
แพทยหญงิแพทรเิซยี และ นายแพทยเดวดิ มราเซค เศราใจมากกบั
เหตกุารณทีเ่ขาตองพบเปนประจำในชวีติการทำงาน ทัง้คเูปนกมุารแพทยรกัษา
เดก็เจบ็ไขไดปวยมากมาย เขาพบความจรงิวา เดก็บางคนฟนตวัเรว็มาก แตบาง
คนตองเจบ็หนกัปางตาย ทำไมจงึเปนอยางนี?้ ทำไม เดก็บางคนตดิยาแตบาง
คนไดเรยีนตอในมหาวทิยาลยั? ทำไมเดก็บางคนกลายเปนพอแมทีช่อบดดุา
ตบตีลูกเพราะเขาฝงใจเรื่องโหดรายทารุณในวัยเด็กของเขา ขณะเด็กบาง
คนกลบักลายเปนพอแมทีด่ใีนอนาคต?

ครอบครวัมราเซคทำการวจิยัมากมายเพือ่หาคำตอบ เขาพบวา กลมุเดก็
ที่เคยชอกช้ำในอดีตแตสามารถกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปนกลุมที่มี
คณุสมบตัทิีโ่ดดเดนสำคญัยิง่ อะไรคอืเคลด็ลบั? คำตอบคอื “เพราะเขามพีืน้ฐาน
ชวีติการมองโลกในแงดแีละมคีวามหวงั”

ความหวงัทำใหเกดิความตาง ความหวงัจะอยเูหนอืสิง่อืน่ใด ชวยใหเรา
ชนะศตัรทูีค่อยตอตานทบัถมเสมอ

คนสิน้หวงัตองการความหวงั แตจะไดความหวงัจากทีไ่หน? ความหวงั
เปนสิง่ทีห่ายากบนโลกของเรา จนกวา เราจะพบคำพยากรณทีใ่หแงคดิดีๆ  ใน
พระคริสตธรรมคัมภีร ในหนังสือ พบแลว มีคำพยากรณที่นาทึ่ง ซึ่งทำให
หลายๆ คนมคีวามหวงัอนับรรเจดิ

1. คำพยากรณทีน่าอศัจรรยใจในพระครสิตธรรมคมัภรี
ประมาณหารอยปกอนพระเยซูประสูติ พระเจาทรงใหโลกไดเห็นภาพ

อนาคตจากคำพยากรณของผพูยากรณชือ่ดาเนยีล พระองคไดรางภาพประวตัิ
ศาสตรโลกลวงหนา 2500 ป นบัตัง้แตยคุของดาเนยีลจนถงึยคุปจจบุนั

พระเจาไดทรงกำหนดคำพยากรณนีข้ึน้เมือ่ประมาณ 2500 ป ทีแ่ลว เปน
ความฝนของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทำใหพระองคกลัดกลุมพระทัยมาก
เพราะเมือ่ตืน่จากบรรทมพระองคไมสามารถจำความฝนทีส่ำคญัได หลงัจากที่
ไมมีโหรหรือหมอดูคนไหนในบาบิโลนสามารถอธิบายความฝน หรือชวยให
กษตัรยิทรงจำความฝนไดแลว ดาเนยีลเชลยหนมุชาวฮบีร ู (ยวิ) ไดปรากฏตวั
ขึน้และทลูตอกษตัรยิวา พระเจาบนสวรรคสามารถเปดเผยความฝนทีล่ีล้บัเหลา
นีไ้ด

ดาเนยีลประกาศอยางกลาหาญตอพระพกัตรกษตัรยิวา
“ขาแตพระราชา ฝาพระบาททอดพระเนตร และดเูถดิมปีฏมิากรขนาด

ใหญ ปฏมิากรนีม้ฤีทธิแ์ละสกุใสยิง่นกั ตัง้อยตูอเบือ้งพระพกัตรฝาพระบาทและ
รปูรางกน็ากลวั

