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บทนนา
หนนังสสือนนนี้เปป็นการเปปิดเผยของพระเจจ้า มนันไมม่ใชม่การปปิดบนังของพระองคห์ พระเจจ้าทรงประสงคห์ทนที่จะใหจ้

หนนังสสือเลม่มนนนี้ถถูกอม่านและถถูกเขจ้าใจโดยเหลม่าครริสเตนยนทนัที่วไป พระองคห์จจึงตรนัสวม่า “คนทนที่อม่าน…จะไดจ้รนับพร” (วว. 
1:3)

เราจจึงเชสืที่อวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่มนใจเชสืที่อและถม่อมใจ ทนที่ตนันี้งใจจรริงและใสม่ใจตม่อหนนังสสือวริวรณห์ มนใจอนัน
ซสืที่อตรงทนที่จะแสวงหาความจรริง สามารถเขจ้าใจหนนังสสือวริวรณห์ไดจ้

ประการแรก คคุณควรเรริที่มตจ้นในทนที่ ๆ พระเจจ้าทรงเรริที่มตจ้นเกนที่ยวกนับคคาพยากรณห์ นนัที่นคสือ ในภาคพนันธสนัญญา
เดริม

1. พระเจจ้าทรงมนพนันธสนัญญาหนจึที่งกนับอนับราฮนัม ซจึที่งถถูกทวนซนี้คาหลายหน วม่าแผม่นดรินปาเลสไตนห์จะถถูกยกใหจ้
แกม่อนับราฮนัมและลถูกหลานของเขา แตม่ยกใหจ้แกม่อนับราฮนัมและเชสืนี้อสายองคห์นนันี้นของเขาโดยเฉพาะ นนัที่นคสือ พระครริสตห์
(กท. 3:16) แผม่นดรินคานาอนันจะตจ้องเปป็น “กรรมสริทธริธิ์นริรนันดรห์” ถจ้าผมเชสืที่อคคากลม่าวนนันี้นวม่าเปป็นถจ้อยแถลงขจ้อเทท็จจรริง
ผมกท็ควรคาดหวนังการครอบครองในยคุคพนันปปีของพระครริสตห์และหลนังจากนนันี้นตม่อไปบนแผม่นดรินโลกใหมม่ เมสืที่อผม
อม่านถจึงเหตคุการณห์ตอนนนันี้นในหนนังสสือวริวรณห์

2. พระเจจ้าตรนัสแกม่ดาวริดวม่าพระองคห์จะทรงสถาปนาพระทนที่นนัที่งแหม่งอาณาจนักรของพระองคห์ตลอดไปเปป็น
นริตยห์ในอนาคต (2 ซมอ. 7:16) และอริสยาหห์ 11 กท็บอกเลม่าเกนที่ยวกนับพระอนังกถูร (กริที่ง) นนันี้นจากรากของดาวริดผถูจ้จะ
ทรงครอบครอง เมสืที่อทถูตสวรรคห์กาบรริเอลพถูดกนับมารนยห์หญริงพรหมจารนเกนที่ยวกนับการประสถูตริทนที่จะมาถจึงของพระ
ครริสตห์ เขากท็กลม่าววม่า “และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจะประทานพระทนที่นนัที่งของดาวริดบรรพบคุรคุษของทม่านใหจ้แกม่
ทม่านและทม่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนริตยห์ และอาณาจนักรของทม่านจะไมม่มนการสรินี้นสคุดเลย”
(ลถูกา 1:32,33)

3. จากนนันี้นพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทรงบอกลม่วงหนจ้าถจึงการรวบรวมอริสราเอลชนชาตริทนที่ถถูกเลสือกสรรของ
พระองคห์กลนับคสืนมาอยม่างนม่าอนัศจรรยห์โดยเหลม่าทถูตสวรรคห์หลนังจากยคุคความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น (มธ. 24:29-31) อริส
ยาหห์, เยเรมนยห์, เอเสเคนยล, เศคารริยาหห์ และศาสดาพยากรณห์คนอสืที่น ๆ ลจ้วนบอกลม่วงหนจ้าถจึงการรวบรวมชนชาตริ
อริสราเอลกลนับคสืนมาอยม่างมหนัศจรรยห์ ไมม่ใชม่ลนัทธริไซออนริสตห์ พรจ้อมกนับพวกยริวทนที่ไมม่เชสืที่อ ทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์ และทนที่
ทคาตนัวเปป็นกบฏซจึที่งใชจ้กคาลนังยจึดแผม่นดรินจากเหลม่าเจจ้าของชาวอาหรนับ ไมม่ใชม่ตอนนนนี้ แตม่หลนังจากยคุคความทคุกขห์ลคาบาก
นนันี้นเมสืที่อชนชาตริอริสราเอลจะหนันมาหาพระครริสตห์และเขจ้าสคุหนนัตในใจเพสืที่อรนับใชจ้พระเจจ้า พระราชบนัญญนัตริ 30:1-6 
บอกวม่าพวกเขาจะถถูกรวบรวมกลนับมาและกลนับใจเชสืที่อ พวกกบฏจะถถูกกคาจนัดออกไปจากอริสราเอลในถริที่น
ทคุรกนันดารแหม่งการพเนจรทนันี้งหลาย (อสค. 20:35-38) พวกทนที่เหลสืออยถูม่จะเหท็นการกลนับมาหาพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด
และรนับความรอด กลายเปป็นประชาชาตริหนจึที่งในวนันเดนยว ดนังนนันี้นเราจจึงเขจ้าหาหนนังสสือวริวรณห์โดยรถูจ้วม่าพระเจจ้าทรงมน
แผนการตม่าง ๆ สคาหรนับปาเลสไตนห์และสคาหรนับคนทนที่เหลสืออยถูม่ของชนชาตริยริวผถูจ้จะรนับความรอด

แตม่หนนังสสือดานริเอลกท็เปป็นบทนคาสถูม่หนนังสสือวริวรณห์ เชม่นกนัน หนนังสสือดานริเอลบอกเลม่าเกนที่ยวกนับจนักรวรรดริโลก
อนันยริที่งใหญม่ทนันี้งสนที่: บาบริโลน, มนเดนย-เปอรห์เซนย, กรนซ และโรม จากนนันี้นมนันเลม่าวม่าจนักรวรรดริโรมแตกออกจนกลายเปป็น
ขาทนันี้งสองขจ้างและจากนนันี้นกท็นรินี้วเทจ้าทนันี้งสริบของรถูปปปปั้นนนันี้นในดานริเอล 2 จากนนันี้นสคุดทจ้ายแลจ้วมนันจะถถูกรวบรวมกลนับ



มาและจนักรวรรดริโรมจะถถูกฟฟปั้นคสืนชนพภายใตจ้ผถูจ้เผดท็จการโลกคนหนจึที่ง ดนังนนันี้นเราจจึงพบวม่าชายผถูจ้นนนี้เปป็น “คนแหม่งการ
บาป” ใน “สนัตวห์รจ้ายนนันี้น” ของหนนังสสือวริวรณห์ และมนแมจ้กระทนัที่งการบอกใบจ้และภาพเลท็งตม่าง ๆ ของเขาในฟาโรหห์
ของหนนังสสืออพยพ และอนันทริโอคนัส เอะพริฟาเนสทนที่ถถูกกลม่าวถจึงในดานริเอล แตม่ดานริเอลกท็บอกเชม่นกนันเกนที่ยวกนับหริน
กจ้อนใหญม่นนันี้น-พระครริสตห์เองจรริง ๆ-ซจึที่งถถูกตนัดออกมาจากภถูเขาลถูกหนจึที่งและตกมาบดขยนนี้รถูปปปปั้นใหญม่นนันี้นแหม่ง
จนักรวรรดริโลกทนันี้งหลายเปป็นผคุยผงและจากนนันี้นพระองคห์กท็กลายเปป็นพระมหากษนัตรริยห์ผถูจ้ครอบครองทนันี้งพริภพ

เราตจ้องเชสืที่อพระคนัมภนรห์ตามตนัวอนักษรจรริง ๆ ในทนที่ใดกท็ตามทนที่บรริบทยอมใหจ้ตนความตามตนัวอนักษร
พยานสองคนกท็เปป็นพยานสองคน พวกเขาเปป็นคนจรริง ๆ ซจึที่งถถูกบอกลม่วงหนจ้าแลจ้วในภาคพนันธสนัญญาเดริม

แตม่พวกเขาปรากฏตนัวในวริวรณห์อนกครนันี้ง
การสถูจ้รบเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกพรรณนาในวริวรณห์กท็เปป็นการสถูจ้รบจรริง ๆ เมสืที่อพระเจจ้าตรนัสถจึงเจท็ดสริบสนัปดาหห์แหม่งปปี

ทนันี้งหลายและหกสริบเกจ้าสนัปดาหห์เหลม่านนันี้นไดจ้สคาเรท็จจรริงไปแลจ้ว ฉะนนันี้นทนัศนคตริอนันซสืที่อตรงกท็คงตจ้องเชสืที่อวม่าอนกสนัปดาหห์
เดนยวทนที่เหลสืออยถูม่นนันี้นแหม่งคคาพยากรณห์ของดานริเอลคสือเจท็ดปปี และเมสืที่อพระคนัมภนรห์พถูดถจึงปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้นทนที่
ปรากฏตนัวในกลางสนัปดาหห์นนันี้นเพสืที่อทคาสริที่งนม่าสะอริดสะเอนยนซจึที่งทคาใหจ้เกริดการรกรจ้างวม่างเปลม่าและอจ้างตนัววม่าเปป็นพระ
ครริสตห์และเรนยกรจ้องใหจ้ผถูจ้คนนมนัสการมนัน เรากท็มนสริทธริธิ์ทนที่จะเชสืที่อวม่ากลางสนัปดาหห์นนันี้นเหลสือไวจ้ 3 ปปีครจึที่ง, หรสือ 42 เดสือน,
หรสือ 1,260 วนัน, หรสือ “วาระหนจึที่งและสองวาระและครจึที่งวาระ” ตามทนที่พระคนัมภนรห์บอกเราอยม่างหลากหลาย

เมสืที่อพระครริสตห์ทรงครอบครองหนจึที่งพนันปปี และตนัวเลขนนันี้นถถูกเอม่ยถจึงหกครนันี้งในวริวรณห์ บททนที่ 20 ทนัศนคตริ
ของใจอนันซสืที่อตรงกท็เรนยกรจ้องใหจ้เราเชสืที่อวม่ามนันเปป็นเวลาหนจึที่งพนันปปีจรริง ๆ

เมสืที่อพระครริสตห์ตรนัสบม่อยครนันี้งวม่า “แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่ แมจ้แตม่เหลม่าทถูตสวรรคห์
แหม่งสวรรคห์กท็ไมม่ทราบ นอกจากพระบริดาของเราองคห์เดนยว” (มธ. 24:36) และคคาตรนัสเชม่นนนันี้นในมาระโก 13:32, 
ในมนัทธริว 25:13 ฯลฯ แลจ้วทคาไมเราถจึงตจ้องทนใครบางคนทนที่กคาหนดวม่าตจ้องมนเหตคุการณห์ตม่าง ๆ และยคุคสมนัยตม่าง ๆ 
เกริดขจึนี้นและสคาเรท็จจรริงกม่อนพระครริสตห์เสดท็จมาเลม่า? ไมม่เลย เราควรพอใจทนที่จะไมม่รถูจ้วม่าเมสืที่อไหรม่ และเมสืที่อพระครริสตห์
ทรงเตสือนพวกอนัครทถูตวม่า “และสริที่งทนที่เรากลม่าวแกม่พวกทม่าน เรากท็กลม่าวแกม่ทคุกคนวม่า จงเฝฝ้าระวนังอยถูม่เถริด” (มาระโก 
13:37) ผถูจ้อม่านทนที่ซสืที่อตรงกท็เชสืที่อคคาตรนัสนนนี้ตามทนที่เหท็นนนนี้ไดจ้วม่าพระครริสตห์จะเสดท็จมาในสมนัยของพวกอนัครทถูตกท็ทคาไดจ้; 
พระองคห์อาจเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อ เราจคาเปป็นตจ้องเชสืที่อวม่าการรนับขจึนี้นอาจมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ วม่าการเสดท็จมาของพระ
ครริสตห์เกริดขจึนี้นไดจ้ทคุกเมสืที่อ นนัที่นคสือ เราคาดเดาไมม่ไดจ้วม่าเมสืที่อไหรม่ แตม่มนันสามารถเกริดขจึนี้นจรริงแนม่นอนไดจ้ทคุกเมสืที่อ

บนัดนนนี้ผมขอแสดงความยรินดนกนับคคุณทนที่คคุณกคาลนังเรริที่มตจ้นทนที่จะศจึกษาหนนังสสือวริวรณห์อนันแสนมหนัศจรรยห์นนนี้ ถจ้า
เราสามารถชม่วยเหลสืออะไรคคุณไดจ้บจ้างและทคาใหจ้พระวจนะมนคม่าประเสรริฐและหอมหวานและชนัดเจน เรากท็จะยรินดน

จอหห์น อารห์. ไรซห์
เมอรห์ฟรนสโบโร, เทนเนสซน
กนันยายน, 1977



“ดดูเถถิด พระองคค์จะเสดด็จมา”
อรรถาธถิบายแบบขข้อตต่อขข้อ

เกกกี่ยวกกับหนกังสสือวถิวรณค์
บททกกี่ 1
ขข้อ 1-3:

1:1 วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์ซจึที่งพระเจจ้าไดจ้ประทาน
แกม่พระองคห์ เพสืที่อสคาแดงแกม่บรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระองคห์สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า และ
พระองคห์ไดจ้ทรงสม่งและสคาแดงสริที่งนนันี้นโดยทถูตสวรรคห์
ของพระองคห์แกม่ยอหห์นผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์
1:2 ผถูจ้ซจึที่งเปป็นพยานแหม่งพระวจนะของพระเจจ้า และ

แหม่งคคาพยานของพระเยซถูครริสตห์ และแหม่งสริที่งทนันี้งปวง
ทนที่ทม่านไดจ้เหท็นนนันี้น
1:3 คนทนที่อม่านและคนทนันี้งหลายทนที่ฟปงบรรดาถจ้อยคคา
แหม่งคคาพยากรณห์นนนี้ และรนักษาสริที่งเหลม่านนันี้นซจึที่งไดจ้เขนยน
ไวจ้ในคคาพยากรณห์นนนี้จะไดจ้รนับพร เพราะวม่าเวลานนันี้น
ใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว

หนนังสสือเลม่มนนนี้ของพระคนัมภนรห์คสือ “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์” ไมม่ใชม่ “วริวรณห์ของ St. John the Divine”
ตามทนที่มนันถถูกตนันี้งชสืที่อในฉบนับคริงเจมสห์ เหท็นไดจ้ชนัดวม่าผถูจ้เขนยนคสืออนัครทถูตยอหห์น เขาถถูกเอม่ยชสืที่อในขจ้อ 1,4 และ 9 ในบท
แรกนนนี้และใน 22:8 (บทสคุดทจ้าย) หนนังสสือเลม่มนนนี้ไดจ้รนับการดลใจและถถูกเขนยนบนเกาะปปทมอส (ขจ้อ 9) ซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ 
ยอหห์นถถูกเนรเทศไปเพราะการเทศนาพระวจนะของพระเจจ้า

ขม่าวสารนนนี้ถถูกมอบใหจ้โดยทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่ง Halley’s Handbook กลม่าววม่า:
เหลม่าทถูตสวรรคห์มนสม่วนสคาคนัญในการชนนี้นคาขอบเขตและภาพเหตคุการณห์ของนริมริตเหลม่านนันี้น และใน

การเขนยนหนนังสสือเลม่มนนนี้ ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งบอกยอหห์นใหจ้เขนยนหนนังสสือเลม่มนนนี้ (1:2; 22:16) ครริสต
จนักรทนันี้งเจท็ดนนันี้นตม่างกท็มนทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่ง (1:20; 2:1 ฯลฯ) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งสนใจในหนนังสสือทนที่ถถูก
ประทนับตรานนันี้น (5:2) ทถูตสวรรคห์ 100,000,000 องคห์รจ้องเพลงสรรเสรริญถวายแดม่พระเมษโปดก 
(5:11) ทถูตสวรรคห์สนที่องคห์ไดจ้รนับมอบอคานาจทนที่จะทคารจ้ายแผม่นดรินโลก (7:1-4) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่ง
ประทนับตราเหลม่าผถูจ้ถถูกเลสือกสรร (7:1-4) ทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นหมอบกราบซบหนจ้าลงตม่อพระพนักตรห์
พระเจจ้า (7:11) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งถถูกใชจ้การในการตอบคคาอธริษฐานตม่าง ๆ ของเหลม่าวริสคุทธริชน 
(8:3-5) ทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์เปป่าแตรทนันี้งเจท็ดนนันี้น (8:6,7 ฯลฯ) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งแหม่งเหวลจึกนนันี้นเปป็น
กษนัตรริยห์ของกองทนัพตนัตั๊กแตน (9:11) ทถูตสวรรคห์สนที่องคห์ปลม่อยพลมจ้าแหม่งแมม่นนี้คายถูเฟรตริส 200,000,000 
ตนนนันี้น (9:15,16) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งมนหนนังสสือเลม่มนนันี้นทนที่เปปิดอยถูม่ และประกาศการสรินี้นสคุด (10:1,2,6) 
มนคาเอลและเหลม่าทถูตของเขาทคาสงครามกนับพญานาคและเหลม่าทถูตของมนัน (12:7) ทถูตสวรรคห์องคห์
หนจึที่งทนที่บรินอยถูม่ปป่าวประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่ประชาชาตริทนันี้งหลาย (14:6) ทถูตสวรรคห์อนกองคห์ทนที่บรินอยถูม่
ปป่าวประกาศการลม่มสลายของบาบริโลน (14:8) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งปป่าวประกาศหายนะของเหลม่าผถูจ้
ตริดตามของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น (14:9,10) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งประกาศการเกท็บเกนที่ยวแผม่นดรินโลก (14:15) 



ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งประกาศการเกท็บผลองคุม่นของแผม่นดรินโลก (14:18,19) ทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์ถสือภนัย
พริบนัตริเจท็ดประการสคุดทจ้าย (15:1) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งประกาศการพริพากษาตม่อบาบริโลน (17:1,5) ทถูต
สวรรคห์องคห์หนจึที่งประกาศการลม่มจมของบาบริโลนอนกครนันี้ง (18:2) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งมนสม่วนในการฟปน
บาบริโลนใหจ้ตาย (18:21) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งเปป็นประธานในการทคาลายสนัตวห์รจ้ายนนันี้น (19:17) ทถูต
สวรรคห์องคห์หนจึที่งมนัดซาตาน (20:12) ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งแสดงกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ใหจ้ยอหห์นเหท็น (21:9)
ทถูตสวรรคห์สริบสององคห์เฝฝ้าอยถูม่ทนที่ประตถูเมสืองทนันี้งสริบสองของกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ (21:19) ทถูตสวรรคห์องคห์
หนจึที่งหจ้ามยอหห์นไมม่ใหจ้นมนัสการตน (22:9) 

ดนังนนันี้น ในหนนังสสือวริวรณห์นนนี้ จจึงมนการกลม่าวถจึงกริจกรรมตม่าง ๆ ของเหลม่าทถูตสวรรคห์ถจึงยนที่สริบเจท็ดแหม่ง
Walvoord กลม่าวในหนนังสสือของเขา, The Revelation of Jesus Christ, หนจ้า 13:

หลนักฐานทนที่สนนับสนคุนวม่ายอหห์นอนัครทถูตเปป็นผถูจ้เขนยนขจึนี้นอยถูม่กนับคคาถามทนที่วม่าอนัครทถูตยอหห์นไดจ้ถถูก
เนรเทศไปอยถูม่เกาะปปทมอสจรริง ๆ หรสือไมม่ ตามทนที่ผถูจ้แตม่งหนนังสสือเลม่มนนนี้กลม่าวอจ้าง (1:9) มนหลนักฐานทาง
ประวนัตริศาสตรห์อนันดนทนที่สนนับสนคุนคคากลม่าวอจ้างนนนี้ คเลเมนตห์แหม่งอเลท็กซานเดรนยพถูดถจึงอนัครทถูตยอหห์นวม่า
กลนับมาจากเกาะปปทมอส ยถูเซบนอคุสไมม่เพนยงรนับรองวม่ายอหห์นกลนับมาจากเกาะนนันี้นแตม่ยนังระบคุปปีดจ้วยวม่า
เกริดขจึนี้นทนันทนตม่อจากการสรินี้นพระชนมห์ของโดมริเทนยน ซจึที่งเกริดขจึนี้นในปปี ค.ศ. 96 

อริเรเนอนัสเสรริมคคาพถูดยสืนยนันของเขาเมสืที่อเขากลม่าววม่ายอหห์นไดจ้อาศนัยอยถูม่ในเมสืองเอเฟซนัสหลนังจาก
กลนับมาจากเกาะปปทมอสจนถจึงรนัชกาลของทราจนัน แมจ้พระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้ยสืนยนันแบบเปป็นหลนักขจ้อเชสืที่อวม่า
ยอหห์นอนัครทถูตเปป็นผถูจ้แตม่ง หลนักฐานทนที่มนอยถูม่กท็สนนับสนคุนบทสรคุปนนนี้อยม่างมนนนี้คาหนนัก

ยอหห์นผถูจ้นนนี้เขนยนจดหมายสามฉบนับ: 1 ยอหห์น, 2 ยอหห์น, 3 ยอหห์น, และพระกริตตริคคุณเลม่มทนที่สนที่นนันี้น-ยอหห์น
คนเดนยวกนันกนับทนที่เอาศนรษะของตนแนบพระทรวงของพระเยซถู และทนที่พระเยซถูทรงฝากมารดาของพระองคห์ใหจ้เขา
ดถูแลทนที่กางเขนนนันี้น

หลายทม่านใหจ้โครงรม่างยม่อ ๆ นนนี้ของหนนังสสือเลม่มนนนี้:
1. บทนคา-บททนที่ 1
2. ครริสตจนักรเจท็ดแหม่ง-บททนที่ 2 และ 3
3. ตราเจท็ดดวง-บททนที่ 4-7 (รวมถจึง 8:1) นคาไปสถูม่
4. แตรเจท็ดคนัน-บททนที่ 8-11 นคาไปสถูม่
5. ขนันเจท็ดใบ-บททนที่ 12-16
6. หายนะเจท็ดอยม่าง-บททนที่ 17-20
7. บทสรคุป-บททนที่ 21 และ 22
นนที่คสือ “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์” และนนัที่นเปป็นใจความหลนักของหนนังสสือเลม่มนนนี้ ดนังนนันี้นทคุกสริที่งในหนนังสสือ

วริวรณห์จจึงมองลม่วงหนจ้าไปและจนับกลคุม่มอยถูม่รอบวาระแสนมหนัศจรรยห์นนันี้นเมสืที่อพระครริสตห์จะเสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ 
ทรงถถูกเปปิดเผยแบบมองเหท็นไดจ้แกม่มนคุษยห์ทคุกคนบนแผม่นดรินโลก และรายละเอนยดเหลม่านนันี้นทนที่มากม่อนและตามหลนัง
การเสดท็จกลนับมาอนันแสนวริเศษของพระองคห์



Dr. H.A. Ironside แสดงใหจ้เหท็นวม่าวริวรณห์ทคาใหจ้วงกลมทนที่ถถูกเรริที่มในปฐมกาลมาบรรจบครบรอบอยม่างไร:
พระวจนะของพระเจจ้าเปป็นวงกลมวงหนจึที่งทนที่สมบถูรณห์แบบ ไมม่ขาดตอนและไมม่อาจถถูกทคาลายไดจ้ 

การเปรนยบเทนยบหนนังสสือปฐมกาลกนับวริวรณห์จะแสดงใหจ้เหท็นคคากลม่าวนนนี้ชนัดเจน และแสดงใหจ้เหท็นวม่า
เรามนภาพเลท็งตม่าง ๆ ในปฐมกาลและการครบบรริบถูรณห์ของความจรริงนนันี้นในวริวรณห์-การเรริที่มตจ้นใน
หนนังสสือเลม่มแรก การสคาเรท็จครบถจ้วนในหนนังสสือเลม่มหลนัง

ปฐมกาลบอกเราเกนที่ยวกนับการทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผม่นดรินโลก วริวรณห์นคาเสนอฟฝ้าใหมม่และ
แผม่นดรินโลกใหมม่

ปฐมกาลแสดงใหจ้เราเหท็นอคุทยานสวรรคห์บนแผม่นดรินโลก พรจ้อมกนับตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตและแมม่นนี้คา
แหม่งพระพรนนันี้น ซจึที่งเสนยไปเพราะบาป วริวรณห์ใหจ้เราเหท็นเมสืองบรมสคุขเกษมของพระเจจ้าพรจ้อมกนับ
ตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตและแมม่นนี้คาบรริสคุทธริธิ์ทนที่มนนนี้คาแหม่งชนวริตไหลออกมาจากพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้าและพระเมษ
โปดก-อคุทยานสวรรคห์กลนับคสืนมาโดยการลบมลทรินของพระครริสตห์

ในปฐมกาลเราเหท็นชายคนแรกและภรรยาของเขาถถูกแตม่งตนันี้งใหจ้อยถูม่เหนสือสริที่งทรงสรจ้างทนันี้งหมด
ของพระเจจ้า ในวริวรณห์เราเหท็นชายคนทนที่สองนนันี้นและเจจ้าสาวของพระองคห์ทนที่ครอบครองอยถูม่เหนสือโลกทนที่
ถถูกไถม่แลจ้ว

ในปฐมกาลเราถถูกบอกเกนที่ยวกนับลถูกแกะทนที่ถถูกถวายเปป็นเครสืที่องสนัตวบถูชาในฐานะภาพเลท็ง ใน
วริวรณห์พระเมษโปดกทนที่เคยถถูกปลงพระชนมห์บนัดนนนี้อยถูม่ทม่ามกลางพระทนที่นนัที่งนนันี้นแลจ้ว

ในปฐมกาลเราเรนยนรถูจ้เกนที่ยวกนับการเรริที่มตจ้นของบาป เมสืที่องถูนนันี้นเขจ้าไปในสวนแหม่งความสคุขเกษมใน
ตอนแรกเพสืที่อลม่อลวงอาดนัมและเอวาดจ้วยความชที่คาชองของมนัน ในวริวรณห์งถูโบราณนนันี้นทนที่เรนยกวม่าพญา
มารและซาตานถถูกโยนทรินี้งในบจึงไฟ

ในปฐมกาลเรามนฆาตกรคนแรก คนมากเมนยผถูจ้แรก กบฏคนแรก คนขนนี้เมาคนแรก ฯลฯ ใน
วริวรณห์คนทนันี้งหมดทนที่เปป็นเชม่นนนันี้น ผถูจ้ปฏริเสธทนที่จะยอมรนับพระคคุณของพระเจจ้าในพระเยซถูครริสตห์ ถถูกขนับไลม่
พจ้นไปจากเบสืนี้องพระพนักตรห์ของพระองคห์ตลอดไปเปป็นนริตยห์

ในปฐมกาลเราเหท็นการรคุม่งเรสืองของบาเบล หรสือบาบริโลน ในวริวรณห์เราถถูกเรนยกใหจ้เพม่งพรินริจความ
ฉริบหายของมนัน

ในปฐมกาลเราเหท็นนครใหญม่ของมนคุษยห์ ในวริวรณห์เราเหท็นนครนนันี้นของพระเจจ้า
ปฐมกาลแสดงใหจ้เราเหท็นวม่าความเศรจ้าโศก ความตาย ความเจท็บปวดและนนี้คาตา การมาดจ้วยกนัน

แบบเลนที่ยงไมม่ไดจ้ของบาปและการกบฏ ไดจ้เขจ้ามาสถูม่โลก วริวรณห์ไมม่ไดจ้ปปิดทจ้ายจนกวม่าเราไดจ้เหท็นพระเจจ้า
ทรงเชท็ดนนี้คาตาทคุกหยดออกไปเสนย และทรงตจ้อนรนับบรรดาผถูจ้ถถูกไถม่ของพระองคห์เขจ้าสถูม่บจ้านแหม่งหนจึที่งอนัน
เปป็นทนที่ซจึที่งบาป ความตาย ความเจท็บปวด และความเศรจ้าโศกไมม่มนทางเขจ้ามาไดจ้

และเราสามารถเปรนยบเทนยบความตม่างและความเหมสือนของหนนังสสือสองเลม่มนนนี้ไดจ้ตม่อไปเรสืที่อย 
ๆ…

ขจ้อ 1 กลม่าววม่า “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์ซจึที่งพระเจจ้าไดจ้ประทานแกม่พระองคห์…” พระเจจ้าไดจ้ประทานแกม่



พระครริสตห์การเปปิดเผยเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาในอนาคตของพระครริสตห์!
เราจคาไดจ้วม่ามาระโก 13:32 กลม่าววม่า “แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่มน แมจ้แตม่เหลม่าทถูต

สวรรคห์ซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ หรสือพระบคุตร เวจ้นแตม่พระบริดา” เราจจึงเขจ้าใจวม่าเมสืที่อพระเยซถูไดจ้ทรงกลายเปป็นมนคุษยห์คน
หนจึที่ง พระองคห์ไดจ้ทรงถอดเสสืนี้อชนันี้นนอกและการสคาแดงตม่าง ๆ แหม่งความเปป็นพระเจจ้าของพระองคห์ออก พระองคห์
ทรงเปป็นพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลก แตม่พระองคห์ไดจ้ทรงถม่อมพระองคห์ลงและทรงรนับสภาพของผถูจ้รนับใชจ้คนหนจึที่งไวจ้บน
พระองคห์เอง พระองคห์จจึงสละทรินี้งบางสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่พระองคห์ทรงมนสริทธริธิ์ไดจ้รนับในฐานะพระเจจ้า

เราเรนยนรถูจ้วม่าตอนเปป็นเดท็กพระองคห์ “ทรงจคาเรริญขจึนี้นในดจ้านสตริปปญญา และในดจ้านความสถูง และเปป็นทนที่
โปรดปรานกนับพระเจจ้าและมนคุษยห์” (ลถูกา 2:52) เราทราบวม่าพระองคห์ “ทรงเรนยนรถูจ้ความเชสืที่อฟปง โดยสริที่งเหลม่านนันี้น
ซจึที่งพระองคห์ไดจ้ทรงทนเอา” (ฮบ. 5:8)

ฉะนนันี้นเราตจ้องเขจ้าใจใชม่ไหมวม่าพระครริสตห์ ผถูจ้ซจึที่งไมม่ไดจ้ทราบเวลาแหม่งการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองขณะยนังทรง
พระชนมห์อยถูม่บนโลก ทรงไดจ้รนับการเปปิดเผยทคุกสริที่งจากพระบริดาหลนังจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์แลจ้ว? ถถูก
ตจ้องแลจ้ว เมสืที่อพระองคห์สรินี้นพระชนมห์และคสืนพระชนมห์ พระองคห์กท็เสดท็จเขจ้าสถูม่สงม่าราศนทนที่พระองคห์เคยมนกนับพระบริดา
กม่อนโลกไดจ้เรริที่มตจ้น และพระเจจ้าไดจ้ทรงเปปิดเผยแกม่พระองคห์สริที่งใดกท็ตามทนที่กม่อนหนจ้านนันี้นพระองคห์ทรงสละทรินี้งชนัที่วคราว
ในเรสืที่องของความรถูจ้ แนม่นอนวม่าพระองคห์ทรงทราบสริที่งสารพนัดทนที่พระเจจ้าพระบริดาทรงทราบกม่อนทนที่พระองคห์ไดจ้ทรง
กลายเปป็นมนคุษยห์ และตอนนนนี้พระองคห์ทรงทราบทคุกสริที่งทนที่พระบริดาทรงทราบ นนที่เปป็น “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์ซจึที่ง
พระเจจ้าไดจ้ประทานแกม่พระองคห์” [พระบคุตรของพระองคห์]

นนที่เปป็นการเปปิดเผยเกนที่ยวกนับ “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า…” ฉะนนันี้นหนนังสสือวริวรณห์จจึงกลม่าวถจึง
เหตคุการณห์ตม่าง ๆ ในอนาคตเปป็นหลนัก โดยมนจดหมายตม่าง ๆ ถจึงครริสตจนักรเจท็ดแหม่งมากม่อน สคาหรนับเราทนที่เชสืที่อพระ
คนัมภนรห์ตามตนัวอนักษรและตนความเชม่นนนันี้น หนนังสสือวริวรณห์ไมม่ใชม่การนคาเสนอหนจึที่งในเชริงสนัญลนักษณห์และการเปรนยบ
เปรยเกนที่ยวกนับยคุคสมนัยเหลม่านนันี้นทนที่มนันถถูกเขนยน แตม่เปป็นการเปปิดเผยหนจึที่งเกนที่ยวกนับอนาคต

และใจความหลนักนนันี้นถถูกแสดงออกชนัดเจนมาก ๆ ในขจ้อ 7: “ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ 
และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์…” ดนังนนันี้นหนนังสสือเลม่มนนนี้จจึงมนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับการเปปิดเผยของพระเยซถูครริสตห์ 
เกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองและเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่ลจ้อมรอบเหตคุการณห์นนันี้นโดยเฉพาะ

สริที่งเหลม่านนันี้น “ซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า…” คคากรนกคสือ ทม่าเคะอน และถถูกใชจ้เชม่นนนันี้นในกริจการ 25:4; โรม 
16:20 และในวริวรณห์ 22:6 คคานนนี้หมายถจึงอยม่างรวดเรท็วหรสืออยม่างวม่องไว มนันไมม่ไดจ้หมายถจึงในทนันทน มนันไมม่ไดจ้หมาย
ถจึงเรท็ว ๆ นนนี้ เนสืที่องจากคคานนนี้ถถูกใชจ้เกนที่ยวกนับความพรินาศของซาตานในโรม 16:20 และเกนที่ยวกนับกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่ง
สวรรคห์นนันี้นทนที่ลงมาจากสวรรคห์หลนังจากการครอบครองยคุคพนันปปีนนันี้นในวริวรณห์ 22:6

กลม่าวอนกนนัยหนจึที่ง นนที่หมายถจึงการเกริดขจึนี้นไดจ้ทคุกเมสืที่อของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ นนัที่นคสือ มนันมาถจึงไดจ้ทคุก
เมสืที่อแตม่ไมม่ใชม่ในเวลาทนที่กคาหนด เรากลม่าวไดจ้วม่า พระครริสตห์อาจเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อตนันี้งแตม่วนันเพท็นเทคอสตห์นนันี้นและตอน
นนนี้พระองคห์อาจเสดท็จมาเมสืที่อไรกท็ไดจ้ และสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้กท็จะเกริดขจึนี้นตามมา แตม่เหท็นไดจ้ชนัดวม่ามนัน
เปป็นการกลม่าวถจึงแบบไมม่ระบคุชนัดเจน ไมม่กคาหนดวนันแมจ้กระทนัที่งอยม่างครม่าว ๆ



ความจรถิงขกัขั้นพสืขั้นฐาน: การเสดด็จมาไดข้ททุกเมสืกี่อของพระครถิสตค์
สริที่งเดนยวทนที่พระเยซถูเจจ้าทรงเนจ้นยนี้คาบม่อยมากทนที่สคุดเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระองคห์กท็คสือวม่า ไมม่มน

ใครทราบเวลานนันี้นไดจ้ ในมนัทธริว 24:36 พระองคห์ตรนัสวม่า “แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่ แมจ้แตม่
เหลม่าทถูตสวรรคห์แหม่งสวรรคห์กท็ไมม่ทราบ นอกจากพระบริดาของเราองคห์เดนยว”

มาระโก 13:32-37 กลม่าววม่า:
“แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่มน แมจ้แตม่เหลม่าทถูตสวรรคห์ซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ หรสือพระบคุตร

เวจ้นแตม่พระบริดา ทม่านทนันี้งหลายจงระวนังใหจ้ดน จงเฝฝ้าระวนังและอธริษฐานอยถูม่ เพราะพวกทม่านไมม่ทราบวม่าเวลานนันี้นคสือ
เมสืที่อไร ดจ้วยวม่าบคุตรมนคุษยห์เปรนยบเหมสือนเจจ้าของบจ้านคนหนจึที่งทนที่ออกเดรินทางไกล ผถูจ้ซจึที่งไปจากบจ้านของเขา และไดจ้
มอบสริทธริอคานาจใหจ้แกม่พวกผถูจ้รนับใชจ้ของเขา และใหจ้ทคุกคนมนการงานของตน และไดจ้สนัที่งนายประตถูใหจ้เฝฝ้าอยถูม่ เหตคุ
ฉะนนันี้น ทม่านทนันี้งหลายจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะพวกทม่านไมม่ทราบวม่าเจจ้าของบจ้านจะมาเมสืที่อไร จะมาเวลาเยท็น หรสือ
เทนที่ยงคสืน หรสือเวลาทนที่ไกม่ขนัน หรสือในตอนเชจ้า เกรงวม่าเมสืที่อมาอยม่างกะทนันหนัน เจจ้าของบจ้านจะพบพวกทม่านกคาลนังนอน
หลนับอยถูม่ และสริที่งทนที่เรากลม่าวแกม่พวกทม่าน เรากท็กลม่าวแกม่ทคุกคนวม่า จงเฝฝ้าระวนังอยถูม่เถริด”

การตนความพระคคาตอนทนที่วม่านนันี้นอยม่างซสืที่อตรงกท็คงตจ้องหมายความวม่าครริสเตนยนจะตจ้องเฝฝ้าระวนังเปป็น
ประจคาและอธริษฐานดจ้วยใจจดจม่อ รถูจ้วม่าพระเยซถูอาจเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อ ชนัที่วขณะใดกท็ไดจ้ ถจ้าพวกอนัครทถูตถถูกบนัญชาใหจ้
เฝฝ้าระวนังในชม่วงชนวริตของพวกเขา ฉะนนันี้นพระเยซถูจะเสดท็จมาในชม่วงชนวริตของพวกเขากท็ทคาไดจ้ และดนังนนันี้นพระองคห์จจึง
ประทานคคาบนัญชาเดนยวกนันนนนี้แกม่เราทคุกคน-ใหจ้เฝฝ้าระวนัง

ในมนัทธริว 25:13 หลนังจากคคาอคุปมาเรสืที่องหญริงพรหมจารนสริบคนนนันี้นและการมาแบบฉนับพลนันของเจจ้าบม่าว 
พระเยซถูตรนัสวม่า “เหตคุฉะนนันี้นจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา”

พระเยซถูไมม่ไดจ้ตรนัสวม่า “จงเฝฝ้าดถูการมาของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น” หรสือ “จงเฝฝ้าดถูการมาของ
เหตคุการณห์เหลม่านนันี้นแหม่งความทคุกขห์ลคาบาก” พระเยซถูจะตจ้องเสดท็จมากม่อนเหตคุการณห์เหลม่านนันี้น เราจะตจ้องเฝฝ้าคอย
การเสดท็จมาของพระครริสตห์

คคาสอนนนันี้นชนัดเจนเหลสือเกรินจนไมม่มนผถูจ้ใดมนสริทธริธิ์ตนความขจ้อพระคคาตอนใดใหจ้ขนัดแยจ้งกนับมนัน ไมม่มนพระคคาสนัก
ขจ้อทนที่ใหจ้หลนักฐานใด ๆ วม่าการเสดท็จมาของพระครริสตห์เพสืที่อมารนับคนของพระองคห์ไปรอใหจ้เกริดเหตคุการณห์หนจึที่งทนที่มน
พยากรณห์ไวจ้กม่อน พระครริสตห์จะเสดท็จมากม่อนการเฟฟฟื่องฟถูของระบบสนันตะปาปากท็ทคาไดจ้ กม่อนสงครามสามสริบปปีนนันี้น
ในยคุโรป กม่อนสงครามโลกครนันี้งทนที่หนจึที่ง กม่อนสงครามโลกครนันี้งทนที่สอง กม่อนการรคุม่งเรสืองของลนัทธริคอมมริวนริสตห์ กม่อน
ระเบริดปรมาณถู มนันไมม่ซสืที่อตรงแบบนนักวริชาการและไมม่อยถูม่ฝป่ายวริญญาณเลยทนที่จะสอนวม่าใครสนักคนสามารถทราบไดจ้
วม่าอวสานของยคุคนนนี้มาถจึงเมสืที่อไรหรสือบอกไดจ้วม่าพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดจะเสดท็จมาเมสืที่อไร

เปาโลเอง ซจึที่งเชสืที่อฟปงคคาบนัญชาทนที่ชนัดเจนนนันี้นของพระเยซถูใหจ้เฝฝ้าระวนัง คาดหวนังวม่าจะยนังมนชนวริตอยถูม่ตอนทนที่พระ
ครริสตห์เสดท็จมาเมสืที่อ “คนทนันี้งปวงทนที่ตายแลจ้วในพระครริสตห์จะเปป็นขจึนี้นมากม่อน แลจ้วพวกเราซจึที่งยนังเปป็นอยถูม่และเหลสืออยถูม่ 
จะถถูกรนับขจึนี้นไปดจ้วยกนันกนับคนเหลม่านนันี้นในหมถูม่เมฆ เพสืที่อจะไดจ้พบองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในฟฝ้าอากาศ” (1 ธส. 4:16,17)

เขากลม่าวอนกครนันี้งใน 1 โครรินธห์ 15:51,52 วม่า “พวกเราจะไมม่ลม่วงหลนับหมดทคุกคน แตม่พวกเราจะถถูก
เปลนที่ยนแปลงใหมม่หมด ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบตาเดนยว เวลาเปป่าแตรครนันี้งสคุดทจ้าย เพราะวม่าแตรนนันี้นจะสม่งเสนยง 



และคนทนันี้งหลายทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกบนันดาลใหจ้เปป็นขจึนี้นมาปราศจากเปฟฟื่อยเนม่า และพวกเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลง
ใหมม่” โอ เปาโลกลม่าววม่า “คนตายจะถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นและเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่” เขาคาดหวนังวม่าจะอยถูม่ใน
หมถูม่ผถูจ้ทนที่มนชนวริตเหลม่านนันี้นทนที่จะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่

เหลม่าครริสเตนยนสมนัยภาคพนันธสนัญญาใหมม่ลจ้วนถถูกสอนใหจ้เฝฝ้าคอยการเสดท็จมาของพระครริสตห์อยถูม่เสมอ ใน 
1 เธสะโลนริกา 1:9,10 เปาโลเขนยนวม่า “การทนที่พวกทม่านไดจ้หนันมาหาพระเจจ้าจากการไหวจ้บรรดารถูปเคารพ เพสืที่อรนับ
ใชจ้พระเจจ้าผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่และเทนที่ยงแทจ้เปป็นอยม่างไร และเพสืที่อรอคอยพระบคุตรของพระองคห์จากสวรรคห์” และ
ในฟปีลริปปปี 3:20 พระวจนะทนที่ไดจ้รนับการดลใจกลม่าววม่า “ดจ้วยวม่าความเปป็นพลเมสืองของพวกเรานนันี้นอยถูม่ในสวรรคห์ ซจึที่ง
จากทนที่นนัที่นพวกเรากคาลนังรอคอยพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดดจ้วย คสือพระเยซถูครริสตห์เจจ้า” รากฐานหนจึที่งเดนยวเกนที่ยวกนับการเสดท็จ
กลนับมาของพระครริสตห์ถถูกกลม่าวไวจ้ชนัดเจน: ไมม่มนผถูจ้ใดสามารถทราบไดจ้วม่าเมสืที่อไร ไมม่มนหมายสคาคนัญตม่าง ๆ ทนที่ชม่วยใหจ้ผถูจ้
ใดบอกไดจ้วม่าเวลานนันี้นมาถจึงเมสืที่อไร

เราพถูดถจึงการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์ในฐานะเปป็นชคุดเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ซจึที่งรวมสองระยะเขจ้าไวจ้
ดจ้วยกนัน ระยะแรกคสือ เมสืที่อเราถถูกเรนยกออกไปพบกนับพระครริสตห์ในฟฝ้าอากาศเมสืที่อการรนับขจึนี้นนนันี้นมาถจึง และระยะทนที่
สองคสือ เมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จกลนับมาพรจ้อมกนับเหลม่าวริสคุทธริชนของพระองคห์และเหลม่าทถูตสวรรคห์เพสืที่อสถาปนา
อาณาจนักรของพระองคห์และครอบครอง เมสืที่อผมพถูดถจึงการเสดท็จมาครนันี้งแรกของพระครริสตห์ ผมกท็ไมม่ไดจ้แคม่หมายถจึง
วนันนนันี้นทนที่พระองคห์ประสถูตริในเบธเลเฮม แตม่เรสืที่องทนันี้งหมดนนันี้นเกนที่ยวกนับการรนับสภาพเนสืนี้อหนนังของพระองคห์, การ
ประสถูตริจากหญริงพรหมจารนของพระองคห์, การรนับใชจ้ของพระองคห์และการสรินี้นพระชนมห์และการคสืนพระชนมห์

เวลาแหม่งระยะแรกนนันี้นของการเสดท็จมาของพระครริสตห์เปป็นความลนับประการหนจึที่งทนที่พระเจจ้าเพนยงผถูจ้เดนยว
ทรงทราบ หลนังจากทนที่พระครริสตห์เสดท็จมาเพสืที่อรนับคนของพระองคห์ไปแลจ้ว เมสืที่อนนันี้นจจึงมนกคาหนดการทนที่ชนัดเจนในพระ
คนัมภนรห์เกนที่ยวกนับเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่จะเกริดขจึนี้นตามมา

ฉะนกัขั้นจจึงไมต่มก “หมายสนาคกัญตต่าง ๆ” ทกกี่ชต่วยใหข้ผดูข้ใด
บอกไดข้วต่าอวสานของยทุคจะมาถจึงเมสืกี่อไร

มนันเปป็นกริจธคุระอนันเกม่าแกม่ นม่าเศรจ้า และอยถูม่ฝป่ายเนสืนี้อหนนังทนที่จะพยายามตนันี้งวนันเวลาสคาหรนับการเสดท็จกลนับมา
ของพระครริสตห์ แมจ้องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัสไวจ้อยม่างชนัดเจนแกม่เหลม่าสาวกวม่า “ไมม่ใชม่ธคุระของพวกทม่านทนที่จะทราบ”
(กริจการ 1:7) ในปปี ค.ศ. 1000 คนเปป็นอนันมากกท็ดม่วนสรคุปวม่าเมสืที่อสรินี้นสคุดยคุคนนนี้พระครริสตห์คงจะเสดท็จมา

มารห์ตริน ลถูเธอรห์คริดวม่าพระสนันตะปาปาเปป็นปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น Farmer Miller ในรนัฐนริวยอรห์ค
เหท็นหมถูม่ดาวตก อม่านในหนนังสสือดานริเอล ตนัดสรินวม่าวนันหนจึที่งหมายถจึงปปีหนจึที่ง คคานวณออกมาวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะ
ตจ้องเสดท็จมาในเดสือนตคุลาคม ปปี 1843 คนอสืที่น ๆ ฟปงและเตรนยมพรจ้อม พระครริสตห์ไมม่ไดจ้เสดท็จมา Farmer Miller 
คคานวณใหมม่และตนัดสรินวม่าเขาคริดเรท็วไปปปีหนจึที่ง แตม่ในปปีถนัดมา พระเยซถูเจจ้ากท็ไมม่ไดจ้เสดท็จมาเหมสือนกนัน

ลนัทธริทคุกรถูปแบบและครถูสอนเทท็จพยายามทนที่จะกคาหนดเวลาทนที่เจาะจงเพสืที่อแสดงใหจ้เหท็นวม่าตนฉลาดแคม่ไหน
วม่าตนสามารถบอกไดจ้วม่าพระครริสตห์จะเสดท็จมาเมสืที่อไร ทนันี้งหมดนนันี้นไมม่ไดจ้ยจึดพระคนัมภนรห์เลย

ผถูจ้คนตนความพระคนัมภนรห์อยม่างผริด ๆ เพสืที่อขนัดแยจ้งกนับคคาตรนัสทนที่ชนัดเจนวม่าไมม่มนผถูจ้ใดทราบไดจ้เกนที่ยวกนับเวลาแหม่ง
การเสดท็จมาของพระองคห์



“หมายสคาคนัญแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์ และของการสรินี้นสคุดของโลกนนนี้” ในมนัทธริว 24:3 ถถูกอธริบาย
ไมม่ใชม่ในฐานะเปป็นหลนักฐานหนจึที่งเกนที่ยวกนับระยะแรกนนันี้นแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์ แตม่เปป็นเพนยงการปรากฏ
อยม่างมหนัศจรรยห์เมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จกลนับมาพรจ้อมกนับเหลม่าวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์ของพระองคห์หลนังจาก
การรนับขจึนี้นนนันี้น หลนังจากความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น (มธ. 24:30,31)

“การจากไป” ครนันี้งใหญม่นนันี้นแหม่ง 2 เธสะโลนริกา 2:3 จรริง ๆ แลจ้วเปป็น “การออกเดรินทางนนันี้น” นนัที่นคสือ 
เมสืที่อครริสเตนยนทนันี้งหลายถถูกรนับขจึนี้นไปพบกนับพระครริสตห์ในฟฝ้าอากาศ

“เมสืที่อพวกทม่านเหท็นวนันนนันี้นใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว” ในฮนบรถู 10:25 หมายถจึงการทคาลายลจ้างกรคุงเยรถูซาเลท็ม ไมม่ใชม่
การเสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง

“กาลอวสาน” หรสือ “วาระแหม่งการสรินี้นสคุด” ทนที่ถถูกกลม่าวถจึงบม่อยครนันี้งในดานริเอล คสือเวลาแหม่งความทคุกขห์
ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้นสคาหรนับชนชาตริอริสราเอลเสมอ ไมม่ใชม่วนันปปิดทจ้ายเหลม่านนันี้นของยคุคสมนัยนนนี้

“การแตกใบของตจ้นมะเดสืที่อ” ของมนัทธริว 24:32 คสือ การรวบรวมกลนับคสืนมาของชนชาตริอริสราเอลอยม่าง
อนัศจรรยห์หลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น หลนังจากความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น หลนังจากทนที่พระครริสตห์เสดท็จกลนับมาในสงม่าราศนและ
ทรงสม่งเหลม่าทถูตสวรรคห์ของพระองคห์ไปรวบรวมยริวทคุกคนในโลกมาไวจ้ดจ้วยกนัน พวกไซออนริสตห์ทนที่ไมม่เชสืที่อหรสือพวกไซ
ออนริสตห์ทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์ในตอนนนนี้ไมม่สามารถทคาใหจ้พระคคาขจ้อนนันี้นสคาเรท็จจรริงไดจ้ ไมม่มนหมายสคาคนัญตม่าง ๆ ทนที่ชม่วย
ใหจ้ผถูจ้ใดบอกไดจ้วม่าการเสดท็จมาของพระครริสตห์ใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว มนันเกริดขจึนี้นไดจ้ทคุกเมสืที่ออยถูม่เสมอแตม่ไมม่อาจคาดเดาไดจ้ 
เวลานนันี้นเปป็นความลนับอยม่างหนจึที่งทนที่พระเจจ้าทรงทราบแตม่ผถูจ้เดนยว

พระพรในการอต่านหนกังสสือวถิวรณค์
“คนทนที่อม่านและคนทนันี้งหลายทนที่ฟปงบรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์นนนี้…จะไดจ้รนับพร” (ขจ้อ 3) เราเปป็นสคุขจรริง

ๆ เมสืที่อไดจ้อม่านสม่วนใดกท็ตามของพระคนัมภนรห์ เพลงสดคุดนบททนที่ 1 กลม่าววม่า “ความสคุขมนแกม่ผถูจ้นนันี้นทนที่…ความชสืที่นชมยรินดน
ของผถูจ้นนันี้นอยถูม่ในพระราชบนัญญนัตริของพระเยโฮวาหห์ และเขาตรจึกตรองในพระราชบนัญญนัตริของพระองคห์ทนันี้งกลางวนัน
และกลางคสืน และเขาจะเปป็นเหมสือนอยม่างตจ้นไมจ้ทนที่ปลถูกไวจ้รริมธารนนี้คาทนันี้งหลาย ทนที่เกริดผลของมนันตามฤดถูกาลของมนัน 
ใบของมนันจะไมม่เหนที่ยวแหจ้งดจ้วย และสริที่งใดกท็ตามทนที่เขาทคากท็จะจคาเรริญขจึนี้น” แตม่มนพระพรพริเศษประการหนจึที่งใน
หนนังสสือวริวรณห์เพราะวม่าเสจ้นทางของยคุคสมนัยนนนี้เรริที่มชนัดเจนมากขจึนี้นแลจ้ว เราสามารถรนับการหนคุนใจไดจ้ในความทคุกขห์
ยากและการถถูกขม่มเหง เราทราบไดจ้วม่าพระเจจ้าจะทรงมนชนัยอยม่างมหนัศจรรยห์ในอนาคต เราจะทราบเกนที่ยวกนับการ
เสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์ การครอบครองของพระองคห์ เกนที่ยวกนับกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์นนันี้น ชม่างมนการ
ปลอบประโลมใจและพระพรจรริง ๆ ในหนนังสสือวริวรณห์นนนี้!

การเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์เปป็น “ความหวนังอนันมนสคุขนนันี้น” (ทริตนัส 2:13) และดนังนนันี้นวริวรณห์จจึงมน
พระพรพริเศษโดยบอกเลม่าเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาของพระครริสตห์ ฉะนนันี้นพระเจจ้าจจึงทรงมนพระประสงคห์ใหจ้หนนังสสือ
วริวรณห์ถถูกอม่าน ถถูกเทศนาและถถูกเขจ้าใจ มนพระพรหนจึที่งของพระเจจ้าบนการศจึกษาคจ้นควจ้าพระคนัมภนรห์ทคุกตอน แตม่ขจ้อ 
3 แสดงใหจ้เหท็นวม่ามนพระพรพริเศษบนคนเหลม่านนันี้นทนที่อม่านและฟปงถจ้อยคคาเหลม่านนันี้นแหม่งคคาพยากรณห์นนนี้ ไมม่มนพระสนัญญา
พริเศษเรสืที่องพระพรแนบมากนับสม่วนอสืที่นใดของพระวจนะของพระเจจ้า ถจึงแมจ้วม่าพระพรตม่าง ๆ ตริดตามมาแนม่นอน
เมสืที่อเราอม่านทคุกสม่วนของพระคนัมภนรห์บรริสคุทธริธิ์ Dr. L. W. Munhall เคยกลม่าวไวจ้วม่าเขาอม่านหนนังสสือวริวรณห์ทคุก ๆ หก



สนัปดาหห์ เพราะเขาอยากไดจ้พระพรทนที่ทรงสนัญญาไวจ้นนันี้น
พวกนนักเทศนห์ทนที่ถสือแนวคริดหลนังพนันปปีและไมม่มนพนันปปีผถูจ้สอนวม่าหนนังสสือวริวรณห์มนความสคาคนัญเพนยงเลท็กนจ้อย 

เขจ้าใจยาก วม่าการศจึกษาคจ้นควจ้ามนันเปป็นการคาดเดาเสนยสม่วนใหญม่ และวม่าเนสืนี้อหาสม่วนใหญม่ของมนันไดจ้สคาเรท็จจรริงไป
แลจ้ว กท็พถูดออกมาจากความไมม่รถูจ้และความไมม่แยแสของตนทนที่มนตม่อการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์ พวกเขา
สรจ้างความเสนยหายใหญม่หลวงและทคาบาปตม่อพระเจจ้าและประชากรของพระองคห์

ตามทนที่พระเจจ้าทรงสนัญญาพระพรพริเศษไวจ้แกม่คนทนันี้งหลายทนที่ศจึกษาคจ้นควจ้าหนนังสสือวริวรณห์ “และรนักษาสริที่ง
เหลม่านนันี้นซจึที่งไดจ้เขนยนไวจ้ในคคาพยากรณห์นนนี้” (ขจ้อ 3) หนนังสสือเลม่มนนนี้กท็ปปิดทจ้ายดจ้วยคคาเตสือนพริเศษไปยนังคนเหลม่านนันี้นทนที่
เพริที่มเขจ้ากนับหรสือตนัดออกจากหนนังสสือเลม่มนนนี้ (วว. 22:18,19) จงศจึกษาหนนังสสือนนนี้และคาดหวนังวม่าจะเขจ้าใจมนัน จง
อธริษฐานขอใหจ้พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทรงนคาทางคคุณ จงเชสืที่อสริที่งทนที่พระเจจ้าตรนัสไวจ้แลจ้ว วม่าในหนนังสสือนนนี้พระองคห์กคาลนัง
แสดงใหจ้เราเหท็นสริที่งเหลม่านนันี้นซจึที่งตจ้องอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า จงเชสืที่อพระวจนะของพระเจจ้าตามทนที่ปรากฏ อยม่าตนความใหจ้
เปป็นเชริงจริตวริญญาณเสนย อยม่าทคาใหจ้ทคุกสริที่งเปป็นเชริงสนัญลนักษณห์หรสือเชริงเปรนยบเปรย เมสืที่อพระเจจ้าตรนัสวม่าโลหริต จงเชสืที่อ
วม่านนัที่นคสือโลหริต ถจึงมนันจะเปป็นโลหริตทนที่ไหลนองดคุจแมม่นนี้คาจนถจึงบนังเหนยนมจ้ากท็ตาม (วว. 14:20) และเปป็นระยะทางถจึง
1,600 เฟอรห์ลองหรสือ 200 ไมลห์ (สามรจ้อยกริโลเมตร) (วว. 14:20) ถจ้าพระวจนะของพระเจจ้ากลม่าววม่า 42 เดสือน 
หรสือ 1,260 วนัน หรสือ 3 วาระครจึที่ง (หรสือ 3 ปปีครจึที่ง) กท็จงเชสืที่อวม่ามนันหมายความตามนนันี้นจรริง ๆ นนัที่นคสือ การเปปิดเผย
หนจึที่งทนที่เราเขจ้าใจไดจ้ชนัดเจน วนันกท็หมายถจึงวนัน ไมม่ใชม่ปปี องคห์ประกอบดจ้านเวลาในวริวรณห์เปป็นตามนนันี้นจรริง ๆ และทนที่ใดทนที่
มนการใชจ้ภาษาเชริงสนัญลนักษณห์ กคุญแจไขกท็ถถูกใหจ้ไวจ้ในพระคคาขจ้อนนันี้นเอง การเขจ้าใจพระคนัมภนรห์ไมม่ตจ้องใชจ้จรินตนาการ
อนันบรรเจริด; แคม่ความเชสืที่ออนันเรนยบงม่าย ถม่อมใจเหมสือนเดท็ก เตท็มใจทนที่จะเชสืที่อสริที่งทนที่พระเจจ้าไดจ้ตรนัสไวจ้

ฉะนนันี้นหนนังสสือวริวรณห์จจึงถถูกกลม่าวอจ้างโดยครริสเตนยนวม่าเปป็นหนจึที่งในหนนังสสือทนที่สคาคนัญมากทนที่สคุดของพระคนัมภนรห์
มนันเปป็นพระวจนะทนที่ไดจ้รนับการดลใจลคาดนับสคุดทจ้ายทนที่พระเจจ้าผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ไดจ้ประทานใหจ้ มนันเปป็นคคาพยากรณห์
เกนที่ยวกนับอนาคต พระเจจ้าเองทรงใหจ้ความสคาคนัญตม่อวริวรณห์มากกวม่าหนนังสสืออสืที่น ๆ ทนที่เหลสือของพระคนัมภนรห์

ฉะนนันี้นจงเชสืที่อมนันอยม่างจรริงจนัง และศจึกษามนันโดยใชจ้เวลาและการอธริษฐาน
_______________

ขข้อ 4:
1:4 ยอหห์นเรนยนมายนังครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดซจึที่งอยถูม่ใน
แควจ้นเอเชนย ขอใหจ้ทม่านทนันี้งหลายจงไดจ้รนับพระคคุณ
และสนันตริสคุขจากพระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นอยถูม่เดนดี๋ยวนนนี้ และ

ผถูจ้ทรงเปป็นอยถูม่ในกาลกม่อน และผถูจ้จะเสดท็จมานนันี้น และ
จากพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดทนที่อยถูม่หนจ้าพระทนที่นนัที่งของ
พระองคห์

ถจึงครถิสตจกักรทกัขั้งเจด็ดแหต่งแควข้นเอเชกย
ในความคริดของหลายคน เอเชนยตอนนนนี้หมายถจึงทวนปเอเชนยทนันี้งหมด บางครนันี้งคคานนนี้หมายถจึงเอเชนยไมเนอรห์ 

คาบสมคุทรนนันี้นซจึที่งเปป็นสม่วนหนจึที่งทนที่มนขนาดใหญม่ของประเทศตคุรกน แตม่ในสมนัยพระคนัมภนรห์มนันหมายถจึงแคม่สม่วนเลท็ก ๆ 
สม่วนหนจึที่งของคาบสมคุทรนนันี้น

จงหมายเหตคุวม่ามนันไมม่ใชม่ “ครริสตจนักรเจท็ดแหม่งของครริสตจนักรเหลม่านนันี้นแหม่งแควจ้นเอเชนย” แตม่เปป็น “ครริสต
จนักรทนันี้งเจท็ด” อาจมนครริสตจนักรอสืที่น ๆ ในแควจ้นนนันี้น แตม่ไมม่นม่าจะมน หรสืออาจเปป็นไดจ้วม่าครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้ไดจ้สม่งพวกผถูจ้



สสืที่อสารไปหายอหห์นในคคุกบนเกาะปปทมอสเพสืที่อทราบเกนที่ยวกนับความเปป็นอยถูม่ของเขาและนคาขม่าวสารของเขามา
รายงาน

ไมม่วม่าจะยนังไง พวกเขากท็เปป็นครริสตจนักรจรริง ๆ ในเมสืองจรริง ๆ พวกเขาถถูกเอม่ยชสืที่อในขจ้อ 11 และอนกครนันี้ง
พวกเขาถถูกเรนยกวม่า “ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดทนที่อยถูม่ในแควจ้นเอเชนย” ซจึที่งรวมถจึงเมสืองเอเฟซนัส, เมสืองสเมอรห์นา, เมสืองเปอรห์
กามนัม, เมสืองธริยาทริรา, เมสืองซารห์ดริส, เมสืองฟปีลาเดลเฟปียและเมสืองเลาดนเซนย ขม่าวสารเหลม่านนันี้นเปป็นพระวจนะของ
พระเจจ้าและดนังนนันี้นพวกมนันจจึงไดจ้รนับการดลใจเพสืที่อเปป็นพระพรแกม่ทคุกคนแตม่พวกมนันกท็ถถูกสม่งถจึงครริสตจนักรเหลม่านนนี้โดย
เฉพาะในตอนนนันี้น

พวกมนันไมม่ไดจ้เปป็นสนัญลนักษณห์ทนที่แสดงถจึงหลายสมนัยในยคุคนนนี้กม่อนพระครริสตห์เสดท็จมา ประการแรก เนสืที่องจาก
พระเจจ้าทรงชนนี้ขาดแลจ้ววม่าไมม่มนผถูจ้ใดสามารถทราบหลนักฐานใด ๆ ไดจ้วม่าพระครริสตห์จะเสดท็จกลนับมาเมสืที่อไร ฉะนนันี้น
พระองคห์กท็ยม่อมไมม่ปถูแบบแปลนหนจึที่งทนที่พวกคนทนที่ฉลาดจรริง ๆ สามารถคคานวณออกมาไดจ้และแบม่งยคุคภาคพนันธ
สนัญญาใหมม่ทนันี้งหมดออกเปป็นหลายชม่วงเพสืที่อทนที่พระครริสตห์จะเสดท็จมาไมม่ไดจ้จนกวม่าสองพนันปปีนนนี้จะครบ ถจ้าครริสเตนยน
ทคุกคนจะตจ้องเฝฝ้าคอยการเสดท็จมาของพระองคห์ซจึที่งอาจมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ-และพระองคห์จะเสดท็จมาเมสืที่อไรกท็ไดจ้-ฉะนนันี้น
กท็คงไมม่มนชม่วงเวลาหนจึที่งทนที่มนเจท็ดขนันี้นเขจ้ามาแทรกไดจ้กม่อนการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์ โดยมนครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดใน
แควจ้นเอเชนยนนนี้เปป็นตนัวแทน

I. การใหข้คนาพยากรณค์เปป็นโครงรต่างของยทุคนกขั้คงจะขกัดแยข้งกกับการมาถจึงไดข้ททุกเมสืกี่อ
ของการเสดด็จมาของพระครถิสตค์

ดร. สโกฟปิลดห์กลม่าววม่า “มนันเหลสือเชสืที่อจรริง ๆ ทนที่ในคคาพยากรณห์หนจึที่งทนที่ครอบคลคุมยคุคครริสตจนักร จะไมม่มนการ
เหท็นลม่วงหนจ้าเชม่นนนันี้น” แตม่ความจรริงกลนับตรงกนันขจ้าม ไมม่มนเหตคุผลเลยวม่าทคาไมคนทนที่เขจ้าใจธรรมชาตริของคคา
พยากรณห์เกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองควรคาดหวนังวม่าในทนที่นนนี้ตจ้องมนโครงรม่างของประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักรทนที่
ยาวนานหนจึที่งพนันเกจ้ารจ้อยปปี โดยมนเหตคุผลดนังตม่อไปนนนี้

(a) พระเยซถูเจจ้าไดจ้ทรงสถาปนาหลนักคคาสอนตามพระคนัมภนรห์ทนที่ยริที่งใหญม่ประการหนจึที่งแลจ้วเกนที่ยวกนับการเสดท็จ
กลนับมาของพระครริสตห์; นนัที่นคสือ เวลานนันี้นถถูกเกท็บเปป็นความลนับ พระเยซถูจะเสดท็จมาเมสืที่อไรกท็ไดจ้หลนังจากวนันเพท็นเท
คอสตห์นนันี้น เปาโลคาดหวนังวม่าพระครริสตห์อาจเสดท็จกลนับมาขณะทนที่เขายนังมนชนวริตอยถูม่ (ดถู 1 ธส. 4:15; 1 คร. 15:52) 
ไมม่มนเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้วม่าจะตจ้องเกริดขจึนี้นกม่อนพระครริสตห์จะเสดท็จกลนับมาไดจ้ ครริสเตนยนทคุกคนจะ
ตจ้อง “เฝฝ้าคอยพระบคุตรของพระองคห์จากสวรรคห์” เหลม่าครริสเตนยนภาคพนันธสนัญญาใหมม่ไดจ้ถถูกสอนวม่า “เหตคุฉะนนันี้น
จงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา” (มธ. 25:13)

บนัดนนนี้มนันเปป็นเรสืที่องเหลสือจะคริดไดจ้จรริง ๆ ทนที่พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์จะทรงไมม่ทราบหลนักคคาสอนของพระ
คนัมภนรห์ทนที่ชนัดเจนนนันี้น ทนที่วม่าไมม่อาจมนโครงรม่างของเหตคุการณห์ตม่าง ๆ และไมม่มนเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้วม่าจะ
ตจ้องเกริดขจึนี้นกม่อนพระครริสตห์จะเสดท็จกลนับมาไดจ้ เพราะวม่าพระองคห์สามารถเสดท็จกลนับมาไดจ้ทคุกเมสืที่อในระหวม่างปปี
เหลม่านนนี้ นนัที่นทคาใหจ้เปป็นทนที่แนม่นอนวม่าบนัดนนนี้พระองคห์จะไมม่ประทานโครงรม่างของเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่ขนัดแยจ้งกนับหลนักคคา
สอนนนันี้นทนที่ถถูกกลม่าวอยม่างชนัดเจนหนนักแนม่นขนาดนนันี้นในทนที่อสืที่น ไมม่อาจมนการเหท็นลม่วงหนจ้าเกนที่ยวกนับยคุคครริสตจนักร
ทนันี้งหมดจนถจึงการเสดท็จมาของพระครริสตห์ไดจ้ โดยใหจ้โครงรม่างของเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่จะตจ้องเกริดขจึนี้น หากพระเยซถู



อาจเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อและคคาทคานายเหลม่านนันี้นไดจ้ถถูกพริสถูจนห์แลจ้ววม่าไมม่เปป็นความจรริงและไมม่สคาเรท็จจรริง ไมม่เลย ไมม่มน
เหตคุผลทนที่จะคาดหวนังใหจ้มนการเหท็นลม่วงหนจ้าเชม่นนนันี้น

(b) เชม่นเคย ตรงนนนี้ในวริวรณห์พระเยซถูเจจ้าไมม่ไดจ้กคาลนังตรนัสถจึง “ครริสตจนักรนนันี้น” ในนนัยยะของหมายเหตคุของ
สโกฟปิลดห์ แตม่พระองคห์กคาลนังตรนัสเกนที่ยวกนับครริสตจนักรทจ้องถริที่นเหลม่านนันี้น โรมไดจ้บริดเบสือนความหมายตามพระคนัมภนรห์
ของคคาวม่า ครริสตจนักร และมนแนวคริดทนัที่วไปทนที่วม่าพวกคาทอลริกและพวกโปรเตสแตนตห์และหลายลนัทธริทนันี้งหมดรวม
กนันเปป็นสม่วนตม่าง ๆ ของครริสตจนักรนนันี้น โดยหมายถจึงองคห์กรหนจึที่งทนที่อยถูม่ฝป่ายโลก คคาเรนยกนนนี้ไมม่เคยถถูกใชจ้แบบนนันี้นเลย
ในพระคนัมภนรห์ คคาวม่าครริสตจนักรไมม่เคยหมายถจึงนริกายหนจึที่งหรสือกลคุม่มหนจึที่งทนที่มนหลายนริกาย ในสม่วนของพระกายอนัน
ลจึกลนับนนันี้นของพระครริสตห์ซจึที่งจะถถูกรนับออกไปเมสืที่อการรนับขจึนี้นนนันี้นมาถจึง ซจึที่งรวมผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนเขจ้าไวจ้ดจ้วยกนัน มนัน
ไมม่ไดจ้ประกอบดจ้วยองคห์กรทนันี้งหลายของมนคุษยห์ แตม่ประกอบดจ้วยจริตวริญญาณแตม่ละดวงทนที่ไดจ้ไวจ้วางใจพระครริสตห์ 
พระกายนนันี้นของพระครริสตห์ไมม่มนอนัตลนักษณห์แบบองคห์กร และไมม่มนประวนัตริความเปป็นมาทนที่แยกแยะไดจ้ในกริจการทนันี้ง
หลายแบบมนคุษยห์

ไมม่เลย ไมม่มนเหตคุผลทนที่จะตจ้องคาดหวนังการใหจ้โครงรม่าง “ประวนัตริศาสตรห์ฝป่ายวริญญาณของครริสตจนักร” ใน
ระหวม่างยคุคนนนี้ และไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่านนัที่นเปป็นเหตคุผลทนที่วม่าทคาไมพระเจจ้าไมม่ไดจ้ประทานโครงรม่างเชม่นนนันี้นเลย

2. การอข้าง “การเหด็นลต่วงหนข้า” เกกกี่ยวกกับเจด็ดชต่วงของประวกัตถิศาสตรค์ครถิสตจกักร
กด็เปป็นการคาดเดาและตกความพระคนาใหข้เปป็นเชถิงจถิตวถิญญาณเพสืกี่อสอน

สถิกี่งทกกี่ไมต่ไดข้ถดูกกลต่าวไวข้
ดร. สโกฟปิลดห์กลม่าววม่า “ขม่าวสารเหลม่านนนี้ (ถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งแควจ้นเอเชนย) ตจ้องบรรจคุการเหท็นลม่วง

หนจ้านนันี้นหากมนันตจ้องอยถูม่ในหนนังสสือเลม่มนนนี้…” จงอม่านคคากลม่าวนนันี้นอนกทน สริที่งทนที่ดร. สโกฟปิลดห์กคาลนังกลม่าวจรริง ๆ กท็คสือวม่า
พระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้ประกาศวม่าใหจ้โครงรม่างของประวนัตริศาสตรห์ฝป่ายวริญญาณของครริสตจนักร พระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้กลม่าววม่าค
รริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้ในเอเชนยไมเนอรห์เปป็นตนัวแทนของเจท็ดชม่วงแหม่งประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักร ไมม่มนแมจ้แตม่การบอกใบจ้ใน
พระคนัมภนรห์เองวม่าตจ้องมนประวนัตริศาสตรห์เชม่นนนันี้น ดร. สโกฟปิลดห์สรคุปวม่าควรจะมนประวนัตริศาสตรห์เชม่นนนันี้น วม่ามนันเหลสือเชสืที่อ
ทนที่มนันจะถถูกตนัดออกไป เขาจจึงจนัดใหจ้โดยการตนความขจ้อพระคคาหลายตอนใหจ้เปป็นเชริงจริตวริญญาณ จงหมายเหตคุวม่าขจ้อ
โตจ้แยจ้งนนนี้อม่อนแอขนาดไหน

(a) ดร. สโกฟปิลดห์ทคาตรงนนนี้สริที่งทนที่เขาตริเตนยนในคนอสืที่นอยม่างมนปปญญาและอยม่างเนจ้นหนนัก พวกถสือแนวคริด
หลนังพนันปปีและพวกอสืที่น ๆ ตนความพระคนัมภนรห์ใหจ้เปป็นเชริงจริตวริญญาณ พวกเขาใหจ้อริสราเอลหมายถจึงครริสตจนักร พวก
เขาใหจ้ภถูเขาศริโยนหมายถจึงสวรรคห์ พวกเขาใหจ้พวกยริวแหม่งอริสราเอลหมายถจึงพวกครริสเตนยน พวกเขาใหจ้พระทนที่นนัที่ง
ของดาวริดหมายถจึงพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้า ผมกลม่าววม่า ดร. สโกฟปิลดห์ในทนที่อสืที่นวริจารณห์อยม่างมนปปญญามาก ๆ การใชจ้
พระคนัมภนรห์แบบผริด ๆ เชม่นนนันี้นและการตนความขจ้อความทนที่ชนัดเจนของพระคนัมภนรห์ใหจ้เปป็นเชริงจริตวริญญาณไปเสนย แตม่
ในทนที่นนนี้เขากลนับทคาแบบเดนยวกนัน ทนที่ทนที่พระคนัมภนรห์ไมม่กลม่าวอะไรเลยเกนที่ยวกนับชม่วงเหลม่านนันี้นของประวนัตริศาสตรห์ครริสต
จนักร ดร. สโกฟปิลดห์กลนับทคาใหจ้ขม่าวสารทนที่สม่งถจึงแตม่ละแหม่งของครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้เปป็นภาพของระยะหนจึที่งของ 
‘ประวนัตริศาสตรห์ฝป่ายวริญญาณของครริสตจนักร’

(b) เชม่นเคย ดร. สโกฟปิลดห์ฝป่าฝฟนหนจึที่งในกฎเหลม่านนันี้นทนที่เขายกยม่องในทนที่อสืที่น: กฎของการตนความพระคนัมภนรห์



ทนที่ดน ทนที่วม่าเราตจ้องไมม่ใหจ้หลนักคคาสอนหนจึที่งมนพสืนี้นฐานอยถูม่บนภาพเลท็งหรสือสนัญลนักษณห์ คนหนจึที่งอาจคริดผริดไดจ้เกนที่ยวกนับสริที่งทนที่
ตนคริดวม่าเปป็นภาพเลท็งหนจึที่ง หลนักคคาสอนตม่าง ๆ ตจ้องมนพสืนี้นฐานอยถูม่บนคคากลม่าวทนันี้งหลายทนที่ชนัดเจนของพระคนัมภนรห์ ไมม่มน
คคากลม่าวเชม่นนนันี้นเลยสนักแหม่งในพระคนัมภนรห์ทนที่วม่าครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งแควจ้นเอเชนยเปป็นตนัวแทนของระยะตม่าง ๆ ใน
ประวนัตริศาสตรห์ฝป่ายวริญญาณของครริสตจนักร ดร. สโกฟปิลดห์ยอมรนับเรสืที่องนนันี้น ฉะนนันี้นเขาจจึงไมม่ควรสรจ้างหลนักคคาสอน
เชม่นนนันี้นเลยซจึที่งไมม่แมจ้แตม่จะถถูกบอกใบจ้ในพระคนัมภนรห์ ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้เปป็นชคุมนคุมชนจรริง ๆ ในเจท็ดเมสือง แนม่นอน
วม่า ครริสตจนักรทคุกแหม่งและคนทคุกคนสามารถไดจ้รนับประโยชนห์จากการเปปิดเผยของพระเจจ้าทนที่ใหจ้ไวจ้ในทนที่นนนี้ แตม่เราไมม่
ควรเพริที่มความหมายบางอยม่างเขจ้าไปซจึที่งพระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้ใหจ้ไวจ้เพราะวม่าเราอาจคริดวม่ามนันคงจะเขจ้ากนันกนับหลนักคคา
สอนบางอยม่างของเรา วม่าจะตจ้องมนหมายสคาคนัญหลายประการเพสืที่อทนที่เราจะทราบลม่วงหนจ้าไดจ้วม่าพระเยซถูจะเสดท็จมา
เมสืที่อไร

3. ขต่าวสารเหลต่านกัขั้นมกลกักษณะเปป็นทข้องถถิกี่นอยต่างชกัดเจน
สต่งถจึงครถิสตจกักรทข้องถถิกี่นหลายแหต่งแบบเจาะจง

ดร. สโกฟปิลดห์ใหจ้ขจ้อโตจ้แยจ้งอนกประการหนจึที่งเพสืที่อสนนับสนคุนทฤษฎนของเขาตรงนนนี้: “เชม่นเคย ขม่าวสารเหลม่านนนี้
โดยคคาเรนยกของพวกมนันเอง ไปไกลเกรินกวม่าชคุมนคุมชนทจ้องถริที่นเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกกลม่าวถจึง” ไมม่จคาเปป็นวม่าจะตจ้องเปป็นเชม่น
นนันี้น ในหมายเหตคุเหลม่านนันี้นบนหนจ้าถนัดไป ดร. สโกฟปิลดห์กลม่าววม่า “ไมม่มนหลนักฐานทนที่เชสืที่อถสือไดจ้สมนัยโบราณเลยวม่าคณะ
ของพวกนริโคเลาสห์นริยมมนอยถูม่จรริง” ทคาไมจะตจ้องมนบนันทจึกใด ๆ เกนที่ยวกนับคนกลคุม่มเลท็ก ๆ กลคุม่มหนจึที่งในครริสตจนักรทจ้อง
ถริที่นแหม่งหนจึที่งในเมสืองเลท็ก ๆ เมสืองหนจึที่งหรสือสองเมสืองเปป็นอยม่างมาก (ถถูกกลม่าวถจึงแคม่ในการเชสืที่อมโยงกนับเมสือง
เอเฟซนัสและเมสืองเปอรห์กามนัมทนที่อยถูม่ใกลจ้เคนยงเทม่านนันี้น)? แตม่ ดร. สโกฟปิลดห์พยายามทคาใหจ้คคาเรนยก “พวกนริโคเลาสห์
นริยม” หมายถจึงการนอกรนตทนที่แพรม่ไปทนัที่วโลก ในเมสืที่อไมม่มนการอนคุมานเชม่นนนันี้นเลยในขจ้อพระคคาเหลม่านนนี้

อนันทนที่จรริง มนการอจ้างอริงเชริงทจ้องถริที่นอยม่างชนัดเจนหลายแหม่งในจดหมายทนันี้งเจท็ดฉบนับนนนี้ ในเมสืองเอเฟซนัส มน
บางคนทนที่กลม่าววม่าตนเปป็นพวกอนัครทถูตแตม่กท็ไมม่ไดจ้เปป็น ในเมสืองสเมอรห์นามนบางคนทนที่อจ้างตนัววม่าเปป็นพวกยริวซจึที่งกท็ไมม่ไดจ้
เปป็น เมสืองเปอรห์กามนัมเปป็น “ทนที่ ๆ ทนที่นนัที่งของซาตานตนันี้งอยถูม่” เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเปป็นศถูนยห์กลางของการนนับถสือรถูปเคารพ ทนที่
เมสืองธริยาทริรามนผถูจ้พยากรณห์หญริงคนหนจึที่งทนที่ไดจ้กม่อตนันี้งลนัทธริเทนยมเทท็จ ในทนที่นนนี้นางถถูกเรนยกวม่าเยเซเบล เชม่นเคย ในเมสือง
ฟปีลาเดลเฟปียมนบางคนทนที่อจ้างตนัววม่าเปป็นพวกยริวและไมม่ไดจ้เปป็น แตม่การแบม่งแยกนนนี้ทนที่ถถูกกลม่าวอจ้างในครริสตจนักรสอง
แหม่งคงจะมาเปป็นธรรมดาเพราะอริทธริพลของพวกถสือศาสนายริวในชม่วงแรก ๆ ซจึที่งครริสตจนักรทนันี้งหลายไมม่เคยมนเลย
หลนังจากศตวรรษแรกนนันี้น

ผมกคาลนังกลม่าววม่าขม่าวสารเหลม่านนันี้นถถูกสม่งถจึงครริสตจนักรทจ้องถริที่นเหลม่านนันี้นโดยตรง และพระคนัมภนรห์เองกท็ไมม่
เคยบอกใบจ้เลยวม่าพวกมนันมนความหมายเชริงพยากรณห์ไปไกลเกรินกวม่าครริสตจนักรทจ้องถริที่นเหลม่านนันี้น และคคาเตสือนใหจ้
ระวนังและคคาเตสือนสตริใด ๆ กท็ตามกท็ใชจ้ไดจ้กนับครริสเตนยนอสืที่น ๆ ทนที่อยถูม่ในสถานการณห์คลจ้ายกนัน

4. อกันทกกี่จรถิงครถิสตจกักรเจด็ดแหต่งกด็ไมต่สอดรกับแมข้แตต่โครงรต่าง
ประวกัตถิศาสตรค์ครถิสตจกักรของดร. สโกฟฟิลดค์

แตม่ขจ้อโตจ้แยจ้งหลนักของ ดร. สโกฟปิลดห์ทนที่วม่าครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้บม่งบอกถจึงเหตคุการณห์ตม่าง ๆ และชม่วงตม่าง ๆ 
ในประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักรกท็คสือขจ้อโตจ้แยจ้งนนนี้: “ทนที่สรคุปไดจ้มากทนที่สคุดเลยกท็คสือวม่า ขม่าวสารเหลม่านนนี้นคาเสนอการมองเหท็น



ลม่วงหนจ้าจรริง ๆ ของประวนัตริศาสตรห์ฝป่ายวริญญาณของครริสตจนักร และตามลคาดนับกม่อนหลนังนนนี้อยม่างแมม่นยคา”
อนริจจา แตม่การตรวบสอบอยม่างรนัดกคุมจะพริสถูจนห์ใหจ้เหท็นวม่าครริสตจนักรเหลม่านนนี้ไมม่ไดจ้ใหจ้ “การมองเหท็นลม่วง

หนจ้าจรริง ๆ…ตามลคาดนับกม่อนหลนังนนนี้อยม่างแมม่นยคา”
(a) จงเปรนยบเทนยบขม่าวสารอนันแรกนนนี้ถจึงเมสืองเอเฟซนัสในวริวรณห์ 2:1-7 กนับขม่าวสารทนที่สามถจึงเมสืองเปอรห์

กามนัมในวริวรณห์ 2:12-17 ดร. สโกฟปิลดห์อยากใหจ้ขม่าวสารอนันแรกนนันี้นเปป็นตนัวแทนของความเชสืที่อแบบครริสเตนยนสมนัย
อนัครทถูตในสมนัยของยอหห์น และอนันถนัดมานนันี้นเปป็นตนัวแทนของการผงาดขจึนี้นของแนวคริดโรมนันนริยมภายใตจ้คอนส
แตนตรินซจึที่งเรริที่มตจ้นในปปี ค.ศ. 316 แตม่ขม่าวสารทนันี้งสองนนนี้กท็เหมสือนกนันอยม่างมาก

ครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองเอเฟซนัสไดจ้รนับคคาชมสคาหรนับการทคางานหนนักและความอดทนและการทนที่พวก
เขาเกลนยดชนังสริที่งชนัที่วรจ้าย และครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองเปอรห์กามนัมกท็ไดจ้รนับคคาชมเชม่นกนันสคาหรนับการงานของพวก
เขา สคาหรนับการยจึดพระนามของพระครริสตห์ไวจ้มนัที่นและการไมม่ปฏริเสธความเชสืที่อนนันี้น แมจ้บางคนเปป็นมรณะสนักขนอยม่าง
อนันทนพาส! (จคาไวจ้วม่าอนันทนพาสเปป็นบคุคคลคนหนจึที่งในความสนัมพนันธห์แบบทจ้องถริที่นอยม่างชนัดเจน ไมม่ใชม่แบบเหมารวม
หรสือแบบสากล โดยเปป็นตนัวแทนของยคุคหนจึที่ง)

เชม่นเคย องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัสแกม่ครริสตจนักรทนที่เมสืองเอเฟซนัสวม่า “แตม่อยม่างไรกท็ตาม เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่า
เจจ้าบจ้าง เพราะวม่าเจจ้าไดจ้ละทรินี้งความรนักแรกนนันี้นของเจจ้าเสนย” และแกม่ครริสตจนักรทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม ในการผงาดขจึนี้น
และความเปป็นมลทรินของแนวคริดโรมนันนริยม องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัสวม่า “แตม่เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่าเจจ้าบจ้างอยถูม่สองสาม
เรสืที่อง เพราะวม่าเจจ้ามนบางคนทนที่นนัที่นทนที่ถสือหลนักคคาสอนของบาลาอนัม…” คคาตม่อวม่าของเมสืองเอเฟซนัสรคุนแรงกวม่าเมสือง
เปอรห์กามนัม

ผมขอกลม่าววม่า ขม่าวสารเหลม่านนนี้ไมม่เขจ้ากนับยคุคเหลม่านนันี้นซจึที่งพวกมนันถถูกนคาไปใสม่
(b) อนันทนที่จรริง ดร.สโกฟปิลดห์ในโครงรม่างของเขาเองแสดงใหจ้เหท็นวม่าเหลม่านนนี้ไมม่ใชม่ “การเหท็นลม่วงหนจ้าจรริง ๆ”

และ “ตามลคาดนับกม่อนหลนังนนนี้อยม่างแมม่นยคา” ของประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักร ขม่าวสารของเมสืองซารห์ดริสในวริวรณห์ 
3:1-6 ถถูกเชสืที่อวม่าเปป็นตนัวแทนของสมนัยแหม่งการปฏริรถูปนนันี้น แตม่ไมม่มนสริที่งใดเลยทนที่นนัที่นเกนที่ยวกนับการปฏริรถูปนนันี้น ขม่าวสารนนันี้น
จะใชจ้กนับยคุคอสืที่นใดกท็ไดจ้ของยคุคเหลม่านนันี้นทนที่ ดร. สโกฟปิลดห์ไดจ้เลสือกไวจ้ (หรสือดารห์บนนี้) และขม่าวสารถจึงครริสตจนักรทนที่เมสืองฟปี
ลาเดลเฟปีย (3:7-13) กท็ไมม่ไดจ้ถถูกยกใหจ้เปป็นของยคุคสมนัยใดโดยเฉพาะ โดย ดร. สโกฟปิลดห์และ Plymouth 
Brethren มนันกคาลนังเขจ้ามาใกลจ้กนับสมนัยปปจจคุบนันมากเกรินไปและมนันไมม่สามารถถถูกแบม่งออกโดยการคาดเดาไดจ้ เพสืที่อ
เปป็นตนัวแทนของยคุคสมนัยใดโดยเฉพาะ ดนังนนันี้น ดร. สโกฟปิลดห์จจึงแคม่เรนยกมนันวม่า “ครริสตจนักรแทจ้และครริสตจนักรแตม่
ปาก” เมสืที่อไรเลม่า? ใน “ลคาดนับกม่อนหลนังทนที่แมม่นยคา” ใดเลม่า? หากนนที่จะตจ้องเปป็นการมองเหท็นลม่วงหนจ้าจรริง ๆ ตาม 
“ลคาดนับกม่อนหลนังทนที่แมม่นยคา” นนันี้นของประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักร กท็ควรมนการบอกใบจ้อะไรบจ้างเกนที่ยวกนับวม่าครริสตจนักร
ของเมสืองฟปีลาเดลเฟปียนนันี้นจะเปป็นตนัวแทนของยคุคสมนัยใด ดร. สโกฟปิลดห์หามนันไมม่เจอเลย

(c) ดร. สโกฟปิลดห์กลม่าววม่าขม่าวสารถจึงเมสืองเลาดนเซนยเปป็นตนัวแทนของ “สถานะสคุดทจ้ายของการละทรินี้งความ
เชสืที่อ” แตม่จรริง ๆ แลจ้วการละทรินี้งความเชสืที่อไมม่ถถูกกลม่าวถจึงในจดหมายฉบนับนนันี้นเลย คคาตม่อวม่าของพระครริสตห์ในทนที่นนนี้กท็
คสือ “วม่าเจจ้าไมม่เยท็นและไมม่รจ้อน” แตม่กลนับ “เปป็นแตม่อคุม่น ๆ” พระเจจ้าทรงทราบวม่าสมาชริกครริสตจนักรทคุกแหม่งหนตจ้อง
ถถูกเตสือนเกนที่ยวกนับบาปทนที่เกริดขจึนี้นซนี้คาซากนนันี้นของความเปป็นแตม่อคุม่น ๆ แตม่ความเปป็นแตม่อคุม่น ๆ กท็ไมม่เหมสือนกนับแนวคริด



สมนัยใหมม่นริยม, การปฏริเสธความเชสืที่อนนันี้น และไมม่มนการบอกใบจ้เลยวม่านนที่เปป็น “สถานะสคุดทจ้าย”
ไมม่ใชม่เลย นนที่เปป็นการจนัดเรนยงทนที่ทคาขจึนี้นเอง ถถูกสรจ้างขจึนี้นเพสืที่อใหจ้เขจ้ากนับความเหท็นทนที่มนอยถูม่กม่อนแลจ้ว แตม่พระ

คนัมภนรห์ไมม่สอนเลยวม่าขม่าวสารเหลม่านนันี้นถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้ใหจ้โครงรม่างเกนที่ยวกนับประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักร
ในขม่าวสารเหลม่านนนี้ถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด ไมม่มนภาพของนริกายโรมนันคาทอลริกซจึที่งไดจ้เขจ้ายจึดครองครริสตจนักร

สม่วนใหญม่เหลม่านนันี้น ไมม่มนการเปปิดเผยใด ๆ เกนที่ยวกนับยคุคมสืดทนที่เลวรจ้ายนนันี้นและเปป็นหายนะนนันี้น ดร. สโกฟปิลดห์ ซจึที่งยจึดถสือ
ตามหลนักศาสนศาสตรห์ของยคุคปฏริรถูปและการใชจ้คคาวม่าครริสตจนักรแบบผริด ๆ อนันแพรม่หลายเพสืที่อเปป็นตนัวแทนของ
นริกายตม่าง ๆ บนแผม่นดรินโลก ไดจ้พยายามทนที่จะหาการเหท็นลม่วงหนจ้าของระยะเหลม่านนนี้ “ตามลคาดนับกม่อนหลนังทนที่
แมม่นยคานนนี้” ใหจ้เจอ แตม่เขากท็ไปไกลเกรินพระคนัมภนรห์และมนันเปป็นความผริดพลาดทนที่คนอสืที่น ๆ อนกหลายพนันคนไดจ้ทคาตาม
เขาผม่านทาง Scofield Reference Bible

ไมม่ใชม่เลยครนับ พระเยซถูสามารถเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อ กม่อนเหตคุการณห์ใด ๆ เหลม่านนันี้นทนที่ ดร. สโกฟปิลดห์คริดวม่า
ถถูกเปป็นตนัวแทนในทนที่นนนี้ไดจ้เกริดขจึนี้น ฉะนนันี้นเปาโลจจึงเขนยนไดจ้วม่า “เราทนันี้งหลายซจึที่งยนังมนชนวริตอยถูม่และเหลสืออยถูม่” จนถจึงการ
รนับขจึนี้นนนันี้นทนที่เขาคาดหวนังวม่าจะเกริดขจึนี้นในชม่วงชนวริตของเขา โดยการดลใจของพระเจจ้า เหตคุการณห์เหลม่านนันี้นไมม่ไดจ้ถถูก
บอกไวจ้ลม่วงหนจ้าเพราะวม่าพระเจจ้าไมม่ไดจ้อยากทนที่จะบอกลม่วงหนจ้าเกนที่ยวกนับพวกมนัน พระเยซถูเจจ้าทรงอยากใหจ้พระองคห์
เองมนอริสระทนที่จะเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อ และพระองคห์ทรงอยากใหจ้ผถูจ้คนเฝฝ้าระวนังการเสดท็จมาของพระองคห์เพราะวม่า
พระองคห์ไดจ้ทรงบนัญชาไวจ้เชม่นนนันี้น ไมม่ใชม่เพราะวม่าพวกเขาไดจ้เรนยนรถูจ้เกนที่ยวกนับลคาดนับของเหตคุการณห์บางอยม่างทนที่จะตจ้อง
สคาเรท็จจรริงกม่อนทนที่พระครริสตห์จะเสดท็จมาไดจ้

ฉะนนันี้น เมสืที่อเราไปถจึงบททนที่ 2 และ 3 ของวริวรณห์และศจึกษาขม่าวสารเหลม่านนันี้นทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด คคุณ
กท็จะจคาไดจ้วม่าพวกมนันเปป็นเมสืองจรริง ๆ ชคุมนคุมชนทจ้องถริที่นจรริง ๆ ของพวกครริสเตนยน อนันทนพาส (2:13) เปป็นชายคน
หนจึที่งจรริง ๆ มรณะสนักขนคนหนจึที่งทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม “ผถูจ้หญริงคนนนันี้นทนที่ชสืที่อเยเซเบล” (2:20) เปป็นผถูจ้หญริงคนหนจึที่งจรริง ๆ
หญริงชนัที่วคนหนจึที่งในครริสตจนักรทนที่เมสืองธริยาทริรา ปปญหาเรสืที่องคคาสอนและหลนักปฏริบนัตรินนันี้นของพวกนริโคเลาสห์นริยมซจึที่งถถูก
กลม่าวถจึง กท็หมายถจึงคคาสอนและหลนักปฏริบนัตรินนันี้นของลนัทธริหนจึที่งโดยเฉพาะทนที่ขณะนนันี้นปรากฏอยถูม่ในครริสตจนักรสอง
แหม่งนนันี้น ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นพระวจนะของพระเจจ้า แตม่ไมม่มนผถูจ้ใดมนสริทธริธิ์ทนที่จะใสม่ความหมายเขจ้าไปในมนันทนที่พระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้
สอน ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนันี้นไมม่ไดจ้เปป็นตนัวแทนของยคุคครริสตจนักร ความจรริงฝป่ายวริญญาณและฝป่ายศนลธรรมนนันี้นมนไวจ้
สคาหรนับทคุกคน เชม่นเดนยวกนับในจดหมายฝากฉบนับอสืที่น ๆ ทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรหลายแหม่งทนที่เมสืองโครรินธห์ หรสือเมสืองโคโล
สน หรสือเมสืองฟปีลริปปปี

_____________
ขข้อ 5-8:

1:5 และจากพระเยซถูครริสตห์ผถูจ้ทรงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์
ซสืที่อ และเปป็นบคุตรหนัวปปีทนที่ไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นมาจากความ
ตาย และผถูจ้ทรงครอบครองของกษนัตรริยห์ทนันี้งปวงแหม่ง
แผม่นดรินโลก แดม่พระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงรนักเราทนันี้งหลาย 
และไดจ้ทรงชคาระลจ้างพวกเราจากบาปของพวกเรา

