนนเชต่นนบีนื้เพบียงเพนที่อทบีที่จะทนนตรัวพระองคร์ใหต้เดต่น เพนที่อทบีที่จะรต่วม “ขบวนพนเหรดชรุด
สวยงนม” หรนอเพนที่อทบีที่จะเปป็นขต่นวพนดหรัว นบีที่เปป็นกนรทนนใหต้คนนพยนกรณร์หนถึที่งสนนเรล็จอยต่นงแทต้จรลิง
เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์หลนยทต่นนเหล็นพต้องตรงกรัน (และตรัวผบูต้เขบียนเองดต้วย) วต่นกนรเสดล็จเขต้นกรรุงอยต่นงผบูต้มบีชรัย
นบีนื้เปป็นจรุดสลินื้นสรุดของสรัปดนหร์ทบีที่ 69 นรันื้นและกนนกรับจรุดแหต่งกนรเสดล็จมนของพระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุข มรันเปป็นครรันื้ง
เดบียวเทต่นนรันื้นในกนรรรับใชต้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์ทพบีที่ ระเยซบูทรงแสดงทต่นทบีแบบกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง คนเหลต่นนรันื้นทบีที่
ยอมรรับพระเยซบูเปป็นกษรัตรลิยร์ในตอนนรันื้นกล็ยอมรรับพระองคร์วนต่ ทรงเปป็นพระเมสสฏิยาหว์ผรด้เปป็นประมลุข และไมต่มบีเหตรุผล
ใดวต่นทนนไมคนนพยนกรณร์ทบีที่ถบูกบรันทถึกในเศคนรลิยนหร์ 9:9 และดนเนบียล 9:25 ไมต่ควรอต้นงอลิงถถึงเหตรุกนรณร์นบีนื้
ครรังนื้ แรกทบีพที่ ระเยซบูทรงขบีที่เขต้นไปในกรรุงเยรบูซนเลล็ม พระองคร์กทล็ รงขบีที่ลบูกลนตรัวเลล็กๆทบีตที่ ที่นนตต้อยตรัวหนถึที่งเหมนอน
กรับทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในเศคนรลิยนหร์ 9:9 เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนยรังกรรุงเยรบูซนเลล็มครรันื้งทบีที่สอง พระองคร์จะทรงขบีที่มต้นขนว
สงต่นงนมตรัวหนถึที่งและจะมบีพลโยธนในสวรรคร์ตนมเสดล็จพระองคร์มนดต้วยโดยขบีที่มต้นขนวเชต่นกรัน (วว. 19:11-16) เมนที่อ
พระองคร์ทรงขบีที่มต้นเขต้นมนในกรรุงเยรบูซนเลล็มจนกทต้องฟป้น โดยมบีพลโยธนของพระองคร์ขบีที่มต้นขนวตนมเสดล็จมนดต้วย นรัที่น
จะกนนกรับจรุดสลินื้นสรุดของสรัปดนหร์ทบีที่ 70 แหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล – จรุดจบแหต่งกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ เวลนนรันื้นเมนที่อพระเยซบูจะทรงททาลายเหลล่ากองทศัพของปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์และกนนจรัดบรรดนศรัตรบูของ
อลิสรนเอลประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์
มรันดบูสมเหตรุสมผลทบีที่วนต่ เมนที่อพระเยซบูทรงขบีที่ลบูกลนเขต้นไปในกรรุงเยรบูซนเลล็ม กนรเสดล็จเขต้นไปในนครบรลิสรุทธลิธ
อยต่นงถต่อมใจของพระองคร์ควรกนนกรับจรุดจบแหต่ง 69 สรัปดนหร์นรันื้นแหต่งยรุคลนนบนก และเมนที่อพระองคร์เสดล็จมนพรต้อมกรับ
เหลต่นพลโยธนแหต่งสวรรคร์ดรังทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในวลิวรณร์ 19 เหตรุกนรณร์อรันยลิที่งใหญต่นบีนื้กล็จะกนนกรับจรุดจบแหต่งกนรครอง
รนชยร์ของพระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอม นรัที่นคนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์

ปฏติทตินของพระคนัมภนีรณ์
ปปีหนถึที่งตนมพระครัมภบีรมร์ บีกบีที่วรัน? คนนตอบถบูกพบในปฐมกนล 7:11-24 และ 8:3, 4 “เมลืที่อโนอาหว์มฮีชฮีวฏิตอยรล่ไดด้
หกรด้อยปปี ในเดลือนทฮีที่สอง วศันทฮีที่สฏิบเจล็ดของเดลือนนศันั้น ในวศันเดฮียวกศันนศันั้นเอง นนั้ทาพลุทศันั้งหลายทฮีที่อยรทล่ ฮีที่ลหึกใตด้บาดาลกล็พลลุล่ง
ขหึนั้นมา และชล่องฟฝ้ากล็เปปิดออก” (ปฐก. 7:11)
“นนั้ทาไหลเชฮีที่ยวบนแผล่นดฏินโลกเปป็นเวลาหนหึที่งรด้อยหด้าสฏิบวศัน” (ปฐก. 7:24)
“ณ เดลือนทฮีที่เจล็ดวศันทฮีที่สฏิบเจล็ดนนวนกล็คนต้ งอยบูต่บนเทนอกเขนอนรนรรัต” (ปฐก. 8:4)
นบีที่คนอสลิที่งทบีที่เรนมบีในขต้อเหลต่นนบีนื้: นนื้นนทต่วมอยบูต่บนแผต่นดลินโลกนนน 150 วรัน ตนมทบีที่ปฐมกนล 7:11 กลต่นว นนื้นน
ทต่วมไดต้เรลิที่มขถึนื้นในเดนอนทบีที่สอง นรัที่นคนอวรันทบีที่สลิบเจล็ดของเดนอนนรันื้น และตนมทบีที่ปฐมกนล 8:4 กลต่นว นนวนไดต้คนต้ งอยบูต่ใน
วรันทบีที่สลิบเจล็ดของเดนอนทบีที่เจล็ด ตรังนื้ แตต่วรันทบีที่สลิบเจล็ดของเดนอนทบีที่สองจนถถึงวรันทบีที่สลิบเจล็ดของเดนอนทบีที่เจล็ด เทต่นกรับหต้นเดนอน
พอดบี; และหต้นเดนอนทบีที่มบีเดนอนละ 30 วรันกล็รวมกรันเปป็น 150 วรัน ตนมทบีที่ปฐมกนล 7:24 กลต่นว นนั้ทาไหลเชฮีที่ยวบนแผล่น
ดฏินโลกเปป็นเวลาหนหึที่งรด้อยหด้าสฏิบวศัน ดรังนรันื้นปฏลิทลินของพระครัมภบีรร์จถึงใหต้เรนเดนอนหนถึที่งทบีที่มบี 30 วรัน ปปีหนถึที่งทบีที่มบี 360 วรัน
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ ในวรันของเรนเรนใชต้ปปีหนถึที่งทบีที่มบี 365 ¼ วรัน แตต่ตนมทบีที่ปฐมกนลวต่นไวต้ พระเจต้นทรง
กนนหนดเวลนโดย 30 วรันตต่อเดนอน, 360 วรันตต่อปปี ดรังนรันื้นในลนนดรับเวลนตนมคนนพยนกรณร์เรนจถึงใชต้ปปีปฏลิทลินทบีที่มบี 360
วรัน และเรนไดต้เรบียนรบูวต้ ต่นพระเจต้นทรงวรัดเวลนตนมคนนพยนกรณร์ใหต้วนศั หนหึที่งเทล่ากศับปปีหนหึที่ง ดต้วยเหตรุนบีนื้ 30 วรันตต่อเดนอน
หนถึที่งกล็จะเทต่นกรับ 30 ปปี – (7 สรัปดนหร์บวก 62 สรัปดนหร์จะเทต่นกรับ 483 ปปี) และโดยกนรคนนนวณตรันื้งแตต่คนนสรัที่งทบีที่ออก
โดยอนรทนเซอรร์ซบีสในปปี 445 กต่อน ค.ศ. ใหต้เปป็นจรุดเรลิที่มตต้นของ 69 สรัปดนหร์นรันื้น และกนรเสดล็จเขต้นกรรุงอยต่นงผบูต้มบีชรัย
ใหต้เปป็นจรุดสลินื้นสรุดของ 69 สรัปดนหร์นรันื้น เรนกล็มบี 483 ปปีนรันื้นซถึที่งถบูกเปป็นตรัวแทนโดย 69 สรัปดนหร์นรันื้น ซถึที่งถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นในดน
เนบียล 9:25 บวกกรับ 6 ถถึง 8 ปปีทบีที่ยรังมลิไดต้นนนมนคนนนวณ
ดรังนรันื้นมรันจถึงดบูเหมนอนวต่น มบีชต่องวต่นงเลล็กๆอยบูรต่ ะหวต่นงเจล็ดสรัปดนหร์นรันื้นและหกสลิบสองสรัปดนหร์นรันื้น ซถึที่งในชต่อง
วต่นงนรันื้นมบีหลนยปปีทบีที่ยรังไมต่ไดต้นนนมนคนนนวณ เหมนอนกรับทบีที่มบีชต่องวต่นงอรันหนถึที่งอยบูต่ระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่หกสลิบเกต้นและ
สรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบนรันื้น
ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์ทนต่ นหนถึที่งกลต่นววต่น: “เพนที่อทบีที่จะแสดงใหต้เหล็นวต่นในประวรัตศลิ นสตรร์และคนนพยนกรณร์ศรักดลิธสลิทธลิธ
มรันไมต่ใชต่เรนอที่ งผลิดปกตลิทจบีที่ ะขต้นมหลนยปปีซถึที่งในระหวต่นงนรันื้นประชนกรของพระเจต้นไมต่ไดต้ถบูกสนใจเปป็นพลิเศษ มรันอนจมบี
ประโยชนร์ทจบีที่ ะดบูปปีอนที่นๆ
“ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 6:1 มบีกลต่นวไวต้วนต่ มรันเปป็นในปปีทบีที่สบีที่รต้อยแปดสลิบหลรังจนกทบีที่ลบูกหลนนของอลิสรนเอลไดต้
ออกมนจนกอบียลิปตร์ทบีที่ซนโลมอนเรลิที่มสรต้นงพระวลิหนร หนกเรนจะเอนปปีตนมลนนดรับเวลนของพระครัมภบีรร์และยถึดตนมพ
วกมรันโดยตลอดตรังนื้ แตต่จนกหนรังสนออพยพจนถถึงปปีทบีที่ 4 ของซนโลมอน เรนกล็จะพบวต่นมรันเทต่นกรับ 611 ปปี หรนอ 131
ปปีเพลิที่มเขต้นกรับทบีที่มบีกลต่นวไวต้ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 6:1 แตต่โดยกนรตนมรอยหนรังสนอผบูต้วลินลิจฉรัยและเอนปปีเหลต่นนรันื้นทบีที่
อลิสรนเอลอยบูต่ภนยใตต้กนรครอบครองของบรรดนกษรัตรลิยร์ตนต่ งชนตลิออกไป และเพลิที่มเขต้นกรับมรันดต้วยชต่วงเวลน 20 ปปีนรันื้น
ใน 1 ซนมบูเอล เมนที่อหบีบนรันื้นไมต่อยบูต่ในทบีที่ๆควรอยบูต่ เรนกล็จะพบวต่นปปีเหลต่นนรันื้นรวมกรันไดต้เทต่นกรับ 131 ปปีพอดบี
1. ในผบูต้วลินลิจฉรัย 3:8 เรนเรบียนรบูวต้ ต่นลบูกหลนนของอลิสรนเอลปรนนลิบรัตลิคบูชรันรลิชนธนอลิมแปดปปี
2. ผบูต้วลินลิจฉรัย 3:12-14 บอกเรนวต่นพวกเขนตกเปป็นทนสรรับใชต้คนโมอรับเปป็นเวลนนนนสฏิบแปดปปี

3. ในผบูต้วลินลิจฉรัย 4:2, 3 เรนเรบียนรบูต้วนต่ อลิสรนเอลตกเปป็นทนสรรับใชต้คนคนนนอรันนนนยฮีที่สฏิบปปี
4. ในผบูต้วลินลิจฉรัย 6:1 พวกเขนปรนนลิบรัตลิคนมบีเดบียนนนนเจล็ดปปี
5. ในผบูต้วลินลิจฉรัย 10:7, 8 พวกเขนตกเปป็นทนสรรับใชต้คนฟปีลลิสเตบียนนนสฏิบแปดปปี
6. ในผบูต้วลินลิจฉรัย 13:1 เรนอต่นนวต่น ‘คนอลิสรนเอลกล็กระทนนชรัวที่ ในสนยพระเนตรของพระเยโฮวนหร์อบีก พระเย
โฮวนหร์จถึงทรงมอบเขนไวต้ในมนอของคนฟปีลลิสเตบียสฮีที่สฏิบปปี’
7. ใน 1 ซนมบูเอล 7:2 หบีบนรันื้นไมต่อยบูต่ในทบีที่ๆมรันเคยอยบูต่
“ดรังนรันื้นมรันจถึงดบูเหมนอนชรัดเจนวต่น 480 ปปีนรันื้นของ 1 พงศร์กษรัตรลิยร์ 6:1 เปป็นวงจรศรักดลิธสทลิ ธลิธอรันหนถึที่งซถึที่งใน
วงจรนบีนื้เองปปีเหลต่นนรันื้นแหต่งกนรครอบครองของคนตต่นงชนตลิไมต่ถบูกนรับ”
เซอรร์โรเบลิรร์ต แอนเดอรร์สรัน ทนนยควนมชนวอรังกฤษผบูต้กลรับใจเชนที่อ ไดต้แกต้ปฟัญหนนบีนื้ในหนรังสนอของเขนทบีที่มบีชนที่อ
วต่น The Coming Prince และใชต้ปปี 445 กต่อน ค.ศ. ใหต้เปป็นปปีทบีที่ตรงกรับคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล 9:25 เขนแสดง
ใหต้เหล็นวต่นตนมกนรคนนนวณแบบยลิว 483 ปปีนรันื้นจะครอบคลรุมทรันื้งหมด 173,880 วรัน ผมขอยกขต้อควนมมนจนก
หนรังสนอของเขน:
วรันทบีที่ 1 เดนอนนลิสนนในปปีทบีที่ยบีที่สลิบแหต่งอนรทนเซอรร์ซบีส (คนนสรัที่งใหต้สรต้นงกรรุงเยรบูซนเลล็มขถึนื้นใหมต่) เทต่นกรับวรันทบีที่
14 มบีนนคม ปปี 445 กต่อน ค.ศ.
วรันทบีที่ 10 เดนอนนลิสนนในสรัปดนหร์แหต่งพระมหนทรมนน (กนรเสดล็จเขต้นกรรุงเยรบูซนเลล็มของพระครลิสตร์)
เทต่นกรับวรันทบีที่ 6 เม.ย. ค.ศ. 32
ชต่วงเวลนทบีที่ครัที่นกลนงกล็คนอ 476 ปปีและ 24 วรัน (โดยทบีที่วรันทรันื้งหมดถบูกนรับรวมดต้วย ตนมทบีที่ถบูกกนนหนดโดย
ภนษนของคนนพยนกรณร์นบีนื้และเพนที่อใหต้สอดคลต้องกรับวลิธบีปฏลิบรัตลิของยลิว)
แตต่ 476 x 365 เทต่นกรับ
บวกกรับ (วรันทบีที่ 14 มบีนนคม จนถถึงวรันทบีที่ 6 เมษนยน โดยรวมสองวรันนบีนื้เขต้นไปดต้วย)
บวกเพลิที่มสนนหรรับปปีอธลิกสรุรทลิน

173,740 วรัน
24 วรัน
116 วรัน
173,880 วรัน
และ 69 สรัปดนหร์แหต่งปปีคนนพยนกรณร์ทบีที่มบี 360 วรัน (หรนอ 69 x 7 x 360) กล็เทต่นกรับ 173,880 วรัน
มรันอนจเปป็นกนรดบีทจบีที่ ะเสนอคนนอธลิบนยสองประกนร ประกนรแรก: ในกนรนรับปปีตรันื้งแตต่ กต่อน ค.ศ. จนถถึง
ค.ศ. หนถึที่งปปีตต้องถบูกละไวต้เสมอ เพรนะวต่นมรันปรนกฏชรัดเจนวต่นตรันื้งแตต่ ปปี 1 กต่อน ค.ศ. จนถถึงปปี ค.ศ. 1 มรันไมต่ใชต่สอง
ปปี แตต่เปป็นหนถึที่งปปี ปปี 1 กต่อน ค.ศ. ควรถบูกเรบียกวต่นเปป็นปปี 0 กต่อน ค.ศ. และมรันกล็ถบูกนรับแบบนรันื้นโดยพวกนรัก
ดนรนศนสตรร์
ไมต่วนต่ เรนใชต้กนรคนนนวณของใคร กล็ดบูเหมนอนวต่นมบีควนมแตกตต่นงหนถึที่งปปีหรนอสองปปีเสมอ อยต่นงไรกล็ตนม เรน
วนงใจไดต้เรนที่องหนถึที่ง: พระครัมภบีรไร์ มต่ผลิดและกนรคนนนวณของพระเจต้นกล็ไมต่ผลิด ควนมผลิดพลนดใดๆทบีที่อนจเกลิดขถึนื้นกล็อยบูต่ใน
กนรลนนดรับเวลนทบีที่เปป็นมลทลินหรนออนจอยบูต่ในชต่องวต่นงเวลนซถึที่งไมต่ถบูกนรับในตนรนงเวลนของพระเจต้นทบีที่อยบูรต่ ะหวต่นง “7
สรัปดนหร์และ 62 สรัปดนหร์” นรันื้น อยต่นงไรกล็ตนมขต้อเทล็จจรลิงกล็คนอวต่น ควนมแตกตต่นงในเวลนในกนรคนนนวณเหลต่นนรันื้นทบีที่

เรนใหต้ไวต้กล็เลล็กนต้อยเหลนอเกลินจนสนมนรถบอกไดต้วนต่ “69 สรัปดนหร์” นรันื้นครอบคลรุมเวลนระหวต่นงคนนสรัที่งของอนรทนเซ
อรร์ซบีสในปปี 445 กต่อน ค.ศ. และกนรเสดล็จเขต้นกรรุงเยรบูซนเลล็มอยต่นงผบูต้มบีชรัยของพระเยซบู
จนกนรันื้นเรนอต่นนวต่น “หลรังจนกหกสลิบสองสรัปดนหร์แลต้ว พระเมสสลิยนหร์กล็จะถบูกตรัดออก แตต่มลิใชต่เพนที่อตรัวทต่นน
เอง และประชนชนของประมรุขผบูต้หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้นจะทนนลนยกรรุงและสถนนบรลิสรุทธลิธเสบีย ทบีที่สดรุ ปลนยของมรันจะมนถถึง
ดต้วยนนื้นนทต่วม และจนสงครนมสลินื้นสรุดลงกล็มกบี นรรกรต้นงกนนหนดไวต้” (ดนล. 9:26) เรนทรนบวต่นไมต่นนนหลรังจนกพระ
เยซบูทรงขบีที่ลบูกลนเขต้นไปในกรรุงเยรบูซนเลล็ม พระองคร์กล็ทรงถบูกตรถึงทบีที่กนงเขนนรันื้น พระองคว์ทรงถรก “ตศัดออก”
ครนวนบีนื้นบีที่คนอคนนถนมทบีที่เรนตต้องหนคนนตอบใหต้เจอ: มฮีชล่องวล่างเวลาใดหรลือไมล่ระหวล่างสศัปดาหว์ทฮีที่ 69 และ 70
แหล่งเจล็ดสฏิบสศัปดาหว์นศันั้นแหล่งคทาพยากรณว์ของดาเนฮียล? ทบีที่เดบียวทบีที่จะหนคนนตอบเจอกล็อยบูต่ในตนนรนเรบียนของครลิสเตบียน
นรัที่นคนอ พระวจนะของพระเจต้น
ดนเนบียล 9:26 บอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่นระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่ 69 และ 70 นรันื้น พระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุข
(พระเยซบูครลิสตร์เจต้น) จะทรงถบูกตรัดออก นศัที่นถรกททาใหด้สทาเรล็จจรฏิงแลด้วในการตรหึงพระเยซรเจด้าทฮีที่กางเขนบนกลโกธา
ในประกนรทบีสที่ อง ดนเนบียล 9:26 บอกเรนวต่นกรรุงเยรบูซนเลล็มและพระวลิหนรจะถบูกทนนลนย: นฮีที่เกฏิดขหึนั้นแลด้วใน
ปปี ค.ศ. 70 เมนที่อทลิตรัสชนวโรมรันไดต้เหยบียบยที่นนนครนรันื้น เขต่นฆต่นยลิว 5,000,000 คนและไมต่เหลนอกต้อนหลินซต้อนทรับกรันสรัก
กต้อนเลย
ในประกนรทบีสที่ นม เรนเรบียนรบูต้ในขต้อนบีนื้วต่นหลรังจนกกนรทนนลนยนครบรลิสรุทธลิธนรันื้นแลต้ว จะมบีชต่วงเวลนยนวนนน
แหต่งสงครนมตต่นงๆและขต่นวลนอเรนที่องสงครนมตต่นงๆ ซถึที่งชต่วงเวลนนรันื้นพระเยซบูไดต้ตรรัสถถึงวต่นเปป็น ยลุคสมศัยของคนตล่าง
ชาตฏิ: “คนตต่นงชนตลิจะเหยบียบยที่นนกรรุงเยรบูซนเลล็ม จนกวต่นเวลนกนนหนดของคนตต่นงชนตลินรันื้นจะครบถต้วน” (ลบูกน
21:24) เรนยรังอยบูต่ในยลุคสมศัยของคนตล่างชาตฏิ และเหลต่นผบูต้ปกครองทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิกล็ยรังครอบครองอนนนนจของ
โลกอยบูต่ทรัที่วแผต่นดลินโลกเหมนอนเดลิม มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ ตด้นมะเดลืที่อนศันั้น (อลิสรนเอล) กนนลรังผลลิดอกและออกใบ และ
โดยสรัญญนณบอกเหตรุนรันื้นเรนกล็รวบูต้ ต่นฤดบูรอต้ นเขต้นมนใกลต้แลต้ว แนต่นอนวต่นเรนกนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในชต่วงวรันทต้นยๆแหต่งยรุค
พระครุณนบีนื้ – ชต่วงเวลนทบีอที่ ยบูต่ระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่ 69 และ 70 นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล
คนนเทศนนบนภบูเขนมะกอกเทศทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในมรัทธลิว 24, มนระโก 13 และลบูกน 21 เปป็นกรุญแจทบีที่ไขสบูต่
กนรตบีควนมดนเนบียล 9:26, 27 ในมรัทธลิว 24 เหลต่นสนวกไดต้มนหนพระเยซบูและแสดงใหต้พระองคร์เหล็นอนคนรเหลต่น
นรันื้นของพระวลิหนร – อนคนรใหญต่โตตต่นงๆทบีที่ทนนดต้วยหลิน และพระเยซบูตรรัสแกต่พวกเขนวต่น “เรนบอกควนมจรลิงแกต่
ทต่นนวต่น ศลิลนทบีซที่ ต้อนทรับกรันอยบูต่ทบีที่นบีที่ ซถึที่งจะไมต่ถบูกทนนลนยลงกล็หนมลิไดต้” นบีที่เกลิดขถึนื้นจรลิงในปปี ค.ศ. 70 หฏินทลุกกด้อนถรกทลุล่ม
ลงและกรลุงนศันั้นถรกททาลายเสฮียราบคาบ
ตต่อมน บนภบูเขนมะกอกเทศ พวกสนวกทบูลถนมพระเยซบูวต่น “ขอทรงโปรดใหต้ขต้นพระองคร์ทรันื้งหลนยทรนบ
วต่น เหตรุกนรณร์เหลต่นนบีนื้จะบรังเกลิดขถึนื้นเมนที่อไร สลิที่งไรเปป็นหมนยสนนครัญวต่นพระองคร์จะเสดล็จมน และวาระสทุดทห้ายของโลก
นนีทั้?”
พระเยซบูทรงตอบสนวกเหลต่นนรันื้นโดยใหต้รนยกนรสลิที่งตต่นงๆทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกต่อนพระองคร์เสดล็จมนอบีกทบี พระองคร์
ทรงเตนอนวต่น “ระวรังใหต้ดบี อยต่นใหต้ผบูต้ใดลต่อลวงทต่นนใหต้หลง ดต้วยวต่นจะมบีหลนยคนมนตต่นงอต้นงนนมของเรน กลต่นววต่น
‘เรนเปป็นพระครลิสตร์’ เขนจะลต่อลวงคนเปป็นอรันมนกใหต้หลงไป” นบีที่คนอยรุคแหต่งกนรหลอกลวงทนงศนสนน

จะมบี “สงครนมและขต่นวลนอเรนที่องสงครนม” สลิที่งเหลต่นนบีนื้ตต้องบรังเกลิดขถึนื้น – “แตต่ทบีที่สดรุ ปลนยยรังไมต่มนถถึง เพรนะ
ประชนชนตลิจะลรุกขถึนื้นตต่อสบูต้ประชนชนตลิ รนชอนณนจรักรตต่อสบูรต้ นชอนณนจรักร ทรันื้งจะเกลิดกรันดนรอนหนรและโรคระบนด
อยต่นงรต้นยแรงและแผต่นดลินไหวในทบีที่ตต่นงๆ เหตลุการณว์ทศันั้งปวงนฮีนั้เปป็นขศันั้นแรกแหล่งความทลุกขว์ลทาบาก ในเวลนนรันื้นเขนจะ
มอบทต่นนทรันื้งหลนย (พวกยลิว) ไวต้ใหต้ทนทรุกขร์ลนนบนกและจะฆต่นทต่นนเสบีย และประชนชนตลิตนต่ งๆจะเกลบียดชรังพวกทต่นน
เพรนะนนมของเรน” (เรากทาลศังมฮีชวฮี ฏิตอยรใล่ นโมงยามนศันั้นทฮีที่พระเยซรตรศัสถหึง พวกยลิวไดต้ถบูกเขต่นฆต่นไปหลนยลต้นนคนแลต้ว
ในชต่วงไมต่กบีที่ปปีหลรังนบีนื้)
“ครนวนรันื้นคนเปป็นอรันมนกจะถดถอยไปและทรยศกรันและกรัน ทรันื้งจะเกลบียดชรังซถึที่งกรันและกรัน จะมบีผบูต้
พยนกรณร์เทล็จหลนยคนเกลิดขถึนื้นและลต่อลวงคนเปป็นอรันมนกใหต้หลงไป ควนมรรักของคนเปป็นอรันมนกจะเยนอกเยล็นลง
เพรนะควนมชรัวที่ ชต้นจะแผต่ขยนยออกไป...ขต่นวประเสรลิฐเรนที่องอนณนจรักรนบีนื้จะประกนศไปทรัที่วโลกใหต้เปป็นคนนพยนนแกต่
บรรดนประชนชนตลิ แลห้วทนีที่สทุดปลายจะมาถนง” (มธ. 24:1-14 บนงสต่วน)
“ทบีที่สดรุ ปลนย” ทบีที่วนต่ นบีนื้คนอเวลนทบีพที่ ระเยซบูจะเสดล็จกลรับมน – ไมต่ใชต่เพสืที่อมนรรับครลิสตจรักรในกนรรรับขถึนื้นไป แตต่
พรห้อมกนับครลิสตจรักรในวลิวรณร์ – เพนอที่ ทนนลนยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ จงสรังเกตในขต้อถรัดไป: “เหตรุฉะนรันื้น เมนที่อทต่นนทรันื้ง
หลนยเหล็นสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น ทบีที่ดนเนบียลศนสดนพยนกรณร์ไดต้กลต่นวถถึงนรันื้น
ตรังนื้ อยบูต่ในสถนนบรลิสรุทธลิธ” (ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไดต้อนต่ นกล็ใหต้ผบูต้นรันื้นเขต้นใจเอนเถลิด) “เวลนนรันื้นใหต้ผบูต้ทบีที่อยบูต่ในแควต้นยบูเดบียหนบีไปยรัง
ภบูเขนทรันื้งหลนย”
ตรงนบีนื้พระเยซบูทรงเอต่ยสบีที่สลิที่งอยต่นงเจนะจง: (1) ดนเนบียล; (2) “สลิที่งทบีที่นนต่ สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนร
รกรต้นงวต่นงเปลต่น”; (3) พระวลิหนร; (4) แควต้นยบูเดบีย กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่งกล็คนอ พระเยซบูทรงชบีนื้ไปยรังสถนนทบีที่แหต่งหนถึที่งทบีที่
เฉพนะเจนะจงและเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่เฉพนะเจนะจงซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นกต่อนนรกแตกบนแผต่นดลินโลก และสลิที่งเหลต่นนบีนื้จะ
เกลิดขถึนื้นในตอนกลนงของสศัปดาหว์ทฮีที่เจล็ดสฏิบนศันั้น หลรังจนกสนมปปีครถึที่งแหต่งสรันตลิภนพ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะละเมลิด
พรันธสรัญญนของตนกรับพวกยลิวและพยนยนมครรันื้งสรุดทต้นยอยต่นงจนตรอกทบีที่จะกนนจรัดชนชนตลิอลิสรนเอลใหต้พต้นจนกพนนนื้
พลิภพ
ขต้อตต่นงๆทบีที่ตนมมนพรรณนนถถึงวฏิวรณว์ – ไมต่ใชต่กนรรรับขถึนื้นไป จนกนรันื้นในขต้อ 32 ของบทเดบียวกรันนรันื้น พระ
เยซบูกล็ตรรัสคนนอรุปมนเรนที่องตต้นมะเดนที่อ – และตต้นมะเดนที่อนรันื้นกล็คนอยบูดนหร์อยต่นงแนต่นอน (จงศถึกษนเยเรมบียร์ 24 ในกนร
เชนที่อมโยงกรับขต้อนบีนื้) ในคนนอรุปมนเรนที่องนบีนื้เรนถบูกบอกอยต่นงชรัดเจนวต่น “เชต่นนรันื้นแหละ เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทรันื้งปวง
นบีนื้ กล็ใหต้รบูต้วนต่ เหตรุกนรณร์นรันื้น (วลิวรณร์) มนใกลต้จะถถึงประตบูแลต้ว”
ในควนมหมนยทบีที่แทต้จรลิงของคนนๆนรันื้น ไมต่มบี “หมายสทาคศัญ” ของกนรรรับขถึนื้นไป หมนยสนนครัญเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูก
ใหต้ไวต้ชบีนื้ไปยรังวลิวรณร์ – เวลนทบีพที่ ระเยซบูจะเสดล็จมนในกนรพลิพนกษนเพนที่อทนนใหต้เหลต่นศรัตรบูของพระองคร์เปป็นแทต่นรอง
พระบนทของพระองคร์ กนรรรับขถึนื้นไปคนอเวลนทบีที่พระเยซบูจะเสดล็จมนเพนที่อสรต้นงเพชรพลอยมบีคต่นของพระองคร์ เมนที่อถถึง
เวลนนรันื้นพระองคร์จะเสดล็จมนดรุจขโมยในเวลนกลนงคนนและในชรัวที่ ขณะเดบียว “ในชรัที่วพรลิบตนเดบียว” ผบูต้เชนที่อทรุกคนจะ
ถบูกรรับขถึนื้นไปเพนที่อพบกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นในหมบูต่เมฆในฟป้นอนกนศ สรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียลแยกกนรรรับขถึนื้นไป
จนกวลิวรณร์ กนรรรับขถึนื้นไปจะเกลิดขถึนื้นกต่อนกนรเรลิที่มตต้นแหต่งกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ วลิวรณร์จะมน

เมลืที่อสฏินั้นสลุดกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ มบีชต่องวต่นงเวลนหนถึที่งอยต่นงแนต่นอนซถึที่งอยบูต่ระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่
69 และ 70 ของดนเนบียล และชต่องวต่นงนรันื้นไดต้เรลิที่มตต้นขถึนื้นมนนนนกวต่น 1900 ปปีแลต้ว
เรนเหล็นอยต่นงชรัดเจนจนกขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้ทบีที่เรนไดต้ศถึกษนอยต่นงละเอบียดวต่นสศัปดาหว์ทฮีที่เจล็ดสฏิบของดาเนฮีย
ล (ดรังทบีที่ถบูกพรรณนนในดนเนบียล 9:24-27); คทาเทศนาบนภรเขามะกอกเทศ (ทบีที่พระเยซบูตรรัสและถบูกบรันทถึกไวต้ใน
มรัทธลิว 24:1-35); และวฏิวรณว์ทฮีที่ประทานใหด้แกล่ยอหว์นบนเกนะปฟัทมอส (ขต่นวสนรซถึที่งมบีอยบูต่ในตรนประทรับเหลต่นนรันื้น
แตรเหลต่นนรันื้นและขรันเหลต่นนรันื้น – วว. 6:1 จนถถึง 18:24) ทรันื้งหมดนบีนื้ครอบคลรุมชต่วงเวลนเดบียวกรัน ชต่วงเวลนนบีนื้
เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิวบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ มรันไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับครลิสตจรักรของพระเจต้นผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่ เรน
ทรันื้งหลนยทบีที่เปป็นของครลิสตจรักรจะไมต่อยบูต่ทบีที่นบีที่เมนที่อเหตรุกนรณร์เหลต่นนบีนื้เกลิดขถึนื้น เรนจะอยบูต่กรับพระเยซบูทบีที่กนรกลินเลบีนื้ยงในพลิธบี
อภลิเษกสมรสในทต้องฟป้น โดยไดต้รบรั บนนเหนล็จสนนหรรับหนต้นทบีที่ผบูต้อนรรักขนของเรน
พระเจต้นไดต้ประทนนพลิมพร์เขบียวแหต่งสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบนบีนื้แกต่ดนเนบียล ในคนนเทศนนบนภบูเขนมะกอกเทศนรันื้น
พระเยซบูไดต้ประทนนภนพทบีที่ครบถด้วนมากกวล่าเยอะแกต่พวกสนวกของพระองคร์เกบีที่ยวกรับสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบนรันื้นของดน
เนบียล ยอหร์นผบูต้เปป็นทบีที่รรักซถึที่งถบูกเนรเทศไปนรันื้นกล็ไดต้รบรั รนยงนนทบีที่ละเอบียดยลิบเกบีที่ยวกรับสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียล
และสลิที่งทบีที่ดนเนบียลกลต่นวในพระคนนขด้อเดฮียว ยอหร์นกล็ขยนยควนมจนไดต้ทรันื้งหมดสลิบสนมบททบีที่ยลิที่งใหญต่!
นบีที่พสลิ บูจนร์ใหต้ผมเหล็นโดยปรนศจนกขต้อสงสรัยใดๆวต่นพระครัมภบีรร์ไมต่ใชต่ผลผลลิตของมนรุษยร์ แตต่มรันเปป็นพระวจนะ
ทบีที่ไดต้รรับกนรดลใจดต้นนถต้อยคนนซถึที่งไมต่มบีวรันผลิดพลนดไดต้ของพระเจต้น ไมต่มบีควนมจนนเปป็นทบีที่ดนเนบียลจะตต้องเขบียน 13 บท
เพนที่อพรรณนนถถึงยรุคควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น ไมต่มบีควนมจนนเปป็นทบีที่พระเยซบูจะตต้องใหต้ 13 บทแกต่พวกสนวกใน
หนรังสนอมรัทธลิว แตต่ในวรันนบีนื้และโมงยนมนบีนื้มนีความจนาเปป็นอยส่างยติที่งทบีที่จะตต้องเทศนน 13 บทนบีนื้ทบีที่พรรณนนถถึงกนร
พลิพนกษนซถึที่งจะบรังเกลิดแกต่แผต่นดลินโลกนบีนื้ทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร เมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะ
ครอบครองโดยมบีอนนนนจเดล็ดขนดและโลหลิตจะไหลนองดรุจสนยนนื้นนตนมทต้องถนน

การเสดร็จมาครนัทั้งทนีที่สองของพระครติสตณ์
ในกนรศถึกษนหนรังสนอดนเนบียล เรนตต้องระลถึกถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ หนรังสนอเลต่มนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับ “ยลุคสมศัยของ
คนตล่างชาตฏิ” ดต้วยเหตรุนบีนื้นลิมลิตเหลต่นนรันื้นของดนเนบียลจถึงครอบคลรุมชต่วงเวลนทรันื้งหมดของเวลนนรันื้น ควนมฝฟันของเนบบู
ครัดเนสซนรร์ (นลิมลิตแรกทบีที่ถบูกบรันทถึกในดนเนบียล) ครอบคลรุมชต่วงเวลนทรันื้งหมดของคนตต่นงชนตลิ และปฏลิมนกรในนลิมลิต
นรันื้นกล็จะไมต่ถบูกทนนลนยอยต่นงสลินื้นเชลิงจนกวต่นหลินกต้อนนรันื้นซถึที่งถบูกตรัดออกมนจนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอไดต้ทนนลนยอนณนจรักรบน
บลิโลนอรันยลิที่งใหญต่แลต้ว นบีที่จะเกลิดขถึนื้นในกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระเยซบูครลิสตร์ พระองคร์ทรงเปป็นหลินกต้อนนรันื้นทบีที่จะ
บดขยบีนื้และปป่นบนบลิโลนจนแหลกเปป็นผรุยผง
นลิมลิตเรนอที่ งสรัตวร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ดนเนบียลเหล็นครอบคลรุม “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” ทรันื้งหมด จนถถึงตอนสลินื้นสรุด
เมนที่อพระครลิสตร์ตวรั ปลอม (“เขนเลล็ก” อรันนรันื้น) จะถบูกทนนลนยเสบีย นบีที่จะเกลิดขถึนื้นในเวลนนรันื้นเมนที่อพระครลิสตร์เสดล็จมนดรังทบีที่
ยบูดนสพรรณนนไวต้ คนอพรต้อมกรับเหลต่นวลิสรุทธลิชนของพระองคร์หลนยหมนที่น
นลิมลิตเรนอที่ งเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้น (เจล็ดสลิบเจล็ด) เปป็นขต้อยกเวต้นตต่อนลิมลิตอนที่นๆทบีที่เหลนอทรันื้งหมดในหนรังสนอดนเนบียล
หรนอ? เจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นกลินเวลนจนถถึงกนรเสดล็จมนครศังนั้ แรกเทต่นนรันื้นหรนอ – การประสรตขฏิ องพระครฏิสตว์? และชต่วง
เวลนนนนเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นสลินื้นสรุดลงพรต้อมกรับกนรทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็มหรนอ? เหตรุผลทบีที่ถบูกตต้องกล็คนอวต่นนลิมลิตเรนที่อง

เจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นกล็ครอบคลรุมชต่วงเวลนทรันื้งหมดของ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” เชต่นกรัน นลิมลิตเหลต่นนรันื้นของดนเนบีย
ลไมต่ไดต้ถบูกแยกออกจนกกรัน พวกมรันเปป็นหนถึที่งเดบียวกรัน – แตต่ละอรันเพลิที่มควนมสวต่นงและควนมเขต้นใจเขต้นกรับอรันอนที่นๆ
ทบีที่เหลนอ ดต้วยเหตรุนบีนื้ นลิมลิตเหลต่นนรันื้นของดนเนบียล – ตรังนื้ แตต่ตอนตต้นของหนรังสนอเลต่มนบีนื้จนถถึงตอนจบ – จถึงครอบคลรุม
ชต่วงเวลนทรันื้งหมดซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” และชต่วงเวลนนบีนื้ไดต้กลินเวลนไปแลต้วกวต่น 25
ศตวรรษ
บนงทบีอนจอบีกแคต่ไมต่กบีที่ปปี – ไมต่กบีที่สรัปดนหร์ เดนอน วรันหรนอแมต้แตต่ชรัที่วขณะ – กต่อนจะถถึงกนรรรับขถึนื้นไป และจนก
นรันื้นกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะนนนยลุคสมศัยของคนตล่างชาตฏิมนถถึงตอนจบ พระเยโฮวนหร์พระเจต้น
ไดต้ประทนนนลิมลิตเหลต่นนบีนื้แกต่ดนเนบียลโดยกนรบอกเขนวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้นกรับพวกยลิวและเยรบูซนเลล็มนครบรลิสรุทธลิธ จน
กระทรัที่งกนรละเมลิดเหลต่นนรันื้นของพวกยลิวเสรล็จสลินื้น กนรละเมลิดเหลต่นนรันื้นของพวกเขนยศังไมล่เสรล็จสฏินั้น และพวกเขนยรังถบูก
กระจรัดกระจนยไปทรัที่วโลกอยบูต่เหมนอนเดลิม มรันเปป็นควนมจรลิงทบีวที่ ต่นตต้นมะเดนที่อนรันื้นบรัดนบีนื้กล็กนนลรังผลลิดอกแลต้ว แตต่พวกยลิว
กล็ยรังเปป็นทบีที่เกลบียดชรังมนกยลิที่งกวต่นชนชนตลิใดของแผต่นดลินโลกอยบูต่เหมนอนเดลิม และพวกเขนกล็ยรังไมต่ไดต้กลรับไปอยบูต่ในแผต่น
ดลินของพวกเขนเองหมดทรุกคนดต้วย มบีแคต่เปอรร์เซล็นตร์หนถึที่งเทต่นนรันื้นของพวกเขนทบีที่ไดต้กลรับไป ดนเนบียลไดต้เรบียนรบูต้ผนต่ น
ทนงนลิมลิตเหลต่นนบีนื้วต่นชนชนตลิของเขนจะถบูกกระจรัดกระจนยไปทรัที่วโลกและจะถบูกคนตต่นงชนตลิเหยบียบยที่นนจนกวต่น ยลุค
สมศัยของคนตล่างชาตฏิจะสลินื้นสรุดลง เจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นเกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิวอยต่นงชรัดเจน พวกมรันเกบีที่ยวขต้องกรับกนรก
ระทนนกลิจของพระเจต้นกรับประชนชนตลิและชนชนตลิทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระองคร์ และไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับครลิสต
จรักร
มรันเปป็นเรนที่องสนนครัญมนกๆทบีดที่ นเนบียล ในกต้นวกระโดดเดบียวเทต่นนรันื้น เปลบีที่ยนเรนที่องจนก “กนรถบูกตรัดออก”
ของประมรุขผบูต้นรันื้น (กนรตรถึงกนงเขนพระครลิสตร์) ไปยศังการททาลายกรลุงเยรรซาเลล็มเลย – ซถึที่งเรนทรนบวต่นเกลิดขถึนื้นในปปี
ค.ศ. 70 เมนที่อทลิตรัสเหยบียบยที่นนและทนนลนยกรรุงนรันื้น และจนกนรันื้นเขนกล็เปลบีที่ยนเรนที่องจนกกนรทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็มในปปี
ค.ศ. 70 ไปยรังปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ (ขต้อ 27) และพรันธสรัญญนของเขนกรับพวกยลิวทบีกที่ ลินเวลนสนมปปีครถึที่ง นบีที่จะเกลิด
ขถึนื้นทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป ดรังนรันื้นเรนจถึงเหล็นวต่นในสองขต้อนบีนื้ (26 และ 27) ดนเนบียลครอบคลรุมชต่วงเวลนนนน
กวต่น 1900 ปปีแลต้วจนถถึงขณะนบีนื้
ครลิสตจรักรไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยในคนนพยนกรณร์นบีนื้ทกบีที่ ลต่นวถถึงชนชนตลิและนครของดนเนบียล ดนเนบียลมองไมต่
เหล็นครลิสตจรักรเลย เขนไมต่ทรนบอะไรเลยเกบีที่ยวกรับครลิสตจรักร และชต่วงเวลนตรันื้งแตต่กนรตรถึงกนงเขนจนถถึงกนรรรับขถึนื้น
ไปกล็เปป็นสลิที่งทบีที่เขนมองไมต่เหล็นเลย ขต้อลถึกลรับแหต่งครลิสตจรักรมลิไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่ดนเนบียล (หรนอแกต่ศนสดนพยนกรณร์คน
ใดในสมรัยพรันธสรัญญนเดลิม) มรันไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่อรัครสนวกเปนโลเมนที่อถถึงเวลนทบีที่กนนหนดไวต้ ชต่องวต่นงระหวต่นงสรัปดนหร์
ทบีที่ 69 และ 70 ของดนเนบียลนรันื้นกล็กวต้นงพอๆกรับยรุคสมรัยของครลิสตจรักร – ชต่วงเวลนทบีที่เรนมบีชวบี ลิตอยบูใต่ นขณะนบีนื้ และซถึที่ง
กนนลรังมรุต่งหนต้นไปสบูต่ตอนจบอยต่นงรวดเรล็ว – ตอนจบของยรุคพระครุณ
ในเจล็ดสลิบสรัปดนหร์แหต่งคนนพยนกรณร์นรันื้นของดนเนบียล เรนไดต้เหล็นวต่น 69 สรัปดนหร์ (483 ปปีตนมมนตรนสต่วน
ของคนนพยนกรณร์ทบีที่วนต่ วรันหนถึที่งแทนปปีหนถึที่ง) ไดต้ผต่นนพต้นไปแลต้ว และพวกมรันไดต้สลินื้นสรุดลงพรต้อมกรับกนรเสดล็จเขต้นกรรุง
เยรบูซนเลล็มอยต่นงผบูต้มบีชรัยของพระเยซบู มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ กรรุงเยรบูซนเลล็มมลิไดต้ถบูกทนนลนยจนกระทรัที่งปปี ค.ศ. 70 แตต่
บทลงโทษไดต้ถบูกตรัดสลินแลต้วเมนที่อพวกยลิวตรถึงพระเยซบูทบีที่กนงเขน

เมนที่อพระเยซบูทรงมองไปเหนนอกรรุงเยรบูซนเลล็มและรต้องไหต้ พระองคร์กล็ตรรัสวต่น “โอ เยรบูซนเลล็มๆ ทบีที่ไดต้ฆต่น
บรรดนศนสดนพยนกรณร์และเอนหลินขวต้นงผบูต้ทบีที่ไดต้รรับใชต้มนหนเจต้นใหต้ถถึงตนย เรนใครต่จะรวบรวมลบูกของเจต้นไวต้เนนองๆ
เหมนอนแมต่ไกต่กกลบูกอยบูต่ใตต้ปปีกของมรัน แตต่เจต้นไมต่ยอมเลยหนอ ดบูเถลิด ‘บด้านเมลืองของเจด้ากล็ถรกละทฏินั้งใหด้รกรด้างแกล่เจด้า’
และเรนบอกควนมจรลิงแกต่เจต้นทรันื้งหลนยวต่น เจต้นจะไมต่ไดต้เหล็นเรนอบีกจนกวต่นเวลนนรันื้นจะมนถถึงเมนที่อเจต้นจะกลต่นววต่น ‘ขอ
ใหต้พระองคร์ผบูต้เสดล็จมนในพระนนมขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงพระเจรลิญ’” (ลบูกน 13:34, 35)
จงสรังเกตถต้อยคนนทบีที่วนต่ “...บด้านเมลืองของเจด้ากจ็ถกถู ละทฏินั้งใหด้รกรด้างแกล่เจด้า” พระเยซบูมลิไดต้ตรรัสวต่น “บต้นนเมนอง
ของเจต้นจะถถูกละทลินื้งใหต้รกรต้นงแกต่เจต้นในกนลอนนคต” ทลิตสรั ไมต่ไดต้ทนนลนยกรรุงนรันื้นและบต้นนเรนอนตต่นงๆของมรันจน
กระทรัที่งปปี ค.ศ. 70 และถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้กล็ถบูกกลต่นวในปปี ค.ศ. 33 แตต่ในชรัที่วขณะนรันื้นพวกเขนไดต้ฝนป่ เสต้นตนยของ
พระเจต้นแลต้วและบทลงโทษไดต้ถบูกตรัดสลินแลต้ว! พระเจต้นไมต่ทรงจต่นยคนนวรันเสนรร์เสมอไป – แตต่พระองคร์กทล็ รงจต่นย
เสมออยล่างแนล่นอน
เรนเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่น 483 ปปีแหต่งเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นของดนเนบียลไดต้ผต่นนพต้นไปแลต้ว เหลนออบีกเพบียง
สรัปดนหร์เดบียวแหต่งปปีทรันื้งหลนยทบีที่ยรังไมต่ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง เปป็นเวลน 1900 ปปีแลต้วทบีที่พวกยลิวไดต้ถบูกกระจรัดกระจนยไปสบูต่
ทบีที่สดรุ ปลนยของแผต่นดลินโลกและสบูต่ทรุกเกนะของทะเล แตต่พวกเขนกล็ไมต่เคยถบูกกลนนโดยประชนชนตลิอนที่นๆเลย พวกเขน
ไดต้รรักษนเอกลรักษณร์ของตนไวต้อยต่นงเหนบียวแนต่น: ไมต่วนต่ ในทบีที่แหต่งใด ภนยใตต้สถนนกนรณร์ใด พวกยลิวกล็ยรังถบูกมองออก
อยต่นงชรัดเจนวต่นเปป็นยลิว พวกเขนไมต่เคยสบูญเสบียลรักษณะเฉพนะตรัวประจนนชนตลิของตนเลย พวกเขนเปป็นเหมนอนเดลิม
ทรุกวรันนบีนื้เหมนอนกรับตอนทบีที่พระเยซบูทรงดนนเนลินบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ ทรุกสลิที่งทบีที่ไดต้เกลิดขถึนื้นกรับพวกยลิวและกรับแผต่นดลิน
ปนเลสไตนร์ของพวกเขนไดต้ถบูกพยนกรณร์ไวต้แลต้วและถบูกกลต่นวอยต่นงชรัดเจนในพระวจนะของพระเจต้น:
“เพรนะวต่นวงศร์วนนอลิสรนเอลจะคงอยบูต่อยต่นงไมต่มกบี ษรัตรลิยร์ และไมต่มบีเจต้นนนยเปป็นเวลนนนน ทรันื้งจะไมต่มบีกนร
สรักกนรบบูชน หรนอเสนศรักดลิธสลิทธลิธ หรนอเอโฟด หรนอรบูปพระ ภนยหลรังวงศร์วนนอลิสรนเอลจะกลรับมน และแสวงหนพระ
เยโฮวนหร์พระเจต้นของเขน และแสวงดนวลิดกษรัตรลิยร์ของเขนทรันื้งหลนย และในกนลตต่อไปเขนจะมบีควนมยนนเกรงตต่อ
พระเยโฮวนหร์และตต่อควนมดบีของพระองคร์” (ฮชย. 3:4, 5)
มบีอนจนรยร์และนรักเทศนร์หลนยทต่นนทรุกวรันนบีนื้ทบีที่อยนกใหต้เรนเชนที่อวต่นพระเจต้นไดต้ทรงเหวบีที่ยงทลินื้งประชนกรของ
พระองคร์แลต้ว แตต่พระองคร์มลิไดต้ทรงทนนเชต่นนรันื้นเลย: เปนโลกลต่นววต่น “เมนที่อเปป็นเชต่นนบีนื้แลต้ว ขต้นพเจต้นจถึงถนมวต่น
“พระเจต้นทรงทอดทลินื้งชนชนตลิของพระองคร์แลต้วหรนอ” ขอพระเจต้นอยต่นยอมใหต้เปป็นเชต่นนรันื้นเลย ขต้นพเจต้นเองกล็เปป็น
ชนชนตลิอลิสรนเอล เปป็นเชนนื้อสนยของอรับรนฮรัม เปป็นตระกบูลเบนยนมลิน พระเจต้นมลิไดต้ทรงทอดทลินื้งชนชนตลิของพระองคร์
นรันื้นทบีพที่ ระองคร์ทรงทรนบลต่วงหนต้นแลต้ว ทต่นนไมต่รบูต้เรนที่องซถึที่งเขบียนไวต้แลต้วในพระครัมภบีรกร์ ลต่นวถถึงทต่นนเอลบียนหร์หรนอ ทต่นน
ไดต้กลต่นวโทษพวกอลิสรนเอลตต่อพระเจต้นวต่น...เหตรุฉะนรันื้น พบีนที่ ต้องทรันื้งหลนย ขต้นพเจต้นไมต่อยนกใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยเขลนใน
ขต้อควนมลถึกลรับนบีนื้ เกลนอกวต่นทต่นนจะอวดรบูต้ คนอเรนที่องทบีที่บางคนในพวกอฏิสราเอลไดด้มใฮี จแขล็งกระดด้างไป จนถหึงพวก
ตล่างชาตฏิไดด้เขด้ามาครบจทานวน” (โรม 11:1, 2, 25)
พระเจต้นไดต้ทรงพลิทรักษร์รกรั ษนประชนกรของพระองคร์ไวต้ และในสมรัยหลรังๆพวกเขนจะกลรับไปยรังแผต่นดลิน
ของพวกเขนเอง พวกเขนกนนลรังกลรับไปในโมงยนมนบีนื้อยต่นงรวดเรล็วพอๆกรับทบีที่พวกเขนสนมนรถกลรับไปไดต้สบูต่ประเทศ
อลิสรนเอล ในเดนอนพฤษภนคม 1948 ตต้นมะเดนที่อไดต้เรลิที่มผลลิดอกแลต้ว ดอกกนนลรังผลลิและใบกนนลรังออก เวทบีถบูกจรัด

เตรบียมไวต้พรต้อมแลต้วตอนนบีนื้และวรันหนถึที่งชนชนตลิอลิสรนเอลจะถบูกนนนกลรับคนนสบูต่แผต่นดลินของพวกเขน ผมไมต่มบีเวลนมนก
พอทบีที่จะยกขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ทรันื้งหมด แตต่กรรุณนอต่นนและศถึกษนเยเรมบียร์ 30:10, 11; 16:14, 15; 24:6 จนกนรันื้นจง
ศถึกษนอลิสยนหร์ 11:11, 12; 43:5-7; อนโมส 9:14, 15 ขต้อพระครัมภบีรร์เหลต่นนบีนื้ซถึที่งถบูกใหต้ไวต้แกต่เรนโดยเหลต่นศนสดน
พยนกรณร์บรลิสรุทธลิขธ องพระเจต้นพลิสบูจนร์ใหต้เหล็นจนไมต่มบีขต้อสงสรัยวต่นพวกยลิวจะถบูกนนนกลรับคนนสบูต่แผต่นดลินของพวกเขนเอง
ในฐานะประชาชาตฏิหนหึที่ง – ไมต่ใชต่แคต่คนกลรุต่มหยลิบมนอหนถึที่งเทต่นนรันื้น สนนหรรับนรักเรบียนแหต่งพระวจนะของพระเจต้นมรัน
ชรัดเจนแจต่มแจต้งวต่นยลิวเปป็นนนฬลิกนของพระเจต้นในเรนที่องทบีเที่ กบีที่ยวขต้องกรับคนนพยนกรณร์ และเทต่นทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิว
นนฬลิกนของพระเจต้นไดต้หยรุดเดลินเมนที่อสลินื้นสรุดสรัปดนหร์ทบีที่ 69 แหต่งเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล มรัน
หยรุดเดลินเมนที่อพวกยลิวตรถึงองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสงต่นรนศบีทบีที่กนงเขน:
“ทต่นนทรันื้งหลนยผบูต้เปป็นชนชนตลิอลิสรนเอล ขอฟฟังคนนเหลต่นนบีนื้เถลิด คนอพระเยซบูชนวนนซนเรล็ธ เปป็นผบูต้ทบีที่พระเจต้น
ทรงโปรดชบีแนื้ จงใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยทรนบโดยกนรอรัศจรรยร์ กนรมหรัศจรรยร์และหมนยสนนครัญตต่นงๆ ซถึที่งพระเจต้นไดต้ทรง
กระทนนโดยพระองคร์นรันื้น ทต่นมกลนงทต่นนทรันื้งหลนย ดรังทบีที่ทนต่ นทรนบอยบูต่แลต้ว พระองคร์นบีนื้ทรงถบูกมอบไวต้ตนมทบีที่พระเจต้น
ไดต้ทรงดนนรลิแนต่นอนลต่วงหนต้นไวต้กต่อน ทต่นนทรันื้งหลนยไดต้ใหต้คนชรัที่วจรับพระองคร์ไปตรถึงทบีที่กนงเขนและประหนรชบีวตลิ เสบีย”
(กลิจกนร 2:22, 23)

ชส่วงเวลาระหวส่างสนัปดาหณ์ทนีที่ 69 และ 70
“หลรังจนกหกสลิบสองสรัปดนหร์แลต้ว พระเมสสลิยนหร์กล็จะถบูกตรัดออก แตต่มลิใชต่เพนที่อตรัวทต่นนเอง และประชนชน
ของประมรุขผบูต้หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้นจะทนนลนยกรรุงและสถนนบรลิสรุทธลิธเสบีย ทบีที่สรุดปลนยของมรันจะมนถถึงดต้วยนนื้นนทต่วม และ
จนสงครนมสลินื้นสรุดลงกล็มบีกนรรกรต้นงกนนหนดไวต้” (ดนล. 9:26)
สบีที่สลิที่งถบูกกลต่นวถถึงในขต้อนบีนื้ซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่ 69 และตอนทต้นยของสรัปดนหร์ทบีที่ 70:
1. พระเมสสลิยนหร์ นรัที่นคนอพระเยซบูครลิสตร์เจต้น จะถบูก “ตรัดออก แตต่มลิใชต่เพนที่อตรัวทต่นนเอง”
2. นครบรลิสรุทธลิแธ ละพระวลิหนรของพระเจต้นจะถบูกทนนลนย
3. ประมรุขผบูต้หนถึที่งจะมนซถึที่งจะทนนลนยกรรุงนรันื้นและสถนนบรลิสรุทธลิธเสบีย
4. ปนเลสไตนร์ แผต่นดลินเกลิดของอลิสรนเอลจะรต้นงเปลต่นจนกวต่นเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นจะสนนเรล็จครบถต้วน ซถึที่งจะ
สลินื้นสรุดลงในกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระครลิสตร์ในวลิวรณร์พรต้อมกรับวลิสทรุ ธลิชนหลนยหมนที่นของพระองคร์เพนที่อทนนลนย
ผบูต้ททบีที่ นนใหต้เกลิดกนรรต้นงเปลต่นนรันื้น คนแหต่งกนรบนปนรันื้น ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
พระเมสสลิยนหร์ทรงถบูกตรัดออกแลห้ว พระเยซบูทรงสลินื้นพระชนมร์แลห้ว ... แตต่มใลิ ชต่เพนที่อพระองคร์เอง: พระองคร์
ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อผบูต้อนที่น พระองคร์ทรงแบกรรับบนปทรันื้งหลนยของเรนบนตต้นไมต้นรันื้นในพระกนยของพระองคร์เอง:
“พระองคร์เองไดต้ทรงรรับแบกบนปของเรนไวต้ในพระกนยของพระองคร์ทบีที่ตต้นไมต้นรันื้น เพนที่อวต่นเรนทรังนื้ หลนยซถึที่งตนยจนก
บนปแลต้ว จะไดต้ดนนเนลินชบีวลิตตนมควนมชอบธรรม ดต้วยรอยเฆบีที่ยนของพระองคร์ ทต่นนทรันื้งหลนยจถึงไดต้รรับกนรรรักษนใหต้
หนย” (1 ปต. 2:24)
กนเบรบียลไดต้ประกนศแกต่มนรบียวร์ ต่นเยซบูบรุตรของเธอจะนรัที่งบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดบรรพบรุรรุษของพระองคร์ –
แตต่แทนทบีที่จะไดต้รรับอนณนจรักรนรันื้นและครอบครองจนกบรัลลรังกร์ของดนวลิด พระเยซบูกลรับทรงถบูกปฏลิเสธ ถบูกไมต่ยอมรรับ
ถบูกจรับกรุม และถบูกตรถึงกนงเขน พระองคร์ทรงถบูก “ตรัดออก” ไมต่ใชต่ดวต้ ยเหตรุผลทบีที่มนจนกพระองคร์เองเลย ... ไมต่มบี

อรุบนยในพระองคร์เลย พระองคร์ทรงไรต้ตนนหนลิ ไมต่มบีศตรั รบูสกรั คนเดบียวของพระองคร์ทบีที่กลต่นวหนพระองคร์ไดต้วต่นทนนบนป
เหลต่นพยนนเทล็จถบูกเรบียกตรัวมนใหต้โกหก เพนที่อทบีพที่ ระองคร์จะไดต้ถบูกปรรับโทษและถบูกตรัดสลินใหต้ตนยบนกนงเขนนรันื้น
พระเยซบู (ผบูต้ทพบีที่ วกเขนคลิดวต่นจะเปป็นพระผบูต้ชต่วยใหต้รอดของอลิสรนเอล พระมหนกษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่ทบีที่จะนนน
พวกเขนไปสบูต่ชรัยชนะเหนนอพวกโรม) มลิไดต้ทรงสนนแดงสงต่นรนศบีและยศถนบรรดนศรักดลิธแหต่งโลกทบีที่พระเมสสลิยนหร์ทบีที่ทรง
สรัญญนไวต้แหต่งอลิสรนเอลสมควรไดต้รรับเลย ตนมคนนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นของภนคพรันธสรัญญนเดลิม พระเยซบูแหต่งนนซนเรล็
ธมลิไดต้ทรงสวมมงกรุฎของกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง: พระองคร์ทรงสวมมงกรุฎหนนม พระองคร์มลิไดต้ประทรับบนบรัลลรังกร์:
พระองคร์ทรงถบูกตรถึงทบีที่กนงเขนอรันหนถึที่ง แตต่ขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วต่นพระองคว์จะทรงถรกตศัดออกกล็ถบูกพยนกรณร์แลต้วโดยดน
เนบียลหลนยศตวรรษกต่อนทบีที่มรันเกลิดขถึนื้นจรลิง
ประวรัตลิศนสตรร์สอนวต่นไมต่นนนหลรังจนกทบีที่พวกยลิวปฏลิเสธพระเมสสลิยนหร์ของตนและขอบนรรับบรัสแทน
พระองคร์ พระเจต้นกล็ทรงปฏลิเสธทบีที่จะรรับรบูต้พวกเขนอบีกตต่อไปในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง และพระวลิหนรกล็ไมต่ถบูกยอมรรับ
วต่นเปป็นพระนลิเวศของพระเจต้นอบีกตต่อไป พระเยซบูตรรัสวต่น “มฮีพระวจนะเขฮียนไวด้วล่า ‘นฏิเวศของเราเขาจะเรฮียกวล่าเปป็น
นฏิเวศอธฏิษฐาน’ แตล่เจด้าทศันั้งหลายมากระททาใหด้เปป็น ‘ถนั้ทาของพวกโจร’” (มธ. 21:13) และตรันื้งแตต่เวลนนรันื้นเปป็นตต้นมน
พระเยซบูกล็ไมต่ทรงยอมรรับพระวลิหนรวต่นเปป็นพระนลิเวศของพระเจต้นอบีกตต่อไป พระองคร์ตรรัสวต่น “ดบูเถลิด ‘บต้นนเมนองของ
เจต้นจะถบูกละทลินื้งใหต้รกรต้นงแกต่เจต้น’ (มบีควนมหมนยวต่น ถบูกพระเจต้นทอดทลินื้ง)” (มธ. 23:38)
พระเยซบูประทรับบนภบูเขนมะกอกเทศโดยมองไปเหนนอกรรุงนรันื้นทบีที่พระองคร์ทรงรรักเหลนอเกลินและพระองคร์
ทรงรต้องไหต้เพนที่อมรัน และตรรัสบอกลต่วงหนต้นถถึงควนมพลินนศของกรรุงนรันื้นและบรรดนผบูต้ทอบีที่ นศรัยอยบูต่ในนรันื้น: “เขนจะลต้ม
ลงดต้วยคมดนบ และตต้องถบูกกวนดเอนไปเปป็นเชลยทรัที่วทรุกประชนชนตลิ และคนตต่นงชนตลิจะเหยบียบยที่นนกรรุงเยรบูซนเลล็ม
จนกวต่นเวลากทาหนดของคนตล่างชาตฏินศันั้นจะครบถต้วน” (ลบูกน 21:24) เรนทรนบวต่นในปปี ค.ศ. 70 กรรุงนรันื้นถบูกทนนลนย
จนรนบเปป็นหนต้นกลองและยลิวหลนยลต้นนคนถบูกสรังหนร
มรันถบูกเขบียนไวต้อยต่นงชรัดเจนในดนเนบียล 9:26 วต่น “ประมรุขผบูต้หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้น” (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
ไมต่ใชต่พระเยซบูครลิสตร์เจต้น) จะปรนกฏตรัวหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร เมนที่อจรักรวรรดลิโรมจะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพ
และกษรัตรลิยร์สลิบองคร์รต่วมเปป็นพรันธมลิตรกรันเพนที่อจรุดประสงคร์เดบียว และ “เขนเลล็ก” อรันนรันื้นปรนกฏขถึนื้นออกมนจนก
จรักรวรรดลิโรมทบีที่ฟฟปั้นคนนชบีพ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ (เขนเลล็กอรันนรันื้น) ผบูต้ปกครองคนตต่นงชนตลิคนสรุดทต้นย ถบูกพรรณนน
ถถึงในดนเนบียล 7:8, 24, 25 และขต้ออนที่นๆอบีกหลนยขต้อ
เรนตต้องไมต่ลนมในกนรศถึกษนหนรังสนอดนเนบียลวต่นมรันเกบีที่ยวขต้องกรับ “ยรุคสมรัยของคนตต่นงชนตลิ” และจรุด
ประสงคร์ของมรันกล็คนอ เพนอที่ เปปิดเผยใน “เขาเลล็ก” อรันนรันื้น ผบูต้ปกครองโลกทบีที่เปป็นคนตต่นงชนตลิทบีที่ยลิที่งใหญต่คนสรุดทต้นย –
ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์
คนนพยนกรณร์เรนอที่ งเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นจถึงตต้องรวมประมรุขผบูต้นบีนื้เขต้นไวต้ดต้วยผบูต้ซถึที่งจะผงนดขถึนื้นในยรุคสรุดทต้นยและ
จะครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลกนบีนื้ในสมรัยหลรังๆ ประมรุขผบูต้นบีนื้ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในขต้อ 26 คนอ “กษรัตรลิยพร์ ระพรักตรร์
ดรุรนต้ ย” พญนมนรตรัวเปป็นๆ – ปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์

นอกจนกนบีนื้ในขต้อนบีนื้เรนยรังเรบียนรบูต้ดวต้ ยวต่นปนเลสไตนร์และนครบรลิสรุทธลิธนรันื้นจะถบูกทนนใหต้รต้นงเปลต่นจนกวต่นเจล็ดสลิบ
สรัปดนหร์นรันื้นจะครบถต้วน ซถึที่งพอถถึงตอนนรันื้นพระเยซบูเจต้นจะเสดล็จมนและทนนลนยผบูทต้ บีที่ทนนใหต้รนต้ งเปลต่นนรันื้นและทนนใหต้แผต่น
ดลินนรันื้นกลรับคนนสบูต่สภนพเดลิม เมนที่อนรันื้นจะมบีสรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลกและสรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย
จนกพระรนชบรัญญรัตลิ 8:7-9 เรนเรบียนรบูต้วนต่ เมนที่อลบูกหลนนของอลิสรนเอลยต้นยเขต้นไปอยบูต่ในแผต่นดลินปนเลสไตนร์
ภนยใตต้โยชบูวน พวกเขนกล็พบวต่นมรันเปป็นแผต่นดลินทบีที่มบีนนื้นนนมและนนื้นนผถึนื้งไหลบรลิบบูรณร์ และมบี “ผลไมต้ทรุกชนลิด”: “เพรนะ
พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของทต่นนจะทรงพนทต่นนเขต้นไปในแผต่นดลินทบีที่ดบี เปป็นแผต่นดลินทบีที่มบีธนรนนื้นน นนื้นนพรุ และนนื้นนบนดนล
ไหลออกมนกลนงหรุบเขนและเนลินเขน แผต่นดลินทบีที่มบีขต้นวสนลบีและขต้นวบนรร์เลยร์ เถนองรุต่น ตต้นมะเดนที่อ ตต้นทรับทลิม เปป็น
แผต่นดลินทบีที่มบีนนื้นนมรันมะกอกเทศและนนื้นนผถึนื้ง เปป็นแผต่นดลินทบีที่ทต่นนจะรรับประทนนอนหนรอยต่นงอรุดมซถึที่งทต่นนจะไมต่ขนดสลิที่ง
ใดเลย เปป็นแผต่นดลินทบีที่ศลิลนเปป็นเหลล็ก และทต่นนจะขรุดทองสรัมฤทธลิธไดต้จนกภบูเขน”
(ดลินในปนเลสไตนร์ทนนใหต้พนชเกลิดผลบรลิบบูรณร์และจะทนนแบบนรันื้นอบีกในชต่วงยรุคพรันปปี) แผต่นดลินทบีที่มบีนนื้นนนมและ
นนื้นนผถึนื้งไหลบรลิบบูรณร์นบีนื้ดนนรงอยบูต่ตอต่ ไปตรนบใดทบีที่ประชนกรของพระเจต้นเชนที่อฟฟังพระรนชบรัญญรัตลิตนต่ งๆของพระองคร์และ
รรักษนสะบนโตตต่นงๆของพระองคร์ แตต่พระเจต้นทรงเตนอนอลิสรนเอลวต่นหนกพวกเขนไมต่เชนที่อฟฟังพระองคร์ หนกพวกเขน
หรันไปนรับถนอพระอนที่นๆ พระองคร์กล็จะทรงลงโทษพวกเขน พระองคร์จะทรงปปิดฟป้นสวรรคร์และทรุต่งนนจะไมต่เกลิดผลใหต้
เกล็บเกบีที่ยว:
“ตต่อมนถต้นทต่นนทรันื้งหลนยจะเชนที่อฟฟังบรัญญรัตลิของขต้นพเจต้นซถึที่งขต้นพเจต้นบรัญชนทต่นนไวต้ในวรันนบีนื้ ใหต้รกรั พระเยโฮ
วนหร์พระเจต้นของทต่นนทรันื้งหลนยและปรนนลิบรัตลิพระองคร์ดวต้ ยสรุดจลิตสรุดใจของทต่นน ‘เรนจะใหต้ฝนตกบนแผต่นดลินของ
เจต้นตนมฤดบูกนล คนอฝนตต้นฤดบูและฝนชรุกปลนยฤดบู เพนอที่ เจต้นทรันื้งหลนยจะไดต้เกล็บพนชผล นนื้นนองรุต่น และนนื้นนมรัน และเรน
จะใหต้หญต้นในทรุต่งสนนหรรับฝบูงสรัตวร์ของเจต้น และเจต้นจะไดต้รบรั ประทนนอลิที่มหนนน’ จงระวรังตรัวอยต่นใหต้จลิตใจของทต่นนทรันื้ง
หลนยลรุต่มหลงและหรันเหไปปรนนลิบรัตลินมรัสกนรพระอนที่น และพระเยโฮวนหร์จถึงทรงกรลิวนื้ ตต่อทต่นน ปปิดฟป้นสวรรคร์ไมต่ใหต้
ฝนตก และแผต่นดลินกล็ไมต่งอกพนชผล และทต่นนทรันื้งหลนยจะพลินนศจนกแผต่นดลินดบีซถึที่งพระเยโฮวนหร์ประทนนแกต่ทต่นนนรันื้น
เสบียอยต่นงรวดเรล็ว” (พบญ. 11:13-17)
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ พวกยลิวทบีที่ขณะนบีนื้อยบูต่ในอลิสรนเอลกนนลรังสรต้นงปนฏลิหนรลิยร์ตนต่ งๆผต่นนทนงกนร
ชลประทนน แตต่กล็ไดต้แคต่เพบียงระดรับเลล็กนต้อยเมนที่อเทบียบกรับสมรัยทบีที่พระเยซบูจะทรงคนนแผต่นดลินนบีนื้ใหต้แกต่ลบูกหลนนของ
อรับรนฮรัม: “ถลิที่นทรุรกรันดนรและทบีที่แหต้งแลต้งจะยลินดบีเพนที่อเขนทรันื้งหลนย ทะเลทรนยจะเปรมปรบีดลิธและผลลิดอกอยต่นงตต้น
ดอกกรุหลนบ” (อลิสยนหร์ 35:1)
“แทนตต้นหนนมใหญต่ ตต้นสนสนมใบจะงอกขถึนื้น แทนตต้นหนนมยต่อย ตต้นนนื้นนมรันเขบียวจะงอกขถึนื้นและแดต่พระ
เยโฮวนหร์ มรันจะเปป็นชนที่อ เพนที่อเปป็นหมนยสนนครัญนลิรรันดรร์ ซถึที่งจะไมต่ถบูกตรัดออกเลย” (อลิสยนหร์ 55:13)
“แลต้วแผต่นดลินโลกจถึงจะไดต้เกลิดผล พระเจต้นคนอพระเจต้นของเรนจะทรงอนนนวยพระพรแกต่เรน” (เพลงสดรุดบี
67:6)
“ลนนนวดขต้นวจะมบีขต้นวอยบูต่เตล็ม จะมบีนนื้นนองรุต่นและนนื้นนมรันอยบูต่เตล็มลต้นบต่อเกล็บ เรนจะใหต้บรรดนปปีของเจต้นคนนสบูต่
สภนพเดลิม คนอทบีที่ตรัตั๊กแตนวรัยบลินไดต้กลินเสบีย ทบีที่ตรัตั๊กแตนวรัยกระโดด ตรัตั๊กแตนวรัยคลนน และตรักตั๊ แตนวรัยเดลินไดต้กลิน คนอ
กองทรัพใหญต่ของเรนทบีที่เรนสต่งมนทต่นมกลนงเจต้นนรันื้น เจต้นทรันื้งหลนยจะรรับประทนนอยต่นงบรลิบบูรณร์และอลิที่มหนนนและ

สรรเสรลิญพระนนมพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของเจต้น ผบูต้ทรงกระทนนแกต่เจต้นอยต่นงมหรัศจรรยร์ ประชนชนของเรนจะไมต่
ตต้องขนยหนต้นอบีก” (โยเอล 2:24-26)
จนกขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ทบีที่เรนไดต้พลิจนรณนภนยใตต้หรัวขต้อทรันื้งสบีที่แตต่ละอรันเหลต่นนบีนื้ เรนเหล็นวต่นจนกสลิที่งเหลต่นนบีนื้ทบีที่ถบูก
พยนกรณร์ในดนเนบียล 9:26 (วต่นจะเกลิดขถึนื้นหลรังจนกสรัปดนหร์ทบีที่ 69) สองหรัวขต้อไดต้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้ว หนถึที่งหรัวขต้อ
ขณะนฮีนั้กทาลศังอยรใล่ นขศันั้นตอนของกนรทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง และหรัวขต้อทบีที่สบีที่จะเกลิดขถึนื้นในอนนคตอยต่นงแนต่นอน: นบีที่คนอกนร
ปรนกฏตรัวของประมรุขผบูต้นรันื้น – ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์:
“ทต่นน (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์) จะยนนยรันพรันธสรัญญนกรับคนเปป็นอรันมนกอยบูต่หนถึที่งสรัปดนหร์ และในระหวต่นง
กลนงสรัปดนหร์นรันื้นทต่นนจะกระทนนใหต้กนรถวนยสรัตวบบูชน และเครนที่องบบูชนอนที่นๆหยรุดไป และเพรนะเหตรุมบีควนม
สะอลิดสะเอบียนแพรต่กระจนยไปทรัที่ว ทต่นนจะกระทนนใหต้มรันรต้นงเปลต่นจนสนนเรล็จเสรล็จสลินื้น และสลิที่งทบีที่กนนหนดไวต้จะถบูกเท
ลงเหนนอผบูต้ทบีที่รต้นงเปลต่นนรันื้น” (ขต้อ 27)
บนงคนจะเสนอแนะวต่นคนนบรุรรุษสรรพนนมในขต้อนบีนื้อต้นงอลิงถถึงจอมเจต้นนนยนรันื้น นรัที่นคนอ พระเยซบูเจต้น – แตต่
ไมต่ใชต่เลย พรันธสรัญญนของพระครลิสตร์ดนนรงอยบูต่เปป็นนลิตยร์:
“บรัดนบีนื้ขอพระเจต้นแหต่งสรันตลิสรุข ผบูต้ทรงบรันดนลใหต้พระเยซบูเจต้นของเรนเปป็นขถึนื้นมนจนกควนมตนย คนอผบูต้ทรง
เปป็นผบูต้เลบีนื้ยงแกะทบีที่ยลิที่งใหญต่ โดยพระโลหลิตแหต่งพศันธสศัญญานฏิรศันดรว์นรันื้น” (ฮบ. 13:20)
ในทนงกลรับกรัน ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ – บรุคคลเดบียวกรับทบีที่ขบีที่มต้นขนวออกมนนรันื้น โดยถนอครันธนบูอรันหนถึที่ง
(สรัญลรักษณร์ของสรันตลิภนพ) ในวลิวรณร์ 6:2 – จะนทาสรันตลิภนพมนใหต้เปป็นเวลนประมนณสนมปปีครถึที่ง – และจนกนรันื้นเขา
กล็จะละเมฏิดพศันธสศัญญานศันั้น “ในระหวต่นงกลนงสรัปดนหร์นรันื้น” และนรกทรันื้งสลินื้นกล็จะถบูกปลดปลต่อยบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ นบีที่
คนอภนพดรังกลต่นว:
พวกยลิวจะถบูกรวบรวมกลรับมนอยบูใต่ นแผต่นดลินของพวกเขนเอง และพวกเขนจะกลนยเปป็นประชนชนตลิใหญต่
ในเยเรมบียร์ 16:14, 15; 30:10, 11; อนโมส 9:14, 15 และอลิสยนหร์ 43:5-7 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับประชนชนตลิใหญต่นรันื้นทบีที่
จะถบูกฟฟนปั้ คนนชบีพในแผต่นดลินปนเลสไตนร์ เมนที่อกนรรรับขถึนื้นไปเกลิดขถึนื้นและครลิสตจรักรถบูกพนออกไปจนกแผต่นดลินโลก ผบูต้ทบีที่
บรังเกลิดใหมต่แลต้วทรุกคนจะไมต่อยบูต่แลต้ว แลต้วปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์กล็จะเสนอสรันตลิภนพแกต่พวกยลิวในแผต่นดลินของพวก
เขนเอง เขนจะอนรุญนตใหต้พวกเขนสรต้นงพระวลิหนรของตน และแนต่นอนวต่นเมนที่อเขนเสนอพรันธสรัญญนแหต่งสรันตลิภนพ
นบีนื้แกต่พวกเขนและอนรุญนตใหต้พวกเขนสรต้นงพระวลิหนรของตนขถึนื้นใหมต่และจรัดตรันื้งกนรนมรัสกนรของพวกเขน พวกเขน
กล็จะยอมรรับมรันดต้วยใจยลินดบี (ขณะไปทรัวรร์มลิชชรันนนรบีในปนเลสไตนร์ ผมไดต้ยลินวต่นพวกยลิวไดต้สรัที่งตรัดกต้อนหลินแลต้ว พรต้อม
ทบีจที่ ะสรต้นงพระวลิหนรของพวกเขนเมนที่อพวกเขนไดต้ถนอกรรมสลิทธลิแธ ผต่นดลินนรันื้นซถึที่งเปป็นทบีที่ๆมรัสยลิดแหต่งโอมนรร์ตรันื้งอยบูต่ขณะนบีนื้
– จรุดนรันื้นทบีที่พระวลิหนรของซนโลมอนเคยตรันื้งอยบูต่)
พวกเขนจะมบีควนมสรุขกรับสรันตลิภนพเปป็นเวลนนนนสนมปปีครถึที่ง และจนกนรันื้นในระหวต่นงกลนงสรัปดนหร์นรันื้น
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะละเมลิดพรันธสรัญญนนรันื้น เอนเสรบีภนพทบีที่เขนไดต้มอบใหต้แกต่อลิสรนเอลไปเสบีย และหนกพระเยซบู
ไมต่ทรงเขต้นแทรกแซงและทนนใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้นกล็จะไมต่มบีสรักคนเดบียวมบีชบีวตลิ เหลนอรอดเลย!
แตต่พระเจต้นทรงมบีคนกลรุต่มหนถึที่งทบีที่ยรังสรัตยร์ซนที่ออยบูต่เสมอ – และพระองคร์จะทรงมบีเสมอไป ใน 1 พงศร์กษรัตรลิยร์
19:18 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับเจล็ดพรันคนนรันื้นทบีที่มลิไดต้ครุกเขต่นกต้มกรนบลงตต่อพระบนอรัล และในวลิวรณร์ 7:2-10 เรนอต่นนเกบีที่ยว

