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คคคำนคคำ
หลลักการสสาหรลับการศศึกษาหนลังสสือววิวรณณ์แบบททีละขข้อ กก็คสือวว่า เนสืนื้อหาของหนลังสสือเลว่มนทีนื้โดยหลลักแลข้วยลัง

ไมว่เกวิดขศึนื้นและการสสาเรก็จจรวิงของเนสืนื้อหาสว่วนใหญว่ของววิวรณณ์กก็ไมว่อาจเกวิดขศึนื้นไดข้ตราบใดททีที่ครวิสตจลักรลังอยยว่บนแผว่น
ดวินโลก เมสืที่อพระเยซยเจข้าเสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป และครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระองคณ์ในฟฟ้าอากาศ เมสืที่อนลันื้น
เหตตุการณณ์ตว่างๆในววิวรณณ์ตลันื้งแตว่บทททีที่สทีที่ไปจนถศึงบทททีที่ยทีที่สวิบสองกก็จะเกวิดขศึนื้น ครวิสตจลักรพลันธสลัญญาใหมว่ – พระกาย
ของพระครวิสตณ์และเจข้าสาวของพระองคณ์ – บลัดนทีนื้กก็อยยว่ในขลันื้นตอนของการถยกเรทียกออกมาและจะเสรก็จสมบยรณณ์เมสืที่อ
การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น นทีที่เปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อยตุคครวิสตจลักร – หรสือยตุคแหว่งพระคตุณ ในระหวว่างยตุคนทีนื้ ทลันื้งยวิวและคนตว่าง
ชาตวิกสาลลังไดข้รลับความรอดและพวกเขาทตุกคนลข้วนกลายเปป็นอวลัยวะของกายเดทียวกลัน (1 คร. 12:12-13) ครวิสต
จลักรพลันธสลัญญาใหมว่ไมว่ใชว่หลัวขข้อหนศึที่งของคสาพยากรณณ์ แตว่เปป็นการสสาแดงหนศึที่งของภาคพลันธสลัญญาใหมว่ (มธ. 
16:16-17, อฟ. 3) ตว่อสายตาเราในวลันนทีนื้ เหตตุการณณ์ตว่างๆทางการเมสืองและทางศาสนากสาลลังเกวิดขศึนื้นซศึที่งชทีนื้ไปยลัง
การสวินื้นสตุดของยตุคแหว่งพระคตุณนทีนื้ แตว่หลลังจากการรลับขศึนื้นไป สลัปดาหณ์ททีที่เจก็ดสวิบแหว่งคสาพยากรณณ์ของดาเนทียล (ดนล. 
9:27) จะนสามาซศึที่งการเปลทีที่ยนแปลงตว่างๆอลันนว่าตกใจบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ระบบการเมสืองทลันื้งหมดจะถยกจลัดระเบทียบ
ใหมว่ภายใตข้นายกรลัฐมนตรทีของซาตาน – สลัตวณ์รข้ายนลันื้นแหว่งววิวรณณ์ สมาพลันธณ์มหศึมาแหว่งสวิบมหาอสานาจจะปกครอง 
จลักรวรรดวิโรมเกว่าในอสานาจและสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นของมลันจะปรากฏภายใตข้สภาพใหมว่ๆ มลันจะถยกนสาพาและถยก
ควบคตุมโดย “เขาเลก็ก” นลันื้นแหว่งดาเนทียล 7 ซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ในฐานะสลัตวณ์รข้ายนลันื้น คยว่หยของเขา
ในฆาตกรรมและอาชญากรรมคสือ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ผยข้ซศึที่งจะเปป็นเผดก็จการทางศาสนาและประมตุขของครวิสต
จลักรโลกซศึที่งขณะนทีนื้กสาลลังกว่อตลัวขศึนื้น สลัตวณ์รข้ายนลันื้นทสาสวิที่งใดในทางการเมสือง ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็จะทสาสวิที่งนลันื้นในทาง
ศาสนา ทลันื้งสองคนนทีนื้จะควบคตุมกวิจกรรมทางการเมสืองและทางศาสนาทลันื้งหมดบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ จงระลศึกวว่า
เหตตุการณณ์นทีนื้เกวิดขศึนื้นหลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร (วว. 3:10; 1 ธส. 5:9)

กว่อนททีที่พระมหากษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายทรงลข้มลข้างสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและคนแหว่งการบาปนลันื้น ทตุกสวิที่งททีที่
ชลัที่วรข้ายในทางศาสนาจะเลวรข้ายมากขศึนื้นภายใตข้การนสาของหญวิงแพศยานลันื้น (บาบวิโลนลศึกลลับนลันื้น) บาบวิโลนลศึกลลับ
จะถยกลข้มลข้างโดยกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้น (วว. 17:16) ผยข้ซศึที่งในตอนแรกอยยว่กลับนางและยกชยนางในความเลวทรามทลันื้ง
สวินื้นของนาง แตว่ซศึที่งตว่อมาหลันมาทสาลายนางเสทีย ความพวินาศลว่มจมของ “หญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้น” ถยกรที่สาไหข้
ครที่สาครวญโดยกษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้น พว่อคข้าเหลว่านลันื้น และประชาชนเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่นอกจลักรวรรดวิโรม (วว. 18:9-18) 
การทสาลายลข้างหญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้นในททีที่สตุดจะเกวิดขศึนื้นโดยพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์เอง (วว. 18:2, 21-24) 
นทีที่จะเกวิดขศึนื้นไมว่นานกว่อนการทสาลายลข้างสลัตวณ์รข้ายนลันื้น สลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะถยกทสาลายโดยองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเองเมสืที่อ
พระองคณ์เสดก็จมาในฤทธานตุภาพอลันเกรทียงไกร (อว่าน วว. 19) การทสาลายลข้างบาบวิโลนททีที่ลศึกลลับและการทสาลาย
ลข้างสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเปป็นเหตตุการณณ์ททีที่เกวิดขศึนื้นแบบแยกจากกลัน การทสาลายลข้างบาบวิโลนททีที่ลศึกลลับเกวิดขศึนื้นกว่อนการทสาลาย
ลข้างสลัตวณ์รข้ายนลันื้น

เหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในววิวรณณ์บทททีที่สทีที่และบทอสืที่นๆททีที่ตามมาไมว่อาจเกวิดขศึนื้นไดข้ตราบใดททีที่ครวิสตจลักร
ยลังอยยว่บนแผว่นดวินโลก ความชลัที่วรข้ายในขณะนทีนื้กสาลลังทสางานอยยว่อยว่างแขก็งขลัน และความลศึกลลับแหว่งความชลัที่วชข้ากก็
กสาลลังทสางานอยยว่แลข้ว แตว่ความลศึกลลับแหว่งความชลัที่วชข้านลันื้นกก็ถยกหนว่วงเหนทีที่ยว ถยกหข้ามปราม โดยพระววิญญาณ



บรวิสตุทธวิธิ์ (2 ธส. 2:6, 7) การมทีอยยว่ของครวิสตจลักรพลันธสลัญญาใหมว่และการมทีอยยว่ของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์คอยหนว่วง
เหนทีที่ยวพลัฒนาการของ “ความลศึกลลับแหว่งความชลัที่วชข้า” นลันื้น

ครวิสตจลักรของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ไมว่สามารถถยกเผยตลัวและ “ความเชชชื่อนนนั้น” ไมว่อาจถยกทสาลายลข้างจน
สวินื้นซากไปจากครวิสตจลักรททีที่ปรากฏแกว่ตาไดข้จนกวว่าครวิสตจลักรททีที่เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย (วว. 3:7) ถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ และจนกวว่าชาวเมสืองเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นถยกคายออกมาและอยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้
ตว่อไป อยว่างไรกก็ตาม หลลักการเหลว่านลันื้นกก็ทสางานอยยว่ซศึที่งบว่อนทสาลายรากฐานทางศทีลธรรมของครวิสตจลักรททีที่ยอมรลับ
แตว่ปากและของสลังคมโดยทลัที่วไป เวททีถยกจลัดเตรทียมไวข้แลข้วและพวกนลักววิจารณณ์ททีที่สยงกวว่ากก็กสาลลังทสาทตุกอยว่างททีที่ทสาไดข้
เพสืที่อบว่อนทสาลายความเชสืที่อนลันื้น อยว่างไรกก็ตาม ประตยนรกจะไมว่มทีวลันมทีชลัยตว่อครริสตจนกรเดก็ดขาด – แตว่ประตยนรกจะ
มทีชลัยตว่อททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นททีที่ปรากฏแกว่ตา ผยข้เชสืที่อแทข้เหลว่านลันื้นในททีที่ประชตุมนลันื้นจะถยกรลับออกไป พวกคนปลอมททีที่เชสืที่อ
แตว่ปากจะถยกทวินื้งไวข้ การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ และทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป พระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอมกก็จะ
ปรากฏตลัวเพสืที่อปฏวิบลัตวิการ เขาจะสลัญญาเรสืที่องยยโทเปฟีย... สลันตวิภาพบนแผว่นดวินโลก และเปป็นเวลานานสามปฟีครศึที่ง
เขาจะทสาตามคสาสลัญญาของตน และจากนลันื้น – นรกทลันื้งสวินื้นกก็จะแตก และ “และถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้น
เขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดๆรอดไดข้เลย แตว่เพราะทรงเหก็นแกว่ผยข้ททีที่เลสือกสรรไวข้ จศึงทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า” (มธ. 
24:22)

หนลังสสือททีที่เรากสาลลังจะศศึกษากลันนทีนื้คสือ ววิวรณณ์ของพระเยซยครวิสตณ์ ซศึที่งไดข้ประทานใหข้แกว่พระองคณ์โดยพระเจข้า
พระบวิดา และถยกเปปิดเผยโดยพระเยซยเจข้าแกว่ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักบนเกาะปปัทมอส “พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานใน
เหตตุการณณ์ทลันื้งปวงนทีนื้ ตรลัสวว่า “แนว่นอน เราจะมาโดยเรก็ว” (วว. 22:20) ขอใหข้ผมรว่วมกลว่าวพรข้อมกลับยอหณ์นผยข้เปป็น
ททีที่รลักวว่า “เอเมน! พระเยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด!”

อ. บ. ก.



บทนคคำ
ววิวรณณ์ มบีควคำมหมคำยวว่คำ “มว่คำนทบีที่ถถูกเปปิดออก”

นวิมวิตเหลว่านลันื้นททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในหนลังสสือววิวรณณ์ถยกเหก็นโดยยอหณ์นสาวกผยข้เปป็นททีที่รลักในเกาะปปัทมอสและ
หนลังสสือเลว่มนทีนื้ไดข้ถยกเขทียนขศึนื้นประมาณปฟี ค.ศ. 96 มลันแบว่งออกไดข้เปป็นสามสว่วน

การแบว่งออกเปป็นสามสว่วนนทีนื้ถยกพบในบทททีที่หนศึที่ง ขข้อ 19 ขข้อนทีนื้เปป็นกตุญแจททีที่ไขเปปิดการตทีความและการ
เขข้าใจวริวรณณ์ ขข้อ 19 กลว่าวถศึงอดทีต, ปปัจจตุบลัน และอนาคต

มทีหนลังสสือหกสวิบหกเลว่มในพระคลัมภทีรณ์และทตุกเลว่มมทีขข้อททีที่เปป็นกตุญแจ บางครลันื้งกตุญแจดอกนลันื้นกก็แขวนหข้อย
อยยว่ตรงทางเขข้าของหนลังสสือเลว่มนลันื้นๆ และนทีที่กก็เปป็นจรวิงสสาหรลับววิวรณณ์

1. “จงเขทียน... เหตตุการณณ์ซซชื่งเจจ้าไดจ้เหห็น” สวิที่งททีที่ยอหณ์นเพวิที่งเหก็นถยกบลันทศึกไวข้ในขข้อ 10 จนถศึง 18 พระครวิสตณ์
ผยข้ทรงอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีป (หรสือเชวิงเททียน) ทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้นทรงเปป็นหลัวใจหลลักของขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ และนทีที่
เปป็นรยปอดทีตกาล

2. จงเขทียนเหตตุการณณ์... “ททชื่กกาลนงเปป็นอยยยู่ขณะนทนั้” สวิที่งเหลว่านทีนื้ถยกบลันทศึกในบทททีที่สองและสาม ในสองบทนทีนื้
ครวิสตจลักรททีที่ยอมรลับแตว่ปากถยกยข้อนรอยความเปป็นมาตลอดการมทีอยยว่ของมลันบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ตลันื้งแตว่วลันเพก็นเทคอส
ตณ์นลันื้นจนถศึงการรลับขศึนื้นไป นทีที่เปป็นรยปปปัจจตุบลันกาลและกสาลลังเกวิดขศึนื้นตว่อเนสืที่องตลันื้งแตว่วลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นเปป็นตข้นมา

3. จงเขทียนเหตตุการณณ์... “ซซชื่งจะเกริดขซนั้นในภายหนจ้า” คสาแปลตรงตลัวอว่านวว่า “หลลังจากเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้
แลข้ว” หรสือ “สวิที่งตว่างๆซศึที่งจะเกวิดขศึนื้นหลลังยตุคครวิสตจลักร” การแบว่งตอนททีที่สามนทีนื้เรวิที่มตข้นททีที่บทททีที่สทีที่และดสาเนวินไปจนถศึง
บทททีที่ยทีที่สวิบสอง ขข้อหข้า อลันททีที่จรวิงแลข้วมลันคสือสว่วนททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ของหนลังสสือววิวรณณ์ สว่วนททีที่สามนทีนื้เปป็นอนาคต
ทนนั้งหมด ตราประทลับเหลว่านลันื้น แตรเหลว่านลันื้น ขลันเหลว่านลันื้น บาบวิโลน การอภวิเษกสมรสของพระเมษโปดก การ
ครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ศศึกแหว่งอารมาเกดโดน การครอบครองของพระครวิสตณ์เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี
(ยตุคพลันปฟี) การถยกคตุมขลังของซาตานในเหวนลันื้นชลัที่วระยะเวลาหนศึที่ง... ทลันื้งหมดนทีนื้เปป็นอนาคต ทตุกอยว่างตลันื้งแตว่ววิวรณณ์ 
4:1 ไปจนถศึงสว่วนททีที่เหลสือทลันื้งหมดของหนลังสสือเลว่มนทีนื้ยลังไมว่ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิง

ในโมงยามปปัจจตุบลันนทีนื้ เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ระหวว่างววิวรณณ์ 3:7 และววิวรณณ์ 3:20 มทีสมาชวิกหลายคนของค
รวิสตจลักรแหว่งฟฟีลาเดลเฟฟีย (ครวิสตจลักรแทข้) อยยว่บนแผว่นดวินโลกทตุกวลันนทีนื้ ททีที่อยยว่กลับพวกเราดข้วยกก็คสือชาวเมสืองเลาดที
เซทียเหลว่านลันื้น – พวกอตุว่นๆททีที่ยอมรลับแตว่ปากแตว่ไมว่มทีความรลักของพระเจข้าและประสบการณณ์ททีที่แทข้จรวิงกลับพระเยซย
ครวิสตณ์เจข้าเลย เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในชลัที่วโมงทข้ายๆของยตุคแหว่งพระคตุณแลข้ว เหตตุการณณ์ททีที่โดดเดว่นลสาดลับถลัดไปททีที่รอ
คอยครวิสตจลักรอยยว่กก็คสือ การรลับขศึนื้นไป และนทีที่กก็เกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ ไมว่มทีผยข้ใด “รยข้วนนนนนั้นหรชอโมงยามนนนั้น” (มธ. 24:36) 
– แตว่เราไมว่ไดข้โฉดเขลาเกทีที่ยวกลับ “วนนและเวลาททชื่ทรงกกาหนดไวจ้นนนั้น” (1 ธส. 5:1, 7) พวกเราทลันื้งหลายททีที่มทีใจฝปักใฝฝ
ฝฝายววิญญาณและททีที่คข้นดยพระคลัมภทีรณ์ กก็เหก็นไดข้วว่าการเสดก็จมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้านลันื้นมาใกลข้มากๆแลข้วอยว่าง
แนว่นอน

มทีการแบว่งททีที่ชลัดเจนออกเปป็นสวิบสองตอนในหนลังสสือววิวรณณ์ การศศึกษาตอนเหลว่านทีนื้จะชว่วยใหข้เขข้าใจหนลังสสือ
เลว่มนทีนื้ไดข้ดทียวิที่งขศึนื้นอยว่างแนว่นอน:



1. บทททีที่ 1:1-9: บทนสา
2. บทททีที่ 1:10-18: เราเหก็นพระครวิสตณ์อยยว่ทว่ามกลางคลันประททีป (หรสือเชวิงเททียน) ทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้น ซศึที่งเปป็น

ตลัวแทนของครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นแหว่งแควข้นเอเชทีย
3. บทททีที่ 2 และ 3: เราเหก็นครวิสตจลักร – พยานของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลก – เตวิบโตขศึนื้นในการออกไป

จากความจรวิงและรลักแรกของมลัน โดยเคลสืที่อนททีที่หว่างไปจากพระเจข้าไกลขศึนื้นเรสืที่อยๆจนกระทลัที่งชาวเมสืองเลาดทีเซทีย
เหลว่านลันื้นถยกคายออกจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์และผยข้เชสืที่อแทข้เหลว่านลันื้นททีที่เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟียถยกรลับออกไปเพสืที่อพบ
กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ

4. บทททีที่ 4 และ 5: เราเหก็นววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นททีที่นลัที่งบนบลัลลลังกณ์และไดข้รลับสงว่าราศที จงอว่าน 1 เธสะโลนวิกา 
4:15-18 เชว่นกลัน เพสืที่อเชสืที่อมโยงกลับเนสืนื้อหาสว่วนนทีนื้ 

5. บทททีที่ 6:1 จนถศึง 8:1: เราเรทียนรยข้เกทีที่ยวกลับตราประทลับทลันื้งเจก็ดนลันื้นททีที่ถยกแกะออกโดยพระเมษโปดก... 
พระองคณ์ผยข้เดทียวททีที่ทรงคยว่ควรททีที่จะแกะตราเหลว่านลันื้นออกจากหนลังสสือเลว่มนทีนื้ (บทททีที่เจก็ดเปป็นสว่วนททีที่แทรกเขข้ามาและมที
ความสสาคลัญมากๆ เราจะศศึกษามลันอยว่างตลันื้งใจเมสืที่อเราไปถศึงจตุดนลันื้นในบทเรทียนชตุดนทีนื้)

6. บทททีที่ 8 และ 9, บทททีที่ 11:15-19: เราเหก็นแตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นซศึที่งถยกเปฝาโดยทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์
7. บทททีที่ 12 จนถศึง 14: เราเหก็นนลักแสดงสองคน (ในบทททีที่ 13) และผลลลัพธณ์ททีที่โดดเดว่นเจก็ดประการของ

การกระทสาตว่างๆของพวกเขา
8. บทททีที่ 15 และ 16: เราจะศศึกษาขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้นแหว่งพระพวิโรธซศึที่งถยกเทออกบนแผว่นดวินโลก ขลันเหลว่านทีนื้

เตก็มไปดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้าในการกระทสากวิจตว่างๆของพระองคณ์กลับชนชาตวิอวิสราเอลและแผว่นดวินโลกนทีนื้
9. บทททีที่ 17 และ 18: เนสืนื้อหาสว่วนนทีนื้เกทีที่ยวขข้องกลับบาบวิโลน... บาบวิโลนลศึกลลับนลันื้นในกวิจการตว่างๆทางการ

เมสืองและทางศาสนจลักรของนางในชว่วงวลันทข้ายๆเหลว่านลันื้น เราจะเหก็นความพวินาศยว่อยยลับของนาง – ทลันื้งทางการ
เมสืองและทางศาสนจลักร

10. บทททีที่ 19:1 จนถศึง 21:8: เนสืนื้อหาสว่วนนทีนื้เกทีที่ยวขข้องกลับเหตตุการณณ์ตว่างๆตลันื้งแตว่การลว่มสลายของบาบวิโลน
ไปจนกระทลัที่งสภาวะนวิรลันดรณ์เรวิที่มตข้น มลันขศึนื้นตข้นดข้วยการชสืที่นชมยวินดทีในสวรรคณ์...ฮาเลลยยาททีที่ฟปังดยคลข้ายกลับ “นนื้สามาก
หลาย” และปปิดทข้ายดข้วยภาพอลันนว่ากลลัวของความระทมทตุกขณ์ชลัที่วนวิรลันดรณ์ในบศึงไฟนลันื้น

11. บทททีที่ 21:9 จนถศึง 22:5: เราจะศศึกษาเกทีที่ยวกลับเจข้าสาวของพระเมษโปดก (ครวิสตจลักรพลันธสลัญญา
ใหมว่) เราจะเหก็นเจข้าสาวและเจข้าบว่าวในยตุคพลันปฟีในความเจวิดจรลัสทลันื้งสวินื้นของมลัน

12. บทททีที่ 22:6-21: ในขข้ออลันขศึงขลังเหลว่านทีนื้ เราพบคสาเตสือนตว่างๆ คสาขยว่ตว่างๆ คสาหนตุนใจตว่างๆ...และคสา
อธวิษฐานสตุดทข้ายททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า

ในบทททีที่สองและสาม เราศศึกษาประวลัตวิศาสตรณ์ดข้านศทีลธรรมของครวิสตจลักรบนแผว่นดวินโลกในชว่วงเวลา
ตว่างๆททีที่ตว่อเนสืที่องกลันของประวลัตวิศาสตรณ์ของมลันตลันื้งแตว่สวินื้นศตวรรษแรกแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนไปจนถศึงการ
ปฏวิเสธชาวเมสืองเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นในททีที่สตุด และการรลับขศึนื้นไป

บทททีที่สทีที่และหข้าเคลสืที่อนยข้ายจากแผว่นดวินโลกเขข้าไปในสวรรคณ์ และเราเหก็นววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นซศึที่งถยกเอาออก
ไปยลังบข้านในสวรรคณ์ของพวกเขา การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นระหวว่างขข้อสตุดทข้ายในบทททีที่สามและขข้อแรกในบทททีที่สทีที่ (แมข้วว่า



ววิวรณณ์ไมว่ไดข้กลยู่าวถซงการรลับขศึนื้นไป มลันกก็สอนเรสืที่องนทีนื้อยว่างแนว่นอน) องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรง
เหก็นวว่าเหมาะสมททีที่จะเปปิดเผยเรสืที่องการรลับขศึนื้นไปแกว่อลัครทยตเปาโล ยอหณ์นไมว่ไดข้พยดถศึงมลันในภาษาเดทียวกลันกลับททีที่ถยก
ใชข้โดยเปาโลขณะททีที่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงสลัที่งเขาใหข้เขทียนความจรวิงอลันยวิที่งใหญว่นทีนื้ แตว่แนว่นอนวว่าการรลับขศึนื้นไป
ของววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายนลันื้นเกวิดขศึนื้นทลันททีหลลังจากววิวรณณ์บทททีที่สามสวินื้นสตุดลง บทททีที่สทีที่และททีที่ตามมาเปป็นอนาคตกาล 
หลลังยตุคครวิสตจลักร

สว่วนตว่างๆตว่อไปนทีนื้ในววิวรณณ์เปป็นสว่วนททีที่แทรกเขข้ามา:
1. บทททีที่ 7, ระหวว่างตราประทลับดวงททีที่หกและททีที่เจก็ด
2. บทททีที่ 10 และบทททีที่ 11:1-13, ระหวว่างแตรคลันททีที่หกและททีที่เจก็ด
3. บทททีที่ 14:1-4, ระหวว่างเสทียงแตรคลันททีที่เจก็ดและการเทขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า
4. บทททีที่ 16:13-16: ขข้อเหลว่านทีนื้บลันทศึกสวิที่งททีที่ยอหณ์นเหก็นระหวว่างขลันใบททีที่หกและททีที่เจก็ด
5. บทททีที่ 19:1-10: นทีที่บลันทศึกสวิที่งททีที่ยอหณ์นเหก็นระหวว่างการเทขลันใบททีที่เจก็ดและการเสดก็จกลลับมาของพระเยซย

เจข้าในฤทธานตุภาพและสงว่าราศที ทลันททีหลลังจากการทสาลายลข้างบาบวิโลน
6. บทททีที่ 21:9 จนถศึง 22:5: อาจมทีบางคนททีที่ไมว่เหก็นดข้วยวว่านทีที่เปป็นสว่วนททีที่แทรกเขข้ามา แตว่วว่าหากคตุณยอม

ตามผมมาอยว่างใกลข้ชวิด ผมกก็เชสืที่อวว่าคตุณจะเหก็นดข้วย ยอหณ์นถยกพาเขข้าไปในภยเขาสยงใหญว่ลยกหนศึที่งในพระววิญญาณ 
และททีที่นลัที่นเขาไดข้เหก็นมเหสทีของพระเมษโปดก – กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ 

ขณะททีที่เราศศึกษาววิวรณณ์ เรากก็จะเหก็นผยข้แสดงเจก็ดตนอยว่างชลัดเจนในววิกฤตวิททีที่จะมาเหลว่านทีนื้, การพวิพากษาททีที่
จะมาเหลว่านทีนื้ และการครอบครองอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีแหว่งความชอบธรรมในแผว่นดวินโลกนทีนื้:

1. พระเยซยครริสตณ์เจจ้า พระเมษโปดกของพระเจข้าผยข้ทรงถยกสลังหารตลันื้งแตว่แรกสรข้างโลก  ผยข้ทรงสมควรททีที่จะ
ครอบครองเพราะวว่าพระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อครวิสตจลักร (เจข้าสาวของพระองคณ์) ดข้วยราคาอลันสยงยวิที่งแหว่งพระโลหวิตของ
พระองคณ์เองแลข้ว (กวิจการ 20:28, ววิวรณณ์ 5:12)

2. พญานาคใหญยู่นนนั้น, งยโบราณนลันื้น, ซาตาน, พญามาร (วว. 12:7-9; 13:7; 20:10) ในภารกวิจชลัที่วรข้าย
ครลันื้งสตุดทข้ายของมลัน...ความพยายามครลันื้งใหญว่สตุดทข้ายของมลันบนแผว่นดวินโลกนทีนื้... ซาตานจะถยกสนลับสนตุนโดยผยข้รลับ
ใชข้ททีที่โดดเดว่นสองคนของมลัน – สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จ

3. สนตวณ์รจ้ายสองตนวนนนั้น – ตลัวหนศึที่งในแงว่ศาสนา อทีกตลัวในแงว่การเมสือง (วว. 11:7, บทททีที่ 12 และ 13, 
14:9, 16:7, 19:19-20, 20:10)

4. ปฏริปปักษณ์ตยู่อพระครริสตณ์ ผยข้ซศึที่งจะเปป็นพระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอม (กรตุณาอว่านยอหณ์น 5:43) เปาโลเรทียกเขา
วว่าเปป็น “คนแหว่งการบาป... ลยกแหว่งความพวินาศ... คนนอกกฎหมาย... คนชลัที่ว” (อว่าน 2 เธสะโลนวิกา บทททีที่สอง) 
ชายผยข้นทีนื้เปป็นททีที่รยข้จลักในฐานะ “ผยข้พยากรณณ์เทก็จ” (วว. 16:13, วว. 19:20, วว. 20:10)  เขาถยกเรทียกวว่าเปป็น “สลัตวณ์
รข้ายอทีกตลัวหนศึที่ง” (วว. 13:11-17)  ดาเนทียลเรทียกเขาวว่าเปป็น “กษลัตรวิยณ์องคณ์นลันื้น” (ดนล. 11:36-39) อวิสยาหณ์กลว่าว
ถศึงเขาในอวิสยาหณ์ 30:33

5. กษนตรริยณ์แหยู่งถริชื่นเหนชอ  (ดนล. 11, ดนล. 1:23-25 จงอว่านอวิสยาหณ์บทททีที่ 10, 14, 25, 28 และ 31:1-8
เชว่นกลัน)



6. กษนตรริยณ์แหยู่งถริชื่นใตจ้ (ดนล. 11)
7. โกก – ผยข้เผดก็จการคนสตุดทข้ายแหว่งรลัสเซทีย เปป็นนลักแสดงคนสตุดทข้ายในละครยวิที่งใหญว่เรสืที่องนทีนื้ซศึที่งมทีเนสืนื้อหา

เกทีที่ยวกลับการสวินื้นสตุดแหว่งยตุคสมลัยทลันื้งหลายและการเรวิที่มตข้นแหว่งนวิรลันดรณ์กาลอลันไมว่รยข้สวินื้นสตุด โกกจะเปป็นประมตุข
ของกองทลัพฝฝายเหนสืออลันยวิที่งใหญว่ซศึที่งจะยกทลัพมาบตุกอวิสราเอลเมสืที่อเธออาศลัยอยยว่อยว่างปลอดภลัยในแผว่นดวินของเธอ
เอง จงตลันื้งใจศศึกษาเอเสเคทียลบทททีที่ 38 และ 39 และคตุณจะเรทียนรยข้หลายสวิที่งเกทีที่ยวกลับโกก (ผยข้ปกครอง) และมาโกก 
(แผว่นดวินนลันื้น) และเหลว่าพลันธมวิตรของโกกผยข้ซศึที่งจะโจมตทีอวิสราเอลและพว่ายแพข้บนภยเขาเหลว่านลันื้นแหว่งอวิสราเอล

ตลัวละครเหลว่านทีนื้ททีที่จะเปป็นพลันธมวิตรกลับซาตานในความพยายามครลันื้งสตุดทข้ายของมลันททีที่จะตว่อสยข้อวิสราเอล
ลข้วนมาจากหลายเชสืนื้อชาตวิ โกกและกษลัตรวิยณ์แหว่งถวิที่นเหนสือจะรว่วมกระทสากวิจในการกดขทีที่ทางการเมสืองตว่อสยข้อวิสราเอล
กษลัตรวิยณ์แหว่งถวิที่นเหนสือ (รลัสเซทีย) มทีความโดดเดว่นและอสานาจเหนสือกวว่ากษลัตรวิยณ์แหว่งถวิที่นใตข้ (อทียวิปตณ์) มากกวว่าเยอะ 
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จเปป็นผยข้สมรยข้รว่วมควิด พวกเขาจะทสางานรว่วมกลันอยว่างเขข้าขา ฝฝายแรกจะเกทีที่ยวขข้องกลับ
อสานาจฝฝายพลเรสือน ขณะททีที่ฝฝายหลลังจะเกทีที่ยวขข้องกลับสวิทธวิอสานาจทางศาสนา... ผยข้เผดก็จการคนหนศึที่งซศึที่งถยกขลับ
เคลสืที่อนโดยซาตาน

กษลัตรวิยณ์แหว่งถวิที่นใตข้ (อทียวิปตณ์) จะมทีบทบาทนข้อยมากในศศึกสตุดทข้ายนทีนื้ เมสืที่อเททียบกลับพทีที่นข้องททีที่มทีอสานาจมากของ
ตนจากถวิที่นเหนสือ (รลัสเซทีย) บตุคคลทลันื้งหข้าททีที่ถยกกลว่าวถศึงในพระคสาตอนนทีนื้เปป็นบตุคคลจรวิงๆ พวกเขาไมว่ใชว่ระบบตว่างๆ 
ไมว่ใชว่ผทีววิญญาณ – แตว่เปป็นคนททีที่มทีชทีววิตอยยว่จรวิงๆเหมสือนอยว่างพวกเรา  พวกเขาจะมทีบทบาทททีที่แตกตว่างกลันไปตามททีที่
ซาตานมอบหมายแกว่พวกเขา และพวกเขาจะไดข้รลับพลลังขลับเคลสืที่อนจากมลันเพสืที่อกวิจกรรมชลัที่วรข้ายของพวกเขาใน
วาระสตุดทข้ายนลันื้น

แตว่พระเยซย พระเมษโปดก จะทรงทสาลายพวกเขาทลันื้งหมดในศศึกสตุดทข้ายนลันื้น พวกเขาจะตว่อสยข้กลับพวกยวิว 
(อว่านเพลงสดตุดที 83 และเศคารวิยาหณ์ 14) พวกเขาจะตว่อสยข้กลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้าดข้วย (อว่าน วว. 19) พระเยซยเจข้าจะ
ทรงมทีชลัยชนะในศศึกสตุดทข้ายนทีนื้ ความชอบธรรมจะพวิชวิตความไมว่ชอบธรรม ความดทีจะมทีชลัยเหนสือความชลัที่ว ความ
สวว่างจะขจลัดความมสืดทลันื้งสวินื้นออกไป และในสวรรคณ์อลันแสนสตุข สริชื่งทนนั้งปวงจะถยกสรจ้างใหมยู่ จะมทีฟฟ้าสวรรคณ์ใหมว่ แผว่น
ดวินโลกใหมว่ กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่... ประชาชาตวิใหมว่ๆ สรรพสวิที่งทนนั้งปวงจะถยกสรข้างใหมว่ ผมขอรว่วมกลับยอหณ์นผยข้เปป็น
ททีที่รลักและอธวิษฐานวว่า “เอเมน พระเยซยเจจ้า ขอใหจ้เปป็นเชยู่นนนนั้น เชริญเสดห็จมาเถริด!”

หนทางเดทียวททีที่จะเขข้าใจววิวรณณ์กก็คสืออว่านมลัน ใหข้มลันกลว่าวสวิที่งททีที่มลันกลว่าวอยว่างชลัดเจน และจงทยลขอพระ
ววิญญาณ (1 ยอหณ์น 2:27) เพสืที่อททีที่จะทรงเปปิดเผยความจรวิงลศึกซศึนื้งเหลว่านลันื้นททีที่พระองคณ์ทรงประสงคณ์ใหข้เรารยข้ ไมว่มทีผยข้ใด
จะเขข้าใจววิวรณณ์ไดข้ทลันื้งหมด ขอพระเจข้าทรงอวยพรคตุณอยว่างบรวิบยรณณ์ขณะททีที่คตุณ “อว่านและฟปังถข้อยคสาแหว่งคสา
พยากรณณ์นทีนื้”

โอลวิเวอรณ์ บที กรทีน
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บททบีที่สวิบหห้คำ
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รยปแบบสตุดทข้ายของมหาอสานาจโลกคนตว่างชาตวิ

บททบีที่สวิบแปด
การลว่มสลายของบาบวิโลน

บททบีที่สวิบเกห้คำ
สวรรคณ์ชสืที่นชมยวินดทีเพราะการลว่มสลายของบาบวิโลน
การอภวิเษกสมรสของพระเมษโปดก
พระองคณ์ผยข้พวิชวิตและพลโยธาของพระองคณ์ททีที่มทีคสาบรรยายไวข้
ศศึกแหว่งอารมาเกดโดน
หายนะของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ, เหลว่ากษลัตรวิยณ์และกองทลัพของพวกเขา

บททบีที่ยบีที่สวิบ
ซาตานถยกจองจสา; การครอบครองในยตุคพลันปฟีของพระครวิสตณ์
ซาตานถยกปลดปลว่อย; หายนะของโกก, มาโกก, ซาตาน
การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาว

บททบีที่ยบีที่สวิบเอจ็ด
ฟฟ้าสวรรคณ์ใหมว่, แผว่นดวินโลกใหมว่, ประชากรใหมว่,
กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่, พระววิหารใหมว่, ความสวว่างใหมว่

บททบีที่ยบีที่สวิบสอง
เมสืองบรมสตุขเกษมใหมว่
ขข้อความสตุดทข้ายของพระคลัมภทีรณ์



ววิวรณณ – บททบีที่หนนที่ง
คคคำนคคำ

ววิวรณณ์ 1:1-3
1 ววิวรณณ์ของพระเยซยครวิสตณ์ซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานแกว่พระองคณ์ เพสืที่อชทีนื้แจงใหข้ผยข้รลับใชข้ทลันื้งหลายของ

พระองคณ์รยข้ถศึงสวิที่งททีที่จะตข้องอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า และพระองคณ์ไดข้ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์ไปสสาแดงแกว่ยอหณ์นผยข้รลับ
ใชข้ของพระองคณ์

2 ยอหณ์นเปป็นพยานฝฝายพระวจนะของพระเจข้า และเปป็นพยานฝฝายคสาพยานของพระเยซยครวิสตณ์ และเปป็น
พยานในเหตตุการณณ์ทลันื้งสวินื้นซศึที่งทว่านไดข้เหก็นนลันื้น

3 ขอความสตุขจงมทีแกว่บรรดาผยข้อว่านและผยข้ฟปังคสาพยากรณณ์เหลว่านทีนื้ และถสือรลักษาขข้อความททีที่เขทียนไวข้ในคสา
พยากรณณ์นทีนื้ เพราะวว่าเวลานลันื้นใกลข้เขข้ามาแลข้ว

หนลังสสือนทีนื้ไมว่ใชว่หนลังสสือ “วริวรณณ์ตยู่างๆ” (พหยพจนณ์) มลันไมว่ใชว่ “ววิวรณณ์ของยอหณ์นววิสตุทธวิชนแหว่งสวรรคณ์” คสา
วว่า “ววิวรณณ์” เปป็นเอกพจนณ์ – และเหมสือนกลับททีที่พระคสาขข้อแรกประกาศอยว่างชลัดเจน หนลังสสือนทีนื้เปป็น “ววิวรณณของ
พระเยซถูครวิสตณซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานแกว่พระองคณ์”

ในหนลังสสือททีที่นว่าสนใจนทีนื้และเปป็นคสาพยากรณณ์เลว่มเดทียวของภาคพลันธสลัญญาใหมว่ พระเยซยเจข้าทรงถยก
สสาแดง อนาคตถยกเปปิดเผยในนวิมวิตเปป็นชตุด ซศึที่งถยกเหก็นโดยยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักตอนททีที่เขาอยยว่บนเกาะปปัทมอส ยอหณ์นไดข้
เหก็นในพระววิญญาณสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นตามนลันื้นจรวิง

ในววิวรณณ์เราจะเหก็นความสวว่างและความมสืด... ความชอบธรรมและความไมว่ชอบธรรม... ความดทีและ
ความชลัที่วททีที่คอยตว่อสยข้กลัน เราจะเหก็นพระเยโฮวาหณ์พระเจข้า, พระเมษโปดกพระเยซยครวิสตณ์, และซาตานดข้วย เราจะ
เหก็นมนตุษยณ์ทลันื้งหลาย – ททีที่รอดแลข้วและททีที่ไมว่รอด เราจะศศึกษาพวกทยตสวรรคณ์ – ททีที่บรวิสตุทธวิธิ์และททีที่ไมว่บรวิสตุทธวิธิ์ เราจะ
เหก็นการนองเลสือดครลันื้งใหญว่ททีที่สตุดและไฟททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดเทว่าททีที่โลกหรสือดาวเคราะหณ์ดวงใดเคยรยข้จลัก

เมสืที่อเราศศึกษาหนลังสสือววิวรณณ์ ฉากเหตตุการณณ์ตว่างๆจะเปลทีที่ยนแปลงไป – จากเวลาไปสยว่นวิรลันดรณ์กาล, จาก
สวรรคณ์ไปสยว่แผว่นดวินโลก, จากแผว่นดวินโลกไปสยว่บศึงไฟ, จากสายธารโลหวิต (ยาว 200 ไมลณ์, ลศึก 6 ฟตุต และกวข้างสวิบ
ไมลณ์) ไปสยว่การปรากฏตลัวของมข้าขาวหลายลข้านตลัวพรข้อมกลับคนขทีที่ของพวกมลันในทข้องฟฟ้า! (วว. 19:11-16) ใชว่แลข้ว
ครลับ ผข้าคลตุมหนข้าถยกเปปิดไปดข้านหลลังแลข้ว ผลลลัพธณ์นว่ะหรสือครลับ? พระเจข้าทรงมทีชลัย ยตุคพลันปฟีและสงว่าราศทีนวิรลันดรณ์
ของพระครวิสตณ์สว่องแสงในววิวรณณ์ในความงามและความเจวิดจรลัสอลันไมว่รยข้สวินื้นสตุดซศึที่งไมว่ถยกพบแหว่งหนใดอทีกในพระ
คลัมภทีรณ์บรวิสตุทธวิธิ์

เมสืที่อสวิที่งสารพลัดสสาเรก็จครบถข้วน – เมสืที่อสรรพสวิที่งทลันื้งปวงถยกสรข้างใหมว่ – เมสืที่อนลันื้นถข้อยคสาของศาสดา
พยากรณณ์ผยข้นลันื้นจะสสาเรก็จครบถข้วน คสือ “ทว่านจะเหก็นความทตุกขณ์ลสาบากแหว่งจวิตววิญญาณของทว่าน และจะพอใจ”
(อวิสยาหณ์ 53:11 วรรคแรก)

ขณะททีที่เรามตุว่งหนข้าสยว่ตอนจบของหนลังสสือนทีนื้ เรากก็จะเหก็นฟฟ้าสวรรคณ์ใหมว่และแผว่นดวินโลกใหมว่ (บทททีที่ 21 
และ 22) และเราจะเหก็นคนชอบธรรมและผยข้บรวิสตุทธวิธิ์อาศลัยอยยว่ในททีที่อาศลัยอลันเปป็นนวิรลันดรณ์ของพวกเขา เมสืที่อเราเขข้า



ใกลข้ตอนจบของหนลังสสือนทีนื้ (บทททีที่ 20:10 และ 21:8) เรากก็จะเหก็นบศึงไฟอลันนว่ากลลัวนลันื้นและคนเหลว่านลันื้นททีที่จะใชข้เวลา
ชลัที่วนวิรลันดรณ์ในสถานททีที่อลันนว่ากลลัวนทีนื้แหว่งความทรมาน

“วริวรณณ์ของพระเยซยครริสตณ์ ซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานแกว่พระองคณ์ เพสืที่อชทีนื้แจงใหข้ผยข้รลับใชข้ทลันื้งหลายของ
พระองคณ์รยข้ถศึงสวิที่งททีที่จะตข้องอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า และพระองคณ์ไดข้ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์ไปสสาแดงแกว่ยอหณ์นผยข้รลับ
ใชข้ของพระองคณ์” (วว. 1:1) ถข้อยคสาแรกๆเลยในหนลังสสือววิวรณณ์เปปิดเผยแกว่เราอยว่างชลัดเจนวว่ายทีที่สวิบสองบทนทีนื้บรรจตุ 
“ววิวรณณ์ของพระเยซยครวิสตณ์”  นลัที่นคสือ ววิวรณณ์นทีนื้ถยกประทานใหข้โดยพระเจห้คำ และวว่ามลันถยกประทานใหข้เพสืที่อจตุด
ประสงคณ์ในการแสดงใหข้เหลว่าผยข้รลับใชข้ (ทาส) ของพระเจข้าเหก็นสวิที่งตว่างๆซศึที่ง “จะตข้องอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า” ทยตสวรรคณ์
ของพระเจข้าไดข้ปรากฏตลัวและพยดกลับยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก โดยเปปิดเผยววิวรณณ์นทีนื้แกว่เขา

มลันไมว่ใชว่แคว่ววิวรณณ์หนศึที่ง – หรสือการเอาผข้าคลตุมหนข้าออก – แหว่งตนวตนของพระครวิสตณ์ แมข้วว่าในหนลังสสือนทีนื้
เราเหก็นสงว่าราศทีแบบมหาปตุโรหวิตและแบบกษลัตรวิยณ์ของพระองคณ์กก็ตาม แตว่เนสืนื้อหาสว่วนใหญว่ของมลันกก็ถยกใหข้ไวข้เพสืที่อ
เปป็นการเปปิดเผยเหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นซศึที่งจะเกวิดขศึนื้นกว่อนและสมทบการเสดก็จกลลับมาของพระเยซยเจข้ายลังแผว่นดวินโลก
นทีนื้ ความจรวิงนทีนื้ถยกเหก็นอยว่างชลัดเจนจากขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าววิวรณณ์นทีนื้ไดข้ถยกประทานใหข้แกว่พระเยซยครวิสตณ์โดยพระเจข้าพระ
บวิดาเพสืที่อแสดงใหข้เหลว่าผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์เหก็น “สวิที่งตว่างๆซศึที่งจะตข้องอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า”

กว่อนการสวินื้นพระชนมณ์ของพระองคณ์เพทียงไมว่นาน พระเยซยทรงถยกถามโดยเหลว่าสาวกของพระองคณ์วว่า “สวิที่ง
เหลว่านทีนื้จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อไร?” (โดยหมายถศึงสวิที่งตว่างๆททีที่พระเยซยไดข้ทรงประกาศวว่าจะเกวิดขศึนื้น – มาระโก 13:1-3) 
พระองคณ์ตรลัสตอบวว่า “แตว่วลันนลันื้นโมงนลันื้นไมว่มทีใครรยข้ ถศึงบรรดาทยตสวรรคณ์ในสวรรคณ์หรสือพระบตุตรกก็ไมว่รยข้ (คสากรทีกททีที่ถยก
ใชข้ตรงนทีนื้เพสืที่อแปลวว่า กห็ไมยู่รยจ้ มทีความหมายตรงตลัววว่า ยนงไมยู่รยจ้) รยข้แตว่พระบวิดาองคณ์เดทียว” หลลังจากการเสดก็จขศึนื้นสยว่
สวรรคณ์ของพระเยซย พระองคณ์ทรงไดข้รลับจากพระบวิดาในสวรรคณ์คสือ ขข้อมยลททีที่พวกสาวกไดข้ทยลขอ และกว่อนสวินื้น
ศตวรรษแรกของครวิสตจลักร ขณะททีที่อยว่างนข้อยหนศึที่งในสาวกเหลว่านลันื้น (ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก) ยลังมทีชทีววิตอยยว่ พระเจข้าทรง
ใชข้ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งมาเปปิดเผยแกว่ยอหณ์น (และผว่านทางเขาแกว่ครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นในเอเชทีย) คสือขข้อมยลททีที่ถยกเปปิด
เผยในหนลังสสือหมวดผยข้พยากรณณ์อลันยวิที่งใหญว่เลว่มนทีนื้ นลัที่นคสือ ววิวรณณ์ ดข้วยเหตตุนทีนื้เราจศึงเหก็นวว่าพระคลัมภทีรณ์คงจะไมว่
สมบยรณณ์ครบถข้วนหากปราศจากหนลังสสือเลว่มนทีนื้ – ปราศจากการเปปิดเผยของพระเยซยเจข้าและเหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นททีที่
จะเกวิดขศึนื้นกว่อนและในระหวว่างการเสดก็จกลลับมาของพระองคณ์ยลังแผว่นดวินโลก

บางททีใครบางคนกสาลลังถามวว่า “เหตตุใดพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์จศึงตรลัสวว่า ‘สวิที่งตว่างๆททีที่จะตข้องอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่
ชข้า’ เนสืที่องจากมลันผว่านมากวว่า 1900 ปฟีแลข้วนลับตลันื้งแตว่ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ไดข้ถยกกลว่าว?”

2 เปโตร 3:8 ตอบคสาถามนลันื้น: “…แตว่พวกททีที่รลัก อยว่าลสืมขข้อนทีนื้เสทีย คสือวลันเดทียวขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเปป็น
เหมสือนกลับพลันปฟี และพลันปฟีกก็เปป็นเหมสือนกลับวลันเดทียว”

เราตข้องจสาไวข้วว่าเรากสาลลังพยดถศึงพระเยโฮวาหณ์พระเจข้า และแมข้วว่าเวลาอาจดยเหมสือนยาวนานสสาหรลับเรา 
มลันกก็ผว่านไปแคว่สองวลันกวว่าๆเทว่านลันื้น  (ตามนาฬวิกาอลันยวิที่งใหญว่แหว่งคสาพยากรณณ์ของพระเจข้า) นลับตลันื้งแตว่ถข้อยคสา
เหลว่านทีนื้ไดข้ถยกเอว่ยออกมา ดข้วยเหตตุนทีนื้ สสาหรลับเราทลันื้งหลายททีที่มทีใจฝปักใฝฝฝฝายววิญญาณ ททีที่เปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆฝฝาย
ววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ มลันกก็ไมว่ใชว่เวลานานเลย มลันผว่านไปแคว่สองวลันเทว่านลันื้น



มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่ายอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก คสือ ผยจ้เขทยน หนลังสสือววิวรณณ์  แตว่เขากก็ไมว่ใชว่ผยข้แตว่ง ผยข้แตว่งหนลังสสือ
ววิวรณณ์คสือ พระเยซยเจข้าเอง อลัครทยตยอหณ์นเปป็นอาลลักษณณ์... บตุรตุษผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่พระเจข้าตรลัสถข้อยคสาเหลว่านทีนื้แกว่เขา ดย
เหมสือนวว่าพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงปรารถนาททีที่จะเปปิดเผยเรสืที่องนทีนื้อยว่างชลัดเจนและอยว่างททีที่ไมว่อาจเขข้าใจผวิดไปไดข้ 
ววิวรณณ์ 1:1 และววิวรณณ์ 22:8 ประกาศอยว่างชลัดเจนวว่าววิวรณณ์นทีนื้มาจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ – ไมว่ใชว่มาจาก
มนตุษยณ์ 

ววิวรณณ์เปป็นหนลังสสือเลว่มเดทียวในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ททีที่พระเยซยทรงลงทข้ายดข้วยลายเซก็นของพระองคณ์เอง: 
“เรคำคสือเยซถูผถูห้ใชห้ใหห้ทถูตสวรรคณของเรคำไปเปป็นพยคำนสคคำแดงเหตตุกคำรณณเหลว่คำนบีนี้แกว่ทว่คำนเพสืที่อครวิสตจนักรทนันี้ง
หลคำย!” (วว. 22:16) หนลังสสือววิวรณณ์ไมว่ใชว่ประวลัตวิศาสตรณ์ เหมสือนอยว่างททีที่ใครบางคนอยากใหข้คตุณเชสืที่ออยว่างนลันื้น 
หนลังสสือนทีนื้บลันทศึกสวิที่งตว่างๆททีที่เกวิดขศึนื้นแลข้วในอดทีต สวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นอยยว่ในปปัจจตุบลัน และสวิที่งตว่างๆททีที่ยลังมาไมว่ถศึง

ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ไมว่ถยกเอว่ยชสืที่อ เขาแคว่ถยกเรทียกวว่าเปป็น “ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ” ลสาดลับกว่อนหลลังของ
ววิวรณณ์คสือ จคำกพระเจข้า, ถนงพระครวิสตณ์ – จากนลันื้นโดยทยตสวรรคณ์ของพระครวิสตณ์ถศึงยอหณ์น และจากนลันื้นกก็มาถนงเรคำ
... ถศึงผยข้เชสืที่อ ผยข้รลับใชข้ ทาสทลันื้งปวง...คนทนนั้งปวงททชื่บนงเกริดใหมยู่แลจ้ว ขข้อแรกนทีนื้ลงทข้ายดข้วยคสาวว่า “...แกว่ยอหณ์นผยข้รลับใชข้ของ
พระองคณ์”

ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักเขทียนในฐานะบตุคคลททีที่สามเสมอในหนลังสสือทลันื้งสทีที่เลว่มททีที่มทีชสืที่อของเขาเปป็นผยข้เขทียน แตว่ตรงนทีนื้
ในหนลังสสือววิวรณณ์ เขาเขทียนในฐานะบตุคคลททีที่หนศึที่ง เขาเรทียกชสืที่อตลัวเองสามครลันื้งในคสานสา: บทททีที่ 1 ขข้อ 1, 4, และ 9 
เขาเรทียกชสืที่อตลัวเองสองครลันื้งในบททข้ายๆของหนลังสสือนทีนื้: บทททีที่ 21:2, บทททีที่ 22:8 

ขข้อ 2: “ยอหณ์นเปป็นพยานฝฝายพระวจนะของพระเจข้า และเปป็นพยานฝฝายคสาพยานของพระเยซยครวิสตณ์ 
และเปป็นพยานในเหตตุการณณ์ทลันื้งสวินื้นซศึที่งทว่านไดข้เหก็นนลันื้น”

พระวจนะของพระเจจ้าและคกาพยานของพระเยซยครริสตณ์ถสือวว่าเปป็นผลรวมของนวิมวิตและววิวรณณ์ทลันื้งหมดททีที่
ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักเหก็นในววิวรณณ์ ยอหณ์นไมว่เพทียงไดจ้ยรินถข้อยคสาททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในททีที่นทีนื้เทว่านลันื้น แตว่เขาไดข้เหก็นนวิมวิตเหลว่านลันื้น
ดข้วย ในพระววิญญาณ ยอหณ์นไดข้เหก็นสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นจรวิงบนแผว่นดวินโลกนทีนื้และในสวรรคสถานเมสืที่อสวิที่งสารพลัดสสาเรก็จ
ครบถข้วน

ขข้อ 3: “ขอความสตุขจงมทีแกว่บรรดาผยข้อว่านและผยข้ฟปังคสาพยากรณณ์เหลว่านทีนื้ และถสือรลักษาขข้อความททีที่เขทียนไวข้
ในคสาพยากรณณ์นทีนื้ เพราะวว่าเวลานลันื้นใกลข้เขข้ามาแลข้ว”

หนลังสสือววิวรณณ์สลัญญาพระพรอยว่างหนศึที่ง – และเตสือนเรสืที่องคสาสาปแชว่งหนศึที่ง พระพรนลันื้นมทีไวข้สสาหรลับคนทลันื้ง
หลายททีที่อว่านหนลังสสือนทีนื้และถสือรลักษาสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเขทียนไวข้ในนลันื้น คสาสาปแชว่งนลันื้นถยกพรรณนาไวข้ในววิวรณณ์ 22 
และจะบลังเกวิดแกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่เปลทีที่ยนแปลงขข้อความแหว่งคสาพยากรณณ์นทีนื้ คสาวว่า “ความสตุข” มทีความหมายวว่า มท
ความสสุข ดลังนลันื้นทลันื้งๆททีที่ขข้อเทก็จจรวิงมทีอยยว่วว่านลักเทศนณ์บางคนประกาศวว่าหนลังสสือนทีนื้เปป็นหนลังสสือททีที่นว่ากลลัว เปป็นหนลังสสือททีที่
ควรเมวินเสทีย พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็ทรงประกาศตลันื้งแตว่ตข้นวว่ามลันเปป็นหนลังสสือททีที่ใหข้ความสตุข และวว่ามลันนสาความ
ชสืที่นชมยวินดทีและความเพลวิดเพลวินเปป็นนวิตยณ์มาสยว่จวิตใจของผยข้ททีที่อว่านมลัน

ผยข้อธวิบายพระคลัมภทีรณ์ททีที่โดดเดว่นทว่านหนศึที่งประกาศวว่าคสาแปลตรงตลัวตรงนทีนื้ควรอว่านวว่า “บรรดาผยข้ททีที่อว่าน
หนลังสสือนทีนื้โดยออกเสทียงดลังใหข้ททีที่ประชตุมทลันื้งหลายฟปังกก็เปป็นสตุข” นลัที่นมทีความหมายเพทียงวว่า ผยข้ททีที่อว่านมลันโดยออกเสทียง



ดลังในครวิสตจลักรกก็เปป็นสตุข และคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ยวินเสทียงอว่านนลันื้นและเชสืที่อฟปังขข้อความนลันื้นกก็เปป็นสตุข ไมว่วว่าจะเปป็นเชว่น
ไร หนลังสสือนทีนื้กก็มทีพระพรแนว่นอนสสาหรลับคนทลันื้งหลายททีที่อว่านมลัน, คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้ยวินมลันและถสือรลักษาขข้อความเหลว่า
นทีนื้ททีที่ไดข้รลับการดลใจดข้านถข้อยคสาซศึที่งมาจากพระเจจ้า ผยู่านทางทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นมคำถนงยอหณน พระพรนลันื้นถยกกลว่าวถศึง
ในววิวรณณ์ 1:3 และอทีกครลันื้งในววิวรณณ์ 22:7  คกาสาปแชยู่งนลันื้นถยกกลว่าวอยว่างชลัดเจนในววิวรณณ์ 22:18-19  ขอพระเจข้า
ทรงโปรดเมตตาคนเหลว่านลันื้นททีที่เปลทีที่ยนแปลงหนลังสสือววิวรณณ์ในยตุคสมลัยนทีนื้แหว่งแนวควิดเสรทีนวิยมและผยข้พยากรณณ์มตุสาทลันื้ง
หลาย!

เปาโลเตสือนสตวิทวิโมธทีวว่า “...จงใฝฝใจในการอว่าน” (1 ทธ. 4:13) ตลอดระยะเวลาหลายปฟีในศตวรรษ
แรกๆแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน พระคลัมภทีรณ์ถยกอว่านออกเสทียงดลังในททีที่ประชตุมเหลว่านลันื้น แตว่คนสมลัยนทีนื้เลวิกทสาไป
แลข้ว ยกเวข้นการอว่านพระคสาตอนเลก็กๆในชว่วงตข้นของการนมลัสการรอบเชข้าวลันอาทวิตยณ์สว่วนใหญว่ ครวิสตจลักรบาง
แหว่งวลันนทีนื้ไมว่มทีแมข้แตว่สวิที่งททีที่เรทียกวว่าเปป็น “การอว่านโตข้ตอบ” ดข้วยซนื้สา อยว่างไรกก็ตาม คนเหลว่านลันื้นททีที่อว่านววิวรณณ์ – ไมว่วว่า
ในททีที่ประชตุมหรสือในททีที่สว่วนตลัว ไมว่วว่าพวกเขาอว่านมลันโดยออกเสทียงดลังหรสืออว่านแบบเงทียบๆ กก็เชสืที่อใจไดข้วว่าจะไดข้รลับ
พระพรขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเพราะวว่ามทีคสาสลัญญาไวข้ตรงนทีนื้ และพระเจข้าไมว่อาจผวิดคสาสลัญญาของพระองคณ์ไดข้

ในททีที่ประชตุมของพวกยวิว พระราชบลัญญลัตวิไดข้ประกาศไวข้วว่าไมว่วว่ามทีคนรว่วมประชตุมกลันถศึงสวิบคนททีที่ใด พวก
เขากก็สามารถอว่านพระวจนะของพระเจข้าในททีที่ประชตุมไดข้อยว่างเสรที คตุณจะเหก็นตลัวอยว่างนทีนื้ชลัดเจนในลยกา 4:16-20, 
กวิจการ 13:14-27, กวิจการ 15:21

ขข้อ 3 ปปิดทข้ายดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “...เพราะวว่าเวลานลันื้นใกลข้เขข้ามาแลข้ว” อทีกครลันื้งใครบางคนอาจกสาลลังกลว่าว
วว่า “ผยข้เขทียนคสือยอหณ์น อาจถยกเขข้าใจผวิดแลข้ว หรสือเขาอาจเขข้าใจผวิด เพราะวว่านทีที่มลันกก็ผว่านมา 2000 ปฟีแลข้วนลับตลันื้งแตว่
ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ไดข้ถยกบอกแกว่ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก” แตว่กก็นลัที่นอทีก – ขอใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่านลับตลันื้งแตว่พระเยซยไดข้
เสดก็จมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ ทรงถยกตรศึงกางเขน ทรงถยกฝปังไวข้และทรงฟฟฟื้นขศึนื้นใหมว่ เสดก็จกลลับไปสยว่พระบวิดาซศึที่งเปป็นททีที่ๆ
ขณะนทีนื้พระองคณ์ประทลับอยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระบวิดาเพสืที่ออข้อนวอนเผสืที่อเรา (1 ทธ. 2:5, ฮบ. 1:3) เรากก็มที
ชทีววิตอยยว่ในวลันสตุดทข้ายเหลว่านทีนื้มาโดยตลอด “ในโบราณกาลพระเจข้าไดข้ตรลัสดข้วยววิธทีตว่างๆมากมายแกว่บรรพบตุรตุษทาง
พวกศาสดาพยากรณณ์ แตว่ในวนนสสุดทจ้ายเหลยู่านทนั้พระองคณ์ไดข้ตรลัสแกว่เราทลันื้งหลายทางพระบตุตร ผยข้ซศึที่งพระองคณ์ไดข้ทรง
ตลันื้งใหข้เปป็นผยข้รลับสรรพสวิที่งทลันื้งปวงเปป็นมรดก พระองคณ์ไดข้ทรงสรข้างกลัลปจลักรวาลโดยพระบตุตร” (ฮบ. 1:1, 2) ในททีที่นทีนื้
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงเปป็นพยานอยว่างชลัดเจนวว่าเหลว่านทีนื้เปป็นวนนสสุดทจ้าย ผมขอยนื้สาคสากลว่าวนทีนื้: นลับตลันื้งแตว่ครวิสต
จลักรไดข้เรวิที่มตข้น เรากก็มทีชทีววิตอยยว่ในวลันสตุดทข้ายเหลว่านทีนื้มาตลอด

เพสืที่อสนลับสนตุนคสากลว่าวนลันื้น จงฟปังถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “พระองคณ์ไมว่ตข้องทรงถวายพระองคณ์เองซนื้สาอทีก เหมสือน
อยว่างมหาปตุโรหวิตททีที่เขข้าไปในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ทตุกปฟีๆ นสาเอาเลสือดซศึที่งไมว่ใชว่โลหวิตของตลัวเองเขข้าไปดข้วย มวิฉะนลันื้นพระองคณ์คง
ตข้องทนทตุกขณ์ทรมานบว่อยๆตลันื้งแตว่สรข้างโลกมา แตว่วว่าเดทีดี๋ยวนทีนื้พระองคณ์ไดข้ทรงปรากฏในเวลาททีที่สตุดนทีนื้ครลันื้งเดทียว เพสืที่อจะ
ไดข้กสาจลัดความบาปไดข้โดยถวายพระองคณ์เองเปป็นเครสืที่องบยชา” (ฮบ.9:25, 26) พระเยซยไดข้เสดก็จมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้
ใน “วาระสตุดทข้าย” จรวิงๆ หรสือ – การสวินื้นสตุดของโลก นลับตลันื้งแตว่พระเยซยไดข้เสดก็จมาและทรงสวินื้นพระชนมณ์บน
กางเขนนลันื้น เรากก็มทีชทีววิตอยยว่ในวลันปปิดทข้ายเหลว่านทีนื้แหว่งกาลเวลามาโดยตลอด



อทีกครลันื้งเราอว่านวว่า “แตว่บรรดาเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้จศึงไดข้บลังเกวิดแกว่เขาเพสืที่อเปป็นตลัวอยว่าง และไดข้บลันทศึกไวข้เพสืที่อ
เตสือนสตวิเราทลันื้งหลาย ผถูห้ซนที่งกคคำลนังอยถูว่ในกคำลสตุดปลคำยของแผว่นดวินโลก” แนว่นอนวว่าพระคสาสามขข้อนทีนื้จะตอบสนอง
ความตข้องการของใครกก็ตามททีที่อยากรยข้ความจรวิงเกทีที่ยวกลับยตุคสมลัยนทีนื้ บลัดนทีนื้เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในวลันปปิดทข้ายเหลว่านทีนื้
แหว่งกาลเวลาและอยยว่มาตลันื้งแตว่พระเยซยไดข้เสดก็จมาและสวินื้นพระชนมณ์บนกางเขนนลันื้น ดข้วยเหตตุนทีนื้ สวิที่งเหลว่านทีนื้จศึงจะ 
“อตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า” และจรวิงแทข้แนว่นอนวว่า “เวลานลันื้นใกลข้เขข้ามาแลข้ว!”

คคคำคคคำนนับ
วว. 1:4-6:
4 ยอหณ์นเรทียนมายลังครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย ขอใหข้ทว่านทลันื้งหลายจงไดข้รลับพระคตุณและ

สลันตวิสตุขจากพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นอยยว่เดทีดี๋ยวนทีนื้ และผยข้ทรงเปป็นอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้จะเสดก็จมานลันื้น และจากพระ
ววิญญาณทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์

5 และจากพระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ และทรงเปป็นผยข้แรกททีที่ไดข้ฟฟฟื้นจากความตาย และผยข้ทรง
ครอบครองกษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงในโลก แดว่พระองคณ์ผยข้ทรงรลักเราทลันื้งหลาย และไดข้ทรงชสาระบาปของเราดข้วยพระโลหวิต
ของพระองคณ์

6 และทรงตลันื้งเราไวข้ใหข้เปป็นกษลัตรวิยณ์และเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าพระบวิดาของพระองคณ์ พระเกทียรตวิและ
ไอศวรรยณ์จงมทีแดว่พระองคณ์สสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน

คสาคสานลับนทีนื้ถยกเขทียนถศึง “ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย” คสากลว่าวนทีนื้ไมว่ไดข้หมายถศึงทวทีปเอเชทีย และ
มลันไมว่ไดข้หมายถศึงเอเชทียนข้อยทลันื้งหมดดข้วย ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนทีนื้ตลันื้งอยยว่ในปลายดข้านทวิศตะวลันตกของเอเชทียนข้อย โดยมที
พรมแดนตวิดกลับทะเลอทีเจทียนและทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทียน พสืนื้นททีที่ๆถยกอข้างอวิงถศึงตรงนทีนื้มทีขนาดประมาณรลัฐ
เพนซวิลวาเนทีย การอข้างอวิงถศึง “ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย” ไมว่ไดข้หมายความวว่ามทีครวิสตจลักรเพทยงเจก็ด
แหว่งในเขตดลังกลว่าว พระวจนะของพระเจข้าสอนเราอยว่างชลัดเจนวว่ามทีครวิสตจลักรในพสืนื้นททีที่นลันื้นอยว่างนข้อยอทีกสามแหว่ง: 
ครวิสตจลักรททีที่เมสืองโคโลสที (คส. 1:2), ครวิสตจลักรททีที่เมสืองฮวิเอราบตุรที (คส. 4:13), และครวิสตจลักรททีที่เมสืองโตรอลัส (กจ. 
20:6, 7)

ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อในบทททีที่สองและททีที่สามของววิวรณณ์เปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักรตว่างๆตลอดยตุค
ครวิสตจลักร พวกมลันเปป็นครวิสตจลักรตลัวแทน ซศึที่งถยกเลสือกโดยพระววิญญาณเพราะลลักษณะเฉพาะตลัวบางประการททีที่
เปป็นแบบฉบลับของอตุปนวิสลัยของครวิสตจลักรของพระครวิสตณ์ – ไมว่ใชว่แคว่ในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียนเทว่านลันื้น แตว่เรสืที่อยมา
ตลอดหลายศตวรรษจนกระทลัที่งครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ ครวิสตจลักรทลันื้ง
เจก็ดนทีนื้เปป็นตลัวแทนของชว่วงเวลาตว่างๆททีที่ถยกนวิยามอยว่างชลัดเจนในทลันื้งประวลัตวิศาสตรณ์ศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์และฝฝายโลก เราจะ
เหก็นเรสืที่องนทีนื้อยว่างชลัดเจนมากๆเมสืที่อเราศศึกษาครวิสตจลักรเหลว่านทีนื้โดยแยกเปป็นรายตลัว

เมสืองหลวงของพสืนื้นททีที่นทีนื้คสือ เมสืองเอเฟซลัส เราเรทียนรยข้จากหนลังสสือเอเฟซลัสวว่าเมสืองเอเฟซลัสเปป็นเมสืองหลวง
แหว่งการนลับถสือรยปเคารพในศตวรรษแรกแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน

ใครบางคนอาจถามวว่า “ทสาไมพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ถศึงทรงเอว่ยชสืที่อครวิสตจลักรเจห็ดแหว่ง? ทสาไมไมว่หก... 
หรสือทสาไมถศึงไมว่ทรงเอว่ยชสืที่อครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นทนันี้งหมดในพสืนื้นททีที่นลันื้น?”



ในหนลังสสือววิวรณณ์คตุณจะสลังเกตเหก็นวว่า “เจก็ด” ถยกใชข้อยยว่บว่อยครลันื้ง... ครริสตจนกรเจก็ดแหว่ง, ตราประทนบเจก็ด
ดวง, แตรเจก็ดคลัน, บสุคคลเจก็ดคน, ขนนเจก็ดใบ, หายนะเจก็ดอยว่าง และสตุดทข้ายแตว่ไมว่ทข้ายสตุด สริชื่งใหมยู่เจก็ดสวิที่ง เราจะ
ศศึกษาแตว่ละเรสืที่องเหลว่านทีนื้เมสืที่อเรามาถศึงพวกมลันในตอนตว่างๆของววิวรณณ์ มทีอทีกหลายแหว่งในพระคลัมภทีรณ์ททีที่ตลัวเลขนทีนื้ถยก
ใชข้ และเมสืที่ออข้างอวิงถศึงเทศกาลเลทีนื้ยงทลันื้งเจก็ดของพระเยโฮวาหณ์ในเลวทีนวิตวิ 23 และคสาอตุปมาทลันื้งเจก็ดเกทีที่ยวกลับอาณาจลักร
นลันื้นในมลัทธวิว 13 เจห็ดกก็เปป็นตลัวเลขแหว่งความสมบยรณณ์แบบ...  ตลัวเลขของพระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าทรง
ทสางานหนลักหกวลัน และทรงหยตุดพลักในวลันททีที่เจก็ด มลันเปป็นตลัวเลขแหว่งความสมบยรณณ์ครบถข้วน

ในครวิสตจลักรหกแหว่งแรกในบทเรทียนของเรา คตุณจะสลังเกตเหก็นกลตุว่มผยข้เชสืที่อแทข้ททีที่มทีชลัยชนะ, เหลว่าววิสตุทธวิชน
ททีที่บลังเกวิดใหมว่อยว่างแทข้จรวิง อยว่างไรกก็ตาม ในครวิสตจลักรททีที่เจก็ด (ครวิสตจลักรชาวเลาดทีเซทีย) ไมว่มทีกลตุว่มคนททีที่ไดข้รลับความ
รอดเลย ทตุกคนถยกคายออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระเยซยเจข้า ในสารถศึงครวิสตจลักรเหลว่านลันื้น เหลว่าผยข้เชสืที่อแทข้ถยกใหข้
คสามลัที่นซนื้สาๆเกทีที่ยวกลับความปลอดภลัยและการอวยพรจากพระเจข้า กว่อนททีที่พายตุเฮอรวิเคนและทอรณ์นาโดอลันนว่ากลลัว
แหว่งการพวิพากษาอลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้าเรวิที่มกวาดไปทลัที่วแผว่นดวินโลกนทีนื้ ครวิสตจลักรจะถยกรลับขศึนื้นออกไปจากแผว่นดวิน
โลกและถยกพาออกไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในหมยว่เมฆในฟฟ้าอากาศ ครวิสตจลักรจะไดข้ททีที่นลัที่งตวิดสนามในทข้องฟฟ้าเมสืที่อการ
พวิพากษาใหญว่โตสตุดทข้ายเหลว่านลันื้นตกลงเหนสือคนชลัที่วบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ พระเจข้ามวิไดข้พวิพากษาโสโดมจนกวว่าโลท
ปลอดภลัยนอกกสาแพงเมสือง(ปฐก. 19) และพระเจข้ามวิไดข้ทสาลายเยรทีโคอยว่างสวินื้นเชวิงจนกระทลัที่งนางราหลับไดข้รลับการ
ชว่วยใหข้รอดปลอดภลัยแลข้ว (โยชยวา 6) นทีที่กก็จะเปป็นจรวิงเชว่นกลันในอนาคต พระเจข้าจะไมว่พวิพากษาแผว่นดวินโลกนทีนื้ หรสือ
คนชลัที่วในการพวิพากษาสตุดทข้าย จนกวว่าครวิสตจลักรถยกพาออกไปจากแผว่นดวินโลก พระสลัญญานลันื้นชลัดเจน: “เพราะ
เหตตุเจข้าไดข้รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการทดลองนลันื้นดข้วย ซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่ว
ทลันื้งโลก เพสืที่อจะลองดยใจคนทลันื้งปวงททีที่อยยว่ทลัที่วแผว่นดวินโลก” (วว. 3:10) พระคสาขข้อนทีนื้อข้างอวิงถศึงชว่วงเวลาททีที่เปป็นความ
ทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งอยว่างแนว่นอน การรลับขศึนื้นไปนลันื้นเกวิดขศึนื้นในตอนตข้นของบทททีที่สทีที่ ประตยบานหนศึที่งถยกเปปิดในสวรรคณ์
และมทีพระสตุรเสทียงหนศึที่งรข้องวว่า “จงขศึนื้นมาบนนทีนื้เถวิด!” และครวิสตจลักรกก็ถยกรลับขศึนื้นออกไปจากแผว่นดวินโลกเพสืที่อพบกลับ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ  อว่าน 1 เธสะโลนวิกา 4:13-18 

“ยอหณ์นเรทียนมายลังครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย ขอใหข้ทว่านทลันื้งหลายจงไดข้รลับพระคตุณและ
สลันตวิสตุขจากพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นอยยว่เดทีดี๋ยวนทีนื้ และผยข้ทรงเปป็นอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้จะเสดก็จมานลันื้น และจากพระ
ววิญญาณทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์” (ขข้อ 4) สวิที่งททีที่ผยข้ถยกไถว่แลข้วทตุกคนตข้องการเหมสือนๆกลันกก็คสือ 
พระคตุณและสนันตวิสตุข ปราศจากพระคตุณของพระเจข้า เรากก็คงตกนรกหมกไหมข้กลันหมดทตุกคน ปราศจากสลันตวิสตุข
ของพระเจข้าในใจของเรา เรากก็คงทตุกขณ์ระทมกลันหมดทตุกคน พระคตุณคสือแหลว่งททีที่มาแหว่งพระพรทตุกประการ 
สลันตวิสตุขคสือ กรรมสวิทธวิธิ์โดยชอบและเปป็นสตุขของลยกของพระเจข้าทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วและถยกชสาระดข้วยพระ
โลหวิตแลข้ว (ยอหณ์น 14:27) พระคตุณและสลันตวิสตุขมาโดยและผยู่านทาง “พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นอยยว่เดทีดี๋ยวนทีนื้ และผยข้ทรง
เปป็นอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้จะเสดก็จมานลันื้น” นทีที่นสาเสนอการดสารงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์ของพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าอยว่าง
ชลัดเจน พระเจข้าทรงเปป็นพระววิญญาณนวิรลันดรณ์ พระเจข้าไดข้ทรงเปป็นอยยว่เสมอมา พระเจข้าจะทรงเปป็นอยยว่เสมอไป

บางททีใครบางคนกสาลลังกลว่าววว่า “คตุณกรทีน ชว่วยอธวิบายเรสืที่องนลันื้นหนว่อย” ผมขอบคตุณพระเจข้าททีที่ผมไมยู่
สามารถอธวิบายมลันไดข้ หากผมอธวิบายไดข้ ผมกก็คงยวิที่งใหญว่พอๆกลับพระเจข้า และผมกก็ดทีใจเหลสือเกวินททีที่พระเจข้าของผม



ทรงยวิที่งใหญว่ในสตวิปปัญญาและในฤทธานตุภาพมากกวว่าผม ผมคงไมว่ยอมปรนนวิบลัตวิพระเจข้าผยข้ททีที่ผมสามารถอธวิบายไดข้ 
ผมอยากไดข้พระเจข้าองคณ์หนศึที่งททีที่ทรงยวิที่งใหญว่กวว่าคสาอธวิบายของมนตุษยณ์ ผมอยากไดข้พระเจข้าองคณ์หนศึที่งททีที่ทรงยวิที่งใหญว่
เกวินกวว่าททีที่จะถยกนวิยามในภาษาของมนตุษยณ์ไดข้ พระเจข้าทรงเปป็นอยถูว่ขณะนบีนี้, พระเจข้าทรงเปป็นอยยยู่เสมอมา, และ
พระเจข้าจะทรงเปป็นอยยยู่เสมอไป พระเจข้าทรงพระชนมณ์อยยว่ในปปัจจตุบลันกาลนวิรลันดรณ์ พระคตุณของพระเจข้าไดข้นสาความ
รอดมาสยว่มนตุษยณ์แลข้ว (ฮบ. 2:9) และเปป็นเพราะพระคตุณของพระเจข้าเทว่านลันื้นเราจศึงมทีสลันตวิสตุขกนบพระเจข้า (โรม 5:1)

ในพระคสาขข้อนทีนื้ ยอหณ์นกลว่าวถศึง “พระววิญญาณทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์” กรตุณาอว่านอวิส
ยาหณ์ 11:1-5 เพสืที่อเชสืที่อมโยงกลับเรสืที่องนทีนื้ และเราจะอภวิปรายมลันอยว่างครบถข้วนมากขศึนื้นภายหลลังในบทเรทียนนทีนื้

ขข้อ 5: “และจากพระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ และทรงเปป็นผยข้แรกททีที่ไดข้ฟฟฟื้นจากความตาย 
และผยข้ทรงครอบครองกษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงในโลก แดว่พระองคณ์ผยข้ทรงรลักเราทลันื้งหลาย และไดข้ทรงชสาระบาปของเราดข้วย
พระโลหวิตของพระองคณ์”

แนว่นอนวว่าพระเยซยครวิสตณ์ทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลก และพระองคณ์ทรงเปป็น “พยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ”... 
พระองคณ์ทรงเปป็นพระวาทะในเนสืนื้อหนลัง (ยอหณ์น 1:1, ยอหณ์น 1:14) พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้แรกททีที่เปป็นขศึนื้นจากตายดข้วย 
(1 คร. 15:1-30) และพระองคณ์จะทรงเปป็นเจข้านายของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงในเมสืองสวรรคณ์ (อวิสยาหณ์ 9:6, ลยกา 1:28-
35) พระโลหวิตของพระเยซยคสือสวิที่งททีที่ “ชสาระเราใหข้พข้นจากบาปทลันื้งปวง” (1 ยอหณ์น 1:7) “ถข้าไมว่มทีโลหวิตไหลออก
แลข้ว กก็จะไมว่มทีการอภลัยบาปเลย” (ฮบ. 9:22) เราถยกไถว่โดยพระโลหวิตททีที่มทีคว่าอลันประเสรวิฐ (1 ปต. 1:18-23) 
แนว่นอนวว่าในสมลัยนทีนื้แหว่งแนวควิดเสรทีนวิยมและสมลัยใหมว่นวิยม เราควรรข้องประกาศอยว่างททีที่ไมว่เคยทสามากว่อนวว่าพระ
โลหวิตของพระเมษโปดกคสือสวิที่งททีที่ลข้างบาปทลันื้งหลายของเราออกไป

ขข้อ 6: “และทรงตลันื้งเราไวข้ใหข้เปป็นกษลัตรวิยณ์และเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าพระบวิดาของพระองคณ์ พระเกทียรตวิ
และไอศวรรยณ์จงมทีแดว่พระองคณ์สสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน”

ผว่านทางผยข้เขทียนทว่านนทีนื้ นลัที่นคสือยอหณ์น พระววิญญาณทรงถวายพระเกทียรตวิพระเมษโปดกผยข้ไดข้ทรงสละพระ
ทรวงของพระบวิดา เสดก็จเขข้ามาในโลกและทรงหลลัที่งพระโลหวิตของพระองคณ์บนกางเขนนลันื้นเพสืที่อททีที่เราจะไดข้รลับการ
อภลัยโทษบาป

เราทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วเปป็นกษลัตรวิยณ์และปตุโรหวิต: “แตว่ทว่านทลันื้งหลายเปป็นชาตวิททีที่พระองคณ์ทรงเลสือกไวข้
แลข้ว เปป็นพวกปตุโรหวิตหลวง เปป็นประชาชาตวิบรวิสตุทธวิธิ์ เปป็นชนชาตวิของพระองคณ์โดยเฉพาะ เพสืที่อทว่านทลันื้งหลายจะไดข้
สสาแดงพระบารมทีของพระองคณ์ ผยข้ไดข้ทรงเรทียกทว่านทลันื้งหลายใหข้ออกมาจากความมสืด เขข้าไปสยว่ความสวว่างอลัน
มหลัศจรรยณ์ของพระองคณ์” (1 ปต. 2:9) พระคสาขข้อนทีนื้กลว่าวถศึงผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิอยว่างเหก็นไดข้ชลัด... เรา
ทลันื้งหลายททีที่ในกาลกว่อนอยยว่โดยปราศจากพระเจข้าและไมว่มทีความหวลัง แตว่เปป็นผยข้ททีที่โดยการสวินื้นพระชนมณ์ของพระเยซย
ไดข้ถยกทสาใหข้เปป็นบตุตรของพระเจข้าแลข้ว

เราทลันื้งหลายททีที่เปป็นสมาชวิกของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ ผยข้เชสืที่อททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว ไดข้ถยกชสาระลข้างใหข้
ขาวสะอาดแลข้วในพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของพระเยซย ทลันททีททีที่เราเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า เรากก็หลายเปป็น
บตุตรของพระเจข้าและเขข้าถศึงพระเจข้าไดข้โดยทางพระโลหวิตนลันื้น เราเปป็นกษลัตรวิยณ์ เราเปป็นปตุโรหวิต... และเราเขข้าหา
พระเจข้าโดยทางคนกลางของเรา คสือพระเยซยเจข้า (1 ทธ. 2:5) ดข้วยเหตตุนทีนื้ ในวลันและสมลัยนทีนื้จศึงไมว่มทีสวิที่งททีที่เรทียกวว่า



ความเปป็นสงฆณ์ททีที่แยกขาดจากฆราวาส... เราทตุกคนลห้วนเปป็นปตุโรหวิตเมสืที่อเราบลังเกวิดโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ของ
พระเจข้าและถยกชสาระลข้างในพระโลหวิตของพระเมษโปดก เราเขข้าหาพระททีที่นลัที่งของพระเจข้าโดยทางใหมว่ทางหนศึที่งททีที่
มทีชทีววิตเทว่านลันื้น ซศึที่งถยกซสืนื้อแลข้วโดยพระเยซยบนกางเขนนลันื้น (ฮบ. 10:19, 20)

คคคำประกคำศทบีที่เปป็นคคคำพยคำกรณณ
วว. 1:7:

7 ‘ดยเถวิด พระองคณ์จะเสดก็จมาในเมฆ และนลัยนณ์ตาทตุกดวงและคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้แทงพระองคณ์จะเหก็น
พระองคณ์ และมนตุษยณ์ทตุกชาตวิทลัที่วโลกจะรที่สาไหข้เพราะพระองคณ์’ จงเปป็นไปอยว่างนลันื้น เอเมน

การเสดก็จมาครลันื้งททีที่สองขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราเปป็นสว่วนสสาคลัญยวิที่งแหว่งหลลักคสาสอนครวิสเตทียน และ
ไมว่เคยมทีความตข้องการในการเทศนาความจรวิงนทีนื้มากไปกวว่าวลันนทีนื้แลข้ว เราควรแยกแยะสองสว่วนนลันื้นแหว่งการเสดก็จ
มาครลันื้งททีที่สองของพระองคณ์ แนว่นอนวว่ามทีชว่วงเวลาหนศึที่งระหวว่างการรลับขศึนื้นไป (เวลานลันื้นททีที่พระเยซยเสดก็จมาเพสืที่อรนับ
เหลว่าววิสตุทธวิชนของพระองคณ์) และววิวรณณ์ (เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาพรห้อมกนับเหลว่าววิสตุทธวิชนของพระองคณ์) การรลับขศึนื้น
ไปถยกกลว่าวถศึงในยอหณ์น 14:3; ฟฟีลวิปปฟี 3:20; 1 เธสะโลนวิกา 4:15-18; และ 1 คร. 15:23 พระคสาเหลว่านทีนื้ทตุกขข้อ
อข้างอวิงถศึงเหตตุการณณ์สสาคลัญลสาดลับถลัดไปสสาหรลับครวิสเตทียนทลันื้งหลาย – การรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร – เวลานลันื้นเมสืที่อ
พระเยซยเสดก็จมารนบเหลว่าววิสตุทธวิชนของพระองคณ์ และลยกของพระเจข้าทตุกคนททีที่มทีชทีววิตอยยว่ บลังเกวิดใหมว่แลข้วและถยก
ชสาระลข้างดข้วยพระโลหวิตแลข้วจะถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระองคณ์ ศพของววิสตุทธวิชนทตุกคนททีที่ตายไปแลข้วจะถยกชตุบใหข้
เปป็นขศึนื้นปราศจากเปฟปี่อยเนว่า และเราทตุกคนจะถยกรลับขศึนื้นไปดข้วยกลันเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในหมยว่เมฆในฟฟ้า
อากาศ

แตว่มทีขข้อพระคสาอทีกกลตุว่มหนศึที่งในทลันื้งภาคพลันธสลัญญาเดวิมและภาคพลันธสลัญญาใหมว่ททีที่สอนการเสดก็จมาอทก
คราวหนซชื่งอยว่างชลัดเจน และขข้อ 7 ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้กก็อข้างอวิงถศึงเวลานทีนื้เมสืที่อพระเยซยจะเสดก็จมาพรห้อมกนับ
เหลว่าววิสตุทธวิชนของพระองคณ์ (เพสืที่อเชสืที่อมโยงกลับเรสืที่องนทีนื้ อว่านยยดาส 14; เศคารวิยาหณ์ 14:5; โคโลสที 3:4 และววิวรณณ์ 
19:11-14) คสากลว่าวททีที่วว่า “ดยเถวิด พระองคณ์จะเสดก็จมาในเมฆ” สอดคลข้องกลับคสากลว่าวของดาเนทียลททีที่วว่า “ขข้าพเจข้า
เหก็นในนวิมวิตกลางคสืน และดยเถวิด มทีทว่านผยข้หนศึที่งเหมสือนบตุตรมนตุษยณ์มาพรข้อมกลับบรรดาเมฆในทข้องฟฟ้า” (ดนล. 7:13) 
นทีที่กก็สอดคลข้องกลับคสากลว่าวททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าบนภยเขามะกอกเทศ: “แลข้วเขาจะเหก็น ‘บตุตร
มนตุษยณ์เสดก็จมาบนเมฆในทข้องฟฟ้า’ พรข้อมดข้วยฤทธานตุภาพและสงว่าราศทีเปป็นอลันมาก” (มธ. 24:30 วรรคหลลัง) พระ
คสาเหลว่านทีนื้ทตุกขข้ออข้างอวิงถศึงวริวรณณ์ – เวลานลันื้นเมสืที่อพระเยซยจะเสดก็จมาในฟฟ้าอากาศและนนัยนณตคำทตุกดวงจะเหก็น
พระองคณ์ เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ไมว่มทีผยข้ใดจะเหก็นพระเยซยเจข้า พระองคณ์จะไมว่เสดก็จมายลังแผว่นดวินโลก พระองคณ์จะ
เสดก็จลงมาในฟฟ้าอากาศ เสทียงแตรจะดลัง เสทียงของอลัครเทวทยตจะเรทียกววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นขศึนื้นไปพบกลับพระเยซยใน
ฟฟ้าอากาศ พระองคณ์จะไมว่ทรงยสืนอยยว่บนแผว่นดวินโลกเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป แตว่พระองคณ์จะยสืนอยยว่
บนแผว่นดวินโลกเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในระยะททีที่สองของการเสดก็จกลลับมาของพระองคณ์ เศคารวิยาหณ์ 14:4 บรรยาย
อยว่างชลัดเจนถศึงพระเยซยเจข้ายสืนอยยว่บนภยเขามะกอกเทศ

เหลว่าศาสดาพยากรณณ์ตลอดสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิมมทีใจความหลลักดข้านคสาพยากรณณ์อลันยวิที่งใหญว่อยยว่สอง
เรสืที่อง: การพวิพากษา – และสงว่าราศที ศาสดาพยากรณณ์ในภาคพลันธสลัญญาเดวิมไมว่ไดข้เหก็นยตุคครวิสตจลักร... มลันเปป็นขข้อ



ลศึกลลับจนกระทลัที่งมลันไดข้ถยกเปปิดเผยแกว่อลัครทยตเปาโล ผยข้เปปิดเผยววิวรณณ์นลันื้นในหนลังสสือเอเฟซลัส เมสืที่อการสวินื้นสตุดของยตุคค
รวิสตจลักรเขข้ามาใกลข้ พวกยวิวและคนตว่างชาตวิจะเรวิที่มชลัที่วรข้ายอยว่างททีที่ไมว่เคยเปป็นมากว่อนบนพสืนื้นแผว่นดวินโลก (อวิสยาหณ์ 
60:2) ประชาชาตวิตว่างๆจะรวมตลัวกลันในการกบฏอยว่างเปปิดเผยตว่อพระเมษโปดกของพระเจข้า (วว. 19:19) และ
พวกเขาจะตว่อสยข้กลับเยรยซาเลก็ม (ศคย. 14:2) ดข้วยเหตตุนทีนื้ แผว่นดวินโลกจศึงตข้องถยกเกก็บกวาดใหข้หมดสวินื้นคนชลัที่วรข้ายและ
คนอธรรมกว่อนททีที่พระเยซยเจข้าเสดก็จกลลับมาเพสืที่อครอบครองในสงว่าราศทีกลับครวิสตจลักรของพระองคณ์

กว่อนไปจากเนสืนื้อหาตอนนทีนื้ ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นวว่าพระครริสตณ์ไมว่เคยถยกกลว่าวตรงไหนเลยวว่าจะเสดห็จมา
พรจ้อมกนบหมยยู่เมฆเพสืที่อรวบรวมครวิสตจลักรออกไปจากแผว่นดวินโลก ตรงกลันขข้าม เหลว่าววิสตุทธวิชนขซนั้นไปในหมยยู่เมฆ (1 
ธส. 4:17) พระเจข้าทรงจลัดเตรทียมราชรถเพสืที่อพาววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายจากแผว่นดวินโลกไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าใน
ฟฟ้าอากาศ หมยว่เมฆในภาคพลันธสลัญญาเดวิมเปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่เรารยข้จลักกลันดทีวว่าหมายถศึงการสถวิตอยยว่ดข้วยของพระเยโฮ
วาหณ์กลับประชากรของพระองคณ์ (อพย. 13:21-40; อพย. 40:34-38; ลก. 9:35)

พระครวิสตณ์ไมว่เพทียงถยกกลว่าววว่าจะเสดก็จมา “ในหมยว่เมฆ” เทว่านลันื้น (มก. 13:26) แตว่พระองคณ์จะเสดก็จมากนบ
หมยว่เมฆ (วว. 1:7) และในหมยว่เมฆ (มธ. 24:30) หมยว่เมฆททีที่มาพรข้อมกลับการเสดก็จมาของพระองคณ์เปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่
แสดงถศึงความสงว่าผว่าเผยและสงว่าราศทีของพระองคณ์ อว่านเพลงสดตุดที 18:9-12 องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าประทลับบนหมยว่
เมฆ เชว่นเดทียวกลับบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์ เราผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายจะถยกรลับขศึนื้นไปในหมยว่เมฆ (1 ธส. 4:17) พระเยซย
เจข้าไดข้เสดก็จขศึนื้นไปในหมยว่เมฆ (กจ. 1:9) และพระองคณ์จะเสดก็จมาในเมฆ (ลก. 21:27) ขข้อเทก็จจรวิงเหลว่านทีนื้นว่าสนใจ
มากๆสสาหรลับผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่มทีใจฝปักใฝฝฝฝายววิญญาณ

คสากลว่าวททีที่วว่า “นลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์” จะตข้องถยกตทีความตามตลัวอลักษร นลัยนณ์ตาทตุกดวงจะไมว่
เหก็นพระองคณ์ในเสทีนื้ยวววินาททีเดทียวกลัน – แตว่นลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระเยซย คนกลตุว่มหนศึที่งถยกคลัดออกมาจากมวลชน
มหาศาลและถยกกลว่าวถศึงวว่าเปป็น “คนเหลยู่านนนั้นททชื่ไดจ้แทงพระองคณ์” ทลัที่วทลันื้งแผว่นดวินโลกจะตว่อตข้านองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าและผยข้ถยกเจวิมของพระองคณ์อยว่างเปปิดเผย (อว่าน เพลงสดตุดที 2) แตว่คนกลตุว่มเดทียวนทีนื้ถยกชทีนื้ใหข้เหก็นอยว่างเจาะจง 
ยอหณ์นเปป็นบตุคคลผยข้เดทียวททีที่บลันทศึกเหตตุการณณ์ตอนททีที่หอกของคนตว่างชาตวิแทงสทีขข้างของพระผยข้ชว่วยใหข้รอด (ยอหณ์น 
19:33-37) ปฟีลาตยอมรลับสามหนวว่าไมว่มทีความผวิดในพระเยซย (ยอหณ์น 18:38-19:6) แตว่ทลันื้งๆททีที่ขข้อเทก็จจรวิงมทีอยยว่วว่า
โรมรยข้วว่าพระเยซยเปป็นผยข้ททีที่ไมว่มทีความผวิด พวกเขากก็อนตุญาตใหข้เฆทีที่ยนตทีและตรศึงพระองคณ์ททีที่กางเขน พวกยวิวกรทีดรข้อง
เสทียงดลังใหข้ประหารชทีววิตพระองคณ์เสทีย พวกเขาเชวิญโลหวิตของพระองคณ์ใหข้ตกลงบนไมว่เพทียงพวกเขาเทว่านลันื้น แตว่บน
ลยกหลานของพวกเขาดข้วย และลยกหลานของพวกเขาไดข้รลับมรดกความผวิดนลันื้นมาหลายชลัที่วอายตุคนแลข้ว พวกเขาจะ
เหก็นพระองคณ์ “ผยข้ททีที่พวกเขาไดข้แทง” (อว่าน ศคย. 12:10) คนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกกลว่าววว่าเปป็น “คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้แทง
พระองคณ์” คสือชนชาตวิททีที่เรารยข้จลักวลันนทีนื้วว่าเปป็นพวกยวิว

“มนตุษยณ์ทตุกชาตวิทลัที่วโลกจะรที่สาไหข้เพราะพระองคณ์” การเสดก็จมาในหมยว่เมฆในสงว่าราศทีและฤทธานตุภาพยวิที่ง
ใหญว่นทีนื้จะเกวิดขศึนื้นเหนสือจลักรวาลทลันื้งสวินื้นในเวลาเดทียวกลัน มนตุษยณ์ทตุกชนชาตวิทลัที่วโลกจะเหก็นพระบตุตรของพระเจข้าเสดก็จ
มาในหมยว่เมฆแหว่งสงว่าราศที ในบทททีที่หกเราจะเรทียนรยข้วว่าการประชตุมอธวิษฐานทลัที่วโลกจะเกวิดขศึนื้นในทลันทที... แตว่คสา
อธวิษฐานเหลว่านลันื้นจะไมว่ไดข้รลับคสาตอบ



ขข้อ 7 ปปิดทข้ายดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “...จงเปป็นไปอยว่างนลันื้น เอเมน” นลัที่นคสือ “เอเมน” สองหน และแนว่นอนวว่า
มทีนนื้สาหนลักมากในฝฝายววิญญาณ เอเมนมทีความหมายวว่า “ขอใหข้เปป็นดลังนลันื้น” พระววิญญาณกสาลลังกลว่าวตรงนทีนื้วว่า “นทีที่
เปป็นความจรวิง มลันจะเกวิดขศึนื้นตามนลันื้นจรวิงๆ”

คคคำประกคำศของพระเจห้คำ
วว. 1:8:

8 องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ตรลัสวว่า “เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน ผยข้ทรงเปป็นอยยว่เดทีดี๋ยว
นทีนื้ ผยข้ไดข้ทรงเปป็นอยยว่ในกาลกว่อน ผยข้จะเสดก็จมานลันื้น และผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด”

คสาประกาศเกทีที่ยวกลับชสืที่อเรทียกเหลว่านทีนื้ของพระเจข้า – “เราเปป็นอลัลฟา...โอเมกา… องคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้า...ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด!” – แนว่นอนวว่าเปป็นคสาสรตุปอลันเหมาะสมสสาหรลับบทนสาของววิวรณณของพระเยซถู
ครวิสตณซนที่งพระเจห้คำไดห้ทรงประทคำนแกว่พระองคณ พระเจข้าเองทรงเปป็นผยข้ตรลัสตรงนทีนื้... “เราเปป็น” ผยข้ยวิที่งใหญว่ พระองคณ์
ทรงประกาศชสืที่อเรทียกตว่างๆของพระองคณ์เอง คสาวว่า “อลัลฟา” และ “โอเมกา” หมายถศึงอลักษรตลัวแรกและตลัว
สตุดทข้ายของตลัวอลักษรกรทีก พระเจข้าทรงเปป็นแหลว่งททีที่มาของสรรพสวิที่งทลันื้งปวง... พระองคณ์ทรงเปป็นททชื่เรริชื่มตจ้นของสรรพ
สวิที่งทลันื้งปวง พระองคณ์ทรงเปป็นททีที่เรวิที่มตข้นของความจรวิงทลันื้งปวง ชทีววิตทลันื้งปวง สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง... พระองคณ์ทรงเปป็น
อนลฟานลันื้น แตว่พระองคณ์ยลังทรงเปป็นโอเมกานลันื้นดข้วย – ททีที่สวินื้นสตุด สงว่าราศทีของพระเจข้าคสือเปฟ้าหมายสยงสตุดแหว่ง
แผนการของพระองคณ์ ทตุกสวิที่งพบคสาตอบของมลันในพระเยโฮวาหณ์พระเจข้า พระเจข้าทรงเปป็นนวิรลันดรณ์ พระองคณ์ทรง
เปป็นอยยว่เสมอมา (ยอหณ์น 4:23, 24) พระเยซยทรงเปป็นพระเจข้าในเนสืนื้อหนลัง (2 คร. 2:19; ยอหณ์น 1:1, 14) พระเจข้า
ทรงเปป็นพระเจจ้าองคณ์เดทยว โดยถยกสสาแดงในสามพระภาค – พระบวิดา, พระบตุตร, และพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ตรที
เอกานตุภาพทรงเปป็นอยยว่เสมอมา พระเยโฮวาหณ์พระเจข้าทรงเปป็นพระววิญญาณนวิรลันดรณ์ พระองคณ์ทรงเปป็นในอดทต, 
พระองคณ์ทรงเปป็นอยยยู่ในปปัจจสุบนน, พระองคณ์จะเสดห็จมา... พระองคณ์ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด! ในพระองคณ์สรรพสวิที่งทลันื้ง
ปวงดสารงอยยว่ ปราศจากพระองคณ์ไมว่มทีสวิที่งใดจะดสารงอยยว่ตว่อไปไดข้ ไมว่วว่าในชทีววิตฝฝายโลกหรสือในชทีววิตฝฝายสวรรคณ์ 
ปราศจากพระองคณ์ระบบสตุรวิยะคงหยตุดทสางานและแผว่นดวินโลกคงลอยหลตุดจากวงโคจรของมลันจนพตุว่งไปในอวกาศ
เขข้าไปสยว่ความมสืดมวิด พระเจข้าทรงเปป็นอลัลฟาและโอเมกา พระองคณ์ทรงเปป็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า... ผยข้ทรงเปป็นอยถูว่
เดบีดี๋ยวนบีนี้ ผยข้ไดข้ทรงเปป็นอยถูว่ในกคำลกว่อน ผยข้จะเสดจ็จมคำนนันี้น! พระองคณ์ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด!

“สวิสิ่งตต่างๆซซสิ่งเจจ้าไดจ้เหห็น” – นวิมวิตบนเกคำะปปัทมอส
วว. 1:9-18:

9 ขข้าพเจข้า ยอหณ์น พทีที่นข้องของทว่านทลันื้งหลาย ผยข้เปป็นเพสืที่อนรว่วมการยากลสาบาก และรว่วมราชอาณาจลักร 
และรว่วมความอดทนของพระเยซยครวิสตณ์ ขข้าพเจข้าจศึงไดข้มาอยยว่ททีที่เกาะปปัทมอส เนสืที่องดข้วยพระวจนะของพระเจข้า 
และเนสืที่องดข้วยคสาพยานของพระเยซยครวิสตณ์

10 พระววิญญาณไดข้ทรงดลใจขข้าพเจข้าในวลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า และขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียงดลังมา
จากเบสืนื้องหลลังขข้าพเจข้าดตุจเสทียงแตร



11 ตรลัสวว่า “เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นเบสืนื้องตข้นและเปป็นเบสืนื้องปลาย และสวิที่งซศึที่งทว่านไดข้เหก็นจงเขทียน
ไวข้ในหนลังสสือ และฝากไปใหข้ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย คสือครวิสตจลักรททีที่เมสืองเอเฟซลัส เมสืองสเมอรณ์นา 
เมสืองเปอรณ์กามลัม เมสืองธวิยาทวิรา เมสืองซารณ์ดวิส เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย และเมสืองเลาดทีเซทีย”

12 ขข้าพเจข้าจศึงเหลทียวมาทางพระสตุรเสทียงททีที่ตรลัสแกว่ขข้าพเจข้านลันื้น ครลันื้นเหลทียวแลข้วขข้าพเจข้ากก็เหก็นคลันประททีป
ทองคสาเจก็ดคลัน

13 และในทว่ามกลางคลันประททีปทลันื้งเจก็ดคลันนลันื้น มทีผยข้หนศึที่งเหมสือนกลับบตุตรมนตุษยณ์ ทรงฉลองพระองคณ์กรอม
พระบาท และทรงคาดผข้ารลัดประคดทองคสาททีที่พระอตุระ

14 พระเศทียรและพระเกศาของพระองคณ์ขาวดตุจขนแกะสทีขาว และขาวดตุจหวิมะ และพระเนตรของ
พระองคณ์ดตุจเปลวเพลวิง

15 พระบาทของพระองคณ์ดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม ราวกลับวว่าไดข้ถยกหลอมในเตาไฟ พระสตุรเสทียงของ
พระองคณ์ดตุจเสทียงนนื้สามากหลาย

16 พระองคณ์ทรงถสือดวงดาวเจก็ดดวงไวข้ในพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ และมทีพระแสงสองคมททีที่
คมกรวิบออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ และสทีพระพลักตรณ์ของพระองคณ์ดตุจดลังดวงอาทวิตยณ์ททีที่ฉายแสงดข้วยฤทธานตุ
ภาพของพระองคณ์

17 เมสืที่อขข้าพเจข้าไดข้เหก็นพระองคณ์ ขข้าพเจข้ากก็ลข้มลงแทบพระบาทของพระองคณ์เหมสือนกลับคนททีที่ตายแลข้ว แตว่
พระองคณ์ทรงแตะตลัวขข้าพเจข้าดข้วยพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวา แลข้วตรลัสแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “อยว่ากลลัวเลย เราเปป็นเบสืนื้องตข้นและ
เปป็นเบสืนื้องปลาย

18 และเปป็นผยข้ททีที่ดสารงชทีววิตอยยว่ เราไดข้ตายแลข้ว แตว่ ดยเถวิด เรากก็ยลังดสารงชทีววิตอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน 
และเราถสือลยกกตุญแจแหว่งนรกและแหว่งความตาย

ในขข้อ 9 เราเรทียนรยข้วว่ายอหณ์นไมว่ใชว่ยอดมนตุษยณ์ เขาเปป็นมนตุษยณ์คนหนศึที่งเหมสือนคตุณและผม ยอหณ์นเปป็นพทีที่นข้อง
ของเราในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า เขายลังเปป็นพทีที่นข้องของเราในการขว่มเหงและในความอดทนดข้วย เขามทีชทีววิตอยยว่ในชว่วง
เวลาแหว่งการขว่มเหงอลันเลวรข้ายภายใตข้เนโร และไดข้รลับววิวรณณ์นทีนื้ในระหวว่างททีที่เขาถยกเนรเทศไปททีที่เกาะปปัทมอสเนสืที่อง
ดข้วยคสาพยานของเขาและเนสืที่องดข้วยพระวจนะของพระเจข้า ยกเวข้นยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก สาวกททีที่เหลสือทตุกคนลข้วนพลที
ชทีพเพราะความเชสืที่อ แตว่ในการทรงจลัดเตรทียมของพระเจข้า ยอหณ์นถยกเนรเทศไปยลังเกาะรข้างปปัทมอสเพราะวว่า
พระเจข้าทรงมทีงานใหข้เขาทสา

ผยข้รลับใชข้ของพระเจข้าไมว่มทีวลันถยกทสาลายไดข้...เขาไมว่สามารถถยกทสาลายโดยพญามารและกองกสาลลังทลันื้งสวินื้น
แหว่งนรกไดข้จนกวว่าพระเจข้าทรงหมดธตุระกลับผยข้รลับใชข้คนนลันื้นบนแผว่นดวินโลก ยอหณ์นเปป็นผยข้รลับใชข้แบบนลันื้นแหละ เขา
สลัตยณ์ซสืที่อและซสืที่อตรงตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด เกาะททีที่เขาถยกเนรเทศไปนลันื้นเกสือบไมว่เปป็นททีที่รยข้จลัก
ในสมลัยนลันื้น มลันแหข้งแลข้งและเปลว่าเปลทีที่ยวสตุดๆ มลันตลันื้งอยยว่ในทะเลอทีเจทียน นอกชายฝปัปี่งของเอเชทียนข้อย มลันมทีเสข้นรอบ
วงเพทียงสวิบหข้าไมลณ์เทว่านลันื้น และปปัจจตุบลันมลันกก็เปป็นนวิคมเลก็กๆของชาวกรทีก

เมสืที่อจลักรพรรดวิเนรเทศยอหณ์นไปยลังเกาะปปัทมอส เขากก็ควิดวว่าตนไดข้ทสาลายนลักเทศนณ์เฒว่าบข้าศาสนาคนนทีนื้ไป
เรทียบรข้อยแลข้ว แตว่พระเจข้าทรงทสาใหข้ความพวิโรธอลันขมขสืที่นของจลักรพรรดวิชลัที่วองคณ์นทีนื้สรรเสรวิญพระองคณ์! พระเจข้าจะ



ทรงทสาใหข้แผนงานของพระองคณ์สสาเรก็จ แมข้หากวว่าพระองคณ์ตข้องใชข้คนชลัที่วอยว่างเฮโรด, ฟาโรหณ์, เนโร – หรสือในสมลัย
ของเรา คสือ ครตุชเชฟ เพสืที่อทสาใหข้แผนการของพระองคณ์สสาเรก็จกก็ตาม พระเจข้าไมว่ทรงออมชอมกลับพญามารหรสือกลับ
ความบาป และหลายครลันื้งพระเจข้าทรงทสาใหข้แผนการของพญามารสว่งผลสะทข้อนกลลับและในทข้ายททีที่สตุดกก็นสาเกทียรตวิ
และคสาสรรเสรวิญมาสยว่พระเจข้า มลันเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วยกลับยอหณ์นและการททีที่เขาถยกเนรเทศมาททีที่เกาะปปัทมอส บางครลันื้ง
พญามารกก็ทสารข้ายตลัวมลันเอง และสวิที่งททีที่มลันควิดวว่าจะสยู่งผลเสทย จรวิงๆแลข้วกลลับชยู่วยเหลชอววิสตุทธวิชนของพระเจข้า พญา
มารพลาดเองในแผนการของมลันเมสืที่อมลันทสาใหข้จลักรพรรดวิเนรเทศยอหณ์นไปยลังเกาะททีที่โดดเดทีที่ยวและแหข้งแลข้ง คสือ 
เกาะปปัทมอส สสาหรลับยอหณ์นแลข้ว ชว่วงเวลาททีที่เขาอยยว่ททีที่นลัที่นไมว่มทีอะไรนว่าเบสืที่อเลย ทตุกนาททีเตก็มไปดข้วยชทีววิตชทีวา

มทีชว่วงใหญว่ๆอยยว่สามชว่วงของความทตุกขณ์ยากของประชากรของพระเจข้า:
1. ความทตุกขณ์ยากภายใตข้โรมททีที่นลับถสือรยปเคารพ
2. การขว่มเหงภายใตข้โรมททีที่มทีสลันตะปาปาเปป็นผยข้นสาในชว่วงยตุคกลางและยตุคมสืด
3. การขว่มเหงททีที่จะมานลันื้นภายใตข้อสานาจของสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองในววิวรณณ์ 13 – สลัตวณ์รข้ายฝฝายศาสนจลักรและ

สลัตวณ์รข้ายฝฝายการเมสือง สลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้จะไดข้รลับพลลังงานจากพญามารเอง มลันจะเปป็นชว่วงเวลาแหว่งการขว่มเหงททีที่
ไมว่เคยเปป็นททีที่รยข้จลักมากว่อนเลยในอดทีต หรสือในชว่วงเวลาใดระหวว่างททีที่มนตุษยณ์อยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ พวกยวิวจะทนทตุกขณ์
มากททีที่สตุดในระหวว่างการครอบครองของสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้

ยอหณ์นสาวกผยข้เปป็นททีที่รลักไมว่ไดข้รที่สาเรทียนในววิธทีตลัดแตว่งพระวจนะของพระเจข้าใหข้สอดคลข้องกลับยตุคสมลัยททีที่เขามที
ชทีววิตอยยว่ พวกหลัวสมลัยใหมว่และพวกเสรทีนวิยมในปปัจจตุบลันไดข้รลับการฝฝึกฝนในโรงงานผลวิตนลักเทศนณ์ของเรา – ซศึที่งเปป็นททีที่
รยข้จลักในชสืที่อโรงเรทียนสอนศาสนศาสตรณ์ พวกเขาไดข้รลับการฝฝึกฝนวว่าจะตข้องประกาศขว่าวประเสรวิฐอยว่างไรททีที่จะ
สอดคลข้องกลับยตุคสมลัยและผยข้คนททีที่พวกเขาตข้องประกาศ แตว่ยอหณ์นไดข้ประกาศพระวจนะโดยปราศจากคสาขออภลัย 
และเพราะเหตตุขว่าวประเสรวิฐแทข้ของเขา เขาจศึงถยกเนรเทศเนสืที่องดข้วยคสาพยานของเขาและพระวจนะของพระเจข้า
ททีที่เขาประกาศ

พระวจนะของพระเจข้าประกาศวว่า “แทข้จรวิงทตุกคนททีที่ปรารถนาจะดสาเนวินชทีววิตตามทางของพระเจข้าใน
พระเยซยครวิสตณ์จะถยกกดขทีที่ขว่มเหง” (2 ทธ. 3:12) เหตตุผลเดทียวททีที่พวกเราบางคนไมว่ไดข้ถยกเนรเทศหรสือถยกโยนเขข้าคตุก
กก็คสือ แคว่เพราะวว่าเราไมว่ประกาศอยว่างรข้อนรนและอยว่างจรวิงจลังเหมสือนอยว่างเปาโล, ยอหณ์น, เปโตร และคนอสืที่นๆ
ไดข้กระทสา ศาสนา “ซานตาคลอส” แบบสมลัยใหมว่นทีนื้ททีที่กสาลลังแพรว่สะพลัดไปทลัที่วประเทศทตุกวลันนทีนื้ไมว่ใชว่ศาสนาททีที่พระ
เยซยทรงสอนและยอหณ์นปฏวิบลัตวิ พระเยซยมวิไดข้ตรลัสวว่า “จงตามเรามาและเราจะเอารถยนตณ์คลันใหญว่ใสว่ไวข้ในโรงรถ
ของเจข้า เงวินใสว่ไวข้ในธนาคารของเจข้า และใหข้เจข้ามทีเพสืที่อนฝยงเยอะแยะและมทีชทีววิตททีที่ราบรสืที่นสตุขสบาย!” พระเยซยตรลัส
วว่า “จงตามเรามา – และเราจะใหข้กางเขนเจข้าแบก! เราจะใหข้เจข้าเดวินเคทียงขข้างเราในแอกของเรา เราจะยอมใหข้
เจข้าตามเรามาและเหก็นวว่าเราอาศลัยอยยว่ททีที่ไหน... ไมว่มทีททีทๆี่ จะวางศทีรษะของเรา และหากเจข้าเตก็มใจททีที่จะแบกกางเขน
นลันื้น เจข้ากก็เปป็นสาวกของเราไดข้ แตว่หากเจข้าไมว่เตก็มใจแบกกางเขนนลันื้น เจข้ากก็เปป็นสาวกของเราไมว่ไดข้ เจข้ากก็รว่วมแบว่ง
ปปันมงกตุฎของเราไมว่ไดข้ หากเจข้าปฏวิเสธททีที่จะทนทตุกขณ์กลับเรา เจข้ากก็ครอบครองกลับเราไมว่ไดข้ หากเจข้าเอามสือจลับคลันไถ
แลข้วหลันหลลังกลลับ เจข้ากก็ไมว่เหมาะททีที่จะเปป็นสาวกของเรา หากเจข้าปฏวิเสธเรา เรากก็จะปฏวิเสธเจข้า!”



นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนศาสนาสมลัยนทีนื้ททีที่ทลันสมลัย งว่ายๆสบายๆ ไมว่ยตุว่งยากเลย แนว่นอนวว่ามลันไมว่เหมสือน ววิสตุทธวิ
ชนทตุกคนจะทนทตุกขณ์เพราะเหตตุคสาพยานของตนหากเขาหรสือหลว่อนเปป็นผยข้ททีที่ตามแบบพระเจข้าและดสาเนวินชทีววิตตาม
แบบพระเจข้า แตว่ความทตุกขณ์ยากตว่างๆแหว่งสมลัยปปัจจตุบลันไมว่คยว่ควรททีที่จะถยกเปรทียบเททียบกลับสงว่าราศทีททีที่จะถยกเผยในเรา
ทลันื้งหลายเลย (โรม 8:18) เรามทีพระสลัญญาอลันเปฟีปี่ยมสตุขททีที่วว่าหากเราทนทตุกขณ์กลับพระองคณ์ เรากก็จะครอบครองกลับ
พระองคณ์ ขอบพระคตุณพระเจข้า ความทตุกขณ์ยากตว่างๆแหว่งสมลัยปปัจจตุบลันนลันื้นเปป็นเรสืที่องเลก็กนข้อยไปเลยเมสืที่อเททียบกลับ
สงว่าราศทีททีที่เราจะรว่วมแบว่งปปันกลับพระเยซย!

ยอหณ์นซศึที่งเปป็นผยข้ททีที่พระเจข้าไดข้ประทานววิวรณณ์ใหข้บนเกาะปปัทมอสเปป็นคนเดทียวกลันกลับยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักททีที่พระ
เยซยทรงฝากฝปังใหข้ดยแลมารดาของพระองคณ์ในวลันททีที่พระองคณ์ทรงถยกตรศึงกางเขน นทีที่ยลังเปป็นยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่
พระเจข้าไดข้ประทานขว่าวสารแหว่งความรอดมหลัศจรรยณ์ดข้วย (ยอหณ์น 20: 30, 31) เขาเปป็นยอหณ์นคนเดทียวกลันกลับททีที่
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไดข้ทรงบอกใหข้เขทียนจดหมายฝากสามฉบลับนลันื้นททีที่มทีชสืที่อเขาเปป็นผยข้เขทียน – 1, 2 และ 3 ยอหณ์น 
นทีที่คสือยอหณ์น “ผยข้ททีที่พระเยซยทรงรลัก”... ยอหณ์นผยข้ททีที่วางศทีรษะของตนบนพระทรวงของพระเยซยททีที่พระกระยาหารมสืนื้อ
สตุดทข้ายนลันื้นและทยลถามวว่า “คสือขข้าพระองคณ์หรสือ พระองคณ์เจข้าขข้า?” เขาเปป็นชายคนหนศึที่งเหมสือนคตุณและผม – แตว่
เขาเปป็นชายททีที่ยอมจสานนตว่อพระประสงคณ์ของพระเจข้าอยว่างสวินื้นสตุดใจ เขาปรนนวิบลัตวิพระเจข้าดข้วยสวินื้นสตุดใจและจวิต
ของเขา ดข้วยสวินื้นสตุดกสาลลังของเขา เขาพอใจททีที่จะทนทตุกขณ์สวิที่งใดกก็ตามททีที่เขาถยกเรทียกใหข้ทนทตุกขณ์เพราะเหก็นแกว่พระ
วจนะของพระเจข้า เขาไมว่ไดข้เอว่ยถศึงการถยกไตว่สวน, การถยกปรลับโทษ, การแยกจากเพสืที่อนฝยงของเขา (หากเขามที
เพสืที่อนฝยงอยยว่บข้าง... ผมอยากรยข้วว่าเขามทีเพสืที่อนสลักคนไหมนอกจากพระเยซย) ไมว่มทีคสาพยดททีที่แสดงถศึงการตวิเตทียนหรสือคสา
บว่นหลตุดออกมาจากรวิมฝฟีปากของยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักเลย การถยกจลับกตุม การถยกไตว่สวน และการถยกดสาเนวินคดทีของ
เขากว่อนการถยกเนรเทศอลันทารตุณของเขา ลข้วนเกวิดขศึนื้นโดยททีที่เขาไมว่ปรวิปาก สวิที่งเหลว่านทีนื้ไมว่คยว่ควรททีที่เขาจะเอว่ยถศึงดข้วย
ซนื้สา เขากลว่าวเพทียงวว่า “ขข้าพเจข้าจศึงไดข้มาอยยว่ททีที่เกาะปปัทมอส”

เมสืที่อการขว่มเหงเพทียงเลก็กนข้อยมาถศึงพวกเราบางคน เรากก็รข้องยาวนานเสทียงดลังเกทีที่ยวกลับวว่าเราถยกเรทียกใหข้
ทนทตุกขณ์เพราะเหก็นแกว่พระเยซย เมสืที่อเพสืที่อนๆของเราบางคนปฏวิบลัตวิตว่อเราอยว่างเยก็นชา เรากก็เรทียกการปฏวิบลัตวิเชว่นนลันื้น
วว่าเปป็นการขยู่มเหง พวกเราสว่วนใหญว่ไมว่รยข้ความหมายของคสานลันื้นเลย เราไมว่รยข้วว่าการทนทตุกขณ์เพราะเหก็นแกว่พระ
ครวิสตณ์นลันื้นหมายความวว่าอะไร แตว่หากพระเยซยทรงชะลอการเสดก็จมาของพระองคณ์ไปนานกวว่านทีนื้เยอะ ผมกก็แนว่ใจ
วว่าพวกเราบางคนจะเรทียนรยข้ความหมายของการถยกขว่มเหงอยว่างแทข้จรวิงเพราะเหก็นแกว่พระเยซย หากพระเยซยยลังไมว่
รทีบเสดก็จมา ผมกก็แนว่ใจวว่าจะมทีเหลว่าผยข้รลับใชข้แหว่งขว่าวประเสรวิฐอลันบรวิสตุทธวิธิ์แหว่งพระคตุณททีที่จะประทลับตราคสาพยาน
ของตนดข้วยโลหวิตแหว่งชทีววิตของพวกเขาเอง สวิที่งนทีนื้ไดข้เกวิดขศึนื้นแลข้วในอเมรวิกาใตข้และในททีที่อสืที่นๆนอกสหรลัฐฯ แตว่ผมไมว่
สงสลัยเลยวว่าพวกเราททีที่อยยว่ในอเมรวิกาจะเหก็นการขว่มเหงดลังกลว่าวหากพระเยซยยลังไมว่รทีบเสดก็จมา นลักเทศนณ์หนตุว่มๆบาง
คนไดข้ถยกขลับออกจากครวิสตจลักรของตนแลข้วโดยพวกเจข้านายประจสานวิกายเพราะวว่าพวกเขาเทศนาขว่าวประเสรวิฐ
อลันบรวิสตุทธวิธิ์แทนททีที่จะเปป็นขว่าวประเสรวิฐแหว่งเครสืที่องจลักร นลักเทศนณ์บางคนไดข้ถยกขลับไลว่ไปจากนวิกายของตนเพราะวว่า
พวกเขาไมว่ยอมปฏวิเสธความเชสืที่อมลัที่นของตน พวกเขาปฏวิเสธททีที่จะคลข้อยตามเหลว่าผยข้เผดก็จการประจสานวิกาย ผม
แนว่ใจวว่ามลันจะยวิที่งเลวรข้ายลงเรสืที่อยๆเมสืที่อวาระสตุดทข้ายใกลข้เขข้ามา... แตว่จงกลว่าววว่า! นลักเทศนณ์และครวิสเตทียนทลันื้งหลาย



เออ๋ย --- หากพวกเขาโยนพวกคตุณออกมา จงอยว่าออมชอม จงยสืนหยลัดเพสืที่อพระเยซยและเพสืที่อพระวจนะอลันบรวิสตุทธวิธิ์
ของพระองคณ์!

ในบทททีที่เกข้าของขว่าวประเสรวิฐของยอหณ์น เรามทีเรสืที่องราวของเดก็กชายตาบอดผยข้ซศึที่งพระเยซยทรงเปปิดตาของ
เขา พวกฟารวิสทีขลับไลว่เดก็กชายผยข้นลันื้นออกไปจากธรรมศาลา แตว่พระเยซยทรงกสาลลังยสืนอยยว่ใกลข้ๆเพสืที่อปลอบประโลม
และใหข้กสาลลังใจเขา! หากคตุณถยกโยนออกมาทางประตยบานหนศึที่ง พระเจข้าจะทรงเปปิดประตยบานททีที่ใหญว่กวว่าใหข้คตุณไดข้
เขข้าไป “ถข้าพระเจข้าทรงอยยว่ฝฝายเรา ใครจะขลัดขวางเราไดข้?” หากเรารลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า หากเราอยยว่ในนนื้สา
พระทลัยของพระองคณ์ สวิที่งใดกก็ตามททีที่เกวิดขศึนื้นกลับเราลข้วนเปป็นไปเพสืที่อประโยชนณ์ของเราและเพสืที่อถวายเกทียรตวิแดว่
พระเจข้า

จงชสืที่นชมยวินดทีและดทีใจเหลสือลข้นเมสืที่อคตุณถยกขว่มเหงเพราะเหก็นแกว่ความชอบธรรม พระเจข้าทรงมทีสวิที่งตว่างๆททีที่
ยวิที่งใหญว่กวว่าจลัดเตรทียมไวข้สสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ทนการขว่มเหงไดข้ ขอบพระคตุณพระเจข้าสสาหรลับววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายททีที่สยข้
ทนไดข้และไมว่เคยบว่น!

พวกศลัตรยของพระเยซยกลว่าววว่า “เขามทีผทีสวิง” พวกเขาเรทียกพระองคณ์วว่าเปป็นลยกนอกสมรส พวกเขาพยด
เรสืที่องนว่าเกลทียดทตุกอยว่างเกทีที่ยวกลับพระเมษโปดกททีที่บรวิสตุทธวิธิ์และไมว่มทีบาปของพระเจข้า พวกเขาตลัดศทีรษะยอหณ์นผยข้ใหข้
รลับบลัพตวิศมา พวกเขาฆว่ายากอบ พวกเขาตรศึงเปโตรททีที่กางเขน พวกเขาตลัดศทีรษะของเปาโล พวกเขาเนรเทศ
ยอหณ์นไปททีที่เกาะปปัทมอส หากคตุณปรนนวิบลัตวิพระเยซยเจข้า คตุณจะหวลังวว่าจะมทีชทีววิตททีที่สตุขสบายไดข้อยว่างไรหากคนเหลว่า
นทีนื้ทนทตุกขณ์เพราะเหก็นแกว่ความชอบธรรม? เสข้นทางททีที่มทีการตว่อตข้านนข้อยททีที่สตุดคสือเสข้นทางของพญามาร จงทนทตุกขณ์
กลับพระครวิสตณ์และคตุณจะครอบครองกลับพระองคณ์อยว่างแนว่นอน แตว่หากคตุณปฏวิเสธพระองคณ์ พระองคณ์กก็จะทรง
ปฏวิเสธคตุณเปป็นแนว่

ขข้อ 10: “พระววิญญาณไดข้ทรงดลใจขข้าพเจข้าในวลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า และขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียง
ดลังมาจากเบสืนื้องหลลังขข้าพเจข้าดตุจเสทียงแตร”

คสาวว่า “วลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” ถยกพบเพทียงครลันื้งเดทียวในพระคลัมภทีรณ์ ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์สว่วนใหญว่เหก็นพข้อง
ตรงกลันวว่าวลันแรกของสลัปดาหณ์คสือความหมายของคสากลว่าวในททีที่นทีนื้ในขข้อ 10 เหตตุผลนลันื้นถยกพบเมสืที่อเราเปรทียบเททียบ
ขข้อพระคลัมภทีรณ์กลับขข้อพระคลัมภทีรณ์อยว่างสลัตยณ์ซสืที่อ มทีความแตกตว่างระหวว่าง “วลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” และ “วลัน
แหว่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” วลันแหว่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าหมายถศึงวลันททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ จงตลันื้งใจอว่าน 1 คร. 5:5, 2 คร.
1:14, 1 ธส. 5:2 ดยเหมสือนชลัดเจนวว่า “วลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” ตรงนทีนื้หมายถศึงวลันแรกของสลัปดาหณ์เพราะ
ลลักษณะเฉพาะตลัวของนวิมวิตแรกนลันื้น ในขข้อ 12 จนถศึง 20 ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้เราเหก็นพระครวิสตณ์ผยข้ทรงไดข้รลับ
สงว่าราศทีในทว่ามกลางครวิสตจลักรทลันื้งหลาย และแนว่นอนวว่านทีที่ไมว่อาจหมายถศึงชว่วงเวลาแหว่งการพวิพากษาททีที่จะมานลันื้น
ซศึที่งถยกกลว่าวถศึงในทลันื้งภาคพลันธสลัญญาเดวิมและภาคพลันธสลัญญาใหมว่วว่าเปป็น “วลันแหว่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” โดยสว่วน
ตลัวแลข้วผมเชสืที่อวว่ายอหณ์นอยยว่ในพระววิญญาณในวลันแรกของสลัปดาหณ์ ผมเชสืที่อวว่าคสากลว่าวตรงนทีนื้อข้างอวิงถศึงวลันททีที่พระเยซย
ไดข้ทรงเปป็นขศึนื้นจากตาย... วลันททีที่เหลว่าททีที่ประชตุมของภาคพลันธสลัญญาใหมว่มาเจอกลันเพสืที่อนมลัสการ, อธวิษฐาน และนสา
เสนอของกสานลัลตว่างๆของตน ผมไมว่เชสืที่อวว่ามลันอข้างอวิงถศึงวลันแหว่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าซศึที่งยลังมาไมว่ถศึงอยว่างแนว่นอน



หากคตุณอยากทราบมากขศึนื้นเกทีที่ยวกลับ “วลันแหว่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า (วลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์)” อว่านอวิสยาหณ์ 
2:12; โยเอล 1:15; โยเอล 2:1; โยเอล 3:14; เอเสเคทียล 13:5; มาลาคที 4:5; กวิจการ 2:20; 2 โครวินธณ์ 1:14; 1 เธ
สะโลนวิกา 5:2; 2 เปโตร 3:10 ในขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้คตุณจะอว่านเกทีที่ยวกลับวลันนลันื้นททีที่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จกลลับมายลัง
แผว่นดวินโลกนทีนื้ในการพวิพากษาอลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพ

วลันแรกของสลัปดาหณ์ซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อวลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามทีความสสาคลัญมากๆในพระคลัมภทีรณ์ พระ
เยซยเจข้าของเราทรงฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ในวลันแรกของสลัปดาหณ์ (ยอหณ์น 20) ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ไดข้ถสือ
กสาเนวิดขศึนื้นในวลันแรกของสลัปดาหณ์ (ลนต. 23:16 และกวิจการ 2) เหลว่าววิสตุทธวิชนในครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่
ไดข้นสาของกสานลัลตว่างๆของตนมาถวายพระเจข้าและนสาเสนอพวกมลันในวลันแรกของสลัปดาหณ์ (1 คร. 16:1, 2) วลัน
ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่ใชว่วลันปกตวิธรรมดา และพวิธทีระลศึกขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ไมว่ใชว่พวิธทีระลศึกธรรมดาๆดข้วย 
ทลันื้งสองนลันื้นเกวินปกตวิธรรมดา ในการททีที่วว่าทลันื้งวนันและพวิธบีระลนกนลันื้นเปป็นของพระองคณ พวกมลันมทีความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ใน
ลลักษณะเฉพาะตลัวและควรถยกเคารพยสาเกรงโดยคนทลันื้งปวงททีที่รลักพระเยซยเจข้าในความจรวิงใจ

“ขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียงดลังมาจากเบสืนื้องหลลังขข้าพเจข้าดตุจเสทียงแตร” ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้สสาคลัญมากๆ...พวก
มลันเปปิดเผยตสาแหนว่งของยอหณ์นแกว่เรา: แผว่นหลลังของเขาหลันไปทางครวิสตจลักร ใบหนข้าของเขาหลันไปทาง
อาณาจลักรนลันื้น ยอหณ์นไดข้ยวินเสทียงนลันื้นมาจากขจ้างหลนงเขา เสทียงนลันื้นอยยว่ทยู่ามกลางคนนประททป (หรสือเชวิงเททียน) ทองคกา
ทนนั้งเจห็ดนนนั้น  -- ครวิสตจลักรเหลว่านลันื้น ดข้วยเหตตุนทีนื้เราจศึงทราบวว่าแผว่นหลลังของยอหณ์นหลันไปทางครวิสตจลักรเหลว่า
นลันื้นและใบหนข้าของเขาหลันไปทางอาณาจลักรของพระเจข้า แมข้กระทลัที่งในสมลัยแรกขนาดนลันื้น ความพวินาศและความ
เสสืที่อมสยญของครวิสตจลักรซศึที่งถยกบอกลว่วงหนข้าโดยอลัครทยตเปาโล (กวิจการ 20:28-32; โรม 11; 1 ทธ. 3) ไดข้ฝปังตลัว
เขข้ามาแลข้ว ในสมลัยของเปาโล คสาสอนนอกรทีตบางอยว่างไดข้คสืบคลานเขข้ามาในครวิสตจลักรแลข้ว ซศึที่งคสาสอนนอกรทีต
เหลว่านลันื้นเปาโลไดข้ประณามในจดหมายของเขาททีที่สว่งถศึงชาวเมสืองโครวินธณ์และชาวเมสืองโคโลสที คสาสอนนอกรทีตตว่างๆ
ถยกพลัฒนาอยว่างเตก็มททีที่มากขศึนื้นในสมลัยของยอหณ์น และในศตวรรษททีที่สองแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน คนเหลว่านลันื้นกก็
มทีสสานลักเปป็นของตลัวเองแลข้วและกลข้าตว่อสยข้อยว่างเปปิดเผยกลับตลัวตนขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าและพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของ
เรา, พระเยซยครวิสตณ์, โดยปฏวิเสธความเปป็นพระเจข้าของพระองคณ์, พระคตุณของพระองคณ์ และพระโลหวิตของ
พระองคณ์

ในสมลัยของยอหณ์น คสาสอนนอกรทีตตว่างๆไมว่เพทียงแพรว่หลายเทว่านลันื้น แตว่ททีที่ถยกเพวิที่มเขข้ากลับภลัยตว่างๆของค
รวิสตจลักรกก็คสืออสานาจในการขว่มเหงอลันนว่ากลลัวของเหลว่าจลักรพรรดวิททีที่ชลัที่วรข้ายและพวกสมตุนของพวกเขา แนว่นอนเรา
ไมว่สงสลัยเลยวว่านลัยนณ์ตาของอลัครทยตชราและนลักโทษผยข้มทีเกทียรตวิแหว่งขว่าวประเสรวิฐผยข้นทีนื้จลับจข้องไปยลังสงว่าราศทีและความ
แขก็งแกรว่งของอาณาจลักรททีที่จะมานลันื้น... อาณาจลักรททีที่เมสืที่อความชอบธรรมจะปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุมทะเล
และความชลัที่วจะถยกกสาจลัดเสทีย ฝฝายถยกจะมทีชลัย, ฝฝายผวิดจะถยกลงโทษ, และพระเยซยจอมกษลัตรวิยณ์จะประทลับบน
พระททีที่นลัที่งในกรตุงเยรยซาเลก็ม ครวิสตจลักรมวิไดข้ถยกใสว่ไวข้ในโลกเพสืที่อทสาใหข้โลกกลลับใจเชสืที่อ ครวิสตจลักรไดข้ถยกใสว่ไวข้ททีที่นทีนื้เพสืที่อ
เปป็นคสาพยาน สลักวลันหนศึที่งจะมทีสลันตวิภาพบนแผว่นดวินโลกและสลันถวไมตรทีแกว่มนตุษยณ์ทลันื้งหลาย แตว่ครวิสตจลักรจะไมว่นสา
มาซศึที่งสลันตวิภาพนทีนื้หรสือสลันถวไมตรที พระเยซยจอมกษลัตรวิยณ์จะทรงนสาสลันตวิภาพมาสยว่แผว่นดวินโลกเมสืที่อพระองคณ์ประทลับ
บนพระททีที่นลัที่งของดาววิดในเยรยซาเลก็มและความรยข้เรสืที่ององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุมทะเล



“พระสตุรเสทียงดลังดตุจเสทียงแตร” คงจะเสนอแนะวว่าเรสืที่องททีที่มทีความสสาคลัญตว่อสาธารณชนกสาลลังจะถยก
สสืที่อสารแกว่ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก ซศึที่งเปป็นเรสืที่องททีที่ทลันื้งครวิสตจลักรควรสนใจอยว่างแนว่นอน นวิมวิตซศึที่งยอหณ์นกสาลลังจะเหก็นอยยว่ขข้าง
หลลังตนเปป็นคสานสาสยว่นวิมวิตเปป็นชตุดๆททีที่ถยกเปปิดเผยททีละเรสืที่องในบทตว่างๆททีที่เหลสืออยยว่ของววิวรณณ์ นวิมวิตนทีนื้ซศึที่งยอหณ์นกสาลลังจะ
เหก็นคสือ นวิมวิตเรสืที่องแรกแหว่งนวิมวิตเหลว่านลันื้น (หรสือววิวรณณ์เหลว่านลันื้น) ซศึที่งไดข้ประทานใหข้แกว่ยอหณ์นขณะททีที่เขาถยกเนรเทศ
ใหข้มาอยยว่ททีที่เกาะปปัทมอส ชว่างเหมาะสมจรวิงๆททีที่นวิมวิตแรกททีที่ยอหณ์นเหก็นนลันื้นไดข้นสาเสนอพระครวิสตณ์ของพระเจข้าในความ
เปป็นมนตุษยณ์ – กระนลันื้นกก็อยยว่ในฤทธานตุภาพและความสงว่าผว่าเผยในทว่ามกลางครวิสตจลักรเหลว่านลันื้น!

ขข้อ 11: “ตรลัสวว่า “เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นเบสืนื้องตข้นและเปป็นเบสืนื้องปลาย และสวิที่งซศึที่งทว่านไดข้เหก็นจง
เขทียนไวข้ในหนลังสสือ และฝากไปใหข้ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดททีที่อยยว่ในแควข้นเอเชทีย คสือครวิสตจลักรททีที่เมสืองเอเฟซลัส เมสืองสเมอรณ์
นา เมสืองเปอรณ์กามลัม เมสืองธวิยาทวิรา เมสืองซารณ์ดวิส เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย และเมสืองเลาดทีเซทีย”

พระสตุรเสทียงดตุจเสทียงแตรของพระเยซยเจข้าบอกเปป็นนลัยวว่าบางสวิที่งททีที่สสาคลัญมากๆกสาลลังจะถยกประกาศแลข้ว 
เสทียงแตรนลันื้นสลัที่งยอหณ์นใหข้เขทียนสวิที่งททีที่เขากสาลลังจะไดข้ยวินและไดข้เหก็นลงในหนลังสสือมข้วนหนศึที่ง หนลังสสือนลันื้นจะตข้องถยกสว่ง
ไปยลังครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดในแควข้นเอเชทีย ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดถยกเอว่ยชสืที่อโดยพระสตุรเสทียงนลันื้น ดลังททีที่ผมไดข้ชทีนื้ใหข้เหก็นไปแลข้ว 
มทีครวิสตจลักรอสืที่นๆอทีกในเอเชทียนข้อย แตว่พระววิญญาณของพระเจข้าทรงเลก็งเหก็นถศึงเปฟ้าหมายดข้านศทีลธรรมเมสืที่อ
พระองคณ์ทรงเลสือกครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดแหว่งนทีนื้ททีที่ขว่าวสารนทีนื้จะตข้องถยกสว่งไปใหข้

เจก็ดครลันื้งททีที่พระววิญญาณทรงเตสือนสตวิวว่า “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้ง
หลาย” แตว่จงสลังเกต: ในครวิสตจลักรสามแหว่งแรก – เอเฟซลัส, สเมอรณ์นา, และเปอรณ์กามลัม – คสากลว่าวนทีนื้ถยกกลว่าว
กยู่อนพระสนญญาททีที่ใหข้ไวข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะ (วว. 2:7; 2:11; และ 2:17)

ในครวิสตจลักรสทีที่แหว่งสตุดทข้าย – ธวิยาทวิรา, ซารณ์ดวิส, ฟฟีลาเดลเฟฟียและเลาดทีเซทีย – คสาบลัญชาใหข้ฟปัง “สวิที่งททีที่พระ
ววิญญาณตรลัสแกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย” ถยกใหข้หลนงพระสลัญญาททีที่ใหข้ไวข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะ (วว. 2:29, วว. 3:6, วว. 3:13, 
วว. 3:22) ดลังนลันื้นครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดจศึงถยกแบว่งออกเปป็นสองกลตุว่มททีที่ชลัดเจน กลตุว่มแรก ครวิสตจลักรสามแหว่ง; กลตุว่มททีที่สอง
ครวิสตจลักรสทีที่แหว่ง ททีที่ประชตุมทลันื้งเจก็ดททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อนทีนื้แสดงออกถศึงลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่โดดเดว่นบางประการซศึที่งประทลับ
ตราอตุปนวิสลัยของพวกมลันบนครวิสตจลักรสากล ในระยะตว่างๆททีที่ตว่อเนสืที่องกลันของประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักรตลันื้งแตว่
เพก็นเทคอสตณ์จนถศึงการรลับขศึนื้นไป กลว่าวโดยรวมกลันแลข้ว ลลักษณะเฉพาะตลัวทลันื้งเจก็ดนทีนื้แบว่งแยกครวิสตจลักรซศึที่งอยยว่ทลัที่ว
โลกในสมลัยใดกก็ไดข้ จากนลันื้น – วลันนลันื้นททีที่ยอหณ์นไดข้รลับววิวรณณ์นทีนื้ และในวลันนทีนื้และโมงนทีนื้ททีที่เรามทีชทีววิตอยยว่ดข้วย ททีที่ประชตุมทลันื้ง
เจก็ดนทีนื้ใหข้ประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักรโดยรวมทลันื้งหมดแกว่เราตลันื้งแตว่เพก็นเทคอสตณ์จนถศึงการรลับขศึนื้นไป ครวิสตจลักรสอง
แหว่ง (สเมอรณ์นาและฟฟีลาเดลเฟฟีย) ไดข้รลับคสาชมและไมว่มทีคสาตสาหนวิพวกเขาเลยสลักคสาเดทียว อยว่างไรกก็ตาม ไมว่มทีคสาชม
สลักคสาเดทียวททีที่ตรลัสแกว่ครวิสตจลักรททีที่เมสืองเลาดทีเซทีย ขข้อความเหลว่านลันื้นททีที่สว่งถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนทีนื้ไดข้ถยกสว่งไปยลังททีที่
ประชตุมทข้องถวิที่นทลันื้งเจก็ดแหว่งททีที่นลัที่นในเอเชทียนข้อยตอนททีที่ยอหณ์นไดข้รลับววิวรณณ์ แตว่มลันกก็ชลัดเจนพอๆกลันททีที่วว่าพวกมลันเปป็น
ตลัวแทนของครวิสตจลักรทลันื้งหมด ไมว่ใชว่แคว่ในชลัที่วขณะใดระหวว่างททีที่ครวิสตจลักรอยยว่บนโลกเทว่านลันื้น แตว่ในระยะตว่างๆทาง
ศทีลธรรมททีที่ตว่อเนสืที่องกลันของประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักรเรสืที่อยไปจนถศึงชลัที่วขณะททีที่ครวิสตจลักรจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับ
พระเยซยเจข้าในฟฟ้าอากาศ เมสืที่อเราศศึกษาครวิสตจลักรเหลว่านทีนื้ททีละแหว่งเรากก็จะเหก็นวว่าประวลัตวิศาสตรณ์โลกสนลับสนตุนขข้อ



เทก็จจรวิงททีที่วว่าสภาพตว่างๆเคยมทีอยยว่จรวิงเหมสือนอยว่างททีที่พวกมลันถยกชทีนื้ใหข้เหก็นในขข้อความเหลว่านลันื้นททีที่สว่งถศึงครวิสตจลักรทลันื้ง
เจก็ด

หลลังจากบทททีที่สามของววิวรณณ์ เรากก็ไมว่มทีการเอว่ยถศึงหรสือการอข้างอวิงถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนทีนื้ในแควข้นเอเชทีย
เลย “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย” ถยกกลว่าวซนื้สาเจก็ดครลันื้งและบอกเปป็น
นลัยวว่าผยข้เชสืที่อควรมทีหยททีที่ไวเพสืที่อททีที่จะฟปังพระสตุรเสทียงของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ตราบใดททีที่ครวิสตจลักรยลังอยยว่บนแผว่นดวิน
โลกนทีนื้ ตราบใดททีที่ครวิสตจลักรยลังอยยว่บนแผว่นดวินโลกตว่อไป พระววิญญาณกก็จะทรงอยยว่บนแผว่นดวินโลกตว่อไป อยว่างไร
กก็ตาม เมสืที่อครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็จะเสดก็จออกไปพรข้อม
กลับครวิสตจลักร (2 ธส. 2:7) ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วถยกนสาพาโดยพระววิญญาณในยตุคพระคตุณนทีนื้ และคนททีที่
บลังเกวิดใหมว่แลข้วทตุกคนกก็มทีพระววิญญาณประทลับอยยว่ภายใน (โรม 8:9; โรม 8:14; โรม 8:16) ผมเชสืที่อในครวิสตจลักร
ทข้องถวิที่น... ผมเชสืที่อในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นอลันประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย – แตว่อวิฐและปยนสรข้างครวิสตจลักรขศึนื้นมาไมว่ไดข้ 
ครวิสตจลักรถยกสรข้างขศึนื้นจากคนทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว โดยแตว่ละคนไดข้รลับความรอดโดยพระคตุณ ไดข้รลับบลัพตวิศ
มาเขข้าในพระกายของพระครวิสตณ์และถยกรลักษาไวข้โดยฤทธวิธิ์เดชของพระเจข้า แตว่ละคนตข้องใหข้การตว่อพระเจข้า
สสาหรลับตลัวเขาเอง ในสมลัยนทีนื้ พระเจข้าทรงกระทสากวิจกลับบตุคคลเปป็นรายตลัว ลยกทตุกคนของพระเจข้ามทีพระววิญญาณ
ของพระเจข้าเพสืที่อนสาพาเขา (โรม 8:14) ลยกททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วทตุกคนของพระเจข้ามทีพระววิญญาณเพสืที่อสลัที่งสอนเขา (1 
ยอหณ์น 2:27) ดข้วยเหตตุนทีนื้มลันจศึงเปป็นธตุระของผยข้เชสืที่อในยตุคสมลัยนทีนื้ททีที่จะ “ฟปังสวิที่งททีที่พระววิญญาณตรลัส”

ขข้อ 12: “ขข้าพเจข้าจศึงเหลทียวมาทางพระสตุรเสทียงททีที่ตรลัสแกว่ขข้าพเจข้านลันื้น ครลันื้นเหลทียวแลข้วขข้าพเจข้ากก็เหก็นคลัน
ประททีปทองคสาเจก็ดคลัน”

ยอหณ์น เมสืที่อหลันมาเพสืที่อททีที่จะเหก็นเสทียงของผยข้พยด ไดข้เหก็นคลันประททีปทองคสาเจก็ดคลัน – หรสือตามททีที่ภาษากรทีก
ตรงตลัวอว่าน “โคมไฟทองคสาเจก็ดดวง” สวิที่งททีที่โคมไฟเหลว่านทีนื้สสืที่อถยกเปปิดเผยในขข้อ 20: “สว่วนความลศึกลลับของดาวทลันื้ง
เจก็ดดวงซศึที่งเจข้าไดข้เหก็นในมสือขข้างขวาของเรา และแหว่งคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้น กก็คสือ ดาวทลันื้งเจก็ดดวงไดข้แกว่ทยต
สวรรคณ์ของครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด และคลันประททีปเจก็ดคลันซศึที่งเจข้าไดข้เหก็นแลข้วนลันื้นไดข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด” เราเหก็นอยว่าง
ชลัดเจนวว่าคลันประททีปทลันื้งเจก็ด (หรสือโคมไฟทลันื้งเจก็ด) คสือททีที่ประชตุมเจก็ดแหว่ง เลขเจก็ดในพระวจนะของพระเจข้าชทีนื้ไปยลัง
สวิที่งททีที่สมบยรณณ์ครบถข้วนในแงว่ศทีลธรรม... ทองคสา ซศึที่งเปป็นโลหะททีที่มทีคว่ามากททีที่สตุดกก็สสืที่อถศึงความชอบธรรมของพระเจข้า 
ดข้วยเหตตุนทีนื้ ในสลัญลลักษณณ์ของโคมไฟเจก็ดดวง เราจศึงมทีครวิสตจลักรในความครบถข้วนและความสมบยรณณ์แบบของมลัน
บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ครวิสตจลักรททีที่แทข้จรวิงนลันื้นสมบยรณณ์แบบ และปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอย... ไมว่ใชว่ททีที่ประชตุมทข้องถวิที่น,
ครวิสตจลักรททีที่ปรากฏแกว่ตา,  แตว่เปป็นครวิสตจลักรททีที่ไมว่ปรากฏแกว่ตาเหมสือนททีที่ถยกพรรณนาไวข้ในเอเฟซลัส 5 จงศศึกษา
บทนลันื้นทลันื้งบทอยว่างตลันื้งใจและคตุณจะเหก็นอยว่างชลัดเจนวว่าครวิสตจลักรททีที่พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะนลันื้นจะถยกนสาเสนอตว่อ
พระเยซยเจข้า นลัที่นคสือครวิสตจลักรททีที่ปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆ ดลังนลันื้น “โคมไฟทองคสาทลันื้งเจก็ด” นลันื้นจศึงเปป็น
สลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงครวิสตจลักรในสถานะอลันสมบยรณณ์แบบของมลัน

โคมไฟเอเชทียทลันื้งเจก็ดนลันื้นไดข้ถยกเอาออกไปนานแลข้วตามคสาขยว่ของพระเจข้า (วว. 2:5) และการพวิพากษาททีที่
คลข้ายๆกลันกสาลลังจะตามทลันครวิสตจลักรททีที่เชสืที่อแตว่ปาก (โรม 11:22) คลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้นไปอยยว่ไหนแลข้ววลันนทีนื้?



นทีที่เปป็นคสาถามททีที่จรวิงจลังสสาหรลับครวิสตจลักรบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้ แตว่ขอบคตุณพระเจข้าททีที่ประตยนรกจะไมว่มทีวลันมทีชลัยตว่อค
รวิสตจลักรแทข้ (มธ. 16:18)

ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้น ยอหณ์นไดข้เหก็นบตุคคลผยข้หนศึที่ง –เหมสือนกลับบตุตรมนตุษยณ์ พระเยซยทรง
เปป็นศทีรษะของครวิสตจลักร (อฟ. 5:21-30) พระเยซยทรงเปป็นรากฐานของครวิสตจลักร (1 คร. 3:11)  เราทลันื้งหลายททีที่
บลังเกวิดใหมว่แลข้วกก็เปป็นอวลัยวะแหว่งพระกายของพระองคณ์ (อฟ. 5:30) พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะ, หลัวใจ, จวิตใจ ของค
รวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ พระองคณ์ไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อครวิสตจลักร พระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อมลันดข้วยพระโลหวิต
ของพระองคณ์เอง (กวิจการ 20:28) สลักวลันหนศึที่งททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีครวิสตจลักรจะถยกจลัดแสดงในสวรรคสถาน... “และ
พระองคณ์ทรงใหข้เราเปป็นขศึนื้นมากลับพระองคณ์ และทรงโปรดใหข้เรานลัที่งในสวรรคสถานกลับพระองคณ์ในพระเยซยครวิสตณ์ 
เพสืที่อวว่คำในยตุคตว่อๆไป พระองคณจะไดห้ทรงสคคำแดงพระคตุณของพระองคณอนันอตุดมเหลสือลห้น ในการซศึที่งพระองคณ์ไดข้
ทรงเมตตาเราในพระเยซยครวิสตณ์” (อฟ. 2:6, 7) สลักวลันหนศึที่งพระเจข้าจะทรงจลัดแสดงครวิสตจลักร, เจข้าสาวของพระ
ครวิสตณ์, มเหสทีของพระเมษโปดก ในสวรรคสถาน และสวิที่งทรงสรข้างใหมว่ทลันื้งปวงของพระเจข้าจะเพว่งดยพระคตุณอลัน
อตุดมเหลสือลข้นของพระเจข้า ซศึที่งโดยพระคตุณนลันื้นพระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อครวิสตจลักรและรลักษามลันไวข้และทรงทสาใหข้เปป็นไป
ไดข้ททีที่จะนสาเสนอมลันตว่อพระองคณ์เองโดยปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอย

ขข้อ 13 ถศึง 18 ใหข้คสาบรรยายแกว่เราเกทีที่ยวกลับบตุตรมนตุษยณ์ผยข้ททีที่ยอหณ์นเหก็นยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสา
เหลว่านลันื้น ในขข้อ 13 เราเรทียนรยข้วว่าพระองคณ์ทรงฉลองพระองคณ์กรอมพระบาท สทีของฉลองพระองคณ์ททีที่พระองคณ์ทรง
สวมนลันื้นไมว่ถยกกลว่าวถศึง รอบพระอตุระของพระองคณ์พระองคณ์ทรงคาดผข้ารลัดประคดทองคสา ทองคสาสสืที่อถศึงความชอบ
ธรรมของพระองคณ์ ผข้ารลัดประคดนลันื้นสสืที่อถศึงความชอบธรรมและความสลัตยณ์ซสืที่อ เหลว่านทีนื้เปป็นคตุณลลักษณะซศึที่งระบตุตลัว
ตนขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในทางทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ (อวิสยาหณ์ 11:5) ในขข้อ 14 พระววิญญาณทรงพรรณนาพระ
เศทียรและพระเกศาของบตุตรมนตุษยณ์ พระเศทียรและพระเกศาของพระองคณ์ขาวดตุจขนแกะ ขาวพอๆกลับหวิมะททีที่ถยก
ลมพลัดเลย พระเนตรของพระองคณ์ดตุจเปลวเพลวิง บตุคคลผยข้นทีนื้คสือ “ผยข้เจรวิญดข้วยวลัยวตุฒวิ” (ดนล. 7:9) สตวิปปัญญาของ
พระเจข้าในความสมบยรณณ์แบบและความบรวิสตุทธวิธิ์เดก็ดขาดของมลันทลันื้งหมด... บรวิสตุทธวิธิ์ดตุจพระเจข้าเอง... ถยกนสาเสนอ
และแสดงเปป็นสลัญลลักษณณ์ในพระเกศาททีที่ขาวดตุจหวิมะของบตุตรมนตุษยณ์ พระเนตรของพระองคณ์ซศึที่งเปรทียบเหมสือนเปลว
เพลวิง... ลตุกไหมข้, ทะลตุทะลวง, ตรวจคข้น... เปปิดโปงความบาปและความชลัที่วรข้ายทตุกประการ ไมว่วว่ามลันจะถยกปกปปิด
อยว่างระมลัดระวลังมากสลักเพทียงใด ใครจะหวลังวว่าจะหนทีพข้นการตรวจตราอลันถทีที่ถข้วนแหว่งพระเนตรททีที่ลตุกเปป็นเพลวิงคยว่นลันื้น
ททีที่ยอหณ์นเหก็นไดข้?

ขข้อ 15 พรรณนาพระบาทของพระองคณ์: พวกมลัน “ดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม รคำวกนับวว่คำไดห้ถถูกหลอมใน
เตคำไฟ” พระบาทอลันเงางามของพระองคณ์ดยเหมสือนทองสลัมฤทธวิธิ์ททีที่ถยกหลอมในเตาไฟ ทองสลัมฤทธวิธิ์ในพระวจนะ
ของพระเจข้าแสดงถศึงการพวิพากษา พระคสาขข้อนทีนื้ยลังพรรณนาพระสตุรเสทียงของพระองคณ์ดข้วย: มลันเปป็นเหมสือนเสทียง
ของนนื้สามากหลาย อว่านเอเสเคทียล 43:2 ความอลลังการแหว่งพระสตุรเสทียงอลันทรงอานตุภาพของพระองคณ์กก็ยวิที่งใหญว่
กวว่าเสทียงของนนื้สาตกไนแองการว่าพรข้อมกลับเสทียงกระหศึที่มทลันื้งสวินื้นของมลัน “พระเยโฮวาหณ์บนททีที่สยงนลันื้นทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ยวิที่ง
กวว่าเสทียงของนนื้สามากหลาย ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ยวิที่งกวว่าคลสืที่นทะเล” (เพลงสดตุดที 93:4)



มลันคสือพระสตุรเสทียงของพระองคณ์ททีที่ตรลัสซนื้สาสวิบครลันื้งททีที่นสาความเปป็นระเบทียบออกมาจากความโกลาหลอลันนว่า
กลลัว, ความสวว่างออกมาจากความมสืดมวิด, และชทีววิตออกมาจากความตายในปฐมกาลบทททีที่หนศึที่ง สวิบครลันื้งในบทททีที่
หนศึที่งของพระคลัมภทีรณ์ พระเจจ้าไดจ้ตรนสและการอลัศจรรยณ์ตว่างๆอลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพไดข้เกวิดขศึนื้น! มลันคสือพระสตุรเสทียงของ
พระองคณ์ททีที่ทสาใหข้ทะเลกสาเรวิบสงบและทสาใหข้ลมททีที่พลัดกระหนที่สาและคลสืที่นททีที่ถาโถมสงบเงทียบดตุจทารกนวิทรา (มธ. 
8:23-27) เมสืที่อลมหยตุดพลัดและทะเลสงบดตุจแกข้ว พวกสาวกกก็ตข้องรข้องออกมาวว่า “ทว่านผยข้นทีนื้เปป็นคนอยว่างไรหนอ?” 
มลันคสือพระสตุรเสทียงเดทียวกลับททีที่ตรลัสวว่า “ลาซารลัส จงออกมาเถวิด!” และชายผยข้หนศึที่งททีที่ตายมาสทีที่วลันแลข้วกก็ออกมาจาก
อตุโมงคณ์ฝปังศพโดยมทีชทีววิต (ยอหณ์น 11:43, 44) พระสตุรเสทียงเดทียวกลันนลันื้นตรลัสแกว่คนมากมายตลอดการรลับใชข้บนโลกนทีนื้
ของพระองคณ์ โดยบลัญชาพวกเขาวว่า “...จงยสืที่นมสือของเจข้าออกมา... จงไปททีที่สระสวิโลอลัมและลข้าง... จงไปสสาแดงตลัว
เจข้าแกว่ปตุโรหวิต... จงแบกททีที่นอนของเจข้าและเดวินไปเถวิด” เมสืที่อพระสตุรเสทียงนลันื้นเอว่ยคสาบลัญชาหนศึที่งและคนๆนลันื้นททีที่ไดข้
รลับคสาบลัญชาเชสืที่อฟปัง การอลัศจรรยณ์กก็เกวิดขศึนื้นตามมา... เสมอ ไมว่มทีขข้อยกเวข้น

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก คตุณทราบไหมวว่าสลักวลันหนศึที่งคตุณจะมองไปในพระพลักตรณ์นลันื้น คตุณจะไดข้ยวินพระสตุรเสทียงนลันื้น
ตรลัสวว่า “เจข้าจงปรทีดทีรว่วมสตุขกลับนายของเจข้าเถวิด” หรสือคตุณจะไดข้ยวินพระองคณ์ตรลัสวว่า “จงไปเสทียใหข้พข้น เราไมว่เคย
รยข้จลักพวกเจข้าเลย!”

ขข้อ 16 บอกเราวว่า “พระองคณ์ทรงถสือดวงดาวเจก็ดดวงไวข้ในพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์” ขข้อ 20 ใหข้
ความกระจว่างเราเกทีที่ยวกลับขข้อลศึกลลับแหว่งดวงดาวเหลว่านทีนื้ ดาวเจก็ดดวงนลันื้นคสือเหลว่าทยตสวรรคณ์... เหลว่าทยตสวรรคณ์แหว่ง
ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด ดวงดาวในฐานะเปป็นสลัญลลักษณณ์อยว่างหนศึที่งเปป็นตลัวแทนของมวลชนนลับไมว่ถข้วน (ปฐก. 15:5) มที
มวลชนทยตสวรรคณ์นลับไมว่ถข้วน

ฮทีบรย 1:14: พวกทยตสวรรคณ์เปป็นววิญญาณผยข้ปรนนวิบลัตวิบรรดาผยข้ททีที่ไดข้รลับความรอดเปป็นมรดก
เพลงสดตุดที 34:7: ทยตสวรรคณ์ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตลันื้งคว่ายลข้อมรอบเราทลันื้งหลายททีที่ยสาเกรงพระเจข้า
ดาเนทียล 3:28: พระเจข้าทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์เขข้าไปในเตาไฟรข้อนแรงนลันื้น
ดาเนทียล 6:22: พระเจข้าทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์มาปปิดปากสวิงโตตอนททีที่ดาเนทียลคงจะถยกเขมสือบไป

แลข้วหากพระเจข้าไมว่ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์นลันื้นมาดยแลสถานการณณ์นลันื้น
กวิจการ 5:19: พระเจข้าทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์มาชว่วยเปโตรใหข้รอดพข้นตอนททีที่เขาตวิดคตุกอยยว่และ

คงจะถยกฆว่าตายไปแลข้วในวลันถลัดไป แตว่พระเจข้าไดข้ทรงชว่วยเขาใหข้รอดพข้นผว่านทางการปรนนวิบลัตวิของทยตสวรรคณ์ผยข้มที
กสาลลังมากองคณ์หนศึที่ง

มลัทธวิว 18:10: เดก็กเลก็กๆทตุกคนมทีทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งเพสืที่อเปป็นตลัวแทนของเขาตว่อพระพลักตรณ์พระบวิดาใน
สวรรคณ์

ลยกา 16:22: ขอทานคนนลันื้นตายและเหลว่าทยตสวรรคณ์แบกเขาใหข้ไปอยยว่ในอกของอลับราฮลัม – เมสืองบรมสตุข
เกษม, สถานททีที่แหว่งการหยตุดพลัก “อก” เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงการหยตุดพลัก

หนข้าททีที่ของดาวดวงหนศึที่งคสือ สว่องแสง ยวิที่งกลางคสืนมสืดมวิดเทว่าไร ดาวดวงนลันื้นกก็ยวิที่งสวว่าง ในชว่วงคที่สาคสืนแหว่ง
ความบาป ขณะททีที่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงไมว่อยยว่ในแผว่นดวินโลก ททีที่ประชตุมทลันื้งหลายคสือ ผยข้ถสือแสงของพระเจข้า ครวิสต
จลักรทข้องถวิที่นควรเปป็นแสงสวว่างบนเนวินเขา และยวิที่งคที่สาคสืนเรวิที่มมสืดมวิดมากเทว่าไร ครวิสตจลักรกก็ควรสว่องสวว่างมากกวว่า



เดวิมเพสืที่อพระเยซย เศรข้าแตว่จรวิงททีที่วว่า – ในโมงยามอลันมสืดมวิดนทีนื้ มทีครวิสตจลักรจสานวนนข้อยมากๆททีที่สว่องสวว่าง และฉาย
แสงความสวว่างแหว่งขว่าวประเสรวิฐแหว่งความรอดอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที

ขข้อ 16 กลว่าวตว่อไปวว่า “...และมทีพระแสงสองคมททีที่คมกรวิบออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ และสที
พระพลักตรณ์ของพระองคณ์ดตุจดลังดวงอาทวิตยณ์ททีที่ฉายแสงดข้วยฤทธานตุภาพของพระองคณ์”

พระเจข้าจะทรงพวิพากษาผว่านทางพลลังแหว่งพระวจนะของพระองคณ์ พระเจข้าไมว่เคยใชข้พระหลัตถณ์ของ
พระองคณ์หรสือฤทธวิธิ์เดชแหว่งอวลัยวะตว่างๆแหว่งพระกายของพระองคณ์ในการตว่อสยข้พวกศลัตรยของพระองคณ์เลย พระเจข้า
แคว่ตรลัสเทว่านลันื้น พระวจนะของพระองคณ์นลันื้นมทีชทีววิตและเตก็มไปดข้วยฤทธวิธิ์เดช และคมยวิที่งกวว่าดาบสองคมใดๆ (ฮบ. 
4:12) พระเยซยตรลัสวว่าคนเหลว่านลันื้นททีที่ปฏวิเสธพระวจนะของพระองคณ์จะถยกพวิพากษาโดยพระวจนะททีที่พวกเขา
ปฏวิเสธ (ยอหณ์น 12:48) ททีที่พระเจข้าตข้องทสากก็แคว่ตรลัสพระวจนะ – และเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์กก็ละลายไปในความ
มรณา “พระองคณทรงเปลว่งพระสตุรเสบียง แผว่นดวินโลกกจ็ละลคำยไป” (เพลงสดตุดที 46:6) องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้า
ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ไมว่จสาเปป็นตข้องใชข้ขทีปนาวตุธนสาววิถที, ระเบวิดไฮโดรเจนหรสือเครสืที่องบวินไอพว่นทวินื้งระเบวิด พระองคณ์ไมว่
จสาเปป็นตข้องใชข้กสาลลังททีที่มนตุษยณ์รยข้จลัก วลันหนศึที่งพระเจข้าจะตรลัส – และการพวิพากษาจะทสาลายเหลว่าศลัตรยขององคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ – และแผว่นดวินโลกนทีนื้จะละลายไปจรวิงๆ ฤทธวิธิ์เดชแหว่งพระวจนะของพระเจข้า! 
ทว่านททีที่รลัก สลักวลันหนศึที่งคตุณและผมจะยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระองคณ์และไดข้ยวินถข้อยคสาของพระองคณ์ ถข้อยคสาเหลว่านลันื้น
จะเปป็นอยว่างไร... สสาหรลับคตุณและสสาหรลับผม? พระองคณ์จะตรลัสไหมวว่า “ดทีแลข้ว” หรสือพระองคณ์จะตรลัสวว่า  “จงไป
เสทียใหข้พข้น!” ขอพระเจข้าทรงชว่วยผมใหข้ถามคสาถามจรวิงจลังททีที่เปป็นนวิรลันดรณ์นลันื้นกลับตลัวเอง 

สทีพระพลักตรณ์ของพระเยซยนลันื้น “ดตุจดลังดวงอาทวิตยณ์ททีที่ฉายแสงดข้วยฤทธานตุภาพของพระองคณ์” นทีที่หมายถศึง
พระพลักตรณ์ของพระเยซย – พระพลักตรณ์ททีที่ครลันื้งหนศึที่งเคยถยกถว่มรดดข้วยนนื้สาลายสกปรก ยอหณ์นไดข้เหก็นพระพลักตรณ์นลันื้นฉาย
แสงดตุจดวงอาทวิตยณ์ยามเททีที่ยงวลัน ไมว่มทีผยข้ใดสามารถมองดวงอาทวิตยณ์ยามเททีที่ยงวลันไดข้โดยททีที่ตาไมว่พรว่า เหตตุผลททีที่พระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงใชข้ความสวว่างจข้าของดวงอาทวิตยณ์ยามเททีที่ยงวลันเพสืที่อพรรณนาพระพลักตรณ์ของพระเยซยกก็คสือ 
เพราะวว่าความสวว่างจข้าของดวงอาทวิตยณ์เปป็นเพทียงสวิที่งเดทียวททีที่มนตุษยณ์รยข้จลักททีที่จะเปรทียบเททียบในระดลับททีที่นข้อยททีที่สตุดไดข้กลับ
ความสวว่างจข้าแหว่งพระพลักตรณ์ของพระเยซยเจข้า

ยอหณ์น 8:12: พระเยซยทรงเปป็นความสวว่างของโลก
มลค. 4:2 พระเยซยทรงเปป็นดวงอาทวิตยณ์แหว่งความชอบธรรมแกว่อวิสราเอล
วว. 22:16: พระเยซยทรงเปป็นดาวประจสารตุว่งอลันสตุกใสแกว่ครวิสตจลักร
มทีความตรงขข้ามกลันอยว่างมหาศาลระหวว่างสงว่าราศทีของดวงอาทวิตยณ์และสงว่าราศทีของดวงดาวตว่างๆ (1 คร.

15:41) พระเยซยทรงเปป็นดวงอาทวิตยณ์แกว่ครวิสตจลักร เหลว่าผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์คสือดวงดาวตว่างๆ เราทลันื้งหลายททีที่เปป็น
ผยข้รลับใชข้ของพระครวิสตณ์เปป็นตลัวสะทข้อนความสวว่างของพระองคณ์ ครวิสตจลักรซศึที่งประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่บลังเกวิด
ใหมว่แลข้ว คสือ ผยข้ถสือความสวว่างในโลกอลันมสืดมวิดและบาปหนา ครวิสตจลักรอยยว่ในโลกนทีนื้เพชชื่อสะทจ้อนความสวยู่างของ
พระเยซยผยข้ทรงเปป็นความสวว่างของโลก

ชว่างเปป็นนวิมวิตอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นเกทีที่ยวกลับพระครวิสตณ์! นวิมวิตททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นนลันื้นแตกตว่างมากทที
เดทียวจากพระครวิสตณ์ททีที่เราเหก็นในขว่าวประเสรวิฐสทีที่เลว่มนลันื้น ในมลัทธวิว, มาระโก, ลยกา และยอหณ์น เราอว่านเกทีที่ยวกลับพระ



ครวิสตณ์ผยข้ทรงอว่อนโยน, ถว่อมใจ, บรวิสตุทธวิธิ์, นว่ารลัก, ใจดที, มทีความกรตุณา, อดกลลันื้น ในนวิมวิตนทีนื้ เราเหก็นพระครวิสตณ์ผยข้ทรง
ฉลองพระองคณ์ในความสงว่าผว่าเผย, ความเจวิดจรลัส และฤทธานตุภาพ

ขข้อ 17 และ 18: “เมสืที่อขข้าพเจข้าไดข้เหก็นพระองคณ์ ขข้าพเจข้ากก็ลข้มลงแทบพระบาทของพระองคณ์เหมสือนกลับ
คนททีที่ตายแลข้ว แตว่พระองคณ์ทรงแตะตลัวขข้าพเจข้าดข้วยพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวา แลข้วตรลัสแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “อยว่ากลลัวเลย เรา
เปป็นเบสืนื้องตข้นและเปป็นเบสืนื้องปลาย และเปป็นผยข้ททีที่ดสารงชทีววิตอยยว่ เราไดข้ตายแลข้ว แตว่ ดยเถวิด เรากก็ยลังดสารงชทีววิตอยยว่ตลอด
ไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน และเราถสือลยกกตุญแจแหว่งนรกและแหว่งความตาย”

ผลกระทบของนวิมวิตอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพระเยซยครวิสตณ์เจข้านลันื้นมากเกวินกวว่าททีที่ยอหณ์นจะรลับไหวในฝฝาย
เนสืนื้อหนลัง นวิมวิตนทีนื้ทสาใหข้เขาลข้มลงเหมสือนคนตาย นทีที่คสือยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่เอาศทีรษะของตนอวิงแอบพระทรวงของ
พระเยซยททีที่พระกระยาหารมสืนื้อสตุดทข้ายนลันื้น (ยอหณ์น 13:23) นทีที่คสือยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่ววิที่งแซงเปโตรในเชข้าวลันฟฟฟื้นคสืน
พระชนมณ์นลันื้นเพสืที่อไปยลังอตุโมงคณ์ฝปังพระศพ (ยอหณ์น 20:4) นทีที่คสือยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่นมลัสการพระเยซยหลลังจากททีที่
พระองคณ์ทรงเปป็นขศึนื้นจากตายแลข้ว (มธ. 28:17) นทีที่คสือยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่ไดข้เหก็นการเสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์ของพระเยซย
เจข้า (กวิจการ 1:9, 10) บลัดนทีนื้เขานอนเหมสือนคนตายททีที่พระบาทของพระเยซย! คตุณจะจสาไดข้วว่าบนภยเขาจสาแลงพระ
กายนลันื้น พระครวิสตณ์ผยข้ไดข้จสาแลงพระกายทรงเปป็นททีที่หวาดกลลัวยวิที่งนลักตว่อสามคนโปรดนลันื้น – เปโตร, ยากอบ และ
ยอหณ์น (มธ. 17:6, 7) อวิสยาหณ์หวาดกลลัวตลัวสลัที่นเมสืที่อไดข้อยยว่ตว่อหนข้าสงว่าราศทีของพระครวิสตณ์ ขณะททีที่เสราฟปิมปกปปิด
ใบหนข้าและเทข้า ขณะททีที่สงว่าราศทีนลันื้นสวว่างจข้าเกวินกวว่าจะมองดยและสถานททีที่แหว่งนลันื้นบรวิสตุทธวิธิ์เกวินกวว่าจะเหยทียบยที่สา อวิส
ยาหณ์กก็รข้องออกมาวว่า “ววิบลัตวิแกว่ขข้าพเจข้า!” อว่านอวิสยาหณ์บทททีที่หกทลันื้งบท และอว่านยอหณ์น 12:41 ศาสดาพยากรณณ์เอ
เสเคทียลกก็ซบหนข้าลงตว่อหนข้าสงว่าราศทีแหว่งพระครวิสตณ์ของพระเจข้าเชว่นกลัน (อสค. 1:28) ดาเนทียลกก็ซบหนข้าลง
มากกวว่าหนศึที่งหนตว่อหนข้าสงว่าราศทีขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า (ดนล. 8:17, 18; ดนล. 10:7-10) ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ เรา
เหก็นบตุตรมนตุษยณ์ผยข้ไดข้เสดก็จมารลับสภาพมนตุษยณ์ในสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ และยอหณ์นกก็ลข้มลงแทบพระบาทของ
พระองคณ์ “เหมสือนกลับคนททีที่ตายแลข้ว”

บางททียอหณ์นอาจเปป็นคนททีที่นว่ารลักททีที่สตุดและเปป็นททีที่รลักมากททีที่สตุดในพวกอลัครทยต แตว่เขาไมว่อาจยสืนอยยว่ตว่อหนข้า
สงว่าราศทีของพระเยซยครวิสตณ์เจข้าไดข้ ในททีที่นทีนื้ความอว่อนแอของมนตุษยณ์ไดข้รลับคสาตอบจากคสาปลอบประโลมของพระเจข้า:
พระผยข้ชว่วยใหข้รอดผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว ซศึที่ง“ทรงรยข้สศึกถศึงความอว่อนแอของเรา” และทรงสสาแดงพระคตุณและ
ความอว่อนโยนของพระองคณ์อยยว่เสมอ ทรงวางพระหลัตถณ์ขวาของพระองคณ์บนตลัวยอหณ์น

บนภยเขาจสาแลงพระกาย สลัมผลัสแหว่งพระหลัตถณ์และพระสตุรเสทียงของพระเยซยเจข้าไดข้ขจลัดความกลลัวไปจาก
ใจของสาวกเหลว่านลันื้นจนหมดสวินื้นในทลันทที (มธ. 17:6, 7) อทีกครลันื้งสลัมผลัสแหว่งพระหลัตถณ์ของพระองคณ์และพระสตุรเสทียง
ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วไดข้ขจลัดความกลลัวไปจากยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก และแมข้วว่าเขาลข้มลงเหมสือน
คนตาย เขากก็ยสืนขศึนื้นเพสืที่อรลับววิวรณณ์และขข้อความททีที่พระเจข้ากสาลลังสว่งมาถศึงเขาผว่านทางพระเยซยเจข้า

แกว่ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก พระเยซยเจข้าตรลัสถข้อยคสาททีที่พระองคณ์ตรลัสบว่อยๆขณะยลังอยยว่บนแผว่นดวินโลก: “อยว่ากลลัว
เลย!” (มทีหลายหนททีที่พระเยซยตรลัสถข้อยคสาเหลว่านทีนื้แกว่เหลว่าสาวกของพระองคณ์)

พระเยซยตรลัสวว่า “เราเปป็นเบชนั้องตจ้นและเปป็นเบชนั้องปลาย” นทีที่เปป็นชสืที่อเรทียกหนศึที่งของพระเจข้า โดยถยกใชข้สาม
ครลันื้งในอวิสยาหณ์ (อสย. 41:4, 44:6, 48:12) พระเยโฮวาหณ์พระเจข้าทรงถยกหมายถศึงในอวิสยาหณ์ พระครวิสตณ์ทรงใชข้ชสืที่อ



เรทียกเดทียวกลันนทีนื้สามครลันื้งในววิวรณณ์ (วว. 1:17, 2:8, 22:13) การใชข้ชสืที่อเรทียกนทีนื้โดยพระเยโฮวาหณ์ในภาคพลันธสลัญญา
เดวิมเปป็นขข้อพวิสยจนณ์ททีที่เดก็ดขาด เหนสือขข้อสงสลัยใดๆ ถศึงความเปป็นพระเจข้าของพระเยซย และถศึงขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่า
พระองคณ์ทรงเทว่าเททียมกลับพระบวิดาในทตุกดข้าน พระเยซยทรงเทว่าเททียมกลับพระบวิดาในการมทีตลัวตนอยยว่ดข้วยพระองคณ์
เองตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์ พระองคณ์ทรงอยยว่ในเรวิที่มแรกนลันื้นกลับพระบวิดา พระองคณ์ทรงเปป็นเบสืนื้องตข้นและเบสืนื้องปลาย 
พระองคณ์ทรงอยยว่กว่อนสวิที่งสารพลัดและอยยว่เหนสือสวิที่งสารพลัด – และสรรพสวิที่งทลันื้งปวงลข้วนออกมาจากพระองคณ์ พระองคณ์
ทรงเปป็นเบสืนื้องปลาย ดข้วยเหตตุนทีนื้พระองคณ์จศึงทรงอยยว่หลลังจากสวิที่งสารพลัด และสรรพสวิที่งทลันื้งปวงมทีศยนยณ์กลางอยยว่ใน
พระองคณ์ พระองคณ์ทรงเปป็นแหลว่งกสาเนวิดและผลรวมแหว่งสรรพสวิที่งทลันื้งปวง เราอาจกลว่าวไดข้วว่าพระเยซยทรงเปป็นดตุม
ลข้อของสรรพสวิที่งทลันื้งปวง ทตุกสวิที่งตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาลจนถศึงนวิรลันดรณ์กาลลข้วนชทีนื้มายลังพระเยซยครวิสตณ์ ไมว่นว่าแปลกใจเลยททีที่
พระวจนะของพระเจข้าประกาศเสทียงดลังวว่า “หนข้าททีที่ทลันื้งสวินื้นของมนตุษยณ์คสือ ยสาเกรงพระเจข้าและรลักษาพระบลัญญลัตวิ
ของพระองคณ์!”

ในขข้อ 18 เราอว่านวว่า “เราเปป็นผยข้ททีที่ดสารงชทีววิตอยยว่” สสาหรลับผม พระววิญญาณกสาลลังตรลัสในขข้อนลันื้นวว่า “เรา
เปป็นผยข้ททีที่ทรงพระชนมณ์อยยว่” นทีที่กก็เปป็นชสืที่อเรทียกอยว่างหนศึที่งของพระเจข้าเหมสือนกลัน พระเยซยทรงเปป็นผยข้ใหข้กสาเนวิดของชทีววิต
ทลันื้งปวง พระองคณ์ทรงเปป็นแหลว่งททีที่มาของชทีววิตทลันื้งหมด เรามทีชทีววิต และไหวกาย และเปป็นอยยว่ในพระองคณ์  พระองคณ์
ทรงเปป็นผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาลจนถศึงนวิรลันดรณ์กาล การรลับสภาพมนตุษยณ์ไมว่ไดข้เรวิที่มตข้นชทีววิตของพระ
เยซย... พระองคณ์ทรงอยยว่ในเรวิที่มแรกนลันื้นกลับพระบวิดา แตว่การรลับสภาพมนตุษยณ์เปป็นการสกาแดงของพระครวิสตณ์ผยข้ไดข้ทรง
ดสารงอยยว่มาตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาล อว่านยอหณ์น 1:1 และ 14

ชสืที่อเรทียก “ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่” ถยกใชข้โดยคนฮทีบรยเพสืที่อแบว่งแยกพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าจากบรรดาพระ
เททยมเทห็จ มทีพระเจข้าททีที่แทข้จรวิงแตว่เพทียงองคณ์เดทียวเทว่านลันื้น... พระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ เรามที
ชทีววิตนวิรลันดรณ์เพราะวว่าพระเจข้าของเราทรงดสารงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์ พระครวิสตณ์ของเราทรงดสารงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์ มรดกของ
เราไมว่รยข้เปฟปี่อยเนว่า ปราศจากมลทวิน มลัน “ไมว่รว่วงโรย และถยกเกก็บรลักษาไวข้ในสวรรคณ์เพสืที่อเราทลันื้งหลาย” จงตลันื้งใจอว่าน
1 เปโตร 1:4-6 สวิที่งททีที่ถยกกลว่าวเกทีที่ยวกลับพระเจข้าในภาคพลันธสลัญญาเดวิมกก็เปป็นความจรวิงเกทีที่ยวกลับพระเยซยเจข้าในภาค
พลันธสลัญญาใหมว่ อว่านเยเรมทียณ์ 10:10 และ 1 ทวิโมธที 3:15

ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ – “ไดข้ตายแลข้ว” พระเยซยทรงเปป็นพระเจข้า-มนตุษยณ์  พระองคณ์ทรงรลับกายเนสืนื้อหนลัง 
และในเนสืนื้อหนลังนลันื้นพระองคณ์ทรงทสาสวิที่งททีที่พระราชบลัญญลัตวิไมว่สามารถทสาไดข้ (โรม 8:1-3) แตว่แมข้กระทลัที่งในฐานะ
มนตุษยณ์ในเนสืนื้อหนลัง ความตาย (คว่าจข้างของความบาป) กก็ไมว่มทีสวิทธวิธิ์อข้างความเปป็นเจข้าของในพระบตุตรของพระเจข้าผยข้
ปราศจากบาป แตว่โดยพระคตุณของพระเจข้า พระเยซยทรงเตก็มพระทลัยยอมตคำยเพสืที่อททีที่เราจะไดข้มทีชทีววิต พระเยซยมวิใชว่
แคว่ตายเฉยๆ – แตว่ทรงตายแทนเราจรวิงๆ! พระเยซยทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์จรวิงๆ มลัทธวิวบอกเราวว่าพระเยซย
“ทรงปลว่อยพระววิญญาณจวิตออกไป” (มธ. 27:50) มาระโกบอกเราวว่าพระเยซย  “ทรงปลว่อยพระววิญญาณจวิต
ออกไป” (มาระโก 15:37) ลยกาบอกเราวว่าพระเยซยทรงฝากจวิตววิญญาณของพระองคณ์ไวข้กลับพระบวิดาและ “ทรง
ปลว่อยพระววิญญาณจวิตออกไป”  (ลยกา 23:46)  ยอหณ์นบอกเราวว่าพระเยซยทรงกข้มพระเศทียรและ “ทรงปลว่อยพระ
ววิญญาณจวิตออกไป” (ยอหณ์น 19:30) พระเยซยผยข้ทรงเปป็น “เบสืนื้องตข้นและเบสืนื้องปลาย” ในยว่างกข้าวททีที่ใหญว่มหศึมาไดข้
เสดก็จมาจากสงว่าราศที พระองคณ์ไดข้ทรงดสารงอยยว่มาตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาล – แตว่พระองคณ์ไดข้ทรงกลายเปป็นมนตุษยณ์ ทรง



ดสาเนวินชทีววิตบนโลกนทีนื้เปป็นเวลาสามสวิบกวว่าปฟี และ “ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่” พระองคณ์ผยข้ททีที่เปป็นผยข้ใหข้กสาเนวิดชทีววิต ไดข้ทรง
กข้าวเขข้าไปในความมรณาอยว่างเตก็มพระทลัย เพสืที่อททีที่โดยความตายของพระองคณ์ๆจะไดข้ทสาลายผยข้นลันื้นททีที่เคยมทีอสานาจ
แหว่งความตาย – พญามาร และโดยทางการสวินื้นพระชนมณ์ของพระองคณ์ (ของพระเยซย) พระองคณ์ไดข้ทรงชว่วยพวก
เชลยของพญามารใหข้รอดพข้นแลข้ว (อว่านฮทีบรย 2:9, 14, และ 15) พระเยซยทรงพวิชวิตความตายแลข้วอยว่างสมบยรณณ์ 
พลันธนาการของความมรณาไดข้ถยกหลักออกแลข้วโดยพระเยซยครวิสตณ์เจข้าพระองคณ์ทรงหลักลยกกรงแหว่งความตายไปใหข้
พข้นแลข้ว พระองคณ์ทรงพวิชวิตความตาย, นรก และหลตุมศพแลข้ว พระองคณ์ไดข้ทรงกระทสาในเนสืนื้อหนลังสวิที่งททีที่ไมว่มทีมนตุษยณ์
คนใดเคยกระทสา สวิที่งททีที่ไมว่มทีมนตุษยณ์คนใดจะกระทสาไดข้เลย พระองคณ์เสดก็จไปททีที่กางเขนนลันื้นอยว่างเตก็มพระทลัย 
พระองคณ์ทรงสวินื้นพระชนมณ์อยว่างเตก็มพระทลัย พระองคณ์ทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์อยว่างแทข้จรวิง... พระเจข้าทรง
โบยตทีพระองคณ์ (อวิสยาหณ์ 53:4)

เราควรหมายเหตตุไวข้วว่าไมว่มทีพวกทยตสวรรคณ์ททีที่กางเขนเลย ในสวนเกทเสมนที พระเจข้าทรงใชข้ทยตสวรรคณ์องคณ์
หนศึที่งมาเพสืที่อชยกสาลลังพระเยซยเจข้า (ลยกา 22:43) และหลลังจากททีที่พระเยซยทรงพวิชวิตความตาย นรกและหลตุมศพแลข้ว 
พวกทยตสวรรคณ์กก็ปรากฏตลัวทลันื้งขข้างนอกและขข้างในอตุโมงคณ์ฝปังศพของพระองคณ์ (มธ. 28:2-7, ยอหณ์น 20:11-13) 
เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักรเกวิดขศึนื้น มลันจะถยกประกาศโดยเสทียงตะโกนแหว่งชลัยชนะ... “โอ ความตาย เหลก็กใน
ของเจข้าอยยว่ททีที่ไหน โอ หลตุมฝปังศพ ชลัยชนะของเจข้าอยยว่ททีที่ไหน!” (1 คร. 15:55) ใน 1 โครวินธณ์ 15:26 เปาโลบอกเรา
วว่า “ศลัตรยตลัวสตุดทข้ายททีที่จะทรงทสาลายนลันื้นกก็คสือความตาย” ความตายคสือคยว่อรวิททีที่พว่ายแพข้แลข้ว กระทลัที่ง ณ ชลัที่วขณะนทีนื้ 
แตว่ในเมสืองสวรรคณ์จะไมว่มทีความตายอทีกตว่อไป ในแผว่นดวินททีที่งดงามยวิที่งกวว่ากลางวลันจะไมว่มทีผข้าแพรยว่นททีที่ลยกบวิดประตย 
ไมว่มทีขบวนแหว่งานศพในทข้องฟฟ้า! ขอบคตุณพระเจข้า! และขอใหข้พระองคณ์ทรงใหข้วลันนลันื้นมาถศึงไวๆ คสือคสาอธวิษฐานของ
ผม

“ดยเถวิด เรากก็ยลังดสารงชทีววิตอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์!” จสาไวข้วว่า ยอหณ์นไดข้เหก็นพระเยซยยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลัน
ประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ด ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของททีที่ประชตุมทลันื้งเจก็ด และททีที่นลัที่นเองผยข้ทรงมทีชลัยเหนสือความตายทรงประกาศ
ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าพระองคณ์ทรงมทีชทีววิตอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ พระองคณ์จะไมว่ทรงสวินื้นพระชนมณ์อทีกเลย พระองคณ์ไดข้ทรง
โผลว่ขศึนื้นมาจากความมสืดและเขตแดนแหว่งความมรณาแลข้ว พระองคณ์ทรงพวิชวิตความตายแลข้ว พระองคณ์ทรงเปป็นขศึนื้น
จากพวกคนตายแลข้ว และพระองคณ์ทรงประกาศแกว่ววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายในครวิสตจลักรวว่าพระองคณ์จะไมว่สวินื้นพระชนมณ์
อทีกเลย ในพระองคณ์ เรามทีชทีววิตนวิรลันดรณ์ “เหตตุฉะนลันื้นบลัดนทีนื้การปรลับโทษจศึงไมว่มทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในพระเยซย
ครวิสตณ์” (โรม 8:1) เพราะวว่าพระองคณทรงมทีชทีววิต เรคำจศึงมทีชทีววิต ขอบคตุณพระเจข้า ความรอดคสือ “พระครวิสตณ์ในทว่าน
ทลันื้งหลาย” (คส. 1:27) ในฐานะผยข้เชสืที่อ เรา “ถยกซว่อนไวข้กลับพระครวิสตณ์ในพระเจข้า” (คส. 3:3)

ขข้อ 18 ปปิดทข้ายดข้วยคสาประกาศอลันเปฟีปี่ยมชลัยชนะ “...และเราถสือลยกกตุญแจแหว่งนรกและแหว่งความตาย!” 
ลยกกตุญแจเหลว่านลันื้นสสืที่อถศึงความเปป็นนายโดยสมบยรณณ์เหนสือรว่างกายและจวิตววิญญาณของคนทลันื้งปวง พระครวิสตณ์ทรงมที
สวิทธวิธิ์ททีที่จะเปปิดและททีที่จะปปิด พระองคณ์ทรงมทีสวิทธวิอสานาจเดก็ดขาดเหนสือความตายและนรก พระเยซยทรงเอาลยกกตุญแจ
ททีที่ไขสยว่ความตายและนรกไปจากซาตานแลข้ว (ฮบ. 2:14) และซาตานไมว่มทีอสานาจแหว่งความตายแลข้วตอนนทีนื้ พลลัง
ของลยกกตุญแจดอกหนศึที่งคสือ สลัญลลักษณณ์ของสวิทธวิอสานาจซศึที่งไมว่ถยกโตข้แยข้ง อว่านอวิสยาหณ์ 22:22 และมลัทธวิว 16:19 
บตุคคลผยข้ถสือลยกกตุญแจไขอาคารหลลังหนศึที่งหรสือหข้องๆหนศึที่งคสือผยข้ททีที่มทีสวิทธวิอสานาจททีที่จะเขข้าอาคารนลันื้นและททีที่จะปปิดกลันื้นคน



อสืที่นๆทตุกคนออกไปโดยการลก็อคประตยนลันื้น ขอบคตุณพระเจข้า พระเยซยทรงโจมตทีซาตานดข้วยพระองคณ์เองและทรง
เอาลยกกตุญแจททีที่ไขสยว่นรกและความตายไปจากมลันแลข้ว!

ผมยสาเกรงพระเจข้า ผมไมว่กลลัวพระเจข้า... ผมยคคำเกรงพระเจข้าในลลักษณะเดทียวกลันกลับททีที่ลยกๆของผมยสาเกรง
ผมผยข้เปป็นบวิดาฝฝายโลกของพวกเขา เราควรยกาเกรงพระเจข้า – แตว่เราไมว่ควรกลนวพระเจข้า หากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว
อยว่างแทข้จรวิง คตุณกก็ไมว่กลลัวการไดข้พบกลับพระเจข้า ความรลักททีที่สมบยรณณ์ยว่อมขจลัดความกลลัวออกไปเสทีย และหากคตุณ
ไดข้รลับความรอดโดยพระคตุณของพระเจข้าแลข้ว พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็ทรงขจลัดความกลลัวตายและการพบกลับ
พระเจข้าออกไปเสทีย เราไมว่ไดข้รลับววิญญาณแหว่งการเปป็นทาสความกลลัว แตว่เราไดข้รลับววิญญาณแหว่งการรลับเปป็นบตุตร
และเรารข้องวว่า “อลับบา พระบวิดา!” (โรม 8:15) พระววิญญาณทรงเปป็นพยานกลับจวิตววิญญาณของเราวว่าเราเปป็น
บตุตรของพระเจข้า หากเรารยข้วว่าเราเปป็นบตุตรของพระเจข้า เรากก็รยข้วว่าพระเจข้าไดข้ทรงรลักเรานานมาแลข้วกว่อนททีที่เราเคย
รลักพระองคณ์เสทียอทีก คนรลักสองคนยว่อมไมว่กลลัวการเจอหนข้ากลัน ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงกลว่าวไดข้วว่า เมสืที่อพวิจารณาขข้อเทก็จ
จรวิงตว่างๆของพระคลัมภทีรณ์ซศึที่งถยกเขทียนไวข้ในพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว ลยกททีที่บลังเกวิดใหมว่ของพระเจข้าจะไมว่และยว่อม
ไมว่กลลัวการพบกลับพระเจข้า พระเยซยไดข้ทรงขจลัดเหลก็กในไปจากความตายแลข้ว ความตายไมว่มทีเหลก็กในสสาหรลับ
ครวิสเตทียนแลข้ว พระเยซยทรงสลัญญาวว่าจะเสดก็จไปกลับเราผว่านเขข้าในหตุบเขาแหว่งเงามสืด และดข้วยเหตตุนทีนื้เราจะไมว่กลลัว
ภลัยอลันตรายใดๆเลย

เพสืที่อนททีที่รลักของผมครลับ หากความรอดของคตุณไมว่ไดข้ขจลัดความกลลัวตายไปจากใจของคตุณ หากความรอด
ของคตุณไมว่ไดข้ขจลัดความกลลัวการพบกลับพระเจข้าไปจากใจของคตุณ ผมกก็ขอแนะนสาใหข้คตุณเชก็คอทีกททีและดยวว่าคตุณไดข้
รลับความรอดแลข้วอยว่างแทข้จรวิงหรสือไมว่ อาจเปป็นไดข้วว่าพญามารแอบเอาของปลอมมาใหข้คตุณ “ความรลักททีที่สมบยรณณ์
นลันื้นกก็ไดข้ขจลัดความกลลัวเสทีย” (1 ยอหณ์น 4:18)

ยอหณนถถูกบนัญชคำใหห้เขบียน
วว. 1:19-20:

19 จงเขทียนเหตตุการณณ์ซศึที่งเจข้าไดข้เหก็น และเหตตุการณณ์ททีที่กสาลลังเปป็นอยยว่ขณะนทีนื้ กลับทลันื้งเหตตุการณณ์ซศึที่งจะเกวิดขศึนื้น
ในภายหนข้าดข้วย

20 สว่วนความลศึกลลับของดาวทลันื้งเจก็ดดวงซศึที่งเจข้าไดข้เหก็นในมสือขข้างขวาของเรา และแหว่งคลันประททีปทองคสา
ทลันื้งเจก็ดนลันื้น กก็คสือ ดาวทลันื้งเจก็ดดวงไดข้แกว่ทยตสวรรคณ์ของครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด และคลันประททีปเจก็ดคลันซศึที่งเจข้าไดข้เหก็นแลข้ว
นลันื้นไดข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด” 

ตรงนทีนื้เรามทีการแบว่งหนลังสสือววิวรณณ์ออกเปป็นสามสว่วน ใน Amplified New Testament ขข้อ 19 อว่านวว่า 
“เหตสุฉะนนนั้นจงเขทียนสวิที่งตว่างๆซศึที่งเจข้าเหก็น สวิที่งททีที่พวกมลันเปป็น (และบอกเปป็นนลัย) และสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นหลลังจากนทีนื้” จง
สลังเกตคสาวว่า “เหตตุฉะนลันื้น” ตอนแรกยอหณ์นถยกบลัญชาใหข้เขทียน (ขข้อ 11): “สวิที่งซศึที่งทว่านไดข้เหก็นจงเขทียนไวข้ในหนลังสสือ” 
ระหวว่างขข้อ 11 และขข้อ 19 ยอหณ์นไดข้เหก็นนวิมวิตอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพระเยซยเจข้าผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีป
ทองคสาเหลว่านลันื้นซศึที่งเปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักรทลันื้งหลาย และยอหณ์นถยกบอกใหข้เขทียนสวิที่งททีที่เขาเพวิที่งไดข้เหก็นไปนลันื้น ดลัง
นลันื้น คสาวว่า “เหตตุฉะนลันื้น” จศึงเชสืที่อมโยงคสาบลัญชาใหข้เขทยน กลับพระองคณ์ผยข้ตรลัสททีที่ยอหณ์นเพวิที่งไดข้เหก็นในสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นของ
พระองคณ์ ในนวิมวิตนทีนื้ ยอหณ์นไดข้เหก็นควคำมยวิที่งใหญว่ของพระเจห้คำ เมสืที่อรวมเขข้ากลับความยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า เขากก็ไดข้



เหก็นควคำมอว่อนโยนแบบมนตุษยณในพระเยซยเจข้าเชว่นกลัน ยอหณ์นไดข้พบกลับพระเยซยในแบบททีที่ไมว่มทีมนตุษยณ์คนใดบนแผว่น
ดวินโลกนทีนื้เคยรยข้จลักพระองคณ์ “เหตตุฉะนลันื้น” ยอหณ์นจศึงพรข้อมททีที่จะเขทียนสวิที่งททีที่ตนเพวิที่งไดข้เหก็น – นลัที่นคสือ องคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้าผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว สวิที่งตว่างๆททีที่กสาลลังเกวิดขศึนื้นอยยว่ในขณะนลันื้น (“เหตตุการณณ์ททีที่กสาลลังเปป็นอยยว่ขณะนทีนื้”) หมายถศึง
ยตุคครวิสตจลักรซศึที่งกสาลลังดสาเนวินตว่อไปอยยว่ตอนททีที่ยอหณ์นถยกเนรเทศมาททีที่เกาะปปัทมอส ยอหณ์นเขทียนประมาณปฟี ค.ศ. 96
.ใกลข้สวินื้นศตวรรษแรกแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน และ “เหตตุการณณ์ททีที่กสาลลังเปป็นอยยว่ขณะนทีนื้” ถยกบลันทศึกไวข้ในบทททีที่
สองและสาม

บทททีที่สทีที่จนถศึง 22:5 บลันทศึกเนสืนื้อหาสว่วนททีที่สาม นลัที่นคสือ “เหตตุการณณ์ซศึที่งจะเกวิดขศึนื้นในภายหนข้า” และสว่วนนทีนื้
เกทีที่ยวขข้องกลับโลกและพวกยวิว และกลับครวิสตจลักรททีที่ฟอนเฟะและทวินื้งความจรวิงซศึที่งจะถยกคายออกมาเมสืที่อครวิสตจลักร
แทข้ถยกรลับออกไป

นทีที่จศึงเปป็นกตุญแจไขสยว่ววิวรณณ์ซศึที่งจะไขเปปิดหนลังสสือหมวดผยข้พยากรณณ์นทีนื้สสาหรลับคตุณ ดลังททีที่เราไดข้กลว่าวไปแลข้ว เรา
เจอในหนลังสสือนทีนื้สวิที่งตว่างๆททีที่เกริดขซนั้นแลจ้วในอดทต, สวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นอยยยู่ในปปัจจสุบนน,  และสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกริดขซนั้นในอนาคต 
คตุณไมว่สามารถเอาเหตตุการณณ์ตว่างๆออกไปจากอนาคต (สว่วนททชื่สามของววิวรณณ์) และเอาพวกมลันไปใสว่ไวข้ในสว่วนททชื่
สองไดข้ แตว่ละสว่วนของสามสว่วนของหนลังสสือนทีนื้มทีกลตุว่มเหตตุการณณ์ตว่างๆของมลันเอง และการเอาเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้
ออกจากสว่วนหนศึที่งไปยลังอทีกสว่วนหนศึที่งกก็เปป็นการแยกแยะพระวจนะแหว่งความจรวิงอยว่างผวิดๆ เราถยกเตสือนสตวิใหข้
แยกแยะพระวจนะอยยู่างถยกตจ้อง

สามสว่วนนทีนื้ของววิวรณณ์ไมว่คาบเกทีที่ยวกลัน สว่วนแรกเปป็นนวิมวิตททีที่สมบยรณณ์ในตลัวมลันเอง และโดยตลัวมลันเอง สว่วน
แรกไมว่คาบเกทีที่ยวเขข้าไปในสว่วนททีที่สอง นวิมวิตขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีป
ทองคสาทลันื้งเจก็ดไมว่ไดข้ลข้นเขข้าไปในบทททีที่สองและสาม ซศึที่งรวมกลันเปป็นสว่วนททีที่สองททีที่ชลัดเจนของววิวรณณ์ สว่วนททีที่สองไมว่
คาบเกทีที่ยวกลับสว่วนททีที่สาม มลันเปป็นไปไมว่ไดข้ททีที่จะใสว่เหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ของสว่วนททีที่สามเขข้าไปในยตุคค
รวิสตจลักรในปปัจจตุบลันนทีนื้อยว่างพอดที เมสืที่อผยข้รลับใชข้คนใดพยายามททีที่จะเอาเหตตุการณณ์ตว่างๆจากบทททีที่ 4 จนถศึง 22:5 มาใสว่
ไวข้ในบทททีที่หนศึที่ง, สอง หรสือสาม ผยข้รลับใชข้คนนลันื้นกก็กสาลลังใชข้พระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าอยว่างผวิดๆ – และนลัที่นกก็เปป็น
เรสืที่องอลันตราย

ในขข้อ 20 ความลศึกลลับแหว่งดาวทลันื้งเจก็ดและคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดถยกเปปิดเผย คสาวว่า “ความลศึกลลับ” 
ตามททีที่ถยกใชข้ในภาคพลันธสลัญญาใหมว่สสืที่อถศึง “บางสวิที่งททีที่เปป็นความลลับและถยกซว่อนไวข้จนกวว่าจะถยกเปปิดเผยและถยก
ทสาใหข้ประจลักษณ์” จากนลันื้นกก็แนว่นอนวว่ามลันหยตุดการเปป็นความลศึกลลับแลข้ว เมสืที่อนลันื้นมลันกก็เปป็นการเปปิดเผย (“ววิวรณณ์”)
แลข้ว

ในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ความจรวิงททีที่ยวิที่งใหญว่บางประการ แมข้กระทลัที่งหลลังจากททีที่พวกมลันถยกเปปิดเผยแลข้ว กก็
ยลังถยกพยดถศึงวว่าเปป็นความลศึกลลับอยยว่เหมสือนเดวิม เฉพาะผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่มทีใจฝปักใฝฝฝฝายววิญญาณและททีที่ถยกพระเจข้า
สอนเทว่านลันื้นสามารถเขข้าใจความลศึกลลับตว่างๆของพระคลัมภทีรณ์ไดข้ ความลศึกลลับตว่างๆแหว่งอาณาจลักรสวรรคณ์ ซศึที่งถยก
กลว่าวถศึงในคสาอตุปมาตว่างๆโดยพระเยซยเจข้าและถยกบลันทศึกไวข้ในมลัทธวิว 13 กก็ชลัดเจนดตุจแสงตะวลันแกว่พวกสาวก แตว่กก็
มสืดดตุจเททีที่ยงคสืนแกว่พวกฟารวิสทีและคนไมว่เชสืที่อทลันื้งหลาย อว่านมลัทธวิว 13:11-13 กระทลัที่งทตุกวลันนทีนื้ฝยงชนมหาศาลททีที่ไปค
รวิสตจลักรกก็กสาลลังฝปันถศึงยยโทเปฟีย พวกเขากสาลลังพยายามปรลับปรตุงโลกนทีนื้ใหข้นว่าอยยว่ขศึนื้น พวกเขากสาลลังพยายามเกห็บ



กวาดสวิที่งททีที่พระเจข้าทรงปลยู่อยทรินั้งไปแลจ้วในสวนเอเดน... นลัที่นคสือ เนสืนื้อหนลัง ผยข้รลับใชข้จสานวนมากบวิดเบสือนขว่าว
ประเสรวิฐโดยใชข้คสาวว่า “เชสืนื้อขนม” อยว่างผวิดๆ เชสืนื้อขนมสสืที่อถศึงความชลัที่วรข้าย – ไมว่ใชว่ความชอบธรรม (1 คร. 5:8, 
กท. 5:9, มธ. 16:6) กระทลัที่งในสมลัยของเปาโล เขากก็ประกาศวว่า “อสานาจลศึกลลับนอกกฎหมายนลันื้นกก็เรวิที่มทสางานอยยว่
แลข้ว” (2 ธส. 2) เปาโลไมว่ไดข้กลว่าววว่า “อสานาจลศึกลลับแหว่งความดทีกสาลลังทสางานอยยว่แลข้ว” แตว่กลว่าววว่า “อสานาจ
ลศึกลลับนอกกฎหมาย” เปาโลกลว่าวอทีกครลันื้งวว่า “คนชลัที่วและคนเจข้าเลว่หณ์จะชลัที่วรข้ายมากยวิที่งขศึนื้น ทลันื้งลว่อลวงคนอสืที่น และกก็
ถยกคนอสืที่นลว่อลวงดข้วย” (2 ทธ. 3:13) พระคลัมภทีรณ์ไมว่มทีสอนตรงไหนเลยวว่าโลกจะดทีขศึนื้นเรสืที่อยๆกว่อนถศึงวาระสตุดทข้าย 
แตว่ตรงกลันขข้าม พระวจนะของพระเจข้ากลลับสอนวว่าคนชลัที่วและคนเจข้าเลว่หณ์จะชลัที่วรข้ายมากยวิที่งขศึนื้น และวว่าในสมลัยของ
โนอาหณ์เปป็นอยว่างไร ในสมลัยของโลทเปป็นอยว่างไร มลันกก็จะเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วยในสมลัยททีที่บตุตรมนตุษยณ์จะทรงถยกสสาแดง
จากสวรรคณ์

อตุบายลลับและบว่อนทสาลายของผยข้ชลัที่วรข้ายนลันื้นจะประกอบกวิจชลัที่วรข้ายตว่อไปจนกวว่ามลันจะสตุกงอมเตก็มททีที่และ 
“คนแหว่งการบาป” นลันื้นปรากฏตลัว ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่ศศึกษาพระคลัมภทีรณ์ของตนยว่อมรยข้ความจรวิงเกทีที่ยวกลับสภาวะตว่างๆ
ททีที่จะเปป็นอยยว่กว่อนวาระสตุดทข้ายแหว่งยตุคพระคตุณ กว่อนททีที่ครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ
และจากนลันื้นปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็ยศึดครองแผว่นดวินโลก

เหตตุใดดาวเหลว่านลันื้นในพระหลัตถณ์ขวาของพระองคณ์จศึงถยกเรทียกวว่าทยตสวรรคณ์? ดาวเหลว่านลันื้นเปป็นตลัวแทนของ
เหลว่าผยข้นสาฝฝายววิญญาณในครวิสตจลักร --- บตุคคลตว่างๆททีที่รลับผวิดชอบตว่อพระเจข้าในการกลว่าวขข้อความแหว่งชทีววิต และ
เปป็นพยานเพสืที่อพระเจข้าในคที่สาคสืนอลันมสืดมวิดขณะนทีนื้แหว่งประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักร คสาวว่า “ทยตสวรรคณ์” ไมว่ไดข้สสืที่อ
ถศึงลนกษณะเฉพาะตนว แตว่สสืที่อถศึงตกาแหนยู่ง พวกทยตสวรรคณ์เปป็นผยข้สว่งสาร หรสือ “ววิญญาณผยข้ปรนนวิบลัตวิแกว่บรรดาผยข้ททีที่จะ
ไดข้รลับความรอดเปป็นมรดก” (ฮบ. 1) ววิธทีททีที่ “ทยตสวรรคณ์” ถยกใชข้ในพระคสาขข้อนทีนื้โดยเฉพาะกก็สสืที่อถศึงพลันธกวิจและงาน
รลับใชข้ของผยข้หนศึที่งททีที่ถยกเรทียกวว่าเปป็นทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่ง (อว่าน ลยกา 7:24; ลยกา 9:52; 2 คร. 12:7; ยากอบ 2:25) 
ในขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ ทยตสวรรคณ์ หรสือ เหลยู่าทยตสวรรคณ์ ถยกใชข้เพสืที่อหมายถศึงคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกสว่งไปในฐานะผยข้สว่งสาร
เพสืที่อนสาสว่งขข้อความตว่างๆ พลโยธาใหญว่โตแหว่งววิญญาณเหลว่านลันื้นผยข้ถยกกลว่าวถศึงวว่าเปป็นทยตสวรรคณ์กก็เปป็นผยข้รลับใชข้ และ
พวกเขากก็ทสางานปรนนวิบลัตวิเพสืที่อพระเจข้าและรลับใชข้สวิที่งทรงสรข้างของพระเจข้า (อว่าน เพลงสดตุดที 103:20, 21; อว่าน 
ฮบ. 1:13, 14)

พวกทยตสวรรคณ์เปป็นตลัวแทนของเดก็กเลก็กๆตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า – “จงระวลังใหข้ดที อยว่าดยหมวิที่นผยข้เลก็กนข้อย
เหลว่านทีนื้สลักคนหนศึที่ง ดข้วยเรากลว่าวแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า บนสวรรคณทถูตสวรรคณประจคคำของเขคำเฝฝ้คำอยถูว่เสมอตว่อพระ
พนักตรณพระบวิดคำของเรคำผถูห้ทรงสถวิตในสวรรคณ” (มธ. 18:10)

“ดาวเหลว่านลันื้นคสือพวกทยตสวรรคณ์” เหมสือนกลับททีที่ดวงดาวตว่างๆฉายแสงในทข้องฟฟ้าททีที่อยยว่เหนสือเรา เหลว่าผยข้สว่ง
สารและผยข้รลับใชข้ในครวิสตจลักรทลันื้งหลายกก็ควรฉายแสงเพสืที่อพระเยซยเชว่นกลัน “จงใหข้ความสวว่างของทว่านสว่องไปตว่อ
หนข้าคนทลันื้งปวงอยว่างนลันื้น เพสืที่อวว่าเขาไดข้เหก็นความดทีททีที่ทว่านทสา และจะไดข้สรรเสรวิญพระบวิดาของทว่านผยข้ทรงอยยว่ใน
สวรรคณ์” พระเยซยตรลัสถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ในคสาเทศนาบนภยเขานลันื้น

คลันประททีปทองคสาทนนั้งเจห็ดนลันื้นบอกเปป็นนลัยวว่าครวิสตจลักรสมบยรณณ์ครบถข้วนในฝฝายววิญญาณตว่อพระพลักตรณ์
พระเจข้า และสลักวลันหนศึที่งมลันจะถยกนสาเสนอตว่อพระเมษโปดกโดยปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆ (อฟ. 5:26-30)



กว่อนททีที่พระเจข้าทรงวางรากฐานของจลักรวาลนทีนื้ – กว่อนพระเจข้าทรงสรข้างอาดลัม กว่อนททีที่พระเจข้าทรงเนรมวิต
สรข้างสวิที่งใดๆ – ครวิสตจลักรกก็ถยกลวิขวิตลว่วงหนข้าไวข้แลข้วใหข้ไรข้ตสาหนวิ ครวิสตจลักรของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ททีที่มทีพระ
เยซยเปป็นศทีรษะและรากฐานนลันื้นสมบยรณณ์แบบ, ไรข้บาป, ปราศจากดว่างพรข้อยหรสือแผลเปป็น, ปราศจากรวินื้วรอย 
ปราศจากตสาหนวิใดๆ ททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นตว่างๆลข้วนเตก็มไปดข้วยตสาหนวิ แตว่ครวิสตจลักรแทข้ พระกายททีที่ไมว่ปรากฏแกว่ตา
อลันประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่ถยกชสาระลข้างในพระโลหวิตแลข้ว กก็ไรข้ตสาหนวิ ครวิสตจลักรของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่
นลันื้นสมบยรณณ์แบบ พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะและ “ฝฝายองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้ผยข้ททีที่กกาลนงจะรอด เขข้าสมทบ
กลับครวิสตจลักรทวทีขศึนื้นทตุกๆวลัน” (กวิจการ 2:47)

ในขข้อ 20 คลันประททีปทลันื้งเจก็ดนลันื้นคสือ ททีที่ประชตุมเจก็ดแหว่ง ททีที่ประชตุมทลันื้งเจก็ดนทีนื้อยยว่ในเอเชทียนข้อย แตว่เราไดข้เหก็น
ในบทเรทียนของเราแลข้ววว่า ขข้อความตว่างๆททีที่สว่งไปยลังททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นทลันื้งเจก็ดแหว่งนทีนื้เกทีที่ยวขข้องกลับครวิสตจลักรตลันื้งแตว่
เพก็นเทคอสตณ์ไปจนถศึงการรลับขศึนื้นไป ในบทททีที่สองและสาม เราจะศศึกษาครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งเหลว่านทีนื้และเราจะเหก็น
วว่าลลักษณะเฉพาะตลัวของครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งเกทีที่ยวขข้องกลับชว่วงเวลาหนศึที่งตลันื้งแตว่สมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียนจนถศึงชลัที่วโมงนทีนื้ 
และใครกก็ตามททีที่ยอมเปปิดตาของตนและมองดย ใครกก็ตามททีที่ยอมฟปังดข้วยหยของตน กก็สามารถบอกไดข้วว่าครวิสตจลักรใน
ปปัจจตุบลันนทีนื้คสืออลันไหน เมสืที่อดยจากครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อและถยกพรรณนาในบทททีที่สองและสามของววิวรณณ์



ววิวรณณ – บททบีที่สอง
“เหตตุการณณ์ททสิ่กกาลลังเปป็นอยยต่ขณะนทน”

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงเอเฟซนัส
วว. 2:1-7:

1 “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเอเฟซลัสวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงถสือดาวทลันื้งเจก็ดไวข้ในพระหลัตถณ์
เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ และดสาเนวินอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้นตรลัสดลังนทีนื้วว่า

2 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า รยข้ความเหนสืที่อยยากและความอดทนของเจข้า และรยข้วว่าเจข้าไมว่สามารถ
ทนตว่อทตุรชนไดข้ เจข้าไดข้ลองใจคนเหลว่านลันื้นททีที่กลว่าววว่าเขาเปป็นอลัครทยต และหาไดข้เปป็นไมว่ และเจข้ากก็เหก็นวว่าเขาเปป็นคน
มตุสา

3 เรารยข้วว่าพวกเจข้าไดข้ทนและมทีความเพทียร และเหนสืที่อยยากเพราะเหก็นแกว่นามของเรา และมวิไดข้อว่อนระอา
ไป

4 แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้าง คสือวว่าเจข้าละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของเจข้า
5 เหตตุฉะนลันื้น จงระลศึกถศึงสภาพเดวิมททีที่เจข้าไดข้หลว่นจากมาแลข้วนลันื้น จงกลลับใจเสทียใหมว่ และประพฤตวิตาม

อยว่างเดวิม มวิฉะนลันื้นเราจะรทีบมาหาเจข้า และจะยกคลันประททีปของเจข้าออกจากททีที่ เวข้นไวข้แตว่เจข้าจะกลลับใจใหมว่
6 แตว่วว่าพวกเจข้ายลังมทีความดทีอยยว่บข้าง คสือวว่าเจข้าเกลทียดชลังกวิจการของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมททีที่เราเองกก็เกลทียด

ชลังเชว่นกลัน
7 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้นลันื้นกวิน

ผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต ททีที่อยยว่ในทว่ามกลางอตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า’
เจก็ดขข้อแรกของบทททีที่สองมทีขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่เมสืองเอเฟซลัส – ครวิสตจลักรในตอนสวินื้นยตุคอลัครทยต ค

รวิสตจลักรททีที่ไดข้ละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของตนไปเสทียแลข้ว
กรตุณาหมายเหตตุวว่า “ขข้อความถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด” ถยกใสว่ไวข้ระหวว่างสองนวิมวิต นวิมวิตแรกคสือ นวิมวิตเกทีที่ยว

กลับพระครวิสตณ์ททีที่ยสืนอยยว่ทว่ามกลาง “คลันประททีปทลันื้งเจก็ด”  นวิมวิตนทีนื้อยยว่ในบทททีที่หนศึที่ง นวิมวิตถลัดไปในหนลังสสือนทีนื้คสือ นวิมวิต
เกทีที่ยวกลับ “ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้น” ททีที่อยยว่รอบพระททีที่นลัที่ง และถยกพบในบทททีที่สทีที่ ในบทททีที่สทีที่เราเหก็นนวิมวิตเกทีที่ยวกลับครวิสต
จลักรททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วกลับพระเยซยเจข้าหลลังจากททีที่ครวิสตจลักรถยกรลับออกไปเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้า
อากาศ (1 ธส. 4:13-17) จากนลันื้นความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นกก็เรวิที่มตข้นในทลันททีและดสาเนวินตว่อไปในบทตว่างๆททีที่ตามมา

สวิที่งททีที่ผมอยากใหข้เราสลังเกตตรงนทีนื้กก็คสือ ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่า ขข้อความถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นอยยว่ระหวว่างนวิมวิต
เกทีที่ยวกลับพระครวิสตณ์ผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีและนวิมวิตเกทีที่ยวกลับครวิสตจลักรททีที่ไดข้รลับสงว่าราศที ครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นเปป็น
ตลัวแทนของยตุคครวิสตจลักรตลันื้งแตว่เพก็นเทคอสตณ์ไปจนถศึงการรลับขศึนื้นไป และเมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ววิสตุทธวิชนทลันื้ง
หลายกก็จะไดข้รลับสงว่าราศทีและไดข้รลับรว่างกายททีที่เหมสือนกลับพระกายอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า (1 
ยอหณ์น 3:1-3)



เอเฟซลัส เมสืองหลวงของเอเชทียในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียนววิวรณณ์ เปป็นททีที่รยข้จลักในฐานะ “แสงสวว่างแหว่งเอเชทีย” 
เอเฟซลัสเปป็นเมสืองหลวงของการนลับถสือรยปเคารพของคนตว่างชาตวิ นครนลันื้นเปป็นททีที่มลัที่นแหว่งอสานาจชลัที่วรข้ายของซาตาน 
และจากเมสืองเอเฟซลัส การนลับถสือรยปเคารพกก็แพรว่กระจายไปทลัที่วโลกในสมลัยนลันื้น อว่านกวิจการ 19 ศาลเจข้าทสาดข้วย
เงวินขนาดเลก็กททีที่เปป็นตลัวแทนของเทพทีไดอานว่าผยข้ยวิที่งใหญว่ไดข้ถยกซสืนื้อโดยคนตว่างดข้าวและบรรดานลักเดวินทางและถยกตลันื้งไวข้
ในบข้านของตนใหข้เปป็นเทพเจข้าททีที่จะถยกกราบไหวข้บยชา ววิหารมหศึมาของเทพทีไดอานว่าถยกประดลับตกแตว่งและทสาใหข้
งดงามโดยความมลัที่งคลัที่งของเอเชทียทลันื้งหมด และถยกนลับวว่าเปป็นหนศึที่งในเจก็ดสวิที่งมหลัศจรรยณ์ของโลกสมลัยนลันื้น เอเฟซลัสไดข้
กลายเปป็นฉากหลลังของการสยข้รบอลันดตุเดสือดระหวว่างอสานาจแหว่งความชอบธรรมและอสานาจแหว่งความไมว่ชอบ
ธรรม... ระหวว่างพระเจข้าแหว่งความสวว่างและพญามารแหว่งความมสืด มทีผยข้เชสืที่อททีที่ทตุว่มเทสองคนอยยว่ททีที่นลัที่น – อาคววิลลา
และพรวิสสวิลลา – และพวกเขาทสางานตรากตรสาอยว่างไมว่รยข้จลักเหนก็ดเหนสืที่อยเปป็นเวลานานพอสมควรในเมสืองแหว่ง
การนลับถสือรยปเคารพนทีนื้ ในชว่วงกว่อนหนข้านลันื้น สาวกสวิบสองคนของยอหณ์นไดข้ชว่วยเหลสือเพทียงเลก็กนข้อยในการทสาลาย
ความมสืดมวิดแหว่งการนลับถสือรยปเคารพ แตว่ความพยายามของพวกเขากก็อว่อนแออยว่างไมว่ตข้องสงสลัย เพราะความรยข้ททีที่
จสากลัดของพวกเขาในเรสืที่องพระคลัมภทีรณ์ในขณะนลันื้น จงศศึกษากวิจการ 19 อปอลโลผยข้เกว่งกาจและโวหารดทีกก็อยยว่ททีที่นลัที่น
ดข้วย แตว่ประสบความสสาเรก็จนข้อยมากๆเมสืที่อตข้องตว่อสยข้กลับอสานาจใหญว่โตแหว่งความมสืดในเอเฟซลัสนครใหญว่นลันื้น 
เปาโลถยกใชข้โดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ในการทสาลายอสานาจแหว่งความมสืดและนสาผยข้เชสืที่อใหมว่ในการตว่อสยข้กลับระบบอลัน
ชลัที่วรข้ายของการนลับถสือรยปเคารพและความงมงายตว่างๆ เหลว่าผยข้นสาในการนลับถสือรยปเคารพไดอานว่าเกลทียดเปาโล
เหลสือขนาด และคงจะทสาลายเขาจนสวินื้นซากไปแลข้วหากพระเจข้าไมว่ทรงปกปฟ้องยลักษณ์ใหญว่ฝฝายววิญญาณทว่านนทีนื้ 
เปาโลมทีงานตข้องทสาเพสืที่อพระเยซยและพญามารไมว่อาจหยตุดยลันื้งเขาไดข้ พลลังแหว่งความมสืดและการนลับถสือรยปเคารพ
หวาดกลลัวตลัวสลัที่นภายใตข้การเทศนาของอลัครทยตเปาโล คนถลัดมาคสือยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก หลลังจากเดวินทางออกจาก
บข้านของเขาในเยรยซาเลก็ม ยอหณ์นกก็อาศลัยอยยว่ในเอเฟซลัสและเปป็นเวลาประมาณสามสวิบปฟีไดข้ทสาใหข้เมสืองนลันื้นเปป็นกอง
บลัญชาการสสาหรลับงานของเขาเพสืที่อพระเยซยเจข้า สงว่าราศทีแหว่งเอเฟซลัสไดข้จากไปแลข้วและเมสืองของคนตว่างชาตวิซศึที่ง
เคยภาคภยมวิใจ เปป็นเมสืองแหว่งการนลับถสือรยปเคารพ บลัดนทีนื้กก็เปป็นหมยว่บข้านอนาถา ปปัจจตุบลันเมสืองนทีนื้เปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อ 
“อายาซาลยค”

ตอนททีที่เปาโลยข้ายเขข้ามาในเมสืองเอเฟซลัสเพสืที่อประกาศสงครามกลับพลลังแหว่งความมสืด เขากก็ไมว่ไดข้เทศนาคสา
เทศนาเปป็นชตุดๆเกทีที่ยวกลับความชลัที่วรข้ายของไดอานว่า และเขากก็ไมว่ไดข้ใชข้หลัวขข้อ “เจข้าอยว่ากข้มกราบลงททีที่ศาลเจข้าของ
ไดอานว่าเดก็ดขาด” ไมว่เลยครลับ ไมว่วว่าเปาโลเทศนาททีที่ใด เขากก็มทีหลัวขข้อเดทียวเทว่านลันื้น: “ขอพระเจห้คำทรงโปรดหห้คำม
ขห้คำพเจห้คำมวิใหห้อวดเรสืที่องใด นอกจคำกในกคำงเขนนนันี้น” และเหมสือนเชว่นเคย เปาโลมตุว่งมลัที่นททีที่จะไมว่รยข้จลักเรสืที่องอสืที่นใด
นอกจากพระเยซยครวิสตณ์และการททีที่พระองคณ์ทรงถยกตรศึงททีที่กางเขน ขว่าวสารแหว่งการสวินื้นพระชนมณ์ การถยกฝปังไวข้ และ
การฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระเยซยครวิสตณ์เจข้าจะเขยว่ากองทลัพของพญามารแมข้แตว่ในเมสืองททีที่มสืดมวิดททีที่สตุด หากกลว่าวใน
แงว่ฝฝายววิญญาณ

พระววิญญาณทรงขศึนื้นตข้นขข้อความของพระองคณ์ถศึงครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัสดข้วยถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “จงเขทยนถศึง
ทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเอเฟซลัสวว่า” จงหมายเหตตุวว่าถข้อยคสาเดทียวกลันนทีนื้ถยกทวนซนื้สาในคสานสาสยว่แตว่ละแหว่ง
ของครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนทีนื้ ขข้อความสสาหรลับแตว่ละครวิสตจลักรถยกสว่งไปยลังเหลว่าสมาชวิกของททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นนลันื้นๆ ผม



แนว่ใจวว่ามลันเปป็นความจรวิงในสมลัยนลันื้นพอๆกลับในสมลัยนทีนื้ ททีที่วว่ามทีสมาชวิกททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจรวิงๆและบางคนซศึที่งเปป็นแคว่
สมาชวิก... พวกเขาไดข้เขข้ารว่วมกลับครวิสตจลักร แตว่ไมว่ไดข้บลังเกวิดจากพระววิญญาณ เปาโลเขทียนถศึงวริสสุทธริชนเหลว่านลันื้นใน
เมสืองเอเฟซลัส (อฟ. 1:1)  ยอหณ์นกสาลลังเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรในเมสืองเอเฟซลัส ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่า
เหตตุผลททีที่พระองคณ์ตรลัสกลับครวิสตจลักรแบบเหวินหว่างมากกวว่าเชว่นนทีนื้เปป็นเพราะวว่าครวิสตจลักรไดข้ตกตที่สาลงในแงว่ศทีลธรรม
จนองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่อาจตรลัสกลับมลันผว่านทางยอหณ์นเหมสือนกลับตรลัสกลับเหลว่าววิสตุทธวิชนไดข้ ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่า
พวกเขาไดข้ตกตที่สาลงไปสยว่สถานะฝฝายววิญญาณททีที่พวกเขาไมว่อาจถยกเรทียกวว่าเปป็นววิสตุทธวิชนไดข้แลข้วในความหมายททีที่แทข้
จรวิงของคสาๆนทีนื้ แตว่ในฐานะทารกในพระครวิสตณ์ ซศึที่งกวินนมแทนเนสืนื้อสลัตวณ์  ในสมลัยของเปาโล ครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัส
สว่วนใหญว่แลข้วประกอบดข้วยววิสตุทธวิชนททีที่รลักพระเจข้า แตว่ในสมลัยของยอหณ์น ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นไดข้ออกไปจากความรลัก
ดลันื้งเดวิมของตนเสทียแลข้ว

“พระองคณ์ผยข้ทรงถสือดาวทลันื้งเจก็ดไวข้ในพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ และดสาเนวินอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีป
ทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้นตรลัสดลังนทีนื้วว่า” ในบทททีที่ 1:20 ดาวเหลว่านลันื้นถยกเหก็นในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ ในบทททีที่ 3:1 
พระองคณ์ทรงมทีดาวเหลว่านลันื้น แตว่ในททีที่นทีนื้การกระทสาททีที่จรวิงจลังมากกวว่าถยกบอกเปป็นนลัย: พระองคณผถูห้ทรงถสือดคำวทนันี้งเจจ็ด
ไวห้ในพระหนัตถณเบสืนี้องขวคำของพระองคณ พระองคณ์ทรงจลับดาวเหลว่านลันื้นไวข้แนว่น... เหลว่าผยข้ถสือความสวว่าง ดาวเหลว่า
นลันื้นไดข้ความสวว่างของพวกมลันมาจากพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็น “ความสวว่างของโลก” พวกเขาอยยว่ใตข้อสานาจของ
พระองคณ์ (“ปราศจากพระองคณ์ทว่านทลันื้งหลายจะทสาสวิที่งใดไมว่ไดข้เลย”) ดาวเหลว่านลันื้นถยกคนื้สาจตุนโดยพระองคณ์ (“เรามที
ชทีววิต ไหวกาย และเปป็นอยยว่ในพระองคณ์”) พระองคณ์ทรงนสาทางดาวเหลว่านลันื้น (“เพราะวว่าผยข้ใดกก็ตามททีที่ถยกนสาพาโดย
พระววิญญาณ พวกเขากก็เปป็นบตุตรของพระเจข้า”) พระองคณ์ทรงจลับพวกเขาไวข้แนว่น (“เราจะไมว่ละทวินื้งเจข้าหรสือทอด
ทวินื้งเจข้าเลย เพสืที่อททีที่เราจะมทีใจกลข้ากลว่าววว่า  พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ชว่วยเหลสือของขข้าพเจข้า”) ชว่างเปป็นพละกสาลลังททีที่ยวิที่ง
ใหญว่! ชว่างเปป็นฤทธานตุภาพอลันยวิที่งใหญว่! ชว่างเปป็นความมลัที่นคงปลอดภลัย!

ในววิวรณณ์ 1:13 พระครวิสตณ์ผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วทรงอยยยู่ทยู่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ด แตว่ตรงนทีนื้ 
(บทททีที่ 2:1) เราเหก็นพระองคณ์ดกาเนรินอยยยู่ทว่ามกลางคลันประททีปเหลว่านลันื้น พระองคณ์กสาลลังเคลสืที่อนไหวไปมา โดยสลังเกต
ทตุกความตข้องการของทตุกคน ไมว่มองขข้ามความยตุว่งยากตว่างๆททีที่อาจเกวิดขศึนื้น การทดสอบและการลองใจตว่างๆททีที่อาจ
มาไดข้ เปาโลบอกเราวว่า “ไมว่มทีการทดลองใดๆเกวิดขศึนื้นกลับทว่าน นอกเหนสือจากการทดลองซศึที่งเคยเกวิดกลับมนตุษยณ์ทลันื้ง
หลาย แตว่พระเจข้าทรงสลัตยณ์ซสืที่อ พระองคณ์จะไมว่ทรงใหข้ทว่านตข้องถยกทดลองเกวินกวว่าททีที่ทว่านจะทนไดข้ แตว่เมสืที่อทว่านถยก
ทดลองนลันื้น พระองคณ์จะทรงโปรดใหข้ทว่านมทีทางททีที่จะหลทีกเลทีที่ยงไดข้ดข้วย เพสืที่อทว่านจะมทีกสาลลังทนไดข้” (1 คร. 10:13) 
พระเยซยทรงดสาเนวินอยยว่ทว่ามกลาง (หรสืออยยว่ตว่อหนข้า) ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายจรวิงๆ พระองคณ์ไมว่เคยทอดทวินื้งหรสือละทวินื้งเรา
เลย พระองคณ์ไมว่ทรงงว่วงหรสือหลลับดข้วย พระองคณ์ทรงเปป็นความชว่วยเหลสือในเวลาททีที่ตข้องการเสมอ และความชว่วย
เหลสือของพระองคณ์กก็มทีไดข้ในทลันทที พระองคณ์ทรงพรข้อมชว่วยเหลสือตลอดยทีที่สวิบสทีที่ชลัที่วโมงทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน 
พระองคณ์ทรงดสาเนวินเขข้าออกทว่ามกลางครวิสตจลักรทลันื้งหลาย พระองคณ์ทรงเฝฟ้าสลังเกตทางทลันื้งหลายของผยข้เชสืที่อทตุกคน 
และพระองคณ์ทรงมทีพระคตุณททีที่เพทียงพอสสาหรลับทตุกความตจ้องการของผยข้เชสืที่อทตุกคน พระองคณ์จะทรงตลัดแตว่งตะเกทียง
ของเราและคอยรลักษาพวกมลันใหข้ลตุกไหมข้อยยว่เสมอหากเราจะเพทียงยอมใหข้พระองคณ์กระทสาเชว่นนลันื้น ประตยนรกจะ



ไมว่มทีวลันมทีชลัยตว่อครวิสตจลักรแทข้ (มธ. 16:18) และประตยนรกจะไมว่มทีวลันมทีชลัยตว่อสมาชวิกคนใดของพระกายของพระ
ครวิสตณ์ททีที่แทข้จรวิงและไมว่ปรากฏแกว่ตา (โรม 8:38, 39)

ขข้อ 2: “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า รยข้ความเหนสืที่อยยากและความอดทนของเจข้า และรยข้วว่าเจข้าไมว่
สามารถทนตว่อทตุรชนไดข้ เจข้าไดข้ลองใจคนเหลว่านลันื้นททีที่กลว่าววว่าเขาเปป็นอลัครทยต และหาไดข้เปป็นไมว่ และเจข้ากก็เหก็นวว่า
เขาเปป็นคนมตุสา”

ผมกลว่าวในคสาเทศนาตว่างๆของผมอยยว่บว่อยๆวว่า “คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าคตุณจะไดข้รลับจากพระหลัตถณ์ของ
พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์คสือสวิที่งนลันื้นททีที่จะมาถศึงคตุณ” พระเจข้าทรงยตุตวิธรรม พระองคณ์ทรงอยตุตวิธรรมไมว่ไดข้... พระองคณ์
ทรงใหข้บสาเหนก็จอยว่างครบถข้วน หากคสาตสาหนวิเปป็นสวิที่งททีที่ตข้องการ พระเจข้ากก็ทรงตสาหนวิ หากคนใดสมควรไดข้รลับคสา
สรรเสรวิญ คสาชมเชยกก็จะถยกมอบใหข้อยว่างแนว่นอน พระเจข้าทรงชมเชยครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัส... พระเยซยเจข้าทรงรลักททีที่
จะชมเชยววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายของพระองคณ์เมสืที่อพวกเขายอมใหข้พระองคณ์กระทสาเชว่นนลันื้น พระองคณ์ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อททีที่
เราจะไดข้มทีชทีววิตและมทีมลันอยว่างครบบรวิบยรณณ์มากขศึนื้น แตว่เรสืที่องนว่าเศรข้ากก็คสือวว่า พวกเราสว่วนใหญว่จะไมว่ยอมใหข้
พระเจข้าเทพระคตุณอลันอตุดมของพระองคณ์ลงเหนสือเราดตุจสายฝน เราเอาสวิที่งดทีททีที่สตุดอลันดลับสองของพระเจข้า ในเมสืที่อ
มลันเปป็นความชอบพระทลัยอลันดทีของพระองคณ์ททีที่เราจะมทีความสตุขกลับสริชื่งดทททชื่สสุดของพระองคณ์ พระเจข้าไมว่สามารถ
อวยพรเราไดข้เกวินจากสวิที่งททีที่เราอนตุญาตโดยววิธทีททีที่เราดสาเนวินชทีววิต ความรอดเปป็นของฟรที... ความรอดเปป็นมาโดย
พระคตุณ แตว่บสาเหนก็จตว่างๆ ความสตุข และความชสืที่นชมยวินดทีลข้วนเปป็นผลมาจากการตรากตรสาทสางานอลันสลัตยณ์ซสืที่อ
แหว่งความรลักในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า

ในขข้อททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ พระเจข้าตรลัสวว่า “เรารยจ้จนกแนวการกระทกาของเจจ้า!” ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าการ
งานททีที่ดทีของผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เมสืองเอเฟซลัสมทีหลากหลายและมากมาย ททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งนลันื้นเปป็นครวิสตจลักรททีที่
ทสางาน แตว่การงานทลันื้งหมดกก็ไมว่จสาเปป็นวว่าตข้องเปป็นททีที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจข้า ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เมสือง
เอเฟซลัสทสางานหนลัก – และองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ทรงทราบเกทีที่ยวกลับการทสางานหนลักของพวกเขา พวกเขามทีความ
อดทน และองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ทรงทราบเกทีที่ยวกลับความอดทนของพวกเขา พวกเขาอดทนตว่อพวกครวิสเตทียนททีที่
อว่อนแอกวว่า แตว่นทีที่กก็ไมว่ไดข้ทสาใหข้พวกเขาปปิดตาตว่อความชลัที่วรข้าย ในขข้อเดทียวกลันนทีนื้ ผยข้สว่งสารนลันื้นประกาศวว่าผยข้เชสืที่อเหลว่า
นลันื้นททีที่เอเฟซลัสไดข้ทดสอบคนเหลว่านลันื้น “ททีที่กลว่าววว่าเขาเปป็นอลัครทยต และหาไดข้เปป็นไมว่” และพบวว่าพวกเขาเปป็นคน
มตุสา (อว่านโรม 5:3, 2 คร. 6:4) กระทลัที่งในทว่ามกลางการทดสอบและการขลัดขวาง ครวิสตจลักรกก็ไมว่ไดข้อดทนหรสือ
เมวินเฉยตว่อความชลัที่วรข้าย

คสาวว่า “ลองใจ” บอกเปป็นนลัยวว่าชาวเมสืองเอเฟซลัสไดข้ทดสอบอลัครทยตเหลว่านทีนื้ และไดข้คข้นพบวว่าพวกเขา
ไมว่ใชว่อลัครทยตททีที่แทข้จรวิง แตว่เปป็นคนมตุสา เปาโลเรทียกคนพวกนทีนื้วว่า “อลัครทยตเททียม” (2 คร. 11:13) อว่าน 1 โครวินธณ์ 
9:2 และกวิจการ 20:29, 30 เชว่นกลัน ครวิสตจลักรมากมายตข้องอว่านซนื้สาและศศึกษาขข้อความของพระเจข้าถศึงครวิสตจลักร
ในสว่วนนทีนื้เปป็นพวิเศษ แนว่นอนวว่ามทีผยข้พยากรณณ์เทก็จ คนมตุสา และสตุนลัขปฝาฝฝายววิญญาณอยยว่ในธรรมาสนณ์ทลัที่วโลกวลันนทีนื้ 
และเรสืที่องนว่าเศรข้ากก็คสือวว่า ผยข้เชสืที่อสว่วนนข้อยมากๆเทว่านลันื้นดยเหมสือนจะสน!

ขข้อ 3: “เรารยข้วว่าพวกเจข้าไดข้ทนและมทีความเพทียร และเหนสืที่อยยากเพราะเหก็นแกว่นามของเรา และมวิไดข้
อว่อนระอาไป”



ในพระคสาขข้อนทีนื้ คสาชมเชยขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าถศึงผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เอเฟซลัสมทีตว่อไป ยอหณ์น “เลขาของ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” เขทียนวว่า “...ไดข้ทน... เพราะเหห็นแกยู่นามของเรา” ครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัสไดข้ทนทตุกขณ์มากมาย ไดข้
ถยกทดสอบหลายตว่อหลายครลันื้ง – แตว่พวกเขากก็รว่าเรวิง พวกเขาไมว่ไดข้บว่นอตุบ พวกเขากสาลลังทนทตุกขณ์เพราะเหก็นแกว่
พระครวิสตณ์... เพราะเหก็นแกว่พระองคณ์ผยข้ไดข้ทรงทนทตุกขณ์มากมายเหลสือเกวินเพสืที่อททีที่พวกเขาจะไดข้รลับการยกโทษบาป (1
ยอหณ์น 2:12) พวกเขาไมว่ไดข้อว่อนระอาไป ไมว่มทีความควิดททีที่จะลข้มเลวิกหรสือยอมจสานนในการตว่อสยข้กลับความชลัที่วรข้ายเลย
ในททีที่นทีนื้เรามทีภาพอลันงดงามของการยอมจสานนโดยสมบยรณณ์และการทตุว่มเทแบบสตุดหลัวใจตว่อพระเยซยครวิสตณ์เจข้า

ขข้อ 4: “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้าง คสือวว่าเจข้าละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของเจข้า” 
ใชว่แลข้วครลับ ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เอเฟซลัสเปป็นคนทสางานหนลัก พวกเขาทสางานหนลักดข้วยความอดทน พวกเขา

เกลทียดชลังความชลัที่วรข้าย แตว่ทลันื้งๆททีที่เปป็นเชว่นนลันื้น องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ทรงมทีบางสวิที่งททีที่จะตว่อวว่าพวกเขา ททีที่ถยกเปปิดเผย
ตรงนทีนื้คสือ รากเหงข้าแหว่งความลข้มเหลวของครวิสตจลักรและครวิสเตทียน: กคำรออกไปจคำกพระครวิสตณ! ผลประการแรก
ของพระววิญญาณคสือ ความรลัก (กท. 5:22) ในสมลัยของเปาโลครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัสขศึนื้นชสืที่อในเรสืที่อง “ความรลักททีที่มทีแกว่
ววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง” ของมลัน แตว่ดยเหมสือนวว่าความรลักนลันื้นเรวิที่มเยก็นชาไปเสทียแลข้ว เราเรทียนรยข้จากบลันทศึกในภาคพลันธ
สลัญญาใหมว่วว่าเฉพาะสวิที่งททีที่เราทสาเพราะเรารลักพระเยซยดข้วยสวินื้นสตุดใจ จวิตและกสาลลังของเราเทว่านลันื้นจะไดข้รลับบสาเหนก็จ
เมสืที่อสวินื้นสตุดการเดวินทางของชทีววิต ไมว่วว่าเรากวินหรสือดสืที่ม หรสือเราทสาสวิที่งใดกก็ตาม เราควรทสาสวิที่งนลันื้นเพสืที่อถวายเกทียรตวิแดว่
พระเจข้า ไมว่ใชว่เพสืที่อใหข้เกทียรตวิมนตุษยณ์คนใด ครวิสตจลักรใด หรสือนวิกายใด ความรลักคสือหลัวใจของความเชสืที่อแบบ
ครวิสเตทียน อว่าน 1 โครวินธณ์ 13 สวิที่งเดทียวททีที่พระเยซยเจข้าทรงตว่อวว่าครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัสคสือ “เจข้าละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิม
ของเจข้า” เมสืที่อครวิสตจลักรใดออกไปจากความรลักดลันื้งเดวิมของมลัน (หรสือเมสืที่อครวิสเตทียนคนใดทสาเชว่นนลันื้น) มลันกก็เปป็น
เรสืที่องททีที่รข้ายแรงและอลันตราย จงสลังเกตตรงนทีนื้ในขข้อ 4 “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบจ้าง” แตว่ในบทเดทียวกลัน ขข้อ 14 
เราอว่านวว่า “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบจ้างเลห็กนจ้อย (สองสามเรสืที่อง)” ประการแรก เรสืที่องเดทยว – ครวิสตจลักรไดข้
ละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของมลัน ตว่อมา สองสามเรชชื่อง เมสืที่อครวิสตจลักรใดหรสือครวิสเตทียนคนใดออกไปจากความรลัก
แบบสาวพรหมจารทีแหว่งประสบการณณ์การบลังเกวิดใหมว่ คนๆนลันื้นหรสือครวิสตจลักรนลันื้นจะพบวว่าตลัวเองถอยหว่างออกไป
เรสืที่อยๆเมสืที่อผว่านไปหลายวลันและหลายสลัปดาหณ์

ขข้อ 5: “เหตตุฉะนลันื้น จงระลศึกถศึงสภาพเดวิมททีที่เจข้าไดข้หลว่นจากมาแลข้วนลันื้น จงกลลับใจเสทียใหมว่ และประพฤตวิ
ตามอยว่างเดวิม มวิฉะนลันื้นเราจะรทีบมาหาเจข้า และจะยกคลันประททีปของเจข้าออกจากททีที่ เวข้นไวข้แตว่เจข้าจะกลลับใจใหมว่”

ในขข้อนทีนื้ มทีคสาขยว่วว่าจะพวิพากษา พระเยซยเจข้าทรงมทีเหตตุอลันควรททีที่จะตว่อวว่าทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่
เอเฟซลัส ครวิสตจลักรไดข้ละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของมลัน และนทีที่เปป็นเรสืที่องรข้ายแรง องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่เคยลสืมความ
ชสืที่นชมยวินดทีของพระองคณ์ในความรลักดลันื้งเดวิมแหว่งประชากรของพระองคณ์: “พระเยโฮวาหณ์ตรลัสดลังนทีนื้วว่า เรายลังจสาเจข้า
ไดข้ คสือความเมตตาในวลัยสาวของเจข้า ความรลักขณะททีที่เจข้าเขข้าพวิธทีสมรส เมสืที่อเจข้าตามเรามาในถวิที่นทตุรกลันดาร ในดวิน
แดนททีที่ไมว่ไดข้หวว่านพสืชอะไร” (ยรม. 2:2) องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าไมว่เคยลสืมความรลักดลันื้งเดวิมของยยดาหณ์ และพระ
เยซยเจข้าไมว่ทรงลสืมความรลักดลันื้งเดวิมของครวิสตจลักรของพระองคณ์ดข้วย พระบลัญญลัตวิขข้อแรกกก็คสือ จงรลักองคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้าดข้วยสวินื้นสตุดใจของเจข้า ดข้วยสวินื้นสตุดจวิตของเจข้า ดข้วยสวินื้นสตุดกสาลลังของเจข้า ความรลักเปป็นศยนยณ์กลาง, จวิตใจ, แกว่นแทข้
แหว่งประสบการณณ์บลังเกวิดใหมว่ททีที่แทข้จรวิง



คสาเตสือนสตวิถศึงผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เอเฟซลัสมทีสองประการ:
1. จงจดจสา
2. จงกลลับใจเสทียใหมว่!
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากสาลลังตรลัสแกว่ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เอเฟซลัสวว่า “จงจดจสาศทีลธรรมอลันสยงยวิที่งททีที่เจข้าเคยมที จง

จดจสาความรลักอลันสยงสว่งททีที่เจข้าเคยแสดงออก และจากนลันื้นจงหลันกลลับมามองดยตลัวเจข้าเองและดยวว่าเจข้าตกตที่สาลงมาก
ขนาดไหน – จากนลันื้นจงกลลับใจเสทียใหมว่ จงตลัดสวินสภาพจวิตใจของตลัวเจข้าเอง เกรงวว่าเราจสาตข้องพวิพากษาเจข้า เรา
จะพวิพากษาเจข้าโดยเรก็วหากเจข้าไมว่กลลับใจเสทียใหมว่และกลลับมาสยว่การงานดลันื้งเดวิมของเจข้าและความรลักดลันื้งเดวิมของ
เจข้า เราจะยกคลันประททีปของเจข้าออกไปจากททีที่ของมลัน – และหนทางเดทียวททีที่เจข้าจะปฟ้องกลันมวิใหข้เรายกคลันประททีป
ออกไปกก็คสือ การกลลับใจเสทียใหมว่”

การยกคลันประททีปในฐานะเปป็นผยข้ถสือแสงสวว่างออกไปไมว่เกทีที่ยวขข้องกลับความรอดของคนๆนลันื้น มลันเกทีที่ยวขข้อ
งกลับครวิสตจลักรโดยรวมทลันื้งหมด แนว่นอนวว่าโคมไฟเหลว่านลันื้นททีที่เคยฉายแสงจข้าในสว่วนนทีนื้ของแผว่นดวินโลก – โดย
เฉพาะอยว่างยวิที่งในเมสืองเอเฟซลัส – ไดข้ถยกเอาออกไปจากททีที่ของพวกมลันเสทียแลข้ว และความมสืดทศึบปกคลตุมพสืนื้นททีที่สว่วน
นลันื้นของโลกในวลันนทีนื้ อวิสลามคสือศาสนาในเมสืองทลันื้งเจก็ดนลันื้นททีที่ครวิสตจลักรเหลว่านทีนื้เคยตลันื้งอยยว่ ดลังนลันื้นเราจศึงเหก็นวว่าคลัน
ประททีปนลันื้นไดข้ถยกยกออกไปแลห้ว ความสวว่างแหว่งขว่าวประเสรวิฐอลันบรวิสตุทธวิธิ์ไมว่สว่องแสงเหมสือนททีที่มลันเคยสว่องตอนททีที่
เปาโลประกาศในเอเฟซลัส – หรสือเหมสือนกลับททีที่มลันเคยสว่องตอนททีที่ยอหณ์นอยยว่ททีที่นลัที่น ผมขอเตสือนคตุณ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก 
วว่าหากโลกตะวลันตกไมว่จดจสาและกลลับใจใหมว่ คลันประททีปกก็จะถยกยกออกไปจากประเทศอลันยวิที่งใหญว่นทีนื้ของเรา – 
และจากประเทศอสืที่นๆททีที่ไดข้รลับพรมากเหลสือลข้นเพราะเหตตุความเชสืที่อของพวกเขาในพระเจข้าและความรลักของพวก
เขาตว่อพระครวิสตณ์ ความไมว่สลัตยณ์ซสืที่อ – ไมว่วว่าในสว่วนของครวิสเตทียนคนใดหรสือครวิสตจลักรแหว่งใด – ตข้องถยกพวิพากษา 
(และจะถยกพวิพากษา) โดยพระเจข้าผยข้บรวิสตุทธวิธิ์องคณ์หนศึที่ง หากอาณาจลักรครวิสเตทียนเปป็นอยว่างททีที่เปป็นในวลันนทีนื้ตว่อไป 
ความมสืดทศึบกก็จะปกคลตุมดวินแดนเหลว่านทีนื้หากพระเยซยทรงรทีรออยยว่ อว่านอวิสยาหณ์ 60:2 

ขข้อ 6: “แตว่วว่าพวกเจข้ายลังมทีความดทีอยยว่บข้าง คสือวว่าเจข้าเกลทียดชลังกวิจการของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมททีที่เราเองกก็
เกลทียดชลังเชว่นกลัน”

ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นในครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัสเกลทียดชลังกวิจการตว่างๆของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยม ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์ททีที่โดด
เดว่นบางทว่านสอนวว่าคณะของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมไดข้เรวิที่มตข้นดข้วยนวิโคลลัสแหว่งเมสืองอลันทวิโอก ผยข้รยข้ทว่านอสืที่นๆปฏวิเสธขข้อ
เสนอแนะนทีนื้ อยว่างไรกก็ตาม คสานทีนื้มาจาก นริคาออ ซศึที่งมทีความหมายวว่า “พวิชวิต” และ ลาออส ซศึที่งมทีความหมายวว่า 
“ผยข้คน” (ฆราวาส) ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่ากวิจการตว่างๆของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมซศึที่งถยกเกลทียดชลังโดยครวิสตจลักรททีที่
เอเฟซลัสกก็คสือ การแตว่งตลันื้งคนบางคนใหข้ปกครองเหนสือผยข้เชสืที่อทลัที่วๆไปในครวิสตจลักร และนทีที่อาจบว่งบอกถศึงจตุดเรวิที่มตข้น
ของลสาดลับชลันื้นของบาทหลวงในครวิสตจลักร ซศึที่งดสารงสสืบตว่อไปมาจนทตุกวลันนทีนื้ในศาสนจลักรโรมลันคาทอลวิกและอสืที่นๆ

“เชสืนื้อเพทียงนวิดเดทียวทสาใหข้แปฟ้งดวิบฟยขศึนื้นทลันื้งกข้อน” พระเยซยเจข้าตรลัสดลังนทีนื้ พระเจข้าไมว่เคยประสงคณ์ใหข้ครวิสต
จลักรถยกแบว่งแยกออกเปป็นบาทหลวงและฆราวาส ไมว่มทีใครมทีสวิทธวิธิ์ททีที่จะ “ขว่มขทีที่ผยข้สสืบทอดของพระเจข้า” (1 เปโตร 
5:3) “ดข้วยเหตตุวว่า มทีพระเจข้าองคณ์เดทียวและมทีคนกลางแตว่ผยข้เดทียวระหวว่างพระเจข้ากลับมนตุษยณ์ คสือพระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรง
สภาพเปป็นมนตุษยณ์” (1 ทธ. 2:5) – พระเยซยครริสตณ์ – ไมว่ใชว่คนเดวินสองเทข้าคนใดททีที่เรทียกตลัวเองวว่าบาทหลวง หรสือผยข้



แทนของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลก – ไมว่ใชว่พระแมว่ฯหรสือสลันตะปาปา หรสือศวิษยาภวิบาล – แตว่พระเยซถูครวิสตณผถูห้ทรง
สภคำพเปป็นมนตุษยณ! ผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วเปป็นปตุโรหวิต... ไมว่ใชว่แคว่ปตุโรหวิตธรรมดา แตว่เปป็นปสุโรหริตหลวง (1 
เปโตร 2:9) ผยข้เชสืที่อทตุกคนไดข้รลับเชวิญใหข้เขข้าไปในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุดดข้วยใจกลข้า (ฮบ. 10:19-25) ไมว่มทีบตุคคลพวิเศษคนใด
ในครวิสตจลักรของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ไมว่มทีเจข้านายหรสือปตุโรหวิตประจสาครวิสต
จลักร การกระทสาเชว่นนทีนื้ไดข้เรวิที่มตข้นในเอเฟซลัส – แตว่มลันไมว่เปป็นททีที่ชอบพระทลัยพระเจข้า พระเจข้าทรงแตว่งตลันื้งผยข้เลทีนื้ยงรอง
ไวข้เพสืที่อดยแลฝยงแกะ เพสืที่อเลทีนื้ยงดยแกะและปฟ้องกลันมวิใหข้พวกสตุนลัขปฝาเขข้ามาไดข้ แตว่พระเจข้าไมว่ทรงแตว่งตลันื้งพวกเจข้านาย
ประจสาครวิสตจลักร หรสือคนพวิเศษทลันื้งหลายใหข้อธวิษฐานเผสืที่อเราหรสือฟปังคสาสารภาพบาปของเรา เราจะตข้องสารภาพ
ความบาปของเราตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผว่านทางคนกลางของเราคสือพระเยซยครวิสตณ์เจข้า

“ถข้าพระบตุตรจะทรงกระทสาใหข้ทว่านทลันื้งหลายเปป็นไท ทว่านกก็จะเปป็นไทจรวิงๆ!” (ยอหณ์น 8:36) “ดข้วยวว่าพระ
ววิญญาณของพระเจข้า (ไมว่ใชว่นลักเทศนณ์ , บาทหลวง หรสือสลันตะปาปาคนใด)ไดข้ทรงนสาพาคนหนศึที่งคนใด คนเหลว่า
นลันื้นกก็เปป็นบตุตรของพระเจข้า” (โรม 8:14) ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าพระเยซยเจข้าทรงควิดอยว่างไรกลับสวิที่งททีที่คนสมลัยใหมว่สรข้าง
ขศึนื้น ผยข้คนถยกบลัญชาใหข้ลงนามคสาปฏวิญาณ, ลงนามเอกสาร, ลงนามคสาปณวิธาน พวกเขาถยกบลัญชาใหข้สลัญญาเรสืที่องนทีนื้ 
หรสือสลัญญาเรสืที่องนลันื้นกว่อนททีที่พวกเขาจะกลายเปป็นผยข้ชว่วยฯ หรสือครยสอนรวทีวารศศึกษา ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าพระเยซย
ครวิสตณ์เจข้าทรงควิดอยว่างไรเมสืที่อพระองคณ์ทอดพระเนตรลงมายลังเหลว่านลักเผดก็จการนข้อยๆทางศาสนาททีที่เรามทีใน
ปปัจจตุบลัน ครวิสตจลักรมากมายจะไมว่เลสือกตลันื้งคนๆหนศึที่งใหข้รลับตสาแหนว่งผยข้ชว่วยฯหรสือครยสอนรวทีฯหากวว่าคนๆนลันื้นไมว่ลง
นามสลัญญาวว่าจะนสาสวิบชลักหนศึที่งทลันื้งหมดของตนเขข้ามาไวข้ใน “คลลัง”  -- ซศึที่งหมายถศึงครวิสตจลักรทข้องถวิที่นแหว่งนลันื้นททีที่เขา
เปป็นผยข้ชว่วยฯคนหนศึที่ง คนพวกนทีนื้ททีที่กสาลลังใชข้อสานาจกดขทีที่บตุตรชายและบตุตรสาวของพระเจข้ากก็จลัดอยยว่ในคณะเดทียวกลัน
กลับททีที่ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่มทีใจฝปักใฝฝฝฝายววิญญาณททีที่เมสืองเอเฟซลัสเกลทียดชลัง พวกเขาไมว่ไดข้เกลทียดคนพวกนลันื้น... พวกเขา
เกลทียดกวิจการตว่างๆของคนพวกนลันื้น พระเจข้าทรงรลักมนตุษยณ์ทตุกคนไมว่วว่าพวกเขาบาปหนาขนาดไหน และแนว่นอน
วว่าผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายควรรลักคนทลันื้งปวง ไมว่วว่าพวกเขาจะชลัที่วสลักปานใด เราไมว่รลักความบาปของพวกเขา แตว่เรารลัก
พวกเขาเพราะวว่าพระเยซยไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อพวกเขา

ความเสสืที่อมทรามแพรว่กระจายไป และแพรว่กระจายไปอยว่างรวดเรก็ว เอเฟซลัสเกลทยดชนงสวิที่งไมว่บรวิสตุทธวิธิ์เหลว่า
นทีนื้ – เปอรณ์กามลัมปกปป้องพวกมลัน! เอเฟซลัสเกลทียดชลังกวิจการเลวรข้ายตว่างๆของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยม เปอรณ์กามลัม
ยอมรลับพวกมลัน เอเฟซลัสถยกรบกวนดข้วยกวิจการตว่างๆเทว่านลันื้น – แตว่กว่อนททีที่กวิจการเหลว่านลันื้นไปถศึงเปอรณ์กามลัม พวก
มลันกก็กลายเปป็นหลลักคสาสอนแลข้ว (วว. 2:15) เอเฟซลัสไมว่ยอมทนตว่อพวกนวิโคเลาสณ์นวิยม แตว่เปอรณ์กามลัมตข้อนรลับผยข้
ทสาใหข้เสสืที่อมทรามเหลว่านลันื้นและยอมใหข้พวกเขาวางยาพวิษและทสาใหข้แหลว่งททีที่มาแหว่งความบรวิสตุทธวิธิ์และศทีลธรรมในททีที่
ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งนลันื้นเสสืที่อมทรามไป เรายลังมทีพวกเรว่ขายยาพวิษเหลว่านทีนื้อยยว่กลับเราทตุกวลันนทีนื้... และเรสืที่องนว่าเศรข้ากก็คสือ
วว่า พวกเขาเรว่ขายยาพวิษของตนททีที่ทสาใหข้ผยข้คนพวินาศในนามของศาสนา! 

ขข้อ 7: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้
นลันื้นกวินผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต ททีที่อยยว่ในทว่ามกลางอตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า”

ในพระคสาขข้อนทีนื้เรามทีกคำรทรงเรบียกของพระววิญญคำณใหห้ฟปัง ททีที่เอเฟซลัสครวิสตจลักรถยกตรลัสดข้วยแบบรวมๆ...
ไมว่ใชว่แบบแยกเปป็นคนๆ แตว่ในฐานะททีที่ประชตุมหนศึที่ง เราควรหมายเหตตุไวข้วว่ายอหณ์นใชข้คสาวว่า “กลลับใจใหมว่” เจก็ดครลันื้ง



ในววิวรณณ์ แตว่ในงานเขทียนอสืที่นๆของยอหณ์น คสาๆนทีนื้ไมว่เคยถยกใชข้เลยแมข้เพทียงครลันื้งเดทียว หลลังจากเอเฟซลัส คนททชื่เหลชอ
อยยยู่ ถยกเตสือนสตวิใหข้กลลับใจใหมว่ การทรงเรทียกนทีนื้ไมว่ไดข้มาถศึงคนกลตุว่มนลันื้นอทีกตว่อไป แตว่มาถศึงคนเปป็นรายตลัว หรสือถศึงคน
ททีที่เหลสืออยยว่จสานวนเลก็กนข้อย ความรลับผวิดชอบรายบตุคคลและโดยตรงตว่อพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์คสือความจรวิงททีที่
สสาคลัญและหลลักคสาสอนททีที่สสาคลัญของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ อยว่างไรกก็ตาม ในศาสนจลักรโรมลันคาทอลวิก 
ดวงววิญญาณทลันื้งหลายถยกบลัญชาใหข้ตวิดตามศาสนจลักร จวิตสสานศึกผวิดชอบของแตว่ละบตุคคลททีที่มทีตว่อพระเจข้าถยกเพวิกเฉย
อยว่างสวินื้นเชวิง มลันคสือศาสนจลักร, สลันตะปาปา, บาทหลวง, เจข้าอธวิการททีที่ตวิดตว่อกลับพระเจข้าเพสืที่อสมาชวิกทลันื้งหลายของ
ศาสนจลักรแหว่งโรม แตว่ในครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่  แตยู่ละคนถยกบลัญชาใหข้กลลับใจใหมว่และเชสืที่อขว่าวประเสรวิฐ
แตว่ละคนไดข้รลับเชวิญใหข้เขข้าในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุดดข้วยใจกลข้า หลลักคสาสอนของภาคพลันธสลัญญาใหมว่คสือ “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปัง
ขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัส” ไมว่ใชว่แคว่ในศาสนจลักรแหว่งโรมเทว่านลันื้น แตว่ในครวิสตจลักรโปรเตสแตนตณ์ทลันื้งหลายดข้วย
มทีพวกผยข้เผดก็จการฝฝายววิญญาณททีที่บลัญชาผยข้คนใหข้ตวิดตามพวกเขา และพวกเขาเปลทีที่ยนแปลงพระวจนะของพระเจข้า
ใหข้เขข้ากลันกลับความควิดตว่างๆของพวกเขาเอง แตว่ตามททีที่พระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าวว่าไวข้ มทีพระเจข้าองคณ์เดทียว
และคนกลางผยข้เดทียวระหวว่างพระเจข้ากลับมนตุษยณ์ นลัที่นคสือ พระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงสภาพมนตุษยณ์ – ไมว่ใชว่บาทหลวงคนใด,
ไมว่ใชว่เจข้าอธวิการคนใด,  ไมว่ใชว่นลักเทศนณ์คนใด, ไมว่ใชว่ผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐคนใด... แตว่เปป็นพระบตุตรของพระเจข้า 
พระเยซยเจข้า พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวททีที่สามารถเปป็นคนกลางระหวว่างเรากลับพระเจข้าไดข้

“ผยข้ใด (คนๆนลันื้นททีที่) มทีชลัยชนะ” จะไดข้รลับสวิทธวิพวิเศษอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีในการกวินผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิตใน
อตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า คสาวว่า “อตุทยานสวรรคณ์” มทีความหมายวว่า “สวนแหว่งความรสืที่นรมยณ์”  และนลัที่นแหละ
คสือสวิที่งททีที่พระเจข้าทรงตลันื้งพระทลัยใหข้เอเดนเปป็น มลันคงจะเปป็นสวนแหว่งความรสืที่นรมยณ์อลันยวิที่งใหญว่สสาหรลับอาดลัมและเอ
วาไปแลข้วหากพวกเขาเชสืที่อฟปังพระเจข้าและไมว่ฟปังเสทียงของพญามาร อตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้าจะถยกทสาใหข้กลลับ
คสืนสยว่สภาพเดวิมในตอนตข้นของยตุคนวิรลันดรณ์ (วว. 16:7, วว. 22:1-7) พระเยซยทรงสลัญญาวว่า “เราจะใหข้ผยข้นลันื้นกวินผล
จากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต” ในอตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า (ซศึที่งยลังมาไมว่ถศึง) จะไมว่มทีผยข้ลว่อลวง ไมว่มทีพญามาร ไมว่มทีความ
บาป มลันจะเปป็นสวนแหว่งความรสืที่นรมยณ์ พญามารจะอยยว่ในบศึงททีที่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลัน (วว. 20:10)

อตุทยานสวรรคณ์ (เมสืองบรมสตุขเกษม) ถยกกลว่าวถศึงสามครลันื้งในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ ในลยกา 23:43 พระเยซย
ตรลัสแกว่โจรคนนลันื้นบนกางเขนวว่า “วลันนทีนื้เจข้าจะอยยว่กลับเราในเมสืองบรมสตุขเกษม” ใน 2 โครวินธณ์ 12:4 เปาโลไดข้กลว่าว
วว่าตนรยข้จลักชายคนหนศึที่งซศึที่งถยกรลับขศึนื้นไปยลังสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม “ขศึนื้นไปยลังเมสืองบรมสตุขเกษม” เปาโลประกาศวว่าชายผยข้นทีนื้
ซศึที่งถยกรลับขศึนื้นไปยลังเมสืองบรมสตุขเกษมไดข้ยวินถข้อยคสาตว่างๆและไดข้เหก็นสวิที่งตว่างๆททีที่เอว่ยออกมาเปป็นคสาไมว่ไดข้ การกลว่าวถศึง
เมสืองบรมสตุขเกษม (อตุทยานสวรรคณ์) เปป็นครลันื้งททีที่สามอยยว่ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ – ววิวรณณ์ 2:7 พระสลัญญา
ททีที่ถยกใหข้ไวข้ตรงนทีนื้มทีใหข้แกว่แตว่ละคนททีที่เปป็นผยข้มทีชลัยชนะ คนๆนลันื้นจะไดข้รลับสวิทธวิพวิเศษอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีในการกวินผลจาก
ตข้นไมข้แหว่งชทีววิต ในอตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า เมสืที่ออตุทยานสวรรคณ์นลันื้นถยกทสาใหข้กลลับคสืนสยว่สภาพเดวิม ขอบคตุณ
พระเจข้าททีที่จะไมว่มทีการเกวิดขศึนื้นซนื้สาของประสบการณณ์แบบอาดลัมและเอวา เมสืที่อพระเจข้าทรงทสาใหข้อตุทยานสวรรคณ์และ
ตข้นไมข้แหว่งชทีววิตกลลับคสืนสยว่สภาพเดวิม การกลลับคสืนสยว่สภาพเดวิมนลันื้นกก็จะดสารงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์ มลันจะไมว่ถยกรตุกรานโดย
บาป ความเศรข้าโศกและความผวิดหวลังเดก็ดขาด (วว. 21:27)



คนจสานวนมากเชสืที่อวว่าสวิที่งเดทียวททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนกก็คสือ การไดข้บลังเกวิดใหมว่ และจาก
นลันื้นกก็ “ใชข้ชทีววิตแบบสบายๆ” จนกวว่าพระเยซยเสดก็จมารลับเรา แตว่แนว่นอนวว่าความควิดเชว่นนลันื้นเกทีที่ยวกลับความเชสืที่อ
แบบครวิสเตทียนไมว่ไดข้ตรงตามพระคลัมภทีรณ์เลย เราไดข้รลับความรอดโดยพระคตุณ เปป็นของประทานของพระเจข้า ความ
รอดไมว่สามารถไดข้มาดข้วยความพยายามหรสือการกระทสา แตว่การเปป็นครวิสเตทียนททีที่มทีชลัยชนะคสือหนข้าททีที่รลับผวิดชอบ
ของเรา หากเราวางใจและเชสืที่อฟปัง เรากก็จะมทีชลัยชนะ หากเราสะเพรว่าและไมว่ใสว่ใจ เรากก็จะดสาเนวินชทีววิตครวิสเตทียนททีที่
พว่ายแพข้ หากเราเปป็นผยข้มทีชลัยชนะ เรากก็จะรว่วมแบว่งปปันบสาเหนก็จอลันเตก็มเปฟีปี่ยม แตว่หากเราสะเพรว่าและไมว่ใสว่ใจเกทีที่ยว
กลับสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณ เรากก็จะ “ขาดคว่าตอบแทน” ความรอดเปป็นของฟรที... บกาเหนห็จเปป็นสวิที่งททีที่ตข้อง
ลงแรง หากเรามทีชลัยชนะ เรากก็จะไดข้รลับสวิทธวิพวิเศษบางอยว่างในอตุทยานสวรรคณ์ททีที่คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่มทีชลัยชนะจะไมว่ไดข้
รลับ แนว่นอนวว่ามทีบสาเหนก็จอยยว่หลายระดลับในสวรรคณ์ (1 คร. 3:11-15)

มลันเปป็นเรสืที่องนว่าสนใจสสาหรลับผมททีที่จะหมายเหตตุวว่าพระเยซยเจข้าเองจะเปป็นผยข้มอบบสาเหนก็จเหลว่านลันื้น (“ผยข้ใดมที
ชลัยชนะ เราจะใหห้ผยข้นลันื้นกวินผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต”) พระเยซยเองจะประทานสวิทธวิพวิเศษนลันื้น นทีที่สอนผมวว่าผยข้เชสืที่อทลันื้ง
หลายมทีความใกลข้ชวิดกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามากขนาดไหน – ไมว่ใชว่แคว่บนโลกนทีนื้เทว่านลันื้น แตว่ในนวิรลันดรณ์กาลดข้วย 
สวรรคณ์จะเปป็นสถานททีที่ขนาดใหญว่ จะมทีคนมากมายอยยว่ททีที่นลัที่น แตว่มลันจะไมว่ใหญว่เหลสือเกวิน และจะไมว่มทีคนจสานวนมาก
เหลสือเกวินจนพระเยซยจะไมว่ทรงมทีเวลาสสาหรลับแตว่ละคนเหลว่านลันื้น ผมดทีใจททีที่ผมกสาลลังจะไปททีที่นลัที่น หากคตุณไมว่ไดข้กสาลลัง
อยยว่ระหวว่างทางททีที่จะไปสวรรคณ์ – จงกลลับใจใหมว่, เชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า “และทว่านจะไดข้รลับความรอด”
(กวิจการ 16:31, ยอหณ์น 5:24)

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงสเมอรณนคำ
วว. 2:8-11:

8 จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองสเมอรณ์นาวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นเบสืนื้องตข้นและเปป็นเบสืนื้อง
ปลาย ผยข้ซศึที่งสวินื้นพระชนมณ์แลข้ว และกลลับฟฟฟื้นขศึนื้นอทีก ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า

9 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า และเรารยข้วว่าพวกเจข้ามทีความทตุกขณ์ลสาบากและยากจน (แตว่วว่าเจข้ากก็มลัที่งมที)
และรยข้เรสืที่องการหมวิที่นประมาทของคนเหลว่านลันื้นททีที่กลว่าววว่า เขาเปป็นพวกยวิวและหาไดข้เปป็นไมว่ แตว่พวกเขาเปป็นธรรม
ศาลาของซาตาน

10 อยว่ากลลัวความทตุกขณ์ทรมานตว่างๆซศึที่งเจข้าจะไดข้รลับนลันื้น ดยเถวิด พญามารจะขลังพวกเจข้าบางคนไวข้ในคตุก
เพสืที่อจะลองใจเจข้า และเจข้าทลันื้งหลายจะไดข้รลับความทตุกขณ์ทรมานถศึงสวิบวลัน แตว่เจข้าจงสลัตยณ์ซสืที่อจนถศึงความตาย และ
เราจะมอบมงกตุฎแหว่งชทีววิตใหข้แกว่เจข้า

11 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะจะไมว่ไดข้รลับ
อลันตรายจากความตายครลันื้งททีที่สองเลย’

ครวิสตจลักรแหว่งททีที่สองททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อในขข้อพระคลัมภทีรณ์นทีนื้ของเราคสือ ครวิสตจลักรททีที่สเมอรณ์นา ขข้อความถศึงครวิสต
จลักรนทีนื้เปป็นตลัวแทนของชว่วงเวลาททีที่เปป็นการขว่มเหงครลันื้งใหญว่ประมาณปฟี ค.ศ. 316 สเมอรณ์นาอยยว่หว่างไปทางเหนสือ
ของเมสืองเอเฟซลัสประมาณสทีที่สวิบไมลณ์ ปปัจจตุบลันมลันเปป็นหนศึที่งในเมสืองสสาคลัญททีที่สตุดของจลักรวรรดวิตตุรกที และมลันถยก
ประมาณการวว่าผยข้คนประมาณ 200,000 คนอาศลัยอยยว่ททีที่นลัที่นตอนนทีนื้



ในหลายๆดข้าน สเมอรณ์นาเปป็นคยว่แขว่งของเอเฟซลัส ทสาเลททีที่ตลันื้งทางธรรมชาตวิและทางการพาณวิชยณ์ของมลันนสา
มาซศึที่งการคข้าขาย และความมลัที่งคลัที่งและความรตุว่งโรจนณ์มากมายกก็มาทางการคข้าขาย อาคารตว่างๆของมลันกระทลัที่งใน
สมลัยนลันื้นทสาใหข้เมสืองนทีนื้ไดข้ชสืที่อวว่าเปป็น ผยจ้งดงาม สเมอรณ์นาไมว่ลข้าหลลังเอเฟซลัสมากนลักในเรสืที่องการนลับถสือรยปเคารพ เมสือง
นทีนื้ไมว่ถยกเอว่ยชสืที่อในหนลังสสือกวิจการ และเปาโลไมว่เอว่ยชสืที่อครวิสตจลักรททีที่เมสืองสเมอรณ์นาในจดหมายฝากฉบลับใดของตน
เลย ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงไมว่มทีทางทราบแนว่ชลัดวว่าขว่าวประเสรวิฐถยกประกาศแกว่ผยข้คนททีที่นลัที่นเมสืที่อไรหรสืออยว่างไร หรสือวว่าค
รวิสตจลักรททีที่นลัที่นถยกกว่อตลันื้งเมสืที่อไร

กฎหมายตว่างๆของจลักรวรรดวิททีที่ตว่อตข้านความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนไดข้ถยกบลังคลับใชข้อยว่างรตุนแรงในเมสืองสเม
อรณ์นา พวกยวิวและคนตว่างชาตวิรว่วมกลันทสาใหข้เกวิดการขว่มเหงมากมายผว่านทางเหลว่าผยข้มทีอสานาจประจสาทข้องถวิที่น...พวก
เขากดดลันเหลว่าผยข้มทีอสานาจประจสาทข้องถวิที่นและบลังคลับคนเหลว่านลันื้นใหข้ใชข้กฎหมายตว่างๆขลัดขวางพวกครวิสเตทียน โพลที
คารณ์ป สหายรลักของยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก ถยกฆว่าตายในสเมอรณ์นาตอนเขาอายตุเกข้าสวิบปฟี ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์สว่วนใหญว่เชสืที่อกลัน
วว่านลัที่นคสือปฟี ค.ศ. 168 โพลทีคารณ์ปนว่าจะเปป็นคนสตุดทข้ายททีที่ไดข้สนทนากลับยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก ตามประวลัตวิศาสตรณ์พระ
คลัมภทีรณ์และหนลังสสือตว่างๆเกทีที่ยวกลับสมลัยโบราณของพระคลัมภทีรณ์ การขว่มเหงอลันดตุรข้ายและนองเลสือดซศึที่งลตุกลามใน
เอเชทียนข้อยมทีศยนยณ์กลางของมลันอยยว่ในเมสืองสเมอรณ์นา การขว่มเหงอลันเลวรข้ายนลันื้นกวินเวลาประมาณสองรข้อยหข้าสวิบปฟี 
มลันดตุเดสือดมากๆในบางครลันื้ง และบางคราวมลันกก็ลดความรตุนแรงลง ในระหวว่างชว่วงเวลานทีนื้ของการขว่มเหงของ
จลักรวรรดวิและคนนลับถสือรยปเคารพ ครวิสตจลักรไดข้เผชวิญกลับการนองเลสือดอลันนว่ากลลัว แตว่กก็ยลังทราบเกทีที่ยวกลับพระองคณ์
ผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้น

ขข้อ 8 และ 9: “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองสเมอรณ์นาวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นเบสืนื้องตข้น
และเปป็นเบสืนื้องปลาย ผยข้ซศึที่งสวินื้นพระชนมณ์แลข้ว และกลลับฟฟฟื้นขศึนื้นอทีก ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า 
และเรารยข้วว่าพวกเจข้ามทีควคำมทตุกขณลคคำบคำกและยากจน (แตว่วว่าเจข้ากก็มลัที่งมที) และรยข้เรสืที่องการหมวิที่นประมาทของคนเหลว่า
นลันื้นททีที่กลว่าววว่า เขาเปป็นพวกยวิวและหาไดข้เปป็นไมว่ แตว่พวกเขาเปป็นธรรมศาลาของซาตาน”

ขข้อความททีที่สลันื้นททีที่สตุดของพระววิญญาณคสือขข้อความถศึงสเมอรณ์นา ขข้อความททีที่ยาวททีที่สตุดคสือ ถศึงครวิสตจลักรททีที่ธวิ
ยาทวิรา ททีที่ประชตุมททีที่สเมอรณ์นาไดข้รลับคสาชม – ไมว่มทีคสาตวิเตทียนสลักคสาเดทียวถยกกลว่าวแกว่ททีที่ประชตุมททีที่นลัที่น ตรงกลันขข้าม 
ขข้อความถศึงททีที่ประชตุมททีที่เลาดทีเซทียคสือ ขข้อความททีที่เปป็นคสาตสาหนวิ ไมว่มทีคสาชมหรสือคสาสรรเสรวิญสลักคสาเดทียวอยยว่ใน
ขข้อความถศึงชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น

อทีกครลันื้งเมสืที่อใชข้ววิธทีเปรทียบเททียบความตรงขข้ามกลัน ความยากจนและความทตุกขณ์ลสาบากของสเมอรณ์นาโดด
เดว่นออกมา ขณะททีที่สภาวะอลันรที่สารวยและพอใจในตลัวเองของเลาดทีเซทียเปป็นเรสืที่องททีที่ไมว่อาจเขข้าใจผวิดไปไดข้เลย มทีค
รวิสตจลักรอทีกเพทียงแหว่งเดทียวททีที่ไมว่ถยกตวิเตทียนหรสือถยกปรลับโทษ (หรสือถยกเตสือน) และนลัที่นคสือครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย 
อยว่างไรกก็ตาม เราไมว่ควรควิดวว่าไมว่มทีอะไรททีที่ผวิดเลยในสเมอรณ์นาหรสือฟฟีลาเดลเฟฟีย เพราะวว่าททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นจะมทีขข้อ
บกพรว่องตว่างๆอยยว่เสมอ ครวิสตจลักรเดทียวททีที่สมบยรณณ์แบบคสือ พระกายททีที่ไมว่ปรากฏแกว่ตานลันื้นซศึที่งพระเยซยทรงเปป็น
ศทีรษะของมลัน ททีที่ใดททีที่มทีเหลว่าสมาชวิกททีที่เปป็นคนของททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งหนศึที่ง ความอว่อนแอกก็จะถยกพบ และครวิสต
จลักรใดกก็ตามยว่อมถยกตวิเตทียนโดยองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า



ครวิสตจลักรในยตุคสมลัยของเอเฟซลัสไดข้สยญเสทียความรลักดลันื้งเดวิมของมลันไปแลข้ว ดข้วยเหตตุนทีนื้องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
จศึงทรงอนตุญาตใหข้การตทีสอนเกวิดขศึนื้นแกว่ครวิสตจลักรเพสืที่อทสาใหข้มลันกลลับมาหาพระองคณ์ สเมอรณ์นามทีความหมายวว่า 
“ความขมขสืที่น” และ “เมอรณ์” (มดยอบ) – นนื้สามลันททีที่ถยกเชสืที่อมโยงกลับความตาย ในความหมายของคสาๆนทีนื้ คสา
พยากรณณ์เรสืที่องการขว่มเหงและความตายถยกมองเหก็น และแนว่นอนวว่าจะบลังเกวิดแกว่เหลว่าสมาชวิกของครวิสตจลักรททีที่ส
เมอรณ์นา ชสืที่อเหลว่านทีนื้ไมว่ใชว่เรสืที่องบลังเอวิญและพวกมลันไมว่ไดข้ถยกเลสือกมาแบบสตุว่มๆ ชสืที่อเอเฟซลัส, สเมอรณ์นา, และชสืที่ออสืที่นๆ
ททีที่เหลสือทตุกชสืที่อมทีความหมายททีที่ลศึกซศึนื้งและพวิเศษมากๆในพระคลัมภทีรณ์ อยว่างไรกก็ตาม เหลว่าสมาชวิกของททีที่ประชตุมททีที่สเม
อรณ์นากก็ถยกบอกไมว่ใหข้กลลัวแมข้วว่าพวกเขาจะตข้องทนทตุกขณ์และหลายคนจะถยกฆว่าตาย บสาเหนก็จสสาหรลับการประทลับ
ตราคสาพยานของคนๆหนศึที่งดข้วยโลหวิตของคนๆนลันื้นกก็คสือ การไดข้รลับ “มงกตุฎแหว่งชทีววิต” ซศึที่งเปป็นมงกตุฎของผยข้พลทีชทีพ
เพราะความเชสืที่อ

ขข้อความถศึงสเมอรณ์นาขศึนื้นตข้นดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นเบสืนื้องตข้นและเปป็นเบสืนื้องปลาย ผยข้ซศึที่ง
สวินื้นพระชนมณ์แลข้ว และกลลับฟฟฟื้นขศึนื้นอทีก ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า” ชสืที่อเรทียกททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้คสือ พระศวิลาแหว่งยวิบรอลตารณ์ในฝฝาย
ววิญญาณ ซศึที่งไมว่มทีอสานาจใดสามารถตว่อกรไดข้ ในฐานะเปป็นเบชนั้องตจ้น พระองคณ์ทรงดสารงอยยว่กว่อนสวิที่งทลันื้งปวงในกาล
เวลา และอยยว่เหนสือสวิที่งทลันื้งปวงในฤทธานตุภาพ ในฐานะเบชนั้องปลาย พระองคณ์ทรงดสารงอยยว่หลลังสวิที่งทลันื้งปวง – พระองคณ์
ทรงปปิดทข้ายสวิที่งสารพลัด, พระองคณ์ทรงเปป็นการสสาเรก็จครบถข้วนของสวิที่งสารพลัด พระองคณ์ผยข้ตรลัสแกว่เหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ส
เมอรณ์นาทรงเปป็นองคณ์นวิรลันดรณ์นลันื้น แตว่แมข้วว่าพระองคณ์ทรงดสารงอยยว่ตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาลจนถศึงนวิรลันดรณ์กาล พระองคณ์กก็
เสดก็จเขข้ามาในโลกนทีนื้เพสืที่อสวินื้นพระชนมณ์ ความตายไมว่มทีสวิทธวิธิ์อข้างความเปป็นเจข้าของในพระองคณ์ เพราะวว่าพระองคณ์มวิไดข้
ทรงทสาบาป ถศึงกระนลันื้น พระองคณ์กก็ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อททีที่เราจะไดข้มทีชทีววิต พระองคณ์ไดข้เสดก็จเขข้าไปในใจกลางแหว่ง
ความมรณา พระองคณ์ไดข้พวิชวิตความมรณา – และทรงเปป็นขศึนื้นอทีกเพสืที่อททีที่จะไมว่ตายอทีกเลย

ขข้อ 9 ขศึนื้นตข้นดข้วยถข้อยคสาททีที่ปลอบประโลม “เรคำรถูห้จนัก” พระเยซยเจข้า พระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา ทรงทราบ
ทตุกความปวดรข้าวของหลัวใจ พระองคณ์ทรงทราบทตุกความเจก็บปวด นนื้สาตาทตุกหยด ภาระทตุกอยว่าง เรคำเตวิบโตดบีทบีที่สตุด
และมนัที่งมบีทบีที่สตุดเมสืที่อเรคำทนทตุกขณ เมสืที่อครวิสตจลักรถยกขว่มเหง มลันกก็แพรว่กระจายดตุจไฟปฝา เมสืที่อครวิสตจลักรอยยว่อยว่างสตุข
สบายในศวิโยน งานของพระเจข้ากก็ไดข้รลับผลกระทบอยว่างเจก็บปวด! ยาโคบเปป็นชายททีที่ดทีกวว่าเดวิมหลลังจากปลนื้สาสยข้ตลอด
ทลันื้งคสืนกลับทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้น (ปฐก. 32:24-32) เปาโลไดข้รลับหนามในเนสืนื้อ เขาอธวิษฐานขอพระเจข้าใหข้เอาหนามนลันื้น
ออกไป แตว่พระเจข้ากก็มวิไดข้เอามลันออกไป พระเจข้าทรงสลัญญาและประทานพระคตุณอลันเพทียงพอเพสืที่อททีที่จะทนมลันไหว
– และเปาโลกก็มลัที่งมทีมากยวิที่งขศึนื้นเพราะมลัน (2 คร. 12:7) 

พวกครริสเตทยนททชื่เปป็นคนฮทบรยชสืที่นชมยวินดทีในการถยกปลข้นชวิงทรลัพยณ์สวิที่งของๆตนไป (ฮบ. 10:34) เดก็กหนตุว่ม
ชาวฮทีบรยสามคนนลันื้นรยข้จลักพระเยโฮวาหณ์จากมตุมมองทางประวลัตวิศาสตรณ์ แตว่เมสืที่อพวกเขาไดข้พบกลับพระองคณ์ใน
ทว่ามกลางเตาไฟอลันรข้อนแรงนลันื้นพวกเขากก็รยข้จลักพระองคณ์ในแบบททีที่พวกเขาไมว่อาจรยข้จลักพระองคณ์ไดข้เลยหากพวกเขา
ไมว่ยชนอยยว่เมสืที่อกษลัตรวิยณ์บลัญชาพวกเขาใหข้กจ้มกราบ (ดนล. 3:1-25) จงอว่านพระคสาตอนนทีนื้และดสืที่มดที่สากลับมลัน

ดาเนทยลรยข้จลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า – แตว่ผมแนว่ใจวว่าเขารยข้จลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าดทียวิที่งขศึนื้นหลลังจากคข้างคสืนในถนื้สา
สวิงโตโดยอยยว่กลับพวกสวิงโตและทยตสวรรคณ์ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า บางครลันื้งเรากก็มลัที่งมทีททีที่สตุดยามททีที่เรายากจนททีที่สตุด เรา
อาจไมว่รยข้ตลัวเลยกก็ไดข้ แตว่เรายากจนททีที่สตุดยามททีที่เราควิดวว่าเรามลัที่งมทีททีที่สตุด บางครลันื้งเรากก็มทีความสตุขททีที่สตุดยามททีที่เราควิดวว่า



ใจของเราแตกสลายดข้วยความเศรข้าโศก แคว่ระลศึกไวข้วว่า – ทางทลันื้งหลายของพระเจข้าไมว่ใชว่ทางทลันื้งหลายของเรา – 
และอยว่าลสืมเดก็ดขาดวว่า พระเจข้าทรงทราบทตุกสวิที่งเกทีที่ยวกลับเราตลอดเวลา

หากเราบลังเกวิดใหมว่แลข้ว ทรลัพยณ์สมบลัตวิของเรากก็อยยว่ในสวรรคณ์ มรดกของเราอยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย ซศึที่งจากททีที่นลัที่นเรา
รอคอยพระผยข้ชว่วยใหข้รอด การตรวจนลับวว่าความมลัที่งคลัที่งและทรลัพยณ์สวินของครวิสเตทียนมทีอะไรบข้างไดข้ถยกบอกไวข้ใน
จดหมายฝากของเปาโลถศึงครวิสตจลักรททีที่เมสืองโครวินธณ์ (1 คร. 3:21-23) หากเราบลังเกวิดใหมว่แลข้ว  เรากก็อยยว่ใน
พระเจข้า (คส. 3:3) พระครวิสตณ์ทรงสถวิตในเรา (คส. 1:27) ในทางตสาแหนว่งแลข้ว เราเปป็นบตุตรของพระเจข้า (โรม 
8:14) เราถยกลวิขวิตใหข้เปป็นตามพระฉายแหว่งพระบตุตรของพระเจข้า (โรม 8:29) ความมลัที่งคลัที่งของเราในฐานะบตุตรของ
พระเจข้าถยกจสากลัดโดยพระครวิสตณ์และความมลัที่งคลัที่งของพระองคณ์เทว่านลันื้น (อฟ. 1:10, 11) ใชว่แลข้วครลับ ครวิสตจลักรมลัที่งมที
แมข้วว่า กลว่าวในแงว่ทรลัพยณ์สวิที่งของแลข้ว เธออาจดยเหมสือนยากจน ครวิสตจลักรบางแหว่งททีที่ดยเหมสือนยากจนหากกลว่าวใน
แงว่ของททีที่ประชตุมทข้องถวิที่น กก็มลัที่งมทีเสทียยวิที่งกวว่าครวิสตจลักรบางแหว่งททีที่มทีอาคารหลายหลลังมยลคว่าหลายลข้านดอลลารณ์ ครวิสต
จลักรแทข้นลันื้นมนชื่งมท บรวิบยรณณ์ไปดข้วยความรลักและความมลัที่งคลัที่งททีที่ไมว่อาจหยลัที่งถศึงของพระครวิสตณ์

ครวิสตจลักรททีที่สเมอรณ์นากสาลลังทนทตุกขณ์จากโลกคนนลับถสือรยปเคารพซศึที่งอยยว่ภายนอก และจากศลัตรยรายหนศึที่งททีที่
มทีลลักษณะเฉพาะตลัวทางศาสนาซศึที่งอยยว่ภายใน ดยเหมสือนวว่ามทีคนกลตุว่มหนศึที่งในครวิสตจลักรททีที่อข้างตลัววว่าเปป็นพวกยวิว แตว่กก็
ไมว่ใชว่ยวิวอยว่างแทข้จรวิง พวกเขาอยยว่ในครวิสตจลักรเพสืที่อสวิที่งททีที่พวกเขาสามารถตลักตวงไดข้จากครวิสตจลักร – ไมว่ใชว่เพสืที่อสวิที่งททีที่
พวกเขาสามารถถวายแดว่พระครวิสตณ์ผยข้ทรงอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้น ในเอเฟซลัสเราไดข้เหก็นสงฆณ์กลตุว่ม
หนศึที่งททีที่ยกชยตลัวเอง – พวกเขาเปป็นคนเยว่อหยวิที่งและอวดตลัว (พวกเขาถยกเปปิดโปงวว่าเปป็นพวกเสแสรข้งและคนมตุสา
ดข้วย) กระแสเชว่นนลันื้นถยกบดขยทีนื้ชลัที่วระยะเวลาหนศึที่ง แตว่พญามารไมว่ยอมรลับความพว่ายแพข้งว่ายๆ แมข้วว่าความ
เคลสืที่อนไหวนลันื้นถยกบดขยทีนื้ไปแลข้ว ความเคลสืที่อนไหวแบบททีที่คลข้ายๆกลันในมาตราสว่วนททีที่เลก็กกวว่ากก็เรวิที่มปรากฏขศึนื้นในสเม
อรณ์นา ปปัจจตุบลันเรามทีองคณ์ประกอบแบบเดทียวกลันในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นของเราหลายแหว่ง... ชายและหญวิงทลันื้งหลายททีที่
เขข้ารว่วมกลับครวิสตจลักรเพสืที่อธตุรกวิจหรสือเหตตุผลทางสลังคม และเพสืที่อผลประโยชนณ์ มลันคงนว่าสนใจดทีททีที่ไดข้รยข้วว่าเหตตุใดคน
บางคนจศึงเขข้ารว่วมกลับททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งนลันื้นๆ และบางครลันื้งกก็ผลลักดลันตลัวเองจนกระทลัที่งพวกเขาไดข้รลับเลสือกเปป็นผยข้
ชว่วยฯ, ผยข้ดยแลทรลัพยณ์สวิน, หรสือครยสอนรวที เรามทีคนเหลว่านลันื้น พวกเขาอยยว่ในครวิสตจลักรมาตลันื้งแตว่เอเฟซลัส และพวกเขา
จะอยยว่ททีที่นลัที่นจนกวว่าครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไป ขอบพระคตุณพระเจข้าททีที่พวกเขาจะถยกทวินื้งไวข้ขข้างหลลังเมสืที่อครวิสตจลักรแทข้ถยก
พาออกไป!