เศียรของพระปฏิมากรนี้เปนทองนพคุณ อกและแขนเปนเงิน ทองและ
โคนขาเปนทองสมัฤทธิ ์ขาเปนเหลก็ เทาเปนเหลก็ปนดนิ

ขณะเมือ่พระองคทอดพระเนตร มหีนิกอนหนึง่ถกูตดัออกมามใิชดวยมอื
มนษุย กระทบปฏมิากรทีเ่ทาอนัเปนเหลก็ปนดนิ กระทำใหแตกเปนชิน้ๆ แลว
สวนเหลก็ สวนกระเบือ้ง สวนทองสมัฤทธิ ์สวนเงนิ และสวนทองคำ กแ็ตกเปน
ชิน้ๆ พรอมกนั กลายเปนเหมอืนแกลบจากลานนวดขาวในฤดรูอน ลมกพ็ดั
พาเอาไป จงึหารองรอยไมพบเสยีเลย แตกอนหนิทีก่ระทบปฏมิากรนัน้
กลายเปนภเูขาใหญจนเตม็พภิพ”  ดาเนยีล 2:31-35

 เรือ่งราว
อนาคต
ของทาน

พบแลว  บทที ่ 7

บทที ่7 เรือ่งราวอนาคตของทาน - 29



“และยังมีราชอาณาจักรที่สามเปนทอง
สมัฤทธิ ์ซึง่จะปกครองอยทูัว่พภิพ” ขอ 39

ทองและโคนขาเปนทองสมัฤทธิห์มายถงึ
อาณาจกัรกรกี กษตัรยิอเลก็ซานเดอรมหาราช
ทรงรบชนะชาวมเีดยีนและชาวเปอรเซยี ทำให
กรกีมรีาชอาณาจกัรทีก่วางใหญเปนอนัดบัสาม
ของโลก ซึง่อยใูนชวงการปกครองป 331 ถงึป
168 กอนครสิตกาล

ขาเปนเหล็ก
“และจะมีอาณาจักรที่สี่ (คำทำนายได

กลาวไว) แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตีสิ่ง
ทัง้หลายใหหกัและแตกเปนชิน้ๆ ราชอาณาจกัร
นั้นจะหัก และทุบสิ่งเหลานี้ดังเหล็กซึ่งทุบให
แหลก” ขอ 40

หลังจากกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช
ทรงสิ้นพระชนม อาณาจักรกรีก เริ่มออนแอ
และแยกออกเปนฝกเปนฝายแกงแยงชิงดีกัน
ในทีส่ดุป 168 กอนครสิตกาล สงครามแหงพดินา
(Pydna) “อาณาจักรเหล็ก”  ของโรมไดรับ
ชัยชนะเหนือกรีก

เมือ่ประมาณ 2000 ป กอนพระเยซทูรง
ประสูติในสมัยที่จักรพรรดิ์ซีซาร ออกัสตัส
ปกครองกรุงโรม (ลูกา 2:1) พระคริสตและ
อัครสาวกมีชีวิตในชวงที่ขาเปนเหล็ก กิบบอน
ซึง่เปนนกัประวตัศิาสตรไมสงสยัคำ ทำนายของ
ดาเนยีลทีว่า “ทอง หรอืเงนิ หรอืทองสมัฤทธิน์ัน้
อาจแทนประชาชาติและกษัตริยทั้งหลายที่
รบแพกรุงโรมซึ่งเปนราชาธิปไตยที่แข็งแกรง”
เอด็เวริด กบิบอน, ประวตัศิาสตรในยคุตกต่ำ
ของอาณาจกัรโรม (ยอหน ด ีมอลลสิและเพือ่น)
เลมที ่4 หนา 89