กรับ 144,000 คนนรันื้นทบีที่ถบูกประทรับตรนทบีที่หนต้นผนกของตนดต้วยตรนประทรับของพระเจต้น 144,000 คนนบีนื้เปป็นลบูก
หลนนของอลิสรนเอลกรันหมดทรุกคน และพญนมนรไมต่อนจฆต่นพวกเขนไดต้ พวกเขนจะมบีชบีวตลิ อยบูต่จนจบกนรครอบ
ครองอรันนต่นสะพรถึงกลรัวนรันื้นและจะนนนคนมนกมนยใหต้เชนที่อในอนณนจรักรทบีที่จะมนนรันื้น จะมบีคนจนนนวนมนกทบีกที่ ลรับใจ
เชนที่อภนยใตต้กนรเทศนนของพวกเขน...คนหมบูต่ใหญต่ทบีที่ไมต่มบีมนรุษยร์คนใดสนมนรถนรับไดต้

พนันธสนัญญาใหมส่
หลรังจนกกนรครอบครองอรันนต่นสะพรถึงกลรัวนรันื้นและกนรถบูกทนนลนยของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และ
บรรดนกองทรัพของเขน จะมบีพนรั ธสรัญญนใหมต่อรันหนถึที่ง เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนในวลิวรณร์พรต้อมกรับเหลต่นวลิสรุทธลิชนของ
พระองคร์ จะมบีกนรกลรับใจใหมต่แบบประชนชนตลิครรังนื้ ใหญต่ในสต่วนของชนชนตลิอลิสรนเอลและพวกเขนจะเหล็นพระเมส
สลิยนหร์ผบูต้เปป็นกษรัตรลิยร์องคร์นรันื้น พวกเขนจะจนนพระองคร์ไดต้จนกรอยแผลเปป็นเหลต่นนรันื้นในพระหรัตถร์ของพระองคร์และ
พวกเขนจะซบลงแทบพระบนทของพระองคร์เพนที่อนมรัสกนร:
“พระเยโฮวนหร์ตรรัสวต่น “ดบูเถลิด วรันเวลนจะมนถถึง ซถึที่งเรนจะทนนพรันธสรัญญนใหมต่กรับวงศร์วนนอลิสรนเอลและ
วงศร์วนนยบูดนหร์ ไมต่เหมนอนกรับพรันธสรัญญนซถึที่งเรนไดต้กระทนนกรับบรรพบรุรรุษของเขนทรันื้งหลนย ในวรันทบีที่เรนจบูงมนอเขนเพนที่อ
นนนเขนออกมนจนกแผต่นดลินอบียลิปตร์ เปป็นพรันธสรัญญนของเรนซถึที่งเขนผลิด ถถึงแมต้วต่นเรนไดต้เปป็นสนมบีของเขน” พระเยโฮ
วนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ “แตต่นบีที่จะเปป็นพรันธสรัญญนซถึที่งเรนจะกระทนนกรับวงศร์วนนอลิสรนเอล ภนยหลรังสมรัยนรันื้น” พระเยโฮ
วนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ “เรนจะบรรจรุรนชบรัญญรัตลิของเรนไวต้ภนยในเขนทรันื้งหลนย และเรนจะจนรถึกมรันไวต้ทบีที่ในดวงใจของ
เขนทรันื้งหลนย และเรนจะเปป็นพระเจต้นของเขน และเขนจะเปป็นประชนชนของเรน และทรุกคนจะไมต่สอนเพนที่อนบต้นน
ของตนและพบีที่นต้องของตนแตต่ละคนอบีกวต่น ‘จงรบูจต้ รักพระเยโฮวนหร์’ เพรนะเขนทรันื้งหลนยจะรบูจต้ รักเรนหมด ตรังนื้ แตต่คน
เลล็กนต้อยทบีที่สรุดถถึงคนใหญต่โตทบีที่สดรุ ” พระเยโฮวนหร์ตรรัสดรังนบีนื้แหละ “เพรนะเรนจะใหต้อภรัยควนมชรัที่วชต้นของเขน และจะ
ไมต่จดจนนบนปของเขนทรันื้งหลนยอบีกตต่อไป” (ยรม. 31:31-34)
ในฮบีบรบู 8:7-13 เปนโลใหต้ควนมจรลิงเรนที่องเดบียวกรัน กรรุณนศถึกษนพระคนนตอนนบีนื้อยต่นงตรังนื้ ใจเพนที่อเชนที่อมโยงกรับ
พระคนนตอนทบีที่ยกมนจนกเยเรมบียร์ ในพระคนนตอนนบีนื้เปนโลประกนศพระสรัญญนเรนที่องพรันธสรัญญนใหมต่นรันื้น และกลต่นว
ชรัดเจนมนกๆวต่นนบีที่มบีไวต้สนนหรรับพวกยลิว ไมต่ใชต่สนนหรรับครลิสตจรักร ครลิสตจรักรจะรต่วมแบต่งปฟันในพรันธสรัญญนนรันื้น ในกนร
ทบีที่เรนจะครอบครองรต่วมกรับพระครลิสตร์ แตต่พรันธสรัญญนใหมส่นบีนื้มบีใหต้แกต่เชนนื้อสนยของอรับรนฮรัมอยต่นงแนต่นอนและพรันธ
สรัญญนนบีนื้จะถบูกกระทนนกรับพวกยลิวเมนที่อพวกเขนกลรับใจใหมต่ในแบบประชนชนตลิและยอมรรับพระครลิสตร์ใหต้เปป็นพระ
มหนกษรัตรลิยร์ ควนมบนปและควนมชรัที่วชต้นตต่นงๆของพวกเขนจะถบูกลนมและนนนออกไปเสบีย พระเจต้นจะทรงเปป็น
พระเจต้นของพวกเขนอบีกครรันื้ง และพระเยซบูจะทรงครอบครองจนกบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงบรลิสรุทธลิธนรันื้น นรัที่นคนอ
เยรบูซนเลล็ม

บททนีสที่ ติบ
นติมติตเรสืที่องสงส่าราศนีของพระเจห้า
10:1 ในปปีทบีที่สนมแหต่งรรัชกนลไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่งประเทศเปอรร์เซบีย มบีอยบูต่สลิที่งหนถึที่งทรงสนนแดงแกต่ดนเนบียล ผบูต้ไดต้ชอนที่ วต่น
เบลเทชรัสซนรร์ และสลิที่งนรันื้นกล็จรลิง แตต่เวลนทบีที่กนนหนดไวต้กอล็ บีกนนน ทต่นนเขต้นใจสลิที่งนรันื้นและมบีควนมเขต้นใจในนลิมลิตนรันื้น
10:2 ในครนวนรันื้น ขต้นพเจต้นดนเนบียลเปป็นทรุกขร์อยบูต่สนมสรัปดนหร์
10:3 ขต้นพเจต้นไมต่ไดต้รรับประทนนอนหนรอรต่อย เนนนื้อหรนอนนื้นนองรุต่นกล็มลิไดต้เขต้นปนกขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นไมต่ไดต้ชโลมนนื้นนมรันตรัว
เลยตลอดสนมสรัปดนหร์
10:4 เมนที่อวรันทบีที่ยบีที่สลิบสบีที่เดนอนตต้นขต้นพเจต้นอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนใหญต่ คนอแมต่นนื้นนไทกรลิส
10:5 ขต้นพเจต้นแหงนขถึนื้นมอง ดบูเถลิด มบีชนยคนหนถึที่งสวมเสนนื้อผต้นปป่นน มบีทองคนนเนนนื้อดบีเมนองอรุฟนสคนดเอวไวต้
10:6 รต่นงกนยของทต่นนดรังที่ พลอยเขบียว และหนต้นของทต่นนกล็เหมนอนฟป้นแลบ ดวงตนของทต่นนกล็เหมนอนกรับคบเปลว
เพลลิง แขนและเทต้นเปป็นเงนงนมเหมนอนกรับทองสรัมฤทธลิธขรัด และเสบียงถต้อยคนนของทต่นนเหมนอนเสบียงมวลชน
10:7 และขต้นพเจต้นดนเนบียลเหล็นนลิมลิตนรันื้นแตต่ผบูต้เดบียว คนทบีที่อยบูต่กรับขต้นพเจต้นมลิไดต้เหล็นนลิมลิตนรันื้น แตต่เขนตรัวสรัที่นมนกจถึงวลิงที่ ไป
ซต่อนเสบีย
10:8 แลต้วขต้นพเจต้นอยบูต่แตต่ลนนพรัง และขต้นพเจต้นไดต้เหล็นนลิมลิตใหญต่ยลิที่งนบีนื้ ขต้นพเจต้นกล็สลินื้นเรบีที่ยวสลินื้นแรง หนต้นตนสรุกใสของ
ขต้นพเจต้นกล็เปลบีที่ยนเปป็นหนต้นซบีด ขต้นพเจต้นหมดแรง
10:9 แลต้วขต้นพเจต้นจถึงไดต้ยลินเสบียงถต้อยคนนของทต่นน และเมนที่อขต้นพเจต้นไดต้ยลินเสบียงถต้อยคนนนรันื้น ขต้นพเจต้นกล็ซบหนต้นลงสลบ
อยบูต่ หนต้นของขต้นพเจต้นฟรุบกรับดลิน
10:10 และดบูเถลิด มบีมนอมนแตะตต้องขต้นพเจต้น พยรุงใหต้ขต้นพเจต้นยรันตรัวดต้วยฝป่นมนอและเขต่น
10:11 ทต่นนกลต่นวแกต่ขต้นพเจต้นวต่น “โอ ดนเนบียล บรุรรุษผบูต้เปป็นทบีที่รรักอยต่นงยลิที่ง จงเขต้นใจถต้อยคนนทบีที่เรนพบูดกรับทต่นน และยนน
ตรง เพรนะบรัดนบีนื้ขต้นพเจต้นไดต้รบรั ใชต้ใหต้มนหนทต่นน” ขณะทบีที่ทต่นนกลต่นวคนนนบีนื้แกต่ขต้นพเจต้น ขต้นพเจต้นกล็ยนนสรัที่นสะทต้นนอยบูต่
10:12 แลต้วทต่นนพบูดกรับขต้นพเจต้นวต่น “ดนเนบียลเออ๋ย อยต่นกลรัวเลย เพรนะตรังนื้ แตต่วรันแรกทบีที่ทนต่ นไดต้ตงรันื้ ใจจะเขต้นใจและ
ถต่อมตรัวลงตต่อพระพรักตรร์พระเจต้นของทต่นนนรันื้น พระเจต้นทรงฟฟังถต้อยคนนของทต่นน และขต้นพเจต้นมนดต้วยเรนที่องถต้อยคนน
ของทต่นน
10:13 เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์รนชอนณนจรักรเปอรร์เซบียไดต้ขรัดขวนงขต้นพเจต้นไวต้ถถึงยบีที่สลิบเอล็ดวรัน ขต้นพเจต้นจถึงยรังอยบูต่ทบีที่นรัที่นกรับกษรัตรลิยร์
ทรันื้งหลนยของเปอรร์เซบีย แตต่ดเบู ถลิด มบีคนเอลเจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์ชรันื้นหรัวหนต้นผบูต้หนถึที่งมนชต่วยขต้นพเจต้น
10:14 บรัดนบีนื้ขต้นพเจต้นมนกระทนนใหต้ทนต่ นเขต้นใจถถึงสลิที่งซถึที่งจะตกกรับชนชนตลิของทต่นนในกนลภนยหนต้น เพรนะนลิมลิตนรันื้นยรัง
มบีไวต้สนนหรรับวรันเวลนอบีกเปป็นอรันมนก”
10:15 เมนที่อทต่นนไดต้พดบู ตนมถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้กรับขต้นพเจต้นแลต้ว ขต้นพเจต้นกล็กต้มหนต้นสบูต่พนนื้นดลินแลต้วกล็เปป็นใบต้ไป
10:16 และดบูเถลิด มบีทนต่ นผบูต้หนถึที่งสรัณฐนนคลต้นยบรุตรทรันื้งหลนยของมนรุษยร์มนแตะรลิมฝปีปนกของขต้นพเจต้น แลต้วขต้นพเจต้นกล็
อต้นปนกขถึนื้นพบูด ขต้นพเจต้นกลต่นวกรับทต่นนทบีที่ยนนอยบูต่ขต้นงหนต้นขต้นพเจต้นวต่น “โอ นนยเจต้นขต้น ดต้วยเหตรุนลิมลิตนรันื้นควนมเจล็บปวด
จถึงเกลิดกรับขต้นพเจต้น แลต้วขต้นพเจต้นกล็หมดแรง
10:17 ผบูต้รบรั ใชต้ของเจต้นนนยของขต้นพเจต้นจะพบูดกรับเจต้นนนยของขต้นพเจต้นไดต้อยต่นงไร เพรนะบรัดนบีนื้ไมต่มบีกนนลรังเหลนออยบูต่ใน

ขต้นพเจต้นเลย ลมหนยใจพรนกไปจนกขต้นพเจต้นแลต้ว”
10:18 ทต่นนผบูต้มบีรบูปรต่นงอยต่นงมนรุษยร์นรันื้นไดต้แตะตต้องขต้นพเจต้นอบีกครรังนื้ หนถึที่ง และใหต้กนนลรังขต้นพเจต้น
10:19 ทต่นนกลต่นววต่น “โอ บรุรรุษผบูต้เปป็นทบีที่รรักอยต่นงยลิที่ง อยต่นกลรัวเลย สรันตลิภนพจงมบีแกต่ทนต่ น จงเขต้มแขล็ง เออ จงเขต้ม
แขล็งเถลิด” เมนที่อทต่นนพบูดกรับขต้นพเจต้นนรันื้น ขต้นพเจต้นมบีกนนลรังขถึนื้นและกลต่นววต่น “ขอเจต้นนนยของขต้นพเจต้นจงพบูดไปเถลิด
เพรนะทต่นนไดต้ใหต้กนนลรังขต้นพเจต้นแลต้ว”
10:20 แลต้วทต่นนจถึงกลต่นววต่น “ทต่นนทรนบหรนอไมต่วต่นขต้นพเจต้นมนหนทต่นนทนนไม แตต่บรัดนบีนื้ขต้นพเจต้นจะกลรับไปตต่อสบูต้กรับ
เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์แหต่งเปอรร์เซบีย และเมนที่อขต้นพเจต้นเสรล็จธรุระกรับเขนแลต้ว ดบูเถลิด เจต้นผบูต้พลิทรักษร์แหต่งกรบีกจะมน
10:21 แตต่ขต้นพเจต้นจะบอกทต่นนตนมสลิที่งซถึที่งบรันทถึกไวต้ในหนรังสนอแหต่งควนมจรลิง ไมต่มบีผบูต้ใดรต่วมแรงกรับขต้นพเจต้นตต่อสบูต้เจต้น
เหลต่นนบีนื้เลย นอกจนกมบีคนเอล เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์ของทต่นน”

วาระแหส่งนติมติตนนีทั้
ขต้อ 1: “ในปปีทฮีที่สามแหล่งรศัชกาลไซรศัสกษศัตรฏิยว์แหล่งประเทศเปอรว์เซฮีย มฮีอยรล่สฏิที่งหนหึที่งทรงสทาแดงแกล่ดาเนฮียล ผรด้
ไดด้ชลืที่อวล่าเบลเทชศัสซารว์ และสฏิที่งนศันั้นกล็จรฏิง แตล่เวลาทฮีที่กทาหนดไวด้กล็อฮีกนาน ทล่านเขด้าใจสฏิที่งนศันั้นและมฮีความเขด้าใจในนฏิมตฏิ
นศันั้น”
นบีที่เปป็นนลิมลิตอรันสรุดทต้นยในนลิมลิตชรุดนรันื้นทบีที่พระเจต้นไดต้ประทนนแกต่ดนเนบียล วนระแหต่งนลิมลิตนบีนื้คนอ “ในปปีทฮีที่สาม
แหล่งรศัชกาลไซรศัสกษศัตรฏิยว์แหล่งประเทศเปอรว์เซฮีย” ดนเนบียลเปป็นชนยชรนแลต้วตอนนบีนื้ อนยรุเกลินเกต้นสลิบแลต้ว เขนอนจไมต่
วรุนต่ วนยกรับงนนรนชกนรตต่นงๆเหมนอนตอนทบีที่เขนยรังหนรุต่มกวต่นนบีนื้กล็ไดต้ เหตรุใดเขนจถึงไมต่กลรับไปยรังกรรุงบรลิสรุทธลินธ รันื้นเมนที่อ
สนมปปีกต่อนหนต้นนบีนื้ตอนทบีที่ไซรรัสอนรุญนตใหต้คนอนที่นๆกลรับไปไดต้ เรนไมต่รบูต้ แตต่ในดนเนบียล 1:21 เรนเรบียนรบูวต้ ต่นดนเนบียล
“ไดต้รรับรนชกนรเรนที่อยมนจนปปีแรกแหต่งรรัชกนลกษรัตรลิยร์ไซรรัส”
“ในปปีแรกแหต่งรรัชกนลไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย เพนที่อพระวจนะของพระเยโฮวนหร์ทนงปนกของเยเรมบียร์
จะสนนเรล็จ พระเยโฮวนหร์ทรงรบเรต้นจลิตใจของไซรรัสกษรัตรลิยร์ของเปอรร์เซบีย กษรัตรลิยร์จถึงทรงมบีประกนศตลอดรนช
อนณนจรักรของพระองคร์ และบรันทถึกเปป็นลนยลรักษณร์อรักษรลงดต้วยวต่น “ไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบียตรรัสดรังนบีนื้วนต่
‘พระเยโฮวนหร์พระเจต้นของฟป้นสวรรคร์ไดต้พระรนชทนนบรรดนรนชอนณนจรักรแหต่งแผต่นดลินโลกแกต่เรน และพระองคร์
ทรงกนนชรับใหต้เรนสรต้นงพระนลิเวศใหต้พระองคร์ทบีที่เยรบูซนเลล็ม ซถึที่งอยบูต่ในยบูดนหร์ มบีผบูต้ใดในทต่นมกลนงทต่นนทรันื้งหลนยทบีที่เปป็น
ประชนชนของพระองคร์ ขอพระเจต้นของเขนสถลิตกรับเขน และขอใหต้เขนขถึนื้นไปยรังเยรบูซนเลล็มซถึที่งอยบูต่ในยบูดนหร์และสรต้นง
พระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์พระเจต้นแหต่งอลิสรนเอล (คนอพระองคร์ทรงเปป็นพระเจต้น) ซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม และคนใด
กล็ตนมทบีที่เหลนออยบูต่ ไมต่วนต่ เขนจะอนศรัยอยบูต่ ณ ทบีใที่ ด ขอใหต้คนซถึที่งอยบูต่ในทบีที่ของเขนชต่วยเขนดต้วยเงลินและดต้วยทองคนน ดต้วย
ขต้นวของและสรัตวร์ นอกเหนนอจนกเครนที่องบบูชนตนมใจสมรัครสนนหรรับพระนลิเวศของพระเจต้นซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม’”
“แลต้วประมรุขของบรรพบรุรรุษแหต่งยบูดนหร์และเบนยนมลินไดต้ลรุกขถึนื้น ทรันื้งบรรดนปรุโรหลิตและคนเลวบี คนอทรุกคน
ทบีพที่ ระเจต้นทรงเรต้นจลิตใจของเขนใหต้ไปสรต้นงพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์ซถึที่งอยบูต่ในเยรบูซนเลล็ม และทรุกคนทบีที่อยบูต่ใกลต้เขน
กล็ไดต้ชต่วยมนอเขนดต้วยเครนที่องเงลิน ดต้วยทองคนน ดต้วยขต้นวของและดต้วยสรัตวร์ และดต้วยของมบีคต่น นอกเหนนอจนกทรุกสลิที่งทบีที่
ถวนยบบูชนตนมใจสมรัคร

“กษรัตรลิยร์ไซรรัสกล็ทรงนนนเครนที่องใชต้ของพระนลิเวศแหต่งพระเยโฮวนหร์ออกมน ซถึที่งเปป็นเครนที่องใชต้ทบีที่เนบบูครัดเนส
ซนรร์ไดต้ทรงกวนดมนจนกเยรบูซนเลล็ม และทรงเกล็บไวต้ในนลิเวศแหต่งพระของพระองคร์ ไซรรัสกษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบียทรง
นนนสลิที่งเหลต่นนบีนื้ออกมนในควนมดบูแลของมลิทเรดนท สมรุหพระคลรัง ผบูต้นรับออกใหต้แกต่เชชบรัสซนรร์เจต้นนนยของยบูดนหร์ และ
นบีที่เปป็นจนนนวนของสลิที่งเหลต่นนรันื้น อต่นงทองคนนสนมสลิบ อต่นงเงลินหนถึที่งพรัน มบีดยบีที่สลิบเกต้นเลต่ม ชนมทองคนนสนมสลิบ ชนมเงลิน
อบีกชนลิดหนถึที่งมบีสบีที่รต้อยสลิบ และภนชนะอยต่นงอนที่นหนถึที่งพรัน ภนชนะทบีที่ทนนดต้วยทองคนนและทนนดต้วยเงลินทรันื้งสลินื้นรวมหต้นพรันสบีที่
รต้อย ทรันื้งหมดนบีนื้เชชบรัสซนรร์ไดต้นนนขถึนื้นมน เมนที่อไดต้นนนพวกเชลยขถึนื้นมนจนกบนบลิโลนถถึงกรรุงเยรบูซนเลล็ม” (เอสรน บททบีที่ 1)
อนจเปป็นไดต้วต่นเมนที่อคนเหลต่นนบีนื้กลรับไปยรังปนเลสไตนร์ พระเจต้นไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลวต่นพระองคร์ไมต่
อยนกใหต้เขนกลรับไป วต่นพระองคร์ทรงมบีอยต่นงนต้อยอบีกหนถึที่งนลิมลิตสนนหรรับเขนเพนที่อทบีที่เขนจะไดต้ทนนงนนของเขนใหต้สนนเรล็จ
ในฐนนะศนสดนพยนกรณร์ของพระเจต้น ไมต่มบีขต้อสงสรัยเลยวต่นดนเนบียลสนใจอยต่นงยลิที่งในคนกลรุต่มนรันื้นทบีที่กลรับไปยรังแผต่น
ดลินเกลิดของเขน และในควนมสนนเรล็จของพวกเขนในกนรสรต้นงกนนแพงและพระวลิหนรขถึนื้นใหมต่ แตต่เขนกล็อนจผลิดหวรัง
กล็ไดต้ทบีที่คนจนนนวนนต้อยเหลนอเกลินไดต้กลรับไป ในเอสรน 2:64 และ 65 เรนอต่นนวต่น “ชรุมนรุมชนทรันื้งหมดรวมกรันมบี สบีที่
หมนที่นสองพรันสนมรต้อยหกสลิบคน นอกเหนนอจนกคนใชต้ชนยหญลิงซถึที่งมบีอยบูต่เจล็ดพรันสนมรต้อยสนมสลิบเจล็ดคน และเขนมบี
นรักรต้องชนยหญลิงสองรต้อยคน”
ไมต่แนต่อนจมบีปรุโรหลิตและผบูต้นนนหลนยคนทบีที่มบีบต้นนของตรัวเองและอยบูต่อยต่นงสบนยแลต้วในบนบลิโลนและพวกเขน
ไมต่สนใจทบีที่จะทลินื้งทบีที่อยบูต่และกลรับไปยรังแผต่นดลินหนถึที่งทบีที่รกรต้นงวต่นงเปลต่นและถบูกรบกวนโดยพวกศรัตรบูทบีที่อนศรัยอยบูต่ทบีที่นรัที่น
จนกเอสรน 2:61-63 เรนเรบียนรบูต้สลิที่งหนถึที่งทบีที่ใหต้ควนมกระจต่นง: “และจนกลบูกหลนนของปรุโรหลิตดต้วยคนอ คนฮน
บนยนหร์ คนฮรักโขส และคนบนรซลิลลรัย ผบูต้ไดต้ภรรยนจนกบรุตรสนวของบนรซลิลลรัย คนกลิเลอนด จถึงไดต้ชนที่อตนมนรันื้นคน
เหลต่นนบีนื้เมนที่อคต้นหนชนที่อในทะเบบียนทบีที่เขนขถึนื้นไวต้ในสนนมะโนครรัวเชนนื้อสนยกล็ไมต่พบ จถึงถนอวต่นเปป็นมลทลิน และถบูกตรัดออก
จนกตนนแหนต่งปรุโรหลิต ผบูต้วนต่ รนชกนรเมนองสรัที่งเขนมลิใหต้รรับประทนนอนหนรบรลิสรุทธลิทธ บีที่สรุด จนกวต่นจะมบีปรุโรหลิตทบีจที่ ะ
ปรถึกษนกรับอบูรลิมและทบูมมลิมเสบียกต่อน”
ลบูกหลนนบนงคนของพวกปรุโรหลิตมลิไดต้ลงทะเบบียนทต่นมกลนงคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกนรับตนมเชนนื้อสนย และพวก
เขนถบูกถนอวต่นเปป็นมลทลินและถบูกตรัดออกจนกตนนแหนต่งปรุโรหลิต นบีที่คงทนนใหต้ดนเนบียลเศรต้นใจเปป็นแนต่ทบีที่ปรุโรหลิตเหลต่นนรันื้น
ของพระเจต้นจะชรุต่ยไดต้ถถึงขนนดนบีนื้ในขณะทบีที่ตรัวเขนและเพนที่อนๆชนวฮบีบรบูสนมคนของเขนไดต้สรัตยร์ซนที่อขนนดนรันื้น
ในเอสรน 4:1-6 เรนเรบียนรบูต้วนต่ เหลต่นปรปฟักษร์ของพระเจต้นไดต้ขรัดขวนงงนนนรันื้นอยต่นงหนรัก ประชนชนทบีที่อยบูต่ใน
แผต่นดลินนรันื้นไดต้ขรัดขวนงงนนนรันื้นของพวกอลิสรนเอลทบีที่กลรับไปในสนมวลิธบี: วลิธแบี รกคนอ พวกเขนหนชต่องทบีที่จะดถึงพวกยลิวใหต้
ถอยหต่นงไปจนกกนรนมรัสกนรอรันบรลิสรุทธลิธของพระเยโฮวนหร์และทนนใหต้พวกเขนรวมกนรนมรัสกนรทบีที่บรลิสรุทธลิขธ องตน
เขต้นกรับศนสนนของปรปฟักษร์เหลต่นนรันื้น อรันนนนมนซถึที่งกนรรต่วมสนลิททบีพที่ ระเจต้นไมต่สนมนรถและจะไมต่ทรงยอมรรับเดล็ดขนด
ประกนรทบีที่สอง พวกเขนหนชต่องทบีที่จะทนนใหต้มนอของประชนชนแหต่งยบูดนหร์อต่อนแอลงโดยกนรไมต่จดรั หนวรัสดรุ
ตต่นงๆใหต้ซถึที่งเปป็นสลิที่งจนนเปป็นอยต่นงยลิที่งในกนรกต่อสรต้นงกนนแพงและพระวลิหนร ประกนรทบีที่สนม พวกเขนกลต่นวหน
ประชนกรเหลต่นนรันื้นใหต้อนหสรุเอรรัสและดนรลิอรัสฟฟัง และกนรรวมกรันของสลิที่งเหลต่นนบีนื้กล็ทนนใหต้คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ในบนบลิ
โลนหมดขวรัญกนนลรังใจซถึที่งพวกเขนอนจกลรับไปกล็ไดต้หนกทรุกอยต่นงเรบียบรต้อยดบี มลินนต่ ดนเนบียลถถึงเสบียใจอยต่นงหนรักและ
กลินขต้นวกลินปลนไมต่ลง

ขต้อ 2 และ 3: “ในคราวนศันั้น ขด้าพเจด้าดาเนฮียลเปป็นทลุกขว์อยรล่สามสศัปดาหว์ ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้รบศั ประทานอาหาร
อรล่อย เนลืนั้อหรลือนนั้ทาองลุล่นกล็มฏิไดด้เขด้าปากขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้ชโลมนนั้ทามศันตศัวเลยตลอดสามสศัปดาหว์”
ดนเนบียลอดอนหนรอยบูต่ 21 วรัน นบีที่ไมต่ไดต้หมนยควนมวต่นเขนไมต่รรับประทนนอะไรทรันื้งนรันื้น คนนกลต่นวของเขน
ชรัดเจน: “ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้รศับประทานอาหารอรล่อย” นรัที่นกล็คนอ ไมต่รรับประทนนอนหนรรสเลลิศเลย เรนอนจกลต่นวไดต้วต่น
เขนไมต่รรับประทนนขนมหวนนหรนออนหนรดบีๆเลย เขนรรับประทนนแตต่ของทบีที่จนนเปป็นสนนหรรับชบีวลิต ... ไมต่แนต่เขนอนจรรับ
ประทนนแตต่ขนมปฟังและนนื้นน ไมต่วนต่ จะยรังไง เขนกล็รรับประทนนแตต่อนหนรพนนนื้ ๆเปป็นเวลน 21 วรัน
เรนควรหมนยเหตรุชต่วงเวลนของปปีตอนทบีที่ดนเนบียลมบีกนรอธลิษฐนนนบีนื้ เขนบรันทถึกวต่นมรันเปป็น “วรันทบีที่ยบีที่สลิบสบีที่
เดนอนตต้น” ปฟัสกนตรงกรับวรันทบีที่สลิบสบีที่เดนอนตต้น และวรันถรัดมนกล็เรลิที่มตต้นเทศกนลกลินขนมปฟังไรต้เชนนื้อ ซถึที่งตต่อเนนที่องไปนนน
เจล็ดวรัน ดต้วยเหตรุนบีนื้ กนรอธลิษฐนนและอดอนหนรนนน 21 วรันของดนเนบียลจถึงรวมวรันเหลต่นนรันื้นของเทศกนลปฟัสกนเขต้น
ไวต้ดต้วย ซถึที่งเปป็นกนรเฉลลิมฉลองกนรชต่วยใหต้รอดพต้นจนกอบียลิปตร์
เปป็นไปไดต้วต่นพวกยลิวคนอนที่นๆกลินขนมปฟังไรต้เชนนื้อและถนอเทศกนลปฟัสกนเปป็นเพบียงรบูปแบบเทต่นนรันื้น ซถึที่งพวกเขน
กล็คงโลต่งอกเสบียทบีทบีที่วรันเหลต่นนรันื้นไดต้สลินื้นสรุดลงแลต้วและจลิตสนนนถึกผลิดชอบของพวกเขนกล็สบนยแลต้วเมนที่อไดต้คลิดวต่นพวกเขน
ไดต้กระทนนสลิที่งทบีพที่ ระรนชบรัญญรัตลิสรัที่งแลต้ว
ในทนงกลรับกรัน ดนเนบียล ขณะทบีที่ถนอวรันเหลต่นนรันื้นอยบูต่ กล็ทนนมนกกวต่นแคต่ถนอพลิธบีกนรหนถึที่ง เขนจถึงอธลิษฐนนและ
อดอนหนรตต่อไป โดยแสวงหนคนนตอบเกบีที่ยวกรับชนชนตลิของเขน ไมต่มบีขต้อสงสรัยเลยวต่นเขนคงอดอนหนรตต่อไปอบีกเปป็น
แนต่หนกพระเจต้นไมต่ทรงใชต้ทตบู สวรรคร์ตนหนถึที่งมนเพนที่อนนนควนมโลต่งใจมนสบูต่ศนสดนพยนกรณร์ชรนผบูต้นบีนื้

พระเจห้าประทานนติมติตยติที่งใหญส่แกส่ดาเนนียล
ขต้อ 4-6: “เมลืที่อวศันทฮีที่ยฮีที่สฏิบสฮีที่เดลือนตด้นขด้าพเจด้าอยรทล่ ฮีที่ฝฝัปี่งแมล่นนั้ทาใหญล่ คลือแมล่นนั้ทาไทกรฏิส ขด้าพเจด้าแหงนขหึนั้นมอง
ดรเถฏิด มฮีชายคนหนหึที่งสวมเสลืนั้อผด้าปฝ่าน มฮีทองคทาเนลืนั้อดฮีเมลืองอลุฟาสคาดเอวไวด้ รล่างกายของทล่านดศัที่งพลอยเขฮียว และ
หนด้าของทล่านกล็เหมลือนฟฝ้าแลบ ดวงตาของทล่านกล็เหมลือนกศับคบเปลวเพลฏิง แขนและเทด้าเปป็นเงางามเหมลือนกศับ
ทองสศัมฤทธฏิขธิ์ ศัด และเสฮียงถด้อยคทาของทล่านเหมลือนเสฮียงมวลชน”
วรันทบีที่ยบีที่สลิบสบีที่เดนอนตต้นนรันื้น ดนเนบียลอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนฮลิดเดเคล (ซถึที่งเรนรบูต้จกรั ในชนที่อแมต่นนื้นนไทกรลิส) เขนแหงนขถึนื้น
และมองไปยรังทต้องฟป้น และดบูเถลิด “มบีชนยคนหนถึที่งสวมเสนนื้อผต้นปป่นน มบีทองคนนเนนนื้อดบีเมนองอรุฟนสคนดเอวไวต้” คนน
บรรยนยทบีดที่ นเนบียลใหต้ไวต้เกบีที่ยวกรับบรุคคลผบูต้นบีนื้เหมนอนกรันกรับทบีที่ถบูกใหต้ไวต้เกบีที่ยวกรับพระเยซบูครลิสตร์เจต้นโดยยอหร์นผบูต้เปป็นทบีที่รรัก
ในวลิวรณร์ 1:9-18:
“ขต้นพเจต้น ยอหร์น พบีนที่ ต้องของทต่นนทรันื้งหลนย ผบูต้เปป็นเพนที่อนรต่วมกนรยนกลนนบนก และรต่วมรนชอนณนจรักร และ
รต่วมควนมอดทนของพระเยซบูครลิสตร์ ขต้นพเจต้นจถึงไดต้มนอยบูต่ทบีที่เกนะปฟัทมอส เนนที่องดต้วยพระวจนะของพระเจต้น และ
เนนที่องดต้วยคนนพยนนของพระเยซบูครลิสตร์ พระวลิญญนณไดต้ทรงดลใจขต้นพเจต้นในวรันขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น และ
ขต้นพเจต้นไดต้ยลินพระสรุรเสบียงดรังมนจนกเบนนื้องหลรังขต้นพเจต้นดรุจเสบียงแตร ตรรัสวต่น “เรนเปป็นอรัลฟนและโอเมกน เปป็นเบนนื้อง
ตต้นและเปป็นเบนนื้องปลนย และสลิที่งซถึที่งทต่นนไดต้เหล็นจงเขบียนไวต้ในหนรังสนอ และฝนกไปใหต้ครลิสตจรักรทรันื้งเจล็ดทบีที่อยบูต่ในแควต้น
เอเชบีย คนอครลิสตจรักรทบีที่เมนองเอเฟซรัส เมนองสเมอรร์นน เมนองเปอรร์กนมรัม เมนองธลิยนทลิรน เมนองซนรร์ดลิส เมนองฟปีลน
เดลเฟปีย และเมนองเลนดบีเซบีย” ขต้นพเจต้นจถึงเหลบียวมนทนงพระสรุรเสบียงทบีที่ตรรัสแกต่ขต้นพเจต้นนรันื้น ครรันนื้ เหลบียวแลต้วขต้นพเจต้น

กล็เหล็นครันประทบีปทองคนนเจล็ดครัน และในทต่นมกลนงครันประทบีปทรันื้งเจล็ดครันนรันื้น มบีผบูต้หนถึที่งเหมนอนกรับบรุตรมนรุษยร์ ทรง
ฉลองพระองคร์กรอมพระบนท และทรงคนดผต้นรรัดประคดทองคนนทบีพที่ ระอรุระ พระเศบียรและพระเกศนของพระองคร์
ขนวดรุจขนแกะสบีขนว และขนวดรุจหลิมะ และพระเนตรของพระองคร์ดจรุ เปลวเพลลิง พระบนทของพระองคร์ดจรุ ทอง
สรัมฤทธลิธเงนงนม รนวกรับวต่นไดต้ถบูกหลอมในเตนไฟ พระสรุรเสบียงของพระองคร์ดรุจเสบียงนนื้นนมนกหลนย พระองคร์ทรงถนอ
ดวงดนวเจล็ดดวงไวต้ในพระหรัตถร์เบนนื้องขวนของพระองคร์ และมบีพระแสงสองคมทบีที่คมกรลิบออกมนจนกพระโอษฐร์ของ
พระองคร์ และสบีพระพรักตรร์ของพระองคร์ดรุจดรังดวงอนทลิตยร์ทบีที่ฉนยแสงดต้วยฤทธนนรุภนพของพระองคร์ เมนที่อขต้นพเจต้นไดต้
เหล็นพระองคร์ ขต้นพเจต้นกล็ลต้มลงแทบพระบนทของพระองคร์เหมนอนกรับคนทบีที่ตนยแลต้ว แตต่พระองคร์ทรงแตะตรัว
ขต้นพเจต้นดต้วยพระหรัตถร์เบนนื้องขวน แลต้วตรรัสแกต่ขต้นพเจต้นวต่น “อยต่นกลรัวเลย เรนเปป็นเบนนื้องตต้นและเปป็นเบนนื้องปลนย และ
เปป็นผบูต้ทบีที่ดนนรงชบีวตลิ อยบูต่ เรนไดต้ตนยแลต้ว แตต่ ดบูเถลิด เรนกล็ยรังดนนรงชบีวตลิ อยบูต่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เอเมน และเรนถนอ
ลบูกกรุญแจแหต่งนรกและแหต่งควนมตนย”
ในนลิมตลิ เรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้น ดนเนบียลไดต้รรับกนรบอกวต่นพระเมสสลิยนหร์ เมนที่อพระองคร์เสดล็จมน จะทรง
ถบูก “ตรัดออก” นรัที่นคนอ พระเยซบูจะทรงถบูกตรถึงกนงเขน มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ ยอหร์นไดต้เหล็นพระองคร์ หลศังจากกนร
ตรถึงกนงเขนนรันื้นและเขนจถึงพรรณนนถถึงพระครลิสตร์ผบูต้ทรงไดต้รรับสงต่นรนศบีแลต้ว; แตต่นรัที่นกล็ไมต่ไดต้หมนยควนมวต่นพระเยซบูไมต่
สนมนรถปรนกฏกนยแกต่ดนเนบียลในลรักษณะเชต่นนรันื้นไดต้กระทรัที่งกต่อนกนรถบูกตรถึงกนงเขนของพระองคร์ เรนตต้องจนนไวต้
วต่นพระเจต้นพระบรุตรทรงเทต่นเทบียมรต่วมกรันกรับพระเจต้นพระบลิดน – ทรงทรนบทรุกสลิที่ง ทรงฤทธนนรุภนพทรันื้งสลินื้น ทรงอยบูต่
ไดต้ทรุกหนทรุกแหต่ง ดรังนรันื้นกนรกลต่นววต่นบรุคคลผบูต้นบีนื้ในนลิมลิตของดนเนบียลเปป็นบรุคคลเดบียวกรันกรับทบีที่ถบูกพรรณนนถถึงใน
วลิวรณร์จถึงไมต่ใชต่กนรบลิดเบนอนขต้อพระครัมภบีรร์หรนอแยกแยะพระวจนะอยต่นงผลิดๆ
เมนที่อดนเนบียลเหล็น “ชนยคนหนถึที่ง” ผบูต้นบีนื้ เขนกล็กลต่นววต่น “ขต้นพเจต้นกล็สลินื้นเรบีที่ยวสลินื้นแรง หนต้นตนสรุกใสของ
ขต้นพเจต้นกล็เปลบีที่ยนเปป็นหนต้นซบีด... ขด้าพเจด้ากล็ซบหนด้าลงสลบอยรล่ หนด้าของขด้าพเจด้าฟลุบกศับดฏิน” ยอหร์นผบูต้เปป็นทบีที่รรักกลต่นว
วต่น “เมลืที่อขด้าพเจด้าไดด้เหล็นพระองคว์ ขด้าพเจด้ากล็ลด้มลงแทบพระบาทของพระองคว์เหมลือนกศับคนทฮีที่ตายแลด้ว ” (วว.
1:17) สต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นยอหร์นและดนเนบียลไดต้เหล็นบรุคคลเดบียวกรัน – พระบรุตรของพระเจต้น

ดาเนนียลผถูห้เดนียวไดห้เหร็นองคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้าแหส่งสงส่าราศนี
ขต้อ 7-9: “และขด้าพเจด้าดาเนฮียลเหล็นนฏิมฏิตนศันั้นแตล่ผรด้เดฮียว คนทฮีที่อยรกล่ ศับขด้าพเจด้ามฏิไดด้เหล็นนฏิมฏิตนศันั้น แตล่เขาตศัว
สศัที่นมากจหึงวฏิที่งไปซล่อนเสฮีย แลด้วขด้าพเจด้าอยรล่แตล่ลทาพศัง และขด้าพเจด้าไดด้เหล็นนฏิมฏิตใหญล่ยฏิที่งนฮีนั้ ขด้าพเจด้ากล็สฏินั้นเรฮีที่ยวสฏินั้นแรง
หนด้าตาสลุกใสของขด้าพเจด้ากล็เปลฮีที่ยนเปป็นหนด้าซฮีด ขด้าพเจด้าหมดแรง แลด้วขด้าพเจด้าจหึงไดด้ยฏินเสฮียงถด้อยคทาของทล่าน และ
เมลืที่อขด้าพเจด้าไดด้ยฏินเสฮียงถด้อยคทานศันั้น ขด้าพเจด้ากล็ซบหนด้าลงสลบอยรล่ หนด้าของขด้าพเจด้าฟลุบกศับดฏิน”
คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่กรับดนเนบียลไมต่ไดต้เหล็นนลิมลิตนรันื้นขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น แตต่กนรสรัที่นเทลินื้มอยต่นงรรุนแรงไดต้
บรังเกลิดแกต่พวกเขน พวกเขนตรัวสรัที่น พวกเขนหนบีไปซต่อนตรัว – และดนเนบียลถบูกทลินื้งไวต้คนเดบียวเพนที่อทบีที่จะเหล็นนลิมลิตยลิที่ง
ใหญต่นบีนื้ เขนหมดสลินื้นเรบีที่ยวแรง เขนรต่วงลงถถึงดลิน และเขนบอกเรนวต่น “แลต้วขต้นพเจต้นจถึงไดต้ยลินเสบียงถต้อยคนนของทต่นน”
เมนที่อดนเนบียลไดต้ยลินถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวโดยองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสงต่นรนศบี เขนกล็หนต้นฟรุบกรับดลิน
สลบอยบูต่ นบีที่ทนนใหต้เรนนถึกถถึงประสบกนรณร์ครรังนื้ นรันื้นของเซนโลแหต่งทนรร์ซรัสทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในกลิจกนร 9:1-9:

“ฝป่นยเซนโลยรังขบูต่คนนรนมกลต่นววต่นจะฆต่นศลิษยร์ขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเสบีย จถึงไปหนมหนปรุโรหลิต ขอหนรังสนอไป
ยรังธรรมศนลนในเมนองดนมรัสกรัส เพนที่อวต่นถต้นพบผบูต้ใดถนอทนงนรันื้นไมต่วนต่ ชนยหรนอหญลิง จะไดต้จบรั มรัดพนมนยรังกรรุง
เยรบูซนเลล็ม เมนที่อเซนโลเดลินทนงไปใกลต้จะถถึงเมนองดนมรัสกรัส ในทรันใดนรันื้นมบีแสงสวต่นงสต่องมนจนกฟป้นลต้อมตรัวเขนไวต้รอบ
เซนโลจถึงลต้มลงถถึงดลินและไดต้ยลินพระสรุรเสบียงตรรัสแกต่เขนวต่น “เซนโล เซนโลเออ๋ย เจต้นขต่มเหงเรนทนนไม” เซนโลจถึงทบูล
ถนมวต่น “พระองคร์เจต้นขต้น พระองคร์ทรงเปป็นผบูต้ใด” องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นตรรัสวต่น “เรนคนอเยซบู ทบีเที่ จต้นขต่มเหง ซถึที่งเจต้นถบีบ
ประตรักกล็ยนกนรัก” เซนโลกล็ตวรั สรัที่นและรบูต้สถึกประหลนดใจจถึงถนมวต่น “พระองคร์เจต้นขต้น พระองคร์ประสงคร์จะใหต้ขต้น
พระองคร์ทนนอะไร” องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นตรรัสแกต่เขนวต่น “เจต้นจงลรุกขถึนื้นเขต้นไปในเมนอง และเจต้นจะตต้องทนนประกนรใด
จะมบีคนบอกใหต้ร”บูต้ คนทรันื้งหลนยทบีที่เดลินทนงไปดต้วยกรันกล็ยนนนลิที่งพบูดไมต่ออก ไดต้ยลินพระสรุรเสบียงนรันื้นแตต่ไมต่เหล็นใคร ฝป่นย
เซนโลไดต้ลรุกขถึนื้นจนกพนนื้นดลิน เมนที่อลนมตนแลต้วกล็มองอะไรไมต่เหล็น เขนจถึงจบูงมนอทต่นนไปยรังเมนองดนมรัสกรัส ตนทต่นนกล็มนดมรัว
ไปถถึงสนมวรันและทต่นนมลิไดต้กนลิ หรนอดนที่มอะไรเลย”
นบีที่เปป็นพระคนนตอนหนถึที่งทบีที่ผบูต้เชนที่อสต่วนใหญต่ครุต้นเคยดบี ขณะทบีที่เซนโลกนนลรังเดลินทนงไปยรังเมนองดนมรัสกรัสเพนที่อ
ขต่มเหงพวกครลิสเตบียน พระเจต้นกล็ทรงมต้วนทต้องฟป้นกลรับและพระเยซบูทอดพระเนตรลงมน ควนมสวต่นงจต้นแหต่งพระ
พรักตรร์ของพระองคร์ทนนใหต้เซนโลตนบอด เขนลต้มลงถถึงดลิน – และไดต้ยลินพระสรุรเสบียงของพระเยซบูตรรัสแกต่เขน เขนฟฟัง
เขนเชนที่อฟฟัง และเขนกล็กลรับใจเชนที่อ ... จนกลนยเปป็นเปนโล สรุดยอดอรัครสนวก
เรนหมนยเหตรุวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่กรับเปนโล เชต่นเดบียวกรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่กรับดนเนบียล มองไมต่เหล็นนลิมลิต
นรันื้น – และพวกเขนกล็ไมต่ไดต้ยลินขต้อควนมทบีที่เปนโลไดต้ยลินดต้วย พวกเขนตรัวสรัที่นและสะทต้นน พวกเขนเหล็นแสงๆหนถึที่ง แตต่
พวกเขนไมต่ไดต้มบีประสบกนรณร์ทบีที่เซนโลแหต่งทนรร์ซรัสมบี ไมต่มบีขต้อสงสรัยเลยในควนมคลิดของผมวต่นเปนโลและดนเนบียลไดต้
เหล็นบรุคคลเดบียวกรัน – พวกเขนไดต้เหล็นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสงต่นรนศบี
ดนเนบียลมบีประสบกนรณร์อรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีนบีนื้หลศังจาก 21 วศันแหล่งการอดอาหารและการอธฏิษฐาน เหตรุผล
หนถึที่งทบีที่เรนทรันื้งหลนยในครลิสตจรักรทรุกวรันนบีนื้ไมต่มบีผลลรัพธร์ตนต่ งๆมนกกวต่นทบีที่เรนมบีกล็คนอเพรนะวต่นเรนไมต่มบีภนระนรันื้นทบีที่ดนเนบีย
ลมบี (เรนไมต่มบีภนระนรันื้นทบีที่เปนโลมบีตนมทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในโรม 9:1-3 ซถึที่งในขต้อเหลต่นนรันื้นเขนกลต่นวอยต่นงชรัดเจนวต่นเขน
ยอมทบีจที่ ะถบูกตรัดออกจนกพระเยซบูและตกนรกหมกไหมต้หนกมรันจะชต่วยชนชนตลิของเขนใหต้รอดไดต้) ดนเนบียลเจล็บชนื้นน
และใจสลนยเพนที่อชนชนตลิของเขน ทรุกวรันนบีนื้เรนมบีครลิสตจรักรตต่นงๆทบีที่ทรันสมรัยพรต้อมกรับหต้องรรับประทนนอนหนร
สวยงนมอยบูต่ในครลิสตจรักร และกนรกลินเลบีนื้ยงมนกมนยกระจนยอยบูทต่ รัที่วทบีที่นรัที่น – แตต่มบีกนรเรบียกใหต้อดอาหารนต้อยมนกๆ
และมบีกนรเขต้นรต่วมประชรุมเพนที่ออธลิษฐนนนต้อยมนกๆ ฤทธฏิธิ์เดชนศันั้นไดด้จากไปเสฮียแลด้ว
ในมรัทธลิว 17:14-21 เรนอต่นนวต่นเมนที่อพระเยซบู พรต้อมกรับเปโตร ยนกอบและยอหร์น ลงมนจนกภบูเขนแหต่ง
กนรจนนแลงพระกนยนรันื้น “มบีชนยคนหนถึที่งมนหนพระองคร์” ซถึที่งบรุตรชนยของเขนเปป็นคนบต้น มบีควนมทรุกขร์ทรมนนมนกๆ
เพรนะผบีตนหนถึที่งจนเขนตกไฟตกนนื้นน พระเยซบูทรงขนนบผบีนรันื้นและมรันกล็ออกไปจนกเดล็กนรันื้นทรันทบี พวกสนวกทบูลถนม
วต่นทนนไมพวกเขาถถึงไมต่สนมนรถขรับผบีนรันื้นออกไดต้ และพระเยซบูทรงตอบวต่น “เพราะเหตลุพวกทล่านไมล่มฮีความ
เชลืที่อ...แตล่ผฮีชนฏิดนฮีนั้จะไมล่ยอมออก เวดนไวดโดยการอธตษฐานและการอดอาหาร”

ดาเนนียลมนีผถูห้มาเยสือนจากสวรรคณ์
ขต้อ 10 และ 11: “และดรเถฏิด มฮีมลือมาแตะตด้องขด้าพเจด้า พยลุงใหด้ขด้าพเจด้ายศันตศัวดด้วยฝฝ่ามลือและเขล่า ทล่าน
กลล่าวแกล่ขด้าพเจด้าวล่า “โอ ดาเนฮียล บลุรลุษผรด้เปป็นทฮีที่รศักอยล่างยฏิที่ง จงเขด้าใจถด้อยคทาทฮีที่เราพรดกศับทล่าน และยลืนตรง เพราะ
บศัดนฮีนั้ขด้าพเจด้าไดด้รศับใชด้ใหด้มาหาทล่าน” ขณะทฮีที่ทาล่ นกลล่าวคทานฮีนั้แกล่ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้ากล็ยลืนสศัที่นสะทด้านอยรล่ ”
ขต้อ 10 แนะนนนใหต้รบูต้จรักทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่ง ขณะทบีดที่ นเนบียลอยบูต่บนพนนื้นดลินพรต้อมกรับใบหนต้นของตนทบีที่ฟรุบกรับ
ดลินในอนกนรสลบไสล มนอขต้นงหนถึที่งกล็แตะตต้องเขน และเขนกล็พบวต่นตรัวเองครุกเขต่นอยบูต่และยรันตรัวดต้วยฝป่นมนอ ผบูต้มนเยนอน
จนกสวรรคร์ทต่นนนบีนื้มบีขต้อควนมหนถึที่งสนนหรรับดนเนบียล และพระองคร์กทล็ รงเรลิที่มตรรัสกรับเขน พระองคร์ตรรัสวต่น “โอ ดนเนบีย
ล บลุรลุษผรด้เปป็นทฮีที่รศักอยล่างยฏิที่ง...” อรันเปป็นกนรทนนใหต้ดนเนบียลอรุต่นใจวต่นเขนไมต่ไดต้ถบูกลนมหรนอถบูกทอดทลินื้งใหต้อยบูต่ลนนพรัง จนก
นรันื้นผบูต้นนนสนรจนกสวรรคร์ทนต่ นนบีนื้กล็กลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น “จงเขต้นใจถต้อยคนนทบีที่เรนพบูดกรับทต่นน และยนนตรง เพรนะบรัดนบีนื้
ขต้นพเจต้นไดต้รบรั ใชต้ใหต้มนหนทต่นน”
ดนเนบียลยนนตรัวสรัที่นอยบูต่ เขนตกตะลถึงในลรักษณะเดบียวกรันกรับทบีที่เซนโลแหต่งทนรร์ซรัสไดต้ตกตะลถึงบนถนนไปยรัง
เมนองดนมรัสกรัส ในทนนนองเดบียวกรัน เขนสรัที่นเทลินื้มอยบูต่ตต่อพระพรักตรร์พระเจต้น ขณะทบีที่ “ชนยผบูต้หนถึที่ง” ทต่นนนบีนื้คนอพระเยซบู
ครลิสตร์เจต้นอยต่นงแนต่นอน พระองคร์กล็ไมต่ไดต้อยบูลต่ นนพรัง ทบูตสวรรคร์ตนหนถึที่ง (เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์เสนอแนะวต่นเปป็นกาเบรฮี
ยล) เปป็นผบูต้ทบีที่แตะตต้องดนเนบียลและทนนใหต้เขนยนนตรัวตรง และจนกนรันื้นกล็ใหต้ควนมเขต้นใจแกต่เขนเกบีที่ยวกรับถต้อยคนนเหลต่น
นรันื้น มรันดบูมบีเหตรุผลทบีที่วต่นพระเยซบูไมต่ใชต่ผบูต้ทบีที่แตะตต้องดนเนบียลและบอกเขนใหต้ยนนตรัวตรง เพรนะวต่นตต่อมนในบทนบีนื้เรน
เรบียนรบูวต้ ต่นเจต้นผบูต้พลิทรักษร์แหต่งอนณนจรักรเปอรร์เซบียขรัดขวนงคนนตอบนรันื้นสนนหรรับคนนอธลิษฐนนของดนเนบียลนนน 21 วรัน
มรันดบูไมต่สมเหตรุสมผลอยต่นงแนต่นอนทบีที่จะเสนอแนะวต่นพญนมนรจะสนมนรถขรัดขวนงพระเยซรไมต่ใหต้มนถถึงดนเนบียลไดต้
นนนถถึง 21 วรัน พระเยซบูคงฟนดฟฟันมรันดต้วย “พระแสงสองคมแหต่งพระโอษฐร์ของพระองคร์” (วว. 1:16) ไปแลต้ว
และคงไมต่ตต้องเรบียกมบีคนเอลใหต้มนชต่วยเลย ดต้วยเหตรุนบีนื้ มรันคงตต้องเปป็นกนเบรบียลซถึที่งเปป็นผบูต้ทบีที่เจต้นผบูต้พลิทรักษร์แหต่ง
เปอรร์เซบียขรัดขวนงและดถึงตรัวไวต้นนนถถึงขนนดนรันื้น
หนกเรนเปรบียบเทบียบนลิมลิตนบีนื้กรับนลิมลิตเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้ในดนเนบียล 8:15-19 มรันกล็ดบูสมเหตรุสมผลทบีที่วนต่
ทบูตสวรรคร์ผบูต้นบีนื้คนอกนเบรบียล ในดนเนบียล 8 เรนถบูกบอกวต่นขณะทบีที่ดนเนบียลอยบูต่รลิมแมต่นนื้นนอรุลรัย เขนกล็ไดต้ยลินเสบียงของชนย
ผบูต้หนถึที่งระหวต่นงสองฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนอรุลรัย ซถึที่งเรบียกและกลต่นววต่น “กนเบรบียลเออ๋ย จงทนนใหต้ชนยผบูต้นบีนื้เขต้นใจในนลิมลิตนรันื้นเถลิด”
แมต้วนต่ ดนเนบียลไมต่ไดต้พรรณนนถถึง “ชนยผบูต้หนถึที่ง” นบีนื้ทบีที่อยบูรต่ ะหวต่นงสองฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนอรุลรัย นบีที่คนอองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสงต่น
รนศบีอยต่นงไมต่ตต้องสงสรัย ดรังนรันื้นในบททบีที่แปดองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจถึงทรงเรบียกกนเบรบียลใหต้อธลิบนยนลิมลิตนรันื้นแกต่ดนเนบียล
จนกนรันื้นในนลิมลิตเรนที่องเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นขณะทบีที่ดนเนบียลกนนลรังพบูด อธลิษฐนน และสนรภนพควนมบนปเหลต่น
นรันื้นของชนชนตลิของเขนอยบูต่นรันื้น กนเบรบียลกล็ถบูกใชต้ใหต้มนหนเขนอบีกครรันื้ง ในคนนพบูดของเขนทบีที่กลต่นวแกต่ดนเนบียลในบททบีที่ 9
ขต้อ 23 เขนกลต่นววต่น “ทต่นนเปป็นผบูต้ทบีที่ทรงรรักมนก” ในนลิมลิตนบีนื้ในบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่ จงสรังเกตวต่นทบูตสวรรคร์ผบูต้นบีนื้ใชต้
ถต้อยคนนแบบเดบียวกรันสองครรันื้ง... “บรุรรุษผบูต้เปป็นทบีที่รรักอยต่นงยลิที่ง” (ขต้อ 11 และ 19) แนต่นอนวต่นจนกกนรเปรบียบเทบียบบท
นบีนื้กรับอบีกสองบทนรันื้นทบีที่กนเบรบียลถบูกเอต่ยชนที่อ ทบูตสวรรคร์ตนนบีนื้จะเปป็นใครอนที่นไปไมต่ไดต้นอกจนกกนเบรบียล

เจห้าผถูห้พติทนักษณ์แหส่งเปอรณ์เซนีย
ขด้อ 12-14: “แลด้วทล่านพรดกศับขด้าพเจด้าวล่า “ดาเนฮียลเออ๋ย อยล่ากลศัวเลย เพราะตศังนั้ แตล่วศันแรกทฮีที่ทาล่ นไดด้ตงศันั้ ใจ
จะเขด้าใจและถล่อมตศัวลงตล่อพระพศักตรว์พระเจด้าของทล่านนศันั้น พระเจด้าทรงฟฝังถด้อยคทาของทล่าน และขด้าพเจด้ามาดด้วย
เรลืที่องถด้อยคทาของทล่าน เจด้าผรด้พฏิทกศั ษว์ราชอาณาจศักรเปอรว์เซฮียไดด้ขศัดขวางขด้าพเจด้าไวด้ถหึงยฮีที่สฏิบเอล็ดวศัน ขด้าพเจด้าจหึงยศังอยรล่
ทฮีที่นศัที่นกศับกษศัตรฏิยว์ทศันั้งหลายของเปอรว์เซฮีย แตล่ดรเถฏิด มฮีคาเอลเจด้าผรด้พฏิทศักษว์ชศันั้นหศัวหนด้าผรด้หนหึที่งมาชล่วยขด้าพเจด้า บศัดนฮีนั้
ขด้าพเจด้ามากระททาใหด้ทล่านเขด้าใจถหึงสฏิที่งซหึที่งจะตกกศับชนชาตฏิของทล่านในกาลภายหนด้า เพราะนฏิมฏิตนศันั้นยศังมฮีไวด้สทาหรศับ
วศันเวลาอฮีกเปป็นอศันมาก”
นบีที่เปป็นสต่วนทบีที่ใหต้ควนมกระจต่นงมนกๆของดนเนบียลเกบีที่ยวกรับควนมสรัมพรันธร์ระหวต่นงวลิญญนณเหลต่นนรันื้นแหต่ง
ยมโลกและโลกนบีนื้ ถต้อยคนนแรกๆของผบูต้นนนสนรจนกสวรรคร์ผบูต้นบีนื้เปป็นคนนอธลิบนยวต่นทนนไมคนนอธลิษฐนนของดนเนบียลถถึงไมต่
ไดต้รรับคนนตอบในทรันทบี: ผบูต้ทบีที่นนนคนนตอบมนใหต้ในทบีที่สดรุ ถบูกขรัดขวนงไวต้นนนถถึง 21 วรัน – ระยะเวลนเดบียวกรันกรับทบีที่ดนเนบีย
ลไดต้อดอนหนรและอธลิษฐนน ผบูต้ทบีที่ไดต้ขรัดขวนงคนนตอบตต่อคนนอธลิษฐนนคนอ “เจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งเปอรร์เซบีย” และหนกมบีคน
เอลอรัครเทวทบูตมลิไดต้มนชต่วยผบูต้นนนสนรทต่นนนบีนื้ เขนกล็คงมนไมต่ถถึงแลต้วแมต้จะสลินื้น 21 วรันกล็ตนม แตต่มบีคนเอลไดต้ชวต่ ยเหลนอ
กนเบรบียลเพนที่อปลดปลต่อยเขนจนกอนนนนจของเจต้นผบูต้พทลิ รักษร์แหต่งเปอรร์เซบีย และดรังนรันื้นกนเบรบียลจถึงมนถถึงทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนนรันื้น
แตะตต้องดนเนบียล และเปปิดเผยคนนแกต้นลิมลิตนรันื้นของเขน
แนต่นอนวต่นเจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์แหต่งเปอรร์เซบียไมต่ใชต่ไซรรัส (ผบูต้ซถึที่งเปป็นกษรัตรลิยร์แหต่งเปอรร์เซบียขณะนรันื้น) เรนคงไมต่เสนอ
แนะวต่นไซรรัสจะสนมนรถขรัดขวนงผบูต้ทบีที่เหนนอธรรมชนตลิอยต่นงกนเบรบียลไดต้ – หรนอทบูตสวรรคร์องคร์ใดองคร์หนถึที่งทบีที่อนจถบูก
สต่งมนเพนที่อตอบคนนอธลิษฐนนของดนเนบียล และเจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งเปอรร์เซบียนบีนื้ไดห้ขรัดขวนงผบูต้นนนสนรของพระเจต้น นนนถถึง
21 วรันเลย แนต่นอนวต่นเจต้นผบูต้พทลิ รักษร์แหต่งเปอรร์เซบียนบีนื้หนใชต่ใครอนที่นนอกจนกพญนมนรเอง – หรนอหนถึที่งในตรัวแทนฝปีมนอดบี
ของมรัน

อาณาจนักรของซาตาน
ผบูต้เชนที่อจนนนวนนต้อยมนกๆเคยใหต้ควนมดบีควนมชอบพญนมนรสนนหรรับกนรเปป็นสลิที่งทรงสรต้นงทบีที่มบีฤทธลิธมนกอยต่นง
ทบีที่มรันเปป็นอยต่นงแทต้จรลิง มรันครอบครองดรุจกษรัตรลิยร์เหนนออนณนจรักรหนถึที่งทบีที่ยลิที่งใหญต่:
“แตต่พวกฟนรลิสบีเมนที่อไดต้ยลินดรังนรันื้นกล็พดบู กรันวต่น “ผบูต้นบีนื้ (พระเยซบู) ขรับผบีออกไดต้กล็เพรนะใชต้อนนนนจเบเอลเซบบูลผบูต้
เปป็นนนยผบีนรันื้น” ฝป่นยพระเยซบูทรงทรนบควนมคลิดของเขนจถึงตรรัสกรับเขนวต่น “รนชอนณนจรักรใดๆซถึที่งแตกแยกกรันเอง
กล็จะรกรต้นงไป เมนองใดๆหรนอครรัวเรนอนใดๆซถึที่งแตกแยกกรันเองจะตรันื้งอยบูต่ไมต่ไดต้ และถต้นซนตนนขรับซนตนนออกมรันกล็
แตกแยกกรันในตรัวมรันเอง แลต้วอนณนจรักรของมรันจะตรันื้งอยบูอต่ ยต่นงไรไดต้และถต้นเรนขรับผบีออกโดยเบเอลเซบบูล พวก
พต้องของทต่นนทรันื้งหลนยขรับมรันออกโดยอนนนนจของใครเลต่น เหตรุฉะนรันื้นพวกพต้องของทต่นนเองจะเปป็นผบูต้ตรัดสลินกลต่นว
โทษพวกทต่นน แตต่ถต้นเรนขรับผบีออกดต้วยพระวลิญญนณของพระเจต้น อนณนจรักรของพระเจต้นกล็มนถถึงทต่นนแลต้ว หรนอใคร
จะเขต้นไปในเรนอนของคนทบีที่มบีกนนลรังมนกและปลต้นเอนทรรัพยร์ของเขนอยต่นงไรไดต้ เวต้นแตต่จะจรับคนทบีที่มบีกนนลรังมนกนรันื้นมรัด
ไวต้เสบียกต่อน แลต้วจถึงจะปลต้นทรรัพยร์ในเรนอนนรันื้นไดต้ ผบูต้ทบีที่ไมต่อยบูต่ฝนป่ ยเรนกล็เปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อเรน และผบูต้ทบีที่ไมต่รวบรวมไวต้กรับ
เรนกล็เปป็นผบูต้กระทนนใหต้กระจรัดกระจนยไป” (มธ. 12:24-30)

อนณนจรักรของซนตนนประกอบดต้วยเหลต่นเจต้นผบูต้ครอบครองอนณนจรักร เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ เจต้นผบูต้ปกครองควนม
มนด บรรดนวลิญญนณทบีที่ชวรัที่ : “เพรนะวต่นเรนไมต่ไดต้ตอต่ สบูต้กรับเนนนื้อหนรังและเลนอดแตต่ตอต่ สบูต้กรับเจต้นผบูต้ครอบครองอนณนจรักร
เจต้นผบูต้มบีอนนนนจ เจต้นผบูต้ปกครองควนมมนดแหต่งโลกนบีนื้ ตต่อสบูต้กรับบรรดนวลิญญนณทบีที่ชวรัที่ ในสถนนฟป้นอนกนศ” (อฟ. 6:12)
ในเอเฟซรัส 2:2 เปนโลกลต่นวถถึงซนตนนวต่นเปป็น “เจต้นแหต่งอนนนนจในยต่นนอนกนศ” และใน 2 โครลินธร์ 4:4 เขนกล็เรบียก
มรันวต่นเปป็น “พระของยรุคนบีนื้” หนกพระบรุตรของพระเจต้นทรงเผชลิญหนต้นกรับพญนมนรบนภบูเขนแหต่งกนรทดลองนรันื้น
จรลิงๆ จงอยต่นคลิดวต่นพญนมนรกลรัวคทุณเดล็ดขนด ครุณไมต่ใชต่คบูต่ปรรับสนนหรรับซนตนนเลย
ทรันทบีหลรังจนกบรัพตลิศมนของพระเยซบู ซถึที่งถบูกบรันทถึกไวต้ในมรัทธลิว 3 พระองคร์กทล็ รงถบูกพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ
นนนเขต้นไปในถลิที่นทรุรกรันดนรเพนที่อทบีที่จะถบูกพญนมนรทดลอง และพระเยซบูทรงเผชลิญหนต้นกรับพญนมนรตรัวตต่อตรัวบนภบูเขน
แหต่งกนรทดลองนรันื้น:
“ครรังนื้ นรันื้นพระวลิญญนณทรงนนนพระเยซบูเขต้นไปในถลิที่นทรุรกรันดนร เพนที่อพญนมนรจะไดต้มนทดลอง และเมนที่อ
พระองคร์ทรงอดพระกระยนหนรสบีที่สลิบวรันสบีที่สลิบคนนแลต้ว ภนยหลรังพระองคร์กล็ทรงอยนกพระกระยนหนร เมนที่อผบูต้ทดลอง
มนหนพระองคร์ มรันกล็ทบูลวต่น “ถต้นทต่นนเปป็นพระบรุตรของพระเจต้น จงสรัที่งกต้อนหลินเหลต่นนบีนื้ใหต้กลนยเปป็นพระ
กระยนหนร” ฝป่นยพระองคร์ตรรัสตอบวต่น “มบีพระครัมภบีรร์เขบียนไวต้วต่น ‘มนรุษยร์จะบนนรรุงชบีวลิตดต้วยอนหนรสลิที่งเดบียวหนมลิไดต้
แตต่บนนรรุงดต้วยพระวจนะทรุกคนนซถึที่งออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระเจต้น’” แลต้วพญนมนรกล็นนนพระองคร์ขถึนื้นไปยรังนคร
บรลิสรุทธลิธ และใหต้พระองคร์ประทรับทบีที่ยอดหลรังคนพระวลิหนร แลต้วทบูลพระองคร์วนต่ “ถต้นทต่นนเปป็นพระบรุตรของพระเจต้น
จงโจนลงไปเถลิด เพรนะพระครัมภบีรร์มบีเขบียนไวต้วต่น ‘พระองคร์จะรรับสรัที่งใหต้เหลต่นทบูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรนที่องทต่นน
และเหลต่นทบูตสวรรคร์จะเอนมนอประคองชบูทนต่ นไวต้ เกรงวต่นในเวลนหนถึที่งเวลนใดเทต้นของทต่นนจะกระแทกหลิน’” พระ
เยซบูจถึงตรรัสตอบมรันวต่น “พระครัมภบีรร์มบีเขบียนไวต้อบีกวต่น ‘อยต่นทดลององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นผบูต้เปป็นพระเจต้นของทต่นน’” อบีก
ครรังนื้ หนถึที่งพญนมนรไดต้นนนพระองคร์ขถึนื้นไปบนภบูเขนอรันสบูงยลิที่งนรัก และไดต้แสดงบรรดนรนชอนณนจรักรในโลก ทรันื้งควนม
รรุงต่ เรนองของรนชอนณนจรักรเหลต่นนรันื้นใหต้พระองคร์ทอดพระเนตร แลต้วไดต้ทลบู พระองคร์วนต่ “ถต้นทต่นนจะกรนบลง
นมรัสกนรเรน เรนจะใหต้สลิที่งทรันื้งปวงเหลต่นนบีนื้แกต่ทต่นน” พระเยซบูจถึงตรรัสตอบพญนมนรวต่น “เจต้นซนตนน จงไปเสบียใหต้พต้น
เพรนะพระครัมภบีรมร์ บีเขบียนไวต้วต่น ‘จงนมรัสกนรองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นผบูต้เปป็นพระเจต้นของทต่นน และปรนนลิบรัตลิพระองคร์แตต่ผบูต้
เดบียว’” แลต้วพญนมนรจถึงละพระองคร์ไป และดบูเถลิด มบีเหลต่นทบูตสวรรคร์มนปรนนลิบรัตลิพระองคร์” (มธ. 4:1-11)
ในลบูกน 4:5, 6 เรนอต่นนวต่น “แลต้วพญนมนรจถึงนนนพระองคร์ขถึนื้นไปยรังภบูเขนทบีที่สบูง สนนแดงบรรดนรนช
อนณนจรักรทรัวที่ พลิภพในขณะเดบียวใหต้พระองคร์ทอดพระเนตร แลต้วพญนมนรไดต้ทบูลพระองคร์วต่น “อนานาจทนัทั้งสติทั้นนนีทั้และ
สงส่าราศนีของราชอาณาจนักรนนัทั้นเราจะยกใหห้แกส่ทส่าน เพราะวส่ามอบเปป็นสติทธติไวห้แกส่เราแลห้ว และเราปรารถนา
จะใหห้แกส่ผถูห้ใดกร็จะใหห้แกส่ผถูห้นนัทั้น”
แนต่นอนวต่นพระคนนสองตอนนบีนื้ใหต้ควนมกระจต่นงแกต่เรนเกบีที่ยวกรับอนนนนจอรันใหญต่โตของซนตนนและ
อนณนจรักรทบีที่มรันเปป็นกษรัตรลิยร์อยบูต่เหนนอนรันื้น เปป็นไปไดต้ไหมวต่นซนตนนมบีปปีศนจพลิเศษตนหนถึที่งทบีที่ดนนเนลินกนรตนมแผนของ
มรันในทรุกประชนชนตลิบนแผต่นดลินโลก? มรันมบี “เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์แหต่งเปอรร์เซบีย” และมรันกล็มบี “เจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งกรบีก”
ดต้วย งรันื้นมรันไมต่สมเหตรุสมผลหรนอทบีที่วนต่ มรันไดต้แตต่งตรังนื้ หรัวหนต้นปปีศนจตนหนถึที่งไวต้เพนที่อนนนกนรโจมตบีของมรันตต่อประชนชน
ของทรุกประชนชนตลิบนพนนื้นแผต่นดลินโลก?