พระววิญญาณไมว่ทรงใชข้ถข้อยคสาเบาๆหรสือคสาพยดเพราะๆเพสืที่อเปปิดโปงพวกคนโกงทางศาสนาเหลว่านทีนื้ พระ
ววิญญาณตรลัสอยว่างชลัดเจนวว่าพวกเขาไมว่ใชว่ยวิว “แตยู่พวกเขาเปป็นธรรมศาลาของซาตาน!” นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนคสาพยด
หวานหยททีที่เราไดข้ยวินจากธรรมาสนณ์หลายแหว่งในวลันนทีนื้เลยใชว่ไหมครลับ? ปปัจจตุบลันเราไดข้ยวินวว่า “ทตุกศาสนาควรจลับมสือ
กลัน ทตุกนวิกายและลลัทธวิควรรว่วมใจกลัน – และควรสอนเรสืที่องความเปป็นบวิดาของพระเจข้าและความเปป็นพทีที่นข้องกลันของ
มนตุษยณ์” ไมว่เลยครลับ มทีครวิสตจลักรแทข้อยยว่หนศึที่งเดทียว ซศึที่งประกอบดข้วยเหลว่าผยข้เชสืที่อแทข้ ททีที่เหลสือทลันื้งหมดเปป็นของปลอม
และเปป็นของธรรมศาลาของพญามาร นลัที่นอาจฟปังดยแรงไปหนว่อย – แตว่เราตข้องกลว่าวถข้อยคสาททีที่เขข้าใจงว่ายเวลาเปปิด
เผยความจรวิงและคสาสอนผวิดแกว่เหลว่าผยข้ฟปังของเรา ในสเมอรณ์นา พวกเสแสรข้งทางศาสนากลตุว่มนทีนื้กลว่าวรข้ายตว่อครวิสต



จลักรในความทตุกขณ์ยากของมลัน คนพวกนทีนื้กลว่าวถข้อยคสาเหยทียดหยามและใสว่รข้ายครวิสตจลักรอยว่างผวิดๆ และพระ
ววิญญาณทรงประกาศวว่าคนเหลว่านทีนื้เปป็นพวกธรรมศาลาของซาตาน

ในววิวรณณ์ ชสืที่อสองชสืที่อถยกใชข้เวลากลว่าวถศึงศลัตรยตลัวฉกาจของมนตุษยณ์:
(1) ซาตาน – ซศึที่งมทีความหมายวว่า “ผยข้ขลัดขวาง” และ
(2) พญามาร – ซศึที่งมทีความหมายวว่า “ผยข้ใสว่รข้าย”

แนว่นอนวว่า สสาหรลับครวิสตจลักรและสสาหรลับลยกของพระเจข้าแลข้ว มลันเปป็นทลันื้งซาตาน (ผยข้ขลัดขวาง) และพญามาร (ผยข้ใสว่
รข้าย) มลันเปป็นผยข้ยตุยงใหข้เกวิดการขว่มเหงและการใสว่ความตว่อสยข้ครวิสตจลักรและประชากรของพระเจข้าทลันื้งหมด

ขข้อ 10: “อยว่ากลลัวความทตุกขณ์ทรมานตว่างๆซศึที่งเจข้าจะไดข้รลับนลันื้น ดยเถวิด พญามารจะขลังพวกเจข้าบางคนไวข้ใน
คตุกเพสืที่อจะลองใจเจข้า และเจข้าทลันื้งหลายจะไดข้รลับความทตุกขณ์ทรมานถศึงสวิบวลัน แตว่เจข้าจงสลัตยณ์ซสืที่อจนถศึงความตาย และ
เราจะมอบมงกตุฎแหว่งชทีววิตใหข้แกว่เจข้า”

ขข้อความนทีนื้เรวิที่มตข้นวว่า “เรคำรถูห้”  -- และเนสืที่องจากวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรงทราบ
ทตุกสวิที่งเกทีที่ยวกลับลยกๆของพระองคณ์และทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางครวิสตจลักร เราจศึงไดข้รลับบลัญชาวว่า “อยว่คำกลนัวควคำมทตุกขณ
ทรมคำนตว่คำงๆซนที่งเจห้คำจะไดห้รนับนนันี้น!” พญามารเปป็นผยข้ททีที่มทีฤทธวิธิ์อสานาจมาก แตว่อสานาจของมลันกก็ถยกจสากลัดและถยก
ควบคตุมโดยพระองคณ์ผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น: “ฤทธานตุภาพเปป็นของพระเจข้า” (เพลงสดตุดที 62:11) เนสืที่องจากฤทธวิธิ์
ของพญามารถยกจสากลัดและถยกควบคตุมไวข้ มลันจศึงไมว่สามารถพวิพากษาแมข้แตว่ววิสตุทธวิชนททีที่อว่อนแอททีที่สตุดไดข้โดยไมว่ไดข้รลับ
อนตุญาตจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ ผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น และเปป็นเจจ้านายเหนชอสริชื่งสารพนด ซศึที่งรวมถศึงพญา
มารดข้วย จงอว่านโยบ บทททีที่หนศึที่งและสอง จงศศึกษาสองบทนลันื้น มลันจะเปป็นประโยชนณ์แกว่ตลัวคตุณ

ในความหมายททีที่แทข้จรวิงของคสาๆนทีนื้ “ไมว่มทีอสานาจใดเลยททีที่มวิไดข้มาจากพระเจข้า” (โรม 13:1) อสานาจทลันื้งปวง
ไดข้รลับอนตุญาตจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ และพญามารไมว่สามารถทสารข้ายลยกของพระเจข้าไดข้เลยโดยททีที่พระเจข้า
ไมว่ทรงอนตุญาต อว่าน 1 โครวินธณ์ 10:13 และฮทีบรย 13:5 จตุดประสงคณ์ของพระเจข้าในการอนตุญาตใหข้การขว่มเหงมาสยว่ททีที่
ประชตุมททีที่สเมอรณ์นากก็คสือ เพสืที่อทสาใหข้ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นกลลับใจใหมว่และหลันกลลับมาหาพระองคณ์ ดลังนลันื้นเหลว่าววิสตุทธวิชน
ของพระเจข้าจศึงถยกชสาระใหข้บรวิสตุทธวิธิ์ ความรลัก, ความเชสืที่อและความกลข้าหาญของพวกเขาถยกทสาใหข้แขก็งแกรว่งขศึนื้น

ครวิสตจลักรททีที่สเมอรณ์นามทีชว่วงเวลาแหว่งการขว่มเหงททีที่ถยกกสาหนดไวข้อยว่างชลัดเจน: “สวิบวลัน” ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์
บางทว่านชทีนื้ใหข้เหก็นวว่าอาจมทีการอข้างอวิงตรงนทีนื้ถศึงการขว่มเหงสวิบครลันื้งซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักกลันดที และวว่าอาจมทีการอข้างอวิงถศึงการ
ขว่มเหงครลันื้งททีที่สวิบภายใตข้จลักรพรรดวิดวิโอคลทีเชทียนดข้วย การขว่มเหงครลันื้งนทีนื้กวินเวลาสวิบปฟีพอดที ตามประวลัตวิศาสตรณ์ของ
พระคลัมภทีรณ์ แนว่นอนวว่าสสานวนสริบวนนสสืที่อถศึงชว่วงเวลาหนศึที่งททีที่จสากลัด

ในพระคสาขข้อนทีนื้ คสาบลัญชาททีที่วว่า “เจจ้าจงสนตยณ์ซชชื่อจนถซงความตาย และเราจะมอบมงกตุฎแหว่งชทีววิตใหข้แกว่
เจข้า!” แตว่ประวลัตวิศาสตรณ์และความเกว่าแกว่ของพระคลัมภทีรณ์กก็บอกเราวว่าครวิสเตทียนยตุคตข้นไมว่กทีที่คนหวาดกลลัวกลับความ
นว่ากลลัวของการทรมานอลันเหทีนื้ยมโหดและความตายแสนสยดสยองตรงหนข้าพวกเขา และดข้วยเหตตุนทีนื้คนพวกนทีนื้จศึง
ปฏวิเสธองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ความสลัตยณ์ซสืที่อ – ทตุกยว่างกข้าว, ทตุกนวินื้วของเสข้นทาง, จนกระทลัที่งถศึงความตาย – เปป็นสวิที่งททีที่
พระววิญญาณทรงยนื้สาเตสือนตลอดในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ และโดยเฉพาะอยว่างยวิที่งในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้



ในชว่วงเวลาของการขว่มเหงอลันรตุนแรง ความหนลักแนว่นมลัที่นคงจนถศึงททีที่สตุดตข้องถยกรลักษาไวข้โดยผยข้พลทีชทีพ หากมงกตุฎ
ของผยข้พลทีชทีพจะตข้องถยกชวิง

พระวจนะของพระเจข้ากลว่าวถศึงมงกตุฎหลายแบบททีที่ผยข้เชสืที่อแตว่ละคนจะชวิงไดข้ มทีมงกตุฎหข้าแบบททีที่ถยกกลว่าวถศึง
ในสว่วนตว่างๆของภาคพลันธสลัญญาใหมว่ และมทีมงกตุฎทองคสาบนศทีรษะของผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วทตุกคนในสวรรคณ์! “และ
ลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีททีที่นลัที่งอทีกยทีที่สวิบสทีที่ททีที่นลัที่ง และขข้าพเจข้าไดข้เหก็นผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลัที่งอยยว่บนททีที่นลัที่งเหลว่านลันื้น ทตุกคนนตุว่ง
หว่มเสสืนื้อสทีขาว และสวมมงกสุฎทองคกาบนศทรษะ” (วว. 4:4) ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้เปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักรหลลังจาก
การรลับขศึนื้นไป ผมไดข้อว่านววิวรณณ์มาหลายปฟีแลข้วตลอดการรลับใชข้ของผม ผมไดข้สอนหนลังสสือนทีนื้เปป็นชตุดแบบททีละขข้อมา
เจก็ดรอบแลข้ว – และผมขอสารภาพวว่าจนถศึงการศศึกษาครลันื้งนทีนื้ผมไมว่เคยเหก็นความจรวิงอลันหนลักแนว่นนทีนื้มากว่อนเลยททีที่
วว่าววิสตุทธวิชนทตุกคนจะสวมมงกตุฎทองคสาอลันหนศึที่ง โดยเฉพาะอยว่างยวิที่งททีที่การเลทีนื้ยงสมรสนลันื้น หลลังจากนลันื้น ผมกก็ไมว่รยข้ 
แตว่ตรงนทีนื้ในพระคสาขข้อนทีนื้ ววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายถยกนสาเสนอภาพโดยสวมมงกตุฎทองคสา

มงกตุฎแหว่งความชอบธรรมจะถยกมอบใหข้แกว่ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่ดสาเนวินชทีววิตททีที่บรวิสตุทธวิธิ์และชอบธรรมในการ
ดสาเนวินชทีววิตแตว่ละวลันของพวกเขาบนโลก (2 ทธ. 4:8) มงกตุฎแหว่งสงว่าราศทีจะถยกมอบใหข้แกว่คนทลันื้งปวงททีที่เลทีนื้ยงดยฝยง
แกะอลันเปป็นททีที่รลักของพระเจข้าอยว่างสลัตยณ์ซสืที่อ นทีที่คสือมงกตุฎของศวิษยาภวิบาล (1 เปโตร 5:4) มทีมงกตุฎของผยข้พลทีชทีพ – 
มงกตุฎแหว่งชทีววิต (วว. 2:10) ยลังมทีมงกตุฎอสืที่นๆอทีกสสาหรลับเปป็นบสาเหนก็จดข้วย – และสวิที่งททีที่ทสาใหข้ผมมทีความสตุขเหลสือเกวินกก็
คสือขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าพระเยซยจะทรงประทานมงกสุฎเหลยู่านนนั้นดจ้วยพระองคณ์เอง

ขข้อ 11: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะจะไมว่ไดข้รลับ
อลันตรายจากความตายครลันื้งททีที่สองเลย”

ดลังททีที่ผมชทีนื้ใหข้เหก็นแลข้ว พระววิญญาณทรงเตสือนสตวิคนแตว่ละคนใหข้ฟปังสวิที่งททีที่พระววิญญาณตรลัสแกว่ครวิสตจลักร
ทลันื้งหลาย มลันเปป็นความรลับผวิดชอบของคนๆนลันื้นททีที่จะฟปังขข้อความของพระววิญญาณ เราจะแกข้ตลัวตว่อพระเจข้าททีที่
บลัลลลังกณ์พวิพากษาไมว่ไดข้หากเราพศึที่งพาคนอสืที่นๆใหข้ฟปังแทนเรา อธวิษฐานแทนเรา สารภาพบาปแทนเรา มลันเปป็นเรสืที่อง
ของใครของมลัน เราแตว่ละคนตข้องฟปังและเชสืที่อฟปังสวิที่งททีที่พระววิญญาณตรลัสแกว่เราเอง

ขข้อความถศึงสเมอรณ์นาปปิดทข้ายดข้วยพระสลัญญาหนศึที่ง: บรรดาผยจ้ททชื่มทชนยชนะจะไมยู่ไดจ้รนบบาดเจห็บหรชอถยก
ทการจ้ายโดยความตายครนนั้งททชื่สองเลย ธรรมศาลาของซาตานเดสือดดาลอยยว่ดข้านหนศึที่ง มวลชนผยข้นลับถสือรยปเคารพกก็
เดสือดดาลอยยว่อทีกดข้านหนศึที่ง พลลังททีที่ทรงอสานาจสองฝฝายนทีนื้รว่วมเปป็นพลันธมวิตรกลันเพสืที่อบดขยทีนื้ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน
และทสาลายครวิสตจลักร... และททีที่ยสืนอยยว่ระหวว่างคนสองพวกนทีนื้คสือผยข้เชสืที่อ – ผยข้ททีที่ไดข้กลว่าวยอมรลับพระเยซยเจข้า การ
ปฟ้องกลันเดทียวของเขาคสือความอดทนและความอว่อนสตุภาพ มตุมมองแบบมนตุษยณ์ของเขาเปป็นอยว่างไร? เขาอาจสยญ
เสทียทตุกสวิที่ง... มวิตรสหาย, ทรลัพยณ์สวิที่งของ, คนรลัก... ใชว่แลข้วครลับ แมข้แตว่ชทีววิตเอง! การเปป็นผยข้มทีชลัยชนะภายใตข้สภาวะดลัง
กลว่าวตข้องอาศลัยความเชสืที่ออลันเขข้มแขก็ง, ววิสลัยทลัศนณ์และความเขข้าใจฝฝายววิญญาณททีที่ชลัดเจน โดยมองไปททีที่พระองคณ์ผยข้ไมว่
ทรงปรากฏแกว่ตา แมข้วว่าพระองคณ์ไมว่ทรงปรากฏแกว่ตา พระองคณ์กก็ทรงอยยว่ใกลข้มากกวว่าลมหายใจเอง โดยทรง
สลัญญาวว่าจะไมว่ละทวินื้งววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายเลย แตว่จะเสดก็จไปกลับพวกเขาอยว่างสลัตยณ์ซสืที่อจนกระทลัที่งถศึงตอนจบ และ
ผว่านเขข้าไปในหตุบเขาแหว่งเงามลัจจตุราช!



ผยข้มทีชลัยชนะอาจตายภายใตข้การทรมานและในความทตุกขณ์ยากแสนสาหลัส...เพชฌฆาตของเขาอาจปฟีตวิยวินดที
ในการทสาใหข้เขาหลลัที่งโลหวิต แตว่ผยข้มทีชลัยชนะกก็ไดข้รลับคสามลัที่นวว่าไมว่วว่าความตายฝฝายรว่างกายนลันื้นจะนว่ากลลัวสลักเพทียงใด 
ความตายครลันื้งททีที่สองกก็จะไมว่มทีวลันทสารข้ายผยข้ททีที่สละชทีววิตของตนเพสืที่อขว่าวประเสรวิฐไดข้เปป็นอลันขาด!

ความตายครลันื้งททีที่สองททีที่ถยกเอว่ยถศึงตรงนทีนื้ แนว่นอนวว่าหมายถศึงบศึงไฟนลันื้น คสือททีที่อยยว่ตลอดกาลของคนชลัที่วและ
พญามารเอง (วว. 20:10-14; วว. 21:8) ขอพระเจข้าประทานพระคตุณใหข้แกว่เรา แมข้วว่าเราอาจไมว่ไดข้กสาลลังเผชวิญ
การขว่มเหงอลันนว่ากลลัวแบบททีที่ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่สเมอรณ์นาเผชวิญ เพสืที่อททีที่จะสลัตยณ์ซสืที่อในโมงยามนทีนื้เมสืที่อแนวควิดเสรทีนวิยม
และสมลัยใหมว่นวิยมกสาลลังแพรว่สะพลัดไปทลัที่วประเทศ การเปป็นครวิสเตทียนหลัวโบราณททีที่เนข้นคสาสอนเดวิม ยสาเกรงพระเจข้า
และเชสืที่อพระคลัมภทีรณ์อาจทสาใหข้คตุณตข้องเสทียเพสืที่อนฝยง มลันอาจทสาใหข้คตุณตข้องเสทียความเปป็นททีที่นวิยมชมชอบในวงสลังคม 
หรสือมลันอาจทสาใหข้คตุณตข้องสยญเสทียงานของคตุณไป แตว่หากผยข้เชสืที่ออลันเปป็นททีที่รลักเหลว่านทีนื้ททีที่สเมอรณ์นาไดข้รลับบลัญชาใหข้สลัตยณ์
ซสืที่อจนถศึงความตาย กก็ขอใหข้พระเจข้าทรงโปรดเวทนาคตุณและผมหากพวกเราไมว่เตก็มใจททีที่จะสยข้ทนการขว่มเหงททีที่อาจ
เกวิดแกว่เราในโมงยามนทีนื้

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงเปอรณกคำมนัม
วว. 2:12-17:

12 จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเปอรณ์กามลัมวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงถสือดาบสองคมททีที่คมกรวิบ
ตรลัสดลังนทีนื้วว่า

13 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า เรารยข้จลักททีที่อยยว่ของเจข้าคสือเปป็นททีที่นลัที่งของซาตาน เจข้ายศึดนามของเราไวข้
มลัที่น และไมว่ปฏวิเสธความเชสืที่อในเรา แมข้ในเวลาททีที่อลันททีพาผยข้เปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อของเรา ตข้องถยกฆว่าในทว่ามกลางพวก
เจข้าในททีที่ซศึที่งซาตานอยยว่

14 แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้างเลก็กนข้อย คสือพวกเจข้าบางคนถสือตามคสาสอนของบาลาอลัม ซศึที่งสอนบา
ลาคใหข้กว่อเหตตุเพสืที่อใหข้ชนชาตวิอวิสราเอลสะดตุด คสือใหข้เขากวินของททีที่ไดข้บยชาแกว่รยปเคารพแลข้วและใหข้เขาลว่วงประเวณที

15 และมทีพวกเจข้าบางคนททีที่ถสือคสาสอนของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมดข้วยเหมสือนกลัน ททีที่เราเองกก็เกลทียดชลัง
16 จงกลลับใจเสทียใหมว่ มวิฉะนลันื้นเราจะรทีบมาหาเจข้า และจะสยข้กลับเขาเหลว่านลันื้นดข้วยดาบแหว่งปากของเรา
17 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้นลันื้นกวิน

มานาททีที่ซว่อนอยยว่ และจะใหข้หวินขาวแกว่ผยข้นลันื้นดข้วย ททีที่หวินนลันื้นมทีชสืที่อใหมว่จารศึกไวข้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้เลยนอกจากผยข้ททีที่รลับเทว่านลันื้น’
ขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่เปอรณ์กามลัม คสือขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่อยยว่ภายใตข้การดยแลของจลักรพรรดวิ... ค

รวิสตจลักรททีที่ลงหลลักปปักฐานในโลก ชว่วงเวลานทีนื้คสือประมาณปฟี ค.ศ. 316 และแนว่นอนวว่าจะดสาเนวินตว่อไปจนถศึงการ
รลับขศึนื้นไป

สเมอรณ์นาอยยว่หว่างไปทางเหนสือของเอเฟซลัสประมาณสทีที่สวิบไมลณ์ และเปอรณ์กามลัมกก็ขศึนื้นไปทางเหนสืออทีก เมสือง
เปอรณ์กามลัมแทบไมว่มทีการคข้าขายเลย แตว่ขศึนื้นชสืที่อในเรสืที่องสถาบลันการเรทียนรยข้ตว่างๆของมลัน มลันเปป็นนครแหว่งความ
ประณทีต, ววิทยาศาสตรณ์ – โดยเฉพาะยารลักษาโรค กษลัตรวิยณ์หลายองคณ์เคยอาศลัยอยยว่ในเมสืองเปอรณ์กามลัมตลอดระยะ
เวลาหลายปฟี ประวลัตวิศาสตรณ์พระคลัมภทีรณ์บอกเราวว่าหข้องสมตุดททีที่เปอรณ์กามลัมมทีหนลังสสือกวว่า 200,000 เลว่ม! ในเมสือง



เปอรณ์กามลัมนทีที่เองททีที่ศวิลปะของการทสาหนลังสลัตวณ์ไวข้ใชข้เขทียนถยกทสาใหข้สมบยรณณ์แบบ (คสาวว่า “parchment” หรสือ 
“แผว่นหนลังไวข้ใชข้เขทียนหนลังสสือ” มาจากกระบวนการของการทสาหนลังสลัตวณ์ใหข้ใชข้สสาหรลับเขทียนหนลังสสือไดข้)

เทพทีไดอานว่าเปป็นรยปเคารพททีที่ยวิที่งใหญว่ในเอเฟซลัส และเทพเจข้าในสเมอรณ์นาคสือ ดวิโอนทีซอส เอเฟซลัสและสเม
อรณ์นาเปป็นเมสืองททีที่ชลัที่วรข้ายในเรสืที่องการนลับถสือรยปเคารพ แตว่เปอรณ์กามลัมกก็แยว่ยวิที่งกวว่า มลันไดข้ชสืที่อวว่าเปป็น “บลัลลลังกณ์ของ
ซาตาน” และยลังเปป็นสถานททีที่ “ททีที่ซาตานอยยว่” ดข้วย ในววิหารอลันโดดเดว่นและเลสืที่องชสืที่อของเอสกยลาปปิอลัส คสือ รยปงย
เลสืนื้อยและขข้างหลลังงยนลันื้นคสือซาตาน (“งยโบราณนลันื้น”) ชว่างเปป็นรยปเคารพอลันนว่ากลลัวททีที่จะมทีไวข้ในววิหารหลลังหนศึที่
! รยปเคารพนทีนื้ถยกใชข้ในพวิธทีการตว่างๆสสาหรลับการรลักษาโรค ในความเปป็นจรวิงแลข้ว เทพเจข้าททีที่ถยกเลสือกสรรนทีนื้ของ
ซาตานถยกนสามาแทนททีที่พระเยซยครวิสตณ์เจข้าในเมสืองนลันื้น เปอรณ์กามลัมเปป็นเมสืองหลวงแหว่งมวิเซทีย และเมสืองนทีนื้ปปัจจตุบลันกก็
ยลังมทีอยยว่ภายใตข้ชสืที่อเปอรณ์กาโม  แตว่มลันไมว่ใชว่เมสืองแหว่งสงว่าราศทีอยว่างททีที่มลันเคยเปป็นในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียนถศึงททีที่ประชตุมททีที่
นลัที่นแลข้ว

ขข้อ 12: “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเปอรณ์กามลัมวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงถสือดาบสองคมททีที่
คมกรวิบตรลัสดลังนทีนื้วว่า” ขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่เมสืองเปอรณ์กามลัมเรวิที่มตข้นเชว่นนทีนื้ ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ถยกใชข้ในคสาพรรณนา
อลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีเกทีที่ยวกลับพระครวิสตณ์ในนวิมวิตแรกนลันื้นในววิวรณณ์ (บทททีที่ 1:12-16) และถยกประยตุกตณ์ใชข้หลายครลันื้งใน
การตรลัสแกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ในบทททีที่หนศึที่ง พระแสงนลันื้นออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ ขณะททีที่ตรงนทีนื้
พระองคณ์ถยกตรลัสวว่าทรงถชอดาบสองคมททีที่คมกรวิบ ดาบเปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงการพวิพากษา และแนว่นอนวว่า
พระแสงททีที่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์คสือ พระวจนะของพระเจข้า เปาโลบอกเราวว่าพระวจนะของพระเจข้า
นลันื้นมทีชทีววิตและทรงพลานตุภาพอยยว่เสมอ คมยวิที่งกวว่าดาบสองคมใดๆ (ฮบ. 4:12) 

ขข้อ 13: “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า เรารยข้จลักททีที่อยยว่ของเจข้าคสือเปป็นททีที่นลัที่งของซาตาน เจข้ายศึดนามของ
เราไวข้มลัที่น และไมว่ปฏวิเสธความเชสืที่อในเรา แมข้ในเวลาททีที่อลันททีพาผยข้เปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อของเรา ตข้องถยกฆว่าใน
ทว่ามกลางพวกเจข้าในททีที่ซศึที่งซาตานอยยว่”

ตรงนทีนื้เรามทีถข้อยคสาททีที่เครว่งขรศึมเหลว่านลันื้นเหมสือนเดวิม – “เรารยจ้” เหลว่านลักประวลัตวิศาสตรณ์บอกเราวว่าการ
ขว่มเหงททีที่อาจรตุนแรงททีที่สตุดไดข้เกวิดขศึนื้นภายใตข้เดซวิอลัส ระหวว่างปฟี ค.ศ.  249 และจลักรพรรดวิดวิโอคลทีเชทียน ค.ศ. 284 
ซาตานไดข้พยายามททีที่จะทสาลายความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนจากภายนอก – แตว่กลลับลข้มเหลว การเคลสืที่อนไหวถลัดไป
ของมลันคสือ ทสาลายครวิสตจลักรในตลัวตนและคสาพยานททีที่แทข้จรวิงของมลันจากภายใน มลันใชข้พวกคนและอาจารยณ์ทลันื้ง
หลายททีที่ “เครว่งศาสนา”เพสืที่อทสาใหข้งานแฝงตลัวททีที่ทสาอลันตรายถศึงตายไดข้นทีนื้บรรลตุผลสสาเรก็จ เปาโลพยากรณณ์ถศึงเรสืที่องนทีนื้
ในกวิจการ 20:29-30  และพวกคนวางอตุบายชลัที่วรข้ายททีที่ทารตุณเหลว่านทีนื้ททีที่เขาเขทียนถศึงกก็กสาลลังปฏวิบลัตวิการในสมลัยเปอรณ์
กามลัมอยว่างแนว่นอน ในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียน เปอรณ์กามลัมเปป็นเมสืองหลวงของรลัฐบาลโรมในแควข้นเอเชทีย แนวควิดการ
บยชาพระตว่างดข้าวและการนลับถสือรยปเคารพแพรว่หลายอยว่างสตุดขทีด จากเมสืองเปอรณ์กามลัมซศึที่งเปป็นศยนยณ์กลางของการ
นลับถสือรยปเคารพและการขว่มเหง ความทตุกขณ์ยากทว่ามกลางผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายไดข้แพรว่กระจายไปทลัที่วเอเชทียตะวลันตก 
เพราะเหตตุนทีนื้เอง เปอรณ์กามลัมจศึงไดข้ชสืที่อวว่าเปป็น “ททีที่นลัที่งของซาตาน” (หรสือบลัลลลังกณ์ของซาตาน) และ “เมสืองททีที่ซาตาน
อาศลัยอยยว่” ซาตานมทีกองบลัญชาการของมลันอยยว่ในเมสืองเปอรณ์กามลัม และจากเมสืองนลันื้นมลันกก็หาทางททีที่จะรลัดคอและ
บดขยทีนื้ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนในสว่วนนลันื้นของแผว่นดวินโลก



ผมชทีนื้ใหข้เหก็นในตอนตข้นของการศศึกษานทีนื้แลข้ววว่าขข้อความเหลว่านลันื้นถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนทีนื้ไมว่เพทียงเกทีที่ยวขข้อง
กลับททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นทลันื้งเจก็ดแหว่งเทว่านลันื้น แตว่เกทีที่ยวขข้องกลับครวิสตจลักรในยตุคสมลัยททีที่แตกตว่างกลันตลันื้งแตว่เพก็นเทคอสตณ์
จนถศึงการรลับขศึนื้นไปดข้วย เราตข้องจดจสาเรสืที่องนทีนื้ไวข้ในใจหากเราอยากเขข้าใจความหมายฝฝายววิญญาณอลันลศึกซศึนื้งของ
ขข้อความเหลว่านทีนื้ถศึงครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งเหลว่านทีนื้ ดลังนลันื้นขข้อความถศึงเปอรณ์กามลัมจศึงนสาเรามาสยว่สมลัยของคอนสแตน
ตวิน... เรวิที่มตข้นของศตวรรษททีที่สทีที่หลลังจากพระครวิสตณ์ การโจมตทีซนื้สาๆของซาตานในฐานะ “สวิงโตคสาราม” (1 เปโตร 
5:8) การขว่มเหงอลันเปปิดเผยของมลันททีที่มทีตว่อครวิสตจลักรเปป็นเวลาสองรข้อยหข้าสวิบปฟีอลันนองเลสือดไดข้ทสาใหข้ครวิสตจลักร
มลัที่งมทีฝฝายววิญญาณมากขศึนื้น หากดยเหมสือนยากจนลงในสายตาของโลก

ดวิโอคลทีเชทียนเปป็นจลักรพรรดวิททีที่ขว่มเหงองคณ์สตุดทข้ายและการขว่มเหงของเขาไดข้ลข้มเหลวในการทสาลายครวิสต
จลักร บลัดนทีนื้คอนสแตนตวิน จลักรพรรดวิครวิสเตทียนองคณ์แรก ไดข้สสืบทอดตสาแหนว่งตว่อจากจลักรพรรดวิกระหายเลสือดองคณ์
กว่อนหนข้า เมสืที่อคอนสแตนตวินขศึนื้นครองราชยณ์ ราชโองการตว่างๆของจลักรพรรดวิองคณ์กว่อนถยกเพวิกถอนและไดข้ประทาน
เสรทีภาพใหข้แกว่พวกครวิสเตทียนททีที่จะนมลัสการไดข้ตามจวิตสสานศึกผวิดชอบของพวกเขา เหตตุการณณ์นทีนื้เกวิดขศึนื้นในปฟี ค.ศ. 
313 อยว่างไรกก็ตาม ศาสนาแบบครวิสเตทียนกก็ถยกถสือวว่าเปป็นเพทียงหนซชื่งในหลายๆศาสนาแหว่งจลักรวรรดวิ ศาสนาทตุก
ศาสนาไดข้รลับอนตุญาตใหข้ผยข้คนนลับถสือไดข้ เมสืที่อเวลาผว่านไปคอนสแตนตวินกก็เรทียนรยข้มากขศึนื้นเกทีที่ยวกลับความเชสืที่อแบบ
ครวิสเตทียนและเรวิที่มคตุข้นเคยกลับพวกครวิสเตทียนดทียวิที่งขศึนื้น เขาสลังเกตเหก็นวว่าเหลว่าขข้าราชบรวิพารททีที่เปป็นครวิสเตทียนของเขา
นลันื้นพศึที่งพาไดข้และไวข้วางใจไดข้ ในขณะททีที่พวกขข้าราชบรวิพารของเขาททีที่นลับถสือรยปเคารพนลันื้นกว่อความยตุว่งยากอยยว่ตลอด
และทสาใหข้เขาลสาบากใจยวิที่งนลักทลัที่วจลักรวรรดวิ เมสืที่อนทีที่เปป็นความจรวิง เขาจศึงตระหนลักวว่าความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนนลันื้นมที
บางสวิที่งบางอยว่างททีที่ศาสนาตว่างๆของพวกนลับถสือรยปเคารพไมว่มทีอยว่างแนว่นอน ดข้วยเหตตุนทีนื้เอง ในปฟี ค.ศ. 324 คอนส
แตนตวินจศึงออกพระราชโองการใหข้ปราบปรามการนลับถสือพระตว่างดข้าวและใชข้อสานาจทลันื้งหมดททีที่เขามทีเพสืที่อบลังคลับใชข้
ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนกลับจลักรวรรดวิของเขาในฐานะเปป็นศาสนาหนศึที่งเดทียวเทว่านลันื้น เขาขลับไลว่พวกนลับถสือพระ
ตว่างดข้าวออกไปจากราชสสานลักของเขาและจากรลัฐบาลของเขา และพวกครวิสเตทียนไดข้รลับพระราชทานตสาแหนว่ง
ตว่างๆอลันมทีเกทียรตวิ ครวิสเตทียนเหลว่านทีนื้ไมว่เหมสือนกลับดาเนทียล เพราะวว่าจลักรพรรดวิยสืที่นเสนอทองคสาและตสาแหนว่งอลันมที
เกทียรตวิใหข้ พวกเขาหลายคนจศึงกลสืนเหยสืที่อลว่ออยว่างขมทีขมลัน ยอมแลกความเชสืที่อมลัที่นตว่างๆและความสวามวิภลักดวิธิ์ของ
ตนตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า – และครวิสตจลักรกก็ลงหลลักปปักฐานในโลก กว่อนสมลัยนลันื้นครวิสตจลักรไดข้ดสาเนวินโดยแยกออก
จากโลก (ยอหณ์น 17; 2 คร. 6:14-16) เมสืที่อคอนสแตนตวินแสดงทว่าททีอลันกรตุณาเหลว่านทีนื้ตว่อครวิสตจลักรและผยข้เชสืที่อทลันื้ง
หลาย พวกเขากก็คลข้องแขนรว่วมกลับเขาและกลับรลัฐ และครวิสตจลักรจศึงไดข้สรข้างสหภาพททีที่อลันตรายถศึงตายไดข้

การรว่วมเปป็นพลันธมวิตรอลันไรข้สตุขและไมว่เปป็นประโยชนณ์ฝฝายววิญญาณของครวิสตจลักรและรลัฐสามารถสสืบยข้อน
ไดข้วว่าเรวิที่มตข้น ณ เวลานทีนื้ กว่อนหนข้านลันื้น ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายไดข้ประชตุมกลันในบข้านตว่างๆและสถานททีที่ประชตุมนมลัสการแบบ
ปกตวิธรรมดา แตว่บลัดนทีนื้ววิหารอลันสวยงามของแนวควิดนลับถสือพระตว่างดข้าวและเสสืนื้อคลตุมหรยหราของพวกนลักบวชไดข้
ถยกแยกตลันื้งไวข้ใหข้บรวิสตุทธวิธิ์โดยจลักรพรรดวิสสาหรลับการนมลัสการแบบครวิสเตทียน หลายครลันื้งผยข้คนถยกบลังคลับดข้วยคมดาบใหข้
รลับบลัพตวิศมา ขณะททีที่ครวิสตจลักรกว่อนหนข้านลันื้นอยยว่ในสภาพททีที่ยากจน (กระนลันื้นกก็มลัที่งมทีในฝฝายววิญญาณ) บลัดนทีนื้มลันกก็กสาลลัง
เดวินอยยว่ในสวิที่งททีที่ดยเหมสือนเปป็นรองเทข้าแตะทองคสาและความเจวิดจรลัส เพสืที่อททีที่จะถนอมนนื้สาใจของประชาชนทลันื้งหลาย ค
รวิสตจลักรตข้องจสายอมออมชอมใหข้กลับความเชสืที่องมงายตว่างๆแบบคนนลับถสือพระตว่างดข้าวของพวกนลักบวชททีที่ถยกบลังคลับ



ใหข้กลายเปป็นครวิสเตทียนดข้วยคมดาบ คสาเตสือนสตวิถศึงผยข้เชสืที่อคสือ “เจข้าทลันื้งหลายจงออกมาจากทว่ามกลางเขาเหลว่านลันื้น... 
อยว่ามทีสามลัคคทีธรรมกลับกวิจการแหว่งความมสืดอลันไรข้ผล... สองคนจะเดวินไปดข้วยกลันไดข้อยว่างไรเวข้นเสทียแตว่วว่าพวกเขา
จะตกลงกลันกว่อน?” ผลกระทบตว่างๆของการรว่วมเปป็นพลันธมวิตรอลันโสโครกททีที่ไดข้เรวิที่มตข้นพรข้อมกลับคอนสแตนตวินยลัง
มทีอยยว่จนถศึงยามนทีนื้

ขข้อ 13 ใหข้ความกระจว่างททีที่เราตข้องการอยว่างแนว่นอนในปปัจจตุบลัน ซศึที่งเกทีที่ยวขข้องกลับพญามารและกวิจกรรม
ตว่างๆของมลันบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ เราเรทียนรยข้แลข้ววว่าพญามารมทีบลัลลลังกณ์อยยว่จรวิง และวว่ามลันมทีททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก
นทีนื้จรวิง มลันเปป็นพระของโลกนทีนื้ มลันเปป็นเจข้าแหว่งยว่านอสานาจในฟฟ้าอากาศ 

ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ประกอบดข้วยชาวสวรรคณ์ สลัญชาตวิของเราอยยว่ในสวรรคณ์ ศทีรษะและราก
ฐานของครวิสตจลักรทรงอยยว่ในสวรรคณ์ การสนทนาของเราอยยว่ในสวรรคณ์ เรานลัที่งดข้วยกลันในสวรรคสถานในพระเยซย
ครวิสตณ์ เราตายไปแลข้ว และชทีววิตของเราถยกซว่อนไวข้กลับพระครวิสตณ์ในพระเจข้า มลันเปป็นเรสืที่องเลวรข้ายเมสืที่อครวิสตจลักรนลัที่ง
ลงในททีที่ๆซาตานนลัที่งอยยว่และในททีที่ๆซาตานอาศลัยอยยว่

ครวิสตจลักรปลอมถยกพรรณนาอยว่างละเอทียดในววิวรณณ์ 18 มที 28 รายการถยกกลว่าวถศึงในครวิสตจลักรปลอม
นลันื้น รายการแรกคสือ ทองคคคำ และรายการสตุดทข้ายคสือ จวิตววิญญคำณ เราจะศศึกษามลันอยว่างตลันื้งใจเมสืที่อเราไปถศึงบทททีที่ 
18

ทลันื้งๆททีที่มทีการขว่มเหงครวิสตจลักรอยว่างรตุนแรงททีที่เปอรณ์กามลัม และทลันื้งๆททีที่ขข้อเทก็จจรวิงมทีอยยว่วว่าครวิสตจลักรอยยว่ใน
เมสืองททีที่ซาตานมทีกองบลัญชาการของมลันตลันื้งอยยว่ ขข้อความนลันื้นกก็ประกาศวว่า “เจข้ายศึดนามของเราไวข้มลัที่น และไมว่ปฏวิเสธ
ความเชสืที่อในเรา” ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นไดข้ถยกทดสอบ และแมข้วว่าทรลัพยณ์สวิที่งของๆพวกเขาถยกยศึดเอาไป พวกเขาถยก
ทรมาน ถยกปลข้นและถยกฆว่าเพราะความเชสืที่อ พวกเขากก็มวิไดข้ปฏวิเสธพระนามของพระเยซยเจข้า และพวกเขาไมว่ไดข้
ปฏวิเสธความเชสืที่อนลันื้น ซาตานเปป็นผยข้ททีที่มทีฤทธวิธิ์มาก – แตว่หายนะของมลันถยกกสาหนดไวข้แลข้ว และวาระแหว่งการถยก
จองจสาชลัที่วนวิรลันดรณ์ของมลันกก็ตายตลัว (วว. 12:7-13, วว. 20:10)

พระววิญญาณทรงใหข้เกทียรตวิแกว่ผยข้ททีที่สมควรไดข้รลับเกทียรตวิ ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นททีที่เปอรณ์กามลัม ทลันื้งๆททีที่เจอสวิที่งเลวรข้าย
มากขนาดนลันื้น กก็มวิไดข้ยอมจสานนความจรวิงททีที่เปป็นคสาสอนเดวิมแมข้สลักขข้อเดทียว ไมว่ไดข้หลันเหไปจากความเชสืที่อนลันื้น “แมข้ใน
เวลาททีที่อลันททีพาผยข้เปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อของเรา ตข้องถยกฆว่าในทว่ามกลางพวกเจข้า” ชสืที่ออลันททีพา พยานผยข้สลัตยณ์ซสืที่อ ไมว่
ยอมจสานนและไมว่เกรงกลลัวผยข้ประทลับตราคสาพยานของตนเพสืที่อพระครวิสตณ์ดข้วยโลหวิตแหว่งชทีววิตของตน ไดข้ถยกสว่งตว่อ
มาถศึงเราบนหนข้ากระดาษแหว่งพระคลัมภทีรณ์บรวิสตุทธวิธิ์ เราไมว่ทราบอะไรเลยเกทีที่ยวกลับเขานอกจากชสืที่อของเขาและขข้อ
เทก็จจรวิงททีที่วว่าเขาสละชทีววิตของตนเพสืที่อความเชสืที่อของเขา แตว่มทีหลายสวิที่งถยกหว่อไวข้ในประโยคเดทียวนลันื้น “พยคำนทบีที่สนัตยณ
ซสืที่อของเรคำ!” พระเยซยครวิสตณ์เจข้าทรงเปป็นอยว่างไรตว่อพระบวิดา (วว. 1:5) อลันททีพากก็เปป็นอยว่างนลันื้นตว่อพระเยซยครวิสตณ์
เจข้า! ไมว่อาจมทีถข้อยคสาใดททีที่ยวิที่งใหญว่กวว่านทีนื้แลข้วททีที่จะกลว่าวเกทีที่ยวกลับววิสตุทธวิชนคนใดของพระเจข้า

ขข้อ 14 และ 15: “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้างเลก็กนข้อย คสือพวกเจข้าบางคนถสือตามคสาสอนของบาลา
อลัม ซศึที่งสอนบาลาคใหข้กว่อเหตตุเพสืที่อใหข้ชนชาตวิอวิสราเอลสะดตุด คสือใหข้เขากวินของททีที่ไดข้บยชาแกว่รยปเคารพแลข้วและใหข้
เขาลว่วงประเวณที และมทีพวกเจข้าบางคนททีที่ถสือคสาสอนของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมดข้วยเหมสือนกลัน ททีที่เราเองกก็เกลทียดชลัง”



ขข้อ 14 ขศึนื้นตข้นดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้างเลก็กนข้อย” ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ถยกกลว่าวแกว่ทยต
สวรรคณ์ททีที่เอเฟซลัส (บทททีที่ 2:4) และแกว่ทยตสวรรคณ์ททีที่ธวิยาทวิรา (บทททีที่ 2:20) ททีที่เอเฟซลัส มลันคสือการออกไปจากความ
รลักดลันื้งเดวิม ในธวิยาทวิรามลันคสือ การทสาใหข้หลลักคสาสอนเสสืที่อมทรามไป และททีที่นทีที่ในเปอรณ์กามลัม มลันคสือ “(หลาย)ขข้อ” 
ซศึที่งชทีนื้ใหข้เหก็นวว่ามทีความชลัที่วรข้ายมากกวว่าแคว่หนศึที่งอยว่าง จงจสาไวข้เสมอวว่าเมสืที่อผยข้รลับใชข้คนใดเรวิที่มออมชอมในเรสืที่องเลก็กนข้อย
ททีที่สตุด การออมชอมนลันื้นกก็จะแพรว่กระจายและเตวิบโตขศึนื้น หากเรายอมใหข้หนศึที่งนวินื้วแกว่พญามาร มลันกก็จะเอาหนศึที่งไมลณ์ 
ผยข้เชสืที่อไมว่อาจทสาธตุรกวิจกลับพญามารในรยปแบบใดๆไดข้เลย ไมว่วว่ามลันอาจดยเหมสือนไมว่สลลักสสาคลัญหรสือเลก็กนข้อยสลักปาน
ใดกก็ตาม มลันดยเหมสือนไมว่ใชว่บาปททีที่รข้ายแรงอะไรกลับการแคว่รลักพระเยซยเจข้านข้อยลงนวิดหนว่อย แตว่เมสืที่อความรลักของเรา
เรวิที่มเยสือกเยก็นลง นลัที่นกก็เปปิดประตยใหข้สวิที่งอสืที่นๆเกวิดขศึนื้นไดข้เสมอ

ในครวิสตจลักรททีที่เปอรณ์กามลัม มทีคนเหลว่านลันื้นในททีที่ประชตุมททีที่ยศึดถสือคสาสอนของบาลาอลัม และหลายคนททีที่ถสือคสา
สอนของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยม ทลันื้งสองกลตุว่มถยกยอมทนในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นนลันื้น สวิที่งททีที่เอเฟซลัสเกลทียดชลัง เปอรณ์กามลัม
ยอมรลับ (วว. 2:6 และ 2:15) หากคตุณจะศศึกษาชทีววิตของบาลาอลัม คตุณกก็จะเหก็นในทลันททีวว่าใจของเขาไมว่ไดข้อยยว่ในคสา
พยากรณณ์เหลว่านลันื้นททีที่เขาถยกพระววิญญาณฝฟนใจใหข้เอว่ยเลย (กดว. 23 และ 24) กษลัตรวิยณ์แหว่งโมอลับไดข้เสนอ
เกทียรตวิยศและของกสานลัลตว่างๆใหข้แกว่เขา และจวิตใจของเขากก็โหยหาสวิที่งเหลว่านทีนื้  หากไดข้เงวินพอ เขากก็ยอมแชว่ง
ประชากรของพระเจข้า  “ผถูห้ทบีที่ชอบบคคำเหนจ็จแหว่งกคำรอธรรม” (2 เปโตร 2:15) บาลาอลัมจนปปัญญาอยว่างเหลสือลข้น
ในความพยายามอลันชลัที่วรข้ายของตนททีที่จะแชว่งคนเหลว่านลันื้นททีที่พระเจข้าทรงอวยพรอยว่างมากมาย ผยข้พยากรณณ์ชลัที่วชาวเม
โสโปตาเมทียไดข้สอนกษลัตรวิยณ์โมอลับผยข้ชลัที่วรข้ายและเสทียสตวิใหข้วางหวินสะดตุดไวข้ในววิถทีของอวิสราเอลประชากรผยข้ถยก
เลสือกสรรของพระเจข้า ภาคพลันธสลัญญาเดวิมไมว่ไดข้ใหข้บลันทศึกเกทีที่ยวกลับธตุรกรรมระหวว่างสองคนนทีนื้ ผยข้พยากรณณ์คนนทีนื้
และกษลัตรวิยณ์องคณ์นทีนื้ตว่างไปตามทางของตน (กดว. 24:25) แตว่อตุบายนลันื้นประสบผลสสาเรก็จ ภายใตข้การนสาของผยข้นสาททีที่
ชลัที่วรข้ายของพวกนาง พวกผยข้หญวิงชาวโมอลับไดข้ทสาใหข้ชนชาตวิอวิสราเอลทสาบาป (กดว. 25-31) เหตตุฉะนลันื้น บาลาอลัม 
ซศึที่งมทีความผวิดมากกวว่ากษลัตรวิยณ์องคณ์นลันื้น กก็เปป็นผยข้ยตุยงตลัวจรวิง (ผว่านทางซาตาน) เพสืที่อทสาใหข้อวิสราเอลประสบหายนะ 
ซศึที่งนสาไปสยว่การพวิพากษาโดยฤทธวิธิ์เดชของพระเจข้าอลันตกแกว่ประชาชน 24,000 คน (กดว. 25:9) 

เปาโลกลว่าวถศึงการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวนทีนื้ใน 1 โครวินธณ์ 10:8: “อยว่าใหข้เรากระทสาลว่วงประเวณที เหมสือน
อยว่างททีที่บางคนในพวกเขาไดข้กระทสา แลข้วกก็ลข้มลงตายในวลันเดทียวสองหมสืที่นสามพลันคน” เปโตร ยยดาส และยอหณ์น 
ผยข้เขทียนสามคนในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ กลว่าวถศึงบาลาอลัมอยว่างเฉพาะเจาะจง พวกอวิสราเอลไดข้กระทสาบาปสอง
ประการซศึที่งนสาการพวิพากษานทีนื้มาสยว่พวกเขา บาปทลันื้งสองนลันื้นคสือ การนลับถสือรยปเคารพและการลว่วงประเวณที เปาโลตวิ
เตทียนบาปทลันื้งสองนทีนื้ใน 1 โครวินธณ์ 10:19-28 และ 1 โครวินธณ์ 6:15-18

ในเปอรณ์กามลัม พวกครยสอนววิธทีปฏวิบลัตวิอลันชลัที่วรข้ายและเปป็นมลทวินเหลว่านทีนื้ไดข้รลับการปกปฟ้องอยยว่ภายในครวิสต
จลักรเอง! บาปเหลว่านทีนื้เปป็นผลมาจากคสาสอนของบาลาอลัม สสาหรลับลยกททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วของพระเจข้า สวิที่งของใด 
บตุคคลใด สถานททีที่ใดหรสือสวิที่งใดททีที่เขข้ามาจลับจองพสืนื้นททีที่ๆพระเจข้าควรจลับจองในหลัวใจและชทีววิตของคนๆนลันื้นกก็ถสือวว่าเปป็น
รยปเคารพอลันหนศึที่ง และโดยเหตตุนทีนื้จศึงกลายเปป็นการนลับถสือรยปเคารพ (1 ยอหณ์น 5:21)

การรว่วมสลังวาสแบบไมว่ถยกทสานองคลองธรรมกลับโลกคสือ การลว่วงประเวณทีฝฝายววิญญาณ (2 คร. 6:14-16)
ในภาคพลันธสลัญญาเดวิม ชนชาตวิอวิสราเอลถยกกลว่าวหาวว่าเลว่นชยข้ในการมทีสามลัคคทีธรรมกลับคนตว่างชาตวิ (ยรม. 3:8) 



อวิสราเอลไดข้แตว่งงานกลับพระเยโฮวาหณ์แลข้ว ดลังนลันื้นการเปป็นเพสืที่อนกลับพวกศลัตรยของพระเยโฮวาหณ์จศึงเปป็นการเลว่นชยข้ 
ในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ ครวิสตจลักรถยกกลว่าวหาวว่าลว่วงประเวณทีในการยอมเปป็นมวิตรกลับโลก (วว. 2:21) (ครวิสตจลักร
ภาคพลันธสลัญญาใหมว่ยลังไมว่ไดข้แตว่งงานกลับพระองคณ์ผยข้เปป็นเจข้าบว่าว การสมรสนลันื้นจะเกวิดขศึนื้นทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้น
ไป) ดลังนลันื้น การททีที่ครวิสตจลักรจะแสดงความเปป็นมวิตรกลับโลกจศึงเปป็นการลว่วงประเวณทีฝฝายววิญญาณ เราถยกบลัญชาวว่า 
“อยว่ารลักโลก... เจข้าทลันื้งหลายจงออกมาจากทว่ามกลางเขาเหลว่านลันื้น... อยว่าแตะตข้องสวิที่งมลทวิน... อยว่ามทีสามลัคคทีธรรม
กลับกวิจการแหว่งความมสืดอลันไรข้ผล... จงละเวข้นเสทียจากสวิที่งททีที่ดยเหมสือนชลัที่วรข้าย” เมสืที่อผยข้เชสืที่อคนใดมทีสว่วนรว่วมในสวิที่งตว่างๆ
ของโลก การมทีสว่วนรว่วมนลันื้นกก็ถสือวว่าเปป็นการลว่วงประเวณทีฝฝายววิญญาณ

มทีความแตกตว่างระหวว่างคสาสอนของพวกนวิโคเลาสณ์นวิยมและคสาสอนของบาลาอลัม แตว่ผลลลัพธณ์ของทลันื้งสอง
คสาสอนนลันื้นกก็เหมสือนกลัน – หายนะฝฝายศทีลธรรมแกว่คนทลันื้งปวงททีที่มทีสว่วนรว่วมในคสาสอนและววิธทีปฏวิบลัตวิอลันเลวทรามดลัง
กลว่าว ความบาปททีที่โดดเดว่นในครวิสตจลักรททีที่เปอรณ์กามลัมกก็คสือ ความบาปของการยอมใหข้พวกคนชลัที่วและคสาสอนของ
พวกเขาอยยว่ในครวิสตจลักร บาลาอลัม ผยข้พยากรณณ์เทก็จคนนลันื้น ยลังมทีเหลว่าผยข้แทนของเขาอยยว่ในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นตว่างๆทตุก
วลันนทีนื้ คนทลันื้งหลายททีที่เปป็นฝาแฝดของบาลาอลัมดสารงตสาแหนว่งททีที่มทีหนข้าททีที่รลับผวิดชอบในครวิสตจลักรทข้องถวิที่นหลายแหว่ง 
ความบาปของเปอรณ์กามลัมยลังอยยว่กลับเราเหมสือนเดวิม

ขข้อ 16: “จงกลลับใจเสทียใหมว่ มวิฉะนลันื้นเราจะรทีบมาหาเจข้า และจะสยข้กลับเขาเหลว่านลันื้นดข้วยดาบแหว่งปากของ
เรา”

ในคสาเตสือนถศึงททีที่ประชตุมททีที่เอเฟซลัส พระววิญญาณตรลัสวว่า “เหตตุฉะนลันื้น จงระลซก และกลลับใจเสทียใหมว่” ไมว่มที
ททีที่ประชตุมใดบนแผว่นดวินโลกในสมลัยนลันื้นททีที่มทีหลายสวิที่งมากเหลสือเกวินใหข้ขอบพระคตุณมากเทว่ากลับครวิสตจลักรททีที่เอเฟซลัส 
เปาโลไดข้ทสางานหนลักททีที่เอเฟซลัสเปป็นเวลาสามปฟี เขารลับใชข้ดข้วยนนื้สาตาและดข้วยความทตุกขณ์ยากมากมาย ผลลลัพธณ์คสือ 
การเกวิดผลอยว่างบรวิบยรณณ์ เขาไดข้สอนคนเหลว่านลันื้น ทนทตุกขณ์กลับพวกเขา – และพวกเขาไดข้เตวิบโตในพระคตุณ แตว่
ทลันื้งๆททีที่เปป็นอยว่างนทีนื้ พวกเขากก็ไดข้ละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของตนไปเสทียแลข้ว พระววิญญาณทรงเตสือนสตวิชาวเอเฟซลัส
เหลว่านลันื้นใหข้ระลศึกถศึงวลันคสืนดทีๆ วลันคสืนฝฝายววิญญาณเหลว่านลันื้น ใหข้ระลศึกวว่าพวกเขาไดข้หลว่นมาจากสวิที่งใด และใหข้กลลับ
ใจใหมว่และกลลับมาสยว่สถานะฝฝายววิญญาณกว่อนหนข้านทีนื้ของตน ซศึที่งพวกเขาไดข้ชสืที่นชมยวินดทีภายใตข้การรลับใชข้ของอลัคร
ทยตเปาโล

แตว่ในเปอรณ์กามลัม ไมว่เคยมทีอลัครทยตเปาโลททีที่นลัที่น ครวิสตจลักรนลันื้นไมว่ไดข้รลับสวิทธวิพวิเศษและคสาสอนททีที่เอเฟซลัสไดข้
รลับ ดลังนลันื้น พระววิญญาณจศึงทรงละ “จงระลศึก” และตรลัสเพทียงวว่า “จงกลนับใจเสบียใหมว่!” ในเอเฟซลัสขข้อความนลันื้น
คสือ “จงระลซก – และจงกลลับใจเสทียใหมว่ มวิฉะนลันื้นเราจะมาหาเจข้า และยกคลันประททีปของเจข้าออกจากททีที่” ตรงนทีนื้คสา
เตสือนถศึงเปอรณ์กามลัมคสือ “จงกลนบใจเสทยใหมยู่ มวิฉะนลันื้นเราจะรทีบมาหาเจข้า และจะสยข้กลับเขาเหลว่านลันื้นดข้วยดาบแหว่ง
ปากของเรา” กลว่าวอทีกนลัยหนศึที่งกก็คสือ “เราจะไมว่แคว่มาในการพวิพากษาเทว่านลันื้น – แตว่เราจะประกาศสงคราม! เรา
จะสยข้ดข้วยดาบ!” ดลังนลันื้นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจศึงทรงแยกแยะระหวว่างความชลัที่วททีที่ถยกกว่อโดยททีที่ประชตุมสองแหว่งนลันื้น มที
ความบาปหลายระดลับ – และเททียบตามสลัดสว่วนแลข้วจศึงมที การลงโทษหลายระดลับ องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงแยกแยะ
ระหวว่างพวกผยข้นสาและคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกนสาเชว่นกลัน



ในรยปแบบตว่างๆของการลงววินลัยททีที่ถยกเสนอแนะในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ เพสืที่อททีที่จะคงไวข้ซศึที่งความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์
และความบรวิสตุทธวิธิ์ในพระนวิเวศของพระเจข้าและทว่ามกลางผยข้คนของพระเจข้า การแยกแยะนทีนื้ควรถยกระลศึกถศึงและ
ถยกปฏวิบลัตวิอยว่างระมลัดระวลังในการลงววินลัยครวิสตจลักรทลันื้งสวินื้น “และจงแสดงควคำมเมตตคำตว่อบางคน โดยรถูห้ควคำม
ตว่คำงกนัน และจงชว่วยคนอสืที่นๆใหข้รอดโดยความกลลัวดข้วยการฉตุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลทียดชลังแมข้แตว่เสสืนื้อผข้าททีที่
เปรอะเปฟฟื้อนดข้วยเนสืนื้อหนลังเถวิด” (ยยดาส 22 และ 23) “ดาบแหว่งปากของเรา” หมายถศึงอสานาจพวิพากษาแหว่งพระ
วจนะของพระเจข้า “ผยข้ใดททีที่ปฏวิเสธเราและไมว่รลับคสาของเรา ผยข้นลันื้นจะมทีสวิที่งหนศึที่งพวิพากษาเขา คสือคสาททีที่เราไดข้กลว่าวแลข้ว
นลันื้นแหละจะพวิพากษาเขาในวลันสตุดทข้าย” (ยอหณ์น 12:48)

ขข้อ 17: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้
นลันื้นกวินมานาททีที่ซว่อนอยยว่ และจะใหข้หวินขาวแกว่ผยข้นลันื้นดข้วย ททีที่หวินนลันื้นมทีชสืที่อใหมว่จารศึกไวข้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้เลยนอกจากผยข้ททีที่รลับ
เทว่านลันื้น” 

แตว่ละแหว่งของครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นไดข้รลับคสาเตสือนสตวิอลันจรวิงจลัง “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณ
ตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย” จากนลันื้นเรามทีพระสลัญญาหนศึที่งแกว่ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะ โดยเกทีที่ยวขข้องกลับบสาเหนก็จสว่วนตลัวททีที่
พวิเศษททีที่เปป็นมานาททีที่ซว่อนอยยว่ และหวินขาวกข้อนหนศึที่ง – และในหวินกข้อนนลันื้นมทีชสืที่อใหมว่ถยกเขทียนไวข้ “ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้เลย
นอกจากผยข้ททีที่รลับเทว่านลันื้น”

การมทีชลัยชนะตว่อโลก, เนสืนื้อหนลัง, และพญามารเปป็นเรสืที่องของใครของมลัน เรคำตข้องเปป็นผยข้มทีชลัยชนะ การมที
ชลัยชนะสสืที่อถศึงคนแตว่ละคน ไมว่ใชว่กลตุว่มคน

มทีความอว่อนหวานแบบพวิเศษททีที่มทีตว่อพระสลัญญาททีที่ใหข้ไวข้ตรงนทีนื้: “เราจะใหข้ผยข้นลันื้นกวินมานาททีที่ซว่อนอยยว่” ในขข้อ
นทีนื้ พระเยซยเจข้าทรงประกาศสองครลันื้งวว่า “เราจะใหข้” มานา – และหวินขาวกข้อนหนศึที่งพรข้อมกลับชสืที่อใหมว่ชสืที่อหนศึที่ง ใน
ภาคพลันธสลัญญาเดวิม มานาถยกประกาศวว่าเปป็น “อาหารของพวกทยตสวรรคณ์” (เพลงสดตุดที 78:25) ยอหณ์น 6:33 
กลว่าวถศึงมานาวว่าเปป็น “ขนมปปังของพระเจข้า” ทตุกเชข้าตลอด 12,500 วลัน พระเยโฮวาหณ์พระเจข้าทรงใหข้มานาตกลง
มาดตุจฝนจากฟฟ้าสวรรคณ์เพสืที่ออวิสราเอลประชากรของพระองคณ์บนแผว่นดวินโลก พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลทรงเปป็น
พระเจข้า และพระองคณ์ทรงเปป็นเชว่นนลันื้นตว่อเราในยตุคพระคตุณนทีนื้มากเสทียยวิที่งกวว่าททีที่พระองคณ์ทรงเปป็นตว่อพวกเขา นทีที่เปป็น
ยตุคททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีมากททีที่สตุดเทว่าททีที่มนตุษยณ์เคยรยข้จลัก

ในสมลัยททีที่พระเจข้าทรงเลทีนื้ยงดยอวิสราเอลดข้วยมานา เพสืที่อเปป็นททีที่ระลศึกถศึงพระคตุณของพระเจข้าททีที่มทีตว่อประชากร
ททีที่ถยกเลสือกสรรของพระองคณ์ มานาโถหนศึที่งถยกวางไวข้ตว่อพระพลักตรณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า (อพย. 16:33) เปาโลบอกเรา
วว่ามลันถยกเกก็บไวข้ในโถทองคสา (ฮบ. 9:4) เปป็นเวลาประมาณหข้ารข้อยปฟี มานาททีที่ถยกซว่อนไวข้นทีนื้กลว่าวถศึงพระครวิสตณ์ในการ
ถยกเหยทียดหยามของพระองคณ์ แตว่ขข้อความนทีนื้สว่งถศึงพระเจข้าแตว่ผยข้เดทียว – มลันไมว่ไดข้ถยกเปปิดเผยแกว่มนตุษยณ์ ขณะททีที่ถยก
ซว่อนอยยว่ในหทีบนลันื้น (ภาชนะททีที่ศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ททีที่สตุด) มานานทีนื้กก็ถยกเกก็บไวข้ไมว่ใหข้ประชากรเหลว่านลันื้นไดข้เหก็น บลัดนทีนื้แกว่บรรดาผยข้มที
ชลัยชนะททีที่เปอรณ์กามลัม พระครวิสตณ์ตรลัสวว่า “เราจะใหจ้ผยข้นลันื้นกวินมานาททีที่ซว่อนอยยว่” แนว่นอนวว่า บสาเหนก็จนลันื้นจะถยก
ประทานใหข้ในอนาคตเมสืที่อการตว่อสยข้ครลันื้งสตุดทข้ายสวินื้นสตุดลง มานาในสมลัยโบราณถยกหยาดลงมาดตุจฝนจากฟฟ้าสวรรคณ์
เพสืที่อเปป็นพรและเพสืที่อบรรเทาความหวิวของประชากรของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลก มานาททีที่ซว่อนอยยว่ททีที่วว่านทีนื้จะถยก
ประทานใหข้แกว่บรรดาผยข้มทีชลัยชนะในสวรรคณ์



พระครวิสตณ์จะไมว่เพทียงประทานมานาททีที่ซว่อนอยยว่ใหข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะเทว่านลันื้น แตว่พระองคณ์ยลังทรงสลัญญาดข้วยวว่า 
“เราจะใหข้หวินขาวแกว่ผยข้นลันื้นดข้วย ททีที่หวินนลันื้นมทีชสืที่อใหมว่จารศึกไวข้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้เลยนอกจากผยข้ททีที่รลับเทว่านลันื้น” เราจะเขข้าใจสวิที่ง
ใดจากหวินขาวและชสืที่อลลับททีที่วว่านทีนื้? ในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียน หวินขาวกข้อนหนศึที่งถยกใชข้ในชทีววิตทางสลังคมและธรรมเนทียม
ปฏวิบลัตวิดข้านศาล วลันททีที่มทีเทศกาลเลทีนื้ยงใหญว่ถยกกสากลับโดยหวินสทขาว วลันททีที่มทีทตุกขณ์ภลัยใหญว่ถยกกสากลับโดยหวินสทดกา หาก
เจข้าภาพคนใดมทีแขกพวิเศษททีที่เขาชสืที่นชมอยว่างมาก แขกคนนลันื้นกก็ไดข้รลับหวินสทีขาวซศึที่งมทีชสืที่อๆหนศึที่งหรสือขข้อความหนศึที่งถยก
เขทียนไวข้บนมลัน โดยถยกสว่งถศึงแขกคนนลันื้นแตว่เพทียงผยข้เดทียว – ซศึที่งจะไมว่ถยกแบว่งปปันแกว่ผยข้ใด ในศาลพวิจารณาคดที หวินสที
ขาวหมายถศึงการถยกประกาศใหข้พข้นผวิด หากนลักโทษททีที่อยยว่ตว่อหนข้าศาลไดข้รลับหวินสทีดสา นลัที่นกก็หมายถศึงการถยกปรลับโทษ
ในพระคสาขข้อนทีนื้ของเรา พระครวิสตณ์ทรงสลัญญาวว่าผยข้มทีชลัยชนะจะไดข้รลับหวินสทีขาว ซศึที่งหมายถศึงชลัยชนะและการพข้นผวิด
ในททีที่สตุด เราจะเขข้าในสงว่าราศทีของพระเจข้าโดยปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอย ปราศจากสวิที่งใดกก็ตามททีที่ขลัดขวางเรา 
เปป็นอวิสระโดยสมบยรณณ์จากบาปใดๆทลันื้งสวินื้น ผยข้มทีชลัยชนะจะมทีชสืที่อใหมว่เขทียนบนหวินขาวกข้อนนลันื้น ไมว่มทีใครจะรยข้จลักชสืที่อนลันื้น
นอกจากผยข้เปป็นสตุขททีที่ไดข้รลับหวินกข้อนนลันื้น

ในสสานวนคสาพยดนทีนื้พระเยซยเจข้ากสาลลังชทีนื้ใหข้เหก็นถศึงความสนพระทลัยของพระองคณ์ในผยข้มทีชลัยชนะแตว่ละคน มที
หลายคนททีที่กลว่าววว่าหากพระเจข้าทรงยวิที่งใหญว่จรวิงๆอยว่างททีที่เรากลว่าว พระองคณ์กก็คงไมว่มทีเวลาสสาหรลับสวิที่งมทีชทีววิตททีที่นว่า
สงสารและมทีขทีดจสากลัดอยว่างเราๆ แตว่คนเหลว่านลันื้นควิดผวิดถนลัด องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงหว่วงใยลยกๆของพระองคณ์ทตุก
คน พระองคณ์ทรงมทีเวลาสสาหรลับพวกเราแตว่ละคน และพระองคณ์จะประทานหวินขาวกข้อนหนศึที่งใหข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะ
แตว่ละคน พรข้อมกลับขข้อความหนศึที่งบนหวินกข้อนนลันื้นททีที่ไมว่มทีผยข้ใดสามารถชสืที่นชมไดข้นอกจากผยข้ททีที่ไดข้รลับมลัน

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงธวิยคำทวิรคำ
วว. 2:18-29:

18 จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองธวิยาทวิรา วว่า ‘พระองคณ์ผยข้ซศึที่งเปป็นพระบตุตรของพระเจข้า 
ผยข้ทรงมทีพระเนตรดตุจเปลวไฟ และมทีพระบาทดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า

19 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า ความรลัก การปรนนวิบลัตวิ ความเชสืที่อ และความเพทียรของเจข้า และแนว
การกระทสาของเจข้า และรยข้วว่าการเบสืนื้องปลายของเจข้ามทีมากกวว่าการเบสืนื้องตข้น

20 แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้างเลก็กนข้อย คสือพวกเจข้ายอมใหข้ผยข้หญวิงชสืที่อเยเซเบล ททีที่ยกตลัวขศึนื้นเปป็นผยข้
พยากรณณ์หญวิง หญวิงนลันื้นสอนและลว่อลวงพวกผยข้รลับใชข้ของเรา ใหข้ลว่วงประเวณทีและใหข้กวินของททีที่บยชาแกว่รยปเคารพ
แลข้ว

21 เราไดข้ใหข้โอกาสหญวิงนลันื้นกลลับใจจากการลว่วงประเวณทีของนาง แตว่นางกก็ไมว่ไดข้กลลับใจเลย
22 ดยเถวิด เราจะทวินื้งหญวิงนลันื้นไวข้บนเตทียง และคนทลันื้งหลายททีที่ลว่วงประเวณทีกลับนาง เรากก็จะทวินื้งไวข้ใหข้ผจญกลับ

ความระทมทตุกขณ์ เวข้นไวข้แตว่วว่าคนเหลว่านลันื้นจะกลลับใจจากการกระทสาของตน
23 เราจะประหารลยกทลันื้งหลายของหญวิงนลันื้นเสทียใหข้ตาย และครวิสตจลักรทลันื้งหลายจะไดข้รยข้วว่าเราเปป็นผยข้พวินวิจ

พวิจารณาจวิตใจ และเราจะใหข้สวิที่งตอบแทนแกว่เจข้าทลันื้งหลายทตุกคนใหข้เหมาะสมกลับการงานของเจข้า
24 สสาหรลับพวกเจข้า และคนอสืที่นททีที่เหลสืออยยว่ททีที่เมสืองธวิยาทวิรา ผยข้ไมว่ถสือคสาสอนนทีนื้ และไมว่รยข้จลักสวิที่งททีที่เขาเรทียกวว่า 

ความลนื้สาลศึกของซาตานนลันื้น เราขอบอกวว่า เราจะไมว่มอบภาระอสืที่นใหข้เจข้า



25 แตว่สวิที่งททีที่เจข้ามทีอยยว่แลข้วนลันื้น จงยศึดไวข้ใหข้มลัที่นจนกวว่าเราจะมา
26 ผยข้ใดมทีชลัยชนะและถสือรลักษากวิจการของเราไวข้จนถศึงททีที่สตุด ‘เราจะใหข้ผยข้นลันื้นมทีอสานาจครอบครองบรรดา

ประชาชาตวิ
27 และผยข้นลันื้นจะบลังคลับบลัญชาคนทลันื้งหลายดข้วยคทาเหลก็ก เหมสือนกลับเมสืที่อหมข้อดวินของชว่างหมข้อททีที่แตกออก

เปป็นเสทีที่ยงๆ’ ตามททีที่เราไดข้รลับจากพระบวิดาของเรา
28 และเราจะมอบดาวประจสารตุว่งใหข้แกว่ผยข้นลันื้น
29 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด’”
เมสืองธวิยาทวิราตลันื้งอยยว่ทางทวิศตะวลันออกเฉทียงใตข้ของเปอรณ์กามลัม แตว่ไมว่โดดเดว่นเทว่าเอเฟซลัส, สเมอรณ์นา และ

เปอรณ์กามลัม อยว่างไรกก็ตาม กลว่าวกลันวว่าถนนจากธวิยาทวิราไปจนถศึงเปอรณ์กามลัมเปป็นถนนททีที่สวยททีที่สตุดสายหนศึที่งในโลก 
และเมสืองนทีนื้ถยกระบตุวว่าอยยว่ในเสข้นทางการประกาศของเปาโลและการทสางานหนลักของเขาในยตุโรป

ผยข้เชสืที่อคนแรกของเปาโลคสือ หญวิงชาวเมสืองธวิยาทวิราคนหนศึที่ง – ลวิเดทีย ผยข้ซศึที่งเปป็นแมว่คข้าขายผข้าสทีมว่วงและผข้า
ปฝานเนสืนื้อละเอทียด (กวิจการ 16:14) ในสมลัยนลันื้นเมสืองนทีนื้ขศึนื้นชสืที่อในเรสืที่อง “สมาคมคนยข้อมผข้า” และสวินคข้าททีที่ถยกใชข้ใน
หลายเมสืองกก็ถยกยข้อมในธวิยาทวิราและถยกสว่งไปจากททีที่นลัที่น อตุตสาหกรรมยข้อมผข้าเปป็นอตุตสาหกรรมอลันดลับหนศึที่งของ
เมสืองนลันื้น และจวบจนทตุกวลันนทีนื้ผข้าสทีมว่วงสดใสททีที่ถยกยข้อมในธวิยาทวิรากก็ถยกใชข้อยว่างแพรว่หลายทลัที่วเอเชทียและหลายสว่วน
ของยตุโรป ปปัจจตุบลัน ธวิยาทวิราเปป็นเมสืองเลก็กๆททีที่กสาลลังเตวิบโตโดยมทีประชากรประมาณ 20,000 คน

ครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิราเปป็นตลัวแทนของปฟีระหวว่าง ค.ศ. 500 และ 1500 
“จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองธวิยาทวิรา วว่า ‘พระองคณ์ผยข้ซศึที่งเปป็นพระบตุตรของพระเจข้า ผยข้ทรง

มทีพระเนตรดตุจเปลวไฟ และมทีพระบาทดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า” ในบทททีที่หนศึที่งของการศศึกษาของเรา
ในนวิมวิตเกทีที่ยวกลับพระเยซยเจข้าในสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ พระเนตรของพระองคณ์ถยกพรรณนาวว่าเปป็นเหมสือน
เปลวเพลวิง และพระบาทของพระองคณ์ “ราวกลับวว่าไดข้ถยกหลอมในเตาไฟ” พระววิญญาณทรงรลับประกลันททีที่ประชตุม
ททีที่ธวิยาทวิราวว่านทีที่คสือพระบตุตรของพระเจข้า, ศทีรษะของครวิสตจลักร, พระองคณ์ผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางททีที่ประชตุมเหลว่านลันื้น 
ผยข้กสาลลังตรลัสและสว่งขข้อความนทีนื้มาถศึงพวกเขา นทีที่คสือครวิสตจลักรเดทียวในทลันื้งเจก็ดแหว่งนลันื้นททีที่หญวิงคนหนศึที่งถยกเอว่ยชสืที่อ – เย
เซเบล มเหสทีผยข้ชลัที่วรข้ายของกษลัตรวิยณ์อาหลับผยข้ละทวินื้งความจรวิง ผยข้ซศึที่งเปป็นแคว่เครสืที่องมสือชวินื้นหนศึที่งในมสือของนางเทว่านลันื้น 
กษลัตรวิยณ์องคณ์นลันื้นเปป็นแคว่กษลัตรวิยณ์ในนาม หญวิงผยข้นลับถสือรยปเคารพและเปป็นฆาตกรชลัที่วนางนทีนื้คตุมอาณาจลักรนลันื้น นางเปป็น
หญวิงททีที่ฉลาดและมตุว่งมลัที่นมากๆ นางเปป็นบตุคคลสสาคลัญททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อในขข้อความถศึงธวิยาทวิรา มลันไมว่ใชว่เรสืที่องบลังเอวิญททีที่
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงกลว่าวถศึงหญวิงคนหนศึที่งในการเชสืที่อมโยงกลับธวิยาทวิรา ในกวิจการ 16 เราเรทียนรยข้เกทีที่ยวกลับลวิ
เดทีย ผยข้ซศึที่งเรากลว่าวถศึงไปแลข้ววว่าเปป็นผยข้เชสืที่อคนแรกททีที่เปาโลประกาศ อยว่างไรกก็ตาม มทีความแตกตว่างอยว่างสวินื้นเชวิง
ระหวว่างลทีเดทียและเปาโล และหญวิงเยเซเบลนลันื้นและเอลทียาหณ์ อว่านบลันทศึกในกวิจการ 16 และจากนลันื้นจงอว่านเรสืที่อง
เปรทียบเททียบกลันใน 1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ บทททีที่ 18 และ 19 แนว่นอนวว่าหลลังจากททีที่เปาโลประกาศขว่าวประเสรวิฐแกว่ลวิเดทีย
แลข้ว นางกก็กลลับใจเชสืที่อและเชวิญเปาโลเขข้ามาในบข้านของนางและกลายเปป็นเพสืที่อนและผยข้สนลับสนตุนททีที่สลัตยณ์ซสืที่อคนหนศึที่ง
แหว่งขว่าวประเสรวิฐ ในทางตรงกลันขข้าม เยเซเบลหาชว่องททีที่จะทสาลายเอลทียาหณ์ ศาสดาพยากรณณ์ของพระเจข้า 



ขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิราเปป็นขข้อความททีที่ยาวททีที่สตุดในขข้อความทลันื้งเจก็ดถศึงททีที่ประชตุมเหลว่านลันื้น 
ขข้อความททีที่สทีที่นทีนื้เปป็นการเรวิที่มตข้นของกลตุว่มททีที่สอง ขข้อความทลันื้งเจก็ดนลันื้นถยกแบว่งออกเปป็นสองกลตุว่ม ครวิสตจลักรสามแหว่ง
แรกรวมเปป็นกลตุว่มหนศึที่ง และสทีที่แหว่งหลลังพรรณนาครวิสตจลักรอยว่างละเอทียดตลันื้งแตว่สมลัยปปัจจตุบลันนทีนื้เรสืที่อยไปจนกระทลัที่ง
การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ขข้อความถศึงททีที่ประชตุมททีที่ธวิยาทวิรานสาเสนอสภาพททีที่สวินื้นหวลัง ชว่วยเหลสือตลัวเองไมว่ไดข้และ
เสสืที่อมทรามของททีที่ประชตุมทข้องถวิที่น คสือสภาพหนศึที่งททีที่ครวิสตจลักรทข้องถวิที่นไมว่สามารถและจะไมว่ฟฟฟื้นตลัวออกมาจากมลันไดข้
เลย เปป็นสภาพหนศึที่งททีที่ไมว่สามารถถยกปรลับปรตุงใหข้ดทีขศึนื้นไดข้เดก็ดขาด ขข้อความตรงนทีนื้จะตข้องถยกแยกแยะจากขข้อความ
สามอลันแรกนลันื้นในการททีที่วว่าตรงนทีนื้พวกครยสอนททีที่เสสืที่อมทรามไดข้รลับอนตุญาตใหข้สอนสวิที่งเสสืที่อมทราม และลยกๆกก็ถยกใหข้
กสาเนวิด... “ลยกทลันื้งหลายของนาง”... ลยกๆของเยเซเบลผยข้ชลัที่วรข้าย เลว่นชยข้ และเปป็นฆาตกร ชว่างเปป็นความเหก็นททีที่นว่า
กลลัวเกทีที่ยวกลับททีที่ประชตุมทข้องถวิที่น!

อทีกเรสืที่องททีที่จะตข้องถยกหมายเหตตุไวข้ตรงนทีนื้กก็คสือวว่า คนททีที่เหลสืออยยว่กลตุว่มหนศึที่งไดข้รลับการยอมรลับและถยกกลว่าวดข้วย
แบบแยกตว่างหาก: “สสาหรลับพวกเจข้า และคนอสืที่นททีที่เหลสืออยยว่ททีที่เมสืองธวิยาทวิรา ผยข้ไมว่ถสือคสาสอนนทีนื้ และไมว่รยข้จลักสวิที่งททีที่เขา
เรทียกวว่า ความลนื้สาลศึกของซาตานนลันื้น เราขอบอกวว่า เราจะไมว่มอบภาระอสืที่นใหข้เจข้า” (ขข้อ 24)

ในททีที่นทีนื้พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงชทีนื้ใหข้เหก็นคนกลตุว่มหนศึที่งอยว่างชลัดเจน “ผยข้ไมว่ถสือคสาสอนนทีนื้” ซศึที่งหมายถศึงคสาสอ
นททีที่เยเซเบลสอน นางเรทียกตลัวเองวว่าเปป็นผยข้พยากรณณ์หญวิง แตว่นางเปป็นหญวิงเลว่นชยข้ หญวิงลว่วงประเวณทีและหญวิง
ฆาตกร ในการชทีนื้ใหข้เหก็นคนททีที่เหลสืออยยว่นทีนื้ พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงแยกแยะระหวว่างฝยงชนในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นนลันื้น 
และกลตุว่มผยข้เชสืที่อแทข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ ผมอยากใหข้คตุณสลังเกตเหก็นวว่าในขข้อความเหลว่านลันื้นถศึงเอเฟซลัส, สเมอรณ์นา และเปอรณ์
กามลัม การทรงเรทียกใหข้ “ฟปังขข้อความททีที่พระววิญญาณตรลัส” มคำกว่อนพระสลัญญาททีที่มทีใหข้แกว่ “ผยข้ททีที่มทีชลัยชนะ” แตว่ใน
ขข้อความถศึงธวิยาทวิรา การทรงเรทียกใหข้ฟปังนลันื้นถยกพบหลนังจคำกพระสลัญญาเหลว่านลันื้น ในขข้อความเหลว่านลันื้นถศึงครวิสต
จลักรสามแหว่งแรก มลันคสือครริสตจนกรททีที่ถยกเรทียกใหข้ฟปังขข้อความททีที่พระววิญญาณตรลัส แตว่ในครวิสตจลักรสทีที่แหว่งหลลัง ซศึที่ง
เรวิที่มตข้นดข้วยธวิยาทวิรา ขข้อความนลันื้นเชสืที่อมโยงกลับบสุคคลตยู่างๆททีที่ไดข้ยวินถข้อยคสาเหลว่านลันื้นและททีที่มทีชลัยชนะ

ลลักษณะเฉพาะททีที่โดดเดว่นอยว่างหนศึที่งของขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิรากก็คสือ การแนะนสาใหข้รยข้จลัก
พระองคณ์ผยข้ตรลัสโดยนาม – พระบสุตรของพระเจจ้า ชสืที่อเรทียกนทีนื้ททีที่แสดงถศึงความสลัมพลันธณ์สว่วนตลัวของพระเจข้าถยกใชข้ตรง
นทีนื้เปป็นครลันื้งแรกและครลันื้งสตุดทข้ายในหนลังสสือววิวรณณ์ “พระองคณ์ผยข้ซศึที่งเปป็นพระบสุตรของพระเจจ้าตรลัสดลังนทีนื้”

ผยข้เชสืที่อจสานวนมากไมว่แยกแยะระหวว่างพระนามตว่างๆของพระเยซย พระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าพระเยซย 
พระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าพระครริสตณ์ พระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าองคณ์พระผยจ้เปป็นเจจ้า, พระเยซยครริสตณ์เจจ้า และพระบสุตร
ของพระเจจ้า – และพระนามเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมดมทีความหมาย กว่อนพระครวิสตณ์ประสยตวิ อวิสยาหณ์ไดข้พยากรณณ์ไวข้วว่า 
“ดข้วยมทีเดก็กคนหนศึที่งเกวิดมาเพสืที่อเรา มทีบตุตรชายคนหนศึที่งประทานมาใหข้เรา และการปกครองจะอยยว่ททีที่บว่าของทว่าน 
และจะเรทียกนามของทว่านวว่า “ผยข้ททีที่มหลัศจรรยณ์ ททีที่ปรศึกษา พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ พระบวิดานวิรลันดรณ์ องคณ์สลันตวิ
ราช”” (อวิสยาหณ์ 9:6)

เราไมว่มทีเวลาและพสืนื้นททีที่ททีที่จะอธวิบายพระนามเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมด แตว่พวกมลันแตว่ละอลันมทีความหมายฝฝาย
ววิญญาณททีที่เจาะจงมากๆ ความเปป็นมนตุษยณ์ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า, ความสลัมพลันธณ์ของพระองคณ์ตว่อมนตุษยชาตวิ, ถยก
สสืที่อในชสืที่อเรทียก “บสุตรมนสุษยณ์” ความเปป็นพระเจข้าและความสลัมพลันธณ์ของพระองคณ์ตว่อพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ถยก



สสืที่อในชสืที่อเรทียก “พระบสุตรของพระเจจ้า” สงว่าราศทีของพระองคณ์และความสลัมพลันธณ์ของพระองคณ์ตว่อครวิสตจลักรทลันื้ง
หลาย ดลังททีที่ยอหณ์นเหก็น เปป็นในแบบ “บตุตรมนตุษยณ์” (วว. 1:13) แลข้วทสาไมชสืที่อเรทียกแบบพระเจข้า “พระบตุตรของ
พระเจข้า” ถศึงถยกใชข้โดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ตรงนทีนื้ในขข้อ 18 และไมว่ใชว่ในททีที่อสืที่นอทีกเลยในววิวรณณ์? คสาตอบสามารถ
ถยกพบไดข้ในพระวจนะของพระเจข้าเทว่านลันื้น

กลว่าวในแงว่ประวลัตวิศาสตรณ์แลข้ว ธวิยาทวิราครอบคลตุมชว่วงเวลาซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อยตุคมสืด และในขข้อความถศึง
ครวิสตจลักรนลันื้นเราเหก็นภาพของระบบการนมลัสการและศาสนาของโรมแบบยว่อๆ... ระบบททีที่เลวรข้ายททีที่สตุดเทว่าททีที่เคย
มทีขศึนื้นมาบนแผว่นดวินโลกททีที่พระเจข้าไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างสสาหรลับประชากรของพระองคณ์ ในสมลัยยตุคมสืด โรมลันคาทอลวิก
นลันื้นมทีอสานาจ ในโรมลันคาทอลวิก ทตุกความควิดททีที่แทข้จรวิงแหว่งครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ลข้วนถยกปฏวิเสธและ
สยญหาย แนว่นอนวว่าโรมโอข้อวดเสทียงดลังเกทีที่ยวกลับ “เอกภาพ” – แตว่มลันคสือเอกภาพแบบของนางเอง ซศึที่งถยกบลังคลับใชข้
โดยดาบ, ไฟ, และคตุกมสืด ซศึที่งแตกตว่างเหลสือเกวินจากเอกภคำพแบบของพระเจห้คำซศึที่งเปป็นผลมาจากพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ (1 คร. 12:13) ในครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ททีที่พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะ มบีเอกภาพจรวิงๆ 
โรมลันคาทอลวิกปปิดกลันื้นพระครวิสตณ์ออกไปอยว่างสวินื้นเชวิงในฐานะประมตุขแหว่งครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่

เนสืที่องจากครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิราเปป็นตลัวแทนของยตุคสมลัยททีที่โรมกตุมบลังเหทียนศาสนาบนแผว่นดวินโลก เราจศึงมที
คสาตรลัสททีที่วว่า “พระบตุตรของพระเจข้าตรลัสดลังนทีนื้”... ไมว่เลยครลับ ไมว่ใชว่เปโตร แตว่เปป็นพระบสุตรของพระเจจ้า รากฐาน
แหว่ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ (มธ. 16:16-18) ในขข้อททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ พระววิญญาณทรงระบตุตลัวผยข้ตรลัสเพวิที่ม
เตวิมอทีกโดยกลว่าววว่า “ผยข้ทรงมทีพระเนตรดตุจเปลวไฟ และมทีพระบาทดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม” นทีที่คสือบางสว่วนของคสา
พรรณนาททีที่มทีรายละเอทียดเกทีที่ยวกลับบตุตรมนตุษยณ์ผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีในบทททีที่ 1:14, 15 เราควรระลศึกไวข้เสมอวว่า
พระองคณ์ผยข้ททีที่การพวิพากษาทตุกอยว่างถยกฝากไวข้, พระองคณ์ผยข้ททีที่จะสสาแดงการพวิพากษาของพระองคณ์เอง ไมว่ทรงเปป็น
เพทียงมนตุษยณ์เทว่านลันื้น (ยอหณ์น 5:22-27) แตว่พระองคณ์ทรงเปป็นพระเจข้าอทีกดข้วย พระองคณ์ผยข้จะทรงพวิพากษาคนเปป็น
และคนตายทรงเปป็นพระเจข้าและทรงเปป็นมนตุษยณ์ดข้วย พระเนตรของพระองคณ์ซศึที่งมทีลลักษณะ “ดตุจเปลวไฟ” เปป็น
สลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงความเกลทียดชลังในฝฝายศทีลธรรมและการไมว่ยอมทนตว่อความชลัที่วรข้าย พระองคณ์จะทรงตรวจคข้น
ความบาปและคข้นพบความชลัที่วชข้าททีที่ถยกซว่อนไวข้ทตุกอยว่าง ใครเลว่าแมข้แตว่ควิดจะหนทีพระเนตรดตุจเปลวไฟคยว่นลันื้น? สวิที่งททีที่
พระเนตรของพระองคณ์คข้นพบ “พระบาทดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม” ของพระองคณ์จะเหยทียบยที่สาในการพวิพากษา 
ทองสลัมฤทธวิธิ์เปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงการพวิพากษา ทตุกระบบของความชลัที่วรข้ายททีที่แอบอข้างใชข้ชสืที่อครวิสเตทียน (ขข้อ 
22) ตข้องถยกทสาลายจนสวินื้นซากและราบคาบ เมสืที่อพระเยซยเจข้าเสดก็จมาดข้วยพระองคณ์เองเพสืที่ออข้างสวิทธวิอสานาจเดก็ด
ขาดในการครอบครองทลัที่วทลันื้งโลก พระบาทของพระองคณ์กก็เปรทียบเหมสือนกลับ “เสาไฟ” (วว. 10:1, 2) ไฟเปป็น
สลัญลลักษณณ์ของการพวิพากษา (มาระโก 9:43, ลยกา 16:44, 2 ธส. 1:8)

ขข้อ 19: “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า ความรลัก การปรนนวิบลัตวิ ความเชสืที่อ และความเพทียรของเจข้า 
และแนวการกระทสาของเจข้า และรยข้วว่าการเบสืนื้องปลายของเจข้ามทีมากกวว่าการเบสืนื้องตข้น”

แตว่บรรดาผยข้สลัตยณ์ซสืที่อกก็ไดข้รลับคสาชมเชยสสาหรลับความรลักของพวกเขา การปรนนวิบลัตวิของพวกเขา ความเชสืที่อ
ของพวกเขา และความอดทนของพวกเขาเชว่นกลัน คสาวว่า แนวการกระทกา ปรากฏสองครลันื้งในคสาชมนทีนื้ททีที่มายลังค
รวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิรา ทยตสวรรคณ์ททีที่เอเฟซลัสไดข้ลดลงในความรนก ขณะททีที่ทยตสวรรคณ์ททีที่ธวิยาทวิราไดข้เพริชื่มขซนั้นในการงาน



ตยู่างๆ ยวิที่งคที่สาคสืนมสืดมวิดมากเทว่าไร บรรดาผยข้ททีที่รลักพระเจข้ากก็ยวิที่งทตุว่มเทและรข้อนรนมากขศึนื้นเทว่านลันื้น “การเบสืนื้องปลาย” 
ของพวกเขา “มทีมากกวว่าการเบสืนื้องตข้น” – จสานวนเพวิที่มมากขศึนื้น และบรวิสตุทธวิธิ์มากยวิที่งขศึนื้น ความรลักถยกกลว่าวถศึงเปป็น
อลันดลับแรก (กท. 5:22) เพราะวว่าความรลักเปป็นพระคตุณแบบครวิสเตทียนททีที่มาเปป็นอลันดลับแรกและยวิที่งใหญว่ททีที่สตุด (1 คร.
13:13) 

ขข้อ 20: “แตว่เรามทีขข้อททีที่จะตว่อวว่าเจข้าบข้างเลก็กนข้อย คสือพวกเจข้ายอมใหข้ผยข้หญวิงชสืที่อเยเซเบล ททีที่ยกตลัวขศึนื้นเปป็นผยข้
พยากรณณ์หญวิง หญวิงนลันื้นสอนและลว่อลวงพวกผยข้รลับใชข้ของเรา ใหข้ลว่วงประเวณทีและใหข้กวินของททีที่บยชาแกว่รยปเคารพ
แลข้ว”

องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงมทีคสาตว่อวว่าททีที่รตุนแรงและจรวิงจลังสสาหรลับททีที่ประชตุมททีที่ธวิยาทวิรา ครวิสตจลักรกสาลลังยอมใหข้
ความชลัที่วรข้ายอยว่างหนศึที่งเขข้ามาอยยว่ทว่ามกลางครวิสตจลักรซศึที่งเปป็นความชลัที่วรข้ายททีที่รข้ายแรงยวิที่งกวว่าความชลัที่วรข้ายใดๆททีที่เคย
เกวิดขศึนื้นในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นทลันื้งหลาย สลันตะปาปาปรากฏหราบนขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิราอยว่างแนว่นอน 
อสานาจสยงสตุดของสลันตะปาปาแหว่งโรมคสือพลัฒนาการอยว่างเตก็มเปฟีปี่ยมของขข้อพวิพาททว่ามกลางพวกสาวกเกทีที่ยวกลับวว่า
“ใครจะเปป็นใหญว่ททีที่สตุด” (มาระโก 9:33, 34) แนว่นอนวว่าเรสืที่องของสลันตะปาปานลันื้นมทีจตุดเรวิที่มตข้น – และมลันไมว่ไดข้เรวิที่ม
ตข้นกลับเปโตรอยว่างแนว่นอน เพราะวว่าเปโตรไมว่ใชว่สลันตะปาปา เขาเปป็นเพทียงมนตุษยณ์ธรรมดาคนหนศึที่งเหมสือนกลับพวก
สาวกททีที่เหลสือทตุกคน

สภาพและลลักษณะโดยทลัที่วไปของครวิสตจลักรในยตุคกลางถยกเปป็นตลัวแทนโดยธวิยาทวิราและการยอมทนตว่อ
ความชลัที่วรข้ายททีที่มทีอยยว่ในททีที่ประชตุมนลันื้นเอง เหตตุใดคตุณถศึงควิดวว่าพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงเลสือกใชข้เยเซเบลเปป็นภาพ
ประกอบเกทีที่ยวกลับคสาสอนททีที่กสาลลังถยกจลัดตลันื้งและถยกสอนในครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิราเลว่า? หนทางเดทียวททีที่จะทราบคสา
ตอบททีที่ถยกตข้องกก็คสือ เปรทียบเททียบเรสืที่องฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ เยเซเบลเปป็นผยข้หญวิง เยเซเบลเปป็นราชวินที 
เยเซเบลเปป็นหญวิงททีที่นลับถสือรยปเคารพ นางเปป็นผยข้ขว่มเหง และนางเปป็นผยข้ปกครองและผยข้กสากลับดยแลการบรวิหารบข้าน
เมสืองของอวิสราเอล สามทีของนาง กษลัตรวิยณ์อาหลับ เปป็นเพทียงหตุว่นเชวิดตลัวหนศึที่งในมสือของนาง อว่าน 1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ บท
ททีที่ 18 จนถศึง 21 ทนันี้งหมดนบีนี้และมคำกยวิที่งกวว่คำนบีนี้อบีกถถูกนคคำเสนอในเยเซเบลแหว่งววิวรณณ ททีที่นทีที่ในธวิยาทวิรา คสาสอนของ
นาง หลลักคสาสอนของนาง เปป็นการเรวิที่มตข้นของระบบสลันตะปาปาอยว่างแนว่นอน (จงตลันื้งใจอว่าน วว. 17 และ 18) 
นาง (เยเซเบล) ยกตลัวขศึนื้นเปป็น “ผถูห้พยคำกรณณหญวิง” นางอข้างตลัวสอนดข้วยสวิทธวิอสานาจในททีที่ประชตุมททีที่ธวิยาทวิรา และ
ขณะททีที่นางสอน นางกก็ลว่อลวงความควิดของผยข้คนและฝฝึกพวกเขาใหข้ทสาตามอยว่างนาง แทนททีที่จะประพฤตวิตามอยว่าง
พระองคณ์ผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้น

ทตุกวลันนทีนื้โรมรข้องวว่า “จงฟปังพระศาสนจลักรแมว่!” อทีกครลันื้งโรมประกาศวว่า “พระศาสนจลักรไมว่สามารถทสาผวิด
พลาดไดข้ในเรสืที่องความเชสืที่อและในเรสืที่องศทีลธรรม!” เมสืที่อโรมกลว่าววว่า “พระศาสนจลักร” นางกก็หมายถศึงสลันตะปาปา
และระบบโรม มลันไมว่เคยเปป็นความลลับเลยททีที่วว่าสลันตะปาปาอข้างตลัววว่าเปป็นผยข้แทนของพระครวิสตณ์ และประกาศดข้วย
ใจกลข้าวว่าพระศาสนจลักรแหว่งโรมคสือ ครวิสตจลักรเดบียวเทว่คำนนันี้น และครวิสตจลักรและนวิกายอสืที่นๆททีที่เหลสือทลันื้งหมดไมว่ถยก
ตข้อง แตว่สอนผวิดอยว่างชลัดเจน โรมอข้างตลัววว่าเปป็นครวิสตจลักรเดบียวเทว่คำนนันี้น, สวิทธวิอสานาจเดบียวเทว่คำนนันี้น – และยวิที่งไป
กวว่านลันื้น โรมยลังอข้างตลัววว่าไมว่มทีทางผวิดพลาดไดข้ นางไมว่สามารถสอนผวิด นางไมว่สามารถทสาผวิดไดข้เลย โรมขยาด
ความสวว่าง โรมกลลัวพระคลัมภทีรณ์ “พระศคำสนจนักรสอน พระศาสนจลักรตทีความ” โรมกลว่าวเชว่นนลันื้น แตว่พระเยซยเจข้า



ตรลัสวว่า “จงมองไปททีที่ทตุว่งนาเถวิด พวกมลันกก็ขาวพรข้อมททีที่จะเกก็บเกทีที่ยวแลข้ว คนงานมทีนข้อยอยยว่ จงออกไปสรข้างสาวก จง
ประกาศขว่าวประเสรวิฐ... จงทสางานขณะททีที่ยลังกลางวลันอยยว่ – เพราะวว่ากลางคสืนกก็มาเมสืที่อไมว่มทีผยข้ใดทสางานไดข้” 
โปรเตสแตนตณ์อข้างตลัววว่าเปป็นเพทียงพยานคนหนศึที่งในโลกททีที่มสืดมวิด พระศาสนจลักรแหว่งโรมอข้างตลัววว่าเปป็น ครวิสตจลักร
เดบียวเทว่คำนนันี้น, สวิทธวิอสานาจเดบียวเทว่คำนนันี้น ซศึที่งไมว่มทีทางทสาผวิดพลาดไดข้และปราศจากตสาหนวิ เมสืที่อใดกก็ตามททีที่พระ
ศาสนจลักรแหว่งโรมเลสือกททีที่จะสรข้างความเปลทีที่ยนแปลงตว่างๆในพระวจนะของพระเจข้าเพสืที่อทสาใหข้สอดคลข้องกลับ
ศาสนาของนาง นางกก็ทสาเชว่นนลันื้นดข้วยสวิที่งททีที่นางอข้างวว่าเปป็นสวิทธวิอสานาจ

แตว่ในบทสตุดทข้ายของววิวรณณ์ คสาเตสือนอลันจรวิงจลังกก็ถยกกลว่าวอยว่างชลัดเจนเกทีที่ยวกลับคนเหลว่านลันื้นททีที่เพวิที่มเขข้ากลับ
หรสือเอาออกจากถข้อยคสาเหลว่านลันื้นแหว่งคสาพยากรณณ์ ตามกฎตว่างๆททีที่ถยกวางไวข้โดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ทลันื้งการสอน
และการเทศนาจะตข้องถยกกระทสาโดยบตุคคลทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับของประทานดลังกลว่าวจากองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
(อฟ.4:8-12)

ในววิวรณณ์ 2:20 พระววิญญาณตรลัสตว่อไปวว่า “(เยเซเบล) นสาพวกผยข้รลับใชข้ของเราใหข้หลงไป นางสอนพวก
เขาและลว่อลวงพวกเขา ใหข้ลว่วงประเวณทีและใหข้กวินของททีที่บยชาแกว่รยปเคารพแลข้ว” ปปัจจตุบลันเราทราบวว่าโรมไดข้นสา
มวลชนมหาศาลใหข้ตวิดตามพระแมว่มารทียณ์แทนททีที่จะตวิดตามพระครวิสตณ์ ใหข้อธวิษฐานตว่อพระแมว่มารทียณ์แทนททีที่จะ
อธวิษฐานตว่อคนกลางและผยข้ววิงวอนแตว่องคณ์เดทียว (1 ทธ. 2:5, โรม 8:34) โรมไดข้นสาหลายลข้านคนใหข้มาหาพระ
สลันตะปาปาแทนททีที่จะมาหาพระครวิสตณ์ เราทลันื้งหลายททีที่อว่าน เชสืที่อ และยอมรลับพระคลัมภทีรณ์วว่าเปป็นคสาตรลัสสตุดทข้ายของ
พระเจข้าถศึงมนตุษยณ์ กก็ถามวว่า “ผยข้คนตาบอดถศึงขนาดนทีนื้ไดข้อยว่างไร?”  มทีพระเจข้าแตว่องคณ์เดทียว มทีครวิสตจลักรแตว่หนศึที่ง
เดทียว มทีประตยไปสวรรคณ์แตว่หนศึที่งเดทียว พระเยซยตรลัสวว่า “เราเปป็นทางนลันื้น เปป็นความจรวิงและเปป็นชทีววิต ไมว่มทีผยข้ใดมาถศึง
พระบวิดาไดข้นอกจากมาทางเรา” เปาโลสอนอยว่างชลัดเจนวว่าพระเยซยทรงเปป็นคนกลางระหวว่างพระเจข้าและมนตุษยณ์
และยอหณ์นบอกเราอยว่างชลัดเจนวว่าหากเราสารภาพบาปทลันื้งหลายของเรา (ตว่อพระเยซย) พระองคณ์กก็ทรงสลัตยณ์ซสืที่อ
และเททีที่ยงธรรมททีที่จะยกโทษบาปทลันื้งหลายของเราและชสาระเราใหข้พข้นจากการอธรรมทลันื้งสวินื้น และกระนลันื้นคนหลาย
ลข้านคนกก็ยลังสารภาพบาปของตนตว่อมนตุษยณ์ ขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาเหลว่าผยข้นสาทางศาสนาททีที่นว่าสลังเวชบางคน
เมสืที่อพวกเขายสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์องคณ์ตตุลาการผยข้ชอบธรรม เพสืที่อททีที่จะไดข้รลับคว่าตอบแทนของตนอยว่างสาสม!

กคำรลว่วงประเวณบีและกคำรนนับถสือรถูปเคคำรพ คสือการกระทสาผวิดททีที่ใหญว่โตสองเรสืที่องในททีที่ประชตุมททีที่เปอรณ์กามลั
ม ความชลัที่วรข้ายแบบซาตานสองเรสืที่องนทีนื้ไดข้ถยกสอน ถยกปฏวิบลัตวิ และถยกยอมรลับในททีที่ประชตุมททีที่ธวิยาทวิรา การลว่วง
ประเวณทีอยว่างททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงครวิสเตทียนแตว่ปากททีที่ดสาเนวินชทีววิตในโลก ยอมรลับโลก 
รว่วมสามลัคคทีธรรมกลับโลก บาปอลันรข้ายแรงนทีนื้ไดข้เรวิที่มตข้นพรข้อมกลับการครองราชยณ์ของคอนสแตนตวิน และเตวิบโตจน
กลายเปป็นระบบสลันตะปาปา คอนสแตนตวินเปป็นผยข้แรกททีที่นสาครวิสตจลักรและรลัฐมาอยยว่รว่วมกลัน เขาพระราชทานววิหาร
แพงๆ มงกตุฎทองคสาและความมลัที่งคลัที่งมากมายใหข้แกว่ครวิสตจลักรททีที่ยอมรลับแตว่ปากในสมลัยของเขา และการรว่วมสนวิท
อลันโสโครกของครวิสตจลักรและรลัฐไดข้ถยกทสาใหข้สมบยรณณ์แบบในระบบสลันตะปาปา การรว่วมสนวิทเชว่นนลันื้นคสือการลว่วง
ประเวณทีฝฝายววิญญาณและนสาการพวิพากษามาอยว่างแนว่นอน ทข้ายททีที่สตุดแลข้ว มลันจะนสาการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวและ
สสุดทจ้ายมาสยว่ระบบเหลว่านลันื้นของการลว่วงประเวณทีฝฝายววิญญาณ ระบบโรมคสือระบบของลลัทธวิถสือผทีททีที่ไดข้รลับบลัพตวิศมา
แลข้ว หลลักคสาสอนสว่วนใหญว่ของมลัน – วลันศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ตว่างๆของมลัน, พวิธทีกรรมตว่างๆของมลัน, ขข้อเชสืที่อตว่างๆของมลัน, 



พวิธทีการตว่างๆของมลัน, เสสืนื้อคลตุมตว่างๆของมลัน, ชสืที่อตสาแหนว่งตว่างๆของมลัน – มทีททีที่มาจากลลัทธวิถสือผทีอยว่างแนว่นอน หาก
คตุณจะศศึกษาประวลัตวิศาสตรณ์พระคลัมภทีรณ์ คตุณกก็จะพบวว่าคสากลว่าวนลันื้นเปป็นความจรวิงรข้อยเปอรณ์เซก็นตณ์

พระเยซยครวิสตณ์ทรงเปป็นศทีรษะและรากฐานของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ ไมว่มทีผยข้ใดสามารถวาง
รากฐานอสืที่นนอกจากททีที่ไดข้ถยกวางไวข้แลข้ว – พระเยซยครวิสตณ์ องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า การนมลัสการทตุกอยว่าง การอธวิษฐาน
ทตุกอยว่าง การปรนนวิบลัตวิทตุกอยว่างและของกสานลัลทตุกอยว่างจะตข้องอยยว่ในพระนามของพระองคณ์ เพสืที่อถวายเกทียรตวิและ
สงว่าราศทีแดว่พระองคณ์ และพวกมลันจะตข้องถยกถวายและถยกกระทสาออกมาจากหลัวใจททีที่เปฟีปี่ยมดข้วยรลัก – ไมว่ใชว่จาก
ความกลลัวหรสือความจสาเปป็น ทตุกศาสนาบนแผว่นดวินโลกสามารถถยกจลัดแยกประเภทไดข้ภายใตข้สองหลัวขข้อ: (1) 
ควคำมกลนัว และ (2) ควคำมรนัก ภายใตข้ ความกลนว คตุณสามารถบอกไดข้วว่าเปป็นทตุกศาสนาบนโลกยกเวข้นอลันเดทียว – 
ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน มลันสามารถอยยว่ใตข้ ความรนก เทว่านลันื้น บางครลันื้งมลันถยกเรทียกวว่าเปป็น “ศาสนาแบบ
ครวิสเตทียน” แตว่ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนกก็เปป็นมากยวิที่งกวว่าศาสนาๆหนศึที่ง พระครวิสตณ์ไมว่ทรงเปป็นรองนางมารทียณ์ พระ
ครวิสตณ์ไมว่ทรงเปป็นรองเจข้าอธวิการ, นลักเทศนณ์, ผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐ, สลันตะปาปา หรสือใครหนข้าไหนทลันื้งนลันื้น 
พระองคณ์ทรงเปป็นประมตุขของครวิสตจลักร พระองคณ์จะทรงพวิพากษาคนเปป็นและคนตาย พระองคณ์ทรงเปป็นททีที่พอ
พระทลัยพระบวิดาในสวรรคณ์ – และพระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ททีที่เราจะตข้องใหข้การดข้วย ผว่านทางพระโลหวิตททีที่หลลัที่งออกของ
พระองคณ์และพระกายททีที่แตกออกของพระองคณ์เราจศึงเขข้าไปในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุดดข้วยใจกลข้า โดยทางการสวินื้นพระชนมณ์ 
การถยกฝปังไวข้ และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์เราจศึงไดข้รลับความรอด โดยทางฤทธวิธิ์เดชของพระองคณ์เราจศึงถยก
พวิทลักษณ์รลักษาไวข้ เราไดข้รลับบลัญชาใหข้กระทสาทตุกสวิที่งททีที่เรากระทสาเพสืที่อถวายเกทียรตวิแดว่พระเจข้าในพระนามของพระเยซย

ขข้อ 21: “เราไดข้ใหข้โอกาสหญวิงนลันื้นกลลับใจจากการลว่วงประเวณทีของนาง แตว่นางกก็ไมว่ไดข้กลลับใจเลย” 
ตลันื้งแตว่เรวิที่มแรกของมลัน ระบบสลันตะปาปาไดข้ครองราชยณ์ดตุจราชวินทีเปป็นเวลานานกวว่าหนศึที่งพลันปฟี โรมไมว่เคยกลลับใจ
ใหมว่เลย การปฏวิรยปไดข้ผว่านเขข้ามา และเปป็นเวลาสามรข้อยปฟีแลข้วในหลายประเทศ โรมไดข้กลายเปป็นชนสว่วนนข้อย
โดยททีที่ลลัทธวิโปรเตสแตนตณ์เปป็นชนสว่วนใหญว่ แตว่ระบบสลันตะปาปากก็ไมว่เคยเปลทีที่ยนแปลง มลันเปป็นอยว่างททีที่มลันเคยเปป็น
ในเรวิที่มแรกนลันื้น องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า “ไดข้ใหข้โอกาสหญวิงนลันื้นกลลับใจ” ไมว่มทีการกลลับใจใหมว่เกวิดขศึนื้นเลย

เยเซเบล (ระบบสลันตะปาปา) แหว่งหนศึที่งพลันสามรข้อยปฟีหลลังมานทีนื้คสือ บาบวิโลนแหว่งววิวรณณ์ จงตลันื้งใจอว่าน
ววิวรณณ์ 17 และ 18 และคตุณจะเหก็นภาพททีที่ชลัดเจนของความกข้าวหนข้า การเตวิบโต อสานาจ – และความพวินาศใน
ททีที่สตุด – ของเยเซเบลผยข้ซศึที่งไดข้แสดงอสานาจของนางเปป็นครลันื้งแรกในธวิยาทวิรา โดยประกาศตลัววว่าเปป็นผยข้พยากรณณ์หญวิง
พระเจจ้าไมว่ไดข้ทรงประกาศเชว่นนลันื้น, เหลยู่าผยจ้นกาครริสตจนกรไมว่ไดข้ประกาศเชว่นนลันื้น เยเซเบลยกตนวขซนั้นเปป็นผยข้พยากรณณ์
หญวิง โรมยกตนวขซนั้นเปป็นผยข้แทนของพระครวิสตณ์บนแผว่นดวินโลก – แตว่นลัที่นกก็ไมว่ไดข้ทสาใหข้มลันเปป็นเชว่นนลันื้น พระเจข้าทรงดที
อยว่างแนว่นอนในการประทานวลันแหว่งพระเมตตาหลายวลันเหลสือเกวิน พระเจข้าทรงอดกลลันื้นพระทลัยตว่อโรม – แตว่คสา
ชทีนื้ขาดของพระเจข้ากก็ถยกบลันทศึกไวข้ในพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์แลข้ว: “นางไมว่ยอมกลลับใจจากการลว่วงประเวณทีของนาง” 
มลันไมว่ใชว่วว่านางไมยู่สามารถกลลับใจไดข้ แตว่ความจรวิงกก็คสือ นางไมว่ยอมกลลับใจ ระบบสลันตะปาปาในโรมเปป็นเหมสือน
เดวิมมาโดยตลอด นางไมว่เคยเปลทีที่ยนแปลงเลย อตุปนวิสลัยของนางตายตลัวแลข้ว และตามททีที่ววิวรณณ์ 17 และ 18 กลว่าว
ไวข้ หายนะของนางนลันื้นแนว่นอน



ขข้อ 22 และ 23: “ดยเถวิด เราจะทวินื้งหญวิงนลันื้นไวข้บนเตทียง และคนทลันื้งหลายททีที่ลว่วงประเวณทีกลับนาง เรากก็จะ
ทวินื้งไวข้ใหข้ผจญกลับความระทมทตุกขณ์ เวข้นไวข้แตว่วว่าคนเหลว่านลันื้นจะกลลับใจจากการกระทสาของตน เราจะประหารลยกทลันื้ง
หลายของหญวิงนลันื้นเสทียใหข้ตาย และครวิสตจลักรทลันื้งหลายจะไดข้รยข้วว่าเราเปป็นผยข้พวินวิจพวิจารณาจวิตใจ และเราจะใหข้สวิที่ง
ตอบแทนแกว่เจข้าทลันื้งหลายทตุกคนใหข้เหมาะสมกลับการงานของเจข้า” 

ในสองขข้อนทีนื้ คนสามพวกถยกเอว่ยชสืที่อซศึที่งจะถยกพวิพากษา พวกแรก: เยเซเบล พวกททีที่สอง: คนเหลว่านลันื้นททีที่ลว่วง
ประเวณทีกลับนาง พวกททีที่สาม: ลยกๆของนาง... เชสืนื้อสายซศึที่งเปป็นผลมาจากการลว่วงประเวณที เยเซเบลไมว่ยอมกลลับใจ
ใหมว่ การพวิพากษาของนางนลันื้นแนว่นอน และคนเหลว่านลันื้นททีที่เปป็นพลันธมวิตรกลับนางจะถยกพวิพากษาหากพวกเขาไมว่
ยอมกลลับใจใหมว่จากความชลัที่วของตนททีที่กระทสารว่วมกลับเยเซเบล ลยกๆของนางจะถยกฆว่าดข้วยความตาย... และพยด
ตามตรงแลข้ว ผมเชสืที่อวว่านลัที่นเปป็นมากกวว่าความตายฝฝายรว่างกาย ผมเชสืที่อวว่ามลันหมายความวว่าพวกเขาจะถยกทรมาน
เปป็นนวิตยณ์และเปป็นนวิตยณ์ในบศึงไฟนลันื้น และจะตายชลัที่วนวิรลันดรณ์

ในขข้อ 23 เราพบคสากลว่าวททีที่สสาคลัญมากๆ: “เราจะประหารลยกทลันื้งหลายของหญวิงนลันื้นเสทียใหข้ตาย และค
รวิสตจลักรทลันื้งหลายจะไดข้รยข้วว่าเราเปป็นผยข้พวินวิจพวิจารณาจวิตใจ และเราจะใหข้สวิที่งตอบแทนแกว่เจข้าทลันื้งหลายทตุกคนใหข้
เหมาะสมกลับการงานของเจข้า”

สลักวลันหนศึที่งทตุกหลัวเขว่าจะคตุกกราบลง และลวินื้นทตุกลวินื้นจะรลับสารภาพตว่อพระเจข้า (โรม 14:11) ในวลันนลันื้น 
มวลชนมหาศาลจะเรทียนรยข้วว่าผยข้ใดทรงเปป็นผยข้แทนของพระเจข้า ผยข้ใดเปป็นประมตุขของครวิสตจลักร พวกเขาจะเรทียนรยข้วว่า
ผยข้ใดทรงพวิพากษาและผยข้ใดทรงยกโทษ มลันไมว่ใชว่ความลลับแตว่อยว่างใดททีที่โรมอข้างตลัววว่าเปป็นตลัวแทนของพระเจข้าผยข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธิ์บนแผว่นดวินโลกทตุกวลันนทีนื้ แตว่ทว่านททีที่รลัก พระเจข้าทรงมทีผยข้แทนแตว่ผถูห้เดบียวบนแผว่นดวินโลกทตุกวลันนทีนื้ – พระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ – และพระองคณ์ (พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์) กก็ทรงอยยว่ในโลก โดยเรทียกชนกลตุว่มหนศึที่งออกมาซศึที่งจะรวม
กลันเปป็นเจข้าสาวนลันื้น ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ เราถยกฟฟ้องใจโดยทางฤทธวิธิ์เดชของพระววิญญาณ (ยอหณ์น 
16:7-9) เราบลังเกวิดโดยพระววิญญาณ (ยอหณ์น 3:5-7) เรารลับบลัพตวิศมาเขข้าในพระกายของพระครวิสตณ์โดยพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ (1 คร. 12:12,13) เราถยกนสาพาโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ (โรม 8:14) เราไดข้รลับความมลัที่นใจโดย
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ (โรม 8:16) พระองคณ์สถวิตอยยว่ภายในผยข้เชสืที่อทตุกคน (โรม 8:9) และพระองคณ์ทรงประทนบตราผยข้
เชสืที่อทตุกคนจนกวว่าจะถศึงวลันแหว่งการทรงไถว่นลันื้น (อฟ. 4:30) ผยข้แทนของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้คสือ พระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ – ไมว่ใชว่สลันตะปาปา ไมว่มทีชายหรสือหญวิงคนใดเปป็นตลัวแทนของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลกในยตุคอลัน
เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนทีนื้ของครวิสตจลักร

เราไดข้รลับความรอดโดยพระคตุณของพระเจข้า ผว่านทางความเชสืที่อ ความรอดเปป็นของขวลัญของพระเจข้า – 
แตว่ผยข้เชสืที่อทตุกคนจะไดข้รลับบสาเหนก็จตามการงานตว่างๆของตน (1 คร. 3:11-15) นทีที่กก็เปป็นจรวิงเชว่นกลันเกทีที่ยวกลับคนชลัที่วททีที่
ตายในบาปของตนและลสืมตาตสืที่นในนรก พวกเขาจะถยกพวิพากษาตามการงานตว่างๆของตน (วว. 20:1-20) ความ
รอดขศึนื้นอยยว่กลับวว่าเราตข้อนรลับพระเยซยเปป็นพระผยข้ชว่วยใหข้รอดหรสือไมว่ หากเราตข้อนรลับพระองคณ์ เรากก็ไดข้รลับความรอด 
หากเราปฏวิเสธพระองคณ์ เรากก็พวินาศ แตว่บกาเหนห็จชลัที่วนวิรลันดรณ์ของเรา ไมว่วว่าในสวรรคณ์หรสือนรก จะถยกตลัดสวินโดยการ
ตรากตรสาทสางานของเรา จะมทีบกาเหนห็จหลายระดนบในสวรรคณ์ จะมทีความทรมานหลายระดนบในนรก ทตุกคนจะถยก
พวิพากษาอยว่างชอบธรรม – พระเจข้าไมว่อาจพวิพากษาโดยววิธทีอสืที่นไดข้เลย



ขข้อ 24: “สสาหรลับพวกเจข้า และคนอสืที่นททีที่เหลสืออยยว่ททีที่เมสืองธวิยาทวิรา ผยข้ไมว่ถสือคสาสอนนทีนื้ และไมว่รยข้จลักสวิที่งททีที่เขา
เรทียกวว่า ความลนื้สาลศึกของซาตานนลันื้น เราขอบอกวว่า เราจะไมว่มอบภาระอสืที่นใหข้เจข้า”

ครวิสตจลักรยตุคกลางแหว่งยตุคสมลัยอลันมลัวมสืดไมว่ไดข้เสสืที่อมทรามไปเสทียทลันื้งหมด พวกอลัลบวิเจนสณ์และพวก
วอลเดข้นสณ์ททีที่มทีชทีววิตอยยว่ในศตวรรษททีที่สวิบสามไมว่เขข้ารว่วมกลับเยเซเบล มารดาแหว่งหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย บตุคคลททีที่รลัก
เหลว่านทีนื้ รวมถศึงพวกอสืที่นๆดข้วย เปป็นประจลักษณ์พยานตว่อตข้านความเสสืที่อมทรามของโรมและระบบสลันตะปาปา พวก
เขาถยกตข้องและจรวิงแทข้ในความเชสืที่อของตน พวกเขามทีคสาพยานในแงว่ดที – และพวกเขากก็ใหข้คสาพยานนลันื้น พวกเขา
กลว่าวตว่อตข้านโรม, ความผวิดตว่างๆของระบบสลันตะปาปา, คสาสอนนอกรทีตตว่างๆของพระศาสนจลักรและของระบบ
สลันตะปาปาดข้วยใจกลข้าหาญ พวกเขาสว่วนใหญว่เปป็นชาวไรว่ชาวนาและคนภยเขาททีที่รยข้นข้อย ยากจน และไมว่มทีการ
ศศึกษา พวกเขาไมว่รยข้หลายสวิที่ง – แตว่พวกเขากก็อยยว่ฝฝายววิญญาณ พวกเขาไมว่ไดข้ยอมสยบใหข้แกว่ “ความลนื้สาลศึกของ
ซาตาน” พวกเขาอยยว่ฝฝายววิญญาณในววิธทีควิดของตนและในววิธทีปฏวิบลัตวิตว่างๆของตน

องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงสลัญญาวว่าจะไมว่มอบภาระอสืที่นใหข้แกว่พวกเขา คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าพระเจข้าจะไมว่ทรง
ยอมใหข้สวิที่งใดเกวิดขศึนื้นกลับเรามากเกวินกวว่าททีที่เราจะแบกรลับไหวโดยพระคตุณของพระองคณ์ พระองคณ์ประทานพระคตุณ
อลันเพทียงพอสสาหรลับทตุกการทดสอบเสมอ

ขข้อ 25: “แตว่สวิที่งททีที่เจข้ามทีอยยว่แลข้วนลันื้น จงยศึดไวข้ใหข้มลัที่นจนกวว่าเราจะมา” สวิที่งททีที่คนเหลว่านทีนื้มที พวกเขาจะตข้องไมว่
ยอมเสทียมลันไป พวกเขาจะตข้องยศึดไวข้ใหข้มลัที่น ไมว่วว่าคนอสืที่นๆทตุกคนจะทสาชลัที่วผวิดศทีลธรรมสลักปานใด พวกเขาจะตข้อง
ยสืนหยลัดมลัที่นคง พวกเขาจะตข้องปฏวิเสธททีที่จะออมชอม โดยวางใจวว่าสลักวลันหนศึที่งพระเยซยจะทรงชว่วยพวกเขาใหข้พข้น
จากการทดสอบและความทตุกขณ์ยากททีที่พวกเขากสาลลังเผชวิญอยยว่นทีนื้ คสาเตสือนสตวิถศึงผยข้เชสืที่อทตุกคนกก็คสือ จงยศึดไวข้ใหข้มลัที่น 
“จนกวว่คำเรคำจะมคำ!” ครวิสเตทียนเออ๋ย จงระลศึกไวข้อยยว่เสมอวว่า เราเปป็นผยจ้สนญจรและคนตยู่างดจ้าวในดรินแดนแปลกถริชื่น 
โลกนทีนื้ไมว่ใชว่บข้านของเรา และเราจะรยข้สศึกเหมสือนอยยว่บข้านในโลกนทีนื้ไมว่ไดข้เลย เราไมว่ใชว่ของโลก เหมสือนกลับททีที่พระเยซย
ทรงไมว่ใชว่ของโลก หากพวกเขาเกลทียดชลังพระองคณ์ พวกเขากก็จะเกลทียดชลังเรา หากพวกเขาขว่มเหงพระองคณ์ พวก
เขากก็จะขว่มเหงเรา หากพวกเขาตรศึงพระองคณ์ททีที่กางเขน กก็อยว่าประหลาดใจหากพวกเขาตรศึงเราททีที่กางเขนอลันหนศึที่ง 
แตว่เรามทีพระสลัญญาททีที่วว่าสลักวลันหนศึที่งชลัที่วขณะแหว่งการชว่วยใหข้พข้นจะมา – พระองคณจะเสดก็จมา “ในชลัที่วขณะเดทียว ใน
ชลัที่วพรวิบตาเดทียว” เราจะตข้องยสืนหยลัดมลัที่นคง สาละวน และสลัตยณ์ซสืที่อจนกวว่าพระองคณ์เสดก็จมา เมสืที่อนลันื้นเรากก็จะไดข้รลับ
บสาเหนก็จครบถข้วนสสาหรลับการทสางานหนลักอลันสลัตยณ์ซสืที่อของเราแหว่งความรลักในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า

ผมรลับประกลันคตุณไดข้เลย เพสืที่อนครวิสเตทียนของผมเออ๋ย หากคตุณเรวิที่มมองไปททีที่ครวิสตจลักรตว่างๆ สมาชวิกครวิสต
จลักรตว่างๆ เหลว่านลักเทศนณ์และพวกผยข้นสาครวิสตจลักร คตุณกก็จะพบวว่าตลัวเองพรข้อมททีที่จะลข้มเลวิกและยอมแพข้เสทียแลข้ว 
แตว่หากคตุณหลันสายตาของคตุณไปทางพระเยซยและมองพระพลักตรณ์มหลัศจรรยณ์ของพระองคณ์ใหข้เตก็มตา ทตุกสวิที่งททีที่เหลสือ
กก็จะเรวิที่มหมว่นหมองลงอยว่างนว่าประหลาด “ในความสวว่างแหว่งสงว่าราศทีและพระคตุณของพระองคณ์!” จสาไวข้วว่า – เรา
กสาลลังปรนนวิบลัตวิพระเยซยเจข้า – ไมว่ใชว่มนตุษยณ์คนหนศึที่งหรสือหลายคน ไมว่ใชว่ศาสนาตว่างๆหรสือครวิสตจลักรตว่างๆ แตว่เรา
กสาลลังปรนนวิบลัตวิพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นประมตุขของครวิสตจลักร – พระเยซยเจข้า

มลันอาจเปป็นความจรวิงททีที่วว่าคตุณเคยผวิดหวลังในพวกนลักเทศนณ์ ครวิสตจลักร และสมาชวิกครวิสตจลักร แตว่คตุณจะ
ไมว่มทีวลันผวิดหวลังในพระเยซย ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยเหลสือเราทลันื้งหลายททีที่อข้างตลัววว่าเปป็นสาวกของความเชสืที่อแบบ



ครวิสเตทียนททีที่เนข้นคสาสอนเดวิมททีที่จะสลัตยณ์ซสืที่อ, ยศึดไวข้ใหข้มลัที่น, และซสืที่อตรงตว่อไปจนกวว่าพระเยซยเสดก็จมา โดยสว่วนตลัวแลข้ว
ผมเชสืที่อวว่าการเสดก็จมาของพระองคณ์ใกลข้เขข้ามาแลข้ว!

ขข้อ 26 และ 27: “ผยข้ใดมทีชลัยชนะและถสือรลักษากวิจการของเราไวข้จนถศึงททีที่สตุด ‘เราจะใหข้ผยข้นลันื้นมทีอสานาจครอบ
ครองบรรดาประชาชาตวิ และผยข้นลันื้นจะบลังคลับบลัญชาคนทลันื้งหลายดข้วยคทาเหลก็ก เหมสือนกลับเมสืที่อหมข้อดวินของชว่าง
หมข้อททีที่แตกออกเปป็นเสทีที่ยงๆ’ ตามททีที่เราไดข้รลับจากพระบวิดาของเรา”

มทีสอนอยว่างชลัดเจนในขข้อ 26 วว่า การปฏวิเสธเยเซเบลและไมว่ยอมเขข้ารว่วมกลับนางและกวิจการตว่างๆ หลลัก
คสาสอนตว่างๆและขข้อเชสืที่อตว่างๆของนางนลันื้นยลังไมว่พอ --- แตว่วว่าเราควรไปไกลกวว่านลันื้น: “ถสือรนักษคำกวิจกคำรของเรคำไวห้
จนถนงทบีที่สตุด” คนนลันื้นแหละจะไดข้รลับมงกตุฎ คนนลันื้นแหละจะมทีอสานาจเหนสือประชาชาตวิทลันื้งหลาย และจะครองราชยณ์
และครอบครองกลับพระเยซย... บางคนไดข้ครองหข้าเมสือง บางคนไดข้ครองสวิบเมสือง แนว่นอนวว่าหลลักคสาสอนททีที่แทข้จรวิง
เกทีที่ยวกลับความแตกตว่างในเรสืที่องบสาเหนก็จถยกสอนตรงนทีนื้ ทตุกคนจะไดข้รลับบสาเหนก็จ – แตว่วว่าแตว่ละคนจะไดข้รลับบสาเหนก็จ
สกาหรนบการลงแรงของตนเอง

คสากลว่าวททีที่วว่า “กวิจการของเรา” ตรงนทีนื้ตรงขข้ามกลับการงานของเยเซเบล (ขข้อ 23) การงานตว่างๆของเยเซ
เบลนลันื้นไมว่บรวิสตุทธวิธิ์, ชลัที่วชข้า – ขณะททีที่กวิจการของพระเยซยนลันื้นบรวิสตุทธวิธิ์และเปป็นตามอยว่างพระเจข้า มทีอยยว่ครลันื้งหนศึที่งพระ
เยซยตรลัสคสากลว่าวหนศึที่งแกว่ชนชาตวิของพระองคณ์เอง พวกเขากลว่าววว่า “พวกเราอยากทสางานของพระเจข้า พวกเรา
จะทสาประการใด จศึงจะทสางานของพระเจข้าไดข้?” พระเยซยตรลัสตอบดข้วยถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “งานของพระเจข้านลันื้นคสือ
การททีที่ทว่านเชสืที่อในทว่านททีที่พระองคณ์ทรงใชข้มานลันื้น” (ยอหณ์น 6:29)

อทีกครลันื้งททีที่เราเหก็นวว่านทีที่คสือพระเยซย – ไมว่ใชว่พระแมว่มารทียณ์, ไมว่ใชว่สลันตะปาปา, ไมว่ใชว่บาทหลวง, ไมว่ใชว่ศวิษยาภวิ
บาล, ไมว่ใชว่ผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐ ผมมทีความเคารพนลับถสือตว่อระบบสลันตะปาปาแหว่งโรมมากพอๆกลับททีที่มทีตว่อ
ระบบสลันตะปาปาแบบททีที่ปฏวิบลัตวิกลันในนวิกายโปรเตสแตนตณ์ทลันื้งหลายของแผว่นดวินนทีนื้ คตุณไมว่จสาเปป็นตข้องเดวินทางไป
กรตุงโรมเพสืที่อททีที่จะพบสลันตะปาปา เรามทีสลันตะปาปาหลายคนในครวิสตจลักรโปรเตสแตนตณ์บางแหว่งในสหรลัฐฯแลข้ว 
นลักเทศนณ์บางคนไมว่เทศนาเรสืที่องใดททีที่ไมว่ไดข้รลับอนตุญาตจากพวกเจข้านายประจสาครวิสตจลักรในหลายนวิกายใหญว่ๆของ
แผว่นดวินของเรา เมสืที่อผมกลว่าวถศึง “ระบบสลันตะปาปา” ผมกก็ไมว่ไดข้กสาลลังพยดถศึงโรมเทว่านลันื้น – ผมกสาลลังพยดถศึงพวก
เผดก็จการทางศาสนาในศาสนาใดกห็ตาม ไมว่วว่ากลตุว่มนลันื้นจะถยกประทลับตราดข้วยชสืที่อใดกก็ตาม

พระสลัญญาในขข้อททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้กก็ยวิที่งใหญว่เกวินกวว่าพระสลัญญาใดๆททีที่ประทานใหข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลาย –
นลัที่นคสือ “สริทธริอกานาจ (อกานาจ) เหนชอบรรดาประชาชาตริ” นทีที่คสือเปฟ้าหมายของระบบสลันตะปาปา เรากสาลลังไดข้ยวิน
สวิที่งใดทตุกวลันนทีนื้? โลกเดทยว,ครริสตจนกรเดทยว – และคตุณกก็รยข้ดทีพอๆกลับททีที่ผมรยข้วว่าในสมลัยของเราระบบททีที่ใหญว่มหศึมา
ระบบหนศึที่งกสาลลังถยกกว่อรว่างขศึนื้นเพสืที่อนสาครวิสตจลักรทลันื้งปวงใหข้มาอยยว่ใตข้ประมตุขเดทียว สภาครวิสตจลักรอลันยวิที่งใหญว่ทลันื้ง
หลาย, การออมชอมทว่ามกลางกลตุว่มคนททีที่ทสางานครวิสตจลักร, ฉบลับแกข้ไขและฉบลับแปลใหมว่ๆของพระคลัมภทีรณ์กสาลลัง
ทสาลายความจรวิงททีที่เปป็นหลลักสสาคลัญเหลว่านลันื้นแหว่งความเชสืที่อของครวิสเตทียนแบบเนข้นคสาสอนเดวิม มทีการรณรงคณ์ครลันื้ง
ใหญว่ซศึที่งถยกหนตุนหลลังโดยซาตานเองเพสืที่อททีที่จะนสาทตุกศาสนาใหข้มาอยยว่ภายใตข้ประมตุขเดทียว – และประมตุขเดทียวนลันื้นคสือ
โรม บตุคคลใดททีที่อว่านหนลังสสือพวิมพณ์และนวิตยสารตว่างๆและฟปังววิทยตุ ยว่อมรยข้วว่าความเคลสืที่อนไหวครลันื้งใหญว่นทีนื้กสาลลังเกวิด
ขศึนื้นอยยว่ในขณะนทีนื้ อวสานกสาลลังจะใกลข้มาถศึงเราแลข้วอยว่างแนว่นอน!



มลันเปป็นความใฝฝฝปันของโรมมาโดยตลอดททีที่จะครองโลก – ในทางการเมสืองและในทางศาสนา ความ
ใฝฝฝปันนลันื้นจะถยกทสาใหข้เปป็นจรวิงชลัที่วระยะเวลาสลันื้นๆ แตว่การครอบครองของนางจะสลันื้นมากๆ เครสืที่องมสือททีที่ทรราชยณ์ของ
โรมใชข้จะกลายเปป็นตลัวททีที่ทสาใหข้นางพวินาศเอง จงตลันื้งใจศศึกษา ววิวรณณ์ 17:16, 17

สวิทธวิอสานาจของเหลว่าววิสตุทธวิชนเหนสือบรรดาประชาชาตวิบนแผว่นดวินโลกนทีนื้จะเกวิดขศึนื้นในชว่วงยตุคพลันปฟี พระ
เยซยจะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของดาววิด และเราจะครอบครองกลับพระองคณ์เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที ผยข้มที
ชลัยชนะจะปกครองและครอบครองเหนสือบรรดาประชาชาตวิททีที่โกรธแคข้นและมลักกบฏดข้วยคทาเหลก็ก ใจททีที่ดสืนื้อดข้าน
ของพวกเขาจะถยกกสาราบ ความเยว่อหยวิที่งของพวกเขาจะถยกถว่อมลง สงว่าราศทีของพวกเขาจะถยกนสาลงมาสยว่ผงคลทีดวิน
ประชาชาตวิทลันื้งปวงและชนชาตวิทลันื้งหมดจะรยข้วว่าพระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า และวว่าพระเจข้าทรงตลันื้งผยข้ททีที่พระองคณ์ทรง
ประสงคณ์ใหข้รลับอสานาจและสวิทธวิอสานาจ สลักวลันหนศึที่งทตุกคนจะทราบความจรวิงอลันเปป็นนวิรลันดรณ์ททีที่วว่าพระเจข้าทรง
อสานาจสวิทธวิธิ์ขาด ผมกสาลลังตลันื้งตาคอยใหข้วลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นมาถศึงไวๆเมสืที่อความชลัที่วรข้ายจะถยกปราบลงเปป็นนวิตยณ์
และความชอบธรรมจะครอบครองตลอดไป

จงสลังเกตถข้อยคสาสตุดทข้ายในขข้อ 27: “…ตามททีที่เราไดข้รลับจากพระบวิดาของเรา” เราควรสลังเกตวว่าสวิทธวิ
อสานาจและอสานาจครอบครองเหนสือประชาชาตวิทลันื้งหลายไดข้ถยกมอบไวข้แกว่พระครวิสตณ์แลข้ว เพสืที่อททีที่พระองคณ์จะ
ประทานใหข้แกว่ผยข้ใดกก็ตามททีที่พระองคณ์ประสงคณ์ จงศศึกษาเพลงสดตุดทีบทททีที่สองทลันื้งบท แตว่สวิทธวิอสานาจททีที่จะครอบครอง
กลับพระองคณ์นทีนื้จะถยกมอบใหข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะเทว่านลันื้น อว่านขข้อ 27 และจากนลันื้นจงเปรทียบเททียบมลันกลับเพลงสดตุดที 2:9 
พระคสาสองขข้อนทีนื้มทีอะไรททีที่เหมสือนกลันมาก

ขข้อ 28: “และเราจะมอบดาวประจสารตุว่งใหข้แกว่ผยข้นลันื้น” พระบตุตรของพระเจข้าจะไมว่เพทียงประทานสวิทธวิ
อสานาจททีที่จะปกครองและครอบครองเหนสือบรรดาประชาชาตวิใหข้แกว่ผยข้มทีชลัยชนะเทว่านลันื้น แตว่พระองคณ์ทรงใหข้คสา
สลัญญาททีที่ยวิที่งใหญว่กวว่าและบรวิบยรณณ์ยวิที่งกวว่าแกว่ผยข้มทีชลัยชนะดข้วย... “และเราจะมอบดาวประจสารตุว่งใหข้แกว่ผยข้นลันื้น” ซศึที่งเปป็น
ความสนใจสว่วนตลัวในพระครวิสตณ์เอง

นทีที่คสือถข้อยคสาอลันมทีคว่าประเสรวิฐ: “ดข้วยวว่าพระววิญญาณของพระเจข้าไดข้ทรงนสาพาคนหนศึที่งคนใด คนเหลว่า
นลันื้นกก็เปป็นบตุตรของพระเจข้า เหตตุวว่าทว่านไมว่ไดข้รลับนวิสลัยอยว่างทาสซศึที่งทสาใหข้ตกในความกลลัวอทีก แตว่ทว่านไดข้รลับพระ
ววิญญาณผยข้ทรงใหข้เปป็นบตุตรซศึที่งใหข้เราทลันื้งหลายรข้องเรทียกพระเจข้าวว่า “อลับบา” คสือพระบวิดา พระววิญญาณนลันื้นเปป็น
พยานรว่วมกลับจวิตววิญญาณของเราทลันื้งหลายวว่า เราทลันื้งหลายเปป็นบตุตรของพระเจห้คำ และถข้าเราทลันื้งหลายเปป็นบตุตร
แลข้ว เรากก็เปป็นทายาทคสือเปป็นทายาทของพระเจข้า และเปป็นทายาทรว่วมกลับพระครวิสตณ์ ถข้าเราทลันื้งหลายทนทตุกขณ์
ทรมานดข้วยกลันกลับพระองคณ์นลันื้น กก็เพสืที่อเราทลันื้งหลายจะไดข้สงว่าราศทีดข้วยกลันกลับพระองคณ์ดข้วย” (โรม 8:14-17)

ตรงนทีนื้เปาโลเปปิดเผยแกว่เราโดยทางพระววิญญาณวว่าเราเปป็นบตุตรของพระเจข้าพระบวิดา เราเปป็นลยกๆของ
พระเจข้า เราเปป็นทายาทของพระเจข้าและทายาทรว่วมกลับพระครวิสตณ์...นลัที่นคสือ “ถข้าเราทลันื้งหลายทนทตุกขณ์ทรมานดข้วย
กลันกลับพระองคณ์นลันื้น กก็เพสืที่อเราทลันื้งหลายจะไดข้สงว่าราศทีดข้วยกลันกลับพระองคณ์ดข้วย” ถข้าเราทนทตุกขณ์กลับพระเยซย – ถข้าเรา
มทีชลัยชนะ ถข้าเราแบกกางเขน เรากก็จะรว่วมแบว่งปปันมงกตุฎ แตว่ถข้าเราปฏวิเสธกางเขน เรากก็จะอลับอายเมสืที่อพระองคณ์
เสดก็จมา อว่านววิวรณณ์ 2:28, 22:16 และมาลาคที 4:2 และจงเปรทียบเททียบขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ มลันจะทสาใหข้ใจของคตุณ
เปป็นสตุข



ขข้อ 29: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด”
คสาเตสือนสตวิอลันจรวิงจลังนทีนื้ถยกสว่งมายลังครวิสตจลักรทลันื้งปวง การทรงเรทียกใหข้ฟปังในบทททีที่แลข้ว ถยกใหข้กยู่อนพระ

สลัญญาแกว่ผยข้มทีชลัยชนะ แตว่ในจดหมายฝากฉบลับนทีนื้ถศึงครวิสตจลักรททีที่ธวิยาทวิรา และในจดหมายอทีกสามฉบลับททีที่เหลสือ คสา
เตสือนสตวิใหข้ฟปังขข้อความททีที่พระววิญญาณตรลัสถยกใหข้หลนงพระสลัญญาแกว่ผยข้มทีชลัยชนะ



ววิวรณณ – บททบีที่สคำม
ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงซคำรณดวิส

วว. 3:1-6:
1 “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองซารณ์ดวิสวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงมทีพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของ

พระเจข้า และทรงมทีดาราเจก็ดดวงนลันื้น ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า เจข้าไดข้ชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่ แตว่วว่า
เจข้าไดข้ตายเสทียแลข้ว

2 เจข้าจงระแวดระวลังใหข้ดที และกระตตุข้นสว่วนททีที่เหลสืออยยว่ซศึที่งจวนจะตายอยยว่แลข้วนลันื้นใหข้แขก็งแรงขศึนื้น เพราะวว่า
เราไมว่พบการประพฤตวิของเจข้าดทีพรข้อมตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า

3 เหตตุฉะนลันื้น เจข้าจงระลศึกวว่าเจข้าไดข้รลับและไดข้ยวินอะไร จงยศึดไวข้ใหข้มลัที่นและกลลับใจเสทียใหมว่ ฉะนลันื้นถข้าเจข้าไมว่
เฝฟ้าระวลัง เราจะมาหาเจข้าเหมสือนอยว่างขโมย และเจข้าจะไมว่รยข้วว่าเราจะมาหาเจข้าเมสืที่อไร

4 แตว่กก็มทีพวกเจข้าสองสามชสืที่อททีที่เมสืองซารณ์ดวิสททีที่ไมว่ไดข้กระทสาใหข้เสสืนื้อผข้าของตนมทีมลทวิน และเขาเหลว่านลันื้นจะ
แตว่งตลัวสทีขาวเดวินไปกลับเรา เพราะวว่าเขาเปป็นคนททีที่สมควรแลข้ว

5 ผยข้ใดมทีชลัยชนะ ผยข้นลันื้นจะสวมเสสืนื้อสทีขาว และเราจะไมว่ลบชสืที่อผยข้นลันื้นออกจากหนลังสสือแหว่งชทีววิต แตว่เราจะ
รลับรองชสืที่อผยข้นลันื้นตว่อพระพลักตรณ์พระบวิดาของเรา และตว่อหนข้าเหลว่าทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์

6 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด’
ในขข้อความถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรในซารณ์ดวิส เรามทีสภาพโดยทลัที่วไปของครวิสตจลักรหลลังการปฏวิรยป ใน

ขข้อความถศึงธวิยาทวิรา เรามทีสภาพของครวิสตจลักรกยู่อนการปฏวิรยป ผมรยข้วว่าขข้อความเหลว่านทีนื้จรวิงๆแลข้วถยกสว่งถศึงครวิสต
จลักรทลันื้งหลายททีที่มทีอยยว่จรวิงในสมลัยของยอหณ์น – แตว่ดลังททีที่ผมไดข้กลว่าวไปแลข้ว ครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งเปป็นตลัวแทนของชยู่วง
เวลาหนซชื่งตลันื้งแตว่เพก็นเทคอสตณ์จนถศึงการรลับขศึนื้นไป

ในเมสืองซารณ์ดวิส นวิกายโปรเตสแตนตณ์กสาลลังเรสืองอสานาจ ขณะททีที่ในททีที่ประชตุมททีที่ธวิยาทวิรา ระบบสลันตะปาปา 
(โรม) ไดข้ควบคตุมอยยว่ อลันหนศึที่งคาบเกทีที่ยวอทีกอลันหนศึที่ง แตว่แมข้วว่าไมว่มทีการตลัดขาดแบบฉลับพลลันระหวว่างทลันื้งสอง พวกมลัน
กก็สสืที่อถศึงชว่วงเวลาหนศึที่ง การปฏวิรยป (the Reformation) เปป็นจตุดหลักเหสสาคลัญในประวลัตวิศาสตรณ์ของความเชสืที่อแบบ
ครวิสเตทียนในฝปัปี่งตะวลันตก พระเจข้าทรงใชข้มารณ์ตวิน ลยเธอรณ์และคนอสืที่นๆเพสืที่อเปปิดตาของมวลชนมหาศาล และเปป็นครลันื้ง
แรกททีที่พระวจนะของพระเจข้าถยกแปลเปป็นภาษาททีที่สามลัญชนเขข้าใจไดข้ ตลอดหลายยตุคหลายสมลัย โรมไดข้พยายาม
อยว่างเตก็มททีที่เพสืที่อททีที่จะกทีดกลันพระวจนะของพระเจข้าไปจากคนทลัที่วไป แตว่มลันเปป็นนนื้สาพระทลัยของพระเจข้าททีที่ผยข้เชสืที่อทตุก
คนจะเขข้าถศึงพระวจนะของพระองคณ์ไดข้ และพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงเปป็นครยของเรา (1 ยอหณ์น 2:27) 

เมสืองซารณ์ดวิสตลันื้งอยยว่ไปทางทวิศใตข้ของธวิยาทวิราประมาณยทีที่สวิบเจก็ดหรสือยทีที่สวิบแปดไมลณ์ เมสืองนทีนื้มลัที่งคลัที่งมากๆ 
และเตก็มไปดข้วยความภาคภยมวิใจ มลันเปป็นเมสืองหลวงของอาณาจลักรแหว่งลวิเดทีย ซารณ์ดวิสถยกพวิชวิตโดยไซรลัส และเมสืที่อ
มลันลว่มสลายราชวงศณ์ลวิเดทียกก็มาถศึงจตุดจบ เมสืองซารณ์ดวิสททีที่เคยภาคภยมวิใจไดข้เสสืที่อมถอยลงทลันื้งหมด ประวลัตวิศาสตรณ์บอก
เราวว่าในปฟี 1850 ไมว่พบมนตุษยณ์สลักคนเดทียวอาศลัยอยยว่ในเมสืองซารณ์ดวิส ชสืที่อปปัจจตุบลันของเมสืองนทีนื้คสือ ซารณ์ท



ขข้อ 1: “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองซารณ์ดวิสวว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงมทีพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของ
พระเจข้า และทรงมทีดาราเจก็ดดวงนลันื้น ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า เจข้าไดข้ชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่ แตว่วว่า
เจข้าไดข้ตายเสทียแลข้ว”

ขข้อนทีนื้ระบตุตลัวผยข้พยด... “พระองคณ์ผยข้ทรงมทีพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของพระเจข้า” พระวริญญาณทนนั้งเจห็ดของ
พระเจจ้าเปป็นคสากลว่าวททีที่ชวนสลับสนงตุนงงแกว่ผยข้อว่านพระคลัมภทีรณ์หลายคน เปาโลกลว่าวถศึง “พระววิญญาณองคณ์เดทียว” 
ในจดหมายฝากฉบลับตว่างๆของตน และแนว่นอนวว่าพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงเปป็นพระววิญญาณองคณ์เดทียว เราทตุก
คนลข้วนไดข้รลับบลัพตวิศมาเขข้าในกายเดทียวโดยพระววิญญาณองคณ์เดทียว และทตุกคนถยกทสาใหข้ดสืที่มเขข้าในพระววิญญาณ
องคณ์เดทียว แตว่ในววิวรณณ์ วลทีททีที่วว่า “พระววิญญาณทลันื้งเจก็ด” ถยกใชข้เพสืที่อทสาใหข้เรามลัที่นใจเกทีที่ยวกลับความสมบยรณณ์ครบถข้วน 
ความบรวิบยรณณ์ และการกระทสาตว่างๆและงานรลับใชข้ททีที่แตกตว่างกลันไปของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์องคณ์เดทียวนลันื้น อวิส
ยาหณ์ 11:2 ใหข้ความกระจว่างเรา: “และพระววิญญาณของพระเยโฮวาหณ์จะอยยว่บนทว่านนลันื้น คสือววิญญาณแหว่งปปัญญา
และความเขข้าใจ ววิญญาณแหว่งการววินวิจฉลัยและอานตุภาพ ววิญญาณแหว่งความรยข้และความยสาเกรงพระเยโฮวาหณ์”

1. พระววิญญาณของพระเยโฮวาหณ์
2. พระววิญญาณแหว่งปปัญญา
3. พระววิญญาณแหว่งความเขข้าใจ
4. พระววิญญาณแหว่งการววินวิจฉลัย
5. พระววิญญาณแหว่งอานตุภาพ
6. พระววิญญาณแหว่งความรยข้
7. พระววิญญาณแหว่งความยสาเกรงพระเยโฮวาหณ์

ความครบบรวิบยรณณ์ของพระววิญญาณมทีอยยว่ในพระครวิสตณ์ และเราสามารถวางใจไดข้วว่าไมว่วว่าครวิสตจลักรจะอยยว่ในสภาพ
ใด... มลันอาจสละทวินื้งความรลักดลันื้งเดวิมของมลันไปแลข้ว มลันอาจเสสืที่อมทรามลง มลันอาจตายไปแลข้ว... แตว่ในพระองคณ์
ผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้น มทีอสานาจฝฝายววิญญาณมากเพทียงพอททีที่จะตอบสนองความ
ตข้องการทตุกอยว่างไดข้ ไมว่วว่าความตข้องการนลันื้นจะเปป็นสวิที่งใดกก็ตาม

ผยข้ตรลัสไมว่เพทียงมทีพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของพระเจข้าเทว่านลันื้น แตว่มที “ดาราเจก็ดดวงนลันื้น” ดข้วย ดาวเหลว่านลันื้นคสือ 
เหลว่าผยข้ฉายแสงแหว่งททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นเหลว่านลันื้น ความรลับผวิดชอบของพวกเขากก็คสือ ฉายแสงเพสืที่อพระครวิสตณ์, 
สะทข้อนความสวว่างของพระครวิสตณ์และของสวรรคณ์ไปยลังผยข้คนในททีที่ประชตุมและชตุมชนททีที่มทีชทีววิตอยยว่ในความมสืด... 
ความมสืดแหว่งโลกนทีนื้ พระครวิสตณ์ทรงมทีทลันื้ง “พระววิญญาณทลันื้งเจก็ด” และ “ดาราเจก็ดดวง” นลันื้น ความสวว่างทลันื้งสวินื้นและ
การรลับใชข้ทลันื้งหมดลข้วนออกมาจากพระครวิสตณ์ พระเยซยประทานงานรลับใชข้นลันื้นแกว่เราซศึที่งเราสามารถรลับไหว และมลัน
จะเปป็นวลันแสนสตุขในชทีววิตของบรรดาผยข้รลับใชข้และคนงานครวิสเตทียนทลันื้งหลายเมสืที่อเราพรข้อมททีที่จะตระหนลักวว่าพระเจข้า
ทรงทราบวว่าพระองคณ์กสาลลังทสาอะไรอยยว่เมสืที่อพระองคณ์ทรงใสว่เราไวข้ในงานรลับใชข้อลันใดอลันหนศึที่ง หากเรายอมปฏวิบลัตวิ
หนข้าททีที่ตว่างๆของเราอยว่างสลัตยณ์ซสืที่อและรลับใชข้อยว่างสลัตยณ์ซสืที่อในความสามารถททีที่พระองคณ์ประทานแกว่เรา เรากก็จะมที
ตารางเวลาททีที่แนว่นเสทียจนเราไมว่มทีเวลาเหลสือไปโลภหรสือววิพากษณ์ววิจารณณ์งานรลับใชข้ของอทีกคนหนศึที่ง ไมว่วว่าจะเปป็นงาน



รลับใชข้ใดในครวิสตจลักร หากมลันประสบผลสสาเรก็จอยว่างททีที่มลันควรจะเปป็น มลันกก็ออกมาจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้าซศึที่งความ
ครบบรวิบยรณณ์ทลันื้งสวินื้นมทีอยยว่ในพระองคณ์ “และทว่านไดข้ความครบบรวิบยรณณ์ในพระองคณ์” (คส. 2:8-10) 

ขข้อหนศึที่งปปิดทข้ายดข้วยคสาประกาศเดทียวกลับททีที่พระววิญญาณตรลัสแกว่ครวิสตจลักรทตุกแหว่ง: “เรารยข้จลักแนวการกระ
ทสาของเจข้า” แตว่คสากลว่าวในททีที่นทีนื้ไปไกลกวว่าเดวิม บรรดาสมาชวิกของครวิสตจลักรททีที่ซารณ์ดวิสมทีชสืที่อวว่าพวกเขายลังมทีชทีววิตอยยว่ 
– แตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงสลัพพลัญญย พระองคณ์ทรงทราบทตุกสวิที่ง – และแมข้วว่าซารณ์ดวิสประกาศตลัววว่ามทีชทีววิต พระเจข้า
กก็ทรงทราบวว่าครวิสตจลักรททีที่นลัที่นไดข้ตายเสทียแลข้ว มนตุษยณ์มองดยสวิที่งททีที่ปรากฏภายนอก พระเจข้าทรงทอดพระเนตรดยททีที่
จวิตใจ หลายครลันื้งททีที่เราเดวินผว่านอาคารททีที่ใหญว่โตสวยงาม เรากก็กลว่าววว่า “โอข้โห! นลัที่นเปป็นครวิสตจลักรททีที่ใหญว่โตจรวิงๆ! 
ชว่างเปป็นตศึกททีที่สวยอะไรเชว่นนทีนื้!” ขณะททีที่ตศึกแถวเลก็กๆททีที่อยยว่สตุดถนน ททีที่มทีคสาวว่า มริชชนชื่น เขทียนอยยว่ตรงประตย อาจเปป็นค
รวิสตจลักรททีที่ยวิที่งใหญว่ในสายพระเนตรขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามากกวว่าอาคารหรยหรานลันื้นบนถนนเมนสตรทีทกก็ไดข้

นวิกายโปรเตสแตนตณ์กก็เคยเปป็นเชว่นนลันื้น – และยลังเปป็นอยยว่ในปปัจจตุบลัน – ในสถานททีที่หลายแหว่งทตุกวลันนทีนื้ ผยข้รยข้
พระคลัมภทีรณ์ททีที่ยวิที่งใหญว่หลายทว่านถสือวว่าการปฏวิรยปเปป็นพระพรใหญว่ยวิที่งททีที่สตุดแกว่ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน และประกาศ
วว่าคสาแชว่งสาปททีที่ใหญว่โตททีที่สตุดคสือ การเรวิที่มตข้นของโรม (ระบบสลันตะปาปา) เราตข้องแยกแยะระหวว่างการปฏวิรยปและ
นวิกายโปรเตสแตนตณ์ การปฏวิรยปเปป็นพระราชกวิจของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ นวิกายโปรเตสแตนตณ์เปป็นระบบหนศึที่งของ
มนตุษยณ์ และหลายครลันื้งมลันกก็ตายไปแลข้วอยว่างสวินื้นเชวิง พวกนลักปฏวิรยป – มารณ์ตวิน ลยเธอรณ์และคนอสืที่นๆ – ไดข้ประสบ
ความสสาเรก็จในการหลักโซว่ตรวนและเครสืที่องจองจสาแหว่งโรม และความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนไดข้เบว่งบานชลัที่วระยะเวลา
หนศึที่ง บางคนอาจสงสลัยวว่า “ความรข้อนรนนทีนื้จะคงอยยว่ตว่อไปไหม? ชลัยชนะจะตว่อเนสืที่องไหม? ชลัยชนะหนศึที่งจะนสาไปสยว่
อทีกชลัยชนะหนศึที่งไหม?”

พญามารมทีประสบการณณ์เยอะมาก มลันไมว่ไดข้หลลับอยยว่ มลันทสางานตลอด โดยเททีที่ยวไปเสาะหาคนททีที่มลันจะ
กลัดกวินไดข้ ดลังนลันื้น ผว่านไปเพทียงไมว่นาน การปฏวิรยปกก็เรวิที่มเยก็นลงและกลายเปป็นศาสนาแบบออรณ์โธดอกซณ์ททีที่เปป็น
ทางการ ไมว่มทีชทีววิตและเยก็นชา นลักปฏวิรยปททีที่ยวิที่งใหญว่เหลว่านลันื้นไดข้ตายไป – และคนเหลว่านลันื้นททีที่มาแทนททีที่พวกเขากก็นสาค
รวิสตจลักรเขข้าสยว่ “ระบบตว่างๆ” แทนททีที่จะคข้นดยขข้อพระคลัมภทีรณ์ตว่างๆ พวกเขากลลับควิดคข้นขข้อเชสืที่อตว่างๆขศึนื้นมาและ
ปฏวิบลัตวิตามประเพณที ฤทธวิธิ์เดชฝฝายววิญญาณไดข้จากไปเสทียแลข้ว และคนททีที่รข้อนรนกก็หมดความรข้อนรนของตน ในไมว่
ชข้าครวิสตจลักรกก็ขศึนื้นชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่ – แตว่มลันกก็ตายเสทียแลข้ว

นวิกายโปรเตสแตนตณ์ไมว่ไดข้กว่อใหข้เกวิดความเสสืที่อมทรามอลันนว่าเกลทียดและการลว่วงประเวณทีฝฝายววิญญาณอลัน
เลวรข้ายซศึที่งถยกกว่อใหข้เกวิดขศึนื้นในสมลัยยตุคกลาง นวิกายโปรเตสแตนตณ์ไดข้กว่อใหข้เกวิดการหลลับใหลฝฝายววิญญาณ ครวิสต
จลักรตายแลข้ว – หลลับอยยว่ มลันมทีชทีววิตอยยว่ในนามเทว่านลันื้น

ขข้อ 2: “เจข้าจงระแวดระวลังใหข้ดที และกระตตุข้นสว่วนททีที่เหลสืออยยว่ซศึที่งจวนจะตายอยยว่แลข้วนลันื้นใหข้แขก็งแรงขศึนื้น 
เพราะวว่าเราไมว่พบการประพฤตวิของเจข้าดทีพรข้อมตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า”

เราจะตข้องสาละวนอยยว่จนกวว่าพระองคณ์เสดก็จมา เราจะตข้องไมว่หลลับเหมสือนอยว่างคนอสืที่นๆ... เราจะตข้องตสืที่น
ตลัวอยยว่ การเฝฟ้าระวลังและการอธวิษฐานไปดข้วยกลันในสว่วนททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการเสดก็จกลลับมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
(มาระโก 13:33) การเฝฟ้าระวลังและการอธวิษฐานคสือแฝดสยามเมสืที่อพยดถศึงการมทีชลัยชนะในการตว่อสยข้แบบครวิสเตทียน
และการเปป็นผยข้มทีชลัยชนะ (อฟ. 6:18) ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าเรามทีครวิสเตทียนกทีที่คนทตุกวลันนทีนื้ททีที่ตสืที่นตลัวอยยว่ – เฝฟ้าระวลังและ



อธวิษฐาน – โดยตลันื้งตาคอยการเสดก็จกลลับมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าอยว่างแทข้จรวิง? ไมว่มทีความจรวิงขข้อใดในภาคพลันธ
สลัญญาใหมว่ททีที่จะกระตตุข้นครวิสตจลักรใหข้ตสืที่นตลัวอยยว่และทสาใหข้มลันสะอาดอยยว่ตว่อไปมากเทว่ากลับความจรวิงเรสืที่องการเสดก็จ
กลลับมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า “ในชลัที่วขณะเดทียว ในชลัที่วพรวิบตาเดทียว” คนทลันื้งหลายททีที่เชสืที่อในการเสดก็จกลลับมาไดข้
ทตุกเมสืที่อขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ดสาเนวินชทีววิตททีที่รข้อนรนและบรวิสตุทธวิธิ์ “และทตุกคนททีที่มทีความหวลังเชว่นนทีนื้ในพระองคณ์ กก็
ยว่อมชสาระตนใหข้บรวิสตุทธวิธิ์เหมสือนอยว่างททีที่พระองคณ์ทรงบรวิสตุทธวิธิ์” (1 ยอหณ์น 3:1-3)

สภาพของการอยยว่ฝฝายววิญญาณททีที่หลงเหลสืออยยว่เพทียงเลก็กนข้อยในซารณ์ดวิสกสาลลังมอดลงอยว่างรวดเรก็ว และททีที่
ประชตุมนลันื้นจศึงถยกเตสือนสตวิใหข้ “กระตตุข้นสว่วนททีที่เหลสืออยยว่ซศึที่งจวนจะตายอยยว่แลข้วนลันื้นใหข้แขก็งแรงขศึนื้น” ผลของพระ
ววิญญาณ (กท. 5:22, 23) ยลังมทีอยยว่ททีที่นลัที่นในตอนนลันื้น แมข้วว่าผลนลันื้นอว่อนแอมากๆอยว่างไมว่ตข้องสงสลัยกก็ตาม และมลัน
ตข้องไดข้รลับการชยกสาลลังขศึนื้นในทลันทที มวิฉะนลันื้น ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนแทข้ทลันื้งหมดอาจสยญสวินื้นไปจากซารณ์ดวิส

ขข้อ 3: “เหตตุฉะนลันื้น เจข้าจงระลศึกวว่าเจข้าไดข้รลับและไดข้ยวินอะไร จงยศึดไวข้ใหข้มลัที่นและกลลับใจเสทียใหมว่ ฉะนลันื้นถข้า
เจข้าไมว่เฝฟ้าระวลัง เราจะมาหาเจข้าเหมสือนอยว่างขโมย และเจข้าจะไมว่รยข้วว่าเราจะมาหาเจข้าเมสืที่อไร”

พระววิญญาณไดข้ตรลัสแกว่เอเฟซลัสวว่า “จงระลศึก” (วว. 2:5) อทีกครลันื้งในขข้อททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ครวิสตจลักรถยก
เตสือนสตวิใหข้ระลศึก เอเฟซลัสถยกเตสือนสตวิใหข้ระลศึกความรลักดลันื้งเดวิมของพวกเขา – ประสบการณณ์อลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีททีที่
พวกเขาเคยมทีกลับพระครวิสตณ์, พระองคณ์ผยข้ทรงกสาลลังยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้น ในขข้อ 3 ซารณ์ดวิสถยก
เตสือนสตวิใหข้ระลศึกถศึงยตุคทองคสาแหว่งการปฏวิรยปนลันื้น (ครวิสตจลักรนทีนื้อยยว่หลนงการปฏวิรยปนลันื้น – ชว่วงเวลาททีที่ฤทธวิธิ์เดชฝฝาย
ววิญญาณและความชสืที่นชมยวินดทีเหลสือลข้นไหลทว่วมทข้นหลัวใจของผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย) ดข้วยเหตตุนทีนื้ พระววิญญาณจศึงทรง
เตสือนสตวิคนเหลว่านทีนื้ใหข้ระลศึกถศึงยตุคสมลัยอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้น... ระลศึกถศึงผยข้คนอยว่างลยเธอรณ์, เวสลทียณ์, และคนอสืที่นๆ ใน
พระคสาขข้อนทีนื้มทีคสาขยว่จากพระองคณ์ผยข้ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาเหลว่านลันื้นดข้วย ครวิสตจลักรจะตข้องระลซก – 
ยศึดไวข้ใหข้มลัที่นและกลลับใจเสทียใหมว่...และเฝป้าระวนง และหากพวกเขาไมยู่ระลศึก, กลลับใจเสทียใหมว่, และเฝฟ้าระวลัง พระ
เยซยกก็จะเสดก็จมาดตุจขโมยและพวิพากษาพวกเขา (อว่าน 1 เธสะโลนวิกา บทททีที่ 5) หากพวกเขาไมว่กลลับใจเสทียใหมว่ 
พระองคณ์กก็จะเสดก็จมาหาพวกเขาในฐานะผยข้พวิพากษาคนหนศึที่ง – โดยททีที่พวกเขาไมว่รยข้ ไมว่ไดข้รอคอย และไมว่คาดควิด 
ผมเกรงวว่านวิกายโปรเตสแตนตณ์และโลกไดข้จลับมสือคสืนดทีกลันแลข้ว และสมาชวิกครวิสตจลักรสว่วนใหญว่ในปปัจจตุบลันพบความ
รสืที่นรมยณ์ในโลกมากกวว่าททีที่พวกเขาพบในททีที่ประชตุมอธวิษฐาน พวกเขาพบความเพลวิดเพลวินในสวิที่งตว่างๆของโลก
มากกวว่าในสวิที่งตว่างๆของพระววิญญาณ ดข้วยเหตตุนทีนื้ หากครวิสตจลักรและโลกตกลงกลันและเดวินไปดข้วยกลัน พวกเขากก็
จะเจอการพวิพากษาแบบเดทียวกลัน หายนะแบบเดทียวกลัน พระเยซยเจข้าจะเสดก็จมายลังครริสตจนกรดตุจดาวประจสารตุว่ง 
สสาหรลับอริสราเอล พระองคณ์ทรงเปป็นดวงอาทวิตยณ์แหว่งความชอบธรรม สสาหรลับโลกและอาณาจลักรชาวครวิสตณ์ททีที่เชสืที่อ
แตว่ปาก พระองคณ์จะเสดก็จมาอยว่างนว่าประหลาดใจฉลับพลลันดตุจ “ขโมยในเวลากลางคสืน” ระบบสลันตะปาปา (ธวิ
ยาทวิรา) และนวิกายโปรเตสแตนตณ์ (ซารณ์ดวิส) กสาลลังววิที่งตว่อไปดข้วยกลัน แตว่ในลยว่ววิที่งททีที่ตรงขข้ามกลัน แตว่กสาลลังมทีความ
พยายามอยว่างหนลักททีที่จะสมานรอยรข้าวระหวว่างนวิกายโปรเตสแตนตณ์และนวิกายโรมลัน ความแตกตว่างหลายอยว่าง
ระหวว่างทลันื้งสองนวิกายกสาลลังเรวิที่มนข้อยลงเรสืที่อยๆ และโมงนลันื้นกก็กสาลลังเขข้ามาใกลข้อยว่างรวดเรก็วเมสืที่อความแตกตว่างทนนั้ง
ปวงจะถยกทสาใหข้สวินื้นสตุดลงระหวว่างพวกมลัน ขณะททีที่ผมบอกใหข้คนเขทียนขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ กก็กสาลลังมทีประชตุมสภาครลันื้ง
ใหญว่เพสืที่อเตรทียมการสสาหรลับการกว่อตลันื้งครวิสตจลักรโลกอลันยวิที่งใหญว่ซศึที่งจะถยกเปป็นประมตุขโดยพญามารเองในรว่างของ



ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ จตุดจบของครวิสตจลักรนลันื้นจะเปป็นการพวิพากษาททีที่ทสาลายลข้างจากพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นประมตุข
ของครวิสตจลักรแทข้ – พระเยซยครวิสตณ์เจข้า, พระเมษโปดกของพระเจข้า

ขข้อ 4 และ 5: “แตว่กก็มทีพวกเจข้าสองสามชสืที่อททีที่เมสืองซารณ์ดวิสททีที่ไมว่ไดข้กระทสาใหข้เสสืนื้อผข้าของตนมทีมลทวิน และ
เขาเหลว่านลันื้นจะแตว่งตลัวสทีขาวเดวินไปกลับเรา เพราะวว่าเขาเปป็นคนททีที่สมควรแลข้ว” 

ดลังททีที่ผมไดข้กลว่าวไปแลข้วกว่อนหนข้านทีนื้ มทีคนจสานวนนข้อยมากในซารณ์ดวิสททีที่เกวิดผลตว่างๆของพระววิญญาณ... 
อว่อนแอมาก แตว่พวกเขากก็อยยว่ททีที่นลัที่นในตอนนลันื้น พระเจข้าทรงมทีคนททีที่เหลสืออยยว่ททีที่แทข้จรวิงของพระองคณ์บนแผว่นดวินโลก
เสมอมา และจะทรงมทีเสมอไปจนกวว่าจะถศึงการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร เชว่นเดทียวกลับททีที่เคยเปป็นในสมลัยของโนอาหณ์
เชว่นเดทียวกลับททีที่เคยเปป็นในสมลัยของโลท  มลันกก็จะเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วยในสมลัยเมสืที่อบตุตรมนตุษยณ์จะทรงปรากฏในสมลัยของ
โนอาหณ์ แปดคนไดข้รลับการชว่วยใหข้รอด ในสมลัยของโลท จสานวนลดลงจากแปดเหลสือสาม ดลังททีที่เคยเปป็นในอดทีต ใน
อนาคตกห็จะเปป็นเชยู่นนนนั้น  พระวจนะของพระเจข้าถามวว่า “เมสืที่อพระเยซยเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ พระองคณ์จะ
ทรงพบความเชสืที่อหรสือ?”

ผยข้พยากรณณ์เทก็จปรากฏขศึนื้นในชว่วงสวิบปฟีหลลังมานทีนื้มากกวว่าททีที่เคยปรากฏในสมลัยกว่อนหนข้านลันื้น นวิตยสารตว่างๆ
ไดข้บรวิจาคเงวินหลายลข้านดอลลารณ์ซศึที่งเปป็นคว่าโฆษณาใหข้กลับเหลว่าผยข้รลับใชข้ททีที่ปฏวิเสธความเปป็นพระเจข้าของพระครวิสตณ์, 
พระโลหวิตททีที่หลลัที่งออกของพระองคณ์ และความจรวิงตว่างๆททีที่เปป็นหลลักสสาคลัญแหว่งความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน ในสมลัยนทีนื้ 
ผยข้คนกสาลลังพยายามถอดความเปป็นพระเจข้าออกไปจากพระเยซยเจข้าและลดระดลับพระองคณ์ใหข้ลงมาเทว่ากลับมนตุษยณ์ทตุก
คน ขอบพระคตุณพระเจข้า ททีที่มลันไมว่สามารถและจะไมว่มทีวลันเกวิดขศึนื้น แตว่สวิที่งเหลว่านทีนื้เปป็นสลัญญาณบอกเหตตุวว่าพระเยซย
ทรงอยยว่ททีที่ประตยแลข้ว แนว่นอนวว่าพระองคณ์จะเสดก็จมาโดยไว แนว่นอนวว่าพระองคณ์จะทรงรทีรอนานกวว่านทีนื้ไมว่ไดข้แลข้ว

พวกผยข้เชสืที่อแทข้ททีที่เหลสืออยยว่ในธวิยาทวิราถยกเรทียกวว่าเปป็น “คนอสืที่นททีที่เหลสืออยยว่ททีที่เมสืองธวิยาทวิรา” เราไมว่ทราบวว่า 
“คนอสืที่นททีที่เหลสืออยยว่” นลันื้นมทีกทีที่คน แตว่จงสลังเกตตรงนทีนื้วว่าในซารณ์ดวิส พระคลัมภทีรณ์กลว่าววว่า “สองสามชสืที่อ” มทีอยยว่สองสาม
คน – นข้อยมากๆ – ในซารณ์ดวิสททีที่ไมว่ไดข้ทสาตลัวใหข้เปป็นมลทวิน ททีที่ไมว่ไดข้ปฏวิเสธองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสทียอยว่างสวินื้นเชวิง พวก
เขาบลังเกวิดใหมว่แลข้วอยว่างแทข้จรวิง และมวิไดข้ทสาใหข้เสสืนื้อผข้าของตนเปป็นมลทวินดข้วยโลก, เนสืนื้อหนลัง และพญามาร คน
สว่วนใหญว่ในซารณ์ดวิสไดข้ชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่ แตว่มทีไมว่กทีที่คนเทว่านลันื้นททีที่มทชทวริตอยยยู่จรวิงๆ สองสามคนนลันื้นททีที่มวิไดข้ปฏวิเสธพระนาม
ของพระองคณ์และททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วอยว่างแทข้จรวิงกก็มทีพระสลัญญาวว่า “เขาเหลว่านลันื้นจะแตว่งตลัวสทีขาวเดวินไปกลับเรา” 
พวกเขาไดข้ชสาระลข้างเสสืนื้อผข้าของตนและทสาใหข้พวกมลันขาวสะอาดแลข้วในพระโลหวิตของพระเมษโปดก พวกเขาจศึง
จะเดวินไปกลับพระผยข้ชว่วยใหข้รอดผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วในเสสืนื้อสทีขาว คสากลว่าวททีที่วว่า “เขาเปป็นคนททีที่สมควรแลข้ว” 
กลว่าวไดข้กลับเฉพาะคนทลันื้งหลายททีที่ถยกชสาระลข้างในพระโลหวิตแลข้ว, รอดโดยพระคตุณของพระเจข้าแลข้วเทว่านลันื้น แมข้วว่า
คนจสานวนเลก็กนข้อยเหลว่านทีนื้อาจเปป็นเหมสือน “ดตุข้นฟฟนททีที่ฉวยออกมาจากไฟ” พวกเขากก็จะเดวินในชตุดสทีขาวเพราะวว่า
ไมว่มทีระดลับของการไถว่ มทีหลายระดลับของบกาเหนห็จ – แตว่เมสืที่อผยข้คนไดข้รลับความรอดแลข้ว ความบาปของพวกเขากก็ถยก
ชสาระลข้างออกไปและพวกเขากก็ขาวดตุจหวิมะ แมข้วว่าสองสามคนเหลว่านทีนื้เยก็นชาและไมว่รยข้สศึกรยข้สา ซศึที่งดยเหมสือนวว่าเกสือบ
ตายฝฝายววิญญาณไปแลข้ว พวกเขากก็จะเดวินไปกลับพระผยข้ไถว่ โดยสวมเสสืนื้อขาวในเชข้าอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นแหว่งการ
เปป็นขศึนื้นจากตาย



เหลว่าผยข้มทีชลัยชนะจะสวมชตุดขาว ชสืที่อของพวกเขาจะไมว่ถยกลบออกจากหนลังสสือแหว่งชทีววิต ชทีววิตททีที่แทข้จรวิงใน
พระเยซยครวิสตณ์ถยกพวิสยจนณ์โดยการดสาเนวินชทีววิตแบบเปฟีปี่ยมชลัยชนะโดยคนเหลว่านลันื้นททีที่ครอบครองชทีววิตของพระองคณ์ 
(คส. 1:27)  เหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วอยว่างแทข้จรวิงของพระเจข้ายว่อมมทีชลัยชนะ จงตลันื้งใจอว่าน 1 โครวินธณ์ 
10:13, 1 ยอหณ์น 4:4, โรม 8:31-39, เอเฟซลัส 4:30

เราดสาเนวินชทีววิตททีที่เปฟีปี่ยมชลัยชนะเพราะวว่า “พระองคณ์ผยข้ทรงอยยว่ในทว่านทลันื้งหลายทรงเปป็นใหญว่กวว่าผยข้นลันื้นททีที่อยยว่
ในโลก” ในยอหณ์น 17 พระเยซยทรงอธวิษฐานตว่อพระบวิดาวว่า “...ผยข้ซศึที่งพระองคณ์ไดข้ประทานแกว่ขข้าพระองคณ์ ขข้า
พระองคณ์ไดข้ปกปฟ้องเขาไวข้และไมว่มทีผยข้หนศึที่งผยข้ใดเสทียไปนอกจากลยกของความพวินาศ เพสืที่อพระคลัมภทีรณ์จะสสาเรก็จ”
(ยอหณ์น 17:12) (ลยกของความพวินาศตรงนทีนื้หมายถศึงยยดาส อวิสคารวิโอท ผยข้ซศึที่งยลังมทีงานตข้องทสาบนแผว่นดวินโลกนทีนื้อยยว่ใน
ระหวว่างชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น)

ยยดาสแขวนคอตายและ “ไปยลังททีที่ของตน” เขาจะกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้อทีกในระหวว่างชว่วงเวลาแหว่ง
ความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น ยยดาส อวิสคารวิโอทคสือ พญามารตลัวเปป็นๆ ในยอหณ์น 6:70 พระเยซยตรลัสวว่า “เราเลสือกพวก
ทว่านสวิบสองคนมวิใชว่หรสือ และคนหนศึที่งในพวกทว่านเปป็นมารรข้าย” มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่าเขาเปป็นสมาชวิกคนหนศึที่งใน
กลตุว่มอลัครทยต แตว่เขาหลว่นไปจากตสาแหนว่งอลัครทยตแลข้ว ยยดาสเรทียกพระเยซยวว่า “พระอาจารยณ์เจข้าขข้า” (นายเจข้าขข้า) 
เสมอ ไมว่เคยเรทียกพระองคณ์วว่า พระองคณ์เจข้าขข้า หรสือ พระผยข้ชว่วยใหข้รอดเลย พระเยซยทรงเปป็นนคำยจรวิงๆ แมข้แตว่ของ
พญามาร ยยดาส “ไดข้ชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่” แตว่เขากก็ตายเสทียแลข้ว ชสืที่อของเขาอยยว่ในทะเบทียนรายชสืที่อพวกสาวก แตว่ไมว่อยยว่
ใน “หนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดก” (วว. 21:27)*

มทีความแตกตว่างระหวว่าง “หนลังสสือแหว่งชทีววิต” ททีที่ถยกกลว่าวถศึงในขข้อพระคสาของเราตรงนทีนื้ และ “หนลังสสือ
แหว่งชทีววิตของพระเมษโปดก” ททีที่ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 21:27 ซารณ์ดวิส “ไดข้ชสืที่อวว่ามทีชทีววิตอยยว่” แตว่ในความเปป็นจรวิง
แลข้วททีที่ประชตุมนลันื้นกก็ตายเสทียแลข้ว อยว่างไรกก็ตาม มทีผยข้เชสืที่ออยยว่สองสามคนททีที่นลัที่น ซศึที่งไดข้บลังเกวิดใหมว่แลข้วอยว่างแทข้จรวิง 
พวกเขาอยยว่ในกลตุว่มคนสว่วนนข้อย พวกเขาไมว่ไดข้รข้อนรนและตสืที่นตลัว แตว่พวกเขากห็มทชทวริตอยยยู่

ขอใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่ามทีความแตกตว่างระหวว่างการไถว่และบสาเหนก็จ มลันเปป็นไปไดข้อยว่างยวิที่งททีที่ผยข้เชสืที่อ
แทข้สลักคนหนศึที่งจะสยญเสทียบสาเหนก็จของตน อว่าน 2 ยอหณ์น จงตลันื้งใจศศึกษามลัน ยอหณ์นคนเดทียวกลับททีที่เขทียนววิวรณณ์ใชข้
จดหมายฝากของยอหณ์นฉบลับททีที่สองทลันื้งฉบลับเพสืที่อเตสือนครวิสเตทียนทลันื้งหลายเกทีที่ยวกลับความจรวิงททีที่วว่า “เพสืที่อททีที่เราจะไดข้
รลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่” มลันเปป็นไปไดข้ททีที่ผยข้เชสืที่อแทข้สลักคนหนศึที่งจะถยกฉวยออกมาจากกองไฟดตุจดตุข้นฟฟนอลันหนศึที่ง... เพสืที่อททีที่จะ
ไดข้รลับความรอด “แตว่เหมสือนดลังรอดจากไฟ”

พระคสาตอนนทีนื้ในววิวรณณ์ไมว่ไดข้ขลัดแยข้งกลับสวิที่งททีที่พระเยซยตรลัสในมลัทธวิว 10:32, 33: “เหตตุดลังนลันื้นผยข้ใดจะรลับเรา
ตว่อหนข้ามนตุษยณ์ เราจะรลับผยข้นลันื้นตว่อพระพลักตรณ์พระบวิดาของเราผยข้ทรงสถวิตในสวรรคณ์ดข้วย  แตว่ผยข้ใดจะปฏวิเสธเราตว่อ
หนข้ามนตุษยณ์ เราจะปฏวิเสธผยข้นลันื้นตว่อพระพลักตรณ์พระบวิดาของเราผยข้ทรงสถวิตในสวรรคณ์ดข้วย” ในววิวรณณ์ 3:5 เราอว่านวว่า
“แตว่เราจะรลับรองชสืที่อผยข้นลันื้นตว่อพระพลักตรณ์พระบวิดาของเรา และตว่อหนข้าเหลว่าทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์” สองสามคน
เหลว่านทีนื้ไมว่ไดข้ปฏวิเสธพระนามของพระเยซย พวกเขาไดข้กลว่าวยอมรลับพระองคณ์และไดข้วางใจในพระองคณ์อยว่างจรวิงใจ 
พวกเขาไดข้รลับความรอดอยว่างแทข้จรวิง – ขณะททีที่มวลชนมหาศาลเปป็นพวกยอมรนบแตยู่ปาก แตว่ไมว่ใชว่พวกเชชชื่อททชื่ใจ 
พวกยอมรลับแตว่ปากไดข้เขข้ารว่วมกลับททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นนลันื้น แตว่พวกเขาไมว่ไดข้บลังเกวิดในครอบครลัวของพระเจข้า ใน



กวิจการ 2:47 เราเรทียนรยข้วว่าเรากลายเปป็นสมาชวิกคนหนศึที่งของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่อยว่างไร เมสืที่อเราไดข้รลับ
ความรอด องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็ทรงเพวิที่มเราเขข้ากลับครวิสตจลักร ชลัที่วขณะททีที่เราไดข้รลับความรอด เรากก็ถยกเพวิที่มเขข้ากลับค
รวิสตจลักรโดยทางบลัพตวิศมาของพระววิญญาณ (1 คร. 12:12, 13)

ขข้อ 6: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด”
ขข้อความททีที่สว่งถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรในซารณ์ดวิสปปิดทข้ายดข้วยคสาเตสือนสตวิใหข้ “ฟปังขข้อความซศึที่งพระ

ววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด” ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยเราใหข้ระลศึกอทีกครลันื้งวว่าเราแตว่ละคนตข้องรลับ
ผวิดชอบตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ เราจะตข้องฟปังสวิที่งททีที่พระววิญญคำณตรลัส – ไมว่ใชว่สวิที่งททีที่มนตุษยณ์
กลว่าวหรสือสอน

ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นวว่าในซารณ์ดวิส คสาเตสือนสตวิใหข้ “ฟปัง” มาหลลังจากพระสลัญญาเรสืที่องบสาเหนก็จแกว่ผยข้มทีชลัยชนะ
แตว่ละคน ททีที่ประชตุมนลันื้นทลันื้งหมดททีที่ซารณ์ดวิสไมว่ใชว่ครวิสตจลักรททีที่มทีชลัยชนะ พวกผยข้มทีชลัยชนะททีที่นลัที่นเปป็นเพทียงสองสามคนนลันื้น
ททีที่มวิไดข้กข้มหลัวใหข้แกว่โลก, เนสืนื้อหนลัง และพญามาร

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงฟฟีลคำเดลเฟฟีย
วว. 3:7-13:

7 จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย วว่า ‘พระองคณ์ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ ผยข้สลัตยณ์จรวิง ผยข้ทรงถสือ
ลยกกตุญแจของดาววิด ผยข้ทรงเปปิดแลข้วจะไมว่มทีผยข้ใดปปิด ผยข้ทรงปปิดแลข้วจะไมว่มทีผยข้ใดเปปิด ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า

8 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า ดยเถวิด เราไดข้ตลันื้งประตยซศึที่งเปปิดไวข้ตรงหนข้าพวกเจข้า ประตยนทีนื้ไมว่มทีใครปปิดไดข้
เพราะวว่าเจข้ามทีกสาลลังเพทียงเลก็กนข้อย แตว่กระนลันื้นเจข้ากก็ไดข้รลักษาคสาของเราและไมว่ไดข้ปฏวิเสธนามของเรา

9 ดยเถวิด เราจะทสาใหข้พวกธรรมศาลาของซาตานททีที่พยดมตุสาวว่าเขาเปป็นพวกยวิวและไมว่ไดข้เปป็นนลันื้น ดยเถวิด เรา
จะทสาใหข้เขามากราบลงแทบเทข้าของเจข้า และใหข้เขารยข้วว่า เราไดข้รลักพวกเจข้า

10 เพราะเหตตุเจข้าไดข้รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการทดลองนลันื้นดข้วย 
ซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่วทลันื้งโลก เพสืที่อจะลองดยใจคนทลันื้งปวงททีที่อยยว่ทลัที่วแผว่นดวินโลก

11 ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว จงยศึดมลัที่นในสวิที่งททีที่เจข้ามที เพสืที่อไมว่ใหข้ผยข้ใดชวิงเอามงกตุฎของเจข้าไปไดข้
12 ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะกระทสาใหข้ผยข้นลันื้นเปป็นเสาในพระววิหารแหว่งพระเจข้าของเรา และผยข้นลันื้นจะไมว่ออกไป

ภายนอกอทีกเลย และเราจะจารศึกพระนามพระเจข้าของเราไวข้ททีที่ผยข้นลันื้น และชสืที่อเมสืองของพระเจข้าของเรา คสือกรตุง
เยรยซาเลก็มใหมว่ ททีที่ลงมาจากสวรรคณ์จากพระเจข้าของเรา และเราจะจารศึกนามใหมว่ของเราไวข้ททีที่ผยข้นลันื้นดข้วย

13 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด’
ขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียเปป็นขข้อความถศึงครวิสตจลักรแทข้ในครวิสตจลักรททีที่ยอมรลับแตว่ปาก... เหลว่า

ผยข้เชสืที่อแทข้ททีที่อยยว่ทว่ามกลางสมาชวิกจสานวนมากเหลว่านลันื้น
เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟียอยยว่หว่างไปทางใตข้ของซารณ์ดวิสยทีที่สวิบหข้าไมลณ์ มลันถยกตลันื้งชสืที่อตามผยข้กว่อตลันื้งของมลัน คสือ อลัททา

ลลัส ฟฟีลาเดลฟปัส ผยข้เปป็นกษลัตรวิยณ์แหว่งเปอรณ์กามอส ปปัจจตุบลันเมสืองนทีนื้ถยกตลันื้งชสืที่อวว่า อลัลลาหณ์ ชทีฮรณ์ ซศึที่งมทีความหมายวว่า 
“นครของพระเจข้า” และมทีพวกกรทีกอาศลัยอยยว่เปป็นสว่วนใหญว่ (มทีประมาณหนศึที่งหมสืที่นหข้าพลันคนททีที่นลัที่น) รว่องรอยททีที่เหลสือ
อยยว่ของอวิทธวิพลแบบครวิสเตทียนปรากฏชลัดเจนในเมสืองนทีนื้ในปปัจจตุบลันมากกวว่าในเมสืองไหนๆในเอเชทียซศึที่งเปป็นททีที่ๆครวิสต



จลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นตลันื้งอยยว่ ซากปรลักหลักพลังของครวิสตจลักรยทีที่สวิบหข้าแหว่งถยกพบไดข้ททีที่นลัที่น และเสาหวินอว่อนตว่างๆ – ซากททีที่
เหลสืออยยว่ของครวิสตจลักรใหญว่โตตว่างๆ—  กก็ถยกพบเหก็นไดข้อยว่างชลัดเจน ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าเสาหวินอว่อนเหลว่านทีนื้เปป็น
ซากของเสาทลันื้งหลายททีที่อยยว่ททีที่นลัที่นกระทลัที่งในสมลัยของยอหณ์นหรสือหลลังจากนลันื้นไมว่นาน

เมสืองฟฟีลาเลเฟฟียดสารงอยยว่ยาวนานกวว่าเมสืองอสืที่นๆททีที่เหลสือททีที่ยอหณ์นกลว่าวถศึง และเปป็นเมสืองครวิสเตทียนแหว่ง
สตุดทข้ายททีที่ยอมจสานนตว่อพวกเตวิรณ์ก ชสืที่อ “ฟฟีลาเดลเฟฟีย” มทีความหมายวว่า ความรนกฉนนทณ์พทชื่นจ้อง ความรลักฉลันทณ์พทีที่นข้อง
เปป็นลลักษณะเดว่นของครอบครลัวของพระเจข้า (อฟ. 2:19) พระเยซยตรลัสวว่า “ถข้าเจข้าทลันื้งหลายรลักกลันและกลัน ดลังนทีนื้
แหละคนทลันื้งปวงกก็จะรยข้ไดข้วว่าเจข้าทลันื้งหลายเปป็นสาวกของเรา” (ยอหณ์น 13:35)

ขข้อ 7: “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย วว่า ‘พระองคณ์ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ ผยข้สลัตยณ์จรวิง 
ผยข้ทรงถสือลยกกตุญแจของดาววิด ผยข้ทรงเปปิดแลข้วจะไมว่มทีผยข้ใดปปิด ผยข้ทรงปปิดแลข้วจะไมว่มทีผยข้ใดเปปิด ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า”

ผยข้สว่งขว่าวไปยลังครวิสตจลักรในฟฟีลาเดลเฟฟียระบตุตลัวพระองคณ์เองโดยตรลัสวว่า “พระองคณ์ผยจ้บรริสสุทธริธ ผยจ้สนตยณ์จรริง 
ตรลัสดลังนทีนื้วว่า” นทีที่เปป็นคตุณลลักษณะของพระเจข้า อว่านโฮเชยา 11:9, เยเรมทียณ์ 10:10, ววิวรณณ์ 4:8, 1 เธสะโลนวิกา 1:9,
อวิสยาหณ์ 6:3, 1 ยอหณ์น 5:20 ความเปป็นพระเจจ้ากสาลลังนสาสว่งขข้อความถศึงครวิสตจลักรแหว่งความรลักฉลันทณ์พทีที่นข้อง

พระผยข้สว่งสารองคณ์นทีนื้ทรงถยกระบตุตลัวเพวิที่มเตวิมโดยถข้อยคสาททีที่วว่า “ผยข้ทรงถสือลยกกตุญแจของดาววิด” พระเยซยทรง
เปป็นผยข้ถสือลยกกตุญแจของดาววิด (อวิสยาหณ์ 22:22) พระเยซยทรงเปป็นผยข้ถสือลยกกตุญแจแหว่งนรกและแหว่งความตายดข้วย
(วว. 1:18) พระเยซยไดข้ประทานลยกกตุญแจแหว่งอาณาจลักรสวรรคณ์ใหข้แกว่เปโตร และเปโตรกก็ใชข้ลยกกตุญแจเหลว่านลันื้น
เพสืที่อไขเปปิดอาณาจลักรสวรรคณ์ใหข้แกว่พวกยวิวในวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้น (กวิจการ 2)  เขาใชข้ลยกกตุญแจเหลว่านลันื้นอทีกครลันื้งเพสืที่อ
ไขเปปิดประตยแหว่งความรอดโดยพระคตุณใหข้แกว่พวกคนตว่างชาตวิ ในบข้านของโครเนลวิอลัส (กวิจการ 10) เปโตรเปปิด
ประตยเหลว่านทีนื้ทวินื้งไวข้แลข้ว – ดข้วยเหตตุนทีนื้ลยกกตุญแจเหลว่านลันื้นแหว่งอาณาจลักรนลันื้นจศึงไมว่ถยกพยดถศึงอทีกตว่อไป เนสืที่องจากประตย
แหว่งอาณาจลักรนลันื้นไมว่ไดข้ถยกปปิด มลันจศึงไมว่ตข้องถยกเปปิดในสมลัยปปัจจตุบลันเหลว่านทีนื้โดยสลันตะปาปา, บาทหลวง, เจข้า
อธวิการ, นลักเทศนณ์ หรสือผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐคนใด ประตยนลันื้นเปปิดตข้อนรลับแกว่ “ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์”

ขข้อ 8: “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า ดยเถวิด เราไดข้ตลันื้งประตยซศึที่งเปปิดไวข้ตรงหนข้าพวกเจข้า ประตยนทีนื้ไมว่มที
ใครปปิดไดข้ เพราะวว่าเจข้ามทีกสาลลังเพทียงเลก็กนข้อย แตว่กระนลันื้นเจข้ากก็ไดข้รลักษาคสาของเราและไมว่ไดข้ปฏวิเสธนามของเรา”

พระองคณ์ผยข้นสาสว่งขข้อความถศึงครวิสตจลักรในฟฟีลาเดลเฟฟียทรงเปป็นพระองคณ์ผยข้ทรงเปปิด – และไมว่มทีผยข้ใดปปิด 
ทรงปปิด— และไมว่มทีผยข้ใดเปปิด นทีที่คสือประตยแหว่งการรนบใชจ้ ไมว่ใชว่ประตยแหว่งความรอด “ดยเถวิด เราไดข้ตลันื้งประตยซศึที่งเปปิดไวข้
ตรงหนข้าพวกเจข้า” อว่านกวิจการ 14:27, 1 โครวินธณ์ 16:9, 2 โครวินธณ์ 2:12 พระเยซยทรงถสือลยกกตุญแจททีที่ไขเปปิดประตย
แหว่งการรลับใชข้ ใครจะกลข้าตลันื้งคสาถามสวิทธวิอสานาจของพระองคณ์ททีที่จะเปปิดประตยนลันื้น – หรสือททีที่จะปปิดมลันเสทีย? สวิทธวิ
อสานาจของพระองคณ์นลันื้นเปป็นอลันสวินื้นสตุดและไมว่อาจขลัดขสืนไดข้

ประตยแหว่งการรลับใชข้เปปิดใหข้แกว่ครวิสตจลักรในฟฟีลาเดลเฟฟียเพราะวว่าททีที่ประชตุมททีที่นลัที่นไดข้ (1) รลักษาพระวจนะ
ของพระองคณ์ และ (2) ไมว่ไดข้ปฏวิเสธพระนามของพระองคณ์ ครวิสตจลักรในซารณ์ดริส เดวินจยงมสือไปกลับโลก และดข้วยเหตตุ
นทีนื้พระเจข้าจศึงไมว่มทีทางเลสือกอสืที่นนอกจากวว่าซารณ์ดวิสตข้องทนทตุกขณ์การพวิพากษาของพระเจข้าผยข้บรวิสตุทธวิธิ์องคณ์หนศึที่ง 
พระเจข้าทรงเหก็นดทีเหก็นงามกลับความบาปไมว่ไดข้ สวิที่งใดกก็ตามททีที่ถยกหวว่านโดยคนๆหนศึที่ง ครอบครลัวหนศึที่ง ครวิสตจลักรหนศึที่ง
หรสือประชาชาตวิหนศึที่ง พวกเขากก็จะเกทีที่ยวเกก็บสวิที่งนลันื้นดข้วย “โลกกลับสวิที่งยลัที่วยวนของโลกกสาลลังผว่านพข้นไป แตว่ผยข้ททีที่



ประพฤตวิตามพระทลัยของพระเจข้ากก็ดสารงอยยว่เปป็นนวิตยณ์” (1 ยอหณ์น 2:15-17) อนาคตของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นททีที่ฟฟีลา
เดลเฟฟียสดใสเพราะวว่าพวกเขาไดข้รลักษาพระวจนะของพระองคณ์และยอมรลับพระนามของพระองคณ์ พวกเขามวิไดข้
ปฏวิเสธองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตว่อหนข้าชลัที่วอายตุคนททีที่ชลัที่วรข้ายและววิปรวิต

ไมว่มทีผยข้ใดสามารถปปิดประตยซศึที่งเปปิดออกใหข้แกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่ใหข้เกทียรตวิพระวจนะของพระเจข้าและพระนาม
อลันประเสรวิฐของพระเยซยไดข้ หลายครลันื้งในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ พระววิญญาณทรงเปปิดและปปิดประตยตว่างๆแกว่พวก
อลัครทยต กรณทีหนศึที่งททีที่เปป็นเชว่นนลันื้นถยกพบในกวิจการ 16:6-7 พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงปปิดประตยสยว่บางเมสืองอยว่าง
แนว่นอน โดยทรงหข้ามพวกอลัครทยตมวิใหข้ประกาศททีที่นลัที่น เมสืที่อชายตาบอดคนนลันื้นถยกพาตลัวมาหาพระเยซยในเมสืองเบธ
ไซดา พระองคณ์กก็ทรงพาเขาออกไปนอกเมสือง ทรงเปปิดดวงตาททีที่บอดของเขา และจากนลันื้นกก็สลัที่งเขาใหข้กลลับบข้าน 
พระองคณ์ทรงบลัญชาเขามวิใหข้กลลับเขข้าไปในเมสืองนลันื้น หรสือบอกคนใดในเมสืองนลันื้นวว่าใครไดข้เปปิดตาของเขาแลข้ว 
“พระองคณ์จศึงตรลัสสลัที่งคนนลันื้นใหข้กลลับตรงไปยลังบข้านของตน แลข้วกสาชลับวว่า “อยว่าเขข้าไปในเมสือง หรสือเลว่าใหข้ใครใน
เมสืองนลันื้นฟปังเลย” (มาระโก 8:26) อว่านขข้อ 22 ถศึง 26 เพสืที่อททีที่จะไดข้เรสืที่องราวครบถข้วน พระเจข้าทรงบลัญชาคนบาง
คนใหข้ไปยลังสถานททีที่บางแหว่งและทสางานรลับใชข้บางอยว่าง แตว่พระองคณ์กก็ทรงบลัญชาผยข้รลับใชข้บางคนเชว่นกลันวว่าอยว่คำไป
ยลังเมสืองบางเมสืองและไปหาคนบางคน พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่เปปิดและปปิดประตยแหว่งการรลับใชข้

ใน 1 โครวินธณ์ 16:9 พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงเปปิดประตยอลันยวิที่งใหญว่ใหข้แกว่นลักเทศนณ์ผยข้ทรงอานตุภาพทว่าน
หนศึที่ง – อลัครทยตเปาโล เราทลันื้งหลายททีที่เปป็นผยข้รลับใชข้จะดทีกวว่าเดวิมเยอะหากเรายอมมอบทางทลันื้งหลายของเราไวข้กลับ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าและทยลขอพระองคณ์ใหข้เปปิดประตยตว่างๆแกว่เรา แทนททีที่จะพยายามเปปิดพวกมลันโดยใชข้อตุบาย
ทางการเมสืองและเสข้นสายทางศาสนา ผยข้รลับใชข้บางคนไปยลังโรงเรทียนประจสานวิกายบางแหว่งเพสืที่อททีที่พวกเขาจะไดข้
แนว่ใจวว่าจะถยกเรทียกตลัวใหข้รลับตสาแหนว่งศวิษยาภวิบาลเมสืที่อพวกเขาไดข้ปรวิญญาของตนแลข้ว คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าพระเจข้า
ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ไมว่ทรงเรทียกพวกนลักเทศนณ์ซศึที่งเปป็นจสานวนททีที่เกวินมา ผยข้ททีที่พระเจข้าทรงเรทียก พระเจข้ากก็ทรงแตว่งตลันื้ง 
และผยข้ททีที่พระเจข้าทรงเรทียกและแตว่งตลันื้ง พระเจข้ากก็ทรงจลัดหาธรรมาสนณ์ใหข้เขาดข้วย “ดข้วยวว่าพระววิญญาณของ
พระเจข้าไดข้ทรงนสาพาคนหนศึที่งคนใด คนเหลว่านลันื้นกก็เปป็นบตุตรของพระเจข้า” (โรม 8:14) หากเราถยกนสาพาโดยพระ
ววิญญาณ เรากก็จะถยกนสาพาไปในววิถทีททีที่ถยกตข้อง ไปยลังเมสืองททีที่ถยกตข้อง ไปยลังธรรมาสนณ์ททีที่ถยกตข้อง – และ เหมสือนกลับใน
กรณทีของฟฟีลวิป ไปยลังคนททีที่ถยกตข้อง ฟฟีลวิปทวินื้งการฟฟฟื้นฟยครลันื้งใหญว่ และดสาเนวินตามพระววิญญาณไปยลังรถมข้าของชายผยข้
หนศึที่งททีที่ตข้องการองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า – และเขาไดข้ชลัยชนะอลันยวิที่งใหญว่!

ฟฟีลาเดลเฟฟียเปป็นครวิสตจลักรททีที่สองในครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นททีที่ไมว่มทีคสาตลักเตสือนหรสือคสาตสาหนวิเลย สเมอรณ์นา
คสือครวิสตจลักรอทีกแหว่งททีที่เหลสือททีที่ไมว่ถยกตสาหนวิหรสือถยกตลักเตสือนโดยพระววิญญาณ สเมอรณ์นาเปป็นครวิสตจลักรททีที่ทนความ
ทตุกขณ์ยาก, ครวิสตจลักรททีที่ถยกขว่มเหง, ครวิสตจลักรททีที่เผชวิญกลับการนองเลสือด ฟฟีลาเดลเฟฟีย ซศึที่งเปป็นครวิสตจลักรททีที่อว่อนแอ
แตว่สลัตยณ์ซสืที่อ ไมว่ถยกตสาหนวิ แตว่ตรงกลันขข้ามกลลับไดข้รลับคสาชมเพราะเธอไดข้รลักษาพระวจนะและไมว่ไดข้ปฏวิเสธพระนาม
นลันื้นททีที่เหนสือทตุกนาม

ชว่วงเวลาททีที่ถยกเปป็นตลัวแทนโดยครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย ครอบคลตุมประมาณตลันื้งแตว่ปฟี 1750 จนถศึงชว่วง
เวลาททีที่อยยว่หลลังสงครามโลกครลันื้งททีที่สอง อยว่างไรกก็ตาม ครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียและครวิสตจลักรชาวเลาดทีเซทียกก็จะคง
อยยว่รว่วมกลันตว่อไปจนกวว่าครวิสตจลักรแทข้ถยกรลับออกไปและครวิสตจลักรททีที่อตุว่นๆนลันื้นถยกคายออก เมสืที่อผมกลว่าววว่าครวิสต



จลักรทลันื้งสองนทีนื้จะคงอยยว่รว่วมกลัน ผมกก็ไมว่ไดข้หมายความในแงว่ฝฝายววิญญาณ ผมหมายถศึงการททีที่ทลันื้งคยว่ยลังอยยว่บนแผว่นดวิน
โลกตว่อไป การฟฟฟื้นฟยททีที่ไดข้นสาครวิสตจลักรแหว่งความรลักฉลันทณ์พทีที่นข้องออกมาจากสองสามชสืที่อนลันื้นททีที่เหลสืออยยว่ในซารณ์ดวิส ไดข้
เรวิที่มตข้นพรข้อมกลับเหลว่านลักเทศนณ์ผยข้ยวิที่งใหญว่อยว่าง ววิทฟปิลดณ์, เวสลทียณ์, ฟปินนทียณ์, และมยดทีนื้ พวกเขาเปป็นยลักษณ์ใหญว่แหว่งการ
ประกาศขว่าวประเสรวิฐจรวิงๆ! พระเจข้านว่าจะใหข้เรามทีคนอยว่างมยดทีนื้หรสือฟปินนทียณ์บนโลกนทีนื้ในปปัจจตุบลัน! มลันเปป็นความจรวิง
ททีที่วว่าเรามทีเหลว่าบตุคคลททีที่ยวิที่งใหญว่ของพระเจข้าทสางานอยยว่วลันนทีนื้ แตว่กก็ไมว่เหมสือนกลับคนเหลว่านลันื้น ไฟแหว่งการฟฟฟื้นฟยเคย
ลตุกลามผว่านเขข้าไปในประตยตว่างๆททีที่เปปิดอยยว่ทลัที่วโลก แตว่วว่านว่าเศรข้าจรวิงๆ ททีที่ประตยสว่วนใหญว่เหลว่านลันื้นถยกปปิดไปแลข้ววลัน
นทีนื้ และประตยอสืที่นๆกก็กสาลลังจะถยกปปิด ลลัทธวิคอมมวิวนวิสตณ์ไดข้ปปิดประตยไปมากมายททีที่เคยเปปิดในสมลัยของมยดทีนื้

ขณะททีที่ผมกลว่าวถข้อยคสาเหลว่านทีนื้อยยว่ ผมกก็ควิดถศึงเกาะควิวบาอลันสวยงาม ผมเดวินทางไปยลังเกาะนลันื้นเพสืที่อ
ทสางานมวิชชลัที่นสามรอบแลข้ว ผมไดข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐในสถานททีที่หลายแหว่งททีที่นลัที่น ผมไดข้เปป็นประจลักษณ์พยานถศึง
การอลัศจรรยณ์สมลัยใหมว่ในงานของคตุณและคตุณนายโธมลัส ววิลลทีที่ ททีที่ปปินารณ์ เดล รวิโอข้ ในเดอะ ไบเบวินื้ลสกยล ผมไดข้มที
โอกาสไดข้ปราศรลัยหลายครลันื้งในไบเบวินื้ล สกยลแหว่งนลันื้น แตว่ควิวบาอยยว่ททีที่ไหนแลข้วตอนนทีนื้? ประตยนลันื้นเคยเปปิดอยยว่เมสืที่อสอง
สามปฟีกว่อน เดทีดี๋ยวนทีนื้มลันถยกปปิดไปแลข้ว และเมสืที่ออวสานใกลข้เขข้ามา เรากก็จะเหก็นประตยถยกปปิดลงมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ 
พระเจข้าจะทรงเปปิดพวกมลันทวินื้งไวข้กก็ไดข้ – แตว่พระองคณ์ทรงอนตุญาตใหข้พวกมลันถยกปปิดเพราะความไมว่สลัตยณ์ซสืที่อของผยข้
เชสืที่อทลันื้งหลาย ครวิสตจลักรในอเมรวิกาใชข้เงวินหลายลข้านดอลลารณ์ไปกลับภาพยนตรณ์ เครสืที่องสสาอาง บตุหรทีที่ เครสืที่องดสืที่ม 
โทรทลัศนณ์ และรถยนตณ์ – และสว่งเศษเงวินเหลสือๆไปใหข้งานมวิชชลัที่น! ขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาอเมรวิกาเมสืที่อประเทศ
นทีนื้ยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้าเถวิด! “ผยข้ใดไดข้รลับฝากไวข้มาก กก็จะทรงเรทียกเอาจากผยข้นลันื้นมาก” โอ พระเจข้า! ขอทรง
โปรดเมตตาขข้าพระองคณ์ทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับฝากไวข้มากเหลสือเกวินดข้วยเถวิด!

มที “กสาลลังเพทียงเลก็กนข้อย” เหลสืออยยว่ มทีเหลสืออยยว่เพทียง “สองสามชสืที่อ” และแมข้จะมทีกสาลลังเพทียงเลก็กนข้อยและ
มทีเพทียงสองสามชสืที่อ การสยข้รบอลันยวิที่งใหญว่แหว่งความชอบธรรมกก็ถยกมทีชลัยชนะโดยเหลว่าคนผยข้เปป็นททีที่รลักของพระเจข้า – 
เหลว่ายลักษณ์ใหญว่ฝฝายววิญญาณททีที่ไดข้ตวลัดดาบสองคมอลันคมกรวิบแหว่งพระวจนะโดยปราศจากความกลลัวหรสือการเหก็น
แกว่หนข้าผยข้ใด พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงใหข้เกทียรตวิความสลัตยณ์ซสืที่อของพวกเขา โดยทรงใชข้คนเหลว่านทีนื้และคนอสืที่นๆอทีก
สองสามคนททีที่เปป็นเหมสือนพวกเขาในการนสาหลายลข้านคนมาหาพระเยซยเจข้า ซศึที่งใหข้กสาเนวิดครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย
– ครวิสตจลักรแหว่งความรลักฉลันทณ์พทีที่นข้อง, ครวิสตจลักรททีที่รลักษาพระวจนะและกลว่าวยอมรลับพระนามนลันื้นซศึที่งความรอดถยก
พบอยยว่ในพระนามนลันื้น – พระนามเดทียวททีที่คนบาปทลันื้งหลายจะรอดไดข้ (กวิจการ 4:12) 

ขข้อ 9: “ดยเถวิด เราจะทสาใหข้พวกธรรมศาลาของซาตานททีที่พยดมตุสาวว่าเขาเปป็นพวกยวิวและไมว่ไดข้เปป็นนลันื้น 
ดยเถวิด เราจะทสาใหข้เขามากราบลงแทบเทข้าของเจข้า และใหข้เขารยข้วว่า เราไดข้รลักพวกเจข้า”

เราเจอกลับคนกลตุว่มเดวิมตรงนทีนื้แบบททีที่ถยกกลว่าวแกว่สเมอรณ์นา ลลักษณะเฉพาะตลัวของการขลัดขวางอาจไมว่
เหมสือนกลันในชว่วงเวลาของครวิสตจลักรทลันื้งสอง เพราะวว่าซาตานใชข้ววิธทีโจมตทีแตกตว่างกลันไป แตว่ในทลันื้งสองชว่วงเวลา
การขลัดขวางนลันื้นถยกเรทียกวว่าเปป็น “ธรรมศาลาของซาตาน” คนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกพยดถศึงไมว่จสาเปป็นตข้องมทีเชสืนื้อชาตวิยวิว แตว่
เหมสือนกลับททีที่พวกยวิวอข้างตลัววว่าเปป็นประชากรททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และชนชาตวิอสืที่นๆททีที่เหลสือ
บนแผว่นดวินโลกไมว่ถยกรวมเขข้าไวข้ดข้วย ดลังนลันื้นเราจศึงมทีระบบศาสนจลักรททีที่กลว่าวอข้างแบบเดทียวกลัน ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่า
พวกเขาแสดงออกถศึงจวิตววิญญาณแหว่งแนวควิดไฮเปอรณ์-คาลววิน แตว่จงจสาไวข้วว่าไมว่มทีสวิที่งใดเลก็ดลอดไปจากพระเนตรททีที่



เหก็นทตุกสวิที่งของพระเยซย... พระเนตรททีที่เปป็นเหมสือน “เปลวไฟ” พระบตุตรของพระเจข้าทรงรลับปากผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลาย
วว่าพระองคณ์จะทรงจลัดการเรสืที่องนทีนื้ใหข้เรทียบรข้อยเอง ดลังนลันื้นพระองคณ์จศึงทรงเปปิดโปงธาตตุแทข้ของคนเหลว่านทีนื้และทรง
ประกาศวว่าพวกเขาเปป็น “ธรรมศาลาของซาตาน”

เมสืที่อพระเยซยทรงอยยว่บนแผว่นดวินโลก พระองคณ์ทรงทอดพระเนตรชนชาตวิของพระองคณ์ตรงๆททีที่ใบหนข้าและ
ตรลัสวว่า “ทว่านทลันื้งหลายมาจากพว่อของทว่านคสือพญามาร!” (ยอหณ์น 8:44) คตุณหมายเหตตุไดข้เลยวว่าตลันื้งแตว่เวลานลันื้นททีที่
พระองคณ์ทรงดสาเนวินบนแผว่นดวินโลกไปจนกระทลัที่งพระองคณ์ทรงยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้นโดย
ตรลัสขข้อความททีที่ยอหณ์นเขทียนลงไป พระองคณ์กก็ไมว่ไดข้เปลทีที่ยนแปลงขข้อความของพระองคณ์เลย ผมไดข้ประกาศขว่าว
ประเสรวิฐมานานหลายปฟีแลข้ว และผมกก็กสาลลังประกาศขข้อความขว่าวประเสรวิฐเดวิมวลันนทีนื้ททีที่ผมเคยประกาศตอนททีที่ผม
เรวิที่มประกาศใหมว่ๆ ผยข้รลับใชข้ของพระเจข้ายว่อมไมว่เปลทีที่ยนแปลงขว่าวประเสรวิฐของตน เขาไมว่เปลทีที่ยนแปลงขข้อความ
ของตน เหตตุผลนลันื้นชลัดเจน: ขว่าวประเสรวิฐไมว่เคยเปลทีที่ยนแปลง “พระเยซยครวิสตณ์ยลังทรงเหมสือนเดวิมในเวลาวานนทีนื้ 
และเวลาวลันนทีนื้ และตว่อๆไปเปป็นนวิจกาล” (ฮบ. 13:8) – และแนว่นอนวว่า พระเยซยทรงเปป็นขว่าวประเสรวิฐ

พระเยซยทรงรลับปากผยข้เชสืที่อแทข้เหลว่านลันื้นในฟฟีลาเดลเฟฟียวว่าพระองคณ์จะทรงทสาใหข้พวกเสแสรข้ง, พวกสมา
ชวิกครวิสตจลักรของปลอม, คนเหลว่านลันื้นททีที่ยอมรลับแตว่ปากแตว่ไมว่ไดข้เชสืที่อดข้วยใจ มากราบลงแทบเทข้าของครวิสตจลักรแทข้ 
พระเจข้าทรงหวงแหนครวิสตจลักร ครวิสตจลักรเปป็นเจข้าสาวของพระครวิสตณ์ พระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อมลันแลข้วดข้วยพระโลหวิต
ของพระองคณ์เอง (กวิจการ 20:28) และคนเหลว่านลันื้นททีที่ปลอมแปลงครวิสตจลักรแทข้จะตข้องชดใชข้สสาหรลับความชลัที่วรข้ายททีที่
ทสาอลันตรายถศึงตายไดข้ของพวกเขา

ขข้อ 10: “เพราะเหตตุเจข้าไดข้รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการทดลองนลันื้น
ดข้วย ซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่วทลันื้งโลก เพสืที่อจะลองดยใจคนทลันื้งปวงททีที่อยยว่ทลัที่วแผว่นดวินโลก” ชว่างเปป็นพระสลัญญาอลันประเสรวิฐ!

สองสวิที่งถยกชทีนื้ใหข้เหก็นตรงนทีนื้ อยว่างแรกคสือ “เพราะเหตตุเจข้าไดข้รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร...” โดยเชว่นนทีนื้
พระววิญญาณทรงหมายความวว่า “เพราะวว่าเจข้าไดข้ซสืที่อตรงตว่อพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า” จนกวว่าเราไดข้ไปถศึง
สวรรคณ์ เราจะไมว่มทีวลันทราบถศึงความสสาคลัญของพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าเลย สหายททีที่รลักเออ๋ย คตุณทราบมา
กว่อนไหมวว่าหากพญามารสามารถทสาลายความนว่าเชสืที่อถสือของพระวจนะของพระเจข้าไดข้ รากฐานแหว่งความเชสืที่อ
แบบครวิสเตทียนกก็คงจะพลังทลายและนรกกก็คงจะทสาลายครวิสตจลักรของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่? แตว่สวิที่งนลันื้นจะ
ไมว่มทีวลันเกวิดขศึนื้นเดก็ดขาด พระวจนะของพระเจข้าเปป็นศวิลาแหว่งยวิบรอลตารณ์อลันแขก็งแกรว่ง หากกลว่าวในแงว่ฝฝาย
ววิญญาณ “ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระวาทะทรงเปป็นอยยว่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยว่กลับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็น
พระเจข้า” หากพญามารสามารถทสาลายพระวจนะของพระเจข้าไดข้ พญามารกก็คงทสาลายพระเจข้าไดข้ เพราะวว่า
พระเจข้าและพระวจนะของพระองคณ์เปป็นอลันหนศึที่งอลันเดทียวกลัน หากพญามารสามารถทสาลายความนว่าเชสืที่อถสือของ
พระวจนะของพระเจข้าไดข้ พญามารกก็คงมองพระพลักตรณ์ของพระเจข้าตรงๆและตราหนข้าพระองคณ์วว่าเปป็นผยข้มตุสา แตว่
ฮาเลลยยา! “โอ ขข้าแตว่พระเยโฮวาหณ์ พระวจนะของพระองคณ์ปปักแนว่นอยยว่ในสวรรคณ์เปป็นนวิตยณ์!” ผมขอบคตุณพระเจข้า
ททีที่พวกบวิชอป, พวกนลักแปลและพวกนลักแกข้ไขไมว่สามารถเอามสือคดโกงและคลตุข้มคลลัที่งของพวกเขามาแตะตข้องพระ
วจนะอลันมทีชทีววิต ไดข้รลับการปกปฟ้อง สมบยรณณ์ บรวิสตุทธวิธิ์ และศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ของพระเจข้าไดข้ จงสรรเสรวิญพระนามบรวิสตุทธวิธิ์
ของพระองคณ์เถวิด!



อยว่างททีที่สอง – พวกเขาไมว่เพทียงรลักษาพระวจนะไวข้เทว่านลันื้น แตว่พวกเขายลังไดข้รลักษาพระนามของพระองคณ์
ไวข้ดข้วย พวกเขามวิไดข้ปฏวิเสธ แตว่ไดข้ยกชยพระนามนลันื้นททีที่ถยกยกชยในพระวจนะนลันื้น – พระนามททีที่เมสืที่อผยข้ใดไดข้ยวินเสทียง
พระนามนลันื้นทตุกหลัวเขว่าจะคตุกกราบลงในสวรรคณ์ ในแผว่นดวินโลก และสวิที่งตว่างๆททีที่อยยว่ใตข้แผว่นดวินโลก (ฟป. 2:10)

“เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการทดลองนลันื้นดข้วย”
มทีความควิด หลลักคสาสอนและขข้อเชสืที่ออยยว่มากมายเกทีที่ยวกลับครวิสตจลักรและชว่วงเวลาทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นททีที่

จะเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกในระหวว่างการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ บางคนสอนวว่าครวิสตจลักรจะผว่าน
เขข้าไปในครศึที่งแรกของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น บข้างกก็สอนวว่าครวิสตจลักรจะตข้องเผชวิญความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นทนนั้งหมด มที
พวกททีที่สอนวว่าครวิสตจลักรจะถยกรลับขศึนื้นไปในตอนกลางของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น และจากนลันื้น – มทีหลายคนททีที่
เทศนาความจรวิง: วว่าครวิสตจลักรจะถยกรลับขศึนื้นไปกว่อนการปรากฏตลัวของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ กยู่อนการเรริชื่มตจ้นของ
ความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น, “เวลาแหว่งการทดลองใจนลันื้นซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่วทลันื้งโลก เพสืที่อจะลองดยใจคนทลันื้งปวงททีที่อยยว่ทลัที่ว
แผว่นดวินโลก”

คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าลยกๆททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วของพระเจข้าจะไมว่เขข้าหรสือผว่านเขข้าไปในสว่วนใดของชว่วงเวลา
ทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นททีที่จะบลังเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายยว่อมรลักษาพระวจนะ ผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายยว่อม
กลว่าวยอมรลับพระนามของพระเยซย และพระสลัญญาททีที่มทีแกว่ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นในฟฟีลาเดลเฟฟียกก็คสือ “เพราะเหตตุเจข้าไดข้
รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการทดลองนลันื้นดข้วย ซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่วทลันื้งโลก” 
บรรดาอาจารยณ์และนลักเทศนณ์ททีที่โดดเดว่น เนข้นคสาสอนเดวิม ประกาศขว่าวประเสรวิฐ และเชสืที่อพระคลัมภทีรณ์ทตุกคนเชสืที่อ
และสอนวว่า “เวลาแหว่งการทดลองนลันื้น” ททีที่ถยกกลว่าวถศึงในททีที่นทีนื้คสือ ความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในภาค
พลันธสลัญญาเดวิมวว่า “เวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบ”

ผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายจะไมว่ผว่านเขข้าไปในสว่วนใดสว่วนหนศึที่งของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นเลย ขข้อพวิสยจนณ์กก็
คสือ: “เพรคำะวว่คำพระเจห้คำมวิไดห้ทรงกคคำหนดเรคำไวห้สคคำหรนับพระอคำชญคำ แตว่สคคำหรนับใหห้ไดห้รนับควคำมรอดโดยพระเยซถู
ครวิสตณองคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำของเรคำ” (1 ธส. 5:9) ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วไมว่ไดข้รลับความรอดเพสืที่อททีที่จะเผชวิญ
กลับพระอาชญา เราไดข้รลับความรอดและไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นแลข้วจากพระพวิโรธของพระเจข้า ดข้วยเหตตุนทีนื้ ในฐานะ
เปป็นอวลัยวะแหว่งพระกายของพระครวิสตณ์ เราจศึงไมว่ถยกกสาหนดไวข้สสาหรลับพระอาชญา แตว่สสาหรลับใหข้ไดข้รลับความรอด
อลันสมบยรณณ์และครบถข้วน พระเยซยไดข้สวินื้นพระชนมณ์บนไมข้กางเขนเพสืที่อไถว่จวิตววิญญาณ พระองคณ์ทรงพระชนมณ์อยยว่เพสืที่อ
ชว่วยเราใหข้พข้นในแตว่ละวลันจากอสานาจของบาป โลก เนสืนื้อหนลัง และพญามาร พระองคณ์จะเสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป
เพสืที่อชว่วยเราใหข้พข้นจากความเปฟปี่อยเนว่าในสว่วนททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับรว่างกายททีที่ตายไดข้นทีนื้ ททีที่ตายไดข้นทีนื้จะตข้องสวมความเปป็น
อมตะ และการอลัศจรรยณ์อลันยวิที่งใหญว่นทีนื้จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป อว่านบทททีที่สวิบหข้าทลันื้งบทของ 1
โครวินธณ์ อว่าน 1 ยอหณ์น 3:1-3 แตว่จงฟปังนทีที่! “องคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำทรงทรคำบววิธบีทบีที่จะชว่วยคนทบีที่ตคำมทคำงของพระเจห้คำ
ใหห้รอดพห้นจคำกกคำรทดลองตว่คำงๆ (ซศึที่งตรงนทีนื้หมายถศึงความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นททีที่จะบลังเกวิดขศึนื้นทลัที่วทลันื้งโลก) และ
ทรงทรคำบววิธบีทบีที่จะรนักษคำคนอธรรมไวห้จนถนงวนันพวิพคำกษคำเพสืที่อจะไดห้ลงโทษเขคำ” (2 เปโตร 2:9)

เมสืที่อนนื้สาทว่วมโลกมา ไมว่มทีนนื้สาสลักหยดตกลงมาจนกระทลัที่งโนอาหณ์และครอบครลัวของเขาปลอดภลัยอยยว่ภายใน
นาวาแลข้ว “และพระเยโฮวาหณ์ทรงปปิดประตยใหข้ทว่าน” (ปฐก. 7:1 และ 16) เมสืที่อโสโดมถยกทสาลาย ไมว่มทีไฟและ



กสามะถลันสลักประกายเดทียวหลว่นลงมาบนเมสืองนลันื้นจนกระทลัที่งโลทปลอดภลัยอยยว่นอกเมสืองนลันื้น พข้นจากอลันตรายของ
ไฟนลันื้นแลข้ว อว่าน ปฐมกาล 19:12-22 และคตุณจะคข้นพบวว่าพระเจข้าไดข้ตรลัสวว่า “โลท จงออกไปเสทีย! เราทสาลาย
เมสืองนทีนื้ไมว่ไดข้จนกวว่าเจข้าอยยว่นอกเมสืองนทีนื้แลข้ว!” 2 เปโตร 2:8 บอกเราวว่าโลทเปป็นคนชอบธรรม แมข้วว่าเขา “เปป็น
ทตุกขณ์เปป็นรข้อนทตุกวลันๆเพราะการประพฤตวิชลัที่ว” ของโสโดมกก็ตาม อยว่าโกรธผมนะครลับ – ผมไมว่ไดข้เขทียนขข้อความ
นลันื้น ผมแคว่กสาลลังอว่านมลันจากพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าและใหข้มลันแกว่คตุณในขข้อความนทีนื้เทว่านลันื้น เราปฏวิเสธไมว่ไดข้
เลยวว่าภาคพลันธสลัญญาใหมว่ประกาศวว่าโลทเปป็นคนชอบธรรม เขาสยญเสทียครอบครลัวของตนไป – ยกเวข้นบตุตรสาว
สองคนททีที่ตว่อมาทสาใหข้เขาอลัปยศอดสย เขาสยญเสทียทรลัพยณ์สวิที่งของทลันื้งหมดของตน ... ทตุกสวิที่งททีที่เขามที – แตว่เขากก็เปป็นคน
ชอบธรรมคนหนศึที่ง และพระเจข้าทรงทสาใหข้แนว่ใจวว่าเขาปลอดภลัยอยยว่นอกเมสืองนลันื้นแลข้วกว่อนททีที่ไฟนลันื้นตกลงมา

แนว่นอนวว่าพระเจข้าทรงรลักครวิสตจลักร – เจข้าสาวของพระบตุตรองคณ์เดทียวททีที่บลังเกวิดมาของพระองคณ์ – มาก
พอๆกลับททีที่พระองคณ์ทรงรลักโนอาหณ์และโลท ดลังนลันื้นอยว่าใหข้ใครมาบอกคตุณวว่าครวิสตจลักรจะผว่านเขข้าไปในสว่วนใดสว่วน
หนศึที่งของการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าพระเจข้ามวิไดข้ทรงชว่วยเราใหข้รอดเพสืที่อททีที่จะ
ถยกทตุบตทีและถยกขว่มเหงโดยปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ครวิสตจลักรกสาลลังตลันื้งตาคอยพระครริสตณ์องคณ์พระผยจ้เปป็นเจจ้า – ไมว่ใชว่
ตลันื้งตาคอยปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์

ใน 2 เปโตร 2:9 การพวิพากษานลันื้นเกทีที่ยวขข้องกลับวาระสตุดทข้ายนลันื้น คนชลัที่วจะถยกพวิพากษาผว่านทางภลัยพวิบลัตวิ
ใหญว่โตตว่างๆและสวิที่งนว่ากลลัวตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นตามททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในหนลังสสือววิวรณณ์ หลนงจากการรนบขซนั้นไปของครริสต
จนกรแลจ้ว ภลัยพวิบลัตวิและการพวิพากษาททีที่นว่ากลลัวเหลว่านทีนื้จะบลังเกวิดแกว่บรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่ในแผว่นดวินโลกในระหวว่าง
ความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น หลลังจากททีที่ครวิสตจลักรไดข้ถยกพาออกไปจากแผว่นดวินโลกแลข้วเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าใน
ฟฟ้าอากาศ คนชอบธรรมจะไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นจากภลัยพวิบลัตวิอลันเลวรข้ายเหลว่านทีนื้ และจากไฟและเลสือดททีที่ตกลงมา
อยว่างหว่าฝน และผทีปฟีศาจสตุดสยองททีที่จะรตุกรานแผว่นดวินโลกนทีนื้หลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น เหมสือนกลับททีที่พระเจข้าทรง
แตะตข้องโสโดมไมว่ไดข้จนกวว่าโลทออกไปจากเมสืองนลันื้นแลข้ว (ปฐก. 19:22) พระเจข้ากก็จะไมว่ทรงแตะตข้องแผว่นดวินโลก
นทีนื้ในการพวิพากษาและความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งจนกวว่าเจข้าสาวของพระครวิสตณ์ (ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่) 
ไดข้นลัที่งกลับพระเยซยเจข้าในฟฟ้าอากาศ ททีที่การเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดก (1 ธส. 4:13-18 และ วว. 19:7-10)

จงชสืที่นใจยวินดที ลยกของพระเจข้าเออ๋ย – จงมทีใจกลข้าหาญเถวิด! เมสืที่อนรกแตกบนแผว่นดวินโลกนทีนื้และโลหวิตไหล
นองดตุจสายธารเปป็นระยะทางสองรข้อยไมลณ์ ลศึกสวิบฟตุต เมสืที่อคนบาปทลันื้งหลายอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ปลว่อยใหข้กข้อนหวิน
และภยเขารว่วงทลับพวกเขาและซว่อนพวกเขาเสทียจากพระพลักตรณ์ของพระเยซย เมสืที่อคนทลันื้งหลายเคทีนื้ยวลวินื้นของตนและ
อข้อนวอนพระเจข้าใหข้ปลว่อยใหข้พวกเขาตายเสทียดทีกวว่า (แตว่พวกเขากก็ตายไมว่ไดข้) – เราผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่
แลข้วกก็จะไดข้ททีที่นลัที่งตวิดสนามในทข้องฟฟ้า! คตุณทราบมากว่อนไหม ผยข้เชสืที่อททีที่รลักเออ๋ย วว่าการรลับขศึนื้นไปนลันื้นอาจเกวิดขศึนื้นในวลันนทีนื้?
มลันอาจเกวิดขศึนื้นชลัที่วขณะนทีนื้เลยกก็ไดข้! ไมว่มทีใครรยข้วลันนลันื้นหรสือชลัที่วโมงนลันื้น ไมว่มทีใครทราบชลัที่วขณะนลันื้น – แตว่การเสดก็จมา
ของพระเยซยนลันื้นเกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ หากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว จงชสืที่นใจยวินดที! จงใหข้สายตาของคตุณจลับจข้องททีที่พระเยซย 
จงรอคอยพระองคณ์ จงอธวิษฐานขอใหข้พระองคณ์เสดก็จมาไวๆ

ขข้อ 11: “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว จงยศึดมลัที่นในสวิที่งททีที่เจข้ามที เพสืที่อไมว่ใหข้ผยข้ใดชวิงเอามงกตุฎของเจข้าไปไดข้”



ขข้อสวิบเอก็ดมทีคสาประกาศหนศึที่งและคสาแนะนสาหนศึที่งททีที่ควรปฏวิบลัตวิตาม “ดยเถริด เราจะมาโดยเรห็ว” เมสืที่อพระ
เยซยเสดก็จมารลับครวิสตจลักร ทตุกอยว่างจะสวินื้นสตุดภายในชลัที่วพรวิบตาเดทียว ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายถยกเตสือนสตวิวว่า “จงยซดมนชื่นใน
สริชื่งททชื่เจจ้ามท เพชชื่อไมยู่ใหจ้ผยจ้ใดชริงเอามงกสุฎของเจจ้าไปไดจ้” นทีที่ไมว่ไดข้กลว่าววว่า “จงยศึดความรอดของเจข้าไวข้ใหข้มลัที่น อยว่าใหข้ใคร
ขโมยความรอดของเจข้าไปไดข้” โอข้ ไมว่! มลันกลว่าววว่า “มงกตุฎ” มงกสุฎทนนั้งหลายคชอบกาเหนห็จตยู่างๆ ผมจะบอกชสืที่อพวก
มลันใหข้คตุณในอทีกไมว่กทีที่อศึดใจ

ขข้อ 12 และ 13: “ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะกระทสาใหข้ผยข้นลันื้นเปป็นเสาในพระววิหารแหว่งพระเจข้าของเรา และผยข้
นลันื้นจะไมว่ออกไปภายนอกอทีกเลย และเราจะจารศึกพระนามพระเจข้าของเราไวข้ททีที่ผยข้นลันื้น และชสืที่อเมสืองของพระเจข้า
ของเรา คสือกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ ททีที่ลงมาจากสวรรคณ์จากพระเจข้าของเรา และเราจะจารศึกนามใหมว่ของเราไวข้ททีที่ผยข้นลันื้น
ดข้วย ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด”

ไมว่มทีขข้อสงสลัยเลยวว่า ครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียคสือครวิสตจลักรททีที่จะถยกรลับขศึนื้นไปจากแผว่นดวินโลกนทีนื้ในเวลา
เดทียวกลับททีที่ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นจะถยกคายออก มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่าในสมลัยของยอหณ์นมทีเมสืองหนศึที่งชสืที่อวว่าฟฟีลา
เดลเฟฟีย และมทีครวิสตจลักรหนศึที่งอยยว่ททีที่นลัที่น แตว่ขข้อความนทีนื้กวินความหมายมากกวว่าททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นนลันื้นในฟฟีลาเดลเฟฟีย 
แตว่ละแหว่งของครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้นคลข้ายกลันกลับชว่วงเวลาหนศึที่งของประวลัตวิศาสตรณ์ครวิสตจลักรททีที่ผว่านพข้นเราไปแลข้ว 
เรสืที่อยมาจนถศึงครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย ขณะนทีนื้เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในชว่วงเวลาททีที่ตรงกลันกลับครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย
และครวิสตจลักรของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น

ครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียเปป็นภาพๆหนศึที่งของครวิสตจลักรแทข้ กว่อนการรลับขศึนื้นไปเพทียงไมว่นาน ขณะนทีนื้เรา
กสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในโมงยามแหว่งการเสดก็จมาของพระบตุตรของพระเจข้าเพสืที่อมารลับครวิสตจลักร รายละเอทียดปลทีกยว่อย
ทตุกอยว่างของคสาพยากรณณ์ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการเสดก็จมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้ว หรสือกกาลนง
ถยกทกาใหจ้สกาเรห็จจรริงอยยว่วลันนทีนื้ตว่อหนข้าตว่อตาเรา! หลายสวิที่งเหลสือเกวินไดข้เกวิดขศึนื้นในชว่วงสวิบปฟีหลลังมานทีนื้ เราเกสือบจะเวทียน
หลัวเมสืที่อเปรทียบเททียบเหตตุการณณ์ปปัจจตุบลันตว่างๆกลับคสาพยากรณณ์ สวิที่งตว่างๆททีที่ถยกพยากรณณ์ไวข้เมสืที่อหลายรข้อยปฟีกว่อนไดข้ถยก
ทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้วในสมลัยของเรา สลักวลันหนศึที่งในวลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีเหลว่านทีนื้ การรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้น – และทตุก
อยว่างจะสวินื้นสตุดลง “ในชลัที่วพรวิบตาเดทียว” (1 คร. 15:51, 52)

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก คตุณ “ยศึดมลัที่นในสวิที่งททีที่เจข้ามที” หรสือไมว่? เรานลักเทศนณ์ทลันื้งหลายตข้องเทศนาเรสืที่องความสลัตยณ์ซสืที่อ
ตว่อพระเจข้าในโมงยามนทีนื้มากกวว่าแตว่กว่อน หากมทียตุคสมลัยใดททีที่ประชาชนของพระเจข้าตข้องสลัตยณ์ซสืที่อและยสืนหยลัดอยยว่
ฝฝายพระเยซย มลันกก็คสือสมลัยนทีนื้ มทีผยข้ททีที่รอดแลข้วจสานวนมากททีที่จะอลับอายเมสืที่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จมา ความรอดเปป็น
ของขวลัญของพระเจข้า บกาเหนห็จตยู่างๆเปป็นสวิที่งททีที่เราไดข้รลับสสาหรลับการทสาหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาอลันสลัตยณ์ซสืที่อ (1 คร. 3:11-
15) ใชว่แลข้วครลับ ผยข้เชสืที่อสามารถเสทียบสาเหนก็จของตนไปไดข้ แตว่พระเยซยทรงเปป็นความรอดของเรา เมสืที่อเราวางมสือ
ของเราลงในพระหลัตถณ์ททีที่มทีรอยแผลตะปยของพระองคณ์โดยความเชสืที่อ พระองคณ์กก็ทรงสามารถรลักษาเราไวข้โดยทาง
ฤทธานตุภาพอลันมหลันตณ์ของพระองคณ์ เราไดข้รลับคสาเตสือนใหข้ยศึดมลัที่นในสวิที่งททีที่เรามที เพสืที่อททีที่เราจะไดข้ไมว่สยญเสทียมงกสุฎของ
เรา – แตว่แนว่นอนวว่ามงกตุฎอลันหนศึที่งไมว่ใชว่ความรอดของเรา

มทีมงกตุฎอยยว่หข้าแบบททีที่ถยกเอว่ยถศึงในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ซศึที่งผยข้เชสืที่อแตว่ละคนสามารถไดข้รลับผว่านทางการทสา
หนข้าททีที่ผยข้อารลักขาอลันสลัตยณ์ซสืที่อ:



1. มงกตุฎททีที่ไมว่มทีวลันรว่วงโรยเลย (1 คร. 9:25)
2. มงกตุฎแหว่งความชสืที่นชมยวินดที (1 ธส. 2:19)
3. มงกตุฎแหว่งความชอบธรรม (2 ทธ. 4:8)
4. มงกตุฎแหว่งชทีววิต (ยากอบ 1:12)
5. มงกตุฎแหว่งสงว่าราศที (1 เปโตร 5:4)

หากคตุณจะศศึกษาพระคสาแตว่ละขข้อเหลว่านทีนื้ คตุณกก็จะพบขข้อกสาหนดตว่างๆททีที่ถยกระบตุไวข้อยว่างชลัดเจนสสาหรลับการไดข้มา
ซศึที่งมงกตุฎแตว่ละอลัน (หรสือทลันื้งหข้าอลัน) 

ผยข้เชสืที่อบางคนจะไดข้รลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่ คนอสืที่นๆจะเสทียบสาเหนก็จของตนไป และการงานตว่างๆของพวกเขา
จะถยกเผาไฟ ภลัยอลันตรายททีที่โดดเดว่นทว่ามกลางผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายวลันนทีนื้คสือ ความไมว่สลัตยณ์ซสืที่อตว่อขว่าวประเสรวิฐอลันบรวิสตุทธวิธิ์ 
กรตุณาอว่านและตลันื้งใจศศึกษาจดหมายฝากฉบลับททีที่สองของยอหณ์น และฟปังสวิที่งททีที่พระววิญญาณจะตรลัสแกว่คตุณในพระคสา
ตอนนลันื้น ไมว่มทีคนใดททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วควรเขข้ารว่วมกลับครวิสตจลักรหนศึที่งททีที่ไมว่ซสืที่อตรงตว่อขว่าวประเสรวิฐอลันบรวิสตุทธวิธิ์หรสือ
สนลับสนตุนนลักเทศนณ์ททีที่ปฏวิเสธความเชสืที่อนลันื้น เมสืที่อผมกลว่าววว่า “ความเชสืที่อนลันื้น” ผมกก็กสาลลังหมายถศึงควคำมเชสืที่อนนันี้นซศึที่ง
ครลันื้งหนศึที่งถยกมอบไวข้แกว่เหลว่าววิสตุทธวิชนแลข้ว ตามททีที่ถยกอข้างอวิงถศึงในพระคสาสามขข้อแรกของหนลังสสือยยดาส

“ทว่านไมว่รยข้หรสือวว่าคนเหลว่านลันื้นททีที่ววิที่งแขว่งกลัน กก็ววิที่งดข้วยกลันทตุกคน แตว่คนททีที่ไดข้รลับรางวลัลมทีคนเดทียว เหตตุฉะนนันี้น
จงววิที่งเพสืที่อชวิงรคำงวนัลใหห้ไดห้” (1 คร. 9:24) โดยสว่วนตลัวแลข้ว ผมอยากมทีถข้วยรางวลัลบข้างเพสืที่อททีที่จะวางททีที่พระบาทของ
พระองคณ์เมสืที่อเราสวมมงกตุฎพระองคณ์ใหข้เปป็นเจข้าแหว่งสวิที่งสารพลัด ผมอยากมทีถข้วยรางวลัลวางไวข้ททีที่พระบาทของพระองคณ์
เมสืที่อเราสวมมงกตุฎพระองคณ์เปป็นกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย โดยพระคตุณของพระเจข้า ผมจะซสืที่อตรงและสลัตยณ์ซสืที่อ
ตว่อพระวจนะของพระองคณ์ คตุณจะรว่วมวงกลับผมไหมในวลันทข้ายๆแหว่งยตุคพระคตุณนทีนื้? ใหข้เราเปป็นผยข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อเถวิด!

บรรดาผยข้ททีที่มทีชลัยชนะจะกลายเปป็นเสาในพระววิหารของพระเจข้า จะไมว่มทีววิหารจรวิงๆในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น
(วว. 21:22) จะไมว่มทีววิหารจรวิงๆททีที่นทีที่บนแผว่นดวินโลกในระหวว่างการพวิพากษาเหลว่านลันื้นและในระหวว่างยตุคพลันปฟีนลันื้น 
(วว. 11:1, 2 และกวิจการ 15:12-18) องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์และพระเมษโปดกจะทรงเปป็น
พระววิหารในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น บรรดาผยข้ททีที่มทีชลัยชนะจะเปป็นเสาตว่างๆ (สมาชวิกตว่างๆ) ของพระววิหารททีที่ยวิที่งใหญว่
นลันื้นของพระเจข้า ผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายถยกผลลักไสไปมาโดยโลกธาตตุในททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นเหลว่านลันื้น เหลว่าผยข้เชสืที่อแทข้และนลัก
เทศนณ์พระคลัมภทีรณ์แทข้ถยกขลับออกจากครวิสตจลักรทข้องถวิที่นหลายตว่อหลายครลันื้ง แตว่ขอบพระคตุณพระเจข้า ททีที่เหลว่าผยข้เชสืที่อ
แทข้และนลักเทศนณ์แทข้จะไมว่ถยกขลับออกจากพระววิหารบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นในกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่เลย “ผถูห้นนันี้นจะไมว่ออกไป
ภคำยนอกอบีกเลย!”

เมสืที่อเหลว่าววิสตุทธวิชนของพระเจข้าไปถศึงสวรรคณ์ พวกเขาจะไมว่ถยกผลลักไสไปมาอทีกตว่อไป พวกเขาจะไมว่ถยก
เรทียกวว่าเปป็นคนคลลัที่งและคนบข้าศาสนา ครวิสเตทียนผยข้เปป็นททีที่รลักหลายพลันคนในปปัจจตุบลันไดข้ถยกขลับออกจากครวิสตจลักร
ตว่างๆททีที่พวกเขาไดข้ชว่วยสรข้างขศึนื้นมา ผยข้เชสืที่อจสานวนมากไดข้เสทียสละเพสืที่อททีที่จะสรข้างครวิสตจลักรตว่างๆในหลายปฟีกว่อน แตว่
เมสืที่อววิสตุทธวิชนชราของพระเจข้า, ผยข้รลับใชข้แหว่งขว่าวประเสรวิฐ, ไดข้เสทียชทีววิตไปอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า นลักเทศนณ์คน
หนศึที่งททีที่จบจากพระครวิสตธรรมประจสานวิกายกก็เขข้ามายศึดครองและเปลทีที่ยนแปลงแนวความควิดแบบเกว่าๆทลันื้งหมด 
เขานสา “พรมแดนใหมว่” ในศาสนาเขข้ามา มข้านลัที่งของผยข้โศกเศรข้าถยกรสืนื้อทวินื้ง หข้องอธวิษฐานถยกปปิดตาย และขว่าว



ประเสรวิฐเพสืที่อสลังคมกก็ถยกนสาเขข้ามาแทนททีที่ขว่าวประเสรวิฐบรวิสตุทธวิธิ์แหว่งพระคตุณมหลัศจรรยณ์ของพระเจข้า การจลับมสือ
ทลักทายกลันและการลงชสืที่อในบลัตรเขข้ามาแทนททีที่ “ประสบการณณ์โดยพระคตุณผว่านทางความเชสืที่อในพระโลหวิตททีที่หลลัที่ง
ออก” ททีที่ลข้าสมลัยและเปป็นของจรวิง ผยข้รลับใชข้ททีที่รลักจสานวนมากถยกขลับไลว่ออกจากครวิสตจลักรหลายแหว่งททีที่พวกเขาไดข้กว่อ
ตลันื้งขศึนื้นและเปป็นศวิษยาภวิบาลมานานหลายเดสือนโดยไมว่ไดข้รลับเงวินเดสือนเลย แตว่พวกเขาตข้องหลทีกทางไปและยอมใหข้
นลักเทศนณ์สสาเรก็จรยปเขข้ามายศึดครอง ขอบคตุณพระเจข้าททีที่มลันจะไมว่เปป็นเชว่นนลันื้นในเมสืองสวรรคณ์

ไมว่มทีทางททีที่จะชทีนื้ตลัวผยข้มทีชลัยชนะททีที่สลัตยณ์ซสืที่อและแทข้จรวิงเหลว่านทีนื้แบบผวิดตลัวไปไดข้ พระเยซยทรงบอกเราวว่า
พระองคณ์จะทรงระบตุตลัวตนพวกเขาโดยการเขทียนชสืที่อเมสืองของพระเจข้า และ “นคำมใหมว่ของเรคำ” ไวข้บนตลัวพวก
เขา

เราไดข้ยวินพระววิญญาณตรลัสอทีกครลันื้งวว่า “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัส” ใน “ยตุคสตุดทข้าย” 
นทีนื้เราจสาเปป็นตข้องฟปังพระววิญญาณมากกวว่าแตว่กว่อนเมสืที่อพระองคณ์ตรลัสแกว่เรา หากเราดสาเนวินในพระววิญญาณ 
สามลัคคทีธรรมกลับพระววิญญาณและฟปังพระววิญญาณ เรากก็จะไมว่เรวิที่มทข้อแทข้ในโมงยามททีที่ทดลองใจเหลว่านทีนื้ เราจะไมว่
ไดข้ยวินเสทียงอศึกทศึกของการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวตว่างๆททีที่จะหลว่นใสว่แผว่นดวินโลกนทีนื้อยยว่รอมรว่อแลข้ว ขณะททีที่ผมกลว่าว
ขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ ไมว่มทีคสาพยากรณณ์สลักเรสืที่องเดทียวททีที่ยลังไมว่สสาเรก็จจรวิงกว่อนการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร การรลับขศึนื้นไป
อาจเกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ ผมอธวิษฐานวว่า “ขอใหข้เปป็นดลังนลันื้น พระเยซยเจข้าขข้า ขอเชวิญเสดก็จมาเถวิด” (วว. 22:20) 

คตุณพรข้อมสสาหรลับการรลับขศึนื้นไปไหม เพสืที่อนททีที่รลัก? หากคตุณกสาลลังอว่านขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่และคตุณยลังไมว่ไดข้
บลังเกวิดใหมว่ อยว่าเลสืที่อนมลันออกไปอทีกแมข้เพทียงววินาททีเดทียวเลย จงกข้มศทีรษะของคตุณและสารภาพบาปตว่างๆของคตุณ 
ทยลขอพระเยซยเจข้าใหข้เสดก็จเขข้ามาในใจของคตุณ – และพระองคณ์จะทรงชว่วยคตุณใหข้รอดในชลัที่วววินาททีนทีนื้เลย

ขห้อควคำมของพระววิญญคำณถนงเลคำดบีเซบีย
วว. 3:14-19:

14 จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเลาดทีเซทีย วว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพระเอเมน ทรงเปป็น
พยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง และทรงเปป็นปฐมเหตตุแหว่งสวิที่งสารพลัดซศึที่งพระเจข้าทรงสรข้าง ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า

15 เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้าวว่า เจข้าไมว่เยก็นไมว่รข้อน เราใครว่ใหข้เจข้าเยก็นหรสือรข้อน
16 ดลังนลันื้น เพราะเหตตุททีที่เจข้าเปป็นแตว่อตุว่นๆไมว่เยก็นและไมว่รข้อน เราจะคายเจข้าออกจากปากของเรา
17 เพราะเจข้าพยดวว่า “เราเปป็นคนมลัที่งมที ไดข้ทรลัพยณ์สมบลัตวิทวทีมากขศึนื้น และเราไมว่ตข้องการสวิที่งใดเลย” เจข้าไมว่รยข้

วว่าเจข้าเปป็นคนแรข้นแคข้นเขก็ญใจ เปป็นคนนว่าสลังเวช เปป็นคนขลัดสน เปป็นคนตาบอด และเปลสือยกายอยยว่
18 เราเตสือนสตวิเจข้าใหข้ซสืนื้อทองคสาททีที่หลอมใหข้บรวิสตุทธวิธิ์ในไฟแลข้วจากเรา เพสืที่อเจข้าจะไดข้เปป็นคนมลัที่งมที และ

เสสืนื้อผข้าขาวเพสืที่อจะนตุว่งหว่มไดข้ และเพสืที่อความละอายแหว่งกายเปลสือยเปลว่าของเจข้าจะไมว่ไดข้ปรากฏ และเอายาทาตา
ของเจข้าเพสืที่อเจข้าจะแลเหก็นไดข้

19 เรารลักผยข้ใด เรากก็ตลักเตสือนและตทีสอนผยข้นลันื้น เหตตุฉะนลันื้นจงมทีความกระตสือรสือรข้น และกลลับใจเสทียใหมว่
ขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่เลาดทีเซทียคสือ ขข้อความถศึงครวิสตจลักรในสภาวะสตุดทข้ายของมลันของการละทวินื้งความ

จรวิง เลาดทีเซทียตลันื้งอยยว่ไปทางทวิศตะวลันออกของเอเฟซลัสประมาณสทีที่สวิบไมลณ์ ชสืที่อของมลันไดข้มาจากเลาดทีซ, มเหสทีขอ
งอลันทวิโอคลัสททีที่สอง, คนซทีเรทียททีที่ครอบครองในสมลัยแรกๆของเมสืองนทีนื้ เลาดทีเซทียเปป็นเมสืองททีที่มลัที่งคลัที่ง คสือมลัที่งคลัที่งมากเสทียจน



ทลันื้งททีที่ๆแผว่นดวินไหวไดข้ทสาลายมลันในระหวว่างรลัชสมลัยของเนโร ปฟี ค.ศ. 92  มลันกก็ฟฟฟื้นตลัวอยว่างรวดเรก็วจากภลัย
ธรรมชาตวิอลันเลวรข้ายนลันื้น และจากทรลัพยากรตว่างๆของมลันเองในไมว่ชข้า มลันกก็ไดข้ความรตุว่งโรจนณ์และความมลัที่งคลัที่งททีที่ไดข้
สยญเสทียไปในระหวว่างแผว่นดวินไหวครลันื้งใหญว่นลันื้นกลลับคสืนมา ในขณะททีที่ยอหณ์นเขทียนขข้อความนทีนื้ถศึงททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นททีที่
นลัที่น เลาดทีเซทียกก็เปป็นเมสืองททีที่ยวิที่งใหญว่และมลัที่งคลัที่งอทีกครลันื้งแลข้ว

จากบลันทศึกในววิวรณณ์ ความมลัที่งคลัที่งของเมสืองนทีนื้สว่งผลตว่อครวิสตจลักรอยว่างมหาศาล คนสว่วนใหญว่มองวว่าแปลก
ททีที่วว่าความมลัที่งมทีและความโศกเศรข้าไปดข้วยกลัน มลันคสือการรนกเงรินททีที่เปป็นรากเหงข้าของความชลัที่วรข้ายทตุกอยว่าง สว่วนใหญว่
แลข้ว ความมลัที่งมทียว่อมกว่อใหข้เกวิดการดสาเนวินชทีววิตททีที่เนว่าเฟะ มทีคนรวยไมว่กทีที่คนททีที่ปรนนวิบลัตวิพระเจข้า และมทีครวิสตจลักร
รวยๆไมว่กทีที่แหว่งททีที่อยยว่ฝฝายววิญญาณ แตว่กฎทลัที่วไปกก็คสือวว่า ความมลัที่งมทีนสามาซศึที่งความเศรข้าโศก พระเยซยตรลัสวว่า “คน
มลัที่งมทีจะเขข้าในอาณาจลักรของพระเจข้ากก็ยากจรวิงหนา!” นลัที่นไมว่ไดข้หมายความวว่าพระเจข้าไมว่สามารถหรสือจะไมว่ยอม
ชว่วยคนรวยใหข้รอด – พระองคณ์ทรงชยู่วยไดจ้ และพระองคณ์จะทรงชยู่วย แตว่ขข้อเทก็จจรวิงอลันนว่าเศรข้ากก็คสือวว่า ความมลัที่งมที
และการอยยว่ฝฝายววิญญาณดยเหมสือนไมว่เดวินไปดข้วยกลัน

ททีที่ประชตุมททีที่เลาดทีเซทีย “เปป็นคนมลัที่งมที ไดข้ทรลัพยณ์สมบลัตวิทวทีมากขศึนื้น” ความหรยหรา, ความกระหยวิที่มยวินื้มยว่อง, 
ความเยว่อหยวิที่งและความอวิที่มหนสาสสาราญคสือ หายนะของททีที่ประชตุมททีที่นลัที่น ทตุกวลันนทีนื้ความเยว่อหยวิที่งของเลาดทีเซทียนลันื้นไดข้
ถยกนสาลงสยว่พสืนื้นดวินแลข้ว ความมลัที่งคลัที่งของมลันถยกกระจลัดกระจายไปแลข้ว ความเจวิดจรลัสของมลันนอนกองอยยว่ในผงคลที
ดวินแหว่งแผว่นดวินโลก สถานททีที่ๆเมสืองใหญว่นลันื้นเคยรตุว่งเรสืองบลัดนทีนื้เปป็นฉากหลลังของซากปรลักหลักพลังและความรกรข้างวว่าง
เปลว่า

ขข้อ 14: “จงเขทียนถศึงทยตสวรรคณ์แหว่งครวิสตจลักรททีที่เมสืองเลาดทีเซทีย วว่า ‘พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพระเอเมน ทรง
เปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง และทรงเปป็นปฐมเหตตุแหว่งสวิที่งสารพลัดซศึที่งพระเจข้าทรงสรข้าง ไดข้ตรลัสดลังนทีนื้วว่า”

เคยมทีททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งหนศึที่งททีที่เลาดทีเซทีย และกระทลัที่งในสมลัยของเปาโล สามสวิบปฟีกว่อนททีที่ยอหณ์นถยก
เนรเทศไปททีที่เกาะปปัทมอส สภาพของททีที่ประชตุมแหว่งนลันื้นกก็ทสาใหข้เปาโลทตุกขณ์ใจยวิที่งนลัก (คส. 2:1) ดยเหมสือนวว่าหายนะ
ของครวิสตจลักรนลันื้นคสือ ความเยว่อหยวิที่ง, ความมลัที่งคลัที่งดข้านวลัตถตุ และความอวิที่มอกอวิที่มใจทว่ามกลางผยข้คนเหลว่านลันื้น พวก
เขาไมว่ตข้องการพระเจข้า – พวกเขามทีทตุกอยว่างแลข้ว พวกเขาโอข้อวดในสริชื่งของตยู่างๆ – ไมว่ใชว่ในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
เนสืที่องจากครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งในววิวรณณ์เปป็นตลัวแทนของชว่วงเวลาหนศึที่งในประวลัตวิศาสตรณ์ระหวว่างเพก็นเทคอสตณ์และ
การรลับขศึนื้นไป เราจศึงตระหนลักวว่าขณะนทีนื้เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในยตุคครวิสตจลักรหนศึที่งททีที่ถยกแสดงเปป็นสลัญลลักษณณ์โดย
ววิญญาณของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นในสมลัยของยอหณ์น – ความเยว่อหยวิที่ง, ความมลัที่งคลัที่ง, และความอวิที่มอกอวิที่มใจ

จงหมายเหตตุชสืที่อเรทียกตว่างๆของพระองคณ์ผยข้ตรลัส: “พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพระเอเมน” ชสืที่อเรทียกนทีนื้เปป็นคสาฮทีบรยททีที่
สสืที่อถศึงทลันื้งพระลลักษณะททีที่ไมว่มทีวลันเปลทีที่ยนแปลงและแทข้จรวิงของผยจ้ตรนส และขจ้อความททชื่ไมยู่เปลทชื่ยนแปลงแหว่งพระวจนะ
ของพระเจข้า เหลว่าผยข้รยข้ภาษาเดวิมตว่างๆของพระคลัมภทีรณ์บอกเราวว่า คสาฮทีบรย “เอเมน” มทีความหมายตรงตลัววว่า 
“ความจรริง” หรสือ “เชชชื่อ”... มลันสามารถแปลไดข้ทลันื้งสองแบบ ในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ คสากรทีกททีที่แปลเปป็น “เอเมน”
สามารถแปลไดข้วว่า “ตามจรริง” ซศึที่งเปป็นอทีกววิธทีหนศึที่งของการกลว่าววว่า “ความจรวิง” ดลังนลันื้น – พระผยข้ตรลัสททีที่กสาลลังตรลัส
แกว่ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นคสือ “ความจรริง” และแนว่นอนวว่านลัที่นคสือพระเยซย (ยอหณ์น 14:6, ยอหณ์น 17:17) 



จงสลังเกตชสืที่อเรทียกททีที่สองททีที่ถยกใหข้แกว่พระองคณ์ผยข้กสาลลังตรลัสแกว่ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น: “ทรงเปป็นพยานททชื่สนตยณ์
ซชชื่อและสนตยณ์จรริง” ตลันื้งแตว่อาดลัมจนถศึงสมลัยปปัจจตุบลัน พยานทตุกคนยกเวข้นพระองคณ์นทีนื้ไดข้ลข้มเหลวในทางใดกก็ทางหนศึที่ง 
พระองคณ์นทีนื้คสือผยข้ใด? พระเยซยครริสตณ์เจจ้า! พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวททีที่เชสืที่อฟปังคสาบลัญชา พระประสงคณ์และความ
ปรารถนาตว่างๆของพระบวิดาในสวรรคณ์ในทตุกรายละเอทียดอยว่างสลัตยณ์ซสืที่อ

ครวิสตจลักรเปป็นพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อไหม? (ผมกสาลลังหมายถศึงครวิสตจลักรทข้องถวิที่นบนแผว่นดวินโลก) ครวิสตจลักรเปป็น
พยานททีที่สลัตยณ์จรวิงตว่อทรลัพยณ์สมบลัตวิเหลว่านลันื้นแหว่งพระคตุณของพระองคณ์ไหม? ครวิสตจลักรเปป็นพยานททีที่สลัตยณ์จรวิงตว่อ
อตุปนวิสลัยของพระเจข้าไหม? การแสดงออกททีที่มทีชทีววิตของพระเจข้าในพระครวิสตณ์ปรากฏใหข้เหก็นในชทีววิตของสมาชวิกเหลว่า
นลันื้นของททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นแหว่งนลันื้นไหม? ครวิสตจลักรเปป็นผยข้ถสือความสวว่างอยว่างททีที่พระเจข้าทรงประสงคณ์ใหข้มลันเปป็นในวลัน
นทีนื้ไหม? ครวิสตจลักรจสานวนมากไมว่ยอมใหข้พระองคณ์เขข้ามาเลย และพระองคณ์กสาลลังยสืนอยยว่ททีที่ประตยเคาะอยยว่ ททีที่ประชตุม
ทข้องถวิที่นหลายแหว่งในปปัจจตุบลันกสาลลังกลว่าว (ในผลททีที่เกวิด หากไมว่ใชว่ในคสาพยด) วว่า “พวกเราไมว่ตข้องการสวิที่งใดเลย... 
พวกเราไมว่ตข้องการพระวจนะของพระเจข้าททีที่ลข้าสมลัย พวกเราไมว่ตข้องการพระเยซยดข้วยซนื้สา! พวกเราไมว่ตข้องการคสา
เทศนาเกทีที่ยวกลับกางเขนททีที่เปฟฟื้อนเลสือด” (พระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐ!) พระเยซยทรงถยกเหยทียดหยามและถยกผลลักไส
ออกมา – แตว่ทลันื้งๆททีที่เปป็นแบบนลันื้น พระองคณ์กก็ยลังยสืนอยยว่ททีที่ประตย พระองคณ์กสาลลังเคาะอยยว่ และพระองคณ์ทรงรข้องเรทียก
วว่า “ดยเถวิด เรายสืนเคาะอยยว่ททีที่ประตย ถข้าผยข้ใด แมจ้สนกคนเดทยวไดข้ยวินเสทียงของเรา และเปปิดประตย เราจะเขข้าไปหาผยข้นลันื้น 
และจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเขา และเขาจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเรา!”

ครวิสตจลักรของพระเยซยครวิสตณ์เจข้าไดข้รลับมอบโอกาสอลันยวิที่งใหญว่และเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีททีที่สตุดเทว่าททีที่คนกลตุว่มใดบน
แผว่นดวินโลกนทีนื้เคยไดข้รลับ แตว่ดยเหมสือนวว่าครวิสตจลักรทข้องถวิที่นททีที่ปรากฏแกว่ตาไดข้ลข้มเหลวในแบบททีที่ไมว่มทีคนกลตุว่มอสืที่นใด
เคยลข้มเหลวขนาดนทีนื้ โรงเรทียนตว่างๆในอเมรวิกาททีที่ไดข้ถยกกว่อตลันื้งโดยเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ยสาเกรงพระเจข้าเมสืที่อไมว่กทีที่ปฟีกว่อน 
บลัดนทีนื้กก็ปฏวิเสธพระเจข้าผยข้ไดข้ประทานพระเยซยเพสืที่อหลลัที่งพระโลหวิตของพระองคณ์สสาหรลับการยกโทษบาป! ในสถาบลัน
เหลว่านทีนื้ – ซศึที่งถยกสรข้างดข้วยเงวินดอลลารณ์แหว่งการเสทียสละของเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ทสางานหนลักในอดทีต –  มทีการสอนคสา
สอนเทก็จทตุกเรสืที่องททีที่นรกเคยควิดฝปัน – และคสาสอนเทก็จบางอยว่างททีที่แมข้แตว่พญามารกก็คงละอายดข้วยซนื้สา! ขอพระเจข้า
โปรดเวทนามนตุษยณ์เดวินดวินคนใดททีที่จะปฏวิเสธพระเจข้าผยข้ประทานอากาศใหข้เขาหายใจ และททีที่จะกลว่าวหาพระครวิสตณ์
ของพระเจข้าวว่าเปป็นบตุตรททีที่เกวิดนอกสมรส, เปป็นเชสืนื้อสายททีที่เกวิดจากตลัณหา – หรสือเปป็นตลัวละครหนศึที่งในตสานาน
เทพเจข้า เมสืที่อในความจรวิงตามพระคลัมภทีรณ์แลข้ว พระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ ผยข้ทรงถยก
ปฏวิสนธวิโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์... พระเจจ้าในกายเนชนั้อ!

ในโรงเรทียนและพระครวิสตธรรมหลายแหว่งททีที่มทีชสืที่อครวิสเตทียนตวิดอยยว่เหนสือหอแหว่งการเรทียนรยข้ของพวกเขา 
พระครวิสตณ์ทรงถยกปฏวิเสธและถยกใสว่รข้ายโดยเหลว่าอาจารยณ์ททีที่กสาลลังสอนหนตุว่มสาวทลันื้งหลายททีที่จะกลายเปป็นนลักเทศนณ์
และมวิชชลันนารทีในอนาคตหากพระเยซยยลังรทีรออยยว่ ผมไมว่เชสืที่อวว่าพระองคณ์จะทรงรทีรอ ผมเชสืที่อวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
กสาลลังจะคายกลตุว่มททีที่เปป็นชาวเลาดทีเซทียออกจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์แลข้ว เหตตุการณณ์ททีที่ยวิที่งใหญว่ลสาดลับถลัดไปสสาหรลับ
ครวิสตจลักรคสือ การรนบออกไปของเหลว่าววิสตุทธวิชนแทข้ และการคายออกมาของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น

จงสลังเกตชสืที่อเรทียกททีที่สามททีที่ใชข้เรทียกพระองคณ์ผยข้ตรลัส: “ทรงเปป็นปฐมเหตสุแหยู่งสริชื่งสารพนดซซชื่งพระเจจ้าทรง
สรจ้าง” สวิที่งทรงสรข้างททีที่ไดข้เรวิที่มตข้นพรข้อมกลับอาดลัม, สวิที่งทรงสรข้างททีที่มทีเขาเปป็นประมตุข – ไมว่วว่าในดข้านครวิสตจลักร, สลังคม,



การเมสือง หรสือดข้านใดกก็ตาม – คว่อยๆเสสืที่อมลง – จากแยว่ไปแยว่กวว่าเดวิม หากผมเชสืที่อในววิวลัฒนาการ ผมกก็คงเชสืที่อใน
ววิวลัฒนาการแบบถอยกลนบ เพราะวว่าเราหว่างไกลจากสวิที่งททีที่อาดลัมเปป็นอยว่างแนว่นอน และเขาเปป็นบวิดาของสวิที่งมทีชทีววิต
ทลันื้งมวล ดลังนลันื้นหากมนตุษยณ์กสาลลังววิวลัฒนาการจรวิง เขากก็กสาลลังถอยหลลัง ไมว่ใชว่ดทีขศึนื้น!