หากลองคดิในมมุมองของมนษุยวาดาเนยีล
มชีวีติอยใูนชวงสมยับาบโิลน เขารไูดอยางไรวา
อาณาจักรไหนจะรบชนะอาณาจักรใดใน
อนาคตอีกหลายรอยปขางหนา ขณะที่เราเอง
ไมสามารถบอกไดวาบรรยากาศตลาดหุนใน
สัปดาหหนาจะเปนอยางไร แตนี่ไมวาจะเปน
บาบโิลน มโิดเปอรเซยี กรกี โรมซึง่ทยอยเกดิขึน้
จรงิตามคำพยากรณอยางแมนยำ ราวกบัเดก็
นกัเรยีนทีเ่รยีงแถวตามคำสัง่คณุครู

พระเจาคอื ผคูรอบครองอนาคตใชหรอืไม
เราสามารถมีความหวังในแผนการอันยิ่งใหญ
ของพระองคไดหรอืไม? ขอย้ำวา ได

เทาเปนเหล็กปนดิน จะมีอาณาจักรที่
หาตอจากโรมไหม?

30 - พบแลว

หากมองอยางผานๆ ดูเหมือนวา
ปฏิมากรนี้ไมนาจะทำนายไดไกลถึงยุค
ของเราในปจจบุนั แตอยาเพิง่รบีตดัสนิ

2. การทำนายคำพยากรณ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงประทับ

ใจคำอธิบายความฝนของดาเนียลมาก
เพราะทำใหพระองคทรงเหน็สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต ไดอยางแทจรงิ คำอธบิายมวีา

“นีเ่ปนพระสบุนิพระเจาขา บดัน้ี
เหลาขาพระบาทขอกราบทูลคำ
แกพระสุบินใหพระราชาทรง
ทราบ”  ดาเนยีล 2:36
เศียรเปนทองนพคุณ
ดาเนียลทูลตอกษัตริยวา

เศยีรเปนทองนพคณุ นัน้เปน
สญัลกัษณหมายถงึอำนาจในโลกอยางไร?

“ขาแตพระราชา พระราชาจอม
ราชาทัง้หลาย ซึง่พระเจาแหงฟาสวรรคได
ทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพ
ฤทธิเ์ดชและศกัดิศ์ร.ี.. เศยีรทองคำนัน้
คอืฝาพระบาทเอง” พระวจนะที ่ 37, 38

ดาเนยีลทลูใหกษตัรยิทราบถงึเรือ่ง
สำคัญเกี่ยวกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุด
ในโลก “ขาแตกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
พระสุบิน ของพระองคนั้นเปนขาว
ประเสรฐิจาก พระผเูปนเจา ทีท่รงใชเศยีร
ทองนพคณุของปฏมิากรแทนอาณาจกัร
บาบโิลน”

อกและแขนเปนเงิน ในสายตา
มนุษยมองวาบาบิโลนจะเปนอาณาจักร
ทีค่งอยตูลอดไป แตคำทำนายกลาวตอไป
วาจะเกดิอะไรขึน้?

“ตอจากฝาพระบาทไปจะมีราช
อาณาจกัรดอยกวาฝาพระบาท” ขอ 39

เพื่อใหบรรลุถึงคำพยากรณของ
พระเจา อาณาจกัรของเนบคูดัเนสซาร จงึ
พงัพนิาศ เมือ่ไซรสั นายพลชาวเปอรเซยี
สามารถโคนลมอาณาจกัรบาบโิลนไดใน
ป 539 กอนครสิตกาล ดงันัน้อกและแขน
เปนเงินนั้นจึงหมายถึง มิโดเปอรเซียซึ่ง
เปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญอีกแหงหนึ่ง

ทองและโคนขาเปนทองสมัฤทธิ์
สวนประกอบทีเ่ปนทองสมัฤทธิ ์หมายถงึ
อะไร?