ในบททบีที่ 12 ของวลิวรณร์และในยบูดนส 9 เชต่นกรัน เรนเรบียนรบูวต้ ต่นมบีคนเอลไดต้เผชลิญหนต้นอยต่นงนต้อยสองครรันื้งกรับ
ซนตนน ในหนรังสนอยบูดนสเขนไมต่ไดต้ขนนบพญนมนร แตต่กลต่นววต่น “ขอใหต้องคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงหต้นมเจต้นเถลิด!” มบีคน
เอลรบูวต้ ต่นซนตนนเปป็นบรุคคลทบีที่มบีฤทธลิธมนก สต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นลบูซลิเฟอรร์ในสถนนะเดลิมของมรันเปป็นหนถึที่งในอรัคร
เทวทบูต ผมเชนที่อวต่นมบีอรัครเทวทบูตสนมตน – กนเบรบียล, มบีคนเอล และลบูซลิเฟอรร์ – และวต่นลบูซลิเฟอรร์เปป็นผบูต้นนนของทรันื้ง
สนม
แตต่ลบูซลิเฟอรร์ “ผบูต้สต่องแสงนรันื้น” ไดต้ตดรั สลินใจวต่นมรันจะลต้มลต้นงพระเจต้น ยถึดบรัลลรังกร์ของพระเจต้นและยกชบู
บรัลลรังกร์ของมนันขถึนื้นเหนนอบรัลลรังกร์ของพระเจต้น ดต้วยเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงโยนมรันออกจนกสวรรคร์ และมรันไดต้กลนย
เปป็นพญนมนร ผมเชนที่อวต่นนรัที่นคนอเหตรุผลทบีที่มบีคนเอลไมต่ยอมขนนบมรันตอนโตต้เถบียงกรับซนตนนเกบีที่ยวกรับศพของโมเสส
เพรนะวต่นมบีคนเอลรบูวต้ ต่นลบูซลิเฟอรร์เปป็นสลิที่งทรงสรต้นงทบีที่มบีฤทธลิธมนกขนนดไหน
เรนอต่นนในวลิวรณร์ 12:7-9 วต่นจะมบีสงครนมในสวรรคร์ – สงครนมทบีที่จะถบูกตต่อสบูรต้ ะหวต่นงมบีคนเอลและเหลต่น
ทบูตสวรรคร์ของเขาและซนตนนและเหลต่นทบูตของมศัน มบีคนเอลจะไดต้ชรัยชนะ และซนตนนและเหลต่นทบูตของมรันจะถบูก
โยนออกจนกสวรรคร์ลงมนยรังแผต่นดลินโลก ในดนเนบียล 12:1 เรนเรบียนรบูต้วนต่ มบีคนเอลเปป็น ทรตสวรรคว์ผพรด้ ฏิทศักษว์ของลบูก
หลนนของอลิสรนเอล เขนยนนหยรัดเพนที่อประชนชนตลิทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้น

ผถูห้นนาสารเปปิดเผยความหมายของนติมติตนนีทั้
ในขต้อ 14 เรนเรบียนรบูต้จดรุ ประสงคร์ของกนรมนเยนอนของกนเบรบียล เขนไดต้มนหนดนเนบียลเพนที่อทนนใหต้เขนเขต้นใจ
และทรนบวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้นกรับพวกยลิวในวรันทต้นยๆ ในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
อยต่นงไรกล็ตนม นลิมลิตนบีนื้กล็ชบีนื้ไปยรังเวลนในอนนคต: “เพราะนติมติตนนัทั้นยนังมนีไวห้สนาหรนับวนันเวลาอนีกเปป็นอนันมาก” ตรงนบีนื้
เรนมบีกรุญแจทบีที่ไขสบูต่ควนมเขต้นใจเกบีที่ยวกรับสล่วนทฮีที่เหลลือของหนศังสลือดาเนฮียล แตต่กต่อนทบีที่ผบูต้นนนสนรจนกสวรรคร์ผบูต้นบีนื้ใหต้โครง
รต่นงแบบละเอบียดของสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกรับชนชนตลิของเขนในวรันทต้นยๆในระหวต่นงกนรครอบครองของ
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เขนกล็เปปิดเผยวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้นในระหวต่นงชต่วงเวลนหนถึที่งทฮีที่มากล่อนวรันทต้นยๆเหลต่นนรันื้น มบีกนร
โหมโรงซถึที่งพรรณนนอยต่นงละเอบียดถถึงสงครนมเหลต่นนรันื้นทบีที่จะถบูกตต่อสบูต้โดยสองอนณนจรักรจนกสบีที่อนณนจรักรนรันื้นทบีที่
จรักรวรรดลิของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชจะถบูกแบต่งออกนรันื้น และซถึที่งถบูกกลต่นวถถึงตรงนบีนื้วนต่ เปป็นสงครนมเหลต่นนรันื้น
ระหวต่นง “กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้”
สงครนมเหลต่นนบีนื้นนนพนเรนไปจนถถึงสลินื้นรรัชกนลของอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส ในปปี 164 กต่อน ค.ศ. กนรโหมโรง
ทบีที่ถบูกพรรณนนตรงนบีนื้สลินื้นสรุดลงพรต้อมกรับดนเนบียล 11:31 ซถึที่งเรนจะศถึกษนขณะทบีที่เรนไปตต่อเรนที่อยๆ สต่วนทบีที่เหลนอของ
บทนบีนื้ (ขต้อ 32 จนถถึง 35) ครอบคลรุมชต่วงเวลนทรังนื้ หมดตรันื้งแตต่กนรครอบครองของพวกมรัคคนบบี (166 กต่อน ค.ศ.)
จนถถึง “เวลนสรุดทต้นย”
จนกนรันื้นขต้อ 36 ในบททบีที่ 11 ชบีนื้ไปยรัง “กษรัตรลิยร์ทกบีที่ ระทนนตนมควนมพอใจ” – และเรนทรนบวต่นบรุคคลผบูต้นบีนื้คนอ
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ หรนอเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อ “กษรัตรลิยพร์ ระพรักตรร์ดรุรนต้ ย... เขนเลล็กอรันนรันื้น... คนแหต่งกนรบนปนรันื้น”
– พญามารในรล่างมนลุษยว์ ผบูต้ซถึที่งจะครอบครองเหนนอแผต่นดลินโลกจนกวต่นพระเยซบูเสดล็จมนและทนนลนยเขนดต้วย
พระแสงแหต่งพระโอษฐร์ของพระองคร์

ดนเนบียล 11:36 จนถถึงจบหนรังสนอเลต่มนบีนื้บรันทถึกอยต่นงละเอบียดเกบีที่ยวกรับสลิที่งทบีที่จะเกลิดกรับพวกยลิวในวรันทต้นยๆ –
ชต่วงวรันสรุดทต้นยแหต่งกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ วรันเหลต่นนรันื้นทบีที่จะถบูกยต่นสรันื้นเขต้นเพนที่อทบีที่วต่นเนนนื้อหนรังจะ
รอดไดต้บต้นง

ดาเนนียลถถูกเสรติมกนาลนัง
ขต้อ 15-17: “เมลืที่อทล่านไดด้พดร ตามถด้อยคทาเหลล่านฮีนั้กศับขด้าพเจด้าแลด้ว ขด้าพเจด้ากล็กด้มหนด้าสรล่พลืนั้นดฏินแลด้วกล็เปป็นใบด้
ไป และดรเถฏิด มฮีทาล่ นผรด้หนหึที่งสศัณฐานคลด้ายบลุตรทศันั้งหลายของมนลุษยว์มาแตะรฏิมฝปีปากของขด้าพเจด้า แลด้วขด้าพเจด้ากล็อาด้
ปากขหึนั้นพรด ขด้าพเจด้ากลล่าวกศับทล่านทฮีที่ยลืนอยรล่ขด้างหนด้าขด้าพเจด้าวล่า “โอ นายเจด้าขด้า ดด้วยเหตลุนฏิมฏิตนศันั้นความเจล็บปวดจหึง
เกฏิดกศับขด้าพเจด้า แลด้วขด้าพเจด้ากล็หมดแรง ผรด้รศับใชด้ของเจด้านายของขด้าพเจด้าจะพรดกศับเจด้านายของขด้าพเจด้าไดด้อยล่างไร
เพราะบศัดนฮีนั้ไมล่มฮีกทาลศังเหลลืออยรล่ในขด้าพเจด้าเลย ลมหายใจพรากไปจากขด้าพเจด้าแลด้ว”
ถต้อยคนนของกนเบรบียลทนนใหต้ดนเนบียลนลิที่งอรันื้น และเขนอยบูต่ในสภนพนรันื้นจนกระทรังที่ ผบูต้หนถึที่ง “สรัณฐนนคลต้นยบรุตร
ทรันื้งหลนยของมนรุษยร์” แตะรลิมฝปีปนกของเขน แลต้วดนเนบียลกล็เรลิที่มตต้นพบูด เขนกลต่นววต่น “โอ นนยเจต้นขต้น ดต้วยเหตรุนลิมลิต
นรันื้นควนมเจล็บปวดจถึงเกลิดกรับขต้นพเจต้น แลต้วขต้นพเจต้นกล็หมดแรง” นบีที่ชวนใหต้เรนนถึกถถึงศนสดนพยนกรณร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่อบีก
ทต่นนหนถึที่งทบีที่รต้องออกมนวต่น “และขต้นพเจต้นวต่น “วลิบรัตลิแกต่ขต้นพเจต้น เพรนะขต้นพเจต้นพลินนศแลต้ว เพรนะขต้นพเจต้นเปป็นคน
รลิมฝปีปนกไมต่สะอนด และขต้นพเจต้นอนศรัยอยบูต่ในหมบูต่ชนชนตลิทบีที่รลิมฝปีปนกไมต่สะอนด เพรนะนรัยนร์ตนของขต้นพเจต้นไดต้เหล็น
กษรัตรลิยร์ คนอพระเยโฮวนหร์จอมโยธน” แลต้วตนหนถึที่งในเสรนฟปิมบลินมนหนขต้นพเจต้น ในมนอมบีถต่นนเพลลิง ซถึที่งเขนเอนคบีม
คบีบมนจนกแทต่นบบูชน และเขนถบูกตต้องปนกของขต้นพเจต้นพบูดวต่น “ดบูเถลิด สลิที่งนบีนื้ไดต้ถบูกตต้องรลิมฝปีปนกของเจต้นแลต้ว ควนมชรัวที่
ชต้นของเจต้นกล็ถบูกยกเสบีย และเจต้นกล็จะรรับกนรลบมลทลินบนป”” (อสย. 6:5-7)
ในขต้อ 16 ดนเนบียลเรบียกทบูตสวรรคร์ผบูต้มนเยนอนนรันื้นวต่น “นนยเจต้นขต้น” (lord) แตต่คนนนรันื้นในภนษนอรังกฤษไมต่ไดต้
ถบูกทนนใหต้เปป็นตรัวพลิมพร์ใหญต่ (Lord) เรนจถึงรบูวต้ นต่ นบีที่ไมต่ใชต่พระเยซบู องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นแหต่งสงต่นรนศบี นบีที่อนจเปป็นเสรนฟปิม
ตนเดบียวกรับทบีที่ไดต้มนหนอลิสยนหร์ตอนทบีที่เขนเหล็นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ผบูต้ทรงสบูงยลิที่งและเปป็นทบีที่เทลิดทบูน เปนโลบอกเรนใน
บทแรกของหนรังสนอฮบีบรบูวนต่ พวกทบูตสวรรคร์เปป็น “วลิญญนณผบูต้ปรนนลิบรัตลิ ทบีพที่ ระองคร์ทรงสต่งไปชต่วยเหลนอบรรดนผบูต้ทบีที่จะ
ไดต้รรับควนมรอดเปป็นมรดก” พวกทบูตสวรรคร์เปป็นผบูต้รรับใชต้ของบรุตรทรันื้งหลนยของพระเจต้น – ไมต่ใชต่แคต่ตอนทบีที่เรนไปถถึง
สวรรคร์แลต้วเทต่นนรันื้น แตต่ขณะทบีที่เรนยรังอยบูต่บนแผต่นดลินโลกนบีนื้ดต้วย สต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นหนกเรนสนมนรถมองเหล็นดต้วย
สนยตนฝป่นยวลิญญนณไดต้ เรนกล็จะเหล็นวต่นรอบตรัวเรนนรันื้นเตล็มไปดต้วยเหลต่นทบูตสวรรคร์จรลิงๆ “ทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮ
วนหร์ตรันื้งคต่นยลต้อมรอบบรรดนคนทบีที่ยนนเกรงพระเจต้น” และพวกทบูตสวรรคร์กล็ปรนนลิบรัตลิเรนทรันื้งหลนยทบีที่รรัก ยนนเกรง และ
ปรนนลิบรัตลิพระเจต้นในฐนนะองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น
ดนเนบียลรรับสนรภนพตต่อผบูต้มนเยนอนจนกสวรรคร์ทนต่ นนบีนื้วต่นเรบีที่ยวแรงของเขนหมดไปแลต้ว เขนไมต่มบีลมหนยใจ
และดต้วยเหตรุนบีนื้เขนจะพบูดอยต่นงไรไดต้? ลองคลิดดบูสลิครรับ! ดนเนบียลเคยคต้นงคนนอยบูต่กรับพวกสลิงโต เขนเคยเผชลิญหนต้นกรับ
เนบบูครัดเนสซนรร์ , เบลชรัสซนรร์ และคนอนที่นๆทรันื้งปวงโดยปรนศจนกควนมกลรัวและอนกนรตรัวสรัที่น แตต่บรัดนบีนื้นลิมลิตทบีที่เขน
ไดต้เหล็นกล็ทนนใหต้เขนเปป็นใบต้และเอนเรบีที่ยวแรงของเขนไปหมดเลย หลรังจนกทบูตสวรรคร์ผบูต้นบีนื้ทนนใหต้ดนเนบียลกลรับพบูดไดต้อกบี
ขต้อ 18 กล็กลต่นววต่น “ทต่นนผบูต้มบีรบูปรต่นงอยต่นงมนรุษยร์นรันื้นไดต้แตะตต้องขต้นพเจต้นอฮีกครศังนั้ หนหึที่ง...” จนกคนนวต่น “อบีกครรันื้งหนถึที่ง”

เรนจถึงทรนบวต่นนบีที่เปป็นผบูต้เดบียวกรับทบีที่ไดต้แตะตต้องเขนในขต้อ 10 โดยคนนกลต่นวนบีนื้เรนจถึงทรนบวต่นนบีที่คนอกนเบรบียลทบีที่ไดต้เขต้นมน
หนเขนอบีกครรังนื้ ชบูกนนลรังเขน และเรลิที่มพบูดครุยกรับเขนอบีกครรันื้งหนถึที่ง และจนกนรันื้นดนเนบียลกล็ขอรต้องใหต้มบีคนนแกต้นลิมตลิ ตต่อไป:
ขต้อ 18-21: “ทล่านผรด้มฮีรรปรล่างอยล่างมนลุษยว์นศันั้นไดด้แตะตด้องขด้าพเจด้าอฮีกครศังนั้ หนหึที่ง และใหด้กทาลศังขด้าพเจด้า ทล่าน
กลล่าววล่า “โอ บลุรลุษผรด้เปป็นทฮีที่รศักอยล่างยฏิที่ง อยล่ากลศัวเลย สศันตฏิภาพจงมฮีแกล่ทาล่ น จงเขด้มแขล็ง เออ จงเขด้มแขล็งเถฏิด” เมลืที่อ
ทล่านพรดกศับขด้าพเจด้านศันั้น ขด้าพเจด้ามฮีกทาลศังขหึนั้นและกลล่าววล่า “ขอเจด้านายของขด้าพเจด้าจงพรดไปเถฏิด เพราะทล่านไดด้ใหด้
กทาลศังขด้าพเจด้าแลด้ว” แลด้วทล่านจหึงกลล่าววล่า “ทล่านทราบหรลือไมล่วาล่ ขด้าพเจด้ามาหาทล่านททาไม แตล่บศัดนฮีนั้ขด้าพเจด้าจะกลศับ
ไปตล่อสรด้กศับเจด้าผรด้พทฏิ ศักษว์แหล่งเปอรว์เซฮีย และเมลืที่อขด้าพเจด้าเสรล็จธลุระกศับเขาแลด้ว ดรเถฏิด เจด้าผรพด้ ฏิทศักษว์แหล่งกรฮีกจะมา แตล่
ขด้าพเจด้าจะบอกทล่านตามสฏิที่งซหึที่งบศันทหึกไวด้ในหนศังสลือแหล่งความจรฏิง ไมล่มฮีผรด้ใดรล่วมแรงกศับขด้าพเจด้าตล่อสรด้เจด้าเหลล่านฮีนั้เลย
นอกจากมฮีคาเอล เจด้าผรด้พฏิทกศั ษว์ของทล่าน”
ในขต้อ 20 กนเบรบียลถนมดนเนบียลคนนถนมหนถึที่ง: “ทต่นนทรนบหรนอไมต่วต่นขต้นพเจต้นมนหนทต่นนทนนไม” แลต้วเขน
กล็ประกนศวต่น “แตต่บรัดนบีนื้ขต้นพเจต้นจะกลรับไปตต่อสบูต้กรับเจต้นผบูต้พลิทรักษร์แหต่งเปอรร์เซบีย” และบอกดนเนบียลวต่นหลรังจนกทบีที่เขน
ไปแลต้ว เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์แหต่งกรบีกจะมน แตต่ทรันื้งๆทบีที่มบีเจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์แหต่งเปอรร์เซบีย เจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งกรบีก และปปีศนจทรันื้งสลินื้น
และพญนมนรเอง กนเบรบียลกล็ประกนศวต่น “แตต่ขต้นพเจต้นจะบอกทต่นนตนมสลิที่งซถึที่งบรันทถึกไวต้ในหนรังสนอแหต่งควนมจรลิง
ไมต่มบีผบูต้ใดรต่วมแรงกรับขต้นพเจต้นตต่อสบูต้เจต้นเหลต่นนบีนื้เลย นอกจากมนีคาเอล เจห้าผถูห้พติทนักษณ์ของทส่าน” ดรังนรันื้นครุณจถึงเหล็นวต่น
ดนเนบียลมบีทบูตสวรรคร์ผอบูต้ นรรักขนทบีที่สนมนรถมนกๆ
สนนหรรับผม มบีควนมจรลิงทบียที่ ลิที่งใหญต่ประกนรหนถึที่งถบูกนนนเสนอในขต้อ 21 ซถึที่งเรนมองไมต่เหล็นโดยกนรแคต่
กวนดตนดบูหรนอกนรอต่นนพระวจนะของพระเจต้นแบบผต่นนๆ ไมต่นต่นแปลกใจทบีวที่ ต่นในวรันนบีนื้และโมงยนมนบีนื้พญนมนรกนนลรัง
ทนนทรุกอยต่นงในอนนนนจของมรันเพนที่อทนนลนยควนมนต่นเชนที่อถนอของพระวจนะแหต่งควนมจรลิง ครุณจะสรังเกตเหล็นในดนเนบีย
ล 9:2 วต่น “ในปปีแรกแหต่งรรัชกนลของทต่นน ขต้นพเจต้นดนเนบียลไดต้เขต้นใจถถึงจนนนวนปปีจนกหนรังสนอ ซถึที่งพระวจนะของ
พระเยโฮวนหร์ไดต้มบีมนถถึงเยเรมบียร์ผบูต้พยนกรณร์วต่น พระองคร์จะทรงกระทนนใหต้ครบกนนหนดเจล็ดสลิบปปีในกนรรกรต้นงของ
กรรุงเยรบูซนเลล็ม” ครนวนบีนื้กนเบรบียลกนนลรังกลต่นวแกต่ดนเนบียลวต่น “ขต้นพเจต้นจะบอกทต่นนตนมสลิที่งซถึที่งบรันทถึกไวต้ในหนรังสนอ
แหต่งควนมจรลิง” พระเจต้นอนจกลต่นวพระครัมภบีรร์ขต้อใหมต่ไดต้ พระองคร์อนจประกนศขต้อควนมใหมต่ๆไดต้ แตต่พระองคร์ทรง
ยนนหยรัดตนมพระวจนะของพระองคร์ พระวจนะของพระเจต้นถบูกสถนปนนมรัที่นคงเปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์: มรันตนยตรัว
เปป็นทบีที่สลินื้นสรุด และมรันถบูกเกล็บเขต้นแฟป้มแลต้ว ใชต่แลต้วครรับ พระเจต้นทรงมบีพระวนทะดรันื้งเดลิมนรันื้น แผนกนรดรันื้งเดลิมนรันื้น
และกนเบรบียลกล็สนนแดงใหต้ดนเนบียลเหล็นสลิที่งตต่นงๆ “ทบีที่ถบูกระบรุไวต้ในพระครัมภบีรร์แหต่งควนมจรลิง” ฟป้นสวรรคร์และแผต่นดลิน
โลกจะลต่วงพต้นไป เรนจะมบีฟนป้ สวรรคร์ใหมต่และแผต่นดลินโลกใหมต่ แตต่พระเยซบูตรรัสวต่น “ฟป้นและดลินจะลต่วงไป แตต่คนน
ของเรนจะสบูญหนยไปหนมลิไดต้เลย” (มธ. 24:35)
พระวจนะของพระเจต้นจะไมต่มวบี รันลต้มเหลวหรนอถบูกทนนลนยเดล็ดขนด นรกทรันื้งสลินื้นไมต่อนจทนนลนยควนมนต่นเชนที่อ
ถนอของพระวจนะของพระเจต้นไดต้ ไมต่วนต่ จะพวกสมรัยใหมต่นลิยม พวกเสรบีนลิยม พวกอเทวนลิยม พวกนรักคลิดเสรบี หรนอ
ใครกล็ตนมจะกลต่นวอะไรเกบีที่ยวกรับพระวจนะของพระเจต้น ไมต่วนต่ พวกเขนจะเขบียนอะไรเกบีที่ยวกรับมรัน ไมต่วต่นพวกเขนจะ
ทนนอะไรกรับมรันกล็ตนม พระเจต้นทรงมบี “พระครัมภบีรร์แหต่งควนมจรลิง” ทบีที่ถบูกเกล็บรรักษนและถบูกปกปป้องไวต้ในสวรรคร์ และ

มรันไมต่อนจถบูกทนนลนยหรนอทนนใหต้เสบียควนมนต่นเชนที่อถนอไดต้ พระเจต้นทรงมบีบรันทถึกหนถึที่งซถึที่งถบูกปกปป้องไวต้ชรัที่วนลิรรันดรร์ใน
สวรรคร์ เกบีที่ยวกรับทรุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดต้ตรรัสแกต่ดนเนบียล และทรุกสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่เขนผต่นนทนงกนเบรบียล

บททนีสที่ ติบเอร็ด
คนาพยากรณณ์ตส่างๆเกนีที่ยวกนับอดนีตและอนาคต
11:1 “สต่วนตรัวขต้นพเจต้นนรันื้น ในปปีตต้นแหต่งรรัชกนลดนรลิอรัส คนมบีเดบีย ขต้นพเจต้นเปป็นตรัวตรันื้งตรัวตบีทบีที่ใหต้กนนลรังกษรัตรลิยร์
11:2 และบรัดนบีนื้ ขต้นพเจต้นจะสนนแดงควนมจรลิงใหต้แกต่ทต่นน ดบูเถลิด จะมบีกษรัตรลิยร์อบีกสนมองคร์ขถึนื้นมนในเปอรร์เซบีย และ
องคร์ทสบีที่ บีที่จะรที่นนรวยยลิที่งกวต่นองคร์อนที่นทรันื้งหมดเปป็นอรันมนก เมนที่อทต่นนเขต้มแขล็งดต้วยทรรัพยร์รที่นนรวยของทต่นนแลต้ว ทต่นนกล็จะ
ปลรุกปฟัฝั่นใหต้ทรุกคนตต่อสบูต้กรับรนชอนณนจรักรกรบีก
11:3 แลต้วจะมบีกษรัตรลิยร์ทบีที่มบีอนนรุภนพมนกขถึนื้นมน ทต่นนจะปกครองดต้วยรนชอนนนนจยลิที่งใหญต่ และกระทนนตนมควนม
พอใจของทต่นนเอง
11:4 และเมนที่อทต่นนขถึนื้นมนแลต้ว รนชอนณนจรักรของทต่นนจะแตกและแบต่งแยกออกไปตนมทนงลมทรันื้งสบีที่แหต่งฟป้นสวรรคร์
แตต่จะไมต่ตกอยบูต่กรับทนยนทของทต่นน และจะไมต่มบีรนชอนนนนจอยต่นงทบีที่ทนต่ นปกครองอยบูต่ เพรนะวต่นรนชอนณนจรักรของ
ทต่นนจะถบูกถอนขถึนื้น ตกไปเปป็นของผบูต้อนที่นนอกเหนนอคนเหลต่นนบีนื้
11:5 แลต้วกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะเขต้มแขล็ง แตต่เจต้นนนยของทต่นนองคร์หนถึที่งจะเขต้มแขล็งกวต่นทต่นนและมบีอนนนนจ และรนช
อนนนนจของทต่นนจะเปป็นรนชอนนนนจมหถึมน
11:6 ตต่อมนอบีกหลนยปปีเขนจะกระทนนพรันธมลิตรกรัน และบรุตรสนวแหต่งกษรัตรลิยร์ถลิที่นใตต้จะมนหนกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ
เพนที่อกระทนนสรันตลิภนพ แตต่เธอกล็ไมต่กระทนนใหต้กนนลรังแขนของเธอคงอยบูต่ไดต้ กษรัตรลิยร์และแขนของทต่นนจะไมต่ยรัที่งยนน เธอ
จะถบูกอนยรัดไวต้ ทรันื้งผบูต้ทบีที่นนนเธอมน ผบูต้ทใบีที่ หต้กนนเนลิดเธอ และผบูต้ทบีที่ใหต้กนนลรังแกต่เธอในกนลนรันื้น
11:7 จะมบีกลิที่งจนกรนกของเธอขถึนื้นมนแทนทบีที่ของกษรัตรลิยร์ ทต่นนจะยกมนตต่อสบูต้กรับกองทรัพ และจะเขต้นไปในปป้อมของ
กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ และจะรบกรับเขนและจะชนะ
11:8 ทต่นนจะขนเอนบรรดนพระพรต้อมทรันื้งพวกเจต้นนนยของเขน และเครนที่องใชต้วลิเศษทบีที่ทนนดต้วยเงลินและทองคนนไปยรัง
อบียลิปตร์ และทต่นนจะคงอยบูต่นนนกวต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนออบีกหลนยปปี
11:9 แลต้วกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะเขต้นมนในเขตกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ แตต่จะกลรับไปสบูต่แผต่นดลินของทต่นนเอง
11:10 แตต่บรุตรชนยทรันื้งหลนยของทต่นนจะกต่อสงครนมและชรุมนรุมกนนลรังรบเปป็นอรันมนกไวต้ และคนหนถึที่งจะมนอยต่นง
แนต่นอนและไหลทต่วมและผต่นนไป และจะกลรับไปทนนสงครนมจนถถึงปป้อมปรนกนรของทต่นน
11:11 แลต้วกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะโกรธมนก จะยกออกมนตต่อสบูต้กรับทต่นน คนอกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ ทต่นนจะจรัด
กองทรัพเปป็นอรันมนก แตต่พลมนกมนยนรันื้นกล็จะถบูกมอบไวต้ในมนอของทต่นน
11:12 และเมนที่อทต่นนนนนกองทรัพนรันื้นไปแลต้ว จลิตใจของทต่นนกล็จะผยองขถึนื้น และทต่นนจะทนนลนยเสบียอบีกเปป็นหมนที่นๆคน
แตต่ทนต่ นจะไมต่รรับกนนลรังเพลิที่มขถึนื้นโดยสลิที่งนบีนื้
11:13 เพรนะวต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอจะกลรับมนและจะจรัดกองทรัพเปป็นอรันมนกใหญต่โตกวต่นครรังนื้ กต่อน ตต่อมนอบีก
หลนยปปีทต่นนจะยกกองทรัพใหญต่มนพรต้อมกรับทรรัพยร์สมบรัตลิมนกมนย
11:14 ในกนลนรันื้น หลนยเหลต่นจะยกขถึนื้นตต่อสบูต้กรับกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ และบรรดนนรักปลต้นแหต่งชนชนตลิของทต่นนเองกล็
จะยกตรัวเองขถึนื้นเพนที่อจะกระทนนใหต้นลิมลิตสนนเรล็จ แตต่พวกเขนกล็จะลต้มเหลว
11:15 แลต้วกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอจะมนลต้อมและกต่อเชลิงเทลิน และยถึดเมนองทบีที่มบีปป้อมแขล็งแรงไดต้ และกนนลรังกองทรัพ

ของถลิที่นใตต้จะสบูต้ไมต่ไหว แมต้วนต่ กองทรัพทบีที่คดรั เลนอกแลต้วกล็ยรังสบูต้ไมต่ไดต้ เพรนะไมต่มบีกนนลรังทบีจที่ ะยนนหยรัดอยบูต่ไดต้
11:16 แตต่ผบูต้ทบีที่ยกมนตต่อสบูต้กรับทต่นน จะกระทนนตนมควนมพอใจของทต่นนเอง จถึงไมต่มบีผบูต้ใดตต่อสบูต้ทต่นนไดต้ และทต่นนจะ
ยรัที่งยนนอยบูต่ในแผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์ ซถึที่งจะถบูกทนนลนยโดยมนอของทต่นน
11:17 ทต่นนจะมรุต่งหนต้นมนดต้วยกนนลรังทรันื้งหมดแหต่งรนชอนณนจรักร และทต่นนจะนนนคนเทบีที่ยงตรงไปดต้วย แลต้วทต่นนจะ
กระทนนดรังนบีนื้ คนอทต่นนจะยกธลิดนของพวกผบูต้หญลิงใหต้กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้เพนที่อใหต้ทนนลนยเธอ แตต่เธอจะไมต่มรัที่นคงและ
อนนนวยประโยชนร์แกต่ทต่นนแตต่ประกนรใด
11:18 ภนยหลรังทต่นนจะมรุต่งหนต้นไปตนมเกนะตต่นงๆและจะยถึดไดต้เปป็นอรันมนก แตต่แมต่ทรัพคนหนถึที่งจะไดต้กนนจรัดควนม
อหรังกนรของทต่นนนรันื้นเสบีย ควนมจรลิงเขนจะเอนควนมอหรังกนรนรันื้นมนสนองทต่นน
11:19 แลต้วทต่นนจะหรันหนต้นมรุต่งตรงไปยรังปป้อมปรนกนรแหต่งแผต่นดลินของทต่นนเอง แตต่ทนต่ นกล็จะสะดรุดและลต้มลง หน
ตรัวไมต่พบอบีกตต่อไป
11:20 แลต้วจะมบีผบูต้หนถึที่งขถึนื้นมนแทนทบีที่ของทต่นน ผบูต้นบีนื้จะสต่งเจต้นพนรักงนนเกล็บสต่วยใหต้ไปตลอดทรัวที่ รนชอนณนจรักรอรัน
รรุงต่ โรจนร์ แตต่ไมต่กบีที่วนรั เขนกล็ประสบหนยนะ มลิใชต่ดวต้ ยควนมโกรธหรนอสงครนม
11:21 จะมบีคนนต่นเกลบียดคนหนถึที่งตรันื้งตรัวขถึนื้นแทนทบีที่โดยไมต่มบีผบูต้ใดมอบเกบียรตลิศรักดลิแธ หต่งรนชอนณนจรักรใหต้ เขนจะยกเขต้น
มนอยต่นงสงบ แลต้วชลิงเอนรนชอนณนจรักรนรันื้นดต้วยควนมสอพลอ
11:22 กองทรัพจะถบูกกวนดไปดต้วยอนนนนจของนนื้นนทต่วมตต่อหนต้นเขนและถบูกทนนลนยเสบีย และเจต้นแหต่งพรันธสรัญญนจะ
ถบูกทนนลนยเสบียดต้วย
11:23 ตรังนื้ แตต่เวลนทบีที่กระทนนพรันธมลิตรกรับเขน เขนจะประกอบกลิจลต่อลวงอยบูต่เสมอ เพรนะเขนจะขถึนื้นมน และเขนจะ
เขต้มแขล็งขถึนื้นดต้วยชนชนตลิเลล็กๆ
11:24 เขนจะยกมนอยต่นงสงบในสต่วนของประเทศทบีที่อรุดมทบีที่สรุด และเขนจะกระทนนสลิที่งทบีที่ปบูป่ทวดหรนอบรรพบรุรรุษของ
เขนไมต่กระทนน เขนจะเอนทรรัพยร์ทบีที่ปลต้นมน ของทบีที่รบลิ มนไดต้ และทรรัพยร์สมบรัตลิมนแจกกรัน เขนจะออกอรุบนยตต่อสบูต้กรับทบีที่
กนนบรังเขต้มแขล็ง แตต่กล็ชวรัที่ เวลนหนถึที่งเทต่นนรันื้น
11:25 และเขนจะปลรุกปฟัฝั่นกนนลรังของเขน และควนมกลต้นหนญของเขนดต้วยกองทรัพมหถึมนยกไปสบูต้กรับกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่น
ใตต้ และกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะทนนสงครนมดต้วยกองทรัพเขต้มแขล็งมหถึมนยลิที่งนรัก แตต่เขนกล็สบูต้ไมต่ไดต้ เพรนะจะมบีกนรปองรต้นย
เขน
11:26 ถถึงแมต้วต่นผบูต้ทรบีที่ ต่วมรรับประทนนอนหนรสบูงของเขนกล็จะทนนลนยเขน กองทรัพของเขนกล็จะถบูกกวนดไป ทบีที่ถบูกฆต่นฟฟัน
ลต้มตนยเสบียกล็มนก
11:27 สต่วนกษรัตรลิยร์สององคร์นรันื้น จลิตใจของเขนตต่นงกล็คดลิ ปองรต้นย เขนจะพบูดมรุสนรต่วมโตต๊ะกรัน แตต่กล็ไมต่ไดต้ผล เพรนะ
วนระสรุดทต้นยกล็จะมนตนมเวลนกนนหนด
11:28 แลต้วกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอกล็จะกลรับเขต้นบต้นนเขต้นเมนองพรต้อมกรับทรรัพยร์สมบรัตลิมนกมนย แตต่จตลิ ใจกล็มรุต่งรต้นยตต่อ
พรันธสรัญญนบรลิสทรุ ธลิธ และเขนจะปฏลิบรัตลิงนนและกลรับเขต้นบต้นนเขต้นเมนอง
11:29 พอถถึงเวลนกนนหนดเขนจะกลรับมนทบีที่ถลิที่นใตต้ แตต่ครรันื้งนบีนื้เหตรุกนรณร์จะไมต่เปป็นไปอยต่นงครรันื้งแรกหรนอครรังนื้ ตต่อไป
11:30 เพรนะวต่นกองทรัพเรนอของเมนองคลิทธลิมจะมนปะทะกรับเขน เขนจถึงจะกลรัวและกลรับไป และจะเกรบีนื้ยวกรนดตต่อ

พรันธสรัญญนบรลิสทรุ ธลิธ และลงมนอปฏลิบรัตลิงนน เขนจะหรันกลรับมนรต่วมพรันธมลิตรกรับบรรดนผบูต้ทบีที่ทลินื้งพรันธสรัญญนบรลิสรุทธลิธ
11:31 และกองทรัพจะยนนหยรัดอยบูต่ฝป่นยเขน พวกเขนจะกระทนนใหต้สถนนบรลิสรุทธลิธแหต่งกองกนนลรังเปป็นมลทลิน และจะใหต้
เลลิกเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันนรันื้นเสบีย และเขนทรันื้งหลนยจะตรันื้งสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นง
เปลต่นขถึนื้น
11:32 เขนจะใชต้ควนมสอพลอลต่อลวงผบูต้ทบีที่ละเมลิดพรันธสรัญญน แตต่ประชนชนผบูต้รบูต้จรักพระเจต้นของเขนทรันื้งหลนยจะยนน
มรัที่นและปฏลิบรัตลิงนน
11:33 และในหมบูต่ประชนชนคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ฉลนดจะกระทนนใหต้คนเปป็นอรันมนกเขต้นใจ แมต้วต่นเขนจะลต้มลงดต้วยดนบ
หรนอดต้วยเปลวไฟ ดต้วยกนรเปป็นเชลย ดต้วยถบูกปลต้นหลนยวรันเวลน
11:34 เมนที่อพวกเขนลต้มลงนรันื้น เขนจะไดต้รรับควนมชต่วยเหลนอเลล็กนต้อย และจะมบีคนมนกดต้วยกรันทบีที่รวต่ มเขต้นกรับควนม
สอพลอ
11:35 คนทบีที่ฉลนดบนงคนจะลต้มลงเพนที่อถลรุงและชนนระเขนทรันื้งหลนยใหต้ขนวสะอนด จนกวต่นจะถถึงเวลนสรุดทต้นย
เพรนะวนระกล็จะมนตนมเวลนกนนหนด
11:36 และกษรัตรลิยร์จะกระทนนตนมควนมพอใจของเขน เขนจะยกตนขถึนื้นและพองตรัวขถึนื้นเหนนอพระทรุกองคร์ และจะ
พบูดสลิที่งทบีที่นนต่ มหรัศจรรยร์กลต่นวตต่อสบูพต้ ระเจต้นแหต่งพระทรันื้งหลนย เขนจะเจรลิญจนพระพลิโรธจะครบถต้วน เพรนะสลิที่งใดทบีที่
ทรงกนนหนดไวต้จะสนนเรล็จ
11:37 เขนจะไมต่เชนที่อฟฟังพระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของเขน หรนอเชนที่อฟฟังผบูต้ทบีที่ผบูต้หญลิงรรัก เขนจะไมต่เชนที่อพระองคร์ใดเลย
เพรนะเขนจะพองตรัวเองเหนนอทรุกสลิที่งทรุกอยต่นง
11:38 แตต่ในทบีที่ของเขน เขนจะถวนยเกบียรตลิแกต่พระของปป้อมปรนกนร พระองคร์หนถึที่งทบีที่บรรพบรุรรุษของเขนไมต่รบูต้จรัก
เขนกล็จะใหต้เกบียรตลิดต้วยทองคนนและเงลิน ดต้วยเพชรพลอยตต่นงๆ ดต้วยของขวรัญอรันมบีคต่น
11:39 เขนจะกระทนนเชต่นนรันื้นกรับพระตต่นงดต้นวทบีที่เขนนรับถนอและพอกพบูนสงต่นรนศบีใหต้ในปป้อมปรนกนรสต่วนใหญต่ เขนจะ
แตต่งตรังนื้ ใหต้พวกเขนปกครองคนเปป็นอรันมนก และเขนจะแบต่งแผต่นดลินใหต้เปป็นสลิที่งตอบแทน
11:40 พอถถึงเวลนวนระสรุดทต้นยกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะมนสบูต้กรับเขน และกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอจะพรุต่งเขต้นใสต่เขนอยต่นง
ลมหมรุน พรต้อมดต้วยรถรบและพลมต้นและเรนอรบเปป็นอรันมนก เขนจะเขต้นมนในประเทศตต่นงๆ แลต้วไหลทต่วมและผต่นน
ไป
11:41 เขนจะเขต้นมนในแผต่นดลินทบีที่รรุต่งโรจนร์ดวต้ ย และประเทศหลนยแหต่งจะถบูกควที่นนไป แตต่คนเหลต่นนบีนื้จะไดต้รรับกนร
ชต่วยใหต้พต้นมนอของเขน คนอเอโดมและโมอรับ และสต่วนใหญต่ของคนอรัมโมน
11:42 เขนจะยนที่นมนอของเขนออกตต่อประเทศตต่นงๆ และแผต่นดลินอบียลิปตร์กล็จะพต้นไปไมต่ไดต้
11:43 แตต่เขนจะมบีอนนนนจเหนนอทรรัพยร์สมบรัตลิทบีที่เปป็นทองและเงลิน และเหนนอสลิที่งประเสรลิฐทรันื้งหลนยของอบียลิปตร์ คนลลิบ
นบีและคนเอธลิโอเปปียกล็จะตลิดไปดต้วย
11:44 แตต่ขต่นวจนกทลิศตะวรันออกและทลิศเหนนอจะกระทนนใหต้เขนตกใจ และเขนจะยกออกไปดต้วยควนมเคบียดแคต้น
อยต่นงยลิที่ง ทบีจที่ ะทนนลนยและลต้นงผลนญคนเปป็นอรันมนกเสบียใหต้สลินื้นเชลิง

11:45 และเขนจะปลบูกพลรับพลนทรันื้งหลนยแหต่งตนนหนรักของเขนระหวต่นงทะเลในภบูเขนบรลิสรุทธลิธอรันรรุต่งโรจนร์ แมต้
กระนรันื้นเขนกล็ยรังพบจรุดจบ และไมต่มบีใครชต่วยเขนเลย”

ประวนัตติศาสตรณ์ลส่วงหนห้า
ขต้อ 1 และ 2: “สล่วนตศัวขด้าพเจด้านศันั้น ในปปีตด้นแหล่งรศัชกาลดารฏิอศัส คนมฮีเดฮีย ขด้าพเจด้าเปป็นตศัวตศันั้งตศัวตฮีทฮีที่ใหด้
กทาลศังกษศัตรฏิยว์ และบศัดนฮีนั้ ขด้าพเจด้าจะสทาแดงความจรฏิงใหด้แกล่ทล่าน ดรเถฏิด จะมฮีกษศัตรฏิยว์อกฮี สามองคว์ขหึนั้นมาในเปอรว์เซฮีย
และองคว์ทฮีที่สฮีที่จะรที่ทารวยยฏิที่งกวล่าองคว์อลืที่นทศันั้งหมดเปป็นอศันมาก เมลืที่อทล่านเขด้มแขล็งดด้วยทรศัพยว์รที่ทารวยของทล่านแลด้ว ทล่านกล็
จะปลลุกปฝัปี่นใหด้ทลุกคนตล่อสรด้กศับราชอาณาจศักรกรฮีก”
มนรุษยร์เขบียนประวรัตลิศนสตรร์หลศังจากทบีที่มรันเกลิดขถึนื้นแลต้ว พระเจต้นทรงเขบียนประวรัตลิศนสตรร์กล่อนทบีที่มรันเกลิดขถึนื้น
ในบทนบีนื้เรนมบีประวรัตลิศนสตรร์ทถบีที่ บูกเขบียนไวต้ลต่วงหนต้นเกบีที่ยวกรับเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้
นอกจนกนบีนื้ในบทนบีนื้เรนยรังพบรนยงนนทบีที่ละเอบียดเกบีที่ยวกรับสงครนมเหลต่นนรันื้นของพวกปโตเลมบีแหต่งอบียลิปตร์: “เหลล่า
กษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้”; และสงครนมเหลต่นนรันื้นของพวกเซลลิวซลิดแหต่งซบีเรบีย: “เหลล่ากษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือ”
พวกนรักวลิจนรณร์อนต้ งวต่นหนรังสนอดนเนบียลไมต่มบีทนงถบูกเขบียนขถึนื้นมนตรันื้งแตต่ปปี 533 กต่อน ค.ศ. เดล็ดขนด แตต่กลต่นว
วต่นมรันถบูกเขบียนขถึนื้นหลศังจากสงครนมเหลต่นนรันื้นระหวต่นงพวกปโตเลมบีและพวกเซลลิวซลิดไดต้สลินื้นสรุดลงแลต้ว ซถึที่งเทต่นกรับ
ประมนณปปี 160 กต่อน ค.ศ. นรักวลิจนรณร์เหลต่นนบีนื้ประกนศวต่นมรันเปป็นไปไมต่ไดต้ในแงต่กนยภนพและมนรุษยร์ทบีที่ดนเนบียลหรนอ
บรุคคลอนที่นใดกล็ตนมจะพรรณนนสงครนมเหลต่นนบีนื้ไดต้อยต่นงถบูกตต้องแมต่นยนนขนนดนรันื้นกต่อนทบีพที่ วกมรันเกลิดขถึนื้นจรลิง นบีที่เปป็น
จรุดทบีพที่ วกนรักวลิจนรณร์และพระครัมภบีรร์แยกขนดกรัน
เมนที่อเรนยอมรรับอนนนนจสลิทธลิธขนดของพระเจต้นและกนรดลใจดต้นนถต้อยคนนของพระครัมภบีรร์ เรนกล็ไมต่มคบี วนมยรุต่ง
ยนกเลยในกนรเชนที่อและยอมรรับขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นพระเจต้นทรงสนมนรถและทรงเขบียนประวรัตลิศนสตรร์ลวต่ งหนต้นไดต้จรลิงๆ
– จนถถึงคนนบรรยนยกนรสบูรต้ บตต่นงๆในทรุกรนยละเอบียด ใน 2 ทลิโมธบี 3:16 และ 17 เรนอต่นนวต่น “พระคนัมภนีรณ์ททุกตอน
ไดต้รรับกนรดลใจจนกพระเจต้น และเปป็นประโยชนร์ในกนรสอน กนรตรักเตนอนวต่นกลต่นว กนรปรรับปรรุงแกต้ไขคนใหต้ดบี และ
กนรอบรมในเรนที่องควนมชอบธรรม เพนที่อคนของพระเจต้นจะดบีรอบคอบ พรรักพรต้อมทบีที่จะกระทนนกนรดบีทรุกอยต่นง”
2 เปโตร 1:19-21 บอกเรนวต่น “และเรนมบีคนนพยนกรณร์ทบีที่แนต่นอนยลิที่งกวต่นนรันื้นอบีก จะเปป็นกนรดบีถต้นทต่นนทรันื้ง
หลนยจะถนอตนมคนนนรันื้น เสมนอนแสงประทบีปทบีที่สต่องสวต่นงในทบีที่มดน จนกวต่นแสงอรรุณจะขถึนื้น และดนวประจนนรรุงต่ จะผรุด
ขถึนื้นในใจของทต่นนทรันื้งหลนย จงรบูขต้ ต้อนบีนื้กต่อน คนอวต่นคนนพยนกรณร์ทรุกคนนทบีที่จนรถึกไวต้ในพระครัมภบีรร์แลต้ว ไมต่มบีใครตบีควนมไดต้
ตนมลนนพรังใจของตนเอง ดต้วยวต่นคนนพยนกรณร์ในอดบีตนรันื้นไมต่ไดต้มนจนกควนมประสงคร์ของมนรุษยร์ แตต่พวกผบูต้บรลิสรุทธลิธ
ของพระเจต้นไดต้กลต่นวคนนตนมทบีที่พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไดต้ทรงดลใจเขน”
เนนที่องจนกพระเจต้นทรงทรนบทรุกสลิที่งและทรงรบูต้ตอนจบตรันื้งแตต่ตอนตต้น มรันจถึงไมต่ใชต่เรนที่องยนกเลยทบีที่พระองคร์จะ
ทรงเขบียนประวรัตลิศนสตรร์ลต่วงหนต้น โดยเปปิดเผยสลิที่งตต่นงๆอยต่นงละเอบียด หลนยศตวรรษกต่อนทบีพที่ วกมรันเกลิดขถึนื้นจรลิง
เรนอนจกลต่นวไดต้วนต่ ควนมสรัมพรันธร์ของประวรัตศลิ นสตรร์ทบีที่ถบูกเขบียนโดยมนรุษยร์กรับคนนพยนกรณร์ทพบีที่ ระเจต้นผบูทต้ รง
มหลิทธลิฤทธลิปธ ระทนนใหต้ผต่นนทนงเหลต่นผบูต้บรลิสรุทธลิธ ไมต่ใชต่ควนมสรัมพรันธร์เรนที่องกนรตบีควนม แตต่เปป็นเรนที่องการรศับรองความ
ถรกตด้อง ประวรัตลิศนสตรร์รรับรองควนมถบูกตต้องของสลิที่งทบีที่พระเจต้นทรงประกนศไวต้แลต้วหลนยศตวรรษกต่อนทบีที่มรันเกลิดขถึนื้น

แลต้ว คนนพยนกรณร์คนอ “แสงประทบีปทบีที่สต่องสวต่นงในทบีที่มนด” (2 ปต. 1:19) คนนพยนกรณร์ใหต้ควนมสวต่นงหลนยศตวรรษ
กต่อนกนรเกลิดขถึนื้นจรลิงนรันื้นทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้แลต้ว
จงสรังเกตถต้อยคนนขถึนื้นตต้นของขต้อ 2: “และบศัดนฮีนั้ ขด้าพเจด้าจะสทาแดงความจรฏิงใหด้แกล่ทล่าน” คนนพยนกรณร์ทบีที่ถบูก
นนนเสนอตรงนบีนื้ไมต่ไดต้ถบูกหต่อหรุต้มในสรัญลรักษณร์หรนอภนพเปรบียบตต่นงๆ เหมนอนนลิมลิตตต่นงๆกต่อนหนต้นนบีนื้ทบีที่ประทนนใหต้แกต่
ดนเนบียล ตรงนบีนื้เรนมบีภนษนทบีที่ชรัดเจนเกบีที่ยวกรับเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นตนมประวรัตศลิ นสตรร์ของพวกยลิวและดลินแดน
ศรักดลิธสลิทธลินธ รันื้น และเรนมบีภนษนทบีชที่ รัดเจนทบีที่พรรณนนถถึงเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆตนมประวรัตศลิ นสตรร์ทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิว
และดลินแดนศรักดลิสธ ลิทธลิธนรันื้นตรันื้งแตต่สมรัยของดนเนบียลเรนที่อยมนจนถถึงกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระเยซบูครลิสตร์เจต้น คนน
พยนกรณร์นบีนื้เรลิที่มตต้นดต้วยขต้อ 2
คนนพยนกรณร์นบีนื้ถบูกใหต้ไวต้แกต่ดนเนบียลในปปีทบีที่สนมของไซรรัส (ดนล. 10:1 – ในปปี 533 กต่อน ค.ศ.) ดต้วยเหตรุนบีนื้
กษรัตรลิยร์สนมองคร์ทบีที่จะตต้อง “ขถึนื้นมน” (ตต่อจนกไซรรัส) คนอ อนหสรุเอรรัส, อนรทนเซอรร์ซบีส และดนรลิอรัส (เอสรน 4:1-24)
ตรงนบีนื้จตลิ วลิญญนณแหต่งคนนพยนกรณร์ยต้อนกลรับไปยรังเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับดนเนบียลและเหลต่น
เจต้นนนยผบูต้เปป็นกษรัตรลิยร์ของเขนในสมรัยของพวกเขน โดยเกบีที่ยวขต้องกรับวรันเหลต่นนรันื้นทบีที่จะมนถถึงของจรักรวรรดลินรันื้นทบีดที่ น
เนบียลเปป็นบรุคคลทบีที่ยลิที่งใหญต่และโดดเดต่นเหลนอเกลินในจรักรวรรดลินรันื้น กษรัตรลิยร์สบีที่องคร์จะตต้องตนมมนในมบีเดบีย-เปอรร์เซบีย
ซถึที่งหลรังจนกนรันื้นอเลล็กซนนเดอรร์กษรัตรลิยร์ผบูต้เกรบียงไกรแหต่งกรบีกจะผงนดขถึนื้น (ขต้อ 3) จรักรวรรดลิของอเลล็กซนนเดอรร์จะ
ถบูกแบต่งออกเปป็นสบีที่สต่วน (ขต้อ 4) ดรังทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในดนเนบียล 8:22 แลต้ว
บรันทถึกเกบีที่ยวกรับกษรัตรลิยร์เหลต่นนบีนื้ถบูกพบในเอสรน 4:1-24 กรรุณนศถึกษนพระคนนตอนนบีนื้อยต่นงตรังนื้ ใจ เพรนะวต่น
เรนไมต่มบีพนนื้นทบีพที่ อทบีที่จะยกขต้อเหลต่นนรันื้นมนไวต้ในทบีที่นบีนื้ กษรัตรลิยร์องคร์แรก อนหสรุเอรรัส เปป็นทบีที่รบูต้จรักในประวรัตลิศนสตรร์ในชนที่อ
แคมบบีเซส ผบูต้ซถึที่งครองรนชยร์ตงรันื้ แตต่ปปี 529 จนถถึง 522 กต่อน ค.ศ. กษรัตรลิยร์องคร์ทบีที่สอง ซบูโด-สเมอรร์ดสลิ ครองรนชยร์
ตรังนื้ แตต่ปปี 522 จนถถึง 521 กต่อน ค.ศ. และกษรัตรลิยร์องคร์ทบีที่สนม ซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในประวรัตลิศนสตรร์โลกในชนที่อดนรลิอรัส ฮบีส
ตนสเปส ครองรนชยร์ตงรันื้ แตต่ปปี 521 จนถถึง 485 กต่อน ค.ศ.
กษรัตรลิยร์องคร์ทบีที่สบีที่คนอ เซอรร์ซบีส โอรสของดนรลิอรัส ฮบีสตนสเปส และเขนครองรนชยร์ตรันื้งแตต่ปปี 485 จนถถึง 465
กต่อน ค.ศ. เขนรที่นนรวยมนก และควนมมรัที่งครัที่งแบบผลิดธรรมดนของเขนกล็ทนนใหต้เขนสนมนรถสรต้นงกองทรัพใหญต่โตและ
นนนพวกเขนเขต้นสบูต่สนนมรบไดต้ โดยมบีอนวรุธพรต้อมสรรพสนนหรรับสมรัยของเขน เขนยรุยงคนเปอรร์เซบียใหต้ตต่อสบูต้กรับกรบีซ
และในปปี 480 กต่อน ค.ศ. เขนกล็รกรุ รนนประเทศนรันื้นแตต่มลิไดต้พลิชลิตมรัน
คนนพยนกรณร์มกรั แตะตต้องเหตรุกนรณร์สนนครัญๆในกนรปฏลิบรัตลิของพระเจต้นกรับประชนกรของพระองคร์และ
แผต่นดลินโลกเสมอ ดต้วยเหตรุนบีนื้กษรัตรลิยร์องคร์อนที่นๆทบีที่เหลนอแหต่งเปอรร์เซบียจถึงไมต่ถบูกกลต่นวถถึง และคนนพยนกรณร์กกล็ ระโดด
ขต้นมไปเกนอบ 150 ปปี ไปยรังสมรัยของกษรัตรลิยร์ผบูต้ยลิที่งใหญต่และเกรบียงไกร อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช ผบูคต้ รองรนชยร์ตงรันื้ แตต่ปปี
336 กต่อน ค.ศ. จนถถึง 323 กต่อน ค.ศ. ซถึที่งเปป็นรรัชกนลทบีที่สรันื้นเพบียง 13 ปปี
ขต้อ 3 และ 4: “แลด้วจะมฮีกษศัตรฏิยว์ทฮีที่มฮีอานลุภาพมากขหึนั้นมา ทล่านจะปกครองดด้วยราชอทานาจยฏิที่งใหญล่ และ
กระททาตามความพอใจของทล่านเอง และเมลืที่อทล่านขหึนั้นมาแลด้ว ราชอาณาจศักรของทล่านจะแตกและแบล่งแยกออก
ไปตามทางลมทศันั้งสฮีที่แหล่งฟฝ้าสวรรคว์ แตล่จะไมล่ตกอยรกล่ ศับทายาทของทล่าน และจะไมล่มฮีราชอทานาจอยล่างทฮีที่ทาล่ น
ปกครองอยรล่ เพราะวล่าราชอาณาจศักรของทล่านจะถรกถอนขหึนั้น ตกไปเปป็นของผรด้อลืที่นนอกเหนลือคนเหลล่านฮีนั้ ”

ขต้อเหลต่นนบีนื้พนเรนยต้อนกลรับไปยรังนลิมลิตของดนเนบียลเรนที่องแกะผบูต้และแพะผบูต้ทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในดนเนบียล 8:3-8
และ 8:20-22 ในบรุคคลผบูต้นบีนื้ซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อ “กษรัตรลิยร์ทบีที่มบีอนนรุภนพ” เรนจนนไดต้เกบีที่ยวกรับ “เขนเดต่น” อรันนรันื้นของ
แพะผบูต้นรันื้น เขนนรันื้นซถึที่งถบูกหรักออกและมบีสบีที่เขนงอกขถึนื้นมนแทนทบีที่มรัน อนณนจรักรอรันยลิที่งใหญต่นบีนื้ถบูกแบต่งออกไปยรังลมทรันื้งสบีที่
ทลิศ กษศัตรฏิยว์ทฮีที่มฮีอานลุภาพองคร์นบีนื้คนอ อเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช และกนรแบต่งอนณนจรักรของเขนไปยรังลมทรันื้งสบีที่ทลิศแหต่ง
ฟป้นสวรรคร์กล็คนอ เวลนทบีที่เขนเสบียชบีวลิตอนณนจรักรของเขนไดต้ถบูกแบต่งออกทต่นมกลนงเหลต่นนนยพลทบีที่โดดเดต่นของเขน:
แคซแซนเดอรว์ เอนมนซบีโดเนบียและสต่วนทลิศตะวรันตกของอนณนจรักรนรันื้น; ลฮีซฏิมาคศัส เอนเธรซและสต่วนทลิศ
เหนนอของอนณนจรักรนรันื้น; เซลฏิวคศัส เอนซบีเรบียและสต่วนทลิศตะวรันออก ขณะทบีที่ ปโตเลมฮี เอนอบียลิปตร์และสต่วนทลิศใตต้
ของอนณนจรักรนรันื้น ไมต่มบีวงศนคณนญนตลิของอเลล็กซนนเดอรร์สรักคนทบีที่ไดต้สนบรนชบรัลลรังกร์ตอต่ จนกเขน และภนยในระยะ
เวลนสลิบหต้นปปีวงศร์ตระกบูลของเขนกล็สลินื้นสบูญไป
ขต้อ 5: “แลด้วกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้จะเขด้มแขล็ง แตล่เจด้านายของทล่านองคว์หนหึที่งจะเขด้มแขล็งกวล่าทล่านและมฮี
อทานาจ และราชอทานาจของทล่านจะเปป็นราชอทานาจมหหึมา”
เรนตต้องจนนไวต้วนต่ คนนพยนกรณร์นบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับชนชนตลิของดนเนบียลและ “แผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์” นรันื้น นรัที่นคนอ
ปนเลสไตนร์ (จงหมนยเหตรุขต้อ 16, 41 และ 45) ประวรัตศลิ นสตรร์สนรับสนรุนคนนสอนเกบีที่ยวกรับขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ และ
แมต้วนต่ ปปีเหลต่นนบีนื้และขต้อเทล็จจรลิงทนงประวรัตศลิ นสตรร์เกบีที่ยวกรับกษรัตรลิยร์หลนยองคร์และสงครนมของพวกเขนอนจชวน
เหนล็ดเหนนที่อยหนต่อยๆ เรนกล็ตต้องดบูบรันทถึกทนงประวรัตศลิ นสตรร์เพนที่อทบีที่จะดบูไปพรต้อมๆกรันในกนรตบีควนมของเรน คนน
พยนกรณร์ตอนนบีนื้กล็ตวบี งแคบลงมนสบูต่สองในสบีที่อนณนจรักรนรันื้นทบีที่จรักรวรรดลิของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนชถบูกแบต่งออก
ปนเลสไตนร์ตรันื้งอยบูรต่ ะหวต่นงซบีเรบียซถึที่งอยบูต่ทนงทลิศเหนนอและอบียลิปตร์ซถึที่งอยบูต่ทนงทลิศใตต้ ดรังนรันื้นคนนพยนกรณร์นบีนื้จถึงตบีวงแคบลง
มนสบูต่สงครนมเหลต่นนรันื้นระหวต่นงเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ มรันไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่ดนเนบียล
วต่นตรันื้งแตต่ปปี 320 กต่อน ค.ศ. ไปจนถถึง ค.ศ. ซถึที่งไมต่เปป็นทบีที่ทรนบ พวกยลิวจะถบูกขต่มเหงและถบูกฆต่นตนย พวกเขนจะทน
ทรุกขร์อยต่นงแสนสนหรัสในสงครนมอรันนต่นกลรัวเหลต่นนรันื้นระหวต่นงเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่น
ใตต้ ควนมรต้นงเปลต่นจะมนสบูต่ปนเลสไตนร์และสบูต่ชนชนตลิอลิสรนเอล และดนเนบียลจะตต้องรบูวต้ ต่นมรันจะยรัง “อบีกหลนยวรัน”
กวต่นทบีชที่ นชนตลิของเขนจะกลนยเปป็นประชนชนตลิหนถึที่งอบีกครรันื้งและหลรุดพต้นจนกกนรตกเปป็นทนส กนรถบูกทนนลนยลต้นง
และควนมทรุกขร์ยนกตต่นงๆทบีคที่ นตต่นงชนตลินนนมนสบูต่พวกเขน
พระเจต้นไดต้ประทนนนลิมลิตนบีนื้แกต่ดนเนบียลและทรงเปปิดเผยคนนตบีควนมของมรันเพนที่อทบีที่ดนเนบียลจะเขต้นใจวต่น
สรุดทต้นยแลต้วชนชนตลิของเขนจะเปป็นประชนชนตลิทบีที่ยลิที่งใหญต่และเกรบียงไกร แตต่พวกเขนตต้องผต่นนเขต้นไปในไฟแหต่งกนร
ถบูกขต่มเหงหลนยปปีเสบียกต่อน โดยในทบีที่สรุดจะถบูกโยนเขต้นไปในบต่อยที่นนองรุต่นของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เมนที่อโลหลิตจะไหล
นองดรุจนนื้นนตนมทต้องถนน (นบีที่จะเปป็นสมรัยทบีที่พระเยซบูตรรัสถถึงในมรัทธลิว 24 เมนที่อเพรนะเหล็นแกต่บรรดน “ผบูต้ทบีที่ถบูก
เลนอกสรร” ไวต้ พระเจต้นจะทรงทนนใหต้วรันนต่นกลรัวเหลต่นนรันื้นแหต่งกนรขต่มเหงยต่นสรันื้นเขต้น)
จนกสบีที่อนณนจรักรนรันื้นทบีที่ถบูกพยนกรณร์ อบียลิปตร์คนออนณนจรักรแรกทบีที่ปรนกฏตรัวและเรลิที่มมบีชนที่อเสบียง มรันถบูกกต่อตรันื้ง
และเตลิบโตภนยใตต้กนรนนนของปโตเลมบี นนยพลคนหนถึที่งของอเลล็กซนนเดอรร์มหนรนช นนยพลอบีกคนของเขน เซลลิว
ครัส นลิคนทอรร์ ถบูกแตต่งตรันื้งใหต้เปป็นผบูต้แทนแหต่งบนบลิโลเนบีย อยต่นงไรกล็ตนม เขนถบูกขรับไลต่ออกไปโดยอรันทลิโกนรัส และหนบี
ไปยรังอบียลิปตร์ เขนไดต้รรับกนรตต้อนรรับโดยปโตเลมบีและถบูกตรันื้งใหต้เปป็นประมรุขคนหนถึที่งของเขน และดต้วยควนมชต่วยเหลนอ

ของปโตเลมบี เขนจถึงตบีแควต้นของเขนกลรับคนนมน ขยนยมรันใหต้ใหญต่โตขถึนื้น และรวมอลินดรัสและซบีเรบียรวมถถึงอรัสซบีเรบีย
เขต้นไวต้ดวต้ ย ในทบีสที่ รุดเขนกล็เรลิที่มแขล็งแกรต่งกวต่นปโตเลมบีและอนณนจรักรของเขนกล็เรลิที่มใหญต่โตยลิที่งขถึนื้นและมบีอนนนนจมนกกวต่น
อนณนจรักรของปโตเลมบี
ขต้อ 6: “ตล่อมาอฮีกหลายปปีเขาจะกระททาพศันธมฏิตรกศัน และบลุตรสาวแหล่งกษศัตรฏิยว์ถฏิที่นใตด้จะมาหากษศัตรฏิยว์
แหล่งถฏิที่นเหนลือเพลืที่อกระททาสศันตฏิภาพ แตล่เธอกล็ไมล่กระททาใหด้กทาลศังแขนของเธอคงอยรล่ไดด้ กษศัตรฏิยว์และแขนของทล่านจะ
ไมล่ยศัที่งยลืน เธอจะถรกอายศัดไวด้ ทศันั้งผรด้ทนฮีที่ ทาเธอมา ผรด้ทฮีที่ใหด้กทาเนฏิดเธอ และผรด้ทฮีที่ใหด้กทาลศังแกล่เธอในกาลนศันั้น”
มบีชวต่ งเวลนแหต่งสรันตลิอยบูต่พกรั หนถึที่งระหวต่นงคนอบียลิปตร์และคนซบีเรบียในระหวต่นงรรัชกนลเหลต่นนรันื้นของนนยพลทรันื้ง
สองนบีนื้ อยต่นงไรกล็ตนม ปโตเลมบีกล็สละรนชบรัลลรังกร์เพนที่อเหล็นแกต่โอรสของเขน ปโตเลมบี ฟปิลนเดลฟฟัส ผบูต้ซถึที่งนต้องชนยตต่นง
มนรดนของเขนไดต้แตต่งงนนกรับธลิดนของอรันทลิโอครัส โซเทอรร์ ผบูต้ซถึที่งไดต้สนบรนชบรัลลรังกร์ตต่อจนกเซลลิวครัส นลิคนทอรร์ใน
ฐนนะกษรัตรลิยร์แหต่งซบีเรบีย กนรอภลิเษกสมรสระหวต่นงคนทรันื้งสองนบีนื้นนนมนซถึที่งสงครนมระหวต่นงอบียลิปตร์และซบีเรบีย และ
สงครนมนบีนื้กล็ถบูกสนนตต่อหลรังจนกอรันทลิโอครัส นลิคนทอรร์สลินื้นชบีพแลต้วโดยอรันทลิโอครัส ธบีออส กษรัตรลิยร์ผบูต้สนบรนชบรัลลรังกร์ตต่อ
จนกเขน ในทบีที่สดรุ “ตต่อมนอบีกหลนยปปี” ปโตเลมบีกล็เสนอสลินบนกต้อนโตใหต้แกต่ธบีออสหนกเขนยอมสรต้นงสรันตลิ
สลินบนทบีที่วต่นนรันื้นคนอ ธลิดนของเขน เบเรนบีซ พรต้อมกรับสลินสอดกต้อนโตต้ – แตต่มบีเงนที่อนไขอยบูต่ขต้อหนถึที่งพต่วงมนดต้วย
โดยเงนที่อนไขนรันื้นกล็คนอวต่น กษรัตรลิยร์แหต่งซบีเรบียตต้องประกนศใหต้กนรสมรสกต่อนหนต้นนรันื้นของเขนกรับเลนดบีซเปป็นโมฆะและ
ประกนศใหต้โอรสสององคร์ของนนงทบีที่เกลิดโดยเขนเปป็นบรุตรนอกสมรส เรนที่องนบีนื้ถบูกตกลงกรันไดต้ในทบีที่สดรุ สลินบนถบูกสต่ง
มอบ และแผนกนรนรันื้นกล็เรลิที่มดนนเนลินกนรเพนที่อนนนมนซถึที่งสรันตลิ
แตต่ปโตเลมบี ฟปิลนเดลฟฟัสไดต้สลินื้นชบีวตลิ และจนกนรันื้นธลิดนของเขน เบเรนบีซ กล็ไมต่อนจ “กระทนนใหต้กนนลรังแขนของ
เธอคงอยบูต่ไดต้” อบีกตต่อไป เพรนะวต่นอรันทลิโอครัส ธบีออสหยต่นขนดจนกนนงและกลรับไปหนมเหสบีคนกต่อนของเขน เลนดบีซ
ในสมรัยของดนเนบียล เชต่นเดบียวกรับในสมรัยของเรน คนเหลต่นนรันื้นทบีที่หวต่นนในยต่นนเนนนื้อหนรังกล็เกล็บเกบีที่ยวควนมเปฟฝั่อยเนต่น
และอรันทลิโอครัส ธบีออสกล็ไมต่ไดต้ยรัที่งยนนอยบูต่ เลนดบีซไมต่ไวต้ใจเขน นนงอยนกไดต้มงกรุฎสนนหรรับโอรสของตรัวเอง – นนงจถึงวนง
ยนพลิษธบีออสและเขนกล็หมดหนต้นทบีที่แลต้ว
จนกนรันื้นบรัลลรังกร์กล็ถบูกยถึดครองโดยเซลลิวครัส ครัลลลินลิกรัส หลรังจนกทบีที่เขนยถึดบรัลลรังกร์ เลนดบีซกล็โนต้มนต้นวเขนใหต้สรัที่ง
ลอบสรังหนรเบเรนบีซและบรุตรของนนง – และทรุกคนทบีที่ไดต้ชวต่ ยเหลนอนนงลต้วนถบูกฆต่นตนยในลรักษณะเดบียวกรันพรต้อม
กรับนนงและบรุตรของนนง!
ขต้อ 7 และ 8: “จะมฮีกงฏิที่ จากรากของเธอขหึนั้นมาแทนทฮีที่ของกษศัตรฏิยว์ ทล่านจะยกมาตล่อสรด้กศับกองทศัพ และจะ
เขด้าไปในปฝ้อมของกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือ และจะรบกศับเขาและจะชนะ ทล่านจะขนเอาบรรดาพระพรด้อมทศันั้งพวก
เจด้านายของเขา และเครลืที่องใชด้วเฏิ ศษทฮีที่ททาดด้วยเงฏินและทองคทาไปยศังอฮียฏิปตว์ และทล่านจะคงอยรล่นานกวล่ากษศัตรฏิยว์แหล่ง
ถฏิที่นเหนลืออฮีกหลายปปี”
จงสรังเกต: “จะมฮีกงฏิที่ จากรากของเธอขหึนั้นมา...” นบีที่หมนยถถึงลบูกหลนนคนหนถึที่งของบลิดนมนรดนของเบเรนบีซ
และอต้นงอลิงถถึงนต้องชนยของเธอ ปโตเลมบี ยบูเออรร์เกเตส ผบูต้ซถึที่งสนบรนชบรัลลรังกร์ตต่อจนกบลิดนของตน ปโตเลมบี ฟปิลน
เดลฟฟัส เขนยต่อมโกรธมนกเปป็นธรรมดนเกบีที่ยวกรับกนรปฏลิบรัตลิทบีที่พบีที่สนวของเขนไดต้รรับ และเขนกล็ยกทรัพเขต้นไปในซบีเรบีย
พรต้อมกรับกองทรัพมหถึมน เขนไปถถึงทบีที่นรัที่นชต้นเกลินกวต่นทบีที่จะชต่วยเบเรนบีซและบรุตรชนยของนนงใหต้รอดพต้นจนกกนรลอบ

สรังหนรไดต้ แตต่เขนกล็แกต้แคต้นโดยกนรสรังหนรเลนดบีซและยถึดเซลลิวเซบีย ปป้อมปรนกนรของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ เขน
คงจะยถึดทรันื้งอนณนจรักรนรันื้นไปแลต้วหนกเขนไมต่ถบูกเรบียกตรัวกลรับเพรนะเหตรุกบฏในอบียลิปตร์ซถึที่งเขนตต้องรบีบกลรับไปจรัดกนร
โดยดต่วน เพรนะเหตรุทบีที่ตต้องจนกกนรสบูต้รบไป เขนจถึงอดพลิชลิตทรันื้งอนณนจรักรนรันื้นในขณะนรันื้น แตต่เขนกล็ไมต่ไดต้กลรับบต้นนไป
มนอเปลต่น เขนขนประมรุขหลนยองคร์, เงลิน 40,000 ตะลรันตร์ และภนชนะมบีคต่น 2500 ชลินื้นและบรรดนรบูปเคนรพทบีทที่ นน
ดต้วยทองคนนกลรับไปดต้วย เพรนะของรลิบเปป็นอรันมนกทบีที่เขนไดต้มนในกนรสบูต้รบ ปรุโรหลิตชนวอบียลิปตร์จงถึ ถวนยยศใหต้แกต่ปโต
เลมบีและพวกเขนเรบียกเขนวต่นยบูเออรร์เกเตส ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “ผบูต้อรุปกนระ”
ขต้อ 9 และ 10: “แลด้วกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้จะเขด้ามาในเขตกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือ แตล่จะกลศับไปสรล่แผล่นดฏิน
ของทล่านเอง แตล่บลุตรชายทศันั้งหลายของทล่านจะกล่อสงครามและชลุมนลุมกทาลศังรบเปป็นอศันมากไวด้ และคนหนหึที่งจะมา
อยล่างแนล่นอนและไหลทล่วมและผล่านไป และจะกลศับไปททาสงครามจนถหึงปฝ้อมปราการของทล่าน”
ควนมหมนยตรงนบีนื้มบีดรังนบีนื้: กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะเขต้นมนในเขตแดนของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ และจะ
“กลศับเขด้าไปในแผล่นดฏินของตน” – ซถึที่งกล็คนออบียลิปตร์ เรนไดต้เหล็นในกนรศถึกษนครรังนื้ กต่อนๆวต่นเขนทนนอยต่นงนบีนื้จรลิงๆ “แตต่
บรุตรชนยทรันื้งหลนยของทต่นน (เหลต่นบรุตรชนยของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ) จะถบูกปลรุกเรต้น” โดยกนรรรุกรนนของกษรัตรลิยร์
แหต่งถลิที่นใตต้ “และชรุมนรุมกนนลรังรบเปป็นอรันมนกไวต้”
เรนทรนบวต่น ตนมประวรัตลิศนสตรร์ เหตรุกนรณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นจรลิงดรังทบีที่มบีเขบียนไวต้ตรงนบีนื้ บรุตรชนยเหลต่นนรันื้นของเซลลิว
ครัส ครัลลลินลิกรัสและอรันทลิโอครัส (ตต่อมนถบูกเรบียกชนที่อวต่น มากาส ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น “ผบูต้ยลิที่งใหญต่”) รวบรวมกองทรัพเปป็น
อรันมนก เซลลิวครัส เซเรนนรัสนรัที่งบนบรัลลรังกร์ตต่อจนกบลิดนของตน และตรัวเขนเองกล็รวบรวมกองทรัพใหญต่โตโดยคลิดทบีที่จะ
ตบีคนนสต่วนทบีที่บลิดนของเขนไดต้เสบียไป แตต่เขนกล็ไมต่ใชต่นรักรบทบีที่เกรบียงไกร เขนอต่อนแอ และไมต่สนมนรถฝฝึกวลินรัยกองทรัพ
ของเขนและฝฝึกฝนผบูต้คนทบีที่สนมนรถตต่อสบูจต้ นชนะศถึกไดต้ เขนถบูกวนงยนพลิษโดยนนยพลสองคนของเขนหลรังจนกทบีที่เขนไดต้
ครองรนชยร์เพบียงสองถถึงสนมปปี
นต้องชนยของเขนอรันทลิโอครัสจถึงขถึนื้นครองรนชยร์ตอต่ และรวบรวมกองทรัพใหญต่โตซถึที่งเขนนนนทรัพดต้วยตรัวเอง นบีที่
คนอกษรัตรลิยทร์ บีที่ถบูกกลต่นวถถึงในขต้อ 10 ของบทนบีนื้ เขนเปป็นผบูต้ทบีที่จะ “ไหลทต่วมและผต่นนไป” ดต้วยกองทรัพอรันมบีอนนนนจมนก
ของเขน เขนทรุต่มกนนลรังทรันื้งหมดทบีที่มบีเขต้นโจมตบีกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ – ผบูต้ซถึที่งในขณะนรันื้นคนอ ปโตเลมบี ฟปิโลพนเทอรร์ (ผบูต้
สนบทอดตต่อจนกปโตเลมบี ยบูเออรร์เกเตส)
อรันทลิโอครัสเปป็นนรักรบทบีที่เกต่งกนจ เขนนนนไพรต่พลของเขนอยต่นงประสบผลสนนเรล็จ ยถึดไทระและปโตเลมนอลิส
และรรุกขถึนื้นหนต้นตต่อไปจนกระทรัที่งเขนผต่นนเขต้นไปในปนเลสไตนร์ในทบีที่สรุด เขนยกทรัพตต่อไปเพนที่อตต่อสบูต้กรับกนซน โดยพลิชลิต
ขณะทบีที่เขนรรุกตต่อไป จนเขต้นไปในปป้อมปรนกนรของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ ซถึที่งเปป็นขบีดจนนกรัดทบีที่ถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นในคนนพยนกรณร์
นบีนื้ นบีที่เกลิดขถึนื้นในปปี 218 กต่อน ค.ศ.
ขต้อ 11 และ 12: “แลด้วกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้จะโกรธมาก จะยกออกมาตล่อสรด้กศับทล่าน คลือกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่น
เหนลือ ทล่านจะจศัดกองทศัพเปป็นอศันมาก แตล่พลมากมายนศันั้นกล็จะถรกมอบไวด้ในมลือของทล่าน และเมลืที่อทล่านนทากองทศัพ
นศันั้นไปแลด้ว จฏิตใจของทล่านกล็จะผยองขหึนั้น และทล่านจะททาลายเสฮียอฮีกเปป็นหมลืที่นๆคน แตล่ทาล่ นจะไมล่รศับกทาลศังเพฏิที่มขหึนั้น
โดยสฏิที่งนฮีนั้”

กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้โกรธจรัด เขนถบูกปลรุกเรต้นโดยควนมเกลบียดชรังและควนมโกรธซถึที่งไมต่อนจวรัดคต่นไดต้เลย
เพรนะกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอไดต้รรุกรนนแผต่นดลินของเขน เขนรวบรวมกองทรัพใหญต่ทรันทบี และในปปี 217 กต่อน ค.ศ.
เขนกล็ทนนใหต้กองทรัพของอรันทลิโอครัสพต่นยแพต้ในศถึกหนถึที่งซถึที่งเกลิดขถึนื้นทบีที่รนเฟปีย ไมต่ไกลนรักจนกกนซน เพรนะชรัยชนะครรังนื้
ใหญต่นบีนื้ ใจของปโตเลมบีจถึง “ผยองขถึนื้น” และหนกเขนเปป็นคนทบีที่มบีวลินรัย เขนกล็คงตต่อยอดชรัยชนะนบีนื้แลต้วโดยกนรตต่อสบูต้กรับ
อรันทลิโอครัสและยถึดอนณนจรักรของเขน แตต่เขนกล็มรัวแตต่หต่วงทบีจที่ ะกลรับไปดนที่มกลินสนรุกสนนนมนกเกลินไป และดต้วยเหตรุนบีนื้
เขนจถึงเสบียโอกนสทบีจที่ ะรรุกขถึนื้นหนต้นตต่อเพนที่อทบีจที่ ะไดต้ชรัยชนะขรันื้นเดล็ดขนดและกลนยเปป็นผบูต้ครอบครองโลก ดรังนรันื้นเขนจถึง
“ไมล่รบศั กทาลศังเพฏิที่มขหึนั้น” โดยชรัยชนะครรังนื้ ใหญต่ของเขนเหนนออรันทลิโอครัส เขนทนนใหต้กษรัตรลิยพร์ ต่นยแพต้ – แตต่เขนไมต่ไดต้ยถึด
อนณนจรักรนรันื้น
ขต้อ 13: “เพราะวล่ากษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือจะกลศับมาและจะจศัดกองทศัพเปป็นอศันมากใหญล่โตกวล่าครศันั้งกล่อน
ตล่อมาอฮีกหลายปปีทล่านจะยกกองทศัพใหญล่มาพรด้อมกศับทรศัพยว์สมบศัตฏิมากมาย”
มบีชวต่ งเวลนนนนสลิบสนมปปีแหต่งสรันตลิระหวต่นงปโตเลมบี ฟปิโลพนเทอรร์และอรันทลิโอครัส ในระหวต่นงปปีเหลต่นนบีนื้ อรัน
ทลิโอครัสเสรลิมกนนลรังตรัวเองในอนณนจรักรของตน เมนที่อเขนมบีกองทรัพทบีที่มบีกนนลรังมนกพอและมบีอนวรุธพรต้อมสรรพเพบียงพอ
เขนกล็เรลิที่มกนรพลิชลิตและชรัยชนะหลนยหนตกเปป็นของเขน เขนยถึดของรลิบไดต้เปป็นอรันมนก และคลรังทรรัพยร์ของเขนกล็เตล็ม
ไปดต้วยทองคนนและเงลิน
ในระหวต่นงนบีนื้เอง เขนไดต้ทรนบขต่นวกนรเสบียชบีวลิตของปโตเลมบี ฟปิโลพนเทอรร์และกนรสนบรนชบรัลลรังกร์ของบรุตร
ทนรกของปโตเลมบี นรัที่นคนอ ปโตเลมบี อบีพลิฟนนบีส นบีที่ทนนใหต้เขนเชนที่อวต่นถถึงเวลนแลต้วทบีที่เขนจะกลนยเปป็นผบูต้พลิชตลิ โลก เขนจถึง
ยกทรัพไปตต่อสบูต้กรับอบียลิปตร์พรต้อมกรับ “กองทรัพใหญต่มนพรต้อมกรับทรรัพยร์สมบรัตลิมนกมนย” โดยคนดหวรังวต่นจะไดต้ชยรั ชนะ
อยต่นงงต่นยดนย เรนจะเหล็นวต่นตอนนรันื้นเกลิดอะไรขถึนื้น ตต่อไปอบีกนลิดหนต่อยในบทนบีนื้
ขณะทบีที่เรนศถึกษนสองอนณนจรักรนบีนื้ จงระลถึกถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีที่วนต่ ขณะทบีที่อาณาจศักรเหลต่นนรันื้นยรังเปป็นอนณนจรักร
เดลิม กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นกล็ไมต่ใชต่องคร์เดลิม ในฐนนะเปป็นบรุคคล กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้เปลบีที่ยน
หลนยหน แมต้วนต่ ตนนแหนต่งรนชกนรของพวกเขนไมต่เปลบีที่ยนแปลงกล็ตนม
ขต้อ 14: “ในกาลนศันั้น หลายเหลล่าจะยกขหึนั้นตล่อสรด้กศับกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้ และบรรดานศักปลด้นแหล่งชนชาตฏิ
ของทล่านเองกล็จะยกตศัวเองขหึนั้นเพลืที่อจะกระททาใหด้นฏิมฏิตสทาเรล็จ แตล่พวกเขากล็จะลด้มเหลว”
ทต่นมกลนง “คนมนกมนยทบีที่ลรุกขถึนื้น” ตต่อสบูต้กษรัตรลิยร์ทนรกแหต่งถลิที่นใตต้นรันื้น คนอ ฟปิลลิป กษรัตรลิยร์แหต่งมนซบีดอน ผบูต้ซถึที่ง
ทนนขต้อตกลงหนถึที่งกรับอรันทลิโอครัสเพนที่อแบต่งอนณนจรักรของปโตเลมบี อบีพลิฟนนบีสระหวต่นงเขนทรันื้งสอง ขณะเดบียวกรัน
อฮียฏิปตว์ กล็เปป็นพนนื้นทบีที่ๆเตล็มไปดต้วยกนรกต่อควนมไมต่สงบ และมบียลิวชรัวที่ หลนยคนในปนเลสไตนร์ทบีที่อยนกเอนใจอรันทลิโอครัส
ยลิวชรัที่วเหลต่นนบีนื้ถบูกเรบียกวต่น “บรรดนนรักปลต้น” และควนมประพฤตลิของพวกเขนกล็ทนนใหต้สถนนกนรณร์ยรุต่งยนกมนกๆ
สนนหรรับพบีที่นต้องของพวกเขน และพวกเขนจถึง “กระทนนใหต้นลิมลิตสนนเรล็จ” (คนนพยนกรณร์นบีนื้) เรนที่องควนมทรุกขร์ยนกและ
ควนมลนนบนกสรุดๆของพวกยลิว นรัที่นคนอชนชนตลิของดนเนบียล กษรัตรลิยร์จถึงหรันไปตต่อสบูต้กรับนรักปลต้นเหลต่นนบีนื้ – พวกยลิวและ
ทนนใหต้พวกเขนลต้มลง ขต้อ 14 ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงแลต้วในสงครนมเหลต่นนรันื้นของอรันทลิโอครัสทบีที่ตนมมน
ขต้อ 15-19: “แลด้วกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือจะมาลด้อมและกล่อเชฏิงเทฏิน และยหึดเมลืองทฮีที่มฮีปฝ้อมแขล็งแรงไดด้ และ
กทาลศังกองทศัพของถฏิที่นใตด้จะสรด้ไมล่ไหว แมด้วาล่ กองทศัพทฮีที่คศัดเลลือกแลด้วกล็ยศังสรด้ไมล่ไดด้ เพราะไมล่มฮีกทาลศังทฮีที่จะยลืนหยศัดอยรล่ไดด้

แตล่ผรด้ทฮีที่ยกมาตล่อสรด้กศับทล่าน จะกระททาตามความพอใจของทล่านเอง จหึงไมล่มฮีผรด้ใดตล่อสรด้ทล่านไดด้ และทล่านจะยศัที่งยลืนอยรล่ใน
แผล่นดฏินอศันรลุล่งโรจนว์ ซหึที่งจะถรกททาลายโดยมลือของทล่าน ทล่านจะมลุล่งหนด้ามาดด้วยกทาลศังทศังนั้ หมดแหล่งราชอาณาจศักร
และทล่านจะนทาคนเทฮีที่ยงตรงไปดด้วย แลด้วทล่านจะกระททาดศังนฮีนั้ คลือทล่านจะยกธฏิดาของพวกผรด้หญฏิงใหด้กษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่น
ใตด้เพลืที่อใหด้ททาลายเธอ แตล่เธอจะไมล่มศัที่นคงและอทานวยประโยชนว์แกล่ทล่านแตล่ประการใด ภายหลศังทล่านจะมลุล่งหนด้าไป
ตามเกาะตล่างๆและจะยหึดไดด้เปป็นอศันมาก แตล่แมล่ทศัพคนหนหึที่งจะไดด้กทาจศัดความอหศังการของทล่านนศันั้นเสฮีย ความจรฏิง
เขาจะเอาความอหศังการนศันั้นมาสนองทล่าน แลด้วทล่านจะหศันหนด้ามลุล่งตรงไปยศังปฝ้อมปราการแหล่งแผล่นดฏินของทล่านเอง
แตล่ทาล่ นกล็จะสะดลุดและลด้มลง หาตศัวไมล่พบอฮีกตล่อไป”
เรนจะศถึกษนขต้อเหลต่นนบีนื้ดต้วยกรัน เพรนะวต่นพวกมรันครอบคลรุมสต่วนทบีที่เหลนอของสงครนมนองเลนอดเหลต่นนรันื้น
ของกษรัตรลิยร์อรันทลิโอครัสมหนรนช ผบูต้เปป็น “กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ” ขณะทบีที่เรนศถึกษนสงครนมครรันื้งทต้นยๆเหลต่นนบีนื้ขอ
งอรันทลิโอครัส เรนกล็ตต้องไมต่ลนมวต่นดลินแดนศรักดลิธสลิทธลิธนรันื้นถบูกเรบียกวต่นเปป็น “แผล่นดฏินอศันรลุล่งโรจนว์นศันั้น” แผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์
นรันื้นอยบูต่ภนยใตต้กนรครอบครองของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ – ผบูต้ซถึที่งในขณะนรันื้นคนอ ปโตเลมบี อบีพฟลิ นนบีส
เพนที่อทบีจที่ ะไปถถึงอบียลิปตร์ อรันทลิโอครัสจนนเปป็นตต้องผต่นนเขต้นไปในดลินแดนศรักดลิธสลิทธลิธนรันื้น เขนจถึงตต้องพลิชลิตดลินแดน
ศรักดลิธสลิทธลินธ รันื้นกต่อนทบีที่เขนจะสนมนรถพลิชตลิ อบียลิปตร์ไดต้ เขนตรันื้งใจไวต้แลต้ววต่นจะทนนเชต่นนบีนื้ แตต่ขณะทบีที่เขนขต้นมพรมแดนของ
ประเทศนรันื้นเขนกล็เผชลิญหนต้นกรับสโกปนส (นนยพลผบูต้ยลิที่งใหญต่ในกองทรัพของปโตเลมบี) สโกปนสจนนใจตต้องลต่นถอยและ
เขนเขต้นไปหลบภรัยอยบูต่ในเมนองไซดอนซถึที่งมบีปป้อมเขต้มแขล็ง
คนอบียลิปตร์พยนยนมอยต่นงจนตรอกทบีจที่ ะชต่วยใหต้เมนองนรันื้นอยบูต่ตต่อไปไดต้ แตต่ควนมพยนยนมทรันื้งหมดกลรับลต้ม
เหลวและไซดอนจนนตต้องยอมจนนนนตต่ออรันทลิโอครัส จนกนรันื้นกษรัตรลิยร์กล็สนมนรถกระทนน “ตามความพอใจของทล่าน
เอง จหึงไมล่มฮีผใรด้ ดตล่อสรด้ทล่านไดด้” เขนมรุต่งหนต้นตต่อไปอยต่นงรวดเรล็ว โดยพลิชตลิ ขณะทบีที่เขนรรุดหนต้นไป และในทบีที่สรุดกล็ยดถึ ดลิน
แดนปนเลสไตนร์ทรันื้งหมดเปป็นกรรมสลิทธลิธ
หลรังจนกพลิชตลิ “แผต่นดลินอรันรรุต่งโรจนร์นรันื้น” แลต้วเขนกล็ตรันื้งหนต้นมรุต่งไปยรังอบียลิปตร์ โดยตรันื้งใจวต่นจะพลิชลิตและกลนย
เปป็นผบูต้ปกครองของประเทศนรันื้น เขนรวบรวมกองทรัพตต่นงๆของตนและระดมกนนลรังพลทรันื้งหมดทบีที่มบี เพนที่อเตรบียมตรัวไป
สบูรต้ บกรับอบียลิปตร์ แตต่คนอบียลิปตร์กล็ไมต่ไดต้นลิที่งนอนใจ – พวกเขนไดต้ตดลิ ตต่อไปยรังโรมและอต้อนวอนขอควนมชต่วยเหลนอเพนที่อ
ตต่อสบูต้กรับกษรัตรลิยร์ผบูต้ทรงอนนนนจแหต่งถลิที่นเหนนอ พวกโรมกนนลรังขถึนื้นเรนองอนนนนจอยต่นงรวดเรล็ว และพวกเขนสรัญญนวต่นจะ
ชต่วยเหลนอกษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์
เมนที่อกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอไดต้ขต่นวเกบีที่ยวกรับกนรเปป็นพรันธมลิตรกรันระหวต่นงโรมและอบียลิปตร์ เขนกล็เปลบีที่ยนแผน
และแทนทบีที่จะยกทรัพไปตต่อสบูต้กรับกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้โดยเรล็ว เขนกลรับหนชต่องทบีที่จะพลิชลิตพวกเขนโดยใชต้วลิธทบี นงกนรทบูต
เขนมบีธลิดนองคร์หนถึที่งนนมวต่นคลบีโอพรัตรนผบูต้ซถึที่งเขนเสนอแนะใหต้หมรันื้นกรับปโตเลมบี อบีพฟลิ นนบีสกษรัตรลิยร์ผบูต้เยนวร์วรัย – ซถึที่งขณะ
นรันื้นยรังเปป็นเพบียงเดล็กเจล็ดขวบคนหนถึที่ง คลบีโอพรัตรนเองกล็ยรังอนยรุนต้อยมนกๆ และเพรนะวต่นเธอยรังเปป็นเดล็กสนวอยบูต่ โดย
อยบูต่ภนยใตต้กนรดบูแลของมนรดนของเธอและแมต่นมคนหนถึที่ง เธอจถึงถบูกเรบียกวต่น “ธฏิดาของพวกผรด้หญฏิง” (ขต้อ 17)
กนรสมรสเกลิดขถึนื้นประมนณปปี 193 กต่อน ค.ศ.

คนนวต่น “ททาลายเธอ” หมนยถถึงแผนกนรของอรันทลิโอครัสทบีจที่ ะทนนใหต้เธอเลต่นตนมแผนของเขนและจงรรักภรักดบี
ตต่อเขน แทนทบีที่จะจงรรักภรักดบีตอต่ สนมบีของเธอเอง – แตต่แผนกนรของเขนกล็ลต้มเหลว คลบีโอพรัตรนไมต่เพบียงซนที่อสรัตยร์ตต่อ
สนมบีของเธอเทต่นนรันื้น เธอยรังรล่วมวงกศับเขาในกนรแสดงควนมยลินดบีกรับพวกโรมดต้วยทบีที่รบชนะบลิดนของเธอ
กนรกระทนนเชต่นนรันื้นของบรุตรสนวของเขนทนนใหต้อรันทลิโอครัสเดนอดดนล เขนเกลบียดชรังพวกโรมมนกเสบียจนเขน
มรุต่งมรัที่นทบีที่จะทนนใหต้ทรันื้งพวกเขนและอบียลิปตร์พนต่ ยแพต้ เขนยกเรนอรบสนมรต้อยลนนออกไปและลต่องไปตนมชนยฝฟัฝั่งหมบูต่เกนะ
เอเชบียนต้อย เพบียงเพนที่อทบีที่จะเจอกรับควนมผลิดหวรังอรันนต่นเศรต้นอบีกครรังนื้ หนถึที่ง ทบีที่แมกนบีเซบียในปปี 190 กต่อน ค.ศ. เขนไดต้
พต่นยแพต้ตอต่ สกลิปปิโอ อนเซบียทลิครัส “แมล่ทพศั ” คนนรันื้นในขต้อ 18
หรัวใจสลนยเพรนะควนมพต่นยแพต้ของตน กษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้จถึงกลรับบต้นนไปและสต่งพวกคนนนนขต่นวมนเพนที่อหนขต้อ
ตกลงสงบศถึก ขต้อตกลงเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเสนอใหต้แกต่เขนเปป็นเรนที่องยนก: เขนเสบียยรุโรปไปแลต้ว เขนเสบียเอเชบียไปแลต้วทนง
ฝฟัฝั่งยรุโรปของเทนรรัส และเขนถบูกสรัที่งใหต้ยอมสละเรนอรบทรันื้งหมดของตนโดยเหลนอไวต้เพบียงสลิบลนนและใหต้ชนนระเงลินเบนนื้อง
ตต้นเปป็นจนนนวน 15,000 ตะลรันตร์ – 500 ใหต้แกต่ยบูเมเนส
ไมต่กบีที่เดนอนตต่อมนเขนกล็กต่อเรนที่องผลิดพลนดครรังนื้ สรุดทต้นย: เพนที่อทบีจที่ ะเตลิมคลรังทรรัพยร์ทบีที่รอต่ ยหรอของตน เขน
พยนยนมทบีที่จะปลต้นสะดมวลิหนรของพระเบลในเมนองเอลบีมนอลิส ซถึที่งทนนใหต้ชนวเมนองนรันื้นโมโหเสบียจนพวกเขนพรต้อมใจ
กรันลรุกขถึนื้น กรบูเขต้นหนเขนและฆต่นเขนเสบีย ดรังนรันื้น “ทล่านกล็จะสะดลุดและลด้มลง หาตศัวไมล่พบอฮีกตล่อไป” (ขต้อ 19)
ขต้อ 20: “แลด้วจะมฮีผรด้หนหึที่งขหึนั้นมาแทนทฮีที่ของทล่าน ผรด้นจฮีนั้ ะสล่งเจด้าพนศักงานเกล็บสล่วยใหด้ไปตลอดทศัที่วราช
อาณาจศักรอศันรลุงล่ โรจนว์ แตล่ไมล่กฮีที่วศันเขากล็ประสบหายนะ มฏิใชล่ดวด้ ยความโกรธหรลือสงคราม”
อรันทลิโอครัสมหนรนชถบูกสนบทอดตนนแหนต่งโดยโอรสของเขน เซลลิวครัส ฟปิโลพนเทอรร์ เมนที่อกษรัตรลิยร์องคร์ใหมต่ขถึนื้น
ครองบรัลลรังกร์ ประเทศกล็ขรัดสนอยต่นงหนรักและกนรเงลินกล็รต่อยหรอเสบียจนเขนตต้องจนนใจกลนยเปป็น “ผบูต้เกล็บสต่วย” ซถึที่ง
จนนเปป็นเพนที่อทบีที่จะจต่นยคต่นปรรับโทษฐนนทบีที่บลิดนของเขนไปปลต้นสะดม
พอใกลต้สลินื้นรรัชกนลของเขน เขนกล็ขรัดสนเงลินมนกเสบียจนเขนกต่อเรนที่องผลิดพลนดอรันนต่นเศรต้นในกนรสต่งเจต้น
พนรักงนนคลรังของเขนไปยรังกรรุงเยรบูซนเลล็ม (ซถึที่งถบูกอต้นงอลิงในขต้อทบีที่เรนศถึกษนอยบูต่นบีนื้วต่นเปป็น “รนชอนณนจรักรอรัน
รรุงต่ โรจนร์”) พรต้อมกรับคนนสรัที่งใหต้ปลต้นพระวลิหนรและยถึดเงลินและทองคนนทบีที่นรัที่น แตต่ “ไมต่กบีที่วนรั ” กษรัตรลิยร์กล็ถบูกลอบวนงยน
พลิษอยต่นงลถึกลรับ และเขนกล็สลินื้นชบีวลิต เหมนอนกรับทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในขต้อนบีนื้ “มลิใชต่ดวต้ ยควนมโกรธหรนอสงครนม!” เขน
ครองรนชยร์นนนประมนณสลิบสองปปี
ในแตต่ละตรัวอยต่นงเกบีที่ยวกรับกนรสบูต้รบเหลต่นนรันื้น ชรัยชนะเหลต่นนรันื้น และควนมพต่นยแพต้เหลต่นนรันื้นของกษรัตรลิยร์
เหลต่นนบีนื้แหต่งถลิที่นเหนนอและแหต่งถลิที่นใตต้ เรนเหล็นซนื้นนแลต้วซนื้นนเลต่นวต่นคล่าจด้างของความบาปคลือความตาย และจะลด้อเลฮียน
พระเจด้าไมล่ไดด้! กนรหวต่นนในยต่นนเนนนื้อหนรังนนนมนซถึที่งกนรเกล็บเกบีที่ยวแหต่งควนมเปฟฝั่อยเนต่น เมนที่อควนมบนปโตเตล็มทบีที่แลต้ว
มรันกล็นนนมนซถึที่งควนมตนย ควนมบนปและควนมตนยมบีควนมหมนยเหมนอนกรัน เนนนื้อหนรังและควนมเปฟฝั่อยเนต่นมบีควนม
หมนยเหมนอนกรัน ไมต่วนต่ เรนจะเปป็นกษรัตรลิยร์หรนอชนวไรต่ชนวนน หนกพระเจต้นทรงอยบูต่ฝป่นยเรน ใครจะขรัดขวนงเรนไดต้?
แตต่ในทนนนองเดบียวกรัน ไมต่วนต่ เรนจะเปป็นกษรัตรลิยร์หรนอชนวไรต่ชนวนน หนกพระเจต้นทรงขรัดขวนงเรน เรนกล็แพต้

ผถูห้เปปิดทางของปฏติปฝักษณ์ตส่อพระครติสตณ์
ขต้อ 21-31: “จะมฮีคนนล่าเกลฮียดคนหนหึที่งตศันั้งตศัวขหึนั้นแทนทฮีที่โดยไมล่มฮีผรด้ใดมอบเกฮียรตฏิศศักดฏิแธิ์ หล่งราชอาณาจศักร
ใหด้ เขาจะยกเขด้ามาอยล่างสงบ แลด้วชฏิงเอาราชอาณาจศักรนศันั้นดด้วยความสอพลอ กองทศัพจะถรกกวาดไปดด้วยอทานาจ
ของนนั้ทาทล่วมตล่อหนด้าเขาและถรกททาลายเสฮีย และเจด้าแหล่งพศันธสศัญญาจะถรกททาลายเสฮียดด้วย ตศันั้งแตล่เวลาทฮีที่กระททา
พศันธมฏิตรกศับเขา เขาจะประกอบกฏิจลล่อลวงอยรล่เสมอ เพราะเขาจะขหึนั้นมา และเขาจะเขด้มแขล็งขหึนั้นดด้วยชนชาตฏิเลล็กๆ
เขาจะยกมาอยล่างสงบในสล่วนของประเทศทฮีที่อลุดมทฮีที่สลุด และเขาจะกระททาสฏิที่งทฮีที่ปรฝ่ทวดหรลือบรรพบลุรลุษของเขาไมล่
กระททา เขาจะเอาทรศัพยว์ทฮีที่ปลด้นมา ของทฮีที่รฏิบมาไดด้ และทรศัพยว์สมบศัตฏิมาแจกกศัน เขาจะออกอลุบายตล่อสรด้กศับทฮีที่กทาบศัง
เขด้มแขล็ง แตล่กล็ชวศัที่ เวลาหนหึที่งเทล่านศันั้น และเขาจะปลลุกปฝัปี่นกทาลศังของเขา และความกลด้าหาญของเขาดด้วยกองทศัพ
มหหึมายกไปสรด้กศับกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้ และกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้จะททาสงครามดด้วยกองทศัพเขด้มแขล็งมหหึมายฏิที่งนศัก แตล่เขา
กล็สรด้ไมล่ไดด้ เพราะจะมฮีการปองรด้ายเขา ถหึงแมด้วล่าผรด้ทฮีที่รวล่ มรศับประทานอาหารสรงของเขากล็จะททาลายเขา กองทศัพของ
เขากล็จะถรกกวาดไป ทฮีที่ถรกฆล่าฟฝันลด้มตายเสฮียกล็มาก สล่วนกษศัตรฏิยว์สององคว์นศันั้น จฏิตใจของเขาตล่างกล็คดฏิ ปองรด้าย เขาจะ
พรดมลุสารล่วมโตต๊ะกศัน แตล่กล็ไมล่ไดด้ผล เพราะวาระสลุดทด้ายกล็จะมาตามเวลากทาหนด แลด้วกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือกล็จะ
กลศับเขด้าบด้านเขด้าเมลืองพรด้อมกศับทรศัพยว์สมบศัตฏิมากมาย แตล่จฏิตใจกล็มลุล่งรด้ายตล่อพศันธสศัญญาบรฏิสลุทธฏิธิ์ และเขาจะปฏฏิบศัตฏิ
งานและกลศับเขด้าบด้านเขด้าเมลือง พอถหึงเวลากทาหนดเขาจะกลศับมาทฮีที่ถฏิที่นใตด้ แตล่ครศันั้งนฮีนั้เหตลุการณว์จะไมล่เปป็นไปอยล่าง
ครศังนั้ แรกหรลือครศันั้งตล่อไป เพราะวล่ากองทศัพเรลือของเมลืองคฏิทธฏิมจะมาปะทะกศับเขา เขาจหึงจะกลศัวและกลศับไป และ
จะเกรฮียนั้ วกราดตล่อพศันธสศัญญาบรฏิสลุทธฏิธิ์ และลงมลือปฏฏิบศัตฏิงาน เขาจะหศันกลศับมารล่วมพศันธมฏิตรกศับบรรดาผรด้ทฮีที่ทฏินั้ง
พศันธสศัญญาบรฏิสทลุ ธฏิธิ์ และกองทศัพจะยลืนหยศัดอยรล่ฝาฝ่ ยเขา พวกเขาจะกระททาใหด้สถานบรฏิสลุทธฏิธิ์แหล่งกองกทาลศังเปป็น
มลทฏิน และจะใหด้เลฏิกเครลืที่องเผาบรชาประจทาวศันนศันั้นเสฮีย และเขาทศันั้งหลายจะตศันั้งสฏิที่งทฮีที่นล่าสะอฏิดสะเอฮียนซหึที่งกระททาใหด้
เกฏิดการรกรด้างวล่างเปลล่าขหึนั้น”
กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอองคร์ตต่อไปมบีควนมสนนครัญมนกๆ: เขาเปป็นภาพเลล็งหรลือเงาของปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระ
ครฏิสตว์... เขาเลล็กอศันนศันั้นแหล่งดาเนฮียล 8 ชนที่อของเขนคนอ อรันทลิโอครัส อบีพลิฟนนบีส และเขนเปป็นโอรสองคร์เลล็กของอรันทลิ
โอครัสมหนรนช เขนเปป็นคนทบีที่เลวทรนม และในหลนยๆดต้นนเขนกล็กระทนนสลิที่งตต่นงๆเหมนอนกรับทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
จะกระทนน
โดยสรันดนนแลต้วเขนเปป็นคนทบีที่กดขบีที่ นลิสรัยประหลนด และเอนแนต่เอนนอนไมต่ไดต้ – สรุดโตต่งในทรุกอนรมณร์ของ
ตน ไรต้ศบีลธรรมและโหดรต้นยทนรรุณ เขนเปป็นคนซนดลิสตร์ทบีที่มกบี นรศถึกษน – ไมต่ใชต่คนปป่นเถนที่อน แตต่เปป็นกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง
ทบีที่มใบี จดรุรต้นย อยต่นงไรกล็ตนม เขนกล็เปป็นคนทบีที่กลต้นหนญมนกๆและมบีควนมสนมนรถอรันโดดเดต่น เขนพลิเศษเหนนอธรรมดน
ในทรุกดต้นน – แมต้กระทรัที่งในควนมชรัวที่ ของเขน เขนเปป็นคนทบีที่ตที่นนทรนม นต่นสรังเวช ไมต่มบีสลิที่งใดทบีตที่ ที่นนและนต่นรรังเกบียจเกลิน
กวต่นทบีที่เขนจะทนนไดต้
“เกบียรตลิศรักดลิแธ หต่งรนชอนณนจรักร” มลิไดต้ถบูกมอบใหต้แกต่เขนเพรนะวต่นหลนนชนยของเขน เดเมตรลิอรัส ควรจะ
ไดต้เปป็นกษรัตรลิยร์ แตต่อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้รรับควนมชต่วยเหลนอจนกรนชวงศร์เปอรร์กนเมเน นรัที่นคนอ เวอรร์เนเนสและ
อรัททนลรัสนต้องชนยของเขน และดต้วยควนมชต่วยเหลนอของพวกเขน เหลต่นศรัตรบูของเขน (ซถึที่งถบูกเรบียกในพระคนนขต้อ 22

วต่นเปป็น “อนนนนจของนนื้นนทต่วม”) จถึงถบูกกนนจรัดเสบีย และ “เจต้นแหต่งพรันธสรัญญน” (มหนปรุโรหลิตของยลิว) ถบูกปลดออก
จนกตนนแหนต่ง
อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสเปป็นคนทบีที่โหดเหบีนื้ยมและเตล็มไปดต้วยกนรหลอกลวง เขนละเมลิดขต้อตกลงนรันื้น
(“พรันธมลิตร”) ทบีที่เขนไดต้ทนนไวต้กรับรนชวงศร์เปอรร์กนมรัม เขนไดต้โนต้มนต้นวพวกโรมใหต้ยอมรรับเขน และขณะทบีที่เขนทนนแบบ
นบีนื้อยบูต่เขนกล็กนนลรังประกอบกลิจ “ลต่อลวงอยบูต่เสมอ” โดยทนนใหต้ดบูเหมนอนวต่นเขนมบีเพบียงกองทรัพเลล็กๆและผบูต้ตลิดตนม
จนนนวนเลล็กนต้อย อยต่นงไรกล็ตนม ในเวลนอรันสรันื้นมนกๆ เขนกล็เรลิที่ม “เขต้มแขล็งขถึนื้นดต้วยชนชนตลิเลล็กๆ” และดต้วยกองทรัพ
ทบีที่เลล็ก (แตต่แขล็งแกรต่ง) นบีนื้เอง เขนจถึงยกมน “อยต่นงสงบในสต่วนของประเทศทบีที่อรุดมทบีที่สรุด”
อบีพลิฟนนบีสเปป็นคนเจต้นเลต่หร์และเตล็มไปดต้วยอรุบนยแยบยล – อรันทบีที่จรลิง เขนกล็เปป็นคนเจต้นเลต่หร์เหลลือเกฏินจนเขน
ใชต้กลยรุทธร์แบบเดบียวกรับทบีที่พญนมนรเคยใชต้ตอนทบีที่มรันเขต้นไปในสวนเอเดนเพนที่อทดลองเอวน (เขนยรังใชต้เทคนลิคเดบียว
กรับทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะใชต้เมนที่อเขนขบีที่มต้นขนวออกมนดรังทบีที่มบีพรรณนนไวต้ในวลิวรณร์ 6:1,2 ดต้วย) เขนไมต่เหมนอนกรับ
กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นทบีที่มนกต่อนเขน เขนเปป็นคนใจปปั้ปนในกนรใหต้ของกนนนรัล และ “แจกของรลิบ” คนอทรรัพยร์สลิที่งของทบีที่ไดต้มน
ในชรัยชนะเหนนอพวกศรัตรบูของเขน ขณะทบีที่เขนทนนแบบนบีนื้อยบูต่ เขนกล็ “ออกอรุบนยตต่อสบูต้กรับทบีที่กนนบรังเขต้มแขล็ง” ไปพรต้อมๆ
กรัน ซถึที่งหมนยถถึงแผต่นดลินอบียลิปตร์
ตต่อมนไมต่นนนเขนกล็บรุกไปพลิชลิตเมมฟปิส, เนนครนตลิส, และเปลบูเซบียม แตต่เขนกล็ยถึดอเลล็กซนนเดรบียไมต่ไดต้ เขนไดต้
รรับชรัยชนะอยต่นงตต่อเนนที่องสรักพรักหนถึที่ง แตต่ในทบีที่สรุดเขนกล็ถบูกยรับยรันื้งโดยพวกโรม
อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสมรุต่งมรัที่นทบีจที่ ะพลิชตลิ ทรุกตนรนงนลินื้วของอบียลิปตร์ใหต้ไดต้ เขนรวบรวมกองทรัพใหญต่โตและเมนที่อ
เขนพรต้อม เขนกล็ยกทรัพไปตต่อสบูต้กรับประเทศนรันื้น เขนเจอกรับกองทรัพอฮียฏิปตว์ขนนดมหถึมน และทรันื้งสองฝป่นยตต่นงประสบ
กรับควนมสบูญเสบียใหญต่หลวง อยต่นงไรกล็ตนม ปโตเลมบี ฟปิโลเมเทอรร์ กษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์กล็ถบูกทรยศโดยคนเหลต่นนรันื้นทบีที่
“รต่วมรรับประทนนอนหนรสบูงของเขน” โดยถบูกหรักหลรังโดยคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ควรจะเปป็นมลิตรของเขนและเหลต่นสมนชลิก
แหต่งคณะรรัฐมนตรบีและพระรนชวรังของเขน – และดต้วยเหตรุนบีนื้อบีพลิฟนนบีสจถึงชนะศถึกนรันื้นและกษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์กล็ตก
อยบูใต่ นมนอของเขน
ปโตเลมบี ฟปิโลเมเทอรร์ถบูกปลดจนกบรัลลรังกร์ และนต้องชนยของเขน ฟปิสกอน ถบูกประกนศใหต้เปป็นกษรัตรลิยร์ แตต่
อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสเปป็นคนขบีนื้โกหกและนรักวนงแผน หลรังจนกชนะกษรัตรลิยร์แหต่งอบียลิปตร์และยอมใหต้นต้องชนยของเขน
ขถึนื้นนรัที่งบนบรัลลรังกร์ เขนกล็ทนนพรันธสรัญญนกรับกษรัตรลิยร์องคร์กอต่ นผบูต้ทบีที่เขนไดต้รบชนะและแสรต้งวต่นจะชต่วยเขนตต่อสบูต้กรับนต้อง
ชนยของเขนซถึที่งเปป็นกษรัตรลิยร์ในขณะนรันื้น อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้โจมตบีอเลล็กซนนเดรบีย แตต่กล็ไมต่สนนเรล็จ เขนพต่นยแพต้
เพรนะเหตรุนบีนื้ ฟปิโลเมเทอรร์จถึงเรลิที่มระแวงและคนนดบีกรับนต้องชนยของตนผบูต้ซถึที่งครองบรัลลรังกร์อยบูต่ในขณะนรันื้น สอง
คนนบีนื้ตกลงกรันวต่นจะใชต้อนนนนจกษรัตรลิยร์รวต่ มกรัน จนกนรันื้นกล็ประกนศสงครนมตต่ออรันทลิโอครัส อบีพลิฟนนบีส อรันเปป็นกนร
ทนนใหต้คนนพยนกรณร์ทบีที่ถบูกเขบียนไวต้ตรงนบีนื้สนนเรล็จจรลิง: “สต่วนกษนัตรติยณ์สององคณ์นนัทั้น (อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสและฟปิโลเมเท
อรร์) จลิตใจของเขนตต่นงกล็คลิดปองรต้นย (ตต่นงฝป่นยตต่นงคลิดปองรต้นยกรัน) เขนจะพบูดมรุสนรต่วมโตต๊ะกรัน (ขณะทบีที่เขนทรันื้งสอง
นรัที่งรต่วมโตต๊ะกรัน พวกเขนกล็จะโกหกใสต่กรัน)” เหตรุกนรณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นจรลิง เหมนอนกรับทบีที่ประวรัตลิศนสตรร์พลิสบูจนร์แลต้ว เหมนอน
กรับทบีดที่ นเนบียลไดต้พยนกรณร์ไวต้นนนแลต้วกต่อนมรันเกลิดขถึนื้นจรลิง

หลรังจนกศถึกเหลต่นนบีนื้ในอบียลิปตร์ อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสกล็กลรับไปยรังซบีเรบีย โดยนนนทองคนนและเงลินกลรับไปดต้วย
– ของรลิบทบีที่ไดต้มนจนกอบียลิปตร์ ขณะทบีที่เขนกลรับไปยรังซบีเรบียนรันื้น เขนกล็ทรนบขต่นววต่นมบีบนงคนไดต้รนยงนนวต่นเขนเสบียชบีวลิต
แลต้วในแผต่นดลินปนเลสไตนร์ ยนโสน (ผบูต้ซถึที่งถบูกถอดจนกตนนแหนต่งปรุโรหลิต) ตอนทบีที่อรันทลิโอครัสไมต่อยบูต่ กล็โจมตบีกรรุง
เยรบูซนเลล็ม และบนกบรัที่นทบีที่จะใชต้กนนลรังยถึดตนนแหนต่งเดลิมของตนกลรับมน
อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสถนอวต่นนบีที่เปป็นกนรกบฏของพวกยลิว และเมนที่อเขนรบูต้วต่นคนเหลต่นนรันื้นดบีอกดบีใจกรันยกใหญต่
เพรนะเรนที่องทบีวที่ ต่นเขนตนยแลต้ว เขนกล็มรุต่งมรัที่นทบีที่จะทนนใหต้พวกเขนตต้องชดใชต้ใหต้ไดต้ เขนจถึงโจมตบีกรรุงเยรบูซนเลล็ม ฆต่นยลิว
40,000 คน และขนยอบีกหลนยพรันคนใหต้เปป็นทนส เขนปลต้นสะดมกรรุงนรันื้นและพระวลิหนร เอนทรุกสลิที่งทบีที่มบีคนต่ ไป และ
ไปจนกกรรุงเยรบูซนเลล็ม – โดยขนทองคนนและทรรัพยร์สมบรัตลิมนกมนยไปดต้วย และยกทรัพเขต้นไปในเมนองอรันทลิโอกตต่อ
ในปปี 168 กต่อน ค.ศ. อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้ตดรั สลินใจวต่นจะพยนยนมพลิชตลิ อบียลิปตร์อบีกครรังนื้ แตต่สองพบีนที่ ต้อง
นรันื้นยรังครองบรัลลรังกร์อยบูต่และพวกเขนกล็ขอควนมชต่วยเหลนอจนกโรม โรมใหต้กองทรัพตต่นงๆและทรรัพยร์สมบรัตลิแกต่พวกเขน
และอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสกล็ถบูกขรับไลต่กลรับไป เขนไปจนกอบียลิปตร์ในสภนพของผบูต้แพต้ และเพรนะควนมอรัปรนชรัยของ
เขนทบีที่นรัที่น เขนจถึงเดนอดดนลตต่อพวกยลิวและปนเลสไตนร์ เขนปลต้นสะดมแผต่นดลินนรันื้นและสรังหนรยลิวหลนยพรันคน โดย
ทนนใหต้คนอนที่นๆอบีกหลนยพรันคนตต้องกลนยเปป็นทนส จนกนรันื้นเขนกล็ซต่อมแซมกนนแพงและหอคอยตต่นงๆแหต่งเมนองปป้อม
ของดนวลิด ตรันื้งเหลต่นทหนรซบีเรบียใหต้เปป็นยนมและบรัญชนยลิวทรันื้งปวงและประชนชนในดลินแดนศรักดลิสธ ลิทธลิธใหต้เปป็นชนชนตลิ
เดบียว ศนสนนเดบียว โดยมบีกฎหมนยเดบียวกรัน และเขนปฏลิเสธทบีที่จะอนรุญนตใหต้พวกยลิวนมรัสกนรในพระวลิหนรของพวก
เขนและอธลิษฐนนตต่อพระเจต้นของพวกเขน ตรงกรันขต้นม เขนกลรับตรันื้งแทต่นบบูชนรบูปเคนรพแทต่นหนถึที่งขถึนื้นและถวนยเนนนื้อ
สรุกรบนแทต่นนรันื้น ซถึที่งแนต่นอนวต่นเปป็นสลิที่งนต่นสะอลิดสะเอบียนเหนนอคนนบรรยนยสนนหรรับพวกยลิว
อบีพลิฟนนบีสเปป็นภนพอรันสมบบูรณร์แบบของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เมนที่อเขนถวนยเนนนื้อสรุกรบนแทต่นบบูชนนรันื้นใน
พระวลิหนร มรันกล็เปป็น “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในขต้อ 31
อยต่นงไรกล็ตนม นบีที่กล็ไมส่ใชส่ “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงโดยพระเยซบู
เจต้นในมรัทธลิว 24:15 คนนพยนกรณร์นรันื้นทบีที่ใหต้ไวต้โดยพระเยซบูจะเกลิดขถึนื้นในอนนคต มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ อรันทลิโอครัส อบีพลิ
ฟนนบีสเปป็นภนพเลล็งหนถึที่งอยต่นงแนต่นอน และเปป็นภนพทบีที่ตรงดต้วย ของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ผบูต้ซถึที่งจะเปป็น “สลิที่งทบีที่นต่น
สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” และจะยนนอยบูต่ในสถนนบรลิสรุทธลิธโดยประกนศวต่นเขนเปป็น
พระเจต้นและบรัญชนคนทรันื้งปวงใหต้กรนบไหวต้เขน
กนรปฏลิบรัตลิอยต่นงหยนบชต้นตต่อพวกยลิว และวลิธบีอรันเลวรต้นยทบีที่อรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสไดต้ทนนใหต้นครบรลิสรุทธลิธและ
พระวลิหนรเสบียควนมศรักดลิธสลิทธลิธ ไดต้กต่อใหต้เกลิดกนรกบฏของพวกมรัคคนบบี ในระหวต่นงนรันื้นเขนกล็ไปจนกกรรุงนรันื้นพรต้อมกรับ
กองทรัพหนถึที่ง โดยเดลินทนงเขต้นไปในเปอรร์เซบีย เขนไดต้รรับชรัยชนะหลนยครรังนื้ ขณะทบีที่เขนยกทรัพไป แตต่ตต่อมนเขนกล็ถบูกขรับ
ไลต่กลรับไปยรังบนบลิโลน ขต่นวเรนที่องกนรกบฏของพวกมรัคคนบบีในปนเลสไตนร์ทนนใหต้เขนสตลิแตก เขนเสบียชบีวลิตดต้วยสนเหตรุ
ธรรมชนตลิทบีที่ทนเบ ในปปี 164 กต่อน ค.ศ.
ขต้อ 21-31 เกบีที่ยวขต้องกรับอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสและสงครนมตต่นงๆของเขน – พวกมรันไมต่ไดต้กลต่นวถถึง
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ผบูต้ซถึที่งจะมนหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร ศถึกตต่นงๆทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงตรงนบีนื้ไดต้ถบูกสบูต้รบไป
แลต้วจรลิงๆและเกลิดขถึนื้นจรลิงตนมทบีที่มพบี ยนกรณร์ไวต้ สงครนมเหลต่นนบีนื้ – สงครนมของจรักรวรรดลิเปอรร์เซบียและจรักรวรรดลิ

กรบีก และทบีที่มบีรนยละเอบียดมนกกวต่นกล็คนอ สงครนมของฝป่นยซบีเรบียและฝป่นยอบียลิปตร์ซถึที่งถบูกแบต่งออกมนจนกจรักรวรรดลิกรบีก
– กลินเวลนตรันื้งแตต่ปปี 536 จนถถึง 164 กต่อน ค.ศ. เทต่นกรับชต่วงเวลน 372 ปปี กนรเหล็นลต่วงหนต้นแบบเปป็นคนนพยนกรณร์ทบีที่
แสนมหรัศจรรยร์ตรงนบีนื้เปป็นเรนที่องโดดเดต่นทบีที่สดรุ เรนที่องหนถึที่งในพระครัมภบีรร์ทรันื้งเลต่ม และลงลถึกรนยละเอบียดในแบบทบีที่มบีแตต่
พระเจต้นผบูต้ทรงสรัพพรัญญบูเทต่นนรันื้นทบีที่สนมนรถเขบียนลงไปไดต้กต่อนทบีที่พวกมรันเกลิดขถึนื้น กระนรันื้นควนมเกต่นแกต่ของพระครัมภบีรร์
และประวรัตศลิ นสตรร์ของโจเซฟฟัสและของพวกมรัคคนบบีกล็เปป็นพยนนอยต่นงแนต่นอนถถึงขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นศถึกเหลต่นนบีนื้ไดต้ถบูก
สบูรต้ บไปแลต้วจรลิงๆเหมนอนกรับทบีที่ถบูกพยนกรณร์ไวต้ในดนเนบียล หลนยปปีกต่อนทบีพที่ วกมรันไดต้เกลิดขถึนื้นจรลิง

ชส่วงเวลาระหวส่างอนันทติโอคนัส อนีพติฟานนีส
และการเสดร็จมาของพระเยซถู พระเมสสติยาหณ์
ขต้อ 32 และ 33: “เขาจะใชด้ความสอพลอลล่อลวงผรด้ทฮีที่ละเมฏิดพศันธสศัญญา แตล่ประชาชนผรด้รรด้จศักพระเจด้าของ
เขาทศันั้งหลายจะยลืนมศัที่นและปฏฏิบศัตฏิงาน และในหมรล่ประชาชนคนเหลล่านศันั้นทฮีที่ฉลาดจะกระททาใหด้คนเปป็นอศันมากเขด้าใจ
แมด้วาล่ เขาจะลด้มลงดด้วยดาบหรลือดด้วยเปลวไฟ ดด้วยการเปป็นเชลย ดด้วยถรกปลด้นหลายวศันเวลา”
ขต้อเหลต่นนบีนื้พรรณนนถถึงพฤตลิกรรมของพวกยลิวบนงคนทบีที่อยบูต่ภนยใตต้กนรขต่มเหงอยต่นงหนรักและกนรกดขบีที่ขอ
งอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส พวกยลิวบนงคนเหลต่นนรันื้นดนนเนลินชบีวลิตอยต่นงชรัที่วชต้นและภนยใตต้กนรขต่มเหงอยต่นงรรุนแรง – และ
ไดต้รรับอลิทธลิพลจนกคนนปป้อยอจนกกษรัตรลิยร์ – พวกเขนจถึงถบูกนนนใหต้ทอดทลินื้งพระเจต้นของตนและศนสนนแหต่งบรรพบรุรรุษ
ของพวกเขน และกรนบไหวต้รบูปเคนรพตต่นงๆ อยต่นงไรกล็ตนม มบีพวกยลิวสต่วนนต้อยทบีที่รบูต้จกรั พระเจต้น ทบีเที่ ชนที่อ เหมนอนอยต่นง
ดนเนบียลและเพนที่อนๆของเขน วต่นพระเจต้นทรงสนมนรถชต่วยพวกเขนใหต้พต้นไดต้ คนเหลต่นนบีนื้ถบูกทนนใหต้เขต้มแขล็ง และพวก
เขน “ปฏลิบรัตลิงนน”
ในประวรัตลิศนสตรร์พระครัมภบีรร์และประวรัตลิศนสตรร์ของพวกมรัคคนบบี เรนเรบียนรบูเต้ กบีที่ยวกรับปรุโรหลิตคนหนถึที่งนนม
วต่น มรัทธนธลิอรัส ผบูต้ซถึที่งรต่วมกรับบรุตรทรันื้งหลนยของเขน ซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อพวกมรัคคนบบี ไดต้ตต่อสบูต้ตงรันื้ แตต่ปปี 166 จนถถึง 47
กต่อน ค.ศ. เพนที่อรนอนื้ ฟฟปั้นชบีวลิตประจนนชนตลิขถึนื้นในอลิสรนเอล และเพนที่อรนนื้อฟฟปั้นกนรนมรัสกนรในพระวลิหนรของพวกยลิว
ปรุโรหลิตทบีสที่ รัตยร์ซนที่อผบูต้นบีนื้ถบูกขต่มเหงโดยอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีส และถบูกขรับไลต่ใหต้ไปอยบูต่ในภบูเขนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆยลิวทบีที่สรัตยร์ซนที่อ
หลนยคนตลิดตนมเขนไป
สองปปีตต่อมน มรัทธนธลิอรัสกล็เสบียชบีวลิตและอนนนนจของเขนสนบทอดไปสบูต่บรุตรคนทบีที่สนมของเขน ยบูดนส ซถึที่งเปป็นทบีที่
รบูจต้ รักในชนอที่ “คต้อนนรันื้น” โดยเปป็นผบูต้นนนทบีที่มบีเลต่หร์เหลบีที่ยมและเกต่งกนจมนกๆ เขนหลบีกเลบีที่ยงพวกกองโจรทบีที่ถบูกสต่งมนฆต่นเขน
เอนชนะหรนอหลบเลบีที่ยงกองทศัพซบีเรบียทรุกกองทรัพทบีที่ถบูกสต่งมนฆต่นเขน และในปปี 165 กต่อน ค.ศ. พรต้อมกรับผบูต้ตลิดตนม
ของเขนกลรุต่มหนถึที่ง เขนกล็ยถึดกรรุงเยรบูซนเลล็มไดต้ ชนนระพระวลิหนรใหต้บรลิสรุทธลิธ และรนอนื้ ฟฟปั้นกนรถวนยสรัตวบบูชนประจนนวรัน
ยบูดนส “คต้อนนรันื้น” ถบูกฆต่นตนยในกนรสบูรต้ บในปปี 160 กต่อน ค.ศ. และถบูกสนบทอดตต่อโดยนต้องชนยของเขน
โยนนธนน พอถถึงตอนนบีนื้คนซบีเรบียกล็ตลิดพรันอยบูต่กรับสงครนมกลนงเมนอง พวกเขนยรุต่งอยบูต่กรับกนรทะเลนะกรันเอง และ
แควต้นยบูเดบียกล็มบีควนมสงบสรุขอยบูต่ชรัที่วระยะเวลนหนถึที่ง ขณะเดบียวกรัน โยนนธนนกล็เรลิที่มแขล็งแกรต่งมนกขถึนื้นโดยกนรทนนสนธลิ
สรัญญนกรับพวกโรมและพวกสปนรร์ตนรั เขนถบูกทรยศและถบูกสรังหนรโดยนนยพลชนวซบีเรบียคนหนถึที่งในปปี 143 กต่อน

ค.ศ. และนต้องชนยของเขนซบีโมนสนบทอดตนนแหนต่งปรุโรหลิตตต่อจนกเขน – บรุตรชนยคนสรุดทต้นยของปรุโรหลิตชรนผบูต้สตรั ยร์
ซนที่อ มรัทธนธลิอรัส
ซบีโมนมบีบรุตรชนยสองคน โดยคนหนถึที่งในนรันื้นรวมถถึงตรัวซบีโมนเองดต้วยถบูกทรยศและถบูกฆต่นตนยโดยลบูกเขย
คนหนถึที่งในปปี 135 กต่อน ค.ศ. บรุตรชนยคนหนถึที่งของซบีโมน ยอหร์น ฮบีรคนนรัส หนบีรอดจนกกนรถบูกฆต่นตนยและกลนย
เปป็นมหนปรุโรหลิตของอลิสรนเอล โดยดนนรงตนนแหนต่งยนวนนนมนกๆ คนอนที่นๆตลิดตนมเขนไป จนกระทรัที่งพวกมรัคคนบบี
เรลิที่มไมต่เปป็นทบีที่ชอบใจของประชนชนและถบูกสนบทอดตต่อโดยอลิดเบู มอรัน อรันทลิพนเทอรร์ ในปปี 47 กต่อนค.ศ. หลรังจนกอรัน
ทลิพนเทอรร์ถบูกฆนตกรรมในปปี 43 กต่อน ค.ศ. ประวรัตศลิ นสตรร์กล็บอกเรนวต่นมนรร์ค อรันโทนบีไปเยนอนซบีเรบียและแตต่งตรันื้ง
บรุตรชนยสองคนของอรันทลิพนเทอรร์ คนอ ฟนเซลรัสและเฮโรด โดยฝป่นยหลรังจะเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อ เฮโรดมหนรนช ผบูต้ซถึที่ง
กนรครองรนชยร์ของเขนกลินเวลนตรันื้งแตต่ปปี 37 กต่อน ค.ศ. จนถถึง 4 กต่อน ค.ศ. เฮโรดมหนรนชเปป็นกษรัตรลิยร์ตอนทบีพที่ ระ
ครลิสตร์ประสบูตใลิ นเบธเลเฮมแหต่งยบูเดบีย ครุณสนมนรถอต่นนบรันทถึกนรันื้นไดต้ในมรัทธลิว 2:1-15 พวกมรัคคนบบีเชนที่อมรอยตต่อ
สต่วนใหญต่ของชต่วงปปีเหลต่นนรันื้นระหวต่นงอรันทลิโอครัส อบีพฟลิ นนบีสและกนรประสบูตลิของพระครลิสตร์
พอสลินื้นชต่วงเวลนนรันื้นทบีที่พวกเรนสต่วนใหญต่รจบูต้ รักในชนที่อ “ปปีเงบียบเหลต่นนรันื้น” ระหวต่นงมนลนคบีและมรัทธลิว พระเจต้น
กล็ทรงยกชบูผบูต้นนนฝป่นยวลิญญนณกลรุต่มเลล็กๆทบีพที่ ระองคร์ประทนนควนมเขต้นใจและสตลิปฟัญญนใหต้ พวกเขนเขต้นใจคนน
พยนกรณร์เหลต่นนรันื้นของพระครัมภบีรร์ พวกเขนรบูต้วนต่ จะสอนคนอนที่นๆอยต่นงไร และพวกเขนสรัที่งสอนประชนชนตนมทบีที่พวก
เขนไดต้รบรั อนรุญนตใหต้ทนนเชต่นนรันื้น ทต่นมกลนงคนเหลต่นนบีนื้คนอสลิเมโอนและอรันนน (ลบูกน 2:25-38) ผบูรต้ อคอย “ควนม
บรรเทนทรุกขร์ของอลิสรนเอล”

ชส่วงเวลาระหวส่างพระเมสสติยาหณ์
และเวลาสทุดทห้ายนนัทั้น
ขต้อ 34 และ 35: “เมลืที่อพวกเขาลด้มลงนศันั้น เขาจะไดด้รศับความชล่วยเหลลือเลล็กนด้อย และจะมฮีคนมากดด้วยกศัน
ทฮีรที่ ล่วมเขด้ากศับความสอพลอ คนทฮีฉที่ ลาดบางคนจะลด้มลงเพลืที่อถลลุงและชทาระเขาทศันั้งหลายใหด้ขาวสะอาด จนกวล่าจะ
ถหึงเวลาสลุดทด้าย เพราะวาระกล็จะมาตามเวลากทาหนด”
ในปฐมกนล 3:15 พระเจต้นทรงสรัญญนเรนที่องเชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้นทบีที่จะทนนใหต้หรัวของงบูนรันื้นฟกชนื้นน และเปนโล
บอกเรนในกนลนเทบีย 4:4 วต่นพอถถึงเวลนครบกนนหนดพระเยซบูไดต้เสดล็จมน เกลิดจนกหญลิงคนหนถึที่ง เกลิดภนยใตต้พระ
รนชบรัญญรัตลิ เพนที่อไถต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อยบูต่ภนยใตต้พระรนชบรัญญรัตลิ พระเยซบูไดต้เสดล็จมนหนพวกยลิวกต่อน พระองคร์ทรง
เสนอพระองคร์เองแกต่พวกเขนในฐนนะพระเมสสลิยนหร์ของพวกเขน แตต่พวกเขนกลต่นววต่น “จงใหต้บนรรับบรัสแกต่พวก
เรน เรนไมต่ยอมใหต้ชนยผบูต้นบีนื้มนปกครองเหนนอเรน ใหต้เขนถบูกตรถึงกนงเขนซะ! ใหต้โลหลิตของเขนตกอยบูต่เหนนอเรนและ
เหนนอลบูกหลนนของเรน” พวกเขนปฏลิเสธพระครลิสตร์ของตนและพระองคร์ทรงถบูกตรัดออกแลต้ว
อยต่นงไรกล็ตนม 40 ปปีตต่อมน ในปปี ค.ศ. 70 นครบรลิสรุทธลิธนรันื้นกล็ถบูกทนนลนยจนรนบคนบโดยพวกโรมซถึที่งถบูกนนน
โดยทลิตรัส อรันเปป็นกนรเรลิที่มตต้นกนรทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงของสต่วนทต้นยของขต้อ 33: “เขนจะลต้มลงดต้วยดนบหรนอดต้วยเปลว
ไฟ ดต้วยกนรเปป็นเชลย ดต้วยถบูกปลต้นหลนยวรันเวลน” “หลนยวรันเวลน” ทบีที่วนต่ นบีนื้คนอ วรันทรันื้งหลนยแหต่งยรุคสมรัยนบีนื้ซถึที่ง
ดนนเนลินสนบตต่อมนนนนกวต่น 1900 ปปีแลต้ว พระเยซบูทรงอต้นงอลิงถถึงพวกเขนเมนที่อพระองคร์ตรรัสในลบูกน 21:24 วต่น “เขน

(พวกยลิว) จะลต้มลงดต้วยคมดนบ และตต้องถบูกกวนดเอนไปเปป็นเชลยทรัที่วทรุกประชนชนตลิ และคนตต่นงชนตลิจะเหยบียบยที่นน
กรรุงเยรบูซนเลล็ม จนกวต่นเวลนกนนหนดของคนตต่นงชนตลินรันื้นจะครบถต้วน”
พระเยซบูตรรัสถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้เมนที่อ 1900 ปปีกต่อน และเรนไดต้เหล็นวต่นพระคนนของพระองคร์ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง
แลต้วในชรัที่วชบีวตลิ ของเรน! พวกยลิวถบูกกระจรัดกระจนยไปทรัที่วทรุกประชนชนตลิใตต้ดวงอนทลิตยร์และไปยรังทรุกเกนะแหต่งทต้อง
ทะเล พวกเขนถบูกปลต้น ถบูกเขต่นฆต่น และถบูกฆนตกรรมซนื้นนแลต้วซนื้นนเลต่น ทรรัพยร์สลิที่งของๆพวกเขนถบูกยถึดเอนไปจนกพวก
เขน “หลนยวรัน” แลต้ว พวกเขนนรับลต้นนๆถบูกดนบสรังหนร พวกเขนถบูกเผนจนเกรบียมในเตนอบของฮลิทเลอรร์ พวกเขน
ถบูกขต่มเหงไปทรัที่วโลก แตต่พวกเขนกล็ยรังไมต่สบูญสลินื้น – และพวกเขนจะไมต่มบีวรันสบูญสลินื้นเลย!
พวกเขนถบูกประจบสอพลอ และถบูกสรัญญนหลนยสลิที่ง แตต่คนนสรัญญนเหลต่นนบีนื้กล็แทบไมต่เคยถบูกทนนใหต้เปป็นจรลิง
ดรังทบีที่สรัญญนไวต้เลย กระทรัที่งทรุกวรันนบีนื้ ขณะทบีที่ผมเตรบียมขต้อควนมเหลต่นนบีนื้อยบูต่ พวกยลิวกล็มบีควนมศรรัทธนในสลิที่งทบีที่
สหประชนชนตลิสนมนรถทนนใหต้พวกเขนไดต้ พวกเขนไดต้รบรั มอบคนนสต่วนเลล็กๆของผนนดลินทบีที่พระเจต้นไดต้ประทนนใหต้แกต่
อรับรนฮรัม และพวกเขนกล็กนนลรังสรต้นงผนนดลินนรันื้นขถึนื้นมนใหมต่ แตต่นบีที่กล็ไมต่ใชต่กนรกลรับมนทบีแที่ ทต้จรลิงของพวกยลิวยรัง
ปนเลสไตนร์... มรันเปป็นเพบียงจรุดเรลิที่มตต้นเทต่นนรันื้น – กนรเบลิกทนงของสลิที่งทบีที่เปป็นของจรลิง แตต่ “ประชนชนตลิหนถึที่งจะถนอ
กนนเนลิดขถึนื้นในวรันเดบียว” เมนที่อพระเยซบูเสดล็จกลรับมนในวลิวรณร์และดวงตนทรุกดวงจะเหล็นพระองคร์ พวกเขนจะเหล็นรอย
แผลเปป็นในพระหรัตถร์ของพระองคร์และพวกเขนจะซบลงแทบพระบนทของพระองคร์และนมรัสกนรพระองคร์ แลต้ว
พวกเขนจะรต้องออกมนอยต่นงแทต้จรลิงวต่น “โฮซรันนนแดต่พระมหนกษรัตรลิยร์ของพวกเรน!”
ขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ครอบคลรุมระยะเวลนระหวต่นงพระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุขและเวลนสรุดทต้นยนรันื้น พวก
มรันตรงกรับชต่วงเวลนระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่ 69 และ 70 ของเจล็ดสลิบเจล็ดนรันื้นแหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล พวกมรัน
แสดงใหต้เหล็นควนมสอดคลต้องกรันของนลิมลิตทบีที่พระเจต้นไดต้ประทนนใหต้แกต่ดนเนบียลและพลิสบูจนร์จนหมดขต้อสงสรัยวต่นนลิมตลิ
เหลต่นนบีนื้เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิว ไมล่ใชล่กศับครฏิสตจศักร ครลิสตจรักรไมต่ถบูกกลต่นวถถึงสรักครรังนื้ ในแงต่ใดเลย

วาระสทุดทห้ายนนัทั้น – ปฏติปฝักษณ์ตส่อพระครติสตณ์
ขต้อ 36-45: “และกษศัตรฏิยว์จะกระททาตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขหึนั้นและพองตศัวขหึนั้นเหนลือพระ
ทลุกองคว์ และจะพรดสฏิที่งทฮีที่นล่ามหศัศจรรยว์กลล่าวตล่อสรด้พระเจด้าแหล่งพระทศันั้งหลาย เขาจะเจรฏิญจนพระพฏิโรธจะครบถด้วน
เพราะสฏิที่งใดทฮีที่ทรงกทาหนดไวด้จะสทาเรล็จ เขาจะไมล่เชลืที่อฟฝังพระเจด้าแหล่งบรรพบลุรลุษของเขา หรลือเชลืที่อฟฝังผรด้ทฮีที่ผรด้หญฏิงรศัก
เขาจะไมล่เชลืที่อพระองคว์ใดเลย เพราะเขาจะพองตศัวเองเหนลือทลุกสฏิที่งทลุกอยล่าง แตล่ในทฮีที่ของเขา เขาจะถวายเกฮียรตฏิแกล่
พระของปฝ้อมปราการ พระองคว์หนหึที่งทฮีที่บรรพบลุรลุษของเขาไมล่รรด้จศัก เขากล็จะใหด้เกฮียรตฏิดวด้ ยทองคทาและเงฏิน ดด้วยเพชร
พลอยตล่างๆ ดด้วยของขวศัญอศันมฮีคล่า เขาจะกระททาเชล่นนศันั้นกศับพระตล่างดด้าวทฮีที่เขานศับถลือและพอกพรนสงล่าราศฮีใหด้ใน
ปฝ้อมปราการสล่วนใหญล่ เขาจะแตล่งตศันั้งใหด้พวกเขาปกครองคนเปป็นอศันมาก และเขาจะแบล่งแผล่นดฏินใหด้เปป็นสฏิที่ง
ตอบแทน พอถหึงเวลาวาระสลุดทด้ายกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นใตด้จะมาสรด้กศับเขา และกษศัตรฏิยว์แหล่งถฏิที่นเหนลือจะพลุล่งเขด้าใสล่เขา
อยล่างลมหมลุน พรด้อมดด้วยรถรบและพลมด้าและเรลือรบเปป็นอศันมาก เขาจะเขด้ามาในประเทศตล่างๆ แลด้วไหลทล่วม
และผล่านไป เขาจะเขด้ามาในแผล่นดฏินทฮีที่รลุล่งโรจนว์ดด้วย และประเทศหลายแหล่งจะถรกควที่ทาไป แตล่คนเหลล่านฮีนั้จะไดด้รบศั
การชล่วยใหด้พด้นมลือของเขา คลือเอโดมและโมอศับ และสล่วนใหญล่ของคนอศัมโมน เขาจะยลืที่นมลือของเขาออกตล่อ
ประเทศตล่างๆ และแผล่นดฏินอฮียฏิปตว์กล็จะพด้นไปไมล่ไดด้ แตล่เขาจะมฮีอทานาจเหนลือทรศัพยว์สมบศัตฏิทฮีที่เปป็นทองและเงฏิน และ

เหนลือสฏิที่งประเสรฏิฐทศันั้งหลายของอฮียฏิปตว์ คนลฏิบนฮีและคนเอธฏิโอเปปียกล็จะตฏิดไปดด้วย แตล่ขล่าวจากทฏิศตะวศันออกและ
ทฏิศเหนลือจะกระททาใหด้เขาตกใจ และเขาจะยกออกไปดด้วยความเคฮียดแคด้นอยล่างยฏิที่ง ทฮีจที่ ะททาลายและลด้างผลาญ
คนเปป็นอศันมากเสฮียใหด้สฏินั้นเชฏิง และเขาจะปลรกพลศับพลาทศันั้งหลายแหล่งตทาหนศักของเขาระหวล่างทะเลในภรเขา
บรฏิสลุทธฏิธิ์อศันรลุล่งโรจนว์ แมด้กระนศันั้นเขากล็ยศังพบจลุดจบ และไมล่มฮีใครชล่วยเขาเลย”
ขต้อ 36 ยลิที่งใหญต่มนกๆในกนรเกบีที่ยวขต้องกรับคนนพยนกรณร์ อยบูต่ดๆบี เรนกล็เหล็นกนรปรนกฏตรัวของ “กษนัตรติยณ์องคณ์
นนัทั้น” ซถึที่งบอกเปป็นนรัยวต่นกษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้เคยถบูกไดต้ยลินชนที่อมนกต่อน เขนไมต่ใชต่ตรัวละครใหมต่ทบีที่เพลิที่งเขต้นฉนก เขนไมต่ตต้องใหต้
ใครมนแนะนนนตรัว เขนถบูกแนะนนนตรัวเรบียบรต้อยแลต้ว เขนไมต่ไดต้ถบูกพนเขต้นฉนกในฐนนะ “กษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง” แตต่ใน
ฐนนะ “กษรัตรลิยร์องคณ์นนัทั้น” เขนถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นหลนยครรันื้งแลต้วกต่อนหนต้นนบีนื้ ดรังทบีที่เรนจะเรบียนรบูต้ขณะทบีที่เรนศถึกษนขต้อเหลต่นนบีนื้
ซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับวนระสรุดทต้นยนรันื้น – เวลนนรันื้นเมนที่อกษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจของเขนจะครอบครองโดยมบี
อนนนนจสบูงสรุดบนแผต่นดลินโลก
เขนเลล็กของสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่นรันื้นในดนเนบียล บททบีที่ 7 และในบททบีที่ 8 เขนเลล็กอรันนรันื้นซถึที่งงอกขถึนื้นมนบนหนถึที่งในสบีที่
เขนนรันื้นของแพะผบูต้ตรัวนรันื้น (ดนล. 8:9-12) และกษรัตรลิยร์ทกบีที่ ระทนนตนมควนมพอใจของเขนในบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้
ลต้วนเปป็นบรุคคลเดบียวกรัน พวกเขนชบีนื้ไปยรังปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ บรุคคลทรันื้งสนมนบีนื้ -- “เขนเลล็ก” ทรันื้งสองนรันื้นและ
“กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจของเขน” -- ครอบครองในเวลนเดบียวกรัน ... วนระสรุดทต้นยนรันื้น พวกเขน
แสดงออกถถึงนลิสรัยทบีที่ชอบทนนตนมอนนเภอใจแบบเดบียวกรัน และทรันื้งสนมลต้วนถบูกทนนลนยในลรักษณะเดบียวกรัน พวกเขน
จะเปป็นอนที่นไปไมต่ไดต้นอกจนกเปป็นบรุคคลเดบียวกรัน
กษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้ปรนกฏตรัวในตอนทต้นยของชต่องวต่นงระหวต่นงพระเมสสลิยนหร์ผบูต้เปป็นประมรุขและ “วนระ
สรุดทต้นยนรันื้น” (ขต้อ 33-35) เรนเหล็นแลต้ววต่นนบีที่ตรงกรันกรับชต่องวต่นงระหวต่นงสรัปดนหร์ทบีที่ 69 และ 70 ของเจล็ดสลิบเจล็ดนรันื้น
แหต่งคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจของตนองคร์นบีนื้จถึงเปป็นคนเดบียวกรันกรับ “ประมรุขผบูต้
หนถึที่งทบีที่จะมนนรันื้น” (ดนล. 9:26, 27) และเขนจะเปป็นผบูต้เผดล็จกนรหรนอจรักรพรรดลิชนวโรมคนสรุดทต้นยอยต่นงแนต่นอน
เขนเปป็น “เขนเลล็กอรันนรันื้น” ของสรัตวร์ปป่นตรัวทบีที่สบีที่ในนลิมลิตของดนเนบียล (บททบีที่ 7)
กษรัตรลิยร์หรัวรรันนื้ องคร์นบีนื้จะกระทนนตนมควนมพอในของตนเอง ประกนรแรก เขนจะ “ยกตนขถึนื้นและพองตรัว
ขถึนื้นเหนนอพระทรุกองคร์” เขนจะพบูดสลิที่งทบีที่นต่นมหรัศจรรยร์อยต่นงเปปิดเผยตต่อสบูต้กรับพระเจต้นแหต่พระทรันื้งหลนย นรัที่นคนอพระเย
โฮวนหร์ เขนจะเจรลิญขถึนื้นจนกระทรัที่ง “พระพลิโรธ (ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง) จะครบถต้วน เพรนะสลิที่งใดทบีที่ทรงกนนหนด
ไวต้จะสนาเรร็จ” (ขต้อ 36)
เนนที่องจนกพระเจต้นทรงฤทธลิธอนนนนจสบูงสรุด เนนที่องจนกพระองคร์ทรงทรนบตอนจบตรันื้งแตต่ตอนตต้น – และทรุก
สลิที่งทบีจที่ ะเกลิดขถึนื้นระหวต่นงตอนตต้นและตอนจบ – จถึงไมต่มบีอนนนนจใดในสวรรคร์หรนอบนแผต่นดลินโลกจะสนมนรถยรับยรันื้งสลิที่ง
ทบีพที่ ระองคร์ทรงตรังนื้ พระทรัยไวต้แลต้วทบีจที่ ะใหต้เกลิดขถึนื้นใน “วนระสรุดทต้นยนรันื้น” กษรัตรลิยร์ผกบูต้ ระทนนตนมควนมพอใจองคร์นบีนื้จะ
ไมต่นรับถนอ “พระเจต้นแหต่งบรรพบรุรรุษของเขน – พระเจต้นของอรับรนฮรัม, อลิสอรัค และยนโคบ มรันจถึงสมเหตรุสมผลทบีที่วนต่
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นยลิวคนหนถึที่งเนนที่องจนกพระเยซบูทรงเปป็นยลิวคนหนถึที่ง – และปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะ
เปป็นพระครลิสตร์ตวรั ปลอม นอกจนกนบีนื้ เพนที่อทบีจที่ ะนนนเสนอตรัวเองตต่อพวกยลิวในลรักษณะทบีที่ยอมรรับไดต้ มรันจถึงสมเหตรุสม
ผลเทต่นนรันื้นทบีที่วนต่ เขนควรเปป็นยลิวคนหนถึที่ง

กษรัตรลิยร์องคร์นจบีนื้ ะไมต่เหล็นแกต่ “ความปรารถนานศันั้นของพวกผรด้หญฏิง” เหลต่นผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรร์ไมต่เหล็นพต้องตรงกรัน
เกบีที่ยวกรับควนมหมนยของคนนกลต่นวตรงนบีนื้ หนกนบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับควนมปรนรถนนนรันื้นของพวกผบูต้หญลิงชนวยลิว มรันกล็นต่นจะ
หมนยถถึงควนมหวรังนรันื้นของพวกผบูต้หญลิงชนวยลิวทบีจที่ ะกลนยเปป็นมนรดนของพระเมสสลิยนหร์ สนนหรรับพวกยลิวแลต้ว พระ
เมสสลิยนหร์ยรังมลิไดต้เสดล็จมน ทรุกวรันนบีนื้พวกเขนกนนลรังรอคอยพระองคร์อยบูต่ และพวกเขนกล็จะกนนลรังรอคอยพระองคร์ตอน
ทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ปรนกฏตรัวเพนอที่ ลงมนอ นบีที่อนจเปป็นควนมหมนยของคนนพยนกรณร์ตรงนบีนื้กล็ไดต้
หนก “ความปรารถนานศันั้น” เกบีที่ยวขต้องกรับกษรัตรลิยร์องคร์นบีนื้ มรันกล็หมนยควนมวต่นเขนไมต่มบีควนมปรนรถนนตนม
ธรรมชนตลิทบีที่จะใหต้พวกผบูต้หญลิงมนอยบูต่เคบียงขต้นง คนอนที่นๆกล็เชนที่อวต่นเขนจะไมต่มบีควนมเมตตนตต่อพวกผบูต้หญลิงและตต่อพวก
ผบูต้ชนยดต้วย ในระหวต่นงวรันโหดรต้นยเหลต่นนรันื้นแหต่งกนรเขต่นฆต่นและกนรขต่มเหงพวกยลิว มรัทธลิว 24:19-21 บอกเรนวต่น
“แตต่ในวรันเหลต่นนรันื้น วลิบรัตลิจะเกลิดขถึนื้นแกต่หญลิงทบีที่มบีครรภร์ หรนอหญลิงทบีที่มบีลบูกอต่อนกลินนมอยบูต่ จงอธลิษฐนนขอเพนที่อกนรทบีที่ทนต่ น
ตต้องหนบีนรันื้นจะไมต่ตกในฤดบูหนนวหรนอในวรันสะบนโต ดต้วยวต่นในครนวนรันื้นจะเกลิดควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง อยต่นงทบีที่ไมต่
เคยมบีตรันื้งแตต่เรลิที่มโลกมนจนถถึงเวลนนบีนื้ และจะไมต่มบีตต่อไปอบีกเลย” นบีที่อนจเปป็นควนมหมนยของคนนกลต่นวตรงนบีนื้กล็ไดต้ อนจ
เปป็นไดต้วต่นพวกแมต่ๆทบีที่มบีลกบู เลล็กๆและบรรดนผบูต้ทบีที่กนนลรังจะเปป็นแมต่จะอต้อนวอนขอควนมเมตตนแตต่จะไมต่ไดต้รรับควนม
เมตตนเลยจนกปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ พวกเขนจะถบูกเขต่นฆต่นและถบูกสรังหนร และเหมนอนกรับทบีที่เฮโรดไดต้สรัที่งฆต่นเดล็ก
ทนรกเหลต่นนรันื้นตอนทบีที่เขนรบูต้วต่นกษรัตรลิยร์องคร์หนถึที่งไดต้ประสบูตแลิ ลต้ว ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์กล็อนจปฏลิบรัตลิกนรสรังหนรอยต่นง
ไรต้ควนมเมตตนในแบบเดบียวกรัน – ไมต่ใชต่แคต่พวกเดล็กทนรกเทต่นนรันื้น แตต่บรรดนแมต่ๆดต้วย
หนกควนมหมนยตรงนบีนื้กคล็ นอวต่นเขนจะไมต่เหล็นแกต่ควนมปรนรถนนของพวกผบูต้หญลิงชนวยลิวทบีที่จะเปป็นมนรดน
ของพระเมสสลิยนหร์ งรันื้นกล็แนต่นอนวต่นเขนจะไมต่เหล็นแกต่พระเมสสลิยนหร์ และนบีที่เปป็นหนถึที่งในลรักษณะเฉพนะตรัวเหลต่นนรันื้น
ของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ยอหร์นบอกเรนวต่น “ผบูต้ใดทบีปที่ ฏลิเสธพระบลิดนและพระบรุตร ผบูต้นรันื้นแหละเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์” (1 ยอหร์น 2:22) กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจองคร์นบีนื้จะไมต่ถวนยเกบียรตลิแกต่พระเจต้นของปป้อม
ปรนกนร: พระองคร์เดบียวของเขนจะเปป็นแสนยนนรุภนพและอนนนนจ เขนจะไปยรังทบีที่สรุดปลนยของทรุกแหต่งหนเพนที่อพลิชลิต
และครองโลก: “…ผบูต้นรันื้นกล็ออกไปอยต่นงมบีชรัย และเพนที่อไดต้ชรัยชนะ” (วว. 6:2)
เรนรบูต้วนต่ ซนตนนเปป็น “พระของโลกนบีนื้” และบนภบูเขนแหต่งกนรทดลองนรันื้นมรันกล็เสนออนณนจรักรตต่นงๆของ
โลกนบีนื้ใหต้แกต่พระเยซบู – แตต่พระเยซบูทรงปฏลิเสธขต้อเสนอนรันื้น (มธ. 4:8-10) พระเยซบูทรงทรนบวต่นพระองคร์จะไดต้รรับ
อนณนจรักรตต่นงๆของโลกนบีนื้เมนที่อถถึงเวลนทบีที่กนนหนด จนกพระหรัตถร์ของพระเจต้นพระบลิดน (ดนล. 7:13, 14)
ในวลิวรณร์ 11:15 เรนอต่นนวต่น “และทบูตสวรรคร์องคร์ทบีที่เจล็ดกล็เปป่นแตรขถึนื้น และมบีเสบียงหลนยๆเสบียงกลต่นวขถึนื้น
ดรังๆในสวรรคร์วต่น “รนชอนณนจรักรทรันื้งหลนยแหต่งพลิภพนบีนื้ไดต้กลรับเปป็นรนชอนณนจรักรทรันื้งหลนยขององคร์พระผบูต้เปป็น
เจต้นของเรน และเปป็นของพระครลิสตร์ของพระองคร์ และพระองคร์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนลิตยร์”
เกบีที่ยวกรับปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เรนอต่นนวต่น “...พญนนนคไดต้ใหต้ฤทธลิธของมรัน และทบีที่นรัที่งของมรัน และสลิทธลิ
อนนนนจอรันใหญต่ยลิที่งแกต่สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น” (วว. 13:2 วรรคหลรัง) กษรัตรลิยร์ผกบูต้ ระทนนตนมควนมพอใจองคร์นบีนื้จะเขต้นยถึดครอง
บรรดนทบีที่มรัที่นเขต้มแขล็งของเมนองตต่นงๆทบีที่มบีปป้อมและปป้อมปรนกนรตต่นงๆของอนณนจรักรทบีที่รวต่ มสมนพรันธร์ทรันื้งสลิบนรันื้นซถึที่งจะ
ผงนดขถึนื้นอยต่นงรวดเรล็วหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปนรันื้น โดยสรต้นงจรักรวรรดลิโรมสมรัยโบรนณขถึนื้นมนใหมต่ และกษรัตรลิยร์ผบูต้
กระทนนตนมควนมพอใจองคร์นจบีนื้ ะเอนทหนรหลนยหมนที่นคนประจนนกนรอยบูต่ในอนณนจรักรทรันื้งสลิบนบีนื้ โดยแสรต้งวต่นจะ