และขณะนทีนื้ททีที่ประชตุมทลันื้งหลายททีที่ปรากฏแกว่ตาแหว่งอาณาจลักรชาวครวิสตณ์กก็กสาลลังเขข้ามาใกลข้กลันมากยวิที่งขศึนื้นทที
ละนวิดๆ คว่อยๆลบเสข้นแบว่งออกไป และเราไดข้ยวินคสาวว่า “ปรองดองกลัน... เปป็นพทีที่นข้องกลัน... เราทตุกฝฝายกสาลลัง
พยายามบรรลตุเปฟ้าหมายเดทียวกลัน” และคสาอสืที่นๆททีที่ไมว่ไดข้มาจากพระคลัมภทีรณ์ ระบบตว่างๆของโลกนทีนื้พรข้อมแลข้วททีที่จะ
ถยกยศึดครองโดยเหลว่าผยข้ปกครองโลกกลตุว่มสตุดทข้าย การเนข้นพวิธทีกรรมในครวิสตจลักรตว่างๆของเรากสาลลังนสาโรมและ
นวิกายโปรเตสแตนตณ์เขข้ามาใกลข้กลันมากยวิที่งขศึนื้น และสลันตะปาปากสาลลังเรทียกรข้องความเปป็นนนื้สาหนศึที่งใจเดทียวกลัน เขาไดข้
ประกาศวว่าพวกโปรเตสแตนตณ์ไมว่ใชว่พวกสอนผวิดอทีกตว่อไป แตว่เปป็นพทีที่นข้องททีที่ไดข้หลงไปจากความเชสืที่อนลันื้น... ซศึที่งความ
เชสืที่อนลันื้น (สสาหรลับเขาแลข้ว) คสือพระศาสนจลักรแหว่งโรม แนวควิดการใชข้เหตตุผลในครวิสตจลักรโปรเตสแตนตณ์ตว่างๆของ
เรากสาลลังนสาไปสยว่ความไมว่เชสืที่อและเรามทีคนไมว่เชสืที่อหลายรข้อยคนททีที่เทศนาอยยว่ในธรรมาสนณ์ของโปรเตสแตนตณ์ทลัที่วโลก

ระบบเกว่า (ระบบสลันตะปาปา) จะผงาดขศึนื้นมา – ไมว่ใชว่ภายใตข้สลันตะปาปา แตว่ภายใตข้คนแหว่งการบาป
นลันื้น, ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ขณะททีที่แนวควิดการใชข้เหตตุผลและความไมว่เชสืที่อจะขศึนื้นสยว่จตุดสยงสตุดภายใตข้สลัตวณ์รข้ายนลันื้น ผยข้
ซศึที่งจะเปป็นคนโฉด, คนพยดหมวิที่นประมาท, ฆาตกร, ผยข้ขว่มเหงททีที่รข้ายกาจททีที่สตุดททีที่ขว่มเหงความชอบธรรมและคนชอบ
ธรรมททีที่เคยมทีชทีววิตอยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ เขาจะไดข้รลับแรงบลันดาลใจ ไดข้รลับพลลัง และไดข้รลับอสานาจจากซาตานเอง 
เทว่าททีที่เราทราบ ชายสองคนนทีนื้อาจมทีชทีววิตอยยว่ในวลันนทีนื้แลข้วกก็ไดข้ พวกเขาอาจกสาลลังเดวินถนนของโลกอยยว่วลันนทีนื้ พวกศลัตรย
คลข้องแขนกลันและตรศึงพระเยซยททีที่กางเขน – พวกยวิวและคนตว่างชาตวิรว่วมเปป็นพลันธมวิตรกลันและตรศึงพระองคณ์ททีที่
กางเขนอลันหนศึที่ง ปฟีลาตและเฮโรดเปป็นศลัตรยกลัน แตว่พวกเขาจลับมสือกลันและปรลับโทษพระเยซย! ดยเหมสือนเปป็นเรสืที่องททีที่
สมเหตตุสมผลและเปป็นไปไดข้อยว่างยวิที่งททีที่พลลังแหว่งแนวควิดการเนข้นพวิธทีกรรมและพลลังแหว่งแนวควิดการใชข้เหตตุผลจะจลับ
มสือกลันเพสืที่อทสาลายความเชสืที่อททีที่แทข้จรวิงและครวิสตจลักรแทข้บนแผว่นดวินโลก – หากการทสาลายนลันื้นเปป็นไปไดข้

ขข้อ 15 และ 16: “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้าวว่า เจข้าไมว่เยก็นไมว่รข้อน เราใครว่ใหข้เจข้าเยก็นหรสือรข้อนดลัง
นลันื้น เพราะเหตตุททีที่เจข้าเปป็นแตว่อตุว่นๆไมว่เยก็นและไมว่รข้อน เราจะคายเจข้าออกจากปากของเรา”

อทีกครลันื้งททีที่คสาตรลัสจรวิงจลัง “เรารยข้จลักแนวการกระทสาของเจข้า!” คสากลว่าวนทีนื้ถยกกลว่าวเจก็ดครลันื้งในขข้อความตว่างๆ
ถศึงครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ดนลันื้น ความทรงสลัพพลัญญยเปป็นคตุณลลักษณะอยว่างหนศึที่งของพระเจข้า และพระเยซยครวิสตณ์ทรงเปป็น
พระเจข้า – เททียบเทว่ากลับพระเจข้าพระบวิดา พระเยซยตรลัสแกว่ครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียวว่า “เรารยข้จลักแนวการกระทสา
ของเจข้า” จากนลันื้นพระองคณ์ตรลัสตว่อไปวว่า “เพราะวว่าเจข้ามทีกสาลลังเพทียงเลก็กนข้อย” พระองคณ์ทรงรยข้จลักความอว่อนแอ
ของครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย พระองคณ์ทรงรยข้จลักววิญญาณททีที่อตุว่นๆของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น – และพระองคณ์ทรง
รยข้จลักววิญญาณททีที่มทีอยยว่ในครวิสตจลักรของคสุณ ไมว่วว่าววิญญาณนลันื้นจะเปป็นอะไรกก็ตาม ระยะสตุดทข้ายนทีนื้ของครวิสตจลักรเปป็น
อะไรททีที่แยว่ททีที่สตุด

จงสลังเกตการใชข้คสาวว่า “เยก็น” และ “รข้อน” – ไมว่ใชว่ “ตาย” และ “มทีชทีววิตอยยว่” ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นอยยว่
ในสภาวะททีที่อลันตรายททีที่สตุดเทว่าททีที่เปป็นไปไดข้ พวกเขาไมว่ไดข้ถยกเรทียกวว่าตายแลจ้วฝฝ่ายวริญญาณ หรสือวว่ามทชทวริตอยยยู่ฝฝ่าย
วริญญาณ... พวกเขาไมยู่แยแส แนว่นอนวว่าพวกเขาไมว่รอด เพราะวว่าหากพวกเขาไดข้บลังเกวิดใหมว่แลข้ว พวกเขากก็คงไมว่



ถยกคายออกจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นศทีรษะของครวิสตจลักร ความไมว่แยแสตว่อพระครวิสตณ์อยว่างสวินื้นเชวิง 
– ไมว่ใชว่ความเกลทียดชลัง – คสือสภาพของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น

ความเยก็นชาและความตายของซารณ์ดวิส ซศึที่งถยกปนดข้วยความอว่อนแอนลันื้น – แตว่กจ็มบีควคำมอบอตุว่นเลจ็กนห้อย –
ของฟฟีลาเดลเฟฟีย ไดข้กว่อใหข้เกวิดสภาพททีที่อว่อนแอ, อตุว่นๆ ในททีที่ประชตุมของชาวเลาดทีเซทีย หากครวิสตจลักรนลันื้นเยก็นไปเลย 
กก็คงเปป็นไปไดข้ททีที่จะฟฟฟื้นฟยความเยก็นนลันื้น และครวิสตจลักรกก็อาจเรวิที่มอตุว่นไดข้อทีก หากมลันรข้อน องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็คง
อวยพรไดข้ไปแลข้ว แตว่มลันไมว่เยก็นหรสือรข้อน ครวิสตจลักรททีที่เลาดทีเซทียคสือ สมาชวิกกลตุว่มหนศึที่งททีที่ลลังเลใจ และเปป็นกลางททีที่ไมว่
ยอมมทีจตุดยสืนดข้านใดดข้านหนศึที่งตว่อพระครวิสตณ์หรสือความจรวิง และนทีที่เปป็นววิญญาณททีที่นว่ารลังเกทียจและนว่าขยะแขยงททีที่สตุด
ททีที่จะแสดงตว่อพระครวิสตณ์ของพระเจข้า, พระวจนะของพระเจข้า และครวิสตจลักรของพระเจข้า สภาพดลังกลว่าวตข้องถยก
จลัดการทลันทที และถยกกสาจลัดออกไปโดยเรก็ว สภาพสตุดทข้ายของครวิสตจลักรนทีนื้เปป็นอะไรททีที่แยว่ททีที่สตุดเทว่าททีที่เหก็น ความไมว่
แยแสอยว่างสวินื้นเชวิงกสาลลังทสาใหข้คนตกนรกในปปัจจตุบลันมากกวว่าการคข้าสตุรา, การคข้ายาเสพตวิด, และความบาปสาย
พลันธตุณ์อสืที่นๆทตุกชนวิดรวมกลัน “เราจะรอดพข้นไปอยว่างไรไดข้หากเราเพวิกเฉยความรอดอลันยวิที่งใหญว่ขนาดนลันื้น?” “ผยข้ททีที่ไมว่
เชสืที่อกก็ถยกปรลับโทษอยยว่แลข้ว เพราะวว่าเขาไมว่ไดข้เชสืที่อในพระนามของพระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณ์เดทียวของพระเจข้า” มลัน
ไมว่ใชว่ความบาปอลันรข้ายแรงตว่างๆอยว่างการดสืที่มเหลข้า, การเสพยา, ฆาตกรรมและการเลว่นชยข้ททีที่ทสาใหข้จวิตววิญญาณ
พวินาศ... มลันคสือความไมยู่แยแส การผลัดวลันประกลันพรตุว่ง – การเลสืที่อนการตข้อนรลับพระเยซยออกไป – เปป็นความบาป
ททีที่ทสาใหข้จวิตววิญญาณพวินาศ

ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นในครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟียไดข้รลับการหนตุนใจอยว่างมากจากพระสลัญญาททีที่วว่า “เราจะมาโดย
เรก็ว” เลาดทเซทย ถยกขยว่ดข้วยการพวิพากษาททีที่มาไดข้ทตุกเมสืที่อ (ภาษากรทีกตรงตลัวอว่านวว่า “เรากสาลลังจะคายเจข้าออกจาก
ปากของเราอยยว่แลข้ว”) ววิญญาณนลันื้นททีที่มทีอยยว่และสภาพฝฝายววิญญาณนลันื้นททีที่ถยกเหก็นในขข้อความเหลว่านทีนื้ถศึงครวิสตจลักรสทีที่
แหว่งสตุดทข้ายดสาเนวินไปพรข้อมกลันจนสวินื้นสตุดยตุคครวิสตจลักร – เวลาททีที่การรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้น สมาชวิกสว่วนใหญว่ของททีที่
ประชตุมเหลว่านลันื้นในธวิยาทวิราและซารณ์ดวิสตข้องรลับผวิดชอบสสาหรลับหายนะททีที่บลังเกวิดแกว่เลาดทีเซทียในททีที่สตุด และบรรดาผยข้
เชสืที่อแทข้ในครวิสตจลักรเหลว่านทีนื้คสือ คนเหลว่านลันื้นททีที่แบว่งปปันพระพรนลันื้นททีที่ทรงสลัญญาไวข้กลับฟฟีลาเดลเฟฟีย – “ดยเถวิด เราจะ
มาโดยเรก็ว!” เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมา ผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลายจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ

การเสดก็จมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่ถยกเอว่ยถศึงในขข้อความถศึงชาวเลาดทีเซทีย มทีแตว่การพวิพากษาถยกเอว่ยถศึง 
– พวกเขาจะถยกคายออกมา พวกเขาทสุกคนเลย ไมว่มทีแมข้แตว่คนททีที่เหลสืออยยว่จะไดข้รลับการละเวข้น ครวิสตจลักรนทีนื้อตุว่น
ทลันื้งหมด ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นในฟฟีลาเดลเฟฟียจะถยกรนบออกไป และครวิสตจลักรอตุว่นๆททีที่เลาดทีเซทียจะถยกคายออกในเวลา
เดทียวกลัน เหตตุการณณ์ทลันื้งสองนทีนื้เกวิดขศึนื้นเมสืที่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จมาในฟฟ้าอากาศ เมสืที่อเสทียงแตรดลังขศึนื้น เหลว่าคนตาย
ในพระครวิสตณ์จะเปป็นขศึนื้น ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่มทีชทีววิตอยยว่จะถยกเปลทีที่ยนแปลง – และพวกอตุว่นๆททีที่เชสืที่อแตว่ปากจะถยกคาย
ออก ทลันื้งหมดนทีนื้จะเกวิดขศึนื้นใน “ชลัที่วพรวิบตา” เดทียวกลัน

อาณาจลักรชาวครวิสตณ์ไดข้เรวิที่มตข้นประวลัตวิศาสตรณ์ของมลันภายใตข้พระสลัญญาททีที่สดใสททีที่สตุดและเปฟีปี่ยมสงว่าราศที
ททีที่สตุดเทว่าททีที่โลกนทีนื้เคยรยข้จลัก อาณาจลักรชาวครวิสตณ์จะพบจตุดจบภายใตข้เมฆททีที่ดสามสืดททีที่สตุดเทว่าททีที่มนตุษยณ์ชาตวิเคยเจอ 
ยยโทเปฟียททีที่พวกนลักการเมสืองพยดถศึงจะไมว่มทีวลันเกวิดขศึนื้นจรวิงตราบใดททีที่พญามารลอยนวลอยยว่ แตว่เมสืที่อพระเยซยทรงขลังมลัน
ไวข้ในเหวนลันื้นดข้วยพระองคณ์เองและประทลับตราผนศึกมลันไวข้ เรากก็จะมทียยโทเปฟีย (การครอบครองของพระครวิสตณ์เปป็น



เวลา 1,000 ปฟีบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ซศึที่งเราเรทียกวว่ายตุคพลันปฟี) จนกวว่าจะถศึงชลัที่วโมงอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้น คนชลัที่วและคน
ลว่อลวงจะเลวรข้ายมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ ยตุคสมลัยของโนอาหณ์และโลทจะเกวิดขศึนื้นซนื้สาอทีก และสวิที่งตว่างๆจะเรวิที่มมสืดลงเรสืที่อยๆ
จนกวว่าดาวประจสารตุว่งอลันสตุกใสทรงปรากฏในทข้องฟฟ้า

ขข้อ 17: “เพราะเจข้าพยดวว่า “เราเปป็นคนมลัที่งมที ไดข้ทรลัพยณ์สมบลัตวิทวทีมากขศึนื้น และเราไมว่ตข้องการสวิที่งใดเลย” 
เจข้าไมว่รยข้วว่าเจข้าเปป็นคนแรข้นแคข้นเขก็ญใจ เปป็นคนนว่าสลังเวช เปป็นคนขลัดสน เปป็นคนตาบอด และเปลสือยกายอยยว่”

คตุณจะสลังเกตเหก็นวว่าพวกผยข้เชสืที่อในฟฟีลาเดลเฟฟียไมว่มทีสลักคสาเดทียวททีที่จะกลว่าวชมตลัวเอง พวกเขาไมว่โอข้อวดหรสือ
คตุยโมข้ ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นใหข้การเกทีที่ยวกลับตลัวพวกเขาเอง: “เจข้าพยดวว่า...” ในเลาดทีเซทีย ไมว่เพทียงมทีสภาพททีที่อวิที่มอก
อวิที่มใจในททีที่ประชตุมนลันื้นเทว่านลันื้น – แตว่มทีความเยว่อหยวิที่งดข้วย ครวิสตจลักรนลันื้นโอข้อวดอยว่างเปปิดเผยวว่า “ขข้ารวย!” มลันเปป็น
ความจรวิงททีที่วว่าเมสืองเลาดทีเซทียรที่สารวยในดข้านวลัตถตุ แตว่ครวิสตจลักรนลันื้นไมว่มทีสวิทธวิธิ์ททีที่จะโอข้อวดในเรสืที่องทรลัพยณ์สมบลัตวิ หรสือททีที่
จะยอมจสานนตว่อทรลัพยณ์สวิที่งของๆเมสืองฝฝายโลก พระเยซยตรลัสวว่า “ทรลัพยณ์สมบลัตวิของทว่านทลันื้งหลายอยยว่ททีที่ไหน ใจของ
ทว่านทลันื้งหลายกก็อยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย” ผมแนว่ใจวว่าครวิสตจลักรททีที่เลาดทีเซทียคงจะเททียบไดข้กลับครวิสตจลักรใหญว่ๆบางแหว่งใน
ปปัจจตุบลันของเรา – ในเรสืที่องสมาชวิก, อวิทธวิพลทางสลังคม, ของกสานลัลตว่างๆ, อาคารททีที่สวยสงว่า, คณะนลักรข้องประสาน
เสทียงททีที่ใสว่เสสืนื้อคลตุม, เหลว่าผยข้นสาททีที่เฉลทียวฉลาด – และอาจมทีหข้องจลัดเลทีนื้ยงททีที่ไมว่เปป็นสองรองใครกระทลัที่งในสมลัยนทีนื้ แตว่ค
รวิสตจลักรใดกก็ตาม– ไมว่วว่าในเลาดทีเซทียหรสือในเมสืองเกวิดของคตุณ – กก็กสาลลังมตุว่งหนข้าไปสยว่หายนะเมสืที่อมลันใหข้ “สวิที่งของ
ตว่างๆ” มทีความสสาคลัญมากกวว่าพระเยซย “ทว่านทลันื้งหลายจงแสวงหาอาณาจลักรของพระเจข้า และความชอบธรรม
ของพระองคณ์กว่อน แลข้วพระองคณ์จะทรงเพวิที่มเตวิมสวิที่งทลันื้งปวงเหลว่านทีนื้ใหข้แกว่ทว่าน” (มธ. 6:33) ความมลัที่งคลัที่ง (ทรลัพยณ์
สวิที่งของตว่างๆ) ททีที่ตข้องแลกดข้วยการอยยว่ฝฝายววิญญาณ คสือโศกนาฏกรรมและคสาแชว่งสาป

จงฟปังชาวเลาดทีเซทียเหลว่านทีนื้ใหข้การเพวิที่มเตวิม: “และเราไมว่ตข้องการสวิที่งใดเลย” คนเหลว่านทีนื้ไมว่มทีททีที่วว่างเลย
สสาหรลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้าในแผนการของพวกเขา พวกเขาไมว่ตข้องการสวิที่งใดททีที่พระองคณ์ทรงมที พวกเขาพอใจเตก็มททีที่
แลข้ว กระทลัที่งจะเจอการพวิพากษาอยยว่รอมรว่อ (ขข้อ 16) พวกเขากก็ยลังโอข้อวดตว่อไป พวกเขาไมว่เชสืที่อในพระเจข้าแหว่ง
การพวิพากษา พวกเขาเชสืที่อสวิที่งททีที่พวกเสรทีนวิยมและพวกหลัวสมลัยใหมว่กสาลลังเทศนากลันวลันนทีนื้ – “พระเจข้าทรงดที 
พระเจข้าทรงเปป็นพว่อของพวกเราทตุกคน เราทตุกคนเปป็นพทีที่นข้องกลัน”  พวกเขาไมว่เชสืที่อในพระเจข้าองคณ์หนศึที่งผยข้ทรงเปป็น
เพลวิงททีที่เผาผลาญ พระเจข้าองคณ์หนศึที่งผยข้ทรงโกรธคนชลัที่วทตุกวลัน พระเจข้าองคณ์หนศึที่งผยข้ทรงพวิพากษาในความชอบธรรม 
สภาพของครวิสตจลักรชาวเลาดทีเซทียททีที่ถยกพรรณนาตรงนทีนื้อาจเปป็นขว่าวหนข้าหนศึที่งของหนลังสสือพวิมพณ์ศาสนาฉบลับใดกก็ไดข้
ในยามนทีนื้ ทตุกคนททีที่ยอมเผชวิญหนข้าขข้อเทก็จจรวิงตว่างๆและเหก็นดทีดข้วยกลับความจรวิงกก็ตข้องกลว่าวยอมรลับเชว่นเดทียวกลัน

สว่วนสตุดทข้ายของขข้อ 17 เตก็มไปดข้วยความจรวิงดข้านคสาพยากรณณ์: “…เจห้คำไมว่รถูห้วว่าเจข้าเปป็นคนแรข้นแคข้น
เขก็ญใจ เปป็นคนนว่าสลังเวช เปป็นคนขลัดสน เปป็นคนตาบอด และเปลสือยกายอยยว่!” คนพวกนทีนื้ไมว่รยข้จลักสภาพฝฝาย
ววิญญาณของตน พวกเขาไมว่แยแสเลยตว่อความจรวิง ตว่อพระวจนะของพระเจข้า ตว่อขว่าวประเสรวิฐ และตว่อพระ
ครวิสตณ์เอง จนพวกเขาดข้านชา (“จวิตสสานศึกผวิดชอบของพวกเขาถยกนาบดข้วยเหลก็กรข้อน”) พวกเขาไมว่รยข้สศึกรยข้สาอะไร
แลข้ว และลศึกๆในใจบาปของพวกเขาเอง พวกเขากก็ควิดวว่าตนกสาลลังนลัที่งอยยว่บนจตุดสยงสตุดของโลกในแงว่ศาสนา ใน
ความเปป็นจรวิงแลข้ว พวกเขากก็อยยยู่บนจตุดสยงสตุดของโลกในแงยู่ศาสนา – แตว่ในฝฝายววิญญาณพวกเขาเปป็นคนแรข้นแคข้น



เขก็ญใจ พวกเขาเปป็นคนนว่าสลังเวช – และกระนลันื้นใจททีที่มสืดบอดของพวกเขากก็ไมว่อาจมองเหก็นหรสือรยข้สศึกถศึงความนว่า
เวทนาของตนเลย พวกเขาขลัดสน พวกเขาตาบอด พวกเขาเปลสือยกายอยยว่

เหตตุใดผมจศึงกลว่าววว่าสว่วนนทีนื้ของพระคสาขข้อนทีนื้เตก็มไปดข้วยความจรวิงดข้านคสาพยากรณณ์? ในมลัทธวิว 24:37-39 
เรามทีคสาตอบ: “ดข้วยสมลัยของโนอาหณ์เปป็นอยว่างไร เมสืที่อบตุตรมนตุษยณ์เสดก็จมากก็จะเปป็นอยว่างนลันื้นดข้วย เพราะวว่าเมสืที่อกว่อน
วลันนนื้สาทว่วมนลันื้น คนทลันื้งหลายไดข้กวินและดสืที่มกลัน ทสาการสมรสและยกใหข้เปป็นสามทีภรรยากลัน จนถศึงวลันททีที่โนอาหณ์เขข้าใน
นาวา และนนื้สาทว่วมไดข้มากวาดเอาพวกเขาไปสวินื้น โดยไมว่ทนันรถูห้ตนัวฉนันใด เมสืที่อบตุตรมนตุษยณ์เสดก็จมากก็จะเปป็นฉลันนลันื้น
ดข้วย”

ในสมลัยของโนอาหณ์ผยข้คนกสาลลังกวิน (คนเราตข้องรวยถศึงจะกวินและกลายเปป็นคนกวินเตวิบไดข้) พวกเขากสาลลังดสืที่ม
(การดสืที่มเหลข้าตข้องใชข้เงวิน) พวกเขากสาลลังแตว่งงานกลันและยกใหข้เปป็นสามทีภรรยากลัน (มลันตข้องใชข้เงวินในการแตว่งงาน
และหยว่ารข้าง) สวิที่งนทีนื้เกวิดขศึนื้นตว่อไปจนกระทลัที่งนนื้สาทว่วมไดข้มาและกวาดเอาพวกเขาไปสรินั้น เพราะเหตตุใดนว่ะหรสือ? 
เพราะวว่าพวกเขาไมว่รถูห้ พวกเขาไมว่ทราบถศึงการพวิพากษาฝฝายววิญญาณททีที่ใกลข้จะตกใสว่หลัวของพวกเขาอยยว่แลข้ว แมข้วว่า
พวกเขาฉลาดในสวิที่งตว่างๆของแผว่นดวินโลกนทีนื้กก็ตาม

อว่านปฐมกาล 4:16-26 และคตุณจะเหก็นวว่าผยข้คนในสมลัยของโนอาหณ์ไมว่ใชว่คนโงว่เขลาเบาปปัญญา พวกเขา
เปป็นคนททีที่มทีการศศึกษา พวกเขาสรข้างเมสืองตว่างๆ พวกเขาเปป็นนลักธตุรกวิจ พวกเขาเปป็นผยข้สอนชว่างฝฟีมสือทสาเหลก็กและ
ทองสลัมฤทธวิธิ์ พวกเขาเปป็นนลักดนตรที – และพวกเขาฆยู่าลจ้างบางจนชริน! พวกเขาทสาสวิที่งเหลว่านทีนื้ตว่อไปจนกระทลัที่ง
พระเจข้าทรงพาโนอาหณ์และครอบครลัวของเขาออกไปจากทว่ามกลางคนเหลว่านทีนื้ ทรงใหข้พวกเขาอยยว่ปลอดภลัยใน
นาวาและขลังพวกเขาไวข้ขข้างใน จากนลันื้นนนื้สาทว่วมกก็มา และทตุกคนถยกทสาลาย – ยกเวข้นโนอาหณ์และครอบครลัวของเขา
ผยข้ซศึที่งอยยว่ปลอดภลัยในนาวานลันื้น

พระเยซยทรงเปป็นนาวาของเรา และเมสืที่อการพวิพากษาบตุกโจมตทีแผว่นดวินโลกนทีนื้ เรากก็จะปลอดภลัยอยยว่กลับ
พระองคณ์ในทข้องฟฟ้า ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นทตุกคนจะถยกคายออก – ไมว่มทีสลักคนเดทียวจะถยกเกก็บไวข้ แนว่นอนวว่าเรา
กสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในชลัที่วโมงนลันื้นของชาวเลาดทีเซทีย เราอาจสรตุปยว่อสภาพของครวิสตจลักรนลันื้นไดข้ในประโยคเดทียว: สภาพ
ฝฝายววิญญาณททีที่แทข้จรวิงของมลันตว่อพระพลักตรณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้า ผยข้ทรงเปป็นศทีรษะของครวิสตจลักร ไมว่เปป็นททีที่
ทราบเลยตว่อททีที่ประชตุมนลันื้น พวกเขาไมยู่รยจ้เลย

ขข้อ 18: “เราเตสือนสตวิเจข้าใหข้ซสืนื้อทองคสาททีที่หลอมใหข้บรวิสตุทธวิธิ์ในไฟแลข้วจากเรา เพสืที่อเจข้าจะไดข้เปป็นคนมลัที่งมที 
และเสสืนื้อผข้าขาวเพสืที่อจะนตุว่งหว่มไดข้ และเพสืที่อความละอายแหว่งกายเปลสือยเปลว่าของเจข้าจะไมว่ไดข้ปรากฏ และเอายาทา
ตาของเจข้าเพสืที่อเจข้าจะแลเหก็นไดข้”

ลลักษณะเฉพาะตว่างๆของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นถยกสรตุปยว่อโดยพระววิญญาณในสามคสา: ความยากจน – 
ความเปลสือยเปลว่า – ความมสืดบอด! องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่ทรงบลัญชาชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นใหข้กลลับใจใหมว่ – 
พระองคณ์ทรงใหข้คสาแนะนสาพวกเขาและทรงเสนอททีที่จะดยแลความยากจนของพวกเขา, ความเปลสือยเปลว่าของพวก
เขา และความมสืดบอดของพวกเขา เราพบพระองคณ์ยสืนอยยว่ททีที่ประตย เคาะอยยว่ – อข้อนวอนขอใหข้สลักคนหนศึที่งททีที่จะเปปิด
ประตยและใหข้พระองคณ์เขข้าไป – แตว่กก็ไรข้ผล จงสลังเกตคสาปรศึกษาททีที่พระองคณ์ประทานใหข้: “จงซสืนื้อทองคสาททีที่หลอมใหข้
บรวิสตุทธวิธิ์ในไฟแลข้วจากเรคำ” ความมลัที่งมทีของพระครวิสตณ์นลันื้นไมว่เปป็นททีที่ทราบไดข้และไมว่มทีวลันหมด พระองคณ์ทรงมทีทองคสา



ททีที่หลอมใหข้บรวิสตุทธวิธิ์ในไฟแลข้ว และการซสืนื้อจากพระองคณ์นลันื้นไมว่ใชว่ปปัญหาเลย อวิสยาหณ์สลัที่งไวข้วว่า “จงซสืนื้อโดยไมว่ตข้องใชข้
เงวิน” คตุณไมว่ตข้องใชข้ทองคสาอยว่างททีที่คนรยข้จลักทองคสา เพสืที่อททีที่จะซสืนื้อททีที่ซยเปอรณ์มารณ์เกก็ตอลันยวิที่งใหญว่ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
“โอ เชวิญทตุกคนททีที่กระหายจงมาถศึงนนื้สา และผยข้ททีที่ไมยู่มทเงรินมาซสืนื้อกวินเถวิด มาซสืนื้อนนื้สาองตุว่นและนนื้สานมเถวิด โดยไมว่ตห้องเสบีย
เงวินเสบียคว่คำ” (อวิสยาหณ์ 55:1)

ทองคกาซศึที่งถยกหลอมใหข้บรวิสตุทธวิธิ์แลข้วในไฟ ชทีนื้ใหข้เหก็นถศึงความชอบธรรมของพระเจข้า – และพระครวิสตณ์ทรง
ถยกทสาใหข้เปป็นสตวิปปัญญา, ความชอบธรรม, การชสาระใหข้บรวิสตุทธวิธิ์และการไถว่แกว่เราแลข้ว (1 คร. 1:30) ปราศจาก
ความมลัที่งมทีแหว่งพระคตุณของพระองคณ์ เรากก็นว่าสลังเวชมากยวิที่งกวว่ามนตุษยณ์ทลันื้งปวง เราเปป็นผยข้ททีที่ยากจนททีที่สตุด – แตว่ใน
พระครวิสตณ์เราเปป็นผยข้ททีที่มนชื่งมทททชื่สสุด สวรรคณ์พรข้อมใหข้เราใชข้งานแลข้วในพระครวิสตณ์

เสชนั้อผจ้าขาวคสือความชอบธรรมของเหลว่าววิสตุทธวิชน (วว. 19:8) การนตุว่งหว่มกายในความชอบธรรมคสือ การ
เปป็นอวิสระจากความอลับอายแหว่งความเปลสือยเปลว่า

ยาทาตามทีไวข้สสาหรลับการแยกแยะฝฝายววิญญาณ หากดวงตาของเราไมว่ถยกเปปิดออกโดยองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
เรากก็ไมว่สามารถแยกแยะสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณไดข้ “มนตุษยณ์ธรรมดาจะรลับสวิที่งเหลว่านลันื้นซศึที่งเปป็นของพระ
ววิญญาณแหว่งพระเจข้าไมว่ไดข้ เพราะเขาเหก็นวว่าเปป็นสวิที่งโงว่เขลา และเขาไมว่สามารถเขข้าใจไดข้ เพราะวว่าจะเขข้าใจสวิที่ง
เหลว่านลันื้นไดข้กก็ตข้องสลังเกตดข้วยจวิตววิญญาณ” (1 คร. 2:14) หากองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่ทรงเปปิดดวงตาแหว่งความ
เขข้าใจของเรา เรากก็จะไมว่มทีวลันไดข้รยข้จลักความจรวิงททีที่ทสาใหข้เราเปป็นอวิสระเลย

ขข้อ 19: “เรารลักผยข้ใด เรากก็ตลักเตสือนและตทีสอนผยข้นลันื้น เหตตุฉะนลันื้นจงมทีความกระตสือรสือรข้น และกลลับใจเสทีย
ใหมว่”

พระคสาขข้อนทีนื้ไมว่ไดข้ประยตุกตณ์ใชข้กลับคนกลตุว่มใดกลตุว่มหนศึที่งเปป็นพวิเศษ แตว่ใชข้กลับลยกๆของพระเจข้าทตุกคนตลอด
ทตุกยตุคสมลัย

พระคสาขข้อนทีนื้ใหข้ความกระจว่างมากๆและตข้องถยกเทศนาในครวิสตจลักรตว่างๆสมลัยนทีนื้ ตลันื้งแตว่เรวิที่มแรกแหว่งการ
เนรมวิตสรข้าง องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้ากก็ทรงตลักเตสือนและตทีสอนคนเหลว่านลันื้นททีที่พระองคณ์ทรงรลัก – ลยกๆของ
พระองคณ์เอง (สภษ. 3:11, 12; ฮบ. 12:5, 6) ในโรม 11:22 เปาโลประกาศกข้องวว่า “เหตตุฉะนลันื้นจงพวิจารณาดยทลันื้ง
พระกรตุณาและความเขข้มงวดของพระเจข้า”

พระวจนะของพระเจข้าพยดแทนตลัวมลันเอง ขข้อพระคสาตว่างๆมทีความสวว่างของพวกมลันเอง ขข้อพระคสาตว่างๆ
ไขเปปิดตลัวพวกมลันเองเมสืที่อเรายอมใหข้พระววิญญาณเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องจวิตววิญญาณ 
ดข้วยเหตตุนทีนื้ จงฟปังถข้อยคสาเหลว่านทีนื้:

“เพราะองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงตทีสอนผยข้ททีที่พระองคณ์ทรงรลัก และเมสืที่อพระองคณทรงรนับผถูห้ใดเปป็นบตุตร 
พระองคณกจ็ทรงเฆบีที่ยนตบีผถูห้นนันี้น’ ถข้าทว่านทลันื้งหลายทนเอาการตทีสอน พระเจข้ายว่อมทรงปฏวิบลัตวิตว่อทว่านเหมสือนทว่านเปป็น
บตุตร ดข้วยวว่ามทีบตุตรคนใดเลว่าททีที่บวิดาไมว่ไดข้ตทีสอนเขาบข้าง แตว่ถห้คำทว่คำนทนันี้งหลคำยไมว่ไดห้ถถูกตบีสอนเชว่นเดบียวกนับคนทนันี้ง
ปวง ทว่คำนกจ็ไมว่ไดห้เปป็นบตุตร แตว่เปป็นลถูกทบีที่ไมว่มบีพว่อ” (ฮบ. 12:6-8) บตุคคลใดสามารถดสาเนวินชทีววิตในบาป เจรวิญใน
บาป มทีความสตุขในบาปและดสารงอยยว่ในบาปตว่อไปไดข้โดยททีที่ตนเองไมว่โดนพระหลัตถณ์ตทีสอนของพระเจข้า เขากก็ไมว่เคย
เปป็นลยกคนหนซชื่งเลย เขาอาจเคยออกปากยอมรลับ แตว่กก็ไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่อยว่างแทข้จรวิง ผยข้ททีที่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงรลัก 



พระองคณ์กก็ทรงตทีสอน! เราตทีสอนลยกๆของเราเมสืที่อพวกเขาเรวิที่มแตกแถว เมสืที่อพวกเขาไมว่เชสืที่อฟปัง เรากก็ตทีสอนพวกเขา
และพระเจข้าทรงรลักเรามากยวิที่งกวว่าททีที่เรารลักลยกๆของเราเปป็นลข้านเทว่า และพระองคณ์ทรงสนพระทลัยในความสสาเรก็จ
ฝฝายววิญญาณของเรามากกวว่าททีที่เราสนใจเปป็นลข้านเทว่า “พระองคณ์ทรงนสาขข้าพเจข้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหก็น
แกว่พระนามของพระองคณ์” (เพลงสดตุดที 23) พระเจข้าไมว่ทรงนสาผมไปในววิถทีตว่างๆแหว่งความชอบธรรมเพสืที่อททีที่ผมจะ
ไดข้โอข้อวดหรสือคตุยโมข้ พระองคณ์ทรงนสาผมไปในววิถทีตว่างๆแหว่งการดสาเนวินชทีววิตททีที่ถยกตข้องเพราะวว่าผมเปป็นลยกของ
พระองคณ์และหากผมทสาเรสืที่องนว่าอลัปยศอดสย คสาเหยทียดหยามกก็ตกใสว่พระเยซย ผยข้ททีที่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงรลัก 
พระองคณ์กก็ทรงตทีสอน และหากคตุณทสาความบาปและเจรวิญรตุว่งเรสืองและสนตุกกลับมลันโดยปราศจากการตทีสอนของ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า คตุณกก็เปป็นลยกททีที่ไมว่มทีพว่อ หากกลว่าวในแงว่ศาสนาแลข้ว คตุณไมว่เคยไดข้บลังเกวิดใหมว่อยว่างแทข้จรวิงเลย 

นทีที่กก็เปป็นจรวิงเชว่นกลันในกรณทีของชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้น แทนททีที่จะตสาหนวิพวกเขา พระเจข้ากลลับคายพวกเขา
ออกมา – แตว่ไมว่ใชว่กว่อนททีที่พระองคณ์ทรงเตสือนวว่า “เหตตุฉะนลันื้นจงมทีความกระตสือรสือรข้น และกลลับใจเสทียใหมว่!” เมสืที่อ
ผยข้คนไมว่รยข้สศึกรยข้สาอะไรอทีกแลข้ว เมสืที่อพวกเขารยข้จลักพระเจข้าแตว่ปฏวิเสธททีที่จะถวายเกทียรตวิพระองคณ์ใหข้สมกลับเปป็นพระเจข้า 
เมสืที่อพวกเขาเปลทีที่ยนความจรวิงของพระเจข้าใหข้เปป็นเรสืที่องโกหกและนมลัสการและปรนนวิบลัตวิสวิที่งทรงสรข้างมากกวว่า
พระองคณ์ผยข้ทรงสรข้าง เมสืที่อพวกเขาไมว่เหก็นชอบททีที่จะรยข้จลักพระเจข้า พระเจข้ากก็ทรงปลว่อยพวกเขาไปเสทีย กรตุณาศศึกษา
บทแรกของหนลังสสือโรมอยว่างตลันื้งใจและคตุณจะเหก็นภาพของคนหมยว่ใหญว่ททีที่รยข้จลักพระเจข้าแตว่ปฏวิเสธททีที่จะปรนนวิบลัตวิ
พระองคณ์

ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นไมว่ไดข้อยยว่ฝฝายพระเจข้าหรสือตว่อตข้านพระเจข้า พวกเขาเปป็นพวกทางสายกลาง, อสุยู่นๆ 
พวกเขาไมว่รข้อนหรสือเยก็น พวกเขาไมว่อาจกลลับใจใหมว่ พวกเขาไมว่อาจรข้อนรนไดข้แลข้ว เพราะวว่าพวกเขาหมดความ
รยข้สศึกไปแลข้ว พวกเขามทีใจอตุว่นๆ

ตคคำแหนว่งของพระเยซถู
ในสว่วนทบีที่เกบีที่ยวขห้องกนับครวิสตจนักรเมสืที่อถนงกคำรสวินี้นสตุดของยตุคครวิสตจนักร

วว. 3:20-22:
20 ดยเถวิด เรายสืนเคาะอยยว่ททีที่ประตย ถข้าผยข้ใดไดข้ยวินเสทียงของเรา และเปปิดประตย เราจะเขข้าไปหาผยข้นลันื้น และจะ

รลับประทานอาหารรว่วมกลับเขา และเขาจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเรา
21 ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้นลันื้นนลัที่งกลับเราบนพระททีที่นลัที่งของเรา เหมสือนกลับททีที่เรามทีชลัยชนะแลข้ว และไดข้นลัที่ง

กลับพระบวิดาของเราบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์
22 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังขข้อความซศึที่งพระววิญญาณตรลัสไวข้แกว่ครวิสตจลักรทลันื้งหลายเถวิด’”
ขข้อ 20: ภาพสตุดทข้ายของครวิสตจลักรนลันื้นนว่าเศรข้า ในตอนตข้น (ททีที่เอเฟซลัส) เราพบพระเยซยเจข้าทรงยสืนอยยว่

ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ด... ยสืนอยยว่ทว่ามกลางททีที่ประชตุมนลันื้น... ขณะททีที่ในเลาดทีเซทียพระองคณ์กสาลลังยสืนอยยว่ททีที่
ประตย อยยว่ขจ้างนอก เคาะอยยว่ พระสตุรเสทียงเรทียกอลันอว่อนโยนและแตะตข้องใจนทีนื้ของพระผยข้เปป็นนายเปป็นเสทียงเรทียก
ของเหลว่าผยข้รลับใชข้มาตลอดหลายศตวรรษ โดยอข้อนวอนคนทลันื้งหลายใหข้เปปิดประตยและยอมใหข้พระเยซยเจข้าเสดก็จ
เขข้าไป ในพระคสาขข้อนทีนื้ พระเยซยกสาลลังอข้อนวอนขอใครกจ็ไดห้ (แมข้สลักคนหนศึที่ง) แตว่พระองคณ์กสาลลังเคาะอยยว่ททีที่ประตยของ



ครริสตจนกรชาวเลาดทีเซทีย – ไมว่ใชว่ประตยใจของคนๆหนศึที่ง อยว่างไรกก็ตาม หากคนๆหนศึที่งยอมเปปิดประตย พระสลัญญา
ของพระองคณ์กก็คสือ “เราจะเขข้าไปหาผยข้นลันื้น และจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเขา และเขาจะรลับประทานอาหาร
รว่วมกลับเรา”

“ดยเถวิด เรายชนอยยยู่ททชื่ประตย” ดลังนลันื้นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจศึงทรงถยกผลลักออกไป พระองคณ์ไมว่ทรงอยยว่ภายในททีที่
ประชตุมททีที่เลาดทีเซทียแลข้ว พระองคณ์ทรงอยยว่ขข้างนอก เคาะอยยว่และตรลัส ตรงนทีนื้เรามทีภาพททีที่แทข้จรวิงของพระคตุณของ
พระเจข้า แมข้ในยามททีที่ครวิสตจลักรไดข้ตกตที่สาลงไปถศึงขทีดสตุดและไดข้ผลลักไสพระเยซยเจข้าออกไปแลข้วกก็ตาม

กรตุณาหมายเหตตุวว่า พระเยซยเจข้าไมว่ทรงบนญชาชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นใหข้ซสืนื้อ (ขข้อ 18) และพระองคณ์ไมว่ทรง
ใชข้กสาลลังเพสืที่อททีที่จะเขข้าไป (ขข้อ 20) “เรายสืน... เราเคาะ” คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าพระเยซยเจข้าจะไมว่มทีวลันยลัดเยทียด
พระองคณ์เองเขข้าไปในบข้านใด ครวิสตจลักรใด หรสือประชาชาตวิใด พระองคณ์ทรงรลักทตุกคน พระองคณ์ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อ
เสาะหาและเพสืที่อชว่วยผยข้ททีที่หลงหายไปใหข้รอด พระองคณ์กสาลลังเสาะหาคนททีที่ยลังไมว่ไดข้รลับความรอด – แตว่พระองคณ์จะ
ไมว่มทีวลันยลัดเยทียดพระองคณ์เองใหข้ใครทลันื้งนลันื้น องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะไมว่มทีวลันบตุกรตุกเขข้าไปในททีที่ๆพระองคณ์ไมว่ทรงเปป็นททีที่
ตข้องการเดก็ดขาด

เมสืที่อพระเยซยทรงดสาเนวินกลับพวกสาวกอยยว่บนถนนไปยลังเอมมาอยส “พระองคณ์ทรงกระทสาเหมสือนจะทรง
ดสาเนวินเลยไป” (ลยกา 24:28) ผมแนว่ใจวว่า หากพวกเขาไมว่เชวิญพระองคณ์ใหข้มาหยตุดพลักกลับพวกเขา พระองคณ์กก็คง
เดวินทางตว่อไปแลข้ว พระเยซยไมว่ทรงยลัดเยทียดการอยยว่เปป็นเพสืที่อนของพระองคณ์แกว่ผยข้ใด “เขาจศึงพยดหนว่วงเหนทีที่ยว
พระองคณ์วว่า “เชวิญหยตุดพลักกลับเรา เพราะวว่าจวนเยก็นแลข้ว และวลันกก็ลว่วงไปมาก” พระองคณ์จศึงเสดก็จเขข้าไปเพสืที่อพลักอยยว่
กลับเขา” (ลยกา 24:29)

“ถข้าผยข้ใดไดข้ยวินเสทียงของเรา และเปปิดประตย เราจะเขข้าไปหาผยข้นลันื้น และจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเขา 
และเขาจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเรา” เราไดข้รลับความรอดโดยพระคตุณ ผว่านทางความเชสืที่อ “ฉะนลันื้นความเชสืที่อ
เกวิดขศึนื้นไดข้กก็เพราะการไดข้ยวิน และการไดข้ยวินเกวิดขศึนื้นไดข้กก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจข้า” (โรม 10:17) 
หากเราไดข้ยวินพระสตุรเสทียงของพระเยซย เชสืที่อในพระองคณ์และเชวิญพระองคณ์ใหข้เสดก็จเขข้ามาประทลับในใจของเรา 
พระองคณ์กก็ทรงชว่วยเราใหข้รอด แตว่เราตข้องเชริญพระองคณ์ เราตข้องเชชชื่อ เราตข้องรนบ ตลันื้งแตว่การฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์แลข้ว 
พระเยซยทรงเคาะ – พระองคณ์ทรงเรทียก แตว่พระองคณ์ไมว่ทรงยลัดเยทียดพระองคณ์เองแกว่ผยข้ใดเลย ในสมลัยแหว่งพระคตุณนทีนื้
“ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์” กก็ดสืที่มจากนนื้สาแหว่งชทีววิตไดข้โดยไมว่เสทียคว่า – แตว่พวกเขาตข้องปรารถนานนื้สานลันื้น พวกเขาตข้อง
กระหาย พวกเขาตข้องมทใจประสงคณ์ททีที่จะดสืที่ม

พระเยซยกสาลลังตรลัสแกว่ผยข้ททีที่ยลังไมว่ไดข้รลับความรอดวว่า “เราเปป็นประตย ถข้าผยข้ใดเขข้าไปทางเรา ผยข้นลันื้นจะรอด”
(ยอหณ์น 10:9) ประตยแหว่งความรอดเปปิดรลับคนบาปทลันื้งหลายอยยว่เสมอ – พวกเขาไมว่จสาเปป็นตข้องเคาะเลย แตว่ประตย
ครวิสตจลักรของททีที่ประชตุมชาวเลาดทีเซทียนลันื้นถยกปปิดใสว่พระพลักตรณ์พระเยซย และพระองคณ์ทรงยสืนอยยว่ขข้างนอก เคาะอยยว่ 
คสาเชวิญชวนของพระองคณ์ในวลันทข้ายๆแหว่งยตุคสมลัยนทีนื้กก็คสือ “ถข้าผยข้ใดไดข้ยวินเสทียงของเรา และเปปิดประตย เราจะเขข้าไป
หาผยข้นลันื้น และจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเขา และเขาจะรลับประทานอาหารรว่วมกลับเรา”

จสาไวข้วว่า – ในสมลัยของโนอาหณ์เปป็นเชว่นไร ในสมลัยของโลทเปป็นเชว่นไร มลันกก็จะเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วยในวลันททีที่บตุตร
มนตุษยณ์เสดก็จมา แปดชทีววิตไดข้รลับการชว่วยใหข้รอดในสมลัยของโนอาหณ์ สามชทีววิตไดข้รลับการชว่วยใหข้รอดในสมลัยของโลท 



และพระเยซยเองตรลัสถามวว่า “เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมา พระองคณ์จะทรงพบความเชสืที่อบนแผว่นดวินโลกหรสือ?” แนว่นอน
วว่าเรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในชลัที่วโมงแหว่งครวิสตจลักรเชสืที่อแตว่ปากททีที่อตุว่นๆ ผมแนว่ใจวว่าหากการรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้นระหวว่าง
เวลา 11:00 น. และ 12.00 น. ในเชข้าวลันอาทวิตยณ์ ครวิสตจลักรบางแหว่งททีที่กสาลลังนมลัสการอยยว่กก็คงไมว่ทตุกขณ์รข้อนอะไร 
และตลันื้งแตว่นลักเทศนณ์เรสืที่อยลงมา คงไมว่มทีใครสลักคนททีที่จะถยกรลับขศึนื้นไปจากททีที่ประชตุมแหว่งนลันื้น ททีที่ประชตุมนลันื้นคงไมว่รยข้ดข้วย
ซนื้สาวว่าเกวิดอะไรขศึนื้นจนกระทลัที่งเลวิกประชตุมและผยข้คนกลลับไปยลังบข้านหรสือละแวกบข้านของตน เพสืที่อททีที่จะพบวว่าเพสืที่อน
บางคนของตนและคนททีที่พวกเขารลักไดข้หายตลัวไปแลข้ว ใชว่แลข้วครลับ มทีครวิสตจลักรหลายแหว่งบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้ – ททีที่
ประชตุมทข้องถวิที่นหลายแหว่ง – ททีที่ไมว่มทีลยกของพระเจข้าสลักคนเดทียวททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วในคนกลตุว่มนลันื้น

ขข้อ 21 และ 22: “ผยข้ใดมทีชลัยชนะ เราจะใหข้ผยข้นลันื้นนลัที่งกลับเราบนพระททีที่นลัที่งของเรา เหมสือนกลับททีที่เรามทีชลัยชนะ
แลข้ว และไดข้นลัที่งกลับพระบวิดาของเราบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์” พระคสาขข้อนทีนื้เตก็มลข้นไปดข้วยความจรวิงและการทรง
สสาแดงอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที พระเยซยทรงมทีสวิทธวิอสานาจททีที่จะนลัที่งกลับพระบวิดาในพระททีที่นลัที่งของพระบวิดาไดข้อยว่างไร? มลัน
เปป็นความจรวิงททีที่วว่าจากมตุมมองของความเปป็นพระเจข้า พระองคณ์ทรงมทีสวิทธวิธิ์อลันสมบยรณณ์แบบททีที่จะนลัที่งททีที่นลัที่น – แตว่จง
ระลศึกวว่าพระองคณ์ไดข้ทรงถยู่อมพระองคณ์ลง ทรงรลับสภาพมนตุษยณ์ และทรงเชสืที่อฟปังจนถศึงความมรณา ในฮทีบรย 1:1-3 
เราถยกบอกวว่าบลัดนทีนื้พระองคณ์ทรงประทลับอยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระเจข้าพระบวิดาแลข้ว และเมสืที่อสเทเฟนมอง
เขข้าไปในสวรรคณ์ เขากก็เหห็นพระเยซยยสืนอยยว่ททีที่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระเจข้าพระบวิดา

ผมเชสืที่อวว่าฮทีบรย 12:1-2 จะทสาใหข้คสาถามนทีนื้กระจว่าง: “เหตตุฉะนลันื้น ครลันื้นเรามทีพยานหมยว่ใหญว่อยว่างนลันื้นอยยว่รอบ
ขข้าง ใหข้เราทวินื้งของหนลักทตุกสวิที่งททีที่ขลัดขข้องอยยว่ และการผวิดททีที่เรามลักงว่ายกระทสานลันื้น และการววิที่งแขว่งกลันททีที่กสาหนดไวข้
สสาหรลับเรานลันื้น ใหข้เราววิที่งดข้วยความเพทียรพยายาม หมายเอาพระเยซยเปป็นผยข้รวิเรวิที่มความเชสืที่อ และผยข้ทรงทสาใหข้ความ
เชสืที่อของเราสสาเรก็จ เพรคำะเหจ็นแกว่ควคำมยวินดบีทบีที่มบีอยถูว่ตรงหนห้คำนนันี้น พระองคณไดห้ทรงทนเอคำกคำงเขน ทรงถสือวว่คำ
ควคำมละอคำยไมว่เปป็นสวิที่งสคคำคนัญอะไร และไดห้เสดจ็จประทนับเบสืนี้องขวคำพระทบีที่นนัที่งของพระเจห้คำแลห้ว”

“ฝฝายพระเยซย ขณะเมสืที่อพระองคณ์ดสารงอยยว่ในเนสืนื้อหนลังนลันื้น พระองคณ์ไดข้ถวายคสาอธวิษฐาน และทยลววิงวอน
ดข้วยทรงกลันแสงมากมายและนนื้สาพระเนตรไหล ตว่อพระเจข้าผยข้ทรงสามารถชว่วยพระองคณ์ใหข้พข้นจากความตายไดข้ 
และพระเจข้าไดข้ทรงสดลับเพราะพระองคณ์นลันื้นไดข้ยสาเกรง ถศึงแมข้วว่าพระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตร พระองคณ์กก็ทรงเรทียนรยข้ททีที่
จะนอบนข้อมยอมเชสืที่อฟปัง โดยความทตุกขณ์ลสาบากททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงทนเอา” (ฮบ. 5:7, 8) 

โดยชทีววิตของพระองคณ์ททีที่แสดงถศึงความอดทนและการเสทียสละ และโดยการสวินื้นพระชนมณ์ของพระองคณ์ – 
การสวินื้นพระชนมณ์อลันแสนทารตุณททีที่พระองคณ์ทรงยอมตายเพสืที่อสงว่าราศทีของพระบวิดาของพระองคณ์ – พระเยซยจศึง
ประทลับในตสาแหนว่งอลันสยงสว่ง ณ เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระเจข้าพระบวิดา พระองคณ์ตรลัสวว่า “ดข้วยเหตตุนทีนื้พระบวิดา
ของเราจศึงทรงรลักเรา เพราะเราสละชทีววิตของเรา เพสืที่อจะรลับชทีววิตนลันื้นคสืนมาอทีก ไมว่มทีผยข้ใดชวิงชทีววิตไปจากเราไดข้ แตว่เรา
สละชทีววิตดข้วยใจสมลัครของเราเอง เรามทีสวิทธวิททีที่จะสละชทีววิตนลันื้น และมทีสวิทธวิททีที่จะรลับคสืนอทีก พระบลัญชานทีนื้เราไดข้รลับมา
จากพระบวิดาของเรา” (ยอหณ์น 10:17, 18) 

พระเยซยทรงใหข้การวว่า “พระบวิดาของเราทรงรลักเราเพราะวว่าเราสละวางชทีววิตของเรา” ไมว่มทีผยข้ใดฆว่าพระ
เยซย พระองคณ์ทรงเตก็มพระทลัยและสมลัครพระทลัยสละวางชทีววิตของพระองคณ์เพราะคสาบลัญชาของพระบวิดาในสวรรคณ์
พระองคณ์ทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์ในความเชสืที่อฟปังตว่อพระประสงคณ์ของพระบวิดา (ในสวนเกทเสมนที พระเยซย



ทรงอธวิษฐานวว่า “ขออยว่าใหข้เปป็นไปตามใจปรารถนาของขข้าพระองคณ์ แตว่ขอใหข้เปป็นไปตามพระประสงคณ์ของ
พระองคณ์เถวิด”)

เสข้นทางแหว่งชลัยชนะและบสาเหนก็จของผยข้พวิชวิตเปปิดกวข้างสสาหรลับผยข้เชสืที่อทตุกคน จงระลศึกไวข้เสมอวว่าพระเยซยไมว่
เคยขอรข้องลยกคนใดของพระองคณ์ใหข้เดวินไปในเสข้นทางททีที่พระองคณ์ไมว่เคยเสดก็จนสาหนข้าเราไปมากว่อน รอยพระบาท
ของพระเยซยเปป็นสวิที่งททีที่นสาทางเราไป หากเราเดวินตามรอยพระบาทของพระเยซย หากเราทนทตุกขณ์กลับพระองคณ์ เรากก็
จะครอบครองกลับพระองคณ์ บสาเหนก็จของผยข้มทีชลัยชนะจะเปฟีปี่ยมดข้วยสงว่าราศที แตว่มลันไมว่ไดข้มางว่ายๆ ความรอดเปป็นสวิที่งททีที่
ใหข้เปลว่า – แตว่การเปป็นสาวกและชลัยชนะตข้องแลกดข้วยราคาแพง และหลายครลันื้งกก็ตข้องแลกดข้วยความทตุกขณ์ยากททีที่
เหนสือคสาบรรยายของมนตุษยณ์

พระททีที่นลัที่งของพระเยซยจะอยยว่ในเยรยซาเลก็ม (ลยกา 1:32, 33; มธ. 19:28; กจ. 2:30-35; กจ. 15:14-16) 
อยว่างไรกก็ตาม อาณาจลักรนลันื้นจะเปป็นสากล – นลัที่นคสือ ทลัที่วทลันื้งแผว่นดวินโลก อว่านเพลงสดตุดที 72:8, เศคารวิยาหณ์ 14:9 
และเพลงสดตุดที 8 อาณาจลักรนลันื้นจะเตก็มไปดข้วยความชอบธรรม อว่านเพลงสดตุดที 72:1-7, เพลงสดตุดที 45:7, และอวิส
ยาหณ์ 32:1 เชว่นเดทียวกลับททีที่ซทีซารณ์มทีพระททีที่นลัที่ง พระเยซยกก็ทรงมทีพระททีที่นลัที่งเชว่นกลัน พระองคณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของ
ดาววิด และเราทลันื้งหลาย เจข้าสาวของพระครวิสตณ์, ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ จะครอบครองกลับพระเยซยเปป็น
เวลาหนศึที่งพลันปฟีอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ (วว. 20:1-5) 

มทีครวิสเตทียนบางคนททีที่กลว่าววว่า “ถข้าฉลันไปถศึงสวรรคณ์ นลัที่นกก็ดทีพอสสาหรลับฉลันแลข้ว” ขอใหข้ผมรทีบกลว่าววว่า นนชื่น
ไมยู่ดทพอสกาหรนบผม มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่าผมอยากอยยว่ในคนกลตุว่มนลันื้นเมสืที่อเหลว่าววิสตุทธวิชนเดวินเขข้าไป แตว่ผมกก็อยากไดข้
ถข้วยรางวลัลบข้างเพสืที่อททีที่จะวางททีที่พระบาทของพระองคณ์เมสืที่อเราสวมมงกตุฎพระองคณ์ใหข้เปป็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าแหว่งสวิที่ง
สารพลัด และเมสืที่อพระองคณ์ทรงครอบครอง ผมกก็อยากครอบครองกลับพระองคณ์ ผมอยากนลัที่งกลับพระองคณ์ใน
พระททีที่นลัที่งของพระองคณ์ ผมไมว่อยากเปป็นคนอยยว่ทข้ายสตุด ผมไมว่อยากนลัที่งอยยว่แถวหลลัง ผมอยากอยยว่ใกลข้พระเยซย 
เหมสือนกลับยอหณ์นตอนททีที่พวกเขารลับประทานอาหารคที่สามสืนื้อสตุดทข้ายและยอหณ์นแนบศทีรษะของตนททีที่พระทรวงของ
พระเยซย ผมรยข้วว่าผมจะไมว่คยว่ควร แตว่ผมกก็อยากเปป็นคนททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ ผมอยากเปป็นผยข้มทีชลัยชนะและเปป็นผยข้อารลักขาททีที่ดทีเพสืที่อ
เกทียรตวิและสงว่าราศทีของพระองคณ์



ววิวรณณ – บททบีที่สบีที่
“สวิสิ่งตต่างๆททสิ่จะเกวิดขซนนหลลังจากนทน”

สว่วนแรกของววิวรณณ์คสือ นวิมวิตเกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว (บทททีที่หนศึที่ง) สว่วนททีที่สอง
ประกอบดข้วยจดหมายถศึงครวิสตจลักรเหลว่านลันื้น (บทททีที่สองและสาม) สว่วนททีที่สามเรวิที่มตข้นททีที่บทททีที่สทีที่และปปิดทข้ายดข้วยบท
ททีที่ยทีที่สวิบสอง ขข้อหข้า นทีที่รวมกลันเปป็นสว่วนททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ของววิวรณณ์ แมข้วว่าการกระทสาททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ไมว่เรวิที่มตข้น
จนกระทลัที่งบทททีที่หกกก็ตาม

ฉากเหตตุการณณ์ตว่างๆในสวรรคณ์ ซศึที่งถยกบลันทศึกไวข้ในบทททีที่สทีที่และหข้า เกรวิที่นนสาการพวิพากษาชตุดแรก ซศึที่งเราอว่าน
เกทีที่ยวกลับมลันในบทททีที่หก ตลอดยตุคครวิสตจลักรมทีการตว่อสยข้ระหวว่างความดทีและความชลัที่ว ระหวว่างความชอบธรรมและ
ความไมว่ชอบธรรม ความสวว่างและความมสืดมาโดยตลอด การสยข้รบระหวว่างพระเจข้าและซาตาน พระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์และเหลว่าววิญญาณชลัที่ว ไดข้ดสาเนวินอยว่างดตุเดสือดมาตลันื้งแตว่ครวิสตจลักรไดข้ถสือกสาเนวิดขศึนื้นและจะดสาเนวินตว่อไปจน
กวว่าครวิสตจลักรนลัที่งอยยว่อยว่างปลอดภลัยในสวรรคณ์กลับพระเยซยเจข้า

หลลังจากครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปแลข้ว และพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์จะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่เพสืที่อหนว่วงเหนทีที่ยวอสานาจแหว่ง
ความชลัที่วรข้ายแลข้ว แผว่นดวินโลกนทีนื้จะกลายเปป็นนรกของจรวิง อยว่างไรกก็ตาม ครวิสตจลักรจะถถูกรลับขศึนื้นออกไปจากแผว่น
ดวินโลกกว่อนททีที่การพวิพากษาททีที่นว่ากลลัวเหลว่านทีนื้เรวิที่มตกลงมา หลลังจากการรลับขศึนื้นไประบบตว่างๆของแผว่นดวินโลกนทีนื้จะ
ถยกมอบไวข้แกว่พญามารทลันื้งหมดและมลันจะปกครองในตลัวตนของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (ในทางการเมสือง) และในตลัวตนของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ (ในทางศาสนา) การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นระหวว่างบทททีที่สามและสทีที่ – เหลว่าผยข้มทีชลัยชนะจะถยกรลับ
ขศึนื้นไป และมวลชนมหาศาลจะถยกคายออก

มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่ายอหณ์นไมว่ไดข้บลันทศึกขข้อเทก็จจรวิงตว่างๆเกทีที่ยวกลับการรลับขศึนื้นไป แตว่เปาโลผยข้ซศึที่งขข้อลศึกลลับ
เกทีที่ยวกลับครวิสตจลักรไดข้ถยกเปปิดเผยแกว่เขาอยว่างครบถข้วน เปปิดเผยใหข้เราทราบเกทีที่ยวกลับเหตตุการณณ์ตว่างๆในระหวว่าง
และททีที่เกวิดขศึนื้นทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป เราจะถยกรลับออกไปและถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้า
อากาศ และเราจะอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเปป็นนวิตยณ์ (1 ธส. 4:15-18)

ผมตระหนลักวว่าพวกคตุณบางคนททีที่อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่เคยถยกสอนวว่าครวิสตจลักรจะผว่านเขข้าไปในครศึที่ง
แรกของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น แตว่ผมขอประกาศ ตามททีที่พระคลัมภทีรณ์เขทียนไวข้ วว่าครวิสตจลักรจะไมยู่ผยู่านเขจ้าไปในสยู่วน
หนซชื่งสยู่วนใดของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นเลย ผมกลว่าวเชว่นนทีนื้เพราะวว่า:

1. ในสามบทแรกของววิวรณณ์ คสาวว่า ครริสตจนกร หรสือ ครริสตจนกรทนนั้งหลาย เกวิดขศึนื้นประมาณยทีที่สวิบครลันื้ง 
อยว่างไรกก็ตาม พอขศึนื้นตข้นบทททีที่สทีที่เรสืที่อยไปจนถศึงขข้อสวิบเจก็ดของบทททีที่ยทีที่สวิบสอง ครวิสตจลักรไมว่ถยกกลว่าวถศึงเลยสลักครลันื้ง
เดทียว ครวิสตจลักรไมว่มทีสว่วนอลันใดในนวิมวิตตว่างๆททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ซศึที่งทรงประทานใหข้แกว่ยอหณ์นหลลังจากบทททีที่สามเลย
ดข้วยเหตตุนทีนื้ หากเราเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ และหากเรา “มายกเหตตุผลกลัน
เดทีดี๋ยวนทีนื้” เรากก็ตข้องสรตุปวว่าครวิสตจลักรไมว่อยยว่บนแผว่นดวินโลกตลันื้งแตว่บทททีที่สทีที่ไปจนถศึงบทททีที่ยทีที่สวิบสองขข้อหข้า ครวิสตจลักรอยยว่
ในฟฟ้าอากาศกลับพระเยซย โดยมองลงมายลังการพวิพากษาททีที่นว่ากลลัวเหลว่านลันื้นททีที่เกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้



2. เหตตุผลประการททีที่สองททีที่ผมกลว่าวอยว่างเนข้นยนื้สาวว่าครวิสตจลักรจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ในระหวว่างสว่วนหนศึที่งสว่วนใดของ
ยตุคแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นกก็คสือ คสากลว่าวในววิวรณณ์ 1:19 – ลยกกตุญแจททีที่ไขเปปิดหนลังสสือเลว่มนทีนื้ ยอหณ์นถยกบลัญชาใหข้
เขทียน: ประการแรก คสือ “เหตสุการณณ์ซซชื่งเจจ้าไดจ้เหห็น” ประการททีที่สอง คสือ “เหตสุการณณ์ททชื่กกาลนงเปป็นอยยยู่ขณะนทนั้” และ
ประการททีที่สาม คสือ “เหตสุการณณ์ซซชื่งจะเกริดขซนั้นในภายหนจ้า” เนสืนื้อหาสามสว่วนนทีนื้ไมว่ไดข้ดสาเนวินไปพรข้อมๆกลัน พวกมลัน
ไมว่ไดข้เกวิดขศึนื้นในเวลาเดทียวกลัน ยอหณ์นไดข้เหก็นนวิมวิตเกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว และนลัที่นกก็จบ
เนสืนื้อหาสว่วนนลันื้น จากนลันื้นเขากก็เหก็นครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นในเอเชทียนข้อย เขาเขทียนขข้อความตว่างๆททีที่ถยกสว่งถศึงครวิสตจลักร
เหลว่านลันื้น และนลัที่นกก็ทสาใหข้จบเนสืนื้อหาสว่วนนลันื้น ครวิสตจลักรแทข้ถยกรลับออกไป ครวิสตจลักรททีที่อตุว่นๆถยกคายออก – และจาก
นลันื้นยอหณ์นกก็บลันทศึกสวิที่งตว่างๆททีที่เกวิดขศึนื้นหลนังจคำกททีที่ชาวเลาดทีเซทียเหลว่านลันื้นถยกคายออกแลข้ว: “ตว่อจคำกนนันี้น ดถูเถวิด 
ขห้คำพเจห้คำไดห้เหจ็นประตถูสวรรคณเปปิดอห้คำอยถูว่” (วว. 4:1) ดข้วยเหตตุนทีนื้เราจศึงสรตุป ตามททีที่พระวจนะของพระเจข้ากลว่าวไวข้ –
โดยเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ, ขข้อพระคลัมภทีรณ์กลับขข้อพระคลัมภทีรณ์ – วว่าบทททีที่สทีที่
และบทตว่างๆททีที่ตามมาบลันทศึกเหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นหลนังจคำกครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปแลข้ว

3. ภาพรวมทลันื้งหมดเปลทีที่ยนแปลงไปหลลังจากบทททีที่สาม เราไมว่เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าอยยว่ทว่ามกลางคลัน
ประททีปเหลว่านลันื้นอทีกตว่อไปแลข้ว เราไมว่เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าอยยว่บนแผว่นดวินโลกอทีกตว่อไป แตว่เราเหก็นพระททีที่นลัที่งหนศึที่ง
ตลันื้งอยยว่ในสวรรคณ์ และพระเยซยเจข้ากสาลลังประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้น มทีสายรตุข้งอลันหนศึที่งอยยว่ลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้น และ
เราเหก็นเหลว่าววิสตุทธวิชน (ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้น) ในสวรรคณ์ ซศึที่งเปป็นททีที่ๆพวกเขาอยยว่จนถศึงบทททีที่สวิบเกข้า ซศึที่งพอถศึงตอน
นลันื้นพวกเขากก็มาพรข้อมกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าโดยออกมาจากสวรรคณ์ ขทีที่มข้าขาวมาเพสืที่อพวิพากษาแผว่นดวินโลกนทีนื้ เมสืที่อ
คตุณลสืมความควิดทางศาสนาตว่างๆของคตุณ – สวิที่งททีที่คตุณเคยไดข้ยวิน สวิที่งททีที่คตุณเคยถยกสอนโดยพวกนลักเทศนณ์, ศาสนา
และนวิกายตว่างๆ – และยอมใหข้พระวจนะของพระเจข้าพยด เมสืที่อคตุณฟปังแทนททีที่จะตทีความ คตุณกก็จะไมว่ประสบความ
ยตุว่งยากเลยในการเขข้าใจววิวรณณ์ หนทางเดทียวททีที่จะเขข้าใจววิวรณณ์คสือ ยอมใหข้มลันพยด ขณะททีที่คตุณนวิที่งเงทียบและยอมใหข้
พระววิญญาณสอนคตุณ เพราะวว่าหนลังสสือเลว่มนทีนื้บรรจตุสวิที่งลศึกลนื้สาตว่างๆของพระเจข้าและมทีพระสลัญญาพวิเศษใหข้แกว่คนทลันื้ง
หลายททีที่อว่านมลันและฟปังมลัน – ไมว่ใชว่แกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่อว่านและตทีความมลัน และไมว่ใชว่แกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่อว่านมลันและ
กลว่าววว่าพวกเขาควิดอยว่างไรเกทีที่ยวกลับมลัน หากคตุณอว่านหนลังสสือเลว่มนทีนื้ ฟปังสวิที่งททีที่หนลังสสือเลว่มนทีนื้จะกลว่าว และรลักษาสวิที่ง
ตว่างๆททีที่มทีเขทียนอยยว่ในหนลังสสือเลว่มนทีนื้ คตุณกก็ไดข้รลับพระพร แตว่ผยข้ใดกก็ตามททีที่เพวิที่มเตวิมหรสือตลัดออกจากหนลังสสือเลว่มนทีนื้กก็มทีคสา
แชว่งสาปของพระเจข้าตกอยยว่บนตลัวเขา

4. ตามททีที่ววิวรณณ์ 3:10 กลว่าว ครวิสตจลักรจะไมว่เขข้าหรสือผว่านเขข้าไปในสว่วนใดของชว่วงเวลาททีที่เปป็นความทตุกขณ์
ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นเลย: “เพราะเหตตุเจข้าไดข้รลักษาคสาของเราดข้วยความเพทียร เราจะรลักษาเจข้าจากเวลาแหว่งการ
ทดลองนลันื้นดข้วย ซศึที่งจะบลังเกวิดขศึนื้นทนัที่วทนันี้งโลก เพสืที่อจะลองดถูใจคนทนันี้งปวงทบีที่อยถูว่ทนัที่วแผว่นดวินโลก” พระคสาขข้อนทีนื้อาจ
เปป็นขข้อความถศึงเอเฟซลัสกก็ไดข้ มลันอาจเปป็นขข้อความถศึงเปอรณ์กามลัมกก็ไดข้ มลันอาจอยยว่ในขข้อความถศึงซารณ์ดวิสกก็ไดข้...แตว่มลัน
กก็ไมว่เปป็น มลันอยยว่ในขข้อความถศึงครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย – ครวิสตจลักรแหว่งความรลักฉลันทณ์พทีที่นข้อง... ครวิสตจลักรแทข้ เจข้า
สาวของพระครวิสตณ์จะตข้องไมว่ถยกทดสอบบนแผว่นดวินโลก เจข้าสาวของพระครวิสตณ์จะไมยู่ถยกทดลอง! เราจะไดข้รลับ
บสาเหนก็จสสาหรลับหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาของเรา และเราจะไดข้หรสือไมว่กก็เสทีย เทว่าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับบสาเหนก็จตว่างๆ แตว่ครวิสต
จลักร, เจข้าสาว, จะไมว่ถยกลองดยใจบนแผว่นดวินโลกหรสือในททีที่อสืที่นใดเลย “เวลาแหว่งการทดลอง” อลันยวิที่งใหญว่นลันื้นททีที่จะ



เกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกเพสืที่อลองดยใจคนเหลว่านลันื้นททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกคสือ ความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น, 
“เวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบ” นลัที่นเปป็นเวลาททีที่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะครอบครองและแผว่นดวินโลกจะเปป็นนรกบนดวิน
ครริสตจนกรจะไมยู่อยยยู่ททชื่นทชื่

5. ตามคสาพยานของอลัครทยตเปาโล (ผยข้ซศึที่งเขทียนโดยไดข้รลับการดลใจจากพระเจข้า) เราจะไมว่เขข้าหรสือผว่าน
เขข้าไปในสว่วนใดของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น: “เพราะวว่าพระเจข้ามวิไดข้ทรงกสาหนดเราไวข้สสาหรลับพระอาชญา 
แตว่สสาหรลับใหข้ไดข้รลับความรอดโดยพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา” (1 ธส. 5:9) ตามททีที่พระคสาขข้อนทีนื้กลว่าว 
ครวิสตจลักรไมว่ไดข้ถยกกสาหนดไวข้สสาหรลับพระอาชญา ครวิสตจลักรไมว่ถยกกสาหนดไวข้สสาหรลับการพวิพากษา ครวิสตจลักรจะไมว่
เผชวิญหนข้ากลับพระพวิโรธของพระเจข้าหรสือการพวิพากษาของพระเจข้า แตว่จะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระเยซยในหมยว่เมฆ
ในฟฟ้าอากาศ จากนลันื้นการพวิพากษาของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์จะตกลงมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ตามททีที่มทีบรรยายไวข้
ในววิวรณณ์บทททีที่หกและททีที่ตามมา เวททีถยกจลัดเตรทียมในววิวรณณ์ 4 และ 5 และการพวิพากษาเหลว่านลันื้นกก็ทลายออกใน
ตอนตข้นของบทททีที่หก

พระทบีที่นนัที่งของพระเยซถูในสวรรคณ
วว. 4:1-3:

1 ตว่อจากนลันื้น ดยเถวิด ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นประตยสวรรคณ์เปปิดอข้าอยยว่ และพระสตุรเสทียงแรกซศึที่งขข้าพเจข้าไดข้ยวินนลันื้นไดข้
ตรลัสกลับขข้าพเจข้าดตุจเสทียงแตรวว่า “จงขศึนื้นมาบนนทีนื้เถวิด และเราจะสสาแดงใหข้เจข้าเหก็นเหตตุการณณ์ททีที่จะตข้องเกวิดขศึนื้นใน
ภายหนข้า”

 2 ในทลันใดนลันื้น พระววิญญาณกก็ทรงดลใจขข้าพเจข้า และดยเถวิด มทีพระททีที่นลัที่งตลันื้งอยยว่ในสวรรคณ์ และมทีทว่านองคณ์
หนศึที่งประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น

3 และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นปรากฏประดตุจพลอยหยกและพลอยทลับทวิม และมทีรตุข้งลข้อมรอบ
พระททีที่นลัที่งนลันื้น ดยประหนศึที่งพลอยมรกต

สถานการณณ์ทลันื้งหมดเปลทีที่ยนแปลงตรงนทีนื้ เรสืที่อยมาจนถศึงจตุดนทีนื้ ยอหณ์นถยกเหก็นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และ
เหตสุการณณ์ตยู่างๆททชื่ถยกบนนทซกไวจ้ในบทททชื่สองและสามกห็เกริดขซนั้นไปแลจ้วบนแผยู่นดรินโลกนทนั้ แตว่คสาบลัญชาของพระ
สตุรเสทียงนลันื้นตอนนทีนื้คสือ “จงขซนั้นมาบนนทนั้เถริด” ดข้วยเหตตุนทีนื้ ยอหณ์นจศึงออกจากแผว่นดวินโลกและถยกรลับขศึนื้นไปในสวรรคณ์
เพสืที่อเปป็นประจลักษณ์พยานและบลันทศึกนวิมวิตตว่างๆททีที่เหลสืออยยว่ในหนลังสสือววิวรณณ์ บทททีที่สทีที่และหข้าพรรณนาฉากหลลังและ
เหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่เกวินจวินตนาการของมนตุษยณ์

ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักรบนแผว่นดวินโลกไดข้ถยกจารศึกแลข้ว เหลว่าผยข้มที
ชลัยชนะไดข้ถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศแลข้ว มวลชนมหาศาลททีที่มทีความผวิดแหว่งแผว่นดวินโลกไดข้
ถยกคายออกแลข้ว การเอาครวิสตจลักรแทข้ออกไปเตรทียมเวททีใหข้พญามารเขข้ามายศึดครอง มลันจะทสาเชว่นนทีนื้แนว่ ดลังททีที่เรา
จะเหก็นในบทททีที่หก

ขข้อ 1: “ตว่อจากนลันื้น (หลลังจากครวิสตจลักรหมดวาระของมลันแลข้วและสวิที่งสารพลัดททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับครวิสตจลักรไดข้
ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้ว)  ดยเถวิด ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นประตยสวรรคณ์เปปิดอจ้าอยยยู่” ยอหณ์น 10:9 บอกเราวว่าพระเยซยทรง
เปป็นประตยนลันื้น หลลังการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์ พระองคณ์กก็เสดก็จขศึนื้นไปสยว่สวรรคณ์ และทรงเรทียกยอหณ์น (ในจวิต



ววิญญาณ) ใหข้ขศึนื้นมายลังททีที่ๆพระองคณ์ทรงอยยว่ พระองคณ์ทรงเปปิดประตยนลันื้น – และยอหณ์นกข้าวเขข้าไปในสวรรคณ์เพสืที่อเปป็น
ประจลักษณ์พยานถศึงเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นตามมา นทีที่เปป็นภาพททีที่แทข้จรวิงของการรลับขศึนื้นไป ยอหณ์นประสบในจวิต
ววิญญาณกลับสวิที่งททีที่เราจะประสบจรวิงๆเมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น (1 ธส. 4:14-18)

เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น เสทียงแตรจะดลัง และเสทียงของอลัครเทวทยตจะเรทียกเหลว่าววิสตุทธวิชนขศึนื้นไป พระเยซย
จะไมว่เสดก็จมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป... เหลว่าววิสตุทธวิชนจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับ
พระองคณ์ในฟฟ้าอากาศ แตว่เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในการพวิพากษา พระองคณ์จะเสดก็จมายลังแผว่นดวินโลก และจะทรง
ยสืนบนภยเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:4)

“และพระสตุรเสทียงแรกซศึที่งขข้าพเจข้าไดข้ยวินนลันื้นไดข้ตรลัสกลับขข้าพเจข้าดตุจเสทียงแตร” คสากลว่าวนทีนื้ไมว่ไดข้หมายความ
วว่ายอหณ์นไดข้ยวินพระสตุรเสทียงนทีนื้เปป็นครนนั้งแรกหลลังจากททีที่เขาถยกรลับขศึนื้นเขข้าไปในสวรรคณ์... มลันหมายถศึงพระสสุรเสทยงแรก
ททีที่เขาไดข้ยวิน (วว. 1:10) เขาไดข้ยวินพระสตุรเสทียงนลันื้นบนแผว่นดวินโลก และบลัดนทีนื้พระสตุรเสทียงเดวิมนลันื้นกสาลลังตรลัสใน
สวรรคณ์ มลันหาใชว่พระสตุรเสทียงของผยข้ใดอสืที่นไมว่นอกจากพระเยซยเจข้าเอง เมสืที่อแตรนลันื้นเรทียกตลัวยอหณ์นใหข้ขศึนื้นมาจากแผว่น
ดวินโลกยลังสวรรคณ์

ขข้อ 2 และ 3: “ในทลันใดนลันื้น พระววิญญาณกก็ทรงดลใจขข้าพเจข้า และดยเถวิด มทีพระททีที่นลัที่งตลันื้งอยยว่ในสวรรคณ์ 
และมทีทว่านองคณ์หนศึที่งประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นปรากฏประดตุจพลอยหยก
และพลอยทลับทวิม และมทีรตุข้งลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้น ดยประหนศึที่งพลอยมรกต”

พระสตุรเสทียงของพระเยซยตรลัสวว่า “จงขศึนื้นมาบนนทีนื้เถวิด” ... และ “ในทนนใดนนนั้น พระววิญญาณกก็ทรงดลใจ
ขข้าพเจข้า” ไมว่มทีความลว่าชข้าเลย – ไมว่แมข้สลักเสทีนื้ยวววินาททีเดทียว ยอหณ์นไมว่ไดข้ถยกรลับขศึนื้นไปในสวรรคณ์ทลันื้งรว่างกาย เพราะ
วว่าทลันื้งหมดนทีนื้เปป็นสว่วนหนศึที่งของนวิมวิตของยอหณ์น วลทีททีที่วว่า “พระววิญญาณกก็ทรงดลใจ (“อยยยู่ในวริญญาณ”)” บว่งบอกวว่า
ววิญญาณของยอหณ์นออกไปจากรว่างของเขาชลัที่วขณะนลันื้น และววิญญาณของเขาอยว่างเดทียวเทว่านลันื้นถยกรลับเขข้าไปใน
สวรรคณ์เพสืที่อททีที่จะเหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเขาผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว รว่างกายของยอหณ์นยลังไมว่ไดข้รลับสงว่าราศทีใน
ขณะนลันื้น และไมว่มทีผยข้ใดสามารถมองดยความงดงามและความสงว่างามขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศที
แลข้วของเราไดข้ในรว่างกายททีที่ตายไดข้และยลังไมว่ถยกไถว่

คสากลว่าวถลัดมา “มทีพระททีที่นลัที่งตลันื้งอยยว่ในสวรรคณ์” บว่งบอกถศึงททีที่ตลันื้งแหว่งการปกครองและสวิทธวิอสานาจเดก็ดขาด 
ชว่างตรงขข้ามเหลสือเกวินกลับบรรดาพระททีที่นลัที่งของแผว่นดวินโลก – พระททีที่นลัที่งตว่างๆททีที่ไดข้ผงาดขศึนื้นและลว่มสลายไปแลข้ว – 
ตลอดหลายศตวรรษ แตว่ในพระคสาขข้อนทีนื้เรามทีพระททีที่นลัที่งหนศึที่งททีที่คงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์

พระททีที่นลัที่งนลันื้นจรวิงๆแลข้วเปป็นนวิมวิตแรกหลลังจากททีที่ยอหณ์นถยกพาไปในววิญญาณจากแผว่นดวินโลกไปยลังสวรรคณ์ 
พระททีที่นลัที่งนลันื้นเปป็นศยนยณ์กลางแหว่งฉากเหตตุการณณ์ในสวรรคณ์ และเปป็นสลัญลลักษณณ์อยว่างหนศึที่งของการปกครองแบบเปป็น
สากลของพระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นไมว่ถยกเอว่ยพระนาม แตว่ถยกพรรณนาอยว่างมทีนลัยสสาคลัญ
ในอลัญมณทีเหลว่านลันื้นททีที่ถยกใชข้เพสืที่อเปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงรยปลลักษณณ์ของพระองคณ์:

“และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นปรากฏประดตุจพลอยหยกและพลอยทนับทวิม” อลัญมณทีทลันื้งสองททีที่
ถยกเอว่ยถศึงตรงนทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงสงว่าราศทีและความโอว่อว่าตระการของพระเจข้า สงว่าราศทีของพระองคณ์ไมว่อาจ



ถยกสสืที่อสารเปป็นคสาพยดไดข้ แมข้แกว่สวิที่งทรงสรข้างททีที่สยงสว่งททีที่สตุดกก็ตาม พระเยโฮวาหณ์พระเจข้าทรงเปป็นความสวว่างททีที่ไมว่มทีผยข้ใด
เขข้าถศึงไดข้ เปาโลพรรณนาไวข้ดลังนทีนื้:

“ซศึที่งพระองคณ์จะทรงสสาแดงใหข้ปรากฏในเวลาของพระองคณ์ คสือพระองคณ์ผยข้เสวยสตุขและทรงฤทธวิธิ์สยงสตุดแตว่
พระองคณ์เดทียว พระมหากษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวง และองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเหนสือเจข้านายทลันื้งปวงพระองคณ์ผยข้เดทียว
ทรงอมตะ และทรงสถวิตในควคำมสวว่คำงทบีที่ซนที่งไมว่มบีคนใดจะเขห้คำไปถนง ผถูห้ซนที่งมนตุษยณไมว่เคยเหจ็น และจะเหจ็นไมว่ไดห้ 
พระเกทียรตวิและฤทธานตุภาพจงมทีแดว่พระองคณ์นลันื้นสสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน” (1 ทธ. 6:15, 16) 

พลอยหยกและพลอยทลับทวิมถยกกลว่าวถศึงในรายการอลัญมณทีททีที่ถยกฝปังในทลับทรวงของมหาปตุโรหวิต (อพย. 
28:17-20) กรตุณาอว่านขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ เพราะวว่าเวลาและพสืนื้นททีที่ไมว่ยอมใหข้ผมยกขข้อความมาทลันื้งหมดใหข้แกว่คตุณใน
การศศึกษานทีนื้ อลัญมณทีแบบเดทียวกลันเหลว่านทีนื้กก็ถยกกลว่าวถศึงทว่ามกลางอลัญมณทีเหลว่านลันื้นททีที่พรรณนาสงว่าราศทีของกษลัตรวิยณ์
เมสืองไทระดข้วย (อสค. 28:13) เราพบวว่าพวกมลันถยกเอว่ยถศึงอทีกครลันื้งในคสาพรรณนาเกทีที่ยวกลับนครบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น คสือกรตุง
เยรยซาเลก็มใหมว่ (วว. 21:19, 20)

พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงใชข้พลอยสองชนวิดนทีนื้เพสืที่อเปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงสงว่าราศทีอลันเจวิดจข้าและความ
เจวิดจรลัสอลันหาใดเททียบของพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าเทว่าททีที่สงว่าราศทีของพระองคณ์จะสามารถถยกแสดงใหข้เหก็นและแสดง
เปป็นสลัญลลักษณณ์ไดข้แกว่มนตุษยณ์เดวินดวิน ความเจวิดจข้าของพลอยหยกเปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์อลันบรวิสตุทธวิธิ์
ของพระเจข้า และสทีแดงเขข้มของพลอยทลับทวิมกก็เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงการลบมลทวินดข้วยพระโลหวิตซศึที่งถยกเรทียก
รข้องโดยพระเจข้าสสาหรลับการยกโทษบาป

ยอหณ์นบอกเราวว่า “ใสสวว่างดตุจพลอยมณทีอลันหาคว่ามวิไดข้ เชว่นเดทียวกลับพลอยหยกอลันสตุกใสเหมสือน
แกห้วผลนก” (วว. 21:11) จงหมายเหตตุ: สสุกใสเหมชอนแกจ้วผลซก ความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้านลันื้นไมว่แปดเปฟฟื้อน ไมว่มลัว
หมอง ผตุดผว่อง – ความบรวิสตุทธวิธิ์ททชื่สมบยรณณ์แบบ! ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่า พระเยซยทรงเปป็นพระองคณ์ผยข้ททีที่ยอหณ์นเหก็น
ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้น

ในบทททีที่สทีที่ของววิวรณณ์ พระเยซยทรงถยกพรรณนาวว่าเปป็นเหมสือนกลับพลอยหยกและพลอยทลับทวิม พลอยหยก
นลันื้นสตุกใส – สตุกใสดตุจแกข้วผลศึก พลอยทลับทวิมมทีสทีแดงดตุจโลหวิต... พลอยสทีโลหวิต

ในอพยพ 28 เราอว่านเกทีที่ยวกลับพลอยเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่บนทลับทรวงของมหาปตุโรหวิต พลอยทลับทวิม (สทีแดงดตุจ
โลหวิต) ซศึที่งเกทีที่ยวขข้องกลับรยเบนถยกกลว่าวถศึงเปป็นอลันดลับแรก และพลอยหยกถยกกลว่าวถศึงทข้ายสตุด ววิวรณณ์ 4 กลว่าวถศึง
พลอยหยกเปป็นอลันดลับแรก – พลอยสทีขาวสตุกใสแหว่งเบนยามวิน นทีที่ไมว่ใชว่เรสืที่องเลว่นๆ มทีเหตตุผลททีที่เฉพาะเจาะจงสสาหรลับ
การยข้อนกลลับของพลอยเหลว่านทีนื้ โดยใหข้อลันแรกไปอยยว่ทข้ายสตุด และใหข้อลันทข้ายสตุดมาอยยว่อลันแรก

พลอยทลับทวิมมทีสทีแดงดตุจโลหวิต ซศึที่งกลว่าวถศึงการถวายบยชาดข้วยโลหวิต โดยชทีนื้ไปยลังกางเขนนลันื้นและการเสดก็จ
มาครลันื้งแรกของพระเยซยเพสืที่อหลลัที่งพระโลหวิตของพระองคณ์สสาหรลับการยกโทษบาป ชสืที่อนทีนื้ (รยเบน) มาจากคสาฮทีบรยสอง
คสาททีที่มทีความหมายวว่า “จงดยพระบตุตร” มลันชทีนื้ไปยลังพระองคณ์ผยข้ททีที่ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมากลว่าววว่า “จงดยพระเมษ
โปดกของพระเจข้า ผยข้ทรงรลับความผวิดบาปของโลกไปเสทีย” (ยอหณ์น 1:29) มลันยลังบอกเราดข้วยวว่าพระองคณ์ (พระ
เยซยเจข้า) ทรงเปป็นบตุตรหลัวปฟีแหว่งสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง และเปป็นผยข้แรกททีที่บลังเกวิดมา – พระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณเดบียว
ของพระเจข้า (ยอหณ์น 3:16)



พลอยหยก ซศึที่งเปป็นพลอยอลันสตุดทข้ายในทลับทรวงของภาคพลันธสลัญญาเดวิม เปป็นตลัวแทนของเบนยามวิน นทีที่
เปป็นพลอยททีที่สตุกใส ซศึที่งกลว่าวถศึงชลัยชนะเดก็ดขาด บนพลอยหยกมทีชสืที่อของเบนยามวิน ซศึที่งเปป็นการรวมกลันของคสาฮทีบรย
สองคสา (เบน และ ยามริน) ดลังนลันื้นเหลว่าผยข้รยข้จศึงบอกเราวว่าความหมายกก็คสือ “บตุตรชายแหว่งมสือขวาของขข้าพเจข้า” ... 
หรสืออยว่างททีที่ผยข้รยข้ทว่านหนศึที่งแปลวว่า “บตุตรชายแหว่งฤทธวิธิ์เดชของขข้าพเจข้า” พลอยอลันแรกและอลันสตุดทข้ายชทีนื้ขข้างหนข้าไป
ยลังการเสดก็จมาครลันื้งแรกและครลันื้งททีที่สองของมหาปตุโรหวิตผยข้ยวิที่งใหญว่นลันื้น – หาใชว่ใครอสืที่นนอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้า

อยว่างไรกก็ตาม ในววิวรณณ์ 4 นทีนื้ ลสาดลับของพลอยเหลว่านลันื้นถยกยข้อนกลลับ ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักเหก็นพระองคณ์ (พระ
เยซย) เปป็นเหมสือนพลอยหยกกว่อน และตว่อมาคสือเปป็นเหมสือนพลอยทลับทวิม เหตตุผลนลันื้นชลัดเจน: ในภาคพลันธสลัญญา
เดวิมเหลว่าววิสตุทธวิชนตลันื้งตาคอยใหข้ถศึงวลันนลันื้นเมสืที่อพระเมษโปดกจะเสดก็จมา พวกเขาตลันื้งตาคอยกางเขนนลันื้น และดข้วย
เหตตุนทีนื้พวกเขาจศึงเหก็นพลอยทลับทวิม... พลอยสทีแดงดตุจโลหวิต... เปป็นอลันดลับแรก พวกเขามองเลยพข้นนลัที่นไปและเหก็น
พลอยหยก ซศึที่งเปป็นพลอยสทีขาวสตุกใสททีที่เปป็นตลัวแทนของฤทธานตุภาพของพระองคณ์และการปกครองของพระองคณ์
เมสืที่อถศึงการเสดก็จมาครลันื้งททีที่สองของพระองคณ์เพสืที่อสถาปนาอาณาจลักรนลันื้น อยว่างไรกก็ตาม เมสืที่อยอหณ์นมทีประสบการณณ์
นลันื้นททีที่เรากสาลลังศศึกษาอยยว่ขณะนทีนื้ เขากก็อยยว่ฟากนทีนื้ของกลโกธาและการรลับขศึนื้นไปแลข้ว และกสาลลังมองยข้อนกลลับไป 
ยอหณ์นไดข้เหก็นพลอยหยกเปป็นอลันดลับแรก คสือพลอยสตุกใส – จากนลันื้นกก็พลอยสทีแดงนลันื้น นลัที่นคสือ กางเขนนลันื้นและการ
ถวายบยชา

พระเยซยทรงเปป็นเหมสือนเดวิมวลันนทีนื้ วานนทีนื้ และสสืบไปเปป็นนวิตยณ์ พระองคณ์มวิไดข้เปลทีที่ยนแปลงเลย พระองคณ์
ผยข้ทรงรลักษาอวิสราเอลไวข้ไมว่เคยเคลวินื้มหรสือมว่อยหลลับไป วลันนทีนื้พระเยซยองคณ์เดวิมนลันื้นประทลับอยยว่ททีที่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์
ของพระเจข้า พระองคณ์ทรงพระชนมณ์อยยว่เสมอไปเพสืที่อววิงวอนเผสืที่อเรา เมสืที่อเราจะเหก็นพระเยซยเจข้า เรากก็จะเปป็นเหมสือน
พระองคณ์ (1 ยอหณ์น 3:1-3)

สาวกผยข้เปป็นททีที่รลักตว่อมาไดข้เหก็นรสุจ้งลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้น “ดยประหนศึที่งพลอยมรกต” พลอยมรกตเปป็นพลอย
ของยยดาหณ์ และมทีสทีเขทียว ซศึที่งสสืที่อถศึงความสดใหมว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์และความทนทานชลัที่วนวิรลันดรณ์ มลันเปป็นพลอยททีที่ใชข้ในการ
สมรสของชาวตะวลันออกสมลัยโบราณ

พระททีที่นลัที่งนลันื้นถยกลจ้อมรอบดข้วยรตุข้งอลันหนศึที่ง วงกลมททีที่ไมว่ขาดตอนนทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงอสานาจสวิทธวิธิ์ขาด
ของพระเจข้า... ฤทธานตุภาพททีที่ไมว่ขาดตอนของพระเจข้า ความรลักและความเมตตาททีที่ไมว่ขาดตอนของพระเจข้า รตุข้งททีที่
อยยว่รอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นเตสือนใจสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงของพระเจข้าใหข้ระลศึกถศึงความประเสรวิฐ ความเมตตา และความ
อดกลลันื้นพระทลัยของพระเจข้าททีที่มทีตว่อสวิที่งทรงสรข้างตว่างๆของพระองคณ์ “ความเมตตาของพระองคณ์ดสารงอยยว่เปป็นนวิตยณ์” 
ความเมตตาของพระเจข้านลันื้นไมว่ขาดตอน

คตุณจะจสาไดข้วว่าในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม พระเจข้าทรงทสาพลันธสลัญญาหนศึที่งกลับโนอาหณ์ และทรงวางรตุข้งไวข้
ในทข้องฟฟ้าเพสืที่อรลับประกลันโนอาหณ์วว่าพระองคณ์จะไมว่ลสืมพลันธสลัญญานลันื้นเลย (ปฐก. 9:9-17) แทนททีที่จะเปป็นการผสม
กลันแบบปกตวิของสทีตว่างๆททีที่เราเหก็นในรตุข้งปปัจจตุบลัน รตุข้งททีที่ยอหณ์นเหก็นลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีลลักษณะเหมสือนกลับพลอย
มรกต ซศึที่งเปป็นสทีหนศึที่งททีที่สบายตามากททีที่สตุด มลันไมว่ใชว่เรสืที่องบลังเอวิญททีที่พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างอาณาจลักรผลักในสทีเดทียวททีที่
ไมว่เคยมองจนเบสืที่อเลย ดลังนลันื้นเนสืที่องจากพระเจข้าจะกสาลลังจลัดการกลับแผว่นดวินโลกแลข้ว และชว่วยแผว่นดวินโลกใหข้
รอดพข้นจากคสาแชว่งสาปและการครอบครองของซาตาน วงกลมททีที่ลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นในรยปของรตุข้งอลันหนศึที่งจศึง



ไมว่ใชว่หลายสทีททีที่ปนกลัน แตว่เปป็นสทีอลันนว่าดยแหว่งพสืชผลักของแผว่นดวินโลก เหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วของพระเจข้า
จะเหก็นรตุข้งนลันื้นอยยว่เสมอในสทีเขทียวอลันสวยงาม ซศึที่งเปป็นการระลศึกถศึงพระคตุณของพระเจข้าททีที่มทีตว่อแผว่นดวินโลกแมข้ในยาม
ททีที่พระองคณ์กสาลลังจะจลัดการกลับมนตุษยชาตวิในการพวิพากษากก็ตาม และเราทลันื้งหลายททีที่เปป็นผยข้เชสืที่อททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะ
พบกลับพระเยซยภายใตข้รตุข้งแหว่งความเมตตาเพสืที่อททีที่จะไดข้รลับบสาเหนก็จสสาหรลับการทสางานเหนก็ดเหนสืที่อยของเราขณะยลัง
อยยว่บนแผว่นดวินโลก (2 คร. 5:10, 1 คร. 3:11-15, 2 ยน. 8) ขอใหข้ผมเตสือนคตุณวว่า – คตุณจะพบกลับพระเยซยเจข้าททีที่
พระททีที่นลัที่งนลันื้นซศึที่งถยกลข้อมรอบดข้วยรตุข้งแหว่งความเมตตา หรสือททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวซศึที่งเปป็นททีที่ๆไมว่มบีความเมตตา แตว่มที
แตว่สทีขาวเจวิดจข้าแหว่งความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ อว่าน ววิวรณณ์ 20:11-15

ในการปปิดทข้ายเนสืนื้อหาสว่วนนทีนื้ของพระคลัมภทีรณ์ ขอใหข้ผมรลับประกลันคตุณวว่าไมว่มทีสลักคสาเดทียวถยกใสว่ไวข้ในพระ
คลัมภทีรณ์เพสืที่อเตวิมชว่องวว่างใหข้เตก็ม ทตุกคสามทีความหมายททีที่เฉพาะเจาะจงและแนว่ชลัด – ชสืที่อตว่างๆ, เมสืองตว่างๆ, พลอย
ตว่างๆ หรสือสวิที่งใดกก็ตาม ดลังนลันื้น พลอยตว่างๆททีที่ถยกกลว่าวถศึงในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้จศึงไมว่ควรถยกอว่านผว่านๆ 
เพราะวว่าพวกมลันมทีความหมายฝฝายววิญญาณอลันลศึกซศึนื้ง ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยเราใหข้ศศึกษาและแยกแยะพระ
วจนะแหว่งความจรวิงอยว่างถยกตข้องดข้วยเถวิด
วว. 4:4-5:

4 และลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีททีที่นลัที่งอทีกยทีที่สวิบสทีที่ททีที่นลัที่ง และขข้าพเจข้าไดข้เหก็นผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลัที่งอยยว่บนททีที่นลัที่ง
เหลว่านลันื้น ทตุกคนนตุว่งหว่มเสสืนื้อสทีขาว และสวมมงกตุฎทองคสาบนศทีรษะ

5 มทีฟฟ้าแลบฟฟ้ารข้อง และเสทียงตว่างๆดลังออกมาจากพระททีที่นลัที่งนลันื้น และมทีประททีปเจก็ดดวงจตุดไวข้ตรงหนข้า
พระททีที่นลัที่ง ซศึที่งเปป็นพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของพระเจข้า

ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนททีที่นลัที่งอยยว่บนบลัลลลังกณ์ของตน (คสาวว่า “ททีที่นลัที่ง” ในภาษากรทีกแปลตรงตลัววว่า “บลัลลลังกณ์”) 
เปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักร, ผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว, เหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วหลลังจากททีที่พวกเขาถยกรลับออกไป
จากแผว่นดวินโลกเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ ตลัวเลขยทีที่สวิบสทีที่ปรากฏหกครลันื้ง ซศึที่งเกทีที่ยวขข้องกลับผยข้อาวตุโส
เหลว่านทีนื้  อว่าน 1 พงศาวดาร, บทททีที่ 24 และ 25 เหลว่าววิสตุทธวิชนเปป็นปตุโรหวิตหลวง... “ปตุโรหวิตหลวง” (1 เปโตร 
2:5-10) เปโตรกสาลลังหมายถศึงพวกผยข้เชสืที่อททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิตรงนทีนื้อยว่างแนว่นอน บางคนเสนอแนะวว่านทีที่เกทีที่ยวขข้องกลับ
พวกยวิว แตว่มวิใชว่เชว่นนลันื้นเลย มลันเกทีที่ยวขข้องกลับพวกยวิวและคนตว่างชาตวิททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วทตุกคนททีที่รวมกลันเปป็นพระ
กายของพระครวิสตณ์ (1 คร. 12:12, 13; อฟ. 5:30) มงกตุฎทองคสาททีที่ถยกสวมโดยผยข้อาวตุโสเหลว่านทีนื้แสดงถศึงศลักดวิธิ์ศรที
แบบกษลัตรวิยณ์ เสสืนื้อสทีขาวททีที่พวกเขาสวมสสืที่อถศึงความชอบธรรมและความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า (วว. 19:8) ผยข้อาวตุโส
ยทีที่สวิบสทีที่คนททีที่ถยกเหก็นตรงนทีนื้มทีบทบาทสสาคลัญในฉากเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่ถยกบลันทศึกไวข้และนวิมวิตตว่างๆททีที่ถยกเหก็นตลันื้งแตว่บทททีที่ 
4 ไปจนถศึงบทททีที่ 19 ขข้อ 4 หลลังจากววิวรณณ์ 19:4 แลข้ว ผยข้อาวตุโสเหลว่านทีนื้กก็ไมว่ถยกกลว่าวถศึงในฐานะผยข้อาวตุโสอทีกเลย ไมว่มที
ขข้อสงสลัยเลยวว่าผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้ททีที่ยอหณ์นเหก็นนลัที่งอยยว่บนบลัลลลังกณ์ของตนเปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักรหลลังจากททีที่มลัน
ถยกรลับออกไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศแลข้ว (1 ธส. 4:13-18)

มทีบางคนททีที่ไมว่เหก็นดข้วยกลับความจรวิงขข้อนทีนื้ แตว่อาจารยณ์สอนพระคลัมภทีรณ์ททีที่โดดเดว่นสว่วนใหญว่ในอดทีตกก็เหก็น
พข้องวว่าผยข้อาวตุโสเหลว่านทีนื้เปป็นตลัวแทนของตสาแหนว่งปตุโรหวิตหลวงของผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย



ประททีปเจก็ดดวงททีที่ลตุกไหมข้อยยว่ตรงหนข้าพระททีที่นลัที่งททีที่ยอหณ์นเหก็น คสือ พระววิญญาณทลันื้งเจก็ดของพระเจข้า กว่อน
หนข้านทีนื้ในขข้อความนทีนื้ผมไดข้บอกใหข้คตุณดยอวิสยาหณ์ 11 ขข้อแรกๆของบทนลันื้น และใหข้รายการพระววิญญาณทลันื้งเจก็ดแกว่
คตุณแลข้ว ซศึที่งสสืที่อถศึงความสมบยรณณ์แบบฝฝายววิญญาณ พระเยซยทรงเปป็นความสมบยรณณ์แบบฝฝ่ายวริญญาณ! พระองคณ์ผยข้
ไดข้ทรงซสืนื้อบาปทลันื้งหลายของเราไมว่ทรงเปป็นสองรองใครในสวรรคณ์ ในแผว่นดวินโลก หรสือใตข้แผว่นดวินโลก

พระเยซยทรงเปป็น “พยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ” (ยอหณ์น 18:37)
พระเยซยทรงเปป็นผยข้ททีที่เปป็นขศึนื้นมาจากพวกคนตาย (1 คร. 15:20-23)
พระเยซยทรงเปป็นเจข้านายของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายแหว่งแผว่นดวินโลก (มธ. 6:13)
พระเยซยทรงเปป็นผยข้ททีที่รลักเรา (1 ยอหณ์น 4:9)
พระเยซยทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้ชสาระเราใหข้พข้นจากบาปตว่างๆของเราแลข้วในพระโลหวิตของพระองคณ์เอง (1 ยอหณ์น

1:7, 1 เปโตร 1:18-20, คส. 1:20, วว. 1:5)
ยอหณ์นไดข้เหก็นพระองคณ์ผยข้นทีนื้ยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้นในตอนตข้นของววิวรณณ์ บลัดนทีนื้ คลัน

ประททีปทองคสาทลันื้งเจก็ดนลันื้น – นลัที่นคสือ เหลว่าผยข้ททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วในททีที่ประชตุมตว่างๆซศึที่งถยกเปป็นตลัวแทนโดยคลันประททีป
เหลว่านลันื้น – ไดข้ถยกรลับออกไปจากแผว่นดวินโลกขศึนื้นไปในฟฟ้าอากาศกลับพระเยซย และพระองคณ์ทรงถยกเหก็นททีที่นลัที่นใน
สลัญลลักษณณ์ของประททีปเจก็ดดวงนลันื้นททีที่จตุดอยยว่ตรงหนข้าพระททีที่นลัที่ง พระวจนะของพระเจข้ารลับประกลันเราวว่าพระองคณ์
ผยข้ทรงเปป็นศทีรษะของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่จะไมว่มทีวลันละทวินื้งครวิสตจลักรททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อดข้วยพระโลหวิต
ททีที่มทีคว่าประเสรวิฐของพระองคณ์แมข้สลักชลัที่วขณะเดทียวเลย
วว. 4:6-8:

6 และตรงหนข้าพระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีทะเลแกข้วดยเหมสือนแกข้วผลศึก และทว่ามกลางพระททีที่นลัที่งและลข้อมรอบ
พระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีสลัตวณ์สทีที่ตลัว ซศึที่งมทีตาเตก็มทลันื้งขข้างหนข้าและขข้างหลลัง

7 สลัตวณ์ตลัวททีที่หนศึที่งนลันื้นเหมสือนสวิงโต สลัตวณ์ตลัวททีที่สองนลันื้นเหมสือนลยกโค สลัตวณ์ตลัวททีที่สามนลันื้นมทีหนข้าเหมสือนมนตุษยณ์ 
และสลัตวณ์ตลัวททีที่สทีที่เหมสือนนกอวินทรทีกสาลลังบวิน

8 สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้นแตว่ละตลัวมทีปฟีกหกปฟีกอยยว่รอบตลัว และมทีตาเตก็มขข้างใน และสลัตวณ์เหลว่านลันื้นรข้องตลอดวลันตลอด
คสืนไมว่ไดข้หยตุดเลยวว่า “บรวิสตุทธวิธิ์ บรวิสตุทธวิธิ์ บรวิสตุทธวิธิ์ องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ผยข้ไดข้ทรง
สภาพอยยว่ในกาลกว่อน ผยข้ทรงสภาพอยยว่ในปปัจจตุบลัน และผยข้ซศึที่งจะเสดก็จมา”

เสทียงเหลว่านลันื้น ฟฟ้าแลบและฟฟ้ารข้องททีที่มาจากพระททีที่นลัที่งนลันื้นสสืที่อถศึงฤทธานตุภาพของพระเจข้าในการพวิพากษา...
พระองคณ์กสาลลังจะพวิพากษาโลกแลข้ว แตว่จงสลังเกตวว่ามทีทะเลแกข้ว “ดยเหมสือนแกข้วผลศึก” อยยว่ ... ใสแจอ๋วและเงทียบสงบ
ทะเลแกข้วททีที่ถยกเหก็นตรงนทีนื้ดยไมว่เหมสือนกลับทะเลอยว่างททีที่เรารยข้จลักบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้ – ซศึที่งถยกพลัดโหมโดยลมและพายตุ
– ไมว่เคยสงบเลย (ผยข้เขทียนในภาคพลันธสลัญญาเดวิมบอกเราวว่า คนชนชื่วเปป็นเหมสือนทะเลททีที่ปปัปี่นปฝวน) แตว่ยอหณ์นไดข้เหก็น
ทะเลแกจ้วผลซก – สงบและเงทียบ ซศึที่งเปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงนวิรลันดรณ์กาลแหว่งสลันตวิภาพอลันสมบยรณณ์แบบ ในการ
เชสืที่อมโยงกลับทะเลแกข้วนทีนื้ จงอว่าน 1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 7:23-45 มลันเปป็นพระคสาตอนหนศึที่งททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศที และจะใหข้
ความกระจว่างเกทีที่ยวกลับหลัวขข้อนทีนื้



นอกจากนทีนื้ ยอหณ์นยลังเหก็นทว่ามกลางพระททีที่นลัที่งนลันื้นและลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้น มทีสลัตวณ์สทีที่ตลัว – “สวิที่งมทีชทีววิตสทีที่
ตลัว” สวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านทีนื้เตก็มไปดข้วยตาทลันื้งขข้างหนข้าและขข้างหลลัง และยอหณ์นพรรณนาพวกมลันวว่ามทีลลักษณะคลข้ายกลับ
สวิงโต, ลยกโค, มนตุษยณ์ และนกอวินทรที

สริงโตสสืที่อถศึงความสงว่าผว่าเผยและอสานาจทว่ามกลางอาณาจลักรสลัตวณ์ – มลันเปป็นราชาแหว่งสลัตวณ์ทลันื้งปวง (ปฐก. 
49:9, ดนล. 7:4, อมส. 3:8) สลัตวณ์ตลัวททีที่สองททีที่ยอหณ์นเหก็นเปป็นเหมสือนลยกโค หรสือวลัวผยข้ วลัวไมว่วว่าจะเปป็นลยกวลัวหรสือวลัวททีที่
โตแลข้วสสืที่อถศึงความถว่อมใจและความอดทน และเปป็นสลัตวณ์ททีที่ใชข้แรงงาน (อว่าน 1 คร. 9:9, 10; สภษ. 14:4) สลัตวณ์ตลัว
ททีที่สามททีที่ยอหณ์นเหก็นมทีใบหนข้าของมนสุษยณ์ – และมนตุษยณ์เปป็นสวิที่งทรงสรข้างททีที่สยงททีที่สตุดของพระเจข้า ซศึที่งสสืที่อถศึงสตวิปปัญญา 
เหตตุผล และความเฉลทียวฉลาด (อวิสยาหณ์ 1:18, โยบ 9:24, เอสรา 9:6, 1 คร. 2:11) สลัตวณ์ตลัวททีที่สทีที่คสือ นกอรินทรทททีที่
บวินอยยว่ นกอวินทรทีเปป็นนกททีที่ฉลาดททีที่สตุด มลันบวินสยงททีที่สตุด มทีสายตาททีที่เฉทียบคมมากททีที่สตุดและลงมสือวว่องไว (พบญ. 
28:49, โยบ 9:26, ฮบ. 1:8, โยบ 39:27-30) ลลักษณะเฉพาะตลัวเหลว่านทีนื้รวมกลันแสดงออกถศึงลลักษณะแหว่ง
พระททีที่นลัที่งของพระเจข้าในความสลัมพลันธณ์กลับแผว่นดวินโลก

พระเยซยทรงเปป็นผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น กระนลันื้นพระองคณ์กก็ทรงเปป็นผยข้ททีที่ถว่อมตลัวมากททีที่สตุดททีที่เคยมทีชทีววิตอยยว่
ในกายมนตุษยณ์อยว่างกายของเรา พระองคณ์ทรงสมบยรณณ์แบบในสตวิปปัญญา – และแนว่นอนวว่าไมว่มทีสวิที่งใดเลก็ดลอด
พระเนตรททีที่เหก็นทตุกสวิที่งของพระองคณ์ไปไดข้ กระนลันื้นพระเยซย ซศึที่งเปป็นผยข้ททีที่เราจะตข้องใหข้การดข้วยนลันื้น กก็ทรงฤทธานตุภาพ
ทลันื้งสวินื้น ทรงทราบทตุกสวิที่ง ทรงอยยว่ทตุกหนทตุกแหว่ง

สวิที่งมทีชทีววิตทลันื้งสทีที่นทีนื้ไมว่เหมสือนกลับผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้น นทีที่เปป็นสวิที่งมทีชทีววิตททีที่พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างขศึนื้นเปป็น
พวิเศษเพสืที่อการรลับใชข้หนศึที่งเดทียวททีที่เฉพาะเจาะจง – พวกมลันไมว่เคยหยตุดททีที่จะสรรเสรวิญพระเจข้าทลันื้งกลางวลันและกลาง
คสืนเลย พวกมลันรข้องอยยว่ตลอดวว่า “บรวิสตุทธวิธิ์ บรวิสตุทธวิธิ์ บรวิสตุทธวิธิ์!”

สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นทีนื้รยข้วว่าพระองคณ์ผยข้ททีที่พวกมลันรข้องเพลงสรรเสรวิญทลันื้งกลางคสืนและกลางวลันนลันื้นทรงเปป็นอยยว่เสมอมา 
ทรงเปป็นอยยว่เดทีดี๋ยวนทีนื้ และจะทรงเปป็นอยยว่เสมอไป และพระองคณ์ไมว่เพทียงทรงเปป็นอดทีต ปปัจจตุบลัน และอนาคตเทว่านลันื้น 
แตว่พระองคณ์ทรงเปป็น “ผถูห้ทรงฤทธคำนตุภคำพสถูงสตุด” ดข้วย!
วว. 4:9-11:

9 เมสืที่อสลัตวณ์เหลว่านลันื้นถวายคสาสรรเสรวิญ ถวายพระเกทียรตวิ และคสาขอบพระคตุณแดว่พระองคณ์ผยข้ประทลับบน
พระททีที่นลัที่ง ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

10 ผยข้อาวตุโสทลันื้งยทีที่สวิบสทีที่นลันื้นกก็ทรตุดตลัวลงจสาเพาะพระพลักตรณ์พระองคณ์ ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น และนมลัสการ
พระองคณ์ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ และถอดมงกตุฎออกวางตรงหนข้าพระททีที่นลัที่งรข้องวว่า

11 “โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระองคณ์ทรงสมควรททีที่จะไดข้รลับคสาสรรเสรวิญ พระเกทียรตวิ และฤทธวิธิ์เดช 
เพราะวว่าพระองคณ์ไดข้ทรงสรข้างสรรพสวิที่งทลันื้งปวง และสรรพสวิที่งทลันื้งปวงนลันื้นกก็ทรงสรข้างขศึนื้นแลข้วและดสารงอยยว่ตามชอบ
พระทลัยของพระองคณ์”

ในขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่และผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นนมลัสการพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น พวก
เขาถวายคสาสรรเสรวิญ เกทียรตวิยศและการเทวิดทยนแดว่พระองคณ์ เพราะวว่าพระองคณ์ทรงสมควรแลข้ว ในททีที่สตุด หลลัง



จากหลายศตวรรษแหว่งการครที่สาครวญและการผจญความทตุกขณ์ลสาบากเจก็บปวด สวิที่งนลันื้นกก็กสาลลังจะเกวิดขศึนื้นแลข้วททีที่สวิที่ง
ทรงสรข้างทลันื้งปวงรอคอย:

“เพราะวว่าสรรพสวิที่งเหลว่านลันื้นตข้องเขข้าอยยว่ในอสานาจของอนวิจจลัง ไมว่ใชว่ตามใจชอบของตนเอง แตว่เปป็นไป
ตามพระองคณ์ผยข้ทรงบลันดาลใหข้เขข้าอยยว่นลันื้นดข้วยมทีความหวลังใจ วว่าสรรพสวิที่งเหลว่านลันื้นจะไดข้รอดจากอสานาจแหว่งความ
เปฟปี่อยเนว่า และจะเขข้าในเสรทีภาพซศึที่งมทีสงว่าราศทีแหว่งบตุตรทลันื้งหลายของพระเจข้าดข้วย เรารยข้อยยว่วว่า บรรดาสรรพสวิที่งททีที่ทรง
สรข้างนลันื้น กสาลลังครที่สาครวญและผจญความทตุกขณ์ลสาบากเจก็บปวดดข้วยกลันมาจนทตุกวลันนทีนื้ และไมว่ใชว่สรรพสวิที่งทลันื้งปวง
เทว่านลันื้น แตว่เราทลันื้งหลายเองดข้วย ผยข้ไดข้รลับผลแรกของพระววิญญาณ ตลัวเราเองกก็ยลังครที่สาครวญคอยจะเปป็นอยว่างบตุตร 
คสือททีที่จะทรงไถว่กายของเราทลันื้งหลายไวข้” (โรม 8:20-23)

พระเยซยไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกเมสืที่อกวว่าสวิบเกข้าศตวรรษททีที่แลข้ว ทรงรลับกายมนตุษยณ์ และในกายนลันื้นทรงถยก
ทดลองเหมสือนกลับเราทตุกประการ กระนลันื้นกก็ทรงปราศจากบาป พระองคณ์ทรงรลับโทษแทนคนบาป สวิที่งททีที่พระราช
บลัญญลัตวิกระทสาไมว่ไดข้ พระองคณ์ทรงกระทสาแลข้ว และพระองคณ์ทรงชสาระหนทีนื้บาปททีที่อาดลัมเปป็นผยข้กว่อ ซศึที่งตกแกว่มนตุษยณ์
ทตุกคน “เพราะความไมว่เชสืที่อฟปังของคนๆเดทียว” (อาดลัมคนแรก) พระเยซย (อาดลัมคนททีที่สอง)ทรงซสืนื้อการไถว่แลข้วเพสืที่อ
คนบาปเมสืที่อพระองคณ์ทรงสวินื้นพระชนมณ์บนกางเขนนลันื้น แตว่แผนการไถว่ของพระเจข้าไมว่เพทียงรวมถศึงจวิตววิญญาณ
เทว่านลันื้น แตว่รวมถศึงสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหมดดข้วย เมสืที่ออาดลัมไดข้ทสาบาป สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงกก็ถยกแชว่งสาป (อว่าน ปฐก. 3)
และพระเจข้าทรงสลัญญาเรสืที่องการชว่วยใหข้พข้น พระเจข้าทรงสลัญญาอะไร พระเจข้ากก็ทรงกระทสาสวิที่งนลันื้น ดลังนลันื้น สลักวลัน
หนศึที่งสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงกก็จะไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นจากการตกเปป็นทาสความเสสืที่อมทรามททีที่มาพรข้อมกลับคสาแชว่งสาป
นลันื้นเมสืที่อหกพลันปฟีกว่อน!

พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างแผว่นดวินโลกและสวิที่งทลันื้งปวงททีที่มทีอยยว่ในนลันื้น จากนลันื้นพระองคณ์ทรงสรข้างอาดลัมและ
ประทานอสานาจครอบครองเหนสือสวิที่งทรงสรข้างอสืที่นๆทลันื้งปวงใหข้แกว่เขา อาดลัมเปป็นผยข้ปกครองของทตุกสวิที่งบนแผว่นดวิน
โลก ในทะเล และในอากาศ แตว่อาดลัมไดจ้ปลยู่อยเชยู่าแผว่นดวินโลกใหข้แกว่พญามารแลข้ว โดยการกลว่าวเชว่นนลันื้นผม
หมายความวว่าสวิที่งททีที่เปป็นของพระเจข้าไมว่สามารถถยกยกใหข้ผยข้ใดโดยหนศึที่งในสวิที่งทรงสรข้างของพระเจข้าไดข้ “แผว่นดวินโลก
กลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์ ทลันื้งพวิภพกลับบรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในพวิภพนลันื้น” (เพลงสดตุดที 24:1) พระเจข้า
ประทานอกานาจครอบครองเหนสือแผว่นดวินโลกใหข้แกว่อาดลัม – แตว่แผว่นดวินโลกกก็ยลังเปป็นของพระเจจ้าอยยว่เหมสือนเดวิม 
พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างมลันเพสืที่อคนใจอว่อนสตุภาพ (“คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้รลับแผว่นดวินโลกเปป็นมรดก และปฟีตวิยวินดที
ในสลันตวิภาพอลันบรวิบยรณณ์”) ดลังนลันื้นเมสืที่ออาดลัมไดข้ทสาบาป เขากก็ปลว่อยเชว่าแผว่นดวินโลกใหข้แกว่พญามารจนกวว่าสลัญญา
เชว่าของอาดลัมหมดลง และจากนลันื้นพระเจข้ากก็จะเขข้ามายศึดครอง และเมสืที่อพระเจข้าทรงเขข้ายศึดครอง พระองคณ์จะทรง
ขลับไลว่พญามารไปใหข้พข้นจากแผว่นดวินโลก พญามารจะตข้องเขข้าไปอยยว่ในเหวททีที่ไมว่มทีกข้นและสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงจะถยก
ชว่วยใหข้พข้น – อาณาจลักรพสืช, อาณาจลักรสลัตวณ์, ระบบสตุรวิยะ – สริชื่งทรงสรจ้างทนนั้งปวง – จะถยกปลดปลว่อยใหข้เปป็นไทใน
ชลัที่วโมงอลันนว่ายวินดทีและเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้น พระเยซย (อาดลัมคนททีที่สอง) จะทรงไถว่ทตุกสวิที่งททีที่อาดลัมคนแรกไดข้สยญเสทียไป 
แผว่นดวินโลกและสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงจะถยกไถว่และถยกชว่วยใหข้พข้นจากคสาแชว่งสาปนลันื้น

สวิที่งมทีชทีววิตทลันื้งสทีที่นลันื้นและผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นทราบวว่าการไถว่นทีนื้ใกลข้จะเกวิดขศึนื้นแลข้ว ดข้วยเหตตุนทีนื้พวกเขาจศึงยวินดที
เหลสือลข้น และพวกเขาสรรเสรวิญพระองคณ์ผยข้กสาลลังจะพวิพากษาในความชอบธรรม



เงชชื่อนไขของการไถยู่ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับแผว่นดวินโลกและอาณาจลักรสลัตวณ์ถยกบรรจตุอยยว่ในหนลังสสือเลว่มเลก็กททีที่ถยกเหก็น
ในววิวรณณ์บทททีที่หข้า หนลังสสือเลว่มนทีนื้ไดข้กว่อใหข้เกวิดความสลับสนทว่ามกลางครยสอนพระคลัมภทีรณ์บางทว่าน อยว่างไรกก็ตาม เมสืที่อ
เราเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ เรากก็จะเหก็นอยว่างชลัดเจนวว่าหนลังสสือเลก็กๆเลว่มนทีนื้
บรรจตุเงสืที่อนไขการไถว่ซศึที่งตข้องถยกปฏวิบลัตวิตามกว่อนททีที่แผว่นดวินโลกจะถยกชว่วยใหข้พข้นจากคสาแชว่งสาปนลันื้นไดข้ และพระของ
ยตุคนทีนื้ (พญามาร) ถยกจลัดการในการพวิพากษาสตุดทข้าย มลันเปป็นความจสาเปป็นอยว่างยวิที่งยวดททีที่จะเขข้าใจบทททีที่หข้า หากเรา
หวลังวว่าจะเขข้าใจสว่วนททีที่เหลสือของววิวรณณ์ ดลังนลันื้นเราจะศศึกษาบทททีที่หข้าอยว่างตลันื้งใจ และพศึที่งพาพระววิญญาณททีที่จะเปปิด
เผยเงสืที่อนไขเหลว่านลันื้นในหนลังสสือททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนลันื้นแกว่เรา แตว่คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าสตุดทข้ายแลข้วแผว่นดวินโลก 
ฟฟ้าสวรรคณ์ททีที่มทีดาวระยวิบระยลับ อาณาจลักรสลัตวณ์ และสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงจะถยกชว่วยใหข้พข้นจากคสาแชว่งสาปนลันื้น
ทลันื้งหมดอยว่างสมบยรณณ์ “คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้รลับแผว่นดวินโลกเปป็นมรดก” (มธ. 5:5) “เพราะคนเชว่นนลันื้นททีที่
พระองคณ์ทรงอสานวยพระพรจะไดข้แผว่นดวินโลกเปป็นมรดก” (เพลงสดตุดที 37:22) “เพราะวว่าแผว่นดวินโลกจะเตก็มไป
ดข้วยความรยข้เรสืที่องของพระเยโฮวาหณ์ ดลัที่งนนื้สาปกคลตุมทะเลอยยว่นลันื้น” (อวิสยาหณ์ 11:9) สวิที่งททีที่ดทีททีที่สตุดยลังมาไมว่ถศึง! พญามาร
จะถยกปราบลง – ครลันื้งเดทียวจบ มทีผลตลอดไป! ความชลัที่วรข้ายจะถยกลบไปจากแผว่นดวินโลก! ยยโทเปฟียกสาลลังจะมา – 
แตว่ไมว่ใชว่ตามเงสืที่อนไขตว่างๆททีที่พวกนลักการเมสืองสนลับสนตุน มลันจะไมว่ใชว่ผลลลัพธณ์ของลลัทธวิคอมมวิวนวิสตณ์หรสือลลัทธวิอสืที่นใด 
มลันจะเปป็นผลลลัพธณ์ของการเสดก็จมาของจอมกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายและจอมเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้ง
หลาย สลักวลันหนศึที่งแผว่นดวินโลกนทีนื้จะเปป็นสวนเอเดนขนาดใหญว่หนศึที่งเดทียว... “สวนแหว่งความเพลวิดเพลวิน” “เพราะ
วว่าพระองคณ์ไดข้ทรงสรข้างสรรพสวิที่งทลันื้งปวง และสรรพสวิที่งทลันื้งปวงนลันื้นกก็ทรงสรข้างขศึนื้นแลข้วและดสารงอยยว่ตามชอบพระทลัย
ของพระองคณ์” (วว. 4:11)

กว่อนปปิดทข้ายบทนทีนื้ ผมขอถามคตุณ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก วว่าคตุณพรข้อมหรสือไมว่ททีที่จะครอบครองกลับพระเยซยบน
แผว่นดวินโลกนทีนื้ (วว. 20:5, 6)? หรสือเมสืที่อครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ครอบครองกลับพระครวิสตณ์ คตุณจะกสาลลัง
 “ถยกเผา” แทนททีที่จะกสาลลังครอบครองไหม? คตุณจะอยยว่ในนรก อข้อนวอนขอนนื้สาสลักหยดเพสืที่อทสาใหข้ลวินื้นททีที่แหข้งผาก
ของคตุณเยก็นไหม? ผมไดข้ยวินคตุณพยดใชว่ไหมวว่าคตุณไมว่เชสืที่อในการถยกเผา และไฟและการทรมาน? นลัที่นคสือสวิที่งททีที่คตุณพยด
ใชว่ไหมครลับ? หากคตุณพยดเชว่นนลันื้น กรตุณาใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่าสวิที่งททีที่คตุณควิด สวิที่งททีที่คตุณไดข้ยวินมา สวิที่งททีที่คตุณพยด ไมว่
เปลทีที่ยนแปลงพระวจนะของพระเจข้าเลย มลันปปักแนว่นอยยว่ในสวรรคณ์เปป็นนวิตยณ์! และคสาเทศนาททีที่รข้อนแรงททีที่สตุดททีที่เคย
ถยกเทศนณ์เกทีที่ยวกลับไฟนรกกก็ถยกเทศนณ์โดยพระเยซยครวิสตณ์ (มาระโก 9:42-47) หากคตุณกสาลลังอว่านถข้อยคสาเหลว่านทีนื้อยยว่
ตอนนทีนื้และคตุณไมว่รยข้วว่าคตุณรอดแลข้วอยว่างแนว่ใจพอๆกลับททีที่คตุณรยข้ชสืที่อของคตุณ กรตุณากข้มศทีรษะและทยลขอพระเจข้าใหข้ทรง
มทีความเตตาตว่อคตุณและชว่วยคตุณใหข้รอด พระเจข้าจะทรงชว่วยคตุณใหข้รอด เพราะเหห็นแกยู่พระเยซย

จงเปปิดพระคลัมภทีรณ์ของคตุณ จงตลันื้งใจอว่าน ยอหณ์น 5:24, ยอหณ์น 3:18, ยอหณ์น 1:12-13, โรม 10:9-10 
(เหลว่านทีนื้เปป็นขข้อพระคสาททีที่เปลทีที่ยนแปลงผมจากคนขทีนื้เมาขข้างถนนใหข้เปป็นลยกคนหนศึที่งของพระเจข้า ขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้
เอาผมออกมาจากขข้างถนนและใสว่ชสืที่อของผมไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดก – และในธรรมาสนณ์เพสืที่อ
เทศนาพระวจนะของพระเจข้า จงอว่านพระคสาเหลว่านทีนื้ – พวกมลันจะทสาแบบเดทียวกลันกลับคตุณ) คราวนทีนื้จงอว่าน
เอเฟซลัส 2:8-9 และโรม 10:13 จงทสาอยว่างททีที่โรม 10:13 สลัที่งคตุณใหข้กระทสา และ “ทว่คำนจะไดห้รนับควคำมรอด”



(กวิจการ 16:31) จงมอบใจของคตุณแดว่พระเยซย อยว่าอยยว่บนโลกนทีนื้ตอนททีที่นรกทลันื้งสวินื้นแตกออก จงรลับความรอดวลันนทีนื้ 
– พรตุว่งนทีนื้อาจสายเกวินไป



ววิวรณณ – บททบีที่หห้คำ
หนนังสสือทบีที่มบีตรคำประทนับเจจ็ดดวง

วว. 5:1-7:
1 และในพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ผยข้ทรงประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นหนลังสสือมข้วนหนศึที่ง

เขทียนไวข้ทลันื้งขข้างในและขข้างนอก มทีตราประทลับอยยว่เจก็ดดวง
2 และขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์องคณ์หนศึที่ง ประกาศดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “ใครเปป็นผยข้ททีที่สมควรจะ

แกะตราและคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก”
 3 และไมว่มทีผยข้ใดในสวรรคณ์ บนแผว่นดวินโลก หรสือใตข้แผว่นดวินททีที่สามารถคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก หรสือดย

หนลังสสือนลันื้นไดข้
4 และขข้าพเจข้ากก็รที่สาไหข้มากมาย เพราะไมว่มทีผยข้ใดสมควรจะคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออกและอว่านหนลังสสือนลันื้น 

หรสือดยหนลังสสือนลันื้นไดข้
5 และมทีผยข้หนศึที่งในพวกผยข้อาวตุโสนลันื้น บอกแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “อยว่ารข้องไหข้เลย ดยเถวิด สวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ 

เปป็นมยลรากของดาววิด พระองคณ์ทรงมทีชลัยแลข้ว พระองคณ์จศึงทรงสามารถแกะตราทลันื้งเจก็ดดวงและคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้น
ออกไดข้”

 6 และในทว่ามกลางพระททีที่นลัที่งกลับสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น และทว่ามกลางพวกผยข้อาวตุโส ดยเถวิด ขข้าพเจข้าแลเหก็นพระ
เมษโปดกประทลับยสืนอยยว่ประหนศึที่งทรงถยกปลงพระชนมณ์ ทรงมทีเขาเจก็ดเขาและมทีตาเจก็ดดวง ซศึที่งเปป็นพระววิญญาณทลันื้ง
เจก็ดของพระเจข้า ททีที่ทรงสว่งออกไปทลัที่วแผว่นดวินโลก

7 และพระเมษโปดกนลันื้นไดข้เขข้ามารลับมข้วนหนลังสสือจากพระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ ผยข้ทรงประทลับบน
พระททีที่นลัที่งนลันื้น

เพราะความสสาคลัญยวิที่งของการเขข้าใจบทตว่างๆททีที่เหลสือของววิวรณณ์อยว่างถยกตข้อง ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์ททีที่ยวิที่งใหญว่ทว่าน
หนศึที่งกลว่าวไวข้วว่า “หนลังสสือมข้วนเลก็กททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงททีที่อยยว่ในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น 
ซศึที่งถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์บทททีที่หข้า บรรจตุความลลับของบทตว่างๆททีที่ตามมา และเปป็นลยกกตุญแจซศึที่งไขเปปิดหนลังสสือววิวรณณ์
ทลันื้งเลว่ม”

หากเราทสาเรสืที่องผวิดพลาดตรงนทีนื้ เรากก็ไมว่สามารถเขข้าใจสว่วนททีที่เหลสือของหนลังสสือนทีนื้ไดข้อยว่างถยกตข้อง ความ
เขข้าใจททีที่ถยกตข้องเกทีที่ยวกลับหนลังสสือมข้วนเลก็กททีที่ลศึกลลับนทีนื้จะใหข้ความเขข้าใจททีที่ถยกตข้องแกว่เราเกทีที่ยวกลับสว่วนททีที่เหลสือของ
ววิวรณณ์ ขณะททีที่เราศศึกษาขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ ผมสลัญญากลับคตุณวว่าจะแสดงใหข้คตุณเหก็นคสาสอนททีที่ชลัดเจนของพระวจนะ
บรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า โดยเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณขณะททีที่เราศศึกษาหนลังสสือ
มข้วนททีที่อยยว่ในพระหลัตถณ์ของพระครวิสตณ์ผยข้ทรงคยว่ควรททีที่จะแกะตราทลันื้งเจก็ดนลันื้น – (และพระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวเทว่คำนนันี้นททีที่
คยว่ควร)

ในบทททีที่หนศึที่งของววิวรณณ์ เราไดข้เหก็นนวิมวิตเกทีที่ยวกลับพระครวิสตณ์ผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว ในความสงว่าผว่าเผย
และสงว่าราศทีแหว่งการเสดก็จมาครลันื้งททีที่สองของพระองคณ์ ขณะททีที่เราศศึกษาบทททีที่สองและสาม เรากก็ไมว่เพทียงไดข้เหก็นค



รวิสตจลักรทข้องถวิที่นทลันื้งเจก็ดแหว่งในเอเชทียนข้อยเทว่านลันื้น แตว่เรายลังไดข้คข้นพบดข้วยวว่าขข้อความเหลว่านทีนื้บรรจตุประวลัตวิศาสตรณ์
ของครวิสตจลักรททีที่เชสืที่อแตว่ปาก ซศึที่งถยกเขทียนลว่วงหนข้าโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ และถยกบลันทศึกลงไปโดยยอหณ์นผยข้เปป็น
ททีที่รลัก ครวิสตจลักรแตว่ละแหว่งเหลว่านทีนื้ ตลันื้งแตว่เอเฟซลัสไปจนถศึงเลาดทีเซทีย เปป็นตลัวแทนของชว่วงเวลาหนศึที่งในประวลัตวิ
ศาสตรณ์ของครวิสตจลักร ตลันื้งแตว่เพก็นเทคอสตณ์จนถศึงการรลับขศึนื้นไป

เมสืที่อครวิสตจลักรชาวเลาดทีเซทียอยยว่จนครบวาระของมลัน ครวิสตจลักรแทข้กก็จะถยกรลับออกไป (วว. 4:1-3) และ
ยอหณ์นถยกรลับขศึนื้นไปในววิญญาณเขข้าไปในสวรรคณ์ และททีที่นลัที่นเขาประสบกลับสวิที่งททีที่เราจะไดข้ประสบจรวิงๆตามททีที่มทีบลันทศึก
ไวข้ใน 1 เธสะโลนวิกา 4:13-18 ในตอนตข้นของบทททีที่ 4 ยอหณ์นถยกรลับเขข้าไปในสวรรคณ์และเหก็นพระครวิสตณ์บน
พระททีที่นลัที่งในสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์เปป็นอลันดลับแรก จากนลันื้นเขากก็ไดข้ยวินบทเพลงสรรเสรวิญและเทวิดทยนแหว่ง
สวรรคณ์ซศึที่งถยกขลับรข้องโดยเหลว่าพลโยธาแหว่งสวรรคณ์, ผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้น, ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของววิสตุทธวิชนแหว่งทตุกยตุคสมลัย
และสวิที่งมทีชทีววิตทลันื้งสทีที่นลันื้น

บทททีที่หข้าจรวิงๆแลข้วเปป็นการตว่อเนสืที่องของบทททีที่สทีที่ มลันขศึนื้นตข้นดข้วยคสาสลันธาน (“และ”) ซศึที่งเปป็นการเชสืที่อมโยง
ทลันื้งสองบทเขข้าดข้วยกลัน จสาไวข้วว่า มนตุษยณ์ (ไมว่ใชว่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์) ไดข้แบว่งพระคลัมภทีรณ์ออกเปป็นบทและขข้อตว่างๆ 
ผมไมว่คลัดคข้านเรสืที่องนทีนื้ แตว่ผมเชสืที่อจรวิงๆวว่าบางบทกก็ถยกแบว่งผวิดททีที่ สว่วนตลัวแลข้ว ผมมทีความสตุขททีที่เหลว่าคนททีที่ดสาเนวินตาม
ทางของพระเจข้าไดข้แบว่งหนลังสสือเหลว่านลันื้นของพระคลัมภทีรณ์ออกเปป็นบทและขข้อตว่างๆ แตว่เพราะเหตตุคสาเชสืที่อมททีที่ถยกใชข้
ตรงนทีนื้ ผมจศึงไมว่เชสืที่อวว่าควรมทีการแบว่งบท

สวิที่งททีที่เราจะศศึกษาในบทททีที่หข้าเกวิดขศึนื้นในสวรรคณ์ ซศึที่งเปป็นททีที่ๆยอหณ์นถยกรลับขศึนื้นไปในววิญญาณเพสืที่อพบกลับองคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้า และเปป็นททีที่ๆเขาเหก็นพระครวิสตณ์ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้น ... พระททีที่นลัที่งหนศึที่งซศึที่งถยกลข้อมรอบดข้วยรตุข้ง 
ตอนแรกยอหณ์นไมว่เหก็นอะไรเลยนอกจากพระครวิสตณ์... เขามลัวแตว่จดจว่ออยยว่กลับความเจวิดจรลัสแหว่งนวิมวิตขององคณ์พระ
ผยข้เปป็นเจข้าของเขา คตุณคงนศึกภาพออกวว่าการไดข้เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วพายอหณ์นเขข้าไปอยยว่
ในอทีกดวินแดนหนศึที่งอยว่างไร ขณะจข้องมองความสงว่าผว่าเผยของพระเยซยบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น ไมว่มทีสวิที่งอสืที่นใดเตะตาเขา
แลข้วสสาหรลับชว่วงเวลาททีที่ไมว่ถยกระบตุไวข้ตรงนทีนื้ และจากนลันื้นเขากก็เหก็นผยข้หนศึที่งททีที่เขาไมว่เคยเหก็นมากว่อน เขาสลังเกตเหก็นอทีกผยข้
หนศึที่งประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น – และในพระหลัตถณ์ของพระองคณ มทีหนลังสสือเลก็กๆมข้วนนลันื้น พระองคณ์อทีกผยข้หนศึที่งนลันื้นคสือ 
พระเจข้าพระบวิดา, ผถูห้เปป็นททีที่ยวิที่งใหญว่, พระเยโฮวคำหณ

คสากรทีกททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้สสาหรลับ “หนลังสสือ” ควรถยกแปลเปป็น หนนงสชอมจ้วน... แผว่นหนลังมข้วนหนศึที่งซศึที่งถยกผนศึก
ดข้วยตราประทลับเจก็ดดวง สวรรคณ์ถศึงกลับหยตุดนวิที่ง มทีการคข้นหาอยว่างขมทีขมลันเพสืที่อททีที่จะพยายามหาใครสลักคนใหข้เจอททีที่
คยว่ควรททีที่จะแกะตราประทลับ เปปิดหนลังสสือ และอว่านขข้อความนลันื้น จนกวว่าบตุคคลผยข้นลันื้นถยกพบเจอ ไมว่มทีสวิที่งใดสามารถ
ถยกเปปิดเผยเพวิที่มเตวิมไดข้ ทตุกสวิที่งขศึนื้นอยยว่กลับการพบผยข้หนศึที่งททีที่คยว่ควรททีที่จะแกะตราประทลับทลันื้งเจก็ดนลันื้นและเปปิดเผยขข้อความ
ของหนลังสสือนลันื้น

ในหนลังสสือ (หรสือหนลังสสือมข้วน) เลก็กนทีนื้มทีบรรจตุววิวรณณ์และบลันทศึกเกทีที่ยวกลับทตุกสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นตามมา ซศึที่ง
เกทีที่ยวขข้องกลับการกระทสากวิจสตุดทข้ายของพระเจข้ากลับมนตุษยณ์, เหลว่าทยตสวรรคณ์, พวกววิสตุทธวิชน, อวิสราเอล... สวิที่งทรง
สรข้างทนันี้งหมดของพระองคณ์ ในหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนทีนื้มทีบรรจตุสวิที่งททีที่จะถยกเปปิดเผยเกทีที่ยวกลับการเปฝา
แตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นและการเทขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์



หนลังสสือมข้วนเลก็กททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนทีนื้บรรจตุเงสืที่อนไขการไถว่สสาหรลับแผว่นดวินโลก พระเยซยทรงไถว่จวิต
ววิญญาณแลข้วททีที่กลโกธา (1 เปโตร 1:18-23) พระองคณ์จะทรงไถว่รว่างกายททีที่การรลับขศึนื้นไป (1 ยอหณ์น 3:1, 2) พระ
เยซยจะทรงไถว่แผว่นดวินโลกและสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งมวลในระหวว่างเวลาแหว่งการแกะตราทลันื้งเจก็ดจากหนลังสสือมข้วนนลันื้น 
(โรม 8:18-23)

เพสืที่อททีที่จะเขข้าใจหนลังสสือททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนทีนื้ เราตข้องกลลับไปยลังภาคพลันธสลัญญาเดวิม ไมว่มทีขข้อพระ
คลัมภทีรณ์ใดนอกจากวว่ามทีสลักขข้อหนศึที่งททีที่ไหนสลักแหว่งในพระวจนะของพระเจข้าซศึที่งใหข้ความกระจว่างเกทีที่ยวกลับพระคสาอทีกขข้อ
หนศึที่ง ไมว่วว่ามลันอาจเขข้าใจยากสลักเพทียงใดกก็ตาม มทีบลัญญลัตวิมากมาย และกฎระเบทียบมากมายในระบบของบลัญญลัตวิ
ตว่างๆ ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับอวิสราเอลและการปฏวิบลัตวิตว่างๆของพวกเขากลับพระเจข้า ทว่ามกลางบลัญญลัตวิเหลว่านทีนื้มทีอยยว่สาม
บลัญญลัตวิททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่:

1. บนญญนตริแหยู่งการไถยู่ททชื่เกทชื่ยวขจ้องกนบภรรยา หากสามทีเสทียชทีววิต โดยไมว่มทีบตุตร พทีที่ชายหรสือนข้องชายของสามที
จะตข้องรลับภรรยามว่ายของเขา เพสืที่อททีที่วว่านามของเขาจะไมว่สวินื้นสยญไป แตว่เขาตข้องสามารถเลทีนื้ยงดยภรรยามว่ายของพทีที่
ชายหรสือนข้องชายผยข้นลันื้นไดข้กว่อน หากเขาไมว่มทีความสามารถดข้านการเงวินททีที่จะดยแลหญวิงนลันื้น เขากก็ไมว่มทีสวิทธวิธิ์รลับนางไป 
พระเยซย ดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์เอง (กวิจการ 20:28) ไดข้ทรงไถว่เจข้าสาว (ครวิสตจลักร) แลข้ว พระเยซยทรง
สามารถ พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวเทว่านลันื้นททีที่สามารถไถว่มนตุษยณ์ไดข้

2. บนญญนตริแหยู่งการไถยู่ททชื่เกทชื่ยวขจ้องกนบทาส หากชายใดสยญเสทียทลันื้งหมดททีที่ตนมที และไมว่อาจชสาระหนทีนื้สวิน
ตว่างๆของตนไดข้ บรรดาเจข้าหนทีนื้ของเขากก็จลับเขาไปเปป็นทาสไดข้ (อาดลัมสยญเสทียทตุกสวิที่งเมสืที่อเขาไดข้ทสาบาป และเราจศึง
กลายเปป็นทาสตว่อบาป... “โดยสลันดานแลข้วจศึงเปป็นบตุตรแหว่งพระพวิโรธ”) เมสืที่อเขาปรนนวิบลัตวิในฐานะทาสนานหกปฟี 
เขากก็เปป็นไทโดยอลัตโนมลัตวิ ในระหวว่างชว่วงเวลาแหว่งการเนรมวิตสรข้าง พระเจข้าทรงกระทสากวิจหกวลัน ในวลันททีที่เจก็ด
พระเจข้าทรงหยตุดพลักจากการงานทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ 2 เปโตร 3:8 บอกเราวว่าวลันหนศึที่งกก็เหมสือนหนศึที่งพลันปฟีกลับองคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้า และพลันปฟีเปป็นเหมสือนหนศึที่งวลัน

เรามทีประวลัตวิศาสตรณ์มนตุษยณ์มาเกสือบหกพลันปฟีแลข้ว และตามตารางเวลาของพระคลัมภทีรณ์ททีที่ถยกใหข้แกว่เราในขข้อ
นทีนื้ของพระคลัมภทีรณ์ หกพลันปฟีททีที่วว่านทีนื้จศึงรวมกลันเปป็นประมาณหกวลัน ดข้วยเหตตุนทีนื้ มลันจศึงนว่าจะถศึงเวลาแลข้ว ตามนาฬวิกา
อลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า ททีที่วลันแหว่งสลันตวิภาพและการหยตุดพลักจะเรวิที่มตข้น (วว. 20:6) มนตุษยณ์ไดข้ตกเปป็นทาสตว่อบาป
และพญามารมาเกสือบหกพลันปฟีแลข้ว พญามารเปป็นพระของยตุคนทีนื้ มลันเปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ ทลันื้งโลก
นอนอยยว่บนตลักของผยข้ชลัที่วรข้ายนลันื้น แตว่วลันของพญามารใกลข้จะสวินื้นสตุดลงแลข้ว เวลาของมลันกสาลลังจะหมดลงอยว่าง
รวดเรก็วและอทีกไมว่นานบตุตรทลันื้งหลายของอาดลัม (ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับเนสืนื้อหนลัง) จะเปป็นไท เพราะวว่าอาดลัมคนททีที่สองไดข้
ทรงชสาระคว่าไถว่แลข้วดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์เอง

3. บนญญนตริแหยู่งการไถยู่ททชื่เกทชื่ยวขจ้องกนบททชื่ดริน ลนต. 25:23-25: “เจข้าทลันื้งหลายจะขายททีที่ดวินของเจข้าใหข้ขาดไมว่
ไดข้เพราะวว่าดวินนลันื้นเปป็นของเรา เพราะเจข้าเปป็นคนตว่างดข้าวและเปป็นคนอาศลัยอยยว่กลับเรา ทลัที่วไปในแผว่นดวินททีที่เจข้ายศึดถสือ
อยยว่ เจข้าจงใหข้มทีการไถว่ถอนททีที่ดวินคสืน ถข้าพทีที่นข้องของเจข้ายากจนลงและขายททีที่ดวินสว่วนหนศึที่งของเขา หากวว่ามทีผยข้ใดในพทีที่
นข้องของเขามาไถว่ถอนททีที่นลันื้น กก็จงใหข้เขาไถว่ถอนททีที่ซศึที่งพทีที่นข้องของเขาขายไปนลันื้น” อาดลัมคนแรกไดข้ขายทลันื้งหมดททีที่มทีใหข้
แกว่พญามาร อาดลัมคนททีที่สองไดข้ทรงซสืนื้อกลลับมาดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์คสือสวิที่งททีที่อาดลัมคนแรกไดข้สยญเสทียไป ววิธที



การไถว่ททีที่ดวินเปป็นดลังนทีนื้: หากผยข้ใดสยญเสทียททีที่ดวินของตนไป เขากก็ถยกพาตลัวไปอยยว่ตว่อหนข้าเหลว่าผยข้ววินวิจฉลัย และเอกสารอลัน
หนศึที่งถยกเตรทียม โดยระบตุวว่าททีที่ดวินนลันื้นไดข้ผว่านจากผยข้หนศึที่งซศึที่งตวิดคข้างหนทีนื้ ไปยลังบตุคคลหนศึที่งซศึที่งหนทีนื้นลันื้นไดข้ถยกคข้างชสาระ 
บตุคคลททีที่เปป็นเจข้าของททีที่ดวินนลันื้นมอบเอกสารหนศึที่งใหข้แกว่เจข้าหนทีนื้ของตน โดยทสาใหข้ททีที่ดวินนลันื้นกลายเปป็นกรรมสวิทธวิธิ์ของ
เจข้าหนทีนื้ผยข้นลันื้น อยว่างไรกก็ตาม นทีที่ไมว่ใชว่การโอนททีที่ดวินนลันื้นแบบถาวร เมสืที่อปฟีเสทียงแตรมาถศึง ททีที่ดวินนลันื้นกก็กลลับเปป็นของ
เจข้าของเดวิมโดยอลัตโนมลัตวิ แตว่เมสืที่อใดกก็ตามกว่อนถศึงปฟีเสทียงแตร ททีที่ดวินนลันื้นสามารถถยกไถว่ถอนไดข้โดยเจข้าของเดวิม มลัน
ถยกไถว่ถอนไดข้ในววิธทีใดววิธทีหนศึที่งของสองววิธที:

ก. เจข้าของเองสามารถจว่ายคว่าไถว่ถอน – แตว่เขาจะจว่ายหนทีนื้ไดข้อยว่างไร? เขาเปป็นทาสคนหนศึที่งเพราะเหตตุหนทีนื้
นลันื้น และเพราะเปป็นทาสเขาจศึงไมว่มทีทางหาเงวินพอททีที่จะชดใชข้หนทีนื้ไดข้เลย จสาไวข้วว่า เมสืที่อพระเจข้าทรงแชว่งสาปอาดลัม 
พระองคณ์กก็ทรงแชว่งสาปสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง – มนตุษยณ์, อาณาจลักรสลัตวณ์, อาณาจลักรพสืช – สวิที่งทรงสรข้างทนันี้งปวง 
มนตุษยณ์พยายามททีที่จะปกปปิดความผวิดของตนโดยววิธทีการของตนเอง แตว่พระเจข้าทรงปฏวิเสธเครสืที่องปกปปิดททีที่ทสาจากใบ
มะเดสืที่อนลันื้น มลันไมว่เพทียงพอ ผวิวเผวิน และทสาขศึนื้นโดยมนตุษยณ์ (ปฐก. 3) แตว่เนสืที่องจากพระองคณ์ไดข้ทรงแชว่งสาปผสืนดวิน 
อาณาจลักรสลัตวณ์และสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงดข้วย คสาแชว่งสาปนทีนื้จศึงตข้องถยกถอนออกและผสืนดวินตข้องถยกซสืนื้อกลลับมาเชว่นกลัน

ข. ญาตวิคนสนวิทสามารถไถว่ถอนททีที่ดวินและชสาระหนทีนื้ไดข้ขณะททีที่เจข้าของเดวิมยลังเปป็นทาสอยยว่
เมสืที่อผยข้ใดสยญเสทียททีที่ดวินของตนไปและกลายเปป็นทาส หนลังสสือมข้วนสองฉบลับกก็ถยกจลัดเตรทียม บนหนลังสสือมข้วน

สองฉบลับนทีนื้เงสืที่อนไขของการไถว่ถยกเขทียนไวข้ หนลังสสือมข้วนหนศึที่งถยกเปปิดทวินื้งไวข้ในพระววิหารใหข้ทตุกคนไดข้อว่านหากพวกเขา
ปรารถนาเชว่นนลันื้น หนลังสสืออทีกมข้วนหนศึที่งถยกมข้วนเกก็บ ถยกผนศึกดข้วยตราประทลับเจก็ดดวง และถยกวางไวข้ในพระววิหาร
เพสืที่อททีที่จะถยกนสาออกมาเฉพาะตอนททีที่ผยข้ไถว่ซศึที่งเปป็นญาตวิคนสนวิทแสดงขข้อพวิสยจนณ์วว่าเขาสามารถและเตก็มใจททีที่จะไถว่ถอน
ททีที่ดวินนลันื้นททีที่ญาตวิคนสนวิทของเขาไดข้สยญเสทียไป เมสืที่อญาตวิคนสนวิทผยข้นลันื้นอว่านหนลังสสือมข้วนททีที่เปปิดอยยว่และพวิสยจนณ์วว่าตน
สามารถชสาระหนทีนื้ไดข้ ปตุโรหวิตกก็นสาหนลังสสือมข้วนททชื่ถยกประทนบตราไวจ้ออกมา อว่านขข้อเรทียกรข้องตว่างๆททีที่ถยกประทลับตรา
ไวข้ และญาตวิคนสนวิทผยข้นลันื้นไดข้ชสาระหนทีนื้แลข้ว ททีที่ดวินนลันื้นกก็จะกลลับเปป็นของเจข้าของผยข้นลันื้นและเขาไมว่ใชว่ทาสอทีกตว่อไป
เพราะวว่าหนทีนื้สวินของเขาไดข้ถยกชสาระแลข้ว – ถยกชสาระแลข้วโดยญาตวิคนสนวิทผยข้หนศึที่ง ในปฟีหลลังๆ หนลังสสือมข้วนทลันื้งสอง
นลันื้นกก็ถยกเลวิกใชข้และมข้วนเดทียวเทว่านลันื้นไดข้ถยกใชข้ เงสืที่อนไขของการไถว่ไดข้ถยกบลันทศึกไวข้บนทลันื้งสองดข้านของแผว่นหนลังนลันื้น 
จากนลันื้นดข้านหนศึที่งกก็ถยกปปิดผนศึก – และอทีกดข้านถยกเปปิดออก เมสืที่อหนลังสสือมข้วนนลันื้นถยกมข้วนเขข้าหากลัน

นทีที่เปป็นภาพอลันสมบยรณณ์แบบของววิวรณณ์ 5:9-10: “และเขาทลันื้งหลายกก็รข้องเพลงใหมว่ วว่าดลังนทีนื้ “พระองคณ์ทรง
เปป็นผยข้ททีที่สมควรจะทรงรลับมข้วนหนลังสสือ และแกะตรามข้วนหนลังสสือนลันื้นออก เพราะวว่าพระองคณ์ทรงถยกปลงพระชนมณ์
แลข้ว และดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์นลันื้น พระองคณ์ไดข้ทรงไถว่เราทลันื้งหลายซศึที่งมาจากทตุกตระกยล ทตุกภาษาทตุกชาตวิ
และทตุกประเทศ ใหข้ไปถศึงพระเจข้า พระองคณ์ไดข้ทรงโปรดใหข้เราทลันื้งหลายเปป็นกษลัตรวิยณ์และเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้า
ของเรา และเราทลันื้งหลายจะไดข้ครอบครองแผว่นดวินโลก”

ในกฎหมายของอวิสราเอล หนลังสสือมข้วนนลันื้นเกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่ถอนททีที่ดวินเทว่านลันื้น ไมว่มทีหนลังสสือมข้วนใดททีที่ถยก
ใชข้ในเงสืที่อนไขตว่างๆททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่ภรรยา... ไมว่มทีเอกสารททีที่ถยกรว่างขศึนื้นและถยกประทลับตรา ไมว่มทีเอกสารใดททีที่
เกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่ทาส แตว่มทีหนลังสสือมข้วนททีที่ถยกใชข้ในกระบวนการของการไถว่ถอนททีที่ดวิน



ในตอนตข้นของบทททีที่ 5 การไถว่สองอยว่างจากสามอลันนทีนื้ไดข้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้ว ภรรยาไดข้ถยกไถว่แลข้ว, 
ทาสไดข้ถยกไถว่แลข้ว:

1. ภรรยา – ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ – พระเยซยทรงซสืนื้อดข้วยพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของ
พระองคณ์ (วว. 1:5) พระเยซยทรงไถว่ครวิสตจลักรแลข้วในการสวินื้นพระชนมณ์ของพระองคณ์บนกางเขนนลันื้น “สสาเรก็จแลข้ว”

2. พระองคณ์จะทรงไถว่เราจากการตกเปป็นทาสของรว่างกายททีที่บาปหนาในการรลับขศึนื้นไป –  แตว่ในความเปป็น
จรวิงนทีที่กก็ถยกทสาสสาเรก็จแลข้วเพราะวว่าเราหยตุดพลักในความหวลังใจ โดยรยข้วว่าเมสืที่อพระองคณ์ทรงปรากฏ เรากก็จะเปป็น
เหมสือนพระองคณ์ (วว. 4:1, 1 ธส. 4:13-18, 1 คร. 15:51-53)

การไถว่เดทียวททีที่ยลังไมว่สสาเรก็จ ในบลัญญลัตวิแหว่งการไถว่ในอวิสราเอล คสือ แผว่นดวิน พระเยซยจะทรงไถว่แผว่นดวินเมสืที่อ
พระองคณ์เสดก็จมากลับเหลว่าววิสตุทธวิชนของพระองคณ์ นทีที่จะเกวิดขศึนื้นประมาณเจก็ดปฟีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป (ยยดาส 14, 
15; 1 ธส. 1:5-10) ทตุกวลันนทีนื้แผว่นดวินครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวดภายใตข้การแชว่งสาปของบาป สวิที่งทรงสรข้าง
ทลันื้งปวงครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวด โดยรอคอยการไถว่ททีที่จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาถอนคสาสาปและจลับ
ซาตานไปขลังไวข้ในเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น อาดลัมเปป็นประมตุขแหว่งสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงแหว่งแผว่นดวินโลก ดข้วยเหตตุนทีนื้ เมสืที่ออาดลั
มลข้ม ทตุกสวิที่งกก็ลข้ม “แผว่นดวินจศึงตข้องถยกสาปแชว่งเพราะตลัวเจข้า เจข้าจะตข้องหากวินบนแผว่นดวินนลันื้นดข้วยความทตุกขณ์ยาก
ตลอดวลันเวลาในชทีววิตของเจข้า แผว่นดวินจะงอกตข้นไมข้ททีที่มทีหนามและผลักททีที่มทีหนามแกว่เจข้า และเจข้าจะกวินผลักในทข้อง
ทตุว่ง” (ปฐก. 3:17, 18)

นทีที่คสือสวิที่งททีที่เรามที:
(1) ความทตุกขณ์ยาก
(2) ตข้นไมข้ททีที่มทีหนาม
(3) ผลักททีที่มทีหนาม
นลัที่นเปป็นภาพททีที่การแชว่งสาปของบาปไดข้นสามาสยว่แผว่นดวินโลก แผว่นดวินกลายเปป็นทะเลทราย – ดวินแดน

รกรข้างททีที่ไมว่เกวิดผล สวิที่งทรงสรข้างททีที่เปป็นพสืชผลักงอกหนามยว่อยและหนามใหญว่ งยนลันื้นถยกแชว่งสาปและตข้องเลสืนื้อยไปบน
ทข้องของมลันและกวินผงคลทีดวินตลอดชลัที่วชทีววิตของมลัน (ปฐก. 3:14) สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงไดข้กลายเปป็นถวิที่นทตุรกลันดารททีที่
ครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวด (โรม 8:22)

หนลังสสือนลันื้นททีที่ถยกผนศึกดข้วยตราประทลับเจก็ดดวงเกทีที่ยวขข้องกลับเงสืที่อนไขตว่างๆททีที่ททีที่ดวินททีที่อาดลัมไดข้เสทียไป (สวิที่งทรง
สรข้างทลันื้งหมด) จะถยกไถว่ถอนไดข้โดยสวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ พระเมษโปดกททีที่ถยกสลังหารแตว่เปป็นขศึนื้นแลข้ว พระเมษ
โปดกททีที่มทีเจก็ดเขา เจก็ดตา ใชว่แลข้วครลับ อาดลัมคนททีที่สอง “ผยข้ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อประทานชทีววิตของพระองคณ์เปป็นคว่าไถว่ (ซสืนื้อ
ของพระองคณ์เองกลลับไป) สสาหรลับคนเปป็นอลันมาก”  ผมชทีนื้ใหข้เหก็นแลข้ววว่าพระเยซยไดข้ทรงไถว่เจข้าสาวนลันื้นททีที่กลโกธาแลข้ว
พระองคณ์ทรงไถว่เราแลข้วจากการเปป็นทาสบาปผว่านทางชทีววิตททีที่ไมว่มทีบาปของพระองคณ์ พระองคณ์ทรงพระชนมณ์อยยว่เปป็น
นวิตยณ์เพสืที่อทยลขอเผสืที่อเรา พระองคณ์จะทรงไถว่ผสืนดวินนทีนื้ (แผว่นดวินโลก) เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาอทีก

เราเรทียนรยข้ในหนลังสสือเลวทีนวิตวิวว่าญาตวิคนสนวิทสามารถไถว่ถอนททีที่ดวินของญาตวิคนหนศึที่งไดข้หากเขาสามารถ – 
แตว่ตข้องทสาตามเงสืที่อนไขททีที่เฉพาะเจาะจงสามประการ:



1. เขาตข้องเปป็นญาตวิคนสนวิทของผยข้ททีที่ไดข้สยญเสทียททีที่ดวินนลันื้นไป เขาจะเปป็นญาตวิหว่างๆไมว่ไดข้ เขาตข้องเปป็นญาตวิ
คนสนวิท

2. เขาตข้องเตก็มใจททีที่จะทสาหนข้าททีที่ผยข้ไถว่ถอน เขาตข้องทสาเชว่นนลันื้นดข้วยความสมลัครใจเอง เขาจะถยกบลังคลับ ถยก
จข้างหรสือถยกตวิดสวินบนไมว่ไดข้ เขาตข้องทสาเชว่นนลันื้นจากใจททีที่ประกอบดข้วยความรลักและความเตก็มใจ

3. เขาตข้องมทีความมลัที่นคงทางการเงวินททีที่จะพวิสยจนณ์ไดข้วว่าเขาสามารถไถว่ถอนกรรมสวิทธวิธิ์ททีที่เสทียไปนลันื้นไดข้ หาก
บตุคคลเชว่นนลันื้นมาหาปตุโรหวิตเพสืที่อญาตวิคนสนวิทของตน ปตุโรหวิตกก็ตข้องนสาหนลังสสือมข้วนนลันื้นออกมาและเปปิดเผยเงสืที่อนไข
ตว่างๆของการไถว่ถอน นทีที่เปป็นภาพททีที่แทข้จรวิงอยว่างหนศึที่งของการทสาธตุรกรรมดลังกลว่าว ซศึที่งถยกบลันทศึกไวข้ในเยเรมทียณ์ 32:6-
15:

“เยเรมทียณ์ทยลวว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาหณ์มายลังขข้าพระองคณ์วว่า ดยเถวิด ฮานลัมเอลบตุตรชายชลัลลยม อา
ของเจข้าจะมาหาเจข้าและกลว่าววว่า ‘จงซสืนื้อนาของขข้าพเจข้าซศึที่งอยยว่ททีที่อานาโธท เพราะวว่าสวิทธวิของการไถว่ดข้วยการซสืนื้อ
นลันื้นเปป็นของทว่าน’ แลข้วฮานลัมเอลลยกของอาของขข้าพระองคณ์มาหาขข้าพระองคณ์ททีที่บรวิเวณของทหารรลักษาพระองคณ์
ถยกตข้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาหณ์ และพยดกลับขข้าพระองคณ์วว่า ‘จงซสืนื้อนาของขข้าพเจข้าซศึที่งอยยว่ททีที่อานาโธทใน
แผว่นดวินเบนยามวิน เพราะสวิทธวิของการถสือกรรมสวิทธวิธิ์และการไถว่เปป็นของทว่าน จงซสืนื้อไวข้เถวิด’ แลข้วขข้าพระองคณ์จศึง
ทราบวว่านทีที่เปป็นพระวจนะของพระเยโฮวาหณ์ และขข้าพระองคณ์กก็ซสืนื้อนาททีที่อานาโธทจากฮานลัมเอลลยกของอาของขข้า
พระองคณ์ และไดข้ชลัที่งเงวินใหข้แกว่เขา คสือเงวินสวิบเจก็ดเชเขล ขข้าพระองคณ์กก็ลงนามในโฉนดประทลับตราไวข้ เปป็นพยาน
และเอาตาชลัที่งชลัที่งเงวิน แลข้วขข้าพระองคณ์กก็รลับโฉนดของการซสืนื้อทลันื้งฉบลับททีที่ประทลับตราแลข้วตามกฎหมายและ
ธรรมเนทียมและฉบลับททีที่เปปิดอยยว่ และขข้าพระองคณ์กก็มอบโฉนดของการซสืนื้อใหข้แกว่บารตุคบตุตรชายเนรวิยาหณ์ ผยข้เปป็นบตุตร
ชายของมาอาเสอาหณ์ ตว่อสายตาของฮานลัมเอลลยกของอาของขข้าพระองคณ์ ตว่อหนข้าพยานผยข้ททีที่ลงนามในโฉนดการ
ซสืนื้อและตว่อหนข้าบรรดาพวกยวิว ผยข้ซศึที่งนลัที่งอยยว่ในบรวิเวณทหารรลักษาพระองคณ์ ขข้าพระองคณ์กก็กสาชลับบารตุคตว่อหนข้าเขาทลันื้ง
หลายวว่า ‘พระเยโฮวาหณ์จอมโยธา พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลตรลัสดลังนทีนื้วว่า จงเอาโฉนดเหลว่านทีนื้ไปเสทีย ทลันื้งโฉนดของการ
ซสืนื้อททีที่ประทลับตรากลับฉบลับททีที่เปปิดนทีนื้ และบรรจตุไวข้ในภาชนะดวินเพสืที่อจะทนอยยว่ไดข้หลายวลัน เพราะพระเยโฮวาหณ์จอม
โยธา พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลตรลัสดลังนทีนื้วว่า บข้านเรสือนและไรว่นาและสวนองตุว่นจะมทีการถสือกรรมสวิทธวิธิ์กลันอทีกในแผว่นดวิน
นทีนื้’”

กรตุณาสลังเกตดทีๆวว่าเยเรมทียณ์ปฏวิบลัตวิตามเงสืที่อนไขเหลว่านลันื้นของพระคลัมภทีรณ์เกทีที่ยวกลับการเปป็นผยข้ไถว่ถอนซศึที่งเปป็น
ญาตวิคนสนวิท:

1. เขาเปป็นญาตวิคนหนศึที่งของผยข้ททีที่สยญเสทียททีที่ดวินของตนไป
2. เขาเตก็มใจ – เขาอยากไถว่ถอนททีที่ดวินนลันื้น เขาเชสืที่อฟปังองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
3. เขาเปป็นผยข้ททีที่สามารถ – เขามทีเงวิน เขาแสดงราคาททีที่จะจว่ายตามขข้อเรทียกรข้องของการไถว่ถอน ดข้วยเหตตุนทีนื้ 

ปตุโรหวิตจศึงตข้องอนตุญาตใหข้การทสาธตุรกรรมนลันื้นเกวิดขศึนื้น
พรข้อมกลับภยมวิหลลังตามพระคลัมภทีรณ์นทีนื้ ผมหวลังวว่าคตุณจะเหก็นอยว่างชลัดเจนถศึงการตทีความหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตรา

ประทลับเจก็ดดวงนลันื้นในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น...พระองคณ์ผยข้ทรงกสาลลังถสือหนลังสสือนลันื้นอยยว่
ขณะททีที่เราเรวิที่มศศึกษาววิวรณณ์ 5



พระเจข้าทรงถสือหนลังสสือมข้วนททีที่ระบตุราคาและเงสืที่อนไขตว่างๆสสาหรลับการไถว่ถอนททีที่ดวิน (แผว่นดวินโลก) และ
ขณะนทีนื้กสาลลังคสืนมลันใหข้แกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้สยญเสทียมลันไปเมสืที่อหกพลันปฟีกว่อนเพราะเหตตุความบาปของอาดลัม สวิที่งทรง
สรข้างทลันื้งปวงไดข้ตกอยยว่ภายใตข้คสาแชว่งสาปนลันื้นนลับแตว่นลันื้นเปป็นตข้นมา ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ครวิสตจลักรไดข้
ถยกรลับขศึนื้นไปเรทียบรข้อยแลข้ว เหลว่าววิสตุทธวิชนอยยว่กลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ (กลว่าวในแงว่คสาพยากรณณ์) และจะพรข้อมใน
ไมว่ชข้าททีที่จะครอบครองกลับพระเยซยบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้รลับแผว่นดวินโลกเปป็นมรดก... แผว่นดวิน
โลกเปป็นขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าและสรรพสวิที่งทลันื้งปวงททีที่มทีอยยว่ในนลันื้น เหลว่าววิสตุทธวิชนในสมลัยททีที่ยอหณ์นเขทียนหนลังสสือเลว่มนทีนื้
(กลว่าวในแงว่คสาพยากรณณ์) จะพรข้อมในไมว่ชข้าททีที่จะครอบครองกลับพระเยซย แตว่แผว่นดวินโลกกก็ยลังอยยว่ภายใตข้คสาแชว่งสาป
นลันื้นอยยว่เหมสือนเดวิม ความบาปกสาลลังครอบครองอยยว่ – พญามารเปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ พระของยตุคนทีนื้ 
โลกทลันื้งหมดทอดตลัวนอนอยยว่บนตลักของผยข้ชลัที่วรข้ายนลันื้น ตข้องหาใครสลักคนใหข้พบ คสือผยข้ททีที่เตก็มใจ คยว่ควร และสามารถ
ปฏวิบลัตวิตามเงสืที่อนไขตว่างๆของการไถว่ถอนซศึที่งถยกระบตุไวข้ภายใตข้ตราประทลับเหลว่านลันื้นของหนลังสสือมข้วนนทีนื้ ดข้วยเหตตุนทีนื้ 
จศึงมทีการออกคข้นหาอยว่างถข้วนถทีที่ ยอหณ์นรที่สาไหข้มากมายเพราะวว่าไมว่มทีผยข้ใดถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะเปปิดและอว่านหนลังสสือ
นลันื้นหรสือดยมลันไดข้

ขข้อสามบอกเราวว่ามทีการคข้นหาในสวรรคณ์ ในแผว่นดวินโลก และใตข้แผว่นดวินโลก และไมว่มทีผยข้ใดถยกพบวว่าคยว่ควร
ททีที่จะเปปิดหนลังสสือนลันื้น หลัวใจของยอหณ์นแตกสลายเพราะเขารยข้วว่าทตุกอยว่างขศึนื้นอยยว่กลับการททีที่เขาหาเจอใครสลักคนททีที่
คยว่ควรททีที่จะเปป็นผยข้ไถว่ถอนญาตวิคนสนวิท เพสืที่อททีที่จะแกะตราประทลับทลันื้งเจก็ดนลันื้น ยอหณ์นรยข้วว่ามทีสวิที่งใดอยยว่ในหนลังสสือนลันื้น และ
เขากก็รยข้วว่าหากหนลังสสือนลันื้นไมว่ไดข้ถยกเปปิดออก หากตราประทลับเหลว่านลันื้นไมว่อาจถยกแกะออกไดข้...

1. คสาพยากรณณ์ทลันื้งหมดในภาคพลันธสลัญญาเดวิมกก็จะไรข้ผล ซศึที่งเกทีที่ยวขข้องกลับการครอบครองของพระเยซยบน
แผว่นดวินโลกนทีนื้ (อวิสยาหณ์ 9:6, 7; อวิสยาหณ์ 11:1-16)

2. สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหมดกก็จะอยยว่ภายใตข้คสาแชว่งสาปนลันื้นตว่อไป (โรม 8:22)
3. อวิสราเอลกก็จะไมว่มทีวลันกลลับคสืนสยว่สภาพเดวิม (โรม 11:1-36)
4. พระคลัมภทีรณ์กก็จะไมว่ใชว่ความจรวิง (มธ. 5:18)
ทลันื้งหมดนทีนื้กก็จะหมายความวว่าพระเจข้าไดข้ทรงสลัญญาเรสืที่องททีที่พระองคณ์ไมว่อาจทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงไดข้ ไมว่นว่าแปลก

เลยททีที่ยอหณ์นรข้องไหข้อยว่างหนลักเมสืที่อไมว่มทีผยข้ใดสามารถถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะแกะตราเหลว่านลันื้นไดข้
จากนลันื้นผยข้หนศึที่งในพวกผยข้อาวตุโสนลันื้นกก็พยดกลับยอหณ์นวว่า “อยว่ารข้องไหข้เลย ดยเถวิด สวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ เปป็น

มยลรากของดาววิด พระองคณ์ทรงมทีชลัยแลข้ว พระองคณ์จศึงทรงสามารถแกะตราทลันื้งเจก็ดดวงและคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก
ไดข้” (วว. 5:5)

ยอหณ์นถยกดศึงความสนใจไปททีที่พระองคณ์ผยข้นลันื้น พระองคณ์ผยข้เดทียว ผยข้ไถว่ถอนซศึที่งเปป็นญาตวิคนสนวิทผยข้ททีที่คยว่ควร 
สามารถและเตก็มใจททีที่จะเปปิดหนลังสสือนลันื้น: สวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ มยลรากของดาววิด

ในหนลังสสือปฐมกาล มทีพยากรณณ์ไวข้วว่าพระผยข้ไถว่จะทรงออกมาจากยยดาหณ์ พระองคณ์ (พระเยซย) ทรงถยกเรทียก
วว่ามยลรากของดาววิดเชว่นกลัน ชว่างเปป็นคสากลว่าวททีที่มหลัศจรรยณ์! ชว่างเปป็นภาพแสนมหลัศจรรยณ์ของความเปป็นพระเจข้า
และความเปป็นมนตุษยณ์ของพระเยซย! ในฐานะมนตุษยณ์คนหนศึที่ง พระองคณ์ทรงเปป็นเชสืนื้อสายของยยดาหณ์ ในฐานะพระเจข้า 
พระองคณ์ทรงเปป็นมยลรากของดาววิด พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นทรงเปป็นมยลราก – แหลว่งกสาเนวิด, ผยข้ทรง



สรข้างของดาววิด: “เราคสือเยซยผยข้ใชข้ใหข้ทยตสวรรคณ์ของเราไปเปป็นพยานสสาแดงเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้แกว่ทว่านเพสืที่อครวิสตจลักร
ทลันื้งหลาย เราเปป็นรากและเปป็นเชสืนื้อสายของดาววิด และเปป็นดาวประจสารตุว่งอลันสตุกใส” (วว. 22:16)

พระเยซยเจข้าไมว่เพทียงทรงเปป็น “มยลราก” (พระผยข้สรข้าง) เทว่านลันื้น แตว่พระองคณ์ยลังทรงเปป็นเชสืนื้อสายของยยดาหณ์
ดข้วย ดลังนลันื้นพระองคณ์จศึงทรงคยว่ควรททีที่จะแกะตราประทลับเหลว่านลันื้น

1. พระเยซย มยลรากของดาววิด ทรงเปป็นญาตวิคนสนวิทของอาดลัม อาดลัมเปป็นคนททีที่ไดข้สยญเสทียสวิทธวิธิ์ททีที่จะครอบ
ครองแผว่นดวินโลกไป พระเจข้าทรงแตว่งตลันื้งเขาใหข้เปป็นผยข้ครอบครองจลักรวาลแลข้ว แตว่เขากก็สยญเสทียสวิทธวิธิ์นลันื้นไป เขา
กลายเปป็นทาสของความบาปและพญามาร พระเยซยทรงรลับสภาพมนตุษยณ์คนหนศึที่ง (โรม 8:1-3, ฮบ. 2:9, ฮบ. 
2:14) พระองคณ์ทรงเปป็นบตุตรมนตุษยณ์ และพระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจข้าดข้วย (ฮบ. 2:9-14, มธ. 3:17, 
มธ. 17:1-6)

2. พระเยซยทรงเตก็มพระทลัยททีที่จะจว่ายคว่าไถว่นลันื้น พระองคณ์ไดข้เสดก็จมามวิใชว่เพสืที่อททีที่จะรลับการปรนนวิบลัตวิ แตว่เพสืที่อ
ททีที่จะปรนนวิบลัตวิและประทานชทีววิตของพระองคณ์ใหข้เปป็นคว่าไถว่สสาหรลับคนเปป็นอลันมาก พระองคณ์ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อททีที่จะ
สละวางชทีววิตของพระองคณ์ พระองคณ์ตรลัสวว่า “ดข้วยเหตตุนทีนื้พระบวิดาของเราจศึงทรงรลักเรา เพราะเราสละชทีววิตของเรา 
เพสืที่อจะรลับชทีววิตนลันื้นคสืนมาอทีก ไมว่มทีผยข้ใดชวิงชทีววิตไปจากเราไดข้ แตว่เราสละชทีววิตดข้วยใจสมลัครของเราเอง เรามทีสวิทธวิททีที่จะ
สละชทีววิตนลันื้น และมทีสวิทธวิททีที่จะรลับคสืนอทีก” (ยอหณ์น 10:17, 18) พระเยซยทรงอธวิษฐาน ทรงเหงสืที่อตกไหลปนพระ
โลหวิต “ไมว่ใชว่ตามใจปรารถนาของขข้าพระองคณ์ แตว่ใหข้เปป็นไปตามนนื้สาพระทลัยของพระองคณ์เถวิด” กว่อนททีที่พระองคณ์
เสดก็จดสาเนวินเขข้าไปในสวนเกทเสมนที พระองคณ์ตรลัสวว่า “พระบวิดาเจข้าขข้า ขข้าพระองคณ์ไดข้กระทสางานททีที่พระองคณ์ไดข้
ทรงใชข้ใหข้ขข้าพระองคณ์กระทสาสสาเรก็จแลข้ว” พระองคณ์ทรงเตก็มพระทลัย – (“พระองคณ์ไดข้ทรงใหข้กสาเนวิดเราผว่านทาง
พระวจนะโดยพระประสงคณ์ของพระองคณ์เอง”)

3. พระเยซยทรงสามารถชสาระราคานลันื้นไดข้ และพระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวเทยู่านนนั้นททีที่สามารถชสาระสวิที่งททีที่การ
ไถว่ถอนเรทียกรข้อง: “เรามทีสวิทธวิททีที่จะสละชทีววิตนลันื้น และมทีสวิทธวิททีที่จะรลับคสืนอทีก” (ยอหณ์น 10:18) ดข้วยเหตตุนทีนื้ พระเยซยจศึง
ทรงปฏวิบลัตวิตามขข้อกสาหนดเหลว่านลันื้นทตุกประการ “สคคำหรนับกคำรไถว่ทนันี้งสวินี้น” (1 ปต. 1:18-23)

“ดยเถวิด หญวิงพรหมจารทีคนหนศึที่งจะตลันื้งครรภณ์ และคลอดบตุตรชายคนหนศึที่ง และเขาจะเรทียกนามของทว่านวว่า
อวิมมานยเอล”... พระผยข้ไถว่... พระผยข้ชว่วยใหข้รอด (อวิสยาหณ์ 7:14)

เมสืที่อถศึงเวลาครบกสาหนด (กท. 4:4) พระเยซยไดข้เสดก็จมา ทรงประสยตวิจากหญวิงคนหนศึที่ง ทรงเกวิดภายใตข้
พระราชบลัญญลัตวิ เพสืที่อททีที่จะไถว่คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ใตข้พระราชบลัญญลัตวิ พระเยซยครวิสตณ์ทรงกระทสาตามขข้อเรทียกรข้องทตุก
ประการททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับผยข้ไถว่ญาตวิคนสนวิท พระองคณ์ทรงเตก็มพระทลัย ทรงสามารถอยว่างยวิที่ง และทรงเทว่าเททียมอยว่าง
แนว่นอนกลับพระเจข้า – และกระนลันื้นพระองคณ์กก็ทรงเปป็นพทีที่ชายของเราในเนสืนื้อหนลัง ทรงประสยตวิจากหญวิงพรหมจารที
คนหนศึที่ง ทรงถยกปฏวิสนธวิโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์... พระเจข้า – แตว่กก็ทรงเปป็นมนตุษยณ์

ขข้อ 6 และ 7: “และในทว่ามกลางพระททีที่นลัที่งกลับสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น และทว่ามกลางพวกผยข้อาวตุโส ดยเถวิด ขข้าพเจข้า
แลเหก็นพระเมษโปดกประทลับยสืนอยยว่ประหนศึที่งทรงถยกปลงพระชนมณ์ ทรงมทีเขาเจก็ดเขาและมทีตาเจก็ดดวง ซศึที่งเปป็นพระ
ววิญญาณทลันื้งเจก็ดของพระเจข้า ททีที่ทรงสว่งออกไปทลัที่วแผว่นดวินโลก และพระเมษโปดกนลันื้นไดข้เขข้ามารลับมข้วนหนลังสสือจาก
พระหลัตถณ์เบสืนื้องขวาของพระองคณ์ ผยข้ทรงประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น”



ทว่ามกลางฉากเหตตุการณณ์ในสวรรคณ์นลันื้น ลยกแกะตลัวหนศึที่งยสืนอยยว่เหมสือนถยกฆว่าตายแลข้ว ความทรงจสาเกทีที่ยวกลับ
กลโกธาเปป็นสวิที่งททีที่มทีคว่ายวิที่งในสวรรคณ์ ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมาชทีนื้ใหข้เหก็นในตอนแรกวว่าพระเยซยทรงเปป็นพระเมษโปดก
ของพระเจข้า บลัดนทีนื้ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักเหก็นพระองคณ์ในลลักษณะเดทียวกลันในสวรรคณ์ แตว่ชว่างเปป็นตสาแหนว่งททีที่แตกตว่างกลัน
เหลสือเกวิน – ททีที่นลัที่นทรงอยยว่ในสภาพมทีบาดแผลและถยกฆว่าตาย (อวิสยาหณ์ 53) ตรงนทีนื้ทรงเปป็นจตุดศยนยณ์กลางแหว่งพละ
กสาลลังและสงว่าราศทีของสวรรคณ์ กระนลันื้นกก็ทรงมทีรอยบาดแผลแหว่งกางเขนอยยว่บนพระกายของพระองคณ์

พระเยซย พระเมษโปดกของพระเจข้า ทรงกระทสาตามขข้อเรทียกรข้องทตุกประการของพระเจข้าพระบวิดา พระ
เยซยไดข้เสดก็จจากพระทรวงของพระบวิดามา (ยอหณ์น 1:18) ทรงรลับสภาพกายมนตุษยณ์ (โรม 8:1-3, ฮบ. 2:9, 14) 
พระเยซยไดข้เสดก็จเขข้ามาในโลกและในเขตแดนของพญามารเอง พระองคณ์ทรงพบกลับพญามารและเอาชนะมลัน 
พระเยซยไดข้เสดก็จมาหายอหณ์นเพสืที่อททีที่จะรลับบลัพตวิศมาและทลันใดนลันื้นหลลังจากการรลับบลัพตวิศมาของพระองคณ์ พระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็ทรงนสาพระเยซยเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดารเพสืที่อททีที่จะพบกลับพญามาร พระเยซยผยข้เปป็นบตุคคลไดข้พบกลับ
พญามารผยข้เปป็นบตุคคล พญามารลองใชข้การทดลองทตุกรยปแบบททีที่นรกจะจลัดหาไดข้ มลันทดลองพระเยซยผว่านทาง
ตลัณหาของเนสืนื้อหนลัง (“จงเปลทีที่ยนกข้อนหวินเหลว่านทีนื้ใหข้กลายเปป็นขนมปปัง”) ตลัณหาของตา (“เราจะยกอาณาจลักร
ทลันื้งหมดของโลกใหข้แกว่ทว่านหากทว่านยอมกข้มกราบลงและนมลัสการเรา”) ความเยว่อหยวิที่งแหว่งชทีววิต (“พระองคณ์จะ
รลับสลัที่งใหข้เหลว่าทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์ในเรสืที่องทว่าน และเหลว่าทยตสวรรคณ์จะเอามสือประคองชยทว่านไวข้ เกรงวว่าใน
เวลาหนศึที่งเวลาใดเทข้าของทว่านจะกระแทกหวิน”) ใชว่แลข้วครลับ ซาตานไดข้ทดลองพระเยซยผว่านทางสามชว่องทางนทีนื้
แหว่งการทดลอง – ตลัณหาของเนสืนื้อหนลัง, ตลัณหาของตา, และความเยว่อหยวิที่งแหว่งชทีววิต อว่าน 1 ยอหณ์น 2:15-17 แตว่
ไมว่วว่านรกจะโจมตทีพระเยซยหนลักสลักปานใด พระองคณ์กก็ทรงพวิชวิตโลก เนสืนื้อหนลัง และพญามาร ความตาย นรกและ
หลตุมศพ และพระองคณ์ทรงมทีลยกกตุญแจแหว่งความตายและแหว่งนรก อว่านมลัทธวิว 3:13 จนถศึงมลัทธวิว 4:11 และคตุณ
จะพบเรสืที่องราวเกทีที่ยวกลับการรลับบลัพตวิศมาและการถยกทดลองของพระเยซย หลลังจากททีที่พญามารไดข้ใชข้การทดลองทตุก
ชว่องทางจนหมดแลข้ว มลันกก็จากไป และพวกทยตสวรรคณ์ไดข้มาชยกสาลลังพระผยข้ชว่วยใหข้รอดแสนมหลัศจรรยณ์ของเราผยข้ไดข้
ทรงทสาใหข้พญามารพว่ายแพข้บนถวิที่นของมลันเอง
วว. 5:8-10:

8 เมสืที่อพระองคณ์ทรงรลับหนลังสสือมข้วนนลันื้นแลข้ว สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่กลับผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นกก็ทรตุดตลัวลงจสาเพาะพระ
พลักตรณ์พระเมษโปดก ทตุกคนถสือพวิณเขาคยว่และถสือขลันทองคสาบรรจตุเครสืที่องหอม ซศึที่งเปป็นคสาอธวิษฐานของพวกววิสตุทธวิชน
ทลันื้งปวง

9 และเขาทลันื้งหลายกก็รข้องเพลงใหมว่ วว่าดลังนทีนื้ “พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ททีที่สมควรจะทรงรลับมข้วนหนลังสสือ และ
แกะตรามข้วนหนลังสสือนลันื้นออก เพราะวว่าพระองคณ์ทรงถยกปลงพระชนมณ์แลข้ว และดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์นลันื้น 
พระองคณ์ไดข้ทรงไถว่เราทลันื้งหลายซศึที่งมาจากทตุกตระกยล ทตุกภาษาทตุกชาตวิและทตุกประเทศ ใหข้ไปถศึงพระเจข้า

10 พระองคณ์ไดข้ทรงโปรดใหข้เราทลันื้งหลายเปป็นกษลัตรวิยณ์และเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าของเรา และเราทลันื้ง
หลายจะไดข้ครอบครองแผว่นดวินโลก”

“เมสืที่อพระบตุตรไดข้ทรงชสาระบาปของเราดข้วยพระองคณ์เองแลข้ว กก็ไดข้ทรงประทลับนลัที่ง ณ เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์
ของผยข้ทรงเดชานตุภาพเบสืนื้องบน” (ฮบ. 1:1-3) พระเยซยกสาลลังประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นกลับพระเจข้าพระบวิดา



ในขข้อ 7 ของบทททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ เราเหก็นพระเมษโปดกทรงรลับหนลังสสือนลันื้นไปจากพระหลัตถณ์ของพระองคณ์
ผยข้ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้นกลับพระองคณ์ – พระเยโฮวาหณ์ ในขข้อ 8 สลัตวณ์เหลว่านลันื้นทตุกตลัวและผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นทตุก
คนกก็ทรตุดตลัวลงตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเมษโปดก (คสาวว่า “พระเมษโปดก” ถยกใชข้ 28 ครลันื้งในววิวรณณ์ คสาวว่า 
“สวิงโต” ถยกใชข้เพทียงครลันื้งเดทียว) สลัตวณ์เหลว่านลันื้นและผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นทตุกคนถสือพวิณเขาคยว่และขลันทองคสาบรรจตุเครสืที่อง
หอมมทีคว่ามากซศึที่งเปป็น คกาอธริษฐานของพวกวริสสุทธริชนทนนั้งปวง คตุณทราบมากว่อนไหม ครวิสเตทียนททีที่รลัก วว่าพระเจข้าทรง
เกก็บสะสมคสาอธวิษฐานตว่างๆไวข้ และคสาอธวิษฐานเหลว่านทีนื้เปป็นนนื้สาหอมททีที่มทีกลวิที่นหอมสดชสืที่นในรยจมยกของพระเจข้า? คตุณ
ทราบมากว่อนไหมวว่าคสาอธวิษฐานททีที่แทข้จรวิงเปป็นกลวิที่มหอมหวานตว่อรยจมยกของพระเจข้า? ตามททีที่ขข้อนทีนื้ในววิวรณณ์กลว่าว 
คสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายจะถยกใชข้ในการนมลัสการพระเมษโปดกหลลังจากททีที่พระองคณ์ทรงถยกประกาศวว่า
คยว่ควรททีที่จะแกะตราประทลับเหลว่านลันื้นบนหนลังสสือมข้วนนลันื้นแลข้ว ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าคตุณไดข้สว่งคสาอธวิษฐานเยอะขนาด
ไหนขศึนื้นไปเกก็บไวข้? ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าพระเจข้าจะทรงตข้องใชข้ขวดใหญว่ขนาดไหนเพสืที่อบรรจตุคสาอธวิษฐานตว่างๆททีที่แทข้
จรวิงของผม?

ในขข้อ 9 เหลว่าพลโยธาในสวรรคณ์เปลว่งเสทียงรข้อง “เพลงบทใหมว่” เพลงนลันื้นไดข้ประกาศวว่าพระเยซยทรง
คยว่ควรททีที่จะเปปิดหนลังสสือนลันื้นททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวง พระองคณ์ทรงคยว่ควร – ประการแรก เพราะวว่าพระองคณ์ทรงถยก
ปลงพระชนมณ์ ประการททีที่สอง เพราะวว่าพระองคณ์ไดข้ทรงไถว่เรามาใหข้พระเจข้าแลข้ว ประการททีที่สาม การไถว่นทีนื้ไดข้ถยกซสืนื้อ
แลข้วดข้วยราคาอลันสยงยวิที่งแหว่งพระโลหวิตของพระองคณ์เอง ประการททีที่สทีที่ การไถว่ททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อมาดข้วยพระโลหวิต
ของพระองคณ์นลันื้นมทีไวข้สสาหรลับคนทตุกตระกยล ทตุกภาษา ทตุกชาตวิและทตุกประเทศ  ใชว่แลห้วครนับ ผมเหก็นดข้วย คตุณกจ็
เหจ็นดห้วย พระองคณ์ทรงคยยู่ควร!

ไมว่มทีบทเพลงใดถยกบลันทศึกไวข้ในหนลังสสือปฐมกาล เหลว่าปปิตาจารยณ์เปป็นบตุรตุษแหว่งความจรวิงจลังและความควิดททีที่
ลศึกซศึนื้ง บทเพลงแรกบนแผว่นดวินโลกททีที่เรามทีบลันทศึกไวข้ถยกพบในอพยพ 15 การชว่วยใหข้พข้นซศึที่งไดข้ถยกกระทสาเพสืที่อ
อวิสราเอล (อพยพ 14) ถสือเปป็นใจความหลลักและเนสืนื้อหาของบทเพลงนลันื้น (อพยพ 15:1-19) และทว่อนรข้องเดทีที่ยว 
(อพยพ 15:21) บทเพลงเกว่าแกว่คสือ บทเพลงเฉลวิมฉลองแหว่งการเนรมวิตสรข้างของพระเจข้า (โยบ 38:7) บทเพลง
ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ถยกเรทียกวว่า “เพลงบทใหมว่” เพราะวว่าใจความหลลักของมลัน การทรงไถยู่ เมสืที่อถยกทสาสสาเรก็จแลข้ว จะ
สรข้าง “สวิที่งสารพลัดใหข้กลายเปป็นสวิที่งใหมว่” ในทข้ายททีที่สตุดแลข้ว สวิที่งสารพลัดจะเปป็นสวิที่งใหมว่ ความชลัที่วรข้ายทลันื้งปวงและสวิที่ง
เกว่าๆซศึที่งเปป็นผลมาจากความบาปจะถยกปลดลง ถยกนสาออกไป และถยกทสาลายสวินื้น

ไมว่มทีเพลงใดถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่สทีที่ของววิวรณณ์ และเราควรหมายเหตตุไวข้วว่าพระคลัมภทีรณ์ไมว่กลว่าววว่าพวกทยต
สวรรคณ์รข้องเพลง มลันเปป็นเพลงของโมเสสและเพลงของพระเมษโปดก (วว. 15:3) เพลงนทีนื้เฉลวิมฉลองทางเหลว่านลันื้น
ในอดทีตของพระเจข้ากลับอวิสราเอลและพระคตุณปปัจจตุบลันของพระองคณ์ผว่านทางพระเมษโปดกททีที่ถยกปลงพระชนมณ์ 
แมข้วว่าบทเพลงของชนชาตวิอวิสราเอลเมสืที่อถยกขลับรข้องบนชายฝปัปี่งดข้านทวิศตะวลันออกของทะเลแดงจะยวิที่งใหญว่สลักเพทียง
ใด บทเพลงนทีนื้ในลลักษณะเฉพาะตลัวของมลันและโอกาสททีที่มลันถยกขลับรข้อง กก็ยวิที่งใหญว่กวว่าเสทียจนไมว่อาจเททียบไดข้ ไมว่มที
การเปรทียบเททียบกลันระหวว่างเพลงเกว่านลันื้นของชนชาตวิอวิสราเอลและเพลงใหมว่นทีนื้แหว่งการทรงไถว่ บรรดคำผถูห้ถถูกไถว่
แลห้ว (ยวิวและตว่างชาตวิ ทาสและไท รวยและจน) ขนับรห้องบทเพลงนบีนี้เกบีที่ยวกนับพระองคณและถวคำยพระองคณ! พวก
เขาขลับรข้องวว่า “พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ททีที่สมควรจะทรงรลับมข้วนหนลังสสือ และแกะตรามข้วนหนลังสสือนลันื้นออก”



ตรงนทีนื้สวิงโตหลทีกทางใหข้ลยกแกะ มลันนว่าทศึที่งททีที่การเปปิดตลัวพระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์ทสาใหข้ทตุก
อยว่างททีที่เหลสือหมองไปเลย พระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์ทรงดศึงดยดความสนใจของสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหมด
แหว่งสวรรคณ์ สวิงโตหลทีกทางใหข้ ลยกแกะเปป็นจตุดสนใจหลลักแลข้ว หากสวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ยลังคงเปป็นสวิงโตตว่อไป
ตลอด หนลังสสือมข้วนนลันื้นกก็คงไมว่มทีวลันถยกเปปิดออก ไมว่ใชว่สวิงโตททีที่เปปิดหนลังสสือนลันื้น แตว่เปป็นลยกแกะ ชสืที่อเรทียก “สวิงโต” สสืที่อ
ถศึงพละกสาลลังและอสานาจ ใชว่แลข้วครลับ พระองคณ์จะทรงปกปฟ้องสวิทธวิธิ์ของอวิสราเอลและพระองคณ์จะประทานชลัยชนะ
เดก็ดขาดใหข้แกว่ประชากรททีที่พระองคณ์ทรงกระทสา “พระสลัญญาเนสืองนวิตยณ์” แตว่ในชลัที่วขณะนทีนื้ เมสืที่อสวิที่งททีที่สสาคลัญททีที่สตุดตว่อ
ยอหณ์นและตว่อพลโยธาในสวรรคณ์คสือ การแกะตราประทลับเหลว่านลันื้นออก สวิงโตผยข้ทรงฤทธวิธิ์กก็หลทีกทางใหข้แกว่ลยกแกะททีที่
ถยกฆว่าตาย และพระเมษโปดกกก็ทรงเปป็นสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นในสวรรคณ์และในแผว่นดวินโลก ณ ชลัที่วขณะนลันื้น แนว่นอนวว่า
อสานาจของสวิงโตจะถยกแสดงออกเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาพรข้อมกลับววิสตุทธวิชนหลายลข้านคนโดยขทีที่มข้าขาวมา (วว. 
19:1-11) ตรงนทีนื้ความคยว่ควรของพระองคณ์ททีที่จะเปปิดเผยพระดสารวิตว่างๆของพระเจข้าถยกเฉลวิมฉลองโดยสวรรคณ์และ
แผว่นดวินโลก ตราประทลับเหลว่านลันื้นตข้องถยกแกะออกและขข้อเรทียกรข้องตว่างๆตข้องถยกเปปิดเผยกว่อนททีที่การไถว่จะถยก
กระทสาสสาเรก็จไดข้... นลัที่นคสือ ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับแผว่นดวินโลก

ในฐานะสวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ พระองคณ์ทรงกระทสากวิจในฤทธวิธิ์เดชและสวิทธวิอสานาจ ในฐานะพระเมษ
โปดก พระองคณ์ทรงถยกปลงพระชนมณ์ “เพราะวว่าพระองคณ์ทรงถยกปลงพระชนมณ์แลข้ว” เปป็นพยานวว่าพระองคณ์ (พระ
เมษโปดก) ไดข้ทรงกระทสาตามขข้อเรทียกรข้องตว่างๆของพระเจข้าแลข้วททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่ ปราศจากกางเขนนลันื้น 
พระเยซยกก็คงเขข้าสยว่สงว่าราศทีเพทียงลสาพลัง “ถข้าเมลก็ดขข้าวไมว่ไดข้ตกลงไปในดวินและเปฟปี่อยเนว่าไป กก็จะอยยว่เปป็นเมลก็ดเดทียว 
แตว่ถข้าเปฟปี่อยเนว่าไปแลข้ว กก็จะงอกขศึนื้นเกวิดผลมาก” ปราศจากกางเขนนลันื้น คงไมว่อาจมทีการไถว่สสาหรลับคนบาปทลันื้ง
หลาย กางเขนของพระเยซยเปป็นพระดสารวิททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล และกางเขนของพระเยซยเปป็นขข้อเทก็จ
จรวิงททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดตลอดกาล กางเขนของพระเยซยเปป็นการสสาแดงอลันยวิที่งใหญว่ททีที่สตุด เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีททีที่สตุดของความ
รลักททีที่สวรรคณ์หรสือแผว่นดวินโลกจะไดข้เฝฟ้าชม กางเขนนลันื้นเปป็นพสืนื้นฐานททีที่ไมว่อาจปฏวิเสธไดข้และไมว่คลอนแคลนซศึที่งบนนลันื้น
คสือ พระพรตว่างๆของอวิสราเอล การสรข้างและการกว่อตลัวขศึนื้นของเจข้าสาวนลันื้น, ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ 
ปราศจากกางเขนนลันื้น คงไมว่อาจมทีการไถว่ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับภรรยา, ทาส หรสือททีที่ดวิน

ขข้อ 10: “พระองคณ์ไดข้ทรงโปรดใหข้เราทลันื้งหลายเปป็นกษลัตรวิยณ์และเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าของเรา และเรา
ทลันื้งหลายจะไดข้ครอบครองแผว่นดวินโลก”

เพราะวว่าพระองคณ์ไดข้ทรงซสืนื้อการไถว่แลข้วโดยทางพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของพระองคณ์ เราจศึงถยกทสาใหข้
เปป็นกษลัตรวิยณ์และปตุโรหวิตแลข้ว (1 เปโตร 2:9, วว. 20:5, 6) และเรคำจะครอบครองบนแผว่นดวินโลก ผมขอหนตุนใจ
คตุณใหข้ระลศึกถศึงขข้อเทก็จจรวิงนทีนื้: คตุณเปป็นคนสกาคนญหากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว โดยทางพระโลหวิตของพระเยซยครวิสตณ์ 
คตุณเปป็นปตุโรหวิตหลวง คตุณเปป็นกษลัตรวิยณ์ และคตุณไมว่จสาเปป็นตข้องคตุกกราบลงตว่อหนข้ามนตุษยณ์เดวินดวินคนใดและสารภาพ
บาปของคตุณแกว่เขาเลย มทีคนกลางแตว่ผถูห้เดบียวระหวว่างพระเจข้าและมนตุษยณ์ – พระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงสภาพมนตุษยณ์ – 
และคตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าพระองคณ์จะทรงเปป็นคนกลางระหวว่างคตุณและพระเจข้าพระบวิดา เพราะพระโลหวิตททีที่ไหล
ออกของพระองคณ์ เพราะการไถว่นลันื้นททีที่อยยว่ในพระโลหวิตของพระองคณ์ เราจศึงเปป็นกษลัตรวิยณ์และปตุโรหวิต บลัดนทีนื้เราเปป็น
บตุตรของพระเจข้า เราถยกซว่อนไวข้กลับพระครวิสตณ์ในพระเจข้า บลัดนทีนื้เรานลัที่งดข้วยกลันกลับพระองคณ์ในสวรรคสถานแลข้ว (1 



ยอหณ์น 1:1-3; โรม 8:1-3; 1 เปโตร 2:9; คส. 3:1; อฟ. 2:6,7) เนสืที่องจากพระองคณ์ทรงถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะแกะ
ตราประทลับเหลว่านลันื้นและเปปิดเผยเงสืที่อนไขการไถว่ของแผว่นดวินโลก ยอหณ์นจศึงประกาศวว่าเรคำทนันี้งหลคำยจะครอบครอง
บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ โอข้ ใชว่แลข้วครลับ...จะมทีอาณาจลักรหนศึที่งจรวิงๆ (ลยกา 1:30) พระเยซยจะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของดา
ววิดในเยรยซาเลก็มและครอบครอง และเราจะครอบครองกลับพระองคณ์ จงตลันื้งใจอว่านขข้อพระคสาตว่อไปนทีนื้: โรม 8:19-
22, อวิสยาหณ์ 35:1-7, อาโมส 9:13, โฮเชยา 2:18, เอเสเคทียล 34:27, อวิสยาหณ์ 65:25 เมสืที่อคตุณอว่านขข้อพระคสา
เหลว่านทีนื้เสรก็จแลข้ว คตุณกก็จะกลว่าวแกว่ผมวว่า “ไมว่แปลกเลยททีที่มทีการรข้องเพลงและการชสืที่นชมยวินดทีทว่ามกลางเหลว่าพล
โยธาในสวรรคณ์! มทีเหตตุอลันควรททีที่จะรข้องเพลงจรวิงๆ!”

“แผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์” (เพลงสดตุดที 24:1) และสลักวลันหนศึที่งพระเยซย
จะทรงถสือกรรมสวิทธวิธิ์แผว่นดวินโลกนทีนื้และเราจะครอบครองกลับพระองคณ์ แผว่นดวินโลกนทีนื้และสรรพสวิที่งทลันื้งปวง “กจ็ทรง
สรห้คำงขนนี้นแลห้วและดคคำรงอยถูว่ตคำมชอบพระทนัยของพระองคณ” (วว. 4:11) เมสืที่อความรยข้เกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
ปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุมทะเลเดทีดี๋ยวนทีนื้ เมสืที่อนลันื้นเราททีที่เปป็นคนสลัตยณ์ซสืที่อ (โรม 8:18) กก็จะรว่วมแบว่งปปันมงกตุฎ
แหว่งสงว่าราศที แตว่หากเราปฏวิเสธกางเขน เรากก็จะไมว่ไดข้รว่วมแบว่งปปันมงกตุฎนลันื้น หากเราสลัตยณ์ซสืที่อในสวิที่งเลก็กนข้อยมากๆ 
พระองคณ์กก็จะทรงทสาใหข้เราเปป็นผยข้ครอบครองเหนสือสวิที่งมากมาย – บางคนไดข้ครอบครองหข้าเมสือง บางคนไดข้สวิบ
เมสือง ขศึนื้นอยยว่กลับความสลัตยณ์ซสืที่อของการทสาหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาของเรา แผว่นดวินโลกเกว่าททีที่นว่าเวทนานทีนื้ครที่สาครวญ ผจญ
ความเจก็บปวดและสว่งเสทียงดลังกข้อง และบางครลันื้งกก็สลัที่นสะเทสือนเมสืที่อแผว่นดวินไหวรตุนแรงเขยว่าจลักรวาล! ทลันื้งหมดนทีนื้เปป็น
เพราะคสาแชว่งสาปททีที่ถยกทสาใหข้ตกแกว่แผว่นดวินโลกเมสืที่ออาดลัมไดข้ทสาบาป แตว่เมสืที่อถศึงรตุว่งอรตุณหนศึที่งอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที สวิที่ง
ทรงสรข้างทลันื้งปวงจะไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นจากคสาแชว่งสาปนลันื้น และจลักรวาลทลันื้งสวินื้นจะกลายเปป็นอตุทยานแหว่งความ
รสืที่นรมยณ์ของพระเจข้าและจะถยกมอบถวายแดว่พระบตุตรของพระเจข้า ผยข้จะทรงแบว่งปปันมลันกลับเจข้าสาวนลันื้น คสือครวิสต
จลักร เรคำทนันี้งหลคำยจะครอบครองกลับพระเยซย

เยรยซาเลก็มจะกลายเปป็นเมสืองหลวงแหว่งการปกครองบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ในระหวว่างยตุคเปฟีปี่ยมสตุขททีที่จะมานลันื้น 
(ยรม. 3:17) ชนชาตวิยวิว (แนว่นอนวว่า เมสืที่อถศึงตอนนลันื้น ยวิวทตุกคนจะไดข้รลับความรอด) จะเปป็นประมตุขของบรรดา
ประชาชาตวิ (อสค. 48:15-35, อวิสยาหณ์ 52:1-10 และเพลงสดตุดที 47) แตว่เหลว่าววิสตุทธวิชนจะครอบครองเหนสือแผว่น
ดวินโลก อาณาจลักรของพระบวิดาและอาณาจลักรของพระบตุตร (มธ. 13:41-43) ชทีนื้ไปยลังขอบเขตพระพรททีที่แตกตว่าง
กลัน อวิสราเอลและบรรดาประชาชาตวิททีที่ไดข้รลับความรอดจะไดข้รลับพระสลัญญาตว่างๆของโลกเปป็นมรดกในระหวว่างยตุค
พลันปฟีนลันื้น ขณะททีที่ครวิสตจลักรเปป็นชาวสวรรคณ์พรข้อมกลับพระสลัญญาตว่างๆฝฝายสวรรคณ์ ววิสตุทธวิชนทตุกคนททีที่ตายและววิสตุทธวิ
ชนทตุกคนททีที่จะถยกเปลทีที่ยนแปลงเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมา (1 ธส. 4:15, 1 คร. 15:51, 52) จะครอบครองเหนสือแผว่น
ดวินโลกในความเกทีที่ยวดองอลันเปฟีปี่ยมสตุขกลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้า เราจะไมว่ถยกครอบครอง; เราจะครอบครองกลับ
พระองคณ์เหนสือแผว่นดวินโลก ครวิสตจลักรจะไมว่เปป็นขข้าทาสบรวิวารของอาณาจลักรนลันื้น เราทลันื้งหลายเปป็นกษลัตรวิยณ์ ไมว่ใชว่
ขข้าทาสบรวิวาร เราทลันื้งหลายอยยว่ในตสาแหนว่งของกษลัตรวิยณ์ในสว่วนททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการครอบครองเหนสือแผว่นดวินโลก 
(วว. 20:4) สวิที่งททีที่ดทีททีที่สตุดยลังมาไมว่ถศึง ขอใหข้ผมกลว่าวแบบนทีนื้แลข้วกลัน: สริชื่งททชื่ดทททชื่สสุดกกาลนงรอคอยเราอยยยู่ ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย
เออ๋ย เรามทีหลายสวิที่งใหข้ตลันื้งตาคอย และไมว่มทีสวิที่งใดใหข้ตข้องกลังวลเลยหากเราเชสืที่อ (โรม 8:28, โรม 8:31) ทตุกสวิที่งตว่างรว่วม
มสือกลันเพสืที่อใหข้เกวิดผลดทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่รลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า คสือแกว่คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับการทรงเรทียกตามพระ



ประสงคณ์ของพระองคณ์ หากพระเจข้าทรงอยยว่ฝฝายเรา ใครจะขลัดขวางเราไดข้? ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงรยข้วว่าเราอยยว่ฝฝายททีที่จะ
ชนะ และสงว่าราศทีทลันื้งสวินื้นแหว่งสวรรคณ์กก็รอคอยเราอยยว่ อทีกไมว่นานแลข้ว มลันจะมาถศึงในไมว่ชข้า!
วว. 5:11-14:

11 แลข้วขข้าพเจข้ากก็มองดย และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงทยตสวรรคณ์เปป็นอลันมากนลับเปป็นโกฏวิๆเปป็นแสนๆ ซศึที่งอยยว่
ลข้อมรอบพระททีที่นลัที่งรอบสลัตวณ์และผยข้อาวตุโสทลันื้งหลายนลันื้น 

12 รข้องเสทียงดลังวว่า “พระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์แลข้วนลันื้น เปป็นผยข้ททีที่สมควรไดข้รลับฤทธวิธิ์เดช ทรลัพยณ์
สมบลัตวิ ปปัญญา อานตุภาพ เกทียรตวิ สงว่าราศที และคสาสดตุดที”

 13 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงสวิที่งมทีชทีววิตทลันื้งหมด ทลันื้งในสวรรคณ์ ในแผว่นดวินโลก ใตข้แผว่นดวินโลก ในมหาสมตุทร 
และบรรดาททีที่อยยว่ในททีที่เหลว่านลันื้น รข้องวว่า “ขอใหข้คสาสดตุดทีและเกทียรตวิ และสงว่าราศทีและฤทธวิธิ์เดช จงมทีแดว่พระองคณ์ผยข้
ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง และแดว่พระเมษโปดกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์”

14 และสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้นกก็รข้องวว่า “เอเมน” และผยข้อาวตุโสทลันื้งยทีที่สวิบสทีที่กก็ทรตุดตลัวลงนมลัสการพระองคณ์ ผยข้ทรง
พระชนมณ์อยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

ขข้อ 11 ขศึนื้นตข้นดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “แลข้วขข้าพเจข้ากก็มองดย และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงทยตสวรรคณ์เปป็นอลันมากนลับ
เปป็นโกฏวิๆเปป็นแสนๆ ซศึที่งอยยว่ลข้อมรอบพระททีที่นลัที่ง” คสาวว่า “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็น” และ “ขข้าพเจข้าไดข้ยวิน” บว่งบอกถศึงความ
สนใจททีที่ไมว่วอกแวกของอลัครทยตททีที่รลักทว่านนทีนื้ คสาวว่า “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็น” ปรากฏสทีที่สวิบสทีที่ครลันื้งในววิวรณณ์ และ “ขข้าพเจข้า
ไดข้ยวิน” ปรากฏยทีที่สวิบเจก็ดครลันื้ง ขณะททีที่ยอหณ์นปปิดทข้ายหนลังสสือววิวรณณ์ เขากก็ใหข้ความมลัที่นใจเราวว่าเขารยข้วว่าเขาพยดถศึงเรสืที่อง
อะไร: “…ขข้าพเจข้า คสือยอหณ์น เปป็นผยข้ไดข้เหก็นและไดข้ยวินเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้” (วว. 22:8) ทว่านททีที่รลักครลับ หนลังสสือววิวรณณ์
ไมว่ใชว่ประวลัตวิศาสตรณ์ มลันไมว่ใชว่เรสืที่องแตว่ง มลันเปป็นขข้อเทก็จจรวิงททีที่ถยกเปปิดเผย ไดข้รลับการดลใจดข้านถข้อยคสา ถยกเขทียนโดย
ยอหณ์นสาวกผยข้เปป็นททีที่รลัก ยอหณ์นเปป็นพยานรลับรองขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่านวิมวิตเหลว่านทีนื้ถยกเหก็นจรวิงๆและวว่าเสทียงเหลว่านลันื้นถยก
ไดข้ยวินจรวิงๆโดยตลัวเขาเอง

พวกทยตสวรรคณ์ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ จสาไวข้วว่าพวกเขาไดข้ประกาศการประสยตวิของพระเยซยและสรรเสรวิญ
พระเจข้าในถข้อยคสาตว่างๆททีที่เราจะไมว่มทีวลันลสืม (ลยกา 2:8-14) ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งไดข้ปรนนวิบลัตวิพระองคณ์ในสวนนลันื้น
ขณะททีที่เงามสืดอลันนว่ากลลัวแหว่งกางเขนพรข้อมกลับความเจก็บปวดทตุกขณ์ทรมานพาดทลับพระองคณ์อยว่างหนลักอศึนื้ง พระองคณ์
ทรงอธวิษฐานอยว่างจรวิงจลังจนเหงสืที่อของพระองคณ์กลายเปป็นเหมสือนโลหวิต และทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่ง – ไมว่ใชว่เปโตร, 
ยากอบ หรสือยอหณ์น – เปป็นผยข้ททีที่ชยกสาลลังพระองคณ์ (ลยกา 22:43) ทยตสวรรคณ์สององคณ์เปป็นพยานรลับรองการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมณ์ของพระเยซย ขณะททีที่พวกสาวกของพระองคณ์กสาลลังซว่อนตลัวอยยว่หลลังประตยททีที่ถยกปปิด (ยอหณ์น 20:12, 13) ทยต
สวรรคณ์สององคณ์เปป็นพยานรลับรองถศึงการเสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์ของพระองคณ์ (กวิจการ 1:10, 11)

“ทางของพระเจจ้าอนนยริชื่งใหญยู่และลซกลนบซศึที่งไมว่มทีใครปฏวิเสธไดข้กก็คสือ พระเจข้าทรงปรากฏในเนสืนื้อหนลัง พระ
ววิญญาณไดข้ทรงพวิสยจนณ์แลข้ว หมยว่ทยตสวรรคณ์กก็เหก็น และมทีผยข้ประกาศพระองคณ์แกว่ชนตว่างชาตวิ มทีชาวโลกเชสืที่อถสือ
พระองคณ์ และพระองคณ์ทรงถยกรลับขศึนื้นไปในสงว่าราศที” (1 ทธ. 3:16)

สสาหรลับเหลว่าพลโยธาแหว่งสวรรคณ์ ระบบทลันื้งหมดของความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนเปป็นเรสืที่องททีที่พวกเขาสงสลัย: 
“กก็ทรงโปรดเผยใหข้พวกศาสดาพยากรณณ์เหลว่านลันื้นทราบวว่า ททีที่เขาเหลว่านลันื้นไดข้ปรนนวิบลัตวิในเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงนลันื้น 



ไมว่ใชว่สสาหรลับเขาเอง แตว่สสาหรลับเราทลันื้งหลาย บลัดนทีนื้คนเหลว่านลันื้นททีที่ประกาศขว่าวประเสรวิฐแกว่ทว่านทลันื้งหลาย กก็ไดข้กลว่าว
สวิที่งเหลว่านลันื้นแกว่ทว่านแลข้วโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ททีที่ทรงโปรดประทานจากสวรรคณ์ เปป็นสวิที่งซศึที่งพวกทยตสวรรคณ์
ปรารถนาจะไดข้ดย” (1 เปโตร 1:12)

พวกทยตสวรรคณ์ถามคสาถามตว่างๆเกทีที่ยวกลับการไถว่และความรอดอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของเรา พวกทยตสวรรคณ์
ปฟีตวิยวินดทีททีที่จะปรนนวิบลัตวิเหลว่าทายาทแหว่งความรอด (ฮบ. 1:14) และมลันจะเปป็นความชสืที่นชมยวินดทีของพวกเขาททีที่จะ
ปรนนวิบลัตวิเหลว่าทายาทแหว่งความรอดในสงว่าราศที (วว. 21:12) ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นมาพรข้อมกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า
ในจสานวนททีที่มากมายเกวินจวินตนาการ พวกเขาจะมากลับพระองคณ์ในการเสดก็จเขข้ามาในโลกนทีนื้อยว่างเปฟีปี่ยมชลัยชนะ
ของพระองคณ์เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในววิวรณณ์ (มธ. 25:31, ฮบ. 1:6)

จงเหก็นภาพอลันตระการตานทีนื้: พระเมษโปดกในสภาพททีที่ถยกปลงพระชนมณ์แลข้วทรงยสืนอยยว่ตรงกลาง รอบ
พระททีที่นลัที่งนลันื้นมทีบรรดาผยข้ททีที่มทีชทีววิตอยยว่และคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกไถว่แลข้ว รอบนอกประกอบดข้วยเหลว่าทยตสวรรคณ์ซศึที่งจสานวน
ของพวกเขานลันื้นมากเกวินกวว่ามนตุษยณ์จะจวินตนาการไดข้ พระววิญญาณตรลัสงว่ายๆตรงนทีนื้วว่า “นนบเปป็นโกฏริๆเปป็นแสนๆ”
พวกทยตสวรรคณ์อยยว่ในการประชตุมอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนทีนื้ดข้วย (จงสลังเกตวว่าทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้ไมว่ไดข้กสาลลังรจ้องเพลง—
พวกเขาแคว่กลยู่าววว่า) “พระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์แลข้วนลันื้น เปป็นผยข้ททีที่สมควรไดข้รลับฤทธวิธิ์เดช ทรลัพยณ์สมบลัตวิ 
ปปัญญา อานตุภาพ เกทียรตวิ สงว่าราศที และคสาสดตุดที”

พวกทยตสวรรคณ์ไมว่มทีวลันรยข้จลักความชสืที่นชมยวินดทีททีที่ความรอดของเรานสามาใหข้ พระเยซยมวิไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์
เพสืที่อเหลว่าทยตสวรรคณ์ พวกทยตสวรรคณ์เปป็นสวิที่งทรงสรข้างพวิเศษของพระเจข้า พวกเขาเปป็นววิญญาณผยข้ปรนนวิบลัตวิแกว่เหลว่า
ทายาทแหว่งความรอด พระองคณ์ไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อเรา ไมว่มทีททีที่ใดเลยในพระคลัมภทีรณ์ททีที่เราถยกบอกวว่าพระองคณ์
ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อเหลว่าทยตสวรรคณ์ ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้น “กลว่าว” แตว่เราผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว รห้องเพลง! อยว่างไรกก็ตาม
สวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้น ผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้น พลโยธาทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้น ซศึที่งกลว่าวเสทียงดลังในคสาสรรเสรวิญและถวายเกทียรตวิ
แดว่พระเมษโปดก กก็ยลังไมว่ถศึงกระแสนนื้สาแหว่งคสาสรรเสรวิญททีที่ไหลกระเพสืที่อมตว่อไป โดยมทีกสาลลังและแรงสว่งททีที่เพวิที่มมาก
ขศึนื้นเรสืที่อยๆ จนกระทลัที่งทลันื้งจลักรวาลจะสรรเสรวิญพระครวิสตณ์:

“และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงสวิที่งมทีชทีววิตทลันื้งหมด ทลันื้งในสวรรคณ์ ในแผว่นดวินโลก ใตข้แผว่นดวินโลก ในมหาสมตุทร 
และบรรดาททีที่อยยว่ในททีที่เหลว่านลันื้น รข้องวว่า “ขอใหข้คสาสดตุดทีและเกทียรตวิ และสงว่าราศทีและฤทธวิธิ์เดช จงมทีแดว่พระองคณ์ผยข้
ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง และแดว่พระเมษโปดกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” (“จงใหข้ทตุกสวิที่งททีที่มทีลมหายใจสรรเสรวิญองคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าเถวิด”)

ขข้อ 14: “และสนัตวณทนันี้งสบีที่นนันี้นกจ็รห้องวว่คำ “เอเมน” และผยข้อาวตุโสทลันื้งยทีที่สวิบสทีที่กก็ทรตุดตลัวลงนมลัสการพระองคณ์ 
ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์”

ใชว่แลข้วครลับ สวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นกลว่าวเสรวิมวว่า “เอเมน!” ผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นทรตุดตลัวลงและนมลัสการ
พระองคณ์ คสาสรรเสรวิญนลันื้นไมว่มทีวลันสวินื้นสตุด... “ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” จนสวินื้นยตุคพลันปฟี ไปจนถศึงยตุคนวิรลันดรณ์ททีที่จะสสืบตว่อไป
เปป็นนวิตยณ์ พระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์ทรงเปป็นผยข้รลับคสาสรรเสรวิญและการเทวิดทยน เพราะวว่าพระเมษโปดก
ทรงเปป็นผยข้ททีที่ไถว่เราแลข้วดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์ พระเมษโปดกทรงเปป็นผยข้ททีที่ตรลัสวว่า “ขออยว่าใหข้เปป็นไปตามใจ
ปรารถนาของขข้าพระองคณ์ แตว่ใหข้เปป็นไปตามพระประสงคณ์ของพระองคณ์เถวิด” และเพราะวว่าพระองคณ์ทรงเตก็ม



พระทลัยททีที่จะกลว่าวเชว่นนทีนื้ตว่อพระเยโฮวาหณ์ พระบวิดาในสวรรคณ์ พระองคณ์จศึงทรงปปิดทข้ายการรลับใชข้บนโลกนทีนื้ของ
พระองคณ์โดยตรลัสวว่า “สสาเรก็จแลข้ว!” พระองคณ์ทรงทสาใหข้ทตุกจตุดและทตุกขทีดของพระราชบลัญญลัตวิสสาเรก็จครบถข้วนแลข้ว 
พระองคณ์ทรงกระทสาตามขข้อเรทียกรข้องทตุกประการของพระบวิดาในสวรรคณ์แลข้ว พระองคณ์ทรงซสืนื้อการไถว่ใหข้ “ผยข้ใด
กก็ตามททีที่ประสงคณ์” แลข้ว พระองคณ์จะเสดก็จมาอทีกเพสืที่อกระทสาใหข้พระสลัญญาทตุกขข้อททีที่พระองคณ์ทรงใหข้ไวข้สสาเรก็จ! ใชว่
แลข้วครลับ พระองคณ์ทรงคยว่ควร เอเมน!

กว่อนเขข้าสยว่บทททีที่หก ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นอทีกททีวว่าอตุทยานสวรรคณ์ไดข้สยญหายไปแลข้วในบทแรกๆของปฐมกาล 
ไมว่มทีบทเพลงททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในทลันื้งหข้าสวิบบทของหนลังสสือเลว่มนลันื้น อพยพ 15 บลันทศึกบทเพลงแรกของแผว่นดวินโลก ใน
บทททีที่ 14 ของอพยพ ชนชาตวิอวิสราเอลไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้น และการชว่วยใหข้พข้นนลันื้นกก็เปป็นเหตตุผลและเนสืนื้อหา
สสาหรลับบทเพลงนลันื้น เหตตุใดพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์จศึงทรงเรทียกเพลงในววิวรณณ์นทีนื้วว่าเปป็น “เพลงใหมว่”? คสาตอบนว่ะ
หรสือ? เพลงเกว่านลันื้นไดข้ถยกขลับรข้องตอนการเนรมวิตสรข้าง (โยบ 38:7) เพลงนทีนื้ในววิวรณณ์ถยกเรทียกวว่า “เพลงใหมว่” 
เพราะวว่าใจความหลลักของมลันคสือการไถว่ มลันถยกขลับรข้องในสวรรคณ์กว่อนถศึงความชสืที่นชมยวินดทีแหว่งยตุคพลันปฟีททีที่จะมานลันื้น 
ทตุกบทเพลงแหว่งทตุกยตุคสมลัยตข้องหลทีกทางใหข้แกว่บทเพลงนลันื้นซศึที่งสรรเสรวิญพระเมษโปดก, พระผยข้ไถว่แหว่งสวิที่งทรงสรข้าง
ทลันื้งปวง เหลว่าผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วรข้องเพลงเกทีที่ยวกลับพระองคณ์และถวายแดว่พระองคณ์เทว่านลันื้น คสือพระเมษโปดกผยข้ทรงถยก
ปลงพระชนมณ์!



ววิวรณณ – บททบีที่หก
กคำรแกะตรคำประทนับทนันี้งเจจ็ดดวงนนันี้น

ยตุคครวิสตจลักร – ยตุคสมลัยปปัจจตุบลันนทีนื้ – ปปิดทข้ายดข้วยการททีที่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงรลังเกทียจสวิที่งสารพลัดซศึที่งใชข้ชสืที่อ
ครวิสเตทียน กรตุณาสลังเกตวว่าผมกลว่าววว่า “ซศึที่งใชข้ชสืที่อครวิสเตทียน” จงระลศึกวว่า ในสมนยของโนอาหณ์เปป็นอยยู่างไร (แปด
ชทีววิตไดข้รลับการชว่วยใหข้รอด) ในสมนยของโลทเปป็นอยยู่างไร (สามชทีววิตไดข้รลับการชว่วยใหข้รอด) เมสืที่อพระเยซยเสดก็จมามลัน
กก็จะเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วย คสาถามนลันื้นถยกถามในพระวจนะของพระเจข้าวว่า “พระองคณ์จะทรงพบความเชสืที่อบนแผว่นดวิน
โลกหรสือ?” ดลังนลันื้น ททีที่ประชตุมทข้องถวิที่นททีที่โฆษณาชสืที่อครวิสเตทียนจศึงจะถยกรลังเกทียจโดยองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเมสืที่อสวินื้นยตุคค
รวิสตจลักร อว่านโรม 11:21-22, ววิวรณณ์ 3:16 ยตุคครวิสตจลักรสรินั้นสสุดลงพรข้อมกลับ “การคายออก” ททีที่ประชตุมททีที่ปรากฏ
แกว่ตาและการรวบรวมออกไปของววิสตุทธวิชนทลันื้งปวงททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้เสทียชทีววิตจะถยกชตุบใหข้
เปป็นขศึนื้น และเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่เปป็นขศึนื้นแลข้วและเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่มทีชทีววิตอยยว่จะถยกรลับขศึนื้นไปดข้วยกลันเพสืที่อพบกลับพระเยซย
ในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18, 2 ธส. 2:1) ตสาแหนว่งของพระเยซยเจข้าวลันนทีนื้คสือ การดสาเนวินในทว่ามกลางครวิสตจลักร
ทลันื้งหลาย พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เลทีนื้ยงใหญว่ ผยข้ดยแลของครวิสตจลักร และในยตุคสมลัยนทีนื้ผยข้เลทีนื้ยงใหญว่กก็ทรงนสาทางแกะ นสาพา
แกะ ประทลับตราแกะผว่านทางพระภาคททีที่สามของตรทีเอกานตุภาพ นลัที่นคสือพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ บว่อยครลันื้งยตุคสมลัยนทีนื้
ถยกเรทียกวว่าเปป็นยตุคของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์

การรลับขศึนื้นไปนลันื้นเกวิดขศึนื้นตอนใกลข้จบบทททีที่สามของววิวรณณ์ บทททีที่สทีที่ขศึนื้นตข้นดข้วย “หลนังจคำกเหตตุการณณ์เหลว่า
นทีนื้” ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ปรากฏสองหนในขข้อหนศึที่งของบทททีที่สทีที่ ขข้อนทีนื้ขศึนื้นตข้นดข้วยคสาวว่า “ตว่อจากนลันื้น ขข้าพเจข้าไดข้เหก็น...” 
และปปิดทข้ายดข้วย “...และเราจะสสาแดงใหข้เจข้าเหก็นเหตตุการณณ์ททีที่จะตข้องเกวิดขศึนื้นในภายหนข้า” คสาๆนทีนื้ยลังถยกใชข้ในววิวรณณ์
7:9, ววิวรณณ์ 15:5 และววิวรณณ์ 19:1 ดข้วย เพสืที่อเชสืที่อมโยงกลับเรสืที่องนทีนื้ อว่านปฐมกาล 15:1 และ 22:1 วลทีททีที่วว่า “หลลัง
จากเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้” เปป็นตลัวเชสืที่อมตว่อระหวว่างเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่ไดข้ผว่านพข้นไปแลข้ว กลับเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่จะเกวิด
ขศึนื้นตามมา ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงอนตุมานไดข้อยว่างชลัดเจนวว่า ประวลัตวิศาสตรณ์ของครวิสตจลักรบนแผว่นดวินโลกตามททีที่ถยก
บลันทศึกไวข้ในบทททีที่สองและสาม และถยกเหก็นโดยยอหณ์นในนวิมวิตของเขา ไดข้ผว่คำนพห้นไปแลห้ว และวว่าเหตตุการณณ์ชตุด
ใหมว่กสาลลังจะถยกเปปิดเผย ใครกก็ตามททีที่มทีใจเปปิดรลับสามารถเหก็นสวิที่งนทีนื้ไดข้อยว่างชลัดเจน คนกลตุว่มเดทียวททีที่ไมว่อาจมองเหก็น
สวิที่งนทีนื้ไดข้กก็คสือ คนเหลว่านลันื้นททีที่แตว่งงานกลับศาสนาตว่างๆ และพวกเขานลับถสือหลลักคสาสอนของตนมากกวว่าททีที่พวกเขา
นลับถสือพระวจนะของพระเจข้า

ทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป (วว. 4:1-3) เราเหก็นผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นนตุว่งหว่มเสสืนื้อสทีขาว สวมมงกตุฎทองคสา 
ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้ททีที่อยยว่รอบพระททีที่นลัที่งสสืที่อถศึงผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วในสวรรคณ์ พวกเขาเปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักร ซศึที่งถยกรลับ
ออกไปจากแผว่นดวินโลกเขข้าไปในสวรรคณ์เพสืที่อททีที่จะอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ดข้วยเหตตุนทีนื้ ในบทททีที่สทีที่ของววิวรณณ์ การรลับ
ขศึนื้นไปจศึงเกวิดขศึนื้นแลข้ว เหลว่าผยข้ททีที่ถยกไถว่อยยว่ในสวรรคณ์เรทียบรข้อยแลข้ว ตว่อมาในบทททีที่สวิบเกข้า ขข้อ 11-14 ยอหณ์นเหก็นผยข้ททีที่ถยก
ไถว่แลข้วเหลว่านลันื้นออกมาจากสวรรคณ์ โดยตวิดตามพระครวิสตณ์ผยข้ทรงขทีที่มข้าขาวสงว่างาม ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นกก็จะขทีที่มข้าขาว
เชว่นกลัน เนสืที่องจากขข้อเทก็จจรวิงเหลว่านทีนื้ถยกนสาเสนออยว่างชลัดเจนตว่อหนข้าเราแลข้ว การรลับขศึนื้นไปจะถยกใสว่ไวข้ในสว่วนไหน
ของววิวรณณ์ไดข้นอกจากระหวว่างตอนทข้ายบทททีที่สามและตอนตข้นของบทททีที่สทีที่? บทททีที่สามปปิดทข้ายเหตตุการณณ์ชตุดหนศึที่ง 



บทททีที่สทีที่เรวิที่มตข้นเหตตุการณณ์ชตุดใหมว่ ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงรอคอยการสสาเรก็จจรวิงของถข้อยคสาเหลว่านลันื้นในยอหณ์น 14:3 และ
ถข้อยคสาเหลว่านลันื้นใน 1 เธสะโลนวิกา 4:13-18 ระหวว่างบทททีที่สามและสทีที่ของววิวรณณ์ หากเราไมว่ยอมรลับขข้อเทก็จจรวิงนทีนื้ 
การเขข้าใจหนลังสสือววิวรณณ์อยว่างฉลาดกก็ไมว่อาจเกวิดขศึนื้นไดข้เลย มลันเปป็นขข้อเทก็จจรวิงประการหนศึที่งของพระคลัมภทีรณ์ททีที่วว่าค
รวิสตจลักรไมว่อยยว่บนแผว่นดวินโลกในระหวว่างการพวิพากษาเหลว่านลันื้น... “เวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบ”, ความทตุกขณ์ลสาบาก
ใหญว่ยวิที่งนลันื้น

ตอนแรกเราเหก็นผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้น (ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของบรรดาผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว) ในววิวรณณ์ 4:4 และมทีการ
กลว่าวถศึงพวกเขาเปป็นครลันื้งสตุดทข้ายในววิวรณณ์ 19:4 พวกเขาไมว่ถยกกลว่าวถศึงระหวว่างสองบทนทีนื้เลย สวรรคณ์เปป็นบข้านของ
พวกเขา ผยข้อาวตุโสเหลว่านทีนื้ไมว่ถยกกลว่าวถศึงในการเชสืที่อมโยงกลับเหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นททีที่เกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลก ตามททีที่พระ
คลัมภทีรณ์กลว่าว โดยเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ (1 คร. 2:13) ครวิสตจลักรจะไมว่เขข้าหรสือ
ผว่านเขข้าไปในสว่วนใด – ไมว่สลักวลันเดทียวหรสือชลัที่วโมงเดทียว – ของชว่วงเวลาทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นเลย ผยข้รลับใชข้คนใดททีที่สอ
นวว่าครวิสตจลักรจะผว่านเขข้าไปในสว่วนใดของชว่วงเวลาทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นกก็ไมว่ไดข้กสาลลังแยกแยะพระวจนะอยว่างถยกตข้อง

เรวิที่มตข้นททีที่บทททีที่หก เราจะศศึกษาสว่วนททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์ของววิวรณณ์แลข้ว ขณะททีที่เราเขข้าสยว่สว่วนททีที่เปป็นคสา
พยากรณณ์ของหนลังสสือนทีนื้ จงระลศึกเสมอถศึงขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าการพวิพากษาสามชตุดททีที่แตกตว่างกลันนลันื้น...ตราประทลับทลันื้ง
เจก็ด, แตรทลันื้งเจก็ด, และขลันทลันื้งเจก็ดแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า... จะเกวิดขศึนื้นระหวว่างการรวบรวมครวิสตจลักรขศึนื้นไปหา
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า และเวลานลันื้นเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมากนบครวิสตจลักร การพวิพากษาเหลว่านทีนื้จะเกวิดขศึนื้นในระหวว่าง
สลัปดาหณ์ททีที่เจก็ดสวิบแหว่งคสาพยากรณณ์ของดาเนทียล... ชว่วงเวลานานเจก็ดปฟี

ครศึที่งแรกของชว่วงเวลานทีนื้จะเปป็นแบบเบาะๆ แตว่ครศึที่งหลลังจะเปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง – 
วาระแหว่งโลหวิต ความตาย ความทรมาน และความทตุกขณ์บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ในแบบททีที่มนตุษยณ์ไมว่เคยรยข้จลักมากว่อน 
และจะไมว่มทีวลันรยข้จลักอทีกเลยหลลังจากความทตุกขณ์ลสาบากนทีนื้

ตรคำประทนับดวงแรก
วว. 6:1-2:

1 เมสืที่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนศึที่งนลันื้นออกแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น และไดข้ยวินสลัตวณ์ตลัวหนศึที่งในสลัตวณ์สทีที่
ตลัวนลันื้นรข้องดตุจเสทียงฟฟ้ารข้องวว่า “มาดยเถวิด”

2 ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น และดยเถวิด มทีมข้าขาวตลัวหนศึที่ง และผยข้ททีที่ขทีที่มข้านลันื้นถสือธนย และไดข้รลับมงกตุฎ และผยข้นลันื้นกก็ออก
ไปอยว่างมทีชลัย และเพสืที่อไดข้ชลัยชนะ

การพวิพากษาตว่างๆภายใตข้ตราประทลับเหลว่านลันื้นและการพวิพากษาตว่างๆภายใตข้แตรเหลว่านลันื้นไมว่ไดข้เกวิดขศึนื้น
พรข้อมกลัน อลันหนศึที่งเกวิดขศึนื้นตว่อจากอทีกอลันหนศึที่ง การพวิพากษาตว่างๆภายใตข้ตราประทลับเหลว่านลันื้นครอบคลตุมพสืนื้นททีที่ๆ
กวข้างใหญว่กวว่าการพวิพากษาตว่างๆภายใตข้แตรเหลว่านลันื้น แตว่การพวิพากษาตว่างๆของแตรจะรตุนแรงยวิที่งกวว่า นอกจาก
นทีนื้ จงหมายเหตตุวว่าพระเมษโปดกทรงเกทีที่ยวขข้องกลับการพวิพากษาตว่างๆภายใตข้ตราประทลับเหลว่านลันื้น แตว่พวกทยต
สวรรคณ์เกทีที่ยวขข้องกลับการพวิพากษาตว่างๆของแตร และพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรงเกทีที่ยวขข้องกลับขลัน (หรสือชาม) 
เหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า



ยอหณ์นอยากใหข้เรารยข้วว่าเขาเปป็นประจลักษณ์พยานคนหนศึที่งถศึงสวิที่งททีที่เขากสาลลังเขทียนเกทีที่ยวกลับ: “ขข้าพเจข้ากก็แล
เหจ็น...” (วว. 6:1) “ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น...” (วว. 6:2) “และขข้าพเจข้าไดข้ยวิน...” (วว. 6:1) ยอหณ์นทลันื้งไดข้ยวินและไดข้เหก็น
สวิที่งเหลว่านทีนื้ เขาอยยว่ททีที่นลัที่น เขารยข้มากลับตลัว เขาเปป็นประจลักษณ์พยานคนหนศึที่ง

ตราประทลับสทีที่ดวงแรกจากเจก็ดดวงนลันื้นถยกแสดงลลักษณะโดยสวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นและมข้าททีที่มทีชทีววิตเหลว่านลันื้น 
อยว่างไรกก็ตาม ตราประทลับสามดวงสตุดทข้ายไมว่ไดข้กลว่าวถศึงมข้าหรสือสวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นเลย เสทียงนลันื้นททีที่เรทียกยอหณ์นใหข้มา
ดยการแกะตราประทลับดวงแรกนลันื้นเปป็นเหมสือนเสทียงฟฟ้ารข้อง – ดลังนลันื้น จศึงไมว่มทีขข้อสงสลัยเลยวว่าเสทียงนลันื้นเปป็นของผยข้ใด: 
หาใชว่ใครอสืที่นไมว่นอกจากพระเยซย ยอหณ์นตอบสนองทลันททีตว่อเสทียงเรทียกททีที่วว่า “มาดยเถวิด” และเขาเหก็น “มข้าขาวตลัว
หนศึที่ง และผยข้ททีที่ขทีที่มข้านลันื้น” นทีที่เปป็นมข้าศศึกตลัวหนศึที่งททีที่มทีกสาลลังมาก มทีการถกเถทียงกลันมากเกทีที่ยวกลับผยข้ททีที่ขทีที่มข้าตลัวนทีนื้ แตว่ผยข้ททีที่ขทีที่ไมว่ใชว่
พระเยซยครวิสตณ์เจข้า ผยข้ขทีที่คนนทีนื้ไมว่ใชว่จอมกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายและจอมเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้งหลายททีที่ขทีที่
ออกมาในการพวิชวิตททีที่เปฟีปี่ยมอานตุภาพ เพลงสดตุดที 45 และววิวรณณ์ 19:11 แสดงใหข้เราเหก็นวว่าผยข้ขทีที่คนนทีนื้ไมว่มทีทางเปป็น
พระเยซยครวิสตณ์เจข้าไปไดข้ ขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้พวิสยจนณ์ใหข้เหก็นจนหมดขข้อสงสลัยวว่าผยข้ขทีที่มข้าขาวในววิวรณณ์ 6:2 เปป็นคนอสืที่น
อยว่างแนว่นอนททีที่ไมว่ใชว่พระครวิสตณ์ ผยข้แตว่งเพลงสดตุดทีและยอหณ์นประกาศวว่าเมสืที่อพระเยซยทรงขทีที่มข้าออกมาจากทข้องฟฟ้าใน
การพวิชวิตอลันยวิที่งใหญว่ พระองคณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น พระองคณ์จะทรงถสือสวิทธวิธิ์เดก็ดขาดในการครอบครองโลก 
แตว่เมสืที่อตราประทลับดวงนทีนื้ถยกแกะ ยลังมทีเวลาอทีกหลายปฟีกว่อนททีที่อาณาจลักรของพระเยซยเจข้าถยกสถาปนาในฤทธานตุ
ภาพ ดข้วยเหตตุนทีนื้ ผยข้ขทีที่คนนทีนื้จศึงไมว่มทีทางเปป็นพระเยซยครวิสตณ์เจข้าไปไดข้ เมสืที่อพระเยซยทรงขทีที่มข้าออกมาจากทข้องฟฟ้า 
พระองคณ์กก็จะทรงขทีที่มข้าขาวททีที่มทีกสาลลังมากตลัวหนศึที่ง – แตว่กลับพระองคณ์จะมทีผยข้ขทีที่คนอสืที่นๆอทีกหมยว่ใหญว่ซศึที่งใสว่ชตุดสทีขาวและขทีที่
มข้าขาว (วว. 19:1-11)

ผยข้ขทีที่คนนทนั้หาใชว่ใครอสืที่นไมว่นอกจากพระครวิสตณ์ตนวปลอม ซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในพระคลัมภทีรณ์ในฐานะคนแหว่งการบาป
นลันื้น, ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ นทีที่ไมว่ใชว่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์คนหนซชื่ง – ยอหณ์นบอกเราในจดหมายฝากของเขาวว่า
แมข้แตว่ในสมลัยของเขากก็มทีปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จสานวนมาก (หลายคน) – แตว่นทีที่คสือ คนแหว่งการบาปนลันื้น, พญามาร
ในรว่างมนตุษยณ์ สสาหรลับทตุกสวิที่งททีที่พระเยโฮวาหณ์ทรงมทีททีที่ยวิที่งใหญว่และมหลัศจรรยณ์ พญามารกก็มทีของเลทียนแบบราคาถยกเชว่น
กลัน คสานสาหนข้า “ปฏวิปปักษณ์-” หมายถศึง “ตรงขข้าม” – และนทีที่คสือ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ผยข้นลันื้น (คสามตุสานลันื้น) ขณะททีที่
พระเยซยทรงเปป็นความจรวิงและความสวว่างของโลก ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะขทีที่มข้าขาวตลัวหนศึที่ง และในววิวรณณ์ 19 
พระครริสตณ์กก็จะทรงขทีที่มข้าขาวตลัวหนศึที่งเชว่นกลัน ดลังนลันื้นคตุณจศึงเหก็นแลข้ววว่า บตุคคลในขข้อ 2 นทีนื้เปป็นตลัวปลอม – เขาลอก
เลทียนแบบทตุกสวิที่งททีที่พระเยซยทรงมที

ผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนทีนื้ออกไปมทีชลัยชนะและเขาเปฟีปี่ยมดข้วยชลัยชนะ – มข้าขาวตลัวนทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์ของชลัยชนะ แตว่
เขาเปฟีปี่ยมชลัยชนะโดยปราศจากการนองเลสือดหรสือการเขว่นฆว่า ผยข้ขทีที่คนนทีนื้มทีคนันธนถูอลันหนศึที่ง... แตว่ไมว่มทีลยกธนย ในพระ
คลัมภทีรณ์ เมสืที่อมทีการสยข้รบในสงครามดข้วยคลันธนยและลยกธนย ลยกธนยกก็ถยกกลว่าวถศึงอยว่างเจาะจง อว่านกลันดารววิถที 24:8, 
เพลงสดตุดที 45, เศคารวิยาหณ์ 9:14 แตว่ในบลันทศึกเกทีที่ยวกลับผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนทีนื้ ไมว่มทีการกลว่าวถศึงลยกธนยสลักคสาเดทียว ซศึที่งเปป็น
สว่วนททีที่ทสาใหข้ถศึงตายของคลันธนยและลยกธนย ผยข้ขทีที่คนนทีนื้มทีเพทียงคลันธนยอลันหนศึที่ง ซศึที่งสสืที่อถศึงชลัยชนะททีที่ปราศจากการทสาใหข้
โลหวิตตก



ลองมองไปในโลกวลันนทีนื้ เราไดข้ยวินอะไร? เสทียงรข้องของนวิกวิตข้า ครตุชเชฟคสืออะไรวลันนทีนื้? เขารข้องวว่า 
“สลันตวิภาพ! สลันตวิภาพ! สลันตวิภาพ!” – และเขากก็กสาลลังสนลับสนตุนใหข้เกวิดสลันตวิภาพโดยปราศจากการนองเลสือด 
ขณะททีที่ผมเขทียนขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ในเดสือนมกราคม 1963 หนลังสสือพวิมพณ์ตว่างๆกก็พศึที่งพาดหลัวขว่าววว่าครตุชเชฟเปป็น
สลัญลลักษณณ์แหว่งสลันตวิภาพเพราะวว่าเขาไดข้ทสาใหข้ววิกฤตวิควิวบาสงบลงระหวว่างสหภาพโซเวทียตและสหรลัฐอเมรวิกาโดย
ปราศจากการนองเลสือด เขาถอนจรวดขทีปนาวตุธในจสานวนททีที่มากพอททีที่จะเกสือบทสาลายเมสืองสสาคลัญๆของ
สหรลัฐอเมรวิกาใหข้ยว่อยยลับไดข้เลย เขาถอนเครสืที่องบวินทวินื้งระเบวิดตว่างๆและทหารหลายพลันคนของเขาออกไปเพสืที่อ
ปฟ้องกลันไมว่ใหข้เกวิดการนองเลสือด นวิกวิตข้า ครตุชเชฟ ประมตุขแหว่งลลัทธวิคอมมวิวนวิสตณ์ เปป็นผยข้บตุกเบวิกของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระ
ครวิสตณ์ เขคำไมว่ใชว่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ แตว่เขาเปป็นภาพเลก็งอยว่างหนศึที่งเหมสือนกลับฟาโรหณ์และคนอสืที่นๆ พวกเขาไมว่ใชว่
คนแหว่งการบาปนนันี้น แตว่พวกเขาเปป็นภาพเลก็งและผยข้บตุกเบวิกของคนแหว่งการบาปนลันื้น

“และไดข้รลับมงกตุฎ” จงสลังเกตตรงนทีนื้วว่ามงกตุฎอลันนทีนื้ถยกมอบใหข้กว่อนชลัยชนะ มลันจศึงไมว่ใชว่มงกตุฎแหว่งชลัยชนะ 
มงกตุฎนทีนื้สสืที่อวว่าศลักดวิธิ์ศรทีแบบกษลัตรวิยณ์และอสานาจแบบจลักรพรรดวิถยกมอบใหข้แกว่คนขทีที่มข้าขาวผยข้โดดเดว่นคนนทีนื้ ผยข้ซศึที่งเสนอ
สลันตวิภาพใหข้แกว่โลกโดยปราศจากการนองเลสือด และในระหวว่างสามปฟีครศึที่งแรกแหว่งการครอบครองของปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์ จะไมว่มบีการนองเลสือด ปฟีเหลว่านลันื้นจะเปป็นปฟีแหว่งสลันตวิภาพและความเจรวิญรตุว่งเรสือง เขาจะทสาพลันธ
สลัญญากลับพวกยวิวในแผว่นดวินของพวกเขาเอง และทตุกอยว่างจะเปป็นสลันตวิภาพ – จนกระทลัที่งเวลาผว่านไปสามปฟีครศึที่ง 
และจากนนนั้นนรกกห็จะแตก!

“ผยข้นลันื้นกก็ออกไปอยว่างมทีชลัย และเพสืที่อไดข้ชลัยชนะ” นลัที่นคสือ ชลัยชนะแลข้วชลัยชนะอทีก การพวิชวิตแลข้วการพวิชวิตอทีก
เปป็นของเขาโดยปราศจากการพว่ายแพข้ การครองราชยณ์ของเขามทีจตุดเดว่นอยยว่ททีที่ชลัยชนะในทตุกการสยข้รบ และแนว่นอน
วว่าเขากลายเปป็นรยปเคารพของประชาชาตวิเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ปฏวิเสธพระเยซยครวิสตณ์เจข้า โดยธรรมดาแลข้ว เขาถยกบยชา
เหมสือนกลับผยข้หนศึที่งททีที่ไดข้นสาสลันตวิภาพโลกมาใหข้ในททีที่สตุด

บตุคคลใดกก็ตามททีที่อว่านพระวจนะของพระเจข้า ฟปังววิทยตุและคอยตวิดตามเหตตุการณณ์ปปัจจตุบลันตว่างๆ ยว่อมรยข้วว่า
โลกกสาลลังตลันื้งตาคอยยอดมนตุษยณ์คนหนศึที่งททีที่จะนสาประชาชาตวิตว่างๆไปสยว่สลันตวิภาพโลก และเขข้าสยว่ยยโทเปฟียททีที่ผยข้คนพยด
ถศึงกลันเยอะเหลสือเกวินในชว่วงหลลังๆนทีนื้ แตว่เปโตรบอกเราวว่าเมสืที่อพวกเขากลว่าววว่า “สลันตวิภาพและความปลอดภลัย” 
ความพวินาศแบบปปัจจตุบลันทลันดว่วน “กก็มาถศึงพวกเขา” ตามททีที่สลัญญาณบอกเหตตุตว่างๆททีที่อยยว่รอบตลัวเราบอก เราคง
เขข้าใกลข้การรลับขศึนื้นไปมากเตก็มททีแลข้ว --- เวลานลันื้นเมสืที่อพระเยซยจะทรงรลับเจข้าสาวออกไปเพสืที่อททีที่พระองคณ์จะสามารถ
ปลว่อยการพวิพากษาตว่างๆซศึที่งจะตกแกว่บรรดาคนอธรรมอยว่างแนว่นอน

ตรคำประทนับดวงทบีที่สอง
ววิวรณณ์ 6:3-4:

3 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่สองนลันื้นแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวินสลัตวณ์ตลัวททีที่สองรข้องวว่า “มาดยเถวิด”
4 และมทีมข้าอทีกตลัวหนศึที่งออกไปเปป็นมข้าสทีแดงสด ผยข้ททีที่ขทีที่มข้าตลัวนทีนื้ไดข้รลับอนตุญาตใหข้นสาสลันตวิสตุขไปจากแผว่นดวิน

โลก เพสืที่อใหข้คนทลันื้งปวงรบราฆว่าฟปันกลัน และผยข้นทีนื้ไดข้รลับดาบใหญว่เลว่มหนศึที่ง
ในตราประทลับทลันื้งเจก็ดนลันื้นมทีคสากลว่าววว่า “ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น” (หรสือ “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็น”) ยกเวข้นตราประทลับ

ดวงททีที่สอง ตรงนทีนื้ยอหณ์นกลว่าววว่า “ขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวิน” เขาไมว่ไดข้กลว่าววว่าเขาเหก็นมลัน แตว่นลัที่นกก็ไมว่ไดข้หมายความวว่าเขา



ไมว่ใชว่ประจลักษณ์พยานคนหนศึที่ง สลัตวณ์ตลัวททีที่สองนลันื้นกลว่าวแกว่ยอหณ์นวว่า “มาดยเถวิด” และขข้อ 4 กลว่าวเพทียงวว่า “มทีมข้าอทีก
ตลัวหนศึที่งออกไปเปป็นมข้าสทีแดงสด” แทนททีที่จะเปป็นคสาวว่า “ดยเถวิด” คสาวว่า “อทีกตลัวหนศึที่ง” กลลับถยกใชข้แทน การใชข้คสาวว่า
 “อทีกตลัวหนศึที่ง” แทนททีที่คสาวว่า “ขข้าพเจข้าแลเหก็น” อาจดยเหมสือนเปป็นเรสืที่องเลก็กนข้อยมากๆและไมว่สสาคลัญอะไรแกว่คนททีที่
อว่านผว่านๆ แตว่ผมเชสืที่อในกคำรดลใจดห้คำนถห้อยคคคำของพระคนัมภบีรณ ผมเชสืที่อวว่าทตุกคสาในพระคลัมภทีรณ์นลันื้นไดข้รลับการดลใจ 
ผมไมว่เชสืที่อวว่ามทีสลักคสาในพระคลัมภทีรณ์เพสืที่อเตวิมชว่องวว่างใหข้เตก็ม และผมกก็ไมว่เชสืที่อดข้วยวว่ามทีสลักคสาททีที่ไมว่ควรอยยว่ในพระคลัมภทีรณ์ 
บางททีผมอาจเปป็นคนโงว่ – แตว่ผมกก็กลว่าวในถข้อยคสาของอลัครทยตเปาโลวว่า “เราเปป็นคนโงว่เพสืที่อเหก็นแกว่พระครวิสตณ์” 
สสาหรลับผมแลข้ว เหตตุผลททีที่คสาวว่า “ขข้าพเจข้าแลเหก็น” และคสาวว่า “ดยเถวิด” ถยกใชข้ในการเชสืที่อมโยงกลับตราประทลับดวง
แรกและถยกละเวข้นในการเชสืที่อมโยงกลับตราประทลับดวงททีที่สอง กก็คสือเพราะวว่า ตราประทลับเหลว่านลันื้นถยกแกะททีละอลัน 
และมข้าสทีขาวและมข้าสทีแดงนลันื้นไมว่ไดข้ปรากฏตลัวพรข้อมกลัน เหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นไมว่ไดข้เกวิดขศึนื้นในเวลาเดทียวกลัน มข้าสทีแดง
นลันื้นอาจปรากฏตลัว 3 ปฟีครศึที่งหลลังมข้าสทีขาวนลันื้นกก็ไดข้ ดลังนลันื้นเราจศึงมที “ขข้าพเจข้าแลเหก็น... และดยเถวิด... อทีกตลัวหนศึที่ง... มข้า
สทีแดงตลัวหนศึที่ง”

การททีที่ผมจะกสาหนดชว่วงเวลาททีที่ผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนลันื้นขทีที่ออกมาพรข้อมกลับคลันธนยอลันหนศึที่งแตว่ไมว่มทีลยกธนย โดยมทีชลัย
โดยปราศจากโลหวิตนลันื้น กก็เปป็นเรสืที่องททีที่เปป็นไปไมว่ไดข้เลย ผมไมว่สามารถกสาหนดจสานวนสลัปดาหณ์หรสือเดสือนไดข้ แตว่เมสืที่อ
มข้าสทีขาวตลัวนลันื้นไดข้เสรก็จสวินื้นภารกวิจของมลันแลข้ว มข้าสทีแดงนลันื้นกก็ขทีที่ออกมาทลันทที เสทียงเรทียกของผยข้ตรลัสนลันื้นคสือ “จงมา
เถวิด” และเมสืที่อยอหณ์นมองดย กก็มทีมข้าสทีแดงตลัวหนศึที่ง เหตตุใดมข้าตลัวททีที่สองนทีนื้ถศึงสทีแดง? มข้าสทีขาวนลันื้นบว่งบอกถศึงชลัยชนะอลัน
เปฟีปี่ยมสลันตวิ มข้าสทีแดงนทีนื้สสืที่อถศึงการเขว่นฆว่าและสายธารโลหวิต (อวิสยาหณ์ 63:2, วว. 12:3)

เหมสือนเดวิมคสือ ผยข้ขทีที่ไมว่ไดข้ถยกระบตุชสืที่อ อยว่างไรกก็ตาม คสาสรรพนาม “เขา” กก็ถยกใชข้ และเราทราบวว่าผยข้ขทีที่เปป็น
ชายคนหนศึที่ง ซศึที่งไดข้รลับอนตุญาตจากพระเจข้าใหข้ขทีที่มข้าสทีแดงดตุจโลหวิต “ผถูห้ทบีที่ขบีที่มห้คำตนัวนบีนี้ไดห้รนับอนตุญคำต” ซศึที่งบอกเปป็นนลัยวว่า
ชายผยข้นทีนื้ไดข้รลับการแตว่งตลันื้งจากพระเจข้าสสาหรลับจตุดประสงคณ์ททีที่เฉพาะเจาะจงนลันื้น พระเจข้าทรงใชข้ฟาโรหณ์ และพระองคณ์
ทรงใชข้คนอสืที่นๆอทีกในลลักษณะเดทียวกลัน และในโมงยามนทีนื้แหว่งการพวิพากษา พระเจข้าจะทรงใชข้คนทลันื้งหลายททีที่ถยก
กสาหนดไวข้เพสืที่อทสาใหข้แผนการททีที่ทรงกสาหนดไวข้ของพระองคณ์สสาเรก็จ

บางคนอาจกสาลลังถามวว่า “เพราะอะไร?” ขอใหข้ผมตอบโดยใชข้ภาษาของพระคลัมภทีรณ์กก็แลข้วกลัน: “ถข้าเชว่น
นลันื้นเราจะวว่าอยว่างไร พระเจข้าไมว่ทรงยตุตวิธรรมหรสือ ขอพระเจข้าอยว่ายอมใหข้เปป็นเชว่นนลันื้นเลย เพราะพระองคณ์ตรลัสกลับ
โมเสสวว่า ‘เราประสงคณ์จะกรตุณาผยข้ใด เรากก็จะกรตุณาผยข้นลันื้น และเราประสงคณ์จะเมตตาผยข้ใด เรากก็จะเมตตาผยข้นลันื้น’ 
เพราะฉะนลันื้นจศึงไมว่ขศึนื้นแกว่ความตลันื้งใจหรสือการตะเกทียกตะกายของเขา แตว่ขศึนื้นอยยว่กลับพระเจข้าผยข้ทรงสสาแดงพระกรตุณา
เพรคำะมบีขห้อพระคนัมภบีรณทบีที่กลว่คำวแกว่ฟคำโรหณวว่คำ ‘เพราะเหตตุนทีนื้เองเราใหข้เจข้ามทีตสาแหนว่งสยง กก็เพสืที่อจะแสดงฤทธานตุภาพ
ของเราโดยเจข้าและเพสืที่อใหห้นคำมของเรคำถถูกประกคำศออกไปทนัที่วโลก’ เหตตุฉะนลันื้นพระองคณ์จะทรงพระกรตุณาแกว่ผยข้ใด
กก็จะทรงพระกรตุณาผยข้นลันื้น และพระองคณ์จะทรงใหข้ผยข้ใดมทีใจแขก็งกระดข้าง กก็จะทรงใหข้ผยข้นลันื้นมทีใจแขก็งกระดข้างแลข้วทว่าน
กก็จะกลว่าวแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “ถห้คำเชว่นนนันี้น ทคคำไมพระองคณจนงยนังทรงตวิเตบียน เพราะวว่าผยข้ใดจะขลัดขสืนพระทลัยของ
พระองคณ์ไดข้” โอ มนตุษยณเออ๋ย ดถูกว่อน ทว่คำนคสือผถูห้ใดเลว่คำซนที่งทว่คำนจะโตห้ตอบกนับพระเจห้คำไดห้ สวิที่งซนที่งถถูกทคคำขนนี้นแลห้วนนันี้นจะ
กลนับวว่คำแกว่ผถูห้ทคคำไดห้หรสือวว่คำ “ทว่คำนไดห้กระทคคำขห้คำพเจห้คำอยว่คำงนบีนี้ทคคำไม” ... แลข้วถข้าโดยทรงประสงคณ์จะสสาแดงการลง
พระอาชญา และทรงใหข้ฤทธวิธิ์เดชของพระองคณ์ปรากฏ พระเจข้าไดข้ทรงอดกลลันื้นพระทลัยไวข้ชข้านานตว่อผยข้เหลว่านลันื้น ททีที่



เปป็นภาชนะอลันสมควรแกว่พระอาชญา ซศึที่งเตรทียมไวข้สสาหรลับความพวินาศ เพสืที่อจะไดข้ทรงสสาแดงสงว่าราศทีอลันอตุดมของ
พระองคณ์แกว่บรรดาผยข้ททีที่เปป็นภาชนะแหว่งพระเมตตา ซศึที่งพระองคณ์ไดข้ทรงจลัดเตรทียมไวข้กว่อนใหข้สมกลับสงว่าราศที” (โรม 
9:14-23)

โมเสสประกาศวว่า “สวิที่งลทีนื้ลลับทลันื้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าของเราทลันื้งหลาย แตว่สวิที่งทรงสสาแดงนลันื้น
เปป็นของเราทลันื้งหลาย และของลยกหลานของเราเปป็นนวิตยณ์...” (พบญ. 29:29) ดข้วยเหตตุนทีนื้ ผมจศึงขอกลว่าวดข้วยความ
รลักวว่า หากเราใสว่ใจกลับเรสืที่องของตลัวเอง และหากเราระวลังทางทลันื้งหลายของเราเอง เรากก็ไมว่วว่างอยยว่เฉยๆ ดลังนลันื้น
สมมตวิวว่าเรายอมใหข้พระเจข้าจลัดการสว่วนของพระองคณ์ และสมมตวิวว่าเราจลัดการสว่วนของเราเอง และกก็จะไมว่มทีความ
ขลัดแยข้งระหวว่างเราและพระวจนะของพระเจข้า

“ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระเจจ้า...” (ปฐก. 1:1) และเนสืที่องจากพระเจข้าทรงอยยว่และทรงเปป็นการเรวิที่มตข้นและการ
สวินื้นสตุด ผมจศึงไมว่ขอตลันื้งคสาถามพระเจข้า มทีหลายสวิที่งททีที่ผมไมว่เขข้าใจเกทีที่ยวกลับคสาพยากรณณ์ ทางทลันื้งหลายของพระเจข้า
ไมว่ใชว่ทางทลันื้งหลายของเรา และผมขอรลับสารภาพวว่าผมไมว่เขข้าใจหลายสวิที่งในพระคลัมภทีรณ์อยว่างถว่องแทข้ แตว่มทีอยยว่สวิที่ง
หนศึที่งททีที่ผมเขข้าใจจรวิงๆ: พระเจจ้าทรงรนกโลกเหลชอเกรินจนพระองคณ์ไดจ้ประทานพระเยซยมาสรินั้นพระชนมณ์เพชชื่อคนบาป
ทนนั้งหลาย และตามททีที่พระคลัมภทีรณ์อลันมทีคว่าประเสรวิฐกลว่าว พระเยซยไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อคนบาปทลันื้งหลาย และคสา
เชวิญชวนนลันื้นกก็มทีไปยลัง “ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์” ความรอดเปป็นของขวลัญ – โดยพระคตุณผว่านทางความเชสืที่อ, ของ
ขวลัญของพระเจข้า, “ไมว่ใชว่เกวิดจากการกระทสา เกรงวว่าผยข้หนศึที่งผยข้ใดจะอวดไดข้” ผมเขข้าใจไดข้วว่าพระเจข้าทรงรลักผม ไดข้
ประทานพระเยซยมาสวินื้นพระชนมณ์เพสืที่อผม ความรอดเปป็นของผมใหข้ไดข้รลับ ดลังนลันื้นผมจศึงจะปฏวิบลัตวิตามสวิที่งททีที่ผมเขข้าใจ
ไดข้ และสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่ลศึกซศึนื้งเกวินไปสสาหรลับผมๆกก็จะรอจนกวว่าผมนลัที่งแทบพระบาทของพระเยซยและไดข้ยวินพระองคณ์
อธวิบายสวิที่งเหลว่านลันื้นในถข้อยคสาททีที่ผมเขข้าใจไดข้อยว่างงว่ายดาย!

จงสลังเกต – ในขข้อ 4: “มทีมข้าอทีกตลัวหนศึที่งออกไปเปป็นมข้าสทีแดงสด ผถูห้ทบีที่ขบีที่มห้คำตนัวนบีนี้ไดห้รนับอนตุญคำตใหห้นคคำสนันตวิสตุข
ไปจคำกแผว่นดวินโลก เพสืที่อใหห้คนทนันี้งปวงรบรคำฆว่คำฟปันกนัน และผถูห้นบีนี้ไดห้รนับดคำบใหญว่เลว่มหนนที่ง” ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นตรง
นทีนื้วว่าอสานาจททีที่ผยข้ขทีที่มข้าสทีแดงตลัวนลันื้นมทีไดข้ถยกมอบใหข้แกว่เขา – เขาไมว่ไดข้มทีอสานาจอยยว่ในตลัวเขาเอง และเขากก็ไมว่สมควรไดข้
รลับอสานาจททีที่เขาแสดงออกมาดข้วย อสานาจนลันื้นถยกมอบใหข้แกว่เขาโดยอทีกผยข้หนศึที่ง พระเยซยตรลัสวว่า “ฤทธคำนตุภคำพทนันี้งสวินี้น
ในสวรรคณ์กก็ดที ในแผว่นดวินโลกกก็ดที ทรงมอบไวข้แกว่เราแลข้ว” (มธ. 28:18) ดข้วยเหตตุนทีนื้พญามารหรสือลตุกสมตุนตลัวไหน
ของมลันจศึงไมว่สามารถมทีอสานาจใดๆไดข้นอกจากมลันไดข้รลับอนตุญาตจากพระเจข้า เมสืที่อพระเยซยทรงถยกไตว่สวนความ ปฟี
ลาตกก็ถามคสาถามหนศึที่งกลับพระองคณ์ และจากนลันื้นกก็เตสือนความจสาพระองคณ์วว่าเขา (ปฟีลาต) มทีอสานาจททีที่จะตรศึงกางเขน
หรสือปลว่อยพระองคณ์กก็ไดข้ พระเยซยทรงตอบวว่า “ทว่านจะมทีอสานาจเหนสือเราไมว่ไดข้ นอกจากจะประทานจากเบสืนื้องบน
ใหข้แกว่ทว่าน!” (ยอหณ์น 19:11)

จะมทีชว่วงเวลาแหว่งสลันตวิภาพและความกข้าวหนข้าบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป และมลันจะ
กวินเวลาประมาณสามปฟีครศึที่ง มลันจะเปป็นเวลาททีที่จะมทีการนองเลสือดนข้อยมากๆ จากมตุมมองแหว่งสงครามแลข้ว แตว่ผยข้
พวิชวิตททีที่เปฟีปี่ยมอานตุภาพผยข้นทีนื้ททีที่จะขทีที่มข้าสทีแดงจะเปป็นผยข้พวิชวิตททีที่กระหายเลชอด เขาจะไมว่ออกไปพรข้อมกลับคลันธนยททีที่ไมว่มทีลยก
ธนย อสานาจจะถยกมอบใหข้แกว่เขา – และ “ดาบใหญว่เลว่มหนศึที่ง” ดข้วย ความขลัดแยข้งของเขากลับมนตุษยชาตวิจะไมว่ถยก
ตรวจสอบ และโลหวิตจะไหลนองดตุจแมว่นนื้สาหลายสาย! ผยข้ขทีที่มข้าสทีแดงผยข้นทีนื้ไดข้รลับบลัญชาใหข้เอาสลันตวิภาพไปเสทียจากแผว่น



ดวินโลก และเขามทีอสานาจททีที่จะทสาใหข้ “คนทนนั้งปวงรบราฆยู่าฟปัน” เขาจะมทีความสามารถททีที่จะเรข้าโทสะในตลัวผยข้คนทลันื้ง
หลาย พวกเขาจะกระหายเลสือด – และเลสือดจะถยกทสาใหข้หลลัที่งออก

เรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในยตุคสมลัยแหว่งความเกลทียดชลัง ยตุคสมลัยแหว่งคนบข้า... เหลว่าผยข้เผดก็จการททีที่ไมว่เหก็นคตุณคว่า
ชทีววิตมนตุษยณ์มากเทว่ากลับททีที่เราเหก็นคว่าชทีววิตของสลัตวณ์ตลัวหนศึที่ง พระเยซยตรลัสถามวว่า “มนสุษยณ์คชออะไรเลยู่า?” หากเราจะ
ถามคสาถามนลันื้นเกทีที่ยวกลับเหลว่าผยข้เผดก็จการสมลัยใหมว่บางคน หากพวกเขาตอบดข้วยความจรวิงจากหลัวใจของตน พวก
เขากก็จะกลว่าววว่า “มนตุษยณ์เปป็นสวิที่งมทีชทีววิตอยว่างหนศึที่ง ททีที่จะตข้องถยกทสาลายหรสือถยกกสาจลัดหากมลันเขข้ามาขวางทางขข้า!” มที
แตว่พระเยซยเจข้าเทว่านลันื้นททีที่ทรงเหก็นคตุณคว่ามนตุษยณ์ดข้วยการเหก็นคตุณคว่าอยว่างแทข้จรวิงของบตุคคลซศึที่งถยกสรข้างตามแบบ
พระฉายของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ พระเยซยตรลัสวว่า “เพราะถข้าผยข้ใดจะไดข้สวิที่งของสวินื้นทลันื้งโลก แตว่ตข้องสยญเสทียจวิต
ววิญญาณของตน ผยข้นลันื้นจะไดข้ประโยชนณ์อะไร หรสือผยข้นลันื้นจะนสาอะไรไปแลกเอาจวิตววิญญาณของตนกลลับคสืนมา” (มธ.
16:26)

หลลังจากการรลับขศึนื้นไป พญามารจะทสางานไดข้เตก็มททีที่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และประชาชาตวิจะลตุกขศึนื้นตว่อสยข้
ประชาชาตวิอยว่างแทข้จรวิง ความบข้าคลลัที่งของคนปฝาเถสืที่อนจะถยกปลดปลว่อยเตก็มททีที่ มลันจะเปป็นชว่วงเวลาแหว่งการเขว่นฆว่า
ครลันื้งใหญว่

แนว่นอนวว่าสงครามเปป็นเรสืที่องททีที่นว่าสลังเวชตลอดทตุกยตุคสมลัย และไมว่มทีมนตุษยณ์ททีที่มทีหลัวควิดหนข้าไหนอยากใหข้เกวิด
สงคราม แตว่นทีที่เปป็นการเขว่นฆว่าแบบททีที่แตกตว่างออกไป มลันจะเปป็นสถานะของการกบฏอยว่างเปปิดเผยของพลเรสือนททีที่
ตวิดอาวตุธ – คนตว่อสยข้คน เพสืที่อมนตุษยณ์ตว่อสยข้กลับเพสืที่อนมนตุษยณ์ดข้วยกลันเอง พทีที่นข้องตว่อสยข้กลันเอง โดยเทความแคข้นของตน
เขข้าใสว่กลันและตว่างฝฝายทสาใหข้โลหวิตของอทีกฝฝายตกดตุจนนื้สาไหลจากกก๊อกนนื้สา แนว่นอนวว่านทีที่เปป็นสถานะททีที่เลวรข้ายททีที่สตุด
ของสงคราม และมลันยากททีที่เราจะนศึกภาพความขลัดแยข้งเชว่นนลันื้นออก กระนลันื้น นลัที่นกก็เปป็นสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อผยข้ขทีที่มข้าสที
แดงนลันื้นขทีที่ไปตามแผว่นดวินโลกในระหวว่างชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น

ตรคำประทนับดวงทบีที่สคำม
ววิวรณณ์ 6:5-6:

5 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่สามนลันื้นแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวินสลัตวณ์ตลัวททีที่สามรข้องวว่า “มาดยเถวิด” แลข้ว
ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น และดยเถวิด มทีมข้าดสาตลัวหนศึที่ง และผยข้ททีที่ขทีที่มข้านลันื้นถสือตราชย

6 แลข้วขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวินเสทียงออกมาจากทว่ามกลางสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้นวว่า “ขข้าวสาลทีราคาทะนานละหนศึที่งเดนารวิ
อลัน ขข้าวบารณ์เลยณ์สามทะนานตว่อหนศึที่งเดนารวิอลัน และเจข้าอยว่าทสาอลันตรายแกว่นนื้สามลันและนนื้สาองตุว่น”

เราเรทียนรยข้แลข้ววว่า มข้าสทขาวตลัวนลันื้นเปป็นสลัญลลักษณณ์ของอสานาจและชลัยชนะโดยปราศจากการทสาใหข้โลหวิต
ตก... ผยข้ขทีที่นลันื้นถสือเพทียงคลันธนย – ไมว่มทีลยกธนย มข้าสทแดงตลัวนลันื้นสสืที่อถศึงอสานาจในการทสาใหข้โลหวิตตกครลันื้งใหญว่ในแบบททีที่โลก
ไมว่เคยรยข้จลักมากว่อน ผยข้ขทีที่นลันื้นไดข้รลับคสาบลัญชาใหข้เอาสลันตวิภาพไปจากแผว่นดวินโลก และผยข้ขทีที่คนนทีนื้ถสือดาบใหญยู่เลยู่มหนซชื่ง 
มข้าสทดกานทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึงการครที่สาครวญและการรที่สาไหข้ ตรงนทีนื้เชว่นเดทียวกลับในหนลังสสือเศคารวิยาหณ์ มข้าสทีดสาตลัว
นทีนื้ตามหลลังมข้าสทีแดง (ศคย. 6:2) ผยข้พยากรณณ์รข้องไหข้ทว่านนลันื้นครที่สาครวญวว่า “ผวิวหนลังของพวกขข้าพระองคณ์กก็รข้อนปาน
เตาอบ เพราะความเดสือดรข้อนของทตุพภวิกขภลัย” (พคค. 5:10) อว่านเยเรมทียณ์ 4:28 และยยดาส 13 เชว่นกลัน



ผยข้ขทีที่มข้าสทีดสานทีนื้ถสือตราชยอลันหนศึที่งในมสือของตน ขข้าวสาลทีและขข้าวบารณ์เลยณ์ – ธลัญพสืชสองชนวิดซศึที่งถสือวว่าเปป็นสวิที่ง
จสาเปป็นของชทีววิต – จะตข้องถยกแบว่งสลันปปันสว่วน...เจทียดใหข้โดยชลัที่งอยว่างระมลัดระวลังและขายใหข้ในราคาททีที่สยงลวิที่ว ขข้าว
บารณ์เลยณ์สรข้างขนมปปังสทีดสา และในสมลัยของพระคลัมภทีรณ์มลันกก็ถยกรลับประทานโดยพวกทาสและคนยากจนมากๆ
เทว่านลันื้น มลันมทีราคาถยกกวว่าขนมปปังสทีขาวตลันื้งเยอะ และพวกทาสและคนยากจนกก็ซสืนื้อมลันไดข้มากกวว่าเพราะรายไดข้ททีที่
จสากลัดจสาเขทีที่ยของพวกเขา

คสาวว่า “เพก็นนที” (penny) ททีที่ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ชวนใหข้เขข้าใจผวิด เงวินเพก็นนทีในสมลัยนลันื้นมทีคว่าเทว่ากลับคว่าแรง
หนศึที่งวลันสสาหรลับทหารคนหนศึที่งหรสือคนใชข้แรงงานคนหนศึที่ง อว่านมลัทธวิว 20:2 นลักอธวิบายพระคลัมภทีรณ์ทว่านหนศึที่งบอกเรา
วว่าในสมลัยของยอหณ์น ขข้าวสาลทีแปดทะนานสามารถถยกซสืนื้อไดข้ดข้วยเงวินหนศึที่งเพก็นนที ดลังนลันื้นคตุณจศึงเหก็นแลข้ววว่า ราคา
ขข้าวสาลทีจะสยงกวว่าปกตวิแปดเทว่า เพสืที่อเปรทียบเททียบความเหมสือน ใหข้เราเปรทียบกลับขนมหวานแทว่งหนศึที่งละกลัน หาก
ตอนนทีนื้คตุณจว่ายสวิบเซก็นตณ์เพสืที่อซสืนื้อชก็อคโกแลตแทว่งหนศึที่ง เมสืที่อผยข้ขทีที่มข้าคนนทีนื้ขทีที่ออกมา ชก็อคโกแลตแทว่งเดวิมนลันื้นกก็จะขายใน
ราคาแปดสวิบเซก็นตณ์... ราคาจะพตุว่งพรวดจากราคาปกตวิแปดเทว่า แนว่นอนวว่าจะมทีความหวิวโหย ความทตุกขณ์ยากและ
ความตายมากมายในชว่วงททีที่มข้าสทีดสาตลัวนทีนื้ถยกขทีที่ออกมา

ประโยคททีที่วว่า “เจข้าอยว่าทสาอลันตรายแกว่นนื้สามลันและนนื้สาองตุว่น” บว่งบอกวว่าพวกคนรวยจะไมว่ถยกรวมอยยว่ใน
ความอดอยากนทีนื้ นนื้สามลันและนนื้สาองตุว่นถยกถสือวว่าเปป็นของฟตุฝมเฟฟอย และจะถยกพบบนโตก๊ะอาหารของพวกคนรวย
เทว่านลันื้น (จงตลันื้งใจอว่าน สภษ. 21:17, ยรม. 31:12, เพลงสดตุดที 104:15) การตทีสอนภายใตข้ตราประทลับดวงนทีนื้ททีที่นสา
มาซศึที่งมข้าสทีดสาตลัวนทีนื้ตกแกว่พวกชนชลันื้นแรงงาน พวกคนยากจน คนมลัที่งมที ชนชลันื้นผยข้ปกครองจะไดข้รลับการยกเวข้นจาก
ความทตุกขณ์ทรมานนทีนื้ แตว่พวกเขาจะหนทีไมว่พข้น ภายใตข้ตราประทลับดวงททีที่หก (วว. 6:12-17) การพวิพากษาถยกตวงใหข้
แกว่คนทสุกผยจ้เหมชอนกนน – ตลันื้งแตว่กษลัตรวิยณ์เรสืที่อยลงมาจนถศึงทาส ดลังนลันื้นคนรวยจะหนทีไมว่พข้น แมข้วว่าพวกเขาหนทีพข้น
ความอดอยากตอนททีที่มข้าสทีดสาตลัวนลันื้นถยกขทีที่ออกมากก็ตาม

ตรคำประทนับดวงทบีที่สบีที่
วว. 6:7-8:

7 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่สทีที่นลันื้นแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวินเสทียงสลัตวณ์ตลัวททีที่สทีที่รข้องวว่า “มาดยเถวิด”
8 แลข้วขข้าพเจข้ากก็แลเหก็น และดยเถวิด มทีมข้าสทีกะเลทียวตลัวหนศึที่ง ผยข้ททีที่นลัที่งบนหลลังมข้านลันื้นมทีชสืที่อวว่าความตาย และ

นรกกก็ตวิดตามเขามาดข้วย และไดข้ใหข้ทลันื้งสองนทีนื้มทีอสานาจลข้างผลาญแผว่นดวินโลกไดข้หนศึที่งในสทีที่สว่วน ดข้วยดาบ ดข้วยความ
อดอยาก ดข้วยความตาย และดข้วยสลัตวณ์รข้ายแหว่งแผว่นดวิน

ตรงนทีนื้อทีกอสานาจหนศึที่งถยกเรทียกตลัว การพวิพากษาตว่างๆกสาลลังทวทีความรตุนแรงมากยวิที่งขศึนื้นเรสืที่อยๆ ในตรา
ประทลับสามดวงกว่อนหนข้านทีนื้ ผยข้ขทีที่มข้าเหลว่านลันื้นไมว่ไดข้ถยกเอว่ยชสืที่อ ตรงนทีนื้ชสืที่อของผยข้ขทีที่มข้าคสือ ความตาย นรกตวิดตามมา
ขข้างๆคสากรทีกตรงนทีนื้ไมว่ไดข้หมายความวว่านรกตามมาดข้วยขข้างหลลัง – แตว่หมายความวว่านรกตวิดตามมาเคทยงขจ้างกนบผยข้
ขทีที่มข้าสทีกะเลทียวตลัวนทีนื้ ทลันื้งสองนทีนื้ – ความตายและนรก – คสือผยข้ดยแลรว่างกายและจวิตววิญญาณของคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเขว่น
ฆว่าในชว่วงวลันททีที่เลวรข้ายเหลว่านทีนื้ พอสวินื้นยตุคพลันปฟีแหว่งการครอบครองของพระครวิสตณ์ ทลันื้งสองนทีนื้จะคสืนเหลว่านลักโทษของ
พวกมลันและพวกมลันเองจะถยกโยนลงไปในบศึงททีที่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลัน (วว. 20:14)



อทีกครลันื้งททีที่เราถยกเตสือนความจสาเกทีที่ยวกลับขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าการพวิพากษาเหลว่านทีนื้ในเรสืที่องลสาดลับกว่อนหลลัง ใน
เรสืที่องลลักษณะเฉพาะตลัว ในเรสืที่องระยะเวลาและในความรตุนแรงมทีททีที่มาของพวกมลันอยยว่ในพระททีที่นลัที่งของพระเจข้าองคณ์
นวิรลันดรณ์นลันื้น “สวิทธวิอสานาจถยกมอบใหจ้แกว่เขา (ความตาย)” สวิทธวิอสานาจททีที่จะฆว่าและททีที่จะทสาลายไมว่ไดข้เปป็นของเขา 
แตว่ถยกมอบใหข้แกว่เขา พระคลัมภทีรณ์ฉบลับควิงเจมสณ์กลว่าววว่า “พวกเขา” แตว่คสากรทีกตรงตลัวอว่านวว่า “เขา” ความตายถยก
นสาเสนอเดว่นมากททีที่สตุด และนรกตวิดตามมาพรข้อมกลับความตายเพสืที่อททีที่จะรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกตลัดออกโดยความตาย
โดยทสาหนข้าททีที่เหมสือนเปป็นรถบรรทตุกศพของความตาย โดยททีที่ไมว่มทีมข้าอทีกตลัวถยกกสาหนดไวข้สสาหรลับเขาเลย ความตาย
จลัดการกลับคนเปป็น นรกจลัดการกลับจวิตววิญญาณของคนตาย

ภายใตข้ตราประทลับสามดวงกว่อนหนข้านทีนื้ เราหมายเหตตุเครสืที่องมสือแหว่งการพวิพากษาชวินื้นเดทียวภายใตข้ตรา
ประทลับแตว่ละดวง แตว่ตรงนทีนื้มทีเครสืที่องมสือแหว่งการพวิพากษาอยยว่สทชื่ชวินื้น เราควรหมายเหตตุไวข้วว่าการพวิพากษาทลันื้งสทีที่อยว่าง
ททีที่ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้เปป็นสทีที่อยว่างเดทียวกลันกลับททีที่พระเยโฮวาหณ์ทรงขยว่เยรยซาเลก็มททีที่มทีความผวิดไวข้เมสืที่อครลันื้งนานมาแลข้ว:

“เพราะองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าตรลัสดลังนทีนื้วว่า จะรตุนแรงยวิที่งกวว่านลันื้นสลักเทว่าใด เมสืที่อเราสว่งการพวิพากษาอลัน
รข้ายกาจทลันื้งสทีที่ประการของเรามาเหนสือกรตุงเยรยซาเลก็ม คสือดาบ การกลันดารอาหาร สลัตวณ์รข้ายและโรคระบาด เพสืที่อตลัด
มนตุษยณ์และสลัตวณ์ออกเสทียจากเมสืองนลันื้น” (เอเสเคทียล 14:21) (คสาวว่า “ความตาย” ในววิวรณณ์ 6:8 อาจแปลไดข้ดข้วยวว่า
“โรคระบาด”) ดาบททีที่ถยกเอว่ยถศึงภายใตข้ตราประทลับดวงททีที่สอง และความอดอยาก ททีที่ถยกเอว่ยถศึงภายใตข้ตราประทลับ
ดวงททีที่สาม ตรงนทีนื้ถยกกลว่าวซนื้สา รว่วมกลับอทีกสองอยว่าง – โรคระบาดและบรรดาสลัตวณ์รข้ายแหว่งแผว่นดวินโลก ดาบททีที่
เปฟฟื้อนเลสือดในมสือของผยข้ขทีที่มข้าตลัวททีที่สองจะไมว่ถยกถอนออกไปจนกระทลัที่งงานททีที่พระเจข้าทรงมอบหมายไวข้สสาเรก็จลตุลว่วง
แลข้ว ความอดอยากจะไมว่ถยกถอนออกไปจนกวว่างานมฤตยยของมลันและความตายอลันแสนเจก็บปวดจะมาถศึงความ
สมบยรณณ์ครบถข้วนแลข้ว หลายครลันื้งความอดอยากนสามาซศึที่งความตายอลันแสนเจก็บปวดมากยวิที่งกวว่าดาบเสทียอทีก โรค
ระบาดจะเกก็บเกทีที่ยวผลของมลัน – และสตุดทข้าย แตว่ไมว่ทข้ายสตุด บรรดาสลัตวณ์รข้ายแหว่งแผว่นดวินโลกจะรทีบรตุดเขข้าไปหา
เหยสืที่อผยข้นว่าสงสารเหลว่านลันื้นเพสืที่อเกก็บกวาดเศษซากแหว่งความพวินาศของเหลว่าศลัตรยของพระเยซยครวิสตณ์!

เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักรเกวิดขศึนื้น หากควิดตามรข้อยละแลข้ว บรรดาชาวไรว่ชาวนาและชนชลันื้นแรงงาน
จะถยกรลับขศึนื้นไปมากกวว่าคนเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่ในชนชลันื้นคนรวย เมสืที่อพวกชาวนาททีที่ปลยกอาหารถยกรลับขศึนื้นไป กก็จะเกวิดการ
ขาดแคลนอาหาร และเมสืที่อมข้าสทีแดงตลัวนลันื้นถยกขทีที่ออกมาพรข้อมกลับดาบเลว่มนลันื้น แนว่นอนวว่าพวกชาวนาจะใชข้ดาบ
แทนททีที่จะใชข้ผาลไถ พวกเขาจะงว่วนอยยว่กลับการปกปฟ้องชทีววิตของตนจนพวกเขาจะไมว่มทีเวลามาไถดวิน

แนว่นอนวว่าเราหมายถศึงพวกชาวนาททีที่จะถยกทวินื้งไวข้เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ชาวนาททชื่บนงเกริดใหมยู่แลจ้วทตุกคน
จะไปในการรลับขศึนื้นไป คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่จะถยกทวินื้งไวข้ขข้างหลลัง จะเหลสือไมว่กทีที่คนททีที่จะไถดวิน – และไมว่กทีที่
คนนลันื้นททีที่ถยกทวินื้งไวข้ภายใตข้ตราประทลับดวงททีที่สอง ททีที่สามและททีที่สทีที่กก็จะงว่วนอยยว่กลับการปกปฟ้องชทีววิตของตนจนพวกเขา
ไมว่มทีเวลาททีที่จะปลยกพสืชและผลวิตอาหาร ดลังนลันื้นนลัที่นจศึงจะเปป็นเวลาแหว่งความอดอยากและความหวิวโหยอลันรข้ายแรง

ตว่อไปอทีกนวิดหนว่อยในววิวรณณ์เราจะศศึกษาเรสืที่องเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ไมว่มทีผยข้ใดจะไดข้รลับอนตุญาตใหข้
ซสืนื้อหรสือขายโดยททีที่ไมว่มทีเครสืที่องหมายนลันื้น และคนเหลว่านลันื้นททีที่รลับเครสืที่องหมายนลันื้นกก็จะทสาบาปททีที่ไมว่อาจยกโทษใหข้ไดข้ไป
แลข้ว... พวกเขาไมว่สามารถถยกยกโทษใหข้ไดข้ การรลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นคสือ การถยกปรลับโทษในนรก นทีที่จะ
เกวิดขศึนื้นหลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร บาปททีที่ไมว่อาจยกโทษไดข้ในตอนนทีนื้คสือ การหมวิที่นประมาทตว่อพระ



ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ (มธ. 12:31, 32) แตว่เมสืที่อพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงจากไปแลข้วพรข้อมกลับครวิสตจลักร บาปททีที่ไมว่อาจ
ยกโทษใหข้ไดข้กก็จะเปป็นการรลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น

ตรคำประทนับดวงทบีที่หห้คำ
วว. 6:9-11:

9 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่หข้านลันื้นแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็แลเหก็นดวงววิญญาณใตข้แทว่นบยชา เปป็นววิญญาณ
ของคนทลันื้งหลายททีที่ถยกฆว่าเพราะพระวจนะของพระเจข้า และเพราะคสาพยานททีที่เขายศึดถสือนลันื้น 

10 เขาเหลว่านลันื้นรข้องเสทียงดลังวว่า “โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์และสลัตยณ์จรวิง อทีกนานเทว่าใด
พระองคณ์จศึงจะทรงพวิพากษา และตอบสนองใหข้เลสือดของเราตว่อคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลก”

11 แลข้วพระองคณ์ทรงประทานเสสืนื้อสทีขาวแกว่คนเหลว่านลันื้นทตุกคน และทรงกสาชลับเขาใหข้หยตุดพลักตว่อไปอทีก
หนว่อย จนกวว่าเพสืที่อนผยข้รลับใชข้ของเขา และพวกพทีที่นข้องของเขาจะถยกฆว่าเหมสือนกลับเขานลันื้นจะครบจสานวน

ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นตรงนทีนื้วว่าเมสืที่อตราประทลับดวงททีที่หข้าถยกแกะออก ฉากเหตตุการณณ์กก็เปลทีที่ยนแปลงไปอยว่าง
สวินื้นเชวิง ตราประทลับแตว่ละดวงของสทชื่ดวงแรกนลันื้นถยกบรรยายลลักษณะโดยสวิที่งมทีชทีววิตตลัวหนศึที่งและมข้าตลัวหนศึที่ง ซศึที่งทลันื้งคยว่
ไมว่ปรากฏภายใตข้ตราประทลับสามดวงหลนง ดลังนลันื้นตราประทลับสทีที่ดวงแรกจศึงถยกแยกออกจากสามดวงหลลัง

มลัทธวิว 5:13 บอกเราวว่าผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วเปป็น “เกลสือแหว่งแผว่นดวินโลก” มลัทธวิว 5:14 บอก
เราวว่าพวกเขาเปป็น “ความสวว่างของโลก” ดข้วย การททีที่ครวิสตจลักรอยยว่ในโลกชว่วยพวิทลักษณ์รลักษาแผว่นดวินโลก ปปัดเปฝา
ความเปฟปี่อยเนว่าและยลับยลันื้งการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ ไมว่วว่าเราจะไมว่คยว่ควรและทสาผวิด
พลาดบว่อยสลักเพทียงใดในฐานะผยข้เชสืที่อ เรากก็เปป็นเกลสือททีที่รลักษาอารยธรรมใหข้พข้นจากการเนว่าทลันื้งเปป็น แตว่เมสืที่อความ
อดทนของพระเจข้าหมดลงและพระองคณ์ทรงเอาเกลสือและความสวว่างออกไป ความเสสืที่อมทรามและความมสืดฝฝาย
ศทีลธรรมกก็จะกลสืนกวินแผว่นดวินโลกนทีนื้ (อวิสยาหณ์ 60:2) เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น เกลสือและความสวว่างนลันื้นกก็จะถยกเอา
ออกไป พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็จะเสดก็จออกไปพรข้อมกลับครวิสตจลักรดข้วย เพราะวว่าครวิสตจลักรเปป็นบข้านของพระ
ววิญญาณบนแผว่นดวินโลก (1 คร. 3:16)

เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ครวิสตจลักรกก็จะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศและจะถยกถวายโดย
พระครวิสตณ์แดว่พระองคณ์เองในสงว่าราศที (อฟ. 5:27) “เพทียงแตว่ผยข้ททีที่คอยหนว่วงเหนทีที่ยวเดทีดี๋ยวนทีนื้นลันื้นจะยลังหนว่วงเหนทีที่ยวอยยว่
จนกวว่าผยข้ททีที่คอยหนว่วงเหนทีที่ยวนลันื้นจะถยกพาออกไปเสทีย” (2 ธส. 2:7) พระววิญญาณจะเสดก็จออกไปพรข้อมกลับครวิสต
จลักร และจากนลันื้นจะทรงกระทสากวิจจากสวรรคณ์มายลังแผว่นดวินโลกเหมสือนททีที่พระองคณ์เคยกระทสาในสมลัยภาคพลันธ
สลัญญาเดวิม ในสมลัยนลันื้นพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไดข้เสดก็จลงมายลังมนตุษยณ์ และจากนลันื้นกก็เสดก็จไปจากพวกเขา แตว่นลับตลันื้ง
แตว่เพก็นเทคอสตณ์เปป็นตข้นมาพระองคณ์กก็ทรงอยยว่ในโลกมาโดยตลอด พระองคณ์ไมว่เคยเสดก็จจากไปไหนเลยแมข้สลักชลัที่ว
ขณะเดทียว

หลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร จะมทีหลายคนกลลับใจเชสืที่อมวิใชว่โดยอาศลัยมนตุษยณ์คนใด พยานพวก
แรกๆบนแผว่นดวินโลกหลลังจากการรลับขศึนื้นไปจะไปทลัที่วโลกของชาวโรมลันโดยประกาศขว่าวประเสรวิฐแหว่งอาณาจลักร
นลันื้น (มธ. 24:14) ผลลลัพธณ์ของการประกาศของพวกเขาถยกเปปิดเผยในมลัทธวิว 25:31-48 ผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐ



แหว่งอาณาจลักรนลันื้นพวกแรกเหลว่านทีนื้สว่วนใหญว่แลข้วจะเปป็นพวกยวิวททีที่กลลับใจเชสืที่อแลข้ว “พวกพทชื่นจ้องของเรา” ในมลัทธวิว 
25:40 หมายถศึงพวกพทีที่นข้องชาวยวิวขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราในฝฝายเนสืนื้อหนลัง

ผยข้เชสืที่อพวกแรกๆหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้นจะถยกขว่มเหงอยว่างหนลัก พวกเขาจะถยกสลังหาร... “ถยกสลังหาร
เพราะพระวจนะของพระเจข้าและเพราะคสาพยานททีที่พวกเขายศึดถสือ” พระวจนะของพระเจข้าซศึที่งถยกประกาศอยว่าง
สลัตยณ์ซสืที่อยว่อมนสามาซศึที่งการขว่มเหงจากโลกและพญามาร

เมสืที่อนลักเทศนณ์พวกแรกเหลว่านทีนื้ประกาศขข้อความของตน จะมทีนข้อยคนนลักบนแผว่นดวินโลกททีที่จะยอมฟปัง 
เพราะวว่าคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้เจอกลับความจรวิงนลันื้นอยว่างททีที่เราไดข้ยวินความจรวิงนลันื้นวลันนทีนื้ จะถยกความลตุว่มหลงมาครอบงสา 
พวกเขาจะเชสืที่อสวิที่งททีที่เทก็จนลันื้น –ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ – และพวกเขาทตุกคนจะถยกลงพระอาชญาเพราะวว่า “พวก
เขาไมยู่เชชชื่อความจรริง แตว่ยวินดทีในการไมว่ชอบธรรม” จงตลันื้งใจอว่าน 2 เธสะโลนวิกา 2:1-12… จงศศึกษาขข้อพระคสา
เหลว่านทีนื้อยว่างตลันื้งใจมากๆ... และคตุณจะเหก็นวว่าเมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นและพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์เสดก็จออกไปจาก
โลกนทีนื้แลข้ว คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของพระเจข้าและไมว่ยอมเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า จะไมว่
ฟปังขข้อความใดๆทลันื้งสวินื้น พวกเขาจะถยก “ความลตุว่มหลง” มาครอบงสา พวกเขาจะเชสืที่อขข้อความของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระ
ครวิสตณ์ – และพวกเขาทตุกคนจะถยกลงพระอาชญา! คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับความรอดหลลังจากการรลับขศึนื้นไปจะเปป็นฝยง
ชนมหาศาลททีที่ไมว่เคยไดข้ยวินขข้อความแหว่งขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของพระเจข้ามากว่อน แนว่นอนวว่าจะมทีการขว่มเหง
อลันขมขสืที่นและรตุนแรง และคนเปป็นอลันมากจะถยกฆว่าเพราะความเชสืที่อและคสาพยานของตน

แผว่นดวินโลกนทีนื้จะเปป็นนรกบนดวินหลลังจากการรลับขศึนื้นไป ขณะนทีนื้องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า โดยฤทธวิธิ์เดชของพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ทรงหนว่วงเหนทีที่ยวตลัณหาตว่างๆของคนอธรรมไวข้อยยว่ แตว่เมสืที่อการมทีอยยว่ของฤทธวิธิ์เดชของพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ถยกถอนออกไป พญามารกก็จะสามารถควบคตุมจวิตใจและชทีววิตของมวลชนมหาศาลททีที่ถยกทวินื้งไวข้ไดข้
อยว่างเตก็มททีที่เมสืที่อครวิสตจลักรแทข้ถยกพาออกไปแลข้ว

“คกาพยานททชื่เขายซดถชอนนนั้น” ไมว่ใชว่คสาพยานททีที่คตุณและผมใหข้วลันนทีนื้ในยตุคพระคตุณ พวกเรคำใหข้คสาพยาน
รลับรองพระคตุณททีที่ชว่วยใหข้รอดของพระเจข้าและของประทคำนของพระเจข้า – พระเยซยครวิสตณ์เจข้า คนเหลว่านทีนื้จะเปป็น
พยานรลับรองอาณาจลักรททีที่จะมานลันื้น พวกเขาจะประกาศวว่าพระเยซยจะเสดก็จมาเพสืที่อตลันื้งอาณาจลักรจรวิงๆบนแผว่นดวิน
โลก และคสาพยานนลันื้นจะเปป็นเหตตุใหข้เกวิดการขว่มเหงในแบบททีที่ไมว่เคยมทีใครไดข้ยวินมากว่อนเลย เมสืที่อปฏวิปปักษณ์ตว่อพระ
ครวิสตณ์และเหลว่าสาวกของเขาไดข้ยวินพวกนลักเทศนณ์บข้าศาสนาเหลว่านทีนื้ประกาศวว่าพระองคณ์จะเสดก็จมาเพสืที่อตลันื้ง
อาณาจลักรหนศึที่ง พวกเขากก็จะเกรทีนื้ยวกราด – และการขว่มเหงจะถยกตวงออกใหข้ในแบบททีที่ไมว่เคยมทีมากว่อนบนพสืนื้น
พวิภพนทีนื้

คสาพยานของพวกเขาเกทีที่ยวกลับอาณาจลักรททีที่จะมานลันื้น เกทีที่ยวกลับพระครวิสตณ์ผยข้จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น 
และเกทีที่ยวกลับสวิทธวิตว่างๆแหว่งอาณาจลักรนลันื้นของพระครวิสตณ์และเหลว่าสาวกของพระองคณ์ (มธ. 24:14) จะถยกเหยทียบ
ยที่สาใตข้ฝฝาเทข้า และพยานเหลว่านลันื้นททีที่ประกาศขข้อความนทีนื้จะถยกฆว่าตายอยว่างโหดเหทีนื้ยมและทารตุณ โปรดสลังเกตวว่าคสาททีที่
ใชข้ในการถวายเครสืที่องสลัตวบยชา ฆยู่า (slain) ถยกใชข้แทนคสาวว่า killed ซศึที่งปรากฏในขข้อ 11 คนกลตุว่มแรกททีที่ถยกอข้างอวิง
ถศึงนทีนื้คสือพวกยวิว คนกลตุว่มหลลังททีที่มที “เพสืที่อนผยข้รลับใชข้ของเขา และพวกพทีที่นข้องของเขา” คสือทลันื้งพวกยวิวและคนตว่างชาตวิ 



คสาวว่า “ฆว่า” (slain) ถยกใชข้เพสืที่อใหข้สอดคลข้องกลับลลักษณะเฉพาะตลัวแบบพวิเศษของพยานเหลว่านทีนื้ ซศึที่งนว่าจะเปป็นยวิว
ทตุกคน คนกลตุว่มททีที่สองททีที่ถยกกลว่าวถศึงนทีนื้จะถยกสลัตวณ์รข้ายนลันื้นฆว่าตาย (วว. 13:7 และ 11)

แทว่นบยชาททีที่วว่านทีนื้ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าเปป็นแทว่นของเครสืที่องเผาบยชาซศึที่งตลันื้งอยยว่ในลานของพลลับพลาและพระ
ววิหาร แทว่นบยชานทีนื้ทสาดข้วยทองสลัมฤทธวิธิ์ ซศึที่งเปป็นภาพเลก็งถศึงความคงทนถาวรแหว่งการพวิพากษาของพระเจข้า คตุณจะ
สลังเกตเหก็นแทว่นบยชานทีนื้ดข้วยในบทททีที่ 11:1, บทททีที่ 14:18, บทททีที่ 16:7 แทว่นทองคสาแหว่งการววิงวอนปรากฏใหข้เหก็น
สองหนในฉากเหลว่านทีนื้ – บทททีที่ 8 ขข้อ 3 ตอนทข้าย และบทททีที่ 9:13 แทว่นบยชาอลันแรกททีที่ถยกกลว่าวถศึงในขข้อ 3 และ
แทว่นบยชาในขข้อ 5 ของบทททีที่ 8 หมายถศึงแทว่นบยชาททีที่ทสาดข้วยทองสลัมฤทธวิธิ์นลันื้น ทองสลัมฤทธวิธิ์เปป็นสลัญลลักษณณ์แสดงถศึง
การพวิพากษาของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

ยอหณ์นเหก็นดวงวริญญาณใตจ้แทยู่นบยชา ... แทว่นบยชาททีที่พวกเขาถยกฆว่าเปป็นเครสืที่องบยชายลัญโดยคนเหลว่านลันื้นททีที่
ขว่มเหงพวกเขา ยอหณ์นไดข้ยวินเสทียงรข้องจากดวงววิญญาณของผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้ ซศึที่งรข้องเสทียงดลังขอใหข้แกข้แคข้นเหลว่าศลัตรย
ของพวกเขา คตุณสลังเกตเหก็นอะไรททีที่ผวิดธรรมดาตรงนทีนื้ไหม? ผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้ททีที่ไดข้ประทลับตราคสาพยานของตนดข้วย
โลหวิตแหว่งชทีววิตของตนไมว่ไดข้อธวิษฐานเหมสือนอยว่างททีที่พระเยซยทรงอธวิษฐานวว่า “ขข้าแตว่พระบวิดา ขอโปรดอภลัยโทษ
เขา เพราะวว่าเขาไมว่รยข้วว่าเขาทสาอะไร” (ลยกา 23:34) พวกเขาไมว่ไดข้อธวิษฐานเหมสือนอยว่างททีที่สเทเฟนอธวิษฐานวว่า 
“พระองคณ์เจข้าขข้า ขอโปรดอยว่าทรงถสือโทษเขาเพราะบาปนทีนื้” (กวิจการ 7:60) การเปลทีที่ยนแปลงของยตุคสมลัยยว่อม
เปลทีที่ยนแปลงลลักษณะเฉพาะตลัวของการกระทสากวิจตว่างๆของพระเยโฮวาหณ์กลับเหลว่าคนอธรรม พระราชบนญญนตริคสือ
หลลักการททีที่พระเจข้าทรงใชข้จลัดการกลับเหลว่าคนชลัที่วในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม พระคสุณคสือหลลักการททีที่พระเจข้าทรงใชข้
ปฏวิบลัตวิในยตุคปปัจจตุบลันนทีนื้ พระคตุณไปไกลอทีกหนศึที่งกวิโลเมตร หากผยข้ใดเอาเสสืนื้อของคตุณไป จงใหข้เสสืนื้อคลตุมของคตุณแกว่เขา 
ผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้กสาลลังรข้องออกมาในอทีกยตุคสมลัยหนศึที่ง พระคตุณผว่านพข้นไปแลข้ว พวกเขากสาลลังรข้องในแบบททีที่สอดคลข้อง
กลับเพลงสดตุดที 94: “โอ ขข้าแตว่พระเยโฮวาหณ์พระเจข้า เจข้าแหว่งการแกข้แคข้น โอ ขข้าแตว่พระเจข้า เจข้าแหว่งการแกข้แคข้น 
ขอทรงสกาแดงพระองคณ์ ขข้าแตว่ผยข้พวิพากษาโลก ขอทรงลตุกขศึนื้น ใหข้คนโอหลังไดข้รลับผลสนองอลันสมกลับเขา ขข้าแตว่พระเย
โฮวาหณ์ คนชลัที่วจะนานเทว่าใด คนชลัที่วจะลวิงโลดอยยว่นานเทว่าใด” (เพลงสดตุดที 94:1-3)

การพวิพากษาความบาปบนกางเขนนลันื้น เมสืที่อพระเยซยทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์อยว่างเตก็มพระทลัย คสือ
รากฐานททีที่บนนลันื้นสงว่าราศทีของเราในสวรรคณ์ สลันตวิสตุขของเรากลับพระเจข้าพระบวิดาตลันื้งอยยว่อยว่างมลัที่นคงปลอดภลัย การ
พวิพากษาความบาปตว่อคนอธรรมและคนชลัที่วททีที่จะเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้นเปป็นสวิที่งททีที่ตข้องเกวิด
มนนตจ้องเกริดเพสืที่อททีที่จะกสาจลัดความชลัที่วรข้ายไปเสทียจากแผว่นดวินโลกและทสาใหข้แผว่นดวินโลกเปป็นสถานททีที่ๆเหมาะสม
สสาหรลับการอาศลัยอยยว่ของประชากรของพระเจข้า “แผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์” มลัน
ถยกสรข้างขศึนื้นมาเพสืที่อคนใจอว่อนสตุภาพ และคนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้แผว่นดวินโลกเปป็นมรดกในเวลาอลันเหมาะสม ไมว่มที
ใครสามารถปฏวิเสธการมทีอยยว่ของสวรรคณ์ใหมว่ แผว่นดวินโลกใหมว่ และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นไดข้ ไมว่มทีใครสามารถ
ปฏวิเสธเจข้าสาวนลันื้น ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่, ประชาชาตวิอวิสราเอล และบรรดาประชาชาตวิททีที่ไดข้รลับความ
รอดแลข้ว, พวกคนตว่างชาตวิ ซศึที่งจะอยยว่บนแผว่นดวินโลกหลลังจากสวิที่งสารพลัดสสาเรก็จครบถข้วนแลข้ว

ยอหณ์นไมว่ไดข้เหก็นผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้ตอนมทีชทีววิตอยยว่ เขาไมว่ไดข้เหก็นความโหดรข้ายทารตุณของการททีที่พวกเขาถยก
ขว่มเหงและถยกฆว่าเพราะความเชสืที่อ ทลันื้งหมดจบสวินื้นแลข้วเมสืที่อเขาเหก็นคนเหลว่านทีนื้ “ใตข้แทว่นบยชานลันื้น” เขาไดข้ยวินพวกเขา



รข้องดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “อทีกนานเทว่าใด?” เสทียงรข้องนทีนื้เปป็นททีที่รยข้จลักกลันดทีทว่ามกลางพวกยวิวททีที่ทนทตุกขณ์อยยว่ และจะเปป็นททีที่
รยข้จลักดทกวยู่าเดริมในระหวว่างชว่วงเวลาททีที่จะมานลันื้นแหว่งความทตุกขณ์โศกและการขว่มเหงททีที่หาใดเปรทียบซศึที่งเกวิดกลับพวกยวิว 
จงตลันื้งใจอว่านเพลงสดตุดที 74:9, 10; เพลงสดตุดที 79:5; เพลงสดตุดที 89:46; เพลงสดตุดที 94:3, 4 ผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้รข้อง
ววิงวอนตว่อพระเจข้า พวกเขากสาลลังรข้องววิงวอนตว่อพระผยข้ปกครองสยงสตุดแหว่งสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง – พระองคณ์ผยข้ทรงมที
สวิทธวิธิ์และอสานาจททีที่จะแกข้แคข้นโลหวิตททีที่ถยกทสาใหข้หลลัที่งออกโดยเหลว่าศลัตรยของพระเยโฮวาหณ์ ผยข้พลทีชทีพเหลว่านทีนื้กสาลลัง
รข้องขอใหข้พระเจข้าเทการแกข้แคข้น “ตว่อคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลก” พระเจข้าไมว่ทรงตอบโดยการเทการแกข้แคข้นออก
มาในขณะนลันื้น เสทียงรข้องขอการแกข้แคข้นของพวกเขาเปป็นททีที่ไดข้ยวินแลข้ว แตว่คสาตอบยลังลว่าชข้าอยยว่

ครวิสเตทียนทลันื้งหลายอธวิษฐานเผสืที่อคนเหลว่านลันื้นททีที่ปฏวิบลัตวิตว่อพวกเขาอยว่างเหยทียดหยาม พวกเขาไมว่อธวิษฐาน
ขอใหข้พระเจข้าทรงทสาลายเหลว่าศลัตรยของพวกเขา ทตุกวลันนทีนื้เราจะตข้องทสาดทีตอบแทนความชลัที่ว นทีที่คสือยตุคแหว่งพระคตุณ 
พระเจข้าทรงประกาศวว่า “พระคตุณของเรคำกก็เพทียงพอสสาหรลับเจข้าแลข้ว” และพระองคณ์ทรงสลัญญาวว่าไมว่มทีการ
ทดลองใดททีที่เกวินกวว่าททีที่เราจะทนไหว แตว่คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ถยกฆว่าเพราะความเชสืที่ออยว่างททีที่ยวิวเหลว่านทีนื้ถยกฆว่าตาย ภาย
ใตข้พระราชบลัญญลัตวิ กก็มทีสวิทธวิธิ์อลันสมบยรณณ์ททีที่จะรข้องขอใหข้การแกข้แคข้นถยกเทออกเหนสือเหลว่าศลัตรยของพวกเขา

เมสืที่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าประทานเสสืนื้อขาวใหข้แกว่ผยข้พลทีชทีพแตว่ละคนเหลว่านทีนื้ พระองคณ์กก็ทรงประทลับตราอนตุมลัตวิ
คสาขอของพวกเขา พระองคณ์ไมว่ไดข้ทรงตสาหนวิพวกเขาเมสืที่อพวกเขาอข้อนวอนขอใหข้การแกข้แคข้นถยกเทออกเหนสือ
บรรดาผยข้อาศลัยแหว่งแผว่นดวินโลก พระองคณ์ไมว่ไดข้ทสาใหข้พวกเขาละอาย พระองคณ์ประทานเสสืนื้อขาวใหข้พวกเขาแตว่ละ
คน ในยตุคสมลัยแหว่งพระคตุณนทีนื้ หากเราทสาชลัที่วตอบแทนความชลัที่ว หากเราทสาดทีแกว่เฉพาะคนททีที่ทสาดทีแกว่เราเทว่านลันื้น เรา
กก็ไมว่ไดข้รลับบสาเหนก็จอะไร แตว่รลับคสาตสาหนวิเสทียมากกวว่า แตว่ตรงนทีนื้พระคตุณสวินื้นสตุดลงแลข้ว นทีที่คสืออทีกยตุคสมลัยหนศึที่งแลข้ว ผยข้
พลทีชทีพเหลว่านทีนื้ถยกสลัที่งใหข้ “หยตุดพลักตว่อไปอทีกหนว่อย” จนกวว่า “เพสืที่อนผยข้รลับใชข้ของเขา และพวกพทีที่นข้องของเขา” ซศึที่ง
เปป็นอทีกกลตุว่มหนศึที่งจะถยกฆว่าเหมสือนกลับททีที่พวกเขาถยกฆว่า และเมสืที่อคนกลตุว่มททีที่สองนทีนื้ถยกฆว่าพลทีชทีพแลข้ว เมสืที่อนลันื้นการแกข้
แคข้นจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์กก็จะถยกเทออกเหนสือบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก เราตข้องระลศึกไวข้วว่า
เหลว่าผยข้พลทีชทีพสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิมตลันื้งแตว่อาแบลเรสืที่อยมา หรสือผยข้พลทีชทีพททีที่เปป็นครวิสเตทียน ตลันื้งแตว่สเทเฟนเรสืที่อยมา
ไมว่ไดข้ถยกหมายถศึงตรงนทีนื้ แตว่ผยข้พลทีชทีพสองกลตุว่มนทีนื้ถยกฆว่าหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น – พวกเขาประทลับตราคสาพยาน
ของตนดข้วยโลหวิตของตนหลลังจากททีที่ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นไดข้ถยกรลับออกไปจากแผว่นดวินโลกนทีนื้เขข้าไปในสวรรคณ์แลข้ว

ตรคำประทนับดวงทบีที่หก
วว. 6:12-17:

12 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่หกนลันื้นแลข้ว ดยเถวิด ขข้าพเจข้ากก็ไดข้เหก็นแผว่นดวินไหวใหญว่โต ดวงอาทวิตยณ์กก็
กลายเปป็นมสืดดสาดตุจผข้ากระสอบขนสลัตวณ์ และดวงจลันทรณ์กก็กลายเปป็นสทีเลสือด

13 และดวงดาวทลันื้งหลายในทข้องฟฟ้ากก็ตกลงบนแผว่นดวิน เหมสือนตข้นมะเดสืที่ออลันหวลัที่นไหวดข้วยลมกลข้าจน
ทสาใหข้ผลหลว่นลงไมว่ทลันสตุก

14 ทข้องฟฟ้ากก็หายไปเหมสือนกลับหนลังสสือททีที่เขามข้วนขศึนื้นไปหมด และภยเขาทตุกลยกและเกาะทตุกเกาะกก็เลสืที่อนไป
จากททีที่เดวิม



15 แลข้วกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายในโลก พวกคนใหญว่คนโต เศรษฐที นายทหารใหญว่ ผยข้มทีอสานาจ และทตุกคนทลันื้งททีที่
เปป็นทาสและเปป็นอวิสระ กก็ซว่อนตลัวอยยว่ในถนื้สาและโขดหวินตามภยเขา

16 พวกเขารข้องบอกกลับภยเขาและโขดหวินวว่า “จงลข้มทลับเราเถวิด จงซว่อนเราไวข้ใหข้พข้นจากพระพลักตรณ์ของ
พระองคณ์ ผยข้ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่ง และใหข้พข้นจากพระพวิโรธของพระเมษโปดกนลันื้น

17 เพราะวว่าวลันสสาคลัญแหว่งพระพวิโรธของพระองคณ์มาถศึงแลข้ว และผยข้ใดจะทนอยยว่ไดข้เลว่า”
มทีหลายคนททีที่ตทีความขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้เปป็นสลัญลลักษณณ์ แตว่สสาหรลับผมแลข้วพวกมลันกก็เปป็นจรวิงพอๆกลับดวง

ววิญญาณเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่ใตข้แทว่นบยชาในขข้อ 9-11 เมสืที่อตราประทลับดวงททีที่หกถยกแกะออก กก็เกวิดแผว่นดวินไหวใหญว่โต 
ผมเชสืที่อตามททีที่ขข้อ 12 กลว่าว ผมรยข้วว่าแผว่นดวินไหวเปป็นยลังไง ผมรยข้วว่าดวงอาทวิตยณ์เปป็นยลังไง ผมรยข้วว่าสทดกาเปป็นยลังไง – 
“ดวงอาทริตยณ์กห็กลายเปป็นมชดดกาดสุจผจ้ากระสอบขนสนตวณ์” ผข้ากระสอบคสือ ผข้าหยาบสทีดสาทสาจากขนสลัตวณ์ – และมทีสที
ดสาดตุจเขมว่า เมสืที่อตราประทลับดวงททีที่หกถยกแกะออก แผว่นดวินโลกจะสลัที่นสะเทสือน... มลันจะเซและโยกไปมา ดวง
อาทวิตยณ์จะกลลับเปป็นสทีดสา ดวงจลันทรณ์จะกลายเปป็นเหมสือนเลสือด ดวงดาวตว่างๆจะรว่วงลงมาจากเบข้าของพวกมลันลง
มายลังแผว่นดวินโลก หากพระเจข้าไมว่ทรงหมายถศึงแผยู่นดรินโลก งลันื้นทสาไมพระองคณ์ถศึงไมว่ทสาใหข้มลันชลัดเจนเพสืที่อททีที่เราจะ
เขข้าใจมลันไดข้ลว่ะ? ดวงดาวตว่างๆอยยว่ในชลันื้นฟฟ้าเหนชอแผว่นดวินโลก พวกมลันจะรว่วงลงสยยู่แผว่นดวินโลก “เหมสือนตข้นมะเดสืที่อ
อลันหวลัที่นไหวดข้วยลมกลข้าจนทสาใหข้ผลหลว่นลงไมว่ทลันสตุก (ผลมะเดสืที่อยลังไมว่ทลันสตุกททีที่แหข้งไปเสทียกว่อน)”

ผมเตวิบโตมาในฟารณ์ม และผมกก็รยข้วว่าขข้อพระคสานลันื้นหมายถศึงอะไร ผมเคยเหก็นลยกแอปเปปิฟื้ล ลยกแพรณ์ ลยกพทีช 
และถลัที่วพทีแคนรว่วงลงสยว่พสืนื้นดวินตอนททีที่ลมแรงพลัด หลายครลันื้งตอนททีที่ผมยลังเปป็นเดก็ก ผมกก็จะชอบออกไปอยยว่ใตข้ตข้น
แอปเปปิฟื้ลหลลังจากททีที่ลมพลัดแรงและกก็จะมทีลยกแอปเปปิฟื้ลททีที่ยลังไมว่ทลันสตุกดทีอยยว่หลายผล ลยกททีที่ยลังดทๆี อยยว่กก็อยยว่ททีที่เดวิม สว่วนลยก
ททีที่เสทียๆกก็จะรว่วงลงมา ผมเชสืที่อวว่าขข้อ 13 กลว่าวสวิที่งททีที่มลันหมายถศึงและหมายความตามททีที่มลันกลว่าว ไมว่วว่าพวกดก็อก
เตอรณ์จะตทีความใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณอยว่างไรกก็ตาม ผมเชสืที่อวว่าทข้องฟฟ้าจะแยกออกและมข้วนขศึนื้นไปดตุจหนลังสสือมข้วน 
ผมเชสืที่อวว่าภยเขาและเกาะตว่างๆจะเลสืที่อนไปจากททีที่เดวิมจรวิงๆและเคลสืที่อนททีที่ไปมาดตุจหมากบนกระดานหมากรตุก ผม
เชสืที่อวว่าภยเขาตว่างๆจะรตุดไปยลังทะเลเหมสือนเรสือหลายลสาททีที่ถยกขลับเคลสืที่อนดข้วยพลลังงานปรมาณย ผมเชสืที่อวว่าพวกมลันจะ
กลวินื้งไปตามภยมวิประเทศดตุจรถถลังพลลังสยงททีที่มนตุษยณ์สรข้างขศึนื้น และเมสืที่อดวงดาวตว่างๆเรวิที่มรว่วง เมสืที่อดวงจลันทรณ์กลายเปป็น
เหมสือนเลสือด เมสืที่อดวงอาทวิตยณ์กลายเปป็นสทีดสาดตุจเขมว่า เมสืที่อเกาะตว่างๆชนกลันในทะเลและภยเขาตว่างๆกลวินื้งไปมาดตุจ
ลยกแอปเปปิฟื้ลและลยกบอลบนพสืนื้น เมสืที่อนลันื้นจะมทีการประชตุมอธวิษฐานททชื่มทคนเขจ้ารยู่วมประชสุมแนยู่นเชทยว! กษลัตรวิยณ์ทลันื้ง
หลายจะอยยว่ททีที่นลัที่น คนใหญว่คนโตจะอยยว่ททีที่นลัที่น พวกเศรษฐทีเงวินลข้านจะอยยว่ททีที่นลัที่น นายทหารใหญว่จะอยยว่ททีที่นลัที่น บรรดาคน
ผยข้มทีอสานาจมากจะอยยว่ททีที่นลัที่น – และแนว่นอนวว่าทาสและไท...คนทตุกประเภทจะอยยว่ททีที่นลัที่น พวกเขาจะซว่อนตลัวอยยว่ในถนื้สา
และโขดหวินตามภยเขา และจะอข้อนวอนภยเขาและโขดหวินเหลว่านลันื้นใหข้ลข้มทลับพวกเขา พวกเขาอยากซว่อนตลัวจาก... 
ซว่อนตลัวจากอะไรกลัน? จากปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์หรสือ? สลัตวณ์รข้ายหรสือ? พญามารหรสือ? ไมว่ใชว่เลยครลับ! “จคำกพระ
พนักตรณของพระองคณ ผถูห้ประทนับอยถูว่บนพระทบีที่นนัที่ง และใหห้พห้นจคำกพระพวิโรธของพระเมษโปดกนนันี้น!”