ในพระโลหริตของพระองคห์เอง
1:6 และทรงตนันี้งพวกเราไวจ้ใหจ้เปป็นกษนัตรริยห์และเปป็น
ปคุโรหริตตม่อพระเจจ้าและพระบริดาของพระองคห์ ขอ
พระเกนยรตริและไอศวรรยห์จงมนแดม่พระองคห์สสืบ ๆ ไป
เปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ เอเมน



1:7 ‘ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ และ
นนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่
ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะ
รที่คาไหจ้เพราะพระองคห์’ จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน

1:8 “เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็น
อวสาน” องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัส “ผถูจ้ทรงเปป็นอยถูม่
เดนดี๋ยวนนนี้ ผถูจ้ไดจ้ทรงเปป็นอยถูม่ในกาลกม่อน และผถูจ้จะเสดท็จ
มานนันี้น ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด”

การเนข้นยขั้นาตรงนกขั้เกกกี่ยวกกับพระครถิสตค์ในฐานะกษกัตรถิยค์ผดูข้จะเสดด็จมา
พระเยซถูเจจ้าทรงถถูกกลม่าวถจึงในทนที่นนนี้ไมม่เพนยงในฐานะ “บคุตรมนคุษยห์”-ซจึที่งเปป็นชสืที่อเรนยกทนที่พระองคห์ทรงรนักยริที่ง

นนัก; ไมม่เพนยงในฐานะ “พระบคุตรทนที่บนังเกริดมาองคห์เดนยวนนันี้น”-ในฐานะเปป็นบคุคคลผถูจ้เดนยวทนที่ไดจ้บนังเกริดฝป่ายรม่างกายจาก
พระเจจ้า: พระองคห์ทรงเปป็น “บคุตรหนัวปปีทนที่ไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นมาจากความตาย”-พระองคห์ทรงถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากพวก
คนตายแลจ้ว พระองคห์ทรงเปป็น “ผถูจ้ทรงครอบครองของกษนัตรริยห์ทนันี้งปวงแหม่งแผม่นดรินโลก” นนที่มองลม่วงหนจ้าไปยนังการ
เสดท็จมาของพระองคห์เพสืที่อลจ้มลจ้างอาณาจนักรทนันี้งปวงและยจึดอคานาจปกครองของโลกนนนี้

และเกนที่ยวกนับครริสเตนยนทนันี้งหลาย ขจ้อ 6 ไมม่ไดจ้แคม่กลม่าววม่าเราเปป็นลถูก ๆ ของพระเจจ้า แตม่วม่าเราไดจ้บนังเกริด
ใหมม่ เราจะตจ้องปฏริบนัตริตามพระมหาบนัญชานนันี้น แตม่พระเจจ้า “ทรงตนันี้งพวกเราไวจ้ใหจ้เปป็นกษนัตรริยห์และเปป็นปคุโรหริต” 
เหลม่าครริสเตนยนทนที่เปป็นกษนัตรริยห์งนันี้นหรสือ? ใชม่แลจ้วครนับ พระคนัมภนรห์กลม่าววม่า “ถจ้าพวกเราทนความทคุกขห์ยาก พวกเรากท็
จะครอบครองรม่วมกนับพระองคห์ดจ้วย” (2 ทธ. 2:12) 

ในคคาอคุปมาเรสืที่องเงรินมรินาซจึที่งเปป็นภาพของพระครริสตห์ทนที่เสดท็จกลนับมาเพสืที่อสถาปนาอาณาจนักรของพระองคห์
และเรนยกเหลม่าคนงานของพระองคห์ใหจ้รายงาน พระองคห์ตรนัสแกม่ชายคนนนันี้นทนที่เงรินมรินาของเขาไดจ้กคาไรสริบมรินาวม่า 
“ดนแลจ้ว เจจ้าผถูจ้รนับใชจ้ทนที่ดน เพราะเจจ้าไดจ้สนัตยห์ซสืที่อในของเลท็กนจ้อยมาก เจจ้าจงมนสริทธริอคานาจครอบครองเหนสือเมสืองสริบ
เมสืองเถริด” พระองคห์ตรนัสแกม่ชายผถูจ้นนันี้นทนที่เงรินมรินาของเขาไดจ้กคาไรหจ้ามรินาวม่า “เจจ้าจงครอบครองเหนสือเมสืองหจ้าเมสือง
เชม่นกนันเถริด” (ลถูกา 19:16-19) เมสืที่อเปโตรถามวม่าพวกเขาจะไดจ้รนับบคาเหนท็จอะไรบจ้าง พระเยซถูกท็ตรนัสวม่าอนัครทถูตทนันี้ง
สริบสองคนนนันี้นจะ “ไดจ้นนัที่งบนบนัลลนังกห์สริบสองทนที่เชม่นกนัน โดยพริพากษาคนอริสราเอลสริบสองเผม่า” (มธ. 19:27,28)

เราถถูกตนันี้งใหจ้เปป็น “ปคุโรหริต” เชม่นกนัน นนัที่นหมายความวม่าเราควรวริงวอนเพสืที่อคนบาปทนันี้งหลายและพยายาม
นคาพวกเขามารนับความรอด มนันอาจหมายความวม่าในยคุคพนันปปีนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายจะมนงานรนับใชจ้พริเศษบาง
อยม่างในฐานะปคุโรหริต แตม่การเนจ้นยนี้คาในวริวรณห์กท็อยถูม่ทนที่การเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เปป็นหลนัก

โอ แตม่จงจคาไวจ้วม่าขม่าวสารนนนี้มนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับ “พระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงรนักเราทนันี้งหลาย และไดจ้ทรงชคาระลจ้าง
พวกเราจากบาปของพวกเราในพระโลหริตของพระองคห์เอง” คนเหลม่านนันี้นทนที่จะไดจ้ครอบครองรม่วมกนับพระครริสตห์ 
คนเหลม่านนันี้นทนที่จะไดจ้ชสืที่นชมยรินดนในการเสดท็จมาของพระองคห์คสือ คนทนันี้งหลายทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วทนที่บาปของตนถถูกลบ
ออกไปหมดแลจ้ว มนันคสือความรอดในรถูปอดนตทนที่ตม่อเนสืที่องอยถูม่ในตอนนนนี้ มนันไมม่ใชม่วม่าพระครริสตห์คม่อย ๆ ชคาระลจ้างเรา
และทคาใหจ้เราเหมาะสมสคาหรนับสวรรคห์ แตม่โดยการทรงใหจ้บนังเกริดใหมม่ครนันี้งเดนยวครริสเตนยนทนันี้งหลายกท็กลายเปป็นลถูก 
ๆ ของพระเจจ้า ถถูกใหจ้บนังเกริดเขจ้าในครอบครนัวนนันี้น บาปทนันี้งหลายถถูกลบออกไปหมด และเราไดจ้รนับใจดวงใหมม่และ
พระวริญญาณของพระเจจ้าทรงเคลสืที่อนอยถูม่ในรม่างกายของเราทนที่เปป็นวริหารหลายหลนัง ไมม่มนคคาถามทนที่วม่า คคุณจะรอด
ไหม? คคาถามนนันี้นกท็คสือ คคุณรอดแลจ้วหรสือยนัง? มนการแปลงสภาพครนันี้งเดนยว และคนทนที่เปป็นครริสเตนยนกท็ไดจ้รนับการ
บนังเกริดใหมม่แลจ้ว ถถูกลจ้างชคาระในพระโลหริตนนันี้นแลจ้ว โดยทนที่บาปทนันี้งสรินี้นของเขาถถูกยกโทษหมด



การเนจ้นยนี้คาตรงการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองถถูกกลม่าวอยม่างชนัดเจนเหลสือเกรินในขจ้อ 7: “ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมา
พรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์ทคุกชาตริ
ทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์’ จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน”

“นนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์” ฉะนนันี้นการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์ยนังแผม่นดรินโลกจจึงไมม่ไดจ้
หมายความแคม่วม่าเฉพาะคนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่บนแผม่นดรินโลกจะไดจ้เหท็นพระองคห์ ทคุกคนบนแผม่นดรินโลก ในสวรรคห์ 
และในนรก จะไดจ้เหท็นพระองคห์

ฟปีลริปปปี 2:9-11 กลม่าวถจึงเวลาอนันแสนสคุขนนันี้น:
“เหตคุฉะนนันี้นพระเจจ้าจจึงไดจ้ทรงยกพระองคห์ขจึนี้นอยม่างสถูงดจ้วย และไดจ้ประทานพระนามหนจึที่งแกม่พระองคห์ซจึที่ง

อยถูม่เหนสือทคุกนาม เพสืที่อเมสืที่อออกพระนามของพระเยซถู ‘หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่าจะตจ้องคคุกกราบลง’ ของบรรดาสริที่งใน
สวรรคห์ และบรรดาสริที่งในแผม่นดรินโลก และบรรดาสริที่งใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก และเพสืที่อ ‘ลรินี้นทคุกลรินี้นจะกลม่าวยอมรนับ’ วม่า
พระเยซถูครริสตห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า อนันเปป็นการถวายสงม่าราศนแดม่พระเจจ้าพระบริดา”

“หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่า…ของบรรดาสริที่งในสวรรคห์ …ในแผม่นดรินโลก และ…ใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก”-ทคุกคนใน
สวรรคห์และแผม่นดรินโลกและนรกจะคคุกเขม่าลงตม่อพระเยซถู

นนัที่นหมายความวม่าผถูจ้คนทนที่อยถูม่ในนรกแลจ้วจะทราบเกนที่ยวกนับการเสดท็จกลนับมาอนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศนของพระ
ครริสตห์เพสืที่อยจึดครองอาณาจนักรของโลกนนนี้และครอบครอง และ “คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย” (ขจ้อ 7) ดนัง
นนันี้นคนเหลม่านนันี้นทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับการตรจึงกางเขนพระเยซถู ถจึงแมจ้พวกเขาอยถูม่ในนรกแลจ้ว กท็จะไดจ้เหท็นพระครริสตห์เสดท็จ
กลนับมาโดยวริธนการอนัศจรรยห์บางอยม่างและทราบเรสืที่องนนันี้นและคคุกเขม่าลงและรนับสารภาพวม่าพระองคห์ทรงเปป็นองคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้าแหม่งสริที่งสารพนัด พวกเขาอาจไมม่รนักพระองคห์แตม่พวกเขาตจ้องถวายเกนยรตริแดม่พระองคห์

เมสืที่อคายาฟาสสนัที่งพระเยซถูใหจ้ปฏริญาณวม่า “จงบอกพวกเราเถริดวม่าทม่านเปป็นพระครริสตห์นนันี้น พระบคุตรของ
พระเจจ้าหรสือไมม่” แลจ้ว “พระเยซถูตรนัสแกม่พวกเขาวม่า ทม่านไดจ้วม่าแลจ้ว ถจึงกระนนันี้นเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า ตนันี้งแตม่
นนนี้ไปพวกทม่านจะเหท็นบคุตรมนคุษยห์นนัที่งอยถูม่เบสืนี้องขวาพระหนัตถห์แหม่งเดชานคุภาพ และเสดท็จมาในหมถูม่เมฆแหม่งฟฝ้าสวรรคห์” 
เราไมม่มนบนันทจึกวม่าคายาฟาสมหาปคุโรหริตผถูจ้ชนัที่วรจ้ายนนันี้นไดจ้รนับความรอด หากไมม่แลจ้ว ลจึกลงในนรกเขากท็จะเหท็นพระ
ครริสตห์เสดท็จมาในหมถูม่เมฆแหม่งฟฝ้าสวรรคห์

ทกกี่ถดูกแสดงภาพในทกกี่นกขั้ไมต่ใชต่การรกับขจึขั้น, ระยะแรกของการเสดด็จมาของพระครถิสตค์, 
แตต่เปป็นการเสดด็จกลกับมาในภายหลกังของพระองคค์ในสงต่าราศก

เราไดจ้กลม่าววม่ามนสองระยะของการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์ ในระยะหนจึที่ง เมสืที่อ “องคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าเองจะเสดท็จลงมาจากสวรรคห์ ดจ้วยเสนยงกถูม่กจ้อง ดจ้วยสคาเนนยงของเทพบดน และดจ้วยแตรของพระเจจ้า และคนทนันี้ง
ปวงทนที่ตายแลจ้วในพระครริสตห์จะเปป็นขจึนี้นมากม่อน แลจ้วพวกเราซจึที่งยนังเปป็นอยถูม่และเหลสืออยถูม่ จะถถูกรนับขจึนี้นไปดจ้วยกนันกนับ
คนเหลม่านนันี้นในหมถูม่เมฆ เพสืที่อจะไดจ้พบองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในฟฝ้าอากาศ และอยม่างนนันี้นแหละพวกเรากท็จะอยถูม่กนับองคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเปป็นนริตยห์”

จงตรวจสอบระยะแรกนนันี้นของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ กม่อนการเสดท็จกลนับมานนนี้เพสืที่อครอบครอง
ในระยะหนจึที่งของการเสดท็จมาของพระองคห์ พระองคห์จะทรงเปป็นเหมสือนเจจ้าบม่าวทนที่มายนังงานสมรสและ



หญริงพรหมจารนสริบคนนนันี้นทนที่รอคอยดจ้วยใจจดจม่อ ไมม่รถูจ้วม่าเจจ้าบม่าวนนันี้นจะมาเมสืที่อไร ในทนันใดนนันี้นเขากท็มาและพบพวก
เธอนอนหลนับและบางคนกท็ไมม่มนนนี้คามนัน นนัที่นเปป็นภาพของระยะนนันี้นของการเสดท็จมาของพระองคห์ซจึที่งพระเยซถูตรนัสไวจ้
อยม่างชนัดแจจ้งวม่าไมม่มนใครทราบวนันนนันี้นหรสือโมงนนันี้น

ในระยะแรกนนนี้ของการเสดท็จมาของพระองคห์ เราถถูกบอกวม่า:
“ดถูกม่อน ขจ้าพเจจ้าจะสคาแดงความลจึกลนับใหจ้พวกทม่านเหท็น คสือพวกเราจะไมม่ลม่วงหลนับหมดทคุกคน แตม่พวก

เราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่หมด ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบตาเดนยว เวลาเปป่าแตรครนันี้งสคุดทจ้าย เพราะวม่าแตรนนันี้นจะ
สม่งเสนยง และคนทนันี้งหลายทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกบนันดาลใหจ้เปป็นขจึนี้นมาปราศจากเปฟฟื่อยเนม่า และพวกเราจะถถูก
เปลนที่ยนแปลงใหมม่ เพราะวม่าสริที่งซจึที่งเปฟฟื่อยเนม่านนนี้ตจ้องสวมซจึที่งไมม่เปฟฟื่อยเนม่า และสริที่งทนที่จะตายนนนี้ตจ้องสวมสริที่งทนที่จะไมม่มนวนัน
ตาย”- 1 คร. 15:51-53

จงสนังเกตความฉนับพลนันของการเสดท็จกลนับมาแบบไมม่คาดคริดของพระครริสตห์: “ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบ
ตาเดนยว” เหท็นไดจ้ชนัดวม่านนที่อยถูม่ในระยะแรกนนันี้นของการเสดท็จมาของพระองคห์ จงหมายเหตคุ 1 เธสะโลนริกา 4:13-17 
อนกครนันี้ง:

“แตม่ขจ้าพเจจ้าไมม่อยากใหจ้พวกทม่านขาดความรถูจ้ พนที่นจ้องทนันี้งหลาย ถจึงเรสืที่องคนเหลม่านนันี้นทนที่ลม่วงหลนับไปแลจ้ว เพสืที่อ
พวกทม่านจะไมม่เสนยใจ เหมสือนอยม่างคนอสืที่น ๆ ซจึที่งไมม่มนความหวนัง เพราะถจ้าพวกเราเชสืที่อวม่าพระเยซถูทรงสรินี้นพระชนมห์ 
และทรงคสืนพระชนมห์แลจ้ว เชม่นเดนยวกนันบรรดาคนซจึที่งลม่วงหลนับไปในพระเยซถูนนันี้น พระเจจ้าจะทรงนคามาพรจ้อมกนับ
พระองคห์ เพราะสริที่งนนนี้พวกเราขอบอกแกม่พวกทม่านตามพระวจนะขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าวม่า พวกเราซจึที่งยนังเปป็นอยถูม่
และเหลสืออยถูม่จนถจึงการเสดท็จมาขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า จะลม่วงหนจ้าไปกม่อนคนเหลม่านนันี้นทนที่ลม่วงหลนับไปแลจ้วกท็หามริไดจ้ 
ดจ้วยวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเองจะเสดท็จลงมาจากสวรรคห์ ดจ้วยเสนยงกถูม่กจ้อง ดจ้วยสคาเนนยงของเทพบดน และดจ้วยแตร
ของพระเจจ้า และคนทนันี้งปวงทนที่ตายแลจ้วในพระครริสตห์จะเปป็นขจึนี้นมากม่อน แลจ้วพวกเราซจึที่งยนังเปป็นอยถูม่และเหลสืออยถูม่ จะ
ถถูกรนับขจึนี้นไปดจ้วยกนันกนับคนเหลม่านนันี้นในหมถูม่เมฆ เพสืที่อจะไดจ้พบองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในฟฝ้าอากาศ และอยม่างนนันี้นแหละ
พวกเรากท็จะอยถูม่กนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเปป็นนริตยห์”

จงหมายเหตคุวม่าการเสดท็จมาครนันี้งนนนี้ของพระครริสตห์คสือ เพสืที่อทคาใหจ้ครริสเตนยนทนที่ตายแลจ้วเปป็นขจึนี้นมาและ
เปลนที่ยนแปลงครริสเตนยนทนที่มนชนวริตอยถูม่และเราทนันี้งสองพวก “จะถถูกรนับขจึนี้นไปดจ้วยกนันกนับคนเหลม่านนันี้นในหมถูม่เมฆ เพสืที่อจะ
ไดจ้พบองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในฟฝ้าอากาศ” ฉะนนันี้นจจึงไปจากแผม่นดรินโลกนนนี้ไปยนังงานสมรสนนันี้น ฉะนนันี้นจจึงไปพรจ้อมกนับ
พวกครริสเตนยนทนที่ถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากตายไปยนังบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ในสวรรคห์

ไมม่มนทนที่วม่างตรงนนนี้สคาหรนับการสถูจ้รบแหม่งอารมาเกดโดน ระยะแรกนนนี้ไมม่ใชม่ระยะเดนยวกนันกนับ “ดถูเถริด พระองคห์
เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์
ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์” (ขจ้อ 7) ไมม่ใชม่ในระยะแรกนนนี้ทนที่พระองคห์จะเสดท็จมาเพสืที่อรวบรวมชนชาตริ
อริสราเอลจากทนัที่วทนันี้งแผม่นดรินโลก ชคาระพวกกบฏออกไปและสถาปนาอาณาจนักรของพวกยริว และเปป็นเวลาทนที่
ประชาชาตรินนันี้นทนันี้งหมดไดจ้รนับความรอด นนัที่นรอคอยระยะทนที่สองนนันี้น เมสืที่อพระครริสตห์จะเสดท็จมาในฐานะจอมกษนัตรริยห์
ตามทนที่ถถูกแสดงตรงนนนี้ในขจ้อ 7

ระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระครริสตห์เปป็นใจความหลนักของวริวรณห์



เอโนค คนทนที่เจท็ดนนับจากอาดนัม ไดจ้พยากรณห์ไวจ้วม่า “ดถูเถริด องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเสดท็จมาพรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริ
ชนของพระองคห์หลายหมสืที่นคน เพสืที่อทนที่จะพริพากษาบรรดาคนทนันี้งปวง และเพสืที่อกระทคาใหจ้บรรดาคนอธรรมใน
ทม่ามกลางพวกเขารถูจ้สจึกตนัวถจึงบรรดาการกระทคาทนที่อสนัตยห์อธรรมของพวกเขาซจึที่งพวกเขาไดจ้กระทคาอยม่างอสนัตยห์
อธรรม และรถูจ้สจึกตนัวถจึงบรรดาคคาพถูดอนันดคุรจ้ายของพวกเขาซจึที่งพวกคนบาปผถูจ้อธรรมไดจ้กลม่าวรจ้ายตม่อพระองคห์”

พวกวริสคุทธริชนจะไปสวรรคห์กนับพระครริสตห์ ถถูกรนับออกไปพบกนับพระองคห์ในหมถูม่เมฆ ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่
ยนังมนชนวริตอยถูม่จะถถูกเปลนที่ยนแปลงและครริสเตนยนทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นและถถูกรนับไปสวรรคห์ จากนนันี้นเมสืที่อ
ระยะทนที่สองนนันี้นมาถจึง ซจึที่งถถูกกลม่าวถจึงตรงนนนี้ในวริวรณห์ 1:7 พระครริสตห์จะเสดท็จมา “พรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริชนของ
พระองคห์หลายหมสืที่นคน เพสืที่อทนที่จะพริพากษา” (ยถูดาส 14,15) นนที่ถถูกแสดงภาพเพริที่มเตริมในวริวรณห์ 19:11-16:

“และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นสวรรคห์เปปิดออก และดถูเถริด มนมจ้าสนขาวตนัวหนจึที่ง และผถูจ้ทรงมจ้านนันี้นมนพระนามวม่า “สนัตยห์
ซสืที่อและสนัตยห์จรริง” และในความชอบธรรมพระองคห์ทรงพริพากษาและกระทคาสงคราม พระเนตรของพระองคห์
เหมสือนเปลวไฟ และบนพระเศนยรของพระองคห์มนมงกคุฎหลายอนัน และพระองคห์ทรงมนพระนามจารจึกไวจ้ทนที่ไมม่มนผถูจ้ใด
รถูจ้จนักเลย นอกจากพระองคห์เอง และพระองคห์ทรงฉลองพระองคห์ทนที่จคุม่มในเลสือด และพระนามของพระองคห์ถถูกเรนยก
วม่า “พระวาทะของพระเจจ้า” และเหลม่าพลโยธาซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ไดจ้ตามเสดท็จพระองคห์ไปบนหลนังบรรดามจ้าสนขาว 
โดยสวมอาภรณห์ผจ้าปป่านเนสืนี้อละเอนยด สนขาวและสะอาด และออกจากพระโอษฐห์ของพระองคห์มนพระแสงอนันคมเลม่ม
หนจึที่ง ซจึที่งดจ้วยพระแสงนนันี้นพระองคห์จะไดจ้ทรงฟปนฟาดบรรดาประชาชาตริ และพระองคห์จะทรงครอบครอง
ประชาชาตริเหลม่านนันี้นดจ้วยคทาทคาดจ้วยเหลท็ก และพระองคห์ทรงเหยนยบบม่อยที่คาองคุม่นแหม่งความดคุเดสือดและพระพริโรธ
ของพระเจจ้าผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ และบนฉลองพระองคห์ของพระองคห์ และบนตจ้นพระอถูรคุของพระองคห์ พระองคห์ทรง
มนพระนามจารจึกไวจ้วม่า “พระมหากษนัตรริยห์แหม่งกษนัตรริยห์ทนันี้งปวงและเจจ้านายแหม่งเจจ้านายทนันี้งปวง”

พระครริสตห์ ในระยะแรกนนันี้นแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์อยม่างฉนับพลนัน ในการรนับขจึนี้นนนันี้น เมสืที่อครริสเตนยน
ทนันี้งหลายถถูกเปลนที่ยนแปลงและถถูกรนับขจึนี้นไปอยถูม่กนับพระองคห์และพบหนจ้ากนับครริสเตนยนทนที่ตายไปแลจ้วซจึที่งถถูกทคาใหจ้เปป็น
ขจึนี้นและจากนนันี้นกท็ถถูกรนับไปสถูม่สวรรคห์ ทรงสนัญญาเรสืที่องการปลอบประโลมใจและการพบกนันอนกอนันแสนสคุขกนับผถูจ้ทนที่เรา
รนัก

แตม่ในระยะทนที่สองนนนี้ของการเสดท็จมาของพระองคห์ พระครริสตห์ทรงถถูกกลม่าวถจึงในฐานะพระมหากษนัตรริยห์
แหม่งกษนัตรริยห์ทนันี้งปวงและเจจ้านายแหม่งเจจ้านายทนันี้งปวง พระองคห์ทรงมนพระแสงคมเลม่มหนจึที่งซจึที่งพระองคห์จะทรงใชจ้ฟาด
ฟปนประชาชาตริเหลม่านนันี้น พระองคห์เสดท็จมาในความชอบธรรมเพสืที่อพริพากษาและทคาสงคราม กองทนัพเหลม่านนันี้นแหม่ง
สวรรคห์ตริดตามพระองคห์มา

จงแนม่ใจวม่าคคุณเขจ้าใจอยม่างชนัดเจนวม่ามนสองระยะทนที่แยกจากกนันของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ ในระยะ
แรกนนันี้น พระครริสตห์เสดท็จมาเพสืที่อเรนยกคนของพระองคห์ออกไปพบกนับพระองคห์ในฟฝ้าอากาศและพระองคห์ทรงพาเรา
ไปยนังงานเลนนี้ยงสมรสและบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ พรจ้อมกนับบรรดาผถูจ้ทนที่ถถูกไถม่แลจ้วของทคุกยคุคสมนัย แตม่ใน
ระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระองคห์ พระองคห์เสดท็จกลนับมายนังแผม่นดรินโลกพรจ้อมกนับเหลม่าพลโยธาแหม่ง
สวรรคห์และพรจ้อมกนับวริสคุทธริชนของพระองคห์หลายหมสืที่นคน และเมสืที่อถจึงเวลานนันี้นพระองคห์กท็ทรงเปป็นทนที่นม่าหวาดกลนัว
ยริที่งนนักโดยคนเหลม่านนันี้นทนที่จะเหท็นพระองคห์และพบกนับพระองคห์ เมสืที่อนนันี้นหนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่าจะคคุกกราบลงตม่อพระองคห์



ในแผม่นดรินโลกและสวรรคห์และนรก
“ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ” (ขจ้อ 7) เมสืที่อพระเยซถูทรงลอยขจึนี้นไปจากภถูเขามะกอกเทศ

และหมถูม่เมฆรนับพระองคห์ไปพจ้นสายตาของพวกอนัครทถูต ทถูตสวรรคห์สององคห์ทนที่ยสืนอยถูม่ขจ้าง ๆ กลม่าววม่า “พวกทม่าน 
ชาวกาลริลนเออ๋ย เหตคุไฉนพวกทม่านจจึงยสืนเขมจ้นดถูฟฝ้าสวรรคห์ พระเยซถูองคห์เดนยวกนันนนนี้ ซจึที่งทรงถถูกรนับไปจากพวกทม่านขจึนี้น
ไปยนังสวรรคห์นนันี้น จะเสดท็จมาอนกในลนักษณะเดนยวกนันตามทนที่พวกทม่านไดจ้เหท็นพระองคห์เสดท็จไปยนังสวรรคห์นนันี้น” (กริจการ
1:11) 

ดนังนนันี้นเมสืที่อพระเยซถูเสดท็จกลนับมาในหมถูม่เมฆ มนันกท็จะเปป็นเหมสือนตอนทนที่พระองคห์ไดจ้เสดท็จจากไปวนันนนันี้นบน
ภถูเขามะกอกเทศและทรงถถูกรนับเขจ้าไปในหมถูม่เมฆนนันี้น

นอกจากนนนี้ บนภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกาย ซจึที่งเราถถูกบอกวม่าเปป็นภาพของพระเยซถูในการเสดท็จมาครนันี้ง
ทนที่สองอนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศนของพระองคห์ เมฆกจ้อนหนจึที่งกท็ปกคลคุมพระองคห์

พระเยซถูทรงลอยขจึนี้นไปจากภถูเขามะกอกเทศ แตม่เศคารริยาหห์ 14:4 กลม่าวเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง
ของพระองคห์วม่า “และพระบาทของพระองคห์จะยสืนในวนันนนันี้นบนภถูเขามะกอกเทศ” พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทนที่ทรงเปป็น
ขจึนี้นแลจ้วนนันี้นในรม่างกายทนที่จนับตจ้องไดจ้จะเสดท็จกลนับมาเหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ไดจ้เสดท็จจากไป

“มนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์” (ขจ้อ 7) จคาไวจ้วม่า นนที่เปป็นระยะทนที่สองของการเสดท็จมาครนันี้ง
ทนที่สองของพระครริสตห์ ไมม่ใชม่การรนับขจึนี้น เมสืที่อการรนับขจึนี้นมาถจึงบรรดาผถูจ้ทนที่ตายในพระครริสตห์จะเปป็นขจึนี้นมากม่อนและพวก
ครริสเตนยนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะถถูกเปลนที่ยนแปลงและมนันจะเกริดขจึนี้น “ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบตาเดนยว” และเราจะ “ถถูก
รนับขจึนี้นไปดจ้วยกนันกนับคนเหลม่านนันี้นในหมถูม่เมฆ เพสืที่อจะไดจ้พบองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในฟฝ้าอากาศ” ดนังนนันี้นบรรดาชาวโลกทนที่
เหลสืออาจครที่คาครวญเพราะคนรนักทนที่จากไป นนัที่นไมม่ใชม่เวลาทนที่ทคุกหนัวเขม่าจะคคุกกราบลงตม่อพระองคห์ในแผม่นดรินโลก
และสวรรคห์และนรก นนัที่นไมม่ใชม่เวลาทนที่พระองคห์จะเสดท็จมาโดยขนที่มจ้าสนขาว สวมมงกคุฎหลายอนัน เพสืที่อสถูจ้ศจึกแหม่งอารมา
เกดโดน นนัที่นไมม่ใชม่เวลาทนที่บรรดาประชาชาตริจะครที่คาครวญมากเทม่ากนับตอนทนที่มนการรนับขจึนี้นนนันี้น คสือระยะแรกแหม่งการ
เสดท็จมาของพระองคห์ แตม่นนที่เปป็นระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระองคห์ นนที่เปป็นเวลาแหม่งชนัยชนะเมสืที่อพระองคห์
เสดท็จกลนับมาเพสืที่อการพริพากษาและการลงทนัณฑห์ พระองคห์เสดท็จมาในครนันี้งแรกนนันี้นในความเมตตารนัก

จคาไวจ้วม่า มนันเปป็นระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระองคห์เมสืที่อพระองคห์ทรงถถูกเผยใหจ้ประจนักษห์แกม่คนทนันี้ง
โลก ซจึที่งถถูกกลม่าวถจึงมากทนที่สคุดในภาคพนันธสนัญญาเดริม เปป็นธรรมดาทนที่พวกยริวกคาลนังคริดถจึงการกลนับสถูม่สภาพเดริมของ
ชนชาตริอริสราเอล ดนังนนันี้นพวกอนัครทถูตจจึงทถูลถามวม่า “พระองคห์เจจ้าขจ้า ณ เวลานนนี้พระองคห์จะทรงตนันี้งราชอาณาจนักร
ขจึนี้นใหมม่ใหจ้แกม่อริสราเอลหรสือ” (กริจการ 1:6) และพระองคห์ทรงตอบวม่านนัที่นไมม่ใชม่เรสืที่องทนที่พวกเขาตจ้องรถูจ้ เรสืที่องทนที่พวก
สาวกทถูลถามในมนัทธริว 24:3 เกนที่ยวขจ้องกนับการทนที่พระครริสตห์เสดท็จมาใน “การสรินี้นสคุดของโลก” ซจึที่งตามตนัวอนักษรคสือ 
การสรินี้นสคุดของยคุค, การสรินี้นสคุดของยคุคสมนัยของพวกคนตม่างชาตริ, เมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จกลนับมาเพสืที่อครอบครอง

พระสนัญญาเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาของพระครริสตห์ทนที่มนแกม่มารนยห์หญริงพรหมจารนนนันี้นคสือ “และองคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าพระเจจ้าจะประทานพระทนที่นนัที่งของดาวริดบรรพบคุรคุษของทม่านใหจ้แกม่ทม่าน และทม่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วาน
ของยาโคบเปป็นนริตยห์ และอาณาจนักรของทม่านจะไมม่มนการสรินี้นสคุดเลย” ฉะนนันี้นคคุณจจึงเขจ้าใจไดจ้วม่าการเนจ้นยนี้คาหลนัก
สคาหรนับพวกยริว เชม่นเดนยวกนับพวกอนัครทถูต อยถูม่ทนที่การเสดท็จมาของพระครริสตห์เพสืที่อรวบรวมชนชาตริอริสราเอลกลนับมา



เพสืที่อสถาปนาอาณาจนักรของพระองคห์บนแผม่นดรินโลก ฯลฯ พระสนัญญาหลนักเหลม่านนันี้นในภาคพนันธสนัญญาเดริม
ทนันี้งหมดเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองเกนที่ยวขจ้องกนับระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระองคห์, การรวบรวม
ชนชาตริอริสราเอลกลนับมา, การหนันกลนับของชนชาตริอริสราเอลในฐานะประชาชาตริหนจึที่ง, การรสืนี้อฟฟปั้นพระทนที่นนัที่งของดา
วริด ฯลฯ

มนันเปป็นระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระองคห์ทนที่แสดงภาพหรินกจ้อนนนันี้นทนที่ถถูกตนัดออกจากภถูเขาลถูกหนจึที่ง
โดยปราศจากมสือของดานริเอล บททนที่ 2, หรินกจ้อนนนันี้นทนที่จะชนรถูปจคาลองใหญม่นนันี้นซจึที่งแสดงภาพจนักรวรรดริเหลม่านนันี้น
ของโลกและบดขยนนี้พวกเขาเปป็นผคุยผงและจากนนันี้นพระครริสตห์กท็จะทรงครอบครองแทนทนที่พวกเขา เมสืที่อพระเยซถูตรนัส
ในมนัทธริว 24:33 วม่า “ดนังนนันี้นพวกทม่านเชม่นกนัน เมสืที่อพวกทม่านจะเหท็นสริที่งสารพนัดเหลม่านนนี้ กท็จงทราบเถริดวม่ามนันอยถูม่ใกลจ้
แลจ้ว คสือทนที่ประตถูเหลม่านนันี้นแลจ้ว” อะไรอยถูม่ใกลจ้แลจ้ว? จงหมายเหตคุวม่านนที่คสือหลนังจากความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น หลนังจาก
การปรากฏของพระครริสตห์พรจ้อมกนับเหลม่าพลโยธาแหม่งสวรรคห์และวริสคุทธริชนของพระองคห์หลายหมสืที่นคนทนที่กลนับ
มายนังแผม่นดรินโลก, หลนังจากทนที่อริสราเอลชนชาตริทนที่ถถูกเลสือกสรรของพระองคห์ถถูกรวบรวมกลนับมายนังปาเลสไตนห์ จาก
นนันี้น เมสืที่อทคุกคนเหท็นสริที่งเหลม่านนนี้แลจ้ว- “มนันกท็อยถูม่ใกลจ้แลจ้ว” อะไรอยถูม่ใกลจ้? การครอบครองของพระครริสตห์บนแผม่นดริน
โลก, การสถาปนาอาณาจนักรนนันี้น

ดนังนนันี้นระยะทนที่สองนนนี้ของการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์ ซจึที่งถถูกพรรณนาในวริวรณห์ 1:7 จจึงเปป็นเหมสือน
การบรรลคุถจึงความสมบถูรณห์ของเหตคุการณห์ชคุดหนจึที่งซจึที่งเราเรนยกวม่าการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์

พระครริสตห์ทรงเปป็น “อนัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน” (ขจ้อ 8) นนัที่นหมายถจึงความไรจ้ทนที่สรินี้นสคุด
ในเรสืที่องฤทธริธิ์เดช ความชอบธรรม และความเปป็นพระเจจ้า-กม่อนทนที่โลกไดจ้เรริที่มตจ้นและไปถจึงอนาคตอนันไรจ้ทนที่สรินี้นสคุด แตม่
ดถูเหมสือนมนันจะเตสือนความจคาเราดจ้วยวม่ากางเขนนนันี้นและการปฏริเสธพระครริสตห์โดยชาวโลกทนที่ไมม่เชสืที่อไมม่ใชม่การสรินี้นสคุด
พระองคห์ทรงเปป็นการสรินี้นสคุดเชม่นเดนยวกนับเปป็นการเรริที่มตจ้น และพระองคห์ “ผถูจ้ไดจ้ทรงเปป็นอยถูม่ในกาลกม่อน” ทรงเปป็น
พระองคห์ “ผถูจ้จะเสดท็จมานนันี้น ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด”

________________
ขข้อ 9-11:

1:9 ขจ้าพเจจ้า ยอหห์น ผถูจ้ซจึที่งเปป็นพนที่นจ้องของทม่านทนันี้ง
หลายดจ้วย และเปป็นเพสืที่อนรม่วมในการยากลคาบาก 
และในอาณาจนักรและความอดทนของพระเยซถู
ครริสตห์ ไดจ้มาอยถูม่ในเกาะทนที่เรนยกวม่า ปปทมอส เนสืที่องดจ้วย
พระวจนะของพระเจจ้า และเนสืที่องดจ้วยคคาพยานของ
พระเยซถูครริสตห์
1:10 ขจ้าพเจจ้าอยถูม่ในพระวริญญาณในวนันขององคห์พระ
ผถูจ้เปป็นเจจ้า และไดจ้ยรินพระสคุรเสนยงดนังมาจากเบสืนี้อง

หลนังขจ้าพเจจ้า เหมสือนเสนยงแตร
1:11 ตรนัสวม่า “เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นเบสืนี้อง
ตจ้นและเปป็นเบสืนี้องปลาย” และ “สริที่งซจึที่งเจจ้าเหท็น จง
เขนยนไวจ้ในหนนังสสือ และสม่งหนนังสสือนนันี้นไปยนังครริสต
จนักรทนันี้งเจท็ดทนที่อยถูม่ในแควจ้นเอเชนย ถสืงเมสืองเอเฟซนัส 
และถจึงเมสืองสเมอรห์นา และถจึงเมสืองเปอรห์กามนัม และ
ถจึงเมสืองธริยาทริรา และถจึงเมสืองซารห์ดริส และถจึงเมสืองฟปี
ลาเดลเฟปีย และถจึงเมสืองเลาดนเซนย”

อกัครทดูตยอหค์นถดูกเนรเทศไปอยดูต่เกาะปปัทมอสเพราะความเชสืกี่อของเขา



เกาะปปทมอสเปป็นเกาะหนจึที่งในทะเลอนเจนยนยาวประมาณสริบไมลห์ หม่างจากชายฝปฟื่งของประเทศตคุรกนใน
ทวนปเอเชนยไปไมม่กนที่ไมลห์ Encyclopaedia Britannica กลม่าววม่า “ในฐานะเปป็นเกาะเลท็ก ๆ ทนที่อยถูม่หม่างไกล มนันเปป็น
สถานทนที่แหม่งการถถูกเนรเทศของยอหห์นผถูจ้เขนยนพระกริตตริคคุณนนันี้นภายใตจ้โดมริเทนยน ในปปี ค.ศ. 95 เขาไดจ้รนับการปลม่อย
ตนัวในอนกประมาณ 18 เดสือนตม่อมาภายใตจ้เนอรห์วา”

Dr. Seiss เขนยนไวจ้วม่า “ไมม่ถจึงหนจึที่งปปีกม่อนผมไดจ้ผม่านไปยนังเกาะนนันี้น มนันเปป็นเพนยงโขดหรินรกรจ้างหมถูม่หนจึที่ง มนสน
ดคามสืดและรถูปทรงไมม่นม่ามอง มนันตนันี้งอยถูม่ในทะเลเปปิดนนันี้น ใกลจ้ชายฝปฟื่งของเอเชนยไมเนอรห์ตะวนันตก มนันไมม่มนทนันี้งตจ้นไมจ้
และแมม่นนี้คา ไมม่มนทนที่ดรินสคาหรนับเพาะปลถูก นอกจากซอกเลท็ก ๆ ระหวม่างชม่องหลสืบของโขดหริน มนถนี้คามอซออยถูม่ถนี้คาหนจึที่ง
หลงเหลสืออยถูม่ซจึที่งวม่ากนันวม่าอนัครทถูตชราผถูจ้นนันี้นไดจ้รนับนริมริตของทม่านทนที่นนัที่น นนัที่นคสือคคุกของยอหห์น!”

ยอหห์นนม่าจะเปป็นอนัครทถูตคนสคุดทจ้ายทนที่มนชนวริตอยถูม่ ณ เวลานนนี้ และเขาถถูกพวกโรมขนับไลม่ไปยนังเกาะคคุกนนนี้ 
“เนสืที่องดจ้วยพระวจนะของพระเจจ้า และเนสืที่องดจ้วยคคาพยานของพระเยซถูครริสตห์” (ขจ้อ 9) อนัครทถูตทม่านนนนี้ชม่างมนมคุม
มองอนันเรนยบงม่ายและอริงขจ้อเทท็จจรริงเกนที่ยวกนับการถถูกเนรเทศ การตริดคคุก และการถถูกขม่มเหง! “ขจ้าพเจจ้า ยอหห์น ผถูจ้ซจึที่ง
เปป็นพนที่นจ้องของทม่านทนันี้งหลายดจ้วย และเปป็นเพสืที่อนรม่วมในการยากลคาบาก และในอาณาจนักรและความอดทนของ
พระเยซถูครริสตห์” (ขจ้อ 9) ไมม่มนการบม่นโอดครวญเกนที่ยวกนับการขม่มเหงนนนี้! ยอหห์นถสือวม่านนัที่นเปป็นสม่วนปกตริของการปป่าว
ประกาศขม่าวประเสรริฐแบบทคุม่มเทและเตท็มเปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ เขาจคาไดจ้วม่ายากอบพนที่ชายของตนถถูกเฮโรดตนัด
ศนรษะ (กริจการ 12:2) สเทเฟนถถูกหรินขวจ้างจนตายในกรคุงเยรถูซาเลท็ม เปาโลถถูกตนัดศนรษะแลจ้วทนที่กรคุงโรมเกสือบ
สามสริบปปีกม่อนหนจ้าการตริดคคุกของยอหห์น เราไมม่เชสืที่อประเพณนของคาทอลริกทนที่เชสืที่อถสือไมม่ไดจ้ทนที่วม่าเปโตรอยถูม่ในกรคุงโรม
และถถูกตรจึงกางเขนแบบกลนับหนัว มนหลนักฐานมากมายทนที่วม่าเปโตรไมม่เคยอยถูม่ในกรคุงโรมเลย เขาเปป็นอนัครทถูตไปยนัง
พวกเขจ้าสคุหนนัต ไมม่ใชม่ไปยนังพวกคนตม่างชาตริ (กท. 2:7) งานรนับใชจ้ในเวลาตม่อมาของเขาอยถูม่ในบาบริโลนซจึที่งจากทนที่นนัที่น
เขาเขนยนจดหมายฝากฉบนับทนที่ 1 และ 2 ของเปโตร (1 ปต. 5:13) หนนังสสือ 2 เปโตร นม่าจะถถูกเขนยนประมาณปปี 
ค.ศ. 66 ซจึที่งอาจเปป็นปปีเดนยวกนันกนับทนที่เปาโลถถูกตนัดศนรษะทนที่กรคุงโรม เมสืที่อเปาโลไปยนังกรคุงโรม กริจการ 28 กท็ไมม่ไดจ้บม่ง
บอกเลยวม่าเปโตรอยถูม่ทนที่นนัที่นหรสือวม่าเขาไดจ้พบกนับเปาโล ในจดหมายของเปาโลถจึงพนที่นจ้องทนที่กรคุงโรม บททนที่ 16 ซจึที่งฝาก
ความคริดถจึงไปยนังคนประมาณ 28 คนหรสือหลายครอบครนัว กท็ไมม่ไดจ้แมจ้แตม่จะกลม่าวถจึงอนัครทถูตเปโตร

ใน 2 เปโตร 1:14 เปโตรกลม่าววม่า “โดยทราบวม่า อนกไมม่ชจ้าขจ้าพเจจ้ากท็จะตจ้องถอดพลนับพลาของขจ้าพเจจ้า
หลนังนนนี้ออก เหมสือนอยม่างทนที่พระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเราไดจ้ทรงสคาแดงแกม่ขจ้าพเจจ้าแลจ้ว” ดนังนนันี้นจจึง
อาจเปป็นไปไดจ้ทนที่เปโตรตายแบบมรณะสนักขนคนหนจึที่ง ฮนบรถู 10:32-34 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการขม่มเหงแบบทนที่พวก
ครริสเตนยนในสมนัยนนันี้นตจ้องสถูจ้ทน:

“แตม่จงระลจึกถจึงสมนัยกม่อนนนันี้น ซจึที่งในวนันเหลม่านนันี้นหลนังจากทนที่พวกทม่านไดจ้รนับความสวม่างแลจ้ว พวกทม่านไดจ้
อดทนตม่อการสถูจ้รบอยม่างใหญม่หลวงแหม่งความยากลคาบากทนันี้งหลาย สม่วนหนจึที่ง ขณะทนที่พวกทม่านเคยถถูกประจานทนันี้ง
โดยบรรดาการตคาหนริและการยากลคาบาก และสม่วนหนจึที่ง ขณะทนที่พวกทม่านไดจ้กลายเปป็นเพสืที่อนรม่วมทางของคนเหลม่า
นนันี้นทนที่ถถูกปฏริบนัตริเชม่นนนันี้น เพราะวม่าพวกทม่านไดจ้มนใจกรคุณาตม่อขจ้าพเจจ้าในเครสืที่องพนันธนาการของขจ้าพเจจ้า และยอมรนับ
การถถูกปลจ้นชริงเอาทรนัพยห์สริที่งของของทม่านทนันี้งหลายไปดจ้วยใจปปีตริยรินดน โดยทราบภายในตนัวพวกทม่านเองแลจ้ววม่า 
พวกทม่านมนทรนัพยห์สมบนัตริทนที่ประเสรริฐกวม่าและคงทนกวม่านนันี้นอนกในสวรรคห์”



และพระเยซถูไดจ้ตรนัสแกม่ยอหห์นและอนัครทถูตคนอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือวม่า:
“แตม่จงระวนังผถูจ้คนไวจ้ใหจ้ดน เพราะพวกเขาจะมอบทม่านทนันี้งหลายไวจ้กนับสภาทนันี้งหลาย และพวกเขาจะเฆนที่ยน

พวกทม่านในธรรมศาลาทนันี้งหลายของพวกเขา และพวกทม่านจะถถูกนคาไปอยถูม่ตม่อหนจ้าบรรดาเจจ้าเมสืองและกษนัตรริยห์ทนันี้ง
หลายเพราะเหท็นแกม่เรา เพสืที่อจะไดจ้เปป็นพยานตม่อพวกเขาและตม่อพวกคนตม่างชาตริ แตม่เมสืที่อพวกเขามอบพวกทม่านไวจ้
นนันี้น อยม่าเปป็นกนังวลวม่าพวกทม่านจะพถูดอยม่างไรหรสืออะไร เพราะคคาพถูดนนันี้นจะประทานแกม่พวกทม่านในโมงยาม
เดนยวกนันนนันี้นวม่าพวกทม่านจะพถูดอะไรดน เพราะวม่าพวกทม่านมริไดจ้เปป็นผถูจ้ทนที่พถูด แตม่พระวริญญาณของพระบริดาของพวก
ทม่านเปป็นผถูจ้ซจึที่งตรนัสในพวกทม่าน และพนที่กท็จะมอบนจ้องใหจ้ถจึงความตาย และพม่อจะมอบลถูก และลถูก ๆ กท็จะขจึนี้นมาตม่อสถูจ้
พม่อแมม่ของตน และทคาใหจ้พม่อแมม่ถถูกประหารชนวริต และพวกทม่านจะถถูกเกลนยดชนังโดยคนทนันี้งสรินี้นเพราะเหท็นแกม่นาม
ของเรา แตม่ผถูจ้ทนที่อดทนไดจ้จนถจึงทนที่สคุด กท็จะรอดพจ้นไดจ้ แตม่เมสืที่อพวกเขาขม่มเหงพวกทม่านในนครนนนี้ พวกทม่านจงหนนไป
ยนังอนกนครหนจึที่ง เพราะเรากลม่าวความจรริงแกม่พวกทม่านวม่า พวกทม่านจะยนังไมม่ไปทนัที่วนครตม่าง ๆ แหม่งอริสราเอล 
จนกวม่าบคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา สาวกไมม่ใหญม่กวม่าอาจารยห์ของตน และผถูจ้รนับใชจ้ไมม่ใหญม่กวม่านายของตน”- มธ. 
10:17-24

โอ ขอใหจ้พระเจจ้าประทานจริตใจทนที่เปป็นสคุขและพจึงพอใจแกม่เราทนที่จะคาดหวนังและสมควรถถูกขม่มเหงบจ้างเพสืที่อ
เหท็นแกม่พระเยซถู ดนังนนันี้นเปาโลจจึงไดจ้รนับการปลอบประโลมใจในการถถูกขม่มเหงของตน ในฟปีลริปปปี 1:12-14 เขากลม่าว
วม่า:

“แตม่ขจ้าพเจจ้าปรารถนาใหจ้พวกทม่านเขจ้าใจ พนที่นจ้องทนันี้งหลาย วม่าสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้เกริดขจึนี้นกนับขจ้าพเจจ้านนันี้น ไดจ้
กลนับเปป็นเหตคุใหจ้ขม่าวประเสรริฐแผม่แพรม่กวจ้างออกไป จนเครสืที่องพนันธนาการของขจ้าพเจจ้าในพระครริสตห์นนันี้นปรากฏทนัที่ว
ตลอดพระราชวนังและทนัที่วสถานทนที่แหม่งอสืที่น ๆ ทนันี้งสรินี้น และพนที่นจ้องมากมายในองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทนที่ไดจ้เกริดความมนัที่นใจ
เนสืที่องดจ้วยเครสืที่องพนันธนาการของขจ้าพเจจ้า กท็มนใจกลจ้ามากยริที่งขจึนี้นทนที่จะกลม่าวพระวจนะนนันี้นโดยปราศจากความกลนัว”

จงสนังเกตวม่ายอหห์นไมม่เพนยงเปป็นเพสืที่อนรม่วมในการยากลคาบากเทม่านนันี้นแตม่ใน “ความอดทนของพระเยซถู
ครริสตห์” (ขจ้อ 9) นนัที่นอาจเปป็นการอจ้างอริงถจึงยากอบ 1:2-4: “พนที่นจ้องของขจ้าพเจจ้า จงถสือวม่าเปป็นเรสืที่องนม่ายรินดนทนันี้งสรินี้น
เมสืที่อพวกทม่านตกอยถูม่ในการทดลองตม่าง ๆ โดยรถูจ้สริที่งนนนี้วม่า การทดลองความเชสืที่อของพวกทม่านนนันี้น ทคาใหจ้เกริดความ
อดทน แตม่จงใหจ้ความอดทนนนันี้นกระทคาการของมนันจนสคาเรท็จ เพสืที่อพวกทม่านจะสมบถูรณห์และครบถจ้วน โดยไมม่ขาด
สริที่งใดเลย”

ความคริดเดนยวกนันนนนี้ถถูกแสดงออกในโรม 12:12, “...จงอดทนในความยากลคาบาก” และฮนบรถู 12:1 
กลม่าววม่าเราควร “วริที่งดจ้วยความอดทนการแขม่งกนันทนที่ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าพวกเรานนันี้น”

ความอดทนยามอยถูม่ตม่อหนจ้าความทคุกขห์ใจ, ความชสืที่นบานยามอยถูม่ตม่อหนจ้าความทคุกขห์ยาก; ใชม่แลจ้วครนับ 
และเราจคาไดจ้วม่าเมสืที่อยากอบและยอหห์นถถูกทคุบตนเพราะประกาศขม่าวประเสรริฐ “พวกอนัครทถูตไดจ้ออกไปใหจ้พจ้นหนจ้า
สภา โดยมนความปปีตริยรินดนทนที่เหท็นวม่า พวกเขาถถูกนนับวม่าคถูม่ควรทนที่จะไดจ้รนับความอนับอายเพราะพระนามของพระองคห์ 
และในพระวริหารและตามบจ้านเรสือนทคุกแหม่ง พวกเขาไมม่งดเวจ้นทนที่จะสนัที่งสอนและประกาศพระเยซถูครริสตห์ทคุก ๆ วนัน”
(กริจการ 5:41,42)

ดนังนนันี้น อนัครทถูตยอหห์นผถูจ้ชราจจึงดถูเหมสือนจะเดรินอยม่างผจึที่งผายในการถถูกขม่มเหงซจึที่งมาสถูม่เขาเพราะพระวจนะ



ของพระเจจ้า
“ขจ้าพเจจ้าอยถูม่ในพระวริญญาณ…” (ขจ้อ 10) เหท็นไดจ้ชนัดวม่านนัที่นหมายความมากกวม่าแคม่การเจริมหรสือการเตท็ม

เปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ เชม่น “การประกอบดจ้วยฤทธริธิ์เดชทนที่มาจากเบสืนี้องบน” ซจึที่งถถูกพถูดถจึงในลถูกา 24:49; กริจการ
2:4; กริจการ 4:31 ฯลฯ เขาอยถูม่ “ในพระวริญญาณ” ในความหมายของการถถูกควบคคุมอยม่างสมบถูรณห์โดยพระ
วริญญาณบรริสคุทธริธิ์ กลม่าวอนกนนัยหนจึที่ง ในการดลใจจากเบสืนี้องบนยอหห์นถถูกดลใจไมม่เพนยงใหจ้บอกเลม่าแตม่ใหจ้ “เขนยนไวจ้ใน
หนนังสสือ” (ขจ้อ 11) สริที่งทนที่พระเจจ้าประทานใหจ้แกม่เขาในทนที่นนนี้ ดนังนนันี้นยอหห์นจจึงกลม่าวไดจ้กนับเปาโลใน 1 โครรินธห์ 2:13 วม่า 
“ซจึที่งสริที่งเหลม่านนันี้นพวกเรากท็กลม่าวเชม่นกนัน ไมม่ใชม่ดจ้วยบรรดาถจ้อยคคาซจึที่งปปญญาของมนคุษยห์สนัที่งสอน แตม่ซจึที่งพระวริญญาณ
บรริสคุทธริธิ์ทรงสนัที่งสอน โดยเปรนยบเทนยบสริที่งทนันี้งหลายทนที่อยถูม่ฝป่ายจริตวริญญาณกนับเรสืที่องฝป่ายจริตวริญญาณ” นนัที่นคสือ ความคริด
ตม่าง ๆ ทนที่พระวริญญาณประทานใหจ้และถจ้อยคคาตม่าง ๆ ทนที่พระวริญญาณประทานใหจ้

ในอพยพ 24:4 เราอม่านวม่า “และโมเสสไดจ้จารจึกพระวจนะทคุกคคานนันี้นของพระเยโฮวาหห์…” และในอริส
ยาหห์ 51:16 พระเจจ้าตรนัสวม่า “และเราไดจ้ใสม่บรรดาถจ้อยคคาของเราในปากของเจจ้า…” ในเยเรมนยห์ 1:9 พระเจจ้าทร
งบอกเยเรมนยห์วม่า “ดถูเถริด เราเอาบรรดาถจ้อยคคาของเราใสม่ในปากของเจจ้าแลจ้ว” พระเจจ้าทรงบอกเอเสเคนยลวม่า 
“เจจ้าจงกลม่าวบรรดาถจ้อยคคาของเราแกม่พวกเขา” (อสค. 2:7) และในถจ้อยคคาสคุดทจ้ายของดาวริดเขากลม่าววม่า “พระ
วริญญาณของพระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรนัสโดยขจ้าพเจจ้า และพระวจนะของพระองคห์อยถูม่ในลรินี้นของขจ้าพเจจ้า” (2 ซมอ. 
23:2) ดนังนนันี้นเกนที่ยวกนับหนนังสสือวริวรณห์ เชม่นเดนยวกนับสม่วนทนที่เหลสือของพระคนัมภนรห์ คคาตรนัสของพระเยซถูในมนัทธริว 4:4 จจึง
เปป็นความจรริง, “มนเขนยนไวจ้แลจ้ววม่า ‘มนคุษยห์จะมนชนวริตอยถูม่โดยอาหารอยม่างเดนยวไมม่ไดจ้ แตม่โดยพระวจนะทคุกคคาซจึที่งออก
มาจากพระโอษฐห์ของพระเจจ้า’”

ในทนที่นนนี้ยอหห์นเขนยนหนนังสสือวริวรณห์ในฐานะเปป็นถจ้อยคคาเหลม่านนันี้นของพระเจจ้า ในสคาเนาคนัดลอกฉบนับเดริม
“...ในพระวริญญาณในวนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” (ขจ้อ 10) หลายคนคริดวม่า “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า”

ในทนที่นนนี้หมายถจึงวนันอาทริตยห์, วนันแรกของสนัปดาหห์ เราทราบวม่าพวกสาวกในสมนัยภาคพนันธสนัญญาใหมม่มาประชคุมกนัน
ในวนันอาทริตยห์และในกริจการ 20:7 เราเรนยนรถูจ้วม่าทนที่เมสืองโตรอนัส “ในวนันตจ้นสนัปดาหห์ เมสืที่อพวกสาวกมารม่วมประชคุมกนัน
เพสืที่อหนักขนมปปง เปาโลกท็เทศนาแกม่พวกเขา…” และเปาโลบนัญชาครริสเตนยนทนันี้งหลายใหจ้กนันเงรินถวายไวจ้ตม่างหาก
สคาหรนับงานขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า “ทคุกวนันตจ้นสนัปดาหห์” (1 คร. 16:2)

พวกเซเวนธห์เดยห์แอดเวนตริสตห์อยากถสือรนักษาวนันสะบาโตของพวกยริว ดนังนนันี้นพวกเขาจจึงเชสืที่อวม่าเมสืที่อพระเยซถู
ตรนัสวม่า “บคุตรมนคุษยห์เปป็นเจจ้าเปป็นใหญม่แหม่งวนันสะบาโตดจ้วย” (ลถูกา 6:5) พระองคห์กท็กคาลนังกนันวนันสะบาโตไวจ้เปป็นวนัน
ขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า จรริง ๆ แลจ้วพระเยซถูกคาลนังตรนัสวม่าพระองคห์ทรงเปป็นเจจ้าแหม่งพระราชบนัญญนัตริดจ้านพริธนการทนันี้ง
ปวง และพระองคห์ทรงมนสริทธริธิ์ทนที่จะตนความมนันหรสือทนที่จะเปลนที่ยนแปลงมนัน พระองคห์ไมม่ไดจ้ทรงยอมรนับประเพณนเหลม่า
นนันี้นของพวกฟารริสนทนที่ไดจ้ถถูกเพริที่มเขจ้ากนับวนันสะบาโต

ความจรริงอนันเรนยบงม่ายกท็คสือวม่าวนันสะบาโตไดจ้ถถูกทคาใหจ้เปป็นทนที่รถูจ้จนักแกม่ชนชาตริอริสราเอลครนันี้งแรกในฐานะเปป็น
สม่วนหนจึที่งของพระราชบนัญญนัตริตามทนที่เราเหท็นจากเนหะมนยห์ 9:14 และวม่าไมม่มนครริสเตนยนคนใดควรถถูกตนัดสรินโดยวนัน
สะบาโต (คส. 2:14-17) เราเชสืที่อวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายใหจ้เกนยรตริวนันตจ้นสนัปดาหห์เพราะวม่านนัที่นเปป็นวนันทนที่องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นจากตาย



อยม่างไรกท็ตาม Seiss ลงลจึกรายละเอนยดเยอะมากเพสืที่ออธริบายวม่าในงานเขนยนของครริสเตนยนหลายชรินี้น 
“วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” ไมม่เคยถถูกใชจ้เพสืที่อหมายถจึงวนันตจ้นสนัปดาหห์ในชม่วงหนจึที่งรจ้อยปปีแรกนนันี้น แตม่วม่าคคาเรนยกนนนี้
หมายถจึง “วนันแหม่งพระเยโฮวาหห์” ทนที่ถถูกพยากรณห์บม่อยและเรารถูจ้จนักดนในภาคพนันธสนัญญาเดริมเมสืที่อพระครริสตห์จะเสดท็จ
มาในการพริพากษาเพสืที่อทคาลายอาณาจนักรเหลม่านนันี้นของโลกนนนี้และครอบครอง เขาคริดวม่าฉะนนันี้นในจริตวริญญาณ
ยอหห์นจจึงถถูกหอบไปสถูม่เวลานนันี้นเมสืที่อเหตคุการณห์เหลม่านนนี้ทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้จะเกริดขจึนี้น

Dr. John F. Walvoord เหท็นดจ้วย และขจ้อสนนับสนคุนของชายทนันี้งสองทม่านนนนี้กท็นม่าเชสืที่อถสือมาก ๆ
พระเยซถูตรนัสวม่า “เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นเบสืนี้องตจ้นและเปป็นเบสืนี้องปลาย” (ขจ้อ 11)- อนัลฟาและโอ

เมกา ตนัวอนักษรแรกและสคุดทจ้ายของพยนัญชนะกรนก ตอนแรกพระเยซถูไดจ้ทรงอยถูม่ในเรริที่มแรกนนันี้นกนับพระเจจ้าพระบริดา
สคุดทจ้ายแลจ้วพระองคห์จะทรงอยถูม่กนับพระเจจ้าพระบริดาและอคานาจครอบครองทนันี้งสรินี้นจะถถูกวางอยถูม่ภายใตจ้พระบาท
ของพระองคห์ การสรินี้นพระชนมห์ของพระเยซถูบนกางเขนนนันี้นไมม่ใชม่ตอนจบของเรสืที่อง บนัดนนนี้พระองคห์ตจ้องเสดท็จมาเพสืที่อ
ครอบครอง บนัดนนนี้พระองคห์ตจ้องเปป็นประธานทนที่การพริพากษานนันี้นของพวกคนตม่างชาตริทนที่มนชนวริตอยถูม่ในมนัทธริว
25:31-46 บนัดนนนี้พระองคห์ตจ้องเปป็นประธานทนที่การพริพากษาสคุดทจ้ายนนันี้นของพวกคนตายทนที่ไมม่ไดจ้รนับความรอดหลนัง
จากการครอบครองในยคุคพนันปปีนนันี้นบนแผม่นดรินโลก (วว. 20)

และสริที่งทนที่ยอหห์นจะตจ้องเขนยนนนันี้นตจ้องสม่งไปถจึง “ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดทนที่อยถูม่ในแควจ้นเอเชนย” ทนที่ถถูกเอม่ยชสืที่อในทนที่นนนี้:
เมสืองเอเฟซนัส, เมสืองสเมอรห์นา, เมสืองเปอรห์กามนัม, เมสืองธริยาทริรา, เมสืองซารห์ดริส, เมสืองฟปีลาเดลเฟปีย, และเมสืองเลาดน
เซนย

และขจ้างหลนังยอหห์นเขากท็ไดจ้ยริน “พระสคุรเสนยงดนัง…เหมสือนเสนยงแตร” จงเตรนยมพรจ้อม ยอหห์นเออ๋ย ทนที่จะ
พบกนับการสถริตอยถูม่อนันนม่าสะพรจึงกลนัวของพระเยซถูครริสตห์ผถูจ้ทรงเปป็นพระเจจ้าผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์

______________
ขข้อ 12-18:

1:12 และขจ้าพเจจ้าเหลนยวมาเพสืที่อเหท็นพระสคุรเสนยงทนที่
ตรนัสแกม่ขจ้าพเจจ้านนันี้น และเมสืที่อเหลนยวมาแลจ้ว ขจ้าพเจจ้า
กท็เหท็นคนันประทนปทองคคาเจท็ดคนัน
1:13 และในทม่ามกลางคนันประทนปทนันี้งเจท็ดคนันนนันี้น มนผถูจ้
หนจึที่งเหมสือนกนับบคุตรมนคุษยห์ ทรงฉลองพระองคห์กรอม
พระบาท และทรงคาดผจ้ารนัดประคดทองคคาทนที่พระ
อคุระ
1:14 พระเศนยรของพระองคห์และพระเกศาของ
พระองคห์ขาวเหมสือนขนแกะ ขาวเหมสือนหริมะ และ
พระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวเพลริง
1:15 และพระบาทของพระองคห์เหมสือนทองเหลสือง
เงางาม ราวกนับวม่าพระบาทนนันี้นไดจ้ถถูกหลอมในเตาไฟ

และพระสคุรเสนยงของพระองคห์เหมสือนเสนยงของนนี้คา
มากหลาย
1:16 และพระองคห์ทรงถสือดวงดาวเจท็ดดวงไวจ้ใน
พระหนัตถห์ขวาของพระองคห์ และมนพระแสงสองคมทนที่
คมกรริบออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ และสน
พระพนักตรห์พระองคห์เหมสือนดวงอาทริตยห์ทนที่ฉายแสง
ดจ้วยกคาลนังของดวงอาทริตยห์นนันี้น
1:17 และเมสืที่อขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นพระองคห์ ขจ้าพเจจ้ากท็ลจ้ม
ลงแทบพระบาทของพระองคห์เหมสือนกนับคนทนที่ตาย
แลจ้ว และพระองคห์ทรงวางพระหนัตถห์ขวาของ
พระองคห์บนตนัวขจ้าพเจจ้า โดยตรนัสแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า 
“อยม่ากลนัวเลย เราเปป็นเบสืนี้องตจ้นและเปป็นเบสืนี้องปลาย



1:18 เราเปป็นผถูจ้ทนที่ดคารงชนวริตอยถูม่ และไดจ้ตายแลจ้ว และ
ดถูเถริด เรากท็ยนังดคารงชนวริตอยถูม่ตลอดไปเปป็นนริตยห์ เอเมน

และถสือลถูกกคุญแจเหลม่านนันี้นแหม่งนรกและแหม่งความ
ตาย

เดชานทุภาพอกันนต่าสะพรจึงกลกัวของพระครถิสตค์ขณะทกกี่พระองคค์
ประทานวถิวรณค์นกัขั้นแกต่ยอหค์น

นนที่ไมม่ใชม่เรสืที่องเลม่น ๆ นนที่เปป็นภาพเหตคุการณห์อนันนม่าประทนับใจ มนคนันประทนปทองคคาเจท็ดคนัน-เลขเจท็ดแสดงถจึง
ความสมบถูรณห์แบบและความเปป็นพระเจจ้า ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่ามนความคลจ้ายคลจึงกนับคนันประทนปทองคคาในพลนับพลา
นนันี้น, ตะเกนยงเจท็ดดวงนนันี้นทนที่ลคุกไหมจ้ดจ้วยนนี้คามนันซจึที่งเปป็นภาพของพระครริสตห์, ความสวม่างนริรนันดรห์ของโลกทนที่ลคุกไหมจ้ใน
ฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ บคุคคลผถูจ้นนันี้นทรงเปป็น “ผถูจ้หนจึที่งเหมสือนกนับบคุตรมนคุษยห์” (ขจ้อ 13) นนที่เปป็นพระเยซถูผถูจ้
เดนยวกนันกนับทนที่ไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นจากตายและทรงลอยขจึนี้นไปจากภถูเขามะกอกเทศนนันี้น Seiss เตสือนความจคาเราวม่า
พระองคห์ทรงถถูกพรรณนาอยถูม่บจ้างในหนนังสสือเพลงสดคุดน, ในนริมริตเหลม่านนันี้นของดานริเอล, และในคคาเทศนาตม่าง ๆ 
ของพระองคห์เกนที่ยวกนับพระองคห์เอง กระทนัที่งในตอนนนันี้นพวกสาวก ซจึที่งไมม่ไดจ้คาดหวนังการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ กท็
ไมม่ไดจ้จคาพระองคห์ไดจ้ในทนันทน

ยอหห์นเหท็นพระกายเดนยวกนันนนันี้น แตม่บนัดนนนี้มนันเปป็นพระกายหนจึที่งทนที่ไดจ้รนับสงม่าราศนแลจ้ว พระครริสตห์ไดจ้ทรงเท
จริตวริญญาณของพระองคห์ออกจนถจึงความมรณาและทรงเทพระโลหริตทนันี้งหมดของพระองคห์ออก แตม่พระองคห์ทรง
ถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากตายแลจ้วและพระกายนนันี้นตอนนนนี้กท็เปป็นรม่างกายหนจึที่งทนที่สมบถูรณห์แบบ กรินไดจ้และดสืที่มไดจ้ มนันเปป็น
พระกายทนที่พวกสาวกไดจ้จนับตจ้อง (1 ยอหห์น 1:1; ลถูกา 24:39)

เสจ้นผมของพระองคห์มนสนขาวดคุจขนแกะ ขาวดคุจหริมะ; ดวงตาของพระองคห์เปป็นเหมสือนเปลวเพลริง (ขจ้อ 
14)! พระคนัมภนรห์บอกเราวม่า “ศนรษะทนที่มนผมหงอกกท็เปป็นมงกคุฎแหม่งสงม่าราศน” นนที่กท็ปรากฏในนริมริตของดานริเอลเกนที่ยว
กนับ “ผถูจ้ทรงเจรริญดจ้วยวนัยวคุฒริมาประทนับ ผถูจ้ซจึที่งฉลองพระองคห์ของพระองคห์ขาวอยม่างหริมะ และพระเกศาแหม่งพระ
เศนยรของพระองคห์เหมสือนขนแกะบรริสคุทธริธิ์”

“และพระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวเพลริง” (ขจ้อ 14) “นนที่คสือความเฉลนยวฉลาด; ความเฉลนยวฉลาด
ทนที่ลคุกไหมจ้ ทะลคุทะลวงสริที่งสารพนัด นนที่คสือฤทธริธิ์เดชทนที่จะอม่านความลนับทนันี้งหลาย ทนที่จะนคาสริที่งตม่าง ๆ ทนที่ปปิดซม่อนอยถูม่มาสถูม่
ความสวม่าง ทนที่จะใหจ้ความอบอคุม่นและตรวจคจ้นใจทคุกดวงในการชคาเลสืองเพนยงแวบเดนยว” Seiss กลม่าว และจงจคาไวจ้
วม่าพระคนัมภนรห์กลม่าววม่า “และไมม่มนสริที่งเนรมริตสรจ้างใด ๆ ทนที่ไมม่ไดจ้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองคห์ แตม่สริที่งสารพนัด
กท็เปลสือยเปลม่าและปรากฏแจจ้งตม่อพระเนตรของพระองคห์ผถูจ้ซจึที่งพวกเราตจ้องเกนที่ยวขจ้อง”

แมจ้แตม่พระบาทของพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด เราคริดวม่าพรจ้อมกนับรอยตะปถูทนที่ยนังอยถูม่ในพระบาทนนันี้น กท็เปป็นเหมสือน
ทองเหลสืองเงางามทนที่ลคุกไหมจ้อยถูม่ในเตาไฟ (ขจ้อ 15) อยม่าเขจ้าใจผริดเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้เลย พระเยซถูในทนที่นนนี้ทรงปรากฏใน
ความเปป็นพระเจจ้าของพระองคห์ ในความสมบถูรณห์แบบและความบรริสคุทธริธิ์แบบพระเจจ้าของพระองคห์ พระองคห์ทรง
ปรากฏในฐานะผถูจ้พริพากษาคนหนจึที่ง “และมนพระแสงสองคมทนที่คมกรริบออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์” พระ
พนักตรห์ของพระองคห์เปป็น “เหมสือนดวงอาทริตยห์ทนที่ฉายแสงดจ้วยกคาลนังของดวงอาทริตยห์นนันี้น” (ขจ้อ 16) และดาวเจท็ดดวง
นนันี้น ซจึที่งแสดงภาพของผถูจ้สสืที่อสารเหลม่านนันี้นทนที่ไปถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด กท็อยถูม่ในการควบคคุมของพระองคห์ตามทนที่พระองคห์
ประสงคห์ และครริสตจนักรเหลม่านนันี้น ซจึที่งคนันประทนปทนันี้งเจท็ดนนันี้นเปป็นตนัวแทน กท็เปป็นของพระองคห์อยม่างสมบถูรณห์ นนที่คสือ



พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทนที่ทรงฤทธานคุภาพทนันี้งสรินี้น ทรงถถูกเปปิดเผยในฤทธริธิ์เดชและเดชานคุภาพของพระองคห์ เราไมม่ควร
ประหลาดใจเลยทนที่ยอหห์นกลม่าววม่า “และเมสืที่อขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นพระองคห์ ขจ้าพเจจ้ากท็ลจ้มลงแทบพระบาทของพระองคห์
เหมสือนกนับคนทนที่ตายแลจ้ว” (ขจ้อ 17) 

เราจคาไดจ้วม่าในบางครนันี้งในการรนับใชจ้บนโลกนนนี้ของพระองคห์ ฤทธานคุภาพอนันนม่ากลนัวนนนี้ไดจ้สม่องแสงออกมา
ผม่านการถถูกจคากนัดเหลม่านนันี้นแหม่งความเปป็นมนคุษยห์ของพระองคห์ และเมสืที่อพวกทหารของมหาปคุโรหริตเผชริญหนจ้า
พระองคห์ในสวนเกทเสมนนและไดจ้ยรินพระองคห์ตรนัส พวกเขากท็ลจ้มหงายหลนัง พระเยซถูตรนัสถถูกตจ้องแลจ้วแกม่ปปีลาตวม่า
 “ทม่านจะมนอคานาจเหนสือเราไมม่ไดจ้ ยกเวจ้นอคานาจนนันี้นประทานใหจ้แกม่ทม่านจากเบสืนี้องบน” (ยอหห์น 19:11)

ฉะนนันี้นคคุณคริดไหมวม่าแมจ้กระทนัที่งครริสเตนยนทนันี้งหลายกท็จะตนัวสนัที่นเมสืที่อพวกเขาเผชริญหนจ้าพระเยซถูครริสตห์? ใชม่
แลจ้วครนับ เรามนคคาเตสือนทนที่จรริงจนังนนันี้นใน 1 ยอหห์น 2:28 วม่า “บนัดนนนี้ ลถูกเลท็ก ๆ ทนันี้งหลายเออ๋ย จงเขจ้าสนริทอยถูม่ใน
พระองคห์ เพสืที่อวม่าเมสืที่อพระองคห์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดจ้มนความมนัที่นใจ และไมม่มนความละอายตม่อพระพนักตรห์
พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จมา” ครริสเตนยนบางคนจะละอายเมสืที่อพวกเขาตจ้องเขจ้าเฝฝ้าพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด และใน 2 
โครรินธห์ 5:9,10 เปาโลกลม่าววม่า “เหตคุฉะนนันี้นพวกเราจจึงทคางานหนนัก เพสืที่อทนที่วม่า ไมม่วม่าจะอยถูม่หรสือไมม่อยถูม่กท็ดน พวกเรากท็
จะเปป็นทนที่พอพระทนัยของพระองคห์ เพราะวม่าพวกเราทคุกคนตจ้องปรากฏตนัวทนที่หนจ้าบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ 
เพสืที่อทคุกคนจะไดจ้รนับตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกกระทคาในรม่างกายของตน ตามทนที่เขาไดจ้กระทคาแลจ้ว ไมม่วม่าสริที่งนนันี้นจะดนหรสือ
เลว”

เปาโลมนใจจดจม่อทนที่จะไดจ้ยรินพระเยซถูเจจ้าตรนัสวม่า “ดนแลจ้ว เจจ้าเปป็นผถูจ้รนับใชจ้ทนที่ดนและสนัตยห์ซสืที่อ!” และในขจ้อ 11 
เขากลม่าววม่า “เหตคุฉะนนันี้น โดยทราบความนม่าเกรงขามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พวกเราจจึงชนักชวนคนทนันี้งหลาย…” 
คคุณหมายความใชม่ไหมวม่าแมจ้แตม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายกท็อาจไดจ้รถูจ้จนักความนม่าสะพรจึงกลนัวเมสืที่อเราเผชริญหนจ้าพระเยซถูเจจ้า
และเผชริญหนจ้าความลจ้มเหลวตม่าง ๆ ของเราและมาถจึงบนัลลนังกห์พริพากษานนันี้นของพระครริสตห์? ใชม่แลจ้วครนับ พระ
คนัมภนรห์สอนเชม่นนนันี้น

วริวรณห์ 1:7 กลม่าวขจ้างบนวม่า “...และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์” ไมม่ใชม่แคม่พวกคนทนที่
หลงหายจะตนัวสนัที่นในการเผชริญหนจ้าพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด แตม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้ทคาใหจ้พระองคห์ผริดหวนังกท็จะตนัวสนัที่น
เชม่นกนันอยม่างไมม่ตจ้องสงสนัย

ใน 1 โครรินธห์ 3:15 เราถถูกบอกเกนที่ยวกนับบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์วม่า “ถจ้าการงานของผถูจ้ใดจะถถูก
เผาไหมจ้ไป ผถูจ้นนันี้นกท็จะขาดบคาเหนท็จ แตม่ตนัวเขาเองจะรอด แตม่เหมสือนอยม่างรอดจากไฟ” ครริสเตนยนบางคนจะเผชริญ
ความสถูญเสนยทนที่บนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ และนนัที่นอาจเปป็นสม่วนหนจึที่งของเหตคุผลทนที่วม่าทคาไม หลนังจากทนที่
ครริสเตนยนทนันี้งหลายอยถูม่ในรม่างกายทนที่เปป็นขจึนี้นแลจ้วนานหนจึที่งพนันปปีและนานกวม่านนันี้น วริวรณห์ 21:4 กลม่าววม่า “และ
พระเจจ้าจะทรงเชท็ดนนี้คาตาทคุก ๆ หยดจากตาของพวกเขา” นนี้คาตาในรม่างกายทนที่ไดจ้รนับสงม่าราศนแลจ้ว! ขอบพระคคุณ
พระเจจ้า เมสืที่อนนันี้นเวลาแหม่งนนี้คาตาไหลจะหมดสรินี้นไป! และหลนังจากนนันี้นจะไมม่มนความเจท็บปวด หรสือความตาย หรสือ
นนี้คาตาอนกตม่อไป

พระเยซถูเจจ้าทรงเตสือนความจคายอหห์นและเราอนกหนวม่า “เราเปป็นผถูจ้ทนที่ดคารงชนวริตอยถูม่ และไดจ้ตายแลจ้ว และ
ดถูเถริด เรากท็ยนังดคารงชนวริตอยถูม่ตลอดไปเปป็นนริตยห์” (ขจ้อ 18) โอ ยอหห์นไดจ้เผชริญหนจ้า เหมสือนกนับทนที่เราทคุกคนตจ้องเผชริญ



หนจ้า พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทนที่ทรงพระชนมห์อยถูม่ ผถูจ้ทรงเปป็นขจึนี้นจากตายแลจ้ว พระเจจ้าในรถูปกายมนคุษยห์ ผถูจ้ทรงถสือกคุญแจ
แหม่งนรกและความตาย!

____________
ขข้อ 19,20:

1:19 จงเขนยนสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งเจจ้าไดจ้เหท็น และสริที่งทนันี้ง
หลายซจึที่งกคาลนังเปป็นอยถูม่ และสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะเกริดขจึนี้น
ในภายหลนัง
1:20 ความลจึกลนับของดวงดาวทนันี้งเจท็ดดวงซจึที่งเจจ้าไดจ้

เหท็นในมสือขจ้างขวาของเรา และแหม่งคนันประทนป
ทองคคาทนันี้งเจท็ดนนันี้น ดวงดาวทนันี้งเจท็ดดวงนนันี้นไดจ้แกม่พวก
ทถูตสวรรคห์ของครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด และคนันประทนปเจท็ด
คนันซจึที่งเจจ้าไดจ้เหท็นแลจ้วนนันี้นไดจ้แกม่ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด”

สถิกี่งตต่าง ๆ ในปปัจจทุบกัน, สถิกี่งตต่าง ๆ ในอนาคตถดูกบอกลต่วงหนข้าตรงนกขั้
ถจ้าเราเชสืที่อคคากลม่าวทนที่ชนัดเจนตรงนนนี้เกนที่ยวกนับใจความหลนักของหนนังสสือวริวรณห์ เรากท็ตจ้องยอมรนับวม่าหลายสริที่ง

ในหนนังสสือนนนี้มนลนักษณะเปป็นคคาพยากรณห์ บอกเลม่าเกนที่ยวกนับเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ในอนาคต: “...และสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะ
เกริดขจึนี้นในภายหลนัง” (ขจ้อ 19)

ยอหห์นเขนยนไปถจึงผถูจ้คนเหลม่านนันี้นในครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดทนที่มนอยถูม่ในตอนนนันี้น เขาเขนยนบทเรนยนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้รนับ
การดลใจมาถจึงเราทคุกคนเชม่นกนัน รวมถจึงคคาเตสือนสตริและคคาบนัญชาตม่าง ๆ ซจึที่งพระองคห์ประทานใหจ้แกม่ครริสตจนักรทนันี้ง
เจท็ดนนันี้นเหมสือนทนที่เปป็นความจรริงกนับพระคนัมภนรห์ทคุกตอน มนันเปป็นของเรา เขาจะตจ้องเขนยนสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่เขาไดจ้เหท็น, 
จากนนันี้นกท็ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดและสริที่งตม่าง ๆ ทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับพวกเขาในขณะนนันี้น, และเกนที่ยวกนับสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่จะเกริดขจึนี้น
ในภายหลนัง-คคาพยากรณห์เกนที่ยวกนับอนาคต

และมนันกท็ซสืที่อตรงจรริง ๆ ทนที่ไดจ้เหท็นวม่าใจความหลนักนนันี้นถถูกกลม่าวอยม่างชนัดเจนเหลสือเกรินในขจ้อ 7 วม่า “ดถูเถริด 
พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย 
และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์’ จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน”

ฉะนนันี้นขอใหจ้เราคาดหวนัง, เมสืที่อเราไปถจึงบททนที่ 2 และ 3, ขม่าวสารตม่าง ๆ ทนที่ไปถจึงครริสตจนักรหลายแหม่งทนที่มน
อยถูม่ในขณะนนันี้นและคคาเตสือนสตริ, คคาบนัญชา, คคาเตสือนและคคาอวยพรตม่าง ๆ ทนที่ถถูกประกาศทนที่นนัที่น แตม่เรริที่มตจ้นทนที่บททนที่ 4 
เราเรริที่มตจ้นทนที่จะมองเขจ้าไปใน “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะเกริดขจึนี้นในภายหลนัง”

รดูปแบบเดกยวสนาหรกับจดหมายเจด็ดฉบกับ
ในบททกกี่ 2 และ 3

แบบแผนเดกยวกกันอกันนต่าทจึกี่งสนาหรกับจดหมายทกัขั้งเจด็ดฉบกับ
ทกกี่สต่งถจึงครถิสตจกักรเจด็ดแหต่ง

ในบททนที่ 2 และ 3 มนจดหมายสม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งทนที่เมสืองเอเฟซนัส, เมสืองสเมอรห์นา, เมสืองเปอรห์กามนั
ม, เมสืองธริยาทริรา, เมสืองซารห์ดริส, เมสืองฟปิลาเดลเฟปีย และเมสืองเลาดนเซนย กม่อนอสืที่นขอใหจ้เราสนังเกตโครงรม่างทนที่เปป็นไป
ในทางเดนยวกนันนนนี้ จากนนันี้นเราจจึงสามารถศจึกษาคจ้นควจ้าขม่าวสารทนันี้งเจท็ดนนนี้แบบแยกทนละเรสืที่อง

“จงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน…” จดหมายแตม่ละฉบนับจจึงขจึนี้นตจ้นเชม่นนนนี้ คคาวม่า “ทถูตสวรรคห์” ใน
ภาษากรนกคสือ อนักเกะลอส Young’s Analytical Concordance ใหจ้นริยามคคานนนี้วม่า “ผถูจ้สม่งสารหรสือตนัวแทน” คคานนนี้



ถถูกแปลหลายครนันี้งวม่า “ทถูตสวรรคห์” แตม่เจท็ดครนันี้งในภาคพนันธสนัญญาใหมม่ในฉบนับคริงเจมสห์คคานนนี้ถถูกแปลเปป็น “ผถูจ้สม่ง
สาร” และไมม่ไดจ้หมายถจึงทถูตสวรรคห์ คคานนนี้ถถูกใชจ้ครนันี้งเดนยวเกนที่ยวกนับพวกผถูจ้สม่งสารทนที่ยอหห์นผถูจ้ใหจ้บนัพตริศมาสม่งไปหาพระ
เยซถู (ลถูกา 7:24) และสามครนันี้งเกนที่ยวกนับตนัวยอหห์นผถูจ้ใหจ้รนับบนัพตริศมาเอง (ลถูกา 7:27; มธ. 11:10; มาระโก 1:2) และ
ครนันี้งหนจึที่งคคานนนี้หมายถจึงพวกผถูจ้สม่งสารของพระเยซถูทนที่ถถูกสม่งไปยนังหมถูม่บจ้านของชาวสะมาเรนยเพสืที่อหาทนที่พนักคจ้างแรมทนที่นนัที่น 
(ลถูกา 9:52)

ดนังนนันี้นทถูตสวรรคห์เหลม่านนนี้จจึงเปป็นบรรดาผถูจ้สม่งสารจากครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งนนนี้ เปป็นไปไดจ้วม่าพวกเขาไดจ้มา
ปรจึกษากนับยอหห์น อนัครทถูตคนสคุดทจ้ายทนที่ยนังมนชนวริตอยถูม่ และวม่าเขาไดจ้รนับการดลใจใหจ้เขนยนขม่าวสารทนันี้งเจท็ดฉบนับนนนี้และ
สม่งพวกมนันไปยนังครริสตจนักรเหลม่านนนี้ ผถูจ้สม่งสารเหลม่านนนี้อาจเปป็นเหลม่าผถูจ้ปกครองหรสือศริษยาภริบาลกท็ไดจ้ คคาปรจึกษานนนี้
คงจะเหมาะสมอยม่างแนม่นอนทนที่จะสม่งมาถจึงเหลม่าศริษยาภริบาลและผถูจ้นคาของครริสตจนักรทนันี้งหลายวนันนนนี้

จดหมายแตม่ละฉบนับกลม่าวตม่อไปวม่า “...ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า…” โดยมนการระบคุชสืที่อเรนยกหรสือลนักษณะเฉพาะ
ตนัวตม่าง ๆ ของพระเยซถู จดหมายฉบนับนนนี้มาจาก: “พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดวงดาวทนันี้งเจท็ดไวจ้ในพระหนัตถห์ขวาของ
พระองคห์ และผถูจ้ดคาเนรินอยถูม่ทม่ามกลางคนันประทนปทองคคาทนันี้งเจท็ดนนันี้น” (2:1)

“...พระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นเบสืนี้องตจ้นและเปป็นเบสืนี้องปลาย ผถูจ้ซจึที่งไดจ้สรินี้นพระชนมห์แลจ้ว และกลนับดคารงชนวริตอยถูม่อนก”
(2:8)

“...พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดาบสองคมทนที่คมกรริบ” (2:12)
“...พระบคุตรของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงมนพระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวไฟ และมนพระบาทของพระองคห์

เหมสือนทองเหลสืองเงางาม” (2:18)



เมสืองเอเฟซกัส, เมสืองสเมอรค์นา, เมสืองเปอรค์กามกัม, เมสืองธถิยาทถิรา,
เมสืองซารค์ดถิส, เมสืองฟฟิลาเดลเฟฟีย และเมสืองเลาดกเซกย 

ทนันี้งเจท็ดเมสืองนนนี้ ซจึที่งถถูกเชสืที่อมถจึงกนันบนทางหลวงสายใหญม่รถูปสามเหลนที่ยม ถถูกเอม่ยชสืที่อตามลคาดนับทางภถูมริศาสตรห์ของ
พวกมนันโดยเรริที่มตจ้นทนที่เมสืองเอเฟซนัส จากนนันี้นกท็ขจึนี้นเหนสือไปประมาณ 100 ไมลห์ไปยนังเมสืองเปอรห์กามนัม และจากนนันี้นกท็
ไปยนังทริศตะวนันออกเฉนยงใตจ้ยนังเมสืองเลาดนเซนย ซจึที่งอยถูม่หม่างไปประมาณ 100 ไมลห์ทางทริศตะวนันออกของเมสืองเอเฟซนัส

-จาก Halley’s Handbook
“...พระองคห์ผถูจ้ทรงมนพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า และดวงดาวทนันี้งเจท็ดนนันี้น” (3:1)
“...พระองคห์ผถูจ้ทนที่บรริสคุทธริธิ์ ผถูจ้ทนที่สนัตยห์จรริง ผถูจ้ทนที่ทรงถสือลถูกกคุญแจของดาวริด ผถูจ้ทนที่ทรงเปปิดแลจ้ว และไมม่มนผถูจ้ใดปปิดไดจ้ 

และปปิดแลจ้ว และไมม่มนผถูจ้ใดเปปิดไดจ้” (3:7)
“...พระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นพระเอเมน ทรงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง ทรงเปป็นปฐมแหม่งการเนรมริต

สรจ้างของพระเจจ้า” (3:14)
สรคุปกท็คสือ ขม่าวสารเหลม่านนนี้แสดงใหจ้เหท็นความทรงพลานคุภาพทนันี้งสรินี้น, ความบรริสคุทธริธิ์อนันเดท็ดขาด, และ



สถานะของพระเยซถูครริสตห์ทนที่อยถูม่สถูงเหนสือสริที่งสารพนัดในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดและองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
จดหมายทคุกฉบนับกลม่าวตม่อไปวม่า “เรารถูจ้จนักบรรดาการงานของเจจ้า…” แกม่ทคุกครริสตจนักร และจากนนันี้นคคา

ชมเชยหรสือคคาเตสือนหรสือคคาตคาหนริเพสืที่อปรนับปรคุงแกจ้ไขกท็แตกตม่างกนันไปตามแตม่ละครริสตจนักร
จดหมายแตม่ละฉบนับปปิดทจ้ายดจ้วยคคาเตสือนสตริอนันบรริสคุทธริธิ์นนนี้, “ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณ

ตรนัสแกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายเถริด”
พระเยซถู ในการรนับใชจ้บนโลกของพระองคห์ ตรนัสแบบเดนยวกนันหลายครนันี้งหลายครา (มธ. 11:15; 13:9; 

43; มาระโก 4:9; 7:16; ลถูกา 8:8; 14:35)
ในทนที่นนนี้เรามาเผชริญหนจ้ากนับความจรริงประการหนจึที่งทนที่นม่าเกรงขาม ถจ้าผถูจ้ใดไมม่มนใจพรจ้อมทนที่จะฟปง เขากท็ไมม่

ไดจ้ยรินพระวจนะของพระเจจ้า ถจ้าผถูจ้ใดไมม่มนใจทนที่ถถูกปรนับคลสืที่นเพสืที่อทนที่จะเขจ้าใจพระคคาขจ้อหนจึที่ง เขากท็จะไมม่เขจ้าใจพระคคา
ขจ้อนนันี้น พระเยซถูเจจ้าตรนัสเปป็นคคาอคุปมาหลายประการบนแผม่นดรินโลกโดยมนเจตนาทนที่วม่าผถูจ้ใดทนที่ใจของเขาไมม่ถถูกปรนับ
จถูนเพสืที่อทนที่จะฟปงกท็จะไมม่เขจ้าใจขม่าวสารนนันี้น พระเจจ้าไมม่ทรงอยากไดจ้ผถูจ้คนทนที่ถถูกบนังคนับใหจ้ใชจ้สมองยอมรนับความจรริง
ประการหนจึที่งในเมสืที่อพวกเขาไมม่มนใจทนที่จะรนักและเชสืที่อฟปงพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด

และจากนนันี้นจดหมายแตม่ละฉบนับกท็ปปิดทจ้ายดจ้วยพระสนัญญาประการหนจึที่งทนที่วม่า “ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ” และพระ
สนัญญานนันี้นกท็แตกตม่างกนันไปในดจ้านถจ้อยคคาสคาหรนับครริสตจนักรแตม่ละแหม่ง ผมคริดในตอนนนนี้วม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าไมม่ไดจ้
กคาลนังเสนอบคาเหนท็จตม่าง ๆ เปป็นพริเศษสคาหรนับการมนชนัยชนะ แตม่วม่าพระองคห์กคาลนังเตสือนความจคาครริสเตนยนทนันี้งหลาย
เกนที่ยวกนับพระพรอนันยริที่งใหญม่ทนที่พวกเขาจะไดจ้รนับอยถูม่แลจ้ว และดนังนนันี้นพวกเขาจจึงควรถถูกหนคุนใจใหจ้มนชนัยชนะ คนเหลม่า
นนันี้นทนที่เมสืองเอเฟซนัสไดจ้รนับพระสนัญญาวม่าพวกเขาจะไดจ้ “กรินจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต ซจึที่งอยถูม่ในทม่ามกลางอคุทยานสวรรคห์
ของพระเจจ้า” ผมไมม่เชสืที่อวม่านนัที่นมนไวจ้สคาหรนับคนโปรดแคม่ไมม่กนที่คน มนันไมม่ใชม่ความรอดทนที่ไดจ้มาเพราะการกระทคา และ
ในกรณนนนนี้เรากท็ไมม่คริดวม่ามนันเปป็นบคาเหนท็จอยม่างหนจึที่งดจ้วย แตม่เปป็นเครสืที่องเตสือนใจอนันเปปีฟื่ยมสคุขเกนที่ยวกนับพระพรเหลม่านนันี้น
ทนที่จะมาแนม่นอน อาจเปป็นไดจ้วม่าบางคน โดยระดนับของการมนชนัยชนะทนที่มากกวม่าคนอสืที่น จะไดจ้รนับความชสืที่นบานและ
บคาเหนท็จในสวรรคห์มากกวม่า แตม่เราคริดวม่านนัที่นไมม่ใชม่พระสนัญญาทนที่เฉพาะเจาะจงในทนที่นนนี้

ถจึงผถูจ้คนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองสเมอรห์นา “ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ จะไมม่ไดจ้รนับอนันตรายจากความตายครนันี้งทนที่สองเลย” 
เชม่นเคย เราไมม่ไดจ้กคาลนังพถูดถจึงความรอดชนริดหนจึที่งทนที่ไดจ้มาโดยการประพฤตริดน ไมม่มนลถูกคนใดของพระเจจ้าจะไดจ้รนับ
อนันตรายเชม่นนนันี้นโดยความตายครนันี้งทนที่สอง ครริสเตนยนทนันี้งหลายแคม่ถถูกเตสือนใจ เพราะสริที่งตม่าง ๆ ทนที่นม่ากลนัวจะมาสถูม่
ครริสเตนยนบางคน-การขม่มเหงและความยากลคาบาก ถจึงกระนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายเออ๋ย อยม่ากลนัวเลย นนที่เปป็นคคา
หนคุนใจขณะทนที่ผถูจ้คนตนันี้งตาคอยพระพรอนันยริที่งใหญม่นนันี้นทนที่พวกเขาไดจ้รนับคคาสนัญญาแลจ้ว และดนังนนันี้นเราจจึงควรมนชนัยชนะ
เพราะสริที่งสารพนัดทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงกระทคาเพสืที่อเราแลจ้วและทรงสนัญญาไวจ้แลจ้วสคาหรนับเรา

ถจึงครริสตจนักรนนันี้นในเมสืองเปอรห์กามนัม ในขจ้อ 17 มนพระสนัญญาวม่า “ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะใหจ้ผถูจ้นนันี้นกรินมานา
ทนที่ซม่อนอยถูม่ และจะใหจ้หรินขาวแกม่ผถูจ้นนันี้น และในหรินนนันี้นมนชสืที่อใหมม่จารจึกไวจ้ ซจึที่งไมม่มนผถูจ้ใดรถูจ้เลยนอกจากผถูจ้ทนที่รนับหรินนนันี้น
เทม่านนันี้น” มนันเหมสือนราวกนับวม่าพระเยซถูเจจ้ากคาลนังเอม่ยถจึงพระพรอนันยริที่งใหญม่เหลม่านนันี้นทนละประการทนที่ทรงเกท็บไวจ้
สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลาย และนนัที่นควรทคาใหจ้เรารนักพระองคห์มากยริที่งขจึนี้นและสนัตยห์ซสืที่อมากขจึนี้นกวม่าเดริมเสนยอนก