รรักษนควนมสงบและควนมเปป็นปฝึกแผต่น เขนจะสอพลอคนเหลต่นนรันื้น และโดยคนนสอพลอตต่นงๆของเขนๆกล็จะไดต้รรับ
ควนมเคนรพนรับถนอและควนมไวต้เนนนื้อเชนที่อใจของพวกเขน ดรังนรันื้น “เขนจะพอกพบูนสงต่นรนศบี” เขนจะประทนนสงต่นรนศบี
เกบียรตลิยศ และอนนนนจแกต่ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่เขนประสงคร์ โดยทบีที่ตวรั เขนเองเปป็นพระแหต่งชรัที่วโมงนรันื้น โดยไมต่มคบี วนมเคนรพ
ตต่อพระเยโฮวนหร์หรนอตต่อสลิที่งใดทบีที่ผบูต้คนกรนบไหวต้นมรัสกนรเลย
อยต่นงไรกล็ตนม ไมต่ใชต่วนต่ ทรุกสลิที่งจะเรบียบรต้อยรนบรนที่นสนนหรรับกษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจองคร์นบีนื้เพรนะวต่น
พอถถึงตอนนรันื้นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้จะปรนกฏตรัวอบีกครรันื้งเพนที่อลงมนอ และกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ “จะพรุต่งเขต้นใสต่เขนอยต่นง
ลมหมรุน”
มรันไมต่ใชต่เรนอที่ งงต่นยทบีที่จะตรัดสลินชบีนื้ชดรั กลิจกรรมเหลต่นนรันื้นของประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นทรันื้งหมดทบีที่เกบีที่ยวขต้องในบททบีที่
11 มบีผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรหร์ ลนยทต่นนทบีที่รสบูต้ ถึกวต่นนบีที่เปป็นบรันทถึกเกบีที่ยวกรับกนรรรุกรนนของเฉพนะกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและ
กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้เทต่นนรันื้น แตต่ในขต้อ 36 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับ “กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจ” ผบูต้ซถึที่งเรนระบรุตรัววต่น
เปป็นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และผมกล็เหล็นวต่นกลิจกรรมเหลต่นนรันื้นของ “กษรัตรลิยร์ผกบูต้ ระทนนตนมควนมพอใจ” องคร์นบีนื้กล็ดบูเหมนอนถบูก
ใหต้โครงรต่นงครต่นวๆไวต้ในสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่ตนมมน ผมเชนที่อวต่นหนกครุณจะศถึกษนขต้อ 40 จนถถึง 45 ดต้วยใจอธลิษฐนน ครุณกล็
จะเหล็นวต่นขต้อเหลต่นนบีนื้ไมต่นต่นจะแคต่พรรณนนถถึงกลิจกรรมเหลต่นนรันื้นของกองทรัพของกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและถลิที่นใตต้
เทต่นนรันื้น คนนสรรพนนม “เขา” ถบูกใชต้ ดต้วยเหตรุนบีนื้พระคนนตอนนบีนื้จถึงตต้องพรรณนนถถึงไมต่ใชต่แคต่กจลิ กรรมเหลต่นนรันื้นของ
กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและถลิที่นใตต้เทต่นนรันื้น แตต่กลิจกรรมอนที่นๆเพลิที่มเตลิมของ “กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจ” องคร์นบีนื้
ดต้วย
ตรงนบีนื้เรนเหล็นกนรเปลบีที่ยนผต่นนแบบฉรับพลรันจนกบรุคคลหนถึที่งไปยรังอบีกบรุคคลหนถึที่ง หนกไมต่มบีคนนพยนกรณร์เพลิที่ม
เตลิมอบีกตต่อไป หนกเรนมบีเหลนอแคต่คนนพยนกรณร์นเฮีนั้ ทต่นนรันื้น มรันกล็คงเปป็นไปไมต่ไดต้ทบีที่จะตรัดสลินใจจนกอนรุประโยคนบีนื้วนต่
กษรัตรลิยร์องคร์ใดจะเขต้นไปใน “แผต่นดลินทบีที่รรุต่งโรจนร์นรันื้น” และประเทศเหลต่นนรันื้น เรนไมต่อนจประกนศไดต้อยต่นงชรัดเจน
และเปป็นหลรักคนนสอนวต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอ กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ หรนอจรักรวรรดลิโรมจะเขต้นไปในแผต่นดลินอรัน
รรุงต่ โรจนร์นรันื้นและพลิชลิตหลนยประเทศหรนอไมต่ แตต่เรนมบีคนนพยนกรณร์อนที่นๆทบีที่กลต่นวถถึงประเดล็นนบีนื้อยต่นงเจนะจง ดต้วยเหตรุนบีนื้
เมนที่อเรนเปรบียบเทบียบขต้อพระครัมภบีรกร์ รับขต้อพระครัมภบีรร์ คนนพยนกรณร์กรับคนนพยนกรณร์ เรนกล็สนมนรถมองเหล็นและ
เขต้นใจไดต้วต่นนบีที่คนอกษรัตรลิยอร์ งคร์ไหน
เรนทรนบวต่นกษรัตรลิยร์ผบูต้ทบีที่มบีชรัยชนะในวนระสรุดทต้นยนรันื้นถบูกพรรณนนไวต้ในดนเนบียลบททบีที่ 2 และ 7 และใน
วลิวรณร์ 17 เชต่นกรัน กษรัตรลิยร์ผบูต้ทบีที่จะมบีชรัยชนะในกนรสบูรต้ บทรันื้งหมดของเขนนรันื้นถบูกระบรุตรัวอยต่นงแนต่ชรัดและเจนะจงวต่น
เปป็นสรัตวร์ตวรั ทบีที่สบีที่นรันื้น (จรักรวรรดลิโรมซถึที่งจะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพขถึนื้นมนทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป) โดยกนรเอนคนนพยนกรณร์
ทรันื้งหมดและใชต้พวกมรันเปป็นเครนที่องตบีควนมของคนนพยนกรณร์นฮีนั้ เรนกล็เหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นคนนกลต่นวทบีที่วนต่ “เขนจะเขต้น
มน” (ในขต้อ 40) นรันื้นหมนยถถึงอนนนนจของโรมภนยใตต้ผบูต้เผดล็จกนรโลกทบีเที่ กรบียงไกรคนสรุดทต้นยของมรัน นรัที่นคนอ สรัตวร์
รต้นยนรันื้น เขนคนอผบูต้ทบีที่จะรรุกรนนประเทศเหลต่นนบีนื้ ซถึที่งทนนใหต้เรนเหล็นวต่นกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้และกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอไมต่
ประสบควนมสนนเรล็จในศถึกตต่นงๆของพวกเขนเพนที่อตต่อสบูต้เขน
ศถึกมโหฬนรนบีนื้เรลิที่มตต้นเมนที่อกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นใตต้ประกนศสงครนมและยกทรัพไปตต่อสบูต้กนรรวมกนนลรังกรันของสรัตวร์
รต้นยนรันื้นและผบูต้พยนกรณร์เทล็จ (ดนล. 11:40) และจะเกลิดขถึนื้น “ในวนระสรุดทต้นยนรันื้น” กษรัตรลิยร์ผบูต้ทรงพลรังแหต่งถลิที่นใตต้

องคร์นบีนื้ถบูกรต่วมวงโดยกษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอและกองทรัพตต่นงๆของเขน และพวกเขนรต่วมกรันโจมตบี “กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนน
ตนมควนมพอใจ” องคร์นบีนื้ดวต้ ยแสนยนนรุภนพมหนศนล – ทรันื้งบนบกและบนทะเล (ดนล. 11:40)
ตนมทบีที่เศคนรลิยนหร์ 12:2 วต่นไวต้ เยรบูซนเลล็มนครบรลิสรุทธลิธนรันื้นจะถบูกทนนลนยในศถึกครรันื้งนบีนื้: “ดบูเถลิด เรนจะทนนกรรุง
เยรบูซนเลล็มใหต้เปป็นถต้วยแหต่งกนรสรัที่นสะเทนอนสนนหรรับบรรดนชนชนตลิทรันื้งหลนยทบีที่อยบูต่ลต้อมรอบ เมนที่อพวกเขนจะลต้อมทรันื้งยบู
ดนหร์และกรรุงเยรบูซนเลล็มไวต้”
จนกเศคนรลิยนหร์ 12:4 และเอเสเคบียล 39 เรนเรบียนรบูวต้ ต่นกองทรัพเหลต่นนรันื้นของสมนพรันธร์ฝนป่ ยเหนนอจะถบูก
ทนนลนยเชต่นกรัน จงตรันื้งใจศถึกษนบททบีที่ 39 ทรันื้งหมดของเอเสเคบียล และเศคนรลิยนหร์ 12:4: “พระเยโฮวนหร์ตรรัสวต่น ใน
วรันนรันื้น เรนจะใหต้มต้นทรุกตรัววรุต่นวนย และกระทนนใหต้คนขบีที่บต้นคลรัที่ง แตต่เรนจะลนมตนดบูวงศร์วนนยบูดนหร์ และเรนจะกระทนน
ใหต้มนต้ ทรุกตรัวของชนชนตลิทงรันื้ หลนยตนบอดไป”
จนกนรันื้นกองทรัพทรันื้งหมดของสรัตวร์รต้นยนรันื้นจะยกเขต้นไปในดลินแดนศรักดลิธสทลิ ธลิธ: “เขนจะเขต้นมนในแผต่นดลินทบีที่
รรุงต่ โรจนร์ดต้วย และประเทศหลนยแหต่งจะถบูกควที่นนไป แตต่คนเหลต่นนบีนื้จะไดต้รบรั กนรชต่วยใหต้พต้นมนอของเขน คนอเอโดมและ
โมอรับ และสต่วนใหญต่ของคนอรัมโมน” (ดนล. 11:41)
ไมต่ตอต้ งสงสรัยเลยวต่นพอถถึงตอนนบีนื้เองกนรรวมกนนลรังกรันทบีที่ถบูกบรรยนยไวต้ในวลิวรณร์ 17:13 ไดต้ถบูกกต่อรต่นงขถึนื้น:
“กษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนยนรันื้นมบีนนื้นนพระทรัยอยต่นงเดบียวกรัน และทรงมอบฤทธลิธและอนนนนจของตนไวต้แกต่สรัตวร์รต้นยนรันื้น” ขณะทบีที่
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้นรรุดหนต้นตต่อและนนนศถึกของตนเขต้นไปในอบียลิปตร์ เขนกล็ไดต้รรับรนยงนนขต่นวทบีที่ทนนใหต้เขนตกใจและ
กระวนกระวนยยลิที่งนรัก (ดนล. 11:44) ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นรนยงนนขต่นวนรันื้นทบีที่เขนไดต้รรับแจต้งสรัตวร์รต้นยนรันื้นใหต้ทรนบ
เกบีที่ยวกรับกนรเคลนที่อนทรัพเขต้นมนใกลต้ของมวลชนมหนศนลของเหลต่นกษรัตรลิยร์แหต่งทลิศตะวรันออก: “ทบูตสวรรคร์องคร์ทบีที่หก
เทขรันของตนลงทบีที่แมต่นนื้นนใหญต่ คนอแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส ทนนใหต้นนื้นนในแมต่นนื้นนนรันื้นแหต้งไป เพนที่อเตรบียมมรรคนไวต้สนนหรรับบรรดน
กษรัตรลิยร์ทบีที่มนจนกทลิศตะวรันออก” (วว. 16:12) กองทรัพเหลต่นนบีนื้แหต่งทลิศตะวรันออกไดต้รวมตรัวกรันเพรนะกนรถบูก
ทนนลนยของสมนพรันธร์ฝป่นยเหนนอทบีที่ยลิที่งใหญต่นรันื้นและกนนลรังเคลนที่อนทรัพเขต้นมนเพนที่อทต้นทนยอนนนนจและสลิทธลิอนนนนจของ
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้น พอถถึงตอนนบีนื้ สรัตวร์รต้นยนรันื้นจะยต้นยฐนนปฏลิบรัตลิกนรของเขนเขต้นไปในดลินแดนศรักดลิธสลิทธลิธและจะเรบียก
กองทรัพทรันื้งหมดของเขนใหต้มนรวมตรัวกรันในปนเลสไตนร์ (ดนล. 11:45) ใน “แผต่นดลินทบีที่รรุต่งโรจนร์” นรันื้นเองทบีที่เขนจะพบ
กรับจรุดจบและควนมพลินนศของตน: “และเขนจะปลบูกพลรับพลนทรันื้งหลนยแหต่งตนนหนรักของเขนระหวต่นงทะเลในภบูเขน
บรลิสรุทธลิธอรันรรุต่งโรจนร์ แมต้กระนรันื้นเขนกล็ยรังพบจรุดจบ และไมล่มฮีใครชล่วยเขาเลย” (ดนล. 11:45)

บรรดากองทนัพแหส่งทติศตะวนันออกรทุกรานปาเลสไตนณ์
“ทบูตสวรรคร์องคร์ทบีที่หกเทขรันของตนลงทบีที่แมต่นนื้นนใหญต่ คนอแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิส ทนนใหต้นนื้นนในแมต่นนื้นนนรันื้นแหต้งไป เพนที่อ
เตรบียมมรรคนไวต้สนนหรรับบรรดนกษรัตรลิยร์ทบีที่มนจนกทลิศตะวรันออก” (วว. 16:12)
ตรงนบีนื้เรนเรบียนรบูวต้ นต่ ผต่นนทนงกนรอรัศจรรยร์อยต่นงหนถึที่งทบีที่มนจนกอนนนนจเหนนอธรรมชนตลิ บรรดนสลิที่งกบีดขวนงถบูก
เอนออกไปซถึที่งไดต้ปปิดกรันื้นกองทรัพเหลต่นนรันื้นแหต่งเอเชบียมลิใหต้เขต้นมนในปนเลสไตนร์เพนที่อทต้นทนยสรัตวร์รต้นยนรันื้น มบีหลนยคนทบีที่
ตบีควนมกนรทนนใหต้แมต่นนื้นนยบูเฟรตลิสแหต้งไปแบบเปป็นฝป่นยวลิญญนณและเปป็นเชลิงสรัญลรักษณร์ แตต่โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อ
วต่นนนื้นนของแมต่นนื้นนยบูเฟรตลิสจะถบูกทนนใหต้แหต้งไปจรฏิงๆ และนรัที่นจะเกลิดขถึนื้นโดยทนงกนรอรัศจรรยร์อยต่นงหนถึที่งซถึที่งเปป็นกนร
กระทนนของพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ

กนรทนนใหต้แมต่นนื้นนใหญต่นบีนื้แหต้งไปจะเปปิดทนงใหต้แกต่กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นแหต่งทลิศตะวรันออกเพนที่อทบีจที่ ะเขต้นมนในแผต่น
ดลินทบีที่รรุต่งโรจนร์ในกนรสบูรต้ บกรับสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ผมเชนที่อวต่นคนหลนยลต้นนคนเหลต่นนบีนื้ทบีที่จะยกพลมนจนกทลิศตะวรันออกจะเปป็น
พวกจบีนแดง เรนมบีควนมสวต่นงบนพระคนนขต้อนบีนื้วรันนบีนื้ซถึที่งเหลต่นผบูต้รรับใชต้ของพระเจต้นและอนจนรยร์ทรันื้งหลนยไมต่ไดต้มบีเมนที่อหต้น
สลิบปปีกต่อน จบีนกนนลรังกลนยเปป็นประชนชนตลิคอมมลิวนลิสตร์ทอบีที่ รันตรนยมนกทบีที่สรุดประชนชนตลิหนถึที่งบนแผต่นดลินโลก และ
พรต้อมกรับประชนกรหลนยลต้นนคนของนนง นนงกล็สนมนรถผลลิตกองทรัพทบีที่ไมต่มบีประชนชนตลิใดเทบียบไดต้
ในพระคนนตอนนบีนื้เรนเหล็นกองทรัพใหญต่สบีที่กองทรัพ:
1. กองทรัพเหลต่นนรันื้น ซถึที่งประกอบดต้วยสมนพรันธร์แหต่งจรักรวรรดลิโรม
2. กองทรัพเหลต่นนรันื้นแหต่งถลิที่นเหนนอ ซถึที่งประกอบดต้วยรรัสเซบียและประชนชนตลิบรลิวนรตต่นงๆของนนง
3. กองทรัพเหลต่นนรันื้นแหต่งถลิที่นใตต้ ซถึที่งประกอบดต้วยบรรดนประชนชนตลิอนหรรับ (คนอนหรรับกนนลรังกลนยเปป็น
ปฟัญหนของโลกมนกกวต่นทบีที่เคย ภนยใตต้กนรนนนของเหลต่นผบูต้เผดล็จกนรปฟัจจรุบรันของพวกเขน และพรต้อมกรับกนรหนรุน
หลรังของรรัสเซบีย พวกเขนกนนลรังกลนยเปป็นภรัยอยต่นงหนถึที่งตต่ออลิสรภนพและตต่อวลิถบีชบีวลิตทบีที่เรนเพลลิดเพลลินมนตลอดใน
อเมรลิกน)
4. กองทรัพเหลต่นนรันื้นแหต่งทลิศตะวรันออก ซถึที่งประกอบดต้วยบรรดนประชนชนตลิผลิวเหลนอง – จบีนและบรลิวนร
ทรันื้งหลนยของนนง

การรทุกรานโดยกองทนัพเหลส่านนัทั้นขององคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้า
กต่อนทบีที่กนรสบูต้รบอรันนองเลนอดครรันื้งสรุดทต้นยนบีนื้เกลิดขถึนื้น จะปรนกฏหมนยสนนครัญอยต่นงหนถึที่งในทต้องฟป้น – หมนย
สนนครัญของบรุตรมนรุษยร์:
“เมนที่อนรันื้นหมนยสนนครัญแหต่งบรุตรมนรุษยร์จะปรนกฏขถึนื้นในทต้องฟป้น ‘มนรุษยร์ทรุกตระกบูลทรัวที่ โลกจะไวต้ทรุกขร์’ แลต้ว
เขนจะเหล็น ‘บรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนบนเมฆในทต้องฟป้น’ พรต้อมดต้วยฤทธนนรุภนพและสงต่นรนศบีเปป็นอรันมนก” (มธ.
24:30)
หมนยสนนครัญนบีนื้ในทต้องฟป้นทนนใหต้กองทรัพเหลต่นนรันื้นยรุตลิควนมเปป็นอรลิทบีที่มบีตต่อกรันและรต่วมกรันตต่อสบูต้กรับพระเยซบู
ครลิสตร์เจต้นและกองทรัพของพระองคร์ ยอหร์นพรรณนนถถึงเหตรุกนรณร์นบีนื้ในวลิวรณร์ 19:19: “และขต้นพเจต้นเหล็นสรัตวร์รนต้ ย
นรันื้น และบรรดนกษรัตรลิยร์บนแผต่นดลินโลก พรต้อมทรันื้งพลรบของกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น มนประชรุมกรันจะทนนสงครนมกรับ
พระองคร์ผบูต้ทรงมต้น และกรับพลโยธนของพระองคร์”
เรนมบีภนพทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์ดวต้ ยของศถึกใหญต่ครรันื้งนบีนื้ในเศคนรลิยนหร์ 14:3: “แลต้วพระเยโฮวนหร์จะเสดล็จออก
ไปตต่อสบูต้กรับประชนชนตลิเหลต่นนรันื้น เหมนอนเมนที่อพระองคร์ทรงตต่อสบูต้ในวรันสงครนม”
“ดต้วยวต่นผบีเหลต่นนรันื้นเปป็นผบีรต้นยกระทนนกนรอรัศจรรยร์ มรันออกไปหนกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกคนอทรัที่ว
พลิภพ เพนที่อใหต้บรรดนกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นรต่วมกรันทนนสงครนมในวรันยลิที่งใหญต่ของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด” (วว.
16:14)
“กษรัตรลิยร์เหลต่นนบีนื้จะกระทนนสงครนมกรับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขน เพรนะวต่น
พระองคร์ทรงเปป็นเจต้นนนยเหนนอเจต้นนนยทรันื้งหลนย และทรงเปป็นพระมหนกษรัตรลิยร์เหนนอกษรัตรลิยร์ทรันื้งหลนย และผบูต้ทบีที่อยบูต่
กรับพระองคร์นรันื้นเปป็นผบูต้ทบีที่พระองคร์ไดต้ทรงเรบียก และทรงเลนอกไวต้ และเปป็นผบูต้ทบีที่สรัตยร์ซนที่อ” (วว. 17:14)

“แลต้วขต้นพเจต้นไดต้เหล็นสวรรคร์เปปิดออก และดบูเถลิด มบีมต้นขนวตรัวหนถึที่ง พระองคร์ผทบูต้ รงมต้นนรันื้นมบีพระนนมวต่น
“สรัตยร์ซนที่อและสรัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพนกษนและกระทนนสงครนมดต้วยควนมชอบธรรม พระเนตรของพระองคร์
ดรุจเปลวไฟ และบนพระเศบียรของพระองคร์มบีมงกรุฎหลนยอรัน และพระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกไวต้ซถึที่งไมต่มบีผบูต้ใดรบูจต้ รัก
เลย นอกจนกพระองคร์เอง พระองคร์ทรงฉลองพระองคร์ทบีที่จรุต่มเลนอด และพระนนมทบีที่เรบียกพระองคร์นรันื้นคนอ “พระวน
ทะของพระเจต้น” เหลต่นพลโยธนในสวรรคร์สวมอนภรณร์ผนต้ ปป่นนเนนนื้อละเอบียด ขนวและสะอนด ไดต้นรัที่งบนหลรังมต้นขนว
ตนมเสดล็จพระองคร์ไป มบีพระแสงคมออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ เพนที่อพระองคร์จะไดต้ทรงฟฟันฟนดบรรดน
นนนนประชนชนตลิดวต้ ยพระแสงนรันื้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขนดต้วยคทนเหลล็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบต่อ
ยที่นนองรุต่นแหต่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขนดของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด พระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกทบีฉที่ ลอง
พระองคร์ และทบีที่ตต้นพระอบูรรุของพระองคร์วนต่ “พระมหากษนัตรติยณ์แหส่งมหากษนัตรติยณ์ทนัทั้งปวงและเจห้านายแหส่งเจห้านาย
ทนัทั้งปวง”
“แลต้วขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่บนดวงอนทลิตยร์ ทต่นนรต้องประกนศแกต่นกทรันื้งปวงทบีที่บลินอยบูต่ใน
ทต้องฟป้นดต้วยเสบียงอรันดรังวต่น “จงมนประชรุมกรันในกนรเลบีนื้ยงของพระเจต้นยลิที่งใหญต่ เพนที่อจะไดต้กลินเนนนื้อกษรัตรลิยร์ เนนนื้อนนย
ทหนร เนนนื้อคนมบีบรรดนศรักดลิธ เนนนื้อมต้น และเนนนื้อคนทบีที่นรัที่งบนมต้น และเนนนื้อประชนชนทรันื้งไทและทนส ทรันื้งผบูต้นต้อยและ
ผบูต้ใหญต่” และขต้นพเจต้นเหล็นสรัตวร์รต้นยนรันื้น และบรรดนกษรัตรลิยร์บนแผต่นดลินโลก พรต้อมทรันื้งพลรบของกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น
มนประชรุมกรันจะทนนสงครนมกรับพระองคร์ผทบูต้ รงมต้น และกรับพลโยธนของพระองคร์ สรัตวร์รต้นยนรันื้นถบูกจรับพรต้อมดต้วยผบูต้
พยนกรณร์เทล็จ ทบีที่ไดต้กระทนนกนรอรัศจรรยร์ตต่อหนต้นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และใชต้กนรอรัศจรรยร์นรันื้นลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่ไดต้รรับ
เครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และบบูชนรบูปของมรัน สรัตวร์รนต้ ยและผบูต้พยนกรณร์เทล็จถบูกทลินื้งทรันื้งเปป็นลงในบถึงไฟทบีที่ไหมต้ดต้วย
กนนมะถรัน” (วว. 19:11-20)
พอถถึงตอนนรันื้น บรรดนกองทรัพของสรัตวร์รต้นยนรันื้นและเหลต่นกองทรัพมหถึมนแหต่งทลิศตะวรันออกจะถบูกทนนลนย
โดยพระเยซบูเจต้นและพลโยธนของพระองคร์: “และคนทบีที่เหลนออยบูต่นรันื้น กล็ถบูกฆต่นดต้วยพระแสงทบีที่ออกมนจนกพระโอษฐร์
ของพระองคร์ผบูต้ทรงมต้นนรันื้นเสบีย และนกทรันื้งปวงกล็กลินเนนนื้อของคนเหลต่นนรันื้นจนอลิที่ม” (วว. 19:21)
นบีที่จะเปป็นวรันนรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงโดยพระเยซบูตอนทบีที่พระองคร์ตรรัสวต่น “เหตรุฉะนรันื้น เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทบีที่
นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น ทบีที่ดนเนบียลศนสดนพยนกรณร์ไดต้กลต่นวถถึงนรันื้น ตรังนื้ อยบูต่ในสถนน
บรลิสรุทธลิธ” (ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ไดต้อนต่ นกล็ใหต้ผบูต้นรันื้นเขต้นใจเอนเถลิด) “เวลนนรันื้นใหต้ผบูต้ทบีที่อยบูต่ในแควต้นยบูเดบียหนบีไปยรังภบูเขนทรันื้งหลนย
(เราเชลืที่อวล่านฮีที่จะเปป็นภรเขาเหลล่านศันั้นแหล่งเปตรา ซหึที่งเปป็นทฮีที่ๆมฮีปฝ้อมปราการศฏิลาธรรมชาตฏิอยรล่ นฮีที่อยรล่หล่างไปไมล่ไกลจาก
อฏิสราเอลตามทฮีที่เรารรจด้ ศักอฏิสราเอลวศันนฮีนั้) ผบูต้ทบีที่อยบูต่บนดนดฟป้นหลรังคนบต้นน อยต่นใหต้ลงมนเกล็บขต้นวของใดๆออกจนกบต้นน
ของตน ผบูทต้ บีที่อยบูต่ตนมทรุต่งนน อยต่นใหต้กลรับไปเอนเสนนื้อผต้นของตน แตต่ในวรันเหลต่นนรันื้น วลิบรัตลิจะเกลิดขถึนื้นแกต่หญลิงทบีที่มบีครรภร์
หรนอหญลิงทบีที่มบีลกบู อต่อนกลินนมอยบูต่ จงอธลิษฐนนขอเพนที่อกนรทบีที่ทนต่ นตต้องหนบีนรันื้นจะไมต่ตกในฤดบูหนนวหรนอในวรันสะบนโต
ดห้วยวส่าในคราวนนัทั้นจะเกติดความททุกขณ์ลนาบากใหญส่ยติที่ง อยส่างทนีที่ไมส่เคยมนีตนัทั้งแตส่เรติที่มโลกมาจนถนงเวลานนีทั้ และจะ
ไมส่มนีตอส่ ไปอนีกเลย และถต้นมลิไดต้ทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดๆรอดไดต้เลย แตต่เพรนะทรงเหล็นแกต่
ผบูต้ทบีที่เลนอกสรรไวต้ จถึงทรงใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้น” (มธ. 24:15-22)

ในระหวต่นงวรันเหลต่นนรันื้น ควนมสยดสยอง ควนมโกรธเกรบีนื้ยว ควนมตนยและกนรทนนลนยลต้นง ควนมโศก
เศรต้น ควนมทรุกขร์ระทม และควนมเจล็บปวดจะมบีในแบบทบีที่ไมต่เคยมบีมนกต่อนและจะไมต่มบีอบีกเลยบนแผต่นดลินโลก หนก
พระเจต้นไมต่ทรงยรับยรันื้งกนรเขต่นฆต่นนรันื้น จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอดเลย – แตต่พระเยโฮวนหร์พระเจต้นจะทรงทนนลนย
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และบรรดนกองทรัพของเขน ซถึที่งเปป็นกนรเหล็นแกต่ “ผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรร” อรันเปป็นกนรยรุตลิกนร
ทนนลนยลต้นงอรันนองเลนอดนรันื้น นบีที่จะเปป็นศถึกสรุดทต้นยของ “กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจ” องคร์นรันื้นซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักใน
ชนที่อ “กษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย... คนแหต่งกนรบนปนรันื้น... ลบูกแหต่งควนมพลินนศ...ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ – พญนมนร
ตรัวเปป็นๆ!”

ปฏติปฝักษณ์ตส่อพระครติสตณ์ทนีที่เปป็นบทุคคล
กต่อนจะไปสบูต่บทสรุดทต้นยของดนเนบียล ผมคลิดวต่นมรันจะครุต้มกรับเวลนทบีที่จะดบูปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์อยต่นงใกลต้ชลิด
และเหล็นจนกพระวจนะของพระเจต้นวต่นเขนเปป็นอะไร, เขนเปป็นใคร, เขนเปป็นทนาไม, และเหตรุใดพระเจต้นถถึงทรง
อนรุญนตพระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอมนบีนื้ มบีหลนยสลิบคนทบีที่เปป็นนรักเทศนร์ อนจนรยร์ และผบูต้ประกนศขต่นวประเสรลิฐทบีไที่ มต่เชนที่อวต่น
จะมบีกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร, กนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ทเบีที่ ปป็นบรุคคลๆหนถึที่ง , และหลรังจนกกนร
ครอบครองของเขน, ยรุคพรันปปีอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี – หนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิภนพทบีที่ไมต่ถบูกขรัดจรังหวะ แตต่มรันกล็เปป็นไปไมต่ไดต้
เลยทบีที่จะเขต้นใจแผนกนรแหต่งยรุคสมรัยเหลต่นนรันื้นของพระเจต้นหนกเรนไมต่เขต้นใจหนรังสนอดนเนบียล – และโดยเฉพนะอยต่นง
ยลิที่ง “กษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนนตนมควนมพอใจ” องคร์นบีนื้ซถึที่งถบูกกลต่นวถถึงหลนยครรันื้งในคนนพยนกรณร์นบีนื้
“เขนจะยกมนอยต่นงสงบในสต่วนของประเทศทบีที่อรุดมทบีที่สรุด และเขนจะกระทนนสลิที่งทบีที่ปบูป่ทวดหรนอบรรพบรุรรุษ
ของเขนไมต่กระทนน เขนจะเอนทรรัพยร์ทบีที่ปลต้นมน ของทบีที่รลิบมนไดต้ และทรรัพยร์สมบรัตลิมนแจกกรัน เขนจะออกอรุบนยตต่อสบูต้
กรับทบีที่กนนบรังเขต้มแขล็ง แตต่กล็ชวรัที่ เวลนหนถึที่งเทต่นนรันื้น” (ดนล. 11:24)
พระคนนขต้อสนนครัญขต้อนบีนื้ของพระครัมภบีรร์อยบูใต่ กลต้ตรงกลนงของบททบีที่สลิบเอล็ดของคนนพยนกรณร์ของดนเนบียล
และพรรณนนถถึงคนแหต่งกนรบนปนรันื้น, ยอดมนรุษยร์ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ผบูต้ซถึที่งจะปรนกฏตรัวหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป
ของครลิสตจรักร สนมสลิบหต้นขต้อแรกของบททบีที่ 11 กลต่นวถถึงประวรัตลิศนสตรร์ของประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นภายหลศังสมรัยของ
ดนเนบียล
ในบททบีที่ 10 เรนเรบียนรบูต้หลนยสลิที่งเกบีที่ยวกรับเหลต่นทบูตสวรรคร์และควนมสรัมพรันธร์ของพวกเขนทบีที่มบีตต่อพระเจต้น
และประชนกรของพระองคร์บนแผต่นดลินโลกวรันนบีนื้ มบีทบูตสวรรคร์หมบูต่ใหญต่อยบูต่รอบพระทบีนที่ รัที่งของพระเจต้น โดยพรต้อม
เสมอทบีที่จะกระทนนตนมคนนสรัที่งของพระองคร์ในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับประชนกรของพระองคร์บนแผต่นดลินโลกและกนรก
ระทนนกลิจตต่นงๆของพระองคร์กรับแผต่นดลินโลก ทบูตสวรรคร์เหลต่นนรันื้นเปป็นวลิญญนณผบูต้ปรนนลิบรัตลิทนยนทเหลต่นนรันื้นแหต่ง
ควนมรอด แตต่เหมนอนกรับทบีที่เปป็นควนมจรลิงทบีวที่ ต่นมบีทตบู สวรรคร์ทบีที่ดนีอยบูต่หมบูต่ใหญต่ กล็มบีทบูตสวรรคร์ทบีที่กบฏหมบูต่ใหญต่เชต่นกรัน
ซนตนนเปป็นผบูต้นนนของทบูตสวรรคร์ทบีที่กบฏเหลต่นนรันื้น แตต่มรันกล็มบีขต้นรรับใชต้อยบูต่หลนยลต้นนตนดต้วยซถึที่งเปป็นทบีที่รบูต้จรักในพระครัมภบีรร์
วต่นเปป็นพวกผบีปปีศนจ นรับตรันื้งแตต่เวลนนรันื้นทบีที่ซนตนนตกตที่นนลง จนกลนยเปป็นสลิที่งทรงสรต้นงทบีที่นต่นรรังเกบียจอยต่นงทบีที่มรันเปป็น จรุด
ประสงคร์อยต่นงหนถึที่งของมรันกล็คนอขรัดขวนงแผนกนรของพระเจต้น และหนกเปป็นไปไดต้ ขรัดขวนงแผนกนรของพระเยซบู
ในเรนที่องทบีเที่ กบีที่ยวกรับควนมรอดและกนรไถต่สลิที่งทรงสรต้นงทรันื้งมวลในทบีที่สรุด

ดรังทบีที่ถบูกชบีนื้ใหต้เหล็นแลต้วกต่อนหนต้นนบีนื้ ตรันื้งแตต่สวนเอเดนจนถถึงภบูเขนกลโกธน ซนตนนไดต้กระทนนทรุกสลิที่งทบีที่อนนนนจ
มนรของมรันจะทนนไดต้เพนที่อยรับยรันื้งเชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้น และหลรังจนกกนรประสบูตลิของพระเยซบู มรันกล็ทนนทรุกสลิที่งใน
อนนนนจของมรันเพนที่อทนนลนยพระองคร์ ในระหวต่นงกนรรรับใชต้ปวงชนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ซนตนนไดต้พยนยนมทบีจที่ ะ
ขรัดขวนงพระองคร์มลิใหต้ไปถถึงกนงเขนโดยกนรทนนใหต้เหลต่นศรัตรบูของพระองคร์พยนยนมทบีที่จะเอนหลินขวต้นงพระองคร์หรนอ
ผลรักพระองคร์ใหต้ตกหนต้นผน แตต่พระเยซบูไดต้เสดล็จเขต้นมนในโลกนบีนื้โดยทบีพที่ ระเนตรของพระองคร์จรับจต้องอยบูต่ทกบีที่ ลโกธน
เทต่นนรันื้น และพระองคร์ไดต้สลินื้นพระชนมร์ตนมทบีที่มบีเขบียนไวต้ในพระครัมภบีรร์ (1 คร. 15:1-4)
ซนตนนรบูวต้ ต่นพระเยซบูจะทรงมบีอนณนจรักรหนถึที่ง เมนที่อมรันเสนอบรรดนอนณนจรักรทรันื้งสลินื้นของโลกใหต้แกต่พระองคร์
มรันกล็กนนลรังบอกเปป็นนรัยวต่นไมต่จนนเปป็นตต้องมบีกลโกธนพรต้อมกรับควนมทรุกขร์ทรมนนทรันื้งปวงทบีพที่ ระผบูต้ชต่วยใหต้รอดจะตต้อง
เผชลิญเพนที่อทบีที่จะซนนื้อกนรไถต่ใหต้แกต่มนรุษยชนตลิและสลิที่งทรงสรต้นงทรังนื้ มวล มรันประกนศวต่นหนกพระเยซบูจะแคต่กต้มกรนบลง
และนมรัสกนรมรัน มรันกล็จะยกอนณนจรักรเหลต่นนบีนื้ใหต้แกต่พระองคร์ แตต่พระบรุตรของพระเจต้นทรงเอนชนะทรุกกนร
ทดลองทบีพที่ ญนมนรโยนเขต้นใสต่พระองคร์ สรุดทต้นยพระองคร์ตรรัสวต่น “เจต้นจงไปเสบียใหต้พต้น ซนตนน” และเหลต่นทบูต
สวรรคร์กล็มนปรนนลิบรัตลิพระองคร์ (มธ.4:1 เปป็นตต้นไป) พระเยซบูจะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็มเมนที่อ
พระองคร์เสดล็จมนครรันื้งทบีที่สองพรต้อมกรับครลิสตจรักรผบูต้เปป็นเจต้นสนวของพระองคร์
ซนตนนไมต่ไดต้รทบูต้ รุกสลิที่ง... มรันไมต่เทต่นเทบียมกรับพระเจต้นในเรนที่องควนมรบูต้ แตต่มรันกล็รอบูต้ ยต่นงแนต่นอนวต่นหรัวของมรันจะ
ถบูกบดขยบีนื้โดยพระเยซบู และวต่นจะมบีอนณนจรักรหนถึที่งจรลิงๆบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ซถึที่งพระเยซบูจะทรงครอบครองในฐนนะ
กษรัตรลิยร์เหนนออนณนจรักรนรันื้น ซนตนนไดต้ปลอมแปลงทรุกสลิที่งทบีที่ดบีทพบีที่ ระเจต้นทรงเคยกระทนน มรันจะสรต้นงพระเมสสลิยนหร์
ตรัวปลอมขถึนื้นมน – และเหมนอนกรับทบีที่พระเยซบูทรงเปป็นพระเจดาในกายมนลุษยว์ พระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอมกล็จะเปป็น
พญามารในกายมนลุษยว์ เหมนอนกรับทบีที่พระเยซบูในกนยมนรุษยร์ทรงกระทนนใหต้ทรุกขบีดและทรุกจรุดของพระรนชบรัญญรัตลิ
สนนเรล็จแลต้ว (มธ. 5:17; รม. 8:1-3) ซนตนนในพระครลิสตร์ตวรั ปลอมกล็จะพยนยนมทนนลนยทรุกสลิที่งทบีที่พระเยซบูไดต้ทรง
กระทนน มรันจะพยนยนมสถนปนนอนณนจรักรของมรันขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ และมรันจะทนนทรุกวลิถบีทนงเพนที่อทบีที่จะทนนลนย
คนชอบธรรมทรุกคนบนแผต่นดลินโลกและยถึดแผต่นดลินโลกนบีนื้ไวต้สนนหรรับตรัวมรันเองและเหลต่นสมรุนของมรัน
เรนไดต้เรบียนรบูใต้ นดนเนบียล 10:12 และ 13 วต่นเจต้นผบูต้พลิทกรั ษร์แหต่งเปอรร์เซบีย หนถึที่งในผบูต้มบีฤทธลิธมนกทบีที่สดรุ แหต่งสมรุน
ของพญนมนร ไดต้ขรัดขวนงคนนอธลิษฐนนของดนเนบียลถถึง 21 วรัน บรันทถึกนบีนื้ถบูกใหต้ไวต้ในพระวจนะของพระเจต้นเพนที่อทบีที่เรน
จะไดต้รรับคนนเตนอนลต่วงหนต้นและไมต่ประมนทอนนนนจของซนตนนและอนณนจรักรแหต่งเหลต่นวลิญญนณชรัวที่ ของมรัน ในยบู
ดนส 9 แมต้แตต่มบีคนเอลอรัครเทวทบูตกล็ยรังไมต่ขนนบพญนมนรเลย แตต่กลต่นววต่น “ขอใหต้องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นทรงขนนบเจต้น
เถลิด!”
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเรลิที่มมบีชนที่อเสบียงโดดเดต่นอยต่นงฉรับพลรัน – ซถึที่งเปป็นแบบทบีที่พระเยซบูไดต้เสดล็จมน และ
คนแหต่งกนรบนปนรันื้น แมต้จะตรงกรันขต้นม กล็จะลอกเลบียนแบบกนรกระทนนตต่นงๆของพระเยซบูใหต้ใกลต้เคบียงทบีที่สรุดเทต่นทบีที่
ทนนไดต้ พระเยซบูประสบูตลิในเบธเลเฮมแหต่งแควต้นยบูเดบีย พวกนรักปรนชญร์ไดต้มนหนและถวนยบรรณนกนรตต่นงๆ – และ
จนกนรันื้นเรนกล็ไมต่ไดต้ยลินเกบีที่ยวกรับพระองคร์อบีกเลยจนกระทรัที่งพระชนมนยรุไดต้สลิบสองพรรษน เมนที่อพระองคร์เสดล็จมนยรัง
พระวลิหนร จนกนรันื้นพระองคร์กทล็ รงหนยไปอบีกจนกระทรัที่งพระองคร์เสดล็จมนหนยอหร์นผบูต้ใหต้รรับบรัพตลิศมนเพนที่อทบีจที่ ะรรับบรัพ

ตลิศมน ดรังนรันื้นสนมสลิบปปีแรกแหต่งชบีวลิตของพระองคร์จงถึ เปป็นปปีทรันื้งหลนยแหต่งควนมคลรุมเครนอ เรนทรนบนต้อยมนกเกบีที่ยว
กรับปปีเหลต่นนรันื้น
เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนเพนที่อรรับบรัพตลิศมนจนกยอหร์นในแมต่นนื้นนจอรร์แดน และหลรังจนกประสบกนรณร์ของ
พระองคร์บนภบูเขนแหต่งกนรทดลองนรันื้น พระองคร์กล็ทรงเปปิดเผยพระองคร์โดยกนรทนนกนรอรัศจรรยร์ตนต่ งๆ พวกสนวก
เชนที่อในพระองคร์และตลิดตนมพระองคร์ไป
ในทนนนองเดบียวกรัน ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์กจล็ ะเขต้นฉนกในทรันทบี เขนจะดถึงไฟลงมนจนกทต้องฟป้น เขนจะ
สรต้นงรบูปจนนลองหนถึที่งขถึนื้นมนและทนนใหต้รบูปจนนลองนรันื้นพบูดไดต้ (วว. 13) และเพรนะกนรอรัศจรรยร์อรันนต่นพลิศวงตต่นงๆของ
เขน คนทรันื้งโลกจะตลิดตนมเขน – ยกเวต้นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกประทรับตรนในหนต้นผนกของตน แตต่ผต่นนทนงกนรเทศนน
ของ 144,000 คนนบีนื้ (วว. 7) คนจนนนวนมนกจะไดต้ยลินขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นและจะปฏลิเสธทบีที่จะนมรัสกนร
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
เมนที่อครลิสตจรักรถบูกพนออกไปแลต้ว “ผบูต้ชรัที่วรต้นยนรันื้นกล็จะปรนกฏ” จงศถึกษน 2 เธสะโลนลิกนบททบีที่ 2 เรนไมต่
ทรนบวต่นเหตรุกนรณร์นจบีนื้ ะเกลิดขถึนื้นเมนที่อไร เทต่นทบีที่เรนทรนบ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์อนจอยบูต่ในโลกวรันนบีนื้แลต้ว โดยสต่วนตรัว
แลต้วผมเชนที่อวต่นเขนจะเกลิดจนกหญลิงแพศยนคนหนถึที่ง...เขนจะถบูกปฏลิสนธลิโดยวลิญญนณของซนตนนเหมนอนกรับทบีที่พระ
วลิญญนณบรลิสรุทธลิทธ รงปกมนรบียร์และเธอตรันื้งครรภร์และคลอดพระบรุตรของพระเจต้น พญนมนรจะปกหญลิงคนหนถึที่งบน
พนนนื้ พลิภพนบีนื้และนนงจะคลอดบรุตรชนยของมศัน นบีที่คนอควนมเชนที่อมรัที่นของผมเกบีที่ยวกรับกนรปรนกฏตรัวของปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์ ผมเชนที่อวต่นวลิญญนณเดบียวกรันนบีนื้เคยสถลิตอยบูต่ในนลิมโรด, ฟนโรหร์, ยบูดนส และคนอนที่นๆ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์จะเปป็นผบูต้ลวงโลกคนสรุดทต้นยทบีที่จะพยนยนมทรุกวลิถบีทนงทบีที่จะขรัดขวนงแผนกนรของพระเจต้น
เมนที่อพระเยซบูไดต้เสดล็จมนในกนรรรับใชต้ปวงชนของพระองคร์ พระองคร์กล็ประกนศวต่น “เรนเปป็นควนมสวต่นงของ
โลก” ในสต่วนของกนรมนปรนกฏตรัวเพนที่อกระทนนกลิจของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ เรนอต่นนวต่น “คนอผบูต้นรันื้นทบีที่มนโดยกนร
ดลบรันดนลของซนตนน พรต้อมกรับบรรดนกนรอลิทธลิฤทธลิแธ ละหมนยสนนครัญ และกนรมหรัศจรรยร์แหต่งควนมเทล็จ และ
อรุบนยอธรรมทรันื้งหลนยสนนหรรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่พลินนศอยบูต่ เพรนะเขนทรันื้งหลนยไมต่ไดต้รรับควนมรรักแหต่งควนมจรลิงไวต้เพนที่อจะ
รอดไดต้ เพรนะเหตรุนบีนื้พระเจต้นจถึงทรงใหต้ควนมลรุต่มหลงมนครอบงนนเขน ใหต้เขนเชนที่อสลิที่งทบีที่เทล็จ” (2 ธส. 2:9-11)
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะไมต่ปรนกฏตรัวโดยกวรัดแกวต่งดนบวนววรับหรนอสนนแดงอนวรุธใดๆ เขนจะปรนกฏตรัว
บนมต้นขนวตรัวหนถึที่ง และในมนอของเขนๆจะถนอครันธนบูอรันหนถึที่ง (ไมต่มบีลบูกธนบู) ซถึที่งจะเปป็นสรัญลรักษณร์อยต่นงหนถึที่งของ
สรันตลิภนพ (วว. 6:1, 2)
จนนไวต้วต่นพระเยซบูไดต้เสดล็จมนในฐนนะองคร์สรันตลิรนช พระองคร์ทรงเปป็นองคร์สรันตลิรนช ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
จะมนเสนอสรันตลิภนพ และจะนนนสรันตลิภนพมนใหต้ชรัที่วระยะเวลนหนถึที่ง แตต่จนกนรันื้นเขนจะกล็ผลิดคนนสรัญญนทรุกเรนที่องทบีที่ใหต้ไวต้
แกต่พวกยลิวและนรกทรันื้งสลินื้นจะแตกบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ “จะมบีคนนต่นเกลบียดคนหนถึที่งตรันื้งตรัวขถึนื้นแทนทบีที่โดยไมต่มบีผบูต้ใดมอบ
เกบียรตลิศรักดลิแธ หต่งรนชอนณนจรักรใหต้ เขนจะยกเขต้นมนอยต่นงสงบ แลต้วชลิงเอนรนชอนณนจรักรนรันื้นดต้วยควนมสอพลอ
กองทรัพจะถบูกกวนดไปดต้วยอนนนนจของนนื้นนทต่วมตต่อหนต้นเขนและถบูกทนนลนยเสบีย และเจต้นแหต่งพรันธสรัญญนจะถบูก
ทนนลนยเสบียดต้วย ตรันื้งแตต่เวลนทบีที่กระทนนพรันธมลิตรกรับเขน เขนจะประกอบกลิจลต่อลวงอยบูต่เสมอ เพรนะเขนจะขถึนื้นมน และ
เขนจะเขต้มแขล็งขถึนื้นดต้วยชนชนตลิเลล็กๆ” (ดนล. 11:21-23)

เวทบีถบูกจรัดเตรบียมแลต้ว โลกพรต้อมแลต้ว และประชนชนแหต่งแผต่นดลินโลกกล็กนนลรังรอคอยยอดมนรุษยร์ผบูต้นบีนื้อยต่นง
ใจจดใจจต่อซถึที่งเขนจะปรนกฏตรัวในแบบทบีที่นต่นอรัศจรรยร์และเสนอสรันตลิภนพใหต้แกต่แผต่นดลินโลก กนรเคลนที่อนไหวแรก
ของเขนจะเปป็นกนรชนะใจผบูต้คน – โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งประชนชนตลิอลิสรนเอล เขนจะแสดงควนมโปรดปรนนตต่อพวก
ยลิวซถึที่งกลรับมนอยบูต่ในประเทศอลิสรนเอลแลต้วตอนทบีที่เขนปรนกฏตรัว และเขนจะแจกจต่นยทรรัพยร์สมบรัตลิและขต้นวของ
มนกมนยซถึที่งเปป็นของรลิบทบีที่ไดต้มนจนกกนรมบีชยรั ในกนรสบูต้รบของเขน
และอยต่นลนมวต่นเมนที่อกนรรรับขถึนื้นไปเกลิดขถึนื้น ควนมมรัที่งครัที่งหลนยพรันลต้นนจะถบูกทลินื้งไวต้โดยครลิสเตบียนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูก
รรับขถึนื้นไป สมบรัตลิเหลต่นนบีนื้จะถบูกยถึดและแจกจต่นยโดยรรัฐบนล ทรุกวรันนบีนื้เวทบีถบูกจรัดเตรบียมไวต้แลต้วสนนหรรับกนรกระทนนเชต่น
นรันื้น และผบูต้คนไมต่คลิดอะไรเลยในกนรรต้องขอรรัฐบนลใหต้จดรั หนอนหนรและเสนนื้อผต้นใหต้พวกเขน โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งใน
ยนมทบีที่เกลิดภรัยพลิบรัตลิ เมนที่อกนรรรับขถึนื้นไปเกลิดขถึนื้นและหลนยลต้นนคนหนยตรัวไป แนต่นอนวต่นพนนื้นทบีที่หลนยแหต่งจะถบูก
ประกนศเปป็นพนนื้นทบีที่ประสบภรัยและจะมบีอนหนรและควนมมรัที่งครัที่งมนกมนยทบีที่ถบูกทลินื้งไวต้โดยครลิสเตบียนเหลต่นนรันื้น เพนที่อทบีจที่ ะ
ถบูกแจกจต่นยทต่นมกลนงคนไมต่เชนที่อเหลต่นนรันื้น และปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะถต่นยเททรรัพยร์สลิที่งของเหลต่นนบีนื้ไปใหต้
ประชนชนตลิอลิสรนเอลเพนที่อเอนใจพวกเขน
หลรุมพรนงของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นกนรนนนสรันตลิภนพมนใหต้และรศับประกศันสรันตลิภนพแกต่อลิสรนเอล
เขนจะสรัญญนวต่นพวกเขนจะไดต้รบรั ดลินแดนนรันื้นทรันื้งหมดทบีที่พระเจต้นทรงสรัญญนไวต้แกต่อรับรนฮรัม พนนนื้ ทบีที่สต่วนใหญต่ของแผต่น
ดลินนรันื้นปฟัจจรุบรันถบูกครอบครองโดยพวกตต่นงชนตลิ ไมต่ใชต่โดยลบูกหลนนของอรับรนฮรัม จะมบีสรันตลิภนพและกนรเอนใจ
ชนชนตลิอลิสรนเอลเปป็นเวลนสรันื้นๆ นรัที่นคนอ สนมปปีครถึที่ง และจนกนรันื้นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะผลิดคนนมรัที่นของตน: “แลต้ว
กษรัตรลิยร์แหต่งถลิที่นเหนนอกล็จะกลรับเขต้นบต้นนเขต้นเมนองพรต้อมกรับทรรัพยร์สมบรัตลิมนกมนย แตต่จตลิ ใจกล็มรุต่งรต้นยตต่อพรันธสรัญญน
บรลิสรุทธลิธ และเขนจะปฏลิบรัตลิงนนและกลรับเขต้นบต้นนเขต้นเมนอง” (ดนล. 11:28)
จนกนรันื้นเรนเรบียนรบูวต้ ต่น “และกองทรัพจะยนนหยรัดอยบูต่ฝนป่ ยเขน พวกเขนจะกระทนนใหต้สถนนบรลิสรุทธลิธแหต่งกอง
กนนลรังเปป็นมลทลิน และจะใหต้เลลิกเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันนรันื้นเสบีย และเขนทรันื้งหลนยจะตรันื้งสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่ง
กระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่นขถึนื้น” (ดนล. 11:31) นบีที่คนอเวลนทบีที่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะประกนศแกต่โลกวต่นเขน
คนอพระเจต้นผบูทต้ รงมหลิทธลิฤทธลิธและจะบรัญชนคนทรันื้งปวงใหต้นมรัสกนรตน นบีที่คนอเวลนแหต่งมต้นสบีแดงตรัวนรันื้น ดรังทบีถที่ บูก
พรรณนนไวต้ในวลิวรณร์ 6:4: “และมบีมต้นอบีกตรัวหนถึที่งออกไปเปป็นมต้นสบีแดงสด ผบูทต้ บีที่ขบีที่มต้นตรัวนบีนื้ไดต้รรับอนรุญนตใหต้นนนสรันตลิสรุข
ไปจนกแผต่นดลินโลก เพนที่อใหต้คนทรันื้งปวงรบรนฆต่นฟฟันกรัน และผบูต้นบีนื้ไดต้รรับดนบใหญต่เลต่มหนถึที่ง”
ศนสนนของคนแหต่งกนรบนปนรันื้นจะเปป็นกนรรวมกรันของลรัทธลิอเทวนลิยม, ควนมอธรรม, ควนมไรต้กฎหมนย,
และกนรนรับถนอรบูปเคนรพ เขนจะปฏลิเสธพระทรันื้งปวง สลิทธลิอนนนนจทรันื้งปวง อนนนนจทรันื้งปวงนอกจนกของตรัวเขนเอง
เขนคนอ “ผบูต้ทบีที่ไรต้กฎหมนย” และเมนที่อขถึนื้นสบูต่จรุดสบูงสรุดแหต่งอนนนนจของเขนๆกล็จะพยนยนมอบีกครรันื้งทบีที่จะปลดพระเจต้น
ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธลงจนกบรัลลรังกร์และยถึดบรัลลรังกร์ของพระเจต้น เขนไดต้พยนยนมไปแลต้วในอลิสยนหร์ 14 และในเอเสเคบี
ยล 28:14 – และเขนกล็จะพยนยนมอบีกเปป็นครรันื้งทบีที่สอง เพบียงเพนที่อทบีที่จะพต่นยแพต้
ศนสนนของเขนถบูกพรรณนนไวต้ใน 2 เธสะโลนลิกน 2:3, 4: “อยต่นใหต้ผบูต้หนถึที่งผบูต้ใดลต่อลวงทต่นนโดยทนงหนถึที่ง
ทนงใดเลย เพรนะวต่นวรันนรันื้นจะไมต่มนถถึง เวต้นแตต่จะมบีกนรลต้มลงเสบียกต่อน และคนแหต่งกนรบนปนรันื้นจะประจรักษร์แจต้ง

คนอลบูกแหต่งควนมพลินนศ ผบูต้กดบี กรันื้นขรัดขวนงและยกตรัวขถึนื้นตต่อสบูต้อะไรๆทบีที่ไดต้ชนที่อวต่นเปป็นพระเจต้น หรนออะไรๆทบีที่เขนไหวต้
นมรัสกนรนรันื้น แลต้วมรันกล็นรัที่งในพระวลิหนรของพระเจต้นเหมนอนอยต่นงพระเจต้น ประกนศตรัววต่นเปป็นพระเจต้น”
สถนนะทนงกนรเมนองของเขนถบูกพรรณนนไวต้ในดนเนบียล 11:36: “และกษรัตรลิยร์จะกระทนนตนมควนมพอใจ
ของเขน เขนจะยกตนขถึนื้นและพองตรัวขถึนื้นเหนนอพระทรุกองคร์ และจะพบูดสลิที่งทบีที่นต่นมหรัศจรรยร์กลต่นวตต่อสบูพต้ ระเจต้นแหต่ง
พระทรันื้งหลนย เขนจะเจรลิญจนพระพลิโรธจะครบถต้วน เพรนะสลิที่งใดทบีที่ทรงกนนหนดไวต้จะสนนเรล็จ”
แตต่ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเจอกรับพระครติสตณ์ และกนรเจอกรันนรันื้นถบูกพรรณนนไวต้ในวลิวรณร์ 19:11-19:
“แลต้วขต้นพเจต้นไดต้เหล็นสวรรคร์เปปิดออก และดบูเถลิด มบีมต้นขนวตรัวหนถึที่ง พระองคร์ผทบูต้ รงมต้นนรันื้นมบีพระนนมวต่น “สรัตยร์ซนที่อ
และสรัตยร์จรลิง” พระองคร์ทรงพลิพนกษนและกระทนนสงครนมดต้วยควนมชอบธรรม พระเนตรของพระองคร์ดจรุ เปลว
ไฟ และบนพระเศบียรของพระองคร์มบีมงกรุฎหลนยอรัน และพระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกไวต้ซถึที่งไมต่มบีผบูต้ใดรบูต้จกรั เลย
นอกจนกพระองคร์เอง พระองคร์ทรงฉลองพระองคร์ทบีที่จรุต่มเลนอด และพระนนมทบีที่เรบียกพระองคร์นรันื้นคนอ “พระวนทะ
ของพระเจต้น” เหลต่นพลโยธนในสวรรคร์สวมอนภรณร์ผนต้ ปป่นนเนนนื้อละเอบียด ขนวและสะอนด ไดต้นรัที่งบนหลรังมต้นขนวตนม
เสดล็จพระองคร์ไปมบีพระแสงคมออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ เพนที่อพระองคร์จะไดต้ทรงฟฟันฟนดบรรดนนนนน
ประชนชนตลิดวต้ ยพระแสงนรันื้น และพระองคร์จะทรงครอบครองเขนดต้วยคทนเหลล็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบต่อยที่นน
องรุต่นแหต่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขนดของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด พระองคร์ทรงมบีพระนนมจนรถึกทบีที่ฉลอง
พระองคร์ และทบีที่ตต้นพระอบูรรุของพระองคร์วนต่ “พระมหากษนัตรติยณ์แหส่งมหากษนัตรติยณ์ทนัทั้งปวงและเจห้านายแหส่งเจห้านาย
ทนัทั้งปวง”
“แลต้วขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่บนดวงอนทลิตยร์ ทต่นนรต้องประกนศแกต่นกทรันื้งปวงทบีที่บลินอยบูต่ใน
ทต้องฟป้นดต้วยเสบียงอรันดรังวต่น “จงมนประชรุมกรันในกนรเลบีนื้ยงของพระเจต้นยลิที่งใหญต่ เพนที่อจะไดต้กลินเนนนื้อกษรัตรลิยร์ เนนนื้อนนย
ทหนร เนนนื้อคนมบีบรรดนศรักดลิธ เนนนื้อมต้น และเนนนื้อคนทบีที่นรัที่งบนมต้น และเนนนื้อประชนชนทรันื้งไทและทนส ทรันื้งผบูต้นต้อยและ
ผบูต้ใหญต่” และขต้นพเจต้นเหล็นสรัตวร์รต้นยนรันื้น และบรรดนกษรัตรลิยร์บนแผต่นดลินโลก พรต้อมทรันื้งพลรบของกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้น
มนประชรุมกรันจะทนนสงครนมกรับพระองคร์ผทบูต้ รงมต้น และกรับพลโยธนของพระองคร์”
ชต่นงเปป็นภนพทบีที่เหลนอคนนบรรยนย! ทต้องฟป้นถบูกมต้วนกลรับ อวกนศจะถบูกผต่นออก – และมต้นขนวตรัวใหญต่จะ
ปรนกฏ พระองคร์ผบูต้ประทรับบนมต้นนรันื้นทรงมบีพระนนมวต่น สนัตยณ์ซสืที่อและสนัตยณ์จรติง พระองคร์จะเสดล็จมนเพนที่อพลิพนกษน
และเพนที่อทนนสงครนม พระเนตรของพระองคร์ดรุจเปลวเพลลิง พระเศบียรของพระองคร์สวมมงกฎหลนยอรัน พระองคร์
ทรงมบีพระนนมใหมต่ถบูกเขบียนไวต้ทบีที่ไมต่มบีใครทรนบ และฉลองพระองคร์ของพระองคร์กล็ถบูกจรุต่มในโลหลิต ผบูต้ทรงมต้นขนวตรัวนบีนื้
ทรงถบูกเรบียกวต่นพระวนทะของพระเจต้น – แตต่ดบูเถลิด! มบีอกบี ภนพหนถึที่งปรนกฏ:
มต้นอบีกมนกมนยตลิดตนมพระองคร์มน – พลโยธนใหญต่โตซถึที่งประกอบดต้วยมต้นและคนขบีที่ เหลต่นนบีนื้คนอพลโยธน
แหต่งสวรรคร์ นรุต่งหต่มผต้นปป่นนเนนนื้อละเอบียด ขนวและสะอนด จลินตนนกนรของครุณนถึกภนพพลโยธนแบบนบีนื้ออกไหม?
ผบูต้ทรงมต้นขนวตรัวนบีนื้ทนบีที่ นนกองทรัพเหลต่นนรันื้นแหต่งสวรรคร์ทรงไมต่เหมนอนใคร: มบีพระแสงคมออกมนจนก
พระโอษฐร์ของพระองคร์ และดต้วยพระแสงนรันื้นพระองคร์จะทรงฟฟันฟนดประชนชนตลิเหลต่นนรันื้น โดยครอบครองพวก
เขนดต้วยคทนเหลล็ก พระองคร์จะทรงเหยบียบบต่อยที่นนองรุต่นแหต่งพระพลิโรธอรันเฉบียบขนดของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพ

สบูงสรุด และมบีพระนนมจนรถึกทบีที่ฉลองพระองคร์ของพระองคร์วนต่ “พระมหากษนัตรติยณ์แหส่งมหากษนัตรติยณ์ทนัทั้งปวงและเจห้า
นายแหส่งเจห้านายทนัทั้งปวง”
และจนกนรันื้นยอหร์นกล็กลต่นววต่นเขนไดต้เหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่ในดวงอนทลิตยร์ ลองนถึกภนพดบูสลิครรับ!
ควนมสวต่นงจต้นของดวงอนทลิตยร์เรลิที่มหรบีที่ลง ควนมแจต่มใสเรลิที่มจนงหนยไป เพรนะเหตรุใด? ทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งยนนอยบูต่ใน
ดวงอนทลิตยร์ และดวงอนทลิตยร์พรต้อมกรับพลรังและแสงสวต่นงทรันื้งสลินื้นของมรันกล็เรลิที่มหรบีที่ลงขณะทบีที่ทบูตสวรรคร์องคร์นรันื้นถบูก
เหล็นวต่นยนนอยบูต่ในดวงอนทลิตยร์ โอต้ ใชต่แลต้วครรับ – นบีที่ของจรลิง ไมต่มบีอะไรทบีที่เปป็นเชลิงสรัญลรักษณร์เลยตรงนบีนื้ ทบูตสวรรคร์องคร์
หนถึที่งยนนอยบูต่ในดวงอนทลิตยร์ และรต้องเรบียกพวกนกแรต้ง พวกนกกลินซนกศพ และบรรดนนกแหต่งทต้องฟป้นใหต้มนกลินเลบีนื้ยง
พวกมรันจะอลิที่มหนนนดต้วยเนนนื้อของบรรดนกษรัตรลิยร์และนนยทหนร เนนนื้อของคนมบีบรรดนศรักดลิธ เนนนื้อของคนทบีที่เปป็นไท
ทนส ผบูต้นต้อยและผบูต้ใหญต่
และจนกนรันื้นยอหร์นกล็ประกนศวต่น “และขต้นพเจต้นเหล็นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และบรรดนกษรัตรลิยร์บนแผต่นดลินโลก...”
พวกนบีนื้คนอกษรัตรลิยร์สลิบองคร์นรันื้นแหต่งจรักรวรรดลิโรมทบีที่ฟฟปั้นคนนชบีพขถึนื้นใหมต่ พรต้อมกรับพลรบของพวกเขน พวกเขนมนรวม
ตรัวกรันและรต่วมใจกรันเพนที่อทบีจที่ ะทนาสงครามกนับพระองคณ์ผถูห้ทรงมห้า และกนับพลโยธาของพระองคณ์ ลองนถึกภนพดบูสลิ
ครรับ!
ลองนถึกภนพพญนมนรทบีที่ประกนศสงครนมกรับพระองคร์ผบูต้ทรงมต้นสบีขนวงนมสงต่นพรต้อมกรับหลนยลต้นนคนเหลต่น
นรันื้นทบีที่ขบีที่มต้นมนพรต้อมกรับพระองคร์ จนกนรันื้นยอหร์นกล็บอกเรนลต่วงหนต้นวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้น: สรัตวร์รนต้ ยนรันื้นจะถบูกจรับ พรต้อม
กรับผบูต้พยนกรณร์เทล็จทบีที่กระทนนกนรอรัศจรรยร์ตต่นงๆ โดยหลอกลวงคนเหลต่นนรันื้นทบีที่รรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น –
และทรันื้งสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นและผบูต้พยนกรณร์เทล็จกล็จะถบูกโยนทรันื้งเปป็นลงไปในบถึงไฟนรันื้นทบีที่ลรุกไหมต้ดต้วยกนนมะถรัน! (วว. 19:20)
ครุณเชนที่ออะไรกล็ไดต้ทบีที่คณ
รุ อยนกเชนที่อ แตต่โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นพระเยซบูครลิสตร์พระบรุตรของพระเจต้นจะ
ทรงเอนพระหรัตถร์จรับเจต้นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ซถึที่งเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ และจรับผบูต้พยนกรณร์เทล็จนรันื้น (บรุคคลทบีที่สนมแหต่ง
ตรบีเอกภนพแบบซนตนน) และจะทรงเอนสองคนนบีนื้ใสต่ไวต้ในบถึงไฟนรันื้นดต้วยพระองคร์เอง ขณะทบีที่หลนยลต้นนคนเหลต่น
นรันื้นทบีที่แตต่งกนยดต้วยผต้นปป่นนสบีขนวงดงนมเฝป้นดบูอยบูต่ พวกเขาจะไมต่เพบียงเฝป้นดบูเหตรุกนรณร์นบีนื้เทต่นนรันื้น แตต่คนเหลล่านศันั้นทฮีที่อยรล่
ฝฝ่ายปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์กจล็ ะเหล็นผบูต้นนนของตนถบูกจรับโยนลงไปในบถึงไฟดต้วย และหลรังจนกทบีพที่ ระเยซบูครลิสตร์ทรง
โยนปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ลงไปในบถึงไฟนรันื้นแลต้ว ทหนรเหลต่นนรันื้นทบีที่ตลิดตนมเขนกล็จะถบูกฆต่นตนยดต้วยพระแสงของ
พระองคร์ผบูต้ทรงมต้นนรันื้น ซถึที่งพระแสงนรันื้นออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ และนกเหลต่นนรันื้นจะกลินเนนนื้อของพวกเขน!
ใชต่แลต้วครรับ พระเยซบูจะทรงเปป็นผบูต้มบีชรัยชนะ ซนตนนจะถบูกทนนใหต้พต่นยแพต้ในควนมพยนยนมครรันื้งสรุดทต้นยของ
มรันทบีที่จะขรัดขวนงมลิใหต้พระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์ประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดบรรพบรุรรุษของพระองคร์ในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
เพนที่อทบีจที่ ะครอบครองบนแผต่นดลินโลกเปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปีอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี! (วว. 20:5, 6)

จะมนีอาณาจนักรหนนที่งจรติงๆบนแผส่นดตินโลก
พรห้อมกนับกษนัตรติยณ์องคณ์หนนที่งจรติงๆประทนับบนบนัลลนังกณ์หนนที่งจรติงๆ
“ดบูเถลิด วรันแหต่งพระเยโฮวนหร์มนใกลต้แลต้ว เมนที่อทรรัพยร์สลินทบีที่เขนรลิบไปจนกเจต้นนรันื้น เขนจะแบต่งกรันทต่นมกลนง
เจต้น เพรนะเรนจะรวบรวมประชนชนตลิทรันื้งสลินื้นใหต้ทนนศถึกกรับเยรบูซนเลล็ม เมนองนรันื้นจะถบูกยถึด บต้นนเรนอนจะถบูกปลต้นสะดม

และผบูต้หญลิงจะถบูกขต่มขนน พลเมนองครถึที่งหนถึที่งจะตกไปเปป็นเชลย ประชนชนสต่วนทบีที่เหลนออยบูต่จะไมต่ถบูกตรัดออกเสบียจนก
เมนอง แลต้วพระเยโฮวนหร์จะเสดล็จออกไปตต่อสบูต้กรับประชนชนตลิเหลต่นนรันื้น เหมนอนเมนที่อพระองคร์ทรงตต่อสบูใต้ นวรันสงครนม
ในวรันนรันื้นพระบนทของพระองคร์จะยนนอยบูต่ทบีที่ภบูเขนมะกอกเทศ ซถึที่งอยบูต่หนต้นเมนองเยรบูซนเลล็มดต้นนตะวรันออก และภบูเขน
มะกอกเทศนรันื้นจะแยกออกตรงกลนงจนกทลิศตะวรันออกไปทลิศตะวรันตก โดยมบีหรุบเขนกวต้นงมนกครัที่นอยบูต่ ภบูเขนครถึที่ง
หนถึที่งจถึงจะถอยไปทนงเหนนอ และอบีกครถึงที่ หนถึที่งจะถอยไปทนงใตต้ และทต่นนทรันื้งหลนยจะหนบีไปยรังหรุบเขนแหต่งบรรดน
ภบูเขน เพรนะวต่นหรุบเขนแหต่งบรรดนภบูเขนจะมนจดอนซนลและทต่นนทรันื้งหลนยจะตต้องหนบีไป อยต่นงทบีที่หนบีจนกแผต่นดลิน
ไหวสมรัยอรุสซบียนหร์กษรัตรลิยร์ประเทศยบูดนหร์ แลต้วพระเยโฮวนหร์พระเจต้นของขต้นพเจต้นจะเสดล็จมน และพวกวลิสรุทธลิชนทรันื้ง
สลินื้นจะมนกรับพระองคร์ ตต่อมนในวรันนรันื้นแสงสวต่นงจะไมต่แจต่มใสหรนอจะไมต่มนดมรัว แตต่จะเปป็นวรันหนถึที่งทบีที่พระเยโฮวนหร์
ทรงทรนบแลต้ว ไมต่ใชต่วรันหรนอคนน แตต่ตอต่ มนเวลนเยล็นจะมบีแสงสวต่นง ในวรันนรันื้นนนื้นนแหต่งชบีวตลิ จะไหลออกจนกเยรบูซนเลล็ม
ครถึงที่ หนถึที่งจะไหลไปสบูต่ทะเลดต้นนตะวรันออก และครถึที่งหนถึที่งจะไหลไปสบูต่ทะเลดต้นนตะวรันตก ในฤดบูรอต้ นกล็จะไหลเรนที่อยไป
ดรังในฤดบูหนนว
“และพระเยโฮวนหร์จะทรงเปป็นกษรัตรลิยร์เหนนอพลิภพทรันื้งสลินื้น ในวรันนรันื้นพระเยโฮวนหร์จะทรงเปป็นเอก และ
พระนนมของพระองคร์กล็เปป็นเอก แผต่นดลินทรันื้งสลินื้นจะกลนยเปป็นทบีที่รนบจนกเกบนถถึงรลิมโมนใตต้เยรบูซนเลล็ม แตต่เยรบูซนเลล็ม
จะดนนรงสบูงเดต่นอยบูต่ในทบีที่ตรันื้งของเมนองนรันื้น จนกประตบูเบนยนมลินถถึงสถนนทบีที่ทบีที่เปป็นประตบูเกต่น ถถึงประตบูมรุมและจนกหอ
คอยฮนนรันเอล ถถึงบต่อยที่นนองรุต่นของกษรัตรลิยร์ และจะมบีผบูต้คนอนศรัยอยบูต่ เพรนะไมต่มบีกนรทนนลนยเสบียสลินื้นอบีกแลต้ว แตต่
เยรบูซนเลล็มจะอนศรัยอยบูต่ไดต้อยต่นงปลอดภรัย ตต่อไปนบีนื้เปป็นภรัยพลิบรัตลิซถึที่งพระเยโฮวนหร์จะทรงใชต้โจมตบีบรรดนชนชนตลิทงรันื้
หลนยทบีทที่ นนสงครนมกรับเยรบูซนเลล็ม คนอเนนนื้อของเขนจะเนต่นไปเมนที่อเขนยรังยนนอยบูต่ไดต้ ตนของเขนจะเนต่นคนเบต้นตน และ
ลลินื้นของเขนจะเนต่นคนปนก ตต่อมนในวรันนรันื้นกนรสรับสนอลหมต่นนอยต่นงใหญต่โตจนกพระเยโฮวนหร์จะอยบูต่ทนต่ มกลนงเขน
ทรันื้งหลนย เพรนะฉะนรันื้นคนหนถึที่งจะจรับกรุมเพนที่อนบต้นนของตน และเขนจะยกมนอขถึนื้นตต่อสบูต้กรันและกรันแมต้วต่นยบูดนหร์กล็จะ
ตต่อสบูต้กรันทบีที่เยรบูซนเลล็ม ทรรัพยร์สมบรัตลิของประชนชนตลิทรันื้งสลินื้นทบีที่อยบูต่ลต้อมรอบจะถบูกเกล็บ มบีทองคนน เงลิน และเสนนื้อผต้น
มนกมนย และภรัยพลิบรัตลิอยต่นงหนถึที่งทบีที่เหมนอนภรัยพลิบรัตลิอยต่นงนบีนื้จะบรังเกลิดแกต่มต้น ลต่อ อบูฐ ลน และไมต่วนต่ สรัตวร์ชนลิดใดซถึที่งมบี
อยบูใต่ นเตล็นทร์เหลต่นนรันื้น
“และอยบูต่มนบรรดนคนทบีที่เหลนออยบูต่ในประชนชนตลิทรันื้งปวงซถึที่งยกขถึนื้นมนสบูต้รบกรับเยรบูซนเลล็ม จะขถึนื้นไปนมรัสกนร
กษรัตรลิยร์ปปีแลต้วปปีเลต่น คนอพระเยโฮวนหร์จอมโยธน และจะถนอเทศกนลอยบูต่เพลิง ถต้นครอบครรัวใดในพนนนื้ พลิภพไมต่ขถึนื้นไปยรัง
เยรบูซนเลล็มเพนที่อนมรัสกนรกษรัตรลิยร์ คนอพระเยโฮวนหร์จอมโยธน ฝนกล็จะไมต่ตกเหนนอเขนเหลต่นนรันื้น และถต้นครอบครรัว
แหต่งอบียลิปตร์ ซถึที่งขนดฝนแลต้ว ไมต่ขถึนื้นไปปรนกฏตรัวทบีที่นรัที่น กล็จะบรังเกลิดภรัยพลิบรัตลิดวต้ ย ซถึที่งพระเยโฮวนหร์ทรงใชต้โจมตบีประชน
ชนตลิอนที่นๆซถึที่งไมต่ขถึนื้นไปถนอเทศกนลอยบูต่เพลิง ทบีกที่ ลต่นวนบีจนื้ ะเปป็นกนรลงทรัณฑร์อบียลิปตร์และเปป็นกนรลงทรัณฑร์ประชนชนตลิทรันื้ง
สลินื้น ซถึที่งไมต่ขถึนื้นไปถนอเทศกนลอยบูต่เพลิง และในวรันนรันื้นลบูกพรวนทบีที่ผบูกมต้นจะมบีคนนจนรถึกวต่น “บรติสททุ ธติธิ์แดส่พระเยโฮวาหณ์”
และหมต้อซถึที่งอยบูต่ในพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์จะเปป็นเหมนอนชนมซถึที่งอยบูต่หนต้นแทต่นบบูชน เออ และหมต้อทรุกลบูกใน
เยรบูซนเลล็มและยบูดนหร์จะเปป็นของบรลิสรุทธลิธแดต่พระเยโฮวนหร์จอมโยธน เพนที่อวต่นทรุกคนทบีที่มนถวนยสรัตวบบูชนจะเอนหมต้อ
ไปบต้นง และจะตต้มเนนนื้อในหมต้อเหลต่นนรันื้น ในวรันนรันื้นจะไมต่มบีคนคนนนอรันในพระนลิเวศของพระเยโฮวนหร์จอมโยธนอบีก
ตต่อไป” (เศคนรลิยนหร์ บททบีที่ 14)

คทุณภาพของอาณาจนักรนนัทั้น
“สรุนรัขปป่นจะอยบูต่กรับลบูกแกะ และเสนอดนวจะนอนอยบูต่กรับลบูกแพะ ลบูกวรัวกรับสลิงโตหนรุต่มกรับสรัตวร์อวต้ นพบีจะอยบูต่
ดต้วยกรัน และเดล็กเลล็กๆจะนนนมรันไป แมต่ววรั กรับหมบีจะกลินดต้วยกรัน ลบูกของมรันกล็จะนอนอยบูต่ดวต้ ยกรัน และสลิงโตจะกลิน
ฟนงเหมนอนวรัวผบูต้ และทนรกกลินนมจะเลต่นอยบูต่ทบีที่ปนกรบูงบูเหต่น และเดล็กทบีที่หยต่นนมจะเอนมนอวนงบนรรังของงบูทรับทนง”
(อลิสยนหร์ 11:6-8)
“ขต้นพเจต้นไดต้เหล็นบรัลลรังกร์หลนยบรัลลรังกร์ และผบูต้ทบีที่นรัที่งบนบรัลลรังกร์นรันื้น ทรงมอบใหต้เปป็นผบูต้ทบีที่จะพลิพนกษน และ
ขต้นพเจต้นยรังไดต้เหล็นดวงวลิญญนณของคนทรันื้งปวงทบีที่ถบูกตรัดศบีรษะ เพรนะเปป็นพยนนของพระเยซบู และเพรนะพระวจนะ
ของพระเจต้น และเปป็นผบูต้ทบีที่ไมต่ไดต้บบูชนสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นหรนอรบูปของมรัน และไมต่ไดต้รรับเครนที่องหมนยของมรันไวต้ทบีที่หนต้นผนกหรนอ
ทบีที่มนอของเขน คนเหลต่นนรันื้นกลรับมบีชบีวลิตขถึนื้นมนใหมต่ และไดต้ครอบครองรต่วมกรับพระครลิสตร์เปป็นเวลนพรันปปี...ผบูต้ใดทบีที่ไดต้มบี
สต่วนในกนรฟฟปั้นจนกควนมตนยครรันื้งแรกกล็เปป็นสรุขและบรลิสรุทธลิธ ควนมตนยครรันื้งทบีที่สองจะไมต่มบีอนนนนจเหนนอคนเหลต่นนรันื้น
แตต่เขนจะเปป็นปรุโรหลิตของพระเจต้นและของพระครลิสตร์ และจะครอบครองรต่วมกรับพระองคร์ตลอดเวลนพรันปปี” (วว.
20:4, 6)
(คนกลรุต่มนรันื้นทบีที่ถบูกพรรณนนถถึงในขต้อสบีที่ไดต้ถบูกฆต่นพลบีชพบี เพรนะควนมเชนที่อโดยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ใน
ระหวต่นงชต่วงเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น เหลต่นผบูต้พลบีชบีพเพรนะควนมเชนที่อเพนที่อพระเยซบู กล่อนกนรรรับขถึนื้นไปจะถบูกรรับขถึนื้นไปเมนที่อ
ถถึงกนรรรับขถึนื้นไปนรันื้น สต่วนคนเหลล่านฮีนั้เปป็นผบูต้ทบีที่ถบูกฆต่นตนยเพรนะคนนพยนนของตนในระหวต่นงควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น
เพรนะวต่นพวกเขนไมต่ยอมรรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น ดรังทบีที่ถบูกพรรณนนไวต้ในวลิวรณร์ 13)