คนเหลว่านทีนื้เหก็นพระพลักตรณ์ของพระเยซย และมลันเปป็นชลัที่วโมงแหว่งความกลลัวตาย จสาววิวรณณ์ 1:7 ไวข้: “ดยเถวิด 
พระองคณ์จะเสดก็จมาในเมฆ และนลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์” เพสืที่อนททีที่รลัก สมมตวิวว่าคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด 
ลองควิดดยดทีๆครลับ คตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้วหรสือยลัง? คตุณถยกชสาระลข้างในพระโลหวิตแลข้วหรสือยลัง? ผมไมว่ไดข้ถามคตุณวว่าคตุณ



เปป็นสมาชวิกของครวิสตจลักรใดหรสือไมว่หรสือคตุณนลับถสือศาสนาใดหรสือไมว่ เฉพาะผยจ้ททชื่บนงเกริดใหมยู่แลจ้วเทว่านลันื้นจะถยกรลับ
ขศึนื้นไป และหากคตุณไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่คตุณกก็จะถยกทวินื้งไวข้ขข้างหลลัง และหากการรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้นเดทีดี๋ยวนทีนื้เลย (และ
มลันอาจเกริดขซนั้นไดจ้) หากการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นขณะททีที่คตุณอว่านขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ และคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด คตุณ
กก็จะถยกทวินื้งไวข้ใหข้เจอกลับการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ และคตุณอาจมทีชทีววิตอยยว่กก็ไดข้ตอนททีที่วาระอลันนว่า
กลลัวนทีนื้มาสยว่แผว่นดวินโลก

กษลัตรวิยณ์และคนใหญว่คนโตเหลว่านทีนื้ เหลว่าผยข้ปกครองและนายทหารใหญว่ ทาสและไท เศรษฐทีและยาจก คน
ขาวและคนดสา คนผวิวดสาแดงและคนผวิวเหลสือง –คนทตุกประเภท – จะอข้อนวอนขอใหข้พระเจข้าทรงปกคลตุมพวก
เขาและซว่อนพวกเขาเสทียจากพระพลักตรณ์ของพระเยซย – พระเมษโปดกของพระเจข้า เพราะอะไรนว่ะหรสือ? “วนน
สกาคนญแหยู่งพระพริโรธของพระองคณ์มาถศึงแลข้ว และผยข้ใดจะทนอยยว่ไดข้เลว่า?” นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนพระเจข้านว่ารลักเหมสือน
คตุณปยฝททีที่นลัที่งอยยว่ในเกข้าอทีนื้มทีททีที่วางแขนอยยว่บนสวรรคณ์ททีที่ขยวิบตาใหข้แกว่ความชลัที่วของมนตุษยณ์ และหลัวเราะควิกคลักกลับความ
อธรรมของพวกเขาเลย! นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนพระเจข้าททีที่ดยเหมสือนคตุณปยฝททีที่จะใหข้โอกาสแกข้ตลัวแกว่มนตุษยณ์ทตุกคนเลย ใชว่
ไหมครลับ? ยอมรลับเถอะครลับ! นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนกลับพระเจข้าททีที่พวกเสรทีนวิยมและพวกสมลัยใหมว่นวิยมพยดถศึงเลย แตว่นทีที่
คสือพระเจข้าททีที่พระคนัมภบีรณพยดถศึง โอข้ ใชว่แลข้วครลับ – ผมเชสืที่อวว่าพระเจข้าทรงเปป็นความรลัก (1 ยอหณ์น 4:8) และผมกก็
เทศนาเรสืที่องความรลักของพระเจข้า แตว่ผมไมว่เทศนาขว่าวประเสรวิฐเพทียงดข้านเดทียว ผมเชสืที่อวว่าเราควรเทศนามลันใหข้
หมด ผมเทศนาเรสืที่องความรลักของพระเจข้า ความอว่อนโยนของพระเจข้า ความอดกลลันื้นพระทลัยของพระเจข้า แตว่ผมกก็
เทศนาจากพระคสาตอนนทีนื้เปป็นครลันื้งคราวเชว่นกลัน:

“จงดยเถวิด ตลัวเรา คสือเรานทีที่แหละเปป็นผยข้นลันื้น นอกจากเราไมว่มทีพระเจข้าอสืที่นใด เรคำฆว่คำใหห้ตคำย และเรากก็ใหข้มที
ชทีววิตอยยว่ เรคำทคคำใหห้บคำดเจจ็บ และเรากก็รลักษาใหข้หาย ไมว่มบีผถูห้ใดจะชว่วยใหห้พห้นมสือเรคำไดห้ เพราะเราชยมสือขศึนื้นถศึงสวรรคณ์ 
และปฏวิญาณวว่า ดลังททีที่เราดสารงอยยว่เปป็นนวิตยณ์ ถข้าเราลลับดาบอลันวาววลับของเรา และมสือของเรายศึดการพวิพากษาไวข้ 
เราจะแกข้แคข้นศลัตรยของเรา และตอบแทนผยข้ททีที่เกลทียดเรา เรคำจะใหห้ลถูกธนถูของเรคำเมคำโลหวิต และดคำบของเรคำจะ
กวินเนสืนี้อหนนัง ดข้วยโลหวิตของผยข้ททีที่ถยกฆว่าและของเชลย ตลันื้งแตว่เรวิที่มแกข้แคข้นตว่อศลัตรย”’ โอ ประชาชาตวิทลันื้งหลาย จง
ชสืที่นชมยวินดทีกลับประชาชนของพระองคณ์ เพราะพระองคณ์จะแกข้แคข้นโลหวิตแหว่งพวกผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์แลข้ว และจะ
ทรงทสาการแกข้แคข้นศลัตรยของพระองคณ์ และจะทรงเมตตาปรานทีทลันื้งแผว่นดวินและประชาชนของพระองคณ์” (พบญ. 
32:39-43)

ใชว่แลข้วครลับ ผมเทศนาวว่าพระเจข้าทรงเปป็นความรลัก พระเจข้าทรงเปฟีปี่ยมพระเมตตาและทรงกรตุณา แตว่ผมกก็
เทศนาจากขข้อพระคสาททีที่เปาโลเขทียนดข้วย: “เพรคำะวว่คำพระเจห้คำของเรคำนนันี้นทรงเปป็นเพลวิงทบีที่เผคำผลคำญ” (ฮบ. 
12:29) และผมเทศนาอยยว่เสมอวว่า “คนททีที่ไดข้ฝฝาฝฟนพระราชบลัญญลัตวิของโมเสสนลันื้น ถข้ามทีพยานสลักสองสามปาก กก็จะ
ตข้องตายโดยปราศจากความเมตตา ทว่านทลันื้งหลายควิดดยซวิวว่าคนททีที่เหยทียบยที่สาพระบตุตรของพระเจข้า และดยหมวิที่นพระ
โลหวิตแหว่งพลันธสลัญญาซศึที่งชสาระเขาใหข้บรวิสตุทธวิธิ์วว่าเปป็นสวิที่งชลัที่วชข้า และประมาทตว่อพระววิญญาณผยข้ทรงพระคตุณ ควรจะ
ถยกลงโทษมากยวิที่งกวว่านลันื้นสลักเทว่าใด เพราะเรารยข้จลักพระองคณ์ผยข้ไดข้ตรลัสวว่า ‘กคำรแกห้แคห้นเปป็นของเรคำ เรคำจะตอบ
สนอง องคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำไดห้ตรนัส’ และไดข้ตรลัสอทีกวว่า ‘องคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำจะทรงพวิพคำกษคำประชคำชนของ
พระองคณ’ กคำรตกอยถูว่ในอตุห้งพระหนัตถณของพระเจห้คำผถูห้ทรงพระชนมณนนันี้นเปป็นทบีที่นว่คำหวคำดกลนัว!” (ฮบ. 10:28-31)



บางคนอาจกสาลลังเสนอแนะวว่าหายนะขนาดนลันื้นไมว่มทีทางเกวิดขศึนื้นไดข้ พระเจข้าคงไมว่สว่งการพวิพากษาเชว่นนลันื้น
มาสยว่แผว่นดวินโลกนทีนื้หรอก คตุณลสืมความมสืดทศึบททีที่ปกคลตุมอทียวิปตณ์นานสามวลันในสมลัยกว่อนการอพยพของประชากร
ของพระเจข้าไปแลข้วหรสือ (อพย. 10:21-23)? คตุณลสืมความมสืดทศึบ ความมสืดแหว่งความมรณาเองเลย ททีที่ปกคลตุม
เหนสือเยรยซาเลก็มและทลัที่วทลันื้งจลักรวาลตอนททีที่พระเยซยทรงถยกตรศึงกางเขนไปแลข้วหรสือ (มธ. 27:45)? ศาสดาพยากรณณ์
เศคารวิยาหณ์กลว่าวถศึงวลันนลันื้นททีที่จะไมว่แจว่มใสหรสือมสืดมลัว และเศคารวิยาหณ์เชสืที่อมโยงวลันททีที่วว่านทีนื้กลับแผว่นดวินไหวในตอนททีที่
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ในการพวิพากษา (ศคย. 14:1-7)

ในคสาพยากรณณ์ของโยเอล เราอว่านวว่า “เราจะสสาแดงลางมหลัศจรรยณ์ในทข้องฟฟ้าและบนดวิน เปป็นเลสือดและ
ไฟและเสาควลัน ดวงอาทวิตยณ์จะกลายเปป็นความมสืด ดวงจลันทรณ์เปป็นเลสือดกยู่อนวนนใหญยู่ยริชื่งและนยู่าสยดสยองแหยู่ง
พระเยโฮวาหณ์จะมาถซง” (โยเอล 2:30, 31)

อวิสยาหณ์บอกเราวว่า “ดยเถวิด วลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์จะมา โหดรข้ายดข้วยพระพวิโรธและความโกรธอลันเกรทีนื้ยว
กราด ททีที่จะกระทสาใหข้แผว่นดวินเปป็นททีที่รกรข้าง และพระองคณ์จะทรงทสาลายคนบาปของแผว่นดวินเสทียจากแผว่นดวินนลันื้น 
เพราะดวงดาวแหว่งฟฟ้าสวรรคณ์ และหมยว่ดาวในนลันื้น จะไมว่ทอแสงของมลัน ดวงอาทวิตยณ์กก็จะมสืดเมสืที่อเวลาขศึนื้น และดวง
จลันทรณ์จะไมว่สว่องแสงของมลัน” (อวิสยาหณ์ 13:9, 10) “บรวิวารทลันื้งสวินื้นของฟฟ้าสวรรคณ์จะละลายไป และทข้องฟฟ้ากก็จะ
มข้วนเหมสือนหนลังสสือมข้วน บรวิวารทลันื้งสวินื้นของมลันจะรว่วงหลว่นเหมสือนใบไมข้หลว่นจากเถาองตุว่น อยว่างมะเดสืที่อหลว่นจากตข้น
มะเดสืที่อ” (อวิสยาหณ์ 34:4) 

ตรงนทีนื้เราเหก็นภาพความเจก็บปวดของการเจก็บทข้องใกลข้คลอดขณะททีที่แผว่นดวินโลกซศึที่งเปรทียบเหมสือนมารดา
ททีที่จะคลอดสวิที่งทรงสรข้างใหมว่ พระเยซยตรลัสถศึงเวลานทีนื้วว่า: “แตว่พอสวินื้นความทตุกขณ์ลสาบากแหว่งวลันเหลว่านลันื้นแลข้ว ‘ดวง
อาทวิตยณ์จะมสืดไปและดวงจลันทรณ์จะไมว่สว่องแสง ดวงดาวทลันื้งปวงจะตกจากฟฟ้า และบรรดาสวิที่งททีที่มทีอสานาจในทข้องฟฟ้า
จะสะเทสือนสะทข้านไป’” (มธ. 24:29)

กว่อนจะจบบทททีที่หก ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นวว่าพระหลัตถณ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์จะเขยว่าแผว่นดวินโลกนทีนื้ใหข้
สะเทสือนสะทข้าน เมสืที่อวลันแหว่งการพวิพากษาของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์เรวิที่มกลายเปป็นจรวิงขศึนื้นมา ชนชาตวิตว่างๆ
แหว่งแผว่นดวินโลกในความกลลัวและความหวาดผวาของตนจะซว่อนตลัวในถนื้สาและโขดหวินตว่างๆ และรข้องขอโขดหวิน
และภยเขาเหลว่านลันื้นใหข้ลข้มทลับตนและซว่อนตนเสทียจากพระพลักตรณ์ของพระเยซย จากพระเมษโปดก หมายเหตตุ: 
แทนททีที่จะกลลับใจใหมว่และรข้องขอพระเมตตาและความรอด พวกเขากลลับขอรข้องภยเขาและโขดหวินเหลว่านลันื้นใหข้ฝปัง
พวกเขาเสทียและซว่อนพวกเขาจากพระพลักตรณ์ของพระเมษโปดกของพระเจข้าผยข้ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้น

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลักของผมครลับ คตุณพรข้อมสสาหรลับวลันพวิพากษานลันื้นไหม? หากคตุณไมว่พรข้อม ในถข้อยคสาของอา
โมส “จงเตรทียมตลัวพบกลับพระเจข้าของเจข้า!” ววิธทีททีที่จะเตรทียมตลัวคสือ แคว่วางใจพระองคณ์โดยความเชสืที่อเทว่านลันื้น “เรา
บอกความจรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า ถข้าผยข้ใดฟปังคสาของเราและเชสืที่อในพระองคณ์ผยข้ทรงใชข้เรามา ผยข้นลันื้นกก็มทีชทีววิตนวิรลันดรณ์ 
และไมว่ถยกพวิพากษา แตว่ไดข้ผว่านพข้นความตายไปสยว่ชทีววิตแลข้ว” (ยอหณ์น 5:24)

จงเชสืที่อมลัน, รลับมลัน และมทีชทีววิตอยยว่!



ววิวรณณ – บททบีที่เจจ็ด
ชนชคำตวิอวิสรคำเอลทบีที่เหลสืออยถูว่ถถูกประทนับตรคำ

วว. 7:1-8:
1 ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์สทีที่องคณ์ยสืนอยยว่ททีที่มตุมทลันื้งสทีที่ของแผว่นดวินโลก หข้ามลมใน

แผว่นดวินโลกทลันื้งสทีที่ทวิศไวข้ เพสืที่อไมว่ใหข้ลมพลัดบนบก ในทะเล หรสือททีที่ตข้นไมข้ใดๆ
2 แลข้วขข้าพเจข้ากก็เหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งปรากฏขศึนื้นมาจากทวิศตะวลันออก ถสือดวงตราของพระเจข้า

ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่ และทว่านไดข้รข้องประกาศดข้วยเสทียงอลันดลังแกว่ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่ ผยข้ไดข้รลับมอบอสานาจใหข้ทสาอลันตราย
แกว่แผว่นดวินและทะเลนลันื้น

3 วว่า “จงอยว่าทสาอลันตรายแผว่นดวิน ทะเลหรสือตข้นไมข้ จนกวว่าเราจะไดข้ประทลับตราไวข้ททีที่หนข้าผากผยข้รลับใชข้ทลันื้ง
หลายของพระเจข้าของเราเสทียกว่อน”

4 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินจสานวนของผยข้ททีที่ไดข้การประทลับตรา คสือผยข้ททีที่ไดข้การประทลับตรานลันื้น กก็มาจากทตุกตระกยล
ในชนชาตวิอวิสราเอลไดข้แสนสทีที่หมสืที่นสทีที่พลันคน

5 ผยข้ททีที่มาจากตระกยลยยดาหณ์ไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลรยเบนไดข้การประทลับตรา
หมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลกาดไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน

6 ผยข้ททีที่มาจากตระกยลอาเชอรณ์ไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลนลัฟทาลทีไดข้การประทลับ
ตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลมนลัสเสหณ์ไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน

7 ผยข้ททีที่มาจากตระกยลสวิเมโอนไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลเลวทีไดข้การประทลับตรา
หมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลอวิสสาคารณ์ไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน

8 ผยข้ททีที่มาจากตระกยลเศบยลตุนไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลโยเซฟไดข้การประทลับ
ตราหมสืที่นสองพลันคน ผยข้ททีที่มาจากตระกยลเบนยามวินไดข้การประทลับตราหมสืที่นสองพลันคน

พระเจข้าทรงเรทียกและทรงมอบหมายงานใหข้ผยข้เชสืที่อกลตุว่มหนศึที่งเขข้าไปในกรตุงเยรยซาเลก็มและรอจนกวว่าจะถศึง
วลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้น และพวกเขากก็เชสืที่อฟปัง พวกเขาเขข้าไปในหข้องชลันื้นบนและรอดข้วยใจพรข้อมเพรทียงกลันจนวลันนลันื้น
มาถศึงในททีที่สตุด เพห็นเทคอสตณ์ มทีความหมายวว่า “หข้าสวิบ” และวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นกก็มาหลลังการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของ
พระเยซยหข้าสวิบวลัน พระองคณ์ทรงปรากฏแกว่คนทลันื้งหลายนานสทีที่สวิบวลัน และเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์พระองคณ์กก็
ทรงสลัที่งสาวกเหลว่านลันื้นใหข้รออยยว่จนกวว่าวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นมาถศึงในททีที่สตุด สวิบวลันตว่อมา ในวลันททีที่หข้าสวิบ เพก็นเทคอสตณ์กก็
มา

พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไดข้เสดก็จมาตามททีที่ทรงสลัญญาไวข้ พระองคณ์ (พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์) เสดก็จลงมาบนพ
วกเขาแตว่ละคน “เปลวไฟสลัณฐานเหมสือนลวินื้น” ปรากฏบนพวกเขาแตว่ละคน และพวกเขากก็เตก็มลข้นดข้วยพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์และเรวิที่มพยดเปป็นภาษาตว่างๆ พระคลัมภทีรณ์กลว่าวถศึง “ภาษาแปลกๆ” – แตว่ตรงนทีนื้ไมว่มทีภาษาแปลกๆ
เลย สาวกเหลว่านทีนื้พยดดข้วย “ภาษาอชชื่นๆ” พวกเขาพยดตามททีที่พระววิญญาณทรงโปรดใหข้พวกเขาพยด วลันนลันื้นมทีผยข้คนอยยว่
ในกรตุงเยรยซาเลก็มจากทตุกประชาชาตวิบนแผว่นดวินโลก และพวกเขาทตุกคนไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐในภาษาของพวกเขา



เอง ฝยงชนเหลว่านลันื้นตว่างอลัศจรรยณ์ใจ พวกเขาไมว่อาจเขข้าใจไดข้วว่าพวกยวิวกสาลลังพยดในหลายภาษาเหลสือเกวินไดข้อยว่างไร
ผยข้รลับใชข้ทตุกคนในวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นเปป็นพวกยวิว และกระนลันื้นพวกเขากก็พยดในทตุกภาษาททีที่คนรยข้จลักในสมลัยนลันื้น เพก็น
เทคอสตณ์เปป็นการอลัศจรรยณ์ของพระเจข้า ทตุกคนในตอนนลันื้นไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐในภาษาของเขาเอง และดข้วยเหตตุนทีนื้
พวกเขาจศึงกลลับไปยลังชนชาตวิของตนและบอกเลว่าขว่าวดทีนลันื้นไดข้วว่าพระเมษโปดกของพระเจข้าไดข้ทรงหลลัที่งพระโลหวิต
ของพระองคณ์เพสืที่อการยกโทษบาปแลข้ว วว่าพระองคณ์ทรงถยกฝปังไวข้ ทรงเปป็นขศึนื้นใหมว่ และไดข้เสดก็จกลลับไปหาพระบวิดา
แลข้ว

บางคนควิดวว่าพวกสาวกเมาเหลข้าองตุว่นใหมว่ แตว่เปโตรประกาศแกว่พวกเขาวว่าพวกเขากสาลลังเหก็นการสสาเรก็จ
จรวิงของคสาพยากรณณ์ของโยเอล 2:28-32 วว่าพวกสาวกไมว่ไดข้เมาเหมสือนอยว่างททีที่บางคนควิด บทททีที่สองของโยเอลถยก
ทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงสว่วนหนศึที่งในตอนนลันื้น หมายสสาคลัญเหลว่านลันื้น ไฟนลันื้น และสว่วนอสืที่นๆของคสาพยากรณณ์นลันื้นจะถยกทสาใหข้
สสาเรก็จจรวิงเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาในววิวรณณ์

เปโตรประกาศขว่าวประเสรวิฐซศึที่งเปป็นขว่าวดทีนลันื้นแกว่พวกเขา – การสวินื้นพระชนมณ์, การถยกฝปังไวข้ และการฟฟฟื้น
คสืนพระชนมณ์ของพระเยซย เขาเตสือนสตวิคนเหลว่านลันื้นใหข้กลลับใจใหมว่และรลับบลัพตวิศมา คสาเทศนาของเขากวินเวลาอาจ
แคว่หข้านาทที – แนว่นอนวว่าไมว่เกวินสวิบนาทที (จงอว่านคสาเทศนาของเขา... คตุณอว่านมลันจบไดข้ในหข้านาทที) กระนลันื้น สาม
พลันคนกก็ไดข้รลับความรอดในวลันนลันื้น! เปโตรมทีคนไดข้รลับความรอดในหข้านาททีมากกวว่านลักเทศนณ์เกว่งๆบางคนมทีตลอดชลัที่ว
ชทีววิตของพวกเขาเสทียอทีก

เปโตรไมว่ไดข้เทศนาขข้อความททีที่ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมาเทศนา... “จงกลลับใจเสทียใหมว่ เพราะวว่าอาณาจลักร
สวรรคณ์มาใกลข้แลข้ว” พวกเขาไดข้ตรศึงพระมหากษลัตรวิยณ์ททีที่กางเขน อาณาจลักรนลันื้นไดข้ถยกเลสืที่อนออกไป (ถยกกลันไวข้ตว่าง
หาก) ชลัที่วระยะเวลาหนศึที่งแลข้ว ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมาไดข้ประกาศวว่า “อาณาจลักรสวรรคณ์มาใกลข้แลข้ว” พระเยซยทรง
ประกาศวว่า “อาณาจลักรสวรรคณ์มาใกลข้แลข้ว” พวกสาวกประกาศวว่า “อาณาจลักรสวรรคณ์มาใกลข้แลข้ว” แตว่อวิสราเอล
ไดข้ปฏวิเสธพระมหากษลัตรวิยณ์องคณ์นทีนื้เสทีย และดข้วยเหตตุนทีนื้อาณาจลักรนลันื้นจศึงถยกกลันไวข้ตว่างหากจนกวว่าจะถศึงเวลาททีที่
พระเจข้าทรงกสาหนดไวข้ ในวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นและในเวลาตว่อมา เปโตรประกาศวว่า “จงกลลับใจเสทียใหมว่... จงกลลับ
ใจเสทียใหมว่...จงกลลับใจเสทียใหมว่!” แตว่เขาไมว่ไดข้สลัญญาวว่าอาณาจลักรนลันื้นมาใกลข้แลข้ว เขาบอกพวกยวิวอยว่างชลัดเจนวว่า
พวกเขาไดข้ตรศึงพระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งสงว่าราศทีเสทียแลข้ว

พวกอลัครทยตประกาศในระหวว่างชว่วงเปลทีที่ยนผว่าน... ชว่วงเวลาททีที่พระราชบลัญญลัตวิกสาลลังถอยฉากออกไปและ
พระคตุณกสาลลังยข้ายเขข้ามา งานรลับใชข้ของพวกเขามทีหมายสสาคลัญและการอลัศจรรยณ์มากมายตามมา พระเยซยมวิไดข้มา
เพสืที่อทสาลายพระราชบลัญญลัตวิ แตว่เพสืที่อทสาใหข้มลันสสาเรก็จจรวิง (มธ. 5:17) พระครวิสตณ์ทรงเปป็นจตุดจบของพระราชบลัญญลัตวิ
สสาหรลับความชอบธรรมแกว่คนทลันื้งหลายททีที่เชสืที่อ (โรม 10:4) เมสืที่อพระเยซยทรงสวินื้นพระชนมณ์ ถยกฝปังไวข้ และทรงเปป็นขศึนื้น
มาใหมว่ นลัที่นกก็ทสาใหข้ยตุคแหว่งพระราชบลัญญลัตวิสวินื้นสตุดลง แตว่ตข้องมทีชว่วงเปลทีที่ยนผว่านในตอนนลันื้น

จากนลันื้นวลันหนศึที่ง ยวิวหนตุว่มคนหนศึที่งนามวว่าเซาโลแหว่งทารณ์ซลัส ซศึที่งไดข้ขว่มเหงครวิสตจลักรในกรตุงเยรยซาเลก็ม กสาลลัง
เดวินทางไปยลังเมสืองดามลัสกลัสเพสืที่อขว่มเหงพวกครวิสเตทียนททีที่นลัที่น ขณะททีที่เขามาเกสือบถศึงประตยเมสือง พระเจข้ากก็ทรงมข้วน
กลลับกข้อนเมฆในทข้องฟฟ้าและพระเยซยกก็ทอดพระเนตรลงมา ความสวว่างจข้าแหว่งพระพลักตรณ์ของพระองคณ์ทสาใหข้เซา
โลรว่วงลงสยว่พสืนื้นดวินในการถยกฟฟ้องใจซศึที่งเหนสือคสาบรรยายใดๆ จงอว่านกวิจการบทททีที่ 9



ตว่อมายวิวหนตุว่มคนนทีนื้กลว่าววว่า “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า เหมสือนอยว่างคนหนศึที่งททีที่คลอดกว่อน
กสาหนด” (1 คร. 15:8) เปาโลไดข้เหก็นพระเยซยบนถนนไปเมสืองดามลัสกลัส พระเจข้าทรงชว่วยเซาโลแหว่งทารณ์ซลัสใหข้
รอดและเขากลายเปป็นเปาโลนลักเทศนณ์ ผยข้รลับใชข้คนหนศึที่งไปยลังพวกคนตว่างชาตวิ พระเจข้าทรงเรทียกเขา แตว่งตลันื้งเขา 
และสว่งเขาไปยลังพวกคนตว่างชาตวิ (โรม 11:13) นลับตลันื้งแตว่วลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นเปป็นตข้นมา พระเจข้าไดข้ทรงเรทียกเจข้า
สาวททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิมาโดยตลอด ยวิว, คนตว่างชาตวิ...ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์สามารถรลับความรอดไดข้วลันนทีนื้ ครวิสต
จลักรประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว กวิจการ 15:13-18 เปป็นพวิมพณ์เขทียวททีที่แสดงใหข้เหก็นยตุคปปัจจตุบลันนทีนื้ 
หลนงจากยตุคนทีนื้ พระเจข้าจะทรงตลันื้งอาณาจลักรนลันื้นและสรข้างพระววิหารในกรตุงเยรยซาเลก็มขศึนื้นมาใหมว่

ในกาลาเททีย 1:10 จนถศึง 2:14 เปาโลรลับรองวว่าขว่าวประเสรวิฐททีที่เขาประกาศเปป็นการเปปิดเผยอยว่างหนศึที่ง
จากพระเจข้าและไมว่ใชว่ตามประเพณทีตว่างๆของมนตุษยณ์ เปาโลไมว่ไดข้ขศึนื้นไปยลังกรตุงเยรยซาเลก็มและสนทนากลับพวกอลัคร
ทยตเพสืที่อถามพวกเขาวว่าจะตข้องเทศนาเรสืที่องอะไร – พระเจข้าไดข้ทรงเปปิดเผยแกว่เขาจากสวรรคณ์ถศึงขข้อความททีที่เขาจะ
ตข้องประกาศแกว่ชาวโลก

ในเอเฟซลัส 3:1-12 เปาโลบอกเราวว่าขข้อลศึกลลับเกทีที่ยวกลับครวิสตจลักรไดข้ถยกเปปิดเผยแกว่เขาผว่านทางการเปปิด
เผยจากพระเจข้า เปาโลไมว่ไดข้ประกาศเรสืที่องอาณาจลักรหนศึที่งททีที่จะมา เขาประกาศเรสืที่องกางเขนนลันื้น ขว่าวสารของเขากก็
คสือ “ขอพระเจข้าทรงหข้ามขข้าพเจข้ามวิใหข้อวดในสวิที่งใดนอกจากเรสืที่องกางเขนนลันื้น” เขาประกาศวว่า “ซศึที่งทว่านทลันื้งหลาย
รอดนลันื้นกก็รอดโดยพระคตุณเพราะความเชสืที่อ และมวิใชว่โดยตลัวทว่านทลันื้งหลายเอง แตว่พระเจข้าทรงประทานใหข้”

นทีที่เปป็นยตุคแหว่งการประกาศเรสืที่องพระคตุณของพระเจข้า นทีที่คสือยตุคแหว่งพระคตุณ นทีที่คสือยตุคแหว่งพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ – ยตุคครวิสตจลักร พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กสาลลังเรทียกชนกลตุว่มหนศึที่งออกมาเพสืที่อพระนามของพระองคณ์ – ชนก
ลตุว่มหนศึที่งจากทตุกชนชาตวิและทตุกชนชลันื้น

มบีขว่คำวประเสรวิฐอยถูว่สบีที่แบบททีที่ถยกกลว่าวถศึงในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ คสาวว่า “ขว่าวประเสรวิฐ” มทีความหมายวว่า 
“ขว่าวดที” หากเราอยากททีที่จะ “แยกแยะพระวจนะแหว่งความจรวิงอยว่างถยกตข้อง” เรากก็ตข้องเขข้าใจและแยกแยะ
ความแตกตว่างระหวว่างขว่าวประเสรวิฐทลันื้งสทีที่แบบนทีนื้
1. ขว่คำวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของพระเจห้คำ

ขว่าวสารททีที่เราประกาศวลันนทีนื้คสือ ขว่าวสารแหว่งพระคตุณ – ความโปรดปรานททีที่เราไมว่สมควรไดข้รลับ – ความ
รอดโดยทางความเชสืที่อในพระราชกวิจททีที่เสรก็จสวินื้นแลข้วของพระเยซย ขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณคสือ ขว่าวดทีททีที่วว่าพระ
เยซยไดข้ทรงสวินื้นพระชนมณ์ ทรงถยกฝปังไวข้ ทรงเปป็นขศึนื้นใหมว่และทรงพวิชวิตโลก เนสืนื้อหนลัง พญามาร ความตาย นรกและ
หลตุมศพแลข้ว

ใน 1 โครวินธณ์ 15:1-4 เปาโลใหข้โครงรว่างขว่าวสารแหว่งพระคตุณอยว่างชลัดเจน เขาประกาศพระคตุณของ
พระเจข้าแกว่ชาวเมสืองโครวินธณ์เหลว่านลันื้น พวกเขาเชสืที่อและไดข้รลับความรอดแลข้ว โรม 1:1 ประกาศขว่าวสารแหว่ง
พระคตุณ ในโรม 1:16 เราถยกบอกวว่าขว่าวประเสรวิฐเปป็นฤทธวิธิ์เดชของพระเจข้าซศึที่งนสาไปสยว่ความรอดแกว่ทตุกคนททีที่เชสืที่อ 
อาณาจลักรนลันื้นถยกประกาศแกว่พวกยวิวเทว่านลันื้น “อยว่าไปในทางของพวกคนตว่างชาตวิเลย” คสือขข้อความททีที่พระองคณ์
ตรลัสแกว่สวิบสองคนนลันื้นและแกว่เจก็ดสวิบคนนลันื้น พระเยซยตรลัสแกว่หญวิงตว่างชาตวิคนหนศึที่งวว่า “เรามวิไดข้มาเพสืที่อเอาขนมปปัง
ของลยกๆใหข้พวกสตุนลัขกวิน” นางตอบวว่า “ดวิฉลันเตก็มใจททีที่จะเอาเศษขนมปปังททีที่ตกจากโตก๊ะอาหารของนายเจข้าขข้า” 



เมสืที่อพวกยวิวตรศึงพระเยซยททีที่กางเขน พระองคณ์กก็ทรงหลันไปยลังพวกคนตว่างชาตวิผว่านทางเปาโลผยข้เปป็นนลักเทศนณ์ และ
พระคตุณของพระเจข้าไดข้ถยกประกาศนลับแตว่นลันื้นเปป็นตข้นมา (2 คร. 10:14, กวิจการ 20:24, 1 ทธ. 1:11, 2 คร. 4:4, 
อฟ. 2:1-15, โรม 1:16, โรม 10:9-10, ทวิตลัส 3:5) ขว่าวสารททีที่เราประกาศวลันนทีนื้คสือ การสวินื้นพระชนมณ์ การถยกฝปังไวข้ 
และการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระเยซย “ตคำมทบีที่มบีเขบียนไวห้ในพระคนัมภบีรณ”

พระคตุณจะถยกประกาศจนกวว่าจะถศึงการรลับขศึนื้นไป พระคตุณจะทสาใหข้เจข้าสาวของพระครวิสตณ์ คสือครวิสตจลักร
แทข้ สมบยรณณ์ในททีที่สตุด พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะของครวิสตจลักร (อฟ. 5:23) ทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วนลับตลันื้งแตว่เพก็นเท
คอสตณ์กก็เปป็นสมาชวิกคนหนศึที่งของครวิสตจลักร (อฟ. 5:30, 2 คร.12:12-15) เมสืที่อครวิสตจลักรถยกรลับออกไปจากแผว่นดวิน
โลก ผยข้เชสืที่อทตุกคนกก็จะถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ ววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นททีที่ตายไปแลข้วจะถยกชตุบใหข้
เปป็นขศึนื้นมาโดยปราศจากเปฟปี่อยเนว่า ววิญญาณททีที่ไปอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าแลข้วตอนททีที่ผยข้เชสืที่อคนนลันื้นตายจะกลลับมา
รวมกลับรว่างกายททีที่ถยกทสาใหข้มทีสงว่าราศที และเราทตุกคนจะถยกรลับขศึนื้นไปดข้วยกลันเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้า
อากาศ! 

วลันหนศึที่งยตุคแหว่งพระคตุณจะสวินื้นสตุดลง เมสืที่อครวิสตจลักรครบสมบยรณณ์แลข้ว กก็จะเลวิกการประกาศเรสืที่อง “ความ
รอดโดยพระคตุณผว่านทางความเชสืที่อในพระโลหวิตททีที่หลลัที่งออกของพระเยซย – โดยไมว่เพวิที่มสวิที่งใดเขข้าไปอทีก!”
2. ขว่คำวประเสรวิฐอนันเปป็นอมตะ

“ขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ” ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 14:6 มลันจะถยกประกาศตอนใกลข้สวินื้นยตุคแหว่งความ
ทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น…ชว่วงวลันทข้ายๆของเจก็ดปฟีแหว่งการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ขว่าวสารของ
 “ขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ” นลันื้นคสือการพวิพากษา แตว่แมข้แตว่ขว่าวสารเรสืที่องการพวิพากษากก็จะเปป็นขว่าวดทีแกว่
บรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่ในแผว่นดวินโลกในขณะนลันื้น พวกเขาจะเผชวิญกลับชว่วงเวลาเกสือบเจก็ดปฟีแหว่งนรกบนดวินไปแลข้ว – 
โดยเฉพาะอยว่างยวิที่งชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังแหว่งการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ สสาหรลับประชาชาตวิเหลว่านลันื้น
ททีที่ไดข้ปฏวิเสธปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และไมว่ยอมรลับเครสืที่องหมายของเขา และชนชาตวิอวิสราเอล (คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ไดข้
ถยกฆว่าตายหรสือถยกตลัดศทีรษะ) ขว่าวสารเรสืที่องการพวิพากษาอลันฉลับไวและโทสะอลันศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ททีที่มทีตว่อปฏวิปปักษณ์ตว่อพระ
ครวิสตณ์และบรรดากองทลัพของเขากก็จะเปป็นขว่าวดทีจรวิงๆ การประกาศเรสืที่องขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนลันื้นจะมาถศึง
คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับความรอดแลข้วในชว่วงความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น (วว. 7:9-17, ลยกา 21:28, เพลงสดตุดที 96:11-13, 
อวิสยาหณ์ 35:4-10)

ในมลัทธวิว 24:22 เราอว่านวว่า “และถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดๆรอดไดข้เลย 
แตว่เพราะทรงเหก็นแกว่ผยข้ททีที่เลสือกสรรไวข้ (ชนชาตวิอวิสราเอล) จศึงทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า” ในใจของผม ผมเชสืที่อ
วว่าขว่าวสารของขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนทีนื้เปป็นขว่าวสารถศึงชนชาตวิอวิสราเอล วว่าการพวิพากษาสตุดทข้ายกสาลลังจะถยก
ตวงออกใหข้แกว่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่าสมตุนของเขา และวลันเหลว่านลันื้นจะถยกยว่นสลันื้นเขข้าเพสืที่อรลับประกลันพวก
เขาวว่าการพวิพากษาจะมาถศึงเหลว่าศลัตรยของพวกเขากว่อนททีที่ศลัตรยเหลว่านลันื้นไดข้รลับอนตุญาตใหข้ทสาลายลข้างบรรดาผยข้ททีที่ถยก
เลสือกสรรของพระเจข้า



3. เปคำโลกลว่คำวถนง “ขว่คำวประเสรวิฐของขห้คำพเจห้คำ”
โรม 2:16: “ในวลันททีที่พระเจข้าจะทรงพวิพากษาความลลับของมนตุษยณ์โดยพระเยซยครวิสตณ์ ทลันื้งนทีนื้ตามขว่คำว

ประเสรวิฐทบีที่ขห้คำพเจห้คำไดห้ประกคำศนนันี้น” เปาโลเปป็นผยข้ประกาศพระคตุณของพระเจข้าแกว่พวกคนตว่างชาตวิอยว่างแนว่นอน 
เขาไดข้ประกาศความรอดโดยพระคตุณ เขาไดข้ประกาศบสาเหนก็จตามการทสาหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาอลันสลัตยณ์ซสืที่อในสว่วนของ
ผยข้เชสืที่อคนนลันื้นๆ พวกเราทตุกคนจะถยกพวิพากษาตามการทสาหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาอลันสลัตยณ์ซสืที่อของเรา...ไมว่ใชว่วว่าเรารอดหรสือ
ไมว่รอด ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายจะไมว่ยสืนอยยว่ตว่อหนข้าการพวิพากษานลันื้นเพสืที่อตลัดสวินชทีนื้ขาดวว่าพวกเขารอดหรสือไมว่ แตว่พวกเขาจะ
ปรากฏตลัวเพสืที่อรลับบสาเหนก็จอลันยตุตวิธรรมของตน (1 คร. 3:11-15) จงตลันื้งใจศศึกษาพระคสาตอนนลันื้น

“ขว่าวประเสรวิฐของขข้าพเจข้า” ททีที่เปาโลหมายถศึงนทีนื้ คสือขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของพระเจข้าใน
พลัฒนาการอลันเตก็มเปฟีปี่ยมของมลันและหมายรวมถศึงการเปปิดเผยผลลลัพธณ์ของขว่าวประเสรวิฐนลันื้นในการทรงเรทียกครวิสต
จลักรออกมา, ความสลัมพลันธณ์ตว่างๆ ตสาแหนว่งตว่างๆ สวิทธวิพวิเศษตว่างๆและหนข้าททีที่รลับผวิดชอบตว่างๆของเธอ เปาโลตลันื้งใจ
ไวข้วว่าจะไมว่รยข้สวิที่งอสืที่นเลยนอกจากพระเยซยครวิสตณ์และการททีที่พระองคณ์ทรงถยกตรศึงกางเขน เขาอข้อนวอนชาวแควข้นกาลา
เททียเหลว่านลันื้นใหข้ปฏวิเสธขว่าวประเสรวิฐททีที่เขาเรทียกวว่าเปป็น “ขว่าวประเสรวิฐอสืที่น” (และจากนลันื้นกก็ประกาศวว่ามลันไมว่ใชว่
ขว่าวประเสรวิฐ) โดยหมายถศึงคนเหลว่านลันื้นททีที่ปนพระราชบลัญญลัตวิกลับพระคตุณ...พวกถสือบลัญญลัตวิ หลลังจากททีที่เปาโลไดข้
ประกาศพระคตุณของพระเจข้าสสาหรลับความรอดแลข้ว เขากก็อข้อนวอนผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นใหข้ถวายรว่างกายของพวกเขา
เปป็นเครสืที่องบยชาททีที่มทีชทีววิต (โรม 12:1, 1 คร. 10:31) โดยรยข้วว่าเพสืที่อททีที่จะรลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่เราจะตข้องอตุทวิศตลัว – จวิตใจ 
ววิญญาณ และรว่างกาย – ตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า

ในกาลาเททีย 1:6 และ 2 โครวินธณ์ 11:4 เปาโลกลว่าวถศึง “ขว่าวประเสรวิฐอสืที่น” แตว่กก็ประกาศวว่าจรวิงๆแลข้ว
มลันไมว่ใชว่ขว่าวประเสรวิฐเลย เปาโลประกาศวว่าใครกก็ตาม แมข้แตว่ทยตสวรรคณ์องคณ์ใด ททีที่ประกาศขว่าวประเสรวิฐอสืที่นใด
นอกจากขว่าวประเสรวิฐททีที่เขคำไดข้ประกาศ กก็ขอใหข้ผยข้นลันื้นถยกแชว่งสาป (กท. 1:6-9; กท. 5:12)
4. ขว่คำวประเสรวิฐเรสืที่องอคำณคำจนักรนนันี้น 

ขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้น คสือขว่าวดทีททีที่วว่าอาณาจลักรแหว่งความชอบธรรมจะถยกสถาปนาขศึนื้นบนแผว่น
ดวินโลกนทีนื้... อาณาจลักรหนศึที่งไดข้ถยกสลัญญาไวข้แกว่อลับราฮลัมและดาววิด และพระสลัญญานลันื้นจะถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิง (2 
ซมอ. 7:16, อวิสยาหณ์ 11:1-16, ลยกา 1:30-33, อวิสยาหณ์ 9:6,7)

ในมลัทธวิว 3:1 ยอหณ์นประกาศวว่า “อาณาจนกรแหยู่งสวรรคณ์มาใกลจ้แลจ้ว!” ขว่าวสารของเขา คสือคสาประกาศททีที่
วว่าอาณาจลักรหนศึที่งจะตข้องถยกสถาปนาและพระมหากษลัตรวิยณ์กสาลลังเสดก็จมาแลข้ว เขาประกาศวว่า “จงกระทสาหนทาง
ของพระองคณ์ใหข้ตรงไป!” แตว่ประชาชนกก็กลว่าววว่า “เราไมว่ยอมใหข้ชายผยข้นทีนื้มาครอบครองเหนสือเรา ขอใหข้โลหวิตของ
เขาตกอยยว่กลับเราและลยกหลานของเราเถวิด” พวกเขาจศึงมทีการนองเลสือดนลับแตว่นลันื้นเปป็นตข้นมา และพวกเขายลังมทีการ
นองเลสือดสสืบตว่อมาจนกระทลัที่งทตุกวลันนทีนื้ พวกเขาไดข้ปฏวิเสธพระมหากษลัตรวิยณ์และขว่าวสารเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้น... และ
พระเจข้าทรงหลันไปหาชนชาตวิหนศึที่งซศึที่งไมว่ใชว่ชนชาตวิหนศึที่งเลย --  นลัที่นคสือ พวกคนตว่างชาตวิ จงตลันื้งใจอว่านโรมบทททีที่ 11 
จงศศึกษามลัน พวกยวิวถยกแยกไวข้ตว่างหากแลข้ว – แตว่แคว่ชลัที่วคราวเทว่านลันื้น กวิที่งธรรมชาตวิเหลว่านลันื้นถยกตลัดออกเสทียแลข้ว กวิที่ง
มะกอกปฝาถยกตว่อเขข้าไปแลข้ว แตว่พระเจข้ามวิไดข้ทรงทอดทวินื้งประชากรของพระองคณ์ และขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักร
นลันื้นจะถยกประกาศอทีกครลันื้งบนแผว่นดวินโลกนทีนื้



หลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร หลลังจากททีที่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงถยกพากลลับไปยลังสวรรคณ์พรข้อม
กลับครวิสตจลักรและเจข้าสาวททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิครบสมบยรณณ์แลข้ว การประกาศเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้นบนแผว่นดวินโลกกก็จะ
ดสาเนวินตว่อไป ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์บทททีที่ 7 พวกมวิชชลันนารที 144,000 คนจากชนชาตวิอวิสราเอล – 12,000 คนจาก
แตว่ละตระกยล – ถยกประทลับตรา ถยกมอบหมายภารกวิจ และถยกแตว่งตลันื้งใหข้ไปประกาศขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักร
นลันื้น

ในมลัทธวิว 24:14 เราอว่านวว่า: “ขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนทีนื้จะประกาศไปทลัที่วโลกใหข้เปป็นคสาพยานแกว่
บรรดาประชาชาตวิ แลข้วททีที่สตุดปลายจะมาถศึง” หลายคนใชข้พระคสาขข้อนทีนื้เพสืที่อเสนอแนะวว่าพระเยซยเสดก็จมาไมว่ไดข้
จนกวว่าขว่าวประเสรวิฐถยกประกาศแกว่ทตุกประชาชาตวิแลข้ว นทีที่เปป็นการแยกแยะพระวจนะอยว่างผวิดๆแนว่นอน เพราะ
วว่าทตุกวลันนทีนื้เราไมยู่ไดจ้กสาลลังประกาศขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้น เรคำกสาลลังประกาศขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณ
ของพระเจข้า นทีที่คสือยตุคแหว่งพระคตุณ ไมว่ใชว่ยตุคแหว่งการประกาศขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้น นทีที่ไมว่ใชว่วลันของพระ
มหากษลัตรวิยณ์องคณ์นลันื้น นทีที่เปป็นวลันของพระผยข้ชว่วยใหข้รอดองคณ์นลันื้น คสือพระเยซยครวิสตณ์เจข้า

ไมว่มทีขข้อสงสลัยในความควิดของผมเลยวว่า 144,000 คนนลันื้นจะมทีของประทานแบบเดทียวกลับททีที่ 120 คนนลันื้น
ไดข้รลับในวลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้น ผมเชสืที่อวว่ามวิชชลันนารที 144,000 คนนลันื้นจากชนชาตวิอวิสราเอลจะมทีของประทานในการ
พยดภาษาตว่างๆและจะพยดในทตุกภาษาและภาษาถวิที่นบนพสืนื้นพวิภพ มทีภาษาถวิที่นและภาษาประจสาชาตวิหลายพลันภาษา
ททีที่ยลังไมว่ถยกทสาใหข้เปป็นภาษาเขทียน แตว่มวิชชลันนารทีเหลว่านทีนื้ ซศึที่งถยกพระเจข้าประทลับตราและถยกสว่งไปโดยพระเจข้า จะ
ประกาศเรสืที่องอาณาจลักรททีที่จะมานลันื้นแกว่ทตุกตระกยลและทตุกเครสือญาตวิบนพสืนื้นพวิภพททีที่ไมว่เคยไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐแหว่ง
พระคตุณของพระเจข้า คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ยวินขว่าวสารนทีนื้และรลับมลันจะรวมกลันเปป็นคนกลตุว่มนลันื้นในววิวรณณ์ 7:9 และททีที่ตาม
มา... ฝยงชนมหาศาลททีที่ไมว่มทีผยข้ใดนลับจสานวนไดข้

คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ยอมเชสืที่อขว่าวสารของ 144,000  คนนลันื้นและททีที่ตวิดตามปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์แทน จะรลับ
เครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและจะถยกลงพระอาชญา (2 ธส. 2:1-12) บาปททีที่ใหข้อภลัยไมว่ไดข้ภายหลลังการรลับขศึนื้นไป
จะเปป็นเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (ทตุกวลันนทีนื้บาปททีที่ใหข้อภลัยไมว่ไดข้คสือ การพยดหมวิที่นประมาทตว่อพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์) การประกาศขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้นจะถยกกระทสาตว่อไปตลอดชว่วงเวลาเจก็ดปฟีนลันื้น ... การครอบ
ครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ พอสวินื้นความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น ศศึกแหว่งอารมาเกดโดนจะเกวิดขศึนื้น หลลังจากศศึกแหว่ง
อารมาเกดโดน อาณาจลักรอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นจะถยกนสาเขข้ามา พระเยซยจะประทลับบนพระททีที่นลัที่งในกรตุงเยรยซาเลก็ม
ในพระววิหาร และจะทรงครอบครองเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี เราทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะครอบครองกนบ
พระองคณ์ (วว. 20:1-6)

มวิชชลันนารทีททีที่ถยกประทลับตรา 144,000 คนนลันื้นจากชนชาตวิอวิสราเอลคสือ ผยข้สว่งสารพวิเศษของพระเจข้าเพสืที่อ
ทสาใหข้ภารกวิจหนศึที่งสสาเรก็จในชว่วงเวลาหนศึที่งททีที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาไดข้รลับการทรงเรทียก ถยกมอบหมายภารกวิจ ถยก
แตว่งตลันื้ง ถยกสว่งไปและถยกประทลับตราเปป็นพวิเศษ พวกเขาจะไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นจากพญามารและจากเหลว่าศลัตรย
ของพระเจข้า พวกเขาจะไดข้รลับการปกปฟ้อง พญามารไมว่อาจทสาลายพวกเขาไดข้

บทททีที่เจก็ดของววิวรณณ์เปป็นชว่วงททีที่แทรกเขข้ามา ในบทนทีนื้เราละสายตาไปจากการแกะตราทลันื้งเจก็ดนลันื้น เพสืที่อททีที่
พระววิญญาณจะไดข้ทรงใหข้ความกระจว่างเราเกทีที่ยวกลับการประทลับตรากลตุว่มผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐททีที่ถยกเลสือกสรร



เพสืที่อประกาศขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้นแกว่คนหลายลข้านคนททีที่ไมว่เคยไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของ
พระเจข้า หลลังจากการรลับขศึนื้นไป คน 144,000 คนนทีนื้จะกระทสาสวิที่งททีที่ครวิสตจลักรนยู่าจะไดจ้กระทกาในระหวว่างยตุคแหว่ง
พระคตุณนทีนื้ พระเจข้าไมว่เคยขาดพยานสลักคนบนแผว่นดวินโลก และพระองคณ์จะไมว่มทีวลันขาดพยานเลย

ในระหวว่างสมลัยของเอลทียาหณ์ พระเจข้าทรงสงวน 7,000 คนททีที่ไมว่ไดข้คตุกเขว่าลงตว่อพระบาอลัลหรสือตว่ออาหลับ 
(1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 19:18) พระเจข้าทรงสงวนดาเนทียลและหนตุว่มฮทีบรยสามคนนลันื้นในสมลัยของเนบยคลัดเนสซารณ์ พระเจข้า
ทรงมทีเหลว่าพยานททีที่สลัตยณ์ซสืที่อของพระองคณ์เสมอ และพระองคณ์จะทรงมทีเสมอไป แมข้ในระหวว่างการครอบครองอลัน
นองเลสือดของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็ตาม

จะมที “พวกททีที่เหลสืออยยว่ตามททีที่ไดข้ทรงเลสือกไวข้โดยพระคตุณ” (โรม 11:4-6) ผยข้ททีที่ถยกประทลับตรา 144,000 
คนนลันื้นจากชนชาตวิอวิสราเอลจะเปป็นเหลว่าผยข้รลับใชข้ททีที่แทข้จรวิงททีที่เหลสืออยยว่ของพระเจข้าซศึที่งจะไมว่ยอมคตุกเขว่าลงตว่อปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์ ในระหวว่างยตุคแหว่งพระคตุณของพระเจข้า ทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วกก็ถยกประทลับตราโดยพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ (อฟ. 4:30) ทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วกก็ถยกใหข้บลัพตวิศมาเขข้าในพระกายของพระครวิสตณ์โดยพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ (2 คร. 12:12-15) ผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วยว่อมมทีพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์และถยกนสาพาโดยพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ (โรม 8:9, 14, 16) แตว่เมสืที่อครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไป พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็จะเสดก็จออกไปพรข้อม
กลับครวิสตจลักร

144,000 คนนลันื้นจะไมว่ถยกประทลับตราดข้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์เหมสือนอยว่างเราๆ แตว่พวกเขาจะมทีตรา
ประทลับอลันหนศึที่งในหนข้าผากของพวกเขา: “พระองคณ์จะทรงใชข้เหลว่าทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์มาดข้วยเสทียงแตรอลันดลัง
ยวิที่งนลัก ใหข้รวบรวมคนทลันื้งปวงททีที่พระองคณ์ทรงเลสือกสรรไวข้แลข้ว (ชนชาตวิอวิสราเอล) จากลมทลันื้งสทีที่ทวิศนลันื้น ตลันื้งแตว่ททีที่สตุดฟฟ้า
ขข้างนทีนื้จนถศึงททีที่สตุดฟฟ้าขข้างโนข้น” (มธ. 24:31) ตราประทลับนลันื้นจะอยยว่ในหนข้าผากของพวกเขา (วว. 9:4, วว. 14:1) 
พวกเขาจะเปป็นททีที่รยข้จลักแกว่ทตุกคนททีที่พวกเขาตวิดตว่อสลัมพลันธณ์ดข้วย เพราะวว่าเครสืที่องหมายของพระเจข้าจะอยยว่บนตลัวพวก
เขา ปรากฏแกว่สายตาในหนข้าผากของพวกเขา นรกทลันื้งสวินื้นจะไมว่อาจหยตุดยลันื้งพวกเขาหรสือทสาลายพวกเขาไดข้เลย

พญามารจะลอกเลทียนแบบตราประทลับของพระเจข้า และมลันจะประทลับตราเหลว่าสาวกของมนนเชว่นกลัน 
มลันจะทสาใหข้เหลว่าสาวกของมลันทตุกคนรลับเครสืที่องหมายอลันหนศึที่งในหนข้าผากของพวกเขาหรสือในมสือของพวกเขา และ
หากพวกเขาไมว่ยอมรลับเครสืที่องหมายนทีนื้พวกเขากก็จะถยกฆว่าตาย เราจะศศึกษาเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเมสืที่อเราไป
ถศึงบทททีที่ 13 แตว่จงจสาไวข้วว่า ทตุกสวิที่งดทีๆททีที่พระเจข้าทรงมที พญามารกก็มทีของลอกเลทียนแบบราคาถยกสสาหรลับสวิที่งนลันื้น

144,000 คนนลันื้นจะออกมาจากตระกยลตว่างๆของชนชาตวิอวิสราเอล จะไมว่มทีคนตว่างชาตวิสลักคนในกลตุว่มนทีนื้
เลย— ไมว่มทีเลยสลักคนเดทียว! มทีหลายกลตุว่มบนโลกวลันนทีนื้ททีที่อข้างตลัววว่าเปป็น 144,000 คนนลันื้น แตว่พวกเขาไมว่ใชว่ พระ
คลัมภทีรณ์กลว่าวชลัดเจนเกทีที่ยวกลับเรสืที่องนทีนื้ บางลลัทธวิเหลว่านทีนื้ตข้องจสาใจแกข้ตลัวเลขของตน เพราะวว่าพวกเขามทีจสานวนเกวิน 
144,000 คนนลันื้นไปแลข้ว

สวิบตระกยลททีที่สยญหายไปนทีนื้อยยว่ททีที่ไหนแลข้ว ผมไมว่รยข้ – และไมว่มทีมนตุษยณ์คนใดบนพสืนื้นพวิภพทราบเชว่นกลัน 
เอกลลักษณณ์ตลัวตนของพวกเขาสยญหายไปแลข้ว แตว่พระเจข้าทรงทราบวว่าพวกเขาอยยว่ททีที่ไหน แมข้ถยกกระจลัดกระจายไป
ทว่ามกลางประชาชาตวิตว่างๆในวลันนทีนื้กก็ตาม เมสืที่อพระเจข้าทรงพรข้อมสสาหรลับพวกเขา พระองคณ์กก็ทรงหาพวกเขาพบไดข้



เราไมว่ตข้องกลังวลเกทีที่ยวกลับสวิบตระกยลททีที่สยญหายไปนลันื้น เราตข้องกลังวลเกทีที่ยวกลับบรรดาคนบาปททีที่หลงหายไป และไป
ตามหาพวกเขาดข้วยขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณมหลัศจรรยณ์ของพระเจข้า

ขข้อ 2 บอกเราวว่าทยตสวรรคณ์ททีที่กลว่าวคสาประกาศนลันื้นเกทีที่ยวกลับ 144,000 คนนลันื้นปรากฏตลัวออกมาจากทวิศ
ตะวลันออก ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้รข้องออกมาวว่า “อยว่าทสาอลันตรายแผว่นดวิน ทะเลหรสือตข้นไมข้ จนกวว่าเราจะไดข้ประทลับ
ตราไวข้ททีที่หนข้าผากผยข้รลับใชข้ทลันื้งหลายของพระเจข้าของเราเสทียกว่อน!” หมายเหตตุ: “…จนกวว่าเรคำจะไดข้ประทลับตรา...” 
ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้จากทวิศตะวลันออกดยเหมสือนวว่าจะเปป็นผยข้นสาของทยตสวรรคณ์หมยว่หนศึที่งททีที่จะประทลับตรา 144,000 คน
นลันื้น ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ปรากฏตลัวออกมาจากทวิศททีที่ดวงอาทวิตยณ์ขศึนื้น – “ดวงอาทวิตยณ์แหว่งความชอบธรรมซศึที่งมทีปฟีกรลักษา
โรคภลัยไดข้จะขศึนื้นมาสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ยสาเกรงนามของเรา” (มลค. 4:2)

หากคตุณจะสลังเกต การระบตุรายชสืที่อของ 12 ตระกยลในววิวรณณ์ 7 นทีนื้แตกตว่างจากรายชสืที่อเดวิมในปฐมกาล 35
และปฐมกาล 46 ชสืที่อเหลว่านลันื้นในปฐมกาลมทีดลังนทีนื้: รยเบน, สวิเมโอน, เลวที, ยยดาหณ์, อวิสสาคารณ์, เศบยลตุน, กาด, อาเชอ
รณ์, โยเซฟ, เบนยามวิน, ดาน, นลัฟทาลที ในพระราชบลัญญลัตวิ 29:18-21 เราอว่านวว่าผยข้ชาย ผยข้หญวิง ครอบครลัว หรสือ
ตระกยลใดททีที่นสาการนลับถสือรยปเคารพเขข้ามาในอวิสราเอล ชสืที่อของเขาจะตข้องถยก “ลบออก” จากภายใตข้ฟฟ้าสวรรคณ์ 
และคนเหลว่านลันื้นจะถยกตลัดออกจากตระกยลตว่างๆของอวิสราเอล ตระกยลดานและเอฟราอวิมยอมใหข้เยโรโบอลัมตลันื้งรยป
ลยกวลัวทองคสาทลันื้งสองนลันื้นเพสืที่อททีที่จะกราบไหวข้นมลัสการ อลันหนศึที่งถยกตลันื้งในตระกยลดาน และอทีกอลันหนศึที่งอยยว่ททีที่เบธเอล (1 
พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 12:25-30) ดลังนลันื้นชสืที่อของดานจศึงถยกตลัดออกจากรายชสืที่อสวิบสองตระกยลนลันื้นในววิวรณณ์ 7

การกลว่าวถศึงการประทลับตรา 144,000 คนนลันื้นในบทททีที่ 7 ไมว่ไดข้หมายความวว่าพวกเขาถยกประทลับตรา
ระหวว่างตราประทลับดวงททีที่หกและดวงททีที่เจก็ด ไมว่มทีการกลว่าวถศึงวลันททีที่หรสือเวลาใดเลย พวกเขาถยกประทลับตราเมสืที่อไร
นลันื้น เราไมว่รยข้ พวกเขาอาจถยกประทลับตราทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไปกก็ไดข้ พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้ใหข้ความกระจว่างเราตรง
นทีนื้ ดข้วยเหตตุนทีนื้ มลันจศึงไมว่ใชว่หนข้าททีที่ของเราททีที่จะทราบวลันหรสือเวลาททีที่แนว่นอน ผยข้ททีที่ถยกประทลับตราเหลว่านทีนื้จะประกาศ
ตลอดปฟีเหลว่านลันื้นแหว่งสลัปดาหณ์ททีที่ 70 แหว่งคสาพยากรณณ์ของดาเนทียลอยว่างไมว่ตข้องสงสลัย คสือชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์
ลสาบากนลันื้น (ประมาณ 7 ปฟี) กระทลัที่งในทว่ามกลางอาณาจลักรของซาตาน อลันเปป็นททีที่ๆนรกทลันื้งสวินื้นเปป็นอวิสระบนแผว่น
ดวินโลก ฤทธวิธิ์เดชแหว่งขว่าวประเสรวิฐกก็จะไปถศึงคนหลายลข้านคน ใชว่แลข้วครลับ คนหมยว่ใหญว่ททีที่ไมว่มทีผยข้ใดสามารถนลับไดข้ 
(วว. 7:9)

ขข้อ 1 บอกเราวว่าทยตสวรรคณ์สทีที่องคณ์นลันื้นยสืนอยยว่บนมตุมทลันื้งสทีที่ของแผว่นดวินโลก นทีที่ทสาใหข้บางคนสลับสน แตว่ไมว่
จสาเปป็นตข้องเกวิดความสลับสนเลย นทีที่ไมว่ไดข้หมายความวว่าแผว่นดวินโลกเปป็นรยปทรงสทีที่เหลทีที่ยมจลัตตุรลัส เหมสือนอยว่างททีที่บาง
คนเสนอแนะ สสานวนททีที่วว่า “มตุมทลันื้งสทีที่” แคว่หมายถศึงทลันื้งสทีที่ทวิศ – ตะวลันออก, ตะวลันตก, เหนสือ และใตข้ พระคลัมภทีรณ์
กลว่าวถศึง “ลมตะวลันออก” ฯลฯ

ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นกสาลลังถสือลมทลันื้งสทีที่ทวิศอยยว่ เพสืที่อททีที่พวกมลันจะพลัดไมว่ไดข้ นทีที่ดยเหมสือนจะบอกเปป็นนลัยวว่าลม
เหลว่านลันื้นโมโหและปรารถนาททีที่จะพลัดและทสาลาย แตว่ทยตสวรรคณ์ผยข้มทีฤทธวิธิ์เหลว่านลันื้นกก็ถสือลมเหลว่านลันื้นไวข้ โดยหข้ามพวก
มลันไมว่ใหข้พลัด



ขข้อ 2: ยอหณ์นเหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งขศึนื้นมาจากทวิศตะวลันออก ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้มทีตราประทลับของ
พระเจข้า ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้รข้องดข้วยเสทียงอลันดลังแกว่ทยตสวรรคณ์สทีที่องคณ์นลันื้น ผยข้ไดข้รลับมอบอสานาจใหข้ทสาอลันตรายแกว่แผว่นดวิน
และทะเล

ขข้อ 3: ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้กลว่าวแกว่ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้นวว่า – “จงอยว่าทสาอลันตรายแผว่นดวิน ทะเลหรสือตข้นไมข้ 
จนกวว่าเราจะไดข้ประทลับตราไวข้ททีที่หนข้าผากผยข้รลับใชข้ทลันื้งหลายของพระเจข้าของเราเสทียกว่อน”

ดยเหมสือนวว่าอสานาจบางอยว่าง หรสือพลลังบางอยว่าง ของศลัตรยพยายามททีที่จะขลัดขวางการประทลับตราผยข้รลับใชข้
เหลว่านทีนื้ แตว่การพวิพากษาถยกยลับยลันื้งไวข้จนกวว่าพวกเขาถยกประทลับตรา

ในขข้อ 4 การประทลับตราเรวิที่มตข้นขศึนื้น มทีผยข้ถยกประทลับตรา 12,000 คนจากแตว่ละตระกยลของสวิบสองตระกยล
นลันื้น – รวมทลันื้งสวินื้น 144,000 คน

ขข้อ 5-8 บอกรายชสืที่อของแตว่ละตระกยลของสวิบสองตระกยลนลันื้นของอวิสราเอล และประกาศวว่า 12,000 คน
จะถยกประทลับตราออกมาจากแตว่ละตระกยล

มทีหลายคนททีที่ตทีความตลัวเลขนทีนื้และการประทลับตรา 12,000 คนจากแตว่ละตระกยลใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณ แตว่
มลันเปป็นไปไมว่ไดข้เลยททีที่จะเขข้าใจพระวจนะของพระเจข้าไดข้หากเราไมว่เชสืที่อฟปัง 1 โครวินธณ์ 10:32: “อยว่าเปป็นตข้นเหตตุททีที่
ทสาใหข้พวกยวิว หรสือพวกตว่างชาตวิ หรสือครวิสตจลักรของพระเจข้าหลงผวิดไป” มลันเปป็นไปไมว่ไดข้เลยททีที่จะเขข้าใจพระคลัมภทีรณ์
และแยกแยะวจนะแหว่งความจรวิงไดข้อยว่างถยกตข้องโดยททีที่ไมว่ตระหนลักถศึงคนสามกลตุว่มนทีนื้:

1. พวกยวิว
2. พวกตว่างชาตวิ
3. ครวิสตจลักรของพระเจข้า

เราตข้องใหข้พวกเขาอยยว่ในททีที่ของตนในแผนการของพระเจข้าหากเราเขข้าใจพระวจนะ การตทีความอวิสราเอลเปป็นฝฝาย
ววิญญาณคสือการทสาลายพระคลัมภทีรณ์ พระเจข้าไมว่ทรงลสืมประชากรของพระองคณ์ และพระองคณ์จะไมว่ทรงเหวทีที่ยงพวก
เขาออกไปเสทียเปป็นนวิตยณ์ (โรม 11) วลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีมากททีที่สตุดสสาหรลับอวิสราเอลยลังมาไมว่ถศึง ทตุกคสาสลัญญาททีที่
พระเจข้าทรงใหข้ไวข้แกว่อลับราฮลัมผยข้เปป็นบวิดาจะถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงตามตลัวอลักษร

พวกคนตว่คำงชคำตวิทบีที่ไดห้รนับควคำมรอด
ในระหวว่คำงควคำมทตุกขณลคคำบคำกใหญว่ยวิที่งนนันี้น

วว. 7:9-17:
9 ตว่อจากนลันื้นมา ขข้าพเจข้ากก็มองดย และดยเถวิด คนมากมาย ถข้ามทีผยข้ใดจะนลับประมาณมวิไดข้เลย มาจากทตุก

ชาตวิ ทตุกตระกยล ประชากร และทตุกภาษา คนเหลว่านลันื้นสวมเสสืนื้อสทีขาว ถสือใบตาลยสืนอยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่ง และตว่อพระ
พลักตรณ์พระเมษโปดก

10 คนเหลว่านลันื้นรข้องเสทียงดลังวว่า “ความรอดมทีอยยว่ททีที่พระเจข้าของเราผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง และมทีอยยว่ททีที่พระ
เมษโปดก”



11 และทยตสวรรคณ์ทลันื้งปวงททีที่ยสืนรอบพระททีที่นลัที่ง รอบผยข้อาวตุโส และรอบสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น กข้มลงกราบหนข้า
พระททีที่นลัที่ง และนมลัสการพระเจข้า

12 กลว่าววว่า “เอเมน ความสรรเสรวิญ สงว่าราศที ปปัญญา การขอบพระคตุณ พระเกทียรตวิ อสานาจ และฤทธวิธิ์
เดช จงมทีแดว่พระเจข้าของเราตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน”

13 และคนหนศึที่งในพวกผยข้อาวตุโสนลันื้นถามขข้าพเจข้าวว่า “คนททีที่สวมเสสืนื้อสทีขาวเหลว่านทีนื้คสือใคร และมาจากไหน”
14 ขข้าพเจข้าตอบทว่านวว่า “ทว่านเจข้าขข้า ทว่านกก็ทราบอยยว่แลข้ว” ทว่านจศึงบอกขข้าพเจข้าวว่า “คนเหลว่านทีนื้คสือคน

ททีที่มาจากความทตุกขณ์เวทนาครลันื้งใหญว่ พวกเขาไดข้ชสาระลข้างเสสืนื้อผข้าของเขาในพระโลหวิตของพระเมษโปดกจนเสสืนื้อผข้า
นลันื้นขาวสะอาด

15 เพราะเหตตุนลันื้นเขาทลันื้งหลายจศึงไดข้อยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า และปรนนวิบลัตวิพระองคณ์ในพระววิหาร
ของพระองคณ์ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งจะสถวิตอยยว่ทว่ามกลางเขาเหลว่านลันื้น

16 พวกเขาจะไมว่หวิวกระหายอทีกเลย แสงแดดและความรข้อนจะไมว่สว่องตข้องเขาอทีกตว่อไป
17 เพราะวว่าพระเมษโปดกผยข้ทรงอยยว่กลางพระททีที่นลัที่งนลันื้นจะทรงเลทีนื้ยงดยเขาไวข้ และจะทรงนสาเขาไปใหข้ถศึง

นนื้สาพตุแหว่งชทีววิต และพระเจข้าจะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกหยดจากตาของเขาเหลว่านลันื้น”
ในขข้อ 9 เราอว่านวว่า “ตว่อจากนลันื้นมา ขข้าพเจข้ากก็มองดย...” และเราไดข้ทราบสวิที่งททีที่ยอหณ์นมองเหก็น
1. มวลชนมหาศาลซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดสามารถนลับไดข้...
2. จากทตุกชาตวิ ทตุกตระกยล ประชากร และทตุกภาษา  (ตลัวเลขนทีนื้รวมคนจากทตุกชนเผว่าบนแผว่นดวินโลก 

แมข้แตว่ในปฝาดงดวิบททีที่หว่างไกลททีที่สตุด) พระเจข้าทรงตลันื้งประตยททีที่เปปิดไวข้บานหนศึที่งตว่อหนข้าครวิสตจลักรททีที่ฟฟีลาเดลเฟฟีย (วว. 
3:8) ครวิสตจลักรไดข้ลข้มเหลวททีที่จะประกาศขว่าวประเสรวิฐแกว่ชาวโลกผว่านทางการประกาศขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณ
ครวิสตจลักรมทีโอกาสอลันยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดแลข้ว เมสืที่อเททียบกลับชนกลตุว่มใดททีที่เคยมทีอยยว่ ททีที่จะประกาศขว่าวประเสรวิฐโดยใชข้ววิธที
สสืที่อสวิที่งพวิมพณ์ ววิทยตุ โทรทลัศนณ์ การเดวินทางททีที่ทลันสมลัย และอสืที่นๆอทีกหลายววิธที แตว่ครวิสตจลักรกก็ไมยู่ไดจ้ประกาศขว่าว
ประเสรวิฐแกว่ชาวโลก และมลันกก็ไมว่ไดข้ประกาศขว่าวดทีนทีนื้แกว่ชาวโลกดข้วย ดข้วยเหตตุนทีนื้ พระเจข้าจศึงทรงประทลับตรา 
144,000 คนหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น เพสืที่อทสาใหข้มลัทธวิว 24:14 สสาเรก็จจรวิง

3. มวลชนมหาศาลนทีนื้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดนลับไหวยสืนอยยว่ตว่อหนข้าพระททีที่นลัที่งโดยสวมชตุดขาว และแตว่ละคนกก็มทีใบตาล
อยยว่ในมสือของตน

ในขข้อ 10 มวลชนมหาศาลนทีนื้กสาลลังสรรเสรวิญพระเจข้าดข้วยเสทียงอลันดลัง กลว่าววว่า “ความรอดมทีอยยว่ททีที่พระเจข้า
ของเราผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง และมทีอยยว่ททีที่พระเมษโปดก!” ในขข้อ 11 ผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นไดข้กข้มกราบลงและ
นมลัสการพระเจข้าและพระเมษโปดก สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้นกก็กระทสาแบบเดทียวกลัน กรตุณาสลังเกตตรงนทีนื้วว่า คสาสรรเสรวิญ 
เกทียรตวิ การนมลัสการและการเทวิดทยนทลันื้งสวินื้นถยกถวายแดว่พระเมษโปดก “เพราะวยู่าพระองคณ์ทรงคยยู่ควร”

ในขข้อ 12 เราไดข้ยวินผยข้ททีที่ชสืที่นชมยวินดทีเหลว่านทีนื้รข้องตะโกนวว่า “เอเมน! การสรรเสรวิญ สงว่าราศที ปปัญญา การ
ขอบพระคตุณ พระเกทียรตวิ อสานาจ และฤทธวิธิ์เดช จงมทีแดว่พระเจข้าของเราตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน!” ไมว่มทีสลักคนใน
กลตุว่มททีที่ถยกไถว่แลข้วนลันื้นเงทียบเสทียง การตว่อสยข้ดวินื้นรนและความทตุกขณ์ลสาบากของพวกเขาสวินื้นสตุดลงแลข้ว มลันเหมาะสมอยยว่
แลข้วททีที่มวลชนมหาศาลททีที่นลับไมว่ถข้วนนทีนื้ของผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วจะเปลว่งเสทียงรข้องถวายคสาสรรเสรวิญแดว่พระเจข้าและพระ



เมษโปดก ผมรยข้สศึกเสทียใจสสาหรลับคนบางคนททีที่ไมว่อาจทนฟปังเสทียงดลังนวิดหนว่อยในศาสนาไดข้ ผมไมว่ใชว่คนคลลัที่งศาสนา
และผมไมว่เชสืที่อในความโงว่เขลา แตว่ผมเชสืที่อวว่าหากเรารลักพระเจข้า เรากก็ควรสรรเสรวิญพระองคณ์

ในขข้อ 13 หนศึที่งในผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นถามคสาถามหนศึที่ง: “คนททีที่สวมเสสืนื้อสทีขาวเหลว่านทีนื้คสือใคร และมาจาก
ไหน” มวลชนมหาศาลนทีนื้เปป็นใคร? พวกเขามาจากไหน? พวกเขามาอยยว่ททีที่นทีที่ไดข้อยว่างไร?

ในขข้อ 14 ยอหณ์นกลว่าววว่า “ทว่านกก็ทราบอยยว่แลข้ว” จากนลันื้นผยข้อาวตุโสทว่านนลันื้นกก็กลว่าววว่า “คนเหลว่านทีนื้คสือคน
ททีที่มาจากความทตุกขณ์เวทนาครลันื้งใหญว่ พวกเขาไดข้ชสาระลข้างเสสืนื้อผข้าของเขาในพระโลหวิตของพระเมษโปดกจนเสสืนื้อผข้า
นลันื้นขาวสะอาด” คนเหลว่านทีนื้คสือพวกททีที่ไดข้รลับความรอดในระหวว่างความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น...การครอบครอง
ของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ พวกเขาคสือผยข้ททีที่ไดข้รลับความรอดออกมาจากทตุกประชาชาตวิ ทตุกภาษา ทตุกเผว่า และทตุก
เครสือญาตวิบนพสืนื้นพวิภพ พวกเขาจะไดข้รลับความรอดผว่านทางการประกาศของ 144,000 คนนลันื้น – แตว่พวกเขาจะ
ไดข้รลับความรอดโดย “พระโลหวิตนลันื้น” พวกเขาจะลข้างชสาระเสสืนื้อผข้าของตนใหข้ขาวสะอาดในพระโลหวิตของพระเมษ
โปดก พระโลหวิตนลันื้นไดข้เรวิที่มไหลออกในปฐมกาล 3:21 และไดข้ไหลเรสืที่อยมาตลอดทตุกยตุคสมลัยจนกระทลัที่งทตุกวลันนทีนื้ 
หากไมว่มทีโลหวิตตก กก็ไมว่มทีการยกโทษบาป นลักเทศนณ์ททีที่ตลัดพระโลหวิตออกไปจากคสาเทศนาของตนกก็เปป็นเพสืที่อนซทีนื้ของ
พญามาร 

ในขข้อ 15 เราอว่านวว่า “เพราะเหตตุนลันื้น (เพราะวว่าพวกเขาชสาระลข้างเสสืนื้อผข้าของตนและทสาใหข้พวกมลันขาว
สะอาดในพระโลหวิตนลันื้นแลข้ว) เขาทลันื้งหลายจศึงไดข้อยยว่หนข้าพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า และปรนนวิบลัตวิพระองคณ์ในพระววิหาร
ของพระองคณ์ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งจะสถวิตอยยว่ทว่ามกลางเขาเหลว่านลันื้น”

ขข้อนทีนื้แสดงใหข้เราเหก็นอยว่างชลัดเจนวว่าคนกลตุว่มนทีนื้ไมว่ใชว่เจข้าสาว – ครวิสตจลักร เจข้าสาวจะครอบครองกลับพระ
เยซยบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ฝยงชนนทีนื้ถยกกลว่าววว่าจะปรนนริบนตริพระองคณ์ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน พระเยซยตรลัสวว่า “เราไมว่
เรทียกทว่านทลันื้งหลายวว่าทาสอทีก เพราะทาสไมว่ทราบวว่านายของเขาทสาอะไร แตว่เราเรทียกทว่านวว่ามวิตรสหาย” (ยอหณ์น
15:15)

ในขข้อ 16 เราเรทียนรยข้วว่าคนกลตุว่มนทีนื้จะไมว่หวิวหรสือกระหายอทีกเลย และแสงแดดและความรข้อนจะไมว่สว่อง
ตข้องเขาอทีกตว่อไปดข้วย ขข้อนทีนื้ระบตุตลัวฝยงชนกลตุว่มนทีนื้อยว่างชลัดเจนวว่าเปป็นเหลว่าววิสตุทธวิชนในความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น ใน
ระหวว่างการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ไมว่มทีผยข้ใดสามารถซสืนื้อหรสือขายไดข้โดยททีที่ไมว่มทีเครสืที่องหมายของ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นอยยว่บนตลัวเขาเอง คนเหลว่านลันื้นททีที่ปฏริเสธททีที่จะรลับเครสืที่องหมายนลันื้นจะซสืนื้อหรสือขายไมว่ไดข้เลย คนเหลว่านลันื้นททีที่
รนบเครสืที่องหมายนลันื้นจะรอดไมว่ไดข้เลย ดข้วยเหตตุนทีนื้ ผยข้ททีที่รอดแลข้วเหลว่านทีนื้ซศึที่งไดข้ปฏวิเสธททีที่จะรลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้าย
นลันื้นจะถยกบลังคลับใหข้ซว่อนตลัวอยยว่ภายใตข้ความรข้อนของดวงอาทวิตยณ์ตอนกลางวลันและดวงดาวตว่างๆตอนกลางคสืน 
หลายครลันื้งพวกเขาจะหวิว – ขลัดสนอาหาร พวกเขาจะซสืนื้ออาหารไมว่ไดข้ ... พวกเขาจะถยกบลังคลับใหข้ตข้องขอทานหรสือ
ขโมย ดข้วยเหตตุนทีนื้ “พวกเขาจะไมว่หวิวกระหายอทีกเลย” เพราะวว่าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์จะทรงดยแลพวกเขา
ตลันื้งแตว่เวลานลันื้นเปป็นตข้นไป พวกเขาจะตข้องสยข้ทนความทตุกขณ์ลสาบากอลันนว่ากลลัว แตว่มลันจะคตุข้มคว่ากลับทลันื้งหมดนลันื้นเมสืที่อ
พวกเขาไดข้เหก็นพระพลักตรณ์ของพระเยซย

ขข้อ 17 นลันื้นสตุดยอด พระเจข้าเองจะทรงเลทีนื้ยงดยพวกเขา พระเจข้าจะทรงนสาพวกเขา – และพระเจจ้าเองจะ
ทรงเชห็ดนนั้กาตาทสุกหยดจากตาของพวกเขา!



ในววิวรณณ์ 22:1-7 เราพบแมยู่นนั้กาททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททชื่มทนนั้กาแหยู่งชทวริตไหลออกมาจากพระททีที่นลัที่งของพระเจข้าและใน
ทว่ามกลางถนนและบนแตว่ละฟากของถนนนลันื้นมทีตจ้นไมจ้แหยู่งชทวริต ตข้นไมข้แหว่งชทีววิตออกผลสวิบสองชนวิด และออกผล
ทตุกๆเดสือน จะมทีผลไมข้มากมายสสาหรลับทตุกคน และแนว่นอนวว่าจะมทีการรลับประทานทว่ามกลางสวิที่งทรงสรข้างของ
พระเจข้าในนวิรลันดรณ์กาล

ในววิวรณณ์ 22 เราเรทียนรยข้เพวิที่มเตวิมวว่าใบของตข้นไมข้แหว่งชทีววิตจะมทีไวข้สสาหรลับรลักษาบรรดาประชาชาตวิใหข้หาย 
อว่านกวิจการ 15:13-18, วว. 21:23-27 และจสาไวข้วว่า: “อยว่าเปป็นตข้นเหตตุททีที่ทสาใหข้พวกยวิว หรสือพวกตว่างชาตวิ หรสือค
รวิสตจลักรของพระเจข้าหลงผวิดไป” จะมทีฟฟ้าสวรรคณ์ใหมว่ แผว่นดวินโลกใหมว่ และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น ใชว่แลข้วครลับ บท
ททีที่ 7 นว่าชสืที่นใจททีที่สตุด เราเหก็นฝยงชนมหาศาลททีที่ไมว่มทีผยข้ใดสามารถนลับไหว – ผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว ถยกชสาระลข้างในพระโลหวิต
แลข้ว ยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้าโดยมทีใบตาลอยยว่ในมสือของพวกเขา

ขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับพระเมษโปดก! แมข้กระทลัที่งในทว่ามกลางความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งพระเจข้ากก็ยลัง
ทรงรลัก ชว่วยใหข้รอดและชว่วยใหข้พข้น พระองคณ์ไมว่ทรงประสงคณ์ใหข้ผยข้หนศึที่งผยข้ใดพวินาศเลย – และนลัที่นรวมถศึงตนัวคตุณดข้วย 
คสุณไดข้รลับความรอดแลข้วหรสือยลัง? หากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด พระเจข้ากก็ไมว่อยากใหข้คตุณตข้องตายในความบาป
ของคตุณและตสืที่นขศึนื้นมาในนรก พระองคณ์จะทรงยกโทษคตุณและเขทียนชสืที่อของคตุณในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษ
โปดก หากคตุณจะเพทียง “เชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า... และทว่านจะไดข้รลับความรอด” (กวิจการ 16:31)

ในการปปิดทข้ายบทททีที่เจก็ด ขอใหข้ผมกลว่าววว่าถข้อยคสาททีที่วว่า “พระเจข้าจะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกหยดจากตาของเขา
เหลว่านลันื้น” ไมว่อาจมทีสวิที่งใดมาเททียบเททียมไดข้เลยในความลศึกซศึนื้งและความอว่อนโยนของมลัน กรตุณาสลังเกต: พระเมษ
โปดกผยข้ไดข้ทรงหลลัที่งพระโลหวิตของพระองคณ์ไมว่ใชว่ผยข้ททีที่เชก็ดนนื้สาตาจากตาของพวกเขา – แตว่พระเจจ้าพระบริดาผยข้ไดจ้
ประทานพระเมษโปดก... พระเจข้า ททีที่พวกเขา (และพวกเรา) ไดข้กระทสาบาปตว่อ ความบาปทตุกอยว่างคสือการกระ
ทสาตว่อพระเจข้า แตว่พระเจข้าจะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกหยดจากตาของพวกเขาอยว่างอว่อนโยนและพวกเขาจะไมว่รข้องไหข้
อทีกเลย พวกเขาจะชสืที่นชมยวินดทีกลับ “การปลอบประโลมเปป็นนวิตยณ์” และพวกเขาจะชสืที่นชมยวินดทีกลับสลันตวิสตุขททีที่ไมว่ขาด
สาย



ววิวรณณ – บททบีที่แปด
ตรคำประทนับดวงทบีที่เจจ็ด

วว. 8:1:
1 เมสืที่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงททีที่เจก็ด ความเงทียบกก็ครอบคลตุมสวรรคณ์อยยว่ประมาณครศึที่งชลัที่วโมง
ในบทนทีนื้ การแกะตราประทลับเหลว่านลันื้นดสาเนวินตว่อไป ตราประทลับดวงททีที่เจก็ด ซศึที่งแตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นมาจากตรา

ประทลับดวงนทีนื้ ถยกแกะออกจากหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนลันื้น ตราประทลับดวงททีที่เจก็ดหมายรวมถศึงทตุกสวิที่ง
ททีที่เกวิดขศึนื้นในระหวว่างการเปฝาแตรทลันื้งเจก็ดนลันื้น และการเทขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้นดข้วย และขยายตว่อไปยลังเวลานลันื้นเมสืที่อยตุคพลันปฟี
ถยกนสาเขข้ามา

ขอใหข้ผมแสดงภาพประกอบสวิที่งททีที่ผมกสาลลังหมายถศึงหนว่อย: ผมแนว่ใจวว่าตอนครวิสตมาสหรสือในวลันชาตวิ
อเมรวิกา (วลันททีที่ 4 กรกฎาคม) คตุณเคยเหก็นจรวดลยกหนศึที่งถยกยวิงขศึนื้นสยว่ทข้องฟฟ้า จรวดลยกนลันื้นแตกออกเปป็นจรวดเลก็กๆ
เจก็ดอลัน และจรวดเลก็กๆเหลว่านทีนื้กก็แตกออกเปป็นจรวดเลก็กๆอทีกเจก็ดอลัน ในขข้อพระคสาของเรานทีนื้ ตราประทนบดวงททชื่
เจห็ดรวมแตรทลันื้งเจก็ดเขข้าไวข้แลข้ว และแตรคนนททชื่เจห็ดกก็รวมขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้นเขข้าไวข้แลข้ว ววิบลัตวิสามอยว่างกก็ถยกรวมเขข้าไวข้แลข้ว 
มลันสสาคลัญมากๆททีที่สวรรคณ์เงทียบเสทียงนานอยยว่ครศึที่งชลัที่วโมงตอนททีที่ตราดวงททีที่เจก็ดนลันื้นถยกแกะออก และกระนลันื้น เมสืที่อคตุณ
อว่านสวิที่งททีที่เกวิดขศึนื้นในระหวว่างแตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นและขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้น คตุณกก็ไมว่ประหลาดใจเลยวว่าทลันื้งสวรรคณ์ยสืนเงทียบอยยว่
ตอนททีที่การพวิพากษาอลันนว่ากลลัวนทีนื้ถยกเปปิดเผย

เราควรหมายเหตตุไวข้อยว่างแนว่นอนวว่าพระววิญญาณทรงสว่งขข้อความเจก็ดอยว่างไปยลังครวิสตจลักรเจก็ดแหว่ง 
หนลังสสือททีที่ยอหณ์นเหก็นอยยว่ในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ผยข้ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งนลันื้น ... หนลังสสือททีที่บรรจตุขข้อตกลงตว่างๆ
ของการไถว่แผว่นดวินโลก... ถยกประทลับตราดข้วยตราประทลับเจก็ดดวง ภายใตข้ตราประทลับทลันื้งเจก็ดนลันื้นคสือแตรเจก็ดคลัน 
บทททีที่ 12 และ 13 เปปิดเผยแกว่เราถศึงบตุคคลเจก็ดพวก: หญริงททชื่หยู่มกายดจ้วยดวงอาทริตยณ์, พญานาค, ทารกเพศชาย, 
อนครเทวทยต, ยริวททชื่เหลชออยยยู่, สนตวณ์รจ้ายททชื่ออกมาจากทะเล และสนตวณ์รจ้ายททชื่ออกมาจากแผยู่นดรินโลก

ในบทททีที่ 15 และ 16 เราอว่านเกทีที่ยวกลับขนนเจห็ดใบซศึที่งเตก็มไปดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้าและททีที่ถยกเทออกลง
บนบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่ในแผว่นดวินโลก ในบทททีที่ 17, 18, 19 และ 20 เราอว่านเกทีที่ยวกลับหายนะเจห็ดอยยู่าง: หายนะ
ของบาบริโลนททชื่เปป็นพระศาสนจนกร, หายนะของบาบริโลนททชื่ทกาการคจ้าขาย, หายนะของสนตวณ์รจ้ายและผยจ้พยากรณณ์
เทห็จ, หายนะของบรรดาประชาชาตริททชื่เปป็นปฏริปปักษณ์ตยู่อพระครริสตณ์, หายนะของโกกและมาโกก, หายนะของ
ซาตาน และหายนะชนชื่วนริรนนดรณ์ของเหลยู่าคนชนชื่วททชื่ตายไปแลจ้ว หลลังจากหายนะอลันนว่ากลลัวทลันื้งเจก็ดนทีนื้ เราไดข้เหก็นสริชื่ง
ใหมยู่ททีที่แสนมหลัศจรรยณ์เจก็ดสวิที่ง ววิวรณณ์ 21 และ 22 บอกเราเกทีที่ยวกลับฟป้าสวรรคณ์ใหมยู่, แผยู่นดรินโลกใหมยู่, นครขาวดสุจ
มสุกดา, บรรดาประชาชาตริใหมยู่, แมยู่นนั้กาสายใหมยู่, ตจ้นไมจ้แหยู่งชทวริตใหมยู่, พระททชื่นนชื่งใหมยู่ สวิที่งใหมว่ทลันื้งเจก็ดอลันเปฟีปี่ยมสงว่า
ราศทีนทีนื้จะดสารงอยยว่ตว่อไปตลอดทตุกยตุคสมลัย: “การปกครองของทว่านจะเพวิที่มพยนยวิที่งขศึนื้น และสลันตวิภาพจะไมว่มทีททีที่สวินื้นสตุด”
(อวิสยาหณ์ 9:7)

เจห็ดเปป็นตลัวเลขของพระเจจ้า...เลขแหว่งความสมบยรณณ์แบบของพระคลัมภทีรณ์ ในหนลังสสือววิวรณณ์เรามทีบลันทศึก
เรสืที่องราวเกทีที่ยวกลับการททีที่พระเจข้าทรงนสากวิจการตว่างๆของมนตุษยณ์มาถศึงจตุดสวินื้นสตุด พระเจข้าจะทรงทสาใหข้ความบาป 



ความทตุกขณ์โศก ความอธรรมและความไมว่สงบทลันื้งปวงมาถศึงจตุดสวินื้นสตุดอลันสมบยรณณ์แบบ พระองคณ์จะทรงชว่วยสวิที่งทรง
สรข้างทลันื้งปวงใหข้รอดพข้นจากการแชว่งสาปซศึที่งตกแกว่มลันเพราะความบาปของอาดลัม (โรม 8:22) สวิที่งททีที่อาดลัมคนแรก
ไดข้สยญเสทียไปเพราะความไมว่เชสืที่อฟปังตว่อคสาบลัญชาของพระเจข้า อาดลัมคนททีที่สองไดข้ทรงซสืนื้อกลลับมาแลข้วโดยความเชสืที่อ
ฟปังและการสวินื้นพระชนมณ์บนกางเขนนลันื้น

ววิวรณณ์ 8:1 ใหข้บลันทศึกแกว่เราเกทีที่ยวกลับการแกะตราประทลับดวงททีที่เจก็ด เมสืที่อตราประทลับดวงนลันื้นถยกแกะออก 
กก็เกวิดความเงทียบในสวรรคณ์ บางสวิที่งททีที่ใหญว่โตมโหฬาร นว่าสะพรศึงกลลัว ททีที่ไมว่มทีใครเคยไดข้ยวินมากว่อน... บางสวิที่งททีที่ไมว่มที
ใครเคยเหก็นมากว่อนจนบลัดนทีนื้...เกวิดขศึนื้น

เมสืที่อตราประทลับดวงททีที่เจก็ดถยกแกะออก แตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นกก็เรวิที่มสว่งเสทียง การพวิพากษาอลันนว่ากลลัวทลันื้งหมดของ
แตรเหลว่านลันื้นถยกซว่อนไวข้ภายใตข้ตราประทลับดวงททีที่เจก็ด และขลันทลันื้งเจก็ดแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้ากก็อยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย 
หากคตุณจะอว่านววิวรณณ์บทททีที่ 8 จนถศึง 16 คตุณกก็จะไมว่ประหลาดใจเลยททีที่สวรรคณ์ทลันื้งสวินื้นยสืนตกตะลศึง – เงทียบสนวิท พยด
ไมว่ออก และเหมสือนตข้องมนตณ์สะกด – นานครศึที่งชลัที่วโมง! 

ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นหยตุดเลว่นพวิณของตนแลข้ว เหลว่าทยตสวรรคณ์กก็หยตุดรข้องเพลง พวกเครยบและเสราฟปิมกก็
หยตุดสรรเสรวิญพระเจข้า พลโยธาแหว่งสวรรคณ์ยสืนนวิที่งในความตะลศึงพรศึงเพรวิด คริดดยสริครนบทว่านททีที่รลัก! ควิดถศึงสวรรคณ์ททีที่
ยสืนนวิที่งเงทียบอยยว่ครศึที่งชลัที่วโมง! คตุณนศึกภาพออกไหม ถศึงการพวิพากษาตว่างๆซศึที่งเตก็มไปดข้วยความทตุกขณ์โศก เลสือดและ
ววิบลัตวิซศึที่งถยกเทออกลงบนมนตุษยชาตวิ นว่ากลลัวเหลสือเกวินจนภาพการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวเหลว่านลันื้นทสาใหข้ทลันื้งสวรรคณ์พยด
ไมว่ออกและนวิที่งเงทียบ? ขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาคนเหลว่านลันื้นททีที่จะอยยว่บนแผว่นดวินโลกตอนททีที่ตราประทลับดวงททีที่เจก็ด
ถยกแกะออกดข้วยเถวิด! คสุณจะอยยว่ททีที่นทีที่ไหม? หากคตุณไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ คตุณกก็อาจจะอยยว่ แตว่คตุณสามารถรลับความรอด
ไดข้เดทีดี๋ยวนทีนื้หากคตุณจะเพทียงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้าใหข้เปป็นพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของคตุณเทว่านลันื้น (กวิจการ 16:31, โรม 
10:9, ยอหณ์น 5:24)

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก คตุณจะเปป็นคนหนศึที่งไหมททีที่จะตข้องเจอกลับภาพตว่างๆอลันนว่ากลลัวขณะททีที่คตุณตข้องเผชวิญการ
พวิพากษาตว่างๆของพระเจข้าททีที่ไมว่อาจบรรยายไดข้ซศึที่งจะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อตราประทลับดวงททีที่เจก็ดนลันื้นถยกแกะออก? ขอ
พระเจข้าทรงโปรดชว่วยใหข้คตุณไมว่ตข้องเจอ ขอใหข้ผมยกภาพประกอบแลข้วกลัน:

เมสืที่อไมว่นานมานทีนื้ผยข้ขลับขทีที่ททีที่มศึนเมาคนหนศึที่งขลับรถชนเขข้ากลับรถคลันททีที่อยยว่ขข้างหนข้าผม คนขลับและอทีกสองคนเสทีย
ชทีววิตทลันทที ในชลัที่วไมว่กทีที่ววินาททีฝยงชนกลตุว่มใหญว่กก็เขข้ามามตุงดย ททีที่นอนอยยว่บนถนนนลันื้นคสือรว่างของชายสามคนนลันื้นททีที่แหลก
เหลว กระดยกหลัก เลสือดออกและบวิดเบทีนื้ยว...สามศพ คนอยว่างนข้อยหนศึที่งรข้อยคนเขข้ามามตุงดยอยว่างรวดเรก็ว ฝยงชนขยลับ
ไปรอบๆซากรถและจข้องไปททีที่สามศพนลันื้นอยว่างเงทียบๆ คตุณสามารถไดข้ยวินเสทียงเขก็มตกพสืนื้นไดข้เลย คนเหลว่านลันื้นททีที่พยดกก็
พยดแบบกระซวิบเบาๆ ไมว่ไกลออกไปนลักเสทียงหวอกก็ดลังขศึนื้นเรสืที่อยๆขณะททีที่รถพยาบาลมาถศึงททีที่เกวิดเหตตุอลันนว่าสลดนลันื้น 
ขณะททีที่ศพเหลว่านลันื้นถยกคลตุมดข้วยผข้าและถยกยกเขข้าไปในรถพยาบาล ไมว่มทีเสทียงใดๆเลย ผยข้คนดยเหมสือนจะกลลันื้นหายใจ
เหตตุการณณ์ชวนสลดคราวนลันื้นททีที่ทสาใหข้ผมพยดไมว่ออกขณะททีที่ผมมองดยมลัน กก็เปป็นภาพประกอบของเหตตุการณณ์นว่าสลด
ททีที่จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อการพวิพากษาตว่างๆของพระเจข้าถยกเทออกลงบนเหลว่าคนชลัที่วในระหวว่างครศึที่งหลลังของชว่วงเวลาแหว่ง
ความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น



แตรทนันี้งเจจ็ด
วว. 8:2-6:

2 แลข้วขข้าพเจข้ากก็เหก็นทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์ททีที่ยสืนอยยว่เฉพาะพระพลักตรณ์พระเจข้านลันื้น ไดข้รลับพระราชทานแตร
เจก็ดคลัน

3 และทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งถสือกระถางไฟทองคสาออกมายสืนอยยว่ททีที่แทว่น และทรงประทานเครสืที่องหอม
เปป็นอลันมากแกว่ทยตองคณ์นลันื้น เพสืที่อใหข้ถวายรว่วมกลับคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนทลันื้งปวงบนแทว่นทองคสาททีที่อยยว่หนข้า
พระททีที่นลัที่งนลันื้น

4 และควลันเครสืที่องหอมนลันื้นกก็ลอยขศึนื้นไปพรข้อมกลับคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนทลันื้งหลาย จากมสือทยตสวรรคณ์สยว่
เบสืนื้องพระพลักตรณ์ของพระเจข้า

5 แลข้วทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกก็นสากระถางไปบรรจตุไฟจากแทว่นจนเตก็ม และโยนกระถางนลันื้นลงบนแผว่นดวินโลก
และมทีเสทียงตว่างๆ ฟฟ้ารข้อง ฟฟ้าแลบ และแผว่นดวินไหว

6 และทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์ททีที่ถสือแตรทลันื้งเจก็ดนลันื้นตว่างกก็เตรทียมพรข้อมททีที่จะเปฝา
ในขข้อ 2 ทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์ยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า พวกนทีนื้เปป็นทยตสวรรคณ์ททีที่พวิเศษ ไมว่ใชว่ทยตสวรรคณ์

ทตุกองคณ์ถยกกลว่าววว่ายสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า กาเบรทียลยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า (ลยกา 1:19) มทีทยตสวรรคณ์
เชว่นนทีนื้อยยว่เจจ็ดองคณ์ – ไมว่ใชว่หก ไมว่ใชว่แปด – แตว่เปป็นเจก็ดองคณ์ ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของฤทธานตุภาพอลันเปฟีปี่ยมลข้นของ
พระเจข้าในการพวิพากษา พวกเขายสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้าเพสืที่อททีที่จะเทพระพวิโรธของพระเจข้าลงเหนสือเหลว่า
ศลัตรยของพระองคณ์ แตรเจก็ดคลันถยกมอบใหข้แกว่ทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้ แตรตว่างๆถยกใชข้เพสืที่อเรทียกเหลว่าทหารใหข้เขข้าทสา
สงคราม พวกมลันถยกใชข้ในการนมลัสการ สสาหรลับการเรทียกประชตุม เพสืที่อประกาศเทศกาลตว่างๆเชว่น ปฟีเสทียงแตร 
เทศกาลอยยว่เพวิง – และสสาหรลับการพวิพากษาตว่างๆ อว่านอพยพ 19:6, อาโมส 3:6, โยชยวา 6:13-16 และเศฟปัน
ยาหณ์ 1:14-16

ทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดนทีนื้ไดข้รลับแตรเหลว่านลันื้น ไปประจสาตสาแหนว่งตามททีที่พวกเขาถยกสลัที่ง และเตรทียมพรข้อมททีที่จะเปฝา
แตว่กว่อนททีที่จะเปฝาแตรเหลว่านลันื้น ยอหณ์นไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งซศึที่งถสือกระถางไฟทองคสาอยยว่ในมสือของตน และ
เขามายสืนอยยว่ตรงหนข้าแทว่นเครสืที่องหอมทองคสานลันื้น เราถยกบอกวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ไดข้รลับพระราชทานเครสืที่องหอม
เปป็นอลันมาก และเขาถวายเครสืที่องหอมนลันื้นรว่วมกลับคสาอธวิษฐานของ “ววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง” ววิสตุทธวิชนเหลว่านทีนื้คสือ ววิสตุทธวิ
ชนแหว่งยตุคความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น ควลันของเครสืที่องหอมนลันื้นซศึที่งมาพรข้อมกลับคสาอธวิษฐานตว่างๆของววิสตุทธวิชน
เหลว่านลันื้นลอยขศึนื้นไปอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้าออกจากมสือของทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้น ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นหยวิบกระถาง
ไฟอลันหนศึที่งและเอาไฟททีที่มาจากแทว่นนลันื้นใสว่ไวข้ในกระถางนลันื้นจนเตก็ม และโยนกระถางนลันื้นเขข้ามาในแผว่นดวินโลก เมสืที่อ
ไฟนลันื้นถยกโยนเขข้ามาในแผว่นดวินโลก กก็มทีเสทียงตว่างๆ ฟฟ้ารข้อง ฟฟ้าแลบ และแผว่นดวินไหวครลันื้งใหญว่ ความเงทียบนลันื้นถยก
ทสาลายเสทียแลข้ว หากคตุณจะสลังเกต สทีที่สวิที่งเดทียวกลันนทีนื้เกวิดขศึนื้นเมสืที่อแตรคลันททีที่เจก็ดถยกเปฝา (วว. 11:19) และตอนททีที่ขลันใบ
ททีที่เจก็ดถยกเทออกเชว่นกลัน ทลันื้งหมดนทีนื้สวินื้นสตุดลงเหมสือนกลัน

ในขข้อ 3 เราอว่านวว่า “และทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งถสือกระถางไฟทองคสาออกมายสืนอยยว่ททีที่แทว่น...” ทยต
สวรรคณ์อทีกองคณ์นลันื้นททีที่มาปรนนวิบลัตวิททีที่แทว่นพวิสยจนณ์วว่านทีที่หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้า ผยข้ทรงเปป็นมหา



ปตุโรหวิต ทลันื้งแทว่นทองสลัมฤทธวิธิ์และแทว่นทองคสานลันื้นถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ ไมว่มทีสวิที่งทรงสรข้างปกตวิใดสามารถเพวิที่มเขข้ากลับคสา
อธวิษฐานตว่างๆของเหลว่าววิสตุทธวิชนไดข้ การกระทสาของทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์นทีนื้มทีลลักษณะเปป็นคนกลาง...ผยข้หนศึที่งททีที่อยยว่
ระหวว่างเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ทนทตุกขณ์และอธวิษฐานบนแผว่นดวินโลกกลับพระเจข้าของพวกเขา มที “คนกลางแตว่ผยข้เดทียว
ระหวว่างพระเจข้ากลับมนตุษยณ์ คสือพระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงสภาพเปป็นมนตุษยณ์” (1 ทธ. 2:5) ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงสรตุปไดข้วว่าทยต
สวรรคณ์องคณ์นทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากพระเยซยเจข้าเอง คสาวว่า “ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่ง” ถยกกลว่าวถศึงสามครลันื้งใน
ววิวรณณ์ – ครลันื้งแรกในบทททีที่ 8:3, ครลันื้งททีที่สองในบทททีที่ 10:1, ครลันื้งททีที่สามในบทททีที่ 18:1

ในโยชยวา 5:13-15 องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงปรากฏตลัวในรยปกายของชายคนหนศึที่งเพสืที่อปกปฟ้องและตว่อสยข้
แทนประชากรของพระเจข้า จงอว่านบลันทศึกตอนดลังกลว่าวอยว่างตลันื้งใจและคตุณจะเหก็นวว่าแมว่ทลัพใหญว่ททีที่สตุดของกองทลัพ
ใดกก็ตามททีที่เคยตว่อสยข้หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากเปป็นทยตสวรรคณ์ของพระเยโฮวาหณ์ – พระเยซยครวิสตณ์เจข้าเอง ในขข้อ
พระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ “ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์” นลันื้นยสืนอยยว่ททีที่แทว่นเครสืที่องเผาบยชาซศึที่งตลันื้งอยยว่ในลานของพลลับพลา
ของชนชาตวิอวิสราเอล (ลนต. 9:24) ไฟนลันื้นถยกจตุดโดยพระเจข้าเอง และหลลังจากนลันื้นมลันกก็ถยกรลักษาใหข้ลตุกอยยว่ตว่อไป
โดยเครสืที่องสลัตวบยชาประจสาวลันททีที่ถยกถวายททีที่นลัที่น จสาไวข้วว่า พระสนญญาตยู่างๆบนแผยู่นดรินโลกมทีมายลังประชากรททีที่ถยก
เลสือกสรรของพระเจข้า คสือชนชาตวิอวิสราเอล เราทลันื้งหลายผยข้เปป็นเจข้าสาวของพระครวิสตณ์จะครอบครองกลับพระเยซย
เหนสืออตุทยานสวรรคณ์ททีที่ถยกฟฟฟื้นฟยกลลับสยว่สภาพเดวิมบนแผว่นดวินโลก อวิสราเอลประชากรของพระเจข้าเปป็นประชากร
ฝฝายโลกพรข้อมกลับพระสลัญญาตว่างๆฝฝายโลก เจข้าสาวนลันื้นเปป็นประชากรฝฝายสวรรคณ์พรข้อมกลับพระสลัญญาตว่างๆฝฝาย
สวรรคณ์

แทว่นบยชานทีนื้ถยกกลว่าวถศึงหกครลันื้งในววิวรณณ์: บทททีที่ 6:9, บทททีที่ 8:3, บทททีที่ 8:5, บทททีที่ 11:1, บทททีที่ 14:18, บท
ททีที่ 16:7 ในฮทีบรย 9:4 เราถยกบอกวว่ากระถางไฟททีที่ถยกใชข้ททีที่แทว่นนทีนื้ทสาจากทองคสา และถยกใชข้เพสืที่อขนไฟจากแทว่นบยชา
ทองสลัมฤทธวิธิ์นลันื้น (ฮบ. 9:1-10, ลนต. บทททีที่ 16)

ขข้อ 3 กลว่าวตว่อไปวว่า “ทรงประทานเครสืที่องหอมเปป็นอลันมากแกว่ทยตองคณ์นลันื้น” และเขาถวายมลันรว่วมกลับคสา
อธวิษฐานของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้น เครสืที่องหอมนลันื้นตข้องถยกถวายบนแทว่นทองคสานลันื้นตรงหนข้าพระททีที่นลัที่ง คสาถามกก็คสือวว่า 
ววิสตุทธวิชนเหลว่านทีนื้เปป็นใคร? เหตตุใดพวกเขาถศึงกสาลลังอธวิษฐานอยยว่? มลันดยไมว่สมเหตตุสมผลเลยททีที่จะสลันนวิษฐานวว่าคน
เหลว่านทีนื้เปป็นววิสตุทธวิชนททีที่รวมกลันเปป็นเจข้าสาวของพระครวิสตณ์... พวกเราทลันื้งหลายททีที่เปป็นสมาชวิกของครวิสตจลักรแทข้ ตอน
ททีที่แกะตราประทลับดวงททีที่เจก็ดนลันื้น ครวิสตจลักรจะอยยว่ในสวรรคณ์แลข้ว โดยถยกรลับขศึนื้นไปแลข้วกว่อนเวลาแหว่งการพวิพากษา
อลันนว่ากลลัวนทีนื้ ครวิสตจลักรถยกรลับขศึนื้นไปตอนตข้นของบทททีที่สทีที่ และพอถศึงววิวรณณ์ 8:3 พวกเขากก็จะอยยว่กลับพระเยซยในหมยว่
เมฆในฟฟ้าอากาศเปป็นเวลาหลายเดสือนแลข้ว “ววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง” เหลว่านทีนื้คสือ คนททีที่กลลับใจเชสืที่อเพราะผยข้นสาสารของ
พระเจข้าททีที่ถยกประทลับตรา 144,000 คนนลันื้น ซศึที่งเราไดข้ศศึกษาเกทีที่ยวกลับพวกเขาไปแลข้วในววิวรณณ์ 7 พวกเขาเปป็นสว่วน
หนศึที่งของฝยงชนมหาศาลททีที่ไมว่มทีผยข้ใดนลับไดข้ พวกเขากสาลลังอธวิษฐานอยยว่เพราะวว่าพวกเขากสาลลังเผชวิญกลับนรกบนดวิน
ภายใตข้มสืออลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนลันื้นของววิวรณณ์ 6:1 เราไมว่ถยกบอกวว่าคสาอธวิษฐานของพวกเขาคสือ
อะไร แตว่ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าภาระใจรว่วมกลันของพวกเขาคสือ ขอการชว่วยใหข้พข้นและการพวิพากษาตว่อเหลว่าคนชลัที่วททีที่
บทีบบลังคลับพวกเขา พระเจข้าทรงตอบคสาอธวิษฐานของพวกเขาโดยทรงเทการพวิพากษาททีที่ไมว่เคยมทีใครไดข้ยวินมากว่อน



ลงเหนสือชนชาตวิตว่างๆแหว่งแผว่นดวินโลก พระเจข้าทรงปฏวิบลัตวิกลับอวิสราเอลประชากรของพระองคณ์เหมสือนกลับททีที่
พระองคณ์ทรงปฏวิบลัตวิกลับพวกเขาในสมลัยโบราณในกรณทีของโยชยวาและการสยข้รบแหว่งเยรทีโค

เครสืที่องหอมททีที่ถยกใชข้ในการปรนนวิบลัตวิในพลลับพลาประกอบดข้วยสว่วนประกอบสทีที่อยว่าง อว่านอพยพ 30:34-
38 สว่วนประกอบทลันื้งสทีที่อยว่างนทีนื้เปป็นตลัวแทนของพระครวิสตณ์ เหมสือนกลับททีที่ขว่าวประเสรวิฐทลันื้งสทีที่เลว่มนลันื้นกลว่าวถศึงพระองคณ์
จากสทีที่มตุมมอง ไฟของพระเจข้าถยกตข้องการเพสืที่อททีที่จะนสากลวิที่นหอมนทีนื้ออกมาจากเครสืที่องหอมททีที่มทีสว่วนผสมสทีที่อยว่างนทีนื้ 
เหมสือนกลับททีที่กลโกธาเปป็นววิธทีของพระเจข้าในการนสากลวิที่นหอมของพระเยซยออกมาอยว่างครบบรวิบยรณณ์ (ยอหณ์น 3:16, 
ลยกา 22:44)

เครสืที่องหอมนทีนื้ถยกเผาตอนเชข้าและตอนเยก็นในพลลับพลา (อพย. 30:7-10) กลวิที่นหอมหวานของพระครวิสตณ์
ถยกนสาเสนอในการเผาเครสืที่องหอมนทีนื้ ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงสวิที่งททีที่พระองคณ์ทรงเปป็นเพสืที่อเรา, สวิที่งททีที่พระองคณ์ทรงกระทกาเพสืที่อ
เรา และสวิที่งททีที่พระองคณ์ทรงทนทสุกขณ์เพสืที่อเรา เหตตุใดทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ซศึที่งถสือกระถางไฟทองคสาจศึงยสืนอยยว่หนข้าแทว่นบยชา
ทองคสานลันื้นตรงหนข้าพระททีที่นลัที่งทองคสาเพสืที่อททีที่จะถวายเครสืที่องหอมรว่วมกลับคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง? ทสาไม
ตข้องทสาเชว่นนทีนื้? คสาตอบกก็คสือ: ททีที่ตข้องทสาอยว่างนทีนื้กก็เพราะววิสตุทธวิชนหมยว่ใหญว่นลันื้นบนแผว่นดวินโลกในระหวว่างชว่วงครศึที่งหลลัง
ของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น... เวลาแหว่งการพวิพากษาเสทียงแตรเหลว่านลันื้น พวกเขาตข้องการความชว่วยเหลสือ
ททีที่มาจากสวรรคณ์... พวกเขาตจ้องไดจ้ความชว่วยเหลสือจากสวรรคณ์... ในวาระแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากอลันแสนสาหลัสนทีนื้ 
หากวลันเหลว่านลันื้นไมว่ถยกยว่นสลันื้นเขข้าและหากสวรรคณ์ไมว่ชว่วยเหลสือพวกเขา กก็คงไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดรอดเลย

ใน วว. 6:9-11 ดวงววิญญาณของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ถยกฆว่าพลทีชทีพกสาลลังรข้องทยลตว่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
แตว่ไมว่มทีการววิงวอนเผสืที่อพวกเขา พวกเขาพข้นทตุกขณ์แลข้วในขณะนลันื้น พวกเขากสาลลังหยตุดพลักอยยว่ใตข้แทว่นบยชานลันื้น พวก
เขาถยกบอกใหข้หยตุดพลักตว่อไปอทีกหนว่อยหนศึที่ง จนกวว่าเพสืที่อนผยข้รลับใชข้ของพวกเขาจะถยกฆว่าตายเหมสือนอยว่างททีที่พวกเขา
ไดข้ถยกฆว่าตาย ววิสตุทธวิชนเหลว่านทีนื้ททีที่กสาลลังอธวิษฐานและรข้องทยลตว่อพระเจข้าในบทททีที่แปดคสือ “ผยข้รลับใชข้คนอสืที่นๆ” เหลว่า
นลันื้นททีที่พระเจข้าทรงหมายถศึง การววิงวอนเผสืที่อของทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นพรข้อมกลับกระถางไฟนลันื้นแสดงใหข้เหก็นถศึงความอด
กลลันื้นพระทลัยของพระเจข้าททีที่มทีตว่อมนตุษยณ์ กระทลัที่งจนถศึงททีที่สตุด

ขข้อ 4 บอกเราวว่าควลันของเครสืที่องหอมนลันื้นมาพรข้อมกลับคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้น และลอยขศึนื้นไป
อยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้าจากมสือของทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้น – ไมว่ใชว่จากกระถางไฟทองคสาใบนลันื้น แตว่จากมชอของทยต
สวรรคณ์องคณ์นนนั้น นทีที่บอกเปป็นนลัยเพวิที่มเตวิมอทีกวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากมหาปตุโรหวิตองคณ์นวิรลันดรณ์
ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า นลัที่นคสือพระเยซยครวิสตณ์เจข้า

เมสืที่อคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นและเครสืที่องหอมจากกระถางไฟนลันื้นลอยขศึนื้นไปถศึงพระเจข้าจากมสือ
ของทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้น ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกก็เอากระถางไฟททีที่วว่างเปลว่าใบนลันื้นไปททีที่แทว่นนลันื้นอทีก เอาไฟจากแทว่นนลันื้นมา
เตวิมกระถางไฟนลันื้นใหข้เตก็ม – แตว่ไมยู่มทเครชชื่องหอมปนกนบไฟนนนั้นแลจ้ว! เครสืที่องหอมนลันื้นถยกปนดข้วยคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิ
ชนทลันื้งปวง

ขข้อ 5 บอกเราวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นเตวิมกระถางไฟนลันื้นดข้วยไฟจากแทว่นบยชาและโยนไฟนลันื้นเขข้ามาในแผว่น
ดวินโลก หมายเหตตุ: เครชชื่องหอมและคกาอธริษฐานเหลยู่านนนั้นลอยขศึนื้นไปถศึงพระเจข้า, ไฟนนนั้นถยกโยนลงมาบนแผว่นดวิน
โลก มทีเสทียงรข้องตว่างๆ ฟฟ้ารข้อง ฟฟ้าแลบ แผว่นดวินไหวครลันื้งใหญว่ – และการพวิพากษา การพวิพากษาอลันรตุนแรง การ



พวิพากษาอลันรตุนแรงในแบบททีที่แผว่นดวินโลกไมว่เคยรยข้จลักมากว่อนและจะไมว่รยข้จลักจนกวว่าจะถศึงตอนนลันื้น ซศึที่งเปป็นเหตตุการณณ์
ในอนาคตและจะเกวิดขศึนื้นในชว่วงครศึที่งหลลังของยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น พระเจข้าจะทรงทสาใหข้การไถว่สวิที่งทรงสรข้างทลันื้ง
ปวงเกวิดขศึนื้นจรวิง (โรม 8:22) “แผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์ ทลันื้งพวิภพกลับบรรดาผยข้ททีที่อยยว่
ในพวิภพนลันื้น” สลักวลันหนศึที่งพระเจข้าจะทรงบยรณะแผว่นดวินโลกเกว่าใบนทีนื้เปป็นครลันื้งททีที่สอง โดยขจลัดรว่องรอยทตุกอยว่างของ
ความชลัที่วรข้ายและของคสาสาปแชว่งนลันื้นออกไป และเราจะมทีอตุทยานสวรรคณ์ททีที่ใหญว่โตเหมสือนกลับททีที่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้
อาดลัมและเอวาเขข้าไปอยยว่ตอนททีที่พระองคณ์ทรงสรข้างมนตุษยณ์

เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นเอากระถางไฟนลันื้นไป เตวิมมลันดข้วยไฟและโยนไฟนลันื้นเขข้ามาในแผว่นดวินโลก เวททีกก็ถยก
จลัดเตรทียมไวข้แลข้วสสาหรลับหายนะอลันสมบยรณณ์... เสทียงรข้องตว่างๆในทข้องฟฟ้า ฟฟ้ารข้อง ฟฟ้าแลบ และแผว่นดวินไหวใหญว่ 
ในทลันใดนลันื้นทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดกก็เตรทียมพรข้อมททีที่จะเปฝาแตรของตน

แตรคนันทบีที่หนนที่ง
วว. 8:7:

7 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์แรกเปฝาแตรขศึนื้น ลยกเหก็บและไฟปนดข้วยเลสือดกก็ถยกทวินื้งลงบนแผว่นดวิน ตข้นไมข้ไหมข้ไป
หนศึที่งในสามสว่วน และหญข้าเขทียวสดไหมข้ไปหมดสวินื้น

ทยตสวรรคณ์องคณ์แรกในเจก็ดองคณ์นลันื้นกข้าวเขข้าประจสาตสาแหนว่ง ยกแตรของตนขศึนื้น และเสทียงแตรนลันื้นกก็ดลังขศึนื้น 
ในทลันใดนลันื้น ลยกเหก็บ (นนื้สาแขก็งเปป็นกข้อนๆ), ไฟ (ใชว่แลข้วครลับ ไฟจรวิงๆ) และเลสือด... ไมว่ใชว่ไฟททีที่เปป็นสลัญลลักษณณ์ ไมว่ใชว่
เลสือดททีที่เปป็นสลัญลลักษณณ์ แตว่เปป็นนนื้สาแขก็งจรวิงๆ ไฟจรวิงๆ และเลสือดจรวิงๆ... จะตกจากทข้องฟฟ้าลงบนแผว่นดวินโลกททีที่ๆ
คตุณและผมอยยว่วลันนทีนื้ หนศึที่งในสามของตข้นไมข้ทลันื้งหมดจะพวินาศ และหญข้าเขทียวสดทลันื้งหมดจะถยกเผาจนสวินื้น คตุณนศึก
ภาพเชว่นนลันื้นออกไหมครลับ? หากคตุณพบวว่ามลันยากททีที่จะเชสืที่อวว่านนื้สาแขก็ง ไฟและเลสือดจะตกจากทข้องฟฟ้าลงบนแผว่น
ดวินโลกไดข้ อว่านอพยพ 9:18-25 และจสาไวข้วว่าพระเจจ้าผยจ้ทรงมหริทธริฤทธริธไมยู่ทรงเปลทชื่ยนแปลง! พระองคณ์ทรงเปป็น
เหมสือนเดวิม วานนทีนื้ วลันนทีนื้และสสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลักครลับ จงปลว่อยใหข้จวินตนาการของคตุณโลดแลว่นใหข้เตก็มททีที่ จงมองขศึนื้นไปบนทข้องฟฟ้า คตุณนศึก
ภาพเปลวไฟ เลสือดไหลเปป็นลสาธาร และนนื้สาแขก็งกข้อนใหญว่ๆตกลงมาบนแผว่นดวินโลกออกไหม? จงมองไปททีที่ภยเขา
ตว่างๆ (หากคตุณอยยว่ในททีที่ๆมทีภยเขา) จากจตุดททีที่ผมนลัที่งบอกใหข้คนพวิมพณ์ขข้อความนทีนื้อยยว่ ผมกก็มองเหก็นภยเขาเลก็กๆลยกหนศึที่ง 
และในวลันททีที่อากาศแจว่มใส ผมกก็มองเหก็นเทสือกเขาบลยรวิดจณ์ซศึที่งปกคลตุมไปดข้วยตข้นไมข้ จงมองไปททีที่เนวินเขาตว่างๆ คตุณ
นศึกภาพออกไหม ตข้นไมข้ทลันื้งหมดถยกเผา ควลันลอยขศึนื้นไป – และหญข้าถยกเผาจนเกรทียม? ผยข้คนจะกรทีดรข้อง ววิที่งหนที 
อข้อนวอน ลข้มทลับใสว่กลัน ลยกเหก็บจะตกกระแทกศทีรษะของพวกเขา พวกเขาจะเลสือดไหลโซมกาย

ผมไดข้ยวินคตุณพยดไหมวว่า “อาจารยณ์กรทีน ฉลันไมว่เชสืที่อเรสืที่องพระเจข้าททีที่เปป็นแบบนลันื้นหรอก”? เพสืที่อนททีที่รลักครลับ สวิที่ง
ททีที่คตุณเชสืที่อไมว่สสาคลัญเลย สวิที่งททีที่คตุณควิดไมว่สสาคลัญเลย สวิที่งททีที่คตุณอาจเคยไดข้ยวินจากรวิมฝฟีปากของนลักเทศนณ์บางคนกก็ไมว่
เปลทีที่ยนแปลงอะไร การพวิพากษาอลันนว่ากลลัวซศึที่งเตก็มไปดข้วยเลสือด นนื้สาแขก็งและไฟจะถยกเทลงบนแผว่นดวินโลกนทีนื้เมสืที่อ
ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นเปฝาแตรคลันแรก

บางคนททีที่อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้มทีททีที่หลบภลัยจากพายตุ บางคนมทีททีที่หลบภลัยจากระเบวิด ผมไมว่ไดข้กสาลลังววิพากษณ์
ววิจารณณ์ใครกก็ตามททีที่มทีททีที่หลบภลัยอยว่างนลันื้น แตว่หากคตุณววิที่งไปยลังททีที่หลบภลัยจากพายตุตอนททีที่พายตุทอรณ์นาโดกสาลลังมา... 



หากพายตุตว่างๆทสาใหข้คตุณกลลัว... หากการควิดถศึงสงครามปรมาณยทสาใหข้คตุณหวาดกลลัว – งลันื้นเพสืที่อนททีที่รลักครลับ จงควิดถศึง
สวิที่งนทีนื้: จะไมว่มทีททีที่ใหข้ซว่อนตลัว จะไมว่มทีทางหนที เมสืที่อพระพวิโรธของพระเจข้าถยกปลว่อยออกมา!

หลลังจากททีที่การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นแลข้ว หลลังจากททีที่เหลว่าววิสตุทธวิชนของพระเจข้าถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระเยซยใน
ฟฟ้าอากาศแลข้ว สลักวลันหนศึที่งเครสือขว่ายววิทยตุและโทรทลัศนณ์ของโลกจะสว่งคสาประกาศเชว่นนทีนื้ออกไป: “ทว่านสตุภาพสตรที
และสตุภาพบตุรตุษทลันื้งหลาย ทข้องฟฟ้าดยแปลกพวิลศึกจรวิงๆ อากาศกก็รข้อนผวิดปกตวิ ในพสืนื้นททีที่บางสว่วนมทีรายงานวว่าไฟและ
นนื้สาแขก็งปนกลับของเหลวเหนทียวๆสทีแดง (บางคนกลว่าววว่ามลันคสือเลสือด) กสาลลังตกใสว่แผว่นดวินโลก บรรดานลัก
ววิทยาศาสตรณ์ นลักเคมที นลักโหราศาสตรณ์ และเหลว่าผยข้พยากรณณ์อากาศตว่างสลับสนงตุนงง ไมว่มทีใครดยเหมสือนจะเขข้าใจ
สาเหตตุของการตกลงมาอลันนว่ากลลัวของนนื้สาแขก็ง ไฟและเลสือดนทีนื้ คอยรลับฟปังขข้อมยลในโอกาสตว่อไปเมสืที่อเราไดข้รลับมลัน
ครลับ”

ผมรยข้วว่าบางคนในพวกคตุณควิดวว่าสวิที่งททีที่ผมเพวิที่งกลว่าวไปนลันื้นเปป็นเรสืที่องเหลวไหล โงว่เขลา และขาดเหตตุผลทลันื้ง
ปวง แตว่หากคตุณยลังทสาบาปตว่อไปเหมสือนอยว่างททีที่พวกคตุณบางคนกสาลลังทสาอยยว่ หากคตุณเมวินพระเจข้าและไมว่ใสว่ใจตว่อ
เสทียงเรทียกของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ – สลักวลันหนศึที่งคตุณกก็จะเชสืที่อวว่าเหตตุการณณ์ททีที่ “เหลวไหล” เหลว่านทีนื้กสาลลังเกวิดขศึนื้น
จรวิง!! หากผมไมว่สามารถทสาใหข้คตุณเชสืที่อไดข้ หากพระวจนะของพระเจข้าไมว่สามารถทสาใหข้คตุณเชสืที่อไดข้ – พระเจข้าผยข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธิ์กก็จะทสาใหข้คตุณเชสืที่อ มลันไมว่ใชว่ธตุระกงการอะไรของผมททีที่จะบลังคลับคตุณใหข้ตข้อนรลับพระครวิสตณ์ – แตว่มลันเปป็น
ธตุระของผมททีที่จะเตสือนคตุณเกทีที่ยวกลับพระพวิโรธของพระเจข้าททีที่จะมานลันื้น “จงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า” เดทีดี๋ยวนทีนื้ – 
และพระเจข้าจะทรงชว่วยคตุณใหข้รอด!

แตรคนันทบีที่สอง
วว. 8:8-9:

8 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สองเปฝาแตรขศึนื้น กก็มทีสวิที่งหนศึที่งเหมสือนภยเขาใหญว่กสาลลังลตุกไหมข้ถยกทวินื้งลงไปในทะเล 
และทะเลนลันื้นไดข้กลายเปป็นเลสือดเสทียหนศึที่งในสามสว่วน

9 สลัตวณ์ทลันื้งปวงททีที่มทีชทีววิตอยยว่ในทะเลนลันื้นตายเสทียหนศึที่งในสามสว่วน และบรรดาเรสือกสาปปัปี่นแตกเสทียหนศึที่งในสาม
สว่วน

พระคลัมภทีรณ์เปป็นความจรวิงในทตุกรายละเอทียดปลทีกยว่อย มลันไดข้รลับการดลใจดข้านถข้อยคสา พระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ทรงระมลัดระวลังททีที่จะชทีนื้ใหข้เหก็นตรงนทีนื้วว่านทีที่ไมว่ใชว่ภยเขาลยกหนศึที่งจรวิงๆ – แตว่ “สวิที่งหนศึที่งเหมสือน” ภยเขาใหญว่ลยกหนศึที่ง
กลว่าวอทีกนลัยหนศึที่งกก็คสือ เราเขข้าใจไดข้วว่ามลันมทีลลักษณะอยว่างไรเมสืที่อเราควิดถศึงภยเขาใหญว่ลยกหนศึที่งรว่วงลงไปในทะเล สวิที่งททีที่
ยอหณ์นเหก็นจรวิงๆนลันื้นยว่อมเปป็นอตุกกาบาตลยกใหญว่อยว่างไมว่ตข้องสงสลัย ซศึที่งมทีไฟลตุกอยยว่ พระเจข้าเพทียงแคว่ปลว่อยใหข้
อตุกกาบาตขนาดใหญว่ยลักษณ์ลยกหนศึที่งเปป็นอวิสระ และมลันกก็พตุว่งเขข้าใสว่แผว่นดวินโลกในเปลวไฟ พระคสาขข้อนทีนื้กลว่าววว่า 
“ทะเลนลันื้นไดข้กลายเปป็นเหมสือนเลสือด” (จงสลังเกต – ทะเล ไมว่ใชว่ ทะเลตยู่างๆ) ซศึที่งนว่าจะหมายถศึงทะเล
เมดวิเตอรณ์เรเนทียน เพราะวว่าชนชาตวิอวิสราเอลกลลับมาอยยว่ในแผว่นดวินของตนแลข้วตอนนลันื้น ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะ
ครอบครองจากกรตุงเยรยซาเลก็ม และศยนยณ์กลางแหว่งการพวิพากษาเหลว่านทีนื้ทลันื้งสวินื้นจะอยยว่บนแผว่นดวินอวิสราเอล พวกมลัน
จะไปถศึงททีที่สตุดปลายทลันื้งสทีที่ของแผว่นดวินโลก แตว่จะรตุนแรงททีที่สตุดในแผว่นดวินของอวิสราเอล



เมสืที่อมวลลตุกไหมข้มหศึมานทีนื้ตกใสว่ทะเลนลันื้น มลันกก็เปลทีที่ยนหนศึที่งในสามของทะเลนลันื้นใหข้กลายเปป็นเลสือด ใชว่แลข้ว
ครลับ นนื้สาไดข้กลายเปป็นเลสือด – ไมว่ใชว่เลสือดททชื่เปป็นสนญลนกษณณ์ แตว่เปป็นเลสือดจรวิงๆ! หากคตุณสงสลัยวว่านนื้สาจะถยกเปลทีที่ยน
เปป็นเลสือดลข้วนๆไดข้หรสือ จงอว่านเกทีที่ยวกลับภลัยพวิบลัตวิแรกของอทียวิปตณ์เมสืที่อฟาโรหณ์กบฏตว่อพระเจข้า (อพย. 7:19-21) จง
อว่านเรสืที่องราวนลันื้นตอนททีที่พระเจข้าทรงเปลทีที่ยนนนื้สาแหว่งแมว่นนื้สาไนลณ์ใหข้กลายเปป็นเลสือด: “แลข้วนนื้สาในแมว่นนื้สากก็กลายเปป็น
เลสือดทลันื้งสวินื้น ปลาททีที่อยยว่ในแมว่นนื้สากก็ตาย แมว่นนื้สากก็เหมก็น และชาวอทียวิปตณ์กก็ดสืที่มนนื้สาในแมว่นนื้สานลันื้นไมว่ไดข้ มทีเลสือดทลัที่วแผว่นดวิน
อทียวิปตณ์” ความแตกตว่างเดทียวระหวว่างภลัยพวิบลัตวิแรกของชาวอทียวิปตณ์นทีนื้กลับผลกระทบททีที่มทีตว่อทะเลนลันื้นโดยการตกลงมา
ของมวลไฟลตุกนทีนื้ กก็คสือวว่าแคว่หนศึที่งในสามของทะเลนลันื้นจะกลายเปป็นเลสือดเมสืที่อภยเขาททีที่มทีไฟลตุกนลันื้นพตุว่งชน ดลังนลันื้น แคว่
หนศึที่งในสามของสวิที่งมทีชทีววิตเทว่านลันื้นจะตาย หนศึที่งในสามของเรสือเหลว่านลันื้นจะถยกทสาลายเชว่นกลัน นทีที่อาจจะเกวิดขศึนื้นเพราะ
คลสืที่นยลักษณ์เมสืที่อภยเขาททีที่มทีไฟลตุกนลันื้นตกลงในทะเลนลันื้น ลองควิดดยสวิครลับ! (พายตุใหญว่ลยกหนศึที่งไดข้ทสาลายกองเรสือสเปน 
Spanish Armada)

แตรคนันทบีที่สคำม
วว. 8:10-11:

10 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สามเปฝาแตรขศึนื้น กก็มทีดาวใหญว่ดวงหนศึที่งเปป็นเปลวไฟลตุกโพลงดตุจโคมไฟตกจาก
ทข้องฟฟ้า ดาวนลันื้นตกลงบนแมว่นนื้สาหนศึที่งในสามสว่วน และตกททีที่บว่อนนื้สาพตุทลันื้งหลาย

11 ดาวดวงนทีนื้มทีชสืที่อวว่าบอระเพก็ด รสของนนื้สากลายเปป็นรสขมเสทียหนศึที่งในสามสว่วน และคนเปป็นอลันมากกก็ไดข้
ตายไปเพราะนนื้สานลันื้นกลายเปป็นนนื้สารสขมไป

จงหมายเหตตุคสาวว่า “เปป็นเปลวไฟลตุกโพลงดตุจโคมไฟ” ตรงนทีนื้ยอหณ์นใชข้โคมไฟอลันหนศึที่งเพสืที่อยกภาพ
ประกอบไฟสวว่างจข้าลยกใหญว่นลันื้นททีที่ตกมาจากทข้องฟฟ้า เหมสือนกลับททีที่เขาไดข้ใชข้ภยเขานลันื้นเพสืที่อยกภาพประกอบมวลไฟลตุก
นลันื้นททีที่อยยว่ใตข้แตรคลันททีที่สอง เมสืที่อแตรคลันททีที่สามถยกเปฝา ยอหณ์นกก็เหก็นดาวใหญว่ดวงหนศึที่งตกมาจากทข้องฟฟ้า โดยลตุกไหมข้
เหมสือนอยว่างคบเพลวิงขนาดยลักษณ์ ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่านทีที่จะเปป็นอทีกสวิที่งหนศึที่งททีที่มาจากฟากฟฟ้า – อตุกกาบาตหรสืออะไร
ประมาณนลันื้น – ททีที่พระเจข้าทรงปลว่อยใหข้เปป็นอวิสระ และเมสืที่อมลันรว่วงลงมามลันกก็จะมทีรยปรว่างเหมสือนคบเพลวิงขนาด
ยลักษณ์ ในเสข้นทางททีที่มทีไฟลตุกของมลันทะลตุผว่านฟากฟฟ้าลงมาขณะททีที่มลันพตุว่งเขข้าหาแผว่นดวินโลก ณ ความเรก็วททีที่ไมว่อาจ
ทราบไดข้ เมสืที่อไอแกก๊สเหลว่านลันื้นกระจายไปทลัที่วชลันื้นบรรยากาศ และไอเหลว่านทีนื้ระเบวิดออก พวกมลันกก็จะถยกดยดซศึมโดย
นนื้สาเหลว่านลันื้น – และแมว่นนื้สาและบว่อนนื้สาพตุหนศึที่งในสามสว่วนกก็จะถยกทสาใหข้มทีพวิษโดยแกก๊สเหลว่านลันื้นททีที่มาจากคบเพลวิงลตุก
ไหมข้อลันนทีนื้ นนื้สาเหลว่านทีนื้จะถยกทสาใหข้มทีรสขมมาก คนเปป็นอลันมากจะเสทียชทีววิตเพราะดสืที่มนนื้สาททีที่มทีพวิษนทีนื้ “บอระเพก็ด” เปป็น
พสืชยสืนตข้นชนวิดหนศึที่ง ซศึที่งมทีรสขมสตุดๆ โดยใชข้ในการผลวิตแอก็บซวินธณ์ (absinthe) ซศึที่งถยกใชข้ในประเทศฝรลัที่งเศสเปป็น
เครสืที่องดสืที่มชนวิดหนศึที่ง และมทีฤทธวิธิ์ทสาใหข้มศึนเมาและเปป็นอลันตรายตว่อรว่างกายมนตุษยณ์มากกวว่าสตุราทลัที่วๆไปททีที่รยข้จลักกลันใน
อเมรวิกา 

วาระนทีนื้แหว่งการพวิพากษาถยกบอกลว่วงหนข้าโดยศาสดาพยากรณณ์เยเรมทียณ์: “เพราะฉะนลันื้น พระเยโฮวาหณ์
จอมโยธา พระเจข้าแหว่งอวิสราเอล จศึงตรลัสวว่า “ดยเถวิด เราจะเลทีนื้ยงชนชาตวินทีนื้ (ชนชาตวิอวิสราเอล) ดห้วยบอระเพจ็ด 
และใหห้นนี้คคำดบีหมบีเขคำดสืที่ม” (ยรม. 9:15) ขอบคตุณพระเจข้าททีที่ผมจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่...คตุณไมว่ตข้องอยยว่ททีที่นทีที่... คตุณรลับความรอด
ไดข้หากคตุณยลังไมว่รอดวลันนทีนื้ และหากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้วตอนนทีนื้คตุณกก็ไมว่มทีอะไรตข้องกลลัวหรสือหวาดหวลัที่น เพราะคตุณ



จะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ ผยข้ททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะไดข้นลัที่งอยยว่ททีที่การเลทีนื้ยงสมรสนลันื้นในทข้องฟฟ้าตอนททีที่การพวิพากษานว่ากลลัวเหลว่านทีนื้เกวิด
ขศึนื้น (วว. 19:7-10)

แตรคนันทบีที่สบีที่
วว. 8:12-13:

12 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สทีที่เปฝาแตรขศึนื้น ดวงอาทวิตยณ์กก็ถยกทสาลายไปหนศึที่งในสามสว่วน ดวงจลันทรณ์และดวงดาว
ทลันื้งหลายกก็เชว่นเดทียวกลันจศึงมสืดไปหนศึที่งในสามสว่วน กลางวลันกก็ไมว่สวว่างเสทียหนศึที่งในสามสว่วน และกลางคสืนกก็เชว่นเดทียว
กลับกลางวลัน

13 แลข้วขข้าพเจข้ากก็มองดยและไดข้ยวินทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งททีที่บวินอยยว่ในทข้องฟฟ้า รข้องประกาศเสทียงดลังวว่า “ววิบลัตวิ 
ววิบลัตวิ ววิบลัตวิ จะมทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลก เพราะเสทียงแตรของทยตสวรรคณ์ทลันื้งสามองคณ์กสาลลังจะเปฝาอยยว่
แลข้ว!”

ในดาเนทียล 4:26 เราเรทียนรยข้วว่าสวรรคณ์ปกครอง ตรงนทีนื้เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สทีที่เปฝาแตรของตน หนศึที่งในสาม
ของดวงอาทริตยณ์กก็ถยกโจมตที หนศึที่งในสามของดวงจนนทรณ์ถยกโจมตที หนศึที่งในสามของดวงดาวตยู่างๆถยกโจมตที หนศึที่งใน
สามของกลางวนนกก็ถยกทสาใหข้มสืดไป – และกลางคชนกก็เชว่นเดทียวกลัน นลัที่นหมายความวว่าหนศึที่งในสามของแสงกลางวลัน
จะถยกทสาใหข้มสืดไปทลัที่วโลก ในเวลาปปัจจตุบลันนทีนื้ เมสืที่อมลันสวว่างในสหรลัฐอเมรวิกา มลันกก็มสืดในจทีน เมสืที่อมลันสวว่างในจทีน มลันกก็
มสืดททีที่นทีที่ในสหรลัฐอเมรวิกา แตว่เมสืที่อแตรคลันททีที่สทีที่ถยกเปฝา มลันกก็จะมสืดหนศึที่งในสามของกลางวลันของจทีนและหนศึที่งในสามของ
กลางวลันของอเมรวิกา ซศึที่งพวิสยจนณ์วว่าสวรรคณ์ปกครองจรวิงๆและวว่าพระเจข้าทรงควบคตุมกวิจธตุระตว่างๆของสวรรคณ์และ
แผว่นดวินโลก

ในขว่าวประเสรวิฐททีที่เขทียนโดยลยกา เราอว่านวว่า “จะมทีหมายสสาคลัญททีที่ดวงอาทวิตยณ์ ททีที่ดวงจลันทรณ์ และททีที่ดวงดาว
ทลันื้งปวง และบนแผว่นดวินกก็จะมทีความทตุกขณ์รข้อนตามชาตวิตว่างๆ ซศึที่งมทีความฉงนสนเทว่หณ์เพราะเสทียงกศึกกข้องของทะเล
และคลสืที่นจวิตใจมนตุษยณ์กก็จะสลบไสลไปเพราะความกลลัว และเพราะสลังหรณณ์ถศึงเหตตุการณณ์ซศึที่งจะบลังเกวิดในโลก ดข้วย
วว่า ‘บรรดาสวิที่งททีที่มทีอสานาจในทข้องฟฟ้าจะสะเทสือนสะทข้านไป’” (ลยกา 21:25, 26)

แปดรข้อยปฟีกว่อนพระเยซยประสยตวิ พระเจข้าไดข้ตรลัสแกว่โยเอลและไดข้ประทานภาพของภลัยพวิบลัตวิตว่างๆแกว่เขา
ซศึที่งจะมาพรข้อมกลับวลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์ จงอว่านขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ – และจงตลัวสลัที่น หากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ จง
อว่านพวกมลันและจงชสืที่นชมยวินดทีหากคตุณไดข้รลับความรอดแลข้ว ททีที่คตุณจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่เมสืที่อสวิที่งเหลว่านทีนื้เกวิดขศึนื้นจรวิง และจาก
นลันื้นจงพยายามเตก็มททีที่ๆจะชลักจยงคนบาปทตุกคนใหข้มารลับความรอดเทว่าททีที่คตุณจะทสาไดข้!

“อนวิจจาหนอวลันนลันื้น เพราะวลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์ใกลข้เขข้ามาแลข้ว วลันนลันื้นจะมาเปป็นการทสาลายจากองคณ์
ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ อาหารถยกตลัดออกจากเบสืนื้องหนข้าสายตาของพวกเราแลข้ว เออ ความปฟีตวิและความยวินดทีกก็ขาดไป
จากพระนวิเวศแหว่งพระเจข้าของเราแลข้ว มวิใชว่หรสือ เมลก็ดพสืชกก็เนว่าอยยว่ในดวิน ฉางกก็รกรข้าง ยตุข้งกก็หลักพลังลง เพราะวว่า
ขข้าวเหทีที่ยวแหข้งไปเสทียแลข้ว 

“สลัตวณ์ทลันื้งหลายรข้องครวญครางแลข้วหนอ ฝยงวลัวกก็งตุนงง เพราะวว่าไมว่มทีทตุว่งหญข้าใหข้มลัน ฝยงแกะกก็อว่อนระอาไป
โอ ขข้าแตว่พระเยโฮวาหณ์ ขข้าพระองคณ์รข้องทยลพระองคณ์ เพราะวว่าไฟไดข้เผาผลาญทตุว่งหญข้าแหว่งถวิที่นทตุรกลันดาร และ



เปลวไฟไดข้ไหมข้ตข้นไมข้ในทตุว่งนาเสทียหมดแลข้วถศึงแมข้วว่าสลัตวณ์ปฝากก็รข้องทยลพระองคณ์ดข้วย เพราะวว่านนื้สาในหข้วยแหข้งไป และ
ไฟกก็เผาผลาญทตุว่งหญข้าแหว่งถวิที่นทตุรกลันดาร

“จงเปฝาแตรททีที่ในศวิโยน จงเปลว่งเสทียงปลตุกบนภยเขาบรวิสตุทธวิธิ์ของขข้าพเจข้า ใหข้ชาวแผว่นดวินทลันื้งสวินื้นตลัวสลัที่น 
เพราะวลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์กสาลลังมาแลข้ว ใกลข้เขข้ามาแลข้ว เปป็นวลันแหว่งความมสืดและความมสืดครศึนื้ม เปป็นวลันททีที่มทีเมฆ
และความมสืดทศึบ ดตุจแสงสวว่างยามเชข้าททีที่แผว่ปกคลตุมไปทลัที่วภยเขาทลันื้งหลาย ประชาชนจสานวนมากและมทีกสาลลังยวิที่ง 
ตลันื้งแตว่สมลัยโบราณกก็ไมว่เคยมทีเหมสือนอยว่างนทีนื้ และตลันื้งแตว่นทีนื้ไปกก็จะไมว่มทีอทีกตลอดปฟีทลันื้งหลายชลัที่วอายตุ ไฟเผาผลาญอยยว่
ขข้างหนข้ามลันทลันื้งหลาย และเปลวไฟไหมข้อยยว่ขข้างหลลัง แผว่นดวินนลันื้นเหมสือนสวนเอเดนกว่อนหนข้ามลันทลันื้งหลาย พอใหข้
หลลังมลันไปแลข้วกก็เปป็นถวิที่นทตุรกลันดารททีที่รกรข้าง ไมว่มทีอะไรจะรอดพข้นมลันเลย

“รว่างของมลันทลันื้งหลายเหมสือนรว่างของพวกมข้า มลันจะววิที่งเหมสือนกลับมข้าสงคราม เหมสือนอยว่างเสทียงรถรบ 
มลันจะเผว่นอยยว่บนยอดเขา เหมสือนเสทียงแตกของเปลวไฟททีที่ไหมข้ตอขข้าว เหมสือนกองทลัพอลันเขข้มแขก็งแปรกระบวนเขข้า
สงคราม เมสืที่อชนชาตวิทลันื้งหลายเหก็นหนข้ามลันกก็จะกระสลับกระสว่าย ใบหนข้าทตุกคนกก็จะซทีดเซทียว มลันทลันื้งหลายจะววิที่ง
เหมสือนทหาร และปฟีนกสาแพงเหมสือนนลักรบ ตว่างกก็จะเดวินไปตามทางของตลัว มลันจะไมว่แตกแถวออกไป มลันทลันื้ง
หลายจะไมว่รวนกลันเลย ตว่างกก็จะเดวินอยยว่ในทางของตน เมสืที่อมลันตะลตุยดาบ มลันกก็ไมว่ไดข้รลับบาดเจก็บ มลันจะกระโดด
เขข้าในเมสือง มลันจะววิที่งอยยว่บนกสาแพงเมสือง มลันจะปฟีนเขข้าไปในบข้านเรสือน มลันจะเขข้าไปทางหนข้าตว่างเหมสือนกลับโจร 
แผว่นดวินโลกจะหวลัที่นไหวตว่อหนข้ามลัน ฟฟ้าสวรรคณ์จะสลัที่นสะเทสือน ดวงอาทวิตยณ์และดวงจลันทรณ์จะมสืดไป ดวงดาวจะอลับ
แสง พระเยโฮวาหณ์จะทรงสว่งพระสตุรเสทียงตว่อหนข้ากองทลัพของพระองคณ์ เพราะคว่ายของพระองคณ์ใหญว่โตยวิที่งนลัก ผยข้ททีที่
กระทสาตามพระวจนะของพระองคณ์นลันื้นมทีเดชานตุภาพมาก เพราะวว่าวลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์เปป็นวลันใหญว่โตและนว่า
กลลัวยวิที่งนลัก ผยข้ใดเลว่าจะทนอยยว่ไดข้” (โยเอล 1:15-2:11)

สวิที่งเหลว่านทีนื้จะเกวิดขศึนื้นในอนาคต และหากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด มลันกก็เปป็นไปไดข้วว่าคตุณอาจจะอยยว่ททีที่นทีที่
ตอนททีที่พวกมลันเกวิดขศึนื้น

คคคำประกคำศแบบเปป็นสคำกลเกบีที่ยวกนับววิบนัตวิทนันี้งสคำมนนันี้น
ขข้อ 13: “แลข้วขข้าพเจข้ากก็มองดยและไดข้ยวินทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งททีที่บวินอยยว่ในทข้องฟฟ้า รข้องประกาศเสทียงดลังวว่า 

“ววิบลัตวิ ววิบลัตวิ ววิบลัตวิ จะมทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลก เพราะเสทียงแตรของทยตสวรรคณ์ทลันื้งสามองคณ์กสาลลังจะ
เปฝาอยยว่แลข้ว”” 

จงสลังเกต: ยอหณ์นกลว่าววว่า “ขจ้าพเจจ้ากห็มองดย... ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยริน” ทลันื้งตาและหยถยกใชข้งาน ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึง
ความใสว่ใจอยว่างระมลัดระวลังและความสนใจของสาวกททีที่รลักผยข้นทีนื้ในเหตตุการณณ์เหลว่านลันื้นซศึที่งเกวิดขศึนื้นตรงหนข้าเขา ทยต
สวรรคณ์องคณ์นลันื้นกสาลลังบวินไปทลัที่วทข้องฟฟ้า เขาสามารถมองเหก็นทลัที่วทลันื้งแผว่นดวินโลก จากใจกลางของมลันไปจนถศึงสตุด
ขอบจลักรวาล การรข้องสามครลันื้งวว่า “ววิบลัตวิ! ววิบลัตวิ! ววิบลัตวิ!” ประกาศการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยถยก
ประกาศมา... การพวิพากษาเหลว่านลันื้นททีที่เหนสือจวินตนาการของมนตุษยณ์

“ววิบลัตวิ” เหลว่านลันื้นจะเกวิดกลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ลงหลลักปปักฐานอยยว่บนแผว่นดวินโลกเปป็นพวิเศษ คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่
ยอมฟปังคสาเตสือนอลันจรวิงจลังจากสวรรคณ์ และทลันื้งๆททีที่มทีประกาศถศึงการพวิพากษา พวกเขากก็ยลังยศึดตวิดกลับแผว่นดวินโลกนทีนื้
ใหข้เปป็นบข้านของตนและททีที่อยยว่อาศลัยของตน ราวกลับวว่าพวกเขาจะอยยว่ททีที่นทีที่ตลอดไป คนแบบนลันื้นยลังมทีชทีววิตอยยว่วลันนทีนื้



คสาวว่า “คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลก” ถยกใชข้สองครลันื้งกว่อนหนข้านทีนื้แลข้ว ในบทททีที่ 3:10 และ 6:10 โดย
หมายถศึงคนเหลว่านลันื้นททีที่ความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นจะมาถศึงพวกเขา และเกทีที่ยวขข้องกลับเหลว่าผยข้เชสืที่อชาวฟฟีลาเดลเฟฟียและ
ดวงววิญญาณเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่ใตข้แทว่นบยชานลันื้น ดวงววิญญาณเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่ใตข้แทว่นบยชานลันื้นไดข้รลับการปลอบประโลม
โดยการถยกใหข้คสามลัที่นวว่าคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลกจะถยกพวิพากษาเมสืที่อพทีที่นข้องของพวกเขาถยกฆว่าตายแลข้ว (ใน
ชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น)

นทีที่เปป็นคนอทีกกลตุว่มหนศึที่งอยว่างชลัดเจน ซศึที่งถยกกลว่าวโดยใชข้คสาวว่า “คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่บน” แผว่นดวินโลก ววิบลัตวิอลัน
นว่ากลลัวเหลว่านทีนื้ของพระเจข้าจะถยกสว่งมาตว่อสยข้กลับคนววิปรวิตททีที่ไมว่เชสืที่อกลตุว่มนทีนื้... ตว่อสยข้กลับพวกยวิวกว่อน จากนลันื้นกก็ตว่อสยข้กลับ
เหลว่าผยข้อยยว่อาศลัยของแผว่นดวินโลกและจลักรวรรดวิของโรม และสตุดทข้ายมลันจะไปถศึงทตุกตารางนวินื้วของจลักรวาลและจะ
จลัดการกลับทตุกคนททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก นทีที่จะเปป็นอลันสตุดทข้าย, โอเมกา, แหว่งการพวิพากษาใหญว่ยลักษณ์แหว่งโทสะ
ของพระเจข้า



ววิวรณณ – บททบีที่เกห้คำ
แตรคนันทบีที่หห้คำ

วว. 9:1-12:
1 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หข้าเปฝาแตรขศึนื้น ขข้าพเจข้ากก็เหก็นดาวดวงหนศึที่งตกจากฟฟ้าลงมาททีที่แผว่นดวินโลก และ

ประทานลยกกตุญแจสสาหรลับเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวใหข้แกว่ดาวดวงนลันื้น
2 เมสืที่อเขาเปปิดเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวนลันื้น กก็มทีควลันพลตุว่งขศึนื้นมาจากเหวนลันื้นดตุจควลันททีที่เตาใหญว่ และดวงอาทวิตยณ์

และอากาศกก็มสืดไป เพราะเหตตุควลันททีที่ขศึนื้นมาจากเหวนลันื้น
3 มทีฝยงตลัตั๊กแตนบวินออกจากควลันนลันื้นมายลังแผว่นดวินโลก ไดข้ประทานอสานาจแกว่ตลัตั๊กแตนนลันื้น เหมสือนกลับ

อสานาจของแมลงปฝองแหว่งแผว่นดวินโลก
4 และมทีคสาสลัที่งแกว่มลันไมว่ใหข้ทสารข้ายหญข้าบนแผว่นดวินโลก หรสือพสืชเขทียว หรสือตข้นไมข้ แตว่ใหข้ทสารข้ายคนเหลว่านลันื้น

ททีที่ไมว่มทีตราของพระเจข้าบนหนข้าผากของเขาเทว่านลันื้น
5 และไมว่ใหข้ฆว่าคนเหลว่านลันื้น แตว่ใหข้ทรมานเขาหข้าเดสือน การทรมานนลันื้นเปป็นการทรมานททีที่เหมสือนกลับถยก

แมลงปฝองตว่อย
6 ตลอดเวลาเหลว่านลันื้น คนทลันื้งหลายจะแสวงหาความตายแตว่จะไมว่พบ เขาอยากจะตาย แตว่ความตายจะ

หนทีไปจากเขา
7 ตลัตั๊กแตนนลันื้นมทีรยปรว่างเหมสือนมข้าททีที่ผยกเครสืที่องพรข้อมสสาหรลับออกศศึก บนหลัวมทีสวิที่งหนศึที่งททีที่ดยเหมสือนมงกตุฎ

ทองคสา หนข้ามลันเหมสือนหนข้ามนตุษยณ์
8 ผมมลันเหมสือนผมผยข้หญวิง ฟปันมลันเหมสือนฟปันสวิงโต
9 มลันมทีทลับทรวงเหมสือนกลับทลับทรวงเหลก็ก เสทียงปฟีกมลันเหมสือนเสทียงรถมข้าเปป็นอลันมากกรยเขข้ารบขข้าศศึก
10 มลันมทีหางเหมสือนหางแมลงปฝอง และหางมลันนลันื้นมทีเหลก็กใน มลันมทีอสานาจททีที่จะทสารข้ายมนตุษยณ์ตลอดหข้า

เดสือน
11 มลันมทีทยตแหว่งเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวนลันื้นเปป็นกษลัตรวิยณ์ปกครองมลัน ททีที่มทีชสืที่อเรทียกในภาษาฮทีบรยวว่า อาบลัดโดน แตว่

ในภาษากรทีกเรทียกวว่า อปอลลวิโยน
12 ววิบลัตวิอยว่างททีที่หนศึที่งผว่านไปแลข้ว ดยเถวิด ยลังมทีววิบลัตวิอทีกสองอยว่างททีที่จะเกวิดขศึนื้นในภายหนข้า
เมสืที่อแตรคลันททีที่หข้าถยกเปฝาเสทียงดลัง ยอหณ์นกก็เหก็น “ดาวดวงหนศึที่ง” ตกจากฟฟ้า นทีที่ไมว่ใชว่ดาวดวงหนศึที่งจรวิงๆ พระ

ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงสสืที่อความหมายชลัดเจนเมสืที่อพระองคณ์ทรงกลว่าวถศึงดาวดวงนลันื้นวว่า “เขา” นทีที่ไมว่ใชว่เรสืที่องแปลกแตว่
อยว่างใด ในโยบ 38:7 พวกทยตสวรรคณ์ถยกเรทียกวว่าดวงดาวตว่างๆ เหลว่าผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์ไมว่เหก็นพข้องตรงกลันวว่านทีที่คสือผยข้ใด 
แตว่หลลังจากการศศึกษาคข้นควข้าหลายปฟีในพระวจนะของพระเจข้า โดยเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับ
เรสืที่องฝฝายววิญญาณ สว่วนตลัวแลข้วผมกก็เชสืที่อวว่า “เขา” ผยข้นทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้า นลักอธวิบาย
ทว่านหนศึที่งกลว่าวดข้วยใจกลข้าวว่าดาวดวงนทีนื้ คสือซาตาน แตว่ผมไมว่เหก็นดข้วย



ดาวททีที่ยอหณ์นเหก็นตกจากฟฟ้ามทีลยกกตุญแจเพสืที่อไขเปปิดเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น และตามททีที่ววิวรณณ์ 1:18 วว่าไวข้ “เรา
เปป็นผยข้ททีที่ดสารงชทีววิตอยยว่ เราไดข้ตายแลข้ว แตว่ ดยเถวิด เรากก็ยลังดสารงชทีววิตอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน และเรคำถสือ
ลถูกกตุญแจแหว่งนรกและแหว่งควคำมตคำย” ดข้วยเหตตุนทีนื้ ผมจศึงเชสืที่อวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นใดไมว่นอกจากพระ
บตุตรของพระเจข้าในรยปกายทยตสวรรคณ์ พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ชว่วยนายอสาเภอของพระเจข้า ทรงเปป็นผยข้บลัญชาการ
ตสารวจของพระเจข้า ผมเชสืที่อวว่านทีที่เปป็นบตุคคลเดทียวกลันกลับททีที่ปรากฏในววิวรณณ์ 20:1-3 เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จลงมาโดยถสือ
ลยกกตุญแจดอกหนศึที่ง และทรงไขเปปิดเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น พระองคณ์ทรงถสือโซว่เสข้นหนศึที่งในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ และ
พระองคณ์ทรงมลัดซาตานและขลังมลันไวข้ในเหวนลันื้น ขอบคตุณพระเจข้า พญามารจะถยกจองจสาดข้วยโซว่ตรวนเปป็นเวลา
หนศึที่งพลันปฟี!

ขข้อเทก็จจรวิงเหลว่านทีนื้ทสาใหข้ผมเหก็นชลัดเจนวว่าทยตสวรรคณ์ททีที่เปป็นดาวดวงนทีนื้ไมว่ใชว่ซาตาน แตว่เปป็นพระเยซยครวิสตณ์
เจข้า เหตตุผลมทีอยยว่วว่าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์คงไมว่ฝากลยกกตุญแจแหว่งนรกไวข้กลับทยตสวรรคณ์ททีที่ทสาบาปตนใดหรสือ
ซาตาน

“เหวไมว่มทีกข้น” นลันื้นคสือนรก... ไมว่ใชว่บศึงไฟนลันื้น ผมจะอธวิบายเกทีที่ยวกลับบศึงไฟนลันื้นเพวิที่มเตวิมเมสืที่อเราไปถศึงววิวรณณ์ 
20 นรกเปป็นคตุกของเหลว่าววิญญาณคนชลัที่วททีที่ไดข้ตายไปตลันื้งแตว่อาดลัมเปป็นตข้นมา พวกปฟีศาจอยยว่ททีที่นลัที่น เหลว่าววิญญาณของ
คนชลัที่วอยยว่ททีที่นลัที่น แตว่ซาตานกสาลลังเดวินขศึนื้นลงอยยว่ในแผว่นดวินโลก – บางครลันื้งในฐานะสวิงโตคสาราม บางครลันื้งกก็ในฐานะ
ทยตแหว่งความสวว่าง (โยบ 1:6-12; 1 เปโตร 5:8; 2 คร. 11:13-15)

ในลยกา 16 เรามทีบลันทศึกเรสืที่องราวอลันนว่าสะเทสือนใจเกทีที่ยวกลับเศรษฐทีคนนลันื้นและลาซารลัส นทีที่ไมว่ใชว่คสาอตุปมา 
มลันเปป็นบลันทศึกเหตตุการณณ์ททีที่เกวิดขศึนื้นจรวิงของเศรษฐทีคนหนศึที่งและขอทานคนหนศึที่ง ทลันื้งคยว่ไดข้เสทียชทีววิต บวิดาอลับราฮลัมและ
ลาซารลัสถยกเอว่ยชสืที่อ – และพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไมว่เคยใชข้ชสืที่อเฉพาะของววิสตุทธวิชนททีที่เสทียชทีววิตไปแลข้วของพระเจข้าใน
คสาอตุปมาตว่างๆเลย เศรษฐทีคนนทีนื้ไดข้เสทียชทีววิตและเขาลสืมตาขศึนื้นในนรก เขาถยกทรมานอยยว่ในเปลวไฟ เขาอข้อนวอนขอ
นนื้สาเพสืที่อมาทสาใหข้ลวินื้นททีที่แหข้งผากของเขาเยก็น ขอทานลาซารลัสไดข้เสทียชทีววิต และถยกพวกทยตสวรรคณ์พาไปอยยว่ในทรวงอก
ของอลับราฮลัม... สถานททีที่แหว่งการหยตุดพลัก

ทารกนข้อยนอนพลักอยยว่บนทรวงอกของผยข้เปป็นแมว่ ทรวงอกของอลับราฮลัมคสือ อตุทยานสวรรคณ์ของพระเจข้า 
อลับราฮลัมอยยว่ททีที่นลัที่น ววิสตุทธวิชนทตุกคนททีที่ตายไปแลข้วกก็อยยว่ททีที่นลัที่น เปาโลถยกรลับขศึนื้นเขข้าไปในอตุทยานสวรรคณ์ (2 คร. 12:1-4)
เมสืที่อเศรษฐทีคนนลันื้นอข้อนวอนอลับราฮลัมใหข้สว่งลาซารลัสมาจตุว่มนวินื้วของเขาในนนื้สาและแตะลวินื้นของเขาใหข้เยก็น เขากก็ถยก
เตสือนใหข้ระลศึกวว่าลาซารลัสไมว่สามารถมายลังททีที่ๆเขาอยยว่ไดข้ เพราะวว่าระหวว่างไฟนลันื้นและอตุทยานสวรรคณ์แหว่งการหยตุด
พลัก มทีเหวใหญว่กลันื้นขวางอยยว่

ในยตุคของภาคพลันธสลัญญาเดวิม ววิสตุทธวิชนทตุกคนททีที่ตายไปแลข้วกก็ไปยลังใจกลางของแผว่นดวินโลก นรกถยกแบว่ง
ออกเปป็นสองสว่วน ระหวว่างไฟนรกและอตุทยานสวรรคณ์ซศึที่งเปป็นททีที่ๆอลับราฮลัมอยยว่ มทีเหวใหญว่กลันื้นขวาง ผมเชสืที่อวว่าเหวนลันื้น
บลัดนทีนื้ไดข้ถยกทสาลายลงแลข้ว และสวิที่งททีที่เคยเปป็นอตุทยานสวรรคณ์ในยตุคของภาคพลันธสลัญญาเดวิมบลัดนทีนื้กก็เปป็นสว่วนหนศึที่งของ
สถานททีที่ๆมทีไฟเผาไหมข้ซศึที่งเรทียกวว่านรกแลข้ว “เพราะฉะนลันื้นนรกกก็ขยายททีที่ของมลันออก และอข้าปากเสทียโดยไมว่
จสากลัด...” (อวิสยาหณ์ 5:14) ผมเชสืที่อวว่าพระเจข้าแคว่ทรงเอาฉากกลันื้นออกไป และบลัดนทีนื้ววิญญาณของคนททีที่ไมว่รอดกก็อยยว่ใน



ใจกลางของแผว่นดวินโลกทลันื้งหมด แผว่นดวินโลกเปป็นทรงกลม ใจกลางนลันื้นเปป็นรยปทรงกลม และดข้วยเหตตุนทีนื้มลันจศึงไมว่มที
กข้น ผมเชสืที่อวว่านรกอยยว่ในใจกลางของแผว่นดวินโลกนทีนื้

ททีที่การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาว ววิญญาณของเหลว่าคนชลัที่วจะถยกนสาออกมาจากนรกททีที่อยยว่ในใจกลาง
แผว่นดวินโลก และพวกเขาจะปรากฏตลัวหนข้าพระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นเพสืที่อรลับการตอบแทนอลันสาสมตามความชลัที่ว
ของพวกเขา ใชว่แลข้วครลับ จะมทีการลงโทษในระดลับททีที่แตกตว่างกลันไปในนรก พระเจข้าคงไมว่อาจเปป็นพระเจข้าททีที่
ยตุตวิธรรมไดข้และทรงยอมใหข้เดก็กวลัยรตุว่นหนตุว่มหรสือสาวซศึที่งถยกเลทีนื้ยงดยมาในบข้านของพว่อคข้าเหลข้าเถสืที่อน ตข้องรลับโทษใน
ระดลับททีที่รตุนแรงพอๆกลับฟาโรหณ์หรสือฮวิตเลอรณ์ พระเจข้าจะประทานใหข้แกว่ฮวิตเลอรณ์และฟาโรหณ์ (และคนอสืที่นๆ) คสือ
ความทรมานอลันยตุตวิธรรมและสาสม ตามกวิจการงานอลันชลัที่วชข้าของพวกเขา คนนลับถสือพระอสืที่นจะถยกพวิพากษาใน
ความชอบธรรม วลัยรตุว่นจะถยกพวิพากษาในความชอบธรรม ไมว่วว่าคตุณใชข้เวลาชลัที่วนวิรลันดรณ์ในสวรรคณ์หรสือในนรก เพสืที่อน
ของผมครลับ คตุณกก็จะไดข้รลับจากพระหลัตถณ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์คสือสวิที่งททีที่จะมาถศึงคตุณแบบพอดที – ไมว่
มากกวว่านลันื้น และไมว่นข้อยกวว่านลันื้น

ทตุกวลันนทีนื้นรกอยยว่ในใจกลางแผว่นดวินโลก ใจกลางของแผว่นดวินโลกถยกพวิสยจนณ์แลข้ววว่าเปป็นมวลหวินละลายและ
ไฟเหลวททีที่คตุกรตุว่นระอตุ เคลสืที่อนททีที่ไปมา หลายครลันื้งพสืนื้นผวิวของแผว่นดวินโลกกก็แตกออก ระเบวิดออก ไฟเทออกมาและ
ลาวาเหลว (หวินททีที่ถยกละลาย) กก็ไหลลงมาจากดข้านขข้างของภยเขา เราเรทียกการระเบวิดเหลว่านทีนื้วว่าเปป็น “การระเบวิด
ของภยเขาไฟ” มทีบว่อนนื้สาพตุททีที่เดสือดปตุดๆหลายแหว่งอยยว่ในสว่วนทางตะวลันตกของประเทศของเรา ในพระคลัมภทีรณ์ นรก
ถยกพยดถศึงวว่าอยยว่ลศึก “ลงไป” เสมอ อวิสยาหณ์บอกเราวว่า “นรกเบสืนื้องลว่างกก็ตสืที่นเตข้นเพสืที่อตข้อนรลับเจข้าเมสืที่อเจข้ามา...แตว่เจข้า
จะถยกนสาลงมาสยว่นรก ยลังททีที่ลศึกของปากแดน...” (อวิสยาหณ์ 14:9 และ 15)

ในกลันดารววิถที 16:30-33 เรามทีบลันทศึกเหตตุการณณ์ตอนททีที่คนกลตุว่มหนศึที่งรว่วงลงไปในนรกทลันื้งเปป็น พระคลัมภทีรณ์
บอกเราวว่าแผว่นดวินโลกอข้าปากของนาง และคนเหลว่านลันื้นกก็ลงไปในหลตุมนลันื้น... ลงไปในนรก... ทลันื้งเปป็น และแผว่นดวิน
โลกกก็หตุบปากของนางหลลังจากกลสืนพวกเขาลงไปแลข้ว คณะของโคราหณ์ทลันื้งหมด – บข้านเรสือนของพวกเขาและทตุก
สวิที่งททีที่พวกเขามที – รว่วงลงไปในนรกและแผว่นดวินโลกกก็หตุบปากของนาง เหตตุใดผมถศึงไมว่ควรเชสืที่อ เทศนา และสอน
โดยปราศจากการขออภลัยลว่ะวว่านรกอยยว่ในใจกลางของแผว่นดวินโลก?

เมสืที่อเรวิที่มแรกนลันื้นไมว่มทีนรก ในปฐมกาล 1:1 เราอว่านวว่า “ในเรริชื่มแรกนนนั้นพระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างฟฟ้า 
(เอกพจนณ์) และแผว่นดวินโลก (เอกพจนณ์)” พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้กลว่าววว่า ฟป้าทนนั้งหลาย (พหยพจนณ์) หรสือแผยู่นดรินโลกทนนั้ง
หลาย (พหยพจนณ์) ไมว่มทีการกลว่าวถศึงนรกตรงนทีนื้เลย เมสืที่อเรวิที่มแรกนลันื้นไมว่มทีพญามาร พระเจข้าพระบวิดา พระเจข้าพระ
บตุตร และพระเจข้าพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงอยยว่ในเรวิที่มแรกนลันื้น พระเจข้าไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างพวกทยตสวรรคณ์ พวกเค
รยบ พวกเสราฟปิม และเหลว่าอลัครเทวทยต

อาจมทีอลัครเทวทยตอยยว่สามองคณ์ โดยมทีลยซวิเฟอรณ์เปป็นหลัวหนข้าของทลันื้งสามนลันื้น มทีอยยว่คราวหนศึที่ง... อาจหลลังจาก
ผว่านไปหลายลข้านปฟี... ลยซวิเฟอรณ์ไดข้ตลัดสวินใจททีที่จะโคว่นลข้มพระเจข้าและยศึดพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์เสทีย มลันลข้างสมองทยต
สวรรคณ์บางองคณ์ นสาพวกเขาใหข้เชสืที่อวว่าพวกเขาสามารถลข้มลข้างพระเจข้าไดข้ และพวกเขากก็ไดข้พยายามทสาเชว่นนลันื้น แตว่
เนสืที่องจากพระผยข้สรข้างทรงยวิที่งใหญว่กวว่าผยข้ททีที่ถยกสรข้าง และเนสืที่องจากพระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างลยซวิเฟอรณ์และทยตสวรรคณ์
ทลันื้งปวง พระเจข้าจศึงทรงขลับไลว่ลยซวิเฟอรณ์และเหลว่าทยตสวรรคณ์ททีที่กบฏออกจากสวรรคณ์ จงศศึกษาเอเสเคทียล 28:11-15 



และอวิสยาหณ์ 14:12-14 พระเจข้าทรงโยนลยซวิเฟอรณ์ออกมาจากสวรรคณ์จรวิงๆ และพระเยซยพระบตุตรกก็ตรลัสวว่า
พระองคณ์ทรงเหก็นเหตตุการณณ์นลันื้น: “พระองคณ์ตรลัสกลับเขาทลันื้งหลายวว่า “เรคำไดห้เหจ็นซคำตคำนตกจคำกสวรรคณเหมสือน
ฟฝ้คำแลบ” (ลยกา 10:18) เมสืที่อพระเยซยทรงประกาศเรสืที่องนทีนื้แกว่พวกสาวกของพระองคณ์ พระองคณ์กก็ตรลัสโดยใชข้คสา
กรวิยารยปอดทีต ไมว่ใชว่อนาคต นทีที่ไมว่ไดข้หมายถศึงเวลานลันื้นเมสืที่อซาตานจะถยกขลับออกชลัที่วนวิรลันดรณ์ (เราจะศศึกษาเกทีที่ยวกลับ
เรสืที่องนทีนื้ในภายหลลังในววิวรณณ์) ลยกา 10:18 อข้างอวิงถศึงเวลานลันื้นตอนททีที่ซาตานไดข้ถยกขลับออกจากสวรรคณ์

พญามารเปป็นสวิที่งทรงสรข้างททีที่ทสาตลัวมลันขศึนื้นมาเอง มลันไมว่ใชว่พญามารในสถานะดลันื้งเดวิมของมลัน แตว่เมสืที่อมลันไดข้
ตลัดสวินใจวว่ามลันจะลข้มลข้างพระเจข้า และนสาทยตสวรรคณ์บางองคณ์ใหข้เชสืที่อแบบเดทียวกลัน มลันกก็กลายเปป็นผยข้หลอกลวง... 
พญามาร  พระเจข้าทรงจสาใจตข้องขลับมลันออกจากสวรรคณ์ และเนสืที่องจากลยซวิเฟอรณ์ (ผยข้สว่องแสงนลันื้น) ไดข้กลายเปป็นพญา
มาร (ผยข้หลอกลวง) แลข้ว พระเจข้าจศึงทรงจสาใจตข้องเตรทียมคตุกแหว่งหนศึที่งไวข้สสาหรลับบรรดาผยข้ททีที่ไมว่เชสืที่อฟปัง ดข้วยเหตตุนทีนื้ 
นรกจศึงไดข้ถยกจลัดเตรทียมไวข้สสาหรลับ “พญามารและสมตุนของมลัน” (มธ. 25:41) ยยดาสบอกเราวว่าพวกทยตสวรรคณ์ททีที่ไดข้
ละทวินื้งสถานะเดวิมของตนบลัดนทีนื้กก็ถยกจองจสาไวข้ในโซว่ตรวนรอคอยวลันพวิพากษา จงอว่านหนลังสสือยยดาสทลันื้งหมด

พระเจข้าไมว่ไดข้ทรงสรข้างนรกไวข้สสาหรลับมนตุษยณ์ พระเจข้าไมว่ไดข้ทรงสรข้างมนตุษยณ์ไวข้สสาหรลับนรก แตว่มนตุษยณ์ทตุก
คนททีที่เลสือกททีที่จะตวิดตามซาตานกก็ตข้องใชข้เวลาชลัที่วนวิรลันดรณ์กลับมลันในนรก นรกวลันนทีนื้อยยว่ในใจกลางของแผว่นดวินโลก และ
จะยลังอยยว่ททีที่นลัที่นตว่อไปจนกวว่าสวิที่งสารพลัดจะสสาเรก็จครบถข้วน เมสืที่อนลันื้นววิญญาณของคนชลัที่วทลันื้งหมดนลับตลันื้งแตว่สมลัยอาดลัม
เปป็นตข้นมา รว่วมกลับเหลว่าทยตสวรรคณ์ททีที่ชลัที่วรข้ายและซาตานเอง กก็จะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันซศึที่งเปป็นททีที่ๆพวก
เขาจะอยยว่ไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล โดยถยกเผาไหมข้และอข้อนวอนอยยว่ในบศึงไฟนลันื้น (วว. 20:10-15) 

หากบลังเอวิญวว่ามทีบางคนททีที่ยลังสงสลัยวว่านรกอยยว่ใจกลางแผว่นดวินโลกจรวิงไหม ขอใหข้ผมยกขข้อพวิสยจนณ์ใหข้คตุณดย
อทีกหนศึที่งเรสืที่อง: ตอนททีที่พระเยซยยลังอยยว่บนโลก พวกธรรมาจารยณ์และพวกฟารวิสทีขอใหข้พระองคณ์แสดงหมายสสาคลัญเพสืที่อ
พวิสยจนณ์วว่าพระองคณ์ทรงเปป็นพระบตุตรของพระเจข้า พระเยซยตรลัสวว่า “คนชาตวิชลัที่วและเลว่นชยข้แสวงหาหมายสสาคลัญ 
และจะไมว่ทรงโปรดใหข้หมายสสาคลัญแกว่เขา เวข้นไวข้แตว่หมายสสาคลัญของโยนาหณ์ศาสดาพยากรณณ์ ดห้วยวว่คำ ‘โยนคำหณไดห้
อยถูว่ในทห้องปลคำวคำฬสคำมวนันสคำมคสืน’ ฉนันใด บตุตรมนตุษยณจะอยถูว่ในทห้องแผว่นดวินสคำมวนันสคำมคสืนฉนันนนันี้น” (มธ. 
12:38-40)

ขณะพยากรณณ์เกทีที่ยวกลับพระเยซยเจข้า ผยข้แตว่งเพลงสดตุดทีกลว่าววว่า “เพราะพระองคณ์จะไมว่ทรงทวินื้งจวิตววิญญาณ
ของขข้าพระองคณ์ไวข้ในนรก ทลันื้งจะไมว่ทรงใหข้องคณ์บรวิสตุทธวิธิ์ของพระองคณ์เปฟปี่อยเนว่าไป” (เพลงสดตุดที 16:10) ถข้อยคสา
เหลว่านทีนื้ถยกกลว่าวซนื้สาในกวิจการ 2:25-27: “เพราะดาววิดไดข้ทรงกลว่าวถศึงพระองคณ์วว่า ‘ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้าตรงหนข้าขข้าพเจข้าเสมอ เพราะวว่าพระองคณ์ประทลับททีที่มสือขวาของขข้าพเจข้า เพสืที่อขข้าพเจข้าจะมวิไดข้หวลัที่นไหวเพราะ
ฉะนลันื้นจวิตใจของขข้าพเจข้าจศึงยวินดที และลวินื้นของขข้าพเจข้าจศึงเปรมปรทีดวิธิ์ ยวิที่งกวว่านทีนื้เนสืนื้อหนลังของขข้าพเจข้าจะพลักพวิงอยยว่ใน
ความหวลังใจดข้วย เพราะพระองคณ์จะไมว่ทรงทวินื้งจวิตววิญญาณของขข้าพระองคณ์ไวข้ในนรก ทลันื้งจะไมว่ทรงใหข้องคณ์บรวิสตุทธวิธิ์
ของพระองคณ์เปฟปี่อยเนว่าไป”

และบลัดนทีนื้ ศวิลายอดบนสตุดททีที่พวิสยจนณ์พทีระมวิดแหว่งความจรวิงวว่านรกอยยว่ใจกลางของแผว่นดวินโลก: “เหตตุฉะนลันื้น
พระองคณ์ตรลัสไวข้แลข้ววว่า ‘ครนันี้นพระองคณเสดจ็จขนนี้นสถูว่เบสืนี้องสถูง พระองคณ์ทรงนสาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอทีก และ
ประทานของประทานแกว่มนตุษยณ์’ (ทบีที่กลว่คำววว่คำพระองคณเสดจ็จขนนี้นไปนนันี้น จะหมคำยควคำมอยว่คำงอสืที่นประกคำรใดเลว่คำ 



นอกจคำกวว่คำพระองคณไดห้เสดจ็จลงไปสถูว่เบสืนี้องตที่คคำของแผว่นดวินโลกกว่อนดห้วย พระองคณ์ผยข้เสดก็จลงไปนลันื้น กก็คสือพระองคณ์
ผยข้ททีที่เสดก็จขศึนื้นไปสยว่เบสืนื้องสยงเหนสือฟฟ้าสวรรคณ์ทลันื้งปวงนลัที่นเอง เพสืที่อจะไดข้ทสาใหข้สวิที่งสารพลัดสสาเรก็จ)” (อฟ. 4:8-10)

ไมว่มทีความสงสลัยอยยว่ในหลัวสมองของผมเลย หลลังจากไดข้เปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่เปป็นฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่อง
ฝฝายววิญญาณแลข้ว วว่านรกอยยว่ใตข้พสืนื้นดวินททีที่เราเดวินเหยทียบอยยว่นทีนื้ เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นไขกตุญแจเปปิดเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น 
ควลันกก็ลอยขศึนื้นออกมาจากมลัน – และนทีที่จะไมว่ใชว่ควลันเชวิงสลัญลลักษณณ์ มลันจะเปป็นควลันจรวิงๆ เหมสือนกลับควลันททีที่ออกมา
จากปลว่องไฟของคตุณ พระคลัมภทีรณ์กลว่าวถศึงมลันวว่าเปป็นเหมสือนควลันททีที่ออกมาจากเตาไฟใหญว่ มลันจะบลังแสงดวง
อาทวิตยณ์จนมสืดสนวิท และจะมทีความมสืดปกคลตุมไปทลัที่วแผว่นดวินนลันื้น ตอนททีที่พระเยซยทรงถยกตรศึงททีที่กางเขน ดวงอาทวิตยณ์
กก็ไมว่ยอมสว่องแสง และทลัที่วทลันื้งแผว่นดวินโลกตกอยยว่ในความมสืดเปป็นเวลาสามชลัที่วโมง ในพระคสาขข้อนทีนื้ ดวงอาทวิตยณ์กสาลลัง
สว่องแสงอยยว่ แตว่ควลันแหว่งการพวิพากษาของพระเจข้าบดบลังแสงนลันื้น

ฝยงตลัตั๊กแตนนลับลข้านๆตลัวจะออกมาจากควลันนลันื้น... ตลัตั๊กแตนปฟีศาจหลายพลันลข้านตลัวจะออกมาจากควลันททีที่
พลตุว่งขศึนื้นมาจากนรก พวกมลันจะมทีอสานาจตว่อยมนตุษยณ์เหมสือนพวกแมลงปฝองแหว่งแผว่นดวินโลกมทีอสานาจ ผมเชสืที่อเรสืที่อง
นทีนื้ไหมครลับ? เหตตุใดผมถศึงไมยู่ควรเชสืที่อมลันลว่ะ? เหตตุใดผมถศึงควรเชสืที่อเรสืที่องอสืที่นๆททีที่เหลสือลว่ะ? เหตตุใดผมถศึงควรตทีความ
ตลัตั๊กแตนเหลว่านทีนื้ใหข้เปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์หรสือใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณลว่ะ? พระคลัมภทีรณ์บอกผมอยว่างชลัดเจนวว่าพวกมลันมที
อสานาจททีที่จะตว่อยเหมสือนพวกแมลงปฝองแหว่งแผว่นดวินโลก ผมรยข้วว่าแมลงปฝองเปป็นยลังไง ผมเคยเหก็นพวกมลันแลข้ว ผม
เคยเหก็นคนๆหนศึที่งททีที่ถยกแมลงปฝองตว่อย และในชลัที่วไมว่กทีที่อศึดใจคนๆนลันื้นกก็ตลัวเขทียวและชลักดวินื้นไปมาดข้วยความเจก็บปวด

การทรมานของตลัตั๊กแตนเหลว่านลันื้นเปป็นเหมสือนการทรมานของพวกแมลงปฝองแหว่งแผว่นดวินโลกเมสืที่อแมลง
ปฝองเหลว่านลันื้นโจมตทีคนๆหนศึที่ง การทรมานอลันนว่ากลลัวนทีนื้จะกวินเวลานานหข้าเดสือน ลองควิดดยสวิครลับ! หข้าเดสือนแหว่ง
ความเจก็บปวดรวดรข้าว หข้าเดสือนของพวกแมลงปฝอง ผมเชสืที่อวว่านทีที่คสือหข้าเดสือนจรวิงๆไหม? ผมขอตอบดข้วยคสาถาม
เหลว่านทีนื้ละกลัน: ผมเชสืที่อ ยอหณ์น 3:16 ไหม? ผมเชสืที่อ กริจการ 16:31 ไหม? ผมเชสืที่อ เพลงสดสุดทบทททชื่ 23 ไหม? ผมเชสืที่อ
ยอหณ์น 14:2 ไหม ททีที่วว่า “ในพระนวิเวศของพระบวิดาเรามทีคฤหาสนณ์หลายแหว่ง” ? แนยู่นอนครนบวยู่าผมเชชชื่อ! งลันื้นทสาไม
ผมถศึงไมว่ควรเชสืที่อเรชชื่องนทนั้ลว่ะ? มนตุษยณ์จะถยกตว่อยและถยกกลัดโดยฝยงตลัตั๊กแตนนานหข้าเดสือน พวกเขาจะมทีแผลบวมและ
เจก็บปวด อข้อนวอนและกรทีดรข้อง แตว่พวกเขากก็ตายไมว่ไดข้ “ตลอดเวลาเหลว่านลันื้น คนทลันื้งหลายจะแสวงหาความตาย
แตว่จะไมว่พบ เขาอยากจะตาย แตว่ความตายจะหนทีไปจากเขา” คตุณสามารถเขข้าใจคสากลว่าวนทีนื้ไหม? คตุณเขข้าใจ
ถข้อยคสาเหลว่านลันื้นไหม? ปฟนจะไมว่ฆว่าใหข้ตาย มทีดโกนจะไมว่ตลัดเสข้นเลสือดใหข้ขาด ยาพวิษจะไมว่มทีพวิษ คอจะไมว่หลัก หลัวใจ
จะไมว่หยตุดเตข้น! มนตุษยณ์ทลันื้งหลายจะซบหนข้าลงอข้อนวอนขอใหข้พระเจข้าทรงฆว่าพวกเขาเสทีย... ททีที่จะทรงปลว่อยใหข้พวก
เขาตายเสทีย พวกเขาจะเฉสือนรว่างกายของตน แตว่พวกเขาจะเลสือดออกจนตายไมว่ไดข้ พวกเขาจะเอาปฟนจว่อขมลับตลัว
เองและเหนทีที่ยวไก – แตว่กระสตุนจะพตุว่งทะลตุศทีรษะโดยไมว่เกวิดความเสทียหาย... แคว่ความเจก็บปวดเพวิที่มมากขศึนื้น ไมว่เสทีย
ชทีววิต! ผมรยข้วว่าในสายตามนตุษยณ์แลข้วมลันเปป็นไปไมว่ไดข้ททีที่จะเขข้าใจความเดสือดดาลเชว่นนลันื้น แตว่เนสืที่องจากพระคลัมภทีรณ์
ประกาศมลันแลข้ว ผมจศึงไมว่มทีทางเลสือกอสืที่นนอกจากเทศนามลัน

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก คตุณจะเปป็นหนศึที่งในคนเหลว่านลันื้นททีที่จะซบหนข้าลงและอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ฆว่าคตุณไหม? คตุณ
จะเปป็นหนศึที่งในคนเหลว่านลันื้นททีที่ดสืที่มยาพวิษแตว่ตายไมว่ไดข้ไหม? คตุณจะเปป็นหนศึที่งในคนเหลว่านลันื้นททีที่จะแคว่เพวิที่มความเจก็บปวด
ใหข้แกว่ตลัวเองขณะททีที่คตุณเฉสือนรว่างกายของตนและแสวงหาความตายไหม? หากคตุณไมว่ใชว่ลยกของพระเจข้า คตุณกก็อาจ



เปป็นหนศึที่งในคนเหลว่านลันื้น ขอบคตุณพระเจข้าททีที่คตุณสามารถหนทีพข้นสวิที่งเหลว่านทีนื้ไดข้ทลันื้งหมด! หากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด
คตุณกก็สามารถรลับความรอดไดข้เดทีดี๋ยวนทีนื้เลย – หากคตุณจะยอมกข้มศทีรษะลงและทยลขอองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าดข้วยคสาพยด
ของคตุณเองใหข้เสดก็จเขข้ามาในใจของคตุณและชว่วยคตุณใหข้รอด “จงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า และทว่านจะไดข้รลับความ
รอด... ผยข้ใดกก็ตามททีที่จะทยลออกพระนามของพระองคณ์จะไดข้รลับความรอด... คนเหลว่านลันื้นททีที่มาหาเราๆจะไมว่ขลับไลว่เขา
ออกไปเลย... ผยข้ใดกก็ตามททีที่ไดข้ตข้อนรลับพระองคณ์ พระองคณ์กก็ไดข้ประทานสวิทธวิอสานาจแกว่พวกเขาททีที่จะกลายเปป็นบตุตร
ของพระเจข้า!” จงตข้อนรลับพระองคณ์เดบีดี๋ยวนบีนี้ และคตุณจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ตอนททีที่ภลัยพวิบลัตวิอลันนว่ากลลัวแหว่งตลัตั๊กแตนเหลว่านลันื้นมา

กองทลัพตลัตั๊กแตนปฟีศาจททีที่ออกมาจากนรกนทีนื้ถยกพรรณนาในขข้อ 7-10 พวกมลันมทีรยปรว่างเหมสือนมข้าททีที่เตรทียม
พรข้อมสสาหรลับออกศศึก (ในอวิตาลทีและประเทศอสืที่นๆบางประเทศตลัตั๊กแตนถยกเรทียกวว่า “มข้านข้อย” และตลัตั๊กแตนบางตลัว
กก็มทีรยปรว่างเหมสือนมข้า) พวกมลันมทีเหมสือนมงกตุฎทองคสาบนหลัวของพวกมลัน สลัตวณ์ประหลาดปฟีศาจเหลว่านทีนื้มทีใบหนข้า
เหมสือนคน และมทีผมยาวสยายเหมสือนผยข้หญวิง พวกมลันมทีฟปันแหลมคมเหมสือนสวิงโต และ “เหมสือนกลับเปป็น” 
ทลับทรวงเหลก็ก... ทนทานและแขก็งแรง เปรทียบไดข้กลับเหลก็กของเรา พวกมลันไมว่อาจถยกทสาลายไดข้ กระสตุนปฟนไมว่อาจ
เจาะตลัตั๊กแตนเหลว่านทีนื้ พวกมลันมทีหางเหมสือนพวกแมลงปฝองแหว่งแผว่นดวินโลก พรข้อมกลับเหลก็กในซศึที่งอยยว่ในหางของ
พวกมลัน และพวกมลันจะตว่อยมนตุษยณ์นานหข้าเดสือน จงตลันื้งใจอว่านโยเอล 2:4 และเยเรมทียณ์ 51:27 และอพยพ 10:12-
15 สลัตวณ์ประหลาดททีที่นว่าเกลทียดนว่ากลลัวและดตุรข้ายเหลว่านทีนื้จะอยยว่เตก็มแผว่นดวินโลกเปป็นเวลาหข้าเดสือน ลองควิดดยสวิครลับ!

กองทลัพตลัตั๊กแตนอลันใหญว่โตนทีนื้มทีระเบทียบ... มลันมทีกษลัตรวิยณ์องคณ์หนศึที่ง... ผยข้นสาคนหนศึที่ง ผยข้นสาคนนทีนื้คสือ ทยตสวรรคณ์
แหว่งเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น... พญามารเอง ในรยปกายของทยตสวรรคณ์ พญามารมทีของเลทียนแบบราคาถยกสสาหรลับทตุกสวิที่งททีที่
พระเจข้ามทีซศึที่งดทีและยอดเยทีที่ยม ผมกลว่าวไปแลข้ววว่าทยตสวรรคณ์ในขข้อหนศึที่งของบทนทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นนอกจากพระเยซย ตรง
นทีนื้ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้คสือ พญามาร... ชสืที่อของมลันในภาษาฮทีบรยคสือ อาบลัดโดน ซศึที่งมทีความหมายวว่า การทกาลาย ใน
ภาษากรทีกชสืที่อนลันื้นคสือ อปลอลลวิโยน ซศึที่งมทีความหมายวว่า ผยจ้ทกาลาย พญามารเปป็นผยข้หลอกลวง และไดข้กว่อการทสาลาย
ลข้างมาโดยตลอด มลันเปป็นผยข้ทสาลายดวงววิญญาณของมนตุษยณ์ทลันื้งหลาย

กษลัตรวิยณ์ผยข้ปกครองเหนสือตลัตั๊กแตนเหลว่านทีนื้คสือ พญามาร มลันนสากองทลัพตลัวททีที่สรข้างความทรมานเหลว่านทีนื้ดข้วย
ตลัวเอง พระเยซยจะทรงนสากองทลัพเหลว่าววิสตุทธวิชนดข้วยพระองคณ์เองเมสืที่อเราทลันื้งหลายรตุกรานแผว่นดวินโลกนทีนื้พรข้อมกลับ
พระเยซย โดยขทีที่มข้าขาวมา และนตุว่งหว่มกายดข้วยผข้าปฝานขาวสวว่างสดใส (วว. 19:11-16)

ขอใหข้ผมกลว่าวยนื้สาอทีกครลันื้งวว่าตลัตั๊กแตนปฟีศาจเหลว่านทีนื้จะไมว่ฆยู่ามนตุษยณ์ พวกมลันจะทรมานพวกเขา หยอกพวก
เขา ตว่อยพวกเขา นานหข้าเดสือน รอเดบีดี๋ยวกว่อน! คตุณตนันี้งใจฟปังผมอยถูว่ไหมครนับ? คตุณนนกภคำพนนันี้นออกจรวิงๆไหม? 
คตุณแนว่ใจนะ??? 

พทีที่นข้องชายหญวิงของผมครลับ: หากคตุณถยกทวินื้งไวข้บนโลกนทีนื้ตอนททีที่การรลับขศึนื้นไปนลันื้นเกวิดขศึนื้น เชข้าวลันหนศึที่งคตุณจะ
ตสืที่นขศึนื้นมา จลัดเตรทียมมสืนื้อเชข้าของคตุณ และขณะททีที่คตุณนลัที่งอยยว่ททีที่โตก๊ะรลับประทานมสืนื้อเชข้า คตุณมองออกไปทางหนข้าตว่างไป
ททีที่สนามหลลังบข้านของคตุณ – และคตุณจะไมว่อาจเชสืที่อสายตาของคตุณเอง คตุณจะสงสลัยวว่าคตุณกสาลลังเสทียสตวิไปแลข้วหรสือ
เปลว่า เพราะวว่าในสนามหลลังบข้านของคตุณๆจะเหก็นอะไรททีที่คลข้ายกลับพวกมข้าแคระกลตุว่มหนศึที่ง พวกมลันจะมทีรยปรว่างททีที่ไมว่
เหมสือนใคร พวกมลันจะสวมมงกตุฎททีที่ดยเหมสือนทองคสา พวกมลันจะมทีหางททีที่ผวิดธรรมดามากๆ – และขณะททีที่คตุณจข้อง
ออกไปนอกหนข้าตว่าง ตลัวหนศึที่งในพวกมลันจะยกหลัวขศึนื้นและมองตรงเขข้ามาในหข้องของคตุณ เลสือดของคตุณจะไหลเยก็น



เฉทียบในเสข้นเลสือดของคตุณขณะททีที่คตุณนลัที่งประหวลัที่นพรลัที่นพรศึง อข้าปากคข้าง ตกตะลศึง – และคตุณจะเหก็นตลัตั๊กแตนปฟีศาจ
เหลว่านลันื้นแหว่งนรก หนข้าตว่อหนข้า!

เมสืที่อตลัตั๊กแตนปฟีศาจตลัวนทีนื้ยกหลัวของมลันขศึนื้น คตุณจะเหก็นวว่าหนข้าของมลันเหมสือนหนข้าคน – และกระนลันื้นผมของ
มลันกก็เหมสือนผมของผยข้หญวิง เมสืที่อมลันเปปิดปากของมลัน คตุณจะเหก็นวว่าฟปันของมลันแหลมคมและเรทียว เหมสือนฟปันของ
สวิงโต คตุณจะสลังเกตเหก็นวว่าหนข้าอกของตลัตั๊กแตนปฟีศาจตลัวนทีนื้ถยกปกปฟ้องดข้วยอะไรบางอยว่างททีที่คลข้ายกลับเหลก็ก และเมสืที่อ
เจข้าสลัตวณ์ประหลาดตลัวนทีนื้จข้องมาททีที่คตุณและคตุณจข้องกลลับไปททีที่มลัน มลันกก็จะเรวิที่มบวินตรงมายลังหนข้าตว่างของคตุณ คตุณจะววิที่ง
กรทีดรข้อง – หรสือไมว่คตุณกก็อาจเปป็นลมลข้มพลับไปกองอยยว่บนพสืนื้นหข้องครลัว ผมรยข้วว่านทีที่เปป็นภาพททีที่นว่าสะพรศึงกลลัว แตว่ทว่าน
ททีที่รลักครลับ ผมไมว่กลข้าผว่อนปรนพระวจนะของพระเจข้าหรสือพยดอข้อมๆเพสืที่อหลทีกเลทีที่ยงการถยกเรทียกวว่าเปป็นพวกคลลัที่ง
ศาสนา ผมเชสืที่อวว่าสวิที่งททีที่ผมไดข้กลว่าวไปแลข้วตรงนทีนื้จะเกวิดขศึนื้นจรริงๆ บนแผว่นดวินโลกนทีนื้เลย จงเขข้าใจภาพนลันื้นหากคตุณ
ทสาไดข้ และหากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด จงคตุกเขว่าลงเดทีดี๋ยวนทีนื้ ไมว่วว่าคตุณจะอยยว่ททีที่ไหนกก็ตาม และจงทยลพระเจข้าโดย
ใชข้คสาพยดของคตุณเองวว่าคตุณอยากใหข้พระเยซยครวิสตณ์เสดก็จเขข้ามาในใจของคตุณและชว่วยคตุณใหข้รอด พระองคณ์จะทรง
ทสาเชว่นนลันื้น!

แตรคนันทบีที่หก
วว. 9:13-21:

13 เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หกเปฝาแตรขศึนื้น ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงออกมาจากเชวิงงอนมตุมทลันื้งสทีที่ของแทว่นทองคสาททีที่
อยยว่เบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า

14 เสทียงนลันื้นสลัที่งทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หกททีที่ถสือแตรนลันื้นวว่า “จงแกข้มลัดทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่ททีที่ถยกมลัดไวข้ททีที่แมว่นนื้สาใหญว่นลันื้น 
คสือแมว่นนื้สายยเฟรตวิส”

15 ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่กก็ถยกแกข้ปลว่อยไป ซศึที่งทรงเตรทียมไวข้สสาหรลับชลัที่วโมง วลัน เดสือน และปฟี ททีที่จะใหข้ฆว่ามนตุษยณ์
เสทียหนศึที่งในสามสว่วน

16 และจสานวนพลทหารมข้ามทีสองรข้อยลข้าน นทีที่คสือจสานวนททีที่ขข้าพเจข้าไดข้ยวิน
17 ในนวิมวิตนลันื้นขข้าพเจข้าสลังเกตเหก็นมข้าเปป็นดลังนทีนื้คสือ ผยข้ททีที่นลัที่งบนหลลังมข้านลันื้น กก็มทีทลับทรวงสทีไฟ สทีพลอยสทีแดง 

และสทีกสามะถลัน หลัวมข้าทลันื้งหลายนลันื้นเหมสือนหลัวสวิงโต มทีไฟและควลันและกสามะถลันพลตุว่งออกมาจากปากของมลัน
18 มนตุษยณ์ถยกฆว่าเสทียหนศึที่งในสามสว่วนดข้วยภลัยพวิบลัตวิสามอยว่างนทีนื้ คสือ ไฟและควลันและกสามะถลันททีที่พลตุว่งออก

มาจากปากมลันนลันื้น
19 เพราะวว่าฤทธวิธิ์ของมข้านลันื้นอยยว่ททีที่ปากและหาง หางของมลันเหมสือนงยและมทีหลัว สวิที่งเหลว่านทีนื้ทสาใหข้มลันทสารข้าย

คนไดข้
20 มนตุษยณ์ทลันื้งหลายททีที่เหลสืออยยว่ ททีที่มวิไดข้ถยกฆว่าดข้วยภลัยพวิบลัตวิเหลว่านทีนื้ ยลังไมว่ไดข้กลลับใจเสทียใหมว่จากงานททีที่มสือเขา

ไดข้กระทสา ไมว่ไดข้เลวิกบยชาผที บยชา ‘รยปเคารพททีที่ทสาดข้วยทองคสา เงวิน ทองสลัมฤทธวิธิ์ หวินและไมข้ รยปเคารพเหลว่านลันื้นจะดย
หรสือฟปังหรสือเดวินกก็ไมว่ไดข้’

21 และเขากก็มวิไดข้กลลับใจเสทียใหมว่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตรณ์ การลว่วงประเวณที และการลลัก
ขโมย



ในขข้อ 13 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หกเปฝาแตรของตน ยอหณ์นกลว่าววว่า “ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงออกมาจากเชวิงงอน
มตุมทลันื้งสทีที่ของแทว่นทองคสาททีที่อยยว่เบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า” ในพลลับพลาสมลัยโบราณนลันื้น มทีแทว่นบยชาอยยว่สองแทว่น... 
แทว่นหนศึที่งอยยว่ขข้างนอกในลาน – และอทีกแทว่นหนศึที่งตลันื้งอยยว่ภายในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ตรงหนข้ามว่านนลันื้นซศึที่งปปิดบลังททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุด 
แทว่นบยชาทองคสานทีนื้ถยกกลว่าวถศึงสองหนในววิวรณณ์ – บทททีที่ 8:3 และบทททีที่ 9:13

แทว่นทองสนมฤทธริธถยกกลว่าวถศึงหกครลันื้งในววิวรณณ์ มลันตลันื้งอยยว่ในลาน แทว่นทองคสานทีนื้ตลันื้งอยยว่ในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ แทว่น
ทองสลัมฤทธวิธิ์เปป็นแทว่นสสาหรลับการถวายสลัตวบยชา ทตุกเชข้าและทตุกเยก็นยกเวข้นวลันทสาการลบมลทวินประจสาปฟี เครสืที่อง
หอม (ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของคตุณความดทีตว่างๆของพระเยซยครวิสตณ์ พระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา) ถยกเผาบนแทว่นทองคสา
นลันื้นในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์

ในวลันทสาการลบมลทวิน โลหวิตของสลัตวณ์ททีที่ถยกถวายเปป็นเครสืที่องบยชาถยกนสาไปเจวิมเชวิงงอนทองคสาทลันื้งสทีที่มตุมของ
แทว่นบยชานลันื้น บลันทศึกเกทีที่ยวกลับพวิธทีนทีนื้อยยว่ในเลวทีนวิตวิ 16:18, 19 และบทททีที่ 4:7-18 แทว่นทองสลัมฤทธวิธิ์นลันื้น ซศึที่งเปป็นททีที่ๆ
โลหวิตถยกทสาใหข้หลลัที่งออก ชทีนื้ไปยลังกางเขนนลันื้นและพระโลหวิตททีที่หลลัที่งออกของพระเยซยครวิสตณ์

ในขข้อ 13 ยอหณ์นกลว่าววว่า “ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงออกมาจากเชวิงงอนมตุมทลันื้งสทีที่ของแทว่นทองคสา” ในบทททีที่
8:3 เราไดข้ยวินคสาอธวิษฐานของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นแหว่งแผว่นดวินโลก พวกเขากสาลลังเผชวิญกลับการขว่มเหงททีที่เลวรข้ายและ
รตุนแรง ในบทททีที่ 9:13 พระเจข้ากสาลลังจะพวิพากษาคนเหลว่านลันื้นททีที่ขว่มเหงพวกววิสตุทธวิชนททีที่จะอยยว่บนโลกในเวลานลันื้น
การเขว่นฆว่าอลันรตุนแรงกสาลลังจะกวาดลข้างหนศึที่งในสามของผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่ในแผว่นดวินโลก แตรคลันททีที่หกและววิบลัตวิททีที่สอง
นลันื้นนว่ากลลัวยวิที่งกวว่าแตรเหลว่านลันื้นททีที่มากว่อน เสทียงนลันื้นททีที่ยอหณ์นไดข้ยวินเปป็นพระสตุรเสทียงของพระเจข้าหรสือเปป็นเสทียงของผยข้
หนศึที่งททีที่ถยกมอบหมายภารกวิจโดยพระเยโฮวาหณ์ เสทียงนลันื้นถยกไดข้ยวินจากเชวิงงอนทลันื้งสทีที่มตุมของแทว่นทองคสานลันื้น เหตตุใด
เสทียงนลันื้นจศึงไมว่ออกมาจากแทว่นนลันื้นเอง แทนททีที่จะออกมาจากเชวิงงอนทลันื้งสทีที่นลันื้น? ในววิวรณณ์ 16:7 เสทียงนลันื้นมาจาก
แทว่นนลันื้นเอง เหตตุใดตรงนทีนื้เสทียงนลันื้นถศึงออกมาจากเชวิงงอนทลันื้งสทีที่นลันื้น? ทสาไมไมว่ออกมาจากเชวิงงอนอลันเดทียว? ตลัวเลข
ทลันื้งหมดในพระคลัมภทีรณ์ลข้วนมทีความสสาคลัญฝฝายววิญญาณ สทชื่แสดงถศึงความเปป็นสากลทลัที่วโลก ยกตลัวอยว่างเชว่น โลหะสทีที่
ชนวิดถยกกลว่าวถศึงในดาเนทียล 2 สลัตวณ์สทีที่ชนวิดถยกกลว่าวถศึงในดาเนทียล 7 การแบว่งครอบครลัวมนตุษยณ์ออกเปป็นสทีที่สว่วนถยก
กลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 7:9 สทีที่จตุดของเขก็มทวิศ (ทวิศเหนสือ, ทวิศใตข้, ทวิศตะวลันออก และทวิศตะวลันตก) ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์
7:1 เสทียงนลันื้นททีที่ออกมาจากเชวิงงอนทลันื้งสทีที่นลันื้นสสืที่อถศึงอสานาจเหนสือจลักรวาลทลันื้งสวินื้น (เพลงสดตุดที 118:27, เพลงสดตุดที
89:17-24, เพลงสดตุดที 92:10, เพลงสดตุดที 132:17 และ วว. 5:6)

ในขข้อ 14 เราเรทียนรยข้ขข้อความนลันื้นททีที่ถยกใหข้ไวข้โดยเสทียงนลันื้น: “จงแกข้มลัดทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่ททีที่ถยกมลัดไวข้ททีที่แมว่นนื้สาใหญว่
นลันื้น คสือแมว่นนื้สายยเฟรตวิส” ทยตสวรรคณ์สทีที่องคณ์นทีนื้ไมว่ใชว่ทยตสวรรคณ์สทีที่องคณ์นลันื้นในววิวรณณ์ 7:1-3 ในบทททีที่ 7 ทยตสวรรคณ์เหลว่า
นลันื้นยสืนอยยว่บนมสุมทนนั้งสทชื่ของแผยู่นดรินโลก ตรงนทีนื้ในบทททีที่ 9 พวกเขาถยกมนดอยยยู่ในแมยู่นนั้กาใหญยู่ยยเฟรตริส ทยตสวรรคณ์เหลว่า
นลันื้นในบทททีที่ 7 ตรซงเหลว่าอสานาจททีที่ชลัที่วรข้ายไวข้ ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่ในบทททีที่ 9 ปลยู่อยเครสืที่องมสือเหลว่านลันื้นของมนตุษยณ์และ
ซาตานซศึที่งใชข้สสาหรลับการทสาลายลข้างและการพวิพากษา

แมว่นนื้สาใหญว่ยยเฟรตวิสถยกกลว่าวถศึงสองหนในววิวรณณ์ – บทททีที่ 9:14 และบทททีที่ 16:12 ยยเฟรตวิสมทีความยาว
1,780 ไมลณ์ แมว่นนื้สาไนลณ์และยยเฟรตวิสเปป็นพรมแดนของดวินแดนแหว่งพระสลัญญานลันื้น – ผสืนดวินททีที่พระเจข้าทรงมอบใหข้
แกว่อลับราฮลัมเปป็นกรรมสวิทธวิธิ์ถาวร (ปฐก. 15:18) ในขข้อ 15 ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่ททีที่ถยกมลัดไวข้ในแมว่นนื้สายยเฟรตวิสถยกปลด



ปลว่อย พวกเขาถยกเตรทียมไวข้สสาหรลับชลัที่วโมงหนศึที่ง วลันหนศึที่ง เดสือนหนศึที่งและปฟีหนศึที่ง เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่านทีที่ควร
อว่านวว่า “ถยกเตรทียมไวข้สสาหรลับชลัที่วโมง วลัน เดสือน และปฟีนนนั้น” นลัที่นคสือ พวกเขาถยกเตรทียมไวข้สสาหรลับชนชื่วขณะหนซชื่งททชื่
เฉพาะเจาะจง และพวกเขาจะทสาหนข้าททีที่ของตนและปฏวิบลัตวิตามพระบลัญชาของพระเจข้าเมสืที่อถศึงชลัที่วโมง วลัน เดสือน
และปฟีนลันื้น อว่านกวิจการ 15:18 ภารกวิจของทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้คสือ เขว่นฆว่าบรรดาผยข้อยยว่อาศลัยบนแผว่นดวินโลกเสทียหนศึที่ง
ในสามสว่วน ลองควิดดยสวิครลับ! หนศึที่งในสามของประชากรทลันื้งสวินื้นบนแผว่นดวินโลกจะถยกสลังหารเมสืที่อถศึงเวลานลันื้น

ในขข้อ 16 เราเรทียนรยข้จสานวนททีที่อยยว่ในกองทลัพนลันื้นททีที่จะถยกนสาโดยทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น ซศึที่งถยกปลว่อยเปป็นอวิสระ
สสาหรลับภารกวิจนทีนื้ททีที่เฉพาะเจาะจงเมสืที่อถศึงชลัที่วขณะททีที่กสาหนดไวข้นทีนื้ กองทลัพนทีนื้มทีจสานวนสองรข้อยลข้าน ... นลัที่นคสือ
200,000,000 มทีผยข้กลว่าววว่ากองทลัพใหญว่โตททีที่สตุดททีที่เคยออกสยว่สนามรบอยยว่ภายใตข้เซอรณ์ซทีสตอนททีที่เขารตุกรานกรทีซ เขา
ไดข้นสากสาลลังพลหนศึที่งลข้านครศึที่ง (1,500,000) ไปตว่อสยข้กลับกรทีซ ทยตสวรรคณ์ทลันื้งสทีที่จะนสากสาลลังพลสองรจ้อยลจ้านไปตว่อสยข้กลับ
แผว่นดวินโลก มลันยากททีที่ความควิดของมนตุษยณ์จะเขข้าใจตลัวเลขขนาดนลันื้นไดข้ (อว่าน เพลงสดตุดที 68:17 เกทีที่ยวกลับรถรบทลันื้ง
หลายของพระเจข้า)

ในชว่วงสงครามโลกครลันื้งททีที่สอง เมสืที่อความขลัดแยข้งพตุว่งขศึนื้นสยง อเมรวิกามทีกสาลลังพลตวิดอาวตุธประมาณ
12,000,000 คน จงเปรทียบเททียบมลันกลับกองทลัพททีที่มทีกสาลลังพล 200,000,000 

ในขข้อ 17 ยอหณ์นกลว่าววว่า “ในนวิมวิตนลันื้นขข้าพเจข้าสลังเกตเหก็นมข้า” เขากลว่าวเพวิที่มเตวิมอทีกวว่า “ผยข้ททีที่นลัที่งบนหลลัง
มข้านลันื้น” เขาเหก็นมข้าเหลว่านลันื้นและผยข้ขทีที่ของพวกมลัน และเขาบรรยายถศึงทลันื้งคยว่ ชว่างเปป็นคสาบรรยายททีที่สตุดยอด! เหลว่าผยข้ขทีที่
ของมข้าเหลว่านลันื้นมทีทลับทรวงสทีไฟ สทีพลอยสทีแดง และสทีกสามะถลัน ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าผยข้ขทีที่มข้าเหลว่านลันื้นจะเปป็นยอด
มนตุษยณ์ และนว่าจะเสทียสตวิดข้วย...กองทลัพใหญว่โตของเหลว่าปฟีศาจททีที่ออกมาจากนรก หลัวของมข้าเหลว่านลันื้นเปป็นเหมสือน
หลัวของสวิงโต (สวิงโตเปป็นเจข้าแหว่งสลัตวณ์ปฝา) ผยข้ขทีที่เหลว่านลันื้นนลัที่งอยยว่บนหลลังมข้าทลันื้งหลายททีที่ไมว่มทีใครจะหยตุดยลันื้งไดข้ ไมว่มทีใครจะ
พวิชวิตไดข้ มทีไฟ ควลัน และกสามะถลันพลตุว่งออกมาจากปากของมข้าเหลว่านทีนื้!

ขข้อ 18 บรรยายพวกมลันเพวิที่มเตวิมโดยกลว่าววว่า “ดข้วยภลัยพวิบลัตวิสามอยว่างนทีนื้ (ไฟ ควลัน และกสามะถลัน)”
มนตุษยณ์หนศึที่งในสามจะถยกฆว่าตาย กองทลัพฝยงตลัตั๊กแตนนลันื้นไมว่ไดข้ฆว่ามนตุษยณ์ – พวกมลันแคว่ทรมานพวกเขา แตว่กองทลัพนทีนื้
ทวินื้งใหข้ประชากรโลกหนศึที่งในสามเสทียชทีววิต

ในขข้อ 19 เราเรทียนรยข้วว่าอสานาจของสลัตวณ์ประหลาดททีที่นว่าเกลทียดนว่ากลลัวเหลว่านทีนื้อยยว่ในปากของพวกมลันและ
ในหางของพวกมลัน: “หางของมลันเหมสือนงยและมทีหลัว สวิที่งเหลว่านทีนื้ทสาใหข้มลันทสารข้ายคนไดข้” ครยสอนพระคลัมภทีรณ์บาง
ทว่านไดข้ตทีความมข้าเหลว่านทีนื้วว่าเปป็นเครสืที่องบวินและเครสืที่องบวินทวินื้งระเบวิดสมลัยใหมว่ พรข้อมกลับปฟนพลลังสยงของพวกมลันททีที่พว่น
ไฟออกมา แตว่ผมไมว่เหก็นเครสืที่องบวินทวินื้งระเบวิดสมลัยใหมว่ตรงนทีนื้เลย ผมเชสืที่อวว่านทีที่เปป็นมข้าจรวิงๆททีที่คลตุข้มคลลัที่ง – และเชสืที่อวว่า
ผยข้ขทีที่เหลว่านทีนื้เปป็นสลัตวณ์ประหลาดททีที่เปป็นผทีปฟีศาจ ผมเชสืที่อวว่ามข้าเหลว่านทีนื้เปป็นสวิที่งมทีชทีววิตททีที่มาจากททีที่ๆไมว่มทีใครรยข้จลัก เหมสือนกลับ
ททีที่ตลัตั๊กแตนเหลว่านลันื้นมาจากควลันททีที่ออกมาจากเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น ผยข้ขทีที่มข้าเหลว่านทีนื้กก็จะออกมาจากนรกเชว่นกลัน ผมปฏวิเสธ
ททีที่จะตทีความใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณหรสือเปป็นสลัญลลักษณณ์สว่วนใดกก็ตามของววิวรณณ์ททีที่ไมว่ถยกกลว่าวอยว่างชลัดเจนวว่า เปป็น
สลัญลลักษณณ์หรสือเปป็นฝฝายววิญญาณ

ขข้อ 20 บอกเราวว่าแมข้วว่าประชาโลกหนศึที่งในสามเสทียชทีววิตไปแลข้ว โดยถยกฆว่าตายโดยพลมข้า 200,000,000
นายนลันื้น อทีกสองในสามกก็ไมว่ยอมกลลับใจใหมว่ ดยเหมสือนวว่าหลลังจากการเขว่นฆว่าอลันนว่ากลลัวนทีนื้ นว่าจะมทีคนกลลับใจใหมว่



และหลันมาหาพระเจข้าบข้าง แตว่หากคตุณจะตลันื้งใจอว่าน 2 เธสะโลนวิกา 2:8-12 ดทๆี  คตุณกก็จะเรทียนรยข้วว่าคนทลันื้งหลายททีที่ไดข้
มทีโอกาสททีที่จะรลับความรอดกว่อนการรลับขศึนื้นไปนลันื้นจะถยกความลตุว่มหลงเขข้าครอบงสาจนพวกเขาจะเชสืที่อ “สวิที่งทบีที่เทจ็จ
นนันี้น” และพวกเขาทตุกคนจะตข้องรลับโทษในนรก เราอว่านในขข้อ 20 วว่า “มนตุษยณ์ทลันื้งหลายททีที่เหลสืออยยว่ ททีที่มวิไดข้ถยกฆว่า
ดข้วยภลัยพวิบลัตวิเหลว่านทีนื้ ยลังไมว่ไดข้กลลับใจเสทียใหมว่จากงานททีที่มสือเขาไดข้กระทสา ไมว่ไดข้เลวิกบยชาผที บยชา ‘รยปเคารพททีที่ทสาดข้วย
ทองคสา เงวิน ทองสลัมฤทธวิธิ์ หวินและไมข้ รยปเคารพเหลว่านลันื้นจะดยหรสือฟปังหรสือเดวินกก็ไมว่ไดข้ ’ และเขากก็มวิไดข้กลลับใจเสทีย
ใหมว่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตรณ์ การลว่วงประเวณที และการลลักขโมย”

ความบาปของคนเหลว่านทีนื้ในชลัที่วโมงททีที่วว่านทีนื้คสือ “งานททีที่มสือเขาไดข้กระทสา” (อว่านอวิสยาหณ์ 2:8, เยเรมทียณ์ 1:16-
25, เยเรมทียณ์ 6:14, พระราชบลัญญลัตวิ 4:28, เพลงสดตุดที 115:4-7 และเพลงสดตุดที 135:15) พวกเขาบยชาผทีปฟีศาจ
ตว่างๆ – นลัที่นฟปังดยเหมสือนแนวควิดนลับถสือววิญญาณสมลัยใหมว่ (อว่าน มลัทธวิว 8:28, 29 และววิวรณณ์ 16:14) พวกเขาเปป็น
คนนลับถสือรยปเคารพ พวกเขาเปป็นฆาตกร พวกเขาใชข้เวทมนตรณ์คาถา พวกเขาเปป็นคนลว่วงประเวณที พวกเขาเปป็น
หลัวขโมย พวกเขากสาลลังประพฤตวิและปฏวิบลัตวิความชลัที่วเตก็มขนาด บาปเจก็ดอยว่างถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ – เจก็ดเปป็นตลัวเลข
ในพระคลัมภทีรณ์ททีที่แสดงถศึงความสมบยรณณ์แบบ ดลังนลันื้นพวกเขาจศึงมอบกายถวายใจใหข้แกว่พญามารแลข้ว คนเหลว่านทีนื้
ตาบอดฝฝายววิญญาณ... พวกเขามองไมว่เหก็น พวกเขาถยกความลตุว่มหลงเขข้าครอบงสา พวกเขาเชสืที่อสวิที่งททีที่เทก็จนลันื้นไปแลข้ว
จรวิงๆ พวกเขาไดข้บรรลตุมาตรฐานอลันสมบยรณณ์แบบแหว่งการดสาเนวินชทีววิตททีที่อธรรมแลข้ว ถข้วยแหว่งความบาปของพวก
เขากก็ลข้นปรทีที่แลข้ว

พอถศึงแตรคลันททีที่หก พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็ทรงอยยว่กลับครวิสตจลักรในทข้องฟฟ้าททีที่การเลทีนื้ยงสมรสนลันื้นแลข้ว ไมว่มที
อสานาจททีที่คอยหนว่วงเหนทีที่ยวแลข้วหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น พญามารและอสานาจทลันื้งสวินื้นแหว่งนรกจะทสาอะไรกก็ไดข้
ตามใจชอบ โดยมทีอสานาจเหนสือทลัที่วทลันื้งแผว่นดวินโลก พรข้อมกลับหลายลข้านคนททีที่พระเจข้าทรงปลว่อยแลข้วและถยกมอบไวข้
แกว่ซาตาน ไมว่นว่าแปลกเลยวว่านรกทลันื้งสวินื้นจะแตกออกจรวิงๆบนแผว่นดวินโลก – แตว่ขอบคตุณพระเจข้า เราทลันื้งหลายททีที่
บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ เราจะไมว่ตข้องเจอกลับชว่วงเวลาอลันนว่ากลลัวนทีนื้แหว่งความทตุกขณ์ทรมานและความโกลาหล
วตุว่นวาย แตว่หากคตุณไมว่ใชว่ผยข้เชสืที่อ คสุณอาจไดจ้อยยยู่ททชื่นทชื่! คตุณอาจเจอกลับการรตุกรานของสลัตวณ์ประหลาดปฟีศาจสองรข้อย
ลข้านตนนทีนื้ 

พระเจข้าทรงจลัดการในโลหวิตและไฟ ยอมเขข้าอยยว่ภายใตข้พระโลหวิตนลันื้น – หรสือไมว่คตุณกก็จะลงเอยในการ
พวิพากษาอลันรข้อนแรงของพระเจข้า ไมว่จสาเปป็นตข้องตทีความววิวรณณ์ 9:13-21 ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณ ขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้
หมายความตามททีที่พวกมลันกลว่าวจรวิงๆ สวิที่งเหลว่านทีนื้เคยเกวิดขศึนื้นบนโลกมากว่อนแลข้ว พวกมลันจะเกวิดขศึนื้นอทีก นทีที่เปป็นการ
สสาเรก็จจรวิงของโยเอล 2:30-31 สว่วนหนศึที่งของคสาพยากรณณ์ของโยเอลถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้วในวลันเพก็นเทคอสตณ์
นลันื้น ดลังนลันื้นเหตตุใดสว่วนททีที่เหลสือของคสาพยากรณณ์ของเขาจศึงไมว่ควรถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงเลว่า ? จงอว่านมลัน เขาบอกเรา
วว่าในวลันทข้ายๆพระเจข้าจะทรงสสาแดงสวิที่งมหลัศจรรยณ์ตว่างๆในสวรรคณ์ และในแผว่นดวินโลกเลสือดและไฟและเสาควลัน
ดวงอาทวิตยณ์จะถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นความมสืดและดวงจลันทรณ์ใหข้กลายเปป็นเลสือด ในวลันอลันนว่ากลลัวและยวิที่งใหญว่ของ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า

แนว่นอนวว่าวลันนลันื้นคสือ วลันททีที่พระเยซยเสดก็จมาในเปลวไฟ เพสืที่อสนองโทษคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่รยข้จลักพระเจข้า “พระ
เยโฮวาหณ์ตรลัสกลับโมเสสวว่า “จงชยมสือขศึนื้นยลังทข้องฟฟ้า เพสืที่อลยกเหก็บจะไดข้ตกลงมาทลัที่วแผว่นดวินอทียวิปตณ์ บนมนตุษยณ์ บนสลัตวณ์



และบนผลักหญข้าทตุกอยว่างซศึที่งอยยว่ในทตุว่งนาทลัที่วแผว่นดวินอทียวิปตณ์” โมเสสกก็ชยไมข้เทข้าของตนขศึนื้นยลังทข้องฟฟ้าแลข้วพระเยโฮ
วาหณ์ทรงบลันดาลใหข้มทีเสทียงฟฟ้ารข้อง มทีลยกเหก็บ และไฟตกลงมาบนแผว่นดวิน และพระเยโฮวาหณ์ทรงบลันดาลใหข้ลยกเหก็บ
ตกบนแผว่นดวินอทียวิปตณ์ มทีลยกเหก็บและลยกเหก็บปนไฟตกหนลักยวิที่งนลักอยว่างททีที่ไมว่เคยมทีทลัที่วแผว่นดวินอทียวิปตณ์ ตลันื้งแตว่เรวิที่มตลันื้งเปป็น
ประเทศมา สวิที่งทลันื้งปวงททีที่อยยว่ในทตุว่งนาทลัที่วแผว่นดวินอทียวิปตณ์ กก็ถยกลยกเหก็บทสาลายเสทียสวินื้นทลันื้งคนและสลัตวณ์ ลยกเหก็บยลัง
ทสาลายผลักและตข้นไมข้ทตุกอยว่างททีที่อยยว่ในทตุว่งนาหลักโคว่นลง เวห้นแตว่ทบีที่แผว่นดวินโกเชน ทบีที่ชนชคำตวิอวิสรคำเอลอยถูว่นนันี้น หคำมบี
ลถูกเหจ็บตกไมว่” (อพย. 9:22-26)

พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลทรงเปป็นพระเจข้าของผม พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลทรงเปป็นพระเจข้าของวลันนทีนื้  พระองคณ์
ทรงเปป็นองคณ์ผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้นองคณ์เดวิม... พระเจข้าองคณ์เดทียวกลับททีที่ทรงใชข้ลยกเหก็บและไฟลงมาบนแผว่นดวิน
อทียวิปตณ์ พระเจข้าไมว่ทรงเปลทีที่ยนแปลง ลยกไฟและไฟททีที่ไดข้ตกลงบนอทียวิปตณ์เปป็นนนื้สาแขก็งจรวิงๆและเปลวไฟจรวิงๆ ดลังนลันื้น
เหตตุใดมลันจะเกวิดขศึนื้นอทีกไมว่ไดข้ในระหวว่างวลันทข้ายๆเหลว่านลันื้นของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งเลว่า?

ในขข้อ 14 พระววิญญาณทรงกลว่าวถศึงแมว่นนื้สาใหญว่ยยเฟรตวิส นทีที่เปป็นแมว่นนื้สาททีที่มทีอยยว่จรวิง ...มลันไมว่ใชว่เรสืที่องฝฝาย
ววิญญาณ เหตตุใดจศึงปนของจรวิงและเรสืที่องฝฝายววิญญาณในพระคสาตอนเดทียวกลันเลว่า ? เชว่นเดทียวกลับททีที่ยยเฟรตวิสเปป็น
แมว่นนื้สาของจรวิงซศึที่งคนยลังรยข้จลักอยยว่ในปปัจจตุบลัน ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นกก็จะเปป็นของจรวิงดข้วย (ฮบ. 1:14) กองทลัพพลมข้า
200,000,000 ตนนลันื้นจะเปป็นของจรวิง พวกมลันจะมทีรว่างกายจรวิงๆ พวกมลันจะพว่นไฟ ควลันและกสามะถลันออกจาก
ปากของพวกมลันจรวิงๆ พวกมลันจะมทีหลัวเหมสือนสวิงโต และโดยไฟ ควลันและกสามะถลันททีที่ออกมาจากปากของพวกมลัน
ประชากรโลกหนศึที่งในสามจะตาย

ผมรยข้วว่าคตุณไมว่เขข้าใจการพวิพากษาททีที่นว่ากลลัวขนาดนลันื้น และผมกก็ไมว่เขข้าใจมลันเชว่นกลัน แตว่สวิที่งททีที่เราตข้องกระทสา
กก็คสือ เตรทียมตลัวททีที่จะพบกลับพระเจข้า และยอมใหข้พระเจข้าทรงกระทสากวิจตว่างๆของพระองคณ์ เราไมว่ไดข้ถยกบลัญชาใหข้
เขข้าใจทางทลันื้งหลายของพระเจข้า – ทางทลันื้งหลายของพระองคณ์ไมว่ใชว่ทางทลันื้งหลายของเรา พระองคณ์ทรงอยากใหข้เรา
เชชชื่อในพระองคณ์และรนบความรอด ทตุกครลันื้งททีที่คนบาปคนใดปฏวิเสธททีที่จะตข้อนรลับพระเยซยเจข้าและรลับความรอด การ
ปฏวิเสธนลันื้นกก็ทสาใหข้ใจของคนบาปคนนลันื้นเรวิที่มแขก็งกระดข้างมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ มลันเปป็นขข้อเทก็จจรวิงอยว่างหนศึที่งททีที่วว่าขว่าว
ประเสรวิฐเดทียวกลันนลันื้นททีที่ทสาใหข้หลัวใจอว่อนลงและเตรทียมหลัวใจนลันื้นสสาหรลับความรอด (ยอหณ์น 5:25, โรม 10:17, 1
ปต. 1:23) กก็ทสาหนข้าททีที่ในการทสาใหข้หลัวใจแขก็งกระดข้างมากขศึนื้นดข้วยหากขว่าวประเสรวิฐถยกปฏวิเสธเสทีย ทตุกครลันื้งททีที่คน
บาปคนใดกลว่าววว่า “ไมว่” ตว่อพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ และ “ใชว่” ตว่อพญามาร การกระทสานทีนื้กก็ทสาใหข้มลันงว่ายขศึนื้นททีที่จะ
กลว่าววว่า “ไมว่” ตว่อพระเจข้าในครลันื้งหนข้า และ “ใชว่” ตว่อพญามาร พอผว่านไปชว่วงระยะเวลาหนศึที่งใจของคนบาปคน
นลันื้นกก็เรวิที่มแขก็งกระดข้างเหลสือเกวิน ตายดข้านเหลสือเกวิน จนขว่าวประเสรวิฐไมว่ทะลตุทะลวงหรสือรบกวนคนบาปคนนลันื้นอทีก
ตว่อไป และสตุดทข้ายพระเจข้ากก็ทรงตลัดพระทลัยจากดวงววิญญาณนลันื้น

ในโรม บทททีที่ 1 เราไดข้ใหข้รายการบาปสามประการททีที่จะทสาใหข้พระเจข้าทรงตลัดพระทลัยจากคนๆนลันื้นททีที่
กระทสาบาปเหลว่านลันื้น บาปประการแรกคสือททีที่วว่า “พวกเขาไดข้รยข้จลักพระเจข้าแลข้ว แตว่ปฏวิเสธททีที่จะถวายเกทียรตวิ
พระองคณ์ใหข้สมกลับททีที่ทรงเปป็นพระเจข้า” ดข้วยเหตตุนทีนื้ พระเจข้าจศึงทรงตลัดพระทลัยจากพวกเขา (โรม 1:21-24) บาป
ประการททีที่สองคสือททีที่วว่า “พวกเขาไดข้เปลทีที่ยนความจรวิงของพระเจข้าใหข้เปป็นความเทก็จ และไดข้นมลัสการและปรนนวิบลัตวิ
สวิที่งททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงสรข้างไวข้แทนพระองคณ์ผยข้ทรงสรข้าง เพราะเหตตุนทีนื้พระเจข้าจศึงทรงปลว่อยใหข้เขามทีราคะตลัณหาอลัน



นว่าอลัปยศ” (โรม 1:25, 26) บาปประการททีที่สามกก็คสือวว่า “และเพราะเขาไมว่เหก็นชอบททีที่จะรยข้จลักพระเจข้า พระเจห้คำจนง
ทรงปลว่อยใหห้เขคำมบีใจเลวทรคำม” (โรม 1:28)

เมสืที่อผยข้คนรยข้จลักพระเจข้า แตว่ปฏวิเสธททีที่จะนมลัสการพระองคณ์ในฐานะพระเจข้า เมสืที่อผยข้คนไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐแตว่
ปฏวิเสธมลันเสทีย โดยการกระทสาเหลว่านทีนื้ของพวกเขาๆกก็กสาลลังกลว่าววว่า “ฉลันไมว่เชสืที่อมลันหรอก” อลันเปป็นการทสาใหข้
ความจรวิงของพระเจข้ากลายเปป็นเรสืที่องโกหก เมสืที่อผยข้คนไมว่ชอบททีที่จะควิดเกทีที่ยวกลับพระเจข้าและใสว่ใจนศึกถศึงพระเจข้า –
เมสืที่อนลันื้นพระเจจ้ากห็ทรงตนดพระทนยจากพวกเขา ! และเมสืที่อพระเจข้าตรลัสแกว่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์วว่า “เอฟราอวิมกก็
ผยกพลันอยยว่กลับรยปเคารพแลข้ว ปลยู่อยเขาแตยู่ลกาพนง” (ฮชย. 4:17) คนๆนลันื้นกก็ถยกปรลับโทษใหข้พวินาศเปป็นนวิตยณ์และไมว่
สามารถรอดไดข้เลย ยอหณ์น 6:44 สอนอยว่างชลัดเจนวว่าไมว่มทีผยข้ใดสามารถมาถศึงพระเจข้าไดข้นอกจากวว่าพระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์ทรงฟฟ้องใจและชลักนสาเขามา หากพระเจข้าทรงตลัดพระทลัยจากดวงววิญญาณใดแลข้ว พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็
จะไมว่ฟฟ้องใจดวงววิญญาณนลันื้นอทีกตว่อไป สวิที่งอลันตรายมากททีที่สตุดททีที่บตุคคลใดเคยกระทสากก็คสือ การไดข้ยวินขว่าวประเสรวิฐ –
และปฏวิเสธมลันเสทีย

หากคตุณไมว่ใชว่ผยข้เชสืที่อ จงกข้มศทีรษะของคตุณและวางใจพระเยซยเจข้าดข้วยสตุดใจของคตุณเดทีดี๋ยวนทีนื้เลย “วลันนทีนื้เปป็น
วลันแหว่งความรอด บลัดนทีนื้เปป็นเวลาอลันชอบ... อยว่าอวดอข้างถศึงวลันพรตุว่งนทีนื้ เพราะเจข้าไมว่รยข้วว่าวลันหนศึที่งๆจะนสาสวิที่งใดมา
บข้าง” จงตลันื้งใจอว่าน ยอหณ์น 5:24,โรม 10:9, เอเฟซลัส 2:8-9, ทวิตลัส 3:5, 1 ยอหณ์น 1:9, มลัทธวิว 10:31-33



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบ
ทถูตสวรรคณทบีที่มบีฤทธวิธิ์มคำก – หนนังสสือมห้วนเลจ็ก

วว. 10:1-7:
1 และขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากอทีกองคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์ มทีเมฆคลตุมตลัวทว่าน และมทีรตุข้ง

บนศทีรษะทว่าน และหนข้าทว่านเหมสือนดวงอาทวิตยณ์ และเทข้าทว่านเหมสือนเสาไฟ
2 ทว่านถสือหนลังสสือเลก็กๆมข้วนหนศึที่งซศึที่งคลทีที่อยยว่ในมสือของทว่าน ทว่านวางเทข้าขวาของทว่านบนทะเล และเทข้า

ซข้ายของทว่านบนบก
3 ทว่านรข้องเสทียงดลังดตุจเสทียงสวิงโตคสาราม เมสืที่อทว่านรข้องแลข้ว เสทียงฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดเสทียงกก็ดลังขศึนื้น
4 เมสืที่อเสทียงฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดดลังขศึนื้นแลข้ว ขข้าพเจข้าจศึงลงมสือจะเขทียน แตว่ขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียงจากสวรรคณ์

ตรลัสแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “จงประทลับตราปปิดขข้อความซศึที่งฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดไดข้รข้องนลันื้น จงอยว่าเขทียนขข้อความเหลว่านลันื้น”
5 ฝฝายทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่ขข้าพเจข้าเหก็นยสืนอยยว่ทลันื้งบนทะเลและบนบกนลันื้นไดข้ชยมสือขศึนื้นสยว่ทข้องฟฟ้า
6 และปฏวิญาณโดยอข้างพระนามของพระองคณ์ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์ ผยข้ไดข้ ‘ทรงสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์ 

และสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในฟฟ้าสวรรคณ์นลันื้น ทรงสรข้างแผว่นดวินโลก และสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในแผว่นดวินโลกนลันื้น และทรงสรข้าง
ทะเล กลับสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในทะเลนลันื้น’ วว่า จะไมว่มทีการเนวิที่นชข้าอทีกตว่อไปแลข้ว

7 แตว่วว่าในวลันแหว่งเสทียงของทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดนลันื้น คสือเมสืที่อทว่านจะเปฝาแตรขศึนื้น ความลศึกลลับของพระเจข้า
ททีที่พระองคณ์ไดข้ตรลัสไวข้แกว่พวกศาสดาพยากรณณ์ ซศึที่งเปป็นผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์นลันื้นกก็จะสสาเรก็จ

บทททีที่สวิบขศึนื้นตข้นดข้วย “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากอทีกองคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์” นทีที่ไมว่ใชว่ทยต
สวรรคณ์ธรรมดาๆ ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นเจก็ดสวิที่งเกทีที่ยวกลับทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ททีที่ผมรยข้สศึกวว่าใหข้การระบตุตลัวตนของเขาแกว่เรา: 

1. ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้มทีฤทธวิธิ์มาก
2. ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ลงมาจากสวรรคณ์
3. ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้หว่มกายดข้วยเมฆกข้อนหนศึที่ง
4. ใบหนข้าของทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้เหมสือนดวงอาทวิตยณ์
5. เทข้าของทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้เปป็นเหมสือนเสาไฟ
6. เขาถสือ “หนลังสสือเลก็กๆมข้วนหนศึที่ง” ไวข้ในมสือของเขา
7. เขายสืนโดยวางเทข้าขข้างหนศึที่งบนแผว่นดวินและอทีกขข้างบนทะเล – ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงความเปป็นเจข้าของ

และสวิทธวิอสานาจอลันเปป็นสากล “แผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์ ทลันื้งพวิภพกลับบรรดาผยข้ททีที่
อยยว่ในพวิภพนลันื้น” (เพลงสดตุดที 24:1)

ขข้อเทก็จจรวิงทลันื้งเจก็ดประการนทีนื้เปป็นพยานรลับรองวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้จะเปป็นใครอสืที่นไปไมว่ไดข้นอกจากพระเยซย
ครวิสตณ์เจข้า พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เดทียวททีที่คยว่ควรททีที่จะเปปิดหนลังสสือมข้วนนลันื้นและแกะตราประทลับเหลว่านลันื้น (วว. 5:5-7) 
บลัดนทีนื้หนลังสสือมข้วนนลันื้นไดข้เปปิดออกแลข้วและอยยว่ในมสือของทยตสวรรคณ์ททชื่มทฤทธริธมากองคณ์นทนั้



ในภาคพลันธสลัญญาเดวิม พระเยซยทรงถยกเรทียกวว่าเปป็น “ทยตสวรรคณ์ของพระเยโฮวาหณ์... ทยตสวรรคณ์ขององคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้า” บตุคคลททีที่เฉพาะเจาะจงผยข้นทีนื้ – บตุคคลททีที่ผวิดธรรมดาผยข้นทีนื้ – ปรากฏหลายตว่อหลายครลันื้งในภาคพลันธ
สลัญญาเดวิม ในววิวรณณ์ พระเยซยทรงถยกเรทียกวว่าเปป็นพระเมษโปดก เปป็นสริงโตแหยู่งตระกยลยยดาหณ์ และเปป็นนนกรบเชว่น
กลัน เหตตุใดพระองคณ์ถศึงไมว่ควรถยกเรทียกวว่าเปป็น “ทยตสวรรคณ์ททชื่มทฤทธริธมาก” องคณ์หนศึที่งเลว่า? พระเยซยทรงสามารถ
ปรากฏในรยปกายใดกก็ไดข้ตามททีที่พระองคณ์ทรงปรารถนา เพสืที่อททีที่จะกระทสาภารกวิจใดกก็ไดข้ททีที่เฉพาะเจาะจงซศึที่งเกทีที่ยวขข้อง
กลับการทสาใหข้แผนงานของพระเจข้าสสาเรก็จครบถข้วน ผมเชสืที่อวว่าทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 7:2, 8:13 
และ 10:1 เปป็นองคณ์เดทียวกลัน – พระเยซยครริสตณ์เจจ้า

ทยตสวรรคณ์ททีที่ยอหณ์นเหก็นจะปรากฏตนวจรริงๆเมสืที่อถศึงเวลา พระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าเปป็น “ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์
มาก” ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงพละกสาลลังททีที่ผวิดปกตวิธรรมดาของพระองคณ์และแยกพระองคณ์ออกจากทยตสวรรคณ์องคณ์อสืที่นๆ
ทลันื้งหมดททีที่ถยกกลว่าวถศึงกว่อนหนข้านทีนื้และในบทตว่างๆททีที่ตามมา

ททีที่ใดกก็ตามททีที่หมยว่เมฆถยกเชสืที่อมโยงกลับการปรากฏอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที เรากก็พบการสถวิตอยยว่ของพระเจข้า ในนา
ฮยมเราอว่านวว่าหมยว่เมฆเปป็นผงคลทีแหว่งพระบาทของพระองคณ์ พระเยซยทรงถยกรลับขศึนื้นไปในเมฆกข้อนหนศึที่งตอนททีที่
พระองคณ์เสดก็จกลลับไปสยว่สวรรคณ์หลลังการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์ (กวิจการ 1:8-11) องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้า
ไดข้เสดก็จลงมาบนภยเขาซทีนายในเมฆทศึบกข้อนหนศึที่ง (อพยพ 19:9) พระเยโฮวาหณ์ไดข้ทรงปรากฏบนพระททีที่นลัที่งกรตุณาใน
เมฆกข้อนหนศึที่ง เมสืที่อชนชาตวิอวิสราเอลไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้นจากมสือของฟาโรหณ์ “พระเยโฮวาหณ์กก็เสดก็จนสาหนข้าพวกเขา
ไปตอนกลางวลันในเสาเมฆอลันหนศึที่ง” (อพยพ 13:21, 14:24; นหม. 9:12) เมสืที่อสงว่าราศทีขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามทีอยยว่
เตก็มพลลับพลา “เมฆกข้อนหนศึที่งกก็ปกคลตุมเตก็นทณ์แหว่งชตุมนตุม” (อพยพ 40:34) เมสืที่อพระเยโฮวาหณ์ทรงตวิเตทียนชนชาตวิ
อวิสราเอลเพราะการบว่น “พระเยโฮวาหณ์กก็ทรงปรากฏในเมฆกข้อนหนศึที่ง” (อพยพ 16:10) พระเยโฮวาหณ์ตรลัสแกว่
โมเสสวว่า “ดยเถวิด เราจะมาหาเจข้าในเมฆหนาทศึบ” (อพยพ 19:9) ผยข้แตว่งเพลงสดตุดทีกลว่าววว่า “เมฆและความมสืดทศึบ
อยยว่รอบพระองคณ์” (เพลงสดตุดที 97:2) “พระองคณ์ทรงกระทสาใหข้บรรดากข้อนเมฆเปป็นรถรบของพระองคณ์ ... เมฆเปป็น
ผงคลทีแหว่งพระบาทของพระองคณ์” (นาฮยม 1:3) สตุดทข้าย แตว่ไมว่ทข้ายสตุดเลย: “ดถูเถวิด พระองคณจะเสดจ็จมคำในเมฆ 
และนลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์” (วว. 1:7)

ในฐานะเปป็นอาภรณณ์ของความเปป็นพระเจข้า หมยว่เมฆบว่งบอกถศึงการไมว่อาจเขข้าใกลข้ไดข้ของพระเจข้าและสสืที่อ
ถศึงความสงว่าผว่าเผยอลันไมว่รยข้สวินื้นสตุดของพระองคณ์... ฤทธานตุภาพของพระองคณ์ททีที่มทีตว่อความบาป ความบาปไมว่
สามารถดสารงอยยว่ตว่อหนข้าสงว่าราศทีททีที่ไมว่ถยกปกคลตุมของพระองคณ์ไดข้ – และกระนลันื้นในววิวรณณ์ 10 พระองคณ์กก็ทรงเสดก็จ
เขข้ามาใกลข้แผว่นดวินโลกเพสืที่อททีที่จะเสนอความเมตตาตว่อบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก

ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้จะมทีรตุข้ง – สลัญลลักษณณ์แหว่งความเมตตา – อยยว่บนศทีรษะของพระองคณ์ รตุข้งนทีนื้
เปป็นสลัญลลักษณณ์หนศึที่งททีที่แสดงถศึงความเมตตาของพระเจข้าในทว่ามกลางการพวิพากษาของพระเจข้า นทีที่เปป็นหนศึที่งในสทีที่ครลันื้ง
ททีที่รตุข้งถยกกลว่าวถศึงในพระวจนะของพระเจข้า และทตุกครลันื้งมลันกก็ถยกเชสืที่อมโยงกลับความเมตตาของพระเจข้าททีที่ประทานใหข้
แกว่มนตุษยณ์ พระเจข้าทรงเอารตุข้งไวข้ในทข้องฟฟ้า โดยสลัญญาวว่าจะทรงระลศึกถศึงพลันธสลัญญาของพระองคณ์ททีที่ทรงทสาไวข้กลับ
แผว่นดวินโลก (ปฐก. 9:8-17) (รตุข้งเปป็นสลัญลลักษณณ์อยว่างหนศึที่งททีที่แสดงถศึงความเมตตาของพระเจข้า – ไมว่ใชว่ความ
เมตตาของทยตสวรรคณ์)



พวกทยตสวรรคณ์เปป็นสวิที่งทรงสรข้างททีที่พวิเศษของพระเจข้า แตว่ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ไมว่ใชว่หนศึที่งในสวิที่งทรง
สรข้างเหลว่านลันื้น พระองคณ์ทรงเปป็นพระเยซยเจข้าเอง พระองคณ์กสาลลังจะตรลัสแกว่บรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกเปป็น
ครลันื้งสตุดทข้ายแลข้ว

ใบหนข้าของทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้เปป็นเหมสือนดวงอาทวิตยณ์ ในววิวรณณ์ 1:16 ยอหณ์นเหก็นสทีพระพลักตรณ์
ของพระเยซย “ดตุจดลังดวงอาทวิตยณ์ททีที่ฉายแสงดข้วยฤทธานตุภาพของพระองคณ์” พระเยซยทรงถยกเรทียกในพระคลัมภทีรณ์วว่า
เปป็น “ดวงอาทวิตยณ์แหว่งความชอบธรรม” เปาโลเหก็นแสงจข้าบนถนนไปยลังเมสืองดามลัสกลัส เมสืที่อพระเจข้าทรงแยก
ทข้องฟฟ้าออกจากกลันและพระเยซยทอดพระเนตรลงมา อว่านบลันทศึกเหตตุการณณ์นลันื้นในกวิจการ 9

ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้มที “เทข้าทว่านเหมสือนเสาไฟ” คสากลว่าวแบบเดทียวกลันถยกใชข้พรรณนาถศึง
พระบาทของพระเยซยในววิวรณณ์ 1:15: “…พระบาทของพระองคณ์ดตุจทองสลัมฤทธวิธิ์เงางาม ราวกลับวว่าไดข้ถยกหลอมใน
เตาไฟ” ไมว่มทีใครเคยกลว่าวเชว่นนลันื้นเกทีที่ยวกลับทยตสวรรคณ์ธรรมดาองคณ์อสืที่นๆ – ไมว่แมข้แตว่มทีคาเอล หรสือกาเบรทียล เหลว่า
อลัครเทวทยต

ในขข้อ 2 เราเรทียนรยข้วว่าทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ถสือหนลังสสือเลก็กๆมข้วนหนศึที่ง –ซซชื่งคลทชื่อยยยู่ – ในมสือของเขา
นทีที่เปป็นหนลังสสือมข้วนอลันเดทียวกลับททีที่ถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่หข้า ตอนททีที่ยอหณ์น “รที่สาไหข้มากมาย” เพราะวว่าไมว่มทีผยข้ใดสามารถ
ถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะเปปิดหนลังสสือนทีนื้ไดข้ แตว่ผยข้หนศึที่งถถูกพบแลห้ว – สวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์, พระเยซยครวิสตณ์เจข้า ตรงนทีนื้ใน
ขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ หนลังสสือนทีนื้เปปิดอยยว่และทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้กสาลลังถสือมลันอยยว่ในมสือของเขา เขา
ยสืนอยยว่โดยเทข้าขข้างหนศึที่งอยยว่บนบกและเทข้าอทีกขข้างอยยว่บนทะเล

นทีที่เปป็นสวิที่งททีที่สสาคลัญ... มลันบว่งบอกถศึงการถสือกรรมสวิทธวิธิ์ เมสืที่อทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้จงใจวางเทข้าของ
เขาบนทะเลและบนแผว่นดวินโลก เขากก็ประกาศอยว่างชลัดแจข้งวว่าเขาตลันื้งใจททีที่จะถสือกรรมสวิทธวิธิ์และเอาสวิที่งเหลว่านลันื้นมา
เปป็นของเขาเอง “แผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งในโลกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหณ์ ทลันื้งพวิภพกลับบรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในพวิภพนลันื้น”
พระเยซยทรงเปป็นผยข้ทรงอสานาจสวิทธวิธิ์ขาดโดยชอบธรรมแหว่งทลันื้งแผว่นดวินและทะเล (วว. 5:11-13) แตว่พญามารไดข้
เปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศมาตลันื้งแตว่อาดลัมยอมจสานนใหข้แกว่มลันในสวนนลันื้น และแผว่นดวินและทะเลกก็ตกอยยว่ใตข้
อสานาจควบคตุมของเหลว่าศลัตรยขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามานานกวว่าหกพลันปฟีแลข้ว ขอบคตุณพระเจข้า อสานาจควบคตุม
ของซาตานททีที่มทีอยยว่เหนสือสวิที่งทรงสรข้างของพระเจข้าใกลข้จะสวินื้นสตุดลงแลข้ว แผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้นบลัดนทีนื้กก็ครที่สาครวญและ
ผจญความทตุกขณ์ลสาบากเจก็บปวด (โรม 8:22) แตว่สลักวลันหนศึที่งแผว่นดวินโลกจะเตก็มไปดข้วยความรยข้เกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าเหมสือนนนื้สาปกคลตุมทะเลอยยว่ตอนนทีนื้ พระบาทคยว่นลันื้นททีที่ยสืนอยยว่บนบกและบนทะเลเปป็นพยานรลับรองแกว่เหลว่า
ศลัตรยขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าวว่า ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องขลัดขสืนอทีกตว่อไปแลข้ว ใครจะยสืนตว่อตข้านเสาไฟใหญว่ยลักษณ์
สองลสาไดข้?

ภาพตรงนทีนื้แสดงใหข้เหก็นถศึงผยข้ทรงฤทธานตุภาพททีที่ไมว่มทีใครเอาชนะไดข้และความหนลักแนว่นมลัที่นคง รวมเขข้ากลับ
การทสาลายลข้างททีที่เผาผลาญแกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่กลข้าตว่อกรดข้วย เสาทลันื้งหลายมลัที่นคงและทรงพลลัง เสาไฟไมว่มทีใครกลข้า
ขลัดขสืน ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้วางเทข้าของเขาบนทะเลและบนบก “ดตุจเสาไฟ” อยว่าลสืมเปป็นอลันขาด – พระ
เยซยทรงจลัดการในไฟและโลหวิต เทข้าของทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ไมว่อาจถยกเคลสืที่อนยข้ายไดข้และจะทสาลายลข้าง
การตว่อตข้านขลัดขวางทตุกอยว่าง



“...ทว่านรข้องเสทียงดลังดตุจเสทียงสวิงโตคสาราม...” นทีที่บว่งบอกตลัวตนทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้เพวิที่มเตวิม นทีที่คสือ
เสทียงของสวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ มลันเปป็นเสทียงรข้องททีที่แสดงถศึงอสานาจและชลัยชนะ – ไมว่ใชว่เสทียงรข้องททีที่แสดงถศึงความ
กลลัวหรสือความตศึงเครทียด สวิงโตไมว่กลลัวสลัตวณ์หนข้าไหนทลันื้งนลันื้น มลันเปป็นจข้าวปฝา และเสทียงคสารามของมลันกก็เปป็นททีที่ยสาเกรง
แกว่สลัตวณ์อสืที่นๆทลันื้งปวง เสทียงรข้องนทีนื้เปป็นคสาประกาศแหว่งการแกข้แคข้นททีที่มทีตว่อเหลว่าศลัตรยของพระเจข้าและเหลว่าคนชลัที่วททีที่จะ
อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกในขณะนลันื้น: 

“พระเยโฮวาหณ์จะทรงเปลว่งพระสวิงหนาทจากศวิโยน ทรงเปลว่งพระสตุรเสทียงของพระองคณ์จากเยรยซาเลก็ม 
และฟฟ้าสวรรคณ์กลับพวิภพกก็จะหวลัที่นไหว” (โยเอล 3:16 วรรคแรก) ควิดดยสวิครลับ! ในววิวรณณ์ 1:15 พระสตุรเสทียงของ
พระองคณ์ “ดตุจเสทียงนนื้สามากหลาย” แตว่ตรงนทีนื้ เสทียงของพระองคณ์คสารามเหมสือนสวิงโต อว่านเยเรมทียณ์ 25:29-31 เมสืที่อ
พระเยซยเสดก็จมาเพสืที่อวางพระบาทของพระองคณ์บนแผว่นดวินโลกและบนทะเล พระองคณ์กก็จะทรงเปลว่งเสทียงโหว่รข้อง
แหว่งชลัยชนะเหมสือนกลับคนเหลว่านลันื้น “ททีที่ยที่สาองตุว่น” เสทียงโหว่รข้องนลันื้นจะดลังขศึนื้นและถข้วยแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าจะ
ถยกเทออก บว่อยที่สาองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลกจะถยกยที่สาใตข้พระบาทของพระองคณ์จนกวว่าโลหวิตจะไหลนองจนถศึงบลังเหทียน
มข้าในการสยข้รบแหว่งอารมาเกดโดน (วว. 14:14-20)

เสทียงโหว่รข้องจากทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้คสือ คสาประกาศถศึงการพวิพากษาททีที่จะมาเหลว่านลันื้นของ
พระเจข้า และสวรรคณ์กก็ตอบกลลับดข้วยเสทียงฟฟ้ารข้องเจก็ดเสทียง ในการเชสืที่อมโยงกลับเรสืที่องนทีนื้ อว่านเพลงสดตุดที 29 

ฟฟ้ารข้องคสือเสทียงขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในการพวิพากษา (1 ซมอ. 7:10, เพลงสดตุดที 18:13) ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ด
นลันื้น “เปลว่งเสทียงของพวกมลัน” (ยอหณ์นสลันนวิษฐานวว่าผยข้อว่านมทีความรยข้อยยว่บข้างเกทีที่ยวกลับฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนทีนื้) ในววิวรณณ์ 
4:13 ยอหณ์นไดข้เหก็นพระททีที่นลัที่งอลันหนศึที่งซศึที่งถยกลข้อมรอบโดยรตุข้งอลันหนศึที่ง และตรงนทีนื้ในบทททีที่สวิบเราเหก็นรตุข้งอลันเดทียวกลันนลันื้น
ในววิวรณณ์ 4 ยอหณ์นเหก็นบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น คสือพระองคณ์ผยข้ทรงปรากฏประดตุจพลอยหยกและพลอยทลับทวิม และ “มที
ฟฟ้าแลบฟฟ้ารข้อง และเสทียงตว่างๆดลังออกมาจากพระททีที่นลัที่งนลันื้น” ในบทททีที่ 10 เรามทีฟฟ้ารข้องแบบเดทียวกลัน ซศึที่งสว่งเสทียง
สารแหว่งความเกรทีนื้ยวกราดและการพวิพากษาของพระเจข้าออกมา

เรามทีฟฟ้ารข้องแบบเดทียวกลันเหลว่านทีนื้ในบทททีที่ 8 เมสืที่อปตุโรหวิต-ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นเทกระถางททีที่เตก็มไปดข้วยไฟของ
พระองคณ์ลงบนแผว่นดวินโลก “และมทีเสทียงตว่างๆ ฟฟ้ารข้อง ฟฟ้าแลบ และแผว่นดวินไหว”

ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้น คสือฟฟ้ารข้องแหว่งการพวิพากษาจากพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า เมสืที่อสวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์ทรง
คสาราม เหมสือนกลับตอนททีที่กสาลลังจะกระโจนเขข้าตะครตุบเหยสืที่อของพระองคณ์ ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้นกก็เปลว่งเสทียงคสารามของ
พวกมลันเหมสือนกลับวว่าเหก็นดทีดข้วยกลับสวิที่งททีที่กสาลลังจะเกวิดขศึนื้นในการแกข้แคข้นอลันชอบธรรมและโทสะอลันบรวิสตุทธวิธิ์จาก
พระททีที่นลัที่งขององคณ์ผยข้ทรงเดชานตุภาพนวิรลันดรณ์

ความเปป็นบตุคคลถยกยกใหข้แกว่ “ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ด” นทีนื้ ทตุกสวิที่งลข้วนเหก็นดทีเหก็นงามกลับพระเมษโปดกของพระเจข้า
ฟฟ้ารข้องอลันทรงพลลังเหลว่านทีนื้เอว่ยขข้อความตว่างๆททีที่ฟปังไมว่ออก... พวกมลันกลว่าวถข้อยคสาตว่างๆ ยอหณ์นไดข้ยวินสวิที่งททีที่พวกมลัน
กลว่าว – และเมสืที่อเวลาของจรวิงมาถศึง ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้นกก็จะกลว่าวถข้อยคสาจรวิงๆททีที่ชาวแผว่นดวินโลกจะเขข้าใจอยว่าง
ถว่องแทข้ มลันจะเปป็นขข้อความหนศึที่งในทสานองของเสทียงฟฟ้ารข้อง เราใชข้ระบบกระจายเสทียงเพสืที่อขยายเสทียงเมสืที่อเรา
อยากใหข้คนไดข้ยวิน – แตว่พระเจข้าไมยู่จกาเปป็นตจ้องใชจ้การขยายเสทียงเลย พระองคณ์สามารถตรลัสไดข้เหมสือนเสทียงฟฟ้ารข้อง
ททีที่ทรงพลลัง – และพระองคณ์จะทรงกระทสาเมสืที่อถศึงเวลานลันื้น!



ในตอนตข้นของนวิมวิตมหลัศจรรยณ์เหลว่านทีนื้ ยอหณ์นถยกบลัญชาใหข้เขทียนลงในหนลังสสือมข้วนหนศึที่งถศึงสวิที่งททีที่เขาไดข้เหก็น
และไดข้ยวิน – อดทีต, ปปัจจตุบลัน และอนาคต แตว่เมสืที่อฟป้ารจ้องเหลยู่านทนั้พยด ยอหณ์นกก็ไดข้รลับคสาบลัญชาอทีกอยว่าง เขากสาลลังจะ
เขทียนอยยว่แลข้ว – แตว่เสทียงหนศึที่งจากสวรรคณ์กลว่าววว่า: “จงประทลับตราปปิดขข้อความซศึที่งฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดไดข้รข้องนลันื้น จงอยยู่า
เขทยนขจ้อความเหลยู่านนนั้น!”

ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้นคงกลว่าวขข้อความททีที่นว่ากลลัวมากๆ ททีที่ถยกตลันื้งไวข้ตรงหนข้าเราคสือ โลหวิต, นนื้สาตา, ความ
อดอยาก, ความปวดรข้าวใจและใจททีที่แตกสลาย; การฆว่า, ความทตุกขณ์ระทม, ลยกเหก็บ, ไฟ, ภยเขาททีที่ลตุกไหมข้, สลัตวณ์
ประหลาดปฟีศาจ, มนตุษยณ์ททีที่อข้อนวอนขอททีที่จะตายและไมว่อาจตายไดข้ สวิที่งททีที่ยอหณ์นถยกหข้ามมวิใหข้เขทียนคงเปป็นสวิที่งททีที่เหนสือ
จวินตนาการและความเขข้าใจของมนตุษยณ์เปป็นแนว่! ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องคาดเดาสวิที่งททีที่ฟฟ้ารข้องเหลว่านลันื้นกลว่าว คตุณ
กก็เดาไดข้เกว่งพอๆกลับผม แตว่คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าขข้อความนลันื้นเกทีที่ยวขข้องกลับการพวิพากษาครลันื้งสตุดทข้ายททีที่ใหญว่โต ไมว่เคย
มทีใครไดข้ยวินมากว่อน และไมว่อาจบรรยายไดข้ของพระเจข้า เมสืที่อพระเจข้าทรง “แผดเสทียง” ในการทสาลายลข้างอยว่างสวินื้น
เชวิง

คตุณจะอยยว่บนแผว่นดวินโลกไหมตอนททีที่ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้นพยด? คตุณเปป็นคนเดทียวเทว่านลันื้นททีที่สามารถตอบ
คสาถามนลันื้นไดข้ หากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว คตุณกก็จะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ – แตว่หากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ คตุณกก็อาจอยยว่ททีที่นทีที่ อว่าน
ยอหณ์น 1:11-12, 3:16-18, 3:36, 5:24; โรม 10:9-10, 10:13, 10:17; เอเฟซลัส 2:8-9; 1 ยอหณ์น 1:9 จงอว่านขข้อ
พระคสาเหลว่านทีนื้ ฟปังสวิที่งททีที่พวกมลันกลว่าว ยอมรนบพวกมลัน – และคตุณจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ตอนททีที่ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ดนลันื้นเอว่ยขข้อความ
แหว่งการทสาลายลข้างของพวกมลัน คตุณจะอยยว่กลับพระเยซย

ขข้อ 5 และ 6: “ฝฝายทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่ขข้าพเจข้าเหก็นยสืนอยยว่ทลันื้งบนทะเลและบนบกนลันื้นไดข้ชยมสือขศึนื้นสยว่ทข้องฟฟ้า
และปฏวิญาณโดยอข้างพระนามของพระองคณ์ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์ ผยข้ไดข้ ‘ทรงสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์ และสรรพสวิที่ง
ซศึที่งมทีอยยว่ในฟฟ้าสวรรคณ์นลันื้น ทรงสรข้างแผว่นดวินโลก และสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในแผว่นดวินโลกนลันื้น และทรงสรข้างทะเล กลับ
สรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในทะเลนลันื้น’ วว่า จะไมว่มทีการเนวิที่นชข้าอทีกตว่อไปแลข้ว”

The Amplified New Testament อว่านวว่า “และปฏวิญาณโดยอข้างพระนามของพระองคณ์ผยข้ทรง
พระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์ ผยข้ไดข้ ‘ทรงสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์ และสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในฟฟ้าสวรรคณ์นลันื้น ทรงสรข้างแผว่นดวินโลก และ
สรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในแผว่นดวินโลกนลันื้น และทรงสรข้างทะเล กลับสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในทะเลนลันื้น’ ทว่คำนปฏวิญคำณวว่คำจะไมว่มบี
กคำรแทรกแซงอบีกตว่อไปและจะไมว่มบีกคำรรอคอยหรสือควคำมลว่คำชห้คำอบีกตว่อไปแลห้ว” ผมควิดวว่าการแปลเชว่นนทีนื้ทสาใหข้
พระคสาขข้อนทีนื้ชลัดเจนมากขศึนื้นนวิดหนว่อย เวลาไมว่ไดข้สวินื้นสตุดลงตรงนทีนื้ นทีที่ไมว่ใชว่การเรวิที่มตข้นของยตุคนวิรลันดรณ์ สวิที่งททีที่ทยตสวรรคณ์
องคณ์นทีนื้กสาลลังประกาศกก็คสือวว่า จะไมว่มทีการลว่าชข้าอทีกตว่อไปแลข้ว พระเจข้ากสาลลังจะทรงเทความกรวินื้วอลันบรวิสตุทธวิธิ์และการ
พวิพากษาททีที่ไมว่มทีใครเคยไดข้ยวินมากว่อนออกมาแลข้ว

ตรงนทีนื้เรามทีบลันทศึกเกทีที่ยวกลับหนศึที่งในการเปปิดเผยอลันศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ททีที่สตุดของววิวรณณ์ ชว่างนว่าสบายใจ ใหข้กสาลลังใจ 
นว่าอตุว่นใจ และยอดเยทีที่ยมจรวิงๆ! เราหลันจากเลสือด, การววิวาท, ความโกลาหล, คนบข้าแบบผทีปฟีศาจ, พญามารในรว่าง
มนตุษยณ์ (ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์) – มายลังจตุดประสงคณ์นวิรลันดรณ์ของพระเจข้าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับแผว่นดวินโลก แผว่นดวินโลก
เปป็นขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า – และสลักวลันหนศึที่งพระเยซยเจข้าจะทรงถสือกรรมสวิทธวิธิ์มลันและประทานมลันใหข้แกว่คนของ
พระองคณ์ ในเมสืองสวรรคณ์คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้รลับแผว่นดวินโลกเปป็นมรดก จงดยทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ขณะททีที่



เขายสืนอยยว่โดยเทข้าขข้างหนศึที่งอยยว่บนทะเลและอทีกขข้างอยยว่บนแผว่นดวินโลก – และจากนลันื้นจงฟปังพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของ
พระเจข้า: “พระองคณ์จะตข้องครอบครองจนกวว่าบรรดาศลัตรยของพระองคณ์กลายเปป็นแทว่นรองพระบาทของ
พระองคณ์” พระเยซยจะทรงกระทกาเชยู่นนนนั้นเลย! พระองคณ์ทรงเปป็นพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของคนบาปทลันื้งหลายวลันนทีนื้ 
พระองคณ์จะทรงเปป็นผยจ้พริพากษาคนบาปทลันื้งหลายในวลันพรตุว่งนทีนื้แหว่งอวสานของยตุค หนลังสสือททีที่มทีคสาพยากรณณ์ตอนทข้าย
ซศึที่งอยยว่ในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ – หนลังสสือมข้วนททีที่ถยกผนศึกดข้วยตราประทลับเจก็ดดวง – บลัดนทีนื้กก็ถยกคลทีที่ออกแลข้ว 
พระองคณ์ทรงยกพระหลัตถณ์ขวาของพระองคณ์ขศึนื้นสยว่สวรรคณ์และทรงปฏวิญาณ “โดยอข้างพระนามของพระองคณ์ผยข้ทรง
พระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์” (ไมว่มทีใครสามารถปฏวิญาณโดยผยข้หนศึที่งผยข้ใดททีที่สยงสว่งกวว่าหรสือยวิที่งใหญว่กวว่านทีนื้ไดข้) วว่าจะไมว่มทีการ
ลว่าชข้าอทีกตว่อไปแลข้ว การพวิพากษากสาลลังจะตกลงมาแลข้ว หนศึที่งพลันปฟีแหว่งสลันตวิภาพรอคอยอยยว่เบสืนื้องหนข้า และจะมา
อยว่างแนว่นอนเมสืที่อถศึงวาระททีที่กสาหนดไวข้

ผมขอกลว่าวอทีกครลันื้งวว่า ชว่างเปป็นภาพททีที่สตุดยอดจรวิงๆ! ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ (พระเยซย) พรข้อมกลับ
ความสวว่างจข้าของดวงอาทวิตยณ์ และไฟททีที่ลตุกโพลงและเผาผลาญแหว่งเตาไฟอลันรข้อนแรงรอบพระบาทของพระองคณ์ 
บรรดาเมฆแหว่งสงว่าราศทีรวมกลันเปป็นฉลองพระองคณ์และปกคลตุมพระกายของพระองคณ์ ผสืนฟฟ้าสทีฟฟ้าลอยอยยว่เหนสือหลัว
ไหลว่อลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของพระองคณ์และรอบพระเศทียรของพระองคณ์ ความเจวิดจข้าแหว่งรตุข้งรวมกลันเปป็นมงกตุฎเพชร
พลอยของพระองคณ์ พระองคณ์ทรงยสืนอยยว่ททีที่นลัที่น! พระบาทขข้างหนศึที่งอยยว่บนแผว่นดวิน พระบาทอทีกขข้างอยยว่บนทะเล! 
แผว่นดวินโลกททีที่กวข้างไกลสตุดลยกหยลยกตาและมหาสมตุทรใหญว่โตทลันื้งหลายทสาหนข้าททีที่เปป็นแทว่นรองพระบาทของ
พระองคณ์ขณะททีที่พระบาทซศึที่งมทีเปลวไฟลตุกโชนของพระองคณ์ยสืนอยยว่เพสืที่อททีที่จะพวิชวิตและถสือกรรมสวิทธวิธิ์!

ดข้วยพระหลัตถณ์อลันทรงฤทธวิธิ์ของพระองคณ์ยกชยขศึนื้นไปยลังดวงดาวทลันื้งหลาย พระองคณ์ตรลัสและผสืนฟฟ้ากวข้างใหญว่
กก็สะทข้อนเสทียงอลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของพระองคณ์ ปฟนใหญว่ทลันื้งปวงแหว่งทข้องฟฟ้าสว่งเสทียงระเบวิดออกมา ฟฟ้ารข้องทลันื้งเจก็ด
พยด สว่งสลัญญาณเตสือนภลัยไปยลังทลัที่วจลักรวาล เตรทียมแผว่นดวินโลกใหข้พรข้อมรลับคสาสลัที่งตว่างๆจากสวรรคณ์เพสืที่อททีที่จะทสาใหข้
แผนงานแหว่งการพวิพากษาของพระเจข้าสสาเรก็จ จะมทีการลว่าชข้าตว่อไปไมว่ไดข้แลข้ว ถข้วยแหว่งพระพวิโรธลข้นปรทีที่แลข้ว ความ
อดกลลันื้นพระทลัยและความอว่อนโยนของพระเจข้ากสาลลังจะหมดลงแลข้ว เพลวิงททีที่เผาผลาญแหว่งการพวิพากษากสาลลังจะ
รว่วงลงมาแลข้ว เปป็นเวลา 2,000 ปฟีททีที่พระเจข้ามวิไดข้ทรงแทรกแซงกลับรลัฐบาลเหลว่านลันื้นของโลก ครวิสตจลักรททีที่ปรากฏแกว่
ตาไดข้ผลลักไสพระองคณ์ออกไป โลกคสือซากความเสทียหายขนาดมหศึมา พระเจข้าทรงอดทนกลับคสาดยถยกดยแคลนของ
มนตุษยณ์มานานพอแลข้ว มนตุษยณ์ไดข้รลับโอกาสของตนไปแลข้ว รลัฐบาลตว่างๆของแผว่นดวินโลกไดข้รลับโอกาสของตนไปแลข้ว
ครวิสตจลักรททีที่ปรากฏแกว่ตาไดข้รลับโอกาสของมลันไปแลข้ว จะไมยู่มทการลยู่าชจ้าอทกตยู่อไปแลจ้ว

ในขข้อ 7 เราอว่านวว่า “แตว่วว่าในวลันแหว่งเสทียงของทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดนลันื้น คสือเมสืที่อทว่านจะเปฝาแตรขศึนื้น ความ
ลศึกลลับของพระเจข้าททีที่พระองคณ์ไดข้ตรลัสไวข้แกว่พวกศาสดาพยากรณณ์ ซศึที่งเปป็นผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์นลันื้นกก็จะสสาเรก็จ”

ขอใหข้ผมบอกรายการความลศึกลลับเจก็ดประการ:
1. ความลศึกลลับแหว่งพระประสงคณ์ของพระเจข้า (อฟ. 1:9)
2. ความลศึกลลับแหว่งความชลัที่วชข้า (พญามารในรว่างมนตุษยณ์) (2 ธส. 2:7)
3. ความลศึกลลับแหว่งทางของพระเจข้า (1 ทธ. 3:16)
4. ความลศึกลลับของพระเจข้า (คส. 2:2) 



5. ความลศึกลลับของดาวทลันื้งเจก็ดนลันื้น (วว. 1:20)
6. ความลศึกลลับของหญวิงททีที่นลัที่งบนสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (วว. 17:7) 
7. ความลศึกลลับของอวิสราเอล (รม. 11:25)
ความลศึกลลับเหลว่านทีนื้แตกตว่างจากความลซกลนบของพระเจจ้าในพระคสาขข้อททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้... พวกมลันสสืที่อ

ถศึงอะไรบางอยว่างททีที่กว่อนหนข้านทีนื้ไมว่มทีใครทราบแตว่บลัดนทีนื้ถยกเปปิดเผยแลข้ว ความลศึกลลับททีที่ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 10:7 จะ
ถยกเปปิดเผยในเวลานลันื้นเมสืที่อทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ คสือพระเยซยเจข้า จะทรงยสืนอยยว่โดยททีที่แผว่นดวินโลกและทะเล
อยยว่ใตข้พระบาทของพระองคณ์ และพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ชยขศึนื้นไปยลังพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า

มลันไมว่ดยแปลกหรสือครลับททีที่พระเจข้าทรงอนตุญาตใหข้ซาตานปกครองกวิจการตว่างๆของมนตุษยณ์มานานเกสือบ 
6,000 ปฟีแลข้ว? ซาตานไดข้บวิดเบสือน, ผลันแปร, ทสาใหข้แปดเปฟฟื้อน, ทสาใหข้เกวิดรอยแผลเปป็น และเกสือบทสาใหข้สวิที่งทรง
สรข้างพวินาศยว่อยยลับอยยว่แลข้ว มลันสรข้างความเสทียหายไวข้มากมายจรวิงๆ! เหตตุใดพระเจข้าถศึงทรงยอมใหข้มลันทสาแบบ
นลันื้น? เรารยข้วว่าพระเจข้าทรงฤทธวิธิ์มากกวว่าพญามาร เรารยข้วว่าอสานาจของซาตานตกอยยว่ใตข้และถยกจสากลัดโดยฤทธานตุภาพ
ของพระเจข้า ซาตานมทีฤทธวิธิ์มาก – แตว่พระเจห้คำทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ พระเจข้าแหว่งสวรรคณ์ทรงปกครอง และอสานาจทตุก
อยว่างลข้วนถยกแตว่งตลันื้งโดยพระองคณ์ เรารยข้วว่าซาตานจะถยกเหวทีที่ยงลงมาในไมว่ชข้า เหตตุใดพระเจข้าถศึงทรงยอมใหข้มลัน
ลอยนวลมาไดข้นานขนาดนทีนื้? นลัที่นเปป็นความลศึกลลับของพระเจข้า... ธตุระของพระเจข้า มลันไมว่ใชว่เรสืที่องททีที่เราตข้องรยข้ 
พระองคณ์จะทรงอธวิบายมลันแกว่เราเมสืที่อเราไปถศึงบข้าน

มทีอยยว่ครลันื้งหนศึที่งนลักควิดหลัวเสรทีทว่านหนศึที่งถามผมวว่า “ถข้าพระเจข้าใหญว่โตขนาดนลันื้น และพญามารเลวรข้ายขนาด
นลันื้น ทสาไมพระเจข้าถศึงไมว่ฆว่าพญามารซะลว่ะ?” ผมตอบเขาไปดลังนทีนื้: “นลัที่นไมว่ใชว่ธตุระกงการอะไรของคตุณ! ธตุระของคตุณ
และธตุระของผมกก็คสือ “จงยสาเกรงพระเจข้า และรลักษาพระบลัญญลัตวิของพระองคณ์ เพราะนทีที่แหละเปป็นหนข้าททีที่ทลันื้งสวินื้น
ของมนตุษยณ์” อว่านปปัญญาจารยณ์ 12:13

พระเจข้าทรงไมว่แยแสตว่อบาป, ความอธรรมและความไมว่ชอบธรรมหรสือ? พระเจข้าทรงไมว่แยแสตว่อความ
โศกเศรข้าและนนื้สาตาหรสือ? พระเจข้าไมว่เหก็นความทตุกขณ์ยากทลันื้งปวงททีที่ซาตานไดข้ทสาใหข้เกวิดขศึนื้นมาตลอด 6,000 ปฟีนทีนื้
หรสือ? ใชว่แลข้วครลับ พระเจจ้าทรงเหห็นทสุกสริชื่ง – พระเจข้าทรงทราบทตุกสวิที่งเกทีที่ยวกลับมลัน: “เพราะวว่าพระเยโฮวาหณ์จะ
ทรงลตุกขศึนื้นอยว่างททีที่บนภยเขาเปรวิซวิม พระองคณ์จะพระพวิโรธอยว่างททีที่ในหตุบเขากวิเบโอน เพสืที่อกระทสาพระราชกวิจของ
พระองคณ์ พระราชกวิจของพระองคณ์นลันื้นประหลาด และเพสืที่อกระทสางานของพระองคณ์ งานของพระองคณ์กก็แปลก”
(อวิสยาหณ์ 28:21)

คตุณเคยไดข้ยวินใครสลักคนถามไหมวว่า “พญามารมาจากไหน? ทสาไมพระเจข้าถศึงสรข้างพญามารขศึนื้นมา?” 
คตุณอาจถามวว่า “ทสาไม?” เปป็นหมสืที่นครลันื้ง – แตว่กก็ไมว่มทีคสาตอบ พระเจข้าจะทรงอธวิบายมลัน... มลันเปป็นของความลศึกลลับ
ของพระเจข้า “สวิที่งลทีนื้ลลับทลันื้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าของเราทลันื้งหลาย แตว่สวิที่งทรงสสาแดงนลันื้นเปป็นของเราทลันื้ง
หลาย และของลยกหลานของเราเปป็นนวิตยณ์ เพสืที่อเราจะกระทสาตามถข้อยคสาทลันื้งสวินื้นของพระราชบลัญญลัตวินทีนื้” (พบญ. 
29:29) 



ไมว่วว่าจะเกวิดอะไรขศึนื้นกลับคตุณหรสือผม หากเราบลังเกวิดใหมว่แลข้ว “เรารยข้วว่า ทตุกสวิที่งตว่างรว่วมมสือกลันเพสืที่อใหข้เกวิด
ผลดทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่รลักพระเจข้า คสือคนทลันื้งหลายททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงเรทียกตามพระประสงคณ์ของพระองคณ์” (โรม 
8:28) 

เราไมว่สามารถเขจ้าใจวว่าทตุกสวิที่งรว่วมมสือกลันเพสืที่อใหข้เกวิดผลดทีแกว่เราไดข้อยว่างไร – แตว่เราสามารถเชสืที่อและ
ยอมรลับมลันไดข้ ไมว่วว่าเราเขข้าใจมลันหรสือไมว่กก็ตาม “พระเจข้าทรงโกหกไมว่ไดข้” (ทวิตลัส 1:2, ฮบ. 6:18) บรรดาความ
ทตุกขณ์ยาก, ความเจก็บปวด, ความผวิดหวลังและนรกททีที่ผยข้เชสืที่อสลักคนจะเคยรยข้จลักจะอยยว่บนแผว่นดวินโลกในรว่างกายนทีนื้ 
เปาโลผยข้ซศึที่งผมเชสืที่อวว่าไดข้ทนทตุกขณ์ในแบบททีที่ไมว่มทีใครเคยทนทตุกขณ์นอกจากพระเยซยครวิสตณ์ กลว่าววว่า “เพราะขข้าพเจข้า
เหก็นวว่า ความทตุกขณ์ลสาบากแหว่งสมลัยปปัจจตุบลันนทีนื้ ไมว่สมควรททีที่จะเอาไปเปรทียบกลับสงว่าราศทีซศึที่งจะเผยในเราทลันื้งหลาย”
(โรม 8:18) จงชสืที่นใจเถวิด! สวิที่งททีที่ดทีททีที่สตุดยลังมาไมว่ถศึง! (ยอหณ์น 16:33)

พระเจข้าทรงมทีแผนงานหนศึที่ง พระเจข้าทรงมทีแผนการหนศึที่ง และคตุณไมว่จสาเปป็นตข้องกลังวลเกทีที่ยวกลับแผนการ
ของพระเจข้า – มลันตรงตามกสาหนดการแนว่นอน: “พระเจข้าทรงทราบถศึงกวิจการทลันื้งปวงของพระองคณ์ตลันื้งแตว่แรก
สรข้างโลกมาแลข้ว” (กวิจการ 15:18)

พระเจข้าทรงทราบในเรวิที่มแรกแลข้ววว่าพระองคณ์จะทรงทสาอะไร จะทรงทสามลันเมสืที่อไหรว่ และจะทรงทสามลัน
อยว่คำงไร นลัที่นอาจเปป็นความลศึกลลับอยว่างหนศึที่งสสาหรลับคตุณและผม แตว่พระเจข้าทรงมทีสวิทธวิธิ์ในความลศึกลลับของพระองคณ์
เอง คตุณและผมไมว่จสาเปป็นตข้องขตุดคข้นหาสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่พระองคณ์ไมว่อยากใหข้เรารยข้ พระเจข้าทรงอดทนตว่อบาปและ
พญามารมาตลอดหลายพลันปฟีนทีนื้ แตว่เมชชื่อพระเจจ้าทรงจยู่าย พระองคณ์กก็จะทรงจว่ายเตก็มราคา! ในววิวรณณ์ 14:15 ทยต
สวรรคณ์องคณ์นลันื้นทรงถยกสลัที่งวว่า “จงใชข้เคทียวของพระองคณ์เกทีที่ยวไปเถวิด เพราะวว่าถศึงเวลาททีที่พระองคณ์จะเกทีที่ยวแลข้ว เพราะ
วว่าผลททีที่จะตข้องเกก็บเกทีที่ยวในแผว่นดวินโลกนลันื้นสตุกแลข้ว” เมสืที่อผลพรข้อมททีที่จะถยกเกก็บเกทีที่ยวแลข้ว องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็จะ
ทรงเกก็บเกทีที่ยว บลังเหทียนททีที่พระเจข้าทรงใชข้เหนทีที่ยวรลันื้งซาตานไวข้ไมว่ปรากฏแกว่สายตาวลันนทีนื้: “เพทียงแตว่ผยข้ททีที่คอยหนว่วง
เหนทีที่ยวเดทีดี๋ยวนทีนื้นลันื้น (พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์) จะยลังหนว่วงเหนทีที่ยวอยยว่ จนกวว่าผยข้ททีที่คอยหนว่วงเหนทีที่ยวนลันื้นจะถยกพาออกไป
เสทีย” (2 ธส. 2:7) หากไมว่ใชว่เพราะพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์และฤทธวิธิ์เดชในการหนว่วงเหนทีที่ยวของพระองคณ์ พญามาร
กก็คงมทีอสานาจเตก็มททีที่ในแผว่นดวินโลกนทีนื้ไปแลข้ว แตว่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงหนว่วงเหนทีที่ยวซาตานและอนตุญาตมลันใหข้ไป
ไดข้ไกลแคว่นทีนื้ ขอบคตุณพระเจข้าททีที่เรามทีความมลัที่นใจวว่าเราเปป็นยวิที่งกวว่าผยข้พวิชวิตโดยทางพระเยซยเจข้า และ “ถข้าพระเจข้า
ทรงอยยว่ฝฝายเรา ใครจะขลัดขวางเราไดข้?”