“ดงัทีฝ่าพระบาททอดพระเนตร เทาและนิว้เทาเปนดนิ
ชางหมอบาง เหลก็บาง จะเปนราชอาณาจกัรประสม แต
ความเหนียวของเหล็กจะยังอยูในนั้นบาง ดังที่ฝาพระบาท
ทอดพระเนตรเหลก็ปนดนิเหนยีว และนิว้เทาเปนเหลก็ปนดนิ
ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบางเปราะบางฉันนั้น”
ดาเนยีล 2:41, 42

คำพยากรณกลาววา อาณาจักรที่หาจะไมเกิดขึ้นแต
จะเปนอาณาจกัรประสมของระบอบราชาธปิไตยในจกัรวรรดิ์
โรมนัทีเ่ปนเหลก็ กรงุโรมจะแตกออกเปนสบิอาณาจกัรเหมอืน
สญัลกัษณของเทาทีม่สีบินิว้

เหตกุารณเหลานีเ้กดิขึน้จรงิหรอืไม? เกดิขึน้แนนอน ชวง
ครสิตศตวรรษทีส่ีแ่ละหา กลมุชนคนปาทางเหนอืยกทพัไปที่
อาณาจักรโรมันที่กำลังเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ จนในที่สุดเกิด
เปนเผาตางๆ สบิเผาในดนิแดนจกัรวรรดิโ์รมนัตะวนัตกมากที่
สุด สิบชนชาติที่เปนอิสระตอกันนี้สถาปนาตนในเขตยุโรป
ดังนั้นปจจุบันนิ้วเทาเปนสัญญลักษณของชนชาติใหมใน
ยโุรป ซึง่ไดเกดิขึน้จรงิตามคำพยากรณในประวตัศิาสตร

นิว้เทาสบินิว้ - สบิเผาทีส่ำคญัๆ
ในอาณาจกัรโรมนัตะวนัตก

แองโกล แซคซอนส (Anglo-Saxons) (องักฤษ)
แฟรงค (Franks) (ฝรัง่เศส)
อลามานนี ่(Alamanni) (เยอรมนั)
ลอมบารด (Lombards) (อติาล)ี
ออสโทรโกทส (Ostrogoths) (ตอมาถกูทำลาย)
วซิโิกทส (Visigoths) (สเปน)
เบอรกนัเดีย่นส (Burgundians) (สวสิเซอรแลนด)
แวนดลัส (Vandals) (แอฟรกิาเหนอืซึง่ตอมาถกูทำลาย)
ซวู ี(Suevi) (โปรตเุกส)
ฮรีลู ี(Heruli) (หลงัจากนัน้สองสามศตวรรษไดสญูหายไป)

3. ยคุปจจบุนัทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีพยากรณไว
คำพยากรณของดาเนยีลเคยทำนายไวหรอืไมวา มคีวาม

พยายามในการรวมชนชาตยิโุรปทีแ่ตกแยกเหลานีใ้หเปนหนึง่
อาณาจกัรอกีครัง้ภายใตการปกครองของผนูำคนเดยีว?

“ดงัทีฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหลก็ปนดนิเหนยีว ราช
อาณาจักรจะปนกันดวยการสมรส แตจะไมยึดกันแนนไวได
อยางเดยีวกบัทีเ่หลก็ไมประสมเขากบัดนิ” ดาเนยีล 2:43

มคีวามพยายามครัง้แลวครัง้เลาทีผ่มูอีำนาจตองการรวม
ชนชาติในยุโรปใหเปนหนึ่ง แตก็ทำไดเพียงชั่วคราวเทานั้น
กษัตริยนโปเลียนทรงเปนผูมีความสามารถมากที่สุดที่เกือบ
จะรวมยโุรปใหเปนหนึง่ไดสำเรจ็ แตพระองคทรงพายแพและ
หนีสงครามวอเตอรลู ยิ่งทำใหคิดถึงคำพยากรณนี้ กษัตริย
นโปเลยีนทรงรองตะโกนวา “พระเจาผทูรงฤทธานภุาพนัน้ทรง
เปนผกูำหนดเกนิกวาทีข่าพเจาจะทำอะไรได”