ผถูจ้มนชนัยชนะเหลม่านนันี้นในเมสืองธริยาทริราไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาวม่า “...เราจะใหจ้ผถูจ้นนันี้นมนอคานาจครอบครองเหนสือ



บรรดาประชาชาตริ และผถูจ้นนันี้นจะบนังคนับบนัญชาประชาชาตริเหลม่านนันี้นดจ้วยคทาทคาดจ้วยเหลท็ก…และเราจะมอบดาว
ประจคารคุม่งใหจ้แกม่ผถูจ้นนันี้น” แตม่พระคคาขจ้อนนนี้ใหจ้คคาสนัญญาไวจ้แลจ้ววม่า “ถจ้าพวกเราทนความทคุกขห์ยาก พวกเรากท็จะครอบ
ครองรม่วมกนับพระองคห์ดจ้วย” (2 ทธ. 2:12) คน ๆ นนันี้นทนที่การทคางานหนนักของเขาเพริที่มเงรินหนจึที่งมรินาเปป็นสริบมรินาไดจ้
รนับคคาทรงสนัญญาวม่าเขาจะไดจ้ครอบครองสริบเมสือง และคนทนที่ไดจ้หจ้ามรินากท็จะไดจ้ครอบครองหจ้าเมสือง ฉะนนันี้นนนที่จจึงเปป็น
พระสนัญญาหนจึที่งทนที่มนความหมายสคาหรนับบางคนมากกวม่าสคาหรนับคนอสืที่น ๆ เพราะวม่าในสวรรคห์มนบคาเหนท็จสคาหรนับบาง
คนมากกวม่าสคาหรนับคนอสืที่น ๆ

ในวริวรณห์ 3:5 ผถูจ้มนชนัยชนะเหลม่านนันี้นในเมสืองซารห์ดริสไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาวม่าจะไดจ้ “สวมเสสืนี้อสนขาว และเรา
จะไมม่ลบชสืที่อของผถูจ้นนันี้นออกจากหนนังสสือแหม่งชนวริต” แตม่พระเจจ้าไมม่ทรงลบชสืที่อของผถูจ้ใดออกจากหนนังสสือแหม่งชนวริต ดนัง
นนันี้นนนที่จจึงเปป็นเครสืที่องเตสือนใจอนันเปปีฟื่ยมสคุขเกนที่ยวกนับความจรริงประการหนจึที่งและพระพรทนที่ทรงสนัญญาไวจ้แลจ้ว ยอหห์น 
5:24 กลม่าววม่า “แทจ้จรริงแลจ้วเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า ผถูจ้ใดทนที่ฟปงคคาของเรา และเชสืที่อในพระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงสม่งเรา
มานนันี้น กท็มนชนวริตนริรนันดรห์ และจะไมม่เขจ้าสถูม่การปรนับโทษ แตม่ไดจ้ผม่านพจ้นจากความตายไปสถูม่ชนวริตแลจ้ว” และคนทนที่รนับ
ความรอดแลจ้วกท็มนชนวริตนริรนันดรห์แลจ้ว ในยอหห์น 10:28 พระเยซถูตรนัสเกนที่ยวกนับแกะของพระองคห์วม่า “เราใหจ้ชนวริตนริรนัน
ดรห์แกม่แกะเหลม่านนันี้น และแกะเหลม่านนันี้นจะไมม่พรินาศเลย” และโรม 8:38,39 กลม่าววม่า “เพราะขจ้าพเจจ้าเชสืที่อมนัที่นวม่า 
แมจ้แตม่ความตาย หรสือชนวริต หรสือบรรดาทถูตสวรรคห์ หรสือบรรดาเทพผถูจ้ครอบครองอาณาจนักร หรสือบรรดาเทพผถูจ้มน
อคานาจ หรสือสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในปปจจคุบนันนนนี้ หรสือสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะมาในภายหนจ้า หรสือซจึที่งสถูง หรสือซจึที่งลจึก หรสือสริที่ง
อสืที่นใดทนที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนนันี้น จะไมม่สามารถแยกพวกเราออกจากความรนักของพระเจจ้า ซจึที่งอยถูม่ในพระเยซถูครริสตห์องคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเราไดจ้” ไมม่มนคคาขถูม่ทนที่ถถูกบอกเปป็นนนัยเลยวม่าพระเจจ้าจะทรงลบชสืที่อของผถูจ้ใดออกจากหนนังสสือ
แหม่งชนวริต แตม่วม่ามนเครสืที่องเตสือนใจอนันเปปีฟื่ยมสคุขทนที่วม่าพระเจจ้าทรงสนัตยห์ซสืที่อ เราจจึงควรเปป็นผถูจ้ทนที่สนัตยห์ซสืที่อเชม่นกนัน

สคาหรนับครริสตจนักรในเมสืองฟปีลาเดลเฟปีย ผถูจ้ไดจ้รนับชนัยชนะเหลม่านนันี้นไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาวม่า: “ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ 
เราจะกระทคาใหจ้ผถูจ้นนันี้นเปป็นเสาในพระวริหารของพระเจจ้าของเรา และผถูจ้นนันี้นจะไมม่ออกไปภายนอกอนกเลย และเราจะ
จารจึกพระนามของพระเจจ้าของเราไวจ้บนผถูจ้นนันี้น และชสืที่อแหม่งเมสืองของพระเจจ้าของเรา ซจึที่งกท็คสือกรคุงเยรถูซาเลท็ม
ใหมม่…”

การสรคุปยม่อพระสนัญญาเหลม่านนนี้แกม่ผถูจ้มนชนัยชนะใหจ้การบอกใบจ้และการอจ้างอริงถจึงความไพบถูลยห์ทนที่นม่าอนัศจรรยห์
แหม่งชนวริตของพวกเราในสวรรคห์ และทรงสนัญญาไวจ้แกม่ครริสตจนักรของชาวเมสืองเลาดนเซนยวม่า “ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะ
ใหจ้ผถูจ้นนันี้นนนัที่งกนับเราในพระทนที่นนัที่งของเรา…” และครอบครองกนับพระครริสตห์ แตม่เราไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาแลจ้ววม่า “ถจ้าเรา
ทนทคุกขห์กนับพระองคห์ เรากท็จะครอบครองกนับพระองคห์เชม่นกนัน” อนัครทถูตทนันี้งสริบสองคนนนันี้นไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาแลจ้ว
วม่าพวกเขาจะไดจ้นนัที่งบนทนที่นนัที่งสริบสองทนที่และพริพากษาชนชาตริอริสราเอลทนันี้งสริบสองเผม่านนันี้น

พระสนัญญาทนที่จะใหจ้ครอบครองนนันี้นไมม่ไดจ้มนไวจ้สคาหรนับทคุกคน มนันเปป็นสม่วนหนจึที่งของบคาเหนท็จทนที่ไดจ้มาโดย
การกระทคาแหม่งความสนัตยห์ซสืที่อและการขม่มเหงซจึที่งครริสเตนยนทนันี้งหลายอาจเผชริญ

และบนัดนนนี้ขอใหจ้เรามาศจึกษาขม่าวสารเหลม่านนันี้นทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งกนันทนละเรสืที่อง



บททกกี่ 2
ขข้อ 1-7:

2:1 “จงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรของเมสือง
เอเฟซนัสวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดวงดาวทนันี้งเจท็ดไวจ้ใน
พระหนัตถห์ขวาของพระองคห์ และผถูจ้ดคาเนรินอยถูม่
ทม่ามกลางคนันประทนปทองคคาทนันี้งเจท็ดนนันี้นตรนัสสริที่งเหลม่า
นนนี้วม่า
2:2 เรารถูจ้จนักบรรดาการกระทคาของเจจ้า และการ
ทคางานหนนักของเจจ้า และความอดทนของเจจ้า และ
วม่าเจจ้าไมม่สามารถทนตม่อคนเหลม่านนันี้นซจึที่งชนัที่วรจ้ายไดจ้ 
และเจจ้าไดจ้ลองใจคนเหลม่านนันี้นซจึที่งกลม่าววม่าพวกเขา
เปป็นเหลม่าอนัครทถูต และไมม่ไดจ้เปป็น และไดจ้พบวม่าพวก
เขาเปป็นพวกคนมคุสา
2:3 และไดจ้ทน และมนความเพนยร และเพราะเหท็น
แกม่นามของเราไดจ้ทคางานหนนัก และมริไดจ้อม่อนระอา
ไป

2:4 แตม่อยม่างไรกท็ตาม เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่าเจจ้าบจ้าง 
เพราะวม่าเจจ้าไดจ้ละทรินี้งความรนักแรกนนันี้นของเจจ้าเสนย
2:5 เหตคุฉะนนันี้น จงระลจึกถจึงวม่าเจจ้าไดจ้หลม่นลงมาจาก
ไหนแลจ้ว และจงกลนับใจเสนยใหมม่ และกระทคาบรรดา
การงานแรก ๆ เหลม่านนันี้น หรสือมริฉะนนันี้นเราจะรนบมา
หาเจจ้า และจะยกคนันประทนปของเจจ้าออกจากสถาน
ทนที่ของมนัน นอกจากวม่าเจจ้ากลนับใจเสนยใหมม่
2:6 แตม่เจจ้ายนังมนสริที่งนนนี้ ทนที่เจจ้าเกลนยดชนังบรรดากริจการ
ของพวกนริโคเลาสห์นริยม ซจึที่งเรากท็เกลนยดชนังเชม่นกนัน
2:7 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลาย ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะใหจ้ผถูจ้
นนันี้นกรินจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต ซจึที่งอยถูม่ในทม่ามกลาง
อคุทยานสวรรคห์ของพระเจจ้า’

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองเอเฟซกัส
เอเฟซนัสเปป็นเมสืองใหญม่ทนที่มนประชากรประมาณ 225,000 คน ณ เวลานนันี้น วริหารของพระไดอานม่าของ

เมสืองนนนี้เปป็นหนจึที่งในเจท็ดสริที่งมหนัศจรรยห์ของโลก
Dr. Ironside เตสือนความจคาเราวม่า “เปาโลเคยอาศนัยอยถูม่ทนที่นนัที่นนานสองปปี กระทคาการอนัศจรรยห์หลาย

ประการ ประกาศขม่าวประเสรริฐดจ้วยความสนัมฤทธริธิ์ผลอนันแสนวริเศษ หนันผถูจ้คนจากบรรดารถูปเคารพของพวกเขามา
ถจึงพระเจจ้าผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ เปป็นประจนักษห์พยานในการเผาตคาราเวทมนตรห์ชนัที่วรจ้ายเหลม่านนันี้น ซจึที่งเราถถูกบอกวม่ามนคม่า
ถจึงหจ้าหมสืที่นเหรนยญเงริน และไดจ้เหท็นพระไดอานม่า ซจึที่งเปป็นพระแมม่เจจ้าองคห์โปรดของชาวเมสืองนนนี้ ถถูกทคาใหจ้เสสืที่อมเสนยชสืที่อ
เสนยง…ยอหห์นเองกท็เคยพคานนักอยถูม่ทนที่นนัที่น และปรนนริบนัตริรนับใชจ้แกม่ชาวเมสืองนนันี้น ทนที่นนัที่นอปอลโลไดจ้กลนับใจรนับเชสืที่อ ทนที่นนัที่นทริ
โมธนเคยมนบจ้านอยถูม่ และตามประเพณน เขาไดจ้ทนทคุกขห์กนับการเปป็นมรณะสนักขนโดยนนี้คามสือของฝถูงชนทนที่โกรธแคจ้น…”

ตรงนนนี้ในขจ้อ 1 พระเยซถูทรงถถูกพรรณนาวม่าเปป็น “พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดวงดาวทนันี้งเจท็ดไวจ้ในพระหนัตถห์ขวา
ของพระองคห์” ดวงดาวเหลม่านนันี้นคสือเหลม่าผถูจ้สม่งสารของครริสตจนักรเหลม่านนันี้น, เหลม่าผถูจ้ปกครองทนที่ดคาเนรินตามทาง
พระเจจ้า, นม่าจะเปป็นเหลม่าศริษยาภริบาล พวกเขาไดจ้รนับความรอดแลจ้วและดนังนนันี้นจจึงถถูกรนักษาไวจ้ไมม่หลคุดหายใน
พระหนัตถห์ของพระครริสตห์

ในยอหห์น 10:27-29 พระเยซถูตรนัสวม่า:
“แกะทนันี้งหลายของเรายม่อมฟปงเสนยงของเรา และเรารถูจ้จนักแกะเหลม่านนันี้น และแกะเหลม่านนันี้นตามเรา และเรา

ใหจ้ชนวริตนริรนันดรห์แกม่แกะเหลม่านนันี้น และแกะเหลม่านนันี้นจะไมม่พรินาศเลย และจะไมม่มนผถูจ้ใดถอนแกะเหลม่านนันี้นไปจากมสือ



ของเราไดจ้ พระบริดาของเรา ผถูจ้ซจึที่งไดจ้ประทานแกะเหลม่านนันี้นใหจ้แกม่เรา ทรงเปป็นใหญม่กวม่าสริที่งสารพนัด และไมม่มนผถูจ้ใด
สามารถถอนแกะเหลม่านนันี้นไปจากพระหนัตถห์ของพระบริดาของเราไดจ้”

ในพระหนัตถห์ของพระครริสตห์และพระบริดา เราปลอดภนัยไมม่หลคุดหายเปป็นนริตยห์ ไมม่มนผถูจ้ใดสามารถชริงเราไป
จากพระหนัตถห์ของพระองคห์ไดจ้

เพราะพระองคห์ทรงถสือพวกเขาไวจ้ในพระหนัตถห์ของพระองคห์ เหมสือนกนับทนที่พระองคห์ทรงถสือเราทคุกคนไวจ้ผถูจ้
ซจึที่งไดจ้รนับความรอดแลจ้ว พวกเขาจจึงเปป็นของพระองคห์ ไมม่มนสริที่งใดสามารถมาสถูม่พวกเขาไดจ้ยกเวจ้นตามทนที่พระองคห์ทรง
เลสือกหรสือทรงอนคุญาต ฉะนนันี้น “ทคุกสริที่งทคางานดจ้วยกนันเพสืที่อใหจ้เกริดผลดนแกม่คนทนันี้งหลายทนที่รนักพระเจจ้า คสือแกม่คนทนันี้ง
หลายทนที่เปป็นผถูจ้รนับการทรงเรนยกตามพระประสงคห์ของพระองคห์” (รม. 8:28)

ไมม่แนม่ในทม่ามกลางการทคางานหนนักและการลองใจตม่าง ๆ เชม่นนนันี้นชายเหลม่านนนี้ตจ้องถถูกเตสือนใจวม่า “ไมม่มน
การทดลองใด ๆ เกริดขจึนี้นกนับพวกทม่าน นอกเหนสือจากการทดลองซจึที่งเคยเกริดกนับมนคุษยห์ทนันี้งหลาย แตม่พระเจจ้าทรง
สนัตยห์ซสืที่อ ผถูจ้จะไมม่ทรงอนคุญาตใหจ้พวกทม่านถถูกทดลองเกรินกวม่าทนที่พวกทม่านจะสามารถทนไดจ้ แตม่พรจ้อมกนับการทดลอง
นนันี้น จะโปรดใหจ้มนทางทนที่จะหลบหนนไดจ้ดจ้วย เพสืที่อพวกทม่านจะสามารถทนไดจ้” (1 คร. 10:13) และไดจ้รนับการรนับ
ประกนันอนกครนันี้งเกนที่ยวกนับความหม่วงใยทนที่มนอยถูม่เรสืที่อยไปของพระครริสตห์ ครริสเตนยนทคุกคนตจ้องการความหม่วงใยและการ
รนับประกนันเชม่นนนันี้น คนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกเลสือกใหจ้รนับตคาแหนม่งผถูจ้นคาในพระครริสตห์กท็ถถูกเลสือกใหจ้เผชริญกนับการลองใจ
มากกวม่า การถถูกขม่มเหงมากกวม่า และบางคนกท็ตจ้องการความหม่วงใยมากกวม่า

ผมเคยนนัที่งโดยสารเครสืที่องบรินขจ้างบริชอปนริกายโรมนันคาทอลริกคนหนจึที่งทนที่ชราภาพและเจท็บปป่วยผถูจ้ประจคาอยถูม่ทนที่
หมถูม่เกาะโซโลมอน เขาเปป็นคนทนที่เสนยสละและผมเชสืที่อวม่าเปป็นชายคนหนจึที่งทนที่รนักพระเจจ้า ผถูจ้บนังคนับบนัญชาของเขาอยาก
ใหจ้เขาเกษนยณหรสือรนับหนจ้าทนที่ดถูแลในสหรนัฐอเมรริกาแลจ้วตอนนนนี้ แตม่เขาอจ้อนวอนผมใหจ้อธริษฐานเพสืที่อทนที่เขาจะไดจ้กลนับ
ไปยนังงานทนที่เขารนักในหมถูม่เกาะโซโลมอนทนที่ลจ้าหลนังและไมม่มนสริที่งอคานวยความสะดวกนนันี้น ผมกลม่าววม่า “องคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าทรงอยถูม่ใกลจ้ไมม่วม่าจะอยถูม่ในเกาะของคนนอกรนตหรสือทนที่บจ้าน” และเขาตอบกลนับทนันทนวม่า “พระองคห์ทรงอยถูม่ใกลจ้
กวม่า! มนคนตจ้องการพระองคห์ทนที่นนัที่นมากกวม่าเยอะเลยครนับ!” เหลม่าผถูจ้สม่งสารของพระเจจ้ากท็อยถูม่ในพระหนัตถห์อนัน
ปลอดภนัย หม่วงใยและควบคคุมทคุกสริที่งของพระองคห์

พระครริสตห์ทรงเดรินอยถูม่ “ทม่ามกลางคนันประทนปทองคคาทนันี้งเจท็ดนนันี้น” ดนังนนันี้นพระครริสตห์จจึงทรงกระฉนับกระเฉง
ทรงเดรินอยถูม่ทม่ามกลางครริสตจนักรทนันี้งหลาย พระองคห์ทรงหมายเหตคุและทรงหม่วงใยเกนที่ยวกนับผถูจ้คนของพระองคห์ขณะ
ทนที่พวกเขามาประชคุมกนันในครริสตจนักรเหลม่านนันี้น

พระเจข้าผดูข้ทรงเหด็นททุกสถิกี่ง!
พระองคห์ตรนัสวม่า “เรารถูจ้จนักบรรดาการกระทคาของเจจ้า” (ขจ้อ 2) พระองคห์ทรงทราบเสมอ พระองคห์ทรง

หมายเหตคุการรม่วงหลม่นของนกกระจอกทคุกตนัว พระองคห์ทรงแตม่งแตจ้มสนสนันของดอกไมจ้ปป่าเลท็ก ๆ ทคุกดอก เสจ้นผม
ของครริสเตนยนทคุกคนถถูกนนับแลจ้วในพระดคารริของพระองคห์

เมสืที่อใหจ้ความเหท็นเกนที่ยวกนับขจ้อ 2 Dr. Riley กลม่าววม่า
“เรารถูจ้จนัก…” ทม่านทนที่รนัก หากเราจดจคาถจ้อยคคาเหลม่านนนี้จนขจึนี้นใจ คคาตรนัสนนนี้กท็คงตจ้องสม่งผลตม่อการ

งานทคุกอยม่างของเรา



เมสืที่อฟปีเดนยสกคาลนังปรนับปรคุงแกจ้ไขรถูปปปปั้นของพระแมม่ไดอานม่าสคาหรนับวริหารอะโครโปลริสทนที่กรคุง
เอเธนสห์ เขากท็กคาลนังปรนับปรคุงเสจ้นผมของนางใหจ้สมบถูรณห์แบบ ใชจ้ลริที่มของเขาสลนักเสลาทคุกเสจ้นโคจ้งและ
เสจ้นใยเพสืที่อใหจ้เสจ้นผมของพระแมม่ปรากฏชนัดเจน มนคนผม่านมาคนหนจึที่งถามวม่า “ทคาไมตจ้องลคาบากลคาบน
บรรจงแกะสลนักสม่วนนนันี้นขนาดนนนี้เลม่า? รถูปปปปั้นนนนี้สถูงเปป็นรจ้อยฟคุต ดจ้านหลนังของเศนยรกท็หนันเขจ้าหากคาแพง 
ไมม่มนใครมองเหท็นมนันหรอก” ฟปีเดนยสตอบกลนับคคาวริจารณห์นนนี้วม่า “เหลม่าเทพเจจ้าจะมองเหท็นมนัน” และเขา
กท็แกะสลนักตม่อไป

ทม่านทนที่รนัก เมสืที่อถถูกลองใจใหจ้ละงานใดไวจ้ในสภาพทนที่ยนังบกพรม่องอยถูม่ และซาตานจะกระซริบเกนที่ยว
กนับความบกพรม่องนนันี้นวม่า “ไมม่มนใครรถูจ้หรอก” จงฟปงพระบคุตรของพระเจจ้าผถูจ้ตรนัสวม่า “เรารถูจ้”; “เรารถูจ้จนัก
บรรดาการงานของเจจ้า” และเมสืที่อดจ้วยความลคาบากลคาบนคคุณไดจ้ทคาใหจ้บางสริที่งสมบถูรณห์แบบ; แผนการ
บางอยม่าง, โครงการบางอยม่าง, และผถูจ้คนดถูเหมสือนจะไมม่ชสืที่นชม และใจของคคุณถถูกทดลองใหจ้เรริที่มรถูจ้สจึก
ปวดรจ้าว จงฟปงอนกครนันี้งและรนับการปลอบประโลมใจจากคคาตรนัสของพระครริสตห์ทนที่วม่า “เรารถูจ้จนักบรรดา
การงานของเจจ้า”

พระเจจ้าทรงไดจ้ยรินเสนยงรจ้องไหจ้ของเดท็กนจ้อยอริชมาเอล ซจึที่งถถูกวางลงขจ้าง ๆ ฮาการห์คคุณแมม่ทนที่สรินี้นหวนังของเขา
ทนที่ใกลจ้ตายเพราะความกระหาย และพระเจจ้าทรงสรจ้างบม่อนนี้คาบม่อหนจึที่ง

พระเจจ้าทรงระลจึกถจึงโนอาหห์ในเรสือนนันี้นทนที่ถถูกนนี้คาซนัดไปมาเมสืที่อชาวโลกในสมนัยนนันี้นมาถจึงคราวสรินี้นสคุด (ปฐก. 
8:1) และพระเจจ้าทรงระลจึกถจึงนางฮนันนาหห์ขณะทนที่นางรจ้องไหจ้เพสืที่อขอบคุตรชายสนักคน และนางกท็ตนันี้งครรภห์ (1 ซมอ.
 1:19) และเรามนพระสนัญญาทนที่วม่า “จงใหจ้ความประพฤตริของพวกทม่านปราศจากความโลภ และจงพอใจกนับสริที่งทนันี้ง
หลายทนที่พวกทม่านมนอยถูม่ เพราะวม่าพระองคห์ไดจ้ตรนัสไวจ้แลจ้ววม่า “เราจะไมม่ละทม่านหรสือทอดทรินี้งทม่านเลย” เพสืที่อวม่าพวก
เราจะกลม่าวอยม่างกลจ้าหาญวม่า ‘องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงเปป็นพระผถูจ้ชม่วยของขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้าจะไมม่กลนัววม่า
มนคุษยห์จะทคาอะไรแกม่ขจ้าพเจจ้า’” (ฮบ. 13:5,6)

การทคางานหนนักของคคุณ, ความเปลม่าเปลนที่ยวของคคุณ, การเสนยสละของคคุณ, อาจไมม่มนใครสนังเกตเหท็นและ
ไมม่ไดจ้รนับคคาขอบคคุณในทม่ามกลางมนคุษยห์ แตม่พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดนนันี้นทรงสนังเกตเหท็นและจะประทานบคาเหนท็จใหจ้

“เรารถูจ้จนักบรรดาการกระทคาของเจจ้า และการทคางานหนนักของเจจ้า และความอดทนของเจจ้า…” (ขจ้อ 2) 
ใชม่แลจ้วครนับ พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดผถูจ้ทรงสถริตอยถูม่ดจ้วยเสมอ ทรงใสม่พระทนัยเสมอทรงทราบ การทคางานหนนักหรสือ? ถถูก
ตจ้องแลจ้ว ไมม่ใชม่วม่าพวกเขาเขจ้ารม่วมการประชคุมนมนัสการ หรสือวม่าพวกเขากลม่าวคคาอธริษฐานอนันไพเราะหรสือถวาย
ทรนัพยห์และดคาเนรินชนวริตแบบมนศนลธรรม ถจึงแมจ้ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นสริที่งทนที่ดนกท็ตาม สริที่งเหลม่านนนี้ทนันี้งสรินี้นพระองคห์ทรงทราบและ
พวกมนันอยถูม่ในทนที่ของพวกมนัน แตม่พวกเขาไมม่ไดจ้กคาลนังทคางานนนันี้นทนที่พระเยซถูเจจ้าไดจ้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพสืที่อ นนัที่นกท็คสือ การ
ชม่วยจริตวริญญาณทนันี้งหลายใหจ้รอด! พระเยซถูตรนัสในมนัทธริว 9:37,38 วม่า “งานเกท็บเกนที่ยวนนันี้นมนมากมายจรริง ๆ แตม่
เหลม่าคนงานกท็มนนจ้อย เหตคุฉะนนันี้น พวกทม่านจงอจ้อนวอนพระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นเจจ้าของงานเกท็บเกนที่ยวนนันี้น เพสืที่อทนที่พระองคห์
จะทรงสม่งบรรดาคนงานเขจ้าไปในงานเกท็บเกนที่ยวของพระองคห์”

พระองคห์ตรนัสอนกครนันี้งในลถูกา 10:2 วม่า “งานเกท็บเกนที่ยวนนันี้นเปป็นการใหญม่นนักหนา แตม่เหลม่าคนงานกท็มนนจ้อย 
เหตคุฉะนนันี้นพวกทม่านจงอจ้อนวอนพระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นเจจ้าของงานเกท็บเกนที่ยวนนันี้น เพสืที่อทนที่พระองคห์จะทรงสม่งบรรดาคน



งานเขจ้าไปในงานเกท็บเกนที่ยวของพระองคห์”
โอ งานขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าคสือ การทคางานหนนักในดจ้านการไถ การหวม่าน การเกท็บเกนที่ยว การฝปดรม่อน 

การชม่วยผถูจ้หลงหายใหจ้รอด การชถูกคาลนังผถูจ้อม่อนแอ การชม่วยผถูจ้ทนที่ลจ้มใหจ้กลนับยสืนขจึนี้นอนก มนผถูจ้รนับใชจ้ ศริษยาภริบาล ศริษยาภริ
บาลผถูจ้ชม่วย คนงานอนคุชน นนักดนตรนและผถูจ้ชม่วยจคานวนมาก แตม่ “คนงานกท็มนนจ้อย” โอ งานขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
รวมถจึงการทคางานหนนักจรริง ๆ การทคางานหนนักแบบทนที่พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทรงบนัญชาไวจ้ในมาระโก 16:15, “ทม่านทนันี้ง
หลายจงออกไปทนัที่วโลก และประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่มนคุษยห์ทคุกคน” มนคุษยห์ทคุกคนทนที่บจ้านเรสือนทคุกแหม่ง! ทคุกคนทนที่
เราสามารถเขจ้าถจึงไดจ้ควรถถูกเขจ้าหาพรจ้อมกนับขม่าวประเสรริฐ งานนนันี้นเปป็นงานหนนัก มนผถูจ้รนับใชจ้ไมม่กนที่คนทนที่ใชจ้เวลาหลาย
ชนัที่วโมงในการเคาะประตถูตามบจ้านแสวงหาบรรดาผถูจ้หลงหาย อยถูม่ตม่อเพสืที่อเตสือน เพสืที่ออจ้อนวอน เพสืที่อชนักชวนพวกเขา
ใหจ้มาถจึงพระครริสตห์วนันแลจ้ววนันเลม่า แตม่นนัที่นกท็เปป็นแนวคริดทนที่พระเยซถูประทานใหจ้ในพระมหาบนัญชาของพระองคห์มริใชม่
หรสือ? การทคางานหนนักหรสือ? ใชม่แลจ้วครนับ

คนงานอยม่างอนัครทถูตเปาโลมนนจ้อยมาก เขาบอกผถูจ้ปกครองเหลม่านนันี้นในครริสตจนักรเดนยวกนันนนนี้ทนที่เมสืองเอเฟซนัส
เมสืที่อสามสริบปปีกม่อนหนจ้า ในกริจการ 20 ประมาณวม่า “ขจ้าพเจจ้าพจ้นมลทรินจากโลหริตของทคุกคนแลจ้ว” เพราะตลอด
สามปปีเขา “มริไดจ้หลบเลนที่ยงทนที่จะประกาศพระดคารริทนันี้งสรินี้นของพระเจจ้าแกม่ทม่านทนันี้งหลาย” ในเมสืองเอเฟซนัส เขากลม่าว
วม่า “ขจ้าพเจจ้า…ไดจ้สนัที่งสอนพวกทม่านตม่อหนจ้าคนทนันี้งปวงและตามบจ้าน” (ขจ้อ 20) และ “เหตคุฉะนนันี้นจงระวนังระไวและ
จคาไวจ้วม่า ตลอดเวลาสามปปี ขจ้าพเจจ้ามริไดจ้หยคุดหยม่อนทนที่จะเตสือนทคุกคนทนันี้งกลางคสืนและกลางวนันดจ้วยนนี้คาตาไหล” (ขจ้อ
31)

ผมเคยไปอยถูม่ในกองซากปรนักหนักพนังของเมสืองเอเฟซนัสทนที่เกม่าแกม่นนันี้นเมสืที่อสามหรสือสนที่ปปีกม่อน และผมนจึกภาพ
อนัครทถูตเปาโลตอนหจ้าทคุม่มทนที่ไปตามบจ้านเรสือน ไปพลางรจ้องไหจ้พลาง เคาะประตถูตามบจ้าน อธริบายวม่าถจึงแมจ้เขาเปป็น
คนตม่างถริที่น เปป็นยริวคนหนจึที่ง เขากท็มนขม่าวสารแสนวริเศษทนที่จะมอบใหจ้แกม่พวกเขา เขาไป “ตม่อหนจ้าผถูจ้คน และตามบจ้าน
เรสือน…กลางคสืนและกลางวนันดจ้วยนนี้คาตาไหล” ฉะนนันี้นผถูจ้คนทนที่เมสืองเอเฟซนัสไดจ้ทคางานหนนักเชม่นกนัน และการทคางาน
หนนักเปป็นทนที่พอพระทนัยพระเจจ้า

การงานหนนักทนที่พระเยซถูเจจ้าทรงขอจากเรากท็คสือ การมนความหม่วงใยแบบพระองคห์และทคางานหนนักใน
การพาผถูจ้คนมาถจึงความรอด เปาโลกลม่าววม่า “เหตคุฉะนนันี้นพวกเราจจึงทคางานหนนัก เพสืที่อทนที่วม่า ไมม่วม่าจะอยถูม่หรสือไมม่อยถูม่กท็
ดน พวกเรากท็จะเปป็นทนที่พอพระทนัยของพระองคห์ เพราะวม่าพวกเราทคุกคนตจ้องปรากฏตนัวทนที่หนจ้าบนัลลนังกห์พริพากษาของ
พระครริสตห์ เพสืที่อทคุกคนจะไดจ้รนับตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกกระทคาในรม่างกายของตน ตามทนที่เขาไดจ้กระทคาแลจ้ว ไมม่วม่าสริที่ง
นนันี้นจะดนหรสือเลว” (2 คร. 5:9,10) และเปาโลชสืที่นชมยรินดนทนที่วม่าเขาเกรินหนจ้าผถูจ้อสืที่น ไมม่ใชม่ในเรสืที่องสตริปปญญาหรสือใน
หลนักฐานเกนที่ยวกนับฤทธริธิ์เดชฝป่ายวริญญาณ (ซจึที่งเปป็นความจรริง) แตม่ “ในบรรดาการทคางานหนนักกท็บรริบถูรณห์มากกวม่า” ผถูจ้
อสืที่น (2 คร. 11:23) นนัที่นแหละการทคางานหนนักของผถูจ้รนับใชจ้คนนนันี้นทนที่บากบนัที่นทนที่จะทคาใหจ้หจ้องงานเลนนี้ยงเตท็มไปดจ้วยแขก
เหรสืที่อในคคาอคุปมาของพระเยซถูในลถูกา 14:16-24

“และวม่าเจจ้าไมม่สามารถทนตม่อคนเหลม่านนันี้นซจึที่งชนัที่วรจ้ายไดจ้” (ขจ้อ 2) มนันเปป็นความผริดอนันนม่าทคุกขห์ใจเมสืที่อ
ครริสเตนยนทนันี้งหลายตายใจเกนที่ยวกนับบาป คนทนที่ชอบพระทนัยพระครริสตห์จะเปป็นผถูจ้ทนที่ “ไมม่ยอมทน” คนเหลม่านนันี้นทนที่ขาย
เหลจ้าหรสือยาเสพตริด ทนที่เหท็นชอบกนับการทคาแทจ้ง คนเลม่นชถูจ้และหยาบคาย คนรนักรม่วมเพศ คนลามก ความสคุขมนแกม่



ครริสเตนยนทนที่เปป็นทคุกขห์ใจและคนัดคจ้านคคาสอนเรสืที่องวริวนัฒนาการในโรงเรนยนตม่าง ๆ การแตม่งตนัวลม่อแหลมทนที่แพรม่หลาย 
ความรนักของพระครริสตห์ไมม่ไดจ้หมายถจึงการยอมรนับบาปแบบไมม่ทนักทจ้วง เราไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “จงใหจ้ความรนักเปป็น
อยถูม่โดยปราศจากมารยา จงเกลนยดชนังสริที่งทนที่ชนัที่วรจ้าย จงยจึดมนัที่นอยถูม่กนับสริที่งทนที่ดน” (รม. 12:9)

พวกครริสเตนยนทนที่รนักโลกและทคาตามเนสืนี้อหนนังชอบพถูดวม่า “โอ คคุณชนะใจผถูจ้หลงหายไมม่ไดจ้หรอกถจ้าคคุณ
ประณามบาปทนันี้งหลายของพวกเขาและทคาใหจ้พวกเขาโมโห” แตม่นนัที่นเปป็นหลนักปรนัชญาของซาตาน ไมม่ใชม่ของพระ
ครริสตห์ อนันทนที่จรริงบริลลนที่ ซนันเดยห์เปป็นตนัวอยม่างหนจึที่งในการทนที่วม่าเขาชนะคนขนนี้เมาหลายพนันคนมาไดจ้เมสืที่อเขาเทศนาดจ้วย
ความเดสือดดาลรจ้อนแรงตม่อตจ้านการขายเหลจ้า และผถูจ้ชนะจริตวริญญาณทนที่ถถูกใชจ้การอยม่างยริที่งใหญม่ทคุกคนกท็พบแลจ้ววม่า
ถจ้าไมม่มนการเทศนาตม่อตจ้านบาป กท็มนการกลนับใจใหมม่นจ้อยมาก และนนักเทศนห์ทนันี้งหลายไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “คนเหลม่า
นนันี้นทนที่กระทคาบาป จงตคาหนริตม่อหนจ้าคนทนันี้งปวง เพสืที่อผถูจ้อสืที่นจะไดจ้เกรงกลนัวดจ้วย” (1 ทธ. 5:20) พระบนัญชาหนจึที่ง
สคาหรนับนนักเทศนห์ทนันี้งหลายกท็คสือ “จงรจ้องดนัง ๆ อยม่าออมไวจ้ จงเปลม่งเสนยงของเจจ้าเหมสือนแตร จงสคาแดงแกม่
ประชากรของเราถจึงการละเมริดของพวกเขา และแกม่วงศห์วานของยาโคบถจึงบาปทนันี้งหลายของพวกเขา” (อสย. 
58:1) ทนที่เมสืองเอเฟซนัสพวกเขาไมม่สามารถทนคนเหลม่านนันี้นทนที่เปป็นคนชนัที่วรจ้าย

พวกอกัครทดูตปลอมถดูกเปฟิดโปง
พระเจจ้าทรงพอพระทนัยกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองเอเฟซนัส: “...เจจ้าไดจ้ลองใจคนเหลม่านนันี้นซจึที่งกลม่าววม่าพวกเขา

เปป็นเหลม่าอนัครทถูต และไมม่ไดจ้เปป็น และไดจ้พบวม่าพวกเขาเปป็นพวกคนมคุสา” (ขจ้อ 2) ครริสเตนยนควรลองใจและชนัที่งนนี้คา
หนนักแบบนนักวริจารณห์แมจ้กระทนัที่งเหลม่าผถูจ้สอนและนนักเทศนห์ในครริสตจนักรทนันี้งหลายไหม? ใชม่ครนับ พวกเขาควรลองใจ 
คนเหลม่านนนี้ทนที่อจ้างตนัววม่าเปป็นอนัครทถูตกท็ไมม่ไดจ้เปป็นพวกอนัครทถูตทนที่พระเจจ้าทรงสม่งมาจรริง ๆ แตม่เปป็นพวกครถูสอนเทท็จ และ
พระเยซถูเจจ้าทรงบนัญชาวม่า “จงระวนังพวกผถูจ้พยากรณห์เทท็จ ซจึที่งมาหาพวกทม่านในเครสืที่องนคุม่งหม่มของแกะ แตม่ภายใน
พวกเขาเปป็นสคุนนัขปป่าทนที่ตะกละตะกลาม ทม่านทนันี้งหลายจะรถูจ้จนักพวกเขาไดจ้โดยผลทนันี้งหลายของพวกเขา” (มธ.
 7:15,16) ผถูจ้พยากรณห์เทท็จสามารถถถูกทราบไดจ้โดยคคาสอนของเขา คนทนที่ไมม่เชสืที่อในการประสถูตริจากหญริงพรหมจารน,
ความเปป็นพระเจจ้าอยม่างแทจ้จรริง, การลบมลทรินโดยพระโลหริต, การคสืนพระชนมห์ฝป่ายรม่างกายของพระเยซถูครริสตห์, กท็
เปป็นผถูจ้พยากรณห์เทท็จ คนทนที่ไมม่เชสืที่อพระคนัมภนรห์และไมม่นนับวม่ามนันเปป็นพระวจนะของพระเจจ้ากท็เปป็นผถูจ้พยากรณห์เทท็จ และ
ดนังนนันี้นคนทนที่ไมม่ยอมรนับความจรริงเหลม่านนนี้จจึงไมม่ควรไดจ้รนับการตจ้อนรนับในฐานะผถูจ้นคาทนที่ดน ใน 2 ยอหห์น ขจ้อ 9 ถจึง 11 เรา
ไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า:

“ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ละเมริดและไมม่ดคารงอยถูม่ในหลนักคคาสอนของพระครริสตห์ กท็ไมม่มนพระเจจ้า ผถูจ้ใดทนที่ดคารงอยถูม่ในหลนัก
คคาสอนของพระครริสตห์ ผถูจ้นนันี้นกท็มนทนันี้งพระบริดาและพระบคุตร ถจ้ามนผถูจ้ใดมาหาพวกทม่านและไมม่นคาหลนักคคาสอนนนนี้มาดจ้วย
อยม่ารนับเขาไวจ้ใหจ้เขจ้ามาในบจ้านของพวกทม่าน และอยม่าขอพระเจจ้าอวยพรใหจ้เขาเลย เพราะวม่าผถูจ้ทนที่ขอพระเจจ้า
อวยพรใหจ้เขา กท็เปป็นผถูจ้เขจ้าสม่วนในบรรดาการกระทคาชนัที่วรจ้ายของเขานนันี้น”

คนทนที่ไมม่ดคารงอยถูม่ในคคาสอนตามพระคนัมภนรห์เกนที่ยวกนับพระครริสตห์ เขากท็ไมม่ใชม่ครริสเตนยน เขา “ไมม่มนพระเจจ้า” 
เราจะตจ้องไมม่ตจ้อนรนับเขาเขจ้ามาในบจ้านของเราและตจ้องไมม่ขอใหจ้พระเจจ้าอวยพรเขา เราถถูกเตสือนสตริวม่า “...พวก
ทม่านควรตม่อสถูจ้อยม่างจรริงจนังเพสืที่อความเชสืที่อนนันี้น” (ยถูดาส 3)

คนของพระเจจ้าบางครนันี้งจะตจ้องพถูดออกไปดจ้วยใจกลจ้าเพสืที่อตม่อตจ้านคคาสอนเทท็จโดยคนเหลม่านนันี้นทนที่เปป็นพนที่



นจ้องครริสเตนยนดจ้วยซนี้คาหรสือ? เขาจะตจ้องพถูดออกไป เปาโลตคาหนริเปโตรอยม่างเปปิดเผยตามทนที่เราเรนยนรถูจ้ในกาลาเทนย 
2 เพราะเปโตรกคาลนังออมชอมและนคาบารนาบนัสและคนอสืที่น ๆ ใหจ้ออมชอมไปดจ้วย เปาโลกลม่าววม่า “คนทนันี้งปวงทนที่
อยถูม่ในแควจ้นเอเชนยนนันี้นกท็หนันไปจากขจ้าพเจจ้า ในพวกนนันี้นมนฟปีเจลนัสและเฮอรห์โมเกเนส” (2 ทธ. 1:15) เขากลม่าววม่า 
“เดมาสไดจ้ละทรินี้งขจ้าพเจจ้าไปแลจ้ว โดยหลงรนักโลกปปจจคุบนันนนนี้เสนยแลจ้ว” (2 ทธ. 4:10) และเมสืที่อผถูจ้คนคริดผริดในเรสืที่อง
หลนักคคาสอนทนที่สคาคนัญ ๆ คริดผริดเกนที่ยวกนับแผนการแหม่งความรอด และเชม่นนนันี้นเราจจึงคาดวม่าพวกเขายนังไมม่ไดจ้รนับความ
รอด ภาษาของเปาโลจจึงรคุนแรงและมนพลนัง

เขากลม่าวไวจ้ในกาลาเทนย 1:8,9 วม่า “แตม่ถจึงแมจ้วม่าพวกเราเอง หรสือทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งจากสวรรคห์ 
ประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลาย นอกจากขม่าวประเสรริฐทนที่พวกเราไดจ้ประกาศแกม่ทม่านทนันี้งหลายแลจ้ว กท็
จงใหจ้คนนนันี้นถถูกสาปแชม่ง ตามทนที่พวกเราไดจ้กลม่าวไวจ้แตม่กม่อนแลจ้ว บนัดนนนี้ขจ้าพเจจ้ากลม่าวดนังนนันี้นอนกวม่า ถจ้าคนใดคนหนจึที่ง
ประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลายนอกจากขม่าวประเสรริฐซจึที่งทม่านทนันี้งหลายไดจ้รนับไวจ้แลจ้ว จงใหจ้คนนนันี้นถถูก
สาปแชม่ง” เขากลม่าวเกนที่ยวกนับครถูสอนเทท็จเหลม่านนนี้ทนที่ไดจ้นคาเหลม่าผถูจ้เชสืที่อใหมม่ในแควจ้นกาลาเทนยไปผริดทาง, นคาพวกเขา
กลนับไปสถูม่พระราชบนัญญนัตริดจ้านพริธนการ, วม่า “ขจ้าพเจจ้าปรารถนาใหจ้คนเหลม่านนันี้นทนที่รบกวนพวกทม่านถถูกตนัดออกเสนย
เลย” (กท. 5:12) 

คนเหลม่านนันี้นทนที่อจ้างตนัววม่าเปป็นพวกอนัครทถูตกท็ไมม่ไดจ้เปป็น ยอหห์นเปป็นอนัครทถูตคนเดนยวทนที่ยนังมนชนวริตอยถูม่ในตอนนนันี้น 
และพระเจจ้าไมม่ไดจ้ทรงแตม่งตนันี้งใครอสืที่นใหจ้มนสริทธริอคานาจของอนัครทถูตหลนังจากทนที่ภาคพนันธสนัญญาใหมม่ถถูกเขนยนขจึนี้นแลจ้ว 
และเราทคุกคนกท็ไดจ้รนับขจ้อปฏริบนัตริเหลม่านนันี้นของพระเจจ้าใหจ้ปฏริบนัตริตามอยม่างชนัดเจน เราตจ้องการเหลม่านนักเทศนห์และ
อาจารยห์ทนที่เตท็มเปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ ไมม่ใชม่คนเหลม่านนันี้นทนที่อยากแนะนคาหลนักคคาสอนใหมม่

และเราไดจ้รนับคคาเตสือนอยม่างจรริงจนังใหจ้ระวนังคนเหลม่านนันี้นทนที่อยากดคารงตคาแหนม่งผถูจ้นคาครริสเตนยนแตม่ไมม่ซสืที่อตรง
ตม่อพระวจนะของพระเจจ้า ชม่างเปป็นบาปจรริง ๆ ทนที่ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะเรนยกชายคนหนจึที่งวม่าเปป็นพนที่นจ้องผถูจ้ซจึที่งไมม่
ยอมรนับความเปป็นพระเจจ้าของพระครริสตห์หรสือหลนักคคาสอนอนันยริที่งใหญม่ทนันี้งหลายของความเชสืที่อนนันี้นแหม่งขม่าวประเสรริฐ
ตามทนที่ถถูกระบคุไวจ้ใน 1 โครรินธห์ 15:3,4, “วม่าพระครริสตห์ไดจ้ทรงวายพระชนมห์เพสืที่อบาปของเราทนันี้งหลาย ตามทนที่เขนยน
ไวจ้ในพระคนัมภนรห์ และพระองคห์ไดจ้ทรงถถูกฝปงไวจ้ และพระองคห์ไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นมาใหมม่ในวนันทนที่สามตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระ
คนัมภนรห์”

ครถิสเตกยนเหลต่านกขั้ทกกี่อดทนและพากเพกยรทกกี่เมสืองเอเฟซกัส
“และไดจ้ทน และมนความเพนยร และเพราะเหท็นแกม่นามของเราไดจ้ทคางานหนนัก และมริไดจ้อม่อนระอาไป”

(ขจ้อ 3) 
เราไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “จงถสือวม่าเปป็นเรสืที่องนม่ายรินดนทนันี้งสรินี้นเมสืที่อพวกทม่านตกอยถูม่ในการทดลองตม่าง ๆ” และ

เราไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “จงใหจ้ความอดทนนนันี้นกระทคาการของมนันจนสคาเรท็จ” (ยก. 1:2,4)
ความอดทนถถูกใชจ้ตรงนนนี้ในความหมายเดนยวกนันกนับความพากเพนยร ความรจ้อนรนทนที่ไมม่ยม่อทจ้อ และเราไดจ้

รนับคคาบนัญชาในฮนบรถู 12:1 วม่า “ใหจ้พวกเราวางทคุกสริที่งทนที่เปป็นตนัวถม่วง และบาปซจึที่งขนัดขวางพวกเราอยถูม่อยม่างงม่ายดาย 
และใหจ้พวกเราวริที่งดจ้วยความอดทนการแขม่งกนันทนที่ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าพวกเรานนันี้น” นนัที่นคสือ จงพากเพนยรแมจ้ตจ้องเผชริญกนับ
การทดลองและความยากลคาบากตม่าง ๆ



และอริสยาหห์ 40:29-31 กลม่าววม่า:
“พระองคห์ประทานกคาลนังแกม่คนอม่อนเปลนนี้ย และแกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่มนกคาลนัง พระองคห์ทรงเพริที่มแรงขจึนี้น 

แมจ้แตม่เยาวชนทนันี้งหลายจะอม่อนเปลนนี้ยและเหนท็ดเหนสืที่อย และคนหนคุม่ม ๆ จะลจ้มลงทนเดนยว แตม่เขาทนันี้งหลายทนที่รอคอย
พระเยโฮวาหห์จะเสรริมเรนที่ยวแรงของพวกเขาใหมม่ พวกเขาจะบรินขจึนี้นดจ้วยปปีกเหมสือนนกอรินทรนทนันี้งหลาย พวกเขาจะ
วริที่งและไมม่เหนท็ดเหนสืที่อย และพวกเขาจะเดรินและไมม่อม่อนเปลนนี้ย”

ดนังนนันี้นครริสเตนยนทนที่ดนเหลม่านนนี้ทนที่เมสืองเอเฟซนัสจจึงทนความทคุกขห์ลคาบากของตนอยม่างอดทน พวกเขาตม่อตจ้าน
หลนักคคาสอนเทท็จทนันี้งหลาย พวกเขาทคางานหนนักเพสืที่อใหจ้ขม่าวประเสรริฐแพรม่ออกไปและดนังนนันี้นพวกเขาจจึงเปป็นทนที่ชอบ
พระทนัยองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า โอ ครริสเตนยนทนันี้งหลายไมม่ควรอม่อนระอาใจ ไมม่ควรลจ้มเลริก! มนันเปป็นจรริงเกนที่ยวกนับการ
อธริษฐาน พระเยซถู “คคาอคุปมาหนจึที่งใหจ้พวกเขาฟปงเพสืที่อจคุดประสงคห์นนนี้ เพสืที่อคนทนันี้งหลายควรอธริษฐานอยถูม่เสมอ และไมม่
อม่อนระอาใจ” (ลถูกา 18:1) ครริสเตนยนชาวฮนบรถูเหลม่านนันี้นทนที่ทนทคุกขห์ความลคาบากแสนสาหนัสและการสถูญเสนยทรนัพยห์
สริที่งของไดจ้รนับคคาปรจึกษาวม่า “เหตคุฉะนนันี้นขออยม่าละทรินี้งความไวจ้เนสืนี้อเชสืที่อใจของพวกทม่าน ซจึที่งมนคม่าตอบแทนยริที่งใหญม่เปป็น
บคาเหนท็จ ดจ้วยวม่าพวกทม่านตจ้องการความอดทน เพสืที่อวม่าหลนังจากพวกทม่านไดจ้กระทคาตามพระประสงคห์ของพระเจจ้า
แลจ้ว พวกทม่านกท็จะไดจ้รนับตามพระสนัญญานนันี้น” (ฮบ. 10:35,36)

Dr. Bob Jones, Sr. เคยกลม่าวไวจ้วม่า “ความสามารถทนที่ยริที่งใหญม่ทนที่สคุดคสือการเปป็นผถูจ้ทนที่ไวจ้ใจและพจึที่งพาไดจ้” 
ความสนัตยห์ซสืที่อ ความพากเพนยรในนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้าแมจ้ตจ้องเผชริญความยากลคาบากและความผริดหวนัง นนัที่นกท็
เปป็นสคุขจรริง ๆ!

คนารนาพกันอกันนต่าเศรข้า:
“เจจ้าไดจ้ละทรินี้งความรนักแรกนนันี้นของเจจ้าเสนย” (ขจ้อ 4) มนันนม่าสะเทสือนใจและนม่าเศรจ้าทนที่ครริสเตนยนดน ๆ ทนที่

พากเพนยรรนับใชจ้พระเจจ้าอาจสถูญเสนยความหอมหวานแบบคนเพริที่งแตม่งงานในชนวริตครริสเตนยนตอนแรก ๆ ของตนไป 
ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่อาจเรริที่มตจ้นรนับใชจ้พระเจจ้าดจ้วยความรนักอนันจรริงแทจ้และมนความชสืที่นบานอนันเปปีฟื่ยมสคุขในการสถริต
อยถูม่ดจ้วยของพระองคห์ อาจเรริที่มรนับใชจ้พระองคห์เหมสือนเปป็นหนจ้าทนที่ โดยไมม่มนความรนักหลนัที่งไหลออกมา ไมม่มนความรถูจ้สจึก
วม่าพระเจจ้าทรงสถริตอยถูม่ดจ้วยเหมสือนทนที่พวกเขาเคยมน

โอ บทเพลงนมนัสการเกม่าแกม่ของนริกายเมโธดริสตห์เพลงหนจึที่งกลม่าววม่า
พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้ารถูจ้สจึกวม่าขจ้ามนักมนใจหลงเจริที่นไป

มนักหลงไปจากพระเจจ้าผถูจ้ทนที่ขจ้ารนัก
ใชม่แลจ้วครนับ ใจมนคุษยห์ของเรามนแนวโนจ้มทนที่จะกลนับสนัตยห์ และไมม่วม่าอคุปนริสนัยของเราปปกหลนักมนัที่นคงมากขนาด

ไหนในนริสนัยตม่าง ๆ ของชนวริตครริสเตนยน พระเจจ้ากท็ทรงอยากไดจ้ความรนักทนที่ออกมาจากหนัวใจและความชสืที่นบานนนันี้น
เชม่นกนัน เราจะตจ้องไมม่ถอดใจยอมแพจ้ตม่อความทคุกขห์ยากลคาบาก แตม่เราตจ้อง “ถสือวม่าเปป็นเรสืที่องนม่ายรินดนทนันี้งสรินี้นเมสืที่อพวก
ทม่านตกอยถูม่ในการทดลองตม่าง ๆ” เราควรจคาไวจ้วม่า “ในทคุกกรณนจงขอบพระคคุณ” (1 ธส. 5:18) เราควรจดจคาไวจ้วม่า
พวกอนัครทถูต, ยากอบและยอหห์น, ไปจากการถถูกทคุบตน “โดยมนความปปีตริยรินดนทนที่เหท็นวม่า พวกเขาถถูกนนับวม่าคถูม่ควรทนที่จะ
ไดจ้รนับความอนับอายเพราะพระนามของพระองคห์” (กริจการ 5:41) โอ หนจ้าทนที่เปป็นเรสืที่องดน แตม่หนจ้าทนที่พรจ้อมกนับใจทนที่
เปป็นสคุขคสือสริที่งสคาคนัญ



บทเพลงของผม “Let the Sun Shine Again in My Heart” (ขอใหจ้ดวงสคุรริยาสาดสม่องในใจขจ้าอนก
ครา) กลม่าววม่า:

ขจ้าจคาไดจ้ในยามทนที่ขจ้าไดจ้รถูจ้จนักพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดเปป็นครนันี้งแรก
เมสืที่อแสงสคุรริยาแหม่งพระพรไหลบม่าเขจ้าในใจขจ้า

โอ ความหอมหวานแหม่ง “รนักแรก” พรจ้อมกนับพระเยซถูผถูจ้ทรงอยถูม่ใกลจ้ขจ้า
และขจ้าคริดวม่าความทคุม่มเทเชม่นนนันี้นจะไมม่จากไปไหน

ในตอนนนันี้นขจ้อพระคนัมภนรห์ชม่างมนรสหวาน พระคคาพถูดกนับขจ้าทคุกวนัน
พระคคาเคยนคาพายม่างเทจ้าขจ้า แตม่ความรจ้อนรนของขจ้ากท็ไมม่คงทน

และทนที่อนันแสนหวานแหม่งการอธริษฐาน ทนที่ขจ้าเคยเขจ้าเฝฝ้าพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของขจ้า
ขจ้าไดจ้ละเลย และในไมม่ชจ้าความชสืที่นบานของขจ้ากท็หมดสรินี้นไป

โอ ขจ้าเคยชอบเดรินในทางนนันี้นไปกนับลถูก ๆ ของพระเจจ้า
เมสืที่อเราเคยพบปะกนันดจ้วยใจยรินดนในการรม่วมสามนัคคนธรรมอนันหวานชสืที่น

แตม่แรงดจึงดถูดของเนสืนี้อหนนังและเพสืที่อนฝถูงทนที่รนักโลก
ไดจ้ดจึงดถูดเทจ้าของขจ้าใหจ้เดรินไปในเสจ้นทางแหม่งความเพลริดเพลรินของบาป

พระองคห์เจจ้าขจ้า บนัดนนนี้ขอโปรดยกโทษและอคานวยพระพร
ขจ้าฯมาแสวงหาสนันตริสคุขของพระองคห์ ดคุจลถูกทนที่สคานจึกผริดของพระองคห์

เพราะพระโลหริตชคาระหนนนี้บาปขจ้าฯ และพระวริญญาณของพระองคห์ผถูจ้ประทนับอยถูม่ภายในขจ้าฯ
เรนยกขจ้ามาหาพระบริดา และจะไมม่หลงเจริที่นอนกตม่อไป

ขอใหจ้แสงสคุรริยาสาดสม่องอนกครา ขอใหจ้พฤกษาเบม่งบานอนกหน
ขอใหจ้ความรนักในใจขจ้าฯ ลคุกโหมกระพสือขจึนี้น!

ขอพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทรงตนักเตสือน และสวมกอดขจ้าอนกทน
ขอใหจ้ดวงสคุรริยาสาดสม่องในใจขจ้าอนกครา!

ในคคาอธริษฐานขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า เราถถูกสอนใหจ้มาอธริษฐานทคุกวนันวม่า “และขอโปรดยกโทษบาปทนันี้ง
หลายของขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลาย ดจ้วยวม่าขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายยกโทษใหจ้ทคุกคนทนที่เปป็นหนนนี้ขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายดจ้วย” 
คคุณเหท็นแลจ้ววม่า เราตจ้องถถูกฟฟปั้นฟถูในใจทคุกวนัน ตจ้องมนการชคาระใหจ้สะอาดใหมม่ การชโลมใหมม่พรจ้อมกนับฤทธริธิ์เดชและ
การชสืที่นบานใหมม่

ผถูจ้เชสืที่อใหมม่ยม่อมมนความปรารถนาตามสนัญชาตญาณทนที่จะเหท็นคนอสืที่นรนับความรอด ตอนทนที่ผมไดจ้พบพระ
ครริสตห์ใน First Baptist Church of Gainesville, รนัฐเทท็กซนัส, ตอนผมเปป็นเดท็กเกจ้าขวบ ผมไดจ้ถามคคุณพม่อของผม
เกนที่ยวกนับการทนที่ผมอยากเปป็นสมาชริกครริสตจนักร ตอนนนันี้นทม่านไมม่ไดจ้อยถูม่ดจ้วยตอนทนที่ผมไดจ้รนับความรอด ผมไมม่รถูจ้วม่าผม
จะบอกทม่านเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้อยม่างไรดน ทม่านคริดวม่าเพราะผมยนังเดท็กมาก ผมจจึงไมม่นม่าไดจ้รนับความรอด และผมกท็คริดใน
ตอนนนันี้นวม่าคคุณพม่อของผมทราบทคุกสริที่ง ผมจจึงไมม่ไดจ้รถูจ้สจึกมนัที่นใจเตท็มทนที่นานถจึงสามปปี แตม่พระเจจ้าไดจ้ทรงใสม่ความรจ้อนรน
ไวจ้ในใจของผมแลจ้วตอนทนที่ผมไดจ้รนับความรอด



ดนังนนันี้นเชจ้าวนันถนัดมาขณะทนที่ผมไปโรงเรนยน ผมกท็คคุกเขม่าลงบนเนรินทรายในกจ้นหจ้วยและอธริษฐานเผสืที่อคนอสืที่น 
ๆ “พระองคห์เจจ้าขจ้า ผมอาจเดท็กเกรินกวม่าทนที่จะรนับความรอดแตม่คนนนนี้ไมม่เดท็กเกรินไป และคนนนันี้นกท็ไมม่” ผมเอม่ยชสืที่อคน
อสืที่น ๆ ทนที่ควรรนับความรอด โอ ผมรถูจ้ในตอนนนนี้วม่านนัที่นเปป็นหลนักฐานอนันดนวม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงใสม่ “รนักแรก” ไวจ้ในใจของ
ผมแลจ้ว

มนันเปป็นความชสืที่นบานในเมสืองสเปปียรห์แมน, รนัฐเทท็กซนัส, ทนที่ไดจ้ชนะเจจ้าสาวชาวฝรนัที่งเศสคนหนจึที่งผถูจ้กลนับมา
พรจ้อมกนับสามนชาวอเมรริกนันของเธอหลนังสงครามโลกครนันี้งทนที่หนจึที่ง เธอเปป็นคาทอลริกทนที่เครม่งมาก แตม่เมสืที่อผมไดจ้เทศนา
ในหนัวขจ้อ “ทม่านทนันี้งหลายตจ้องบนังเกริดใหมม่” เธอกท็เหท็นวม่าเธอไมม่มนสริที่งนนันี้น สามนของเธอพาเธอเขจ้ามาในหจ้องผมและทนที่
นนัที่นพวกเราไดจ้เปปิดขจ้อพระคคาอม่านอยม่างตนันี้งใจ ดจ้วยนนี้คาตาพรนัที่งพรถูเธออธริษฐานเปป็นภาษาฝรนัที่งเศสขอใหจ้องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าทรงชม่วยเธอใหจ้รอด จากนนันี้นเธอกท็ออกพระนามองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าและวางใจพระองคห์ เราจนับมสือกนันหลนัง
จากคคารนับเชสืที่อนนันี้นและเธอกท็สวมกอดสามนของเธอดจ้วยความดนใจ จากนนันี้นผมกท็กลม่าววม่า “ตอนนนนี้ผมตจ้องไปแลจ้ว ผม
ไดจ้สนัญญาไวจ้วม่าจะไปพบกนับชายหนคุม่มสองคนเพสืที่อพถูดคคุยกนับพวกเขาเกนที่ยวกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” และพวกเรากท็เดริน
ออกประตถูไปดจ้วยกนัน ผมหนันมาทางขวาและพวกเขากท็อยถูม่ทางซจ้ายมสือของทางเทจ้า แตม่ขจ้างหลนังผมในไมม่ชจ้าผม
ไดจ้ยรินเสนยงสจ้นรองเทจ้าของผถูจ้หญริงคนหนจึที่งวริที่งมาบนทางเทจ้านนันี้นและเสนยงรจ้องของเธอวม่า “อาจารยห์ไรซห์! อาจารยห์
ไรซห์!” (ในสคาเนนยงแปรม่ง ๆ ของเธอ) ผถูจ้เชสืที่อใหมม่คนนนนี้วริที่งรจ้องไหจ้มาหาผม ควจ้ามสือของผมไปกคุมไวจ้ในมสือทนันี้งสองของ
เธอ และสะอจึกสะอสืนี้น ผมสงสนัยวม่า นนที่เธอไมม่แนม่ใจหรสือเปลม่าเกนที่ยวกนับความรอด? กม่อนหนจ้านนนี้เธอดถูเหมสือนจะดนใจ
และแนม่ใจขนาดนนันี้น แตม่เธอกลม่าววม่า “โอ อาจารยห์ไรซห์! ชนันี้นหวนังจรริง ๆ วม่าคคุณจะชม่วยคนหนคุม่มพวกนนันี้นใหจ้รอด!”

คคุณเหท็นแลจ้ววม่า รนักแรกตจ้องเขจ้าอยถูม่ในความหม่วงใยทนที่พระเยซถูเจจ้าทรงมนเกนที่ยวกนับการชม่วยคนบาปทนันี้งหลาย
ใหจ้รอด และมนันแยม่เกรินไปเมสืที่อครริสตจนักรทนันี้งหลายของเราเรริที่มเยท็นชาและยจึดธรรมเนนยมและรถูปแบบและสถูญเสนย
ความรจ้อนรนและรนักแรกนนันี้นทนที่เคยออกไปเพสืที่อตามหาคนบาปและชนักชวนพวกเขาใหจ้รนับความรอด

และขอใหจ้คคุณตนันี้งใจหมายเหตคุตรงนนนี้วม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัสวม่า “จงระลจึกถจึงวม่าเจจ้าไดจ้หลม่นลงมาจาก
ไหนแลจ้ว และจงกลนับใจเสนยใหมม่ และกระทคาบรรดาการงานแรก ๆ เหลม่านนันี้น หรสือมริฉะนนันี้นเราจะรนบมาหาเจจ้า 
และจะยกคนันประทนปของเจจ้าออกจากสถานทนที่ของมนัน นอกจากวม่าเจจ้ากลนับใจเสนยใหมม่” (ขจ้อ 5)

Dr. W.B. Riley กลม่าวเกนที่ยวกนับพระคคาขจ้อนนนี้วม่า:
นนที่เปป็นคคาอคุปมาเกนที่ยวกนับตจ้นมะเดสืที่อทนที่ไมม่ออกผลนนันี้นซจึที่งถถูกทวนซนี้คาในจดหมายฝากถจึงครริสตจนักรทนที่

เมสืองเอเฟซนัส ผมมนักคริดถจึงสริที่งทนที่ Dr. A.J. Gordon เคยกลม่าวไวจ้ เมสืที่อมนอยถูม่คราวหนจึที่งเขากคาลนังพถูดถจึง
ความยากจนขจ้นแคจ้นของชนวริตฝป่ายวริญญาณในเมสืองบอสตนัน

“ซากศพของผถูจ้คนในครริสตจนักรนอนเกลสืที่อนรอบตนัวเรา โลงศพทนที่ซากศพเหลม่านนันี้นนอนอยถูม่ขจ้างใน
กท็บคุดจ้วยผจ้าซาตริน และถถูกประดนับตกแตม่งดจ้วยดจ้ามจนับเงรินและดอกไมจ้มากมาย และเชม่นเดนยวกนับโลงศพ
อสืที่น ๆ พวกมนันมนขนาดใหญม่พอสคาหรนับเหลม่าผถูจ้จนับจองของพวกมนัน ไมม่มนทนที่ใหจ้พวกคนแปลกหนจ้า ครริสต
จนักรเหลม่านนนี้ไดจ้ตายเสนยแลจ้วจากการเปป็นทนที่นม่านนับถสือ และถถูกอาบนนี้คายารนักษาศพในความตายใจของตนัว
เอง ถจ้าโดยพระคคุณของพระเจจ้าครริสตจนักรนนนี้ยนังมนชนวริตอยถูม่ [โดยพถูดถจึง Clarendon Street Church 
ซจึที่งเขาเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจนักรแหม่งนนันี้น] จงรนับคคาเตสือนทนที่จะใชจ้โอกาสของคคุณ มริฉะนนันี้นเทจ้าของ



คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ฝปงศพครริสตจนักรพนที่นจ้องของคคุณกท็จะอยถูม่ทนที่ประตถูนนัที่นและแบกเจจ้าออกไป”
ครริสตจนักรตจ้องเกริดผลมาก และถจ้าไรจ้ผล มนันกท็มนทางเลสือกระหวม่างการปฏริรถูปหรสือไมม่กท็การถถูก

ถอนออกไป
ผถูจ้คนเหลม่านนนี้ทนที่เคยทคางานหนนักและเคยสนัตยห์ซสืที่อ ทนที่เคยยสืนหยนัดเพสืที่อพระครริสตห์และความจรริงนนันี้น ถจ้าพวก

เขาไมม่ไดจ้กลนับมาสถูม่รนักแรกนนันี้นและความชสืที่นบานในการชนะจริตวริญญาณ พระเยซถูเจจ้ากท็ตรนัสวม่า “เราจะ…ยกคนัน
ประทนปของเจจ้าออกจากสถานทนที่ของมนัน” พระองคห์ทรงหมายความวม่าอะไร? พระองคห์ทรงหมายความวม่าครริสต
จนักรนนันี้นจะตาย ครริสตจนักรทนันี้งหลายจะตจ้องเปป็นสถานนตม่าง ๆ ทนที่ชม่วยจริตวริญญาณใหจ้รอด ครริสตจนักรใดทนที่ไมม่ชนะจริต
วริญญาณทนันี้งหลายกท็พลาดภารกริจของตนไปและกคาลนังมคุม่งหนจ้าไปสถูม่ความมรณา

ฉะนนันี้นเราตจ้องกลม่าววม่า เมสืที่อพระเยซถูตรนัสวม่า “...บนศริลานนนี้เราจะสรจ้างครริสตจนักรของเราไวจ้ และประตถูทนันี้ง
หลายแหม่งนรกจะไมม่มนชนัยชนะตม่อครริสตจนักรนนันี้นเลย” พระองคห์กท็ไมม่ไดจ้กคาลนังตรนัสถจึงชคุมนคุมชนทจ้องถริที่นทนันี้งหลาย 
ประตถูแหม่งนรกมนชนัยจรริง ๆ ตม่อครริสตจนักรหนจึที่งเมสืที่อมนันสถูญเสนยความรจ้อนรนและความหม่วงใยของมนันในการชนะจริต
วริญญาณ ดนังนนันี้นครริสตจนักรแหม่งนนนี้ทนที่เมสืองเอเฟซนัสจจึงไมม่มนอยถูม่อนกตม่อไปแลจ้ว เชม่นเดนยวกนับครริสตจนักรอสืที่น ๆ ทนันี้งหมดของ
ภาคพนันธสนัญญษใหมม่ ครริสตจนักรทจ้องถริที่นไมม่ไดจ้เปป็นอมตะ เหมสือนอยม่างทนที่ Dr. B.H. Carroll กลม่าวไวจ้วม่า “ครริสต
จนักรทนันี้งหลายเปป็นองคห์กรทนที่ถถูกจคากนัดดจ้วยเวลา ไมม่ใชม่องคห์กรทนที่คงอยถูม่ชนัที่วนริรนันดรห์” ครริสตจนักรนนันี้นซจึที่งเปป็นพระกายของ
พระครริสตห์กท็คงอยถูม่ชนัที่วนริรนันดรห์ แตม่ชคุมนคุมชนทจ้องถริที่นทนันี้งหลายของเหลม่าครริสเตนยนไมม่คงอยถูม่ชนัที่วนริรนันดรห์ และชคุมนคุมชน
ทจ้องถริที่นทคุกแหม่งหนกท็ไดจ้รนับคคาเตสือนอนันนม่าเกรงขามวม่าถจ้าพวกเขาไมม่กลนับมาสถูม่ความรจ้อนรนและความชสืที่นบานของ
การชนะจริตวริญญาณ องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็อาจถอนครริสตจนักรนนันี้นออกไป, คนันประทนปนนันี้น

“แตม่เจจ้ายนังมนสริที่งนนนี้ ทนที่เจจ้าเกลนยดชนังบรรดากริจการของพวกนริโคเลาสห์นริยม ซจึที่งเรากท็เกลนยดชนังเชม่นกนัน” (ขจ้อ 
6) พวกนริโคเลาสห์นริยมเหลม่านนนี้นม่าจะเปป็นลนัทธริเทนยมเทท็จอยม่างหนจึที่งประจคาทจ้องถริที่นทนที่ไมม่เปป็นทนที่รถูจ้จนักในประวนัตริศาสตรห์ 
ตจ้องยกความดนความชอบใหจ้แกม่ครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่เมสืองเอเฟซนัสทนที่พวกเขาตม่อตจ้านลนัทธรินนนี้อยม่างแขท็งขนันและกลม่าว
เชม่นนนันี้น พวกเขา “เกลนยดชนัง” มนันเหมสือนอยม่างทนที่พระครริสตห์ทรงเกลนยดชนัง

“ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปง” (ขจ้อ 7) พระเจจ้าทรงอยากใหจ้ผถูจ้คนทนที่มนใจทนที่ถถูกปรนับจถูนแลจ้วฟปงพระองคห์ เราตจ้อง
ระวนังใหจ้ดนจรริง ๆ เกรงวม่าความคริดบางอยม่างทนที่มนอยถูม่กม่อนแลจ้วหรสืออริทธริพลของคนทนที่เรารนักหรสือเพสืที่อนคนหนจึที่ง หรสือผล
ประโยชนห์สม่วนตนัว อาจทคาใหจ้เรามนอคตริทนที่ขนัดขวางเราไมม่ใหจ้พริจารณาทคุกคคาจากพระเจจ้าดจ้วยใจทนที่เปปิดรนับในทนันทน!

Dr. J. B. Gambrell บรรณาธริการแบบ๊พตริสชาวรนัฐเทท็กซนัส กลม่าวไวจ้เมสืที่อหลายปปีกม่อนวม่า “คคุณไมม่สามารถ
สอนอะไรบางคนไดจ้หรอกเพราะพวกเขารถูจ้เยอะเกรินไปแลจ้ววม่ามนันไมม่เปป็นเชม่นนนันี้น”

“ผถูจ้มนชนัยชนะ”-ไมม่ใชม่เพราะวม่าพวกเขามนชนัยชนะ แตม่หลนังจากการบรรลคุความสคาเรท็จอนันเปป็นสคุขนนันี้นพวกเขา
ควรตนันี้งตาคอยความสดชสืที่นชนัที่วนริรนันดรห์และการฟฟปั้นฟถูของชนวริตนริรนันดรห์ตม่อเบสืนี้องพระพนักตรห์พระเจจ้าโดยกรินจากตจ้นไมจ้
แหม่งชนวริตนนันี้นซจึที่งมนคุษยห์ทนที่ผริดบาปไดจ้ทรินี้งไวจ้ในสวนเอเดน

____________



ขข้อ 8-11:
2:8 และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน
เมสืองสเมอรห์นาวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นเบสืนี้องตจ้นและ
เปป็นเบสืนี้องปลาย ผถูจ้ซจึที่งไดจ้สรินี้นพระชนมห์แลจ้ว และกลนับ
ดคารงชนวริตอยถูม่อนก ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า
2:9 เรารถูจ้จนักบรรดาการกระทคาของเจจ้า และความ
ทคุกขห์ลคาบาก และความยากจน (แตม่เจจ้ากท็มนัที่งมน) และ
เรารถูจ้เรสืที่องการหมริที่นประมาทของคนเหลม่านนันี้นทนที่กลม่าว
วม่า พวกเขาเปป็นพวกยริวและไมม่ไดจ้เปป็น แตม่เปป็นธรรม
ศาลาของซาตาน

2:10 อยม่ากลนัวสริที่งใด ๆ ทนันี้งสรินี้นซจึที่งเจจ้าจะทนเอานนันี้น 
ดถูเถริด พญามารจะทรินี้งพวกเจจ้าบางคนไวจ้ในคคุกเพสืที่อ
พวกเจจ้าจะถถูกลองใจ และพวกเจจ้าจะประสบความ
ทคุกขห์ทรมานเปป็นเวลาสริบวนัน เจจ้าจงสนัตยห์ซสืที่อจนถจึง
ความตาย และเราจะมอบมงกคุฎแหม่งชนวริตใหจ้แกม่เจจ้า
2:11 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลาย ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ จะไมม่ไดจ้รนับ
อนันตรายจากความตายครนันี้งทนที่สองเลย’

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองสเมอรค์นา
ใน Bible of the Expositor and the Evangelist, Dr. W.B. Riley นริยามเมสืองสเมอรห์นาวม่า:

ครริสตจนักรทนที่เมสืองสเมอรห์นาอยถูม่ในสถานทนที่ทนที่ใกลจ้กนับเกาะปปทมอสมากทนที่สคุดเปป็นอนันดนับสอง และใน
ความแขท็งแกรม่งของมนัน ครริสตจนักรนนนี้กท็เปป็นรองครริสตจนักรทนที่เมสืองเอเฟซนัส เมสืองสเมอรห์นานนนี้ยนังคงอยถูม่
เหมสือนเดริม โดยตนันี้งอยถูม่ทนที่ยอดอม่าวงามแหม่งหนจึที่งหม่างไปประมาณ 40 ไมลห์ทางทริศตะวนันตกเฉนยงเหนสือ
ของเมสืองเอเฟซนัส และเปป็นศถูนยห์กลางทางการคจ้าในปปจจคุบนัน จากเมสืองนนนี้ทางรถไฟหลายสายแผม่
กระจายออกไปตามแบบของนครใหญม่ ๆ ของโลกตะวนันตกในปปจจคุบนันของเรา

ในสมนัยแรก ๆ ของมนัน เมสืองสเมอรห์นาเปป็นหนจึที่งในนครทนที่สวยทนที่สคุดของโลกตะวนันออก ขจึนี้นชสืที่อใน
เรสืที่องเกมกนฬาของมนัน, หจ้องสมคุดของมนัน, วริหารตม่าง ๆ ของมนัน, และเทศกาลศนักดริธิ์สริทธริธิ์ทนันี้งหลายของมนัน
เปาโลอาจประกาศขม่าวประเสรริฐทนที่นนัที่นและกม่อตนันี้งครริสตจนักรแหม่งหนจึที่งขณะทคาหนจ้าทนที่ศริษยาภริบาลรนักษา
การอยถูม่ทนที่เมสืองเอเฟซนัส และตามสริที่งทนที่ดถูเหมสือนเปป็นประเพณนหนจึที่งทนที่เชสืที่อถสือไดจ้ โพลนคารห์พเปป็นผถูจ้ดถูแลค
รริสตจนักรทนที่เมสืองสเมอรห์นาเปป็นเวลานาน และไดจ้ตายอยม่างมรณะสนักขนในสถานทนที่แหม่งนนันี้น หลนังจากรนับใชจ้
พระเจจ้าอยม่างภนักดนถจึง 86 ปปี

พระครริสตห์ทรงทราบความเหนสืที่อยยาก ความทคุกขห์ลคาบาก ความยากจนของเรา
“เรารถูจ้จนักบรรดาการกระทคาของเจจ้า และความทคุกขห์ลคาบาก” (ขจ้อ 9) พระเจจ้าทรงทราบความทคุกขห์

ลคาบากทนันี้งหมดนนันี้นทนที่มาสถูม่เหลม่าครริสเตนยนทนที่ดนหรสือ? ใชม่แลจ้ว พระองคห์ทรงทราบ! หนามในเนสืนี้อของเปาโลอยถูม่ใน
แผนการอนันดนเลริศของพระองคห์ เปาโลผถูจ้ถถูกทคาใหจ้ถม่อมใจ ถถูกบนังคนับใหจ้รอคอยความชม่วยเหลสือจากพระเจจ้า จะรนับใชจ้
พระองคห์ไดจ้ดนขจึนี้นและมนบคาเหนท็จใหญม่โตมากขจึนี้น หากเทนยบกนับในกรณนทนที่เปาโล “ถถูกยกชถูเกรินขนาด” เพราะการเปปิด
เผยอนันยริที่งใหญม่เหลม่านนันี้นทนที่ประทานใหจ้แกม่เขา เนสืที่องจาก “การทดลองความเชสืที่อของพวกทม่านนนันี้น ทคาใหจ้เกริดความ
อดทน” (ยก. 1:3) ครริสเตนยนทนที่อดทนจจึงจะไดจ้รนับบคาเหนท็จมากขจึนี้นและความชสืที่นบานมากขจึนี้น รวมถจึงผลทนที่มากขจึนี้น
ดจ้วย

โยบถถูกทรินี้งใหจ้อยถูม่ในมสือของซาตานชนัที่วระยะหนจึที่งเพสืที่อทดสอบ แตม่พระเจจ้ายนังทรงวางรนันี้วตจ้นไมจ้ลจ้อมรอบเขา



อยถูม่เหมสือนเดริม ฉะนนันี้นซาตานจจึงเอาชนวริตเขาไปไมม่ไดจ้ โยบไดจ้รนับบคาเหนท็จและไดจ้รนับการอวยพรอนกครนันี้ง แตม่หลาย
ลจ้านคนในสวรรคห์จะขอบคคุณโยบและขอบพระคคุณพระเจจ้าเพราะวม่าเขาไดจ้พริสถูจนห์ใหจ้เราทคุกคนเหท็นแลจ้ววม่า “องคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้านนันี้นทรงเปปีฟื่ยมดจ้วยความสงสาร และพระเมตตาอม่อนโยนสนักเทม่าใด” (ยก. 5:11)

“พระเยซถูทรงหม่วงขจ้าหรสือไมม่?”
เมสืที่อจริตใจขจ้ารจ้าวปวดรจ้อนเหลสือทน

จะรจ้องเพลงไพเราะไมม่ไดจ้
เมสืที่อภาระถมทนับดวงใจตจ้องระทม

พระเยซถูทรงหม่วงขจ้าหรสือไมม่
เมสืที่อใจมสืดมนัวเกริดความกลนัวนนักหนา

มนภนัยพริบนัตริรอบตนัวขจ้า
เมสืที่อสวม่างกลางวนันกลนับกลายเปป็นกลางคสืน

พระเยซถูทรงหม่วงขจ้าหรสือไมม่

เมสืที่อผถูจ้ทนที่รนักตจ้องอคาลาจากโลก
จริตใจของขจ้าแสนเศรจ้าโศก

ใจขจ้าจวนจะแตกทรวงอกจวนจะแยก
พระเยซถูทรงหม่วงขจ้าหรสือไมม่

พระองคห์ทรงหม่วงพระองคห์ทรงหม่วง
เมสืที่อขจ้าเศรจ้าพระองคห์ทรงหม่วง

กลางวนันอม่อนระอาใจกลางคสืนเมสืที่อยลจ้ากาย
ขจ้ารถูจ้พระองคห์ทรงหม่วง

“...และความยากจน…” (ขจ้อ 9) พระเจจ้าทรงทราบเกนที่ยวกนับความยากจน และความยากจนในนนี้คา
พระทนัยของพระเจจ้ากท็เปป็นสคุข “คนทนที่มนัที่งมนจะเขจ้าในอาณาจนักรของพระเจจ้ากท็ยากหนนักหนา?” ความมนัที่งมนมนักเปป็นคคา
แชม่งสาป มนันเปป็นคคาแชม่งสาปแกม่บคุตรนจ้อยหลงหายผถูจ้นนันี้น ความยากจนอาจนคาความเจท็บปวดมาบจ้าง แตม่บม่อยครนันี้ง
มนันกท็ปฝ้องกนันความเจท็บปวดไดจ้มากกวม่าเยอะ พระเยซถูตรนัสวม่า “ทม่านทนันี้งหลายทนที่เปป็นคนยากจนยม่อมไดจ้รนับพร” (ลถูกา
6:20) และเราถถูกบอกวม่าพระเยซถูไดจ้เสดท็จมา “(โดยถถูก) เจริมตนันี้ง…ใหจ้ประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่คนยากจน” (ลถูกา 
4:18 ยกคคาพถูดมาจาก อสย. 61:1)

การประสถูตริของพระครริสตห์ไดจ้ถถูกประกาศแกม่พวกคนเลนนี้ยงแกะยากจนทนที่เมสืองเบธเลเฮม เมสืที่อพระเจจ้าทรง
แชม่งสาปผสืนดรินจนมนันนคาความเหนสืที่อยยากและภาระหนนักและมนักนคาพาไปสถูม่ความยากจน พระเจจ้ากท็ตรนัสแกม่อาดนัม
วม่า “แผม่นดรินจจึงถถูกสาปแชม่งเพราะเหท็นแกม่เจจ้า” (ปฐก. 3:17) โอ ทนที่มนคุษยห์ตจ้องทคางานเหนสืที่อยยากกท็เพสืที่อประโยชนห์



สคุขของเขาเอง เพราะวม่า “จริตทนที่ฟคุฝ้งซม่านคสือทนที่ทคางานของพญามาร”
“บนัดนนนี้ ไมม่มนการตนสอนใด ๆ ในปปจจคุบนันทนที่ดถูเหมสือนวม่าชสืที่นใจเลย แตม่เศรจ้าใจ แตม่อยม่างไรกท็ตาม ตม่อมาภาย

หลนังการตนสอนนนันี้นกท็กระทคาใหจ้เกริดผลเปป็นความสคุขสคาราญแหม่งความชอบธรรมแกม่บรรดาคนทนที่ตจ้องทนอยถูม่นนันี้น”- 
ฮบ. 12:11

บางคนตข้องตถิดคทุก: อยต่ากลกัวเลย
“...ดถูเถริด พญามารจะทรินี้งพวกเจจ้าบางคนไวจ้ในคคุกเพสืที่อพวกเจจ้าจะถถูกลองใจ” (ขจ้อ 10) อยม่ากลนัวเกนที่ยวกนับ

อนาคต องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงบอกครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองสเมอรห์นา ซาตานจะโยนพวกเขาบางคนเขจ้าคคุก 
แลจ้วไงเลม่า? เปาโลในคคุกไดจ้กลม่าววม่า “ขจ้าพเจจ้าเรนยนรถูจ้แลจ้ววม่า ขจ้าพเจจ้าจะอยถูม่ฐานะอยม่างไรกท็ตาม กท็จะพอใจอยถูม่
อยม่างนนันี้น” (ฟป. 4:11)

พระเจจ้าทรงอยถูม่กนับเปาโลและสริลาสในคคุก ยอหห์นผถูจ้ใหจ้บนัพตริศมาตริดคคุกเพราะการเทศนาและไปสวรรคห์
จากคคุก เหมสือนคนอสืที่นอนกมากมาย พระสนัญญาทคุกประการเหลม่านนันี้นยนังคงยริที่งใหญม่เหมสือนเดริมสคาหรนับผถูจ้ทนที่ตริดคคุก 
พระเจจ้ายนังทรงใหจ้เหลม่าทถูตสวรรคห์ประจคาอยถูม่รอบคคุกนนันี้น แมจ้ไมม่มนใครเหท็นพวกเขากท็ตาม พระเจจ้ายนังทรงตอบคคา
อธริษฐานเหมสือนเดริม

พระองคห์ทรงอยถูม่กนับโยเซฟในคคุกและทรงนคาเขาออกมาเพสืที่อปกครองอนยริปตห์และชม่วยคนมากมายใหจ้รอด
ชนวริต ในการตอบคคาอธริษฐาน เปโตรถถูกพาออกมาจากคคุกโดยทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งในกริจการ 12 ดานริเอลไปยนังถนี้คา
สริงโตแตม่ออกมาอยม่างปลอดภนัย และเดท็กหนคุม่มชาวฮนบรถูสามคนนนันี้นกท็รอดจากเตาไฟอนันรจ้อนแรงมาไดจ้โดยไมม่ไดจ้รนับ
อนันตราย ใชม่แลจ้ว และ “ผถูจ้หนจึที่งเหมสือนพระบคุตรของพระเจจ้า” ไดจ้เสดท็จมาเพสืที่อเดรินกนับพวกเขาทนที่นนัที่น ผมคริดวม่าพวก
เขาคงไมม่ไดจ้เหท็นพระองคห์เปป็นแนม่หากไมม่ใชม่เพราะเตาไฟอนันรจ้อนแรงนนันี้น!

โอ ถนี้คาสริงโตและเตาไฟอนันรจ้อนแรงและคคุกกท็ถถูกกลม่าวเกรินจรริงไปเยอะเลยวม่าเปป็นสริที่งทนที่นม่าสะพรจึงกลนัว
สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่เชสืที่อฟปง! พระเยซถูตรนัสวม่า “อยม่ากลนัวสริที่งใด ๆ ทนันี้งสรินี้นซจึที่งเจจ้าจะทนเอานนันี้น”

ชม่างแสนมหนัศจรรยห์ทนที่คคุกใตจ้ดรินเปป็นทนที่ฝฝึกชนันี้นดนสคาหรนับคนทนันี้งหลายของพระเจจ้า
ในคคุกโยเซฟไดจ้เรนยนรถูจ้บทเรนยนทนที่ดนทนที่สคุดบางประการสคาหรนับชนวริตของเขา-ความกลจ้าหาญ, ความ

อดทน, การแกจ้ฝปน
ในคคุกดานริเอลไดจ้ทดสอบความจรริงเหลม่านนันี้นทนที่เขาไดจ้ประกาศมาตลอด และไมม่พบวม่าความจรริง

เหลม่านนันี้นลจ้มเหลวเลยเพราะพระเจจ้าทรงอยถูม่กนับเขา
ในคคุกเปาโลและสริลาสไดจ้มนจริตใจอจ้อนวอนและจากคคุกจดหมายฝากทนที่ยอดเยนที่ยมหลายฉบนับของ

เปาโลไดจ้ถถูกสม่งออกมา
ในคคุกจอหห์น บนันยนันไดจ้เหท็นเสจ้นทางทนที่ถถูกสม่องสวม่างของผถูจ้ชอบธรรมซจึที่งนคาจากเมสืองโสโดมไปสถูม่

เมสืองสวรรคห์นนันี้น และในคคุกจนัดสนันไดจ้เรนยนรถูจ้วม่าการวางใจในพระเจจ้าอยม่างแทจ้จรริงเปป็นเชม่นไร และไดจ้รนับ
ประสบการณห์เตท็มทนที่ของการไวจ้วางใจเชม่นนนันี้น…

W.B. Riley ใน The Bible of the Expositor
ชนชาตริอริสราเอลไดจ้ถถูกกวาดตจ้อนไปยนังบาบริโลนเพราะบาปทนันี้งหลายของพวกเขา โอ แตม่พวกเขาไมม่ไดจ้ถถูก



ลสืมเสนยทนที่นนัที่น หากพวกเขาทราบสนักนริดวม่า พระทนัยของพระเจจ้าทนที่เปปีฟื่ยมดจ้วยความรนักและความอาลนัยไดจ้ตริดตามพวก
เขาไปและทรงสนัญญาไวจ้อยม่างดน ในเยเรมนยห์ 29:11-13 พระเจจ้าตรนัสวม่า:

“ดจ้วยวม่าเรารถูจ้ความคริดทนันี้งหลายทนที่เราคริดไวจ้ตม่อพวกเจจ้า พระเยโฮวาหห์ตรนัส เปป็นบรรดาความคริดแหม่ง
สนันตริภาพ และไมม่ใชม่แหม่งความรจ้าย เพสืที่อใหจ้บนันี้นปลายทนที่ถถูกคาดหวนังไวจ้แกม่พวกเจจ้า แลจ้วพวกเจจ้าจะรจ้องทถูลเรา และ
พวกเจจ้าจะไปและอธริษฐานตม่อเรา และเราจะตนันี้งใจฟปงพวกเจจ้า และพวกเจจ้าจะแสวงหาเรา และพบเรา เมสืที่อพวก
เจจ้าแสวงหาเราดจ้วยสรินี้นสคุดใจของพวกเจจ้า”

อยม่ากลนัวเลย เพราะเราอยถูม่กนับเจจ้า โอ อยม่าขยาดเลย
เพราะเราเปป็นพระเจจ้าของเจจ้า เราจะชม่วยเจจ้าตม่อไป
เราจะเสรริมกคาลนังเจจ้า ชม่วยเหลสือเจจ้า และทคาใหจ้เจจ้ายสืนมนัที่น
มสืออนันกรคุณาและทรงฤทธริธิ์ของเราจะพยคุงเจจ้าไวจ้
เมสืที่อเราเรนยกเจจ้าใหจ้ไปลคุยนนี้คาลจึก
แมม่นนี้คาแหม่งความเศรจ้าโศกจะไมม่ทม่วมเจจ้า
เพราะเราจะอยถูม่กนับเจจ้า เพสืที่ออวยพรการทดสอบของเจจ้า
และชคาระแยกตนันี้งเจจ้าในความทคุกขห์ใจอนันลนี้คาลจึกของเจจ้า
เมสืที่อเจจ้าตจ้องเดรินผม่านเขจ้าในการลองใจอนันรจ้อนแรง
พระคคุณของเรา ซจึที่งเพนยงพอสคาหรนับทคุกสริที่ง จะชถูกคาลนังเจจ้า
เปลวไฟจะไมม่ทคารจ้ายเจจ้า นนที่เปป็นแผนการของเรา
เพสืที่อขจนัดขนนี้เงรินของเจจ้าออก และถลคุงเจจ้าใหจ้เปป็นทองคคา

เวลาของซาตานมกจนากกัด: ฉะนกัขั้นจงชสืกี่นบานเถถิด!
พวกเขาจะตจ้องอยถูม่ใน “ความทคุกขห์ลคาบากสริบวนัน” (ขจ้อ 10) พระเจจ้าทรงวางขนดจคากนัดไวจ้สคาหรนับ

ครริสเตนยนทนันี้งหลายในความยากลคาบาก “มนคุษยห์เสนอแตม่พระเจจ้าทรงสนอง” พวกเขาจะตจ้อง “สนัตยห์ซสืที่อจนถจึง
ความตาย” เพสืที่อทนที่จะไดจ้รนับ “มงกคุฎแหม่งชนวริต” นนัที่นหมายความวม่าบางครนันี้งครริสเตนยนทนันี้งหลายจะตจ้องตายในการถถูก
ขม่มเหง แตม่นนัที่นเปป็นสริที่งทนที่เลวรจ้ายหรสือ? ผมอริจฉาการตจ้อนรนับเปาโลเขจ้าในสวรรคห์เมสืที่อขวานของเพชฌฆาตบนัที่นคอเขา
และพาเขาไปจากคคุกใตจ้ดรินของโรม! ผมอริจฉาสเทเฟนทนที่เขาไดจ้เขจ้าในสวรรคห์อยม่างเปปีฟื่ยมสงม่าราศนขณะทนที่หรินกจ้อน
หนจึที่งทคาใหจ้กะโหลกศนรษะของเขาแตก! เขาไดจ้เหท็นพระเยซถูยสืนขจึนี้นจากพระทนที่นนัที่งทนที่อยถูม่ขจ้างพระทนที่นนัที่งของพระบริดาเพสืที่อ
ตจ้อนรนับมรณะสนักขนผถูจ้นนนี้กลนับบจ้าน!

T. DeWitt Talmage กลม่าวไวจ้วม่า “นนี้คาตาแหม่งแผม่นดรินโลกจะเปป็นนนี้คาองคุม่นแหม่งสวรรคห์” ฉะนนันี้น จง “สนัตยห์
ซสืที่อจนถจึงความตาย” และไมม่วม่าจะไดจ้รนับการปลดปลม่อยบนโลกนนนี้หรสือตจ้องตายอยม่างมรณะสนักขน มงกฎแหม่งชนวริตกท็
จะตามมา Dr. W.B. Riley กลม่าววม่า:

ใชม่แลจ้ว มนันคสือมงกคุฎแหม่งชนวริต ไมม่ใชม่มงกคุฎทองคคา ไมม่ใชม่มงกคุฎเพชร มงกคุฎเหลม่านนนี้เปป็นสริที่งทนที่ไรจ้ชนวริต
และไรจ้คม่า เมสืที่อผมไปถจึงสวรรคห์ ผมกท็ไมม่คาดหวนังวม่าจะไดจ้สวมมงกคุฎทองคคา ทนที่ประดนับดจ้วยเพชรนริล
จรินดา เหมสือนกนับทนที่ขณะยนังอยถูม่บนโลกผมกท็ไมม่อยากไดจ้มนันเชม่นกนัน ถจ้ามนคนเอามงกคุฎแบบนนันี้นมาใหจ้ผม



ผมกท็คงไมม่อยากสวมมนัน แทนทนที่จะวางมนันทนที่พระบาทของพระครริสตห์ ผมคริดวม่าผมคงโยนมนันลงมาบน
โลก โดยหวนังวม่าวริสคุทธริชนสนักคนจะเกท็บมนันไปและขายมนันใหจ้รจ้านเพชรและใชจ้เงรินทนที่ไดจ้มาเพสืที่อ
ประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่บรรดาผถูจ้ทนที่ใกลจ้ตาย

แตม่ “มงกคุฎแหม่งชนวริต””- นนัที่นกท็คนละเรสืที่องเลย นนัที่นคสือสริที่งทนที่พระองคห์ทรงสนัญญาไวจ้ ชนวริต! นนัที่นเปป็น
สริที่งทนที่มนคม่า ชนวริต พรจ้อมกนับศนักยภาพทนันี้งหมดของมนัน ความเปป็นไปไดจ้ทนันี้งหมดของมนัน โอกาสทนันี้งหมด
ของมนัน! ชนวริต พรจ้อมกนับการรนับใชจ้ทนันี้งหมดของมนัน พรจ้อมกนับความบรริสคุทธริธิ์ยริที่งทนันี้งหมดของมนัน! โอ นนัที่น
เปป็นมงกคุฎทนที่ผมอยากไดจ้จรริง ๆ!

ความเดสือดรจ้อนหรสือ? ความทคุกขห์ลคาบากหรสือ? ใชม่แลจ้ว บางครนันี้ง แตม่ปลายทางคสือสงม่าราศน เพราะวม่า
สคุดทจ้ายแลจ้วไมม่มนใครสนักคนทนที่เปป็นของพระครริสตห์จะ “ไดจ้รนับอนันตรายจากความตายครนันี้งทนที่สอง” (ขจ้อ 11) เราตจ้อง
ระลจึกถจึงสวรรคห์และพระพรทนที่จะมานนันี้น และไมม่วริตกกนังวลมากเกรินไปกนับความยากจน การขม่มเหง และความเจท็บ
ปวดในปปจจคุบนัน

ความตาย การอคาลาชนัที่วครถูม่จากความเจท็บปวดไปสถูม่การหยคุดพนักและความสงบสคุขชนัที่วนริรนันดรห์ ไมม่ใชม่สริที่งทนที่เลว
รจ้าย การอคาลาความทคุกขห์ยากไปสถูม่บคาเหนท็จไมม่ใชม่สริที่งทนที่เลวรจ้ายเลย แตม่ความตายครนันี้งทนที่สองเพสืที่อเขจ้าสถูม่การลงทนัณฑห์ชนัที่ว
นริรนันดรห์กท็เลวรจ้ายเปป็นนริตยห์ เลวรจ้ายเหลสือจะกลม่าวจรริง ๆ ขอบคคุณพระเจจ้า ไมม่มนลถูกคนใดของพระเจจ้าเขจ้าสถูม่ความ
ตายครนันี้งทนที่สอง!