ในขข้อ 7 ของบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ความลศึกลลับนทีนื้ของพระเจข้ากสาลลังจะสวินื้นสตุดแลข้ว พระเยซยผยข้ทรงเปป็น
พระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณ์เดทียวของพระเจข้า, ทายาทแหว่งสวิที่งสารพลัด, จะทรงชวิงรลัฐบาลตว่างๆของแผว่นดวินโลกออก
มาจากมสือของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ (พญามารในรว่างมนตุษยณ์) และรลับชว่วงตว่อรลัฐบาลตว่างๆของแผว่นดวินโลกดข้วย
พระองคณ์เอง (อวิสยาหณ์ 9:6, ลยกา 1:32, 33) แนว่นอนเหมสือนกลับททีที่ดาววิดไดข้นลัที่งบนพระททีที่นลัที่งอลันหนศึที่ง พระเยซยกก็จะ
ประทลับบนพระททีที่นลัที่งอลันหนศึที่งจรวิงๆในกรตุงเยรยซาเลก็ม คตุณและผมจะครอบครองกลับพระองคณ์บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ใน
ชว่วงยตุคพลันปฟี จะมทียตุคพลันปฟีไมว่ไดข้จนกวว่าพญามารถยกจลับขลังในเหวนลันื้นเสทียกว่อน (วว. 20:1-3) พระเยซยจะทรงเอาโซว่
ลว่ามพญามารดข้วยพระองคณ์เองเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี สตุดทข้ายแลข้วมลันจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น (วว. 
20:10) และจะถยกทรมานทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนสสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์ ชนชื่วนริรนนดรณ์ มลันจะถยกทรมานรว่วมกลับคนเหลว่า



นลันื้นททีที่มลันไดข้นสาใหข้หลงและทสาใหข้ถยกลงพระอาชญา พระเยซยจะทรงครอบครองกลับเจข้าสาวของพระองคณ์บนแผว่นดวิน
โลกนทีนื้เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี และจากนลันื้นหลลังจากการสยข้รบแหว่งโกกและมาโกกแลข้ว พระเยซยกก็จะทรงครอบครอง
ตลอดไป (อวิสยาหณ์ 9:6, 7)

ความชลัที่วรข้ายททีที่บลัดนทีนื้ปรากฏจะถยกกสาราบและถยกลงโทษอยว่างเปปิดเผย – ถยกทสาลายครลันื้งเดทียวพอและมทีผล
เปป็นนวิตยณ์ สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงบลัดนทีนื้ครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวด แตว่จะไดข้รลับการชว่วยใหข้พข้น (โรม 8:22) เรา
จะไมว่ถยกกวนใจโดยซาตานและโดยความอธรรมอทีกตว่อไป ความลศึกลลับของพระเจข้ากสาลลังจะถยกทสาใหข้สวินื้นสตุดแลข้ว 
จะมทีความลว่าชข้าไมว่ไดข้แลข้ว พระเยซยกสาลลังจะยศึดครองแผว่นดวินโลกแลข้ว ขว่าวดทีเหลว่านทีนื้ไดข้ถยกประกาศแกว่เหลว่าศาสดา
พยากรณณ์ในสมลัยโบราณ แมข้วว่าพวกเขาไมว่เขข้าใจกก็ตาม “แทข้จรวิงองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าจะมวิไดข้ทรงกระทสา
อะไรเลย โดยมวิไดข้เปปิดเผยความลศึกลลับใหข้แกว่ผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์ คสือผยข้พยากรณณ์” (อาโมส 3:7) การพวิพากษาของ
พระเจข้าททีที่มทีตว่อความบาปและพญามารมาถศึงไดข้ทตุกเมสืที่อ พระองคณ์จะทรงพวิพากษาผยข้ททีที่ไดข้ทสาใหข้เหลว่าววิสตุทธวิชนของ
พระเจข้าเจก็บปวดดข้วยความชลัที่วรข้ายและการทดลอง ผยข้ททีที่ไดข้ทสาลายดวงววิญญาณทลันื้งหลายและททีที่เปป็นตลัวการทสาใหข้
ความงามททีที่ถยกเนรมวิตสรข้างของแผว่นดวินโลกตข้องแปดเปฟฟื้อน แตว่ในวลันเหลว่านลันื้นแหว่งเสทียงของแตรคลันททีที่เจก็ด (ไมว่ใชว่
ตอนททชื่ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดนลันื้นเปฝาแตร) ความลศึกลลับของพระเจข้ากก็จะสวินื้นสตุดลง พระครวิสตณ์กสาลลังจะครอบครอง
แลข้ว นทีที่เปป็นขว่าวดทีจรวิงๆททีที่ถยกประกาศแกว่เหลว่าศาสดาพยากรณณ์ของพระองคณ์ในสมลัยโบราณ

เราครวิสเตทียนทลันื้งหลายทตุกวลันนทีนื้มทีความหวนงอนนมทสสุขซศึที่งใหข้พละกสาลลังและความกลข้าหาญแกว่เรา พระคตุณ
ของพระเจข้าททีที่ชว่วยเราใหข้รอดกก็สอนเราใหข้รอคอย “ความหวลังอลันมทีสตุขนลันื้นและการปรากฏอลันทรงสงว่าราศทีของ
พระเจข้าใหญว่ยวิที่ง และพระเยซยครวิสตณ์พระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา” (ทวิตลัส 2:11-15) ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายดยเหมสือนอยยว่ใน
พวกคนสว่วนนข้อยทตุกวลันนทีนื้ – และแทข้จรวิงแลข้วเรากก็เปป็นเชว่นนลันื้นจรวิงๆในเรสืที่องของจสานวน เราดยเหมสือนกสาลลังจะแพข้
ศศึกครลันื้งนทีนื้ – แตว่ขอบคตุณพระเจข้าททีที่เราจะไมว่แพข้ เราจะชนะ เราจะครอบครองกลับพระองคณ์บนแผว่นดวินโลก

คตุณพรข้อมไหมสสาหรลับการเสดก็จกลลับมาของพระองคณ์? จะเปป็นยลังไงถข้าพระเยซยจะเสดก็จมาวลันนทีนื้? คตุณจะ
ถยกทวินื้งไวข้ในอาณาจลักรของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ไหม? หรสือคตุณจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้า
อากาศ? ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณใหข้กลลับใจใหมว่ ณ ววินาททีนทีนื้เลยหากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ “จงเชสืที่อในพระ
เยซยครวิสตณ์เจข้า และทว่านจะไดข้รลับความรอด” (กวิจการ 16:31)

ยอหณนกวินหนนังสสือมห้วนเลจ็กนนันี้น
วว. 10:8-11:

8 และพระสตุรเสทียงททีที่ขข้าพเจข้าไดข้ยวินจากสวรรคณ์นลันื้นตรลัสกลับขข้าพเจข้าอทีกวว่า “จงไปรลับหนลังสสือเลก็กๆมข้วนนลันื้น
ททีที่คลทีที่อยยว่ในมสือของทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่ยสืนอยยว่ทลันื้งบนทะเลและบนบกนลันื้น”

9 ขข้าพเจข้าจศึงไปหาทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นและกลว่าวแกว่ทว่านวว่า “ขอหนลังสสือมข้วนเลก็กนลันื้นเถวิด” ทว่านจศึงตอบ
ขข้าพเจข้าวว่า “เอาไปเถวิด และกวินมลันเสทีย มลันจะทสาใหข้ทข้องเจข้าขม แตว่เมสืที่ออยยว่ในปากของเจข้า มลันจะหวานเหมสือนนนื้สา
ผศึนื้ง”

10 ขข้าพเจข้ารลับหนลังสสือมข้วนเลก็กนลันื้นจากมสือทยตสวรรคณ์แลข้วกก็กวินเขข้าไป ขณะททีที่มลันอยยว่ในปากของขข้าพเจข้า
นลันื้นมลันกก็หวานเหมสือนนนื้สาผศึนื้ง แตว่เมสืที่อขข้าพเจข้ากวินมลันเขข้าไปแลข้วทข้องขข้าพเจข้ากก็ขม



11 และทว่านบอกขข้าพเจข้าวว่า “เจข้าตข้องพยากรณณ์อทีก ตว่อชนชาตวิทลันื้งหลาย บรรดาประชาชาตวิ ภาษา และ
กษลัตรวิยณ์”

หนลังสสือททีที่ยอหณ์นเหก็นอยยว่ในพระหลัตถณ์ของทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้เปป็นหนลังสสือมข้วนอลันเดทียวกลันกลับททีที่ถยก
พรรณนาไวข้ในบทททีที่ 5 ในบทนนนั้นมลันถยกปปิดไวจ้ ในบทนทนั้มลันคลทชื่ออกในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ผยข้ทรงคยว่ควรททีที่จะคลทีที่มลัน
ออก ยอหณ์นไดข้รลับบลัญชาใหข้ไปรลับหนลังสสือมข้วนเลก็กอลันนลันื้นจากพระหลัตถณ์ของทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มากองคณ์นทีนื้ และเขากก็
เชสืที่อฟปังทลันทที จากนลันื้นเขาไดข้รลับบลัญชาใหข้กวินหนลังสสือมข้วนเลก็กอลันนลันื้น – และเขากก็เชสืที่อฟปังอทีกเหมสือนเดวิม เขากวิน
หนลังสสือนลันื้นและในปากของเขามลันมทีรสหวานเหมสือนนนื้สาผศึนื้ง แตว่ทลันททีททีที่มลันไปถศึงสว่วนในสตุดของเขามลันกก็มทีรสขม ไมว่มที
สวิที่งใดททีที่มทีรสหวานมากไปกวว่าขว่าวสารแหว่งพระคตุณ, การทรงไถว่และสลันตวิสตุขแลข้ว แตว่ไมว่มทีสวิที่งใดททีที่มทีรสขมมากเทว่ากลับ
ขว่าวสารแหว่งการพวิพากษาททีที่บรรดาผยข้สว่งสารของพระเจข้าตข้องนสาไปสว่งแลข้ว การกวินคสือการทสาใหข้สวิที่งๆนลันื้นเปป็นของ
คนๆนลันื้นเอง เพสืที่อททีที่จะรวมสวิที่งนลันื้นใหข้เขข้าอยยว่ในตลัวตนของคนๆนลันื้น เมสืที่อยอหณ์นกวินหนลังสสือเลก็กมข้วนนลันื้นเขข้าไป มลันกก็มทีรส
ขมสตุดๆในตลัวตนททีที่อยยว่ภายในททีที่สตุดของเขา เพราะเหตตุใดนว่ะหรสือ? หนลังสสือนลันื้นไดข้เปปิดเผยการพวิพากษาตว่างๆททีที่เลว
รข้ายและนว่ากลลัวแหว่งความกรวินื้วอลันบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า

หนลังสสือมข้วนแหว่งพระวจนะของพระเจข้าททีที่มายลังอวิสราเอลอยยว่ในปากของเอเสเคทียล “มทีรสหวานเหมสือนนนื้สา
ผศึนื้ง” (อสค. 3:1, 3) แตว่ขข้อความนลันื้นไดข้นสาพาเขาใหข้ไปทสาภารกวิจหนศึที่งซศึที่งเขา “ไปดห้วยควคำมขมขสืที่น ใจของเขคำกจ็
เดสือดรห้อน” (อสค. 3:14) มลันไมว่ใชว่เรสืที่องหวานชสืที่นเลยททีที่จะเปป็นผยข้เชสืที่อททีที่อตุทวิศตลัวอยว่างเตก็มททีที่... ศาสดาพยากรณณ์คน
หนศึที่งททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ! มทีความเจก็บปวด, ความทตุกขณ์, ความขมขสืที่น, ความปวดรข้าวใจ, การรข้องไหข้ครที่สาครวญและววิบลัตวิเมสืที่อ
เราเหก็นและตระหนลักอยว่างเตก็มททีที่ถศึงการพวิพากษาททีที่จะมาถศึงคนไมว่เชสืที่อทลันื้งหลาย ขว่าวสารแหว่งพระคตุณมทีรสหวาน
และตข้องถยกนสาสว่ง ขว่าวสารแหว่งการพวิพากษามทีรสขม มลันนสาความปวดรข้าวและความทตุกขณ์มาใหข้ – แตว่มนนกก็ตข้องถยก
นสาสว่งเชว่นกลัน ยอหณ์นบอกเราวว่าพระเจข้าทรงเปป็นความรลัก – และผมกก็เชสืที่อเชว่นนลันื้น เปาโลบอกเราวว่าพระเจข้าทรง
เปป็นเพลวิงททีที่เผาผลาญ – และผมกก็เชสืที่อเชว่นนลันื้น ผยข้แตว่งเพลงสดตุดทีบอกเราวว่าผยข้ททีที่ดสาเนวินกลับพระเจข้ากก็เปป็นสตุข – และ
ผมกก็เชสืที่อเชว่นนลันื้น ผยข้แตว่งเพลงสดตุดทียลังบอกเราดข้วยวว่าพระเจข้าทรงพวิโรธกลับคนชลัที่วทตุกวลัน – และผมกก็เชสืที่อเชว่นนลันื้น

การรลับเขข้าไปเปป็นของเขาเอง – ใหข้เปป็นอาหารแหว่งจวิตใจของเขา – โฉนดอลันลนื้สาคว่าเหลว่านทีนื้แหว่งมรดกอลันมที
สตุข ไดข้ทสาใหข้ยอหณ์นตสืที่นเตข้น เขาเตก็มลข้นไปดข้วยความชสืที่นชมยวินดทีและความดทีใจอลันเหลสือจะกลว่าว แตว่ฉากเหตตุการณณ์
อลันนว่ากลลัวเหลว่านลันื้นททีที่เตก็มไปดข้วยเลสือด, พระพวิโรธและโทสะซศึที่งกสาลลังจะถยกเทออกเหนสือบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บน
แผว่นดวินโลกกก็นสาความขมขสืที่นมาสยว่จวิตใจของเขา พระววิญญาณทรงหมายความวว่าอะไรเมสืที่อยอหณ์นถยกสลัที่งใหข้ “กวิน
หนลังสสือนลันื้น”? คสาอธวิบายอยยว่ในยอหณ์น 6:53 และขข้อตว่างๆททีที่ตามมา: “พระเยซยจศึงตรลัสกลับเขาวว่า “เราบอกความ
จรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า ถข้าทว่านไมว่กวินเนสืนื้อและดสืที่มโลหวิตของบตุตรมนตุษยณ์ ทว่านกก็ไมว่มทีชทีววิตในตลัวทว่าน ผยข้ททีที่กวินเนสืนื้อและ
ดสืที่มโลหวิตของเรากก็มทีชทีววิตนวิรลันดรณ์ และเราจะใหข้ผยข้นลันื้นฟฟฟื้นขศึนื้นมาในวลันสตุดทข้าย เพราะวว่าเนสืนื้อของเราเปป็นอาหารแทข้
และโลหวิตของเรากก็เปป็นของดสืที่มแทข้ ผยข้ททีที่กวินเนสืนื้อและดสืที่มโลหวิตของเรา ผยข้นลันื้นกก็อยยว่ในเราและเราอยยว่ในเขา”

“ถห้อยคคคำซนที่งเรคำไดห้กลว่คำวกนับทว่คำนทนันี้งหลคำยนนันี้น เปป็นจวิตววิญญคำณและเปป็นชบีววิต” (ยอหณน 6:63)
คราวนทีนื้ – “ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระวาทะทรงเปป็นอยยว่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยว่กลับพระเจข้า และพระวาทะ

ทรงเปป็นพระเจข้า” (ยอหณ์น 1:1)



“พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนสืนื้อหนลัง และทรงอยยว่ทว่ามกลางเรา (และเราทลันื้งหลายไดข้เหก็นสงว่าราศทีของ
พระองคณ์ คสือสงว่าราศทีอลันสมกลับพระบตุตรองคณ์เดทียวททีที่บลังเกวิดจากพระบวิดา) บรวิบยรณณ์ดข้วยพระคตุณและความจรวิง”
(ยอหณ์น 1:14)

นทีที่คสือผยข้ใด? “พระวาทะไดจ้ทรงสภาพของเนชนั้อหนนง” พระเยซยทรงหว่อพระวจนะของพระเจข้าในเนสืนื้อหนลัง
และทรงนสามลันลงมาใหข้มนตุษยณ์ เมสืที่อเราเชสืที่อพระวจนะของพระเจข้า เมสืที่อเราดยดซศึมพระวจนะและรลับมลันเขข้าไปใน
ความควิดและจวิตใจของเรา (และเขข้าไปในการดสาเนวินชทีววิตในแตว่ละวลันของเรา) เรากก็กสาลลังกวินชทีววิตนลันื้นของพระเยซย 
พระวจนะของพระเจข้านลันื้นมทีชทีววิต – พระเยซยตรลัสเชว่นนลันื้น: “ถข้อยคสาททีที่เรากลว่าวนลันื้น พวกมลันคสือจวิตววิญญาณและ
พวกมลันคสือชทวริต” เมสืที่อเราอว่านและดยดซศึมพระวจนะของพระเจข้า เรากก็กสาลลังกวินเนสืนื้อหนลังของพระองคณ์และดสืที่มพระ
โลหวิตของพระองคณ์ “เราบอกความจรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า ถข้าผยข้ใดฟปังคสาของเราและเชสืที่อในพระองคณ์ผยข้ทรงใชข้เรา
มา ผยข้นลันื้นกก็มทีชทีววิตนวิรลันดรณ์ และไมว่ถยกพวิพากษา แตว่ไดข้ผว่านพข้นความตายไปสยว่ชทีววิตแลข้ว” (ยอหณ์น 5:24)

ก. ฟปังพระวจนะของพระเจข้า
ข. เชสืที่อในพระองคณ์ (พระเยซยครวิสตณ์)
ค. คตุณมทีชทีววิตนวิรลันดรณ์
“ดข้วยวว่าซศึที่งทว่านทลันื้งหลายรอดนลันื้นกก็รอดโดยพระคตุณเพราะความเชสืที่อ” (อฟ. 2:8)
“ฉะนลันื้นความเชสืที่อเกวิดขศึนื้นไดข้กก็เพราะการไดข้ยวิน และการไดข้ยวินเกวิดขศึนื้นไดข้กก็เพราะการประกาศพระวจนะ

ของพระเจข้า” (โรม 10:17)
“ดข้วยวว่าทว่านทลันื้งหลายไดข้บลังเกวิดใหมว่ ไมว่ใชว่จากพสืชททีที่จะเปฟปี่อยเนว่าเสทีย แตว่จากพสืชอลันไมว่รยข้เปฟปี่อยเนว่า คสือดข้วย

พระวจนะของพระเจข้า...” (1 เปโตร 1:23)
ยอหณ์นกวินขว่าวสารแหว่งหนลังสสือมข้วนเลก็กนลันื้นเขข้าไป มลันมทีรสหวานในปากของเขา – แตว่มทีรสขมอยยว่ในจวิตใจ

ของเขา อว่านเยเรมทียณ์ 15:16, ยอหณ์น 6:49-58, เอเสเคทียล 2:8 และ 3:1-3 คสาพยากรณณ์ทลันื้งทสาใหข้ดทีใจและทสาใหข้
เศรข้าใจ มลันประกาศทลันื้งความชสืที่นบานและความทตุกขณ์โศก มลันมหลัศจรรยณ์ – และเลวรข้าย มลันทสาใหข้สดชสืที่น – และ
มลันกก็ขมขสืที่น

มลันมทีรสหวานสสาหรลับคตุณไหมครลับ เพสืที่อนครวิสเตทียนททีที่รลัก เมสืที่อคตุณมองไปรอบๆตลัวคตุณและเหก็นคนขทีนื้เมา, 
คนตวิดยา, คนตวิดการพนลันและหญวิงแพศยา, คนโกหก, หลัวขโมยและฆาตกร? นลัที่นมทีรสหวานสสาหรลับคตุณไหมครลับ?
คตุณรยข้ไหมวว่าถข้าการรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้นวลันนทีนื้ คนเหลว่านลันื้นจะถยกทวินื้งไวข้ขข้างหลลัง นลัที่นมทีรสหวานไหมครลับ? ในฐานะผยข้
เชสืที่อคนหนศึที่ง คตุณกก็รยข้วว่าคว่าจข้างของความบาปคสือความตาย และคนบาปทตุกคนตกนรกและถยกเผาชลัที่วนวิรลันดรณ์ นลัที่นมที
รสหวานไหมครลับ? ไมว่เลยครลับ หากคตุณเปป็นลยกแทข้ๆของพระเจข้า นลัที่นไมว่หวานเลย มลันมทีรสขม... ขมสตุดๆ

ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณและผมใหข้ไปตามผยข้ททีที่หลงหายอยว่างททีที่เราไมว่เคยตามพวกเขามากว่อนเลย ขอ
พระเจข้าทรงโปรดชว่วยเราใหข้เปป็นผยข้ชนะดวงววิญญาณ ททีที่จะเตสือนคนชลัที่วในทางชลัที่วของเขา เกรงวว่าเขาจะตายใน
ความบาปของเขา

บทนทีนื้ของเราปปิดทข้ายดข้วยถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “และทว่านบอกขข้าพเจข้าวว่า “เจข้าตข้องพยากรณณ์อทีก ตว่อชนชาตวิ
ทลันื้งหลาย บรรดาประชาชาตวิ ภาษา และกษลัตรวิยณ์”” การแปลแบบตรงตลัวของพระคสาขข้อนทีนื้ควรเปป็น “เจข้าตข้อง



พยากรณณ์อทีกเกทชื่ยวกนบชนชาตวิทลันื้งหลาย...” ยอหณ์นจะตข้องพยากรณณ์เกบีที่ยวกนับพวกเขา ไมว่ใชว่แกว่พวกเขา – และเขากก็
ทสาเชว่นนลันื้นในบทตว่อๆไปของววิวรณณ์ พระคสาขข้อสตุดทข้ายของบทททีที่สวิบนสาเราเขข้าไปสยว่ระยะใหมว่ๆแหว่งโทสะและการ
พวิพากษาของพระเจข้า... ฉากเหตตุการณณ์และสภาพการณณ์แวดลข้อมใหมว่ๆ ในบทตว่อๆไป เราจะเหก็นการปรากฏตลัว
ของตลัวละครใหมว่ๆซศึที่งจนถศึงบลัดนทีนื้ยลังไมว่ไดข้ถยกกลว่าวถศึง



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบเอจ็ด
“ยตุคสมนัยของคนตว่คำงชคำตวิ”

จะสวินี้นสตุดลงในสบีที่สวิบสองเดสือน
วว. 11:1-2:

1 ทว่านผยข้หนศึที่งจศึงเอาไมข้อข้อทว่อนหนศึที่งใหข้ขข้าพเจข้ารยปรว่างเหมสือนไมข้เรทียว และทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นยสืนอยยว่กลว่าว
วว่า “จงลตุกขศึนื้นไปวลัดพระววิหารของพระเจข้า และแทว่นบยชา และคสานวณคนทลันื้งหลายซศึที่งนมลัสการในนลันื้น

2 แตว่ไมว่ตข้องวลัดลานชลันื้นนอกพระววิหารนลันื้น เพราะวว่าททีที่นลัที่นไดข้มอบไวข้แกว่คนตว่างชาตวิแลข้ว และเขาจะ
เหยทียบยที่สาเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์ลงใตข้เทข้าตลอดสทีที่สวิบสองเดสือน

ในบทนทีนื้ พระเจข้ากสาลลังจะเขข้าถสือกรรมสวิทธวิธิ์สวิที่งซศึที่งเปป็นของพระองคณ์แลข้ว แผว่นดวินโลกเปป็นขององคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้า มลันไดข้ถยกเนรมวิตสรข้างโดยพระองคณ์และเพสืที่อพระองคณ์ – แตว่มลันตกอยยว่ใตข้การควบคตุมของซาตานมาเปป็น
เวลาหกพลันปฟีแลข้ว พระเจข้าไดข้ประทานอสานาจครอบครองเหนสือสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงใหข้แกว่อาดลัมและตลันื้งเขาเปป็นผยข้
ออกคสาสลัที่งแหว่งจลักรวาล – แตว่เขาไดข้มอบอสานาจนลันื้นใหข้แกว่พญามารแลข้ว พระเจข้าไดข้ประทานคสาบลัญชาหนศึที่งแกว่อาดลั
มซศึที่งเขาจงใจไมว่เชสืที่อฟปัง และทสาใหข้เขาสยญเสทียทตุกสวิที่งททีที่พระเจข้าไดข้ทรงฝากใหข้เขาดยแล สลักวลันหนศึที่งในวลันเปฟีปี่ยมสงว่า
ราศทีเหลว่านทีนื้อาดลัมคนททีที่สอง (พระครวิสตณ์) จะไถว่ทตุกอยว่างททีที่อาดลัมคนแรกไดข้สยญเสทียไป ซศึที่งรวมถศึงแผว่นดวินโลกและสวิที่ง
ทรงสรข้างทลันื้งปวงดข้วย วลันนทีนื้พญามารเปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านฟฟ้าอากาศ... พระของยตุคนทีนื้ (อฟ. 2:1-3, 2 คร. 
4:3, 4) สลักวลันหนศึที่งเรก็วๆนทีนื้พระเยซยจะทรงจลับพญามารโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลัน และมลันจะไมว่ไดข้หลอกลวง
ประชาชาตวิทลันื้งหลายอทีกตว่อไป ในวลันนลันื้น “แผว่นดวินโลกจะเตก็มไปดข้วยความรยข้เรสืที่องของพระเยโฮวาหณ์ ดลัที่งนนื้สาปกคลตุม
ทะเลอยยว่นลันื้น” (อวิสยาหณ์ 11:9)

ววิวรณณ์ 11 พรรณนาถศึงการเรวิที่มตข้นของชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น ในชว่วงเวลานทีนื้
เองพวกคนตว่างชาตวิจะพยายามเปป็นครลันื้งสตุดทข้ายททีที่จะทสาลายแผนงานและจตุดประสงคณ์ของพระเจข้า “ยตุคสมลัยของ
คนตว่างชาตวิ” ไดข้เรวิที่มตข้นขศึนื้นพรข้อมกลับการตกเปป็นเชลยของยยดาหณ์ภายใตข้เนบยคลัดเนสซารณ์ (2 พศด. 36:1-31) ตลันื้งแตว่
วลันนลันื้นมาจนถศึงเดสือนพฤษภาคม 1948 กรตุงเยรยซาเลก็มไดข้ตกอยยว่ภายใตข้การปกครองของคนตว่างชาตวิ ทตุกวลันนทีนื้กรตุงนทีนื้
กก็ยลังถยกปกปฟ้องอยยว่เพราะเหตตุอสานาจของคนตว่างชาตวิ หากไมว่ใชว่เพราะอเมรวิกา, อลังกฤษ และประเทศอวิสระอสืที่นๆ 
พวกคอมมวิวนวิสตณ์กก็คงยศึดรลัฐอวิสราเอลใหมว่ไปแลข้ว พวกอาหรลับททีที่อยยว่ตวิดกลับอวิสราเอลกก็เกลทียดยวิวเหมสือนกลับททีที่เขาไมว่
เคยถยกเกลทียดชลังเชว่นนทีนื้มากว่อน และหากไมว่ใชว่เพราะความกลลัวชนชาตวิทลันื้งหลายททีที่รลักอวิสรภาพแหว่งแผว่นดวินโลก 
(และหากพระเจข้าจะยอมใหข้มลันเกวิดขศึนื้น) พวกอาหรลับกก็คงกวาดลข้างยวิวออกไปจากพสืนื้นพวิภพแลข้ว! “ยตุคสมลัยของคน
ตว่างชาตวิ” จะมาถศึงจตุดจบถาวรเมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาในฤทธานตุภาพและสงว่าราศทีใหญว่ยวิที่งและทรงทสาลายปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่ากองทลัพของเขา บลันทศึกเหตตุการณณ์นทีนื้ถยกพบในววิวรณณ์ 19:11-21

ในขข้อสตุดทข้ายของบทททีที่สวิบ ยอหณ์นไดข้รลับแจข้งวว่าเขาตข้องพยากรณณ์อทีกเกทีที่ยวกลับชนชาตวิ ภาษา และ
ประชาชาตวิมากมาย เมสืที่อเราดยเรสืที่องนทีนื้เพวิที่มเตวิมอทีกนวิดหนว่อย เรากก็เรทียนรยข้วว่ายอหณ์นเรวิที่มตข้นงานรลับใชข้นลันื้นในบทททีที่เรา
ศศึกษากลันอยยว่นทีนื้



การพยากรณณ์ ไมว่ไดข้แคว่หมายถศึง การบอกลว่วงหนข้าถศึงเหตตุการณณ์ตว่างๆในอนาคตเทว่านลันื้น มลันยลังหมายถศึง
การทสาหนข้าททีที่ตว่างๆของผยข้ททีที่เปป็นประจลักษณ์พยานเพสืที่อพระเจข้าดข้วย เหลว่านลักเทศนณ์ตามพระคลัมภทีรณ์ททีที่แทข้จรวิงทตุกคนกก็
เปป็นผยข้พยากรณณ์ในความหมายหนศึที่ง การประกาศขข้อความและพระประสงคณ์ของพระเจข้า, การทสาหนข้าททีที่เปป็น
ราชทยตและกระบอกเสทียงของพระเจข้า คสือการทสาหนข้าททีที่ของผยข้พยากรณณ์คนหนศึที่งใหข้สสาเรก็จ อาโรนเปป็นผยข้พยากรณณ์
ของโมเสส เขาเปป็นโฆษกแทนโมเสสเพราะวว่าโมเสสมทีอตุปสรรคดข้านการพยด พระเจข้าทรงมทีพยานเหลว่านลันื้นบนแผว่น
ดวินโลกเสมอมา และพระองคณ์จะทรงมทเสมอไป ครวิสเตทียนแทข้ทตุกคนททีที่เปป็นพยานตว่อสยข้กลับความชลัที่ว, ยกชยความชอบ
ธรรม, ชทีนื้ชายและหญวิงทลันื้งหลายใหข้มาหาพระเมษโปดกของพระเจข้า กก็เปป็นผยข้พยากรณณ์คนหนศึที่ง และหลลังจากการ
รลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร เขากก็จะนลัที่งกลับพระเยซยเมสืที่อพระองคณ์ทรงพวิพากษาความไมว่ชอบธรรม

“ทว่านทลันื้งหลายไมว่รยข้หรสือวว่าพวกววิสตุทธวิชนจะพวิพากษาโลก?” (1 คร. 6:2) เหลว่าววิสตุทธวิชนยลังไมว่เคย
พวิพากษาโลกมากว่อนเลย แตว่พวกเขาจะพวิพากษารว่วมกลับพระเยซย ผยข้ทรงเปป็นมหาปตุโรหวิตและผยข้พวิพากษาททีที่ชอบ
ธรรมของเรา:

“ใหข้ววิสตุทธวิชนลวิงโลดในสงว่าราศที ใหข้เขารข้องเพลงบนททีที่นอนของเขา ใหข้การสรรเสรวิญอยว่างสยงแดว่พระเจข้า
อยยว่ในปากของเขา และใหข้ดาบสองคมอยยว่ในมสือของเขา เพสืที่อทสาการแกข้แคข้นบรรดาประชาชาตวิ และทสาการลงโทษ
ชนชาตวิทลันื้งหลาย เพสืที่อเอาตรวนลว่ามบรรดากษลัตรวิยณ์ของเขา และเอาเครสืที่องเหลก็กจองจสาลว่ามบรรดาขตุนนางของเขา
เพสืที่อจะกระทสาแกว่เขาตามคสาพวิพากษาททีที่บลันทศึกไวข้แลข้ว นบีที่เปป็นเกบียรตวิแกว่บรรดคำววิสตุทธวิชนของพระองคณ ...” (เพลง
สดตุดที 149:5-9) จงอว่านขข้อพระคสาเหลว่านลันื้นในพระคลัมภทีรณ์ของคตุณ – และเหก็นเกทียรตวิอลันยวิที่งใหญว่ททีที่พระเจข้าไดข้
ประทานแกว่ลยกๆของพระองคณ์ คสือผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลาย

ววิวรณณ์ 11:1 ขศึนื้นตข้นดข้วยคสาสลันธาน: “…และ...” อลันเปป็นการเชสืที่อมโยงพระคสาขข้อนทีนื้กลับขข้อสตุดทข้ายในบทททีที่
สวิบ ตรงนทีนื้ยอหณ์นกสาลลังเรวิที่มคสาพยากรณณ์ททีที่ถยกกลว่าวถศึงในพระคสาขข้อททีที่แลข้ว

ยอหณ์นไดข้รลับไมข้อข้อทว่อนหนศึที่งซศึที่งมทีรยปรว่างเหมสือนไมข้เรทียว และทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกก็กลว่าววว่า “จงลตุกขศึนื้นไปวลัด
พระววิหารของพระเจข้า และแทว่นบยชา และคสานวณคนทลันื้งหลายซศึที่งนมลัสการในนลันื้น แตว่ไมว่ตข้องวลัดลานชลันื้นนอกพระ
ววิหารนลันื้น เพราะวว่าททีที่นลัที่นไดข้มอบไวข้แกว่คนตว่างชาตวิแลข้ว และเขาจะเหยทียบยที่สาเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์ลงใตข้เทข้าตลอดสทีที่สวิบสอง
เดสือน” (สทีที่สวิบสองเดสือนรวมกลันเปป็นสามปฟีครศึที่ง... ครศึที่งหลลังของสลัปดาหณ์ททีที่เจก็ดสวิบของดาเนทียล... สว่วนนลันื้นของชว่วง
เวลาททีที่เปป็นความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นซศึที่งเปป็นททีที่รยข้จลักในชสืที่อความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง)

ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้นสาเสนอความคสืบหนข้าในตอนตข้นของการเขข้าถสือกรรมสวิทธวิธิ์แผว่นดวินโลกโดยพระผยข้ไถว่ผยข้
เปฟีปี่ยมชลัยชนะของเรา – พระเยซยเจข้า เชว่นเดทียวกลับการใชข้การพวิพากษาตว่างๆโดยรวม การเขข้าถสือกรรมสวิทธวิธิ์แผว่น
ดวินโลกนทีนื้เปป็นงานททีที่คว่อยๆเดวินหนข้าไปซศึที่งตข้องผว่านหลายระยะททีที่แตกตว่างกลัน โดยเกทีที่ยวขข้องกลับหลายวาระ หลาย
สถานททีที่ และหลายบตุคคลททีที่เฉพาะเจาะจง นทีที่เปป็นการเรวิที่มตข้นของการเขข้ายศึดครองสวิที่งสารพลัดโดยทายาทผยข้มทีสวิทธวิอลัน
ชอบธรรมททีที่จะรลับสวิที่งสารพลัดเปป็นมรดก – พระเยซยครวิสตณ์เจข้า

ยอหณ์นไดข้รลับไมข้อข้อทว่อนหนศึที่ง “รยปรว่างเหมสือนไมข้เรทียว” (เราคงเรทียกมลันวว่าไมข้วลัด) มลันเปป็นเครสืที่องมสือชนวิด
หนศึที่งททีที่ไวข้ใชข้วลัดขนาดตว่างๆ และมลันมทีขนาดยาวสวิบฟตุต (อว่าน เอเสเคทียล 40:3 และเศคารวิยาหณ์ 1:16) พระววิหาร, 



แทว่นบยชา และบรรดาผยข้ททีที่มานมลัสการถยกรวมอยยว่ในการวลัดขนาดเหลว่านลันื้นดข้วย นทีที่บอกเปป็นนลัยวว่าพระเจข้าจะทรง
พวิทลักษณ์รลักษาและปกปฟ้องพระววิหาร, แทว่นบยชา และคนเหลว่านลันื้นททีที่นมลัสการททีที่นลัที่น

ววิวรณณ์ 21:15 กลว่าวถศึงทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งททีที่ใชข้ไมข้อข้อทองคสาวลัดขนาดครวิสตจลักรททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว – 
หรสือนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น อวิสราเอลเปป็นประชากรฝฝ่ายโลกซศึที่งมทีพระสลัญญาตว่างๆฝฝายโลก พวกเขาเกทีที่ยวขข้องกลับ
พระพรตว่างๆฝฝายโลกไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล แตว่ครวิสตจลักร (เจข้าสาวนลันื้น) เปป็นประชากรฝฝ่ายสวรรคณ์ททีที่มทีพระ
สลัญญาตว่างๆฝฝายสวรรคณ์ และจะถยกจลัดแสดงในสวรรคสถาน โดยแสดงออกถศึงความไพบยลยณ์เหลสือลข้นแหว่งพระคตุณ
ของพระเจข้า (อฟ. 2:6)

ยอหณ์นเปป็นเพทียงผยข้ชมคนหนศึที่งมาจนถศึงตอนนทีนื้ แตว่กลับอวิสราเอลซศึที่งเปป็นพทีที่นข้องรว่วมชาตวิของเขาเอง ในภาพนทีนื้
เขากก็กลายเปป็นผยข้แสดงหลลัก ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ไดข้สลัที่งเขาวว่า “จงลตุกขศึนื้นและวลัดขนาด” เขาถยกเรข้าใหข้กระทสากวิจกรรม
ททีที่เรว่งดว่วนโดยคสาบลัญชาของพระเจข้า และเขากก็วลัดขนาดพระววิหาร, แทว่นบยชา และผยข้นมลัสการเหลว่านลันื้นตามททีที่เขา
ถยกสลัที่งใหข้กระทสา

เมสืที่อพวกยวิวขอปฟีลาตใหข้ปลว่อยตลัวบารลับบลัสและตรศึงพระเยซยททีที่กางเขน พวกเขากก็ขอใหข้โลหวิตของพระองคณ์
ตกลงบนพวกเขาและลยกหลานของพวกเขา พระเจข้าทรงกลันอวิสราเอลไวข้ตว่างหากชลัที่วระยะหนศึที่ง พระองคณ์ไมว่ไดข้ทรง
เหวทีที่ยงพวกเขาทวินื้งไป แตว่ไดข้ทรงปลว่อยพวกเขาใหข้เผชวิญกลับความมสืดบอดจนกวว่าพวกคนตว่างชาตวิเขข้ามาครบถข้วน
แลข้ว การนมลัสการแบบยวิวไดข้สวินื้นสตุดลง ยตุคของครวิสเตทียนไดข้เรวิที่มตข้นขศึนื้น – และจะดสาเนวินตว่อไปจนกวว่าจะถศึงการรลับ
ขศึนื้นไป เมสืที่อครวิสตจลักรจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ เมสืที่อการนมลัสการททีที่แทข้จรวิงถยกตลันื้งขศึนื้นอทีก
ครลันื้ง มลันจะเปป็นการนมลัสการแบบยวิวตามแบบอยว่างของชนชาตวิอวิสราเอล

ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายไมว่มทีสถานททีที่นมลัสการททีที่เฉพาะเจาะจง – แตว่ยวิวไมว่สามารถนมลัสการนอกพระววิหารไดข้ 
ครวิสเตทียนทลันื้งหลายไมว่มทีพระววิหารบนแผว่นดวินโลก (1 คร. 6:19; 2 คร. 6:16) “พระเจข้าทรงเปป็นพระววิญญาณ 
และผยข้ททีที่นมลัสการพระองคณ์ตข้องนมลัสการดข้วยจวิตววิญญาณและความจรวิง” (ยอหณ์น 4:21-24; ฮบ. 10:19-22) สถาน
บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่อยยว่เบสืนื้องบนเปป็นสถานนมลัสการแหว่งเดทียวเทว่านลันื้นสสาหรลับผยข้เชสืที่อแทข้ทลันื้งหลาย การถวายเครสืที่องสลัตวบยชา
ตว่างๆของครวิสเตทียนคสือ คสาสรรเสรวิญตว่างๆททีที่ถวายแดว่พระเจข้า (ฮบ. 13:15, 16)  นทีที่คว่อนขข้างแตกตว่างจากการ
นมลัสการแบบยวิว ทลันื้งในอดทีตและททีที่จะมานลันื้น ทลันื้งพระววิหารและแทว่นบยชาเปป็นสวิที่งททีที่สสาคลัญและขาดไมว่ไดข้ตว่อการ
นมลัสการแบบยวิว นลัที่นคสือเหตตุผลททีที่พวกยวิวโมโหมากๆเมสืที่อพระเยซยตรลัสวว่า “จงทสาลายพระววิหารนทีนื้เสทียและเราจะตลันื้ง
มลันขศึนื้นใหมว่ในสามวลัน” พระองคณ์กสาลลังตรลัสถศึงพระกายของพระองคณ์ แตว่พวกเขาควิดวว่าพระองคณ์ตรลัสถศึงพระววิหาร
อลันสวยงามนลันื้นในกรตุงเยรยซาเลก็ม

พระววิหารจะถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่ในเยรยซาเลก็มโดยพวกยวิวหลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร พระววิหารไดข้
ถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่มาหลายครลันื้งแลข้ว แตว่มลันจะถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่เมสืที่อพวกยวิวกว่อสรข้างมลันหลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น มลัน
จะถยกสรข้างในททีที่ๆมลัสยวิดแหว่งโอมารณ์ตลันื้งอยยว่ขณะนทีนื้

ดข้านลว่างคสือรายชสืที่อของพระววิหารเหลว่านลันื้นบางหลลังททีที่ไดข้ถยกทสาลายไปแลข้ว:
1. พระวริหารของซาโลมอน (1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์, บทททีที่ 7) พระววิหารหลลังนทีนื้ไดข้ถยกทสาลายโดยเนบยคลัดเนสซารณ์

ในปฟี 588 กว่อน ค.ศ. 



2. พระวริหารของเศรสุบบาเบล (เอสรา 3:12) ซศึที่งถยกปลข้นสะดมและถยกอตุทวิศใหข้แกว่พระตว่างชาตวิ คสือจยปปิ
เตอรณ์ โดยอลันทวิโอคลัส อทีพวิฟานทีส, ปฟี 170 กว่อน ค.ศ. 

3. พระวริหารของเฮโรด (ยอหณ์น 2:20) มทีความงดงามมากๆ การกว่อสรข้างของมลันไดข้เรวิที่มตข้นในปฟี 17 กว่อน
ค.ศ. และมลันไดข้ถยกทสาลายโดยทวิตลัสในปฟี ค.ศ. 70

พระววิหารในอนาคตสองหลลัง:
1. พระววิหารททีที่จะถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่ในชยู่วงสามปฟีครซชื่งแรกแหยู่งการครอบครองของปฏริปปักษณ์ตยู่อพระครริสตณ์ 

(2 ธส. 2:4) ยยดาหณ์จะกลลับมาอยยว่ในแผว่นดวินของเธอเองในตอนนลันื้นและจะสรข้างพระววิหารนทีนื้ขศึนื้นใหมว่
2. พระวริหารในยสุคพนนปฟี – พระววิหารของพระเยซย (กวิจการ 15:16) อว่านเอเสเคทียล 40 และคตุณจะพบ

คสาบรรยายเกทีที่ยวกลับความยวิที่งใหญว่อลลังการของมลัน
ใน 1 โครวินธณ์ 3:16 และ 6:19 กายนลันื้นซศึที่งประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่และถยกชสาระลข้างดข้วย

พระโลหวิตแลข้วถยกเรทียกวว่า “พระววิหารของพระเจข้า” เยรยซาเลก็มเปป็นนครแหว่งเดทียวบนแผว่นดวินโลกททีที่พระววิหารททีที่
ทสาดข้วยหวินไดข้รลับอนตุญาตและไดข้รลับเกทียรตวิจากพระเยโฮวาหณ์

ในววิวรณณ์ 11:2 เราเรทียนรยข้วว่านครบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นจะถยกเหยทียบยที่สาใตข้ฝฝาเทข้าเปป็นเวลาสทีที่สวิบสองเดสือน – ครศึที่ง
หลลังของเจก็ดปฟีนลันื้นแหว่งความทตุกขณ์ลสาบาก เยรยซาเลก็มเปป็นนครบรวิสตุทธวิธิ์ซศึที่งถยกกลว่าวถศึงตลอดทลัที่วพระคลัมภทีรณ์ อว่านเนหะ
มทียณ์ 11:1-18, อวิสยาหณ์ 52:1 และดาเนทียล 9:24  ชว่วงเวลานทีนื้ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 11:3 และ 12:6 วว่าเปป็นเวลา 
“1,260 วลัน” ในววิวรณณ์ 12:14 และดาเนทียล 9:27 มลันถยกกลว่าวถศึงวว่าเปป็น “วาระหนศึที่ง สองวาระ และครศึที่งวาระ” 
คสากลว่าวเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมดอข้างอวิงถศึงสามปฟีครศึที่งนลันื้นซศึที่งรวมกลันเปป็นครศึที่งหลลังของชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น 
เดสือนในพระคลัมภทีรณ์ททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับคสาพยากรณณ์กก็เปป็นเดสือนหนศึที่งททีที่มทีสามสวิบวลันเสมอ ไมว่มทีเดสือนททีที่มทียทีที่สวิบแปดหรสือ
สามสวิบเอก็ดวลันในคสาพยากรณณ์ของพระคลัมภทีรณ์ พวกคนตว่างชาตวิจะเหยทียบยที่สาประชากรในเยรยซาเลก็มดตุจเลนตมใน
ทข้องถนนเปป็นเวลา 1,260 วลัน (อวิสยาหณ์ 10:6)

ประชาชาตวิตว่างๆททีที่ตว่อตข้านครวิสเตทียนจะผยกมวิตรกลับยวิวในระหวว่างครศึที่งแรกของการครอบครองของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ – ชว่วงเวลาแหว่งสลันตวิภาพเมสืที่อเขาขทีที่มข้าออกมาพรข้อมกลับคลันธนยอลันหนศึที่งแตว่ไมว่มทีลยกธนย 
อยว่างไรกก็ตาม คนกลตุว่มเดทียวกลันนทีนื้กก็จะหลันมาและในการแกข้แคข้นและความนว่าสะพรศึงกลลัวอลันเลวรข้ายพวกยวิว “จะ
ถยกทวินื้งไวข้ทลันื้งหมดใหข้แกว่เหยทีที่ยวททีที่อยยว่บนภยเขา และแกว่สลัตวณ์แหว่งแผว่นดวินโลก และนกกวินเหยสืที่อจะกวินเสทียในฤดยรข้อน 
และบรรดาสลัตวณ์ทลันื้งสวินื้นแหว่งแผว่นดวินโลกจะกวินเสทียในฤดยหนาว” (อวิสยาหณ์ 18:6) ดลังนลันื้นเหลว่าศลัตรยททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิ
จะเทโทสะของตนเขข้าใสว่ยยดาหณ์...อวิสราเอล ประชากรททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า

พยคำนสองคนของพระเจห้คำ
วว. 11:3-12:

3 และเราจะใหข้ฤทธวิธิ์อสานาจแกว่พยานทลันื้งสองของเรา และเขาจะพยากรณณ์ตลอดพลันสองรข้อยหกสวิบวลัน 
นตุว่งหว่มดข้วยผข้ากระสอบ

4 พยานทลันื้งสองนลันื้นคสือตข้นมะกอกเทศสองตข้น และคลันประททีปสองคลันททีที่ตลันื้งอยยว่เบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า 
ผยข้ทรงเปป็นเจข้าแหว่งแผว่นดวินโลก



5 ถข้าผยข้ใดประสงคณ์จะทสารข้ายพยานทลันื้งสองนลันื้น ไฟกก็จะพลตุว่งออกจากปากเขาเผาผลาญศลัตรยผยข้นลันื้น ถข้าผยข้ใด
จะทสารข้ายพยานทลันื้งสอง ผยข้นลันื้นกก็จะตข้องตายในลลักษณะนทีนื้

6 พยานทลันื้งสองมทีฤทธวิธิ์ปปิดทข้องฟฟ้าไดข้ เพสืที่อไมว่ใหข้ฝนตกในระหวว่างวลันเหลว่านลันื้นททีที่เขากสาลลังพยากรณณ์ และมที
ฤทธวิธิ์อสานาจเหนสือนนื้สาทสาใหข้กลายเปป็นเลสือดไดข้ และมทีฤทธวิธิ์บลันดาลใหข้ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆกระหนที่สาโลก กทีที่ครลันื้งกก็ไดข้ตาม
ความปรารถนาของเขา

7 และเมสืที่อเสรก็จสวินื้นการเปป็นพยานแลข้ว สลัตวณ์รข้ายททีที่ขศึนื้นมาจากเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวกก็จะสยข้รบกลับเขา จะชนะ
เขาและจะฆว่าเขาเสทีย

8 และศพของเขาจะอยยว่ททีที่ถนนในเมสืองใหญว่นลันื้น ซศึที่งตามฝฝายจวิตววิญญาณเรทียกวว่า เมสืองโสโดมและอทียวิปตณ์ 
อลันเปป็นเมสืองซศึที่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราถยกตรศึงดข้วย

9 คนหลายชาตวิ หลายตระกยล หลายภาษา หลายประชาชาตวิ จะเพว่งดยศพเขาตลอดสามวลันครศึที่ง และจะ
ไมว่ยอมใหข้เอาศพนลันื้นใสว่อตุโมงคณ์เลย

10 คนทลันื้งหลายซศึที่งอยยว่ในแผว่นดวินโลกจะยวินดทีเพราะเขา และจะสนตุกสนานรสืที่นเรวิง จะใหข้ของขวลัญแกว่กลัน 
เพราะวว่าผยข้พยากรณณ์ทลันื้งสองนทีนื้ไดข้ทรมานคนเหลว่านลันื้นททีที่อาศลัยอยยว่ในโลก”

11 เมสืที่อเวลาผว่านไปสามวลันครศึที่งแลข้ว ลมปราณแหว่งชทีววิตจากพระเจข้ากก็เขข้าสยว่ศพของเขาอทีก และเขากก็ลตุก
ขศึนื้นยสืน คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้เหก็นเขากก็มทีความหวาดกลลัวเปป็นอลันมาก

12 คนทลันื้งหลายไดข้ยวินพระสตุรเสทียงดลังมาจากสวรรคณ์ ตรลัสแกว่เขาวว่า “จงขศึนื้นมาททีที่นทีที่เถวิด” และพวกศลัตรยกก็
เหก็นเขาขศึนื้นไปในหมยว่เมฆสยว่สวรรคณ์ 

เรากสาลลังศศึกษาเกทีที่ยวกลับพวกยวิวในพระคสาตอนนทีนื้ และพระราชบลัญญลัตวิของยวิวกก็เรทียกรข้องใหข้มทีพยานสอง
คนเพสืที่อททีที่จะใหข้พยานหลลักฐานททีที่มทีนนื้สาหนลักในเรสืที่องตว่างๆททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับกฎหมาย, ศาสนา หรสือการปฏวิบลัตวิตว่างๆ
ของมนตุษยณ์ททีที่มทีตว่อกลันและกลัน (พบญ. 17:6; 19:15) (คตุณจะนศึกออกวว่าทยตสวรรคณ์สององคณ์อยยว่ในอตุโมงคณ์ฝปังศพของ
พระเยซยเชข้าวลันททีที่พระองคณ์ทรงฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ – ยอหณ์น 20:12 ชายสองคนปรากฏตลัวแกว่เหลว่าสาวกตอนททีที่องคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์ – กวิจการ 1:10 ในลยกา 10:1 เจก็ดสวิบคนนลันื้นไดข้ถยกสว่งออกไปเปป็นคยว่ๆ) ดลังนลันื้น
พระเจข้าจศึงทรงสว่งพยานสองคนมา – และพวกเขาพยากรณณ์เปป็นเวลา 1,260 วลันพอดที – ไมว่มากกวว่านลันื้น ไมว่นข้อย
กวว่านลันื้น

พยานสองคนนทีนื้เปป็นผยข้ใด? เหลว่าผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์มทีความเหก็นแตกตว่างกลันในเรสืที่องการระบตุตลัวตนของพวกเขา 
บางคนกลว่าววว่าพวกเขาคสือ เอลทียาหณ์และเอโนค โดยอวิงการตลัดสวินใจของตนบนฮทีบรย 9:27: “…มทีขข้อกสาหนด
สสาหรลับมนตุษยณ์ไวข้แลข้ววว่าจะตข้องตายหนหนศึที่ง” นทีที่ทสาใหข้พวกเขาสรตุปวว่าเนสืที่องจากเอโนคและเอลทียาหณ์เปป็นเพทียงสอง
คนเทว่านลันื้นททีที่ออกจากโลกนทีนื้ไปโดยททีที่ไมว่ตาย พวกเขาจศึงตข้องเปป็นพยานทลันื้งสองนทีนื้ แตว่ขอใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่า
ตอนททีที่มทีการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร คนจกานวนมากจะลอยขศึนื้นไปสยว่สวรรคณ์โดยททีที่ไมว่ตาย: 1 ธส. 4:16-17: “…และ
คนทลันื้งปวงททีที่ตายแลข้วในพระครวิสตณ์จะเปป็นขศึนื้นมากว่อน หลลังจากนลันื้นเราทลันื้งหลายซศึที่งยลังเปป็นอยยว่และเหลสืออยยว่ จะถยกรลับ
ขศึนื้นไปในเมฆพรข้อมกลับคนเหลว่านลันื้น เพสืที่อจะไดข้พบองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ...” คสากลว่าวนลันื้นในหนลังสสือฮทีบรยไมว่
ไดข้หมายถศึงคนทตุกคน – แตว่หมายถศึงมนตุษยณ์ในฐานะททีที่เปป็นเผว่าพลันธตุณ์หนศึที่ง



โดยสว่วนตลัวแลข้วผมเชสืที่อวว่าเอโนคเปป็นภาพๆหนศึที่งของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่เมสืที่อถยกรลับขศึนื้นไป เอโน
คมทีชทีววิตอยยว่ในชว่วงททีที่มสืดมนททีที่สตุดกว่อนการพวิพากษาของพระเจข้าเทลงมาโดยทางนนื้สาทว่วมโลก เขาเดวินกลับพระเจข้า – 
และวลันหนศึที่งในโมงยามททีที่มสืดมนนลันื้นเขากก็กลลับบข้านไปอยยว่กลับพระเจข้า – โดยททชื่ไมยู่ตาย ครวิสตจลักรกสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ใน
ชลัที่วโมงททีที่มสืดมวิดททีที่สตุดแหว่งประวลัตวิศาสตรณ์ของมนตุษยณ์ ... และมลันจะมสืดยวิที่งกวว่านทีนื้อทีกกว่อนททีที่เราถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระ
เยซยในหมยว่เมฆ เหมสือนกลับททีที่เอโนคถยกรลับขศึนื้นไปจากแผว่นดวินโลกนทีนื้ใหข้ไปอยยว่ตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า ครวิสตจลักรกก็
จะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศเชว่นกลัน (1 ธส. 4:13-17; 1 คร. 15:50-55)

คนอสืที่นๆเชสืที่อวว่าพยานทลันื้งสองนลันื้นจะเปป็นเอลทียาหณ์และโมเสส โมเสสเกทีที่ยวขข้องกลับชนชาตวิอวิสราเอลใน
หลายๆเรสืที่อง เขาเปป็นผยข้ททีที่พระเจข้าไดข้ประทานพระราชบลัญญลัตวิใหข้: “พระราชบลัญญลัตวิไดข้มาทางโมเสส” เขาเปป็นชาย
ผยข้เดทียวททีที่พระเจข้าไดข้เสดก็จลงมาเพสืที่อจลัดการงานศพของเขาดข้วยพระองคณ์เอง (พบญ. 34:6) ผมเชสืที่อวว่าหลลักฐานททีที่
สอดคลข้องกลับสว่วนททีที่เหลสือของววิวรณณ์พวิสยจนณ์วว่าไมว่ใชว่เอโนค แตว่เปป็นโมเสส คสือพยานอทีกคนททีที่เหลสือนลันื้น

ไมว่มทีคสาถามเลยวว่าเอลทียาหณ์เปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนทีนื้ ภาคพลันธสลัญญาเดวิม – และพระเยซยเจข้าเองดข้วย –
บอกเราอยว่างชลัดแจข้งวว่าเอลทียาหณ์จะมาอทีกททีกว่อนการเสดก็จมาของพระเยซยในฤทธานตุภาพและสงว่าราศทีใหญว่ยวิที่ง 
ววิวรณณ์ 11:5 กก็ระบตุตลัวผยข้พยากรณณ์แหว่งไฟนทีนื้ “ถข้าผยข้ใดประสงคณ์จะทสารข้ายพยานทลันื้งสองนลันื้น ไฟกห็จะพลสุยู่งออกจากปาก
เขาเผาผลาญศลัตรยผยข้นลันื้น ถข้าผยข้ใดจะทสารข้ายพยานทลันื้งสอง ผยข้นลันื้นกก็จะตข้องตายในลลักษณะนทีนื้”

ขข้อ 6 กก็ระบตุตลัวเอลทียาหณ์เชว่นกลัน: “พยานทลันื้งสองมทีฤทธวิธิ์ปปิดทข้องฟฟ้าไดข้ เพชชื่อไมยู่ใหจ้ฝนตกในระหวว่างวลันเหลว่า
นลันื้นททีที่เขากสาลลังพยากรณณ์ และมทีฤทธวิธิ์อสานาจเหนสือนนื้สาทสาใหข้กลายเปป็นเลสือดไดข้ และมทีฤทธวิธิ์บลันดาลใหข้ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆ
กระหนที่สาโลก กทีที่ครลันื้งกก็ไดข้ตามความปรารถนาของเขา” การอลัศจรรยณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถยกพรรณนาในสว่วนแรกของพระคสา
ขข้อนทีนื้เปป็นลลักษณะเฉพาะตลัวของเอลทียาหณ์อยว่างแนว่นอน ผยข้เปป็นสตุดยอดของเหลว่าศาสดาพยากรณณ์ ผยข้ซศึที่งไดข้เรทียกไฟลง
มาจากสวรรคณ์และปปิดทข้องฟฟ้าเพสืที่อททีที่ฝนจะไมว่ตกเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่งในระหวว่างการครองราชยณ์ของอาหลับคนชลัที่ว เอ
ลทียาหณ์ไดข้ปรากฏตลัวแกว่อวิสราเอลในระหวว่างชว่วงเวลาททีที่มสืดมวิดททีที่สตุดของการตกเปป็นทาสฝฝายววิญญาณของพวกเขา
บนแผว่นดวินโลก ประชาชาตวินลันื้นไดข้ออกหว่างไปจากองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าภายใตข้การครอบครองของอาหลับและเยเซ
เบล และพระเจข้าทรงใชข้เอลทียาหณ์ ศาสดาพยากรณณ์ผยข้มทีฤทธวิธิ์มากแหว่งไฟมาชว่วยอวิสราเอลใหข้รอดพข้นจากการตกเปป็น
ทาสฝฝายววิญญาณในลลักษณะเดทียวกลับททีที่โมเสสไดข้ชว่วยพวกเขาใหข้พข้นจากการเปป็นทาสฝฝายรว่างกายมาแลข้ว

การอลัศจรรยณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในสว่วนทข้ายของพระคสาขข้อนทีนื้ตรงกลับโมเสสในทตุกรายละเอทียด จงอว่าน
บลันทศึกเหตตุการณณ์ในอพยพ เมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้โมเสสไปชว่วยประชากรของพระองคณ์ใหข้พข้นจากมสือของฟาโรหณ์ – 
และฟาโรหณ์กก็เปป็นภาพเลก็งอยว่างหนศึที่งของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ เมสืที่อโมเสสลงไปพบกลับฟาโรหณ์ เขากก็เปลทีที่ยนนนื้สาใหข้
กลายเปป็นเลสือดและเรทียกภลัยพวิบลัตวิสวิบประการลงมาบนชาวอทียวิปตณ์เหลว่านลันื้น จงอว่านและศศึกษาหนลังสสืออพยพ บทททีที่
หข้าจนถศึงบทททีที่สวิบสอง เมสืที่อดยเหมสือนวว่าชนชาตวิอวิสราเอลจะถยกบดขยทีนื้และถยกทสาลายโดยมสือเหลก็กของฟาโรหณ์ 
โมเสสกก็เปป็นผยข้ททีที่มาจากดข้านหลลังของทะเลทราย – ถยกเรทียกและถยกมอบหมายภารกวิจโดยพระเจข้า –เพสืที่อชว่วย
ชนชาตวิอวิสราเอลใหข้พข้นจากการตกเปป็นทาสคนอทียวิปตณ์ บทเหลว่านทีนื้ของอพยพเลว่าเรสืที่องราวเกทีที่ยวกลับภลัยพวิบลัตวิอลันแลข้ว
อลันเลว่าททีที่ตกใสว่ประชาชาตวิอทียวิปตณ์ททีที่ไมว่เอาพระเจข้า ในททีที่สตุดพระเจข้ากก็ทรงทสาลายพวกเขาททีที่กข้นทะเลแดง



ภายใตข้พระหลัตถณ์ของพระเจข้า โมเสสชว่วยชนชาตวิอวิสราเอลใหข้รอดพข้นจากการตกเปป็นทาสฝฝายวลัตถตุและ
ฝฝายรว่างกาย เขานสาพวกเขาไปตามทางของพวกเขามตุว่งสยว่แผว่นดวินคานาอลัน เหตตุใดพระเจข้าถศึงไมว่ควรใชข้ผยข้ชว่วยใหข้พข้น
ททีที่ยวิที่งใหญว่ทว่านนทีนื้อทีกใหข้เปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนลันื้นของววิวรณณ์ 11 เลว่า? โมเสสไดข้ปรากฏตลัวแกว่ชนชาตวิอวิสราเอลใน
ชว่วงเวลาททีที่มสืดมนททีที่สตุดในประวลัตวิศาสตรณ์ ทสาไมไมว่ปรากฏตลัวอทีกครลันื้งในโมงยามททีที่มสืดมนนทีนื้เมสืที่อดยเหมสือนวว่าปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่าคนตว่างชาตวิททีที่ชลัที่วจะทสาลายลข้างคนอวิสราเอลหมยว่นข้อยนทีนื้เสทียอยว่างสวินื้นเชวิงเลว่า? (ยวิวไมว่สามารถ
ถยกทสาลายไดข้ เขาเปป็นแกข้วตาของพระเจข้า และพระเจข้าจะทรงปกปฟ้องเขา คนมากมายไดข้พยายามททีที่จะทสาลาย
อวิสราเอล – และตว่างพากลันลข้มเหลว ประวลัตวิศาสตรณ์บลันทศึกเหตตุการณณ์ดลังกลว่าวแมข้กระทลัที่งในสมลัยของคตุณและของ
ผม – ฮวิตเลอรณ์คสือหนศึที่งในพวกลว่าสตุด และอดอลณ์ฟ เอคแมนกก็ตข้องชดใชข้ดข้วยชทีววิตของตนสสาหรลับการมทีสว่วนในการ
พยายามททีที่จะกวาดลข้างยวิวออกไปจากพสืนื้นพวิภพ) 

โมเสสและเอลทียาหณ์เปป็นสตุดยอดศาสดาพยากรณณ์ททีที่โดดเดว่นในแผนการของพระเจข้าในการปฏวิบลัตวิกลับ
ชนชาตวิอวิสราเอลตลอดยตุคสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม และเมสืที่อพระเยซยเสดก็จขศึนื้นไปบนภยเขาจสาแลงพระกาย โมเสส
และเอลทียาหณ์ (ไมว่ใชว่เอโนคและเอลทียาหณ์) กก็เปป็นผยข้ททีที่ลงมาพบกลับพระองคณ์และพยดคตุยกลันถศึงเรสืที่องการสวินื้นพระชนมณ์
ของพระองคณ์ซศึที่งจะเกวิดขศึนื้นบนกางเขนนลันื้น (ลยกา 9:27-35)

พระเยซยไดข้เสดก็จมามวิใชว่เพสืที่อทสาลายพระราชบลัญญลัตวิ แตว่เพสืที่อทสาใหข้พระราชบลัญญลัตวิและหนลังสสือของพวก
ศาสดาพยากรณณ์สสาเรก็จ (มธ. 5:17) เนสืที่องจากพระเจข้าไดข้ประทานพระราชบลัญญลัตวิใหข้แกว่โมเสส และเนสืที่องจากเอลที
ยาหณ์เปป็นหนศึที่งในศาสดาพยากรณณ์ททีที่โดดเดว่น มลันจศึงดยเหมสือนสมเหตตุสมผลวว่าตข้องเปป็นสองคนนทีนื้แหละททีที่พระเยซยทรง
พยดคตุยเกทีที่ยวกลับ “...การมรณาของพระองคณ์ซศึที่งพระองคณ์จะทสาใหข้สสาเรก็จททีที่กรตุงเยรยซาเลก็ม”

สสาหรลับชนชาตวิอวิสราเอล พยานสองคนนทีนื้ของพระเจข้าเปป็นตลัวแทนของการชว่วยใหข้พข้นฝฝายววิญญาณและ
ฝฝายรว่างกาย มทีสามสวิที่งเกทีที่ยวกลับพยานสองคนนทีนื้ททีที่ทสาใหข้ผมเชสืที่อวว่าพวกเขาจะเปป็นโมเสสและเอลทียาหณ์:

1. เวลาของพวกเขา
2. สวิที่งททีที่พวกเขาไดข้กระทสา
3. จตุดจบของพวกเขา
เวลาของพวกเขาไมว่ใชว่เวลาแหว่งขว่าวประเสรวิฐ พวกเขาถยกเรทียกใหข้พยากรณณ์ในชว่วงเวลาแหว่งความ

สยดสยอง ยวิวจะกลลับมาอยยว่ในแผว่นดวินของเขาแลข้ว พระววิหารของเขาจะถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่แลข้ว แตว่ไมว่มทีรว่องรอย
ของขว่าวประเสรวิฐหรสือของพระคตุณของพระเจข้าในชลัที่วขณะนลันื้นเลย ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายภายใตข้พระคตุณจะตข้องไมว่
ตอบแทนความชลัที่วดข้วยความชลัที่ว เราจะตข้องตอบแทนความชลัที่วดข้วยความดที เราจะตข้องอธวิษฐานเผสืที่อคนเหลว่านลันื้นททีที่
ปฏวิบลัตวิหยาบชข้าตว่อเราและขว่มเหงเรา เราจะตข้องชสืที่นชมยวินดทีและดทีใจเหลสือลข้นเมสืที่อเราถยกขว่มเหงเพราะเหก็นแกว่
ความชอบธรรม พระเยซยทรงมทีอสานาจททีที่จะเรทียกไฟลงมาและทสาลายเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ไดข้ – แตว่พระองคณ์กก็
มวิไดข้กระทสา พระองคณ์ตรลัสวว่าพระองคณ์ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อททีที่จะชว่วยใหข้รอด ... มวิใชว่เพสืที่อทสาลาย (ลยกา 9:56) พระองคณ์
ทรงสลัที่งเปโตรใหข้เกก็บดาบของเขาเสทียและทรงบอกเขาวว่าพระองคณ์ทรงสามารถเรทียกทยตสวรรคณ์สวิบสองกองลงมาไดข้
หากพระองคณ์ทรงตข้องการความชว่วยเหลสือ แตว่มลันจะแตกตว่างไปมากพอสมควรเมสืที่อโมเสสและเอลทียาหณ์พยากรณณ์



พยานทลันื้งสองนทีนื้จะมทีฤทธวิธิ์เดชททีที่จะทสาลายมนตุษยณ์ – และพวกเขาจะทสาลายมนตุษยณ์ดข้วยไฟซศึที่ง “ออกมาจาก
ปากของพวกเขา” ลองนศึกภาพโมเสสและเอลทียาหณ์พยากรณณ์บนหลัวมตุมถนนสายหนศึที่งในกรตุงเยรยซาเลก็ม เหลว่าสมตุน
ของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์เดวินเขข้ามาหาและเรวิที่มลข้อเลทียน เอลทียาหณ์แคว่พว่นลมหายใจของตนใสว่พวกเขา – และพวก
เขากก็กลายเปป็นขทีนื้เถข้าหยวิบมสือหนศึที่ง! โอข้ ใชว่แลข้วครลับ – พระวจนะของพระเจข้าเปป็นความจรวิง สวิที่งททีที่พวกสมลัยใหมว่นวิยม
และพวกเสรทีนวิยมกลว่าวเกทีที่ยวกลับมลันกก็ไมว่ไดข้เปลทีที่ยนแปลงอะไร ผยข้พยากรณณ์ทลันื้งสองนทีนื้จะพว่นลมหายใจของตนใสว่ผยข้คน
และทสาใหข้คนเหลว่านลันื้นไหมข้เปป็นตอตะโก! การประกาศขว่าวประเสรวิฐเปป็นขว่าวดที (อวิสยาหณ์ 52:7) แตว่ขข้อความของ
พยานทลันื้งสองนทีนื้จะเปป็นขข้อความททีที่เปป็นไฟจรวิงๆ

ผยข้พยากรณณ์ทลันื้งสองนทีนื้นตุว่งหว่มผข้ากระสอบ ซศึที่งเปป็นสลัญลลักษณณ์ของภลัยพวิบลัตวิและการพวิพากษา ธรรมชาตวิชสืที่นชม
ยวินดทีกลับขข้อความแหว่งพระคตุณ (อวิสยาหณ์ 55:12, 13) แตว่ขข้อความของบตุรตุษผยข้ทรงฤทธวิธิ์ทลันื้งสองนทีนื้จะปปิดฟฟ้าสวรรคณ์และ
ฝนจะไมว่ตกเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่ง พวกเขาจะพยด – และแมว่นนื้สาทลันื้งหลายจะกลายเปป็นเลสือด ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆททีที่เปป็นฝฟี
และโรคภลัยตว่างๆ... สวิที่งตว่างๆททีที่เลวรข้ายเกวินจะกลว่าว...กระหนที่สาใสว่มนตุษยณ์เพราะเหตตุพวกเขา พวกเขาทสาใหข้เรา
นศึกถศึงตอนททีที่มสือของเยโรโบอลัมเหทีที่ยวแหข้งไปโดยบตุรตุษผยข้หนศึที่งของพระเจข้าผยข้ไมว่ถยกเอว่ยชสืที่อ (1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 13:4) และ
ตอนททีที่ไฟจากสวรรคณ์ลงมาเผาผลาญพวกทหารของอาหลัสยาหณ์ททีที่มาหาเอลทียาหณ์บนเนวินเขานลันื้น (2 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 1) 
ชว่วงเวลาของพยานทลันื้งสองนทีนื้จะเปป็นชว่วงเวลาแหว่งความชลัที่วรข้ายเหลสือขนาดและของการพวิพากษาอลันรข้อนแรง

ยาโคบสวมผข้ากระสอบตอนททีที่เขาไวข้ทตุกขณ์ใหข้แกว่บตุตรเหลว่านลันื้นของตน ดาววิดสวมผข้ากระสอบตอนททีที่เขา
เปป็นทตุกขณ์อยว่างหนลักเพราะอลับเนอรณ์ถยกฆว่าตายอยว่างไมว่เปป็นธรรม ดาเนทียลสวมผข้ากระสอบตอนททีที่เขามาอยยว่ตว่อพระ
พลักตรณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเพสืที่อรที่สาไหข้และอธวิษฐานเกทีที่ยวกลับบาปเหลว่านลันื้นของชนชาตวิอวิสราเอล เฮเซคทียาหณ์สวมผข้า
กระสอบตอนททีที่เขาไดข้ยวินคสาหมวิที่นประมาทอลันเลวรข้ายเหลว่านลันื้นของเซนนาเคอรวิบ ปตุโรหวิตของพระเจข้าสวมผข้า
กระสอบเมสืที่อการปรนนวิบลัตวิอลันบรวิสตุทธวิธิ์ตว่างๆของพระววิหารถยกระงลับขลัดขวาง ในทสานองเดทียวกลัน พยานทลันื้งสองนลันื้น
จะสวมผข้ากระสอบ และในระหวว่างททีที่พวกเขาพยากรณณ์ นรกกก็จะยข้ายมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้จรวิงๆ

จากเหวลศึกนลันื้นจะมทีสลัตวณ์รข้ายททีที่ลศึกลลับตลัวหนศึที่งขศึนื้นมาซศึที่งซาตานจะมอบฤทธวิธิ์เดชและสวิทธวิอสานาจใหข้แกว่เขาใน
ฐานะเปป็นผยข้แทนททีที่มลันเลสือกใหข้เปป็นนายกรลัฐมนตรที สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้จะพยดหมวิที่นประมาทพระเจข้าและพระววิหารและ
ทสุกสริชื่งททชื่บรริสสุทธริธ เขาจะมทีอสานาจททีที่จะกระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆททีที่จะทสาใหข้มวลชนมหาศาลของผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บน
แผว่นดวินโลกยอมรลับเขาเปป็นพระเมสสวิยาหณ์ นลัที่นจะเปป็นเวลาททีที่นว่ากลลัวเหลสือเกวิน สงครามททีที่ตว่อสยข้กลับพระเจข้าและ
ตว่อสยข้กลับความชอบธรรมจะทวทีความรตุนแรงเหลสือเกวินจนพยานทลันื้งสองททีที่พว่นไฟไดข้นลันื้นสตุดทข้ายแลข้วจะถยกเอาชนะ
และถยกฆว่าตายโดยพระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอมททีที่เปฟีปี่ยมดข้วยฤทธวิธิ์เดชผยข้นลันื้น ชนชาตวิตว่างๆของแผว่นดวินโลกจะเปป็นคนชลัที่ว
และเลวทรามเหลสือเกวินจนพวกเขาจะสว่งของขวลัญใหข้แกว่กลันและชสืที่นชมยวินดทีพรข้อมกลับเตข้นรสาตามทข้องถนนเพราะ
วว่าพยานทลันื้งสองนลันื้นของพระเจข้าถยกฆว่าตายเสทียแลข้ว! มลันจะเปป็นชว่วงเวลาแหว่งการรสืที่นเรวิงทว่ามกลางเหลว่าศลัตรยของ
พระเจข้า!

ชว่วงเวลาของพยานทลันื้งสองนทีนื้จะเปป็นชว่วงเวลาแหว่งสวิที่งเหนสือธรรมชาตวิ – ทลันื้งจากสวรรคณ์และจากยมโลก ดย
เหมสือนวว่ากฎธรรมชาตวิทลันื้งปวงจะลข้มเหลวในระหวว่างชว่วงเวลานทีนื้ พยานทลันื้งสองของพระเจข้าจะปปิดฟฟ้าสวรรคณ์ 
เปลทีที่ยนแมว่นนื้สาทลันื้งหลายใหข้กลายเปป็นเลสือด กระหนที่สาแผว่นดวินโลกดข้วยภลัยพวิบลัตวิทตุกชนวิด บตุรตุษเหลยู่านทนั้จะไมว่เพทียงมที



อสานาจเหนสือธรรมชาตวิเทว่านลันื้น – แตว่สลัตวณ์รข้ายททีที่ออกมาจากเหวลศึกนลันื้นจะสสาแดงอสานาจในลนกษณะเดทยวกนน (วว. 
13) จะมทีรยปจสาลองขนาดยลักษณ์ และสลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะทสาใหข้รยปจสาลองนลันื้นพยดไดข้ เขาจะดศึงไฟลงมาจากฟฟ้าตว่อหนข้า
ตว่อตามนตุษยณ์ ในสมลัยของโมเสส เหลว่าผยข้รลับใชข้ของนรกกก็กระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆเชว่นกลัน อว่านอพยพ 7:10-13

ทตุกวลันนทีนื้ผยข้คนกสาลลังมองหาสวิที่งเหนสือธรรมชาตวิ สวิที่งททีที่นว่าตสืที่นตาตสืที่นใจ หากนลักเทศนณ์คนใดเปป็นแคว่นลักเทศนณ์ธร
รมดาๆ เขากก็ไปไดข้ไมว่ไกล เขาตข้องอข้างวว่ามทีของประทานบางอยว่างททีที่สตุดยอด เขาตข้องประกาศวว่าเขาสามารถ
กระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆททีที่ยวิที่งใหญว่ไดข้ –และจากนลันื้นผยข้คนกก็จะหลลัที่งไหลมา คนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับการสนลับสนตุน
ทางการเงวินจากพวกเสรทีนวิยมและพวกสมลัยใหมว่นวิยมกก็มทีสาวกมากมายเชว่นกลัน แตว่เหลว่าผยข้รลับใชข้ททีที่ประกาศพระคสุณ
บรวิสตุทธวิธิ์, ขยู่าวประเสรริฐบรวิสตุทธวิธิ์, ความรอดบรวิสตุทธวิธิ์ จะไมว่ดศึงดยดฝยงชน กลว่าวโดยทลัที่วไปแลข้ว ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าคนๆ
หนศึที่งกระทสาการอลัศจรรยณ์บางอยว่างททีที่ดยเหมสือนเหนสือธรรมชาตวิไมว่ไดข้หมายความวว่าเขาเปป็นผยข้รลับใชข้ของพระเจข้า 
ซาตานกก็มทีฤทธวิธิ์เดชมากเชว่นกลัน 1 ยอหณ์น 4:1 เตสือนสตวิเราใหข้พวิสยจนณ์ววิญญาณเหลว่านลันื้น และใหข้แนว่ใจวว่าววิญญาณนลันื้น
ททีที่เราตวิดตามคสือพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ นทีที่เปป็นยตุคสมลัยททีที่อลันตราย และเราไมว่ระวลังไมว่ไดข้เลย

เมสืที่อพยานทลันื้งสองนลันื้นอยยว่ททีที่นทีที่ อสานาจแหว่งสวรรคณ์และนรกกก็จะตว่อสยข้กลันในความขลัดแยข้งใหญว่ยลักษณ์ครลันื้ง
สตุดทข้าย โลกเกว่านทีนื้จะถยกทสาใหข้แปดเปฟฟื้อนดข้วยโลหวิต มลันจะเซไปมาและสลัที่นสะเทสือน – และการสลัที่นไหวครลันื้งใหญว่จะ
เขยว่าจลักรวาล ในระหวว่างชว่วงเวลานทีนื้เอง ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และนายกรลัฐมนตรทีของเขาจะกระทสาการอลัศจรรยณ์
ตว่างๆททีที่จะหลอกลวงคนเหลว่านลันื้นททีที่พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกสรรไวข้แลข้วหากเปป็นไปไดข้ เหตตุการณณ์นทีนื้จะเกวิดขศึนื้นใน
ระหวว่าง “วลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” อว่าน อาโมส 5:16-20 อยว่างตลันื้งใจมากๆและจงศศึกษามลัน ขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้
จะใหข้ความกระจว่างคตุณเกทีที่ยวกลับ “วลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า”

เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดเปฝาแตร นลัที่นจะนสามาซศึที่งการสสาเรก็จจรวิงของสวิที่งสารพลัด ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดกสาลลัง
ยสืนอยยว่พรข้อมททีที่จะเปฝาแตร ทลันททีททีที่พยานทลันื้งสองนทีนื้หมดหนข้าททีที่แลข้ว พยานทลันื้งสองนทีนื้อยยว่บนแผว่นดวินโลกตอนททีที่การ
พวิพากษาของพระเจข้ากสาลลังเรว่งไปสยว่จตุดสตุดยอด กวิจการตว่างๆของแผว่นดวินโลกกสาลลังจะถยกนสามาสยว่จตุดจบอยว่าง
รวดเรก็ว

คราวนทีนื้ใหข้เรามาดยลลักษณะเฉพาะของการงานของพยานทลันื้งสองนทีนื้: พวกเขามทีไฟเปป็นอาวตุธ (ฮบ. 12:29) 
ในระหวว่างททีที่พวกเขารลับใชข้อยยว่ในเยรยซาเลก็ม หากผยข้ใดกก็ตามพยายามททีที่จะยลับยลันื้งพวกเขาหรสือทสารข้ายพวกเขาๆกก็จะ
เผาผลาญเหลว่าศลัตรยของตนดข้วยไฟ

ในชว่วงสมลัยแรกๆของความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน ลยกททีที่รลักจสานวนมากของพระเจข้าตข้องแลกดข้วยชทีววิตของตน
พวกเขาประทลับตราคสาพยานของตนททีที่เสาททีที่พวกเขาถยกมลัดและจตุดไฟเผา หรสือถยกปฟ้อนเปป็นอาหารของสลัตวณ์รข้าย
ตว่างๆในสนามกทีฬาททีที่โรม แตว่มลันจะไมว่เปป็นเชว่นนลันื้นในวลันนทนั้ ชายสองคนนทีนื้ไมว่เพทียงกระทสากวิจผว่านทางฤทธวิธิ์เดชเหนสือ
ธรรมชาตวิเทว่านลันื้น แตว่พวกเขายลังสามารถเรทียกใชข้ทตุกสวิที่งไดข้ตามใจตข้องการเพสืที่อปกปฟ้องตลัวเองใหข้พข้นจากความตาย
ดข้วย “และฟฟ้าสวรรคณ์ททีที่อยยว่เหนสือศทีรษะของทว่านจะเปป็นทองสลัมฤทธวิธิ์ และแผว่นดวินททีที่อยยว่ใตข้ทว่านจะเปป็นเหลก็ก พระเย
โฮวาหณ์จะทรงบลันดาลใหข้ฝนในแผว่นดวินของทว่านเปป็นฝตุฝนและละออง ลงมาจากอากาศอยยว่เหนสือทว่านทลันื้งหลาย
จนกวว่าทว่านจะถยกทสาลาย” (พบญ. 28:23, 24)



ในระหวว่างททีที่พวกเขาเปป็นพยานอยยว่นลันื้น ผยข้สสืที่อสารทลันื้งสองนทีนื้จะปปิดทข้องฟฟ้า และทข้องฟฟ้าจะกลายเปป็นเหมสือน
ทองสลัมฤทธวิธิ์ เมสืที่อไมว่มทีฝนตกเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่ง ผสืนดวินกก็จะแขก็งดตุจเหลก็ก และฟฟ้าอากาศจะเตก็มไปดข้วยฝตุฝนละออง 
การงานของพวกเขาจะไมว่เพทียงเกทีที่ยวขข้องกลับการปปิดทข้องฟฟ้าและการเปลทีที่ยนแผว่นดวินโลกใหข้กลายเปป็นชามใสว่ฝตุฝน
เทว่านลันื้น แตว่นนื้สาททีที่เหลสืออยยว่กก็จะถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นเลสือดดข้วย ทว่านททีที่รลัก นลัที่นยลังไมว่หมด: ชายสองคนนทีนื้มทีฤทธวิธิ์ททีที่จะ
กระหนที่สาแผว่นดวินโลกดข้วยภนยพริบนตริทสุกชนริด บยู่อยขนาดไหนกห็ไดจ้ตามททีที่พวกเขาปรารถนา พวกเขาพวิสยจนณ์โดย
อสานาจเหนสือธรรมชาตวิอลันผวิดธรรมดานทีนื้วว่าพวกเขาถยกสว่งมาโดยพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ และวว่าพระองคณ์ทรงมที
ฤทธวิธิ์ททีที่จะกสาราบอยว่างสวินื้นเชวิงและทสาลายทตุกคนททีที่ตว่อตข้านพระองคณ์และตวิดตามความอธรรม

คสาพยากรณณ์ของพยานทลันื้งสองนทีนื้... การอลัศจรรยณ์เหลว่านลันื้นททีที่พวกเขากระทสา ภลัยพวิบลัตวิเหลว่านลันื้นททีที่พวกเขานสา
มาสยว่แผว่นดวินโลก... จะไมว่ทสาใหข้ฝยงชนมหาศาลเปลทีที่ยนใจจากปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์มาหาพระครวิสตณ์ แตว่คสา
พยากรณณ์ของพวกเขาจะทสาใหข้คนททีที่เหลสืออยยว่หลันไปจากสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ในชว่วงวลันทข้ายๆแหว่งกาลเวลา กว่อนนวิรลันดรณ์
กาลอลันยวิที่งใหญว่เรวิที่มตข้นขศึนื้น พระเจข้าจะทรงสว่งขข้อความแหว่งความเมตตามายลังแผว่นดวินโลกผว่านทางพยานทลันื้งสองนทีนื้
และผยข้รลับใชข้คนอสืที่นๆททีที่ถยกแตว่งตลันื้งของพระเจข้าผยข้ซศึที่งเราไดข้พยดถศึงไปแลข้วในบทกว่อนๆ เกทีที่ยวกลับวลันเหลว่านลันื้นของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ เราอว่านวว่า “ดยเถวิด เราจะสว่งเอลทียาหณ์ผยข้พยากรณณ์มายลังเจข้า... และทว่านผยข้นลันื้นจะกระทสาใหข้
จวิตใจของพว่อหลันไปหาลยก และจวิตใจของลยกหลันไปหาพว่อ หาไมว่ เราจะมาโจมตทีแผว่นดวินนลันื้นดข้วยคสาสาปแชว่ง”
(มลค. 4:5, 6) เหลว่าผยข้รยข้บอกเราวว่า “คสาตรงนทีนื้ททีที่ใชข้แทน คกาสาปแชยู่ง เปป็นคสาฮทีบรยคสาเดทียวกลับททีที่พระเจข้าทรงใชข้ตอน
ททีที่พระองคณ์ทรงบอกชนชาตวิอวิสราเอลใหข้สาปแชว่ง (กคคำจนัดออกไป) คนคานาอลัน... นลัที่นคสือ ทสาลายบข้านเมสืองของ
พวกเขาและกสาจลัดชนชาตวินลันื้นใหข้สวินื้นซาก”

หากเอลทียาหณ์และโมเสสไมว่มา ณ เวลานทีนื้ กก็คงมทีการยอมรลับโดยสากลแลข้ววว่าปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์คสือ
พระเจข้า และพระเจข้ากก็คงทสาลายสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงบนแผว่นดวินโลกออกไปจนสวินื้นแลข้ว แตว่ขข้อความของเอลที
ยาหณ์,โมเสส และคนอสืที่นๆจะทสาใหข้คนกลตุว่มหนศึที่งททีที่เหลสืออยยว่เชสืที่อในพระเยซยเจข้าวว่าเปป็นพระครวิสตณ์ของพระเจข้า และ
พระเจข้าจะทรงมทีความเมตตาตว่อคนททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น (กวิจการ 16:31) มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่าฝยงชนมหาศาลจะกราบ
ไหวข้บยชาปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และยอมรลับเขาใหข้เปป็นพระเจข้า

หนข้าททีที่การงานของพยานทลันื้งสองนทีนื้ แมข้จะมทีสทีสลันและอตุดมดข้วยการอลัศจรรยณ์ตว่างๆตลันื้งแตว่ตข้นจนจบ จะกวิน
เวลาสลันื้นมากๆ – แคว่สามปฟีครศึที่ง... 1,260 วลัน – งานรลับใชข้ททีที่สลันื้นมากๆสสาหรลับพยานผยข้ยวิที่งใหญว่อยว่างโมเสสและเอลที
ยาหณ์ พวกเขาจะไดข้รลับการปกปฟ้องโดยพระเจข้า ไมว่มทีอสานาจใดบนแผว่นดวินโลกหรสือในนรกจะสามารถแตะตข้องพวก
เขาไดข้จนกวว่าพวกเขาเสรก็จสวินื้นคสาพยานของตนแลข้ว เมสืที่องานของพวกเขาเสรก็จสวินื้น พวกเขากก็จะกลายเปป็นผยข้ททีที่ถยก
กสาจลัดไดข้ – และถยกกสาจลัด

ขข้อ 7 บอกเราวว่าเมสืที่อพยานทลันื้งสองนทีนื้เสรก็จสวินื้นคสาพยานของตนแลข้ว สลัตวณ์รข้ายททีที่ขศึนื้นมาจากเหวททีที่ไมว่มทีกข้นนลันื้น
จะทสาสงครามกลับพวกเขา จะเอาชนะพวกเขา และฆว่าพวกเขา ไมว่มทีเขทียนไวข้วว่าพวกเขาจะตายในลลักษณะใด 
แมข้วว่าในชว่วงททีที่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ครอบครองอยยว่นลันื้น การตลัดศทีรษะเปป็นสวิที่งททีที่กระทสาแพรว่หลายกก็ตาม (วว. 20:4)
เราถยกบอกวว่าพวกเขาจะไมว่ถยกฝปังศพ ศพของพวกเขาจะถยกทวินื้งไวข้ใหข้อยยว่กลางถนนของเยรยซาเลก็ม “ซศึที่งตามฝฝายจวิต
ววิญญาณเรทียกวว่า เมสืองโสโดมและอทียวิปตณ์” (จงหมายเหตตุวว่าพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงระมลัดระวลังขนาดไหนททีที่ทรง



บอกเราวว่าเมสืองนลันื้นคสือเมสืองโสโดมและอทียวิปตณ์ ตามฝฝ่ายจริตวริญญาณ ไมว่ใชว่ในความหมายตรงตนว) ขอบคตุณพระเจข้า
ททีที่ พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงกลว่าวชลัดเจนเวลาททีที่บางสวิที่งตข้องถยกตทีความเปป็นฝฝายจวิตววิญญาณหรสือตทีความเปป็นเชวิง
สลัญลลักษณณ์ ผมตทีความววิวรณณ์ตามตลัวอลักษรเวข้นเสทียแตว่วว่ามลันมทีกลว่าวชลัดเจนวว่าตรงไหนเปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์หรสือเปป็น
ความหมายฝฝายจวิตววิญญาณ มนตุษยณ์เขข้าใจความหมายของพระเจข้าผวิดๆและบวิดเบสือนพระวจนะของพระองคณ์เมสืที่อ
พวกเขาปฏวิเสธททีที่จะยอมรลับและตทีความพระคลัมภทีรณ์ตามททีที่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงบอกมลันแกว่เหลว่าผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ใน
ครลันื้งโบราณ และพวกเขากก็เขทียนมลันลงไป

เยรยซาเลก็มไมว่ใชว่เมสืองโสโดมจรวิงๆ แตว่ในฝฝายววิญญาณถยกเปรทยบวยู่าเปป็นเหมชอนเมสืองนลันื้น อว่านอวิสยาหณ์ 1:9,
10; พบญ. 32:30-33; ยรม. 23:14 เยรยซาเลก็มถยกเปรทียบในฝฝายววิญญาณวว่าเปป็นเหมสือนอทียวิปตณ์เพราะการนลับถสือ
รยปเคารพอลันนว่าเกลทียดของมลัน และการนลับถสือรยปเคารพจะแพรว่หลายในวลันเหลว่านลันื้นของพยานทลันื้งสองนทีนื้ (อสค. 
23:3-19) 

คสากลว่าวททีที่วว่า “อลันเปป็นเมสืองซศึที่งองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราถยกตรศึงดข้วย” ชทีนื้ชลัดเมสืองนทีนื้วว่าเปป็นเยรยซาเลก็ม 
สถานททีที่ๆศพของพยานทลันื้งสองนทีนื้ถยกทวินื้งไวข้คสือ ในถนนของเมสืองนทีนื้ – ททีที่สลัญจรไปมาของประชาชน – สถานททีที่ๆผยข้คน
ผว่านไปผว่านมามากกวว่าจตุดอสืที่นๆ

ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าพวกเขาไมว่ไดข้รลับการฝปังศพกก็เปป็นการกระทสาททีที่ไรข้มนตุษยธรรมและไมว่เหมาะสมอยว่างมาก 
มลันเปฟีปี่ยมไปดข้วยความหมาย มลันไมว่ใชว่เรสืที่องบลังเอวิญททีที่ศพของพยานทลันื้งสองนทีนื้ไมว่ไดข้ถยกฝปัง แมข้แตว่พวกอาชญากรททีที่
ตที่สาชข้าททีที่สตุดกก็ยลังไดข้รลับการฝปังศพในวลันเดทียวกลับททีที่พวกเขาถยกประหารชทีววิต (พบญ. 21:22, 23) แตว่กฎหมายและ
ความเหมาะสมทลันื้งปวงถยกโยนทวินื้งไปเมสืที่อตข้องใชข้กลับผยข้พยากรณณ์พว่นไฟทลันื้งสองคนนทีนื้ ผยข้ซศึที่งไดข้ทรมานผยข้คนในพสืนื้นททีที่นลันื้น
มาตลอดสามปฟีครศึที่ง และเปป็นผยข้ททีที่ไมว่มทีใครฆว่าไดข้ตลอดชว่วงเวลาดลังกลว่าว ศพของชายทลันื้งสองซศึที่งนอนอยยว่ในถนน
สาธารณะกก็เปป็นพยานรลับรองถศึงความอาฆาตแคข้น ความชวิงชลัง และความเกลทียดททีที่คนทลันื้งหลายมทีตว่อพวกเขา 
เหลว่าศลัตรยของพวกเขาไมว่พอใจกลับการฆว่าพวกเขา – อลันททีที่จรวิงคนเหลว่านลันื้นมองดยศพททชื่กกาลนงเนยู่าของพวกเขาดจ้วย
ความสะใจตลอดแปดสวิบสทีที่ชลัที่วโมงเลย!

ผยข้คนเดวินผว่านมาททีที่ศพของพวกเขา – และลข้อเลทียน “คนทลันื้งหลายซศึที่งอยยว่ในแผว่นดวินโลกจะยวินดทีเพราะเขา 
และจะสนตุกสนานรสืที่นเรวิง จะใหข้ของขวลัญแกว่กลัน เพราะวว่าผยข้พยากรณณ์ทลันื้งสองนทีนื้ไดข้ทรมานคนเหลว่านลันื้นททีที่อาศลัยอยยว่ใน
โลก”

ประวลัตวิศาสตรณ์ครวิสตจลักรบอกเราวว่าเมสืที่อจอหณ์น ฮลัสสณ์ (John Huss) ถยกเผาททีที่เสา พวกศลัตรยของเขากก็จลัด
งานเลทีนื้ยงและเตข้นรสา โดยสนตุกสนานรสืที่นเรวิงททีที่เขาตายเสทียแลข้ว! เหลว่าสมตุนของซาตานกก็บข้าตลัณหาเหลสือเกวินและ
ตาบอดเหลสือเกวินตว่อการพวิพากษาของพระเจข้าจนพวกเขาควิดวว่าเนสืที่องจากพยานทลันื้งสองนทีนื้ตายเสทียแลข้ว สวิที่งตว่างๆจะ
กลลับสยว่สภาวะปกตวิ และเงทียบสงบ – และพวกเขาจะไดข้มทีความสตุขกลับสลันตวิภาพอทีกครลันื้งในเมสืองนลันื้นซศึที่งฝฝายววิญญาณ
เปป็นเหมสือนททีที่เมสืองโสโดมเคยเปป็น พวกเขาโฉดเขลาเกทีที่ยวกลับแผนการของพระเจข้ามากเหลสือเกวินจนพวกเขาไมว่รยข้
วว่าการพวิพากษาททีที่เลวรข้ายยวิที่งกวว่ากสาลลังจะมาถศึงแลข้ว คนททีที่ถยกซาตานปปิดตาไดข้งว่ายเหลสือเกวินกก็นว่าสลังเวชจรวิงๆ!

คาอวินฆว่าอาแบล – และนว่าจะฝปังศพเขาในหลตุมฝปังศพตสืนื้นๆ โดยควิดวว่าเขาไดข้ปกปปิดอาชญากรรมของตน
ไดข้แลข้ว แตว่ไมว่มทีสวิที่งใดถยกปปิดซว่อนไวข้จากพระเนตรของพระเจข้า โลหวิตของอาแบลสว่งเสทียงรข้องออกมาจากพสืนื้นดวิน 



โดยเปปิดเผยบาปของคาอวิน พระเจข้าจะทรงอนตุญาตใหข้สลัตวณ์รข้ายนลันื้นฆว่าพยานทลันื้งสองของพระองคณ์เมสืที่อพวกเขาเสรก็จ
สวินื้นงานรลับใชข้ของตนในการพยากรณณ์แลข้ว และเปป็นเวลาสามวลันครศึที่งศพของพวกเขาจะนอนอยยว่ในถนนสาธารณะ 
แตว่พระเจข้ายลังไมว่หมดธตุระกลับบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก

พวกยวิวเชสืที่อวว่าววิญญาณของคนตายวนเวทียนอยยว่ใกลข้ศพของตนเปป็นเวลาสามวลัน นลัที่นคสือเหตตุผลททีที่เมสืที่อพระ
เยซยเสดก็จมายลังอตุโมงคณ์ฝปังศพของลาซารลัส พระองคณ์กก็ทรงรอจนถศึงวลันททีที่สทีที่ หากพระองคณ์ทรงชตุบลาซารลัสใหข้เปป็นขศึนื้น
จากตายในวลันททชื่สาม พวกยวิวกก็คงไมว่เชสืที่อวว่านลัที่นเปป็นการอลัศจรรยณ์เพราะวว่าววิญญาณกก็จะยลังอยยว่ใกลข้ศพเปป็นเวลาสาม
วลันเตก็มๆอยยว่ดที แตว่ลาซารลัสออกมาในวลันททชื่สทชื่ พยานทลันื้งสองนทีนื้จะนอนอยยว่ในทข้องถนนเปป็นเวลาสามวลันบวกกลับอทกครซชื่ง
วนน – และดข้วยเหตตุนทีนื้พวกยวิวกก็จะรยข้วว่าตามความเชสืที่อของยวิวววิญญาณไดข้ไปจากรว่างนลันื้นแลข้ว เมสืที่อสามวลันครศึที่งนลันื้นสวินื้น
สตุดลง บางสวิที่งททีที่พวิเศษเหนสือธรรมดาและผวิดปกตวิสตุดๆกก็เกวิดขศึนื้น:

พยานทลันื้งสองนลันื้นไดข้ตายไปแลข้ว งานเลทีนื้ยงตว่างๆกสาลลังดสาเนวินไปอยยว่ ของขวลัญกสาลลังถยกแลกเปลทีที่ยนกลัน ทลันื้ง
ประเทศกสาลลังสนตุกสนานรสืที่นเรวิง แตว่... ภาพเหตตุการณณ์เปลทีที่ยนไปแลข้ว: “เมสืที่อเวลาผว่านไปสามวลันครศึที่งแลข้ว 
ลมปราณแหยู่งชทวริตจากพระเจจ้ากห็เขจ้าสยยู่ศพของเขาอทก และเขากห็ลสุกขซนั้นยชน คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้เหก็นเขากก็มทีความหวาด
กลลัวเปป็นอลันมาก” งานเลทีนื้ยงปปิดฉากลงอยว่างกะทลันหลัน การสว่งตว่อของขวลัญหยตุดลงอยว่างฉลับพลลัน ไมว่เคยมทีสวิที่งใดททีที่
เกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกททีที่ทสาใหข้ผยข้คนขวลัญผวาไดข้เหมสือนกลับศพคนตายสองคนซศึที่งอยยว่ดทีๆกก็ลตุกขศึนื้นยสืนและเรวิที่มมทีชทีววิต 
หลลังจากไดข้เสสืที่อมสภาพไปแลข้วในแสงแดดเปป็นเวลาหลายวลัน

“ชลัยชนะของคนชลัที่วนลันื้นสลันื้น”...พระวจนะของพระเจข้ากลว่าวไวข้ ผมอยากรยข้จลังวว่าผยข้คนเหลว่านลันื้นควิดยลังไงเมสืที่อ
พวกเขาเจอกลับพยานทลันื้งสองนทีนื้เดวินไปตามทข้องถนน โดยมทีชทีววิตอยยว่จรวิงๆ? ผมอยากรยข้จลังวว่าบางคนททีที่กสาลลังอว่าน
ขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่จะควิดยลังไงเมสืที่อสลัตวณ์ประหลาดททีที่พระคลัมภทีรณ์เรทียกวว่าความมรณามาททีที่ขข้างเตทียงของพวกเขาและ
เรทียกรข้องใหข้พวกเขาออกเดวินทาง? ลองควิดดยสวิครลับ! มทีกสาหนดไวข้แลข้ววว่ามนตุษยณ์จะตข้องตายหนหนศึที่ง – และหลลังจาก
ความตายมบีการพวิพากษา – และคตุณจะอยยว่ททีที่นลัที่น!

ขข้อ 12: “คนทลันื้งหลายไดข้ยวินพระสตุรเสทียงดลังมาจากสวรรคณ์ ตรลัสแกว่เขาวว่า “จงขศึนื้นมาททีที่นทีที่เถวิด” และพวก
ศลัตรยกก็เหก็นเขาขศึนื้นไปในหมยว่เมฆสยว่สวรรคณ์”

เมสืที่อพระเยซยเสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์ตามททีที่มทีบลันทศึกไวข้ในกวิจการ 1:9-11 พระองคณ์กก็ทรงถยกรลับขศึนื้นไปในเมฆกข้อน
หนศึที่งจนพข้นสายตาของเหลว่าสาวก ผยข้ซศึที่งยสืนตกตะลศึงอยยว่ เพว่งดยฟฟ้าสวรรคณ์ในทวิศทางททีที่พระองคณ์ทรงอลันตรธานไป 
ขณะททีที่พวกสาวกเพว่งดยฟฟ้าสวรรคณ์อยยว่นลันื้น ชายสองคนกก็ปรากฏกาย – ผยข้สสืที่อสารสองคนจากสวรรคณ์ แตว่งกายดข้วยชตุด
ขาว – และใหข้คสามลัที่นแกว่สาวกเหลว่านทีนื้วว่า “พระเยซยองคณ์นทีนื้ซศึที่งทรงรลับไปจากทว่านขศึนื้นไปยลังสวรรคณ์นลันื้น จะเสดก็จมาอทีก
เหมสือนอยว่างททีที่ทว่านทลันื้งหลายไดข้เหก็นพระองคณ์เสดก็จไปยลังสวรรคณ์นลันื้น”

ผมอยากรยข้จลังวว่าคนเหลว่านลันื้นกสาลลังวางแผนททีที่จะฆว่าสองคนนทีนื้เปป็นครลันื้งททีที่สองไหม ตอนททีที่พวกเขาเรวิที่มลอยขศึนื้น
ไปสยว่ทข้องฟฟ้าอยว่างชข้าๆ? บางททีพวกเขากสาลลังจลัดประชตุมสภาอยยว่เพสืที่อตลัดสวินชทีนื้ขาดวว่าจะทสาอะไรดที.. วว่าจะขนงพวกเขา
ไวข้ หรสือหนชื่นพวกเขาเปป็นชวินื้นๆดที พวกเขาไมว่ไดข้บรรลตุขข้อสรตุป เพราะวว่าองคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำทรงรลับพวกเขคำขนนี้นไป
แลห้ว ฝยงชนเหลว่านลันื้นยสืนอยยว่บนพสืนื้นดวินดข้วยความหวาดกลลัว



สลักวลันหนศึที่งในไมว่ชข้า ผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วและถยกชสาระดข้วยพระโลหวิตแลข้วจะถยกรลับออกไปจาก
แผว่นดวินโลกนทีนื้ในชลัที่วขณะเดทียว – ในชลัที่วเสทีนื้ยวววินาททีเดทียว ในชลัที่วพรวิบตาเดทียว – เพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในหมยว่
เมฆซศึที่งอยยว่เหนสือแผว่นดวินโลกนทีนื้นวิดเดทียว นลัที่นจะเปป็นวลันแหว่งความอลัศจรรยณ์ใจสสาหรลับคนไมว่เชสืที่อทลันื้งหลายเมสืที่อพวกเขา
คข้นพบวว่าผยข้เชสืที่อทตุกคนถยกรลับออกไปจากแผว่นดวินโลกแลข้ว

ววิบนัตวิทบีที่สอง
วว. 11:13-14:

13 และในเวลานลันื้นกก็เกวิดแผว่นดวินไหวใหญว่ และเมสืองนลันื้นกก็ถลว่มลงเสทียหนศึที่งในสวิบสว่วน มทีคนตายเพราะ
แผว่นดวินไหวเจก็ดพลันคน และคนททีที่เหลสืออยยว่นลันื้นมทีความหวาดกลลัวยวิที่ง และไดข้ถวายพระเกทียรตวิแดว่พระเจข้าแหว่งสวรรคณ์

14 ววิบลัตวิอยว่างททีที่สองกก็ผว่านไปแลข้ว ดยเถวิด ววิบลัตวิอยว่างททีที่สามกก็จะมาถศึงในไมว่ชข้านทีนื้แหละ
เมสืที่อพยานทลันื้งสองนลันื้นเรวิที่มลอยขศึนื้นไป แผว่นดวินโลกกก็เรวิที่มสลัที่นสะเทสือน ครที่สาครวญ และกลายเปป็นเหตตุแผว่นดวิน

ไหวครลันื้งใหญว่ หนศึที่งในสวิบของเยรยซาเลก็มราบเปป็นหนข้ากลอง เจก็ดพลันคนเสทียชทีววิต! นทีที่เกวิดขศึนื้นในชลัที่วโมงเดทียวกลันกลับททีที่
พยานทลันื้งสองนลันื้นถยกรลับขศึนื้นไปอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ “ววิบลัตวิอยว่างททีที่สองกก็ผว่านไปแลข้ว...”

“ดยเถวิด ววิบลัตวิอยว่างททีที่สามกก็จะมาถศึงในไมว่ชข้านทีนื้แหละ” สวิที่งตว่างๆเรวิที่มมทีแรงสว่งเพวิที่มขศึนื้นเรสืที่อยๆ พระเจข้ากสาลลังจะ
นสาจตุดจบมาสยว่การควบคตุมอลันชลัที่วรข้ายของมนตุษยณ์ททีที่มทีตว่อแผว่นดวินโลก จงสลังเกตวว่าพระคลัมภทีรณ์กลว่าววว่า “แผว่นดวินไหว
ใหญว่” พระเจข้าทรงจลัดการในแผว่นดวินไหวตว่างๆ หลายครลันื้งในพระคลัมภทีรณ์มทีบลันทศึกไวข้วว่าพระเจข้าทรงสว่งแผว่นดวินไหว
มา: 

ตอนททีที่พระเยซยทรงสวินื้นพระชนมณ์บนกางเขนกก็เกวิดแผว่นดวินไหวใหญว่ (มธ. 27:51)
ตอนททีที่เปาโลและสวิลาสอธวิษฐานอยยว่ในคตุกเมสืองฟฟีลวิปปฟี พระเจข้าทรงตอบคสาอธวิษฐานของพวกเขาดข้วย

แผว่นดวินไหว (กวิจการ 16:26) 
ตอนแกะตราประทลับดวงททีที่หกกก็เกวิดแผว่นดวินไหวททีที่รตุนแรงเสทียจนภยเขาและเกาะตว่างๆเคลสืที่อนไปจากททีที่เดวิม

(วว. 6:12) 
ในววิวรณณ์ 16:18 เราถยกบอกวว่าจะเกวิดแผว่นดวินไหวใหญว่ในแบบททีที่ไมว่เคยเกวิดแผว่นดวินไหวแบบนทีนื้มากว่อน

เลย
มนตุษยณ์ใชข้เงวินหลายพลันลข้านเพสืที่อสรข้างระเบวิดไวข้ระเบวิดเมสืองตว่างๆ พระเจข้าไมว่ตข้องใชข้ระเบวิดเลย! พระองคณ์

ตรลัสคสาๆเดทียว – และพระวจนะของพระองคณ์กก็มทีอสานาจรตุนแรงยวิที่งกวว่าระเบวิดใดททีที่มนตุษยณ์เคยมทีหรสือจะมที

แตรคนันทบีที่เจจ็ด
วว. 11:15-19:

15 และทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดกก็เปฝาแตรขศึนื้น และมทีเสทียงหลายๆเสทียงกลว่าวขศึนื้นดลังๆในสวรรคณ์วว่า “ราช
อาณาจลักรทลันื้งหลายแหว่งพวิภพนทีนื้ไดข้กลลับเปป็นราชอาณาจลักรทลันื้งหลายขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา และเปป็นของ
พระครวิสตณ์ของพระองคณ์ และพระองคณ์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนวิตยณ์”

16 และผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนซศึที่งนลัที่งในททีที่นลัที่งของตนเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้ากก็ทรตุดตลัวลงกราบนมลัสการ
พระเจข้า



17 และทยลวว่า “โอ ขข้าแตว่พระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ผยข้ทรงดสารงอยยว่บลัดนทีนื้ และ
ผยข้ไดข้ทรงดสารงอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้จะเสดก็จมาในอนาคต ขข้าพระองคณ์ทลันื้งหลายขอบพระคตุณพระองคณ์ ททีที่พระองคณ์
ไดข้ทรงใชข้ฤทธานตุภาพอลันใหญว่ยวิที่งของพระองคณ์ และไดข้ทรงครอบครอง

18 เหลว่าประชาชาตวิมทีความโกรธแคข้น แตว่พระพวิโรธของพระองคณ์กก็มาถศึงแลข้ว ถศึงเวลาททีที่พระองคณ์จะทรง
พวิพากษาคนทลันื้งหลายททีที่ตายไปแลข้ว และถศึงเวลาททีที่พระองคณ์จะทรงประทานบสาเหนก็จแกว่ผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์ คสือ
พวกศาสดาพยากรณณ์ และววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง และแกว่คนทลันื้งหลายททีที่ยสาเกรงพระนามของพระองคณ์ทลันื้งผยข้ใหญว่ผยข้นข้อย 
และถศึงเวลาแลข้วททีที่พระองคณ์จะทรงทสาลายคนททีที่ทสาลายแผว่นดวินโลก”

19 แลข้วพระววิหารของพระเจข้าในสวรรคณ์กก็เปปิดออก ในพระววิหารนลันื้นเหก็นมทีหทีบพลันธสลัญญาของพระองคณ์ 
แลข้วกก็มทีฟฟ้าแลบ และเสทียงตว่างๆ ฟฟ้ารข้อง แผว่นดวินไหว ลยกเหก็บกก็ตกอยว่างหนลัก

ในขข้อ 15 เรามาตว่อกลันททีที่การพวิพากษาของแตรเหลว่านลันื้น ครวิสตจลักรอยยว่ปลอดภลัยกลับพระเยซยแลข้วในฟฟ้า
อากาศ และ ณ เวลานทีนื้เองพวกเขาจะมทีททีที่นลัที่งตวิดขอบสนามในฟฟ้าสวรรคณ์ (เจข้าสาวนลันื้นถยกเหก็นในสวรรคณ์ตลันื้งแตว่บทททีที่สทีที่
ไปจนถศึง 19:10) ในววิวรณณ์ 19:11-16 เราเหก็นเจข้าสาวนลันื้นมาในฟฟ้าอากาศโดยขทีที่มข้าขาวมา

พอถศึงเวลานทีนื้ พระเยซยกก็ไดข้แกะตราประทลับเหลว่านลันื้นออกไปจากหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนลันื้น
แลข้วททีที่มทีขข้อตกลงตว่างๆเรสืที่องการไถว่แผว่นดวินโลก สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงบลัดนทีนื้จะถยกชว่วยใหข้พข้นจากคสาแชว่งสาปนลันื้นแลข้ว 
ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นไดข้ประกาศในววิวรณณ์ 10:6 วว่า การกระทสากวิจตว่างๆของพระเจข้ากลับบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่น
ดวินโลกเกสือบจะสวินื้นสตุดลงแลข้ว และความชอบธรรมกสาลลังจะเขข้ายศึดครองแลข้วในแผว่นดวินโลก

เมสืที่อแตรคลันททีที่เจก็ดถยกเปฝา จะไมว่มทีการสลัที่นสะเทสือนแบบเบาๆในสวรรคณ์ ยอหณ์นไดข้ยวิน “เสทียงหลายเสทียง
กลว่าวขศึนื้นดลังๆ” คสาประกาศนทีนื้กก็คสือวว่า อาณาจลักรเหลว่านลันื้นของโลกนทีนื้ไดข้กลายเปป็นอาณาจลักรตว่างๆของพระเจข้าของ
เราแลข้ว มนตุษยณ์และพญามารไดข้มทีอสานาจครอบครองมานานหกพลันปฟีแลข้ว แตว่ขอคสาสรรเสรวิญมทีแดว่พระเจข้าของ
พวกเรา องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากสาลลังจะยศึดครองสวิที่งททีที่เปป็นของพระองคณ์อยว่างชอบธรรมแลข้ว (เพลงสดตุดที 24:1) 
พระองคณ์กสาลลังจะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์แลข้ว (อวิสยาหณ์ 9:6, 7; ลยกา 1:32) พระองคณ์จะประทลับบน
พระททีที่นลัที่งของดาววิดในเยรยซาเลก็ม และความรยข้เกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุม
ทะเล คสาแชว่งสาปนลันื้นจะถยกถอนออกและเราจะมที “สลันตวิภาพบนแผว่นดวินโลก สลันถวไมตรทีแกว่มนตุษยณ์ทลันื้งหลาย” ดลัง
ททีที่ถยกประกาศในคสืนนลันื้นททีที่พระเยซยประสยตวิ เราจะมทีสลันตวิภาพททีที่เหลว่านลักการเมสืองพยดกลันมาตลอดแตว่แทบจะไมว่ไดข้ทสา
อะไรเพสืที่อทสาใหข้มลันเกวิดขศึนื้นจรวิงเลย

ในขข้อ 16 ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นซบหนข้าลงและนมลัสการพระเจข้า พวกเขารข้องออกมาวว่า “โอ ขข้าแตว่
พระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ผยข้ทรงดสารงอยยว่บลัดนทีนื้ และผยข้ไดข้ทรงดสารงอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้
จะเสดก็จมาในอนาคต ขข้าพระองคณ์ทลันื้งหลายขอบพระคตุณพระองคณ์ ททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงใชข้ฤทธานตุภาพอลันใหญว่ยวิที่งของ
พระองคณ์ และไดข้ทรงครอบครอง” พระเยซยเสดก็จมาครลันื้งแรกนลันื้นในฐานะทารกนข้อยในรางหญข้า – ลยกแกะททีที่อว่อน
โยนตลัวหนศึที่ง พระองคณ์จะเสดก็จมาเปป็นครลันื้งททีที่สองในววิวรณณ์ในฤทธานตุภาพใหญว่ยวิที่ง โดยทรงแกข้แคข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่รยข้
จลักพระเจข้า พระองคณ์จะทรงเปลว่งเสทียงคสารามออกมาจากศวิโยน “สวิงโตแหว่งตระกยลยยดาหณ์”



ตรงนทีนื้เรามาถศึงจตุดสตุดยอดของกวิจการงานตว่างๆของคนอธรรมบนแผว่นดวินโลก “คนอธรรมไมว่เปป็นเชว่นนลันื้น
แตว่เปป็นเหมสือนแกลบซศึที่งลมพลัดกระจายไป เหตตุฉะนลันื้นคนอธรรมจะไมว่ยลัที่งยสืนอยยว่ไดข้เมสืที่อถศึงการพวิพากษา หรสือคน
บาปไมว่ยสืนยงในททีที่ชตุมนตุมของคนชอบธรรม เพราะพระเยโฮวาหณ์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตว่ทางของคน
อธรรมจะพวินาศไป” (เพลงสดตุดที 1:4-6)

“เพราะคนททีที่กระทสาชลัที่วจะถยกตลัดออกไป แตว่คนเหลว่านลันื้นททีที่รอคอยพระเยโฮวาหณ์จะไดข้แผว่นดวินโลกเปป็น
มรดก ยลังอทีกหนว่อยหนศึที่งคนชลัที่วจะไมว่มทีอทีก แมข้จะมองดยททีที่ททีที่ของเขาใหข้ดที เขากก็ไมว่ไดข้อยยว่ททีที่นลัที่น แตว่คนใจอว่อนสตุภาพจะ
ไดข้แผว่นดวินตกไปเปป็นมรดก และตลัวเขาจะปฟีตวิยวินดทีในสลันตวิภาพอตุดมสมบยรณณ์ คนชลัที่วปองรข้ายคนชอบธรรม และขบ
เขทีนื้ยวเคทีนื้ยวฟปันใสว่เขา แตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะทรงพระสรวลตว่อคนชลัที่ว เพราะพระองคณ์ทอดพระเนตรเหก็นวลันเวลา
ของเขากสาลลังมา คนชลัที่วชลักดาบและโกว่งคลันธนย เพสืที่อเอาคนจนและคนขลัดสนลง เพสืที่อสลังหารคนททีที่เดวินอยว่างเททีที่ยง
ธรรม ดาบของเขาจะเขข้าไปในใจของเขาเอง และคลันธนยของเขาจะหลัก เลก็กๆนข้อยๆททีที่คนชอบธรรมมทีกก็ดทีกวว่าความ
อตุดมสมบยรณณ์ของคนชลัที่วเปป็นอลันมาก เพราะแขนของคนชลัที่วจะหลัก แตว่พระเยโฮวาหณ์ทรงเชวิดชยคนชอบธรรม”
(เพลงสดตุดที 37:9-17) 

การพวิพากษาเหลว่านลันื้นททีที่ตามหลลังเสทียงแตรคลันททีที่เจก็ดกก็รตุนแรงททีที่สตุด นว่ากลลัวททีที่สตุด นว่าทศึที่งททีที่สตุดและมทีจสานวน
มากททีที่สตุด – ทลันื้งในสวรรคณ์และบนแผว่นดวินโลก –เทว่าททีที่มทีบลันทศึกไวข้ในพระวจนะของพระเจข้า แทข้จรวิงแลข้ว บทเหลว่านทีนื้
ททีที่เหลสืออยยว่ของววิวรณณ์กก็บลันทศึกเวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบ ซศึที่งเปป็นชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง

มทีการอลัศจรรยณ์อลันเปฟีปี่ยมดข้วยฤทธวิธิ์มากมายเกวิดขศึนื้นเมสืที่อพระเจข้าทรงชว่วยชนชาตวิอวิสราเอลใหข้พข้นออกมาจาก
แผว่นดวินอทียวิปตณ์และทรงนสาพวกเขาเขข้าไปในดวินแดนแหว่งพระสลัญญา ตอนนลันื้นมทีการอลัศจรรยณ์ตว่างๆในฟฟ้าอากาศ, 
ในนนื้สา, ตข้นไมข้, โขดหวินและกข้อนเมฆ มทีการมหลัศจรรยณ์และการอลัศจรรยณ์ตว่างๆททีที่โดดเดว่นทว่ามกลางสวิที่งยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดทลันื้ง
หลายแหว่งสมลัยโบราณ แตว่ไมว่มทีสวิที่งใดททีที่จะเปรทียบเททียบไดข้กลับสวิที่งททีที่เกวิดขศึนื้นหลลังเสทียงแตรคลันททีที่เจก็ด

เมสืที่อพระเยซยประสยตวิ และในระหวว่างททีที่พระองคณ์ทรงพระชนมณ์อยยว่บนแผว่นดวินโลกและตอนททีที่พระองคณ์ทรง
สวินื้นพระชนมณ์ มทีการมหลัศจรรยณ์ยวิที่งใหญว่ตว่างๆเชว่นกลันทว่ามกลางเหลว่าทยตสวรรคณ์, ดวงดาวตว่างๆ, ดวินฟฟ้าอากาศและ
บนแผว่นดวินโลกทว่ามกลางมนตุษยณ์ทลันื้งหลาย – ทลันื้งคนเปป็นและคนตาย – ซศึที่งใหข้เรสืที่องราวของพระเจข้าแกว่เราซศึที่งไมว่เคย
ถยกบอกเลว่ามากว่อน อยว่างไรกก็ตาม ทลันื้งสองสวิที่งนทีนื้ – หรสือทตุกสวิที่งททีที่รวมกลัน—กก็ไมว่สามารถเททียบไดข้กลับความรตุนแรงอลัน
ทว่วมทข้นของการสสาแดงเหลว่านลันื้นททีที่มาพรข้อมกลับและตามหลลังเสทียงแตรคลันททีที่เจก็ดนลันื้น เมสืที่อเสทียงแตรนลันื้นดลังขศึนื้น ยอหณ์
นกก็ประกาศวว่าเขาไดข้ยวิน “เสทียงหลายๆเสทียงกลว่าวขศึนื้นดลังๆ”

ขณะททีที่เราศศึกษาสว่วนททีที่เหลสืออยยว่ของบทททีที่ 11 และบทอสืที่นๆเรสืที่อยไปจนถศึง 19:11 เรากก็ไดข้ยวินเสทียงตว่างๆททีที่
เปรทียบเหมสือนนนื้สามากหลาย... ฟฟ้ารข้องเสทียงดลัง... บรรดาคนดทีดพวิณเขาคยว่ดข้วยพวิณของตน... ทยตสวรรคณ์ททีที่มทีฤทธวิธิ์มาก
องคณ์หนศึที่งซศึที่งบวินไปทลัที่วฟฟ้าสวรรคณ์พรข้อมกลับเสทียงททีที่สามารถถยกไดข้ยวินทลัที่วทตุกตารางนวินื้วของจลักรวาล... เหลว่าทยตสวรรคณ์
ททีที่โหว่รข้องเพราะการลว่มจมของบาบวิโลน... อทีกเสทียงหนศึที่งททีที่รข้องวว่า “บรรดาคนตายททีที่ตายในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตลันื้งแตว่
วลันนทีนื้เปป็นตข้นไปกก็เปป็นสตุข” และอทีกเสทียงหนศึที่งททีที่รข้องบอกพระเยซยใหข้เอาเคทียวเกทีที่ยว อทีกเสทียงหนศึที่งททีที่ดลังกก็เรทียกใหข้เทขลัน
เหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า... อทีกเสทียงหนศึที่งรข้องบอกวว่า “สสาเรก็จแลข้ว!” เสทียงเหลว่านลันื้นรข้องวว่า “อาเลลยยา 
เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้นทรงครอบครอง!” พรข้อมกลับเสทียงเหลว่านทีนื้ มทีเสทียงดลัง



เสทียงอสืที่นๆอทีกจากโลกสวรรคณ์ททีที่รข้องถวายคสาสรรเสรวิญแดว่พระเจข้าเมสืที่อพระองคณ์ทรงเขข้ากตุมบลังเหทียนของแผว่นดวินโลก
และกสาจลัดความชลัที่วออกไป ทสาใหข้แผว่นดวินโลกเตก็มไปดข้วยความชอบธรรมดลังททีที่ทรงสลัญญาไวข้ตลันื้งแตว่เรวิที่มแรกนลันื้น

ในววิวรณณ์ 5 เมสืที่อพระเยซยทรงรลับหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนลันื้นมาจากพระหลัตถณ์ของ “พระองคณ์ผยข้
ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง” กก็เกวิดการสลัที่นไหวใหญว่โตในสวรรคณ์ การกระทสาททีที่ถยกกระทสาตรงนทีนื้เปป็นการเรวิที่มตข้นของการ
สสาเรก็จจรวิงของการไถว่สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง เมสืที่อพระเยซยทรงถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก พระองคณ์กก็
ทรงรลับมลันไปและเรวิที่มแกะตราประทลับเหลว่านลันื้น แตรคลันททีที่เจก็ดนทีนื้ถยกพบวว่าอยยว่ใตข้ตราประทลับดวงสตุดทข้าย ตลันื้งแตว่
ววินาททีนลันื้นททีที่พระเยซยทรงรลับหนลังสสือมข้วนนลันื้นไปจนถศึงขณะนทีนื้ ตลอดทางเราไดข้เหก็นการพวิพากษาเหลว่านลันื้นททีที่เผยออก 
ในระหวว่างททีที่เกวิดเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ทลันื้งหมด กก็มทีความสนใจและความตสืที่นเตข้นอยว่างมากของบรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในสวรรคณ์ 
แตว่เมสืที่อแตรคลันททีที่เจก็ดนลันื้นถยกเปฝา ทตุกสวิที่งในสวรรคณ์และสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงกก็เรวิที่มสรรเสรวิญเสทียงดลังสนลัที่น และโหว่รข้อง
วว่า “เอเมน!” และขลับรข้องบทเพลงตว่างๆแหว่งชลัยชนะ ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นซบหนข้าลง เมสืที่อพระเมษโปดกทรงรลับ
หนลังสสือมข้วนนลันื้นไปในบทททีที่ 5 ผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นกก็ทรตุดตลัวลงและถวายคสาขอบพระคตุณและคสาสรรเสรวิญตว่างๆ – แตว่
ตรงนทีนื้พวกเขาถว่อมตลัวลงมากกวว่าเดวิมเสทียอทีก...พวกเขาซบหนข้าลง ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้เปป็นตลัวแทนของบรรดาบตุตร
หลัวปฟีแหว่งการเปป็นขศึนื้นจากตาย... คนเหลว่านลันื้นททีที่จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นและคนเหลว่านลันื้นททีที่จะถยกรลับไปเมสืที่อการรลับขศึนื้นไป
เกวิดขศึนื้น พวกเขาเปป็นผยข้อาวตุโสของเหลว่าผยข้ททีที่ถยกไถว่ของสวรรคณ์ พวกเขาเปป็นผยข้ททีที่ “ถยกนลับวว่าคยว่ควรแลข้วททีที่จะหนทีพข้นจาก
ววิบลัตวิเหลว่านลันื้นททีที่จะบลังเกวิดแกว่แผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้น” พวกเขาไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว – นลัที่นคสือ ณ จตุดนทีนื้ นลัที่นไมว่ไดข้ทสาใหข้
ความสนใจของพวกเขาลดนข้อยลงเลยในสวิที่งตว่างๆททีที่เกวิดขศึนื้นกลับบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก พวกเขามทีมงกตุฎ
ทองคสาของตนแลข้ว – แตว่นลัที่นกก็ไมว่ไดข้ดศึงความเหก็นอกเหก็นใจของพวกเขาไปจากคนเหลว่านลันื้นททีที่ยลังอยยว่ใตข้มสือเหลก็กของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ไมว่มทีความยโสหรสือความเหก็นแกว่ตลัวในสวรรคณ์ – ไมว่มทีความเยว่อหยวิที่งใน
สวรรคณ์ ไมว่มทีการโอข้อวดในเรสืที่องสวิทธวิอสานาจ ผยข้อาวตุโสเหลว่านทีนื้ททีที่ไดข้รลับมงกตุฎแลข้ว, “ผยข้อาวตุโสแหว่งสวรรคณ์” เหลว่านทีนื้ สน
อกสนใจในการตว่อสยข้และชลัยชนะตว่างๆททีที่จะตข้องมทีคนไดข้มามากกวว่าททีที่พวกเขาสนอกสนใจในการตว่อสยข้และชลัยชนะททีที่
พวกเขาไดข้ผว่านมาแลข้วเพสืที่อททีที่จะไดข้มงกฎทองคสาของตน พวกเขารยข้วว่าผยข้ทสาลายแผว่นดวินโลก (พญามาร) ยลังไมว่ถยก
ทสาลาย พวกเขารยข้วว่าการพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวยลังมาไมว่ถศึง พวกเขารยข้วว่าบสาเหนก็จเหลว่านลันื้นททีที่จะประทานใหข้
แกว่ผยข้สลัตยณ์ซสืที่อทตุกคนยลังไมว่ไดข้ถยกแจกจว่าย คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้รลับแผว่นดวินโลกเปป็นมรดก – แตว่พวกเขายลังไมว่ไดข้ทสา
เชว่นนลันื้น พญามารยลังไมว่ไดข้ไปอยยว่ในเหวนลันื้น และดข้วยเหตตุนทีนื้ชลัยชนะเหนสือชลัยชนะทลันื้งหลายจศึงยลังไมว่ถยกไดข้มา ผยข้อาวตุโส
เหลว่านลันื้นทราบเรสืที่องนลันื้นดที

แตว่วว่า – แตรนลันื้นซศึที่งนสาสวิที่งเหลว่านทีนื้ทลันื้งปวงใหข้เกวิดขศึนื้นและนสาการพวิพากษาทลันื้งปวงไปสยว่จตุดสตุดยอด บลัดนทีนื้กก็
กสาลลังถยกเปฝาใหข้เปป็นททีที่ไดข้ยวินแกว่ “กษลัตรวิยณ์และปตุโรหวิต” เหลว่านทีนื้แลข้ว พวกเขานลัที่งไมว่ตวิดแลข้ว พวกเขาซบหนข้าลงตว่อ
พระพลักตรณ์พระเมษโปดก

ในขข้อ 18 บรรดาประชาชาตวิแหว่งแผว่นดวินโลกกก็โกรธแคข้นมากๆ เวลาแหว่งพระพวิโรธใหญว่ยวิที่งของพระเจข้า
มาถศึงแลข้ว พระเจข้ากสาลลังจะพวิพากษาคนชลัที่วในการพวิพากษาครลันื้งสตุดทข้ายแลข้ว พระองคณ์กสาลลังจะประทานบสาเหนก็จ
แกว่ผยข้พยากรณณ์และผยข้รลับใชข้ทตุกคนของพระองคณ์แลข้ว จะมทีสวรรคณ์ใหมว่และแผว่นดวินโลกใหมว่ ซศึที่งเปป็นททีที่ๆความชอบ
ธรรมดสารงอยยว่  เหลว่าววิสตุทธวิชนจะถยกจลัดแสดงในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น ซาตานจะถยกขลังไวข้ในเหวนลันื้น ความบาป



และความไมว่ชอบธรรมทลันื้งปวงตข้องถยกขจลัดออกไปจากแผว่นดวินโลก ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และคนชลัที่วจะถยกกสาราบ
พวกเขาจะโกรธแคข้นยวิที่งนลัก และในบทททีที่สวิบสองสงครามครลันื้งใหญว่กก็ปะทตุขศึนื้นระหวว่างพระเจข้าและพญามาร

ในขข้อ 19 พระววิหารของพระเจข้าถยกเปปิดออก คตุณทราบมากว่อนไหมวว่ามทีพระววิหารอยยว่จรวิงๆในสวรรคณ์? 
ในพระววิหารนลันื้นมทีหทีบแหว่งพลันธสลัญญาของพระองคณ์ถยกพบเหก็น มทีฟฟ้าแลบและเสทียงฟฟ้ารข้องและแผว่นดวินไหว – และ
ลยกเหก็บททีที่ตกหนลัก

พลลับพลาและพระววิหารของพวกยวิวเปป็นของเลทียนแบบของพลลับพลาและพระววิหารในสวรรคณ์ “จงระวนัง
ทคคำสวิที่งเหลว่คำนบีนี้ตคำมแบบอยว่คำงทบีที่เรคำแจห้งแกว่เจห้คำบนภถูเขคำ!” (อพยพ 25:40) พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไดข้ตรลัสแกว่เปาโล
ในถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เกทีที่ยวกลับพลลับพลาและพระววิหาร: “…แบบของสวิที่งตว่างๆในสวรรคณ์” มทีพระววิหารหลลังหนศึที่งอยยว่ใน
สวรรคณ์ มทีพลลับพลาหลลังหนศึที่งอยยว่ในสวรรคณ์ และครลันื้งหนศึที่งในอดทีต การนมลัสการของสวรรคณ์และแผว่นดวินโลกกก็อยยว่ใกลข้
ชวิดกลันมากๆ พระเจข้าไดข้เสดก็จมาเยทีที่ยมเยทียนสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหลายของพระองคณ์ในสวนเอเดนและตรลัสโดยตรงกลับ
หลายคนในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม แตว่แนว่นอนวว่า ความบาปไดข้ปรากฏตลัวในสวนนลันื้นและไดข้ทสาลายเอกภาพ
และความสามลัคคทีอลันสมบยรณณ์แบบระหวว่างมนตุษยณ์และพระเจข้า แตว่ขอบคตุณพระเจข้า อาดลัมคนททีที่สอง, พระเมษ
โปดกของพระเจข้า, ไดข้ทรงไถว่สวิที่งสารพลัดโดยพระโลหวิตของพระองคณ์แลข้ว – นลัที่นคสือ ทตุกคนททีที่จะมาหาพระเจข้าโดย
พระองคณ์ และสลักวลันหนศึที่งการรว่วมสนวิทอลันแสนหวานนลันื้นระหวว่างสวรรคณ์และแผว่นดวินโลกจะถยกฟฟฟื้นฟยกลลับสยว่สภาพ
เดวิม พระเยซยเจข้าตรลัสไวข้วว่า “ทว่านทลันื้งหลายจงอธวิษฐานตามอยว่างนทีนื้วว่า: ขข้าแตว่พระบวิดาของขข้าพระองคณ์ทลันื้งหลาย 
ผยข้ทรงสถวิตในสวรรคณ์ ขอใหข้พระนามของพระองคณ์เปป็นททีที่เคารพสลักการะขอใหข้อาณาจลักรของพระองคณ์มาตลันื้งอยยว่ ขอ
ใหห้เปป็นไปตคำมพระทนัยของพระองคณ ในสวรรคณเปป็นอยว่คำงไร กจ็ใหห้เปป็นไปอยว่คำงนนันี้นในแผว่นดวินโลก” สลักวลันหนศึที่ง
ความเปป็นหนศึที่งเดทียวกลันระหวว่างสวรรคณ์และแผว่นดวินโลกจะถยกฟฟฟื้นฟยใหข้กลลับสยว่สภาพเดวิม เรสืที่องนทีนื้ถยกสอนอยว่างชลัดเจน
ในววิวรณณ์บทททีที่ 21 และ 22

เมสืที่อพระววิหารในสวรรคณ์เปปิดออก ยอหณ์นกก็เหก็น “หทีบพลันธสลัญญาของพระเจข้า” พลันธสลัญญาและพระ
สลัญญาทลันื้งปวงของพระเจข้าททีที่มทีตว่อประชากรของพระองคณ์ลข้วนอยยว่ในหทีบนลันื้น บรรดาพระสลัญญาททีที่ศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ของ
พระเจข้าไมว่อาจถยกทสาลายไดข้ – พวกมลันถยกปปักแนว่นอยยว่เปป็นนวิตยณ์ในสวรรคณ์ ขข้อผยกมลัดตว่างๆของพระองคณ์, นลัดหมาย
ตว่างๆของพระองคณ์กลับประชากรของพระองคณ์กก็อยยว่ททีที่นลัที่น ใน “หบีบศนักดวิธิ์สวิทธวิธิ์” ใบนลันื้น พวกมลันถยกเกก็บรลักษาไวข้อยว่าง
ปลอดภลัยและถยกพวิทลักษณ์รลักษาไวข้ภายใตข้พระหลัตถณ์ททีที่ปกปฟ้องของพระเยโฮวาหณ์ในสวรรคณ์ ไมว่มทีสลักคสาเดทียวในพระ
สลัญญาเหลว่านลันื้นของพระเจข้าททีที่ลข้าสมลัย, ตายไปแลข้ว หรสือถยกลสืม พระเจข้าทรงโกหกไมว่ไดข้ พระองคณ์ปรากฏวว่าไมว่จรวิง
ไมว่ไดข้ พระองคณ์ทรงผวิดคสาสลัญญาของพระองคณ์ไมว่ไดข้ พระองคณ์จะทรงรลักษาทตุกขข้อแหว่งพลันธสลัญญาและพระสลัญญา
ของพระองคณ์ททีที่มทีตว่ออลับราฮลัมผยข้เปฟีปี่ยมดข้วยความเชสืที่อ

และบลัดนทีนื้ เมสืที่อถศึงวาระสวินื้นสตุด เมสืที่อพระสลัญญาทตุกประการจะตข้องถยกทสาใหข้สสาเรก็จ หทีบสมบลัตวินลันื้น หทีบ
ศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์นลันื้นกก็ปรากฏขศึนื้น ททีที่ไหนหรสือครลับ? ในพระววิหารของพระเจข้าททีที่ถยกเปปิดออกในสวรรคณ์เมสืที่อแตรคลันททีที่เจก็ดนลันื้น
ถยกเปฝา

การศศึกษาคข้นควข้าเกทีที่ยวกลับหทีบนลันื้นในภาคพลันธสลัญญาเดวิมเปป็นเรสืที่องททีที่นว่าสนใจมากๆ พระพรตว่างๆของ
พระเจข้ามาพรข้อมกลับหทีบนลันื้น แมว่นนื้สาจอรณ์แดนไหลยข้อนกลลับภายใตข้เงาของหทีบนลันื้น กสาแพงเมสืองเยรทีโคถลว่มลงมาตว่อ



หนข้ามลัน เหลว่าศลัตรยของพระเจข้าถยกกระจลัดกระจายไปเมสืที่อหทีบนลันื้นปรากฏ ททีที่ใดททีที่หทีบนลันื้นอยยว่ชนชาตวิอวิสราเอลหลาย
พลันคนกก็อาศลัยอยยว่อยว่างปลอดภลัย การปรากฏของมลันททีที่นทีที่เปป็นเครสืที่องหมายแสดงถศึงการเกวิดขศึนื้นซนื้สาของการ
มหลัศจรรยณ์เหลว่านทีนื้ แตว่ในระดลับททีที่สมบยรณณ์กวว่า ยวิที่งใหญว่กวว่าและนว่าศรลัทธากวว่าในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม

การปรากฏของหทีบนทีนื้ประกาศถศึงการสสาเรก็จจรวิงอยว่างรวดเรก็วของทตุกสวิที่งททีที่พระเจข้าไดข้ตรลัสไวข้ ทตุกสวิที่งททีที่
พระองคณ์ไดข้ทรงสลัญญาไวข้เกทีที่ยวกลับแผว่นดวินโลก, ผยข้ชอบธรรม, คนชลัที่ว, และสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง (โรม 8:18-23)

ขณะททีที่เราจะปปิดทข้ายบทททีที่ยวิที่งใหญว่นทีนื้ ผมขอถามคตุณ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก วว่า คสุณบนงเกริดใหมยู่แลจ้วหรชอยนง? คตุณ
เปป็นลยกคนหนศึที่งของพระเจข้าไหม? คตุณถยกชสาระลข้างในพระโลหวิตนลันื้นหรสือยลัง? นลัที่นคสือสวิที่งเดทียวททีที่เรารยข้แนว่ไดข้ หากคตุณ
ไมยู่รยข้แนว่วว่าความบาปทลันื้งหลายของคตุณถยกชสาระลข้างออกไปแลข้ว จงกข้มศทีรษะลงและตข้อนรลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้าเดทีดี๋ยว
นทีนื้ จากนลันื้นหากคตุณตาย ววิญญาณของคตุณจะกลลับไปหาพระเจข้าผยข้ไดข้ประทานมลัน รว่างกายของคตุณจะกลลับคสืนสยว่
ผงคลทีดวิน เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น รว่างกายของคตุณจะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นปราศจากเปฟปี่อยเนว่า ววิญญาณของคตุณจะ
เขข้าสยว่รว่างกายททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีเหมสือนกลับพระกายของพระเยซย (1 ยอหณ์น 3:1-3) หากพระเยซยเสดก็จมาขณะททีที่คตุณ
ยลังมทีชทีววิตอยยว่ คตุณกก็จะโกงความตายและถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระเยซยในหมยว่เมฆในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18) แตว่
หากคตุณปฏวิเสธพระเยซย หากคตุณตายไป คตุณกก็จะลสืมตาตสืที่นในนรก – และหากคตุณกสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ตอนททีที่การรลับขศึนื้น
ไปเกวิดขศึนื้น คตุณกก็จะถยกทวินื้งไวข้ใหข้เผชวิญกลับความเดสือดดาลแหว่งยตุคความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบสอง
ผถูห้มบีบทบคำทสคคำคนัญทนันี้งเจจ็ด

1 มทีการมหลัศจรรยณ์ใหญว่ยวิที่งปรากฏในสวรรคณ์ คสือผยข้หญวิงคนหนศึที่งมทีดวงอาทวิตยณ์เปป็นอาภรณณ์ มทีดวงจลันทรณ์อยยว่
ใตข้เทข้า และบนศทีรษะมทีดวงดาวสวิบสองดวงเปป็นมงกตุฎ

2 ผยข้หญวิงนลันื้นตลันื้งครรภณ์ และรข้องครวญดข้วยความเจก็บครรภณ์ททีที่ใกลข้จะคลอด
3 และมทีการมหลัศจรรยณ์อทีกอยว่างหนศึที่งปรากฏในสวรรคณ์ ดยเถวิด มทีพญานาคใหญว่สทีแดงตลัวหนศึที่ง มทีเจก็ดหลัวและ

มทีสวิบเขา และททีที่หลัวเหลว่านลันื้นมทีมงกตุฎเจก็ดอลัน
4 หางพญานาคตวลัดดวงดาวในทข้องฟฟ้าทวินื้งลงมาททีที่แผว่นดวินโลกเสทียหนศึที่งในสามสว่วน และพญานาคนลันื้นยสืน

อยยว่เบสืนื้องหนข้าผยข้หญวิงททีที่กสาลลังจะคลอดบตุตร เพสืที่อจะกวินบตุตรเมสืที่อคลอดออกมาแลข้ว
5 หญวิงนลันื้นคลอดบตุตรชาย ผยข้ซศึที่งจะครอบครองประชาชาตวิทลันื้งปวงดข้วยคทาเหลก็ก และบตุตรนลันื้นไดข้ขศึนื้นไปถศึง

พระเจข้า ถศึงพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์
6 และหญวิงนลันื้นกก็หนทีเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร ททีที่นางมทีสถานททีที่ซศึที่งพระเจข้าไดข้ทรงจลัดเตรทียมไวข้ใหข้ เพสืที่อนางจะ

ไดข้รลับการเลทีนื้ยงดยอยยว่ททีที่นลัที่นตลอดพลันสองรข้อยหกสวิบวลัน
7 และมทีสงครามเกวิดขศึนื้นในสวรรคณ์ มทีคาเอลและพวกทยตสวรรคณ์ของทว่านไดข้ตว่อสยข้กลับพญานาค และ

พญานาคกลับพวกทยตของมลันกก็ตว่อสยข้
8 แตว่ฝฝายพญานาคแพข้ และพวกพญานาคไมว่มทีททีที่อยยว่ในสวรรคณ์อทีกเลย
9 พญานาคใหญว่ซศึที่งเปป็นงยดศึกดสาบรรพณ์ ททีที่เขาเรทียกกลันวว่า พญามารและซาตาน ผยข้ลว่อลวงมนตุษยณ์ทลันื้งโลก 

พญานาคและพวกทยตของมลันกก็ถยกผลลักทวินื้งลงมาในแผว่นดวินโลก
10 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดลังขศึนื้นในสวรรคณ์วว่า “บลัดนทีนื้ความรอด และฤทธวิธิ์เดช และราชอาณาจลักรแหว่ง

พระเจข้าของเรา และอสานาจพระครวิสตณ์ของพระองคณ์ไดข้มาถศึงแลข้ว เพราะวว่าผยข้ททีที่กลว่าวโทษพวกพทีที่นข้องของเราตว่อ
พระพลักตรณ์พระเจข้าของเรา ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนนลันื้น กก็ไดข้ถยกผลลักทวินื้งลงมาแลข้ว

11 เขาเหลว่านลันื้นชนะพญามารดข้วยพระโลหวิตของพระเมษโปดก และโดยคสาพยานของพวกเขาเอง และ
เขาไมว่ไดข้เสทียดายททีที่จะพลทีชทีพของตน

12 ฉะนลันื้นสวรรคณ์และบรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในสวรรคณ์จงรสืที่นเรวิงยวินดทีเถวิด แตว่ววิบลัตวิจะมทีแกว่ผยข้ททีที่อยยว่ในแผว่นดวินโลกและ
ทะเล เพราะวว่าพญามารไดข้ลงมาหาเจข้าดข้วยความโกรธยวิที่งนลัก เพราะมลันรยข้วว่าเวลาของมลันมทีนข้อย” 

13 เมสืที่อพญานาคนลันื้นเหก็นวว่ามลันถยกผลลักทวินื้งลงมาในแผว่นดวินโลกแลข้ว มลันกก็ขว่มเหงหญวิงททีที่คลอดบตุตรชายนลันื้น
14 แตว่ทรงประทานปฟีกนกอวินทรทีใหญว่สองปฟีกแกว่หญวิงนลันื้น เพสืที่อใหข้นางบวินหนทีหนข้างยเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร

ในสถานททีที่ของนาง จนถศึงททีที่ซศึที่งนางจะไดข้รลับการเลทีนื้ยงดย ตลอดวาระหนศึที่งและสองวาระและครศึที่งวาระ
15 งยนลันื้นกก็พว่นนนื้สาออกจากปากเหมสือนนนื้สาทว่วมไหลตามหญวิงนลันื้น เพสืที่อจะใหข้พลัดหญวิงนลันื้นไปกลับนนื้สาทว่วม
16 แตว่แผว่นดวินกก็ไดข้ชว่วยหญวิงนลันื้นไวข้ไดข้ โดยแยกออกเปป็นชว่องแลข้วสยบนนื้สาทว่วมนลันื้นททีที่พว่นออกจากปาก

พญานาคนลันื้นลงไป



17 พญานาคโกรธแคข้นหญวิงนลันื้น มลันจศึงออกไปทสาสงครามกลับเชสืนื้อสายของนางททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น คสือผยข้ททีที่รลักษา
พระบลัญญลัตวิของพระเจข้า และยศึดถสือคสาพยานของพระเยซยครวิสตณ์

ววิวรณณ์เปป็นหนลังสสือแหว่ง เลขเจห็ดตยู่างๆ:
ในบทททีที่ 2 และ 3 เรามทีครวิสตจลักรทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 5 – หนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงนลันื้น
ในบทททีที่ 6 – การเรวิที่มตข้นของตราประทลับทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 8 –  การเรวิที่มตข้นของแตรทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 12 และ 13 – ผยข้มทีบทบาทสสาคลัญทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 16 – ขลันทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 17, 18, 19 – ความพวินาศทลันื้งเจก็ด
ในบทททีที่ 21 และ 22 – สวิที่งใหมว่ทลันื้งเจก็ด
เจห็ด เปป็นเลขของพระเจข้าททีที่แสดงถศึงความสมบยรณณ์ครบถข้วน – เลขแหว่งความครบสมบยรณณ์ของพระเจข้า 

ในววิวรณณ์พระเจข้ากสาลลังทสาใหข้ความบาปและความทตุกขณ์โศกสวินื้นสตุดลงโดยสมบยรณณ์ พระองคณ์จะทรงทสาใหข้แผนการไถว่
อลันมหลัศจรรยณ์ของพระองคณ์สสาหรลับสริชื่งทรงสรจ้างทนนั้งปวงสสาเรก็จครบถข้วน อตุทยานสวรรคณ์ พรข้อมกลับสงว่าราศทีดลันื้งเดวิม
ของมลันทลันื้งหมดและมากยวิที่งกวว่านลันื้นกก็ถยกฟฟฟื้นฟยกลลับสยว่สภาพเดวิมในววิวรณณ์ บทททีที่ 21 และ 22 ในสองสามบทแรกของ
ปฐมกาล อตุทยานสวรรคณ์ถยกสยญเสทียไป ในสองบทสตุดทข้ายของววิวรณณ์ อตุทยานสวรรคณ์ถยกนสากลลับคสืนมา

หญวิงนนันี้น
บทททีที่ 12 ขศึนื้นตข้นดข้วยถข้อยคสายวิที่งใหญว่เหลว่านทีนื้ (ขข้อ 1 และ 2): “มทีการมหลัศจรรยณ์ใหญว่ยวิที่งปรากฏในสวรรคณ์ 

คสือผยข้หญวิงคนหนศึที่งมทีดวงอาทวิตยณ์เปป็นอาภรณณ์ มทีดวงจลันทรณ์อยยว่ใตข้เทข้า และบนศทีรษะมทีดวงดาวสวิบสองดวงเปป็นมงกตุฎ 
ผยข้หญวิงนลันื้นตลันื้งครรภณ์ และรข้องครวญดข้วยความเจก็บครรภณ์ททีที่ใกลข้จะคลอด”

หญวิงผยข้นทีนื้ (“การมหลัศจรรยณ์ใหญว่ยวิที่ง”นลันื้น) หว่มกายในลลักษณะททีที่เกวินธรรมดามากๆ นางกสาลลังสวมดวง
อาทวิตยณ์ – และนางสวมดวงจลันทรณ์เปป็นรองเทข้า สสาหรลับหมวกของนางๆสวมมงกตุฎอลันหนศึที่งซศึที่งประดลับดข้วยดวงดาว
สวิบสองดวง นางกสาลลังจะเปป็นแมว่คน และการคลอดบตุตรของนางกก็เกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ

เหตตุใดจศึงเปป็นเชว่นนทีนื้? นทีที่หมายความวว่าอะไร? เหตตุใดพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์จศึงทรงใชข้ภาษาเชว่นนลันื้นเพสืที่อนสา
เสนอความจรวิงฝฝายววิญญาณบางอยว่าง? มทีคสาเสนอแนะมากมายโดยเหลว่าอาจารยณ์และผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์ แตว่หนทาง
เดทียวททีที่จะมาถศึงคสาตอบททีที่ถยกตข้องกก็คสือ การเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆททีที่อยยว่ฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ จงยอม
ใหข้พระวจนะของพระเจข้าบอกเราวว่านทีที่เกทีที่ยวขข้องกลับอะไรกลันแนว่ และหญวิงผยข้นทีนื้เปป็นใคร หากเรายศึดตามพระวจนะ
ของพระเจข้าและลสืมสวิที่งททีที่ผยข้คนกลว่าวและสวิที่งททีที่ผยข้คนเชสืที่อ เรากก็จะสามารถเรทียนรยข้ความจรวิงแหว่งพระคสาตอนนทีนื้ทลันื้งหมด
ไดข้

คสาคตุณศลัพทณ์ “ใหญว่ยวิที่ง” ถยกใชข้หข้าครลันื้งในบทททีที่ 12 – ซศึที่งเปป็นบทททีที่ใหญว่ยวิที่งอยว่างแทข้จรวิง!
จรวิงๆแลข้วหญวิงผยข้นทีนื้ไมว่ไดข้อยยว่ในสวรรคณ์ – แตว่อยยว่บนแผว่นดวินโลก หมายสกาคนญนทีนื้อยยว่ในสวรรคณ์ แตว่การคลอด

บตุตรเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ หญวิงผยข้นทีนื้ซศึที่งนตุว่งหว่มอาภรณณ์ททีที่ผวิดธรรมดามากททีที่สตุดเทว่าททีที่ผยข้ใดกก็ตามเคยสวมมา คสือ 



ชนชาตริอริสราเอล คตุณจสาไดข้ไหมวว่าเมสืที่อโยเซฟมทีความฝปันอลันนว่าจดจสาของเขาในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม เขามอง
เหก็นดวงอาทวิตยณ์, ดวงจลันทรณ์ และดวงดาวตว่างๆโคข้งคสานลับมายลังเขา (ปฐก. 37) นทีที่เปป็นภาพเชวิงคสาพยากรณณ์ททีที่ชทีนื้ไป
ยลังการถยกยกชยของเขาหลลังจากททีที่เขาไดข้ถยกขายไปเปป็นทาสยลังอทียวิปตณ์โดยพวกพทีทๆี่ ของเขาททีที่เปป็นคนชลัที่ว มลันยลังเปป็น
ภาพเชวิงคสาพยากรณณ์ททีที่ชทีนื้ไปยลังชนชาตวิอวิสราเอลดข้วย โยเซฟถยกขายใหข้อยยว่ในมสือของพวกคนตว่างชาตวิ เชว่นเดทียวกลับททีที่
ชนชาตวิอวิสราเอลไดข้ถยกขายไปเปป็นเชลย ถยกกระจลัดกระจายไปยลังทลันื้งสทีที่ทวิศของแผว่นดวินโลก ถยกบทีบบลังคลับและถยก
ขว่มเหงโดยพวกคนตว่างชาตวิ แมข้แตว่ในปฟีหลลังๆชนชาตวิอวิสราเอลกก็ถยกขว่มเหงโดยพวกฟาโรหณ์สมลัยใหมว่ ซศึที่งบางคนนลันื้น
มทีชสืที่อวว่าฮวิตเลอรณ์, มตุสโสลวินที, สตาลวิน และไอคณ์แมน พวกเขาพยายามเตก็มททีที่เพสืที่อททีที่จะกสาจลัดชนชาตวิอวิสราเอลออกไป 
แตว่เขาเหลว่านลันื้นกก็จากไปแลข้วและชนชาตวิอวิสราเอลกก็ยลังอยยว่ททีที่นทีที่เหมสือนเดวิม!

ชนชาตวิอวิสราเอลคสือ หญวิงผยข้นทีนื้ททีที่ไดข้คลอดบตุตรเปป็นชายผยข้ซศึที่งจะครอบครองดข้วยคทาเหลก็ก มทีแตว่ชนชาตวิ
อวิสราเอลเทว่านลันื้นททีที่เราจะกลว่าวไดข้วว่า “นางมทีดวงอาทวิตยณ์เปป็นอาภรณณ์” “แตว่ดวงอาทวิตยณ์แหว่งความชอบธรรมซศึที่งมที
ปฟีกรลักษาโรคภลัยไดข้จะขศึนื้นมาสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ยสาเกรงนามของเรา...” (มลค. 4:2) ชนชาตวิอวิสราเอลไดข้คลอด
พระผยข้ไถว่ ครวิสตจลักรไมว่ไดข้คลอดพระผยข้ชว่วยใหข้รอด (ความรอดออกมาจากพวกยวิว – ยอหณ์น 4:22) “ความจรวิง 
พระองคณ์มวิไดข้ทรงรลับสภาพของทยตสวรรคณ์ แตว่ทรงรลับสภาพของเชสืนื้อสายของอลับราฮลัม” (ฮบ. 2:16) อทีกครลันื้งททีที่เรา
สามารถกลว่าวเกทีที่ยวกลับอวิสราเอล – และอวิสราเอลเทว่านลันื้น— ไดข้วว่า “พระองคณ์ไดข้ทรงจลัดเตรทียมททีที่ไวข้ใหข้นางในถวิที่น
ทตุรกลันดาร”

ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์หลายทว่านเชสืที่อวว่า “สถานททีที่ในถวิที่นทตุรกลันดาร” นทีนื้คสือ ปฟ้อมปราการหวินผาสทีแดงดตุจทลับทวิมอลัน
ทรงพลลังแหว่งเปตรา ภรรยาผมและผมไดข้เดวินทางไปเยสือนเปตรามาแลข้ว และใชข้เวลาอยยว่ททีที่นลัที่นสามวลันสามคสืน นคร
นทีนื้ถยกแกะสลลักจากศวิลาแขก็ง และแนว่นอนวว่าเปป็นสวิที่งนว่ามหลัศจรรยณ์จรวิงๆเมสืที่อพวินวิจดย มลันเปป็นปฟ้อมปราการศวิลา
ธรรมชาตวิ โดยมทีทางเขข้าททีที่แคบมากๆ มทีทางเขข้านครนทีนื้เพทียงทางเดทียวเทว่านลันื้น และมลันคงเปป็นไปไมว่ไดข้เลยททีที่จะจลับ
กองทลัพททีที่อยยว่ภายในปฟ้อมปราการเชว่นนลันื้นไปเปป็นเชลยไดข้ ปปัจจตุบลันเปตราถยกยศึดครองโดยพวกอาหรลับ แตว่ชนชาตวิ
อวิสราเอลกก็อยยว่หว่างจากมลันไปเพทียงยทีที่สวิบหข้าไมลณ์เทว่านลันื้น

ไมว่เคยมทีขข้อสงสลัยในความควิดของผมเลยวว่าหญวิงผยข้นทีนื้คสือชนชาตวิอวิสราเอล
มทีหญวิงสทีที่คนถยกกลว่าวถศึงในหนลังสสือววิวรณณ์:
1. เยเซเบล (วว. 2:20) – ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของระบบสลันตะปาปา
2. หญวิงผยข้นทีนื้ททีที่เรากสาลลังพยดถศึง – ชนชาตวิอวิสราเอล ประชากรททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้าพรข้อมกลับพระพร

ตว่างๆฝฝายโลก
3. หญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้น (วว. 17:1) หรสือครวิสตจลักรททีที่เสสืที่อมทรามและละทวินื้งความจรวิงในอนาคตซศึที่ง

จะมทีอสานาจครอบครองหลลังจากครวิสตจลักรแทข้ถยกรลับขศึนื้นไปแลข้ว
4. “เจข้าสาวนลันื้น มเหสทีของพระเมษโปดก” – ครวิสตจลักร ซศึที่งไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นททีที่

ยอหณ์นเหก็นลงมาจากพระเจข้าออกมาจากสวรรคณ์
ตรงนทีนื้พรข้อมกลับหญวิงผยข้นทีนื้ททีที่หว่มกายดข้วยดวงอาทวิตยณ์ และมทีดวงจลันทรณ์อยยว่ใตข้เทข้าของนางและดวงดาวตว่างๆ

อยยว่บนศทีรษะของนาง ระบบการปกครองอลันสมบยรณณ์ครบถข้วนกก็ถยกนสาเสนอแกว่เรา อวิสยาหณ์บอกเราวว่า “การ



ปกครองของทว่านจะเพวิที่มพยนยวิที่งขศึนื้น และสลันตวิภาพจะไมว่มทีททีที่สวินื้นสตุด” (อวิสยาหณ์ 9:7) การปกครองของพระเจข้าผยข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธิ์จะไมว่มทีวลันสวินื้นสตุดเลย แผว่นดวินโลกนทีนื้จะถยกปกครองโดยพระเจข้าไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล

มงกตุฎบนศทีรษะของหญวิงผยข้นทีนื้สสืที่อถศึงศลักดวิธิ์ศรทีแบบกษลัตรวิยณ์ – แตว่ทสาไมถศึงมทีดวงดาวตว่างๆในมงกตุฎนลันื้น? ไมว่
ตข้องสงสลัยเลยวว่าดวงดาวเหลว่านทีนื้ชทีนื้กลลับไปยลังความฝปันของโยเซฟซศึที่งในนลันื้นสงว่าราศทีในอนาคตของสวิบสองตระกยลนลันื้น
ถยกนสาเสนอ

“ดาวสวิบสองดวง”... เลขสวิบสองททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้และในพระคสาตอนอสืที่นๆอทีกหลายตอนในววิวรณณ์ สสืที่อถศึง
อสานาจบรวิหารการปกครองในมสือของมนตุษยณ์ ชนชาตวิอวิสราเอลเปป็นฝฝายโลกพรข้อมกลับพระสลัญญาตว่างๆฝฝายโลก 
และพระสลัญญาทตุกประการททีที่ทรงกระทสาไวข้แกว่อลับราฮลัมจะถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงทตุกตลัวอลักษร ในทตุกรายละเอทียด – 
แมข้แตว่การถสือกรรมสวิทธวิธิ์แผว่นดวินนลันื้นททีที่ทรงสลัญญาไวข้แกว่เชสืนื้อสายของเขา

ในขข้อ 2 หญวิงผยข้นทีนื้เจก็บครรภณ์ใกลข้คลอดเตก็มทที ผยข้ททีที่จะเปป็นแมว่คนนทีนื้คสือ ชนชาตวิอวิสราเอล – แตว่บตุตรชายททีที่
กสาลลังจะถยกคลอดนทีนื้คสือผยข้ใด... เดก็กผยข้นทีนื้ททีที่ซาตานพรข้อมททีที่จะเขมสือบ? หากเราเปรทียบเททียบขข้อพระคสากลับขข้อพระคสา
และสวิที่งตว่างๆททีที่อยยว่ฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ ผมกก็ไมว่เหก็นเหตตุผลวว่าทสาไมเราถศึงไมว่ควรเหก็นอยว่างชลัดเจนวว่า
บตุตรผยข้นทีนื้คสือผยข้ใด:

เขาจะตข้อง “ครอบครองประชาชาตวิทลันื้งปวงดข้วยคทาเหลก็ก” นลัที่นจะเปป็นใครอสืที่นไปไดข้อยว่างไรนอกจาก
พระเยซยครวิสตณ์ พระบตุตรของพระเจข้า? เราทลันื้งหลาย, ครวิสตจลักร, จะครอบครองกลับพระองคณ์ แตว่พระองคณ์จะทรง
เปป็นจอมกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายและจอมเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้งหลาย พระองคณ์จะทรงปกครองดข้วย
คทาเหลก็กและเราจะครอบครองกลับพระองคณ์ขณะททีที่พระองคณ์ประทลับอยยว่บนพระททีที่นลัที่งของดาววิด (อว่านเพลงสดตุดที 2
ทลันื้งบท) พระเยซยทรงเปป็นผยข้ททีที่พญามารเกลทียดชลังมาตลันื้งแตว่พระองคณ์ทรงถยกสลัญญาไวข้ในปฐมกาล 3:15 มทีเสข้นทาง
เลสือดจากปฐมกาลถศึงกางเขนนลันื้น – เสข้นทางเลสือดซศึที่งถยกฝากรอยไวข้โดยคนเหลว่านลันื้นททีที่ซาตานไดข้ทสาลายในความ
พยายามสตุดกสาลลังของมลันททีที่จะยลับยลันื้งเชสืนื้อสายของหญวิงนลันื้น แตว่จงสรรเสรวิญพระเจข้า พระเยซยไดข้ทรงทสาใหข้ขข้อเรทียก
รข้องทตุกประการของพระเจข้าพระบวิดาสสาเรก็จแลข้ว พระองคณ์ไดข้ทรงชสาระหนทีนื้บาปเตก็มจสานวนแลข้ว พระองคณ์ไดข้ทรง
พวิชวิตความมรณา นรกและหลตุมศพแลข้ว พระองคณ์ทรงเปป็นขศึนื้น พระองคณ์ทรงปรากฏตลัวแกว่คนทลันื้งหลาย พระองคณ์
เสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์กลลับไปหาพระบวิดา และพระองคณ์จะเสดก็จมาอทีกททีในฤทธานตุภาพและสงว่าราศทียวิที่งใหญว่ พระเยซย
จะทรงกสากลับดยแลการทวินื้งซาตานลงไปในบศึงไฟนลันื้นดข้วยพระองคณ์เอง ซศึที่งเปป็นททีที่ๆมลันจะถยกทรมานดข้วยไฟและ
กสามะถลันตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

เดก็กททีที่จะเกวิดมานลันื้นคสือพระเยซย ผยข้ททีที่จะเปป็นแมว่คนนลันื้นคสือ ชนชาตวิอวิสราเอล บางคนสอนวว่าหญวิงผยข้นทีนื้คสือค
รวิสตจลักร – แตว่นลัที่นกก็เปป็นไปไมว่ไดข้เลย! ครวิสตจลักรเปป็นเจจ้าสาวของพระครวิสตณ์ อริสราเอลเปป็นมารดาของพระครวิสตณ์ –
และเปป็นภรรยาของพระเจข้า! พระเยซยทรงบลังเกวิดออกมาจากอวิสราเอล

“หญวิงนลันื้นคลอดบตุตรชาย ผยข้ซศึที่งจะครอบครองประชาชาตวิทลันื้งปวงดข้วยคทาเหลก็ก และบตุตรนลันื้นไดข้ขศึนื้นไปถศึง
พระเจข้า ถศึงพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์” (ขข้อ 5) หากคตุณยอมรลับวว่าบตุตรคนนทีนื้คสือพระครวิสตณ์ (และแนว่นอนวว่าเดก็กคนนทีนื้
จะใชว่ใครอสืที่นไปไมว่ไดข้นอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้า) เมสืที่อนลันื้นความเขข้าใจผวิดทตุกประการกก็จะหายไป ชนชาตวิอวิสราเอล



– ไมว่ใชว่ครวิสตจลักร – เปป็นมารดาของพระเมสสวิยาหณ์ (อวิสยาหณ์ 9:6, มทีคาหณ์ 5:2, โรม 9:5, มลัทธวิว 1, ยอหณ์น 4:22, 
อวิสยาหณ์ 66:7)

“กว่อนททีที่นางจะปวดครรภณ์ นางกก็คลอดบตุตร กว่อนททีที่ความเจก็บปวดจะมาถศึงนาง นางกก็ใหข้กสาเนวิดบตุตรชาย
คนหนศึที่ง” (อวิสยาหณ์ 66:7) การปวดครรภณ์และความเจก็บปวดสสาหรลับชนชาตวิอวิสราเอลนลันื้นจะเกวิดขศึนื้นในอนาคต ใน
ชว่วงครศึที่งหลลังของสลัปดาหณ์ททีที่เจก็ดสวิบของดาเนทียล – เวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น แตว่กยู่อนเวลาแหว่งการ
ปวดครรภณ์นลันื้น ชนชาตวิอวิสราเอลจะตข้องคลอดบตุตรชายผยข้หนศึที่ง – พระเยซย  และพระองคณ์ไดข้ถยกคลอดออกมาแลข้ว 
“ดลังนลันื้น พระองคณ์จะทรงมอบเขาไวข้จนถศึงเวลาททีที่หญวิงผยข้เจก็บครรภณ์จะคลอดบตุตร แลข้วบรรดาพทีที่นข้องททีที่เหลสืออยยว่จะ
กลลับมายลังคนอวิสราเอล” (มทีคาหณ์ 5:3) การเจก็บครรภณ์จะมาหลลังจากการคลอดนลันื้นหลายรข้อยปฟี ขศึนื้นอยยว่กลับวว่าพระ
เยซยจะทรงเนวิที่นชข้าอทีกนานขนาดไหน

งลันื้นเหตตุใด ในพระคสาขข้อททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ การเจก็บครรภณ์และการคลอดบตุตรจศึงถยกกลว่าวถศึงดข้วยกลัน? มที
เหตตุผลอยยว่สามประการ: 
1. ชว่วงเวลายาวนานททีที่อวิสราเอลถยกกลันไวข้ตว่างหาก (ซศึที่งอยยว่ตรงกลางระหวว่างการคลอดบตุตรและการเจก็บครรภณ์นลันื้น) 
ไมว่ถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ แตว่มลันถถูกกลว่คำวถนงและถยกอภวิปรายอยว่างเตก็มททีที่ในหนลังสสืออทีกหลายเลว่มใน
พระคลัมภทีรณ์
2. มลันแสดงใหข้เหก็นความสนใจและความหว่วงใยอลันลศึกซศึนื้งททีที่พระเจข้าทรงมทีตว่อประชากรททีที่ถยกเลสือกสรรของพระองคณ์
เมสืที่อหลายรข้อยปฟีกว่อน พระองคณ์ทรงควิดถศึงประชากรของพระองคณ์ในชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น 
และทรงทสาการจลัดเตรทียมเพสืที่อยว่นวลันนว่ากลลัวเหลว่านลันื้นใหข้สลันื้นเขข้าเกรงวว่าเนสืนื้อหนลังทลันื้งปวงจะถยกทสาลาย จงอว่านมลัทธวิว 
24:15-28 อยว่างตลันื้งใจมากๆ
3. ณ ชว่วงเวลาททีที่เกวิดเหตตุการณณ์ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ชนชาตวิอวิสราเอลกสาลลังจะตข้องเผชวิญกลับชว่วงเวลาอลันนว่า
กลลัวททีที่สตุดเทว่าททีที่นางเคยรยข้จลักมานลับตลันื้งแตว่กลายเปป็นประชาชาตวิหนศึที่ง – หรสือจะรยข้จลักอทีก วลัตถตุประสงคณ์ของพระ
ววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ในการยข้อนกลลับไปยลังการประสยตวิของพระเยซยในพระคสาขข้อนทีนื้กก็คสือ เพสืที่อเชสืที่อมโยงพระองคณ์กลับ
ชนชาตวิอวิสราเอลในสถานททีที่อลันเหมาะสมของพระองคณ์ในระหวว่างเวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบอลันนว่ากลลัวนทีนื้ พระเจข้าไมว่
เคยลสืมประชากรของพระองคณ์เอง – และพระองคณ์จะไมว่มทีวลันลสืมเลย

ทว่านททีที่รลัก จงจสาไวข้วว่า เรากสาลลังกลว่าวถศึงแผว่นดวินโลกและอวิสราเอลในบทนทีนื้ ครวิสตจลักรอยยว่กลับพระเยซยแลข้ว
ในฟฟ้าอากาศ และอยยว่มาตลอดตลันื้งแตว่การเรวิที่มตข้นของการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ (ครวิสตจลักรจะถยก
รลับขศึนื้นไปกว่อนททีที่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ถยกเผยตลัว) อวิสราเอลอยยว่บนแผว่นดวินโลกในดวินแดนของนางเอง พระเมสสวิ
ยาหณ์ตลัวปลอมขศึนื้นครองอสานาจ และบลัดนทีนื้ในระหวว่างสามปฟีครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น นรกทลันื้งสวินื้นกก็ระเบวิด
ออกแลข้ว

ซคำตคำน
ขข้อ 3 และ 4: “และมทีการมหลัศจรรยณ์อทีกอยว่างหนศึที่งปรากฏในสวรรคณ์ ดยเถวิด มทีพญานาคใหญว่สทีแดงตลัวหนศึที่ง

มทีเจก็ดหลัวและมทีสวิบเขา และททีที่หลัวเหลว่านลันื้นมทีมงกตุฎเจก็ดอลัน หางพญานาคตวลัดดวงดาวในทข้องฟฟ้าทวินื้งลงมาททีที่แผว่นดวิน



โลกเสทียหนศึที่งในสามสว่วน และพญานาคนลันื้นยสืนอยยว่เบสืนื้องหนข้าผยข้หญวิงททีที่กสาลลังจะคลอดบตุตร เพสืที่อจะกวินบตุตรเมสืที่อคลอด
ออกมาแลข้ว”

พญานาคสทีแดงตลัวนลันื้นคสือ ซาตาน – ซศึที่งถยกนสาเสนอตรงนทีนื้ในลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่นว่าสะพรศึงกลลัวมากททีที่สตุด
ของมลัน อว่านววิวรณณ์ 20:2, เอเสเคทียล 29:3-4 และเยเรมทียณ์ 51:34 การเปป็นพญานาคสบีแดงกก็สสืที่อถศึงสลันดานททีที่ชอบ
ฆว่าคนของมลัน พญานาคตลัวนทีนื้มทีความพวิเศษตรงททีที่วว่ามลันมทีเจก็ดหลัว, สวิบเขา, และมงกตุฎเจก็ดอลัน สวิที่งททีที่ถยกกลว่าวถศึงเกทีที่ยว
กลับมลันตรงนทีนื้กก็ถยกพยากรณณ์ไวข้เกทีที่ยวกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นททีที่เราเจอในววิวรณณ์ 13:1 หลัวเหลว่านลันื้นททีที่มทีมงกตุฎเจก็ดอลันของ
พญานาคสสืที่อถศึงการรวมกลตุว่มกลันของอสานาจและปปัญญาฝฝายโลกในการปกครองททีที่โหดเหทีนื้ยมและเผดก็จการ เขาทลันื้ง
สวิบของมลันชทีนื้ไปยลังขอบเขตและขทีดจสากลัดในอนาคตแหว่งอาณาจลักรของมลัน มลันจะเปป็นพลลังททีที่ไมว่ปรากฏแกว่ตาททีที่อยยว่
เบสืนื้องหลลังกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ผยข้จะปกครองเหนสืออาณาจลักรทลันื้งสวิบแหว่งจลักรวรรดวินลันื้น พญานาคสทีแดงนลันื้นจะเปป็นผยข้
ปกครองแหว่งระบอบกษลัตรวิยณ์ของคนตว่างชาตวิทลัที่วโลก มลันจะทสาการปกครองของมลันตว่อไปผว่านทางประมตุขสว่วนตลัว
ของมลัน – เขาเลก็กๆอลันนลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงในดาเนทียล 7

เราหมายเหตตุในขข้อ 4 วว่าหางของพญานาคนลันื้นจะฉตุดหนศึที่งในสามของดวงดาวเหลว่านลันื้นในสวรรคณ์ลงมา 
หางของพญานาคนทีนื้แนว่นอนวว่าเปป็นหนศึที่งในลลักษณะเดว่นของมลัน หางของมลันตวลัดไปทลัที่วสวรรคณ์ รลัดรอบตลัวเหลว่าผยข้มที
บรรดาศลักดวิธิ์ในสวรรคณ์ “และตวลัดดวงดาวในทข้องฟฟ้าทวินื้งลงมาททีที่แผว่นดวินโลกเสทียหนศึที่งในสามสว่วน” นทีที่คสือเหลว่าผยข้ททีที่อยยว่
ในสวรรคณ์จรวิงๆททีที่เรากสาลลังพยดถศึงอยยว่นทีนื้ – ไมว่ใชว่ดาวดวงนข้อยททีที่สว่องแสงระยวิบระยลับ จสาไวข้วว่า เรากสาลลังพยดถศึง “การ
มหลัศจรรยณ์” ในสวรรคณ์

ดวงดาวเหลว่านทีนื้คสือ เหลว่าทยตสวรรคณ์ ผยข้เปป็นอยยว่ (หรสือทยตสวรรคณ์) องคณ์นลันื้นททีที่ลงมาไขกตุญแจเปปิดเหวททีที่ไมว่มทีกข้น
นลันื้นถยกเรทียกวว่าเปป็นดาวดวงหนศึที่ง (บทททีที่ 9) ทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้คสือ “เหลว่าดวงดาวแหว่งสวรรคณ์” อยว่างแทข้จรวิง เมสืที่อ
พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างโลกในเรวิที่มแรกนลันื้น “ในเมสืที่อดาวรตุว่งแซว่ซข้องสรรเสรวิญ และบรรดาบตุตรชายทลันื้งหลายของ
พระเจข้าโหว่รข้องดข้วยความชสืที่นบาน” (โยบ 38:7) พวกนทีนื้คสือเหลว่าพลโยธาทยตสวรรคณ์... พวกเขาถยกเรทียกวว่าเปป็น
ดวงดาวตว่างๆเพราะความงดงามและสงว่าราศทีของพวกเขา พวกเขาเปป็นดวงดาวตว่างๆแหว่งสวรรคณ์เพราะวว่าพวก
เขาเปป็นของสวรรคณ์ และเปป็นเครสืที่องประดลับททีที่นว่าเลสืที่อมใสมากททีที่สตุดแหว่งโลกฟฟ้าสวรรคณ์

ซาตาน – พญานาคสทีแดงตลัวนลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ – ครลันื้งหนศึที่งเคยเปป็นผยข้นสาแหว่งดวงดาวทลันื้งปวง (อวิส
ยาหณ์ 14:12, เอเสเคทียล 28:12-15) จงตลันื้งใจศศึกษาขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้ ยยดาสกลว่าวถศึง “เหลว่าทยตสวรรคณ์ททีที่ไมว่ไดข้
รลักษาเทวสภาพของตน แตว่ไดข้ละทวินื้งถวิที่นฐานของตนนลันื้น” (ยยดาส 6) เปโตรกลว่าวถศึงทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้ททีที่ไดข้ทสาบาป 
ผยข้ซศึที่งถยกโยนลงไปและบลัดนทีนื้กก็อยยว่ใน “เครสืที่องจองจสาแหว่งความมสืด” (2 เปโตร 2:4)

เคยมทีวลันหนศึที่งเมสืที่อลยซวิเฟอรณ์ “ผยข้สว่องแสงนลันื้น” เรวิที่มอวิจฉาพระเยโฮวาหณ์มากเหลสือเกวินจนมลันไดข้ตลัดสวินใจวว่า
มลันจะลข้มลข้างพระเจข้า มลันลข้างสมองทยตสวรรคณ์บางองคณ์ นสาความชลัที่วรข้ายเขข้ามาทว่ามกลางเหลว่าชาวสวรรคณ์และปลยก
ฝปังความควิดพวกเขาหลายองคณ์ – ทสาใหข้เสสืนื้อผข้าของพวกเขาแปดเปฟฟื้อน, ทสาใหข้มงกตุฎของพวกเขามลัวหมอง, ทสาใหข้
บทเพลงของพวกเขาเงทียบงลัน, ทสาใหข้พวกเขาหลตุดออกจากททีที่นลัที่งอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพวกเขา และพรากแรง
กระตตุข้นอลันสยงสว่งและความรลักอลันบรวิสตุทธวิธิ์ทตุกอยว่างไปจากพวกเขา พวกเขาเขข้ารว่วมเปป็นพลันธมวิตรกลับมลันในความ



พยายามสตุดกสาลลังททีที่จะลข้มลข้างพระเจข้าผยข้ไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างพวกเขาขศึนื้นมา หายนะอลันนว่ากลลัวนทีนื้เกวิดขศึนื้นมาไดข้
อยว่างไรมทีกลว่าวถศึงไวข้หลายแหว่งในพระคลัมภทีรณ์

พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้กลว่าววว่าซาตานไดข้นสาทยตสวรรคณ์กทีที่องคณ์ใหข้หลงผวิดไป นอกจากตรงนทีนื้ในพระคสาขข้อนทีนื้ ททีที่บอก
วว่าพญานาคนลันื้นไดข้ตวลัดหนซชื่งในสามของดวงดาวเหลว่านลันื้นลงมาสยว่แผว่นดวินโลก โดยถยกดศึงลงมาจากททีที่ของพวกเขา
แหว่งการสว่องแสงในสวรรคณ์แหว่งความงดงามอลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า ยยดาสบอกเราวว่าบลัดนทีนื้พวกเขาถยกสงวนไวข้ใน
โซว่ตรวนในความมสืด พวกเขาถยกดลับความสวว่างไปเสทียแลข้ว พวกเขาไมว่สว่องแสงอทีกตว่อไป ความไมว่เชสืที่อฟปังตว่อ
พระเจข้านสามาซศึที่งการดลับสนวิทฝฝายววิญญาณและการตกเปป็นทาสฝฝายววิญญาณ คนบาปทตุกคนเปป็นทาส อยยว่ใน
พลันธนาการของพญามาร

เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่าคสากรวิยาทลันื้งสองคสาททีที่ถยกใชข้ในพระคสาขข้อนทีนื้อยยว่ในสองกาล “ในการตวนดดาว
เหลยู่านนนั้น คสากรวิยานลันื้นอยยว่ในรยปปปัจจตุบลันกาล ซศึที่งสสืที่อถศึงการกระทสาททีที่ตว่อเนสืที่องอยยว่ตอนททีที่ยอหณ์นกสาลลังเขทียนววิวรณณ์ สว่วน
การทรินั้งลงมายนงแผยู่นดรินโลก คสากรวิยานลันื้นอยยว่ในรยปอดทีตกาล ซศึที่งสสืที่อถศึงการกระทสาหนศึที่งในอดทีต เหมสือนกลับการถอด
จากตสาแหนว่งและการขลับไลว่พวกทยตสวรรคณ์ททีที่ชลัที่วรข้ายออกไป และอยยว่ในสมลัยอลัครทยตทว่านนทีนื้ ซศึที่งเปป็นเหตตุการณณ์หนศึที่ง
ในอดทีต” ขข้อมยลเลก็กนข้อยนทีนื้ซศึที่งเหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกใหข้แกว่เรากก็ใหข้ความกระจว่างเกทีที่ยวกลับพระคสาตอนนทีนื้

อยว่าลสืมเปป็นอลันขาดวว่าพญามารเปป็นผยข้ททีที่มทีฤทธวิธิ์มาก พระเยซยเองทรงประกาศสามครลันื้งวว่าพญามารเปป็น “ผยข้
ครองโลกนทีนื้” (ยอหณ์น 12:13, 14:30, 16:11) ตว่อมาอทีกหลายปฟีเปาโลกก็ประกาศวว่าพญามารเปป็น “พระของโลก
นทีนื้” (2 คร. 4:4) ยอหณ์นใหข้การรลับรองวว่า “ชาวโลกทลันื้งสวินื้นตกอยยว่ใตข้อสานาจของความชลัที่ว (อยยว่บนตลักของผยข้ชลัที่วรข้าย
นลันื้น)” (1 ยอหณ์น 5:19) เมสืที่อเรามองไปรอบๆตลัวเราทตุกวลันนทีนื้เรากก็เหก็นดข้วยกลับยอหณ์นอยว่างแนว่นอน คนทลันื้งโลกดย
เหมสือนจะขายตลัวเองใหข้ซาตานไปแลข้ว

พญานาคสทีแดงนลันื้นมทีสวิบเขา เขาสลัตวณ์เปป็นเครสืที่องมสือแหว่งการทสาลายลข้าง (ศคย. 1:18-21) และสวิบเปป็น
ตลัวเลขททีที่แสดงถศึงความชลัที่วรข้าย, ความสมบยรณณ์ครบถข้วนแบบโลก ดข้วยสวิบเขานลันื้นพญานาคกก็ขววิด, ทสาใหข้เปป็นแผล, 
ทสาใหข้เจก็บ, ทสาใหข้กระจลัดกระจายไป, ทสาลายและฆว่าใหข้ตาย พญานาคนทีนื้มทีเจก็ดหลัว – แตว่ไมว่วว่ามลันมาพรข้อมกลับหลัว
ของ “ทยตสวรรคณ์แหว่งความสวว่าง” หรสือหลัวของ “สวิงโตคสาราม” มลันกก็มทีใจดวงเดวิมและเปป็นบวิดาของการหลอกลวง
และการทสาลายลข้างแบบเดวิมๆ หลัวของมลันอาจเปลทีที่ยน แตว่ใจของมลันไมยู่เคยเปลทีที่ยน

พญานาคตลัวนทีนื้มทีสบีแดง – สทีของมข้าตลัวนลันื้นททีที่ผยข้ขทีที่ของมลันเอาสลันตวิภาพไปจากแผว่นดวินโลก (วว. 6:4) สทีแดงยลัง
เปป็นสทีของอาภรณณ์ของพระมหากษลัตรวิยณ์ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ดข้วยเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในพละกสาลลังของพระองคณ์เพสืที่อ
บดขยทีนื้ศลัตรยทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ (วว. 19:11-16; อวิสยาหณ์ 63:2-4) สทีแดงพรรณนาถศึงความรข้อนแรงดตุจเปลวไฟ, 
ความดตุเดสือดอลันแสนสาหลัส, การปกครองบข้านเมสืองแบบนองเลสือด – และทตุกคสาเหลว่านทีนื้พรรณนาถศึงสลันดานททีที่แทข้
จรวิงของพญานาคตลัวนทีนื้ – ซาตาน

ซาตานเปป็น “ฆาตกรตลันื้งแตว่เดวิมมา” (ยอหณ์น 8:44)
มลันเปป็น “สวิงโตคสารามททีที่เททีที่ยวไปเสาะหาคนททีที่มลันจะกลัดกวินไดข้” (1 เปโตร 5:8)
มลันโจมตทีพว่อแมว่คยว่แรกของเราอยว่างโหดเหทีนื้ยมในสวนเอเดน (ปฐก. 3)
มลันใชข้ทตุกอยว่างททีที่มลันหาไดข้บนแผว่นดวินโลกเพสืที่อเลว่นงานพระเยซย (มธ. 4)



มลันคสือตข้นเหตตุของการฆาตกรรมทตุกอยว่าง (ยอหณ์น 8:44) 
มลันคสือตข้นเหตตุของฉากการสวินื้นใจบนเตทียงทตุกฉาก (ฮบ. 2:9-15; 1 คร. 15:30)
มลันคสือตข้นเหตตุของความไมว่สงบและความไมว่สตุขทตุกอยว่าง (สภษ. 13:15)
มลันคสือตข้นเหตตุของนนื้สาตาทตุกหยดททีที่รว่วงลง (วว. 7:17)
มลันใหข้พลลังทตุกแขนททีที่ปลข้นจทีนื้, ทสารข้าย, ฆว่า, ทสาใหข้เสทีย, ทสาใหข้แปดเปฟฟื้อน, ทสาใหข้เกวิดรอยแผลเปป็น, และ

ทสาลายทลันื้งรว่างกายและจวิตใจ (ยากอบ 1:13-16)
ใชว่แลข้วครลับ ซาตาน คสือ พญานาคนองเลชอดสทแดงตลัวนลันื้น!
พวกเรานข้อยคนนลักเคยตระหนลักถศึงอสานาจของพญามาร ตลันื้งแตว่มลันไดข้กลายเปป็นซาตาน มลันกก็อวิจฉาและ

รวิษยาพระเจข้าอยว่างสตุดๆมาโดยตลอด ตรงนทีนื้ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษาอยยว่นทีนื้ มลันกสาลลังพยายามครลันื้งสตุดทข้ายททีที่จะลข้ม
ลข้างพระเจข้าแหว่งสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวง ภายใตข้ระบบอลันลศึกลลับของพระเจข้า ซาตานแคว่สามารถเกสือบทสาใหข้ความ
ปรารถนาและจตุดประสงคณ์ของมลันกลายเปป็นจรวิงเทว่านลันื้น “เราไมว่ไดข้ตว่อสยข้กลับเนสืนื้อหนลังและเลสือดแตว่ตว่อสยข้กลับเจข้าผยข้
ครอบครองอาณาจลักร เจข้าผยข้มทีอสานาจ เจข้าผยข้ปกครองความมสืดแหว่งโลกนทีนื้ ตว่อสยข้กลับบรรดาววิญญาณททีที่ชลัที่วในสถานฟฟ้า
อากาศ” ตามททีที่พระวจนะของพระเจข้ากลว่าว เจข้าผยข้ครอบครองอาณาจลักรองคณ์แลข้วองคณ์เลว่าในดวินแดนแหว่งฟากฟฟ้า
ไดข้ลข้มลงและสยบตว่ออสานาจในการตวลัดของมลันแลข้ว บลัดนทีนื้มทีสมาพลันธณ์อลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของบรรดาปฟีศาจ, ทยต
สวรรคณ์ททีที่ไดข้ทสาบาป, มนตุษยณ์ และววิญญาณทลันื้งหลายททีที่ไมว่มทีรว่างสวิงสยว่เปป็นจสานวนหลายลข้านตน ผยข้ซศึที่งอยยว่กลันอยว่างหนา
แนว่นในชลันื้นบรรยากาศและทสาใหข้ดาวเคราะหณ์ดวงนทีนื้เตก็มไปดข้วยความปปัปี่นปฝวน, อนาธวิปไตย, การปกครองแบบ
ผวิดๆ, ความมสืด, ความหมว่นหมอง, ความทตุกขณ์โศก, นนื้สาตา, ความตาย, ฆาตกรรม – หลายพลันคนตข้องตายอยว่าง
นว่าอนาถเหลสือคสาบรรยายเพราะอสานาจของซาตาน

พระเยซยทรงเปป็นคยว่ปรลับททีที่เหนสือชลันื้นกวว่าซาตานตลันื้งเยอะ แตว่พระเยซยทรงเปป็นผยจ้เดทยวเทยู่านนนั้นททีที่สามารถตว่อกร
กลับมลันไดข้ – และแมข้แตว่พระเยซยกก็ทรงกลลัวเมสืที่อพระองคณ์เหก็นถข้วยแหว่งความขมขสืที่นททีที่พระองคณ์ตข้องดสืที่มเพสืที่อททีที่จะหยตุด
ยลันื้งการทสาลายลข้างของซาตาน  (มาระโกบอกเราวว่าพระเยซย “ทรงเรวิที่มววิตกยวิที่ง”) พญามารปลว่อยพวกปฟีศาจ, เจข้าผยข้
ครอบครองและเจข้าผยข้มทีอสานาจใหข้ขลัดขวางพระเยซยเพสืที่อมวิใหข้พระองคณ์ไดข้จว่ายคว่าไถว่และทสาใหข้พวกเชลยไดข้รลับการ
ปลว่อยตลัวเปป็นอวิสระไดข้ แตว่ทลันื้งๆททีที่พญามารและนรกทลันื้งสวินื้นขลัดขวาง พระเยซยกก็ทรงดสืที่มถข้วยอลันขมขสืที่นนลันื้นจนตะกอน
หยดสตุดทข้าย และกว่อนพระองคณ์สวินื้นพระชนมณ์พระองคณ์กก็ทรงประกาศวว่า “สสาเรก็จแลข้ว!” (ยอหณ์น 19:30) ซาตาน
เปป็นคยว่อรวิททีที่พว่ายแพข้แลข้ว มลันรยข้วว่าวลันเวลาของมลันเหลสือนข้อยเตก็มททีแลข้ว และดข้วยเหตตุนทีนื้มลันจศึงกสาลลังทสางานลว่วงเวลา
เพสืที่อทสาใหข้ดวงววิญญาณตกนรกและทสาลายหลัวใจทตุกดวงเทว่าททีที่มลันทสาไดข้

สว่วนหลลังของขข้อ 4 ใหข้ความกระจว่างเราเพวิที่มเตวิมเกทีที่ยวกลับพญานาคนทีนื้: มลันยสืนพรข้อมททีที่จะเขมสือบบตุตรชาย
ของหญวิงนลันื้นทลันททีททีที่บตุตรนลันื้นคลอดออกมา พญานาคนลันื้นไมว่ไดข้กสาลลังพยายามททีที่จะทสาลายหญริงนลันื้น – แตว่บตุตรนลันื้น
...พระเยซย ในปฐมกาล 3:15 พระเยโฮวาหณ์ทรงประกาศแกว่ซาตานวว่าเชสืนื้อสายของหญวิงนลันื้นจะ (บดขยทีนื้) ทสาใหข้หลัว
ของมลันฟกชนื้สา ชนชื่ววรินาททนนนั้นสงครามกก็ถยกประกาศระหวว่างเชสืนื้อสายของหญวิงนลันื้นและเชสืนื้อสายของพญามาร ศศึกนทีนื้
เรวิที่มนองเลสือดเมสืที่อคาอวินฆว่าอาแบล (ซาตานกสาลลังพยายามททีที่จะทสาลายเชสืนื้อสายนลันื้นททีที่จะบดขยทีนื้หลัวของมลัน...มลัน
กสาลลังจข้วงแทงเชสืนื้อสายของหญวิงนลันื้น) ศศึกนทีนื้ทวทีความดตุเดสือดมาตลอดภาคพลันธสลัญญาเดวิมและถยกรสืนื้อฟฟฟื้นขศึนื้นอทีกใน



ภาคพลันธสลัญญาใหมว่กระทลัที่งกว่อนพระเยซยประสยตวิดข้วยซนื้สา มลันดสาเนวินตว่อเนสืที่องมาในความขมขสืที่นทลันื้งสวินื้นจนกระทลัที่ง
พระเยซยทรงประกาศในททีที่สตุดวว่า “สสาเรก็จแลข้ว!” จากนลันื้น ขอบคตุณพระเจข้า พญามารและนรกทลันื้งสวินื้นไดข้ตกตที่สาลงใน
ความพว่ายแพข้

ในบทททีที่สองของมลัทธวิวเราเหก็นการเขว่นฆว่าเดก็กทารกทตุกคนททีที่อายตุสองปฟีลงมา เฮโรดเปป็นคนททีที่สลังฆว่าเดก็ก
เหลว่านทีนื้ แตว่พญานาคสทีแดงนลันื้นกสาลลังปฏวิบลัตวิการผว่านทางเฮโรด ผยข้ซศึที่งเปป็นเพทียงเครสืที่องมสือชวินื้นหนศึที่งของพญานาคนลันื้น 
ลองนศึกภาพเดก็กทารกตลัวนข้อยๆทตุกคนในเบธเลเฮมและทลัที่วแควข้นยยเดทีย ตลันื้งแตว่อายตุหนศึที่งชลัที่วโมงจนถศึงสองปฟี ถยกฆว่า
จนหมด

พญามารไมว่สนใจเดก็กทารกทตุกคนททีที่ถยกฆว่า มลันกสาลลังโจมตทีทารกนข้อยองคณ์เดทยวเทว่านลันื้น – พระกตุมารเยซย 
แตว่พระเจข้าทรงปกปฟ้องพระบตุตรของพระองคณ์ ตลอดการรลับใชข้บนโลกของพระเยซย พวกศลัตรยของพระองคณ์ไดข้
พยายามททีที่จะฆว่าพระองคณ์ พญามารไดข้พยายามททีที่จะทสาใหข้พระโลหวิตของพระองคณ์ไหลออกกว่อนททีที่พระองคณ์ไปถศึง
กลโกธา เพราะมลันรยข้วว่าหากพระเยซยทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์เพราะความบาปและซสืนื้อการไถว่ใหข้คนบาป
เมสืที่อไร แผนการของซาตานททีที่จะพวิชวิตสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงและแยว่งชวิงมลันมาจากพระผยข้สรข้างกก็คงลข้มเหลว ตลันื้งแตว่วลัน
นลันื้นในสวนเอเดนเมสืที่อพระเยโฮวาหณ์ทรงแจข้งแกว่ซาตานวว่าเชสืนื้อสายของหญวิงนลันื้นจะทสาใหข้หลัวของมลันฟกชนื้สา จน
กระทลัที่งพระเยซยตรลัสวว่า “สสาเรก็จแลข้ว” พญามารกก็ทสาทตุกอยว่างในอสานาจชลัที่วรข้ายของมลันเพสืที่อททีที่จะเขมสือบทารกเพศ
ชายผยข้นลันื้น – พระเยซยเจข้า มลันไดข้พยายามททีที่จะทสาใหข้เชสืนื้อสายนลันื้นแปดเปฟฟื้อนในยตุคสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม มลันไดข้
พยายามททีที่จะฆว่าทารกองคณ์นลันื้นทลันททีททีที่พระองคณ์ประสยตวิ มลันไดข้ทสาใหข้ผยข้ทสาหนข้าททีที่บวิดามารดาลสืมพระบตุตรเมสืที่อพระองคณ์
ทรงมทีอายตุสวิบสองปฟี โดยทวินื้งพระองคณ์ไวข้ในพระววิหารกลับฝยงชนททีที่ตว่อมาไดข้ตรศึงพระองคณ์เสทียททีที่กางเขน ฝยงชนไมว่
บรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นไดข้พยายามททีที่จะผลลักพระองคณ์ใหข้ตกหนข้าผา พวกเขาไดข้พยายามททีที่จะเอาหวินขวข้างพระองคณ์ พวกเขาไดข้
พยายามททีที่จะฆว่าพระองคณ์ททีที่แทว่นสสาหรลับเฆทีที่ยนตที แตว่พระเยซยครวิสตณ์ พระบตุตรของพระเจข้ากก็ทรงมทีภารกวิจเดทียว
เทว่านลันื้นททีที่จะตข้องทสาใหข้สสาเรก็จ และพระองคณ์ทรงเดวินหนข้าตว่อไปจนกระทลัที่งพระองคณ์ตรลัสไดข้วว่า “สสาเรก็จแลข้ว!”

บตุตรนนันี้น
ขข้อ 5 และ 6: “หญวิงนลันื้นคลอดบตุตรชาย ผยข้ซศึที่งจะครอบครองประชาชาตวิทลันื้งปวงดข้วยคทาเหลก็ก และบตุตร

นลันื้นไดข้ขศึนื้นไปถศึงพระเจข้า ถศึงพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์ และหญวิงนลันื้นกก็หนทีเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร ททีที่นางมทีสถานททีที่ซศึที่ง
พระเจข้าไดข้ทรงจลัดเตรทียมไวข้ใหข้ เพสืที่อนางจะไดข้รลับการเลทีนื้ยงดยอยยว่ททีที่นลัที่นตลอดพลันสองรข้อยหกสวิบวลัน”

ในขข้อ 5 หญวิงนลันื้นคลอดบตุตรชาย บตุตรนลันื้นถยกรลับขศึนื้นไปหาพระเจข้า และในขข้อ 6 หญวิงนลันื้นหนทีเขข้าไปในถวิที่น
ทตุรกลันดารซศึที่งเปป็นททีที่ๆพระเจข้าทรงมทีททีที่จลัดเตรทียมไวข้สสาหรลับการปกปฟ้องนาง นางจะไดข้รลับการเลทีนื้ยงดยททีที่นลัที่นเปป็นเวลา 
1,260 วลัน – ครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น

เราทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วไมว่มทีอะไรตข้องกลังวลเกทีที่ยวกลับ พระเยซยทรงเปป็นศทีรษะของครวิสตจลักร (อฟ. 
5:23) พระองคณ์ทรงเปป็นรากฐานของครวิสตจลักร (1 คร. 3:11) และประตยนรกจะไมว่มทีวลันมทีชลัยตว่อครวิสตจลักร (มธ. 
16:18) เราเปป็นกระดยกแหว่งกระดยกของพระองคณ์และเนสืนื้อหนลังแหว่งเนสืนื้อหนลังของพระองคณ์ และหากคตุณบลังเกวิดใหมว่
แลข้ว คตุณกก็ไมว่ตข้องววิตก เมสืที่อสวิที่งเลวรข้ายเหลว่านทีนื้ทลันื้งสวินื้นเกวิดขศึนื้น ผยข้เชสืที่อทตุกคนกก็จะมทีททีที่นลัที่งตวิดขอบสนามในทข้องฟฟ้า! บตุตร



นลันื้นถยกรลับขศึนื้นไปยลังพระเจข้าและไปยลังพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า เราทลันื้งหลายททีที่เปป็นอวลัยวะของครวิสตจลักรภาคพลันธ
สลัญญาใหมว่จะถยกรลับขศึนื้นไปกลับพระองคณ์กว่อนททีที่วาระอลันนว่ากลลัวแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนทีนื้มาสยว่แผว่นดวินโลก

ตลันื้งแตว่การประสยตวิของบตุตรชายนลันื้นจนถศึงเวลาททีที่พระองคณ์ทรงถยกรลับขศึนื้นไปหาพระเจข้า ควิดเปป็นเวลานาน
ประมาณสามสวิบสามปฟี – ระยะเวลาททีที่พระเยซยทรงมทีชทีววิตอยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ พระองคณ์ทรงมทีเวลาประมาณสาม
ปฟีครศึที่งในการรลับใชข้ปวงชน ระหวว่างขข้อ 5 และขข้อ 6 มทีองคณ์ประกอบดข้านเวลาททีที่รวมกลันเปป็นยตุคครวิสตจลักร – ยตุค
สมลัยแหว่งพระคตุณ เวลาผว่านไปแลข้วกวว่า 1900 ปฟี เราไมว่รยข้วว่ายลังเหลสืออยยว่อทีกกทีที่ปฟีกว่อนททีที่หญวิงนลันื้นจะหนทีเขข้าไปในสถาน
ททีที่แหว่งการปกปฟ้องของนาง ซศึที่งนว่าจะเปป็นปฟ้อมปราการศวิลานลันื้นแหว่งเปตรา ปปัจจตุบลันเรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในยตุคแหว่ง
พระคตุณ เมสืที่อยตุคนทีนื้สวินื้นสตุดลง การรลับขศึนื้นไปกก็จะเกวิดขศึนื้น ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็จะเรวิที่มการครอบครองของตน และ
ในตอนกลางของเจก็ดปฟีนลันื้นแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากชนชาตวิอวิสราเอลจะตข้องจสาใจหนทีเขข้าไปในสถานททีที่ๆถยกจลัดเตรทียม
ไวข้เกรงวว่านางจะถยกทสาลายลข้างเสทียโดยสวินื้นเชวิง

พระเจข้าเทว่านลันื้นทรงทราบวว่าตข้องกวินเวลากทีที่ศตวรรษในววิวรณณ์ 12 “พลันปฟีกก็เปป็นเหมสือนวลันเดทียวกลับองคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้า” (2 เปโตร 3:8) พระเจข้าทรงมทีเวลาเหลสือเฟฟอ ความควิดททีที่มทีขทีดจสากลัดไมว่สามารถเขข้าใจเวลาททีที่ถยกวลัด
โดยพระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นอยยว่ “ตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาลจนถศึงนวิรลันดรณ์กาล” (เพลงสดตุดที 90:1, 2) คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่า
แผนการของพระเจข้ากสาลลังดสาเนวินไปตามกสาหนด: “พระเจข้าทรงทราบถศึงกวิจการทลันื้งปวงของพระองคณ์ตลันื้งแตว่แรก
สรข้างโลกมาแลข้ว” (กวิจการ 15:18)

หญวิงผยข้นทีนื้คสือชนชาตวิอวิสราเอลททีที่หนทีเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร บว่งบอกถศึงสถานททีที่แหว่งหนศึที่งซศึที่งขาด
ทรลัพยากรธรรมชาตวิตว่างๆ... สถานททีที่ๆถยกตลัดขาดอยว่างสวินื้นเชวิง พระวจนะบอกเราวว่าชนชาตวิอวิสราเอลจะไดข้รลับการ
เลทีนื้ยงดยอทีกเหมสือนกลับททีที่พวกเขาเคยไดข้รลับการเลทีนื้ยงดยในสมลัยตอนททีที่พระเจข้าทรงใหข้มานาตกดตุจฝนจากสวรรคณ์และ
ทรงสว่งนกคตุว่มมาเปป็นอาหาร หากพระเจข้าทรงทสาเชว่นนลันื้นในสมลัยนลันื้น พระองคณ์จะทรงทสามลันอทีกไมว่ไดข้หรสือ?

ในเยเรมทียณ์ 30:7 เราอว่านวว่า “อนวิจจาเออ๋ย เพราะวลันนลันื้นใหญว่โตเหลสือเกวิน ไมว่มทีวลันใดเหมสือน เปป็นเวลา
ทตุกขณ์ใจของยาโคบ แตว่เขากก็ยลังจะรอดวลันนลันื้นไปไดข้” นลัที่นจะเปป็นเวลาททีที่ “หนข้าตาทตุกคนซทีดไป” มลันจะเปป็นเวลาททีที่
พระเยซยทรงพรรณนาไวข้ในบทททีที่ยทีที่สวิบสทีที่อลันนว่าจดจสาของมลัทธวิว:

“เหตตุฉะนลันื้น เมสืที่อทว่านทลันื้งหลายเหก็นสวิที่งททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียนซศึที่งกระทสาใหข้เกวิดการรกรข้างวว่างเปลว่า ททีที่ดาเนทียล
ศาสดาพยากรณณ์ไดข้กลว่าวถศึงนลันื้น ตลันื้งอยยว่ในสถานบรวิสตุทธวิธิ์ (พระวริหารของพระเจจ้าในเยรยซาเลห็มคชอสถานบรริสสุทธริธททชื่ถยก
พยดถซงตรงนทนั้ อยู่านดาเนทยล 7:8 และวริวรณณ์ 19:20)… เวลานลันื้นใหข้ผยข้ททีที่อยยว่ในแควข้นยยเดทียหนทีไปยลังภยเขาทลันื้งหลาย (นทชื่
หมายถซงตอนกลางของสนปดาหณ์ททชื่เจห็ดสริบแหยู่งคกาพยากรณณ์ของดาเนทยล... เวลานนนั้นเมชชื่อปฏริปปักษณ์ตยู่อพระครริสตณ์ผริดคกา
สนญญาทสุกขจ้อททชื่ใหจ้ไวจ้แกยู่พวกยริวซซชื่งขณะนนนั้นกลนบมาอยยยู่ในแผยู่นดรินของพวกเขาเองแลจ้ว) ผยข้ททีที่อยยว่บนดาดฟฟ้าหลลังคา
บข้าน อยว่าใหข้ลงมาเกก็บขข้าวของใดๆออกจากบข้านของตน ผยข้ททีที่อยยว่ตามทตุว่งนา อยว่าใหข้กลลับไปเอาเสสืนื้อผข้าของตน แตว่ใน
วลันเหลว่านลันื้น ววิบลัตวิจะเกวิดขศึนื้นแกว่หญวิงททีที่มทีครรภณ์ หรสือหญวิงททีที่มทีลยกอว่อนกวินนมอยยว่ จงอธวิษฐานขอเพสืที่อการททีที่ทว่านตข้อง
หนทีนลันื้นจะไมว่ตกในฤดยหนาวหรสือในวลันสะบาโต ดข้วยวว่าในคราวนลันื้นจะเกวิดความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง อยว่างททีที่ไมว่เคย
มทีตลันื้งแตว่เรวิที่มโลกมาจนถศึงเวลานทีนื้ และจะไมว่มทีตว่อไปอทีกเลย และถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อ



หนลังใดๆรอดไดข้เลย แตว่เพราะทรงเหก็นแกว่ผยข้ททีที่เลสือกสรรไวข้ จศึงทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า ในเวลานลันื้นถข้าผยข้ใดจะ
บอกพวกทว่านวว่า ‘ดยเถวิด พระครวิสตณ์อยยว่ททีที่นทีที่’ หรสือ ‘อยยว่ททีที่โนว่น’ อยว่าไดข้เชสืที่อเลย” (มธ. 24:15-23)

ประชาชนในแควข้นยยเดทียถยกสลัที่งตรงนทีนื้ใหข้หนทีไปยลังภยเขาทลันื้งหลายเมสืที่อพวกเขาเหก็น “สวิที่งททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียน
ซศึที่งกระทสาใหข้เกวิดการรกรข้างวว่างเปลว่า” ตลันื้งอยยว่ในสถานบรวิสตุทธวิธิ์ เวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนทีนื้จะเลวรข้ายเหลสือเกวิน
จนพระคลัมภทีรณ์สลัที่งคนเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่บนดาดฟฟ้าหลลังคาบข้านไมว่ใหข้กลลับเขข้าไปในบข้านเพสืที่อเอาขข้าวของๆตน เราอาจไมว่
เขข้าใจคสากลว่าวนทีนื้อยว่างถว่องแทข้ แตว่ในดวินแดนศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์นลันื้นระเบทียงอยยว่บนดาดฟฟ้าหลลังคาบข้าน บข้านสว่วนใหญว่ททีที่นลัที่น
ถยกสรข้างใหข้มทียอดแบน โดยมทีสว่วนบนสตุดปยคอนกรทีต และผยข้คนกก็นลัที่งบนดาดฟฟ้าเพสืที่อรลับลมเยก็น ดลังนลันื้นคนเหลว่านลันื้นททีที่
กสาลลังนลัที่งอยยว่บนดาดฟฟ้าจศึงถยกสลัที่งไมว่ใหข้กลลับเขข้าไปเพสืที่อเอาขข้าวของใดๆทลันื้งนลันื้น แตว่ใหข้หนทีไปยลังภยเขาทลันื้งหลาย คนเหลว่า
นลันื้นททีที่อยยว่ในทตุว่งนากก็จะตข้องไมว่กลลับไปบข้านของตนเพสืที่อไปเอาขข้าวของใดๆทลันื้งนลันื้น แตว่พวกเขาเองกก็จะตข้องหนทีเอาชทีววิต
รอดเชว่นกลัน คตุณนศึกภาพความนว่าสะพรศึงกลลัวและวลันนว่าหวาดเสทียวเหลว่านลันื้นแหว่งการขว่มเหงเชว่นนลันื้นออกไหม?

ขข้อ 19 ของมลัทธวิว 24 พยดถศึงคนเหลว่านลันื้นททีที่มทีครรภณ์และททีที่มทีลยกอว่อน สตุภาพสตรทีและคตุณแมว่หลายทว่านเปป็น
กลังวลเกทีที่ยวกลับพระคสาขข้อนทีนื้ แตว่คตุณทลันื้งหลายททีที่เปป็นแมว่หรสือผยข้ททีที่จะเปป็นแมว่ของผมครลับ หากคตุณเปป็นลยกของพระเจข้า 
คตุณกก็ไมว่ตข้องกลังวลเลยเพราะวว่าเมสืที่อเหตตุการณณ์นทีนื้เกวิดขศึนื้น ผยข้เชสืที่อทตุกคนกก็จะอยยว่กลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ นทีที่เกทีที่ยวขข้อง
กลับเฉพาะพวกแมว่ๆชาวยวิวเทว่านลันื้น ขข้อความนทีนื้ถยกกลว่าวแกว่ประชาชนในแควข้นยยเดทียและเขตแดนโดยรอบ และ
แนว่นอนวว่าชนชาตวิอวิสราเอลจะอยยว่ในแผว่นดวินของพวกเขาเองแลข้วเมสืที่อถศึงเวลานทีนื้ มลันจะเปป็นเวลาแหว่งความทตุกขณ์
โศกและววิบลัตวิแกว่คตุณแมว่ชาวยวิวทลันื้งหลายททีที่มทีลยกอว่อนและบรรดาคตุณแมว่ททีที่มทีครรภณ์ แตว่นทีที่ไมว่ไดข้หมายถศึงคตุณแมว่ทว่านใด
ททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วเลย หากคตุณเปป็นครวิสเตทียน คตุณกก็ไมว่มทีอะไรททีที่จะตข้องกลังวล เพราะคตุณจะอยยว่กลับพระเยซยเจข้าในฟฟ้า
อากาศ สว่วนนทีนื้ของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้นเกทีที่ยวขข้องกลับชนชาตวิอวิสราเอล และหากวลันเวลาเหลว่านลันื้นไมว่ถยกยว่น
สลันื้นเขข้า กก็จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดรอดเลย (มธ. 24:22) แตว่เพราะเหก็นแกว่ชนชาตวิอวิสราเอลวลันเหลว่านลันื้นจะถยกยว่นสลันื้นเขข้า

อนัครเทวทถูต
ขข้อ 7 - 9: “และมทีสงครามเกวิดขศึนื้นในสวรรคณ์ มทีคาเอลและพวกทยตสวรรคณ์ของทว่านไดข้ตว่อสยข้กลับพญานาค 

และพญานาคกลับพวกทยตของมลันกก็ตว่อสยข้ แตว่ฝฝายพญานาคแพข้ และพวกพญานาคไมว่มทีททีที่อยยว่ในสวรรคณ์อทีกเลย 
พญานาคใหญว่ซศึที่งเปป็นงยดศึกดสาบรรพณ์ ททีที่เขาเรทียกกลันวว่า พญามารและซาตาน ผยข้ลว่อลวงมนตุษยณ์ทลันื้งโลก พญานาคและ
พวกทยตของมลันกก็ถยกผลลักทวินื้งลงมาในแผว่นดวินโลก”

“และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดลังขศึนื้นในสวรรคณ์วว่า “บลัดนทีนื้ความรอด และฤทธวิธิ์เดช และราชอาณาจลักรแหว่ง
พระเจข้าของเรา และอสานาจพระครวิสตณ์ของพระองคณ์ไดข้มาถศึงแลข้ว เพราะวว่าผยข้ททีที่กลว่าวโทษพวกพทีที่นข้องของเราตว่อ
พระพลักตรณ์พระเจข้าของเรา ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนนลันื้น กก็ไดข้ถยกผลลักทวินื้งลงมาแลข้ว เขาเหลว่านลันื้นชนะพญามารดข้วย
พระโลหวิตของพระเมษโปดก และโดยคสาพยานของพวกเขาเอง และเขาไมว่ไดข้เสทียดายททีที่จะพลทีชทีพของตนฉะนลันื้น
สวรรคณ์และบรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในสวรรคณ์จงรสืที่นเรวิงยวินดทีเถวิด แตว่ววิบลัตวิจะมทีแกว่ผยข้ททีที่อยยว่ในแผว่นดวินโลกและทะเล เพราะวว่า
พญามารไดข้ลงมาหาเจข้าดข้วยความโกรธยวิที่งนลัก เพราะมลันรยข้วว่าเวลาของมลันมทีนข้อย”

“มทีคาเอลและพวกทยตสวรรคณ์ของทว่านไดข้ตว่อสยข้” มทีคาเอลเปป็นใคร? เขากสาลลังนสากองทลัพเหลว่าทยตสวรรคณ์ททีที่
กสาลลังทสาศศึกกลับซาตานและเหลว่าทยตของมลัน มทีคาเอลถยกกลว่าวถศึงหข้าครลันื้งในพระคลัมภทีรณ์: ดาเนทียล 10:13-21; ดา



เนทียล 12:1; ยยดาส 9; ววิวรณณ์ 12:7 ดยเหมสือนวว่าเขาเปป็นทยตสวรรคณ์ททีที่มทียศสยงททีที่สตุด ยยดาสเรทียกเขาวว่าเปป็นอลัครเทวทยต
องคณนนันี้น อว่าน 1 เธสะโลนวิกา 4:16 และยยดาส 9

ดยเหมสือนวว่ามทีคาเอลเปป็นทยตสวรรคณ์ชลันื้นหลัวหนข้าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับชนชาตวิยวิว...เขานว่าจะเปป็นทยตสวรรคณ์
อารลักขาผยข้ปกปฟ้องบรรดาผยข้ททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า: “ในครลันื้งนลันื้น มทีคาเอล เจข้าผยข้พวิทลักษณ์ยวิที่งใหญว่ ผยข้คตุข้มกลันชนชาตวิ
ของทว่านจะลตุกขศึนื้น” (ดนล. 12:1) นลัที่นหมายถศึงชนชาตวิอวิสราเอล มทีคาเอลจะยสืนขศึนื้นเพสืที่อรลับประกลันวว่าชนชาตวิ
อวิสราเอลจะไมว่พวินาศในความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น – เวลาทตุกขณ์ใจของยาโคบ “แตว่เขา (ยาโคบ) กก็ยลังจะรอด
วลันนลันื้นไปไดข้” (ยรม. 30:7) มทีคาเอลเปป็นทยตสวรรคณ์ฝฝายทหารผยข้ตว่อสยข้อยยว่ฝฝายของผยข้ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า – 
ชนชาตวิอวิสราเอล

สงครามเหลว่านลันื้นททีที่ดตุเดสือดอยยว่บนแผว่นดวินโลกเปป็นเพทียงภาพสะทข้อนของอสานาจฝฝายววิญญาณททีที่ตว่อสยข้กลันใน
ฟฟ้าสวรรคณ์ชลันื้นททีที่อยยว่ตที่สาลงมา – ฟฟ้าสวรรคณ์ชลันื้นบรรยากาศททีที่อยยว่เหนสือเราขศึนื้นไป พวกทยตสวรรคณ์ ทลันื้งดทีและเลว กสาลลัง
เลว่นบทบาทของตนในกวิจการตว่า
ๆของโลก ทางการเมสืองและทางศาสนา – อยยว่บนแผว่นดวินโลกตอนนทีนื้เลย และในกาลอวสานอสานาจชลัที่วรข้ายเหลว่า
นลันื้นกก็จะมทีอวิสระเตก็มททีที่ การตว่อสยข้ระหวว่างความสวว่างและความมสืด แมข้ไมว่ปรากฏแกว่ตา แตว่กก็เปป็นของจรวิง อว่าน 1 ซา
มยเอล 16:13-15, 1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 22:19-23 เหลว่าทยตสวรรคณ์และอวิทธวิพลของทยตสวรรคณ์ททีที่มทีตว่อครวิสเตทียนทลันื้งหลาย
บนแผว่นดวินโลกนทีนื้เปป็นททีที่ยอมรลับโดยผยข้อยยว่ฝฝายววิญญาณสว่วนใหญว่วว่าเปป็นขข้อเทก็จจรวิงตามพระคลัมภทีรณ์อยว่างหนศึที่ง ผมเชสืที่อ
วว่าทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วมทีทยตสวรรคณ์อารลักขา (กวิจการ 12, ฮทีบรย 1:14) ทยตสวรรคณ์ทลันื้งหลายเฝฟ้าดยแลเดก็กเลก็กๆ 
(มธ. 18:10)

ในขข้อ 7 มทีการประกาศสงคราม: “และมทีสงครามเกวิดขศึนื้นในสวรรคณ์ มทีคาเอลและพวกทยตสวรรคณ์ของทว่าน
ไดข้ตว่อสยข้กลับพญานาค และพญานาคกลับพวกทยตของมลันกก็ตว่อสยข้ แตว่ฝฝายพญานาคแพข้ และพวกพญานาคไมว่มทีททีที่อยยว่ใน
สวรรคณ์อทีกเลย”

มลันเปป็นขข้อเทก็จจรวิงตามพระคลัมภทีรณ์อยว่างหนศึที่งททีที่วว่าฟฟ้าสวรรคณ์ชลันื้นบรรยากาศททีที่อยยว่เหนสือเราขศึนื้นไปนทีนื้เปป็น
อาณาจลักรของซาตาน พญามารไมว่สามารถเขข้าถศึงสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สามซศึที่งเปป็นททีที่ๆพระนวิเวศของพระเจข้าตลันื้งอยยว่ เปาโล
ถยกรลับขศึนื้นไปในสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม และถยกหข้ามมวิใหข้เลว่าถศึงสวิที่งททีที่เขาไดข้ยวินและไดข้เหก็นททีที่นลัที่น (2 คร. 12:1-3)

ซาตานรยข้วว่าพระนวิเวศของพระเจข้าเปป็นเชว่นไร กว่อนททีที่มลันไดข้กลายเปป็นซาตาน มลันคสือลยซวิเฟอรณ์ “เครยบผยข้
พวิทลักษณ์ททีที่ไดข้เจวิมตลันื้งไวข้” นลันื้น (อวิสยาหณ์ 14, เอเสเคทียล 28) แตว่ความบาปไดข้ถสือกสาเนวิดขศึนื้นในใจของลยซวิเฟอรณ์ มลันถยก
ขลับออกจากสวรรคณ์และทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นททีที่มลันนสาพาใหข้หลงผวิดบลัดนทีนื้กก็ถยกลว่ามโซว่ไวข้รอคอยการพวิพากษา

ในเอเฟซลัส 1:3 และ 2:6 เปาโลบอกเราวว่าเราผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายนลัที่งดข้วยกลันในสวรรคสถานในพระเยซยครวิสตณ์
ในทางตสาแหนว่งเราตายแลข้วและชทีววิตของเราถยกซว่อนไวข้กลับพระครวิสตณ์ในพระเจข้า (คส. 3:3) ในทางตสาแหนว่งเรา
เปป็นอวลัยวะตว่างๆของพระกายของพระองคณ์ตอนนทนั้ และพระองคณ์ประทลับอยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระเจข้า ดลังนลันื้น
เราจศึงนลัที่งกลับพระเยซยในสวรรคสถาน ในสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม

นอกเหนสือจากววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นแลข้ว ยลังมทีคนอสืที่นๆอทีกในสวรรคสถาน (อฟ. 3:10) และมทีการสยข้รบดตุเดสือด
เกวิดขศึนื้นอยยว่ตอนนบีนี้ตว่อสยข้กลับบรรดาววิญญาณอลันชลัที่วในสวรรคสถาน (อฟ. 6:12) ในววิวรณณ์ 12 เราพบวว่าเวลานลันื้นจะมา



ถศึงเมสืที่อซาตานจะถยกขลับออกจากสวรรคสถานตลอดไป และไมว่ไดข้กลลับเขข้าไปอทีกเลย – และจะถยกโยนลงไปในบศึง
ไฟและกสามะถลันนลันื้น (วว. 20:1-3, 10) ชสืที่อเรทียก “เจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ” (อฟ. 2:2) จะไมว่ไดข้ถยกใชข้กลับมลัน
อทีกเลยเปป็นนวิตยณ์ 

มทีคาเอลและเหลว่าทยตสวรรคณ์ของเขาเอาชนะพญานาคและเหลว่าทยตของมลัน พญานาคและเหลว่าทยตของ
มลันถยกขลับออกจากสวรรคณ์ พญานาคถยกเรทียกวว่า “งยดศึกดสาบรรพณ์ ททีที่เขาเรทียกกลันวว่า พญามารและซาตาน ผยข้ลว่อลวง
มนตุษยณ์ทลันื้งโลก” เมสืที่อพญานาคถยกขลับออกมา เสทียงดลังจากสวรรคณ์กก็รข้องวว่า “บนัดนบีนี้ควคำมรอด และฤทธวิธิ์เดช และ
รคำชอคำณคำจนักรแหว่งพระเจห้คำของเรคำ และอคคำนคำจพระครวิสตณของพระองคณไดห้มคำถนงแลห้ว เพรคำะวว่คำผถูห้ทบีที่กลว่คำวโทษ
พวกพบีที่นห้องของเรคำตว่อพระพนักตรณพระเจห้คำของเรคำ ทนันี้งกลคำงวนันและกลคำงคสืนนนันี้น กจ็ไดห้ถถูกผลนักทวินี้งลงมคำแลห้ว!”

ลองนศึกภาพสวิครลับ! ซาตานใชข้เวลาทตุกชลัที่วขณะของกลางวลันและกลางคสืนกลว่าวโทษลยกๆของพระเจข้าตว่อ
พระพลักตรณ์พระเจข้า ในโยบ 1 เมสืที่อบรรดาบตุตรชายของพระเจข้าปรากฏตลัวในวลันหนศึที่ง ซาตานกก็เดวินขศึนื้นมากลับพวก
เขาดข้วย และเมสืที่อพระเจข้าตรลัสถามซาตานวว่ามลันไปอยยว่ททีที่ไหนมา มลันกก็ตอบกลลับวว่ามลันไปอยยว่บนแผว่นดวินโลกมาโดย
เดวินขศึนื้นเดวินลง กลว่าวโทษพทีที่นข้องเหลว่านลันื้น แตว่วลันทลันื้งหลายแหว่งปฏวิบลัตวิการของมลันกก็ใกลข้จะสวินื้นสตุดลงแลข้วและสลักวลัน
หนศึที่งพระเยซยเจข้าจะทรงหยตุดการกลว่าวโทษใสว่รข้ายตว่างๆของมลันททีที่กระทสาตว่อลยกๆของพระเจข้า

ตรงนทีนื้ในบทททีที่ 12 เรามทีบลันทศึกเกทีที่ยวกลับตอนตข้นของการสยข้รบททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดททีที่เคยตว่อสยข้มาในชลันื้นบรรยากาศ
ททีที่อยยว่เหนสือเรา – มทีคาเอลและเหลว่าทยตสวรรคณ์ของเขาตว่อสยข้กลับพญามารและเหลว่าทยตของมลัน แตว่จงสรรเสรวิญ
พระเจข้า ซาตานจะพว่ายแพข้ ถยกเหวทีที่ยงลง และถยกขลังในคตุกนวิรลันดรณ์ของผยข้ถยกปรลับโทษในททีที่สตุด

ตลันื้งแตว่วลันททีที่ลยซวิเฟอรณ์ถยกขลับออกจากสวรรคณ์และ ณ ววินาททีนลันื้นไดข้กลายเปป็นพญามาร – ผยข้หลอกลวง – มลันกก็
เปป็นศลัตรยคยว่อาฆาตของพระเยโฮวาหณ์และของประชากรของพระเจข้าเสมอมา (อว่านโยบ 1:6, 7; เศคารวิยาหณ์ 3:1,2; 
มลัทธวิว 4:4-11; เอเฟซลัส 6:11; 1 เปโตร 5:8) ฟฟ้าสวรรคณ์และแผว่นดวินโลกตข้องถยกชสาระใหข้พข้นจากความชลัที่วรข้ายทลันื้ง
ปวง, พวกผทีปฟีศาจ, และความบาป – และคกาสาปแชยู่งนลันื้น (โรม 8:22) สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงทนทตุกขณ์เพราะความ
บาป สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงหลตุดจากขข้อตว่อ, เสทียศยนยณ์, และตข้องถยกดลัดใหข้ตรง ววิธทีการททีที่แผว่นดวินโลกและเขตแดนททีที่อยยว่
เหนสือแผว่นดวินโลกจะถยกชสาระใหข้บรวิสตุทธวิธิ์ถยกระบตุไวข้ในโคโลสที 1:20 และฮทีบรย 9:22 พระโลหวิตของพระเยซยครวิสตณ์คสือ
คสาตอบ ปราศจากการหลลัที่งเลสือดกก็ไมว่มทีการยกโทษบาป ปราศจากพระโลหวิตของพระเยซยกก็ไมว่มทีการไถว่ พระโลหวิต
ของพระเมษโปดกนลันื้นชว่างสมบยรณณ์ครบถข้วน ชว่วยไดข้ทตุกคน มทีฤทธวิธิ์มากมาย บรวิสตุทธวิธิ์และไรข้บาป! “ขอใหข้เปป็นดลังนลันื้น
พระเยซยเจข้าขข้า ขอเชวิญเสดก็จมาเถวิด!”

กว่อนททีที่เราจะเปลทีที่ยนเรสืที่องจากพญานาคนทีนื้ ขอใหข้ผมบอกชสืที่อตว่างๆของพญานาคนทีนื้แกว่คตุณดลังททีที่มทีระบตุไวข้ใน
ขข้อ 9:

1. “พญานาคใหญว่” – ถยกเรทียกเชว่นนลันื้นเพราะความโหดรข้ายทารตุณไรข้ความปรานทีของมลัน
2. “งยดศึกดสาบรรพณ์”: นทีที่ทสาใหข้เรานศึกถศึงความพยายามครลันื้งแรกททีที่ประสบความสสาเรก็จของมลันในการทสาใหข้

อาดลัมและเอวาลว่มจม (ปฐก. 3) ความเจข้าเลว่หณ์, อตุบาย และความแยบยลอลันลศึกลนื้สาคสือลลักษณะเดว่นของซาตาน
ตลันื้งแตว่เรวิที่มแรกแหว่งประวลัตวิศาสตรณ์ของมลันททีที่เชสืที่อมโยงกลับมนตุษยชาตวิ ผมพอใจททีที่ปฐมกาล 3 เปป็นบลันทศึกเหตตุการณณ์



หนศึที่งททีที่เกวิดขศึนื้นจรวิงในสวนเอเดน ผมเชสืที่อวว่าซาตานไดข้พยดคตุยผว่านทางงยตลัวหนศึที่งจรวิงๆ ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องควิด
เอาเองวว่านลัที่นเปป็นเรสืที่องททีที่เปป็นไปไมว่ไดข้ เพราะวว่ามลันไมว่เปป็นอยว่างนลันื้น

มทีเหตตุการณณ์อยยว่สามตอนในภาคพลันธสลัญญาเดวิมททีที่บรรดาสลัตวณ์ชลันื้นตที่สากวว่าถยกทสาใหข้พยดไดข้อยว่างนว่า
มหลัศจรรยณ์ งยนลันื้นถยกทสาใหข้พยดไดข้ (ปฐก. 3) เชาวนณ์ปปัญญาและคสาพยดถยกมอบใหข้แกว่ลาของบาลาอลัม (กดว. 22:21-
30) ปลาใหญว่นลันื้นซศึที่งกลสืนโยนาหณ์เขข้าไปตอบรลับตว่อพระสตุรเสทียงของพระเยโฮวาหณ์และสสารอกศาสดาพยากรณณ์ผยข้นทีนื้ททีที่
สสานศึกผวิดลงบนพสืนื้นดวินแหข้ง (โยนาหณ์ 2:10) ผมเชสืที่ออยว่างหนลักแนว่นในความถยกตข้องทางประวลัตวิศาสตรณ์ของเรสืที่องราว
เหลว่านทีนื้ ซศึที่งถยกรลับรองในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ดข้วย (2 คร. 11:3; 2 เปโตร 2:15, 16; มธ. 12:40)

3. “พญามาร” – ชสืที่อเฉพาะ พญามารเปป็นบตุคคลหนศึที่งททีที่มทีตลัวตนอยยว่จรวิงในประวลัตวิศาสตรณ์ ไมว่ใชว่ววิญญาณ
หนศึที่ง

4. “ซาตาน”: สองชสืที่อกว่อนหนข้านทีนื้ (งยและพญานาค) บรรยายถศึงอตุปนวิสลัย “พญามาร” และ “ซาตาน” 
กลว่าวถศึงพญานาคนทีนื้ในฐานะบตุคคลๆหนศึที่ง

ซาตานและชนชาตริอริสราเอลในความทสุกขณ์ลกาบากนนนั้น
ขข้อ 13-16: “เมสืที่อพญานาคนลันื้นเหก็นวว่ามลันถยกผลลักทวินื้งลงมาในแผว่นดวินโลกแลข้ว มลันกก็ขว่มเหงหญวิงททีที่คลอด

บตุตรชายนลันื้น แตว่ทรงประทานปฟีกนกอวินทรทีใหญว่สองปฟีกแกว่หญวิงนลันื้น เพสืที่อใหข้นางบวินหนทีหนข้างยเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร
ในสถานททีที่ของนาง จนถศึงททีที่ซศึที่งนางจะไดข้รลับการเลทีนื้ยงดย ตลอดวาระหนศึที่งและสองวาระและครศึที่งวาระงยนลันื้นกก็พว่นนนื้สา
ออกจากปากเหมสือนนนื้สาทว่วมไหลตามหญวิงนลันื้น เพสืที่อจะใหข้พลัดหญวิงนลันื้นไปกลับนนื้สาทว่วม แตว่แผว่นดวินกก็ไดข้ชว่วยหญวิงนลันื้นไวข้
ไดข้ โดยแยกออกเปป็นชว่องแลข้วสยบนนื้สาทว่วมนลันื้นททีที่พว่นออกจากปากพญานาคนลันื้นลงไป”

ววิวรณณ์ 12:13 บอกเราวว่าเมสืที่อพญานาคนลันื้นรยข้ตลัววว่าตนถยกผลลักทวินื้งเขข้ามาในแผว่นดวินโลกแลข้ว มลันกก็ขว่มเหง
หญวิงนลันื้นททีที่ไดข้คลอดบตุตรชายนลันื้น และหญวิงนลันื้นไดข้รลับปฟีกสองปฟีกของนกอวินทรที เพสืที่อททีที่นางจะไดข้บวินเขข้าไปในถวิที่น
ทตุรกลันดารเขข้าไปในสถานททีที่ของนาง ซศึที่งเปป็นททีที่ๆนางไดข้รลับการเลทีนื้ยงดยเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่ง และไดข้รลับการปกปฟ้อง
จากหนข้าและอสานาจของงยนลันื้น

งยนลันื้นพยายามเปป็นครลันื้งสตุดทข้ายททีที่จะทสาลายหญวิงนลันื้นและบตุตรของนาง มลันพว่นนนื้สาทว่วมออกจากปากของมลัน
ในความพยายามททีที่จะทสาใหข้หญวิงนลันื้นจมนนั้กาตาย พระแมว่ธรณทีชว่วยนางไวข้ เนสืที่องจากอวิสราเอลเปป็นประชากรฝฝายโลก
พรข้อมกลับพระสลัญญาตว่างๆฝฝายโลก แผว่นดวินโลกจศึงเขข้ามาชว่วยกยข้ภลัย เปปิดปากของนางและกลสืนนนื้สาทว่วมนลันื้นททีที่
พญานาคพว่นออกมาจากปากของมลัน

พวกยวิวทบีที่เหลสืออยถูว่
ขข้อ 17: “พญานาคโกรธแคข้นหญวิงนลันื้น มลันจศึงออกไปทสาสงครามกลับเชสืนื้อสายของนางททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น คสือผยข้ททีที่

รลักษาพระบลัญญลัตวิของพระเจข้า และยศึดถสือคสาพยานของพระเยซยครวิสตณ์”
พอถศึงตอนนทีนื้ ซาตานกก็จะรยข้วว่ามลันหมดโอกาสแลข้วเปป็นนวิตยณ์ททีที่จะทสาลายครวิสตจลักร (มลันถยกแจข้งแลข้ววว่า 

“ประตยนรกจะมทีชลัยตว่อครวิสตจลักรกก็หามวิไดข้”) ความพยายามของมลันททีที่จะทสาใหข้ครวิสตจลักรแปดเปฟฟื้อนและมลัวหมอง
จะลข้มเหลว และครวิสตจลักรจะถยกนสาเสนอตว่อพระเยซยโดยปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆ...ครริสตจนกรททชื่สมบยรณณ์
แบบ



ซาตานไดข้สยญเสทียชนชาตวิอวิสราเอลไปแลข้ว และมลันกก็โมโหมากๆ พระเจข้าผยข้ทรงกระทสาการอลัศจรรยณ์แหว่ง
วลันวาน ผยข้ไดข้ทรงชว่วยประชากรสมลัยโบราณของพระองคณ์ใหข้รอดพข้นมาแลข้วหลายตว่อหลายครลันื้ง ทรงทสาใหข้แผนการ
ของซาตานลข้มเหลวอทีกหน ซาตานทราบเรสืที่องนทีนื้ดทีและมลันกก็เกรทีนื้ยวกราดยวิที่งนลัก อว่านอพยพ 19:4; พระราชบลัญญลัตวิ 
32:11, 12; เพลงครที่สาครวญ 4:19; เพลงสดตุดที 35 จากนลันื้นจงอว่านมลัทธวิว 24:22 พระเจข้าแหว่งอวิสราเอลไมว่ทรง
เคลวินื้มหรสือมว่อยหลลับไป และพระองคณ์ไมว่ทรงเปลทีที่ยนแปลงดข้วย เมสืที่อคนอวิสราเอลหลายพลันคนออกมาจากอทียวิปตณ์ 
พระเจข้ากก็ทรงดยแลพวกเขา ไมว่มทีคนอว่อนแอสลักคนเดทียวในตระกยลเหลว่านลันื้นทลันื้งหมด ไมว่มทีสลักเทข้าเดทียวททีที่ปวดบวม
เพราะการเดวิน รองเทข้าของพวกเขาใชข้ไดข้นานสทีที่สวิบปฟี และไมว่มทีเสสืนื้อผข้าสลักตลัวเดทียวททีที่ดข้ายขาดหลตุดลตุว่ย พระเยโฮวาหณ์
ตรลัสแกว่ประชากรของพระองคณ์วว่า “พวกเจห้คำไดห้เหจ็นกวิจกคำรซนที่งเรคำกระทคคำกนับชคำวอบียวิปตณแลห้ว และทบีที่เรคำเทวิดชถูเจห้คำ
ขนนี้น ดตุจดนังดห้วยปฟีกนกอวินทรบี เพสืที่อนคคำเจห้คำมคำถนงเรคำ” (อพยพ 19:4) สวิที่งททีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระทสาในสมลัยนลันื้น พระเจข้า
กก็ทรงสามารถกระทสาไดข้อทีกแนว่นอน!



ววิรณณ – บททบีที่สวิบสคำม
ในบทททีที่ 13 เราจะศศึกษาสลัตวณ์รข้ายสองตลัว – ตลัวหนศึที่งจากทะเล และตลัวททีที่สองออกมาจากแผว่นดวินโลก 

ชลัยชนะของมทีคาเอลททีที่มทีตว่อพญานาคสทีแดงตลัวนลันื้นสว่งผลเปป็นความพว่ายแพข้อยว่างสวินื้นเชวิงของอสานาจและอวิทธวิพลของ
ซาตานในสวรรคสถาน ซาตานและหมยว่พลโยธาของมลันถยกเหวทีที่ยงทวินื้งลงมายลังแผว่นดวินโลกแลข้ว เหตตุการณณ์นทีนื้มทีความ
สสาคลัญมากๆและมทีความหมายอยว่างยวิที่ง บลัดนทีนื้แผว่นดวินโลกจะกลายเปป็นสมรภยมวิหลลักและฉากเหตตุการณณ์แหว่งปฏวิบลัตวิ
การของซาตานแลข้ว อาณาจลักรของมลันอยยว่เหนสือเราขศึนื้นไปนทีที่เองตลันื้งแตว่อดทีตจนถศึงขณะนทีนื้ แตว่เมสืที่อมลันถยกขลับออกจาก
สวรรคสถาน มลันจะตลันื้งกองบลัญชาการของมลันบนแผว่นดวินโลก พวกยวิวและคนตว่างชาตวิททีที่ยสาเกรงพระเจข้าจะเปป็นผยข้ททีที่
ซาตานโกรธเกรทีนื้ยวและเกลทียดชลังมากเปป็นพวิเศษ มลันจะทสาใหข้ความควิดของชนชาตวิอสืที่นๆททีที่อยยว่นอกอวิสราเอลมสืดบอด
ไปเชว่นกลัน แมข้วว่าซาตานเปป็นววิญญาณททีที่ตาคนธรรมดามองไมว่เหก็น มลันกก็เปป็นบตุคคลททีที่จะมทีรว่างกายเปป็นเนสืนื้อหนลัง
จรวิงๆในยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น นายกรลัฐมนตรทีหลลักสองคนของมลันถยกพรรณนาไวข้ในววิวรณณ์ 13 สองคนคลลัที่งททีที่จะ
ถยกใชข้เปป็นเครสืที่องมสือนทีนื้ยลังถยกกลว่าวถศึงวว่าเปป็นสลัตวณ์รข้ายดข้วย – ปฝาเถสืที่อนและดตุรข้าย ซาตานจะมอบฤทธวิธิ์และสวิทธวิ
อสานาจทลันื้งหมดของมลันใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้ และจะเปป็นคนตข้นควิดของสองคนชลัที่วนทีนื้

สนัตวณรห้คำยตนัวแรก
วว. 13:1-10:

1 และขข้าพเจข้าไดข้ยสืนอยยว่ททีที่หาดทรายชายทะเล และเหก็นสลัตวณ์รข้ายตลัวหนศึที่งขศึนื้นมาจากทะเล มลันมทีเจก็ดหลัวและ
สวิบเขา ททีที่เขาทลันื้งสวิบนลันื้นมทีมงกตุฎสวิบอลัน และมทีชสืที่อททีที่เปป็นคสาหมวิที่นประมาทจารศึกไวข้ททีที่หลัวทลันื้งหลายของมลัน

2 สลัตวณ์รข้ายททีที่ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นนลันื้น เหมสือนเสสือดาว และเทข้าเหมสือนเทข้าหมที และปากเหมสือนปากสวิงโต และ
พญานาคไดข้ใหข้ฤทธวิธิ์ของมลัน และททีที่นลัที่งของมลัน และสวิทธวิอสานาจอลันใหญว่ยวิที่งแกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น

3 ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นวว่าหลัวๆหนศึที่งของสลัตวณ์รข้ายดยเหมสือนถยกฟปันปางตาย แตว่แผลททีที่ถยกฟปันนลันื้นรลักษาหายแลข้ว 
คนทลันื้งโลกตวิดตามสลัตวณ์รข้ายนลันื้นไปดข้วยความอลัศจรรยณ์ใจ

4 เขาทลันื้งหลายไดข้บยชาพญานาคททีที่ไดข้ใหข้อสานาจแกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น เขาไดข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น กลว่าววว่า “ใครจะ
เปรทียบปานสลัตวณ์นทีนื้ไดข้ และใครสามารถจะทสาสงครามกลับสลัตวณ์นทีนื้ไดข้”

5 และยอมใหข้สลัตวณ์รข้ายนลันื้นมทีปากททีที่พยดคสากลว่าวรข้ายและหมวิที่นประมาท และยอมใหข้มลันใชข้อสานาจกระทสา
อยว่างนลันื้นตลอดสทีที่สวิบสองเดสือน

6 มลันกลว่าวคสาหมวิที่นประมาทตว่อพระเจข้า เพสืที่อหมวิที่นประมาทตว่อพระนามของพระองคณ์ ตว่อพลลับพลาของ
พระองคณ์ และตว่อผยข้ททีที่อยยว่ในสวรรคณ์

7 และยอมใหข้มลันทสาสงครามกลับพวกววิสตุทธวิชน และชนะเขา และใหข้มลันมทีอสานาจเหนสือชนทตุกตระกยล ทตุก
ภาษา และทตุกประชาชาตวิ

8 และบรรดาคนททีที่อยยว่ในแผว่นดวินโลกจะบยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น คสือคนทลันื้งปวงททีที่ไมว่มทีชสืที่อจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิต
ของพระเมษโปดก ผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์ตลันื้งแตว่แรกทรงสรข้างโลก

9 ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังเอาเถวิด



10 ผยข้ใดททีที่กสาหนดไวข้ใหข้ไปเปป็นเชลยผยข้นลันื้นกก็จะตข้องไปเปป็นเชลย ผยข้ใดฆว่าเขาดข้วยดาบผยข้นลันื้นกก็ตข้องถยกฆว่าดข้วย
ดาบ นทีที่แหละคสือความอดทนและความเชสืที่อของพวกววิสตุทธวิชน

ในบทททีที่ 12 ดวงตาของยอหณ์นจลับจข้องอยยว่บนทข้องฟฟ้า สวิที่งตว่างๆกสาลลังเกวิดขศึนื้นในชลันื้นบรรยากาศททีที่อยยว่เหนสือ
แผว่นดวินโลกขศึนื้นไปนทีที่เอง มทีสงคราม (การสยข้รบจรวิงๆ) ระหวว่างมทีคาเอลกลับเหลว่าทยตสวรรคณ์ของเขาและพญานาค
และเหลว่าทยตของมลัน

“และขข้าพเจข้าไดข้ยสืนอยยว่ททีที่หาดทรายชายทะเล และเหก็นสลัตวณ์รข้ายตลัวหนศึที่งขศึนื้นมาจากทะเล” การจข้องมอง
ของยอหณ์นยข้ายจากสวรรคสถานมายลังแผว่นดวินโลก และเขายสืนอยยว่บนหาดทรายชายทะเลเพสืที่อมองดยเหตตุการณณ์ยวิที่ง
ใหญว่ลสาดลับถลัดไปในแผนการของพระเจข้าเมสืที่อพระเจข้าทรงทสาใหข้ความชลัที่วทลันื้งปวงสวินื้นสตุดลงและจลัดเตรทียมแผว่นดวิน
โลกสสาหรลับอาณาจลักรแหว่งสวรรคณ์

ในบทททีที่ 1:9 เราเหก็นยอหณ์นบนเกาะปปัทมอส ในบทททีที่ 4:1 เขาถยกรลับขศึนื้นไปในสวรรคณ์ ในบทททีที่ 13 เราเหก็น
เขายสืนอยยว่บนหาดทรายชายทะเล ในบทททีที่ 17 เราจะเหก็นเขายสืนอยยว่ในถวิที่นทตุรกลันดาร ในบทททีที่ 21:10 เขาไปอยยว่บน
ภยเขาสยง ยอหณ์นไดข้ททีที่นลัที่งบนอลัฒจรรยณ์และไดข้เหก็นการกระทสากวิจทลันื้งสวินื้นของพระเจข้าในววิวรณณ์ททีที่พระเจข้าไดข้ประทานแกว่
เขาเพสืที่อททีที่จะใหข้แกว่คตุณและผม 

ตรงนทีนื้ทรายแหว่งทะเลเปป็นตลัวแทนของมวลชนมหาศาล พระเจข้าทรงบอกอลับราฮลัมวว่าพระองคณ์จะทรงทวที
เชสืนื้อสายของเขาดตุจทรายแหว่งทข้องทะเล ในววิวรณณ์ 20:8 กองทลัพของพระเจข้าถยกเรทียกวว่ามทีจสานวนดตุจ “เมก็ดทรายททีที่
ทะเล” ทรายแหว่งทะเลเปป็นตลัวแทนของมวลชนมหาศาล ทะเลเองเปป็นตลัวแทนของความไมว่สงบและความปปัปี่น
ปฝวนทว่ามกลางมวชนมหาศาลเหลว่านลันื้น เกสือบไมว่มทีขข้อยกเวข้นเลยเหลว่าผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์เหก็นพข้องตรงกลันวว่า “สลัตวณ์รข้าย”
ตลัวนทีนื้คสือ จลักรวรรดวิโรมททีที่ถยกรสืนื้อฟฟฟื้นขศึนื้นใหมว่ (พรข้อมกลับผยข้เผดก็จการของมลัน) ซศึที่งขศึนื้นเรสืองอสานาจในลลักษณะททีที่
คลข้ายคลศึงกลันกว่อนการประสยตวิของพระเยซย

ดาเนทียลบลันทศึกนวิมวิตหนศึที่งซศึที่งจะชว่วยเราระบตุตลัวสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้ในววิวรณณ์ 13 ดาเนทียลเปป็นบตุคคลททีที่โดด
เดว่น พระเยซยตรลัสถศึงเขาในมลัทธวิวและทรงประกาศวว่าเขาเปป็นศาสดาพยากรณณ์คนหนศึที่ง เขายลังมทีของประทานใน
การเขข้าใจและการแกข้ความฝปันตว่างๆดข้วย ในฐานะเปป็นศาสดาพยากรณณ์คนหนศึที่ง พระเจข้าไดข้ทรงเปปิดเผยแกว่เขาถศึง
ววิถทีทลันื้งสวินื้นแหว่ง “ยตุคสมลัยของคนตว่างชาตวิ” คสาพยากรณณ์ของดาเนทียลหลลักๆแลข้วเกทีที่ยวขข้องกลับสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้น
แกว่ชนชาตวิอวิสราเอลในสมลัยหลลังๆ (ดนล. 10:14) ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ 13 เรากสาลลังศศึกษาเกทีที่ยวกลับสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้น
ในชว่วงครศึที่งหลลังของสลัปดาหณ์ททีที่เจก็ดสวิบแหว่งเจก็ดสวิบสลัปดาหณ์นลันื้นของดาเนทียล

ในดาเนทียล 7:3 “สลัตวณ์มหศึมาสทีที่ตลัวไดข้ขศึนื้นมาจากทะเล” สลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นทีนื้เปป็นตลัวแทนของอสานาจคนตว่างชาตวิสทีที่รยป
แบบททีที่ตว่อเนสืที่องกลัน ไดข้แกว่ บาบวิโลน, มทีเดทีย-เปอรณ์เซทีย, กรทีก และโรม โรมลว่มสลายในปฟี ค.ศ. 476 นลับตลันื้งแตว่เวลา
นลันื้นเปป็นตข้นมานางกก็เปป็นอสานาจททีที่เลก็กนข้อยไมว่สสาคลัญแลข้ว แตว่นางจะผงาดขศึนื้นอทีกเพสืที่อกลายเปป็นมหาอสานาจโลกภาย
ใตข้การนสาของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์หลลังจากการรลับขศึนื้นไปนลันื้น ครวิสเตทียนทลันื้งหลายไมว่ไดข้กสาลลังรอคอยการฟฟฟื้นขศึนื้น
ใหมว่ของโรม หรสือรอคอยปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ เรากกาลนงรอคอยพระครวิสตณ์ หลลังจากการรลับขศึนื้นไปสลัตวณ์รข้ายททีที่เปป็น
ยอดมนตุษยณ์ผยข้นทีนื้จะกระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆททีที่จะทสาใหข้จลักรวรรดวิโรมกลลับมายวิที่งใหญว่อทีกครลันื้งในเวลาอลันสลันื้นมากๆ

มทีเจก็ดสวิที่งททีที่ผมอยากชทีนื้ใหข้เหก็นเกทีที่ยวกลับสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนทีนื้:



1. เขาถยกกลว่าววว่ามทีฤทธวิธิ์ ททีที่นลัที่งและสวิทธวิอสานาจ
2. เขามทีสวิทธวิอสานาจเหนสือตระกยล ภาษาและประชาชาตวิตว่างๆ
3. เขาจะเปป็นผยข้เผดก็จการโลกทางการเมสือง
4. เขาเปป็นสลัตวณ์ประหลาด เขาปฝาเถสืที่อน เขาปกครองในความหวาดกลลัว
5. การครอบครองของเขาจะกวินเวลาประมาณเจก็ดปฟี – พรข้อมกลับสทีที่สวิบสองเดสือนแหว่งความหวาดกลลัวใน

ชว่วงครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น
6. แมข้วว่าการปกครองของเขาจะอยยว่ภายใตข้กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ เขากก็จะมทีอสานาจสยงสตุด
7. เขาเปป็นเจข้าแหว่งผยข้หมวิที่นประมาทของโลก ในหมยว่ทตุกคนททีที่เคยอยยว่กว่อนเขา ไมว่มทีใครเททียบเขาไดข้ในเรสืที่อง

การหมวิที่นประมาท: “และมทีชสืที่อททีที่เปป็นคสาหมวิที่นประมาทจารศึกไวข้ททีที่หลัวทลันื้งหลายของมลัน” (วว. 13:1)
ววิวรณณ์ 13:2 พรรณนาสลัตวณ์รข้ายนทีนื้เพวิที่มเตวิม ยอหณ์นเหก็นสลัตวณ์รข้ายตลัวหนศึที่งททีที่มทีลลักษณะเหมสือนเสสือดาว เทข้า

เหมสือนหมทีและปากเหมสือนสวิงโต ในดาเนทียล 7 ดาเนทียลไดข้เหก็นสลัตวณ์ทลันื้งสามชนวิดนทีนื้ในลสาดลับททีที่ยข้อนกลลับ เหตตุผลททีที่
เปป็นแบบนทีนื้กก็ชลัดเจน: ดาเนทียลยสืนอยยว่ ณ ตอนตข้นของยตุคสมลัยแหว่งการครอบครองโลกของคนตว่างชาตวิและดข้วยเหตตุ
นทีนื้เขาจศึงเหก็นบาบวิโลนกว่อน ขณะททีที่ยอหณ์นยสืนอยยว่ ณ ตอนปลายของยตุคคนตว่างชาตวิ โดยมองยข้อนกลลับไป จลักรวรรดวิ
โรมททีที่ฟฟฟื้นขศึนื้นใหมว่นทีนื้มทีลลักษณะเฉพาะตลัวตว่างๆของจลักรวรรดวิทลันื้งสามนลันื้นททีที่มากว่อน ดข้วยเหตตุนทีนื้ สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ของ
ววิวรณณ์ 13:1 จศึงจะมทีองคณ์ประกอบททีที่แตกตว่างกลันของมหาอสานาจโลกตว่างชาตวิทลันื้งสามนลันื้นในสลัตวณ์ประหลาดใหญว่
ยลักษณ์ตลัวเดทียว

พญานาคไดข้ใหข้ฤทธวิธิ์ของมลัน ททีที่นลัที่งของมลัน และสวิทธวิอสานาจใหญว่ยวิที่งของมลันแกว่เขา นทีที่ใหข้ความกระจว่างเรา
เกทีที่ยวกลับวว่าผยข้ปกครองททีที่เปป็นสลัตวณ์รข้ายนทีนื้ไดข้ฤทธวิธิ์ยวิที่งใหญว่ของเขาททีที่เขาสาธวิตใหข้เหก็นมาจากททีที่ไหน อลันททีที่จรวิงแลข้ว สลัตวณ์
รข้ายนทีนื้คสือ พญามารในรว่างมนตุษยณ์ หากกลว่าวถศึงเรสืที่องของฤทธวิธิ์เดช

ขข้อ 3: “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นวว่าหลัวๆหนศึที่งของสลัตวณ์รข้ายดยเหมสือนถยกฟปันปางตาย แตว่แผลททีที่ถยกฟปันนลันื้นรลักษาหาย
แลข้ว คนทลันื้งโลกตวิดตามสลัตวณ์รข้ายนลันื้นไปดข้วยความอลัศจรรยณ์ใจ”

ในศตวรรษททีที่หข้าหลลังจากการประสยตวิของพระครวิสตณ์ หลัวของจลักรวรรดวิโรมททีที่ยวิที่งใหญว่ไดข้รลับบาดแผลจนถศึง
ความมรณา จลักรวรรดวิสลัตวณ์ประหลาดโรมถยกฆว่าตายเสทียแลข้ว หลายสยู่วนของมลันยลังมทีตลัวตนอยยว่นลับแตว่นลันื้นเปป็นตข้นมา
แตว่หลัวจรวิงๆตายไปแลข้ว บลัดนทีนื้สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้คสือ หลัวอลันนลันื้นททีที่ถยกชตุบใหข้มทีชทีววิตขศึนื้นอทีก อลันประกอบดข้วยสวิบอาณาจลักรททีที่
รว่วมเปป็นสหพลันธณ์ จลักรพรรดวิโรมองคณ์หนศึที่งปกครองอทีกครลันื้ง และคนทลันื้งโลกกก็อลัศจรรยณ์ใจกลับการอลัศจรรยณ์ใหญว่ยวิที่งของ
จลักรวรรดวิโรมททีที่ฟฟฟื้นขศึนื้นใหมว่

จลักรวรรดวินทีนื้จะไมว่ถยกชตุบชทีววิตขศึนื้นใหมว่กว่อนการรลับขศึนื้นไป หากคตุณอว่านหนลังสสือพวิมพณ์ตว่างๆ, นวิตยสารขว่าว
ตว่างๆและฟปังววิทยตุ คตุณกก็รยข้วว่าเสทียงเรทียกรข้องของวลันนทีนื้คสือ “รลัฐบาลโลก...สหรลัฐแหว่งโลก...โลกเดทียว...เอกภาพ
ทว่ามกลางประชาชาตวิตว่างๆ...ตลาดรว่วม” โฆษณาชวนเชสืที่ออยว่าง “มนตุษยณ์ทตุกคนเปป็นพทีที่นข้องกลัน” คสือคสาขวลัญ 
มนตุษยณ์ทตุกคนเปป็นพทีที่นข้องกลันจากมตุมมองของเนสืนื้อหนลัง – แตว่มนตุษยณ์ทตุกคนไมว่ใชว่พทีที่นข้องกลันเทว่าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับพระเจข้า 
พระเยซยตรลัสแกว่พวกฟารวิสทีวว่า “ทว่านทลันื้งหลายมาจากพว่อของทว่านคสือพญามาร!” (ยอหณ์น 8:44) “ทว่านททีที่รลักทลันื้ง



หลาย บลัดนทีนื้เราทลันื้งหลายเปป็นบตุตรของพระเจข้า...” (1 ยอหณ์น 3:1-3) เราไมว่ใชว่พทีที่นข้องกลันทลันื้งหมด ผยข้เชสืที่อทตุกคนเปป็นพทีที่
นข้องกลัน และคนไมว่เชสืที่อทตุกคนกก็เปป็นพทีที่นข้องกลัน แตว่ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายและคนไมว่เชสืที่อทลันื้งหลายไมว่ใชว่พทีที่นข้องกลัน

ในขข้อ 4 คนทลันื้งโลกบยชาพญานาคซศึที่งไดข้ใหข้ฤทธวิธิ์เดชมหาศาลแกว่สลัตวณ์รข้ายนทีนื้ททีที่ขศึนื้นมาจากทะเล และเสทียงรข้อง
นลันื้นวว่า “ใครจะเปรทียบปานสลัตวณ์นทีนื้ไดข้? และใครสามารถจะทสาสงครามกลับสลัตวณ์นทีนื้ไดข้? ใครจะหยตุดยลันื้งมลันไดข้? ใครจะ
สามารถพวิชวิตมลันไดข้?”

โลกกสาลลังรอคอยซยเปอรณ์แมน และผยข้เผดก็จการโลกผยข้นทีนื้แหว่งจลักรวรรดวิโรมททีที่ฟฟฟื้นขศึนื้นใหมว่จะทสาใหข้ผยข้คน
หลงใหล พวกเขาจะเรวิที่มบยชามลันในทลันทที พวกเขาจะประกาศวว่าไมว่มทีผยข้ใดสามารถตว่อกรกลับเขาไดข้ วว่าไมว่มทีสวิที่งใดททีที่
เขาทสาไมว่ไดข้ ชว่างเปป็นคสาหมวิที่นประมาทททีที่เลวรข้าย! นทีที่เปป็นยตุคสมลัยแหว่งเหลว่าผยข้บยชาบตุคคล...ในศาสนา, ในการเมสือง, 
ในชทีววิตทางสลังคมและในเกสือบทตุกระยะของชทีววิต นทีที่คสือยตุคสมลัยแหว่งรยปเคารพทลันื้งหลาย (idols)

ในขข้อ 5 เราคข้นพบวว่าในความเยว่อหยวิที่งแหว่งหลัวใจของเขา สลัตวณ์รข้ายนทีนื้โอข้อวดและหมวิที่นประมาท ผยข้ททีที่เขา
เปป็นและสวิที่งททีที่เขาไดข้กระทคคำยว่อมรวมกลันเปป็นคสาพยดโอข้อวดททีที่เขาไดข้กลว่าว แถมยลังมทีคสาพยด “หมวิที่นประมาท” ดข้วย 
พระเจข้าไดข้ประทานสวิทธวิอสานาจแกว่เขาททีที่จะทสาหนข้าททีที่ของตนตว่อไปเปป็นเวลาสทีที่สวิบสองเดสือน

ในขข้อ 6 สลัตวณ์รข้ายนทีนื้หมวิที่นประมาทพระเจข้า หมวิที่นประมาทพระววิหาร และคนเหลว่านลันื้นททีที่อาศลัยอยยว่ในสวรรคณ์
ถข้อยคสาตว่างๆ – ทลันื้งนว่าเกลทียดและหนข้าไมว่อาย – ถยกกลว่าวออกมา เราไมว่ทราบวว่าเขากลว่าวอะไร แตว่เราแนว่ใจไดข้วว่า
ความเกลทียดชลังเขข้าไสข้ททีที่มทีตว่อพระเจข้าซศึที่งความพยาบาทของพญานาคนลันื้นสามารถบอกเปป็นนลัยๆไดข้ ถยกกลว่าวออก
มาในททีที่ชตุมนตุมชนโดยใชข้เสทียงอลันดลัง

ในขข้อ 7 เขาทสาสงครามกลับเหลว่าววิสตุทธวิชนบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ เอาชนะและเขว่นฆว่าพวกเขา (เหลว่าววิสตุทธวิชน
ททีที่ถยกฆว่าตายตรงนทีนื้คสือคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่ 6 ตอนททีที่เหลว่าผยข้พลทีชทีพถยกบอกใหข้รอคอยอทีกหนว่อยหนศึที่ง
จนกวว่าเพชชื่อนผยจ้รนบใชจ้ของพวกเขาถยกฆว่าในลลักษณะเดทียวกลันแลข้ว) สลัตวณ์รข้ายนทีนื้กลายเปป็นผยข้เผดก็จการของทตุกตระกยล, 
ภาษา, ชนชาตวิและประชาชาตวิ

ในขข้อ 8 คนทลันื้งปวงบยชาสลัตวณ์รข้ายนทีนื้ยกเวข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่ชสืที่อของพวกเขาถยกจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของ
พระเมษโปดกแลข้ว พระเมษโปดกผยข้ทรงถยกปลงพระชนมณ์ผยข้ไดข้ทรงไถว่พวกเขาแลข้วโดยพระโลหวิตของพระองคณ์ทรง
จดจสาผยข้ททีที่ทนทตุกขณ์เหลว่านทีนื้มากเปป็นพวิเศษ หนลังสสือแหว่งชทีววิตททีที่บลันทศึกชสืที่อของพวกเขาไวข้นลันื้นเปป็นของพระองคณ์ สลัตวณ์รข้าย
นทีนื้พวิชวิตและฆว่า แตว่ชทีววิตนวิรลันดรณ์เปป็นสว่วนของผยข้พลทีชทีพเหลว่านลันื้น

ขข้อ 9 ใหข้คสาเตสือนททีที่จรวิงจลัง: “ใครมทีหยกก็ใหข้ฟปังเอาเถวิด!” ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก! ไมว่วว่าคตุณจะเปป็นใคร ไมว่วว่าคตุณจะ
อยยว่ททีที่ไหน หากคตุณมทีหย –จงฟปัง: คตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้วหรสือยลัง? คตุณถยกลข้างชสาระในพระโลหวิตแลข้วหรสือยลัง? หากคตุณ
ยลัง ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณใหข้ไดข้รลับความรอดเดทีดี๋ยวนทีนื้เลย หากการรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้นเดทีดี๋ยวนทีนื้ คตุณกก็จะถยกทวินื้ง
ไวข้ขข้างหลลังเพสืที่อเผชวิญกลับการครอบครองอลันนว่ากลลัวของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ อว่านโรม 10:9-13 และจงเชชชื่อมนน!

ขข้อ 10: “ผยข้ใดททีที่กสาหนดไวข้ใหข้ไปเปป็นเชลยผยข้นลันื้นกก็จะตข้องไปเปป็นเชลย ผยข้ใดฆว่าเขาดข้วยดาบผยข้นลันื้นกก็ตข้องถยกฆว่า
ดข้วยดาบ นทีที่แหละคสือความอดทนและความเชสืที่อของพวกววิสตุทธวิชน”

นทีที่เปป็นคสาเตสือนททีที่จรวิงจลังวว่า “ทว่านจะตวงใหข้เขาดข้วยทะนานอลันใด ทว่านจะไดข้รลับตวงดข้วยทะนานอลันนลันื้น”
(มธ. 7:2) ใครกก็ตามททีที่นสาไปเปป็นเชลย ตลัวเขาเองกก็จะตกไปเปป็นเชลยดข้วย ใครกก็ตามททีที่ฆว่าดข้วยดาบ ตลัวเขาเองกก็จะ



ถยกฆว่าเชว่นกลัน ชว่างเปป็นคสาเตสือนททีที่นว่ากลลัวจรวิงๆ – และมลันไดข้จลังหวะจรวิงๆแกว่ววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายททีที่ขณะนลันื้นถยกบดขยทีนื้
อยยว่ใตข้การปกครองอลันเหทีนื้ยมโหดของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น

นลัที่นคสือสวิที่งททีที่สลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะกระทสา...ฆว่าดข้วยดาบ ทสาใหข้ผยข้คนตกเปป็นทาส นสาคนหลายลข้านไปเปป็นเชลย 
คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ยอมบยชาและกราบลงตว่อสลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะถยกจลับไปเปป็นเชลย และคนทลันื้งหลายททีที่สยข้ทน

จนถศึงททีที่สตุด (จนถศึงความมรณา) กก็จะอยยว่ทว่ามกลางมวลชนมหาศาลนลันื้นททีที่ออกมาจากทตุกประชาชาตวิ ทตุกภาษา ทตุก
ตระกยลและทตุกอาณาจลักร ททีที่ถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่ 7 คนเหลว่านลันื้นททีที่รลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะถยกทวินื้งลงนรก 
จะมทีหลายคนททีที่จะพว่ายแพข้ตว่อการขว่มเหงอลันนว่ากลลัวและความทตุกขณ์ทรมานอลันหฤโหดขณะตกเปป็นเชลย พวกเขา
จะรลับเครสืที่องหมายนลันื้นและบยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น แตว่จะมทีหลายคนททีที่จะสยข้ทนจนถศึงบลันื้นปลายอลันขมขสืที่นและนองเลสือด
เชว่นกลัน

ไมว่วว่าผยข้เชสืที่อคนใดทนทตุกขณ์สวิที่งใดในระหวว่างยตุคแหว่งพระคตุณหรสือในระหวว่างวาระแหว่งความทตุกขณ์ลสาบาก
ใหญว่ยวิที่งนลันื้น ความทตุกขณ์ทรมานตว่างๆแหว่งยตุคสมลัยปปัจจตุบลันกก็เททียบไมว่ไดข้เลยกลับสงว่าราศทีททีที่จะถยกเผยในเราทลันื้งหลาย 
และสงว่าราศทีททีที่เราจะรว่วมแบว่งปปันกลับพระเยซยในแผว่นดวินนลันื้นซศึที่งงดงามกวว่ากลางวลัน

สนัตวณรห้คำยตนัวทบีที่สอง
วว. 13:11-18:

11 และขข้าพเจข้าเหก็นสลัตวณ์รข้ายอทีกตลัวหนศึที่งขศึนื้นมาจากแผว่นดวิน มทีสองเขาเหมสือนลยกแกะ และพยดเหมสือน
พญานาค

12 มลันใชข้อสานาจของสลัตวณ์รข้ายตลัวเดวิมนลันื้นอยว่างครบถข้วนตว่อหนข้าสลัตวณ์รข้ายตลัวเดวิมนลันื้น มลันทสาใหข้โลกและคน
ททีที่อยยว่ในโลกบยชาสลัตวณ์รข้ายตลัวเดวิมนลันื้น ททีที่มทีแผลปางตายแตว่รลักษาหายแลข้ว

13 สลัตวณ์รข้ายนทีนื้แสดงการมหลัศจรรยณ์ใหญว่ จนกระทสาใหข้ไฟตกลงมาจากฟฟ้าสยว่แผว่นดวินโลกประจลักษณ์แกว่ตา
มนตุษยณ์ทลันื้งหลาย

14 มลันลว่อลวงคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลกดข้วยการอลัศจรรยณ์นลันื้น ซศึที่งมลันมทีอสานาจกระทสาทว่ามกลางสายตาของ
สลัตวณ์รข้ายตลัวเดวิมนลันื้น และมลันสลัที่งใหข้คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลกสรข้างรยปจสาลองใหข้แกว่สลัตวณ์รข้าย ททีที่ถยกฟปันดข้วยดาบแตว่ยลังมที
ชทีววิตอยยว่นลันื้น

15 และมลันมทีอสานาจททีที่จะใหข้ลมหายใจแกว่รยปสลัตวณ์นลันื้น เพสืที่อใหข้รยปสลัตวณ์รข้ายนลันื้นทลันื้งพยดไดข้ และกระทสาใหข้
บรรดาคนททีที่ไมว่ยอมบยชารยปสลัตวณ์รข้ายนลันื้นถศึงแกว่ความตายไดข้

16 และมลันยลังไดข้บลังคลับคนทลันื้งปวง ทลันื้งผยข้ใหญว่ผยข้นข้อย คนมลัที่งมทีและคนจน ไทและทาส ใหข้รลับเครสืที่องหมายไวข้
ททีที่มสือขวาหรสือททีที่หนข้าผากของเขา

17 เพสืที่อไมว่ใหข้ผยข้ใดทสาการซสืนื้อขายไดข้ นอกจากผยข้ททีที่มทีเครสืที่องหมายนลันื้น หรสือชสืที่อของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น หรสือเลขชสืที่อ
ของมลัน

18 ในเรสืที่องนทีนื้จงใชข้สตวิปปัญญา ถข้าผยข้ใดมทีความเขข้าใจกก็ใหข้ควิดตรศึกตรองเลขของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น เพราะวว่าเปป็น
เลขของบตุคคลผยข้หนศึที่ง เลขของมลันคสือหกรข้อยหกสวิบหก



สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองปรากฏตลัวขศึนื้น – คราวนทีนื้ ออกมาจากแผว่นดวินโลก สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้จะมทีเขาสองเขาเหมสือน
กลับลยกแกะ – แตว่เขามทีเสทียงของพญานาค สลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้คสือ ผยข้เผดก็จการโลกสองคนในสองสาขาททีที่แยกจากกลัน
ของตน –คนหนศึที่งทางการเมสือง และอทีกคนหนศึที่งทางศาสนา

เมสืที่อสลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองปรากฏตลัว สวิที่งตว่างๆกก็จะถยกทสาใหข้คงททีที่ในทางการเมสือง มลันจะเปป็นชว่วงเวลาแหว่ง
สลันตวิภาพแบบหลอกๆ ใหข้เราเปรทียบเททียบสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้กลัน:

สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกคสือ อสานาจฝฝายโลก ตลัวททีที่สองคสือ อสานาจฝฝายศาสนา
สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกมทีเขาสวิบเขา ตลัวททีที่สองมทีสองเขา
สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกคสือ สวิทธวิอสานาจฝฝายพลเรสือน ตลัวททีที่สองคสือ สวิทธวิอสานาจฝฝายศาสนา
สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองอยยว่ใตข้บลังคลับบลัญชาตว่อสลัตวณ์รข้ายตลัวแรก เขาใชข้อสานาจทางการทหารของสลัตวณ์รข้ายตลัวแรก

เพสืที่อบลังคลับใชข้ขข้อเรทียกรข้องตว่างๆของตนและอสานาจแบบเผดก็จการของตน
สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองเปป็นรข้อยโทตว่อสลัตวณ์รข้ายตลัวแรก เขาปรากฏตลัวหลลังจากสลัตวณ์รข้ายตลัวแรก – พวกเขาไมว่

ปรากฏตลัวพรข้อมกลัน
สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกเปป็นประมตุขของระบบทหารและการเมสืองททีที่ใหญว่โตมากๆ และดข้วยเหตตุนทีนื้เขาจศึงพวินาศ

เมสืที่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จมาตอนสวินื้นความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น เมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาในเปลวเพลวิง เพสืที่อสนองโทษ
คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่รยข้จลักพระเจข้า สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ไดข้รลับสวิที่งททีที่ซาตานไดข้ยสืที่นเสนอใหข้แกว่พระเยซยในลยกา 4:6-7 ซศึที่งพระเยซย
ทรงปฏวิเสธพรข้อมกลับคสาตสาหนวิวว่า “จงนมลัสการองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้เปป็นพระเจข้าของทว่าน และปรนนวิบลัตวิพระองคณ์
แตว่ผยข้เดทียว” คตุณจะไดข้รลับประโยชนณ์หากคตุณอว่านลยกา 4:6-7 และเหก็นอสานาจททีที่ซาตานมทีอยยว่จรวิงๆ จงอว่านเพลงสดตุดที
บทททีที่สอง พระเจข้าพระบวิดาจะประทานอาณาจลักรนลันื้นและแผว่นดวินโลกใหข้แกว่พระเยซย

ไมว่มทีอสานาจใดบนแผยู่นดรินโลกสามารถตว่อกรสลัตวณ์รข้ายผยข้มทีอสานาจทางการเมสืองมหาศาลผยข้นทีนื้ไดข้... แตว่
แนว่นอนวว่าอสานาจของพระเจจ้าจะปราบมลันลงในททีที่สตุด

สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองปกครองในปาเลสไตนณ์ เขากลายเปป็นรลัฐมนตรทีของสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกในททีที่สตุด และอสานาจ
แบบกษลัตรวิยณ์และแบบปตุโรหวิตทลันื้งสวินื้นกก็ถยกหลอมรวมอยยว่ในสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนลันื้น แตว่สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองคสือผยข้ททีที่หลอก
ลวงคนทลันื้งโลกและทสางานหนลักอยว่างไมว่เหนก็ดเหนสืที่อยเพสืที่อทสาใหข้ศาสนายยดายและทตุกศาสนาของแผว่นดวินโลกเขข้ามา
อยยว่ในอข้อมแขนของซาตาน จะมทีครวิสตจลักรโลก ซศึที่งเราไดข้ยวินเกทีที่ยวกลับมลันเยอะมากทตุกวลันนทีนื้ สลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองจะมทีสวิที่ง
หนศึที่งททีที่เหมสือนกลัน: พวกเขาจะเผชวิญชะตากรรมเดทียวกลัน ววิวรณณ์ 19:20: “สลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยกจลับพรข้อมดข้วยผยข้พยากรณณ์
เทก็จ ... สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จถยกทวินื้งทลันื้งเปป็นลงในบศึงไฟททีที่ไหมข้ดข้วยกสามะถลัน” พวกเขาไดข้นสาผยข้คนมหาศาลใหข้
ตกเปป็นเชลย และพวกเขาจะตข้องไปเปป็นเชลยชลัที่วนวิรลันดรณ์

บางครลันื้งดยเหมสือนราวกลับวว่าผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายกสาลลังสยข้ศศึกททีที่ตนจะตข้องแพข้ แตว่เรามวิไดข้เปป็นอยว่างนลันื้นเลย เราอยยว่
ในพวกคนสว่วนนข้อย – แตว่เราอยยว่ฝฝายททีที่จะชนะ จากมตุมมองของตลัวเลข เรากก็มทจกานวนนจ้อยกวยู่า แตว่วว่า “ถข้า
พระเจข้าทรงอยยว่ฝฝายเราใครจะขลัดขวางเรา” (โรม 8:31) เราอยยว่ฝฝายททีที่จะชนะอยว่างแนว่นอน เรามทีพระเจข้าอยยว่ดข้วย
จศึงแพข้ไมว่ไดข้ พระเจข้าไมว่ทรงจว่ายใหข้คสืนวลันเสารณ์เสมอไป แตว่เมสืที่อพระองคณ์ทรงจว่าย พระองคณ์กก็ทรงจว่ายเตก็มจสานวน! 
พญามาร, สลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ และคนชลัที่วทลันื้งปวงตข้องมาเจอกลันททีที่บลัลลลังกณ์พวิพากษาของพระเจข้าผยข้ทรง



มหวิทธวิฤทธวิธิ์ ททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้น พระเจข้าจะทรงพวิพากษาในความชอบธรรม และความชลัที่วทลันื้งปวงจะถยก
ปราบลงตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ พญามารคสือเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศวลันนทีนื้ มลันคสือพระของยตุคนทีนื้ แตว่วลันนลันื้นกสาลลัง
เขข้ามาใกลข้เมสืที่อมลันจะถยกถอดจากอสานาจทลันื้งสวินื้นของมลันและถยกทวินื้งลงในบศึงไฟ มลันไดข้นสาเหลว่าดวงววิญญาณททีที่นว่า
สงสารไปเปป็นเชลยมาตลอดหกพลันปฟี แตว่ในไมว่ชข้าพระเจข้าจะทรงหยตุดกวิจกรรมตว่างๆของมลัน

สามขข้อแรกในบทททีที่ 13 อข้างอวิงถศึงจลักรวรรดวิหนศึที่ง ขข้อ 4 ถศึง 10 อข้างอวิงถศึงบตุคคลผยข้หนศึที่ง...ผยข้เผดก็จการของ
จลักรวรรดวินลันื้น นลัที่นคสือ สมาพลันธณ์นลันื้นซศึที่งประกอบดข้วยสวิบอาณาจลักร สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองคสือ บตุคคลผยข้หนศึที่ง – ไมว่ใชว่สลัตวณ์
รข้ายตลัวหนศึที่งจรวิงๆ แตว่เปป็นมนสุษยณ์ททชื่เปป็นเหมชอนสนตวณ์รจ้ายคนหนศึที่ง ในหนลังสสือหมวดผยข้พยากรณณ์ทตุกเลว่มในภาคพลันธ
สลัญญาเดวิม จลักรวรรดวิตว่างๆและจลักรพรรดวิองคณ์ตว่างๆถยกแสดงสลัญลลักษณณ์โดยสลัตวณ์ตว่างๆ

สลัตวณ์รข้ายททีที่ลศึกลลับและนว่ากลลัวตลัวนทีนื้ถยกเรทียกโดยหลายชสืที่อ ในภาคพลันธสลัญญาเดวิมเขาถยกเรทียกวว่า:
กษลัตรวิยณ์แหว่งบาบวิโลน – อวิสยาหณ์ 14:4
ลยซวิเฟอรณ์ – อวิสยาหณ์ 14:12
เขาเลก็กอลันนลันื้น – ดาเนทียล 7:8; 8:9-12
กษลัตรวิยณ์พระพลักตรณ์ดตุรข้ายองคณ์หนศึที่ง – ดาเนทียล 8:23
ประมตุขผยข้หนศึที่งททีที่จะมานลันื้น – ดาเนทียล 9:26 
กษลัตรวิยณ์ผยข้กระทสาตามความพอใจของตน – ดาเนทียล 11:36

ในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ เขาถยกเรทียกวว่า:
คนแหว่งการบาปนลันื้น – 2 ธส. 2:3-8
ลยกแหว่งความพวินาศ – 2 ธส. 2:3-8; ยอหณ์น 17:12
คนนอกกฎหมายนลันื้น –2 ธส. 2:3-8
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ – 1 ยอหณ์น 2:18
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น – ววิวรณณ์ 13:11
พระเยซยไดข้ทรงพยากรณณ์เกทีที่ยวกลับสลัตวณ์รข้ายนทีนื้เมสืที่อพระองคณ์ตรลัสวว่า “เราไดข้มาในพระนามพระบวิดาของเรา 

และทว่านทลันื้งหลายมวิไดข้รลับเรา ถข้าผยข้อสืที่นจะมาในนามของเขาเอง ทว่านทลันื้งหลายกก็จะรลับผยข้นลันื้น” (ยอหณ์น 5:43) พระ
เยซยตรลัสคสากลว่าวนทีนื้แกว่พวกยวิวททีที่รข้องตะโกนวว่า “ตรศึงเยซยเสทียททีที่กางเขน! จงใหข้บารลับบลัสแกว่เรา!” แตว่เมสืที่อปฏวิปปักษณ์ตว่อ
พระครวิสตณ์มาพวกเขากก็จะอข้าแขนตข้อนรลับเขา

พระเมษโปดกของพระเจข้าในววิวรณณ์ 5:6 ทรงมทีเจห็ดเขา .... เจก็ดเปป็นตลัวเลขแหว่งความสมบยรณณ์แบบของ
พระเจข้า พระเมษโปดกของพระเจข้าทรงมทีฤทธานตุภาพเตก็มเปฟีปี่ยม...พระองคณ์ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น, ทรงทราบทตุก
สวิที่ง, ทรงอยยว่ทตุกแหว่งหน

ลยกแกะตลัวปลอม – ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ – มทีสองเขา ซศึที่งสสืที่อถศึงอสานาจททีที่มทีขทีดจสากลัด สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนทีนื้
ถยกเรทียกดข้วยวว่า “ผยข้พยากรณณ์เทก็จ” (วว. 16:3, 19:20, 20:10) เขามทีสองเขา “เหมสือนลยกแกะ” ... แตว่เสทียงของ
เขากก็เผยตลัวตนททีที่แทข้จรวิงของเขา: เขา “พยดเหมสือนพญานาค” ความพวินาศยว่อยยลับทลันื้งฝฝายววิญญาณและศทีลธรรม
คสือเปฟ้าหมายของพญานาคนลันื้น และมลันกก็ไดข้รลับการสนลับสนตุนหนศึที่งรข้อยเปอรณ์เซก็นตณ์โดยสลัตวณ์รข้ายนทีนื้



โรมและเยรยซาเลก็มเปป็นศยนยณ์กลางแหว่งอวิทธวิพลซศึที่งจากสถานททีที่เหลว่านลันื้นซาตานดสาเนวินงานตว่างๆของมลันใน
ยตุโรป, ปาเลสไตนณ์และทลัที่วทลันื้งโลก

ขข้อ 12 บอกเราวว่าสลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนทีนื้มทีอสานาจทลันื้งหมดของสลัตวณ์รข้ายตลัวแรก และเขาบอกผยข้คนบนแผว่นดวิน
โลกวว่าพวกเขาควรบยชาสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกผยข้ซศึที่งแผลปางตายของเขานลันื้นหายแลข้ว ซศึที่งดยเหมสือนจะเปป็นการอลัศจรรยณ์
หนศึที่งททีที่ยวิที่งใหญว่ อยว่าลสืมเปป็นอลันขาดวว่า พญามารกก็สามารถทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆไดข้... มทีขทีดจสากลัด ใชว่แลข้วครลับ แตว่กก็
เปป็นการอนศจรรยณ์ตยู่างๆ

ขข้อ 13 บอกเราวว่าสลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนลันื้นเปฟีปี่ยมอานตุภาพและฤทธวิธิ์อสานาจมากเหลสือเกวินจนเขาทสาใหข้ไฟลง
มาจากสวรรคณ์สยว่แผว่นดวินโลกประจลักษณ์แกว่ตามนตุษยณ์ทลันื้งหลาย เวททีถยกจลัดเตรทียมแลข้วสสาหรลับการปรากฏตลัวของผยข้
กระทสาการอลัศจรรยณ์ผยข้นทีนื้ ลองนศึกภาพดยสวิครลับวว่าจะเกวิดอะไรขศึนื้นในททีที่ประชตุมตว่างๆของผมถข้าผมสามารถชยมสือขศึนื้นไป
ยลังฟฟ้าและดศึงไฟลงมาจากฟฟ้าตว่อหนข้าคนทลันื้งหลายไดข้! ไมว่มทีอาคารหลลังใดในสหรลัฐฯททีที่จะจตุผยข้คนททีที่จะมาดยผมดศึงไฟลง
มาจากสวรรคณ์ สลัตวณ์รข้ายนทีนื้จะมทีฤทธวิธิ์อสานาจนลันื้น

จงระลศึกอยยว่เสมอวว่าสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนทีนื้ทสางานรว่วมกลัน – ทางการเมสืองและทางศาสนา สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกจะ
เปป็นผยข้นสาแหว่งอาณาจลักรททีที่ถยกรวมเปป็นหนศึที่งเดทียวอลันทรงพลลังททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยมทีบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ เขาจะเปป็นผยข้
ปกครองททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุด – ผยข้ปกครองททีที่หาญกลข้ามากททีที่สตุด, หมวิที่นประมาทมากททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยมทีชทีววิตอยยว่บนพสืนื้นพวิภพ
นทีนื้ สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนทีนื้จะไมว่มทีสวิทธวิอสานาจแบบกษลัตรวิยณ์นอกปาเลสไตนณ์ ดข้วยเหตตุนทีนื้เขาจศึงใชข้อสานาจและเกทียรตวิภยมวิ
ของสลัตวณ์รข้ายทางการเมสืองผยข้นลันื้นเพสืที่อทสาใหข้แผนการอลันชลัที่วรข้ายของตนสสาเรก็จในการทสาใหข้ชนทตุกชาตวิแหว่งแผว่นดวิน
โลกกข้มกราบลงตว่อโรมและบยชาสลัตวณ์รข้ายททีที่ยวิที่งใหญว่นลันื้นผยข้ซศึที่งไดข้รลับบาดแผลจนเสทียชทีววิตแตว่บลัดนทีนื้ไดข้กลลับมามทีชทีววิตอทีก
อยว่างนว่ามหลัศจรรยณ์แลข้วตอนนทีนื้ สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนทีนื้จะไมว่มทีอสานาจทางทหารททีที่เปป็นของตลัวเอง อสานาจทางทหารจะ
ถยกยกใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกโดยพญานาคนลันื้น – พญามาร สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองกก็เลวรข้ายกวว่าตลัวแรกเยอะ เขามที
อวิทธวิพลตว่อผยข้คนในทางศาสนาและนสาพาพวกเขาใหข้เขข้าสยว่การหมวิที่นประมาทและการนลับถสือรยปเคารพอลันตที่สาทราม
ททีที่สตุด เขาเรทียกรข้องผยข้คนใหข้บยชาเขา เขานลัที่งในพระววิหารในกรตุงเยรยซาเลก็มและประกาศตว่อหนข้าสาธารชนวว่าเขาเปป็น
พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

มทีรายงานจากแหลว่งขว่าวททีที่เชสืที่อถสือไดข้วว่าขณะนทีนื้พวกยวิวไดข้สลัที่งตลัดหวินทตุกกข้อนแลข้ว พรข้อมททีที่จะสรข้างพระววิหาร
ของตนขศึนื้นใหมว่ทลันททีททีที่พวกเขาพวิชวิตและยศึดพสืนื้นททีที่พระววิหารไดข้ซศึที่งเปป็นททีที่ๆมลัสยวิดแหว่งโอมารณ์ตลันื้งอยยว่ขณะนทีนื้ ตอนนทีนื้พวก
ยวิวถสือกรรมสวิทธวิธิ์แผว่นดวินนลันื้นซศึที่งอยยว่ไมว่ไกลจากพสืนื้นททีที่พระววิหาร (ซศึที่งเปป็นททีที่ๆพระววิหารของซาโลมอนเคยตลันื้งอยยว่) และ
เหตตุผลเดทียวททีที่พวกเขาไมว่ไดข้ยศึดมลันในสงครามครลันื้งลว่าสตุดระหวว่างพวกยวิวและพวกอาหรลับกก็คสือวว่า ในทางคสา
พยากรณณ์มลันยลังไมว่ถศึงเวลาททีที่พวกเขาจะถสือกรรมสวิทธวิธิ์พสืนื้นททีที่สว่วนนลันื้น

สลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองคสือผยข้ททีที่ “กทีดกลันื้นขลัดขวางและยกตลัวขศึนื้นตว่อสยข้อะไรๆททีที่ไดข้ชสืที่อวว่าเปป็นพระเจข้า หรสืออะไรๆททีที่
เขาไหวข้นมลัสการนลันื้น แลข้วมลันกก็นลัที่งในพระววิหารของพระเจข้าเหมสือนอยว่างพระเจข้า ประกาศตลัววว่าเปป็นพระเจข้า” (2 
ธส. 2:4)

พระเยซยไดข้เสดก็จมาในพระนามพระบวิดาของพระองคณ์ เพสืที่อกระทสาตามพระประสงคณ์ของพระบวิดาของ
พระองคณ์ พระองคณ์ไดข้เสดก็จมาหาพวกของพระองคณ์แลข้ว และพวกของพระองคณ์มวิไดข้ตข้อนรลับพระองคณ์ พระเมสสวิ



ยาหณ์ตลัวปลอมจะมาในนามของเขาเอง เพสืที่อกระทสาตามความประสงคณ์ของเขาเอง (ยอหณ์น 5:43) ยกเวข้นคนเหลว่า
นลันื้นททีที่ไดข้เชสืที่อและถยกไถว่แลข้วผว่านทางคสาพยานของ 144,000 คนนลันื้นและพยานทลันื้งสองนลันื้นของบทททีที่ 11 มวลชน
มหาศาลจะคตุกเขว่าลงและตข้อนรลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นใหข้เปป็นพระเมสสวิยาหณ์ของพวกเขา และตว่อแถวอยว่างชสืที่นบานเพสืที่อรลับ
เครสืที่องหมายของเขาในหนข้าผากของพวกเขาหรสือในมสือขวาของพวกเขา พวกเขาจะถยกความลตุว่มหลงเขข้าครอบงสา 
พวกเขาจะเชสืที่อสวิที่งททีที่เทก็จนลันื้น อว่าน 2 เธสะโลนวิกา 2:8-12

ผมขอกลว่าวซนื้สาวว่า: ชาวโลกพรข้อมแลข้ว, เวททีถยกจลัดเตรทียมแลข้ว, มวลชนมหาศาลตว่างรอคอยการปรากฏ
ตลัวของยอดมนตุษยณ์ผยข้นทีนื้ – ทลันื้งในทางศาสนาและทางการเมสือง ชาวโลกกสาลลังรอคอยชายผยข้หนศึที่งททีที่จะสลัญญาเรสืที่อง
ชลัที่วโมงการทสางานททีที่สลันื้นลง, เงวินเยอะขศึนื้น, ภาษทีนข้อยลง, เครสืที่องจลักรมากขศึนื้น, และงานตว่างๆททีที่การใชข้แรงงานรข้อยละ
เกข้าสวิบแปดถยกเอาออกไป โลกไมว่อยากไดข้คนธรรมดาๆคนหนศึที่งในทางการเมสืองหรสือศาสนา ผยข้คนชอบททีที่จะถยก
หลอกใหข้โงว่

ฮวิตเลอรณ์ไดข้นสาคนเยอรมลันใชว่ไหม? มตุสโสลวินทีไดข้นสาคนอวิตาเลทียนใชว่ไหม? โทโจไดข้นสาคนญทีที่ปตุฝนใชว่ไหม? สตา
ลวินไดข้นสาคนรลัสเซทียในสมลัยของเขาใชว่ไหม และครตุสเชฟบลัดนทีนื้กก็กสาลลังนสาคนรลัสเซทียอยยว่ใชว่ไหม? คนอเมรวิกลันกสาลลัง
ยอมเชสืที่อฟปังเหลว่าผยข้นสาในปปัจจตุบลันของเราอยยว่ใชว่ไหม? คตุณรยข้คสาตอบอยยว่แลข้ว เมสืที่อเหลว่าคนชลัที่วปกครอง ประชาชนกก็
ครที่สาครวญ ความชอบธรรมยกชยประชาชาตวิหนศึที่ง แตว่ความบาปคสือคสาตวิเตทียนแกว่ชนใดกก็ตาม คว่าจข้างของความบาป
คสือความตาย ประชาชาตวิ, ครอบครลัวหรสือบตุคคลใดททีที่หวว่านในยว่านเนสืนื้อหนลังจะเกก็บเกทีที่ยวความเปฟปี่อยเนว่า 
ประชาชาตวิตว่างๆของโลกตว่างบข้าอสานาจ และเหลว่าผยข้ปกครองของโลกกสาลลังเรว่งรทีบตาลทีตาเหลสือกททีที่จะสรข้างระเบวิด
ททีที่จะทสาลายผยข้คนไดข้มากททีที่สตุดในเวลาททีที่นข้อยททีที่สตุดโดยใชข้ตข้นทตุนตที่สาททีที่สตุดเทว่าททีที่เปป็นไปไดข้

กลว่าวในทางศาสนาแลข้ว มทีคนอยยว่สองกลตุว่มในอเมรวิกาททีที่กสาลลังเขข้มแขก็งขศึนื้นเรสืที่อยๆ: (1) ชายผยข้นลันื้นททีที่ถยกหนตุน
หลลังโดยเครสืที่องจลักรนวิกายใหญว่ๆเหลว่านลันื้น, โดยสภาครวิสตจลักรของพระครวิสตณ์แหว่งชาตวิ, โดยสภาโลกและมหาววิทยา
ลลัยใหญว่ๆประจสานวิกายเหลว่านลันื้น ชายผยข้นลันื้นสามารถสรข้างครวิสตจลักรขนาดใหญว่ไดข้ (2) คนเหลว่านลันื้นททีที่อข้างตลัววว่ามที
อสานาจททีที่จะขลับผทีออก, ทสาใหข้คนเปป็นขศึนื้นจากตาย, และรลักษาโรคภลัยไขข้เจก็บทตุกชนวิดไดข้ พวกเขาเองกก็ชลักนสาฝยงชน
มหาศาลเชว่นกลัน ผมเชสืที่อในการอลัศจรรยณ์ตว่างๆ ผมเชสืที่อวว่าพระเจข้าทรงสามารถรลักษาโรคภลัยไขข้เจก็บไดข้ทตุกโรค แตว่ผม
ไมว่เชสืที่อในววิธทีสมลัยใหมว่บางววิธทีททีที่ถยกใชข้อยยว่วลันนทีนื้ ผมไมว่เชสืที่อในการหาเงวินจากคนเจก็บปฝวย

เวททีถยกจลัดเตรทียมแลข้วสสาหรลับผยข้กระทสาการอลัศจรรยณ์ททีที่ยวิที่งใหญว่ททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยมทีชทีววิตอยยว่บนแผว่นดวินโลก นอก
เหนสือจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้าแลข้ว เราไมว่มทีผยข้พยากรณณ์คนใดบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้หรสือนลักเทศนณ์ททีที่ทสาการอลัศจรรยณ์คน
ใดททีที่กลข้าโฆษณาวว่าตนจะดศึงไฟลงมาจากสวรรคณ์ตว่อหนข้าผยข้คนไดข้ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะไมว่โฆษณามลัน... เขาจะ
ทกามนน และจากนลันื้นมวลชนมหาศาลจะโฆษณาเขาวว่าเปป็นพระเจข้า

เอลทียาหณ์ไดข้อธวิษฐาน และพระเจข้าทรงสว่งไฟมา (1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 18:38, 39) เครสืที่องสลัตวบยชา, ฟฟน, กข้อน
หวิน, แทว่นบยชาและนนื้สาถยกไฟนลันื้นเลทียจนหมดเกลทีนื้ยงเมสืที่อเอลทียาหณ์อธวิษฐาน เหลว่าสาวกของพระบาอลัลไดข้พยายาม
ทสาการอลัศจรรยณ์นลันื้น แตว่กก็ทสาไมว่ไดข้ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะทกาไดจ้

ขข้อ 14 บอกเราวว่าสลัตวณ์รข้ายนลันื้นใชข้การอลัศจรรยณ์ตว่างๆของตนเพสืที่อหลอกลวงคนทลันื้งหลายททีที่อาศลัยอยยว่บน
แผว่นดวินโลก จากนลันื้นเขากก็ตลันื้งรยปจสาลองขศึนื้นมาอลันหนศึที่งใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนลันื้นททีที่ไดข้รลับบาดแผลจากดาบ “แตว่ยลังมที



ชทีววิตอยยว่” มลันนว่าทศึที่งตรงททีที่วว่าในตอนตข้นแหว่งการมทีอสานาจสยงสตุดของคนตว่างชาตวิ ผยข้คนไดข้ถยกบลังคลับใหข้กราบไหวข้รยป
จสาลองตว่างๆมวิฉะนลันื้นจะมทีโทษถศึงตาย ดาเนทียล 3 ใหข้เรสืที่องราวของเนบยคลัดเนสซารณ์แกว่เรา ซศึที่งเขาเปป็นผยข้ปกครองใน
สมลัยแหว่งการเรวิที่มตข้นของบรรดาประชาชาตวิททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิ ในตอนใกลข้สวินื้นสตุดอสานาจของคนตว่างชาตวิ มนตุษยณ์จะ
ถยกบลังคลับใหข้กข้มกราบและบยชารยปจสาลองหนศึที่งอทีกครลันื้ง รยปจสาลองนลันื้นซศึที่งจะถยกตลันื้งขศึนื้นจะเปป็นรยปปปัฟื้นของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น –
และหากคตุณไมว่เชสืที่อวว่าวลันนทีนื้เปป็นยตุคสมลัยแหว่งรยปปปัฟื้นทลันื้งหลาย คตุณกก็แคว่มองไปททีที่รยปปปัฟื้นตว่างๆบนแผงหนข้ารถหลายคลัน
ททีที่คตุณพบเจอกก็ไดข้ จงมองเขข้าไปในบข้านตว่างๆ ในครวิสตจลักรตว่างๆ ในสถานธตุรกวิจตว่างๆ จงมองไปททีที่เครสืที่องประดลับ
ตว่างๆททีที่ผยข้คนสวมรอบคอของพวกเขา – และคตุณจะตระหนลักวว่าเรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในยตุคสมลัยแหว่งรยปปปัฟื้นตว่างๆ ชาว
โปรเตสแตนตณ์จสานวนมากสรข้างรยปเคารพอลันหนศึที่งและรยปปปัฟื้นอลันหนศึที่งออกมาจากอาคารซศึที่งเปป็นททีที่ๆพวกเขา
นมลัสการ และกราบไหวข้บยชาอาคารหลลังนลันื้นแทนททีที่จะนมลัสการพระเจข้า

การเสทียชทีววิตของสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนลันื้นถยกกลว่าวถศึงสามหนในววิวรณณ์ 13 ขข้อ 14 บอกเราวว่าบาดแผลนลันื้นถยก
ทสาขศึนื้นโดยดาบ ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงการลว่มสลายอยว่างฉลับพลลันและรตุนแรงของอาณาจลักรสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และไมว่ใชว่การ
เสสืที่อมถอยลงอยว่างชข้าๆไปสยว่ความมรณา นลัที่นคสือสวิที่งททีที่ไดข้เกวิดขศึนื้นจรวิงๆ พวกคนเถสืที่อนหลายลข้านคนในศตวรรษททีที่หข้า
ภายหลลังพระครวิสตณ์ไดข้ยกมาจากทวิศเหนสือและทสาใหข้จลักรวรรดวิทางการเมสืองททีที่ยวิที่งใหญว่แหว่งโรมมาถศึงจตุดจบ เศษ
ซากของจลักรวรรดวินลันื้นไมว่เคยหยตุดททีที่จะมทีตลัวตนในฐานะอาณาจลักรตว่างๆททีที่แยกจากกลัน แตว่รลัฐบาลแหว่งจลักรวรรดวินลันื้น
ภายใตข้ประมตุของคณ์เดทียวกก็ไดข้รลับบาดแผลจนถศึงความมรณาและไมว่มทีตลัวตนอยยว่อทีกตว่อไปแลข้ว กลว่าวในแงว่คสา
พยากรณณ์ ในววิวรณณ์ 13 เรามทีการฟฟฟื้นคสืนสยว่สภาพเดวิมของประมตุขผยข้เปป็นจลักรพรรดวิองคณ์นลันื้นซศึที่งปกครองอยยว่เหนสือ
จลักรวรรดวิสมาพลันธณ์นลันื้นซศึที่งประกอบดข้วยสวิบอาณาจลักร จะมทีจลักรพรรดวิองคณ์หนศึที่งอทีกครลันื้ง – สลัตวณ์รข้ายนลันื้น

ขข้อ 15: “และมลันมทีอสานาจททีที่จะใหข้ลมหายใจแกว่รยปสลัตวณ์นลันื้น (สลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนลันื้น) เพสืที่อใหข้รยปสลัตวณ์รข้ายนลันื้น
ทลันื้งพยดไดข้ และกระทสาใหข้บรรดาคนททีที่ไมว่ยอมบยชารยปสลัตวณ์รข้ายนลันื้นถศึงแกว่ความตายไดข้”

หากคตุณอยยว่บนโลกนทีนื้ตอนททีที่รยปจสาลองนทีนื้ถยกตลันื้งขศึนื้น และเมสืที่อสลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สองนลันื้นครองอสานาจ คตุณกก็จะบยชา
รยปจสาลองนลันื้นหรสือไมว่หลัวของคตุณจะตข้องหลตุดจากบว่า ดลังนลันื้นเพสืที่อนททีที่รลักครลับ หากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ เรสืที่องฉลาด
เรสืที่องเดทียวททีที่จะตข้องทสากก็คสือ รลับความรอดเดทีดี๋ยวนทีนื้ – ไมว่ใชว่วลันอาทวิตยณ์ ไมว่ใชว่เมสืที่อคตุณรยข้สศึกอยาก แตว่เดทดี๋ยวนทนั้เลย!