กษัตริยไกเซอร วิลเฮมที่สอง และ อดอฟ ฮิตเลอร
สามารถสรางกองกำลงัทหารทีท่รงอำนาจมากทีส่ดุในยคุนัน้
แตทั้งคูลมเหลวในการรวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียวภายใตการ
ปกครองของตนเอง เพราะอะไร? เพราะพระวจนะของพระเจา
กลาววา “อาณาจกัรจะปนกนัและจะไมยดึกนัแนนไวเปนหนึง่
เดยีว” ผลลพัธสงครามโลกสองครัง้ทีเ่กดิขึน้ยนืยนัถงึความจรงิ
วา พระเจาทรงโอบอมุอนาคตไวในพระหตัถของพระองค ใน
ทีส่ดุพระองคทรงเปนผกูำหนด  เทานีก้เ็พยีงพอแลวทีจ่ะทำให
เรามีความหวัง สันติสุขและความมั่นคงในแผนการ ของ
พระองคเพือ่การดำเนนิชวีติของเรา

4. การมองอนาคต
ในคำพยากรณของดาเนยีลมเีพยีงสวนเดยีวเทานัน้ทีย่งั

ไมเกดิขึน้
หินกอนหนึ่ง....กระทบปฏิมากรที่เทา กระทำใหแตก

เปนชิน้ๆ... แตกอนหนิ ทีก่ระทบปฏมิากรนัน้กลายเปนภเูขา
ใหญจนเตม็พภิพ มคีวามหมาย วาอยางไร?
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“และในสมยัของพระราชาเหลานัน้ (ชนชาตใิหม
ของยุโรปตะวันตก) พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรง
สถาปนาราชอาณาจกัรหนึง่ ซึง่ไมมวีนัทำลายเสยีได หรอื
ราชอำนาจนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้น
จะกระทำใหราชอาณาจักรเหลานี้แตกเปนชิ้นๆ ถึงอวสาน
และราชอาณาจกัรนัน้จะตัง้มัน่อยเูปนนติย” ดาเนยีล
2:44

“พระราชาเหลานัน้” เปนสญัลกัษณของเทาและนิว้เทา
ของปฏมิากร หมายถงึผปูกครองยโุรปสมยัใหมในยคุนี ้มหีนิ
กอนหนึ่งถูกตัดออกมามิใชดวยมือมนุษย กระทบปฏิมากร
ทำใหแตกเปนชิ้นๆ จนเต็มพื้นโลก (ขอที่ 34, 45, 45) อีก
ไมนานพระเยซูคริสตจะเสด็จลงจากสวรรค “เพื่อจัดตั้ง
อาณาจักร” ที่เต็มไปดวยความสงบและสันติสุข พระองค
จะทรงเปนศลิาของทกุยคุสมยั ทรงเปนกษตัรยิเหนอืกษตัรยิ
ทัง้ปวงและทรงครอบครองโลกนรินัดรกาล

คำพยากรณของดาเนยีลบททีส่องผานไปเรยีบรอยแลว
ยกเวนฉากสดุทาย คอื หนิทีจ่ะมากระทบปฏมิากร จากตาราง
เวลาของพระเจา ทำใหรวูาเรากำลงัจะมาถงึฉากสดุทายทีย่ิง่
ใหญนีแ้ลว คอื ฉากทีพ่ระเยซคูรสิตเสดจ็กลบัมายงัโลกของเรา
ขาแตพระเยซเูจา พระบตุรของพระเจา จบสิน้เสยีทกีบัการตอสู
ดิ้นรนที่เสียเลือดเนื้ออยางยาวนานในประวัติศาสตรมนุษย
และถึงเวลาเสียทีที่พระองคจะทรงสถาปนาอาณาจักรแหง
ความรกั และขาวประเสรฐินรินัดรของพระองค

5. ความฝนของกษตัริยและทาน
การพยากรณนีเ้ปดเผยถงึการทรงนำของพระเจา ใหเหน็

ความเจรญิรงุเรอืงหรอืการเสือ่มถอยของประชาชาต ิพระองค
ทรงอดตี พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไวอยางชดัเจนวาพระองค
ทรงลวงรถูงึอนาคตดวยเชนกนั