ทม่านจงรนบเรม่งจากพระคคุณไปสถูม่สงม่าราศน
มนความเชสืที่อเปป็นอาวคุธ และตริดปปีกดจ้วยคคาอธริษฐาน

วนันนริรนันดรห์แหม่งสวรรคห์อยถูม่ตม่อหนจ้าทม่านแลจ้ว
พระหนัตถห์ของพระเจจ้าจะจถูงทม่านไปทนที่นนัที่น

ภารกริจบนโลกของทม่านจะสรินี้นสคุดในไมม่ชจ้า
วนันสนัญจรของทม่านจะผม่านไปอยม่างรวดเรท็ว

ความหวนังจะเปลนที่ยนเปป็นผลอนันชสืที่นใจ
ความเชสืที่อกลายเปป็นการมองเหท็น และคคาอธริษฐานเปลนที่ยนเปป็นคคา

สรรเสรริญ
__________________

ขข้อ 12-17:
2:12 และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน
เมสืองเปอรห์กามนัมวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดาบสองคม
ทนที่คมกรริบ ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า
2:13 เรารถูจ้จนักการงานทนันี้งหลายของเจจ้า และทนที่ ๆ 
เจจ้าอาศนัยอยถูม่ คสือเปป็นทนที่นนัที่งของซาตาน และเจจ้ายจึด

นามของเราไวจ้มนัที่น และไมม่ไดจ้ปฏริเสธความเชสืที่อของ
เรา แมจ้ในวนันเหลม่านนันี้นเมสืที่ออนันทนพาเปป็นพยานผถูจ้ยอม
ตายทนที่สนัตยห์ซสืที่อของเรา ผถูจ้ซจึที่งถถูกฆม่าในทม่ามกลางพวก
เจจ้า ในทนที่ ๆ ซาตานอาศนัยอยถูม่
2:14 แตม่เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่าเจจ้าบจ้างอยถูม่สองสามเรสืที่อง



เพราะวม่าเจจ้ามนบางคนทนที่นนัที่นทนที่ถสือหลนักคคาสอนของบา
ลาอนัม ผถูจ้ซจึที่งไดจ้สอนบาลาคใหจ้โยนหรินสะดคุดไวจ้ตรง
หนจ้าลถูกหลานของอริสราเอล เพสืที่อกรินสริที่งของตม่าง ๆ ทนที่
ไดจ้บถูชาแกม่รถูปเคารพแลจ้ว และเพสืที่อกระทคาการลม่วง
ประเวณน
2:15 แลจ้วเจจ้ามนบางคนทนที่ถสือหลนักคคาสอนของพวกนริ
โคเลาสห์นริยมดจ้วย ซจึที่งเปป็นสริที่งทนที่เรากท็เกลนยดชนัง
2:16 จงกลนับใจเสนยใหมม่ หรสือมริฉะนนันี้นเราจะรนบมา

หาเจจ้า และจะตม่อสถูจ้กนับเขาเหลม่านนันี้นดจ้วยดาบแหม่ง
ปากของเรา
2:17 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลาย ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะใหจ้ผถูจ้
นนันี้นกรินมานาทนที่ซม่อนอยถูม่ และจะใหจ้หรินขาวแกม่ผถูจ้นนันี้น 
และในหรินนนันี้นมนชสืที่อใหมม่จารจึกไวจ้ ซจึที่งไมม่มนผถูจ้ใดรถูจ้เลย
นอกจากผถูจ้ทนที่รนับหรินนนันี้นเทม่านนันี้น’

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองเปอรค์กามกัม
เปอรห์กามนัมตนันี้งอยถูม่ทางทริศเหนสือของเมสืองสเมอรห์นาโดยตรง นม่าจะหม่างไปประมาณสนที่สริบไมลห์…สมนัยทนที่

หนนังสสือวริวรณห์ไดจ้ถถูกเขนยนขจึนี้น มนันเปป็นเมสืองทนที่มนัที่งคนัที่ง เปป็นบจ้านของเหลม่าผถูจ้นคาทนที่รที่คารวย ผถูจ้ไดจ้ประดนับประดา
เมสืองนนนี้ดจ้วยบจ้านเรสือนทนที่ใหญม่โต วริหารและศาลเจจ้าตม่าง ๆ มนันมนหจ้องสมคุดแหม่งหนจึที่งซจึที่งเปป็นคถูม่แขม่งกนับหจ้องสมคุด
ทนที่เมสืองอเลท็กซานเดรนย, โรงเรนยนแพทยห์ใหญม่โตแหม่งหนจึที่ง, และขจึนี้นชสืที่อในเรสืที่องพริธนกรรมตม่าง ๆ ซจึที่งถถูกเฉลริม
ฉลองทนที่นนัที่นเพสืที่อเปป็นเกนยรตริแกม่เอสกถูลาพนอคุส มนันไมม่ใชม่เมสืองทางการคจ้าเหมสือนเมสืองเอเฟซนัส แตม่เปป็นการรวม
เปป็นหนจึที่งเดนยวของเมสืองวริหารของพระตม่างชาตริ, ทนที่ตนันี้งของมหาวริทยาลนัย, และทนที่พคานนักของกษนัตรริยห์…มนันเปป็น
นครแหม่งวริหารของพวกนนับถสือรถูปเคารพ-มหาวริหารของการบถูชาพระตม่างดจ้าว-นครหลวงแหม่งกามารมณห์อนัน
ศนักดริธิ์สริทธริธิ์-และดนังนนันี้นจจึงเปป็น “ทนที่นนัที่งของซาตาน” ตอนนนนี้ซคุจ้มประตถูโคจ้งทนที่จมอยถูม่ในดรินครจึที่งหนจึที่ง เสาทนที่โผลม่ขจึนี้น
มาจากทราย และกระทม่อมสองสามพนันหลนังของชาวเตริรห์กและชาวกรนก คสือทนันี้งหมดทนที่ยนังหลงเหลสืออยถูม่ทนที่บม่ง
บอกถจึงนครทนที่เคยหรถูหราและมนักมากในกาม ทนที่ซจึที่งอนันทนพาสผถูจ้สนัตยห์ซสืที่อไดจ้ทนทคุกขห์ และทนที่ซจึที่งความรคุม่งโรจนห์
มหาศาลเคยครอบครอง-The Apocalypse โดย J.A. Seiss

พระเยซถูทรงถถูกเรนยกในทนที่นนนี้วม่า “พระองคห์ผถูจ้ทรงถสือดาบสองคมทนที่คมกรริบ” (ขจ้อ 12) นนัที่นเปป็นคคาเตสือน
สคาหรนับเหลม่าคนชนัที่ว มนันเตสือนใจเราอนกครนันี้งวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นผถูจ้พริพากษา เราถถูกเตสือนใจเกนที่ยวกนับการเสดท็จกลนับ
มาของพระองคห์ยนังแผม่นดรินโลก ซจึที่งถถูกแสดงภาพในวริวรณห์ 19 วม่าทรงขนที่มจ้าขาวตนัวหนจึที่งพรจ้อมกนับเหลม่าพลโยธาแหม่ง
สวรรคห์ทนที่ตริดตามพระองคห์มาและ “ออกจากพระโอษฐห์ของพระองคห์มนพระแสงอนันคมเลม่มหนจึที่ง” แตม่มนันกท็เปป็นการ
ปลอบประโลมใจแกม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายเชม่นกนัน เราจคาไดจ้วม่า “พระเยโฮวาหห์ทรงประกอบความชอบธรรมและ
ความยคุตริธรรมใหจ้แกม่บรรดาคนทนที่ถถูกบนบบนังคนับ” (สดด. 103:6) เชม่นเดนยวกนับผถูจ้แตม่งเพลงสดคุดน ครริสเตนยนกท็กลม่าวไดจ้
วม่า “คทาของพระองคห์และธารพระกรของพระองคห์ปลอบโยนขจ้าพระองคห์” พระเยซถูไมม่ทรงเปป็นเพนยงพระผถูจ้ชม่วย
ใหจ้รอด แตม่พระองคห์ทรงเปป็นผถูจ้พริพากษา

“...คสือเปป็นทนที่นนัที่งของซาตาน” (ขจ้อ 13) Halley’s Handbook กลม่าวเกนที่ยวกนับพระคคาขจ้อนนนี้วม่า: “เปอรห์กามนั
มเปป็นทนที่นนัที่งของการบถูชาองคห์จนักรพรรดริ เปป็นทนที่ ๆ เครสืที่องหอมถถูกถวายตม่อหนจ้ารถูปปปปั้นขององคห์จนักรพรรดริราวกนับ
ถวายแดม่พระเจจ้า การปฏริเสธของพวกครริสเตนยนทนที่จะทคาสริที่งนนนี้มนักหมายถจึงการถถูกประหารชนวริต นอกจากนนนี้ ยนังมน
แทม่นบถูชาหนจึที่งถวายแดม่พระจถูปปีเตอรห์ดจ้วย และวริหารหนจึที่งของเอสกถูลาพนอคุส, พระแหม่งการรนักษาโรค, ซจึที่งถถูกกราบ



ไหวจ้บถูชาในรถูปลนักษณห์ของงถูตนัวหนจึที่ง ซจึที่งเปป็นหนจึที่งในชสืที่อเหลม่านนันี้นของซาตาน นอกจากสริที่งเหลม่านนนี้แลจ้ว มนันยนังเปป็นทนที่มนัที่น
ของพวกครถูสอนทนที่ถสือแนวคริดของบาลาอนัมและพวกนริโคเลาสห์นริยมอนกดจ้วย ดนังนนันี้น ในฐานะเปป็นศถูนยห์รวมอนันเลสืที่อง
ชสืที่อกระฉม่อนของการไหวจ้พระอสืที่นและความชนัที่วรจ้าย เมสืองนนนี้จจึงถถูกเรนยกวม่า ‘ทนที่นนัที่งของซาตาน’”

ดร. สโกฟปิลดห์ ในพระคนัมภนรห์ฉบนับอจ้างอริงของเขา คริดวม่านนัที่นในเชริงสนัญลนักษณห์หมายถจึงชม่วงเวลาหลนังจาก
การเปลนที่ยนศาสนาของคอนสแตนตรินและครริสตจนักรถถูกยจึดครองโดยรนัฐ ผมคริดวม่ามนันหมายถจึงชม่วงเวลาในตอนนนันี้น 
แนม่นอนวม่าในเมสืองเปอรห์กามนัมและในชม่วงทจ้ายของศตวรรษแรกนนันี้นขณะทนที่ยอหห์นยนังมนชนวริตอยถูม่ ถจ้าพระครริสตห์อาจ
เสดท็จมาไดจ้ในสมนัยของพวกอนัครทถูต และพระองคห์ทรงทคาเชม่นนนันี้นไดจ้ ครริสตจนักรเหลม่านนนี้กท็ไมม่มนความหมายในเชริงเปป็น
ชม่วงตม่าง ๆ ของประวนัตริศาสตรห์ครริสตจนักรเลย เนสืที่องจากเราถถูกบอกอยม่างชนัดแจจ้งเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองนนันี้น
วม่า “ไมม่ใชม่ธคุระของพวกทม่านทนที่จะทราบเวลาหรสือวาระทนันี้งหลาย ซจึที่งพระบริดาไดจ้ทรงกคาหนดไวจ้ใหจ้อยถูม่ในสริทธริอคานาจ
ของพระองคห์” (กริจการ 1:7) ฉะนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายจจึงทคาผริดในการนจึกเหมาวม่าตนสามารถคริดออกเกนที่ยวกนับสริที่ง
ทนันี้งหลายซจึที่งพระเจจ้าทรงตนันี้งพระทนัยแลจ้ววม่าจะเกท็บเปป็นความลนับ มนนนัยยะบางอยม่างทนที่วม่า “ทนที่นนัที่งของซาตาน” อยถูม่ทนที่
นนัที่นทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม รถูปเคารพอนันหนจึที่งอยถูม่ทนที่นนัที่นทนที่เมสืองเปอรห์กามนัมในสมนัยของยอหห์น เราทคุกคนสามารถเรนยนรถูจ้
จากขม่าวสารเหลม่านนันี้นของพระครริสตห์ทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดนนนี้ไดจ้ แตม่เราตจ้องไมม่ลสืมเดท็ดขาดวม่าพวกเขาเปป็นครริสต
จนักรจรริง ๆ ในสมนัยทนที่ยอหห์นเขนยนวริวรณห์ อยม่าใสม่ความหมายฝป่ายวริญญาณเชริงสนัญลนักษณห์เขจ้าไปตรงนนนี้และเพริกเฉย
ความหมายทนที่ตรงตนัว

พวกครริสเตนยนทนที่นนัที่นเผชริญกนับการถถูกขม่มเหง อนันทนพาสตายเปป็นมรณะสนักขน ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่นนัที่นไมม่ไดจ้
ปฏริเสธพระครริสตห์ในยามถถูกขม่มเหงและเผชริญภนัยทนที่เลวรจ้าย พวกเขายจึดพระนามของพระองคห์ไวจ้มนัที่น มนใครคริดบจ้าง
ไหมวม่าการถถูกขม่มเหง แรงกดดนันใหจ้ปฏริเสธพระครริสตห์ หรสือออมชอมเพสืที่อหลนกเลนที่ยงความสถูญเสนยหรสือความทคุกขห์
ยากหรสือความเจท็บปวด เปป็นเรสืที่องผริดปกตริ? ฉะนนันี้นจงอม่านขม่าวสารเหลม่านนนี้ทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดอนกทนในชม่วงแรก 
ๆ ของขม่าวประเสรริฐและเหท็นวม่าการถถูกขม่มเหง การตม่อสถูจ้ดรินี้นรนกนับหลนักคคาสอนเทท็จ และพวกครถูสอนเทท็จถถูกพบ
เจอในทคุกแหม่งหน สมนัยนนนี้กท็เปป็นเชม่นนนันี้น ทนที่นนัที่งของซาตานในนนัยยะบางประการมนอยถูม่ในทคุกเมสือง

ในสถานทนที่บางแหม่งโรงงานตจ้มเหลจ้าหรสือโรงกลนัที่นเหลจ้าชม่วยทคาใหจ้พสืนี้นทนที่นนันี้นและประเทศชาตรินนันี้นเสสืที่อมทราม
บางครนันี้งผถูจ้พยากรณห์เทท็จกท็ชนักนคาหลายพนันคนใหจ้หลงผริด หรสือมหาวริทยาลนัยขนาดใหญม่บางแหม่งมนคนไมม่เชสืที่อบรริหาร
เพสืที่อตม่อตจ้านพระคนัมภนรห์ หรสือมนันอาจเปป็นสคานนักพริมพห์ทนที่ตที่คาชจ้าบางแหม่ง หรสือศถูนยห์กลางของนริกายใหญม่นริกายหนจึที่งซจึที่ง
ไดจ้ลจ้มลงสถูม่ความไมม่เชสืที่อและการหลอกลวงเสนยแลจ้ว นนัที่นแหละเปป็น “ทนที่นนัที่งของซาตาน”!

วถิบกัตถิจงมกแกต่คนเหลต่านกัขั้นทกกี่ตถิดตามบาลาอกัม!
“แตม่เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่าเจจ้าบจ้างอยถูม่สองสามเรสืที่อง เพราะวม่าเจจ้ามนบางคนทนที่นนัที่นทนที่ถสือหลนักคคาสอนของบาลา

อนัม” (ขจ้อ 14) พระครริสตห์ทรงเตสือนเกนที่ยวกนับบาปอนันนม่าเศรจ้าใจอยม่างหนจึที่งทนที่พวกเขายอมทนทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม บา
ลาอนัมสอนชนชาตริอริสราเอลใหจ้รม่วมสามนัคคนธรรมกนับคนมนเดนยนและพวกเขาตกเขจ้าสถูม่การนนับถสือรถูปเคารพและ
ทคาการผริดประเวณนกนับหญริงชาวมนเดนยน กนันดารวริถน 31:14-16 บอกเราวม่า:

“และโมเสสโกรธพวกนายทหารแหม่งพลโยธา คสือพวกนายพนันและพวกนายรจ้อย ผถูจ้ซจึที่งกลนับมาจากการสถูจ้
รบ และโมเสสกลม่าวแกม่เขาทนันี้งหลายวม่า “พวกทม่านไดจ้ไวจ้ชนวริตพวกผถูจ้หญริงทนันี้งหมดหรสือ ดถูเถริด หญริงเหลม่านนนี้ไดจ้กระทคา



ใหจ้ลถูกหลานของอริสราเอล โดยคคาแนะนคาของบาลาอนัม หลงกระทคาการละเมริดตม่อพระเยโฮวาหห์ในเรสืที่องของเปโอรห์
และโรคระบาดจจึงไดจ้เกริดขจึนี้นในทม่ามกลางชคุมนคุมชนของพระเยโฮวาหห์”

ฉะนนันี้นคคาสาปแชม่งอยม่างหนจึที่งจจึงตกบนอริสราเอล และโมเสสสม่งกองทนัพไปตม่อสถูจ้คนมนเดนยนเพสืที่อฆม่าผถูจ้ชาย
หมดทคุกคน

การลม่วงประเวณนในทม่ามกลางครริสเตนยนทนันี้งหลายเปป็นเรสืที่องนม่าสะเทสือนใจ แตม่ชายคนหนจึที่งทนที่อยถูม่กรินในการ
ผริดประเวณนในครอบครนัวกนับแมม่เลนนี้ยงของตนทนที่เมสืองโครรินธห์กท็ถถูกยอมทนในตอนแรก จากนนันี้นกท็ถถูกขนับออกไป ตาม
คคาบนัญชาทนที่ชนัดแจจ้งของเปาโล จนกระทนัที่งเขาไดจ้กลนับใจ (1 คร. 5)

ในไปรษณนยห์เกสือบทคุกวนันผมไดจ้อม่านเรสืที่องราวอนันนม่าเศรจ้าเกนที่ยวกนับครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่เดรินไปในทางทนที่
โสมมของโลกและความเศรจ้าโศกทนที่มนันนคามาสถูม่บจ้านทนที่แตกสลาย

ทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม ครริสเตนยนเหลม่านนันี้นกรินเนสืนี้อทนที่ถวายแกม่รถูปเคารพ บางคนทคาการลม่วงประเวณน เหมสือน
กนับทนที่ชนชาตริอริสราเอลไดจ้กระทคาโดยถถูกบาลาอนัมนคาเขจ้าสถูม่บาป โอ ครริสเตนยนทนันี้งหลายตจ้องระวนังไมม่เพนยงทนที่จะไมม่ทคา
ตามแบบอยม่าง แรงกดดนัน และคม่านริยมของชาวโลกทนที่อยถูม่ภายนอก แตม่ตจ้องระวนังสนันดานเกม่าฝป่ายเนสืนี้อหนนังทนที่อยถูม่
ภายในทนที่ฉคุดเราลงดจ้วย “เนสืนี้อหนนังมนตนัณหาตม่อสถูจ้พระวริญญาณ และพระวริญญาณกท็ตม่อสถูจ้เนสืนี้อหนนัง” (กท. 5:17) 
ครริสเตนยนทนันี้งหลายมนธรรมชาตริใหมม่แลจ้ว แตม่สนันดานเกม่ากท็ยนังอยถูม่จนกวม่าจะถจึงเวลาแหม่งการฟฟปั้นคสืนชนพนนันี้น และ
ครริสเตนยนคนใดกท็ตจ้องครที่คาครวญ เหมสือนทนที่เปาโลไดจ้ครที่คาครวญวม่า “ดจ้วยวม่าการดนนนันี้นซจึที่งขจ้าพเจจ้าประสงคห์กระทคา 
ขจ้าพเจจ้ากท็ไมม่ไดจ้กระทคา แตม่การชนัที่วรจ้ายซจึที่งขจ้าพเจจ้าไมม่ประสงคห์กระทคา ขจ้าพเจจ้ายนังทคาอยถูม่…ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนเขท็ญใจจรริง
ผถูจ้ใดจะชม่วยขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นจากรม่างกายแหม่งความตายนนนี้ไดจ้…ดนังนนันี้นดจ้วยจริตใจขจ้าพเจจ้าเองรนับใชจ้พระราชบนัญญนัตริของ
พระเจจ้า แตม่ดจ้วยเนสืนี้อหนนังกท็รนับใชจ้บนัญญนัตริแหม่งบาป” (รม. 7:19, 24, 25) ครริสเตนยนไมม่สามารถทคาบาปนนันี้นทนที่ไมม่อาจ
อภนัยใหจ้ไดจ้ เพราะวม่าบาปทนันี้งสรินี้นของเขาถถูกปกคลคุมแลจ้วและเขา “บนัดนนนี้จจึงไดจ้รนับการไถม่โทษ” (รม. 5:11) แตม่
ครริสเตนยนทนันี้งหลายอาจยนังทคาบาปอยถูม่และสถูญเสนยการรม่วมสามนัคคนธรรมกนับพระเจจ้า หรสืออาจถถูกตนสอนอยม่างรคุนแรง
โดยพระหนัตถห์ของพระเจจ้าและอาจพลาดบคาเหนท็จอนันเปปีฟื่ยมสคุขหลายประการทนที่พวกเขาควรไดจ้รนับ

ครริสเตนยนทนันี้งหลายถถูกสอนใหจ้อธริษฐานในคคาอธริษฐานประจคาวนันของเราวม่า “ขอโปรดยกโทษบาปทนันี้ง
หลายของขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลาย” (ลถูกา 11:4) การกลนับใจใหมม่ของคนบาปทนที่หลงหาย หนันเสนยจากบาปมาพจึที่ง
วางใจในพระครริสตห์ ควรเปป็นกระบวนการหนจึที่งทนที่ตม่อเนสืที่องในการปฏริบนัตริจรริง ถจึงแมจ้วม่าใจนนันี้นไดจ้หนันเสนยจากบาปมา
ถจึงพระครริสตห์อยม่างจรริงใจแลจ้วเพสืที่อรนับความรอด ในทางปฏริบนัตริเราตจ้องกลม่าวเหมสือนอยม่างผถูจ้แตม่งเพลงสดคุดนวม่า 
“พระองคห์ทรงฟฟปั้นจริตใจของขจ้าพเจจ้า” (สดด. 23:3) เราตจ้องจดจคาคคาบนัญชานนันี้นทนที่วม่า “แตม่พวกทม่านจงถถูก
เปลนที่ยนแปลงโดยการฟฟปั้นฟถูใหมม่แหม่งจริตใจของพวกทม่าน…” (รม. 12:2) บางครนันี้งเรากท็สามารถอธริษฐานเหมสือน
อยม่างทนที่ดาวริดไดจ้อธริษฐานหลนังจากทนที่เขาไดจ้ทคาบาปทนที่ใหญม่โตเชม่นนนันี้น วม่า “ขอทรงสรจ้างใจสะอาดภายในขจ้าพระองคห์ 
โอ ขจ้าแตม่พระเจจ้า และฟฟปั้นจริตวริญญาณอนันถถูกตจ้องขจึนี้นใหมม่ภายในขจ้าพระองคห์” (สดด. 51:10)

จงกลกับใจ หรสือไมต่กด็เผชถิญการพถิพากษา
“จงกลนับใจเสนยใหมม่ หรสือมริฉะนนันี้นเราจะรนบมาหาเจจ้า และจะตม่อสถูจ้กนับเขาเหลม่านนันี้นดจ้วยดาบแหม่งปากของ

เรา” (ขจ้อ 16) ครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่เมสืองเปอรห์กามนัมตจ้องกลนับใจหรสือไมม่กท็เผชริญพระแสงแหม่งการพริพากษาของ



พระเจจ้า ทนที่เมสืองโครรินธห์บางคนทนที่ลบหลถูม่และรนักโลกและถจึงขนาดเมามายทนที่โตบ๊ะขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พบวม่า
พระเจจ้าตรนัสวม่า “ดจ้วยเหตคุนนนี้หลายคนในทม่ามกลางพวกทม่านจจึงอม่อนกคาลนังและปป่วยอยถูม่ และหลายคนลม่วงหลนับไป
แลจ้ว” (1 คร. 11:30) ครริสเตนยนทนันี้งหลายอาจลจ้มปป่วยหรสืออาจเสนยชนวริตกม่อนวนัยอนันควรเพราะบาปไดจ้ เพราะ
ทคาบาปโมเสสจจึงไมม่ไดจ้เขจ้าไปในแผม่นดรินทนที่ทรงสนัญญาไวจ้นนันี้น และคนมากมายไดจ้ทนทคุกขห์ในเรสืที่องสคุขภาพหรสือใน
ธคุรกริจการงานหรสือผม่านทางลถูก ๆ ของตนเพราะบาปทนที่เขาไมม่ยอมกลนับใจ

ยากอบ 5:16 บอกเราวม่า “จงสารภาพความผริดทนันี้งหลายของพวกทม่านตม่อกนันและกนัน และจงอธริษฐาน
เผสืที่อกนันและกนัน เพสืที่อพวกทม่านจะไดจ้รนับการรนักษาใหจ้หาย” ความเจท็บปป่วยของเรามนักเปป็นผลมาจากบาป และเรามน
คคากลม่าวทนที่ชนัดแจจ้งทนที่วม่าพระเจจ้า “ทรงเฆนที่ยนตนบคุตรทคุกคนทนที่พระองคห์ทรงรนับไวจ้” (ฮบ. 12:6)

ฉะนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายจจึงตจ้องระวนังใหจ้ดน เกรงวม่าเราจะลจ้มเขจ้าในความไมม่เชสืที่อทนที่ไมม่อดทนเหมสือนทนที่
โมเสสไดจ้ลจ้มเมสืที่อเขาตนหรินนนันี้นแทนทนที่จะพถูดกนับมนันตามทนที่พระเยโฮวาหห์ทรงบนัญชา หรสือเกรงวม่าเราจะลจ้มเขจ้าในการ
ผริดประเวณนและการฆม่าคนเหมสือนดาวริด หรสือการไหวจ้รถูปเคารพเหมสือนซาโลมอน หรสือการสบถและปฏริเสธองคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเหมสือนเปโตร! โอ เราควรเกลนยดชนังและกลนัวบาปมากจรริง ๆ และเราควรเปป็นเหมสือนเปาโลผถูจ้กลม่าว
ไวจ้วม่า “ขจ้าพเจจ้าปราบรม่างกายของขจ้าพเจจ้า และทคาใหจ้รม่างกายนนันี้นอยถูม่ใตจ้บนังคนับ เพราะเกรงวม่าโดยทางหนจึที่งทางใด
เมสืที่อขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศแกม่คนอสืที่นแลจ้ว ตนัวขจ้าพเจจ้าเองจะเปป็นคนทนที่ใชจ้การไมม่ไดจ้” (1 คร. 9:27) ในสม่วนทนที่เกนที่ยวขจ้อง
กนับการรนับใชจ้

และครริสตจนักรทนที่เมสืองเปอรห์กามนัมกท็ถถูกเตสือนความจคาอนกครนันี้ง เหมสือนอยม่างเรา วม่าเราควรแสวงหาทนที่จะ
เปปิดหถู เปปิดใจอยถูม่เสมอ ฟปงสริที่งทนที่พระวริญญาณของพระเจจ้าตรนัสแกม่เราในพระคนัมภนรห์เหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ไดจ้ตรนัส
แกม่พวกเขา

ในทนที่นนนี้เรามนเครสืที่องเตสือนใจอนันอม่อนหวานมาถจึงเหลม่าผถูจ้มนชนัยชนะเกนที่ยวกนับ “หรินขาวกจ้อนหนจึที่ง”! (ขจ้อ 17) 
บนหรินกจ้อนนนันี้นมนชสืที่อใหมม่ชสืที่อหนจึที่งซจึที่งทคุกคนไมม่รถูจ้จนักยกเวจ้นผถูจ้นนันี้นทนที่ไดจ้รนับหรินกจ้อนนนันี้น! บางคนคริดวม่านนัที่นหมายถจึงหรินมนคม่า
หรสือเพชรพลอย ไมม่จคาเปป็นตจ้องเปป็นเชม่นนนันี้น คคุณคม่าคสือสริที่งทนที่ถถูกเขนยนบนหรินกจ้อนนนันี้น ชสืที่อใหมม่ฝป่ายสวรรคห์ และ
ทนันี้งหมดนนนี้หมายความวม่าอะไร? เราไมม่รถูจ้ “เพราะวม่าบนัดนนนี้พวกเราเหท็นผม่านทางกระจกเงาอยม่างมสืดมนัว แตม่เวลานนันี้น
หนจ้าตม่อหนจ้า บนัดนนนี้ขจ้าพเจจ้ารถูจ้เพนยงสม่วนหนจึที่ง แตม่เวลานนันี้นขจ้าพเจจ้าจะรถูจ้แจจ้งเหมสือนอยม่างทนที่ทรงรถูจ้จนักขจ้าพเจจ้าดจ้วย” (1 
คร. 13:12)

โอ ความชสืที่นบานเกนที่ยวกนับความมนัที่นใจในตอนนนนี้ ความชสืที่นบานพริเศษเกนที่ยวกนับขจ้อลจึกลนับพนันประการทนที่จะ
ถถูกอธริบายชนัดเจนในสวรรคห์!

_______________
ขข้อ 18-29:

2:18 และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน
เมสืองธริยาทริราวม่า ‘พระบคุตรของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงมน
พระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวไฟ และมน
พระบาทของพระองคห์เหมสือนทองเหลสืองเงางาม 

ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า
2:19 เรารถูจ้จนักการงานทนันี้งหลายของเจจ้า และความ
รนัก และการปรนนริบนัตริ และความเชสืที่อ และความ
เพนยรของเจจ้า และบรรดาการกระทคาของเจจ้า และ



การเบสืนี้องปลายมนมากกวม่าการเบสืนี้องตจ้น
2:20 แตม่อยม่างไรกท็ตาม เรามนขจ้อทนที่จะตม่อวม่าเจจ้าบจ้าง
อยถูม่สองสามเรสืที่อง เพราะวม่าเจจ้ายอมใหจ้ผถูจ้หญริงคนนนันี้น
ทนที่ชสืที่อเยเซเบล ผถูจ้ซจึที่งเรนยกตนัวเองวม่าเปป็นผถูจ้พยากรณห์
หญริง ใหจ้สอนและลม่อลวงพวกผถูจ้รนับใชจ้ของเรา เพสืที่อทนที่
จะกระทคาการลม่วงประเวณนและเพสืที่อทนที่จะกรินสริที่งของ
ตม่าง ๆ ทนที่ไดจ้บถูชาแกม่รถูปเคารพแลจ้ว
2:21 และเราไดจ้ใหจ้หญริงนนันี้นมนระยะเวลาทนที่จะกลนับใจ
จากการลม่วงประเวณนของนาง และนางกท็ไมม่ไดจ้กลนับ
ใจเลย
2:22 ดถูเถริด เราจะทรินี้งหญริงนนันี้นไวจ้บนเตนยงพรจ้อมกนับ
คนทนันี้งหลายทนที่เลม่นชถูจ้กนับนางใหจ้เขจ้าในความทคุกขห์
ลคาบากใหญม่ยริที่ง ยกเวจ้นคนเหลม่านนันี้นกลนับใจจาก
บรรดาการกระทคาของตน
2:23 และเราจะประหารลถูกทนันี้งหลายของหญริงนนันี้น
เสนยดจ้วยความตาย และบรรดาครริสตจนักรทนันี้งหลาย
จะทราบวม่าเราเปป็นผถูจ้ซจึที่งตรวจคจ้นสม่วนภายในและใจ 
และเราจะใหจ้แกม่เจจ้าทนันี้งหลายทคุกคนตามบรรดาการ
งานของพวกเจจ้า

2:24 แตม่สคาหรนับพวกเจจ้า และสคาหรนับคนอสืที่นทนที่เหลสือ
อยถูม่ในเมสืองธริยาทริรา ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ไมม่ถสือหลนักคคาสอนนนนี้
และซจึที่งไมม่รถูจ้จนักความลนี้คาลจึกของซาตาน ตามทนที่พวก
เขากลม่าวนนันี้น เราขอบอกวม่า เราจะไมม่มอบภาระอสืที่น
ใหจ้แกม่พวกเจจ้า
2:25 แตม่สริที่งทนที่พวกเจจ้ามนอยถูม่แลจ้วนนันี้น จงยจึดไวจ้ใหจ้มนัที่น
จนกวม่าเราจะมา
2:26 และผถูจ้ใดมนชนัยชนะ และรนักษากริจการทนันี้งหลาย
ของเราไวจ้จนถจึงทนที่สคุด “เราจะใหจ้ผถูจ้นนันี้นมนอคานาจครอบ
ครองเหนสือบรรดาประชาชาตริ
2:27 และผถูจ้นนันี้นจะบนังคนับบนัญชาประชาชาตริเหลม่านนันี้น
ดจ้วยคทาทคาดจ้วยเหลท็ก เหมสือนกนับบรรดาภาชนะ
ของชม่างหมจ้อ ประชาชาตริเหลม่านนันี้นจะถถูกทคาใหจ้แตก
เปป็นเสนที่ยง ๆ” เหมสือนอยม่างทนที่เราไดจ้รนับจากพระบริดา
ของเรา
2:28 และเราจะมอบดาวประจคารคุม่งใหจ้แกม่ผถูจ้นนันี้น
2:29 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายเถริด’”

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองธถิยาทถิรา
Seiss กลม่าววม่า: “เมสืองธริยาทริราอยถูม่หม่างไปทางทริศตะวนันออกเฉนยงใตจ้ประมาณยนที่สริบหรสือสามสริบไมลห์ นนที่

เปป็นเมสืองลคาดนับทนที่สนที่ และเคยเปป็นเมสืองทนที่ขจึนี้นชสืที่อ ถถูกกม่อตนันี้งโดยเซลริวคนัส นริคาทอรห์ ในสมนัยของยอหห์น เมสืองนนนี้มนชาวมา
ซนโดเนนยอาศนัยอยถูม่เปป็นหลนัก ซจึที่งพวกเขาไดจ้ตนันี้งตนัวเปป็นสมาคมอาชนพอนันหลากหลาย เชม่น ชม่างปปปั้นหมจ้อ, ชม่างฟอกหนนัง,
ชม่างทอ, ชม่างทคาเชสือก และชม่างยจ้อมสน ลริเดนยซจึที่งเปป็นแมม่คจ้าขายผจ้าสนมม่วง ทนที่เปาโลไดจ้พบทนที่เมสืองฟปีลริปปปี กท็มาจากสถาน
ทนที่แหม่งนนนี้…มนันเปป็นสถานทนที่ทนที่มนการผสมปนเปกนันของหลายชาตริพนันธคุห์และหลายศาสนา ตอนนนนี้มนันมนประชากร
ประมาณ 30,000 คนและเตท็มไปดจ้วยซากปรนักหนักพนัง”

อยม่าลสืมสงม่าราศนนนันี้นของพระเยซถูผถูจ้ทรงเปป็นขจึนี้นแลจ้วพรจ้อมกนับ “พระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวไฟ 
และมนพระบาทของพระองคห์เหมสือนทองเหลสืองเงางาม” (ขจ้อ 18) อยม่าลสืมเดท็ดขาดวม่าพระเยซถูเจจ้าทรงเหนสือ
ธรรมดาแคม่ไหนในสายตาของเรา ความตะลจึงพรจึงเพรริดอนันศนักดริธิ์สริทธริธิ์ “ความนม่ากลนัวขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” ถถูก
สสืที่อในทนที่นนนี้

ความรกักฉกันทค์พกกี่นข้อง
ในขจ้อ 19 ความรนักแบบครริสเตนยน คสือคคุณธรรมประการแรกทนที่ถถูกยกยม่องและไดจ้รนับการอนคุมนัตริใน



ครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่เมสืองธริยาทริรา ชม่างเปป็นอคุปนริสนัยทนที่ยริที่งใหญม่จรริง ๆ! องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงบนัญชาไวจ้อยม่างเนจ้นหนนัก
จรริง ๆ! พระบนัญชาสองประการสรคุปยม่อพระราชบนัญญนัตริทนันี้งสรินี้นและหนจ้าทนที่ทนันี้งปวง:

“ทม่านจงรนักองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าผถูจ้เปป็นพระเจจ้าของทม่าน ดจ้วยสคุดใจของทม่าน และดจ้วยสคุดจริตของทม่าน และ
ดจ้วยสรินี้นสคุดความคริดของทม่าน’ นนที่แหละเปป็นพระบนัญญนัตริขจ้อตจ้นและขจ้อใหญม่ และขจ้อทนที่สองกท็เหมสือนกนับขจ้อตจ้นนนันี้นคสือ
‘เจจ้าจงรนักเพสืที่อนบจ้านของเจจ้าเหมสือนตนเอง” - มธ. 22:37-39

มากขนาดไหน? มากเทม่ากนับตนัวคคุณเองเลย!
และ 1 โครรินธห์ 13 กลม่าวมนันไวจ้อยม่างจนับใจ: หากไมม่มนความรนักแบบครริสเตนยน, ความรนักฉนันทห์พนที่นจ้อง, ความ

เชสืที่อทนันี้งหมด, การเสนยสละทคุกอยม่าง, การรนับใชจ้ทนันี้งปวง, กท็ไมม่ดนไปกวม่าฆจ้องหรสือฉาบทนที่กคาลนังสม่งเสนยง! และนนที่เปป็นหลนัก
เกณฑห์ทนที่เปป็นเครสืที่องหมายระบคุตนัวครริสเตนยนตม่อหนจ้าชาวโลกเสมอ: “โดยสริที่งนนนี้มนคุษยห์ทคุกคนจะทราบวม่าทม่านทนันี้ง
หลายเปป็นพวกสาวกของเรา ถจ้าทม่านทนันี้งหลายมนความรนักตม่อกนันและกนัน” (ยอหห์น 13:35)

ความรนักฉนันทห์พนที่นจ้องจะตจ้องอดทนนานและยนังกระทคาคคุณใหจ้เหมสือนเดริม มนันจะตจ้องไมม่คริดชนัที่ว มนันจะตจ้อง
คริดในแงม่ดนมากทนที่สคุดเกนที่ยวกนับการกระทคาหรสือคคาพถูดหรสือเรสืที่องทนที่คนอสืที่นมาเลม่าเกนที่ยวกนับครริสเตนยนอนกคน และจากนนันี้น 
“พนที่นจ้องทนันี้งหลาย ถจ้าผถูจ้ใดถถูกครอบงคาอยถูม่ในความพลนันี้งผริด พวกทม่านซจึที่งอยถูม่ฝป่ายวริญญาณ จงชม่วยผถูจ้นนันี้นกลนับตนันี้งตนัวใหมม่
ในจริตใจแหม่งความอม่อนสคุภาพ โดยพริจารณาตนัวทม่านเอง เกรงวม่าทม่านจะถถูกทดลองดจ้วย” (กท. 6:1)

และการไมม่ยอมยกโทษใหจ้ผถูจ้ทนที่ทคาผริดกท็ทคาใหจ้พระเจจ้าเสนยพระทนัยจนเราไดจ้รนับพระบนัญชาวม่า “และเมสืที่อพวก
ทม่านยสืนอธริษฐานอยถูม่ จงยกโทษใหจ้ ถจ้าพวกทม่านมนเรสืที่องใด ๆ กนับผถูจ้หนจึที่งผถูจ้ใด เพสืที่อพระบริดาของพวกทม่าน ผถูจ้ซจึที่งทรง
สถริตในสวรรคห์ จะโปรดยกโทษบรรดาการละเมริดของพวกทม่านดจ้วย” (มาระโก 11:25) และเราจะตจ้องจดจคามนัน
ไวจ้ขณะทนที่เราอธริษฐานทคุกวนันและกลม่าวไดจ้วม่า “และขอทรงโปรดยกหนนนี้ของพวกเราใหจ้พวกเรา เหมสือนกนับทนที่พวก
เรายกหนนนี้ใหจ้ผถูจ้ทนที่เปป็นหนนนี้เรา”

มนครริสเตนยนหลายคนทนที่เราเหท็นตม่างดจ้วย แตม่ผมกท็ตจ้องรนักครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วผถูจ้ซจึที่งเชสืที่อพระ
คนัมภนรห์ ผถูจ้ทนที่รนักพระเยซถูเจจ้า พระเยซถูเจจ้าของผม!

พระองคห์ตรนัสวม่า “แกะอสืที่นเรากท็มน ซจึที่งไมม่ไดจ้เปป็นของคอกนนนี้” แตม่ โอ นนัที่นจะเปป็นวนันแสนสคุขเมสืที่อแกะทคุกตนัว
ของพระเจจ้าจะเปป็นของคอกเดนยวกนัน!

มนันเปป็นแบบนนันี้นเชม่นกนันกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าองคห์เดนยวกนัน ความเชสืที่อเดนยวกนันนนันี้นและกนับคนทนันี้งหลายทนที่
บนังเกริดใหมม่แลจ้วทนที่ไดจ้รนับบนัพตริศมาทนที่แสดงภาพการสรินี้นพระชนมห์และการคสืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ (เรามนบนัพตริศ
มาเดนยวกนันนนันี้น) เราตจ้องมคุม่งมนัที่นทนที่จะ “รนักษาความเปป็นอนันหนจึที่งอนันเดนยวกนันของพระวริญญาณในการผถูกมนัดแหม่ง
สนันตริสคุข” (อฟ. 4:3) พม่อแมม่สามารถฝฝึกวรินนัยลถูก ๆ ของตนไดจ้เพราะพม่อแมม่รนักพวกเขา นนักเทศนห์ทนันี้งหลายสามารถ
 “ตนักเตสือน ตคาหนริ เตสือนสตริดจ้วยความอดกลนันี้นทคุกอยม่างและหลนักคคาสอน” ขณะทนที่พวกเขารนักครริสเตนยนทนันี้งหลาย
อยม่างจรริงใจและชม่วยเหลสือคนเหลม่านนันี้น การเปป็นคนทนที่ซสืที่อตรงตม่อพระครริสตห์ในหลนักคคาสอนเปป็นสริที่งจคาเปป็น การเปป็น
คนซสืที่อตรงตม่อพระครริสตห์ในความรนักแบบครริสเตนยนกท็ถถูกบนัญชาไวจ้อยม่างแขท็งแรงมากยริที่งกวม่า

โอ ฉะนนันี้น ขอใหจ้เรารนักซจึที่งกนันและกนันแมจ้ในยามทนที่เราตจ้องแสดงออกถจึงความแตกตม่างของเราดจ้วยใจรนักใน
บางครนันี้งและบางครนันี้งตจ้องตนักเตสือนพนที่นจ้องทนที่หลงผริด



การรกับใชข้, ความเชสืกี่อและการงาน
พวกเขาทคางานเพสืที่อพระเจจ้าจรริง ๆ-ครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่เมสืองธริยาทริรา! เราคริดวม่าพวกเขาเลนนี้ยงอาหารคน

ยากจน พวกเขาทคางานเพสืที่อเผยแพรม่ขม่าวประเสรริฐ พวกเขาเปป็นครริสเตนยนทนที่ซสืที่อตรงและทคางานหนนัก เราคาดวม่า
พวกเขาไมม่ไดจ้ทรินี้งงานของครริสตจนักรไวจ้กนับผถูจ้เชสืที่อแคม่ไมม่กนที่คน เหมสือนอยม่างชคุมนคุมชนหลายแหม่งวนันนนนี้ ความรนักแบบ
ครริสเตนยน ความรนักทนที่มนใหจ้แกม่ทคุกคนกท็คงหมายถจึงการชม่วยเหลสือคนทนันี้งปวง การเอาใจใสม่คนยากจน คนทนที่ถถูกละเลย
คนทนที่เปลนที่ยวเหงา คนทนที่ทคาบาป

และ “การงานทนันี้งหลายของเจจ้า” ถถูกทวนซนี้คา: “...และบรรดาการกระทคาของเจจ้า และการเบสืนี้องปลายมน
มากกวม่าการเบสืนี้องตจ้น” (ขจ้อ 19) ผมไมม่มนขจ้อสงสนัยเลยวม่าพวกเขาแจกจม่ายดจ้วยใจกวจ้างขวาง วม่าพวกเขาเยนที่ยมเยนยน
คนเจท็บปป่วย วม่าพวกเขาเปป็นครริสเตนยนทนที่แขท็งขนัน

“และความเชสืที่อ” ทนที่พวกเขามน “ปราศจากความเชสืที่อ เปป็นไปไมม่ไดจ้ทนที่จะเปป็นทนที่พอพระทนัยพระองคห์ เพราะ
วม่าผถูจ้ทนที่มาหาพระเจจ้านนันี้นตจ้องเชสืที่อวม่าพระองคห์ทรงพระชนมห์อยถูม่ และเชสืที่อวม่าพระองคห์ทรงเปป็นผถูจ้ประทานบคาเหนท็จใหจ้
แกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่แสวงหาพระองคห์อยม่างขยนันขนันแขท็ง” (ฮบ. 11:6) และ “สริที่งใดกท็ตามทนที่ไมม่ไดจ้เปป็นมาโดยความเชสืที่อ
กท็เปป็นบาป” (รม. 14:23) พวกเขาเชสืที่อพระคนัมภนรห์ พวกเขาเชสืที่อวม่าพระเจจ้าทรงตอบคคาอธริษฐาน และพวกเขาไวจ้
วางใจพระเจจ้าวม่าจะทคาใหจ้สริที่งตม่าง ๆ ลงเอยดจ้วยดน

และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงทราบมากกวม่านนันี้น: “...และความเพนยรของเจจ้า” นนที่เปป็นคคาทนที่ยริที่งใหญม่ซจึที่งหมาย
ถจึงความพากเพนยรในการทคาสริที่งทนที่ถถูกตจ้อง ดนังนนันี้น “การทดลองความเชสืที่อของพวกทม่านนนันี้น ทคาใหจ้เกริดความอดทน”
(ยก. 1:3) เราจะตจ้อง “วางทคุกสริที่งทนที่เปป็นตนัวถม่วง และบาปซจึที่งขนัดขวางพวกเราอยถูม่อยม่างงม่ายดาย และใหจ้พวกเราวริที่ง
ดจ้วยความอดทนการแขม่งกนันทนที่ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าพวกเรานนันี้นโดยจนับจจ้องทนที่พระเยซถู ผถูจ้ใหจ้กคาเนริดความเชสืที่อของพวกเรา
และผถูจ้ทรงทคาใหจ้ความเชสืที่อของพวกเราสคาเรท็จ” (ฮบ. 12:1,2) ความสนัตยห์ซสืที่อ-ชม่างเปป็นคคุณธรรมอนันยอดเยนที่ยม! 
“ความสามารถทนที่ยริที่งใหญม่ทนที่สคุดคสือความเปป็นคนทนที่ไวจ้ใจและพจึที่งพาไดจ้”

ผดูข้พยากรณค์หญถิงเยเซเบล
นนัที่นเปป็นชสืที่อของนางจรริง ๆ หรสือ? นางนม่าจะถถูกเชสืที่อมโยงในทนที่นนนี้และถถูกตนันี้งชสืที่อตามราชรินนชนัที่วคนนนันี้น, นางเย

เซเบล, มเหสนของอาหนับในสะมาเรนยผถูจ้ซจึที่งกราบไหวจ้พระบาอนัลและประหารชนวริตเหลม่าผถูจ้พยากรณห์ของพระเจจ้า 
Halley’s Handbook กลม่าวเกนที่ยวกนับเยเซเบลในขจ้อ 20 วม่า:

ธริยาทริราขจึนี้นชสืที่อเรสืที่องวริหารของพระแมม่อารเทมริสทนที่ยริที่งใหญม่ของมนัน ซจึที่งอารเทมริสเปป็นอนกชสืที่อหนจึที่ง
สคาหรนับพระแมม่ไดอานม่า เชสืที่อกนันวม่าเยเซเบลอาจเปป็นหญริงคนสคาคนัญทนที่เปป็นสาวกทนที่ทคุม่มเทของพระแมม่
ไดอานม่า พรจ้อมกนับของประทานในการเปป็นผถูจ้นคา มนพวกผถูจ้มนอริทธริพลเปป็นสาวก และเพราะเหท็นวม่า
ความเชสืที่อแบบครริสเตนยนไดจ้รนับความนริยมมากขจึนี้นทคุกทน จจึงเขจ้ามาสมทบกนับครริสตจนักร แตม่ยสืนกราน
สริทธริธิ์ทนที่จะสอนและประพฤตริตนลามกแบบสคามะเลเทเมา โดยอจ้างวม่าไดจ้รนับการดลใจสคาหรนับคคาสอน
ของนาง

นางถถูกเรนยกวม่า “เยเซเบล” เพราะวม่า เชม่นเดนยวกนับเยเซเบลมเหสนชนัที่วรจ้ายของอาหนับผถูจ้ซจึที่งนคาการ
นม่าสะอริดสะเอนยนเหลม่านนันี้นของการบถูชาพระแมม่อนัสทารเทเขจ้ามาในอริสราเอล (1 พงศห์กษนัตรริยห์ 16) 



นางกท็กคาลนังนคาวริธนปฏริบนัตริอนันตที่คาชจ้าแบบเดนยวกนันเขจ้ามาในครริสตจนักรของครริสเตนยน
ไมม่ใชม่ศริษยาภริบาลทคุกคนทนที่เมสืองธริยาทริรายอมรนับคคาสอนของนาง แตม่เพราะพยายามทนที่จะรนับ

แนวคริดเสรนนริยม และคริดวม่านางอาจมนสม่วนชม่วยในการชนะชาวเมสืองนนันี้นมาสถูม่พระนามของพระครริสตห์ 
พวกเขาจจึงยอมรนับนางใหจ้เปป็นศริษยาภริบาลรม่วมคนหนจึที่ง

องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าไมม่ทรงพอพระทนัยเลยกนับการทคาเชม่นนนันี้น และในคคาตคาหนริอนันเจท็บแสบ 
พระองคห์ทรงนคาเสนอพระองคห์เองพรจ้อมกนับ “พระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวไฟ และมน
พระบาทของพระองคห์เหมสือนทองเหลสืองเงางาม” (2:18) 

พระเจจ้าทรงมนคคาสอนทนที่ชนัดเจนเกนที่ยวกนับอนันตรายในการทนที่ผถูจ้หญริงเปป็นผถูจ้พยากรณห์และครถูสอนศาสนา “ใหจ้ผถูจ้
หญริงเรนยนรถูจ้อยม่างเงนยบ ๆ ดจ้วยใจนอบนจ้อมทคุกอยม่าง แตม่ขจ้าพเจจ้าไมม่อนคุญาตใหจ้ผถูจ้หญริงคนใดสนัที่งสอน หรสือใชจ้อคานาจ
เหนสือผถูจ้ชาย แตม่ใหจ้นริที่งเงนยบเสนย” (1 ทธ. 2:11,12) และอนกครนันี้ง “จงใหจ้บรรดาผถูจ้หญริงของพวกทม่านนริที่งเสนยในครริสต
จนักรทนันี้งหลาย เพราะวม่าไมม่ไดจ้อนคุญาตใหจ้พวกเขาพถูดไดจ้ แตม่พวกเขาไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่าใหจ้เชสืที่อฟปง ตามทนที่พระราช
บนัญญนัตริกลม่าวไวจ้นนันี้นดจ้วย และถจ้าพวกเขาประสงคห์ทนที่จะเรนยนรถูจ้สริที่งใด จงใหจ้พวกเขาถามสามนของตนทนที่บจ้าน เพราะวม่า
เปป็นสริที่งทนที่นม่าอายทนที่ผถูจ้หญริงทนันี้งหลายจะพถูดในครริสตจนักร” (1 คร. 14:34, 35)

ในประวนัตริศาสตรห์เราไดจ้เหท็นความนม่าสะอริดสะเอนยนของพนที่นจ้องตระกถูลฟป็อกซห์และลนัทธริทรงเจจ้าเขจ้าผน; 
คคุณนายไวทห์ หญริงผถูจ้ทคานายของพวกเซเวนธห์เดยห์แอดเวนตริสตห์; แมรนที่ เบเกอรห์ เอท็ดดนนี้ ผถูจ้กม่อตนันี้งของลนัทธริครริสเตนยน
วริทยาศาสตรห์ และนนักเทศนห์หญริงอนกมากมายทนที่สอนหลนักคคาสอนเทท็จ เนจ้นการรนักษาโรคจนเกรินพอดน หรสือใน
กระแสของการพถูดภาษาแปลก ๆ สมนัยใหมม่ อจ้างตนัววม่าเปป็นผถูจ้ทนที่สมบถูรณห์แบบไรจ้บาป ฯลฯ เราจคาไดจ้วม่าไมม่มนนนักเทศนห์
หญริงในภาคพนันธสนัญญาใหมม่เลย ชาย หญริง บคุตรชาย บคุตรสาว คนใชจ้ และสาวใชจ้อาจเตท็มเปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ
และคคาพยากรณห์ไดจ้ทคุกคน นนัที่นคสือ สามารถเปป็นพยานในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ไดจ้ตามทนที่ทรงสนัญญาไวจ้
อยม่างชนัดแจจ้งในกริจการ 2:15-21 โดยยกคคาพถูดมาจากโยเอล แตม่ตคาแหนม่งผถูจ้นคาในครริสตจนักรทนันี้งหลายและเหนสือ
พวกผถูจ้ชายถถูกสงวนไวจ้สคาหรนับพวกผถูจ้ชายเทม่านนันี้น

“เยเซเบล” ผถูจ้นนนี้ไดจ้ลม่อลวงครริสเตนยนทนันี้งหลาย “เพสืที่อทนที่จะกระทคาการลม่วงประเวณนและเพสืที่อทนที่จะกรินสริที่งของ
ตม่าง ๆ ทนที่ไดจ้บถูชาแกม่รถูปเคารพแลจ้ว” บาปตรงนนนี้คลจ้ายคลจึงกนับบาปทนที่ถถูกตคาหนริทนที่เมสืองเปอรห์กามนัม (ขจ้อ 14) ซจึที่งเปป็น
เมสืองทนที่อยถูม่ไมม่ไกลนนัก ทนที่นนัที่นกท็มนผถูจ้หญริงเปป็นผถูจ้นคา

ความเหท็นของ Dr. Ironside เกนที่ยวกนับขจ้อ 21 ทนที่วม่า “เราไดจ้ใหจ้หญริงนนันี้นมนระยะเวลาทนที่จะกลนับใจ… และ
นางกท็ไมม่ไดจ้กลนับใจเลย” มนดนังตม่อไปนนนี้:

พระเจจ้าไดจ้ใหจ้เวลาทนที่จะกลนับใจและนางกท็ไมม่ไดจ้กลนับใจ ยจ้อนกลนับไปยนังสมนัยของซาโวนาโรลาใน
อริตาลน-วริคลริฟและแครนเมอรห์แหม่งประเทศอนังกฤษ-จอหห์น นท็อกซห์ในสกท็อตแลนดห์-มารห์ตริน ลถูเธอรห์ใน
เยอรมนน-สวริงเกรินี้ลในสวริตเซอรห์แลนดห์-คาลวรินในฝรนัที่งเศส-นนักปฏริรถูปผถูจ้ยริที่งใหญม่เหลม่านนันี้นทคุกคนผถูจ้ซจึที่ง
พระเจจ้าไดจ้ทรงตนันี้งขจึนี้นทนัที่วโลกเพสืที่อเรนยกโรมใหจ้กลนับใจจากความชนัที่วชจ้าของนาง แตม่ “นางกท็ไมม่ไดจ้กลนับใจ
เลย”

…ในสมนัยของเรา เรามนชาวโปรเตสแตนตห์ทนที่โงม่เขลาจคานวนมากทนที่เชสืที่อวม่าโรมทนที่เกม่าแกม่นนันี้นบนัดนนนี้เปป็น



แมวเหมนยวแกม่ ๆ ทนที่ไรจ้พริษสงทนที่นนัที่งอยถูม่รริมฝปฟื่งแมม่นนี้คาไทเบอรห์แลจ้ว: มนันครางอยม่างพอใจยริที่งนนัก…และดนังนนันี้น
จจึงกคาลนังมนความพยายามทนที่จะรวมชาวครริสตห์หลายกลคุม่มเหลม่านนันี้นใหจ้มาอยถูม่ในสมาคมใหญม่หนจึที่งเดนยว
ภายใตจ้การนคาของพระสนันตะปาปา…ชาวโปรเตสแตนตห์เหลม่านนนี้ชม่างโงม่เขลาเสนยจรริง!...พวกเขา
อนัศจรรยห์ใจกนับความคริดเรสืที่องครริสตจนักรทนที่จนับมสือกนันขนาดใหญม่หนจึที่งเดนยว และกคาลนังเรม่งเรจ้าเราใหจ้เขจ้า
รม่วมกนับโรมซจึที่งพระคนัมภนรห์แสดงใหจ้เหท็นชนัดเจนมากพอวม่าจะตจ้องเกริดขจึนี้นแนม่นอน แตม่ขอบพระคคุณ
พระเจจ้า นนัที่นจะไมม่เกริดขจึนี้นจนกวม่าครริสตจนักรของพระครริสตห์ถถูกรนับขจึนี้นไปพบกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าในหมถูม่
เมฆแลจ้ว เพสืที่อจะอยถูม่กนับพระองคห์เอง ตามพระสนัญญาของพระองคห์ (ยอหห์น 14:2,3) พระเจจ้าไดจ้ทรงใหจ้
เวลาโรมทนที่จะกลนับใจ หากนางมนความปรารถนาใดอยถูม่บจ้างทนที่จะคสืนดนกนับพระองคห์ นางกท็คงกลนับใจไป
แลจ้วในศตวรรษทนที่ 16 

การลงโทษสนาหรกับผดูข้กระทนาผถิด
เพราะความชนัที่วชจ้านนนี้ การลงโทษจจึงจะเปป็น “ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่ง” (ขจ้อ 22) และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า

จะทรง “ประหารลถูกทนันี้งหลายของหญริงนนันี้นเสนยดจ้วยความตาย” (ขจ้อ 23)
เราจคาไดจ้วม่าเพราะบคุตรทนันี้งสองของมหาปคุโรหริตเอลนเปป็นคนตที่คาชจ้าและเอลนไมม่ไดจ้หจ้ามปรามพวกเขา พวกเขา

จจึงถถูกฆม่าในการสถูจ้รบ
และเอลนมหาปคุโรหริตผถูจ้ชรา ไดจ้ลจ้มหงายหลนังคอหนักตายเมสืที่อไดจ้ยรินขม่าวนนันี้น
และนนที่คสือกฎสามนัญ ทนที่ถถูกทวนซนี้คาบม่อยในพระคนัมภนรห์, “...และเราจะใหจ้แกม่เจจ้าทนันี้งหลายทคุกคนตามบรรดา

การงานของพวกเจจ้า” (ขจ้อ 23) ในฐานะเปป็นกฎของพระเจจ้าทนที่วม่า “หนทางของบรรดาคนละเมริดกท็ยากนนัก”
(สภษ. 13:15) โมเสสถถูกนคาใหจ้เตสือนชนชาตริอริสราเอลวม่า “แตม่ถจ้าพวกทม่านไมม่กระทคาดนังนนนี้ ดถูเถริด พวกทม่านไดจ้
กระทคาบาปตม่อพระเยโฮวาหห์ และจงรถูจ้แนม่เถริดวม่า บาปของพวกทม่านจะหาพวกทม่านจนเจอ” (กดว. 32:23) และ
โรม 6:23 กลม่าววม่า “ดจ้วยวม่าคม่าจจ้างของบาปคสือความตาย”

พระเจจ้าทรงมนกฎตม่าง ๆ ทนที่ใชจ้ไดจ้ผลเสมอ บาปนคาการลงโทษมาใหจ้เสมอ มนันไมม่แสดงใหจ้เหท็นในทนันทนเสมอ
ไป แตม่มนการเกท็บเกนที่ยวทนละเลท็กละนจ้อยสคาหรนับการหวม่านเชม่นนนันี้น

อยม่างไรกท็ตาม พวกเขาไดจ้รนับโอกาสใหจ้กลนับใจแลจ้ว ความยากลคาบากเหลม่านนนี้จะมา “ยกเวจ้นคนเหลม่านนันี้น
กลนับใจจากบรรดาการกระทคาของตน” (ขจ้อ 22) พระเจจ้าทรงมนความเมตตาสคาหรนับจริตวริญญาณทนที่สคานจึกผริด การก
ลนับใจไมม่ยนับยนันี้งผลตามธรรมชาตริแหม่งบาปของเราเสมอไป ดาวริดสคานจึกผริดหลนังจากทนที่เขาไดจ้แยม่งภรรยาของอคุรนอาหห์
และสนัที่งฆม่าอคุรนอาหห์ แตม่ความยคุม่งยากกท็มาทางลถูก ๆ ของเขา: ลถูกสาวคนหนจึที่งโดนขม่มขสืน, ลถูกชายคนหนจึที่งเปป็นฆาตกร,
ลถูกทนที่เกริดนอกสมรสตจ้องตาย, ลถูกชายทนันี้งสองทนที่กบฏตม่ออาณาจนักรพม่อของพวกเขา แตม่คคาตนัดสรินใหจ้รนับโทษประหาร
ชนวริตสคาหรนับดาวริด ผถูจ้ซจึที่งไดจ้ประกาศโทษประหารชนวริตเกนที่ยวกนับเศรษฐนคนนนันี้นทนที่แยม่งลถูกแกะตนัวเมนยของเพสืที่อนบจ้านของ
ตนไป ไดจ้ถถูกเพริกถอนและดาวริดถถูกไวจ้ชนวริต

มนันหมายความวม่าอะไรเมสืที่อพระเยซถูตรนัสวม่า “ดถูเถริด เราจะทรินี้งหญริงนนันี้นไวจ้บนเตนยง…” (ขจ้อ 22)? เหท็นไดจ้ชนัด
วม่ามนันคสือชม่วงเวลาแหม่งความยากลคาบาก มนันเปป็นคคาพถูดเปรนยบเปรย เหมสือนทนที่บางครนันี้งเราพถูดวม่า “คคุณปถูเตนยงของ
คคุณแลจ้วนนที่ คราวนนนี้ถจึงเวลาเอนกายแลจ้ว”



แตม่คคาเตสือนเหลม่านนันี้นแหม่งการพริพากษาในทนที่นนนี้จะไมม่สม่งผลตม่อครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทคุกคนทนที่เมสืองธริยาทริรา 
สคาหรนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ “ไมม่ถสือหลนักคคาสอนนนนี้ และซจึที่งไมม่รถูจ้จนักความลนี้คาลจึกของซาตาน ตามทนที่พวกเขากลม่าวนนันี้น” พระ
เยซถูตรนัสวม่า “เราจะไมม่มอบภาระอสืที่นใหจ้แกม่พวกเจจ้า” (ขจ้อ 24) แตม่พวกเขาควรยจึดมนัที่นสริที่งซจึที่งพวกเขามนอยถูม่ (ขจ้อ 25) 
นนที่เปป็นการกลม่าวถจึงซาตานเปป็นครนันี้งทนที่สามแลจ้วในจดหมายทนันี้งเจท็ดฉบนับ ในเมสืองสเมอรห์นามนันโยนพวกครริสเตนยนเขจ้า
คคุก (2:9,10); ในเมสืองเปอรห์กามนัม “บนัลลนังกห์” ของซาตาน: มนันกคาลนังขม่มเหงครริสตจนักรนนันี้นและทคาใหจ้ครริสตจนักรนนันี้น
เสสืที่อมทรามดจ้วยคคาสอนเทท็จตม่าง ๆ (2:13,14) ตรงนนนี้ในเมสืองธริยาทริรา คคาสอนตม่าง ๆ ของเยเซเบลเปป็นทนที่รถูจ้จนักใน
ฐานะ “สริที่งลนี้คาลจึกตม่าง ๆ ของซาตาน” (2:24) และใน 3:9 ซาตานถถูกกลม่าวถจึงในฐานะเปป็นศนัตรถูนนันี้นของครริสตจนักร
ในเมสืองฟปีลาเดลเฟปีย

และในขจ้อ 26 คสือ พระสนัญญาเรสืที่องฤทธริธิ์เดชและการครอบครองแกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่สนัตยห์ซสืที่อ: “...อคานาจ
ครอบครองเหนสือบรรดาประชาชาตริ” ซจึที่งนม่าจะหมายถจึงยคุคอาณาจนักรนนันี้น

และพระองคห์ตรนัสแกม่คนเหลม่านนนี้ทนที่มนชนัยชนะวม่า “และเราจะมอบดาวประจคารคุม่งใหจ้แกม่ผถูจ้นนันี้น” (ขจ้อ 28) ดาว
ประจคารคุม่งคสือพระเยซถู ตามทนที่เราเหท็นจากวริวรณห์ 22:16 พระครริสตห์กคาลนังยสืที่นเสนอพระองคห์เองพรจ้อมกนับความมนัที่งคนัที่ง
ทนันี้งหมดของพระองคห์แหม่งความรนักและอคานาจ แกม่ประชากรของพระองคห์ เมสืที่อถจึงการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระ
ครริสตห์ พระองคห์จะทรงปรากฏเมสืที่อ “แสงอรคุณขจึนี้น และดาวประจคารคุม่งผคุดขจึนี้นในใจของพวกทม่าน” (2 ปต. 1:19) 
และเมสืที่อยอหห์นผถูจ้ใหจ้รนับบนัพตริศมาเกริด เศคารริยาหห์ผถูจ้ชรากท็กลม่าววม่า:

“และเจจ้าทารกเออ๋ย จะถถูกเรนยกวม่าเปป็นศาสดาพยากรณห์ของผถูจ้สถูงสคุด เพราะวม่าเจจ้าจะนคาหนจ้าองคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าเพสืที่อจะจนัดเตรนยมทางทนันี้งหลายของพระองคห์ไวจ้ เพสืที่อจะใหจ้ความรถูจ้เกนที่ยวกนับความรอดแกม่ชนชาตริของ
พระองคห์ โดยการทรงยกบาปทนันี้งหลายของพวกเขา โดยพระเมตตาอม่อนโยนของพระเจจ้าของพวกเรา ซจึที่งโดยพระ
เมตตานนันี้นแสงอรคุณจากเบสืนี้องสถูงมาเยนที่ยมเยนยนพวกเราแลจ้ว เพสืที่อจะใหจ้ความสวม่างแกม่คนทนันี้งหลายทนที่นนัที่งอยถูม่ในความ
มสืด และในเงาแหม่งความตาย เพสืที่อจะนคาเทจ้าของพวกเราเขจ้าไปในทางแหม่งสนันตริสคุข”- ลถูกา 1:76-79

โอ เมสืที่อพระเยซถู ดาวประจคารคุม่งทนที่สวม่างไสวนนันี้น เสดท็จมาเพสืที่อครอบครองบนแผม่นดรินโลก พระองคห์จะทรง
เปป็น “ดวงอาทริตยห์แหม่งความชอบธรรม” (มลค. 4:2) และในกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์นนันี้นเราถถูกบอกวม่า “และ
นครนนันี้นไมม่ตจ้องการดวงอาทริตยห์และดวงจนันทรห์เพสืที่อสม่องแสงในนครนนันี้น เพราะวม่าสงม่าราศนของพระเจจ้าใหจ้ความสวม่าง
แกม่นครนนันี้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวม่างของนครนนันี้น” (วว. 21:23)

โอ พระเยซถูเจจ้าทนที่รนัก ผถูจ้ทรงเปป็นความสวม่างของโลก จะทรงเปป็นความสวม่างของสวรรคห์เหมสือนกนับทนที่ตอนนนนี้
พระองคห์ทรงเปป็นความสวม่างในใจของครริสเตนยน ฉะนนันี้น ขอใหจ้เราฟปงสริที่งทนที่พระวริญญาณตรนัสแกม่ครริสตจนักรเหลม่านนนี้
เถริด ขอพระเจจ้าประทานหถูทนที่รนับฟปงแกม่เรา!



บททกกี่ 3
ขข้อ 1-6:

3:1 “และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน
เมสืองซารห์ดริสวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทรงมนพระวริญญาณทนันี้ง
เจท็ดของพระเจจ้า และดวงดาวทนันี้งเจท็ดนนันี้น ตรนัสสริที่ง
เหลม่านนนี้วม่า เรารถูจ้จนักบรรดาการงานของเจจ้าวม่า เจจ้าไดจ้
ชสืที่อวม่า เจจ้ามนชนวริตอยถูม่ และไดจ้ตายเสนยแลจ้ว
3:2 จงเฝฝ้าระวนังใหจ้ดน และทคาใหจ้สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งเหลสือ
อยถูม่ทนที่พรจ้อมทนที่จะตายอยถูม่แลจ้วนนันี้นใหจ้แขท็งแรงขจึนี้น 
เพราะวม่าเราไมม่พบการงานทนันี้งหลายของเจจ้าดนพรจ้อม
ตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า
3:3 เหตคุฉะนนันี้น จงระลจึกวม่าเจจ้าไดจ้รนับและไดจ้ยรินมา
แลจ้วอยม่างไร และจงยจึดไวจ้ใหจ้มนัที่นและกลนับใจเสนยใหมม่
ฉะนนันี้นถจ้าเจจ้าไมม่ยอมเฝฝ้าระวนัง เราจะมาหาเจจ้า

เหมสือนอยม่างขโมย และเจจ้าจะไมม่รถูจ้วม่าเราจะมาหา
เจจ้าในโมงใด
3:4 แมจ้แตม่ในเมสืองซารห์ดริสเจจ้ากท็มนสองสามชสืที่อซจึที่งไมม่ไดจ้
กระทคาใหจ้เสสืนี้อผจ้าของตนเปป็นมลทริน และเขาเหลม่า
นนันี้นจะดคาเนรินกนับเราในชคุดขาว เพราะวม่าพวกเขา
เปป็นคนทนที่สมควรแลจ้ว
3:5 ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ ผถูจ้นนันี้นเองจะสวมเสสืนี้อสนขาว และ
เราจะไมม่ลบชสืที่อของผถูจ้นนันี้นออกจากหนนังสสือแหม่งชนวริต 
แตม่เราจะรนับรองชสืที่อของผถูจ้นนันี้นตม่อพระพนักตรห์พระบริดา
ของเรา และตม่อหนจ้าเหลม่าทถูตสวรรคห์ของพระองคห์
3:6 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายเถริด’

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองซารค์ดถิส
Seiss กลม่าววม่า:

จากเมสืองธริยาทริราไปทางทริศใตจ้ประมาณสามสริบไมลห์ คสือเมสืองซารห์ดริส อยถูม่ทนที่ตนนเขา Mount 
Tmolus บนฝปฟื่งแมม่นนี้คาอนันขจึนี้นชสืที่อในเรสืที่องทรายสนทองของมนัน Croesus ผถูจ้มนัที่งมนเคยอาศนัยและครอบ
ครองอยถูม่ทนที่นนที่ Thales, Cleobulus และ Solon ผถูจ้ปราดเปรสืที่องเคยมนบจ้านของพวกเขาอยถูม่ทนที่นนที่ และ
บนทนที่ราบเหลม่านนันี้นรอบเมสืองนนนี้ เหลม่าพลโยธาของเซอรห์ซนสเคยมาตนันี้งอยถูม่ ขณะทนที่พวกเขากคาลนังเดรินทาง
ไปตามหาอคุโมงคห์ฝปงศพแหม่งหนจึที่งทนที่มาราธอน มนันเปป็นเมสืองทนที่อคุดมสมบถูรณห์และรคุม่งโรจนห์ตอนทนที่ไซรนัส
พริชริตมนัน; และถจึงแมจ้วม่าถถูกแผม่นดรินไหวทคาลายในเวลาตม่อมา เมสืองนนนี้กท็เคยมนความโดดเดม่นเปป็นอยม่าง
มากภายใตจ้พวกโรม ในรนัชสมนัยของทริเบเรนยส บนัดนนนี้มนันมนแตม่ซากปรนักหนักพนังอนันนม่าเศรจ้า พรจ้อมกนับโรง
โมม่แหม่งหนจึที่งและกระทม่อมของคนเลนนี้ยงแกะไมม่กนที่หลนัง…นครโบราณนนนี้เคยขจึนี้นชสืที่อในเรสืที่องวริหารของพระ
แมม่ไซบนลนของมนัน ซจึที่งการบถูชาพระแมม่นนนี้คลจ้ายคลจึงกนับการบถูชาพระแมม่ไดอานม่าแหม่งเมสืองเอเฟซนัส

และ Dr. W.B. Riley เสรริมขจ้อเทท็จจรริงเพริที่มอนกสองสามประการเกนที่ยวกนับเมสืองซารห์ดริส:
ซารห์ดริสเคยเปป็นเมสืองหลวงของแควจ้นลริเดนย…ถจึงแมจ้ผม่านไปแลจ้วเกสือบ 2500 ปปีตนันี้งแตม่ Croesus 

ไดจ้นนัที่งบนพระทนที่นนัที่งของเขาในนครนนนี้ และคนมนัที่งมนหลายพนันคนไดจ้ผม่านมาและผม่านไป กระนนันี้นชสืที่อของ
กษนัตรริยห์โบราณองคห์นนนี้กท็มนความหมายเหมสือนกนับความมนัที่งคนัที่งทนที่ไมม่อาจวนัดขนาดไดจ้

ดถูเหมสือนผถูจ้เชนที่ยวชาญไดจ้กลม่าวไวจ้วม่าเมสืที่อไซรนัสในปปี 548 กม่อน ค.ศ. ไดจ้พริชริต Croesus และยจึด
เมสืองหลวงของเขาไป เขากท็พบวม่ามนทรนัพยห์สมบนัตริมากมายทนที่นนัที่นมถูลคม่ากวม่าหกรจ้อยลจ้านเหรนยญสหรนัฐ-
ทรนัพยห์สมบนัตริทนที่หาใดเทนยบในสมนัยนนันี้น ไมม่แปลกเลยทนที่ครริสตจนักรหนจึที่งทนที่ตนันี้งอยถูม่ในนครเชม่นนนันี้นจะถถูก



ทดลองโดยการรนักโลกทนที่แพรม่ไปรอบตนัวมนัน; และขณะยนังยจึดมนัที่นในคคาสอนของพวกอนัครทถูต พวกเขา
กท็ไดจ้รนับอริทธริพลจากจริตวริญญาณของนครนนันี้น และทคาใหจ้พระวริญญาณของพระเจจ้าเศรจ้าพระทนัยและ
สถูญเสนยพระวริญญาณนนันี้นไป

พระวถิญญาณทกัขั้งเจด็ดของพระเจข้า, ดาวเจด็ดดวง
พระเยซถูทรงเปป็น “พระองคห์ผถูจ้ทรงมนพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า และดวงดาวทนันี้งเจท็ดนนันี้น” (ขจ้อ 1) 

ทคาไมตจ้องเปป็นพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า? เอาลม่ะ คคุณพรรณนาพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ไดจ้ไหม? ไมม่ใชม่รถูป
ลนักษณห์ภายนอก ไมม่ใชม่นนี้คาหนนัก ไมม่ใชม่ขนาด พระองคห์ทรงงดงามไหม? ไมม่มนผถูจ้ใดมองเหท็นพระองคห์ไดจ้ ทรงสถูงขนาด
ไหน? พระองคห์ทรงมนนนี้คาหนนักเทม่าไร? พระองคห์ทรงเปป็นพระวริญญาณองคห์หนจึที่ง ไมม่ใชม่รม่างกายหนจึที่งทนที่จนับตจ้องไดจ้ คคา
เรนยกตม่าง ๆ ทนที่พรรณนามนคุษยห์กท็ไมม่ดนพอ แตม่เลขเจท็ดเปป็นตนัวเลขทนที่สสืที่อถจึงความสมบถูรณห์แบบ พรจ้อมกนับความเปป็น
พระเจจ้า

พระเจจ้าทรงใสม่เจท็ดวนันในหนจึที่งสนัปดาหห์ มนตะเกนยงเจท็ดดวงบนคนันประทนปทองคคานนันี้นในพลนับพลาในภาค
พนันธสนัญญาเดริมซจึที่งแสดงภาพของพระครริสตห์ในฐานะ “ความสวม่างของโลก” เจท็ดคถูณสริบ, หรสือเจท็ดสริบสนัปดาหห์แหม่ง
ปปีทนันี้งหลาย, ไดจ้ถถูกพยากรณห์ไวจ้ตนันี้งแตม่คคาบนัญชานนันี้นใหจ้สรจ้างกรคุงเยรถูซาเลท็มขจึนี้นใหมม่หลนังจากการตกเปป็นเชลยของ
ชนชาตริอริสราเอลจนถจึงการเสดท็จมาของพระเมสสริยาหห์นนันี้น (ดนล. 9:27)

พระเจจ้าทรงใหจ้เลขเจท็ดมนความโดดเดม่นในลนักษณะเฉพาะตนัวทนที่กลม่าวถจึงกระบวนการตม่าง ๆ ของชนวริต มนสนที่
สนัปดาหห์ในรอบเดสือนของผถูจ้หญริงตามปกตริ ตจ้องใชจ้เวลาสามสนัปดาหห์ทนที่ไขม่ไกม่จะฟปกเปป็นตนัว, สนที่สนัปดาหห์สคาหรนับไขม่ของ
ไกม่งวง, และสองสนัปดาหห์สคาหรนับนกบางชนริด

คคาเรนยก “พระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า” ถถูกใชจ้ในทนที่อสืที่นดจ้วย มนันไมม่ไดจ้หมายความวม่าพระวริญญาณ
บรริสคุทธริธิ์เปป็นเจท็ดบคุคคลทนที่แตกตม่างแตม่วม่าพระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้าและจจึงทรงไรจ้ขนดจคากนัด พระองคห์สามารถอยถูม่ใน
และกนับหลายลจ้านคนไดจ้ในเวลาเดนยวกนันทนัที่วโลกและกระทคากริจกนับแตม่ละคนแบบแยกจากกนัน ดนังนนันี้นพระเจจ้าผถูจ้ทรง
เปป็นบคุคคลเดนยวจจึงเทม่าเทนยมกนับบคุคคลหลายคนแบบไมม่จคากนัด ดนังนนันี้นจจึงเปป็นคคาเรนยก “พระวริญญาณทนันี้งเจท็ด” มนัน
แสดงภาพความสมบถูรณห์แบบ ความเปป็นพระเจจ้า และความไรจ้ทนที่สรินี้นสคุดของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์

บรรดาพระราชกริจอนันอเนกอนนันตห์ของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ถถูกกลม่าวถจึงในอริสยาหห์ 11:2 ทนที่มนกลม่าวถจึงพระ
ครริสตห์ ผถูจ้จะเสดท็จมาครอบครองบนพระทนที่นนัที่งของดาวริดในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์วม่า “และพระวริญญาณ
ของพระเยโฮวาหห์จะสถริตอยถูม่บนทม่านนนันี้น คสือวริญญาณแหม่งสตริปปญญาและความเขจ้าใจ วริญญาณแหม่งการปรจึกษา
และอานคุภาพ วริญญาณแหม่งความรถูจ้และความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์” จงหมายเหตคุวม่า “พระวริญญาณของพระเย
โฮวาหห์” ทรงเปป็นวริญญาณแหม่งสตริปปญญา, วริญญาณแหม่งความเขจ้าใจ, วริญญาณแหม่งการปรจึกษา, วริญญาณแหม่ง
อานคุภาพหรสือฤทธริธิ์เดช, วริญญาณแหม่งความรถูจ้, วริญญาณแหม่งความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์

พระครริสตห์ทรงถสือ “ดวงดาวทนันี้งเจท็ด” ไวจ้ในพระหนัตถห์ของพระองคห์เชม่นกนัน (ขจ้อ 1) ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่ง
นนันี้นไดจ้รนับขม่าวสารตม่าง ๆ ทนที่ใชจ้ไดจ้กนับครริสตจนักรทจ้องถริที่นทคุกแหม่งและครริสเตนยนทนันี้งหลายในครริสตจนักรเหลม่านนันี้นฉนันใด 
ดวงดาวทนันี้งเจท็ดนนันี้นกท็ไมม่เพนยงเปป็นตนัวแทนของผถูจ้สม่งสารทนันี้งเจท็ดของครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งนนนี้เทม่านนันี้น แตม่ยนังสสืที่อถจึงผถูจ้นคา
ครริสเตนยนทคุกคนในทคุกตคาแหนม่งดจ้วย คนเหลม่านนนี้ทคุกคนอยถูม่ในพระหนัตถห์ของพระครริสตห์



“ไดข้ชสืกี่อวต่า เจข้ามกชกวถิตอยดูต่ และไดข้ตายเสกยแลข้ว” (ขข้อ 1)
มนครริสตจนักรหลายแหม่งทนที่ถถูกคริดวม่ามนชนวริตอยถูม่ในฝป่ายวริญญาณ แตม่พวกเขาตายเสนยแลจ้วในฝป่ายวริญญาณ
ประการแรก ครริสตจนักรหนจึที่งประกอบดจ้วยเหลม่าสมาชริกและบรรดาสมาชริกครริสตจนักรผถูจ้อจ้างตนัววม่าเปป็น

และถถูกระบคุชสืที่อวม่าเปป็นครริสเตนยนหรสือลถูก ๆ ของพระเจจ้าแตม่กท็ไมม่เปป็น พวกเขาตายเสนยแลจ้ว พระเยซถูตรนัสวม่า “ทม่าน
ทนันี้งหลายจงเขจ้าไปทางประตถูคนับนนันี้น เพราะวม่าประตถูนนันี้นกท็กวจ้างและทางนนันี้นกท็กวจ้างขวางทนที่นคาไปสถูม่ความพรินาศ และ
มนคนเปป็นอนันมากซจึที่งเขจ้าไปในทางนนันี้น เพราะวม่าประตถูนนันี้นกท็คนับและทางนนันี้นกท็แคบซจึที่งนคาไปสถูม่ชนวริต และมนคนจคานวน
นจ้อยทนที่พบมนัน” (มธ. 7:13,14)

ฉะนนันี้น จจึงเปป็นเรสืที่องนม่าเศรจ้าทนที่เราตจ้องหมายเหตคุวม่ามน “นจ้อยคน” ทนที่พบทางแคบนนันี้นทนที่ไปสถูม่สวรรคห์โดยทาง
พระครริสตห์, ประตถูนนันี้นและ “ประตถูคนับ” นนันี้น แตม่ “มนคนเปป็นอนันมาก” พระเยซถูตรนัส ทนที่เขจ้าไปในทางกวจ้างนนันี้นแหม่ง
ความชอบธรรมแบบมนคุษยห์, ศาสนาเทนยมเทท็จทนันี้งหลายและความหวนังจอมปลอมตม่าง ๆ ทนที่นคาไปสถูม่ความพรินาศนริ
รนันดรห์ ขอใหจ้เรากลม่าววม่ามนพวกคนทนที่ไมม่รอดทนที่กลม่าวอจ้างพระนามของพระครริสตห์มากกวม่ามนพวกคนทนที่รอด มนคนทนที่
กคาลนังไปนรกมากกวม่ามนคนทนที่กคาลนังไปสวรรคห์

อนกครนันี้งในมนัทธริว 7:21 และ 22 พระเยซถูเจจ้าตรนัสวม่า:
“ไมม่ใชม่ทคุกคนทนที่กลม่าวแกม่เราวม่า ‘พระองคห์เจจ้าขจ้า พระองคห์เจจ้าขจ้า’ จะเขจ้าในอาณาจนักรแหม่งสวรรคห์ เวจ้นแตม่

ผถูจ้ทนที่กระทคาตามนนี้คาพระทนัยพระบริดาของเราผถูจ้ซจึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ คนเปป็นอนันมากจะกลม่าวแกม่เราในวนันนนันี้นวม่า 
‘พระองคห์เจจ้าขจ้า พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายไดจ้พยากรณห์ในพระนามของพระองคห์มริใชม่หรสือ และใน
พระนามของพระองคห์ไดจ้ขนับผนออกหลายตนมริใชม่หรสือ และในพระนามของพระองคห์ไดจ้กระทคาการงานมหนัศจรรยห์
เปป็นอนันมากมริใชม่หรสือ’”

นนัที่นคสือ คนทนที่กระทคาตามนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้า เชม่น รนับความรอดโดยความเชสืที่อทนที่สคานจึกผริดในพระครริสตห์
กท็ไดจ้รนับความรอด และคนทนที่ไปตามทางแหม่งความรอดของตนัวเองโดยพจึที่งการทคาดนตม่าง ๆ หรสือโดยครริสตจนักรหรสือ
พริธนกรรมหรสือบาทหลวง กท็ไมม่ไดจ้รนับความรอด

หลายคนทนที่กระฉนับกระเฉงในครริสตจนักรทนันี้งหลายและจะกลม่าวแกม่พระครริสตห์วม่าพวกเขาไดจ้พยากรณห์ใน
พระนามของพระครริสตห์และขนับพวกผนออก กระนนันี้นคนเหลม่านนนี้กท็ไมม่เคยกลนับใจเชสืที่อเลย พระเยซถูจะตรนัสวม่า “เราไมม่
เคยรถูจ้จนักพวกเจจ้าเลย” พระองคห์ไมม่ไดจ้กคาลนังตรนัสวม่าครนันี้งหนจึที่งพวกเขาเคยไดจ้รนับความรอดและไดจ้สถูญเสนยความรอดไป
แตม่พวกเขาไมม่เคยไดจ้รนับความรอดเลย พวกเขาอยถูม่ในทางกวจ้างนนันี้น พวกเขาไมม่เคยมารถูจ้จนักพระครริสตห์เปป็นการสม่วน
ตนัวในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด

เราเหท็นเชม่นกนันวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่ในครริสตจนักรทนันี้งหลายแตม่ไมม่เคยไดจ้กลนับใจเชสืที่อ “กระทคาความชนัที่วชจ้า” 
พระเยซถูตรนัส ศนลธรรมทนที่ปราศจากพระครริสตห์กท็เปป็นศนลธรรมจอมปลอมแบบผริวนอกทนที่มาจากใจชนัที่วทนที่ไมม่ไดจ้บนังเกริด
ใหมม่

นริโคเดมนัส แมจ้เปป็นผถูจ้นคาทางศาสนาคนหนจึที่งและมนศนลธรรมตอนทนที่ยนังไมม่ไดจ้รนับความรอด กท็เปป็นคนตายและ
ตจ้องบนังเกริดใหมม่ เหมสือนกนับทนที่ยถูดาสทนที่ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อและตายฝป่ายวริญญาณ ถจึงแมจ้เขาเปป็นอนัครทถูตคนหนจึที่งและ
เทศนากท็ตาม เราคาดเชม่นนนันี้น และขนับพวกผนออกและรนักษาคนเจท็บปป่วยเหมสือนอยม่างอนัครทถูตคนอสืที่น ๆ (มธ. 10:1)



ในคคาอคุปมานนันี้นในมนัทธริว 13 เราพบวม่าขจ้าวละมานเปป็นขจ้าวละมานทนที่อยถูม่ทม่ามกลางขจ้าวสาลน พวกคนทนที่ยนัง
ไมม่รนับความรอดทนที่อจ้างตนัวและดถูเหมสือนวม่ารอดแลจ้วในสายตาคนภายนอก ในคคาอคุปมานนันี้นในมนัทธริว 25 เราพบหญริง
พรหมจารนหจ้าคนในสริบคนทนที่ไมม่มนนนี้คามนันแหม่งความรอด นนัที่นคสือ พวกเธอไมม่ไดจ้บนังเกริดโดยพระวริญญาณ และถจึงแมจ้
พวกเธอหวนังวม่าจะพบกนับเจจ้าบม่าวนนันี้น พวกเธอกท็ถถูกทรินี้งใหจ้อยถูม่ขจ้างนอก และทนที่งานเลนนี้ยงสมรสของกษนัตรริยห์เพสืที่อโอรส
ของเขาในมนัทธริว 22 พระเยซถูทรงเลม่าเกนที่ยวกนับชายคนหนจึที่งทนที่พยายามจะเขจ้าไปในงานโดยทนที่ไมม่มนเสสืนี้อสคาหรนับงาน
สมรสทนที่ถถูกกคาหนดไวจ้และถถูกโยนทรินี้งไวจ้ภายนอก ดนังนนันี้นจจึงมนคคาเตสือนมากมายเกนที่ยวกนับพวกคนทนที่ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อ 
ซจึที่งเปป็นคนเครม่งศาสนาแตม่หลงหาย

เราจคาไดจ้วม่ามารห์ตริน ลถูเธอรห์เปป็นสงฆห์ทนที่เครม่งครนัดและชอบอธริษฐานกม่อนทนที่เขาไดจ้เขจ้าใจวม่า “คนชอบธรรมจะ
มนชนวริตดคารงอยถูม่โดยความเชสืที่อ”

จอหห์น เวสลนยห์ไดจ้มายนังอเมรริกาเพสืที่อชม่วยพวกชนเผม่าอรินเดนยนใหจ้รนับความรอดและเทศนาตม่อไป เมสืที่อเขา
พบวม่าตนัวเขาเองไมม่เคยไดจ้วางใจพระครริสตห์เปป็นการสม่วนตนัวเลยเพสืที่อรนับความรอด

นม่าเศรจ้าทนที่เราตจ้องสรคุปวม่าคนมากมายเปป็นคนเครม่งศาสนาแตม่ภายนอกและอจ้างตนัววม่าเปป็นครริสเตนยน ถจึงแมจ้
พวกเขาเปป็นผถูจ้หลงหาย มนกลคุม่มศาสนาหลายกลคุม่มทนที่อจ้างนามครริสเตนยนแตม่ไมม่ยจึดมนัที่นในหลนักสคาคนัญเหลม่านนันี้นของความ
เชสืที่อครริสเตนยน ทนที่ใดทนที่คนกลคุม่มหนจึที่ง ไมม่วม่าจะในทจ้องถริที่นหรสือประจคานริกาย สอนความรอดโดยพริธนกรรมตม่าง ๆ ของ
บาทหลวง, โดยครริสตจนักร, โดยความชอบธรรมจรริง ๆ และไมม่ยจึดมนัที่นในขม่าวประเสรริฐแหม่งความรอดโดยพระคคุณ
ผม่านทางความเชสืที่อ เรากท็ตจ้องสนันนริษฐานวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกสอนเชม่นนนันี้นและประกาศตนัวเชม่นนนันี้นปกตริแลจ้วกท็ไมม่ไดจ้
รนับความรอด พวกเขามนชสืที่อหนจึที่งทนที่พวกเขามนชนวริตอยถูม่แตม่พวกเขาตายไปแลจ้ว

และครริสตจนักรทจ้องถริที่นทนันี้งหลายหรสือกลคุม่มตม่าง ๆ ทนที่ไมม่มนขม่าวประเสรริฐทนที่ชม่วยใหจ้รอดกท็ตายเสนยแลจ้ว พวกเขา
ไมม่สามารถนคาครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่มนชนวริตและเกริดผลมาใหจ้ไดจ้หากพวกเขาไมม่มนขม่าวประเสรริฐของครริสเตนยน

คคุณแมม่ทนันี้งหลายทนที่ตายแลจ้วยม่อมไมม่ผลริตลถูก ๆ ทนที่มนชนวริต
เมสืที่อไมม่มนขม่าวประเสรริฐทนที่ถถูกเทศนาอยม่างชนัดเจน และเมสืที่อรถูปแบบและพริธนการทางศาสนาของ “การ

นมนัสการ” มนชนัยชนะ คนบาปทนันี้งหลายกท็ไมม่ถถูกบอกวม่าพวกเขาหลงหายและตจ้องรนับความรอด เมสืที่อนนันี้นครริสตจนักร
ทนันี้งหลายทนที่เปป็นแบบนนันี้นกท็ตายเสนยแลจ้วหากพถูดถจึงการใหจ้กคาเนริดลถูก ๆ ของพระเจจ้า

การเครม่งครนัดในความเชสืที่อแบบไรจ้ซจึที่งฤทธริธิ์เดชกท็อาจเรนยกไดจ้วม่าตายเสนยแลจ้วเชม่นกนัน คนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่รถูจ้จนัก
พระครริสตห์ผถูจ้ทรงชม่วยใหจ้รอดและขม่าวประเสรริฐทนที่ชม่วยใหจ้รอดกท็ตายเสนยแลจ้ว แตม่มนนนักเทศนห์หลายคนทนที่เชสืที่อพระ
คนัมภนรห์ ทนที่อจ้างพระครริสตห์ในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด ทนที่เทศนาแกม่ชคุมนคุมชนทนันี้งหลาย ซจึที่งสม่วนใหญม่แลจ้วเปป็นผถูจ้เชสืที่อ แตม่กท็
ไมม่แสวงหาและไมม่มนการทรงเจริมอนันบรริสคุทธริธิ์ของพระวริญญาณของพระเจจ้า พวกเขาไมม่รที่คาไหจ้เพสืที่อคนบาปและไมม่นคา
เสนอขม่าวประเสรริฐแกม่พวกเขา คนบาปทนันี้งหลายไมม่ถถูกสอนวม่าตนเปป็นผถูจ้ทนที่หลงหายและตจ้องรนับการชม่วยใหจ้รอด 
และไมม่มนคนบาปทนันี้งหลายทนที่กลนับใจมาหาพระครริสตห์ในครริสตจนักรทนันี้งหลายทนที่เปป็นแบบนนันี้นเลย ดคุจตจ้นมะเดสืที่อนนันี้นทนที่
พระเยซถูเจจ้าทรงแชม่งสาป พวกเขามนชนวริตอยถูม่แตม่พวกเขากท็ไรจ้ผลและพวกเขาจจึงตายเสนยแลจ้วเมสืที่อกลม่าวถจึงการออก
ผล และดคุจตจ้นมะเดสืที่อนนันี้นถถูกแชม่งสาปและเหนที่ยวแหจ้งไปและถถูกหจ้ามไมม่ใหจ้ออกผลเปป็นนริตยห์เลยในอนาคต พวกเขากท็
ตายเสนยแลจ้ว การเครม่งครนัดความเชสืที่อแบบไรจ้ผลแตม่กม่อนนนันี้นไดจ้เปปิดทางใหจ้แกม่ลนัทธริตม่าง ๆ และแนวคริดสมนัยใหมม่นริยม



และคม่อย ๆ ตายจากไป กลายเปป็นเหยสืที่อของความไมม่เชสืที่อแบบเปปิดเผย
ในคคาอคุปมาของพระครริสตห์เกนที่ยวกนับเถาองคุม่นนนันี้น พระเยซถูตรนัสวม่า “กริที่งทคุกกริที่งในเราทนที่ไมม่ออกผล พระองคห์กท็

ทรงเอาไปเสนย” (ยอหห์น 15:2) และพระองคห์ตรนัสอนกครนันี้งวม่า “ถจ้าผถูจ้ใดมริไดจ้เขจ้าสนริทอยถูม่ในเรา ผถูจ้นนันี้นกท็ตจ้องถถูกทรินี้งเสนย
เหมสือนกริที่ง และเหนที่ยวแหจ้งไป” (ขจ้อ 6) และจากนนันี้นพระองคห์ตรนัสถจึงกริที่งองคุม่นทนที่เปป็นแบบนนันี้นวม่า “ผถูจ้คนกท็รวบรวมกริที่ง
เหลม่านนันี้นไวจ้ และทรินี้งพวกมนันไวจ้ในไฟ และพวกมนันกท็ถถูกเผาเสนย” (ยอหห์น 15:6)

ความไรจ้ชนวริตตริดตามความไรจ้ผล
“ทคาใหจ้สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งเหลสืออยถูม่ทนที่พรจ้อมทนที่จะตายอยถูม่แลจ้วนนันี้นใหจ้แขท็งแรงขจึนี้น” (ขจ้อ 2)

Charles Spurgeon ใหจ้ความเหท็นนนนี้เกนที่ยวกนับขจ้อ 2:
คคุณเคยอม่านหนนังสสือเรสืที่อง The Ancient Mariner ไหม? ผมกลจ้ากลม่าววม่าคคุณคงคริดวม่ามนันเปป็น

หนจึที่งในจรินตนาการทนที่แปลกประหลาดมากทนที่สคุดเทม่าทนที่เคยถถูกจนับมารวมกนันเลย โดยเฉพาะสม่วนนนันี้นทนที่นนัก
เดรินเรสือชราผถูจ้นนันี้นกลม่าวถจึงศพเหลม่านนันี้นของพวกคนตายทนที่ลคุกขจึนี้นมาขนับเรสือ; พวกคนตายทนที่ดจึงเชสือก; พวก
คนตายทนที่ถสือไมจ้พาย; พวกคนตายทนที่บนังคนับเรสือ; พวกคนตายทนที่กางใบเรสือ! ผมเคยคริดวม่านนัที่นเปป็นแนวคริด
ทนที่ประหลาด แตม่ผมกท็มนชนวริตอยถูม่จนไดจ้เหท็นภาพนนันี้น ผมไดจ้เขจ้าไปในครริสตจนักรหลายแหม่งทนที่มนคนตายคน
หนจึที่งเทศนาบนธรรมาสนห์, คนตายคนหนจึที่งทนที่อม่านประกาศตม่าง ๆ, คนตายคนหนจึที่งทนที่รจ้องเพลง, คนตาย
คนหนจึที่งทนที่เดรินถคุงถวายทรนัพยห์, และมจ้านนัที่งทนที่เตท็มไปดจ้วยพวกคนตาย

ในทม่ามกลางคนเหลม่านนันี้นทนที่ตายไปแลจ้วฝป่ายวริญญาณทนที่เมสืองซารห์ดริสมนครริสเตนยนบางคนทนที่ยนังมนชนวริตอยถูม่ ขจ้อ 4
กลม่าววม่า “แมจ้แตม่ในเมสืองซารห์ดริสเจจ้ากท็มนสองสามชสืที่อซจึที่งไมม่ไดจ้กระทคาใหจ้เสสืนี้อผจ้าของตนเปป็นมลทริน” สคาหรนับคนเหลม่า
นนนี้มนความหวนังหากพวกเขา “ยจึดไวจ้ใหจ้มนัที่นและกลนับใจเสนยใหมม่” (ขจ้อ 3) “ยจึดมนัที่น”-ในสริที่งใดเลม่า? สริที่งทนที่พวกเขา “ไดจ้
รนับและไดจ้ยรินมาแลจ้ว” (ขจ้อ 3) พวกเขาจะตจ้องยจึดมนัที่นในความเชสืที่อนนันี้นแหม่งขม่าวประเสรริฐ (ฟป. 1:27) และขม่าว
ประเสรริฐนนันี้นเอง นนัที่นคสือ ความเชสืที่อแบบครริสเตนยนตามประวนัตริศาสตรห์นนันี้น และพระพรทนันี้งสรินี้นทนที่มาพรจ้อมกนับขม่าว
ประเสรริฐพวกเขาตจ้องยจึดไวจ้ใหจ้มนัที่น

“จงกลนับใจเสนยใหมม่” พระเยซถูตรนัส กลนับใจจากอะไรเลม่า? จากการรม่วมสามนัคคนธรรมกนับพวกคนไมม่เชสืที่อ, 
จากการสนนับสนคุนแผนงานตม่าง ๆ ของพวกครถูสอนเทท็จ สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลายวนันนนนี้ มนันคงหมายถจึงการออก
มาจากการรม่วมเทนยมแอกใด ๆ กนับพวกคนไมม่เชสืที่อ (2 คร. 6:14-18) มนันควรหมายถจึงการไมม่ตจ้อนรนับเขจ้ามาในบจ้าน
เรสือนของเรา (หรสือครริสตจนักรหรสือวริทยาลนัยของเรา) ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ไมม่ยจึดมนัที่นในหลนักคคาสอนตามพระคนัมภนรห์เกนที่ยวกนับ
พระครริสตห์ ไมม่แมจ้แตม่การขอใหจ้ “พระเจจ้าอวยพร” พวกเขา 2 ยอหห์น 9 ถจึง 11 กลม่าววม่า:

“ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ละเมริดและไมม่ดคารงอยถูม่ในหลนักคคาสอนของพระครริสตห์ กท็ไมม่มนพระเจจ้า ผถูจ้ใดทนที่ดคารงอยถูม่ในหลนัก
คคาสอนของพระครริสตห์ ผถูจ้นนันี้นกท็มนทนันี้งพระบริดาและพระบคุตร ถจ้ามนผถูจ้ใดมาหาพวกทม่านและไมม่นคาหลนักคคาสอนนนนี้มาดจ้วย
อยม่ารนับเขาไวจ้ใหจ้เขจ้ามาในบจ้านของพวกทม่าน และอยม่าขอพระเจจ้าอวยพรใหจ้เขาเลย เพราะวม่าผถูจ้ทนที่ขอพระเจจ้า
อวยพรใหจ้เขา กท็เปป็นผถูจ้เขจ้าสม่วนในบรรดาการกระทคาชนัที่วรจ้ายของเขานนันี้น”

ดนังนนันี้นการกลนับใจเสนยใหมม่คงจะหมายถจึงการออกมาจากการเนจ้นรถูปแบบพริธนการอนันวม่างเปลม่าและการก
ลนับไปสถูม่ขม่าวประเสรริฐทนที่ชม่วยใหจ้รอดและการพยายามเขจ้าถจึง “มนคุษยห์ทคุกคน” ดจ้วยขม่าวประเสรริฐ ตามทนที่ครริสเตนยน



ทนันี้งหลายไดจ้รนับคคาทรงบนัญชา
ความพรินาศยม่อยยนับ, การลงโทษ, การถถูกทคาลายจะมาสถูม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายทนที่ไรจ้ผลและตายเสนยแลจ้วและ

มาสถูม่สองสามคนนนันี้นทนที่ยนังมนชนวริตอยถูม่ทนที่ยนังอยถูม่กนับพวกคนตายและไมม่กลนับใจใหมม่
แตม่ถจึงแมจ้ความยากลคาบาก, การลงโทษ, และการเปปิดโปงตม่อสาธารณชนจะมาสถูม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่กลนับใจ 

ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้ว ทนที่มนความเชสืที่อทนที่ชม่วยใหจ้รอดทนที่มนชนัยตม่อโลก กท็จะไดจ้สวมเสสืนี้อสนขาวและชสืที่อของ
พวกเขาจะไมม่ถถูกลบออกจากหนนังสสือแหม่งชนวริต และพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดจะตรนัสยอมรนับพวกเขาวม่าเปป็นคนของ
พระองคห์ตม่อพระพนักตรห์พระบริดาและเหลม่าทถูตสวรรคห์!