บททนีที่สติบสอง
อวสานทนีที่ใกลห้เขห้ามา
12:1 “ในครรันื้งนรันื้น มบีคนเอล เจต้นผบูต้พทลิ รักษร์ยลิที่งใหญต่ ผบูต้ครุต้มกรันชนชนตลิของทต่นนจะลรุกขถึนื้น และจะมบีเวลนยนกลนนบนก
อยต่นงไมต่เคยมบีมนตรันื้งแตต่ครรังนื้ มบีประชนชนตลิจนถถึงสมรัยนรันื้น แตต่ในครรังนื้ นรันื้นชนชนตลิของทต่นนจะรรับกนรชต่วยใหต้พต้น คนอทรุก
คนทบีที่มบีชอนที่ บรันทถึกไวต้ในหนรังสนอ
12:2 และคนเปป็นอรันมนกในพวกทบีที่หลรับในผงคลบีแหต่งแผต่นดลินโลกจะตนที่นขถึนื้น บต้นงกล็จะเขต้นสบูต่ชบีวตลิ นลิรรันดรร์ บต้นงกล็เขต้นสบูต่
ควนมอรับอนยและควนมขนยหนต้นนลิรรันดรร์
12:3 และบรรดนคนทบีที่ฉลนดจะสต่องแสงเหมนอนแสงฟป้น และบรรดนผบูต้ทบีที่ไดต้ใหต้คนเปป็นอรันมนกมนสบูต่ควนมชอบธรรม
จะสต่องแสงเหมนอนอยต่นงดนวเปป็นนลิตยร์นลิรรันดรร์
12:4 แตต่ตวรั เจต้น โอ ดนเนบียลเออ๋ย จงปปิดถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นไวต้ และประทรับตรนหนรังสนอนรันื้นเสบีย จนถถึงวนระสรุดทต้นย
คนเปป็นอรันมนกจะวลิที่งไปวลิที่งมน และควนมรบูจต้ ะทวบีขถึนื้น”
12:5 แลต้วขต้นพเจต้นคนอดนเนบียลกล็มองดบู และดบูเถลิด มบีอบีกสองคนยนนอยบูต่ คนหนถึที่งยนนอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนขต้นงนบีนื้ อบีกคนหนถึที่ง
ยนนอยบูต่ทบีที่ฝฟัฝั่งแมต่นนื้นนขต้นงโนต้น
12:6 และเขนกล็พบูดกรับชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นน ผบูต้ซถึที่งอยบูต่เหนนอนนื้นนแหต่งแมต่นนื้นนนรันื้นวต่น “ยรังอบีกนนนเทต่นใดจถึงจะถถึงทบีที่สรุด
ปลนยของสลิที่งมหรัศจรรยร์เหลต่นนบีนื้”
12:7 ชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นนผบูต้ซถึที่งอยบูต่เหนนอนนื้นนทรันื้งหลนยแหต่งแมต่นนื้นนนรันื้น ไดต้ยกมนอขวนและมนอซต้นยของทต่นนสบูต่ฟนป้ สวรรคร์
และขต้นพเจต้นไดต้ยลินทต่นนปฏลิญนณอต้นงพระผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่เปป็นนลิตยร์วต่น ยรังอบีกวนระหนถึที่ง สองวนระ และครถึที่งวนระ
และเมนที่อกนรหมดอนนนนจของชนชนตลิบรลิสรุทธลิธสลินื้นสรุดลงแลต้ว บรรดนสลิที่งเหลต่นนบีนื้กล็จะสนนเรล็จไปดต้วย
12:8 ขต้นพเจต้นไดต้ยลินแตต่ไมต่เขต้นใจ แลต้วขต้นพเจต้นจถึงพบูดวต่น “โอ นนยเจต้นขต้น สลิที่งเหลต่นนบีนื้จะลงเอยอยต่นงไร”
12:9 พระองคร์ตรรัสวต่น “ดนเนบียลเออ๋ย ไปเถอะ เพรนะวต่นถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นกล็ถบูกปปิดไวต้แลต้วและถบูกประทรับตรนไวต้
จนถถึงวนระสรุดทต้นย
12:10 คนเปป็นอรันมนกจะไดต้รบรั กนรชนนระแลต้วจะขนวสะอนด และจะถบูกถลรุง แตต่คนชรัที่วจะยรังกระทนนกนรชรัที่ว และ
ไมต่มบีคนชรัวที่ สรักคนหนถึที่งจะเขต้นใจ แตต่บรรดนคนทบีที่ฉลนดจะเขต้นใจ
12:11 และตรันื้งแตต่เวลนทบีที่ใหต้เลลิกเครนที่องเผนบบูชนประจนนวรันเสบียนรันื้น และใหต้ตรันื้งสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิด
กนรรกรต้นงวต่นงเปลต่นขถึนื้น จะเปป็นเวลนหนถึที่งพรันสองรต้อยเกต้นสลิบวรัน
12:12 ควนมสรุขจะมบีแกต่ผบูต้คอยอยบูต่ และมนถถึงไดต้หนถึที่งพรันสนมรต้อยสนมสลิบหต้นวรันนรันื้น
12:13 แตต่เจต้นจงไปจนวนระทบีที่สรุดเถลิด และเจต้นจะไดต้หยรุดพรักสงบ และจะยนนขถึนื้นในสต่วนทบีที่กนนหนดใหต้เจต้น เมนที่อสลินื้นสรุด
วรันทรันื้งหลนยนรันื้น”
ขต้อ 1: “และในครศันั้งนศันั้น มฮีคาเอล เจด้าผรด้พฏิทกศั ษว์ยฏิที่งใหญล่ ผรด้คลุด้มกศันชนชาตฏิของทล่านจะลลุกขหึนั้น และจะมฮีเวลา
ยากลทาบากอยล่างไมล่เคยมฮีมาตศันั้งแตล่ครศันั้งมฮีประชาชาตฏิจนถหึงสมศัยนศันั้น แตล่ในครศันั้งนศันั้นชนชาตฏิของทล่านจะรศับการชล่วยใหด้
พด้น คลือทลุกคนทฮีที่มฮีชลืที่อบศันทหึกไวด้ในหนศังสลือ”

จงสรังเกตคนนขถึนื้นตต้นของบทสรุดทต้นยนบีนื้: “และในครศันั้งนศันั้น...” คนนสรันธนน “และ” เชนที่อมโยงบทนบีนื้กรับสต่วนทบีที่มน
กต่อนหนต้น “ในครรันื้งนรันื้น” หมนยถถึงเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในบททบีที่ 11 ซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับกษรัตรลิยร์ผบูต้กระทนน
ตนมควนมพอใจนรันื้น, ศถึกตต่นงๆของเขน, ควนมพต่นยแพต้และควนมพลินนศในตอนจบของเขน สต่วนทต้นยของบทกต่อน
หนต้นนนนเรนมนสบูตต่ อนจบของควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นตนมทบีที่มรันประยรุกตร์ใชต้กรับปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และผบูต้มบี
อนนนนจเหลต่นนรันื้นของโลก ในบททบีที่สลิบสองนบีนื้ เรนกลรับมนยต้อนดบูชวต่ งเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้นเพรนะวต่นมรันจะสต่งผลตต่อ
ชนชนตลิยวลิ
“และในครรันื้งนรันื้น มฮีคาเอล เจต้นผบูพต้ ลิทรักษร์ยลิที่งใหญต่ ผบูคต้ รุต้มกรันชนชนตลิของทต่นนจะลลุกขหึนั้น...” นบีที่คนอชต่วงเวลนของ
กษรัตรลิยร์ผกบูต้ ระทนนตนมควนมพอใจนรันื้น ชต่วงเวลนแหต่งวนระสรุดทต้นย มบีคนเอลจะลรุกขถึนื้นเพนที่อชนชนตลิของดนเนบียล
แลต้วมบีคนเอลเปป็นผบูต้ใด? เขนถบูกกลต่นวถถึงไปกต่อนหนต้นนบีนื้แลต้วสองหน – ในบททบีที่ 10 ขต้อ 13 และ 21 – และ
ในขต้อทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้เขนกล็ถบูกเรบียกวต่น “เจต้นผบูต้พทลิ รักษร์ยลิที่งใหญต่” เขนถบูกกลต่นววต่นเปป็นผบูต้ทบีที่ลรุกขถึนื้นเพนที่อชนชนตลิของดน
เนบียล นรัที่นคนอพวกยลิว ในหนรังสนอยบูดนส มบีคนเอลถบูกเรบียกวต่นเปป็น “อรัครเทวทบูต” และในวลิวรณร์ 12:7 เรนอต่นนวต่นมบีคน
เอลและเหลต่นทบูตสวรรคร์ของทต่นนตต่อสบูต้กรับซนตนนและเหลต่นทบูตของมรัน ดบูเหมนอนวต่นงนนขอมบีคนเอลกล็คนอ กนรชต่วย
ประชนกรของพระเจต้นใหต้พนต้ – โดยเฉพนะลบูกหลนนของอลิสรนเอล – จนกอนนนนจของศรัตรบูตวรั ฉกนจนรันื้น คนอพญน
มนร ในกนรสบูต้รบนรันื้นซถึที่งเขนนนนในตอนทต้นยเพนที่อตต่อสบูต้กบรั พญนมนรและเหลต่นสมรุนของมรันในสวรรคร์สถนน มบีคนเอลจะ
มบีชรัยชนะและจะโยนพญนมนรลงมนบนแผต่นดลินโลก:
“และมบีสงครนมเกลิดขถึนื้นในสวรรคร์ มบีคนเอลและพวกทบูตสวรรคร์ของทต่นนไดต้ตต่อสบูต้กรับพญนนนค และ
พญนนนคกรับพวกทบูตของมรันกล็ตต่อสบูต้ แตต่ฝป่นยพญนนนคแพต้ และพวกพญนนนคไมต่มบีทบีที่อยบูต่ในสวรรคร์อบีกเลย พญนนนค
ใหญต่ซถึที่งเปป็นงบูดถึกดนนบรรพร์ ทบีเที่ ขนเรบียกกรันวต่น พญนมนรและซนตนน ผบูต้ลต่อลวงมนรุษยร์ทรันื้งโลก พญนนนคและพวกทบูต
ของมรันกล็ถบูกผลรักทลินื้งลงมนในแผต่นดลินโลก” (วว. 12:7-9)
มบีคนเอลถบูกเชนที่อมโยงกรับกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยดต้วย ดรังทบีเที่ รนจะเหล็นในขต้อถรัดไปของบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้
ดบูเหมนอนวต่นเขนนต่นจะมบีอะไรเกบีที่ยวขต้องกรับกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยของคนทรันื้งปวงจนกทรุกยรุคทรุกสมรัย เรนทรนบวต่นเขนโตต้
เถบียงกรับพญนมนรเกบีที่ยวกรับศพของโมเสส (ยบูดนส 9) และเรนถบูกบอกวต่นกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยครรันื้งแรกนรันื้นจะเกลิดขถึนื้น
เมนที่อเสบียงของอศัครเทวทรตดรังขถึนื้น: “ดต้วยวต่นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเองจะเสดล็จมนจนกสวรรคร์ ดต้วยเสบียงกบูต่กต้อง ดด้วย
สทาเนฮียงของเทพบดฮี และดต้วยเสบียงแตรของพระเจต้น และคนทรันื้งปวงทบีที่ตนยแลต้วในพระครลิสตร์จะเปป็นขถึนื้นมนกต่อน”
(1 ธส. 4:16)
เนนที่องจนกมบีคนเอลเปป็นอรัครเทวทบูตเพบียงผบูต้เดบียว (ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึง) ในพระครัมภบีรร์ มรันจถึงดบูเหมนอนวต่นเสบียงของ
เขาจะดรังขถึนื้นตอนทบีที่มบีกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยของคนชอบธรมเมนที่อกนรรรับขถึนื้นเกลิดขถึนื้น
ในครนวนรันื้นเมนที่อมบีคนเอลยนนขถึนื้น จะมบี “เวลนยนกลนนบนก” ความยากลทาบากอศันเลวรด้ายอยต่นงทบีที่ไมต่เคยมบี
เลยตรันื้งแตต่เรลิที่มแรกของโลก และในครนวนรันื้นชนชนตลินรันื้นจะถบูกชต่วยใหต้พต้น – “คลือทลุกคนทฮีที่มฮีชลืที่อบศันทหึกไวด้ในหนศังสลือ”
(นบีที่เปป็นชต่วงเวลนเดบียวกรันกรับทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในมรัทธลิว 24:15-22 เมนที่อ “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนร
รกรต้นงวต่นงเปลต่น” นรันื้นจะประกนศในพระวลิหนรในกรรุงเยรบูซนเลล็มวต่นเขนเปป็นพระเจต้น และกนรขต่มเหงอรันนต่นกลรัว

เหลนอเกลินจะเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกจนหนกพระเจต้นไมต่ทรงทนนใหต้วรันเหลต่นนรันื้นยต่นสรันื้นเขต้นเพนที่อเหล็นแกต่ผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรร
กล็จะไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอดเลย)
อนจนรยร์บนงทต่นนอยนกใหต้เรนเชนที่อวต่นกนรทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็มในปปี ค.ศ. 70 โดยทลิตรัสชนวโรมนรันื้นคนอเวลน
ทบีที่ถบูกพรรณนนถถึงในมรัทธลิว 24 และในขต้อพระคนนทบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่ดวต้ ย แตต่นบีที่เปป็นไปไมต่ไดต้เลย กนรทนนลนยกรรุง
เยรบูซนเลล็มภนยใตต้ทลิตรัสเกบีที่ยวขต้องกรับกรรุงหนถึที่งและชนชนตลิหนถึที่ง ขณะทบีที่ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นจะเกลิดขถึนื้นกรับ
คนทรันื้งโลก และจะถบูกตนมมนดต้วยกนรเปลบีที่ยนแปลงตต่นงๆดต้นนกนยภนพแบบรรุนแรงบนแผต่นดลินโลก:
“แตต่พอสลินื้นควนมทรุกขร์ลนนบนกแหต่งวรันเหลต่นนรันื้นแลต้ว ‘ดวงอนทลิตยร์จะมนดไปและดวงจรันทรร์จะไมต่สต่องแสง
ดวงดนวทรันื้งปวงจะตกจนกฟป้น และบรรดนสลิที่งทบีมที่ บีอนนนนจในทต้องฟป้นจะสะเทนอนสะทต้นนไป’ เมนที่อนรันื้นหมนยสนนครัญแหต่ง
บรุตรมนรุษยร์จะปรนกฏขถึนื้นในทต้องฟป้น ‘มนรุษยร์ทรุกตระกบูลทรัวที่ โลกจะไวต้ทกรุ ขร์’ แลต้วเขนจะเหล็น ‘บรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนบน
เมฆในทต้องฟป้น’ พรต้อมดต้วยฤทธนนรุภนพและสงต่นรนศบีเปป็นอรันมนก” (มธ. 24:29, 30)
จงสรังเกตวต่นขต้อ 29 ของมรัทธลิว 24 ขถึนื้นตต้นวต่น “แตล่พอสฏินั้นความทลุกขว์ลทาบากแหล่งวศันเหลล่านศันั้นแลด้ว” พระ
วลิญญนณบรลิสรุทธลิจธ ถึงทรงชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นดวงอนทลิตยร์จะถบูกทนนใหต้มนดไป ดวงจรันทรร์จะไมต่สต่องแสง ดวงดนวตต่นงๆจะตก
จนกฟป้น และพระเยซบูจะทรงถบูกพบเหล็นวต่นเสดล็จมนในหมบูต่เมฆ เรนทรนบวต่นนบีที่ไมต่ไดต้เกลิดขถึนื้นอยต่นงแนต่นอนในปปี ค.ศ.
70 เมนที่อทลิตรัสทนนลนยกรรุงเยรบูซนเลล็ม
อบีกครรันื้งทบีที่อนจนรยร์บนงทต่นนตบีควนมสลิที่งเหลต่นนบีนื้ใหต้เปป็นฝป่นยวลิญญนณและประกนศวต่นมรันไมต่ไดต้หมนยถถึงดวง
อนทลิตยร์ ดวงจรันทรร์ ดวงดนวตต่นงๆ ฯลฯ “จรลิงๆ” แตต่วต่นนบีที่ชบีนื้ไปยรังกนรลต่มสลนยของเหลต่นผบูต้ปกครองและรรัฐบนล
ตต่นงๆ แตต่นบีที่ไมต่ใชต่เรนที่องฝป่นยวลิญญนณ มรันเปป็นเรนที่องกนยภนพ และจะมบีกนรเปลบีที่ยนแปลงตต่นงๆดต้นนกนยภนพในดวง
อนทลิตยร์ ดวงจรันทรร์ ดวงดนวตต่นงๆ และบนแผต่นดลินโลกนบีนื้
อพยพ 10:21-23 บอกเรนเกบีที่ยวกรับคนนบรัญชนของพระเจต้นทบีที่มนยรังโมเสส “พระเยโฮวนหร์ตรรัสกรับโมเสสวต่น
“จงชบูมอน ของเจต้นขถึนื้นสบูต่ทต้องฟป้น เพนที่อจะใหต้มบีควนมมนดทรัที่วแผต่นดลินอบียลิปตร์ เปป็นควนมมนดจนจรับคลนนไดต้” โมเสสจถึงชบูมนอ
ขถึนื้นสบูต่ทต้องฟป้น แลต้วกล็เกลิดมบีควนมมนดทถึบทรัที่วไปในแผต่นดลินอบียลิปตร์ตลอดสนมวรัน เขนมองกรันไมต่เหล็น ไมต่มบีใครลรุกไปจนกทบีที่
ของเขนสนมวรัน…”
จะมบีควนมมนดอบีกครรังนื้ เมนที่อขรันเหลต่นนรันื้นแหต่งพระพลิโรธของพระเจต้นถบูกเทลงเหนนอแผต่นดลินโลกนบีนื้ วลิวรณร์
16:1-21 พรรณนนถถึงเวลนอรันนต่นกลรัวแหต่งกนรพลิพนกษนเมนที่อขรันเหลต่นนรันื้นแหต่งพระพลิโรธของพระเจต้นจะถบูกเทออก
และควนมทรุกขร์และควนมทรมนนในแบบทบีที่แผต่นดลินโลกนบีนื้ไมต่เคยรบูต้จรักจะเกลิดขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกแบบรรด้สหึกไดด้จรฏิงๆ
ทรันื้งภนคพรันธสรัญญนเดลิมและพรันธสรัญญนใหมต่พรรณนนถถึงเวลนอรันนต่นกลรัวนบีนื้แหต่งควนมทรุกขร์และควนมตนย
บนแผต่นดลินโลกในระหวต่นงกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ซถึที่งจะสลินื้นสรุดลงเมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนในกนร
ทนนลนยลต้นงสรุดทต้นย เยเรมบียร์เรบียกนบีที่วต่นเปป็น “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” และเปรบียบเทบียบควนมทรุกขร์เหลต่นนรันื้นวต่นเปป็น
เหมนอนกรับ “อาการเจล็บทด้องใกลด้คลอด” ของหญลิงทบีที่จะคลอดบรุตร (จงศถึกษนเยเรมบียร์ 30:4-7)
เอเสเคบียลกล็ใหต้ควนมกระจต่นงเรนเกบีที่ยวกรับเวลนแหต่งควนมทรุกขร์นบีนื้เชต่นกรัน เขนประกนศวต่นอลิสรนเอลจะ
“ลอดไปใตต้คทน (อสค. 20:34-38) พระเจต้นจะทรงรวบรวมอลิสรนเอลเขต้นมนในทต่นมกลนงนครบรลิสรุทธลินธ รันื้น และ
ประชนชนตลินรันื้นจะถบูกโยนลงไปในหมต้อหลอมของพระเจต้นเพนที่อทบีที่จะถบูกหลอมดรุจเงลิน:

“และพระวจนะของพระเยโฮวนหร์มนยรังขต้นพเจต้นวต่น “บรุตรแหต่งมนรุษยร์เออ๋ย สนนหรรับเรนวงศร์วนนอลิสรนเอล
กลนยเปป็นขบีนื้โลหะ เขนทรันื้งสลินื้นเปป็นทองสรัมฤทธลิธ ดบีบรุก เหลล็ก และตะกรัที่วในเตนหลอม เขนเปป็นขบีนื้โลหะเงลินไปหมด
เพรนะฉะนรันื้น องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสดรังนบีนื้วนต่ เพรนะวต่นเจต้นเปป็นขบีนื้โลหะไปเสบียทรันื้งสลินื้นแลต้ว เพรนะฉะนรันื้น
ดบูเถลิด เรนจะรวบรวมเจต้นไวต้ทนต่ มกลนงเยรบูซนเลล็ม อยต่นงทบีที่คนเขนรวบรวมเงลิน ทองสรัมฤทธลิแธ ละเหลล็ก และตะกรัวที่
และดบีบรุกไวต้ในเตนหลอม เพนที่อเอนไฟเปป่นใหต้มรันละลนย ดรังนรันื้นเรนจะรวบรวมเจต้นดต้วยควนมกรลิวนื้ และดต้วยควนมพลิโรธ
ของเรน และเรนจะใสต่เจต้นรวมไวต้ใหต้เจต้นละลนย เรนจะรวบรวมเจต้น และเอนเพลลิงแหต่งควนมพลิโรธของเรนพต่นเจต้น
และเจต้นจะละลนยอยบูต่ทต่นมกลนงนรันื้น เงลินละลนยอยบูต่ในเตนหลอมฉรันใด เจต้นทรันื้งหลนยจะละลนยอยบูต่ทนต่ มกลนงเพลลิง
ฉรันนรันื้น และเจต้นจะทรนบวต่น เรนคนอพระเยโฮวนหร์ไดต้เทควนมกรลิวนื้ ของเรนลงเหนนอเจต้น” (อสค. 22:17-22)
เศคนรลิยนหร์ 13:9 บอกเรนวต่น “เรนจะเอนหนถึที่งในสนมนบีนื้ใสต่ในไฟและถลรุงเขนเหมนอนถลรุงเงลิน และลองดบู
เขนเหมนอนทดลองทองคนน เขนจะรต้องทบูลออกนนมของเรนและเรนจะฟฟังเขน เรนจะกลต่นววต่น ‘เขนทรันื้งหลนยเปป็น
ชนชนตลิของเรน’ และเขนจะกลต่นววต่น ‘พระเยโฮวนหร์คนอพระเจต้นของขต้นพเจต้น’”
ในมนลนคบี 3:1-3 เรนอต่นนวต่น “พระเยโฮวนหร์จอมโยธนตรรัสวต่น “ดบูเถลิด เรนจะสต่งทบูตของเรนไป และผบูต้นรันื้น
จะตระเตรบียมหนทนงไวต้ขต้นงหนต้นเรน และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ผบูต้ซถึที่งเจต้นแสวงหนนรันื้น จะเสดล็จมนยรังพระวลิหนรของ
พระองคร์อยต่นงกระทรันหรัน ทบูตแหต่งพรันธสรัญญน ผบูต้ซถึที่งเจต้นพอใจนรันื้น ดบูเถลิด ทต่นนจะเสดล็จมน แตต่ใครจะทนอยบูต่ไดต้ในวรัน
ทบีที่ทนต่ นมน และใครจะยนนมรัที่นอยบูต่ไดต้เมนที่อทต่นนปรนกฏตรัว เพรนะวต่นทต่นนเปป็นประดรุจไฟถลรุงแรต่ และประดรุจสบบูต่ของชต่นง
ซรักฟอก ทต่นนจะนรัที่งลงอยต่นงชต่นงหลอมและชต่นงถลรุงเงลิน และทต่นนจะชนนระลบูกหลนนของเลวบีใหต้บรลิสรุทธลิธ และถลรุง
เขนอยต่นงถลรุงทองคนนและถลรุงเงลิน เพนที่อเขนจะไดต้นนนเครนที่องบบูชนอรันชอบธรรมถวนยแดต่พระเยโฮวนหร์”
ในภนคพรันธสรัญญนเดลิมศนสดนพยนกรณร์เหลต่นนรันื้นไมต่ไดต้ลงลถึกรนยละเอบียดเกบีที่ยวกรับเวลนอรันเลวรต้นยนรันื้น
เพรนะวต่นมรันไมต่จนนเปป็นในสมรัยของพวกเขน แตต่ในภนคพรันธสรัญญนใหมต่ พระเจต้นไดต้ประทนนรนยละเอบียดเกบีที่ยวกรับ
ชต่วงเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนบีนื้แกต่ยอหร์นบนเกนะปฟัทมอส วลิวรณร์ 6:1 จนถถึง 19:21 ใหต้ภนพของกนร
พลิพนกษนนต่นกลรัวและกระบวนกนรหลอมใหต้บรลิสรุทธลิอธ รันนต่นหวนดเสบียวในหมต้อหลอมนรันื้น ซถึที่งประชนชนตลิอลิสรนเอล
(โดยหลรัก) และชนชนตลิตนต่ งๆแหต่งแผต่นดลินโลก (โดยรวม) จะตต้องผต่นนเขต้นไปในหมต้อนรันื้น
ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับครลิสตจรักร ครลิสตจรักรจะไมต่เขต้นหรนอผต่นนเขต้นไปใน
สต่วนใดเลยของชต่วงเวลนอรันนต่นกลรัวนรันื้น นรักเทศนร์หรนออนจนรยร์คนใดทบีที่เสนอแนะวต่นเจต้นสนวของพระครลิสตร์จะตต้อง
ตกอยบูต่ภนยใตต้สต่วนใดกล็ตนมแหต่งกนรครอบครองของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์กล็กนนลรังแยกแยะพระวจนะแหต่งควนม
จรลิงอยต่นงผลิดๆแนต่นอน ขอพระเจต้นทรงโปรดเวทนนนรักเทศนร์ทบีที่กลต่นวหนพระเยซบูวต่นทรงยอมใหต้ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระ
ครลิสตร์ครอบครองเหนนอเจต้นสนวของพระองคร์ – และครลิสตจรักรกล็เปป็นเจต้นสนวของพระครลิสตร์!
เรนมบีพระสรัญญนอรันเปปีฝั่ยมสรุขทบีที่วต่น “เพรนะเหตรุเจต้นไดต้รรักษนคนนของเรนดต้วยควนมเพบียร เรนจะรรักษนเจต้น
จนกเวลนแหต่งกนรทดลองนรันื้นดต้วย ซถึที่งจะบรังเกลิดขถึนื้นทรัที่วทรันื้งโลก เพนที่อจะลองดบูใจคนทรันื้งปวงทบีที่อยบูต่ทวรัที่ แผต่นดลินโลก” (วว.
3:10)

ในงนนเขบียนเหลต่นนรันื้นของเปนโล เรนไดต้รรับคนนสรัญญนวต่น “เพราะวล่าพระเจด้ามฏิไดด้ทรงกทาหนดเราไวด้สทาหรศับ
พระอาชญา แตต่สนนหรรับใหต้ไดต้รบรั ควนมรอดโดยพระเยซบูครลิสตร์องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นของเรน” (1 ธส. 5:9) ชต่วงเวลน
แหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นเกบีที่ยวขต้องกรับประชนชนตลิอลิสรนเอล ไมต่ใชต่เกบีที่ยวขต้องกรับครลิสตจรักร
หนกครลิสตจรักรจะตต้องเขต้นหรนอผต่นนเขต้นไปในสต่วนใดกล็ตนมของควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น ผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยกล็คง
ถบูกบรัญชนใหต้เฝป้นคอยปฏฏิปฝักษว์ตล่อพระครฏิสตว์ ไมต่ใชต่ใหต้เฝป้นคอยพระครติสตณ์ เรนกล็คงถบูกบรัญชนใหต้เฝป้นคอยควนมทรุกขร์
ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง ไมต่ใชต่ใหต้เฝป้นคอยพระบรุตรของพระเจต้นจนกสวรรคร์ (1 ธส. 1:10)
สต่วนทบีที่เหลนออยบูต่ซถึที่งตนมทนงของพระเจต้นของชนชนตลิของดนเนบียลจะถบูกชต่วยใหต้พต้นในวนระสรุดทต้นยนรันื้น ชลืที่อ
ของพวกเขาถรกจดไวด้แลด้วใน “หนศังสลือนศันั้น” พระเจต้นทรงจดไวต้ในหนรังสนอหลนยเลต่มเสมอมน และพระองคร์จะทรง
จดไวต้เสมอไป พระองคร์ไมต่เคยทนนสลิที่งใดโดยปรนศจนกแผนกนรหรนอพลิมพร์เขบียวเลย

นนีที่คอสื การเปป็นขนนทั้ จากตายของพวกยติว
ขต้อ 2: “และคนเปป็นอศันมากในพวกทฮีที่หลศับในผงคลฮีแหล่งแผล่นดฏินโลกจะตลืที่นขหึนั้น บด้างกล็จะเขด้าสรล่ชฮีวตฏิ นฏิรศันดรว์
บด้างกล็เขด้าสรล่ความอศับอายและความขายหนด้านฏิรศันดรว์”
ในพระวจนะของพระเจต้นเรนอต่นนเกบีที่ยวกรับกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยสนมแบบ:
1. การเปป็นขหึนั้นจากตายฝฝ่ายวฏิญญาณ: “พระองคร์ทรงกระทนนใหต้ทต่นนทรันื้งหลนยมบีชวบี ลิตอยบูต่ แมต้วต่นทต่นนตนย
แลต้วโดยกนรละเมลิดและกนรบนป” (อฟ. 2:1) จงศถึกษนเอเฟซรัส 2:1-18; 5:14 และโรม 6:11 เชต่นกรัน
ผรด้เชลืที่อทลุกคนไดต้ถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้นจนกตนยในฝป่นยวลิญญนณแลต้ว คนไมล่เชลืที่อทรุกคนกล็ตนยแลต้วในกนรละเมลิด
และกนรบนปตต่นงๆ “สต่วนผบูต้หญลิงทบีที่ปลต่อยตรัวในกนรสนรุกสนนนนรันื้น กล็ตนยแลต้วทรันื้งเปป็นๆอยบูต่” (1 ทธ. 5:6) เมนที่อคนใด
เชนที่อในพระเยซบูเจต้น คนๆนรันื้นกล็บรังเกลิดเขต้นในครอบครรัวของพระเจต้นและถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้นจนกควนมทบีที่ตนยแลต้วแหต่ง
บนปมนสบูต่ควนมใหมต่แหต่งชบีวลิต:
“เรนบอกควนมจรลิงแกต่ทนต่ นทรันื้งหลนยวต่น ถต้นผบูต้ใดฟฟังคนนของเรนและเชนที่อในพระองคร์ผบูต้ทรงใชต้เรนมน ผบูต้นรันื้นกล็มบี
ชบีวลิตนลิรนรั ดรร์ และไมต่ถบูกพลิพนกษน แตต่ไดต้ผต่นนพต้นควนมตนยไปสบูต่ชบีวตลิ แลต้ว” (ยอหร์น 5:24)
2. เรนอต่นนมนกมนยในภนคพรันธสรัญญนใหมต่เกบีที่ยวกรับการเปป็นขหึนั้นจากตาย (ฝฝ่ายรล่างกาย) ทางกายภาพ
สต่วนทบีที่เปป็นวฏิญญาณของมนรุษยร์ไมต่เคยตนย ไมต่มบีอะไรทบีที่เรบียกวต่น “กนรหลรับใหลของจลิตวลิญญนณ” เลย ทรันื้งหมดทบีที่ลง
ไปสบูต่หลรุมศพคนอ รล่างกาย วลิญญนณของมนรุษยร์ดนนรงอยบูต่ชวรัที่ นลิรรันดรร์ มรันจะไมต่มวบี รันสลินื้นสรุดทบีที่จะเปป็นอยบูต่เลย มรันจะไมต่มบี
วรันสลินื้นสรุดทบีที่จะรรด้ แตต่รนต่ งกนยกลรับไปสบูต่ผงคลบีดลิน จะมบีกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยของผบูต้ชอบธรรมและของคนอธรรม
รต่นงกนยของผบูต้ชอบธรรมจะถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้นเมนที่อถถึงกนรรรับขถึนื้นไปนรันื้น – นบีที่คนอกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยครรังนื้ แรก – แตต่
พวกคนตนยทบีที่เหลนอจะไมต่มบีชบีวตลิ เปป็นขถึนื้นอบีกนนนหนถึที่งพรันปปี กนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยครรังนื้ ทบีที่สองจะมบีไวต้สนนหรรับเหลต่นคนชรัที่ว
(วว. 20:1-6)
จงศถึกษนบททบีที่สลิบหต้นของ 1 โครลินธร์ และครุณจะเหล็นคนนสอนของภนคพรันธสรัญญนใหมต่เกบีที่ยวกรับกนรเปป็นขถึนื้น
จนกตนยฝป่นยรต่นงกนยของผบูต้ชอบธรรม ในพระวจนะของพระเจต้นไมต่มบีอะไรทบีที่เรบียกกรันวต่น “กนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบ
เหมนรวม” – ชต่วงเวลนหนถึที่งเมนที่อคนตนยทรุกคนจะออกมนจนกหลรุมศพในเวลนเดบียวกรัน หลรักคนนสอนเรนที่องกนรเปป็น
ขถึนื้นจนกตนยแบบเหมนรวมนบีนื้ไมต่มบีอยบูต่ในพระวจนะของพระเจต้นเลย

3. จะมบีการเปป็นขหึนั้นจากตายแบบประชาชาตฏิของประชนชนตลิอลิสรนเอล บรัดนบีนื้พวกเขนตนยแลต้วในแบบ
ประชนชนตลิ ถบูกฝฟังไวต้ในสรุสนนของประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นแหต่งแผต่นดลินโลกและหมบูต่เกนะตต่นงๆแหต่งทต้องทะเล แตต่พวก
เขนจะถบูกฟฟปั้นคนนชบีพ ถบูกชรุบใหต้เปป็นขถึนื้น และถบูกนนนกลรับคนนสบูต่แผต่นดลินของพวกเขนในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง : “พระเย
โฮวนหร์ตรรัสวต่น เพรนะฉะนรันื้น ดบูเถลิด วรันเดนอนจะมนถถึง เมนที่อไมต่มบีใครกลต่นวตต่อไปอบีกวต่น ‘พระเยโฮวนหร์ผบูต้ทรงนนน
ประชนชนอลิสรนเอลขถึนื้นมนจนกแผต่นดลินอบียลิปตร์ทรงพระชนมร์อยบูต่แนต่ฉรันใด’ แตต่จะพบูดวต่น ‘พระเยโฮวนหร์ผบูต้ทรงนนน
ประชนชนอลิสรนเอลขถึนื้นมนจนกแดนเหนนอ และขถึนื้นมนจนกบรรดนประเทศซถึที่งพระองคร์ไดต้ทรงขรับไลต่เขนใหต้ไปอยบูต่นรันื้น
ทรงพระชนมร์อยบูต่ฉรันใด’ เพรนะเรนจะนนนเขนทรันื้งหลนยกลรับมนสบูต่แผต่นดลินของเขนเอง ซถึที่งเรนไดต้ยกใหต้บรรพบรุรรุษของ
เขนแลต้วนรันื้น” (ยรม. 16:14, 15) จงศถึกษนโรม 11 ในสต่วนทบีที่เชนที่อมโยงกรับพระคนนตอนนบีนื้ดต้วย
เมนที่อพระเจต้นทรงทนนใหต้ลบูกหลนนของอลิสรนเอลเปป็นขถึนื้นจนกตนยและพวกเขนถบูกนนนกลรับคนนสบูต่แผต่นดลินของ
พวกเขนเอง ทรันื้งสลิบสองตระกบูลนรันื้นจะกลรับมน เปนโลบอกเรนอยต่นงชรัดเจนวต่น “...และเมนที่อเปป็นดรังนรันื้น พวกอลิสรนเอล
ทรันื้งปวงกล็จะไดต้รบรั ควนมรอด ตนมทบีที่มคบี นนเขบียนไวต้แลต้ววต่น ‘พระผบูต้ชวต่ ยใหต้รอดจะเสดล็จมนจนกเมนองศลิโยน และจะทรง
กนนจรัดอธรรมใหต้สบูญสลินื้นไปจนกยนโคบ’” (โรม 11:26)
ในนลิมตลิ ของเอเสเคบียลเรนที่องหรุบเขนกระดบูกแหต้งนรันื้น เรนถบูกบอกอยต่นงชรัดเจนวต่นกระดบูกแหต้งเหลต่นนบีนื้เปป็น
ตรัวแทนของวงศร์วนนอลิสรนเอลทรันื้งหมด – ไมต่ใชต่แคต่ไมต่กบีที่ตระกบูลเทต่นนรันื้น แตต่ทรันื้งสลิบสองตระกบูลนรันื้นเลย: “…เพรนะ
ฉะนรันื้น จงพยนกรณร์และกลต่นวแกต่เขนวต่น องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสดรังนบีนื้วต่น ดบูเถลิด โอ ประชนชนของเรนเออ๋ย
เรนจะเปปิดหลรุมฝฟังศพของเจต้น และยกเจต้นออกมนจนกหลรุมฝฟังศพของเจต้น และจะนนนเจต้นกลรับมนยรังแผต่นดลิน
อลิสรนเอล…ดบูเถลิด เรนจะนนนคนอลิสรนเอลมนจนกทต่นมกลนงประชนชนตลิ ซถึที่งเขนไดต้เขต้นไปอยบูต่ดต้วยนรันื้น และจะรวบรวม
เขนมนจนกทรุกดต้นนและนนนเขนมนยรังแผต่นดลินของเขนเอง และเรนจะกระทนนใหต้เขนเปป็นประชนชนตลิเดบียวในแผต่นดลิน
นรันื้นทบีที่บนภบูเขนทรันื้งหลนยแหต่งอลิสรนเอล และจะมบีกษรัตรลิยร์แตต่พระองคร์เดบียวปกครองอยบูต่เหนนอเขนทรันื้งสลินื้น เขนจะไมต่เปป็น
สองประชนชนตลิอบีกตต่อไป และจะไมต่แยกเปป็นสองรนชอนณนจรักรอบีกตต่อไป” (อสค. 37:12, 21, 22)
นบีที่ไมต่ไดต้หมนยควนมวต่นพระเจต้นจะทรงนนนคนอลิสรนเอลทรุกคนออกมนจนกหลรุมศพทบีที่ถบูกขรุดในพนนนื้ ดลิน –
ไมต่ใชต่เลยครรับ กระดบูกแหต้งเหลต่นนรันื้นทบีที่เอเสเคบียลเหล็นไดต้ถบูกกระจรัดกระจนยไปทรัที่วหรุบเขนนรันื้น ... พวกมรันไมต่ไดต้อยบูต่ใน
หลรุมศพจรลิงๆ พระเจต้นกนนลรังตรรัสตรงนบีนื้ถถึงหลรุมศพเหลต่นนรันื้นแหต่งประชนชนตลิตนต่ งๆทบีพที่ วกยลิวไดต้ถบูกกระจรัดกระจนยไป
ไมต่มบีสลิที่งใดถบูกกลต่นวถถึงในขต้อเหลต่นนบีนื้เลยเกบีที่ยวกรับหลรุมศพตต่นงๆในอลิสรนเอลซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเหลต่นปปิตนจนรยร์ ผบูต้วลินลิจฉรัย
กษรัตรลิยร์ และศนสดนพยนกรณร์ถบูกฝฟังอยบูต่ทกรุ คน พระคนนขต้อนบีนื้กลต่นวถถึงประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นทบีที่ทรันื้งสลิบสองตระกบูลไดต้ถบูก
กระจรัดกระจนยไปและถบูกฝฟังไวต้ในฐานะประชาชาตติหนนที่ง ไมต่ใชต่ในฐนนะบรุคคลเดบีที่ยวๆ เอเสเคบียลอธลิบนยเรนที่องนบีนื้ใน
เอเสเคบียล 37:13, 14:
“โอ ประชนชนของเรนเออ๋ย เจต้นจะทรนบวต่น เรนคนอพระเยโฮวนหร์ ในเมนที่อเรนเปปิดหลรุมศพของเจต้น และยก
เจต้นออกมนจนกหลรุมศพของเจต้น และเรนจะบรรจรุวลิญญนณของเรนไวต้ในเจต้น และเจต้นจะมบีชวบี ลิต และเรนจะวนงเจต้นไวต้
ในแผต่นดลินของเจต้น แลต้วเจต้นจะทรนบวต่นเรนคนอพระเยโฮวนหร์ไดต้ลรัที่นวนจนแลต้ว และเรนไดต้กระทนน พระเยโฮวนหร์ตรรัส
ดรังนบีนื้แหละ”

คนนพยนกรณร์นบีนื้สอดคลต้องกรับพระคนนขต้ออนที่นๆอบีกหลนยขต้อในภนคพรันธสรัญญนเดลิมทบีที่สอนอยต่นงชรัดเจนวต่น
อลิสรนเอลในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่งจะถบูกนนนกลรับมนยรังแผต่นดลินปนเลสไตนร์ของเธอเอง จงศถึกษนเยเรมบียร์ 16:14,
15; อลิสยนหร์ 43:5-7; และอนโมส 9:14, 15 ขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้กลต่นวเพลิที่มเตลิมวต่นอลิสรนเอลในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง
จะผต่นนเขต้นไปในกนรพลิพนกษนอรันรต้อนแรง พวกเขนจะผต่นนเขต้นไปใน “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” – ชต่วงเวลนแหต่ง
ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่ง (อสค. 20:34-38; 22:19-22; ศคย. 13:9; มลค. 3:1-3) เพรนะควนมทรุกขร์เหลต่นนบีนื้และ
ควนมทรุกขร์ลนนบนก อลิสรนเอลจถึงจะรต้องทบูลตต่อองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเพนที่อขอกนรชต่วยใหต้พต้น พระเจต้นจะทรงสดรับฟฟังคนน
อธลิษฐนนของพวกเขน พระองคร์จะทรงเทพระวลิญญนณแหต่งพระครุณและควนมเมตตนของพระองคร์ลงเหนนอพวก
เขน และจะทรงชต่วยพวกเขนใหต้รอด:
“และเรนจะเทวลิญญนณแหต่งพระครุณและกนรวลิงวอนบนรนชวงศร์ดนวลิดและชนวเยรบูซนเลล็ม เขนทรันื้งหลนย
จะมองดบูเรนผบูต้ซถึที่งเขนเองไดต้แทง เขนจถึงจะไวต้ทรุกขร์เพนที่อทต่นนเหมนอนคนไวต้ทรุกขร์เพนที่อบรุตรชนยคนเดบียวของตน และจะ
รต้องไหต้อยต่นงขมขนที่นเพนที่อทต่นน เหมนอนอยต่นงคนรต้องไหต้อยต่นงขมขนที่นเพนที่อบรุตรหรัวปปีของตน ในวรันนรันื้น กนรไวต้ทกรุ ขร์ใน
เยรบูซนเลล็มจะใหญต่โตอยต่นงกนรไวต้ทกรุ ขร์เพนที่อฮนดรัดรลิมโมน ณ ทบีรที่ นบเมกลิดโดแผต่นดลินจะไวต้ทรุกขร์ ตนมครอบครรัวแตต่ละ
ครอบครรัว ครอบครรัวรนชวงศร์ดนวลิดตต่นงหนกและบรรดนภรรยนของทต่นนตต่นงหนก ครอบครรัวของวงศร์วนนนนธรัน
ตต่นงหนก และบรรดนภรรยนของเขนตต่นงหนก ครอบครรัวของวงศร์วนนเลวบีตต่นงหนก และภรรยนของเขนตต่นงหนก
ครอบครรัวชลิเมอบีตต่นงหนก และภรรยนของเขนตต่นงหนก และครอบครรัวทบีที่เหลนออยบูต่ทรันื้งสลินื้น แตต่ละครอบครรัวตต่นงหนก
และภรรยนของเขนตต่นงหนก” (ศคย. 12:10-14)
พระเจต้นทรงสรัญญนแลต้ว และพระองคร์ไมต่สนมนรถและจะไมต่มบีทนงผลิดคนนสรัญญนของพระองคร์เดล็ดขนด
ดต้วยเหตรุนบีนื้ “...เพรนะวต่นเรนจะเอนเจต้นออกมนจนกทต่นมกลนงประชนชนตลิและรวบรวมเจต้นมนจนกทรุกประเทศ และ
จะนนนเจต้นเขต้นมนในแผต่นดลินของเจต้นเอง เรนจะเอนนนื้นนสะอนดพรมเจต้น และเจต้นจะสะอนดพต้นจนกมลทลินทรันื้งหลนย
ของเจต้น และเรนจะชนนระเจต้นจนกรบูปเคนรพทรันื้งหลนยของเจต้น เรนจะใหต้ใจใหมต่แกต่เจต้นดต้วย และเรนจะบรรจรุจตลิ
วลิญญนณใหมต่ไวต้ในเจต้น เรนจะนนนใจหลินออกไปเสบียจนกเนนนื้อของเจต้น และจะใหต้ใจเนนนื้อแกต่เจต้นดต้วย และเรนจะใสต่
วลิญญนณของเรนภนยในเจต้น และกระทนนใหต้เจต้นดนนเนลินตนมกฎเกณฑร์ของเรน และเจต้นจะรรักษนคนนตรัดสลินของเรน
และกระทนนตนม” (อสค. 36:24-27)
เมนที่อคนนพยนกรณร์นบีนื้ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงตนมตรัวอรักษร เมนที่อนรันื้นถต้อยคนนของอลิสยนหร์กล็จะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง
นรัที่นคนอ “ใครเคยไดต้ยลินสลิที่งอยต่นงนบีนื้บต้นง ใครเคยไดต้เหล็นสลิที่งอยต่นงนบีนื้บต้นง แผส่นดตินจะใหห้งอกขนทั้นในวนันเดนียวหรสือ
ประชาชาตติจะคลอดมาในครถูส่เดนียวหรสือ เพรนะพอศลิโยนปวดครรภร์ เธอกล็คลอดบรุตรทรันื้งหลนยของเธอ” (อลิสยนหร์
66:8) ศฏิโยน (อฏิสราเอล) จะปวดครรภว์ดรุจหญลิงคนหนถึที่งทบีที่กนนลรังจะคลอดบรุตร นนงจะประสบกรับกนรเจล็บทต้องใกลต้
คลอดอยต่นงแนต่นอนในระหวต่นงควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งซถึที่งเรนเพลิที่งอภลิปรนยไปนรันื้น เมนที่อกษรัตรลิยร์พระพรักตรร์ดรรุ นต้ ย
องคร์นรันื้นทนนทรุกสลิที่งในอนนนนจมนรของเขนเพนที่อทบีที่จะกนนจรัดอลิสรนเอลใหต้สลินื้นซนก ใชต่แลต้วครรับ ประชนชนตลิหนถึที่งจะถบูก
คลอดออกมนในวรันเดบียว... ประชนชนตลิอลิสรนเอล ดรังนรันื้นนลิมลิตเรนที่องหรุบเขนกระดบูกแหต้งจถึงจะถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิง
นลิมลิตเรนอที่ งหรุบเขนกระดบูกแหต้งถบูกยนนยรันในเอเสเคบียล 37:15-28 ซถึที่งพระเจต้นประทนนบทเรบียนทบีที่ใชต้วตรั ถรุ
สอนอรันงดงนมเกบีที่ยวกรับไมต้สองอรัน เอเสเคบียลถบูกสรัที่งใหต้เอนไมต้มนอรันหนถึที่งและเขบียนบนไมต้นรันื้นวต่น “สนนหรรับยบูดนหร์ และ

สนนหรรับชนอลิสรนเอลทบีที่สรังคมกรับยบูดนหร์” – ซถึที่งเปป็นสองตระกบูลนรันื้น คนอ ยบูดนหร์และเบนยนมลิน โดยเปป็นทบีที่รบูต้จรักในชนที่อยร
ดาหว์ เอเสเคบียลถบูกสรัที่งตต่อใหต้เอนไมต้มนอฮีกอศันหนหึที่ง และบนไมต้อรันทบีที่สองนบีนื้เขนจะตต้องเขบียนวต่น “สนนหรรับโยเซฟ ไมต้ของ
เอฟรนอลิม” (เอฟรนอลิมเปป็นบรุตรชนยของโยเซฟซถึที่งสลิบตระกบูลนรันื้นบนงครรันื้งกล็ถบูกเรบียกตนมชนที่อเขน หลรังจนกกนรกบฏ
ของเยโรโบอรัม) เมนที่อเอเสเคบียลเอนไมต้สองอรันนรันื้นมนและเขบียนกนนกรับพวกมรันตนมทบีที่ไดต้รรับคนนสรัที่งแลต้ว เขนกล็ถบูกสรัที่งใหต้
เอนไมต้ทรันื้งสองนรันื้นมนเชนที่อมเขต้นดต้วยกรัน – แตต่จงหมนยเหตรุ: เขาจะตด้องเอาพวกมศันมาตล่อกศันแบบปลายชนปลาย
(ไมต่ใชต่วนงพวกมรันคบูต่กรัน) อศันททาใหด้เกฏิดไมด้อมันเดทยว
“และเมนที่อชนชนตลิของเจต้นกลต่นวแกต่เจต้นวต่น ‘ทต่นนจะไมต่สนนแดงใหต้เรนทรนบหรนอวต่น ไมต้นบีนื้หมนยควนมวต่น
กระไร’ จงกลต่นวแกต่เขนวต่น องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสดรังนบีนื้วต่น ดบูเถลิด เรนจะเอนไมต้ของโยเซฟ ซถึที่งอยบูต่ในมนอของ
เอฟรนอลิม และตระกบูลอลิสรนเอลทบีที่สรังคมกรับเขน และเรนจะเอนไมต้ของยบูดนหร์มนรวมเขต้นดต้วย และกระทนนใหต้เปป็นไมต้
อรันเดบียวกรัน เพนที่อใหต้เปป็นไมต้อรันเดบียวในมนอของเรน และไมต้ซถึที่งเจต้นเขบียนไวต้นรันื้นจะอยบูต่ในมนอของเจต้นตต่อหนต้นตต่อตนเขน
แลต้วจงกลต่นวแกต่เขนวต่น องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นพระเจต้นตรรัสดรังนบีนื้วต่น ดบูเถลิด เรนจะนนนคนอลิสรนเอลมนจนกทต่นมกลนง
ประชนชนตลิ ซถึที่งเขนไดต้เขต้นไปอยบูต่ดต้วยนรันื้น และจะรวบรวมเขนมนจนกทรุกดต้นนและนนนเขนมนยรังแผต่นดลินของเขนเอง
และเรนจะกระทนนใหต้เขนเปป็นประชนชนตลิเดบียวในแผต่นดลินนรันื้นทบีที่บนภบูเขนทรันื้งหลนยแหต่งอลิสรนเอล และจะมบีกษรัตรลิยร์
แตต่พระองคร์เดบียวปกครองอยบูต่เหนนอเขนทรันื้งสลินื้น เขนจะไมต่เปป็นสองประชนชนตลิอบีกตต่อไป และจะไมต่แยกเปป็นสองรนช
อนณนจรักรอบีกตต่อไป” (อสค. 37:18-22)
จนกขต้อพระคนนทบีที่ชดรั เจนเหลต่นนบีนื้ เรนเหล็นวต่นทรันื้งวงศร์วนนอลิสรนเอล ทรันื้งหมดสลิบสองตระกบูลนรันื้น จะถบูก
รวบรวมกลรับมนเขต้นในแผต่นดลินปนเลสไตนร์ของพวกเขนเองอบีกและจะอนศรัยอยบูต่ทบีที่นรัที่น จงศถึกษนเอเสเคบียลบททบีที่ 48
จงฟฟังคนนกลต่นวทบีที่ชรัดเจนซถึที่งใหต้ควนมกระจต่นงนบีนื้ของเยเรมบียร์: “ในสมรัยนรันื้นวงศร์วนนของยบูดนหร์จะเดลินมนกรับ
วงศร์วนนของอลิสรนเอล เขนทรันื้งสองจะรวมกรันมนจนกแผต่นดลินฝป่นยเหนนอ มนยรังแผต่นดลินซถึที่งเรนมอบใหต้แกต่บรรพบรุรรุษ
ของเจต้นใหต้เปป็นมรดก” (ยรม. 3:18) “แผต่นดลินฝป่นยเหนนอ” ไมต่มบีทนงอต้นงอลิงถถึงอยต่นงอนที่นไปไดต้นอกจนกรรัสเซบีย และ
แผต่นดลิน “มรดก” นรันื้นไมต่มบีทนงอต้นงอลิงถถึงอยต่นงอนนที่ ไปไดต้นอกจนกปนเลสไตนร์
ขต้อทบีที่สองของบททบีที่เรนศถึกษนอยบูต่นบีนื้อต้นงอลิงถถึงกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบประชนชนตลิของประชนชนตลิ
อลิสรนเอล วลบีทบีที่วนต่ “หลศับในผงคลฮี” ดบูเหมนอนจะสนที่อถถึงควนมตนยฝป่นยรต่นงกนย และภนยใตต้สภนพกนรณร์ปกตลิกล็คงจะ
หมนยควนมเชต่นนรันื้น แตต่เรนตต้องไมต่ลนมวต่นขต้อนบีนื้อต้นงอลิงถถึงสภนพของชนชนตลิของดนเนบียลในวศันหลศังๆเหลต่นนรันื้น – ไมต่ใชต่
สภนพของควนมมรณน แตต่ของกนรมบีตวรั ตนแบบประชนชนตลิ จงสรังเกตวต่นมรันไมต่ไดต้กลต่นววต่นคนมนกมนยทบีที่หลรับอยบูต่
ในหลทุมศพในปนเลสไตนร์จะตนที่นขถึนื้น แตต่ “คนเปป็นอรันมนกในพวกทบีที่หลรับในผงคลฮีแหล่งแผล่นดฏินโลกจะตนที่นขถึนื้น”... ใชต่
แลต้วครรับ จนถถึงทบีที่สรุดปลนยของแผต่นดลินโลกและทรุกเกนะแหต่งทะเลซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกยลิวไดต้ถบูกกระจรัดกระจนยไปตนม
ทบีพที่ ระเจต้นทรงพยนกรณร์ไวต้เมนที่อพวกเขนไดต้กบฏตต่อพระองคร์และหรันไปหนเนนนื้อแปลกๆและรบูปเคนรพใบต้ทรันื้งหลนย
เรนตต้องเหล็นอยต่นงชรัดเจนวต่นกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยนบีนื้ไมส่ใชส่ฝนป่ ยรต่นงกนย (จนกหลรุมศพ) และไมต่ใชต่ฝนป่ ยวลิญญนณ (จนก
ควนมทบีตที่ นยแลต้วแหต่งควนมบนป) แตต่เปป็นกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบประชาชาตติกต่อนกนรเรลิที่มตต้นของยรุคพรันปปี:
“แตต่พอสลินื้นควนมทรุกขร์ลนนบนกแหต่งวรันเหลต่นนรันื้นแลต้ว ‘ดวงอนทลิตยร์จะมนดไปและดวงจรันทรร์จะไมต่สต่องแสง
ดวงดนวทรันื้งปวงจะตกจนกฟป้น และบรรดนสลิที่งทบีมที่ บีอนนนนจในทต้องฟป้นจะสะเทนอนสะทต้นนไป’ เมนที่อนรันื้นหมนยสนนครัญแหต่ง

บรุตรมนรุษยร์จะปรนกฏขถึนื้นในทต้องฟป้น ‘มนรุษยร์ทรุกตระกบูลทรัวที่ โลกจะไวต้ทกรุ ขร์’ แลต้วเขนจะเหล็น ‘บรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนบน
เมฆในทต้องฟป้น’ พรต้อมดต้วยฤทธนนรุภนพและสงต่นรนศบีเปป็นอรันมนก พระองคร์จะทรงใชต้เหลต่นทบูตสวรรคร์ของพระองคร์
มนดต้วยเสบียงแตรอรันดรังยลิที่งนรัก ใหต้รวบรวมคนทรันื้งปวงทบีที่พระองคร์ทรงเลนอกสรรไวต้แลต้วจนกลมทรันื้งสบีที่ทลิศนรันื้น ตรังนื้ แตต่ทบีที่สรุด
ฟป้นขต้นงนบีนื้จนถถึงทบีที่สรุดฟป้นขต้นงโนต้น” (มธ. 24:29-31)
เรนรบูต้วนต่ “ผรด้ทฮีที่ถรกเลลือกสรร” ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงนบีนื้ไมต่ใชต่คนเหลต่นนรันื้นของครลิสตจรักร เพรนะวต่นนบีที่เกลิดขถึนื้นหลศังควนม
ทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น – และครลิสตจรักรจะถบูกรรับออกไปกล่อนควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น นบีที่ไมต่ใชต่ “กนรรรับขถึนื้นไปพบกรับองคร์
พระผบูต้เปป็นเจต้นในฟป้นอนกนศ” แตต่เปป็น การรวบรวมเขด้าไวด้ดวด้ ยกศัน ฉนกหลรังคนอบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ เรนตต้องจนนไวต้วนต่
อลิสรนเอลเปป็นประชนกรฝป่นยโลกพรต้อมกรับพระสรัญญนตต่นงๆฝป่นยโลก ขณะทบีที่ครลิสตจรักรเปป็นประชนกรฝป่นยสวรรคร์
พรต้อมกรับพระสรัญญนตต่นงๆฝป่นยสวรรคร์ ในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง พวกยลิวไดต้หลรับในผงคลบีแหต่งแผต่นดลินโลกมนนนน
กวต่น 2,500 ปปีแลต้ว แตต่แมต้วต่นพวกเขนอนศรัยอยบูต่ในผงคลบี พวกเขนกล็จะตนนที่ ขถึนื้นและรต้องเพลงวต่น:
“คนตนยของพระองคร์จะมบีชบีวตลิ ศพของเขนทรันื้งหลนยจะลรุกขถึนื้นพรต้อมกรับศพของขต้นพระองคร์ ผบูต้อนศรัยอยบูต่ใน
ผงคลบีเออ๋ย จงตนที่นเถลิดและรต้องเพลง เพรนะนนื้นนคต้นงของเจต้นเปป็นเหมนอนนนื้นนคต้นงบนผรัก และแผต่นดลินโลกจะใหต้ชนว
แดนคนตนยเปป็นขถึนื้น” (อสย. 26:19)
เปนโลกลต่นววต่น “เพรนะวต่น ถต้นกนรทบีที่พนบีที่ ต้องรต่วมชนตลิของขต้นพเจต้นถบูกพระเจต้นทรงทอดทลินื้งเสบียแลต้วเปป็นเหตรุ
ใหต้คนทรันื้งโลกกลรับคนนดบีกรับพระองคร์ กนรทบีพที่ ระองคร์ทรงรรับเขนกลรับมนอบีกนรันื้น กล็เปป็นอยต่นงไร กล็เปป็นเหมนอนกรับวต่นเขน
ไดต้ตนยไปแลต้วและกลรับฟฟปั้นขถึนื้นใหมต่” (รม. 11:15)
ในคนนอรุปมนสนมชรันื้นนรันื้นในบททบีที่สลิบหต้นของลบูกน เรนมบีเรนอที่ งของแกะทบีที่หลงหนย, เหรบียญทบีที่หนยไป, และบรุตร
ทบีที่หลงหนย บรุตรทบีที่หลงหนยนรันื้นขณะยรังอยบูต่ในเมนองไกลกล็ถบูกเรบียกวต่นเปป็นคนทบีที่ตายแลด้ว แตต่เมนที่อเขนกลรับมนยรังบต้นน
บลิดนของเขน เขนกล็ถบูกกลต่นววต่น “กลศับเปป็นอฮีก” (ลบูกน 15:24) ในฐนนะประชนชนตลิหนถึที่ง -- เทต่นทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับควนม
สรัมพรันธร์ของพวกเขนตต่อพระเจต้น – อลิสรนเอลกล็ตนยไปแลต้ว แมต้วต่นในฝฝ่ายรล่างกายพวกเขนยรังมบีชบีวตลิ อยบูต่กตล็ นม หนก
เรนไมต่ตบีควนมขต้อทบีที่สองเปป็นกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบประชาชาตฏิ เรนกล็มบีกนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยแบบผสมกรันของคน
ชอบธรรมและคนชรัที่ว ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่ไมต่มบีอยบูต่ในพระวจนะของพระเจต้น คนจนนนวนมนกในพวกอลิสรนเอลจะถบูก
รวบรวมกลรับเขต้นมนยรังปนเลสไตนร์ แตต่คนจนนนวนมนกจะตนยในควนมอรับอนยและควนมขนยหนต้นนอกดลินแดน
ศรักดลิธสลิทธลินธ รันื้น “บด้างกล็จะเขด้าสรล่ชฮีวฏิตนฏิรศันดรว์...” หลนยคนจะหรันมนหนพระเมสสลิยนหร์ แตต่หลนยคนจะตลิดตนมปฏลิปฟักษร์
ตต่อพระครลิสตร์ “เขต้นสบูต่ควนมอรับอนยและควนมขนยหนต้นนลิรรันดรร์” ดนเนบียล 12:2 ไมต่เกบีที่ยวขต้องอะไรเลยกรับกนรเปป็น
ขถึนื้นจนกตนยของผบูต้ชอบธรรมในสต่วนทบีที่สรัมพรันธร์กบรั กนรเปป็นขถึนื้นจนกตนยครรังนื้ แรกเมนที่อกนรรรับขถึนื้นไปเกลิดขถึนื้น

บนาเหนร็จของคนมนีปฝัญญา
ขต้อ 3: “และบรรดาคนทฮีที่ฉลาดจะสล่องแสงเหมลือนแสงฟฝ้า และบรรดาผรด้ทฮีที่ไดด้ใหด้คนเปป็นอศันมากมาสรล่ความ
ชอบธรรมจะสล่องแสงเหมลือนอยล่างดาวเปป็นนฏิตยว์นฏิรศันดรว์”
คนทบีที่ฉลนดเหลต่นนบีนื้คสือผบูต้ใด? เปนโลบอกเรนวต่นปฟัญญนของโลกนบีนื้เปป็นควนมโงต่เขลนจนนเพนะพระเจต้น และ
ควนมโงต่เขลนของพระเจต้นกล็มบีปฟัญญนมนกกวต่นปฟัญญนของโลกนบีนื้ เขนบอกเรนดต้วยวต่น “...เพรนะวต่นถต้นผบูใต้ ดถนอตรัววต่น
เปป็นคนสนนครัญ ทรันื้งๆทบีที่เขนไมต่สนนครัญอะไรเลย ผบูต้นรันื้นกล็หลอกตรัวเอง” (กท. 6:3) ซนโลมอนประกนศวต่น “ควนมยนนเก

รงพระเยโฮวนหร์เปป็นบต่อเกลิดของควนมรบูต้...” (สภษ. 1:7) ในยนกอบ 5:20 เรนอต่นนวต่น “จงใหต้ผบูต้นรันื้นรบูต้เถลิดวต่น ผบูต้ทบีที่ชวต่ ย
คนบนปคนนรันื้นใหต้พต้นจนกทนงผลิดของเขน กล็ไดต้ชวต่ ยชบีวตลิ หนถึที่งใหต้รอดพต้นจนกควนมตนย และไดต้ปกปปิดกนรบนปเปป็น
อรันมนกไวต้” ในยนกอบ 1:5 เรนถบูกบอกวต่น “ถต้นผบูต้ใดในพวกทต่นนขนดสตลิปฟัญญน กล็ใหต้ผบูต้นรันื้นทบูลขอจนกพระเจต้น ผบูต้ทรง
โปรดประทนนใหต้แกต่คนทรันื้งปวงอยต่นงเหลนอลต้นและมลิไดต้ทรงตนนหนลิ และจะทรงประทนนใหต้แกต่ผบูต้นรันื้น” สตลิปฟัญญน
แทต้จรลิงทรันื้งปวงลต้วนมนจนกพระเจต้น
เรนเรบียนรบูต้จนกพระครัมภบีรวร์ ต่นสตลิปฟัญญนทบีที่แทต้จรลิง ของประทนนของพระเจต้น มนโดยกนรศถึกษนพระวจนะ
ของพระเจต้น เรนเรบียนรบูต้จนกพระครัมภบีรวร์ ต่นควนมยนนเกรงองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นเปป็นบต่อเกลิดของควนมรบูต้ ผบูต้ทบีที่ชนะวลิญญนณ
กล็มบีปฟัญญน และผบูต้มบีปฟัญญน (บรรดนผบูต้ทบีที่ชนะวลิญญนณ) จะสต่องแสงดรุจควนมสวต่นงจต้นแหต่งทต้องฟป้น ดนเนบียลกนนลรัง
กลต่นวถถึงบรรดนครบูของอลิสรนเอล ในบททบีที่ 24 ของมรัทธลิว พระเยซบูทรงชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นหนถึที่งในหมนยสนนครัญเหลต่นนรันื้นแหต่ง
อวสนนจะเปป็นพวกผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จและพวกครบูสอนเทล็จ ซถึที่งเทศนนสรัที่งสอนคนนสอนผลิดๆและแยกแยะพระวจนะ
อยต่นงผลิดๆ
มรัทธลิว 24:14 เปป็นขต้อหนถึที่งทบีที่ทนนใหต้คนมนกมนยสรับสนในยรุคแหต่งพระครุณนบีนื้ แตต่หนกเรนแยกแยะพระวจนะ
อยต่นงถบูกตต้อง โดยเปรบียบเทบียบสลิที่งตต่นงๆทบีที่เปป็นของจลิตวลิญญนณกรับเรนที่องตต่นงๆฝป่นยวลิญญนณ กล็ไมต่จนนเปป็นทบีที่จะตต้องมบี
ควนมสรับสนเลย พระเยซบูตรรัสวต่น “ขล่าวประเสรฏิฐเรลืที่องอาณาจศักรนฮีนั้จะประกาศไปทศัที่วโลกใหด้เปป็นคทาพยานแกล่
บรรดาประชาชาตฏิ แลด้วทฮีที่สลุดปลายจะมาถหึง” กนรรรับขถึนื้นไปไมต่ใชต่ทบีที่สรุดปลนยทบีที่วต่นนรันื้น ทบีสที่ รุดปลนยทบีที่วนต่ นรันื้นคนอตอนทบีที่
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ถบูกทนนลนยและพระเยซบูเสดล็จมนในวลิวรณร์พรต้อมกรับครลิสตจรักรเพนที่อกต่อตรันื้งอนณนจรักรนรันื้น ขต่นว
ประเสรลิฐเรนที่องอนณนจรักรนบีนื้ไมต่ใชต่ขต่นวประเสรลิฐทบีที่เรนประกนศทรุกวรันนบีนื้: เราทนัทั้งหลายประกนศขต่นวประเสรลิฐแหต่ง
พระครุณของพระเจต้น
ขล่าวประเสรฏิฐสฮีที่แบบถรกกลล่าวถหึงในภาคพศันธสศัญญาใหมล่:
1. ขล่าวประเสรฏิฐแหล่งอาณาจศักรนศันั้น นบีที่คนอขต่นวดบีทวบีที่ ต่นพระเจต้นจะทรงกต่อตรันื้งอนณนจรักรหนถึที่งบนแผต่นดลินโลกนบีนื้
โดยทบีที่พระเยซบูบรุตรของดนวลิดจะทรงครอบครองอยบูต่เหนนออนณนจรักรนรันื้น (ลบูกน 1:32, 33)
2. ขล่าวประเสรฏิฐอศันเปปีปี่ยมสงล่าราศฮี ขต้อควนมเกบีที่ยวกรับกนรปรนกฏอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีของพระเยซบูในกนรรรับ
ขถึนื้นไป (ทลิตรัส 2:13)
3. ขล่าวประเสรฏิฐอศันเปป็นอมตะ นบีที่จะถบูกประกนศโดยทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งกต่อนกนรพลิพนกษนแหต่งขรันเหลต่น
นรันื้นถบูกเทลงเหนนอแผต่นดลินโลก และจะเปป็น “ขต่นวดบี” แกต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่กนนลรังเผชลิญกรับควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น
เพรนะวต่นมรันประกนศวต่นควนมทรุกขร์ทรมนนของพวกเขนจะสลินื้นสรุดลงในไมต่ชต้น มรันจะเปป็นขต่นวรต้นยตต่อปฏลิปฟักษร์ตต่อ
พระครลิสตร์และเหลต่นสมรุนของเขนเพรนะวต่นมรันจะประกนศวต่นโมงยนมแหต่งกนรพลิพนกษนของพระเจต้นสนนหรรับพวก
เขนไดต้มนถถึงแลต้ว ขต่นวประเสรลิฐอรันเปป็นอมตะนรันื้นถบูกกลต่นวถถึงในวลิวรณร์ 14:6, 7 เมนที่อทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งบลินไปกลนง
ทต้องฟป้นโดยมบีขต่นวประเสรลิฐอรันเปป็นอมตะนรันื้นทบีที่จะประกนศแกต่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่อนศรัยอยบูต่บนแผต่นดลินโลก – ทรุก
ประชนชนตลิ ตระกบูล ภนษนและประชนกร
ขต่นวประเสรลิฐอรันเปป็นอมตะนบีนื้จะตต้องถบูกประกนศแกต่ผบูต้คนเหลต่นนรันื้นบนแผต่นดลินโลกเมนที่อสลินื้นชต่วงเวลนแหต่ง
ควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น ซถึที่งมนกต่อนกนรพลิพนกษนบรรดนประชนชนตลิเมนที่อแกะจะถบูกแยกออกจนกแพะ (มธ.