ขข้อ 16-17: “และมลันยลังไดข้บลังคลับคนทลันื้งปวง (คนทนันี้งปวง) ทลันื้งผยข้ใหญว่ผยข้นข้อย คนมลัที่งมทีและคนจน ไทและ
ทาส ใหข้รลับเครสืที่องหมายไวข้ททีที่มสือขวาหรสือททีที่หนข้าผากของเขา เพสืที่อไมว่ใหข้ผยข้ใดทสาการซสืนื้อขายไดข้ นอกจากผยข้ททีที่มที
เครสืที่องหมายนลันื้น หรสือชสืที่อของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น หรสือเลขชสืที่อของมลัน”

ขอใหข้ผมไดข้อลัพเดทคตุณหนว่อย: ในววิวรณณ์ 4:1-3 การรลับขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้น บรรดาชาวนาหลายลข้านคนจะ
ถยกรลับขศึนื้นในการรลับขศึนื้นไปนลันื้น กลว่าวในแงว่รข้อยละมทีความเชสืที่อแบบครวิสเตทียนททีที่แทข้จรวิงอยยว่ทว่ามกลางบรรดาชาว
ชนบทมากกวว่าททีที่มทีอยยว่ทว่ามกลางชาวนครใหญว่ๆ และชาวนาเหลว่านลันื้นกก็คสือผยข้ททีที่ผลวิตอาหารใหข้แกว่บรรดาชาวเมสือง
ใหญว่ พวกคนเลทีนื้ยงโคนม, คนเลทีนื้ยงเปป็ดไกว่, คนเลทีนื้ยงสตุกร, คนปลยกขข้าวสาลที, และชาวไรว่ชาวนาโดยทลัที่วไปกก็ผลวิต
อาหารททีที่คนนลับลข้านๆในเมสืองใหญว่ๆรลับประทาน เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ชาวชนบทกก็จะถยกรลับขศึนื้นไปในจสานวน
ททีที่มากกวว่าชาวเมสืองใหญว่ๆ ขณะททีที่มทีคนหลายรข้อยคนในชนบท มทีคนหลายลข้านคนในเมสืองใหญว่ๆ ดข้วยเหตตุนทีนื้ จะ
เกวิดการขาดแคลนอาหารครลันื้งใหญว่ อาหารสว่วนเกวินจะรว่อยหรอลงในไมว่ชข้า และระบบการปปันสว่วนอาหารททีที่เขข้ม



งวดททีที่สตุดเทว่าททีที่มนตุษยณ์เคยรยข้จลักบนแผว่นดวินโลกนทีนื้จะถยกจลัดตลันื้งขศึนื้น ทตุกคนททีที่ซสืนื้อหรสือขายจะตข้องแสดงเครสืที่องหมายของ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นในหนข้าผากของตนหรสือในมสือขวาของตน คสาบลัญชานทีนื้หข้ามมวิใหข้ผยข้ใดปฏวิเสธ คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ยอมรลับ
เครสืที่องหมายนทีนื้กก็ซสืนื้อไมว่ไดข้ พวกเขาขายไมว่ไดข้ และแนว่นอนวว่าหากพวกเขาไมว่ยอมบยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น พวกเขากก็จะถยก
ฆว่าตาย

ผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่ (คนตที่สาตข้อยและคนมทีอสานาจ), คนรวยและคนจน (เหลว่าเศรษฐทีเงวินลข้านและพวก
ขอทาน), ไทและทาส – ไมว่วว่าจะเปป็นคนอเมรวิกลัน, คนรลัสเซทีย, หรสือคนจทีน – จะถยกบลังคลับใหข้รลับเครสืที่องหมายอลัน
หนศึที่งในหนข้าผากของพวกเขาหรสือในมสือของพวกเขา นทีที่จะเปป็นระบบการปปันสว่วนอาหารแบบสากลซศึที่งไมว่มทีทางผวิด
พลาดททีที่ไมว่มทีใครจะหนทีพข้น จะมทีอาหารปรวิมาณหนศึที่งเทว่านลันื้นสสาหรลับแตว่ละคน และพวกเขาจะไดข้รลับเฉพาะอาหาร
สว่วนประจสาวลันของตนเทว่านลันื้น – ไมว่มากไปกวว่านลันื้น จงอว่านววิวรณณ์ 6:5-6

มทีความหมายทางศาสนาแฝงอยยว่ในระบบการปปันสว่วนอาหารนทีนื้และในเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเชว่น
กลัน ซศึที่งจะเชสืที่อมโยงคนเหลว่านลันื้นททีที่รลับมลันกลับอาณาจลักรของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น คนเหลว่านลันื้นททีที่รลับเครสืที่องหมายนลันื้นจะไมว่
สามารถรลับความรอดหรสือไดข้รลับการยกโทษเลย ในวลันนลันื้นคนเหลว่านลันื้นททีที่กวินจะเขข้ารว่วมอาณาจลักรของปฏวิปปักษณ์ตว่อ
พระครวิสตณ์ โดยถยกทสาเครสืที่องหมายไวข้เพสืที่อททีที่จะรลับโทษ หากพวกเขาไมว่รลับเครสืที่องหมายนลันื้น พวกเขากก็จะซว่อนตลัวอยยว่
ในปฝา ตามภยเขาตว่างๆและถนื้สาทลันื้งหลาย พวกเขาจะขอทาน ขอยสืม ลลักขโมย หากวินตามแมว่นนื้สาและปฝาเขา จน
กระทลัที่งพวกเขาถยกจลับและถยกฆว่าตายในททีที่สตุด “ผยข้ททีที่สยข้ทนจนถศึงททีที่สตุด ผยข้นลันื้นกก็จะไดข้รลับความรอด”

หลลังจากการรลับขศึนื้นไป ครวิสตจลักรและรลัฐจะคลข้องแขนกลันในการเหก็นพข้องตรงกลันทตุกอยว่าง พญานาคนลันื้น
จะสลัที่งการนโยบายตว่างๆทางการเมสืองและศาสนา มลันจะพยายามครลันื้งสตุดทข้ายททีที่จะลข้มลข้างพระเจข้าและควบคตุม
อาณาจลักรตว่างๆแหว่งสวรรคณ์และแผว่นดวินโลก – แตว่ขอบคตุณพระเจข้าททีที่มลันจะลข้มเหลว ในวลันเลวรข้ายเหลว่านลันื้น ความ
ควิดและสวิทธวิธิ์ของปปัจเจกชนจะถยกบดขยทีนื้จมดวินโดยมสือเหลก็กของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ไมว่วว่าคนๆนลันื้นจะรที่สารวยขนาดไหนหรสือ
มทียศศลักดวิธิ์สยงสลักปานใด ทตุกคนตข้องทสาตามความประสงคณ์ตว่างๆของพระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอมนลันื้น – หรสือไมว่กก็ชดใชข้
ดข้วยโลหวิตแหว่งชทีววิตของตน หากพวกเขาไมว่ยอมรลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและบยชาเขา พวกเขากก็ซสืนื้อหรสือ
ขายไมว่ไดข้ และพวกเขาจะถยกฆว่าตาย พวกเขาไมว่อาจชนะไดข้เลย เทว่าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับสวิที่งตว่างๆฝฝายโลก

ขข้อ 18 มทีความสสาคลัญสตุดๆ – แตว่กก็เขข้าใจไดข้งว่าย “ในเรชชื่องนทนั้จงใชจ้สตริปปัญญา ถข้าผยข้ใดมทีความเขข้าใจกก็ใหข้ควิด
ตรศึกตรองเลขของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น เพราะวว่าเปป็นเลขของบตุคคลผยข้หนศึที่ง เลขของมลันคสือหกรห้อยหกสวิบหก”

มทีความสลับสนมากมายในแผว่นดวินนทีนื้เกทีที่ยวกลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น มทีความควิดททีที่คนสรข้างขศึนื้นมา
มากมายและหลากหลายเกทีที่ยวกลับหลัวขข้อนทีนื้ แตว่หากเราเปรทียบเททียบสวิที่งตว่างๆฝฝายววิญญาณกลับเรสืที่องฝฝายววิญญาณ, 
คข้นดยพระคลัมภทีรณ์และแยกแยะพระวจนะแหว่งความจรวิงอยว่างถยกตข้อง เรากก็สามารถรยข้ไดข้วว่าเครสืที่องหมายของเขาจะ
เปป็นอะไร

ผมควิดวว่าคสาสอนหนศึที่งททีที่โดดเดว่นททีที่สตุดในสมลัยนทีนื้เกทีที่ยวกลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นคสือ คสาสอนททีที่วว่าพวก
เราททีที่นมลัสการในวลันอาทวิตยณ์มทเครสืที่องหมายนลันื้น นลักเทศนณ์คนหนศึที่งประกาศบนธรรมาสนณ์ของเขาวว่า “การนมลัสการ
วลันอาทวิตยณ์ – และการจลัดงานครวิสตมาส, ปฟีใหมว่, อทีสเตอรณ์, ฯลฯ – คสือเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น” คสาพยดขข้าง
บนถยกยกมาจากหนลังสสือเลว่มหนศึที่งททีที่มทีผยข้ฟปังทว่านหนศึที่งสว่งไปรษณทียณ์มาใหข้ผม ซศึที่งเขาไมว่สบายใจมากๆเกทีที่ยวกลับววิวรณณ์ 



พระเจข้าไมว่ทรงเปป็นตข้นเหตตุใหข้เกวิดความสลับสน และในถข้อยคสาของเปาโลททีที่วว่า “ถศึงแมข้ทตุกคนจะพยดมตุสากก็ขอใหข้
พระเจข้าทรงสลัตยณ์จรวิงเถวิด” (โรม 3:4)

หนลังสสือซศึที่งบอกเราเกทีที่ยวกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและเครสืที่องหมายของเขาไมว่ใชว่หนลังสสือแหว่งคสาปรวิศนาตว่างๆ แตว่
เปป็นหนลังสสือแหว่งวริวรณณ์... การสสาแดง, การเปปิดเผยสวิที่งลศึกลนื้สาตว่างๆของพระเจข้า ววิวรณณ์ไดข้ถยกประทานใหข้แกว่ยอหณ์น
โดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์และมลันไมว่ใชว่ผลงานของมนตุษยณ์ มลันคสือพระวจนะของพระเจจ้า คตุณมองไมว่เหก็นหรสือวว่า
หากการถสือวลันอาทวิตยณ์, ครวิสตมาส ฯลฯ เปป็นเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น งลันื้นพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็คงตรลัสไป
แลข้ววว่า “ผยข้ททีที่มทีสตวิปปัญญา กก็ใหข้ผยข้นลันื้นทราบวว่าการถชอวนนตยู่างๆคสือเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น” แตว่พระววิญญาณ
บรวิสตุทธวิธิ์มวิไดข้ตรลัสเชว่นนลันื้น พระองคณ์ตรลัสผว่านทางยอหณ์นวว่า “ในเรสืที่องนทีนื้จงใชข้สตวิปปัญญา ถข้าผยข้ใดมทีความเขข้าใจกก็ใหข้ควิด
ตรศึกตรองเลขของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น” กลว่าวอทีกนลัยหนศึที่ง “หากคตุณมทีสามลัญสสานศึกททีที่ดทีและอสานาจในการใชข้เหตตุผล ลอง
ควิดเอาเอง” ตลัวเลขของเขาคสือ เลขของคนๆหนศึที่ง – หกรข้อยหกสวิบหก... หกรข้อยบวกหกสวิบบวกหก – ซศึที่งรวมกลัน
เปป็นเลข 6 สามตลัว เลขของพระเจจ้าคชอเจห็ด – พระองคณ์ทรงกระทสากวิจหกวลันและทรงหยตุดพลักในวลันททีที่เจก็ด เจก็ดเปป็น
เลขแหว่งความครบสมบยรณณ์ของพระเจข้า หกเปป็นเลขของมนสุษยณ์ มนตุษยณ์ถยกสรข้างขศึนื้นในวลันททีที่หก และถยกสรข้างตาม
แบบพระฉายของพระเจข้า แมข้วว่าเขาเสสืที่อมจากพระเจข้ากก็ตาม หกยลังขาดอทีกหนศึที่งกวว่าจะถศึงเจก็ด ดข้วยเหตตุนทีนื้ “เลข
ของบตุคคลผยข้หนศึที่ง”  (ขข้อ 18) จศึงเปป็น 666 – และเนสืที่องจากพญามารเปป็นตรทีเอกภาพ เราจศึงไมว่มทีหกตนวเดทยว แตว่มที
หกสคำมตนัว พญามารไดข้ลอกเลทียนแบบทตุกสวิที่งททีที่พระเจข้าทรงมทีซศึที่งเปป็นสวิที่งททีที่ดทีและยวิที่งใหญว่ ดลังนลันื้นเราจศึงมทีตรทีเอกภาพ
ของซาตาน – สลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ, และพญานาค งลันื้นปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็กสาลลังเลทียนแบบพระเจข้า 
พระเยซยทรงปรนนวิบลัตวิปวงชนเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่ง และพวกเขากก็ตรศึงพระองคณ์เสทียททีที่กางเขน ครศึที่งหลลังของความ
ทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นจะเปป็นเวลาสามปฟีครศึที่ง และในตอนกลางของเจก็ดปฟีนลันื้นเองททีที่ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ประกาศในพระ
ววิหารวว่าเขาคสือพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

เขายลังเลทียนแบบพระเจข้าในการใชข้เครชชื่องหมายตยู่างๆสสาหรลับตลัวเขาเองดข้วย ลยกทตุกคนของพระเจข้ามทีตรา
ประทลับอลันหนศึที่ง, เครสืที่องหมายอลันหนศึที่ง (อฟ. 4:30) อว่านววิวรณณ์ 7:3; ววิวรณณ์ 14:1; ววิวรณณ์ 22:4; เอเสเคทียล 9:4 คน
ของพระเจข้าถยกทสาเครสืที่องหมายไวข้แลข้ว และพญามารกก็ทสาเครสืที่องหมายลยกทลันื้งหลายของมนนในระหวว่างการครอบ
ครองแผว่นดวินโลกของมลัน

ใชว่แลข้วครลับ ผมเชสืที่อวว่าจะมทีเลขหกสามตลัวถยกสลักลงบนหนข้าผากและมสือขวาทลันื้งหลาย... ผมเชสืที่อเชว่นนลันื้น
จรวิงๆครลับ ผมเชสืที่อยอหณ์น 3:16 ผมเชสืที่อวว่าพระเจข้าทรงรลักจรวิงๆ, ประทานใหข้จรวิงๆ, พระเยซยไดข้เสดก็จมาจรวิงๆและ
ไดข้สวินื้นพระชนมณ์จรวิงๆ เหตตุใดผมจศึงไมว่ควรเชสืที่อวว่าเลขของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะเปป็น 666 ลว่ะครลับ?

มทีเหตตุผลหลายประการททีที่วว่าทสาไมผมถศึงเชสืที่อวว่าเรากสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ในวลันทข้ายๆของยตุคแหว่งพระคตุณ ผมเชสืที่อ
อยว่างหนลักแนว่นวว่าพระเยซยทรงยสืนอยยว่ททีที่ประตยแลข้ว ผมกลว่าวไปกว่อนหนข้านทีนื้แลข้วในขข้อความนทีนื้วว่าเวททีถยกจลัดเตรทียม
แลข้วและมวลชนมหาศาลกก็กสาลลังตลันื้งตาคอยการปรากฏตลัวของยอดมนตุษยณ์ผยข้หนศึที่ง นทีที่เปป็นยตุคสมลัยแหว่งตลัวเลข, 
ภาพถว่าย, คอมพวิวเตอรณ์ – และมนตุษยณ์กก็กสาลลังเรวิที่มพศึที่งพาตลัวเลขและเครสืที่องจลักรตว่างๆมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ

รข้อยละเกข้าสวิบเกข้าของผยข้คนททีที่อว่านขข้อความนทีนื้ถยกทสาเครสืที่องหมายไวข้แลข้ว... พวกเขามทีบลัตรใบหนศึที่งและ
ตลัวเลขตลัวหนศึที่ง พวกคตุณสว่วนใหญว่มทีบลัตรหลายใบและตลัวเลขหลายตลัว เทว่าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับรลัฐบาลสหรลัฐฯ มลันไมว่



สสาคลัญมากนลักวว่าคตุณชสืที่ออะไร แตว่เลขประกลันสลังคมของคตุณเปป็นสวิที่งททีที่สสาคลัญมากๆ ไมว่ใชว่ครลับ เลขประกลันสลังคม
ไมว่ใชว่เครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น แตว่มลันกสาลลังฝฝึกผยข้คนแหว่งแผว่นดวินโลกใหข้พรห้อมสคคำหรนับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้าย
นลันื้น นทีที่เปป็นยตุคสมลัยแหว่งเครสืที่องหมายตว่างๆและตลัวเลขตว่างๆ เวททีถยกจลัดเตรทียมแลข้ว จตุดจบเขข้ามาใกลข้แลข้ว พระเยซย
จะเสดก็จมารลับครวิสตจลักรขศึนื้นไป และเมสืที่อครวิสตจลักรถยกรลับออกไปจากแผว่นดวินโลกนทีนื้แลข้ว มลันกก็จะเปป็นเหมสือนตอนททีที่
โนอาหณ์เขข้าไปในนาวาและพระเจข้าทรงปปิดประตย พระเจข้าจะทรงเทความกรวินื้วลงบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และแผว่นดวิน
โลกจะถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นนรกจรวิงๆกว่อนสวินื้นยตุคแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น

ผมแทบจะไมว่รยข้เลยวว่าจะกลว่าวสวิที่งททีที่ผมอยากกลว่าวไดข้อยว่างไร ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก มลันอาจฟปังดยแรงไปหนว่อย 
แตว่ดยเหมสือนวว่ามวลชนมหาศาลอยากไดจ้นรกบนแผว่นดวินโลก พวกเขาดสืที่มเหลข้าเมามาย พวกเขาเขว่นฆว่ากลันบนทข้อง
ถนน พวกเขาเขว่นฆว่ากลันในบข้านตามงานเลทีนื้ยงตว่างๆ พวกเขาหมวิที่นประมาทพระเจข้า คสาขวลัญของชาวโลกวลันนทีนื้คสือ 
“เหลข้า, ผยข้หญวิง และเพลง” นทีที่คสือยตุคสมลัยททีที่บข้าตลัณหา และหากนรกเปป็นสวิที่งททีที่มวลชนมหาศาลปรารถนา พวกเขากก็
จะไดข้รลับตามนลันื้นเลย – แตว่จะยลังไมว่ไดข้รลับจนกวว่าเหลว่าววิสตุทธวิชนของพระเจข้าถยกรลับออกไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในฟฟ้า
อากาศและอยยว่เหนสือการพวิพากษาอลันนว่ากลลัวและความเดสือดดาลททีที่จะถยกเทออกลงบนเหลว่าคนอธรรมแลข้ว

ยอดมนตุษยณ์ผยข้นทีนื้ททีที่จะมาถยกกลว่าวถศึงหลายครลันื้งในภาคพลันธสลัญญาเดวิม:
“ทว่านจะพยดคสากลว่าวรข้ายองคณ์ผยข้สยงสตุด และจะใหข้ววิสตุทธวิชนขององคณ์ผยข้สยงสตุดนลันื้นอวิดหนาระอาใจ และจะควิด

เปลทีที่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบลัญญลัตวิ และเขาทลันื้งหลายจะถยกมอบไวข้ในมสือของทว่าน ตลอดหนศึที่งวาระ 
สองวาระ กลับครศึที่งวาระ” (ดนล. 7:25)

“แลข้วจะลตุกขศึนื้นตว่อสยข้กลับจอมเจข้านาย (พระเยซย)” (ดนล. 8:25)
“และกษลัตรวิยณ์จะกระทสาตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขศึนื้นและพองตลัวขศึนื้นเหนสือพระทตุกองคณ์ และ

จะพยดสวิที่งททีที่นว่ามหลัศจรรยณ์กลว่าวตว่อสยข้พระเจข้าแหว่งพระทลันื้งหลาย…” (ดนล. 11:36)
เมสืที่อดาเนทียลเหก็นยอดมนตุษยณ์ผยข้นทีนื้ (สลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ลยกแหว่งความพวินาศ) เขากก็หมดแรง: “และขข้าพเจข้าดาเนทีย

ลกก็อว่อนเพลทีย และนอนเจก็บอยยว่หลายวลัน แลข้วขข้าพเจข้ากก็ลตุกขศึนื้นไปปฏวิบลัตวิราชการของกษลัตรวิยณ์ตว่อไป แตว่ขข้าพเจข้ากก็
งงงลันโดยนวิมวิตนลันื้น และไมว่เขข้าใจเรสืที่องราวเลย” (ดนล. 8:27)

ดาเนทียลคข้างคสืนในถนื้สาสวิงโตททีที่กวินคน – และออกมาในเชข้าวลันถลัดมาโดยไมว่หวลัที่นเกรง สตวิอารมณณ์ของเขาอยยว่
ภายใตข้การควบคตุมอยว่างสมบยรณณ์แบบ สวิงโตเหลว่านลันื้นไมว่ไดข้รบกวนเขาเลย และเขาไดข้เผชวิญหนข้ากษลัตรวิยณ์หลายองคณ์
โดยไมว่หวาดกลลัว แตว่เมสืที่อเขาไดข้เหก็นปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ เขคำกจ็เปป็นลม! คตุณควิดวว่าคสุณจะทสายลังไงเมสืที่อคสุณเหก็นเขา 
คตุณผยข้ไมว่เชสืที่อครลับ? ลองควิดดยดทีๆ: และหากคตุณไมว่รยข้วว่าคตุณบลังเกวิดใหมว่หรสือยลัง จงแนว่ใจวว่าคตุณคตุกเขว่าลงเดทีดี๋ยวนทีนื้ อยว่า
รอชข้าไปอทีกเพทียงววินาททีเดทียว จงกข้มศทีรษะของคตุณ, กลลับใจใหมว่, ทยลตว่อพระเจข้า – และรลับความรอดเดบีดี๋ยวนบีนี้

นทีที่จะเปป็นเรสืที่องททีที่นว่าสนใจสสาหรลับพวกคตุณททีที่อาจสงสลัยวว่าเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นคสือ 666 – เลขของ
ชายผยข้หนศึที่ง โกลวิอลัท ผยข้ตว่อตข้านประชากรของพระเจข้าและเปป็นภาพเลก็งหนศึที่งถศึงปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ สยงหกศอก 
เขามทีชตุดเกราะซศึที่งมทีชวินื้นสว่วนหกชวินื้น ตลัวหอกของเขาหนลักหกรข้อยเชเขล (1 ซามยเอล 17:4-7)



ปฏวิมากรของเนบยคลัดเนสซารณ์เปป็นภาพเลก็งหนศึที่งถศึงรยปจสาลองของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ปฏวิมากรททีที่เนบยคลัดเนสซารณ์
ไดข้สรข้างขศึนื้นสยงหกสวิบศอก กวข้างหกศอก และเครสืที่องดนตรทีหกชนวิดสว่งสลัญญาณบอกผยข้คนใหข้กข้มกราบลงถศึงดวิน 
(ดนล. 3:1-7)



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบสบีที่
พระเมษโปดกและ 144,000 คนนนันี้น

วว. 14:1-5:
1 ขข้าพเจข้าไดข้แลเหก็น และดยเถวิด พระเมษโปดกทรงยสืนอยยว่ททีที่ภยเขาศวิโยน และผยข้ททีที่อยยว่กลับพระองคณ์มทีจสานวน

แสนสทีที่หมสืที่นสทีที่พลันคน ซศึที่งเปป็นผยข้ททีที่มทีพระนามของพระบวิดาของพระองคณ์เขทียนไวข้ททีที่หนข้าผากของเขา
2 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงจากสวรรคณ์ดตุจเสทียงนนื้สามากหลาย และดตุจเสทียงฟฟ้ารข้องสนลัที่น และขข้าพเจข้าไดข้ยวิน

เสทียงพวกดทีดพวิณเขาคยว่กสาลลังบรรเลงอยยว่
3 คนเหลว่านลันื้นรข้องเพลงราวกลับวว่า เปป็นเพลงบทใหมว่ตว่อหนข้าพระททีที่นลัที่ง หนข้าสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น และหนข้าพวกผยข้

อาวตุโส ไมว่มทีใครสามารถเรทียนรยข้เพลงบทนลันื้นไดข้ นอกจากคนแสนสทีที่หมสืที่นสทีที่พลันคนนลันื้น ททีที่ไดข้ทรงไถว่ไวข้แลข้วจากแผว่นดวิน
โลก

4 คนเหลว่านทีนื้เปป็นคนททีที่มวิไดข้มทีมลทวินกลับผยข้หญวิง เพราะวว่าเขาเปป็นพวกพรหมจารที พระเมษโปดกเสดก็จไปททีที่
ใด คนเหลว่านทีนื้กก็ตามเสดก็จไปดข้วย พวกเขาเปป็นผยข้ททีที่ทรงไถว่จากมวลมนตุษยณ์ เปป็นผลแรกถวายแดว่พระเจข้าและแดว่พระ
เมษโปดก

5 ปากเขาไมว่กลว่าวคสาอตุบายเลย เพราะเขาไมว่มทีความผวิดตว่อหนข้าพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า
ชว่างเปป็นภาพททีที่นว่าชสืที่นใจหลลังจากความสยดสยองเหลว่านลันื้นของววิวรณณ์ 13! ยอหณ์นเหก็นพระเมษโปดกและผยข้

ททีที่ถยกไถว่แลข้ว 144,000 คนนลันื้นยสืนอยยว่บนภยเขาศวิโยน และมทีการชสืที่นชมยวินดทีและดนตรทีมากมาย
ในบทททีที่ 13 ความจรวิงไดข้หลว่นตามทข้องถนนและโลหวิตของเหลว่าววิสตุทธวิชนไดข้ไหลนองดตุจนนื้สา ตอนทข้ายของ

บทททีที่ 13 ความดทีเกสือบถยกเนรเทศออกไปจากแผว่นดวินโลก (เพลงสดตุดที 4:6) และความเชสืที่อกก็เกสือบไมว่มทีใครรยข้จลัก
แลข้ว (ลยกา 18:8) สลัตวณ์รข้ายนลันื้นประกาศตลัวอยว่างเยว่อหยวิที่งวว่าตนเปป็นพระเจข้าและสลัที่งการนโยบายตว่างๆทลันื้งการเมสือง
และศาสนา ผยข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อไมว่กทีที่คนเหลว่านลันื้นกสาลลังเผชวิญกลับการขว่มเหงอลันนว่ากลลัวแบบททีที่ไมว่เคยมทีใครรยข้จลักมากว่อนบน
แผว่นดวินโลกนทีนื้ และหากองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไมว่ทรงทสาใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า “กก็จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดรอดเลย”

มทีเจก็ดสวิที่งททีที่โดดเดว่นททีที่ควรหมายเหตตุไวข้ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้:
1. เราเหก็น 144,000 คนนลันื้นททีที่ถยกประทลับตราแลข้วอยยว่บนภยเขาศวิโยน – ขข้อ 1-5
2. คสาพยานปปิดทข้ายของพระเจข้าททีที่มทีตว่อแผว่นดวินโลก: “ขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ” – ขข้อ 6 และ 7
3. คสาประกาศวว่าบาบวิโลนลว่มจมแลข้ว – ขข้อ 8
4. หายนะอลันนว่ากลลัวของคนเหลว่านลันื้นททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น – ขข้อ 9-11
5. ความเปป็นสตุขของคนเหลว่านลันื้นททีที่ตายในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า – ขข้อ 13
6. ผลแหว่งแผว่นดวินโลกถยกเกก็บเกทีที่ยว – ขข้อ 14-16
7. พระพวิโรธและการแกข้แคข้นอลันเตก็มเปฟีปี่ยมของพระเจข้าถยกเทออก – ขข้อ 17-20
144,000 คนนลันื้นในขข้อหนศึที่งเปป็นใคร? พวกเขาเปป็นคนละพวกกลับ 144,000 คนททีที่ถยกประทลับตราในววิวรณณ์

7 หรสือไมว่? ผมเชสืที่อวว่านทีที่เปป็นคนกลตุว่มเดทียวกลัน คนเหลว่านทีนื้ถยกประทลับตราระหวว่างตราประทลับดวงททีที่หกและททีที่เจก็ด 



พวกเขายลังมทีชทีววิตอยยว่หลลังจากเสทียงแตรคลันททีที่เจก็ด – ววิบลัตวิททีที่สาม – และการเผยตลัวของคนแหว่งการบาปนลันื้น พวกเขา
มทีชทีววิตอยยว่ผว่านพข้นสวิที่งเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมด พวกเขาโตเปป็นผยข้ใหญว่แลข้วตอนททีที่ถยกประทลับตรา และพวกเขายลังมทีชทีววิตอยยว่ 
ไมว่ใชว่ตายไปแลข้วในระหวว่างชว่วงครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น ขข้อเทก็จจรวิงนทีนื้สอนเราวว่าชว่วงเวลานลันื้นททีที่
ถยกเรทียกเปป็นวลัน, เดสือน, และปฟีคสือการวลัดเวลาอยว่างททีที่เรารยข้จลักเวลาในวลันนทีนื้จรวิงๆ ไมว่เคยมทีหลายพลันปฟีของการสสาเรก็จ
จรวิงเหมสือนอยว่างททีที่บางคนสอนและเทศนาในความพยายามททีที่จะตทีความสวิที่งเหลว่านทีนื้เปป็นฝฝายววิญญาณเลย

ใชว่แลข้วครลับ 144,000 คนนทีนื้เปป็นพวกเดทียวกลับคนเหลว่านลันื้นในววิวรณณ์ 7 พวกเขาถยกทสาเครสืที่องหมายไวข้อยว่าง
ชลัดเจน โดยมทีพระนามของพระบวิดาและของพระเมษโปดกอยยว่ในหนข้าผากของตน พวกเขาถยกไถว่จากแผว่นดวินโลก
และไมว่เปป็นสว่วนหนศึที่งของระบบโลกททีที่ชลัที่วเหลว่านลันื้นอทีกตว่อไป พวกเขาเปป็นกลตุว่มคนททีที่ถยกแยกออกจากคนทลันื้งปวงททีที่
อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก พวกเขาถยกไถว่จากทว่ามกลางมนตุษยณ์ทลันื้งหลาย พวกเขาเปป็นคนบรวิสตุทธวิธิ์... พวกเขาเปป็น
พรหมจารที ในปากของพวกเขาไมว่พบอตุบายเลย ลลักษณะเฉพาะเหลว่านทีนื้สสืที่อถศึงความสมบยรณณ์แบบ เวลาททีที่พยาน 
144,000 คนนทีนื้ใหข้การเปป็นพยานและมทีชทีววิตอยยว่คสือ เวลาททีที่สวิที่งเลวรข้ายททีที่สตุดของนรกกสาลลังเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลก 
ชาวโลกตว่างคลลัที่งไคลข้สลัตวณ์รข้ายททีที่กระทสาการอลัศจรรยณ์ผยข้นทีนื้อยว่างหลัวปปักหลัวปปา ยกเวข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ยอมรลับ
เครสืที่องหมายของเขา ลสาดลับทลันื้งสวินื้นของสลังคมเปป็นเรสืที่องโกหก ระบบศาสนาแหว่งสมลัยนลันื้นเปป็นเรสืที่องโกหก พระททีที่กสากลับ
กวิจการทตุกอยว่างของแผว่นดวินโลกคสือพระแหว่งเรสืที่องมตุสาตว่างๆ – “ปฏวิปปักษณ์-” หมายถศึงตรงกลันขข้าม – ลอกเลทียน
แบบ พระเยซยตรลัสวว่า “และทว่านทลันื้งหลายจะรยข้จลักความจรวิง และความจรวิงนลันื้นจะทสาใหข้ทว่านทลันื้งหลายเปป็นไท”
(ยอหณ์น 8:32) ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะมา เขาคสือสวิที่งททีที่เทก็จนลันื้น – และคนทลันื้งปวงททีที่เชสืที่อเขาจะตข้องรลับโทษในนรก

144,000 คนนทีนื้อยยว่ฝฝายความจรวิงแมข้อยยว่ทว่ามกลางความไมว่จรวิงอลันนว่าเกลทียด พวกเขายสืนอยยว่อยว่างไรข้ตสาหนวิ
ตว่อพระพลักตรณ์พระเจข้า สวิที่งหนศึที่งททีที่โดดเดว่นเกทีที่ยวกลับพยานเหลว่านทีนื้คสือบทเพลงททีที่พวกเขาขลับรข้อง...บทเพลงหนศึที่งททีที่ไมว่มที
ใครนอกจากพวกเขาททีที่สามารถเรทียนรยข้ไดข้ พวกเขาขลับรข้องเพลงบทนทีนื้ตว่อหนข้าสวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นและผยข้อาวตุโสเหลว่า
นลันื้นททีที่สวมมงกตุฎทองคสาอยยว่ (เจข้าสาวนลันื้น, เราทลันื้งหลายททีที่เปป็นผยข้เชสืที่อและรวมกลันเปป็นครวิสตจลักร) นทีที่แสดงใหข้เหก็นถศึงยศ
ศลักดวิธิ์ในสวรรคณ์ททีที่ตที่สากวว่า 144,000 คนนทีนื้ไมว่ไดข้มทีตสาแหนว่งเดทียวกลันกลับเจข้าสาวของพระครวิสตณ์... ไขว่มตุกททีที่มทีราคามาก 
เจข้าสาวนลันื้นจะถยกจลัดแสดงในสวรรคสถานไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล (อฟ. 2:6, 7) พระวจนะของพระเจข้าไมว่ไดข้
กลว่าววว่า 144,000 คนนทีนื้มทีมงกตุฎ พวกเขารข้องเพลงหนข้าพระททีที่นลัที่ง แตว่ไมว่ไดข้ถยกกลว่าววว่าเกทีที่ยวขข้องกลับพระททีที่นลัที่ง อว่าน
ววิวรณณ์ 4:9-11 ซศึที่งเปป็นททีที่ๆผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นซศึที่งเปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักรทรตุดตลัวลงรอบพระททีที่นลัที่งและวางมงกตุฎ
ของตนตรงหนข้าพระททีที่นลัที่ง 144,000 คนนทีนื้ไมว่ใชว่คนททีที่รอดและไดข้รลับสงว่าราศทีในระดลับสยงททีที่สตุด: “ในพระนวิเวศของ
พระบวิดาเรามทีคฤหาสนณ์หลคำยแหว่ง” (ยอหณ์น 14:2) ในพระนวิเวศของพระบวิดามทีคฤหาสนณ์หลายแหว่ง, บสาเหนก็จ
หลายระดลับ, สงว่าราศทีหลายระดลับ จงตลันื้งใจศศึกษา 1 โครวินธณ์ 3:11-15

พวกทยตสวรรคณ์ไมว่สามารถรว่วมขลับรข้องบทเพลงของผยข้ททีที่ถยกไถว่ไดข้ พวกทยตสวรรคณ์ไมว่เคยรยข้จลักความชสืที่นชม
ยวินดทีททีที่ความรอดของเรานสามาใหข้ เพราะวว่าพวกทยตสวรรคณ์ไมว่เคยหลงหาย พวกเขาถยกเนรมวิตสรข้างขศึนื้นใหข้เปป็นผยข้
ชอบธรรม, สมบยรณณ์แบบ, ไมว่แปดเปฟฟื้อนบาป มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่าทยตสวรรคณ์บางตนไดข้หลงเจวิที่นไปแลข้ว แตว่พวก
เขาถยกจองจสาในโซว่ตรวนอยยว่ตอนนทีนื้ ไมว่มทีผยข้ใดสามารถรว่วมขลับรข้องบทเพลงนลันื้นททีที่ 144,000 คนนลันื้นรข้องไดข้ – ไมว่แมข้
แตว่ครวิสตจลักร – เพราะวว่าคนกลตุว่มนทีนื้เทว่านลันื้นสามารถเรทียนรยข้บทเพลงนทีนื้ไดข้ พวกเขามทีบทเพลงหนศึที่งททีที่จะตข้องรข้องซศึที่ง



ไมว่มทีคนกลตุว่มอสืที่นรข้องเปป็น พวกเขายสืนอยยว่กลับพระเมษโปดกบนภยเขาศวิโยน เจข้าสาวนลันื้นจะอยยว่ททีที่งานเลทีนื้ยงสมรสใน
ทข้องฟฟ้าและจะอาศลัยอยยว่กลับพระเมษโปดกในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น

สลักวลันหนศึที่งพระเยซยจะทรงยสืนอยยว่บนภยเขาศวิโยน สลักวลันหนศึที่งพระองคณ์จะทรงครอบครองจากกรตุง
เยรยซาเลก็มในภยเขาศวิโยน (อว่านอวิสยาหณ์ 35:10, ยรม. 3:17, อวิสยาหณ์ 24:23 และเพลงสดตุดที 2) 144,000 คนนลันื้น
เปป็น “ผลแรกถวายแดว่พระเจข้าและแดว่พระเมษโปดก” สวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นและผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นเปป็นอะไรตว่อเจข้า
สาวนลันื้น 144,000 คนนทีนื้กก็เปป็นเชว่นนลันื้นตว่อบรรดาบตุตรททีที่ถยกไถว่แลข้วของอลับราฮลัม ยอหณ์นไดข้เหก็นคนกลตุว่มใหญว่นทีนื้ยสืนอยยว่
บนภยเขาศวิโยนกลับพระเมษโปดกของพระเจข้า

หลลังจากศศึกษาหข้าขข้อแรกของววิวรณณ์ 14 แลข้ว เราตข้องยอมรลับวว่าคนกลตุว่มนทีนื้เปป็นกลตุว่มคนททีที่พวิเศษและไมว่
เหมสือนใคร ไมว่มทีคนกลตุว่มใดในสวรรคณ์หรสือบนแผว่นดวินโลกททีที่เหมสือนพวกเขา

ทถูตสวรรคณทบีที่มบีขว่คำวประเสรวิฐอนันเปป็นอมตะนนันี้น
วว. 14:6-7:

6 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งททีที่บวินอยยว่ในทข้องฟฟ้า เพสืที่อประกาศขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ
แกว่คนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลก แกว่ทตุกชาตวิ ทตุกตระกยล ทตุกภาษา และประชากร

7 ทว่านประกาศดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “จงยสาเกรงพระเจข้า และถวายสงว่าราศทีแดว่พระองคณ์ เพราะถศึงเวลาททีที่
พระองคณ์จะทรงพวิพากษาแลข้ว และจงนมลัสการพระองคณ์ ‘ผยข้ไดข้ทรงสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์ แผว่นดวินโลก ทะเล’ และบว่อนนื้สา
พตุทลันื้งหลาย”

ในขข้อ 6 ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งบวินไปทลัที่วทข้องฟฟ้า โดยมทีขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะททีที่จะประกาศแกว่คนเหลว่า
นลันื้นททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก – ทตุกประชาชาตวิ,ทตุกตระกยล, ทตุกภาษาและทตุกชนชาตวิ ขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ
นทีนื้จะตข้องถยกประกาศแกว่ชนชาตวิทลันื้งหลายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลกตอนสวินื้นยตุคความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น กว่อนการ
พวิพากษาประชาชาตวิตว่างๆเมสืที่อแกะจะถยกแยกออกจากแพะ (มธ. 25:31-46) ขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนทีนื้ไมว่ใชว่
ขว่าวประเสรวิฐเรสืที่องอาณาจลักรนลันื้น มลันไมว่ใชว่ขว่าวประเสรวิฐแหว่งพระคตุณของพระเจข้า ขว่าวสารนทีนื้คสือการพวิพากษา – 
ไมว่ใชว่ความรอด อยว่างไรกก็ตามแมข้วว่าขว่าวสารนทีนื้จะเปป็นเรสืที่องการพวิพากษา มลันกก็เปป็นขว่าวดทีแกว่บรรดาผยข้ททีที่ถยกเลสือกสรร
(ชนชาตวิอวิสราเอล) และแกว่ประชาชาตวิเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับความรอด เพราะวว่าพวกเขาไดข้ผว่านพข้น – และขณะนทีนื้กก็อยยว่
ใน – ความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง บรรดาผยข้ททีที่รอดแลข้วจะชสืที่นชมยวินดทีททีที่ไดข้ยวินขว่าวสารแหว่งขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะ
นทีนื้

ขข้อ 7 บลันทศึกขว่าวสารของทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้: “จงยคคำเกรงพระเจห้คำ และถวคำยสงว่คำรคำศบีแดว่พระองคณ เพรคำะ
ถนงเวลคำทบีที่พระองคณจะทรงพวิพคำกษคำแลห้ว และจงนมลัสการพระองคณ์ ‘ผยข้ไดข้ทรงสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์ แผว่นดวินโลก ทะเล’
และบว่อนนื้สาพตุทลันื้งหลาย”



กคำรลว่มจมของบคำบวิโลน
วว. 14:8:

8 ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งตามไปประกาศวว่า “บาบวิโลนมหานครนลันื้นลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว เพราะวว่านคร
นลันื้นทสาใหข้ประชาชาตวิทลันื้งปวงดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งความเดสือดดาลของเธอในการลว่วงประเวณที

ในขข้อ 8 เราเรทียนรยข้วว่าหลลังจากทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ททีที่มทีขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนลันื้น มทีทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์
หนศึที่งททีที่มทีเรสืที่องททีที่จะประกาศ ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่มทีขว่าวประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนลันื้นกสาลลังประกาศการพวิพากษา ทยต
สวรรคณ์องคณ์ททีที่สองประกาศสวิที่งททีที่ในภาษาของเราคงจะเปป็นคสาวว่า “เอเมน!” ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้รข้องวว่า “บาบวิโลน
ลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว! นครใหญว่นลันื้น เพราะวว่านางไดข้ทสาใหข้ประชาชาตวิทลันื้งปวงดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งความเดสือดดาล
แหว่งการลว่วงประเวณทีของนาง”

บาบวิโลนเปป็นสลัญลลักษณณ์ของระบบโลกตว่างๆททีที่ชลัที่วรข้ายภายใตข้ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ เราจะศศึกษาเรสืที่องนทีนื้
อยว่างครบถข้วนมากขศึนื้นในววิวรณณ์ 17 และ 18

หคำยนะของบรรดคำผถูห้ทบีที่บถูชคำสนัตวณรห้คำยนนันี้น
วว. 14:9-12:

9 และทยตสวรรคณ์ซศึที่งเปป็นองคณ์ททีที่สามตามไปประกาศดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “ถข้าผยข้ใดบยชาสลัตวณ์รข้ายและรยปของ
มลัน และรลับเครสืที่องหมายของมลันไวข้ททีที่หนข้าผากหรสือททีที่มสือของตน

10 ผยข้นลันื้นจะตข้องดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า ซศึที่งไมว่ไดข้ระคนกลับสวิที่งใด ททีที่ไดข้เทลงในถข้วย
พระพวิโรธของพระองคณ์ และเขาจะตข้องถยกทรมานดข้วยไฟและกสามะถลันตว่อหนข้าทยตสวรรคณ์ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ทลันื้งหลาย และ
ตว่อพระพลักตรณ์พระเมษโปดก

11 และควลันแหว่งการทรมานของเขาพลตุว่งขศึนื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ และผยข้ททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายและรยปของมลัน
และผยข้ใดกก็ตามททีที่รลับเครสืที่องหมายชสืที่อของมลันจะไมว่มทีการพลักผว่อนเลยทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน”

12 นทีที่แหละคสือความอดทนของพวกววิสตุทธวิชน คสือผยข้ททีที่รลักษาพระบลัญญลัตวิของพระเจข้า และความเชสืที่อของ
พระเยซยไวข้

ในขข้อ 9 เราเหก็นทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สาม ทยตสวรรคณ์องคณ์แรกกสาลลังประกาศขว่าวประเสรวิฐแหว่งการพวิพากษา 
ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สองประกาศการลว่มจมของระบบมหศึมาแหว่งการแพศยาและความเสสืที่อมทรามททีที่เลวรข้ายททีที่สตุดของ
แผว่นดวินโลก ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สามประกาศหายนะของบรรดาผยข้ททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่ประกาศขว่าว
ประเสรวิฐอลันเปป็นอมตะนลันื้นเตสือนสตวิบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกใหข้นมลัสการพระเจข้าผยข้ททีที่เนรมวิตสรข้างฟฟ้า
สวรรคณ์และแผว่นดวินโลก เขากสาลลังววิงวอนคนเหลว่านลันื้นมวิใหข้บยชาปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ (สลัตวณ์รข้ายนลันื้น) แตว่มวลชน
เหลว่านลันื้นจะไมว่ยอมใสว่ใจฟปังขข้อความของเขา

หายนะของคนเหลว่านลันื้นททีที่รลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น หรสือททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ถยกกลว่าวไวข้อยว่าง
ชลัดเจน: ในขข้อ 10 พวกเขาจะดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า พวกเขาจะถยกทรมานดข้วยไฟและกสามะถลัน
การทรมานนลันื้นจะอยยว่ตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเมษโปดกของพระเจข้าผยข้ททีที่พวกเขาไดข้ปฏวิเสธ ในขข้อ 11 ควลันแหว่งการ



ทรมานของพวกเขาลอยขศึนื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์... ชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์ ไมว่มทีวลันสวินื้นสตุด และพวกเขาไมว่มทีการพลักผว่อนเลย
ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน การพวิพากษาถยกสว่งเสทียงออกมาเกทีที่ยวกลับคนเหลว่านลันื้นททีที่รลับเครสืที่องหมายของเมสสวิยาหณ์ตลัว
ปลอมนลันื้น หรสือททีที่บยชารยปจสาลองของเขา

พระคสาขข้อนทีนื้กลว่าวชลัดเจนมากๆและเขข้าใจไดข้ คนเหลว่านทีนื้จะถยกทรมานดจ้วยไฟ ผมควิดวว่ามลันจะเปป็นไฟ
จรวิงๆหรสือเปลว่าครลับ? เหตตุใดผมถศึงควรควิดเปป็นอยว่างอสืที่นลว่ะ? เมสืที่อพระวจนะของพระเจข้ากลว่าวชลัดเจนวว่า “เขาจะ
ตข้องถยกทรมานดข้วยไฟ” เหตตุใดผมถศึงควรตทีความคสากลว่าวนทีนื้ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณหรสือสลัญลลักษณณ์ดข้วยลว่ะครลับ? มลัน
คสือไฟของจรวิง เหมสือนกลับไฟททีที่เรารยข้จลัก กกามะถนนถยกเพวิที่มเขข้ากลับไฟนลันื้น หากคตุณไปคข้นดยคสาๆนทีนื้ในพจนานตุกรมของ
คตุณ คตุณกก็จะพบวว่ามลันหมายถศึง “ซลัลเฟอรณ์ททีที่ลตุกไหมข้” นลัที่นจะเพวิที่มความรข้อนเขข้ากลับเปลวไฟและความเจก็บปวดเขข้า
กลับการทรมาน ซศึที่งจะอยยว่ตว่อหนข้าเหลว่าทยตสวรรคณ์ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์และตว่อพระพลักตรณ์พระเมษโปดกของพระเจข้า ควลันจะ
พลตุว่งขศึนื้นเหมสือนจากเตาไฟใหญว่ นทีที่ไมว่ใชว่ควลันฝฝายววิญญาณหรสือเชวิงสลัญลลักษณณ์ – มลันคสือควลันไฟของจรวิง แตว่เรสืที่องนว่า
เศรข้าททีที่สตุดกก็คสือ การทรมานนลันื้นไมว่มทีวลันสวินื้นสตุด ... มลันจะคงอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ ทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน ไมว่มทีการ
หยตุดพลัก!

มทีหลายคนในวลันนทีนื้ททีที่บอกเราวว่าคนชลัที่วจะถยกเผาจนสลายไป... วว่าไมว่มทีสวิที่งททีที่เรทียกวว่านรกชลัที่วนวิรลันดรณ์ ผม
อยากใหข้คนเหลว่านทีนื้อธวิบายใหข้ผมฟปังหนว่อยวว่า หากพระเจข้าจะทรงเผาคนชลัที่วจนสลายไป เหตตุใดพระองคณ์ถศึงไมว่ดลับ
ไฟ? เหตตุใดควลันถศึงลอยขศึนื้นตลอดไปเปป็นนริตยณ์? ไมว่มทีสวิที่งททีที่เรทียกวว่า “การดลับสยญของดวงววิญญาณ” หรอกครลับ ไมว่มที
สวิที่งททีที่เรทียกวว่าการดลับสยญของคนชลัที่วหรอกครลับ หากพระเจข้าทรงเผาดวงววิญญาณตว่างๆจนสลายไป งลันื้นตข้องใชข้กทีที่วลัน
หรสือกทีที่คสืนลว่ะครลับ ดวงววิญญาณดวงหนศึที่งถศึงจะถยกเผาจนสลายไป? ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ดวงววิญญาณ
เหลว่านทีนื้ถยกเผาทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนอยว่างตว่อเนสืที่อง และในววิวรณณ์ 20:10 พญามารกก็ถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้นซศึที่ง
เปป็นททีที่ๆสลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จอยยว่ กรตุณาสลังเกตวว่า – “ททีที่ๆพวกเขาอยถูว่” เมสืที่อพญามารถยกโยนลงไปในนลันื้น มลัน
จะเปป็นตอนสวินื้นยตุคพลันปฟีเมสืที่อมลันถยกปลว่อยออกมาชลัที่วระยะเวลาหนศึที่ง สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จถยกโยนลงไปตอน
เรริชื่มตจ้นยตุคพลันปฟี และถยกเผาอยยว่ในนลันื้นเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี และมวิไดข้ถยกเผาจนสลายไป พวกเขายลังถยกเผาอยยว่ – และ
พวกเขาจะถยกเผาตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เศรษฐทีคนนลันื้นของลยกา 16 กก็อยยว่ในนรกอยยว่ขณะนทีนื้โดยอข้อนวอนขอนนื้สาสลักหยด
เพสืที่อททีที่จะแตะลวินื้นททีที่แหข้งผากและพตุพองของเขาใหข้เยก็น

โอข้ คตุณอาจไมว่เชสืที่อในนรก – แตว่เพสืที่อนททีที่รลักครลับ ผมมทีขว่าวสสาหรลับคตุณ: พระคลัมภทีรณ์นทีนื้อยยว่ททีที่นทีที่มากว่อนคตุณ 
และมลันจะอยยว่ททีที่นทีที่เมสืที่อคตุณจากไปแลข้ว สวิที่งททีที่คตุณเชสืที่อเกทีที่ยวกลับนรก สวิที่งททีที่คตุณเคยไดข้ยวินเกทีที่ยวกลับนรก สวิที่งททีที่นลักเทศนณ์ของ
คตุณเทศนาเกทีที่ยวกลับนรกไมว่สสาคลัญเลย พระเจข้าตรลัสไวข้แลข้ว และนลัที่นกก็เปป็นอลันจบเรสืที่อง หากมทีสวรรคณ์ชลัที่วนวิรลันดรณ์พรข้อม
กลับสงว่าราศทีททีที่ถยกพรรณนาไวข้ในพระคลัมภทีรณ์ งลันื้นกก็มทีนรกชนชื่วนริรนนดรณ์พรจ้อมกนบความสยดสยองเหลยู่านนนั้นททีที่ถยกพรรณนา
ไวข้ในพระคลัมภทีรณ์เชว่นกลัน และสหายครลับ คตุณควรเชสืที่อมนัน หากคตุณไมว่เชสืที่อในนรกขณะททีที่คตุณยลังมทีชทีววิตอยยว่ คตุณจะเชสืที่อ
ในมลันเมสืที่อคตุณจากโลกนทีนื้ไปแลข้ว!



ควคำมสตุขของววิสตุทธวิชนทบีที่ตคำยไปแลห้ว
วว. 14:13: 

13 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียงจากสวรรคณ์สลัที่งขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิดวว่า ตลันื้งแตว่นทีนื้สสืบไปคนทลันื้ง
หลายททีที่ตายในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะเปป็นสตุข” และพระววิญญาณตรลัสวว่า “จรวิงอยว่างนลันื้น เพสืที่อเขาจะไดข้หยตุดพลักจาก
ความเหนสืที่อยยากของเขา และการงานททีที่เขาไดข้กระทสานลันื้นจะตวิดตามเขาไป”

ขข้อ 12 กลว่าววว่า “นทีที่แหละคสือความอดทนของพวกววิสตุทธวิชน คสือผยข้ททีที่รลักษาพระบลัญญลัตวิของพระเจข้า และ
ความเชสืที่อของพระเยซยไวข้” และจากนลันื้นพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์กก็รทีบตรลัสวว่า “และขข้าพเจข้าไดข้ยวินพระสตุรเสทียงจาก
สวรรคณ์สลัที่งขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิดวว่า ตลันื้งแตว่นทีนื้สสืบไปคนทนันี้งหลคำยทบีที่ตคำยในองคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำจะเปป็นสตุข” และ
พระววิญญาณตรลัสวว่า “จรวิงอยว่างนลันื้น เพสืที่อเขาจะไดข้หยตุดพลักจากความเหนสืที่อยยากของเขา และการงานททีที่เขาไดข้
กระทสานลันื้นจะตวิดตามเขาไป”

มทีหลายคนททีที่เชสืที่อในเรสืที่องการหลลับใหลของดวงววิญญาณ... ความไรข้สตวิรยข้ของดวงววิญญาณ คนเหลว่านทีนื้เชสืที่อ
วว่าววิญญาณ, รว่างกายและจวิตใจไปยลังหลตุมศพและกลลับสยว่ผงคลทีดวินจนกวว่าจะถศึงการเปป็นขศึนื้นจากตาย มลันเปป็นเรสืที่อง
ลศึกลลับสสาหรลับผมวว่าพวกเขาอว่านพระคสาขข้อนทีนื้อยว่างไร และเทศนาคสาสอนเทก็จททีที่ทสาใหข้คนตกนรกไดข้เชว่นนลันื้น บรรดา
ผยข้ททีที่ตายในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ากก็เปป็นสสุข ผยข้ททีที่เปป็นสตุขกก็มทความสสุข – และผยข้คนในอตุทยานสวรรคณ์กก็มทีความสตุข ลยกา 
15:7 และ 10 บอกเราวว่ามทีความชสืที่นบานในสวรรคณ์... การชสืที่นชมยวินดทีตยู่อหนจ้าพวกทยตสวรรคณ์... เพราะคนบาปคน
หนศึที่งททีที่กลลับใจใหมว่ (เราไมว่ไดข้ถยกบอกวว่าเหลยู่าทยตสวรรคณ์ชสืที่นชมยวินดทีเมสืที่อคนบาปคนหนศึที่งไดข้รลับความรอด พระคสาขข้อ
นลันื้นกลว่าววว่ามทีความชสืที่นบานตยู่อหนจ้าพวกทยตสวรรคณ์ แตว่บรรดาผยจ้ททชื่ถยกไถยู่แลจ้วตว่างหากททีที่ชสืที่นชมยวินดที) โดยววิธทีใดววิธที
หนศึที่ง พระเจข้าทรงทสาใหข้คตุณแมว่ทว่านหนศึที่งทราบเมสืที่อลยกชายของนางไดข้รลับความรอดบนแผว่นดวินโลก คตุณแมว่ททีที่ไดข้
อธวิษฐานมานานหลายปฟีเพสืที่อลยกชายของตน และไดข้ไปสวรรคณ์แลข้วโดยททีที่ไมว่ไดข้เหก็นลยกชายของนางไดข้รลับความรอด 
กก็รยข้และชสืที่นชมยวินดทีเมสืที่อลยกชายคนนลันื้นกลลับใจเชสืที่อ มทีความชสืที่นบานในสวรรคณ์ บรรดาผยข้ชอบธรรมททีที่ตายไปแลข้วลข้วนมที
ความสตุข พวกเขามทีสลันตวิสตุข พวกเขาหยตุดพลักอยยว่ “การงานตว่างๆของพวกเขากก็ตวิดตามพวกเขาไปจรวิงๆ”

ชว่างเปป็นขข้อพระคสาททีที่ทสาใหข้สดชสืที่นจรวิงๆ! ชว่างเปป็นความหวลังททีที่ปลอบใจจรวิงๆ! ตลันื้งแตว่นทีนื้สสืบไปคนทลันื้งหลายททีที่
ตายในองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะเปป็นสตุข! ผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่ตายไปแลข้วนลับตลันื้งแตว่วลันเพก็นเทคอสตณ์นลันื้นกก็ไปยลังอตุทยานสวรรคณ์ 
“ททีที่อยยว่เหนสือฟฟ้าสวรรคณ์ทลันื้งปวง” (อฟ. 4:7-11) แลข้ว บรรดาคนตายในพระครวิสตณ์กก็อยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตอนนทีนื้ 
และจะอยยว่กลับพระองคณ์ตว่อไปจนกวว่าจะถศึงการรลับขศึนื้นไป เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น ศพเหลว่านลันื้นจะถยกทสาใหข้เปป็นขศึนื้น 
และววิญญาณซศึที่งอยยว่กลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตอนนทนั้จะกลลับเขข้ามารวมกลับรว่างกายนลันื้น เราทลันื้งหลายททีที่ยลังมทีชทีววิตอยยว่จะถยก
เปลทีที่ยนแปลงและจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฟฟ้าอากาศ (จงศศึกษา 2 โครวินธณ์ 5:1-8, ฟฟีลวิปปฟี 1:21-
24, ลยกา 16:22) ไมว่มทีสถานะตรงกลางของความไมว่มทีสตวิรยข้สสาหรลับคนตาย ผยข้ชอบธรรมททีที่ตายไปแลข้วกก็ไปอยยว่กลับ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทลันทที คนชลัที่วททีที่ตายไปกก็ไปอยยว่ในนรกทลันทที จากนลันื้นใครบางคนกก็ถามวว่า “ทสาไมตข้องมทีการเปป็นขศึนื้น
จากตายลว่ะ?” ผมจะอธวิบายเมสืที่อเราไปถศึงววิวรณณ์ 20

หากคตุณมทีคนททีที่คตุณรลักซศึที่งเชสืที่อพระเจข้าและตายไปแลข้ว จงอยว่ากลังวลวว่าพวกเขาอยยว่ททีที่ไหนแลข้วตอนนทีนื้ พวก
เขากสาลลังหยตุดพลักอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเยซยเจข้า หากคตุณเปป็นทตุกขณ์ใจเมสืที่อควิดถศึงเรสืที่องการเสทียชทีววิต หากคตุณกลลัวเมสืที่อ



ควิดถศึงสตุสาน จงจสาไวข้วว่าคตุณไมว่ไดข้กสาลลังไปททีที่สตุสาน รว่างกายของคตุณจะไปททีที่นลัที่น แตว่ววิญญาณของคตุณจะกลลับไปหา
พระเจข้าผยข้ไดข้ประทานมลัน (ปญจ. 12:7) อยว่าเปป็นกลังวลครลับ ทลันททีททีที่คตุณหลลับตาลงเมสืที่อเสทียชทีววิต ชลัที่วววินาททีนลันื้นคตุณกก็
จะลสืมตาตสืที่นอยยว่ตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า “แมข้ขข้าพระองคณ์เดวินไปตามหตุบเขาเงามลัจจตุราช ขข้าพระองคณ์จะไมว่กลลัว
อลันตรายใดๆ เพราะพระองคณ์ทรงสถวิตกลับขข้าพระองคณ์ คทาและธารพระกรของพระองคณ์เลข้าโลมขข้าพระองคณ์”
(เพลงสดตุดที 23:4)  พระเยซยอยยว่ททีที่ใด ททีที่นลัที่นกก็มทีความสวว่าง – ไมว่มทีความมสืดเลย พระเยซยอยยว่ททีที่ใด ททีที่นลัที่นกก็มทีแตว่สลันตวิสตุข 
– ไมว่มทีความกลลัวเลย พระเยซยอยยว่ททีที่ใด ททีที่นลัที่นกก็เปป็นสวรรคณ์ – และแมข้แตว่การผว่านเขข้าไปในหตุบเขาเงามลัจจตุราชกก็ยลัง
เปป็นสวรรคณ์ เพราะวว่าพระเยซยจะทรงอยยว่กลับคตุณหากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว

หากคตุณกลลัวความตาย หากมลันทสาใหข้คตุณกลลัวเมสืที่อควิดถศึงการเสทียชทีววิต งลันื้นเพสืที่อนรลักเออ๋ย คตุณกก็ยลังไมว่ไดข้
ประสบกลับความรลักททีที่สมบยรณณ์แบบ (1 ยอหณ์น 4:18) “ความรลักททีที่สมบยรณณ์นลันื้นกก็ไดข้ขจลัดความกลลัวเสทีย” และหาก
คตุณกลลัวททีที่จะพบกลับพระเจข้า งลันื้นผมกก็กลลัววว่าคตุณจะใชข้เวลาชลัที่วนวิรลันดรณ์กลับ “คนขลาด” (วว. 21:8) วลันนทีนื้คสือวลันแหว่ง
ความรอด บลัดนทีนื้คสือเวลาอลันชอบ จงกข้มศทีรษะของคตุณและเชวิญพระเยซยใหข้เขข้ามาในใจของคตุณ – และพระองคณ์จะ
เขข้ามา!

อคำรมคำเกดโดน
วว. 14:14-20:

14 ขข้าพเจข้าไดข้แลเหก็น และดยเถวิด มทีเมฆขาว และมทีผยข้หนศึที่งประทลับบนเมฆนลันื้นเหมสือนกลับบตุตรมนตุษยณ์ สวม
มงกตุฎทองคสาบนพระเศทียร และพระหลัตถณ์ถสือเคทียวอลันคม

15 และมทีทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งออกมาจากพระววิหารรข้องทยลพระองคณ์ ผยข้ประทลับบนเมฆนลันื้นดข้วยเสทียงอลัน
ดลังวว่า “จงใชข้เคทียวของพระองคณ์เกทีที่ยวไปเถวิด เพราะวว่าถศึงเวลาททีที่พระองคณ์จะเกทีที่ยวแลข้ว เพราะวว่าผลททีที่จะตข้องเกก็บ
เกทีที่ยวในแผว่นดวินโลกนลันื้นสตุกแลข้ว”

16 และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนเมฆนลันื้น ไดข้ทรงตวลัดเคทียวนลันื้นบนแผว่นดวินโลก และแผว่นดวินโลกกก็ไดข้ถยกเกทีที่ยว
แลข้ว

17 และทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งกก็ออกมาจากพระววิหารบนสวรรคณ์ ถสือเคทียวอลันคมเชว่นเดทียวกลัน
18 และทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งผยข้มทีฤทธวิธิ์เหนสือไฟ ไดข้ออกมาจากแทว่นบยชา และรข้องบอกทยตองคณ์นลันื้นททีที่ถสือ

เคทียวคมนลันื้นดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “ทว่านจงใชข้เคทียวคมของทว่านเกทีที่ยวเกก็บพวงองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก เพราะลยกองตุว่นนลันื้น
สตุกดทีแลข้ว”

19 ทยตสวรรคณ์นลันื้นกก็ตวลัดเคทียวบนแผว่นดวินโลก และเกก็บเกทีที่ยวผลองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก และขวข้างลงไปใน
บว่อยที่สาองตุว่นอลันใหญว่แหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า

20 บว่อยที่สาองตุว่นถยกยที่สาภายนอกเมสือง และโลหวิตไหลออกจากบว่อยที่สาองตุว่นนลันื้นสยงถศึงบลังเหทียนมข้า ไหลนองไป
ประมาณสามรข้อยกวิโลเมตร

การสยข้รบททีที่ถยกพรรณนาตรงนทีนื้ และการสยข้รบของโกกและมาโกก ซศึที่งถยกพรรณนาในววิวรณณ์ 20:8-9 
เปป็นการสยข้รบสองครลันื้งททีที่แยกจากกลัน การสยข้รบนทีนื้จะถยกตว่อสยข้ตอนใกลข้สวินื้นยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น การสยข้รบของโกก
และมาโกกจะถยกตว่อสยข้ตอนใกลข้สวินื้นการครอบครองนานหนศึที่งพลันปฟีของพระเยซย เรากก็พยดถศึงเรสืที่องนลันื้นเพวิที่มเตวิมเมสืที่อเรา



ไปถศึงบทททีที่ 20 การสยข้รบตรงนทีนื้คสือ ศศึกแหว่งโลหวิต ศศึกนลันื้นในบทททีที่ 20 คสือศศึกแหว่งไฟ ไฟจะลงมาจากพระเจข้าออกมา
จากสวรรคณ์และเผาผลาญกองทลัพเหลว่านลันื้นของโกก

ขข้อ 14 พรรณนาสวิที่งททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็น: “ขข้าพเจข้าไดข้แลเหก็น และดยเถวิด มทีเมฆขาว และมทีผยข้หนศึที่งประทลับบน
เมฆนลันื้นเหมสือนกลับบตุตรมนตุษยณ์ สวมมงกตุฎทองคสาบนพระเศทียร และพระหลัตถณ์ถสือเคทียวอลันคม”

ในกวิจการ 1:9-11 เรามทีบลันทศึกเรสืที่องราวของพระเยซยททีที่เสดก็จขศึนื้นไปในเมฆกข้อนหนศึที่ง พวกสาวกเปป็น
ประจลักษณ์พยานถศึงเหตตุการณณ์นทีนื้  ชายสองคนจากสวรรคณ์ไดข้ปรากฏและกลว่าวแกว่พวกเขาวว่า “พระเยซยองคณ์นทีนื้ซศึที่งทรง
รลับไปจากทว่านขศึนื้นไปยลังสวรรคณ์นลันื้น จะเสดก็จมาอทีก (บนเมฆกข้อนหนศึที่ง) เหมสือนอยว่างททีที่ทว่านทลันื้งหลายไดข้เหก็นพระองคณ์
เสดก็จไปยลังสวรรคณ์นลันื้น”

“เมสืที่อนลันื้นเขาจะเหก็นบตุตรมนตุษยณ์เสดก็จมาในเมฆ ทรงฤทธานตุภาพและสงว่าราศทีเปป็นอลันมาก” (ลยกา 21:27) 
นทีที่ไมว่ไดข้พรรณนาการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร การรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้นในววิวรณณ์ 4:1-3 และถยกพรรณนาใน 1 เธสะ
โลนวิกา 4:13-17 ลยกา 21:27 และกวิจการ 1:11 พรรณนาววิวรณณ์... เวลานลันื้นเมสืที่อนลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์... 
ระยะททีที่สองของการเสดก็จมาครลันื้งททีที่สอง (วว. 1:7, 1 ธส. 1:7-10) ยอหณ์นเหก็นเมฆกข้อนหนศึที่ง และบนเมฆกข้อนนลันื้น 
“มทีผยข้หนศึที่งประทลับบนเมฆนลันื้นเหมสือนกลับบตุตรมนตุษยณ์” ไมว่ตข้องมทีการคาดเดาตรงนทีนื้ เพราะเราทราบรยปพรรณของ
พระองคณ์ผยข้กสาลลังประทลับบนเมฆกข้อนหนศึที่ง: “หมยว่เมฆเปป็นรถรบของพระองคณ์”

พระองคณ์ผยข้ททีที่จะพวิพากษาคนเปป็นและคนตาย (2 ทธ. 4:1) จะปรากฏบนเมฆขาวกข้อนหนศึที่ง พระองคณ์ทรง
เปป็นผยข้ททีที่จะกวาดลข้างแผว่นดวินโลกใหข้พข้นจากเมลก็ดพลันธตุณ์นรกทลันื้งสวินื้นททีที่ถยกหวว่านโดยปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่า
สมตุนของเขา พระองคณ์จะทรงทสาลายปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ “ดข้วยความสวว่างจข้าแหว่งการเสดก็จมาของพระองคณ์” 
(2 ธส. 2:8) ชว่างเปป็นภาพททีที่นว่าตสืที่นตาจรวิงๆ!

สลักวลันหนศึที่งมวลชนมหาศาลบนแผว่นดวินโลกจะเงยหนข้าขศึนื้นไปในทข้องฟฟ้าและจะเหก็นเมฆขาวกข้อนใหญว่... 
และบนเมฆนลันื้นพระเมษโปดกของพระเจข้าจะประทลับอยยว่ บนพระเศทียรของพระองคณ์จะมทีมงกตุฎทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์อลัน
หนศึที่ง นลัที่นจะเปป็นภาพททีที่นว่าตสืที่นตาจรวิงๆ! ดาเนทียลทราบเกทีที่ยวกลับเหตตุการณณ์นลันื้นและไดข้พยากรณณ์ในสมลัยของเขาวว่า: 
“ขข้าพเจข้า (ดาเนทียล) เหก็นในนวิมวิตกลางคสืน และดยเถวิด มทีทว่านผยข้หนศึที่งเหมสือนบตุตรมนตุษยณ์มาพรข้อมกลับบรรดาเมฆใน
ทข้องฟฟ้า และทว่านมาหาผยข้เจรวิญดข้วยวลัยวตุฒวินลันื้น... ราชอสานาจ สงว่าราศที กลับราชอาณาจลักร กก็ไดข้มอบใหข้แกว่ทว่าน…”
(ดาเนทียล 7:13, 14) ในพระคสาเหลว่านทีนื้ดาเนทียลไดข้เหก็นและบลันทศึกสวิที่งททีที่ยอหณ์นเหก็นและบลันทศึกไวข้ในววิวรณณ์ พระเยซย
จะเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ พระบาทของพระองคณ์จะยสืนอยยว่บนภยเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:4) พระองคณ์จะ
เสดก็จมาเพสืที่อพวิพากษาประชาชาตวิตว่างๆ (มลัทธวิว 25:31, 32)

พระเมษโปดกผยข้ประทลับบนเมฆขาวกข้อนนลันื้นทรงมที “เคทียวคมอลันหนศึที่ง” พระองคณ์จะเสดก็จมาในการ
พวิพากษา เพสืที่อเกทีที่ยวผลแหว่งแผว่นดวินโลก ผลเกก็บเกทีที่ยวแหว่งบาปกก็สตุกเตก็มททีที่แลข้ว และถศึงเวลาททีที่จะเกทีที่ยวแลข้ว เมสืที่อพระ
เยซยเสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป พระองคณ์จะเสดก็จมาพรข้อมกลับ “เสทียงแตร” เสทียงตะโกนนลันื้นจะกลว่าววว่า “จงขศึนื้นมา
บนนทีนื้เถวิด!” (วว. 4:1) แตว่ตรงนทนั้พระองคณ์เสดก็จมาพรข้อมกลับเคทียวคมอลันหนศึที่งในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ (เคทียวเปป็น
อตุปกรณณ์ททีที่ถยกใชข้ในการเกก็บเกทีที่ยวธลัญพสืชจสาพวกขข้าว และยลังมทีคนใชข้กลันอยยว่ในพสืนื้นททีที่หว่างไกลของประเทศอาหรลับวลัน
นทีนื้) พระเมษโปดกกสาลลังจะเกทีที่ยว “ผลแหว่งแผว่นดวินโลก” พระองคณ์จะทรงแยกขข้าวละมานออกจากขข้าวสาลที – และ



นลัที่นจะเปป็นเวลาแหว่งโลหวิต...สายธารแหยู่งโลหริต แตว่เราทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วกก็ไมว่มทีอะไรททีที่จะตข้องกลังวลเลย ค
รวิสตจลักรจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ (วว. 3:10; 1 ธส. 5:9)

ในขข้อ 15 ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งปรากฏตลัว ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ออกมาจากพระววิหาร โดยรข้องเสทียงดลังและ
กลว่าวแกว่พระองคณ์ผยข้ประทลับอยยว่บนเมฆกข้อนนลันื้นวว่า “จงใชข้เคทียวของพระองคณ์เกทีที่ยวไปเถวิด เพราะวว่าถศึงเวลาททีที่
พระองคณ์จะเกทีที่ยวแลข้ว เพราะวว่าผลททีที่จะตข้องเกก็บเกทีที่ยวในแผว่นดวินโลกนลันื้นสตุกแลข้ว” ชว่างเปป็นถข้อยคสาททีที่นว่ากลลัว! ชว่าง
เปป็นคสาประกาศททีที่ยวิที่งใหญว่!

ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นททีที่ยสืนอยยว่บนบกและบนทะเลไดข้ประกาศวว่า “จะไมว่มทีการลว่าชข้าอทีกตว่อไปแลข้ว” (บทททีที่ 
10) สวิที่งเหลว่านทีนื้จะเกวิดขศึนื้นตว่อเนสืที่องอยว่างรวดเรก็ว พระเจข้าจะทรงทสาใหข้ความอธรรมแหว่งแผว่นดวินโลกและการครอบ
ครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์สวินื้นสตุดลง

ขข้อ 16: “และพระองคณ์ผยข้ประทลับบนเมฆนลันื้น ไดข้ทรงตวลัดเคทียวนลันื้นบนแผว่นดวินโลก และแผว่นดวินโลกกก็ไดข้ถยก
เกทีที่ยวแลข้ว”

แนว่นอนวว่าเราไมว่จสาเปป็นตข้องคาดเดาวว่าเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้กสาลลังเกวิดขศึนื้นททีที่ไหน มลันถยกกลว่าวอยว่างชลัดเจนวว่า
พวกมลันเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้เลย เมสืที่อพระเมษโปดกของพระเจข้าทรงตวลัดเคทียวของพระองคณ์เพสืที่อเกก็บเกทีที่ยวผล
ของแผว่นดวินโลก จะเกวิดภลัยพวิบลัตวิตว่างๆ ความเจก็บปวดตว่างๆจะมาสยว่แผว่นดวินโลกในแบบททีที่ไมว่เคยมทีใครรยข้จลักมากว่อน 
มนตุษยณ์จะ “กลัดลวินื้นของตนดข้วยความเจก็บปวด” (วว. 16:10) ในระหวว่างชว่วงเวลานทีนื้เองหญวิงแพศยาคนสสาคลัญททีที่นลัที่ง
อยยว่บนสลัตวณ์รข้ายนลันื้นกก็ถยกถอดความเยว่อหยวิที่งของนางและความจองหองของนาง นางเตก็มไปดข้วยความทรมาน, การ
ถยกเผา, ความโศกเศรข้า, ความปวดรข้าว, ววิบลัตวิ, ความทตุกขณ์โศก

ในขข้อ 17 ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งปรากฏตลัวออกมาจากพระววิหารซศึที่งอยยว่ในสวรรคณ์ และเขากก็มทีเคทียวคม
อลันหนศึที่งเชว่นกลัน ในขข้อ 18 ทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งกก็ออกมาจากแทว่นบยชา และนทีที่คสือทยตสวรรคณ์แหว่งไฟ เขารข้องดข้วย
เสทียงอลันดลังแกว่ผยข้ททีที่ถสือเคทียวคมอลันนลันื้นวว่า “ทว่คำนจงใชห้เคบียวคมของทว่คำนเกบีที่ยวเกจ็บพวงองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก เพรคำะ
ลถูกองตุว่นนนันี้นสตุกดบีแลห้ว”

มทีทยตสวรรคณ์หกองคณ์ถยกกลว่าวถศึงในบทททีที่ 14: ขข้อ 6, 8, 9, 15, 17 และ 18 ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถยกกลว่าว
ถศึงในขข้อ 15 และ 17 มาจากพระววิหารซศึที่งเปป็นททีที่ๆขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าถยกเทออก (วว. 16:1) 
จงสลังเกตวว่ามทีทยตสวรรคณ์หกองคณ์ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ – ตลัวเลขของมนตุษยณ์คสือ หก หกยลังไมว่ถศึงความสมบยรณณ์ครบถข้วน 
– เลขททีที่สมบยรณณ์แบบคสือ เจก็ด ทยตสวรรคณ์หกองคณ์นทีนื้เกทีที่ยวขข้องกลับการทสากวิจการตว่างๆของมนตุษยณ์บนพสืนื้นพวิภพใหข้
สสาเรก็จ

จสาดวงววิญญาณเหลว่านลันื้นของเหลว่าผยข้พลทีชทีพในววิวรณณ์ 6:9-11 ไดข้ไหมครลับ? พวกเขารข้องวว่า “อทีกนาน
เทว่าใด?” พวกเขาถยกรลับปากวว่าพระพวิโรธของพระเจข้าจะถยกเทออก แตว่พวกเขาถยกสลัที่งใหข้หยตุดพลักตว่อไปอทีกหนว่อย 
บลัดนทีนื้พระพวิโรธของพระเจข้ากสาลลังจะถยกเทออกเหนสือฆาตกรเหลว่านทีนื้บนแผว่นดวินโลกนทีนื้แลข้ว แทว่นบยชาทองสลัมฤทธวิธิ์
กลว่าวถศึงการยอมรลับของพระเจข้า (อว่านเลวทีนวิตวิ 1 และเอเสเคทียล 9:2) ทยตสวรรคณ์จากแทว่นบยชานลันื้นรข้องเรทียกดข้วย
เสทียงอลันดลัง มลันเปป็นการรข้องเรทียกแบบเรว่งดว่วน... แบบททีที่จะลว่าชข้าไมว่ไดข้แลข้ว: “จงเกบีที่ยวเกจ็บพวงองตุว่นแหว่งแผว่นดวิน
โลก เพรคำะลถูกองตุว่นนนันี้นสตุกดบีแลห้ว” พรข้อมททีที่จะถยกเกทีที่ยวเกก็บแลข้วและรอไมว่ไดข้ เพลงสดตุดที 80:8 บว่งบอกวว่าเถาองตุว่น



แทข้แหว่งแผว่นดวินโลกนลันื้น คสือ ชนชาตวิอวิสราเอล ชนชาตวิอวิสราเอลแหว่งสมลัยโบราณคสือเถาองตุว่นททีที่ถยกนสาออกมาจาก
อทียวิปตณ์...ระบบททีที่ออกผลของพระเยโฮวาหณ์บนแผว่นดวินโลก

ในอวิสยาหณ์ 5: 2-4 เราเรทียนรยข้วว่าชนชาตวิอวิสราเอลออก “ลยกองตุว่นเปรทีนื้ยว” ในเยเรมทียณ์ 2:21 เราเรทียนรยข้วว่า
เถาองตุว่นของพระเจข้าไดข้เสสืที่อมทรามลงจนกลายเปป็นเถาแปลกไปแลข้ว ชนชาตวิอวิสราเอลจศึงถยกกลันไวข้ตว่างหากโดย
พระเจข้าเพสืที่อททีที่จะถยกแทนททีที่โดย “เถาองตุว่นแทข้” ... พระเยซยครวิสตณ์เจข้า ผยข้เดทียวททีที่ทรงเกวิดผลอลันเปป็นททีที่พอพระทลัยตว่อ
พระเจข้าพระบวิดา (ยอหณ์น 15: 1-10) เครสืที่องหมายของความเปป็นสาวกททีที่แทข้จรวิงคสือ การเปป็นกวิที่งททีที่เกวิดผล และไมว่ใชว่
เปป็นแคว่กวิที่งๆหนศึที่งเทว่านลันื้น พระเยซยทรงเปป็นเถาองตุว่นแทข้จากสวรรคณ์ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์เปป็นเถาองตุว่นปลอมททีที่
ออกลยกองตุว่นเปรทีนื้ยวททีที่จะตข้องถยกเกทีที่ยวและถยกทสาลายเสทีย

สสานวน “เถาองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก” หมายถศึงระบบศาสนาทลันื้งหมดในววิกฤตวิททีที่จะมานลันื้น เมสืที่อแผว่นดวินโลก
จะถยกเกทีที่ยวตอนใกลข้สวินื้นยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น ลยกองตุว่นเหลว่านลันื้นสตุกเตก็มททีที่พรข้อมสสาหรลับการพวิพากษาแลข้ว พวก
มลันถยกรวบรวมเปป็นพวงๆและถยกโยนลงไปในบว่อยที่สาองตุว่นอลันใหญว่แหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า ระบบศาสนาททีที่ยวิที่ง
ใหญว่เหลว่านลันื้นแหว่งแผว่นดวินโลกซศึที่งถยกนสาโดยปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่าสมตุนของเขาจะถยกจลัดการอยว่างไมว่ยลันื้ง
โดยพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

ขข้าวละมานเหลว่านลันื้นจะถยกเกก็บรวบรวม (มธ. 13:40-42) กวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่ออกผลจะถยกเผาไฟ (ยอหณ์น 
15:6) นลัที่นจะเปป็นวลันแหว่ง “กคำรแกห้แคห้นแหว่งพระเจห้คำของเรคำ” จงหมายเหตตุพระคสาขข้อนทีนื้: “ทสาไมเครสืที่องทรงของ
พระองคณ์จศึงสทีแดง และเสสืนื้อผข้าของพระองคณ์เหมสือนกลับของคนททีที่ยที่สาในบว่อยที่สาองตุว่น “เราไดข้ยที่สาบว่อองตุว่นแตว่ลสาพลัง และ
ไมว่มทีใครจากชนชาตวิทลันื้งหลายอยยว่กลับเราเลย เราจะยที่สามลันดข้วยความโกรธของเรา เราเหยทียบมลันดข้วยความพวิโรธของ
เรา โลหวิตของเขาจะพรมอยยว่บนเสสืนื้อผข้าของเรา และเราจะทสาใหข้เสสืนื้อผข้าของเราเปฟฟื้อนหมด เพราะวลันแกข้แคข้นอยยว่ใน
ใจของเรา และปฟีแหว่งการไถว่ของเราไดข้มาถศึง” (อวิสยาหณ์ 63:2-4)

ศาสดาพยากรณณ์ทว่านนลันื้นทยลถามวว่า “ทสาไมเครสืที่องทรงของพระองคณ์จศึงสทีแดง?” พระเยซยตรลัสตอบวว่า 
“เราไดข้ยที่สาบว่อองตุว่น!”

ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นตวลัดเคทียวของตนเกทีที่ยว และเถาองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลกกก็ถยกเกก็บรวบรวม ถยกโยนลงไปใน
บว่อยที่สาองตุว่นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า บว่อยที่สาองตุว่นนลันื้นถยกยที่สาโดยพระเยโฮวาหณ์ และโลหวิตนลันื้น (ไมว่ใชว่เหลข้าองตุว่นหรสือ
นนื้สาองตุว่น) กก็ออกมาจากบว่อยที่สาองตุว่นนลันื้นจนถศึงบลังเหทียนมข้าเปป็นระยะทางประมาณสามรข้อยกวิโลเมตร...ซศึที่งรวมกลัน
เทว่ากลับโลหวิตประมาณสองรข้อยไมลณ์

เยรยซาเลก็มคสือเมสืองนลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้ หตุบเขานลันื้นคสือ อารมาเกดโดน ซศึที่งอยยว่ทางทวิศเหนสือของกรตุง
เยรยซาเลก็ม ณ ททีที่นลัที่นเองพระพวิโรธของพระเจข้าจะถยกเทออก “บว่อยที่คคำองตุว่นนนันี้นเตจ็มแลห้ว” (โยเอล 3:13) ชว่างเปป็นวลัน
ททีที่ยวิที่งใหญว่! ชว่างเปป็นศศึกททีที่ยวิที่งใหญว่! ชว่างเปป็นแมว่นนื้สาสายใหญว่! โลหวิตลศึกหกฟตุต ยาวสองรข้อยไมลณ์ กวข้างสวิบไมลณ์! ชว่าง
เปป็นภาพททีที่นว่ากลลัวจรวิงๆ!

นทีที่คสือศศึกอลันนว่ากลลัวททีที่ถยกพรรณนาไวข้ในโยเอล 3:9-14, ววิวรณณ์ 16:14, ววิวรณณ์ 19:19 เหตตุการณณ์ทลันื้งหมดนทีนื้
มทีศยนยณ์กลางของพวกมลันอยยว่ในปาเลสไตนณ์ ความชลัที่วของแผว่นดวินโลกจะรวมตลัวกลันอยยว่ททีที่นลัที่น กลว่าวในแงว่ศาสนาแลข้ว 



ปาเลสไตนณ์เปป็นศยนยณ์กลางแหว่งแผว่นดวินโลกมาโดยตลอด สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จเจอกลับหายนะของตนททีที่
นลัที่น โกกและกษลัตรวิยณ์แหว่งถวิที่นเหนสือจะเจอกลับจตุดจบของตนททีที่นลัที่น (เอเสเคทียล บทททีที่ 38 และ 39)

การสสาเรก็จครบถข้วนแหว่งการกระทสากวิจของพระเจข้ากลับเหลว่าคนชลัที่วแหว่งแผว่นดวินโลก ตามททีที่ถยกแสดงออก
ในการเกก็บเกทีที่ยวผลองตุว่นนลันื้น จะมทีศยนยณ์กลางอยยว่ในปาเลสไตนณ์ และไมว่ถยกจสากลัดอยยว่แคว่อวิสราเอลเทว่านลันื้น แตว่รวมถศึง
ประชาชาตวิอสืที่นๆดข้วย ชาวโลกวลันนทีนื้กสาลลังจลับตาดยอวิสราเอลและพสืนื้นททีที่ปาเลสไตนณ์ ขณะททีที่ผมกลว่าวถข้อยคสาเหลว่านทีนื้ใหข้
คนเขทียนกก็มทีหลายประชาชาตวิททีที่อยากททีที่จะตะครตุบเขข้าใสว่ปาเลสไตนณ์ พวกอาหรลับเกลทียดชลังพวกยวิว, พวก
คอมมวิวนวิสตณ์เกลทียดชลังพวกเขา... พวกเขาถยกเกลทียดชลังโดยคนหลายลข้านคนทลัที่วโลก แตว่ประชาชาตวิตว่างๆอยว่าง
อเมรวิกาและอลังกฤษคอยขลัดขวางเหลว่าศลัตรยของอวิสราเอลมวิใหข้ทสาลายประชาชาตวินลันื้น อยว่างไรกก็ตาม เมสืที่อการรลับขศึนื้น
ไปเกวิดขศึนื้นและประชากรของพระเจข้าจากไปแลข้ว ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์กก็จะเขข้ามามทีอสานาจและประเทศ
อวิสราเอลกก็จะเปป็นลยกไกว่ในกสามสือของพญามาร เขาจะทสาพลันธสลัญญากลับคนเหลว่านลันื้นเมสืที่อเขาปรากฏตลัวเปป็นครลันื้ง
แรก แตว่เขาจะหลักพลันธสลัญญานลันื้นเสทียในตอนกลางของยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น ชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังจะเปป็นเวลา
แหว่งความตายอลันนองเลสือด

ขอใหข้ผมสรตุปสวิที่งททีที่เราไดข้ศศึกษาไปแลข้วจนถศึงขณะนทีนื้:
ยอหณ์นอยยว่บนเกาะปปัทมอสเพราะคสาพยานของเขา เขาถยกสลัที่งใหข้เขทียนลงในหนลังสสือเลว่มหนศึที่ง คสือสวิที่งตว่างๆททีที่

เขาไดจ้เหห็นแลจ้ว, สวิที่งตว่างๆททีที่เขากกาลนงมองดยอยยยู่, และสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นในอนาคต เขาทสาตามททีที่ถยกสลัที่ง เขาเขทียน
เกทีที่ยวกลับนวิมวิตททีที่เขาไดข้เหก็นแลข้ว เขาเขทียนเกทีที่ยวกลับยตุคครวิสตจลักรททีที่เขามทีชทีววิตอยยว่ในยตุคนลันื้น และในบทททีที่ 4:1-3 เขากก็
ยข้ายจากแผว่นดวินโลกไปยลังสวรรคณ์เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น 

ในบทททีที่สทีที่ เราเหก็นบรรดาผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วอยยว่รอบพระททีที่นลัที่งททีที่ถยกลข้อมรอบดข้วยรตุข้งนลันื้น – บลัลลลังกณ์พวิพากษา
สสาหรลับผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย ซศึที่งเปป็นททีที่ๆเราจะไดข้รลับบสาเหนก็จสสาหรลับการทสาหนข้าททีที่คนตข้นเรสือนของเรา (1 คร. 3:11-15)

บทททีที่หข้ากลว่าวถศึงหนลังสสือมข้วนททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงซศึที่งมทีเนสืนื้อหาเกทีที่ยวกลับการไถว่แผว่นดวินโลก ยอหณ์นรที่สาไหข้
เพราะวว่าไมว่มทีผยข้ใดถยกพบวว่าคยว่ควรททีที่จะคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก แตว่พระเมษโปดกทรงมทีชลัยชนะ...สวิงโตแหว่งตระกยลยย
ดาหณ์ทรงคลทีที่หนลังสสือมข้วนนลันื้นออก

ในบทททีที่หกเรามทีการเรวิที่มตข้นของการแกะตราประทลับเหลว่านลันื้น ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ขทีที่มข้าขาวออกมา – 
สลัญลลักษณณ์แหว่งสลันตวิภาพ เขาเปป็นตลัวปลอม เขามทีคลันธนยอลันหนศึที่งและไมว่มทีลยกธนยสลักดอก แตว่มข้าขาวของเขากก็กลลับ
เปลทีที่ยนเปป็นมข้าแดงในไมว่ชข้า

บทททีที่เจก็ดกลว่าวถศึงการประทลับตรามวิชชลันนารที 144,000 คนนลันื้น และในตอนทข้ายของบทนทีนื้มทีการเปปิดเผย
วว่ามวลชนมหาศาลไดข้รลับความรอดผว่านทางการรลับใชข้ของ 144,000 คนนทีนื้

ในบทททีที่แปดตราประทลับดวงททีที่เจก็ดถยกแกะออก และความสยดสยองตว่างๆภายใตข้ตราประทลับนลันื้นกก็นว่า
กลลัวเหลสือเกวินจนทลันื้งสวรรคณ์ยสืนนวิที่งเงทียบอยยว่เปป็นเวลาครศึที่งชลัที่วโมง ตราสทีที่คลันจากเจก็ดคลันนลันื้นถยกบลันทศึกไวข้ตรงนทีนื้

บทททีที่เกข้าขศึนื้นตข้นดข้วยแตรคลันททีที่หข้าและววิบลัตวิอลันแรก สว่วนทข้ายของบทนทีนื้เปปิดเผยการเปฝาแตรคลันททีที่หก
บทททีที่สวิบใหข้เราเหก็นภาพทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่ง (พระเยซย) ททีที่ถสือหนลังสสือมข้วนเลก็กนลันื้น... หนลังสสือมข้วนอลัน

เดทียวกลันกลับในบทททีที่หข้า ยกเวข้นวว่าตราประทลับเหลว่านลันื้นถยกแกะออกไปหมดแลข้วและบลัดนทีนื้หนลังสสือมข้วนนทีนื้กก็คลทีที่เปปิดอยยว่



ในบทททีที่สวิบเอก็ดเราไดข้เหก็นพยานทลันื้งสองของพระเจข้า – โมเสสและเอลทียาหณ์ พวกเขาไดข้พยากรณณ์ในชว่วง
ครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น พวกเขาไมว่อาจถยกทสาลายไดข้จนกวว่าการรลับใชข้ของพวกเขาจะเสรก็จสวินื้น ซศึที่งพอ
ถศึงตอนนลันื้นพวกเขากก็ถยกฆว่าตายและศพของพวกเขานอนอยยว่ในถนนเปป็นเวลาสามวลันครศึที่ง จากนลันื้นศพของพวกเขา
กก็ถยกทสาใหข้เปป็นขศึนื้นและถยกรลับขศึนื้นไปในหมยว่เมฆเพสืที่อพบกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า และแตรคลันททีที่เจก็ดซศึที่งเปป็นคลันสตุดทข้ายกก็
ถยกเปฝา

ในบทททีที่สวิบสองเรามทีการพวิพากษาซศึที่งตว่อเนสืที่องมาภายใตข้แตรคลันททีที่เจก็ด มทีสงครามในสวรรคณ์ และในบทนทีนื้
เราเหก็นบตุคคลเจก็ดจสาพวก

ในบทททีที่สวิบสามสลัตวณ์รข้ายทลันื้งสองนลันื้นปรากฏตลัว – ตลัวหนศึที่งเปป็นผยข้เผดก็จการทางการเมสือง และอทีกตลัวหนศึที่ง
เปป็นผยข้เผดก็จการทางศาสนา

ในบทททีที่สวิบสทีที่เราเหก็นพระเมษโปดกประทลับอยยว่บนเมฆขาวกข้อนหนศึที่ง และการเสดก็จมาของพระเยซยเจข้าใน
ฤทธานตุภาพและสงว่าราศทียวิที่งใหญว่ เพสืที่อททีที่จะเทความกรวินื้วของพระองคณ์ลงบนบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก 
หายนะของบรรดาผยข้ททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยกใหข้ไวข้ในบทนทีนื้

ททีที่ออกมาจากแตรคลันททีที่เจก็ดนทีนื้ คสือขลันทลันื้งเจก็ดแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า ซศึที่งเปป็นการพวิพากษาสตุดทข้ายของ
พระเจข้าททีที่มทีตว่อแผว่นดวินโลกนทีนื้ พอสวินื้นสตุดขลันทลันื้งเจก็ดนทีนื้ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และระบบตว่างๆของเขากก็จะถยกปราบ
ลงเปป็นนวิตยณ์ ถยกทสาลายเสทียอยว่างสวินื้นเชวิง และสลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลัน



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบหห้คำ
ภนัยพวิบนัตวิเจจ็ดประกคำรสตุดทห้คำย

วว. 15:1-8:
1 ขข้าพเจข้าเหก็นหมายสสาคลัญในสวรรคณ์อทีกประการหนศึที่ง ใหญว่ยวิที่งและนว่าประหลาด คสือมทีทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์

ถสือภลัยพวิบลัตวิเจก็ดอยว่าง อลันเปป็นภลัยพวิบลัตวิครลันื้งสตุดทข้าย เพราะวว่าพระพวิโรธของพระเจข้าสวินื้นสตุดลงดข้วยภลัยพวิบลัตวิเหลว่านลันื้น
2 ขข้าพเจข้าเหก็นเปป็นเหมสือนทะเลแกข้วปนไฟ และบรรดาคนททีที่มทีชลัยตว่อสลัตวณ์รข้าย และรยปของมลัน และ

เครสืที่องหมายของมลัน และเลขประจสาชสืที่อของมลัน ยสืนอยยว่บนทะเลแกข้วนลันื้น พวกเขาถสือพวิณเขาคยว่ของพระเจข้า
3 เขารข้องเพลงของโมเสส ซศึที่งเปป็นผยข้รลับใชข้ของพระเจข้า และเพลงของพระเมษโปดกวว่า “ขข้าแตว่พระเจข้า 

องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด พระราชกวิจของพระองคณ์ใหญว่ยวิที่งและมหลัศจรรยณ์นลัก ขข้าแตว่องคณ์พระ
มหากษลัตรวิยณ์แหว่งววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง ววิถทีทางทลันื้งหลายของพระองคณ์ยตุตวิธรรมและเททีที่ยงตรง

4 โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า มทีผยข้ใดบข้างททีที่จะไมว่ยสาเกรงพระองคณ์ และไมว่ถวายพระเกทียรตวิแดว่พระนาม
ของพระองคณ์ เพราะวว่าพระองคณ์ผยข้เดทียวทรงเปป็นผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ ประชาชาตวิทลันื้งปวงจะมานมลัสการจสาเพาะพระพลักตรณ์
พระองคณ์ เพราะวว่าการพวิพากษาของพระองคณ์ปรากฏแจข้งแลข้ว”

5 ตว่อจากนทีนื้ขข้าพเจข้าไดข้แลเหก็น และดยเถวิด พระววิหารของพลลับพลาแหว่งสลักขทีพยานในสวรรคณ์เปปิดออก
6 และทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์ททีที่ถสือภลัยพวิบลัตวิทลันื้งเจก็ด ไดข้ออกมาจากพระววิหารนลันื้น นตุว่งหว่มผข้าปฝานสทีขาวและ

บรวิสตุทธวิธิ์ และคาดรลัดประคดทองคสา
7 และสลัตวณ์ตลัวหนศึที่งในสทีที่ตลัวนลันื้นไดข้เอาขลันทองคสาเจก็ดใบเตก็มดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้า ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่

เปป็นนวิตยณ์ สว่งใหข้แกว่ทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์นลันื้น
8 และพระววิหารกก็เตก็มไปดข้วยควลันซศึที่งมาจากสงว่าราศทีของพระเจข้า และจากฤทธานตุภาพของพระองคณ์ 

และไมว่มทีผยข้ใดสามารถเขข้าไปในพระววิหารนลันื้นไดข้ จนกวว่าภลัยพวิบลัตวิทลันื้งเจก็ดของทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้นจะไดข้สวินื้นสตุดลง
บทททีที่สวิบหข้าเปป็นบทททีที่สลันื้น แตว่เปป็นบทททีที่มทีความสสาคลัญมากๆ ในบทนทีนื้เราจะเหก็นทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดททีที่มทีภลัย

พวิบลัตวิเจก็ดประการสตุดทข้าย ยอหณ์นเหก็นนวิมวิตเรสืที่องทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถสือชามเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า
ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

ในววิวรณณ์ 12:1 ยอหณ์นไดข้เหก็นนวิมวิตยวิที่งใหญว่ในสวรรคณ์... ผยจ้หญริงคนหนซชื่ง ในววิวรณณ์ 12:3 เขาไดข้เหก็นหมาย
สสาคลัญอทีกประการหนศึที่ง...พญานาคสทแดงตนวหนซชื่ง คราวนทีนื้ในววิวรณณ์ 15:1 มทีหมายสสาคลัญอทีกประการหนศึที่ง... ซศึที่ง
หมายสสาคลัญนทีนื้ “ใหญว่ยวิที่งและนว่าประหลาด” สวิที่งททีที่ทสาใหข้หมายสสาคลัญลสาดลับททีที่สามนทีนื้ใหญว่ยวิที่งและนว่าประหลาดเหลสือ
เกวินกก็คสือวว่า “พระพวิโรธอลันเตก็มเปฟีปี่ยมของพระเจข้า” กสาลลังจะถยกเทออกลงบนเหลว่าผยข้ททีที่ขว่มเหงหญวิงนลันื้น (ชนชาตวิ
อวิสราเอล)

มทีทยตสวรรคณ์อยยว่สามกลตุว่มในจสานวนททีที่แตกตว่างกลันททีที่ถยกกลว่าวถศึงในหนลังสสือววิวรณณ์:
1. ววิวรณณ์ 7:1 กลว่าวถศึง ทยตสวรรคณ์สทชื่องคณ์
2. ววิวรณณ์ 8:2, 15:1 และ 16:1 กลว่าวถศึง ทยตสวรรคณ์เจห็ดองคณ์



3. ววิวรณณ์ 21:12 กลว่าวถศึงทยตสวรรคณ์สริบสององคณ์
ทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้นททีที่มทีแตรเจก็ดคลันนลันื้นตข้องเปป็นทยตสวรรคณ์ททีที่มทียศสยงมากๆอยว่างไมว่มทีขข้อสงสลัย: “พวกเขา

ยสืนอยยว่ตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า” ไมว่มทีกลว่าวเชว่นนทีนื้เกทีที่ยวกลับทยตสวรรคณ์ททีที่ถสือขลันเหลว่านลันื้นในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ 
ขลันเหลว่านลันื้นททีที่ถยกถสือโดยทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดนทีนื้เตก็มเปฟีปี่ยมไปดข้วยโทสะอลันเตก็มเปฟีปี่ยมแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า และ
พวกเขาพรข้อมแลข้วททีที่จะเทโทสะนทีนื้ลงบนแผว่นดวินโลก การเทขลันเหลว่านทีนื้ออกจรวิงๆเรวิที่มตข้นในบทททีที่ 16:1

หลลังจากททีที่ขลันเหลว่านลันื้นแหว่งโทสะของพระเจข้าถยกเทออกจนหมดแลข้ว พระเยซยกก็เสดก็จมาในเปลวเพลวิง 
เพสืที่อแกข้แคข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่รยข้จลักพระเจข้า นทีที่เปป็นเวลาททีที่นลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์ เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาดข้วย
พระองคณ์เองเพสืที่อททีที่จะทสาใหข้การพวิพากษาเสรก็จสวินื้นตว่อความอธรรมของบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลก นลัยนณ์ตา
ทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์ และทตุกตระกยลแหว่งแผว่นดวินโลกจะรที่สาไหข้เพราะพระองคณ์ (วว. 1:7)

ในขข้อ 2 ยอหณ์นเหก็นทะเลแกข้วปนไฟ และคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ชลัยชนะเหนสือสลัตวณ์รข้ายนลันื้น เหนสือรยปจสาลองของ
เขา เหนสือเครสืที่องหมายของเขาและเลขประจสาชสืที่อของเขากสาลลังยสืนอยยว่บนทะเลแกข้วนลันื้น “ถสือพวิณเขาคยว่ของ
พระเจข้า”

ในววิวรณณ์ 13 เราไดข้ศศึกษาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและฤทธวิธิ์อสานาจของเขาแลข้ว เขาไดข้ออกไปมทีชลัยชนะและเขว่นฆว่าคน
ทลันื้งปวงททีที่ไมว่ยอมบยชาเขาและททีที่ไมว่ยอมรลับเครสืที่องหมายของเขา ในเวลานลันื้นเขาเปฟีปี่ยมดข้วยชลัยชนะเหนสือววิสตุทธวิชน
เหลว่านลันื้น เขาเขว่นฆว่าคนเหลว่านลันื้นเปป็นลข้านๆคน แตว่บลัดนทีนื้คนเหลว่านลันื้นทลันื้งหมดททีที่ถยกฆว่าพลทีชทีพโดยเขากก็เปป็นผยข้มทีชลัยชนะ
อยยว่เบสืนื้องสยงแลข้ว และสลัตวณ์รข้ายนลันื้นกก็กสาลลังจะรลับการแกข้แคข้นอลันเตก็มเปฟีปี่ยมของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์

พระคลัมภทีรณ์ไมว่มทีขข้อบกพรว่อง – ไมว่มทีชว่องโหวว่ ไมว่มทีจตุดอว่อน ยอหณ์นไดข้เหก็น “เปป็นเหมสือน (มลันปรากฏเหมสือน
กลับเปป็น) ทะเลแกข้วปนไฟ” นลัที่นคงเปป็นภาพททีที่นว่าดยชมยวิที่งนลัก! ในบทททีที่ 4 ยอหณ์นไดข้เหก็น “ทะเลแกข้วดยเหมสือน
แกข้วผลศึก” ทะเลนลันื้นไมว่มทีผยข้ใดจลับจองพสืนื้นททีที่ตอนททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นมลันในบทททีที่ 4 แตว่ตรงนทีนื้เราเหก็นคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้มที
ชลัยชนะเหนสือสลัตวณ์รข้ายนลันื้นแลข้ว พวกเขากสาลลังยสืนอยยว่บนทะเลนลันื้นและพวกเขามทีบางสวิที่งอยยว่ในมสือของตน: “พริณเขาคยยู่
ของพระเจจ้า” จะมทีดนตรที – ดนตรทีในแบบททีที่หยของเราไมว่เคยไดข้ยวินมากว่อนเลย!

กรตุณาหมายเหตตุ: คนเหลว่านทีนื้กสาลลังยชนอยยยู่ ตสาแหนว่งของพวกเขาบว่งบอกถศึงชลัยชนะ พวกเขาประทลับตรา
คสาพยานของตนดข้วยโลหวิตแหว่งชทีววิตของตน บลัดนทีนื้พวกเขาเปป็นผยข้มทีชลัยแลข้ว พวกเขามที “พวิณเขาคยว่ของพระเจข้า” 
และพวกเขาจะรว่วมแบว่งปปันมงกตุฎของผยข้พลทีชทีพ (อว่านฮทีบรย 2:12 และอพยพ 15) คตุณนศึกภาพออกไหมถศึงดนตรทีนลันื้น
ททีที่จะมาจากเหลว่านลักดนตรทีแหว่งสวรรคณ์หมยว่ใหญว่นทีนื้ททีที่เลว่นพวิณเขาคยว่ของพระเจข้า? มลันจะเปป็นวลันททีที่ยวิที่งใหญว่ขนาดไหน
สสาหรลับหมยว่ชนททีที่มทีชลัยชนะเหลว่านทีนื้เมสืที่อพวกเขายสืนอยยว่บนทะเลแกข้วททีที่เงทียบสงบปนดข้วยไฟ!

ขข้อ 3 เปปิดเผยบทเพลงนลันื้นททีที่พวกเขาบรรเลงและขลับรข้อง: “เขารข้องเพลงของโมเสส ซศึที่งเปป็นผยข้รลับใชข้ของ
พระเจข้า และเพลงของพระเมษโปดกวว่า “ขข้าแตว่พระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด พระราชกวิจ
ของพระองคณ์ใหญว่ยวิที่งและมหลัศจรรยณ์นลัก ขข้าแตว่องคณ์พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง ววิถทีทางทลันื้งหลายของ
พระองคณ์ยตุตวิธรรมและเททีที่ยงตรง”

บทเพลงของโมเสสเฉลวิมฉลองการชว่วยใหข้พข้นอลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของพระเจข้าททีที่กระทสาแกว่ชนชาตวิ
อวิสราเอลประชากรของพระองคณ์ – ผยข้ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า บทเพลงของพระเมษโปดกเฉลวิมฉลองการไถว่อลัน



ยวิที่งใหญว่ซศึที่งถยกซสืนื้อโดยพระเมษโปดกบนกลโกธาโดยการหลลัที่งพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐยวิที่งของพระองคณ์อยว่าง
เปฟีปี่ยมชลัยชนะ และหากพระเมษโปดกของพระเจข้ามวิไดข้ทรงสละวางชทีววิตของพระองคณ์ หากพระองคณ์มวิไดข้ทรงหลลัที่ง
พระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของพระองคณ์ โลหวิตททีที่ถยกถวายโดยมหาปตุโรหวิตในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิมกก็คงเปลว่า
ประโยชนณ์ โลหวิตทลันื้งหมดแหว่งภาคพลันธสลัญญาเดวิมลข้วนชทีนื้ไปยลังพระโลหวิตของพระเมษโปดก เหลว่าววิสตุทธวิชนสมลัย
ภาคพลันธสลัญญาเดวิมตลันื้งตาคอยการหลลัที่งพระโลหวิตนลันื้น ขณะททีที่พวกเรคำมองยข้อนกลลับไปยลังกลโกธา หากไมว่มทีพระ
โลหวิตนลันื้นกก็คงไมว่มทีความรอด ฮทีบรย 9:22: “ถข้าไมว่มทีโลหวิตไหลออกแลข้ว กก็จะไมว่มทีการอภลัยบาปเลย” 1 ยอหณ์น 1:7 
วรรคหลลัง: “พระโลหวิตของพระเยซยครวิสตณ์พระบตุตรของพระองคณ์ (ของพระเจข้า) กก็ชสาระเราทลันื้งหลายใหข้ปราศจาก
บาปทลันื้งสวินื้น”

ถข้อยคสาเปปิดของบทเพลงนทีนื้คสือ “พระราชกวิจของพระองคณ์ใหญว่ยวิที่งและมหลัศจรรยณ์นลัก!” ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้กก็
ปรากฏในขข้อหนศึที่งเชว่นกลัน...ยอหณ์นไดข้เหก็นหมายสสาคลัญหนศึที่งซศึที่ง “ใหญว่ยวิที่งและนว่าประหลาด”... ใหญว่ยวิที่งและนว่า
ประหลาดเพราะชลัยชนะอลันใหญว่ยวิที่งและมหลัศจรรยณ์นลักซศึที่งมทีใหข้แกว่เราผว่านทางความสสาเรก็จนลันื้นททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็น ในขข้อ
1 หมายสสาคลัญแหว่งการพวิพากษาเหลว่านลันื้นททีที่ปปิดทข้ายกก็ “ใหญว่ยวิที่งและนว่าประหลาด” และในขข้อ 3 พระราชกวิจเหลว่า
นลันื้นของพระเจข้ากก็ “ใหญว่ยวิที่งและมหลัศจรรยณ์นลัก” เชว่นกลัน การเทขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธออกมาจะเกวิดขศึนื้นเพทียง
ชว่วงสลันื้นๆ – แตว่มทีฤทธวิธิ์เดชททีที่ววิเศษ นว่าทศึที่งและมหลัศจรรยณ์

พระราชกวิจนทีนื้ถยกยกใหข้เปป็นฝฟีมสือของพระเยโฮวาหณ์...พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์... พระผยข้สรข้างสรรพสวิที่งทลันื้ง
ปวง ผยข้ทรงดสารงอยยว่โดยพระองคณ์เอง ผยข้ทรงเปป็นอยยว่ “ตลันื้งแตว่นวิรลันดรณ์กาลถศึงนวิรลันดรณ์กาล” (เพลงสดตุดที 90:1, 2) การ
พวิพากษาเหลว่านลันื้นในขลันเหลว่านทีนื้นว่ากลลัวยวิที่งนลัก ถข้อยคสาไมว่อาจพรรณนาความเจก็บปวด, ววิบลัตวิ, ความปวดรข้าว, ความ
ทตุกขณ์โศกททีที่พวกมลันจะนสามาใหข้ แตว่การพวิพากษาเหลว่านลันื้นกก็ “แทข้จรวิงและชอบธรรม” พระเจข้าทรงกระทสากวิจใน
ความชอบธรรม – ไมว่วว่าจะกลับประชากรของพระองคณ์เอง, เหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ หรสือผยข้ใดกก็ตาม พระเจข้าจะไมว่
สลัตยณ์จรวิงไมว่ไดข้ พระองคณ์จะไมว่ชอบธรรมไมว่ไดข้ การพวิพากษาของพระองคณ์นลันื้นชอบธรรม

ในสว่วนทข้ายของขข้อ 3 เราอว่านวว่า “ขข้าแตว่องคณ์พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง” คสากรทีกตรงตลัวตรง
นทีนื้ควรอว่านวว่า “ขข้าแตว่องคณ์พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งประชาชาตริทนนั้งหลาย” พระเยซยไมว่ใชว่พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งววิสตุทธวิ
ชนทลันื้งปวง เราทลันื้งหลายเปป็นอวนยวะตยู่างๆแหยู่งพระกายของพระองคณ์ – เราเปป็นครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ แตว่
พระองคณ์ทรงเปป็นพระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งอวิสราเอล, พระมหากษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย, พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่ง
แผว่นดวินโลก, พระมหากษลัตรวิยณ์แหว่งประชาชาตวิทลันื้งปวง ไมว่มทีททีที่ใดททีที่พระองคณ์ทรงถยกเรทียกในพระคลัมภทีรณ์วว่าเปป็นพระ
มหากษลัตรวิยณ์แหว่งววิสตุทธวิชนทลันื้งหลาย พวกเราททีที่เปป็นววิสตุทธวิชนจะครอบครองกลับพระองคณ์บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ในยตุค
พลันปฟี อว่าน 1 โครวินธณ์ 4:8, 6:2-3 และววิวรณณ์ 1:6

ประชาชาตวิเหลว่านทีนื้กสาลลังจะถยกจลัดการในโทสะสตุดทข้ายและการพวิพากษาอลันชอบธรรม ดข้วยเหตตุนทีนื้ พระ
เยซยครวิสตณ์จศึงทรงถยกประกาศวว่าเปป็น “กษลัตรวิยณ์แหว่งประชาชาตวิทลันื้งหลาย” พระองคณ์จะทรงปราบการปกครองและ
การขลัดขสืนทลันื้งปวงของศลัตรย (ยรม. 10:7)



ขข้อ 4: “โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า มทีผยข้ใดบข้างททีที่จะไมว่ยสาเกรงพระองคณ์ และไมว่ถวายพระเกทียรตวิแดว่
พระนามของพระองคณ์ เพราะวว่าพระองคณ์ผยข้เดทียวทรงเปป็นผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ ประชาชาตวิทลันื้งปวงจะมานมลัสการจสาเพาะพระ
พลักตรณ์พระองคณ์ เพราะวว่าการพวิพากษาของพระองคณ์ปรากฏแจข้งแลข้ว”

ในพระคสาขข้อนทีนื้เรามทีเหตตุผลสามประการททีที่วว่าทสาไมคนทลันื้งปวงจศึงควรยสาเกรงองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าและถวาย
พระเกทียรตวิแดว่พระนามของพระองคณ์:

1. “เพราะวว่าพระองคณ์ทรงเปป็นผยข้บรวิสตุทธวิธิ์” คสาฮทีบรยตรงนทีนื้บว่งบอกวว่าพระเจข้าองคณ์เดทียวเทว่านลันื้นทรงคยว่ควรกลับ
การนมลัสการ ประชาชาตวิเหลว่านลันื้นไดข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเรสืที่อยมาจนถศึงบลัดนทีนื้ เสทียงรข้องประกาศแกว่ประชาชาตวิเหลว่า
นลันื้นคสือ “จงยสาเกรงพระเจข้า!”

2. “ประชาชาตวิทลันื้งปวงจะมานมลัสการจสาเพาะพระพลักตรณ์พระองคณ์” ประชาชาตวิทลันื้งปวงแหว่งแผว่นดวินโลก
ตลันื้งแตว่อดทีตไมว่เคยนมลัสการจสาเพาะพระพลักตรณ์พระเจข้า และพวกเขาทตุกคนจะไมว่มทีวลันนมลัสการจสาเพาะพระพลักตรณ์
พระเจข้าจนกระทลัที่งถศึงเวลานทีนื้ แตว่มทีวลันหนศึที่งททีที่จะมาเมสืที่อประชาชาตวิทลันื้งปวงจะกข้มกราบลงแทบพระบาทของพระองคณ์
(ศคย. 14:16, 17; อวิสยาหณ์ 2:2-4, 56:6, 7; เพลงสดตุดที 100 และเพลงสดตุดที 148)

3. “การพวิพากษาตว่างๆของพระองคณ์ (ความชอบธรรมตว่างๆของพระองคณ์) ปรากฏแจข้งแลข้ว” กรตุณา
หมายเหตตุความเปป็นพหยพจนณ์ของคสาวว่า “การพริพากษาตยู่างๆ” ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงการกระทสาตว่างๆททีที่ชอบธรรมของ
พระเจข้าในการพวิพากษาเหลว่านทีนื้ททีที่นว่ากลลัว, นว่าสยดสยองททีที่มทีอยยว่ในขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธ ตรงนทีนื้พระเจข้ากสาลลัง
ประกาศพระองคณ์เองวว่าชอบธรรมในการพวิพากษา – และแนว่นอนวว่านลัที่นเปป็นเหตตุผลททีที่เพทียงพอททีที่ชนชาตวิทลันื้งปวง
จะยสาเกรงพระเจข้า “โอข้ พระเจข้า ขอทรงจลัดการกลับขข้าพระองคณ์ในความเมตตา!” คสือคสาอธวิษฐานแบบถว่อมใจของ
ผม ผมแสวงหาความเมตตาของพระเจข้า... พระคตุณของพระเจข้า...ไมยู่ใชยู่สริชื่งททชื่ผมสมควรไดจ้รนบอยยู่างสาสม

ขข้อ 5-7: “ตว่อจากนทีนื้ขข้าพเจข้าไดข้แลเหก็น และดยเถวิด พระววิหารของพลลับพลาแหว่งสลักขทีพยานในสวรรคณ์เปปิด
ออก และทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์ททีที่ถสือภลัยพวิบลัตวิทลันื้งเจก็ด ไดข้ออกมาจากพระววิหารนลันื้น นตุว่งหว่มผข้าปฝานสทีขาวและบรวิสตุทธวิธิ์ 
และคาดรลัดประคดทองคสา และสลัตวณ์ตลัวหนศึที่งในสทีที่ตลัวนลันื้นไดข้เอาขลันทองคสาเจก็ดใบเตก็มดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้า 
ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์ สว่งใหข้แกว่ทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์นลันื้น”

“ตว่อจากนทีนื้” ในขข้อหข้า จงหมายเหตตุชว่วงหยตุดพลัก... การเปลทีที่ยนขลันื้นตอนในการพวิพากษาเหลว่านลันื้น ขลันเหลว่า
นลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าอยยว่ในกลตุว่มของพวกมลันเอง สองสวิที่งเกทีที่ยวกลับการพวิพากษาแหว่งขลันเหลว่านลันื้นแตกตว่าง
จากการพวิพากษาแหว่งตราประทลับและแตรเหลว่านลันื้น:
1. พระททชื่นนชื่งในสวรรคณ์ เปป็นแหลว่งททีที่มาของการพวิพากษาแหว่งตราประทลับและแตรเหลว่านลันื้น แตว่พระวริหารเปป็น
แหลว่งททีที่มาของขลันเหลว่านลันื้น พระววิหารเขข้ามาแทนททีที่พระททีที่นลัที่งในการพวิพากษาแหว่งขลันเหลว่านลันื้น ซศึที่งเปป็นการเปปิด
ตลัวการพวิพากษาททีที่รตุนแรงมากยวิที่งกวว่าททีที่มทีใครเคยพบเหก็นบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ ขลันเหลว่านทีนื้ซศึที่งเตก็มลข้นดข้วยการพวิพากษา
มาจากพระเจข้าในลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่บรวิสตุทธวิธิ์และชอบธรรมของพระองคณ์
2. ขลันเหลว่านทีนื้บรรจตุพระพวิโรธของพระเจข้าททีที่มทีตว่อระบบตว่างๆแหว่งความชลัที่วรข้าย ซศึที่งครองอสานาจอยยว่บนแผว่นดวินโลก 
ณ เวลานลันื้น และการเทขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าออกจะหมายถศึงการสสาเรก็จเสรก็จสวินื้นของอสานาจชลัที่ว
รข้ายทลันื้งปวงบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ การพวิพากษาตว่างๆของพระเจข้าททีที่มทีตว่อเหลว่าคนชลัที่วและระบบตว่างๆของพวกเขากสาลลัง



ถยกทสาใหข้สสาเรก็จครบถข้วนเพสืที่อททีที่วว่ายตุคพลันปฟีจะสามารถเรวิที่มตข้นไดข้ และเมสืที่อนลันื้นจะมทีสลันตวิภาพบนแผว่นดวินโลกและ
สลันถวไมตรทีแกว่มนตุษยณ์ทลันื้งหลายเปป็นเวลานานหนศึที่งพลันปฟีอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีแหว่งสลันตวิภาพ

ในขข้อ 5 เราเรทียนรยข้วว่ายอหณ์นไดข้เหก็นพระววิหารของพลลับพลาแหว่งสลักขทีพยานในสวรรคณ์เปปิดออก ตลันื้งแตว่
ววิวรณณ์ 11:19 จนถศึงววิวรณณ์ บทททีที่ 19 มลันคสือ “พระวริหารในสวรรคณ์” ททีที่การกระทสาบนแผว่นดวินโลกออกมาจากททีที่
นลัที่น และไมว่ใชว่พระททชื่นนชื่ง ตรงนทีนื้ – และในววิวรณณ์ 11:19 เชว่นกลัน – พระววิหารททีที่ยอหณ์นเหก็นนลันื้นอยยว่ในสวรรคณ์ และเปปิด
อยยว่ พระววิหารในสวรรคณ์เปป็นททีที่พสานลักของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์และเหลว่าทยตสวรรคณ์ของพระเจข้า

ในววิวรณณ์ 11:19 หทีบพลันธสลัญญานลันื้นถยกพบเหก็น หทีบนทีนื้เปป็นเครสืที่องหมายแหว่งการสถวิตอยยว่ดข้วยของพระเจข้า
กลับ, และความสนพระทลัยใน, ประชากรของพระองคณ์ – เหลว่าผยข้ถยกเลสือกสรร แตว่ตรงนทีนื้ในขข้อ 5 เราเหก็นพลลับพลา
แหว่งสลักขทีพยาน นทีที่คสือสลักขทีพยานอยว่างแทข้จรวิงตว่อ “สวิทธวิตว่างๆของพระเจข้า” – ซศึที่งไดข้ถยกปฏวิเสธอยว่างเปปิดเผยโดย
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ผยข้ซศึที่งอข้างตลัววว่าเปป็นพระเจข้าและททีที่ประกาศจากพระววิหารวว่าเขาเปป็นพระเจข้า แตว่บลัดนทีนื้เขา
กสาลลังจะถยกปราบลงแลข้วโดยพระเยโฮวาหณ์ และระบบอธรรมทลันื้งปวงของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะลว่มสลายไป
พรข้อมกลับเขา

“พลันธสลัญญานลันื้น” เปป็นหมายสสาคลัญแหว่งความมลัที่นคงปลอดภลัยของอวิสราเอล (เพลงสดตุดที 105:8; 
106:45; 111:5) “พยานนลันื้น” ใหข้การรลับรองตว่อการพวิพากษาตามพระลลักษณะอลันบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า, การ
พวิพากษาททีที่มทีตว่อเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์และคนเหลว่านลันื้นททีที่อยากทสาลายผยข้ททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า – ชนชาตวิ
อวิสราเอล

ยอหณ์นไดข้เหก็นภาพอลันยวิที่งใหญว่เมสืที่อพระววิหารนลันื้นถยกเปปิดออก! ยอหณ์นไมว่ไดข้เหก็นปตุโรหวิตของพระเจข้า
ปรนนวิบลัตวิอยยว่ในสถานบรวิสตุทธวิธิ์ และเขาไมว่ไดข้เหก็นมหาปตุโรหวิตปรนนวิบลัตวิอยยว่ในททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุดดข้วย แตว่ทยตสวรรคณ์ททีที่มที
ฤทธวิธิ์มากเจก็ดองคณ์นลันื้นพรข้อมกลับชามเหลว่านลันื้น, ขลันเหลว่านลันื้น, ภาชนะเหลว่านลันื้น...ปรวิที่มจนถศึงขอบดข้วยโทสะและ
พระพวิโรธของพระเจข้า เขาไมว่ไดข้เหก็นปสุโรหริตหลายคน (เหลว่าผยข้รลับใชข้แหว่งพระคตุณ) แตว่เหก็นทยตสวรรคณ์หลายองคณ์
(เหลว่าผยข้รลับใชข้แหว่งการพวิพากษา)

พระเจข้าเองไดข้ทรงมอบหมายภารกวิจและทรงตระเตรทียมทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้ใหข้พรข้อมสสาหรลับงานอลันนว่า
กลลัวนทีนื้ททีที่พวกเขาจะตข้องกระทสา พระววิหารของพระเจข้าแหว่งสมลัยโบราณคสือพระววิหารแหว่งพระคตุณ... พระววิหาร
แหว่งความเมตตา... พระววิหารแหว่งความอดกลลันื้นพระทลัย ตรงนทีนื้พระววิหารของพระองคณ์เปปิดออกสสาหรลับการ
พวิพากษาในแบบททีที่โลกไมว่เคยรยข้จลักมากว่อน ความชลัที่วของบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกสมควรไดข้รลับการ
พวิพากษาในความขมขสืที่นและโทสะทลันื้งสวินื้นของมลัน เพราะวว่าพวกเขาไดข้ดยถยกดยหมวิที่นพระเจข้าเทว่าททีที่ตนจะดยหมวิที่น
พระเจข้าไดข้ ความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าเรทียกรข้องใหข้มทีการพวิพากษาอลันชอบธรรม และดข้วยเหตตุนทีนื้มลันจศึงเปป็นสวิที่งจสาเปป็น
ไมว่มทีทางเลสือกอสืที่นแลข้ว นลับตลันื้งแตว่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างอาดลัม พระเจข้ากก็ทรงปรารถนาททีที่จะอวยพรมนตุษยชาตวิ, ใชข้
เหตตุผลกลับมนตุษยณ์, ยกโทษใหข้พวกเขา แตว่ตลันื้งแตว่อาดลัมเปป็นตข้นมา มนตุษยณ์ไดข้ตลัดสวินใจททีที่จะตว่อตข้านพระเจข้า, ควิด
แผนการของตลัวเองขศึนื้นมา – และเชว่นเดทียวกลับยยดาส พวกเขาไดข้ไปตาม “ทางของตน” แลข้ว ดข้วยเหตตุนทีนื้พระเจข้าจศึง
ไมว่ทรงมทีทางเลสือกอสืที่น พระองคณ์ตข้องทสาลายเหลว่าคนชลัที่ว และในการพวิพากษาสตุดทข้ายเหลว่านลันื้นพระองคณ์จะทรงขจลัด
ความชลัที่วรข้ายใหข้หมดสวินื้นไปจากแผว่นดวินโลก ลลักษณะเฉพาะตลัวอลันชอบธรรมของภารกวิจของทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดนทีนื้



พรข้อมกลับขลันเหลว่านลันื้นถยกบว่งบอกโดยชตุดของพวกเขา: “ผข้าปฝานสทีขาวและบรวิสตุทธวิธิ์” (และดย วว. 19:8 ดข้วย) พวก
เขาคาดรลัดประคดทองคสา ซศึที่งบอกเปป็นนลัยถศึงความชอบธรรมแบบพระเจข้าในการกระทสาของพวกเขา (อวิสยาหณ์ 
11:5, วว. 1:13) เมสืที่อยอหณ์นไดข้เหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในบทททีที่หนศึที่ง พระองคณ์กก็ทรงคาดรลัดประคดทองคสา

คสาวว่า “สลัตวณ์” ในขข้อ 7 ไมว่ไดข้หมายถศึงสลัตวณ์ปฝาหรสือสลัตวณ์รข้ายททีที่เราศศึกษากลันมาในบทททีที่ 13 หนศึที่งในสลัตวณ์สทีที่ตลัว
นลันื้นไดข้ใหข้ขลันเหลว่านลันื้นททีที่เตก็มดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้าแกว่ทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้น  

ขข้อ 8: “และพระววิหารกก็เตก็มไปดข้วยควลันซศึที่งมาจากสงว่าราศทีของพระเจข้า และจากฤทธานตุภาพของ
พระองคณ์ และไมว่มทีผยข้ใดสามารถเขข้าไปในพระววิหารนลันื้นไดข้ จนกวว่าภลัยพวิบลัตวิทลันื้งเจก็ดของทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้นจะไดข้
สวินื้นสตุดลง”

มทีสามขลันื้นตอนททีที่เดว่นชลัดในการพวิพากษานทีนื้ของทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดผยข้ถสือขลันทลันื้งเจก็ดและออกมาจากพระววิหาร
ของพระเจข้า ซศึที่งถยกเปปิดออกในสวรรคณ์:

1. ทยตสวรรคณ์เหลว่านทีนื้ถยกมอบหมายภารกวิจและถยกเตรทียมพรข้อมในพระวริหาร – สถานบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า
ผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ (ขข้อ 6) นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือน “พระเจข้าคตุณปยฝ” ผยข้นว่ารลักททีที่พวกเสรทีนวิยมและพวกสมลัยใหมว่นวิยมพยด
ถศึงกลันในปปัจจตุบลันนทีนื้เลย วว่าไหมครลับ?

2. หนศึที่งในสวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้นใหข้ชามทองคสาใบหนศึที่งแกว่ทยตสวรรคณ์แตว่ละองคณ์เหลว่านทีนื้...ขลันใบหนศึที่ง... เตก็มดข้วย
โทสะแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนพระเจข้าของพวกสมลัยใหมว่นวิยมในปปัจจตุบลันนทีนื้
เลย วว่าไหมครลับ?

3. ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นไมว่สามารถลงมสือไดข้จนกวว่าพระเจข้าประทานคสาบลัญชาใหข้ลงมสือและเทขลันเหลว่านลันื้น
ของพวกเขา (วว. 6:1)  พระเจข้าองคณ์นวิรลันดรณ์ ผยข้ทรงพระชนมณ์อยยว่เปป็นนวิตยณ์ทรงเปป็นพระเจข้าแหว่งการพวิพากษา นลัที่น
ฟปังดยไมว่เหมสือนกลับ “พระบวิดาในสวรรคณ์ผยข้อว่อนโยนของมนตุษยณ์ทลันื้งปวง มนตุษยณ์ทตุกคนเปป็นพทีที่นข้องกลัน ไมว่มทีใครเปป็นคน
เลว ทตุกคนลข้วนเปป็นคนดที”  นลัที่นฟปังดยไมว่เหมสือนกลับเรทียงความรอบเชข้าวลันอาทวิตยณ์บางอลันในสมลัยนทีนื้เลย วว่าไหมครลับ?

พระเจข้าทรงอดกลลันื้นพระทลัย พระองคณ์ทรงอดทน พระองคณ์ทรงดที พระองคณ์ทรงกรตุณา พระองคณ์ทรงเปป็น
เพลวิงททีที่เผาผลาญดข้วย เปาโลเตสือนเราในโรม 11: “จงพวิจารณาดยทลันื้งพระกรตุณาและความเขข้มงวดของพระเจข้า” ผยข้
แตว่งเพลงสดตุดทีรข้องประกาศวว่า “พระเจข้าทรงพระพวิโรธกลับคนชลัที่วทตุกวลัน” (เพลงสดตุดที 7:11) นาฮยมเตสือนวว่า 
“พระองคณ์จะไมว่ทรงงดโทษคนชลัที่วเลย” (นฮม. 1:3) และเปาโลผยข้เปป็นอลัครทยตประกาศกข้องวว่า “พระเจข้าทรงเปป็น
เพลวิงททีที่เผาผลาญ” (ฮบ. 12:29) 

กรตุณาอว่านถข้อยคสาเหลว่านทีนื้อยว่างชข้าๆและอยว่างตลันื้งใจ และจงใสว่ใจตว่อคสากลว่าวนทีนื้เกทีที่ยวกลับฤทธวิธิ์เดชของ
พระเจข้าและการพวิพากษาของพระเจข้า:

“จงดยเถวิด ตลัวเรา คสือเรานทีที่แหละเปป็นผยข้นลันื้น นอกจากเราไมว่มทีพระเจข้าอสืที่นใด 
เรคำฆว่คำใหห้ตคำย 
เรคำใหห้มบีชบีววิตอยถูว่ 
เรคำทคคำใหห้บคำดเจจ็บ 
เรคำรนักษคำใหห้หคำย 



ไมว่มทีผยข้ใดจะชว่วยใหข้พข้นมสือเราไดข้ เพราะเราชยมสือขศึนื้นถศึงสวรรคณ์ และปฏวิญาณวว่า ดลังททีที่เราดสารงอยยว่เปป็นนวิตยณ์ 
ถข้าเราลลับดาบอลันวาววลับของเรา และมสือของเรายศึดการพวิพากษาไวข้ เราจะแกข้แคข้นศลัตรยของเรา และตอบแทนผยข้ททีที่
เกลทียดเรา เราจะใหข้ลยกธนยของเราเมาโลหวิต และดาบของเราจะกวินเนสืนื้อหนลัง ดข้วยโลหวิตของผยข้ททีที่ถยกฆว่าและของ
เชลย ตลันื้งแตว่เรวิที่มแกข้แคข้นตว่อศลัตรย”’ โอ ประชาชาตวิทลันื้งหลาย จงชสืที่นชมยวินดทีกลับประชาชนของพระองคณ์ เพราะ
พระองคณ์จะแกข้แคข้นโลหวิตแหว่งพวกผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์แลข้ว และจะทรงทสาการแกข้แคข้นศลัตรยของพระองคณ์ และจะ
ทรงเมตตาปรานทีทลันื้งแผว่นดวิน (ปาเลสไตนณ์ – แผยู่นดรินททชื่ถยกมอบใหจ้แกยู่บริดาอนบราฮนมเพชชื่อเปป็นกรรมสริทธริธชนชื่วนริรนนดรณ์) 
และประชาชนของพระองคณ์” (พบญ. 32:39-43)

พวกสมลัยใหมว่นวิยมจะไมว่ยอมเทศนาเกทีที่ยวกลับพระเจข้าแหว่งการพวิพากษา – มทีแตว่พระเจข้าแหว่งความรลัก ไมว่
เลยครลับ มทีเลสือดเยอะเกวินกวว่าททีที่จะใสว่ในคสาเทศนาเชข้าวลันอาทวิตยณ์สมลัยใหมว่ แตว่ไมว่วว่าพวกเขาจะเทศนามลันหรสือไมว่ 
ไมว่วว่าพวกเขาจะเชสืที่อมลันหรสือไมว่ พระเจข้ากก็ทรงเปป็นเหมสือนเดวิมวานนทีนื้ วลันนทีนื้และสสืบๆไปเปป็นนวิตยณ์ (ฮบ. 13:8) 
พระเจข้าทรงจลัดการในเลสือดและไฟ และหากคตุณไมว่ถยกปกคลตุมดข้วยพระโลหวิตนลันื้น คตุณกก็จะถยกไฟเผาผลาญ หาก
คตุณไมว่ยอมรลับพระเมตตาและพระคตุณของพระองคณ์ คตุณกก็จะทนทตุกขณ์พระพวิโรธและโทสะของพระองคณ์ และคตุณ
จะถยกพวิพากษาเมสืที่อพระเจข้าทรงกระทสา “พระรคำชกวิจอนันแปลกประหลคำดของพระองคณ” (อวิสยาหณ์ 28:21)

มลันไมว่สสาคลัญวว่าคตุณไดข้ยวินอะไรมา คตุณอว่านอะไรมา บรรดานลักเทศนณ์กลว่าวอะไร หรสือโรงเรทียนพระครวิสต
ธรรมตว่างๆไดข้สอนอะไร: พระคนมภทรณ์คชอพระวจนะของพระเจจ้า และพระวจนะนลันื้นกก็ถยกปปักแนว่นอยยว่ในสวรรคณ์เปป็น
นวิตยณ์ นรกทลันื้งสวินื้นไมว่อาจเปลทีที่ยนแปลงมลันไดข้ มทีนรกอยยว่จรวิงๆ... นรกททีที่มทีไฟและกสามะถลัน มทีวลันพวิพากษาอยยว่จรวิงๆ 
และคนทลันื้งปวงจะอยยว่ททีที่นลัที่น เพสืที่อนททีที่รลักของผมครลับ คสาแนะนสาของผมททีที่ใหข้แกว่คตุณกก็คสือวว่า หากคตุณไมว่แนว่ใจวว่าคตุณไดข้
รลับความรอดแลข้วพอๆกลับททีที่คตุณแนว่ใจวว่าคตุณกสาลลังหายใจอยยว่ จงคตุกเขว่าลงเดทีดี๋ยวนทีนื้และอยยว่ในทว่านลันื้นตว่อไปจนกวว่าคตุณ
จะกลว่าวไดข้วว่า “ความมลัที่นใจอลันเปฟีปี่ยมสตุข พระเยซยเปป็นของขข้า! โอข้ ขข้าไดข้ลวินื้มรสสงว่าราศทีของพระเจข้าแลข้ว!” ใชว่แลข้ว
ครลับ คตุณรถูห้ไดข้วว่าคตุณรอดแลข้ว! และหากคตุณไมว่รยข้ คตุณกก็ยลังไมว่รอด อว่าน 2 ทวิโมธที 1:12, 1 ยอหณ์น 3:14, โรม 8:16



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบหก
ขนันทนันี้งเจจ็ดแหว่งพระพวิโรธของพระเจห้คำ

วว. 16:1:
1 แลข้วขข้าพเจข้ากก็ไดข้ยวินเสทียงดลังออกมาจากพระววิหาร สลัที่งทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดองคณ์นลันื้นวว่า “จงไปเถวิด เอาขลัน

ทลันื้งเจก็ดใบ ททีที่เตก็มไปดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้า เทลงบนแผว่นดวินโลก”
บทนทีนื้ขศึนื้นตข้นดข้วย เสทยงดนงททีที่ออกมาจากพระววิหารซศึที่งกลว่าวแกว่ทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดวว่า “จงไป...ตามทางของ

พวกเจจ้าเถวิด” ทยตสวรรคณ์แตว่ละองคณ์มทีชตุดคสาสลัที่งททีที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาจะตข้องแยกไปตามทางของตน และเทขลัน
แหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าลงบนแผว่นดวินโลก ไมว่มทีทางเขข้าใจผวิดไปไดข้เลยวว่าสวิที่งททีที่อยยว่ในขลันเหลว่านลันื้นจะถยกเทลง
ททีที่ไหน

หลลังจากททีที่เราปปิดทข้ายบทททีที่ 15 แลข้ว เราไดข้เหก็นพระววิหารในสวรรคณ์เตก็มไปดข้วยควลัน... ควลันจากสงว่าราศที
ของพระเจข้า พระววิหารมทีควลันคลตุข้งเตก็มไปหมดจนไมว่อาจมองเหก็นสวิที่งททีที่อยยว่ขข้างในไดข้และไมว่มทีผยข้ใดเขข้าไปททีที่นลัที่นไดข้ ไมว่มที
สวิที่งใดสามารถยลับยลันื้งการพวิพากษาททีที่จะมานลันื้นไดข้ มทีสวิที่งททีที่เหมสือนกลับไฟดลับในสวรรคณ์ ไมว่มทีททีที่สสาหรลับการอข้อนวอนเผสืที่อ 
ไมว่มทีททีที่สสาหรลับการถวายเครสืที่องบยชาดข้วยโลหวิต ไมยู่มทททชื่สกาหรนบความเมตตา! การพวิพากษาในความขมขสืที่นสตุดทข้ายของ
มลันตข้องมาในทลันทที... จะมทีความลว่าชข้ามากไปกวว่านทีนื้ไมว่ไดข้แลข้ว ในระหวว่างการเทขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของ
พระเจข้า พระเจข้าทรงซว่อนพระองคณ์อยยว่ในเมฆมสืดแหว่งสงว่าราศทีของพระองคณ์ ภายในพระววิหารของพระองคณ์... พระ
นวิเวศของพระองคณ์ พระเจข้าไมว่อาจถยกพบไดข้จนกวว่าทยตสวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดเสรก็จสวินื้นภารกวิจเหลว่านลันื้นของตนแลข้ว – การ
เทสวิที่งททีที่อยยว่ในขลันททีที่พวกเขาแตว่ละคนไดข้รลับ อว่านอพยพ 40:34-35 ซศึที่งในการอตุทวิศถวายพลลับพลานลันื้น โมเสสไมว่อาจ
เขข้าไปในเตก็นทณ์แหว่งชตุมนตุมไดข้ “เพราะเมฆปกคลตุมอยยว่ และสงว่าราศทีของพระเยโฮวาหณ์กก็อยยว่เตก็มพลลับพลานลันื้น” ใน 1
พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 8:10-11 เมสืที่อพระววิหารและการปรนนวิบลัตวิตว่างๆของมลันถยกเรวิที่มตข้น พวกปตุโรหวิตกก็เขข้าไปไมว่ไดข้ “เพราะ
สงว่าราศทีของพระเยโฮวาหณ์เตก็มพระนวิเวศของพระเยโฮวาหณ์”

ในบทนทีนื้ของววิวรณณ์ททีที่เราศศึกษาอยยว่ มลันไมว่ใชว่สงว่าราศทีขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าททีที่เตก็มพระววิหาร แตว่เปป็น “ควนน
แหว่งสงว่าราศทีขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า” เรามทีสงว่าราศทีของพระเจข้าในการพวิพากษาตรงนทีนื้

ในววิวรณณ์เรามทีคสาวว่า “เสทียง... เสทียงตว่างๆ... เสทียงกศึกกข้อง... เสทียงอลันดลัง... เสทียงยวิที่งใหญว่” แตว่ละคสาเหลว่านทีนื้
มทีความหมายททีที่พวิเศษ ททีที่ใดททีที่คตุณพบ “เสทยง” ในววิวรณณ์ มลันกก็อข้างอวิงถศึงพระครวิสตณ์, ถศึงพระเจข้า, ถศึงเหลว่าทยตสวรรคณ์, 
ถศึงสวิที่งมทีชทีววิตเหลว่านลันื้น, ถศึงแทว่นบยชานลันื้น, หรสือถศึงพระททีที่นลัที่ง ฯลฯ คสาวว่า “เสทยงตยู่างๆ” ถยกพบแปดครลันื้งในววิวรณณ์ และ
มทีอยยว่เจก็ดครลันื้งททีที่พวกมลันเกทีที่ยวขข้องกลับการพวิพากษาของพระเจข้า (วว. 4:5; 8:5-13; 10:3,4; 11:19; 16:18)

“เสทียงกศึกกข้อง” ในววิวรณณ์ 18:2, “เสทียงอลันดลัง” ในววิวรณณ์ 5:2 และ “เสทียงดลัง” ในววิวรณณ์ 16:1 และ 21:3
ลข้วนพรรณนาลลักษณะเฉพาะตลัวของเสทียงนลันื้นททีที่กสาลลังพยดอยยว่ มลันเปป็น “เสทียงอลันยวิที่งใหญว่” ของพระเจข้าเอง หรสือไมว่
พระองคณ์กก็กสาลลังตรลัสผว่านทางทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่ง

“เสทียงดลัง” นทีนื้ซศึที่งออกมาจากพระววิหาร (จตุดททีที่บรวิสตุทธวิธิ์ททีที่สตุด) ถยกกระพสือใหข้ลตุกโหมขศึนื้นสยว่พระพวิโรธอลัน
บรวิสตุทธวิธิ์โดยสวิที่งเหลว่านลันื้นซศึที่งกสาลลังเกวิดขศึนื้นอยยว่บนแผว่นดวินโลกในชว่วงครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น เมสืที่อปฏวิปปักษณ์



ตว่อพระครวิสตณ์กลว่าวคสาพยดหมวิที่นประมาทในแบบททีที่สวรรคณ์, แผว่นดวินโลก หรสือนรกไมว่เคยรยข้จลักมากว่อน พระพวิโรธของ
พระเจข้าลตุกไหมข้อยว่างดตุเดสือด และพระพวิโรธอลันดตุเดสือดนลันื้นตข้องถยกเทออก จสานวนของทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นคสือเจก็ด 
ซศึที่งบว่งบอกถศึงความสมบยรณณ์ครบถข้วนแบบพระเจข้า

ขลันทลันื้งเจก็ดนทีนื้ไมว่ไดข้เตก็มไปดข้วยเครชชื่องหอม – แตว่เตก็มไปดข้วยพระพวิโรธและโทสะ ขลันเหลว่านทีนื้ถยกเตวิมในพระ
ววิหารโดยพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์เอง... พระองคณ์ผยข้บรวิสตุทธวิธิ์และชอบธรรมแหว่งสวรรคณ์และแหว่งแผว่นดวินโลก ทยต
สวรรคณ์ทลันื้งเจก็ดนลันื้นเตรทียมพรข้อม ขลันอยยว่ในมสือ และพรข้อมททีที่จะลงมสือเมสืที่อพระเจข้าทรงบลัญชา “เสทียงดลัง” นลันื้นใหข้คสา
บลัญชานลันื้น: “จงเทขนนของพวกเจจ้าลงบนแผยู่นดรินโลก! (เสทียงเดทียวกลันนทีนื้ประกาศการสสาเรก็จครบถข้วนของการ
พวิพากษาเหลว่านทีนื้ในววิวรณณ์ 16:17) จงหมายเหตตุคสาบลัญชาททีที่ใหข้ไปและเทออก – ไมว่ใชว่ “แคยู่บางสยู่วน” – แตว่จนถศึง
หยดสตุดทข้ายอลันขมขสืที่นของมลัน “จงเทขลันของพวกเจข้าจนหยดสตุดทข้ายลงบนแผว่นดวินโลก!” (อว่าน เศฟปันยาหณ์ 3:8, 
เพลงสดตุดที 69:24, และเยเรมทียณ์ 10:25) ภลัยพวิบลัตวิเจก็ดประการสตุดทข้ายนทีนื้ดยเหมสือนจะเปป็นคสาตอบแกว่ชนชาตวิ
อวิสราเอล “ขอทรงตอบแทนการททีที่เขาไดข้เยข้ยหยลันตว่อพระองคณ์ สลักเจก็ดเทว่า ณ ทรวงอกเพสืที่อนบข้านของขข้า
พระองคณ์” (เพลงสดตุดที 79:12)

ขลันทลันื้งเจก็ดนทีนื้จะตข้องถยกเทออกลงบนแผว่นดวินโลกทนนั้งสรินั้น – ไมว่ใชว่แคว่บนพสืนื้นททีที่ใดพสืนื้นททีที่หนศึที่งเทว่านลันื้น แตว่ทตุก
ตารางนวินื้วของแผว่นดวินโลกนทีนื้

ขนันใบแรก
วว. 16:2:

2 ทยตสวรรคณ์องคณ์แรกจศึงออกไปและเทขลันของตนลงบนแผว่นดวินโลก และคนทลันื้งหลายททีที่มทีเครสืที่องหมาย
ของสลัตวณ์รข้าย และบยชารยปของมลัน กก็เกวิดเปป็นแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองมทีทตุกขณ์เวทนาแสนสาหลัส

ในพระคสาขข้อนทีนื้ ขลันใบแรกถยกเทออกลงบนแผว่นดวินโลก เรารยข้วว่าแผยู่นดรินโลกอยยว่ตรงไหนและคสืออะไร และ
ไมว่มทีเหตตุททีที่จะตข้องตทีความคสากลว่าวนทีนื้ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณเลย เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้เทขลันของตนออก แผลรข้ายททีที่
เปป็นหนองกก็บลังเกวิดแกว่คนทลันื้งหลายททีที่มทีเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและบนคนเหลว่านลันื้นททีที่บยชารยปจสาลองของเขา

ในววิวรณณ์ 8 เราอว่านวว่า “ทยตสวรรคณ์องคณ์แรก... ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สอง...” ฯลฯ แตว่ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ 16:2 
เราอว่านเพทียงแคว่ “องคณ์แรก” ซศึที่งบอกเปป็นนลัยวว่าสวิที่งททีที่อยยว่ในขลันเหลว่านลันื้นถยกเทออกอยว่างรวดเรก็ว วว่าการพวิพากษา
เหลว่านลันื้นสลันื้นและตว่อเนสืที่องกลันแบบตวิดๆอยว่างรวดเรก็ว “ถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดๆ
รอดไดข้เลย” (มธ. 24:22)

ขลันใบแรกมทีแผลรข้ายมทีหนอง ซศึที่งทสาใหข้เรานศึกถศึงภลัยพวิบลัตวิแหว่งอทียวิปตณ์ในสมลัยของโมเสส แผลรข้ายเหลว่านลันื้น
ในอทียวิปตณ์เปป็นภลัยพวิบลัตวิททีที่หก และเปป็นอลันแรกททีที่เกวิดกลับมนตุษยณ์โดยตรง (อลันกว่อนหนข้าเหลว่านลันื้นไมว่ไดข้เกวิดขศึนื้นกลับ
รว่างกายของมนตุษยณ์) แผลรข้ายในสมลัยของโมเสสเปป็นโรครข้ายอลันนว่ากลลัว อว่านพระราชบลัญญลัตวิ 28:27-35

พระเจข้าแหว่งสมลัยของโมเสสทรงเปป็นพระเจข้าแหว่งววิวรณณ์ พระเจข้าแหว่งสมลัยของฟาโรหณ์ทรงเปป็นพระเจข้า
แหว่งสมลัยปปัจจตุบลัน หากพระเจข้าทรงเทแผลรข้ายลงบนเหลว่าคนชลัที่วแหว่งอทียวิปตณ์ มลันกก็ไมว่ใชว่งานยากเลยททีที่พระองคณ์จะ
ทรงทสารข้ายผยข้คนดข้วยแผลรข้ายททีที่มทีหนอง



สลัตวณ์รข้ายนลันื้นไดข้มทีอวิทธวิพลตว่อแผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้น คนกลตุว่มนทีนื้ประกอบดข้วยเหลว่าผยข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและคน
เหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับเครสืที่องหมายของเขา ขลันเหลว่านทีนื้จะตข้องถยกเทออกลงบนแผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้น และผมเชสืที่อวว่า
เครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (และเหลว่าผยข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น) มทีอสานาจไปทลัที่วจลักรวาล มลันไดข้เรวิที่มตข้นในเยรยซาเลก็ม 
แตว่ไดข้แพรว่ขยายอยว่างรวดเรก็วไปยลังสทีที่ทวิศของแผว่นดวินโลก เครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเปป็นตลัดี๋วสสาหรลับคนเหลว่านลันื้น
ททีที่มทีมลันททีที่จะถยกปกคลตุมดข้วยแผลรข้ายททีที่มทีหนอง พอถศึงตอนททีที่ขลันเหลว่านลันื้นจะถยกเทออก จะมทีผยข้ททีที่พระเจข้าทรง
เลสือกสรรเหลสืออยยว่เปป็นจสานวนนข้อยมากๆบนแผว่นดวินโลก ผมขอยกคสาพยดอทีกททีวว่า “ถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่น
สลันื้นเขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดๆรอดไดข้เลย” คงไมว่มทีสลักคนเดทียวททีที่จะรอดชทีววิตเลย

แผลรข้ายเหลว่านลันื้นจะทสาใหข้ “มทีทตุกขณ์เวทนาแสนสาหลัส” – แผลพสุพองรสุนแรง คสากรทีกตรงนทีนื้สสืที่อถศึงแผลรข้าย
ททีที่สว่งกลวิที่นเหมก็นรตุนแรงมากๆ ถข้อยคสาไมว่สามารถบรรยายสภาพอลันนว่าเวทนาและความนว่ากลลัวของภลัยพวิบลัตวิดลัง
กลว่าว คตุณจะอยยว่ททีที่นทีที่ไหม? เพสืที่อนรลักครลับ หากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด คตุณกก็อาจอยยว่ททีที่นทีที่ หากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว
คตุณกก็จะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ หากคตุณไมว่รยข้จนหมดขข้อสงสลัยวว่าคตุณไดข้บลังเกวิดใหมว่แลข้ว จงกข้มศทีรษะและถวายหลัวใจของคตุณแดว่
พระเยซยเดทีดี๋ยวนทีนื้ “จงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า และทว่านจะไดข้รลับความรอด”

การพวิพากษาอลันนว่ากลลัวททีที่เปป็นแผลรข้ายรตุนแรงนทีนื้มากว่อนการลว่มสลายของบาบวิโลนซศึที่งเกวิดขศึนื้นในขข้อ 19 
การทรมานเปป็นนวิตยณ์ของบรรดาผยข้ททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (บทททีที่ 14:9-10) มาหลลังการลว่มสลายของบาบวิโลน กรตุณา
สลังเกตวว่าขลันเหลว่านลันื้นและแตรเหลว่านลันื้นมทีลลักษณะเหมสือนกลันในบางดข้านและแตกตว่างกลันในบางดข้าน ในสทีที่อลันแรก
ของแตว่ละกลตุว่ม ขอบเขตของปฏวิบลัตวิการนลันื้นเหมสือนกลัน... แผว่นดวินโลก, ทะเล, แมว่นนื้สาและนนื้สาพตุ, และดวงอาทวิตยณ์ 
แตว่ในการพวิพากษาแหว่งแตรเหลว่านลันื้น พสืนื้นททีที่ถยกจสากลัดเฉพาะ “หนศึที่งในสาม” พสืนื้นททีที่ๆไดข้รลับผลกระทบภายใตข้ขลัน
เหลว่านลันื้นกก็แตกตว่างกลันทลันื้งหมด ไมว่มทีการกลว่าวถศึงหนศึที่งในสามหรสือหนศึที่งในสทีที่สว่วนเลย แผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้นจะไดข้รลับผลก
ระทบ...ทตุกตารางนวินื้วของมลัน... และการพวิพากษาตว่างๆภายใตข้ขลันเหลว่านลันื้นกก็รตุนแรงยวิที่งกวว่าการพวิพากษาแหว่งแตร
เหลว่านลันื้น ไมว่มทีผยข้ใดหนทีพข้นการพวิพากษาตว่างๆแหว่งขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าไดข้

รว่างกายคตุณจะถยกปกคลตุมดข้วยแผลรข้ายมทีหนองสลักวลันหนศึที่งไหม หรสือคตุณจะอยยว่กลับพระเยซยเมสืที่อภลัยพวิบลัตวิททีที่
นว่ากลลัวนทีนื้มาสยว่แผว่นดวินโลก?

ขนันใบทบีที่สอง
วว. 16:3:

3 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สองกก็เทขลันของตนลงในทะเล และทะเลกก็กลายเปป็นเหมสือนเลสือดของคนตาย และ
บรรดาสวิที่งททีที่มทีชทีววิตอยยว่ในทะเลนลันื้นกก็ตายหมดสวินื้น

ผมเชสืที่อวว่าขลันเหลว่านลันื้นจะถยกเทออกแบบตวิดๆกลันอยว่างรวดเรก็ว ขลันใบแรกจะถยกเท และขลันใบททีที่สองจะ
ตามมาในทลันทที ในอพยพ 7:17-25 บรรดาแมว่นนื้สาแหว่งอทียวิปตณ์ไดข้กลายเปป็นเลสือด... เลสือดจรวิงๆ ไมว่ใชว่เลสือดฝฝาย
ววิญญาณหรสือเลสือดเชวิงสลัญลลักษณณ์! บางคนตทีความเลสือดนทีนื้ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณ แตว่ทสาไมผมถศึงควรทสาแบบนลันื้นลว่ะ
ครลับ? ผมเชสืที่อวว่าทะเลจะกลายเปป็นเลสือดจรวิงๆ “ดตุจเลสือดของคนตาย” เหมสือนกลับททีที่พระคลัมภทีรณ์บอกเรา มลันไมว่ใชว่
เรสืที่องแปลกสสาหรลับผมเลยททีที่บางคนทสาใจเชสืที่อสวิที่งททีที่พระคลัมภทีรณ์กลว่าวไมว่ไดข้ พวกเขาอว่านพระคลัมภทีรณ์และพวกเขากก็ถาม



วว่า “นลัที่นหมายความวว่าอะไร?” คสาตอบนลันื้นชลัดเจนอยยว่แลข้ว: พระคลัมภทีรณ์กลว่าวตามททีที่มลันหมายความ และ
หมายความตามททีที่มลันกลว่าว ในถข้อยคสาของเปาโล “ขอใหข้พระเจข้าสลัตยณ์จรวิง แตว่ใหข้ทตุกคนเปป็นผยข้มตุสาเถวิด”

ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องพยายามอธวิบายเรสืที่องแผลรข้ายททีที่มทีหนอง, เลสือดของคนตาย, และการททีที่แผว่น
หลลังของมนตุษยณ์ถยกแผดเผาจรวิงๆ ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องพยายามอธวิบายพระวจนะของพระเจข้า หากพระเจข้า
ไดข้ทรงสว่งเลสือดของจรวิง, ไฟของจรวิง, นนื้สาแขก็งของจรวิง, แมลงวลันของจรวิง, กบของจรวิง, ความมสืดของจรวิง, ความ
ตายของจรวิงมายลังอทียวิปตณ์ งลันื้นพระองคณ์ทรงทสาอทีกครลันื้งไมว่ไดข้หรสือครลับ? พระเจข้าทรงเปลทีที่ยนแปลงไปแลข้วหรสือ? คตุณรยข้
คสาตอบอยยว่แลข้ว: พระเจจ้าไมยู่ทรงเปลทชื่ยนแปลง! (ฮทีบรย 13:8) พระเจข้าไมว่เคยเปลทีที่ยนพระทลัยของพระองคณ์เกทีที่ยวกลับ
ความบาป และพระองคณ์จะไมว่มทีวลันทสาเชว่นนลันื้นเปป็นอลันขาดดข้วย

สลักวลันหนศึที่งทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทียนและทะเลอสืที่นๆจะเปลทีที่ยนเปป็นเลสือดของคนตาย นลัที่นจะเปป็นสภาพททีที่เนว่า
เหมก็นและนว่าเวทนา ปลาทลันื้งหมด ปลาวาฬและสลัตวณ์ประหลาดตว่างๆในทะเลจะตายและเรวิที่มเนว่าเปฟปี่อย ลองควิดดยสวิ
ครลับ! ผมดทีใจอยว่างแนว่นอนททีที่ผมจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่!

ขนันใบทบีที่สคำม
วว. 16:4-7:

4 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สามเทขลันของตนลงททีที่แมว่นนื้สาและบว่อนนื้สาพตุทลันื้งปวง และนนื้สาเหลว่านลันื้นกก็กลายเปป็นเลสือด
5 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินทยตสวรรคณ์แหว่งนนื้สารข้องวว่า “โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงดสารงอยยว่บลัดนทีนื้ และผยข้ไดข้

ทรงดสารงอยยว่ในกาลกว่อน และผยข้จะทรงดสารงอยยว่ในอนาคต พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ชอบธรรม เพราะพระองคณ์ทรง
พวิพากษาอยว่างนลันื้น

6 เพราะเขาทลันื้งหลายไดข้กระทสาใหข้โลหวิตของพวกววิสตุทธวิชนและของพวกศาสดาพยากรณณ์ไหลออก และ
พระองคณ์ไดข้ประทานโลหวิตใหข้เขาดสืที่ม ดข้วยเขาทลันื้งหลายกก็สมควรอยยว่แลข้ว”

7 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งซศึที่งอยยว่ททีที่แทว่นบยชารข้องวว่า “จรวิงอยว่างนลันื้น พระเจข้า องคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด การพวิพากษาของพระองคณ์เททีที่ยงตรงและชอบธรรมแลข้ว”

ในพระคสาเหลว่านทีนื้เรามทีโครงรว่างของสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สามเทขลันของตนแหว่งโทสะของ
พระเจข้าออกลงบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ โมเสสเหยทียดมสือของตนออกเหนสือนนื้สาทลันื้งหลายแหว่งอทียวิปตณ์ และนนื้สาเหลว่านลันื้นทลันื้ง
สวินื้นในแมว่นนื้สานลันื้นกก็กลายเปป็นเลสือด ปลาในแมว่นนื้สาตาย แมว่นนื้สาเนว่าเหมก็น และคนอทียวิปตณ์ไมว่อาจดสืที่มนนื้สานลันื้นไดข้ มทีเลสือดอยยว่
ทลัที่วแผว่นดวินอทียวิปตณ์ทลันื้งสวินื้น (อพยพ 7:20, 21)  ในอทียวิปตณ์ แมยู่นนั้กาสายหนซชื่งกลายเปป็นเลสือด แตว่ในววิวรณณ์ 16:4 แมว่นนื้สา
ทตุกสายบนแผว่นดวินโลกกลายเปป็นเลสือด บว่อนนื้สาพตุจสืดทตุกบว่อกลายเปป็นเลสือด แผว่นดวินโลกจะมทีแตว่เลสือดใหข้ดสืที่ม!

ผมขอใหห้คตุณตนันี้งใจฟปังผมคนเดบียว: ทตุกครลันื้งททีที่คตุณดสืที่มนนื้สาเยก็นๆใสสะอาดสลักแกข้ว ไมว่วว่าคตุณจะเปป็นคนบาป
หรสือววิสตุทธวิชน คตุณควรอธวิษฐานและกลว่าววว่า “ขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับนนื้สานทีนื้” ไมว่มทีนนื้สาในนรก เศรษฐทีคนนลันื้นไดข้
อข้อนวอนขอนนื้สาสลักหยดมานานกวว่า 1900 ปฟีแลข้ว! เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สามเทขลันของตนแหว่งพระพวิโรธของ
พระเจข้าลงบนแผว่นดวินโลก จะไมว่มทีนนื้สาดสืที่มททีที่ใสสะอาดสลักหยดเหลสืออยยว่เลย นนื้สาทลันื้งปวงจะถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็น
เลสือดลข้วนๆ



ผยข้คนจะไปยลังตยข้เยก็นของตน, เปปิดประตย, หยวิบเหยสือกนนื้สาออกมา – ไมว่ มลันจะไมว่ใชว่นนื้สามะเขสือเทศ มลันจะ
เปป็นเลสือดททีที่จลับตลัวแขก็งเปป็นกข้อน! พวกเขาจะไปยลังกก๊อกนนื้สาและเปปิดมลัน ตอนแรกพวกเขาจะกลว่าววว่า “มทีสนวิมในทว่อ
นนื้สานทีที่นา” แตว่มลันจะไมว่ใชว่สนวิม – มลันจะเปป็นเลสือด! ยวิที่งพวกเขาเปปิดกก๊อกทวินื้งไวข้นานเทว่าไร นนื้สากก็จะยวิที่งสทีแดงเพวิที่มมาก
ขศึนื้นเทว่านลันื้น พวกเขาจะไปยลังนนื้สาพตุตว่างๆ กดปตุฝม – และเลสือดจะพตุว่งออกมา

ในนามของทตุกสวิที่งททีที่มทีเหตตุผล หากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด คตุณจะยอมเสทีที่ยงททีที่จะถยกทวินื้งไวข้ไหมหากการรลับ
ขศึนื้นไปจะเกวิดขศึนื้นในอทีกหกสวิบววินาททีขข้างหนข้า? คตุณไมว่รยข้หรอกวว่ามลันจะไมว่เกวิดขศึนื้น ผมไมว่ไดข้กสาลลังพยายามททีที่จะพวิสยจนณ์
วว่ามลันจะเกริดขซนั้น – แตว่ผมพวิสยจนณ์ไดข้วว่าทตุกสวิที่งในพระคลัมภทีรณ์ททีที่ตข้องถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงกว่อนการรลับขศึนื้นไปของครวิสต
จลักรนลันื้นไดข้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้วตามตลัวอลักษร, กกาลนงถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิง, ตว่อหนข้าตว่อตาคตุณเดทีดี๋ยวนทีนื้เลย

ในววิวรณณ์ 8:10-11 หนศึที่งในสามของแมว่นนื้สาทลันื้งหลายไดข้กลายเปป็นบอระเพก็ดและคนมากมายเสทียชทีววิต
เพราะความขมนลันื้น แตว่ตรงนทีนื้เลสือดเกวิดขศึนื้นทตุกหนทตุกแหว่ง ขณะททีที่การพวิพากษาเหลว่านลันื้นเขข้าใกลข้ตอนจบมากขศึนื้น
เรสืที่อยๆ พวกมลันกก็ทวทีความรตุนแรงมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ และพวกมลันเกวิดขศึนื้นทลัที่วโลก สวิที่งททีที่นว่ากลลัวเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมดจะเรวิที่มตข้น
ในเยรยซาเลก็ม แตว่มลันจะแผว่ขยายไปยลังสทีที่ทวิศของแผว่นดวินโลก

ไมว่มทีนนื้สาจะดสืที่ม! คตุณเคยหวิวนนื้สาไหม? กระหายนนื้สาจรวิงๆนว่ะ? ผมโตมาในฟารณ์มและผมเคยควิดวว่าผมรยข้วว่า
ความกระหายมลันเปป็นยลังไง จนกระทลัที่งผมไดข้ไปงานมวิชชลัที่นภาคสนามและเราไดข้กลลับไปยลังปฝาดงดวิบเพสืที่อไปเยทีที่ยมชน
เผว่าปปิปิ๊กมทีที่ใน French Equatorial Africa เราเดวินทางโดยรถบรรทตุก จากนลันื้นตว่อดข้วยเรสือลว่องแมว่นนื้สา จากนลันื้นกก็พาย
เรสือแคนย จากนลันื้นเรากก็เดวินเปป็นระยะทางสามสวิบไมลณ์ นนื้สาเราเกวิดหมดขศึนื้นมา และเราไมว่กลข้าดสืที่มนนื้สาในลสาธารเพราะ
สวิที่งสกปรก, เชสืนื้อโรคและปรสวิตเหลว่านลันื้น มวิชชลันนารทีคนนลันื้นเตสือนเราและคอยดยเราเกรงวว่าเราจะดสืที่มนนื้สานลันื้น นนื้สานลันื้นใส
มลันดยดที – แตว่มลันกก็เตก็มไปดข้วยเชสืนื้อโรค เราเดวินนานกวว่าครศึที่งวลันในแสงแดดของทวทีปแอฟรวิกา และผมไดข้คข้นพบ
ความหมายททีที่แทข้จรวิงของความกระหายนนื้สา ตอนททีที่เราไปถศึงททีที่บข้านของมวิชชลันนารทีคนนลันื้น เรากก็ดสืที่มนนื้สาทตุกหยดใน
บข้านนลันื้นเลย! ภรรยาของมวิชชลันนารทีททีที่รลักคนนลันื้นกก็ตข้องจสาใจตข้มนนื้สา แมข้กระทลัที่งสสาหรลับมสืนื้อเยก็นวลันนลันื้น เราดสืที่มนนื้สาหมด
เกลทีนื้ยงทตุกภาชนะททีที่เขามที ทว่านททีที่รลัก นลัที่นเปป็นครลันื้งเดทียวททีที่ผมกลว่าวขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับนนื้สา! ขณะททีที่ผมดสืที่มนนื้สาตอน
นลันื้น ผมกก็ควิดถศึงนรกและคนทลันื้งหลายบนแผว่นดวินโลกเมสืที่อบว่อนนื้สาจสืดทตุกบว่อกลายเปป็นเลสือด

คตุณรยข้จลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไหม? คตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้วหรสือยลัง?  หากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ คตุณเพสืที่อนททีที่รลัก
ของผมครลับ คตุณกก็กสาลลังมตุว่งหนข้าไปสยว่สถานททีที่แหว่งหนศึที่งททีที่ไมว่มทีนนื้สา และจะไมว่มทีวลันมที! ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณททีที่จะ
ถวายหลัวใจของคตุณแดว่พระเยซย อว่าน 2 เปโตร 3:9, ยอหณ์น 3:16-18

เมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้เทขลันของตนออกลงบนแมว่นนื้สาและนนื้สาพตุทลันื้งหลายและพวกมลันกลายเปป็นเลสือด ทยต
สวรรคณ์แหว่งนนื้สากก็กลว่าววว่า “โอ ขข้าแตว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงดสารงอยยว่บลัดนทีนื้ และผยข้ไดข้ทรงดสารงอยยว่ในกาลกว่อน และ
ผยข้จะทรงดสารงอยยว่ในอนาคต พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ชอบธรรม เพราะพระองคณ์ทรงพวิพากษาอยว่างนลันื้น” ทยตสวรรคณ์แหว่ง
นนื้สานลันื้นเหก็นพข้องอยว่างสมบยรณณ์แบบกลับการพวิพากษาของพระเจข้า เขายกเหตตุผลเขข้าขข้างการกระทสาของพระเจข้าโดย
กลว่าววว่า “เพราะเขาทลันื้งหลายไดข้กระทสาใหข้โลหวิตของพวกววิสตุทธวิชนและของพวกศาสดาพยากรณณ์ไหลออก และ
พระองคณ์ไดข้ประทานโลหวิตใหข้เขาดสืที่ม ดจ้วยเขาทนนั้งหลายกห็สมควรอยยยู่แลจ้ว”



จากนลันื้นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งจากแทว่นบยชาของพระเจข้ากลว่าววว่า “จรวิงอยว่างนลันื้น พระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด การพริพากษาของพระองคณ์เททชื่ยงตรงและชอบธรรมแลจ้ว” ทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นกสาลลัง
กลว่าววว่า “เอเมน! พระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด พระองคณ์ทรงทสาถยกแลข้ว! ใหข้พวกเขาดชชื่ม
เลสือดเถวิด พวกเขาไดข้ทสาใหข้โลหวิตของเหลว่าววิสตุทธวิชนตก ขอประทานเลสือดใหข้พวกเขาดสืที่มเถวิด! พวกเขาคยว่ควรแลข้ว 
พวกเขาสมควรไดข้รลับมลัน!”

คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยครลับ คนบาปหรสือววิสตุทธวิชนเออ๋ย วว่าคตุณจะไดข้รลับจากพระหลัตถณ์ของพระเจข้าในการ
พวิพากษา ตามททีที่คตุณสมควรไดข้รลับ – ไมว่มากไป ไมว่นข้อยไป คตุณจะไดข้รลับสวิที่งททีที่จะมาถศึงคตุณ มนตุษยณ์ทลันื้งหลายจงใจปปัด
ทวินื้งความรลักของพระเจข้าและปฏวิเสธพระเมตตาของพระองคณ์ พระเจข้าทรงเหยทียดพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ออก
แลข้ว...พวกเขาไมว่สนใจเลย มนตุษยณ์ไมว่แยแสคสาปรศึกษาของพระเจข้า พวกเขาไมว่ยอมฟปังคสาตลักเตสือนของพระองคณ์ 
ดข้วยเหตตุนทีนื้พระเจข้าจศึงจะเทโทสะของพระองคณ์ออกลงบนคนเหลว่านลันื้นและพระองคณ์จะทรงหลัวเราะใหข้ภลัยพวิบลัตวิของ
พวกเขา อว่านสตุภาษวิต 1 มนตุษยณ์ผยข้ซศึที่งเพลวิดเพลวินในความบาปและความอธรรมตข้องรลับโทษ (2 ธส. 2:8-12; พบญ.
32:39-43; อวิสยาหณ์ 28:21)

ขนันใบทบีที่สบีที่
วว. 16:8-9:

8 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สทีที่เทขลันของตนลงททีที่ดวงอาทวิตยณ์ และทรงใหข้อสานาจแกว่ดวงอาทวิตยณ์นลันื้นททีที่จะคลอก
มนตุษยณ์ดข้วยไฟ

9 ความรข้อนแรงกลข้าไดข้คลอกคนทลันื้งหลาย และพวกเขาพยดหมวิที่นประมาทพระนามของพระเจข้า ผยข้ซศึที่งมที
ฤทธวิธิ์เหนสือภลัยพวิบลัตวิเหลว่านลันื้น และพวกเขาไมว่ไดข้กลลับใจและไมว่ไดข้ถวายพระเกทียรตวิแดว่พระองคณ์

ในววิวรณณ์ 8:12 บรรดาดวงดาวในทข้องฟฟ้าไดข้รลับผลกระทบไปดข้วย “หนศึที่งในสาม” ถยกทสาใหข้มสืดสนวิท แตว่
ตรงนทีนื้มลันแตกตว่างออกไปอยว่างสวินื้นเชวิง อสานาจของดวงอาทวิตยณ์ถยกเพวิที่มขศึนื้นจนกระทลัที่งความรข้อนอลันแรงกลข้าและ
เปลวเพลวิงเผาผลาญจากดวงอาทวิตยณ์คลอกและเผาแผว่นหลลังของมนตุษยณ์ ทสาใหข้พวกเขาไหมข้เกรทียม ชว่างเปป็นความ
ควิดททีที่นว่าสยดสยอง! พระเจข้าทรงใชข้พระหลัตถณ์อลันเปฟีปี่ยมอานตุภาพของพระองคณ์, ผลลักดวงอาทวิตยณ์ใหข้เขข้าใกลข้แผว่นดวิน
โลกเหลสือเกวินจนรลังสทีของดวงอาทวิตยณ์แผดเผาแผว่นหลลังของชาวแผว่นดวินโลก! พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างดวงอาทวิตยณ์
และมลันคงเปป็นเรสืที่องเลก็กนข้อยททีที่พระองคณ์จะทรงใหข้มลันเขข้าใกลข้แผว่นดวินโลกพอททีที่จะคลอกมนตุษยณ์ไดข้

ทลันื้งโมเสสและมาลาคทีกลว่าวถศึงวลันหนศึที่งซศึที่งมลันจะ “เผคำไหมห้เหมสือนเตคำอบ” เมสืที่อมนตุษยณ์จะ “ถถูกกลสืนกวิน
ดห้วยควคำมรห้อนอนันแรงกลห้คำ” (พบญ. 32:24, มลค. 4:1)

จงฟปังคสาประกาศอลันนว่ากลลัวนทีนื้: “โลกกก็ไวข้ทตุกขณ์และเหทีที่ยวแหข้งไป พวิภพกก็อว่อนระทวยและเหทีที่ยวแหข้ง คนสยง
ศลักดวิธิ์ของโลกกก็อว่อนระทวยไป โลกนทีนื้มทีราคทีเพราะผยข้อาศลัยในนลันื้น เพราะเขาทลันื้งหลายละเมวิดตว่อพระราชบลัญญลัตวิ ไดข้
ฝฝาฝฟนกฎ ไดข้หลักพลันธสลัญญานวิรลันดรณ์นลันื้น... เพราะฉะนนนั้นผยจ้อาศนยในแผยู่นดรินโลกจซงถยกเผาผลาญ มทีคนเหลสือนข้อย”
(อวิสยาหณ์ 24:4-6)

จงจสาไวข้อทีกครลันื้ง: “และถข้ามวิไดข้ทรงใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่นสลันื้นเขข้า จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดๆรอดไดข้เลย” 



ครยสอนพระคลัมภทีรณ์บางทว่านตทีความไฟนทีนื้เปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์ ขอพระเจข้าทรงเวทนาพวกเขา! เมสืที่อทยต
สวรรคณ์องคณ์นทีนื้เทขลันแหว่งไฟของตนออก ดวงอาทวิตยณ์กก็ถยกตทีและสว่งรลังสทีตว่างๆออกมาซศึที่งรข้อนเหลสือเกวินจนพวกมลันเผา
มนตุษยณ์ราวกลับคบเพลวิงถยกจตุดบนแผว่นหลลังของพวกเขา บรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกจะถยกคลอกดข้วยความ
รข้อนอลันแรงกลข้านทีนื้ พวกเขาถยกบทีบบลังคลับ, ถยกเผา, ถยกฆว่าตายโดยรลังสทีแรงกลข้าของดวงอาทวิตยณ์ พวกเขาถยกฟาดฟปัน
ดข้วยลมแดด, ถยกทว่วมทข้นดข้วยความรข้อน, และถยกทสาใหข้หายใจไมว่ออก และกระนลันื้นครยสอนพระคลัมภทีรณ์บางคนกก็
ตทีความการพวิพากษานทีนื้ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณเมสืที่อทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่สทีที่เทขลันของตนแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าออก! 
ขอพระเจข้าชว่วยพวกเขาดข้วยเถวิด! ผมดทีใจททีที่ผมจะไมว่เปป็นพวกเขาเมสืที่อถศึงการพวิพากษาของพระเจข้า

ในภลัยพวิบลัตวิอลันเกสือบสตุดทข้ายนทีนื้ พระเจข้าทรงเอาดวงอาทวิตยณ์ททีที่สวยงาม, ททีที่ใหข้ชทีววิต, ททีที่ทสาใหข้แผว่นดวินโลก
อบอตุว่นและเปลทีที่ยนมลันใหข้กลายเปป็นลยกบอลยลักษณ์แหว่งไฟทรมาน คตุณจวินตนาการมลันออกไหมครลับ? คตุณนศึกภาพมลัน
ในหลัวของคตุณไดข้ไหม? คตุณนศึกภาพบรรดาชายและหญวิงททีที่แผว่นหลลัง, ใบหนข้า, แขน, ขาของพวกเขามทีแผลพตุพอง
ใหญว่ยลักษณ์...แหข้งผาก, ผวิวหนลังแหข้งเกรทียมททีที่ถยกเผาดข้วยความรข้อนอลันแรงกลข้า คตุณนศึกภาพแบบนลันื้นออกไหม?

คตุณคงควิดวว่าทตุกคนบนแผว่นดวินโลกคงจะซบหนข้าลงและรข้องทยลขอความเมตตาตว่อพระเจข้าและอข้อนวอน
พระเจข้าใหข้ชว่วยพวกเขาใหข้รอด – แตว่ตามททีที่พระวจนะของพระเจข้ากลว่าว คนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเผา “ไมว่ไดข้กลลับใจและ
ไมว่ไดข้ถวายพระเกทียรตวิแดว่พระองคณ์” แทนททีที่จะกลลับใจใหมว่ พวกเขาพยดหมวิที่นประมาทพระเจข้าททีที่สว่งภลัยพวิบลัตวิเชว่นนลันื้น
มายลังพวกเขา คตุณรยข้ไหมวว่าทสาไม? พวกเขาถยกขายไวข้ใตข้ความบาป พวกเขาถยกทสาเครสืที่องหมายบว่งไวข้สสาหรลับนรก 
พวกเขารยข้จลักความจรวิงแลข้วแตว่กก็ปฏวิเสธททีที่จะยอมรลับมลัน พวกเขาไดข้ยอมรลับปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์แทนททีที่จะตข้อนรลับ
พระครวิสตณ์ และพวกเขารลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น พวกเขาบยชามลัน... พวกเขาสลัตยณ์จรวิงตว่อพระของตน 
(ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์) และดข้วยเหตตุนทีนื้พวกเขาจศึงตข้องรลับโทษและพวินาศไปพรข้อมกลับมลัน ชว่างเปป็นจตุดจบอลันนว่า
กลลัวและนว่าสยดสยองสสาหรลับมนตุษยชาตวิ – และกระนลันื้นคนหลายลข้านคนกก็จะมาสยว่จตุดจบททีที่มทีไฟรข้อนแรงเผาผลาญ
นทีนื้

เมสืที่อมนตุษยณ์ทลันื้งหลายรยข้จลักพระเจข้าแตว่ปฏวิเสธททีที่จะถวายพระเกทียรตวิแดว่พระองคณ์ใหข้สมกลับเปป็นพระเจข้า เมสืที่อ
มนตุษยณ์เปลทีที่ยนความจรวิงของพระเจข้าใหข้เปป็นเรสืที่องโกหก เมสืที่อมนตุษยณ์ปฏวิเสธททีที่จะรลับรยข้เกทีที่ยวกลับพระเจข้า พระเจจ้ากห็ทรง
ปลยู่อยพวกเขาไปเสทย จงตลันื้งใจอว่านโรม 1:18 สวิที่งททีที่เปป็นอลันตรายมากททีที่สตุดในโลกนทีนื้คสือ การททีที่มนตุษยณ์คนหนศึที่งไดข้รยข้จลัก
ทางของพระเจข้า, ไดข้ยวินทางแหว่งความจรวิง, และกลข้าปฏวิเสธททีที่จะตวิดตามพระเจข้าในความจรวิง

ขนันใบทบีที่หห้คำ
วว. 16:10-11:

10 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หข้าเทขลันของตนลงบนททีที่นลัที่งของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และอาณาจลักรของมลันกก็มสืดไป คนเหลว่า
นลันื้นไดข้กลัดลวินื้นของตนดข้วยความเจก็บปวด

11 และพยดหมวิที่นประมาทพระเจข้าแหว่งสวรรคณ์ เพราะความเจก็บปวดและเพราะแผลททีที่มทีหนองตามตลัวของ
เขา แตว่เขาไมว่ไดข้กลลับใจเสทียใหมว่จากการประพฤตวิของตน



คตุณเหก็นไดข้จากภลัยพวิบลัตวินทีนื้วว่าขลันทลันื้งเจก็ดใบนลันื้นถยกเทออกตวิดๆกลันอยว่างรวดเรก็วในชว่วงเวลาททีที่สลันื้นมากๆ คน
เหลว่านลันื้นยลังมทีแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองนลันื้นอยยว่เลย พวกเขาไดข้รลับแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองนลันื้นเมสืที่อขลันใบแรกถยกเทออก บลัดนทีนื้
ขลันใบททีที่หข้าถยกเทออกแลข้ว และแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองนลันื้นกก็ยลังอยยว่กลับพวกเขา

จงนศึกภาพนลันื้นใหข้ออกหากคตุณทสาไดข้: ประการแรก คนทลันื้งหลายททีที่มทีเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยก
ปกคลตุมดข้วยแผลรข้ายททีที่เปป็นหนอง “มทีทตุกขณ์เวทนาแสนสาหลัส” ตว่อมาทะเลกลายเปป็นเลสือดของคนตาย และชทีววิต
ทลันื้งสวินื้นในทะเลกก็ตาย จากนลันื้นนนื้สาจสืดทลันื้งหมดถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นเลสือดและผยข้คนมทีแตว่เลสือดใหข้ดสืที่ม เพสืที่อทสาใหข้
สภาพตว่างๆเลวรข้ายกวว่าเดวิม ดวงอาทวิตยณ์กก็เผามนตุษยณ์จนพวกเขาถยกคลอกดข้วยความรข้อนททีที่ทสาใหข้ผวิวหนลังพตุพอง 
จากนลันื้นพระเจข้าทรงทสาใหข้ทลันื้งจลักรวาลมสืดมวิด และผยข้คนกก็คลสาไปมาในความมสืดทศึบ ความเจก็บปวดของพวกเขาเกวิน
จะทนเสทียจนพวกเขากนัดลวินี้นตนัวเองและแชว่งดว่คำพระเจห้คำ!

อวิสยาหณ์เหก็นภาพวลันนลันื้นลว่วงหนข้าและเขาเขทียนเกทีที่ยวกลับมลันวว่า: “ดยเถวิด ความมสืดจะคลตุมแผว่นดวินโลก และ
ความมสืดทศึบจะคลตุมชนชาตวิทลันื้งหลาย…” (อวิสยาหณ์ 60:2) โยเอลเหก็นวลันนลันื้น: “วลันแหว่งพระเยโฮวาหณ์กสาลลังมาแลข้ว 
ใกลข้เขข้ามาแลข้ว เปป็นวลันแหว่งความมสืดและความมสืดครศึนื้ม เปป็นวลันททีที่มทีเมฆและความมสืดทศึบ...ดวงอาทวิตยณ์จะกลาย
เปป็นความมสืด ดวงจลันทรณ์เปป็นเลสือด...” (โยเอล 2:1, 2, 31) นาฮยมเหก็นวลันททีที่นว่าหวาดกลลัวนลันื้น เขากลว่าววว่าพระเจข้า
จะทรงเทโทสะของพระองคณ์ดตุจไฟลงบนผยข้คนเหลว่านลันื้น “ความมสืดจะไลว่ตามศลัตรยทลันื้งหลายของพระองคณ์ไป” (นา
ฮยม 1:6-8) พระเยซยตรลัสวว่า “...ในวลันเหลว่านลันื้น ภายหลลังเมสืที่อคราวลสาบากนลันื้นพข้นไปแลข้ว ‘ดวงอาทวิตยณ์จะมสืดไป 
และดวงจลันทรณ์จะไมว่สว่องแสง ดวงดาวทลันื้งปวงจะตกจากฟฟ้า ...” (มาระโก 13:24, 25)

จะมทีความมสืดทศึบปกคลตุมทลัที่วแผว่นดวินโลก จะไมว่มทีดวงจลันทรณ์, ไมว่มทีดวงอาทวิตยณ์, ไมว่มทีดวงดาวตว่างๆ – มทีแตว่
ความมสืดทศึบททีที่มสืดสนวิท มทีบางคนททีที่ตทีความความมสืดนทีนื้ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณและตทีความการกลัดลวินื้นเพราะความเจก็บ
ปวดใหข้เปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์ แตว่กก็เหมสือนเคย หากพระเจข้าไมว่ทรงบอกผมอยว่างชลัดเจนวว่ามลันเปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์หรสือ
ฝฝายววิญญาณ ผมกก็อว่านมลันและตทีความมลันตามตลัวอลักษร – เหมสือนกลับททีที่ผมยอมรลับเรสืที่องการประสยตวิจากหญวิง
พรหมจารที, การตรศึงกางเขนนลันื้น, พระโลหวิตททีที่ไหลออก, การฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ ผมไมว่ตทีความสวิที่งเหลว่านลันื้นใหข้เปป็นฝฝาย
ววิญญาณ เหตตุใดผมควรตทีความความมสืดนลันื้น, เลสือดนลันื้น, แผลรข้ายททีที่เปป็นหนองเหลว่านลันื้นใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณ – และ
ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าผยข้คนเหลว่านลันื้นจะเจก็บปวดมากเหลสือเกวินจนพวกเขาจะกลัดลวินื้นของตนและความเจก็บปวดนลันื้นจะไมว่มที
ใครสลังเกตเหก็น เมสืที่อเททียบกลับการทรมานอสืที่นๆททีที่พวกเขาจะตข้องทนรลับในเวลานลันื้น!

ครลันื้งสตุดทข้ายททีที่แผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้นถยกทสาใหข้มสืดสนวิทคสือตอนททีที่พระเยซยทรงถยกตรศึงบนกางเขนนลันื้น ตอนนลันื้น
พระองคณ์กสาลลังทรงชสาระหนทีนื้บาป พระองคณ์ทรงรลับโทษแทนคนบาป...ความมสืดทศึบเปป็นนวิตยณ์ พระเยซยทรงทนทตุกขณ์
ความทรมาน, ความเจก็บปวดรวดรข้าวและความทตุกขณ์โศกแหว่งนรกชลัที่วนวิรลันดรณ์เพสืที่อคตุณและผม ไมว่ใชว่ครลับ พระองคณ์
ไมว่ไดข้เสดก็จไปยลังไฟเหลว่านลันื้นแหว่งนรก แตว่พระองคณ์ทรงทนทตุกขณ์ความเจก็บปวดรวดรข้าวทลันื้งสวินื้น แมข้แตว่ความมสืดนลันื้น

ขข้อ 11 เปป็นสวิที่งจสาเปป็นมากๆและใหข้ความกระจว่าง คนเหลว่านทีนื้ททีที่เจก็บปวดรวดรข้าวไมว่ซบหนข้าลงและ
อข้อนวอนขอความเมตตาตว่อพระเจข้า พวกเขาแชว่งดว่าพระเจข้าและหมวิที่นประมาทพระนามของพระองคณ์ พวกเขาไมว่
กลลับใจใหมว่ คนเหลว่านทีนื้ถยกความลตุว่มหลงเขข้าครอบงสา พวกเขาเชสืที่อสวิที่งททีที่เทก็จนลันื้น – พวกเขาตข้องรลับโทษ



ขนันใบทบีที่หก
วว. 16:12:

12 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่หกเทขลันของตนลงททีที่แมว่นนื้สาใหญว่ คสือแมว่นนื้สายยเฟรตวิส ทสาใหข้นนื้สาในแมว่นนื้สานลันื้นแหข้งไป เพสืที่อ
เตรทียมมรรคาไวข้สสาหรลับบรรดากษลัตรวิยณ์ททีที่มาจากทวิศตะวลันออก

มทีแมว่นนื้สา “ใหญว่ คสือแมว่นนื้สายยเฟรตวิส” สายเดทียวเทว่านลันื้น เนสืที่องจากแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองเหลว่านลันื้นเปป็นของ
จรวิง เลสือดนลันื้น, ความรข้อนนลันื้นและความมสืดนลันื้นกก็เปป็นของจรวิง เหตตุใดนทีที่จศึงไมว่ควรเปป็นแมว่นนื้สาของจรวิงลว่ะครลับ? มลัน
เปป็นของจรวิงครลับ! คตุณจะระลศึกไดข้วว่าพระเจข้าเคยทสาใหข้ทะเลแดงมข้วนกลลับ (และอทีกครลันื้งหนศึที่งคสือ แมว่นนื้สาจอรณ์แดน) 
เพสืที่อททีที่จะเตรทียมทางหนศึที่งไวข้สสาหรลับประชากรของพระองคณ์ การอลัศจรรยณ์เหลว่านทีนื้เปป็นพระพรอยว่างหนศึที่งแกว่ประชากร
ของพระเจข้า – แตว่พวกมลันกก็นสาการพวิพากษามาสยว่ศลัตรยนลันื้นเชว่นกลัน เมสืที่อพระเจข้าทรงทสาใหข้นนื้สาของทะเลแดงมข้วน
กลลับ พระองคณ์กก็ทรงจลัดเตรทียมหนทางแหว่งการชว่วยใหข้พข้นเพสืที่อชนชาตวิอวิสราเอล ซศึที่งกก็เปป็นหนทางแหว่งความพวินาศ
สสาหรลับฟาโรหณ์และกองทลัพอลันเกรทียงไกรของเขาททีที่กสาลลังพยายามททีที่จะทสาลายชนชาตวิอวิสราเอลดข้วย เมสืที่อพระเจข้า
ทรงทสาใหข้แมว่นนื้สาจอรณ์แดนมข้วนกลลับ พระองคณ์กก็ทรงจลัดเตรทียมทางนลันื้นสสาหรลับความพวินาศของเมสืองเยรทีโคททีที่ชลัที่วรข้าย
และสมาพลันธณ์ใหญว่ยลักษณ์ของชาวคานาอลัน

แมว่นนื้สายยเฟรตวิสเปป็นเสข้นแบว่งขนาดยลักษณ์มาตลอดหลายยตุคสมลัย โดยแบว่งประเทศตว่างๆททีที่อยยว่ฝปัปี่งตะวลันออก
จากประเทศเหลว่านลันื้นแหว่งฝปัปี่งตะวลันตกในพสืนื้นททีที่สว่วนนลันื้นของโลก แมว่นนื้สาสายนทีนื้มทีขนาดยาว 1780 ไมลณ์ กวข้างตลันื้งแตว่ 
300 จนถศึง 1200 หลา และความลศึกของมลันไลว่ตลันื้งแตว่สวิบไปจนถศึงสามสวิบฟตุต สว่วนใหญว่ของปฟีมลันกก็ลศึกกวว่านลันื้นขศึนื้น
อยยว่กลับปรวิมาณนนื้สาฝน มลันเปป็นเสข้นแบว่งเขตแหว่งอาณาจลักรของซาโลมอน มลันถยกกลว่าวถศึงวว่าเปป็นพรมแดนดข้านทวิศ
ตะวลันออกเฉทียงเหนสือของแผว่นดวินนลันื้นททีที่ทรงสลัญญาไวข้แกว่ชนชาตวิอวิสราเอล (ปฐก. 15:18; พบญ. 11:24; ยชว. 
1:4) ประวลัตวิศาสตรณ์เปป็นพยานยสืนยลันวว่าแมว่นนื้สาสายนทีนื้เปป็นอตุปสรรคใหญว่หลวงตว่อกองทลัพทลันื้งหลายมาตลอดหลายยตุค
สมลัย

การทสาใหข้แมว่นนื้สายยเฟรตวิสแหข้งไปอยว่างททีที่เราเหก็นในการศศึกษาของเรานทีนื้ จะจลัดเตรทียมหนทางและเปปิดประตย
เพสืที่ออนตุญาตใหข้เหลว่ากองทลัพใหญว่โตแหว่งทวิศตะวลันออกขข้ามพรมแดนนลันื้นและรวมตลัวกลันรอบปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์
นทีที่จะเปป็น “วลันใหญว่โตของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์” อวิสยาหณ์ไดข้เหก็นวลันนทีนื้เมสืที่อเขากลว่าววว่า “และจะทรงโบก
พระหลัตถณ์เหนสือแมว่นนื้สานลันื้น (ยยเฟรตวิส) ดข้วยลมอลันแรงกลข้าของพระองคณ์ และจะตทีมลันใหข้แตกเปป็นธารนนื้สาเจก็ดสาย 
และใหข้คนเดวินขข้ามไปไดข้โดยททีที่เทข้าไมว่เปฟียกนนื้สา” จงตลันื้งใจอว่าน เศคารวิยาหณ์ 10:11 และเยเรมทียณ์ 51:36

พอแมว่นนื้สาสายนทีนื้แหข้ง ยอหณ์นกก็เหก็นบางสวิที่ง:

ผบีโสโครกสคำมตน
วว. 16:13-16:

13 และขข้าพเจข้าเหก็นผทีโสโครกสามตนรยปรว่างคลข้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสลัตวณ์
รข้ายนลันื้น และออกจากปากของผยข้พยากรณณ์เทก็จ



14 ดข้วยวว่าผทีเหลว่านลันื้นเปป็นผทีรข้ายกระทสาการอลัศจรรยณ์ มลันออกไปหากษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงแหว่งแผว่นดวินโลกคสือทลัที่ว
พวิภพ เพสืที่อใหข้บรรดากษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นรว่วมกลันทสาสงครามในวลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด

15 “จงดยเถวิด เราจะมาเหมสือนขโมย ผยข้ททีที่เฝฟ้าระวลังใหข้ดทีและรลักษาเสสืนื้อผข้าของตนจะเปป็นสตุข เกลสือกวว่าผยข้นลันื้น
จะเดวินเปลสือยกาย และคนทลันื้งหลายจะไดข้เหก็นความนว่าละอายของเขา”

16 และมลันใหข้เขาทลันื้งหลายชตุมนตุมททีที่ตสาบลหนศึที่ง ซศึที่งภาษาฮทีบรยเรทียกวว่า อารมาเกดโดน
พอถศึงชว่วงนทีนื้ของการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกไดข้สยบตว่อคสา

บลัญชาตว่างๆของเขาและรว่วมเปป็นพลันธมวิตรกลับเขาในการทสาสงครามเพสืที่อบดขยทีนื้ชนชาตวิอวิสราเอลททีที่เหลสืออยยว่ผยข้ซศึที่ง
ปฏวิเสธททีที่จะรลับพระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอมหรสือรลับเครสืที่องหมายของเขา เพสืที่อททีที่จะรวบรวมกษลัตรวิยณ์เหลว่านทีนื้และกองทลัพ
ของพวกเขาใหข้มาอยยว่ททีที่เดทียวกลันในคราวเดทียวเพสืที่อการเขว่นฆว่าครลันื้งใหญว่เปป็นครลันื้งสตุดทข้ายนทีนื้ พระเจข้าทรงกระทสาสอง
สวิที่ง:

1. พระองคณ์ทรงกระทสาใหข้แมว่นนื้สาใหญว่ยยเฟรตวิสแหข้งไปซศึที่งปกตวิจะเปป็นอตุปสรรคตว่อการเคลสืที่อนทลัพของพวก
เขามตุว่งสยว่กรตุงเยรยซาเลก็ม

2. พระองคณ์ทรงอนตุญาตใหข้ผทีสามตนออกไปและชลักนสากษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นและกองทลัพของพวกเขามายลัง
กรตุงเยรยซาเลก็มเพสืที่อทสาศศึกครลันื้งนทีนื้

พระเจข้าไมว่เคยเปลทีที่ยนแปลงมาตลันื้งแตว่สมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม ใน 1 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 22:20-22 เราอว่านวว่า 
“และพระเยโฮวาหณ์ตรลัสวว่า ‘ผยข้ใดจะเกลทีนื้ยกลว่อมอาหลับเพสืที่อเขาจะขศึนื้นไปและลข้มลงททีที่ราโมทกวิเลอาด’ บข้างกก็ทยล
อยว่างนทีนื้ บข้างกก็ทยลอยว่างนลันื้น แลข้วมทีววิญญาณดวงหนศึที่งมาขข้างหนข้า เฝฟ้าตว่อพระพลักตรณ์พระเยโฮวาหณ์ทยลวว่า ‘ขข้าพระองคณ์
จะเกลทีนื้ยกลว่อมเขาเอง’ และพระเยโฮวาหณ์ตรลัสกลับเขาวว่า ‘จะทสาอยว่างไร’ และเขาทยลวว่า ‘ขข้าพระองคณ์จะออกไป 
และจะเปป็นววิญญาณมตุสาอยยว่ในปากของผยข้พยากรณณ์ของเขาทตุกคน’ และพระองคณ์ตรลัสวว่า ‘เจข้าไปเกลทีนื้ยกลว่อมเขาไดข้
และเจข้าจะทสาไดข้สสาเรก็จ จงไปทสาเถวิด’”

องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงอนตุญาตใหข้ววิญญาณมตุสาตนหนศึที่งเขข้าไปอยยว่ในปากของผยข้พยากรณณ์เหลว่านลันื้นของอา
หลับ พวกเขาพยากรณณ์คสามตุสาตว่างๆแกว่เขา, เขาขศึนื้นไปยลังราโมทกวิเลอาด, ถยกฆว่าตาย และพวกสตุนลัขกก็เลทียเลสือดของ
เขา ววิญญาณตนหนศึที่งจากนรกไดข้รลับอนตุญาตใหข้ออกไปเพสืที่อยตุยงและหลอกลวงอาหลับและทสาใหข้เขาเดวินตรงเขข้าไปสยว่
กลับดลักมรณา มลันกก็จะเปป็นเชว่นนลันื้นดข้วยกลับบรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกเมสืที่อววิญญาณชลัที่วสามตนนลันื้นจะหลอกลวง
พวกเขาและนสาพาพวกเขาใหข้มาทสาศศึกของ “พระเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด”

ในกรณทีของอาหลับมลันคสือ “ววิญญาณชลัที่วตนเดทยว” แตว่ในขข้อพระคสาของเราในววิวรณณ์มลันคสือ “ผทีโสโครก
สามตน” ซศึที่งถยกเรทียกวว่าเปป็น “ววิญญาณของพวกปฟีศาจ” และถยกเปรทียบวว่าเปป็นเหมสือนกลับพวกกบ – นว่ารลังเกทียจ, 
สกปรก, นว่าขยะแขยง, เกวิดมาจากตมแหว่งจลักรวาล ผทีทลันื้งสามนทีนื้ถยกสว่งออกไปทสาภารกวิจอลันนว่ากลลัวของพวกมลัน

ววิญญาณเหลว่านทีนื้มทีอสานาจททีที่จะกระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆ – การอลัศจรรยณ์ตว่างๆแบบซาตาน – และผว่าน
ทางการอลัศจรรยณ์เหลว่านทีนื้ฝยงชนเหลว่านลันื้นททีที่กสาลลังตวิดตามปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์จะถยกหลอกลวง ผว่านทางอสานาจและ
การอลัศจรรยณ์ททีที่ผวิดธรรมดาตว่างๆของววิญญาณเหลว่านทีนื้ เหลว่าผยข้ตวิดตามทตุกคนของตรทีเอกภาพแบบซาตานจะถยกยตุยง
ใหข้ประกาศสงครามกลับพระเมษโปดกและเหลว่าผยข้ตวิดตามของพระองคณ์ททีที่อยยว่ในเยรยซาเลก็ม ระบบซาตานทลันื้งหมด



ตอบสนอง และรว่วมใจกลันยกทลัพไปยลังเยรยซาเลก็มเพสืที่อทสาศศึกใหญว่นลันื้น – และพวกเขาจะพบวว่าทางสะดวกเนสืที่องจาก
ยยเฟรตวิสซศึที่งเปป็นสวิที่งกทีดขวางตามธรรมชาตวิททีที่ใหญว่โตนลันื้นถยกทสาใหข้แหข้งไปเสทียแลข้ว

นทีที่ไมว่ใชว่การกลว่าวถศึงววิญญาณชลัที่วเหลว่านทีนื้เพทียงครลันื้งเดทียว เปาโลเตสือนวว่าในวลันสตุดทข้ายเหลว่านลันื้นเหลว่า
ววิญญาณททีที่ลว่อลวงจะมาโดยสอนเรสืที่องมตุสาตว่างๆ จงอว่านบลันทศึกนลันื้นใน 1 ทวิโมธที 4:1-6 

พรข้อมกลับความยข้อนแยข้งแบบบรวิสตุทธวิธิ์ พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงดลใจโยเอลใหข้เขทียนถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “จง
ประกาศขข้อความตว่อไปนทีนื้ใหข้นานาประชาชาตวิทราบวว่า จงเตรทียมทสาการรบ จงปลตุกใจชายฉกรรจณ์ทลันื้งหลาย ใหข้พล
รบทลันื้งสวินื้นเขข้ามาใกลข้ ใหข้เขาขศึนื้นมาเถวิด จงตทีผาลไถนาของเจข้าใหข้เปป็นดาบ และตทีขอลวิดของเจข้าใหข้เปป็นทวน ใหข้คน
อว่อนแอพยดวว่า “ฉลันเปป็นนลักรบ” บรรดาประชาชาตวิทลันื้งสวินื้นเออ๋ย จงรวมกลันอยยว่ลข้อมรอบ จงรทีบมาเถวิด จงเรทียก
ประชตุมกลันททีที่นลัที่น โอ ขข้าแตว่พระเยโฮวาหณ์ ขอทรงนสานลักรบของพระองคณ์ลงมา” (โยเอล 3:9-11)

นทีที่เปป็นถข้อยคสาททีที่แสดงใหข้เหก็นภาพของการรวมตลัวกลันครลันื้งใหญว่เพสืที่อทสาศศึกใหญว่: “…ชนตว่างชาตวิจศึงแสดง
ความเดสือดดาลขศึนื้น และชนชาตวิทลันื้งหลายควิดอว่านในการททีที่ไรข้ประโยชนณ์…บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกตลันื้งตนเอง
ขศึนื้น และนลักปกครองปรศึกษากลันตว่อสยข้พระเยโฮวาหณ์และผยข้รลับการเจวิมของพระองคณ์ กลว่าววว่า “ใหข้เราระเบวิดสายแอก
ของเขาใหข้ขาดสะบลันื้น และขจลัดบลังเหทียนของเขาใหข้พข้นจากเรา” พระองคณ์ผยข้ประทลับในสวรรคณ์จะทรงพระสรวล 
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะทรงเยข้ยหยลันเขาเหลว่านลันื้น (ทสาใหข้พวกเขาสลับสน)” (เพลงสดตุดที 2:1-4) อว่านเพลงสดตุดทีบทททีที่
สองทลันื้งบทเพสืที่อททีที่จะเหก็นภาพของวลันใหญว่นลันื้นเมสืที่อกองทลัพของพระครวิสตณ์และปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์มาเผชวิญหนข้า
กลันรอบกรตุงเยรยซาเลก็มในหตุบเขาแหว่งอารมาเกดโดน

ในขข้อ 15 ยอหณ์นใหข้คสาเตสือนหนศึที่งททีที่จรวิงจลัง: “จงดยเถวิด เราจะมาเหมสือนขโมย ผยข้ททีที่เฝฟ้าระวลังใหข้ดทีและรลักษา
เสสืนื้อผข้าของตนจะเปป็นสตุข เกลสือกวว่าผยข้นลันื้นจะเดวินเปลสือยกาย และคนทลันื้งหลายจะไดข้เหก็นความนว่าละอายของเขา” 
เหตตุใดจศึงมทีคสาประกาศททีที่แปลกประหลาดเชว่นนทีนื้ตรงนทีนื้? พระสตุรเสทียงของพระเยซยกสาลลังแจข้งคสาประกาศนทีนื้ ถข้อยคสา
เหลว่านทีนื้ฟปังดยเหมสือนกลับถข้อยคสาซศึที่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ตรลัสแกว่ครวิสตจลักรเกทีที่ยวกลับการรลับขศึนื้น
ไป แตว่เนสืที่องจากครวิสตจลักรไดข้ถยกรลับขศึนื้นไปเกสือบเจก็ดปฟีกว่อนพระคสาขข้อนทีนื้แลข้ว คสาประกาศนทีนื้จะประยตุกตณ์ใชข้อยว่างไร
ตรงนทีนื้? พระเยซยจะเสดก็จมารลับผยข้ใด? ววิวรณณ์ 15:2 ใหข้ภาพของคนกลตุว่มนลันื้นททีที่พระเยซยเสดก็จมารลับเมสืที่อถศึงระยะนทีนื้ใน
การเทขลันทลันื้งเจก็ดนลันื้นออก

ในระหวว่างการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ไมว่ใชว่ทตุกคนจะโนข้มตลัวลงและบยชาเขา และไมว่ใชว่
ทตุกคนจะรลับเครสืที่องหมายของเขาดข้วย คนเหลว่านลันื้นสว่วนใหญว่ททีที่ปฏวิเสธททีที่จะทสาเชว่นนลันื้นจะถยกฆว่าตาย แตว่บางคนจะมที
ชทีววิตผว่านสวิที่งเหลว่านลันื้นทลันื้งหมดมาไดข้ จนถศึงการเทขลันใบททีที่เจก็ดเลย พระเยซยจะเสดก็จมารลับผยข้สลัตยณ์ซสืที่อเหลว่านทีนื้นลัที่นเอง
กว่อนททีที่ศศึกอลันยวิที่งใหญว่แหว่งอารมาเกดโดนเรวิที่มขศึนื้น พวกเขาจะถยกพาออกไปจากแผว่นดวินโลกอยว่างเหนสือธรรมชาตวิ 
และคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกฆว่าตายไปแลข้วกก็จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นและไดข้รลับรว่างกายใหมว่ ววิวรณณ์ 6:9-11 ใหข้ภาพของผยข้พลที
ชทีพเหลว่านทีนื้ – แตว่พวกเขาตข้องสลัตยณ์ซสืที่อจนถศึงททีที่สตุดหากพวกเขาอยากอยยว่ในคนกลตุว่มนลันื้น (มธ. 24:13) การพวิพากษา
ครลันื้งสตุดทข้ายไมว่อาจถยกเทออกไดข้จนกวว่าผยข้ชอบธรรมทตุกคนออกไปใหข้พข้นรลัศมทีแหว่งโทสะของพระเจข้าเสทียกว่อน

มลันเปป็นแบบนทีนื้เชว่นกลันในสมลัยของนนื้สาทว่วมโลก ฝนไมว่ตกสลักแหมะจนกวว่าโนอาหณ์อยยว่ในนาวานลันื้นและ “พระ
เยโฮวาหณ์ทรงปปิดประตยนลันื้นเสทีย” (ปฐก. 7:1-16)



มลันเปป็นแบบนทีนื้เชว่นกลันในสมลัยของเมสืองโสโดม โลทเปป็นผยข้ชอบธรรม (2 เปโตร 2:6-8) และพระเจข้าไมว่อาจ
ทสาลายเมสืองโสโดมไดข้จนกวว่าโลทอยยว่ปลอดภลัยนอกเมสืองนลันื้นแลข้ว จงอว่านบทททีที่สวิบเกข้าทลันื้งบทของปฐมกาล โดย
หมายเหตตุขข้อ 22 เปป็นพวิเศษ: “เจข้าจงรทีบหนทีไปททีที่นลัที่น เพราะเราไมว่สามารถกระทสาอะไรไดข้จนกวว่าเจข้าไปถศึงททีที่นลัที่น!”

ครวิสตจลักร – เจข้าสาวของพระครวิสตณ์ – จะไมว่ผว่านเขข้าไปในสลักวลันเดทียวของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่งนลันื้น 
(วว. 3:10; 4:1-3) ดลังนลันื้นมลันจศึงเปป็นโมงยามททีที่มสืดมวิดททีที่สตุดแหว่งประวลัตวิศาสตรณ์ของมนตุษยชาตวิ... ทตุกคนททีที่ยสาเกรง
พระเจข้าตข้องถยกพาตลัวออกไปกว่อนททีที่พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรงตวลัดเคทียวคมอลันนลันื้น (พระวจนะ) เพสืที่อเกทีที่ยวแผว่น
ดวินโลก “และมลันใหข้เขาทลันื้งหลายชตุมนตุมททีที่ตสาบลหนศึที่ง ซศึที่งภาษาฮทีบรยเรทียกวว่า อารมาเกดโดน” (วว. 16:16)

อารมาเกดโดนมทีความหมายวว่า ภยเขาแหยู่งเมกริดโด ซศึที่งรวมถศึงททีที่ราบยวิสเรเอล, หตุบเขาใหญว่ททีที่ทอดยาวผว่าน
เขข้าตอนกลางของดวินแดนศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์นลันื้นตลันื้งแตว่ทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทียนไปจนถศึงแมว่นนื้สาจอรณ์แดน มลันมทีความยาว
ประมาณสองรข้อยไมลณ์และกวข้างสวิบไมลณ์ ชสืที่อนลันื้นมาจากรากคสาภาษาฮทีบรยททีที่มทีความหมายวว่า “ตลัดออกเสทีย” และ
นลัที่นเปป็นสวิที่งททีที่พระเจข้าจะทรงกระทสาในชลัที่วโมงยวิที่งใหญว่นลันื้นจรวิงๆ!

หตุบเขานทีนื้เปป็นสถานททีที่แหว่งการฆว่าฟปันกลันมาตลอดหลายยตุคสมลัย มลันเปป็นสมรภยมวิใหญว่แหว่งสมลัยภาคพลันธ
สลัญญาเดวิม ผยข้ววินวิจฉลัย 5:19 บอกเราวว่า “บรรดากษลัตรวิยณ์มาถศึงกก็รบกลัน ...รวิมหข้วงนนื้สาเมกวิดโด” 2 พงศาวดาร 
35:22 บอกเราวว่า “โยสวิยาหณ์เขข้าสยข้รบในหตุบเขาเมกวิดโด”

ขลันใบททีที่หกนสากษลัตรวิยณ์ทตุกองคณ์แหว่งแผว่นดวินโลกพรข้อมกลับกองทลัพของพวกเขา มายลังหตุบเขาแหว่งการฆว่าฟปัน
กลัน บลัดนทีนื้ทตุกสวิที่งพรข้อมแลข้วททีที่ขลันใบสตุดทข้ายจะถยกเทออก ชว่างเปป็นภาพอลันนว่ากลลัว! บลัดนทีนื้เยรยซาเลก็มถยกกองทลัพตว่างๆ
ลข้อมไวข้ มทีทหารหลายลข้านนายพรข้อมกลับกษลัตรวิยณ์ของตน พวกเขามตุว่งมลัที่นททีที่จะลบพระนามของพระเจข้าและพระเยซย
ออกไปจากแผว่นดวินโลกและจากความทรงจสาของมนตุษยณ์ แตว่อนวิจจา! พวกเขาจะเขข้าสยว่การนองเลสือด โลหวิตไหล
นองเปป็นระยะทางสองรข้อยไมลณ์ --- ลศึกหกฟตุตและกวข้างสวิบฟตุต (วว. 14:20)

คตุณไดข้รลับความรอดแลข้วหรสือ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก? เอเมน! หากคตุณรอดแลข้ว แตว่ววิบลัตวิแกว่คตุณหากคตุณยลังไมว่ไดข้
รลับความรอด! จงกลลับใจเสทียใหมว่และเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า และจงรลับความรอดเดบีดี๋ยวนบีนี้! (ยอหณ์น 5:24, โรม 
10:9,10)

ขนันใบทบีที่เจจ็ด
วว. 16:17-21:

17 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดไดข้เทขลันของตนลงในอากาศ และมทีพระสตุรเสทียงดลังออกมาจากพระททีที่นลัที่งในพระ
ววิหารแหว่งสวรรคณ์วว่า “สสาเรก็จแลข้ว”

18 และเกวิดมทีเสทียงตว่างๆ มทีฟฟ้ารข้อง มทีฟฟ้าแลบ และเกวิดแผว่นดวินไหวครลันื้งใหญว่ ซศึที่งตลันื้งแตว่มทีมนตุษยณ์เกวิดมาบน
แผว่นดวินโลก ไมว่เคยมทีแผว่นดวินไหวรข้ายแรงและยวิที่งใหญว่เชว่นนทีนื้เลย

19 มหานครนลันื้นกก็แยกออกเปป็นสามสว่วน และบข้านเมสืองของนานาประชาชาตวิกก็ลว่มจม มหานครบาบวิโลน
นลันื้นกก็อยยว่ในความทรงจสาตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า เพสืที่อจะใหข้นครนลันื้นดสืที่มถข้วยเหลข้าองตุว่นแหว่งพระพวิโรธอลันใหญว่
หลวงของพระองคณ์

20 และบรรดาเกาะตว่างๆกก็หนทีหายไป และภยเขาทลันื้งหลายกก็ไมว่มทีผยข้ใดพบ



21 และมทีลยบเหก็บใหญว่ตกลงมาจากฟฟ้าถยกคนทลันื้งปวง แตว่ละกข้อนหนลักประมาณหข้าสวิบกวิโลกรลัม คนทลันื้ง
หลายจศึงพยดหมวิที่นประมาทพระเจข้า เพราะภลัยพวิบลัตวิททีที่เกวิดจากลยกเหก็บนลันื้น เพราะวว่าภลัยพวิบลัตวิจากลยกเหก็บนลันื้นรข้ายแรง
ยวิที่งนลัก

“ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่เจก็ดไดข้เทขลันของตนลงในอากาศ และมทพระสสุรเสทยงดนงออกมาจากพระททชื่นนชื่งในพระ
วริหารแหยู่งสวรรคณ์วยู่า “สกาเรห็จแลจ้ว”!” จากพระททีที่นลัที่งขององคณ์พระผยข้พวิพากษาสวิที่งสารพลัด เรามทีคสาประกาศวว่าสสาเรก็จ
แลข้ว นทีที่คสือจตุดสตุดยอด! เมสืที่อพระเยซยทรงชสาระคว่าไถว่เพสืที่อคนบาปทลันื้งหลาย กว่อนพระองคณ์ทรงสวินื้นพระชนมณ์พระองคณ์
ทรงรข้องประกาศวว่า “สคคำเรจ็จแลห้ว!” บนกางเขนนลันื้นพระองคณ์ทรงเสรก็จสวินื้นการไถว่สสาหรลับจวิตววิญญาณ ไมว่สามารถ
เพวิที่มสวิที่งใดเขข้าไปไดข้อทีก การไถว่จวิตววิญญาณเสรก็จสมบยรณณ์แลข้วในพระเยซย และบลัดนทีนื้ การพวิพากษาแผว่นดวินโลกกก็
สสาเรก็จแลข้ว มลันสสาเรก็จแลข้วเชว่นกลัน! พระเยซยครวิสตณ์กสาลลังจะชสาระแผว่นดวินโลกใหข้พข้นจากพญานาคนลันื้น, สลัตวณ์รข้ายนลันื้น 
และผยข้พยากรณณ์เทก็จ บรรดาสวิที่งททีที่มทีเขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนเลก็กททีที่มทีตราประทลับเจก็ดดวงลข้วนเสรก็จสมบยรณณ์แลข้ว ทตุก
รายละเอทียดปลทีกยว่อยถยกทสาใหข้สสาเรก็จแลข้วและสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงจะเลวิก “ครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวด” 
ในททีที่สตุด (โรม 8:22) สคคำเรจ็จแลห้ว! ฮคำเลลถูยคำ!

เหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่เกวิดขศึนื้นตามมาหลลังการเทขลันใบททีที่เจก็ดไมว่อาจมทีอะไรเททียบไดข้ในประวลัตวิศาสตรณ์มนตุษยณ์ ไมว่
เคยมทีภลัยพวิบลัตวิ, ความสลับสน, ความอลหมว่าน, การแตกพว่าย, ความแตกแยก, การสลัที่นไหว, การสะเทสือนสะทข้าน
และการสสาแดงททีที่ใหญว่โตเชว่นนลันื้นเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลกมากว่อนเหมสือนอยว่างททีที่จะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อขลันใบททีที่เจก็ดถยกเทออก
จนเกลทีนื้ยง! ฟฟ้าอากาศจะสลัที่นสะเทสือนอยว่างรตุนแรง จะเกวิดฟฟ้าแลบ, ฟฟ้ารข้อง และเสทียงตว่างๆ ขลันใบททีที่เจก็ดนทีนื้ถยกเท
ออกในฟฟ้าอากาศ ฟฟ้าอากาศไดข้รลับผลกระทบกว่อน และจากนลันื้นการพวิพากษากก็เคลสืที่อนตที่สาลงมายลังแผว่นดวินโลก 
ศาสดาพยากรณณ์หลายคนไดข้พยากรณณ์ถศึงวลันเหลว่านทีนื้เมสืที่อฟฟ้าสวรรคณ์จะเผชวิญกลับการพวิพากษาตว่างๆอลันนว่ากลลัว อว่าน
เพลงสดตุดที 102:25, 26 และอวิสยาหณ์ 51:6

มลัทธวิว 24:29 และฮทีบรย 12:25-26 กลว่าวถศึงการสลัที่นสะทข้านของบรรดาอสานาจแหว่งฟฟ้าสวรรคณ์ เปโตรบอก
เราวว่าฟฟ้าสวรรคณ์จะลว่วงไปดข้วยเสทียงดลังสนลัที่น (การระเบวิดออก) และโลกธาตตุจะละลายไปดข้วยความรข้อนสยง (2 เป
โตร 3:10-12) (นทีที่หมายถศึงฟฟ้าสวรรคณ์ชลันื้นแรกและชลันื้นททีที่สอง ซศึที่งเปป็นททีที่ๆหมยว่เมฆและดวงดาวตว่างๆอยยว่, ไมว่ใชว่ททีที่
ประทลับของพระเจข้า ซศึที่งเปป็นสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม – 2 คร. 12:1-4) อวิสยาหณ์กลว่าววว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจอมโยธาจะ
ทรงเยทีที่ยมเยทียน “ดข้วยฟฟ้ารข้องและดข้วยแผว่นดวินไหว และดข้วยเสทียงกลัมปนาท ดข้วยพายตุและพายตุแรงกลข้า ดข้วยเปลว
แหว่งเพลวิงเผาผลาญ” (อวิสยาหณ์ 29:6)

เพลงสดตุดที 50:3-4 บอกเราวว่า “พระเจข้าของเราจะเสดก็จมา พระองคณ์จะมวิไดข้ทรงเงทียบอยยว่ เพลวิงจะเผา
ผลาญมาขข้างหนข้าพระองคณ์ รอบพระองคณ์คสือวาตะอลันทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ พระองคณ์จะทรงเรทียกถศึงฟฟ้าสวรรคณ์เบสืนื้องบน 
และถศึงแผว่นดวินโลก เพสืที่อพระองคณ์จะทรงพวิพากษาประชาชนของพระองคณ์”

ในววิวรณณ์ 17 อาณาจลักรของซาตานกสาลลังลว่มสลาย มลันเปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ (อฟ. 2:2) มา
นานหกพลันปฟีแลข้ว แตว่การปกครองของมลันกสาลลังจะสวินื้นสตุดลง โลกธาตตุตว่างๆไดข้หลันมาเลว่นงานมลันและฟฟ้าอากาศกก็
ถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นไฟเหลว!



สถานการณณ์บนแผว่นดวินโลกกก็ไมว่ไดข้ดทีไปกวว่าเลย: “เกวิดมทีเสทียงตว่างๆ มทีฟฟ้ารข้อง มทีฟฟ้าแลบ และเกวิดแผว่นดวิน
ไหวครลันื้งใหญว่ ซศึที่งตลันื้งแตว่มทีมนตุษยณ์เกวิดมาบนแผว่นดวินโลก ไมว่เคยมทีแผว่นดวินไหวรข้ายแรงและยวิที่งใหญว่เชว่นนทีนื้เลย” นทีที่เปป็น
เวลาททีที่อวิสยาหณ์ไดข้กลว่าวถศึงตอนททีที่เขากลว่าววว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะทรงลตุกขศึนื้น “กระทสาใหข้โลกสลัที่นสะทข้าน” (อวิสยาหณ์
2:19-21) ฮลักกลัยไดข้บลันทศึกมลันในถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “…อทีกสลักหนว่อย เราจะเขยว่าทข้องฟฟ้าและโลก ทะเลและแผว่นดวิน
แหข้ง อทีกครลันื้งหนศึที่ง เราจะเขยว่าประชาชาตวิทลันื้งสวินื้น…” (ฮลักกลัย 2: 6, 7)

ววิวรณณ์ 16:19 ใหข้เราควิดออกบข้างถศึงความนว่ากลลัวและความใหญว่โตของแผว่นดวินไหวครลันื้งนทีนื้: “มหานครนลันื้น
กก็แยกออกเปป็นสามสว่วน และบข้านเมสืองของนานาประชาชาตวิกก็ลว่มจม มหานครบาบวิโลนนลันื้นกก็อยยว่ในความทรงจสา
ตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระเจข้า เพสืที่อจะใหข้นครนลันื้นดสืที่มถข้วยเหลข้าองตุว่นแหว่งพระพวิโรธอลันใหญว่หลวงของพระองคณ์”

โปรดหมายเหตตุวว่า “นครใหญว่นลันื้น” (เยรยซาเลก็ม) ถยกเขยว่าจนแตกออกเปป็นสามสว่วน และเมสืองอสืที่นๆ
ทลันื้งหมดกก็ถยกลดจนเหลสือเพทียงเศษซาก คตุณนศึกภาพแผว่นดวินไหวททีที่ยวิที่งใหญว่เหลสือเกวินและทรงพลลังเหลสือเกวินจนมลัน
ทสาใหข้เมสืองใหญว่ๆทตุกเมสืองแหว่งแผว่นดวินโลกราบเปป็นหนข้ากลองไหม? บลัดนทีนื้เยรยซาเลก็มถยกปกปฟ้องใหข้พข้นจากการ
เหลสือเพทียงเศษซากเพราะวว่าสว่วนหนศึที่งของเมสืองนลันื้นถยกถสือกรรมสวิทธวิธิ์และเปป็นขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า (วว. 11:1, 2)
แผว่นดวินไหวครลันื้งนทีนื้จะทรงพลลังเหลสือเกวินจนภยเขามะกอกเทศจะแยกออกเปป็นสองสว่วน โดยสว่วนหนศึที่งเคลสืที่อนไปทาง
ทวิศตะวลันออกและอทีกสว่วนไปยลังทวิศตะวลันตก อว่านเศคารวิยาหณ์ 14:4; 13:8-9 ตรงนทีนื้เรามทีสองสว่วนของแผว่นดวินนลันื้นททีที่
ถยกตลัดออก, ถยกทสาลาย...สว่วนหนศึที่งถยกพวิทลักษณ์รลักษาไวข้... “เราจะนสาสว่วนททีที่สามนทีนื้ผว่านเขข้าไปในไฟ” ผมเชสืที่อวว่าพระ
คสาขข้อนทีนื้หมายถศึงชว่วงเวลาแหว่งขข้อพระคสานทีนื้ของเราในววิวรณณ์ 16:19

นครใหญว่ทลันื้งปวงของแผว่นดวินโลกถยกทสาลายยว่อยยลับในแผว่นดวินไหวครลันื้งมโหฬารนทีนื้... ใชว่แลข้วครลับ แมข้แตว่
นครใหญว่ๆททีที่ทรงพลลังอยว่างโรม, ไคโร, ลอนดอน, และนวิวยอรณ์ค! คตุณนศึกภาพความตายและความพวินาศของโมง
ยามเชว่นนลันื้นออกไหม?

นทีที่ไงครลับ! นทีที่คสือจตุดจบของระบบเหลว่านลันื้นของพญามารและเหลว่าสมตุนของมลัน... ขข้อ 20 และ 21: “และ
บรรดาเกาะตว่างๆกก็หนทีหายไป และภยเขาทลันื้งหลายกก็ไมว่มทีผยข้ใดพบ และมทีลยกเหก็บใหญว่ตกลงมาจากฟฟ้าถยกคนทลันื้งปวง 
แตว่ละกข้อนหนลักประมาณหข้าสวิบกวิโลกรลัม คนทลันื้งหลายจศึงพยดหมวิที่นประมาทพระเจข้า เพราะภลัยพวิบลัตวิททีที่เกวิดจาก
ลยกเหก็บนลันื้น เพราะวว่าภลัยพวิบลัตวิจากลยกเหก็บนลันื้นรข้ายแรงยวิที่งนลัก”

มนตุษยณ์ตข้องใชข้เงวินหลายพลันลข้านดอลลารณ์ไปกลับระเบวิด, เครสืที่องบวิน, เรสือและปฟนเพสืที่อททีที่จะทสาสงคราม แตว่
กลับพระเจข้ามลันไมว่เปป็นเชว่นนลันื้นเลย พระองคณ์ทรงใชข้ภยเขาตว่างๆเปป็นรถถลังและเกาะตว่างๆเปป็นตอรณ์ปปิโด! ในบทททีที่ 6 
ภยเขาทลันื้งหลายเคลสืที่อนออกจากททีที่ของพวกมลัน และเมสืที่อคนทลันื้งหลายอธวิษฐานและอข้อนวอนภยเขาเหลว่านลันื้นใหข้หลว่น
ทลับพวกเขาและซว่อนพวกเขาเสทียจากพระพลักตรณ์ของ “พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น” พวกมลันกก็ไมว่เชสืที่อฟปัง 
แตว่ตอนนทีนื้มลันแตกตว่างไปจากเดวิมแลข้ว ความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นกสาลลังจะสวินื้นสตุดลงแลข้ว หากวลันเหลว่านลันื้นไมว่ถยกยว่นสลันื้น
เขข้า กก็จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดรอดไดข้เลย แตว่เพราะเหก็นแกว่บรรดาผยข้ถยกเลสือกสรร พระเจข้าจะทรงทสาใหข้วลันเหลว่านลันื้นยว่น
สลันื้นเขข้า

เยเรมทียณ์ 4:23-26: “ขข้าพเจข้ามองดยพสืนื้นททีที่โลก และดยเถวิด เปป็นททีที่รข้างและวว่างเปลว่า และมองดยฟฟ้าสวรรคณ์ ใน
นลันื้นกก็ไมว่มทีความสวว่าง ขข้าพเจข้ามองดยภยเขา ดยเถวิด มลันกสาลลังสลัที่นอยยว่ บรรดาเนวินเขากก็แกวว่งไปแกวว่งมา ขข้าพเจข้ามองดย 



และดยเถวิด ไมว่มทีมนตุษยณ์เลย นกทลันื้งปวงแหว่งทข้องอากาศไดข้หนทีไปแลข้ว ขข้าพเจข้ามองดย และดยเถวิด เรสือกสวนไรว่นากก็เปป็น
ถวิที่นทตุรกลันดาร และหลัวเมสืองทลันื้งสวินื้นกก็ปรลักหลักพลังไปตว่อพระพลักตรณ์พระเยโฮวาหณ์ ตว่อพระพวิโรธอลันรข้อนแรงของ
พระองคณ์” แตว่นลัที่นยลังไมว่หมด:

ลยกเหก็บหนลักประมาณหนศึที่งตะลลันตณ์ตกมาจากทข้องฟฟ้า ตะลลันตณ์มทีนนื้สาหนลักแตกตว่างกลันไปในสมลัยททีที่หนลังสสือ
ววิวรณณ์ถยกเขทียนขศึนื้น เงวินหนศึที่งตะลลันตณ์ของยวิวมทีคว่าเทว่ากลับ 115 ปอนดณ์ ขณะททีที่ตะลลันตณ์อสืที่นๆทลันื้งหมดมทีคว่าเทว่ากลับ 135 
ปอนดณ์ ตะลลันตณ์ของอทียวิปตณ์เทว่ากลับ 86 ปอนดณ์ ในอลันทวิโอก พวกเขาใชข้ตะลลันตณ์ททีที่เทว่ากลับ 390 ปอนดณ์ ดลังนลันื้นไมว่วว่าจะ
นนื้สาหนลักเทว่าใด ลยกเหก็บเหลว่านทีนื้กก็มทีขนาดใหญว่ยวิที่งนลัก แมข้หากวว่าพวกมลันหนลักแคว่ตะลนนตณ์หนยู่วยเลห็กททชื่สสุดกก็ตาม คตุณ
เคยอยยว่ทว่ามกลางพายตุลยกเหก็บไหม? ลยกเหก็บขนาดใหญว่ททีที่สตุดททีที่ผมเคยเหก็นกก็มทีขนาดเสข้นผว่าศยนยณ์กลางเทว่ากลับ
ประมาณหนศึที่งนวินื้วครศึที่ง... ประมาณเทว่ากลับขนาดของไขว่ไกว่ฟองหนศึที่ง ผมไมว่อาจนศึกภาพชวินื้นกข้อนนนื้สาแขก็งททีที่จะหนลัก
ระหวว่างหนศึที่งรข้อยและสทีที่รข้อยปอนดณ์รว่วงลงมาจากหมยว่เมฆ! ลองนศึกภาพความโกลาหลททีที่ลยกเหก็บนทีนื้จะนสามาสยว่แผว่นดวิน
โลกเกว่านทีนื้สวิครลับ! แตว่ลยกเหก็บใหญว่นทีนื้มทีผลกระทบอยว่างไรตว่อมนตุษยณ์ทลันื้งหลายครลับ? “คนทนนั้งหลายจซงพยดหมริชื่น
ประมาทพระเจจ้า เพราะภนยพริบนตริททชื่เกริดจากลยกเหห็บนนนั้น”

ดยเหมสือนวว่าพอถศึงตอนนทีนื้ บางคนนยู่าจะกกาลนงอธริษฐานแลจ้ว...แตว่ไมว่ใชว่เลยครลับ พวกเขาไดข้ขายตลัวเองใหข้แกว่
ความบาปและพญามารเปป็นนวิตยณ์แลข้ว และไมว่มทีการกลลับใจใหมว่สสาหรลับพวกเขาแลข้ว!

แลข้วคตุณลว่ะครลับ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก? คตุณไดข้รลับความรอดแลข้วหรสือยลัง? คตุณรยข้จลักพระเยซยไหม? คตุณไดข้ขข้าม
เสข้นตายไปแลข้วหรสือยลัง? กรตุณาเขข้าใจภาพๆนทีนื้วว่าความบาปจว่ายอะไรเปป็นคว่าจข้างในททีที่สตุด:

คนเหลว่านทีนื้ททีที่กสาลลังแชว่งดว่าพระเจข้าในววิวรณณ์ 16:21 คสือคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้เลสือกปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์แทนททีที่
จะเลสือกพระครวิสตณ์ พวกเขาไดข้รลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและบยชามลันแลข้ว คตุณไดข้ตข้อนรลับผยข้ใดครลับ ทว่านผยข้
อว่านททีที่รลัก? คตุณกสาลลังนมลัสการอยยว่แทบพระบาทของผยข้ใด? คตุณอยยว่ฝฝายพระเจข้าหรสือไมว่กก็อยยว่ฝฝายของพญามาร 
เพราะวว่าไมว่มทีทางสายกลาง

คนเหลว่านทีนื้ถยกทสาเครสืที่องหมายไวข้เพสืที่อททีที่จะรลับการเทออกของขลันเหลว่านลันื้นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า และ
ขลันใบแรกกก็ปกคลตุมพวกเขาดข้วยแผลรข้ายททีที่เปป็นหนองไหลเยวินื้มมทีกลวิที่นเหมก็น จากนลันื้นทะเลถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็น
เลสือดของคนตายและสวิที่งมทีชทีววิตทตุกตนในนลันื้นกก็ตาย นทีที่หมายความวว่าชายหาดและชายฝปัปี่งทตุกแหว่งเตก็มไปดข้วยซากศพ
คนและสลัตวณ์ททีที่เปฟปี่อยเนว่า นลัที่นจะเปป็นวาระททีที่เหมก็นเนว่าจรวิงๆ!

แตว่นลัที่นยลังไมว่หมด: ทว่ามกลางทลันื้งหมดนทีนื้ พวกเขาไดข้ดสืที่มแตว่เลสือด นนื้สาพตุทตุกแหว่งถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นเลสือด!
จากนลันื้นความทตุกขณ์โศกของพวกเขาถยกเพวิที่มขศึนื้นโดยความรข้อนซศึที่งรตุนแรงมากเหลสือเกวินจนมลันทสาใหข้ผวิวหนลังของพวก
เขาพตุพองและเผาไหมข้พวกเขาใหข้เจก็บปวดเหลสือเกวินจนพวกเขาแชว่งดว่าพระเจข้าเพราะความรข้อนนลันื้น

จากนลันื้นพระเจข้าทรงทสาใหข้จลักรวาลมสืดสนวิท และในความมสืดทศึบนลันื้นพวกเขากก็กลัดลวินื้นตลัวเองดข้วยความเจก็บ
ปวด ชว่างเปป็นความเจก็บปวดรวดรข้าวจรวิงๆ! แตยู่สริชื่งททชื่เลวรจ้ายททชื่สสุดยนงมาไมยู่ถซง:

ตลันื้งแตว่การแกะตราประทลับดวงแรกในววิวรณณ์ 6:1 มาจนถศึงการเทขลันใบสตุดทข้ายในววิวรณณ์ 16:17 ทตุกระยะ
ของการพวิพากษาเรวิที่มทวทีความรตุนแรงมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าขลันใบททีที่เจก็ดคสือสวิที่งททีที่สวรรคณ์เหก็นตอนททีที่มลัน
เงทียบสนวิทเปป็นเวลาครศึที่งชลัที่วโมงนลันื้น (วว. 8:1) ลยกเหก็บขนาดยลักษณ์รว่วงลงมาจากสวรรคณ์... ชวินื้นกข้อนนนื้สาแขก็งททีที่แตว่ละลยก



หนลักมากกวว่าหนศึที่งรข้อยปอนดณ์ ไมว่นว่าแปลกใจเลยททีที่จะไมว่มทีเนสืนื้อหนลังใดเหลสืออยยว่บนแผว่นดวินโลกหากวลันเหลว่านลันื้นไมว่
ถยกยว่นสลันื้นเขข้า!

แตว่ขอบคตุณพระเจข้า ผยข้ททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะไมว่อยยว่ททีที่นทีที่ เพราะวว่าเราจะอยยว่ในฟฟ้าอากาศกลับองคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้าผยข้เปฟีปี่ยมสตุขของเรา ขอบคตุณพระองคณ์ พระเยซยเจข้า ททีที่ชว่วยจวิตววิญญาณของขข้าพระองคณ์ใหข้รอด! ขอบคตุณ
พระองคณ์ พระเยซยเจข้า ททีที่ทรงจลัดเตรทียมทางหนทีใหข้! คตุณรยข้จลักพระองคณ์ไหม คตุณผยข้มทีจวิตววิญญาณ? หากคตุณรยข้จลัก
พระองคณ์ กก็จงกข้มศทีรษะของคตุณเดทีดี๋ยวนทีนื้และขอบคตุณพระองคณ์ททีที่ทรงชว่วยคตุณใหข้รอดแลข้ว จากนลันื้นจงอธวิษฐานเผสืที่อคน
อสืที่นๆททีที่อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ ททีที่พวกเขาเองจะไดข้รลับความรอดเชว่นกลัน คนบาปททีที่รลักเออ๋ย จงกลลับใจเสทียใหมว่และ
รลับความรอดเดทีดี๋ยวนทีนื้เลย!



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบเจจ็ด
บคำบวิโลนทบีที่ยวิที่งใหญว่ – แมว่ของหญวิงแพศยคำทนันี้งหลคำย

วว. 17:1-7:
1 ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งในเจก็ดองคณ์ททีที่ถสือขลันเจก็ดใบนลันื้นมาหาขข้าพเจข้า และพยดวว่า “เชวิญมาททีที่นทีที่เถวิด ขข้าพเจข้า

จะใหข้ทว่านดยการพวิพากษาลงโทษหญวิงแพศยาคนสสาคลัญททีที่นลัที่งอยยว่บนนนื้สามากหลาย
2 คสือหญวิงททีที่บรรดากษลัตรวิยณ์ทลัที่วแผว่นดวินโลกไดข้ลว่วงประเวณทีดข้วย และคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในแผว่นดวินโลกกก็ไดข้

มลัวเมาดข้วยเหลข้าองตุว่นแหว่งการลว่วงประเวณทีของเธอ”
3 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นไดข้นสาขข้าพเจข้าเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดารโดยพระววิญญาณ และขข้าพเจข้าไดข้เหก็นผยข้หญวิงคน

หนศึที่งนลัที่งอยยว่บนสลัตวณ์รข้ายสทีแดงเขข้มตลัวหนศึที่ง ซศึที่งมทีชสืที่อหลายชสืที่อเปป็นคสาหมวิที่นประมาทเตก็มไปทลันื้งตลัว มลันมทีเจก็ดหลัวและสวิบ
เขา

4 หญวิงนลันื้นนตุว่งหว่มดข้วยผข้าสทีมว่วงและสทีแดงเขข้ม และประดลับดข้วยเครสืที่องทองคสา เพชรพลอยตว่างๆและไขว่มตุก
หญวิงนลันื้นถสือถข้วยทองคสาททีที่เตก็มดข้วยสวิที่งนว่าสะอวิดสะเอทียนและของโสโครกแหว่งการลว่วงประเวณทีของตน

5 และททีที่หนข้าผากของหญวิงนลันื้นเขทียนชสืที่อไวข้วว่า “ความลศึกลลับ บาบวิโลนมหานคร แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้ง
หลาย และแมว่แหว่งสวิที่งทลันื้งปวงททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียนแหว่งแผว่นดวินโลก”

6 และขข้าพเจข้าเหก็นหญวิงนลันื้นเมามายดข้วยโลหวิตของพวกววิสตุทธวิชน และโลหวิตของคนทลันื้งหลายททีที่พลทีชทีพเพสืที่อ
เปป็นพยานของพระเยซย เมสืที่อขข้าพเจข้าเหก็นหญวิงนลันื้นแลข้ว ขข้าพเจข้ากก็อลัศจรรยณ์ใจยวิที่งนลัก

7 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นจศึงถามขข้าพเจข้าวว่า “เหตตุไฉนทว่านจศึงอลัศจรรยณ์ใจ ขข้าพเจข้าจะบอกใหข้ทว่านรยข้ถศึงความ
ลศึกลลับของหญวิงนลันื้น และของสลัตวณ์รข้ายททีที่มทีเจก็ดหลัวและสวิบเขาททีที่เปป็นพาหนะของหญวิงนลันื้น

การลว่มจมของบาบวิโลนถยกประกาศในววิวรณณ์บทททีที่ 14 ภายใตข้ขลันใบททีที่เจก็ดการพวิพากษาของระบบททีที่มที
ความผวิดนลันื้นเกวิดขศึนื้น เหตตุการณณ์ตว่างๆในววิวรณณ์ 14:8 ไปจนจบบทนลันื้นเกวิดขศึนื้นหลนังจคำกการเทขลันใบททีที่เจก็ดออก นทีที่
เปป็นสวิที่งททีที่สสาคลัญซศึที่งชว่วยใหข้เราเขข้าใจสว่วนตว่างๆและนวิมวิตตว่างๆของหนลังสสือเลว่มนทีนื้อยว่างเหมาะสม

ลลักษณะเฉพาะตลัวของบาบวิโลน, ความสลัมพลันธณ์ของนางททีที่มทีตว่อสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและตว่อกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายแหว่ง
แผว่นดวินโลกโดยทลัที่วไป รวมถศึงรายละเอทียดตว่างๆเกทีที่ยวกลับการพวิพากษาของนางจศึงถยกเปปิดเผยในสองบทตว่อไปนทีนื้ 
(17 และ 18) เราไมว่ควรควิดวว่าเรสืที่องราวของสองบทนทีนื้ตว่อเนสืที่องจากขลันใบททีที่เจก็ดนลันื้น บลันทศึกเหตตุการณณ์ไมว่ไดข้ตว่อเนสืที่อง
กลัน

หลัวขข้อเกทีที่ยวกลับบาบวิโลนเปป็นสวิที่งททีที่สสาคลัญยวิที่งและมทีบทบาทอลันโดดเดว่นในววิวรณณ์ เพสืที่อททีที่จะเขข้าใจวว่าบาบวิโลน
เปป็นใครและอะไร เราจะยศึดตามพระวจนะของพระเจข้าอยว่างเครว่งครลัด และไมว่ใสว่ใจตว่อสวิที่งททีที่เราเคยไดข้ยวินมาโดยววิธที
ของมนตุษยณ์ ขอใหข้คตุณอธวิษฐานรว่วมกลันกลับผมอยว่างจรวิงจลังเพสืที่อททีที่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์จะทรงนสาพาเราขณะททีที่เรา
ศศึกษาตว่อไป

พญามารเปป็น “จอมลอกเลทียนแบบ” สสาหรลับทตุกสวิที่งดทีๆททีที่พระเจข้าทรงมที พญามารกก็มทีของลอกเลทียนแบบ 
มทีตรทเอกานสุภาพของพระเจจ้า: พระบวิดา, พระบตุตรและพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ซาตานกก็มทีตรทีเอกานตุภาพของมนน: 



พญานาค, ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ พระเจข้าทรงเรทียกและทรงแตว่งตลันื้งเหลว่านลักเทศนณ์... พญามารกก็
ทสาแบบเดทียวกลัน (2 คร. 11:13-15)

มทีผยข้หญวิงสองคนในววิวรณณ์: คนหนศึที่งเปป็นผยข้ชอบธรรม – มารดาแหว่งความชอบธรรมและความบรวิสตุทธวิธิ์ (วว.
12) – ซศึที่งเราไดข้ศศึกษาเกทีที่ยวกลับนางไปแลข้ว อทีกคนเปป็นคนอธรรม – แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลายและการนว่า
สะอวิดสะเอทียนตว่างๆ (วว. 17) คนหนซชื่ง – มาจากพระเจข้า อทกคนหนซชื่ง – มาจากซาตาน เมสืที่อเราเปรทียบเททียบและ
ใชข้เหตตุผลตรศึกตรอง เรากก็จะพบวว่าหญวิงผยข้นทีนื้เปป็นใครในววิวรณณ์ 17:

หญวิงทลันื้งสองคนททีที่ถยกกลว่าวถศึงเปป็นแมว่: คนแรกใหข้กสาเนวิดบตุตรชายคนหนศึที่ง ผยข้ซศึที่งจะครอบครองประชาชาตวิ
ทลันื้งปวง คนททีที่สองเปป็นแมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย

หญวิงทลันื้งสองคนแตว่งกายอยว่างงดงาม: คนแรกสวมเครสืที่องแตว่งกายจากสวรรคณ์ “หว่มกายดข้วยดวงอาทวิตยณ์”
เสสืนื้อผข้าของนางคสือ “ความสวว่าง” จากสวรรคณ์ หญวิงคนททีที่สอง “นตุว่งหว่มดข้วยผข้าสทีมว่วงและสทีแดงเขข้ม และประดลับ
ดข้วยเครสืที่องทองคสา เพชรพลอยตว่างๆและไขว่มตุก” เสสืนื้อผข้าและเครสืที่องประดลับตว่างๆของนางเปป็นของโลก และมา
จากแผว่นดวินโลก

หญวิงคนแรกมทีดวงจลันทรณ์ (อสานาจแหว่งความมสืด) อยยว่ใตข้ฝฝาเทข้าของตน หญวิงคนททีที่สอง “มทีอสานาจ” เหนสือ
บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลก

มารดาทลันื้งสองคนนทีนื้ทนทตุกขณ์: ศศึกแรกๆกลับพญานาคเพสืที่อททีที่จะชว่วยบตุตรชายของนางใหข้พข้นจากการถยก
เขมสือบ พญานาคไลว่ตามนางและขลับไลว่นางเขข้าไปในถวิที่นทตุรกลันดาร หญวิงคนททีที่สองทนทตุกขณ์ดข้วยนนื้สามสือของกษลัตรวิยณ์
สวิบองคณ์นลันื้นททีที่เคยใหข้การสนลับสนตุนนาง แตว่บลัดนทีนื้ทสาใหข้นางเปลสือยเปลว่า, ถยกทอดทวินื้ง, กวินเนสืนื้อหนลังของนางและเผา
นางดข้วยไฟ ขณะททีที่พระเจข้าในฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้นและโทสะของพระองคณ์ทรงพวิพากษานางและเยทีที่ยมนางดข้วยภลัย
พวิบลัตวิตว่างๆ, ความตาย, และความพวินาศยว่อยยลับ

หญวิงทลันื้งสองคนนทีนื้มทีบทบาทสสาคลัญในกวิจการตว่างๆของโลก: คนหนศึที่งบรวิสตุทธวิธิ์, อทีกคนเปป็นหญวิงแพศยา; คน
หนศึที่งถยกเกลทียดชลังโดยเหลว่ามหาอสานาจของโลก อทีกคนเปป็นททีที่รลัก!

คนหนศึที่งใหข้กสาเนวิดความสยงสว่งททีที่เปป็นเพศชาย – อทีกคนใหข้กสาเนวิดความมลทวินททีที่เปป็นเพศหญวิง
คนหนศึที่งถยกชว่วยเหลสือโดยปฟีกแหว่งสวรรคณ์ – อทีกคนถยกแบกโดยอสานาจพญานาค
คนหนศึที่งมทีมงกตุฎททีที่มทีดาวสวิบสองดวงอยยว่บนศทีรษะของตน – อทีกคนมทีชสืที่อของผยข้ทสาลายนลันื้นอยยว่บนศทีรษะของ

ตน และมลัวเมาดข้วยโลหวิตของเหลว่าววิสตุทธวิชนและผยข้พยากรณณ์
คนหนศึที่งสตุดทข้ายแลข้วไดข้อาศลัยอยยว่ในเมสืองสวรรคณ์และถยกหข้อมลข้อมดข้วยววิสตุทธวิชนทลันื้งปวงแหว่งทตุกยตุคสมลัย อทีก

คนอยยว่ๆกก็รว่วงลงไปสยว่ความพวินาศชลัที่วนวิรลันดรณ์ในพระพวิโรธอลันรข้อนแรงของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์
หญวิงทลันื้งสองคนนทีนื้เปป็นคยว่แขว่งกลันในทตุกดข้าน และมทีลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่ตรงขข้ามกลันดตุจกลางวลันและกลางคสืน

หญวิงคนแรกเราไดข้ระบตุตลัวตนไปแลข้ว บทททีที่ 12 ใหข้ภาพของชนชาตวิอวิสราเอลททีที่ใหข้กสาเนวิดบตุตรชายองคณ์นลันื้น “ความ
รอดมาจากพวกยวิว” พระเยซยทรงถสือกสาเนวิดออกมาจากชนชาตวิอวิสราเอล

คราวนทีนื้เราจะมาระบตุตลัวตนหญริงคนททชื่สองนทีนื้, “แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย”



สวิที่งททีที่โดดเดว่นซศึที่งถยกกลว่าวถศึงเกทีที่ยวกลับนางกก็คสือวว่า นางเปป็นหญวิงแพศยา... “หญวิงแพศยาคนสกาคนญ” นาง
โฆษณาความแพศยาของตนโดยการสวมชสืที่อ “แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย” ไวข้บนศทีรษะของนาง ในพระวจนะ
ของพระเจข้า ความแพศยาเปป็นตลัวแทนของ “การบยชาททีที่มทีการกวินดสืที่มเมามาย – การนลับถสือรยปเคารพ – การอตุทวิศ
ตลัวแบบผวิดๆ” เมสืที่อผยข้คนกราบไหวข้บยชาสวิที่งททีที่ไมว่ใชว่พระเจข้าในฐานะพระเจจ้า ซศึที่งเปป็นสวิที่งททีที่พวกเขาทสาขศึนื้นมาเอง เมสืที่อ
ผยข้คนมอบหลัวใจของตนใหข้แกว่รยปเคารพทลันื้งหลาย เมสืที่อพวกเขาจลัดตลันื้งระบบตว่างๆ, หลลักคสาสอนตว่างๆ, พวิธทีกรรม
ตว่างๆ, และพวิธทีการตว่างๆเพสืที่อแทนททีที่สวิที่งททีที่พระเจข้าทรงบลัญชาไวข้และทรงเปปิดเผยไวข้ในพระวจนะของพระองคณ์, ใน
พระคลัมภทีรณ์ นลัที่นกก็เรทียกวว่า การเปป็นหญริงแพศยา, การเลว่นชยข้, การลว่วงประเวณที จงตลันื้งใจอว่านเยเรมทียณ์ 3:6, 8, 9; เอเส
เคทียล 16:32; โฮเชยา 1 และ 2; ววิวรณณ์ 2:22

เมสืที่อบลัญญลัตวิตว่างๆและกฎตว่างๆของพระเจข้าพลังทลาย ความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ของชทีววิตสมรสและศทีลธรรมตว่างๆกก็
พลังทลายไปพรข้อมกลับมลัน บางศาสนาบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้เปป็นแหลว่งเพาะพลันธตุณ์ความผวิดศทีลธรรม พระราชบลัญญลัตวิ
ของพระเจข้า, บนญญนตริขจ้อแรกททชื่สกาคนญททชื่สสุด, พระเยซยตรลัสไวข้วว่า “จงรลักองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้เปป็นพระเจข้าของทว่าน 
ดข้วยสตุดจวิตสตุดใจของทว่าน ดข้วยสวินื้นสตุดความควิด และดข้วยสวินื้นสตุดกสาลลังของทว่าน” (มาระโก 12:29, 30) การใหข้
เกทียรตวิเชว่นนลันื้นแกว่พระททีที่เราทสาขศึนื้นเองกก็นลับวว่าเปป็นการเปป็นหญวิงแพศยาฝฝายววิญญาณ!

หญวิงผยข้นทีนื้ในววิวรณณ์ 17 ไดข้เปลทีที่ยนใจของบรรดากษลัตรวิยณ์และเหลว่าขข้าราชบรวิพารของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายใหข้หลัน
ไปนลับถสือพระตว่างๆนอกจากพระเยโฮวาหณ์และพระเยซยครวิสตณ์ นางเปป็นมารดาของทตุก “ลลัทธวิ” และศาสนาเททียม
เทก็จททีที่ไดข้ถสือกสาเนวิดขศึนื้นนลับตลันื้งแตว่คาอวินควิดวว่าตนจะสามารถทสาใหข้พระเจข้าพอพระทลัยไดข้ดข้วยเครสืที่องบยชาททีที่ตนเลสือก
เอง นลัที่นหมายรวมถศึงทตุกครวิสตจลักร, ทตุกศาสนาและทตุกลลัทธวิททีที่ไมว่ยอมใหข้พระเยซยครวิสตณ์และพระวจนะททีที่ไดข้รลับการ
ดลใจดข้านถข้อยคสาของพระองคณ์เปป็นททีที่หนศึที่งในทตุกรายละเอทียดของการนมลัสการ หญวิงผยข้นตุว่งหว่มผข้าสทีมว่วงนทีนื้เปป็น “แมว่
ของหญวิงแพศยคำทนันี้งหลคำย และแมว่แหว่งสวิที่งทนันี้งปวงทบีที่นว่คำสะอวิดสะเอบียนแหว่งแผว่นดวินโลก” นลัที่นยข้อนกลลับไปไก
ลมากๆ นางไดข้ตลันื้งครรภณ์และใหข้กสาเนวิดคนเลว่นชยข้ฝฝายววิญญาณผยข้แรก นางเปป็นแมว่ของพวกเขาทตุกคน เหมสือนกลับททีที่
ชนชาตวิอวิสราเอล (กลว่าวในแงว่ของประชาชาตวิ) เปป็นมารดาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าและพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา

“แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย” ไดข้เรวิที่มตข้นขศึนื้นททีที่ไหนและเมสืที่อไหรว่? เราอว่านในบทททีที่สวิบและสวิบเอก็ดของ
ปฐมกาลวว่าการเรวิที่มตข้นของอาณาจลักรของนวิมโรด, หลานชายของฮาม, คสือบาเบล... หรสือ “บาบวิโลน” ในแผว่นดวิน
ชวินารณ์นลัที่นเองททีที่ประชากรแหว่งแผว่นดวินโลกอาศลัยอยยว่และ “มทภาษาเดทยวกนนหมดทสุกคน” พระคลัมภทีรณ์บอกเปป็นนลัยวว่า
คนเหลว่านทีนื้มารวมตลัวกลันทลันื้งหมดภายใตข้การนสาของนวิมโรด – ซศึที่งชสืที่อนทีนื้มทีความหมายวว่า “เสสือดสาททีที่มลักกบฏ” เขาเปป็น
เชว่นนลันื้นจรวิงๆ... เขาเปป็นผยข้บตุกเบวิกของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ตามคสาแนะนสาของเขาและภายใตข้การนสาของเขา
ประชาชนเหลว่านลันื้นมตุว่งมลัที่นททีที่จะสรข้างเมสืองๆหนศึที่งและหอคอยหนศึที่งใหข้สยงขศึนื้นไปจนถศึงสวรรคณ์...เขจ้าไปในพระนริเวศของ
พระเจจ้าเลย จะวว่าไปแลข้ว! พวกเขาเจตนาททีที่จะไปถศึงสวรรคณ์โดยใชข้ววิธทีของตลัวเองและโดยการทสางานหนลักแหว่งมสือ
ของพวกเขาเอง

ประวลัตวิศาสตรณ์พระคลัมภทีรณ์บอกเราวว่านวิมโรดเปป็นนลักจลัดระเบทียบททีที่มทีอสานาจมาก เขาทสาใหข้ผยข้คนตกเปป็นทาส
และบลังคลับพวกเขาใหข้ทสางานใหข้ตนเพสืที่อแลกกลับขนมปปัง เขาเปป็นกษลัตรวิยณ์ของโลกองคณ์แรก เขาไดข้กว่อตลันื้ง “ระบบ



กษลัตรวิยณ์” และระบอบเผดก็จการ  เขากลว่าววว่าเขาไดข้เหก็นมงกตุฎทองคสาอลันหนศึที่งในทข้องฟฟ้า เขาสลัที่งทสามลันขศึนื้นมา และ
เขากก็สวมมลัน – โดยตลันื้งตลัวขศึนื้นเปป็นเทพเจข้ารยปแบบหนศึที่ง ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่า คนมากมายบยชาเขาในฐานะพระเจข้า

พระคลัมภทีรณ์บอกเราวว่าผยข้คนเหลว่านลันื้นททีที่วางแผนททีที่จะสรข้างหอคอยอลันหนศึที่งขศึนื้นไปถศึงสวรรคณ์อยากททีที่จะ 
“สรข้างชสืที่อใหข้แกว่ตลัวเอง” พวกเขาอยากททีที่จะเปป็นอวิสระไมว่ขศึนื้นตรงตว่อพระเจข้า พวกเขาอยากจลัดระเบทียบและกลาย
เปป็นหนซชื่งเดทยวกนน, ไมว่มทีวลันถยกแยกขาดจากกลันและถยกกระจลัดกระจายไปบนพสืนื้นพวิภพ จงตลันื้งใจอว่านเยเรมทียณ์ 13:11;
33:9; เอเสเคทียล 39:13 และเศฟปันยาหณ์ 3:20 ประวลัตวิศาสตรณ์กลว่าวเพวิที่มเตวิมอทีกวว่านวิมโรดไดข้สรข้างรยปปปัฟื้นขนาดใหญว่
อลันหนศึที่งใหข้แกว่ภรรยาของเขา, นางเซมวิรามวิส, และตลันื้งมลันขศึนื้นในเมสืองหลวงแหว่งจลักรวรรดวิของเขา เมสืองหลวงนลันื้นคสือ
“บาเบล” หรสือททีที่เราเรทียกวว่า บาบริโลน

คสาวว่าบาเบลมทีความหมายวว่า “ประตยสยว่พระเจข้า”... ไมว่ใชว่พระเจข้าแทข้จรวิงแหว่งฟฟ้าสวรรคณ์และแผว่นดวินโลก 
แตว่เปป็นพระรยปเคารพของนวิมโรด มลันเปป็นการปฏวิเสธววิธทีการของพระเจข้าในการไปสวรรคณ์และเปป็นการปฏวิเสธ
ความรอดโดยพระคตุณ ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่านทีที่เปป็นจตุดเรวิที่มตข้นของการบยชารยปจสาลอง เปป็นไปไดข้วว่ารยปจสาลองของ
ภรรยาของนวิมโรดเปป็นรยปจสาลองผยข้หญวิงอลันแรกททีที่ถยกตลันื้งขศึนื้นในววิหารเพสืที่อการกราบไหวข้บยชา

นวิมโรดเปป็นผยข้กว่อตลันื้งศาสนาใหมว่ททีที่ทข้าทายสวรรคณ์ โดยมองขข้ามพระเจข้าททีที่แทข้จรวิงแหว่งสวรรคณ์ไป มลันเปป็น
ความผวิดพลาดททีที่จะควิดวว่าการนลับถสือรยปเคารพเปป็นการเตวิบโตแบบคว่อยเปป็นคว่อยไปของววิธทีควิดแบบมนตุษยณ์ททีที่มที
เจตนาดทีแตว่ยลังไมว่รยข้แจข้ง เหลว่าคนททีที่บยชารยปเคารพขศึนื้นมามทีบทบาทสสาคลัญในทลันทที การนลับถสือรยปเคารพไดข้ถสือกสาเนวิด
ขศึนื้นในการกบฏตว่อพระเจข้าแบบจงใจ มลันไดข้ถสือกสาเนวิดขศึนื้นในใจของผยข้บตุกเบวิกของพระเมสสวิยาหณ์ตลัวปลอม, ปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์

พระเจข้าทรงยลับยลันื้งเมสืองนลันื้น, ทรงยลับยลันื้งการกว่อสรข้างหอคอยนลันื้น, ทรงกระจลัดกระจายผยข้คนเหลว่านลันื้นไปยลัง
ทลันื้งสทีที่มตุมของแผว่นดวินโลกและทสาใหข้พวกเขาพยดกลันคนละภาษา แตว่คนเหลว่านลันื้นกก็ไมว่ลสืมการบยชารยปเคารพททีที่นวิมโรด
ไดข้สอนพวกเขา รยปแบบและพวิธทีกรรมตว่างๆททีที่ไมว่มทีพระเจข้าไดข้ถยกสสืบทอดมาตลอดหลายยตุคสมลัย และชนเผว่าททีที่อยยว่
หว่างไกลททีที่สตุดบนแผว่นดวินโลกกก็มทีรยปเคารพของมลัน พวกเขากราบไหวข้บยชาดวงอาทวิตยณ์, ดวงจลันทรณ์, ตข้นไมข้, งย, วลัว...
 “สวิที่งนว่าสะอวิดสะเอทียนตว่างๆแหว่งแผว่นดวินโลก” แมข้แตว่ในอเมรวิกาททีที่ไดข้ชสืที่อวว่าเปป็นครวิสเตทียน อวิทธวิพลของการกราบ
ไหวข้รยปเคารพกก็ยลังถยกสะทข้อนในรยปจสาลองตว่างๆททีที่ถยกพบเหก็นบนแผงหนข้ารถ, ในเครสืที่องประดลับททีที่คนสวมใสว่วลันนทีนื้, 
และแมข้แตว่ในศวิลปะรว่วมสมลัยและดนตรทีสมลัยใหมว่

ประชาชาตวิเหลว่านลันื้น “กก็ไดข้มลัวเมาดข้วยเหลข้าองตุว่นแหว่งการลว่วงประเวณทีของเธอ” เหลข้าองตุว่นแหว่งการลว่วง
ประเวณทีคสืออะไร? เหลข้าองตุว่นแหว่งบาบวิโลน, “แมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลาย”, หาใชว่ใดอสืที่นนอกจากระบบททีที่มลัวเมา
ของการกราบไหวข้รยปเคารพและระบบฝฝายเนสืนื้อหนลังของการยกชยตลัวเองตว่อสยข้พระเจข้า จงตลันื้งใจอว่าน 1 โครวินธณ์ 
1:26-31

โดยขข้อเทก็จจรวิงททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ ประชากรมากกวว่าสองในสามของโลกทตุกวลันนทีนื้เปป็นผยข้กราบไหวข้รยปเคารพ 
ววิญญาณของนวิมโรดและบาบวิโลนกสาลลังมทีชทีววิตอยยว่ แผนการทว่องอวกาศเพสืที่อไปถศึงดวงจลันทรณ์และกข้าวขข้ามพระเจข้า
เพสืที่อไปถศึงสวรรคณ์เปป็นววิญญาณเดทียวกลับววิญญาณของนวิมโรด รลัฐบาลทลันื้งหมดของแผว่นดวินโลกในปปัจจตุบลันเอนเอทียง
ไปทางววิญญาณของลลัทธวิบาบวิโลน (ซศึที่งเปป็นตลัวแทนของทตุกสวิที่งททีที่ตว่อตข้านพระเจข้า) มากกวว่าไปทางพระววิญญาณของ



พระเจข้า รลัฐบาลตว่างๆของแผว่นดวินโลกจะออกใบอนตุญาตใหข้ผยข้คนขายผลวิตภลัณฑณ์ตว่างๆและรสืที่นเรวิงในธตุรกวิจททีที่จะ
ทสาใหข้ดวงววิญญาณนลับลข้านตข้องพวินาศในนรก ววิญญาณของบาเบลซศึที่งเปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงระบบการเมสือง-
ศาสนาจะอยยว่ททีที่นทีที่จนกวว่าพระเยซยจอมกษลัตรวิยณ์ทรงกสาราบมลันตลอดไป

แลข้วคตุณลว่ะครลับ ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก? คสุณจะอยยว่ททีที่ไหนเมสืที่อหญวิงนตุว่งผข้าสทีแดงเขข้มผยข้นทีนื้ขทีที่สลัตวณ์นลันื้นออกมา? คตุณจะ
อยยว่ในสวรรคณ์กลับพระเยซย, บนแผว่นดวินโลกกลับปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์, หรสือในนรกกลับคนไมว่รอดนลับลข้านๆททีที่กรทีดรข้อง
โหยหวน? ทลันื้งหมดนทีนื้ขศึนื้นอยยว่กลับวว่าคตุณตข้อนรลับหรสือปฏวิเสธพระเยซยเจข้า อว่านยอหณ์น 1:11-13; ยอหณ์น 3:18; ฮทีบรย 
2:4; โรม 10:9, 10, 13 จงรลับความรอดกว่อนททีที่จะสายเกวินไป หากคตุณยลังไมว่ไดข้รลับความรอด หากคตุณรอดแลห้ว จง
สรรเสรวิญพระเจข้าททีที่ทรงชว่วยจวิตววิญญาณของคตุณใหข้รอด!

รถูปแบบสตุดทห้คำยของมหคำอคคำนคำจโลกทบีที่เปป็นคนตว่คำงชคำตวิ
วว. 17:8-18:

8 สลัตวณ์รข้ายททีที่ทว่านไดข้เหก็นนลันื้นเปป็นอยยว่ในกาลกว่อน แตว่บลัดนทีนื้มวิไดข้เปป็น และมลันจะขศึนื้นมาจากเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหว
เพสืที่อไปสยว่ความพวินาศแลข้ว และคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในโลก ซศึที่งไมว่มทีชสืที่อจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตตลันื้งแตว่แรกทรงสรข้างโลก
นลันื้น กก็จะอลัศจรรยณ์ใจ เมสืที่อเขาเหก็นสลัตวณ์รข้าย ซศึที่งไดข้เปป็นอยยว่ในกาลกว่อน แตว่บลัดนทีนื้มวิไดข้เปป็น และกสาลลังจะเปป็น

9 นทีที่ตข้องใชข้สตวิปปัญญา หลัวทลันื้งเจก็ดนลันื้นคสือภยเขาเจก็ดยอดททีที่หญวิงนลันื้นนลัที่งอยยว่
10 และมทีกษลัตรวิยณ์เจก็ดองคณ์ ซศึที่งหข้าองคณ์ไดข้ลว่วงไปแลข้ว องคณ์หนศึที่งกสาลลังเปป็นอยยว่ และอทีกองคณ์หนศึที่งนลันื้นยลังไมว่ไดข้

เปป็นขศึนื้น และเมสืที่อเปป็นขศึนื้นมาแลข้ว จะตข้องดสารงอยยว่ชลัที่วขณะหนศึที่ง
11 สลัตวณ์รข้ายททีที่เปป็นแลข้วเมสืที่อกว่อน แตว่เดทีดี๋ยวนทีนื้ไมว่ไดข้เปป็นนลันื้นกก็เปป็นททีที่แปด แตว่กก็ยลังเปป็นองคณ์หนศึที่งในเจก็ดองคณ์นลันื้น 

และจะไปสยว่ความพวินาศ
12 เขาทลันื้งสวิบเขาททีที่ทว่านไดข้เหก็นนลันื้นคสือกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ททีที่ยลังไมว่ไดข้เสวยราชสมบลัตวิ แตว่จะรลับอสานาจอยว่าง

กษลัตรวิยณ์ดข้วยกลันกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นหนศึที่งชลัที่วโมง
13 กษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายนลันื้นมทีนนื้สาพระทลัยอยว่างเดทียวกลัน และทรงมอบฤทธวิธิ์และอสานาจของตนไวข้แกว่สลัตวณ์รข้าย

นลันื้น
14 กษลัตรวิยณ์เหลว่านทีนื้จะกระทสาสงครามกลับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะ

วว่าพระองคณ์ทรงเปป็นเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้งหลาย และทรงเปป็นพระมหากษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย และผยข้ททีที่
อยยว่กลับพระองคณ์นลันื้นเปป็นผยข้ททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงเรทียก และทรงเลสือกไวข้ และเปป็นผยข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ”

15 และทยตสวรรคณ์นลันื้นบอกขข้าพเจข้าวว่า “นนื้สามากหลายททีที่ทว่านไดข้เหก็นหญวิงแพศยานลัที่งอยยว่นลันื้น กก็คสือชนชาตวิ 
มวลชน ประชาชาตวิ และภาษาตว่างๆ

16 เขาสวิบเขาททีที่ทว่านไดข้เหก็นอยยว่บนสลัตวณ์รข้าย จะพากลันเกลทียดชลังหญวิงแพศยานลันื้น จะกระทสาใหข้นางโดด
เดทีที่ยวอข้างวข้างและเปลสือยกาย และจะกวินเนสืนื้อของหญวิงนลันื้น และเผานางเสทียดข้วยไฟ

17 เพราะวว่าพระเจข้าทรงดลใจเขาใหข้กระทสาตามพระทลัยของพระองคณ์ โดยการทรงทสาใหข้พวกเขามทีความ
ควิดอยว่างเดทียวกลัน และมอบอาณาจลักรของเขาใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น จนถศึงจะสสาเรก็จตามพระวจนะของพระเจข้า

18 และผยข้หญวิงททีที่ทว่านเหก็นนลันื้นกก็คสือนครใหญว่ ททีที่มทีอสานาจเหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายทลัที่วแผว่นดวินโลก”



เราพบวว่าสวิที่งตว่อไปนทีนื้เปป็นจรวิงเกทีที่ยวกลับหญวิงนตุว่งหว่มผข้าสทีแดงเขข้มผยข้นทีนื้:
1. จตุดเดว่นของนางคสือ การเปป็นหญวิงแพศยา
2. นางเปป็นแมว่ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลายและสวิที่งนว่าสะอวิดสะเอทียนทลันื้งหลาย
3. นางไดข้ถสือกสาเนวิดภายใตข้นวิมโรดและบาบวิโลนสมลัยโบราณ
4. นางไดข้ทสาใหข้แผว่นดวินโลกมลัวเมาดข้วยเหลข้าองตุว่นแหว่งการลว่วงประเวณทีของนาง
คราวนทีนื้ในขข้อ 6 หญวิงผยข้นทีนื้กก็เมามายเชว่นกลัน...เมามายดข้วยโลหวิต! เมามายดข้วยโลหวิตของพวกววิสตุทธวิชนและ

คนทลันื้งหลายททีที่พลทีชทีพ... เหลว่าพยานของพระเยซยครวิสตณ์ นทีที่แสดงใหข้เหก็นวว่าหญวิงผยข้นทีนื้อยยว่มาตลันื้งแตว่สมลัยของพวกศาสดา
พยากรณณ์ นางไมว่ใชว่ระบบสมลัยใหมว่ นางอยยยู่ในสมลัยของพวกศาสดาพยากรณณ์ และนางไดข้ทสาใหข้โลหวิตของพวกเขา
ตก นางเปป็นตลัวการของการเขว่นฆว่าศาสดาพยากรณณ์และววิสตุทธวิชนทตุกคนททีที่พลทีชทีพมาตลอดหลายยตุคสมลัย

หญวิงผยข้นทีนื้ไมว่ใชว่โรมททีที่นลับถสือรยปเคารพเพทยงอยยู่างเดทยวเทยู่านนนั้น ววิสตุทธวิชนหลายลข้านคนไดข้เสทียชทีววิตในฐานะผยข้
พลทีชทีพกว่อนยตุคสมลัยของโรมททีที่นลับถสือรยปเคารพและมทีบทบาททางการเมสือง โรมถยกรวมเขข้าไวข้ดข้วยอยว่างแนว่นอน แตว่
มากยริชื่งกวยู่าโรมกก็ถยกรวมเขข้าไวข้ดข้วย ททีที่ใดกก็ตามททีที่ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายทนทตุกขณ์เพราะความเชสืที่อของตนในพระเยซยครวิสตณ์
และถยกขว่มเหงเพราะความเชสืที่อนลันื้น – หลายครลันื้งกระทลัที่งจนถศึงแกว่ความตาย –  ททีที่นลัที่นหญวิงแพศยาคนนลันื้นแหว่งววิวรณณ์
17 กก็ยลังมทีชทีววิตอยยว่และกระทสากวิจตว่อตข้านพระเยโฮวาหณ์ ไมว่วว่ามลันจะอยยว่ในโรมททีที่นลับถสือรยปเคารพ หรสือทว่ามกลางพวก
ยวิว, พวกคาทอลวิก, พวกมตุสลวิม... หรสือพวกอสืที่นๆอทีกเปป็นสวิบททีที่เราไมว่มทีเนสืนื้อททีที่พอททีที่จะเอว่ยชสืที่อตรงนทีนื้

แมว่ผยข้นทีนื้ของหญวิงแพศยาทลันื้งหลายกสาลลังนลัที่งอยยว่บน “นนื้สามากหลาย... นนื้สามากหลายนทีนื้คสือชนชาตวิตว่างๆ และ
มวลชนตว่างๆ และภาษาตว่างๆ และประชาชาตวิตว่างๆ” คสากลว่าวนทีนื้แสดงใหข้เหก็นอยว่างชลัดเจนวว่าคสาสอนและการ
แพศยาของหญวิงผยข้นทีนื้ครอบคลตุมไปทลัที่วโลก คตุณไมว่สามารถพบเจอสลักชนเผว่าบนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้ททีที่ไมว่มทีศาสนาของ
มลันและพระตว่างๆของมลัน คตุณอาจเขข้าไปในปฝาดงดวิบททีที่มสืดมวิดททีที่สตุดและพบอวิทธวิพลของการนลับถสือพระเทก็จและ
การกราบไหวข้รยปเคารพททีที่นลัที่น!

หญวิงผยข้นทีนื้ไมว่เพทียงกสาลลังนลัที่งอยยว่บนชนชาตวิทลันื้งหลายเทว่านลันื้น – นางกสาลลังขทีที่สลัตวณ์รข้ายสทีแดงเขข้มตลัวหนศึที่งซศึที่งเตก็มไป
ดข้วยชสืที่อหลายชสืที่อเปป็นคสาหมวิที่นประมาท และมทีเจก็ดหลัวและสวิบเขา นทีที่คสือสลัตวณ์รข้ายตลัวเดทียวกลันกลับททีที่เราเหก็นในววิวรณณ์ 
บทททีที่ 13 สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ททีที่ยอหณ์นเหก็น...เคยเปป็นอยยยู่... บนดนทนั้ไมยู่ไดจ้เปป็น... จะขซนั้นมาจากเหวลซกนนนั้น...แลข้วไปสยยู่ความ
พรินาศ! ประชากรแหว่งแผว่นดวินโลกอลัศจรรยณ์ใจกลับสวิที่งททีที่เหก็น สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้คสือ จลักรวรรดวิโรมในสมลัยโบราณททีที่มที
ลลักษณะแบบสลัตวณ์ปฝา ซศึที่งอยยว่ ณ จตุดสยงสตุดของมลันตอนททีที่พระเยซยประสยตวิ และมลัที่นคงอยยว่จนกระทลัที่งปฟี ค.ศ. 476 ใน
สมลัยของยอหณ์น มลันไดจ้เปป็นอยยยู่มาแลจ้ว (โรมถสือกสาเนวิดขศึนื้นในปฟี 753 กว่อน ค.ศ.) และในขณะนนนั้นกห็ยนงมทตนวตนอยยยู่ นลับ
ตลันื้งแตว่ปฟี ค.ศ. 476 เปป็นตข้นมา โรมกก็ไมว่ใชว่มหาอสานาจของโลกแลข้ว แตว่มลันจะขซนั้นมามทอกานาจในทลันททีหลลังจากการ
รลับขศึนื้นไป มลันจะเปป็นสมาพลันธณ์สวิบอาณาจลักรททีที่อยยว่ภายใตข้การนสาของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และคนทลันื้งโลกจะอลัศจรรยณ์ใจกลับ
อาณาจลักรใหญว่ยลักษณ์นลันื้น แตว่มลันจะเขข้าสยว่ความพวินาศยว่อยยลับภายใตข้พระหลัตถณ์แหว่งการพวิพากษาของพระเมษโปดก
ของพระเจข้า ขข้อ 8 พรรณนาโรมในอดทีตและอนาคต – ในววิญญาณและในความเปป็นจรวิง



ขข้อ 9 บอกเราวว่าหลัวทลันื้งเจก็ดนลันื้นคสือภยเขาเจก็ดลยก แนว่นอนวว่านทีที่เปป็นภาพของกรตุงโรมซศึที่งตลันื้งอยยว่บนเนวินเขาเจก็ด
ลยก ซศึที่งตรงนทีนื้ถยกบว่งบอกวว่าเปป็นศยนยณ์กลางแหว่งสวิทธวิอสานาจและอวิทธวิพลททีที่แผว่ขยายไปเกสือบทลัที่วโลกของหญวิงผยข้นทีนื้ นทีที่คสือ
ททีที่ๆอสานาจของสลันตะปาปาตลันื้งอยยว่และเปป็นททีที่ๆมลันไดข้เจรวิญรตุว่งเรสืองมาตลอด 1500 ปฟี

ขข้อ 10 กลว่าววว่า “และมทีกษลัตรวิยณ์เจก็ดองคณ์ ซศึที่งหห้คำองคณไดห้ลว่วงไปแลห้ว องคณหนนที่งกคคำลนังเปป็นอยถูว่ และอทีกองคณ์
หนศึที่งนลันื้นยลังไมว่ไดข้เปป็นขศึนื้น และเมสืที่อเปป็นขศึนื้นมาแลข้ว จะตข้องดสารงอยยว่ชลัที่วขณะหนศึที่ง” กษลัตรวิยณ์เจก็ดองคณ์นทีนื้หมายถศึง รยป
แบบททีที่แตกตว่างกลันของการปกครองของจลักรวรรดวิโรม หข้าองคณ์ไดข้ลว่วงไปแลข้ว (ซศึที่งเปป็นรยปแบบการปกครองตว่างๆ
ในอดทีต) แตว่ในสมลัยของยอหณ์นจลักรวรรดวินลันื้นมทีรยปแบบการปกครองแบบจลักรพรรดวิซศึที่งกก็คสือ “องคณ์หนศึที่งกสาลลังเปป็น
อยยว่” สว่วน “อทีกองคณ์หนศึที่งนลันื้นยลังไมว่ไดข้เปป็นขศึนื้น” นลันื้นคสือ รยปแบบสตุดทข้ายของจลักรวรรดวิโรมททีที่ถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพ

ขข้อ 12 และ 13: “เขาทลันื้งสวิบเขาททีที่ทว่านไดข้เหก็นนลันื้นคสือกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ททีที่ยลังไมว่ไดข้เสวยราชสมบลัตวิ แตว่จะรลับ
อสานาจอยว่างกษลัตรวิยณ์ดข้วยกลันกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นหนศึที่งชลัที่วโมง กษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายนลันื้นมทีนนื้สาพระทลัยอยว่างเดทียวกลัน และทรง
มอบฤทธวิธิ์และอสานาจของตนไวข้แกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น”

เขาทลันื้งสวิบนทีนื้หมายถศึง ผยข้มทีฐานะกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ คสาวว่า “เขา” บว่งบอกถศึงอสานาจ (วว. 17:6; พคค. 2:3) 
และในททีที่นทีนื้กก็หมายถศึงกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย จะมทีสวิบอาณาจลักรและกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์ททีที่ไดข้รลับสวิทธวิอสานาจ “หนศึที่งชลัที่วโมงกลับ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น” (วลทีนลันื้น “รลับสวิทธวิอสานาจหนศึที่งชลัที่วโมงกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้น” บอกเปป็นนลัยวว่าพวกเขาทตุกคนไดข้รลับอสานาจใน
เวลาเดทยวกนน พวกเขาจะคงอยยว่รว่วมกลัน มลันไมว่ไดข้หมายความวว่าพวกเขาจะครองราชยณ์เปป็นเวลาแคว่หกสวิบนาทที แตว่
ในเวลาหนศึที่งชลัที่วโมงสมาพลันธณ์สวิบอาณาจลักรนลันื้นถยกกว่อตลันื้งขศึนื้น, เปป็นปฝึกแผว่นโดยสมบยรณณ์และเหก็นพข้องตรงกลัน) เมสืที่อ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นปรากฏตลัวอทีกครลันื้งเพสืที่อกระทสากวิจ เขาจะปรากฏตลัวในสมาพลันธณ์หนศึที่งททีที่ประกอบดข้วยสวิบอาณาจลักร

จลักรวรรดวิโรมไดข้ลว่มสลายในปฟี ค.ศ. 476 แตว่จะถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพในวลันหนศึที่งททีที่ไมว่มทีมนตุษยณ์คนใดทราบ 
จลักรวรรดวิททีที่ถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพนทีนื้จะประกอบดข้วยสวิบอาณาจลักรพรข้อมกลับเจข้านายของพวกมลันเอง ระยะเวลาแหว่งการ
ครองราชยณ์ของกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นทีนื้จะถยกกสาหนดโดยการครองราชยณ์ของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น เมสืที่อเขคำถยกทสาลาย พวกเขคำกก็
จะถยกทสาลายไปพรข้อมกลับเขาดข้วย...พวกเขาเปป็นกษลัตรวิยณ์ในนามเทว่านลันื้น เพราะวว่าพวกเขาเตก็มใจอยยว่ใตข้อาณลัตวิของ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น พวกเขาจะมทีความควิดอยว่างเดทียวกลัน และจะถยกครอบงสาโดยอสานาจชลัที่วรข้ายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ผยข้ซศึที่งจะ
เปป็นอสานาจของซาตานททีที่ถยกหว่อหตุข้มในกายเนสืนื้อหนลัง

กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นทีนื้จะเปป็นเพทียงหตุว่นเชวิดททีที่ถยกควบคตุมโดยสลัตวณ์รข้ายนลันื้นอยว่างเตก็มททีที่ เราเหก็นสวิที่งนทีนื้กสาลลังเกวิดขศึนื้น
อยยว่ในโลกปปัจจตุบลัน, ในรลัสเซทีย, จทีน และสถานททีที่หลายแหว่งททีที่ลลัทธวิคอมมวิวนวิสตณ์กสาลลังเรสืองอสานาจ และทลันื้งหมดนทีนื้เปป็น
ววิญญาณซศึที่งเปป็นผยข้บตุกเบวิกของคนแหว่งการบาปนลันื้น, ผยข้เผดก็จการโลกคนสตุดทข้าย

ขข้อ 14: “กษลัตรวิยณ์เหลว่านทีนื้จะกระทสาสงครามกลับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา 
เพราะวว่าพระองคณ์ทรงเปป็นเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้งหลาย และทรงเปป็นพระมหากษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย 
และผยข้ททีที่อยยว่กลับพระองคณ์นลันื้นเปป็นผยข้ททีที่พระองคณ์ไดข้ทรงเรทียก และทรงเลสือกไวข้ และเปป็นผยข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อ”

ตรงนทีนื้เรามทีบลันทศึกเกทีที่ยวกลับการกระทสากวิจตว่อหนข้าสาธารณชนครลันื้งสตุดทข้ายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นพรข้อมกลับเหลว่า
หตุว่นเชวิดและพลันธมวิตรของเขา ศศึกใหญว่นลันื้นถยกพรรณนาอยว่างละเอทียดในววิวรณณ์ 19:19-21 เราจะศศึกษาพระคสาตอน
นทีนื้อยว่างละเอทียดมากขศึนื้นในภายหลลัง ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ใหข้แตว่ขจ้อเทห็จจรริงเกทีที่ยวกลับศศึกนทีนื้ โดยผว่านเลยหลายเหตตุการณณ์



ททีที่โดดเดว่นททีที่เกวิดขศึนื้นระหวว่างนลันื้น – นลัที่นคสือ ศศึกนทีนื้แคว่ถยกประกาศททีที่นทีที่ สงครามยลังไมว่ไดข้เกวิดขศึนื้นจรวิงๆ ผลลลัพธณ์นลันื้นเปป็นททีที่
แนว่นอนแลข้ว: “พระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา” ชลัยชนะโดยเดก็ดขาดถยกสลัญญาไวข้กว่อนการตว่อสยข้เรวิที่มขศึนื้นเสทียอทีก 
ผยข้พวิชวิตททีที่ทรงฤทธวิธิ์ทรงเปป็นจอมกษลัตรวิยณ์เหนสือคนทลันื้งหลายททีที่ครอบครองและจอมเจข้านายเหนสือคนทลันื้งปวงททีที่แสดง
สวิทธวิอสานาจบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ พระเจข้าทรงมทีอสานาจสวิทธวิธิ์ขาด พระองคณ์ทรงฤทธวิธิ์สยงสตุด อสานาจทลันื้งสวินื้นในสวรรคณ์และ
แผว่นดวินโลกเปป็นของพระองคณ์ (มธ. 28:18) ชว่างเปป็นการเหลวไหลและโงว่เขลาททีที่มนตุษยณ์และรลัฐบาลทลันื้งหลายจะเขข้า
ทสาสงครามกลับพระเมษโปดกของพระเจข้าและพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ จงอว่านเพลงสดตุดทีบทททีที่สองทลันื้งบท วลันหนศึที่ง
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์จะทรงหลัวเราะเยาะเหลว่าศลัตรยของความชอบธรรมเมสืที่อพวกเขาถยก
กสาราบสวินื้นครลันื้งเดทียวจบเปป็นนวิตยณ์

แตว่ “ผยข้ททีที่อยยว่กลับพระองคณ์นลันื้น” ในขข้อ 14 คสือใคร? พวกเขาคสือเหลว่าพลโยธาแหว่งสวรรคณ์ อลันประกอบดข้วย
เหลว่าผยข้ถยกไถว่ทตุกคนในสวรรคณ์ในขณะนลันื้น จะมทีผยข้ททีที่รอดกลตุว่มอสืที่นๆอทีกในสวรรคณ์นอกจากครวิสตจลักร (ฮบ. 12:23) 
และเมสืที่อพระเยซยทรงปรากฏในทข้องฟฟ้าโดยขทีที่มข้าขาวมา เหลว่าววิสตุทธวิชนในสวรรคณ์ทลันื้งหมดจะมาพรข้อมกลับองคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าของพวกเขา กองทลัพเหลว่านลันื้นจะลงมาเพสืที่อบดขยทีนื้พวกคนชลัที่วบนแผว่นดวินโลกซศึที่งเปป็นศลัตรยของพระเมษโปดก
ของพระเจข้า

“แผว่นดวินโลกเปป็นของพระเยโฮวาหณ์ พรข้อมกลับสรรพสวิที่งซศึที่งมทีอยยว่ในนลันื้น...คนใจอว่อนสตุภาพจะไดข้แผว่นดวินโลก
เปป็นมรดก” พระเจข้ามวิไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างแผว่นดวินโลกเพสืที่อใหข้เปป็นททีที่อาศลัยของซาตานและเหลว่าทยตของมลัน เมสืที่อ
สงครามครลันื้งสตุดทข้ายถยกประกาศ ววิสตุทธวิชนทลันื้งหมดจะขทีที่มข้าขาวออกมากลับพระเยซย จงตลันื้งใจอว่านเกทีที่ยวกลับการรวม
ตลัวกลันทลัที่วโลกของเหลว่าววิสตุทธวิชนแหว่งสวรรคณ์ (ยยดาส 14; ศคย. 14:5; วว. 19:14) เหลว่าทยตสวรรคณ์มทีสว่วนของตน
ในการสยข้รบแหว่งสวรรคณ์ (วว. 12:7) แตว่พวกววิสตุทธวิชนของพระเจข้าเทว่านลันื้นจะรวมกลันเปป็นกองทลัพททีที่พวิชวิตของพระ
เมษโปดกของพระเจข้า... กองทลัพททีที่จะทสาลายปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และเหลว่ากองทลัพของเขาใหข้สวินื้นซาก

คนเหลว่านลันื้นททีที่มทีสว่วนในการตว่อสยข้ครลันื้งมโหฬารนทีนื้และททีที่ถยกนสาโดยพระเมษโปดกของพระเจข้าถยกเรทียกวว่าเปป็น
ผยข้ททีที่ “พระองคณ์ไดจ้ทรงเรทยก และทรงเลชอกไวจ้ และเปป็นผยจ้ททชื่สนตยณ์ซชชื่อ” พวกเขาคสือคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้ถยกเรทียกทลันเวลา 
(2 ทธ. 1:9), ถยกเลสือกในนวิรลันดรณ์กาล (อฟ. 1:4) และถยกพวิสยจนณ์วว่าเปป็นผยข้ททีที่สลัตยณ์ซสืที่อในทตุกดข้านของชทีววิตและพวกเขา
หลายคนสลัตยณ์ซสืที่อจนกระทลัที่งถศึงแกว่ความมรณา (มธ. 25:21-23; วว. 2:10) คสาเรทียกดลังกลว่าว “ถยกเรทียก, ถยกเลสือก 
และสลัตยณ์ซสืที่อ” ใชข้ไดข้กลับเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ถยกไถว่แลข้วเทว่านลันื้น

ขข้อ 15: “และทยตสวรรคณ์นลันื้นบอกขข้าพเจข้าวว่า “นนื้สามากหลายททีที่ทว่านไดข้เหก็นหญวิงแพศยานลัที่งอยยว่นลันื้น กก็คสือ
ชนชาตวิ มวลชน ประชาชาตวิ และภาษาตว่างๆ”

ในขข้อ 3 หญวิงนลันื้นนลัที่งอยยว่บนสลัตวณ์รข้ายตลัวนลันื้น ในขข้อ 1 หญวิงแพศยาผยข้นทีนื้นลัที่งอยยว่บนนนื้สามากหลาย ตรงนทีนื้เรามทีคสา
อธวิบายเกทีที่ยวกลับ “นนื้สามากหลาย” และคสาอธวิบายนทีนื้กก็ชว่วยเราใหข้เขข้าใจดทีขศึนื้นเกทีที่ยวกลับอวิทธวิพลอลันใหญว่โตและกวินรวบ
ททีที่ครวิสตจลักรจอมปลอมจะใชข้ควบคตุมประชากรแหว่งแผว่นดวินโลกทลันื้งสวินื้น ประชาชาตวิและชนชาตวิเหลว่านลันื้น – ททีที่อยยว่
นอกโลกของโรมดข้วยซนื้สา – จะถยกลว่อใหข้ตวิดกลับ, ถยกจลับเปป็นเชลยและถยกลว่อลวงโดยหญวิงแพศยาผยข้นทีนื้ นางนลัที่งอยยว่บน
บลัลลลังกณ์ๆหนศึที่ง ซศึที่งแสดงใหข้เหก็นถศึงความยวิที่งใหญว่ ถยกประดลับประดาอยว่างไพบยลยณ์ดข้วยสงว่าราศทีทลันื้งหลายของโลก แตว่



ปราศจากความรลักของเหลว่าผยข้ตวิดตามททีที่ถยกหลอกของนาง จะมทีการแสดงออกมากมายถศึงความจงรลักภลักดที แตว่ไมว่มที
ความจงรลักภลักดทีททีที่แทข้จรวิงของหลัวใจเลย

หญวิงผยข้นทีนื้โฆษณาตลัวเองวว่าเปป็นครวิสตจลักรททีที่แทข้จรวิง และโดยใชข้เสนว่หณ์และรอยยวินื้มของนางๆกก็นสาคนหลาย
ลข้านคนใหข้เขข้าสยว่ความพวินาศยว่อยยลับชลัที่วนวิรลันดรณ์ ซศึที่งเปป็นเปฟ้าหมายเดทียวของนางมาตลันื้งแตว่แรก ความปรารถนาสยงสตุด
ของนางคสือ ทองคสา (วว. 18:12) สวิที่งททีที่นางใสว่ใจนข้อยททีที่สตุดคสือ ชทีววิตมนตุษยณ์ (วว. 18:13) ผมเชสืที่อวว่าคตุณจะเหก็นดข้วยวว่า
โรมกสาลลังจทีบชาวโลกอยยว่วลันนทีนื้ ในชลัที่วโมงนทีนื้การอนตุโลมตว่างๆกสาลลังถยกกระทสาโดยโรมซศึที่งไมว่เคยถยกกระทสามากว่อนเปป็น
เวลาหลายศตวรรษ พวกโปรเตสแตนตณ์ไมว่ถยกเรทียกอทีกตว่อไปแลข้ววว่าเปป็นพวกนอกรทีต – แตว่เปป็น “พทชื่นจ้องททีที่ไดข้หลง
ไปจากความเชสืที่อนลันื้น” (อาจเขทียนหนลังสสือไดข้อทีกเลว่มตรงนทีนื้ แตว่เวลาและพสืนื้นททีที่ไมว่เปปิดโอกาสใหข้) คตุณจสาไวข้ดทๆี เลย: 
โรมไมยู่เคยเปลทชื่ยนททชื่หนวใจ มทีการเปลทีที่ยนแปลงตว่างๆททีที่เกวิดขศึนื้นภายนอกมากมาย (มนตุษยณ์มองดยททีที่รยปลลักษณณ์ภายนอก 
พระเจข้าทรงทอดพระเนตรดยททีที่หลัวใจ) แตว่โรมมทีหลัวใจดวงเดวิมวลันนทีนื้แบบเดทียวกลับททีที่นางเคยมทีเสมอมา – และจะมท
เสมอไปจนกวว่าจะถยกทสาลายยว่อยยลับโดยพระเมษโปดกของพระเจข้า

ขข้อ 16-17: “เขาสวิบเขาททีที่ทว่านไดข้เหก็นอยยว่บนสลัตวณ์รข้าย จะพากลันเกลทียดชลังหญวิงแพศยานลันื้น จะกระทสาใหข้
นางโดดเดทีที่ยวอข้างวข้างและเปลสือยกาย และจะกวินเนสืนื้อของหญวิงนลันื้น และเผานางเสทียดข้วยไฟ เพราะวว่าพระเจข้าทรง
ดลใจเขาใหข้กระทสาตามพระทลัยของพระองคณ์ โดยการทรงทสาใหข้พวกเขามทีความควิดอยว่างเดทียวกลัน และมอบ
อาณาจลักรของเขาใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น จนถศึงจะสสาเรก็จตามพระวจนะของพระเจข้า”

บางททีคตุณอาจไมว่เขข้าใจอยว่างถว่องแทข้ในพระคสาขข้อททีที่แลข้วเมสืที่อผมกลว่าววว่าคนหลายลข้านคนจะตวิดตามหญวิงผยข้
นทีนื้แตยู่ภายนอก แตว่ไมว่ใชว่จากหลัวใจ พระเจข้าจะทรงดลใจคนเหลว่านทีนื้ใหข้ทสาใหข้แผนงานและแผนการของพระองคณ์
สสาเรก็จในการทสาลายศาสนาจอมปลอมนทีนื้ หญวิงผยข้นทีนื้เปป็นประมตุขของการละทวินื้งความจรวิงทลันื้งปวงในชลัที่วโมงดลังกลว่าว 
และบลัดนทีนื้กก็ถยกเกลทียดชลังโดยเขาทลันื้งสวิบและสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ชว่างเปป็นการเปลทีที่ยนแปลงจากหนข้ามสือเปป็นหลลังเทข้าเลย!