โอ จงสนัตยห์ซสืที่อเถริด ทม่านทนันี้งหลายผถูจ้เปป็นครริสเตนยนทนที่เหลสืออยถูม่ทนที่ตจ้องกลนับใจใหมม่และกลนับสถูม่สภาพเดริม!
ทม่านผถูจ้อม่านเออ๋ย หถูฝป่ายวริญญาณของคคุณถถูกปรนับจถูนใหจ้รนับฟปงขม่าวสารของพระเจจ้าตรงนนนี้หรสือไมม่?

________________
ขข้อ 7-13:

3:7 และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรใน
เมสืองฟปีลาเดลเฟปียวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทนที่บรริสคุทธริธิ์ ผถูจ้ทนที่สนัตยห์
จรริง ผถูจ้ทนที่ทรงถสือลถูกกคุญแจของดาวริด ผถูจ้ทนที่ทรงเปปิดแลจ้ว
และไมม่มนผถูจ้ใดปปิดไดจ้ และปปิดแลจ้ว และไมม่มนผถูจ้ใดเปปิดไดจ้
ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า
3:8 เรารถูจ้จนักบรรดาการงานของเจจ้า ดถูเถริด เราไดจ้ตนันี้ง
ประตถูซจึที่งเปปิดไวจ้ตรงหนจ้าเจจ้าแลจ้ว และไมม่มนมนคุษยห์คน
ใดปปิดประตถูนนนี้ไดจ้ เพราะวม่าเจจ้ามนกคาลนังเพนยงเลท็กนจ้อย 
และไดจ้รนักษาคคาของเรา และไมม่ไดจ้ปฏริเสธนามของ
เรา
3:9 ดถูเถริด เราจะทคาใหจ้พวกเขาทนที่เปป็นของธรรม
ศาลาของซาตาน ซจึที่งบอกวม่าพวกเขาเปป็นพวกยริว 
และไมม่ไดจ้เปป็น แตม่พถูดมคุสาจรริง ๆ นนันี้น ดถูเถริด เราจะ
ทคาใหจ้พวกเขามาและนมนัสการแทบเทจ้าของเจจ้า 
และใหจ้ทราบวม่า เราไดจ้รนักเจจ้า

3:10 เพราะวม่าเจจ้าไดจ้รนักษาคคาแหม่งความอดทนของ
เรา เรากท็จะรนักษาเจจ้าใหจ้พจ้นจากโมงยามแหม่งการ
ทดลองนนันี้นดจ้วย ซจึที่งจะบนังเกริดขจึนี้นแกม่คนทนัที่วทนันี้งโลก 
เพสืที่อจะลองดถูคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก
3:11 ดถูเถริด เราจะมาโดยเรท็ว จงยจึดมนัที่นสริที่งซจึที่งเจจ้ามน 
เพสืที่อไมม่ใหจ้ผถูจ้ใดชริงเอามงกคุฎของเจจ้าไปไดจ้
3:12 ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะกระทคาใหจ้ผถูจ้นนันี้นเปป็นเสา
ในพระวริหารของพระเจจ้าของเรา และผถูจ้นนันี้นจะไมม่
ออกไปภายนอกอนกเลย และเราจะจารจึกพระนาม
ของพระเจจ้าของเราไวจ้บนผถูจ้นนันี้น และชสืที่อแหม่งเมสือง
ของพระเจจ้าของเรา ซจึที่งกท็คสือกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ ซจึที่ง
ลงมาจากสวรรคห์จากพระเจจ้าของเรา และเราจะ
จารจึกนามใหมม่ของเราไวจ้บนผถูจ้นนันี้น
3:13 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายเถริด’

ถจึงครถิสตจกักรทกกี่เมสืองฟฟีลาเดลเฟฟีย
อนกครนันี้งใหจ้เราดถูวม่า Seiss พรรณนาไวจ้อยม่างไรเกนที่ยวกนับครริสตจนักรทนที่เมสืองฟปีลาเดลเฟปีย: “หม่างออกไปทาง

ทริศตะวนันออกเฉนยงใตจ้ไมม่เกรินสนที่สริบไมลห์ คสือเมสืองฟปีลาเดลเฟปีย ตลาดคจ้าเหลจ้าองคุม่นขนาดใหญม่ของแควจ้นฟรนเจนย ถถูก
เขยม่าโดยแผม่นดรินไหวทนที่เกริดขจึนี้นบม่อยครนันี้ง และมนประชากรทนที่ครนันี้งหนจึที่งมนจคานวนมากและมนอคานาจมาก แตม่ไมม่เคยมน
ความโดดเดม่นมากเลย เมสืองนนนี้ไดจ้ชสืที่อของมนันมาจากกษนัตรริยห์องคห์นนันี้นทนที่กม่อตนันี้งมนัน…คนเหลม่านนันี้นทนที่รวมกนันเปป็นครริสต
จนักรนนันี้นทนที่ยอหห์นไดจ้รนับคคาบนัญชาใหจ้เขนยนไปถจึง ถถูกเชสืที่อวม่าเปป็นผถูจ้คนทนที่ยากจน อาศนัยอยถูม่ตามแถบชนบท และถถูกเรนยก



เกท็บภาษนแพง ๆ เพสืที่อจคุดประสงคห์ตม่าง ๆ ในดจ้านสาธารณะ”
และ Halley’s Bible Handbook กลม่าววม่า “แผม่นดรินไหวครนันี้งใหญม่นนันี้นในปปี ค.ศ. 17 ไดจ้ทคาลายเมสืองนนันี้น

จนพรินาศยม่อยยนับ ‘ชสืที่อใหมม่’ นนันี้นแนม่นอนวม่าหมายถจึงขจ้อเสนอทนที่จะตนันี้งชสืที่อเมสืองนนันี้นใหมม่วม่า นนโอซนซารนยา เพสืที่อแสดง
ความสคานจึกบคุญคคุณตม่อความชม่วยเหลสือในการบรรเทาภนัยแผม่นดรินไหวนนันี้นดจ้วยใจกวจ้างขวางของทริเบเรนยส”

ชสืที่อ “ฟปีลาเดลเฟปีย” หมายถจึง “นครแหม่งความรนักฉนันทห์พนที่นจ้อง” เมสืองอสืที่น ๆ ในสมนัยพระคนัมภนรห์กท็ใชจ้ชสืที่อนนนี้ 
แตม่ตรงนนนี้เมสืองฟปีลาเดลเฟปียอยถูม่ในแควจ้นเอเชนยทนที่มนขนาดเลท็กซจึที่งตอนนนนี้เปป็นสม่วนหนจึที่งของประเทศตคุรกนแหม่งทวนปเอเชนย

จดหมายนกขั้มาจาก “พระองคค์ผดูข้ทกกี่บรถิสทุทธถิธิ์ ผดูข้ทกกี่สกัตยค์จรถิง” (ขข้อ 7)
คคาคคานนับนนนี้เปป็นคคาคคานนับของพระเจจ้า นนที่ไมม่ใชม่ถจ้อยคคาทนที่เปป็นคคาคคานนับจากยอหห์นแตม่จากพระเยซถูครริสตห์เจจ้า

เอง ถจ้อยคคาเหลม่านนนี้เหมาะสมกนับพระองคห์และไมม่ใชม่แคม่มนคุษยห์ธรรมดาทนที่ตายไดจ้ แมจ้กระทนัที่งมนคุษยห์ทนันี้งหลายทนที่พถูด
แทนพระเจจ้ากท็ตาม อริสยาหห์เขนยนในฐานะศาสดาพยากรณห์คนหนจึที่งของพระเจจ้า ซจึที่งพระเจจ้าทรงใสม่ถจ้อยคคาของ
พระองคห์ไวจ้ในปากของเขา (อสย. 51:16) เปาโลเขนยนในฐานะอนัครทถูตคนหนจึที่งของพระครริสตห์ ยอหห์นเขนยน
จดหมายฝากฉบนับแรก, ฉบนับทนที่สองและทนที่สามของตนวม่ามาจาก “ผถูจ้ปกครองเรนยนมายนังทม่านสคุภาพสตรนทนที่ทรง
เลสือกสรรไวจ้” และ “ผถูจ้ปกครอง เรนยนมายนังกายอนัสทนที่รนัก” ยากอบและยถูดาสตม่างกท็เขนยนในฐานะ “ผถูจ้รนับใชจ้ของพระ
เยซถูครริสตห์” แตม่หนนังสสือวริวรณห์คสือ “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์ซจึที่งพระเจจ้าไดจ้ประทานแกม่พระองคห์” จดหมายเหลม่านนนี้
เปป็นจดหมายโดยตรงจากพระเยซถูครริสตห์ถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดซจึที่งถถูกบนันทจึกโดยยอหห์น ดนังนนันี้นคคาคคานนับนนนี้จจึงมาจาก
พระครริสตห์โดยตรง

แตม่วม่าตลอดหนนังสสือวริวรณห์ทนันี้งเลม่ม พระครริสตห์ทรงถถูกยกชถู ไมม่ใชม่ในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทนที่อม่อนสคุภาพ
และถม่อมใจทนที่ตายเพสืที่อคนบาป แตม่ในฐานะพระครริสตห์แหม่งการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองเพสืที่อจะครอบครอง พระองคห์ยนัง
ทรงเปป็นมนคุษยห์พระเจจ้าเหมสือนเดริม แตม่บนัดนนนี้ความเปป็นพระเจจ้าของพระองคห์ถถูกขนับเนจ้นเหมสือนอยม่างทนที่ความเปป็น
มนคุษยห์ของพระองคห์ถถูกขนับเนจ้นในพระกริตตริคคุณทนันี้งสนที่เลม่ม

ขจ้อ 7 เตสือนใจเราวม่า “พระองคห์…บรริสคุทธริธิ์” นนัที่นคสือ พระองคห์ทรงถถูกแยกออก ทรงถถูกแยกตนันี้งไวจ้ตม่างหาก
ในแบบทนที่ใครอสืที่นไมม่ถถูกแยกไวจ้ พระองคห์ทรงเปป็น “พระบคุตรทนที่บนังเกริดมาองคห์เดนยวของพระเจจ้า” นนัที่นคสือ บคุคคลผถูจ้
เดนยวทนที่ถถูกใหจ้บนังเกริดฝป่ายรม่างกายโดยพระเจจ้า

บนภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้น เสนยงหนจึที่งจากสวรรคห์ตรนัสวม่า พวกเขาจะตจ้องไมม่นมนัสการหรสือยกชถู
โมเสสและเอลนยาหห์ แตม่ “ทม่านผถูจ้นนนี้เปป็นบคุตรทนที่รนักของเรา ผถูจ้ซจึที่งเราโปรดปรานมาก เจจ้าทนันี้งหลายจงฟปงทม่านเถริด” (มธ.
17:5) ดนังนนันี้นโมเสสและเอลนยาหห์จจึงหายตนัวไปและ “พวกเขากท็ไมม่เหท็นผถูจ้ใด ยกเวจ้นพระเยซถูองคห์เดนยว” โอ พระองคห์
ทรงมน “พระนามหนจึที่งแกม่พระองคห์ซจึที่งอยถูม่เหนสือทคุกนาม เพสืที่อเมสืที่อออกพระนามของพระเยซถู ‘หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่าจะ
ตจ้องคคุกกราบลง’ ของบรรดาสริที่งในสวรรคห์ และบรรดาสริที่งในแผม่นดรินโลก และบรรดาสริที่งใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก” (ฟป. 
2:9,10)

พระองคห์ทรง “สนัตยห์จรริง” อยม่างทนที่ไมม่มนมนคุษยห์คนใดเคยสนัตยห์จรริง พระองคห์ทรงเปป็น “ทางนนันี้น ความจรริง
นนันี้น และชนวริตนนันี้น” (ยอหห์น 14:6)

เมสืที่อพระองคห์เสดท็จกลนับมายนังแผม่นดรินโลกพรจ้อมกนับเหลม่าพลโยธาแหม่งสวรรคห์ เรากท็ถถูกบอกวม่าพระองคห์



ทรงมนพระนามวม่า “...สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง” (19:11)
พระครถิสตค์ “ทรงถสือลดูกกทุญแจของดาวถิด” (ขข้อ 7)

นนที่คสือพระเยซถูเจจ้าผถูจ้ซจึที่งมนพระสนัญญาไวจ้เกนที่ยวกนับพระองคห์ในลถูกา 1:32 วม่า “บคุตรนนันี้นจะเปป็นใหญม่ และจะ
ทรงถถูกเรนยกวม่าเปป็นพระบคุตรขององคห์ผถูจ้สถูงสคุด และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจะประทานพระทนที่นนัที่งของดาวริด
บรรพบคุรคุษของทม่านใหจ้แกม่ทม่าน” พระองคห์ทรงเปป็นหนม่อทนที่แตกออกมาจากราชวงศห์ทนที่ถถูกโคม่นลงแลจ้วนนันี้นของกษนัตรริยห์
ดาวริด พระองคห์ทรงเปป็น “พระอนังกถูร” แหม่งอริสยาหห์ 11:1 พวกสาวกเคยทถูลถามพระองคห์ครนันี้งหนจึที่งวม่า “ณ เวลานนนี้
พระองคห์จะทรงตนันี้งราชอาณาจนักรขจึนี้นใหมม่ใหจ้แกม่อริสราเอลหรสือ” (กริจการ 1:6) พระองคห์ทรงบอกพวกเขาในตอน
นนันี้นวม่ามนันไมม่ใชม่เรสืที่องของพวกเขาทนที่จะทราบเวลาทนที่ถถูกกคาหนดไวจ้สคาหรนับการสคาเรท็จจรริงของคคาพยากรณห์ และมนัน
ไมม่ใชม่เรสืที่องของพวกเราทนที่จะทคาเชม่นนนันี้นดจ้วย แตม่เมสืที่อเราคริดถจึงการเสดท็จมาของพระครริสตห์ เรากท็ตจ้องจคาไวจ้วม่าหลนังจาก
การรนับขจึนี้นและบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ในสวรรคห์และสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบของดานริเอล ซจึที่งรวมถจึงความทคุกขห์
ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้นบนแผม่นดรินโลก องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะเสดท็จกลนับมาเพสืที่อครอบครองบนพระทนที่นนัที่งของดาวริด 
“พระองคห์ทรงถสือกคุญแจของดาวริด”

“ผดูข้ทกกี่ทรงเปฟิดแลข้ว และไมต่มกผดูข้ใดปฟิดไดข้ และปฟิดแลข้ว และไมต่มกผดูข้ใดเปฟิดไดข้” (ขข้อ 7)
เราควรมนการเทริดทถูนอนันบรริสคุทธริธิ์ในทนที่นนนี้ เนบถูคนัดเนสซารห์ผถูจ้ยริที่งใหญม่แหม่งจนักรวรรดริโลกแรกนนันี้นในโลกตจ้อง

เรนยนรถูจ้เรสืที่องนนนี้:
“ขณะทนที่พระวาทะนนันี้นยนังอยถูม่ในพระโอษฐห์ของกษนัตรริยห์ กท็มนเสนยงหนจึที่งตกลงมาจากฟฝ้าสวรรคห์ โดยตรนัส

วม่า“โอ กษนัตรริยห์เนบถูคนัดเนสซารห์ วาจานนนี้ถถูกกลม่าวแกม่เจจ้าแลจ้ววม่า ราชอาณาจนักรไดจ้พรากไปเสนยจากเจจ้าแลจ้ว และ
พวกเขาจะขนับไลม่เจจ้าไปเสนยจากมนคุษยห์ และทนที่อาศนัยของเจจ้าจะอยถูม่กนับพวกสนัตวห์ปป่าแหม่งทจ้องทคุม่ง และพวกเขาจะ
ทคาใหจ้เจจ้ากรินหญจ้าอยม่างกนับวนัว และเจท็ดวาระจะผม่านไปเหนสือเจจ้า จนกวม่าเจจ้าจะรถูจ้วม่า ผถูจ้สถูงสคุดนนันี้นทรงปกครองในราช
อาณาจนักรของมนคุษยห์ และประทานราชอาณาจนักรนนันี้นแกม่ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่พระองคห์ทรงปรารถนา” - ดนล. 4:31,32

โอ คนทนันี้งหลายของพระเจจ้าเออ๋ย ทนันี้งเหลม่าคนชนัที่วและรนัฐบาลทนันี้งหลายและสภาพการณห์แวดลจ้อมตม่าง ๆ ไมม่
สามารถปปิดประตถูทนันี้งหลายทนที่พระครริสตห์ทรงเปปิดไวจ้เพสืที่อเราไดจ้ และไมม่สามารถเปปิดประตถูทนันี้งหลายทนที่พระครริสตห์ทรง
ปปิดไดจ้ โรมไมม่อาจหยคุดยนันี้งงานรนับใชจ้ของมารห์ตริน ลถูเธอรห์ไดจ้ ครริสตจนักรแหม่งอนังกฤษไมม่สามารถยนับยนันี้งงานรนับใชจ้ของ
จอหห์น เวสลนยห์ไดจ้ และครริสเตนยนทนที่เชสืที่ออนกเปป็นจคานวนมากกท็พบวม่ามนันเปป็นเชม่นนนันี้น

เราจคาไดจ้วม่าเมสืที่อคณะกรรมการหนจึที่งของอาจารยห์ประจคาโรงเรนยนพระครริสตธรรมสองทม่านและศริษยาภริ
บาลคนหนจึที่ง ซจึที่งเปป็นตนัวแทนของตคาแหนม่งผถูจ้นคาประจคานริกาย ไดจ้ขม่มขถูม่ผถูจ้เขนยนคนนนนี้วม่าหากผมยนังเปปิดโปงความไมม่เชสืที่อ
ของแนวคริดสมนัยใหมม่นริยมตม่อไปในมหาวริทยาลนัยประจคานริกายแหม่งหนจึที่ง ประตถูทคุกบานในทม่ามกลางครริสตจนักรเหลม่า
นนันี้นจะถถูกปปิดตม่อพนันธกริจของผมและพนันธกริจของผมในฐานะผถูจ้ประกาศขม่าวประเสรริฐกท็จะจบลง มนันไมม่ไดจ้เกริดขจึนี้น
ตามนนันี้นเลย

อนกคราวหนจึที่งชายคนหนจึที่งทนที่เยม่อหยริที่งและชอบบงการไดจ้ขม่มขถูม่วม่า “ไมม่มนผถูจ้ใดจะไดจ้เขจ้าใกลจ้แถบตะวนันออก
เฉนยงเหนสือและนอกรนัฐเทท็กซนัสไดจ้” โดยทนที่เขาไมม่อนคุมนัตริและครริสตจนักรขนาดใหญม่ของเขาไมม่อนคุมนัตริ เขาคริดผริด ผม
ตอบเขาไปดจ้วยใจกรคุณาวม่า “การเลสืที่อนยศมริไดจ้มาจากทริศตะวนันออก หรสือจากทริศตะวนันตก หรสือจากทริศใตจ้ แตม่



พระเจจ้าทรงเปป็นผถูจ้พริพากษา…” (สดด. 75:6,7) เขาไมม่สามารถปปิดประตถูเหลม่านนันี้นทนที่พระครริสตห์ทรงเปปิดไวจ้ไดจ้ และ
แมจ้เขาจะตม่อตจ้านอยม่างแขท็งขนัน พระเจจ้ากท็ทรงนคาเราออกไปสถูม่การฟฟปั้นฟถูครนันี้งใหญม่ทนัที่วเมสืองในหลายเมสืองใหญม่

ดนังนนันี้นขจ้อ 8 ตรงนนนี้จจึงสนัญญาแกม่ครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองฟปีลาเดลเฟปียวม่าพวกเขามนประตถูบานหนจึที่งทนที่เปปิด
อยถูม่ซจึที่งไมม่มนผถูจ้ใดปปิดไดจ้ เปาโลซจึที่งตริดคคุกอยถูม่ทนที่เมสืองซนซารนยา ไดจ้เทศนาแกม่กษนัตรริยห์อากรริปปาและเฟสทนัส ขณะตริดคคุกอยถูม่
ทนที่กรคุงโรม เขาไดจ้ชนะโอเนสริมนัสและไดจ้ทคาใหจ้เหลม่าทหารยามของศาลปรนโทเรนยมกลนับใจรนับเชสืที่อและเขนยนจดหมาย
ฝากจากคคุกหลายฉบนับ เมสืที่อใดกท็ตามทนที่คน ๆ หนจึที่งอยถูม่ในนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้า พระเจจ้ากท็จะทรงตนันี้งประตถูบาน
หนจึที่งทนที่เปปิดอยถูม่ไวจ้ตรงหนจ้าเขา

พวกเขามน “กคาลนังเพนยงเลท็กนจ้อย” แตม่นนัที่นกท็พอแลจ้วเมสืที่อองคห์ผถูจ้ทรงพลานคุภาพทนันี้งสรินี้นทรงอยถูม่กนับพวกเขา! 
อริสยาหห์ 40:29-31 กลม่าววม่า:

“พระองคห์ประทานกคาลนังแกม่คนอม่อนเปลนนี้ย และแกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่มนกคาลนัง พระองคห์ทรงเพริที่มแรงขจึนี้น 
แมจ้แตม่เยาวชนทนันี้งหลายจะอม่อนเปลนนี้ยและเหนท็ดเหนสืที่อย และคนหนคุม่ม ๆ จะลจ้มลงทนเดนยว แตม่เขาทนันี้งหลายทนที่รอคอย
พระเยโฮวาหห์จะเสรริมเรนที่ยวแรงของพวกเขาใหมม่ พวกเขาจะบรินขจึนี้นดจ้วยปปีกเหมสือนนกอรินทรนทนันี้งหลาย พวกเขาจะ
วริที่งและไมม่เหนท็ดเหนสืที่อย และพวกเขาจะเดรินและไมม่อม่อนเปลนนี้ย”

และเปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้เขนยนวม่า “ขจ้าพเจจ้ากระทคาทคุกสริที่งไดจ้โดยทางพระครริสตห์ผถูจ้ทรงเสรริมกคาลนัง
ขจ้าพเจจ้า”

อต่อนแอแตต่รกักษาพระวจนะของพระเจข้า ไมต่ปฏถิเสธพระครถิสตค์
ชม่างเปป็นการคารวะตม่อครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่ถถูกลองใจและไดจ้รนับความยากลคาบาก! คคุณจคาไดจ้วม่าจดหมาย

เหลม่านนนี้ทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งลจ้วนถถูกเขนยนขณะยอหห์นถถูกเนรเทศไปอยถูม่บนเกาะปปทมอสเพราะคคาพยาน
เรสืที่องพระครริสตห์และเมสืที่อจนักรวรรดริโรมไดจ้เรริที่มตจ้นการขม่มเหงอนันรคุนแรงตม่อใครกท็ตามทนที่ไมม่ยอมบถูชาองคห์จนักรพรรดริ
หรสือถวายเครสืที่องบถูชาแกม่พวกพระตม่างดจ้าว ดนังนนันี้นเหลม่าครริสเตนยนทนที่สนัตยห์ซสืที่อหยริบมสือหนจึที่งทนที่เหลสืออยถูม่นนนี้ในเมสืองฟปีลา
เดลเฟปียจจึงตจ้องการคคาหนคุนใจ และชม่างเปป็นการคารวะตม่อครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่ถถูกลองใจและไดจ้รนับความทคุกขห์
ลคาบากจรริง ๆ ทนที่พวกเขา “ไดจ้รนักษาคคาของเรา และไมม่ไดจ้ปฏริเสธนามของเรา” (ขจ้อ 8)

พวกเขาตจ้องรนับมสือกนับ “ธรรมศาลาของซาตาน” (ขจ้อ 9) เราคาดวม่านนัที่นคสือพวกยริวทนที่คลนัที่งศาสนา นนัที่นคสือ 
พวกยริวฝป่ายรม่างกาย ไมม่ใชม่ฝป่ายวริญญาณ ผถูจ้ซจึที่งเกลนยดชนังพระครริสตห์และขม่าวประเสรริฐเหมสือนอยม่างทนที่พวกยริวเหลม่า
นนันี้นไดจ้กระทคาทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็ม และพวกยริวทนที่เปาโลเขจ้าหาในทคุกเมสืองในการเดรินทางแบบมริชชนันนารนของเขา แตม่
พระครริสตห์ตรนัสแกม่ครริสเตนยนเหลม่านนนี้วม่า “เจจ้าไดจ้รนักษาคคาของเรา และไมม่ไดจ้ปฏริเสธนามของเรา” 

นนที่คสือประเดท็นใหญม่ทนที่ทคาใหจ้แตกแยก คนเหลม่านนันี้นทนที่เสาะหา “ขจ้อผริดพลาด” ในพระคนัมภนรห์ ทนที่คริดวม่ามนันอาจ
บรรจคุพระวจนะของพระเจจ้า ในบางนนัยยะ แตม่วม่ามนันไมม่ใชม่พระวจนะของพระเจจ้าทนที่ไดจ้รนับการดลใจดจ้านถจ้อยคคา
และไรจ้ขจ้อผริดพลาดจรริง ๆ กท็ยนังกลม่าวสริที่งดน ๆ เกนที่ยวกนับพระเยซถูเจจ้าและเสแสรจ้งวม่าตริดตามพระองคห์

ผมเขจ้าใจวม่า World Council of Churches (สภาครริสตจนักรโลก) อจ้างวม่าตนมนพสืนี้นฐานอยถูม่บน “พระเยซถู
ครริสตห์ในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดและองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” แตม่เหลม่าผถูจ้นคาคนสคาคนัญของมนันกท็ไมม่ยอมรนับการดลใจทนที่ไรจ้
ขจ้อผริดพลาดของพระคนัมภนรห์อยม่างเปปิดเผย รวมถจึงหลายสม่วนของความเชสืที่อแบบครริสเตนยนตามประวนัตริศาสตรห์ดจ้วย



แตม่คนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองฟปีลาเดลเฟปียไดจ้รนักษาพระวจนะของพระครริสตห์และไมม่ไดจ้ปฏริเสธพระนามของพระ
ครริสตห์

คคุณเหท็นแลจ้ววม่าพระครริสตห์และพระคนัมภนรห์ยนัที่งยสืนหรสือพนังทลายไปพรจ้อมกนัน พระเยซถูตรนัสไวจ้ในมาระโก 
8:38 วม่า “เหตคุฉะนนันี้น ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะมนความละอายเพราะเรา และเพราะบรรดาถจ้อยคคาของเราในชนัที่วอายคุทนที่เลม่นชถูจ้
และทคาบาปนนนี้ บคุตรมนคุษยห์กท็จะมนความละอายเพราะผถูจ้นนันี้นดจ้วย เมสืที่อพระองคห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระบริดา
ของพระองคห์ พรจ้อมกนับเหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่บรริสคุทธริธิ์”

คนทนที่ไมม่เชสืที่อพระคนัมภนรห์ ซจึที่งเปป็นพระวจนะของพระครริสตห์ กท็ไมม่ซสืที่อตรงตม่อพระครริสตห์
พระเยซถูตรนัสวม่า “อยม่าคริดวม่าเรามาเพสืที่อจะทคาลายพระราชบนัญญนัตริหรสือพวกศาสดาพยากรณห์เสนย เรามริไดจ้

มาเพสืที่อจะทคาลาย แตม่เพสืที่อจะทคาใหจ้สคาเรท็จจรริง เพราะเรากลม่าวความจรริงแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า จนกวม่าฟฝ้าสวรรคห์และ
แผม่นดรินโลกจะลม่วงไป แมจ้แตม่อนักษรหนจึที่งหรสือจคุด ๆ หนจึที่งกท็จะไมม่สถูญไปจากพระราชบนัญญนัตริ จนกวม่าสริที่งสารพนัดจะถถูก
ทคาใหจ้สคาเรท็จจรริง” (มธ. 5:17,18)

และพระองคห์ตรนัสอนกในมนัทธริว 4:4 วม่า “มนเขนยนไวจ้แลจ้ววม่า ‘มนคุษยห์จะมนชนวริตอยถูม่โดยอาหารอยม่างเดนยวไมม่ไดจ้
แตม่โดยพระวจนะทคุกคคาซจึที่งออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจจ้า’”

และหลนังจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ พระองคห์กท็ตรนัสแกม่พวกคนทนที่สงสนัยวม่า “โอ พวกคนเขลา และ
มนใจเฉสืที่อยในการเชสืที่อบรรดาคคาซจึที่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดจ้กลม่าวไวจ้นนันี้น…” (ลถูกา 24:25)

ตจ้องเปป็นพระครริสตห์และพระวจนะของพระองคห์ นนัที่นคสือพระคนัมภนรห์ หรสือไมม่กท็ไมม่มนพระครริสตห์ผถูจ้ทรงเปป็น
พระเจจ้าและไมม่มนพระคนัมภนรห์ซจึที่งเปป็นพระวจนะของพระเจจ้าเลย! ทนันี้งสองยนัที่งยสืนหรสือพนังทลายไปพรจ้อมกนัน

“ซจึกี่งบอกวต่าพวกเขาเปป็นพวกยถิว และไมต่ไดข้เปป็น” (ขข้อ 9)
ธรรมศาลาของยริวจะเปป็น “ธรรมศาลาของซาตาน” ไดจ้ไหม? ไดจ้สริครนับ ถจ้ามนันตม่อตจ้านพระครริสตห์และ

ปฏริเสธพระองคห์ ถจึงแมจ้พวกเขาอาจเปป็นชาตริพนันธคุห์ของอริสราเอลในฝป่ายรม่างกาย พวกเขากท็ไมม่ไดจ้เปป็นยริวอยม่างแทจ้จรริง
ในความหมายตามพระคนัมภนรห์ โรม 2:28,29 บอกเรา:

“เพราะวม่าผถูจ้นนันี้นมริไดจ้เปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวแตม่ภายนอก และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้กท็ไมม่ใชม่การเขจ้าสคุหนนัตซจึที่งอยถูม่
ภายนอกในเนสืนี้อหนนัง แตม่ผถูจ้นนันี้นเปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวภายใน และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้นนันี้นกท็เปป็นการเขจ้าสคุหนนัตของใจ 
ในจริตวริญญาณ และมริใชม่ในตนัวอนักษร ผถูจ้ซจึที่งคคายกยม่องของเขาไมม่ไดจ้มาจากมนคุษยห์ แตม่จากพระเจจ้า”

พระสนัญญาเหลม่านนันี้นของพระครริสตห์และพระพรของพระองคห์ถถูกสนัญญาไวจ้แกม่ “อนับราฮนัมและเชสืนี้อสายของ
เขา” แตม่เหลม่าเชสืนี้อสายในอนาคตของอนับราฮนัมไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาวม่าจะเปป็นเหมสือนเมท็ดทรายแหม่งชายฝปฟื่งทะเล
และดนังนนันี้นชนชาตริอริสราเอลจจึงเปป็นชนหมถูม่ใหญม่ แตม่เชสืนี้อสายเหลม่านนันี้นยนังถถูกเปรนยบวม่าเปป็นเหมสือนดวงดาวแหม่งฟฝ้า
สวรรคห์ดจ้วย ซจึที่งเราคริดวม่าหมายถจึงเชสืนี้อสายฝป่ายสวรรคห์ซจึที่งมนความเชสืที่อนนันี้นของอนับราฮนัม ดนังนนันี้นกาลาเทนย 3:29 จจึง
กลม่าววม่า “และถจ้าทม่านทนันี้งหลายเปป็นของพระครริสตห์แลจ้ว ทม่านทนันี้งหลายกท็เปป็นเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม และเปป็น
ทายาทตามพระสนัญญานนันี้น”

พวกยริวทนที่ยนังไมม่รนับความรอดไดจ้อจ้างตนัววม่าเปป็นเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม แตม่พระเยซถูไมม่ทรงยอมรนับคคากลม่าว
อจ้างนนันี้นตามทนที่ยอหห์น 6:39 บอกเราวม่า: “และนนที่แหละเปป็นพระประสงคห์ของพระบริดาผถูจ้ซจึที่งไดจ้ทรงสม่งเรามานนันี้น คสือ



จากสริที่งสารพนัดซจึที่งพระองคห์ทรงมอบไวจ้กนับเราแลจ้วนนันี้น เราจะไมม่ใหจ้พรินาศสถูญไปสนักสริที่งเดนยว แตม่จะตนันี้งมนันขจึนี้นมาอนกใน
วนันสคุดทจ้าย” ดนังนนันี้นคนเหลม่านนันี้นทนที่สสืบเชสืนี้อสายฝป่ายรม่างกายมาจากอนับราฮนัมจจึงไมม่ใชม่ลถูก ๆ ของเขาในฝป่ายวริญญาณ 
นอกเสนยจากวม่าพวกเขามนความเชสืที่อในพระครริสตห์เหมสือนอยม่างทนที่อนับราฮนัมมน

โอ แตม่พวกยริวเหลม่านนนี้ทนที่ยนังไมม่ไดจ้บนังเกริดใหมม่จะตจ้องมาโนจ้มตนัวตม่อหนจ้าพวกครริสเตนยนชาวเมสืองฟปีลาเดลเฟปีย
สนักวนันหนจึที่ง พวกเขาบางคนจะรนับความรอดเหมสือนอยม่างทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็มไหมเมสืที่อ “คนเปป็นอนันมากในพวกปคุโรหริต
ไดจ้เชสืที่อฟปงตม่อความเชสืที่อนนันี้น” (กริจการ 6:7)? และเหมสือนครริสปปส หนัวหนจ้านายธรรมศาลาผถูจ้นนันี้นในเมสืองโครรินธห์ไหม ผถูจ้
ซจึที่งไดจ้รนับความรอด (กริจการ 18:8)? ใชม่แลจ้วครนับ พวกเขาบางคนนม่าจะไดจ้รนับความรอดเชม่นนนันี้นและใหจ้เกนยรตริ
ครริสเตนยนทนที่สนัตยห์ซสืที่อเหลม่านนันี้นทนที่พวกเขาไปเขจ้ารม่วม แตม่คนอสืที่น ๆ อาจรอไปจนถจึงเวลานนันี้นเมสืที่อ “ทคุกหนัวเขม่าจะคคุก
กราบลงตม่อเรา และทคุกลรินี้นจะรนับสารภาพตม่อพระเจจ้า” ในการใหจ้การในอนาคต และจากนนันี้นเมสืที่อผถูจ้คนยอมรนับพระ
ครริสตห์ พวกเขากท็จะยอมรนับประชาชนของพระองคห์

ชกักี่วโมงแหต่งการทดลองทกกี่จะมานกัขั้น
หมถูม่เมฆแหม่งความทคุกขห์ลคาบากไดจ้มารวมตนัวกนันรอบผถูจ้คนของพระเจจ้าทคุกแหม่งหนในจนักรวรรดริโรมเมสืที่อ

ยอหห์นเขนยนจดหมายเหลม่านนนี้จากพระเยซถูไปถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่ง ยอหห์นเองกท็ตริดคคุกอยถูม่และถถูกเนรเทศ 
สคาหรนับพวกเขา เขาเปป็น “พนที่นจ้องของทม่านทนันี้งหลายดจ้วย และเปป็นเพสืที่อนรม่วมในการยากลคาบาก” (1:9) ทนที่เมสือง
เปอรห์กามนัม อนันทนพาสไดจ้ตายแบบมรณะสนักขนเพสืที่อความเชสืที่อนนันี้น (2:13) ทนที่เมสืองสเมอรห์นา ซาตานจะโยนพวกเขา
บางคนเขจ้าคคุกนานสริบวนัน ลนัทธริของพวกนริโคเลาสห์นริยมไดจ้ผงาดขจึนี้นเพสืที่อรบกวนพวกครริสเตนยนทนที่มนความเชสืที่อถถูกตจ้อง
และหลอกลวงคนทนที่ไมม่ระวนังตนัว การรนักโลกไหลบม่าเขจ้ามาดคุจนนี้คาทม่วม มนหลายคนทนที่เปป็นเหมสือนบาลาอนัมไดจ้ชนักนคา
ผถูจ้คนไปสถูม่การลม่วงประเวณนและการกรินอาหารทนที่ไดจ้ถวายแกม่รถูปเคารพแลจ้ว ทนที่เมสืองธริยาทริรา หญริงคนหนจึที่งทนที่เหมสือ
นเยเซเบลไดจ้นคาพวกครริสเตนยนเขจ้าสถูม่บาป ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่เมสืองเอเฟซนัสไดจ้ทรินี้งรนักแรกของตนไปเสนยแลจ้ว มนแคม่ 
“สองสามชสืที่อกระทนัที่งในเมสืองซารห์ดริส” ทนที่เปป็นคนสนัตยห์ซสืที่อ ผถูจ้ซจึที่งไมม่ยอมทคาใหจ้เสสืนี้อผจ้าของตนเปป็นมลทริน (3:4) 

ทนที่นนที่ทนที่เมสืองฟปีลาเดลเฟปียพวกเขามน “กคาลนังเพนยงเลท็กนจ้อย” ไมม่เยอะเลย ดนังนนันี้นพวกเขาจจึงควรคาดหวนัง
ความทคุกขห์ลคาบาก, การทดลอง, ความเดสือดรจ้อน อยม่างไรกท็ตาม พวกเขาจะถถูกรนักษาใหจ้พจ้นจากการทดลองครนันี้ง
ใหญม่นนันี้น (หรสือในการทดลองครนันี้งใหญม่นนันี้น) และการลองใจและการขม่มเหงทนที่กคาลนังกม่อตนัวขจึนี้นในจนักรวรรดริโรม
ทนันี้งหมดนนันี้น พระเจจ้าทรงดถูแลคนของพระองคห์ผถูจ้ซจึที่งวางใจในพระองคห์

“ดดูเถถิด เราจะมาโดยเรด็ว” (ขข้อ 11)
แนวคริดกท็คสือ ไมม่ใชม่ “ในทนันทน” แตม่อยม่างฉนับพลนัน อยม่างไมม่คาดคริด นม่าจะมนความหมายสองชนันี้นตรงนนนี้ 

ประการแรก การเสดท็จมาอยม่างฉนับพลนันในการพริพากษาและการลงโทษเพราะบาปถถูกใหจ้เปป็นคคาเตสือน พระเยซถู
ตรนัสแกม่ครริสตจนักรทนที่เมสืองเอเฟซนัสวม่า “...มริฉะนนันี้นเราจะรนบมาหาเจจ้า และจะยกคนันประทนปของเจจ้าออก” นนัที่นคสือ 
ทคาลายครริสตจนักรนนันี้นเสนย (วว. 2:5) พระเยซถูไดจ้ทรงเตสือนครริสตจนักรทนที่เมสืองเปอรห์กามนัมแลจ้ววม่า “...มริฉะนนันี้นเราจะ
รนบมาหาเจจ้า และจะตม่อสถูจ้กนับเขาเหลม่านนันี้นดจ้วยดาบแหม่งปากของเรา” (2:16)

พระองคห์ทรงเตสือนครริสตจนักรทนที่เมสืองซารห์ดริสแลจ้ววม่า “ฉะนนันี้นถจ้าเจจ้าไมม่ยอมเฝฝ้าระวนัง เราจะมาหาเจจ้า
เหมสือนอยม่างขโมย และเจจ้าจะไมม่รถูจ้วม่าเราจะมาหาเจจ้าในโมงใด” (วว. 3:3) 



ดนังนนันี้นในทนที่นนนี้องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจจึงตรนัสกม่อนอสืที่นเลยเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาแบบจนัดเตรนยมไวจ้แลจ้วเพสืที่อนคาการ
พริพากษามา แตม่พระองคห์อาจกคาลนังเนจ้นยนี้คาสริที่งทนที่พระองคห์ตรนัสไวจ้บม่อยครนันี้งเหลสือเกรินในพระกริตตริคคุณทนันี้งสนที่เลม่ม เชม่น 
“เหตคุฉะนนันี้นจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา” (มธ. 25:13) มนัน
เปป็นเชม่นนนันี้นในมนัทธริว 24:36 และ 42; มาระโก 13:32 และขจ้อพระคคาอสืที่น ๆ ทนที่ตามมาและในทนที่อสืที่นอนก

ในการปปิดทจ้ายสารบบแหม่งการดลใจนนนี้ หนนังสสือเลม่มนนนี้กลม่าวแกม่เราทคุกคนสริที่งทนที่มนันกลม่าวไวจ้แกม่ครริสตจนักรทนันี้ง
เจท็ดแหม่งนนันี้นวม่า “แนม่นอน เราจะมาโดยเรท็ว” (22:20) และในกรณนนนนี้พระองคห์ตรนัสอยม่างแนม่นอนเกนที่ยวกนับการเสดท็จ
กลนับมาแบบสม่วนตนัวของพระองคห์เองพรจ้อมรม่างกาย มนันจะเกริดขจึนี้นอยม่างฉนับพลนัน มนันมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ มนันไมม่ไดจ้
หมายถจึงในทนันทนแตม่อยม่างแนม่นอน

โอ ใชม่แลจ้ว เหลม่าผถูจ้มนชนัยเออ๋ย! เรามนเครสืที่องเตสือนใจมากกวม่านนนี้เพสืที่อหนคุนใจเรา: การทนที่จะไดจ้กลายเปป็นเสาตจ้น
หนจึที่งในพระวริหารของพระเจจ้าในสวรรคห์ โดยทนที่ไมม่ตจ้องพเนจรอนกตม่อไปและมนพระนามของพระเจจ้าและชสืที่อกรคุง
เยรถูซาเลท็มใหมม่นนันี้นและพระนามใหมม่ของพระครริสตห์อยถูม่บนเรา เราไมม่ทราบความหมายของสริที่งทนันี้งหมดนนนี้ แตม่มนันกท็
เปป็นแรงจถูงใจอนันยริที่งใหญม่เพสืที่อการดคาเนรินชนวริตตามทางของพระเจจ้า

คคุณมนหถูเพสืที่อทนที่จะฟปงสริที่งทนที่พระครริสตห์กคาลนังตรนัสแกม่คคุณในทนที่นนนี้ไหม?

________________
ขข้อ 14-22:

3:14 และจงเขนยนถจึงทถูตสวรรคห์แหม่งครริสตจนักรของ
ชาวเลาดนเซนยวม่า ‘พระองคห์ผถูจ้ทรงเปป็นพระเอเมน 
ทรงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง ทรงเปป็นปฐม
แหม่งการเนรมริตสรจ้างของพระเจจ้า ตรนัสสริที่งเหลม่านนนี้วม่า
3:15 เรารถูจ้จนักบรรดาการงานของเจจ้าวม่า เจจ้าไมม่เยท็น
หรสือไมม่รจ้อน เราใครม่ใหจ้เจจ้าเยท็นหรสือรจ้อน
3:16 ดนังนนันี้น เพราะเหตคุทนที่เจจ้าเปป็นแตม่อคุม่น ๆ และไมม่
เยท็นหรสือไมม่รจ้อน เราจะคายเจจ้าออกจากปากของเรา
3:17 เพราะเจจ้าพถูดวม่า “ขจ้าเปป็นคนมนัที่งมน และไดจ้
ทรนัพยห์สมบนัตริทวนมากขจึนี้น และไมม่ตจ้องการสริที่งใดเลย” 
และไมม่ทราบวม่าเจจ้าเปป็นคนแรจ้นแคจ้นเขท็ญใจ และนม่า
สนังเวช และขนัดสน และตาบอด และเปลสือยกายอยถูม่
3:18 เราใหจ้คคาปรจึกษากนับเจจ้าวม่า ใหจ้ซสืนี้อทองคคาทนที่
หลอมใหจ้บรริสคุทธริธิ์ในไฟแลจ้วจากเรา เพสืที่อเจจ้าจะไดจ้
เปป็นคนมนัที่งมน และเสสืนี้อผจ้าสนขาวเพสืที่อเจจ้าจะนคุม่งหม่มไดจ้ 

และเพสืที่อความละอายแหม่งกายเปลสือยเปลม่าของเจจ้า
จะไมม่ไดจ้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจจ้าเพสืที่อเจจ้าจะ
แลเหท็นไดจ้
3:19 เรารนักผถูจ้ใดกท็ตาม เรากท็วม่ากลม่าวและตนสอน เหตคุ
ฉะนนันี้นจงมนความกระตสือรสือรจ้น และกลนับใจเสนยใหมม่
3:20 ดถูเถริด เรายสืนทนที่ประตถูและเคาะอยถูม่ ถจ้าผถูจ้ใด
กท็ตามไดจ้ยรินเสนยงของเรา และเปปิดประตถู เราจะ
เขจ้าไปหาผถูจ้นนันี้น และจะรนับประทานอาหารรม่วมกนับ
เขา และเขากนับเรา
3:21 ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ เราจะใหจ้ผถูจ้นนันี้นนนัที่งกนับเราใน
พระทนที่นนัที่งของเรา เหมสือนกนับทนที่เรามนชนัยชนะแลจ้วดจ้วย
และไดจ้นนัที่งลงกนับพระบริดาของเราในพระทนที่นนัที่งของ
พระองคห์
3:22 ผถูจ้ใดทนที่มนหถู กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงสริที่งซจึที่งพระวริญญาณตรนัส
แกม่ครริสตจนักรทนันี้งหลายเถริด’”

ถจึงครถิสตจกักรของชาวเมสืองเลาดกเซกย



พระเยซดูทรงเปป็น “พระเอเมน… พยานทกกี่สกัตยค์จรถิง” (ขข้อ 14)
พระเยซถูทรงเปป็น “พระเอเมน” พระองคห์ทรงสะทจ้อนเสนยงพระวจนะและพระราชกริจของพระเจจ้า 

พระองคห์ตรนัสวม่า “เอเมน” แกม่สริที่งสารพนัดทนที่พระเจจ้าตรนัสและทรงกระทคา
พระองคห์ทรงเปป็น “พยานทนที่สนัตยห์จรริง” (ขจ้อ 14) ประการแรก นนที่หมายความวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นผถูจ้

แทนทนที่สมบถูรณห์แบบของพระเจจ้า ในปฐมกาล 31:50 ลาบนันกลม่าวถจึงพนันธสนัญญาหนจึที่งกนับยาโคบวม่า “พระเจจ้าทรง
เปป็นพยาน” พระเจจ้าทรงเหท็นสริที่งสารพนัดและทรงตนัดสรินมนันอยม่างสมบถูรณห์แบบ ดนังนนันี้นพระครริสตห์จจึงทรงอจ้างตนัววม่า
เปป็นพยานผถูจ้นนันี้นทนที่สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริงเสมอ พระเจจ้าทรงเปป็นพยานถจึงพระครริสตห์ตอนทนที่พระองคห์รนับบนัพตริศมาและ
ทนที่ภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้น (มธ. 3:17; ลถูกา 3:22; มธ. 17:5; 2 ปต. 1:17)

ดนังนนันี้นพระครริสตห์จจึงทรงอจ้างตนัววม่าเปป็นพยานทนที่สนัตยห์จรริงอยม่างสมบถูรณห์ผถูจ้นนันี้นเหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ไดจ้ทรง
กลม่าวอจ้างวม่า “เรากนับพระบริดาของเราเปป็นอนันหนจึที่งอนันเดนยวกนัน” (ยอหห์น 10:30) พระเยซถูทรงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์
จรริงและสนัตยห์ซสืที่อผถูจ้นนันี้นและใน 1 ยอหห์น 5:9,10 พระองคห์ทรงถถูกระบคุตนัวตนในแบบเดนยวกนันกนับพระวริญญาณ
บรริสคุทธริธิ์ผถูจ้ทรงเปป็นพยานภายในเรา

พระเยซถูไมม่เพนยงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์จรริงผถูจ้หนจึที่ง พระองคห์ทรงเปป็นพยานทนที่สนัตยห์จรริงผถูจ้นนันี้น, ความสมบถูรณห์แบบ
ประการหนจึที่งทนที่ยกพระองคห์ขจึนี้นเหนสือมนคุษยห์ทนันี้งปวง พระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้า ไมม่ใชม่มนคุษยห์ทนที่มนขนดจคากนัดและผริด
พลาดไดจ้ แตม่เนสืที่องจากพระครริสตห์ทรงเปป็น “พยานทนที่สนัตยห์จรริงนนันี้น” พระองคห์จจึงทรงถถูกจนัดใหจ้เทม่าเทนยมกนับและอยถูม่ใน
ระดนับเดนยวกนับพระบริดาและพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ พระองคห์ทรงมนเพนยงหนจึที่งเดนยว ในนนัยยะอนันสมบถูรณห์แบบและ
ครบถจ้วน ไมม่มนมนคุษยห์คนใดเปป็นพยานผถูจ้หนจึที่งทนที่สนัตยห์จรริงอยม่างสมบถูรณห์แบบเลย

คน ๆ หนจึที่งอาจบอกความจรริงเทม่าทนที่ตนทราบความจรริงนนันี้น แตม่ความรถูจ้แบบมนคุษยห์กท็ไมม่ใชม่ความรถูจ้ทนที่ครบ
ถจ้วนหรสือสมบถูรณห์แบบ คน ๆ หนจึที่งอาจใหจ้การรนับรองสริที่งทนที่เขาคริดวม่าเขาไดจ้ยรินหรสือเหท็นแตม่เขาอาจคริดผริดกท็ไดจ้ หรสือ
การรนับรถูจ้ตม่าง ๆ และคลนังศนัพทห์ของเขาอาจถถูกจคากนัด เขาไมม่รถูจ้วริธนทนที่จะแสดงออกทนันี้งหมดทนที่เขาไดจ้เหท็นหรสือแมจ้กระทนัที่ง
ทนที่จะเขจ้าใจสริที่งนนันี้นทนันี้งหมด มนแตม่พระเยซถูทนที่เปป็น “พยานทนที่สนัตยห์จรริงผถูจ้นนันี้น”

ยถูดาสไดจ้กลม่าวถจึงพระเยซถูในคคาครที่คาครวญอนันแสนเศรจ้าวม่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทรยศโลหริตซจึที่งไมม่มนความผริด” (มธ.
27:4) จงหมายเหตคุวม่าไมม่ใชม่โลหริตทนที่ไรจ้ความผริดของมนคุษยห์ผถูจ้หนจึที่งแตม่เปป็นโลหริตทนที่ไรจ้ความผริดของผถูจ้เดนยวนนันี้นฟากนนนี้
ของสวนเอเดน! ความไรจ้บาปและความทรงพลานคุภาพทนันี้งสรินี้นและการทรงทราบทคุกสริที่งของพระครริสตห์มนเพนยงหนจึที่ง
เดนยวฉนันใด คคาพยานของพระองคห์กท็มนเพนยงหนจึที่งเดนยวฉนันนนันี้น

พระครริสตห์ในทนที่นนนี้ทรงเกนที่ยวขจ้องกนับพระวจนะของพระเจจ้าเชม่นกนัน เพราะพระครริสตห์และพระวจนะเกนที่ยว
โยงกนันแบบไมม่อาจแยกจากกนันไดจ้ในมาระโก 8:38 ผถูจ้ใดทนที่ละอายเพราะพระเยซถูกท็ละอายเพราะพระวจนะและจะ
ไดจ้รนับความละอายตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้าพระบริดาและเหลม่าทถูตสวรรคห์บรริสคุทธริธิ์ ฉะนนันี้นถจ้าพระครริสตห์ทรงเปป็นพระ
บคุตรนริรนันดรห์นนันี้นของพระเจจ้า พระคนัมภนรห์กท็ตจ้องเปป็นพระวจนะนริรนันดรห์ของพระเจจ้า ถจ้าพระครริสตห์ทรงเปป็น “พยานทนที่
สนัตยห์จรริงผถูจ้นนันี้น” พระคนัมภนรห์ซจึที่งพระเยซถูทรงเรนยกวม่า “บรรดาถจ้อยคคาของเรา” (มาระโก 8:38) และซจึที่งถถูกเรนยกวม่า 
“พระวจนะของพระครริสตห์” กท็เปป็นพระคนัมภนรห์ซจึที่งไดจ้รนับการดลใจดจ้านถจ้อยคคา ไรจ้สริที่งผริดเพนนี้ยน และถถูกตจ้องในแบบทนที่
ไมม่มนทางผริดพลาดไดจ้ มนความเปป็นหนจึที่งเดนยวในทม่ามกลางวรรณกรรมเหมสือนอยม่างทนที่พระครริสตห์ทรงเปป็นใน



ทม่ามกลางมนคุษยห์ ไมม่อาจมนการแยกจากกนันไดจ้ระหวม่างพระวจนะของพระเจจ้าทนที่เปป็นลายลนักษณห์อนักษรกนับพระวาทะ
ของพระเจจ้าผถูจ้ทรงรนับสภาพเนสืนี้อหนนัง พระครริสตห์และพระคนัมภนรห์ตนันี้งมนัที่นหรสือพนังทลายไปพรจ้อมกนัน

“...ทรงเปป็นปฐมแหม่งการเนรมริตสรจ้างของพระเจจ้า” (ขจ้อ 14) นนัที่นไมม่ไดจ้หมายความวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็น
ผถูจ้หนจึที่งทนที่ถถูกสรจ้างขจึนี้น เพราะยอหห์น 1:1-3 กลม่าววม่า: “ในเรริที่มแรกนนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยถูม่แลจ้ว และพระวาทะทรง
อยถูม่กนับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า พระองคห์นนันี้นเองทรงอยถูม่ในเรริที่มแรกนนันี้นกนับพระเจจ้า สริที่งสารพนัดไดจ้ถถูก
สรจ้างขจึนี้นมาโดยพระองคห์ และโดยปราศจากพระองคห์ไมม่มนสริที่งใดเลยไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมาในสริที่งทนที่ไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมานนันี้น”

พระเยซถูทรงเปป็นพระเจจ้า ทรงเปป็นผถูจ้หนจึที่งทนที่ดคารงอยถูม่ชนัที่วนริรนันดรห์และไรจ้ขนดจคากนัดเหมสือนพระบริดาและทรง
เทม่าเทนยมกนับพระบริดา พระเยซถูทรงถถูกสรจ้างขจึนี้นไหม? เฉพาะรม่างกายมนคุษยห์ของพระเยซถูไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้น พระคคาขจ้อ
นนนี้อาจอนคุมานวม่ากม่อนโลกไดจ้เรริที่มตจ้นพระเจจ้าไดจ้ทรงดคารริและมนคคาสนัที่งแลจ้วทนที่พระเยซถูจะตจ้องบนังเกริดจากหญริง
พรหมจารนคนหนจึที่ง มนรม่างกายแบบมนคุษยห์และตายเพสืที่อรนับโทษบาปของเรา พระองคห์ทรงเปป็น “พระเมษโปดก 
ผถูจ้ทรงถถูกปลงพระชนมห์ตนันี้งแตม่ทรงวางรากฐานของโลก” (วว. 13:8) พระเยซถูทรงเปป็น “พระบคุตรทนที่บนังเกริดมาองคห์
เดนยว” ของพระเจจ้า นนัที่นคสือ พระบคุตรองคห์เดนยวนนันี้นทนที่ถถูกใหจ้บนังเกริดฝป่ายรม่างกายในครรภห์ของหญริงพรหมจารนคนหนจึที่ง
ถถูกใหจ้บนังเกริดอยม่างอนัศจรรยห์โดยพระเจจ้า

แตม่เราคริดวม่ามนความหมายมากกวม่าตรงนนนี้ พระเยซถูทรงเปป็น “ปฐมแหม่งการเนรมริตสรจ้างของพระเจจ้า” ใน
นนัยยะทนที่วม่าพระองคห์เองทรงเปป็นพระผถูจ้สรจ้างนนันี้น พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างสริที่งสารพนัดทนที่ไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมา (ยอหห์น 1:3; 
คส. 1:15-17) ขอใหจ้เรากลม่าววม่าพระเยซถูเจจ้าทรงเปป็นผถูจ้นนันี้นทนที่ไดจ้เรริที่มตจ้นการทรงสรจ้างสรรพสริที่งทนันี้งปวงของพระเจจ้า 
ไมม่ใชม่วม่าพระองคห์ไดจ้ทรงถถูกสรจ้างขจึนี้นแตม่วม่าพระองคห์ทรงเปป็นพระผถูจ้สรจ้างองคห์นนันี้น

“ไมม่เยท็นและไมม่รจ้อน” (ขจ้อ 15) นนที่เปป็นคคาครที่คาครวญและการรคาพนันทนที่ครริสเตนยนเหลม่านนันี้นแหม่งเมสืองเลาดนเซนย
ทนันี้งไมม่เยท็นและไมม่รจ้อน ในทนที่นนนี้พระเจจ้าตรนัสเกนที่ยวกนับบาปของการเปป็นแตม่อคุม่น ๆ มนันเปป็นบาปอยม่างหนจึที่งของความ
รจ้อนรนอนันเลท็กนจ้อย, ความกระตสือรสือรจ้นนริดเดนยว, บาปของความภนักดนแบบสองจริตสองใจ อยม่างดนทนที่สคุดความรนัก
ของครริสเตนยนเพสืที่อพระเจจ้ากท็นจ้อยกวม่าทนที่พระเจจ้าทรงสมควรไดจ้รนับและนจ้อยกวม่าความรนักนนันี้นทนที่ทรงบนัญชาไวจ้วม่า 
“...ดจ้วยสคุดใจของทม่าน และดจ้วยสคุดจริตของทม่าน และดจ้วยสรินี้นสคุดความคริดของทม่าน” (มธ. 22:37) ครริสเตนยนทคุก
คนตจ้องยอมรนับวม่าการมนสถูจ้รบระหวม่างเนสืนี้อหนนังกนับพระวริญญาณ ตจ้องกลม่าวแมจ้กระทนัที่งดจ้วยนนี้คาตาวม่า “พระองคห์
เจจ้าขจ้า ขจ้าพระองคห์เชสืที่อ ขอพระองคห์โปรดชม่วยเกนที่ยวกนับการขาดความเชสืที่อของขจ้าพระองคห์ดจ้วยเถริด” เหมสือนอยม่าง
บริดาคนนนันี้นของเดท็กชายทนที่ถถูกผนสริงในมาระโก 9:24 แตม่ครริสเตนยนทนที่ยคาเกรงพระเจจ้ากท็ถถูกชนนี้ใหจ้ไปหาพระเจจ้า 
พากเพนยรทนที่จะทคาใหจ้พระเจจ้าพอพระทนัย อยม่างนจ้อยพระเจจ้ากท็ทรงมนสริทธริธิ์ทนที่จะเรนยกรจ้องความรนักอนันรจ้อนรนจากผถูจ้คน
ของพระองคห์ ความกระตสือรสือรจ้นเพสืที่ออคุดมการณห์ของพระองคห์ ไมม่มนครริสเตนยนทนที่สมบถูรณห์แบบ แตม่ครริสเตนยนทนันี้ง
หลายสามารถมนใจทนที่จรริงจนังและรจ้อนรนอยม่างสมที่คาเสมอไดจ้

“ไมม่เยท็นและไมม่รจ้อน” เหท็นไดจ้ชนัดวม่าขนับเนจ้นความจรริงประการหนจึที่งทนที่วม่าถจึงแมจ้คน ๆ หนจึที่งเปป็นครริสเตนยนทนที่
บนังเกริดใหมม่แลจ้ว เขากท็จะไมม่ทคาสริที่งทนที่ถถูกตจ้องโดยอนัตโนมนัตริ ไมม่เปป็นครริสเตนยนทนที่รจ้อนรนโดยอนัตโนมนัตริ แตม่ตจ้องแสวงหา
อยม่างจรริงจนังทนที่จะเตริบโตในพระคคุณและความรถูจ้ของพระเจจ้า คคาเตสือนสตริมากมายเหลสือเกรินในพระคนัมภนรห์พริสถูจนห์
เรสืที่องนนันี้น!



“เหตคุฉะนนันี้น ขจ้าพเจจ้าจจึงวริงวอนพวกทม่าน พนที่นจ้องทนันี้งหลาย โดยบรรดาความเมตตาของพระเจจ้า ใหจ้พวก
ทม่านถวายรม่างกายของพวกทม่าน เปป็นเครสืที่องบถูชาทนที่มนชนวริต อนันบรริสคุทธริธิ์ เปป็นทนที่พอพระทนัยแดม่พระเจจ้า ซจึที่งเปป็นการรนับ
ใชจ้ทนที่เหมาะสมของพวกทม่าน และอยม่าทคาเหมสือนกนับชาวโลกนนนี้ แตม่พวกทม่านจงถถูกเปลนที่ยนแปลงโดยการฟฟปั้นฟถูใหมม่
แหม่งจริตใจของพวกทม่าน เพสืที่อพวกทม่านจะไดจ้พริสถูจนห์วม่าอะไรเปป็นนนี้คาพระทนัยนนันี้นของพระเจจ้าทนที่ดนและเปป็นทนที่ชอบ
พระทนัย และสมบถูรณห์แบบ” - รม. 12:1,2

เราตจ้องใหจ้ความคริดของเราถถูกฟฟปั้นฟถูใหมม่ทคุกวนัน
ฮนบรถู 12:1 กลม่าววม่า “เหตคุฉะนนันี้น โดยเหท็นวม่าพวกเราถถูกลจ้อมรอบดจ้วยพยานหมถูม่ใหญม่นนันี้น ใหจ้พวกเราวาง

ทคุกสริที่งทนที่เปป็นตนัวถม่วง และบาปซจึที่งขนัดขวางพวกเราอยถูม่อยม่างงม่ายดาย และใหจ้พวกเราวริที่งดจ้วยความอดทนการแขม่งกนัน
ทนที่ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าพวกเรานนันี้น…”

ดนังนนันี้นคนทนที่เปป็นครริสเตนยนจจึงตจ้องวางเครสืที่องถม่วงตม่าง ๆ ของตนและบาปนนันี้นแหม่งความไมม่เชสืที่อทนที่คอยเลม่น
งานเขา ใน 2 เปโตร 1:5-9 เราอม่านวม่า:

“และนอกจากสริที่งนนนี้ โดยใชจ้ความขยนันขนันแขท็งทนันี้งสรินี้น จงเพริที่มคคุณธรรมเขจ้ากนับความเชสืที่อของพวกทม่าน และ
จงเพริที่มความรถูจ้เขจ้ากนับคคุณธรรม และจงเพริที่มการรถูจ้จนักบนังคนับตนเขจ้ากนับความรถูจ้ และจงเพริที่มความอดทนเขจ้ากนับการ
รถูจ้จนักบนังคนับตน และจงเพริที่มการทนที่เปป็นอยม่างพระเจจ้าเขจ้ากนับความอดทน และจงเพริที่มความรนักฉนันพนที่นจ้องเขจ้ากนับการทนที่
เปป็นอยม่างพระเจจ้า และจงเพริที่มความรนักเขจ้ากนับความรนักฉนันพนที่นจ้อง เพราะวม่าถจ้าสริที่งเหลม่านนนี้มนอยถูม่ในพวกทม่าน และ
เพริที่มพถูนขจึนี้นแลจ้ว สริที่งเหลม่านนนี้กท็กระทคาใหจ้พวกทม่านไมม่เปป็นหมนันหรสือไรจ้ผลในความรถูจ้ของพระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าของพวกเรา แตม่ผถูจ้ใดทนที่ขาดสริที่งเหลม่านนนี้กท็เปป็นคนตาบอด และมองไกลออกไปไมม่ไดจ้ และไดจ้ลสืมไปวม่าเขาไดจ้รนับการ
ชคาระใหจ้บรริสคุทธริธิ์จากบรรดาบาปเดริมของตนเสนยแลจ้ว”

ในทนที่นนนี้คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ “รนับการชคาระใหจ้บรริสคุทธริธิ์จากบรรดาบาปเดริมของตนเสนยแลจ้ว” นนัที่นคสือ ไดจ้รนับ
ความรอดแลจ้ว ตจ้องลงแรงเพสืที่อทนที่จะมนคคุณธรรมและพระพรเหลม่านนันี้นแบบครริสเตนยน และในคคาอธริษฐานทนที่เปป็นแบบ
อยม่างนนันี้นเราถถูกสอนใหจ้มาสารภาพบาปตม่าง ๆ ของเราทคุกวนันและแสวงหาทนที่จะหลนกเลนที่ยงการทดลอง

“เราใครต่ใหข้เจข้าเยด็นหรสือรข้อน” (ขข้อ 15)
นนัที่นหมายความวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่เปป็นแตม่อคุม่น ๆ และไมม่อคุทริศตนัว ไมม่มนความกระตสือรสือรจ้นอนันบรริสคุทธริธิ์ 

สรจ้างความเสนยหายมากเหลสือเกรินตม่ออคุดมการณห์ของพระครริสตห์จนพระองคห์อยากใหจ้พวกเขาเยท็นชสืดไปเลย ไมม่กลนับ
ใจ และไมม่เปป็นครริสเตนยนแตม่ปากอยม่างนนันี้นหรสือ? ดถูเหมสือนเปป็นเชม่นนนันี้น เพราะมวลชนของเหลม่าครริสเตนยนทนที่รนักโลก
รอบตนัวเราเปป็นอคุปสรรคทนที่ขนัดขวางทคุกคนทนที่อยากชนะจริตวริญญาณหลายดวง คนทนที่เปป็นแตม่อคุม่นม่ ๆ กท็วริจารณห์ผถูจ้ชนะจริต
วริญญาณ จริตวริญญาณทนที่รจ้อนรนกท็เปป็นพวกทนที่ “อม่อนไหวงม่ายเกรินไป”, “คลนัที่งศาสนา” ในสายตาของพวกทนที่เปป็นแตม่
อคุม่น ๆ พวกทนที่อคุม่น ๆ ในเรสืที่องความกระตสือรสือรจ้นกท็อาจกระฉนับกระเฉงในดจ้านการเมสืองเพสืที่อควบคคุมครริสตจนักรทนันี้ง
หลายและเพสืที่อขนัดขวางศริษยาภริบาลทนที่รจ้อนรน เหมสือนอยม่างทนที่มนผถูจ้นคาทางศาสนาจคานวนมากทนที่ไมม่ไดจ้รนับความรอด 
(มธ. 7:21-23) กท็มนผถูจ้นคาหลายคนทนที่รอดแลจ้วแตม่ไมม่อคุทริศตนัว ทนที่เปป็นแตม่อคุม่น ๆ ในฝป่ายวริญญาณ ทนที่คอยถม่วงทคุกคนทนที่
อยากบากบนัที่นมคุม่งไปอยม่างจรริงจนังในการชนะจริตวริญญาณ ในการปกปฝ้องความเชสืที่อนนันี้นและในการรม่วมสามนัคคนธรรม
ดจ้วยความรนัก



ไมม่ใชม่ชาวโลกทนที่ไมม่กลนับใจทนที่คอยฉคุดรนันี้งการฟฟปั้นฟถูและการชนะจริตวริญญาณแตม่เปป็นพวกครริสเตนยนทนที่อคุม่น ๆ 
พระเยซถูเจจ้าตรนัสอยม่างชนัดแจจ้งวม่า “งานเกท็บเกนที่ยวนนันี้นเปป็นการใหญม่นนักหนา แตม่เหลม่าคนงานกท็มนนจ้อย” (ลถูกา 10:2) 
ปปญหาไมม่ไดจ้อยถูม่ทนที่งานเกท็บเกนที่ยวแตม่อยถูม่ทนที่พวกคนงาน ใน 2 พงศาวดาร 7:14 เราอม่านวม่า “ประชากรของเรา ผถูจ้ซจึที่ง
เรนยกตามนามของเรานนันี้น” คสือผถูจ้ทนที่ตจ้องปฏริบนัตริตามขจ้อเรนยกรจ้องตม่าง ๆ ของพระเจจ้าสคาหรนับการฟฟปั้นฟถู

การแพรม่ไปอยม่างอนัศจรรยห์ของขม่าวประเสรริฐและฤทธริธิ์เดชทนที่เผยออกของพระเจจ้าในครริสตจนักรยคุคตจ้นแสดง
ใหจ้เหท็นวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายสามารถเกริดผลไดจ้มากขนาดไหนหากไมม่มนการเตะถม่วงและการฉคุดรนันี้งของพวกทนที่เปป็น
แตม่อคุม่น ๆ เราคริดวม่าครริสเตนยนไมม่กนที่คนทนที่เปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ ทนที่ยอมตายหรสือทนทคุกขห์การตริดคคุกหรสือการสถูญเสนย
ทรนัพยห์สริที่งของ ทนที่อคุทริศตนัวเตท็มทนที่ตม่อพระเจจ้า นม่าจะชนะจริตวริญญาณไดจ้เปป็นจคานวนมากกวม่าครริสเตนยนหมถูม่ใหญม่ ทนที่พวก
เขาสม่วนใหญม่เปป็นแตม่อคุม่น ๆ สองจริตสองใจเกนที่ยวกนับการรนับใชจ้พระเจจ้า “เราใครม่ใหจ้เจจ้าเยท็นหรสือรจ้อน” แทนทนที่จะเปป็น
แตม่อคุม่น ๆ พระเยซถูตรนัสแลจ้ว!

เปป็นแตต่อทุต่น ๆ หรสือ? อยต่างไรกกัน?
ความเปป็นแตม่อคุม่น ๆ เกนที่ยวกนับพระคนัมภนรห์ แมจ้กระทนัที่งในหมถูม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้ว กท็นม่าตกใจ

จรริง ๆ! มนันนม่าสะเทสือนใจทนที่ไดจ้พบวม่าครริสเตนยนนม่าจะมากกวม่าครจึที่งไมม่เคยอม่านพระคนัมภนรห์จบเลม่มเลยสนักรอบ มนันจจึง
เลนที่ยงไมม่ไดจ้ทนที่พวกเขาไมม่มนรากฐานมนัที่นคงในความจรริง พวกเขาจจึงตกเปป็นเหยสืที่อของพวกลนัทธริเทนยมเทท็จและของการ
ทดลองหลายอยม่าง พวกเขาไมม่ยอมเขจ้มแขท็งในการปกปฝ้องความเชสืที่อนนันี้นและไมม่เดสือดดาลตม่อสถูจ้พวกถสือแนวคริด
เสรนนริยมทนที่ไมม่ยอมรนับการดลใจดจ้านถจ้อยคคาของพระคนัมภนรห์ พวกเขารม่วงลงสถูม่บาปหลายประการ ไมม่มนการปกปฝ้อง
ของพระวจนะทนที่ถถูกซม่อนไวจ้ในใจของพวกเขา (สดด. 119:11)

พวกเขามนักขาดแคลนในเรสืที่องความรนักอนันรจ้อนรนเพสืที่อครริสเตนยนทนันี้งหลาย ดนังนนันี้นเหมสือนชาวโครรินธห์เหลม่า
นนันี้นพวกเขาจจึงตริดตามมนคุษยห์ พวกเขาบม่มเพาะความแตกแยกและการวริวาทและพวกเขาจจึงเปป็น “ทารกในพระ
ครริสตห์” เหลม่าครริสเตนยนทนที่ “อยถูม่ฝป่ายเนสืนี้อหนนัง” (1 คร. 3:1-4)

ครริสเตนยนเหลม่านนนี้ทนที่ความกระตสือรสือรจ้นแบบสองจริตสองใจและไมม่ดนพอของตนทคาใหจ้พระเจจ้ารถูจ้สจึก
สะอริดสะเอนยนกท็นม่าจะสองจริตสองใจและไมม่คม่อยหม่วงใยเกนที่ยวกนับการดคาเนรินชนวริตในทางทนที่บรริสคุทธริธิ์ พวกเขาอาจชอบ
แสดงความคริดเหท็นและชอบตริเกนที่ยวกนับประเพณนบางอยม่างของลนักษณะการดคาเนรินชนวริตในหมถูม่คนอสืที่น ๆ แตม่ไมม่มน
ความหม่วงใยใด ๆ ทนที่ลจึกซจึนี้งในการทนที่จะทคาใหจ้พระเจจ้าพอพระทนัยในใจทนที่อยถูม่เรจ้นลนับของตน บรรดาภาพยนตรห์ฮอลลน
วถูด, บคุหรนที่, เบนยรห์และคท็อกเทล, การแตม่งตนัวลม่อแหลมและลถูก ๆ ทนที่พม่อแมม่ไมม่สนัที่งสอน-ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นสริที่งสามนัญในหมถูม่
ครริสเตนยนทนที่รนักโลกเหลม่านนนี้

ใจทนที่ไมม่แยแสยม่อมไมม่มนภาระเพสืที่อการชนะจริตวริญญาณ ไมม่มนนนี้คาตาแหม่งการวริงวอน ไมม่มนคคาอธริษฐานทนที่ออก
มาจากใจ ไมม่มนความกระตสือรสือรจ้นทนที่จะนคาขม่าวประเสรริฐไปประกาศแกม่มนคุษยห์ทคุกคนทนที่เขจ้าถจึงไดจ้ ชม่างเปป็นเรสืที่องตลก
รจ้ายหากครริสเตนยนมนทนัศนคตริทนที่เมรินเฉยสริที่งยริที่งใหญม่หนจึที่งเดนยวนนันี้นทนที่พระเยซถูครริสตห์ไดจ้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพสืที่อ-การชนะ
จริตวริญญาณทนันี้งหลาย สริที่งนนันี้นซจึที่งพระองคห์ไดจ้ทรงบนัญชาอยม่างเขจ้มงวดขนาดนนันี้นในพระมหาบนัญชา!

“เราจะคายเจจ้าออกจากปากของเรา” (ขจ้อ 16) นนัที่นหมายความวม่าพระเจจ้าจะทรงตนัดพม่อตนัดลถูกกนับลถูกทนที่
บนังเกริดใหมม่แลจ้วของพระองคห์เองหรสือ? วม่าทางไปสวรรคห์นนันี้นตจ้องพจึที่งการทคาดนตม่าง ๆ และเฉพาะคนทนที่คถูม่ควรถจึงจะไดจ้



ไปทนที่นนัที่นหรสือ? ไมม่ใชม่อยม่างแนม่นอน เราตจ้องจคาไวจ้วม่าพระเยซถูตรนัสวม่า “แทจ้จรริงแลจ้วเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า ผถูจ้ใด
ทนที่ฟปงคคาของเรา และเชสืที่อในพระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงสม่งเรามานนันี้น กท็มนชนวริตนริรนันดรห์ และจะไมม่เขจ้าสถูม่การปรนับโทษ แตม่ไดจ้ผม่าน
พจ้นจากความตายไปสถูม่ชนวริตแลจ้ว” (ยอหห์น 5:24) พระเยซถูตรนัสเกนที่ยวกนับแกะของพระองคห์วม่า “...แกะเหลม่านนันี้นจะไมม่
พรินาศเลย” (ยอหห์น 10:28) และโรม 8:33-39 กลม่าววม่า:

“ใครเลม่าจะฟฝ้องสริที่งใด ๆ ตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงเลสือกไวจ้แลจ้ว คสือพระเจจ้าผถูจ้ทรงนนับวม่าชอบธรรม 
ใครเลม่าจะเปป็นผถูจ้ปรนับโทษอนก คสือพระครริสตห์ผถูจ้ไดจ้ทรงสรินี้นพระชนมห์แลจ้ว ใชม่แลจ้ว ผถูจ้ไดจ้ทรงคสืนพระชนมห์แลจ้วตม่างหาก ผถูจ้
ซจึที่งทรงสถริต ณ เบสืนี้องขวาพระหนัตถห์ของพระเจจ้า ผถูจ้ซจึที่งทรงอธริษฐานขอเพสืที่อพวกเราดจ้วย ใครจะแยกพวกเราออก
จากความรนักของพระครริสตห์เลม่า จะเปป็นความยากลคาบาก หรสือความทคุกขห์ หรสือการขม่มเหง หรสือการกนันดารอาหาร
หรสือการเปลสือยกาย หรสือการถถูกโพยภนัย หรสือการถถูกคมดาบหรสือ ตามทนที่มนเขนยนไวจ้แลจ้ววม่า ‘เพราะเหท็นแกม่พระองคห์
ขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายจจึงถถูกประหารวนันยนังคที่คา ขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายถถูกนนับวม่าเปป็นเหมสือนแกะสคาหรนับการเอาไปฆม่า’ 
ไมม่เลย ในสริที่งทนันี้งหลายเหลม่านนนี้ พวกเราเปป็นยริที่งกวม่าเหลม่าผถูจ้พริชริตโดยทางพระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงรนักพวกเรา เพราะขจ้าพเจจ้า
เชสืที่อมนัที่นวม่า แมจ้แตม่ความตาย หรสือชนวริต หรสือบรรดาทถูตสวรรคห์ หรสือบรรดาเทพผถูจ้ครอบครองอาณาจนักร หรสือบรรดา
เทพผถูจ้มนอคานาจ หรสือสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในปปจจคุบนันนนนี้ หรสือสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะมาในภายหนจ้า หรสือซจึที่งสถูง หรสือซจึที่งลจึก 
หรสือสริที่งอสืที่นใดทนที่ไดจ้ทรงสรจ้างแลจ้วนนันี้น จะไมม่สามารถแยกพวกเราออกจากความรนักของพระเจจ้า ซจึที่งอยถูม่ในพระเยซถู
ครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเราไดจ้”

เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้เขนยนวม่า “ขจ้าพเจจ้ารถูจ้จนักพระองคห์ทนที่ขจ้าพเจจ้าเชสืที่อแลจ้ว และขจ้าพเจจ้าเชสืที่อมนัที่นคงวม่า
พระองคห์ทรงสามารถทนที่จะรนักษาสริที่งซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบไวจ้กนับพระองคห์จนถจึงวนันนนันี้น” (2 ทธ. 1:12 วรรคหลนัง)

ไมม่ใชม่เลย ความลจ้มเหลวของมนคุษยห์ไมม่ยกเลริกพระสนัญญาทนันี้งหลายของพระเจจ้า พระเจจ้าไมม่ไดจ้ทรงปฏริเสธ
ความรอดโดยพระคคุณทนที่ไมม่พจึที่งการประพฤตริในทนที่นนนี้ซจึที่งพระองคห์ทรงสนัญญาไวจ้อยม่างชนัดเจนขนาดนนันี้น ฉะนนันี้นมนัน
หมายความวม่าอะไรทนที่ดลใจภาพของผถูจ้หนจึที่งทนที่คายสริที่งหนจึที่งทนที่นม่าสะอริดสะเอนยนและชวนคลสืที่นไสจ้ออกมา?

ครริสเตนยนคนหนจึที่งสามารถถถูก “คายออก” จากการรม่วมสามนัคคนธรรมกนับพระครริสตห์ไดจ้ “ถจ้าพวกเรากลม่าว
วม่า พวกเรารม่วมสามนัคคนธรรมกนับพระองคห์ และดคาเนรินอยถูม่ในความมสืด พวกเรากท็พถูดมคุสา และไมม่ไดจ้กระทคาความ
จรริง” (1 ยน. 1:6) คน ๆ หนจึที่งจจึงอาจสถูญเสนย “ความชสืที่นบานแหม่งความรอด” ไปหมดไดจ้เหมสือนทนที่ดาวริดเคยสถูญ
เสนย และจากนนันี้นเขาไดจ้อธริษฐานขอใหจ้ความชสืที่นบานนนันี้นกลนับคสืนมา (สดด. 51:8,12)

คน ๆ หนจึที่ง เพราะความเฉยเมยของตน อาจกลายเปป็นภาชนะลถูกหนจึที่งทนที่พระเจจ้าทรงใชจ้การไมม่ไดจ้ เปาโล
กลนัววม่า “เมสืที่อขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศแกม่คนอสืที่นแลจ้ว ตนัวขจ้าพเจจ้าเองจะเปป็นคนทนที่ใชจ้การไมม่ไดจ้” (1 คร. 9:27) นนัที่นกท็คสือ 
เขาอาจถถูกวางทรินี้งไวจ้ในฐานะคนงานผถูจ้หนจึที่ง ครริสเตนยนจคานวนมากทนที่เคยถถูกใชจ้การอยม่างยริที่งใหญม่บนัดนนนี้ถถูกโยนทรินี้งขจ้าง
ทางแลจ้ว ผมคริดถจึงนนักเทศนห์ผถูจ้เปปีฟื่ยมของประทานคนหนจึที่งทนที่ตอนนนนี้ขายเครสืที่องเรสือนใหจ้ครริสตจนักร อนกคนหนจึที่งทนที่ขาย
พนันธบนัตรใหจ้ครริสตจนักร ถถูกโยนทรินี้งขจ้างทางเมสืที่อพถูดถจึงความใชจ้การไดจ้ ผมเคยรถูจ้จนักนนักศจึกษาทนที่จบจากวริทยาลนัยพระค
รริสตธรรมคนหนจึที่งทนที่มนของประทานมากมายและมนอริทธริพลกวจ้างขวางเหนสือหลายรนัฐ, ผถูจ้ประกาศขม่าวประเสรริฐคน
หนจึที่งทนที่ไดจ้กจ้าวออกไปเพสืที่อหาเงรินและกท็หาเงรินไดจ้จรริง ๆ แตม่ตม่อมาเขากท็อยากและพยายามอยม่างจรริงจนังทนที่จะกลนับเขจ้า
มาสถูม่งานของพระเจจ้าแตม่กท็ทคาไมม่สคาเรท็จ พระเจจ้าไมม่ทรงเปปิดประตถูตจ้อนรนับเขาเลย พระเจจ้าไมม่มนพระพรสคาหรนับเขา



เลย เขาถถูกโยนออกไปแลจ้วในฐานะผถูจ้ชนะจริตวริญญาณคนหนจึที่งในตคาแหนม่งผถูจ้นคาทนที่ใหญม่โตตม่อหนจ้าผถูจ้คน ผมไมม่ไดจ้
กลม่าววม่าเขาไมม่สามารถชนะจริตวริญญาณทนันี้งหลายเปป็นการสม่วนตนัวไดจ้หากเขาพยายาม แตม่งานรนับใชจ้หนจึที่งทนที่ยริที่งใหญม่
ไดจ้ถถูกวางไวจ้ขจ้างทางเพราะเขาไดจ้กลายเปป็นแตม่อคุม่น ๆ และหม่วงเรสืที่องการหาเงรินและการดถูแลครอบครนัวมากกวม่าหม่วง
เรสืที่องงานรนับใชจ้นนันี้น

บางครนันี้งมนครริสเตนยนหลายคนทนที่ทคาใหจ้พระเจจ้าสะอริดสะเอนยนเพราะวม่าพวกเขาไมม่มนแรงปรารถนาอนัน
บรริสคุทธริธิ์ทนที่จะรนับใชจ้พระองคห์และเสนยชนวริตกม่อนวนัยอนันควรเพราะบาปของพวกเขา หลายคนเปป็นแบบนนันี้นทนที่เมสืองโค
รรินธห์ผถูจ้ซจึที่งมนใจฝปกใฝป่เนสืนี้อหนนังเกนที่ยวกนับพริธนระลจึกถจึงองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า (1 คร. 11:30) และอนกหลายคนกท็ “อม่อนกคาลนัง
และปป่วยอยถูม่” เพราะทนัศนคตริแหม่งใจของพวกเขา

สถิกี่งทกกี่ครถิสเตกยนอทุต่น ๆ เหลต่านกขั้ควรแสวงหา
จงหมายเหตคุใหจ้ดนวม่าพระเจจ้าไมม่ไดจ้ตรนัสเปป็นนนัยวม่าคนเหลม่านนนี้ไมม่รอดหรสือวม่าพวกเขาควรแสวงหาความรอด
พวกเขาคริดวม่าตนัวเองรวยแตม่กท็ไมม่รวย พวกเขานนับแตม่ความมนัที่งคนัที่งฝป่ายโลก จรริง ๆ แลจ้วพวกเขา “เปป็นคน

แรจ้นแคจ้นเขท็ญใจ และนม่าสนังเวช และขนัดสน และตาบอด และเปลสือยกายอยถูม่” ครริสเตนยนคนหนจึที่งอาจยากจนจรริง 
ๆ หากเขามนแตม่สริที่งของภายนอกทนันี้งหลายของโลกนนนี้ทนที่ไมม่ทคาใหจ้อริที่มใจและไมม่จนรนังยนัที่งยสืน! พวกเขาควร “ซสืนี้อ” นนัที่นคสือ 
ลงแรงและไดจ้มาซจึที่ง “ทองคคาทนที่หลอมใหจ้บรริสคุทธริธิ์ในไฟแลจ้ว”, ความมนัที่งมนฝป่ายวริญญาณ (ขจ้อ 18) แนม่นอนวม่านนัที่นคง
หมายถจึงฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ การสถริตอยถูม่อนันทรงฤทธริธิ์ของพระครริสตห์โดยทางพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์กท็
เปป็นความมนัที่งคนัที่งแนม่ทนเดนยว นนัที่นจะนคามาซจึที่งสนันตริสคุขของฟปีลริปปปี 4:6, 7; ความสคุขใจทนที่เปาโลพบในคคุก (ฟป. 4:11); 
การประทานฤทธริธิ์เดชทนที่พวกสาวกตจ้องรอคอยและแสวงหา คคาบนัญชาทนที่วม่า “และอยม่าเมาเหลจ้าองคุม่นซจึที่งการเกริน
พอดนอยถูม่ในนนันี้น แตม่จงเตท็มเปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ” (อฟ. 5:18) มนไวจ้สคาหรนับครริสเตนยนทคุกคน D. L. Moody กลม่าว
ไวจ้วม่า “มนันเปป็นเรสืที่องโงม่เขลาทนที่จะพยายามทคางานของพระเจจ้าโดยปราศจากฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้า”

ครริสเตนยนทนที่นม่าสนังเวชเหลม่านนนี้ควรแสวงหา “เสสืนี้อผจ้าสนขาวเพสืที่อเจจ้าจะนคุม่งหม่มไดจ้ และเพสืที่อความละอายแหม่ง
กายเปลสือยเปลม่าของเจจ้าจะไมม่ไดจ้ปรากฏ” (ขจ้อ 18) แนม่นอนวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายจะตจ้องแสวงหาความชม่วยเหลสือ
ของพระเจจ้าเพสืที่อจะดคาเนรินชนวริตทนที่บรริสคุทธริธิ์ อริสยาหห์ 61:10 กลม่าววม่า “ขจ้าพเจจ้าจะเปรมปรนดริธิ์อยม่างยริที่งในพระเยโฮวาหห์
จริตใจของขจ้าพเจจ้าจะเรริงโลดในพระเจจ้าของขจ้าพเจจ้า เพราะพระองคห์ไดจ้ทรงสวมขจ้าพเจจ้าดจ้วยเสสืนี้อผจ้าทนันี้งหลายแหม่ง
ความรอด พระองคห์ทรงคลคุมขจ้าพเจจ้าดจ้วยเสสืนี้อคลคุมยาวแหม่งความชอบธรรม เหมสือนอยม่างเจจ้าบม่าวประดนับตนัวเอง
ดจ้วยเครสืที่องประดนับทนันี้งหลาย และเหมสือนอยม่างเจจ้าสาวตกแตม่งตนัวเองดจ้วยบรรดาเพชรนริลจรินดาของเธอ”

จะวม่าไป ครริสเตนยนทคุกคนมนเสสืนี้อแหม่งความรอดแลจ้วซจึที่งกท็คสือ ความชอบธรรมทนที่ถถูกยกใหจ้ของพระครริสตห์ นนัที่น
คสือเสสืนี้องานสมรสซจึที่งหากผถูจ้ใดไมม่สวม เขากท็ไมม่สามารถนนัที่งทนที่งานเลนนี้ยงสมรสของพระราชโอรสองคห์นนันี้นไดจ้ (มธ. 
22:11-14) แตม่ความชอบธรรมทนที่ถถูกยกใหจ้ควรนคาเราใหจ้แสวงหาความชอบธรรมทนที่ถถูกถม่ายทอดเชม่นกนัน ผถูจ้ใดทนที่บนัดนนนี้
เปป็น “มนคุษยห์ใหมม่” (คส. 3:10) แลจ้วควร “เปลสืนี้องทรินี้งสริที่งสารพนัดเหลม่านนนี้เสนยดจ้วย ความโกรธ ความขนัดเคสือง การคริด
ปองรจ้าย การหมริที่นประมาท คคาพถูดหยาบโลนใหจ้ออกไปเสนยจากปากของพวกทม่าน” (คส. 3:8) เขาควร “สวมใจ
เมตตา ใจปรานน ใจถม่อม ใจอม่อนสคุภาพ ใจอดทนไวจ้นาน โดยอดทนซจึที่งกนันและกนันและยกโทษใหจ้กนันและกนัน…”
(คส. 3:12,13) ผถูจ้ใดทนที่ถถูกนนับวม่าชอบธรรมแลจ้วเพราะเหท็นแกม่พระครริสตห์ควรกลายเปป็นคนทนที่ชอบธรรมแบบ



ภายนอกเพสืที่อแสดงใหจ้เหท็นถจึงความหม่วงใยอนันบรริสคุทธริธิ์ในเรสืที่องความชอบธรรม
โอ เราตจ้องสวมเสสืนี้อคลคุมแหม่งความชอบธรรมเพสืที่อปกปปิดความอนัปยศอนันนม่าละอายของชนวริตทนที่รนักโลกตม่อ

หนจ้าชาวโลก!
ครริสเตนยนทนที่เปป็นแตม่อคุม่น ๆ ควร “เอายาทาตาของเจจ้าเพสืที่อเจจ้าจะแลเหท็นไดจ้” (ขจ้อ 18) ชาวนาคนนนันี้นทนที่ปปีตริ

ยรินดนในบจ้านเรสือน ยคุจ้งฉาง และพสืชผลมากมายตายไปอยม่างคนโงม่เพราะเขาไมม่ไดจ้มนัที่งมนจคาเพาะพระเจจ้า ฉะนนันี้นถจ้า
แมจ้แตม่คนทนที่หลงหายยนังเปป็นคนโงม่เพราะใหจ้สริที่งตม่าง ๆ ของเนสืนี้อหนนังมากม่อน ครริสเตนยนทนที่มนใจรนักโลกจะไมม่เปป็นคนโงม่
มากยริที่งกวม่านนันี้นหรอกหรสือ?