25:31-46) นบีที่ไมต่ใชต่ขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้น มรันไมต่ใชต่ขต่นวประเสรลิฐแหต่งพระครุณของพระเจต้น ขต่นวสนรนรันื้น
คนอกนรพลิพนกษน – ไมต่ใชต่ควนมรอด บรรดนผบูต้ทรบีที่ อดแลต้วจะชนที่นชมยลินดบีทบีที่ไดต้ยลินขต้อควนมของขต่นวประเสรลิฐอรันเปป็น
อมตะนรันื้น!
4. ขล่าวประเสรฏิฐแหล่งพระคลุณของพระเจด้า เปนโลประกนศขต่นวประเสรลิฐนบีนื้และประกนศวต่นหนกผบูใต้ ด
ประกนศขต่นวประเสรลิฐอนที่น “กล็ใหต้ผบูต้นรันื้นถบูกสนปแชต่ง” (กท.1:8, 9) ขต่นวประเสรลิฐแหต่งพระครุณนบีนื้เปป็นขต่นวดบีทบีที่วนต่ พระผบูต้
ไถต่ไดต้เสดล็จมนแลต้ว ทรงจรัดกนรกรับปฟัญหนเรนที่องควนมบนปแลต้ว ทรงชนนระหนบีนื้บนปเตล็มจนนนวนแลต้ว และทรงทนนใหต้
ควนมชอบธรรมของพระเจต้นสนนเรล็จครบถต้วนแลต้ว บรัดนบีนื้พระเจต้นทรงเปป็นผบูต้ชอบธรรมไดต้และทรงทนนใหต้คนอธรรม
เปป็นผบูต้ชอบธรรมไดต้เชต่นกรันผต่นนทนงพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระบรุตรแหต่งควนมรรักของพระองคร์ พระเยซบูครลิสตร์
เจต้น:
“แตต่บรัดนบีนื้ไดต้ปรนกฏแลต้ววต่นควนมชอบธรรมของพระเจต้นนรันื้นปรนกฏนอกเหนนอพระรนชบรัญญรัตลิ ซถึที่งพระ
รนชบรัญญรัตลิกรับพวกศนสดนพยนกรณร์เปป็นพยนนอยบูต่ คนอควนมชอบธรรมของพระเจต้นซถึที่งทรงประทนนโดยควนมเชนที่อ
ในพระเยซบูครลิสตร์สนนหรรับทรุกคนและแกต่ทรุกคนทบีที่เชนที่อ เพรนะวต่นคนทรันื้งหลนยไมต่ตนต่ งกรัน เหตรุวต่นทรุกคนทนนบนป และ
เสนที่อมจนกสงต่นรนศบีของพระเจต้น แตต่พระเจต้นทรงพระกรรุณนใหต้เรนเปป็นผบูต้ชอบธรรม โดยไมต่คดลิ มบูลคต่น โดยทบีพที่ ระเยซบู
ครลิสตร์ทรงไถต่เรนใหต้พต้นบนปแลต้ว พระเจต้นไดต้ทรงตรังนื้ พระเยซบูไวต้ใหต้เปป็นทบีที่ลบลต้นงพระอนชญน โดยควนมเชนที่อในพระ
โลหลิตของพระองคร์ เพนอที่ สนนแดงใหต้เหล็นควนมชอบธรรมของพระองคร์ในกนรทบีพที่ ระเจต้นไดต้ทรงอดกลรันื้นพระทรัย และ
ทรงยกบนปทบีที่ไดต้ทนนไปแลต้วนรันื้น และเพนที่อจะสนนแดงควนมชอบธรรมของพระองคร์ในปฟัจจรุบรันนบีนื้วต่นพระองคร์ทรงเปป็นผบูต้
ชอบธรรม และทรงโปรดใหต้ผบูต้ทบีที่เชนที่อในพระเยซบูเปป็นผบูต้ชอบธรรมดต้วย เมนที่อเปป็นเชต่นนรันื้นแลต้วเรนจะเอนอะไรมนอวด กล็
หมดหนทนง จะอต้นงหลรักอะไรวต่นหมดหนทนง อต้นงหลรักกนรประพฤตลิหรนอ ไมต่ใชต่ แตต่ตต้องอต้นงหลรักของควนมเชนที่อ
เหตรุฉะนรันื้นเรนทรันื้งหลนยสรรุปไดต้วนต่ คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดต้กล็โดยอนศรัยควนมเชนที่อนอกเหนนอกนร
ประพฤตลิตนมพระรนชบรัญญรัตลิ หรนอวต่นพระเจต้นนรันื้นทรงเปป็นพระเจต้นของยลิวพวกเดบียวเทต่นนรันื้นหรนอ พระองคร์ไมต่ทรง
เปป็นพระเจต้นของชนตต่นงชนตลิดต้วยหรนอ ถบูกแลต้วพระองคร์ทรงเปป็นพระเจต้นของชนตต่นงชนตลิดวต้ ย เพรนะวต่นพระเจต้น
เปป็นพระเจต้นองคร์เดบียว และพระองคร์จะทรงโปรดใหต้คนทบีที่เขต้นสรุหนรัตเปป็นคนชอบธรรมโดยควนมเชนที่อ และจะทรง
โปรดใหต้คนทบีที่ไมต่ไดต้เขต้นสรุหนรัตเปป็นคนชอบธรรมกล็เพรนะควนมเชนที่อดรุจกรัน ถต้นเชต่นนรันื้นเรนลบลต้นงพระรนชบรัญญรัตลิดต้วย
ควนมเชนที่อหรนอ ขอพระเจต้นอยต่นยอมใหต้เปป็นเชต่นนรันื้นเลย เรนกลรับสนรับสนรุนพระรนชบรัญญรัตลิเสบียอบีก” (โรม 3:21-31)
ขต่นวประเสรลิฐเปป็นขต่นวดบีเสมอ หนกครุณอยนกศถึกษนขต่นวประเสรลิฐทรังนื้ สบีที่เลต่มนบีนื้เพลิที่มเตลิม ครุณกล็จะพบขต่นว
ประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นในมรัทธลิว 3:2 ขต่นวประเสรลิฐแหต่งพระครุณของพระเจต้นครุณจะพบในโรม 1:1; 2 โครลินธร์
4:4 และ 10:14; กลิจกนร 20:24; 1 ทลิโมธบี 1:11; เอเฟซรัส 1:13 และ 6:15; ฮบีบรบู 2:9 และกนลนเทบีย 2:7
ครุณจะพบขต่นวประเสรลิฐอรันเปป็นอมตะนรันื้นในวลิวรณร์ 14:6 นอกจนกนบีนื้จงอต่นนมรัทธลิว 25:31; ลบูกน 21:28;
เพลงสดรุดบี 96; อลิสยนหร์ 35:4-10, และวลิวรณร์ 7:9-14
ในโรม 2:16 เปนโลกลต่นวถถึง “ขต่นวประเสรลิฐของขต้นพเจต้น” สลิที่งทบีที่เปนโลเรบียกวต่น “ขต่นวประเสรลิฐของ
ขต้นพเจต้น” คนอขต่นวประเสรลิฐแหต่งพระครุณของพระเจต้นในพรัฒนนกนรอรันเตล็มเปปีฝั่ยมทบีที่สรุดของมรัน เพรนะวต่นมรันไดต้เปปิด
เผยใหต้เหล็นครลิสตจรักร, การเรฮียกออกมาของครลิสตจรักร, ควนมสรัมพรันธร์ของครลิสตจรักรตต่อพระเยซบู ผบูทต้ รงเปป็นศบีรษะ,

และสลิทธลิพลิเศษตต่นงๆและหนต้นทบีที่รบรั ผลิดชอบตต่นงๆของครลิสตจรักรของพระเจต้น ขต่นวประเสรลิฐของเปนโลเปป็น “ขต่นว
ประเสรลิฐอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี” อยต่นงแทต้จรลิง – ขต้อควนมตต่นงๆของเขนทบีที่สต่งถถึงครลิสตจรักรเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนเขบียนหน
โดยตรง แตต่เนนที่องจนกพระครัมภบีรร์ทรุกตอนนรันื้นเปป็นประโยชนร์ ไมต่วต่นจะในยรุคสมรัยใด ขต่นวสนรนรันื้นจถึงมนถถึงเรนทรังนื้ หลนย
เชต่นกรัน
กนรกลต่นววต่นขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นตต้องถบูกประกนศแกต่ทรุกประชนชนตลิ ทรุกเผต่น ทรุกคน กล่อน
พระเยซรเสดล็จมา กล็เปป็นกนรแยกแยะพระวจนะอยต่นงผลิดๆ แนต่นอนวต่นไมต่มบีมบูลเหตรุสนนหรรับคนนกลต่นวเชต่นนรันื้นเลย ขล่าว
ประเสรฏิฐหมนยควนมวต่น “ขต่นวดบี” ขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นซถึที่งจะถบูกประกนศ (“แลต้วทบีที่สรุดปลนยจะมนถถึง”)
จะเปป็นขต่นวประเสรลิฐทบีที่ถบูกประกนศโดย 144,000 คนนรันื้นในระหวต่นงควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น – ขต่นวดบีทบีที่วนต่
พระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์จะเสดล็จมนครอบครอง
ในลบูกน 1:31-33 มนรบียร์หญลิงพรหมจนรบีถบูกแจต้งขต่นววต่นเธอจะเปป็นมนรดนของพระบรุตรผบูต้ซถึที่งพระนนมของ
พระองคร์จะตต้องถบูกเรบียกวต่นเยซบู และวต่นพระองคร์จะประทรับบนบรัลลรังกร์ของดนวลิดบลิดนของพระองคร์และครอบครอง
ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ ยอหร์นผบูต้ใหต้บรัพตลิศมนประกนศวต่น “อนณนจรักรสวรรคร์เขต้นมนใกลต้แลต้ว” พระเยซบูทรงประกนศ
อนณนจรักรนรันื้น – แตต่พวกยลิวไดต้ปฏลิเสธกษรัตรลิยร์ของตนและตรถึงพระองคร์ทกบีที่ นงเขน ดรังนรันื้นกนรกต่อตรันื้งอนณนจรักรนรันื้น
จถึงถบูกเลนที่อนออกไปหรนอพรักไวต้กต่อนจนกวต่นคนตต่นงชนตลิเขต้นมนครบจนนนวน
ครลิสตจรักรจะถบูกรรับออกไป ยรุคแหต่งพระครุณจะสลินื้นสรุดลง พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธจะเสดล็จออกไปพรต้อมกรับค
รลิสตจรักร – และจนกนรันื้นพระเจต้นจะทรงประทรับตรน 12,000 คนจนกแตต่ละตระกบูลของสลิบสองตระกบูลนรันื้นของ
อลิสรนเอล พวกเขนจะมบีตรนประทรับของพระเจต้นอยบูต่ในหนต้นผนกของตน และพวกเขนจะประกนศอนณนจรักรทบีที่จะ
มนนรันื้นแกต่ชนวโลก พวกเขนจะเรบียกผบูต้คนใหต้กลรับใจใหมต่เพนที่อเตรบียมพรต้อมสนนหรรับกนรกต่อตรังนื้ “อนณนจรักรหลิน” นรันื้นซถึที่ง
ดนเนบียลไดต้เปปิดเผยแกต่เนบบูครัดเนสซนรร์จนกควนมฝฟันของเขนในดนเนบียล 2:34, 35, 44 และ 45 ทรุกคนทบีที่ไดต้ยลินขต่นว
ประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้น – และปฏลิเสธทบีที่จะรรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รต้นยนรันื้น – จะถบูกฆต่นตนยหรนอไมต่กล็ถบูก
บรังครับใหต้ซต่อนตรัวจนกวต่นควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้นสลินื้นสรุดลง และจนกนรันื้นพวกเขนจะเขต้นในอนณนจรักรนรันื้นซถึที่งจะถบูกกต่อตรันื้ง
ขถึนื้นบนแผต่นดลินโลกหลรังจนกควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้น
ขต่นวประเสรลิฐแหต่งอนณนจรักรนรันื้นไดต้ถบูกประกนศแลต้วโดยยอหร์นผบูต้ใหต้บรัพตลิศมน มรันถบูกประกนศแลต้วโดยพระ
เยซบู – และโดยพวกสนวกจนกระทรัที่งพระมหนกษรัตรลิยร์ทรงถบูกตรถึงกนงเขน จนกนรันื้นพระเจต้นกล็ทรงเรบียกและเจลิมตรันื้ง
เปนโลใหต้เปป็นผบูต้รรับใชต้คนหนถึที่งไปยรังคนตต่นงชนตลิเพนที่อประกนศพระครุณของพระเจต้น โดยประกนศวต่นกนนแพงทบีที่ขวนงกรันื้น
กลนงนรันื้นไดต้ถบูกทนนลนยลงแลต้ว และบรัดนบีนื้ “ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ประสงคร์” – ยลิวหรนอตต่นงชนตลิ รวยหรนอจน ทนสหรนอไท –
สนมนรถรรับควนมรอดไดต้ผนต่ นทนงขต่นวประเสรลิฐแหต่งพระครุณของพระเจต้น
ครบูผบูต้มบีปฟัญญนเหลต่นนบีนื้ในวนระสรุดทต้นยนรันื้นจะมบีควนมเขต้นใจในพระครัมภบีรร์ – หลรักๆแลต้วในภนคพรันธสรัญญน
เดลิมและคนนพยนกรณร์ตนต่ งๆทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับลบูกหลนนของอลิสรนเอล กนรกต่อตรันื้งอนณนจรักรนรันื้น และ “สรันตลิภนพบน
แผต่นดลินโลก สรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย” ทบีที่ไดต้ถบูกสรัญญนไวต้แตต่ยรังไมต่เคยถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงเลย จะมบีวนรั หนถึที่ง
เมนที่อควนมรบูต้เกบีที่ยวกรับองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลกนบีนื้ดรุจนนื้นนปกคลรุมทะเล และจะมฮีสรันตลิภนพนแผต่นดลิน
โลก สรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย เหลต่นนรักรบจะตบีดนบของตนใหต้เปป็นผนลไถและหอกของตนใหต้เปป็นขอลลิด และ

แผต่นดลินโลกนบีนื้จะเปป็นสรุดยอดสวนเอเดน (อลิสยนหร์ 2:4; 11:1-9) พระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์จะประทรับบนบรัลลรังกร์นรันื้นใน
กรรุงเยรบูซนเลล็มและพวกเรน เจต้นสนวนรันื้น จะครอบครองกรับพระองคร์เหนนอแผต่นดลินโลกนบีนื้ในระหวต่นงหนถึที่งพรันปปีอรัน
เปปีฝั่ยมสงต่นรนศบี!
ผมแนต่ใจวต่นครลิสเตบียนทรุกคนครุต้นเคยกรับเพลงเกต่นทบีที่วต่น “จะมฮีดวงดาวบด้างไหมในมงกลุฎของฉศัน?” ไมต่มบีขต้อ
พระครัมภบีรใร์ ดทบีบที่ ต่งบอกวต่นวลิสรุทธลิชนทรันื้งหลนยจะสวม “มงกรุฎดนวระยลิบระยรับ” แตต่มบีขต้อพระครัมภบีรทร์ บีที่ยลิที่งใหญต่กวต่น
เสบียอบีก: เรนถบูกสรัญญนวต่น “บรรดาคนทฮีที่ฉลาด (ผบูต้ทชบีที่ นะวลิญญนณกล็มบีสตลิปฟัญญน) จะสล่องแสงเหมลือนแสงฟฝ้า และ
บรรดาผรด้ทฮีที่ไดด้ใหด้คนเปป็นอศันมากมาสรล่ความชอบธรรมจะสล่องแสงเหมลือนอยล่างดาวเปป็นนฏิตยว์นฏิรศันดรว์!” และพระ
สรัญญนนบีนื้กล็มบีแกต่บรรดนผบูต้ชนะวลิญญนณของททุกยทุคสมนัย – ไมต่วนต่ จะเปป็นคนในสมรัยภนคพรันธสรัญญนเดลิมอยต่นงอลิสยนหร์
เอเสเคบียล โมเสส หรนอดนเนบียล, คนในสมรัยภนคพรันธสรัญญนใหมต่อยต่นงมรัทธลิว มนระโก ลบูกน ยอหร์น หรนอเปนโล
หรนอคนอยต่นงสเปอรร์เจบียน มบูดบีนื้ ฟปินนบียร์ ลลิฟวลิที่งสโตน หรนอตรัวครุณเอง! “ผบูต้ทบีที่ชนะวลิญญนณกล็มบีสตลิปฟัญญน” และผบูต้มบี
ปฟัญญนจะสต่องแสง – ไมต่ใชต่แคต่ดนวดวงเลล็กๆในมงกรุฎอรันหนถึที่ง แตต่เปป็นเหมนอนควนมสวต่นงจต้นของดนวททุกดวงทบีที่สต่อง
แสงอยบูต่เหนนอเรน! และพวกเขนจะสต่องแสง – ไมต่ใชต่แคต่ชรัที่วระยะเวลนหนถึที่งและจนกนรันื้นกล็ดรับไป: พวกเขาจะสล่องแสง
เปป็นนฏิตยว์!
“รรับใชต้พระเยซบูมบีบนนเหนล็จแนต่ มบีบนนเหนล็จแนต่ทรุกวรัน มบีบนนเหนล็จทรุกกต้นวตลอดทนง” – และจนกนรันื้นมรันกล็ใหต้
บนนเหนล็จอยถูส่ตอส่ ไป – ทรุกชรัที่วขณะตลอดทรุกยรุคสมรัยแหต่งนลิรรันดรร์กนลอรันไมต่รบูต้สลินื้นสรุด! กนรลงทรุนทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดทบีที่มนรุษยร์
สนมนรถทนนไดต้กล็คนอ กนรลงทรุนเวลน พรสวรรคร์ และเงลินทองในกนรนนนคนมนถถึงพระเจต้น ชนะวลิญญนณ เผยแพรต่
ขต่นวดบีทบีที่วนต่ ควนมรอดไดต้ถบูกนนนลงมนสบูต่มนรุษยร์แลต้ว และมบีใหต้สนนหรรับ “ผบูต้ใดกล็ตนมทบีที่ประสงคร์”

ขห้อความสทุดทห้ายของพระเจห้าถนงดาเนนียล
ขต้อ 4: “แตล่ตวศั เจด้า โอ ดาเนฮียลเออ๋ย จงปปิดถด้อยคทาเหลล่านศันั้นไวด้ และประทศับตราหนศังสลือนศันั้นเสฮีย จนถหึง
วาระสลุดทด้าย คนเปป็นอศันมากจะวฏิที่งไปวฏิที่งมา และความรรจด้ ะทวฮีขหึนั้น”
พระเจต้นทรงสรัที่งดนเนบียลใหต้ปปิดถต้อยคนนเหลต่นนบีนื้ไวต้และประทรับตรนหนรังสนอนรันื้นจนกวต่นจะถถึงวนระสรุดทต้นย
เมนที่อ “คนเปป็นอศันมากจะวฏิที่งไปวฏิที่งมา และความรรจด้ ะทวฮีขหึนั้น” ดนเนบียลจะตต้องประทรับตรนขต้อควนมทบีพที่ ระเจต้นไดต้
ประทนนแกต่เขน จนกวต่นจะถถึงเวลนทบีที่กนนหนดไวต้นรันื้นทบีที่จะเปปิดเผยขต้อควนมนบีนื้ ซถึที่งพอถถึงเวลนนรันื้นพระเจต้นจะทรงเปปิด
หนรังสนอเลต่มนบีนื้ แตต่ในวลิวรณร์ 22:10 ยอหร์นผบูต้เปป็นทบีที่รรักบนเกนะปฟัทมอสไดต้รรับคนนสรัที่งวต่น “อยม่าประทศับตราปปิดคทา
พยากรณว์ในหนศังสลือนฮีนั้ เพราะวล่าใกลด้จะถหึงเวลานศันั้นแลด้ว”
ในระหวต่นงกนรรรับใชต้ปวงชนของพระเยซบูบนแผต่นดลินโลก พระองคร์ตรรัสเปป็นคนนอรุปมนอยบูต่บต่อยครรันื้ง แนต่นอน
วต่นปวงชนทบีพที่ ระองคร์ตรรัสดต้วยนรันื้นสต่วนใหญต่แลต้วเปป็นยลิว และวรันหนถึที่งสนวกเหลต่นนรันื้นกล็ทบูลถนมพระองคร์วต่น “ฝป่นยพวก
สนวกจถึงมนทบูลพระองคร์วนต่ “เหตรุไฉนพระองคร์ตรรัสกรับเขนเปป็นคนนอรุปมน” พระองคร์ตรรัสตอบเขนวต่น “เพรนะวต่น
ขต้อควนมลถึกลรับของอนณนจรักรแหต่งสวรรคร์ทรงโปรดใหต้ทนต่ นทรันื้งหลนยรบูต้ไดต้ แตต่คนเหลต่นนรันื้นไมต่โปรดใหต้รบูต้ ดต้วยวต่นผบูต้ใดมบี
อยบูต่แลต้ว จะเพลิที่มเตลิมใหต้คนนรันื้นมบีเหลนอเฟฟอ แตต่ผบูต้ใดทบีที่ไมต่มบีนรันื้น แมต้วนต่ ซถึที่งเขนมบีอยบูต่จะตต้องเอนไปจนกเขน เหตรุฉะนรันื้น เรน
จถึงกลต่นวแกต่เขนเปป็นคนนอรุปมน เพรนะวต่นถถึงเขนเหล็นกล็เหมนอนไมต่เหล็น ถถึงไดต้ยลินกล็เหมนอนไมต่ไดต้ยลินและไมต่เขต้นใจ คนน
พยนกรณร์ของอลิสยนหร์กล็สนนเรล็จในคนเหลต่นนรันื้นทบีที่วต่น ‘พวกเจต้นจะไดต้ยลินกล็จรลิง แตต่จะไมต่เขต้นใจ จะดบูกจล็ รลิง แตต่จะไมต่รรับรบูต้

เพรนะวต่นชนชนตลินบีนื้กลนยเปป็นคนมบีใจเฉนที่อยชน หบูกล็ตถึง และตนเขนเขนกล็ปปิด เกรงวต่นในเวลนใดเขนจะเหล็นดต้วยตนของ
เขน และไดต้ยลินดต้วยหบูของเขน และเขต้นใจดต้วยจลิตใจของเขน และจะหรันกลรับมน และเรนจะไดต้รกรั ษนเขนใหต้หนย’”
(มรัทธลิว 13:10-15)
ตนมทบีพที่ ระคนนขต้อนบีนื้กลต่นว พวกยลิวในสมรัยของพระเยซบู “โฉดเขลนอยต่นงจงใจ” เพรนะพระองคร์ตรรัสวต่น
“คนนพยนกรณร์ของอลิสยนหร์กสล็ นนเรล็จในคนเหลต่นนรันื้น” โดยทรงอต้นงอลิงถถึงอลิสยนหร์ 6:9-12:
“และพระองคร์ตรรัสวต่น “ไปเถอะ และกลต่นวแกต่ชนชนตลินบีนื้วนต่ ‘ฟฟังแลต้วฟฟังเลต่น แตต่อยต่นเขต้นใจ ดบูแลต้วดบูเลต่น
แตต่อยต่นมองเหล็น’ จงกระทนนใหต้จลิตใจของชนชนตลินบีนื้มถึนงง และใหต้หบูทรันื้งหลนยของเขนหนรัก และปปิดตนของเขนทรันื้ง
หลนยเสบีย เกรงวต่นเขนจะเหล็นดต้วยตนของเขน และไดต้ยลินดต้วยหบูของเขน และเขต้นใจดต้วยจลิตใจของเขน และหรันกลรับ
มนไดต้รบรั กนรรรักษนใหต้หนย” แลต้วขต้นพเจต้นกลต่นววต่น “ขต้นแตต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น นนนสรักเทต่นใด” และพระองคร์ตรรัส
ตอบวต่น “จนหรัวเมนองทรันื้งหลนยถบูกทลินื้งรต้นงไมต่มบีชนวเมนอง และบต้นนเรนอนไมต่มบีคน และแผต่นดลินกล็รกรต้นงอยต่นงสลินื้นเชลิง
และพระเยโฮวนหร์ทรงกวนดคนออกไปไกล และทบีที่ทบีที่ทอดทลินื้งกล็มบีมนกอยบูต่ทต่นมกลนงแผต่นดลินนรันื้น”
เรนถบูกบอกในจดหมนยฉบรับทบีที่สองของเปโตรวต่นจะถถึงเวลนนรันื้นเมนที่อคนทรันื้งหลนยจะ “แกลต้งลนม” อบีก
เหมนอนเดลิม และเรนกล็กนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในวรันนรันื้น พวกยลิวมบีหนรังสนอเหลต่นนรันื้นของภนคพรันธสรัญญนเดลิมทบีที่บอกอยต่นง
ชรัดเจนถถึงกนรเสดล็จมนของพระเมสสลิยนหร์ของตน พวกเขนมบีหบูฟฟังไดต้ – แตต่พวกเขากล็ไมล่ฟงฝั พวกเขนมบีใจทบีที่เขต้นใจไดต้
– แตต่พวกเขนกล็ไมต่อยากทบีที่จะเขต้นใจ ดต้วยเหตรุนบีนื้ เพนที่อทบีจที่ ะไมต่เพลิที่มเขต้นกรับควนมบนปของพวกเขนและสรุมกนรปรรับโทษ
เพลิที่มลงบนพวกเขนอบีก พระเยซบูจถึงตรรัสเปป็นคนนอรุปมนตต่นงๆเกบีที่ยวกรับขต้อลถึกลรับเหลต่นนรันื้นแหต่งอนณนจรักรนรันื้น พวกสนวก
เขต้นใจพระองคร์ แตต่ฝบูงชนมหนศนลเหลต่นนรันื้นไมต่เขต้นใจ พวกเขนถบูกปปิดตนไวต้เพบียงเพรนะวต่นพวกเขนปฏฏิเสธทฮีที่จะเหล็น
เมนที่อพระเจต้นทรงประสงคร์ทบีที่จะสนนแดงแกต่พวกเขน:
“แตต่จตลิ ใจของเขนกล็มนดบอดไป เพรนะตลอดมนจนถถึงทรุกวรันนบีนื้ เมนที่อเขนอต่นนพรันธสรัญญนเดลิม ผต้นคลรุมนรันื้นยรัง
คงอยบูต่มลิไดต้เปปิดออก แตต่ผนต้ คลรุมนรันื้นไดต้เปปิดออกแลต้วโดยพระครลิสตร์ แตต่วต่นตลอดมนถถึงทรุกวรันนบีนื้ ขณะใดทบีที่เขนอต่นนคนน
ของโมเสส ผต้นคลรุมนรันื้นกล็ยรังปปิดบรังใจของเขนไวต้ แตต่เมนที่อผบูต้ใดหรันกลรับมนหนองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น ผต้นคลรุมนรันื้นกล็จะเปปิด
ออก” (2 คร. 3:14-16)
สนนหรรับพวกยลิวโดยหลรัก และสนนหรรับคนสต่วนใหญต่โดยทรัวที่ ไป หนรังสนอดนเนบียลเปป็นหนรังสนอเลต่มหนถึที่งทบีที่ถบูก
ประทรับตรนไวต้ แตต่มรันถบูกประทรับตรนจนถถึงวนระสรุดทต้นยเทต่นนรันื้น และเมนที่อวนระนรันื้นมนถถึง พวกยลิวกล็จะไดต้ยลินถต้อยคนน
แหต่งคนนพยนกรณร์นบีนื้ พวกเขนจะเขต้นใจ และเมนที่อพวกเขนเหล็นพระเมสสลิยนหร์ของตน พวกเขนกล็จะตต้อนรรับพระองคร์
โดยถนมวต่นพระองคร์ทรงไดต้รรับรอยแผลเปป็นเหลต่นนรันื้นในพระหรัตถร์ของพระองคร์มนจนกไหน
“วนระสรุดทต้นย” ในหนรังสนอดนเนบียลเปป็นคนนกลต่นวหนถึที่งทบีที่อต้นงอลิงถถึงกนรกระทนนกลิจของพระเจต้นกรับพวกยลิว
หลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไป ในระหวต่นง “เวลนทรุกขร์ใจของยนโคบ” เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับวนระสรุดทต้นยนรันื้นในดนเนบียล 8:1719; 9:26; 11:35, 40, 45; และจนกนรันื้นในบททบีที่เรนศถึกษนกรันอยบูต่นบีนื้ ขต้อ 4, 6 และ 9
วนระสรุดทต้นยนรันื้นเรลิที่มตต้นในกนรปรนกฏของ “ประมรุขทบีที่จะมนนรันื้น” คนอ ลบูกแหต่งควนมพลินนศ คนแหต่งกนร
บนปนรันื้น สรัตวร์รต้นยนรันื้น เขนจะทนนพรันธสรัญญนกรับพวกยลิว โดยรนอนื้ ฟฟปั้นกนรนมรัสกนรและกนรถวนยสรัตวบบูชนในพระ

วลิหนรของพวกเขน (ดนล. 9:27) เขนจะแสดงตรัวตต่อพวกยลิวในฐนนะพระเจต้น โดยประกนศวต่นเขนเปป็นพระเมสสลิ
ยนหร์ของพวกเขน (ดนล. 11: 36, 38; มธ. 24:15; 2 ธส. 2:4; วว. 13:4-6)
วนระสรุดทต้นยนรันื้นจะสลินื้นสรุดลงพรต้อมกรับกนรถบูกทนนลนยของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์เมนที่อพระเยซบูเสดล็จมนใน
วลิวรณร์ เมนที่อดวงตนทรุกดวงจะเหล็นพระองคร์และทรุกตระกบูลแหต่งแผต่นดลินโลกจะรที่นนไหต้เพรนะพระองคร์ (2 ธส. 2:8; วว.
19:19, 20)

วาระสทุดทห้ายนนัทั้นจะเนตินที่ นานเทส่าใด
ขต้อ 5-12: “แลด้วขด้าพเจด้าคลือดาเนฮียลกล็มองดร และดรเถฏิด มฮีอกฮี สองคนยลืนอยรล่ คนหนหึที่งยลืนอยรล่ทฮีที่ฝฝัปี่งแมล่นนั้ทาขด้าง
นฮีนั้ อฮีกคนหนหึที่งยลืนอยรล่ทฮีที่ฝฝัปี่งแมล่นนั้ทาขด้างโนด้น และเขากล็พรดกศับชายทฮีที่สวมเสลืนั้อผด้าปฝ่าน ผรด้ซหึที่งอยรล่เหนลือนนั้ทาแหล่งแมล่นนั้ทานศันั้นวล่า
“ยศังอฮีกนานเทล่าใดจหึงจะถหึงทฮีที่สลุดปลายของสฏิที่งมหศัศจรรยว์เหลล่านฮีนั้” ชายทฮีที่สวมเสลืนั้อผด้าปฝ่านผรด้ซหึที่งอยรล่เหนลือนนั้ทาทศันั้งหลาย
แหล่งแมล่นนั้ทานศันั้น ไดด้ยกมลือขวาและมลือซด้ายของทล่านสรล่ฟฝ้าสวรรคว์ และขด้าพเจด้าไดด้ยฏินทล่านปฏฏิญาณอด้างพระผรทด้ รง
พระชนมว์อยรล่เปป็นนฏิตยว์วล่า ยศังอฮีกวาระหนหึที่ง สองวาระ และครหึที่งวาระ และเมลืที่อการหมดอทานาจของชนชาตฏิบรฏิสลุทธฏิธิ์
สฏินั้นสลุดลงแลด้ว บรรดาสฏิที่งเหลล่านฮีนั้กล็จะสทาเรล็จไปดด้วย ขด้าพเจด้าไดด้ยฏินแตล่ไมล่เขด้าใจ แลด้วขด้าพเจด้าจหึงพรดวล่า “โอ นาย
เจด้าขด้า สฏิที่งเหลล่านฮีนั้จะลงเอยอยล่างไร” พระองคว์ตรศัสวล่า “ดาเนฮียลเออ๋ย ไปเถอะ เพราะวล่าถด้อยคทาเหลล่านศันั้นกล็ถรกปปิดไวด้
แลด้วและถรกประทศับตราไวด้จนถหึงวาระสลุดทด้าย คนเปป็นอศันมากจะไดด้รบศั การชทาระแลด้วจะขาวสะอาด และจะถรก
ถลลุง แตล่คนชศัวที่ จะยศังกระททาการชศัวที่ และไมล่มฮีคนชศัที่วสศักคนหนหึที่งจะเขด้าใจ แตล่บรรดาคนทฮีที่ฉลาดจะเขด้าใจ และตศันั้งแตล่
เวลาทฮีที่ใหด้เลฏิกเครลืที่องเผาบรชาประจทาวศันเสฮียนศันั้น และใหด้ตศันั้งสฏิที่งทฮีที่นล่าสะอฏิดสะเอฮียนซหึที่งกระททาใหด้เกฏิดการรกรด้างวล่าง
เปลล่าขหึนั้น จะเปป็นเวลาหนหึที่งพศันสองรด้อยเกด้าสฏิบวศัน ความสลุขจะมฮีแกล่ผรด้คอยอยรล่ และมาถหึงไดด้หนหึที่งพศันสามรด้อยสามสฏิบ
หด้าวศันนศันั้น”
ตรังนื้ แตต่บททบีที่ 10 จนถถึงบททบีที่ 12 ดนเนบียลกนนลรังยนนอยบูต่รลิมแมต่นนื้นนฮลิดเดเคล (แมต่นนื้นนไทกรลิส) บรันทถึกทบีที่ถบูกใหต้แกต่
เรนในบทเหลต่นนบีนื้รวมเปป็นนลิมลิตเดบียว ชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นนตรงนบีนื้เปป็นคนเดบียวกรันกรับทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในบททบีที่ 10 ขต้อ
5 และ 6 ซถึที่งเขนถบูกพรรณนนอยต่นงละเอบียด อยต่นงไรกล็ตนม ในนลิมลิตของเขนตรงนบีนื้ ดนเนบียลเหล็นทบูตสวรรคร์อบีกสอง
องคร์ – แตต่ละองคร์อยบูต่บนแตต่ละฝฟัฝั่งของแมต่นนื้นนนรันื้น และองคร์หนถึที่งในสององคร์นบีนื้เรลิที่มสนทนนกรับ “ชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นน
นรันื้น” เขนถนมวต่น “ยนังอนีกนานเทส่าใดจนงจะถนงทนีที่สทุดปลายของสติที่งมหนัศจรรยณ์เหลส่านนีทั้” ดต้วยมนอทรังนื้ สองขต้นงชบูขถึนื้นฟป้น
ชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นนผบูต้นบีนื้ตอบและปฏลิญนณโดยองคร์ผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธวนต่ ยรังอบีก “วาระหนนที่ง สองวาระ และครนที่ง
วาระ” – ซถึที่งมบีควนมหมนยวต่น สนมปปีครถึงที่
หนรังสนอวลิวรณร์เปป็นหนรังสนออธลิบนยดนเนบียลทบีที่ดบีทบีที่สรุด ผมขอกลต่นวซนื้นนสลิที่งทบีที่ผมไดต้ประกนศไปกต่อนหนต้นนบีนื้แลต้ว
ในบทเรบียนนบีนื้: หนทางเดฮียวทฮีที่จะเขด้าใจพระวจนะของพระเจด้ากล็คลือ การเปรฮียบเทฮียบขด้อพระคศัมภฮีรว์กศับขด้อพระ
คศัมภฮีรว์และสฏิที่งตล่างๆฝฝ่ายวฏิญญาณกศับเรลืที่องฝฝ่ายวฏิญญาณ มนรุษยร์ยต่อมไมต่เหล็นพต้องตรงกรันในกนรตบีควนมตต่นงๆของพวก
เขน แตต่เหลต่นผบูต้บรลิสรุทธลิธสมรัยโบรนณเหล็นพต้องตรงกรัน ไมต่มบีควนมคลนดเคลนที่อนและไมต่มบีควนมขรัดแยต้งกรันในพระวจนะ
ของพระเจต้น

เรนสรังเกตเหล็นสองสลิที่งทบีที่สนนครัญในคนนกลต่นวนรันื้นในขต้อ 7: สลิที่งแรกคนอ คทาปฏฏิญาณนศันั้น ชนยทบีที่สวมเสนนื้อผต้นปป่นนชบู
มนอทรันื้งสองขต้นงและปฏลิญนณ “อต้นงพระผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่เปป็นนลิตยร์” (เขนไมต่อนจปฏลิญนณโดยผบูต้ใดทบีที่สบูงสต่งกวต่นนบีนื้ไดต้
แลต้ว!) สลิที่งทบีที่สองคนอ ระยะเวลานศันั้น ในวลิวรณร์ 10:1-6 เรนอต่นนวต่น:
“และขต้นพเจต้นไดต้เหล็นทบูตสวรรคร์ทบีที่มบีฤทธลิธมนกอบีกองคร์หนถึที่งลงมนจนกสวรรคร์ มบีเมฆคลรุมตรัวทต่นน และมบีรรุต้งบน
ศบีรษะทต่นน และหนต้นทต่นนเหมนอนดวงอนทลิตยร์ และเทต้นทต่นนเหมนอนเสนไฟ ทต่นนถนอหนรังสนอเลล็กๆมต้วนหนถึที่งซถึที่งคลบีที่อยบูต่
ในมนอของทต่นน ทต่นนวนงเทต้นขวนของทต่นนบนทะเล และเทต้นซต้นยของทต่นนบนบก ทต่นนรต้องเสบียงดรังดรุจเสบียงสลิงโต
คนนรนม เมนที่อทต่นนรต้องแลต้ว เสบียงฟป้นรต้องทรันื้งเจล็ดเสบียงกล็ดงรั ขถึนื้น เมนที่อเสบียงฟป้นรต้องทรันื้งเจล็ดดรังขถึนื้นแลต้ว ขต้นพเจต้นจถึงลงมนอจะ
เขบียน แตต่ขต้นพเจต้นไดต้ยลินพระสรุรเสบียงจนกสวรรคร์ตรรัสแกต่ขต้นพเจต้นวต่น “จงประทรับตรนปปิดขต้อควนมซถึที่งฟป้นรต้องทรันื้งเจล็ด
ไดต้รต้องนรันื้น จงอยต่นเขบียนขต้อควนมเหลต่นนรันื้น” ฝป่นยทบูตสวรรคร์องคร์ทบีที่ขต้นพเจต้นเหล็นยนนอยบูต่ทรันื้งบนทะเลและบนบกนรันื้นไดต้ชบู
มนอขถึนื้นสบูต่ทต้องฟป้น และปฏลิญนณโดยอต้นงพระนนมของพระองคร์ผบูต้ทรงพระชนมร์อยบูต่เปป็นนลิตยร์ ผบูต้ไดต้ ‘ทรงสรต้นงฟป้น
สวรรคร์ และสรรพสลิที่งซถึที่งมบีอยบูต่ในฟป้นสวรรคร์นรันื้น ทรงสรต้นงแผต่นดลินโลก และสรรพสลิที่งซถึที่งมบีอยบูต่ในแผต่นดลินโลกนรันื้น และ
ทรงสรต้นงทะเล กรับสรรพสลิที่งซถึที่งมบีอยบูต่ในทะเลนรันื้น’ วต่น จะไมต่มกบี นรเนลิที่นชต้นอบีกตต่อไปแลต้ว”
ขต้อเหลต่นนบีนื้ใหต้ควนมกระจต่นงมนกทบีเดบียวเกบีที่ยวกรับถต้อยคนนปปิดทต้นยของดนเนบียล คนนบรรยนยทบีที่ยอหร์นใหต้เกบีที่ยว
กรับทบูตสวรรคร์ผบูต้ทรงฤทธลิธนรันื้นทบีที่ยนนอยบูต่บนบกและบนทะเล พรต้อมกรับมนอทรันื้งสองขต้นงทบีที่ชบูขถึนื้นฟป้น – กนรกระทนนตต่นงๆ
ของเขน กนรปรนกฏตรัวของเขน ขต้อควนมของเขน – กล็สอดคลต้องลงตรัวกรับคนนบรรยนยของดนเนบียลเกบีที่ยวกรับ “ชนย
ผบูต้สวมเสนนื้อผต้นปป่นนนรันื้น” ไมต่มบีขต้อสงสรัยเลยวต่นบรุคคลทรันื้งสองนบีนื้เปป็นคนเดบียวกรัน โดยสต่วนตรัวแลต้วผมเชนที่อวต่นบรุคคลผบูต้นบีนื้คนอ
พระเยซบูครลิสตร์เจต้น แนต่นอนวต่นคนนบรรยนยทบีที่ถบูกใหต้ไวต้โดยดนเนบียลในบททบีที่ 10 ตรงกรันกรับพระองคร์ผบูต้ทรงถบูกพบเหล็น
ยนนอยบูต่ทนต่ มกลนงครันประทบีปเหลต่นนรันื้นในวลิวรณร์ 1:12-16 ในภนคพรันธสรัญญนเดลิม พระองคร์ทรงถบูกเรบียกวต่น “ทบูต
สวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์” (อพย. 3:2-18) เมนที่อโมเสสทบูลถนมพระเยโฮวนหร์วต่นเขนควรกลต่นววต่นผบูต้ใดใชต้เขนมน
พระเจต้นกล็ตรรัสตอบวต่น “จงบอกฟนโรหร์วนต่ ‘เราเปป็น’ ไดต้ใชต้เจต้นมน”
“เรนเปป็น” แหต่งภนคพรันธสรัญญนเดลิมทรงเปป็น “เรนเปป็น” แหต่งภนคพรันธสรัญญนใหมต่ พระเยซบูทรงเปป็น
“เรนเปป็น” ผบูต้ยลิที่งใหญต่ พระองคร์ไดต้ทรงปรนกฏในฐนนะทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์ในภนคพรันธสรัญญนเดลิม แลต้ว
ทนนไมจะทรงทนนไมต่ไดต้ในภนคพรันธสรัญญนใหมต่? ในบทปปิดทต้นยเหลต่นนบีนื้ของดนเนบียล พระเยซบูเสดล็จมนหนชนชนตลิ
อลิสรนเอลในฐนนะทบูตสวรรคร์ของพระเยโฮวนหร์ เนนที่องจนกนรัที่นเปป็นควนมจรลิง สลิที่งใดจะเหมนะสมในวนระสรุดทต้นยทบีที่
ถบูกพรรณนนในวลิวรณร์บททบีที่ 6 ถถึง 19 มนกไปกวต่นกนรทบีพที่ ระเยซบูทรงปรนกฏแกต่อลิสรนเอลในระหวต่นง “เวลนทรุกขร์ใจ
ของยนโคบ” อรันนต่นกลรัวนรันื้นในฐนนะ “ทรตสวรรคว์ผรด้ทรงฤทธฏิธิ์” องคร์หนถึที่ง?
ทบูตสวรรคร์ผบูต้ทรงฤทธลิธองคร์นรันื้นในวลิวรณร์ 10:3 รต้องดต้วยเสบียงอรันดรัง “ดรุจเสบียงสลิงโตคนนรนม” นบีที่ยต่อมระบรุตวรั
ทบูตสวรรคร์ผบูต้ทรงฤทธลิธองคร์นบีนื้วนต่ เปป็นคนเดบียวกรันกรับสฏิงโตแหล่งตระกรลยรดาหว์: “และมบีผบูต้หนถึที่งในพวกผบูต้อนวรุโสนรันื้น บอก
แกต่ขต้นพเจต้นวต่น “อยต่นรต้องไหต้เลย ดบูเถลิด สลิงโตแหต่งตระกบูลยบูดนหร์ เปป็นมบูลรนกของดนวลิด พระองคร์ทรงมบีชรัยแลต้ว
พระองคร์จงถึ ทรงสนมนรถแกะตรนทรันื้งเจล็ดดวงและคลบีที่หนรังสนอมต้วนนรันื้นออกไดต้” (วว. 5:5)
ทบูตสวรรคร์ผบูต้ทรงฤทธลิธองคร์นรันื้นในวลิวรณร์ 10 และชนยผบูต้สวมเสนนื้อผต้นปป่นนนรันื้นในดนเนบียล 12 ปฏลิญนณโดย
พระเยโฮวนหร์วาล่ จะไมล่มฮีเวลาอฮีกตล่อไป คนนกรบีกตรงตรัวในวลิวรณร์อต่นนวต่น “ไมต่ลต่นชต้นอบีกตต่อไป” – นรัที่นคนอ “วนระ

สรุดทต้นยนรันื้นไดต้มนถถึงแลต้ว” ทบูตสวรรคร์ผบูต้ทรงฤทธลิธองคร์นรันื้นทรงประกนศในตอนกลนงของสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบแหต่งคนน
พยนกรณร์ของดนเนบียล ดต้วยเหตรุนบีนื้ จถึงเหลนออยบูต่เพบียงสนมปปีครถึที่ง (สบีที่สลิบสองเดนอน) (วลิวรณร์ 13:5) นบีที่ตรงกรันกรับคนน
ประกนศของ “ชนยผบูต้สวมเสนนื้อผต้นปป่นนนรันื้น” สบีที่สลิบสองเดนอนเทต่นกรับ “วนระหนถึที่ง สองวนระ และครถึที่งวนระ” (ดนล.
12:7) วลิวรณร์และคนนพยนกรณร์ของดนเนบียลสอดคลต้องกรันอยต่นงลงตรัวในสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับระยะเวลาของวนระ
สรุดทต้นยนรันื้น ระยะเวลนนรันื้นไดต้ถบูกใหต้แกต่บรุรรุษทรันื้งสองนรันื้นโดยบรุคคลเดบียวกรัน – พระเยซบูครลิสตร์เจต้น กษรัตรลิยร์ของ
อลิสรนเอล
ดนเนบียลไดต้ยลินสลิที่งทบีที่ถบูกกลต่นวอยต่นงชรัดเจน แตต่เขนกล็ไมต่เขต้นใจ เขนถนมวต่น “โอ นนยเจต้นขต้น สลิที่งเหลต่นนบีนื้จะ
ลงเอยอยต่นงไร” ชนยผบูต้สวมเสนนื้อผต้นปป่นนนรันื้นมลิไดต้กลต่นวซนื้นนกนรสนนแดงนรันื้น – เขนกลต่นวเพบียงวต่น “ดาเนฮียลเออ๋ย ไป
เถอะ เพรนะวต่นถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นกล็ถบูกปปิดไวต้แลต้วและถบูกประทรับตรนไวต้จนถถึงวนระสรุดทต้นย” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่งกล็คนอ
“ดนเนบียลเออ๋ย เจต้นไดต้เหล็นแลต้ว เจต้นไดต้ยลินแลต้ว และเจต้นไดต้เชนที่อฟฟังแลต้ว เจต้นไดต้จดถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นลงไปแลต้ว บรัดนบีนื้จง
ปปิดหนรังสนอเลต่มนบีนื้เถลิด จงประทรับตรนมรันไวต้ – และอยต่นกรังวลหรนอวลิตกเกบีที่ยวกรับมรันเลย นลิมตลิ นบีนื้มบีไวต้สนนหรรับวนระ
สรุดทต้นยนรันื้น เจด้าจงไปตามทางของเจด้าและหยลุดพศักเถฏิด”
“คนเปป็นอศันมากจะไดด้รบศั การชทาระแลด้วจะขาวสะอาด และจะถรกถลลุง” (ขต้อ 10) ขณะทบีที่บรันื้นปลนยแหต่ง
ยรุคพระครุณนบีนื้กนนลรังเขต้นมนใกลต้เรนที่อยๆ ผบูต้เชนที่อแทต้ทรันื้งหลนยจะเรลิที่มอรุทลิศตรัวและแยกออกมนกขถึนื้น พวกเขนจะดนนเนลิน
ชบีวลิตทบีที่บรลิสทรุ ธลิธ แยกออก โดยรบูต้วนต่ กนรรรับขถึนื้นไปนรันื้นอนจเกลิดขถึนื้นเมนที่อใดกล็ไดต้ จะไมต่มกบี นรฟฟปั้นฟบูระดรับนนนนชนตลิ แตต่
เพรนะชบีวตลิ ทบีที่อรุทศลิ ตรัวของผบูต้เชนที่อเหลต่นนรันื้น คนมนกมนยจะไดต้รรับควนมรอด (“ถบูกทนนใหต้ขนวสะอนด”) โดยพระโลหลิต
นรันื้น
คนทรันื้งหลนยทบีอที่ รุทลิศตรัวตต่อองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทนทรุกขร์กรับกนรขต่มเหง – พวกเขนจะ “ถรกถลลุง” “แทต้จรลิง
ทรุกคนทบีที่ปรนรถนนจะดนนเนลินชบีวตลิ ตนมทนงของพระเจต้นในพระเยซบูครลิสตร์จะถบูกกดขบีที่ขต่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ขณะ
เดบียวกรันคนชรัที่วกล็จะชรัที่วมนกขถึนื้นเรนที่อยๆ: “…คนชรัที่วและคนเจต้นเลต่หร์จะชรัที่วรต้นยมนกยลิที่งขถึนื้น ทรันื้งลต่อลวงคนอนที่น และกล็ถบูก
คนอนที่นลต่อลวงดต้วย” (2 ทธ. 3:13)
คนชรัวที่ จะไมต่เขต้นใจ พวกเขนจะถบูกปปิดตนไวต้ (2 คร. 4:3, 4) กนรพลิพนกษนครรังนื้ ใหญต่ทรุกครรังนื้ ลต้วนถบูกนนนหนต้น
โดยควนมโฉดเขลนสรุดๆในเรนที่องทบีที่เกบีที่ยวกรับพระเจต้นและควนมชอบธรรม ในครรังนื้ นนื้นนทต่วมโลก ผบูคต้ นกนนลรังกลินดนมที่
แตต่งงนน ซนนื้อขนย “และไมส่รถูห้เลยจนกระทรัที่งนนื้นนทต่วมไดต้มน และกวนดเอนพวกเขนไปสลินื้น” (มธ. 24:39)
ในเมนองโสโดมและเมนองโกโมรนหร์ โลทผบูต้นนต่ สงสนรถบูกมองวต่นบต้นโดยพวกลบูกเขยของตน และเขนสบูญเสบีย
ทรุกสลิที่งทบีที่เขนมบียกเวต้นบรุตรสนวสองคนของตน กระนรันื้น เมนองโสโดมกล็ “ไมต่รเบูต้ ลย” (ปฐก. 19) เมนที่อพระเยซบูประสบูตลิ
กษรัตรลิยร์เฮโรดและคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ดนนรงตนนแหนต่งสบูงๆกล็ “ไมต่รเบูต้ ลย” แตต่คนเลบีนื้ยงแกะทบีที่ใจถต่อมเหลต่นนรันื้นไดต้ยลินคนน
ประกนศเรนที่องกนรประสบูตลิของพระองคร์ และเชลืที่อเรนที่องนรันื้น
ทรุกวรันนบีนื้กล็เปป็นเหมนอนกรัน: ฝบูงชนมหนศนลไมต่รวบูต้ ต่นกนนลรังเกลิดอะไรขถึนื้นอยบูต่รอบตรัวเรน – ทรัวที่ ทรันื้งโลก... “แตล่คน
มฮีปฝัญญาจะเขด้าใจ” คนมบีปฟัญญนยต่อมรบูแต้ ละเขต้นใจวต่นพระเยซบูจะเสดล็จมนเปป็นครรันื้งทบีที่สอง เหมนอนกรับทบีที่พระองคร์ทรง
สรัญญนไวต้ คนเหลต่นนรันื้นทบีที่ “ดวงตนแหต่งควนมเขต้นใจ” ของตนถบูกเปปิดออกแลต้วโดยพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิยธ ต่อมเหล็น
จรุดจบของยรุคสมรัยนบีนื้ใกลต้เขต้นมนเรนที่อยๆ แตต่คนชรัวที่ ทบีที่ถบูกปปิดตนโดย “พระของยรุคนบีนื้” ยต่อมมองไมต่เหล็นสลิที่งใดทบีที่จะตต้อง

ระวรังภรัย พวกเขนใชต้ชวบี ลิตรนวกรับวต่นพวกเขนวนงแผนทบีที่จะอยบูต่ทบีที่นบีที่ตลอดไป พวกเขนไมต่มบีเวลนใหต้พระเจต้น และไมต่มบี
ควนมปรนรถนนทบีที่จะเตรบียมตรัวเพนที่อพบพระองคร์ สลิที่งตต่นงๆจะเลวรต้นยลงเรนที่อยๆเมนที่อวนระสรุดทต้นยเขต้นมนใกลต้
เรนจะศถึกษนหลนยขต้อเหลต่นนบีนื้เพลิที่มเตลิมอบีกนลิดหนต่อยและลงลถึกรนยละเอบียดมนกกวต่นเดลิมในภนยหลรัง แตต่ผม
อยนกทบีที่จะคงเสต้นควนมคลิดนบีนื้ไวต้ตอต่ ไปจนกวต่นเรนเสรล็จสต่วนนบีนื้ของคนนพยนกรณร์กต่อนเขต้นสบูต่เรนที่องหมนยสนนครัญเหลต่นนรันื้น
แหต่งยรุคสมรัยของเรนทบีที่ชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นพระเยซบูจะเสดล็จกลรับมนในไมต่ชต้น
ในขต้อ 11 และ 12 สองชต่วงระยะเวลนไดต้ถบูกเปปิดเผยแกต่ดนเนบียล: 1290 วรัน และ 1335 วรัน วรันเหลต่นนบีนื้
จะเรลิที่มตต้นเมนที่อกนรถวนยเครนที่องบบูชนประจนนวรันถบูกเอนออกไปและ “สลิที่งทบีที่นนต่ สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนร
รกรต้นงวต่นงเปลต่น” นรันื้นถบูกตรันื้งขถึนื้น เรนทรนบวต่นสฏิที่งทฮีที่นล่าสะอฏิดสะเอฮียนซหึที่งกระททาใหด้เกฏิดการรกรด้างวล่างเปลล่านรันื้นจะยนน
อยบูใต่ นพระวลิหนรบรลิสรุทธลิธของพระเจต้นและประกนศวต่นเขนเปป็นพระเจต้นในตอนกลนงของสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบีย
ล (ดนล. 9:27) นรัที่นคนอชต่วงเวลนทบีที่กนรถวนยเครนที่องบบูชนประจนนวรันจะถบูกเอนออกไป และเขนจะผลิดคนนสรัญญนทรุก
เรนที่องทบีที่เขนไดต้ใหต้ไวต้แกต่อลิสรนเอลตอนทบีที่เขนไดต้ทะยนนขถึนื้นสบูต่อนนนนจบนมต้นขนวตรัวนรันื้น (วว. 6:2) โดยนนนสรันตลิภนพมนใหต้
ดต้วยเหตรุนบีนื้เรนจถึงมบีเวลนสนมชต่วงในดนเนบียล และแตต่ละชต่วงนรันื้นกล็เรฏิที่มตด้นในตอนกลางของสศัปดาหว์ทฮีที่เจล็ดสฏิบนศันั้น
(ดนล. 9:27)
ประกนรแรก เรนมบี 2300 วรัน (ดนล. 8:13, 14) จนกนรันื้นเรนมบีตรงนบีนื้คนอ 1290 วรันและ 1335 วรัน แตต่ละ
ชต่วงเหลต่นนบีนื้เลยตอนจบของสรัปดนหร์ทบีที่เจล็ดสลิบของดนเนบียลไป ชต่วง 2300 วรันนรันื้นในดนเนบียล 8 เลย 3 ½ ปปีไป
1040 วรัน สต่วน 1290 วรันนรันื้นกล็เลยไป 30 วรัน และ 1335 วรันกล็เลยไป 75 วรัน เรนอต่นนอยต่นงชรัดเจนวต่น 2300 วรัน
นรันื้นเกบีที่ยวขต้องกรับกนรชนนระสถนนบรลิสรุทธลิธใหต้สะอนด พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไมต่ทรงเหล็นวต่นเหมนะสมทบีที่จะเปปิดเผยแกต่
เรนวต่นวรันสองชต่วงสรุดทต้นยนบีนื้นนนไปสบูต่เหตรุกนรณร์ใดบต้นง ไมต่ตต้องสงสรัยเลยวต่นหลรังจนกทบีพที่ ระเยซบูเสดล็จกลรับมนในวลิวรณร์
ตอนสลินื้นสรัปดนหร์นรันื้น จะมบีเหตรุกนรณร์อนนที่ ๆทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับพวกยลิว (ในแงต่ประชนชนตลิ) ทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกต่อนทบีที่อนณนจรักร
ยรุคพรันปปีเรลิที่มตต้น (จงศถึกษนวลิวรณร์ 19:17-19)
เรนไมต่ตต้องทรุกขร์ใจเพรนะเรนที่องวรันเหลต่นนบีนื้ทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงตรงนบีนื้ ดนเนบียลไมต่เขต้นใจวต่นตนไดต้เขบียนอะไรลงไป
แตต่พระเจต้นทรงบอกเขนวต่นไมต่ตอต้ งกรังวลเกบีที่ยวกรับมรัน ใหต้ไปตนมทนงของเขนและหยรุดพรัก หนกพระเจต้นทรงอยนกใหต้
เรนทรนบควนมหมนยทบีที่ครบถต้วนของ 1290 วรันนรันื้นและ 1335 วรันนรันื้น พระองคร์กล็คงเปปิดเผยมรันแกต่เรนไปแลต้ว –
โดยอนจเปป็นทบีที่นบีที่ หรนอในทบีที่อนที่นในพระครัมภบีรร์ วรันเหลต่นนบีนื้ไมต่มบีอะไรเกบีที่ยวขต้องกรับกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักรเลย และ
ไมต่เกบีที่ยวขต้องกรับวลิสรุทธลิชนเหลต่นนรันื้นทบีที่รวมกรันเปป็นครลิสตจรักรดต้วย และเมนที่อถถึงเวลนทบีที่กนนหนดไวต้ พระเจต้นจะทรงเปปิด
เผยแกต่บรรดนผบูต้ทบีที่มบีปฟัญญนวต่นวรันเหลต่นนบีนื้มบีควนมหมนยเชต่นไรกรันแนต่ มบีคนนตอบอยบูต่แลต้ว และไมต่มบีควนมขรัดแยต้งเลย –
แตต่เรนไมต่จนนเปป็นตต้องคนดเดนเกบีที่ยวกรับสลิที่งทบีพที่ ระเจต้นไมต่ทรงเหล็นสมควรทบีที่จะเปปิดเผยแกต่เรนในภนษนทบีที่เขต้นใจไดต้
ขต้อ 11 กลต่นวชรัดเจนวต่นตศันั้งแตล่เวลาทฮีที่ใหด้เลฏิกเครลืที่องเผาบรชาประจทาวศันเสฮียนศันั้น ซถึที่งจะเกลิดขถึนื้นหลรังจนกสนมปปี
ครถึงที่ แหต่งสรันตลิภนพทบีที่ถบูกนนนมนเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ปรนกฏตรัว จะมบีหนถึที่งพรันสองรต้อยเกต้นสลิบวรัน นบีที่เปป็นคนนตอบ
ตต่อคนนถนมของดนเนบียลทบีที่วต่น “สฏิที่งเหลล่านฮีนั้จะลงเอยอยต่นงไร?” จะมบียบูโทเปปียทรัที่วโลก – สรันตลิภนพ – เปป็นเวลนนนน
สนมปปีครถึที่ง และจนกนรันื้นเมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ดเบู หมนอนมบีประชนกรทรัวที่ ทรันื้งโลกอยบูต่ภนยใตต้อนนนนจของตนแลต้ว
เขนกล็ผลิดคนนสรัญญนทรุกเรนที่องและสลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่นนรันื้นจะถบูกตรันื้งขถึนื้น พระ

เยซบูทรงกลต่นวถถึงเรนที่องนบีนื้ในมรัทธลิว 24 สต่วนขต้อ 12 ของบททบีที่เรนศถึกษนอยบูต่นบีนื้กล็เลย “จลุดจบของสฏิที่งเหลล่านฮีนั้” ไป 45 วรัน
และกลต่นววต่น “ควนมสรุขจะมบีแกต่ผบูต้คอยอยบูต่ และมนถถึงไดต้หนถึที่งพรันสนมรต้อยสนมสลิบหต้นวรันนรันื้น”
ขอใหต้ผมไดต้พยนยนมสรรุปยต่อวรันสนมชต่วงนบีนื้อบีกสรักครรังนื้ : วรันสนมชต่วงนบีนื้เรลิที่มตต้นตรันื้งแตต่วรันนรันื้นเมนที่อ “สลิที่งทบีที่นต่น
สะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่นนรันื้น” ถบูกตรันื้งขถึนื้น “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนร
รกรต้นงวต่นงเปลต่น” นรันื้นคนอกนรอต้นงตรัวแบบหมลิที่นประมนทวต่นเปป็นพระเจต้นโดยปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ซถึที่งถบูกกลต่นวถถึงใน
ขต้อ 11 และในมรัทธลิว 24:15 และ 2 เธสะโลนลิกน 2:4 เชต่นกรัน จงหมนยเหตรุอยต่นงระมรัดระวรังวต่นมบี 1260 วรันไป
จนถถึงกนรถบูกทนนลนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้นทบีที่ประกนศตรัววต่นเขนเปป็นพระเจต้น (ดนล. 7:25; 12:7; วว. 13:5; 19:19, 20)
ชต่วงเวลนทบีวที่ ต่นนบีนื้กล็เปป็นระยะเวลนของความทลุกขว์ลทาบากใหญล่ยฏิที่งนรันื้นเชต่นกรัน (ดนล. 9:27) ซถึที่งเกบีที่ยวขต้องกรับสนมปปีครถึที่ง
สรุดทต้นยของควนมทรุกขร์ลนนบนกโดยรวมนรันื้น เหมนอนกรับทบีที่ผมไดต้ชบีนื้ใหต้เหล็นหลนยครรันื้งแลต้ว ครถึงที่ แรกจะมบีควนมสงบสรุข
ครถึงที่ หลรังจะเปป็นกนรนองเลนอด ในขต้อ 6 ของบททบีที่ 12 มบีคนหนถึที่งในพวกนรันื้นถนมคนนถนมวต่น “ยรังอบีกนนนเทต่นใดจถึงจะ
ถถึงทฮีที่สลุดปลายของสฏิที่งมหศัศจรรยว์เหลล่านฮีนั้?” คนนถนมของเขนมบีกนรใชต้ถต้อยคนนทบีที่แตกตต่นงจนกคนนถนมของดนเนบียลในขต้อ
8 คนนตอบตต่อคนนถนมในขต้อ 6 กล็คนอ “ยรังอบีกวนระหนถึที่ง สองวนระ และครถึที่งวนระ” – หรนอสนมปปีครถึที่ง ซถึที่งตรงกรันกรับ
ดนเนบียล 9:27
สนมปปีครถึที่งในแงต่คนนพยนกรณร์ โดยแตต่ละเดนอนมบี 30 วรัน รวมกรันเปป็น 1260 วรันพอดบี จงสรังเกตในขต้อ 11
วต่น 30 วรันถบูกเพลิที่มเขต้นไป โดยทนนใหต้มบีทรันื้งหมด 1290 วรัน และอบีกครรันื้ง 45 วรันถบูกเพลิที่มเขต้นกรับวรันเหลต่นนรันื้นสบูต่คนนสรัญญน
ทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในขต้อ 12 เรนมบี 1335 วรัน พระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธไมต่ไดต้ประทนนบรันทถึกแกต่เรนเกบีที่ยวกรับวต่นเกลิดอะไรขถึนื้น
ในระหวต่นง 75 วรันทบีที่ถบูกเพลิที่มเขต้นมนนบีนื้ระหวต่นงตอนสลินื้นสรุดของควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งนรันื้นและพระพรนรันื้นทบีที่ถบูก
สรัญญนไวต้ในขต้อ 12 ผบูต้รพบูต้ ระครัมภบีรหร์ ลนยทต่นนเสนอแนะวต่นคนนอธลิบนยอนจถบูกพบในคนนบรรยนยทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์
ของเหตรุกนรณร์เหลต่นนรันื้นทบีที่จะเกลิดขถึนื้นตต่อจนกกนรสบูรต้ บแหต่งอนรมนเกดดอนในหรุบเขนเมกลิดโดเมนที่อกองทรัพเหลต่นนรันื้น
ของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และพลโยธนเหลต่นนรันื้นของพระครลิสตร์มนประจรัญบนนกรันในกนรสบูต้รบครรันื้งสรุดทต้นย และ
ชรัยชนะเหนนอปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์และเหลต่นกองทรัพของเขน
“ดต้วยวต่นผบีเหลต่นนรันื้นเปป็นผบีรต้นยกระทนนกนรอรัศจรรยร์ มรันออกไปหนกษรัตรลิยร์ทรันื้งปวงแหต่งแผต่นดลินโลกคนอทรัที่ว
พลิภพ เพนที่อใหต้บรรดนกษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นรต่วมกรันทนนสงครนมในวรันยลิที่งใหญต่ของพระเจต้น ผบูต้ทรงฤทธนนรุภนพสบูงสรุด” (วว.
16:14)
“และคนทบีที่เหลนออยบูต่นรันื้น กล็ถบูกฆต่นดต้วยพระแสงทบีที่ออกมนจนกพระโอษฐร์ของพระองคร์ผบูต้ทรงมต้นนรันื้นเสบีย และ
นกทรันื้งปวงกล็กลินเนนนื้อของคนเหลต่นนรันื้นจนอลิที่ม” (วว. 19:21)
สรัตวร์รนต้ ยนรันื้นทบีที่ตรันื้งตรัวขถึนื้นเปป็นพระเจต้นกล็ถบูกทนนลนยอยต่นงสลินื้นเชลิงในครนวนรันื้น กนรครอบครองโลกของคนตต่นง
ชนตลิกล็สลินื้นสรุดลง ทบีที่สดรุ ปลนยกล็มนถถึงเมนที่อหลินนรันื้นทบีที่ถบูกตรัดออกจนกภบูเขนมลิใชต่ดต้วยมนอเหมนอนกรับทบีที่เนบบูครัดเนสซนรร์ไดต้เหล็น
พรุงต่ เขต้นชนเมนที่อสลินื้น 1260 วรันนรันื้น แนต่นอนวต่น เมนที่อสลินื้นสรุดกนรสบูรต้ บครรันื้งใหญต่นบีนื้ แผต่นดลินโลกจะเตล็มไปดต้วยควนม
โกลนหลและเศษซนกปรรักหรักพรัง และ “สายลม” ตต้องพรัดพนเศษซนกเหลต่นนบีนื้ออกไปใหต้พต้นกต่อนทบีที่พระพรแหต่งยรุค
พรันปปีมนถถึงและพระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์ประทรับบนพระทบีที่นรัที่งของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม:

“แลต้วสต่วนเหลล็ก สต่วนดลิน สต่วนทองสรัมฤทธลิธ สต่วนเงลินและสต่วนทองคนน กล็แตกเปป็นชลินื้นๆพรต้อมกรัน กลนย
เปป็นเหมนอนแกลบจนกลนนนวดขต้นวในฤดบูรต้อน ลมกล็พดศั พาเอาไป จถึงหนรต่องรอยไมต่พบเสบียเลย แตต่กต้อนหลินทบีที่
กระทบปฏลิมนกรนรันื้นกลนยเปป็นภบูเขนใหญต่จนเตล็มพลิภพ” (ดนล. 2:35)
ผมไมต่ไดต้บอกเปป็นนรัยวต่นผมรบูคต้ วนมหมนยของชต่วงเวลนเหลต่นนบีนื้อยต่นงถต่องแทต้ ผมไดต้คต้นดบูในพจนนนรุกรมและ
สนรนนรุกรมพระครัมภบีรหร์ ลนยฉบรับ และผมกล็คต้นพบวต่นแมต้แตต่เหลต่นนรักวลิชนกนรทบีที่เกต่งทบีที่สรุดกล็ไมต่เหล็นพต้องตรงกรันเกบีที่ยว
กรับหรัวขต้อนบีนื้ แตต่ผมทราบจรลิงๆวต่นวรันเหลต่นนบีนื้ไมต่มบีอะไรเกบีที่ยวขต้องกรับควนมรอดของเรนเลย! พระเยซบูครลิสตร์ไดต้
สลินื้นพระชนมร์บนกนงเขนนรันื้น “ตนมทบีที่มบีเขบียนไวต้ในพระครัมภบีร”ร์ พระองคร์ทรงถบูกฝฟังไวต้และทรงเปป็นขถึนื้นใหมต่ “ตนมทบีที่มบี
เขบียนไวต้ในพระครัมภบีรร์” การเชลืที่อในการสฏินั้นพระชนมว์ การถรกฝฝังไวด้ และการฟฟนฟื้ คลืนพระชนมว์ของพระเยซร ตามทฮีที่มฮี
เขฮียนไวด้ในพระคศัมภฮีรว์ กล็นทาความรอดมาสรล่คนทศันั้งปวง มรันนต่นสนใจทบีจที่ ะศถึกษนควนมจรลิงเหลต่นนบีนื้ทบีที่เปป็นคนนพยนกรณร์
และเหล็นพวกมรันสนนเรล็จจรลิงเพนที่อถวนยเกบียรตลิแดต่พระเจต้น หนกผมไมต่ไดต้ทนนใหต้วนรั เหลต่นนบีนื้ปรนกฏชรัดเจน จงอต่นนพระ
ครัมภบีรร์ของครุณและศถึกษนเพลิที่มเตลิม ผมหวรังใจวต่นบทเรบียนเหลต่นนบีนื้จะทนนใหต้ครุณนนื้นนลนยสอและทนนใหต้ครุณเกลิดควนมหลิว
กระหนยในแบบทบีที่ครุณไมต่เคยมบีมนกต่อนเลยทบีที่จะศถึกษนคนนพยนกรณร์

องคณ์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเปปิดเผย
แกส่ดาเนนียลถนงสส่วนทนีที่กนาหนดไวห้อนันเปปยปี่ มสงส่าราศนีของเขา
ขต้อ 13: “แตล่เจด้าจงไปจนวาระทฮีที่สดลุ เถฏิด และเจด้าจะไดด้หยลุดพศักสงบ และจะยลืนขหึนั้นในสล่วนทฮีที่กทาหนดใหด้เจด้า
เมลืที่อสฏินั้นสลุดวศันทศันั้งหลายนศันั้น”
โดยทนงพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธ พระเจต้นทรงบอกดนเนบียลใหต้เขบียน 12 บทแหต่งพระวจนะของพระเจต้น
และในบทเหลต่นนบีนื้พระองคร์ไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลผต่นนทนงวลิวรณร์ สรัญลรักษณร์ และนลิมลิตตต่นงๆ คนอ ยรุคสมรัยของ
คนตต่นงชนตลิและกนรกระทนนกลิจของพระเจต้นกรับชนชนตลิของดนเนบียล นรัที่นคนอ ชนชนตลิอลิสรนเอล เรนที่อยไปจนถถึงกนร
เรลิที่มตต้นของกนรครองรนชยร์อรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีของพระเยซบู (ซถึที่งถบูกเหล็นในหนรังสนอดนเนบียลวต่นเปป็นหลินกต้อนนรันื้นทบีที่ถบูกตรัด
ออกมนจนกภบูเขนมลิใชต่ดวต้ ยมนอ) ดนเนบียลกล็เขต้นใจบนงสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเปปิดเผยแกต่เขน มบีสลิที่งอนที่นๆทบีที่เขนไมต่เขต้นใจ และนบีที่
กล็ทนนใหต้เขนทรุกขร์ใจ แตต่ในบทสรุดทต้นยนบีนื้ พระเจต้นทรงบอกเขนวต่น “ไปเถอะ เพรนะวต่นถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นกล็ถบูกปปิดไวต้แลต้ว
และถบูกประทรับตรนไวต้จนถถึงวนระสรุดทต้นย”
ในบทปปิดทต้นยของกนรศถึกษนแบบเปป็นชรุดนบีนื้ ผมอยนกชบีนื้ใหต้เหล็นวต่นบทสรุดทต้นยของดนเนบียลทรันสมรัยขนนด
ไหน แมต้วนต่ มรันถบูกเขบียนเมนที่อเกนอบ 2,600 ปปีกต่อน นรัที่นคนอ หกรต้อยหต้นสลิบปปีกต่อนกนรประสบูตขลิ องพระครลิสตร์ พระเจต้น
ไดต้ทรงเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลวต่นจะเกลิดอะไรขถึนื้นในสมรัยของเรน กต่อนกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร
ขต้อ 1 ของบทนบีนื้กล็อรุดมและใหต้ควนมกระจต่นงแจต้งสรุดๆ มรันขถึนื้นตต้นดต้วย “และในครรันื้งนรันื้น” โดยทบีคที่ นนวต่น
“และ” เชนที่อมโยงมรันกรับสลิที่งซถึที่งถบูกใหต้ไวต้กต่อนหนต้นนบีนื้แลต้ว โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งเหตรุกนรณร์เหลต่นนบีนื้ทบีที่ถบูกบรันทถึกไวต้ในบททบีที่
11
ในบททบีที่ 11 ดนเนบียลเหล็นนลิมลิตหนถึที่งและไดต้รรับวลิวรณร์เกบีที่ยวกรับกลิจกรรมเหลต่นนรันื้นของศรัตรบูตวรั ฉกนจของพระ
เยซบูครลิสตร์เจต้น (ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์) และชนชนตลิอลิสรนเอลในระหวต่นงชต่วงเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น ผมไดต้

ชบีในื้ หต้เหล็นกต่อนหนต้นนบีนื้แลต้วถถึงนโยบนยทนงกนรเมนองและศนสนนของพระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอมผบูต้นบีนื้ และกลต่นวแลต้ววต่น
โลกกนนลรังรอคอยและโหยหนบรุคคลเชต่นนบีนื้ – ยอดมนรุษยร์ผบูต้หนถึที่งทบีที่จะนนนมนซถึที่ง “สรันตลิภนพบนแผต่นดลินโลก สรันถวร
ไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย” เขนจะปรนกฏตรัวทรันทบีหลรังจนกกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร เขนจะถบูกยกยต่องและ
สรรเสรลิญในฐนนะผบูต้ชต่วยใหต้รอดของโลก และเหลต่นผบูต้นนนโลกจะสยบแทบเทต้นของเขน โดยประกนศวต่นเขนเปป็น
บรุคคลผบูต้นรันื้นทบีที่พวกเขนโหยหนและรอคอย
สนนหรรับอลิสรนเอลประชนกรทบีที่ถบูกเลนอกสรรของพระเจต้นแลต้ว ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะประกนศตรัววต่นเปป็น
พระเมสสลิยนหร์ เขนจะเปป็นคนทบีที่ฉลนดหลรักแหลมและเจต้นเลต่หร์ เขนจะเปป็นพญามารตศัวเปป็นๆ! อลิสรนเอลจะถบูกพนก
ลรับคนนสบูต่ดลินแดนของพวกเขนเองและไดต้รรับอนรุญนตใหต้นมรัสกนรในพระวลิหนรของพวกเขนเอง พวกเขนจะวนงใจใน
พระเมสสลิยนหร์ตวรั ปลอม แตต่หลรังจนกประมนณสนมปปีครถึที่งแหต่งสรันตลิภนพและควนมเจรลิญรรุงต่ เรนอง เขนกล็จะผลิดคนน
สรัญญนทรุกเรนที่องทบีที่เขนไดต้ใหต้ไวต้แกต่อลิสรนเอล:
“ทต่นนจะยนนยรันพรันธสรัญญนกรับคนเปป็นอรันมนกอยบูต่หนถึที่งสรัปดนหร์ และในระหวต่นงกลนงสรัปดนหร์นรันื้นทต่นนจะ
กระทนนใหต้กนรถวนยสรัตวบบูชน และเครนที่องบบูชนอนที่นๆหยรุดไป และเพรนะเหตรุมบีควนมสะอลิดสะเอบียนแพรต่กระจนยไป
ทรัวที่ ทต่นนจะกระทนนใหต้มรันรต้นงเปลต่นจนสนนเรล็จเสรล็จสลินื้น และสลิที่งทบีที่กนนหนดไวต้จะถบูกเทลงเหนนอผบูต้ทบีที่รต้นงเปลต่นนรันื้น” (ดนล.
9:27)
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะมน เขนจะสรัญญนเรนที่องสรันตลิภนพ – และเขนจะนทาสรันตลิภนพมนใหต้ชรัที่วระยะเวลน
หนถึที่ง จนกนรันื้นธนตรุแทต้ของเขนจะถบูกเผย เขนจะทนนใหต้พระวลิหนรของพระเจต้นเสบียควนมศรักดลิธสทลิ ธลิธ เขนจะหรันมนเลต่น
งนนประชนกรเกต่นแกต่ของพระเจต้น และเขนจะกลนยเปป็นศรัตรบูทบีที่ขมขนที่นทบีที่สรุดเทต่นทบีที่อลิสรนเอลเคยมบีมน อยต่นงไรกล็ตนม
พวกเขนจะยอมรรับคนนสรัญญนตต่นงๆของเขน พวกเขนจะเชนที่อมรัที่นในตรัวเขน จนกระทรัที่งเขนพลิสจบู นร์ใหต้คนเหลต่นนรันื้นเหล็น
วต่นเขนเปป็นศรัตรบูตวรั ฉกนจของพวกเขน
เดนอนพฤษภนคม 1948 ถนอเปป็นกนรกนนเนลิดของประเทศอลิสรนเอล นบีที่เปป็นครรันื้งแรกในรอบกวต่น 2,500 ปปี ทบีที่
อลิสรนเอลมบีรรัฐบนลของเธอเอง เมนองหลวงของเธอเอง เหรบียญของเธอเอง ในแผต่นดลินของเธอเอง เวทบีถบูกจรัด
เตรบียมไวต้พรต้อมแลต้วสนนหรรับกนรปรนกฏตรัวของพระเมสสลิยนหร์ตรัวปลอม เมนที่อพระเยซบูทรงอยบูต่บนแผต่นดลินโลก
พระองคร์ทรงประกนศแกต่ชนชนตลิของพระองคร์วนต่ “เรนไดต้มนในพระนนมพระบลิดนของเรน และทต่นนทรันื้งหลนยมลิไดต้
รรับเรน ถต้นผบูต้อนที่นจะมนในนนมของเขนเอง ทต่นนทรันื้งหลนยกล็จะรรับผบูต้นรันื้น” (ยอหร์น 5:43) และมรันจะเกลิดขถึนื้นแบบนรันื้น
จรลิงๆ
พวกยลิววรันนบีนื้พรต้อมแลต้วทบีที่จะตต้อนรรับใครสรักคนทบีที่จะนนนพวกเขนออกจนกควนมทรุกขร์ยนกทบีที่พวกเขนไดต้เผชลิญ
มน – และขณะนบีนื้กล็กนนลรังเผชลิญอยบูต่ – ในประชนชนตลิตนต่ งๆทรัวที่ โลก พวกยลิวสต่วนนต้อยไดต้กลรับมนยรังแผต่นดลินแมต่แลต้ว
และพวกยลิวคนอนที่นๆกล็กนนลรังกลรับมนเรล็วพอๆกรับทบีที่พวกเขนไดต้รรับอนรุญนตใหต้กลรับมน ผมไดต้เหล็นคต่นยกรักกรันโรคเหลต่น
นรันื้นในทรนนสร์จอรร์แดนและในอลิสรนเอลซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพวกยลิวกนนลรังถบูกนนนเขต้นมนจนกประชนชนตลิอนที่นๆ พวกเขนซถึที่งอยบูต่
ทรัวที่ โลกตต่นงตนที่นเตต้นทบีที่จะไดต้กลรับมนบต้นน และจะทนนเชต่นนรันื้นทรันทบีทบีที่พวกเขนไดต้รรับอนรุญนต
พวกยฏิวจะไมต่เพบียงตต้อนรรับพระเมสสลิยนหร์ตวรั ปลอมเทต่นนรันื้น – ยอดมนรุษยร์ผบูต้นบีนื้ทบีที่จะมน – แตต่ชาวโลกสล่วน
ใหญล่กจล็ ะตต้อนรรับเขนดต้วย เรนกนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในโลกทบีกที่ ระวนกระวนย นบีที่เปป็นวรันทบีที่ยนกลนนบนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่มนรุษยร์เคย

รบูจต้ รัก โลกในวรันนบีนื้เปป็นเหมนอนถรังดลินระเบลิด ในทบีที่สดรุ มนรุษยร์ไดต้คต้นพบและสรต้นงเครนที่องมนอตต่นงๆทบีที่ตนจะใชต้ทนนลนยลต้นง
ตนเองไปจนกพนนื้นพลิภพ ประชนชนตลิใหญต่ๆทรันื้งปวงมบีชบีวตลิ อยบูต่ในควนมกลรัวซถึที่งกรันและกรัน โลกกนนลรังโหยหนและ
อต้อนวอนขอใครสรักคนทบีจที่ ะชต่วยอนรนยธรรมใหต้รอดพต้น ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะใหต้คนนสรัญญนเชต่นนรันื้น และผต่นน
ทนงกนรอรัศจรรยร์ตนต่ งๆของเขนๆจะชรักนนนชนชนตลิตนต่ งๆแหต่งแผต่นดลินโลกมนหนตน – ยกเวต้นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูก
ประทรับตรนทบีที่หนต้นผนกของตนตนมทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงในวลิวรณร์ บททบีที่ 7 และไมต่กบีที่คนเหลต่นนรันื้นทบีที่จะเชนที่อขต่นวสนรเรนที่อง
อนณนจรักรทบีจที่ ะมนนรันื้นซถึที่งถบูกประกนศโดยผบูต้ทบีที่ถบูกประทรับตรน 144,000 คนนรันื้น
เมนที่อปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์มน เขนจะทนนใหต้กนรปกครองโลกเปป็นควนมเปป็นจรลิง สหรศัฐแหล่งโลกจะกลนย
เปป็นจรลิง ทรุกวรันนบีนื้มนรุษยร์กนนลรังวนงแผนและตรันื้งตนคอยรรัฐบนลโลกเดบียว ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะไมต่เพบียงเชนที่อมกต๊ก
ตล่างๆทางการเมลืองของโลกเขต้นดต้วยกรันเทต่นนรันื้น แตต่เขนจะนนนคณะตต่นงๆทางศาสนามนอยบูต่รวต่ มกรันและเชนที่อมควนม
เชนที่อตต่นงๆใหต้เปป็นหนถึที่งเดบียวกรันดต้วย ทรุกวรันนบีนื้เรนมบีสภนครลิสตจรักรโลก ซถึที่งเปป็นผบูต้เบลิกทนงของครลิสตจรักรของปฏลิปฟักษร์
ตต่อพระครลิสตร์อยต่นงแนต่นอน
แผนกนรของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นกนรกนนจรัดควนมแตกตต่นงทรันื้งปวงทบีที่แบต่งแยกผบูต้คนทรันื้งหลนย –
ทรันื้งทนงกนรเมนองและทนงศนสนน เขนจะสต่งเสรลิมควนมเปป็นพบีที่นต้องกรันของมนรุษยร์ และในตอนกลนงของชต่วงเวลน
แหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกนรันื้นเขนจะประกนศตรัววต่นเปป็นพระเจต้น เขนจะทนนใหต้ยรุคพรันปปีทบีที่มนรุษยร์สรต้นงขถึนื้นกลนยเปป็นจรลิง
ขถึนื้นมน – แตต่หลรังจนกสนมปปีครถึที่งแหต่งสรันตลิภนพ นรกทรันื้งสลินื้นจะระเบลิดออกและโลหลิตจะไหลนองตนมทต้องถนนดรุจนนื้นน
ตรังนื้ แตต่วรันทบีพที่ ระเจต้นทรงสรต้นงอนดรัมขถึนื้นมน พระองคร์กล็ทรงปรนรถนนและแสวงหนผบูต้คนทบีที่จะถวนยเกบียรตลิ
พระองคร์อยต่นงสบูงสรุด ทรุกวลิธบีและในทรุกสลิที่ง พญนมนรอลิจฉนและรลิษยนพระเจต้นมนโดยตลอด...นรัที่นคนอเหตรุผลทบีที่มรันเปป็น
พญนมนรในวรันนบีนื้ ในสถนนะเดลิมของมรัน มรันเปป็นเครบูบทบีที่ถบูกเจลิมตรันื้งไวต้ ลบูซลิเฟอรร์ ผบูต้สต่องแสงนรันื้น แตต่ควนมอลิจฉนทนนใหต้
มรันตต้องเสบียสถนนะอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีของมรันและมรันไดต้กลนยเปป็นผบูต้มรุสนและฆนตกรทบีที่นนต่ รรังเกบียจอยต่นงทบีที่มรันเปป็นทรุก
วรันนบีนื้ มรันเขต้นมนในสวนเอเดนและเสนอแนะแกต่เอวนวต่นหนกเธอยอมกลินผลไมต้นรันื้นทบีที่พระเจต้นทรงหต้นมเธอไมต่ใหต้กลิน
เธอกล็จะกลนยเปป็นพระ เธอถบูกหลอกลวงโดยคนนโกหกของพญนมนร เธอและอนดรัมรรับประทนน และเพรนะควนม
ไมต่เชนที่อฟฟังของพวกเขน พวกเขนจถึงสบูญเสบียสถนนะอรันสมบบูรณร์แบบของตนไป
พวกเขนเหล็นตรัวเองเปลนอยเปลต่นและนต่นอรับอนย และพยนยนมทรันทบีทจบีที่ ะแกต้ไขควนมผลิดพลนดของตนโดย
พถึงที่ แรงงนนแหต่งมนอของตรัวเอง เหมนอนกรับทบีที่มนรุษยร์ไดต้พยนยนมมากวล่า 6,000 ปปีทบีที่จะแกต้ไขควนมผลิดพลนดของตน!
โดยใชต้วธลิ บีหลอกลวงปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะนนนยบูโทเปปียและสรันถวไมตรบีมนใหต้ซถึที่งมนรุษยร์ไดต้พยนยนมทบีจที่ ะทนนใหต้เกลิด
ขถึนื้นจรลิงบนแผต่นดลินโลกมนตลอดหลนยศตวรรษแลต้ว แตต่จะไมต่มบีทนงมบีสรันตลิภนพทบีที่ยศัที่งยลืนจนกวต่นพระเยซบูจอมกษรัตรลิยร์
ประทรับบนพระทบีที่นรัที่งของดนวลิดในกรรุงเยรบูซนเลล็ม
สนยธนรเลนอดไหลนองตรันื้งแตต่ปฐมกนลจนถถึงกลโกธน กนรสบูต้รบทบีที่ใหญต่โตทบีที่สรุดของทรุกยรุคสมรัยไดต้ถบูกตต่อสบูต้
ระหวต่นงซนตนนและพระเยโฮวนหร์พระเจต้น ซนตนนไดต้พยนยนมทบีที่จะยรับยรันื้งเชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้นกต่อนกนรประสบูตลิ
ของพระเยซบู และจนกนรันื้นในควนมพยนยนมอรันบต้นคลรัที่งของมรันทบีที่จะทนนลนยแผนกนรของพระเจต้นทรันทบี หลศังจากกนร
ประสบูตขลิ องพระผบูต้ชวต่ ยใหต้รอด มรันกล็ทนนใหต้เฮโรดสรัที่งฆต่นเดล็กทรุกคนทบีที่อนยรุสนมปปีลงมน