เหก็นไดข้ชลัดวว่าสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและกษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นจะคงอยยว่ตว่อไปหลลังจากบาบวิโลนถยกทสาลายแลข้ว สลัตวณ์รข้าย
นลันื้นและเขา (กษลัตรวิยณ์) ทลันื้งสวิบเปป็นเครสืที่องมสือฝฝายมนตุษยณ์ททีที่พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรงใชข้เพสืที่อทสาการแกข้แคข้นคน
เหลว่านลันื้นททีที่บลังคลับใชข้ระบบททีที่ละทวินื้งความจรวิง มทีความผวิดและนองเลสือด (อกานาจฝฝ่ายโลกถยกสงวนไวข้สสาหรลับความ
พวินาศโดยพระหลัตถณ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์เองเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในฤทธานตุภาพและสงว่าราศทียวิที่งใหญว่ – 
บทททีที่ 19) เขา (กษลัตรวิยณ์) ทลันื้งสวิบนลันื้นจะกระทสาการใหข้สอดคลข้องกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในการททีที่พวกเขาเองกก็เกลทียดชลัง
หญวิงแพศยานลันื้นเหมสือนกลับททีที่เขาเกลทียดชลัง คตุณจสาไดข้ตอนททีที่พวกเขาไดข้รลับตสาแหนว่งประมตุขตว่างๆ พวกเขาไมว่มทีความ
ควิดเปป็นของตลัวเอง – พวกเขายอมจสานนตว่อความประสงคณ์ของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น – จวิตใจ, ววิญญาณ, ความควิดและ
รว่างกาย ทตุกคนจะรว่วมใจกลันสนลับสนตุนสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในการทสาลายหญวิงนลันื้น สงว่าราศทีของโลก, แสนยานตุภาพของ
โลก, และอสานาจของโลกเปป็นเพทียงความควิดเพข้อฝปันททีที่ลว่วงเลยไป, เปป็นความฝปันททีที่ผว่านเลยไป “ถข้าพระเยโฮวาหณ์
มวิไดข้ทรงสรข้างบข้าน บรรดาผยข้ททีที่สรข้างกก็เหนสืที่อยเปลว่า” ถข้าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้ามวิไดข้ทรงสรข้างนคร พวกเขากก็สรข้าง
เหนสืที่อยเปลว่า ทตุกสวิที่งททีที่ไมว่ถยกกว่อตลันื้งและหยลัที่งรากบนพระเจข้า มลันกก็เสสืที่อมสลายและพวินาศไป นลัที่นจะเปป็นจรวิงในชลัที่วโมง
นลันื้น เมสืที่อถศึงตอนนลันื้น บาบวิโลนจะรตุว่งเรสืองบนยอดสยงททีที่สตุดแหว่งความเยว่อหยวิที่งและความยวิที่งใหญว่เทว่าททีที่โลกเคยรยข้จลัก 
นางจะอยยว่บนยอดสตุดแหว่งอสานาจและสงว่าราศที แตว่นางจะถยกโคว่นลงอยว่างสวินื้นเชวิง ความลว่มจมและความพวินาศของ



นางจะครบถข้วนและเปป็นอลันสวินื้นสตุด ในการพวิพากษาอลันชอบธรรมระบบของนางและประชาชนทลันื้งหลายของนาง
จะถยกทสาลาย สวิที่งเดทียวททีที่ผมไมว่อยากใหข้คตุณพลาดกก็คสือ ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าคนททีที่สมรยข้รว่วมควิดกลับนางในอาชญากรรม
และโลหวิตตอนททีที่นางกสาลลังทสาลายพวกววิสตุทธวิชน กก็กลายเปป็นเครสืที่องมสือแหว่งการโคว่นลข้มทางการเมสืองของนางและ
แหว่งความลว่มจมอยว่างสวินื้นเชวิงของนาง

ประการแรก— หญวิงแพศยานลันื้นจะถยกเกลทียดชลัง นทีที่หมายถศึงเหลว่ากษลัตรวิยณ์และบรรดาคนใหญว่คนโต และ
คนเหลว่านลันื้นททีที่เคยรลักและบยชาแทบเทข้าของนางในตลัณหา บลัดนทีนื้พวกเขากก็เกลทียดชลังและรลังเกทียจนาง!

ประการททชื่สอง – หญวิงแพศยานลันื้นจะถยกทสาใหข้รกรข้างวว่างเปลว่า ความมลัที่งคลัที่งของนางและทตุกสวิที่งททีที่จลับตข้อง
ไดข้ททีที่นางครอบครองจะถยกทสาลายอยว่างสวินื้นเชวิง (บทททีที่ 18:10)

ประการททชื่สาม – หญวิงแพศยานลันื้นจะถยกทสาใหข้เปลสือยเปลว่า นางจะถยกปลดเปลสืนื้องเสสืนื้อคลตุมสทีแดงเขข้มของ
นาง – และจะปรากฏตว่อหนข้ามวลชนเหลว่านลันื้น (นนื้สามากหลายนลันื้น) ดตุจหญวิงททีที่ถยกทอดทวินื้งอยว่างททีที่นางเปป็น ในตลัวตน
ททีที่แทข้จรวิงและความอลับอายของนาง (อสค. 23:29; วว. 3:18) ความเปลสือยเปลว่าทางศทีลธรรมและความอลับอาย
ของนางจะปรากฏแจข้งตว่อหนข้าคนทลันื้งปวง!

ประการททชื่สทชื่ – บรรดาศลัตรยของนางจะ “กวินเนสืนื้อของนาง” ความมลัที่งคลัที่งทลันื้งสวินื้นของนาง ความรที่สารวยของ
นาง ทตุกสวิที่งททีที่นางเคยโอข้อวด จะถยกเขมสือบโดยบรรดาผยข้ททีที่เคยชสืที่นชมนางซศึที่งบลัดนทีนื้ไดข้กลายเปป็นศลัตรยททีที่ขมขสืที่นของนาง
เสทียแลข้ว (ยากอบ 5:3; เพลงสดตุดที 27:2; มทีคาหณ์ 3:2, 3)

ประการททชื่หจ้า –  หญวิงแพศยานลันื้นจะถยกเผาดข้วยไฟ นทีที่สสืที่อถศึงความยว่อยยลับทางสลังคมและการเมสือง องคณ์
ประกอบหลลักททีที่ถยกใชข้โดยพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ในการทสาลายบาบวิโลนจรวิงๆคสือนนื้สา – ไมว่ใชว่ไฟ (จงอว่านเยเรมทียณ์ 
51 ทลันื้งบท) บาบวิโลนททีที่เรากสาลลังศศึกษาอยยว่ตอนนทีนื้ (เมสืองลศึกลลับนทีนื้) จะถยก “เผาดข้วยไฟ” จนหมดสวินื้น (วว. 18:8)  บา
บวิโลนทลันื้งสองแบบถยกกสาหนดใหข้รลับโทษเปป็นความรกรข้างวว่างเปลว่าและความพวินาศชลัที่วนวิรลันดรณ์ อลันแรกไดจ้ลยู่มสลาย
ไปแลจ้ว อทีกอลันจะลยู่มสลายอยยู่างแนยู่นอน!

อสานาจเหลว่านลันื้นททีที่จะทสาลายบาบวิโลนกก็เทการแกข้แคข้นและความเดสือดดาลของตนออกลงบนระบบททีที่มที
ความผวิดนลันื้นซศึที่งพวกเขาไดข้ตกเปป็นทาสอยยว่ภายใตข้ระบบนลันื้นมานานแสนนาน ตรงนทีนื้มว่านททีที่บลังอยยว่ไดข้ถยกเปปิดออกแลข้ว 
เราเรทียนรยข้วว่าไมว่วว่าอสานาจเหลว่านทีนื้ควิดวว่าตนกสาลลังทสาอะไรอยยว่กก็ตาม พวกเขากก็กสาลลังปฏวิบลัตวิตามคสาสลัที่งตว่างๆของ
พระเจข้าและกสาลลังทสาใหข้พระประสงคณ์ของพระเจข้าสสาเรก็จ พระเจข้าทรงมทีคสาสลัที่งใหข้ทสาลายระบบททีที่เลวรข้ายททีที่สตุดเทว่าททีที่
เคยมทีมาบนพสืนื้นพวิภพ และสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและเหลว่ากษลัตรวิยณ์ททีที่เปป็นหตุว่นเชวิดของเขากก็เปป็นเครสืที่องมสือตว่างๆของพระเจข้าใน
การทสาลายศลัตรยททีที่รข้ายกาจททีที่สตุดของพระองคณ์: “พระเจจ้าทรงดลใจเขาใหจ้กระทกาตามพระทนยของพระองคณ์!”

หมายเหตตุ – “ใจของพวกเขา” และ “นนื้สาพระทลัยของพระองคณ์” กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นทีนื้เตก็มใจทสางานของตน
ททีที่เปป็นการทสาลายลข้าง ทลันื้งๆททีที่ไมว่รยข้วว่าตนกสาลลังทสาอะไรอยยว่ พวกเขากก็จะทสาใหข้พระประสงคณ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิ
ฤทธวิธิ์สสาเรก็จ ใจและความควิดของกษลัตรวิยณ์ผยข้ทสาลายเหลว่านทีนื้ซศึที่งถยกนสาโดยสลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะเปป็นอลันหนศึที่งอลันเดทียวกลันอยว่าง
แนว่นแฟฟ้น พวกเขาจะรลักงานบรวิการนลันื้นททีที่พวกเขาถยกกสาหนดใหข้กระทสา พวกเขาจะถยกพระเจข้าแยกตลันื้งไวข้สสาหรลับ
จตุดประสงคณ์นลันื้นในการกระทสาตามความมตุว่งหมายและการพวิพากษาททีที่เฉพาะเจาะจง ผมแนว่ใจวว่าทตุกคนไมว่ยอมรลับ



คสากลว่าวนทีนื้ แตว่เพสืที่อเปป็นขข้อพวิสยจนณ์ถศึงสวิที่งททีที่ผมไดข้กลว่าวไปแลข้ว ขอใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่าพระเจข้าไดข้ทรงยกชย
ฟาโรหณ์ ทรงทสาใหข้ใจของเขาแขก็งกระดข้าง – และทรงทกาลายเขาเสทย!

“ถข้าเชว่นนลันื้นเราจะวว่าอยว่างไร พระเจข้าไมว่ทรงยตุตวิธรรมหรสือ ขอพระเจข้าอยว่ายอมใหข้เปป็นเชว่นนลันื้นเลย เพราะ
พระองคณ์ตรลัสกลับโมเสสวว่า ‘เราประสงคณ์จะกรตุณาผยข้ใด เรากก็จะกรตุณาผยข้นลันื้น และเราประสงคณ์จะเมตตาผยข้ใด เรากก็จะ
เมตตาผยข้นลันื้น’ เพราะฉะนลันื้นจศึงไมว่ขศึนื้นแกว่ความตลันื้งใจหรสือการตะเกทียกตะกายของเขา แตว่ขศึนื้นอยยว่กลับพระเจข้าผยข้ทรง
สสาแดงพระกรตุณา เพรคำะมบีขห้อพระคนัมภบีรณทบีที่กลว่คำวแกว่ฟคำโรหณวว่คำ ‘เพรคำะเหตตุนบีนี้เองเรคำใหห้เจห้คำมบีตคคำแหนว่งสถูง กจ็เพสืที่อ
จะแสดงฤทธคำนตุภคำพของเรคำโดยเจห้คำและเพสืที่อใหห้นคำมของเรคำถถูกประกคำศออกไปทนัที่วโลก’ เหตตุฉะนลันื้นพระองคณ์
จะทรงพระกรตุณาแกว่ผยข้ใด กก็จะทรงพระกรตุณาผยข้นลันื้น และพระองคณ์จะทรงใหข้ผยข้ใดมทีใจแขก็งกระดข้าง กก็จะทรงใหข้ผยข้นลันื้น
มทีใจแขก็งกระดข้าง แลข้วทว่านกก็จะกลว่าวแกว่ขข้าพเจข้าวว่า “ถข้าเชว่นนลันื้น ทสาไมพระองคณ์จศึงยลังทรงตวิเตทียน เพราะวว่าผยข้ใดจะ
ขลัดขสืนพระทลัยของพระองคณ์ไดข้” โอ มนตุษยณเออ๋ย ดถูกว่อน ทว่คำนคสือผถูห้ใดเลว่คำซนที่งทว่คำนจะโตห้ตอบกนับพระเจห้คำไดห้ สวิที่งซนที่ง
ถถูกทคคำขนนี้นแลห้วนนันี้นจะกลนับวว่คำแกว่ผถูห้ทคคำไดห้หรสือวว่คำ “ทว่คำนไดห้กระทคคำขห้คำพเจห้คำอยว่คำงนบีนี้ทคคำไม” (โรม 9:14-20)

กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้น “มอบอาณาจลักรของเขาใหข้แกว่สลัตวณ์รข้ายนลันื้น จนถศึงจะสสาเรก็จตามพระวจนะของ
พระเจข้า” กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้นจะอยยว่ใตข้บลังคลับตว่อสลัตวณ์รข้ายนลันื้นโดยสมบยรณณ์ มทีอยยว่สวิบองคณ์ แตว่พวกเขากก็ดสารงอยยว่รว่วม
กลันกลับการครอบครองของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น พวกเขาสมลัครใจใหข้ตลัวพวกเขาเอง, อาณาจลักรของพวกเขา และอสานาจ
ปกครองของพวกเขาอยยว่ในมสือและภายใตข้การปกครองของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นผยข้ซศึที่งกลายเปป็นนายของพวกเขา โดยยอม
ใหข้พวกเขามทีแตว่เงาของความเปป็นกษลัตรวิยณ์เทว่านลันื้น พวกเขาเปป็นเพทียงเครสืที่องมสือในมสือของเขาเทว่านลันื้น อสานาจททีที่แทข้
จรวิงของวลันนลันื้นจะอยยว่ในมสือของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (วว. 13:2-7)

กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นทีนื้ไดข้มอบอสานาจของตนใหข้แกว่หญวิงนลันื้นกว่อนหนข้านทีนื้ แตว่บลัดนทีนื้เมสืที่อสลัตวณ์รข้ายนลันื้นหลันมาเลว่นงาน
หญวิงนลันื้นแลข้ว กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นทีนื้กก็ทสาแบบเดทียวกลัน จากนลันื้นพวกเขากก็ยอมนบนอบตว่อเขาโดยสมบยรณณ์

“พระเจข้าทรงกระทสากวิจในววิธทีตว่างๆททีที่ลศึกลลับ เพสืที่อกระทสาการมหลัศจรรยณ์ตว่างๆของพระองคณ์” และมลันจะ
เปป็นวลันแสนสตุขในชทีววิตของคตุณและของผมเมสืที่อเราสามารถพลักสงบในพระเยซยไดข้อยว่างสมบยรณณ์ เราจะชสืที่นบานกลับ
สลันตวิภาพอลันสมบยรณณ์ (อวิสยาหณ์ 26:3) เมสืที่อเราพลักสงบในพระองคณ์ ในชว่วงปฟีหลลังๆนทีนื้ พวกเราหลายคนประหลาด
ใจ, พวกเราหลายคนรข้องไหข้, เมสืที่อชลัยชนะทางการเมสืองบางอยว่างเกวิดขศึนื้นในประเทศอลันยวิที่งใหญว่ของเรานทีนื้ แตว่เรา
ตข้องจสาไวข้วว่าพระเจข้าจะปฟ้องกลันมวิใหข้มลันเกวิดขศึนื้นกก็ไดข้ เพราะวว่าพระองคณ์ทรงอสานาจสวิทธวิธิ์ขาด แตว่พระองคณ์กก็ทรงยอม
ใหข้มลันเกวิดขศึนื้น และเมสืที่อถศึงเมสืองสวรรคณ์เราจะเขข้าใจวว่าเพราะเหตตุใด

นลัที่นไมว่ไดข้หมายความวว่าเราเปป็นพวกออมชอม และมลันกก็ไมว่ไดข้หมายความวว่าเราจะตข้องไมว่ตว่อสยข้ในการตว่อสยข้
แหว่งความเชสืที่อตว่อไปดข้วย เราจะตข้องเปป็นทหารททีที่ดทีแมข้หากวว่าหลัวเราตข้องหลตุดจากบว่า แตว่เมสืที่อเหลว่าศลัตรยของพระเจข้า
ดยเหมสือนไดข้ชลัยชนะแลข้ว เรากก็ตข้องจสาไวข้เสมอวว่าโรม 8:28 ยลังอยยว่ในพระคลัมภทีรณ์เหมสือนเดวิม และไมว่มทีอสานาจใดเปป็น
มานอกจากพระเจข้า แมข้แตว่พญามารกก็ไมว่อาจมทีอสานาจใดๆไดข้เลยหากพระเจข้าไมว่ทรงอนตุญาตใหข้มลันมทีอสานาจททีที่มลัน
แสดงออกมานลันื้น พระเจข้าทรงกระทสากวิจโดยททีที่มนตุษยณ์มองไมว่เหก็น แตว่พระองคณ์กห็ทรงกระทกากริจ...ใชว่แลข้วครลับ แมข้แตว่
ในระบบทางการเมสือง, การศศึกษา และศาสนาแหว่งยตุคสมลัยนทีนื้ คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าหากพระเจข้าทรงอยยว่ฝฝาย



เรา “ใครจะขลัดขวางเราไดข้?” ฝยงแกะนข้อยๆจะมทีชลัยเหนสือศลัตรยหมยว่ใหญว่ของพระเยซยครวิสตณ์ในการสสาเรก็จจรวิงของสวิที่ง
สารพลัดในทข้ายททีที่สตุด

ในททีที่นทีนื้พระเจข้าทรงใชข้กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์และผยข้นสาของพวกเขาเพสืที่อทสาลายเหลว่าศลัตรยของความชอบธรรม 
และในเวลาตว่อมา สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและกษลัตรวิยณ์เหลว่านทีนื้จะเผชวิญชะตากรรมเดทียวกลัน พระเจข้าทรงมทีพวิมพณ์เขทียว (กวิจการ
15:13-18) “พระเจข้าทรงทราบถศึงกวิจการทลันื้งปวงของพระองคณ์ตลันื้งแตว่แรกสรข้างโลกมาแลข้ว” และพระองคณ์จะทรง
กระทสาตามแผนการของพระองคณ์ เมสืที่อสวิที่งสารพลัดถยกทสาใหข้สสาเรก็จแลข้ว พระองคณ์กก็จะทอดพระเนตรดยสวิที่งเหลว่านลันื้น
และตรลัสวว่า “ดบีจรวิงๆ!”

โรม: ทบีที่นนัที่ง, ศถูนยณกลคำงแหว่งสวิทธวิอคคำนคำจของหญวิงนนันี้น
ขข้อ 18: “และผยข้หญวิงททีที่ทว่านเหก็นนลันื้นกก็คสือนครใหญว่ ททีที่มทีอสานาจเหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายทลัที่วแผว่นดวินโลก”
บาบวิโลน มทีความหมายวว่า “ความสลับสน” และถยกใชข้ในเชวิงสลัญลลักษณณ์หลายครลันื้งโดยเหลว่าศาสดา

พยากรณณ์ (อวิสยาหณ์ 13:1)  จงตลันื้งใจศศึกษาพระคสาตอนนทีนื้ ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์เราจะตข้องแยกแยะบาบวิโลนสองแบบ 
แบบแรกคสือ บาบริโลนททชื่เปป็นศาสนจนกร ซศึที่งกก็คสือ ชาวครวิสตณ์ททีที่ละทวินื้งความจรวิงและจะอยยว่ภายใตข้โรม แบบททีที่สอง บา
บริโลนทางการเมชอง ซศึที่งเปป็นจลักรวรรดวิของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและเหลว่าสมตุนของเขา นทีที่จะเปป็นรยปแบบสตุดทข้ายของการ
ครอบครองโลกของคนตว่างชาตวิ ในดาเนทียลเราไดข้อว่านเกทีที่ยวกลับการเรวิที่มตข้นของยตุคสมลัยของคนตว่างชาตวิ เมสืที่อสลัตวณ์
รข้ายนลันื้นและกษลัตรวิยณ์ทลันื้งสวิบองคณ์ถยกทสาลาย นลัที่นจะเปป็นจตุดจบของอสานาจครอบครองของคนตว่างชาตวิ

ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ บาบวิโลนททีที่เปป็นศาสนจลักรถยกเรทียกวว่าเปป็น “หญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้น”  และ
ในเวลานลันื้นจะเปป็นผยข้เดทียวททีที่รลับการกราบไหวข้บยชา จงศศึกษา 2 เธสะโลนวิกา 2:3-4 และววิวรณณ์ 13:15 อสานาจของ
บาบวิโลนทางการเมสืองจะถยกทสาลายเมสืที่อองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเสดก็จกลลับมาในเปลวเพลวิงเพสืที่อสนองโทษคนเหลว่านลันื้นททีที่
ไมว่รยข้จลักพระเจข้า

ในขข้อ 18 เราเรทียนรยข้วว่าโรม นครนลันื้นททีที่ถยกสรข้างบนเนวินเขาเจก็ดลยก เปป็นบข้านของบาบวิโลน และเปป็นสถาน
ททีที่ๆในอนาคตระบบตว่างๆของบาบวิโลนจะถยกพลัฒนาอยว่างเตก็มททีที่และถยกทสาลายในททีที่สตุด ประวลัตวิศาสตรณ์สนลับสนตุน
ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าโรมไดข้ผลวิตหลลักคสาสอนตว่างๆททีที่หมวิที่นประมาทมากททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยถยกสอนมา หลลังจากการรลับขศึนื้นไป
จะมทีการพลัฒนาอยว่างเตก็มททีที่มากขศึนื้นของคสาสอนผวิดและการละทวินื้งความจรวิงของโรม ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจศึงทราบวว่าโรม
เปป็นนครใหญว่ททีที่ถยกกลว่าวถศึงนทีนื้ หญวิงผยข้นทีนื้ไมว่ใชว่โรมแตว่เพทียงเทว่านลันื้น แตว่เปป็นระบบเหลว่านลันื้นซศึที่งมทีททีที่ตลันื้งและฐานททีที่มลัที่นของ
พวกมลันอยยว่ในโรมดข้วย ระบบของโรมจะเปป็นตลัวแทนของพญามารในความเสสืที่อมทรามและความเนว่าบยดทาง
ศาสนาในบลันื้นปลายแหว่งยตุคสมลัย (วว. 16:19) จากโรมอสานาจของนางจะถยกสสาแดงเพสืที่อตว่อสยข้กลับชาวครวิสตณ์เหลว่านลันื้น

ผมขอกลยู่าวยอมรนบสารภาพวว่าบทททีที่ 17 และ 18 เปป็นสองบทททีที่ยากททีที่สตุดในววิวรณณ์สสาหรลับผม ใหข้เราสรตุป
ยว่อสวิที่งททีที่เราไดข้ศศึกษาไปแลข้วในบทททีที่ 17 กลัน:

บาบวิโลนถยกกลว่าวถศึงยว่อๆในววิวรณณ์ 14:8 และในววิวรณณ์ 16:19 ในบทททีที่ 17 และ 18 เรามทีคสาบรรยายททีที่
ละเอทียดเกทีที่ยวกลับลลักษณะเฉพาะและจตุดจบของบาบวิโลน แตว่มทีอทีกผยข้หนศึที่งททีที่จะถยกพวิพากษานอกจากบาบวิโลน: สนตวณ์
รจ้ายนนนั้น อสานาจฝฝายโลกททีที่ละทวินื้งความจรวิงนทีนื้มทีความโดดเดว่นและสสาคลัญมากในคสาพยากรณณ์นทีนื้ สองบตุคคลหลลักในบท
ททีที่ 17 และ 18 คสือบาบวิโลน (ระบบศาสนานลันื้น) และสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (อสานาจฝฝายพลเรสือนททีที่ละทวินื้งความจรวิงซศึที่งถยกใหข้



พลลังโดยซาตานเอง) ฝฝายแรกมทีบทบาทสสาคลัญในบทนทีนื้ สลัตวณ์รข้ายนลันื้นโดดเดว่นมากกวว่าในบทททีที่ 13 แตว่ตรงนทีนื้ถยก
ถสือวว่าเปป็นรอง โดยเกทีที่ยวขข้องกลับบาบวิโลนหญวิงแพศยานลันื้น ในตอนตข้นของบทททีที่ 17 หญวิงแพศยานลันื้นเปป็นผยข้ททีที่มที
อสานาจมาก

บทททีที่ 17 ถยกแบว่งออกเปป็นสองสว่วน: สว่วนแรก ยอหณ์นเหก็นนวิมวิตหนศึที่ง (ขข้อ 1-6) และสว่วนททีที่สอง เขาใหข้การ
ตทีความนวิมวิตนลันื้นแกว่เรา (ขข้อ 7-18) การตทีความนลันื้นไปไกลยวิที่งกวว่าสวิที่งททีที่ถยกเหก็นในนวิมวิตนลันื้น หลลักการเดทียวกลันถยกพยดถศึง
ในดาเนทียล 2 และในมลัทธวิว 13 การตทีความนลันื้นเพวิที่มขข้อปฏวิบลัตวิเขข้ากลับสวิที่งททีที่ถยกพบในความฝปันของดาเนทียล 2 หรสือ
คสาอตุปมานลันื้นในมลัทธวิว 13

ตอนแรกยอหณ์นเหก็นหญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้น ซศึที่งสตุกงอมสสาหรลับการพวิพากษาแลข้ว (ขข้อ 1) นางถยกเรทียก
วว่า “บาบวิโลนมหานคร” เพราะความสลับสนททีที่แพรว่หลายและเลวรข้ายซศึที่งนางเปป็นศทีรษะของมลัน นางยลังเปป็น “หญวิง
แพศยาคนสสาคลัญนลันื้น”  เพราะระบบททีที่หนข้าซสืที่อใจคดและนว่ากลลัวททีที่นางมทีอยยว่เหนสือดวงววิญญาณและรว่างกายของ
มนตุษยณ์ดข้วย ลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่เลวรข้ายของนางถยกพรรณนาโดยคสาวว่า “หญวิงแพศยา” นางถยกเรทียกวว่าหญวิงคน
หนศึที่งเพราะคสาวว่า “ผยข้หญวิง” บว่งบอกถศึงการยอมอยยว่ใตข้บลังคลับ (1 คร. 11:3) และหญวิงแพศยาผยข้นทีนื้กก็ตลันื้งตลัวเองขศึนื้นเปป็น
เจข้าสาวของพระครวิสตณ์ – หรสือเปป็นครวิสตจลักร, เจจ้าสาวททชื่แทจ้จรริง นางเปป็นของเลทียนแบบอยว่างแนว่นอน เจข้าสาว
ททีที่แทข้จรวิงนลันื้นถยกพรรณนาในเอเฟซลัส 5:23-25 ในกรณทีของหญวิงผยข้นทีนื้ การเคลสืที่อนไหวทตุกอยว่างของนางมทีลลักษณะ
หนข้าซสืที่อใจคด, ชลัที่วรข้าย, จงใจนสาผยข้คนไปสยว่ความพวินาศ พระเยซย ผยข้ทรงเปป็นศทีรษะททีที่แทข้จรวิงของครวิสตจลักรไดข้เสดก็จมา
เพสืที่อชว่วยมนตุษยณใหห้ไดห้รนับควคำมรอด และครวิสตจลักรของพระองคณ์กก็ประกอบดข้วยผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บรวิสตุทธวิธิ์, ชอบ
ธรรม, ไรข้ตสาหนวิและบลังเกวิดใหมว่แลข้ว หญวิงผยข้นทีนื้ไมว่สนสวิที่งใดเพสืที่อพระครวิสตณ์ และนางจะไมว่ยอมสยบตว่อความเปป็น
ประมตุขของพระองคณ์หรสือตว่อสวิทธวิอสานาจของพระองคณ์ดข้วย นางชลัที่วรข้ายหนศึที่งรข้อยเปอรณ์เซก็นตณ์ในความหนข้าซสืที่อใจคด
ของนาง หญวิงแพศยาผยข้นทีนื้นลัที่งอยยว่บน “นนื้สามากหลาย” (ขข้อ 1) นนื้สามากหลายเหลว่านทีนื้บอกเปป็นนลัยถศึงประชาชน
จสานวนมาก...มวลชนมหาศาล (ขข้อ 15) หญวิงผยข้นทีนื้จะรว่ายมนตรณ์สะกดมวลชนเหลว่านทีนื้ โดยลว่อลวงพวกเขาไปสยว่ความ
พวินาศยว่อยยลับชลัที่วนวิรลันดรณ์ จงจสาไวข้วว่าพญามารกสาลลังผนศึกกสาลลังครลันื้งสตุดทข้ายเพสืที่อตว่อสยข้กลับพระเจข้าเหนสือพระทลันื้งหลาย,
จอมเจข้านายเหนสือเจข้านายทลันื้งหลาย และจอมกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย มลันกสาลลังใชข้หญวิงผยข้หนศึที่งตรงนทีนื้เพสืที่อ
กระทสาการนทีนื้

เหลว่ากษลัตรวิยณ์และบรรดาผยข้ททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกถยกหลอกลวงโดยหญวิงผยข้นทีนื้และถยกชลักนสาใหข้มาหานาง
จากตรงนทีนื้เราเขข้าใจวว่าอวิทธวิพลของนางจะแผว่ขยายไปทลัที่วโลก และคนทลันื้งโลกจะมทีความเชสืที่อมโยงโดยตรงกลับหญวิง
แพศยาผยข้นทีนื้ “กษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายทลัที่วแผว่นดวินโลก” ไมว่ไดข้หมายถศึง “กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้น” ในขข้อ 12 กษนตรริยณ์สริบองคณ์
นนนั้นจะเกทีที่ยวขข้องกลับจลักรวรรดวิโรมอยว่างเดทียวเทว่านลันื้น... อสานาจฝฝายพลเรสือนในสมลัยนลันื้น แตว่กษนตรริยณ์ทนนั้งหลายทนชื่วแผยู่น
ดรินโลกบว่งบอกถศึงคนทลันื้งโลก เราเขข้าใจไดข้วว่าทสาไมพวกเสรทีนวิยมและพวกสมลัยใหมว่นวิยมกสาลลังเรทียกรข้องวลันนทีนื้ใหข้มทีค
รวิสตจลักรโลก หลลังจากการรลับขศึนื้นไปแลข้ว จะมทครวิสตจลักรโลก และหญวิงผยข้นทีนื้จะเปป็นประมตุขของมลัน

หญวิงผยข้นทีนื้ถยกเหก็นวว่านลัที่งอยยว่บน “สลัตวณ์รข้ายสทีแดงเขข้ม” ตลัวหนศึที่ง นทีที่เปป็นสลัตวณ์รข้ายตลัวเดทียวกลันและมทีอสานาจแบบ
เดทียวกลันกลับททีที่เราเหก็นในบทททีที่ 13 จลักรวรรดวิโรมสมลัยโบราณซศึที่งสวินื้นฤทธวิธิ์ไปแลข้วมาตลอดหลายศตวรรษ ถยกยอหณ์น



เหก็นตรงนทีนื้ในฉากแหว่งคสาพยากรณณ์ วว่าถยกปกคลตุมดข้วยสงว่าราศทีและการปกครองคนทลันื้งโลก และนทีที่จะถยกทสาใหข้
สสาเรก็จจรวิงหลลังจากการรลับขศึนื้นไป จลักรวรรดวิโรมจะควบคตุมโลกอทีกครลันื้ง และถนนทตุกสายจะมตุว่งสยว่โรมอทีกครลันื้ง!

หญวิงผยข้นทีนื้นตุว่งหว่มผข้าสทีแดงเขข้ม ในววิวรณณ์ 12:3 พญานาคกก็มทีสทีเดทียวกลัน มนตุษยณ์ไดข้เสาะแสวงหาความสงว่า
ผว่าเผยและสงว่าราศทีของโลกนทีนื้มาโดยตลอด อสานาจแหว่งจลักรวรรดวิในวลันนลันื้นจะอยยว่ใตข้บลังคลับบลัญชาของหญวิงผยข้นทีนื้ สลัตวณ์
รข้ายนลันื้นททีที่พญานาคมอบสวิทธวิอสานาจครอบครองทลันื้งโลกและอสานาจแบบพญามารของมลันเองใหข้จะเปป็นผยข้รลับใชข้และ
เครสืที่องมสือของหญวิงผยข้นทีนื้ ในตอนตข้นแหว่งการครอบครองของนาง อสานาจฝฝายโลก (สลัตวณ์รข้ายฝฝายโลกและหตุว่นเชวิดทลันื้ง
สวิบของเขา) จะใหข้การสนลับสนตุนนาง

สลัตวณ์รข้ายททีที่หญวิงผยข้นทีนื้ขทีที่อยยว่นลันื้นถยกพรรณนาเพวิที่มเตวิมวว่า “มทีชสืที่อหลายชสืที่อเปป็นคสาหมวิที่นประมาทเตก็มไปทลันื้งตลัว” 
มลันคสือสนตวณ์รจ้ายนนนั้นททีที่ถยกพรรณนาวว่ามทีชสืที่อหลายชสืที่อเปป็นคสาหมวิที่นประมาทเตก็มไปทลันื้งตลัว แมข้หญวิงผยข้นทีนื้จะนว่ารลังเกทียจสลัก
เพทียงใด นางกก็ไมว่ไดข้มทีความผวิดโทษฐานจาบจข้วงและหมวิที่นประมาทแบบเปปิดเผย การหลอกลวง, การฉข้อฉล, ความ
รตุนแรง, ความเยว่อหยวิที่งและความชลัที่วรข้ายตว่างๆเหนสือคสาบรรยายถยกยกใหข้เปป็นของบาบวิโลนศาสนจลักร – หญวิง
แพศยานลันื้น แตว่คสาหมวิที่นประมาทและการปฏวิเสธพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์และพระครวิสตณ์ของพระองคณ์อยว่างเปปิด
เผยตว่อหนข้าสาธารณชนกก็ไมว่ใชว่การกระทสาของหญวิงผยข้นทีนื้ สวิที่งเหลว่านทีนื้เปป็นการกระทสาของสนตวณ์รจ้ายนนนั้นททีที่นางขทีที่อยยว่ ชสืที่อ
ตว่างๆททีที่เปป็นคสาหมวิที่นประมาทบนหลัวเหลว่านลันื้นของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในววิวรณณ์ 13:1 ชทีนื้ใหข้เหก็นถศึงสวิทธวิอสานาจในการ
ปกครองพรข้อมกลับลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่ชลัที่วรข้ายนทีนื้ซศึที่งมทีความผวิดและการหมวิที่นประมาท ความยสาเกรงพระเจข้าหายไป
หมดสวินื้นแลข้ว จลักรวรรดวินลันื้นในทตุกสว่วนของมลันถยกยกใหข้แกว่ความชลัที่วชข้าและการหมวิที่นประมาทอลันเลวรข้ายททีที่สตุดเทว่าททีที่
มนตุษยณ์จะควิดขศึนื้นมาไดข้

เมสืที่อสลัตวณ์รข้ายนลันื้นปรากฏตลัว (วว. 13) มลันกก็ถยกกลว่าววว่ามที “เจก็ดหลัวและสวิบเขา” คสากลว่าวนทีนื้ถยกทวนซนื้สาหลาย
ครลันื้ง การกลว่าวถศึงสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในววิวรณณ์ 13:1 มทีการใชข้ถข้อยคสาททีที่คลข้ายคลศึงกลับการกลว่าวถศึงพญานาคนลันื้นในววิวรณณ์ 
12:3 ในกรณทีของพญานาคนลันื้น หลัวทลันื้งหลายของมลัน – ไมว่ใชว่เขาทลันื้งหลายของมลัน – มทีมงกตุฎสวมอยยว่ ในกรณทีของ
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น (ในววิวรณณ์ 13:1) เขาเหลยู่านนนั้นมทีมงกตุฎสวมอยยว่ แตว่หลัวเหลว่านลันื้นมทีชสืที่อตว่างๆททีที่เปป็นคสาหมวิที่นประมาท 
อยว่างไรกก็ตาม ในบทททีที่ 17 ทลันื้งหลัวเหลว่านลันื้นและเขาเหลว่านลันื้นไมว่มทีมงกตุฎสวมอยยว่เลย (วว. 17:3) นทีที่จศึงเปป็นลลักษณะ
เฉพาะตลัวโดยทลัที่วไปและคสาพรรณนาเกทีที่ยวกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นผยข้ซศึที่งจะเปป็นผยข้สนลับสนตุนหลลักของระบบศาสนาตว่างๆททีที่
เททียมเทก็จและเสสืที่อมทรามททีที่ครอบงสาจลักรวรรดวิททีที่จะมามทีอสานาจทลัที่วโลกหลลังจากการรลับขศึนื้นไป และหลัว (หรสือททีที่นลัที่ง) 
ของการปกครองนลันื้นจะอยยว่ในโรม ขณะททีที่อริทธริพลของจลักรวรรดวินลันื้นจะแทรกซศึมไปทลัที่วโลก

ดยเหมสือนเปป็นเรสืที่องแปลกททีที่สลัตวณ์รข้ายนลันื้นททีที่ซาตานใหข้อสานาจใหญว่ยวิที่งแกว่มลันนลันื้น (วว. 13:4-7) จะยอมใหข้ตลัว
มลันเองถยกใชข้งานโดยหญวิงนลันื้น แตว่ความเจวิดจรลัสอลันแสบตาและอวิทธวิพลในการยลัที่วยวนของนางจะเปป็นเหมสือนกลับ
การสว่องประกายของงยททีที่สว่องแสงนลันื้นททีที่ไดข้มาหาเอวาในสวนนลันื้น และแมข้แตว่อสานาจนทีนื้ททีที่จะเปป็นประมตุขแหว่งการ
ปกครองโลกฝฝายพลเรสือนกก็จะสยบแทบเทข้าของหญวิงแพศยาผยข้นทีนื้ชลัที่วระยะเวลาหนศึที่ง

หญวิงผยข้นทีนื้นตุว่งหว่มกายดข้วยความเจวิดจรลัส ประดลับประดาดข้วยสวิที่งทลันื้งปวงททีที่โลกใหข้คตุณคว่า (ขข้อ 4) นางถสือถข้วย
ทองคสาใบหนศึที่งในมสือของนาง และถข้วยใบนลันื้นเตก็มไปดข้วยสวิที่งนว่าสะอวิดสะเอทียนและของโสโครกแหว่งการลว่วง



ประเวณทีของนาง ผยข้คนทลันื้งสวินื้นแหว่งแผว่นดวินโลกททีที่ดสืที่มถข้วยของนาง (และคนหลายลข้านจะดสืที่ม) จะพวินาศยว่อยยลับใน
ฝฝายศทีลธรรม

บนหนข้าผากของนางเราเหก็นมทีประทลับไวข้ เพสืที่อใหข้คนทลันื้งปวงไดข้เหก็นชลัดเจน คสือชสืที่อและอตุปนวิสลัยของนาง: 
“ความลซกลนบ” แหว่งความชลัที่วชข้า สว่วนททีที่สองของชสืที่อเรทียกของนาง: “บาบริโลนมหานคร” นทีที่กลว่าวถศึงความเสทียหาย
ททีที่นางจะสรข้างขศึนื้นทว่ามกลางผยข้คนแหว่งแผว่นดวินโลกในวลันนลันื้นแหว่งสงว่าราศทีของนาง นางจะทสาใหข้อาณาจลักรชาวครวิสตณ์
เตก็มไปดข้วยความชลัที่วรข้ายนลับไมว่ถข้วนและความสลับสนอลันสวินื้นหวลัง นทีที่เปป็นความจรวิงมาโดยตลอดนลับตลันื้งแตว่โรม (บาบวิ
โลน) ไดข้มทีตลัวตนขศึนื้นมาเมสืที่อเกสือบสวิบหกศตวรรษกว่อน แตว่หลลังจากการรลับขศึนื้นไปนางจะนสาความสลับสนเขข้ามาใน
แบบททีที่โลกไมว่เคยรยข้จลักมากว่อน

มทีสว่วนททีที่สามของชสืที่อเรทียกของหญวิงผยข้นทีนื้: “แมยู่แหยู่งสริชื่งทนนั้งปวงททชื่นยู่าสะอริดสะเอทยนแหยู่งแผยู่นดรินโลก” ระบบ
แบบนรกทตุกระบบททีที่เลทียนแบบววิธทีตว่างๆของหญวิงนลันื้น – ทตุกระบบททีที่ยอมรลับหลลักคสาสอนตว่างๆของนาง, ซศึที่งรวมถศึง
ระบบของโรมดข้วย – รวมกลันเปป็นบาบวิโลน บาบวิโลนมทีความหมายวว่าความสลับสน ระบบแบบโรมเปป็นความสลับสน
เสมอมา หญวิงผยข้นทีนื้เปป็นแมว่, แหลว่งททีที่มา, ของระบบศาสนาททีที่ชลัที่วรข้ายทตุกระบบ มทีศาสนาททีที่แทข้จรวิงอยยว่เพทียงศาสนา
เดทียวเทว่านลันื้น และนลัที่นคสือ ความเชสืที่อแบบครวิสเตทียน ซศึที่งถยกซสืนื้อไวข้ดข้วยราคาอลันสยงยวิที่งแหว่งพระโลหวิตของพระเยซย ทตุก
ระบบศาสนาททีที่ไมว่ยอมจสานนอยว่างสวินื้นสตุดใจตว่อพระโลหวิตนลันื้นและพระราชกวิจททีที่เสรก็จสวินื้นแลข้วของพระเยซยกก็เปป็นสว่วน
หนศึที่งของระบบเหลว่านลันื้นของบาบวิโลน

หญวิงผยข้นทีนื้เปป็นประมตุขของระบบหนศึที่งททีที่นองเลสือด “ขข้าพเจข้าเหก็นหญวิงนลันื้นเมามายดข้วยโลหวิตของพวกววิสตุทธวิ
ชน และโลหวิตของคนทลันื้งหลายททีที่พลทีชทีพเพสืที่อเปป็นพยานของพระเยซย” (ขข้อ 6) ในกรณทีททีที่คตุณเกวิดสงสลัยวว่าระบบใด
ไดข้ทสาใหข้โลหวิตตกมากพอจนถศึงขนาดทสาใหข้เมามายไดข้ คตุณกก็อว่าน Fox’s Book of Christian Martyrs หากคตุณ
ยลังไมว่เคยอว่านหนลังสสือททีที่ยวิที่งใหญว่เลว่มนทีนื้ คตุณกก็ควรอว่านมลัน คตุณจะไดข้เรทียนรยข้บางสวิที่งททีที่จะทสาใหข้เลสือดททีที่ไหลเวทียนอยยว่ใน
กายคตุณเยก็นเฉทียบ! หากคตุณไมว่อาจหาซสืนื้อหนลังสสือเลว่มนทีนื้ไดข้ในเมสืองของคตุณ หากคตุณจะเขทียนหาเราเรากก็จะยวินดที
บอกขข้อมยลคตุณเกทีที่ยวกลับววิธทีททีที่คตุณจะหาซสืนื้อมลันไดข้สลักเลว่ม ผยข้เชสืที่อทตุกคน –โดยเฉพาะตอนนทนั้ – ควรอว่านมลัน

หญวิงผยข้นทีนื้เมามายดข้วยโลหวิต นางออกปากวว่าตนเปป็นเจข้าสาวของพระครวิสตณ์ และกระนลันื้นนางกก็ไดข้เขว่นฆว่า
พวกววิสตุทธวิชนและพวกศาสดาพยากรณณ์ – พยานเหลว่านลันื้นของพระเยซยครวิสตณ์ททีที่ไดข้ถยกไถว่แลข้วโดยพระโลหวิตของ
พระเมษโปดก ในระหวว่างชว่วงแรกของยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้นจะมทีคนมากมายไดข้รลับความรอดซศึที่งววิญญาณของ
บาบวิโลนจะเขว่นฆว่า สลัตวณ์รข้ายนลันื้นเปป็นผยข้ททีที่จะฆว่าววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นในระหวว่างชว่วงเวลาแหว่งสงว่าราศทีของหญวิงผยข้นทีนื้ แตว่
นางเปป็นอสานาจททีที่อยยว่เบสืนื้องหลลังสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในขณะนลันื้น “และยอมใหข้มลันทสาสงครามกลับพวกววิสตุทธวิชน และชนะเขา
และใหข้มลันมทีอสานาจเหนสือชนทตุกตระกยล ทตุกภาษา และทตุกประชาชาตวิ” (วว. 13:7) นทีที่หมายถศึงสลัตวณ์รข้ายตลัวแรกนลันื้น
– จลักรวรรดวิโรมททีที่ถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพ – และอสานาจนลันื้นถยกมอบใหข้โดยสลัตวณ์รข้ายตลัวททีที่สอง ซศึที่งเปป็นผยข้เผดก็จการฝฝาย
ศาสนจลักรในยตุคสตุดทข้าย หญวิงผยข้นทีนื้เปป็นภาพสตุดทข้ายททีที่นองเลสือด, นว่ารลังเกทียจแหว่งอสานาจศาสนจลักรนทีนื้

ในสว่วนททีที่สองของบทททีที่ 17 ความลศึกลลับของหญวิงผยข้นทีนื้และของสลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ททีที่แบกนางอยยว่ถยกอธวิบายใหข้แกว่
เรา ผมสรรเสรวิญพระเจข้าททีที่พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ไดข้ประทานครศึที่งหลลังของบทนทีนื้ใหข้แกว่เรา ความลศึกลลับนทีนื้มทีลลักษณะ
สองชลันื้น – หญริงผยข้นทีนื้และสนตวณ์รจ้ายตลัวนทีนื้ ผมไดข้กลว่าวไปกว่อนหนข้านทีนื้แลข้วในบทเรทียนของเราวว่าสสาหรลับทตุกสวิที่งดทีๆททีที่



พระเจข้าทรงมที พญามารกก็มทีของเลทียนแบบราคาถยก เราไดข้อว่านเกทีที่ยวกลับครวิสตจลักรททีที่แทข้จรวิงไปแลข้ว, “ความลซกลนบ
เกทชื่ยวกนบพระครริสตณ์และครริสตจนกร”, ซศึที่งเกทีที่ยวขข้องกลับพระครวิสตณ์ (ศทีรษะ) และผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว 
(เจข้าสาว) ของครวิสตจลักรแทข้นลันื้น แตว่ตรงนทีนื้เราอว่านเกทีที่ยวกลับความลศึกลลับของหญวิงผยข้นทีนื้และสลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ททีที่แบกนางอยยว่
ในครวิสตจลักรแทข้นลันื้น พระครวิสตณ์ทรงถยกกลว่าวถศึงเปป็นอลันดลับแรกวว่าเปป็นศทีรษะ และเราทลันื้งหลายททีที่เปป็นอวลัยวะแหว่ง
พระกายของพระองคณ์กก็ถยกกลว่าวถศึงเปป็นททีที่สอง แตว่ในขข้อพระคสาททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้หญวิงผยข้นทีนื้ถยกกลว่าวถศึงเปป็นอลันดลับ
แรก และสลัตวณ์รข้ายกก็แบกนาง นทีที่เปป็นของลอกเลทียนแบบ พระเยซยทรงเปป็นผยข้ททีที่แทข้จรวิงนลันื้น...และเปป็นความจรวิงนลันื้น
: “ทว่านทลันื้งหลายจะรยข้จลักความจรวิงนลันื้น และความจรวิงนลันื้นจะทสาใหข้ทว่านทลันื้งหลายเปป็นไท” คนเหลว่านลันื้นททีที่ตวิดตามหญวิง
ผยข้นทีนื้กก็ถยกนสาไปสยว่การตกเปป็นเชลยและความพวินาศ

ความลศึกลลับของสลัตวณ์รข้ายนทีนื้ถยกอธวิบายกว่อน (ขข้อ 8) “สลัตวณ์รข้ายททีที่ทว่านไดข้เหก็นนลันื้นเปป็นอยยยู่ในกาลกยู่อน แตว่
บนดนทนั้มริไดจ้เปป็น” ดข้วยเหตตุนทีนื้สลัตวณ์รข้ายนทีนื้จศึงเคยมทีตลัวตนอยยว่ในฐานะเปป็นจลักรวรรดวิหนศึที่งอลันยวิที่งใหญว่ไพศาลภายใตข้ผยข้
ปกครองจลักรวรรดวิหลายคน “...แตยู่บนดนทนั้มริไดจ้เปป็น” ตอนททีที่ยอหณ์นเหก็นนวิมวิตนทีนื้และเขทียนความจรวิงททีที่เปป็นคสาพยากรณณ์
นทีนื้ลงไป สลัตวณ์รข้ายนลันื้นกก็ไมว่มทีตลัวตนอยยว่ในทางการเมสืองแลข้ว ประเทศตว่างๆและประชาชาตวิตว่างๆททีที่เคยอยยว่ภายใน
จลักรวรรดวินลันื้นยลังคงอยยว่ตว่อไป แตว่จลักรวรรดวินลันื้นในฐานะเปป็นอสานาจททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีไดข้สวินื้นสตุดลงแลข้วในปฟี ค.ศ. 476 
โรมไดข้ลว่มสลาย และจลักรวรรดวิโบราณนลันื้นททีที่มทีชสืที่อเสทียงไปทลัที่วโลกเปป็นเวลาหลายศตวรรษไดข้สวินื้นสตุดการมทีตลัวตนแลข้ว 
แมข้วว่าหลายสว่วนของมลันไมว่เคยสวินื้นสตุดการมทีตลัวตนเลยกก็ตาม

สลัตวณ์รข้ายตลัวนทีนื้ “จะขศึนื้นมาจากเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหว” (ขข้อ 8) หลายปฟีหลลังจากททีที่ผมไดข้กลลับใจเชสืที่อ ผมกก็ไมว่อาจ
เขข้าไดข้วว่าทสาไมเหลว่าอาจารยณ์สอนพระคลัมภทีรณ์ททีที่ยวิที่งใหญว่หลายทว่านไดข้สอนวว่าจลักรวรรดวิโรมจะถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นมา
ใหมว่ และในขณะเดทียวกลันกก็สอนวว่าการเสดก็จมาของพระเยซยเจข้านลันื้นเกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ ผมไดข้เรทียนรยข้ใน
ประสบการณณ์แบบครวิสเตทียนตอนตข้นๆของผมวว่าพระเยซยสามารถเสดก็จมาไดข้ทตุกเมสืที่อ ไมว่มทีใครรยข้วลันนลันื้นหรสือโมงนลันื้น 
จากนลันื้นผมกก็ถามตลัวเองวว่า: “จลักรวรรดวิโรมจะถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่ไดข้อยว่างไร?” ความจรวิงของเรสืที่องนทีนื้กก็คสือวว่า 
จลักรวรรดวิโรมมทตนวตนอยยยู่วนนนทนั้ในหลายสยู่วนททชื่แตกออก ประเทศและดวินแดนตว่างๆททีที่เคยรวมกลันเปป็นจลักรวรรดวิโรม
สมลัยเกว่ากก็ยลังอยยว่ททีที่นลัที่นเหมสือนเดวิม และจวิตววิญญาณของผยข้คนในสถานททีที่สว่วนใหญว่เหลว่านลันื้นกก็จะมทีความสตุขมากๆททีที่จะ
ยอมรลับผยข้เผดก็จการโลกคนหนศึที่ง จลักรวรรดวินลันื้นจะไมว่ถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่จนกวว่าหลลังจากการรลับขศึนื้นไป (ไมยู่มทสริชื่งใด
จสาเปป็นตข้องเกวิดขศึนื้นกว่อนการรลับขศึนื้นไป พระเยซยสามารถเสดก็จมาไดข้ทตุกววินาทที ไมว่มทีสลักคสาเดทียวในพระคลัมภทีรณ์ททีที่ตข้องถยก
ทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงกว่อนพระเยซยเสดก็จมา) แตว่กว่อนททีที่พระองคณ์เสดก็จมาในวริวรณณ์เพสืที่อทสาลายความเสสืที่อมทรามทาง
ศาสนจลักรและการเมสือง จลักรวรรดวิโรมกก็ตข้องและจะถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่ สลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะเปป็นหลัว, กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์
นลันื้นจะเปป็นหตุว่นเชวิดของเขา, และเขตแดนของพวกเขาจะรวมกลันเปป็นจลักรวรรดวิโรมอลันยวิที่งใหญว่อทีกครลันื้ง

ผยข้คนทลันื้งโลกจะอลัศจรรยณ์ใจไปกลับสลัตวณ์รข้ายททีที่ยวิที่งใหญว่ผยข้นทีนื้ – ยกเวข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเลสือกสรรไวข้ (วว. 17:8) 
ททีที่จะเขข้าใจ

ในตอนทข้ายแหว่งการครอบครองอลันนองเลสือดของเขา เขา “จะไปสยว่ความพวินาศ” นทีที่พรรณนาถศึงหายนะ
ชลัที่วนวิรลันดรณ์ของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (วว. 19:20) เขาจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น ซศึที่งเปป็นททีที่ๆสลัตวณ์รข้ายและผยข้
พยากรณณ์เทก็จอยยว่ ดลังนลันื้นตรทีเอกานตุภาพของซาตานจศึงจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น (บทททีที่ 20) 



หลัวทลันื้งเจก็ดนลันื้นคสือภยเขาเจก็ดลยก ภยเขาเหลว่านทีนื้หมายถศึงเนวินเขาเหลว่านลันื้นททีที่โรมตลันื้งอยยว่ขข้างบนพวกมลัน กษลัตรวิยณ์
ทลันื้งเจก็ดองคณ์นลันื้นบว่งบอกถศึงรยปแบบการปกครองแบบตว่างๆของจลักรวรรดวิโรม หลัวเหลว่านทีนื้คสือกษลัตรวิยณ์เจก็ดองคณ์ โดยหข้า
องคณ์ไดข้ลว่วงไปแลข้ว ผยข้รยข้พระคลัมภทีรณ์บางทว่านมองวว่าการอข้างอวิงนทีนื้ชทีนื้ไปยลังจนกรพรรดริหจ้าองคณ์แรกของโรม (ออกลัสตลัส, 
ทวิเบรวิอลัส, คาลวิกยลว่า, เคลาดวิอลัส และเนโร)

หลลังจากททีที่ยอหณ์นกลว่าวถศึงหข้าระยะนลันื้นททีที่ลว่วงไปแลข้วของการปกครองฝฝายพลเรสือนและการเมสือง เขากก็
กลว่าวตว่อไปวว่า “...องคณ์หนศึที่งกคคำลนังเปป็นอยถูว่” (นลัที่นคสือรยปแบบการปกครองแบบจลักรวรรดวิททีที่เคยมทีตลัวตนอยยว่ในสมลัย
ของยอหณ์น – หลัวททีที่หกนลันื้น) อยว่างไรกก็ตาม “อทีกองคณ์หนศึที่งนลันื้นยลังไมว่ไดข้เปป็นขศึนื้น...องคณ์ททีที่เจก็ด” องคณ์ททีที่เจก็ดนทีนื้จะดสารงอยยว่
เพทียงชลัที่วระยะเวลาสลันื้นๆ

“สนัตวณรห้คำยทบีที่เปป็นแลห้วเมสืที่อกว่อน แตว่เดบีดี๋ยวนบีนี้ไมว่ไดห้เปป็นนนันี้นกจ็เปป็นทบีที่แปด แตว่กก็ยลังเปป็นองคณ์หนศึที่งในเจก็ดองคณ์นลันื้น 
และจะไปสยว่ความพวินาศ” (วว. 17:11) และองคณ์ททีที่แปด ซศึที่งเปป็นองคณ์หนศึที่งในเจก็ดองคณ์นลันื้นและไปสยว่ความพวินาศ คสือ
ชายผยข้นลันื้นททีที่เปป็นประมตุขของจลักรวรรดวิ – ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์, เขาเลก็กอลันนลันื้นของดาเนทียล บทททีที่ 7 นลัที่นจะเปป็น
บตุรตุษของซาตานผยข้ซศึที่งจะขศึนื้นมาจากเหวลศึกนลันื้น

ตว่อไปเรามทีสวิบเขานลันื้นของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น (ขข้อ 12) เขาทลันื้งสวิบคสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายททีที่มาอยยว่ภายในขอบเขต
ของอาณาจลักรของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ระยะเวลาแหว่งการครอบครองของเขาจะกสาหนดระยะเวลาแหว่งการครอบครอง
ของพวกเขา พวกเขาทตุกคนมทีความควิดอยว่างเดทียวกลัน จตุดประสงคณ์เดทียวและใจเปป็นหนศึที่งเดทียว พวกเขายอมมอบ
ถวายตลัวอยว่างสวินื้นสตุดใจและไมว่สงวนไวข้ใหข้อยยว่ในมสือของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น... พวกเขาคอยรลับใชข้ตามคสาสลัที่งของเขา (ขข้อ 
13)  

จากนลันื้นพระเมษโปดกของพระเจข้ากก็ทรงปรากฏและประกาศสงคราม สลัตวณ์รข้ายนลันื้น, กษลัตรวิยณ์ทลันื้งสวิบองคณ์
และเหลว่ากองทลัพของพวกเขาอยยว่ฝปัปี่งหนศึที่ง พระเมษโปดกของพระเจข้าและพลโยธาอลันเกรทียงไกรแหว่งสวรรคณ์กก็อยยว่
อทีกฝปัปี่งหนศึที่ง (ขข้อ 14) นทีที่คสือสงครามททีที่ถยกพรรณนาไวข้ในววิวรณณ์ 19:11-21 ในบทททีที่ 17 การกระทสาสตุดทข้ายของสลัตวณ์
รข้ายนลันื้นและเหลว่าเพสืที่อนรว่วมงานททีที่ชลัที่วรข้ายของเขายลังมาไมว่ถศึงจรวิงๆ มลันถยกเหก็นโดยยอหณ์น แตว่มลันไมว่เกวิดขศึนื้นจนกวว่า
จะถศึงววิวรณณ์ 19:11-21 มทีเหตตุการณณ์อสืที่นๆททีที่เกวิดขศึนื้นระหวว่างบลันทศึกเรสืที่องราวททีที่ใหข้ไวข้ตรงนทีนื้และศศึกนลันื้นจรวิงๆ

ไมว่ตข้องมทีการคาดเดาเลยวว่าผลลลัพธณ์จะเปป็นอยว่างไร จอมกษลัตรวิยณ์เหนสือกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายจะทรงมทีชลัยชนะ
และสลัตวณ์รข้ายนลันื้นกลับเหลว่าสมตุนของเขาจะพว่ายแพข้

นนื้สาเหลว่านลันื้นททีที่ยอหณ์นเหก็น ททีที่หญวิงผยข้นทีนื้นลัที่งอยยว่ขข้างบน บอกเปป็นนลัยถศึงมวลชนมหาศาลแหว่งชนชาตวิ, 
ประชาชาตวิ, ภาษาตว่างๆ (ขข้อ 15) อวิทธวิพลอลันมหาศาลในดข้านศทีลธรรมของหญวิงผยข้นทีนื้แผว่ขยายไปไกลเกวินกวว่าพสืนื้นททีที่
ปาเลสไตนณ์...มลันไปถศึงททีที่สตุดปลายของแผว่นดวินโลก มวลชนแหว่งมนตุษยชาตวิเหลว่านลันื้นถยกจลัดระเบทียบและถยกนสามาอยยว่
ภายใตข้อวิทธวิพลของนาง “นนื้สามากหลาย” เหลว่านลันื้นในขข้อ 1 กลายเปป็นผยข้ประกาศขว่าวดทีของหญวิงนลันื้น และนสา
มวลชนนลับไมว่ถข้วนใหข้มาตวิดตามนาง เขา (กษลัตรวิยณ์) ทลันื้งสวิบนลันื้นสตุดทข้ายแลข้วกก็หลันมาเลว่นงานนางผยข้ซศึที่งพวกเขาเคย
สนลับสนตุน, บยชา, และกข้มกราบลงนมลัสการ จากนลันื้นสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและกษลัตรวิยณ์ทลันื้งสวิบองคณ์กก็ทสาลายหญวิงนลันื้น พวกเขา
ทสาใหข้นางรกรข้างวว่างเปลว่าอยว่างสวินื้นเชวิง และพวกเขากก็รวิบความมลัที่งคลัที่งของนางไป



“การรลักเงวินเปป็นรากเหงข้าแหว่งความชลัที่วรข้ายทตุกอยว่าง” และสงว่าราศทีของสวิที่งตว่างๆททีที่ปรากฏแกว่ตากก็เปป็น
หายนะของคนหลายลข้านคน – และจะเปป็นเชว่นนลันื้นจนกวว่าสวิที่งสารพลัดจะสสาเรก็จครบถข้วน

ในขข้อ 17 เราเหก็นพระประสงคณ์ของพระเจข้าและพระคสาของพระเจข้าสสาเรก็จจรวิง กษลัตรวิยณ์ทลันื้งสวิบองคณ์นลันื้น
รว่วมมสือกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ผยข้ซศึที่งมทีสวิทธวิอสานาจของจรวิง และพวกเขากก็รว่วมกลันทสาลายระบบเหลว่านลันื้นของโรม... หญวิงใสว่
ชตุดสทีแดงเขข้มนลันื้นพรข้อมกลับหลลักคสาสอนตว่างๆและววิธทีปฏวิบลัตวิตว่างๆททีที่นว่ารลังเกทียจทลันื้งสวินื้นของนาง

ขข้อ 18 ชทีนื้ใหข้เหก็นอยว่างชลัดเจนถศึงเมสืองนลันื้นททีที่สวิที่งเลวรข้ายทลันื้งหมดนทีนื้จะมทีตข้นกสาเนวิด – จากเมสืองนลันื้นททีที่พวกมลัน
จะกระจายไปยลังททีที่สตุดปลายแหว่งแผว่นดวินโลก และจากเมสืองนลันื้นททีที่การพวิพากษาสตุดทข้ายจะถยกเทออกและมวลชน
ทลันื้งหลายจะถยกทสาลายเมสืที่อพระเมษโปดกของพระเจข้าทรงนสาเหลว่ากองทลัพแหว่งสวรรคณ์มาตว่อสยข้กลับเหลว่าคนชลัที่วของ
แผว่นดวินโลก

บทททีที่ 17 และ 18 พรรณนาหญวิงแพศยานลันื้นของซาตาน  บทททีที่ 19 ไปจนจบหนลังสสือเลว่มนทีนื้เกทีที่ยวขข้องกลับ
เจข้าสาวนลันื้นและบข้านในอนาคตของพระเมษโปดก, เจข้าสาวนลันื้น, และประชาชนเหลว่านลันื้นแหว่งแผว่นดวินโลกททีที่ไมว่ไดข้
ถยกหลอกลวงโดยพระครวิสตณ์ตลัวปลอมและสลัตวณ์รข้ายนลันื้น



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบแปด
ควคำมลว่มจมของบคำบวิโลน –

แผว่นดวินโลกรที่คคำไหห้, สวรรคณชสืที่นชมยวินดบี
วว. 18:1-20:

1 ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ขข้าพเจข้ากก็ไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์ ทว่านมทีอสานาจใหญว่
ยวิที่ง และรลัศมทีของทว่านไดข้ทสาใหข้แผว่นดวินโลกสวว่างไป

2 ทว่านไดข้รข้องประกาศดข้วยเสทียงกศึกกข้องวว่า “บาบวิโลนมหานครลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว กลายเปป็นททีที่อาศลัย
ของผทีปฟีศาจ เปป็นททีที่คตุมขลังของผทีโสโครกทตุกอยว่าง และเปป็นกรงของนกทตุกอยว่างททีที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทียด

3 เพราะวว่าประชาชาตวิทลันื้งปวงไดข้ดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งความเดสือดดาลในการลว่วงประเวณทีของนครนลันื้น และ
บรรดากษลัตรวิยณ์บนแผว่นดวินโลกไดข้ลว่วงประเวณทีกลับนครนลันื้น และพว่อคข้าทลันื้งหลายแหว่งแผว่นดวินโลกกก็ไดข้มลัที่งมทีขศึนื้นดข้วย
ทรลัพยณ์ฟตุฝมเฟฟอยของนครนลันื้น”

4 และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงอทีกเสทียงหนศึที่งประกาศมาจากสวรรคณ์วว่า “ชนชาตวิของเรา จงออกมาจากนคร
นลันื้นเถวิด เพสืที่อทว่านทลันื้งหลายจะไมว่มทีสว่วนในการบาปของนครนลันื้น และเพสืที่อทว่านจะไมว่ตข้องรลับภลัยพวิบลัตวิททีที่จะเกวิดแกว่นคร
นลันื้น

5 เพราะวว่าบาปของนครนลันื้นกองสยงขศึนื้นถศึงสวรรคณ์แลข้ว และพระเจข้าไดข้ทรงจสาความชลัที่วชข้าแหว่งนครนลันื้นไดข้
6 นครนลันื้นไดข้ใหข้ผลอยว่างไร กก็จงใหข้ผลแกว่นครนลันื้นอยว่างนลันื้น และจงตอบแทนการกระทสาของนครนลันื้นเปป็น

สองเทว่า ในถข้วยททีที่นครนลันื้นไดข้ผสมไวข้กก็จงผสมลงเปป็นสองเทว่าใหข้นครนลันื้น
7 นครนลันื้นไดข้เยว่อหยวิที่งจองหองและมทีชทีววิตอยว่างหรยหรามากเทว่าใด กก็จงใหข้นครนลันื้นไดข้รลับการทรมานและ

ความระทมทตุกขณ์มากเทว่านลันื้น เพราะวว่านครนลันื้นทะนงใจวว่า ‘เราดสารงอยยว่ในตสาแหนว่งราชวินที ไมว่ใชว่หญวิงมว่าย เราจะ
ไมว่ประสบความระทมทตุกขณ์เลย’

8 เหตตุฉะนลันื้น ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆของนครนลันื้นจะเกวิดขศึนื้นในวลันเดทียว ความตาย และความระทมทตุกขณ์ การ
กลันดารอาหาร และไฟจะเผานครนลันื้นใหข้พวินาศหมดสวินื้น เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงพวิพากษานคร
นลันื้น ทรงอานตุภาพยวิที่งใหญว่”

9 บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกททีที่ไดข้ลว่วงประเวณทีกลับนครนลันื้น และไดข้มทีชทีววิตอยว่างหรยหรารว่วมกลันนลันื้น เมสืที่อ
ไดข้เหก็นควลันไฟททีที่ไหมข้นครนลันื้น กก็จะพวิลาปรที่สาไหข้ครที่สาครวญเพราะนครนลันื้น

10 พวกกษลัตรวิยณ์จะยสืนอยยว่แตว่หว่างๆเพราะกลลัวภลัยแหว่งการทรมานของนครนลันื้น และจะกลว่าววว่า “อนวิจจา
เออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย บาบวิโลนมหานครททีที่ยวิที่งใหญว่ นครททีที่แขก็งแรง เพราะเจข้าไดข้รลับการพวิพากษาโทษใหข้พวินาศไปภายใน
ชลัที่วโมงเดทียวเทว่านลันื้น”

11 บรรดาพว่อคข้าในแผว่นดวินโลกจะรที่สาไหข้ครที่สาครวญเพราะนครนลันื้น เพราะวว่าไมว่มทีใครซสืนื้อสวินคข้าของเขาอทีก
ตว่อไปแลข้ว



12 สวินคข้าเหลว่านลันื้นคสือ ทองคสา เงวิน เพชรพลอยตว่างๆ ไขว่มตุก ผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ผข้าสทีมว่วง ผข้าไหม ผข้าสที
แดงเขข้ม ไมข้หอมทตุกชนวิด บรรดาภาชนะททีที่ทสาดข้วยงา บรรดาภาชนะไมข้ททีที่มทีราคามาก ภาชนะทองสลัมฤทธวิธิ์ ภาชนะ
เหลก็ก ภาชนะหวินอว่อน

13 อบเชย เครสืที่องเทศ เครสืที่องหอม กสายาน เหลข้าองตุว่น นนื้สามลัน ยอดแปฟ้ง ขข้าวสาลที สลัตวณ์ตว่างๆ แกะ มข้า รถ
รบ และทาส และชทีววิตมนตุษยณ์

14 และผลซศึที่งจวิตของเจข้ากระหายใครว่ไดข้นลันื้นกก็ลว่วงพข้นไปจากเจข้าแลข้ว สวิที่งสารพลัดอลันววิเศษยวิที่งและหรยหรากก็
พวินาศไปจากเจข้าแลข้ว และเจข้าจะไมว่ไดข้พบมลันอทีกเลย

15 บรรดาพว่อคข้าททีที่ไดข้ขายสวิที่งของเหลว่านลันื้น จนเปป็นคนมลัที่งมทีเพราะนครนลันื้น จะยสืนอยยว่แตว่ไกลเพราะกลลัวภลัย
จากการทรมานของนครนลันื้น พวกเขาจะรข้องไหข้ครที่สาครวญดข้วยเสทียงดลัง

16 วว่า “อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย มหานครนลันื้น ททีที่ไดข้นตุว่งหว่มผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ผข้าสทีมว่วง และผข้าสทีแดงเขข้ม
ททีที่ไดข้ประดลับดข้วยทองคสา เพชรพลอยตว่างๆและไขว่มตุกนลันื้น

17 เพทียงในชลัที่วโมงเดทียว ทรลัพยณ์สมบลัตวิอลันยวิที่งใหญว่นลันื้นกก็พวินาศสยญไปสวินื้น” และนายเรสือทตุกคน คนททีที่โดยสาร
เรสือ พวกลยกเรสือ และคนทลันื้งหลายททีที่มทีอาชทีพทางทะเล กก็ไดข้ยสืนอยยว่แตว่หว่างๆ

18 และเมสืที่อคนเหลว่านลันื้นไดข้เหก็นควลันไฟททีที่ไหมข้นครนลันื้นกก็รข้องวว่า “นครใดเลว่าจะเปป็นเหมสือนมหานครนทีนื้”
19 และเขาทลันื้งหลายกก็โปรยผงคลทีลงบนศทีรษะของตน พลางรข้องไหข้ครที่สาครวญวว่า “อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจา

เออ๋ย มหานครนลันื้น อลันเปป็นททีที่ซศึที่งคนทลันื้งปวงททีที่มทีเรสือกสาปปัปี่นเดวินทะเลไดข้กลายเปป็นคนมลัที่งมทีดข้วยเหตตุจากสวิที่งของมทีคว่าของ
นครนลันื้น เพราะภายในชลัที่วโมงเดทียวนครนลันื้นกก็เปป็นททีที่รกรข้างไป”

20 เมสืองสวรรคณ์ พวกอลัครทยตอลันบรวิสตุทธวิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณณ์ทลันื้งหลาย จงรว่าเรวิงยวินดทีเพราะนคร
นลันื้นเถวิด เพราะพระเจข้าทรงแกข้แคข้นตว่อนครนลันื้นใหข้ทว่านทลันื้งหลายแลข้ว

ขข้อ 1-2: “ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ขข้าพเจข้ากก็ไดข้เหก็นทยตสวรรคณ์อทีกองคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์ ทว่านมที
อสานาจใหญว่ยวิที่ง และรลัศมทีของทว่านไดข้ทสาใหข้แผว่นดวินโลกสวว่างไป ทว่านไดข้รข้องประกาศดข้วยเสทียงกศึกกข้องวว่า “บาบวิ
โลนมหานครลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว กลายเปป็นททีที่อาศลัยของผทีปฟีศาจ เปป็นททีที่คตุมขลังของผทีโสโครกทตุกอยว่าง และเปป็นก
รงของนกทตุกอยว่างททีที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทียด”

บาบวิโลนยลังเปป็นหลัวขข้อททีที่เราศศึกษาอยยว่ – แตว่ตรงนทีนื้เรามทีการเกรวิที่นนสาเกทีที่ยวกลับเหตตุการณณ์ชตุดใหมว่ ในบทนทีนื้ 
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นไมว่ถยกเอว่ยชสืที่อเลยสลักครลันื้ง และเราไมว่พบวว่ากษลัตรวิยณ์ทลันื้งสวิบองคณ์นลันื้นถยกเอว่ยถศึงดข้วย บทนทีนื้ทลันื้งบทถยกยกใหข้แกว่
ความพวินาศของบาบวิโลน ตลัวแทนททีที่เปป็นมนตุษยณ์หายตลัวไปแลข้ว ความพวินาศของระบบททีที่เลวรข้ายนลันื้นแหว่งความ
เสสืที่อมทรามคสือใจความหลลักของทลันื้งบทนทีนื้

บทนทีนื้ขศึนื้นตข้นดข้วย “ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ขข้าพเจข้ากก็ไดข้เหก็นทถูตสวรรคณอบีกองคณหนนที่ง” ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้
จะตข้องไมว่ถยกสลับสนกลับทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้นททีที่มทีขลันเหลว่านลันื้นแหว่งภลัยพวิบลัตวิสตุดทข้ายทลันื้งเจก็ดนลันื้น ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ททีที่ลง
มาจากสวรรคณ์บอกเปป็นนลัยถศึงลลักษณะเฉพาะแบบสวรรคณ์ของการกระทสาททีที่เขากสาลลังจะกระทสา “ทว่านมทีอสานาจ
ใหญว่ยวิที่ง” เขาลงมาจากสวรรคณ์สยว่แผว่นดวินโลกเพสืที่อกระทสากวิจหนศึที่งแหว่งการพวิพากษาในแบบททีที่ไมว่มทีใครเคยรยข้จลักมา
กว่อน – และจะไมว่มทีใครรยข้จลักอทีกเลย



ทยตสวรรคณ์ทตุกองคณ์ไมว่เหมสือนกลันทลันื้งหมด – บางองคณ์มทีความโดดเดว่นมากกวว่าองคณ์อสืที่นๆในการรลับใชข้และใน
ตสาแหนว่งทยตสวรรคณ์ของพวกเขา – แตว่ทยตสวรรคณ์ทตุกองคณ์มทฤทธริธมาก (2 ธส. 1:7; 2 เปโตร 2:11) ในวาระตว่างๆททีที่
เฉพาะเจาะจงพระเจข้าประทานอสานาจพวิเศษแกว่ทยตสวรรคณ์บางองคณ์เพสืที่อกระทสาภารกวิจบางอยว่าง สวิทธวิอสานาจททีที่
ครอบคลตุมทลันื้งจลักรวาลไมว่เคยถยกมอบใหข้แกว่ทยตสวรรคณ์องคณ์ใด พระเยซยเจข้าทรงถยกกสาหนดใหข้เปป็นผยข้รลับสวิที่งสารพลัด
เปป็นมรดก (มธ. 28:18; ฮบ. 1:2) พระครวิสตณ์ในฐานะผยข้เนรมวิตสรข้างสวิที่งสารพลัดทรงมทีสวิทธวิธิ์อยว่างแนว่นอนททีที่จะครอบ
ครองทลัที่วทลันื้งจลักรวาล ในฐานะผยข้ทรงเนรมวิตสรข้าง การอข้างสวิทธวิธิ์ครอบครองจลักรวาลของพระเยซยเจข้าไมว่ใชว่การอข้าง
สวิทธวิธิ์ททีที่ถยกมอบใหข้...พระเจข้าพระบวิดามวิไดข้ประทานสวิทธวิธิ์นลันื้นใหข้แกว่พระองคณ์ แตว่มลันเปป็นอสานาจสวิทธวิธิ์ขาดและไมว่ขศึนื้น
ตรงตว่อผยข้ใด (คส. 1:16) มลันมทีพสืนื้นฐานอยยว่บนสวิทธวิตว่างๆและสงว่าราศทีแหว่งตลัวตนของพระองคณ์ในฐานะพระเจข้า

ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่วว่านทีนื้นว่าจะเปป็นองคณ์ททีที่พระเจข้าทรงมอบการพวิพากษาบาบวิโลนไวข้ ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้
ประกาศการลว่มจมของบาบวิโลน เขามทีสวิทธวิอสานาจททีที่จะจลัดการเรสืที่องความพวินาศของบาบวิโลน – ระบบศาสนาททีที่
ชลัที่วรข้ายและเนว่าเฟะททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยมทีมาบนพสืนื้นพวิภพ “รลัศมทีของทว่านไดข้ทสาใหข้แผว่นดวินโลกสวว่างไป” แนว่นอนวว่านทีที่เปป็น
คสาพยานวว่าพระเจข้ายลังทรงอยยว่ในเหตตุการณณ์และพระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่กสาลลังกระทสากวิจในการพวิพากษานทีนื้ททีที่กสาลลังจะ
มา การลว่มจมของบาบวิโลนจะเปป็นเหตตุการณณ์ททีที่เกวิดขศึนื้นตว่อหนข้าสาธารณชน ควลันแหว่งการถยกเผาของนาง (ขข้อ 18) 
จะถยกมองเหก็น – มลันจะทสาใหข้ฟฟ้าสวรรคณ์มสืดไปและประกาศแกว่ชาวโลกทลันื้งปวงวว่าระบบททีที่ยวิที่งใหญว่แหว่งบาบวิโลน
กสาลลังถยกทสาลาย แตว่ “แผยู่นดรินโลกถยกทกาใหจ้สวยู่างไป” – ไมว่ใชว่โดยแสงสะทข้อนของดวงอาทวิตยณ์ แตว่โดยสงยู่าราศท
ของทยตสวรรคณ์องคณ์นนนั้น ททีที่ถยกเหก็นวว่าลงมาจากสวรรคณ์ นทีที่จะเปป็นพยานถศึงขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่า ไมว่วว่าการพวิพากษานลันื้นถยก
กระทสาโดยผยจ้ใดกห็ตาม พระเจข้า, ผยข้พวิพากษาททีที่ชอบธรรม กก็ทรงเปป็นประมสุขแหว่งการพวิพากษาบาบวิโลน โดยสว่วนตลัว
แลข้ว ผมเชสืที่อวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้หาใชว่ใครอสืที่นนอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้า... ทยตสวรรคณ์องคณ์เดทียวกลับททีที่เราไดข้ศศึกษา
ไปแลข้วในววิวรณณ์ 8:3 และ 10:1 พระครริสตณ์ – ทยตสวรรคณ์องคณ์นนนั้น – ปสุโรหริต – โดยเปป็นตลัวแทนของชนททีที่เหลสืออยยว่
ททีที่ทนทตุกขณ์ของพระองคณ์ (บทททีที่ 8) จะทรงเปป็นผยข้ททีที่ตวงการพวิพากษาสตุดทข้ายใหข้แกว่บาบวิโลนอยว่างไมว่มทีขข้อสงสลัย พระ
ครริสตณ์ – ทยตสวรรคณ์องคณ์นนนั้น – พระผยจ้ไถยู่ – ถยกพบวว่าเขข้าถสือกรรมสวิทธวิธิ์มรดกโดยชอบของพระองคณ์, แผว่นดวินโลก
และทะเล, ในบทททีที่ 10 พระครริสตณ์ – ทยตสวรรคณ์องคณ์นนนั้น – ผยจ้แกจ้แคจ้นเพสืที่อชนชาตวิของพระองคณ์ – ในททีที่นทีนื้ทรง (บท
ททีที่ 18) ถยกเหก็นวว่าเขข้าทสาการแกข้แคข้นเหลว่าศลัตรยททีที่รข้ายกาจททีที่สตุดเทว่าททีที่ประชากรของพระเจข้าเคยมที... ระบบของบาบวิ
โลนในชว่วงครศึที่งหลลังของความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น 

ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นรข้องดข้วยเสทียงอลันดลัง และเสทียงรข้องททีที่เขาเปลว่งออกมานลันื้นกก็เปป็นเสทียงประกาศททีที่คนรอฟปัง
เกทีที่ยวกลับความพวินาศของบาบวิโลน ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นประกาศดข้วยความแนว่ใจราวกลับวว่ามลันไดข้เกวิดขศึนื้นแลข้ว กระนลันื้น
เรากก็รยข้วว่ามลันจะเกวิดขศึนื้นในอนาคต ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกลว่าววว่า “บาบวิโลนมหานครลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว”

ความลว่มจมของระบบททีที่ทรงอสานาจนลันื้นซศึที่งแมข้มทีความผวิดในเรสืที่องความเทก็จอลันนว่าเกลทียดและการทรยศตว่อ
พระเยซยครวิสตณ์เจข้า แตว่กก็ยลังใชข้พระนามของพระองคณ์ ถยกประกาศตว่อหนข้าสาธารณชนตรงนทีนื้ ความลว่มจมจรวิงๆนลันื้น
จะเกวิดขศึนื้นในอนาคต ในบทททีที่แลข้วเราไดข้เหก็นสลัตวณ์รข้ายนลันื้นททีที่อสานาจฝฝายพลเรสือนถยกยกใหข้แกว่มลัน และชลัที่วระยะเวลา
หนศึที่งมลันยอมเปป็นทาสของหญวิงผยข้นลันื้น นางนลัที่งอยยว่บนสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในความเยว่อหยวิที่ง นางเปป็นททีที่อลัศจรรยณ์ใจและชสืที่นชม



ของคนทลันื้งปวงยกเวข้นคนเหลว่านลันื้นททีที่รยข้จลักสลันดานททีที่แทข้จรวิงของนางเพราะวว่าดวงตาของพวกเขาไดข้ถยกเปปิดออกแลข้ว
โดยพระเจข้า

พระเจข้าทรงมทีชนททีที่เหลสืออยยว่เสมอ – และจะทรงมทีชนททีที่เหลสืออยยว่ททีที่เปป็นคนชอบธรรมบนแผว่นดวินโลกนทีนื้
จนกวว่าสวิที่งสารพลัดจะสสาเรก็จครบถข้วน สลัตวณ์รข้ายนลันื้นชลัที่วระยะเวลาหนศึที่งไดข้ยกอสานาจของมลันใหข้แกว่หญวิงนลันื้น แตว่มลันกก็
เรวิที่มอยยว่ไมว่สตุขภายใตข้การบลังคลับควบคตุมของนางและรสาคาญภายใตข้อาการเหวทีที่ยงแบบไมว่ยอมใครของนาง เมสืที่อนลันื้น
เองเชว่นกลันหญวิงนลันื้นกก็มลัที่งมทีมากๆและอสานาจฝฝายพลเรสือนและละทวินื้งความจรวิงของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นกก็โลภอยากไดข้ความ
มลัที่งคลัที่งของหญวิงนลันื้น ดลังนลันื้นอาณาจลักรทลันื้งสวิบพรข้อมกลับเหลว่ากษลัตรวิยณ์ของพวกมลัน รว่วมกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและความ
แขก็งแกรว่งในดข้านทรลัพยณ์สวินเงวินทองของจลักรวรรดวิททีที่ฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่ จศึงรว่วมมสือกลันทสาลายนางเสทีย กษลัตรวิยณ์สวิบ
องคณ์นลันื้นมทีบทบาทมากกวว่าสลัตวณ์รข้ายนลันื้นเองเสทียอทีกในการทสาลายนาง

หญวิงนลันื้นถยกปลดเปลสืนื้องจากทรลัพยณ์สวิที่งของทลันื้งสวินื้นของนาง, ความมลัที่งคลัที่งของนาง, ทรลัพยณ์สมบลัตวิตว่างๆของ
นาง...ทลันื้งหมดททีที่นางมทีกก็ถยกพรากไปจาก หญวิงนลันื้น (ระบบนลันื้นททีที่นางเปป็นตลัวแทน) จะถยกฉตุดลงไปสยว่เบสืนื้องลศึกททีที่สตุดแหว่ง
ความตกตที่สา ไปสยว่การดยถยกเหยทียดหยามททีที่ตที่สาททีที่สตุดเทว่าททีที่จะทลับถมนางไดข้ นางจะเปป็นททีที่เยข้ยหยลันและเหยทียดหยาม
โดยคนเหลว่านลันื้นททีที่กว่อนหนข้านลันื้นไมว่นานยลังมาเอาอกเอาใจนางและหวลังททีที่จะไดข้รอยยวินื้มจากนางอยยว่เลย เมสืที่อกษลัตรวิยณ์
สวิบองคณ์นลันื้นเสรก็จธตุระกลับนางแลข้ว นางกก็จะหมดสภาพ สวิทธวิอสานาจฝฝายพลเรสือนททีที่ละทวินื้งความจรวิงนลันื้นจะมทีชลัยชนะ
เหนสือนางอยว่างเดก็ดขาด

จากนลันื้นหลลังจากชลัยชนะเหนสือหญวิงนลันื้นแลข้ว กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้นกก็ยอมจสานนตลัวพวกเขาเองและอาณาจลักร
ของพวกเขาใหข้อยยว่ในมสือและการชทีนื้ชะตาของสลัตวณ์รข้ายททีที่โหดเหทีนื้ยมนลันื้นผยข้ซศึที่งจะเปป็นผยข้เผดก็จการโลกในเวลานลันื้น 
สถานการณณ์นลันื้นจะเลวรข้ายพอๆกลับททีที่อยยว่ภายใตข้หญวิงนลันื้น หลลังจากความพวินาศของนางแลข้วสภาพททีที่เลวรข้ายยวิที่งกวว่า
เดวิมเสทียอทีกจะตามมาภายใตข้ความประสงคณ์ททีที่ไมว่มทีใครกลข้าขลัดของสลัตวณ์รข้ายททีที่โหดเหทีนื้ยมนลันื้น ซศึที่งไดข้รลับการดลใจและ
ไดข้รลับอสานาจจากซาตาน

ขข้อ 2-3: “ทว่านไดข้รข้องประกาศดข้วยเสทียงกศึกกข้องวว่า “บาบวิโลนมหานครลว่มจมแลข้ว ลว่มจมแลข้ว กลายเปป็น
ททีที่อาศลัยของผทีปฟีศาจ เปป็นททีที่คตุมขลังของผทีโสโครกทตุกอยว่าง และเปป็นกรงของนกทตุกอยว่างททีที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทียด 
เพราะวว่าประชาชาตวิทลันื้งปวงไดข้ดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งความเดสือดดาลในการลว่วงประเวณทีของนครนลันื้น และบรรดา
กษลัตรวิยณ์บนแผว่นดวินโลกไดข้ลว่วงประเวณทีกลับนครนลันื้น และพว่อคข้าทลันื้งหลายแหว่งแผว่นดวินโลกกก็ไดข้มลัที่งมทีขศึนื้นดข้วยทรลัพยณ์
ฟตุฝมเฟฟอยของนครนลันื้น”

ตรงนทีนื้มทีบรรยายเกทีที่ยวกลับสภาพของบาบวิโลนหลลังจากความลว่มจมทางการเมสืองของนาง นางถยกโคว่นแตว่ไมว่
ถยกทสาลายอยว่างสวินื้นเชวิง ความพวินาศนลันื้นจะเกวิดขศึนื้นแบบฉลับพลลัน: “และไฟจะเผานครนลันื้นใหข้พวินาศหมดสวินื้น” (ขข้อ 
8) “ไฟจะเผานครนลันื้นใหข้พวินาศหมดสวินื้น” เกวิดขศึนื้นตว่อจากการเผานลันื้นททีที่ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 17:16 ในขข้อ 2 พระ
คลัมภทีรณ์ฉบลับควิงเจมสณ์กลว่าววว่า “กลายเปป็น” แตว่ภาษากรทีกเดวิมอว่านวว่า “ไดจ้กลายเปป็น” พระววิญญาณกลว่าวประโยค
นทีนื้ราวกลับวว่ามลันไดข้เกวิดขศึนื้นไปแลข้ว และแนว่นอนวว่ามลันจะเกวิดขศึนื้นจรวิงๆเหมสือนอยว่างททีที่มทีพยากรณณ์ไวข้ บาบวิโลน ซศึที่งไดข้
สยญเสทียสถานะสยงสตุดของนางไปแลข้ว และถยกฉทีกเปป็นชวินื้นๆโดยอสานาจเหลว่านลันื้นซศึที่งครลันื้งหนศึที่งเคยเปป็นความแขก็งแกรว่ง



ของนาง บลัดนทีนื้กก็ถยกทสาใหข้รกรข้างวว่างเปลว่าเหมสือนอยว่างททีที่ถยกบรรยายไวข้ คสาบรรยายนลันื้นถยกยสืมมาจากศาสดา
พยากรณณ์อวิสยาหณ์อยว่างไมว่มทีขข้อสงสลัย:

“จะไมว่มทีใครเขข้าอยยว่ในบาบวิโลน หรสืออาศลัยอยยว่ตลอดทตุกชลัที่วอายตุ คนอาระเบทียจะไมว่กางเตก็นทณ์ของเขาททีที่นลัที่น
ไมว่มทีผยข้เลทีนื้ยงแกะททีที่จะใหข้แกะของเขานอนลงททีที่นลัที่น แตว่สลัตวณ์ปฝาจะนอนลงททีที่นลัที่น และบข้านเรสือนในนลันื้นจะเตก็มไปดข้วย
นกทศึดทสือ นกเคข้าแมวจะอาศลัยททีที่นลัที่น เมษปฟีศาจจะเตข้นรสาอยยว่ททีที่นลัที่น หมาจวินื้งจอกจะเหว่าหอนอยยว่ในททีที่อาศลัยอลันรกรข้าง 
และมลังกรจะรข้องอยยว่ในวลังแสนสตุขของมลัน เวลาของเมสืองนลันื้นกก็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว และวลันเวลาของมลันจะไมว่ยสืดใหข้ยาว
ไป” (อวิสยาหณ์ 13:20-22)

เมสืองนทีนื้ไดข้กลายเปป็นททีที่อาศลัยของพวกปฟีศาจแลข้ว ซศึที่งทสาใหข้เมสืองนทีนื้เปป็นททีที่อยยว่อาศลัยของสวิที่งมทีชทีววิตตว่างๆททีที่ออก
มาจากเหวลศึกนลันื้น เราไมว่ทราบวว่าปฟีศาจเหลว่านทีนื้เปป็นผยข้ใด เราไมว่ทราบวว่าพวกมลันเปป็นทยตสวรรคณ์ททีที่ไดข้ละทวินื้งถวิที่นฐาน
เดวิมของตน หรสือเปป็นสวิที่งมทีชทีววิตจสาพวกพวิเศษททีที่นว่าสมเพช เราทราบแตว่เพทียงวว่าเมสืองนลันื้นถยกอาศลัยอยยว่โดยสวิที่งมทีชทีววิต
ตว่างๆจากยมโลก (หลตุมนลันื้น) เหวลศึกนลันื้นเปป็นททีที่อาศลัยของเหลว่าทยตของซาตาน 

จากนลันื้นมทีกลว่าวถศึงนกทตุกอยว่างททีที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทียด พวกนกททีที่ไมว่สะอาดและพวกนกททีที่ลว่าเหยสืที่อและ
พวกนกแหว่งความมสืดเปป็นสลัญลลักษณณ์ของตลัวแทนจสานวนมากและหลากหลายของพญามาร จงศศึกษามลัทธวิว 13:4-
32; เยเรมทียณ์ 5:27; และโดยเฉพาะอยว่างยวิที่งอวิสยาหณ์ 34:11-15 ดลังนลันื้นบาบวิโลนจศึงกลายเปป็นถลังสข้วมแหว่งความ
เสสืที่อมทรามและความนว่าสะอวิดสะเอทียนในสายพระเนตรของพระเจข้าผยข้บรวิสตุทธวิธิ์องคณ์หนศึที่ง

ตว่อมาเราพบสาเหตตุแหว่งการพวิพากษาของพระเจข้าททีที่ถยกเทออกลงบนบาบวิโลน สาเหตตุเหลว่านทีนื้ไดข้แกว่:
“เพราะวว่าประชาชาตวิทลันื้งปวงไดข้ดสืที่มเหลข้าองตุว่นแหว่งความเดสือดดาลในการลว่วงประเวณทีของนครนลันื้น” 

ชนชาตวิตว่างๆแหว่งแผว่นดวินโลกในคสาพยากรณณ์นทีนื้จะดสืที่มอยว่างกระหายจากถข้วยทองคสาของนางททีที่ทสาใหข้เมามายอลัน
เตก็มไปดข้วยสวิที่งนว่าสะอวิดสะเอทียนตว่างๆ นางไดข้ลว่อลวงประชาชาตวิเหลว่านทีนื้จากการสวามวิภลักดวิธิ์ตว่อพระเจข้าททีที่แทข้จรวิง
และพระครวิสตณ์ของพระเจข้าใหข้มาหาตลัวนางเองและตลัณหาของนาง ชนชาตวิเหลว่านลันื้นททีที่รวมกลันเปป็นระบบศาสนา
ตว่างๆแหว่งสมลัยนลันื้นจะหลงเสนว่หณ์ความเจวิดจรลัสของนาง, พวิธทีการตว่างๆของนาง, และการแสดงออกของเครสืที่องแตว่ง
กายอลันววิจวิตรของนาง พวกเขาจะไมว่รยข้อะไรเลยเกทีที่ยวกลับพระววิญญาณททีที่แทข้จรวิงของพระเจข้า หลลังจากการรลับขศึนื้นไป
คนเหลว่านลันื้นททีที่เคยไดข้ยวินความจรวิงนลันื้นแลข้วและไดข้ปฏวิเสธมลันเสทียจะถยก “ความลตุว่มหลงครอบงสา” พวกเขาจะเชสืที่
อ “สวิที่งททีที่เทก็จนลันื้น”  เพสืที่อททีที่พวกเขาทตุกคนจะตข้องรลับโทษ (2 ธส. 2:7-12) ปปัจจตุบลัน ศาสนาตว่างๆททีที่ “พศึที่งการ
ประพฤตวิ” กสาลลังเตวิบโตดตุจไฟปฝา – ขณะททีที่ศาสนาททีที่แทข้จรวิงและถยกซสืนื้อดข้วยพระโลหวิตแหว่งกลโกธากลลับเคลสืที่อนททีที่
ไปอยว่างชข้าๆ หากผยข้รลับใชข้ทว่านใดกว่อตลันื้งครวิสตจลักรหนศึที่งขศึนื้นมาและเทศนาพระโลหวิตแหว่งกางเขนนลันื้น บรรดาสมาชวิก
กก็ถยกเพวิที่มเขข้าไปอยว่างชข้ามากๆ แตว่หากบางลลัทธวิกว่อตลันื้งศาสนาหนศึที่งททีที่นว่าดศึงดยดและพศึที่งการประพฤตวิ หรสือ “ความ
รอด” ททีที่สามารถถยกซสืนื้อไดข้ดข้วยเงวินหรสือการกระทสาตว่างๆ ศาสนานลันื้นกก็จะเตวิบโตอยว่างรวดเรก็ว

“บรรดากษลัตรวิยณ์บนแผว่นดวินโลกไดข้ลว่วงประเวณทีกลับนครนลันื้น” และนทีที่คสืออทีกเหตตุผลหนศึที่งททีที่วว่าทสาไมพระเจข้า
ถศึงกสาลลังจะเทความพวินาศยว่อยยลับลงบนบาบวิโลนแลข้ว คนเหลว่านลันื้นททีที่เปป็นประมตุขของอาณาจลักรทลันื้งสวิบนลันื้นททีที่จะรวม
กลันเปป็นจลักรวรรดวิททีที่ถยกฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่ตข้องถยกแยกแยะจาก “บรรดากษลัตรวิยณ์บนแผว่นดวินโลก”  กษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์
นลันื้นททีที่รวมกลันเปป็นจลักรวรรดวินลันื้นจะเกลทียดชลังหญวิงนลันื้นและเผานางเสทียดข้วยไฟ (วว. 17:16) แตว่มลันมวิไดข้เปป็นเชว่นนลันื้น



กลับบรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลก...พวกเขารชื่กาไหจ้เพราะชะตากรรมของนาง (วว. 18:9) พวกเขา (บรรดา
กษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลก) ทสาการลว่วงประเวณทีกลับบาบวิโลน พวกเขารลักระบบเหลว่านลันื้นของหญวิงแพศยานลันื้น ครวิสต
จลักรททีที่ละทวินื้งความจรวิงยว่อมรลักโลกเพราะความมลัที่งคลัที่งททีที่นางจะไดข้รลับจากความมลัที่งมทีของโลก และแนว่นอนวว่าโลกกก็
ยวินดทีตข้อนรลับความรลักของครวิสตจลักรททีที่ละทวินื้งความจรวิงเพราะวว่านางสลัญญาวว่าจะเปปิดประตยสวรรคณ์ใหข้แกว่คนทลันื้งปวง
ททีที่จว่คำยเยอะ นางแกวว่ง “กตุญแจของนลักบตุญเปโตร” ตว่อหนข้ากษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นแหว่งแผว่นดวินโลกและประกาศวว่านาง
เปป็น “ผยข้แทนของพระครวิสตณ์”, “ผยข้เสนอความแทนระหวว่างพระเจข้าและมนตุษยณ์”, และเพราะวว่าครวิสตจลักรททีที่ละทวินื้ง
ความจรวิงยกชยตลัวนางเองขศึนื้นสยว่ความเผดก็จการฝฝายววิญญาณททีที่สยงขนาดนทีนื้ บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกและเหลว่า
คนใหญว่คนโตแหว่งแผว่นดวินโลกจศึงแหว่กลันมาหานางและเทความมลัที่งคลัที่งมากมายใสว่หทีบใสว่เงวินของนาง

มทีคนกลตุว่มททีที่สามถยกกลว่าวถศึงตรงนทีนื้: “พยู่อคจ้าทนนั้งหลายแหยู่งแผยู่นดรินโลกกก็ไดข้มลัที่งมทีขศึนื้นดข้วยทรลัพยณ์ฟตุฝมเฟฟอยของ
นครนลันื้น” คนกลตุว่มนทีนื้ตวิดตามระบบททีที่ละทวินื้งความจรวิงนลันื้นเพราะเหก็นแกว่กสาไร มทีคนจสาพวกหนศึที่งอยยว่เสมอททีที่เขข้ารว่วมกลับ
ระบบศาสนาตว่างๆเพสืที่อสวิที่งททีที่พวกเขาจะตลักตวงไดข้จากศาสนา พวกเขาใชข้ครวิสตจลักรเปป็นขลันื้นบลันไดกข้าวขศึนื้นไปสยว่ความ
กข้าวหนข้าทางผลประโยชนณ์ทางธตุรกวิจของตน บาบวิโลนจะเสนอสวิที่งยลัที่วใจมหาศาลแกว่คนเหลว่านทีนื้ ความหรยหรา
ฟตุฝมเฟฟอยของนางจะดศึงดยดบรรดาพว่อคข้าแหว่งแผว่นดวินโลกอยว่างแนว่นอน และพว่อคข้าเหลว่านทีนื้จะรที่สารวยเพราะนาง 
ดข้วยเหตตุนทีนื้ เมสืที่อระบบนทีนื้ถยกทสาลาย พว่อคข้าเหลว่านทีนื้กก็จะรที่สาไหข้และครที่สาครวญเพราะวว่าบว่อเงวินบว่อทองของพวกเขา
พวินาศยว่อยยลับเสทียแลข้ว

ผมถามคสาถามหนศึที่งททีที่จรวิงจลังกลับคตุณวว่า: ศาสนากสาลลังกลายเปป็น “ธตุรกวิจใหญว่” ในปปัจจตุบลันไหม?
ขข้อ 4-5: “และขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงอทีกเสทียงหนศึที่งประกาศมาจากสวรรคณ์วว่า “ชนชาตวิของเรา จงออกมา

จากนครนลันื้นเถวิด เพสืที่อทว่านทลันื้งหลายจะไมว่มทีสว่วนในการบาปของนครนลันื้น และเพสืที่อทว่านจะไมว่ตข้องรลับภลัยพวิบลัตวิททีที่จะ
เกวิดแกว่นครนลันื้น เพราะวว่าบาปของนครนลันื้นกองสยงขศึนื้นถศึงสวรรคณ์แลข้ว และพระเจข้าไดข้ทรงจสาความชลัที่วชข้าแหว่งนครนลันื้น
ไดข้”

ในขข้อ 4 อทีกเสทียงหนศึที่งจากสวรรคณ์พยดวว่า: “ชนชาตวิของเรา จงออกมาจากนครนลันื้นเถวิด เพสืที่อทว่านทลันื้งหลาย
จะไมว่มทีสว่วนในการบาปของนครนลันื้น และเพสืที่อทว่านจะไมว่ตข้องรลับภลัยพวิบลัตวิททีที่จะเกวิดแกว่นครนลันื้น” ในขข้อ 1 ทยตสวรรคณ์
องคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์เพสืที่อประกาศความลว่มจมของบาบวิโลน ในขข้อ 4 เสทียงหนศึที่งถยกไดข้ยวินในสวรรคณ์ เสทียงนลันื้น
เปป็นการแสดงออกของพระดสารวิของพระเจข้า โดยประกาศแกว่ประชากรของพระเจข้าใหข้ออกมาจากระบบนรกนทีนื้
เสทีย ไมว่มทีขข้อสงสลัยเลยวว่าในชว่วงวลันและเวลาทข้ายๆนทีนื้จะมทีเหลว่าผยข้เชสืที่อแทข้ – ไมว่ใชว่ในความหมายททีที่วว่าเราเปป็นผยข้เชสืที่อใน
ยตุคแหว่งพระคตุณนทีนื้ แตว่คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้วางใจพระเจข้าจะอยยว่ในระบบเหลว่านลันื้นของบาบวิโลน – อาจเพสืที่อหลทีกเลทีที่ยง
การขว่มเหงและการพลทีชทีพเพสืที่อความเชสืที่อ แตว่บลัดนทีนื้พวกเขาตข้องออกมา พวกเขาตข้องยอมตลัดขาดอยว่างสวินื้นเชวิงหาก
พวกเขาอยากหนทีพข้นจากภลัยพวิบลัตวิเหลว่านลันื้นททีที่จะถยกเทออกลงบนระบบเหลว่านลันื้น – ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆแหว่งความตาย, 
ความระทมทตุกขณ์และการกลันดารอาหาร (ขข้อ 8)

“...เพสืที่อทว่านทลันื้งหลายจะไมว่มทีสว่วนในการบาปของนครนลันื้น” หากพวกเขายลังเขข้าสว่วนกลับความบาปตว่างๆ
ของนางตว่อไป พวกเขากก็ตข้องเขข้าสว่วนในภลัยพวิบลัตวิเหลว่านลันื้นดข้วย คสาเตสือนนทีนื้ถยกเปลว่งเสทียงออกมาจากสวรรคณ์ การ
พวิพากษาเตก็มรยปแบบของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ไมว่อาจลงมาสยว่บาบวิโลนไดข้จนกวว่าทตุกคนททีที่เปปิดรลับความชอบ



ธรรมของพระเจข้าออกมาจากนางกลันทลันื้งหมด ไมว่มทีฝนสลักหยดตกลงมาจนกระทลัที่งโนอาหณ์และครอบครลัวของเขาอยยว่
ปลอดภลัยในนาวาแลข้ว และ “พระเจข้าทรงขลังพวกเขาไวข้ขข้างใน” ไมว่มทีไฟและกสามะถลันสลักประกายเดทียวตกใสว่เมสือง
โสโดมและเมสืองโกโมราหณ์จนกระทลัที่งโลทและลยกสาวทลันื้งสองของเขาอยยว่ปลอดภลัยนอกเมสืองนลันื้นแลข้ว... และจากนลันื้น
พระเจข้ากก็ทรงเผามลันจนเปป็นขทีนื้เถข้า พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้าททีที่ยตุตวิธรรม – พระองคณ์ทรงชอบธรรม พระองคณ์ไมว่อาจ
กระทสาความไมว่ชอบธรรมไดข้ และแมข้กระทลัที่งในโมงยามอลันชลัที่วรข้ายนทีนื้คนเหลว่านลันื้นททีที่เชสืที่อในพระองคณ์ในฐานะพระเจข้า
ททีที่แทข้จรวิงองคณ์เดทียวกก็ตข้องออกมาจากบาบวิโลนกว่อนททีที่การพวิพากษาเตก็มรยปแบบจะถยกเทออกมาไดข้

ในขข้อ 5 เราเรทียนรยข้วว่าบาปเหลว่านลันื้นของบาบวิโลนไดข้ขศึนื้นไปถศึงสวรรคณ์แลข้ว – และพระเจข้า “ไดข้ทรงจสาความ
ชลัที่วชข้าแหว่งนครนลันื้นไดข้” นลัที่นบอกเปป็นนลัยวว่าบาปเหลว่านลันื้นของบาบวิโลนมทีมากมายเหลสือเกวิน, ถยกกองสตุมซข้อนกลันขศึนื้น
ไป จนพวกมลันขศึนื้นจากแผว่นดวินโลกไปถศึงสวรรคณ์ ในปฐมกาล 11:4 เราอว่านเกทีที่ยวกลับบาบวิโลนแรก, “เขาทลันื้งหลาย
พยดวว่า “มาเถวิด ใหข้พวกเราสรข้างเมสืองขศึนื้นเมสืองหนศึที่งและกว่อหอใหข้ยอดของมลันไปถศึงฟฟ้าสวรรคณ์” บลัดนทีนื้ดยเหมสือนวว่า
พวกเขาไดข้สรข้างจลักรวรรดวิแหว่งความบาปททีที่ขศึนื้นไปถศึงสวรรคณ์แลข้วและพระเจข้ากสาลลังจะบดขยทีนื้พลลังใหญว่ยลักษณ์ททีที่ชลัที่วรข้าย
นทีนื้แลข้ว... ครลันื้งเดทียวจบ มทีผลตลอดไป โดยไมว่ยอมใหข้มลันไดข้ฟฟฟื้นคสืนชทีพอทีกเลย

ขข้อ 6: “นครนลันื้นไดข้ใหข้ผลอยว่างไร กก็จงใหข้ผลแกว่นครนลันื้นอยว่างนลันื้น และจงตอบแทนการกระทสาของนคร
นลันื้นเปป็นสองเทว่า ในถข้วยททีที่นครนลันื้นไดข้ผสมไวข้กก็จงผสมลงเปป็นสองเทว่าใหข้นครนลันื้น”

บาบวิโลนจะตข้องถยกตอบแทนเทว่ากลับททีที่นางไดข้ตอบแทนประชากรของพระเจข้า...และตอบแทนเปป็นสอง
เทยู่า ตามการงานตว่างๆของนาง พระคสาขข้อนทีนื้กลว่าวเพวิที่มเตวิมอทีกวว่า “ในถข้วยททีที่นครนลันื้นไดข้ผสมไวข้กก็จงผสมลงเปป็นสอง
เทยู่าใหข้นครนลันื้น” ในความเฉทียบขาด พระเจข้าจะทรงเทออกเปป็นสองเทว่าของสวิที่งททีที่บาบวิโลนไดข้ตวงออกใหข้แกว่เหลว่าววิ
สตุทธวิชนของพระเจข้าททีที่นางไดข้เขว่นฆว่าและทรมานในชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังของยตุคความทตุกขณ์ลสาบากนลันื้น

ขข้อ 7-8: “นครนลันื้นไดข้เยว่อหยวิที่งจองหองและมทีชทีววิตอยว่างหรยหรามากเทว่าใด กก็จงใหข้นครนลันื้นไดข้รลับการ
ทรมานและความระทมทตุกขณ์มากเทว่านลันื้น เพราะวว่านครนลันื้นทะนงใจวว่า ‘เราดสารงอยยว่ในตสาแหนว่งราชวินที ไมว่ใชว่หญวิง
มว่าย เราจะไมว่ประสบความระทมทตุกขณ์เลย’ เหตตุฉะนลันื้น ภลัยพวิบลัตวิตว่างๆของนครนลันื้นจะเกวิดขศึนื้นในวลันเดทียว ความ
ตาย และความระทมทตุกขณ์ การกลันดารอาหาร และไฟจะเผานครนลันื้นใหข้พวินาศหมดสวินื้น เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงพวิพากษานครนลันื้น ทรงอานตุภาพยวิที่งใหญว่”

หลลักการของการพวิพากษาถยกแสดงใหข้เหก็นถลัดไปในสว่วนแรกของขข้อ 7…ไมว่เพทียงในสว่วนททีที่สลัมพลันธณ์กลับสวิที่งททีที่
บาบวิโลนไดข้กระทสาและจะกระทสาตว่อพวกววิสตุทธวิชนเทว่านลันื้น... แตว่นางจะถยกพวิพากษาตามสวิที่งททีที่นางเปป็นเองดข้วย พอ
ถศึงเวลานทีนื้หญวิงผยข้นทีนื้จะถยกทสาใหข้ตกตที่สาลงจากสถานะอลันเปฟีปี่ยมดข้วยสวิทธวิอสานาจและอสานาจของนางแลข้ว นางจะถยก
ถอดยศโดยเหลว่ากษลัตรวิยณ์แหว่งโลกของโรมแลข้ว แตว่ทลันื้งๆททีที่นางถยกเหยทียดหยามนางกก็ยลังมทีความเยว่อหยวิที่งอยยว่ในใจของ
นางเหมสือนเดวิม...จวิตใจของนางยลังไมว่ยอมแพข้ ความจองหองของนางยลังมทีอยยว่ทลันื้งๆททีที่ขข้อเทก็จจรวิงกก็คสือนางนลัที่งอยยว่ใน
ผงคลทีดวินแหว่งความอลัปยศแลข้วเมสืที่อเททียบกลับสงว่าราศทีแตว่เกว่ากว่อนแหว่งการครอบครองของนาง

บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกจะรที่สาไหข้เพราะนาง แตว่พวกเขากก็ชว่วยนางไมว่ไดข้ การโอข้อวดของหญวิงผยข้นทีนื้
มาจากภายใน นางกลว่าวในใจของตนวว่า “เราดสารงอยยว่ในตสาแหนว่งราชวินที” ความลว่มจมตว่อหนข้าสาธารณชนของ
นางจะเกวิดขศึนื้นไปเรทียบรข้อยแลข้วเมสืที่อถศึงตอนนทีนื้ แตว่ทลันื้งๆททีที่นางลว่มจมแลข้ว นางกก็เชสืที่อในใจของตนวว่านางจะลตุกขศึนื้นนลัที่ง



เปป็นราชวินทีอทีก นางกลว่าวตว่อไปอทีกวว่า “เราไมว่ใชว่หญวิงมว่าย” นางคาดหวลังวว่าจะไดข้นลัที่งบนบลัลลลังกณ์และครองราชยณ์อทีก 
เมสืที่อเผชวิญกลับความพวินาศยว่อยยลับ การพวิพากษาของพระเจข้าแขวนอยยว่เหนสือศทีรษะของนาง นางกก็ยลังรข้องประกาศ
วว่า “เราจะไมว่ประสบความระทมทตุกขณ์เลย!” พญามารไมว่ยอมรลับความพว่ายแพข้งว่ายๆ มลันสยข้จนถศึงววินาททีสตุดทข้าย
กว่อนความลว่มจมอลันสมบยรณณ์ของมลัน ความพวินาศยว่อยยลับของหญวิงนทีนื้ถยกบอกเปป็นนลัยในถข้อยคสาททีที่วว่า “ไฟจะเผา
นครนลันื้นใหข้พวินาศหมดสวินื้น” นทีที่กวินความมากกวว่าความลว่มจมทางการเมสืองททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในบทททีที่ 17:16 ไฟในททีที่นทีนื้
จะทสาใหข้บาบวิโลนและระบบทลันื้งหมดททีที่ชลัที่วรข้ายของนางมาถศึงจตุดจบอยว่างสวินื้นเชวิง พระเยโฮวาหณ์พระเจข้าผยข้ทรงฤทธวิธิ์จะ
ทรงเปป็นผยข้พวิพากษา เพสืที่อททีที่จะตวงการพวิพากษานวิรลันดรณ์ครลันื้งสตุดทข้ายใหข้แกว่บาบวิโลน

ขข้อ 9-10: “บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกททีที่ไดข้ลว่วงประเวณทีกลับนครนลันื้น และไดข้มทีชทีววิตอยว่างหรยหรารว่วม
กลันนลันื้น เมสืที่อไดข้เหก็นควลันไฟททีที่ไหมข้นครนลันื้น กก็จะพวิลาปรที่สาไหข้ครที่สาครวญเพราะนครนลันื้น พวกกษลัตรวิยณ์จะยสืนอยยว่แตว่หว่างๆ
เพราะกลลัวภลัยแหว่งการทรมานของนครนลันื้น และจะกลว่าววว่า “อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย บาบวิโลนมหานครททีที่ยวิที่งใหญว่
นครททีที่แขก็งแรง เพราะเจข้าไดข้รลับการพวิพากษาโทษใหข้พวินาศไปภายในชลัที่วโมงเดทียวเทว่านลันื้น”

การครที่สาครวญใหข้แกว่บาบวิโลนมหานครนลันื้นถยกแสดงออกโดยคนทตุกชนชลันื้น คนทลันื้งปวงจะไดข้รลับผลกระทบ
จากความลว่มจมนลันื้น สวินคข้าททีที่ถยกทสาเปป็นรายชสืที่อททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับบาบวิโลนมทียทีที่สวิบแปดรายการททีที่แตกตว่างกลัน รายการ
แรกททีที่ถยกระบตุคสือทองคสา รายการททีที่ยทีที่สวิบแปดคสือชทีววิตมนตุษยณ์ ความลว่มจมของบาบวิโลนจะสว่งผลอยว่างรตุนแรงตว่อชทีววิต
ทางการพาณวิชยณ์และชทีววิตทางสลังคมของชาวโลกในเวลานลันื้น และเพราะเหตตุนทีนื้เองการพวิพากษานลันื้นถศึงเปป็นเรสืที่องททีที่
นว่าเศรข้าเหลสือเกวินสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่เคยมทีสว่วนในสงว่าราศทีและความมลัที่งคลัที่งของหญวิงนลันื้น และไดข้กสาไรจากววิธที
ปฏวิบลัตวิตว่างๆททีที่ชลัที่วรข้ายของนาง

บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกเปป็นผยข้นสาการครที่สาครวญ จงจสาไวข้วว่านทีที่ไมว่ไดข้หมายถศึงกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้นททีที่
รว่วมมสือกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในการทสาลายหญวิงนทีนื้ บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกททีที่วว่านทีนื้คสือเหลว่าผยข้นสาททีที่โดดเดว่นใน
อาณาจลักรชาวครวิสตณ์ททีที่อยยว่ทลัที่วโลก และเปป็นคนละกลตุว่มอยว่างแนว่นอนกลับกษลัตรวิยณ์สวิบองคณ์นลันื้นททีที่รวมกลันเปป็นจลักรวรรดวิ
โรม บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกยสืนตกตะลศึงและหวาดกลลัว พวกเขาเหก็นความพวินาศอลันนว่ากลลัวของระบบอลัน
เกรทียงไกรนลันื้นแหว่งความชลัที่วรข้ายททีที่พวกเขาเคยเขข้ารว่วมอยว่างใกลข้ชวิดเหลสือเกวิน และททีที่พวกเขาเคยใชข้ชทีววิตในความ
หรยหราและความฟตุฝมเฟฟอย พวกเขาตลัวสลัที่นและหวาดกลลัวการพวิพากษาททีที่เกวิดขศึนื้นอยว่างรตุนแรงและฉลับพลลันของบา
บวิโลน: “…เพราะเจข้าไดข้รลับการพวิพากษาโทษใหข้พวินาศไปภายในชลัที่วโมงเดทียวเทว่านลันื้น!”

ขข้อ 11-13: “บรรดาพว่อคข้าในแผว่นดวินโลกจะรที่สาไหข้ครที่สาครวญเพราะนครนลันื้น เพราะวว่าไมว่มทีใครซสืนื้อสวินคข้า
ของเขาอทีกตว่อไปแลข้ว สวินคข้าเหลว่านลันื้นคสือ ทองคสา เงวิน เพชรพลอยตว่างๆ ไขว่มตุก ผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ผข้าสทีมว่วง ผข้า
ไหม ผข้าสทีแดงเขข้ม ไมข้หอมทตุกชนวิด บรรดาภาชนะททีที่ทสาดข้วยงา บรรดาภาชนะไมข้ททีที่มทีราคามาก ภาชนะทอง
สลัมฤทธวิธิ์ ภาชนะเหลก็ก ภาชนะหวินอว่อน อบเชย เครสืที่องเทศ เครสืที่องหอม กสายาน เหลข้าองตุว่น นนื้สามลัน ยอดแปฟ้ง ขข้าว
สาลที สลัตวณ์ตว่างๆ แกะ มข้า รถรบ และทาส และชทีววิตมนตุษยณ์”

คนกลตุว่มถลัดมาถยกเอว่ยชสืที่อ... “บรรดาพว่อคข้าในแผว่นดวินโลก” พวกเขาทตุกขณ์โศกเพราะความพวินาศของบาบวิ
โลน – ไมว่ใชว่เพราะความรนกททีที่พวกเขามทีใหข้แกว่ระบบนลันื้น แตว่เพราะการคข้าขายททีที่พวกเขาเคยมทีกนบระบบนลันื้น ระบบ
มหศึมานทีนื้ไดข้นสาความมลัที่งคลัที่งมหาศาลมาสยว่บรรดาพว่อคข้าแหว่งแผว่นดวินโลก และบลัดนทีนื้แหลว่งทสาเงวินของพวกเขากก็ถยก



ทสาลายเสทียแลข้ว จงสลังเกตลลักษณะเฉพาะตลัวอลันหลากหลายของสวินคข้า: ผลวิตภลัณฑณ์ตว่างๆททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อบอกเปป็น
นลัยวว่ามลันเปป็นระบบหนศึที่งททีที่ครอบคลตุมทลัที่วโลก ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่านางคข้าขายในสวินคข้ามากมายเหลว่านทีนื้กก็บอกเปป็นนลัยวว่า
นางมทีอวิทธวิพลมหาศาลเหนสือบาบวิโลนในดข้านการพาณวิชยณ์รวมถศึงระบบพลเรสือนในสมลัยนลันื้นดข้วย นางดศึงดยด
ทรลัพยณ์สวินเงวินทองของโลกมาสยว่ตลัวเอง ลองควิดถศึงระบบใหญว่ยลักษณ์แหว่งการผสมกลันนทีนื้ของการคข้าฝฝายโลกและศาสนา
ในสวินคข้าตว่างๆททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อ แมข้แตว่จนถศึงชทีววิตมนตุษยณ์ รว่างกายและจวิตววิญญาณของมนตุษยณ์ถยกเอว่ยชสืที่อเปป็นลสาดลับ
สตุดทข้าย (ขข้อ 13) ราวกลับวว่ามทีความสสาคลัญนข้อยสตุด

สวินคข้ารายการตว่างๆททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อตรงนทีนื้ถยกแบว่งออกเปป็นเจก็ดหมวด:
1. ของมทีคว่าตว่างๆและเครสืที่องประดลับตว่างๆ เชว่น ทองคสา, เงวิน, เพชรพลอยตว่างๆ, ไขว่มตุก... อลัญมณทีมทีคว่าทตุกชนวิด
2. เสสืนื้อผข้าอาภรณณ์ราคาแพง ผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียดถยกเอว่ยชสืที่อ พรข้อมกลับผข้าสทีมว่วง ผข้าไหมและผข้าสทีแดงเขข้ม เราไมว่
ตข้องพยายามชทีนื้ใหข้เหก็นเลยวว่าบางศาสนาททีที่โดดเดว่นในสมลัยของเราและเตวิบโตดตุจไฟปฝาในอเมรวิกาคข้าขายในสวินคข้า
เหลว่านทีนื้...ผข้าสทีแดงเขข้ม, ผข้าสทีมว่วง, ผข้าปฝาน, เครสืที่องแตว่งกายทางศาสนาทตุกรยปแบบ!
3. เครสืที่องเฟอรณ์นวิเจอรณ์ถยกเอว่ยชสืที่อ... ภาชนะตว่างๆและเครสืที่องเรสือนชวินื้นตว่างๆททีที่ถยกผลวิตจากไมข้มทีคว่า, งาชข้างและโลหะ
มทีคว่าตว่างๆ ครวิสตจลักรตว่างๆในปปัจจตุบลันกสาลลังกลายเปป็นสถานททีที่แหว่งเฟอรณ์นวิเจอรณ์, เครสืที่องประดลับตว่างๆ มากขศึนื้น
เรสืที่อยๆ
4. เครสืที่องหอมราคาแพงตว่างๆถยกเอว่ยชสืที่อ... นนื้สาหอมทตุกชนวิด, เครสืที่องหอม, อบเชย
5. ของใชข้ตว่างๆททีที่ใชข้ในการดสาเนวินชทีววิตแบบหรยหราถยกเอว่ยชสืที่อ...เนสืนื้อสลัตวณ์ชลันื้นดที, แกะ, สลัตวณ์ทตุกชนวิด, ขข้าวสาลที, ยอด
แปฟ้ง, นนื้สามลัน, เหลข้าองตุว่น, เครสืที่องดสืที่มมศึนเมาตว่างๆ ศาสนาเพวิที่มมากขศึนื้นเรสืที่อยๆกสาลลังกวินและดสืที่มกลันวลันนทีนื้ นลัที่นไมว่ใชว่
ความลลับเลย
6. มข้าและรถรบตว่างๆถยกเอว่ยชสืที่อ
7. สวินคข้าหมวดสตุดทข้ายททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อคสือ “ชทวริตมนสุษยณ์” แนว่นอนวว่าทตุกวลันนทีนื้ศาสนากสาลลังหาเงวินจากชทีววิต (จวิต
ววิญญาณ) ของมนตุษยณ์ ศาสนาตว่างๆททีที่ขายสวิทธวิธิ์ไปสวรรคณ์กสาลลังเพวิที่มจสานวนมากขศึนื้นเปป็นพลันๆ...ศาสนาตว่างๆททีที่สอน
วว่าคตุณจะใชข้ชทีววิตยลังไงกก็ไดข้, ทสาอะไรกก็ไดข้ททีที่คตุณอยากทสา, มาครวิสตจลักรตามเวลาททีที่กสาหนดไวข้, ถวายทรลัพยณ์, สารภาพ
บาปของคตุณและจากนลันื้นกก็กลลับไปทสาความบาปเดวิมซนื้สาแลข้วซนื้สาอทีกไดข้ นลัที่นคสือการหาเงวินจากชทีววิต (จวิตววิญญาณ) 
ของมนตุษยณ์ เหลว่าผยข้นสาทางศาสนาททีที่รลับเงวินเพสืที่อททีที่จะอธวิษฐานเผสืที่อและอข้อนวอนเผสืที่อเหลว่าคนบาปททีที่ชลัที่วรข้ายกก็ไมว่ตว่าง
อะไรจากการหาเงวินจากจวิตววิญญาณมนตุษยณ์

นทีที่เปป็นยตุคแหว่งธตุรกวิจใหญว่, การเมสืองใหญว่, ศาสนาใหญว่...ใหญว่...ใหญว่...ใหญว่!!! เหมสือนกลับททีที่มทีพยากรณณ์ไวข้
ในพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า ในยตุคสตุดทข้ายจะมทีรลัฐบาลโลกและครวิสตจลักรโลก ทตุกดข้านอสืที่นๆของชทีววิตจะอยยว่
ภายใตข้การควบคตุมของมหาอสานาจโลกหลลักทลันื้งสองนทีนื้

ขข้อ 14-17: “และผลซศึที่งจวิตของเจข้ากระหายใครว่ไดข้นลันื้นกก็ลว่วงพข้นไปจากเจข้าแลข้ว สวิที่งสารพลัดอลันววิเศษยวิที่งและ
หรยหรากก็พวินาศไปจากเจข้าแลข้ว และเจข้าจะไมว่ไดข้พบมลันอทีกเลย บรรดาพว่อคข้าททีที่ไดข้ขายสวิที่งของเหลว่านลันื้น จนเปป็นคน
มลัที่งมทีเพราะนครนลันื้น จะยสืนอยยว่แตว่ไกลเพราะกลลัวภลัยจากการทรมานของนครนลันื้น พวกเขาจะรข้องไหข้ครที่สาครวญดข้วย
เสทียงดลังวว่า “อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย มหานครนลันื้น ททีที่ไดข้นตุว่งหว่มผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ผข้าสทีมว่วง และผข้าสทีแดงเขข้ม ททีที่



ไดข้ประดลับดข้วยทองคสา เพชรพลอยตว่างๆและไขว่มตุกนลันื้น เพทียงในชลัที่วโมงเดทียว ทรลัพยณ์สมบลัตวิอลันยวิที่งใหญว่นลันื้นกก็พวินาศ
สยญไปสวินื้น” และนายเรสือทตุกคน คนททีที่โดยสารเรสือ พวกลยกเรสือ และคนทลันื้งหลายททีที่มทีอาชทีพทางทะเล กก็ไดข้ยสืนอยยว่แตว่
หว่างๆ”

การรข้องไหข้ครที่สาครวญของพวกพว่อคข้าเหลว่านทีนื้ถยกขลัดจลังหวะโดยเหตตุการณณ์ตอนหนศึที่งซศึที่งใหข้แกว่เราในขข้อ 14 
แตว่การครที่สาครวญกก็ยลังมทีตว่อไปในขข้อ 15... ความพรินาศยยู่อยยนบของสรินคจ้าแหยู่งบาบริโลน สวินคข้าและเครสืที่องอตุปโภค
บรวิโภคตว่างๆททีที่ทสาใหข้ทลันื้งราชาและยาจกตข้องตกเปป็นทาสนาง บลัดนทีนื้ถยกทสาลายสวินื้นและทวินื้งใหข้นางหมดสภาพ 
ทรลัพยากรตว่างๆของนางหมดสวินื้นแลข้ว นางสยญสวินื้นทรลัพยณ์สวิที่งของตว่างๆททีที่เคยทสาใหข้นางสตุขสสาราญ แหลว่งททีที่มาแหว่ง
ความชสืที่นบานของนางบลัดนทีนื้กก็จากไปเสทียแลข้ว – อลันททีที่จรวิงแลข้ว ทตุกสวิที่งททีที่เคยปรนนวิบลัตวิใหข้แกว่ความจองหองและความ
หยวิที่งผยองของนางบลัดนทีนื้กก็ถยกทสาลายเสทียแลข้ว ทตุกสวิที่งททีที่จสาเปป็นตว่อการมทีอยยว่ของนางไดข้พวินาศสวินื้นไปแลข้วและทตุกอยว่าง
นทีนื้ลข้วนเกวิดจากการฟาดลงครลันื้งเดทียวของพระหลัตถณ์แหว่งการพวิพากษาของพระเจข้า ในขข้อ 14 มทีเสทียงตรลัสจากสวรรคณ์
เบสืนื้องบนแกว่นางโดยตรงวว่า: “และผลซศึที่งจวิตของเจข้ากระหายใครว่ไดข้นลันื้นกก็ลว่วงพข้นไปจากเจข้าแลข้ว สวิที่งสารพลัดอลันววิเศษ
ยวิที่งและหรยหรากก็พวินาศไปจากเจข้าแลข้ว และเจข้าจะไมว่ไดข้พบมลันอทีกเลย!” ตรงนทีนื้สวรรคณ์กสาลลังประกาศแกว่หญวิงผยข้นทีนื้วว่า
โรงละครของนางถยกทสาลายยว่อยยลับเปป็นนวิตยณ์ และบลัดนทีนื้นางกก็ลว่มจมและจะไมว่ลตุกขศึนื้นมาอทีกเลย

ในขข้อ 15 เราเหก็นพว่อคข้าเหลว่านลันื้นยสืนอยยว่แตว่หว่างๆ โดยรข้องครที่สาครวญขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าความมลัที่งมทีททีที่พวกเขา
เคยเพลวิดเพลวินนลันื้นบลัดนทีนื้กก็ถยกพรากไปเสทียแลข้ว คสาพยานของพวกเขาถยกบลันทศึกไวข้ในขข้อ 16 และ 17: “อนวิจจาเออ๋ย
อนวิจจาเออ๋ย มหานครนลันื้น ททีที่ไดข้นตุว่งหว่มผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ผข้าสทีมว่วง และผข้าสทีแดงเขข้ม ททีที่ไดข้ประดลับดข้วยทองคสา 
เพชรพลอยตว่างๆและไขว่มตุกนลันื้น เพบียงในชนัที่วโมงเดบียว ทรนัพยณสมบนัตวิอนันยวิที่งใหญว่นนันี้นกจ็พวินคำศสถูญไปสวินี้น” และนาย
เรสือทตุกคน คนททีที่โดยสารเรสือ พวกลยกเรสือ และคนทลันื้งหลายททีที่มทีอาชทีพทางทะเล กก็ไดข้ยสืนอยยว่แตว่หว่างๆ” และจากนลันื้น
พวกเขาทตุกคนกก็รข้องครที่สาครวญเปป็นเสทียงเดทียวกลัน:

ขข้อ 18: “และเมสืที่อคนเหลว่านลันื้นไดข้เหก็นควลันไฟททีที่ไหมข้นครนลันื้นกก็รข้องวว่า “นครใดเลยู่าจะเปป็นเหมชอนมหานคร
นทนั้!” และจากนลันื้นคนเหลว่านทีนื้ทลันื้งหมดกก็เรวิที่มเสทียสตวิเหมสือนคนบข้า จงหมายเหตตุภาษาททีที่บรรยายภาพของขข้อ 19: 
“และเขาทลันื้งหลายกก็โปรยผงคลบีลงบนศบีรษะของตน พลคำงรห้องไหห้ครที่คคำครวญวว่า “อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย 
มหานครนลันื้น อลันเปป็นททีที่ซศึที่งคนทลันื้งปวงททีที่มทีเรสือกสาปปัปี่นเดวินทะเลไดข้กลายเปป็นคนมลัที่งมทีดข้วยเหตตุจากสวิที่งของมทีคว่าของนคร
นลันื้น เพราะภายในชนชื่วโมงเดทยวนครนนนั้นกห็เปป็นททชื่รกรจ้างไป”

พว่อคข้าเหลว่านลันื้นแสดงอาการครที่สาครวญของตนในถข้อยคสาททีที่คลข้ายกลันกลับของกษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นตามททีที่มที
บลันทศึกไวข้ในขข้อ 10 อยว่างไรกก็ตาม มทีความแตกตว่างอยยว่อยว่างหนศึที่ง: กษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นในคสาครที่สาครวญของตนรข้อง
ออกมาวว่า “เจข้าไดข้รลับการพวิพากษาโทษใหข้พวินาศไปภายในชลัที่วโมงเดทียวเทว่านลันื้น” แตว่พว่อคข้าเหลว่านลันื้นรข้องออกมาวว่า 
“เพทียงในชลัที่วโมงเดทียว ทรลัพยณ์สมบลัตวิอลันยวิที่งใหญว่นลันื้นกก็พวินาศสยญไปสวินื้น” พว่อคข้าเหลว่านลันื้นกสาลลังควิดถศึงแตว่ผลกสาไรททีที่พวก
เขาไดข้รลับจากระบบศาสนาเหลว่านลันื้นททีที่ถยกนสาเสนอโดยหญวิงชลัที่วรข้ายผยข้นทีนื้ พระเยซยเจข้าทรงบอกเราตอนททีที่พระองคณ์ทรง
อยยว่บนโลกนทีนื้วว่า “ทรลัพยณ์สมบลัตวิของทว่านอยยว่ททีที่ไหน ใจของทว่านกก็อยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย” เปาโลกลว่าวเสรวิมวว่า “การรลักเงวิน
เปป็นรากเหงข้าแหว่งความชลัที่วรข้ายทตุกอยว่าง”



ขข้อ 20: “เมสืองสวรรคณ์ พวกอลัครทยตอลันบรวิสตุทธวิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณณ์ทลันื้งหลาย จงรว่าเรวิงยวินดทีเพราะ
นครนลันื้นเถวิด เพราะพระเจข้าทรงแกข้แคข้นตว่อนครนลันื้นใหข้ทว่านทลันื้งหลายแลข้ว”

เราไดข้ยวินเสทียงนทีนื้จากสวรรคณ์ ตอนแรกในขข้อ 4 และคราวนทีนื้ในขข้อ 20 ในกรณทีหลลังสวรรคณ์ถยกเรทียกใหข้
ชสืที่นชมยวินดทีและดทีใจเหลสือลข้น จงหมายเหตตุความแตกตว่าง: บนแผว่นดวินโลกมทีการรข้องไหข้ครที่สาครวญ แตว่ในสวรรคณ์มที
การชสืที่นชมยวินดทีและการสรรเสรวิญ สวรรคณ์ทลันื้งสวินื้นรว่วมใจกลันรข้องเพลงแหว่งชลัยชนะและการฉลองชลัย มทีคนสามกลตุว่มททีที่
ถยกบว่งชทีนื้ในสวรรคณ์:

1. “เมชองสวรรคณ์” ผมเชสืที่อวว่านทีที่หมายถศึงพวกทยตสวรรคณ์ทลันื้งหมด, เหลว่าเครยบและบรรดาสวิที่งทรงสรข้างใน
สวรรคณ์

2. พวกอลัครทยตททีที่บรวิสตุทธวิธิ์
3. พวกศาสดาพยากรณณ์ทลันื้งหลาย
นทีที่รวมถศึงสวิที่งทรงสรข้างในสวรรคณ์ทลันื้งปวง – ไมว่วว่าเขาเหลว่านลันื้นจะเปป็นพวกทยตสวรรคณ์, เหลว่าววิญญาณ, ผยข้เชสืที่อ

ทลันื้งหลาย, พวกววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม, พวกววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธสลัญญาใหมว่, เหลว่าศาสดา
พยากรณณ์ หรสือใครกก็ตาม พวกเขาถยกเรทียกใหข้ชสืที่นชมยวินดทีและรข้องเพลงสรรเสรวิญเพราะวว่าพระเจข้าไดข้ทรงพวิพากษา
ศลัตรยตลัวฉกาจททีที่สตุดแหว่งความชอบธรรมเทว่าททีที่เคยมทีตลัวตนมาหรสือจะมทีตลัวตน และนางไดข้ทนทตุกขณ์ทรมานดข้วย
พระหลัตถณ์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์แลข้ว

ควคำมพวินคำศยว่อยยนับและกคำรถถูกทคคำลคำยเปป็นนวิตยณของบคำบวิโลน
วว. 18:21-24:

21 แลข้วทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งททีที่มทีฤทธวิธิ์มาก กก็ไดข้ยกหวินกข้อนหนศึที่งเหมสือนหวินโมว่ใหญว่ทตุว่มลงไปในทะเลแลข้ววว่า 
“บาบวิโลนมหานครนลันื้นจะถยกทตุว่มลงโดยแรงอยว่างนทีนื้แหละ และจะไมว่มทีใครเหก็นนครนลันื้นอทีกตว่อไปเลย

22 และจะไมว่มทีใครไดข้ยวินเสทียงนลักดทีดพวิณเขาคยว่ นลักเลว่นมโหรที นลักเปฝาปฟีปี่ และนลักเปฝาแตร ในเจข้าอทีกตว่อไป 
และในเจข้าจะไมว่มทีชว่างในววิชาชว่างตว่างๆอทีกตว่อไป และจะไมว่มทีใครไดข้ยวินเสทียงโมว่แปฟ้งในเจข้าอทีกตว่อไป

23 และในเจข้าจะไมว่มทีแสงประททีปสว่องสวว่างอทีกตว่อไป และจะไมว่มทีใครไดข้ยวินเสทียงเจข้าบว่าวเจข้าสาวในเจข้าอทีก
ตว่อไป เพราะวว่าบรรดาพว่อคข้าของเจข้าไดข้เปป็นคนใหญว่โตแหว่งแผว่นดวินโลกแลข้ว และโดยววิทยาคมของเจข้าไดข้ลว่อลวง
บรรดาประชาชาตวิใหข้ลตุว่มหลง

24 และในนครนลันื้นเขาไดข้พบโลหวิตของพวกศาสดาพยากรณณ์และพวกววิสตุทธวิชน และบรรดาคนททีที่ถยกฆว่า
บนแผว่นดวินโลก”

ผมหวลังใจวว่าคตุณจะตลันื้งใจศศึกษาเยเรมทียณ์บทททีที่ 51 และววิวรณณ์ 18 ไปพรข้อมๆกลัน ในเยเรมทียณ์ 51 เรามทีคสา
บรรยายคลข้ายๆกลันททีที่ทสาใหข้เราเหก็นภาพชลัดเจนเกทีที่ยวกลับความลว่มจมของบาบวิโลน อยว่างไรกก็ตาม ในททีที่นทีนื้ทยตสวรรคณ์
องคณ์หนศึที่งททีที่มทีฤทธวิธิ์มากคสือผยข้ทสาลายททีที่ยวิที่งใหญว่นลันื้น ทลันื้งนครนลันื้นททีที่เปป็นเมสืองจรวิงๆและนครททีที่ลศึกลลับจะตข้องถยกทสาลาย
อยว่างสวินื้นเชวิงโดยความรตุนแรง ในขข้อ 21 เราอว่านวว่า “แลข้วทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งททีที่มทีฤทธวิธิ์มาก กก็ไดข้ยกหวินกข้อนหนศึที่ง
เหมสือนหวินโมว่ใหญว่” ผมเชสืที่อวว่านทีที่เปป็นทยตสวรรคณ์องคณ์เดทียวกลับททีที่ถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 10:1 ผมเชสืที่อวว่านทีที่จะเปป็นใคร
อสืที่นไปไมว่ไดข้นอกจากพระเยซยเจข้าในรยปกายทยตสวรรคณ์ หวินกข้อนนลันื้นถยกทตุว่มดข้วยความรตุนแรงอลันนว่ากลลัวลงไปในทะเล



ซศึที่งบอกเปป็นนลัยวว่าบาบวิโลนจะถยกทสาลายอยว่างยว่อยยลับเชว่นนทีนื้แหละ และไมว่ฟฟฟื้นตลัวอทีกเลย ความพวินาศททีที่โสโดมและ
โกโมราหณ์เคยเผชวิญในสมลัยโบราณ – ไมว่เคยมทีการคข้นพบรว่องรอยของเมสืองใหญว่ทลันื้งสองนลันื้นอทีกเลย พวกมลันถยก
ทสาลายยว่อยยลับ และบาบวิโลนจะเผชวิญกลับชะตากรรมแบบเดทียวกลัน

ในขข้อ 22 เราเรทียนรยข้วว่าพวกนลักดนตรทีจะไมว่เลว่นดนตรทีอทีกตว่อไปในบาบวิโลน เสทียงของนลักดทีดพวิณเขาคยว่ นลัก
เปฝาแตรและนลักเปฝาปฟีปี่จะไมว่ถยกไดข้ยวินอทีกตว่อไป จะไมว่มทีชว่างฝฟีมสือตว่างๆอยยว่ททีที่นลัที่นอทีกตว่อไป อตุตสาหกรรมทตุกอยว่าง 
ดนตรทีทตุกรยปแบบ จะถยกบดขยทีนื้และถยกทสาลายเสทียอยว่างสวินื้นเชวิง

ในขข้อ 23 เราเรทียนรยข้วว่าแสงเททียนจะไมว่สว่องสวว่างอทีกตว่อไป เสทียงของเจข้าบว่าวจะไมว่ถยกไดข้ยวินอทีกตว่อไปในบา
บวิโลน พวกพว่อคข้าแหว่งแผว่นดวินโลกและคนใหญว่คนโตลข้วนถยกหลอกลวงผว่านทางววิทยาคมของบาบวิโลน 
ประชาชาตวิทลันื้งปวงไดข้ถยกหลอกลวง และเมสืที่อการตรวจสอบครลันื้งสตุดทข้ายจะมาถศึง ตามททีที่กลว่าวไวข้ในขข้อ 24 โลหวิต
มากมายจะถยกคข้นพบ... โลหวิตของพวกศาสดาพยากรณณ์, โลหวิตของพวกววิสตุทธวิชน, และโลหวิตของคนทลันื้งปวงททีที่ถยก
ฆว่าตายบนแผว่นดวินโลก (วลทีสตุดทข้ายอข้างอวิงถศึงการเขว่นฆว่าอลันโหดเหทีนื้ยมและนองเลสือดในชว่วงจตุดสยงสตุดแหว่งการครอบ
ครองของบาบวิโลน – ทลันื้งฝฝายพลเรสือนและศาสนา)

นทีที่เปป็นการทสาลายลข้างอยว่างสวินื้นเชวิงจรวิงๆ! บาบวิโลนถยกทวินื้งไวข้ในสภาพหมดความยวินดที ในความมสืดทศึบและ
ความเงทียบสงลัด นางโดดเดว่นในฐานะเปป็นอนตุสาวรทียณ์ยลักษณ์แหว่งการแกข้แคข้นของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ ความชลัที่ว
ชข้าและความอธรรมทตุกรยปแบบเคยเปป็นใหญว่ในทว่ามกลางนครนลันื้นซศึที่งในทางศาสนาอข้างพระนามของพระเยซย
ครวิสตณ์ แตว่ในททีที่สตุดเมสืที่อนางเตวิมถข้วยของนางจนลข้นปรทีที่แลข้ว พระเจข้ากก็ทรงลตุกขศึนื้นในความกรวินื้วอลันดตุเดสือดของพระองคณ์
เพสืที่อกระทสาพระราชกวิจททีที่แปลกประหลาดของพระองคณ์ ความเดสือดดาลของพระองคณ์นลันื้นลตุกไหมข้ การแกข้แคข้นของ
พระองคณ์ถยกเทออกเหนสือบาบวิโลน นครใหญว่นลันื้นลว่มจม และไมว่ฟฟฟื้นคสืนอทีกเลย

ขณะททีที่เรามองไปรอบๆตลัวเราวลันนทีนื้ ดยเหมสือนวว่าความชลัที่วกสาลลังมทีชลัย ความอธรรมกสาลลังแผว่ขยายไปทตุก
หยว่อมหญข้า ความไมว่ชอบธรรมกสาลลังเบว่งบาน คนชลัที่วกสาลลังเบว่งบานดตุจตข้นไมข้เบยณ์เขทียวสด – แตว่พวกเขาจะถยกโคว่น
ลงในไมว่ชข้า พวกเขาจะเหทีที่ยวแหข้งไปดตุจหญข้า วลันแหว่งการแกข้แคข้นของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์กสาลลังจะมาถศึงเรา
แลข้ว คนชอบธรรมจะมทีชลัยในทข้ายททีที่สตุด หากพระเจข้าทรงอยยว่ฝฝายเรา ใครเลว่าจะขลัดขวางเราไดข้? คนใจอว่อนสตุภาพ
จะไดข้แผว่นดวินโลกเปป็นมรดก เพราะวว่าแผว่นดวินโลกกลับสรรพสวิที่งทลันื้งปวงททีที่อยยว่ในนลันื้นเปป็นขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า คสือ 
โลกและสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่ในโลก พระเจข้ามวิไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างแผว่นดวินโลกเพสืที่อททีที่จะใหข้พวกปฟีศาจมาอาศลัยอยยว่ 
พระเจข้าไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างแผว่นดวินโลกเพสืที่อททีที่จะใหข้คนใจอว่อนสตุภาพมาเขข้าอาศลัยอยยว่ และวลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีสลัก
วลันหนศึที่ง ความชอบธรรมและความรยข้เกทีที่ยวกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าจะปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุมทะเล จะไมว่มที
บาบวิโลน, ไมว่มทีหญวิงแพศยา, ไมว่มทีสลัตวณ์รข้ายกระหายเลสือดนลันื้น, ไมว่มทีปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์, ไมว่มทีพญามารบนแผว่นดวิน
โลก พวกมลันทลันื้งสวินื้นจะอยยว่ในบศึงนลันื้นททีที่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลัน (วว. 20:10)



ววิวรณณ – บททบีที่สวิบเกห้คำ
สวรรคณชสืที่นชมยวินดบีเพรคำะกคำรพวิพคำกษคำของบคำบวิโลน

วว. 19:1-6:
1 ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดลังกศึกกข้องของฝยงชนจสานวนมากในสวรรคณ์รข้องวว่า 

“อาเลลยยา ความรอด สงว่าราศที พระเกทียรตวิ และฤทธวิธิ์เดชจงมทีแดว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้าของเรา
2 ‘เพราะวว่าการพวิพากษาของพระองคณ์เททีที่ยงตรงและชอบธรรม’ พระองคณ์ไดข้ทรงพวิพากษาลงโทษหญวิง

แพศยาคนสสาคลัญนลันื้น ททีที่ไดข้กระทสาใหข้แผว่นดวินโลกชลัที่วไปดข้วยการลว่วงประเวณทีของนาง และ ‘พระองคณ์ไดข้ทรงแกข้
แคข้นผยข้หญวิงนลันื้นเพสืที่อทดแทนโลหวิตแหว่งพวกผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์’”

3 คนเหลว่านลันื้นรข้องอทีกครลันื้งวว่า “อาเลลยยา ‘ควลันไฟททีที่เกวิดจากนครนลันื้นพลตุว่งขศึนื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์’”
4 และพวกผยข้อาวตุโสทลันื้งยทีที่สวิบสทีที่คนกลับสลัตวณ์ทลันื้งสทีที่นลันื้น กก็ไดข้ทรตุดตลัวลงนมลัสการพระเจข้า ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่ง

นลันื้นและรข้องวว่า “เอเมน อาเลลยยา”
5 และมทีเสทียงออกมาจากพระททีที่นลัที่งวว่า “‘ทว่านทลันื้งหลายททีที่เปป็นผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์ และผยข้ททีที่ยสาเกรง

พระองคณ์ ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่ จงสรรเสรวิญพระเจข้าของเรา’”
6 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดตุจเสทียงฝยงชนเปป็นอลันมาก ดตุจเสทียงนนื้สามากหลาย และดตุจเสทียงฟฟ้ารข้องสนลัที่นวว่า 

“อาเลลยยา เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ทรงครอบครองอยยว่
ในบทนทีนื้เราจะศศึกษาการเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดกและการพวิพากษาประชาชาตวิททีที่กบฏเหลว่านลันื้น
วลที “ภายหลลังเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้” เปป็นสยตรเฉพาะททีที่ถยกใชข้ในววิวรณณ์ มลันปรากฏในบทททีที่ 4:1, 18:1 และใน

ขข้อททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ตรงนทีนื้มลันหมายถศึงการลว่มจมและการถยกทสาลายยว่อยยลับของบาบวิโลนดลังททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ใน
ววิวรณณ์บทททีที่ 17 และ 18 เหตตุการณณ์เดทียวกลันนทีนื้ถยกมองในสวรรคณ์อยว่างแตกตว่างกลันมากๆจากแผว่นดวินโลก บนแผว่น
ดวินโลกเสทียงโศกเศรข้าและครที่สาครวญถยกไดข้ยวิน ขณะททีที่ในสวรรคณ์เราไดข้ยวินเสทียงสรรเสรวิญและ “อาเลลยยา”

มลันถยกประกาศในสวรรคณ์ทลันททีททีที่บาบวิโลนลว่มจม สสาหรลับผมแลข้ว นลัที่นบอกเปป็นนลัยวว่าคนชอบธรรมจะไดข้ททีที่
นลัที่งตวิดขอบสนามในทข้องฟฟ้าและจะเปป็นประจลักษณ์พยานถศึงกวิจการทลันื้งหมดททีที่เกวิดขศึนื้นระหวว่างพระครวิสตณ์และปฏวิปปักษณ์
ตว่อพระครวิสตณ์ สวรรคณ์ทลันื้งสวินื้นสรรเสรวิญพระเจข้าสสาหรลับชลัยชนะอลันเกรทียงไกรนทีนื้

ผมมลักจะกลว่าวในททีที่ประชตุมของผมวว่าผมรยข้สศึกเสทียใจสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่สามารถทนเสทียงดลังนวิดหนว่อย
ในการประชตุมเพสืที่อประกาศขว่าวประเสรวิฐของพวกเขา ผมไมว่เชสืที่อในการคลลัที่งศาสนาหรสือความโงว่เขลา – แตว่ผม
เชสืที่อในการสรรเสรวิญพระเจข้าในพระววิญญาณ ในขข้อ 1 เราไดข้ยวินคนมากมายในสวรรคณ์กลว่าววว่า “อาเลลยยา! ความ
รอด สงว่าราศที พระเกทียรตวิ และฤทธวิธิ์เดชจงมทีแดว่องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้าของเรา!” พระองคณ์ทรงสมควรไดข้รลับคสา
สรรเสรวิญทลันื้งสวินื้น, เกทียรตวิยศทลันื้งสวินื้น, สงว่าราศทีทลันื้งสวินื้น และพระองคณ์ทรงฤทธวิธิ์ทลันื้งสวินื้น พระเจข้าไมว่เคยไดข้รลับคสาสรรเสรวิญ
และเกทียรตวิยศททีที่พระองคณ์ทรงสมควรไดข้รลับเลย แตว่พอถศึงจตุดนทีนื้และไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาลททีที่จะตามมานลันื้น 
พระองคณ์จะถยกสรรเสรวิญโดยฝยงชนแหว่งสวรรคณ์ และเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์จะอยยว่ในบศึงไฟนลันื้น



ในขข้อ 2 ฝยงชนเหลว่านลันื้นรข้องวว่า “เพราะวว่าการพวิพากษาของพระองคณ์เททีที่ยงตรงและชอบธรรม’ พระองคณ์
ไดข้ทรงพวิพากษาลงโทษหญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้น ททีที่ไดข้กระทสาใหข้แผว่นดวินโลกชลัที่วไปดข้วยการลว่วงประเวณทีของนาง 
และ ‘พระองคณ์ไดข้ทรงแกข้แคข้นผยข้หญวิงนลันื้นเพสืที่อทดแทนโลหวิตแหว่งพวกผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์’”

ในขข้อ 3 เราไดข้ยวิน “อาเลลยยา” ททีที่สอง มทีการกลว่าวเชว่นนทีนื้สทีที่ครลันื้งในหกขข้อแรกของบทนทีนื้: “คนเหลว่านลันื้นรข้อง
อทีกครลันื้งวว่า “อาเลลยยา ‘ควลันไฟททีที่เกวิดจากนครนลันื้นพลตุว่งขศึนื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์’”

นทีที่ไมว่ใชว่แคว่การเผาไหมข้และควลันในแงว่กายภาพอยว่างททีที่เรารยข้จลักไฟและควลันเทว่านลันื้น แตว่นทีที่คสือการเผาไหมข้
ฝฝายววิญญาณ... การพวิพากษาจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ ... การทสาลายลข้างชลัที่วนวิรลันดรณ์ การพวิพากษาททีที่ถยกเท
ออกใสว่บาบวิโลนนลันื้นจะไมว่เปป็นเหมสือนกลับททีที่ปารทีส, ลอนดอน หรสือนวิวยอรณ์คเคยถยกเผาไหมข้หลลังจากถยกศลัตรยทวินื้ง
ระเบวิดใสว่ มลันจะไมว่เปป็นเหมสือนกลับแคว่เมสืองใหญว่เมสืองหนศึที่งลอยเปป็นควลัน, ถยกเผาจนเปป็นตอตะโก โดยนลัที่นเปป็นจตุดจบ
ของเมสืองนลันื้น การเผาไหมข้ตรงนทีนื้คสือการพวิพากษาของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ททีที่กระทสาตว่ออาณาจลักรหนศึที่งแหว่ง
ความอธรรม, ระบบหนศึที่งแหว่งการสสามะเลเทเมา, องคณ์กรใหญว่ยลักษณ์หนศึที่งทลันื้งในทางการเมสืองและศาสนา – ระบบ
ของผยข้ตว่อตข้านพระเจข้าอลันประกอบดข้วยการเมสือง, ธตุรกวิจและศาสนา ควลันของเมสืองจรวิงๆอยว่างนวิวยอรณ์คไมว่สามารถ
ลอยขศึนื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์เหมสือนอยว่างควลันของบาบวิโลน บาบวิโลนเปป็นแมว่ของทตุกสวิที่งททีที่ตว่อตข้านพระเจข้า... 
การเมสือง, ศาสนา, ธตุรกวิจ... สวิที่งใดกก็ตามททีที่ตรงขข้ามกลับความชอบธรรม, ความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์และความบรวิสตุทธวิธิ์

ในขข้อ 4 ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นทรตุดตลัวลงและนมลัสการพระเจข้า กลว่าววว่า ““เอเมน อาเลลยยา!” นทีที่เปป็น 
“อาเลลยยา” ททีที่สามแลข้ว ใชว่แลข้วครลับ ทลันื้งสวรรคณ์ – สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงตลันื้งแตว่เลก็กนข้อยททีที่สตุดไปจนใหญว่ททีที่สตุด – จะ
รว่วมกลันในคสาสรรเสรวิญเหลว่านลันื้น ผมขอกลว่าวซนื้สาวว่า – ผมรยข้สศึกเสทียใจสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่อาจทนตว่อเสทียงดลังนวิด
หนว่อยในศาสนาไดข้ ผมอยากรยข้จรวิงๆวว่าพวกเขาจะทสายลังไงในวลันอลันยวิที่งใหญว่นทีนื้แหว่งการชสืที่นชมยวินดที?

เราไดข้เรทียนรยข้แลข้วในววิวรณณ์ 4 วว่าผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้เปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักร อลันประกอบดข้วยทตุกคนททีที่
บลังเกวิดใหมว่แลข้ว เจข้าสาวนลันื้นจะมทีความสตุข เพราะวว่านลัที่นจะไดข้เวลาททีที่เธอจะกลลับมายลังแผว่นดวินโลกพรข้อมกลับพระ
เยซยแลข้ว เพสืที่อครอบครองในอาณาจลักรอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นแหว่งความชอบธรรม

ขข้อ 5: “และมทีเสทียงออกมาจากพระททีที่นลัที่งวว่า “‘ทว่านทลันื้งหลายททีที่เปป็นผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์ และผยข้ททีที่ยสาเกรง
พระองคณ์ ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่ จงสรรเสรวิญพระเจข้าของเรา’”

พระททีที่นลัที่งของพระเจข้าประทลับตรารลับรองการชสืที่นชมยวินดทีนลันื้นททีที่กสาลลังเกวิดขศึนื้นในสวรรคณ์เมสืที่อบาบวิโลนถยก
ทสาลายยว่อยยลับ คนชนชื่วทนนั้งปวงตว่างอกสลัที่นขวลัญผวา วริสสุทธริชนทนนั้งปวงเตก็มลข้นดข้วยความชสืที่นชมยวินดที! ทตุกคนททีที่
ปรนนวิบลัตวิและยสาเกรงพระเจข้าตว่างไดข้รลับเชวิญ, ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่,  ใหข้มารว่วมในบทเพลงรสืที่นเรวิงนทีนื้และคสา
สรรเสรวิญเหลว่านทีนื้ – ความโลว่งใจครลันื้งใหญว่หลลังจากภาพอลันมสืดสนวิทททีที่ถยกเปปิดเผยบนแผว่นดวินโลกในระหวว่างการ
ครอบครองของตรทีเอกานตุภาพจอมปลอมนลันื้น ตรงนทีนื้การเรทียกกวินความกวข้างพอททีที่จะรวมทตุกดวงววิญญาณและทตุก
สวิที่งทรงสรข้างในสวรรคณ์เขข้าไวข้... เหลว่าทยตสวรรคณ์, พวกผยข้รลับใชข้, พวกเครยบ, พวกเสราฟปิม, ผยข้ใดกก็ตามททีที่อาศลัยอยยว่ใน
แผว่นดวินแหว่งชาวสวรรคณ์ เสทียงเรทียกนทีนื้ไมว่ไดข้ถยกกลว่าวแกว่คนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่เตก็มใจ ทตุกคนพรข้อมและจดจว่อททีที่จะสรรเส
รวิญพระเยโฮวาหณ์ ผยข้ทรงคยว่ควรกลับคสาสรรเสรวิญทลันื้งปวง



มทีเหตตุใหมว่สสาหรลับความชสืที่นบาน มทีสาเหตตุสสาหรลับการสรรเสรวิญและการเทวิดทยน: การเลทนั้ยงสมรสของพระ
เมษโปดกกกาลนงจะถยกประกาศ – เหตตุการณณ์ใหญว่นลันื้นททีที่ครวิสตจลักรรอคอยและโหยหามาตลอดหลายศตวรรษ การ
ประกาศครลันื้งสตุดทข้ายเกทีที่ยวกลับการเลทีนื้ยงสมรสกสาลลังจะถยกประกาศออกไปแลข้ว เมสืที่อยอหณ์นบลันทศึกขข้อแรกๆของ
ววิวรณณ์ 19 โดยโพลว่งออกมาพรข้อมกลับคสาสรรเสรวิญและการเยวินยอถวายแดว่พระเยโฮวาหณ์

ขข้อ 6: “แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดตุจเสทียงฝยงชนเปป็นอลันมาก ดตุจเสทียงนนื้สามากหลาย และดตุจเสทียงฟฟ้ารข้อง
สนลัที่นวว่า “อาเลลยยา เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ทรงครอบครองอยยว่!”

ยอหณ์นใชข้คสาตว่างๆตรงนทีนื้ททีที่คนทลันื้งปวงเขข้าใจไดข้อยว่างชลัดเจน พวกเราสว่วนใหญว่เคยไปมหาสมตุทรหรสือนนื้สาตก
ใหญว่ๆมาแลข้ว และเคยไดข้ยวินเสทียงคสารามกศึกกข้องของ “นนื้สามากหลาย” ททีที่กระทบฝปัปี่งหรสือไหลบว่าลงเหนสือโขดหวิน
และผว่านแมว่นนื้สาไหลเชทีที่ยวตว่างๆ แมข้แตว่เดก็กเลก็กๆกก็ยลังรยข้จลักเสทียงของ “ฟฟ้ารข้องสนลัที่น” ในพายตุฝนฤดยรข้อนของเราเสทียง
คสารามและกศึกกข้องของฟฟ้ารข้องสนลัที่นมลักทสาใหข้ผมนศึกถศึงเชข้าอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นเมสืที่อเสทียงสรรเสรวิญเหลว่านลันื้นใน
สวรรคณ์จะเปป็นในแบบททีที่ไมว่เคยมทีมนตุษยณ์คนใดไดข้ยวินมากว่อนเลย! เสทียงนลันื้นจะเหนสือจวินตนาการของมนตุษยณ์ ลองควิดดย
สวิครลับ! ผยข้ถยกไถว่แลข้วนลับลข้านๆคน, ทยตสวรรคณ์หลายพลันลข้านองคณ์, และพลโยธาในสวรรคณ์ทลันื้งสวินื้นจะโหว่รข้องดข้วยเสทียง
อลันดลังสนลัที่นวว่า “อาเลลยยา! เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด ทรงครอบครองอยยว่!”

สวรรคณ์ทลันื้งสวินื้นเปลว่งเสทียงรข้องวว่า “อาเลลยยา!” สทีที่ครลันื้ง เหตตุผลของการกลว่าวคสาวว่าอาเลลยยาและคสา
สรรเสรวิญตว่างๆถยกบอกไวข้อยว่างชลัดเจน: “เพราะวว่าการพวิพากษาของพระองคณ์เททีที่ยงตรงและชอบธรรม!”ในบทททีที่ 
15:3 เราเหก็นพวกดทีดพวิณเขาคยว่บนทะเลแกข้วนลันื้นขลับรข้องวว่า “ววิถทีทางทลันื้งหลายของพระองคณ์ยตุตวิธรรมและเททีที่ยงตรง” 
และในบทททีที่ 16:7 แทว่นบยชานลันื้นกก็ถยกไดข้ยวินวว่ากลว่าววว่า “การพวิพากษาของพระองคณ์เททีที่ยงตรงและชอบธรรมแลข้ว” 
ในขข้อแรกนลันื้น วริถททนนั้งหลายของพระเจข้าถยกกลว่าวถศึง ขณะททีที่ในขข้อหลลังนทีนื้ (เชว่นเดทียวกลับในขข้อททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้) 
การพริพากษาของพระเจข้าททีที่กระทสาตว่อเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ถยกกลว่าวถศึง มลันเปป็นความจรวิงอยว่างหนศึที่งททีที่เปป็นหลลัก
สสาคลัญแหว่งพระวจนะของพระเจข้า และเปป็นสวิที่งททีที่เราตข้องเชสืที่อและรลักษาไวข้อยว่างมลัที่นคง ททีที่วว่าการกระทสากวิจทตุกอยว่าง
ของพระเยโฮวาหณ์กลับบรรดาสวิที่งทรงสรข้างของพระองคณ์นลันื้น... มทีลลักษณะเฉพาะตลัวคสือ ความบรวิสตุทธวิธิ์, ความจรวิง 
และความชอบธรรม พระเจข้าทรงทสาผวิดไมว่ไดข้เลย คตุณลลักษณะททีที่สสาคลัญเหลว่านทีนื้ของพระเจข้าไดข้ถยกแสดงออกอยว่าง
ชลัดแจข้งแลข้วในการพวิพากษาหญวิงแพศยาคนสสาคลัญนลันื้นผยข้ซศึที่งบาปใหญว่โตสองอยว่างของนางถยกกลว่าวถศึงอทีกครลันื้ง (และ
เปป็นครลันื้งสตุดทข้าย) บาปเหลว่านลันื้นของนางคสือการททีที่ (1) นางไดข้กระทสาใหข้แผว่นดวินโลกชลัที่วไปดข้วยการลว่วงประเวณทีของ
นาง และ (2) นางเปป็นผยข้ยตุยงการเขว่นฆว่าใหข้เกวิดโลหวิตตกของววิสตุทธวิชนจสานวนมาก พระเจข้าทรงแกข้แคข้นโลหวิตของววิ
สตุทธวิชนเหลว่านลันื้นแลข้ว... “พระองคณ์ไดข้ทรงแกข้แคข้นผยข้หญวิงนลันื้นเพสืที่อทดแทนโลหวิตแหว่งพวกผยข้รลับใชข้ (ผยข้ทาส) ของ
พระองคณ์’”

กคำรเลบีนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก
วว. 19:7-10:

7 ขอใหข้เราทลันื้งหลายรว่าเรวิงยวินดทีและถวายพระเกทียรตวิแดว่พระองคณ์ เพราะวว่าถศึงเวลามงคลสมรสของพระ
เมษโปดกแลข้ว และมเหสทีของพระองคณ์ไดข้เตรทียมตลัวพรข้อมแลข้ว



8 และทรงโปรดใหข้เธอสวมผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด สะอาดและขาว เพราะผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียดนลันื้นเปป็น
ความชอบธรรมของพวกววิสตุทธวิชน”

9 และทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นสลัที่งขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิดวว่า ความสตุขมทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับเชวิญมาใน
การมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และทว่านบอกขข้าพเจข้าวว่า “ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นพระดสารลัสแทข้ของพระเจข้า”

10 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้ทรตุดตลัวลงแทบเทข้าของทว่านเพสืที่อจะนมลัสการทว่าน แตว่ทว่านไดข้กลว่าวแกว่ขข้าพเจข้าวว่า
“อยว่าเลย ขข้าพเจข้าเปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้เหมสือนกลับทว่าน และพวกพทีที่นข้องของทว่านททีที่ยศึดถสือคสาพยานของพระเยซย จง
นมลัสการพระเจข้าเถวิด เพราะวว่าคสาพยานของพระเยซยนลันื้นเปป็นหลัวใจของการพยากรณณ์”

ในขข้อพระคสาเหลว่านทีนื้มทีหลัวขข้อหลลักอยยว่สองประการ:
1. พระเจข้าจะทรงเขข้ารลับอสานาจแหว่งความเปป็นกษลัตรวิยณ์ของพระองคณ์
2. พระเมษโปดกจะทรงรลับเจข้าสาวของพระองคณ์ – ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ – ไวข้แกว่พระองคณ์เองและการ
สมรสนลันื้นกสาลลังจะเรวิที่มขศึนื้นแลข้ว ขณะททีที่หมยว่ชนในสวรรคณ์เปลว่งเสทียงรข้องดลังสนลัที่นเพสืที่อถวายคสาสรรเสรวิญตว่างๆแดว่พระ
เมษโปดก กก็ยลังไมว่ถศึงเวลาททีที่พระเยซยเจข้าจะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์ อยว่างไรกก็ตาม ทตุกสวิที่งกสาลลังถยกเตรทียม
การไวข้สสาหรลับเหตตุการณณ์ใหญว่และเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นเมสืที่อพระเยซยเจข้าจะทรงครอบครอง ใชว่แลข้วครลับ วาระอลันเปฟีปี่ยม
สตุขนลันื้นททีที่สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงครที่สาครวญและรอคอย (โรม 8:22) วาระอลันเปฟีปี่ยมสตุขนลันื้นททีที่ครวิสตจลักรคาดหวลังและ
อธวิษฐานขอและททีที่ตระกยลเหลว่านลันื้นททีที่เหนสืที่อยลข้าแหว่งอวิสราเอลรอคอยดข้วยใจจดใจจว่อ กสาลลังจะมาถศึงในไมว่ชข้า แตยู่
เหตสุการณณ์สองอยยู่างตจ้องเกริดขซนั้นกว่อนททีที่บลัลลลังกณ์แหว่งโลกจะถยกพระครวิสตณ์ครอบครองไดข้: (1) บาบวิโลนพรข้อมกลับ
ระบบแบบนรกตว่างๆของนางตข้องถยกพวิพากษาและถยกทสาลายในแผว่นดวินโลก และ (2) การเลทีนื้ยงสมรสของพระ
เมษโปดกตข้องถยกเฉลวิมฉลองในสวรรคณ์ จากนลันื้นพระเยซยจะเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้ และพวกเรา (เจข้าสาว
นลันื้น) จะกลลับมาพรข้อมกลับพระองคณ์ 

ในขข้อ 7-10 บาบวิโลนซศึที่งไดข้ถยกพวิพากษาแลข้วและถยกทสาลายแลข้ว การเลทีนื้ยงสมรสนลันื้นกก็กสาลลังจะเกวิดขศึนื้น ทลันื้ง
สวรรคณ์กก็ปฟีตวิยวินดที อวิสยาหณ์ 9:6-7 กสาลลังจะถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้ว: “ดข้วยมทีเดก็กคนหนศึที่งเกวิดมาเพสืที่อเรา มทีบตุตรชาย
คนหนศึที่งประทานมาใหข้เรา และการปกครองจะอยยว่ททีที่บว่าของทว่าน และจะเรทียกนามของทว่านวว่า “ผยข้ททีที่มหลัศจรรยณ์ ททีที่
ปรศึกษา พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ พระบวิดานวิรลันดรณ์ องคณ์สลันตวิราช” เพสืที่อการปกครองของทว่านจะเพวิที่มพยนยวิที่งขศึนื้น
และสลันตวิภาพจะไมว่มทีททีที่สวินื้นสตุดเหนสือพระททีที่นลัที่งของดาววิด และเหนสือราชอาณาจลักรของพระองคณ์ ททีที่จะสถาปนาไวข้
และเชวิดชยไวข้ดข้วยความยตุตวิธรรมและดข้วยความเททีที่ยงธรรม ตลันื้งแตว่บลัดนทีนื้เปป็นตข้นไปจนนวิรลันดรณ์กาล ความ
กระตสือรสือรข้นของพระเยโฮวาหณ์จอมโยธาจะกระทสาการนทีนื้”

“ดยเถวิด เธอจะตลันื้งครรภณ์และคลอดบตุตรชายคนหนศึที่ง จงตลันื้งชสืที่อบตุตรนลันื้นวว่า เยซย บตุตรนลันื้นจะเปป็นใหญว่ และจะ
ทรงเรทียกวว่าเปป็นบตุตรของพระเจข้าสยงสตุด พระเจข้าซศึที่งเปป็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า จะทรงประทานพระททีที่นลัที่งของดาววิด
บรรพบตุรตุษของทว่านใหข้แกว่ทว่าน และทว่านจะครอบครองวงศณ์วานของยาโคบสสืบไปเปป็นนวิตยณ์ และอาณาจลักรของ
ทว่านจะไมว่รยข้จลักสวินื้นสตุดเลย” (ลยกา 1:31-33)

บางสว่วนของคสาประกาศอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนทีนื้ททีที่มาถศึงมารทียณ์ไดข้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้ว: เธอไดข้ตลันื้งครรภณ์ เธอ
คลอดบตุตรชายคนหนศึที่ง เธอตลันื้งชสืที่อบตุตรนลันื้นวว่าเยซย พระองคณ์ทรงเปป็นใหญว่ และพระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าพระบตุตร



ของพระเจข้า องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้ายลังมวิไดข้ประทานพระททีที่นลัที่งของดาววิดบรรพบตุรตุษของพระองคณ์ใหข้แกว่พระองคณ์
และพระองคณ์มวิไดข้ครอบครองวลันนทีนื้เหนสือวงศณ์วานของยาโคบดข้วย แตว่สรรเสรวิญพระเจข้า พระองคณจะทรงครอบ
ครอง! พระททีที่นลัที่งของดาววิดเปป็นขข้อเทก็จจรวิงอยว่างหนศึที่งทางประวลัตวิศาสตรณ์ซศึที่งเปป็นความจรวิงพอๆกลับพระททีที่นลัที่งของซที
ซารณ์ และวลันหนศึที่งพระเยซยจอมราชลันยณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของดาววิดในเยรยซาเลก็ม พระองคณ์จะทรงครอบครอง
เหนสือแผว่นดวินโลกนทีนื้ – และอาเลลยยา! เราทลันื้งหลายททีที่เปป็นเจข้าสาวจะแตว่งงานกลับพระเยซยเจข้าและจะครอบครองกลับ
พระองคณ์!

ขข้อ 7: “ขอใหข้เราทลันื้งหลายรว่าเรวิงยวินดทีและถวายพระเกทียรตวิแดว่พระองคณ์ เพราะวว่าถศึงเวลามงคลสมรสของ
พระเมษโปดกแลข้ว และมเหสทีของพระองคณ์ไดข้เตรทียมตลัวพรข้อมแลข้ว”

มเหสทีของพระเมษโปดก (ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่) ถยกระบตุวว่าเปป็นเยรยซาเลก็มแหว่งสวรรคณ์ (ฮบ.
12:22, 23) และเราจะตข้องแยกแยะมลันจากอวิสราเอล มทีหลายคนวลันนทีนื้ททีที่ขโมยพระสลัญญาตว่างๆของอวิสราเอลและ
เอาไปใหข้แกว่ครวิสตจลักร แตว่นทีที่คสือการลลักขโมยฝฝายววิญญาณ ในภาคพลันธสลัญญาเดวิม อวิสราเอลเปป็นภรรยาททีที่เลว่นชยข้
ของพระเยโฮวาหณ์ นางจะถยกทสาใหข้กลลับคสืนสยว่สภาพเดวิม (อวิสยาหณ์ 54:1-10; โฮเชยา 2:1-17) อวิสราเอลถยกระบตุวว่า
เกทีที่ยวขข้องกลับแผว่นดวินโลก... ประชากรฝฝายโลกพรข้อมกลับพระพรตว่างๆฝฝายโลก (โฮเชยา 2:23) เมสืที่ออวิสราเอล
(ภรรยาททีที่เลว่นชยข้และถยกปฏวิเสธของพระเยโฮวาหณ์) ไดข้รลับการยกโทษและกลลับสยว่สภาพเดวิม นางกก็ไมว่อาจถยกเรทียกวว่า
เปป็นหญวิงพรหมจารที (2 คร. 11:2, 3) หรสือเปป็นเจข้าสาว (วว. 21:9) ไดข้อทีก ขอพระเจข้าทรงโปรดเมตตาพวกนลัก
ศาสนาและอาจารยณ์ททีที่บวิดเบสือนพระวจนะของพระเจข้าเพสืที่อใหข้สอดคลข้องกลับความเชสืที่อตว่างๆประจสานวิกายของพวก
เขาและประเพณทีตว่างๆของบรรพบตุรตุษทางศาสนาของพวกเขา!

กรตุณาสลังเกตถข้อยคสาในขข้อ 7: มลันไมว่ใชว่ “การสมรสของเจจ้าสาว” แตว่เปป็น “การสมรสของพระเมษ
โปดก” มลันเปป็นความชสืที่นบานของพระองคณททีที่ถยกกลว่าวถศึงเปป็นพวิเศษ – ไมว่ใชว่ความชสืที่นบานของเจข้าสาวนลันื้น ทว่านผยข้
เชสืที่อททีที่รลัก อยว่าลสืมเปป็นอลันขาดวว่าพระเจจ้าทรงชยู่วยคสุณใหจ้รอดแลจ้วเพราะเหห็นแกยู่พระครริสตณ์ (อฟ. 4:30-32; 2:6, 7)
พระเจข้าทรงชว่วยเราทลันื้งหลายใหข้รอดเพราะเหก็นแกว่พระบตุตรองคณ์เดทียวททีที่บลังเกวิดมาของพระองคณ์ ซศึที่งพระเจข้าทรงพอ
พระทลัยในพระองคณ์มากๆ

ไมว่มทีการใหข้รายละเอทียดตว่างๆของการสมรสนทีนื้ เราทราบวว่ามลันเกวิดขศึนื้นกว่อนการเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวิน
โลกนทีนื้ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในฤทธานตุภาพ (นทีที่คสือ วริวรณณ์ หรสือการเปปิดเผย  -- ไมว่ใชว่การรลับขศึนื้นไป) การรลับขศึนื้นไป
เกวิดขศึนื้นในววิวรณณ์ บทททีที่ 4:1-4 และถยกบรรยายอยว่างละเอทียดใน 1 เธสะโลนวิกา 4:13-18 และยอหณ์น 14:3 การ
สมรสของพระเมษโปดกคสือขข้อลศึกลลับททีที่ถยกเปปิดเผยแหว่งเอเฟซลัส 5:32 พระคลัมภทีรณ์สอนอยว่างชลัดเจนวว่าเจข้าสาวนลันื้น
ไมว่ใชว่อวิสราเอลและไมว่ใชว่คนอริสราเอลททชื่เหลชออยยยู่ – แตว่เปป็นเจข้าสาวททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิอยว่างแนว่นอน ซศึที่งถยกเรทียก
ออกมาจากคนทตุกชนชาตวิ ครวิสตจลักรประกอบดข้วย “ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์”...ไมว่ใชว่คนกลตุว่มพวิเศษหรสือประชาชาตวิ
หนศึที่งททีที่เฉพาะเจาะจง พระสลัญญาเหลว่านลันื้นททีที่ทรงกระทสาไวข้แกว่อลับราฮลัมจะถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงในทตุกรายละเอทียด
เหมสือนททีที่ผมไดข้ชทีนื้ใหข้เหก็นไปแลข้ว อวิสราเอลคสือภรรยาของพระเยโฮวาหณ์ (ยรม. 3:14-20; อวิสยาหณ์ 54:1) แตว่พระเย
โฮวาหณ์ทรงหยว่าขาดจากอวิสราเอลไปแลข้วเพราะความชลัที่วชข้าของนาง นางจะถยกรลับกลลับเขข้ามาอทีกโดยพระเยโฮวาหณ์
แตว่ภรรยาคนหนศึที่งททีที่ถยกหยว่าไปแลข้วไมว่อาจถยกเรทียกวว่าเปป็นหญวิงพรหมจารทีคนหนศึที่งไดข้อทีก พระเยซยเจข้าไมว่จะแตว่งงาน



กลับภรรยาคนหนศึที่งททีที่ถยกหยว่าไปแลข้ว แตว่หญริงพรหมจารทคนหนศึที่งตว่างหาก “ททีที่ปราศจากตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆ”
อว่าน เลวทีนวิตวิ 21:13 และ 14 และจงเปรทียบเททียบขข้อ 13 กลับ 2 โครวินธณ์ 11:2  จากนลันื้นจงอว่านเอเฟซลัส 5:21-33
จงตลันื้งใจศศึกษาพระคสาตอนหลลังนทีนื้ ครวิสตจลักรจะเปป็นครวิสตจลักรททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศที ซศึที่งไมว่มทีตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆเลย
เธอจะเปป็นครวิสตจลักรททีที่บรริสสุทธริธและปราศจากตกาหนริ เรากลว่าวอยว่างนลันื้นเกทีที่ยวกลับอวิสราเอลไมว่ไดข้อยว่างแนว่นอน

ใครรวมกนันเปป็นเจห้คำสคำวนนันี้น?
ผมขอตอบอยว่างเนข้นยนื้สาวว่า วริสสุทธริชนทสุกคน, ทสุกคนททชื่บนงเกริดใหมยู่แลจ้ว, ผยจ้เชชชื่อทสุกคน, ทสุกคนททชื่ถยกชการะ

ดจ้วยพระโลหริตแลจ้ว ททีที่อยยว่ระหวว่างกวิจการ 2 และ 1 เธสะโลนวิกา 4:17 อยว่ายอมใหข้ใครหนข้าไหนมาบอกคตุณวว่าใน
ระหวว่างยตุคแหว่งพระคตุณนทีนื้ คนกลตุว่มหนศึที่งททีที่เฉพาะเจาะจงรวมกลันเปป็นเจข้าสาวนลันื้น ขณะททีที่คนอสืที่นๆททีที่เหลสือจะเปป็น
เพสืที่อนของเจข้าสาวนลันื้น, เปป็นพวกคนรลับใชข้ ฯลฯ 

ผมไมว่ปฏวิเสธวว่าจะมทีพวกเพสืที่อนของเจข้าบว่าว และจะมทีพวกคนรลับใชข้ แตว่พวกเขาประกอบดข้วยคนกลตุว่ม
อสืที่นๆ ไมว่ใชว่เหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่อยยว่ระหวว่างเพก็นเทคอสตณ์และการรลับขศึนื้นไป กวิจการ 2 บว่งบอกถศึงการเรริชื่มตจ้นของครวิสต
จลักรบนแผว่นดวินโลก และ 1 เธสะโลนวิกา 4:17 บว่งบอกถศึงการสรินั้นสสุดของครวิสตจลักรบนแผว่นดวินโลก ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบ
สทีที่คนนลันื้นเปป็นตลัวแทนของบรรดาผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วของครวิสตจลักร ซศึที่งถยกเหก็นในสวรรคณ์ทลันททีหลลังจากการรลับขศึนื้นไป (การ
รลับขศึนื้นไป – วว. 4:1-4)

ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นซศึที่งเปป็นตลัวแทนของครวิสตจลักร, เหลว่าผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้วในววิวรณณ์ 4 ถยกกลว่าวถศึงเปป็นครลันื้ง
สตุดทข้ายในขข้อ 4 ของบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ ผยข้อาวตุโสยทีที่สวิบสทีที่คนนลันื้นมทีอะไรบางอยว่างเหมสือนกลัน ไมว่มทีการแตกแยก
กลันทว่ามกลางพวกเขา ทลันื้งยทีที่สวิบสทีที่คนนทีนื้เหมสือนกลันทตุกประการ มทีพระพรททีที่พวิเศษมากๆหลายอยว่างถยกสลัญญาไวข้แกว่
เหลว่าววิสตุทธวิชนแหว่งยตุคสมลัยนทีนื้ (มธ. 11:11; ฮบ. 11:40) เหลว่าววิสตุทธวิชนแหว่งยตุคสมลัยนทีนื้ลข้วนไดข้รลับบลัพตวิศมาเขข้าใน
กายเดทียวกลันโดยพระวริญญาณองคณ์เดทยวนนนั้น (1 คร. 12:12, 13) อยว่างไรกก็ตาม มทีพระพรอสืที่นๆอทีกททีที่ถยกเอว่ยถศึงใน
พระคลัมภทีรณ์ซศึที่งจะถยกประทานใหข้แกว่ผยข้เชสืที่อทตุกคน ตลันื้งแตว่อาดลัมไปจนถศึงคนสตุดทข้ายนลันื้นททีที่จะกลายเปป็นผยข้รลับความ
เมตตาและพระคตุณของพระเจข้า ในบทททีที่เราศศึกษากลันอยยว่นทีนื้ คสาวว่า “ผยข้อาวตุโส” หายไปแลข้วและเราเหก็นววิสตุทธวิชน
หลายกลตุว่มเขข้าประจสาททีที่ของตนในความสลัมพลันธณ์กลับพระเมษโปดกของพระเจข้า ผยข้ทรงเปป็นเจข้าบว่าว ครวิสตจลักรไมว่มที
วลันพวินาศไดข้เพราะวว่าพระครวิสตณ์ทรงเปป็นศทีรษะและรากฐานของมลัน เราเปป็นอวลัยวะตว่างๆแหว่งพระกายของ
พระองคณ์, กระดยกแหว่งกระดยกของพระองคณ์, เนสืนื้อหนลังแหว่งเนสืนื้อหนลังของพระองคณ์ (มธ. 16:18; อฟ. 1:23; 5:22-
32) ครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่, เจข้าสาวนลันื้น, เปป็นผยข้ททีที่อยยว่ใกลข้พระทลัยและเปป็นททีที่รลักของพระครวิสตณ์มากททีที่สตุด 
และเปป็นแกข้วตาดวงใจของพระองคณ์ อวิสราเอลเปป็นแกข้วตาดวงใจของพระเยโฮวาหณ์ (ศคย. 2:8)

พระเยซยทรงรลักครวิสตจลักรดข้วยความรลักททีที่ไมว่รยข้เปลทีที่ยนแปลง พระองคณ์ทรงยอมสละชทีววิตของพระองคณ์เพสืที่อค
รวิสตจลักร พระองคณ์ทรงซสืนื้อมลันดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์เอง (กวิจการ 20:28; อฟ. 5:25-27) ครวิสตจลักรบนแผว่น
ดวินโลกผว่านรข้อนผว่านหนาวมาเยอะมาก และโหยหาคนรลักของเธอ, เจข้าบว่าวผยข้นลันื้น, ททีที่จะปรากฏในหมยว่เมฆและ
เรทียกเธอขศึนื้นไปพบกลับพระองคณ์ในฟฟ้าอากาศ เราททีที่เปป็นผลแรกของพระววิญญาณกก็ครวญครที่สาและเผชวิญความเจก็บ
ปวด รอคอยการปรากฏอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพระเจข้าใหญว่ยวิที่งและพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา คสือพระเยซยครวิสตณ์ ผยข้
จะทรงปรากฏในทข้องฟฟ้า เสทียงแตรจะดลังขศึนื้น บรรดาคนททีที่ตายแลข้วในพระครวิสตณ์จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นและเราจะ



ไดข้ยวินพระองคณ์ตรลัสวว่า “จงขศึนื้นมาบนนทีนื้เถวิด!” เราจะถยกรลับขศึนื้นไปพบกลับพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเราในหมยว่เมฆในฟฟ้า
อากาศ

มเหสบีของพระเมษโปดกเตรบียมตนัวเธอเองใหห้พรห้อม
จงหมายเหตตุในขข้อ 7 วว่า “มเหสทของพระองคณ์ไดจ้เตรทยมตนวพรจ้อมแลจ้ว” มทีการเตรทียมตลัวใหข้พรข้อมอยยว่สอง

แบบ และครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่กก็เปป็นหลัวขข้อของทลันื้งสองแบบ:
1. ในการแสดงออกถศึงพระคตุณอลันเปป็นอสานาจสวิทธวิธิ์ขาดของพระองคณ์ พระเจข้าทรงทสาใหข้เจข้าสาวพรข้อมสสาหรลับ
สวรรคณ์และสงว่าราศทีเหลว่านลันื้นแหว่งนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น เราอว่านวว่า “ใหข้ขอบพระคตุณพระบวิดา ผยข้ทรงทสาใหข้เราทลันื้ง
หลายสมกลับททีที่จะเขข้าสว่วนไดข้รลับมรดกดข้วยกลันกลับววิสตุทธวิชนในความสวว่าง” (คส. 1:12) มทีแตว่พระเจข้าในฤทธานตุภาพ
ทลันื้งสวินื้นของพระองคณ์ ผว่านทางพระคตุณอลันเปป็นอสานาจสวิทธวิธิ์ขาดของพระองคณ์เทว่านลันื้น ทรงสามารถทสาใหข้ครวิสตจลักร
ภาคพลันธสลัญญาใหมว่ไรข้ตสาหนวิหรสือรวินื้วรอยใดๆ เพสืที่อททีที่เธอจะเขข้าในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นททีที่ปราศจากตสาหนวิไดข้
2. ผยข้เชสืที่อทตุกคนตข้องเตรทยมตนวใหจ้พรจ้อมกว่อนททีที่พวกเขาจะเขข้าสยว่สงว่าราศทีนวิรลันดรณ์... บข้านของบรรดาผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว นลัที่น
กก็คสือ กว่อนททีที่พวกววิสตุทธวิชนพรข้อมททีที่จะครอบครองกลับพระครวิสตณ์ สวิที่งยตุว่งยากตว่างๆตข้องไดข้รลับการแกข้ไข

พระคลัมภทีรณ์สอนอยว่างชลัดเจนมากๆวว่าบางคนททีที่ยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเยซยจะละอายตลัวเอง:
“และบลัดนทีนื้ลยกเลก็กๆทลันื้งหลายเออ๋ย จงดสารงอยยว่ในพระองคณ์ เพสืที่อวว่าเมสืที่อพระองคณ์ทรงมาปรากฏ (เมชชื่อ

พระองคณ์เสดห็จมาอทกทท)  เราทลันื้งหลายจะไดข้มทีใจกลข้า และไมว่มทีความละอายจสาเพาะพระองคณ์เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมา”
(1 ยอหณ์น 2:28) แนว่นอนวว่าขข้อนทีนื้กลว่าวถศึงผยข้เชสืที่อทลันื้งหลาย ดลังนลันื้นจศึงตข้องมทีชว่วงเวลาแหว่งการเตรทียมตลัวททีที่บลัลลลังกณ์
พวิพากษาของพระครวิสตณ์ซศึที่งเปป็นททีที่ๆเจข้าสาวนลันื้นจะไดข้รลับโอกาสททีที่จะเตรทียมตลัวเธอเอง ททีที่จะถยกชสาระใหข้สะอาด และ
ผยข้เชสืที่อเหลว่านลันื้นจะไดข้รลับบสาเหนก็จตามบลันทศึกแหว่งกวิจการงานตว่างๆของพวกเขา มทีครวิสเตทียนททีที่อยยว่ฝฝายเนสืนื้อหนลัง
จสานวนมากททีที่ใชข้ชทีววิตตามอยว่างโลกและไมว่ไยดที ผยข้ซศึที่งจะตข้องผว่านเขข้าไปในไฟแหว่งบลัลลลังกณ์พวิพากษานลันื้นกว่อนททีที่พวก
เขาพรข้อมททีที่จะกลลับมากลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าเพสืที่อครอบครองบนแผว่นดวินโลก ความผวิดพลาดและความเขข้าใจผวิดๆ
ทตุกอยว่างจะถยกแกข้ไขใหข้ถยกตข้อง, ขทีนื้เงวินจะถยกเผาไฟ, และววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นจะไดข้รลับบสาเหนก็จสสาหรลับการทสาหนข้าททีที่ผยข้
อารลักขาอยว่างสลัตยณ์ซสืที่อ นทีที่จะเกวิดขศึนื้นกว่อนการสมรสของพระเมษโปดก ดลังนลันื้นมเหสทีของพระองคณ์จศึงเตรทียมตลัวเธอเอง
พรข้อมแลข้ว และจะผว่านจากบลัลลลังกณ์พวิพากษาของพระครวิสตณ์เขข้าไปสยว่การอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระเมษโปดกดข้วยความ
รลัก เพสืที่อททีที่จะกลายเปป็นเจข้าสาวของพระองคณ์ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

ขข้อ 8 บอกเราวว่าเจข้าสาวนลันื้นจะ “สวมผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด สะอาดและขาว” โดยททีที่ผจ้าปฝ่านเนชนั้อละเอทยด
นลันื้นคสือ ความชอบธรรมของพวกววิสตุทธวิชน ในพระวจนะของพระเจข้า เสสืนื้อผข้าเปป็นสลัญลลักษณณ์ตว่างๆของความชอบ
ธรรม ในอวิสยาหณ์ 64:6 เราอว่านวว่าความชอบธรรมของเราทตุกคนเปป็นเหมสือนผข้าขทีนื้รวินื้วสกปรก ซศึที่งเปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่
แสดงถศึง ความชอบธรรมในสายตาตนเอง ฟฟีลวิปปฟี 3:6-8 ใหข้คสาบรรยายสวิที่งดทีททีที่สตุดททีที่คนททีที่มทีศทีลธรรมและเครว่ง
ศาสนาคนหนศึที่งกระทสาไดข้ภายใตข้พระราชบลัญญลัตวิ อยว่างไรกก็ตาม เนสืที่องจากพระคตุณของพระเจข้าไดข้ปรากฏแลข้วใน
พระเยซยครวิสตณ์ เสสืนื้อผข้าในความหมายททีที่ดทีกวว่าจศึงเปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดงถศึงความชอบธรรมของพระเจข้าททีที่ประทาน
แกว่คนทลันื้งปวงททีที่เชสืที่อ (โรม 3:21; 2 โครวินธณ์ 5:21)



ในววิวรณณ์ 15:6 เราอว่านวว่าทยตสวรรคณ์เหลว่านลันื้นททีที่ถสือขลันเจก็ดใบซศึที่งเตก็มดข้วยภลัยพวิบลัตวิเจก็ดอยว่างนลันื้นนตุว่งหว่มผข้าปฝา
นบรวิสตุทธวิธิ์ ซศึที่งตรงนทีนื้แสดงออกถศึงลลักษณะเฉพาะตลัวททีที่ชอบธรรมและบรวิสตุทธวิธิ์แหว่งภารกวิจของพวกเขา ผข้าปฝานของ
พวกเขาบอกเปป็นนลัยวว่าพวกเขาเปป็นตลัวแทนแหว่งความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าในการพวิพากษาททีที่ชอบธรรม

จงเปรทียบเททียบความแตกตว่างระหวว่างผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียดสทีขาวของเจข้าสาวนลันื้นกลับเสสืนื้อผข้าฉยดฉาดททีที่หญวิง
แพศยานลันื้นสวมใสว่ เสสืนื้อผข้าของหญวิงแพศยานลันื้นบอกเปป็นนลัยถศึงอตุปนวิสลัยของนาง และนทีที่กก็เปป็นจรวิงเชว่นกลันเกทีที่ยวกลับผข้า
ปฝานสทีขาวบรวิสตุทธวิธิ์ททีที่เจข้าสาวนลันื้นสวมใสว่ ซศึที่งบอกเปป็นนลัยวว่าเธอไรข้ตสาหนวิและปราศจากรวินื้วรอยใดๆ

“ฝฝายสามทีกก็จงรลักภรรยาของตน เหมสือนอยว่างททีที่พระครวิสตณ์ทรงรลักครวิสตจลักร และทรงประทานพระองคณ์
เองเพสืที่อครวิสตจลักร เพสืที่อพระองคณ์จะไดข้ทรงแยกตลันื้งไวข้ และชสาระครวิสตจลักรนลันื้นใหข้บรวิสตุทธวิธิ์โดยการลข้างดข้วยนนื้สาโดย
พระวจนะ เพสืที่อพระองคณ์จะไดข้ทรงมอบครวิสตจนักรทบีที่มบีสงว่คำรคำศบีแดว่พระองคณเอง ไมว่มบีจตุดดว่คำงพรห้อย รวินี้วรอย หรสือ
มลทวินใดๆเลย แตว่บรวิสตุทธวิธิ์ปรคำศจคำกตคคำหนวิ” (อฟ. 5:25-27)

ในททีที่สตุดความสลัมพลันธณ์ททีที่พระเจข้าทรงตลันื้งพระทลัยไวข้ระหวว่างประชากรของพระองคณ์กลับพระบตุตรททีที่บลังเกวิดมา
องคณ์เดทียวของพระองคณ์กก็กลายเปป็นจรวิงขศึนื้นมา... บลัดนทีนื้เจข้าสาวนลันื้นสามารถเขข้าปรทีดทีรว่วมสตุขในการอยยว่เคทียงคยว่และการ
รวมเปป็นหนศึที่งเดทียวททีที่ใกลข้ชวิดททีที่สตุดกลับพระเมษโปดกแลข้ว ครวิสตจลักรและพระเมษโปดกจะรวมกลันเปป็นหนศึที่งเดทียวและ
ไมว่ถยกแยกขาดจากกลันเลย และจะไมว่มทีความขลัดแยข้งใดๆระหวว่างพระเมษโปดกกลับเจข้าสาวของพระองคณ์ดข้วย 
ความชลัที่วรข้ายและความบาปทลันื้งมวลจะถยกกลักขลังไวข้ตลอดกาลนวิรลันดรณ์แลข้ว

เหตตุการณณ์ใหญว่ลสาดลับตว่อไปททีที่รอคอยครวิสตจลักรอยยว่กก็คสือ การรลับขศึนื้นไป (1 ธส. 4:13-18) หลลังจากการรลับ
ขศึนื้นไปแลข้ว เราทตุกคนจะปรากฏตลัวททีที่บลัลลลังกณ์พวิพากษานลันื้น (2 คร. 5:10; 1 คร. 3:12-15) หลลังจากบลัลลลังกณ์
พวิพากษานลันื้น จะมทีการสมรส (วว. 19:7-10) หลลังจากการสมรสนลันื้น เราจะกลลับมากลับพระเยซยเพสืที่อครอบครองใน
อาณาจลักรนลันื้น (วว. 20:6) สวิที่งททีที่ดทีททีที่สตุดกสาลลังรอคอยเราอยยว่ ผมดทีใจเหลสือเกวินททีที่ผมไดข้เปป็นลยกคนหนศึที่งของพระเจข้า! 
หากคตุณยลังไมว่ไดข้เปป็นลยก คตุณกจ็เปป็นไดห้หากคตุณเพทียงจะเชสืที่อวางใจพระเยซยเจข้าและตข้อนรลับพระองคณ์โดยความเชสืที่อ 
พระองคณ์จะทรงจดชสืที่อของคตุณไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดก (โรม 10:9, 10)

ขข้อ 9: “และทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นสลัที่งขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิดวว่า ความสตุขมทีแกว่คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับเชวิญ
มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และทว่านบอกขข้าพเจข้าวว่า “ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นพระดสารลัสแทข้ของ
พระเจข้า”

ยอหณ์นไดข้ยวินคสาบลัญชาททีที่คตุข้นเคย “จงเขทยนไวจ้เถริด” นทีที่เปป็นเหมสือนเครสืที่องหมายอลัศเจรทียณ์ (เครสืที่องหมายตกใจ)
ฝฝายววิญญาณททีที่บว่งบอกถศึงความสสาคลัญของสวิที่งททีที่จะถยกบอก: “ความสสุขมทแกยู่คนทนนั้งหลายททชื่ไดจ้รนบเชริญมาในการ
มงคลสมรสของพระเมษโปดก” นทีที่ไมว่ไดข้ถยกกลว่าวถศึงเกทีที่ยวกลับเจข้าสาวนลันื้น ความสสุขของเธอเปป็นลสาดลับชลันื้นททีที่สยงททีที่สตุด
และถยกแสดงออกในถข้อยคสางว่ายๆ นลัที่นคสือ “เจข้าสาว” และ “มเหสที” ไมว่มทีใครสามารถมทีความชสืที่นชมยวินดทีหรสือ
ความสนวิทสนมใกลข้ชวิดกลับเจข้าบว่าวนลันื้นมากไปกวว่าเจข้าสาวนลันื้น ความชสืที่นบานททีที่ไมว่อาจเอว่ยเปป็นคสาพยดไดข้ถยกสสืที่อในคสา
วว่า “เจข้าสาว” อยว่างไรกก็ตาม แขกทลันื้งหลายนลันื้นตว่างหากททีที่ “มทความสสุข”

แขกเหลว่านทีนื้คสือผยข้ใด? พวกเขาเปป็นเพสืที่อนของเจข้าบว่าว และในฐานะเพชชื่อนๆของเจจ้าบยู่าว พวกเขาจศึงมทีความ
สตุขในระดลับททีที่ลศึกซศึนื้งกวว่าททีที่พวกเขาจะมทีหากพวกเขาเปป็นเพสืที่อนของเจข้าสาว ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมา ซศึที่งเปป็นผยข้เบวิก



ทางของพระเยซยครวิสตณ์ ไดข้ประกาศเรสืที่องการเสดก็จมาของพระมหากษลัตรวิยณ์และกลว่าวอยว่างชลัดเจนวว่าเขาเปป็นเพสืที่อน
คนหนศึที่งของเจข้าบว่าว (ยอหณ์น 3:29) ยอหณ์นผยข้ใหข้รลับบลัพตวิศมาถยกฆว่าเพราะความเชสืที่อกว่อนททีที่ครวิสตจลักรถยกกว่อตลันื้งขศึนื้นมา
แตว่ไมว่มทีขข้อสงสลัยเลยวว่าเขาจะกลายเปป็นหนศึที่งในแขกผยข้มทีเกทียรตวิเหลว่านลันื้นททีที่งานเลทีนื้ยงสมรสนลันื้นในทข้องฟฟ้า

เหลว่าววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิมรวมกลันเปป็นแขกรว่วมงานหมยว่ใหญว่ โดยววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธ
สลัญญาเดวิมแตว่ละคนเปป็นเพสืที่อนคนหนศึที่งของเจข้าบว่าวนลันื้น ททีที่ชสืที่นชมยวินดทีตว่อพระพลักตรณ์พระองคณ์และเมสืที่อไดข้ยวินพระ
สตุรเสทียงของพระองคณ์ ไมว่ตข้องสงสลัยเลยวว่าเหลว่าทยตสวรรคณ์จะเปป็นผยข้ชมททีที่เฝฟ้าดย แตว่พวกเขาไมว่อาจจะเปป็นแขกรว่วม
งานไดข้เพราะวว่าพวกเขาเปป็น “ววิญญาณผยข้ปรนนวิบลัตวิคนเหลว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับความรอดเปป็นมรดก” พวกเขาเปป็นสวิที่งทรง
สรข้างพวิเศษของพระเจข้า (ฮทีบรย 1:14) พวกทยตสวรรคณ์ไมว่เคยรยข้จลักความชสืที่นชมยวินดทีททีที่ความรอดของเรานสามาใหข้ 
พวกเขาจะไมว่เปป็นสว่วนหนศึที่งของเจข้าสาวนลันื้น และพวกเขาจะไมว่เปป็นแขกรว่วมงานและเพสืที่อนๆของเจข้าบว่าวดข้วย

ในขข้อ 9 เราอว่านเกทีที่ยวกลับ “การมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และตว่อมาในขข้อ 17 เราไดข้ยวินพวกทยต
สวรรคณ์รข้องเรทียกพวกนกในทข้องฟฟ้าใหข้มารวมตลัวกลันในการเลทีนื้ยงของพระเจข้ายวิที่งใหญว่ การเลทีนื้ยงนทีนื้จะเปป็นการเลทีนื้ยง
แหว่งการพวิพากษา – และตรงขข้ามอยว่างสวินื้นเชวิงกลับการเลทีนื้ยงของพระเมษโปดก

สว่วนทข้ายของขข้อ 9 รลับประกลันเราวว่าขข้อมยลททีที่ใหข้นทีนื้เชสืที่อถสือไดข้: “ถห้อยคคคำเหลว่คำนบีนี้เปป็นพระดคคำรนัสแทห้ของ
พระเจห้คำ” พสืนื้นฐานแหว่งความเชสืที่อของเราและรากฐานแหว่งการเทศนาสวิที่งเหลว่านทีนื้ของเราไมว่ใชว่การคาดเดา พระเจข้า
ตรลัสไวข้แลข้ววว่า – “ขอใหข้พระเจข้าทรงสลัตยณ์จรวิง และมนตุษยณ์ทตุกคนเปป็นคนมตุสาเถวิด” มทีหลายคนททีที่ตทีความเปป็นฝฝาย
ววิญญาณ, ตทีความเปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์ และยกเหตตุผลตว่างๆเพสืที่ออธวิบายววิวรณณ์ แตว่เราสามารถเชสืที่อใจสวิที่งททีที่พระเจข้า
ตรลัสไวข้แลข้วไดข้ ในยตุคสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม พระเจข้าไดข้ตรลัสผว่านเหลว่าผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ – พวกศาสดาพยากรณณ์ ในภาค
พลันธสลัญญาใหมว่ พระเจข้าไดข้ตรลัสแลข้ว “ในพระบตุตรของพระองคณ” (ฮบ. 1:1, 2) มลันเปป็นเรสืที่องททีที่เปฟีปี่ยมสตุขและ
ทสาใหข้เรามลัที่นใจจรวิงๆททีที่เรามทีถข้อยคสายสืนยลันเหลว่านทีนื้เกทีที่ยวกลับความจรวิงเหลว่านทีนื้ททีที่ยวิที่งใหญว่, เปฟีปี่ยมสงว่าราศที, ทสาใหข้เราดทีใจ
และชตุบชยจวิตใจเกทีที่ยวกลับเหตตุการณณ์เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีเหลว่านลันื้นททีที่จะเกวิดขศึนื้น มลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีจรวิงๆททีที่เรามทีถข้อยคสาเหลว่านทีนื้
ซศึที่งมาจากพระเยโฮวาหณ์พระเจข้าเอง

เหก็นไดข้ชลัดวว่ายอหณ์นรยข้สศึกทว่วมทข้นดข้วยการสสืที่อสารเหลว่านลันื้นททีที่เขาไดข้รลับจากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ เขาลข้ม
ตลัวลงคตุกเขว่าตว่อหนข้าทยตองคณ์นลันื้นเพสืที่อททีที่จะนมลัสการทว่าน แตว่คตุณจะสลังเกตเหก็นวว่าการกระทสานทีนื้ถยกเตสือนมวิใหข้กระทสา: 
“อยยู่าเลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นเพชชื่อนผยจ้รนบใชจ้เหมชอนกนบทยู่าน และพวกพทชื่นจ้องของทยู่านททชื่ยซดถชอคกาพยานของพระเยซย จง
นมนสการพระเจจ้าเถริด” การททีที่มนตุษยณ์จะนมลัสการแมข้แตว่สวิที่งทรงสรข้างททีที่ถยกยกชยททีที่สตุดของพระเจข้ากก็เปป็นการนลับถสือรยป
เคารพ และพระเจข้าทรงหข้ามมวิใหข้กระทสา จงนมลัสการพระเจจ้า และพระเจข้าแตว่องคณ์เดทียวเทว่านลันื้น จงรลักพระองคณ์
ดข้วยสวินื้นสตุดใจ, จวิต, ววิญญาณและกสาลลังของคตุณ และจงนมลัสการพระองคณ์แตว่ผยข้เดทียว พวกทยตสวรรคณ์นมลัสการ
พระเจข้า ววิสตุทธวิชนทลันื้งหลายนมลัสการพระเจข้า  ยอหณ์นจะนมลัสการทยตองคณ์นทีนื้เปป็นครลันื้งททีที่สอง (วว. 22:8, 9) แตว่การ
นมลัสการกก็ถยกหข้ามเหมสือนเดวิม

คสากลว่าวททีที่วว่า “ขข้าพเจข้าเปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้เหมสือนกลับทว่าน” ทสาใหข้ทยตองคณ์นทีนื้ถยกจลัดอยยว่ในประเภทเดทียวกลัน
กลับยอหณ์น... พวกเขาทลันื้งคยว่เปป็นผยข้รลับใชข้ของพระเจข้าของพวกเขา เพสืที่อททีที่จะปรนนวิบลัตวิพระองคณ์และนมลัสการพระองคณ์
แตว่ผยข้เดทียวเทว่านลันื้น แนว่นอนวว่าววิญญาณของทยตองคณ์นทีนื้ททีที่ยอหณ์นอยากททีที่จะนมลัสการแทบเทข้าของทว่านนลันื้นไมว่เหมสือนกลับ



ววิญญาณของพวกพระ, บาทหลวง, สลันตะปาปา ฯลฯ บนแผว่นดวินโลกวลันนทีนื้เลย พวกเขายอมใหข้คนจยบมสือและเทข้า
ของพวกเขาและคตุกเขว่าลงตว่อหนข้าพวกเขาเพสืที่อคารวะและแสดงความเคารพ ซศึที่งถสือวว่าเปป็นการนมลัสการรยปแบบ
หนศึที่งอยว่างแนว่นอน หลายลข้านคนบนโลกกข้มกราบรยปจสาลองตว่างๆแทนททีที่จะนมลัสการพระเจข้าผว่านทางคนกลางผยข้
เดทียวนลันื้น คสือพระเยซยครวิสตณ์ผยข้ทรงสภาพเปป็นมนตุษยณ์ ผยข้ซศึที่งบลัดนทีนื้ประทลับอยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระเจข้าพระบวิดา
เพสืที่อทสาการววิงวอนเผสืที่อเรา (1 ทธ. 2:5; ฮบ. 1:1-3; 1 ยอหณ์น 2:1, 2) คนใดกก็ตามททีที่กข้มกราบลงตว่อหนข้าบตุคคลอสืที่น
ใดในการนมลัสการและในการอธวิษฐานกก็กสาลลังกระทสาความบาปในเรสืที่องการนลับถสือรยปเคารพ เราจะตข้องนมลัสการ
พระเจข้า และพระเจข้าแตว่ผยข้เดทียวเทว่านลันื้น

คสากลว่าวในขข้อ 10 “ขข้าพเจข้าเปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้เหมสือนกลับทว่าน และพวกพทีที่นข้องของทว่านททชื่ยซดถชอคกาพยาน
ของพระเยซย” ไมว่ควรเปป็นเรสืที่องททีที่ชวนสลับสนเลยสสาหรลับใครกก็ตามททีที่จะเปรทียบเททียบขข้อพระคลัมภทีรณ์กลับขข้อพระคลัมภทีรณ์
นลัที่นเปป็นหนทางเดทียวททีที่เราจะเขข้าใจพระวจนะของพระเจข้าไดข้ ใน วว. 12:17 เราพบคสากลว่าวเดทียวกลัน ซศึที่งอข้างอวิงถศึง
พวกยวิวททีที่เหลสืออยยว่นลันื้นททีที่จะอยยว่บนแผว่นดวินโลกในระหวว่างชว่วงเวลาแหว่งความทตุกขณ์ลสาบากและเรสืที่อยไปจนสวิที่งสารพลัด
จะสสาเรก็จครบถข้วน ในพระคสาขข้อนลันื้นเราพบถข้อยคสาแบบเดทียวกลัน: “พญานาคโกรธแคข้นหญวิงนลันื้น มลันจศึงออกไปทสา
สงครามกลับเชสืนื้อสายของนางททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น คสือผยข้ททีที่รลักษาพระบลัญญลัตวิของพระเจข้า และยซดถชอคกาพยานของพระเยซย
ครริสตณ์” ถข้อยคสานทีนื้หมายความวว่าทยตองคณ์นทีนื้เปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้คนหนศึที่งททีที่มทีคสาพยานของพระเยซย และคสาพยานของ
พระเยซยกก็เปป็นววิญญาณแหว่งคสาพยากรณณ์ คสาพยานของพระเยซยเปป็นพยานถศึงการฟฟฟื้นคสืนพระชนมณ์ของพระองคณ์, 
การสถวิตอยยว่ในสงว่าราศทีของพระองคณ์, และการเสดก็จมาอทีกททีของพระองคณ์และสวิที่งเปฟีปี่ยมสตุขทลันื้งปวงททีที่เชสืที่อมโยงกลับวลัน
นลันื้น ซศึที่งถยกเปปิดเผยอยว่างบรวิบยรณณ์ในพระวจนะของพระเจข้า ดลังนลันื้นคสาพยานของพระเยซยจศึงเปป็นววิญญาณแหว่งคสา
พยากรณณ์ คสาพยากรณณ์ทลันื้งปวงเกทีที่ยวขข้องกลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้า และการประกาศอลันชาญฉลาดทลันื้งสวินื้นของพระ
คลัมภทีรณ์เกทีที่ยวกลับเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นกก็เปป็นคสาพยานหนศึที่งเกทีที่ยวกลับพระองคณ์เอง

สวรรคณถถูกเปปิดออก
ในเนสืนื้อหาตอนสตุดทข้ายของบทททีที่ 19 (ขข้อ 11-21) เราเหก็นสวรรคณ์ถยกเปปิดออก มทีการแบว่งออกเปป็นสาม

ตอนหลลักๆในพระคสาขข้อทข้ายๆเหลว่านทีนื้:
1. เราเหก็นจอมกษลัตรวิยณ์แหว่งสวรรคณ์ผยข้ทรงเดชานตุภาพ, พระเยซยครวิสตณ์เจข้า, และกองทลัพอลันเปฟีปี่ยมชลัยชนะของ
พระองคณ์ – ขข้อ 11-16
2. เราเหก็นนกกวินเหยสืที่อหลายลข้านตลัวททีที่ถยกเรทียกใหข้มากวินบรรดาผยข้ททีที่ถยกฆว่าตาย เพสืที่อมทีสว่วนในการเลทีนื้ยงใหญว่ของ
พระเจข้า – ขข้อ 17 และ 18
3. เราเหก็นการพว่ายแพข้และการถยกทสาลายอยว่างสวินื้นเชวิงของศลัตรยททีที่ตว่อตข้านและเหลว่าผยข้นสาของกองทลัพนลันื้นถยกโยนลง
ไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้นทลันื้งเปป็น เหลว่าผยข้ตวิดตามทตุกคนของพวกเขาถยกฆว่าตาย – ขข้อ 19-21

ขข้อ 11 ถศึง 16 บลันทศึกฉากเหตตุการณณ์หนศึที่งททีที่พวิเศษและสสาคลัญมากๆ จนถศึงบลัดนทีนื้มทีการสสาแดงมากมาย
หลายรยปแบบของพระเยซยครวิสตณ์เจข้าในววิวรณณ์ พวกมลันทลันื้งหมดถยกใหข้ไวข้แกว่เรา “ผยข้ซศึที่งกสาลลังอยยว่ในกาลสตุดปลายของ
แผว่นดวินโลก” (1 คร. 10:11) นวิมวิตททีที่เราเหก็นนทีนื้ ในลลักษณะเฉพาะตลัว ขอบเขตและผลลลัพธณ์ตว่างๆนลันื้น ไมว่เปป็นสอง
รองนวิมวิตใดเลยจนถศึงบลัดนทีนื้



ตรงนทีนื้เราไมว่มทีพระเมษโปดกของพระเจข้าอยยว่บนพระททีที่นลัที่งอลันหนศึที่ง เชว่นในบทททีที่ 5 แทนททีที่จะเปป็นอยว่างนลันื้น 
เรากลลับเหก็นพระองคณ์ในฐานะนลักรบ – กษลัตรวิยณ์ผยข้เกรทียงไกร, เปฟีปี่ยมดข้วยชลัยชนะในการสยข้รบและเขข้าพวิชวิตในฤทธานตุ
ภาพอลันยวิที่งใหญว่ การปรากฏของพระครวิสตณ์ในทข้องฟฟ้า โดยขทีที่มข้าขาวพรข้อมกลับเหลว่ากองทลัพแหว่งสวรรคณ์ จะเปป็นภาพ
ททีที่ทสาใหข้เหลว่าววิสตุทธวิชนบนแผว่นดวินโลกดทีใจ อยว่างไรกก็ตาม มลันจะเปป็นภาพททีที่นว่ากลลัวสสาหรลับเหลว่ากองทลัพของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ – ใชว่แลข้วครลับ บรรดาคนมทีอสานาจแหว่งแผว่นดวินโลกและทตุกคนททีที่ตว่อตข้านพระครวิสตณ์ของ
พระเจข้า

“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นสวรรคณ์เปปิดออก” ในบทททีที่ 6 ขข้อ 2 เราไดข้เหก็นผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวหนศึที่ง ผยข้ขทีที่คนนลันื้นมทีคลันธนยอลัน
หนศึที่งในมสือของเขา มงกตุฎอลันหนศึที่งถยกมอบใหข้แกว่เขา และ “ผยข้นลันื้นกก็ออกไปอยว่างมทีชลัย และเพสืที่อไดข้ชลัยชนะ” ผยข้ขทีที่มข้า
ขาวนลันื้นคสือ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ แตว่ผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนทีนื้ในววิวรณณ์ 19 ทรงมที “พระเนตรดตุจเปลวไฟ” บนพระเศทียร
ของพระองคณ์มทีมงกตุฎหลายอลัน และพระแสงคมอลันหนศึที่งออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ นทีที่ระบตุตลัวผยข้ขทีที่มข้านทีนื้วว่า
เปป็นบตุคคลเดทียวกลันกลับททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นยสืนอยยว่ทว่ามกลางคลันประททีปทลันื้งเจก็ดนลันื้นในตอนตข้นของววิวรณณ์ ผยข้ขทีที่มข้านทีนื้ยลังเปป็น
บตุคคลเดทียวกลันกลับผยข้ททีที่เราไดข้เหก็นวว่าเปป็น “บตุตรมนตุษยณ์” ในหลายแหว่งทลัที่วหนลังสสือเลว่มนทีนื้ดข้วย

ชสืที่อของผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนลันื้นในววิวรณณ์ 6 ไมว่ไดข้ถยกใหข้ไวข้ แตว่ผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวนทีนื้ในววิวรณณ์ 19 ถยกระบตุนามชลัดเจน 
พระนามของพระองคณ์คสือ “พระวคำทะของพระเจห้คำ” บนเสสืนื้อผข้าของพระองคณ์และบนตข้นขาของพระองคณ์มทีนาม
หนศึที่งจารศึกไวข้วว่า “พระมหากษนตรริยณ์แหยู่งมหากษนตรริยณ์ทนนั้งปวงและเจจ้านายแหยู่งเจจ้านายทนนั้งปวง” แนว่นอนวว่าคงไมว่มที
ใครเขข้าใจผวิดวว่าผยข้ขทีที่มข้านทีนื้คสือผยข้ใด

มทีคสาพยากรณณ์เขทียนไวข้แลข้ววว่าพระเยซยจะทรงขทีที่ลยกลาเสดก็จเขข้ากรตุงเยรยซาเลก็ม: “ดยเถวิด กษลัตรวิยณ์ของเธอ
เสดก็จมาหาเธอ ... พระองคณ์ทรงอว่อนสตุภาพและทรงลา ทรงลยกลา” (ศคย. 9:9) เรารยข้วว่าคสาพยากรณณ์นทีนื้ไดข้ถยกทสาใหข้
สสาเรก็จจรวิงแลข้วตามตลัวอลักษรเลย เหตตุการณณ์ตอนนลันื้นถยกบลันทศึกไวข้ในมลัทธวิว 21:4-11 เทว่าททีที่เราทราบ พระเยซยทรงขทีที่
สลัตวณ์ตลัวหนศึที่งเพทียงครลันื้งเดทียวในระหวว่างการทรงรลับใชข้บนโลกนทีนื้ของพระองคณ์ ครลันื้งเดทียวนลันื้นคสือ บนลยกลาททีที่ตที่สาตข้อย 
แตว่จงดยพระองคณ์ในววิวรณณ์ 19! พระองคณ์ไมว่ไดข้กสาลลังขทีที่ลยกลาททีที่ตที่สาตข้อยตลัวหนศึที่ง – พระองคณ์กสาลลังขทีที่อาชาไนยสทขาวตนว
ใหญยู่!

บางททีใครบางคนอาจกสาลลังกลว่าววว่า “อาจารยณ์ครลับ อาจารยณ์ไมว่รยข้หรสือวว่านทีที่มลันเปป็นคสาพยดเปรทียบเททียบ? 
ใครเคยไดข้ยวินวว่ามทีมข้าในสวรรคณ์บข้าง?” มจ้าและรถรบเพลริงถยกเหก็นในสวรรคณ์ในสมลัยของเอลทียาหณ์และเอลทีชา และถข้า
ในสมลัยนลันื้นคนเคยเหก็น ทสาไมจะเหก็นอทีกไมว่ไดข้? (ดย 2 พงศณ์กษลัตรวิยณ์ 2:11; 6:13-17) หลายครลันื้งในททีที่ประชตุมของผม 
ผมบอกผยข้คนวว่า “คตุณจลัดการตลัวเองในการเตรทียมพรข้อมสสาหรลับนวิรลันดรณ์กาลเถอะครลับ และพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิ
ฤทธวิธิ์ทรงสามารถจลัดการสว่วนของพระองคณ์ไดข้ คตุณจงเตรทียมตลัวททีที่จะพบกลับพระเจข้า และพระเจข้าจะทรงจลัดการ
เรสืที่องมข้าพวกนลันื้นเอง คตุณจงจลัดการเรสืที่องบาปตว่างๆของคตุณเถอะครลับโดยการมอบบาปเหลว่านลันื้นไวข้กลับพระโลหวิตททีที่
ไหลออกของพระเยซยครวิสตณ์!” ผยข้คนกสาลลังตกนรก คข้นดยพระคลัมภทีรณ์โดยใชข้แวว่นขยาย พยายามตทีความสวิที่งนทีนื้สวิที่งนลันื้น 
เราไมว่ตข้องพยายามตทีความอะไรทลันื้งนลันื้น “คนชอบธรรมจะมทีชทีววิตดสารงอยยว่โดยความเชสืที่อ” เราจะตข้องศศึกษาคข้นควข้า 
และยอมใหข้พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์นสาพาเราไปสยว่ความจรวิงทลันื้งปวง



หนลังสสือววิวรณณ์เตก็มไปดข้วยการกระทสา – การกระทสาในสวรรคณ์, ในฟฟ้าอากาศ, บนแผว่นดวินโลก ฉาก
เหตตุการณณ์ตว่างๆในสวรรคณ์มทีมากมาย ยอหณ์นไดข้ยวินเสทียงตว่างๆ เสทียงรข้องเพลง พวกทยตสวรรคณ์และเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่
ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้วถยกพบเหก็นอยยว่บนนลันื้น ยอหณ์นไดข้เหก็นผยข้อาวตุโสเหลว่านลันื้นและเหลว่าสวิที่งทรงสรข้างในสวรรคณ์กข้มกราบลง
นมลัสการพระเยโฮวาหณ์; บลัลลลังกณ์ตว่างๆ, มงกตุฎตว่างๆ, เสสืนื้อคลตุมตว่างๆ, สวิที่งมทีชทีววิตตว่างๆ, หนลังสสือตว่างๆ, พวิณเขาคยว่ตว่างๆ
ฯลฯ สวิที่งเหลว่านทีนื้บอกเราถศึงความสตุขชลัที่วนวิรลันดรณ์และกวิจกรรมททีที่ไมว่รยข้สวินื้นสตุดของหลายลข้านตนในสวรรคณ์

จนถศึงจตุดนทีนื้เราไดข้แตว่ชสาเลสืองมองเขข้าไปในสรรคณ์ แตว่บลัดนทีนื้สวรรคณ์กก็เปปิดออกแลข้ว ในบทททีที่สทีที่เราอว่านวว่า 
“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นประตยสวรรคณ์เปปิดอข้าอยยว่” บนดนทนั้สวรรคณ์ถยกเปปิดออกแลข้ว ในววิวรณณ์ 4:1 ประตยนลันื้นไดข้ถยกเปปิดออกเพสืที่อ
ททีที่ยอหณ์นจะไดข้เขข้าไปขข้างใน ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ 19 สวรรคณ์กก็ถยกเปปิดออกเพสืที่อททีที่คนขทีที่มข้าหลายลข้านคนจะทะยานออกมา
ในทข้องฟฟ้า มทีอยยว่สทีที่ครลันื้งในภาคพลันธสลัญญาใหมว่ททีที่เราอว่านเกทีที่ยวกลับสวรรคณ์ททีที่ถยกเปปิดออก: มลัทธวิว 3:16; ยอหณ์น 1:51; 
กวิจการ 7:56 และววิวรณณ์ 19:11 ในทลันื้งสทีที่ครลันื้งการเปปิดออกของสวรรคณ์ลข้วนเชสืที่อมโยงกลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้า สองในสทีที่
ครลันื้งนทีนื้เกวิดขศึนื้นแลข้วในอดทีต อทีกสองครลันื้งททีที่เหลสือจะเกวิดขศึนื้นในอนาคต

องคณผถูห้พวิชวิตและกองทนัพของพระองคณถถูกพรรณนคำ
วว. 19:11-16:

11 แลข้วขข้าพเจข้าไดข้เหก็นสวรรคณ์เปปิดออก และดยเถวิด มทีมข้าขาวตลัวหนศึที่ง พระองคณ์ผยข้ทรงมข้านลันื้นมทีพระนามวว่า 
“สลัตยณ์ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง” พระองคณ์ทรงพวิพากษาและกระทสาสงครามดข้วยความชอบธรรม

12 พระเนตรของพระองคณ์ดตุจเปลวไฟ และบนพระเศทียรของพระองคณ์มทีมงกตุฎหลายอลัน และพระองคณ์
ทรงมทีพระนามจารศึกไวข้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้จลักเลย นอกจากพระองคณ์เอง

13 พระองคณ์ทรงฉลองพระองคณ์ททีที่จตุว่มเลสือด และพระนามททีที่เรทียกพระองคณ์นลันื้นคสือ “พระวาทะของ
พระเจข้า”

14 เหลว่าพลโยธาในสวรรคณ์สวมอาภรณณ์ผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ขาวและสะอาด ไดข้นลัที่งบนหลลังมข้าขาวตาม
เสดก็จพระองคณ์ไป

15 มทีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ เพสืที่อพระองคณ์จะไดข้ทรงฟปันฟาดบรรดานานา
ประชาชาตวิดข้วยพระแสงนลันื้น และพระองคณ์จะทรงครอบครองเขาดข้วยคทาเหลก็ก พระองคณ์จะทรงเหยทียบบว่อยที่สา
องตุว่นแหว่งพระพวิโรธอลันเฉทียบขาดของพระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด

16 พระองคณ์ทรงมทีพระนามจารศึกททีที่ฉลองพระองคณ์ และททีที่ตข้นพระอยรตุของพระองคณ์วว่า “พระมหากษลัตรวิยณ์
แหว่งมหากษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงและเจข้านายแหว่งเจข้านายทลันื้งปวง”

สวิที่งแรกททีที่ยอหณ์นเหก็นคสือ “มข้าสทีขาวตลัวหนศึที่ง” นทีที่สสืที่อถศึงอสานาจททีที่เปฟีปี่ยมดข้วยชลัยชนะ พระนามของผยข้ขทีที่มข้านลันื้นคสือ
“สลัตยณ์ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง” ไมว่มทีผยข้ใดเวข้นแตว่พระเยซยครวิสตณ์เจข้าททีที่จะมทีนามเชว่นนลันื้นไดข้ พระองคณ์ทรงสลัตยณ์ซสืที่อตว่อพระบวิดา
ในทตุกรายละเอทียดและพระองคณ์ทรงเปป็นความจรริงนนนั้น

พระองคณ์ทรงพวิพากษา และทรงทสาสงครามในความชอบธรรม พระองคณ์จะเสดก็จมาควิดบลัญชทีกลับชาวโลก 
ผยข้ทรงขทีที่มข้าขาวตลัวนทีนื้ไมว่เพทียงเปป็นนลักรบและผยข้พวิชวิตททีที่เกรทียงไกรเทว่านลันื้น พระองคณ์ยลังทรงเปป็นผยข้พวิพากษาททีที่ชอบธรรม
ดข้วย พระองคณ์จะเสดก็จมาเพสืที่อพวิพากษาในความชอบธรรม รวมถศึงทสาลายในโลหวิตดข้วย พระเจข้า “ไดข้ทรงกสาหนด



วลันหนศึที่งไวข้ ในวลันนลันื้นพระองคณ์จะทรงพวิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหข้ทว่านองคณ์นลันื้นซศึที่งพระองคณ์ไดข้ทรง
เลสือกไวข้เปป็นผยข้พวิพากษา และพระองคณ์ไดข้ใหข้พยานหลลักฐานแกว่คนทลันื้งปวงแลข้ววว่า ไดข้ทรงโปรดใหข้ทว่านองคณ์นลันื้นคสืน
พระชนมณ์” (กวิจการ 17:31)

ตรงนทีนื้วลันททีที่ทรงกสาหนดไวข้นลันื้นกสาลลังจะมาถศึงแลข้ว พระองคณ์ผยข้ทรงถยกแตว่งตลันื้งใหข้พวิพากษาในความชอบธรรม
ทรงเปป็นแมว่ทลัพใหญว่แหว่งเหลว่าพลโยธาแหว่งสวรรคณ์ททีที่เขข้ามาใกลข้แผว่นดวินโลก นทีที่เปป็นสงครามหนศึที่งททีที่ไมว่เหมสือนสง
ครามใดๆททีที่เคยถยกตว่อสยข้กลันมาจนถศึงเวลานทีนื้ มลันไมว่ใชว่สงครามททีที่เกวิดจากการรลักททีที่จะพวิชวิตหรสือเพสืที่อขยายเขตแดน
ของกษลัตรวิยณ์องคณ์ใด มลันคสือสงครามเพสืที่อปราบปรามความชลัที่วรข้ายและใหข้ความชอบธรรมขศึนื้นครองบลัลลลังกณ์บนแผว่น
ดวินโลก, สลันถวไมตรทีแกว่มนตุษยณ์ทลันื้งหลาย, และความรยข้เรสืที่ององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าปกคลตุมแผว่นดวินโลกดตุจนนื้สาปกคลตุม
ทะเลขณะนทีนื้ พระเยซยกสาลลังจะเตรทียมแผว่นดวินโลกใหข้พรข้อมสสาหรลับการครอบครองแหว่งความชอบธรรมททีที่ทรง
สลัญญาไวข้ – แตว่จนถศึงบลัดนทีนื้กก็ยลังไมว่เคยถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงเลย คสืนนลันื้นททีที่พระเยซยประสยตวิเหลว่าทยตสวรรคณ์กก็ประกาศ
การประสยตวิของพระมหากษลัตรวิยณ์องคณ์หนศึที่ง และกลว่าวเสรวิมวว่า “บนแผว่นดวินโลกสลันตวิสตุขจงมทีทว่ามกลางมนตุษยณ์ทลันื้ง
ปวงซศึที่งทรงโปรดปรานนลันื้น” นลัที่นไมว่เคยเกวิดขศึนื้นเลย แตว่มนนจะเกริดขซนั้นเมสืที่อพระเยซยจอมกษลัตรวิยณ์ทรงปราบเหลว่า
กองทลัพของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์, ประทลับบนบลัลลลังกณ์แหว่งดาววิดบรรพบตุรตุษของพระองคณ์ และทรงครอบครองใน
ความชอบธรรม

ในขข้อ 12 เราอว่านวว่า “พระเนตรของพระองคณ์ดตุจเปลวไฟ” เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่า “ดตุจ” ถยก
ละไวข้ตรงนทีนื้ และคสาอว่านจรวิงๆควรเปป็น “พระเนตรของพระองคณเปป็นเปลวไฟ” พระองคณ์กสาลลังเสดก็จเขข้ามาใกลข้
แผว่นดวินโลกเพสืที่อพวิเคราะหณ์ดยทตุกสวิที่ง, เพสืที่อคข้นหาความชลัที่วรข้ายทตุกอยว่างททีที่ถยกปปิดซว่อนไวข้, และเพสืที่อประกอบการ
พวิพากษาอลันชอบธรรม พระเนตรของพระองคณ์ซศึที่งเปป็น “เปลวไฟ” บอกเปป็นนลัยถศึงความสลัพพลัญญย – ไมว่มทีสวิที่งใด
เลก็ดลอดพระเนตรททีที่เหก็นทตุกสวิที่งของพระองคณ์ผยข้ทรงขทีที่อาชาไนยสทีขาวตลัวนลันื้นไปไดข้

“...บนพระเศทียรของพระองคณ์มทีมงกตุฎหลายอลัน” คสากรทีกตรงตลัวอว่านวว่า “มงกตุฎเพชรพลอย” 
(diadems) เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่าคสาททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้แทน “มงกตุฎ” ไมว่ใชว่คสาเดทียวกลับททีที่ถยกใชข้เพสืที่อหมายถศึง
มงกตุฎของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้นในบทททีที่ 4:4, 10 คสาตรงนทีนื้ททีที่แปลเปป็น “มงกตุฎ” แสดงออกถศึงศลักดวิธิ์ศรทีแบบกษลัตรวิยณ์
และบว่งบอกถศึงสวิทธวิอสานาจททีที่เดก็ดขาดและสยงสตุด

ในบทททีที่ 12:3 พญานาคนลันื้นมทีมงกตุฎเพชรพลอยเจก็ดอลันอยยว่บนหลัวของมลัน... คสากรทีกเดทียวกลับททีที่ถยกใชข้ตรงนทีนื้ 
ในววิวรณณ์ 13:1 สลัตวณ์รข้ายนลันื้นมทีมงกตุฎเพชรพลอยสวิบอลันอยยว่บนเขาเหลว่านลันื้นของตน ดข้วยเหตตุนทีนื้ สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและ
พญานาคจะใชข้อสานาจใหญว่โตและเดก็ดขาดในระหวว่างการครอบครองของพวกเขา แตว่จงหมายเหตตุวว่ามทีพระองคณ์ผยข้
เดทียวเทว่านลันื้นททีที่สามารถใชข้สวิทธวิอสานาจและการครอบครองททีที่เดก็ดขาดไดข้ ผยข้นลันื้นคสือพระเยซยครวิสตณ์เจข้า (อว่านเพลงสดตุดที
8) พญานาคสวมมงกตุฎเพชรพลอยเจก็ดอลัน สลัตวณ์รข้ายนลันื้นสวมมงกตุฎเพชรพลอยสวิบอลัน แตว่ “บนพระเศบียรของ
พระองคณ์ (ของพระครวิสตณ) มบีมงกตุฎหลายอลัน!” นทีที่บว่งบอกวว่าพระองคณ์ทรงมทีอสานาจสยงสตุดเหนสือรลัฐบาลทลันื้งปวง 
และในทข้ายททีที่สตุดสวิทธวิอสานาจและอสานาจทลันื้งสวินื้นจะปฝนปฟีฟื้ภายใตข้พระหลัตถณ์อลันทรงฤทธวิธิ์ของพระองคณ์

ขข้อ 12: “…พระองคณ์ทรงมทีพระนามจารศึกไวข้ซศึที่งไมว่มทีผยข้ใดรยข้จลักเลย นอกจากพระองคณ์เอง” มทีพระนามของ
พระเจข้าหลายอลัน เชว่น พระเจข้า, พระเยโฮวาหณ์, พระครวิสตณ์, พระเยซย, องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า, พระผยข้ชว่วยใหข้รอด ซศึที่ง



แสดงออกถศึงความสลัมพลันธณ์ระหวว่างพระเยโฮวาหณ์กลับสวิที่งทรงสรข้างตว่างๆของพระองคณ์ แตว่ตรงนทีนื้นทีที่คสือพระนามหนศึที่งททีที่
ไมว่ถยกเปปิดเผยแกว่มนตุษยณ์ พระครวิสตณ์พระบตุตรในความครบบรวิบยรณณ์แหว่งความเปป็นพระเจข้าและการทรงสภาพอยยว่ชลัที่ว
นวิรลันดรณ์ของพระองคณ์ ทรงเปป็นผยข้ททีที่มทีแตว่พระบวิดาเทว่านลันื้นททีที่รยข้จลัก (มธ. 11:27) พระครวิสตณ์ทรงเปป็นอยยว่เรสืที่อยมาตลอด
กาล พระองคณ์ทรงเปป็นอยยว่ในกาลกว่อน และจะทรงเปป็นอยยว่เสมอไป ไมว่มทีนามใดททีที่จะแสดงออกถศึงการทรงสภาพอยยว่
ชลัที่วนวิรลันดรณ์เชว่นนลันื้นไดข้ – อดทีต, ปปัจจตุบลัน และอนาคต พระครวิสตณ์ผยข้เดทียวทรงสามารถเขข้าใจความครบบรวิบยรณณ์เกทีที่ยว
กลับวว่าพระองคณ์เคยเปป็นผยข้ใดและเปป็นอะไรในนวิรลันดรณ์กาลททีที่อยยว่ขข้างหลลังเรา เกทีที่ยวกลับวว่าพระองคณ์ทรงเปป็นอะไรใน
ปปัจจตุบลัน และเกทีที่ยวกลับวว่าพระองคณ์จะทรงเปป็นอะไรตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาลททีที่รอคอยเราอยยว่เบสืนื้องหนข้า ความควิดททีที่มทีขทีด
จสากลัดของมนตุษยณ์ไมว่มทีทางเขข้าใจความครบบรวิบยรณณ์แหว่งความเปป็นพระเจข้าชลัที่วนวิรลันดรณ์ไดข้

ขข้อ 13: “พระองคณ์ทรงฉลองพระองคณ์ททีที่จตุว่มเลสือด และพระนามททีที่เรทียกพระองคณ์นลันื้นคสือ “พระวาทะของ
พระเจข้า”” เลสือดททีที่เปรอะเปฟฟื้อนเสสืนื้อผข้าของพระองคณ์ผยข้ทรงมข้าขาวตลัวนทีนื้ไมว่ใชว่เลสือดของพระองคณ์เอง แตว่เปป็นเลสือด
ของเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ พระองคณ์ไดข้เสดก็จมาเพสืที่อจลัดการกลับเหลว่ากองทลัพททีที่ตว่อตข้านของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์
ซศึที่งไดข้รวมตลัวกลันในการทสาสงครามตว่อสยข้กลับพระเมษโปดก

ในอวิสยาหณ์ 63:1-4 เราอว่านเกทีที่ยวกลับการเสดก็จกลลับมาอยว่างมทีชลัยจากแผว่นดวินเอโดม จากนครหลวงโบส
ราหณ์ พรข้อมกลับการแกข้แคข้นในพระทลัยของพระองคณ์ และเสสืนื้อผข้าอลันชอบธรรมของพระองคณ์เปรอะเปฟฟื้อนดข้วยเลสือด
ของเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ เราเหก็นองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในศศึกครลันื้งนทีนื้ แตว่ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ เสสืนื้อผข้าของพระองคณ์ททีที่ถยกจตุว่ม
ในเลสือดกก็ถยกพบเหก็นกว่อนททีที่พระองคณ์เสดก็จเขข้าในการสยข้รบอลันยวิที่งใหญว่นทีนื้เสทียอทีก นทีที่เปป็นการรลับประกลันททีที่แนว่นอน
วว่าการแกข้แคข้นอลันชอบธรรมจะถยกตวงออกใหข้อยว่างเตก็มขนาดททีที่สตุดแกว่หลายลข้านคนเหลว่านลันื้นททีที่รวมตลัวกลันตว่อสยข้กลับ
พระเมษโปดกของพระเจข้า ซศึที่งถยกนสาโดยสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จ ไมว่มทีขข้อสงสลัยเลยเกทีที่ยวกลับชลัยชนะแหว่ง
ศศึกครลันื้งนทีนื้ พระเมษโปดกเสดก็จมาครลันื้งแรกนลันื้นในความถว่อมใจ โดยขทีที่ลยกลามา แตว่พระองคณ์จะเสดก็จมาเปป็นครลันื้งททีที่สอง
โดยขทีที่อาชาสทีขาวตลัวใหญว่ เพสืที่อทสาใหข้เหลว่าศลัตรยของพระองคณ์ตข้องหลลัที่งเลสือด พระองคณ์ตข้องครอบครองจนกวว่าศลัตรยทลันื้ง
ปวงกลายเปป็นแทว่นรองพระบาทของพระองคณ์แลข้ว – และพระองคณ์จะทรงครอบครอง! นทีที่ฟปังดยไมว่เหมสือนกลับ
 “พระเจข้าคตุณปยฝ” ททีที่พวกเสรทีนวิยมและพวกสมลัยใหมว่นวิยมชอบเทศนาถศึง ใชว่ไหมครลับ? โอข้ ใชว่แลข้วครลับ พระเจข้าทรง
เปป็นความรลัก พระเจข้าทรงอดกลลันื้นพระทลัย, อว่อนโยน, ประเสรวิฐและกรตุณา แตว่พระเจข้าทรงเปป็นเพลวิงททีที่เผาผลาญ 
พระองคณ์ทรงกรวินื้วกลับคนชลัที่วทตุกวลัน

ขข้อ 13 ปปิดทข้ายดข้วย “พระนามททีที่เรทียกพระองคณ์นลันื้นคสือ “พระวาทะของพระเจข้า”” จากปลายปากกาของ
ผยข้เขทียนพระคลัมภทีรณ์แปดทว่าน พระเจข้าประทานภาคพลันธสลัญญาใหมว่ใหข้แกว่เรา ยอหณ์นเปป็นผยข้เดทียวในแปดคนนลันื้นททีที่ใชข้
พระนามนทีนื้กลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้า ในฐานะพระวาทะ พระครวิสตณ์ทรงเปป็นตลัวแทนของพระเยโฮวาหณ์ในการทรงเปป็น
อยยว่ของพระองคณ์, ในอตุปนวิสลัยของพระองคณ์และในพระราชกวิจตว่างๆททีที่ชอบธรรมและบรวิสตุทธวิธิ์ของพระองคณ์

ในยอหณ์น 1:1 เราอว่านวว่า “ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระวาทะทรงเปป็นอยยว่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยว่กลับพระเจข้า 
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า” ดข้วยเหตตุนทีนื้ ในเรวิที่มแรกนลันื้นเราจศึงเหก็น “พระวาทะแหยู่งชทวริต” ในยอหณ์น 1:14 เรา
อว่านวว่า “พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนสืนื้อหนลัง” พระวาทะทรงเปป็นอยยว่ในเรวิที่มแรกนลันื้น เมสืที่อหนศึที่งพลันเกข้ารข้อยปฟีกว่อน
พระวาทะทรงรลับกายหนศึที่ง ในฐานะพระวาทะ พระเยซยทรงมทีตลัวตนอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์โดยไมว่ตข้องพศึที่งพาผยข้ใด (ยอหณ์น 



1:1, 2) ในฐานะพระวาทะ พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้สรข้างสรรพสวิที่งทลันื้งปวง และปราศจากพระองคณ์กก็ไมว่มทีสวิที่งใดเลยททีที่ถยก
สรข้างขศึนื้นมา (ยอหณ์น 1:3; ฮบ. 1:1-3) ในฐานะพระวาทะ พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้เปปิดเผยพระเจข้า... พระองคณ์ทรงเปป็น
ผยข้นลันื้นททีที่เปปิดเผยพระเจข้าแกว่มนตุษยณ์ (ยอหณ์น 1:14) ถข้อยคสาตว่างๆของเราควรเปป็นการแสดงออกถศึงสวิที่งททีที่เราเปป็น พระ
คสาตว่างๆของพระครวิสตณ์เปป็นการแสดงออกของสวิที่งททีที่พระองคณ์ทรงเปป็น (ยอหณ์น 8:25) ในฐานะพระวาทะ พระเยซย
ทรงเปปิดเผยพระเจข้าในพระลลักษณะเฉพาะของพระองคณ์ในฐานะเปป็นความสวว่างของโลก, ในฐานะเปป็นความรลัก, 
และในฐานะเปป็นพระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณ์เดทียวผยข้นลันื้น ในฐานะพระวาทะ พระเยซยทรงประกาศแจข้งถศึงพระบวิดา 
อลันดลับหนศึที่งททีที่ไมว่มทีอลันดลับสองกก็คงทวินื้งชว่องวว่างขนาดใหญว่เอาไวข้ ความควิดททีที่มทีขทีดจสากลัดไมว่สามารถเขข้าใจพระเจข้าองคณ์
หนศึที่งททีที่ไมว่ทรงมทีจตุดเรวิที่มตข้นและจตุดจบไดข้ ซศึที่งโดยพระองคณ์นลันื้นทตุกสวิที่งลข้วนถยกสรข้างขศึนื้นมา และในพระองคณ์นลันื้นทตุกชทีววิตมที
ตลัวตนอยยว่ ความควิดททีที่มทีขทีดจสากลัดไมว่อาจเขข้าใจความยวิที่งใหญว่ของววิญญาณองคณ์หนศึที่งททีที่ทรงอยยว่เปป็นนวิรลันดรณ์ไดข้ (พระเจข้า
ทรงเปป็นพระววิญญาณองคณ์หนศึที่ง) แตว่พระเยซย (พระวาทะ) ทรงรลับสภาพกายหนศึที่งและทรงนสาพระเจข้ามาสยว่มนตุษยณ์
แลข้ว พระเจข้าทรงอยยว่ในพระครวิสตณ์ (2 คร. 5:19) โดยทรงทสาใหข้โลกนทีนื้คสืนดทีกลันกลับพระองคณ์เอง

ชสืที่อเรทียกนทีนื้ททีที่ถยกใชข้ในววิวรณณ์ 19:13 (“พระนามททีที่เรทียกพระองคณ์นลันื้นคสือ “พระวาทะของพระเจข้า””) มที
ความหมายททีที่เปป็นเอกลลักษณณ์ พระเจข้าทรงถยกเหก็นตรงนทีนื้วว่าเปป็นผยข้ททีที่ลงมสือปฏวิบลัตวิ – พระเยโฮวาหณ์, พระเจข้าผยข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธิ์! พระลลักษณะเฉพาะตลัวของพระเจข้าเรทียกรข้องการพวิพากษาตว่อคนเหลว่านลันื้นททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลกททีที่
พยายามททีที่จะขลัดขวางจตุดประสงคณ์ของพระองคณ์ททีที่จะตลันื้งพระบตุตรของพระองคณ์ใหข้เปป็นกษลัตรวิยณ์บนภยเขาศวิโยน และททีที่
จะวางการปกครองแผว่นดวินโลกไวข้ในพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ ในอวิสยาหณ์ 9:6-7 พระเจข้าทรงสลัญญาเรสืที่องกษลัตรวิยณ์
องคณ์หนศึที่งททีที่การปกครองจะตลันื้งอยยว่บนบว่าของพระองคณ์ ในลยกา 1 พระเยซยทรงไดข้รลับคสาสลัญญาเรสืที่องพระททีที่นลัที่งของดา
ววิด และพระองคณ์ตข้องครองพระททีที่นลัที่งนลันื้น เมสืที่อเหลว่ากองทลัพของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์พยายามททีที่จะยลับยลันื้งจอม
กษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย พระเยโฮวาหณ์กก็ทรงกระทสากวิจในฐานะ “พระวาทะของพระเจข้า”

พระครวิสตณ์, พระวาทะของพระเจข้า, ทรงเปป็นการแสดงออกททีที่เดก็ดขาดและลสาดลับสตุดทข้ายของพระเจข้าใน
การพวิพากษาอลันชอบธรรมซศึที่งกสาลลังจะเกวิดขศึนื้นกว่อนการเรวิที่มตข้นของยตุคพลันปฟี, หนศึที่งพลันปฟีนลันื้นแหว่งสลันตวิภาพอลัน
สมบยรณณ์แบบบนแผว่นดวินโลก (อวิสยาหณ์ 11; วว. 20:4-6)

ขข้อ 14: “เหลว่าพลโยธาในสวรรคณ์สวมอาภรณณ์ผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ขาวและสะอาด ไดข้นลัที่งบนหลลังมข้าขาว
ตามเสดก็จพระองคณ์ไป” ผยข้ขทีที่มข้าขาวเหลว่านลันื้นนตุว่งหว่มผข้าปฝานเนสืนื้อละเอทียด ขาวและสะอาด นทีที่คสืออาภรณณ์แหว่งสวรรคณ์
ของพวกววิสตุทธวิชนททีที่รวมกลันเปป็นเจข้าสาวนลันื้น เหก็นไดข้ชลัดวว่าเจข้าสาวนลันื้นจะมากลับพระครวิสตณ์เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จกลลับ
มายลังแผว่นดวินโลก ตรงนทีนื้เรามทีการสสาเรก็จจรวิงของคสาพยากรณณ์ของเอโนค: ในยยดาส 14 และ 15 เราอว่านวว่า 
“...ดยเถวิด องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้เสดก็จมาพรข้อมกลับพวกววิสตุทธวิชนของพระองคณ์หลายหมสืที่น  เพสืที่อทรงพวิพากษาปรลับ
โทษคนทลันื้งปวง และทรงกระทสาใหข้ทตุรชนทลันื้งปวงรยข้สศึกตลัวถศึงการอธรรมททีที่เขาไดข้กระทสาดข้วยใจชลัที่ว และรยข้สศึกตลัวถศึง
การหยาบชข้าทลันื้งหมดททีที่ทตุรชนคนบาปเหลว่านลันื้นไดข้กลว่าวรข้ายตว่อพระองคณ์” ชว่างเปป็นภาพททีที่นว่าตสืที่นตาจรวิงๆ! หากคตุณ
ทสาไดข้ จงใหข้จวินตนาการของคตุณนศึกภาพๆนทีนื้: จงมองไปททีที่ทข้องฟฟ้า และนลัที่นดยเหมสือนมทีมข้าขาวตลัวใหญว่ตลัวหนศึที่งปรากฏ 
แตว่มลันกสาลลั งเคลสืที่อนไหวอยว่างวว่องไว และเมสืที่อมลันเขข้ามาใกลข้มากขศึนื้นเรสืที่อยๆ รยปรว่างของมข้าหลายตลัวและคนขทีที่หลาย



คนกก็เรวิที่มปรากฏ ดข้านหนข้าสตุดเราเหก็นอาชาสทีขาวตลัวใหญว่, สลัตวณ์ตลัวหนศึที่งททีที่สตุดยอด, และผยข้ขทีที่นลันื้นกก็ผวิดธรรมดาททีที่สตุด 
พระเนตรของพระองคณ์เปป็นเปลวไฟ พลโยธาหมยว่ใหญว่กสาลลังขทีที่มตุว่งหนข้ามายลังแผว่นดวินโลก

ขข้อ 15: “มบีพระแสงคมออกมคำจคำกพระโอษฐณของพระองคณ เพสืที่อพระองคณจะไดห้ทรงฟปันฟคำดบรรดคำ
นคำนคำประชคำชคำตวิดห้วยพระแสงนนันี้น และพระองคณ์จะทรงครอบครองเขาดข้วยคทาเหลก็ก พระองคณ์จะทรงเหยทียบ
บว่อยที่สาองตุว่นแหว่งพระพวิโรธอลันเฉทียบขาดของพระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด”

พระคสาขข้อนทีนื้ชทีนื้ใหข้เหก็นสวิที่งหนศึที่งททีที่มทีความสสาคลัญมากๆ: อาวตุธเดทียวททีที่พลโยธาแหว่งสวรรคณ์นลันื้นมทีกก็คสือ 
“พระแสงคมเลยู่มหนซชื่ง” กองทลัพเหลว่านลันื้นไมว่มทีอาวตุธใดๆ พวกเขาไมว่ตข้องใชข้อาวตุธ ศศึกนลันื้นเปป็นของพระเยโฮวคำหณ! 
“มทพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ เพชชื่อพระองคณ์จะไดจ้ทรงฟปันฟาดบรรดานานาประชาชาตริดจ้วย
พระแสงนนนั้น” ขข้อความตรงนทีนื้อข้างอวิงกลลับไปยลังอวิสยาหณ์ 11:4 เมสืที่อยยดาสนสาพวกทหารไปจลับกตุมพระเยซย พระเยซยกก็
ตรลัสเพทียงเทว่านลันื้น – และเหลว่าศลัตรยของพระองคณ์กก็ลข้มลงถศึงดวิน (ยอหณ์น 18:5,6) พระวาทะของพระเจข้าฟาดฟปัน, 
สลังหาร, ทสาลาย ฤทธวิธิ์เดชแหว่งพระวาทะนลันื้นไมว่อาจตข้านทานไดข้ พระเจข้าไมว่ตข้องใชข้หลัวรบไฮโดรเจน, 
ขทีปนาวตุธนสาววิถที, เรสือดสานนื้สาพลลังปรมาณยหรสือเครสืที่องบวินทวินื้งระเบวิดซยเปอรณ์โซนวิค! ททีที่พระเจข้าตข้องทสากก็แคว่เอว่ยพระวาทะ
และสวิที่งทรงสรข้างตว่างๆกก็สลายรว่าง พระเจข้าไมว่ตข้องใชข้อาวตุธใดๆททีที่ทสาขศึนื้นดข้วยมสือเลย

เราควรหมายเหตตุไวข้วว่า “เราบอกความจรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า ถข้าผยข้ใดฟปังคสาของเราและเชสืที่อในพระองคณ์
ผยข้ทรงใชข้เรามา ผยข้นลันื้นกก็มทีชทีววิตนวิรลันดรณ์ และไมว่ถยกพวิพากษา แตว่ไดข้ผว่านพข้นความตายไปสยว่ชทีววิตแลข้ว” (ยอหณ์น 5:24) 
แตว่คนเหลว่านลันื้นททีที่ปฏวิเสธททีที่จะฟปังพระวาทะกก็จะถยกทสาลายโดยพระวาทะนลันื้นททีที่นสาชทีววิตมาใหข้พวกเขากก็ไดข้ พระวาทะ
นสาชทีววิตมาใหข้แกว่คนทลันื้งปวงททีที่เชสืที่อ พระวาทะเดทียวกลันนลันื้นตวงความตายใหข้แกว่คนทลันื้งปวงททีที่ปฏวิเสธททีที่จะฟปังมลัน ไมว่นว่า
แปลกใจเลยททีที่พญามารไดข้พยายามททีที่จะทสาลายพระวาทะของพระเจข้าและทสาลายความนว่าเชสืที่อถสือของพระคลัมภทีรณ์
ของเรา! จงระวลังคนททีที่บวิดเบสือนพระวาทะเพสืที่อใหข้สอดคลข้องกลับศาสนาของเขา

ขข้อ 15: “…และพระองคณ์จะทรงครอบครองเขาดข้วยคทาเหลก็ก พระองคณ์จะทรงเหยทียบบว่อยที่สาองตุว่นแหว่ง
พระพวิโรธอลันเฉทียบขาดของพระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด” พระองคณจะทรงครอบครอง! พระองคณ์จะทรง
ปกครอง (บทททีที่ 12:5) (อว่านเพลงสดตุดที 2 และเพลงสดตุดที 149:6-9) วลที “ดข้วยคทาเหลก็ก” บอกเปป็นนลัยวว่าความ
ดชนั้อรนนั้นอลันชลัที่วรข้ายของประชาชาตวิเหลว่านลันื้นตข้องถยกทสาใหข้แตกหลักและอสานาจของพวกเขาตข้องถยกกสาราบ พระเยซย
ครวิสตณ์, จอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย, ทรงเปป็นผยข้เดทียวเทว่านลันื้นททีที่ทสาเชว่นนลันื้นไดข้

ขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าพระองคณ์ (พระเมษโปดก, ผยข้ทรงถว่อมพระทลัยททีที่บลัดนทีนื้ไดข้กลายเปป็นจอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์
ทลันื้งหลาย, ผยข้ทรงเปฟีปี่ยมอานตุภาพนลันื้น) ทรงยที่สาบว่อยที่สาองตุว่นแหว่งความกรวินื้วของพระองคณ์และบว่อยที่สาองตุว่นแหว่งพระพวิโรธ
ของพระเจข้ากก็สสืที่อถศึงพระพวิโรธททีที่สตุดขทีดของพระองคณ์ พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ทรงเปฟีปี่ยมดข้วยโทสะ “การแกข้แคข้น
เปป็นของเรา องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าตรลัส” เราเหก็นสลัญลลักษณณ์สามอยว่างแหว่งการพวิพากษาในขข้อ 15 อยว่างแรกคสือ 
พระแสงคมเลว่มหนศึที่ง อยว่างททีที่สองคสือ คทาเหลก็ก อยว่างททีที่สาม บว่อยที่สาองตุว่นแหว่งพระพวิโรธของพระเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุ
ภาพสยงสตุด “เรคำไดห้ยที่คคำบว่อองตุว่นแตว่ลคคำพนัง และไมว่มบีใครจคำกชนชคำตวิทนันี้งหลคำยอยถูว่กนับเรคำเลย” (อวิสยาหณ์ 63:3)

ขข้อ 16: “พระองคณ์ทรงมทีพระนามจารศึกททีที่ฉลองพระองคณ์ และททีที่ตข้นพระอยรตุของพระองคณ์วว่า “พระมหคำ
กษนัตรวิยณแหว่งมหคำกษนัตรวิยณทนันี้งปวงและเจห้คำนคำยแหว่งเจห้คำนคำยทนันี้งปวง”” 



เสสืนื้อผข้าของพระองคณ์, คตุณลลักษณะภายนอกของพระเยซยเจข้าอยว่างททีที่คนอสืที่นเหก็น มทีชสืที่อเรทียกอลันหนศึที่งททีที่แสดง
ถศึงการครอบครองทลัที่วทลันื้งจลักรวาล แทนททีที่จะมทีพระแสงอยยว่ททีที่ตข้นขาของพระองคณ์อยว่างททีที่บลันทศึกไวข้ในเพลงสดตุดที 45:3
พระนามนลันื้นถยกจารศึกไวข้ททีที่ตข้นขาของพระองคณ์และพระแสงคมเลว่มนลันื้นอยยว่ในพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ ปกตวิแลข้วเรา
มลักมองหาพระแสงบนตข้นขาของพระองคณ์ แทนททีที่จะเปป็นเชว่นนลันื้น มลันกลลับอยยว่ในพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ และบน
ตข้นขาของพระองคณ์พวกเขาอว่านพระนามของพระองคณ์

กคำรเลบีนี้ยงใหญว่ของพระเจห้คำผถูห้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์
ศนกแหว่งอคำรมคำเกดโดน

วว. 19:17-18:
17 แลข้วขข้าพเจข้าเหก็นทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งยสืนอยยว่บนดวงอาทวิตยณ์ ทว่านรข้องประกาศแกว่นกทลันื้งปวงททีที่บวินอยยว่ใน

ทข้องฟฟ้าดข้วยเสทียงอลันดลังวว่า “จงมาประชตุมกลันในการเลทีนื้ยงของพระเจข้ายวิที่งใหญว่
18 เพสืที่อจะไดข้กวินเนสืนื้อกษลัตรวิยณ์ เนสืนื้อนายทหาร เนสืนื้อคนมทีบรรดาศลักดวิธิ์ เนสืนื้อมข้า และเนสืนื้อคนททีที่นลัที่งบนมข้า และ

เนสืนื้อประชาชนทลันื้งไทและทาส ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่”
ในขข้อ 7 และ 8 เรามทีบลันทศึกเกทีที่ยวกลับการเลทีนื้ยงสมรสอลันมหลัศจรรยณ์และแสนชสืที่นบานของพระเมษโปดก 

ในขข้อ 17 และ 18 เรามทีบลันทศึกเกทีที่ยวกลับการเลทีนื้ยงใหญว่ของพระเจข้า คสาวว่า “ยวิที่งใหญว่” ในขข้อ 17 ควรใชข้ขยายคสาวว่า
“การเลทีนื้ยง” และไมว่ใชว่ขยายคสาวว่า “พระเจข้า” มลันคสือการเลทนั้ยงใหญยู่ – เรารยจ้อยยยู่แลจ้ววว่าพระองคณ์ทรงเปป็นพระเจข้าททีที่
ยวิที่งใหญว่

ขข้อ 17: “ขข้าพเจข้าเหก็นทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งยสืนอยยว่บนดวงอาทวิตยณ์” ทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้จะเปป็นใครอสืที่นไปไมว่ไดข้
นอกจากเปป็นทยตสวรรคณ์ขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า เขายสืนอยยว่ในดวงอาทวิตยณ์ โดยสสืที่อถศึงศยนยณ์กลางแหว่งสวิทธวิอสานาจใน
การปกครอง เขายสืนอยยว่ในททีที่ๆทตุกคนจะสามารถเหก็นเขาไดข้อยว่างชลัดเจน และในททีที่ๆเขาสามารถเหก็นเหตตุการณณ์
ทลันื้งหมดไดข้ การเลทีนื้ยงททีที่เขาเชวิญพวกนกในทข้องฟฟ้าใหข้มานลันื้นจะเกวิดขศึนื้นตว่อจากศศึกแหว่งอารมาเกดโดนทลันทที นกเหลว่า
นลันื้นถยกเชวิญใหข้มา ยอหณ์นเหก็นในพระววิญญาณถศึงสวิที่งททีที่จะเกวิดขศึนื้นจรวิงๆเมสืที่อศศึกใหญว่ครลันื้งนทีนื้เกวิดขศึนื้น  การเลทีนื้ยงใหญว่นทีนื้ททีที่
พวกนกถยกเชวิญใหข้มาจะเตก็มไปดข้วยศพของบรรดากษลัตรวิยณ์, นายทหาร, คนมทีบรรดาศลักดวิธิ์, มข้า, ผยข้ขทีที่มข้าเหลว่านลันื้น, 
ทาส, ไท,  ผยข้ใหญว่และผยข้นข้อย ศพของพวกเขาจะกองอยยว่บนพสืนื้นดวินททีที่ชตุว่มไปดข้วยเลสือดและพวกนกกวินเหยสืที่อจะกวิน
เนสืนื้อจากกระดยกของศพเหลว่านลันื้น ฝยงชนมหาศาลนทีนื้ถยกฆว่าตายโดยพระแสงคมเลว่มเดทียว – พระแสงของพระครวิสตณ์
ผยข้ทรงนลัที่งอยยว่บนมข้าขาวตลัวใหญว่นลันื้น โดยนสามข้าขาวหลายลข้านตลัวเหลว่านลันื้นออกมาจากสวรรคณ์

ในขข้อ 18 เราอว่านคสาวว่า “เนสืนื้อ” หข้าครลันื้งในการเชสืที่อมโยงกลับการเลทีนื้ยงใหญว่นทีนื้ททีที่พวกนกแหว่งทข้องฟฟ้าถยกเชวิญ
ใหข้มา ชว่างเปป็นจตุดจบอลันนว่าอลับอายของพละกสาลลัง, ความสงว่าผว่าเผยและความเยว่อหยวิที่งของกองทลัพเหลว่านลันื้นของ
ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์และพวกหตุว่นเชวิดททีที่ตวิดตามอสานาจและการปกครองของเขา! นกแรข้ง, นกอวินทรทีและนกกวิน
เหยสืที่ออสืที่นๆอทีกทลันื้งปวงจะกวินเนสืนื้อของบรรดากษลัตรวิยณ์, พวกขตุนนางและบรรดาคนใหญว่คนโตททีที่มทีชสืที่อเสทียง “เพสืที่อจะไดข้
กวินเนสืนี้อกษลัตรวิยณ์ เนสืนื้อนายทหาร เนสืนี้อคนมทีบรรดาศลักดวิธิ์ เนสืนี้อมข้า และเนสืนี้อคนททีที่นลัที่งบนมข้า และเนสืนี้อประชาชนทลันื้งไท
และทาส ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่”



กคำรถถูกโคว่นอยว่คำงหมดทว่คำของสนัตวณรห้คำยนนันี้น,
ผถูห้พยคำกรณณเทจ็จ, บรรดคำกษนัตรวิยณและกองทนัพของพวกเขคำ

วว. 19:19-21:
19 และขข้าพเจข้าเหก็นสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และบรรดากษลัตรวิยณ์บนแผว่นดวินโลก พรข้อมทลันื้งพลรบของกษลัตรวิยณ์เหลว่า

นลันื้น มาประชตุมกลันจะทสาสงครามกลับพระองคณ์ผยข้ทรงมข้า และกลับพลโยธาของพระองคณ์
20 สลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยกจลับพรข้อมดข้วยผยข้พยากรณณ์เทก็จ ททีที่ไดข้กระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่อหนข้าสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และใชข้

การอลัศจรรยณ์นลันื้นลว่อลวงคนทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และบยชารยปของมลัน สลัตวณ์รข้ายและผยข้
พยากรณณ์เทก็จถยกทวินื้งทลันื้งเปป็นลงในบศึงไฟททีที่ไหมข้ดข้วยกสามะถลัน

21 และคนททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น กก็ถยกฆว่าดข้วยพระแสงททีที่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ผยข้ทรงมข้านลันื้นเสทีย 
และนกทลันื้งปวงกก็กวินเนสืนื้อของคนเหลว่านลันื้นจนอวิที่ม 

วลันของพระเยโฮวาหณ์มาถศึงในททีที่สตุด พระคลัมภทีรณ์เรทียกเหตตุการณณ์นทีนื้วว่าเปป็น “วลันนลันื้น” และ “วลันใหญว่นลันื้น” 
พระเจข้ากสาลลังจลัดเตรทียมเวททีและเตรทียมพรข้อมสสาหรลับยตุคพลันปฟี, การครอบครองอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีแหว่งสลันตวิภาพบน
แผว่นดวินโลก อว่านอวิสยาหณ์ 65:17-19, 66:22; 2 เปโตร 2:13; ววิวรณณ์ 21:1

ลสาดลับเหตตุการณณ์ตว่างๆททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับตอนสสาคลัญนทีนื้คสือ:
1. การเสดก็จกลลับมาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในสงว่าราศที (มธ. 24:29, 30)
2. สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและเหลว่าพลโยธาของเขาจะถยกทสาลาย: บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกและกองทลัพทลันื้งหลายของ
พวกเขา, และผยข้พยากรณณ์เทก็จนลันื้นซศึที่ง “ยวิที่งใหญว่และนว่ากลลัว” (วว. 19:11-21)
3. การพวิพากษาประชาชาตวิตว่างๆ (ศคย. 14:1-9; มธ. 25:31-46)
4. หนศึที่งพลันปฟีแหว่งสลันตวิภาพ, ยตุคอาณาจลักร (วว. 20:4-6)
5. การกบฏของซาตาน – ชว่วงเวลาสลันื้นๆเมสืที่อซาตานจะถยกปลว่อยตลัวหลลังจากยตุคพลันปฟีนลันื้นเพสืที่อทดลองคนทลันื้งหลายททีที่
อยยว่บนแผว่นดวินโลก (วว. 20:7-10)
6. การเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งททีที่สอง – การเปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่ว และการพวิพากษาครลันื้งสตุดทข้ายของคนชลัที่ว (วว.
20:11-15)
7. วนันของพระเจห้คำ – เวลานลันื้นเมสืที่อแผว่นดวินโลกจะถยกชสาระใหข้สะอาดดข้วยไฟ (2 เปโตร 3:10-13) และเราจะมทีฟฟ้า
สวรรคณ์ใหมว่, แผว่นดวินโลกใหมว่ และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น

ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นบางสวิที่งททีที่มทีความสสาคลัญมากๆ: คสาบรรยายเกทีที่ยวกลับศศึกครลันื้งนทีนื้ถยกกลว่าวถศึงเพทียงสลันื้นๆ ขณะ
ททีที่พระคสาหลายขข้อถยกใหข้ไวข้เพสืที่อพรรณนาเกทีที่ยวกลับองคณ์ผยข้พวิชวิตททีที่ยวิที่งใหญว่นลันื้น, พระเยซยครวิสตณ์เจข้า ผยข้ทรงขทีที่อาชาใหญว่สที
ขาวตลัวนลันื้น ศศึกนทีนื้ถยกกลว่าวถศึงในขข้อ 19  ขณะททีที่หลายขข้อถยกยกใหข้แกว่คสาบรรยายเกทีที่ยวกลับองคณ์ผยข้พวิชวิตนลันื้น พระเยซย
ทรงคยว่ควรกลับเกทียรตวิยศ, คสาสรรเสรวิญ, คสาเยวินยอและการนมลัสการทลันื้งปวง

ในขข้อ 19 ยอหณ์นไดข้เหก็นสลัตวณ์รข้ายนลันื้น, บรรดากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกและกองทลัพทลันื้งหลายของพวกเขา
รวมตลัวกลัน ตรงนทีนื้ยอหณ์นไดข้เหก็นสมาพลันธณ์ใหญว่ยลักษณ์ของเหลว่ากษลัตรวิยณ์แหว่งแผว่นดวินโลกและชนชาตวิทลันื้งหลายแหว่งแผว่น



ดวินโลก – สมาพลันธณ์ของประชาชนและเหลว่ากษลัตรวิยณ์ททีที่ใหญว่โตททีที่สตุดเทว่าททีที่คนเคยเหก็นมา พลโยธานทีนื้จะประกอบดข้วย
คนหลายลข้านคน สลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยกเอว่ยชสืที่อเปป็นผยข้แรก และเปป็นศยนยณ์กลางแหว่งการเคลสืที่อนไหวเพสืที่อตว่อตข้านพระเมษ
โปดกของพระเจข้า ทรลัพยากรวลัตถตุและความมลัที่งคลัที่งทลันื้งหมดของจลักรวรรดวิเกรทียงไกรนลันื้นททีที่ฟฟฟื้นคสืนชทีพขศึนื้นใหมว่ถยกใชข้
ภายใตข้การนสาของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น

ประการททีที่สอง เราเหก็นกษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นแหว่งแผว่นดวินโลก – กษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นททีที่เคยโอดครวญ, รที่สาไหข้และ
ครที่สาครวญเพราะความพวินาศของบาบวิโลน เหลว่าผยข้มทีอสานาจทางสลังคมและการเมสืองแหว่งอาณาจลักรชาวครวิสตณ์รว่วม
มสือกลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นในความพยายามอลันยวิที่งใหญว่ครลันื้งสตุดทข้ายนทีนื้เพสืที่อโคว่นลข้มพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์และพระครวิสตณ์
ของพระองคณ์ ศศึกนทีนื้ไดข้เรวิที่มตข้นขศึนื้นในสวรรคณ์ตอนททีที่ซาตานไดข้ลข้างสมองทยตสวรรคณ์บางองคณ์เหลว่านลันื้น, พยายามททีที่จะ
โคว่นลข้มพระเจข้า, และถยกขลับออกมาจากสวรรคณ์ (อสค. 28:1-19; อวิสยาหณ์ 14:12-17) 

ตว่อมาเราเหก็นการกลว่าวถศึง “พลรบของกษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้น” นทีที่หมายถศึงเหลว่ากองทลัพททีที่รวมตลัวกลันของสลัตวณ์
รข้ายนลันื้นและกษลัตรวิยณ์ทตุกองคณ์เหลว่านลันื้น พวกเขา “มาประชตุมกลัน” ไมว่มทีซทีซารณ์, นโปเลทียน, ฮวิตเลอรณ์ หรสือมตุสโสลวินทีคน
ใดจะสามารถนสากองทลัพใหญว่โตขนาดนลันื้นมารวมกลันไดข้ ซาตานเปป็นตลัวตข้นควิดททีที่อยยว่เบสืนื้องหลลังการรวมตลัวครลันื้งใหญว่นทีนื้
เพสืที่อตว่อสยข้กลับพระเจข้า ในววิวรณณ์ 16:13-16 ผข้าททีที่บลังอยยว่ถยกเปปิดออกและเราเหก็นตลัวตนททีที่แทข้จรวิงททีที่อยยว่เบสืนื้องหลลังความ
พยายามครลันื้งสตุดทข้ายนทีนื้ ผทีโสโครกสามตนรยปรว่างคลข้ายกบ ซศึที่งมาจากซาตานและมทีนวิสลัยแบบซาตาน โดยไดข้รลับ
อสานาจของซาตานททีที่จะกระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่างๆ “ออกไปหากษลัตรวิยณ์ทลันื้งปวงแหว่งแผว่นดวินโลกคสือทลัที่วพวิภพ เพสืที่อใหข้
บรรดากษลัตรวิยณ์เหลว่านลันื้นรว่วมกลันทสาสงครามในวลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด” สถานททีที่ๆพวกเขา
จะรวมตลัวกลันมทีชสืที่อวว่า “อารมาเกดโดน” (วว. 16:16)

พระวจนะของพระเจข้าชลัดเจนในการเปปิดเผยเกทีที่ยวกลับกองทลัพเหลว่านลันื้นททีที่ตว่อตข้านพระเมษโปดก สถานททีที่
แหว่งการสยข้รบกลันนลันื้นกก็ชลัดเจนเชว่นกลัน และมลันถยกระบตุไวข้อยว่างชลัดเจนเชว่นกลันวว่าคนหลายลข้านนลันื้นททีที่รวมกลันเปป็นกอง
ทลัพของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์มาเพสืที่อ “จะทสาสงครามกลับพระองคณ์ผยข้ทรงมข้า และกลับพลโยธาของพระองคณ์” จงคข้น
ดยในหนลังสสือประวลัตวิศาสตรณ์ตว่างๆของคตุณ จงดยวว่าคตุณสามารถพบตรงไหนบข้างททีที่เขทียนบอกเปป็นนลัยวว่าการสยข้รบเชว่น
นลันื้นเคยเกวิดขศึนื้นแลข้ว และกระนลันื้นผยข้รลับใชข้บางทว่านกก็ยลังมทีหนข้ามาสอนวว่าววิวรณณ์เกวิดขศึนื้นไปเรทียบรข้อยแลข้ว!