แตม่ความหม่วงใยหลนักของครริสเตนยนควรเปป็นการทคาทคุกสริที่งเพสืที่อ “ถวายเกนยรตริพระเจจ้า” (1 คร. 10:31) 
เราทราบวม่าพระครริสตห์ไดจ้สรินี้นพระชนมห์เพสืที่อชม่วยคนบาปใหจ้รอดและการชม่วยคนบาปใหจ้รอดเปป็นสริที่งทนที่ชอบพระทนัย
พระเจจ้ามากทนที่สคุด

โอ ขอใหจ้เรามนดวงตาทนที่จะเหท็นคคุณคม่าของจริตวริญญาณหนจึที่งดวงทนที่ตจ้องรนับการชม่วยใหจ้รอดจากความตายนริ
รนันดรห์อยม่างทนที่พระเยซถูทรงมองเหท็นมนัน ซจึที่งพระองคห์ไดจ้ทรงชคาระคม่าไถม่อนันแสนแพงนนันี้นแลจ้วเพสืที่อเขา! เฉพาะคนเหลม่า
นนันี้นทนที่ใหจ้การชนะจริตวริญญาณมาเปป็นอนันดนับหนจึที่งกท็กระทคาตามพระมหาบนัญชานนันี้น เฉพาะคนเหลม่านนันี้นไดจ้เอายาทา
ตาแลจ้วเพสืที่อจะมองเหท็นจริตวริญญาณทนันี้งหลายทนที่หลงหายและการตกอยถูม่ในภนัยอนันตรายของพวกเขาและคคุณคม่าของ
พวกเขาตม่อพระเจจ้า

โอ ขอใหจ้พระเจจ้าทรงเอายาทาตาของเราเพสืที่อจะมองเหท็นบรรดาจริตวริญญาณทนที่หลงหายรอบตนัวเรา
โปรดประทานนริมริตแกม่ขจ้า
ขอทรงชม่วยใหจ้ขจ้าแลเหท็น

ความจคาเปป็นทนที่อยถูม่ลจ้อมรอบตนัว
จริตวริญญาณทนที่ตจ้องการพระองคห์
โอ ขอทรงโปรดใหจ้ขจ้าเปป็นพร

ขณะทนที่ขจ้ามคุม่งหนจ้าตม่อไป
และบอกเลม่าเรสืที่องราวนนันี้น

เพสืที่อผถูจ้อสืที่นจะไดจ้ทราบ
โปรดประทานนริมริตแกม่ขจ้า
ใหจ้เหท็นทคุม่งนาขาวเหลม่านนันี้น

จริตวริญญาณทนที่เราตจ้องเกท็บเกนที่ยว
กม่อนคที่คาคสืนมาถจึง
จวนจะมสืดแลจ้ว

และบางคนจะหลงหาย
อาจเปป็นเพสืที่อนบจ้านหรสือพนที่ชาย

ชม่างนม่าเสนยดายจรริง ๆ



โปรดประทานนริมริตแกม่ขจ้า
เกรงวม่าขจ้าจะตจ้องยสืนมสือเปลม่า

ทนที่บนัลลนังกห์พริพากษาของพระผถูจ้ไถม่
ไมม่มนฟป่อนขจ้าวไปถวายเลย
ไมม่มนการงานแหม่งความรนัก

เพสืที่อถวายแดม่องคห์กษนัตรริยห์ของขจ้า
ขจ้าชม่างไรจ้ผล มนแตม่ใบ

ไมม่มนสริที่งใดมาถวายจอมเจจ้านาย
โปรดประทานนริมริตแกม่ขจ้า
ขอทรงชม่วยใหจ้ขจ้าแลเหท็น
เพสืที่อนบจ้านสนักคนวนันนนนี้

และนคาเขามาถวายพระองคห์
เพสืที่อทนที่ในรคุม่งเชจ้าอนันแสนยรินดนนนันี้น
ใครสนักคนจะพถูดในสวรรคห์วม่า

“ทนที่ฉนันรอดกท็เพราะคคาอธริษฐานของคคุณ
คคุณพาฉนันมาถจึงพระครริสตห์”

พระเจข้าทรงรกักและตกสอนผดูข้ทกกี่เปป็นแตต่อทุต่น ๆ นกัขั้น
คนเหลม่านนนี้เปป็นลถูก ๆ ทนที่รนักของพระเจจ้า ดนังนนันี้นพระองคห์จะตนสอนพวกเขา “ดจ้วยวม่าผถูจ้ทนที่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า

ทรงรนัก พระองคห์กท็ทรงตนสอน และทรงเฆนที่ยนตนบคุตรทคุกคนทนที่พระองคห์ทรงรนับไวจ้” (ฮบ. 12:6) การตนสอนอาจมาทาง
ความเจท็บปป่วยหรสืออคุบนัตริเหตคุหรสือความยากลคาบาก, มาทางความมสืดฝป่ายวริญญาณ, มาทางการสถูญเสนยความ
ชสืที่นบาน, มาทางการสถูญเสนยคนทนที่เรารนัก ดนังนนันี้นคนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่เยท็นและไมม่รจ้อนเปป็นแตม่อคุม่น ๆ จจึงควรกลนับใจ มนพระ
เมตตาสคาหรนับผถูจ้ทนที่สคานจึกผริด และประชาชนของพระเจจ้าตจ้องกลนับใจซนี้คาแลจ้วซนี้คาอนก (ดถู 2:5,16,22; 3:3,19; 2 คร. 
7:9)

บนัดนนนี้พระครริสตห์ทรงยสืนอยถูม่ทนที่ประตถูใจของครริสเตนยนทคุกคน (ขจ้อ 20) และทรงอยากรสืนี้อฟฟปั้นสามนัคคนธรรมทนที่
ถถูกทคาลายไปเพราะการรนักโลกและการเปป็นแตม่อคุม่น ๆ ของพวกเขา แตม่ความจรริงนนนี้กท็ใชจ้ไดจ้กนับคนทนันี้งปวงทคุกแหม่งหน
พระครริสตห์ทรงอยถูม่ทนที่ประตถูแลจ้ว ผถูจ้หลงหายทนที่อยากไดจ้รนับความรอดแคม่ตจ้องเปปิดประตถูนนันี้น นนัที่นหมายความวม่าเขา
อยากไดจ้รนับการยกโทษ เขาเชสืที่อวม่าพระครริสตห์จะเสดท็จเขจ้ามา และวางใจพระครริสตห์วม่าจะทรงทคาเชม่นนนันี้น

นนที่เปป็นเหมสือนยอหห์น 1:11, “พระองคห์ไดจ้เสดท็จมายนังพวกของพระองคห์เอง และพวกของพระองคห์เองนนันี้น
หาไดจ้ตจ้อนรนับพระองคห์ไมม่” แคม่ตจ้อนรนับพระครริสตห์โดยความเชสืที่อเทม่านนันี้น พระองคห์ทรงถถูกเสนอใหจ้แลจ้ว พระองคห์
เสดท็จมาหาคคุณแลจ้ว มนันเปป็นเหมสือนในวริวรณห์ 22:17, “และพระวริญญาณกนับเจจ้าสาวตรนัสวม่า “เชริญมาเถริด” และ
ใหจ้ผถูจ้ทนที่ไดจ้ยรินกลม่าววม่า “เชริญมาเถริด” และใหจ้ผถูจ้ทนที่กระหายเขจ้ามา และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่มนใจปรารถนา กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับนนี้คาแหม่ง



ชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนยอะไรเลย” ทคุกคนทนที่มนใจปรารถนากท็สามารถรนับถจ้วยแหม่งความรอดไดจ้ ดนังนนันี้นพระเยซถูจจึงตรนัสวม่า
“สารพนัดทนที่พระบริดาประทานแกม่เราจะมาสถูม่เรา และผถูจ้ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไปเลย” (ยอหห์น 6:37) ผถูจ้
ทนที่มาหาพระครริสตห์กท็ไมม่ถถูกปฏริเสธ และ “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะรจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะรอด” (รม. 
10:13) ครริสเตนยนทนที่ลจ้มเหลวเหลม่านนนี้ถถูกเชริญชวนใหจ้มนชนัยชนะและครอบครอบกนับพระครริสตห์และรม่วมสามนัคคนธรรม
อนันแสนหวานกนับพระองคห์

คคุณมนหถูทนที่จะฟปงไหม? พระครริสตห์ตรนัสแกม่ใจของคคุณเกนที่ยวกนับความเปป็นแตม่อคุม่น ๆ ของคคุณไหม?
พวกเราเคยเหท็นหลายครนันี้งแลจ้วในวริหารเซนตห์ปอลในลอนดอนภาพอนันนม่าประทนับใจนนันี้นของ “The Light

of the World” โดย W. Holman Hunt ฮนันทห์ไดจ้วาดภาพพระครริสตห์ขณะทรงยสืนอยถูม่หนจ้าประตถูบานหนจึที่งทนที่ปปิด
อยถูม่ พรจ้อมกนับพระหนัตถห์ขวาของพระองคห์อยถูม่ทนที่ตนัวเคาะประตถู เหท็นไดจ้ชนัดวม่าประตถูบานนนนี้ถถูกปปิดมานานแลจ้ว วนัชพสืช
งอกขจึนี้นมาอยถูม่หนจ้าประตถูแลจ้ว และมนเถาวนัลยห์พาดอยถูม่ดจ้านบน พวกนนักวริจารณห์บม่นวม่าศริลปปินผถูจ้นนนี้ลสืมวาดลถูกบริดประตถู, 
กลอน, บนประตถูนนันี้น แตม่ฮนันทห์ตอบกลนับวม่า “ประตถูบานนนนี้ตจ้องเปปิดจากดจ้านในเทม่านนันี้น”

ความเหด็นบางประการทกกี่เกกกี่ยวขข้องโดย J.A. Seiss
ในเมสืองเอเฟซนัส แมจ้กระทนัที่งในหมถูม่พวกคนทนที่สนัตยห์ซสืที่อ อบอคุม่น อดทน รจ้อนรน และทรหด กท็มนบางคนทนที่ลจ้ม

แลจ้ว และบางคนทนที่ความรนักของพวกเขาเยท็นชสืดไปแลจ้ว และบางคนทนที่การงานเบสืนี้องตจ้นของเขาถถูกละทรินี้งเสนยแลจ้ว 
และบางคนทนที่เปปิดชม่องใหจ้แกม่การกระทคาอนันตที่คาทรามเหลม่านนันี้นของพวกนริโคเลาสห์นริยม และพวกเทนยมเทท็จบางคนทนที่
อจ้างตนัววม่าเปป็นอนัครทถูตและหาไดจ้เปป็นไมม่

ในเมสืองสเมอรห์นามนพวกคนหมริที่นประมาททนที่ไรจ้ความเชสืที่อ และพวกทนที่เปป็นธรรมศาลาของซาตาน เชม่นเดนยว
กนับพวกทนที่สนัตยห์ซสืที่อและทนทคุกขห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่พระครริสตห์จะทรงสวมมงกคุฎใหจ้ในสวรรคห์

ในเมสืองเปอรห์กามนัม มนคนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่ยอมรนับความเชสืที่อนนันี้น และตริดตามคคาสอนทรยศเหลม่านนันี้นของบาลา
อนัม และหลนักคคาสอนตม่าง ๆ ของพวกนริโคเลาสห์นริยมทนที่ถถูกรนังเกนยจ เชม่นเดนยวกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ยจึดมนัที่นในพระนาม
ของพระเยซถู และเปป็นพยานเพสืที่อพระองคห์จนถจึงความมรณา

ในเมสืองธริยาทริรา เราพบเยเซเบลทนที่มนัวเมากริเลสและนนับถสือรถูปเคารพ และลถูก ๆ ของนางทนที่สมควรตาย 
และฝถูงชนทนที่เปป็นคนเลม่นชถูจ้ฝป่ายวริญญาณ เชม่นเดนยวกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่การงานของพวกเขา และความเชสืที่อ และความ
รนัก และความอดทนถถูกกลม่าวถจึงดจ้วยความโปรดปราน และผถูจ้ทนที่ไมม่ไดจ้ถถูกชนักนคาเขจ้าสถูม่ความลจึกลนี้คาของซาตาน

ในเมสืองซารห์ดริส มนความไมม่สมบถูรณห์พรจ้อม ความไมม่มนชนวริต การฉจ้อฉล การตจ้องกลนับใจ และการพริพากษาทนที่
ถถูกใหจ้เปป็นคคาขถูม่แลจ้ว เชม่นเดนยวกนับชสืที่อของคนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่ไดจ้ทคาใหจ้เสสืนี้อผจ้าของตนเปป็นมลทรินไป

ในเมสืองฟปีลาเดลเฟปีย เราคจ้นพบ “ธรรมศาลาของซาตาน”, พวกจอมปลอม, คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ลงหลนักปปก
ฐานบนแผม่นดรินโลกแลจ้ว และคนทนที่ไมม่ไดจ้รนักษาคคาของพระครริสตห์ เชม่นเดนยวกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ควรถถูกรนักษาใหจ้พจ้น
จากการลองใจทนที่ฝปดรม่อนนนันี้น และไดจ้รนับมงกคุฎแหม่งสวรรคห์เปป็นบคาเหนท็จ

และในเมสืองเลาดนเซนย มนการพบความเปป็นแตม่อคุม่น ๆ อนันนม่าสะอริดสะเอนยน, คคากลม่าวอจ้างทนที่วม่างเปลม่า, และ
การหลงตนัวเองทนที่ตที่คาชจ้า, และกนดกนันพระครริสตห์ออกไป

ในทคุกยคุคสมนัย พสืชพรรณแหม่งพระคคุณไดจ้พบวนัชพสืชทนที่งอกขจึนี้นมาเคนยงขจ้างอยถูม่เสมอ รากของพวกมนันมาเกาะ



เกนที่ยว และกจ้านและใบและผลของพวกมนันงอกเงยไปดจ้วยกนัน ครริสตจนักรกท็ไมม่ใชม่ขจ้อยกเวจ้น และจะไมม่ถถูกยกเวจ้นเลย
ตราบใดทนที่ยคุคปปจจคุบนันนนนี้ยนังคงอยถูม่ แมจ้กระทนัที่งในยคุคสมนัยแรกทนที่บรริสคุทธริธิ์ผคุดผม่องทนที่สคุดของมนัน ตามทนที่บนันทจึกทนันี้งหลายใน
พระคนัมภนรห์เปป็นพยาน ครริสตจนักรถถูกปะปนดจ้วยสริที่งทนที่ไมม่ไดจ้เปป็นของมนัน มนคนอยม่างยถูดาสในทม่ามกลางพวกอนัครทถูต; 
คนอยม่างอานาเนนยและซนโมนคนใชจ้เวทมนตรห์ในทม่ามกลางผถูจ้เชสืที่อใหมม่พวกแรก ๆ; คนอยม่างเดมาสและดนโอเตรเฟส
ในทม่ามกลางพวกผถูจ้รนับใชจ้กลม่ลุ่มแรก ๆ และตราบใดทนที่ครริสตจนักรยนังอยถูม่ตม่อไปในโลกนนนี้ พระครริสตห์กท็จะทรงมนปฏริปปกษห์
ตม่อพระครริสตห์ของพระองคห์ และวริหารของพระเจจ้ากท็มนพวกคนแหม่งบาปของมนัน คนทนที่พยายามเสาะหาครริสตจนักรทนที่
สมบถูรณห์แบบทนที่ไมม่มนสริที่งชนัที่วใด ๆ เลยและไมม่มนการบริดเบสือนใด ๆ อยถูม่ภายในเลย กท็พาตนัวเองไปสถูม่การเสาะหาทนที่สรินี้น
หวนัง ไมม่วม่าเขาจะไปทนที่ไหน นมนัสการทนที่ไหน ในประเทศไหน ในยคุคสมนัยใด ในไมม่ชจ้าเขากท็จะพบขจ้าวละมานใน
ทม่ามกลางขจ้าวสาลน บาปทนที่ปะปนอยถูม่ในความบรริสคุทธริธิ์แหม่งแผม่นดรินโลกทนันี้งสรินี้น; พวกคนหลอกตนัวเอง, พวกคนหนจ้า
ซสืที่อใจคด, และพวกคนทนที่ไมม่ทคาตนัวแบบครริสเตนยนอยถูม่ในทคุกชคุมนคุมชนของเหลม่าวริสคุทธริชน; ซาตานทนที่เสนอตนัวเขจ้าไปใน
ทคุกการประชคุมของเหลม่าบคุตรของพระเจจ้าทนที่มาเขจ้าเฝฝ้าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ไมม่มนคคาเทศนาใด-ไมม่วม่าจะบรริสคุทธริธิ์ขนาด
ไหน; ไมม่มนการลงวรินนัยใด-ไมม่วม่าจะเขจ้มงวดและรอบคอบขนาดไหน; ไมม่มนการเฝฝ้าระวนังใด-ไมม่วม่าจะตรวจคจ้นและ
สนัตยห์ซสืที่อแคม่ไหน จะสามารถเปลนที่ยนแปลงมนันไดจ้…

พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดเองทรงสอนเราแลจ้ววม่าในทคุม่งนาแหม่งขม่าวประเสรริฐ จะพบขจ้าวสาลนและขจ้าวละมาน; 
วม่าการถอนขจ้าวเลวนนันี้นเปป็นเรสืที่องตจ้องหจ้าม เกรงวม่าขจ้าวดนจะเสนยหายไปดจ้วย; และวม่าทนันี้งคถูม่ตจ้อง “เตริบโตไปดจ้วยกนัน
จนกวม่าจะถจึงฤดถูเกนที่ยว” ซจึที่งกท็คสือการสรินี้นสคุดของยคุคนนนี้-การหมดลานของระเบนยบปปจจคุบนันของสริที่งทนันี้งหลาย- “การสรินี้น
สคุดของโลกนนนี้”

บททกกี่ 4



ขข้อ 1-3:
4:1 หลนังจากสริที่งนนนี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหท็น และดถูเถริด 
ประตถูเปปิดอจ้าอยถูม่ในสวรรคห์ และพระสคุรเสนยงแรกซจึที่ง
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินนนันี้นกท็เหมสือนกนับเสนยงแตร กคาลนังตรนัส
อยถูม่กนับขจ้าพเจจ้า ซจึที่งตรนัสวม่า “จงขจึนี้นมาทนที่นนที่เถริด และ
เราจะสคาแดงใหจ้เจจ้าเหท็นสริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะตจ้องเกริด
ขจึนี้นในภายหลนัง”

4:2 และในทนันใดนนันี้น ขจ้าพเจจ้าอยถูม่ในพระวริญญาณ 
และดถูเถริด มนพระทนที่นนัที่งตนันี้งอยถูม่ในสวรรคห์ และมน
พระองคห์ผถูจ้หนจึที่งประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น
4:3 และพระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้นปรากฏ
ประดคุจพลอยหยกและพลอยทนับทริม และมนรคุจ้งลจ้อม
รอบพระทนที่นนัที่งนนันี้น ดถูประหนจึที่งพลอยมรกต

ประตดูหนจึกี่งถดูกเปฟิดในสวรรคค์
เหท็นไดจ้ชนัดวม่าบททนที่ 4 ขจึนี้นตจ้นหนัวขจ้อใหมม่ บททนที่ 1 เปป็นบทนคาเขจ้าสถูม่หนนังสสือวริวรณห์ จากนนันี้นบททนที่ 2 และ 3 ถถูก

กลม่าวแกม่ครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งในแควจ้นเอเชนย ขม่าวสารเหลม่านนันี้นมนไวจ้สคาหรนับชม่วงเวลานนันี้น ถถูกสม่งไปถจึงเหลม่าผถูจ้สม่งสาร
และครริสตจนักรทนันี้งหลายทนที่ยนังมนชนวริตอยถูม่ในสมนัยของยอหห์น

แตม่หนนังสสือวริวรณห์ประกาศตนัวชนัดเจนวม่ามนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับอนาคต “...เพสืที่อสคาแดงแกม่บรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระองคห์สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (1:1) ยอหห์นจะตจ้องเขนยนไมม่เพนยง “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งกคาลนังเปป็นอยถูม่”
(ขม่าวสารตม่าง ๆ ถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งทนที่มนอยถูม่ในตอนนนันี้น) แตม่ “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะเกริดขจึนี้นในภายหลนัง” (1:19) 
นอกจากนนนี้ เราถถูกบอกอยม่างชนัดเจนวม่า “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะเกริดขจึนี้น” ซจึที่งถถูกเปปิดเผยในทนที่นนนี้เกนที่ยวขจ้องกนับการเสดท็จ
กลนับมาของพระครริสตห์

ใจความหลนักของหนนังสสือวริวรณห์ทนันี้งเลม่มถถูกระบคุในบททนที่ 1 ขจ้อ 7 วม่า “ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่
เมฆ และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะ
รที่คาไหจ้เพราะพระองคห์’ จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน” และพระครริสตห์ทรงประกาศพระองคห์เองวม่าไมม่เพนยงเปป็นพระผถูจ้
ชม่วยใหจ้รอด “ผถูจ้ไดจ้เคยอยถูม่” กนับยอหห์นบนแผม่นดรินโลก แตม่เปป็นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า “ผถูจ้จะเสดท็จมานนันี้น ผถูจ้ทรงฤทธานคุ
ภาพสถูงสคุด”

จงหมายเหตคุอนกครนันี้งวม่าใจความหลนักไมม่ใชม่เสจ้นทางของยคุคนนนี้ แตม่เปป็นการเสดท็จมาของพระครริสตห์ และจง
หมายเหตคุอยม่างเจาะจงมากขจึนี้นวม่ามนันเปป็นระยะทนที่สองของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ทนที่เปป็นใจความหลนัก ไมม่ใชม่การ
เสดท็จมาของพระองคห์ในฟฝ้าอากาศเพสืที่อมารนับเหลม่าวริสคุทธริชนของพระองคห์ไป เมสืที่อบรรดาครริสเตนยนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะ
ถถูกเปลนที่ยนแปลงและพวกวริสคุทธริชนทนที่หลนับอยถูม่จะถถูกปลคุก ตามทนที่ถถูกกลม่าวใน 1 เธสะโลนริกา 4:13-17 และ 1 โครริน
ธห์ 15:51,52

เราคริดวม่าการรนับขจึนี้นของเหลม่าวริสคุทธริชนเพสืที่อพาไปสถูม่สวรรคห์ถถูกบอกใบจ้ในถจ้อยคคาทนที่กลม่าวแกม่ยอหห์นวม่า “จง
ขจึนี้นมาทนที่นนที่เถริด” (ขจ้อ 1) แตม่ไมม่มนการกลม่าวถจึงเหตคุการณห์และรายละเอนยดเหลม่านนันี้นทนที่เชสืที่อมโยงกนับการรนับขจึนี้นเลย ไมม่มน
การกลม่าวถจึง “เสนยงกถูม่กจ้อง”, “เสนยงของเทพบดน” มนเสนยง “แตร” แตม่ไมม่มนการกลม่าวถจึงการเปป็นขจึนี้นจากตาย ไมม่มน
การเปลนที่ยนแปลงของผถูจ้ทนที่มนชนวริตอยถูม่ ไมม่มน “คนหนจึที่งถถูกรนับไป อนกคนถถูกทรินี้งไวจ้” หนนังสสือวริวรณห์ไมม่ไดจ้เจาะจงเกนที่ยวกนับ
การรนับขจึนี้นของพวกวริสคุทธริชนเพสืที่อพาไปสถูม่สวรรคห์และหนจ้าบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์และเพสืที่อรม่วมงานเลนนี้ยง
สมรสนนันี้น มนันมนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับเหตคุการณห์ทนที่เกริดขจึนี้นในเวลาตม่อมามากกวม่าหรสือสม่วนหนจึที่งของเหตคุการณห์ใหญม่



เดนยวกนันนนันี้น นนัที่นคสือ การเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์พรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์เพสืที่อทคาลาย
รนัฐบาลของโลกนนนี้ ทคาใหจ้พวกยริวทนที่เหลสืออยถูม่กลนับใจเชสืที่อ และสถาปนาอาณาจนักรทนที่ถถูกสนัญญาไวจ้ของพระองคห์บนแผม่น
ดรินโลก

เหตคุใดจจึงไมม่มนการพถูดถจึงระยะแรกของการเสดท็จมาของพระครริสตห์? ประการแรกคสือ ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่า 
เพราะเวลาแหม่งระยะแรกนนันี้นแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์เปป็นความลนับประการหนจึที่งทนที่พระเจจ้าผถูจ้เดนยวทรงทราบ
(มธ. 24:36; มาระโก 13:32) “แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่ แมจ้แตม่เหลม่าทถูตสวรรคห์แหม่ง
สวรรคห์กท็ไมม่ทราบ นอกจากพระบริดาของเราองคห์เดนยว” ครริสเตนยนทนันี้งหลายไดจ้รนับคคาทรงบนัญชาวม่า “เหตคุฉะนนันี้นจง
เฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา” (มธ. 25:13) และคคาบนัญชานนันี้นใหจ้
เฝฝ้าระวนังการเสดท็จมาแบบฉนับพลนัน ไมม่ทนันตนันี้งตนัว ไมม่มนเหตคุบอกลม่วงหนจ้าเพสืที่อมารนับคนของพระองคห์ไปกท็ถถูกเนจ้นยนี้คาซนี้คา
แลจ้วซนี้คาอนกในคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศ เปป็นทนที่ชนัดเจนวม่า “ไมม่ใชม่ธคุระของพวกทม่านทนที่จะทราบเวลาหรสือวาระ
ทนันี้งหลาย ซจึที่งพระบริดาไดจ้ทรงกคาหนดไวจ้ใหจ้อยถูม่ในสริทธริอคานาจของพระองคห์” (กริจการ 1:7) แนม่นอนวม่าการไมม่ตรนัส
ของพระองคห์ตรงนนนี้นม่าจะเขจ้ากนับการไมม่ตรนัสของพระองคห์กม่อนหนจ้านนนี้ ไมม่มนการบอกใบจ้ทนที่จะชม่วยใหจ้เราทราบไดจ้
วม่าการรนับขจึนี้นของเหลม่าวริสคุทธริชนนนันี้นมาถจึงเมสืที่อไร

ในหนนังสสือของผม The Coming Kingdom of Christ มนบทหนจึที่งทนันี้งบทตอบคคาถามเกนที่ยวกนับ “บรรดา
หมายสคาคนัญ” ทนที่หลายคนเรนยกกนัน ซจึที่งพวกเขาคริดวม่าชม่วยใหจ้พวกเขาทราบสริที่งทนที่พระเจจ้าตรนัสไวจ้ชนัดเจนแลจ้ววม่าพวก
เขาไมม่มนทางทราบไดจ้

และเหตคุผลอนกประการสคาหรนับการเนจ้นยนี้คาเรสืที่องการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์แบบเปป็นรม่างกายเพสืที่อ
ครอบครอง ไมม่ใชม่ระยะแรกนนันี้นของพระองคห์ในการพาตนัวพวกวริสคุทธริชนไปในการรนับขจึนี้นนนันี้น กท็คสือวม่าเรสืที่องพนันธ
สนัญญาของพระเจจ้าทนที่จะรสืนี้อฟฟปั้นพระทนที่นนัที่งของดาวริด ทนที่จะรวบรวมและชม่วยชนชาตริอริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่ใหจ้รอด และ
ยจึดอคานาจรนัฐบาลเหลม่านนันี้นของโลกนนนี้ คสือคคาสอนทนที่ยริที่งใหญม่นนันี้นของคคาพยากรณห์ในภาคพนันธสนัญญาเดริม ภาคพนันธ
สนัญญาเดริมไมม่จดจม่ออยถูม่ทนที่การรนับขจึนี้น แตม่อยถูม่ทนที่การเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อครอบครอง ดนังนนันี้นจจึงเกริดคคาถาม
งม่าย ๆ ของพวกอนัครทถูตทนที่วม่า “พระองคห์เจจ้าขจ้า ณ เวลานนนี้พระองคห์จะทรงตนันี้งราชอาณาจนักรขจึนี้นใหมม่ใหจ้แกม่อริสราเอล
หรสือ” (กริจการ 1:6) และทถูตสวรรคห์กาบรริเอลไดจ้บอกมารนยห์ ในการประกาศการประสถูตริของพระเยซถูเจจ้าวม่า “บคุตร
นนันี้นจะเปป็นใหญม่ และจะทรงถถูกเรนยกวม่าเปป็นพระบคุตรขององคห์ผถูจ้สถูงสคุด และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจะประทาน
พระทนที่นนัที่งของดาวริดบรรพบคุรคุษของทม่านใหจ้แกม่ทม่าน และทม่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนริตยห์ 
และอาณาจนักรของทม่านจะไมม่มนการสรินี้นสคุดเลย” (ลถูกา 1:32,33)

ขณะเทศนาแกม่พวกยริวในวนันเพท็นเทคอสตห์นนันี้น เปโตรพถูดถจึงดาวริดวม่า “เหตคุฉะนนันี้นโดยเปป็นผถูจ้พยากรณห์ และ
ทราบวม่า พระเจจ้าไดจ้ตรนัสสนัญญาไวจ้แกม่เขาดจ้วยคคาปฏริญาณวม่า จากบนันี้นเอวของเขา ตามเนสืนี้อหนนังนนันี้น พระองคห์จะ
ทรงยกพระครริสตห์ใหจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งของเขา” (กริจการ 2:30) จคาไวจ้วม่า การรนับขจึนี้นนนันี้นเปป็นรายละเอนยดเบสืนี้อง
ตจ้นอยม่างหนจึที่งของแผนงานทนที่ใหญม่โตยริที่งกวม่าซจึที่งเกนที่ยวขจ้องกนับหลายศตวรรษ “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” ทนที่ถถูกบอก
ลม่วงหนจ้าบม่อยครนันี้ง ไมม่ใชม่ตอนทนที่พระครริสตห์ทรงเรนยกเหลม่าวริสคุทธริชนของพระองคห์ออกไป แตม่เปป็นตอนทนที่พระเยซถู
เสดท็จมาเพสืที่อครอบครองบนแผม่นดรินโลกและเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่เกริดขจึนี้นตามมา การรนับขจึนี้นของพวกวริสคุทธริชนไมม่ใชม่



จคุดจบ ไมม่ใชม่จคุดไคลแมท็กซห์แหม่งแผนการของพระเจจ้า การปรากฏอนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศนของพระครริสตห์พรจ้อมกนับพวกวริ
สคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์ตามทนที่ถถูกบอกลม่วงหนจ้าในวริวรณห์ 1:7 และมนรายละเอนยดมากขจึนี้นในวริวรณห์ 19:11-16 
คสือจคุดไคลแมท็กซห์ และนนัที่นพรจ้อมกนับสริที่งตม่าง ๆ ทนที่ลจ้อมรอบเหตคุการณห์นนันี้น ทนันี้งหมดยกเวจ้นเวลาทนที่เปป็นความลนับนนันี้น
เกนที่ยวกนับการรนับขจึนี้นไป คสือใจความหลนักของหนนังสสือวริวรณห์

บนัดนนนี้ วริวรณห์ ในบททนที่ 2 ไดจ้ไปจาก “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งกคาลนังเปป็นอยถูม่” เพสืที่อบอกเลม่าเกนที่ยวกนับ “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่ง
จะเกริดขจึนี้น”

ดนังนนันี้นบททนที่ 4 และ 5 จจึงเปป็นสม่วนทนที่เกรริที่นนคาสถูม่คคาพยากรณห์เหลม่านนันี้นเกนที่ยวกนับอนาคตทนที่ตามมา
พระทกกี่นกักี่งนกัขั้นในสวรรคค์

ในบททนที่ 1 ยอหห์นไดจ้เหท็นพระครริสตห์ในวนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าบนเกาะปปทมอส บนัดนนนี้ เมสืที่อมองเขจ้าไปใน
อนาคตทนที่อยถูม่หม่างไกล พระครริสตห์ทรงถถูกสคาแดงในสวรรคห์ นนัที่นคสือพระครริสตห์บนพระทนที่นนัที่งหรสือไมม่? ขจ้อ 11 ระบคุ
พระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้นวม่าเปป็นพระผถูจ้สรจ้าง ยอหห์น 1:1-3 กลม่าวเกนที่ยวกนับการทรงสรจ้างวม่า: “ในเรริที่มแรก
นนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยถูม่แลจ้ว และพระวาทะทรงอยถูม่กนับพระเจจ้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจจ้า พระองคห์นนันี้นเอง
ทรงอยถูม่ในเรริที่มแรกนนันี้นกนับพระเจจ้า สริที่งสารพนัดไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมาโดยพระองคห์ และโดยปราศจากพระองคห์ไมม่มนสริที่งใด
เลยไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมาในสริที่งทนที่ไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นมานนันี้น”

อนกครนันี้งโคโลสน 1:16 กลม่าววม่า “เพราะวม่าโดยพระองคห์สรรพสริที่งไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้น ทนันี้งทนที่อยถูม่ในทจ้องฟฝ้าและทนที่อยถูม่
ในแผม่นดรินโลก สริที่งซจึที่งประจนักษห์แกม่ตาและสริที่งซจึที่งไมม่ประจนักษห์แกม่ตา ไมม่วม่าพวกเขาจะเปป็นผถูจ้ครองบนัลลนังกห์ หรสือเปป็นผถูจ้
ครองอาณาจนักร หรสือเปป็นบรรดาเทพผถูจ้ครอบครองอาณาจนักร หรสือเปป็นบรรดาเทพผถูจ้มนอคานาจ สรรพสริที่งทนันี้งสรินี้นไดจ้
ถถูกสรจ้างขจึนี้นโดยพระองคห์และเพสืที่อพระองคห์” อยม่างไรกท็ตาม ปฐมกาล 1:1 กลม่าววม่า “ในเรริที่มแรกนนันี้นพระเจจ้าทรง
เนรมริตสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผม่นดรินโลก”

มองแวบแรก เราอาจคริดวม่าพระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้นในขจ้อ 2 และทรงรนับคคาสรรเสรริญในขจ้อ 
11 คสือพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดนนันี้น อยม่างไรกท็ตาม ในบททนที่ 5 ขจ้อ 6 และ 7 บม่งบอกวม่าพระเมษโปดกทรงอยถูม่ทม่ามกลาง
เหลม่าผถูจ้อาวคุโสและวม่าพระองคห์เสดท็จมาหาพระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้นเพสืที่อรนับหนนังสสือมจ้วนนนันี้นทนที่มนตราประทนับ
เจท็ดดวง นนัที่นบม่งชนนี้วม่าพระเจจ้าพระบริดาคสือผถูจ้ทนที่ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น ทรงไดจ้รนับคคาสรรเสรริญสคาหรนับการทรงสรจ้าง 
ถจึงแมจ้วม่าพระเยซถูเจจ้าทรงเปป็นผถูจ้ทนที่กระทคากริจในตรนเอกานคุภาพนนันี้นและเปป็นตนัวแทนของพระบริดาในการทรงสรจ้าง 
หรสืออาจมนสองภาพทนที่แตกตม่างกนันในทนที่นนนี้ โดยแตม่ละภาพพรจ้อมกนับความจรริงทนที่แยกจากกนัน

สริที่งงดงามทนันี้งหลายทนที่อยถูม่รอบพระทนที่นนัที่งนนันี้นถถูกกลม่าวถจึงเพนยงสนันี้น ๆ สริที่งงดงามทนันี้งปวงเปป็นของพระเจจ้า ทคุก
สนสนันของสายรคุจ้งลจ้อมรอบพระองคห์

Unger กลม่าวถจึงรคุจ้งนนันี้นวม่า:
รคุจ้ง (อสค. 1:28) เปป็นเครสืที่องหมายหนจึที่งทนที่แสดงถจึงพระเมตตาของพระเจจ้าโดยมนพสืนี้นฐานอยถูม่บน

การเสนยสละอนันเปป็นทนที่ยอมรนับแลจ้วของพระบคุตรของพระองคห์ เหมสือนกนับทนที่รคุจ้งของโนอาหห์เปป็นหมาย
สคาคนัญแหม่งพนันธสนัญญาหนจึที่งทนที่มนพสืนี้นฐานอยถูม่บนเครสืที่องสนัตวบถูชาทนที่โนอาหห์ถวาย (ปฐก. 8:20-22) ซจึที่งเลท็ง
ลม่วงหนจ้าถจึงพระครริสตห์ รคุจ้งของยอหห์นมนสนมรกต (สนเขนยว) ซจึที่งรนับประกนันความสนัตยห์จรริงของพระเจจ้าตม่อ



พนันธสนัญญาของพระองคห์ทนที่ทคาไวจ้กนับโนอาหห์วม่าจะไมม่ทคาลายแผม่นดรินโลกอนก เชม่นในสมนัยนนี้คาทม่วมนนันี้น แมจ้
การพริพากษาอนันนม่ากลนัวจะตจ้องมากท็ตาม (บททนที่ 5-19) และแมจ้ขจ้อเทท็จจรริงมนอยถูม่วม่าพระทนที่นนัที่งนนันี้นไมม่ใชม่
พระทนที่นนัที่งแหม่งพระคคุณแตม่เปป็นพระทนที่นนัที่งแหม่งการพริพากษา

“ประดคุจพลอยหยก…” (ขจ้อ 3) นนัที่นหมายถจึงเพชรเมท็ดหนจึที่งทนที่เปลม่งประกายระยริบระยนับไหม? Ironside 
กลม่าวเกนที่ยวกนับพลอยหยกดนังนนนี้: “พลอยหยกแหม่งหนนังสสือวริวรณห์ไมม่ใชม่อนัญมณนทจึบแสงอยม่างทนที่เรารถูจ้จนักกนันตามชสืที่อนนันี้น 
ตม่อมามนันถถูกพรรณนาวม่าสคุกใสเหมสือนแกจ้วผลจึก (21:11) มนันนม่าจะเปป็นเพชร ซจึที่งมนความเจริดจรนัสมากทนที่สคุดในหมถูม่
อนัญมณนทนันี้งปวง”

“ประดคุจ…พลอยทนับทริม” และ “ประหนจึที่งพลอยมรกต” (ขจ้อ 3) อนัญมณนทนันี้งหลายและทองคคาและทอง
เหลสืองดคุจในเตาไฟและเสสืนี้อผจ้าสนขาวแสดงใหจ้เหท็นความงดงามและความยริที่งใหญม่ของพระทนที่นนัที่งนนันี้นในสวรรคห์และ
ของพระเจจ้าและพระครริสตห์ไดจ้อยม่างไร? แตม่คคาเรนยกเหลม่านนนี้กท็ทคาใหจ้เราฉคุกคริดไดจ้ ทคาใหจ้เรากระหายหาทนที่จะไดจ้เหท็น 
“สงม่าราศนทนที่จะถถูกเปปิดเผย” ความคริดทนที่อม่อนดจ้อย ถถูกบดบนัง และดจ้านชาของเราไมม่อาจเขจ้าใจสงม่าราศนไดจ้โดยงม่าย! 
แตม่พคุม่มไมจ้นนันี้นทนที่ลคุกเปป็นไฟแตม่ไมม่ถถูกเผา, เสาเมฆและเสาไฟในถริที่นทคุรกนันดาร, กรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์, ความ
งดงามเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกพรรณนาแกม่เราแตม่เราแทบจะไมม่เขจ้าใจ-ทนันี้งหมดนนนี้สนัญญาสงม่าราศนทนันี้งหลายทนที่ตาของเราจะมอง
เหท็นเมสืที่อหมอกถถูกปปดเปป่าไป เมสืที่อเราไดจ้เหท็นหนจ้าตม่อหนจ้า และเมสืที่อเราทราบสริที่งทนที่ตอนนนนี้เรามองเหท็นแบบมนัว ๆ 
เหลสือเกริน

_____________
ขข้อ 4,5:

4:4 และลจ้อมรอบพระทนที่นนัที่งนนันี้นมนทนที่นนัที่งยนที่สริบสนที่ทนที่นนัที่ง 
และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนนนัที่งอยถูม่บนทนที่นนัที่ง
เหลม่านนันี้น นคุม่งหม่มเสสืนี้อสนขาว และคนเหลม่านนันี้นสวม
มงกคุฎทองคคาบนศนรษะของพวกเขา

4:5 และมนฟฝ้าแลบ และฟฝ้ารจ้อง และเสนยงตม่าง ๆ 
ออกมาจากพระทนที่นนัที่งนนันี้น และมนประทนปเจท็ดดวงจคุด
ไวจ้ตรงหนจ้าพระทนที่นนัที่ง ซจึที่งเปป็นพระวริญญาณทนันี้งเจท็ด
ของพระเจจ้า

ผดูข้อาวทุโสทกัขั้งยกกี่สถิบสกกี่คน
ผถูจ้อาวคุโสเหลม่านนนี้มนมงกคุฎ ทนที่นนัที่งหรสือบนัลลนังกห์ของพวกเขาอยถูม่ลจ้อมรอบพระทนที่นนัที่งนนันี้นของพระเจจ้าหรสือของพระ

ครริสตห์ พวกเขาเปป็นใคร? พวกเขาเปป็นคนจรริง ๆ บททนที่ 5 ขจ้อ 9 บอกวม่าพวกเขาถถูกไถม่โดยการสรินี้นพระชนมห์ของ
พระครริสตห์ ดนังนนันี้นพวกเขาจจึงเปป็นมนคุษยห์ธรรมดา เปป็นพวกครริสเตนยน พวกเขาออกมาจาก “ทคุกตระกถูล และทคุก
ภาษา และทคุกชนชาตริ และทคุกประเทศ” ขจ้อพระคคาตม่อไปนนนี้บอกเราวม่าพวกเขาจะไดจ้ครอบครองบนแผม่นดรินโลก

พระเยซถูทรงสนัญญาพวกอนัครทถูตแลจ้ววม่า “พวกทม่านซจึที่งไดจ้ตามเรามา ในการสรจ้างสริที่งสารพนัดขจึนี้นใหมม่คราว
เมสืที่อบคุตรมนคุษยห์จะนนัที่งในพระทนที่นนัที่งแหม่งสงม่าราศนของพระองคห์นนันี้น พวกทม่านจะไดจ้นนัที่งบนบนัลลนังกห์สริบสองทนที่เชม่นกนัน โดย
พริพากษาคนอริสราเอลสริบสองเผม่า” (มธ. 19:28)

พระองคห์ทรงมนเหตคุผลทนที่ทรงมนอนัครทถูตสริบสองคนเนสืที่องจากมนสริบสองเผม่า และตนัวเลขนนนี้กท็เปปีฟื่ยมดจ้วยความ
หมาย ไมม่แนม่อนกสริบสองคนนนันี้น (รวมกนันเปป็นผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนเพสืที่อจะครอบครอง) จะเปป็นเหลม่าครริสเตนยนทนที่ไดจ้รนับ
พระพรจากบรรดาประชาชาตริคนตม่างชาตริ ผถูจ้คนทนที่ถถูกเลสือกใหจ้ครอบครองกนับพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก เราถถูก



บอกในคคาอคุปมาเรสืที่องเงรินมรินาวม่าผถูจ้ทนที่สนัตยห์ซสืที่อบางคนจะไดจ้รนับ “สริทธริอคานาจเหนสือสริบเมสือง” และบางคน “เหนสือหจ้า
เมสือง” (ลถูกา 19:17-19) ไมม่วม่าจะยนังไง ผถูจ้อาวคุโสเหลม่านนนี้ทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วกท็จะครอบครองบนแผม่นดรินโลกกนับพระ
ครริสตห์

A.T. Robertson ยกคคาพถูดของ Swete วม่ากลม่าวเกนที่ยวกนับขจ้อ 5: “พายคุฟฝ้าคะนองในกาพยห์กลอนของคน
ฮนบรถูเปป็นสนัญลนักษณห์อนันคคุจ้นเคยทนที่แสดงถจึงฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้า: เทนยบ ต.ย. 1 ซมอ. 2:10; สดด. 18:9; โยบ 
37:4”

Seiss ออกความเหท็นเกนที่ยวกนับฟฝ้าแลบและฟฝ้ารจ้อง:
สริที่งเหลม่านนนี้แสดงใหจ้เหท็นวม่าพระทนที่นนัที่งนนนี้เปป็นพระทนที่นนัที่งแหม่งการพริพากษา และวม่าพระพริโรธกคาลนังจะ

ออกมาจากมนัน เมสืที่อพระเจจ้ากคาลนังจะทรงใหจ้บาปทนันี้งหลายของอนยริปตห์ตกแกม่ประเทศนนันี้น พระองคห์กท็ 
“สม่งฟฝ้ารจ้อง [ในภาษาฮนบรถูคสือ “เสนยงพถูดตม่าง ๆ”] และลถูกเหท็บมา และไฟวริที่งไปบนพสืนี้นดริน” และฟาโรหห์
กท็ใชจ้ไปและกลม่าววม่า “ขอทถูลวริงวอนพระเยโฮวาหห์ เพสืที่อจะไมม่มนเสนยงพถูดตม่าง ๆ ของพระเจจ้าอนกตม่อไป”
(อพย. 9:23,28) เมสืที่อพระองคห์ประสงคห์ทนที่จะแสดงใหจ้ชนชาตริอริสราเอลเหท็นถจึงความนม่าสะพรจึงกลนัวแหม่ง
ความกรรินี้วของพระองคห์ทนที่มนตม่อบาป “มนฟฝ้ารจ้องและฟฝ้าแลบทนันี้งหลาย และมนเมฆหนาทจึบกจ้อนหนจึที่งบน
ภถูเขานนันี้น และมนเสนยงแตรดนังสนนัที่น” (อพย. 19:16) เมสืที่อพระองคห์สม่งพระพริโรธของพระองคห์ออกไปซจึที่ง
ตกอยถูม่บนคนฟปีลริสเตนย “พระเยโฮวาหห์ทรงใหจ้เสนยงฟฝ้ารจ้องดนังกจึกกจ้องยริที่งนนักในวนันนนันี้นตม่อสถูจ้กนับคนฟปีลริสเตนย
และกระทคาใหจ้พวกเขาสนับสนอลหมม่าน และพวกเขาจจึงพม่ายแพจ้ตม่อหนจ้าคนอริสราเอล” (1 ซมอ. 7:10) 
พระองคห์ทรงแสดงความไมม่พอพระทนัยเชม่นนนันี้นดจ้วยเมสืที่อชนชาตริอริสราเอลรจ้องขอกษนัตรริยห์องคห์หนจึที่ง ซามถู
เอลกลม่าววม่า “พระองคห์จะทรงสม่งฟฝ้ารจ้องและฝน [ในฤดถูเกนที่ยวขจ้าวสาลน] เพสืที่อพวกทม่านจะรนับรถูจ้และเหท็น
วม่า ความชนัที่วของพวกทม่านนนันี้นใหญม่โตเพนยงใด ซจึที่งพวกทม่านไดจ้กระทคาในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหห์ ในการขอใหจ้มนกษนัตรริยห์องคห์หนจึที่งสคาหรนับพวกทม่าน” และพระเยโฮวาหห์ทรงสม่งฟฝ้ารจ้องและฝนมาวนัน
นนันี้น และประชากรทนันี้งสรินี้นกท็เกรงกลนัวยริที่งนนัก” (1 ซมอ. 12:17,18)

ตนัวอยม่างเหลม่านนนี้แสดงใหจ้เราเหท็นวม่า นนที่ไมม่ใชม่พระทนที่นนัที่งแหม่งพระคคุณ แตม่เปป็นพระทนที่นนัที่งแหม่งการ
พริพากษา ฟฝ้าแลบ ฟฝ้ารจ้อง และเสนยงพถูดเหลม่านนนี้ทนที่ออกมาจากมนัน บอกเลม่าถจึงความยคุตริธรรมและ
พระพริโรธซจึที่งจะตกบนเหลม่าผถูจ้ละเมริด สายธารนนี้คาแหม่งชนวริตจากไปแลจ้ว และแทนทนที่มนันคสือความนม่าสะ
พรจึงกลนัวและไฟแหม่งการพริพากษาและความมรณา

จงหมายเหตคุ “ประทนปเจท็ดดวง…พระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า” (ขจ้อ 5) นนที่สสืที่อความหมายเชริง
สนัญลนักษณห์ (ดถูการอภริปรายนนันี้นเกนที่ยวกนับวริวรณห์ 3:1) เลขเจท็ดแสดงภาพของความเปป็นพระเจจ้า, ความไรจ้ขนดจคากนัด, 
พรจ้อมกนับพระวริญญาณของพระเจจ้าทนที่ทรงอยถูม่ทคุกแหม่งหนตลอดเวลา

________________

ขข้อ 6-8:



4:6 และตรงหนจ้าพระทนที่นนัที่งนนันี้นมนทะเลแหม่งแกจ้วดถู
เหมสือนแกจ้วผลจึก และในทม่ามกลางพระทนที่นนัที่งและ
ลจ้อมรอบพระทนที่นนัที่งนนันี้นมนสนัตวห์สนที่ตนัว เตท็มไปดจ้วยนนัยนห์ตา
ทนันี้งขจ้างหนจ้าและขจ้างหลนัง
4:7 และสนัตวห์ตนัวทนที่หนจึที่งนนันี้นเหมสือนกนับสริงโต และสนัตวห์
ตนัวทนที่สองนนันี้นเหมสือนกนับลถูกโค และสนัตวห์ตนัวทนที่สามนนันี้น
มนหนจ้าเหมสือนกนับมนคุษยห์ และสนัตวห์ตนัวทนที่สนที่เหมสือนกนับ
นกอรินทรนทนที่กคาลนังบริน

4:8 และสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้นแตม่ละตนัวมนปปีกหกปปีกอยถูม่รอบตนัว
และสนัตวห์เหลม่านนันี้นเตท็มไปดจ้วยนนัยนห์ตาขจ้างใน และ
สนัตวห์เหลม่านนันี้นไมม่หยคุดพนักเลยทนันี้งกลางวนันและกลาง
คสืน โดยรจ้องวม่า “บรริสคุทธริธิ์ บรริสคุทธริธิ์ บรริสคุทธริธิ์ องคห์พระ
ผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด ผถูจ้ไดจ้
ทรงสภาพอยถูม่ในกาลกม่อน ผถูจ้ทรงสภาพอยถูม่ในปปจจคุบนัน
และผถูจ้ซจึที่งจะเสดท็จมา”

สถิกี่งมกชกวถิตทกัขั้งสกกี่
“สนัตวห์” เหลม่านนนี้นม่าจะถถูกเรนยกวม่า “สริที่งมนชนวริต” นนัที่นเปป็นคคาเรนยกทนที่นริยามพวกมนันใน Young’s Analytical

Concordance พวกมนันไมม่ใชม่มนคุษยห์ พวกมนันไมม่ใชม่ทถูตสวรรคห์ แตม่เปป็นสริที่งมนชนวริตในสวรรคห์ทนที่ถถูกสรจ้างขจึนี้นเพสืที่อถวาย
เกนยรตริพระเจจ้า จงเปรนยบเทนยบ “สริที่งมนชนวริต” เหลม่านนนี้กนับพวกทนที่อยถูม่ในเอเสเคนยล 1:5-10:

“จากทม่ามกลางไฟนนันี้นมนลนักษณะคลจ้ายกนับสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่สนที่ตนัวออกมาดจ้วย และนนที่คสือรถูปลนักษณห์ของสริที่งทนที่มน
ชนวริตอยถูม่เหลม่านนันี้น พวกนนันี้นมนลนักษณะเหมสือนมนคุษยห์ และสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่ทคุกตนัวมนหนจ้าสนที่หนจ้า และทคุกตนัวมนปปีกสนที่ปปีก และ
เทจ้าของสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่เหลม่านนันี้นเปป็นเทจ้าตรง และฝป่าเทจ้าของพวกนนันี้นกท็เหมสือนฝป่าเทจ้าของลถูกวนัว และพวกนนันี้นเปป็น
ประกายเหมสือนสนของทองเหลสืองขนัดเงา และสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่เหลม่านนันี้นมนมสือมนคุษยห์อยถูม่ใตจ้ปปีกของตนัวขจ้างตนัวทนันี้งสนที่ขจ้าง 
และสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่ทนันี้งสนที่มนหนจ้าของตนัวและปปีกของตนัวดนังนนนี้ ปปีกของพวกมนันจดปปีกของกนันและกนัน พวกมนันไมม่หนันไป
หนันมาเมสืที่อพวกมนันไป พวกมนันทคุกตนัวบรินตรงไปขจ้างหนจ้า สคาหรนับลนักษณะแหม่งหนจ้าของสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่เหลม่านนันี้น ทนันี้งสนที่
มนหนจ้าของมนคุษยห์ และหนจ้าของสริงโตอยถูม่ดจ้านขวา และทนันี้งสนที่มนหนจ้าของวนัวตนัวผถูจ้อยถูม่ดจ้านซจ้าย ทนันี้งสนที่มนหนจ้าของนกอรินทรน
ดจ้วย”

ดร. สโกฟปิลดห์ กลม่าวเกนที่ยวกนับสริที่งมนชนวริตเหลม่านนนี้วม่า: “‘สริที่งมนชนวริตเหลม่านนนี้’ มนลนักษณะเหมสือนกนับพวกเครถูบ” 
พวกมนันเปป็นเหมสือนทถูตสวรรคห์ทนที่เปป็นตนัวแทนของพระเจจ้าในบางแงม่มคุม มนความคลจ้ายคลจึงและความแตกตม่างหลาย
ประการ ในเอเสเคนยลสริที่งมนชนวริตเหลม่านนันี้นมนสนที่ปปีก และในวริวรณห์แตม่ละตนัวมนหกปปีก เราอาจถสือไดจ้วม่าเหมสือนกนับทนที่พวก
ทถูตสวรรคห์สามารถปรากฏตนัวและหายตนัวไดจ้ และเหมสือนกนับทนที่พวกเขาสามารถมนรถูปรม่างหนจ้าตาเหมสือนมนคุษยห์ไดจ้ 
(ปฐก. 18:2,16; ปฐก. 19:2,15,16) หรสือไมม่เหมสือนกท็ไดจ้ ฉะนนันี้นสริที่งมนชนวริตในสวรรคห์เหลม่านนนี้กท็อาจปรากฏตนัวในรถูป
แบบใดกท็ไดจ้ทนที่จะสอดคลจ้องกนับขม่าวสารทนที่ตจ้องการจะสสืที่อ

ตรงนนนี้ในวริวรณห์ 4 สริที่งมนชนวริตทนันี้งสนที่แสดงภาพอคุปนริสนัยของพระครริสตห์-เหมสือนสริงโตในดจ้านพละกคาลนังและ
ความเปป็นราชนันยห์, เหมสือนลถูกวนัวในเรสืที่องการเปป็นเครสืที่องบถูชา, เหมสือนมนคุษยห์ซจึที่งแสดงภาพการรนับสภาพเนสืนี้อหนนัง
ของพระครริสตห์, เหมสือนนกอรินทรนทนที่มองเหท็นสริที่งสารพนัด สริที่งมนชนวริตในสวรรคห์เหลม่านนนี้รจ้องทนันี้งกลางวนันและกลางคสืนเพสืที่อ
ประกาศและสรรเสรริญพระครริสตห์, พระเจจ้า, และเราเชสืที่อวม่าพวกมนันหมายความวม่าพระเยซถูครริสตห์ทรงเปป็นพระเจจ้า
และพระผถูจ้สรจ้างเพราะทรงเปป็นพระเจจ้า

________________



ขข้อ 9-11:
4:9 และเมสืที่อสนัตวห์เหลม่านนันี้นถวายคคาสรรเสรริญ และ
พระเกนยรตริ และคคาขอบพระคคุณแดม่พระองคห์ผถูจ้
ประทนับบนพระทนที่นนัที่ง ผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ตลอดไป
เปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์
4:10 ผถูจ้อาวคุโสทนันี้งยนที่สริบสนที่คนนนันี้นกท็ทรคุดตนัวลงตม่อพระ
พนักตรห์พระองคห์ ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น และ
นมนัสการพระองคห์ผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ตลอดไปเปป็น

นริตยห์และเปป็นนริตยห์ และถอดมงกคุฎของพวกเขาออก
วางตรงหนจ้าพระทนที่นนัที่งรจ้องวม่า
4:11 “พระองคห์ทรงสมควร โอ ขจ้าแตม่องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้า ทนที่จะไดจ้รนับคคาสรรเสรริญ และพระเกนยรตริ 
และฤทธริธิ์เดช เพราะวม่าพระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างสรรพ
สริที่งทนันี้งปวง และสรรพสริที่งทนันี้งปวงนนันี้นดคารงอยถูม่และไดจ้
ถถูกสรจ้างขจึนี้นตามชอบพระทนัยของพระองคห์”

สถิกี่งมกชกวถิตในสวรรคค์และพวกผดูข้อาวทุโสทกกี่เปป็นมนทุษยค์รต่วมแซต่ซข้องสรรเสรถิญ
ในทนที่นนนี้เราถถูกเตสือนใจเกนที่ยวกนับคคาสนัญญานนันี้นทนที่วม่า “เพสืที่อเมสืที่อออกพระนามของพระเยซถู ‘หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่า

จะตจ้องคคุกกราบลง’ ของบรรดาสริที่งในสวรรคห์ และบรรดาสริที่งในแผม่นดรินโลก และบรรดาสริที่งใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก และ
เพสืที่อ ‘ลรินี้นทคุกลรินี้นจะกลม่าวยอมรนับ’ วม่าพระเยซถูครริสตห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า อนันเปป็นการถวายสงม่าราศนแดม่
พระเจจ้าพระบริดา” (ฟป. 2:10,11) สริที่งมนชนวริตเหลม่านนันี้นและพวกผถูจ้อาวคุโสทนที่จะไดจ้ครอบครองบนแผม่นดรินโลกกนับพระ
ครริสตห์รม่วมใจกนันในการถวายคคาขอบพระคคุณและคคาสรรเสรริญ โดยเฉพาะอยม่างยริที่งเพราะพระเจจ้าทรงเปป็นพระผถูจ้
สรจ้างและเพราะพระครริสตห์ โอ คนเหลม่านนนี้ทนที่ไดจ้รนับพระพรมากทนที่สคุดในทม่ามกลางพวกอนัครทถูตและเหลม่าวริสคุทธริชน
หมอบกราบลงตม่อพระครริสตห์และนมนัสการพระองคห์ มงกคุฎทนันี้งหลาย-ถถูกวางลงตม่อพระพนักตรห์พระครริสตห์! การไดจ้
ครอบครองกนับพระครริสตห์เปป็นสริที่งยริที่งใหญม่ การใหจ้พระองคห์ครอบครองและนมนัสการพระองคห์กท็ยริที่งใหญม่มากขจึนี้นไปอนก
สคาหรนับคนเหลม่านนนี้ โอ จงใหจ้พระเยซถูเจจ้าไดจ้รนับคคาสรรเสรริญและสงม่าราศนทนันี้งสรินี้นสคาหรนับเกนยรตริยศใดกท็ตามทนที่พระองคห์
อาจทรงโปรดประทานแกม่เราดจ้วยความรนัก

เราจคาไดจ้วม่าบนภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้น เมสืที่อเปโตรอยากจนัดอนันดนับพระเยซถู โมเสส และเอลนยาหห์
ใหจ้อยถูม่ระดนับเดนยวกนันและสมควรไดจ้รนับพลนับพลาหรสือเตท็นทห์พริเศษสคาหรนับการพนักบนภถูเขานนันี้น โมเสสและเอลนยาหห์กท็
หายตนัวไป พวกเขาเหท็นแตม่พระเยซถูผถูจ้เดนยวและเสนยงหนจึที่งจากสวรรคห์ทนที่ตรนัสวม่า “ทม่านผถูจ้นนนี้เปป็นบคุตรทนที่รนักของเรา ผถูจ้ซจึที่ง
เราโปรดปรานมาก เจจ้าทนันี้งหลายจงฟปงทม่านเถริด” (มธ. 17:5)

โอ อนัครทถูตและผถูจ้อาวคุโสทคุกคนในโลกกท็เทนยบไมม่ไดจ้กนับพระเยซถูเจจ้า และพวกเขานม่าจะวางมงกคุฎของตน
ตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ในการนมนัสการ พระครริสตห์ไดจ้ทรงสรจ้างสริที่งสารพนัดและทคุกสริที่งกท็เพสืที่อความชอบพระทนัยของ
พระองคห์ มนกลม่าวไวจ้แบบเดนยวกนันในโคโลสน 1:16





บททกกี่ 5
ขข้อ 1-4:

5:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นในพระหนัตถห์ขวาของ
พระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น มนหนนังสสือมจ้วน
หนจึที่งเขนยนไวจ้ทนันี้งขจ้างในและขจ้างนอก ถถูกผนจึกอยถูม่ดจ้วย
ตราประทนับเจท็ดดวง
5:2 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์ทนที่มนฤทธริธิ์องคห์หนจึที่ง 
ประกาศดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “ผถูจ้ใดสมควรทนที่จะคลนที่
หนนังสสือนนันี้นออกและแกะบรรดาตราของหนนังสสือนนันี้น

ไดจ้”
5:3 และไมม่มนผถูจ้ใดในสวรรคห์ หรสือในแผม่นดรินโลก 
หรสือใตจ้แผม่นดรินโลก ทนที่สามารถคลนที่หนนังสสือนนันี้นออก 
หรสือดถูหนนังสสือนนันี้นไดจ้
5:4 และขจ้าพเจจ้ากท็รจ้องไหจ้มากมาย เพราะวม่าไมม่ไดจ้
พบผถูจ้ใดทนที่สมควรทนที่จะคลนที่หนนังสสือนนันี้นออก และอม่าน
หนนังสสือนนันี้น หรสือดถูหนนังสสือนนันี้นไดจ้

หนกังสสือแหต่งวถิบกัตถิตต่าง ๆ ในอนาคต
หนนังสสือนนนี้ทนที่มนตราประทนับเจท็ดดวงเปป็นหนนังสสือเกนที่ยวกนับอนาคต ขณะทนที่ตราแตม่ละดวงถถูกแกะในบทถนัดไป 

เราจะเหท็นการเปปิดเผยของความทคุกขห์ลคาบากครนันี้งใหญม่และภนัยพริบนัตริหลายประการบนแผม่นดรินโลก แตม่พวกมนันถถูก
ปปิดผนจึก ถถูกปปิดกนันี้นจากความรถูจ้ของมนคุษยห์ “ไมม่มนผถูจ้ใดในสวรรคห์ หรสือในแผม่นดรินโลก หรสือใตจ้แผม่นดรินโลก” [ในนรก]
 (ขจ้อ 3) สามารถแกะตราของหนนังสสือแหม่งอนาคตนนนี้ไดจ้ ไมม่มนนนักประวนัตริศาสตรห์คนใดบอกลม่วงหนจ้าเกนที่ยวกนับมนันไดจ้ 
ไมม่มนคนทรงหรสือนนักศจึกษาเกนที่ยวกนับดวงดาวหรสือโหรคนใดบอกเกนที่ยวกนับมนันไดจ้ ไมม่มนผถูจ้นคาทางศาสนาคนใดไดจ้รนับการ
เปปิดเผยเกนที่ยวกนับมนัน

นนที่เปป็นอนกคคาพยานหนจึที่ง เหมสือนกนับทนที่พระเยซถูทรงบอกพวกอนัครทถูตในกริจการ 1:7, “ไมม่ใชม่ธคุระของพวก
ทม่านทนที่จะทราบเวลาหรสือวาระทนันี้งหลาย ซจึที่งพระบริดาไดจ้ทรงกคาหนดไวจ้ใหจ้อยถูม่ในสริทธริอคานาจของพระองคห์”

Ironside ใหจ้ความเหท็นเกนที่ยวกนับหนนังสสือนนนี้ทนที่มนตราประทนับเจท็ดดวง:
พวกหนนังสสือโบราณของชนชาตริอริสราเอลมนักเปป็นมจ้วนหนนังสสือทนที่ทคาจากหนนังแกะ และเมสืที่อเราถถูก

บอกวม่าหนนังสสือนนนี้ถถูกผนจึกดจ้วยตราประทนับเจท็ดดวง เรากท็ตจ้องเขจ้าใจวม่าหนนังสสือนนนี้ถถูกมจ้วนขจึนี้นจนถจึงจคุดหนจึที่ง
และตราหนจึที่งดวงกท็ถถูกประทนับตรงขอบ เพสืที่อทนที่มนันจะถถูกเปปิดไมม่ไดจ้จนกวม่าตราประทนับนนันี้นถถูกแกะ 
หนนังสสือนนนี้ถถูกมจ้วนขจึนี้นเพริที่มอนกหนม่อยและกท็ประทนับตราอนกดวง และทคาแบบนนนี้ไปเรสืที่อย ๆ จนกระทนัที่งมนตรา
ประทนับหกดวงอยถูม่บนขอบของหนนังสสือนนนี้และตราหนจึที่งดวงซจึที่งปปิดหนนังสสือมจ้วนนนนี้ทนันี้งหมด เมสืที่อตราดวง
แรกถถูกแกะ สม่วนหนจึที่งของหนนังสสือนนนี้กท็ถถูกเผยใหจ้เหท็น และเปป็นเชม่นนนนี้เมสืที่อแกะตราดวงตม่อ ๆ ไป เมสืที่อตรา
ประทนับดวงทนที่เจท็ดถถูกแกะ หนนังสสือนนนี้ทนันี้งหมดกท็จะถถูกคลนที่ออก

A.T.Robertson กลม่าววม่า “พรินนัยกรรมในกฎหมายของพวกโรมมนตราประทนับเจท็ดดวงซจึที่งเปป็นของพยาน
เจท็ดคน แตม่หนนังสสือแหม่งภนัยพริบนัตริทนที่ถถูกประทนับตรานนนี้ไมม่ตจ้องการพยานใด ๆ มากไปกวม่านนี้คาพระทนัยของพระเจจ้าเอง”

มนันเปป็นความโงม่เขลาของมนคุษยห์ทนที่พวกเขาพยายามทนที่จะบอกลม่วงหนจ้าถจึงเวลาแหม่งการเสดท็จมาของพระ
ครริสตห์ มนันเปป็นความโงม่เขลาในปปี 1,000 เมสืที่อผถูจ้คนยกเหตคุผลวม่ายคุคนนนี้ควรกรินเวลาแคม่หนจึที่งพนันปปีเทม่านนันี้น และพวกเขา
กท็คาดวม่าพระเยซถูจะเสดท็จกลนับมาทนันทน มนันเปป็นความโงม่เขลาเมสืที่อมารห์ตริน ลถูเธอรห์คริดวม่าพระสนันตะปาปาเปป็น
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น มนันเปป็นความโงม่เขลาเมสืที่อ Farmer Miller ในรนัฐนริวยอรห์คคริดออกวม่าเขารถูจ้วม่าพระครริสตห์



จะเสดท็จกลนับมาในปปี 1843 หรสือ 1844
พระครริสตห์เพนยงผถูจ้เดนยวสามารถเปปิดเผยอนาคตไดจ้ และหนนังสสือวริวรณห์กท็ไมม่ไดจ้บอกใบจ้วม่าการสรินี้นสคุดของยคุค

และการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์คสือเมสืที่อไร
มนตราประทนับเจท็ดดวง เลขเจท็ดหมายความวม่าพระเจจ้าทรงเตสือนใจเราวม่านนที่เปป็นสตริปปญญาของพระเจจ้าทนที่

ถถูกตจ้องอยม่างไรจ้ขนดจคากนัด ไมม่ตจ้องถถูกขคุดคจ้นแสวงหาโดยสตริปปญญาของมนคุษยห์ มนเลขเจท็ดอยถูม่มากมายในหนนังสสือนนนี้ซจึที่ง
บม่งบอกถจึงความครบถจ้วนและความสมบถูรณห์แบบทนที่พระเจจ้าทรงเปปิดเผยและทนที่พระเจจ้าทรงควบคคุมของหนนังสสือ
วริวรณห์ มนครริสตจนักรเจท็ดแหม่ง, ดาวเจท็ดดวง, พระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า (1:4; 3:1; 4:5 ใน 4:5 พระวริญญาณ
เหลม่านนันี้นถถูกแสดงภาพโดยประทนปเจท็ดดวง) มนทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์และแตรเจท็ดคนัน (8:2) มนฟฝ้ารจ้องทนันี้งเจท็ด (10:3) มน
 “ทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์ถสือภนัยพริบนัตริเจท็ดอยม่างสคุดทจ้าย” ในขนันเจท็ดใบ (15:1)

_____________
ขข้อ 5-7:

5:5 และมนผถูจ้หนจึที่งในพวกผถูจ้อาวคุโสนนันี้น กลม่าวแกม่
ขจ้าพเจจ้าวม่า “อยม่ารจ้องไหจ้เลย ดถูเถริด สริงโตแหม่งเผม่ายถู
ดาหห์ รากของดาวริด ทรงมนชนัยแลจ้วทนที่จะคลนที่หนนังสสือ
นนันี้นออก และทนที่จะแกะตราทนันี้งเจท็ดดวงของหนนังสสือ
นนันี้นไดจ้”
5:6 และขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหท็น และดถูเถริด ในทม่ามกลาง
พระทนที่นนัที่งกนับสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้น และในทม่ามกลางพวกผถูจ้

อาวคุโสนนันี้น พระเมษโปดกประทนับยสืนอยถูม่ประหนจึที่ง
ทรงถถูกปลงพระชนมห์แลจ้ว ทรงมนเขาเจท็ดเขาและมน
นนัยนห์ตาเจท็ดดวง ซจึที่งเปป็นพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของ
พระเจจ้า ทนที่ทรงสม่งออกไปทนัที่วแผม่นดรินโลก
5:7 และพระเมษโปดกนนันี้นไดจ้มาและเอาหนนังสสือ
มจ้วนนนันี้นออกไปจากพระหนัตถห์ขวาของพระองคห์ ผถูจ้
ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น

พระครถิสตค์เพกยงผดูข้เดกยวทรงคดูต่ควรทกกี่จะควบคทุมและบอกถจึงอนาคต
พระเจจ้าคงปปีตริยรินดนยริที่งนนักในพระนามและชสืที่อเรนยกเชริงพรรณนาอนันไพเราะเหลม่านนันี้นของพระเยซถู พระองคห์

ทรงเปป็น “พระเมสสริยาหห์” หรสือ “พระครริสตห์” ซจึที่งเปป็นชสืที่อเรนยกภาษาฮนบรถูและภาษากรนกทนที่หมายถจึงผถูจ้ถถูกเจริม 
พระองคห์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจจ้า, บคุตรมนคุษยห์, บคุตรของดาวริด พระองคห์ทรงเปป็นกริที่งหรสือพระอนังกถูรแหม่ง
ราชวงศห์ของดาวริด พระองคห์ทรงเปป็นเบสืนี้องตจ้นและเบสืนี้องปลาย พระองคห์ทรงเปป็นปฐมและอวสาน, อนัลฟาและโอเม
กาของพยนัญชนะกรนก พระองคห์ทรงเปป็นดาวประจคารคุม่ง พระองคห์จะทรงลอยขจึนี้นดคุจ “ดวงอาทริตยห์แหม่งความชอบ
ธรรม” พระองคห์ทรงเปป็นผถูจ้เลนนี้ยงแกะทนที่ดนนนันี้น พระองคห์ทรงเปป็นทางนนันี้น, ความจรริงนนันี้น, ชนวริตนนันี้น พระองคห์ทรงเปป็น
ความสวม่างของโลก พระองคห์ทรงเปป็นมหาปคุโรหริตของเรา, พระผถูจ้ไถม่, กษนัตรริยห์ของพวกยริว, ความหวนังของชนชาตริ
อริสราเอล Dr. Clinton Howard ฆราวาสครริสเตนยนผถูจ้ยริที่งใหญม่คนหนจึที่ง เคยกลม่าวคคาปราศรนัยอนันโดม่งดนังในหนัวขจ้อ
 “Pearls of Paradise” โดยกลม่าวถจึงพระนามแสนวริเศษเหลม่านนันี้นของพระเยซถูเจจ้า มนันคงจะเปป็นพระพรสคาหรนับ
เราแตม่ละคนในการบอกพระนามและชสืที่อเรนยกทนันี้งหมดนนันี้นเทม่าทนที่เราจะบอกไดจ้เกนที่ยวกนับพระเยซถู

ในทนที่นนนี้พระเยซถูทรงถถูกเรนยกวม่า “สริงโตแหม่งเผม่ายถูดาหห์” (ขจ้อ 5) นนัที่นบอกเปป็นไมม่เพนยงอดนตแตม่วม่าเมสืที่อพระ
ครริสตห์เสดท็จมา พระองคห์จะทรงจนัดการกนับชนชาตริอริสราเอลอนกครนันี้ง ตามพระประสงคห์นริรนันดรห์ของพระองคห์ใน
ฐานะผถูจ้พริพากษาและผถูจ้ครอบครอง จากเผม่ายถูดาหห์ทนันี้งหมด พระองคห์ทรงเปป็นสริงโตนนันี้น, ผถูจ้ครอบครองนนันี้น, และทนที่



แฝงอยถูม่ในธรรมชาตริของการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระองคห์ พระองคห์จะไมม่เพนยงเปป็นเหมสือนลถูกแกะตนัวหนจึที่ง แตม่
เหมสือนสริงโตตนัวหนจึที่งเพสืที่อทคาลายเหลม่าศนัตรถูของพระองคห์

พระองคห์ทรงเปป็น “รากของดาวริด” ในทนที่อสืที่นพระองคห์ทรงเปป็น “บคุตรของดาวริด” แตม่ในทนที่นนนี้พระองคห์ทรง
ถถูกระบคุวม่ามากม่อนดาวริด, องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของดาวริด, และทนที่จรริงคสือทรงเปป็นพระผถูจ้สรจ้างของดาวริด ความเปป็น
พระเจจ้าของพระองคห์เขจ้ามาเกนที่ยวขจ้องดจ้วย พระเยซถูทรงถามคคาถามนนนี้กนับพวกฟารริสนทนที่ไมม่เชสืที่อ:

“ขณะทนที่พวกฟารริสนกคาลนังชคุมนคุมกนันอยถูม่นนันี้น พระเยซถูทรงถามพวกเขา โดยตรนัสวม่า “พวกทม่านคริดอะไรเรสืที่อง
พระครริสตห์ พระองคห์ทรงเปป็นบคุตรของผถูจ้ใด” พวกเขากลม่าวแกม่พระองคห์วม่า “เปป็นบคุตรชายของดาวริด” พระองคห์
ตรนัสกนับพวกเขาวม่า “ถจ้าอยม่างนนันี้นเปป็นไฉนดาวริดโดยเดชพระวริญญาณจจึงเรนยกพระองคห์วม่า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า โดย
รนับสนัที่งวม่า ‘องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ตรนัสกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของขจ้าพเจจ้าวม่า ทม่านจงนนัที่งทนที่ขวามสือของเรา จนกวม่าเรา
กระทคาใหจ้บรรดาศนัตรถูของทม่านเปป็นแทม่นรองเทจ้าของทม่าน’ แลจ้วถจ้าดาวริดเรนยกพระองคห์วม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า 
พระองคห์จะเปป็นบคุตรชายของดาวริดอยม่างไรไดจ้” และไมม่มนผถูจ้ใดสามารถตอบพระองคห์สนักคคาหนจึที่งไดจ้ และตนันี้งแตม่วนันนนันี้น
มาไมม่มนผถูจ้ใดกลจ้าถามคคาถามใด ๆ กนับพระองคห์อนกตม่อไป” - มธ. 22:41-46

ฉะนนันี้นพระเยซถูจจึงทรงเปป็นบคุตรของดาวริดในฝป่ายรม่างกาย แตม่นานแสนนานกม่อนหนจ้านนันี้นและหลนังจากนนันี้น
ตลอดไปพระองคห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของดาวริด

จากนนันี้นพระเยซถูทรงปรากฏในฐานะ “พระเมษโปดกประทนับยสืนอยถูม่ประหนจึที่งทรงถถูกปลงพระชนมห์แลจ้ว”
(ขจ้อ 6) สริทธริอคานาจเหนสือมวลมนคุษยห์เพสืที่อจะชม่วยใหจ้รอดและพริพากษาถถูกมอบไวจ้แกม่พระเยซถูเพราะพระองคห์ไดจ้ทรง
สรินี้นพระชนมห์เพสืที่อชม่วยใหจ้รอด เหตคุฉะนนันี้น ในจนักรวาลทนันี้งสรินี้น พระองคห์จจึงทรงถถูกนนับวม่าคถูม่ควรทนที่จะเปปิดหนนังสสือนนันี้นทนที่มน
ตราประทนับเจท็ดดวง

Seiss อธริบายนนัยสคาคนัญของคคากรนกทนที่ใชจ้เรนยกพระเยซถูในฐานะพระเมษโปดกตรงนนนี้:
ในทนที่นนนี้พระองคห์ทรงถถูกพรรณนา มริใชม่โดยคคาปกตริ (อนัมนอส) ทนที่ใชจ้เพสืที่อสสืที่อถจึงลถูกแกะตนัวหนจึที่ง แตม่

โดยอนกคคา (อารนนออส) ซจึที่งเนจ้นหนนักมากกวม่าในดจ้านความอม่อนโยนและความเชสืที่อง-ลถูกแกะทนที่เปป็นสนัตวห์
เลนนี้ยง-ซจึที่งตรงขจ้ามอยม่างชนัดเจนกนับพวกสนัตวห์ปป่า ทนที่พระองคห์ทรงมนลนักษณะทนที่ตรงขจ้ามกนับพวกมนัน นนที่ชม่วย
ขนับเนจ้นความอม่อนโยนเปป็นพริเศษของพระองคห์และความเปป็นพวกเดนยวกนับประชากรของพระองคห์ 
และการไรจ้ขจ้อแกจ้ตนัวอยม่างสรินี้นเชริงและความผริดของพวกคนปป่าเถสืที่อนและพวกทนที่ทคาใหจ้เชสืที่องไมม่ไดจ้ซจึที่งดสืนี้อ
แพม่งในการปฏริเสธ, ขม่มเหง, และทคาสงครามตม่อสถูจ้พระองคห์ พวกเขาทคาผริดและทคารจ้ายผถูจ้ทนที่อม่อนโยน
ทนที่สคุดและไรจ้พริษภนัยมากทนที่สคุด-พวกเขาฆม่าลถูกแกะสนัตวห์เลนนี้ยงนนันี้นแหม่งครอบครนัวของพระเจจ้า

พระเมษโปดกนนันี้นทรงมน “เขาเจท็ดเขา” (ขจ้อ 6) เขาสนัตวห์บม่งบอกถจึงอคานาจแบบกษนัตรริยห์ในการปกครอง 
เขาทนันี้งสริบของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นในดานริเอล 7:24 คสือกษนัตรริยห์สริบองคห์ทนที่จะขจึนี้นเรสืองอคานาจ เขาเลท็กอนันนนันี้นทนที่งอกขจึนี้นมา
ทม่ามกลางเขาเหลม่านนันี้นจะกลายเปป็นผถูจ้เผดท็จการของโลก, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น ดนังนนันี้นพระครริสตห์จะตจ้องมน
อคานาจ, ความเปป็นผถูจ้ครอบครองและความเปป็นกษนัตรริยห์ และเนสืที่องจากมนเขาเจท็ดเขา พระองคห์จะทรงมนอคานาจนริรนัน
ดรห์และไรจ้ขนดจคากนัดและไรจ้ขอบเขต สริที่งสารพนัดอยถูม่ในพระหนัตถห์ของพระองคห์

พระเมษโปดกทรงมน “นนัยนห์ตาเจท็ดดวง ซจึที่งเปป็นพระวริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า ทนที่ทรงสม่งออกไปทนัที่วแผม่น



ดรินโลก” (ขจ้อ 6) จงพริจารณาความเชสืที่อมโยงอนันตม่อเนสืที่อง การประสานงานกนันระหวม่างพระครริสตห์กนับพระวริญญาณ
บรริสคุทธริธิ์ของพระเจจ้า พระองคห์ทรงถถูกเรนยกวม่า “พระวริญญาณของพระครริสตห์” เชม่นกนัน (รม. 8:9; 1 ปต. 1:11)

พระเยซดูและพระวถิญญาณบรถิสทุทธถิธิ์
พระเยซถูทรง “ถถูกปฏริสนธริ…โดยเดชพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์” (มธ. 1:20) พระองคห์ไมม่ไดจ้เรริที่มตจ้นพนันธกริจของ

พระองคห์ ไมม่เคยเทศนาคคาเทศนาเลยสนักเรสืที่องและไมม่ไดจ้ทคาการอนัศจรรยห์ใด จนกระทนัที่งพระองคห์ทรงไดจ้รนับบนัพตริศมา
(ลถูกา 3:21,22) จากนนันี้นพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ไดจ้เสดท็จมาบนพระองคห์แบบประจนักษห์แกม่ตาและพระองคห์ทรงถถูก
 “เจริม…เพสืที่อประกาศขม่าวประเสรริฐ” และไดจ้ทรงเรริที่มตจ้น (ลถูกา 4:14-22; อสย. 61:1) จากนนันี้นกริจการ 10:37,38 
บอกเราวม่า:

“พระดคารนัสนนันี้น ขจ้าพเจจ้ากลม่าววม่า ทม่านทนันี้งหลายกท็ทราบอยถูม่แลจ้ว ซจึที่งไดจ้ถถูกประกาศตลอดทนัที่วแควจ้นยถูเดนย 
และตนันี้งตจ้นจากแควจ้นกาลริลน หลนังจากการใหจ้รนับบนัพตริศมาซจึที่งยอหห์นไดจ้ประกาศนนันี้น วม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงเจริมพระเยซถู
แหม่งนาซาเรท็ธดจ้วยพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์และดจ้วยฤทธานคุภาพอยม่างไร ผถูจ้ซจึที่งไดจ้เสดท็จไปทนัที่วกระทคาดน และรนักษา
บรรดาคนทนที่ถถูกกดขนที่โดยพญามาร ดจ้วยวม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสถริตอยถูม่กนับพระองคห์”

ในฐานะความสวม่างของโลก พระองคห์ทรงถถูกแสดงภาพโดยคนันประทนปทองคคานนันี้นในพลนับพลาสมนัยภาค
พนันธสนัญญาเดริม ซจึที่งทคาใหจ้นนี้คามนันแหม่งพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ลคุกไหมจ้ อคานาจทนันี้งสรินี้นของพระองคห์อยถูม่ในฐานะมนคุษยห์คน
หนจึที่งทนที่สมบถูรณห์แบบ เปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ และทรงเปป็นแบบอยม่างของเรา

ดาวริด ในฐานะเปป็นภาพเลท็งของการทนที่พระเยซถูจะเสดท็จมารนับตคาแหนม่งกษนัตรริยห์ ไดจ้ถถูกเจริมดจ้วยนนี้คามนัน; ดนัง
นนันี้นพระเยซถูจะทรงครองราชยห์ในฐานะมนคุษยห์ผถูจ้หนจึที่งทนที่เปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ ตามทนที่เราเหท็นในอริสยาหห์ 11:1-3 อา
โรนมหาปคุโรหริตไดจ้ถถูกเจริม ซจึที่งแสดงภาพของพระเยซถูมหาปคุโรหริตของเราทนที่ทรงวริงวอนเผสืที่อเราอยถูม่เสมอในสวรรคห์
ตอนนนนี้ พรจ้อมกนับรม่างกายทนที่จนับตจ้องไดจ้ซจึที่งเปป็นขจึนี้นจากตายแลจ้ว แตม่ยนังกระทคากริจเหมสือนเดริมในความเตท็มเปปีฟื่ยมของ
พระวริญญาณ

พระเยซถูทรงประกอบดจ้วยพระวริญญาณอยม่างสมบถูรณห์ครบถจ้วนแบบไมม่อาจทนที่จะวนัดไดจ้ (ยอหห์น 3:34) ดนัง
นนันี้นนนี้คามนันทนที่มากมาย เมสืที่ออาโรนถถูกเจริมกท็เปป็น “เหมสือนอยม่างนนี้คามนันประเสรริฐซจึที่งอยถูม่บนศนรษะ ทนที่ไดจ้ไหลอาบลงมา
บนหนวดเครา คสือบนหนวดเคราของอาโรน ทนที่ไดจ้ไหลอาบลงไปถจึงชายเสสืนี้อของทม่าน” (สดด. 133:2) ดนังนนันี้นพระ
วริญญาณทนันี้งเจท็ดนนันี้นของพระเจจ้า-ความครบบรริบถูรณห์แบบพระเจจ้าอนันไรจ้ขนดจคากนัด-จจึงอยถูม่กนับพระเยซถูเจจ้า

และในสวรรคห์พระองคห์ยนังทรงถถูกเผยใหจ้ประจนักษห์แกม่ครริสเตนยนทคุกคนเหมสือนเดริม โดยทางพระวริญญาณ
“ผถูจ้ใดทนที่มนบนัญญนัตริทนันี้งหลายของเราและรนักษาบนัญญนัตริเหลม่านนันี้นไวจ้ ผถูจ้นนันี้นแหละเปป็นผถูจ้ทนที่รนักเรา และผถูจ้ทนที่รนักเรา

นนันี้น พระบริดาของเราจะทรงรนักเขา และเราจะรนักเขา และจะสคาแดงตนัวเราเองใหจ้ปรากฏแกม่เขา” ยถูดาส มริใชม่อริส
คารริโอท ทถูลพระองคห์วม่า “พระองคห์เจจ้าขจ้า เหตคุใดพระองคห์จจึงจะสคาแดงพระองคห์เองใหจ้ปรากฏแกม่ขจ้าพระองคห์ทนันี้ง
หลาย และไมม่ใชม่แกม่โลก” พระเยซถูทรงตอบและตรนัสกนับเขาวม่า “ถจ้าผถูจ้ใดรนักเรา ผถูจ้นนันี้นจะรนักษาคคาทนันี้งหลายของเรา 
และพระบริดาของเราจะทรงรนักเขา และเราทนันี้งสองจะมาหาเขา และเราทนันี้งสองจะทคาทนที่สถริตของเราทนันี้งสองอยถูม่กนับ
เขา”- ยอหห์น 14:21-23

และพระองคห์จะทรงกระทคากริจกนับมนคุษยห์ “ทนัที่วแผม่นดรินโลก” และพระครริสตห์ โดยทางพระวริญญาณ



บรริสคุทธริธิ์ ทรงสนัญญาไวจ้วม่า “ดถูเถริด เราอยถูม่กนับทม่านทนันี้งหลายเสมอไป แมจ้กระทนัที่งถจึงการสรินี้นสคุดของโลกนนนี้” (มธ. 
28:20)

ดนังนนันี้นพระครริสตห์จจึงทรงฤทธริธิ์สามารถและคถูม่ควรทนที่จะเปปิดหนนังสสือนนันี้นและแสดงใหจ้เหท็นสริที่งทนที่จะเกริดขจึนี้นใน
อนาคต จคาไวจ้วม่าหนนังสสือนนนี้คสือ “วริวรณห์ของพระเยซถูครริสตห์ซจึที่งพระเจจ้าไดจ้ประทานแกม่พระองคห์ เพสืที่อสคาแดงแกม่บรรดา
ผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (1:1)

____________
ขข้อ 8-10:

5:8 และเมสืที่อพระองคห์ไดจ้ทรงเอาหนนังสสือนนันี้นไปแลจ้ว 
สนัตวห์ทนันี้งสนที่และผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนนนันี้นกท็ทรคุดตนัวลงตม่อ
พระพนักตรห์พระเมษโปดก ทคุกคนถสือพริณเขาคถูม่และ
ถสือขนันทองคคาบรรจคุเครสืที่องหอม ซจึที่งเปป็นบรรดาคคา
อธริษฐานของพวกวริสคุทธริชน
5:9 และเขาทนันี้งหลายกท็รจ้องเพลงบทใหมม่ โดยกลม่าว
วม่า “พระองคห์ทรงสมควรทนที่จะเอาหนนังสสือมจ้วนนนันี้นไป
และทนที่จะแกะตราของหนนังสสือมจ้วนนนันี้นออก เพราะ

วม่าพระองคห์ทรงถถูกปลงพระชนมห์แลจ้ว และไดจ้ทรงไถม่
เราทนันี้งหลายใหจ้ไปถจึงพระเจจ้าโดยพระโลหริตของ
พระองคห์ ออกจากทคุกตระกถูล และทคุกภาษา และ
ทคุกชนชาตริ และทคุกประเทศ
5:10 และไดจ้โปรดใหจ้เราทนันี้งหลายเปป็นกษนัตรริยห์และ
เปป็นปคุโรหริตของพระเจจ้าของพวกเรา และเราทนันี้ง
หลายจะไดจ้ครอบครองบนแผม่นดรินโลก”

สถิกี่งมกชกวถิตเหลต่านกัขั้นนมกัสการพระครถิสตค์เพราะการไถต่
ในบททนที่แลจ้ว ในขจ้อ 9-11 สริที่งมนชนวริตเหลม่านนันี้นและผถูจ้อาวคุโสทนันี้งยนที่สริบสนที่คนไดจ้นมนัสการและสรรเสรริญพระเจจ้า

สคาหรนับการทรงสรจ้าง ในทนที่นนนี้พวกผถูจ้อาวคุโสรจ้องเพลงบทใหมม่ทนที่กลม่าวถจึงความคถูม่ควรของพระเมษโปดกเพราะการ
สรินี้นพระชนมห์ของพระองคห์บนกางเขนนนันี้นเพสืที่อเปป็นเครสืที่องลบมลทรินบาป สริที่งทนที่จะเกริดขจึนี้นตม่อไปสม่วนใหญม่แลจ้วเปป็นการ
พริพากษาและเฉพาะพระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงตายเพสืที่อชม่วยคนบาปใหจ้รอด ทรงไดจ้รนับสริทธริอคานาจและการพริพากษาเหนสือ
คนเหลม่านนันี้นทนที่ปฏริเสธพระองคห์

สริที่งสวยงามทนันี้งสรินี้นมาจากพระเจจ้า Dr. Bob Jones, Sr. เคยกลม่าวไวจ้วม่า “ถจ้าพญามารมนสริที่งสวยงามใด ๆ 
มนันกท็ขโมยมา” ดนังนนันี้นหลนักการพสืนี้นฐานของดนตรนจจึงมาจากพระเจจ้า มนคุษยห์ไมม่ไดจ้ประดริษฐห์สเกลดนตรนหรสือความ
สอดประสานในคอรห์ดตม่าง ๆ หรสือจนังหวะ มนคุษยห์ไดจ้คจ้นพบพวกมนัน สริที่งเหลม่านนันี้นเปป็นสริที่งทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างขจึนี้นมา
มนคุษยห์เรนยนรถูจ้ทนที่จะบนันทจึกดนตรนลงบนเสจ้นและชม่องวม่างตม่าง ๆ แตม่เขาบนันทจึกดนตรนดน ๆ ทนที่เขาไดจ้คจ้นพบ

พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างดนตรนเพสืที่อทนที่จะเปป็นสาวใชจ้แหม่งความจรริง, เครสืที่องมสือของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์, การ
แสดงออกฝป่ายวริญญาณของความชสืที่นบาน เมสืที่อเอลนชาแสวงหาพระวริญญาณของพระเจจ้าเพสืที่อทนที่จะทราบนนี้คาพระทนัย
ของพระเจจ้า เขากท็กลม่าววม่า “ขอทรงนคาผถูจ้เลม่นเครสืที่องสายคนหนจึที่งมาใหจ้ขจ้าพระองคห์” (2 พงศห์กษนัตรริยห์ 3:15) “และ
ตม่อมาเมสืที่อผถูจ้เลม่นเครสืที่องสายบรรเลงแลจ้ว พระหนัตถห์ของพระเยโฮวาหห์กท็มาสถริตอยถูม่บนทม่าน” ครริสเตนยนทนันี้งหลายไดจ้
รนับคคาบนัญชาวม่า “และอยม่าเมาเหลจ้าองคุม่นซจึที่งการเกรินพอดนอยถูม่ในนนันี้น แตม่จงเตท็มเปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ โดยปราศรนัย
กนันในหมถูม่พวกทม่านเองในบรรดาเพลงสดคุดน เพลงนมนัสการและเพลงฝป่ายจริตวริญญาณ โดยรจ้องเพลงและทคาใหจ้มน
ทคานองเพลงในใจของพวกทม่านถวายแดม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” (อฟ. 5:18,19) อนกครนันี้งในโคโลสน 3:16 พระเจจ้าทรง



บนัญชาวม่า “จงใหจ้พระวจนะของพระครริสตห์ดคารงอยถูม่ในพวกทม่านอยม่างบรริบถูรณห์ในสตริปปญญาทนันี้งสรินี้น โดยสนัที่งสอนและ
เตสือนสตริซจึที่งกนันและกนัน ในบรรดาเพลงสดคุดน เพลงนมนัสการและเพลงฝป่ายจริตวริญญาณ โดยรจ้องเพลงพรจ้อมดจ้วย
พระคคุณในใจของพวกทม่านถวายแดม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” 

พระวริญญาณของพระเจจ้าทรงมนความสมนัครรนักใครม่กนับดนตรน ดนตรนแสดงออกถจึงการสรรเสรริญ การ
ชสืที่นชมยรินดน บม่อยครนันี้งมนันเปป็นคคาสรรเสรริญเกนที่ยวกนับชนัยชนะทนที่ยริที่งใหญม่ “บรรดาเพลงแหม่งการชม่วยใหจ้พจ้น” ถถูกใหจ้เปป็น
คคาทรงสนัญญาไวจ้ในเพลงสดคุดน 32:7 และ “บทเพลงในยามราตรน” ในเพลงสดคุดน 77:6 โมเสสสอนชนชาตริ
อริสราเอลใหจ้ขนับรจ้องบทเพลงแหม่งชนัยชนะหลนังจากการชม่วยใหจ้พจ้นจากฟาโรหห์ทนที่ตายในทะเลแดง (อพย. 15:1-20) 
เราเชสืที่อวม่า บทเพลงนนันี้นมนชสืที่อวม่า “เพลงของโมเสส ผถูจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้า และเพลงของพระเมษโปดก” (วว. 15:3) 
ทนที่ขนับรจ้องเพราะการมนชนัยชนะและเพราะความพรินาศของเหลม่าคนชนัที่ว และนนัที่นเตสือนใจเราวม่าฟาโรหห์เปป็นภาพเลท็ง
หนจึที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ทนที่จะมานนันี้น และการตกเปป็นทาสของชนชาตริอริสราเอลและภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นใน
อนยริปตห์ดถูเหมสือนจะแสดงภาพของภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นตามทนที่ถถูกเปปิดเผยในวริวรณห์

“เพลงบทใหมม่” (ขจ้อ 9) ซจึที่งเปป็นการบม่งบอกถจึงการเปปิดเผยใหมม่หรสือพระพรใหมม่ ถถูกกลม่าวถจึงในเพลงสดคุดน
33:3 และอริสยาหห์ 42:10 และเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จกลนับมาเพสืที่อครอบครองและชนชาตริอริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่ถถูก
รวบรวมมายนังปาเลสไตนห์ เรากท็ถถูกบอกวม่า “ทะเลทรายจะเปรมปรนดริธิ์ และผลริดอกเหมสือนอยม่างดอกกคุหลาบมนันจะ
ออกดอกอคุดม และเปรมปรนดริธิ์ดจ้วยความชสืที่นบานและการรจ้องเพลง” (อสย. 35:1,2) เมสืที่อนนันี้น “และบรรดาผถูจ้ทนที่รนับ
การไถม่แลจ้วของพระเยโฮวาหห์จะกลนับมา และจะมายนังศริโยนดจ้วยการรจ้องเพลงทนันี้งหลาย และจะมนความชสืที่นบาน
เปป็นนริตยห์บนศนรษะของเขาทนันี้งหลาย เขาทนันี้งหลายจะไดจ้รนับความชสืที่นบานและความยรินดน และความโศกเศรจ้ากนับ
การถอนหายใจจะหนนไปเสนย” (อสย. 35:10) บทเพลงของผมกลม่าววม่า:

ความเศรจ้าหมองและการถอนหายใจจะหนนไป
เมสืที่อพระเยซถูเสดท็จมาครอบครอง

ตาของคนตาบอดจะมองเหท็นในคราวนนันี้น
ลรินี้นของคนใบจ้จะขนับรจ้องบทเพลง

ถถูกรนับขจึนี้นไปอยถูม่กนับพระครริสตห์ เมสืที่อนนันี้นจะรม่วมงานเลนนี้ยงสมรส
กนับพระองคห์ในดรินแดนแหม่งสงม่าราศน

มายนังแผม่นดรินโลกกนับพระองคห์ เมสืที่อเหลม่าทถูตสวรรคห์
นคาชนอริสราเอลมายนังดรินแดนศนักดริธิ์สริทธริธิ์

คนงม่อยจะกระโจนเหมสือนกวาง เพราะในครานนันี้น
ความเจท็บปป่วยทนันี้งสรินี้นจะสาบสถูญไป

ทะเลทรายจะผลริดอก สม่วนหนามยม่อยและหนามใหญม่
จะไมม่ไดจ้แชม่งสาปแผม่นดรินโลกอนกตม่อไป!

