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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



ดาเนียลและเพื่อนของเขา สาม คนอาศัยอยูในอิสราเอลวันหนึ่งมีกษัตริย

ผูยิ่งใหญมาที่บานเกิดของพวกเขา และเอาตัวชายหนุม ฉลาดหลักแหลม

ออกจากบานเกิดของพวกเขา กษัตริยคนนี้มีชื่อที่ยาวมาก เขาชื่อวา 

เนบูคัดเนสซาร  อาศัยอยูที่ดินแดนไกลออกไปที่มีชื่อวา บาบิโลน



ชายหนุมเหลานั้นไดรับการดูแลเปนอยางดีในบาบิโลน กษัตริยก็ไดเลือก

ชายหนุม ฉลาดที่สุด และดีที่สุดจากทุกประเทศในโลกนี้ เขาวางแผน

จะสั่งสอนเปนภาษาของบาบิโลนเพื่อที่วาพวกเขาจะกลายเปนผูรับใช

ของเขาและชวยเขาบริหารอาณาจักร



อาหารอยางดี คนหนุมกินเหมือนกับกษัตริยกินแตดาเนียลและเพื่อนของ

เขาไมยอมกินอาหารที่เคยถูกเปนเครื่องเสวยใหกับพระเจาจอมปลอม 

ดาเนียลเคยตั้งปณิธานไววาจะไมยอมทําอะไรที่ขัดตอพระเจาของเขา 

พระเจาของอิสราเอลไดสั่งไววาคนของพระองคอยาเขาสวนกับรูปเคารพ

หรือพระเจาจอมปลอม



ดาเนียลจึงขออนุญาตจากหัวหนากรมวังที่จะไมกินอาหารของกษัตริย ถา
 กษัตริยทราบเรื่องนี้เขาจะตองโกรธมากแนๆ แตพระเจาทรงบันดาลให

 


หัวหนากรมวังชอบพอและเห็นใจดาเนียล



ผูดูแลก็ตกลงใหดาเนียลและเพื่อนทดลอง เปนเวลาสิบวันพวกเขาจะกิน
 แตผักและดื่มแตน้ํา เมื่อครบสิบวันแลว ปรากฏวาพวกเขาดูแข็งแรงและ
 มีพลานามัยดีกวาชายหนุมอื่นๆ ที่รับประทานอาหารของกษัตริย ฉะนั้น
 ผูดูแลจึงใหเขาทั้งสี่รับประทานผักและน้ําตอไป



พวกเขายกยองพระเจาและพระเจาก็ไดยกชูพวกเขาเชนกัน พระเจาโปรด
 ใหชายหนุมทั้งสี่มีความรูความเขาใจในทุกอยางที่พวกเขาไดเรียนและ 

ตัวดาเนียลนั้นสามารถเขาใจนิมิตและความฝนทุกประเภท



หลังจากสามปในโรงเรียนของบาบิโลน 

ชายหนุมทั้งปวงที่คัดเลือกไวเขาเฝากษัตริย

เนบูคัดเนสซาร ก็ไดเลือกดาเนียลและเพื่อน

ทั้งสามคนเพราะวาพวกเขาดีที่สุดใน

ชายหนุมทั้งปวง จริงๆแลวกษัตริยทรงพบวาไมมี

ชายหนุมคนใดในอาณาจักรมีสติปญญา

เทียบเคียงดาเนียลไดเลย



คืนหนึ่ง กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงฝนราย จึงรับสั่งใหนักเลนอาคม 

นักเวทมนตร พอมดหมอผี และพวกโหราจารยมาแกความฝนใหทรงทราบ

วาทรงฝนเรื่องอะไรกษัตริยตรัสกับเขาวา “เราฝนไป ทําใหเราทุกขใจมาก 

เราอยากรูวาฝนนั้นหมายถึงอะไร”นักปราชญ 

“ขอฝาพระบาทจงทรงพระเจริญ!

