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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทรงสราง

เทวรูปทองคําสูง เทวรูปนั้นเปน

ทองตั้งแตหัวจรดเทา บางครั้ง

พระองคอาจจะลืมเกี่ยวกับความฝน

ที่พระเจาไดบอกวาอาณาจักรทอง

ของเขาจะไมตั้งอยูอยางยั่งยืน หรือ

วาพระองคคิดวาถาสรางเทวรูปเปน

ทองคําทั้งหมดถอยคําของพระเจา

จะไมเกิดขึ้นจริง



หนึ่งในผูรับใชของกษัตริยอาน

พระราชโองการใหผูคนฟง

วา”.........จงหมอบกราบลง

นมัสการเทวรูปทองคํา......ผูใดก็

ตามที่ไมยอมหมอบกราบลง

นมัสการ จะถูกโยนเขาไปในเตาไฟ

ลุกโชนทันที”



ฉะนั้นคนทั้งหลายก็หมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคําตามคําสั่งของ
 กษัตริย ยกเวนชายหนุม สาม คน พวกเขาเปนคนฮีบรู คือ ชัดรัค



เมชาคและอาเบดเนโกเพื่อนทั้งสามคนของดาเนียลซึ่งตัวเขาเองไมไดอย
 

ู

ในเหตุการณเวลานั้นถาเขาอยูที่นั่น เขาก็จะไมยอมกมกราบเทวรูปที่ทํา

ขึ้นจากมือมนุษยอยางแนนอนเชนกัน



นักปราชญของพระราชาอิจฉาดาเนียลและเพื่อนของเขาเพราะวา

พระราชาโปรดปรานพวกเขา ฉะนั้นพวกนักปราชญมาทูลฟองกษัตริยวา“

มีชาย สาม คนคือ ชัดรัค เมชาคและอาเบดเนโกที่ฝาพระบาททรงแตงตั้ง

ใหดูแลมณฑลบาบิโลนนั้นไมยอมทําตามพระบัญชา เขาเหลานั้นไมกราบ

ไหวเทพเจาตางๆ ของฝาพระบาท และไมยอมนมัสการเทวรูป

ทองคําที่ฝาพระบาททรงสรางขึ้น”



กษัตริยเนบูคัดเนสซารจึงทรง

พระพิโรธยิ่งนัก พระองคเตือนพวกเขาวา”

หากพวกเจาไมนมัสการจะถูกโยนเขา

ไปในเตาไฟลุกโชนทันที แลวเทพเจา

องคใดเลาจะสามารถชวยพวกเจาให

พนจากมือเราไปได?”



กษัตริยเนบูคัดเนสซารกําลังกระทําขอผิดผลาดอยางใหญ พระองคกําลัง
 ทาทายพระเจานิรันดร ชายสามคนรูวานี่เปนเรื่องที่ผิดตอพระเจาที่บูชา

 รูปเคารพ พวกเขายืนตรงไมยอมกมกราบ เพราะวาพวกเขาเชื่อพระเจา
 และไมเกรงกลัวอํานาจของกษัตริย



ชายกลาหาญทั้งสามคนก็ตอบกษัตริยไปวา”พระเจาที่ขาพระบาท
 ทั้งหลายปรนนิบัตินั้นจะทรงกอบกูและทรงชวยขาพระบาททั้งหลายให

 


พนจากกองไฟนั้น แตถึงแมพระองคไมทรงชวย ขาแตกษัตริย ก็ขอฝา
 พระบาททรงทราบเถิดวา ขาพระบาทจะไมยอมปรนนิบัติเทพเจาของฝา

 พระบาทหรือนมัสการเทวรูปทองคําที่ทรงตั้งขึ้นเปนอันขาด”



เนบูคัดเนสซารจึงทรงพระพิโรธ
 และตรัสสั่งใหโหมไฟในเตาให

 


รอนแรงขึ้นอีกเจ็ดเทา แตชาย
 ทั้งสามยังคงไมยอมกมลงกราบ
 เหมือนเดิม



แลวสั่งใหทหารที่รางกายกํายําที่สุดใน

กองทัพจับชัดรัค เมชาค 

และอาเบดเนโกมามัด

และโยนเขาไปใน

เตาไฟลุกโชน



เตาไฟก็รอนแรงจนเปลวไฟแลบออกมา
 แผดเผาเหลาทหารที่จับชัดรัค เมชาค และ

 อาเบดเนโกโยนเขาไปในเตานั้นเสียชีวิต



กษัตริยก็มองดูในระยะไกลที่ปลอดภัย พระองคเห็นชายสามคนนั้นกูก
 โยนเขาไปในเตาไฟรอนระอุแตพระองคก็ไมไดเห็นเพียงเทานั้น



กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็ประหลาดพระทัยและตรัส

ถามบรรดาผูชวยวา” “เรามัดสามคนโยนเขาไป

ในเตาไฟไมใชหรือ?”พวกเขาตอบวา

“ใชแลวพระเจาขา”กษัตริยตรัสวา 

“แตดสูิ เราเห็นสี่คน

เดินอยูในเตาไฟ 

ไมไดถูกมัดหรือเปน

อันตรายแตอยางใด 

และคนที่สี่นั้นก็ดู

เหมือนเทพบุตร”



เนบูคัดเนสซารจึงเสด็จไปที่ประตูของเตาไฟ

อันรอนแรงนั้น และทรงรองเรียกวา “ชัดรัค 

เมชาค และอาเบดเนโกผูรับใชของพระเจา

สูงสุด จงออกมาเถิด! จงออกมานี่!”แลว

ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกก็ออกมา

จากเตาไฟรอนนั้น



ทุกคนตางมากหอมลอมชายฮีบรูทั้งสาม พวกเขาเห็นวาไฟไมไดทํา

อันตรายรางกายของเขาเลย ผมก็ไมไดไหมไปแมสักเสน เสื้อผาก็ไมได

ถูกเผาไหม ไมมีแมแตกลิ่นไหม



เมื่อพวกเขาตระหนักวาอะไรไดเกิดขึ้นเนบูคัดเนสซารไดทําสิ่งที่ฉลาดมาก 

พระองคจึงอธิฐานวา “ขอสรรเสริญพระเจาของชัดรัค 

เมชาค และอาเบดเนโก 

ผูทรงสงทูตสวรรคของพระองคมาชวยผูรับใชของพระองค! พวกเขา

ไววางใจในพระเจา”



บุรุษผูไมยอมกมกราบ 

 เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,
 

ถูกพบใน

ดาเนียล 3

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



33 60



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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