บรรดาอาณาจนักรจะลม่มสลาย อคานาจของซาตาน
จะสรินี้นสคุด พรจ้อมกนับนนี้คาตาทคุกหยด



ความชอบธรรมจะเตท็มแผม่นดรินโลกทนันี้งสรินี้น
และสนันตริสคุขจะครอบครองนนับพนันปปี

เราขออธริษฐาน ขอใหจ้อาณาจนักรของพระองคห์มาถจึง
ขอใหจ้นนี้คาพระทนัยสคาเรท็จบนแผม่นดรินโลก

แตม่บนัดนนนี้เรามนสนันตริสคุขและความชสืที่นบานทนันี้งสรินี้นของพระองคห์
และขอทรงครองบนัลลนังกห์ในใจเรา

ความเศรจ้าหมองและการถอนหายใจจะหนนไป!
จะหนนไปในวนันแหม่งสงม่าราศนนนันี้น!

สวนเอเดนจะกลนับคสืนมาในวนันนนันี้น!
เมสืที่อพระเยซถูเสดท็จมาครองบนัลลนังกห์

จากนนันี้นเราถถูกบอกวม่า “บรรดาภถูเขาและเนรินเขาทนันี้งหลายจะเปลม่งเสนยงรจ้องเพลงตม่อหนจ้าพวกเจจ้า และ
ตจ้นไมจ้ทนันี้งสรินี้นแหม่งทจ้องทคุม่งจะตบมสือของพวกมนัน” (อสย. 55:12)

พระเยซถูเจจ้าจะทรงเปป็นใจความหลนักของบทเพลงนนนี้ทนที่พวกผถูจ้อาวคุโสขนับรจ้องถวายพระเยซถูในขจ้อ 9
จงหมายเหตคุอนกครนันี้งวม่าผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนนนนี้เปป็นมนคุษยห์ทนที่จะครอบครองกนับพระครริสตห์ในฐานะกษนัตรริยห์และ

ปคุโรหริตในยคุคอาณาจนักรนนันี้น
______________

ขข้อ 11-14:
5:11 และขจ้าพเจจ้ากท็มองดถู และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยง
ของทถูตสวรรคห์เปป็นอนันมากอยถูม่ลจ้อมรอบพระทนที่นนัที่ง 
และรอบพวกสนัตวห์และผถูจ้อาวคุโสทนันี้งหลายนนันี้น และ
จคานวนทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นนนับเปป็นโกฏริ ๆ เปป็นแสน 
ๆ
5:12 โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงดนังวม่า “พระเมษโปดก
ผถูจ้ทรงถถูกปลงพระชนมห์แลจ้วนนันี้น ทรงสมควรทนที่จะไดจ้
รนับฤทธริธิ์เดช และทรนัพยห์สมบนัตริ และสตริปปญญา และ
อานคุภาพ และเกนยรตริ และสงม่าราศน และคคา
สรรเสรริญ”
5:13 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงของสริที่งมนชนวริตทนันี้งหมด 

ซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ และบนแผม่นดรินโลก และใตจ้แผม่น
ดรินโลก และอยม่างเชม่นทนที่อยถูม่ในทะเล และบรรดาทนที่
อยถูม่ในทนที่เหลม่านนันี้น กลม่าววม่า “ขอใหจ้คคาสรรเสรริญ และ
เกนยรตริ และสงม่าราศน และฤทธริธิ์เดช จงมนแดม่พระองคห์
ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่ง และแดม่พระเมษโปดกตลอด
ไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์”
5:14 และสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้นกท็กลม่าววม่า “เอเมน” และผถูจ้
อาวคุโสทนันี้งยนที่สริบสนที่คนกท็ทรคุดตนัวลงและนมนัสการ
พระองคห์ ผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ตลอดไปเปป็นนริตยห์และ
เปป็นนริตยห์

เหลต่าทดูตสวรรคค์รต่วมวงกกับสถิกี่งมกชกวถิตทกัขั้งปวงเพสืกี่อสรรเสรถิญพระเยซดูครถิสตค์
มนทถูตสวรรคห์กนที่องคห์ในสวรรคห์? เปป็นโกฏริ ๆ คงจะเทม่ากนับหนจึที่งรจ้อยลจ้าน และเพริที่มเขจ้าไปอนก “เปป็นแสน ๆ” 

นนัที่นคสืออยม่างนจ้อยเทม่ากนับสองพนันคถูณสองพนันหรสือขนันี้นตที่คาคสืออนกสนที่ลจ้าน ดนังนนันี้นจจึงมนทถูตสวรรคห์อยม่างนจ้อย 104 ลจ้านองคห์



ทนันี้งหมดนนนี้ถถูกเรนยกใหจ้นมนัสการพระครริสตห์ตอนทนที่พระองคห์ประสถูตริ “และอนกครนันี้ง เมสืที่อพระองคห์ทรงนคาพระบคุตรหนัวปปีทนที่
ไดจ้บนังเกริดนนันี้นใหจ้เสดท็จเขจ้ามาในโลก พระองคห์กท็ตรนัสวม่า ‘และใหจ้บรรดาพวกทถูตสวรรคห์ทนันี้งสรินี้นของพระเจจ้านมนัสการ
ทม่าน’” (ฮบ. 1:6)

เราคาดวม่า “ชาวสวรรคห์จคานวนมาก” ของลถูกา 2:13 ทนที่ปป่าวรจ้องวม่า “สงม่าราศนจงมนแดม่พระเจจ้าในทนที่สถูงสคุด 
และบนแผม่นดรินโลกจงมนสนันตริสคุข ความปรารถนาดนจงมนแกม่มนคุษยห์ทนันี้งหลาย” รวมทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นทคุกองคห์ทนที่
ปกคลคุมทจ้องฟฝ้า

ดนังนนันี้นเหลม่าทถูตสวรรคห์จจึงสรรเสรริญพระครริสตห์, “พระเมษโปดกผถูจ้คถูม่ควร” นนันี้น สริที่งทรงสรจ้างทคุกตนบนแผม่น
ดรินโลกและใตจ้แผม่นดรินโลกและทนที่อยถูม่ในทะเลกท็ทคาเชม่นนนันี้น นนที่เปป็นการสคาเรท็จจรริงของฟปีลริปปปี 2:9-11 เมสืที่อทคุกหนัวเขม่า
จะตจ้องคคุกลงและทคุกลรินี้นจะตจ้องกลม่าวยอมรนับวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า คนเหลม่านนันี้น “ใตจ้แผม่นดริน
โลก” (ขจ้อ 13) ซจึที่งแนม่นอนวม่าหมายถจึงนรก จะสรรเสรริญพระครริสตห์ดจ้วยอยม่างนนันี้นหรสือ? โอ ใชม่แลจ้วครนับ มนสนัญญาไวจ้
เชม่นนนันี้นในเศคารริยาหห์ 12:10; ยอหห์น 19:37; วริวรณห์ 1:7 “พวกเขาจะมองดถูพระองคห์ผถูจ้ซจึที่งพวกเขาไดจ้แทง” และ 
“นนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์” แมจ้กระทนัที่งเหลม่าคนชนัที่ว สม่วนมหาปคุโรหริตผถูจ้นนันี้นทนที่เกนที่ยวขจ้องในการประหารชนวริต
พระครริสตห์ พระเยซถูตรนัสแกม่เขาวม่า “ทม่านวม่าถถูกแลจ้ว แตม่อยม่างไรกท็ตามเรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า ตม่อจากนนนี้ ทม่าน
ทนันี้งหลายจะเหท็นบคุตรมนคุษยห์นนัที่งขจ้างขวาพระหนัตถห์แหม่งฤทธานคุภาพ และเสดท็จมาในหมถูม่เมฆแหม่งฟฝ้าสวรรคห์” (มธ. 
26:64)

“สริที่งมนชนวริตทนันี้งหมด!” คคากรนกทนที่ใชจ้สคาหรนับ “สริที่งมนชนวริต” ตรงนนนี้คสือ คทนสมา, สริที่งใดกท็ไดจ้ทนที่ถถูกทคาขจึนี้นหรสือถถูก
สรจ้างขจึนี้น นนัที่นอาจเปป็นพวกสนัตวห์ดจ้วยไหม และไมม่ใชม่แคม่มนคุษยห์เทม่านนันี้น? ใชม่แลจ้วครนับ เมสืที่อ “บรรดาตจ้นไมจ้แหม่งทจ้อง
ทคุม่ง…ปรบมสือของพวกมนัน” และเมสืที่อ “ภถูเขาและ…เนรินเขาจะเปลม่งเสนยงรจ้องเพลง” และเมสืที่อหรินเหลม่านนันี้นรจ้องออก
มาเพสืที่อถวายเกนยรตริพระครริสตห์ (ลถูกา 19:40) เรากท็ไมม่ตจ้องประหลาดใจเลยเมสืที่อพระครริสตห์ประทานเสนยงใหจ้พวก
สนัตวห์เพสืที่อสรรเสรริญพระองคห์!

โอ ฉะนนันี้น ขอใหจ้เราแนม่ใจวม่าจะเตท็มไปดจ้วยคคาสรรเสรริญถวายแดม่พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของเรา พระองคห์ไมม่
เคยชม่วยเหลม่าทถูตสวรรคห์ใหจ้รอดเลย รวมถจึงบรรดาสริที่งทนที่ถถูกสรจ้างในสวรรคห์ดจ้วย ดนังนนันี้นจจึงไมม่มนใครมนสริทธริธิ์และหนจ้าทนที่
อนันเหมาะสมทนที่จะสรรเสรริญพระองคห์มากเทม่ากนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกไถม่โดยพระโลหริตของพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดแลจ้ว!

พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของคคุณไหม? H.A. Ironside กลม่าววม่า “ฝถูงชนมากมายขนาดนนันี้น! 
คคุณคงคริดวม่าพระเจจ้าทรงมนคนเยอะแลจ้วโดยไมม่ตจ้องมนเรากท็ไดจ้ จอหห์น บนันยนันผถูจ้ชรากลม่าววม่า ‘โอ พระเมษโปดกองคห์
นนนี้ของพระเจจ้า! พระองคห์ทรงมนทนันี้งสวรรคห์เพสืที่อสรรเสรริญพระองคห์ ทถูตสวรรคห์มากมายเหลสือคณานนับเพสืที่อกระทคาตาม
ความชอบพระทนัยของพระองคห์ แตม่นนที่กท็ไมม่อาจทคาใหจ้พระองคห์อริที่มพระทนัยไดจ้ พระองคห์ตจ้องมนเหลม่าคนบาปมารม่วม
แบม่งปปนมนันกนับพระองคห์ดจ้วย!’ ถจ้าคคุณจะไดจ้ไปรจ้องเพลงบนสวรรคห์ คคุณกท็ตจ้องเรริที่มตจ้นบนโลกนนนี้กม่อน คคุณกลม่าวไดจ้ไหม
วม่า ‘พระองคห์ทรงถถูกฆม่า และไดจ้ไถม่ขจ้าพระองคห์โดยพระโลหริตของพระองคห์แลจ้ว’?”



ชต่วงสลกับฉาก
ระหวต่างบททกกี่ 5 และ 6

ดานถิเอลปดูพสืขั้นสนาหรกับวถิวรณค์
ตรงนนนี้เราตจ้องขอใสม่ชม่วงสลนับฉากเขจ้ามา
เราไมม่มนแผนการตรงนนนี้ทนที่จะใหจ้คคาอธริบายแบบละเอนยดเกนที่ยวกนับหนนังสสือดานริเอล แตม่ใหจ้เฉพาะสม่วนเหลม่า

นนันี้นทนที่จะชม่วยเหลสือโดยตรงในการเขจ้าใจหนนังสสือวริวรณห์ ดานริเอลเปป็นคคาพยากรณห์ทนที่ไดจ้รนับการดลใจ รายละเอนยดบาง
อยม่างเกนที่ยวกนับเสจ้นทางของยคุคนนนี้, สมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น, การขจึนี้นเรสืองอคานาจและการครอบครองของปฏริปปกษห์
ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้นตามทนที่ถถูกเปปิดเผยในดานริเอล เรสืที่องเหลม่านนนี้มนความสคาคนัญ หลนังจากบททนที่ 5 ในวริวรณห์ เราตจ้องการ
ภถูมริหลนังซจึที่งเปป็นคคาพยากรณห์ในดานริเอล

จกักรวรรดถิโลกทกัขั้งสกกี่กต่อนอาณาจกักรของพระครถิสตค์บนแผต่นดถินโลก
ในดานริเอล บททนที่ 2 เนบถูคนัดเนสซารห์ ผถูจ้กม่อตนันี้งจนักรวรรดริของชาวบาบริโลน ฝปนเกนที่ยวกนับเรสืที่องหนจึที่ง เขาไดจ้

เหท็นรถูปจคาลองขนาดใหญม่ซจึที่งเปป็นรถูปชายผถูจ้หนจึที่ง และถถูกบอกวม่า:
“พระองคห์ โอ ขจ้าแตม่กษนัตรริยห์ ไดจ้ทรงเหท็น และดถูเถริด มนปฏริมากรขนาดใหญม่ ปฏริมากรใหญม่นนนี้ ซจึที่งมนความ

สคุกใสอยม่างเลริศ กท็ตนันี้งอยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ และรถูปรม่างของปฏริมากรนนนี้กท็นม่ากลนัว เศนยรของปฏริมากรนนนี้เปป็น
ทองคคาเนสืนี้อดน อกของปฏริมากรและแขนของปฏริมากรเปป็นเงริน ทจ้องของปฏริมากรและโคนขาของปฏริมากรเปป็นทอง
เหลสือง ขาของปฏริมากรเปป็นเหลท็ก เทจ้าของปฏริมากรสม่วนหนจึที่งเปป็นเหลท็กและสม่วนหนจึที่งเปป็นดรินเหนนยว พระองคห์ไดจ้
ทรงเหท็นจนกระทนัที่งหรินกจ้อนหนจึที่งถถูกตนัดออกมามริใชม่ดจ้วยมสือ ซจึที่งกระทบปฏริมากรบนเทจ้าของปฏริมากรอนันเปป็นเหลท็ก
และดรินเหนนยว และไดจ้ทคาใหจ้เทจ้าเหลม่านนันี้นแตกเปป็นชรินี้น ๆ แลจ้วสม่วนเหลท็ก สม่วนดรินเหนนยว สม่วนทองเหลสือง สม่วนเงริน
และสม่วนทองคคา กท็ถถูกทคาใหจ้แตกเปป็นชรินี้น ๆ พรจ้อมกนัน และไดจ้กลายเปป็นเหมสือนแกลบแหม่งลานนวดขจ้าวทนันี้งหลาย
ในฤดถูรจ้อน และลมกท็พนัดพาสริที่งเหลม่านนันี้นเอาไปเสนย จนหาสถานทนที่สคาหรนับสริที่งเหลม่านนันี้นไมม่พบเลย และกจ้อนหรินทนที่
กระทบปฏริมากรนนันี้นไดจ้กลายเปป็นภถูเขาใหญม่ลถูกหนจึที่ง และเตท็มแผม่นดรินโลกทนันี้งหมด” - ดนล. 2:31-35

คคาแกจ้ฝปนถถูกใหจ้ไวจ้: เนบถูคนัดเนสซารห์ในฐานะผถูจ้ครอบครองแหม่งบาบริโลนคสือเศนยรทองคคานนันี้น หนจ้าอกและ
แขนทนที่เปป็นเงรินแสดงภาพของมนเดนย-เปอรห์เซนยทนที่จะมาตม่อจากบาบริโลน จากนนันี้นทจ้องและโคนขาทนที่เปป็นทองเหลสือง
แสดงภาพของอาณาจนักรของชาวกรนกซจึที่งถถูกกม่อตนันี้งโดยอเลท็กซานเดอรห์มหาราช ขาทนที่เปป็นเหลท็กแสดงภาพของ
จนักรวรรดริโรมทนที่จะถถูกแบม่งออกเปป็นโรมตะวนันออกและตะวนันตก เทจ้าและนรินี้วเทจ้าซจึที่งบางสม่วนเปป็นเหลท็กและบาง
สม่วนเปป็นดรินเหนนยวเปป็นตนัวแทนของสริบประชาชาตรินนันี้นทนที่จะออกมาจากจนักรวรรดริโรมเมสืที่อจนักรวรรดรินนันี้นลม่มสลาย 
และหรินกจ้อนนนันี้นทนที่ถถูกตนัดออกจากภถูเขาแสดงภาพของพระครริสตห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จกลนับมาเพสืที่อทคาลายการ
ปกครองของมนคุษยห์และเพสืที่อครอบครองทนันี้งโลก

อกกครกัขั้งดานถิเอลไดข้เหด็นพวกสกัตวค์รข้ายซจึกี่งเปป็นตกัวแทนของจกักรวรรดถิโลกทกัขั้งสกกี่
และยถิกี่งกวต่านกัขั้นคสือ การผงาดขจึขั้นของปฏถิปปักษค์ตต่อพระครถิสตค์

ดานริเอล 7:3-7 บอกเราวม่า:
“และสนัตวห์มหจึมาสนที่ตนัวไดจ้ขจึนี้นมาจากทะเล แตม่ละตนัวกท็ตม่างกนัน ตนัวแรกเหมสือนสริงโต และมนปปีกของนกอรินทรน 



ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถูจนขนปปีกนนันี้นถถูกถอนออกไป และมนันถถูกยกขจึนี้นมาจากแผม่นดริน และถถูกทคาใหจ้ยสืนบนเทจ้าเหมสือน
มนคุษยห์ และใจของมนคุษยห์ถถูกมอบใหจ้แกม่มนัน และดถูเถริด มนสนัตวห์อนกตนัวหนจึที่งเปป็นตนัวทนที่สองเหมสือนหมน และมนันขยนับตนัว
ขจ้างหนจึที่งขจึนี้น และมนันมนกระดถูกซนที่โครงสามซนที่อยถูม่ในปากของมนันระหวม่างซนที่ฟปนของมนัน และพวกเขาพถูดกนับมนันดนังนนนี้วม่า 
‘จงลคุกขจึนี้นกรินเนสืนี้อใหจ้มาก ๆ’ หลนังจากนนนี้ ขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้มองดถู และดถูเถริด อนกตนัวหนจึที่งเหมสือนเสสือดาว ซจึที่งบนหลนังของ
มนันมนปปีกของนกสนที่ปปีก สนัตวห์นนันี้นมนหนัวสนที่หนัวดจ้วย และอคานาจครอบครองถถูกมอบไวจ้แกม่มนัน หลนังจากนนนี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็น
ในบรรดานริมริตกลางคสืน และดถูเถริด สนัตวห์ตนัวทนที่สนที่ รจ้ายกาจและนม่ากลนัว และแขท็งแรงยริที่งนนัก และมนันมนฟปนเหลท็กซนที่ใหญม่ 
มนันกรินและหนักเปป็นชรินี้น ๆ และกระทสืบสริที่งทนที่เหลสือนนันี้นเสนยดจ้วยเทจ้าของมนัน และมนันตม่างกนับสนัตวห์อสืที่นทนันี้งสรินี้นทนที่อยถูม่กม่อนมนัน
และมนันมนเขาสริบเขา”

จากนนันี้นมนคคาอธริบายใหจ้ไวจ้ เชม่นเคยสนัตวห์สนที่ตนัวนนนี้เปป็นภาพของจนักรวรรดริโลกทนันี้งสนที่เดนยวกนันกนับในความฝปนของ
เนบถูคนัดเนสซารห์ในดานริเอล 2 สริงโตนนันี้นคสือบาบริโลน หมนทนที่คาบซนที่โครงสามซนที่ในปากมนันเปป็นภาพของมนเดนย-เปอรห์เซนย
อนันประกอบดจ้วยสามสม่วน นนัที่นคสือ บาบริโลน มนเดนย และเปอรห์เซนย เสสือดาวนนันี้นเปป็นภาพของกรนซ หนัวทนันี้งสนที่เปป็นภาพ
ของจนักรวรรดรินนันี้นหลนังจากทนที่อเลท็กซานเดอรห์เสนยชนวริต ถถูกแบม่งออกใหจ้แกม่นายพลทนันี้งสนที่ของเขา สนัตวห์ตนัวทนที่สนที่นนันี้นทนที่ 
“รจ้ายกาจและนม่ากลนัว” เปป็นภาพของโรม จนักรวรรดริโลกลคาดนับสคุดทจ้าย เขาทนันี้งสริบในทนที่นนนี้เปป็นเหมสือนนรินี้วเทจ้าทนันี้งสริบ
ของปฏริมากรนนันี้นในดานริเอล 2 พวกมนันเปป็นตนัวแทนของอาณาจนักรทนันี้งสริบทนที่จะออกมาจากจนักรวรรดริโรมทนที่ลม่มสลาย

แตม่นนที่เปป็นการเปปิดเผยเพริที่มเตริม เขาเลท็ก ๆ อนกเขาหนจึที่งถถูกแสดงใหจ้เหท็นวม่างอกขจึนี้นมาในทม่ามกลางเขาทนันี้งสริบ
นนันี้น และดถูเหมสือน เขาคสือชายคนหนจึที่ง ผถูจ้เผดท็จการโลกคนหนจึที่ง ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น

และดานริเอล 7:21 กลม่าววม่า: “ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถู และเขาอนันเดนยวกนันนนันี้นทคาสงครามกนับวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้น
และมนชนัยตม่อพวกเขา”

ดานริเอล 7:25,26 กลม่าววม่า: “และทม่านจะพถูดบรรดาถจ้อยคคาใหญม่โตตม่อตจ้านองคห์ผถูจ้สถูงสคุด และจะใหจ้วริสคุทธริ
ชนทนันี้งหลายขององคห์ผถูจ้สถูงสคุดนนันี้นอริดหนาระอาใจ และคริดทนที่จะเปลนที่ยนแปลงบรรดาวาระและกฎหมายทนันี้งหลาย 
และพวกเขาจะถถูกมอบไวจ้ในมสือของทม่าน จนถจึงหนจึที่งวาระ และสองวาระ และครจึที่งวาระ แตม่การพริพากษานนันี้นจะ
นนัที่งบนัลลนังกห์ และพวกเขาจะเอาราชอาณาจนักรของทม่านไปเสนย เพสืที่อจะเผาผลาญและทคาลายมนันเสนยใหจ้สรินี้นสคุด”

ดนังนนันี้นนนที่จจึงเปป็นผถูจ้หนจึที่งทนที่เกลนยดชนังพระเจจ้า, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น, ผถูจ้จะขม่มเหงวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้นและ
จะไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ครอบครองเหนสือพวกครริสเตนยน “หนจึที่งวาระ และสองวาระ และครจึที่งวาระ” วาระหนจึที่งในทนที่นนนี้
คสือ หนจึที่งปปี, บวกอนกสองกลายเปป็นสามปปี, และครจึที่งวาระหรสือครจึที่งปปีรวมกนันเปป็นสามปปีครจึที่ง สามปปีครจึที่งนนนี้คสือ ครจึที่งหลนัง
ของสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบแหม่งคคาพยากรณห์ของดานริเอลในบททนที่ 9

นนที่เปป็นวาระแหม่งความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น ทนันี้งหมดนนนี้จะมาหลนังการรนับขจึนี้นไป และในชม่วงเวลานนันี้นทนที่ถถูก
กลม่าวถจึงในบางสม่วนของหนนังสสือวริวรณห์

ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ถถูกบอกลม่วงหนจ้าอยม่างชนัดเจนมากกวม่าในดานริเอล 9
ดานริเอล 9:24-27 เปป็นภถูมริหลนังทนที่สคาคนัญยริที่งของคคาพยากรณห์เกนที่ยวกนับอนาคต:
“เจท็ดสริบสนัปดาหห์ถถูกกคาหนดไวจ้สคาหรนับประชากรของทม่าน และสคาหรนับนครบรริสคุทธริธิ์ของทม่าน เพสืที่อทคาใหจ้

การละเมริดนนันี้นเสรท็จสรินี้น และเพสืที่อทคาใหจ้บาปทนันี้งหลายจบสรินี้น และเพสืที่อทคาใหจ้เกริดการคสืนดนกนันสคาหรนับความชนัที่วชจ้า 



และเพสืที่อนคาความชอบธรรมนริรนันดรห์เขจ้ามา และเพสืที่อประทนับตรานริมริตนนันี้นและคคาพยากรณห์ไวจ้ และเพสืที่อจะเจริมองคห์
พระผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ทนที่สคุด เพราะฉะนนันี้นจงทราบและเขจ้าใจเถริดวม่า นนับตนันี้งแตม่การทนที่พระบนัญชานนันี้นออกไปเพสืที่อใหจ้ฟฟปั้นฟถูและ
สรจ้างกรคุงเยรถูซาเลท็มขจึนี้นใหมม่ จนถจึงสมนัยพระเมสสริยาหห์ ประมคุของคห์นนันี้นกท็เปป็นเวลาเจท็ดสนัปดาหห์ และเปป็นเวลาหกสริบ
สองสนัปดาหห์ ถนนนนันี้นจะถถูกสรจ้างขจึนี้นอนก และกคาแพงเมสืองนนันี้น แมจ้ในยามลคาบากทนันี้งหลาย และหลนังจากหกสริบสอง
สนัปดาหห์แลจ้ว พระเมสสริยาหห์กท็จะถถูกตนัดออก แตม่มริใชม่เพสืที่อตนัวทม่านเอง และประชากรของประมคุขทนที่จะมานนันี้นจะ
ทคาลายกรคุงและสถานบรริสคุทธริธิ์เสนย และทนที่สคุดปลายของมนันจะมาถจึงดจ้วยนนี้คาทม่วม และจนถจึงการสรินี้นสคุดของสงคราม
นนันี้น การรกรจ้างทนันี้งหลายกท็ถถูกกคาหนดไวจ้ และทม่านจะยสืนยนันพนันธสนัญญากนับคนเปป็นอนันมากหนจึที่งสนัปดาหห์ และใน
ระหวม่างกลางสนัปดาหห์นนันี้นทม่านจะกระทคาใหจ้การถวายสนัตวบถูชา และเครสืที่องบถูชาหยคุดไป และเพราะเหตคุมนความ
สะอริดสะเอนยนทนันี้งหลายแพรม่กระจายไปทนัที่ว ทม่านจะกระทคาใหจ้มนันรจ้างเปลม่า จนถจึงการสคาเรท็จเสรท็จสรินี้นนนันี้น และสริที่งทนที่
กคาหนดไวจ้จะถถูกเทลงเหนสือผถูจ้ทนที่รจ้างเปลม่านนันี้น”

ขจ้อเทท็จจรริงบางประการมนความโดดเดม่นตรงนนนี้:
1. เจท็ดสริบสนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลาย, ประวนัตริศาสตรห์หนจึที่งของชนชาตริอริสราเอลในฐานะประชาชาตริหนจึที่งใน

แผม่นดรินนนันี้น, ถถูกกลม่าวถจึงในทนที่นนนี้
2. หกสริบเกจ้าสนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลายไดจ้ถถูกสนัญญาไวจ้จากคคาบนัญชาของไซรนัส (เราคริด) ทนที่ใหจ้สรจ้างกรคุง

เยรถูซาเลท็มขจึนี้นใหมม่ มาจนถจึงการประสถูตริของพระครริสตห์ ดนังนนันี้นพวกนนักปราชญห์และคนอสืที่น ๆ จากบาบริโลนจจึงคาด
หมายการประสถูตริของพระองคห์

3. หลนังจากเจท็ดสนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลายนนันี้นทนที่ใหจ้สรจ้างกรคุงเยรถูซาเลท็มและอนกหกสริบสองสนัปดาหห์, 69 
สนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลาย, ‘พระเมสสริยาหห์กท็จะถถูกตนัดออก’ นนัที่นคสือ พระครริสตห์จะเสดท็จมาและถถูกตรจึงกางเขน

4. บรรดากองทนัพแหม่งโรมจะทคาลายกรคุงเยรถูซาเลท็ม จงสนังเกตวม่าพวกเขาเปป็นประชากร “ของประมคุขทนที่
จะมานนันี้น” นนัที่นคสือ ของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น เขาจะเปป็นผถูจ้เผดท็จการคนหนจึที่งของโรม ในฐานะจนักรวรรดริโรม
ทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพ

คราวนนนี้มนการกระโจนกจ้าวใหญม่ ชม่วงเวลาทนที่เขจ้ามาแทรก; ระหวม่างการทคาลายกรคุงเยรถูซาเลท็มและการทนที่
พวกยริวถถูกกระจนัดกระจายไปทนัที่วโลกและการสรินี้นสคุดชนัที่วคราวของประวนัตริศาสตรห์ประจคาชาตริของอริสราเอลเรสืที่อยไป
จนถจึงสมนัยของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น นานหลายรจ้อยปปีพวกยริวไมม่มนตนัวตนอยถูม่ในฐานะประชาชาตริหนจึที่ง แมจ้
กระทนัที่งตอนนนนี้พวกเขากท็ไมม่มนพระวริหาร ไมม่มนระบบปคุโรหริต ไมม่มนการถวายเครสืที่องบถูชา ไมม่ถถูกถสือวม่าเปป็นชนอริสราเอล
ทางศาสนาตามพระคนัมภนรห์

5. จากนนันี้นสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบแหม่งเจท็ดสริบสนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลายของดานริเอลกท็เรริที่มตจ้น เมสืที่อคนแหม่งบาปนนันี้น,
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น, จะทคาพนันธสนัญญากนับคนเปป็นอนันมากเพสืที่อสถาปนาพระวริหารและการถวายเครสืที่องบถูชา
ตม่าง ๆ ของชนชาตริอริสราเอลขจึนี้นใหมม่ นนที่เปป็นชม่องวม่างขนาดใหญม่ระหวม่าง 69 สนัปดาหห์แหม่งปปีทนันี้งหลายนนันี้น (ชม่วง 483 
ปปีแรกนนันี้นตนันี้งแตม่สมนัยของไซรนัสมาจนถจึงการมาของพระครริสตห์) และสนัปดาหห์สคุดทจ้ายของเจท็ดสริบสนัปดาหห์นนันี้น, หลนัง
จากการรนับขจึนี้นไปและหลนังจากทนที่คนแหม่งบาปนนันี้นขจึนี้นเรสืองอคานาจในซากปรนักหนักพนังของจนักรวรรดริโรมเพสืที่อฟฟปั้นฟถูมนัน
และจากนนันี้นกท็ทคาสนธริสนัญญากนับชนชาตริอริสราเอลโดยอจ้างวม่าจะยาวนานเจท็ดปปี พวกยริวจะมนวริหารหลนังหนจึที่งและ



ระบบปคุโรหริตและการถวายเครสืที่องบถูชาอนกครนันี้งและชนวริตประจคาชาตริของอริสราเอลในฐานะประชาชาตริหนจึที่งทนที่
นมนัสการพระเจจ้าจะดคาเนรินตม่อไป

6. แตม่ในกลางสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบนนันี้นของประวนัตริศาสตรห์พวกยริวทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้แลจ้ว ปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์นนันี้นจะยนับยนันี้งการถวายบถูชาของพวกยริว จะกระทคา “การนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้างวม่างเปลม่า” ทนที่ถถูก
พถูดถจึงในดานริเอล 9:27 และซจึที่งพระเยซถูทรงบอกลม่วงหนจ้าไวจ้ในมนัทธริว 24:15,16 วม่า “เหตคุฉะนนันี้น เมสืที่อทม่านทนันี้ง
หลายจะเหท็นสริที่งทนที่นม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งการรกรจ้างวม่างเปลม่า ทนที่ถถูกกลม่าวถจึงโดยดานริเอลศาสดาพยากรณห์นนันี้น ยสืนอยถูม่
ในสถานทนที่บรริสคุทธริธิ์” (ผถูจ้ใดทนที่อม่าน กท็จงใหจ้ผถูจ้นนันี้นเขจ้าใจเถริด) “แลจ้วจงใหจ้คนทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในแควจ้นยถูเดนยหนนไปยนังภถูเขา
ทนันี้งหลาย” คนแหม่งบาปผถูจ้นนนี้จะอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลกและเรนยกรจ้องการนมนัสการ และการครอบครอง
ทนที่เลวรจ้ายของเขาจะเปป็นวาระทนที่มสืดมริดทนที่สคุดแหม่งความทคุกขห์ลคาบากทนที่โลกนนนี้เคยประสบพบเจอ

ทนันี้งหมดนนันี้นจะปรากฏชนัดเจนมากยริที่งขจึนี้นในหนนังสสือวริวรณห์
ในทนที่นนนี้เรามนโครงรม่างยม่อ ๆ ดจ้านคคาพยากรณห์ ผถูจ้ครอบครองคนหนจึที่งแหม่งจนักรวรรดริโรมทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพจะไดจ้รนับ

อคานาจเหนสือกษนัตรริยห์องคห์อสืที่น ๆ จนกวม่าเขาจะมนอคานาจเดท็ดขาดสถูงสคุด เขาจะทคาสนธริสนัญญากนับพวกยริวเพสืที่อทนที่จะมน
วริหารหลนังหนจึที่งและการถวายบถูชาตม่าง ๆ และการนมนัสการทนที่นนัที่นนานเจท็ดปปี จากนนันี้นหลนังจากผม่านไปสามปปีครจึที่ง เขา
จะละเมริดสนธริสนัญญาของตนและชม่วงสามปปีครจึที่งหลนังแหม่งการครอบครองของเขาจะเปป็นความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่ง
นนันี้น

ทกัขั้งดานถิเอลและวถิวรณค์ไมต่ชกขั้ใหข้เหด็นการรกับขจึขั้นเมสืกี่อพระครถิสตค์
จะเสดด็จมารกับคนของพระองคค์ไปสวรรคค์

เราตจ้องจดจคาแผนการทนที่ถถูกนริยามชนัดเจนของพระเจจ้าใหจ้ขจึนี้นใจ พระองคห์ทรงเกท็บไวจ้เปป็นความลนับจากทคุก
คนเรสืที่องเวลาแหม่งการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อรวบรวมคนของพระองคห์ไปเมสืที่อครริสเตนยนทนที่ตายไปแลจ้วจะ
ถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นและครริสเตนยนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะถถูกเปลนที่ยนแปลง

พระคนัมภนรห์บอกจรริง ๆ อยม่างชนัดเจนขจ้อเทท็จจรริงเดนยวทนที่ทคาใหจ้เราทราบวม่าการรนับขจึนี้นเปป็นลคาดนับถนัดไปบน
รายการของพระเจจ้า เราถถูกเตสือนซนี้คาแลจ้วซนี้คาอนกวม่า “สริที่งทนที่เรากลม่าวแกม่พวกทม่าน เรากท็กลม่าวแกม่ทคุกคนวม่า จงเฝฝ้า
ระวนังอยถูม่เถริด” และ “เหตคุฉะนนันี้นจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา”
(มาระโก 13:37; มธ. 25:13)

คคาเตสือนนนันี้นถถูกใหจ้อยม่างชนัดเจนขนาดนนันี้นซนี้คาแลจ้วซนี้คาอนกในคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศในมนัทธริว 24 และ
ในคคาอคุปมาเรสืที่องหญริงพรหมจารนสริบคนนนันี้นในมนัทธริว 25, ในลถูกา 13 ฯลฯ การเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อมา
รนับคนของพระองคห์ไป, ขนันี้นแรกนนนี้ในการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง, มาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ, ใกลจ้เขจ้ามาเรสืที่อย ๆ, ถถูกคาดหมายไดจ้
ทคุกชนัที่วขณะ, เมสืที่อไรกท็ไดจ้, กลางวนันหรสือกลางคสืน นนัที่นหมายความวม่าสริที่งอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้วม่าจะมาใน
อนาคต-ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น, ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น, การรวบรวมชนชาตริอริสราเอลกลนับคสืนมา, และ
สริที่งตม่าง ๆ เชม่นนนนี้-ไมม่อาจมาไดจ้จนกวม่าหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น การรนับขจึนี้นนนันี้นไมม่ไดจ้อยถูม่ในกคาหนดการของเหตคุการณห์
ทนันี้งหลาย มนันมากม่อนพวกมนัน

องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงบอกลม่วงหนจ้าอยม่างแจม่มชนัดถจึงการเสดท็จมาครนันี้งแรกของพระครริสตห์และทรงบอกวม่า



มนันจะนานเทม่าใดตนันี้งแตม่คคาบนัญชาใหจ้สรจ้างกรคุงเยรถูซาเลท็มขจึนี้นใหมม่ เรสืที่อยมาจนถจึงการเสดท็จมาของพระเมสสริยาหห์ 
หลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น เมสืที่อเราทคุกคนไปสวรรคห์กนันหมดแลจ้ว พระเจจ้ากท็ทรงมนกคาหนดการทนที่ถถูกรม่างไวจ้อยม่างชนัดเจน
มาก ๆ สคาหรนับเจท็ดปปี เราไมม่ทราบวม่ามนันจะเรริที่มตจ้นทนันทนหรสือไมม่หลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้นหรสือหลนังจากผม่านไปสนักพนัก 
แตม่เจท็ดปปีถถูกสนัญญาไวจ้เมสืที่อประชาชาตริอริสราเอลจะไดจ้รนับพนันธสนัญญาหนจึที่งเพสืที่อจะนมนัสการพระเจจ้าของพวกเขาและ
มนการถวายเครสืที่องบถูชาตม่าง ๆ และวริหารหลนังหนจึที่งในกรคุงเยรถูซาเลท็ม ขณะเดนยวกนันคนแหม่งบาปนนันี้นจะเรริที่มมนอคานาจ
และความโอหนังมากขจึนี้น และในกลางยคุคเจท็ดปปีนนันี้น เขาจะอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลก จะเขจ้าไปในพระ
วริหารนนันี้น แสดงตนัววม่าตนเปป็นพระเจจ้า (2 ธส. 2:4) เมสืที่อนนันี้น “หลนังจากความทคุกขห์ลคาบากแหม่งวนันเหลม่านนันี้นเสรท็จแลจ้ว 
ในทนันใดนนันี้น” ตามทนที่พระเยซถูตรนัสบอกลม่วงหนจ้าไวจ้ในมนัทธริว 24:29 และทนที่ตามมา พระครริสตห์จะเสดท็จกลนับมาใน
สงม่าราศนพรจ้อมกนับวริสคุทธริชนทนันี้งหมดและเหลม่าทถูตสวรรคห์ จะทรงสถูจ้ศจึกแหม่งอารมาเกดโดน จะทรงรวบรวมชนชาตริ
อริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่กลนับมาไวจ้ในถริที่นทคุรกนันดารแหม่งการพเนจร ทนที่นนัที่นพวกกบฏจะถถูกชคาระออกไปเสนย ทนที่นนัที่นพวก
ยริวทนที่เหลสืออยถูม่จะรนับความรอด และจากนนันี้นพระเยซถูเจจ้าจะทรงกม่อตนันี้งอาณาจนักรของพระองคห์และครอบครองบน
พระทนที่นนัที่งของดาวริดเหมสือนกนับทนที่ทถูตสวรรคห์นนันี้นสนัญญามารนยห์ไวจ้ในลถูกา 1:32

การรนับขจึนี้นนนันี้นจะมาถจึงเมสืที่อไร ระยะแรกนนันี้นหรสือขนันี้นแรกนนันี้นแหม่งการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองของพระครริสตห์? 
ไมม่มนผถูจ้ใดทราบไดจ้ เราทราบเพนยงวม่านนัที่นเปป็นขนันี้นตอนถนัดไปในคคาพยากรณห์ สริที่งเดนยวนนันี้นทนที่เราจะตจ้องเฝฝ้าคอย และ
ไมม่มนเหตคุการณห์ใดทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้จะบนังเกริดขจึนี้นจรริงไดจ้กม่อนหนจ้าการรนับขจึนี้นนนันี้น ยกเวจ้นเสจ้นทางปกตริของยคุคนนนี้



บททกกี่ 6
ขข้อ 1,2:

6:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็น เมสืที่อพระเมษโปดกทรงแกะ
ตราดวงหนจึที่งนนันี้นออกแลจ้ว และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยริน 
เหมสือนเปป็นเสนยงของฟฝ้ารจ้อง สนัตวห์ตนัวหนจึที่งในสนัตวห์สนที่
ตนัวนนันี้นกลม่าววม่า “มาและดถูเถริด”

6:2 และขจ้าพเจจ้ากท็แลเหท็น และดถูเถริด มนมจ้าสนขาวตนัว
หนจึที่ง และผถูจ้ทนที่ขนที่มจ้าตนัวนนันี้นถสือคนันธนถู และมนมงกคุฎอนัน
หนจึที่งมอบไวจ้แกม่ผถูจ้นนันี้น และผถูจ้นนันี้นกท็ออกไปอยม่างมนชนัย 
และเพสืที่อไดจ้ชนัยชนะ

ตราประทกับดวงแรก: การผงาดขจึขั้นของผดูข้เผดด็จการคนหนจึกี่ง
นนที่คสือผถูจ้หนจึที่งทนที่ขนที่มจ้าขาว (ขจ้อ 1) เราถถูกเตสือนความจคาเกนที่ยวกนับพระเยซถู ทนที่ถถูกแสดงภาพในวริวรณห์ 19:11-16

แตม่นนที่เปป็นผถูจ้ครอบครองอนกคนหนจึที่ง เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเปป็นการขจึนี้นเรสืองอคานาจของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น ชายคนหนจึที่ง
ทนที่ขนที่มจ้าสวยตนัวหนจึที่งกท็เปป็นตนัวแทนของอคานาจ เหลม่านายพลผถูจ้ยริที่งใหญม่มนักถถูกทคาเปป็นรถูปแกะสลนักทนที่ขนที่มจ้า เหลม่านนักรบทนที่
เกม่งกาจกท็ขนที่มจ้า พวกเขาไมม่เดริน Robert E. Lee ขนที่เจจ้ามจ้า Traveler อเลท็กซานเดอรห์มหาราชขนที่เจจ้ามจ้าบถูเซฟาลนัส ใน
เรสืที่องปกตริธรรมดาผถูจ้คนกท็ขนที่รถเทนยมมจ้าหรสือขนที่อถูฐและพวกคนทนที่ดจ้อยกวม่ากท็ขนที่ลา เหลม่าผถูจ้พริชริตในสงครามขนที่มจ้า

ในภาคพนันธสนัญญาเดริม มจ้ามนักเปป็นสนัญลนักษณห์ของสงคราม (โยบ 39:25; สดด. 76:6; สภษ. 21:31; 
อสค. 26:10) Seiss เตสือนความจคาเราวม่าในการศจึกษาเกนที่ยวกนับการแกะตราเหลม่านนนี้ เราตจ้องจคาใหจ้ขจึนี้นใจวม่าเรา
กคาลนังศจึกษาภาพเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ของการพริพากษานนันี้น พวกมนันเชสืที่อมโยงกนับ “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” “การ
สคาเรท็จจรริงตม่าง ๆ ทนที่เปป็นการรอคอยนนันี้นไดจ้เกริดขจึนี้นแลจ้ว แตม่การแกะตราเหลม่านนนี้ และสริที่งใดกท็ตามทนที่เชสืที่อมโยงกนับการ
แกะตราเหลม่านนนี้ เปป็นเรสืที่องเกนที่ยวกนับอนาคต และเกนที่ยวขจ้องกนับชม่วงเวลาทนที่สคาคนัญยริที่งนนันี้น บนัดนนนี้มาใกลจ้แลจ้ว ซจึที่งจะ
เปป็นการปปิดทจ้ายระเบนยบทนันี้งสรินี้นของสริที่งตม่าง ๆ ทนที่มนอยถูม่ตอนนนนี้ ภาพเหตคุการณห์นนนี้ทนันี้งหมดนคาเสนอการกระทคาแหม่ง
พระทนที่นนัที่งพริพากษานนันี้นในสวรรคห์ทนที่มนตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่มนชนวริตอยถูม่บนแผม่นดรินโลกในขณะนนันี้น”

“คนันธนถู” (ขจ้อ 2) สคาหรนับทคาสงคราม นนที่ไมม่ใชม่การขจึนี้นครองบนัลลนังกห์ของรนัชทายาทในความสงบสคุข ตรงกนัน
ขจ้าม มนันเปป็นการสถูจ้รบเพสืที่อพริชริตผถูจ้คนและบรรดาประชาชาตริ เราจคาไดจ้เกนที่ยวกนับ “เขาเลท็ก” อนันนนันี้น ซจึที่งแสดงภาพ
การผงาดขจึนี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นในทม่ามกลางกษนัตรริยห์สริบองคห์นนันี้นทนที่จะครอบครองเหนสือสริบอาณาจนักร
จากจนักรวรรดริโรมทนที่ลม่มสลาย ซจึที่งถถูกแสดงภาพในดานริเอล 7:8 เขาจะถอนหรสือชริงอาณาจนักรนนันี้นไปจากกษนัตรริยห์
สามองคห์จากสริบองคห์นนันี้น มนอธริบายไวจ้เกนที่ยวกนับเขาวม่า: “และทม่านจะพถูดบรรดาถจ้อยคคาใหญม่โตตม่อตจ้านองคห์ผถูจ้สถูงสคุด 
และจะใหจ้วริสคุทธริชนทนันี้งหลายขององคห์ผถูจ้สถูงสคุดนนันี้นอริดหนาระอาใจ และคริดทนที่จะเปลนที่ยนแปลงบรรดาวาระและ
กฎหมายทนันี้งหลาย และพวกเขาจะถถูกมอบไวจ้ในมสือของทม่าน จนถจึงหนจึที่งวาระ และสองวาระ และครจึที่งวาระ”
(ดนล. 7:25)

ในทนที่นนนี้กม่อนอสืที่นเลยคสือ การขจึนี้นเรสืองอคานาจของ “คนแหม่งบาป” ผถูจ้นนนี้ (2 ธส. 2:3) เขาไดจ้รนับมงกคุฎอนันหนจึที่ง 
ดนังนนันี้นเขาผถูจ้ซจึที่งไมม่ไดจ้เปป็นกษนัตรริยห์จจึงไดจ้กลายเปป็นกษนัตรริยห์ ยจึดบนัลลนังกห์ตม่าง ๆ และโคม่นลจ้มผถูจ้อสืที่น นนที่นม่าจะเปป็นภาพแหม่ง
การเรริที่มตจ้นของเขา ตม่อมาเขาจะกระทคา “การนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้างวม่างเปลม่า” นนันี้น จะละเมริดพนันธ
สนัญญานนันี้นทนที่ทคาไวจ้กนับชนชาตริอริสราเอล ยนับยนันี้งการนมนัสการและการถวายบถูชาตม่าง ๆ แดม่พระเจจ้าในกลางพนันธ
สนัญญานนันี้น, สนัปดาหห์หนจึที่งทนที่มนเจท็ดปปี



การผงาดขจึนี้นของ “คนแหม่งบาป” ผถูจ้นนนี้ไมม่อาจเกริดขจึนี้นไดจ้จนกวม่าหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น ในทนที่นนนี้จงอม่าน 2 เธ
สะโลนริกา 2:1-8 และพบลคาดนับของเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่จะชม่วยเหลสือเรา

“บนัดนนนี้ พวกเราขออจ้อนวอนพวกทม่าน พนที่นจ้องทนันี้งหลาย โดยการเสดท็จมาของพระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าของพวกเรา และโดยการถถูกรวบรวมของพวกเราใหจ้ไปอยถูม่กนับพระองคห์ วม่า พวกทม่านอยม่าใหจ้ใจหวนัที่นไหวโดย
เรท็ว หรสือเปป็นทคุกขห์รจ้อนไป ทนันี้งโดยทางวริญญาณ หรสือโดยทางคคาพถูด หรสือโดยทางจดหมายเหมสือนกนับวม่ามาจาก
พวกเรา อจ้างวม่าวนันของพระครริสตห์มาใกลจ้แลจ้ว อยม่าใหจ้ผถูจ้ใดลม่อลวงพวกทม่านโดยทางหนจึที่งทางใดเลย เพราะวม่าวนันนนันี้น
จะไมม่มาถจึง นอกจากจะมนการจากไปเสนยกม่อน และคนแหม่งบาปนนันี้นจะถถูกเปปิดเผย คสือบคุตรแหม่งความพรินาศ ผถูจ้ซจึที่ง
ตม่อตจ้านและยกตนัวเองขจึนี้นเหนสือสริที่งสารพนัดทนที่ไดจ้ชสืที่อวม่าเปป็นพระเจจ้า หรสือทนที่ไดจ้รนับการนมนัสการ แลจ้วเพสืที่อมนัน เหมสือน
อยม่างพระเจจ้า จะนนัที่งในพระวริหารของพระเจจ้า โดยสคาแดงตนัวเองวม่ามนันเปป็นพระเจจ้า พวกทม่านจคาไมม่ไดจ้หรสือวม่า เมสืที่อ
ขจ้าพเจจ้ายนังอยถูม่กนับพวกทม่าน ขจ้าพเจจ้าไดจ้บอกสริที่งเหลม่านนนี้ใหจ้แกม่พวกทม่านแลจ้ว และพวกทม่านกท็รถูจ้จนักผถูจ้นนันี้นทนที่กคาลนังหนม่วง
เหนนที่ยวมนันไวจ้ในขณะนนนี้ เพสืที่อมนันจะถถูกเปปิดเผยในเวลาของมนัน เพราะวม่าความลจึกลนับแหม่งคนนอกกฎหมายนนันี้นกท็
ทคางานอยถูม่แลจ้ว เพนยงแตม่ผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวเดนดี๋ยวนนนี้นนันี้นจะยนังหนม่วงเหนนที่ยวอยถูม่ จนกวม่าผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวนนันี้นจะ
ถถูกพาออกไปพจ้นทางเสนย และคนนอกกฎหมายนนันี้นจจึงจะถถูกเปปิดเผย ผถูจ้ซจึที่งองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะทรงประหารดจ้วย
วริญญาณแหม่งพระโอษฐห์ของพระองคห์ และจะทรงผลาญใหจ้สถูญไปดจ้วยความเจริดจจ้าแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์”

บนัดนนนี้จงหมายเหตคุคคาเรนยก “วนันของพระครริสตห์” ซจึที่งเปป็นอนันเดนยวกนันกนับ “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” 
เมสืที่อพระครริสตห์ทรงกม่อตนันี้งอาณาจนักรของพระองคห์ มนันไมม่เขจ้ามาใกลจ้จนกวม่าบางสริที่งจะเกริดขจึนี้นเสนยกม่อน (ขจ้อ 2) 

1. อยม่างแรก ตจ้องมน “การจากไป” เสนยกม่อน ซจึที่งตามตนัวอนักษรคสือ การออกเดรินทาง นนัที่นคสือ ตามทนที่เรา
เขจ้าใจมนันวม่าเปป็นการรนับขจึนี้นของพวกวริสคุทธริชน, “การถถูกรวบรวมของพวกเราใหจ้ไปอยถูม่กนับพระองคห์” ของขจ้อ 1 คคา
กรนกในทนที่นนนี้คสือ อะพอสตาซนอา ดนังนนันี้นมนันจจึงเปป็นเรสืที่องธรรมดาทนที่ผถูจ้คนจะคริดวม่ามนันหมายถจึงการละทรินี้งความเชสืที่อทาง
ศาสนา, การหลม่นจากพระคคุณ แตม่มนันแทบจะไมม่ไดจ้หมายความอยม่างนนันี้นเลย คคา ๆ นนนี้บางครนันี้งถถูกใชจ้เพสืที่อหมายถจึง
การออกเดรินทาง และ “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” กท็เปป็นเวลาแหม่งการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อพริชริตและ
ครอบครอง มนันไมม่รอคอยใหจ้เกริดการละทรินี้งความเชสืที่อทางศาสนาแตม่รอคอยการออกเดรินทางของพวกวริสคุทธริชน 
คนแหม่งบาปนนันี้นไมม่สามารถปรากฏตนัวไดจ้จนกวม่าจะถจึงเวลานนันี้น (ดถูหนนังสสือโดย E. Schuyler English ทนที่มนชสืที่อวม่า
Re-thinking the Rapture) Dr. Ironside และผถูจ้รถูจ้ทม่านอสืที่น ๆ เหท็นพจ้องตรงกนันวม่าการจากไปในทนที่นนนี้หมายถจึงการ
ออกเดรินทางของพวกวริสคุทธริชน

2. ไมม่มนสนักสริที่งในทนที่นนนี้ทนที่ตจ้องมากม่อนการรนับขจึนี้นนนันี้น แตม่เปป็นกคาหนดการปกตริของเหตคุการณห์ทนันี้งหลายทนที่จะเกริด
ขจึนี้นตม่อจากการรนับขจึนี้นนนันี้น เนสืที่องจากเราถถูกเตสือนบม่อย ๆ ใหจ้ในทคุกวนันคาดหมายการรนับขจึนี้นนนันี้น, ระยะแรกนนันี้นแหม่ง
การเสดท็จมาของพระครริสตห์ซจึที่งอาจเกริดขจึนี้นไดจ้ทคุกเมสืที่อ, “ในพรริบตาเดนยว”, จจึงไมม่อาจมนและจจึงไมม่มนเหตคุการณห์ใด ๆ ทนที่
ถถูกพยากรณห์ไวจ้เลยวม่าจะตจ้องเกริดขจึนี้นกม่อนการรนับขจึนี้นนนันี้น ดนังนนันี้นกม่อนการขจึนี้นเรสืองอคานาจของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
นนันี้น กม่อนสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบแหม่งปปีทนันี้งหลายของดานริเอลจะเรริที่มตจ้นไดจ้ กม่อนยคุคความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น การรนับขจึนี้นไป
ของพวกวริสคุทธริชนตจ้องมากม่อน

3. แตม่จากนนันี้นใครสนักคน “ผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวเดนดี๋ยวนนนี้นนันี้น” หรสือหนม่วงเหนนที่ยวเสจ้นทางของ



ประวนัตริศาสตรห์เพสืที่อทนที่คนแหม่งบาปนนันี้นจะปรากฏตนัวไมม่ไดจ้-ผถูจ้นนนี้เปป็นใคร? ผถูจ้หนม่วงเหนนที่ยวนนันี้นคสือพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ 
อริทธริพลทนที่ครอบคลคุมทนัที่วโลกของพระองคห์ผม่านทางเหลม่าครริสเตนยนทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วทคาใหจ้จนักรวรรดริโรมทนที่ถถูกรสืนี้อฟฟปั้น
ไมม่สามารถผงาดขจึนี้นมาไดจ้และปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นปรากฏตนัวไมม่ไดจ้จนกวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายถถูกพาออกไป
แลจ้ว และเมสืที่อนนันี้นอริทธริพลของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ผม่านทางพวกเขากท็จะถถูกเอาออกไปจากอคานาจในการหนม่วง
เหนนที่ยวของมนันทนที่มนตม่อโลกทนที่ชนัที่วนนนี้

กนที่คนแลจ้วไดจ้พยายามทนที่จะสรจ้างจนักรวรรดริโลกขจึนี้นมาหลนังจากการลม่มสลายของโรม ซจึที่งเปป็นจนักรวรรดริทนที่ยริที่ง
ใหญม่ขนาดนนันี้น! ชารห์เลอมาญ, พระสนันตะปาปา, นโปเลนยน, ไคเซอรห์ วริลเฮลห์ม, มคุสโสลรินน, ฮริตเลอรห์! แตม่ไมม่มนใครสนัก
คนสามารถประสบความสคาเรท็จไดจ้จนกวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายและอริทธริพลของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทนที่มนตม่อสนังคม
ผม่านทางพวกเขา ถถูกเอาออกไป

นนัที่นไมม่ไดจ้หมายความวม่าพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์เองจะเสดท็จจากไป ไมม่ฟฝ้องใจและชม่วยใหจ้รอดหรสือสถริตอยถูม่
ในครริสเตนยนเหลม่านนันี้นอนกตม่อไป ผถูจ้ซจึที่งจะกลนับใจรนับเชสืที่อในความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น เพสืที่อชม่วยเหลสือและประทานฤทธริธิ์
เดชแกม่พวกเขา ผถูจ้คนมหาศาลจะกลนับใจรนับเชสืที่อและรนับความรอดโดยฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ในระหวม่าง
ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น (ดถู 7:9-14)

นอกจากนนนี้ โยเอล 2:28-30 และกริจการ 2:14-21 กลม่าวชนัดแจจ้งวม่าชม่วงเวลานนันี้นทนที่เรนยกวม่า “วนันสคุดทจ้าย” 
เหลม่านนันี้น การเทออกของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ลงบนเนสืนี้อหนนังทนันี้งปวงเพสืที่อทนที่พวกเขาจะเปป็นพยานเรสืที่องพระครริสตห์ 
วริที่งยาวไปตลอดจนจบยคุคนนนี้ จนถจึง “วนันใหญม่ยริที่งและเกรนยงไกรนนันี้นขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” ดนังนนันี้นพระวริญญาณ
บรริสคุทธริธิ์จะไมม่เสดท็จไปจากโลกนนนี้ แตม่อริทธริพลทนที่สะสมมากขจึนี้นเรสืที่อย ๆ ของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทนที่มนตม่อสนังคมผม่าน
ทางครริสเตนยนทนันี้งหลายกท็คอยเชท็คอยถูม่ตลอดตอนนนนี้ “ความลจึกลนับแหม่งคนนอกกฎหมายนนันี้นกท็ทคางานอยถูม่แลจ้ว” (2 
ธส. 2:7) แตม่ไมม่อาจประสบผลสคาเรท็จไดจ้จนกวม่าหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น ผถูจ้นนันี้นทนที่ “ออกไปอยม่างมนชนัย และเพสืที่อไดจ้
ชนัยชนะ” (ขจ้อ 2) จะเปป็น “ประมคุข” ของประชากรนนันี้นทนที่ไดจ้ทคาลายกรคุงเยรถูซาเลท็มในปปี ค.ศ. 70 นนัที่นคสือ ของโรม
(ดนล. 9:26; ดนล. 7:7,8) เขาจะรสืนี้อฟฟปั้นจนักรวรรดริโรมนนันี้นขจึนี้นใหมม่ จงหมายเหตคุวม่าวริวรณห์ 13:3 บอกเราวม่าหนัว ๆ 
หนจึที่งของโรมไดจ้รนับบาดเจท็บจนถจึงตาย “แตม่แผลทนที่ทคาใหจ้ถจึงตายนนันี้นไดจ้รนับการรนักษาใหจ้หาย” เพสืที่อทนที่โรมจะมนชนวริตขจึนี้น
มาอนกในฐานะจนักรวรรดริโลกรายหนจึที่งภายใตจ้ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น

______________
ขข้อ 3,4:

6:3 และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่สองนนันี้น
แลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้ยรินสนัตวห์ตนัวทนที่สองกลม่าววม่า “มาและ
ดถูเถริด”
6:4 และมนมจ้าอนกตนัวหนจึที่งออกซจึที่งเปป็นมจ้าสนแดงสด 

และอคานาจไดจ้ถถูกมอบไวจ้แกม่ผถูจ้ทนที่ขนที่มจ้าตนัวนนันี้นเพสืที่อทนที่จะ
เอาสนันตริสคุขไปจากแผม่นดรินโลก และเพสืที่อใหจ้คนทนันี้ง
ปวงฆม่าฟปนซจึที่งกนันและกนัน และไดจ้มอบดาบใหญม่เลม่ม
หนจึที่งใหจ้แกม่ผถูจ้นนนี้

ตราประทกับดวงทกกี่สอง: ความสงบสทุขถดูกพรากไปจากแผต่นดถินโลก
Seiss เตสือนความจคาเราวม่า: “อยม่างไรกท็ตาม เราไมม่ควรคริดวม่าการกระทคาของมจ้าตนัวหนจึที่งสรินี้นสคุดลงอยม่างสรินี้น

เชริง กม่อนทนที่มจ้าอนกตนัวโผลม่เขจ้ามามนบทบาท พวกมนันมาตริด ๆ กนัน ในการขนับเนจ้นหลนักของพวกมนัน และในสภาพ



การณห์แวดลจ้อมทนที่โดดเดม่นมากกวม่าของพวกมนันบางประการ แตม่พวกมนันทคุกตนัวกท็อยถูม่ในชม่วงเวลาเดนยวกนัน
มจ้าแดงนนันี้นแหม่งสงครามตามหลนังมจ้าขาวนนันี้นแหม่งความเปป็นเผดท็จการ สงคราม การบนบบนังคนับและความ

ทคุกขห์ลคาบากทนที่มนตม่อผถูจ้คนมากมายยม่อมเกริดขจึนี้นตามมาในทนที่ ๆ มนพวกแยม่งชริงอคานาจ ลองใหจ้มคุสโสลรินนมนอคานาจเดท็ด
ขาดสถูงสคุดในอริตาลน เขากท็ฝปนทนที่จะพริชริตโลกและเรริที่มตจ้นการเขม่นฆม่าของเขาในเอธริโอเปปีย ลองใหจ้ฮริตเลอรห์มนอคานาจทนที่
ไมม่ถถูกทจ้าทายในเยอรมนน เขากท็เรริที่มตจ้นทนที่จะพริชริตโลก ลองใหจ้สริบโทผถูจ้นจ้อยนโปเลนยน โบนาปารห์ตยจึดอคานาจใน
ฝรนัที่งเศส เขากท็มคุม่งหมายทนันี้งยคุโรปตม่อไปและทคาใหจ้บรรดาประชาชาตริอาบเลสือด ความทคุกขห์ลคาบากแหม่งสงครามจะ
ตามมาพรจ้อมกนับหลายประชาชาตริทนที่โชกเลสือดจนกระทนัที่งเหลม่ากองทนัพบกและกองทนัพเรสือแหม่งประเทศอนังกฤษ
ปราบเขาลงไดจ้ในทนที่สคุด นนที่คสือกฎของพระเจจ้าในธรรมชาตริทนที่วม่าบาปนคามาซจึที่งความตาย วม่าความเปป็นเผดท็จการนคาไป
สถูม่สงคราม

พระเยซถูตรนัสไวจ้เกนที่ยวกนับเสจ้นทางของยคุคนนนี้:
“และทม่านทนันี้งหลายจะไดจ้ยรินถจึงเรสืที่องบรรดาสงครามและขม่าวลสือเรสืที่องสงครามทนันี้งหลาย พวกทม่านจงอยม่า

เปป็นทคุกขห์เลย ดจ้วยวม่าสริที่งสารพนัดเหลม่านนนี้จะตจ้องบนังเกริดขจึนี้น แตม่ทนที่สคุดปลายยนังไมม่มาถจึง เพราะประชาชาตริจะลคุกขจึนี้น
ตม่อสถูจ้ประชาชาตริ และราชอาณาจนักรตม่อราชอาณาจนักร และจะเกริดบรรดาการกนันดารอาหาร และโรคระบาด
อยม่างรจ้ายแรงทนันี้งหลาย และแผม่นดรินไหวในสถานทนที่ตม่าง ๆ สารพนัดเหลม่านนนี้เปป็นขนันี้นแรกแหม่งบรรดาความเจท็บปวด”- 
มธ. 24:6-8

ดนังนนันี้นสงครามและการเขม่นฆม่าของยคุคนนนี้เปป็นเพนยงการเรริที่มตจ้นของความเศรจ้าโศกทนที่จะตามมาเมสืที่อผถูจ้คนของ
พระเจจ้าถถูกพาออกไปและอริทธริพลของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทนที่มนตม่อโลกนนนี้ผม่านทางพวกเขาถถูกเอาออกไป มจ้าแดง
นนันี้นแสดงภาพของการสรินี้นสคุดของความสงบสคุขบนแผม่นดรินโลกเมสืที่อปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้นยจึดอคานาจ

โลทอาจชนะมาไดจ้อนกเกจ้าคนเพสืที่อจะเปป็นคนชอบธรรมและพรจ้อมกนับคนชอบธรรมสริบคนกท็อาจยนับยนันี้ง
พระพริโรธของพระเจจ้าทนที่มนตม่อเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ไดจ้ แตม่เขากท็ลจ้มเหลวและถถูกพาออกไป และเมสืองโส
โดมและเมสืองโกโมราหห์, เมสืองอนัดมาหห์และเมสืองเศโบยริมถถูกทคาลาย ดนังนนันี้นพระพริโรธของพระเจจ้าทนที่มนตม่อเหลม่าคนชนัที่ว
จะกม่อใหจ้เกริดความตายในชม่วงสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบของดานริเอล “ดาบใหญม่” เลม่มนนันี้นไปพรจ้อมกนับมจ้าแดงนม่ากลนัวนนันี้น

ขข้อ 5,6:
6:5 และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่สามนนันี้น
แลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้ยรินสนัตวห์ตนัวทนที่สามกลม่าววม่า “มา
และดถูเถริด” และขจ้าพเจจ้ากท็แลเหท็น และดถูเถริด มนมจ้าสน
ดคาตนัวหนจึที่ง และผถูจ้ทนที่ขนที่มจ้าตนัวนนันี้นถสือตราชถูในมสือของตน

6:6 และขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้ยรินเสนยงในทม่ามกลางสนัตวห์ทนันี้งสนที่
นนันี้นกลม่าววม่า “ขจ้าวสาลนราคาทะนานละหนจึที่งเดนารริ
อนัน และขจ้าวบารห์เลยห์สามทะนานตม่อหนจึที่งเดนารริอนัน 
และเจจ้าอยม่าทคาอนันตรายแกม่นนี้คามนันและนนี้คาองคุม่น”

ตราประทกับดวงทกกี่สาม: ความอดอยาก
จงชนัที่งนนี้คาหนนักอาหารอยม่างระวนัง! มนันมนนจ้อย สงครามพรากผถูจ้คนไปจากการไถหวม่านและการเกท็บเกนที่ยว 

เหลม่ากองทนัพทนที่มาตม่อสถูจ้กท็จคุดไฟเผาทคุม่งนาและปลจ้นคลนังเกท็บอาหาร บนัดนนนี้ความอดอยากมาแลจ้ว นนัที่นคสือวริบนัตริทนที่สามทนที่
ถถูกแสดงเปป็นภาพเมสืที่อตราประทนับดวงทนที่สามถถูกแกะบนหนนังสสือนนันี้น ขจ้าวบารห์เลยห์สามทะนานทนที่ตจ้องจม่ายหนจึที่งเดนารริ
อนัน, คม่าแรงหนจึที่งวนัน, ขจ้าวสาลนหนจึที่งทะนาน-ขจ้าวสาลนทนที่ไมม่พอสคาหรนับคนสองคนในหนจึที่งวนัน ราคาพคุม่งสถูงเพราะความ



ขาดแคลน นนัที่นเปป็นราคาของความเปป็นเผดท็จการ สงคราม และการนองเลสือด จงระวนังเพราะนนี้คามนันและนนี้คาองคุม่นมน
นจ้อย มนไมม่พอทนที่จะแจกจม่ายไปทนัที่ว! จงหมายเหตคุความอดอยากในสะมาเรนยเมสืที่อถถูกกองทนัพซนเรนยลจ้อมกรคุงตามทนที่มน
พรรณนาไวจ้ใน 2 พงศห์กษนัตรริยห์ 6:24-29

ในการปกครองของอเมรริกาการเขจ้าแทรกแซงกนับพสืชผลและราคา, การใชจ้จม่ายแบบมสือเตริบ, สวนัสดริการ
แบบสคุรคุม่ยสคุรม่าย, หมายถจึงราคาทนที่พคุม่งจนเฟฝ้อและคคุกคามจนอาจเกริดหายนะในทนที่สคุดหากไมม่ถถูกตรวจสอบ มจ้าดคานนันี้น
แหม่งความอดอยาก, ภาวะเงรินเฟฝ้อ, ความขาดแคลน, จะตริดตามระบอบเผดท็จการและสงครามในสนัปดาหห์ทนที่เจท็ด
สริบของดานริเอล

Seiss เสรริมความเหท็นนนนี้เกนที่ยวกนับขจ้อพระคคาเหลม่านนนี้:
ผถูจ้คนมนักไมม่คริดวม่าพระเจจ้าทรงมนอริทธริพลมากนนักกนับราคาขจ้าวของ ราคาของสริที่งตม่าง ๆ เพริที่มขจึนี้น

และลดลง และหลายลจ้านคนกท็ตม่อรองราคาของสริที่งตม่าง ๆ กนันทคุกวนัน แตม่ไมม่มนใครคริดเลยวม่าพระเจจ้า
ทรงมนสม่วนเกนที่ยวขจ้องกนับเรสืที่องพวกนนันี้น แตม่ไมม่วม่ามนคุษยห์จะรถูจ้ตนัวหรสือไมม่ ราคาขจ้าวของกท็ถถูกกคาหนดใน
สวรรคห์ ยอหห์นไดจ้ยรินอนัตราราคาของขจ้าวและขนมปปงซจึที่งถถูกประกาศโดยฤทธริธิ์เดชแหม่งสวรรคห์เดนยวกนัน
นนันี้น ซจึที่งมจ้าลจึกลนับเหลม่านนนี้ถถูกเรนยกใหจ้กระทคากริจ ไมม่วม่าสภาพอากาศ พสืชผล ปรริมาณของเงริน, ขนาดของ
การคาดเดาในตลาดจะเปป็นยนังไงในประเทศนนนี้, หรสือสาเหตคุรองอสืที่น ๆ จะมนสม่วนอะไรกท็ตามกนับมนัน 
สาเหตคุหลนักทนที่ควบคคุมทคุกสริที่งคสือประกาศริตแหม่งพระทนที่นนัที่งนนันี้น พระเจจ้าทรงเปป็นผถูจ้ประทานอาหารประจคา
วนันใหจ้แกม่เรา และโดยนนี้คาพระทนัยของพระองคห์ อาหารนนันี้นจจึงอคุดมสมบถูรณห์และราคาถถูก หรสือมนนจ้อย
และราคาแพง 

__________________
ขข้อ 7,8:

6:7 และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่สนที่นนันี้นแลจ้ว 
ขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้ยรินเสนยงของสนัตวห์ตนัวทนที่สนที่กลม่าววม่า “มา
และดถูเถริด”
6:8 และขจ้าพเจจ้ากท็แลเหท็น และดถูเถริด มนมจ้าสนกะเลนยว
ตนัวหนจึที่ง และชสืที่อของผถูจ้ทนที่ขนที่มจ้าตนัวนนันี้นคสือความตาย 

และนรกกท็ตริดตามมาพรจ้อมกนับเขา และอคานาจไดจ้
ถถูกมอบใหจ้แกม่ทนันี้งสองนนนี้ใหจ้ลจ้างผลาญหนจึที่งในสนที่สม่วน
ของแผม่นดรินโลก เพสืที่อทนที่จะฆม่าดจ้วยดาบ และดจ้วย
ความอดอยาก และดจ้วยความตาย และดจ้วยสนัตวห์ปป่า
แหม่งแผม่นดรินโลก

ตราประทกับดวงทกกี่สกกี่: ความตาย
ผถูจ้เผดท็จการทนที่พริชริตคนนนันี้นบนมจ้าขาว พรจ้อมกนับดาบและสงครามและการบนบบนังคนับของมจ้าแดง และการ

กนันดารอาหารและความขาดแคลนและความอดอยากของมจ้าดคา ถถูกตามมาโดย “มจ้าสนกะเลนยว” โดยชสืที่อแหม่
ง “ความตาย และนรกกท็ตริดตามมา” (ขจ้อ 8) จงหมายเหตคุ “หนจึที่งในสนที่สม่วนของแผม่นดรินโลก” ตรงนนนี้ มนัน
หมายความวม่าหนจึที่งในสนที่สม่วนของพสืนี้นผริวของพริภพโลก หรสือหนจึที่งในสนที่สม่วนของประชากรของโลก? ไมม่วม่าจะยนังไง 
หลายลจ้านคนกท็จะตาย

แตม่นนที่เปป็นเพนยงการเรริที่มตจ้นของความตายนนันี้นทนที่จะแชม่งสาปแผม่นดรินโลก วริวรณห์ 8:11 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับผถูจ้คน
ทนที่ตายเพราะนนี้คาทนที่เปป็นพริษ และขจ้อ 15 ของบททนที่ 9 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับพวกทถูตสวรรคห์ทนที่ถถูกปลม่อย “เพสืที่อทนที่จะใหจ้ฆม่า



มนคุษยห์เสนยหนจึที่งในสามสม่วน” อนกครนันี้งแผม่นดรินไหวครนันี้งหนจึที่งจะฆม่าคนเจท็ดพนันคน (11:13) จากนนันี้นกองทนัพผนสริงของ
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นทนที่มนกคาลนังพลสองรจ้อยลจ้านคน (9:16) จะถถูกทคาลายทนที่อารมาเกดโดน (14:14-20)

ตราประทนับเหลม่านนนี้ยนังไมม่สรินี้นสคุด ตราประทนับดวงทนที่เจท็ดเปปิดเผยแตรเจท็ดคนันและวริบนัตริทนที่จะตามมา แตรคนันทนที่
เจท็ดเปปิดเผยวริบนัตริอสืที่น ๆ และขจ้อเทท็จจรริงทนที่วม่าเลขเจท็ดถถูกทวนซนี้คากท็บม่งบอกวม่าการพริพากษาเหลม่านนันี้นมาจากพระเจจ้า 
แมจ้วม่าพระองคห์จะทรงยอมใหจ้เหลม่าคนชนัที่วทคาสม่วนของตนกท็ตาม พระเจจ้าทรงยอมใหจ้ยถูดาสทรยศพระครริสตห์เพสืที่อเงริน
สามสริบเหรนยญแมจ้วม่าพระครริสตห์ทรง “ถถูกมอบไวจ้โดยพระดคารริทนที่กคาหนดไวจ้แลจ้ว และการทรงทราบลม่วงหนจ้าของ
พระเจจ้า” (กริจการ 2:23) พระเจจ้าทรงยอมใหจ้บรรดาประชาชาตริตม่างชาตริลงโทษอริสราเอลแทนพระองคห์ จากนนันี้น
พระองคห์กท็ทรงพริพากษาประชาชาตริเหลม่านนันี้น

จงหมายเหตคุวม่าความตายโดยพวกสนัตวห์ปป่าเชม่นเดนยวกนับโดยดาบและความหริวโหยถถูกกลม่าวถจึงในขจ้อ 8 ใน
ลถูกา 13:1-5 พระเยซถูทรงสอนวม่าความตาย ไมม่วม่าจะโดยนนี้คามสือของปปีลาตหรสือกคาแพงถลม่ม ลจ้วนเปป็นการกระทคา
กริจของพระเจจ้าและเปป็นคคาเตสือนแกม่มนคุษยห์ทนันี้งปวง

______________
ขข้อ 9-11:

6:9 และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่หจ้านนันี้นแลจ้ว 
ขจ้าพเจจ้ากท็แลเหท็นใตจ้แทม่นบถูชา คสือบรรดาดวง
วริญญาณของคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกฆม่าเพราะพระวจนะ
ของพระเจจ้า และเพราะคคาพยานซจึที่งพวกเขายจึดถสือ
นนันี้น
6:10 และเขาเหลม่านนันี้นรจ้องดจ้วยเสนยงดนัง โดยกลม่าววม่า
“อนกนานเทม่าใด โอ ขจ้าแตม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ผถูจ้
บรริสคุทธริธิ์และสนัตยห์จรริง พระองคห์ยนังไมม่ทรงพริพากษา 

และแกจ้แคจ้นใหจ้เลสือดของพวกเราตม่อคนทนันี้งหลายทนที่
อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก”
6:11 และไดจ้ประทานเสสืนี้อคลคุมยาวสนขาวใหจ้แกม่คน
เหลม่านนันี้นทคุกคน และไดจ้ตรนัสแกม่พวกเขาวม่า พวกเขา
ควรหยคุดพนักอนกหนม่อยหนจึที่ง จนกวม่าบรรดาเพสืที่อน
ผถูจ้รนับใชจ้ของพวกเขาดจ้วย และพวกพนที่นจ้องของพวก
เขา จะถถูกฆม่าเหมสือนกนับพวกเขานนันี้นจะครบจคานวน

ตราประทกับดวงทกกี่หข้า: เหลต่ามรณะสกักขกแหต่งสมกัยความททุกขค์ลนาบาก
คนเหลม่านนนี้เปป็นใคร “ทนที่ถถูกฆม่าเพราะพระวจนะของพระเจจ้า และเพราะคคาพยานซจึที่งพวกเขายจึดถสือนนันี้น”

(ขจ้อ 9)? จคาไวจ้วม่าคนเหลม่านนนี้เปป็นพวกทนที่อยถูม่หลนังจากทนที่พวกครริสเตนยนถถูกพาขจึนี้นไปสวรรคห์แลจ้ว พวกทนที่มนชนวริตอยถูม่ทนที่ถถูก
เปลนที่ยนแปลงและคนเหลม่านนันี้นทนที่ “หลนับ” ไดจ้ถถูกปลคุกขจึนี้นมา ดนังนนันี้นจจึงมนพวกมรณะสนักขนทนที่จะถถูกฆม่าหลนังจากการรนับ
ขจึนี้นนนันี้น นนที่เปป็นหนจึที่งในวริบนัตริเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกเปปิดเผยในหนนังสสือทนที่ถถูกประทนับตรานนนี้ ตลอดจนผถูจ้พริชริตนนันี้นบนมจ้าขาว, 
สงครามทนที่ถถูกแสดงภาพโดยผถูจ้นนันี้นทนที่ขนที่มจ้าแดง, ความอดอยากและความตายทนที่ถถูกแสดงภาพโดยมจ้าดคาและมจ้าสนกะ
เลนยว และในสวรรคห์พวกเขากท็ถามวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่ฆม่าพวกเขาจะยนังไมม่ถถูกลงโทษตม่อไปอนกนานเทม่าใด คนเหลม่านนันี้น
ทนที่เกลนยดชนังครริสเตนยนจะยนังมนชนวริตอยถูม่บนแผม่นดรินโลก J.A. Seiss กลม่าววม่า: “ดถูเหมสือนวม่าจากคคากลม่าวนนนี้ พวกคนทนที่
ฆม่าพวกเขายนังมนชนวริตอยถูม่ในตอนนนันี้น ดจ้วยเหตคุนนนี้ คนทนที่รที่คาไหจ้เหลม่านนนี้จจึงเปป็นพวกมรณะสนักขนกลคุม่มหนจึที่งทนที่เฉพาะเจาะจง 
ผถูจ้ซจึที่งเพริที่งถถูกฆม่าหมาด ๆ ในตอนนนันี้น… มนันเปป็นเสนยงรจ้องของวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้นทนที่จริตวริญญาณออกจากรม่างแลจ้ว ซจึที่งมน
ความรถูจ้สจึกและความหมายคลจ้ายกนับทนที่ยอหห์นผถูจ้ใหจ้รนับบนัพตริศมามนตอนทนที่เขาสม่งคนจากคคุกไปหาพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด 



(มธ. 11:2-10)”
Bede ไดจ้ออกความเหท็นเกนที่ยวกนับพระคคาตอนนนนี้วม่า “จริตวริญญาณเหลม่านนันี้นซจึที่งไดจ้ถวายตนัวเองเปป็นเครสืที่อง

บถูชาทนที่มนชนวริตแดม่พระเจจ้าอธริษฐานอยถูม่เสมอโดยขอใหจ้พระองคห์เสดท็จมาเพสืที่อพริพากษา ไมม่ใชม่เพราะความรถูจ้สจึกเจจ้าคริด
เจจ้าแคจ้นตม่อเหลม่าศนัตรถูของพวกเขา แตม่ในจริตใจแหม่งความรจ้อนรนและความรนักทนที่มนตม่อสงม่าราศนและความยคุตริธรรม
ของพระเจจ้า และพวกเขาอยากใหจ้วนันนนันี้นมาถจึงเมสืที่อบาป ซจึที่งเปป็นการกบฏตม่อพระองคห์ จะถถูกทคาลาย และรม่างกาย
ของพวกเขาถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้น”

เมสืที่อเหลม่าคนบาปถถูกปลม่อยใหจ้ทคาตามใจชอบ พรจ้อมกนับการเหนนที่ยวรนันี้งของครริสเตนยนทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้ว
หลายลจ้านคนทนที่จากไป ซาตานกท็จะรถูจ้วม่า “มนันเหลสือเวลาเพนยงนริดเดนยวแลจ้ว” (12:12) ดนังนนันี้นมนันจะรคุกเขจ้าใสม่
พระเจจ้าและเหลม่าวริสคุทธริชนของพระเจจ้า ซาตานจะเขจ้าสริงในตนัวชายคนหนจึที่งผถูจ้ซจึที่งจะกลายเปป็น “บคุตรแหม่งความ
พรินาศ”, “คนแหม่งบาปนนันี้น” (2 ธส. 2:3), ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น เขาจะเปป็นซาตานทนที่มารนับสภาพมนคุษยห์ เขา
จะเรริที่มเขม่นฆม่าพวกครริสเตนยน จะนคาเหลม่ากองทนัพของ “บรรดากษนัตรริยห์แหม่งทริศตะวนันออก” มาดจ้วยซนี้คา (16:12) จะ
นคาโกกและมาโกกมา, จากนนันี้นกองทนัพทนันี้งสรินี้นแหม่งจนักรวรรดริโรมทนที่ถถูกคสืนสภาพเดริม, มาตม่อสถูจ้เหลม่าพลโยธาแหม่ง
สวรรคห์ของพระเยซถูเจจ้าในหคุบเขาเมกริดโดอนันเปป็นทนที่ซจึที่งกองทนัพชนัที่วทนันี้งหมดนนันี้นจะถถูกทคาลาย (19:21)

ดนังนนันี้นคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้รนับความรอดหลนังจากการรนับขจึนี้น จะเผชริญการขม่มเหงอนันนม่ากลนัว พรจ้อมกนับคน
มากมายทนที่ถถูกฆม่าเพราะความเชสืที่อของตนและ “วริสคุทธริชนทนันี้งหลาย…จะถถูกมอบไวจ้ในมสือของทม่าน” (ปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์นนันี้น) เปป็นเวลาสามปปีครจึที่ง (ดนล. 7:25)

มรณะสนักขนเหลม่านนันี้นในสวรรคห์จะไดจ้รนับ “เสสืนี้อคลคุมยาวสนขาว” (ขจ้อ 11) เราคริดวม่าพวกเขาเปป็นเพนยง “จริต
วริญญาณ” ในสวรรคห์จนกวม่าจะไดจ้รนับเสสืนี้อคลคุมยาวสนขาว พวกเขาจะไดจ้รนับรม่างกายชนัที่วคราวไหม? จริตวริญญาณดวง
หนจึที่งจะสวมเสสืนี้อคลคุมไดจ้อยม่างไรเลม่าหากไมม่มนรม่างกาย? เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้กลม่าววม่า:

“เพราะพวกเราทราบวม่า ถจ้าเรสือนดรินแหม่งพลนับพลาของพวกเรานนนี้สลายไป พวกเรากท็ยนังมนสริที่งปลถูกสรจ้าง
ของพระเจจ้า คสือเรสือนทนที่มริไดจ้ถถูกสรจ้างดจ้วยมสือมนคุษยห์ ตนันี้งอยถูม่ชนัที่วนริรนันดรห์ในสวรรคห์ทนันี้งหลาย เพราะวม่าในพลนับพลานนนี้
พวกเรายนังครวญครที่คาอยถูม่ โดยมนความปรารถนาอยม่างจรริงจนังทนที่จะไดจ้สวมเรสือนของพวกเราซจึที่งมาจากสวรรคห์ ถจ้าไดจ้
สวมเชม่นนนันี้นแลจ้ว พวกเรากท็จะไมม่ไดจ้ถถูกพบวม่าเปลสือยเปลม่า เพราะวม่าพวกเราทนที่อยถูม่ในพลนับพลานนนี้กท็ครที่คาครวญอยถูม่จรริง 
ๆ โดยเปป็นทคุกขห์หนนัก มริใชม่เพราะพวกเราปรารถนาทนที่จะถอดออก แตม่ปรารถนาทนที่จะสวมใสม่ เพสืที่อความตายนนันี้นจะ
ไดจ้ถถูกกลสืนไปเสนยดจ้วยชนวริต” - 2 คร. 5:1-4

เปาโลคาดหวนัง “มริใชม่เพราะพวกเราปรารถนาทนที่จะถอดออก แตม่ปรารถนาทนที่จะสวมใสม่” เสสืนี้อผจ้าเปป็น
สริที่งของดจ้านรม่างกายและบม่งบอกถจึงรม่างกายทนที่จนับตจ้องไดจ้ โมเสสจากสวรรคห์ปรากฏใหจ้เหท็นบนภถูเขาแหม่งการจคาแลง
พระกายนนันี้นราวกนับวม่าเขามนรม่างกายทนที่จนับตจ้องไดจ้ แมจ้วม่ารม่างกายของเขาถถูกฝปงบนภถูเขาเนโบแลจ้วกท็ตาม เราอาจ
แนม่ใจไดจ้วม่าเมสืที่อพวกเขาเปป็นขจึนี้นจากตาย มนบอกไวจ้แลจ้ววม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่ “ถถูกตนัดศนรษะ เพราะคคาพยานของพระ
เยซถู…คนเหลม่านนันี้นไดจ้มนชนวริตและไดจ้ครอบครองรม่วมกนับพระครริสตห์เปป็นเวลาหนจึที่งพนันปปี” (20:4) ยอหห์นเหท็นสริที่งเหลม่านนนี้
ทนันี้งหมดและบนันทจึกมนันไวจ้ราวกนับวม่ามนันผม่านพจ้นไปแลจ้ว แตม่เฉพาะนริมริตเกนที่ยวกนับมนัน, การเปปิดเผยเกนที่ยวกนับมนัน
เทม่านนันี้น, ทนที่ผม่านพจ้นไปแลจ้ว ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นสม่วนหนจึที่งของ “สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (1:1) นนัที่นคสือ 



เหตคุการณห์ตม่าง ๆ ในอนาคต
และมรณะสนักขนเหลม่านนนี้ในสวรรคห์ถถูกบอกวม่าเหลม่าเพสืที่อนผถูจ้รนับใชจ้และพนที่นจ้องจะตจ้องทนทคุกขห์การเปป็นมรณะ

สนักขนเชม่นกนัน เราคริดวม่านนที่อยถูม่ในชม่วงสามปปีครจึที่งแรกนนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์กม่อนการขม่มเหงอนันนม่ากลนัวนนันี้นทนที่จะ
ตามมาในชม่วงสามปปีครจึที่งหลนัง, “ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น” จากนนันี้นปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นจะอจ้างตนัวเปป็น
พระเจจ้า, จะเรนยกรจ้องใหจ้ผถูจ้คนกราบไหวจ้เขาเอง, จนักรพรรดริแหม่งโรม; จะเรนยกรจ้องใหจ้ผถูจ้คนซสืนี้อหรสือขายไมม่ไดจ้อนกตม่อ
ไปหากไมม่มนเครสืที่องหมายของเขา ดนังนนันี้นครริสเตนยนจคานวนมหาศาลทนที่รนับความรอดหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้นจะถถูกฆม่า
ตาย

จงหมายเหตคุเชม่นกนันวม่าจริตวริญญาณเหลม่านนนี้ในสวรรคห์ทราบสริที่งทนที่เกริดขจึนี้นบนแผม่นดรินโลก โมเสสและเอลน
ยาหห์จากสวรรคห์พถูดคคุยกนับพระเยซถูเกนที่ยวกนับ “การจากไปของพระองคห์ ซจึที่งพระองคห์จะทคาใหจ้สคาเรท็จทนที่กรคุง
เยรถูซาเลท็ม” (ลถูกา 9:31) คนเหลม่านนันี้นในสวรรคห์ทราบทคุกอยม่างเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนันี้น ในสวรรคห์พวกเขารถูจ้และชสืที่นชม
ยรินดนทคุกครนันี้งทนที่จริตวริญญาณดวงหนจึที่งบนโลกไดจ้รนับความรอด (ลถูกา 15:10) พยานหมถูม่ใหญม่ในสวรรคห์ ‘หจ้อมลจ้อม’ 
และเฝฝ้าดถูเผม่าพนันธห์ลุ่ของเราบนแผม่นดรินโลก (ฮบ. 12:1) ในสวรรคห์พวกเขาเฝฝ้ามองและทราบเกนที่ยวกนับเรา ทคาไมจะ
ไมม่ไดจ้เลม่า ในเมสืที่อเหลม่าทถูตสวรรคห์ไป ๆ มา ๆ ทคุกวนันเพสืที่อดถูแลเรา (ฮบ. 1:14)? และเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่ไปสวรรคห์กท็คง
ตริดตม่อสสืที่อสารกนับคนอสืที่น ๆ ในสวรรคห์อยม่างแนม่นอน พวกเขาเฝฝ้ามองเราและทราบเกนที่ยวกนับเรา

______________
ขข้อ 12-14:

6:12 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็น เมสืที่อพระองคห์ทรงแกะ
ตราดวงทนที่หกนนันี้นแลจ้ว และดถูเถริด มนแผม่นดรินไหวใหญม่
โต และดวงอาทริตยห์กท็กลายเปป็นสนดคาเหมสือนผจ้า
กระสอบทนที่ทคาจากขนสนัตวห์ และดวงจนันทรห์กท็กลาย
เปป็นเหมสือนเลสือด
6:13 และบรรดาดวงดาวแหม่งฟฝ้าสวรรคห์กท็รม่วงลง

มายนังแผม่นดริน เหมสือนกนับตจ้นมะเดสืที่อสลนัดผลไมม่ทนันสคุก
ของมนัน เมสืที่อตจ้นไมจ้นนันี้นถถูกพนัดดจ้วยลมกลจ้า
6:14 และทจ้องฟฝ้าอากาศกท็หายไปเหมสือนกนับ
หนนังสสือมจ้วนเมสืที่อมนันถถูกมจ้วนขจึนี้นไปหมด และภถูเขาทคุก
ลถูกและเกาะทคุกเกาะกท็ถถูกเคลสืที่อนไปจากสถานทนที่ของ
พวกมนัน

ตราประทกับดวงทกกี่หก: ความโกลาหลและพระพถิโรธของพระเจข้าในธรรมชาตถิ
ตราประทนับดวงกม่อน ๆ ทนที่ถถูกแกะเปปิดเผยภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกนคามาโดยเหลม่าคนชนัที่วและในเศรษฐกริจ

อนันเปป็นผลมาจากบาป แตม่ตราประทนับดวงทนที่หจ้า, การเขม่นฆม่าพวกครริสเตนยน, แสดงใหจ้เหท็นความเกลนยดชนังและการ
ตม่อตจ้านพระเจจ้าแบบเปปิดเผย บนัดนนนี้เราตจ้องคาดหวนังวม่าบาปเชม่นนนันี้นจะนคาพระพริโรธของพระเจจ้ามา ดนังนนันี้นพระเจจ้า
จะสม่งแผม่นดรินไหวทนที่รคุนแรงมา เมสืที่อพระเยซถูทรงสรินี้นพระชนมห์ “มนแผม่นดรินไหว และศริลาทนันี้งหลายกท็แตกออกจาก
กนัน” (มธ. 27:51) แผม่นดรินไหวอนกหนหนจึที่งจะตามมา (8:5), อนกหนหนจึที่ง (11:13) และอนกหน (16:18) ธรรมชาตริ
ทนันี้งหมดถถูกรบกวนและสคาแดงพระพริโรธของพระเจจ้า

Seiss เตสือนความจคาเราวม่า:
ในหลายแหม่งจรริง ๆ การสนัที่นสะเทสือนใหญม่โตของธรรมชาตริถถูกกลม่าวถจึงแบบเชสืที่อมโยงกนับการเผย

ใหจ้ประจนักษห์เปป็นพริเศษของความเปป็นพระเจจ้า



เมสืที่อพระเจจ้าประทานพระราชบนัญญนัตริ “ภถูเขาซนนายมนควนันกลคุจ้มรคุมลจ้อมอยถูม่ทนัที่วไป เพราะพระเยโฮ
วาหห์เสดท็จลงมาบนภถูเขานนันี้นในไฟ และควนันไฟนนันี้นพลคุม่งขจึนี้นเหมสือนควนันของเตาไฟใหญม่ และทนันี้งภถูเขานนันี้นกท็
สะทจ้านหวนัที่นไหวยริที่งนนัก” (อพย. 19:18)

เมสืที่อเอลนยาหห์รจ้องทคุกขห์ตม่อพระเยโฮวาหห์วม่าชนชาตริอริสราเอลไดจ้ทคาใหจ้โลหริตของพวกศาสดา
พยากรณห์ของพระองคห์ตก และหวาดกลนัวตนัวสนัที่นเพราะหม่วงชนวริตของตน “...พระเยโฮวาหห์ไดจ้ทรงผม่านไป
และลมใหญม่และแรงกลจ้าไดจ้พนัดพนังภถูเขาเหลม่านนันี้น และทคาใหจ้ศริลาทนันี้งหลายแตกเปป็นเสนที่ยง ๆ …และหลนัง
จากลมนนันี้นกท็มนแผม่นดรินไหว” (1 พงศห์กษนัตรริยห์ 19:11)

เมสืที่อพระเยซถูทรงถถูกฆม่า “มม่านแหม่งพระวริหารกท็ถถูกฉนกออกเปป็นสองทม่อนตนันี้งแตม่บนตลอดลม่าง และ
มนแผม่นดรินไหว และศริลาทนันี้งหลายกท็แตกออกจากกนัน” (มธ. 27:50,51)

เมสืที่อเปาโลกนับสริลาสถถูกทคุบตน ถถูกจคาคคุก และถถูกจนับใสม่คา และรจ้องทถูลตม่อองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าใน
บทเพลงและคคาอธริษฐาน “และในทนันใดนนันี้น มนแผม่นดรินไหวใหญม่ จนรากทนันี้งหลายของคคุกสะเทสือน
สะทจ้าน และในทนันทนทนันใดประตถูทนันี้งหลายของคคุกกท็ถถูกเปปิดออก และบรรดาเครสืที่องพนันธนาการของทคุก
คนกท็หลคุดออก” (กริจการ 16:26)

โดยเฉพาะอยม่างยริที่งการสนัที่นสะเทสือนเชม่นนนันี้นทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้แบบเชสืที่อมโยงกนับการพริพากษานนันี้น 
และการเขจ้าใกลจ้และการสคาเรท็จครบถจ้วนแหม่งอวสานของโลก พระเยซถูทรงบอกเราอยม่างชนัดแจจ้งแลจ้ววม่า
ความอดอยาก และโรคระบาด และแผม่นดรินไหวจะบม่งบอกมากขจึนี้นเรสืที่อย ๆ ถจึงการมาของอวสานนนันี้น 
(มธ. 24:7-9)