หากพระเจาทรงชี้ชะตาของชนชาติไดแมนยำขนาดนี้
พระองคก็ยอมสามารถนำทางชีวิตเราแตละคนไดอยางแน
นอนเชนกัน พระเยซูไดทรงมอบความมั่นใจแกเราวา “ถึง
ผมของทานทัง้หลาย กท็รงนบัไวแลวทกุเสน เพราะฉะนัน้อยา
กลวัเลย” (มทัธวิ 10:30-31) ความเชือ่ซึง่เปนของประทานจาก
องคพระผเูปนเจาสามารถเปนยาแกพษิขจดัความกงัวลและ
ความกลวัตางๆ ของเราได ความหวงัทีพ่ระองคทรงดลใจใหยดึ
ไวนั้นเปนเสมือนสมอที่แนนอน และมั่นคงของจิตใจของเรา
(ฮบีร ู6:19)

ในศตวรรษที่สิบหกนักปราชญอีรัสมัสบรรยายถึงการ
เดินเรือทะเลซึ่งเขาจะตองจดจำไปตลอดชีวิตที่เหลือของเขา
เรือเกยตื้นทามกลางพายุราย คลื่นบาระห่ำเริ่มซัดเรือจนพัง
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แหลกราญ แมกะลาสียังสะพรึงกลัว ผู
โดยสารกลวัจนแทบบา สวนใหญจะตะโกน
รองขอความชวยเหลอืจากนกับญุอปุถมัภ
บาง รองเพลงสรรเสริญพระเจาบางหรือ
อธษิฐานวงิวอนดวยเสยีงอนัดงับาง

อีรัสมัสสังเกตเห็นผูโดยสารคนหนึ่งตางจากคนอื่นโดย
สิน้เชงิ “เราทกุคน ทัง้หมด” อรีสัมสัเขยีน “ยกเวนเพยีงคนเดยีว
ที่ยังคงสำรวมที่สุด นั่นคือ หญิงสาวแมลูกออนซึ่งกำลังให
นมลูกอยู เธอเปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไมตะโกนรอง ไม
รองไหน้ำตาซมึ หรอืไมมกีารตอรองกบัสวรรค เธอไมทำอะไร
เลยนอกจากอธษิฐานอยางเงยีบๆ ขณะทีโ่อบกอดลกูไวแนบ
แนนบนตกัของเธอ”

อรีสัมสัตระหนกัดวีา การอธษิฐานของเธอในครัง้นีเ้ปน
เพยีงการอธษิฐาน ทีเ่ธอทำอยางสม่ำเสมอในชวีติการอธษิฐาน
ของเธอเทานัน้ เธอมไิดรองขอความคมุครองพเิศษใดๆ และ
ดเูหมอืนเธอมอบความไววางใจใหกบัพระเจาเทานัน้เอง

ขณะที่เรือเริ่มจม หญิงแมลูกออนยืนพรอมอยูบนแผน
กระดาน เธอใชเสาค้ำยันเปนไมพายที่แจวพาแผนกระดาน
ของเธอเคลื่อนตัวไปตามมวลคลื่น มือหนึ่งอุมลูกอีกมือหนึ่ง
พยายามจบัไมพายแจว ความคดิสองสามอยางแลนเขามาวา
เธอจะตองรอดจากคลืน่ทีซ่ดัแรงกระหน่ำขนาดนี้

ดวยความเชื่อและความสำรวมของเธอทำใหเธอมีสติ
และไมหวั่นไหว ในที่สุดแผนกระดานนั้นพาหญิงแมลูกออน
พรอมลกูในอกเขาถงึฝงเปนคแูรก ความหวงัในพระเจาผคูวร
คาแกการวางใจ ผูทรงสามารถทำทุกสิ่งใหมีความตาง แม
กระทัง่ยามทีโ่ลกรอบๆ ตวัเราดเูหมอืนจะแตกดบั กไ็มจำเปน
ตองตะเกียกตะกายโดยลำพัง เพราะพระหัตถที่ยิ่งใหญของ
พระองคจะคอยชีน้ำและพยงุเราขึน้มา