กต่อนกลโกธนเพบียงนลิดเดบียว ซนตนนกล็พยนยนมทบีที่จะทนนใหต้พระเยซบูหลรัที่งโลหลิต – ไมต่ใชต่บนกนงเขนนรันื้น แตต่ใน
สวนเกทเสมนบี มรันยรังพยนยนมทบีจที่ ะขรัดขวนงกนรฟฟนปั้ คนนพระชนมร์ดวต้ ย – แตต่เมนที่อพระเยซบูทรงดนนเนลินออกมนจนก
อรุโมงคร์นรันื้น ซนตนนกล็รวบูต้ นต่ มรันพต่นยแพต้แลต้ว – และตรันื้งแตต่วนรั นรันื้นเปป็นตต้นมน มรันไดต้พยนยนมอยต่นงสรุดกนนลรังทบีจที่ ะทนนใหต้
ดวงวลิญญนณตกนรกมนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่มรันจะทนนไดต้!
กนรสบูรต้ บนบีนื้ระหวต่นงพระเจต้นและซนตนนไดต้เกลิดขถึนื้นมนหลนยศตวรรษแลต้ว กนรสบูรต้ บระหวต่นงพระเจต้นและ
ซนตนนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับดวงวลิญญนณของมนรุษยร์ไดต้เกลิดขถึนื้นมนหกพรันปปีแลต้วและจะดนนเนลินตต่อไปตรนบเทต่นทบีที่ยรังมบี
มนรุษยร์อยบูต่ จนกวต่นเชนนื้อสนยของหญลิงนรันื้นขยบีนื้หรัวของงบูนรันื้นในทบีที่สรุด
ซนตนนเองจะถบูกโยนลงไปในบถึงไฟเมนที่อสลินื้นยรุคพรันปปี แตต่ผบูต้แทนสต่วนตรัวของมรัน ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ จะ
ถบูกโยนลงไปในบถึงไฟในตอนตด้นของยรุคพรันปปี
ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นกนรมนรรับสภนพมนรุษยร์ของซนตนน เหมนอนกรับทบีที่พระเยซบูครลิสตร์เจต้นทรง
เปป็นกนรมนรรับสภนพมนรุษยร์ของพระเจต้น พระเยซบูทรงเปป็นพระเจด้าในรต่นงมนรุษยร์ ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็น
ซาตานในรต่นงมนรุษยร์
“สรัตวร์รนต้ ยนรันื้นถบูกจรับพรต้อมดต้วยผบูพต้ ยนกรณร์เทล็จ ทบีที่ไดต้กระทนนกนรอรัศจรรยร์ตต่อหนต้นสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และใชต้กนร
อรัศจรรยร์นรันื้นลต่อลวงคนทรันื้งหลนยทบีที่ไดต้รรับเครนที่องหมนยของสรัตวร์รนต้ ยนรันื้น และบบูชนรบูปของมรัน สรัตวร์รต้นยและผบูพต้ ยนกรณร์
เทล็จถบูกทลินื้งทรันื้งเปป็นลงในบถึงไฟทบีที่ไหมต้ดต้วยกนนมะถรัน” (วว. 19:20)
“สต่วนพญนมนรทบีที่ลอต่ ลวงเขนเหลต่นนรันื้นกล็ถบูกโยนลงไปในบถึงไฟและกนนมะถรัน ทบีที่สตรั วร์รนต้ ยและผบูต้พยนกรณร์เทล็จ
อยบูต่นรันื้น และมรันตต้องทนทรุกขร์ทรมนนทรันื้งกลนงวรันและกลนงคนนตลอดไปเปป็นนลิตยร์” (วว. 20:10)
“ขณะนรันื้นคนนอกกฎหมนยนรันื้นจะปรนกฏตรัวขถึนื้น และองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะทรงประหนรมรันดต้วยลม
พระโอษฐร์ของพระองคร์ และจะทรงผลนญใหต้สบูญไปดต้วยกนรปรนกฏแหต่งกนรเสดล็จมนของพระองคร์ คนอผบูต้นรันื้นทบีที่มน
โดยกนรดลบรันดนลของซนตนน พรต้อมกรับบรรดนกนรอลิทธลิฤทธลิธและหมนยสนนครัญ และกนรมหรัศจรรยร์แหต่งควนม
เทล็จ” (2 ธส. 2:8, 9)
“และเขนจะปลบูกพลรับพลนทรันื้งหลนยแหต่งตนนหนรักของเขนระหวต่นงทะเลในภบูเขนบรลิสรุทธลิธอรันรรุต่งโรจนร์ แมต้
กระนรันื้นเขนกล็ยรังพบจรุดจบ และไมต่มบีใครชต่วยเขนเลย” (ดนล. 11:45)
มรันเปป็นควนมจรลิงทบีที่วนต่ ซนตนนจะถบูกครุมขรังอยบูต่ในเหวไมต่มบีกต้นเปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปี – ระยะเวลนนนนเทต่นกรับ
ยรุคพรันปปีนรันื้น: มลิฉะนรันื้น คงไมส่อาจมนียรุคพรันปปีไดต้เลย ในวลิวรณร์ 20:1-3 เรนอต่นนเกบีที่ยวกรับทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งทบีที่ลงมน
จนกสวรรคร์พรต้อมกรับโซต่เสต้นใหญต่อยบูต่ในมนอของพระองคร์ “แลต้วขต้นพเจต้นเหล็นทบูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งลงมนจนกสวรรคร์
ทต่นนถนอลบูกกรุญแจของเหวทบีที่ไมต่มบีกต้นเหวนรันื้นและถนอโซต่ใหญต่ และทต่นนไดต้จรับพญนนนค ซถึที่งเปป็นงบูดถึกดนนบรรพร์ ผบูต้ซถึที่งเปป็น
พญนมนรและซนตนน และลต่นมมรันไวต้พรันปปี แลต้วทลินื้งมรันลงไปในเหวทบีที่ไมต่มบีกต้นเหวนรันื้น แลต้วไดต้ลรัที่นกรุญแจประทรับตรน
เพนที่อไมต่ใหต้มรันลต่อลวงบรรดนประชนชนตลิไดต้อบีกตต่อไป จนครบกนนหนดพรันปปีแลต้วหลรังจนกนรันื้นจะตต้องปลต่อยมรันออกไป
ชรัวที่ ขณะหนถึที่ง”
หลรังจนก “ชรัวที่ ขณะหนถึที่ง” ทบีที่วนต่ นบีนื้ซนตนนจะถบูกทลินื้งลงในบถึงไฟนรันื้น – ทบีอที่ ยบูต่ชรัที่วนลิรนรั ดรร์ของบรรดนผบูต้ทบีที่ถบูกปรรับ
โทษ

ผมพบวต่นผบูต้เชนที่อทรันื้งหลนยสรับสนอยต่นงนต่นเศรต้นเกบีที่ยวกรับลนนดรับเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆทบีที่เกลิดขถึนื้นกต่อนกนรเสดล็จมน
ขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นในกนรรรับขถึนื้นไป, ชต่วงเวลนทรุกขร์ลนนบนกนรันื้น, กนรสนนแดงขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น, ยรุคพรันปปี,
และยรุคสมรัยชรัที่วนลิรรันดรร์ เพนที่อทบีที่จะเขต้นใจสลิที่งเหลต่นนบีนื้อยต่นงชรัดเจน เรนตต้องอต่นน, อต่นนซนื้นนๆ, และตรันื้งใจศถึกษนควนมจรลิง
เหลต่นนรันื้นทบีที่ถบูกเขบียนไวต้ในหนรังสนอหมวดผบูต้พยนกรณร์ของพระครัมภบีรร์
ผมเชนที่อวต่นเรนกนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในชรัวที่ โมงทต้นยๆแลต้ว (ในแงต่คนนพยนกรณร์) ของยรุคนบีนื้ ผมเชนที่อวต่นเหตรุกนรณร์ยลิที่ง
ใหญต่ลนนดรับถรัดไปทบีที่ถบูกเกล็บไวต้สนนหรรับโลกเกต่นนบีนื้คนอ กนรเสดล็จมนของพระเยซบูครลิสตร์เจต้นในกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสต
จรักร หนกมบีอยบูต่สลิที่งหนถึที่งทบีที่ถบูกสอนอยต่นงชรัดเจนในพระครัมภบีรร์ สลิที่งนรันื้นกล็คนอวต่นเมนที่อสลินื้นยรุคพระครุณนบีนื้ ครลิสตจรักรจะถบูกรรับ
ออกไปจนกแผต่นดลินโลกนบีนื้เพนที่อพบกรับพระเยซบูในหมบูต่เมฆในฟป้นอนกนศ – และพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิจธ ะทรงถบูกรรับ
ออกไปพรต้อมกรับครลิสตจรักร จนกนรันื้นคนแหต่งกนรบนปนรันื้น ลบูกแหต่งควนมพลินนศ จะถบูกเผยตรัว ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์
ไมล่สามารถถบูกเผยตรัวไดต้จนกวต่นพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิธทรงถบูกพนออกไปจนกแผต่นดลินโลก (2 ธส. 2:7, 8) แตต่เมนที่อ
“ผบูต้ทบีที่คอยหนต่วงเหนบีที่ยวเดบีดี๋ยวนบีนื้นรันื้น” ทรงถบูกพนออกไปพรต้อมกรับครลิสตจรักร ซนตนนกล็จะเผยผลงนนชลินื้นเอกของมรัน –
กนรมนรรับสภนพมนรุษยร์ของมรัน, ปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์!
จนกนรันื้นชต่วงเวลนแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนกใหญต่ยลิที่งกล็จะตนมมน (ซถึที่งตรงกรันกรับสศัปดาหว์สลุดทด้ายแหล่งปปีทศันั้งหลาย
ทบีที่ถบูกชบีในื้ หต้เหล็นในเจล็ดสลิบสรัปดนหร์นรันื้นในดนเนบียล 9) สรัปดนหร์นบีนื้จะถบูกยต่นสรันื้นเขต้นเพรนะเหล็นแกต่บรรดนผบูต้ทบีที่ถบูกเลนอกสรร
หนกไมต่ทนนเชต่นนรันื้น กล็คงไมต่มบีเนนนื้อหนรังใดรอดไดต้เลย ครถึงที่ แรกแหต่งรรัชกนลของปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์จะเปป็นสรันตลิภนพ
ครถึงที่ หลรังจะเปป็นกนรนองเลนอด ครถึงที่ หลรังทบีที่เปป็นกนรนองเลนอดจะถบูกยต่นสรันื้นเขต้นไมต่กบีที่วรัน อนจไมต่กบีที่สรัปดนหร์ และจนกนรันื้น
ศถึกแหต่งอนรมนเกดโดนจะถบูกตต่อสบูต้ ประชนชนตลิเหลต่นนรันื้นแหต่งแผต่นดลินโลกจะรวมตรัวกรันเพนที่อทนนศถึกสรุดทต้นยระหวต่นง
มนรุษยร์บนแผต่นดลินโลกนบีนื้
ศถึกของโกกและมนโกกจะเกลิดขถึนื้นระหวต่นงพระเจต้นผบูต้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธและกองทรัพเหลต่นนรันื้นของโกกและมน
โกก ไฟจะลงมนจนกสวรรคร์และเผนผลนญศรัตรบูเหลต่นนรันื้นของพระเจต้นจนสลินื้นซนก ศพของพวกเขนจะถบูกเผนดต้วยไฟ
และวลิญญนณของพวกเขนจะถบูกโยนลงไปในบถึงไฟ แตล่ศหึกแหล่งอารมาเกดโดนจะเปป็นศหึกแหล่งโลหฏิต
พลโยธนทรันื้งสลินื้นแหต่งแผต่นดลินโลกจะมนรวมตรัวกรันทนงทลิศเหนนอของปนเลสไตนร์เพนที่อทนนลนยอลิสรนเอลในแผต่น
ดลินของเธอเอง พวกเขนจะตรันื้งตนคอยชรัยชนะเดล็ดขนดอยต่นงใจจดใจจต่อ แตต่ศถึกนรันื้นจะจบลงเมนที่อพระเยซบูเสดล็จมน
และทนนลนยพวกเขนเสบียดต้วยพระแสงแหต่งพระโอษฐร์ของพระองคร์ โลหลิตจะไหลนองจนถถึงบรังเหบียนของมต้นเหลต่นนรันื้น
ในศถึกแหต่งอนรมนเกดโดน!
เมนที่อสลินื้นศถึกนรันื้น พระเยซบูจะทรงจรับปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์โยนลงไปในบถึงไฟดต้วยพระองคร์เอง ซนตนนจะถบูก
ขรังไวต้ในเหวไมต่มบีกต้นและถบูกผนถึกตรนเปป็นเวลนหนถึที่งพรันปปี กนรครอบครองอรันเลวรต้นยนต่นกลรัวแหต่งควนมทรุกขร์ลนนบนก
ใหญต่ยลิที่งนรันื้นจะสลินื้นสรุดลงเมนที่อกษรัตรลิยร์แหต่งทลิศใตต้ กษรัตรลิยร์แหต่งทลิศเหนนอ และกษรัตรลิยร์แหต่งทลิศตะวรันออกจะมนเผชลิญ
หนต้นกรันบนสมรภบูมลิทนงประวรัตลิศนสตรร์อรันยลิที่งใหญต่แหต่งอนรมนเกดโดน ซถึที่งเปป็นทบีที่ๆศถึกนองเลนอดมนกมนยไดต้ถบูกตต่อสบูต้
มนแลต้วในหลนยศตวรรษทบีที่ผต่นนพต้นเรนไป
มรันตต้องใชต้เวลนถถึงเจล็ดเดนอนทบีที่จะเกล็บกวนดแผต่นดลินนรันื้นและฝฟังศพคนตนยหลรังจนกศถึกแหต่งอนรมนเกดโดน
(จงศถึกษนเอเสเคบียลบททบีที่ 37, 38 และ 39) และจนกนรันื้นเรนจะมบีหนถึที่งพรันปปีแหต่งสรันตลิภนพอรันเปปีฝั่ยมสงต่นรนศบีบนแผต่น

ดลินโลก สรันถวไมตรบีแกต่มนรุษยร์ทรันื้งหลนย คนนแชต่งสนปนรันื้นจะถบูกถอนออกไปเสบียจนกสลิที่งทรงสรต้นงทรังนื้ ปวง และควนมรบูต้
เรนที่ององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจะปกคลรุมแผต่นดลินโลก
เรนเหล็นสลิที่งเหลต่นนรันื้นทบีที่ดนเนบียลไดต้พยนกรณร์ไวต้เมนที่อกวต่น 2,500 ปปีทบีที่แลต้ว กนนลรังถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงตนมตรัว
อรักษรตต่อสนยตนเรนในขณะนบีนื้ ในยรุโรป เรนเหล็นกนรรวมตรัวกรันของมหนอนนนนจใหญต่ยรักษร์สองฝป่นย ฝป่นยหนถึที่ง
ประกอบดต้วยเขตแดนซถึที่งตรงกรันเกนอบพอดบีกรับจรักรวรรดลิโรมสมรัยเกต่น และอบีกฝป่นยหนถึที่งประกอบดต้วยประชนชนตลิ
คอมมลิวนลิสตร์เหลต่นนรันื้น โดยมบีรสรั เซบียเปป็นหรัวหนต้นพรต้อมกรับบรลิวนรมนกมนยของเธอ มบีควนมไมต่สงบมนกมนย
ทต่นมกลนงบรรดนประชนชนตลิอนหรรับ และครุณจะพบควนมไมต่สงบและควนมเกลบียดชรังแบบผบีปปีศนจทบีที่ไหนมนกไป
กวต่นในประเทศจบีน พรต้อมกรับเหลต่นผบูต้นนนทบีที่ปรนศจนกพระเจต้นของเธอวรันนบีนื้?
เรนกนนลรังมบีชวบี ลิตอยบูใต่ นโมงยนมแหต่งกนรสนนเรล็จจรลิงของสลิที่งเหลต่นนรันื้นซถึที่งดนเนบียลไมต่เขต้นใจ แมต้วต่นพระเจต้นไดต้
ประทนนสลิที่งเหลต่นนรันื้นแกต่เขนและเขนไดต้เขบียนพวกมรันลงไปแลต้วกล็ตนม แนต่นอนวต่นเรนกนนลรังมบีชบีวตลิ อยบูต่ในวรันทต้นยๆแหต่ง
ยรุคพระครุณแลต้ว พระเยซบูครลิสตร์เจต้นจะเสดล็จมนในไมต่ชต้น!
ดนเนบียล 12:4 ใหต้คนนพยนกรณร์หนถึที่งทบีที่ถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงตรงตรัวแลต้วในไมต่กบีที่ปปีหลรังมนนบีนื้ และพวกครุณสต่วน
ใหญต่ทบีที่อนต่ นขต้อควนมเหลต่นนบีนื้อยบูต่กล็จะจนนไดต้เกบีที่ยวกรับกนรเรลิที่มตต้นของกนรสนนเรล็จจรลิงของคนนพยนกรณร์นบีนื้
“คนเปป็นอศันมากจะวฏิที่งไปวฏิที่งมา” มต้นฝปีเทต้นไวอนจเปป็นวลิธบีกนรเดลินทนงทบีรที่ วดเรล็วทบีที่สดรุ ในสมรัยของดนเนบียล
กษรัตรลิยร์เหลต่นนรันื้นมบีมต้นและรถรบซถึที่งวลิที่งเรล็วมนกๆในสมรัยนรันื้น แตต่เมนที่อเปรบียบเทบียบกรับควนมเรล็วของสมรัยนบีนื้แลต้วพวกมรัน
กล็ชนต้ กวต่นเตต่นเสบียอบีก นบีที่เปป็นคนนกลต่นวหนถึที่งทบีที่ถบูกเปปิดเผยแกต่ดนเนบียลโดยพระวลิญญนณบรลิสรุทธลิใธ นสต่วนทบีที่เกบีที่ยวขต้องกรับ
“วนระสรุดทต้นย”
จงสรังเกตวต่น “คนเปป็นอรันมนก” – ไมต่ใชต่แคต่ไมต่กบีที่คน แตต่มวลชนทศันั้งหลาย – จะวลิที่งไปวลิที่งมน พต่อของผมมบี
ชบีวลิตอยบูจต่ นถถึงอนยรุเจล็ดสลิบปปี ทต่นนออกจนกรรัฐทบีที่เปป็นบต้นนเกลิดของทต่นนแคต่ครรันื้งเดบียวเทต่นนรันื้นในชต่วงปปีเหลต่นนรันื้น และ
เหตรุผลเดบียวทบีที่ทนต่ นเดลินทนงไปไกลจนกบต้นนเหลนอเกลินในครรันื้งเดบียวนรันื้นกล็คนอ เพรนะวต่นพบีที่ชนยของผม ซถึที่งออกไปนอก
รรัฐเพนที่อเขต้นคต่นยของกองทรัพ กนนลรังเตรบียมตรัวทบีที่จะไปตต่นงประเทศ หนกไมต่ใชต่เพรนะวต่นพบีชที่ นยของผมตต้องไปรบแลต้ว
ผมกล็สงสรัยวต่นพต่อของผมจะออกไปนอกรรัฐบต้นนเกลิดของทต่นนหรนอไมต่ในชรัที่วชบีวลิตของทต่นน
เมนที่อหต้นสลิบปปีกต่อน นต้อยคนนรักทบีเที่ ดลินทนงไปไกลมนกๆ แตต่ปฟัจจรุบรันเกนอบทรุกคนเดลินทนงทรันื้งนรันื้น หลนยลต้นน
คนเดลินทนงขต้นมนนื้นนขต้นมทะเล และกนรเดลินทนงรอบโลกกล็ไมต่ใชต่เรนที่องผลิดธรรมดนเสบียแลต้วในปฟัจจรุบรัน ไมต่วนต่ ครุณไป
ทบีที่ไหนบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ คนเปป็นอรันมนกกล็กนนลรังวลิที่งไปวลิที่งมนอยบูต่ ผมไดต้ไปเยนอนปป่นดงดลิบแหต่งแอฟรลิกน และในลบีโอโพ
ลดร์วลิลลร์ พวกเรนไดต้ซนนื้อตรัวดี๋ เพนที่อทบีที่จะนรัที่งรถไฟพนนื้นเมนองทบีที่วลิที่งเปป็นระยะทนงหนถึที่งรต้อยไมลร์กลรับเขต้นไปในปป่นดงดลิบ ผมคลิด
เอนเองวต่นคงมบีทบีที่วนต่ งเยอะแยะ แตต่เชต้นวรันถรัดมนเมนที่อเรนลงไปยรังสถนนบีเพนที่อทบีที่จะขถึนื้นรถไฟนรันื้น เรนกล็พบผบูต้คนยนนอยบูต่ ยนที่น
ออกไปนอกหนต้นตต่นง และขอโดยสนรไปดต้วยในทรุกทบีที่ๆพวกเขนจะเจอทบีที่ๆจะยนนหรนอนรัที่งไดต้ ไมต่วนต่ ครุณจะไปทบีที่ใดใน
วรันนบีนื้ ผบูต้คนกล็เดลินทนงไปมนตลอด
ในสมรัยแรกๆแหต่งประเทศของเรน ผบูต้คนเคยเดลินทนงจนกทลิศตะวรันออกไปทลิศตะวรันตก แตต่ปกตลิแลต้วพวก
เขนกล็เดลินทนงไปเทบีที่ยวเดบียวเทต่นนรันื้น พวกเขนสต่วนใหญต่จถึงไมต่เคยกลรับมน แตต่ดนเนบียลถบูกสรัที่งใหต้เขบียนวต่นคนเปป็นอรัน
มนกจะวลิที่ง “ไปวฏิที่งมา”: พวกเขนจะไป และพวกเขนจะกลรับมน

จงสรังเกตวต่น “คนเปป็นอศันมากจะวตงที่ ไปวตงที่ มา” ตอนทบีที่ผมยรังเปป็นเดล็ก ผมเคยเดลินไปโรงเรบียนเปป็นระยะทนง
หต้นไมลร์ ปฟัจจรุบรัน เดล็กโดยเฉลบีที่ยทบีที่ตต้องเดลินทนงไปไกลสองชต่วงตถึกเพนที่อไปโรงเรบียนกล็นรัที่งรถของครอบครรัวไป หรนอไมต่กล็
ขบีที่จรักรยนนหรนอสกบูตเตอรร์ไป มบีกนรเดลินนต้อยมนก
ไมต่วนต่ ครุณไปทบีที่ไหน ผบูต้คนกล็กนนลรังวลิที่งอยบูต่ พวกเขนรบีบเรต่งอยบูต่ตลอด – และเพลืที่ออะไรกศัน? พวกเขนสต่วนใหญต่คง
ไมต่อนจบอกครุณไดต้ พวกเขนกนนลรังรบีบเรต่งเพนที่อทบีที่จะไป – ทฮีที่ไหน? พวกเขนสต่วนใหญต่ไมต่รบูต้หรอก – แตต่พวกเขนกล็รบีบเรต่ง
อยบูต่เสมอ หนทนงเดบียวทบีที่จะมบีชบีวตลิ อยบูต่ตอต่ ไปในปฟัจจรุบรันกล็คนอวลิที่ง – แมต้แตต่ในซบูเปอรร์มนรร์เกล็ต หนกครุณไมต่ระวรังตรัวใหต้ดบี
ใครบนงคนกล็จะดรันรถเขล็นทรับครุณแนต่หนกครุณหยรุดเคลนที่อนไหว!
นบีที่คนอยรุคสมรัยแหต่งควนมเรล็ว ขณะทบีที่ผมบอกคนเขบียนขต้อควนมเหลต่นนบีนื้อยบูต่ ประธนนนธลิบดบีแหต่งสหรรัฐอเมรลิกน
กล็เพลิที่งประกนศวต่นพวกเรนมบีเครนที่องบลินรบไอพต่นทบีที่บลินไดต้เรล็วกวต่น 2,000 ไมลร์ตอต่ ชรัที่วโมงแลต้ว... คลิดดบูสลิครรับ! มรันทนนใหต้
เรนหศัวหมลุนแลด้วทบีจที่ ะคลิดถถึงควนมเรล็วขนนดนรันื้น เพลิที่งมบีประกนศวต่นฝรรัที่งเศสกนนลรังกต่อสรต้นงยนนพนหนะขนสต่งรบูปแบบ
หนถึที่งทบีที่จะขนสต่งคน 200 คนขต้นมมหนสมรุทรแอตแลนตลิกไดต้ในหนถึที่งชรัที่วโมงยบีที่สลิบหต้นนนทบี
หนกดนเนบียลสนมนรถอต่นนขต้อควนมทบีผที่ มเพลิที่งกลต่นวไปนบีนื้ไดต้ เขนกล็คงเขต้นใจถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นทบีที่เขนอต่นนไดต้ ดรัง
นรันื้นองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นจถึงสรัที่งเขนใหต้ประทรับตรนหนรังสนอเลต่มนรันื้นและปปิดบรังถต้อยคนนเหลต่นนรันื้นไวต้จนกวต่นจะถถึงวนระ
สรุดทต้นย เราสนมนรถเขต้นใจไดต้เพรนะวต่นเรนไดต้เหล็นสลิที่งเหลต่นนบีนื้เกลิดขถึนื้นจรลิงแลต้ว เรนมบีชวบี ลิตอยบูใต่ นยรุคสมรัยแหต่งกนรสนนเรล็จ
จรลิงของคนนพยนกรณร์นบีนื้
วรันเหลต่นนรันื้นกต่อนกนรสลินื้นสรุดลงของยรุคสมรัยนบีนื้จะเปป็นวรันทรันื้งหลนยแหต่งควนมเรล็วทบีที่ถบูกเพลิที่มขถึนื้นอยต่นงมหนศนล
ปบูป่ของผมเคยใชต้วรัว และผมจนนไดต้ดวบี ต่นเคยนรัที่งรถมต้นของครุณพต่อของผม ผมเคยเปป็นเดล็กหนรุต่มในยรุคทบีที่ใชต้มต้นและรถมต้น
แตต่ในสมศัยของผมผมไดต้เหล็นมนรุษยร์เปลบีที่ยนจนกรถมต้นมนนรัที่งเครนที่องบลิน ไปสบูต่เครนที่องบลินไอพต่น – ใชต่แลต้วครรับ ถถึงขนนด
ออกไปในอวกนศเลยดต้วยซนื้นน! หนรังสนอหลนยเลต่มทบีที่ถบูกเขบียนเกบีที่ยวกรับบทนบีนื้ของดนเนบียลเมนที่อหต้นสลิบปปีทบีที่แลต้วเดบีดี๋ยวนบีนื้กล็
ลต้นสมรัยแลต้ว
หนรังสนอเหลต่นนรันื้นไดต้กลต่นวถถึงรถยนตร์ทบีที่เดลินทนงทบีที่ควนมเรล็ว 40 ไมลร์ตอต่ ชรัที่วโมง และเครนที่องบลินทบีที่ควนมเรล็ว
200 ไมลร์ตต่อชรัวที่ โมง แตต่ปฟัจจรุบรันมนตรวรัดควนมเรล็วสต่วนใหญต่ของรถยนตร์กล็วรัดไดต้ถถึง 120 ไมลร์ และเครนที่องบลินหลนย
ลนนกล็บลินทบีที่ควนมเรล็ว 1000, 1500 – และรรุต่นลต่นสรุดกล็มนกกวต่น 2000 ไมลร์ตอต่ ชรัที่วโมง! แนต่นอนวต่นดนเนบียล 12:4
สอดคลต้องกรับยรุคสมรัยของเรน
คนเปป็นอรันมนกจะไมต่เพบียงวลิที่งไปวลิที่งมนเทต่นนรันื้น แตต่ “ความรรด้จะทวฮีขหึนั้น” เรนอนจกลต่นวไดต้วนต่ มบีกนรเพลิที่มขถึนื้น
อยต่นงมหนศนลของควนมรบูใต้ นดต้นนวรรณกรรม, สลิที่งประดลิษฐร์, ยนรรักษนโรค, วลิทยนศนสตรร์, เคมบี, กนรผต่นตรัด,
กนรเกษตร, กนรทนนเหมนอง, กนรขนสต่ง – สนขนใดกล็ตนมทบีที่ครุณอยนกจะเอต่ย ควนมรบูต้ไดต้ถบูกเพลิที่มขถึนื้นเรนที่อยๆในชต่วงหต้น
สลิบปปีหลรังมนนบีนื้มนกกวต่นในชต่วงสลิบปปีใดๆของหลนยศตวรรษกต่อนหนต้น วลิทยรุไดต้กลนยเปป็นควนมเปป็นจรลิงอยต่นงหนถึที่งทบีที่
ถบูกยอมรรับเมนที่อประมนณยบีที่สลิบหต้นปปีทบีที่แลต้วเอง และปฟัจจรุบรันนบีนื้เรนมบีวลิทยรุ, โทรทรัศนร์, กนรขรับดรันดต้วยไอพต่น, กนรเดลิน
ทนงไปในอวกนศ พวกครุณหมอกนนลรังปลบูกถต่นยกระดบูก, ไต, หรัวใจ, ดวงตน, และอวรัยวะสนนครัญสต่วนอนที่นๆจนก
รต่นงกนยหนถึที่งไปยรังอบีกรต่นงกนยหนถึที่ง ควนมกต้นวหนต้นอรันนต่นตกใจไดต้ถบูกทนนใหต้เกลิดขถึนื้นจรลิงแลต้วในทรุกสนขนในชต่วงหต้นสลิบ
ปปีหลรังมนนบีนื้ โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งในทศวรรษทบีที่แลต้ว

ทบูตสวรรคร์ทบีที่กนนลรังพบูดกรับดนเนบียลไดต้เปปิดเผยวลิวรณร์นบีนื้ตต่อไป: “ดาเนฮียลเออ๋ย ไปเถอะ เพราะวล่าถด้อยคทาเหลล่า
นศันั้นกล็ถรกปปิดไวด้แลด้วและถรกประทศับตราไวด้จนถหึงวาระสลุดทด้าย คนเปป็นอศันมากจะไดด้รบศั การชทาระแลด้วจะขาวสะอาด
และจะถรกถลลุง แตล่คนชศัที่วจะยศังกระททาการชศัที่ว และไมล่มฮีคนชศัที่วสศักคนหนหึที่งจะเขด้าใจ แตล่บรรดาคนทฮีที่ฉลาดจะเขด้าใจ”
ขต้อพระคนนเหลต่นนบีนื้ใหต้ขต้อมบูลเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกรับวนระสรุดทต้นย และเมนที่อเรนพลิจนรณนสลิที่งเหลต่นนบีนื้ เรนกล็ทรนบ
อยต่นงแนต่นอนมนกยลิที่งขถึนื้นวต่นเหลต่นนบีนื้เปป็นวรันปปิดทต้นยของยรุคพระครุณนบีนื้แลต้ว และวต่นพวกมรันชบีนื้ไปยรังกนรใกลต้เขต้นมนของ
กนรเสดล็จกลรับมนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้น นอกเหนนอจนกกนรทบีที่มวลชนวลิที่งไปวลิที่งมนแลต้ว เรนตต้องเผชลิญขต้อเทล็จจรลิงทบีที่
วต่นมบีกนรเพลิที่มขถึนื้นมหนศนลของควนมรบูต้และกนรศถึกษน มนรุษยร์ไมต่เพบียงไดต้รบรั กนรศถึกษนสนนหรรับสฏิที่งดฮีๆเทต่นนรันื้น – พวก
เขนยรังไดต้รบรั กนรศถึกษนสนนหรรับควนมชรัที่วดต้วย
“คนเปป็นอรันมนกจะไดด้รบศั การชทาระ คนเปป็นอรันมนกจะถรกททาใหด้ขาวสะอาด คนเปป็นอรันมนกจะถบูกถลลุง”
ในวนระสรุดทต้นย คนเปป็นอรันมนกจะแยกตรัวออกและอรุทลิศตรัวใหต้แกต่องคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นอยต่นงทบีที่ไมต่เคยเปป็นมนกต่อน
และผมคลิดวต่นครุณจะเหล็นดต้วยวต่นในโมงยนมนบีนื้เรนกนนลรังเหล็นกนรแยกออก พวกหรัวสมรัยใหมต่และพวกเสรบีนลิยมกนนลรัง
แยกตรัวออกจนกพวกถนอคนนสอนเดลิม – พวกเขนไมต่อยนกมบีสต่วนอะไรกรับควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่ถนอคนนสอนเดลิม
และแนต่นอนวต่นนบีที่กล็เปป็นจรลิงเชต่นกรันในสต่วนของพวกถนอคนนสอนเดลิม เรนกนนลรังปฏลิเสธทบีที่จะเดลินรต่วมกรับคนเหลต่นนรันื้นทบีที่
ปฏลิเสธคนนสอนเดลิมตต่นงๆแหต่งควนมเชนที่อนรันื้น วนระสรุดทต้นยจะเปป็น (และตอนนนีทั้กล็เปป็น) ยรุคสมรัยแหต่งกนรแยกออกทต่น
มกลนงผบูต้คนของพระเจต้นและเหลต่นสมนชลิกครลิสตจรักรทบีที่ดนนเนลินตนมแบบโลก และเพรนะวต่นคนเหลต่นนรันื้นทบีที่มบีควนมคลิด
ฝฟักใฝป่ในฝฝ่ายวฏิญญาณปฏลิเสธทบีที่จะคลต้อยตนมไปกรับแผนกนรของโลก คนเหลต่นนรันื้นทบีที่มบีควนมคลิดฝฟักใฝป่ในฝป่นย
วลิญญนณจถึงจะทนทรุกขร์ พวกเขนจะถบูกขต่มเหง พวกเขนจะถบูกเมลินเฉย พวกเขนจะถบูกทดสอบ
แนต่นอนวต่นเรนกนนลรังมบีชวบี ลิตอยบูใต่ นยรุคสมรัยทบีที่ครลิสเตบียนแทต้ทรันื้งหลนยกนนลรังถบูกหรัวเรนะเยนะและถบูกขต่มเหงอยบูต่
ทรุกดต้นนและทบีที่เสต้นแบต่งระหวต่นงแนวคลิดอเทวนลิยมและควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนแทต้กนนลรังถบูกขบีดอยต่นงเดต่นชรัดมนกๆ
เสต้นนรันื้นกนนลรังเรลิที่มชรัดเจนมนกขถึนื้นเรนที่อยๆระหวต่นงคนเหลต่นนรันื้นทบีที่เชนที่อพระวจนะของพระเจต้น – ขต่นวประเสรลิฐเชยๆ
แหต่งกนรลบมลทลินดต้วยพระโลหลิต, กนรประสบูตลิจนกหญลิงพรหมจนรบี, กนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักร, กนรเปป็นขถึนื้นจนก
ตนยฝป่นยรต่นงกนย – และคนเหลต่นนรันื้นทบีที่ปฏลิเสธควนมจรลิง หนกคนใดเชนที่อในควนมเชนที่อแบบครลิสเตบียนทบีที่เชยๆทรุกวรันนบีนื้
เขนกล็ถบูกตรนหนต้นวต่นเปป็นคนคลรัที่งศนสนน เปป็นคนบต้นบอทบีที่โงต่เขลน ผบูต้รบรั ใชต้ทรันื้งหลนยทบีที่กนต้ วหนต้นไวในปฟัจจรุบรันคนอคน
เหลต่นนรันื้นทบีที่เปป็น “คนปะปนเกต่ง” ไมต่ใชต่คนทบีที่แยกออกเกต่ง เหลต่นนบีนื้คนอสรัญญนณบอกเหตรุแหต่งวนระสรุดทต้นย
“...แตต่คนชรัวที่ จะยรังกระทนนกนรชรัวที่ และไมต่มบีคนชรัที่วสรักคนหนถึที่งจะเขต้นใจ แตต่บรรดนคนทบีที่ฉลนดจะเขต้นใจ”
ในควนมกระจต่นงของวลิวรณร์นบีนื้ เรนเหล็นวต่นไมต่มบีสลิที่งใดเลยทบีที่ถบูกสอนในพระครัมภบีรทร์ บีที่เรบียกวต่นกนรฟฟนปั้ ฟบูทรัที่วโลก
หรนอกนรทนนใหต้คนทรันื้งโลกกลรับใจเชนที่อ กต่อนกนรรรับขถึนื้นไป ควนมชรัวที่ ชต้น, ควนมทนรรุณ, ควนมผลิดศบีลธรรม, ควนม
อธรรม, สงครนม, ควนมเกลบียดชรัง, กนรแตกแยกกรัน, กนรวลิวนท และกนรฆนตกรรมจะเพลิที่มมนกขถึนื้นเรนที่อยๆยลิที่งเรน
เขต้นใกลต้สวบูต่ นระสรุดทต้นย จนถถึงวรันทบีที่พระเยซบูเสดล็จมน “คนชรัที่วจะยรังกระทนนกนรชรัที่ว” กลต่นวอบีกนรัยหนถึที่ง คนชรัที่วจะเรลิที่ม
ชรัวที่ มากขนทั้นเรสืที่อยๆและอธรรมมนกขถึนื้นเรนที่อยๆ เพรนะเหตรุใดนต่ะหรนอ? เพรนะวต่นพวกเขนไมต่เขต้นใจ พวกเขนไมต่รบูต้วนต่
พระเจต้นกนนลรังทนนอะไรอยบูต่ พวกเขนไมต่รบูต้แผนกนรของพระองคร์ พวกเขนไมต่มบีควนมคลิดอะไรเลยเกบีที่ยวกรับวนระสรุดทต้นย
นรันื้น พวกเขนไมต่รบูต้สกถึ รบูต้สนอะไรแลต้วในแงต่ฝป่นยวลิญญนณ พวกเขนกนนลรังทนนงนนอยต่นงหนรักเพนที่อทนนใหต้เกลิดยบูโทเปปียทบีที่ยลิที่ง

ใหญต่นรันื้น คนนขวรัญกล็คนอ “จงกลิน ดนที่ม และรนที่นเรลิงเถลิด” พวกเขนถบูกหลอกโดยซนตนน ตนของพวกเขนถบูกปปิด ควนมคลิด
ของพวกเขนถบูกครอบงนนและพวกเขนกนนลรังรบีบเรต่งอยต่นงบต้นคลรัที่งไปสบูต่ควนมพลินนศอรันนต่นสยดสยองและควนมทรุกขร์
ทรมนนเปป็นนลิตยร์ในบถึงไฟนรันื้น แตต่ “บรรดาคนทนีที่ฉลาดจะเขห้าใจ”
ผมรบูวต้ นต่ มบีคนมนกมนยทบีที่ไมส่เชนที่อในกนรเสดล็จมนกต่อนยรุคพรันปปีของพระเยซบู พวกเขนปฏลิเสธกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่
สองของพระครลิสตร์ แตต่กลต่นวในแงต่รต้อยละ ผบูต้เชนที่อจนนนวนมนกขถึนื้นเรนที่อยๆเชนที่อในและศถึกษนกนรเสดล็จมนครรันื้งทบีที่สอง
ของพระเยซบูครลิสตร์มนกกวต่นแตต่กต่อนในประวรัตศลิ นสตรร์ของโลก แทบจะไมต่มบีนลิตยสนรครลิสเตบียนฉบรับใดทบีที่ไมต่ถบูกตบี
พลิมพร์โดยไมต่มบีขต่นวสนรเกบีที่ยวกรับระยะใดระยะหนถึที่งของกนรเสดล็จมนครรังนื้ ทบีที่สองของพระเยซบูครลิสตร์ พวกนรักเทศนร์ทบีที่ถนอ
คนนสอนเดลิมสต่วนใหญต่กลต่นวถถึงกนรเสดล็จกลรับมนขององคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นในเกนอบทรุกคนนเทศนนทบีที่พวกเขนเทศนร์ มบี
หนรังสนอทบีที่ยอดเยบีที่ยมหลนยสลิบเลต่มทบีที่ถบูกเขบียนโดยเหลต่นนรักเทศนร์ทบีที่ยลิที่งใหญต่ทบีที่สรุดของพระเจต้นวรันนบีนื้เกบีที่ยวกรับกนรเสดล็จ
กลรับมนของพระเยซบูดรังทบีที่ถบูกสอนในพระครัมภบีรร์ ใชต่แลต้วครรับ ในชต่วงปลนยของวนระสรุดทต้นยนบีนื้ ฝบูงชนจะมนและไป
พวกเขนจะวลิที่งไปวลิที่งมน ควนมรบูจต้ ะถบูกเพลิที่มขถึนื้น คนเปป็นอรันมนกจะถบูกชนนระใหต้บรลิสรุทธลิธ คนเปป็นอรันมนกจะถบูกทดสอบ
– แตต่คนชรัที่วจะไมต่เขต้นใจ และจะเปป็นคนทบีที่ชรัที่วมนกยลิที่งกวต่นเดลิมดต้วยซนื้นน แตต่คนมบีปฟัญญนจะเขต้นใจและจะมองขถึนื้นไป
เสมอ “สาละวน” จนกวล่าพระองคว์เสดล็จมา!

ความรถูห้และความไมส่รถูห้
กนรพลิพนกษนใหญต่ๆทรุกครรันื้งทบีที่พระเจต้นไดต้ทรงเทลงบนแผต่นดลินโลกลต้วนถบูกนนนหนต้นโดยสตลิปฟัญญนแบบสรุดๆ
ในทลิศทนงหนถึที่งและควนมไมต่รแบูต้ บบสรุดๆในอบีกทลิศทนงหนถึที่ง ในสวนเอเดน มรันคนอควนมปรนรถนนของเอวนทบีที่จะมบี
ปฟัญญน ทบีที่จะเปป็นเหมนอนพระองคร์หนถึที่ง ทบีที่ไดต้ทนนใหต้เธอพต่นยแพต้ตต่อกนรทดลองของพญนมนรและกลินผลไมต้ตต้องหต้นม
นรันื้น เธออยนก “ทบีจที่ ะรถู”ห้ – และเธอไดต้รแบูต้ ลต้ว ซถึที่งทนนใหต้เธอตต้องเสบียใจ!
คนอลินลต้มลงเพรนะวต่นเขนคลิดวต่นเขนรบูต้มนกกวต่นพระเจต้น เขนมบีควนมคลิดเปป็นของตนเองและเขนดนนเนลินตนม
ควนมพอใจของตนเอง เขนนนนเครนที่องบบูชนแบบทบีที่เขนเลนอกเองมนถวนยและปฏลิเสธทบีที่จะเชนที่อฟฟังคนนบรัญชนของ
พระเจต้น กนรลงโทษทบีที่เขนไดต้รบรั กล็หนรักเกลินกวต่นทบีที่เขนจะแบกรรับไหว (ปฐก. 4:13)
ในสมรัยของโนอนหร์มบีพวกยรักษร์ในแผต่นดลิน เปป็นคนทบีที่เกต่งกลต้นและมบีชนที่อเสบียง นรัที่นไมต่จนนเปป็นตต้องหมนยควนม
วต่นพวกเขนเปป็นคนตรัวใหญต่ยรักษร์ แมต้วต่นพวกเขนอนจเปป็นเชต่นนรันื้นไดต้กล็ตนมทบี แตต่แนต่นอนวต่นพวกเขนเปป็นยรักษร์ใหญต่ใน
แงต่ของควนมคลิด เปป็นชนผบูต้มบีควนมรบูต้ เรนมบียกรั ษร์ใหญต่ในแงต่มรันสมองอยบูต่มนกมนยทรุกวรันนบีนื้ – ยรักษร์ใหญต่ในสนขนของ
กนรศถึกษน ในสนขนของวลิทยนศนสตรร์ ควนมรบูไต้ ดต้ถบูกเพลิที่มขถึนื้นเรนที่อยๆ
พวกสนวกทบูลถนมพระเยซบูวต่นสลิที่งใดจะเปป็นหมนยสนนครัญแหต่งกนรเสดล็จมนของพระองคร์และของวนระ
สรุดทต้นยของโลก พระองคร์ไดต้ประทนนรนยกนรของเหตรุกนรณร์ตนต่ งๆแกต่พวกเขนในมรัทธลิว 24:4-14 และทรงเตนอน
พวกเขนเกบีที่ยวกรับ “สลิที่งทบีที่นต่นสะอลิดสะเอบียนซถึที่งกระทนนใหต้เกลิดกนรรกรต้นงวต่นงเปลต่น” นรันื้นทบีที่ถบูกกลต่นวถถึงโดยดนเนบียล
และจนกนรันื้นพระองคร์กล็ประทนนคนนอรุปมนเรนที่องตต้นมะเดนที่อแกต่พวกเขน – ซถึที่งเรนทรนบวต่นเปป็นภนพเปรบียบอยต่นงหนถึที่ง
ของอลิสรนเอล:
“บรัดนบีนื้ จงเรบียนคนนอรุปมนเรนที่องตต้นมะเดนที่อ เมนที่อกลิที่งกต้นนยรังอต่อนและแตกใบแลต้ว ทต่นนกล็รวบูต้ ต่นฤดบูรอต้ นใกลต้จะถถึง
แลต้ว เชต่นนรันื้นแหละ เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทรันื้งปวงนบีนื้ กล็ใหต้รบูต้วนต่ เหตรุกนรณร์นรันื้นมนใกลต้จะถถึงประตบูแลต้ว เรนบอก

ควนมจรลิงแกต่ทต่นนทรันื้งหลนยวต่น คนชรัที่วอนยรุนบีนื้จะไมต่ลต่วงลรับไปจนกวต่นสลิที่งทรันื้งปวงนบีนื้จะสนนเรล็จ ฟป้นและดลินจะลต่วงไป แตต่
คนนของเรนจะสบูญหนยไปหนมลิไดต้เลย แตต่วรันนรันื้น โมงนรันื้น ไมต่มใบี ครรบูต้ ถถึงบรรดนทบูตสวรรคร์ในสวรรคร์กล็ไมต่รบูต้ รบูต้แตต่พระ
บลิดนของเรนองคร์เดบียว ดต้วยสมรัยของโนอนหร์เปป็นอยต่นงไร เมนที่อบรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนกล็จะเปป็นอยต่นงนรันื้นดต้วยเพรนะวต่น
เมนที่อกต่อนวรันนนื้นนทต่วมนรันื้น คนทรันื้งหลนยไดต้กลินและดนที่มกรัน ทนนกนรสมรสและยกใหต้เปป็นสนมบีภรรยนกรัน จนถถึงวรันทบีที่โน
อนหร์เขต้นในนนวน และนนื้นนทต่วมไดต้มนกวนดเอนพวกเขนไปสลินื้น โดยไมต่ทรันรบูต้ตวรั ฉรันใด เมนที่อบรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนกล็จะเปป็น
ฉรันนรันื้นดต้วย” (มธ. 24:32-39)
พระเยซบูตรรัสวต่น “เมนที่อกลิที่งกต้นนของเขา (ของอลิสรนเอล) ยรังอต่อนและแตกใบแลต้ว ทต่นนกล็รบูต้วนต่ ฤดบูรต้อนใกลต้จะ
ถถึงแลต้ว เชต่นนรันื้นแหละ (ในทนนนองเดบียวกรัน ตนมลรักษณะเดบียวกรัน) เมนที่อทต่นนทรันื้งหลนยเหล็นสลิที่งทรันื้งปวงนบีนื้ กล็ใหต้รบูต้วนต่
เหตรุกนรณร์นรันื้น (กนรเสดล็จมนครรันื้งทบีที่สอง) มนใกลต้จะถถึงประตบูแลต้ว”
และจนกนรันื้นพระองคร์กล็ตรรัสวต่น “ดด้วยสมศัยของโนอาหว์เปป็นอยล่างไร เมนที่อบรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนกล็จะเปป็นอยต่นง
นรันื้นดต้วย” กต่อนนนื้นนทต่วมโลก ผบูต้คนกนนลรังกลินดนที่ม แตต่งงนนและยกใหต้เปป็นสนมบีภรรยนกรันจนถถึงวรันนรันื้นทบีที่โนอนหร์เขต้นไปใน
นนวน และจนกนรันื้นเรนกล็อต่นนถต้อยคนนทบีที่สนนครัญเหลต่นนบีนื้จนกรลิมฝปีพระโอษฐร์ของพระเยซบู: “และไมส่รถูห้เลยจนกระทนัที่งนทั้นา
ทส่วมมาและกวนดเอนพวกเขนไปสลินื้น! เมนที่อบรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนกล็จะเปป็นฉรันนรันื้นดต้วย” ผบูต้คนในสมรัยของโนอนหร์เปป็น
คนทบีที่ฉลนดสรุดๆ กระนรันื้นพวกเขนกล็ “ไมต่รเบูต้ ลย” จนกระทรัที่งนนื้นนทต่วมไดต้มนและกวนดเอนพวกเขนไปสลินื้น
พระเยซบูตรรัสวต่น “ดด้วยสมศัยของโนอาหว์เปป็นอยล่างไร เมนที่อบรุตรมนรุษยร์เสดล็จมนกล็จะเปป็นอยต่นงนรันื้นดต้วย” วลิธบีทบีที่
ดบีทบีที่สรุดทบีที่ผมรบูเต้ พนที่อทบีที่จะทรนบวต่นผบูต้คนเหลต่นนรันื้นกนนลรังทนนอะไรและพวกเขนกนนลรังใชต้ชบีวตลิ อยต่นงไรในสมรัยนรันื้นกล็คนอ อต่นน
บรันทถึกเกบีที่ยวกรับ “สมรัยของโนอนหร์”:
ประกนรแรก ยรุคสมรัยกต่อนนนื้นนทต่วมโลกเปป็นยรุคสมรัยแหต่งกนรกต่อสรต้นงเมนองใหญต่ คนอลินไดต้กต่อสรต้นงเมนอง
ใหญต่แหต่งแรกเทต่นทบีที่เคยถบูกสรต้นงบนแผต่นดลินโลกนบีนื้ (ปฐก. 4:17)
ประกนรทบีที่สอง มรันเปป็นยรุคสมรัยแหต่งกนรมบีภรรยนหลนยคน ลนเมคเปป็นชนยผบูต้แรกทบีที่มบีภรรยนสองคน (ปฐก.
4:19)
ประกนรทบีที่สนม มรันเปป็นยรุคสมรัยแหต่งกนรเกษตรและกนรเลบีนื้ยงปศรุสรัตวร์ – ธรุรกลิจใหญต่โต จนถถึงเวลนนรันื้นผบูต้คน
กล็เปป็นคนเลบีนื้ยงแกะ (ปฐก.4:20)
ประกนรทบีที่สบีที่ มรันเปป็นยรุคสมรัยแหต่งดนตรบี ยบูบนลเปป็นผบูต้แรกทบีที่เลต่นพลิณและเครนที่องเปป่น (ปฐก. 4:21)
ประกนรทบีที่หนต้ มรันเปป็นยรุคสมรัยแหต่งโลหะ – ยรุคสมรัยแหต่งเหลล็กกลต้นและทองแดง เหลต่นผบูต้สอนในเรนที่องเหลล็ก
และทองสรัมฤทธลิธ (ปฐก. 4:22)
ประกนรทบีที่หก มรันเปป็นยรุคสมรัยแหต่งอนชญนกรรม ลนเมคไดต้ดนนเนลินรอยตนมคนอลิน: เขนฆต่นชนยสองคน
แทนทบีที่จะเปป็นคนเดบียว (ปฐก. 4:23, 24)
ประกนรทบีที่เจล็ด มรันไมต่เพบียงเปป็นยรุคสมรัยแหต่งควนมทนรรุณ ฆนตกรรม และกนรฆต่นกรันเทต่นนรันื้น แตต่มรันยรังเปป็น
ยรุคสมรัยทบีที่ผคบูต้ นโอต้อวดเกบีที่ยวกรับกนรฆต่นคนมนกกวต่นหนถึที่งดต้วย (ปฐก. 4:24)
ผมคลิดวต่นครุณจะเหล็นดต้วยวต่นสมรัยของเรนเปป็นกนรเกลิดขถึนื้นซนื้นนของสลิที่งทบีที่ผมเพลิที่งชบีนื้ใหต้เหล็นไปนรันื้น ทรุกวรันนบีนื้เรน
กนนลรังกต่อสรต้นงเมนอง เมนอง เมนอง! และแนต่นอนวต่นทบีที่เรนตต้องทนนกล็คนอ กนรไปเยนอนศนลฟป้องหยต่นเพนที่อทบีจที่ ะทรนบวต่นนบีที่

เปป็นยรุคสมรัยทบีที่ชนยและหญลิงแตต่งงนนกรันหลนยครรันื้งมนก ทรุกวรันนบีนื้เกษตรกรรมมบีแพรต่หลนยและ “ธรุรกลิจใหญต่ๆ” กล็ผดรุ
ขถึนื้นทรัที่วทรุกหนแหต่ง
ครุณมบีดนตรบีไหม? ทรุกแหต่งทบีที่เรนไป มรันกล็คนอ ดนตรบี ดนตรบี ดนตรบี – นรัที่นคนอ หนกคนนวต่น “ดนตรบี” สนมนรถ
ใชต้กรับเสบียงโหวกเหวกแบบคนปป่นทบีที่เรนไดต้ยลินทรุกวรันนบีนื้ไดต้
ไมต่จนนเปป็นตต้องกลต่นวเลยวต่น นบีที่เปป็นยรุคสมรัยแหต่งโลหะ ดบูเหมนอนวต่นทรุกสลิที่งอยต่นงนต้อยมบีโลหะเปป็นสต่วน
ประกอบ ตถึกระฟป้นทรังนื้ หลนยกนนลรังถบูกสรต้นงวรันนบีนื้โดยไมต่ตต้องใชต้ไมต้สกรั ซบีที่เดบียว – พวกมรันเปป็นอลบูมลิเนบียม, ทองแดง,
ทองเหลนอง, เหลล็กกลต้น, แกต้ว และนบีที่เปป็นยรุคสมรัยแหต่งกนรเขต่นฆต่น กนรฆนตกรรมเกลิดขถึนื้นไดต้อยต่นงงต่นยดนย ชบีวตลิ แทบ
ไมต่มบีคนต่ เลย สงครนมและกนรนองเลนอดเกลิดขถึนื้นแทบทรุกมรุมของโลก แนต่นอนวต่นนบีที่เปป็นกนรเกลิดขถึนื้นซนื้นนของสมรัยของโน
อนหร์
ทบีสที่ นนครัญทบีที่สรุดกล็คนอขต้อเทล็จจรลิงทบีวที่ ต่นในสมรัยของโนอนหร์ ผบูต้คน “ไมส่รถูห้เลย” พวกเขนรบูต้วธลิ บีสรต้นงเมนองใหญต่ๆ
แตต่งงนนกรับภรรยนหลนยคน พรัฒนนกนรเกษตรและเลบีนื้ยงปศรุสรัตวร์ พวกเขนรบูวต้ ลิธบีสรต้นงดนตรบี ทนนงนนกรับทองสรัมฤทธลิธ
และเหลล็กและโลหะทรุกชนลิด พวกเขนรบูต้วลิธฆบี ต่นและครุยโมต้เกบีที่ยวกรับมรัน – แตต่พวกเขนไมต่รบูต้จรักพระเจต้น พวกเขนหรัวเรนะ
เยนะเยต้ย และลต้อเลบียนโนอนหร์ – กระนรันื้นฝนกล็ตก!
เมนที่อกต่อนเปป็นแบบไหน อนนคตกล็จะเปป็นแบบนรันื้น! แนต่นอนวต่นนบีที่เปป็นยรุคสมรัยแหต่งสตลิปฟัญญนสรุดๆในสลิที่งตต่นงๆ
ทบีที่เปป็นวรัตถรุและควนมโฉดเขลนสรุดๆในเรนที่องทบีเที่ กบีที่ยวกรับพระเจต้น
ทรุกสลิที่งทบีที่ตต้องถบูกทนนใหต้สนนเรล็จจรลิงกต่อนกนรรรับขถึนื้นไปของครลิสตจรักรลด้วนถรกททาใหด้สทาเรล็จจรฏิงแลด้ว และกนนลรัง
เกลิดขถึนื้นในตอนนบีนื้ตต่อสนยตนเรน หนรังสนอพลิมพร์ทกรุ ฉบรับ รนยงนนขต่นวทรุกตอนและหนรังสนอรนยปฟักษร์ทรุกเลต่มลต้วนมบีกนร
สนนเรล็จจรลิงใหมต่ๆของพระครัมภบีรร์ ยรุคสมรัยแหต่งกนรทต่องอวกนศเปป็นกนรสนนเรล็จจรลิงของพระครัมภบีรร์อยต่นงแนต่นอน ทรุก
สนขนและทรุกแวดวงของชบีวตลิ ลต้วนแสดงใหต้เหล็นสรัญญนณบอกเหตรุของกนรเสดล็จมนของพระองคร์ แนต่นอนวต่นวรันนรันื้น
เขต้นมนใกลต้เรนมนกขถึนื้นเรนที่อยๆแลต้ว
เปนโลกลต่นวตอนเขบียนถถึงทลิโมธบีวต่น: “แตส่จงรถูห้ขห้อนนีทั้ดห้วย คนอวต่นในวรันสรุดทต้นยนรันื้น จะเกลิดเหตรุกนรณร์กลบียครุ
เหตรุวนต่ คนจะเปป็นคนรรักตรัวเอง เปป็นคนเหล็นแกต่เงลิน เปป็นคนอวดตรัว เปป็นคนจองหอง เปป็นคนพบูดหมลิที่นประมนท เปป็น
คนไมต่เชนที่อฟฟังคนนบลิดนมนรดน เปป็นคนอกตรัญญบู เปป็นคนไรต้ศบีลธรรม เปป็นคนไมต่รรักซถึที่งกรันและกรัน เปป็นคนไมต่ทนนตนม
สรัญญน เปป็นคนหนควนมใสต่เขน เปป็นคนไมต่มบีสตลิรรันื้งใจ เปป็นคนดรุรนต้ ย เปป็นคนชรังคนดบี เปป็นคนทรยศ เปป็นคนมรุทะลรุ
เปป็นคนหรัวสบูง เปป็นคนรรักควนมสนรุกสนนนยลิที่งกวต่นรรักพระเจต้น เขนมบีสภนพทนงของพระเจต้นภนยนอก แตต่ฤทธลิธของ
ทนงนรันื้นเขนปฏลิเสธเสบีย คนอยต่นงนบีนื้ทต่นนจงผลินหนต้นหนบีจนกเขนเสบียดต้วย เพรนะในบรรดนคนเหลต่นนรันื้น มบีคนทบีที่แอบไป
ตนมบต้นน แลต้วนนนหญลิงทบีที่เบนปฟัญญนหนนดต้วยบนปไปเปป็นเชลย แลต้วพนกรันหลงใหลไปดต้วยตรัณหนตต่นงๆ ถถึงจะเรบียน
กรันอยบูต่เสมอ แตต่กล็ไมต่อนจเรบียนรบูถต้ ถึงควนมจรลิงเลย…แทต้จรลิงทรุกคนทบีที่ปรนรถนนจะดนนเนลินชบีวลิตตนมทนงของพระเจต้นใน
พระเยซบูครลิสตร์จะถบูกกดขบีที่ขต่มเหง แตต่คนชรัที่วและคนเจต้นเลต่หร์จะชรัที่วรต้นยมนกยลิที่งขถึนื้น ทรันื้งลต่อลวงคนอนที่น และกล็ถบูกคนอนที่น
ลต่อลวงดต้วย” (2 ทลิโมธบี 3:1-7, 12, 13)
พระคนนตอนนบีนื้พดบู แทนตรัวมรันเอง นฮีที่เปป็นกลฮียลุคไหม? ลองดบูหนต้นหนถึที่งของหนรังสนอพลิมพร์รอบเชต้นของครุณดบู
กล็ไดต้ – โดยเฉพนะอยต่นงยลิที่งเชต้นวรันจรันทรร์: อรุบรัตลิเหตรุรถชน, ฆนตกรรม, ขต่มขนน, ฆต่นตรัวตนย, โศกนนฏกรรม!

ลองมองดบูรอบตรัวครุณ – ในโลกศนสนน, โลกของธรุรกลิจ กนรเมนอง กนรเงลิน ผบูต้คนรรักตรัวเองไหม? ครุณรบูจต้ รักกบีที่
คนทบีที่โดยสต่วนตรัวแลต้วพยนยนมทบีจที่ ะปฏลิบรัตลิตนมกฎทองคนน? ครุณรบูต้จกรั กบีที่คนทบีที่รกรั ษนพระบรัญญรัตลิใหญต่ขต้อทบีที่สอง –
“จงรรักเพนที่อนบต้นนเหมนอนรรักตรัวเอง”? นบีที่เปป็นยรุคสมรัยทบีที่เหล็นแกต่ตรัวมนกทบีที่สดรุ สนใจแตต่ตวรั เองมนกทบีที่สรุดเทต่นทบีที่
ประวรัตลิศนสตรร์เคยรบูต้จกรั มน
ผรด้คนโลภไหม? ไมต่เพบียงผบูต้คนทรันื้งหลนยเทต่นนรันื้น แตต่รฐรั บนลทรันื้งหลนยกล็โลภดต้วย ลศัทธฏิคอมมฏิวนฏิสตว์โลภโลก! –
และไมต่เพบียงลรัทธลิคอมมลิวนลิสตร์เทต่นนรันื้น แตต่ “ลรัทธลิ” อนที่นๆบนงลรัทธลิกล็เปป็นดต้วย คนทรังนื้ หลนยเปป็นคนอวดตรัวไหม? จง
อต่นนหนรังสนอพลิมพร์ของครุณ จงฟฟังวลิทยรุและใชต่แลต้วครรับ จงฟฟังนรักเทศนร์บนงคน พวกเขนเปป็นคนอวดตรัวจรลิงๆ! นบีที่เปป็น
ยทุคสมนัยแหต่งกนรโอต้อวด
มนลุษยชาตฏิเปป็นคนจองหองไหม? นบีที่เปป็นยรุคสมรัยของคนพบูดหมลิที่นประมนทไหม? ทบีที่เรนตต้องทนนกล็แคต่รรับชม
และฟฟัง – หรนอบนงทบีครุณกล็ไมส่ควรฟฟังเลยหนกครุณไมต่อยนกเขลินอนยหนต้นแดงหนกครุณเปป็นสรุภนพสตรบีและรบูต้สถึก
ขยะแขยงหนกครุณเปป็นสรุภนพบรุรรุษ นบีที่เปป็นยรุคสมรัยทบีที่ “พบูดสบถ” มนกทบีสที่ รุดเทต่นทบีพที่ ระเจต้นทรงยอมบนแผต่นดลินโลกนบีนื้
เมนที่อมนรุษยร์หนยใจอนกนศของพระเจต้นและพต่นมรันกลรับใสต่พระพรักตรร์ของพระองคร์ในคนนพบูดหมลิที่นประมนท!
“เปป็นคนไมล่มฮีสตฏิรศันั้งใจ” – “ไมต่เหนบีที่ยวรรันื้งตรัณหนหรนอควนมอยนก โดยเฉพนะควนมกนนหนรัดทนงเพศ” ผบูต้คน
ไมต่มบีสตลิรรันื้งใจทรุกวรันนบีนื้ไหม?
เปป็นคนดลุรด้ายไหม? ผบูต้คนเปป็นคนดรุรต้นย พวกเขนกนนลรังแสดงสรันดนนดลิบเถนที่อนในแบบทบีที่พวกเขนไมต่เคย
แสดงควนมดรุรนต้ ยของเนนนื้อหนรังมนกต่อน
เปป็นคนชศังคนดฮีไหม? หนกครุณอยนกถบูกเกลบียดชรังวรันนบีนื้ ครุณกล็ดนนเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่แยกออก อรุทลิศตรัว
เปปีฝั่ยมลต้นดต้วยพระวลิญญนณและครุณกล็จะมบีเพนที่อนไมต่เยอะ หนกครุณเปป็นคนทบีที่ปะปนกรับคนอนที่นๆไดต้เกต่ง หนกครุณเปป็น
คนชอบควนมสนรุก ครุณกล็เปป็น “คนสนนครัญ” แตต่หนกครุณเชนที่อในชบีวตลิ ทบีที่อรุทลิศตรัว คนสต่วนใหญต่ – แมต้แตต่สมนชลิกครลิสต
จรักรจนนนวนมนก – กล็จะปฏลิบรัตลิกรับครุณเหมนอนครุณมบีตรุต่มอบีสรุกอบีใสเตล็มตรัว
เปป็นคนทรยศไหม? แนต่ทบีเดบียว ผมควรจะกลต่นวเชต่นนรันื้น! เปป็นคนมรุทะลรุไหม? ใชต่แลต้วครรับ เปป็นคนหรัวสบูง
ไหม? แนต่นอนครรับ
เปป็นคนรศักความสนลุกสนานยฏิที่งกวล่ารศักพระเจด้าไหม? ในคนนวรันอนทลิตยร์ ขณะทบีที่ไฟดรับสนลิทในครลิสตจรักร
หลนยพรันแหต่ง โรงหนรังกลรับมบีคนแนต่น โทรทรัศนร์มบีคนดบู ไดรร์ฟอลินมบีคนเยอะ ขณะทบีที่ครลิสตจรักรตต่นงๆกลรับมนดสนลิท
เปป็นคนรรักควนมสนรุกสนนนเหรอ? แนต่ทบีเดบียว!
“เขามฮีสภาพทางของพระเจด้าภายนอก แตล่ฤทธฏิธิ์ของทางนศันั้นเขาปฏฏิเสธเสฮีย” ทบีที่เรนตต้องทนนกล็แคต่ไปเยนอนครลิ
สตจรักรใหญต่ๆทบีที่ทรันสมรัยสต่วนใหญต่ – และพวกเขนมบีรบูปแบบ – พวกเขนมบีแนต่นอน พวกเขนมบีควนมสวยงนม – พวก
เขนมบีแนต่นอน! แตต่พระวลิญญนณอยบูต่ทบีที่ไหน? ขอพระเจต้นทรงโปรดเวทนนเรนเถลิด! เรนถบูกบรัญชนใหต้ผลินหนต้นหนบีเสบีย
จนกสภนพเชต่นนรันื้น! ครุณผลินหนต้นหนบีแลต้วหรนอยรัง? หนกยรัง ครุณกล็ควรผลินหนต้นหนบีเสบีย ครุณคงไมต่อยนกใหต้พระเยซบูเสดล็จ
มนและเจอครุณอยบูต่ในครลิสตจรักรทบีเที่ ปป็นแบบนรันื้น ผมแนต่ใจ

“ถหึงจะเรฮียนกศันอยรล่เสมอ แตล่กล็ไมล่อาจเรฮียนรรด้ถหึงความจรฏิงเลย” เรนมบีเหลต่นนรักเทศนร์ทบีที่มบีกนรศถึกษนมนกกวต่น
ทบีที่เคยมบีในประวรัตศลิ นสตรร์โลก และถถึงกระนรันื้น ในแงต่รต้อยละแลต้ว เรนกล็มบีนรักเทศนร์ทบีที่รวบูต้ ลิธบีบอกผบูต้คนวต่นจะรรับควนมรอด
ไดต้อยต่นงไรนต้อยกวต่นทบีที่เคยมบีเชต่นกรัน
เรนมบีผบูต้รรับใชต้จนนนวนเยอะเกลินไปทบีที่ถบูกผลลิตในพระครลิสตธรรมประจนนนลิกนย ขอพระเจต้นทรงโปรดชต่วยเรน
ใหต้พนต้ จนกเหลต่นนรักเทศนร์ทบีที่ออกมนจนกสนยพนนประกอบชลินื้นสต่วนดต้วยเถลิด ! ทรันื้งหมดทบีพที่ วกเขนรบูต้กล็คอน สลิที่งทบีที่พวกเขน
เรบียนทบีพที่ ระครลิสตธรรม ขอพระเจต้นทรงโปรดเวทนนเรนวรันนบีนื้เมนที่อคนเชต่นนรันื้นเปป็นศลิษยนภลิบนลครลิสตจรักรในชรุมชน
ของเรน ใชต่แลต้วครรับ พวกเขนไปโรงเรบียน – และจนกนรันื้นพวกเขนกล็ไปโรงเรบียนเพลิที่มอบีก และจนกนรันื้นพวกเขนกล็จนก
ไปและไดต้ปรลิญญนมนอบีกใบ ผมไมต่ตอต่ ตต้นนกนรศถึกษน แตต่กนรศถึกษนทบีเที่ อนไฟออกไปจนกผบูต้รรับใชต้และพระวลิญญนณ
ออกไปจนกคนนเทศนนกล็เปป็นกนรศถึกษนแบบทบีที่ผลิดอยต่นงแนต่นอน ผบูต้คนกนนลรังศถึกษน เตรบียมตรัว ไปโรงเรบียน ไดต้ปรลิญญน
แตต่พวกเขนหลนยคนไมล่เคย “เรฮียนรรด้ถหึงความจรฏิงเลย”
ควนมจรลิงคสืออะไร? พระเยซบูตรรัสวต่น “เรนเปป็นควนมจรลิง” ควนมจรลิงคสืออะไร? “ขอทรงโปรดชนนระเขนใหต้
บรลิสรุทธลิธดวต้ ยควนมจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของพระองคร์เปป็นควนมจรลิง” พระวจนะของพระเจต้นเปป็นควนมจรลิง
“ทต่นนทรันื้งหลนยจะรบูจต้ รักควนมจรลิง และควนมจรลิงนรันื้นจะทนนใหต้ทนต่ นทรันื้งหลนยเปป็นไท” พญนมนรไมต่สนวต่นชนยคนหนถึที่ง
เทศนนนนนขนนดไหน เสบียงดรังขนนดไหน หรนออยต่นงรต้อนรนขนนดไหน ตรนบใดทบีที่เขนไมต่เทศนนควนมจรลิง
ใชต่แลต้วครรับ เรนมบีเหลต่นนรักเทศนร์ทบีที่มบีกนรศถึกษนเปป็นหมนที่นๆคน แตต่พวกเขนจนนนวนมนกไมต่เคยเรบียนรบูต้ถถึง
ควนมจรลิงเลย คนทรันื้งหลนยทบีดที่ นนเนลินตนมทนงของพระเจต้นกนนลรังทนทรุกขร์กนรขต่มเหงอยบูต่วรันนบีนื้ในแบบทบีที่พวกเขนไมต่เคย
ทนทรุกขร์มนกต่อน และคนชรัที่วและคนหลอกลวงกล็ชวรัที่ รต้นยมนกขถึนื้นเรนที่อยๆโดยหลอกลวงและถบูกหลอกลวง แมต้ขณะทบีที่
ผมกนนลรังเตรบียมขต้อควนมนบีนื้อยบูต่ ผบูต้คนกล็กนนลรังทนนงนนตลอดยฮีที่สฏิบสฮีที่ชศัที่วโมงเพนที่อคลิดคต้นและสรต้นงอรุปกรณร์เพนที่อฆต่นเดล็ก
ทนรกทบีที่ยรังไมต่เกลิดหนกพระเยซบูยรังไมต่รบีบเสดล็จกลรับมน เงลินหลนยลต้นนถบูกจต่นยไปโดยอรุตสนหกรรมทรุกปปีเพนที่อทนนลนย
ชบีวลิต เรนกนนลรังจต่นยเงลินไปเยอะขนนดไหนเพนที่อชต่วยผบูต้คนใหต้ไดต้รรับควนมรอด?
แตต่สนนหรรับผมและครอบครรัวของผมแลต้ว ผมสนมนรถกลต่นวสลิที่งทบีที่ยอหร์นผบูต้เปป็นทบีที่รรักไดต้กลต่นวเพนที่อเปป็นคนน
พยนนสรุดทต้นยในพระครัมภบีรร์ – ซถึที่งกล็คนอนบีที่: “พระองคร์ผบูต้ทรงเปป็นพยนนในเหตรุกนรณร์ทรันื้งปวงนบีนื้ ตรรัสวต่น “แนต่นอน เรน
จะมนโดยเรล็ว” เอเมน” ยอหร์นตอบกลรับไปวต่น “พระเยซรเจด้า ขอใหด้เปป็นเชล่นนศันั้น เชฏิญเสดล็จมาเถฏิด!” นบีที่อนจเปป็นวรัน
ทบีที่แตรนรันื้นจะถบูกเปป่นกล็ไดต้!
คทุณกลต่นวไดต้ไหมวต่น “พระเยซบูเจต้น ขอใหต้เปป็นเชต่นนรันื้น เชลิญเสดล็จมนเถลิด”? มรันทนนใหต้ครุณตกใจกลรัวไหมทบีที่
จะคลิดถถึงกนรเสดล็จมนของพระองคร์? หนกนรัที่นทนนใหต้ครุณกลรัว ผมกล็เกรงวต่นครุณไมต่เคยไดต้รรับควนมรอดเลย ครุณจะไมต่
กต้มศบีรษะเดบีดี๋ยวนบีนื้และตต้อนรรับพระเยซบูใหต้เสดล็จเขต้นมนในใจของครุณหรนอครรับ? พระองคร์จะเสดล็จเขต้นมนแนต่ – และ
ครุณกล็จะรบูต้!
ควนมกลรัวมบีควนมทรมนน – แตต่ควนมรรักทบีที่สมบบูรณร์ยต่อมขจรัดควนมกลรัวออกไปเสบีย ควนมรอดไมต่ทรมนน
เรน – มรันใหต้สรันตลิสรุขทบีที่เกลินควนมเขต้นใจทรุกอยต่นง ควนมชนที่นชมยลินดบีอรันเหลนอจะกลต่นวและเปปีฝั่ยมดต้วยสงต่นรนศบีแกต่เรน
หนกครุณกลรัวและตรัวสรัที่นเมนที่อคลิดวต่นพระเยซบูอนจเสดล็จมนภนยในหกสลิบวลินนทบีขต้นงหนต้น ชรัที่วโมงหนต้น หรนอยบีที่สลิบสบีที่ชรัที่วโมง

ขต้นงหนต้น ผมกล็ขอแนะนนนครุณใหต้แสวงหนองคร์พระผบูต้เปป็นเจต้นขณะทบีที่พระองคร์ยรังทรงถบูกพบไดต้ และยอมใหต้พระเยซบู
เสดล็จเขต้นมนในใจของครุณ
ขอพระเจต้นทรงโปรดอวยพรขต้อควนมเหลต่นนบีนื้แกต่ชบีวลิตของครุณอยต่นงบรลิบบูรณร์ นบีที่คนอคนนอธลิษฐนนของผม
เอเมน