โปรดเลาความฝนมาเถิด 

พวกขาพระบาทจะ

ทํานายถวาย”



กษัตริยตรัสตอบวา “”ไม!เราตั้งใจแนวแนแลววา พวกเจาตองบอกเราให
 



ไดวาเราฝนอะไรและหมายความวาอะไร ถาพวกเจาทําไมได เราจะสับ
 พวกเจาเปนชิ้นๆ และทําลายบานเรือนของเจาเสยี 

แตหากเจาเลาความฝนและทํานายได 

เจาจะไดรับรางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ”

แนนอนวา ไมมีนักปราชญคนไหนในนี้

สามารถบอกความฝนของพระราชาได



นักปราชญทั้งหลายทูลวา “ไมมีนักปราชญคนไหนในโลกนี้สามารถทํา
 อยางที่ฝาพระบาทประสงคได!มีแตเทพเจาเทานั้นจะบอกไดและเทพเจา

 ก็ไมไดอยูในหมูมนุษย”เมื่อไดยินเชนนี้ กษัตริยทรงพระพิโรธยิ่งนักและ
 ตรัสสั่งให”ประหารชีวิตปราชญทั้งหมดในกรุงบาบิโลน”



แลวก็มีทหารไปตามตัวดาเนียลเพื่อนําตัวไปประหาร 

เขาจึงถาม
 

อารีโอคผูบัญชาการทหารรักษาพระองควา 

“เหตุใดกษัตริยจึงสั่งใหประหารนักปราชญ
 



ทั้งหมด?”
 

อารีโอคก็ไดเลาทุกอยางใหดาเนียล
 ฟง ดาเนียลจึงเขาเฝากษัตริยเพื่อทูลขอเวลา 

เพื่อจะทูลความหมายของความฝน

ใหทรงทราบ



จากนั้นดาเนียลกลับไปบานและเลาเรื่องให
 



ฮานันยาห มิชาเอล กับอาซาริยาหผูเปนเพื่อน
 ฟง ดาเนียลไมรูวากษัตริยฝนอะไร หรือ

 หมายความวาอะไร แตเขารูจักบางคนที่รูทุก
 สิ่ง คนๆนั้นก็คือพระเจา ดังนั้นดาเนียลและ
 เพื่อนของเขาก็อธิษฐานตอพระเจา



พระเจาทรงสําแดงแกดาเนียลถึงความฝนและความหมาย ดาเนียลจึง

สรรเสริญพระเจาแหงฟาสวรรคและกลาววา“สรรเสริญพระนามของ

พระเจาชั่วนิจนิรันดร 

สติปญญาและฤทธิ์อํานาจเปนของพระองค”ดาเนียลรีบ



ไปเขาเฝาทันทีและทูลวา”มีพระเจาองคหนึ่งในฟาสวรรคผูทรงเปดเผยสิ่ง

ล้ําลึก”เขาก็ไดบอกกษัตริยถึงความฝนและ

ความหมายของความฝนดวย



เมื่อกษัตริยเนบูคัดเนสซารทราบความฝนและความหมายก็ทรงทรุดตัวลง

กราบดาเนียลและพูดวา “พระเจาของทานทรงเปนพระเจาเหนือพระ

ทั้งหลายแนนอน ทรงเปนจอมราชันและทรงเปนผู

เปดเผยความล้ําลึกทั้งมวล เพราะทานสามารถเปดเผย

ความล้ําลึกนี้ได”แลวกษัตริยทรงแตงตั้งดาเนียลให

ดํารงตําแหนงสูง และประทานบําเหน็จรางวัล

มากมายทรงตั้งใหปกครองบาบิโลนทั้งมณฑลและ

ใหดูแลปราชญทั้งหมด

ของบาบิโลน



นักโทษดาเนียล 

 เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,
 

ถูกพบใน

ดาเนียล 1-2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130
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เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาที่แสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

 ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา ความบาป ผลของความบาป

 คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทกุคน หลงัจากที่พระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

 เพื่อขอการยกโทษบาปที่ไดทํามาทั้งหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

 อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูที่รัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพื่อมมาตาย

 แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

 ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวนั

 หนึ่ง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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