ตรทีเอกภาพของซาตานนลันื้นเกลทียดชลังพระเมษโปดก, ผยข้ขทีที่มข้าขาวตลัวใหญว่นลันื้น, และทสาสงครามตว่อสยข้กลับ
กองทลัพของพระองคณ์ซศึที่งประกอบดข้วยเหลว่าววิสตุทธวิชนททีที่ไดข้รลับการชสาระลข้างดข้วยพระโลหวิตแลข้ว ซศึที่งรวมกลันเปป็นครวิสต
จลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ ไมว่เคยมทีการสยข้รบแบบนทีนื้มากว่อนเลย และจะไมว่มทีการสยข้รบใดเหมสือนครลันื้งนทีนื้อทีกเลยดข้วย! ใน
ววิวรณณ์ 14:18-20 เราอว่านวว่า “ทว่านจงใชข้เคทียวคมของทว่านเกทีที่ยวเกก็บพวงองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก เพราะลยกองตุว่นนลันื้น
สตุกดทีแลข้ว” ทยตสวรรคณ์นลันื้นกก็ตวลัดเคทียวบนแผว่นดวินโลก และเกก็บเกทีที่ยวผลองตุว่นแหว่งแผว่นดวินโลก และขวข้างลงไปในบว่อ
ยที่สาองตุว่นอลันใหญว่แหว่งพระพวิโรธของพระเจข้า บว่อยที่สาองตุว่นถยกยที่สาภายนอกเมสือง และโลหวิต (ไมว่ใชว่นนื้สาองตุว่น) ไหลออก
จากบว่อยที่สาองตุว่นนลันื้นสยงถศึงบลังเหทียนมข้า ไหลนองไปประมาณสามรข้อยกวิโลเมตร”

นลัที่นรวมเปป็นเลสือดททีที่ไหลนองเปป็นระยะทาง 200 ไมลณ์สยงถศึงบลังเหทียนมข้า... ลศึกประมาณหกฟตุต อวิสยาหณ์พยด
ถศึงเวลานลันื้นตอนททีที่แผว่นดวินนลันื้นจะชตุว่มโชกไปดข้วยเลสือด (อวิสยาหณ์ 34:1-8) ศาสดาพยากรณณ์เศคารวิยาหณ์กลว่าววว่า “เรา



จะรวบรวมประชาชาตวิทลันื้งสวินื้นใหข้ทสาศศึกกลับเยรยซาเลก็ม...แลข้วพระเยโฮวาหณ์จะเสดก็จออกไปตว่อสยข้กลับประชาชาตวิเหลว่า
นลันื้น” (ศคย. 14:1-3) 

ในขข้อ 20 เราอว่านวว่า “สลัตวณ์รข้ายนลันื้นถยกจลับพรข้อมดข้วยผยข้พยากรณณ์เทก็จ ททีที่ไดข้กระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่อหนข้า
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น และใชข้การอลัศจรรยณ์นลันื้นลว่อลวงคนทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับเครสืที่องหมายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น และบยชารยปของมลัน”
คสาวว่า “สนตวณ์รจ้าย” ปกตวิหมายถศึงจลักรวรรดวินลันื้น แตว่ตรงนทีนื้มลันหมายถศึง ผยจ้ททชื่เปป็นหนวหนจ้าใหญยู่ของจลักรวรรดวินลันื้น 
ลลักษณะเฉพาะตลัวของจลักรวรรดวินลันื้นถยกปปัฟื้นแตว่งโดยผยข้ปกครองททีที่เปป็นสลัตวณ์รข้ายนลันื้น

จลักรวรรดวินลันื้นและประมตุขททีที่ปกครองของมลัน ในเรสืที่องผลประโยชนณ์และจตุดประสงคณ์ กก็เปป็นอลันหนศึที่งอลัน
เดทียวกลัน แนว่นอนวว่าพวกมลันสามารถถยกแบว่งแยกไดข้เชว่นในดาเนทียล 7 แตว่ในททีที่นทีนื้และททีที่อสืที่นๆในววิวรณณ์ จลักรวรรดวิ-
สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้ปกครองจลักรวรรดวิคนสตุดทข้ายททีที่ยวิที่งใหญว่ของมลันกก็มทีความเชสืที่อมโยงกลันอยว่างใกลข้ชวิดเสทียจนฝฝาย
แรกพวินาศเมสืที่อประมตุขของมลันพวินาศยว่อยยลับชลัที่วนวิรลันดรณ์ สลัตวณ์รข้ายนลันื้น (แนว่นอนวว่า หมายถศึงชายผยข้นลันื้น) ถยกโยนทลันื้ง
เปป็นลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น ผยข้พยากรณณ์เทก็จททีที่อยยว่กลับเขาดข้วยกก็คสือ ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ ซศึที่งเปป็นการรวม
กลันของการละทวินื้งความจรวิงทางศาสนาทลันื้งปวง สองคนนทีนื้ทสางานรว่วมกลันอยว่างเขข้าขา โดยลอกเลทียนแบบพระเจข้า
พระบวิดาและพระเจข้าพระบตุตรในตรทีเอกานตุภาพของพระเจข้า สลัตวณ์รข้ายนลันื้นจะใหข้พละกสาลลัง; ผยข้พยากรณณ์เทก็จนลันื้นจะ
ใหข้คสาปรศึกษาเพสืที่อททีที่จะใชข้พละกสาลลังนลันื้นจนเกวิดผลสสาเรก็จ ผยข้พยากรณณ์เทก็จเปป็นฝฝายททีที่มทีอสานาจและฤทธวิธิ์เดชมากกวว่า
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น เพราะวว่าเขาไดข้รลับพลลังจากพญามารและมทีอสานาจทลันื้งปวงแหว่งนรกอยยว่ภายใน “ผยข้พยากรณณ์เทก็จ ททีที่ไดข้
กระทสาการอลัศจรรยณ์ตว่อหนข้าสลัตวณ์รข้ายนลันื้น” ซศึที่งโดยการทสาเชว่นนทีนื้เขาไดข้หลอกลวงหลายลข้านคนททีที่จะรลับเครสืที่องหมาย
ของสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและททีที่บยชารยปจสาลองของเขา ผยข้พยากรณณ์เทก็จไดข้หลอกลวงคนหลายลข้านคนเหลว่านทีนื้โดยการ
อลัศจรรยณ์ตว่างๆททีที่เขาไดข้กระทสา เชว่น การดศึงไฟลงมาจากสวรรคณ์ ความปรารถนาของเขาคสือ การทสาใหข้คนทลัที่วโลก
กราบไหวข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น... เหนสือกวว่าเขาในอสานาจฝฝายโลกแมข้วว่าดข้อยกวว่าเขาในเลว่หณ์กลและการหลอกลวง, 
อวิทธวิพลของซาตานและอสานาจแบบผทีปฟีศาจกก็ตาม กวิจการอลันชลัที่วรข้ายของผยข้พยากรณณ์เทก็จจะชลักนสาหลายลข้านคนใหข้
มาหาสลัตวณ์รข้ายนลันื้น ผยข้พยากรณณ์เทก็จจะไดข้รลับพลลังจากพญามาร และอสานาจของเขาจะเปป็นรองจากอสานาจของ
พระเจข้าเทว่านลันื้น

พอถศึงเวลานทีนื้ซาตานจะยกอสานาจททีที่มลันเคยเสนอใหข้แกว่พระเยซยในมลัทธวิว 4:1-11 และลยกา 4:1-6 ใหข้แกว่ผยข้
พยากรณณ์เทก็จนลันื้น: “แลข้วพญามารไดข้ทยลพระองคณ์วว่า “อสานาจทลันื้งสวินื้นนทีนื้และสงว่าราศทีของราชอาณาจลักรนลันื้นเราจะยก
ใหข้แกว่ทว่าน เพรคำะวว่คำมอบเปป็นสวิทธวิไวห้แกว่เรคำแลห้ว และเราปรารถนาจะใหข้แกว่ผยข้ใดกก็จะใหข้แกว่ผยข้นลันื้น” ซาตานไดข้
เสนออสานาจนทีนื้ใหข้แกว่พระเยซยหากพระองคณ์จะยอมกข้มกราบลงและนมลัสการมลัน พระบตุตรของพระเจข้าทรงปฏวิเสธ
และทรงตยู่อตจ้านการทดลองทสุกอยยู่างททชื่พญามารโยนเขจ้าใสยู่พระองคณ์ พญามารอวิจฉาพระเยซย และมลันอวิจฉามาโดย
ตลอด นลัที่นเปป็นสาเหตตุของการลว่มจมของมลันในเอเสเคทียล 28 มลันอยากททีที่จะยกชยบลัลลลังกณ์ของมลันขศึนื้นเหนสือพระททีที่นลัที่ง
ของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ มลันไดข้พยายามแลข้ว, มลันลข้มเหลวแลข้ว – แตว่มลันไมว่เคยยอมแพข้และจะไมว่ยอมแพข้
จนกวว่ามลันถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น

“สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จถยกทวินื้งทลันื้งเปป็นลงในบศึงไฟททีที่ไหมข้ดข้วยกสามะถลัน” (ขข้อ 20) ใชว่แลข้วครลับ นทีที่เปป็น
ไฟจรวิงๆ... เปป็นบศึงเลย ไมว่มทีคสาพยดเพทียงพอในทตุกภาษาของทลันื้งโลกททีที่จะบรรยายถศึงความสยดสยองของการปรลับ



โทษเชว่นนทีนื้! สองคนนทีนื้ – สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จ – ไมว่ไดข้ถยกฆว่าตายเหมสือนอยว่างพวกคนททีที่ตวิดตามพวกเขา
ความตายฝฝายรว่างกายไมว่มาถศึงพวกเขา พวกเขาถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้นขณะททีที่ยลังมทีชทีววิตอยยว่ใน
รว่างกายททีที่พวกเขาเปป็นเจข้าของในระหวว่างการครอบครองอลันชลัที่วรข้ายของพวกเขา 

หนศึที่งพลันปฟีตว่อมา ซาตานจะถยกโยนลงไปในบศึงเดทียวกลันนทีนื้ (วว. 20:10) แนว่นอนวว่านทีที่พวิสยจนณ์วว่าคนชลัที่วไมว่ไดข้
ถยกเผาไหมข้จนสลายไป เพราะวว่าเมสืที่อซาตานถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้น สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จกก็ยลังอยยว่ททีที่นลัที่น 
ถยกเผาอยยยู่! ไฟและกสามะถลันบว่งบอกถศึงความทรมานททีที่ไมว่อาจกลว่าวเปป็นคสาพยดไดข้ (อวิสยาหณ์ 30:33) นทีที่จะเปป็นบศึง
จรวิงๆ – ไมว่ใชว่บศึงนนื้สา แตว่เปป็นบศึงไฟ ไมว่วว่าพวกนลักศาสนา, นลักเทศนณ์, อาจารยณ์, หรสือใครกก็ตามจะกลว่าวถศึงมลันวว่ายลังไง

ขข้อ 21: “และคนททีที่เหลสืออยยว่นลันื้น กก็ถยกฆว่าดข้วยพระแสงททีที่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ผยข้ทรงมข้านลันื้น
เสทีย และนกทลันื้งปวงกก็กวินเนสืนื้อของคนเหลว่านลันื้นจนอวิที่ม” ความเยว่อหยวิที่งของกองทลัพเหลว่านลันื้นของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระ
ครวิสตณ์นอนกองอยยว่กลับผงคลทีแหว่งแผว่นดวินโลกในความตาย...ถยกเขว่นฆว่า; แตว่ไมว่ใชว่ดข้วยกระสตุนหรสือระเบวิดปรมาณย – 
ถยกเขว่นฆว่าดข้วยพระแสงททีที่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของจอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายนลันื้น พระสตุรเสทียงแหว่งความ
กรวินื้วของจอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายจะฟาดฟปันในฉลับพลลัน โดยปลวิดชทีววิตพวกประมตุข, พวกนายทหาร, พวก
กษลัตรวิยณ์, พวกเศรษฐทีเงวินลข้าน พวกเขาจะตายเดทีดี๋ยวนลันื้นเลย – ความตายอลันนว่าสยดสยอง – และเนสืนื้อของพวกเขา
จะถยกกวินโดยพวกนกแรข้ง! จะมทีเนสืนื้อพอสสาหรลับนกทลันื้งหมดนลันื้น ... “และนกทลันื้งปวงกก็กวินเนสืนื้อของคนเหลว่านลันื้นจน
อวิที่ม”

ปลายทางของคนเหลว่านลันื้นททีที่บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและเขข้ารว่วมกองทลัพของเขาถยกเปปิดเผยในววิวรณณ์ 14:9-11 
และววิวรณณ์ 20:11-15

ในการเชสืที่อมโยงกลับขข้อทข้ายๆของบทนทีนื้ จงอว่านเอเสเคทียล 39:1-22, มลัทธวิว 24:27-28 และโยชยวา 10:1-
11



ววิวรณณ – บททบีที่ยบีที่สวิบ
ในบทททีที่ 19 เราไดข้เหก็นมข้าสทีขาวตลัวใหญว่นลันื้นและผยข้ขทีที่ของมลัน ในบทททีที่ 20 เราจะเหก็นพระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาว

แหว่งการพวิพากษาและความยตุตวิธรรม อาชาใหญว่สทีขาวตลัวนลันื้นแสดงออกถศึงอสานาจททีที่เปฟีปี่ยมชลัยชนะในการพวิชวิตและ
ชลัยชนะในตอนทข้ายของจอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นบว่งบอกถศึงความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์, 
ความบรวิสตุทธวิธิ์, ความยตุตวิธรรมและการพวิพากษาสตุดทข้ายของเหลว่าคนชลัที่ว อาชาใหญว่สทีขาวตลัวนลันื้นททีที่ออกไปพวิชวิตกก็มา
กว่อนพระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนทีนื้ และชลัยชนะของผยข้ขทีที่นลันื้นกก็จลัดเตรทียมหนทางสสาหรลับการพริพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนทีนื้

ในบทททีที่ 20 เราจะเหก็นสทีที่สวิที่งททีที่โดดเดว่น:
1. การลยู่ามซาตาน มลันจะถยกขลังคตุกเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี เราอาจกลว่าวไดข้วว่ามลันจะถยกจองจสาอยยว่ใน

ทลัณฑสถานของพระเจข้า (ขข้อ 1-3) 
2. การครอบครองของพระครริสตณ์และเหลยู่าวริสสุทธริชนเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที (ขข้อ 4-6)
3. เราเหก็นซาตานถยกปลยู่อยออกมาชนชื่วระยะเวลาหนซชื่ง เพสืที่อทดสอบคนเหลว่านลันื้นททีที่จะเกวิดมาในระหวว่างยตุค

พลันปฟีนลันื้น มลันพยายามครลันื้งสตุดทข้ายททีที่จะพวิชวิตโลกและโคว่นลข้มพระเจข้า มลันมาถศึงการพว่ายแพข้อยว่างหมดรยปและเจอ
กลับการปรลับโทษชลัที่วนวิรลันดรณ์ของมลัน (ขข้อ 7-10)

4. ในสว่วนทข้ายของบทททีที่ 20 เราเหก็น การพริพากษาของคนชนชื่วททชื่ตายไปแลจ้ว ไมว่มทีคนชอบธรรมททีที่ตายไป
แลข้วในททีที่นทีนื้ – มทีแตว่คนชลัที่วททีที่ตายไปแลข้ว คนชอบธรรมถยกพวิพากษาไปแลข้วสสาหรลับหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาของตน และไดข้
รลับบสาเหนก็จของตนแลข้วททีที่การเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดก

ซคำตคำนถถูกลว่คำมไวห้และถถูกจคคำคตุก
เปป็นเวลคำหนนที่งพนันปฟี

วว. 20:1-3:
1 แลข้วขข้าพเจข้าเหก็นทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งลงมาจากสวรรคณ์ ทว่านถสือลยกกตุญแจของเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวนลันื้นและ

ถสือโซว่ใหญว่
2 และทว่านไดข้จลับพญานาค ซศึที่งเปป็นงยดศึกดสาบรรพณ์ ผยข้ซศึที่งเปป็นพญามารและซาตาน และลว่ามมลันไวข้พลันปฟี
3 แลข้วทวินื้งมลันลงไปในเหวททีที่ไมว่มทีกข้นเหวนลันื้น แลข้วไดข้ลลัที่นกตุญแจประทลับตรา เพสืที่อไมว่ใหข้มลันลว่อลวงบรรดา

ประชาชาตวิไดข้อทีกตว่อไป จนครบกสาหนดพลันปฟีแลข้วหลลังจากนลันื้นจะตข้องปลว่อยมลันออกไปชลัที่วขณะหนศึที่ง
เราไมว่ตข้องคาดเดาเรสืที่องตลัวตนของทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ในพระคสาขข้อแรกของเรา... นลัที่นคสือทยตสวรรคณ์ขององคณ์

พระผยข้เปป็นเจข้า ในววิวรณณ์ 1:18 เราอว่านวว่าพระเยซยทรงถสือลยกกตุญแจแหว่งนรกและความตาย และพระองคณ์คงไมว่
ยอมฝากลยกกตุญแจเหลว่านลันื้นไวข้กลับใครอสืที่น ผมเชสืที่อวว่าพระองคณ์ทรงลว่ามซาตานดข้วยพระองคณ์เองและโยนมลันลงไปใน
เหวไมว่มทีกข้นนลันื้น ซศึที่งบอกเปป็นนลัยโดยการปปิดผนศึกเหวนลันื้นวว่าการปกครองของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์อยยว่เบสืนื้องหลลัง
การรลับโทษในคตุกของซาตาน และจะรลับประกลันวว่ามลันหนทีออกมาไมว่ไดข้

ไมว่อาจมทียตุคพลันปฟี, ไมว่อาจมทีเวลาแหว่งสลันตวิภาพไดข้ ตราบใดททีที่ซาตานยลังลอยนวลอยยว่ เราทราบวว่าขณะนทีนื้
มลันเปป็นพระของยตุคนทีนื้, เจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ, โดยเดวินเททีที่ยวไปดตุจสวิงโตคสาราม, แถมยลังอสาพรางตลัวเปป็น



ผยข้รลับใชข้แหว่งความชอบธรรมและทยตแหว่งความสวว่างดข้วย นทีที่เปป็นวลันของซาตาน คนชลัที่วและคนหลอกลวงกสาลลังเลว
รข้ายมากขศึนื้นเรสืที่อยๆ เหมสือนกลับททีที่เคยเปป็นในสมลัยของโนอาหณ์และในสมลัยของโลท มลันกก็จะเปป็นแบบเดทียวกลันกว่อนททีที่
พระเยซยเสดก็จกลลับมายลังแผว่นดวินโลกนทีนื้เพสืที่อททีที่จะครอบครอง  ไมว่อาจมทีสลันตวิภาพบนแผว่นดวินโลกและสลันถวไมตรทีแกว่
มนตุษยณ์ทลันื้งหลายจนกวว่าซาตานอยยว่ในเหวนลันื้น โดยถยกขลังไวข้อยว่างแนว่นหนาเพสืที่อททีที่จะหลอกลวงประชาชาตวิตว่างๆไมว่ไดข้
อทีกตว่อไป

ในขข้อ 2 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้น “ไดข้จลับพญานาค ซศึที่งเปป็นงยดศึกดสาบรรพณ์ ผยข้ซศึที่งเปป็นพญามารและซาตาน และ
ลว่ามมลันไวข้พลันปฟี” ในพระคสาขข้อนทีนื้ซาตานถยกเรทียกโดยสทีที่ชสืที่อททีที่แตกตว่างกลัน: พญานาค, งย, พญามาร และซาตาน ชสืที่อ
เหลว่านทีนื้ถยกใหข้ไวข้ตรงนทีนื้ในลสาดลับเดทียวกลับททีที่พวกมลันถยกกลว่าวถศึงในววิวรณณ์ 12:9 “พญานาค” เปป็นสลัญลลักษณณ์ททีที่แสดง
ถศึงความโหดเหทีนื้ยมทารตุณ “งย” บว่งบอกถศึงอตุบายและการทรยศททีที่มทีเลว่หณ์เหลทีที่ยม “พญามาร” คสือผยข้หลอกลวง, ผยข้
ทดลองมนตุษยณ์ใหข้กระทสาบาป “ซาตาน” หมายถศึง ผยข้ขลัดขวาง, ศลัตรยของพระครวิสตณ์และประชากรของพระองคณ์

แนว่นอนวว่าเราเรทียนรยข้จากชสืที่อเหลว่านทีนื้วว่าซาตานเปป็นบสุคคลๆหนศึที่ง และไมว่ใชว่แคว่อวิทธวิพลหรสือหลลักการอยว่าง
หนศึที่งของความชลัที่วรข้าย ซาตานเปป็นเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ (อฟ. 2:2); มลันเปป็นพระของยตุคนทีนื้ (2 คร. 4:4) 
และเปป็นเจข้าผยข้ปกครองความมสืดแหว่งโลกนทีนื้ (อฟ. 6:11, 12) มลันสามารถใชข้รยปแบบใดกก็ไดข้ททีที่จสาเปป็นเพสืที่อทสาใหข้
มนตุษยณ์ตกนรก 

ตสาแหนว่งของมลันสยงสว่งยวิที่งจนมทีคาเอล อลัครเทวทยต ไมว่กลข้ากลว่าวโทษมลันเลย แตว่กลว่าววว่า “ขอใหข้องคณ์พระ
ผยข้เปป็นเจข้าทรงหข้ามเจข้าเถวิด” (ยยดาส 9) หากมทีคาเอลไมว่กลข้ากลว่าวโทษซาตานเลย แลข้วคตุณควิดวว่าทยตสวรรคณ์องคณ์
ไหนจะพยายามลว่ามมลันลว่ะครลับ? มทีแตว่พระเยซยเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้นเทว่านลันื้นททีที่สามารถลว่ามซาตานไดข้ 
พระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ททีที่ถสือลยกกตุญแจไขเปปิดเหวไมว่มทีกข้นนลันื้น นทีที่คสือทยตสวรรคณ์องคณ์เดทียวกลับททีที่เราไดข้อว่านไปแลข้วในววิวรณณ์ 
9:1-2

การลว่ามซาตานเปปิดเผยแกว่เราถศึงขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์สามารถยลับยลันื้งซาตานไดข้ใน
เวลาททีที่ทรงกสาหนดไวข้ พระองคณ์ทรงสามารถยลับยลันื้งมลันไดข้โดยไมว่ตข้องใชข้กองทลัพตว่างๆ เมสืที่อถศึงเวลา พระเจข้าจะทรงสว่ง
ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งมาเพสืที่อจลับกตุม, ใสว่กตุญแจมสือและลว่ามซาตานไวข้ในคตุก

คสาวว่า “หนศึที่งพลันปฟี” ถยกพบหกครลันื้งในววิวรณณ์ 20: ขข้อ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สามครลันื้งเกทีที่ยวขข้องกลับซาตาน, 
สองครลันื้งเกทีที่ยวขข้องกลับการครอบครองของพวกววิสตุทธวิชนกลับพระเยซยในชว่วงยตุคพลันปฟีนลันื้น และครลันื้งสตุดทข้ายเกทีที่ยวขข้อง
กลับเวลาททีที่อยยว่ระหวว่างการเปป็นขศึนื้นจากตายของผยข้ชอบธรรมและการเปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่ว

ในพระวจนะของพระเจข้าไมว่มทีอะไรททีที่เรทียกวว่าเปป็น การเปป็นขซนั้นจากตายแบบเหมารวม บรรดาผยข้ททีที่ตายแลข้ว
ในพระครวิสตณ์จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นกว่อน (1 ธส. 4:13-18; 1 คร. 15) การอข้างอวิงทลันื้งหกครลันื้งนทีนื้ขข้างบนเกทีที่ยวขข้องกลับ
หนซชื่งพนนปฟีเดทยวกนนนนนั้น แตว่ในความสลัมพลันธณ์ททีที่แตกตว่างกลัน นทีที่ไมว่ใชว่เชวิงสลัญลลักษณณ์ แตว่เปป็นหนซชื่งพนนปฟีจรวิงๆตามปฟีของ
พระคลัมภทีรณ์ททีที่แตว่ละปฟีมทีสวิบสองเดสือน (หนศึที่งปฟีในทางคสาพยากรณณ์มที 360 วลัน ไมว่ใชว่ 365 วลัน)

ตามความเชสืที่อและการยกเหตตุผลของคนยวิว หกพลันปฟีททีที่ขณะนทีนื้กสาลลังใกลข้จะสวินื้นสตุดลงแลข้วตรงกลันกลับหกวลัน
นลันื้นททีที่พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างฟฟ้าสวรรคณ์และแผว่นดวินโลก ในวลันททีที่เจก็ดพระเจข้าทรงพลักจากการงานตว่างๆของ
พระองคณ์ หนศึที่งวลันเทว่ากลับหนศึที่งพลันปฟีกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า และหนศึที่งพลันปฟีกก็เปป็นเหมสือนหนศึที่งวลัน (2 ปต. 3:8) ดข้วย



เหตตุนทีนื้ โดยการยกเหตตุผลดลังกลว่าว เราจศึงอยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้มาประมาณหกวลันแลข้ว (เกสือบหกพลันปฟี – 4,000 ปฟี
กว่อนพระครวิสตณ์และเกสือบ 2,000 ปฟีแลข้วนลับแตว่นลันื้นเปป็นตข้นมา) มลันนว่าจะเกสือบถศึงเวลาแลข้วสสาหรลับสะบาโตนลันื้น – 
หนศึที่งพลันปฟีแหว่งสลันตวิภาพ พระคลัมภทีรณ์กลว่าววว่า “ฉะนลันื้นจศึงยลังมทีการหยสุดพนกสะบาโต (แปลกรทีกแบบตรงตลัว) สสาหรลับ
ชนชาตวิของพระเจข้า” (ฮบ. 4:9) ชนชาตริของพระเจจ้าในททีที่นทีนื้หมายถศึงววิสตุทธวิชนทลันื้งปวง แตว่หลลักๆแลข้วหมายถศึงผยข้ททีที่
ถยกเลสือกสรรของพระเจข้า คสือชนชาตวิอวิสราเอล

ในสว่วนทข้ายของขข้อ 3 เราอว่านวว่า “หลลังจากนลันื้นจะตข้องปลว่อยมลัน (ซาตาน) ออกไปชลัที่วขณะหนศึที่ง” “หลลัง
จากนลันื้น” หมายถศึงชว่วงเวลามากกวว่าหนศึที่งพลันปฟีนลันื้นททีที่ซาตานจะใชข้เวลาอยยว่ในคตุก มลันยลังหมายถศึงหลลังจากการถยก
ทสาลายของบาบวิโลน; หลลังจากการเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดก; หลลังจากศศึกแหว่งอารมาเกดโดนบนแผว่นดวินโลก
นทีนื้; หลลังจากการถยกทสาลายของสลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ผยข้พยากรณณ์เทก็จและทตุกคนททีที่ตวิดตามพวกเขา; หลลังจากการลว่าม
ซาตานไวข้, โดยผนศึกมลันไวข้เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี หลนงจากสริชื่งเหลยู่านทนั้ทนนั้งสรินั้นแลจ้ว มลันตข้องถยกปลว่อยออกไปชลัที่วระยะเวลา
สลันื้นๆ

บางคนอาจถามวว่า “เพราะอะไร? หลลังจากซาตานถยกจสาคตุกแลข้ว ทสาไมพระเจข้าถศึงจะปลว่อยมลันออกไป
อทีก?” จสาไวข้วว่า ชนชาตวิอวิสราเอลจะอยยว่ในแผว่นดวินของนางเองแลข้วเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีในรว่างกายมนตุษยณ์ธรรมดา 
นางจะสรข้างบข้านเรสือนตว่างๆและเขข้าอยยว่อาศลัยในพวกมลัน นางจะปลยกสวนองตุว่นตว่างๆและกวินผลจากสวนนลันื้น นาง
จะเพวิที่มทวทีขศึนื้นเปป็นหลายลข้านคน จงอว่านและศศึกษาพระคสาทตุกขข้อในอวิสยาหณ์ บทททีที่ 65 และ 66 พอสวินื้นยตุคพลันปฟีนลันื้น
จะมทีหลายลข้านคนบนแผว่นดวินโลกททีที่ยลังไมว่เคยถยกทดลองเลย หากพระเจข้าไมว่ทรงอนตุญาตใหข้พวกเขาถยกทดสอบ
เหมสือนอยว่างอาดลัมและเอวา และเหมสือนอยว่างคตุณกลับผม พระเจข้ากก็คงเปป็นผยข้ททีที่เหก็นแกว่หนข้าคน – และเรารยข้วว่า
พระองคณ์ไมว่ทรงเปป็นแบบนลันื้น (โรม 2:11) ดข้วยเหตตุนทีนื้ ทตุกคนททีที่เกวิดมาในชว่วงยตุคพลันปฟีจศึงตข้องถยกทดลอง ซาตานจะ
ถยกปลว่อยตลัวออกมาชลัที่วขณะหนศึที่ง แตว่พระวจนะของพระเจข้าไมว่ไดข้บอกเราวว่า “ชลัที่วขณะหนศึที่ง” ททีที่วว่านลันื้นจะเปป็นเวลา
นานขนาดไหน

สสาหรลับคนเหลว่านทีนื้ ซาตานจะเสนอสวิที่งเหลว่านลันื้นแบบเดทียวกลับททีที่มลันไดข้ยสืที่นเสนอใหข้แกว่อาดลัมและเอวาในสวน
นลันื้น, สวิที่งเหลว่านลันื้นแบบเดทียวกลับททีที่มลันไดข้ยสืที่นเสนอใหข้แกว่พระเยซยในมลัทธวิว 4 และลยกา 4 ในความพยายามครลันื้งสตุดทข้าย
แบบจนตรอกของมลันททีที่จะโคว่นลข้มพระททีที่นลัที่งของพระเจข้าและยกชยตลัวมลันเองขศึนื้นเหนสือดวงดาวทลันื้งหลายของพระเจข้า
(อวิสยาหณ์ 14) ซาตานจะยสืที่นเสนออสานาจและสงว่าราศทีรว่วมกลับตลัวมลันเองใหข้แกว่คนทลันื้งปวงททีที่ยอมตวิดตามมลัน คน
มากมาย (ซศึที่งมทีจสานวนเหมสือนเมก็ดทรายแหว่งทะเล) จะมาเขข้ารว่วมกลับซาตานในความพยายามครลันื้งสตุดทข้ายของมลัน
ททีที่จะยศึดนครบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น เพสืที่อบดขยทีนื้พวกววิสตุทธวิชนและชนชาตวิอวิสราเอลในแผว่นดวินโลกซศึที่งไดข้ถยกปลดปลว่อยใหข้เปป็น
ไทจากคสาแชว่งสาปนลันื้นเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีแลข้ว

กคำรครอบครองของพระครวิสตณในระหวว่คำงยตุคพนันปฟีนนันี้น
ววิวรณณ 20:4-6:

4 ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบลัลลลังกณ์หลายบลัลลลังกณ์ และผยข้ททีที่นลัที่งบนบลัลลลังกณ์นลันื้น ทรงมอบใหข้เปป็นผยข้ททีที่จะพวิพากษา และ
ขข้าพเจข้ายลังไดข้เหก็นดวงววิญญาณของคนทลันื้งปวงททีที่ถยกตลัดศทีรษะ เพราะเปป็นพยานของพระเยซย และเพราะพระวจนะ



ของพระเจข้า และเปป็นผยข้ททีที่ไมว่ไดข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นหรสือรยปของมลัน และไมว่ไดข้รลับเครสืที่องหมายของมลันไวข้ททีที่หนข้าผากหรสือ
ททีที่มสือของเขา คนเหลว่านลันื้นกลลับมทีชทีววิตขศึนื้นมาใหมว่ และไดข้ครอบครองรว่วมกลับพระครวิสตณ์เปป็นเวลาพลันปฟี

5 แตว่คนอสืที่นๆททีที่ตายแลข้วไมว่ไดข้กลลับมทีชทีววิตอทีกจนกวว่าจะครบกสาหนดพลันปฟี นทีที่แหละคสือการฟฟฟื้นจากความ
ตายครลันื้งแรก

6 ผยข้ใดททีที่ไดข้มทีสว่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครลันื้งแรกกก็เปป็นสตุขและบรวิสตุทธวิธิ์ ความตายครลันื้งททีที่สองจะไมว่มที
อสานาจเหนสือคนเหลว่านลันื้น แตว่เขาจะเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าและของพระครวิสตณ์ และจะครอบครองรว่วมกลับ
พระองคณ์ตลอดเวลาพลันปฟี

คนเหลว่านลันื้นเปป็นใครททีที่จะครอบครองรว่วมกลับพระครวิสตณ์ในสงว่าราศทีแบบสวรรคณ์บนแผว่นดวินโลกเปป็นเวลา
หนศึที่งพลันปฟี? มทีการคาดเดามากมายและการเหก็นไมว่ตรงกลันเยอะแยะเกทีที่ยวกลับวว่าคนเหลว่านทีนื้เปป็นใคร บางคนกลว่าววว่า
พวกเขาคสือพวกววิสตุทธวิชน บข้างกก็กลว่าววว่าพวกเขาคสือพวกทยตสวรรคณ์ เราจะกลลับมาททีที่หลัวขข้อนทีนื้อทีกททีในภายหลลัง

การมทีอสานาจสวิทธวิธิ์ขาดของพระครวิสตณ์ในฐานะมนตุษยณ (เพลงสดตุดที 8) และในฐานะกษนัตรวิยณ (เพลงสดตุดที 2) 
เปป็นความจรวิงตามพระคลัมภทีรณ์ การครอบครองแบบกษลัตรวิยณ์ททีที่จะถยกสสาแดงเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีบนแผว่นดวินโลกนทีนื้
เปป็นสวิที่งททีที่จรวิงแทข้แนว่นอนตามพระคลัมภทีรณ์ เหลว่าศาสดาพยากรณณ์ในสมลัยโบราณไดข้เหก็นมลันแลข้วในนวิมวิตหนศึที่ง ยยดาหณ์ไดข้
รข้องเพลงเกทีที่ยวกลับมลัน คสาพยากรณณ์ตลันื้งแตว่อวิสยาหณ์จนถศึงมาลาคทีกลว่าวถศึงสงว่าราศที, พระพรและความรตุว่งโรจนณ์ของมลัน 
แผว่นดวินโลกจะตข้องถยกชว่วยใหข้พข้นจากการแชว่งสาปนลันื้นซศึที่งมลันครที่สาครวญและผจญความเจก็บปวดมานานเหลสือเกวิน
ภายใตข้การแชว่งสาปนลันื้น พระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างอาดลัมและประทานแผว่นดวินโลกใหข้แกว่เขา อาดลัมปลว่อยเชว่าชว่วง
แผว่นดวินโลกใหข้แกว่พญามาร และเมสืที่อสลัญญาเชว่านลันื้นหมดอายตุแลข้ว สลัญญาเชว่าชว่วงกก็ไมว่มทีประโยชนณ์อลันใด สลักวลันหนศึที่ง
วลันของอาดลัมจะสวินื้นสตุดลงและวลันขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์จะเขข้ามา พระองคณ์จะทรงขลับไลว่
ซาตานไปใหข้พข้นจากแผว่นดวินโลกจรวิงๆและแผว่นดวินโลกจะถยกชว่วยใหข้พข้นจากการแชว่งสาปนลันื้น “ราชอาณาจลักรทลันื้ง
หลายแหว่งพวิภพนทีนื้ไดข้กลลับเปป็นราชอาณาจลักรทลันื้งหลายขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา และเปป็นของพระครวิสตณ์ของ
พระองคณ์ และพระองคณ์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” (วว. 11:15)

ในววิวรณณ์ 11:15 การครอบครองนลันื้นไดข้ถยกประกาศแลข้ว ในบทททีที่ 20 มลันไดข้เกวิดขศึนื้นจรวิงๆแลข้ว ขข้อ 4 ถศึง 6
มทีความสสาคลัญสตุดๆและมทีเอกลลักษณณ์ไมว่เหมสือนใคร เพราะวว่าตรงนทีนื้ททีที่เดทียวเทว่านลันื้นมทีการเปปิดเผยสรตุปยว่อเกทีที่ยวกลับคน
เหลว่านลันื้นททีที่จะรว่วมแบว่งปปันกลับพระครวิสตณ์ในยตุคพลันปฟีนลันื้น ในการครอบครองแหว่งความชอบธรรมและสงว่าราศทีบน
แผว่นดวินโลกนทีนื้

“ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบลัลลลังกณ์หลายบลัลลลังกณ์...” ดาเนทียลททีที่ตกเปป็นเชลยและยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลักททีที่ถยกเนรเทศไปไดข้
เหก็นบลัลลลังกณ์ตว่างๆในนวิมวิตหนศึที่ง... บลัลลลังกณ์เดทียวกลันเหลว่านลันื้น เมสืที่อดาเนทียลไดข้เหก็นพวกมลัน พวกมลันกก็ไมว่มทีคนนลัที่ง; 
ยอหณ์นเหก็นพวกมลันมทีคนนลัที่งแลข้ว: “และบรรดาผยจ้ททชื่นนชื่งบนบนลลนงกณ์เหลยู่านนนั้น” ในดาเนทียล 7:9 เราอว่านวว่า “มทีหลาย
บลัลลลังกณ์ถยกลข้มลง” แตว่ในภาษาฮทีบรย พระคสาขข้อนทีนื้ควรอว่านวว่า “จนกระทนชื่งบนลลนงกณ์เหลยู่านนนั้นถยกวางไวจ้” ดาเนทียลมอง
ดยจนกระทลัที่งบลัลลลังกณ์เหลว่านลันื้นถยกสถาปนา เขาไมว่ไดข้นสาเราเขข้าไปในยตุคพลันปฟี แตว่แคว่นสาเรามาถศึงตอนตข้นของมลัน
เทว่านลันื้น เขาตลัดตอนคสาพยากรณณ์ของตนในตอนตข้นของยตุคพลันปฟีตรงททีที่ทว่านผยข้หนศึที่ง “เหมสือนบตุตรมนตุษยณ์” ทรงไดข้รลับ
จากผยข้เจรวิญดข้วยวลัยวตุฒวินลันื้น คสือ อาณาจลักรททีที่เปป็นสากลและคงอยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์ (ดนล. 7:13, 14)



บลัลลลังกณ์เหลว่านลันื้นททีที่เราเหก็นตรงนทีนื้จะตข้องไมว่ถยกสลับสนกลับบลัลลลังกณ์ยทีที่สวิบสทีที่อลันนลันื้นของววิวรณณ์ 4:4 บลัลลลังกณ์เหลว่า
นลันื้นททีที่ดาเนทียลเหก็น (ดนล. 7:9) และบลัลลลังกณ์เหลว่านลันื้นททีที่ยอหณ์นเหก็นในววิวรณณ์ 20:4 ทลันื้งคยว่ชทีนื้ไปยลังการปกครองในชว่วง
ยตุคพลันปฟีบนแผว่นดวินโลกนทีนื้

ในขข้อ 4 เราอว่านวว่า “...และผยข้ (พวกเขา) ททีที่นลัที่งบนบลัลลลังกณ์นลันื้น ทรงมอบใหข้ (พวกเขา) เปป็นผยข้ททีที่จะ
พวิพากษา” คราวนทีนื้เกวิดคสาถามขศึนื้นมาวว่า “คสาสรรพนาม พวกเขา ในททีที่นทีนื้หมายถศึงใคร?” พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้สอนวว่า
พวกทยตสวรรคณ์หรสือสวิที่งทรงสรข้างในสวรรคณ์จะครอบครองบนแผว่นดวินโลกนทีนื้: “เพราะวว่าพระองคณ์ไมว่ไดห้ทรงมอบโลก
ใหมว่ซศึที่งเรากลว่าวถศึงนลันื้นใหข้อยยว่ใตข้บลังคลับของเหลว่าทยตสวรรคณ์” (ฮบ. 2:5) การปกครองแผว่นดวินโลกในชว่วงยตุคพลันปฟีจะ
ตข้องถยกบรวิหารจลัดการโดยพระครวิสตณ์และเหลว่าววิสตุทธวิแหว่งสวรรคณ์ของพระองคณ์ (1 คร. 6:2,3) “พวกเขา” ททีที่วว่านทีนื้
หมายถศึงครวิสตจลักร, เจข้าสาวของพระครวิสตณ์ – “เหลว่ากษลัตรวิยณ์และปตุโรหวิตจสาเพาะพระเจข้า” – และอาจหมายถศึง
พวกววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิมดข้วย บางคนเหก็นดข้วยกลับการตทีความเชว่นนทีนื้ บข้างกก็ไมว่เหก็นดข้วย บางคนประ
กาศวว่าครวิสตจลักรเทว่านลันื้นจะครอบครองกลับพระองคณ์ คนอสืที่นๆกก็เสนอแนะวว่าพวกววิสตุทธวิชนสมลัยภาคพลันธสลัญญา
เดวิมอาจถยกรวมเขข้าไวข้ดข้วย

“ทรงมอบใหข้ (พวกเขา) เปป็นผยข้ททีที่จะพวิพากษา” นทีที่คสือการสสาเรก็จจรวิงของ “ทว่านไมว่รยข้หรสือวว่าววิสตุทธวิชนจะ
พวิพากษาโลก” (1 คร. 6:2) ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นสวิที่งททีที่เขข้าใจไดข้อยว่างงว่ายดาย ไมว่มทีใครจสาเปป็นตข้องสลับสนตรงนทีนื้ พวก
ววิสตุทธวิชนจะนลัที่งกลับพระเยซยเมสืที่อพระองคณ์ทรงพวิพากษาโลก และจะพวิพากษากลับพระองคณ์

“...และขข้าพเจข้ายลังไดข้เหก็นดวงววิญญาณของคนทลันื้งปวงททีที่ถยกตลัดศทีรษะ เพราะเปป็นพยานของพระเยซย และ
เพราะพระวจนะของพระเจข้า” ยอหณ์นเหก็นในพระววิญญาณ คสือ ดวงวริญญาณตยู่างๆ – ไมว่ใชว่บตุคคล แตว่เปป็นดวง
ววิญญาณของเหลว่าผยข้พลทีชทีพเพสืที่อความเชสืที่อ ในววิวรณณ์ 6:9-11 เราอว่านเกทีที่ยวกลับดวงววิญญาณของผยข้พลทีชทีพเหลว่านลันื้นททีที่
อยยว่ใตข้แทว่นบยชา โดยรข้องถามวว่าพระเจข้าจะทรงยอมใหข้ปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ครอบครองอทีกนานเทว่าใด... อทีกนาน
เทว่าใดกวว่าโลหวิตของพวกเขาจะไดข้รลับการแกข้แคข้น พวกเขาไดข้รลับชตุดสทีขาวและใบตาล และถยกสลัที่งใหข้รอตว่อไปอทีก
หนว่อยหนศึที่งจนกวว่าเหลว่าเพสืที่อนผยข้รลับใชข้ของพวกเขาจะถยกฆว่าเสทียกว่อน ดวงววิญญาณเหลว่านลันื้นททีที่ยอหณ์นเหก็นอยยว่ใตข้แทว่น
บยชานลันื้นเปป็นดวงววิญญาณเดทียวกลับททีที่เขาเหก็นในททีที่นทีนื้ รวมถศึงคนเหลว่านลันื้นททีที่จะถยกเขว่นฆว่าในระหวว่างการครอบครอง
ของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ดข้วย

จงสลังเกตคสาบรรยายททีที่พระววิญญาณประทานใหข้เกทีที่ยวกลับดวงววิญญาณเหลว่านทีนื้: “คนทลันื้งปวงททีที่ถยกตลัดศทีรษะ
เพราะเปป็นพยานของพระเยซย และเพราะพระวจนะของพระเจข้า และเปป็นผยข้ททีที่ไมว่ไดข้บยชาสลัตวณ์รข้ายนลันื้นหรสือรยปของ
มลัน และไมว่ไดข้รลับเครสืที่องหมายของมลันไวข้ททีที่หนข้าผากหรสือททีที่มสือของเขา” คนเหลว่านทีนื้ไดข้มทีชทีววิตขศึนื้นอทีกและครอบครอง
กลับพระครวิสตณ์เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟี

ทตุกคนเหลว่านทีนื้ไดข้ถยกตลัดศทีรษะหลลังจากการรลับขศึนื้นไปของครวิสตจลักร ดลังนลันื้นเราจศึงทราบวว่าคนอยว่างนข้อยสอง
กลตุว่มจะครอบครองกลับพระครวิสตณ์ในชว่วงยตุคพลันปฟีนลันื้น: เจข้าสาวและเหลว่าผยข้พลทีชทีพททีที่ถยกพรรณนาถศึงตรงนทีนื้ ไมว่มทีขข้อ
สงสลัยเลยวว่าคนเหลว่านทีนื้สว่วนใหญว่จะถยกฆว่าตายในระหวว่างชว่วงสามปฟีครศึที่งหลลังนลันื้นของความทตุกขณ์ลสาบากใหญว่ยวิที่ง จง
ตลันื้งใจสลังเกตดทีๆวว่าตอนแรกยอหณ์นไดข้เหก็นดวงวริญญาณ และในพระคสาขข้อเดทียวกลันนทีนื้ “...คนเหลยู่านนนั้นกลนบมทชทวริตขซนั้น



มาใหมยู่” การเปป็นขศึนื้นจากตายเกวิดขศึนื้นในทลันททีหลลังจากการเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดก และกว่อนการเรวิที่มตข้นของ
ยตุคพลันปฟีไมว่นาน

ขข้อ 5: “แตว่คนอสืที่นๆททีที่ตายแลข้วไมว่ไดข้กลลับมทีชทีววิตอทีกจนกวว่าจะครบกสาหนดพลันปฟี นทีที่แหละคสือการฟฟฟื้นจาก
ความตายครลันื้งแรก”

“การเปป็นขศึนื้นจากตายของผยข้ชอบธรรม” ถยกกลว่าวถศึงในลยกา 14:13-14 และ “การเปป็นขศึนื้นจากตายแหว่ง
ชทีววิต” ถยกแยกแยะอยว่างชลัดเจนจาก “การเปป็นขศึนื้นจากตายไปสยว่การปรลับโทษ” ในยอหณ์น 5:29 ตรงนทีนื้ในววิวรณณ์ 
20:5 เราเรทียนรยข้เปป็นครลันื้งแรกเกทีที่ยวกลับชว่วงเวลาคลัที่นกลางททีที่แบว่งแยกการเปป็นขศึนื้นจากตายสองครลันื้งนลันื้นออกจากกลัน: 
หนศึที่งพลันปฟี เมสืที่อพระเยซยเสดก็จมาในการรลับขศึนื้นไป เฉพาะผยข้ชอบธรรมเทว่านลันื้นจะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้น  (1 ธส. 4:13-18) 

เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาในตอนสวินื้นยตุค เฉพาะคนชลัที่วเทว่านลันื้นจะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นและจะปรากฏตลัวตว่อหนข้า
พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นเพสืที่อททีที่จะถยกพวิพากษา หลลักคสาสอนเรสืที่องการเปป็นขศึนื้นจากตายแบบเหมารวม – เวลาหนศึที่งททีที่
คนดทีและคนเลว, คนชอบธรรมและคนอธรรมถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้น – ถยกพระคสาขข้อนทีนื้หลักลข้างอยว่างแนว่นอน ในยอหณ์น 
5:28-29 เราอว่านวว่า “อยว่าประหลาดใจในขข้อนทีนื้เลย เพราะใกลข้จะถศึงเวลาททีที่บรรดาผยข้ททีที่อยยว่ในอตุโมงคณ์ฝปังศพจะไดข้ยวิน
พระสตุรเสทียงของพระองคณ์ และจะไดข้ออกมา คนทลันื้งหลายททีที่ไดข้ประพฤตวิดทีกก็ฟฟฟื้นขซนั้นสยยู่ชทวริต และคนทลันื้งหลายททีที่ไดข้
ประพฤตวิชลัที่วกก็จะฟฟฟื้นขซนั้นสยยู่การพริพากษา” “เวลา” ททีที่วว่านทีนื้ครอบคลตุมหนศึที่งพลันปฟี! กว่อนยตุคพลันปฟี คนชอบธรรมจะ
ไดข้ยวินเสทียงของพระองคณ์ พอสวินื้นยตุคพลันปฟี คนชนชื่วจะไดข้ยวินเสทียงของพระองคณ์ พระเยซยทรงเปป็นการเปป็นขศึนื้นจากตาย
นลันื้นและชทีววิตนลันื้น ในยอหณ์นบทททีที่ 11 พระองคณ์ทรงเรทียกชสืที่อลาซารลัส หากพระองคณ์ตรลัสเพทียงวว่า “คนตายเออ๋ย จง
ออกมาเถวิด” คนตายทตุกคนกก็คงออกมากลันแลข้ว แตว่พระองคณ์ทรงเรทียกชายคนเดทยว และชายคนเดทียวกก็ออกมา
จากอตุโมงคณ์ฝปังศพนลันื้น เมสืที่อพระเยซยทรงเรทียกบรรดาคนชอบธรรมใหข้ขศึนื้นไปพบกลับพระองคณ์ในฟฟ้าอากาศ เฉพาะคน
ชอบธรรมเทว่านลันื้นจะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้น จากนลันื้นอทีกหนศึที่งพลันปฟีตว่อมา คนชลัที่วกก็จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้น

ผมรยข้วว่าบางคนจะไมว่เหก็นดข้วย แตว่ผมขอรข้องใหข้คตุณเหก็นขข้อเทก็จจรวิงนทีนื้จากพระคลัมภทีรณ์อยว่างซสืที่อตรง ในยอหณ์น
5:25-27 เราอว่านวว่า “เราบอกความจรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า เวลคำทบีที่กคคำหนดนนันี้นใกลห้จะถนงแลห้ว และบนัดนบีนี้กจ็ถนง
แลห้ว คสือเมสืที่อผยข้ททีที่ตายแลข้วจะไดข้ยวินพระสตุรเสทียงแหว่งพระบตุตรของพระเจข้า และบรรดาผยข้ททีที่ไดข้ยวินจะมทีชทีววิต เพราะวว่า
พระบวิดาทรงมทีชทีววิตในพระองคณ์เองฉลันใด พระองคณ์กก็ไดข้ทรงประทานใหข้พระบตุตรมทีชทีววิตในพระองคณ์ฉลันนลันื้น และไดข้
ทรงประทานใหข้พระบตุตรมทีสวิทธวิอสานาจททีที่จะพวิพากษาดข้วย เพราะพระองคณ์ทรงเปป็นบตุตรมนตุษยณ์”

ในขข้อ 25 จงหมายเหตตุวว่า “เวลาททีที่กสาหนดนลันื้นใกลข้จะถศึงแลข้ว และบลัดนทีนื้กก็ถศึงแลข้ว” กรตุณาใชข้เหตตุผลและ
เผชวิญกลับขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่า เวลาททีที่วว่าในพระคสาขข้อนทีนื้คสือ วลันแหว่งพระคตุณ และไดข้กวินเวลาไปมากกวว่า 1900 ปฟีแลข้ว 
วลทีนทีนื้คสือ “เวลาททีที่กสาหนดนลันื้นใกลข้จะถศึงแลข้ว และบลัดนทีนื้กก็ถศึงแลข้ว” คนตายททีที่หมายถศึงตรงนทีนื้คสือ คนททีที่ตายแลข้วฝฝาย
ววิญญาณ ไมว่ใชว่ตายแลข้วฝฝายรว่างกาย คนบาปทตุกคนลข้วนตายไปแลข้ว (อฟ. 2:1; ยอหณ์น 5:24) เมสืที่อคนบาปททีที่ตาย
แลข้วคนใดไดข้ยวินเสทียงของพระววิญญาณและเชสืที่อพระวาทะ คนบาปททีที่ตายแลข้วคนนลันื้นกก็ถยกชตุบใหข้คสืนสยว่ชทีววิต, ถยกใหข้
กสาเนวิดโดยพระววิญญาณ, เปป็นผยข้ถยกสรข้างใหมว่ เวลาททีที่ถยกอข้างอวิงถศึงในยอหณ์น 5:25 ไดข้ดสาเนวินไปแลข้วกวว่า 1900 ปฟี 
เหตตุใดมลันถศึงควรเปป็นเรสืที่องยากททีที่ใครๆจะเชสืที่อวว่าเวลานลันื้นในยอหณ์น 5:28 จะยาวนานหนศึที่งพลันปฟีเลว่า? ไมว่วว่าคตุณจะ
เชสืที่อยลังไง มลันกก็เปป็นความจรวิงททีที่ถยกสอนอยว่างชลัดเจนในพระวจนะของพระเจข้า ดข้วยเหตตุนทีนื้ ระหวว่างการเปป็นขศึนื้นจาก



ตายของคนเหลว่านลันื้น “ททีที่ไดข้ประพฤตวิดที” และการเปป็นขศึนื้นจากตายของคนเหลว่านลันื้น “ททีที่ไดข้ประพฤตวิชลัที่ว” คสือเวลา
หนศึที่งพลันปฟี “คนอสืที่นๆททีที่ตายแลข้ว” คสือ คนชลัที่วททีที่ถยกอข้างอวิงถศึงในววิวรณณ์ 20:13 ไมว่มทีววิสตุทธวิชนของพระเจข้าสลักคนเดทียว
จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งสตุดทข้ายนลันื้น การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นเปป็นททีที่สวินื้นสตุด, คง
อยยว่ชลัที่วนวิรลันดรณ์, และเกทีที่ยวขข้องกลับคนชลัที่วททีที่ตายไปแลข้ว

มทีการเปป็นขศึนื้นจากตายของผยข้ชอบธรรมซศึที่งเปป็นการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนลันื้นและประกอบดข้วยคนอยว่าง
นข้อยสามกลตุว่มททีที่แตกตว่างกลันในสว่วนททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับชว่วงเวลาของการเปป็นขศึนื้นจากตายของพวกเขา นทีที่เรวิที่มตข้นดข้วย
พระครริสตณ์ ผยจ้ทรงเปป็นผลแรก (1 คร. 15:23) “แลข้วภายหลลังกก็คสือคนทนนั้งหลายททชื่เปป็นของพระครริสตณ์ ในเมสืที่อ
พระองคณ์จะเสดก็จมา” (การรลับขศึนื้นไป) (อว่าน 1 เธสะโลนวิกา 4:6) จากนลันื้นกว่อนททีที่จะเรวิที่มตข้นอาณาจลักรยตุคพลันปฟีนลันื้น 
เราเหก็นการเปป็นขศึนื้นจากตายของเหลยู่าวริสสุทธริชนแหยู่งความทสุกขณ์ลกาบากนนนั้นททชื่พลทชทพ แตว่กลับคนชลัที่วททีที่ตายไปแลข้วนลันื้น
มลันกก็แตกตว่างกลันอยว่างสวินื้นเชวิงเลย คนชลัที่วทตุกคนตลันื้งแตว่คาอวินเรสืที่อยมาจนถศึงคนสตุดทข้ายททีที่มทีชทีววิตและตายไปในฐานะ
คนบาปจะยลังอยยว่ในหลตุมศพของตนจนกวว่าหลลังจากยตุคพลันปฟีนลันื้น และจากนลันื้นพวกเขากก็จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นมา การ
เปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่วจะเปป็นเหตตุการณณ์ปปิดทข้ายของการเปป็นขศึนื้นจากตายของพวกคนตาย พวกเขาจะถยก
พวิพากษา, ถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้น, จากนลันื้นยตุคนวิรลันดรณ์จะเรวิที่มตข้นโดยไมว่มทีรว่องรอยใดๆของความชลัที่ว
บนแผว่นดวินโลก, ในสวรรคณ์ หรสือในสวิที่งทรงสรข้างใหมว่ใดๆของพระเจข้าเลย ความชลัที่วทลันื้งปวงจะอยยว่ในบศึงไฟนลันื้น

ในขข้อ 6 เราอว่านวว่า “ผยข้ใดททีที่ไดข้มทีสว่วนในการฟฟฟื้นจากความตายครลันื้งแรกกก็เปป็นสตุขและบรวิสตุทธวิธิ์ ความตาย
ครลันื้งททีที่สองจะไมว่มทีอสานาจเหนสือคนเหลว่านลันื้น แตว่เขาจะเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าและของพระครวิสตณ์ และจะครอบ
ครองรว่วมกลับพระองคณ์ตลอดเวลาพลันปฟี” แนว่นอนวว่าใครกก็ตามททีที่มทีหลัวควิดไมว่อาจพลาดขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าเฉพาะคน
บรวิสตุทธวิธิ์เทว่านลันื้นจะมทีสว่วนในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนทีนื้ เฉพาะคนเหลว่านลันื้นททีที่ไมว่สามารถไดข้รลับผลกระทบใดๆ
จากความตายครลันื้งททีที่สองนลันื้น, เฉพาะคนเหลว่านลันื้นททีที่จะเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าและพระครวิสตณ์จะถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้น
ในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนทีนื้ และหากไมว่มทีการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งททีที่สอง ทสาไมพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ตรลัสถศึง 
“การเปป็นขศึนื้นจากตายครนนั้งแรก” เลว่า? ทสาไมพระววิญญาณถศึงไมว่ตรลัสวว่า “การเปป็นขศึนื้นจากตายแบบเหมารวม” 
เลว่า? คสาตอบนลันื้นชลัดเจนอยยว่แลข้ว พระววิญญาณไมว่ทรงปลว่อยใหข้มทีชว่องโหวว่นลัที่นเอง ทลันื้งหมดถยกทสาใหข้เสรก็จสมบยรณณ์
แลข้วเพสืที่อททีที่เราจะไดข้เขข้าใจอยว่างสมบยรณณ์แบบวว่าพระวจนะของพระเจข้าสอนอะไร

ใน 1 โครวินธณ์ 15:51-54 เราอว่านเกทีที่ยวกลับการเปป็นขศึนื้นจากตายของรว่างกาย ททีที่จะตายไดข้นทีนื้จะสวมความ
เปป็นอมตะ และคนททีที่มทีชทีววิตอยยว่จะถยกเปลทีที่ยนแปลง – ในชลัที่วขณะเดทียว, ในชลัที่วพรวิบตาเดทียว คนททีที่ตายไปแลข้วจะถยก
ชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นในสงว่าราศที, รว่างกายของววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้น (ไมว่วว่าททีที่มทีชทีววิตอยยว่หรสือททีที่อยยว่ในหลตุมศพ) จะถยก
เปลทีที่ยนแปลงและถยกสรข้างใหข้เหมสือนกลับพระกายอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพระองคณ์ (ฟป. 3:21; 1 ยอหณ์น 3:1-3) 
เปาโลปรารถนาททีที่จะมทีสว่วนในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรก (ฟป. 3:11) และการเปป็นขศึนื้นจากตายของพวกคนตาย
กก็ถยกสอนในทลันื้งภาคพลันธสลัญญาเดวิมและภาคพลันธสลัญญาใหมว่

ความรอดของผยข้เชสืที่อบลัดนทีนื้กก็เสรก็จสมบยรณณ์แลข้ว เทว่าททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับการไถว่จวิตววิญญาณ พระเยซยไดข้เสดก็จมา
ในครลันื้งแรกนลันื้นเพสืที่อไถว่จวิตววิญญาณ; พระองคณ์จะเสดก็จมาเปป็นครลันื้งททีที่สองเพสืที่อไถว่รว่างกาย และไมว่มทีววิสตุทธวิชนคนใดจะ
ไดข้รลับกายนวิรลันดรณ์ททีที่เปฟีปี่ยมสงว่าราศทีจนกวว่าจะถศึงการรลับขศึนื้นไปและการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนลันื้น



การเปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่วไมว่ใชว่การเปป็นขศึนื้นจากตายสยว่ชทีววิต แตว่สยว่การปรลับโทษชลัที่วนวิรลันดรณ์ คนชอบ
ธรรมททีที่รว่วมแบว่งปปันในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนลันื้นกก็ถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นมาเพสืที่อรลับรว่างกายททีที่มทีสงว่าราศที ซศึที่งใน
รว่างกายดลังกลว่าว พวกเขาจะมทีชทีววิตและชสืที่นชมยวินดทีตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ พวกคนชลัที่วกก็ถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นมาเพสืที่อททีที่จะถยก
โยนลงไปในบศึงไฟนลันื้น ซศึที่งเปป็นความตายครลันื้งททีที่สอง ครวิสเตทียนทลันื้งหลายไมว่ตาย; รว่างกายนอนพลักในผงคลทีดวิน 
ววิญญาณกลลับไปหาพระเจข้าผยข้ไดข้ประทานววิญญาณนลันื้น คนชลัที่วตายตลอดกาล พวกเขาตายฝฝายรว่างกาย และพวก
เขาจะตายฝฝายววิญญาณไปตลอดชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์ในบศึงไฟนลันื้น พวกคนชอบธรรมถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นเพสืที่อททีที่จะไมว่ตายอทีก
ตว่อไปเลย พวกคนชลัที่วถยกชตุบใหข้เปป็นขศึนื้นเพสืที่อททีที่จะถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้นแหว่ง “ความตายครลันื้งททีที่สอง”! แตว่ความ
ตายครลันื้งททีที่สองไมว่มทีสวิทธวิธิ์อข้างความเปป็นเจข้าของในคนเหลว่านลันื้นททีที่มทีสว่วนในการเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนลันื้น

ในขข้อ 6 เราเรทียนรยข้วว่า “...แตว่เขาจะเปป็นปตุโรหวิตของพระเจข้าและของพระครวิสตณ์” ทลันื้งผยข้บรวิสตุทธวิธิ์ (1 เปโตร 
2:5) และคนเหลว่านลันื้นททีที่มทีลลักษณะเฉพาะตลัวแบบกษลัตรวิยณ์ของการเปป็นปตุโรหวิต (1 เปโตร 2:9) จะอยยว่ในการเปป็นขศึนื้น
จากตายครลันื้งแรกและจะครอบครองกลับพระครวิสตณ์ในอาณาจลักรของพระองคณ์เปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศที 

อคำณคำจนักรนนันี้นบนแผว่นดวินโลก
จงอว่านถข้อยคสาอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีเหลว่านทีนื้: “สตุนลัขปฝาจะอยยว่กลับลยกแกะ และเสสือดาวจะนอนอยยว่กลับลยกแพะ 

ลยกวลัวกลับสวิงโตหนตุว่มกลับสลัตวณ์อข้วนพทีจะอยยว่ดข้วยกลัน และเดก็กเลก็กๆจะนสามลันไป แมว่วลัวกลับหมทีจะกวินดข้วยกลัน ลยกของมลัน
กก็จะนอนอยยว่ดข้วยกลัน และสวิงโตจะกวินฟางเหมสือนวลัวผยข้ และทารกกวินนมจะเลว่นอยยว่ททีที่ปากรยงยเหว่า และเดก็กททีที่หยว่านม
จะเอามสือวางบนรลังของงยทลับทาง สลัตวณ์เหลว่านลันื้นจะไมว่ทสาใหข้เจก็บหรสือจะทสาลายทลัที่วภยเขาอลันบรวิสตุทธวิธิ์ของเรา เพราะ
วว่าแผว่นดวินโลกจะเตก็มไปดข้วยความรยข้เรสืที่องของพระเยโฮวาหณ์ ดลัที่งนนื้สาปกคลตุมทะเลอยยว่นลันื้น” (อวิสยาหณ์ 11:6-9)

ในพระคสาขข้อเหลว่านทีนื้เรามทีคสาบรรยายเกทีที่ยวกลับบางสวิที่งททีที่ดยเหมสือนเหลสือเชสืที่อ: สตุนลัขปฝากลับลยกแกะจะอาศลัยอยยว่
ดข้วยกลัน, เสสือดาวและลยกแพะจะหากวินดข้วยกลัน, เดก็กจะนสาสวิงโตไป, หมทีและแมว่วลัวจะหากวินดข้วยกลัน, ลยกหมทีและ
ลยกวลัวจะนอนลงดข้วยกลัน สวิงโตจะกวินฟางเหมสือนวลัวตลัวผยข้; เดก็กทารกจะเลว่นกลับงย จะไมว่มทีการฆว่ากลัน ไมว่มทีการทสาลาย
ในภยเขาบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า แผว่นดวินโลกจะเตห็มไปดจ้วยความรยข้เรสืที่องของพระเยโฮวาหณ์! ใชว่แลข้วครลับ สวิที่งนทีนื้จะเกวิดขศึนื้น
จรวิงๆบนแผว่นดวินโลกนทีนื้เลย มทีหลายคนททีที่ตทีความมลันใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณ แตว่พวกเขากก็ไมว่ตว่างอะไรเลยจากพวกหลัว
ขโมยและโจรฝฝายววิญญาณ ขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาพวกเขาเมสืที่อพวกเขายสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์พระองคณ์เพสืที่อรลับ
บสาเหนก็จของพวกเขา!

“เมสืที่อบตุตรมนตุษยณ์จะเสดก็จมาในสงว่าราศทีของพระองคณ์พรข้อมกลับเหลว่าทยตสวรรคณ์อลันบรวิสตุทธวิธิ์ทลันื้งปวง เมสืที่อนลันื้น
พระองคณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งอลันรตุว่งเรสืองของพระองคณ์ บรรดาประชาชาตวิตว่างๆจะประชตุมพรข้อมกลันตว่อพระ
พลักตรณ์พระองคณ์ และพระองคณ์จะทรงแยกมนตุษยณ์ทลันื้งหลายโดยแยกพวกหนศึที่งออกจากอทีกพวกหนศึที่ง เหมสือนอยว่างผยข้
เลทีนื้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ และพระองคณ์จะทรงจลัดฝยงแกะใหข้อยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระองคณ์ แตว่ฝยงแพะ
นลันื้นจะทรงจลัดใหข้อยยว่เบสืนื้องซข้าย ขณะนลันื้น พระมหากษลัตรวิยณ์จะตรลัสแกว่บรรดาผยข้ททีที่อยยว่เบสืนื้องขวาพระหลัตถณ์ของพระองคณ์
วว่า ‘ทว่านทลันื้งหลายททีที่ไดข้รลับพระพรจากพระบวิดาของเรา จงมารลับเอาราชอาณาจลักรซศึที่งไดข้ตระเตรทียมไวข้สสาหรลับทว่าน
ทลันื้งหลายตลันื้งแตว่แรกสรข้างโลกเปป็นมรดก” (มธ. 25:31-34)



อาณาจลักรนทีนื้จะตลันื้งอยยว่บนแผว่นดวินโลกจรวิงๆ เปป็นอาณาจลักรหนศึที่งททีที่ปรากฏแกว่ตาบนแผว่นดวินโลก... 
อาณาจลักรยตุคพลันปฟีของพระเยซยครวิสตณ์เจข้าของเรา พระองคณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งอลันรตุว่งเรสืองของพระองคณ์ จะมที
รลัฐบาลหนศึที่งจรวิงๆ พระเจข้าจะทรงปกครองในฐานะพระเยซยครวิสตณ์เจข้า: “แลข้วทยตสวรรคณ์จศึงกลว่าวแกว่เธอวว่า “มารทียณ์
เออ๋ย อยว่ากลลัวเลย เพราะเธอเปป็นททีที่พระเจข้าทรงโปรดปรานแลข้ว ดยเถวิด เธอจะตลันื้งครรภณ์และคลอดบตุตรชายคนหนศึที่ง
จงตลันื้งชสืที่อบตุตรนลันื้นวว่า เยซถู บตุตรนลันื้นจะเปป็นใหญว่ และจะทรงเรทียกวว่าเปป็นบตุตรของพระเจข้าสยงสตุด พระเจข้าซศึที่งเปป็นองคณ์
พระผยข้เปป็นเจข้า จะทรงประทานพระททีที่นลัที่งของดาววิดบรรพบตุรตุษของทว่านใหข้แกว่ทว่าน และทว่านจะครอบครองวงศณ์
วานของยาโคบสสืบไปเปป็นนวิตยณ์ และอาณาจลักรของทว่านจะไมว่รยข้จลักสวินื้นสตุดเลย” (ลยกา 1:30-33)

ในพระคสาขข้อเหลว่านทีนื้มที “จะ” อยยว่เจก็ดครลันื้ง โดยสทีที่ครลันื้งไดข้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงไปแลข้ว มารทียณ์ใหข้กสาเนวิดบตุตร
ชายคนหนศึที่ง; พระองคณ์ทรงถยกตลันื้งชสืที่อวว่าเยซย; พระองคณ์ทรงยวิที่งใหญว่; พระองคณ์ทรงถยกเรทียกวว่าเปป็นบตุตรขององคณ์ผยข้
สยงสตุด ทลันื้งหมดนทีนื้ถยกทสาใหข้สสาเรก็จจรวิงแลข้วตามตลัวอลักษร และทสาไมเราถศึงไมว่ควรเชสืที่อวว่าพระเยซยจะประทลับบน
พระททีที่นลัที่งของดาววิดและครอบครองเหนสือวงศณ์วานของยาโคบลว่ะครลับ?

ดาเนทียลพรรณนาถศึงเหตตุการณณ์นทีนื้: “ขข้าพเจข้าเหก็นในนวิมวิตกลางคสืน และดยเถวิด มทีทว่านผยข้หนศึที่งเหมสือนบตุตร
มนตุษยณ์มาพรข้อมกลับบรรดาเมฆในทข้องฟฟ้า และทว่านมาหาผยข้เจรวิญดข้วยวลัยวตุฒวินลันื้น (พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์) เขานสา
ทว่านมาเฝฟ้าตว่อเบสืนื้องพระพลักตรณ์พระองคณ์ ราชอสานาจ สงว่าราศที กลับราชอาณาจลักร กก็ไดข้มอบใหข้แกว่ทว่าน เพสืที่อบรรดา
ชนชาตวิ ประชาชาตวิทลันื้งปวงและภาษาทลันื้งหลายจะปรนนวิบลัตวิทว่าน ราชอาณาจลักรของทว่านเปป็นราชอาณาจลักรนวิรลัน
ดรณ์ซศึที่งจะไมว่สวินื้นสตุดไป และอาณาจลักรของทว่านเปป็นอาณาจลักรซศึที่งจะไมว่ถยกทสาลายเลย” (ดาเนทียล 7:13, 14)

พระเยซยทรงสลัญญาพวกสาวกของพระองคณ์วว่า “เราบอกความจรวิงแกว่ทว่านทลันื้งหลายวว่า ในโลกใหมว่คราว
เมสืที่อบตุตรมนตุษยณ์จะนลัที่งบนพระททีที่นลัที่งแหว่งสงว่าราศทีของพระองคณ์นลันื้น พวกทว่านททีที่ไดข้ตวิดตามเรามาจะไดข้นลัที่งบนบลัลลลังกณ์สวิบ
สองททีที่ พวิพากษาชนอวิสราเอลสวิบสองตระกยล” (มธ. 19:28) สถานททีที่แหว่งการปกครองนลันื้นจะอยยว่ในกรตุงเยรยซาเลก็ม 
พระววิหาร (สถานบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น) จะถยกสรข้างขศึนื้นใหมว่ในเยรยซาเลก็มใหมว่ (อสค. 48:10, 20, 21) พระววิหารหลลังใหมว่
นลันื้นถยกพรรณนาในเอเสเคทียล 42:15-20 ศาสดาพยากรณณ์เศคารวิยาหณ์บอกเราวว่า “ในวลันนลันื้น (วลันแหว่งยตุคพลันปฟีนลันื้น) 
นนื้สาแหว่งชทีววิตจะไหลออกจากเยรยซาเลก็ม ครศึที่งหนศึที่งจะไหลไปสยว่ทะเลดข้านตะวลันออก (ทะเลแดง) และครศึที่งหนศึที่งจะไหล
ไปสยว่ทะเลดข้านตะวลันตก (ทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทียน) ในฤดยรข้อนกก็จะไหลเรสืที่อยไปดลังในฤดยหนาว” (ศคย. 14:8) จง
ตลันื้งใจศศึกษาเอเสเคทียล 47:8-12

เมสืที่อพระเยซยเสดก็จกลลับมาในววิวรณณ์ (ไมว่ใชว่ในการรลับขศึนื้นไป) เมสืที่อนลัยนณ์ตาทตุกดวงจะเหก็นพระองคณ์ (วว. 1:5) 
พระองคณ์กก็จะกลลับมายลังภยเขามะกอกเทศซศึที่งเปป็นททีที่ๆพระองคณ์ไดข้เสดก็จขศึนื้นสยว่สวรรคณ์ (กวิจการ 1:9-12) เศคารวิยาหณ์
พรรณนาอยว่างชลัดเจนวว่าจะเกวิดอะไรขศึนื้น: “ในวลันนลันื้นพระบาทของพระองคณ์ (พระบาทของพระครวิสตณ์) จะยสืนอยยว่ททีที่
ภยเขามะกอกเทศ ซศึที่งอยยว่หนข้าเมสืองเยรยซาเลก็มดข้านตะวลันออก และภยเขามะกอกเทศนลันื้นจะแยกออกตรงกลางจาก
ทวิศตะวลันออกไปทวิศตะวลันตก โดยมทีหตุบเขากวข้างมากคลัที่นอยยว่ ภยเขาครศึที่งหนศึที่งจศึงจะถอยไปทางเหนสือ และอทีกครศึที่ง
หนศึที่งจะถอยไปทางใตข้...แผว่นดวินทนันี้งสวินี้นจะกลคำยเปป็นทบีที่รคำบจคำกเกบคำถนงรวิมโมนใตห้เยรถูซคำเลจ็ม แตว่เยรถูซคำเลจ็มจะ
ดคคำรงสถูงเดว่นอยถูว่ในทบีที่ตนันี้งของเมสืองนนันี้น จคำกประตถูเบนยคำมวินถนงสถคำนทบีที่ทบีที่เปป็นประตถูเกว่คำ ถนงประตถูมตุมและจคำกหอ



คอยฮคำนนันเอล ถนงบว่อยที่คคำองตุว่นของกษนัตรวิยณ และจะมบีผถูห้คนอคำศนัยอยถูว่ เพรคำะไมว่มบีกคำรทคคำลคำยเสบียสวินี้นอบีกแลห้ว แตว่
เยรถูซคำเลจ็มจะอคำศนัยอยถูว่ไดห้อยว่คำงปลอดภนัย” (ศคย. 14:4, 10, 11)

เมสืที่อพระเยซยทรงยว่างพระบาทลงบนภยเขามะกอกเทศ มลันจะ “แยกออกตรงกลาง” บางคนเสนอแนะวว่า
แผว่นดวินไหวจะทสาใหข้ภยเขานลันื้นแยกออกเปป็นสองซทีก แตว่ผมไมว่เหก็นดข้วย ผมเชสืที่อวว่าเมสืที่อพระบาทของพระเยซยแตะ
ภยเขานลันื้น มลันกก็จะแยกออกเปป็นสองซทีก เราอว่านวว่า “เพราะ ดยเถวิด พระเยโฮวาหณ์เสดก็จออกจากสถานของพระองคณ์
และจะเสดก็จลงมา ทรงเหยทียบยที่สาททีที่สยงของพวิภพ ภยเขาจะละลายไปภายใตจ้พระองคณ์ และหตุบเขาจะถยกผว่าเหมสือนขทีนื้
ผศึนื้งหนข้าไฟ เหมสือนนนื้สาททีที่เทลงมาตามททีที่ชลัน” (มทีคาหณ์ 1:3, 4) การเปลทีที่ยนแปลงทางกายภาพอลันยวิที่งใหญว่เหลว่านทีนื้จะ
ทสาใหข้แผว่นดวินปาเลสไตนณ์ราบลงและทสาใหข้เกวิดททีที่วว่างสสาหรลับนครใหมว่นลันื้นและการครอบครองอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของ
องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ 

ซคำตคำนถถูกปลว่อยตนัวออกมคำชนัที่วขณะหนนที่ง:
กคำรพวิพคำกษคำโกกและมคำโกก; กคำรพวิพคำกษคำซคำตคำน

วว. 20:7-10:
7 ครลันื้นพลันปฟีลว่วงไปแลข้ว กก็จะปลว่อยซาตานออกจากคตุกททีที่ขลังมลันไวข้
8 และมลันจะออกไปลว่อลวงบรรดาประชาชาตวิทลันื้งสทีที่ทวิศของแผว่นดวินโลก คสือโกกและมาโกก ใหข้คนมา

ชตุมนตุมกลันทสาศศึกสงคราม จสานวนคนเหลว่านลันื้นมากมายดตุจเมก็ดทรายททีที่ทะเล
9 และคนเหลว่านลันื้นยกขบวนออกไปทลัที่วแผว่นดวินโลก และลข้อมกองทลัพของพวกววิสตุทธวิชน และเมสืองอลัน

เปป็นททีที่รลักนลันื้นไวข้ แตว่ไฟไดข้ตกลงมาจากพระเจข้าออกจากสวรรคณ์ เผาผลาญคนเหลว่านลันื้น
10 สว่วนพญามารททีที่ลว่อลวงเขาเหลว่านลันื้นกก็ถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลัน ททีที่สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์

เทก็จอยยว่นลันื้น และมลันตข้องทนทตุกขณ์ทรมานทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์
ในขข้อ 7 เราเรทียนรยข้วว่าเมสืที่อหนศึที่งพลันปฟีนลันื้นสวินื้นสตุดลงแลข้ว ซาตานจะถยกปลว่อยตลัวเปป็นอวิสระชลัที่วขณะหนศึที่ง และ

จะออกไปเพสืที่อหลอกลวงประชาชาตวิตว่างๆซศึที่งอยยว่ทลันื้งสทีที่ทวิศของแผว่นดวินโลก, โกกและมาโกก จตุดประสงคณ์ของมลันใน
การหลอกลวงประชาชาตวิเหลว่านลันื้นกก็เหมสือนกลับททีที่มลันเปป็นมาโดยตลอด ตอนททีที่มลันนสาทยตสวรรคณ์บางตนใหข้หลงไป 
มลันกก็ปรารถนาททีที่จะโคว่นลข้มพระเจข้า มลันบอกเปป็นนลัยแกว่เอวาวว่าพระเจข้าไมว่ยตุตวิธรรม โดยรยข้วว่าหากเธอกวินผลจาก
ตข้นไมข้แหว่งความรยข้ดทีรยข้ชลัที่ว เธอกก็จะเปป็นเหมสือนพระเลก็กๆองคณ์หนศึที่ง ซาตานแสดงใหข้เหก็นความอวิจฉาในสวนเอเดน มลัน
กลว่าวหาพระเจข้าวว่าขทีนื้อวิจฉา โดยไมว่อยากใหข้อาดลัมและเอวามทีความรยข้ ขณะททีที่ตลอดเวลานลันื้นซาตานเองตว่างหากททีที่
อวิจฉาพระเจข้า พอสวินื้นยตุคพลันปฟีนลันื้น ซาตานกก็ออกไปหาประชาชาตวิตว่างๆ โดยหลอกลวงหลายลข้านคน “จสานวนคน
เหลว่านลันื้นมากมายดตุจเมก็ดทรายททีที่ทะเล” ใครเลว่าจะกลข้ากะประมาณจสานวนของเมก็ดทรายขข้างทะเล? กองทลัพใหญว่
โตนทีนื้จะประกอบดข้วยผยข้คนททีที่เกวิดในชว่วงยตุคพลันปฟีนลันื้น อยว่าลสืมวว่าชนชาตวิอวิสราเอลและประชาชาตวิทลันื้งหลายททีที่มาผยก
มวิตรกลับนางจะอยยว่ในรว่างกายธรรมดาของพวกเขาเปป็นเวลาหนศึที่งพลันปฟีและจะมทีหลายลข้านคนททีที่เกวิดในชว่วงยตุคพลันปฟี
นลันื้นททีที่จะไมว่เคยรยข้จลักการทดลองเลยเพราะวว่าซาตานจะอยยว่ในเหวนลันื้นตลอดหนศึที่งพลันปฟีนลันื้นแหว่งการครอบครองของ
พระครวิสตณ์



ในขข้อ 9 เราเรทียนรยข้วว่าเมสืที่อซาตานไดข้หลอกลวงผยข้คนจสานวนมหาศาลเหมสือนเมก็ดทรายแหว่งทะเลแลข้ว พวก
เขาจะยกทลัพไปตลอดความกวข้างแหว่งแผว่นดวินโลกและมาลข้อมคว่ายของพวกววิสตุทธวิชนและกรตุงเยรยซาเลก็มนครอลัน
เปป็นททีที่รลักนลันื้น เมสืที่อนครนลันื้นถยกตลัดขาดจากความชว่วยเหลสือภายนอกอยว่างสวินื้นเชวิงแลข้วและถยกลข้อมรอบดข้วยพลทหาร
หลายลข้านนายททีที่รวมกลันเปป็นโกกและมาโกก เมสืที่อดยเหมสือนวว่าพวกเขาสวินื้นหวลังแลข้วและนครบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นจะถยก
ลบลข้างไปเสทียจากพสืนื้นพวิภพ การอลัศจรรยณ์หนศึที่งททีที่ยวิที่งใหญว่จากพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์กก็บลังเกวิดขศึนื้น: “ไฟไดห้ตกลงมคำ
จคำกพระเจห้คำออกจคำกสวรรคณ เผคำผลคำญคนเหลว่คำนนันี้น!” อทีกครลันื้งททีที่พระผยข้สรข้างทรงเปป็นใหญว่กวว่าผยข้ททีที่ถยกสรข้าง จสาไวข้
วว่า “ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระวาทะทรงเปป็นอยยว่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยว่กลับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า 
ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระองคณ์นลันื้นทรงอยยว่กลับพระเจข้า...” (ยอหณ์น 1:1-3) ซาตานไมว่ไดข้ถยกสรข้างมาใหข้เปป็นพญามาร มลันถยก
สรข้างมาใหข้เปป็น “เครยบผยข้พวิทลักษณ์ททีที่ไดข้เจวิมตลันื้งไวข้” มลันสมบยรณณ์แบบในเรสืที่องสตวิปปัญญา, สมบยรณณ์แบบในเรสืที่องความ
งาม, และสมบยรณณ์แบบในบรรดาทางทลันื้งสวินื้นของมลันตลันื้งแตว่วลันททีที่มลันถยกสรข้างขศึนื้นมาจนกระทลัที่งความชลัที่วชข้าถยกพบในตลัว
มลัน (อสค. 28:14, 15) 

ซาตานไดข้กลายเปป็นพญานาค, ผยข้หลอกลวง, ตอนททีที่มลันควิดททีที่จะโคว่นลข้มพระเจข้า พระเจข้าทรงเปป็นใหญว่กวว่า
และสตุดทข้ายแลข้วทรงทสาลายกองทลัพใหญว่นลันื้นททีที่รวมตลัวกลันมาตว่อสยข้กลับนครอลันเปป็นททีที่รลักนลันื้นและเหลว่าววิสตุทธวิชนของ
พระเจข้า มลันเปป็นความจรวิงททีที่วว่า “คสาพยดเยาะเยข้ยของบรรดาผยข้ททีที่เยาะเยข้ยพระองคณ์ ตกอยยว่แกว่ขข้าพระองคณ์” (เพลง
สดตุดที 69:9) และการขว่มเหงใดกก็ตามททีที่พตุว่งเปฟ้าไปททีที่เหลว่าววิสตุทธวิชนของพระเจข้ากก็พตุว่งเปฟ้าไปททีที่พระเจข้า ในกรณทีนทีนื้ 
พระเจข้าทรงตว่อสยข้ในศศึกนลันื้นโดยแคว่สว่งไฟลงมาจากสวรรคณ์และเผาผลาญคนหลายลข้านททีที่รวมตลัวกลันมาทสาศศึกตว่อสยข้กลับ
นครบรวิสตุทธวิธิ์และพวกววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้น

โกกคสือใคร? มาโกกคสือใคร? จงตลันื้งใจศศึกษาเอเสเคทียล บทททีที่ 38 และ 39 การอข้างอวิงในบทเหลว่านทีนื้
เปป็นการอข้างอวิงถศึงอสานาจททีที่เตวิบโตอยว่างรวดเรก็วของรลัสเซทียและลลัทธวิคอมมวิวนวิสตณ์ ชาวรลัสเซทียททีที่แทข้จรวิงสสืบเชสืนื้อสาย
มาจากยาเฟท บตุตรชายคนหนศึที่งของโนอาหณ์ (ปฐก. 10:2)  เมสืองหลวงเหลว่านลันื้นของรลัสเซทียถยกเอว่ยชสืที่อในขข้อแรกๆ
ของเอเสเคทียล 38: “เมเชค” คสือ มอสโควณ์ เมสืองหลวงของรลัสเซทีย และ “ทยบลัล” คสือเมสือง โทบอลสคณ์ เมสืองสสาคลัญ
ของไซบทีเรทีย ตอนททีที่อข้างอวิงถศึงโกกและมาโกก เอเสเคทียลกลว่าววว่า “เจข้าองคณ์สสาคลัญของเมเชคและทยบลัล” คสาแปล
ตรงตลัวอว่านวว่า “เจข้าแหว่งรอช, เมเชค, และทยบลัล” ดลังนลันื้น รลัสเซทียจศึงถยกระบตุตลัวตนในพระคลัมภทีรณ์วว่าเปป็นแผว่นดวินนลันื้น, 
จลักรวรรดวิใหญว่โตททีที่อยยว่ทางเหนสือ โกก เปป็นผยข้ปกครอง, ประมตุขของจลักรวรรดวิรลัสเซทียอลันยวิที่งใหญว่ เอเสเคทียลยลังบอก
เราเพวิที่มเตวิมอทีกเกทีที่ยวกลับเปอรณ์เซทีย, เอธวิโอเปฟีย และประชาชาตวิอสืที่นๆอทีกมากมายททีที่มาอยยว่ภายใตข้การนสาของโกก
 “เจข้าจะเปป็นเหมสือนเมฆคลตุมแผว่นดวิน” (อสค. 38:9) 

ในเวลานลันื้นประเทศอวิสราเอลใหมว่นลันื้นจะอยยว่โดยปราศจากกสาแพง โดยไมว่มทีดาลหรสือประตยรลันื้วใดๆเลย และ
มลันจะดยเหมสือนวว่าพวกเขาจะเปป็นคยว่อรวิททีที่พวิชวิตไดข้โดยงว่าย อวิสราเอลกสาลลังกลายเปป็นประชาชาตวิหนศึที่งททีที่มลัที่งมทีททีที่สตุดบน
แผว่นดวินโลก และตามททีที่เขทียนไวข้ในเอเสเคทียล 38:10-13 กองทลัพใหญว่จากทางเหนสือนลันื้นจะลงมายลังอวิสราเอลเพสืที่อ
ปลข้นสะดมและทสาลาย โกกจะเปป็นซารณ์องคณ์สตุดทข้ายแหว่งรลัสเซทีย

เมสืที่อพระเจข้าทรงสว่งไฟลงมาจากสวรรคณ์และเผาผลาญกองทลัพนลันื้นททีที่อยยว่รอบกรตุงเยรยซาเลก็ม จะไมว่มทีคนบาป
สลักคนเดทียวหลงเหลสืออยยว่บนพสืนื้นพวิภพ ซาตานเทว่านลันื้นจะถยกเหลสือไวข้ และพระเจข้าจะทรงจลัดการกลับมลัน การ



พวิพากษาของมลันถยกกสาหนดไวข้แลข้วในสวนเอเดนในปฐมกาล 3:15 เมสืที่อพระเจข้าทรงแจข้งแกว่ลยซวิเฟอรณ์วว่าเชสืนื้อสาย
ของหญวิงนลันื้นจะบดขยทีนื้หลัวของมลัน มลันคสืออสานาจชลัที่วรข้ายสตุดทข้ายททีที่จะถยกทสาลาย สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จอยยว่
ในบศึงไฟนลันื้นกว่อนแลข้ว และคราวนทีนื้ยอหณ์นเหก็นในพระววิญญาณวว่าจะเกวิดอะไรขศึนื้นจรวิงๆ: “สว่วนพญคำมคำรทบีที่ลว่อลวง
เขคำเหลว่คำนนันี้นกจ็ถถูกโยนลงไปในบนงไฟและกคคำมะถนัน ทบีที่สนัตวณรห้คำยและผถูห้พยคำกรณณเทจ็จอยถูว่นนันี้น และมนันตห้องทนทตุกขณ
ทรมคำนทนันี้งกลคำงวนันและกลคำงคสืนตลอดไปเปป็นนวิตยณ” (วว. 20:10)

พญานาคเปป็นสวิที่งทรงสรข้างตนแรกททีที่ทสาบาป, รายแรกททีที่ถยกขลับออกจากสวรรคณ์ ความบาปไดข้ถสือกสาเนวิดใน
ใจของลยซวิเฟอรณ์ “ผยข้สว่องแสงนลันื้น” สลัตวณ์รข้ายนลันื้นและผยข้พยากรณณ์เทก็จอยยว่ในบศึงไฟนลันื้นแลข้ว พวกเขาถยกโยนลงไปในททีที่
นลัที่นตอนเรวิที่มตข้นของยตุคพลันปฟีและยลังอยยว่ททีที่นลัที่นเหมสือนเดวิมตอนททีที่ยตุคพลันปฟีสวินื้นสตุดลง หลลังจากหนศึที่งพลันปฟีแหว่งการถยกเผา
พวกเขากก็ยนงถยกเผาอยยยู่เหมชอนเดริม... ซศึที่งเปป็นขข้อพวิสยจนณ์ถศึงถข้อยคสาขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าในมาระโก 9:49: “ดข้วยวว่า
คนทลันื้งปวงจะตข้องถยกชสาระ (หมลักเกลสือ) ดข้วยไฟ” เกลสือเปป็นเครสืที่องถนอมรลักษาไวข้ ในททีที่นทีนื้ในบศึงไฟนลันื้นคสือชายสอง
คนททีที่ไดข้ถยก “ชสาระ” (หมลักเกลสือ) ดข้วยไฟ – ไมว่ใชว่ถยกเผาผลาญ, ไมว่ไดข้มอดไหมข้ไป – แตว่ถยกเกก็บรลักษาไวข้ในความ
ทรมาน, โดยความทรมาน, เพสืที่อทบีที่จะถถูกทรมานตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ ชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์อลันไมว่มทีททีที่สวินื้นสตุดเลย ไมว่วว่าคตุณจะ
เคยไดข้ยวิน, เคยอว่าน, หรสือถยกสอนอะไรมา นรกกห็เปป็นสถานททชื่ๆมทไฟอยยยู่จรริง, สถานททีที่แหว่งการรข้องไหข้และการขบ
เขทีนื้ยวเคทีนื้ยวฟปัน นรกเปป็นสถานททีที่แหว่งหนศึที่ง “ททีที่หนอนไมว่เคยตาย”, สถานททีที่ๆไฟไมว่รยข้ดลับ, สถานททีที่แหว่ง “ไฟและ
กสามะถลัน”

“พวกมลันตข้องทนทตุกขณ์ทรมานทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” พวกมนนหมายถศึงพญามาร, 
สลัตวณ์รข้ายนลันื้น, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ, และคนทลันื้งปวงททีที่ไดข้ตวิดตามพวกมลัน กลางวนนและกลางคชนบว่งบอกวว่าการทรมานนลันื้น
ไมว่มทีการหยตุดพลักเลย... ตว่อเนสืที่อง, ไมว่มทีททีที่สวินื้นสตุด ตลอดไปเปป็นนริตยณ์บว่งบอกถศึงนวิรลันดรณ์กาล... การคงอยยว่ททีที่ไมว่มทีวลันจบ
สวินื้น ไมว่วว่าบางนวิกายจะสอนอะไร นรกกก็ยลังเปป็นสถานททีที่แหว่งการลงโทษเปป็นนวิตยณ์และไมว่มทีวลันสวินื้นสตุด เพสืที่อนททีที่รลักครลับ
ผมขอรข้องคตุณวว่าหากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ กรตุณาเตรทียมตลัวททีที่จะพบกลับพระเจข้า อยว่าไปเสทีที่ยงกลับการตสืที่นขศึนื้นมาใน
นรกในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้นเลย!

ในททีที่สตุดพญามารกก็มาถศึงจตุดจบของความพยายามของมลันในการหลอกลวง, การทสาลาย, การทสาใหข้คน
ตกนรกซศึที่งไดข้เรวิที่มตข้นในสวรรคณ์ตอนททีที่มลันตลัดสวินใจททีที่จะโคว่นลข้มพระเจข้าและยศึดพระททีที่นลัที่งนลันื้น พระเยซยตรลัสวว่า “เรา
เหก็นซาตานตกจากสวรรคณ์เหมสือนฟฟ้าแลบ” นลับแตว่วลันนลันื้นเปป็นตข้นมา ซาตานกก็เปป็นผยข้หลอกลวง, ผยข้เปป็นเหตตุใหข้คน
มากมายตข้องตกนรก สลักวลันหนศึที่งมลันจะถยกเผาในบศึงไฟนลันื้นรว่วมกลับหลายพลันลข้านคนททีที่มลันไดข้นสาใหข้หลงไป มลันจะถยก
ทรมานทลันื้งกลางวลันและกลางคสืน มลันจะอข้อนวอนขอนนื้สาสลักหยดเพสืที่อทสาใหข้ลวินื้นของมลันเยก็น มลันจะรข้องโหยหวนและ
กรทีดรข้องและขบเขทีนื้ยวเคทีนื้ยวฟปัน ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณททีที่จะไมว่ใชข้เวลาชลัที่วนวิรลันดรณ์ในนรก

พระทบีที่นนัที่งใหญว่สบีขคำวนนันี้น
วว. 20:11-15:

11 ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นพระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาว และเหก็นพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น และแผว่นดวินโลกและ
ฟฟ้าอากาศกก็อลันตรธานไปจากพระพลักตรณ์พระองคณ์ และไมว่มทีททีที่อยยว่สสาหรลับแผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศนลันื้นตว่อไปเลย



12 ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบรรดาผยข้ททีที่ตายแลข้ว ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่ ยสืนอยยว่จสาเพาะพระพลักตรณ์พระเจข้า และ
หนลังสสือตว่างๆกก็เปปิดออก หนลังสสืออทีกมข้วนหนศึที่งกก็เปปิดออกดข้วย คสือหนลังสสือแหว่งชทีววิต และผยข้ททีที่ตายไปแลข้วกก็ถยก
พวิพากษาตามขข้อความททีที่จารศึกไวข้ในหนลังสสือเหลว่านลันื้น ตามททีที่เขาไดข้กระทสา

13 ทะเลกก็สว่งคสืนคนทลันื้งหลายททีที่ตายในทะเล ความตายและนรกกก็สว่งคสืนคนทลันื้งหลายททีที่อยยว่ในททีที่เหลว่านลันื้น 
และคนทลันื้งหลายกก็ถยกพวิพากษาตามการกระทสาของตนหมดทตุกคน

14 แลข้วความตายและนรกกก็ถยกผลลักทวินื้งลงไปในบศึงไฟ นทีที่แหละเปป็นความตายครลันื้งททีที่สอง
15 และผยข้ใดททีที่ไมว่มทีชสืที่อจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิต ผยข้นลันื้นกก็ถยกทวินื้งลงไปในบศึงไฟ
“ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็นพระททชื่นนชื่งใหญยู่สทขาว...” ในขข้อ 12 เราอว่านวว่า “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบรรดาผยข้ททีที่ตายแลข้ว ทลันื้งผยข้

นข้อยและผยข้ใหญว่ ยสืนอยยว่จสาเพาะพระพลักตรณ์พระเจข้า” มทีนวิมวิตสองเรสืที่องททีที่แยกจากกลันตรงนทีนื้: นวิมวิตแรกคสือ ยอหณ์นไดข้
เหก็นพระททชื่นนชื่งนนนั้นและองคณ์พระผยจ้พริพากษา นวิมวิตททีที่สองคสือ เขาไดข้เหก็นคนตายและการพริพากษาของพวกเขาททีที่ถยก
ตวงออก ในตอนเรวิที่มตข้นของยตุคพลันปฟีมทีการพวิพากษาใหญว่ททีที่ถยกเทออกใหข้แกว่บรรดาผยข้ททีที่มทีชทีววิตไปแลข้ว คราวนทีนื้พอสวินื้น
ยตุคพลันปฟีกก็มทีการพวิพากษาใหญว่อทีกหนหนศึที่ง ซศึที่งเปป็นการพวิพากษาของพวกคนตาย

พระททีที่นลัที่งททีที่ถยกสถาปนาในมลัทธวิว 25:31 ไมว่ใชว่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวของววิวรณณ์ 20:11 อลันแรกนลันื้นถยก
สถาปนากว่อนยตุคพลันปฟี และคนเหลว่านลันื้นททีที่ถยกพวิพากษาททีที่นลัที่นจะเปป็นพวกคนททีที่มทีชทีววิตอยยว่บนแผว่นดวินโลก – บรรดา
ประชาชาตวิแกะและแพะ การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวถยกสถาปนาเพสืที่อใหข้คว่าตอบแทนแกว่คนชลัที่วทตุกคนททีที่
ตายไปแลข้วตามความชลัที่วของพวกเขา การพวิพากษาในมลัทธวิว 25:31 เกทีที่ยวขข้องกลับประชาชาตริตยู่างๆ; การ
พวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวเกทีที่ยวขข้องกลับบสุคคลตยู่างๆ

เราอว่านในพระคลัมภทีรณ์เกทีที่ยวกลับพระททีที่นลัที่งใหญว่สามตลัว:
1. ในสวรรคณ์ (วว. 4:2) ซศึที่งจากททีที่นลัที่นจลักรวาลนทีนื้ถยกปกครอง
2. บนแผยู่นดรินโลก (มธ. 25:31) ประชาชาตวิเหลว่านลันื้นจะถยกพวิพากษาบนแผว่นดวินโลกตามการปฏวิบลัตวิของ

พวกเขาททีที่มทีตว่อเหลว่าผยข้ประกาศแหว่งอาณาจลักรนลันื้นดลังททีที่ถยกนสาเสนอในมลัทธวิว 25:40-45
3. พระททชื่นนชื่งใหญยู่สทขาวนนนั้น ซศึที่งเปป็นททีที่ๆเหลว่าคนชลัที่วททีที่ตายไปแลข้วจะถยกพวิพากษา (วว. 20:11)
นทีที่จะเปป็นการพวิพากษาครลันื้งใหญว่ททีที่สตุดเทว่าททีที่เคยมทีมา หลายสวิที่งทสาใหข้มลันเปป็นเชว่นนลันื้น โดยลลักษณะเดว่นกก็คสือ

ศลักดวิธิ์ศรทีขององคณ์พระผยข้พวิพากษานลันื้นเอง ความยวิที่งใหญว่ของวาระนลันื้น, ความมหศึมาของฉากเหตตุการณณ์นลันื้น, และผลททีที่
ตามมาชลัที่วนวิรลันดรณ์เหลว่านลันื้นททีที่เกทีที่ยวขข้องลข้วนเปป็นปปัจจลัยททีที่ทสาใหข้การพวิพากษานทีนื้เปป็นการพวิพากษาททีที่ไมว่เคยมทีมากว่อน
เลยและจะไมว่มทีอทีกเลยดข้วย การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนทีนื้ไมว่เหมสือนกลับการพวิพากษาใดๆททีที่เคยมทีมากว่อน

“พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น...” จงสลังเกตวว่าคสาสรรพนามหนศึที่งถยกใชข้ตรงนทีนื้ องคณ์พระผยข้พวิพากษา
นลันื้นไมว่ถยกเอว่ยชสืที่อ แตว่เรากก็คข้นพบไดข้ไมว่ยากเลยวว่าพระองคณ์ทรงเปป็นผยข้ใด: “พระบวิดามวิไดข้ทรงพวิพากษาผยข้ใด แตว่
พระองคณ์ไดข้ทรงมอบการพวิพากษาทลันื้งสวินื้นไวข้กลับพระบตุตร” (ยอหณ์น 5:22) องคณ์พระผยข้พวิพากษานลันื้นหาใชว่ใครอสืที่นไมว่
นอกจากพระเยซยครวิสตณ์เจข้าเอง ชาวนาซาเรก็ธผยข้นลันื้นททีที่ถยกรลังเกทียจ, ถยกเกลทียดชลังและถยกตรศึงททีที่กางเขนบลัดนทีนื้กก็กสาลลังจะ
“พวิพากษาคนเปป็นและคนตาย” (2 ทธ. 4:1) คนเปป็นหมายถศึง บรรดาผยข้ททีที่มทีชทีววิตททีที่พระองคณ์ทรงพวิพากษาไป



เรทียบรข้อยแลข้ว (มธ. 25:31) ตรงนทีนื้ททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวพระองคณ์กสาลลังจะพวิพากษาบรรดาผยข้ททีที่ตายไปแลข้วในฝฝาย
ววิญญาณ ใชว่แลข้วครลับ บตุตรมนตุษยณ์, พระเยซยครวิสตณ์เจข้า, ประทลับบนพระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้น

“...แผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศกก็หนบีไปจากพระพลักตรณ์พระองคณ์ และไมว่มทีททีที่อยยว่สสาหรลับแผว่นดวินโลกและฟฟ้า
อากาศนลันื้นตว่อไปเลย” กรตุณาสลังเกตวว่า แผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศหนบีไป –  ไมว่ใชว่ “อลันตรธานไป” หรสือ “หายไป
ไมว่มทีอยยว่อทีก” หรสือ “ถยกทสาลายหมดสวินื้นไป” สว่วนททีที่เหลสือของพระคสาขข้อนทีนื้ปฟ้องกลันมวิใหข้ผยข้ใดตทีความพระวจนะแบบไมว่
ถยกตข้องตามพระคลัมภทีรณ์ โดยกลว่าวอยว่างชลัดแจข้งวว่าไมว่มทีททีที่อยยว่สสาหรลับพวกมลัน พอเอาแผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศออก
ไปแลข้ว เวททีกก็ถยกจลัดเตรทียมไวข้พรข้อมสสาหรลับฟฟ้าอากาศใหมว่, แผว่นดวินโลกใหมว่และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น จะมทีการ
เปลทีที่ยนแปลงใหมว่หมดของฟฟ้าอากาศและแผว่นดวินโลก สวิที่งสารพลัดจะถยกสรข้างใหมว่ (อวิสยาหณ์ 66:22; 2 เปโตร 
3:13) ระหวว่างการลว่วงไปของแผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศแหว่งยตุคพลันปฟี และการปรากฏของแผว่นดวินโลกใหมว่และ
ฟฟ้าอากาศใหมว่ (ไมว่ใชว่สวรรคณ์ชลันื้นททีที่สามซศึที่งเปป็นททีที่ๆพระนวิเวศของพระเจข้าอยยว่ แตว่เปป็นฟฟ้าอากาศททีที่อยยว่เหนสือเรานทีที่เอง
ซศึที่งเปป็นททีที่ๆบลัลลลังกณ์ของซาตานตลันื้งอยยว่ในขณะนทีนื้) พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นกก็ถยกสถาปนาขศึนื้นและการพวิพากษาเหลว่าคน
ชลัที่วกก็เกวิดขศึนื้นตามมา!

ผมแนว่ใจวว่าใครบางคนจะถามวว่าเกวิดอะไรขศึนื้นกลับพวกชนชาตวิอวิสราเอลและคนตว่างชาตวิททีที่ไดข้รลับความรอด
แลข้วบนแผว่นดวินโลกในยตุคพลันปฟีนลันื้น... เหลว่าววิสตุทธวิชน, บรรดาผยข้ททีที่ถยกไถว่แลข้ว พวกเขาอยยว่ททีที่ไหนในระหวว่างการ
เปลทีที่ยนแปลงครลันื้งนทีนื้? พระเจข้าทรงดยแลคนของพระองคณ์ครลับ พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้กลว่าวอะไรเลยตรงนทีนื้และเรากก็ไมว่กลข้า
ททีที่จะคาดเดา แตว่พระเจข้าทรงสามารถพวิทลักษณ์รลักษาบรรดาประชาชาตวิททีที่ชอบธรรมและเหลว่าววิสตุทธวิชนจนกวว่าแผว่น
ดวินโลกใหมว่, ฟฟ้าอากาศใหมว่และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นมทีตลัวตนขศึนื้นมาจรวิงๆ

การพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นเปป็นครลันื้งสตุดทข้ายและจะเกทีที่ยวขข้องกลับคนชลัที่วทตุกคนเรสืที่อยไปจนถศึงคน
ชลัที่วคนสตุดทข้ายททีที่อยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และจะไมว่มทีคนชลัที่วอทีกเลยททีที่จะรตุกรานเขข้าไปในฟฟ้าอากาศใหมว่, แผว่นดวินโลก
ใหมว่ และนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น

ขข้อ 12: “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นบรรดาผยข้ททีที่ตายแลข้ว ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่ ยสืนอยยว่จสาเพาะพระพลักตรณ์พระเจข้า…” 
เหลว่าคนตายในททีที่นทีนื้คสือ บรรดาคนททีที่ตายไปแลข้วในฝฝ่ายวริญญาณ .... พวกคนไมว่เชสืที่อ, คนชลัที่วทลันื้งหลาย มทีการเปป็นขศึนื้น
จากตายของบรรดาผยข้ชอบธรรม – การเปป็นขศึนื้นจากตายครลันื้งแรกนลันื้น – ซศึที่งเราไดข้พยดถศึงไปแลข้ว เราเหก็นอยว่างชลัดเจน
วว่าการเปป็นขศึนื้นจากตายของผยข้ชอบธรรมและการเปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่วจะไมว่เกวิดขศึนื้นในเวลาเดทียวกลัน

“...ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่” คสากลว่าวนทีนื้ปรากฏบว่อยครลันื้งในภาคพลันธสลัญญาเดวิม และถยกพบหข้าครลันื้งในววิวรณณ์:
บทททีที่ 11:18; 13:16; 19:5; 19:18 และ 20:12

“...ยสืนอยถูว่จคคำเพคำะพระพนักตรณพระเจห้คำ!” จงตลันื้งใจสลังเกตใหข้ดทีๆ – คนเหลว่านทีนื้ ทลันื้งผยข้นข้อยและผยข้ใหญว่, คน
มลัที่งมทีและคนยากจน, คนมทีปปัญญาและคนไมว่มทีปปัญญา, บรรดากษลัตรวิยณ์และชาวไรว่ชาวนา, ไมว่ไดข้กสาลลังยสืนอยยว่บนแผว่น
ดวินโลก พวกเขาไมว่ไดข้กสาลลังยสืนอยยว่บนเมฆกข้อนหนศึที่ง พวกเขากสาลลังยสืนอยยว่ตยู่อพระพนกตรณ์พระเจจ้าผยจ้ทรงมหริทธริฤทธริธ 
ถยกตรศึงอยยว่กลับททีที่ของพวกเขาโดยฤทธวิธิ์เดชมหลันตณ์ของพระองคณ์! ไมว่มทีททีที่ใหข้ซว่อนตลัว... ภยเขา, ถนื้สาและโขดหวินตว่างๆไดข้
จากไปแลข้ว บรรดาหมยว่เมฆ, ชลันื้นบรรยากาศ, แผว่นดวินโลกไดข้หนทีไปแลข้ว เหลว่าผยข้ททีที่มทีความผวิดยสืนอยยว่ตว่อพระพลักตรณ์



พระเจข้าโดยไมว่มทีททีที่ใหข้ซว่อนตลัว พวกเขาเผชวิญหนข้ากลับพระเจข้า ไมว่มทีทางหนทีและไมว่มทีททีที่หลบภลัย พวกเขาตจ้องเผชวิญ
หนข้ากลับพระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น!

ในววิวรณณ์ 4:1-4 ยอหณ์นไดข้เหก็นพระททีที่นลัที่งอลันหนศึที่ง และรอบพระททีที่นลัที่งนลันื้นเขาเหก็นรตุข้งอลันหนศึที่ง...สลัญลลักษณณ์แหว่ง
ความเมตตา พระเจข้าทรงวางรตุข้งไวข้ในทข้องฟฟ้าเพสืที่อรลับประกลันโนอาหณ์วว่าแผว่นดวินโลกจะไมว่ถยกทสาลายดข้วยนนื้สาอทีกเลย 
เอเสเคทียลกก็เหก็นรตุข้งอลันหนศึที่งในทข้องฟฟ้าเชว่นกลัน ในววิวรณณ์ 10:1 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นยสืนอยยว่บนบกและบนทะเลโดยมทีรตุข้ง
อลันหนศึที่งอยยว่บนศทีรษะของทว่าน ในววิวรณณ์ 4 เมสืที่อเหลว่าผยข้เชสืที่อถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อปรากฏตลัวตว่อหนข้าบลัลลลังกณ์พวิพากษาของ
พระครวิสตณ์เพสืที่อรลับบสาเหนก็จสสาหรลับสวิที่งตว่างๆททีที่พวกเขาไดข้กระทสาในกายนทีนื้ กก็มทีรตุข้งแหว่งความเมตตาอลันหนศึที่ง แตว่ตรงนทีนื้
ในววิวรณณ์ 20:11 เราไมว่เหก็นรตุข้งเลย เราเหก็นแตว่ความขาวอลันเจวิดจข้าแหว่งความชอบธรรม, ความศลักดวิธิ์สวิทธวิธิ์และความ
บรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า ไมว่มทีความเมตตาแลข้ว ความเมตตาหมดสวินื้นไปแลข้วตลอดกาลสสาหรลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ยสืนอยยว่ตว่อ
พระพลักตรณ์พระเจข้าททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้น!

ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก คตุณจะพบกลับพระเจข้าททีที่พระททีที่นลัที่งนลันื้นซศึที่งเปป็นททีที่ๆมทีรตุข้งแหว่งความเมตตาไหม? หรสือคตุณจะพบ
กลับพระองคณ์ททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้น? คตุณเปป็นคนเดทียวเทว่านลันื้นททีที่รยข้คสาตอบสสาหรลับคสาถามนลันื้น หากคตุณไดข้บลังเกวิด
ใหมว่แลข้ว คตุณกก็จะพบกลับพระองคณ์ททีที่พระททีที่นลัที่งแหว่งความเมตตา หากคตุณไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ คตุณกก็จะพบกลับพระองคณ์ททีที่
พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวอลันเจวิดจข้านลันื้นแหว่งความบรวิสตุทธวิธิ์ของพระองคณ์

ขข้อ 12 กลว่าวตว่อไปวว่า “...และหนลังสสือตว่างๆกก็เปปิดออก หนลังสสืออทีกมข้วนหนศึที่งกก็เปปิดออกดข้วย คสือหนลังสสือ
แหว่งชทีววิต และผยข้ททีที่ตายไปแลข้วกก็ถยกพวิพากษาตามขข้อความททีที่จารศึกไวข้ในหนลังสสือเหลว่านลันื้น ตามททีที่เขาไดข้กระทสา” 

ทตุกคนบนแผว่นดวินโลกมทีชทีววิตและประวลัตวิของตนถยกบลันทศึกไวข้ในหนลังสสือเหลว่านลันื้นแหว่งระบบบลัญชทีอลันยวิที่ง
ใหญว่ของพระเจข้า ทตุกความควิด, คสาพยดและการกระทสาถยกบลันทศึกไวข้หมด ไมว่มทีสวิที่งใดททีที่ถยกลสืม ไมว่มทีสวิที่งใดททีที่เลก็กนข้อย
เกวินกวว่าททีที่จะถยกบลันทศึกเกก็บไวข้ในสมตุดทะเบทียนเหลว่านลันื้นของพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ เฉพาะเดก็กทารกและคน
ปปัญญาอว่อนเทว่านลันื้นททีที่ไดข้รลับการยกเวข้น หากเดก็กคนใดเสทียชทีววิตไปกว่อนททีที่เขามทีอายตุถศึงเกณฑณ์ททีที่รยข้ผวิดชอบชลัที่วดที หรสือ
หากความควิดไมว่เคยพลัฒนาจนเกวินกวว่าความควิดของเดก็ก พระคตุณของพระเจข้ากก็ดยแลผยข้ททีที่ไรข้ความผวิดนลันื้น แตว่สสาหรลับ
ทตุกคนททีที่รยจ้ และททีที่มทีอายตุถศึงเกณฑณ์ททีที่รยข้ผวิดชอบชลัที่วดที ทตุกการกระทสากก็ถยกบลันทศึกไวข้ในหนลังสสือเหลว่านลันื้นแหว่งสวรรคณ์

กรตุณาหมายเหตตุ: มลันมทีบลันทศึกไวข้สองครลันื้งวว่าการพวิพากษานทีนื้เปป็น “ตามการกระทสาของเขาเหลว่านลันื้น” 
หลายคนถามวว่า “หากคนชอบธรรมไปสวรรคณ์ทลันททีหลลังจากเสทียชทีววิต และหากคนชลัที่วตกนรกทลันทที แลข้วทสาไมตข้อง
มทีการเปป็นขศึนื้นจากตายและการพวิพากษาดข้วยลว่ะ?” คสาตอบนลันื้นชลัดเจนแกว่คนทลันื้งปวงททีที่ศศึกษาและแยกแยะพระ
วจนะแหว่งความจรวิงนลันื้นอยว่างถยกตข้อง:

ไมว่มทีผยข้ใดสามารถไดข้รลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่ของตนจนกวว่าสวิที่งสารพลัดจะสสาเรก็จครบถข้วน คนชอบธรรมตาย แตว่
จวิตววิญญาณกลลับไปสยว่พระเจข้าผยข้ไดข้ประทานจวิตววิญญาณนลันื้น และหยตุดพลัก... แตว่ “การงานตว่างๆของพวกเขานลันื้นกก็
ตวิดตามพวกเขาไป” (วว. 14:13) ดข้วยเหตตุนทีนื้ คนชอบธรรมจศึงไมว่สามารถรลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่ของตนไดข้จนกวว่าดวง
ววิญญาณสตุดทข้ายไดข้ตข้อนรลับหรสือปฏวิเสธพระเยซยเจข้า ทตุกคนททีที่ถวายทรลัพยณ์, เวลา, คสาอธวิษฐาน หรสือสวิที่งใดกก็ตามใหข้
แกว่การนสาววิญญาณสลักดวง กก็มทีสว่วนในบสาเหนก็จนลันื้นของการนสาววิญญาณดวงนลันื้น นทีที่กก็เปป็นจรวิงเชว่นกลันสสาหรลับคนชลัที่ว 
คนเหลว่านลันื้นททีที่ตายไปในความบาปกก็จะไดข้รลับคว่าตอบแทนตามขอบเขตแหว่งความชลัที่วของพวกเขา มทีบสาเหนก็จอยยว่



หลายระดลับในสวรรคณ์และการลงโทษหลายระดลับในนรก ผยข้ใดไดข้รลับฝากไวข้มาก จะทรงเรทียกเอาจากผยข้นลันื้นมาก คน
ทลันื้งหลายททีที่รยข้วว่าจะตข้องทสาดที แตว่กก็มวิไดข้กระทสา จะถยกเฆทีที่ยนมาก คนทลันื้งหลายททีที่ไมยู่รยข้ และกระทสาสวิที่งตว่างๆททีที่ตนสมควร
ถยกเฆทีที่ยน กก็จะถยกเฆทีที่ยนนข้อย พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้าททีที่ยตุตวิธรรม และคตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่าฮวิตเลอรณ์, มตุสโสลวินที, สตา
ลวิน, ปฟีลาต, เฮโรดและคนแบบพวกเขาจะทนทตุกขณ์ในการลงโทษททีที่หนลักกวว่าเดก็กหนตุว่มวลัยรตุว่นคนหนศึที่งททีที่ถยกเลทีนื้ยงดยมา
ในบข้านของคนขายเหลข้าและไมว่เคยถยกสอนเกทีที่ยวกลับพระเยซยครวิสตณ์ พระเจข้าจะประทานความยตุตวิธรรมใหข้แกว่
มนตุษยณ์ทตุกคนททีที่เคยมทีชทีววิตและตายไปแลข้ว คนชอบธรรมจะไดข้รลับตามททีที่พวกเขาสมควรไดข้รลับ... แตว่ละคนจะไดข้รลับ
บสาเหนก็จของเขาหรสือของเธอ – ไมว่มากไป ไมว่นข้อยไป นทีที่กก็เปป็นจรวิงเชว่นกลันเกทีที่ยวกลับคนชลัที่ว คนบาปแตว่ละคนจะไดข้
รลับคว่าตอบแทนของเขาหรสือของเธอตามขอบเขตแหว่งความชลัที่วของตน

กรตุณาสลังเกตวว่า “หนนงสชอตยู่างๆ (พหยพจนณ์) กก็เปปิดออก” หนลังสสือเหลว่านทีนื้บลันทศึกการกระทสาตว่างๆของเหลว่า
คนชลัที่ว... ความควิด, คสาพยดและการกระทสา และจากนลันื้นหนลังสสืออทีกเลว่มหนศึที่งกก็ถยกเปปิดออก – หนลังสสือแหว่งชทีววิต พวก
คนตายไมว่ไดข้ถยกพวิพากษาจากหนลังสสือแหว่งชทีววิต แตว่ถยกพวิพากษา “ตามขข้อความททีที่จารศึกไวข้ในหนลังสสือเหลว่านลันื้น ตาม
ททีที่เขาไดข้กระทสา” อว่านลยกา 12:47, 48; 1 โครวินธณ์ 3:11-15; 2 โครวินธณ์ 5:10

ในขข้อ 13 เราอว่านวว่า “ทะเลกก็สว่งคสืนคนทลันื้งหลายททีที่ตายในทะเล ความตายและนรกกก็สว่งคสืนคนทลันื้งหลายททีที่
อยยว่ในททีที่เหลว่านลันื้น และคนทลันื้งหลายกก็ถยกพวิพากษาตามการกระทสาของตนหมดทตุกคน”

โดย “ความตาย” เราจะตข้องเขข้าใจวว่า หลสุมศพ จะสว่งคสืนศพเหลว่านลันื้น และแนว่นอนวว่า ทะเลจะสว่งคสืนศพ
เหลว่านลันื้นททีที่ถยกฝปังไวข้ททีที่ทะเล โดย “นรก” เราเขข้าใจวว่าชว่องแบว่งนลันื้นของยมโลก (ฮาเดส) ซศึที่งเปป็นททีที่ๆดวงววิญญาณ
เหลว่านลันื้นของคนชลัที่วททีที่ตายไปแลข้วจะคงอยยว่ตว่อไปจนกวว่าจะถศึงการเปป็นขศึนื้นจากตายของคนชลัที่วจะสว่งคสืนคนตายมาใหข้ 
จากนลันื้นทลันื้งความตายและนรกจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้น ความตายและความบาปจะไมว่ถยกพบในแผว่นดวินโลก
ใหมว่เลย

ขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นตรงนทีนื้เลยวว่าววิญญาณของคนชลัที่วทตุกคนจะตกนรกทลันททีททีที่พวกเขาตาย นรก (ฮาเดส) ซศึที่ง
ตลันื้งอยยว่ในใจกลางของแผว่นดวินโลก (วว. 9:1) คสือ คตุกแหว่งหนศึที่งททีที่คตุมขลังเหลว่าววิญญาณของคนชลัที่วจนกวว่าสวิที่งสารพลัดจะ
สสาเรก็จครบถข้วนและนวิรลันดรณ์กาลเรวิที่มตข้น พอถศึงตอนนลันื้น นรกเองกก็จะถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้น ซศึที่งเปป็นททีที่อยยว่ชลัที่วนวิรลัน
ดรณ์ของเหลว่าววิญญาณของคนชลัที่ว 

ณ พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้นเหลว่าคนชลัที่วจะไมว่ถยกพวิพากษาเพสืที่อดยวว่าพวกเขามทีสวิทธวิธิ์ไดข้รลับชทีววิตนวิรลันดรณ์หรสือไมว่ 
เรสืที่องนลันื้นถยกตลัดสวินชทีนื้ขาดไปแลข้ว ณ ททีที่นทีที่พวกเขาจะถยกพวิพากษาเพสืที่อตลัดสวินระดลับของการททีที่พวกเขาจะถยกลงโทษ

พวกทยตสวรรคณ์ททีที่ทสาบาปจะถยกพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนทีนื้ ขณะนทีนื้พวกเขาถยก “จองจสาไวข้ดข้วยโซว่
ตรวนอลันเปป็นนวิรลันดรณ์ ขลังไวข้ในททีที่มสืดจนกวว่าจะถศึงการพวิพากษาในวลันสสาคลัญยวิที่งนลันื้น” (ยยดาส 6) เมสืที่อพวกเขาเองกก็จะ
ถยกโยนลงไปในบศึงนลันื้นททีที่ไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลันเชว่นกลัน

ในขข้อ 13 ความตายและนรกจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้น และนทีที่คสือความตายครลันื้งททีที่สอง เปาโลบอกเรา
ใน 1 โครวินธณ์ 15:26 วว่าความตายคสือศลัตรยตลัวสตุดทข้ายททีที่จะถยกทสาลาย ความตายเองจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้นและ
จะไมว่มทีความตายอทีกเลยหลลังจากการพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่สทีขาวนลันื้น จะไมว่มทีผยข้ใดตายในสวรรคณ์หรสือในแผว่นดวิน
โลก



“ความตายครลันื้งททีที่สอง” และ “บศึงไฟ” เปป็นคสาททีที่มทีความหมายคลข้ายกลัน (วว. 20:14) ทลันื้งสองคสานทีนื้ถยกใชข้
เพสืที่อพรรณนาถศึงสถานะชลัที่วนวิรลันดรณ์ของคนชลัที่ว ความตายครลันื้งททีที่สองไมว่ใชว่การดลับสยญของดวงววิญญาณ ววิวรณณ์ 
19:20 เททียบกลับววิวรณณ์ 20:10 พวิสยจนณ์เรสืที่องนทีนื้ หลลังจากหนศึที่งพลันปฟีในบศึงไฟนลันื้น สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จกก็ยลังถยก
เผาอยยว่ โดยไมว่ถยกทสาลาย! พวกเขาถยกเผาตลอดไปเปป็นนวิตยณ์... ตลอดทตุกยตุคสมลัย ตลอดชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์ททีที่ไมว่มทีวลันจบ
สวินื้นเลย

ขข้อ 12 ถศึง 15 รลับประกลันเราวว่าจะไมว่มทีการผวิดพลาดใดๆเลย ณ การพวิพากษานลันื้น หนลังสสือเหลว่านลันื้นอยยว่ททีที่
นลัที่น, หนลังสสือแหว่งชทีววิตอยยว่ททีที่นลัที่น, บลันทศึกเหลว่านลันื้นอยยว่ททีที่นลัที่นหมด และทตุกคนจะถยกพวิพากษาตามททีที่มทีจารศึกไวข้ในบลันทศึก
นลันื้นๆ ทตุกคนททีที่ไมว่ถยกพบอยยว่ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตจะถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลันนลันื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ จะไมว่มที
การโตข้แยข้งททีที่การพวิพากษานลันื้น; บลันทศึกจะกลว่าวไวข้หมด เปาโลจะกลว่าววว่า “ถศึงแมข้ทตุกคนจะพยดมตุสากก็ขอใหข้พระเจข้า
ทรงสลัตยณ์จรวิงเถวิด” (โรม 3:4) บลันทศึกของพระเจข้าไมว่มทีทางโกหกไดข้ พระองคณ์ทรงทราบรายละเอทียดปลทีกยว่อยทตุก
อยว่างในชทีววิตของเรา และรายละเอทียดเหลว่านลันื้นกก็มทีบลันทศึกไวข้หมดแลข้ว หนทางเดทียวททีที่จะไมว่ใหข้พวกมลันถยกเปปิดเผยอ
อกมาในการพวิพากษานลันื้นกก็คสือ การใหข้พวกมลันถยกปกคลตุมโดยพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของพระเมษโปดก บาป
ทลันื้งหลายของคตุณถยกปกคลตุมโดยพระโลหวิตนลันื้นแลข้วหรสือยลัง ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก? หากยลัง ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้คตุณ
กข้มศทีรษะเสทียตอนนทีนื้และยอมจสานนหมดทลันื้งหลัวใจและไมว่เกก็บงสาไวข้ใหข้แกว่พระเมษโปดกของพระเจข้าเถวิดครลับ ขอ
พระเจข้าทรงโปรดเมตตาททีที่จะไมว่มทีใครสลักคนททีที่อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้จะตข้องยสืนอยยว่หนข้าการพวิพากษาททีที่พระททีที่นลัที่งใหญว่
สทีขาวนลันื้นเลย! ขอใหข้คตุณรลับการชสาระลข้างใหข้ขาวสะอาดในพระโลหวิตอลันมทีคว่าประเสรวิฐของพระเยซย และอยยว่ในคน
กลตุว่มนลันื้นดข้วยเถวิดเมสืที่อเจข้าสาวนลันื้นถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในฟฟ้าอากาศ



ววิวรณณ – บททบีที่ยบีที่สวิบเอจ็ด
1 ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทข้องฟฟ้าใหมว่และแผว่นดวินโลกใหมว่ เพราะทข้องฟฟ้าเดวิมและแผว่นดวินโลกเดวิมนลันื้นหายไป

หมดสวินื้นแลข้ว และทะเลกก็ไมว่มทีอทีกแลข้ว
2 ขข้าพเจข้า คสือยอหณ์น ไดข้เหก็นเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์ คสือกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ เลสืที่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและจาก

สวรรคณ์ กรตุงนทีนื้ไดข้จลัดเตรทียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมสือนอยว่างเจข้าสาวแตว่งตลัวไวข้สสาหรลับสามที
3 ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดลังมาจากสวรรคณ์วว่า “ดยเถวิด พลลับพลาของพระเจข้าอยยว่กลับมนตุษยณ์แลข้ว พระองคณ์จะ

ทรงสถวิตกลับเขา เขาจะเปป็นชนชาตวิของพระองคณ์ และพระเจข้าเองจะประทลับอยยว่กลับเขา และจะทรงเปป็นพระเจข้า
ของเขา

4 พระเจข้าจะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมว่มทีอทีกตว่อไป ความครที่สาครวญ การ
รข้องไหข้ และการเจก็บปวดจะไมว่มทีอทีกตว่อไป เพราะยตุคเดวิมนลันื้นไดข้ผว่านพข้นไปแลข้ว”

5 พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งตรลัสวว่า “ดยเถวิด เราสรข้างสวิที่งสารพลัดขศึนื้นใหมว่” และพระองคณ์ตรลัสกลับ
ขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิด เพราะวว่าถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นคสาสลัตยณ์จรวิงและสลัตยณ์ซสืที่อ”

6 พระองคณ์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวว่า “สสาเรก็จแลข้ว เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและอวสาน ผยข้ใด
กระหาย เราจะใหข้ผยข้นลันื้นดสืที่มจากบว่อนนื้สาพตุแหว่งชทีววิตโดยไมว่ตข้องเสทียอะไรเลย

7 ผยข้ใดมทีชลัยชนะ ผยข้นลันื้นจะไดข้รลับสวิที่งสารพลัดเปป็นมรดก และเราจะเปป็นพระเจข้าของเขา และเขาจะเปป็นบตุตร
ของเรา

8 แตว่คนขลาด คนไมว่เชสืที่อ คนททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียน ฆาตกร คนลว่วงประเวณที คนใชข้เวทมนตรณ์ คนไหวข้รยป
เคารพ และคนทลันื้งปวงททีที่พยดมตุสานลันื้น จะไดข้รลับสว่วนของตนในบศึงททีที่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลัน นลัที่นคสือความตาย
ครลันื้งททีที่สอง”

9 ทยตสวรรคณ์องคณ์หนศึที่งในบรรดาทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์ททีที่ถสือขลันเจก็ดใบ อลันเตก็มดข้วยภลัยพวิบลัตวิสตุดทข้ายทลันื้งเจก็ด
ประการนลันื้น ไดข้มาพยดกลับขข้าพเจข้าวว่า “เชวิญมานทีที่เถวิด ขข้าพเจข้าจะใหข้ทว่านดยเจข้าสาวททีที่เปป็นมเหสทีของพระเมษโปดก”

10 ทว่านไดข้นสาขข้าพเจข้าโดยพระววิญญาณขศึนื้นไปบนภยเขาสยงใหญว่ และไดข้สสาแดงใหข้ขข้าพเจข้าเหก็นเมสืองใหญว่
นลันื้น คสือกรตุงเยรยซาเลก็มอลันบรวิสตุทธวิธิ์ ซศึที่งกสาลลังลอยลงมาจากสวรรคณ์และจากพระเจข้า

11 เมสืองนลันื้นประกอบดข้วยสงว่าราศทีของพระเจข้า ใสสวว่างดตุจพลอยมณทีอลันหาคว่ามวิไดข้ เชว่นเดทียวกลับพลอย
หยกอลันสตุกใสเหมสือนแกข้วผลศึก

12 เมสืองนลันื้นมทีกสาแพงสยงใหญว่ มทีประตยสวิบสองประตย และททีที่ประตยมทีทยตสวรรคณ์สวิบสององคณ์ และททีที่ประตยนลันื้น
จารศึกเปป็นชสืที่อตระกยลของชนชาตวิอวิสราเอลสวิบสองตระกยล

13 ทางดข้านตะวลันออกมทีสามประตย ทางดข้านเหนสือมทีสามประตย ทางดข้านใตข้มทีสามประตย ทางดข้านตะวลัน
ตกมทีสามประตย

14 และกสาแพงเมสืองนลันื้นมทีฐานสวิบสองฐาน และททีที่ฐานนลันื้นจารศึกชสืที่ออลัครทยตสวิบสองคนของพระเมษโปดก
15 ทยตสวรรคณ์องคณ์ททีที่พยดกลับขข้าพเจข้านลันื้น ถสือไมข้วลัดทองคสาเพสืที่อจะวลัดเมสือง และวลัดประตยและกสาแพงของ

เมสืองนลันื้น



16 เมสืองนลันื้นเปป็นสทีที่เหลทีที่ยมจลัตตุรลัส กวข้างยาวเทว่ากลันและทว่านเอาไมข้วลัดเมสืองนลันื้น ไดข้สองพลันสทีที่รข้อยกวิโลเมตร 
กวข้างยาวและสยงเทว่ากลัน

17 ทว่านวลัดกสาแพงเมสืองนลันื้น ไดข้เจก็ดสวิบสองเมตร ตามมาตรวลัดของมนตุษยณ์ ซศึที่งคสือมาตรวลัดของทยตสวรรคณ์
องคณ์นลันื้น

18 กสาแพงเมสืองนลันื้นกว่อดข้วยพลอยหยก และเมสืองนลันื้นเปป็นทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์ สตุกใสดตุจแกข้ว
19 ฐานของกสาแพงเมสืองนลันื้นประดลับดข้วยเพชรพลอยทตุกชนวิด ฐานททีที่หนศึที่งเปป็นพลอยหยก ททีที่สองไพทยรยณ์ ททีที่

สามหวินควก๊อตซณ์โปรว่งแสง ททีที่สทีที่มรกต
20 ททีที่หข้าโกเมน ททีที่หกทลับทวิม ททีที่เจก็ดเพชรสทีเขทียว ททีที่แปดพลอยเขทียว ททีที่เกข้าบตุษราคลัม ททีที่สวิบหยก ททีที่สวิบเอก็ด

พลอยสทีแดง ททีที่สวิบสองเปป็นพลอยสทีมว่วง
21 ประตยทลันื้งสวิบสองประตยนลันื้นเปป็นไขว่มตุกสวิบสองเมก็ด ประตยละเมก็ด และถนนในเมสืองนลันื้นเปป็นทองคสา

บรวิสตุทธวิธิ์ ใสราวกลับแกข้ว
22 ขข้าพเจข้าไมว่เหก็นมทีพระววิหารในเมสืองนลันื้นเลย เพราะองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพ

สยงสตุด และพระเมษโปดกทรงเปป็นพระววิหารในเมสืองนลันื้น
23 เมสืองนลันื้นไมว่ตข้องการแสงของดวงอาทวิตยณ์และดวงจลันทรณ์ เพราะวว่าสงว่าราศทีของพระเจข้าเปป็นแสงสวว่าง

ของเมสืองนลันื้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวว่างของเมสืองนลันื้น
24 บรรดาประชาชาตวิททีที่รอดแลข้วจะเดวินไปในทว่ามกลางแสงสวว่างของเมสืองนลันื้น และบรรดากษลัตรวิยณ์ใน

แผว่นดวินโลกจะนสาสงว่าราศทีและเกทียรตวิของตนเขข้ามาในเมสืองนลันื้น
25 ประตยเมสืองทตุกประตยจะไมว่ปปิดเลยในเวลากลางวลัน ดข้วยวว่าจะไมว่มทีเวลากลางคสืนในเมสืองนลันื้นเลย
26 และคนทลันื้งหลายจะนสาสงว่าราศทีและเกทียรตวิของบรรดาประชาชาตวิเขข้ามาในเมสืองนลันื้น
27 สวิที่งใดททีที่เปป็นมลทวิน หรสือผยข้ใดกก็ตามททีที่กระทสาสวิที่งททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียน หรสือพยดมตุสาจะเขข้าไปในเมสืองไมว่ไดข้

เลย เวข้นแตว่เฉพาะคนททีที่มทีชสืที่อจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดกเทว่านลันื้นจศึงจะเขข้าไปไดข้  

เจจ็ดสวิที่งใหมว่
ในววิวรณณ์ 21 และบางสว่วนของ 22 เราจะพบเจก็ดสวิที่งใหมว่:
1. ฟฟ้าอากาศใหมว่
2. แผว่นดวินโลกใหมว่
3. ผยข้คนใหมว่ๆ
4. มเหสทีของพระเมษโปดก, กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่
5. พระววิหารหลลังใหมว่
6. ความสวว่างใหมว่
7. อตุทยานสวรรคณ์ใหมว่และแมว่นนื้สาททีที่มทีนนื้สาแหว่งชทีววิต
ววิวรณณ์ 21 ขศึนื้นตข้นดข้วย “ขข้าพเจข้าไดข้เหก็นทข้องฟฟ้าใหมว่” ยอหณ์นอยากใหข้เราทราบแนว่นอนวว่าเขารยข้วว่าเขา

กสาลลังพยดถศึงเรสืที่องอะไรอยยว่ เขาไดข้เหก็นมลัน, เขาอยยว่ททีที่นลัที่น, เขาเปป็นประจลักษณ์พยานถศึงมลัน คสานลันื้นเปป็นเอกพจนณ์ – 



ทจ้องฟป้า ในปฐมกาล 1:1 เราอว่านวว่า “ในเรวิที่มแรกนลันื้นพระเจข้าทรงเนรมวิตสรข้างฟฟ้า (เอกพจนณ์)” ขณะนทีนื้มทีฟฟ้าสวรรคณ์
อยยว่สามชลันื้น: ฟฟ้าชลันื้นบรรยากาศ, ฟฟ้าชลันื้นดวงดาวตว่างๆ, และฟฟ้าชลันื้นสาม ซศึที่งเปป็นพระนวิเวศของพระเจข้า (2 คร. 12:1-
3) พระนวิเวศของพระเจข้าจะไมว่ถยกสรข้างใหมว่ มลันคสือฟฟ้าชลันื้นบรรยากาศททีที่จะถยกสรข้างใหมว่ พญามารมทีอาณาจลักรของ
มลันอยยว่ในฟฟ้าชลันื้นททีที่อยยว่เหนสือเรานทีนื้ซศึที่งเปป็นททีที่ๆบรรยากาศอยยว่; ฟฟ้าอากาศเตก็มไปดข้วยพวกผทีปฟีศาจ ทลันื้งฟฟ้าและแผว่นดวิน
โลกจะถยกสรข้างใหมว่และจะถยกปรลับใหข้เขข้ากลับสวิที่งทรงสรข้างใหมว่ๆททีที่จะอาศลัยอยยว่ในพวกมลัน สวรรคณ์แหว่งชลันื้นฟฟ้าตว่างๆ 
ซศึที่งเปป็นททีที่ประทลับของพระเจข้า จะไมว่เผชวิญกลับการเปลทีที่ยนแปลงใดๆเลย พระนวิเวศของพระเจข้านลันื้นบรวิสตุทธวิธิ์, ไมว่แปด
เปฟฟื้อนและไมว่ไดข้รลับรวินื้วรอยใดๆจากความบาปเลย ทลันื้งความชลัที่วรข้ายและศลัตรยจะไมว่มทีวลันไดข้รตุกรานเขข้าไปในฟฟ้าใหมว่
และแผว่นดวินโลกใหมว่ของพระเจข้า ความชอบธรรมจะอาศนยอยยว่ในนลันื้น – ไมว่ใชว่ครอบครอง เหมสือนในยตุคพลันปฟี 
(อว่านอวิสยาหณ์ 66:22; 2 เปโตร 3:13)

สว่วนทข้ายของขข้อ 1 บอกเราวว่า “...ทข้องฟฟ้าเดวิมและแผว่นดวินโลกเดวิมนลันื้นหายไปหมดสวินื้นแลข้ว และทะเลกก็
ไมว่มทีอทีกแลข้ว” คสากลว่าวนทีนื้อข้างอวิงไปยลังววิวรณณ์ 20:11: “…แผว่นดวินโลกและฟฟ้าอากาศกก็หนทีไปจากพระพลักตรณ์
พระองคณ์” การละลายนทีนื้ (ไมว่ใชว่การดลับสยญอยว่างสวินื้นเชวิง) จะเกวิดขศึนื้นผว่านทางกระบวนการทสาใหข้ละลายดข้วยไฟ (2 
ปต. 3:10) โลกและบรรดาการงานจะถยกเผาไหมข้, โลกธาตตุจะลตุกเปป็นไฟ, อากาศจะระเบวิดออก เมสืที่อฟฟ้าใหมว่และ
แผว่นดวินโลกใหมว่เรวิที่มมทีตลัวตนขศึนื้นมา กก็จะไมว่มทีทะเลอทีกตว่อไป, ไมว่มทีมหาสมตุทรใหญว่ๆอทีกตว่อไป – ททีที่อยยว่ไมว่สตุข, ชอบ
ทสาลาย, ไมว่เคยสงบหรสือหยตุดนวิที่งเลย สสืที่อกลางททีที่คอยแยกทวทีปตว่างๆนทีนื้มทีความจสาเปป็นตว่อทลันื้งชทีววิตสลัตวณ์และพสืชในตอน
นทีนื้ แตว่ทะเลจะไมว่เปป็นสวิที่งททีที่ถยกตข้องการแลข้วในเศรษฐกวิจใหมว่อลันยวิที่งใหญว่ของพระเจข้า ในชว่วงยตุคพลันปฟีทะเลจะยลังมที
อยยว่... เราอว่านเกทีที่ยวกลับประชาชาตวิตว่างๆ, แมว่นนื้สาสายตว่างๆ, ทะเลตว่างๆ; แตว่ในยตุคนวิรลันดรณ์นลันื้นทะเลจะไมว่เปป็นททีที่
ตข้องการแลข้ว การเอาทะเลออกไปจะทสาใหข้เกวิดพสืนื้นผวิวบนบกอลันใหญว่โตมหาศาล จะมทีหมยว่ชนจสานวนมากมาย
มหาศาลททีที่เปป็นคนตว่างชาตวิและชนชาตวิอวิสราเอลททีที่จะอาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้น

ขข้อ 2: “ขข้าพเจข้า คสือยอหณ์น ไดข้เหก็นเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์ คสือกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ เลสืที่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและ
จากสวรรคณ์ กรตุงนทีนื้ไดข้จลัดเตรทียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมสือนอยว่างเจข้าสาวแตว่งตลัวไวข้สสาหรลับสามที” ยอหณ์นกลว่าวอทีกครลันื้งวว่า 
“ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหห็น” ซศึที่งรลับประกลันเราวว่าเขาอยยว่ททีที่นลัที่นและเขารยข้แนว่วว่าเขากสาลลังเขทียนเกทีที่ยวกลับเรสืที่องอะไรอยยว่

ฟฟ้าใหมว่และแผว่นดวินโลกใหมว่ททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นนลันื้นไมว่ถยกพรรณนา อยว่างไรกก็ตาม นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นถยก
พรรณนาอยว่างละเอทียด ไมว่มทีขข้อสงสลัยในความควิดของผมเลยวว่าแผว่นดวินโลกนลันื้นจะเปป็นสถานททีที่ๆใหญว่โตมหาศาล –
สวนขนาดใหญว่ททีที่เตก็มไปดข้วยดอกไมข้, ตข้นไมข้ใบหญข้าตว่างๆและทตุกสวิที่งททีที่พระเจข้าองคณ์นวิรลันดรณ์จะสามารถจลัดหาใหข้ไดข้
เพสืที่อทสาใหข้ชทีววิตสมบยรณณ์ครบถข้วนและบรวิบยรณณ์ แผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้นจะเปป็นอตุทยานสวรรคณ์ขนาดยลักษณ์ (คสาวว่า 
paradise มทีความหมายวว่า “สวนแหว่งความเพลวิดเพลวินตว่างๆ”) พระเจข้าไมว่ทรงมทีความชสืที่นชมยวินดทีในความตาย
ของคนชลัที่ว; มลันไมว่ใชว่พระประสงคณ์ของพระองคณ์ททีที่มนตุษยณ์จะตข้องทนทตุกขณ์  พระองคณ์ทรงมทีความชสืที่นชมยวินดทียวิที่งนลักใน
การอวยพรประชากรของพระองคณ์ และไมว่มทีสวิที่งดทีใดๆททีที่พระองคณ์จะทรงหวงไวข้จากคนทลันื้งหลายททีที่รลักพระองคณ์, 
ปรนนวิบลัตวิพระองคณ์และดสาเนวินกลับพระองคณ์



คสาวว่า “เมสืองบรวิสตุทธวิธิ์” ปรากฏสามครลันื้งในววิวรณณ์: บทททีที่ 11:2; 21:2; 22:19 ครลันื้งแรกนลันื้นมลันหมายถศึง
เมสืองจรวิงๆททีที่จะอยยว่บนแผว่นดวินโลกนทีนื้ในชว่วงววิกฤตวิททีที่จะมานลันื้น อทีกสองครลันื้งททีที่เหลสือหมายถศึง นครบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นหลลังจาก
ศศึกแหว่งโกกและมาโกก

ครวิสตจลักรถยกเรทียกวว่าเปป็น “กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ เมสืองบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น” (อว่านววิวรณณ์ 3:12) ในภาคพลันธสลัญญา
ใหมว่มทีอยยว่สามเยรยซาเลก็ม: กรตุงเยรยซาเลก็มแหว่งสวรรคณ์ (ฮบ. 12:22), กรตุงเยรยซาเลก็มบนแผว่นดวินโลก (วว. 11:2)  
และกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ “เมสืองบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น” (วว. 21:2-10) คสาวว่า “กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่” ตรงกลันขข้ามกลับกรตุง
เยรยซาเลก็มจรวิงๆในปาเลสไตนณ์ ซศึที่งไดข้มทีบทบาทสสาคลัญในประวลัตวิศาสตรณ์ของโลก คสาวว่า “ใหมว่” ถยกใชข้สามครลันื้ง: ฟฟ้า
ใหมว่, แผว่นดวินโลกใหมว่, กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่

ยอหณ์นเหก็นกรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่ลงมาจากพระเจข้าโดยออกมาจากสวรรคณ์ พระเยซยทรงบอกพวกสาวก 
(ยอหณ์น 14:1 เปป็นตข้นไป) วว่า “เราไปจลัดเตรทียมททีที่ไวข้สสาหรลับทว่านทลันื้งหลาย และถข้าเราไป... เราจะกลลับมาอทีกรลับ
ทว่านไปอยยว่กลับเรา เพสืที่อวว่าเราอยยว่ททีที่ไหนทว่านทลันื้งหลายจะอยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย” พระเยซยเสดก็จกลลับขศึนื้นไปหาพระบวิดา 
(กวิจการ 1:10, 11) และเปป็นเวลา 1900 ปฟีแลข้วททีที่พระองคณ์กสาลลังจลัดเตรทียมบข้าน (กรตุงเยรยซาเลก็มใหมว่, นครขาวดตุจ
มตุกดานลันื้น) ไวข้สสาหรลับเจข้าสาวของพระองคณ์

คสาๆเดทียวในแผว่นดวินโลกททีที่สวรรคณ์รยข้จลักททีที่จะทสาใหข้เราเขข้าใจถศึงความเจวิดจรลัส, ความงดงามและความยวิที่ง
ใหญว่ของกรตุงนลันื้น ถยกใชข้โดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์เพสืที่อบอกแกว่เราวว่ากรตุงนลันื้นมทีลลักษณะ “เหมสือนอยว่าง” สวิที่งใดเมสืที่อ
เปรทียบเททียบกลับแผว่นดวินโลก:

“กรตุงนทีนื้ไดข้จลัดเตรทียมไวข้พรข้อมแลข้ว เหมสือนอยว่างเจข้าสาวแตว่งตลัวไวข้สสาหรลับสามที” มทีคสาคตุณศลัพทณ์ไมว่พอในทตุก
ภาษาของทลันื้งโลกททีที่จะพรรณนาถศึงความยวิที่งใหญว่ของกรตุงนลันื้นททีที่ยอหณ์นไดข้เหก็นลงมาจากพระเจข้าโดยออกมาจาก
สวรรคณ์! เราทลันื้งหลายททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วจะไดข้อยยว่ในกรตุงนลันื้นในเวลาอทีกไมว่ชข้านาน

ยอหณ์นไดข้เหก็นกรตุงนลันื้น “เลสืที่อนลอยลงมาจากพระเจข้าและจากสวรรคณ์” เขาไมว่ไดข้กลว่าว – หรสือบอกเปป็นนลัย
—วว่ามลันลงมาตลันื้งอยยว่บนพสืนื้นผวิวของแผว่นดวินโลก ผมมทีความเชสืที่อททีที่วว่ากรตุงบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้นจะถยกแขวนอยยว่ระหวว่างสวรรคณ์
และแผว่นดวินโลก และผมจะชทีนื้ใหข้เหก็นในภายหลลังถศึงเหตตุผลตว่างๆวว่าทสาไมผมถศึงเชสืที่อเชว่นนทีนื้

ใชว่แลข้วครลับ นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นจะเปป็นเมสืองๆหนศึที่งจรวิงๆ – ไมว่ใชว่เมสืองททีที่ลซกลนบหรสือเปป็นฝฝายววิญญาณ 
เราจะไดข้เขข้าอยยว่ในกรตุงๆหนศึที่งจรวิงๆ

ในขข้อ 1 และ 2 เราเหก็นสองสวิที่งจากเจก็ดสวิที่งใหมว่นลันื้น: ฟฟ้าใหมว่และแผว่นดวินโลกใหมว่ ในขข้อ 3 เราเหก็นสวิที่งใหมว่
ลสาดลับททีที่สาม:

“ขข้าพเจข้าไดข้ยวินเสทียงดลังมาจากสวรรคณ์วว่า “ดยเถวิด พลลับพลาของพระเจข้าอยยว่กลับมนตุษยณ์แลข้ว พระองคณ์จะ
ทรงสถวิตกลับเขา เขาจะเปป็นชนชาตวิของพระองคณ์ และพระเจข้าเองจะประทลับอยยว่กลับเขา และจะทรงเปป็นพระเจข้า
ของเขา”  คสาวว่า “ดยเถวิด” บอกเปป็นนลัยวว่าเราควรใหข้ความสนใจอยว่างใกลข้ชวิดตว่อขข้อเทก็จจรวิงอลันนว่าอลัศจรรยณ์ใจนทีนื้ททีที่
วว่าพลลับพลาของพระเจข้าอยยว่กลับมนตุษยณ์แลข้ว พระเจข้าทรงเสดก็จเยทีที่ยมอาดลัมและเอวาในสวนเอเดน, พระองคณ์ทรง
ดสาเนวินในสวนนลันื้นในชว่วงเยก็นของวลันและพยดคตุยกลับอาดลัม พระเจข้าไดข้ทรงปรากฏแกว่พวกอลัครปฟีตาแหว่งอวิสราเอล 
พระองคณ์ทรงสถวิตอยยว่ในความมสืดในสว่วนททีที่ไมว่ปรากฏแกว่ตาและสว่วนททีที่อยยว่ขข้างในสตุดของพลลับพลาแหว่งสมลัยโบราณ 



พระเจข้าทรงอยยว่ในพระครวิสตณ์ในสมลัยททีที่พระองคณ์ทรงรลับสภาพกายมนตุษยณ์ (2 คร. 5:19) และพระองคณ์ประทลับอยยว่ใน
ครวิสตจลักรวลันนทีนื้โดยพระววิญญาณของพระองคณ์; แตว่การประทลับอยยว่ดข้วยจรวิงๆของพระเจข้ากลับสวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหลาย
ของพระองคณ์บนแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้นจะเกวิดขศึนื้นเมสืที่อฟฟ้าเดวิมและแผว่นดวินโลกเดวิมลว่วงพข้นไปแลข้วและฟฟ้าใหมว่และ
แผว่นดวินโลกใหมว่เรวิที่มมทีตลัวตนขศึนื้นมา

ในขข้อ 3 เราพบการสสาเรก็จจรวิงททีที่วว่า “บตุคคลผยข้ใดมทีใจบรวิสตุทธวิธิ์ ผยข้นลันื้นเปป็นสตุข เพราะวว่าเขาจะไดข้เหก็น
พระเจข้า” (มธ. 5:8) ใน 2 โครวินธณ์ 6:16 เราอว่านวว่า “พระเจข้าตรลัสไวข้วว่า ‘เราจะอยยว่ในเขาทลันื้งหลาย และจะดสาเนวิน
ในหมยว่พวกเขา และเราจะเปป็นพระเจข้าของเขา และเขาจะเปป็นประชาชนของเรา’”

ในสว่วนททีที่เกทีที่ยวขข้องกลับประชากรใหมว่เหลว่านลันื้นททีที่จะอาศลัยอยยว่ในแผว่นดวินโลกใหมว่ ประการแรก พลลับพลา
ของพระเจข้าจะอยยว่กลับพวกเขา ประการททีที่สองพระเจข้าทรงตลันื้งพลนบพลาอยยว่กลับพวกเขา – พระองคณ์ทรงยข้ายเขข้าๆ
ออกๆ; พระองคณ์จะทรงเคลสืที่อนยข้ายไปดข้วยกลับกลับพวกเขาบนแผว่นดวินโลกนทีนื้ และแนว่นอนวว่า พวกเขาจะไมว่ถยก
จสากลัดใหข้อยยว่แตว่บนพสืนื้นผวิวของแผว่นดวินโลก เราจะเรทียนรยข้ในภายหลลังวว่าพวกเขาจะเขข้าไปขข้างในนครขาวดตุจมตุกดา
นลันื้นไดข้ ประการททีที่สาม ประชากรใหมว่เหลว่านทีนื้เปป็นประชากรของพระเจจ้า ประการททีที่สทีที่ พระเจข้าเอง – ไมว่มทีคนกลาง 
– แคว่ “พระเจข้ากลับพวกเขา” ประการททีที่หข้า พระเจข้าจะทรงอยยว่กลับพวกเขาตลอดไปเปป็นนริตยณ์ นทีที่จะเปป็นความ
สลัมพลันธณ์ททีที่ถาวร, ไมว่เปลทีที่ยนแปลงระหวว่างพระเจข้าและประชากรของพระองคณ์

ในขข้อ 4 “พระเจข้าจะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมว่มทีอทีกตว่อไป ความครที่สาครวญ
การรข้องไหข้ และการเจก็บปวดจะไมว่มทีอทีกตว่อไป เพราะยตุคเดวิมนลันื้นไดข้ผว่านพข้นไปแลข้ว” พระคสาขข้อนทีนื้ไมว่เกทีที่ยวขข้องอะไร
เลยกลับครวิสตจลักรและพระเมษโปดกของพระเจข้า นทีที่ไมว่ใชว่พระเยซยเจข้า แตว่เปป็นพระเยโฮวาหณ์ททีที่ทรงเชก็ดนนื้สาตาจาก
ดวงตาของคนเหลว่านทีนื้ นทีที่ไมว่ใชว่ครวิสตจลักร แตว่เปป็นประชากรใหมว่กลตุว่มหนศึที่งททีที่อาศลัยอยยว่บนแผว่นดวินโลกของพระเจข้า 
ประชากรแหว่งแผว่นดวินโลกใหมว่นทีนื้ถยกรลับประกลันวว่าพระเจข้า “จะทรงเชก็ดนนื้สาตาทตุกๆหยดจากตาของเขา” จะไมว่มที
ความตายอทีกตว่อไปในททีที่ๆพระเจข้าสถวิตอยยว่ ผยข้คนบนแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้นจะไมว่รยข้จลักความโศกเศรข้าอทีกตว่อไปเลย ไมว่มที
การรข้องไหข้, การรที่สาไหข้หรสือการครที่สาครวญอทีกตว่อไป จะไมว่มทีความเจก็บปวดอทีกตว่อไป, ไมว่มทีความทตุกขณ์ระทมอทีกตว่อไป 
เพราะวว่า “สวิที่งเกว่าๆไดข้ผว่านพข้นไปแลข้ว” พระเจข้าไดข้ทรงนสาจตุดจบมาสยว่การแชว่งสาปนลันื้นททีที่ความบาปไดข้นสามาสยว่มนตุษยณ์
แลข้ว จะไมว่มทีการแชว่งสาปและไมว่มทีความบาปในแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้น และความบาปเปป็นตข้นเหตตุของความโศกเศรข้า
ทลันื้งปวง, ความปวดรข้าวใจ, ความทตุกขณ์ระทม, นนื้สาตา, ความเจก็บปวดและความตาย พระเจข้าจะทรงจลัดการไมว่ใหข้
ความบาปไดข้รตุกรานเขข้ามาในแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้น และขข้อ 5 กก็อธวิบายวว่าเพราะอะไร:

“พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งตรลัสวว่า “ดยเถวิด เราสรข้างสวิที่งสารพลัดขศึนื้นใหมว่” และพระองคณ์ตรลัสกลับ
ขข้าพเจข้าวว่า “จงเขทียนไวข้เถวิด เพราะวว่าถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นคสาสลัตยณ์จรวิงและสลัตยณ์ซสืที่อ””

พระองคณ์ผยข้ประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้นตรลัสวว่า “ดยเถริด เราสรจ้างสริชื่งสารพนดขซนั้นใหมยู่” พระเยโฮวาหณ์กสาลลัง
ประทลับบนพระททีที่นลัที่งของพระองคณ์, พระททีที่นลัที่งแหว่งฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น, พระททีที่นลัที่งแหว่งอสานาจครอบครองเดก็ดขาด
สยงสตุด; และขณะประทลับบนพระททีที่นลัที่งนลันื้น พระเจข้ากก็ทรงประกาศพระประสงคณ์ของพระองคณ์: “… สวิที่งสารพลัดขศึนื้น
ใหมว่” พระเจข้าจะไมว่ทรงซว่อมแซมระบบเกว่า; พระองคณ์จะไมว่ทรงปรลับปรตุงระบบเกว่านลันื้น; พระองคณ์จะทรงสรข้างสวิที่ง
สารพลัดขศึนื้นใหมว่หมด สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหมด, สถานะนวิรลันดรณ์ทลันื้งหมด, ไมว่วว่าจะเปป็นผยข้คน, สวิที่งตว่างๆ, หรสืออะไรกก็ตาม, 



จะถยกสรข้างใหมว่ พระเจข้าเองทรงบลัญชายอหณ์นใหข้เขทียน ในววิวรณณ์ 19:9 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นไดข้บลัญชายอหณ์นใหข้เขทียน 
แตว่ตรงนทีนื้พระเยโฮวาหณ์เองทรงบลัญชาเขา

พระเจข้าทรงบลัญชายอหณ์นใหข้เขทียนอะไร? “ดถูเถวิด เรคำสรห้คำงสวิที่งสคำรพนัดขนนี้นใหมว่” จากนลันื้นพระเจข้าตรลัสวว่า 
“เอเมน!” แกว่คสากลว่าวนลันื้นโดยตรลัสวว่า “เพราะวว่าถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นคสาสลัตยณ์จรวิงและสลัตยณ์ซสืที่อ” พระเจข้าทรง
ตข้องการใหข้เราตลันื้งใจฟปังใหข้ดที นทีที่ไมว่ใชว่แคว่พระสลัญญาหนศึที่งเทว่านลันื้น แตว่เปป็นคสาประกาศของพระเจข้าผยข้ทรงฤทธานตุภาพ
สยงสตุดททีที่ทรงโกหกไมว่ไดข้ จะไมว่มทีรว่องรอยของระบบเกว่านลันื้นหลงเหลสืออยยว่อทีกเลย รายละเอทียดปลทีกยว่อยทตุกอยว่างของ
สวิที่งสารพลัดจะเปป็นของใหมว่

ขข้อ 6: “พระองคณ์ตรลัสกลับขข้าพเจข้าวว่า “สสาเรก็จแลข้ว เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและอวสาน ผยข้ใด
กระหาย เราจะใหข้ผยข้นลันื้นดสืที่มจากบว่อนนื้สาพตุแหว่งชทีววิตโดยไมว่ตข้องเสทียอะไรเลย”

คสาวว่า “สสาเรก็จแลข้ว” มทีความหมายเพทียงแคว่วว่ามลันเปป็นขข้อเทก็จจรวิงอยว่างหนศึที่งททีที่เดก็ดขาดแลข้ว ยอหณ์นไดข้เหก็น
มลันในพระววิญญาณแตว่มลันกก็เปป็นของจรวิงสสาหรลับเขาราวกลับวว่าเขากสาลลังอยยว่ในชลัที่วขณะนลันื้นเมสืที่อสวิที่งสารพลัดจะถยกสรข้าง
ใหมว่ พระเจข้าตรลัสมลันแลข้ว –และสวิที่งททีที่พระเจข้าทรงประกาศกก็จะเกวิดขศึนื้นจรวิงอยว่างแนว่นอน “ดยเถวิด เราสรข้างสวิที่ง
สารพลัดขศึนื้นใหมว่...สกาเรห็จแลข้ว!” เปป็นอลันจบขว่าว

ความยวิที่งใหญว่ของผยข้พยดนทีนื้ถยกชทีนื้ใหข้เหก็น: “เราเปป็นอลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและอวสาน” อลัลฟาและโอเม
กาคสือ อลักษรตลัวแรกและตลัวสตุดทข้ายในพยลัญชนะกรทีก “ปฐมและอวสาน” บอกเราวว่าคสาพยานทลันื้งหมดบนแผว่นดวิน
โลกไดข้เรวิที่มตข้นพรข้อมกลับพระเยโฮวาหณ์และจะสวินื้นสตุดลงในสงว่าราศทีของพระองคณ์ สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งหมด, พระสลัญญา
ทลันื้งหมด, การคาดการณณ์ทลันื้งหมด, คสาพยากรณณ์ทลันื้งหมด, ความรลักทลันื้งหมด, คสาพยานทลันื้งหมด, พระคตุณ, ความรอด
และความเมตตาลข้วนมทีแหลว่งททีที่มาของพวกมลันอยยว่ในพระเยโฮวาหณ์ และการสสาเรก็จจรวิงของพวกมลันกก็อยยว่ใน
พระองคณ์ เมสืที่อพระเจข้าทรงเกทีที่ยวขข้องอะไรกลับมลัน มลันกก็ไมว่มทีวลันลข้มเหลวไดข้ ในสายตาของมนตุษยณ์มลันอาจดยเหมสือน
เปป็นความลข้มเหลวอยว่างหนศึที่ง แตว่กลับพระเจข้าแลข้วมลันไมว่ใชว่เลย พระเจข้าทรงเปฟีปี่ยมดข้วยชลัยชนะในตอนจบ

ใครกก็ตามททีที่กระหายกก็สามารถอวิที่มไดข้ททีที่นนื้สาพตุแหว่งชทีววิต นนื้สาพตุนลันื้นคสือพระเจข้า, นนื้สานลันื้นถยกสลัญญาใหข้แกว่คนทลันื้ง
ปวงททีที่กระหาย นนื้สาแหว่งชทีววิตเปป็นของประทานของพระเจข้าททีที่ใหข้เปลว่า – จะซสืนื้อมลันกก็ไมว่ไดข้ เงวินพยดไมว่ไดข้ททีที่พระททีที่นลัที่ง
ของพระเจข้า ของประทานอลันดทีทตุกอยว่างมาจากพระเจข้าและเปป็นของททีที่ใหข้เปลว่า (อวิสยาหณ์ 55:1; ยากอบ 1:17)

ขข้อ 7: “ผยข้ใดมทีชลัยชนะ ผยข้นลันื้นจะไดข้รลับสวิที่งสารพลัดเปป็นมรดก และเราจะเปป็นพระเจข้าของเขา และเขาจะเปป็น
บตุตรของเรา” ตรงนทีนื้เรามทีพระสลัญญาขข้อหนศึที่งททีที่ยวิที่งใหญว่ ทตุกคนททีที่เปป็นผยข้มทีชลัยชนะจะไดข้รลับ “สวิที่งสารพลัด” เปป็นมรดก 
เขาจะไมว่เพทียงไดข้รลับสวิที่งเหลว่านทีนื้เปป็นมรดกเทว่านลันื้น แตว่ความสลัมพลันธณ์ระหวว่างผยข้มทีชลัยชนะนลันื้นและพระเจข้ากก็เปป็นความ
สลัมพลันธณ์ททีที่ใกลข้ชวิดกลันมากๆ – ความสลัมพลันธณ์ของบตุตรคนหนศึที่งททีที่มทีตว่อพระบวิดา สสาหรลับผยข้มทีชลัยชนะคนนลันื้นพระเจข้าจะ
ทรงเปป็นพระเจข้า แตว่ผยข้มทีชลัยชนะคนนลันื้นจะเปป็นบตุตรของพระเจข้า และแนว่นอนวว่าพระเจข้าทรงรลักในแบบททีที่ไมว่มทีผยข้ใด
จะเขข้าใจไดข้ เราจะไมว่มทีวลันรยข้จลักความครบบรวิบยรณณ์แหว่งความรลักของพระเจข้าไดข้จนกวว่าเรามทีกายททีที่ไดข้รลับสงว่าราศทีแลข้ว
เมสืที่อนลันื้นเรากก็จะเขข้าใจไดข้ ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยผมใหข้เปป็นผยข้มทีชลัยชนะดข้วยเถวิด ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณ
ดข้วย ครวิสเตทียนททีที่รลักเออ๋ย ททีที่จะเปป็นนายแหว่งอวลัยวะตว่างๆแหว่งรว่างกายของคตุณและททีที่จะถวายตลัวคตุณเองแดว่พระเจข้า
เปป็นเครสืที่องบยชาททีที่มทีชทีววิต บรวิสตุทธวิธิ์และเปป็นททีที่พอพระทลัย ซศึที่งเปป็นการปรนนวิบลัตวิอลันสมควรของเราทลันื้งหลายตว่อ



พระองคณ์ผยข้ทรงรลักเราอยว่างเหลสือลข้นจนพระองคณ์ไดข้ประทานพระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณ์เดทียวของพระองคณ์เพสืที่อททีที่เรา
ทลันื้งหลายจะกลายเปป็นบตุตรของพระเจข้า และโดยทางพระคตุณและฤทธวิธิ์เดชของพระองคณ์จะกลายเปป็นผยข้มทีชลัยชนะ

ขข้อ 8: “แตว่คนขลาด คนไมว่เชสืที่อ คนททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียน ฆาตกร คนลว่วงประเวณที คนใชข้เวทมนตรณ์ คน
ไหวข้รยปเคารพ และคนทลันื้งปวงททีที่พยดมตุสานลันื้น จะไดข้รลับสว่วนของตนในบศึงททีที่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกสามะถลัน นลัที่นคสือความ
ตายครลันื้งททีที่สอง”

ในการประชตุมตว่างๆของผมๆเทศนาคสาเทศนาหนศึที่งโดยใชข้พระคสาขข้อนทีนื้เปป็นขข้อหลลัก หลัวขข้อของผมคสือ: 
เพสืที่อนบห้คำนประตถูหลนังถนัดไปของคตุณอยถูว่ในนรก ขอใหข้ผมใหข้โครงเรสืที่องยว่อๆของคสาเทศนานทีนื้แกว่คตุณ: คงไมว่มทีใครจะ
ซสืนื้อททีที่ดวินแปลงหนศึที่งเพสืที่อสรข้างบข้านของตนโดยททีที่ไมว่สสารวจดยละแวกนลันื้นเสทียกว่อน สามทีททีที่รยข้จลักควิด, ททีที่วางแผนจะสรข้าง
ครอบครลัว, คงไมว่ซสืนื้อททีที่ดวินแปลงหนศึที่งบนถนนททีที่มทีพวกคนเลวอาศลัยอยยว่, ในนวิคมของพวกคข้าเหลข้าเถสืที่อน, หรสือในสว่วน
หนศึที่งของเมสืองซศึที่งเปป็นททีที่ๆพวกแกก๊งอลันธพาลและคนตวิดยาอาศลัยอยยว่ สามทีและคนททีที่จะเปป็นพว่อคนททีที่รยข้จลักควิดคงจะซสืนื้อ
ททีที่ดวินเพสืที่อสรข้างบข้านของตนในละแวกททีที่มทีคนดทๆี อาศลัยอยยว่ ในททีที่ๆมทีแตว่คนททีที่ซสืที่อตรงและเททีที่ยงธรรม โดยคอยเชก็คเสมอ
วว่ามทีโรงเรทียนดทๆี และมทีครวิสตจลักรดทๆี อยยว่ไหม แตว่หากคตุณซวยจนถศึงขนาดททีที่ตายในความบาปและตกนรก เพสืที่อน
บข้านประตยหลลังถลัดไปของคตุณกก็คงจะเปป็นคนจสาพวกตว่อไปนทีนื้:
1. คนขลาด คสากรทีกตรงนทีนื้สสืที่อถศึง “คนททีที่ขทีนื้ขลาด”... คนเหลว่านลันื้นททีที่กลลัวททีที่จะออกปากยอมรลับพระครวิสตณ์, กลลัวททีที่จะ
บอกวว่าตนเปป็นพวกเดทียวกลันกลับพระเยซย, ขว่าวประเสรวิฐ และครวิสเตทียนทลันื้งหลาย; กลลัววว่าคนอสืที่นๆจะวว่าอะไรหาก
พวกเขากลายเปป็นครวิสเตทียนแลข้ว คตุณเคยอยยว่ใกลข้ๆใครสลักคนททีที่กลลัวทตุกอยว่างเลยไหม? การอยยว่ใกลข้คนแบบนลันื้นมทีแตว่
จะพรากความชสืที่นชมยวินดทีไปจากชทีววิตของคตุณ
2. คนไมยู่เชชชื่อ คนททีที่มทีจสานวนเยอะมากททีที่สตุดบนโลกวลันนทีนื้คสือ ผยข้ไมว่เชสืที่อหลายลข้านคนเหลว่านลันื้น และพวกเขาทตุกคนจะ
ลสืมตาตสืที่นขศึนื้นในนรก
3. คนททชื่นยู่าสะอริดสะเอทยน นทีที่สสืที่อถศึงพวกคนททีที่โสโครก, คนตวิดยาททีที่นว่ารลังเกทียจ, พวกบข้าเซก็กสณ์, คนตวิดเหลข้าททีที่ไมว่ยอม
กลลับบข้านกลลับชว่อง...กลว่าวอทีกนลัยหนศึที่งกก็คสือ – คนบาปททีที่เสสืที่อมทรามทตุกคนททีที่ตายไปแลข้วหรสือจะตายและตกนรก 
จะเปป็นเพสืที่อนบข้านประตยหลลังถลัดไปของคตุณ
4. ฆาตกร คตุณอยากอาศลัยอยยว่ในบข้านเชว่าททีที่เตก็มไปดข้วยพวกฆาตกรไหมครลับ? คตุณอยากททีที่จะอาศลัยอยยว่ในชตุมชนททีที่
ฆาตกรยทีที่สวิบหข้าคนมทีบข้านของตนอยยว่ในนลันื้นไหมครลับ? หากคตุณตกนรกคตุณกก็จะอาศลัยอยยว่ททีที่นลัที่นรว่วมกลับฆาตกรหลาย
ลข้านคน ซศึที่งรวมถศึงยยดาส, ฮวิตเลอรณ์, สตาลวิน และพวกแกก๊งอลันธพาลททีที่คตุณรยข้จลักวว่าเคยอาศลัยอยยว่และถยกประหารชทีววิต
ในอเมรวิกา คตุณอยากใหข้พวกฆาตกรมาเปป็นเพสืที่อนบข้านประตยหลลังถลัดไปของคตุณไหมครลับ?
5. คนลยู่วงประเวณท นทีที่ชทีนื้ไปยลังคนเหลว่านลันื้นททีที่มทีเพศสลัมพลันธณ์กว่อนแตว่งงาน – เดก็กสาวและหญวิงสาวทลันื้งหลายททีที่ขาย
เรสือนรว่างของตนใหข้แกว่พวกชายชลัที่วและบข้าตลัณหา พวกคตุณททีที่เปป็นสาวๆและสตุภาพสตรทีทลันื้งหลายททีที่อว่านขข้อความ
เหลว่านทีนื้อยยว่คงกรทีดรข้องและววิที่งหนทีเอาชทีววิตรอดหากคตุณควิดวว่าตลัวเองอยยว่ตามลสาพลังในหข้องเดทียวกลับคนบข้าเซก็กสณ์; และ
กระนลันื้น – สาวๆและสตุภาพสตรทีทลันื้งหลายททีที่เปป็นคนดที, มทีศทีลธรรม, และรลักนวลสงวนตลัวททีที่ยลังไมว่ไดข้รลับความรอดกก็จะ
อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้ และไมว่วว่าพวกเธอจะเปป็นคนททีที่สะอาดขนาดไหน หากพวกเธอตายไปโดยปราศจากพระเยซย
พวกเธอกก็จะลสืมตาตสืที่นขศึนื้นในนรกและอาศลัยอยยว่ตวิดกลับคนลว่วงประเวณทีทตุกคนททีที่เคยตายไปหรสือจะตาย!



6. คนใชจ้เวทมนตรณ์ ถยกเอว่ยชสืที่อทว่ามกลางคนเหลว่านลันื้นททีที่จะอาศลัยอยยว่ในนรก คนใชข้เวทมนตรณ์คสือผยข้ททีที่อข้างตลัววว่าตวิดตว่อ
กลับพวกววิญญาณของอทีกโลกหนศึที่งไดข้ ภายใตข้พระราชบลัญญลัตวิ คนใชข้เวทมนตรณ์ในสมลัยกว่อนถยกประหารชทีววิต (พบญ. 
18:10-12) พระเจข้าไดข้ทรงกสาหนดบศึงไฟนลันื้นใหข้เปป็นปลายทางสตุดทข้ายสสาหรลับคนทลันื้งปวงททีที่ใชข้ไสยศาสตรณ์, ตวิดตว่อ
ภยตผที, บยชาซาตาน หรสือเวทมนตรณ์อสืที่นใดกก็ตาม
7. คนไหวจ้รยปเคารพทตุกคนจะอยยว่ในนรก หลายลข้านคนททีที่กราบไหวข้รยปเคารพ, พระอสืที่นๆ – พวกนอกศาสนาใน
อดทีตและปปัจจตุบลัน; คนใหญว่คนโตททีที่ใหข้ธตุรกวิจของตน, บข้านของตน, ภรรยาของตน, เพสืที่อนสาวของตนหรสือสวิที่งใด
กก็ตามเปป็นพระ... คนไหวข้รยปเคารพทตุกคนจะอยยว่ในนรก คตุณอยากซสืนื้อททีที่ดวินแปลงหนศึที่งอยยว่กลางปฝาดงดวิบและสรข้าง
บข้านสลักหลลังทว่ามกลางพวกนลักลว่าหลัวมนตุษยณ์และพวกคนบยชาลวิงไหมครลับ? ลองควิดดยสวิครลับ! หากคตุณตกนรกคตุณกก็
จะอาศลัยอยยว่ทว่ามกลางคนเหลว่านลันื้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์!
8. คนททชื่พยดมสุสา ผมควิดวว่าคนททีที่พยดโกหกเปป็นคนททีที่นว่ารลังเกทียจมากททีที่สตุดในโลก คตุณอาจเฝฟ้าระวลังขโมยไดข้, คตุณอาจ
ใสว่กตุญแจททีที่ประตยบข้านของคตุณและเอาของมทีคว่าของคตุณใสว่ไวข้ในตยข้เซฟไดข้ – แตว่คตุณจะทสาอะไรไดข้กลับคนพยดโกหก? 
คนพยดโกหกคนหนศึที่งอาจทสาลายชสืที่อเสทียงของหญวิงสาวคนหนศึที่ง, ชายหนตุว่มคนหนศึที่ง, ผยข้รลับใชข้คนหนศึที่ง, ผยข้ประกาศขว่าว
ประเสรวิฐคนหนศึที่ง และสามารถสรข้างความปวดรข้าวใจในหกสวิบววินาททีมากกวว่าททีที่ชลัที่วชทีววิตหนศึที่งจะลบลข้างไดข้ จะไมว่มที
คนพยดมตุสาในสวรรคณ์เลย; คนพยดมตุสาทตุกคนททีที่เคยมทีชทีววิตอยยว่และตายไปจะลสืมตาตสืที่นในนรก

ในการปปิดทข้ายการอภวิปรายตรงนทีนื้ ขอใหข้ผมเพวิที่มเพสืที่อนบข้านอทีกสามคนเขข้ากลับรายชสืที่อนทีนื้: “สว่วนพญามารททีที่
ลว่อลวงเขาเหลว่านลันื้นกก็ถยกโยนลงไปในบศึงไฟและกสามะถลัน ททีที่สลัตวณ์รข้ายและผยข้พยากรณณ์เทก็จอยยว่นลันื้น และมลันตข้องทน
ทตุกขณ์ทรมานทลันื้งกลางวลันและกลางคสืนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” (วว. 20:10) คตุณจะไมว่เพทียงอาศลัยอยยว่ประตยหลลังถลัดไป
กลับคนขลาด, คนไมว่เชสืที่อ, คนททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียน, ฆาตกร, คนลว่วงประเวณที, คนใชข้เวทมนตรณ์, คนไหวข้รยปเคารพ 
และคนทลันื้งปวงททีที่พยดมตุสาเทว่านลันื้น แตว่คตุณจะอาศลัยอยยว่ประตยหลลังถลัดไปกลับพญามารเอง, กลับสลัตวณ์รข้ายนลันื้นและกลับผยข้
พยากรณณ์เทก็จ – ตรทีเอกภาพแหว่งซาตานนลันื้น! และหากคตุณตกนรกเมสืที่อคตุณตายไป หลลังจากททีที่พญามารถยกโยนลง
ไปในบศึงไฟนลันื้นแลข้วมลันกก็จะชทีนื้นวินื้วใสว่หนข้าคตุณและกลว่าวแกว่คตุณวว่า “แกไมว่รยข้เลยเหรอวว่าแกไมว่ตข้องมายลังสถานททีที่แหว่ง
ความทรมานนทีนื้เลย? แกไมว่รยข้หรอกเหรอวว่าพระเยซยไดข้ตายแทนแกแลข้ว? แกไมว่รยข้เหรอวว่าทลันื้งหมดททีที่แกตข้องทสาเพสืที่อททีที่
จะไดข้ไมว่ตข้องตกนรกกก็แคว่เชสืที่อในพระเยซยและตข้อนรลับพระองคณ์เทว่านลันื้น?” จากนลันื้นมลันกก็จะหลัวเราะใสว่หนข้าคตุณและ
กลว่าววว่า “เจข้าคนโงว่ททีที่นว่าสงสารเออ๋ย! เจข้านว่าจะไดข้อยยว่กลับพระเยซยในสงว่าราศทีแลข้วตอนนทีนื้!” ความทรมานททีที่เลวรข้าย
ททีที่สตุดในบศึงไฟนลันื้นจะเปป็นเครสืที่องเตสือนใจอยยว่เสมอวว่าพระเจข้ามวิไดข้ทรงสรข้างนรกไวข้สสาหรลับคตุณ (มธ. 25:41) และมลัน
ไมว่ใชว่พระประสงคณ์ของพระเจข้าดข้วยททีที่คตุณตข้องใชข้เวลาชลัที่วนวิรลันดรณ์อยยว่ในนรก (2 ปต. 3:9) คตุณจะแชว่งดว่าวลันนลันื้นททีที่คตุณ
เกวิดมา ขณะททีที่คตุณกรทีดรข้อง, อข้อนวอน, ถยกเผา, ไหมข้เกรทียม, รข้อนฉว่า, ขบเขทีนื้ยวเคทีนื้ยวฟปันและอข้อนวอนขอนนื้สาสลัก
หยดเพสืที่อทสาใหข้ลวินื้นททีที่แหข้งผากของคตุณเยก็น เพสืที่อนเออ๋ย หากคตุณยลังมวิไดข้บลังเกวิดใหมว่ ขอพระเจข้าทรงโปรดชว่วยคตุณททีที่จะ
มาหาพระเยซยเดทีดี๋ยวนทีนื้และยอมใหข้พระองคณ์ชว่วยจวิตววิญญาณของคตุณใหข้รอดดข้วยเถวิด “จงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า 
และทว่านจะไดข้รลับความรอด” (กวิจการ 16:31) (และอว่านยอหณ์น 1:12, 13; ยอหณ์น 5:24; อฟ. 2:8,9; ทวิตลัส 3:5; 
โรม 10:9,10)



มเหสบีของพระเมษโปดก, กรตุงเยรถูซคำเลจ็มใหมว่
ในขข้อ 9 ยอหณ์นไดข้รลับเชวิญโดยหนศึที่งในทยตสวรรคณ์เจก็ดองคณ์นลันื้นซศึที่งมทีขลันเจก็ดใบททีที่เตก็มเปฟีปี่ยมดข้วยภลัยพวิบลัตวิเจก็ด

อยว่างสตุดทข้ายนลันื้น ใหข้มาดข้วยกลันกลับเขาเพสืที่อททีที่จะมาดยเจข้าสาวนลันื้น, มเหสทีของพระเมษโปดก ในขข้อ 10 ทยตสวรรคณ์
องคณ์นลันื้นแบกยอหณ์น “ไปในจวิตววิญญาณ” ไปยลังภยเขาสยงใหญว่ลยกหนศึที่ง และแสดงใหข้เขาเหก็นกรตุงบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น, กรตุง
เยรยซาเลก็ม, ซศึที่งลอยลงออกมาจากสวรรคณ์จากพระเจข้า กรตุณาสลังเกตวว่ายอหณ์นไดข้เหก็นสวิที่งนทีนื้ในพระวริญญาณ ขณะททีที่
เราจะประสบกลับมลันจรวิงๆ

ในขข้อ 11 เราเรทียนรยข้วว่ากรตุงนลันื้นมที “สงว่าราศทีของพระเจข้า ใสสวว่างดตุจพลอยมณทีอลันหาคว่ามวิไดข้ เชว่นเดทียวกลับ
พลอยหยกอลันสตุกใสเหมสือนแกข้วผลศึก” ยอหณ์นเหก็นกรตุงหนศึที่งททีที่มทีขนาดยาวหนศึที่งพลันหข้ารข้อยไมลณ์, กวข้างหนศึที่งพลันหข้า
รข้อยไมลณ์และสยงหนศึที่งพลันหข้ารข้อยไมลณ์ ททีที่สว่องแสงดตุจเพชรเมก็ดใหญว่ยลักษณ์ททีที่สว่องประกาย นครนลันื้นสตุกใสดตุจแกข้วผลศึก 
ยอหณ์นไดข้เหก็นมลันในจวิตววิญญาณ แตว่เราจะอาศนยอยยยู่ในมนน

ในขข้อ 9, 10 และ 11 เรามทีบลันทศึกของยอหณ์น ซศึที่งถยกจารศึกไวข้ตามททีที่เขาไดข้เหก็นในจวิตววิญญาณ: เขายสืนอยยว่
บนภยเขาสยงยวิที่งลยกหนศึที่งและเหก็นดข้วยดวงตาฝฝายววิญญาณของเขา คสือ เมสืองใหญว่นลันื้น – เยรยซาเลก็มบรวิสตุทธวิธิ์ – ลอยลง
มาออกจากสวรรคณ์จากพระเจข้า พระเยซยตรลัสแกว่พวกสาวกของพระองคณ์วว่า “อยว่าใหข้ใจทว่านทลันื้งหลายววิตกเลย 
ทว่านเชสืที่อในพระเจข้า จงเชสืที่อในเราดข้วย ในพระนวิเวศของพระบวิดาเรามทีคฤหาสนณ์หลายแหว่ง ถข้าไมว่มทีเราคงไดข้บอก
ทว่านแลข้ว เราไปจลัดเตรทียมททีที่ไวข้สสาหรลับทว่านทลันื้งหลาย และถข้าเราไปจลัดเตรทียมททีที่ไวข้สสาหรลับทว่านแลข้ว เราจะกลลับมา
อทีกรลับทว่านไปอยยว่กลับเรา เพสืที่อวว่าเราอยยว่ททีที่ไหนทว่านทลันื้งหลายจะอยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย” จากนลันื้นโธมลัสกก็ถามคสาถามททีที่ถยกเวลา
มากๆวว่า “พระองคณ์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคณ์จะไปททีที่นลัที่นไดข้อยว่างไร?” พระเยซยทรงตอบวว่า “เราเปป็นทางนลันื้น เปป็น
ความจรวิง และเปป็นชทีววิต ไมว่มทีผยข้ใดมาถศึงพระบวิดาไดข้นอกจากมาทางเรา” (ยอหณ์น 14:1-6)

ขข้อ 11 บอกเราเกทีที่ยวกลับความสวว่างของเมสืองนลันื้น ขข้อ 12 ถศึง 25 พรรณนาถศึงฐานราก, กสาแพง, ถนน, 
ประตยเมสือง ฯลฯ ใครสลักคนคงเขทียนหนลังสสือสลักเลว่มเกทีที่ยวกลับพระคสาขข้อเหลว่านทีนื้ไดข้ แตว่ผมควิดวว่าผมจะแคว่ชทีนื้ใหข้เหก็นวว่า
คสาบรรยายททีที่ใหข้ไวข้ในขข้อ 11-25 เปป็นคสาบรรยายททีที่ดทีททีที่สตุดททีที่พระเจข้าทรงใหข้ไดข้ในภาษาของมนตุษยณ์ มลันเปป็นไปไมว่ไดข้
เลยททีที่ผมจะควิดถศึงเพชรเมก็ดหนศึที่งททีที่มทีพสืนื้นททีที่ขนาดหนศึที่งพลันหข้ารข้อยตารางไมลณ์ – แตว่กระนลันื้นเมสืองนทีนื้กก็จะเปป็นอยว่างนลันื้น
เลย โอข้ ใชว่แลข้วครลับ – มลันจะเปป็นเมสืองหนศึที่งจรวิงๆ; อยว่ายอมใหข้ใครมาบอกคตุณเดก็ดขาดวว่านทีที่เปป็นการประยตุกตณ์ใชข้
ฝฝายววิญญาณอยว่างหนศึที่ง ในขข้อ 12 เราอว่านวว่า “เมสืองนลันื้นมทีกสาแพงสยงใหญว่ มทีประตยสวิบสองประตย และททีที่ประตยมทีทยต
สวรรคณ์สวิบสององคณ์ และททีที่ประตยนลันื้นจารศึกเปป็นชสืที่อตระกยลของชนชาตวิอวิสราเอลสวิบสองตระกยล”

แนว่นอนวว่ามลันตข้องใชข้กสาแพงใหญว่เพสืที่อรองรลับเมสืองๆหนศึที่งททีที่สยงถศึงหนศึที่งพลันหข้ารข้อยไมลณ์ ชสืที่อของสวิบสอง
ตระกยลนลันื้นของลยกหลานของอวิสราเอลอยยว่ในฐานรากนลันื้นเพราะพระเยซยตรลัสวว่า “ความรอดนลันื้นเนสืที่องมาจากพวก
ยวิว” (ยอหณ์น 4:22) พวกคนตว่างชาตวิแตว่กว่อนนลันื้นไมว่มทีหวลัง, ปราศจากพระเจข้า, เปป็นคนตว่างดข้าวจากความไพบยลยณ์
ของอวิสราเอล, เปป็นคนแปลกหนข้าจากพลันธสลัญญาแหว่งพระสลัญญา; แตว่พระเยซยทรงพลังกสาแพงททีที่กลันื้นกลางนลันื้นลง
แลข้ว และบลัดนทีนื้ขว่าวประเสรวิฐกก็มทีใหข้แกว่ “ผยข้ใดกก็ตามททีที่ประสงคณ์” – ยวิวหรสือตว่างชาตวิ แตว่บรรดาพระดสารลัสของ
พระเจข้านลันื้นไดข้ถยกประทานใหข้แกว่ชนชาตวิอวิสราเอล และโดยทางประชากรททีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้านทีนื้เองพระ
คลัมภทีรณ์จศึงไดข้ลงมาถศึงเราทลันื้งหลาย



ขข้อ 13 บอกตสาแหนว่งของประตยตว่างๆของเมสืองนทีนื้: จะมทีสามประตยอยยว่ทางทวิศตะวลันออก, สามประตยอยยว่
ทางทวิศตะวลันตก, สามประตยอยยว่ทางทวิศใตข้และสามประตยอยยว่ทางทวิศเหนสือ – และพระคสาขข้อนลันื้นกก็หมายความตาม
ททีที่มลันกลว่าว จะมทีสามประตยอยยว่ทางทลันื้งสทีที่ดข้านของเมสืองนลันื้นจรวิงๆ รวมเปป็นสวิบสองประตย จะมทีทยตสวรรคณ์ผยข้สว่องแสง
องคณ์หนศึที่งประจสาอยยว่ททีที่แตว่ละประตย

ขข้อ 14 พรรณนาถศึงกสาแพงเมสืองและฐานรากเหลว่านลันื้นของเมสืองนลันื้น จงหมายเหตตุวว่าเมสืองนลันื้นมทีฐานราก
สวิบสองอลัน และในฐานรากทลันื้งสวิบสองอลันนทีนื้มทีชสืที่อของอลัครทยตสวิบสองคนนลันื้น บางคนอาจกสาลลังถามวว่า “ทสาไมตข้องมที
ฐานรากสวิบสองอลันดข้วย?” กสาแพงของเมสืองนลันื้นจะสยงถศึงหนศึที่งพลันหข้ารข้อยไมลณ์และมลันตข้องใชข้ฐานรากททีที่แขก็งแรงเพสืที่อ
คนื้สาจตุนกสาแพงททีที่สยงใหญว่ขนาดนลันื้น ในขข้อ 15 ผยข้ททีที่พยดกลับยอหณ์นนลันื้นมทีไมข้อข้ออลันหนศึที่ง (ไมข้วลัด) ททีที่ทสาดข้วยทองคสา ไมข้อข้อใน
สมลัยนลันื้นมทีขนาดยาวประมาณสวิบฟตุต เมสืองนลันื้นไดข้ถยกวลัดดข้วยไมข้วลัดดลังกลว่าว และในขข้อ 16 มลันมทีกลว่าวไวข้อยว่าง
ชลัดเจนวว่าเมสืองนลันื้นมทีรยปทรงสทชื่เหลทชื่ยมจนตสุรนส พระคลัมภทีรณ์ประกาศวว่า “กวข้างยาวเทว่ากลันและทว่านเอาไมข้วลัดเมสืองนลันื้น 
ไดข้สองพลันสทีที่รข้อยกวิโลเมตร กวข้างยาวและสยงเทว่ากลัน”

ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องพยายามหาเหตตุผลมาอธวิบายขข้อเทก็จจรวิงหนศึที่งในพระคลัมภทีรณ์ททีที่เราเพวิที่งอว่านไปนทีนื้ 
เมสืองนลันื้นยาวพอๆกลับททีที่มลันกวข้าง และกวข้างพอๆกลับททีที่มลันยาว และสยงพอๆกลับททีที่มลันกวข้างและยาว มลันเปป็นเมสืองททีที่มที
รยปทรงสทชื่เหลทชื่ยมจตสุรนส – ไมว่ใชว่รยปทรงพทีระมวิด, ไมว่ใชว่ทรงกลม, ไมว่ใชว่สทีที่เหลทีที่ยมผสืนผข้า – แตว่เปป็นรยปทรงสทีที่เหลทีที่ยมจตตุ
รลัส ขนาดททีที่วลัดไดข้นลันื้นคสือ หนศึที่งหมสืที่นสองพลันเฟอรณ์ลอง  (สองพลันสทีที่รข้อยกวิโลเมตร) หนศึที่งเฟอรณ์ลองเทว่ากลับ 582 ฟตุต จง
คยณ 582 ดข้วย 12,000 จากนลันื้นจงหารดข้วย 5,280 ฟตุตในหนศึที่งไมลณ์ และคตุณจะไดข้ขนาดททีที่พอดทีของเมสืองนลันื้น – ยาว
1,500 ไมลณ์, กวข้าง 1,500 ไมลณ์, สยง 1,500 ไมลณ์

ในขข้อ 17 กสาแพงของเมสืองนลันื้นถยกวลัดขนาด – 144 ศอก... หรสือหนา 216 ฟตุต จสาไวข้วว่า มทีฐานรากอยยว่ 12 
อลัน และกสาแพงนลันื้นกก็ตลันื้งอยยว่บนฐานรากเหลว่านลันื้น ผมควิดวว่าฐานรากเหลว่านลันื้นคว่อยๆมทีความหนาททีที่เพวิที่มขศึนื้น โดยททีที่
ฐานรากอลันททีที่สวิบสองมทีความหนามากททีที่สตุด และพวกมลันคว่อยๆมทีความหนาลดลงจนมาถศึงสว่วนเรวิที่มตข้นของกสาแพง
นลันื้นซศึที่งจะหนาถศึง 216 ฟตุต ลองควิดถศึงกสาแพงหนศึที่งททีที่มทีความหนา 216 ฟตุตสวิครลับ – และกระนลันื้นมลันกก็ตข้องหนาและ
แขก็งแรงเพราะวว่าเมสืองนลันื้นเปป็นทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์ พรข้อมกลับเพชรนวิลจวินดาทตุกชนวิด

ขข้อ 18 พรรณนาถศึงวลัสดตุตว่างๆททีที่ถยกใชข้ในการสรข้างกสาแพงนลันื้น มลันยากททีที่ความควิดอลันมทีขทีดจสากลัดของเราจะ
เขข้าใจสวิที่งเหลว่านทีนื้ไดข้ กระนลันื้นเรากก็รยข้วว่าพระเจข้าไดข้ทรงเนรมวิตสรข้างจลักรวาลนทีนื้และพระองคณ์ทรงเปป็นเจข้าของพลอย
หยก, ทองคสา, ทลับทวิม, เพชรและอลัณมณทีมทีคว่าทตุกอยว่าง กสาแพงนลันื้นกว่อดข้วยพลอยหยกและเมสืองนลันื้นเปป็นทองคคคำ
บรวิสตุทธวิธิ์ – บรวิสตุทธวิธิ์จนถศึงขนาดททีที่วว่ามลันโปรว่งใส ดตุจแกข้วใส ผมดทีใจททีที่ผมจะไปททีที่นลัที่น คตุณดทีใจไหมครลับ? ผมดทีใจททีที่วลัน
หนศึที่งผมจะไดข้เหก็นเมสืองนลันื้น มลันยากททีที่ผมจะเขข้าใจมลันเดทีดี๋ยวนทีนื้ แตว่ผมจะมทีกายใหมว่ททีที่มทีสงว่าราศทีเมสืที่อถศึงตอนนลันื้นและผม
จะชสืที่นชมมลัน

ในขข้อ 19 ฐานรากเหลว่านลันื้นของเมสืองนลันื้นถยกพรรณนา ฐานรากเหลว่านทีนื้จะถยกประดลับประดาดข้วยอลัญมณทีมที
คว่าทตุกชนวิด... มณทีมทีคว่าทตุกชนวิดจะถยกใชข้ในฐานรากนลันื้น อลัญมณทีเหลว่านลันื้นถยกเอว่ยชสืที่อ: ฐานรากอลันแรกเปป็นพลอยหยก
บรวิสตุทธวิธิ์; ททีที่สองเปป็นไพทยรยณ์; ททีที่สามหวินควก๊อตซณ์โปรว่งแสง; ททีที่สทีที่มรกต; ททีที่หข้าโกเมน; ททีที่หกทลับทวิม; ททีที่เจก็ดเพชรสทีเขทียว; 
ททีที่แปดพลอยเขทียว; ททีที่เกข้าบตุษราคลัม; ททีที่สวิบหยก; ททีที่สวิบเอก็ดพลอยสทีแดง; ททีที่สวิบสองเปป็นพลอยสทีมว่วง



ผมขอยอมรลับวว่าผมไมว่รยข้วว่าอลัญมณทีบางอลันเหลว่านทีนื้รยปรว่างหนข้าตาเปป็นยลังไง; ผมไมว่เคยเหก็นพวกมลัน – แตว่ผม
รยข้วว่าพวกมลันงดงามและสลักวลันหนศึที่งผมจะเหก็นพวกมลันในฐานรากเหลว่านลันื้นของนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น อลัญมณทีเหลว่านทีนื้
ไมว่ไดข้มทีสทีเดทียวกลันทลันื้งหมด พลอยหยกนลันื้นสวว่างจข้าและสว่องประกายวาววลับ สว่วนอลัญมณทีอสืที่นๆททีที่เหลสือนลันื้นมทีสทีททีที่แตก
ตว่างกลันไป ลองควิดถศึงความยวิที่งใหญว่ของฐานรากเหลว่านลันื้นและเมสืองนลันื้นททีที่เปป็นทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์สวิครลับ! มลันเกวิน
จวินตนาการของมนตุษยณ์เลย

ขข้อ 21 ใหข้ความกระจว่างแกว่เราเกทีที่ยวกลับประตยเมสืองเหลว่านลันื้น: มทีประตยเมสืองสวิบสองประตย และขนาดมทีอยยว่
แคว่สามประตยตรงแตว่ละดข้านของเมสืองนลันื้น พวกมลันกก็คงมทีขนาดมหศึมาเลย ประตยแตว่ละบานนลันื้นเปป็นไขยู่มสุกขนาด
ยนกษณ์หนซชื่งเมห็ด! “และถนนในเมสืองนลันื้นเปป็นทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์ ใสราวกลับแกข้ว” จงหมายเหตตุวว่าพระคลัมภทีรณ์ไมว่ดข้กลว่าววว่า
ถนนเหลยู่านนนั้น (พหยพจนณ์) เราทตุกคนจะอาศลัยอยยว่บนถนนสายหลลัก – จะไมว่มทีถนนสายรองเลย มทีถนนอยยว่เพทียงสาย
เดทียวเทว่านลันื้น – และถนนสายนลันื้นเปป็นทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์... ทองคสาททีที่บรวิสตุทธวิธิ์จนมทีลลักษณะคลข้ายกลับแกข้วใสเลย

นทีที่ไมว่ใชว่เชวิงสลัญลลักษณณ์ พระคลัมภทีรณ์ไมว่ไดข้กลว่าววว่า “เปป็นเหมสือนกลับ” ทองคสาบรวิสตุทธวิธิ์ พระวจนะแคว่กลว่าวใน
ภาษาททีที่เขข้าใจไดข้ “ถนนของเมสืองนนันี้นเปป็นทองคคคำบรวิสตุทธวิธิ์”! สลักวลันหนศึที่งผมจะเดวินบนถนนสายนลันื้น และคตุณกก็จะ
เดวินเชว่นกลันหากคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว ขอพระเจข้าทรงโปรดเวทนาพวกคนททีที่ตทีความเปป็นฝฝายววิญญาณททีที่พยายาม
ทสาลายความยวิที่งใหญว่แหว่งเมสืองนวิรลันดรณ์นลันื้นของพระเจข้า – เมสืองหนศึที่งจรริงๆ

ขข้อ 22 เปปิดเผยสวิที่งใหมว่ลสาดลับททีที่หข้าในระบบใหมว่ของพระเจข้า: “ขข้าพเจข้าไมว่เหก็นมทีพระววิหารในเมสืองนลันื้นเลย
เพราะองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้า ผยข้ทรงฤทธานตุภาพสยงสตุด และพระเมษโปดกทรงเปป็นพระววิหารในเมสืองนลันื้น”

ความควิดเกทีที่ยวกลับพระววิหารหลลังหนศึที่งจสาเปป็นตข้องจสากลัดการสถวิตอยยว่ของพระเจข้าใหข้อยยว่แตว่ในทสาเลททีที่ตลันื้งหรสือ
อาคารหลลังหนศึที่งททีที่เฉพาะเจาะจง อลันเปป็นการทสาใหข้ผยข้นมลัสการบางคนไดข้อยยว่ใกลข้พระองคณ์และบางคนกก็อยยว่หว่างไกล
ออกไป เหมสือนกลับในกรณทีของพระววิหารนลันื้นททีที่เคยตลันื้งอยยว่บนภยเขาโมรทียาหณ์ ในททีที่นทีนื้ “ไมว่มทีพระววิหาร” บอกเปป็น
นลัยวว่าการเขข้าถศึงพระเจข้าแบบเตก็มททีที่และอวิสระถยกมอบใหข้แกว่คนทตุกคน ประชากรเหลว่านลันื้นในนครขาวดตุจมตุกดาจะ
สามารถเขข้าถศึงพระเจข้าไดข้ทลันททีโดยไมว่ตข้องอาศลัยความชว่วยเหลสือของปตุโรหวิต, คนกลางหรสือพลลับพลา พระเจข้าจะ
ทรงสถวิตอยยว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น และพระเมษโปดกดข้วยเชว่นกลันผยข้จะทรงเปฟีปี่ยมดข้วยสงว่าราศทีของพระองคณ์ ซศึที่ง
ความเปป็นพระเจข้าสถวิตอยยว่ในพระองคณ์ (คส. 1:19) และโดยพระองคณ์นลันื้นเองพระเยโฮวาหณ์ทรงถยกแสดงออกอยว่าง
เตก็มททีที่และอยว่างสมบยรณณ์ครบถข้วน (ยอหณ์น 17:23) ไมว่จสาเปป็นตข้องมทีพระววิหารหลลังหนศึที่งอทีกตว่อไป, ไมว่จสาเปป็นตข้องมทีททีที่
ประชตุมแหว่งหนศึที่งเลย เพราะวว่าพระเจข้าจะทรงอยยว่ทตุกหนทตุกแหว่งขณะททีที่พระองคณ์ประทลับอยยว่กลับประชากรของ
พระองคณ์ ทตุกคนจะเปป็นเพสืที่อนบข้านของพระเยซย! ทตุกคนจะอยยว่บข้านหลลังตวิดกลับพระเจข้า! พระเจข้าและพระเมษโปดก
จะทรงทสาใหข้พระองคณ์เองปรากฏแจข้งในทตุกตารางนวินื้วของเมสืองมหศึมานลันื้น และความสวว่างของเมสืองนลันื้นจะฉายแสง
ใหข้แกว่ทตุกสวิที่งททีที่ถยกสรข้างใหมว่ จะไมว่มทีสถานนมลัสการในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น พระเจข้าจะทรงอยยว่ททีที่นลัที่น และพระเจข้า
และพระเมษโปดกจะทรงเปป็นพระววิหารนลันื้น เราจะนมลัสการไดข้ทตุกเมสืที่อ, ตลอดเวลา, ททีที่ไหนกก็ไดข้และภายใตข้ทตุก
สถานการณณ์ ไมว่มทีคนกลางอยว่างททีที่เรามทีทตุกวลันนทีนื้ ไมว่มทีพระววิหารเหมสือนอยว่างในสมลัยภาคพลันธสลัญญาเดวิม

ในขข้อ 23 เรามทีสวิที่งใหมว่ลสาดลับททีที่หก: “เมสืองนลันื้นไมว่ตข้องการแสงของดวงอาทวิตยณ์และดวงจลันทรณ์ เพราะวว่า
สงว่าราศทีของพระเจข้าเปป็นแสงสวว่างของเมสืองนลันื้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวว่างของเมสืองนลันื้น” พระเยซย



ตรลัสวว่า “เราเปป็นความสวว่างของโลก” ททีที่ใดททีที่พระเยซยทรงอยยว่ ททีที่นลัที่นกก็ไมว่อาจมทีความมสืดไดข้ และจะไมว่มทีความมสืดเลย
ในนวิรลันดรณ์กาล จะไมว่มทีเวลาเชข้า, เททีที่ยงและคที่สาคสืน แตว่เปป็นวลันอลันยาวนานแหว่งความสวว่างชลัที่วนวิรลันดรณ์, สงว่าราศทีชลัที่วนวิ
รลันดรณ์, ความสตุขสสาราญชลัที่วนวิรลันดรณ์ พระเยซยและพระเจข้าจะทรงเปป็นความสวว่างนลันื้น – ไมว่ใชว่ของนครขาวดตุจมตุกดา
นลันื้นเทว่านลันื้น แตว่ของสรรพสวิที่งทลันื้งปวงททีที่ถยกสรข้างใหมว่ดข้วย สงว่าราศทีเชควินาหณ์จะสว่องสวว่างไปทตุกตารางนวินื้วของสวิที่ง
สารพลัดททีที่ถยกสรข้างใหมว่นลันื้น

ขข้อ 24-26: “บรรดาประชาชาตวิททีที่รอดแลข้วจะเดวินไปในทว่ามกลางแสงสวว่างของเมสืองนลันื้น และบรรดา
กษลัตรวิยณ์ในแผว่นดวินโลกจะนสาสงว่าราศทีและเกทียรตวิของตนเขข้ามาในเมสืองนลันื้น ประตยเมสืองทตุกประตยจะไมว่ปปิดเลยใน
เวลากลางวลัน ดข้วยวว่าจะไมว่มทีเวลากลางคสืนในเมสืองนลันื้นเลย และคนทลันื้งหลายจะนสาสงว่าราศทีและเกทียรตวิของบรรดา
ประชาชาตวิเขข้ามาในเมสืองนลันื้น”

ผมแนว่ใจวว่าใครบางคนกสาลลังถามวว่า “บรรดาประชาชาตวิททีที่รอดแลข้วเหลว่านทีนื้คสือใคร?” เหลว่านทีนื้คสือ
ประชากรตว่างๆททีที่ไดข้ปฏวิเสธททีที่จะตวิดตามโกกและมาโกกเมสืที่อซาตานถยกปลว่อยออกมาชลัที่วขณะหนศึที่ง ผมไดข้ชทีนื้ใหข้เหก็น
แลข้ววว่าจะมทีหลายพลันลข้านคนเกวิดมาในชว่วงยตุคพลันปฟี เมสืที่อซาตานถยกปลว่อยตลัวออกมาและไปยลังทลันื้งสทีที่ทวิศของแผว่นดวิน
โลกเพสืที่อทดสอบและทดลองมนตุษยณ์ทลันื้งหลาย คนจสานวน “ดตุจเมก็ดทรายแหว่งทะเล” จะตวิดตามมลัน; แตว่จะมทีหลาย
ลข้านคนททีที่จะปฏวิเสธความเปป็นผยข้นสาของมลัน จะมทีบรรดากษลัตรวิยณ์และคนใหญว่คนโตททีที่จะปฏวิเสธททีที่จะตวิดตามมลัน และ
พวกเขาจะรวมกลันเปป็นบรรดาประชาชาตวิททีที่รอดแลข้วเหลว่านลันื้น นอกจากนทีนื้บนแผว่นดวินโลกใหมว่นลันื้นจะมทีประชาชาตวิ
ตว่างๆททีที่เปป็นมวิตรตว่ออวิสราเอลในระหวว่างการครอบครองของปฏวิปปักษณ์ตว่อพระครวิสตณ์ดข้วย พรข้อมกลับสวิบสองตระกยล
นลันื้นของลยกหลานของอวิสราเอล เมสืที่อนลันื้นแผว่นดวินโลกใหมว่จะถยกครอบครองโดยชนชาตวิอวิสราเอลและบรรดา
ประชาชาตวิททีที่รอดแลข้ว นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นจะเปป็นบข้านของครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่, เจข้าสาวของพระ
ครวิสตณ์ สวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม (พระนวิเวศของพระเจข้า) จะไมว่ถยกเปลทีที่ยนแปลง พวกทยตสวรรคณ์, พวกเครยบและพวกเส
ราฟปิม – และพระเจข้าเอง – จะอาศลัยอยยว่ททีที่นลัที่น พระเจข้าทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้น, ทรงทราบทตุกสวิที่งและทรงอยยว่ทตุกหน
ทตุกแหว่ง อยว่าพยายามททีที่จะจกากนดพระเจจ้าใหข้อยยว่แตว่ททีที่แผว่นดวินโลกใหมว่, นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นหรสือสวรรคณ์แหว่งฟฟ้า
สวรรคณ์ทลันื้งหลาย พระเจข้าทรงอยยว่ทตุกหนทตุกแหว่ง และจะทรงอยยว่ทตุกททีที่ไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์กาล อยว่าสงสลัยวว่าพระเจข้า
จะทรงอยยว่ในสวรรคณ์ชลันื้นททีที่สาม, ในแผว่นดวินโลกใหมว่และในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นไปพรข้อมๆกลันไดข้ยลังไง เพราะวว่ากลับ
พระเจข้าแลข้วทตุกสวิที่งยว่อมเปป็นไปไดข้และพระองคณ์ทรงอยยว่ทตุกหนทตุกแหว่ง บรรดาประชาชาตวิททีที่รอดแลข้วจะนสาสงว่าราศที
และเกทียรตวิของพวกเขาเขข้ามาในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น พวกเขาจะรลับรยข้สวิทธวิอสานาจแหว่งสวรรคณ์ และจะรลับรยข้วว่า
สวรรคณ์เปป็นททีที่นลัที่งของการปกครองทลันื้งสวินื้น บรรดากษลัตรวิยณ์และประชาชาตวิและชนชาตวิอวิสราเอลแหว่งยตุคพลันปฟีจะเดวิน
ในความสวว่างจข้าของนครเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้น พวกเขาจะยวินดทีนสาเครสืที่องบรรณาการเขข้ามาในนครนลันื้นและถวายมลัน
แดว่พระเมษโปดกและแดว่พระเจข้าของพวกเขา ผยข้จะทรงเชก็ดนนื้สาตาของพวกเขาออกไปแลข้ว แตว่พวกเขาจะไมว่อาศลัย
อยยว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น; ททีที่อาศลัยของพวกเขาคสือแผว่นดวินโลกใหมว่ (นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นเปป็นททีที่อาศลัยของครวิสต
จลักร)

ทตุกวลันนทีนื้ครวิสตจลักรททีที่แทข้จรวิงเปป็นเกลสือแหว่งแผว่นดวินโลกและเปป็นความสวว่างของโลก ครวิสตจลักรเปป็นผยข้แจก
จว่ายพระพรตว่างๆและขข้อดทีตว่างๆแกว่โลก ครวิสตจลักรเปป็นททีที่อาศลัยอยยว่ของพระเจข้าในพระภาคของพระววิญญาณ



บรวิสตุทธวิธิ์ ททีที่ใดททีที่ครวิสตจลักรเจรวิญเตวิบโต ททีที่นลัที่นผยข้คนกก็ไดข้รลับการอวยพรและความกข้าวหนข้ากก็ปรากฏชลัดเจน ททีที่ใดททีที่ไมว่มที
ครวิสตจลักร ผยข้คนกก็โยนลยกทารกของตนใหข้แกว่ฝยงจระเขข้และเดวินแกข้ผข้าอยยว่ในปฝาดงดวิบ ครวิสตจลักรถสือครองขว่าวสาร
นลันื้นและถสือความสวว่างเพสืที่อททีที่จะนสาความสตุข, สลันตวิสตุข, ความสสาเรก็จและความชสืที่นบานไปสยว่คนทลันื้งปวงททีที่จะตข้อนรลับ
พระครวิสตณ์ของครวิสตจลักรนลันื้น ในยตุคนวิรลันดรณ์เหลว่านลันื้นครวิสตจลักรจะเปป็นททีที่ตลันื้งเมสืองหลวงของการครอบครองและการ
ปกครองทลันื้งมวลเหนสือสรรพสวิที่งททีที่ถยกสรข้างใหมว่นลันื้น และพระเยซยจะทรงอาศลัยอยยว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นกลับครวิสต
จลักร – โดยทรงยข้ายเขข้ายข้ายออกไปตลอดทลัที่วสวิที่งสารพลัดททีที่ถยกสรข้างใหมว่เหลว่านลันื้น

คตุณจะซาบซศึนื้งกลับความรอดของคตุณมากกวว่าแตว่กว่อนหากคตุณจะเผชวิญหนข้าขข้อเทก็จจรวิงของพระคลัมภทีรณ์ททีที่
จรวิงจลังขข้อนทีนื้:

เหตตุใดพระเจข้าถศึงทรงยอมใหข้พระเยซยทวินื้งสงว่าราศทีแหว่งสวรรคณ์และเสดก็จมายลังความทตุกขณ์โศกของแผว่นดวิน
โลกเพสืที่อททีที่จะถยกตรศึงบนกางเขนอลันหนศึที่ง, เพสืที่อทนทตุกขณ์ทรมานในแบบททีที่ไมว่มทีใครเคยทนทตุกขณ์เชว่นนทีนื้มากว่อน – และ
จะไมว่ทนทตุกขณ์เชว่นนทีนื้อทีกเลย เพสืที่อททีที่คตุณและผมจะไดข้อาศลัยอยยว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น? เหตตุใดพระเจข้าถศึงทรงยอม
เสทียสละมากถศึงขนาดนลันื้น? คสาตอบนลันื้นอยยว่ในพระคลัมภทีรณ์: “และอยว่าทสาใหข้พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้าเสทีย
พระทลัย เพราะโดยพระววิญญาณนลันื้นทว่านไดข้ถยกประทลับตราหมายทว่านไวข้จนถศึงวลันททีที่ทรงไถว่ใหข้รอด (การสสาเรก็จครบ
ถข้วนในทข้ายททีที่สตุดแหว่งความรอด, จวิต, ววิญญาณ, และรว่างกายของคตุณและการททีที่คตุณไดข้อาศลัยอยยว่ในนครขาวดตุจ
มตุกดานลันื้น) จงใหข้ใจขมขสืที่น และใจขลัดเคสือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถทียงกลัน และการพยดเสทียดสที กลับการควิด
ปองรข้ายทตุกอยว่าง อยยว่หว่างไกลจากทว่านเถวิด และทว่านจงเมตตาตว่อกลัน มทีใจเอก็นดยตว่อกลัน และอภลัยโทษใหข้กลัน
เหมชอนดนงททชื่พระเจจ้าไดจ้ทรงโปรดอภนยโทษใหจ้ทยู่าน เพราะเหห็นแกยู่พระครริสตณ์” (อฟ. 4:30-32)

อยว่าลสืมเปป็นอลันขาดวว่า – พระเจข้ามวิไดข้ทรงชว่วยคตุณใหข้รอดเพราะเหก็นแกว่คตุณ พระเจข้ามวิไดข้ทรงชว่วยคตุณใหข้
รอดเพสืที่อททีที่คตุณจะไดข้โหว่รข้องสรรเสรวิญพระองคณ์หรสือเดวินไปบนถนนททีที่ทสาดข้วยทองคสา พระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ไดข้
ทรงสว่งพระบตุตรของพระองคณ์มาตายบนกางเขนนลันื้นเพสืที่อททีที่คตุณจะไดข้รลับความรอด – และพระเจข้าทรงชว่วยคตุณใหข้
รอดแลข้วเพรคำะเหจ็นแกว่พระครวิสตณ! เพราะเหก็นแกว่พระบตุตรของพระองคณ์ พระเจข้าไดข้ทรงไถว่คตุณแลข้ว เพสืที่อททีที่พระ
บตุตรของพระองคณ์จะไดข้มทีเจข้าสาวคนหนศึที่ง – ททีที่ไรข้ตสาหนวิ, บรวิสตุทธวิธิ์และปราศจากมลทวิน คตุณเปป็นสว่วนหนศึที่งของเจข้า
สาวนลันื้น คตุณไดข้รลับบลัพตวิศมาเขข้าในพระกายของพระครวิสตณ์แลข้วโดยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์; แตว่เพรคำะเหจ็นแกว่พระ
ครวิสตณ! จงทสาเครสืที่องหมายขข้อนทีนื้ไวข้ในพระคลัมภทีรณ์ของคตุณ, จงซว่อนมลันไวข้ในใจของคตุณ, จงเชสืที่อมลันดข้วยสวินื้นสตุดจวิตใจ
ของคตุณ: “พระองคณ์ทรงกระทสาใหข้ทว่านทลันื้งหลายมทีชทีววิตอยยว่ (ชว่วยใหข้รอด) แมข้วว่าทว่านตายแลข้วโดยการละเมวิดและ
การบาป ครลันื้งเมสืที่อกว่อนทว่านเคยดสาเนวินตามววิถทีของโลกนทีนื้ตามเจข้าแหว่งอสานาจในยว่านอากาศ คสือววิญญาณททีที่ครอบ
ครองอยยว่ในบตุตรแหว่งการไมว่เชสืที่อฟปัง เมสืที่อกว่อนเราทลันื้งปวงเคยประพฤตวิเปป็นพรรคพวกกลับคนเหลว่านลันื้นททีที่ประพฤตวิตาม
ตลัณหาของเนสืนื้อหนลังเชว่นกลัน คสือกระทสาตามความปรารถนาของเนสืนื้อหนลังและความควิดในใจ ตามสลันดานเราจศึงเปป็น
บตุตรแหว่งพระอาชญาเหมสือนอยว่างคนอสืที่น แตว่พระเจห้คำ (หมายเหตตุ: แตยู่พระเจจ้า...แตยู่พระเจจ้า...แตยู่พระเจจ้า!!! 
พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้รลักเราขนาดนลันื้น, พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้ประทานพระเยซย, พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้เบสือน
พระพลักตรณ์หนทีตอนททีที่พระเยซยตรลัสวว่า “พระเจข้าของขข้าพระองคณ์ พระเจข้าของขข้าพระองคณ์! ไฉนพระองคณ์ทรงทอด
ทวินื้งขข้าพระองคณ์เสทีย!” พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ททีที่ไดข้จลัดหาความรอด) ผยข้ทรงเปฟีปี่ยมดข้วยพระกรตุณา เพราะเหตตุความรลักอลัน



ใหญว่หลวง ซศึที่งพระองคณ์ทรงรลักเรานลันื้น ถซงแมจ้วยู่าเมชชื่อเราตายไปแลจ้วในการบาป พระองคณ์ยลังทรงกระทสาใหข้เรามทีชทีววิต
อยยว่กลับพระครวิสตณ์ (ซศึที่งทว่านทลันื้งหลายรอดนลันื้นกก็รอดโดยพระคตุณ)  และพระองคณ์ทรงใหข้เราเปป็นขศึนื้นมากลับพระองคณ์ 
และทรงโปรดใหข้เรานลัที่งในสวรรคสถานกลับพระองคณ์ในพระเยซยครวิสตณ์ เพสืที่อวว่คำในยตุคตว่อๆไป (ในนวิรลันดรณ์กาลแหว่งนวิ
รลันดรณ์กาลทลันื้งหลาย) พระองคณจะไดห้ทรงสคคำแดงพระคตุณของพระองคณอนันอตุดมเหลสือลห้น ในกคำรซนที่งพระองคณไดห้
ทรงเมตตคำเรคำในพระเยซถูครวิสตณ” (อฟ. 2:1-7)

พระเจข้าทรงชว่วยคนบาปทลันื้งหลายใหข้รอดเพรคำะเหจ็นแกว่พระครวิสตณ เพสืที่อททีที่วว่าในยตุคตว่อๆไปนลันื้นพระองคณ์ 
(พระเจข้า) จะไดข้ทรงสสาแดงในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น คสือ เจข้าสาวททีที่ถยกซสืนื้อมาเพสืที่อพระบตุตรดข้วยราคาแหว่งพระโลหวิต
ของพระเจข้าเอง (กวิจการ 20:28) ในเสข้นเลสือดของมนตุษยณ์ผยข้นลันื้นคสือพระเยซยครวิสตณ์ ผยข้ไดข้ทรงรลับสภาพกายมนตุษยณ์และ
ในกายนลันื้นไดข้ทรงพวิชวิตโลก, เนสืนื้อหนลังและพญามารแลข้ว โดยทรงชวิมความตายเพสืที่อมนตุษยณ์ทตุกคน และทสาลายผยข้นลันื้น
ททีที่เคยมทีอสานาจแหว่งความตาย (ฮบ. 2:9-14)

เมสืที่อสวิที่งสารพลัดสสาเรก็จครบถข้วนแลข้ว เมสืที่อพระเจข้าทรงสรข้างสวิที่งสารพลัดใหมว่หมด พระองคณ์กก็จะทรงจลัดแสดง
เจข้าสาวของพระบตุตรในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นซศึที่งถยกแขวนอยยว่ระหวว่างสวรรคณ์และแผว่นดวินโลก บรรดาประชาชาตวิ
ทลันื้งปวงและประชากรทลันื้งปวง – ใชว่แลข้วครลับ พวกทยตสวรรคณ์และพวกเครยบ – จะเดวินและเคลสืที่อนไหวไปมาใน
ความสวว่างของเมสืองนลันื้น และพระคตุณอลันไพบยลยณ์เหลสือลข้นของพระเจข้าจะถยกจลัดแสดงในสวรรคสถานไปตลอดชลัที่ว
นวิรลันดรณ์กาล ครวิสตจลักรจะเปป็นไขว่มตุกททีที่มทีราคามากอลันนลันื้น พระเจข้าไดข้ทรงทตุว่มเทความมลัที่งคลัที่งทลันื้งหมดแหว่งสวรรคณ์เพสืที่อ
นสาความรอดมาใหข้คตุณและผมไดข้ชสืที่นชมยวินดที, ความรอดททีที่ใหข้เรามทีสวิทธวิธิ์ททีที่จะเขข้าในเมสืองนลันื้น, ความรอดททีที่เปป็นของ
เราแลข้วโดยฤทธวิธิ์เดชของพระเจข้า, โดยทางพระคตุณของพระเจข้า, ถยกจลัดหามาใหข้โดยทางความรลักอลันยวิที่งใหญว่ของ
พระองคณ์เพสืที่อททีที่วว่าพระบตุตรททีที่บลังเกวิดมาองคณ์เดทียวของพระองคณ์จะไดข้มทีเจข้าสาวคนหนศึที่งททีที่ไรข้ตสาหนวิไปตลอดชลัที่วนวิจนวิรลัน
ดรณ์ 

ใชว่แลข้วครลับ ครวิสตจลักรเปป็นศยนยณ์กลางและจวิตววิญญาณแหว่งกวิจกรรมตว่างๆของพระเจข้าบนแผว่นดวินโลกวลัน
นทีนื้ พระเจข้ากสาลลังกระทสากวิจผว่านทางครวิสตจลักร – และขอใหข้ผมชทีนื้ใหข้เหก็นอทีกครลันื้งวว่าผมไมว่ไดข้กสาลลังหมายถศึงอาคาร
หลลังหนศึที่ง แตว่หมายถศึงพวกผยข้เชสืที่อททีที่รวมกลันเปป็นครวิสตจลักรภาคพลันธสลัญญาใหมว่ เมสืที่อการรลับขศึนื้นไปเกวิดขศึนื้น พระเจข้ากก็
ยลังไมว่ไดข้หมดธตุระกลับครวิสตจลักร ครวิสตจลักรจะเปป็นททีที่มลัที่นแหว่งการปกครองชลัที่วนวิรลันดรณ์, ความสวว่างและความรยข้ไป
ตลอดชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์ (อวิสยาหณ์ 9:6,7) การปกครองของพระเจข้าจะไมว่มทีวลันสวินื้นสตุดเลย นครขาวดตุจมตุกดานลันื้นจะเปป็น
นครหลวงของพระมหากษลัตรวิยณ์ ถยกครอบครองโดยจอมกษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลายและเจข้าสาวผยข้ไรข้ตสาหนวิททีที่นว่า
รลักของพระองคณ์ – ครวิสตจลักร

ววิวรณณ์ 21 ปปิดทข้ายดข้วยคสาเตสือนททีที่จรวิงจลัง: “สวิที่งใดททีที่เปป็นมลทวิน หรสือผยข้ใดกก็ตามททีที่กระทสาสวิที่งททีที่นว่า
สะอวิดสะเอทียน หรสือพยดมตุสาจะเขข้าไปในเมสืองไมว่ไดข้เลย เวข้นแตว่เฉพาะคนททีที่มทีชสืที่อจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระ
เมษโปดกเทว่านลันื้นจศึงจะเขข้าไปไดข้”

ขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับพระคสาขข้อนทีนื้! พระเจข้าจะทรงรลับประกลันวว่าเหตตุการณณ์ททีที่ถยกบลันทศึกไวข้ในเอเสเคทียล 
28 จะไมว่เกวิดขศึนื้นซนื้สาสองเลย พระเจข้าจะทรงรลับประกลันวว่าเรสืที่องนว่าเศรข้าของปฐมกาล 3 จะไมว่เกวิดขศึนื้นซนื้สาสองอทีกเลย
พระเจข้าจะทรงรลับประกลันวว่าจะไมว่มทีสวิที่งใดเขข้าไปในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นเพสืที่อทสาใหข้แปดเปฟฟื้อน, ทสาใหข้เกวิดบาดแผล



และทสาใหข้เปป็นมลทวินไดข้เลยเดก็ดขาดไมว่วว่าจะเกวิดอะไรขศึนื้นกก็ตาม ไมยู่มทสริชื่งใดททีที่นว่าสะอวิดสะเอทียนจะเขข้าไปในททีที่นลัที่นไดข้
เดก็ดขาด ววิวรณณ์ 21:8 บอกเราวว่าคนชลัที่วทตุกคนอยยว่ในบศึงไฟนลันื้น, ถยกจองจสาและผนศึกตราชลัที่วนวิรลันดรณ์, ไมว่มทีวลันถยกปลด
ปลว่อยออกมาอทีกเลย และพญามารกก็อยยว่ททีที่นลัที่นดข้วย ซาตานเคยเขข้าถศึงพระททีที่นลัที่งของพระเจข้าไดข้ในเรวิที่มแรกนลันื้นตอนททีที่
มลันเปป็นลยซวิเฟอรณ์, ผยข้สว่องแสงนลันื้น (อวิสยาหณ์ 14) แตว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้นจะไมว่มทีพญามาร – และไมว่มทีมลันในแผว่น
ดวินโลกใหมว่นลันื้นหรสือสวรรคสถานดข้วย ซาตานจะอยยว่ในบศึงไฟนลันื้น, คตุกชลัที่วนวิรลันดรณ์ของเหลว่าผยข้ถยกปรลับโทษ เราไมว่ตข้อง
กลังวลเกทีที่ยวกลับเรสืที่องความบาปนว่าเศรข้าวว่าจะเกวิดขศึนื้นซนื้สาอทีกเลย มลันจะไมว่เกวิดขศึนื้นซนื้สาอทีก เพราะวว่าพระเจข้าผยข้ทรงมหวิทธวิ
ฤทธวิธิ์จะทรงปราบความชลัที่วรข้ายลงครลันื้งเดทียวจบโดยมทีผลตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ หลัวของซาตานจะถยกบดขยทีนื้, อาณาจลักร
ของมลันจะถยกทสาลายและเหลว่าขข้าราชบรวิพารของมลันจะอยยว่ในบศึงไฟนลันื้นกลับมลัน เฉพาะคนเหลว่านลันื้นททีที่ชสืที่อของตนถยก
จดไวข้ในหนนงสชอแหยู่งชทวริตของพระเมษโปดกเทว่านลันื้นจะอยยว่ในนครขาวดตุจมตุกดานลันื้น

หนทางเดทียวททีที่คตุณจะใหข้ชสืที่อของคตุณถยกจดอยยว่ในหนลังสสือเลว่มนลันื้นคสือ รลับการบลังเกวิดใหมว่โดยทางฤทธวิธิ์เดช
แหว่งพระโลหวิตของพระเมษโปดก สมตุดทะเบทียนของพระเมษโปดก – ไมว่ใชว่สมตุดรายชสืที่อของครวิสตจลักร, ไมว่ใชว่
หนลังสสือศาสนาเลว่มหนศึที่ง, ไมว่ใชว่แมข้แตว่หนลังสสือแหว่งชทีววิตทางรว่างกาย (ชสืที่อทสุกคนอยยว่ในหนลังสสือเลว่มนลันื้นอยยว่แลข้ว) มที
ความแตกตว่างททีที่เดว่นชลัดระหวว่างหนลังสสือแหว่งชทีววิตและหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดก จงแนว่ใจวว่าชสืที่อของคตุณ
อยยว่ในหนลังสสือของพระเมษโปดกททีที่มทีชสืที่อของทตุกคนททีที่ถยกไถว่แลข้ว



ววิวรณณ – บททบีที่ยบีที่สวิบสอง
1 ทว่านไดข้ชทีนื้ใหข้ขข้าพเจข้าดยแมว่นนื้สาบรวิสตุทธวิธิ์ททีที่มทีนนื้สาแหว่งชทีววิต ใสเหมสือนแกข้วผลศึก ไหลออกมาจากพระททีที่นลัที่งของ

พระเจข้า และของพระเมษโปดก
2 ทว่ามกลางถนนในเมสืองนลันื้นและรวิมแมว่นนื้สาทลันื้งสองฟากมทีตข้นไมข้แหว่งชทีววิต ซศึที่งออกผลสวิบสองชนวิด ออกผล

ทตุกๆเดสือน และใบของตข้นไมข้นลันื้นสสาหรลับรลักษาบรรดาประชาชาตวิใหข้หาย
3 จะไมว่มทีการสาปแชว่งใดๆอทีกตว่อไป พระททีที่นลัที่งของพระเจข้าและของพระเมษโปดกจะตลันื้งอยยว่ในเมสืองนลันื้น 

และบรรดาผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์จะปรนนวิบลัตวิพระองคณ์
4 เขาเหลว่านลันื้นจะเหก็นพระพลักตรณ์พระองคณ์ และพระนามของพระองคณ์จะประทลับอยยว่ททีที่หนข้าผากเขา
5 กลางคสืนจะไมว่มทีททีที่นลัที่น เขาไมว่ตข้องการแสงเททียนหรสือแสงอาทวิตยณ์ เพราะวว่าองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าคสือ

พระเจข้าทรงประทานแสงสวว่างแกว่เขา และเขาจะครอบครองอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์
6 และทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นบอกขข้าพเจข้าวว่า “ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นคสาสลัตยณ์ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง และองคณ์พระผยข้

เปป็นเจข้า พระเจข้าแหว่งพวกศาสดาพยากรณณ์อลันบรวิสตุทธวิธิ์ ไดข้ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์สสาแดงแกว่บรรดาผยข้รลับใชข้
ของพระองคณ์ ถศึงเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงซศึที่งจะอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า”

7 “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว ผยข้ใดททีที่ถสือรลักษาคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้กก็เปป็นสตุข”
8 ขข้าพเจข้า คสือยอหณ์น เปป็นผยข้ไดข้เหก็นและไดข้ยวินเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้ และครลันื้นขข้าพเจข้าไดข้ยวินและไดข้เหก็นแลข้ว 

ขข้าพเจข้ากก็ทรตุดตลัวลงจะนมลัสการแทบเทข้าทยตสวรรคณ์ททีที่ไดข้สสาแดงเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้แกว่ขข้าพเจข้า
9 แตว่ทว่านหข้ามขข้าพเจข้าวว่า “อยว่าเลย ดข้วยวว่าขข้าพเจข้าเปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้เชว่นเดทียวกลับทว่าน และพวกพทีที่นข้อง

ของทว่านคสือพวกศาสดาพยากรณณ์ และพวกททีที่ถสือรลักษาถข้อยคสาในหนลังสสือนทีนื้ จงนมลัสการพระเจข้าเถวิด”
10 และทว่านบอกขข้าพเจข้าวว่า “อยว่าประทลับตราปปิดคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้ เพราะวว่าใกลข้จะถศึงเวลานลันื้น

แลข้ว
11 ผยข้ททีที่เปป็นคนอธรรมกก็ใหข้เขาอธรรมตว่อไป ผยข้ททีที่เปป็นคนลามกกก็ใหข้เขาลามกตว่อไป ผยข้ททีที่เปป็นคนชอบธรรมกก็

ใหข้เขาชอบธรรมตว่อไป และผยข้ททีที่เปป็นคนบรวิสตุทธวิธิ์กก็ใหข้เขาเปป็นคนบรวิสตุทธวิธิ์ตว่อไป”
12 “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว และจะนสาบสาเหนก็จของเรามาดข้วย เพสืที่อตอบแทนการกระทสาของทตุกคน
13 เราคสืออลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน เปป็นเบสืนื้องตข้นและเบสืนื้องปลาย”
14 คนทลันื้งหลายททีที่ประพฤตวิตามพระบลัญญลัตวิของพระองคณ์กก็เปป็นสตุข เพสืที่อวว่าเขาจะไดข้มทีสวิทธวิธิ์ในตข้นไมข้แหว่ง

ชทีววิต และเพสืที่อเขาจะไดข้เขข้าไปในเมสืองนลันื้นโดยทางประตย
15 ดข้วยวว่าภายนอกนลันื้นมทีสตุนลัข คนใชข้เวทมนตรณ์ คนลว่วงประเวณที ฆาตกร คนไหวข้รยปเคารพ คนใดททีที่รลัก

และกระทสาการมตุสา
16 “เราคสือเยซยผยข้ใชข้ใหข้ทยตสวรรคณ์ของเราไปเปป็นพยานสสาแดงเหตตุการณณ์เหลว่านทีนื้แกว่ทว่านเพสืที่อครวิสตจลักรทลันื้ง

หลาย เราเปป็นรากและเปป็นเชสืนื้อสายของดาววิด และเปป็นดาวประจสารตุว่งอลันสตุกใส”
17 พระววิญญาณและเจข้าสาวตรลัสวว่า “เชวิญมาเถวิด” และใหข้ผยข้ททีที่ไดข้ยวินกลว่าววว่า “เชวิญมาเถวิด” และใหข้ผยข้ททีที่

กระหายเขข้ามา ผยข้ใดมทีใจปรารถนา กก็ใหข้ผยข้นลันื้นมารลับนนื้สาแหว่งชทีววิตโดยไมว่ตข้องเสทียอะไรเลย



18 ขข้าพเจข้าเปป็นพยานแกว่ทตุกคนททีที่ไดข้ยวินคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้วว่า ถข้าผยข้ใดจะเพวิที่มเตวิมคสาเขข้าไปใน
หนลังสสือนทีนื้ พระเจข้ากก็จะทรงเพวิที่มภลัยพวิบลัตวิททีที่เขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนนทีนื้แกว่ผยข้นลันื้น

19 และถข้าผยข้ใดตลัดขข้อความออกจากหนลังสสือพยากรณณ์นทีนื้ พระเจข้ากก็จะทรงเอาสว่วนแบว่งของผยข้นลันื้นททีที่มทีอยยว่ใน
หนลังสสือแหว่งชทีววิต และททีที่มทีอยยว่ในเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น และจากสวิที่งททีที่มทีเขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนนทีนื้ไปเสทีย

20 พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานในเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงนทีนื้ ตรลัสวว่า “แนว่นอน เราจะมาโดยเรก็ว” เอเมน พระ
เยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด

21 ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา จงดสารงอยยว่กลับทว่านทลันื้งหลายเถวิด เอเมน

แมว่นนี้คคำทบีที่มบีนนี้คคำแหว่งชบีววิต
ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นแสดงใหข้ยอหณ์นเหก็นแมว่นนื้สาบรวิสตุทธวิธิ์ททีที่มทีนนื้สาแหว่งชทีววิต ใสเหมสือนแกข้วผลศึก โดยมทีททีที่มาจาก

พระททีที่นลัที่งของพระเจข้า “ไหลออกมาจากพระททีที่นลัที่งของพระเจข้า และของพระเมษโปดก” พระททีที่นลัที่งนลันื้นเปป็นสวิที่งททีที่โดด
เดว่นในนวิมวิตปปิดทข้ายนทีนื้ททีที่ยอหณ์นเหก็น แมว่นนื้สานลันื้นบรวิสตุทธวิธิ์...ไมว่มทีเชสืนื้อโรค, ไมว่มทีโรคภลัย, ไมว่มทีมลภาวะ มลันไมว่มทีโคลนผสม
อยยว่ – แตว่สวว่างใสและสะอาด, ใสดตุจแกข้วผลศึก

ในขข้อ 2 ยอหณ์นพรรณนาตว่อไปเกทีที่ยวกลับอตุทยานสวรรคณ์นลันื้นโดยกลว่าววว่า “ทว่ามกลางถนนในเมสืองนลันื้นและ
รวิมแมว่นนื้สาทลันื้งสองฟากมทีตข้นไมข้แหว่งชทีววิต ซศึที่งออกผลสวิบสองชนวิด ออกผลทตุกๆเดสือน และใบของตข้นไมข้นลันื้นสสาหรลับ
รลักษาบรรดาประชาชาตวิใหข้หาย”

มทีหลายคนททีที่ตทีความตข้นไมข้นลันื้น, ผลไมข้นลันื้น, ใบไมข้เหลว่านลันื้นเปป็นเชวิงสลัญลลักษณณ์ – แตว่ทสาไมเราควรตทีความสวิที่ง
ใดซศึที่งชลัดเจนขนาดนลันื้น, เขข้าใจไดข้งว่ายขนาดนลันื้นอยว่างววิวรณณ์ 22:2 ใหข้เปป็นฝฝายววิญญาณดข้วย? กลางถนนเสข้นนลันื้นและ
บนทลันื้งสองฟากของแมว่นนื้สานลันื้น ยอหณ์นไดข้เหก็นตข้นไมข้แหว่งชทีววิต – พวกมลันตลันื้งอยยว่เปป็นหลายแถว (ตข้นไมข้นทีนื้ถยกกลว่าวถศึง
เปป็นเอกพจนณ์ แตว่มทีตข้นไมข้อยยว่หลายตข้น) ตข้นไมข้แตว่ละตข้นออกผลสวิบสองชนวิดททีที่แตกตว่างกลัน, ออกผลใหข้เกก็บกวินทตุกๆ
สามสวิบวลัน, และใบไมข้เหลว่านลันื้นมทีไวข้สสาหรลับรลักษาบรรดาประชาชาตวิใหข้หาย

นทีที่คสือตข้นไมข้แหว่งชทีววิตตข้นเดทียวกลันกลับททีที่อาดลัมคงจะไดข้กวินไปแลข้วหากเขาไดข้อยยว่ตว่อในสวนเอเดน พระเจข้า
ทรงขลับไลว่อาดลัมและเอวาออกไปจากสวนนลันื้นเพสืที่อททีที่จะปฟ้องกลันมวิใหข้พวกเขากวินผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต: “พระเยโฮ
วาหณ์พระเจข้าตรลัสวว่า “ดยเถวิด มนตุษยณ์กลายมาเปป็นเหมสือนผยข้หนศึที่งในพวกเราททีที่รยข้จลักความดทีและความชลัที่ว บลัดนทีนื้เกรงวยู่า
เขาจะยชชื่นมชอไปหยริบผลจากตจ้นไมจ้แหยู่งชทวริตมากรินดจ้วยกนน และมทชทวริตนริรนนดรณ์ตลอดไป” เหตตุฉะนลันื้นพระเยโฮวาหณ์
พระเจข้าจศึงทรงใหข้เขาออกไปจากสวนเอเดน เพสืที่อทสาไรว่ไถนาจากททีที่ดวินททีที่เขากสาเนวิดมานลันื้น ดลังนลันื้นพระองคณ์ทรงไลว่
มนตุษยณ์ออกไป ทรงตลันื้งพวกเครยบไวข้ทางทวิศตะวลันออกของสวนเอเดน และตลันื้งดาบเพลวิงซศึที่งหมตุนไดข้รอบทวิศทาง เพสืที่อ
ปฟ้องกลันทางเขข้าไปสยว่ตข้นไมข้แหว่งชทีววิต” (ปฐก. 3:22-24)

หากอาดลัมไดข้เชสืที่อฟปังพระเจข้าและไมว่กวินผลจากตข้นไมข้ตข้องหข้ามนลันื้น เขากก็คงจะไดข้กวินผลจากตข้นไมข้แหว่งชทีววิต
ในทข้ายททีที่สตุดและคงจะยลังมทีชทีววิตอยยว่ไปแลข้ววลันนทีนื้! พระเจข้ามวิไดข้ทรงหข้ามอาดลัมและเอวาไมว่ใหข้กวินผลของตข้นไมข้แหว่ง
ชทีววิต; พระองคณ์ทรงบลัญชาพวกเขามวิใหข้กวินผลของตข้นไมข้แหว่งความรยจ้ดทรยจ้ชนชื่ว พระเจข้าทรงทราบวว่าหากอาดลัมกวินจาก
ตข้นไมข้แหว่งชทีววิต เขากก็จะมทีชทีววิตอยยว่ตลอดไปในรว่างกายแหว่งความบาป – และขอบคตุณพระเจข้าททีที่เราจะไมว่มทีรว่างกาย
แบบนทีนื้ไปตลอดชลัที่วนวิจนวิรลันดรณ์; เราจะมทีรว่างกายใหมว่เอทีที่ยมเหมสือนกลับพระกายของพระเยซย (1 ยอหณ์น 3:1-3)



ในปฐมกาล 3:15 พระเจข้าทรงจลัดเตรทียมสสาหรลับจวิตววิญญาณ แตว่ในปฐมกาล 3:18 พระองคณ์ทรงกลว่าว
ชลัดเจนวว่ารว่างกายจะกลลับคสืนสยว่ผงคลทีดวิน ปปัญญาจารยณ์ 12:7 บอกเราดข้วยวว่ารว่างกายกลลับคสืนสยว่ผงคลทีดวิน และจวิต
ววิญญาณ “จะกลลับไปสยว่พระเจข้าผยข้ทรงประทานใหข้มานลันื้น” 

ตข้นไมข้นทีนื้ในอตุทยานสวรรคณ์ (เมสืองบรมสตุขเกษม) ของพระเจข้าจะออกผลบรวิบยรณณ์ และใบไมข้เหลว่านลันื้นมทีไวข้
สสาหรลับรลักษาบรรดาประชาชาตวิใหข้หาย เหลว่าววิสตุทธวิชนแหว่งเมสืองสวรรคณ์จะกวินผลไมข้ของมลัน, บรรดาประชาชาตวิ
จะใชข้ใบไมข้เหลว่านลันื้นของมลัน หากเราปรารถนาททีที่จะดสืที่มจากนนื้สาแหว่งชทีววิตและกวินผลของตข้นไมข้แหว่งชทีววิต เรากก็จะทสา
เชว่นนลันื้น พระคลัมภทีรณ์ดยเหมสือนจะบว่งบอกวว่าเราจะไมว่จสาเปป็นตข้องกวิน แตว่เราจะสามารถกวินมลันไดข้ หลลังจากการฟฟฟื้นคสืน
พระชนมณ์ของพระองคณ์ พระเยซยทรงรลับประทานอาหารจรวิงๆ และผมเชสืที่อวว่าตข้นไมข้แหว่งชทีววิตมทีไวข้สสาหรลับความ
เพลวิดเพลวินและความชสืที่นชมยวินดทีของเรา

ขข้อ 3 ทสาใหข้เราชสืที่นใจ: “จะไมยู่มทการสาปแชยู่งใดๆอทกตยู่อไป” พระททีที่นลัที่งของพระเจข้าและของพระเมษโปดก
จะอยยว่ในอตุทยานสวรรคณ์ (เมสืองบรมสตุขเกษม) ของพระเจข้า และบรรดาผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์จะปรนนวิบลัตวิพระองคณ์
ไปตลอดชลัที่วนวิรลันดรณ์ พวกเขาจะเหก็นพระพลักตรณ์ของพระเจข้า และพระนามของพระองคณ์จะอยยว่ททีที่หนข้าผากของพวก
เขา

ขข้อ 5 บอกเราวว่า “กลางคสืนจะไมว่มทีททีที่นลัที่น เขาไมว่ตข้องการแสงเททียนหรสือแสงอาทวิตยณ์ เพราะวว่าองคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าคสือพระเจข้าทรงประทานแสงสวว่างแกว่เขา และเขาจะครอบครองอยยว่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” บทททีที่ 21:25 ยลัง
บอกเราดข้วยวว่าจะไมว่มทีกลางคสืนททีที่นลัที่น...ไมว่มทีความมสืด; นวิรลันดรณ์กาลจะเปป็นวลันหนศึที่งแหว่งความสวว่างจข้าททีที่แสนยาวนาน
และไมว่รยข้จบเลย ดวงอาทวิตยณ์จะเปป็นสวิที่งททีที่ไมว่จสาเปป็นแลข้ว เพราะวว่าพระเยซยเจข้าจะทรงเปป็นความสวว่างของสวิที่งทรง
สรข้างทลันื้งปวงของพระเจข้าตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

ขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับขข้อ 6 และ 7: ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกลว่าวแกว่ยอหณ์นวว่า “ถข้อยคสาเหลว่านทีนื้เปป็นคสาสลัตยณ์
ซสืที่อและสลัตยณ์จรวิง และองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้าแหว่งพวกศาสดาพยากรณณ์อลันบรวิสตุทธวิธิ์ ไดข้ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของ
พระองคณ์สสาแดงแกว่บรรดาผยข้รลับใชข้ของพระองคณ์ ถศึงเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงซศึที่งจะอตุบลัตวิขศึนื้นในไมว่ชข้า” “ดยเถวิด เราจะมาโดย
เรก็ว ผยข้ใดททีที่ถสือรลักษาคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้กก็เปป็นสตุข”

ในหนลังสสือววิวรณณ์ตลอดทลันื้งเลว่มยอหณ์นรลับประกลันเราวว่าเราสามารถเชสืที่อถสือความจรวิงของสวิที่งททีที่ถยกเขทียนไวข้นลันื้น
ไดข้ หนลังสสือววิวรณณ์เปป็นของจรวิง ไมว่วว่าพวกเสรทีนวิยม, พวกสมลัยใหมว่นวิยม, พวกคนททีที่เกลทียดชลังพระเจข้าและพวกททีที่
ชอบตทีความเปป็นฝฝายววิญญาณจะกลว่าวอะไรเกทีที่ยวกลับมลันกก็ตาม เราจะตข้องอว่านมลันและฟปังสวิที่งททีที่มลันกลว่าว “ขอความ
สตุขจงมทีแกว่บรรดาผยข้อว่านและผยข้ฟปังคสาพยากรณณ์เหลว่านทีนื้ และถสือรลักษาขข้อความททีที่เขทียนไวข้ในคสาพยากรณณ์นทีนื้...” (วว. 
1:3) ในบทททีที่ 22 ขข้อ 7 เรามทีถข้อยคสาเกสือบจะเปป็นอลันเดทียวกลัน: “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว ผยจ้ใดททชื่ถชอรนกษาคกา
พยากรณณ์ในหนนงสชอนทนั้กห็เปป็นสสุข!”

ววิวรณณ์เปป็นหนศึที่งในหนลังสสือททีที่สสาคลัญททีที่สตุดในพระวจนะของพระเจข้า หนลังสสือททชื่สกาคนญททชื่สสุดสสาหรลับครวิสเตทียน
ใหมว่สลักคน – คนททีที่เพวิที่งบลังเกวิดใหมว่ – คสือขว่าวประเสรวิฐททีที่เรทียบเรทียงโดยทว่านยอหณ์น ซศึที่งจะชว่วยใหข้คนๆนลันื้นสามารถ
หยลัที่งรากและมทีพสืนื้นฐานมลัที่นคงในความเชสืที่อนลันื้นไดข้ จากนลันื้นครวิสเตทียนใหมว่ควรอว่านหนลังสสือกาลาเททียและแนว่ใจวว่าเขา
รยข้จลักพระคตุณของพระเจข้าโดยททีที่ไมว่พศึที่งการประพฤตวิ, พระราชบลัญญลัตวิหรสือสวิที่งอสืที่นใดกก็ตามนอกจากพระคตุณลข้วนๆ 



จากนลันื้นเขาควรศศึกษาววิวรณณ์ เพราะวว่าความสตุขแบบพวิเศษถยกสลัญญาไวข้แกว่คนทลันื้งหลายททีที่ศศึกษามลัน, ฟปังมลัน, เชสืที่อ
มลัน, ดสาเนวินชทีววิตตามมลัน – และถสือรลักษาสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเขทียนไวข้ในมลัน!

บางททีใครบางคนอาจกสาลลังถามวว่า “พระววิญญาณคงตรลัสผวิดแลข้วมลันื้ง เพราะขข้อ 7 กลว่าววว่า ‘ดยเถวิด เราจะ
มาโดยเรห็ว’” ไมว่ครลับ พระววิญญาณมวิไดข้ตรลัสผวิดเลย หากคตุณกสาลลังกลว่าวเปป็นนลัยวว่าเวลาผว่านไปตลันื้งนานแลข้วและ
พระเยซยกก็ยลังไมว่เสดก็จมาเสทียทที ขอใหข้ผมเตสือนความจสาคตุณวว่าคสุณเปป็นสลัญญาณบอกเหตตุอยว่างหนศึที่งวว่าพระองคณ์จะ
เสดก็จมาในไมว่ชข้าแลข้ว! เปโตรบอกเราวว่าในวลันสตุดทข้ายเหลว่านลันื้นจะมทีหลายคนกลว่าววว่า “คสาททีที่ทรงสลัญญาไวข้วว่า
พระองคณ์จะเสดก็จมานลันื้นอยยว่ททีที่ไหน เพราะวว่าตลันื้งแตว่บรรพบตุรตุษหลลับลว่วงไปแลข้ว สวิที่งทลันื้งปวงกก็เปป็นอยยว่เหมสือนททีที่ไดข้เปป็น
อยยว่ตลันื้งแตว่เดวิมทรงสรข้างโลก” เพรคำะวว่คำเขคำแกลห้งลสืมขห้อนบีนี้เสบีย...” (2 เปโตร 3:4, 5)

ผยข้คนททีที่บอกเปป็นนลัยวว่าพระเยซยจะไมว่เสดก็จมาหรอก และททีที่กลว่าววว่าสวิที่งตว่างๆ “กก็เปป็นอยยว่เหมสือนททีที่ไดข้เปป็น
อยยว่” มาโดยตลอดกก็แกลข้งลสืม – การแกลข้งลสืมเปป็นขข้ออข้างททีที่ใชข้ไมว่ไดข้ หนศึที่งวลันเปป็นเหมสือนหนศึที่งพลันปฟีกลับองคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าและหนศึที่งพลันปฟีเปป็นเหมสือนหนศึที่งวลัน (2 เปโตร 3:8) ดลังนลันื้นคตุณเหก็นแลข้ววว่า พระเยซยเจข้าเสดก็จไปแคว่สองวลัน
เทว่านลันื้นเอง! พระองคณ์จะเสดก็จมาโดยเรก็ว – อาจเปป็นวลันนทีนื้กก็ไดข้! โดยสว่วนตลัวแลข้วผมหวลังวว่าพระองคณ์จะเสดก็จมาวลันนทีนื้ 
ผมขออธวิษฐานเหมสือนคสาอธวิษฐานสตุดทข้ายในพระคลัมภทีรณ์: “พระเยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด!”

ขห้อควคำมสตุดทห้คำยของพระคนัมภบีรณ
ในขข้อ 8 ยอหณ์นเตสือนความจสาเราอทีกครลันื้งวว่า “ขห้คำพเจห้คำ คสือยอหณน เปป็นผถูห้ไดห้เหจ็นและไดห้ยวินเหตตุกคำรณณ

เหลว่คำนบีนี้” ยอหณ์นไมว่ไดข้กสาลลังเขทียนสวิที่งททีที่ใครบางคนเคยบอกเขา หรสือสวิที่งททีที่เขาควิดวว่าเขาไดข้ยวินมา เขาไดข้เหก็นและไดข้ยวิน
สวิที่งเหลว่านทีนื้ และเมชชื่อเขาไดข้ยวินและไดข้เหก็นแลข้ว เขากก็ทรตุดตลัวลงถศึงดวินตรงหนข้าเทข้าของทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นททีที่ไดข้นสา
ขว่าวสารนลันื้นมาใหข้และแสดงใหข้เขาเหก็นสวิที่งเหลว่านทีนื้

ในขข้อ 9 เราเรทียนรยข้วว่าทยตสวรรคณ์องคณ์นทีนื้ปฏวิเสธททีที่จะยอมใหข้ยอหณ์นนมลัสการตน เขากลว่าววว่า “ขข้าพเจข้าเปป็น
เพสืที่อนผยข้รลับใชข้เชว่นเดทียวกลับทว่าน และพวกพทีที่นข้องของทว่านคสือพวกศาสดาพยากรณณ์ และพวกททีที่ถสือรลักษาถข้อยคสาใน
หนลังสสือนทีนื้ จงนมลัสการพระเจข้าเถวิด” ไมว่มทีบตุคคลใดในสวรรคณ์หรสือบนแผว่นดวินโลกททีที่คยว่ควรกลับการนมลัสการของเรา 
เราจะตข้องนมลัสการพระเจข้า...พระองคณ์ทรงเปป็นพระเจข้าททีที่หวงแหนและไมว่ทรงยอมเปป็นททีที่สอง พระเจข้าทรงอยาก
ใหข้เรารลักพระองคณ์ดข้วยสวินื้นสตุดใจ, จวิต, กสาลลัง, ความควิด, ววิญญาณ, รว่างกายของเรา... ทลันื้งหมดททีที่เราเปป็น และไมว่วว่า
เราทสาสวิที่งใด เราจะตจ้องทกาทสุกสริชื่งเพชชื่อเปป็นททชื่ถวายเกทยรตริแดยู่พระเจจ้า เราจะตข้องไมว่นมลัสการเหลว่าทยตสวรรคณ์, พวกเค
รยบ, พวกเสราฟปิม, พวกศาสดาพยากรณณ์, พวกววิสตุทธวิชน... เราจะตข้องนมลัสการพระเจข้าและพระองคณ์แตว่เพทียงผยข้
เดทียว ทยตสวรรคณ์ในขข้อ 9 เตสือนใจยอหณ์นวว่าเขาเปป็นเพสืที่อนผยข้รลับใชข้คนหนศึที่ง ในฮทีบรย 1:14 เราเรทียนรยข้วว่าพวกทยต
สวรรคณ์เปป็นเหลว่าววิญญาณผยข้ปรนนวิบลัตวิคนเหลว่านลันื้นททีที่จะไดข้รลับความรอดเปป็นมรดก ดข้วยเหตตุนทีนื้ เราจะตข้องไมว่
นมลัสการพวกทยตสวรรคณ์

ในขข้อ 10 ทยตสวรรคณ์องคณ์นลันื้นกลว่าวแกว่ยอหณ์นวว่า “อยว่าประทลับตราปปิดคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้ เพราะวว่า
ใกลข้จะถศึงเวลานลันื้นแลข้ว” นทีที่แตกตว่างอยว่างมากจากคสาบลัญชานลันื้นททีที่ใหข้ไวข้แกว่ดาเนทียล ในดาเนทียล 12 เขาถยกสลัที่งใหข้
ประทลับตราปปิดหนลังสสือนลันื้นไวข้และหยตุดพลักจนกวว่าถศึงวาระสตุดทข้าย ดาเนทียลไมว่เขข้าใจวว่าตนเขทียนอะไรลงไป และ
เมสืที่อเขาถามวว่า “สวิที่งเหลว่านลันื้นจะเกวิดขศึนื้นจรวิงเมสืที่อไร?” พระเจข้ากก็ทรงบอกเขาใหข้ปปิดหนลังสสือนลันื้นไวข้จนกวว่าจะถศึงวาระ



สตุดทข้าย ดาเนทียลประทลับตราหนลังสสือนลันื้น; บลัดนทีนื้หนลังสสือของเขากสาลลังถยกเปปิดออก “แกว่เราทลันื้งหลายททีที่วาระสตุดทข้าย
ของโลกกสาลลังมาถศึง” หนลังสสือดาเนทียลไมว่จสาเปป็นตข้องถยกเปปิดออกเมสืที่อหนศึที่งรข้อยปฟีททีที่แลข้ว แตว่บลัดนทีนื้เวลานลันื้นกก็ใกลข้เขข้า
มาแลข้ว และเราจสาเปป็นตข้องเหก็นและเขข้าใจวว่าคสาพยากรณณ์และขข้อพระคลัมภทีรณ์ทลันื้งหมดลข้วนชทีนื้ไปยลังการเสดก็จมาในไมว่
ชข้าของพระเยซยครวิสตณ์เจข้า ใชว่แลข้วครลับ การเสดก็จมาของพระองคณ์เกวิดขศึนื้นไดข้ทตุกเมสืที่อ กรตุณาอว่านดาเนทียลบทททีที่ 12 
ทลันื้งบทและเปรทียบเททียบมลันกลับคสาบลัญชาททีที่ยอหณ์นไดข้รลับททีที่มวิใหข้ประทลับตราปปิดถข้อยคสาเหลว่านลันื้นของววิวรณณ์

ขข้อ 11: “ผยข้ททีที่เปป็นคนอธรรมกก็ใหข้เขาอธรรมตว่อไป ผยข้ททีที่เปป็นคนลามกกก็ใหข้เขาลามกตว่อไป ผยข้ททีที่เปป็นคนชอบ
ธรรมกก็ใหข้เขาชอบธรรมตว่อไป และผยข้ททีที่เปป็นคนบรวิสตุทธวิธิ์กก็ใหข้เขาเปป็นคนบรวิสตุทธวิธิ์ตว่อไป”

พระคสาขข้อนทีนื้บว่งบอกวว่าผยข้คนเหลว่านลันื้นซศึที่งแตว่กว่อนเคยอยยว่บนแผว่นดวินโลก และบลัดนทีนื้อยยว่ในนรก กก็อยยว่ใน
สถานะอลันถาวร ซศึที่งมลัที่นคงไมว่เปลทีที่ยนแปลงตอนททีที่พระครวิสตณ์เสดก็จกลลับมาในววิวรณณ์เมสืที่อคนชลัที่วทตุกคนถยกพวิพากษา
และถยกโยนลงไปในบศึงไฟนลันื้นแลข้ว (กว่อนหนข้านลันื้นคนชอบธรรมไดข้ถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระเยซยในหมยว่เมฆแหว่งฟฟ้า
อากาศแลข้ว) พวกแกะถยกแยกออกจากพวกแพะแลข้ว, ขข้าวสาลทีถยกแยกจากขข้าวละมานแลข้ว, คนชอบธรรมถยก
แยกออกจากคนชลัที่วแลข้ว จะไมว่มทีโอกาสททีที่คนใดจะเปลทีที่ยนไปในทางใดอทีกตว่อไปแลข้ว

จงสลังเกตคนเลวสองจสาพวกและคนดทีสองจสาพวกททีที่ถยกกลว่าวถศึงในททีที่นทีนื้: คนอธรรมในฐานะจสาพวกหนศึที่งซศึที่ง
ถยกเปรทียบในทางตรงขข้ามกลับคนชอบธรรม และจากนลันื้นคนลามกกก็ถยกเปรทียบวว่าตรงขข้ามกลับคนบรวิสตุทธวิธิ์ คนชลัที่วจะ
ยลังคงชลัที่วตว่อไป คนชอบธรรมกก็จะยลังเปป็นคนชอบธรรมตว่อไปเหมสือนเดวิม ลวิขวิตทลันื้งสวินื้นตายตลัวแลข้วสภาพทลันื้งหมดคง
อยยว่ถาวรแลข้ว ยสุคนริรนนดรณ์ไดจ้มาถซงแลจ้ว

ขข้อ 12-13: “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว และจะนสาบสาเหนก็จของเรามาดข้วย เพสืที่อตอบแทนการกระทสาของ
ทตุกคน เราคสืออลัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน เปป็นเบสืนื้องตข้นและเบสืนื้องปลาย” เราถยกเตสือนความจสา
เกทีที่ยวกลับความแนว่นอนและการใกลข้เขข้ามาแลข้วของการเสดก็จกลลับมาของพระเยซย... ไมว่ใชว่กลลับมาเพสืที่อททีที่จะใหข้เหลว่า
ววิสตุทธวิชนและบตุตรทลันื้งหลายททีที่รอคอยไดข้โหว่รข้องยวินดทีเทว่านลันื้น (ขข้อ 7) แตว่เสดก็จมาพรข้อมกลับบกาเหนห็จ ซศึที่งมทีมากมาย
และหลากหลาย เพสืที่อททีที่จะประทานใหข้แกว่แตว่ละคนตามคตุณภาพและลลักษณะเฉพาะแหว่งหนข้าททีที่ผยข้อารลักขาททีที่พวก
เขาไดข้กระทสาดข้วย การปรนนวิบลัตวิททีที่เลก็กนข้อยททีที่สตุด – แมข้แตว่นนื้สาเยก็นสลักแกข้วททีที่ถยกใหข้ในพระนามของพระเยซย – กก็จะ
ไมว่ถยกมองขข้ามหรสือผว่านเลยไปโดยททีที่ไมว่ไดข้รลับบสาเหนก็จ

พระองคณ์ผยข้เดทียวททีที่สามารถตรลัสไดข้ดข้วยสวิทธวิอสานาจนวิรลันดรณ์กสาลลังตรลัสวว่า: “เราคชออนลฟาและโอเมกา เปป็น
ปฐมและเปป็นอวสาน เปป็นเบชนั้องตจ้นและเบชนั้องปลาย” ววิวรณณ์ปปิดทข้ายเหมสือนกลับททีที่มลันไดข้เปปิด พรข้อมกลับชสืที่อเรทียกเหลว่า
นทีนื้ของพระเจข้าททีที่ถยกใชข้อข้างอวิงถศึงพระครวิสตณ์ ไมว่มทีใครอสืที่นสามารถอข้างตลัววว่าเปป็นอลัลฟาและโอเมกา, ปฐมและอวสาน,
เบสืนื้องตข้นและเบสืนื้องปลายไดข้ (วว. 1:8; 1:17; 21:6)

พระเจข้าพระบวิดาทรงทราบทตุกสวิที่ง, ทรงฤทธานตุภาพทลันื้งสวินื้นและทรงอยยว่ทตุกหนทตุกแหว่ง; พระเจข้าพระบตุตรกก็
ทรงเปป็นแบบนลันื้นเชว่นเดทียวกลัน พระองคณ์ทรงอยยว่ในเรวิที่มแรกนลันื้นกนบพระเจข้าพระบวิดา ทตุกสวิที่งลข้วนไดข้ถยกสรข้างขศึนื้นโดย
พระองคณ์และปราศจากพระองคณ์แลข้วกก็ไมว่มทีสวิที่งใดไดข้ถยกสรข้างขศึนื้นเลยซศึที่งไดข้ถยกสรข้างขศึนื้นมา การพวิพากษาทลันื้งสวินื้นจะถยก
มอบไวข้แกว่พระองคณ์ และพระองคณ์ทรงดสารงอยยว่ถาวรเปป็นนวิตยณ์ คตุณอยากใหข้ผมอธวิบายเรสืที่องนทีนื้หรสือ? ผมอธริบายไมยู่ไดจ้
หรอกครนบ หากผมอธวิบายไดข้ ผมกก็คงมทีสตวิปปัญญาพอๆกลับพระเจข้าของผม – และผมกก็ดทีใจททีที่พระเจข้าผยข้ททีที่ผม



ปรนนวิบลัตวินลันื้นทรงอยยว่เหนสือกวว่าผมมากมายนลักในเรสืที่องสตวิปปัญญา, ฤทธวิธิ์เดชและความเขข้าใจ ผมขอบคตุณพระเจข้าททีที่
ผมมทีพระเจข้าองคณ์หนศึที่งททีที่ผมไมว่สามารถเขข้าใจไดข้หรสือใชข้เหตตุผลอธวิบายไดข้ ผมไมว่สามารถเอาพระเจข้าใสว่หลอด
ทดลองหรสือถสือพระองคณ์เขข้าไปในหข้องแลก็บและววิเคราะหณ์พระองคณ์ไดข้ ผมสามารถปรนนวิบลัตวิพระเจข้าททีที่เปป็นแบบนลันื้น
ไดข้งว่ายกวว่าเยอะ ผมสามารถมทีความเชสืที่อในพระเจข้าททีที่เปป็นแบบนลันื้นไดข้งว่ายกวว่าในพระเจข้าองคณ์หนศึที่งททีที่ผมสามารถ
เขข้าใจไดข้

ขข้อ 14-15: “คนทลันื้งหลายททีที่ประพฤตวิตามพระบลัญญลัตวิของพระองคณ์กก็เปป็นสตุข เพสืที่อวว่าเขาจะไดข้มทีสวิทธวิธิ์ใน
ตข้นไมข้แหว่งชทีววิต และเพสืที่อเขาจะไดข้เขข้าไปในเมสืองนลันื้นโดยทางประตย ดข้วยวว่าภายนอกนลันื้นมทีสตุนลัข คนใชข้เวทมนตรณ์ คน
ลว่วงประเวณที ฆาตกร คนไหวข้รยปเคารพ คนใดททีที่รลักและกระทสาการมตุสา”

เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่าในภาษาเดวิมขข้อความนทีนื้ควรอว่านวว่า “คนทลันื้งหลายททีที่ชสาระเสสืนื้อผข้าของตนกก็
เปป็นสตุข” ไมว่ใชว่ “คนทลันื้งหลายททีที่ประพฤตวิตามพระบลัญญลัตวิของพระองคณ์กก็เปป็นสตุข” เพราะวว่าเราทราบแนว่นอนวว่า
ชทีววิตนวิรลันดรณ์ไมว่ไดข้ขศึนื้นอยยว่กลับการถสือรลักษาพระบลัญญลัตวิตว่างๆ (โรม 10:4: “พระครวิสตณ์ทรงเปป็นจตุดจบของพระราช
บลัญญลัตวิ เพสืที่อใหข้ทตุกคนททีที่มทีความเชสืที่อไดข้รลับความชอบธรรม”) เราไมว่สามารถรลับชทีววิตนวิรลันดรณ์เปป็นมรดกไดข้โดยการ
รลักษาพระบลัญญลัตวิตว่างๆ ตรงนทีนื้เราไดข้รลับคสามลัที่นวว่าคนเหลว่านลันื้นททีที่ดสาเนวินชทีววิตแบบไรข้ตสาหนวิ, แยกออก, มทีชทีววิตททีที่อตุทวิศ
ตลัวและเตก็มลข้นดข้วยพระววิญญาณจะไดข้รลับบสาเหนก็จจนถศึงระดลับสยงททีที่สตุด – หรสือเหมสือนอยว่างททีที่ยอหณ์นกลว่าวไวข้ใน 2 
ยอหณ์น 8 วว่า พวกเขาจะไดข้รลับบสาเหนก็จเตก็มททีที่ แนว่นอนวว่าจะมทีบสาเหนก็จอยยว่หลายระดลับในสวรรคณ์และตลอดชลัที่วนวิจนวิ
รลันดรณ์ คนเหลว่านลันื้นททีที่ดสาเนวินชทีววิตแบบไรข้ตสาหนวิจะเปป็นสตุข (มทีความสตุข) และพวกเขาจะมทีสวิทธวิธิ์กวินผลจากตข้นไมข้แหว่ง
ชทีววิต และพวกเขาจะมทีสวิทธวิธิ์ททีที่จะเขข้าเมสืองนลันื้นโดยทางประตย ขข้อ 15 ไมว่ไดข้หมายความวว่านอกเขตของเมชองนนนั้นมที
พวกสตุนลัข, คนใชข้เวทมนตรณ์, คนลว่วงประเวณที, คนไหวข้รยปเคารพ ฯลฯ พระคสาขข้อนทีนื้หมายถศึงคนกลตุว่มเดทียวกลันนลันื้น
และสถานททีที่เดทียวกลับ ววิวรณณ์ 21:8 ไมว่มทีความจสาเปป็นททีที่จะตข้องสลับสนเกทีที่ยวกลับพระคสาขข้อนทีนื้เลย คนเหลว่านลันื้นททีที่ถยก
แยกตลันื้งไวข้แลข้วกก็มทีความสตุข และความสตุขในชทีววิตนทีนื้กก็จะไดข้รลับรางวลัลเปป็นความชสืที่นชมยวินดทีเตก็มเปฟีปี่ยมและบสาเหนก็จ
บรวิบยรณณ์ในชทีววิตหนข้า

ขข้อ 16: “เรคำคสือเยซถูผถูห้ใชห้ใหห้ทถูตสวรรคณของเรคำไปเปป็นพยคำนสคคำแดงเหตตุกคำรณณเหลว่คำนบีนี้แกว่ทว่คำนเพสืที่อค
รวิสตจนักรทนันี้งหลคำย เรคำเปป็นรคำกและเปป็นเชสืนี้อสคำยของดคำววิด และเปป็นดคำวประจคคำรตุว่งอนันสตุกใส” เราไดข้รลับคสามลัที่น
อทีกครลันื้งวว่านทีที่ไมว่ใชว่คสาปรวิศนา ไมว่ใชว่หนลังสสือแหว่งความสลับสน แตว่เปป็นววิวรณณ์ (การเปปิดเผย) ของพระเยซยครวิสตณ์ สวิที่ง
ตว่างๆในววิวรณณ์ถยกสว่งไปยลังครวิสตจลักรเหลว่านลันื้นแลข้ว

ผมไมว่ไดข้จะววิพากษณ์ววิจารณณ์เวลาททีที่ผมกลว่าววว่าพวกคตุณบางคนททีที่อว่านขข้อความเหลว่านทีนื้อยยว่ไมว่เคยไดข้ยวินคสา
เทศนาเกทีที่ยวกลับววิวรณณ์เลยในครวิสตจลักรททีที่คตุณไปรว่วมประชตุม จงถามตลัวคตุณเองวว่าเพราะอะไร หากพระเจข้าผยข้ทรง
มหวิทธวิฤทธวิธิ์ไดข้ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์ไปบอกใหข้เขทียนยทีที่สวิบสองบทของพระคลัมภทีรณ์แกว่ยอหณ์นผยข้เปป็นททีที่รลัก ซศึที่ง
ถยกเนรเทศไปยลังเกาะปปัทมอสเพสืที่อจตุดประสงคณ์เฉพาะในการรลับหนลังสสือททีที่ยวิที่งใหญว่เลว่มนทีนื้; หากพระเจข้าทรงบลัญชา
ยอหณ์นใหข้เขทียนสวิที่งททีที่เขาไดข้เหก็นและไดข้ยวินและสว่งมลันไปใหข้แกว่ครวิสตจลักรเหลว่านลันื้น แลข้วทสาไมศริษยาภริบาลคนใดถศึง
ควรปฏวิเสธททีที่จะเทศนาววิวรณณ์ลว่ะครลับ? 



บางททีคตุณอาจเคยถามศวิษยาภวิบาลของคตุณเกทีที่ยวกลับววิวรณณ์ และเขากลว่าววว่า “ผมไมว่เขข้าใจมลันหรอกครลับ”
หากเปป็นเชว่นนลันื้น จงตอบเขาดข้วยถข้อยคสาเหลว่านทีนื้: “พระววิญญาณทรงหยลัที่งรยข้ทตุกสวิที่ง แมข้เปป็นความลนื้สาลศึกของพระเจข้า”
(1 คร. 2:10) จากนลันื้นจงขอรข้องเขาใหข้ศศึกษาววิวรณณ์รว่วมกลับคตุณ จงเรวิที่มชลันื้นเรทียนศศึกษาพระคลัมภทีรณ์ในชว่วงคที่สาวลัน
ธรรมดา และจงศศึกษาทตุกคสาในววิวรณณ์ จงอธวิษฐาน, คข้นดย, และพระเจข้าจะทรงเปปิดเผยสวิที่งททีที่พระองคณ์ทรงอยากใหข้
คตุณรยข้ เราจะไมว่มทีวลันเขข้าใจววิวรณณ์ทลันื้งหมด ... ไมว่มทีใครจะเขข้าใจทตุกอยว่างของววิวรณณ์ไดข้ แตว่แนว่นอนวว่าพวกเราสว่วน
ใหญว่สามารถเขข้าใจเกทีที่ยวกลับววิวรณณ์ไดข้มากขศึนื้นเยอะหากเราจะยอมใชข้เวลาในการศศึกษามลันมากขศึนื้น ศวิษยาภวิบาล
ไมว่มทีขข้ออข้างททีที่จะละเลยททีที่จะเทศนาววิวรณณ์แกว่เหลว่าสมาชวิกของเขา ผยข้ประกาศขว่าวประเสรวิฐไมว่มทีขข้ออข้างททีที่จะไมว่
เทศนามลันในททีที่ประชตุมตว่างๆของเขา ผยข้รลับใชข้ทางววิทยตุหรสือครยสอนพระคลัมภทีรณ์ไมว่มทีขข้ออข้างททีที่จะเพวิกเฉยหนลังสสือเลว่มนทีนื้
พระเยซยครวิสตณ์ทรงใชข้ทยตสวรรคณ์ของพระองคณ์ไปเปป็นพยานถศึงสวิที่งเหลว่านทีนื้ในครวิสตจลักรทลันื้งหลาย พระเยซยครวิสตณ์ทรง
รลับประกลันเราวว่าพระองคณ์ทรงเปป็นรากและเชสืนื้อสายของดาววิด, พระองคณ์ทรงเปป็นดาวประจสารตุว่งอลันสตุกใส, และ
พระองคณ์จะประทลับบนพระททีที่นลัที่งของดาววิดบนแผว่นดวินโลกนทีนื้และครอบครองในเมสืองบรมสตุขเกษมนลันื้น

พระเยซยไดจ้ประสยตริเปป็นกษลัตรวิยณ์ของพวกยวิว (มธ. 2:2) พระองคณ์ไดจ้สรินั้นพระชนมณ์ในฐานะกษลัตรวิยณ์ของพวก
ยวิว (มธ. 27:37) พระเยซยจะทรงครอบครองในฐานะกษลัตรวิยณ์ของพวกยวิว (ศคย. 9:9) พระองคณ์ไมว่เพทียงเปป็นจอม
กษลัตรวิยณ์ของกษลัตรวิยณ์ทลันื้งหลาย, จอมเจข้านายของเจข้านายทลันื้งหลาย, และกษลัตรวิยณ์ของพวกยวิวเทว่านลันื้น แตว่พระองคณ์ยลัง
ทรงเปป็น “ดคำวประจคคำรตุว่งอนันสตุกใส” ดข้วย การเปปิดเผย (ววิวรณณ์) อลันยวิที่งใหญว่นทีนื้ของพระองคณ์เอง – พระเยซย, จอม
กษลัตรวิยณ์, เจข้าบว่าวองคณ์นลันื้น – ปลตุกเรข้าความรลักในใจของเจข้าสาวนลันื้น ใจของเธอหวลัที่นไหว พระเยซยไดข้ทรงจตุดไฟใหข้ตวิด
ในดวงจวิตของเธอซศึที่งไมว่อาจดลับลงไดข้ เธอไดข้ยวินพระองคณ์ผยข้เปป็นททีที่รลักตรลัสวว่า “เรคำเปป็นดคำวประจคคำรตุว่งอนันสตุกใส!” เจข้า
สาวนลันื้นตอบกลลับในทลันททีวว่า “พระววิญญาณและเจข้าสาวตรลัสวว่า “เชวิญมาเถวิด!”” ครวิสตจลักรแทข้นลันื้น – เหลว่าผยข้เชสืที่อ
แทข้ททีที่ถยกแยกตลันื้งไวข้— โหยหาการเสดก็จมาของพระเยซย  เราไมว่ใชว่พวกคนหลบเลทีที่ยงหนข้าททีที่ แตว่มลันคงววิเศษหากพระ
เยซยจะเสดก็จมาในววินาททีนทีนื้เลย! เรากก็จะถยกรลับขศึนื้นไปเพสืที่อพบกลับพระองคณ์ในหมยว่เมฆในฟฟ้าอากาศ เรากก็จะเขข้ารว่วมใน
การเลทีนื้ยงสมรสของพระเมษโปดก นลัที่นจะเปป็นวลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีสลักเพทียงใด! ไมว่นว่าแปลกใจเลยททีที่พระววิญญาณ
และเจข้าสาวกลว่าววว่า “เชวิญมาเถวิด!”

กรตุณาสลังเกตวว่า นทีที่ไมว่ใชว่พระววิญญาณททีที่อยยว่ในเจข้าสาวนลันื้น แตว่วว่าเปป็นพระววิญญาณและเจข้าสาว ทลันื้งคยว่กลว่าว
วว่า “เชวิญมาเถวิด” จากนลันื้นผยข้ฟปังแตว่ละคนกก็กลว่าววว่า “เชวิญมาเถวิด!” นทีที่เปป็นวลันททีที่ผยข้เชสืที่อทตุกคนควรรข้องออกมาวว่า 
“พระเยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด!” นทีที่เปป็นวลันแหว่งพระคตุณ, วลันแหว่งความอดกลลันื้นพระทลัยของ
พระเจข้า, วลันแหว่งความเมตตาของพระเจข้า การทรงเรทียกวลันนทีนื้มทีไปยลังดวงจวิตททีที่หวิวกระหายทตุกดวง, ไปยลังทตุกดวง
จวิตททีที่อว่อนลข้าและผวิดหวลัง คสาเชวิญวลันนทีนื้คสือ “ใหข้ผยข้ททีที่กระหายเขข้ามา ผยข้ใดมทีใจปรารถนา กก็ใหข้ผยข้นลันื้นมารลับนนื้สาแหว่งชทีววิต
โดยไมว่ตข้องเสทียอะไรเลย” ผยข้ใดกก็ตามททีที่กระหายกก็ไดข้รลับเชวิญใหข้มาดสืที่มจากนนื้สาแหว่งชทีววิตโดยไมว่ตข้องเสทียอะไรเลย นทีที่
เปป็นคสาเชวิญสตุดทข้ายในพระคลัมภทีรณ์

คคคำเตสือนอนันนว่คำกลนัว
ขข้อ 18-19: “ขข้าพเจข้าเปป็นพยานแกว่ทตุกคนททีที่ไดข้ยวินคสาพยากรณณ์ในหนลังสสือนทีนื้วว่า ถข้าผยข้ใดจะเพวิที่มเตวิมคสา

เขข้าไปในหนลังสสือนทีนื้ พระเจข้ากก็จะทรงเพวิที่มภลัยพวิบลัตวิททีที่เขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนนทีนื้แกว่ผยข้นลันื้น และถข้าผยข้ใดตลัดขข้อความออก



จากหนลังสสือพยากรณณ์นทีนื้ พระเจข้ากก็จะทรงเอาสว่วนแบว่งของผยข้นลันื้นททีที่มทีอยยว่ในหนลังสสือแหว่งชทีววิต และททีที่มทีอยยว่ในเมสือง
บรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น และจากสวิที่งททีที่มทีเขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนนทีนื้ไปเสทีย”

ขข้อ 18 เตสือนทตุกคนอยว่างจรวิงจลัง คสือทตุกคนททีที่ไดข้ยวินถข้อยคสาของววิวรณณ์วว่า หากคนๆนลันื้นจะเพวิที่มสวิที่งใดกก็ตาม
เขข้ากลับหนลังสสือเลว่มนทีนื้ พระเจข้ากก็จะทรงเพวิที่มภลัยพวิบลัตวิตว่างๆททีที่มทีเขทียนไวข้ในหนลังสสือเลว่มนทีนื้เขข้ากลับผยข้นลันื้น ผมควิดวว่ามลันเปป็น
เรสืที่องดทีททีที่จะประยตุกตณ์ใชข้คสาเตสือนนทีนื้กลับพระคลัมภทีรณ์ทลันื้งเลว่ม แตว่ไมว่มทีขข้อสงสลัยในความควิดของผมเลยวว่ามลันเกทีที่ยวขข้อง
อยว่างเฉพาะเจาะจงกลับยทีที่สวิบสองบทนทีนื้ของววิวรณณ์ ววิวรณณ์ 1:3 สลัญญาเรสืที่องพรแกว่ทตุกคนททีที่อว่านววิวรณณ์, ฟปังมลัน, ถสือ
รลักษามลันและเชสืที่อฟปังมลัน ววิวรณณ์ 22:18-19 เตสือนวว่าการพวิพากษาและความกรวินื้วจะถยกเทลงเหนสือทตุกคนททีที่
เปลทีที่ยนแปลงขข้อความในววิวรณณ์

ขข้อ 18 เตสือนเกทีที่ยวกลับการเพริชื่มเตริมเขจ้ากลับหนลังสสือเลว่มนทีนื้ ขข้อ 19 เตสือนบตุคคลททีที่จะตนดขจ้อความออกจาก
ถข้อยคสาตว่างๆของหนลังสสือแหว่งคสาพยากรณณ์นทีนื้ พระเจข้าจะทรงเอาสว่วนแบว่งของคนๆนลันื้น “ททีที่มทีอยยว่ในหนลังสสือแหว่งชทีววิต
และททีที่มทีอยยว่ในเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น และจากสวิที่งททีที่มทีเขทียนไวข้ในหนลังสสือมข้วนนทีนื้ไปเสทีย”

คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่านลักเทศนณ์หรสืออาจารยณ์ททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วและไดข้รลับการทรงเรทียกจากพระเจข้าจะไมว่เพวิที่ม
เขข้าหรสือตลัดออกจากหนลังสสือววิวรณณ์ คนเหลว่านลันื้นททีที่เปลทีที่ยนแปลงหนลังสสือเลว่มนทีนื้ (หรสือหนลังสสือเลว่มอสืที่นใดของพระ
คลัมภทีรณ์) เพสืที่อทสาใหข้มลันสอดคลข้องกลับศาสนาหรสือนวิกายของพวกเขา คนเหลว่านลันื้นกก็ไมว่ไดข้รลับการทรงเรทียกจาก
พระเจข้าและพวกเขาไมว่ไดข้ถยกพระเจข้าใชข้มาดข้วย เมสืที่อขข้อ 19 กลว่าวถศึงการเอาสว่วนของคนๆนลันื้นออกไปจากหนลังสสือ
แหว่งชทีววิต, และออกไปจากเมสืองบรวิสตุทธวิธิ์นลันื้น, และจากสวิที่งเหลว่านลันื้นททีที่ถยกเขทียนไวข้ในหนลังสสือเลว่มนทีนื้ มลันกก็ไมว่ไดข้หมายถศึง
ลยกคนหนศึที่งของพระเจข้าททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้ว, ไดข้รลับการชสาระลข้างดข้วยพระโลหวิตแลข้วและถยกไถว่แลข้วททีที่หลว่นจาก
พระคตุณหรสือถยกพาออกไปจากพระคตุณ แตว่หมายถศึงขข้อเทก็จจรวิงททีที่วว่าผยข้ใดกก็ตามททีที่เปลทีที่ยนแปลงววิวรณณ์ (ซศึที่งผยข้เชสืที่อททีที่
บลังเกวิดใหมว่แลข้วและเตก็มลข้นดข้วยพระววิญญาณคงไมว่กระทสา) ไดข้ยกเลวิกสวิทธวิธิ์ของตนททีที่มทีอยยว่ในสว่วนใดกก็ตามของชทีววิต
นวิรลันดรณ์และความชสืที่นบานตว่างๆแหว่งสวรรคณ์ททีที่อยยว่หลลังความตาย เขาจะถยกเผาไหมข้ในนรกเพราะไปเปลทีที่ยนแปลงคสา
พยากรณณ์ตว่างๆของหนลังสสือววิวรณณ์ – หรสือสว่วนอสืที่นใดของพระวจนะบรวิสตุทธวิธิ์ของพระเจข้า การเพวิที่มเขข้ากลับพระวจนะ
ของพระเจข้า หรสือการเอาออกไปจากพระวจนะ เทว่ากลับเปป็นการเปลทีที่ยนแปลงพระเจข้า เพราะวว่า “ในเรวิที่มแรกนลันื้น
พระวาทะทรงเปป็นอยยว่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยว่กลับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า...พระวาทะไดข้ทรง
สภาพของเนสืนื้อหนลัง” (ยอหณ์น 1:1, 14) 

ดลังนลันื้น ทว่านผยข้อว่านททีที่รลัก หากคตุณยลังไมว่ไดข้บลังเกวิดใหมว่ จงอยว่าพยายามททีที่จะตทีความววิวรณณ์! อยว่าพยายาม
หาเหตตุผลมาอธวิบายมลัน จงอว่านขว่าวประเสรวิฐททีที่ถยกเรทียบเรทียงโดยทว่านยอหณ์น, จงเชสืที่อในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า, จง
ถวายใจของคตุณแดว่พระเยซย, จงรลับการบลังเกวิดใหมว่และจากนนนั้นกก็จงอว่านววิวรณณ์ และคตุณจะเขข้าใจสว่วนนลันื้นของมลันททีที่
พระเจข้าทรงอยากใหข้คตุณเขข้าใจ เมสืที่อคตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้ว คตุณกก็จะไมว่กลังวลเกทีที่ยวกลับสว่วนนลันื้นททีที่คตุณไมว่เขข้าใจ เพราะวว่า
ในทข้ายททีที่สตุดแลข้ว พระเจข้าจะทรงอธวิบายมลันแกว่เรา คสือ ทลันื้งหมดททีที่เราไมว่อาจเขข้าใจไดข้ในรว่างกายททีที่เปป็นเรสือนดวินนทีนื้



พระสนัญญคำสตุดทห้คำยและคคคำอธวิษฐคำนสตุดทห้คำยของพระคนัมภบีรณ
ขข้อ 20-21: “พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานในเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงนทีนื้ ตรลัสวว่า “แนว่นอน เราจะมาโดยเรก็ว” เอ

เมน พระเยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา 
จงดสารงอยยว่กลับทว่านทลันื้งหลายเถวิด เอเมน”

ในขข้อ 20 คสากลว่าวททีที่วว่า “พระองคณ์ผยจ้ทรงเปป็นพยานในเหตสุการณณ์ทนนั้งปวงนทนั้” ชทีนื้ยข้อนไปยลังสวิที่งเหลว่านลันื้น
ทลันื้งหมดททีที่มทีอยยว่ในววิวรณณ์ ดลังนลันื้นพระเยซยเจข้าจศึงทรงรลับประกลันเราวว่าววิวรณณ์ทลันื้งหมดเปป็นสวิที่งททีที่พระเจข้าไดข้ตรลัสบอกใหข้
ยอหณ์นเขทียนและเปป็นววิวรณณ์ของพระเยซยครวิสตณ์อยว่างแทข้จรวิง 

“พระองคณ์ผยข้ทรงเปป็นพยานในเหตตุการณณ์ทลันื้งปวงนทีนื้ ตรลัสวว่า “แนยู่นอน เราจะมาโดยเรห็ว!” นทีที่เปป็นขข้อความ
สตุดทข้ายททีที่สว่งถศึงครวิสตจลักร นทีที่เปป็นคสาสตุดทข้ายจากสวรรคณ์ จนกวว่าพระเยซยเสดก็จมาในฟฟ้าอากาศเหนสือเราและทรง
เรทียกครวิสตจลักรขศึนื้นไปพบกลับพระองคณ์ในหมยว่เมฆแหว่งฟฟ้าอากาศ ภาคพลันธสลัญญาเดวิมปปิดทข้ายดข้วยพระสลัญญาเรสืที่อง
การเสดก็จมาครลันื้งแรกของพระเยซย; ภาคพลันธสลัญญาใหมว่ปปิดทข้ายดข้วยคสาประกาศเกทีที่ยวกลับการเสดก็จมาครลันื้งททีที่สอง
อลันยวิที่งใหญว่และเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีของพระเจข้ายวิที่งใหญว่และพระผยข้ชว่วยใหข้รอดของเรา คสือ พระเยซยครวิสตณ์ เมสืที่อเราพยดถศึง
การเสดก็จมาครลันื้งททีที่สอง เรากก็หมายถศึงทลันื้งสองชว่วง – ชว่วงแรก ในฟฟ้าอากาศ (1 ธส. 4:13-18); ชว่วงททีที่สอง ในววิวรณณ์
เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมายลังภยเขามะกอกเทศ (ศคย. 14:1-4) ทลันื้งสองชว่วงนทีนื้รวมกลันเปป็นการเสดก็จมาครลันื้งททีที่สอง และ
กระนลันื้นพวกมลันกก็ไมว่ใชว่อลันเดทียวกลัน จะมทีเวลาอยว่างนข้อยเจก็ดปฟีคลัที่นกลางระหวว่างการรลับขศึนื้นไปนลันื้นและววิวรณณ์ – เวลา
นลันื้นเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมาดตุจขโมยในเวลากลางคสืน และเวลานลันื้นเมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมา “และนลัยนณ์ตาทตุกดวงจะ
เหก็นพระองคณ์”

ภาคพลันธสลัญญาเดวิมปปิดทข้ายดข้วยถข้อยคสาททีที่วว่า “...เราจะมาโจมตทีแผว่นดวินนลันื้นดข้วยคสาสาปแชว่ง” (มลค. 
4:6) ภาคพลันธสลัญญาใหมว่ปปิดทข้ายดข้วยถข้อยคสาอลันมทีคว่า “ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของ
เรา จงดสารงอยยว่กลับทว่านทลันื้งหลายเถวิด เอเมน”

“เราจะมาโดยเรก็ว” เปป็นถข้อยคสาสตุดทข้ายททีที่ถยกตรลัสมาจากสวรรคณ์ สวรรคณ์เงทียบมาตลอดเกสือบสองพลันปฟี
แลข้ว ผมอยากรยข้จรวิงวว่าอทีกไมว่นานเทว่าใดสวรรคณ์จะพยดกลับเราจากฟฟ้าอากาศ พรข้อมกลับเสทียงโหว่รข้องและเสทียงแตรททีที่
เรทียกเหลว่าววิสตุทธวิชนขศึนื้นไปพบกลับเจข้าบว่าวองคณ์นลันื้นในฟฟ้าอากาศ มลันเปป็นเวลาททีที่ผว่านไปนานมาก – เกสือบสองพลันปฟี –
แหว่งการรอคอย, การทนทตุกขณ์, การรที่สาไหข้; แตว่การเสดก็จมาของพระองคณ์กก็เขข้ามาใกลข้มากขศึนื้นเรสืที่อยๆแลข้ว ความรอด
ของเรากก็ใกลข้กวว่าตอนททีที่เราไดข้เชสืที่อนลันื้น ความมสืดทศึบแหว่งคที่สาคสืนนทีนื้กสาลลังจะถยกเปลทีที่ยนใหข้กลายเปป็นความยวินดทีแหว่ง
ความชสืที่นบานถาวรเปป็นนวิตยณ์ของพระองคณ์แลข้ว! เงามสืดแหว่งกาลเวลากสาลลังผว่านพข้นไปอยว่างรวดเรก็ว แสงทองแหว่ง
รตุว่งอรตุณนวิรลันดรณ์สามารถถยกมองเหก็นไดข้ทางเสข้นขอบฟฟ้าดข้านทวิศตะวลันออกแลข้ว ใครจะรยข้? บางททีวลันนทีนื้อาจเปป็นวลันททีที่
พระเยซยเสดก็จมากก็ไดข้! ผยข้จารวิกททีที่เหนก็ดเหนสืที่อยเออ๋ย จงมทีใจกลข้าเถวิด! ความชสืที่นบานมาในยามเชข้า!

ในสว่วนทข้ายของขข้อ 20 เรามทีคสาตอบตว่อคสาประกาศขององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าททีที่วว่า “แนว่นอน เราจะมาโดย
เรก็ว” คสาตอบนลันื้นกก็คสือ “เอเมน พระเยซยเจข้า ขอใหข้เปป็นเชว่นนลันื้น เชวิญเสดก็จมาเถวิด!” ตรงนทีนื้ยอหณ์นกสาลลังเปลว่งเสทียงคสา
พยานของผยข้เชสืที่อแทข้ทตุกคน โอข้ ใชว่แลข้วครลับ – ลยกของพระเจข้าทตุกคนททีที่บลังเกวิดใหมว่แลข้วเชสืที่อในการเสดก็จกลลับมาของ
พระเยซย: “เพราะวว่าพระคตุณของพระเจข้าททีที่นสาไปถศึงความรอดไดข้ปรากฏแกว่คนทลันื้งปวงแลข้ว สอนใหข้เราละทวินื้งความ



อธรรมและโลกทียตลัณหา และดสาเนวินชทีววิตในโลกปปัจจตุบลันนทีนื้อยว่างมทีสตวิสลัมปชลัญญะ อยว่างชอบธรรม และตามทาง
พระเจข้า คอยความหวลังอลันมทีสตุข และการปรากฏอลันทรงสงว่าราศทีของพระเจข้าใหญว่ยวิที่ง และพระเยซยครวิสตณ์พระผยข้
ชว่วยใหข้รอดของเรา” (ทวิตลัส 2:11-13)

พระคตุณของพระเจข้าททีที่ชว่วยเราใหข้รอด (อฟ. 2:8) สอนเราใหข้รอคอยพระเยซย ผยข้เชสืที่อทตุกคนไมว่เหก็นพข้องตรง
กลันในทตุกรายละเอทียดปลทีกยว่อยเกทีที่ยวกลับการเสดก็จมาของพระองคณ์ แตว่ผยข้เชสืที่อทตุกคนยว่อมเชสืที่อในการเสดก็จกลลับมา
ของพระองคณ์ พระเยซยตรลัสแกว่เหลว่าผยข้จารวิกททีที่เหนสืที่อยลข้าวว่า “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว” และผยข้จารวิกททีที่เหนสืที่อยลข้าเหลว่า
นลันื้นกก็ตอบกลลับไปวว่า “ใชว่แลข้ว พระองคณ์เจข้าขข้า! ขอเชวิญเสดก็จมาเถวิด! ขอเชวิญเสดก็จมาโดยเรก็วเถวิด!” ผมรยข้วว่าหลาย
ครลันื้งดยเหมสือนวว่าคนชอบธรรมอยยว่ฝฝายคนนข้อยและกสาลลังสยข้ศศึกททีที่จะแพข้ แตว่มลันไมว่เปป็นเชว่นนลันื้นเลย บางครลันื้งเรากก็เรวิที่ม
รยข้สศึกเหนสืที่อยลข้าและทข้อใจ – แตว่เราไมว่ควรรยข้สศึกเชว่นนลันื้นเลย หนศึที่งพลันปฟีเปป็นเหมสือนหนศึที่งวลันกลับองคณ์พระผยข้เปป็นเจข้า 
และหนศึที่งวลันเปป็นเหมสือนหนศึที่งพลันปฟี (2 เปโตร 3:8) คตุณเชสืที่อใจไดข้เลยวว่า “องคณพระผถูห้เปป็นเจห้คำไมว่ไดห้ทรงเฉสืที่อยชห้คำใน
เรสืที่องพระสนัญญคำของพระองคณเลย”

สวิที่งทรงสรข้างทลันื้งปวงกสาลลังรข้องขอการชว่วยใหข้พข้น (โรม 8:22)  ชนชาตวิอวิสราเอลททีที่ถยกขว่มเหง, คนทลันื้งหลาย
ททีที่ถยกบาปรบกวน, แผว่นดวินโลกททีที่ผจญความเจก็บปวด, ความปวดรข้าวใจและความเสทียใจ, ใจมนตุษยณ์ททีที่สลบไสลไป
เพราะความกลลัวสวิที่งตว่างๆททีที่จะเกวิดขศึนื้นบนแผว่นดวินโลก – สริชื่งทรงสรจ้างทนนั้งปวงกสาลลังครที่สาครวญ, ผจญความเจก็บปวด
และโหยหาวลันอลันเปฟีปี่ยมสงว่าราศทีนลันื้นเมสืที่อการชว่วยใหข้พข้นจะมา

คนมากมายททีที่ครที่สาครวญกก็ไมว่เขข้าใจวว่าพวกเขากสาลลังครที่สาครวญหาสวิที่งใดอยยว่ คนมากมายททีที่กระหายกก็ไมว่รยข้
ตลัววว่าพวกเขากสาลลังกระหายหาสวิที่งใดอยยว่ แตว่คนชอบธรรมยว่อมเขข้าใจ ผยข้เชสืที่อทลันื้งหลายรยข้! คสาตอบเดบียวสสาหรลับความ
เจก็บปฝวยทลันื้งหลายแหว่งแผว่นดวินโลกคสือ การเสดก็จมาครลันื้งททีที่สองของพระเยซยครวิสตณ์ เหลว่าผยข้ปกครอง, กษลัตรวิยณ์ , 
ราชวินที, ผยข้เผดก็จการและรลัฐบาลทลันื้งหลายจะไมว่มทีวลันแกข้ปปัญหาตว่างๆของแผว่นดวินโลกไดข้... มทีแตว่พระองคณ์เทว่านลันื้นผยข้ตรลัส
วว่า “ดยเถวิด เราจะมาโดยเรก็ว”  เมสืที่อพระองคณ์เสดก็จมา คนทลันื้งหลายจะตทีดาบของตนใหข้เปป็นผาลไถและหอกของตน
ใหข้กลายเปป็นขอลวิด พวกเขาจะไมว่ศศึกษาสงคราม แตว่สลันตวิภาพจะปกคลตุมแผว่นดวินโลก จะมทีสลันตวิภาพบนแผว่นดวิน
โลก, สลันถวไมตรทีแกว่คนทลันื้งหลายเมสืที่อความรยข้เรสืที่ององคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าปกคลตุมแผว่นดวินโลก แตว่สวิที่งนทีนื้จะไมว่เกวิดขศึนื้นเดก็ด
ขาดจนกวว่าพระเยซยเสดก็จมา

คคคำขอพรทวินี้งทห้คำย
ขข้อ 21: “ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา จงดสารงอยยว่กลับทว่านทลันื้งหลายเถวิด เอ

เมน” เหลว่าผยข้รยข้ภาษากรทีกบอกเราวว่าพระคสาขข้อนทีนื้ควรอว่านวว่า “ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้เปป็น
เจข้าของเรา จงดสารงอยยว่กลับววิสตุทธวิชนทลันื้งปวงเถวิด” นลัที่นฟปังดยเหมสือนพระเยซย, องคณ์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้แสนววิเศษของเรา, 
ความโปรดปรานของพระองคณ์, พระพรตว่างๆของพระองคณ์, ความดทีเลวิศประเสรวิฐของพระองคณ์ มทีอยยว่บนววิสตุทธวิชน
ทลันื้งปวง ผยข้ททีที่แขก็งแรงททีที่สตุด, ผยข้ททีที่อว่อนแอททีที่สตุด; ผยข้มทีอสานาจ, ผยข้ททีที่ตที่สาตข้อย; ผยข้มทีปปัญญา, ผยข้รยข้นข้อย; คตุณปยฝ, เดก็ก... ทตุกคนลข้วน
เปป็นผยข้รลับพระคตุณของพระองคณ์อยว่างเทว่าเททียมกลัน พระคตุณของพระองคณ์มทีอยยว่บนทตุกคน ในวลันเมฆครศึนื้ม, ในวลันแดด
ออก; ในคที่สาคสืนททีที่ยาวนาน, ในกลางวลันททีที่แสนเหนสืที่อยลข้า; ในฤดยรข้อน, ในฤดยหนาว; เมสืที่อทตุกสวิที่งเปป็นปกตวิสตุข, เมสืที่อทตุก
สวิที่งดยเหมสือนจะสยญสลายไป พระคสุณของพระองคณ์กห็เพทยงพอ โดยพระคตุณพระองคณ์ทรงชว่วยเราใหข้รอด โดยทาง



พระคตุณพระองคณ์ทรงรลักษาเราไวข้ พระคตุณของพระองคณ์ไมว่เคยหมด – มทีพอใหข้ใชข้ไดข้ตลอดทาง – และจากนลันื้นหาก
เราไปจากชทีววิตนทีนื้กว่อนการรลับขศึนื้นไป เรากก็มทีพระสลัญญาททีที่วว่า “แมข้ขข้าพระองคณ์เดวินไปตามหตุบเขาเงามลัจจตุราช ขข้า
พระองคณ์จะไมว่กลลัวอลันตรายใดๆ เพราะพระองคณ์ทรงสถวิตกลับขข้าพระองคณ์ คทาและธารพระกรของพระองคณ์
เลข้าโลมขข้าพระองคณ์” (เพลงสดตุดที 23)

ชทีววิตนวิรลันดรณ์เรวิที่มตข้นในพระคตุณ, ดสาเนวินตว่อไปในพระคตุณ, และมาถศึงความบรวิบยรณณ์ในทข้ายททีที่สตุดของมลันใน
พระคตุณ เปาโลกลว่าววว่า “ขข้าพเจข้าเปป็นอยว่างททีที่เปป็นอยยว่ตอนนทีนื้โดยพระคตุณของพระเจข้า!” ผมขอเขข้ารว่วมกลับเปาโล
ในคสาพยานนลันื้น เพราะวว่าหากไมว่ใชว่เพราะพระคตุณแลข้ว เรากก็คงลงเอยในเหวนลันื้นกลับสลัตวณ์รข้าย, ผยข้พยากรณณ์เทก็จ, 
พญามาร, และคนนว่ากลลัวกลตุว่มนลันื้นททีที่ถยกเอว่ยชสืที่อในววิวรณณ์ 21:8!

ขอบคตุณพระเจข้าสสาหรลับพระสลัญญานลันื้นในววิวรณณ์ 22:21: “ขอใหข้พระคตุณแหว่งพระเยซยครวิสตณ์องคณ์พระผยข้
เปป็นเจข้าของเรา จงดสารงอยยว่กลับววิสตุทธวิชนทลันื้งปวงเถวิด” ผมดทีใจททีที่ผมเปป็นหนศึที่งในววิสตุทธวิชนเหลว่านลันื้น ผมอาจเปป็นววิสตุทธวิ
ชนททีที่เลก็กนข้อยททีที่สตุด, ผมอาจอว่อนแอและไมว่เปป็นคนททีที่สสาคลัญอะไร – แตว่จงสรรเสรวิญพระเจข้าททีที่ผมอยยว่ภายใตข้พระ
โลหวิตแลข้ว และดข้วยเหตตุนทีนื้ผมจศึงเปป็นววิสตุทธวิชนคนหนศึที่ง! ผยข้เชสืที่อทตุกคนททีที่ถยกชสาระลข้างดข้วยพระโลหวิตแลข้วคสือววิสตุทธวิชน

ขอใหข้ผมจบบทเรทียนนทีนื้โดยถามคตุณวว่า: คตุณไดข้รลับความรอดแลข้วหรสือยลัง? คตุณบลังเกวิดใหมว่แลข้วหรสือยลัง? ผม
ไมว่ไดข้ถามคตุณวว่าคตุณเปป็นสมาชวิกครวิสตจลักรไหนหรสือไมว่ หรสือวว่าคตุณนลับถสือศาสนาใดหรสือไมว่ หรสือวว่าคตุณไดข้รลับบลัพตวิศ
มาแลข้วหรสือยลัง คสาถามกก็คสือ คตุณไดห้รนับควคำมรอดแลห้วหรสือยลัง? คตุณบนังเกวิดใหมว่แลห้วหรสือยลัง? คตุณถยกลข้างในพระ
โลหวิตนลันื้นแลข้วหรสือยลัง? ชสืที่อของคตุณถยกจดไวข้ในหนลังสสือแหว่งชทีววิตของพระเมษโปดกแลข้วหรสือยลัง? หากยลัง จงกข้ม
ศทีรษะของคตุณ, ตข้อนรลับพระเยซยครวิสตณ์เจข้าโดยความเชสืที่อ, วางใจพระองคณ์ในใจของคตุณ, และคตุณกก็ไมว่มทีอะไรตข้อง
กลลัวหรสือหวลัที่นเกรงเลย พระคตุณของพระเจข้าจะชว่วยคตุณใหข้รอด, รลักษาคตุณไวข้, และมอบถวายคตุณแบบไรข้ตสาหนวิตว่อ
หนข้าสงว่าราศทีของพระองคณ์!

“จงเชสืที่อวางใจในพระเยซยครวิสตณ์เจข้า และทว่านจะรอดไดข้!” (กวิจการ 16:31)