หากทานยินยอมเขาหาพระคริสตดวยสุดจิตสุดใจ
พระองคจะทรงประทานความเชื่อแกทาน ซึ่งความเชื่อนี้
จะคอยดแูลปกปองใหทานสามารถฟนฝาพายไุดทกุครัง้ เปน
การพบสนัตสิขุอนันาอศัจรรยทีพ่ระเยซ ูทรงสญัญาไว

“เรามอบสนัตสิขุไวกบัพวกทาน สนัตสิขุของเราทีใ่หกบั
ทานนั้น...อยาใหใจของทานเปนทุกขอยากลัวเลย”
ยอหน 14:27

ทานมีสันติสุขแบบนี้แลวหรือยัง? หากทานมีแลวอยา
ลมืขอบคณุพระเยซ ูพระผชูวยใหรอดบาปของทาน หากทาน
ยังไมมี ทำไมทานไมทูลเชิญพระองคใหมาสถิตในชีวิตของ
ทานเสยีตัง้แตวนันี?้



อนาคตในวนัขางหนาของทาน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 7

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. คำพยากรณเกีย่วกบัรปูปนใหญในพระธรรมดาเนยีลบททีส่อง

___ พยากรณประวตัศิาสตรของโลกลวงหนา 2,500 ป
___ ทบทวนใหเหน็ประวตัศิาสตรโลก 2,500 ปแรก

2. ศรีษะของรปูปนหมายถงึอาณาจกัรใดของโลก
___ อสัซเีรยี ปกครองโดยกษตัรยิเนโบโปลสัซาร ___ บาบโิลน ปกครองโดยเนบคูดัเนสซาร
หนาอกและแขนของรูปปนหมายถึงอาณาจักรใดของโลก
___ อาณาจกัรมโิด – เปอรเซยี (539 ถงึป 331 กอนครสิตศกัราช)
___ อาณาจกัรอยีปิต (ป 539 ถงึป 331 กอนครสิตศกัราช)
โคนขาเปนทองสมัฤทธิห์มายถงึอาจกัรใดของโลก
___ กรซี (กอนครสิตศกัราช 331 ถงึ 168) ___ โรมนั (168 ถงึ ป 476 กอนครสิตศกัราช)
ขาของรูปปนหมายถึงอาจักรใดของโลก
___ มาซโิดเนยี (168 ปกอนครสิตศกัราช ถงึครสิตศกัราช 476)
___ โรมนั (168 ปกอนครสิตศกัราช ถงึครสิตศกัราช 476)
เทาของรปูปนทำดวยเหลก็ปนดนิเหนยีว หมายถงึอาณาจกัรใดของโลก
___ อาณาจกัรโรมแบงแยกออกมา (ครสิตศกัราช  476 จนถงึปจจบุนั)
___ อาณาจกัรทีห่าของโลกทีไ่มรจูกั ยงัมาไมถงึ

3. เหลก็ปนดนิเหนยีวซึง่เปนสวนของเทารปูปน
___ หมายถงึยโุรป “จะรวมตวักนัอกีครัง้” และกลายมาเปนมหาอำนาจของโลก
___ หมายถงึยโุรปยคุใหม “จะไมรวมตวักนัเปนหนึง่เดยีว”

4. กอนหนิทีล่อยมากระทบรปูปนและบดจนเปนผยุผง
___ หมายถงึการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิต  เพือ่กอตัง้ราชอาณาจกัรของพระองค
___ หมายถงึสงครามโลกครัง้ทีส่าม

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 อกีครัง้ จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ – ผดิ”

5,   6. ถ. ผ. ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ามารถนำพาชวีติ
ของเราไดเชนกนั

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะทลูขอพระเยซทูรงนำพาชวีติเพือ่จะสามารถเขาเปนพลเมอืงในแผนดนิของพระเยซทูีพ่ระองคกำลงัจะเสดจ็มากอตัง้
ขึ้นหรือไม?
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