“...และดวงอาทริตยห์กท็กลายเปป็นสนดคาเหมสือนผจ้ากระสอบทนที่ทคาจากขนสนัตวห์” ขจ้อ 12 กลม่าว เคยมนภนัยพริบนัตริ
หนจึที่งทนที่เปป็นความมสืดเทนที่ยงคสืนในอนยริปตห์ (อพย. 10:21,22) เมสืที่อพระเยซถูทรงตายบนกางเขนนนันี้น “...ตนันี้งแตม่เวลาเทนที่ยง
วนันบนังเกริดความมสืดทนัที่วทนันี้งแผม่นดรินจนถจึงเวลาบม่ายสามโมง” (มธ. 27:45) สริที่งมหนัศจรรยห์อสืที่น ๆ จะทคาใหจ้ธรรมชาตริ
ปปฟื่นปป่วน ดวงดาวรม่วงหลม่น ผสืนฟฝ้าหายไป การสนัที่นสะเทสือนของแผม่นดรินโลกเคลสืที่อนภถูเขาและหมถูม่เกาะไปจากทนที่ของ
พวกมนัน เหตคุการณห์เหลม่านนนี้ถถูกบอกลม่วงหนจ้ามากกวม่าหนจึที่งหน (ดถู มธ. 24:29; โยเอล 2:30,31 ซจึที่งถถูกยกคคาพถูดมาใน
กริจการ 2:19-21) ขจ้อพระคคาสองตอนหลนังนนนี้แสดงใหจ้เหท็นวม่าพระมหาบนัญชาและพระสนัญญาเรสืที่องการประทาน
ฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์มนผลไปตลอดยคุคนนนี้ทนันี้งหมดและเลยจากการรนับขจึนี้นนนันี้นไปอนก ไปจนจบความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น จนถจึง “วนันใหญม่ยริที่งและเกรนยงไกรนนันี้นขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า”

_______________
ขข้อ 15-17:

6:15 และกษนัตรริยห์ทนันี้งหลายแหม่งแผม่นดรินโลก และ
พวกคนใหญม่คนโต และพวกเศรษฐน และพวกนาย
ทหารใหญม่ และผถูจ้มนอคานาจทนันี้งหลาย และทคุกคนทนที่
เปป็นทาส และทคุกคนทนที่เปป็นไท กท็ซม่อนตนัวอยถูม่ใน
บรรดาถนี้คาและในบรรดาโขดหรินแหม่งภถูเขาตม่าง ๆ

6:16 และกลม่าวแกม่บรรดาภถูเขาและโขดหรินวม่า “จง
ลจ้มทนับพวกเราเถริด และซม่อนพวกเราไวจ้ใหจ้พจ้นจาก
พระพนักตรห์พระองคห์ ผถูจ้ประทนับอยถูม่บนพระทนที่นนัที่ง และ
ใหจ้พจ้นจากพระพริโรธของพระเมษโปดกนนันี้น
6:17 เพราะวม่าวนันสคาคนัญแหม่งพระพริโรธของพระองคห์



มาถจึงแลจ้ว และผถูจ้ใดจะสามารถทนอยถูม่ไดจ้เลม่า”
ผดูข้คนจะเกรงกลกัวพระพถิโรธของพระเมษโปดกยถิกี่งนกัก

วริบนัตริและภนัยพริบนัตริเหลม่านนนี้เปป็นสม่วนหนจึที่งของพระพริโรธของพระเจจ้า ความกลนัวพระครริสตห์จะตกอยถูม่บนเหลม่า
กษนัตรริยห์และเหลม่าผถูจ้ครอบครอง วริวรณห์ 1:7 กลม่าววม่า “ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ และนนัยนห์ตาทคุก
ดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์’ 
จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน” พระพริโรธของพระครริสตห์ทนที่มนตม่อรนัฐบาลเหลม่านนันี้นของแผม่นดรินโลกซจึที่งจะขจึนี้นสถูม่จคุดสคุดยอด
ในระบอบเผดท็จการโลกของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น ถถูกแสดงภาพในหรินกจ้อนนนันี้นทนที่ถถูกตนัดออกจากภถูเขาลถูกหนจึที่ง
โดยปราศจากมสือซจึที่งจะชนรถูปปฏริมากรนนันี้นแหม่งความฝปนของเนบถูคนัดเนสซารห์ รถูปจคาลองนนันี้นทนที่แสดงภาพจนักรวรรดริ
โลกเหลม่านนันี้นและถถูกชนเขจ้าทนที่เทจ้าของมนัน หรินกจ้อนนนันี้นจะทคาลายรถูปปฏริมากรนนันี้นทนันี้งหมดและจากนนันี้นกท็ครอบครอง
ทนันี้งโลก, ภาพของการครอบครองของพระครริสตห์ มนัทธริว 24:30 บอกวม่าทคุกเผม่าของแผม่นดรินโลกจะครที่คาครวญเมสืที่อ
พระครริสตห์เสดท็จกลนับมาเพสืที่อครอบครอง ความพรินาศของเหลม่ากษนัตรริยห์ถถูกบอกลม่วงหนจ้าแลจ้วในเพลงสดคุดน 2:4-12 
จงหมายเหตคุความสรินี้นหวนังของผถูจ้หลงหายทคุกคน ทนันี้งผถูจ้ใหญม่และผถูจ้นจ้อย เมสืที่อพวกเขาเผชริญหนจ้าการเสดท็จมาของพระ
ครริสตห์

เหลม่ากษนัตรริยห์และนายพล, พวกรนัฐบคุรคุษ, สามนัญชนทคุกแหม่งหน ผถูจ้คนทนที่ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อและผถูจ้ไปเขจ้ารม่วม
กนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น จะซม่อนตนัวอยถูม่ตามโพรงและตามถนี้คา จะขอใหจ้ภถูเขาถลม่มทนับพวกเขาเพสืที่อทนที่พวกเขาจะ
ไมม่ตจ้องเผชริญพระพริโรธของพระเยซถูครริสตห์! พวกเขารนับความรอดไมม่ไดจ้แลจ้วหรสือ? คนเหลม่านนนี้ทคุกคนนม่าจะตนัดสรินใจ
แนม่วแนม่แลจ้วทนที่จะปฏริเสธพระครริสตห์จนพวกเขากลนับใจใหมม่ไมม่ไดจ้ เปลนที่ยนใจทนที่ดสืนี้อรนันี้นและแขท็งกระดจ้างของตนตม่อ
พระเจจ้าไมม่ไดจ้แลจ้ว และดนังนนันี้นจจึงทคาใจไมม่ไดจ้ทนที่จะหนันมาหาพระองคห์

เราอม่านในวริวรณห์ 13:8 วม่า “และบรรดาคนทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลกจะบถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้น ผถูจ้ซจึที่งชสืที่อของ
พวกเขาไมม่ถถูกจดไวจ้ในหนนังสสือแหม่งชนวริตของพระเมษโปดก ผถูจ้ทรงถถูกปลงพระชนมห์ตนันี้งแตม่ทรงวางรากฐานของโลก”
ดนังนนันี้นทคุกคนทนที่กราบไหวจ้สนัตวห์รจ้ายนนันี้น (ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น) จจึงไมม่มนชสืที่อจดไวจ้ในหนนังสสือแหม่งชนวริต

วริวรณห์ 14:9-11 กลม่าววม่า:
“และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สามตามสององคห์แรกนนันี้นมา โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “ถจ้ามนคุษยห์คนใดบถูชา

สนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และรนับเครสืที่องหมายของมนันไวจ้ในหนจ้าผากของตนหรสือในมสือของตน ผถูจ้นนันี้นเองจะ
ดสืที่มเหลจ้าองคุม่นแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า ซจึที่งถถูกเทออกโดยปราศจากการระคนกนับสริที่งใดลงในถจ้วยแหม่งความ
เดสือดดาลของพระองคห์ และเขาจะถถูกทรมานดจ้วยไฟและกคามะถนันตม่อหนจ้าเหลม่าทถูตสวรรคห์ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ และตม่อพระ
พนักตรห์พระเมษโปดก และควนันแหม่งการทรมานของพวกเขากท็พลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ และพวก
เขาไมม่มนการพนักผม่อนเลยทนันี้งกลางวนันหรสือกลางคสืน ผถูจ้ซจึที่งบถูชาสนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่รนับ
เครสืที่องหมายแหม่งชสืที่อของมนัน”

ดนังนนันี้นทคุกคนทนที่รนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและบถูชามนัน เราเชสืที่อวม่า พวกเขาจะกระทคาบาปนนันี้นทนที่อภนัย
ใหจ้ไมม่ไดจ้แลจ้ว หลนังจากการใหจ้ความสวม่างอนันยริที่งใหญม่และการฟฝ้องใจ “เพราะวม่าสคาหรนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้รนับความ
สวม่างมาครนันี้งหนจึที่งแลจ้ว… ถจ้าเขาเหลม่านนันี้นจะหลงไป [จากการฟฝ้องใจและการใหจ้ความสวม่างเชม่นนนันี้น] กท็เปป็นไปไมม่ไดจ้ทนที่



จะพาพวกเขากลนับมาอนกสถูม่การกลนับใจใหมม่ โดยเหท็นวม่าพวกเขาตรจึงพระบคุตรของพระเจจ้าเสนยอนกสคาหรนับตนแลจ้ว 
และทคาใหจ้พระองคห์ขายหนจ้าอยม่างเปปิดเผย” (ฮบ. 6:4-6)

มนันเปป็นเชม่นนนันี้นกนับยถูดาส อริสคารริโอทผถูจ้ซจึที่งไปไกลเหลสือเกรินแลจ้วในการตม่อสถูจ้ความสวม่างเชม่นนนันี้นจนแมจ้วม่าเขา
ทคุกขห์ใจขนาดนนันี้นจนเขาฆม่าตนัวตาย ทวม่าเขากท็ทคาใจไมม่ไดจ้ทนที่จะตจ้องการพระเยซถูหรสือทถูลขอพระเมตตา สคาหรนับคน
เหลม่านนันี้นทนที่ตรจึงพระองคห์ทนที่กางเขน พระเยซถูทรงอธริษฐานบนกางเขนนนันี้นวม่า “ขจ้าแตม่พระบริดา ขอโปรดอภนัยโทษ
พวกเขา เพราะวม่าพวกเขาไมม่ทราบวม่าพวกเขาทคาอะไร” (ลถูกา 23:34) ดนังนนันี้นคนทนที่ไดจ้รนับความสวม่างอยม่างสมบถูรณห์
แลจ้วและจากนนันี้นกท็ตนัดสรินใจขนันี้นเดท็ดขาดวม่าจะไมม่เอาพระครริสตห์และความรอดจจึงเลยจคุดทนที่กลนับใจใหมม่ไปเสนยแลจ้ว

บาปทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้นนันี้นไมม่ไดจ้หมายความวม่าขจ้อเสนอแหม่งพระเมตตาของพระเจจ้าถถูกถอนออกหรสือวม่าถจ้า
คนบาปนนันี้นยอมมาหาพระครริสตห์ เขากท็จะถถูกปฏริเสธ พระสนัญญานนันี้นยนังมนผลเหมสือนเดริมทนที่วม่า “สารพนัดทนที่พระบริดา
ประทานแกม่เราจะมาสถูม่เรา และผถูจ้ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไปเลย” (ยอหห์น 6:37) และเราไดจ้รนับคคาสนัญญา
อนกหนวม่า “เพราะวม่า ‘ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะรจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะรอด’” (รม. 10:13) แตม่คน
บาปคนหนจึที่งอาจไปไกลเสนยจนเขาหนันมาไมม่ไดจ้แลจ้วเพราะวม่าเขาไมม่ปรารถนาทนที่จะหนันกลนับ บาปทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้นนันี้น
ไมม่ไดจ้เปลนที่ยนแปลงพระครริสตห์ แตม่เปลนที่ยนแปลงคนบาปนนันี้น และเขาหนันไปเสนยจากพระเจจ้าตลอดกาล

เทม่าทนที่เราทราบทคุกคนในนรกหลนังจากตายไปกท็เลยจคุดทนที่เกรินจะหนันกลนับไปแลจ้วและกลนับใจไมม่ไดจ้



บททกกี่ 7
Dr. J. Sidlow Baxter ใน Explore the Book ดจึงความสนใจมายนังขจ้อเทท็จจรริงทนที่วม่าบททนที่ 12 ถจึง 19 

ขนานกนันและทวนซนี้คาคคาสอนของบททนที่ 6 ถจึง 11 จงหมายเหตคุโครงรม่างของเขาทนที่แสดงใหจ้เหท็นวม่าเหตคุการณห์และ
ภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นในสม่วนทนที่สองไมม่จคาเปป็นตจ้องเกริดขจึนี้นตามลคาดนับ แตม่เปป็นการทวนซนี้คา พรจ้อมกนับภาพเปรนยบทนที่แตก
ตม่างของคคาสอนเหลม่านนันี้นในสม่วนแรก ในทนที่นนนี้เขาวางคคาสอนทนที่ขนานกนันในสองแถวดนังตม่อไปนนนี้:

บททกกี่ 6-11
6 ตราเจท็ดดวง
7 เนสืนี้อหาแทรก:

(1) ชนอริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่ถถูกประทนับตรา
(2) ความเปปีฟื่ยมสคุขของวริสคุทธริชนในสวรรคห์

8, 9 แตรเจท็ดคนัน
1. บนแผม่นดรินโลก
2. บนทะเล
3. บนแมม่นนี้คา
4. ดวงอาทริตยห์, ดวงจนันทรห์, ดวงดาว
5. ความมสืด, การโบยตน
6. ยถูเฟรตริส: กองทนัพ
7. “เหลม่าประชาชาตริโกรธแคจ้น”;
    “พระพริโรธ”; “เสนยงกนัมปนาท”;
    “ไมม่ลม่าชจ้าอนกตม่อไป”

10, 11 เนสืนี้อหาแทรก:
กรคุงเยรถูซาเลท็มใน “ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่

ยริที่ง” 
11 การสรินี้นสคุดของแตรคนันทนที่เจท็ด

1. “อาณาจนักรขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า”
2. ผถูจ้อาวคุโส 24 คนนมนัสการ
3. “พระพริโรธ” มาถจึงแลจ้ว

บททกกี่ 12-19
บคุคคลทนันี้งเจท็ดนนันี้น (12, 13)
เนสืนี้อหาแทรก (14):
(1) ชนอริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่ถถูกประทนับตรา
(2) ความเปปีฟื่ยมสคุขของพวกวริสคุทธริชน
ขนันเจท็ดใบ (15, 16)
1. บนแผม่นดรินโลก
2. บนทะเล
3. บนแมม่นนี้คา
4. ดวงอาทริตยห์
5. ความมสืด, การโบยตน
6. ยถูเฟรตริส: เหลม่ากษนัตรริยห์
7. “บรรดาประชาชาตริลม่มสลาย”;
    “พระพริโรธ”; “เสนยงตม่าง ๆ”;
    “ฟฝ้ารจ้อง”; “สคาเรท็จแลจ้ว”
เนสืนี้อหาแทรก (17-18):
บาบริโลนใน “พระพริโรธของพระเจจ้า”
หลนังจากขนันใบทนที่เจท็ด (19)
1. “องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าทรงครอบครอง”
2. ผถูจ้อาวคุโส 24 คนนมนัสการ
3. “อารมาเกดโดน”

การขนานกนันแบบพจ้องกนันนนนี้สามารถถถูกคจ้นดถูและตรวจสอบความถถูกตจ้องไดจ้ ซจึที่งเพสืที่อจคุดประสงคห์นนันี้นควร
ใชจ้ฉบนับ American Revised Version ไมม่มนทางเขจ้าใจผริดพลาดไปไดจ้เลย มนันอยถูม่ทนที่นนัที่นจรริง ๆ และการตนความพระ
ธรรมวริวรณห์ขจึนี้นอยถูม่กนับมนัน

_____________



ขข้อ 1-3:
7:1 และภายหลนังสริที่งเหลม่านนนี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูต
สวรรคห์สนที่องคห์ยสืนอยถูม่ทนที่มคุมทนันี้งสนที่ของแผม่นดรินโลก โดย
ถสือลมทนันี้งสนที่ทริศของแผม่นดรินโลกไวจ้ เพสืที่อลมนนันี้นจะไมม่
พนัดบนบก หรสือบนทะเล หรสือบนตจ้นไมจ้ใด ๆ
7:2 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งขจึนี้น
มาจากทริศตะวนันออก โดยมนดวงตราของพระเจจ้า
ผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ และทม่านไดจ้รจ้องดจ้วยเสนยงดนังแกม่

ทถูตสวรรคห์ทนันี้งสนที่องคห์นนันี้น ผถูจ้ซจึที่งไดจ้รนับมอบอคานาจใหจ้ทคา
อนันตรายแกม่แผม่นดรินและทะเลนนันี้น
7:3 โดยกลม่าววม่า “อยม่าทคาอนันตรายแกม่แผม่นดริน หรสือ
ทะเล หรสือบรรดาตจ้นไมจ้ จนกวม่าพวกเราไดจ้ประทนับ
ตราพวกผถูจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้าของพวกเราไวจ้ทนที่หนจ้า
ผากของพวกเขาเสนยกม่อน”

A.T. Robertson เตสือนใจเราในทนที่นนนี้วม่า “แทนทนที่ตราประทนับดวงทนที่เจท็ดจะถถูกแกะ อนกสองเหตคุการณห์หรสือ
นริมริตเบสืนี้องตจ้นครอบคลคุมเนสืนี้อหาบททนที่ 7 -การประทนับตราเหลม่าผถูจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้า (1-8) และนริมริตเกนที่ยวกนับผถูจ้ถถูก
ไถม่หนจ้าพระทนที่นนัที่งนนันี้น (9-17)”

คนมากมายจะรกับความรอดในชต่วงความททุกขค์ลนาบากใหญต่ยถิกี่ง
บนัดนนนี้เปป็นเนสืนี้อหาสลนับฉากทนที่เขจ้ามาแทรก ขณะทนที่วริบนัตริและภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า

และความเกลนยดชนังของมนคุษยห์เดรินหนจ้าตม่อไป หนนังสสือวริวรณห์เลนนี้ยวออกขจ้างทางเพสืที่อกลม่าวถจึงคนเหลม่านนันี้นทนที่จะรนับ
ความรอดในชม่วงความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น จคาไวจ้วม่าพระมหาบนัญชาและพระสนัญญาของมนัน, ในมนัทธริว 
28:19,20 มนอยถูม่ตม่อไป “แมจ้กระทนัที่งถจึงการสรินี้นสคุดของโลกนนนี้” หรสือแนม่ชนัดยริที่งขจึนี้นคสือ “ไปจนถจึงการสคาเรท็จบรริบถูรณห์ของ
ยคุคนนนี้” และยคุคนนนี้, “เวลาทนันี้งหลายแหม่งพวกคนตม่างชาตริ” (ลถูกา 21:24), ไมม่สรินี้นสคุดจนกวม่าผถูจ้ครอบครองคนตม่างชาตริ
รายสคุดทจ้าย, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น, จะถถูกปราบ กริจการ 2:14-21 ซจึที่งยกคคาพถูดโยเอล 2:28-32 บอกเรา
วม่าการเทออกของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์เพสืที่อทนที่ผถูจ้คนของพระเจจ้าจะพยากรณห์ นนัที่นคสือ เปป็นพยานในฤทธริธิ์เดชของ
พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ จะดคาเนรินตม่อไปจนกวม่าจะถจึง “วนันใหญม่ยริที่งและเกรนยงไกรนนันี้นขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” “วนัน
ขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” นนันี้นเกนที่ยวขจ้องกนับการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์ในสงม่าราศนเพสืที่อทคาลายรนัฐบาลเหลม่านนันี้น
ของโลกและยจึดครองอคานาจแหม่งอาณาจนักรของพระองคห์ และขจ้อพระคคาเหลม่านนนี้กลม่าวชนัดเจนวม่าตลอดชม่วงเวลา
นนันี้นไปจนถจึงการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อครอบครอง, “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า”, และ “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่
รจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะรอด” ดนังนนันี้นคนมากมายจะรนับความรอดในสมนัยความทคุกขห์ลคาบาก
นนันี้น

ครถูสอนพระคนัมภนรห์บางทม่านคริดวม่าคนทนที่เคยไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐแลจ้วกม่อนการรนับขจึนี้นนนันี้นและไมม่ไดจ้รนับความ
รอด ไมม่สามารถรนับความรอดไดจ้ในชม่วงความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น ผมคริดวม่าพวกเขาเขจ้าใจผริด ไมม่มนการเปลนที่ยนแปลง
เลยในขม่าวประเสรริฐและในพระสนัญญานนันี้น และ “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่มนใจปรารถนา กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับนนี้คาแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้อง
เสนยอะไรเลย” (22:17)

ในคคาอคุปมาเรสืที่องหญริงพรหมจารนสริบคนนนันี้น หจ้าคนนนันี้นทนที่ไมม่มนนนี้คามนันแหม่งความรอดแตม่มนเพนยงคบไฟทนที่ลคุก
ไหมจ้อยถูม่ซจึที่งดนับไปในไมม่ชจ้า กท็ไมม่สามารถเขจ้าไปเหท็นเจจ้าบม่าวไดจ้ พวกเธอเปป็นภาพของบางคนทนที่จะพลาดการรนับขจึนี้นนนันี้น
และงานเลนนี้ยงสมรสนนันี้นในสวรรคห์ แตม่พวกเธอถถูกบอกวม่า “พวกเจจ้าจงไปหาพวกคนขาย และซสืนี้อสคาหรนับพวกเจจ้า



เองจะดนกวม่า” (มธ. 25:9) นนัที่นบม่งชนนี้วม่าพวกเธอสามารถไดจ้นนี้คามนันแหม่งความรอดไดจ้ แตม่สายเกรินไปสคาหรนับงานสมรส
แหม่งสวรรคห์นนันี้น

เฉพาะคนทนที่ไดจ้กระทคาบาปซจึที่งอภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้ ผถูจ้ซจึที่งไดจ้รนับความสวม่างเตท็มทนที่แลจ้ว แตม่สคุดทจ้ายยนังปฏริเสธพระ
ครริสตห์เปป็นนริตยห์ กท็ไมม่อาจรนับความรอดไดจ้ในภายหลนัง พระเจจ้าทรงเรนยกแลจ้วเรนยกอนก ถจ้าผถูจ้ใดหนันมาวางใจพระ
ครริสตห์ เขากท็ไดจ้รนับความรอดเปป็นนริตยห์ พระเจจ้าไมม่เคยเปลนที่ยนแผนการแหม่งความรอด กริจการ 10:43 กลม่าววม่า 
“บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถจึงพระองคห์วม่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่เชสืที่อในพระองคห์นนันี้นจะ
ไดจ้รนับการทรงยกบาปทนันี้งหลาย” และยอหห์น 6:37 กลม่าววม่า “สารพนัดทนที่พระบริดาประทานแกม่เราจะมาสถูม่เรา และผถูจ้
ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไปเลย”

การดดูแลของพระเจข้าทกกี่มกตต่อคนของพระองคค์ในทต่ามกลางการพถิพากษาและการลองใจ
ทถูตสวรรคห์สนที่องคห์ยนับยนันี้งลมทนันี้งสนที่นนันี้น เพสืที่อทนที่ลมเหลม่านนันี้นจะทคาอนันตรายคนของพระเจจ้าไมม่ไดจ้ ไมม่วม่าบนบก ใน

ทะเล หรสือตจ้นไมจ้! ทถูตสวรรคห์อนกองคห์มาเพสืที่อประทนับตราผถูจ้รนับใชจ้เหลม่านนันี้นของพระเจจ้าทนที่หนจ้าผากของพวกเขาและ
โลกธาตคุทนันี้งสรินี้นถถูกระงนับไวจ้ไมม่ใหจ้ทคารจ้ายแผม่นดรินโลก, ทะเลและพสืชผนักจนกวม่าจะถจึงตอนนนันี้น ดนังนนันี้นในความทคุกขห์
ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น เหลม่าวริสคุทธริชนของพระเจจ้าจจึง “ไดจ้รนับการคคุจ้มภนัยในอจ้อมกอดของพระเจจ้า” พวกเขา “อยถูม่ใตจ้รม่ม
ปปีกของพระองคห์” ไมม่มนภนัยใดจะมาถจึงพวกเขาไดจ้ นอกจากทนที่พระเจจ้าทรงอนคุญาตเพสืที่อใหจ้เกริดผลดนนริรนันดรห์แกม่พวก
เขาและเพสืที่อเกนยรตริของพระองคห์เอง

เราไมม่ไดจ้หมายความวม่า ไมม่มนความยากลคาบาก ไมม่มนการขม่มเหงจะมาสถูม่ครริสเตนยนเลย เราหมายความวม่าใน
ความยากลคาบากทนันี้งปวงพระเจจ้าจะทรงอยถูม่กนับพวกเขาเพสืที่อควบคคุมหรสือบรรเทาหรสือตจ้านทานความยากลคาบาก
ทคุกอยม่างนนันี้น ความยากลคาบากไดจ้มาสถูม่โยบ แตม่เฉพาะทนที่พระเจจ้าทรงอนคุญาตเทม่านนันี้น ซาตานบม่นวม่า “พระองคห์มริไดจ้
ทรงกนันี้นรนันี้วรอบตนัวเขา และรอบครนัวเรสือนของเขา และรอบทคุกสริที่งทนที่เขามนอยถูม่เสนยทคุกดจ้านหรสือ…” (โยบ 1:10) และ
เราทราบจากบนันี้นปลายของโยบ “วม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้านนันี้นทรงเปปีฟื่ยมดจ้วยความสงสาร และพระเมตตาอม่อนโยน
สนักเทม่าใด” (ยก. 5:11)

ลถูกหลานของอริสราเอลไดจ้ทนทคุกขห์การตกเปป็นทาสอนันแสนเจท็บปวดในอนยริปตห์และเมสืที่อภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นมา
พวกเขากท็มนความสวม่างในทนที่อาศนัยของตนเมสืที่อทนันี้งอนยริปตห์มสืดสนริท; ฝถูงสนัตวห์ของพวกเขาไดจ้รนับการปกปฝ้องเมสืที่อฝถูงสนัตวห์
ของคนอสืที่นตายในภนัยลถูกเหท็บนนันี้น พระเจจ้าอาจทรงอนคุญาตใหจ้คนของพระองคห์ทนทคุกขห์ความลคาบากหรสือแมจ้กระทนัที่ง
ความตาย แตม่เหมสือนเปาโลและสริลาส พวกเขาอาจอธริษฐานใหจ้คคุกเปปิดและเหท็นนายคคุกรนับความรอด (กริจการ 
16:31) หรสือเหมสือนเปาโลทนที่ตริดคคุก พวกเขาอาจเรนยนรถูจ้วม่า “...ขจ้าพเจจ้าจะอยถูม่ฐานะอยม่างไรกท็ตาม กท็จะพอใจอยถูม่
อยม่างนนันี้น” (ฟป. 4:11) และจากนนันี้นกท็ทนทคุกขห์การถถูกประหารชนวริตดจ้วยความยรินดน จคาไวจ้วม่าพระเจจ้าทรงประทนับ
ตราครริสเตนยนทคุกคนไวจ้แลจ้ว เฉพาะสริที่งทนที่พระองคห์ทรงอนคุมนัตริดจ้วยความรนักและพระปปญญาจะมาสถูม่ครริสเตนยนไดจ้

จงยนันี้งสายลมไวจ้ พวกทม่านเหลม่าทถูตสวรรคห์เออ๋ย! อยม่าทคารจ้ายสริที่งใดจนกวม่าเหลม่าวริสคุทธริชนของพระเจจ้าถถูก
ประทนับตราแลจ้ว!

ดนังนนันี้นเอเสเคนยล ซจึที่งเศรจ้าใจในการตกเปป็นเชลย จจึงถถูกสคาแดงใหจ้เหท็นวม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงทคาเครสืที่องหมาย
และถนอมรนักษาคนเหลม่านนันี้น ‘ทนที่ถอนหายใจ และทนที่รที่คาไหจ้’ เพราะการนม่าสะอริดสะเอนยนทนันี้งสรินี้นนนันี้นทนที่กคาลนังเกริดขจึนี้นใน



อริสราเอลเมสืที่อบาปของพวกเขาเปป็นเหตคุใหจ้พระเจจ้าตจ้องสม่งเนบถูคนัดเนสซารห์ไปตม่อสถูจ้กรคุงเยรถูซาเลท็ม เบสืนี้องหลนังภาพ
เหตคุการณห์เหลม่านนันี้น ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งทนที่คนมองไมม่เหท็นไดจ้ทคาเครสืที่องหมายจริตวริญญาณทนที่รจ้อนรนเหลม่านนันี้นทนที่เศรจ้าใจ
เพราะบาปรอบตนัวพวกเขา เพสืที่อทนที่พวกเขาจะถถูกเกท็บรนักษาไวจ้และเหลม่าทถูตสวรรคห์ของพระเจจ้าพรจ้อมกนับเครสืที่อง
อาวคุธเพสืที่อการเขม่นฆม่าไดจ้ทคาลายคนอสืที่น ๆ (อสค. 9:1-7) เหลม่าทถูตสวรรคห์เออ๋ย พวกเจจ้าจงยนับยนันี้งการทคาลายเมสืองโส
โดมไวจ้จนกวม่าโลทจะถถูกนคาออกไปไดจ้-พวกเจจ้าทคาอะไรไมม่ไดจ้เลยในการพริพากษาตม่อคนอสืที่น ๆ กม่อนทนที่โลทถถูกถนอม
รนักษาไวจ้ (ปฐก. 19:22)

และครริสเตนยนทคุกคน “ถถูกประทนับตราไวจ้จนถจึงวนันแหม่งการไถม่ถอน” (อฟ. 4:30) เราถถูกทคาเครสืที่องหมาย
ไวจ้วม่าเปป็นของพระครริสตห์ ถถูกถนอมรนักษาไวจ้โดยพระองคห์ “ถถูกพริทนักษห์รนักษาโดยฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้าโดยทางความ
เชสืที่อไปสถูม่ความรอด…” (1 ปต. 1:5) ไมม่มนผถูจ้ใดสามารถพรากเราไปจากพระหนัตถห์ของพระครริสตห์และของพระบริดาไดจ้
(ยอหห์น 10:27-30) เราอาจ “ถถูกเหวนที่ยงลงแลจ้ว แตม่ไมม่ถถูกทคาลาย” (2 คร. 4:9), “เหมสือนถถูกตนสอน และไมม่ถถูกฆม่า”
(2 คร. 6:9)

_____________
ขข้อ 4-8:

7:4 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินจคานวนของคนเหลม่านนันี้นซจึที่งไดจ้
รนับการประทนับตรา และผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรา
นนันี้นมนหนจึที่งแสนสนที่หมสืที่นสนที่พนันคน จากทคุกเผม่าของลถูก
หลานของอริสราเอล
7:5 จากเผม่ายถูดาหห์ผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่ง
หมสืที่นสองพนันคน จากเผม่ารถูเบนผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับ
ตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน จากเผม่ากาดผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับ
การประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน
7:6 จากเผม่าอาเชอรห์ผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่ง
หมสืที่นสองพนันคน จากเผม่านนัฟทาลนผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการ

ประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน จากเผม่ามนนัสเสหห์
ผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน
7:7 จากเผม่าสริเมโอนผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่ง
หมสืที่นสองพนันคน จากเผม่าเลวนผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับ
ตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน จากเผม่าอริสสาคารห์ผถูจ้ทนที่ไดจ้
รนับการประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน
7:8 จากเผม่าเศบถูลคุนผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่ง
หมสืที่นสองพนันคน จากเผม่าโยเซฟผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการ
ประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน จากเผม่าเบนยา
มรินผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการประทนับตรามนหนจึที่งหมสืที่นสองพนันคน

คนอถิสราเอล 144,000 คนถดูกประทกับตรา
นนที่คสือชนสริบสองเผม่าของชนชาตริอริสราเอล ขจ้อเทท็จจรริงทนที่แปลกประการหนจึที่งปรากฏ เผม่าดานไมม่ถถูกกลม่าวถจึง

เพราะเหตคุใด? ไมม่มนใครทราบ ขจ้อพระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้บอก สองเผม่าถถูกเอม่ยชสืที่อแทนจากบคุตรชายทนันี้งสองของโยเซฟ-
มนนัสเสหห์และเอฟราอริม-และนนัที่นรวมเปป็นสริบสองเผม่าซจึที่งรวมเผม่าของเลวนทนที่เปป็นปคุโรหริตไวจ้ดจ้วย เผม่าดานสม่วนใหญม่ถถูก
ดถูดกลสืนเขจ้าในเผม่าอสืที่น ๆ ตอนตกเปป็นเชลยและหลนังจากนนันี้นไหม? หรสือดานไมม่ไดจ้รนับทนที่ใด ๆ ตรงนนนี้เพราะความ
อนัปยศ? เราไมม่ทราบ เลขสริบสองเปป็นเลขของชนชาตริอริสราเอลและจจึงนนับเอฟราอริมกนับมนนัสเสหห์ บคุตรชายทนันี้งสอง
ของโยเซฟ ใหจ้เปป็นเผม่าทนที่แยกจากกนัน มนันจจึงรวมเปป็นสริบสองเผม่า ตนัดดานออกไป Ironside กลม่าววม่า: “พวกรนับบน
เคยกลม่าวไวจ้วม่าพระเมสสริยาหห์เทท็จ (ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น) จะผงาดขจึนี้นจากเผม่าดาน และพวกเขาอริงขจ้อ
สมมตริฐานนนนี้บนถจ้อยคคาของยาโคบในปฐมกาล 49:17 ทนที่วม่า ‘ดานจะเปป็นงถูพริษอยถูม่ตามทาง เปป็นอสรพริษทนที่อยถูม่ใน



หนทาง ทนที่กนัดสจ้นเทจ้าของมจ้า จนคนทนที่ขนที่มจ้านนันี้นจะรม่วงหงายหลนัง’ เราหมายเหตคุจากบนันทจึกตามประวนัตริศาสตรห์ใน
หนนังสสือผถูจ้วรินริจฉนัย วม่าดานเปป็นเผม่าแรกทนที่เขจ้าไปสถูม่การนนับถสือรถูปเคารพ และมนันคงไมม่เปป็นเรสืที่องนม่าประหลาดใจเลย
หากดานจะเปป็นผถูจ้นคาในการบถูชารถูปเคารพครนันี้งใหญม่ในทจ้ายทนที่สคุดนนันี้น-การบถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์”

หนจึที่งแสนสนที่หมสืที่นสนที่พนันคนคสือ ยกกคาลนังสองของสริบสอง คถูณดจ้วยหนจึที่งพนันเทม่า และบางคนคริดวม่าเราตจ้อง
เขจ้าใจตนัวเลขนนนี้ไมม่ใชม่แบบเปป็นตนัวเลขแตม่ในเชริงสนัญลนักษณห์ โดยเปป็นตนัวแทนของยอดรวมทนันี้งหมดของชนชาตริ
อริสราเอลทนที่ถถูกเลสือกสรร, ผลแรกของขม่าวประเสรริฐ, หรสือยอดรวมของพวกครริสเตนยน

มนความคลจ้ายคลจึงในทนที่นนนี้บจ้างไหมกนับกรณนของอนัครทถูตสริบสองคนนนันี้น? แตม่ยถูดาสทนที่ทคาความอนัปยศและตาย
ไปแลจ้ว พวกเขาจจึงตจ้องเลสือกอนัครทถูตอนกคนมาแทนทนที่เขา (กริจการ 1:15-26)

เราเชสืที่อวม่าจะมนตนัวเลขนนนี้จรริง ๆ ของคนอริสราเอล 144,000 คนทนที่ถถูกเลสือกโดยเฉพาะใหจ้เปป็นผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระเจจ้า นนัที่นคสือ 12,000 คนจากแตม่ละเผม่าของลถูกหลานของอริสราเอล เราจคาไดจ้วม่าความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น
เกนที่ยวขจ้องกนับชนชาตริอริสราเอลโดยเฉพาะ-มนันถถูกเรนยกวม่า “เวลาแหม่งความทคุกขห์ใจของยาโคบ” (ยรม. 30:7)

นนที่อยถูม่ในสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบแหม่งปปีทนันี้งหลายทนที่ถถูกพยากรณห์ไวจ้แลจ้วของดานริเอล ซจึที่งเกนที่ยวขจ้องกนับอริสราเอลทนที่
เปป็นชนชาตริยริว สนธริสนัญญาหนจึที่งโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นกนับชนชาตริอริสราเอลจะอนคุญาตใหจ้พวกเขารสืนี้อฟฟปั้น
พระวริหาร ระบอบปคุโรหริต และการถวายบถูชาตม่าง ๆ (ดนล. 9:24) ในตอนกลางของพนันธสนัญญาเจท็ดปปีนนันี้น คนแหม่ง
บาปผถูจ้นนนี้จะละเมริดพนันธสนัญญานนนี้และกระทคา “การนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้างวม่างเปลม่า” และเรริที่มตจ้น
ขม่มเหง กดขนที่และเขม่นฆม่าพวกยริวและพวกครริสเตนยนในชม่วงสามปปีครจึที่งหลนังนนันี้น (ดนล. 9:27)

เมสืที่อความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นสรินี้นสคุด พระเยซถูเจจ้าจะทรงรวบรวมชนชาตริอริสราเอลทนันี้งสรินี้นกลนับคสืนมา (มธ. 
24:29-31, พบญ. 30:1-6, ยรม. 23:3-6, อสค. 36:24-28) เมสืที่อนนันี้นชนชาตริอริสราเอลทคุกคนจะถถูกพาไปยนังถริที่น
ทคุรกนันดารแหม่งการพเนจรและพวกกบกฏถถูกชคาระออกไป (อสค. 20:33-38) พวกเขาจะเหท็นพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด 
จะถถูกฟฝ้องใจและรนับความรอด (ศคย. 12:10; 13:1-6; ฮบ. 10:16-18) นนที่เปป็นการตม่อกริที่งครนันี้งใหญม่ของกริที่งมะกอก
แทจ้เหลม่านนันี้น (ชนชาตริอริสราเอล) ซจึที่งไดจ้ถถูกหนักออกไปแตม่จะถถูกฟฟปั้นฟถู (รม. 11:13-26)

ดนังนนันี้นจจึงมนเหตคุผลทนที่จะบอกเลม่าเกนที่ยวกนับพวกยริวของสริบสองเผม่าทนที่ถถูกประทนับตราในชม่วงความทคุกขห์ลคาบาก
นนันี้น จงหมายเหตคุวม่าพวกยริวจคานวนนจ้อยถถูกกลม่าวถจึงในทนที่นนนี้วม่ารนับความรอด- 144,000 คนเมสืที่อเทนยบกนับ “คน
จคานวนมากมาย ซจึที่งไมม่มนมนคุษยห์สามารถนนับไดจ้เลย” ของพวกคนตม่างชาตริจากทคุกประเทศของแผม่นดรินโลก ซจึที่งถถูก
กลม่าวถจึงวม่ารนับความรอดในขจ้อพระคคาทนที่ตามมา ชนชาตริอริสราเอลอนกหลายคนจะรนับความรอดเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จ
กลนับมาดจ้วยพระองคห์เอง

______________
ขข้อ 9-14:

7:9 ภายหลนังสริที่งนนนี้ ขจ้าพเจจ้ากท็มองดถู และดถูเถริด คน
จคานวนมากมาย ซจึที่งไมม่มนมนคุษยห์สามารถนนับไดจ้เลย 
จากทคุกประชาชาตริ จากทคุกตระกถูล และประชากร 
และทคุกภาษา ยสืนอยถูม่หนจ้าพระทนที่นนัที่ง และตม่อพระ

พนักตรห์พระเมษโปดก โดยสวมเสสืนี้อคลคุมยาวสนขาว 
และถสือใบตาลในมสือของพวกเขา
7:10 และรจ้องดจ้วยเสนยงดนัง โดยกลม่าววม่า “ความ
รอดมนอยถูม่ทนที่พระเจจ้าของพวกเรา ผถูจ้ประทนับบน



พระทนที่นนัที่ง และมนอยถูม่ทนที่พระเมษโปดก”
7:11 และทถูตสวรรคห์ทนันี้งปวงยสืนรอบพระทนที่นนัที่ง และ
รอบพวกผถูจ้อาวคุโสและสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้น และกจ้มลงกราบ
หนจ้าพระทนที่นนัที่ง และนมนัสการพระเจจ้า
7:12 โดยกลม่าววม่า “เอเมน การสรรเสรริญ และสงม่า
ราศน และสตริปปญญา และการขอบพระคคุณ และ
พระเกนยรตริ และอคานาจ และอานคุภาพ จงมนแดม่
พระเจจ้าของพวกเราตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์
เอเมน”

7:13 และคนหนจึที่งในพวกผถูจ้อาวคุโสนนันี้นตอบ โดย
กลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “คนเหลม่านนนี้ทนที่สวมเสสืนี้อคลคุมยาว
สนขาวนนนี้คสือใคร และพวกเขามาจากไหน”
7:14 และขจ้าพเจจ้ากลม่าวแกม่ทม่านวม่า “ทม่านเจจ้าขจ้า 
ทม่านกท็ทราบอยถูม่แลจ้ว” และทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า 
“คนเหลม่านนนี้เปป็นคนทนที่ไดจ้ออกมาจากความทคุกขห์
เวทนาครนันี้งใหญม่ และไดจ้ชคาระลจ้างเสสืนี้อคลคุมยาวของ
พวกเขาแลจ้ว และไดจ้ทคาใหจ้เสสืนี้อคลคุมยาวนนันี้นขาว
สะอาดในพระโลหริตของพระเมษโปดก

คนตต่างชาตถิจนานวนมากรกับความรอดในชต่วงความททุกขค์ลนาบาก
เราถถูกบอกอยม่างชนัดแจจ้งวม่ามน “...คนทนที่ไดจ้ออกมาจากความทคุกขห์เวทนาครนันี้งใหญม่ และไดจ้ชคาระลจ้างเสสืนี้อคลคุม

ยาวของพวกเขาแลจ้ว และไดจ้ทคาใหจ้เสสืนี้อคลคุมยาวนนันี้นขาวสะอาดในพระโลหริตของพระเมษโปดก” (ขจ้อ 14) คน
เหลม่านนนี้จะถถูกชนะมาถจึงพระครริสตห์ไดจ้อยม่างไร?

1. ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่าคนเปป็นอนันมากจะไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐแลจ้วแตม่จะไมม่หนันมาหาพระครริสตห์จนกวม่าคน
ทนที่พวกเขารนักถถูกพาตนัวไปอยม่างฉนับพลนัน พวกเขาทราบวริธนทนที่จะรนับความรอด พวกเขาจจึงหนันมาหาพระครริสตห์ชจ้าเกริน
ไปสคาหรนับการรนับขจึนี้นนนันี้น

มนอยถูม่คราวหนจึที่งชายคนหนจึที่งไดจ้ยรินผมเทศนาในการฟฟปั้นฟถูครนันี้งใหญม่ในเตท็นทห์ กลนับบจ้านไปพรจ้อมกนับการถถูก
ฟฝ้องใจอยม่างมาก ไปทนที่ยคุจ้งฉางและเขาคคุกเขม่าลงในรางเกท็บขจ้าวและวางใจพระครริสตห์ในอนกหลายชนัที่วโมงตม่อมาหลนัง
จากทนที่เขาไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐแลจ้ว อนกคราวหนจึที่งชายคนหนจึที่งไดจ้ยรินผมเทศนาและถถูกฟฝ้องใจอยม่างลจึกซจึนี้ง เขาจากไป
ขนับรถวนไปในยามคที่คาคสืนหลายชนัที่วโมง จากนนันี้นกท็กลนับมาบจ้านและรนับความรอด ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่าคนเปป็นอนันมาก
ทนที่เคยไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐจะหนันมาหาพระครริสตห์เมสืที่อถถูกเกาะกคุมดจ้วยการมาเยสือนทนที่นม่าอนัศจรรยห์นนันี้น เมสืที่อพระครริสตห์
เสดท็จมารนับคนของพระองคห์ไป เมสืที่อคนหนจึที่งถถูกรนับไปและอนกคนถถูกทรินี้งไวจ้ (มธ. 24:29-41)

2. ผถูจ้เชสืที่อใหมม่เหลม่านนนี้จะชนะจริตวริญญาณผถูจ้อสืที่นอยม่างแนม่นอน
3. พยานพริเศษแสนอนัศจรรยห์สองคน จะพยากรณห์ในชม่วง 1,260 วนัน นนัที่นคสือ 3 ปปีครจึที่งในระหวม่างความ

ทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น
4. วริวรณห์ 14:6,7 กลม่าววม่า: “และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งบรินอยถูม่ในทม่ามกลางทจ้องฟฝ้า

อากาศ โดยมนขม่าวประเสรริฐนริรนันดรห์เพสืที่อประกาศแกม่คนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก และแกม่ทคุกประชาชาตริ
และตระกถูล และภาษา และประชากร โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “จงยคาเกรงพระเจจ้า และถวายสงม่าราศนแดม่
พระองคห์ เพราะวม่าชนัที่วโมงแหม่งการพริพากษาของพระองคห์มาถจึงแลจ้ว และจงนมนัสการพระองคห์ ‘ผถูจ้ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้า
สวรรคห์ และแผม่นดรินโลก และทะเล’ และบม่อนนี้คาพคุทนันี้งหลาย”

ดนังนนันี้นคนเหลม่านนันี้นทนที่จะรนับความรอดจะไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐ จะถถูกฟฝ้องใจโดยพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์
เหมสือนอยม่างทนที่ผถูจ้คนรนับความรอดตอนนนนี้



จคาไวจ้วม่ากริจการ 10:43 แสดงใหจ้เหท็นวม่ามนแผนการแหม่งความรอดหนจึที่งเดนยวเทม่านนันี้นในทคุกยคุคสมนัย มนันคสือ 
“ขม่าวประเสรริฐนริรนันดรห์” เดนยวกนันนนันี้นทนที่จะถถูกประกาศในชม่วงความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นซจึที่งเปป็นการกระทคาตามพระมหา
บนัญชาเดนยวกนันนนันี้นทนที่ตอนนนนี้เราเชสืที่อฟปง (มธ. 28:19,20)

_____________
ขข้อ 15-17:

7:15 เพราะฉะนนันี้นเขาทนันี้งหลายจจึงอยถูม่หนจ้าพระทนที่นนัที่ง
ของพระเจจ้า และรนับใชจ้พระองคห์ในพระวริหารของ
พระองคห์ทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน และพระองคห์ผถูจ้ทนที่
ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้นจะสถริตอยถูม่ทม่ามกลางเขา
เหลม่านนันี้น
7:16 พวกเขาจะไมม่หริวอนกตม่อไป หรสือกระหายอนก
เลย และแสงแดดจะไมม่สม่องตจ้องพวกเขา หรสือความ

รจ้อนใด ๆ อนกตม่อไป
7:17 เพราะวม่าพระเมษโปดกผถูจ้ทรงอยถูม่ทม่ามกลาง
พระทนที่นนัที่งนนันี้นจะทรงเลนนี้ยงดถูพวกเขาไวจ้ และจะทรง
นคาพวกเขาไปใหจ้ถจึงบรรดานนี้คาพคุแหม่งชนวริต และ
พระเจจ้าจะทรงเชท็ดนนี้คาตาทคุกหยดจากตาของเขา
เหลม่านนันี้น”

ความบรรเทาอกันเปฟีปี่ยมสทุขและบนาเหนด็จทกกี่ถดูกสกัญญาไวข้แกต่คนเหลต่านกขั้
ทกกี่รกับความรอดในชต่วงเวลาททุกขค์ลนาบากเชต่นนกัขั้น

เราถถูกเตสือนใจเกนที่ยวกนับจดหมายเหลม่านนันี้นทนที่สม่งถจึงครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งในบททนที่ 2 และ 3 พระครริสตห์ทรง
เตสือนใจเหลม่าผถูจ้มนชนัยชนะเสมอเกนที่ยวกนับพระพรยริที่งใหญม่ทนที่รออยถูม่ ดนังนนันี้นในทนที่นนนี้ คนเหลม่านนันี้นทนที่จะตจ้องทนทคุกขห์ภายใตจ้
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นและอนกหลายคนทนที่ตจ้องเปป็นมรณะสนักขนอยม่างไมม่ตจ้องสงสนัย กท็ถถูกเตสือนใจวม่าพวกเขาจะรนับ
ใชจ้องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าหนจ้าพระทนที่นนัที่งของพระองคห์ในสวรรคห์ จะพจ้นจากความเจท็บปวดและการลองใจตม่าง ๆ ของ
ชนวริต จะถถูกนคาไปสถูม่บม่อนนี้คาพคุแหม่งนนี้คาทนที่มนชนวริตและนนี้คาตาแหม่งการตริดคคุก การถถูกขม่มเหงและการเปป็นมรณะสนักขนจะถถูก
เชท็ดออกไปจนหมดโดยองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า! จงอม่านสริที่งทนที่ Dr. H.A. Ironside กลม่าว:

การดรินี้นรนเพสืที่อปากทจ้องจะหมดสรินี้นไป-พวกเขาจะไมม่หริวอนกตม่อไป ความพยายามอนันสถูญเปลม่า
บม่อยครนันี้งทนที่จะดนับความกระหายของพวกเขากท็จะสรินี้นสคุดลง-พวกเขาจะไมม่กระหายอนกเลย แมจ้กระทนัที่งสริที่ง
เหลม่านนันี้นทนที่ไมม่นม่าอภริรมยห์และไมม่นม่าพอใจซจึที่งมนคุษยห์ถถูกรบกวนเสมอมาเพราะวริธนทนที่บาปไดจ้ทคาใหจ้สริที่งทรง
สรจ้างของพระเจจ้ามนัวหมองกท็จะสรินี้นสคุดไปดจ้วย ดวงอาทริตยห์จะไมม่สาดแสงตจ้องกายพวกเขา และพวก
เขาจะไมม่รจ้อนเลย

ในวนันนนันี้นผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนของประชาชาตริเหลม่านนันี้นจะสามารถกลม่าวถจ้อยคคาอนันไพเราะของผถูจ้
แตม่งเพลงสดคุดนไดจ้เตท็มปาก ซจึที่งเรากลม่าวไดจ้เพนยงเสนยงอม่อย ๆ ในตอนนนนี้: “พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นผถูจ้เลนนี้ยงดถู
ของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะไมม่ขนัดสน พระองคห์ทรงกระทคาใหจ้ขจ้าพเจจ้านอนลงในทคุม่งหญจ้าเขนยวสด พระองคห์
ทรงนคาขจ้าพเจจ้าไปรริมนนี้คาแดนสงบ พระองคห์ทรงฟฟปั้นจริตใจของขจ้าพเจจ้า พระองคห์ทรงนคาขจ้าพเจจ้าไปในวริถน
เหลม่านนันี้นแหม่งความชอบธรรม เพราะเหท็นแกม่พระนามของพระองคห์”

ชม่างเปป็นคที่คาคสืนทนที่ยาวนานและชวนหดหถูม่ พรจ้อมกนับฝปนรจ้ายอนันนม่ากลนัวทนที่คอยรบกวน หากผมจะ
กลม่าววม่าโลกนนนี้เคยรถูจ้จนักมาตนันี้งแตม่บาปพรจ้อมกนับสริที่งชนัที่วรจ้ายตม่าง ๆ ทนที่มาดจ้วยกนันกนับมนัน ไดจ้เขจ้ามาเพสืที่อ



ทคาลายความหวนังของมนคุษยห์ในเรสืที่องความชสืที่นบานและความยรินดน! แตม่ชม่างเปป็นสคุขจรริง ๆ ทนที่ไดจ้รถูจ้วม่าความ
ชนัที่วรจ้ายจะไมม่เปป็นฝป่ายไดจ้เปรนยบเสมอไป; วม่าวาระหนจึที่งกคาลนังจะมา และใกลจ้เขจ้ามามาแลจ้ว เมสืที่อคคาแชม่ง
สาปนนันี้นจะถถูกถอน ทะเลทรายจะชสืที่นบานและผลริดอกดคุจกคุหลาบ; แมจ้แตม่สริที่งทรงสรจ้างชนันี้นตที่คากวม่ากท็จะ
ถถูกเปลนที่ยนแปลงและยจ้อนกลนับสถูม่นริสนัยกม่อนหนจ้ากม่อนบาปไดจ้เขจ้ามา; “สริงโตจะกรินฟางเหมสือนวนัว”; เดท็ก
นจ้อยไมม่ตจ้องกลนัวสนัตวห์ปป่าทนที่ดคุรจ้ายมากทนที่สคุด; เพราะวม่าพวกมนันจะไมม่ทคารจ้ายหรสือทคาลายในวนันนนันี้นเลย การ
ปกครองจะถถูกกคากนับควบคคุมอยม่างชอบธรรม; การใชจ้อคานาจในทางทนที่ผริดทคุกชนริดจะถถูกยนับยนันี้ง และเปป็น
เวลาหนจึที่งพนันปปีอนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศน องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเองจะทรงครอบครองในความชอบธรรม



บททกกี่ 8
ขข้อ 1:

8:1 และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่เจท็ดนนันี้นแลจ้ว
มนความเงนยบอยถูม่ในสวรรคห์เปป็นระยะเวลาประมาณ

ครจึที่งชนัที่วโมง

จงเงกยบ! ตกัขั้งใจฟปัง: คนาประกาศอกันนต่าเศรข้า
ในฮาบากคุก 2:20 ศาสดาพยากรณห์ผถูจ้นนนี้ในภาคพนันธสนัญญาเดริมไดจ้รนับการดลใจใหจ้กลม่าววม่า “แตม่พระเยโฮ

วาหห์ทรงสถริตอยถูม่ในพระวริหารบรริสคุทธริธิ์ของพระองคห์ จงใหจ้แผม่นดรินโลกทนันี้งสรินี้นอยถูม่สงบตม่อพระพนักตรห์พระองคห์เถริด”
ในหจ้องพริจารณาคดนของศาล ตจ้องมนความเงนยบสนริท ทคุกหถูตจ้องคอยฟปงคคาตนัดสรินของคณะลถูกขคุน บรริสคุทธริธิ์

หรสือมนความผริด ทคุกหถูตจ้องรอฟปงคคาตนัดสรินของผถูจ้พริพากษา
คนเรายม่อมเดรินเขจ้าไปแบบคม่อย ๆ และนนัที่งลงเงนยบ ๆ ทนที่งานศพ
ในกรคุงลอนดอนเมสืที่อเสนยงหวอเตสือนดนังขจึนี้น ทนันี้งเมสืองกท็หยคุดนริที่งเพสืที่อจะฟปงวม่าลถูกระเบริดจะหยม่อนลงทนที่ไหนใน

สงครามโลกครนันี้งทนที่สอง
ดนังนนันี้นคคาเตสือนหนจึที่งทนที่สสืที่อความหมายทนที่จรริงจนังถจึงขนันี้นคอขาดบาดตายจจึงกคาลนังจะถถูกเปปิดเผย ความเงนยบใน

สวรรคห์นานครจึที่งชนัที่วโมง!
จงเอาใจใสม่อยม่างจรริงจนังทนที่สคุดถจึงสริที่งทนที่กคาลนังจะมานนันี้น!
“ความสงบเงนยบกม่อนพายคุทนที่จะมา-พายคุทนที่นม่ากลนัวมากทนที่สคุดทนที่จะเคยกระหนที่คาใสม่โลกทนที่นม่าสนังเวชนนนี้…เมสืที่อ

ตราประทนับดวงสคุดทจ้ายนนนี้ถถูกแกะ มนันจะเปป็นทนที่ประจนักษห์ชนัดวม่าพระเจจ้าทรงอยถูม่ฝป่ายไหนในบรรดากริจการทนันี้งสรินี้นของ
แผม่นดรินโลก” Dr. Ironside กลม่าว “พระองคห์จะทรงพริพากษาตามความบรริสคุทธริธิ์แหม่งอคุปนริสนัยของพระองคห์และ
ความชอบธรรมแหม่งพระทนที่นนัที่งของพระองคห์ ตราประทนับดวงทนที่เจท็ดนนันี้นนคาเขจ้าสถูม่ละครฉากสคุดทจ้ายแหม่งความทคุกขห์
ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น ไมม่แปลกทนที่มนความเงนยบในสวรรคห์นานครจึที่งชนัที่วโมงกม่อนตราประทนับดวงนนันี้นถถูกแกะ!”

_______________
ขข้อ 2-6:

8:2 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์ทนันี้งเจท็ดองคห์ทนที่ยสืน
อยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้านนันี้น และไดจ้พระราชทาน
แตรเจท็ดคนันแกม่ทถูตสวรรคห์ทนันี้งเจท็ดนนันี้น
8:3 และทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งมาและยสืนอยถูม่ทนที่แทม่น
บถูชา โดยถสือกระถางไฟทองคคา และไดจ้ประทาน
เครสืที่องหอมเปป็นอนันมากแกม่ทถูตองคห์นนันี้น เพสืที่อทถูตองคห์
นนันี้นจะถวายเครสืที่องหอมนนันี้นรม่วมกนับคคาอธริษฐานของ
บรรดาวริสคุทธริชนบนแทม่นบถูชาทองคคา ซจึที่งอยถูม่หนจ้า
พระทนที่นนัที่งนนันี้น

8:4 และควนันแหม่งเครสืที่องหอมนนันี้น ซจึที่งมาพรจ้อมกนับ
บรรดาคคาอธริษฐานของวริสคุทธริชนทนันี้งหลาย กท็ลอยขจึนี้น
ไปสถูม่เบสืนี้องพระพนักตรห์พระเจจ้า จากมสือของทถูตสวรรคห์
องคห์นนันี้น
8:5 และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นกท็เอากระถางไปและ
บรรจคุกระถางนนันี้นดจ้วยไฟจากแทม่นบถูชาจนเตท็ม และ
โยนกระถางนนันี้นลงบนแผม่นดรินโลก และมนเสนยงตม่าง 
ๆ และบรรดาฟฝ้ารจ้อง และฟฝ้าแลบทนันี้งหลาย และ
แผม่นดรินไหว



8:6 และทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์ซจึที่งถสือแตรทนันี้งเจท็ดนนันี้นไดจ้ เตรนยมตนัวพรจ้อมทนที่จะเปป่า
Dr. H.A. Ironside ใหจ้ความเหท็นเพริที่มเตริมในทนที่นนนี้:

ผถูจ้ทนที่อม่านพระคนัมภนรห์อยม่างระมนัดระวนังจะเชสืที่อมโยงแตรทนันี้งเจท็ดกนับการลม่มสลายของเมสืองเยรนโค: 
นครใหญม่นนันี้นทนที่อยถูม่อนกฟากของแมม่นนี้คาจอรห์แดนทนที่ขนัดขวางการรคุกคสืบไปของชนชาตริอริสราเอลเพสืที่อเขจ้าใน
แผม่นดรินทนที่ทรงสนัญญาไวจ้นนันี้น-นครใหญม่นนันี้นทนที่ถลม่มพรจ้อมกนับเสนยงดนังสนนัที่นของพระเจจ้าเพนยงผถูจ้เดนยว พวก
ปคุโรหริตของอริสราเอลไดจ้รนับแตรเหลม่านนันี้นแหม่งการพริพากษา และเปป็นเวลาเจท็ดวนันพวกเขาเดรินวนรอบ
นครนนันี้นและเปป่าแตร; เจท็ดรอบในวนันทนที่เจท็ดพวกเขาทคาเชม่นนนันี้นและพอเปป่าแตรครนันี้งทนที่เจท็ดกคาแพงเมสือง
นนันี้นกท็ถลม่มพนังราบ เมสืองเยรนโคเปป็นภาพเลท็งของโลกปปจจคุบนันนนนี้ในการทนที่มนันเหรินหม่างไปจากพระเจจ้า 
พรจ้อมกนับความเปป็นศนัตรถูตม่อประชากรของพระเจจ้า เมสืองเยรนโคถลม่มเมสืที่อเจอกนับเสนยงของแตรเจท็ดคนัน 
และโลกแบบทนที่คคุณและผมรถูจ้จนักมนัน กท็จะถลม่มเมสืที่อเจอกนับเสนยงของแตรทนันี้งเจท็ดแหม่งหายนะ ซจึที่งถถูกเปป่า
โดยทถูตสวรรคห์แหม่งการพริพากษาเหลม่านนนี้

กต่อนภกัยพถิบกัตถิ พระเจข้าทรงระลจึกถจึงคนาอธถิษฐานของพวกวถิสทุทธถิชน
ชม่างเปป็นวริธนหนจึที่งอนันงดงามในการแสดงใหจ้เหท็นวม่าคคาอธริษฐานของเหลม่าวริสคุทธริชนมนความอม่อนหวานและ

ความสคาคนัญในพระดคารริของพระเจจ้าขนาดไหน! คคาอธริษฐานเหลม่านนันี้นถถูกแสดงภาพวม่าถถูกถวายแดม่พระเจจ้าพรจ้อม
กนับเครสืที่องหอมบนแทม่นบถูชาทองคคานนันี้นหนจ้าพระทนที่นนัที่ง

ในวริวรณห์ 5:8 เราถถูกเตสือนใจวม่าสริที่งมนชนวริตเหลม่านนันี้นและผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คน “ทรคุดตนัวลงตม่อพระพนักตรห์พระ
เมษโปดก ทคุกคนถสือพริณเขาคถูม่และถสือขนันทองคคาบรรจคุเครสืที่องหอม ซจึที่งเปป็นบรรดาคคาอธริษฐานของพวกวริสคุทธริชน” 
คคาอธริษฐานทนที่จรริงจนังและออกมาจากใจผถูจ้คนของพระเจจ้ากท็ดคารงอยถูม่เปป็นนริตยห์ ไมม่ใชม่การพถูดซนี้คาไปซนี้คามาแบบเปป็นพริธน
หรสือขอไปทน ไมม่ใชม่การพถูดจาแบบเปป็นทางการกนับพระเจจ้า แตม่เปป็นเสนยงรจ้องของใจทนที่จรริงจนัง ลอยขจึนี้นไปดคุจเครสืที่อง
หอมถวายแดม่พระเจจ้า

และเหลม่านนนี้เปป็นคคาอธริษฐานทนที่ถถูกบนันทจึกไวจ้ ทนที่ถถูกเกท็บไวจ้และเปป็นทนที่จดจคา เนสืที่องจากคคาอธริษฐานเหลม่านนนี้มา
กม่อนการพริพากษาเหลม่านนันี้นของพระเจจ้า ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่านนที่เปป็นคคาอธริษฐานของคนเหลม่านนันี้นทนที่หมายพจึที่งพระเจจ้า
เพสืที่อขอความชม่วยเหลสือในความทคุกขห์ลคาบากของพวกเขาและหมายพจึที่งพระเจจ้าสคาหรนับการแกจ้แคจ้นทนที่เหลม่าผถูจ้ถถูกบนบ
บนังคนับจะไมม่ยอมแกจ้แคจ้นใหจ้ตนัวเอง เหลม่านนนี้เปป็นคคาอธริษฐานทนที่เหมสือนกนับ “บรรดาดวงวริญญาณของคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูก
ฆม่าเพราะพระวจนะของพระเจจ้า และเพราะคคาพยานซจึที่งพวกเขายจึดถสือนนันี้น” ผถูจ้ซจึที่งวริงวอนในสวรรคห์วม่าเพราะเหตคุใด
ผถูจ้บนบบนังคนับทนที่เลวรจ้ายเหลม่านนนี้ถจึงไมม่ถถูกลงโทษเสนยทน (6:9-11)

คคาอธริษฐานและนนี้คาตาไปดจ้วยกนันอยม่างใกลจ้ชริดมาก ๆ ในเพลงสดคุดน 56:8 คสือคคารจ้องทถูลวม่า “พระองคห์ทรง
นนับการระหกระเหรินของขจ้าพระองคห์ ขอพระองคห์ทรงเกท็บนนี้คาตาทนันี้งหลายของขจ้าพระองคห์ใสม่ไวจ้ในขวดของพระองคห์
นนี้คาตาเหลม่านนันี้นไมม่อยถูม่ในหนนังสสือของพระองคห์แลจ้วหรสือ”

เหลม่าวริสคุทธริชนชาวตะวนันออกบางครนันี้งกท็มนขวดใบจริดี๋วทนที่เกท็บนนี้คาตาในชม่วงเวลาแหม่งความทคุกขห์ใจครนันี้งใหญม่ไวจ้ 
เพสืที่อทนที่จะเปป็นเครสืที่องเตสือนใจอยถูม่เสมอเกนที่ยวกนับความทคุกขห์ใจของพวกเขา และผถูจ้แตม่งเพลงสดคุดนกท็อยากใหจ้พระเจจ้า
เกท็บนนี้คาตาเหลม่านนันี้นไวจ้เหมสือนกนับทนที่ตรงนนนี้พระองคห์ทรงเกท็บคคาอธริษฐานของวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้นไวจ้และทรงยอมใหจ้คคา



อธริษฐานเหลม่านนันี้นขจึนี้นมาตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ดคุจเครสืที่องหอม
เราจคาไดจ้วม่าเฮเซคนยาหห์ ผถูจ้ซจึที่งถถูกสนัที่งวม่า “จงจนัดการการบจ้านการเมสืองของเจจ้าใหจ้เรนยบรจ้อย ดจ้วยวม่าเจจ้าจะ

ตจ้องตายและไมม่มนชนวริตอยถูม่ตม่อไป” ไดจ้อธริษฐานทถูลตม่อพระเจจ้าอยม่างจรริงจนังจนพระเจจ้าทรงสม่งขม่าวมาบอกเขาวม่า “เรา
ไดจ้ยรินคคาอธริษฐานของเจจ้าแลจ้ว เราไดจ้เหท็นนนี้คาตาทนันี้งหลายของเจจ้าแลจ้ว ดถูเถริด เราจะรนักษาเจจ้าใหจ้หาย ในวนันทนที่สาม
เจจ้าจะขจึนี้นไปยนังพระนริเวศนห์ของพระเยโฮวาหห์ และเราจะเพริที่มวนันทนันี้งหลายของเจจ้าอนกสริบหจ้าปปี” (2 พงศห์กษนัตรริยห์ 
20:5,6)

บางครนันี้งคคาอธริษฐานกท็ดถูเหมสือนกองสคุมและพอกพถูนและจากนนันี้นหลนังจากผม่านไปหลายปปีคคาอธริษฐานเหลม่า
นนันี้นกท็สคาเรท็จตามเปฝ้าหมายของพวกมนัน มนคคุณความดนในการอธริษฐานอยม่างไมม่ยม่อทจ้อ ในการรจ้องทถูลจากหนัวใจทนที่ถถูก
นคาไปถจึงพระเจจ้าบม่อย ๆ

เศคารริยาหห์และเอลนซาเบธอธริษฐานมานานหลายปปีกม่อนทนที่พระเจจ้าทรงตอบคคาอธริษฐานของพวกเขาดจ้วย
ทารกนจ้อยยอหห์นผถูจ้ใหจ้รนับบนัพตริศมา ซาราหห์และอนับราฮนัมไดจ้อธริษฐานนานเหลสือเกรินเชม่นกนันกม่อนทนที่พระเจจ้า ในความ
รนักเมตตา ประทานอริสอนัคใหจ้แกม่พวกเขา 

โอ คคาอธริษฐานทนที่คคุณไดจ้อธริษฐานไปเมสืที่อวานและวนันกม่อนหนจ้าและกม่อนหนจ้านนันี้นอนกยาวนาน คคาอธริษฐาน
นนันี้นทนที่ยนังเฝฝ้าคอยอยถูม่ เสนยงรจ้องทถูลจากหนัวใจแหม่งจริตวริญญาณของคคุณ-อยม่าคริดวม่าพระเจจ้าทรงลสืมเสนยแลจ้ว! อยม่าคริดวม่า
คคาอธริษฐานนนันี้นถถูกลมพนัดปลริวไปเสนยแลจ้ว! “ขนันทองคคาบรรจคุเครสืที่องหอม ซจึที่งเปป็นบรรดาคคาอธริษฐานของพวกวริสคุทธริ
ชน” เหลม่านนันี้นถถูกเกท็บไวจ้อยม่างดนจนถจึงเวลาทนที่กคาหนดไวจ้นนันี้นทนที่พระเจจ้าจะทรงตอบ

คคาอธริษฐานเหลม่านนนี้ถถูกถวายบนแทม่นทองคคานนันี้นตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า พรจ้อมกนับเครสืที่องหอม แนม่นอนวม่านนที่
มนไวจ้เพสืที่อทนที่เราจะระลจึกถจึงแทม่นเผาเครสืที่องหอมนนันี้นทนที่พระเจจ้าทรงสนัที่งโมเสสใหจ้เตรนยมไวจ้ในอพยพ 30:1-10 และ
เครสืที่องหอมนนันี้นเองกท็ถถูกจนัดเตรนยมเปป็นพริเศษตามทนที่อพยพ 30:34-38 กลม่าววม่า:

“และพระเยโฮวาหห์ทรงกลม่าวแกม่โมเสส โดยตรนัสวม่า “เจจ้าจงเอาบรรดาเครสืที่องเทศหอมมายนังเจจ้า ยางไมจ้
หอม และชะมด และมหาหริงคห์ เครสืที่องเทศเหลม่านนนี้กนับกคายานบรริสคุทธริธิ์ ของแตม่ละอยม่างตจ้องมนนนี้คาหนนักเทม่ากนัน และ
เจจ้าจงทคามนันเปป็นนนี้คาหอม เปป็นเครสืที่องหอมปรคุงตามศริลปะชม่างปรคุง ผสมดจ้วยกนัน บรริสคุทธริธิ์และศนักดริธิ์สริทธริธิ์ และเจจ้าจง
บดสม่วนหนจึที่งของมนันใหจ้ละเอนยด และวางสม่วนนนันี้นไวจ้ขจ้างหนจ้าหนบพระโอวาทในพลนับพลาแหม่งชคุมนคุมชน ทนที่ทนที่เราจะ
พบกนับเจจ้า เครสืที่องหอมนนันี้นจะเปป็นทนที่บรริสคุทธริธิ์ทนที่สคุดแกม่พวกเจจ้า และสคาหรนับนนี้คาหอมนนันี้นซจึที่งเจจ้าจะทคานนันี้น พวกเจจ้าตจ้อง
ไมม่ทคาสคาหรนับพวกเจจ้าเองตามการผสมของนนี้คาหอมนนันี้น สคาหรนับเจจ้านนี้คาหอมนนันี้นจะเปป็นทนที่บรริสคุทธริธิ์แดม่พระเยโฮวาหห์ ผถูจ้
ใดกท็ตามจะทคานนี้คาหอมเชม่นนนนี้ไวจ้เพสืที่อสถูดดม ผถูจ้นนันี้นตจ้องถถูกตนัดขาดจากชนชาตริของเขา”

มนันเปป็นเครสืที่องหอมชนริดทนที่ศนักดริธิ์สริทธริธิ์ ถถูกแยกตนันี้งไวจ้สคาหรนับการนมนัสการพระเจจ้าเชม่นนนนี้ ไมม่มนใครสามารถปรคุง
นนี้คาหอมเชม่นนนนี้ไดจ้สคาหรนับตนัวเองหรสือภรรยาของเขา

และเครสืที่องหอมนนันี้นจะตจ้องถถูกเผาทคุกเชจ้าโดยอาโรนเมสืที่อเขาแตม่งตะเกนยงในพลนับพลาและเมสืที่อเขาจคุด
ตะเกนยงตอนเยท็น (อพย. 30:7,8)

เราจคาไดจ้วม่าแทม่นบถูชาอนันใหญม่แหม่งการพริพากษานนันี้นทคาดจ้วยทองเหลสืองและอยถูม่ขจ้างนอกในลานนนันี้นหนจ้า
พระวริหาร แตม่แทม่นเผาเครสืที่องหอมนนนี้ทคาดจ้วยทองคคาและอยถูม่ดจ้านในของพลนับพลา หนจ้ามม่าน หนจ้าหนบแหม่งสนักขน



พยานและพระทนที่นนัที่งกรคุณา แทม่นทองเหลสืองนนันี้นแสดงภาพพระครริสตห์ทนที่สรินี้นพระชนมห์เพสืที่อคนบาป ลบมลทรินบาป
ของเราทนันี้งหลายฉนันใด แทม่นทองคคาสคาหรนับเผาเครสืที่องหอมทนที่อยถูม่ภายในสถานบรริสคุทธริธิ์กท็แสดงภาพผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการยก
โทษแลจ้วและรนับความรอดแลจ้วทนที่มนคคาสรรเสรริญและคคาอธริษฐานของตนมาถวายแดม่พระเจจ้าฉนันนนันี้น!

คคาอธริษฐานเปป็นเหมสือนนนี้คาหอมสคาหรนับพระเจจ้าหรสือ? โอ ใชม่แลจ้วครนับ “คคาอธริษฐานของคนเทนที่ยงธรรม
เปป็นทนที่พอพระทนัยของพระองคห์” (สภษ. 15:8) ผมคริดวม่าคคุณคงอธริษฐานมากขจึนี้นนะครนับ ครริสเตนยนทนที่ทคุกขห์ใจและใจ
สลายและขนัดสนเออ๋ย หากคคุณตระหนนักวม่าคคาอธริษฐานของคคุณเปป็นกลริที่นหอมทนที่พอพระทนัยพระเจจ้า!

และนนที่เปป็นอนกความคริดหนจึที่งทนที่ถถูกบอกเปป็นนนัย: คคาอธริษฐานเหลม่านนันี้นของเหลม่าวริสคุทธริชนถถูกถวายพรจ้อม
เครสืที่องหอม คคาอธริษฐานเหลม่านนนี้ไปถจึงพระเจจ้าองคห์หนจึที่งผถูจ้ทรงคสืนดนแลจ้ว แตม่เครสืที่องหอมนนันี้นไมม่ไดจ้บม่งบอกหรอกหรสือวม่า
คคาอธริษฐานเหลม่านนันี้นของพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดเองกท็ถถูกเพริที่มเขจ้ากนับบรรดาคคาอธริษฐานของเราดจ้วย? พระเยซถูทรงเปป็น
มหาปคุโรหริตของเรามริใชม่หรสือ? พระองคห์ทรงอธริษฐานเผสืที่อเราเหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ไดจ้ทรงอธริษฐานเผสืที่ออนัครทถูตเป
โตรมริใชม่หรสือวม่า “เราไดจ้อธริษฐานเผสืที่อตนัวทม่าน เพสืที่อความเชสืที่อของทม่านจะไมม่ขาดไป” (ลถูกา 22:32)? และเนสืที่องจาก
พระเจจ้าทรงรนักคคาอธริษฐานมากเหลสือเกริน มนันเปป็นเรสืที่องแสนวริเศษมริใชม่หรสือทนที่พระเยซถูเจจ้าจะตรนัสไดจ้วม่า “พระบริดา
เจจ้าขจ้า…ขจ้าพระองคห์ทราบวม่า พระองคห์ทรงฟปงขจ้าพระองคห์อยถูม่เสมอ” (ยอหห์น 11:42)

โอ แตรเหลม่านนันี้นทนที่จม่อปากของเหลม่าทถูตสวรรคห์ยนังไมม่เปป่า อยม่าพจึที่งเปป่าจนกวม่าเราถถูกเตสือนใจวม่าพระเจจ้าจะ
ทรงนคาคคาตอบมาสถูม่คคาอธริษฐานทนันี้งหลายของเรา พระองคห์จะทรงนคาการพริพากษามาสถูม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ขม่มเหงพวก
วริสคุทธริชน เหมสือนกนับทนที่โลหริตของอาหนับถถูกพวกสคุนนัขเลนยเกลนนี้ยงในสวนองคุม่นนนันี้นทนที่เขาไดจ้ขโมยมาจากนาโบทผถูจ้ถถูกฆม่า 
(1 พงศห์กษนัตรริยห์ 21:17-19; 22:37,38) สคุดทจ้ายแลจ้วพระเจจ้ากท็ทรงนคาการพริพากษามาเพสืที่อปกปฝ้องเหลม่าวริสคุทธริชน
ของพระองคห์และแกจ้แคจ้นใหจ้พวกเขา

_____________
ขข้อ 7:

8:7 ทถูตสวรรคห์องคห์แรกเปป่าแตรขจึนี้น และตม่อมามน
ลถูกเหท็บและไฟปนดจ้วยเลสือด และพวกมนันถถูกทรินี้งลง

บนแผม่นดริน และหนจึที่งในสามสม่วนของตจ้นไมจ้ทนันี้งหลาย
ถถูกไหมจ้ไป และหญจ้าเขนยวสดไหมจ้ไปหมดสรินี้น

แตรคกันแรก
สามสหายมาดจ้วยกนันในคคาแชม่งสาปนนนี้: “ลถูกเหท็บและไฟปนดจ้วยเลสือด” พระเจจ้าสม่งลถูกเหท็บทนที่รคุนแรงมาก

มาทคาลายตจ้นไมจ้และฝถูงสนัตวห์ในอนยริปตห์ (อพย. 9:18,24,25) และในอนยริปตห์กท็มน “ลถูกเหท็บ และไฟทนที่ปนกนับลถูกเหท็บ” 
เชม่นกนัน ลถูกเหท็บในอนยริปตห์นนันี้นฆม่าคนและสนัตวห์และตจ้นไมจ้ มนไฟพรจ้อมกนับลถูกเหท็บและฟฝ้ารจ้อง เราคริดวม่าไฟนนันี้นเปป็น
ฟฝ้าแลบรถูปแบบหนจึที่ง พระเจจ้าทรงใชจ้ธรรมชาตริเพสืที่อลงโทษมนคุษยห์หรสือเพสืที่ออวยพรพวกเขา เลสือดในทนที่นนนี้เตสือนใจเรา
ถจึงภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นในอนยริปตห์เมสืที่อนนี้คาถถูกเปลนที่ยนใหจ้เปป็นเลสือด

อนกครนันี้ง เมสืที่อโยชถูวาและชนชาตริอริสราเอลตม่อสถูจ้กนับอาโดนนเซเดกเพสืที่อชม่วยเมสืองกริเบโอนใหจ้รอดพจ้น โยชถูวา 
10:11 กลม่าววม่า “และตม่อมาขณะเมสืที่อพวกเขาหนนไปจากตม่อหนจ้าคนอริสราเอล และกคาลนังลงไปตามทางเมสืองเบธโฮ
โรนนนันี้น พระเยโฮวาหห์ทรงทรินี้งบรรดาลถูกเหท็บใหญม่ลงมาจากฟฝ้าใสม่พวกเขา ตลอดจนถจึงเมสืองอาเซคาหห์ และพวก
เขากท็ตาย คนทนันี้งหลายทนที่ตายดจ้วยลถูกเหท็บนนันี้นกท็มากกวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่ลถูกหลานของอริสราเอลฆม่าเสนยดจ้วยดาบ”



“ลถูกเหท็บใหญม่” ถถูกกลม่าวถจึงอนกหนในวริวรณห์ 11:19 และอนกครนันี้งวริวรณห์ 16:21 กลม่าววม่า “และมนบรรดา
ลถูกเหท็บใหญม่ตกออกจากฟฝ้าสวรรคห์ลงมาบนมนคุษยห์ แตม่ละกจ้อนหนนักประมาณหจ้าสริบกริโลกรนัม และคนทนันี้งหลายไดจ้
พถูดหมริที่นประมาทพระเจจ้า เพราะเหตคุภนัยพริบนัตริแหม่งลถูกเหท็บนนันี้น เพราะวม่าภนัยพริบนัตรินนันี้นรจ้ายแรงยริที่งนนัก” ในอนยริปตห์
ลถูกเหท็บไดจ้หนักโคม่นตจ้นไมจ้ทคุกตจ้น

ในกรณนนนนี้ในขจ้อ 7 เราถถูกบอกวม่ายอหห์นเหท็น “หนจึที่งในสามสม่วนของตจ้นไมจ้ทนันี้งหลายถถูกไหมจ้ไป และหญจ้า
เขนยวสดไหมจ้ไปหมดสรินี้น” เหมสือนอยม่างทนที่พระเจจ้าไดจ้ตรนัสแกม่อาดนัมวม่า “แผม่นดรินจจึงถถูกสาปแชม่งเพราะเหท็นแกม่เจจ้า”
(ปฐก. 3:17) พระเจจ้าทรงใชจ้พายคุลถูกหนจึที่งและ “ปลาวาฬใหญม่ตนัวหนจึที่ง” เพสืที่อยนับยนันี้งโยนาหห์ เหมสือนอยม่างทนที่ 
“ดวงดาวทนันี้งหลายในวงโคจรของตนไดจ้ตม่อสถูจ้กนับสริเสรา” (ผถูจ้วรินริจฉนัย 5:20) การพริพากษาของพระเจจ้ากท็จะปรากฏ
ในธรรมชาตริเชม่นกนันในชม่วงเวลาแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า, ความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น

ชนชาตริอริสราเอลชนักชจ้าในการกม่อสรจ้างพระนริเวศของพระเจจ้า ฮนักกนัยกลม่าววม่า:
“พวกเจจ้าไดจ้หวม่านมาก และนคาเขจ้ามาเพนยงเลท็กนจ้อย พวกเจจ้ารนับประทาน แตม่พวกเจจ้ามนไมม่พอ พวกเจจ้า

ดสืที่ม แตม่พวกเจจ้าไมม่อริที่มดจ้วยของดสืที่ม พวกเจจ้าเอาเสสืนี้อผจ้าคลคุมตนัวพวกเจจ้า แตม่กท็ไมม่มนผถูจ้ใดอคุม่น และผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับคม่าจจ้าง กท็ไดจ้
รนับคม่าจจ้างเพสืที่อใสม่ในถคุงทนที่มนรถูทนันี้งหลาย…และเราไดจ้เรนยกความแหจ้งแลจ้งมาสถูม่แผม่นดริน และมาสถูม่ภถูเขาทนันี้งหลาย และมา
สถูม่ขจ้าว และมาสถูม่นนี้คาองคุม่นใหมม่ และมาสถูม่นนี้คามนัน และมาสถูม่สริที่งตม่าง ๆ ซจึที่งดรินอคานวยผล และมาสถูม่มนคุษยห์ และมาสถูม่สนัตวห์ 
และมาสถูม่ผลงานทนันี้งสรินี้นแหม่งมสือเหลม่านนันี้น” - ฮนักกนัย 1:6,11

และเมสืที่อพวกเขาปลจ้นพระเจจ้า พสืชผลของพวกเขากท็ขาดไป (มลค. 3:7-10) พระเจจ้าทรงควบคคุม
ธรรมชาตริเพสืที่ออวยพรและเพสืที่อลงโทษ

มนคุษยห์ตจ้องพจึที่งพาธรรมชาตริ สนัตวห์และพสืชตจ้องพจึที่งพาซจึที่งกนันและกนัน พสืชใหจ้ออกซริเจนเพสืที่อสนัตวห์จะไดจ้หายใจ 
สนัตวห์หายใจเอาคารห์บอนไดออกไซดห์ออกมาซจึที่งพสืชดถูดซนับเขจ้าไป

และสริที่งสารพนัดทนที่สนัตวห์กรินกท็ตจ้องมาจากโลกพสืชโดยตรง หรสือไมม่กท็มาจากสนัตวห์อสืที่นทนที่กรินพสืช กระตม่ายกรินหญจ้า
และพสืชพรรณ และสคุนนัขปป่ากรินกระตม่าย วนัวกรินหญจ้า และคนกรินเนสืนี้อวนัวและนมเนย ทคุกสริที่งทนที่อยถูม่รอบตนัวเราลจ้วนเปป็น
เหลม่าขคุมพลนังแหม่งธรรมชาตริทนที่ถถูกรนักษาสมดคุลอยม่างแสนวริเศษซจึที่งพระเจจ้าทรงควบคคุมเพสืที่อความสคุขและสวนัสดริภาพ
ของเรา คคาแชม่งสาปทนที่ตกอยถูม่บนธรรมชาตริกท็เปป็นคคาแชม่งสาปทนที่ตกอยถูม่บนมนคุษยชาตริและบนแผม่นดรินโลก

_______________
ขข้อ 8, 9:

8:8 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สองเปป่าแตรขจึนี้น และเปป็น
เหมสือนภถูเขาใหญม่ทนที่มนไฟลคุกไหมจ้อยถูม่ถถูกทรินี้งลงไปใน
ทะเล และหนจึที่งในสามสม่วนของทะเลนนันี้นไดจ้กลาย
เปป็นเลสือด

8:9 และหนจึที่งในสามสม่วนของสนัตวห์ทนันี้งปวงซจึที่งอยถูม่ใน
ทะเล และทนที่มนชนวริตอยถูม่นนันี้น กท็ตายเสนย และหนจึที่งใน
สามสม่วนของบรรดาเรสือกท็ถถูกทคาลาย

แตรคกันทกกี่สอง
กม่อนหนจ้านนนี้ เมสืที่อแตรคนันแรกดนัง “หนจึที่งในสามสม่วนของตจ้นไมจ้ทนันี้งหลายถถูกไหมจ้ไป และหญจ้าเขนยวสดไหมจ้ไป

หมดสรินี้น” บนัดนนนี้แตรคนันทนที่สองนคาคคาแชม่งสาปทนที่เหมสือนกนันมาสถูม่ทะเล: “...และหนจึที่งในสามสม่วนของทะเลนนันี้นไดจ้กลาย



เปป็นเลสือด และหนจึที่งในสามสม่วนของสนัตวห์ทนันี้งปวงซจึที่งอยถูม่ในทะเล และทนที่มนชนวริตอยถูม่นนันี้น กท็ตายเสนย และหนจึที่งในสามสม่วน
ของบรรดาเรสือกท็ถถูกทคาลาย” “ภถูเขาใหญม่ทนที่มนไฟลคุกไหมจ้อยถูม่ถถูกทรินี้งลงไปในทะเล” เปป็นภาพของการระเบริดของ
ภถูเขาไฟ เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ถถูกทคาลายไปดจ้วยไฟและกคามะถนันจากสวรรคห์ สองเมสืองใหญม่ในอริตาลน นนัที่น
คสือ เฮอรห์คถูลานนอถูมและปอมเปอนถถูกทคาลายไปเมสืที่อภถูเขาเวซถูเวนยสระเบริดในปปี ค.ศ. 79- ผถูจ้คนยนังขคุดเอาซากบจ้าน
เรสือนและซากศพของผถูจ้คนออกมาในตอนนนนี้อยถูม่เลยซจึที่งถถูกปกคลคุมและถถูกทคาลายในการระเบริดครนันี้งใหญม่นนันี้น Port 
Royal เมสืองใหญม่ทนที่ชนัที่วรจ้ายในประเทศจาไมกจ้า ถถูกทคาลายไปโดยแผม่นดรินไหวครนันี้งใหญม่ในปปี 1692

เราถถูกเตสือนความจคาเกนที่ยวกนับสริที่งทนที่เกริดขจึนี้นเมสืที่อนนี้คาทม่วมมาบนแผม่นดรินโลกเพสืที่อทคาลายเผม่าพนันธคุห์มนคุษยห์
ทนันี้งหมดและทคุกสริที่งทนที่มนลมหายใจยกเวจ้นคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกไวจ้ชนวริตในเรสือใหญม่นนันี้นทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงสนัที่งโนอาหห์ใหจ้สรจ้าง
สคาหรนับครอบครนัวของเขาและพวกสนัตวห์ทนที่ถถูกคนัดเลสือก และผถูจ้คนสม่วนใหญม่มนักไมม่คม่อยจดจคาวม่าการสนัที่นสะเทสือนเหลม่า
นนันี้นไดจ้ปกคลคุมแผม่นดรินโลก จนอนันดนับแรกเลย ผสืนนนี้คาขนาดใหญม่นนันี้นทนที่อยถูม่เหนสือแผม่นดรินโลกไดจ้ถลม่มลงมาและทม่วม
แผม่นดรินโลกทนันี้งหมด: จากนนันี้นกจ้นทะเลกท็ถถูกจมลงและเทสือกเขายกตนัวขจึนี้นและคลสืที่นนนี้คาทนที่อาจสถูงถจึงหลายพนันฟคุต ไดจ้
ซนัดไปทนัที่วแผม่นดรินโลกและทคาลายทคุกสริที่งจนซากฟอสซริลเหลม่านนันี้นไปอยถูม่บนยอดเขาทคุกลถูก ผสืนปป่าขนาดใหญม่ของ
แผม่นดรินโลกถถูกอนัดจนกลายเปป็นแอม่งถม่านหรินและปกคลคุมลจึกเปป็นไมลห์ ดนังนนันี้นนนี้คาทม่วมโลกและการสนัที่นสะเทสือนตม่าง ๆ
ของธรรมชาตริทนที่มาดจ้วยกนันจจึงกรินเวลาประมาณหนจึที่งปปี

ฉะนนันี้นมนันจจึงไมม่นม่าประหลาดใจเลยทนที่ในชม่วงความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น พระพริโรธของพระเจจ้าจะถถูก
เผยอนกครนันี้งและภนัยพริบนัตริอนันนม่ากลนัวตม่าง ๆ ทนที่จะมาสถูม่มนคุษยห์โดยธรรมชาตริซจึที่งแสดงภาพและสคาแดงพระพริโรธของ
พระเจจ้าใหจ้ประจนักษห์

พระเจจ้าทรงสนัญญาแลจ้ววม่าแผม่นดรินโลกจะไมม่ถถูกนนี้คาทม่วมอนกเลย และเวลานนันี้นเมสืที่อแผม่นดรินโลกจะถถูกเผา
อยม่างสรินี้นเชริงและถถูกทคาลายโดยไฟ (เหมสือนอยม่างทนที่มนันเคยถถูกทคาลายโดยนนี้คากม่อนหนจ้านนนี้) กท็รอคอยจนสรินี้นสคุดยคุค
พนันปปีนนันี้นกม่อนจะถจึง “วนันแหม่งการพริพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม” (2 ปต. 3:7) แตม่ในสมนัย
ความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น หนจึที่งพนันปปีกม่อนไฟจะทคาลายโลก และเปลนที่ยนสริที่งสารพนัดทนที่ไฟจะเปลนที่ยนไดจ้ในดาวเคราะหห์ดวง
นนนี้เพสืที่อทนที่มนันจะสามารถถถูกปลถูกใหจ้เปป็นสวนเอเดนแหม่งใหมม่ไดจ้-ภนัยพริบนัตริเหลม่านนนี้จะยนังแสดงใหจ้เหท็นพระพริโรธของ
พระเจจ้าในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

_______________
ขข้อ 10,11:

8:10 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สามเปป่าแตรขจึนี้น และมน
ดาวใหญม่ดวงหนจึที่งตกจากทจ้องฟฝ้าอากาศ โดยลคุก
โพลงเหมสือนโคมไฟ และดาวนนันี้นตกลงบนหนจึที่งใน
สามสม่วนของบรรดาแมม่นนี้คา และบนบรรดาบม่อนนี้คาพคุ
ทนันี้งหลาย

8:11 และชสืที่อของดาวดวงนนนี้เรนยกวม่า บอระเพท็ด และ
หนจึที่งในสามสม่วนของนนี้คากลายเปป็นรสขมเสนย และคน
เปป็นอนันมากไดจ้ตายไปเพราะนนี้คานนันี้น เพราะนนี้คานนันี้นถถูก
ทคาใหจ้มนรสขมไป

แตรคกันทกกี่สาม
“...และมนดาวใหญม่ดวงหนจึที่งตกจากทจ้องฟฝ้าอากาศ”-เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเปป็นอคุกกาบาต เราไมม่ตจ้องประหลาดใจ



เลยเพราะวม่า “ดาวตก” ทคุกดวงทนที่เรามองเหท็นเปป็นสะเกท็ดของอคุกกาบาตทนที่เขจ้ามาในชนันี้นบรรยากาศของแผม่นดริน
โลก บม่อยครนันี้งการเสนยดสนทคาใหจ้สะเกท็ดกจ้อนนนันี้นลคุกไหมจ้ไปกม่อนทนที่มนันมาถจึงแผม่นดรินโลก แตม่กท็ไมม่เสมอไป

ในประเทศรนัสเซนย หคุบอคุกกาบาตขนาดใหญม่ยนักษห์พริสถูจนห์ใหจ้เหท็นวม่าอคุกกาบาตลถูกมหจึมาลถูกหนจึที่งจากนอก
โลกเคยพคุม่งเขจ้ามาชนทนที่นนัที่นเมสืที่อหลายปปีกม่อน นนักวริทยาศาสตรห์จคานวนมากเคยคริดวม่าสริที่งทนที่เรนยกกนันวม่า “รอยแยก
ขนาดใหญม่นนันี้น” ซจึที่งรวมถจึงหคุบเขาจอรห์แดน, ทะเลกาลริลนและทะเลตายดจ้วย (ทนันี้งหมดอยถูม่ตที่คากวม่าระดนับนนี้คาทะเล) 
และเปป็นหคุบเขาทนที่ทอดยาวเปป็นเสจ้นตรงเขจ้าไปในทวนปแอฟรริกา ไดจ้ถถูกทคาใหจ้เกริดขจึนี้นโดยดาวเคราะหห์ดวงหนจึที่งหรสือ
เทหวนัตถคุจากทจ้องฟฝ้าทนที่พคุม่งชนดจ้านขจ้างของแผม่นดรินโลก

บางคนคริดวม่ามนันเปป็นไปไดจ้ทนที่การปะทะกนับดาวเคราะหห์ดวงอสืที่นไดจ้ทคาใหจ้เกริดนนี้คาทม่วมโลก พวกเขาคริดวม่า
แกนของแผม่นดรินโลกตอนนนนี้ซจึที่งเอนยงยนที่สริบสามองศาออกจากจคุดศถูนยห์กลางของเสจ้นทางโคจรของมนันรอบดวง
อาทริตยห์อาจมนตจ้นเหตคุมาจากการสนัมผนัสหรสือแรงดจึงดถูดทนที่รคุนแรงของดาวเคราะหห์ดวงหนจึที่งทนที่อยถูม่ใกลจ้เคนยง และดนังนนันี้น
คนดน ๆ หลายคนคริดวม่าสภาพอากาศทนที่เหมสือนกนันหมดของแผม่นดรินโลกกม่อนนนี้คาทม่วมนนันี้น เมสืที่อผสืนปป่าทนที่แหจ้งและปป่า
เขตรจ้อนและสนัตวห์เขตรจ้อนเคยอาศนัยอยถูม่ทนที่ขนันี้วโลกเหนสือและขนันี้วโลกใตจ้ ไดจ้ถถูกเปลนที่ยนใหจ้กลายเปป็นฤดถูกาลตม่าง ๆ แบบ
ทนที่เรามนอยถูม่ตอนนนนี้ หลนังจากนนี้คาทม่วมนนันี้น

นนักวริทยาศาสตรห์นามวม่า Velikovsky ผถูจ้ซจึที่งแมจ้ไมม่เปป็นครริสเตนยน กท็ยนังเชสืที่อวม่าพระคนัมภนรห์กลม่าวความจรริงทาง
ประวนัตริศาสตรห์ คริดวม่ามนหลนักฐานทนที่แสดงถจึงการปะทะกนันครนันี้งใหญม่ทนที่ทคาใหจ้เกริดโกลาหล (ดถูหนนังสสือสองเลม่มของเขาทนที่
ชสืที่อวม่า Worlds in Collision และ Ages in Chaos) และหลนังจากนนี้คาทม่วมนนันี้น พระเยโฮวาหห์ทรงสนัญญาโนอาหห์
วม่า “ในขณะทนที่แผม่นดรินโลกยนังดคารงอยถูม่นนันี้น ฤดถูหวม่านและฤดถูเกท็บเกนที่ยว ทนันี้งเวลาเยท็นและเวลารจ้อน ทนันี้งฤดถูรจ้อนและ
ฤดถูหนาว ทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน จะไมม่สรินี้นสคุดเลย” (ปฐก. 8:22) ไมม่มนการพถูดถจึงฤดถูกาลตม่าง ๆ บนแผม่นดรินโลก
กม่อนนนี้คาทม่วมนนันี้นเลย

เราสามารถเขจ้าใจไดจ้วม่าอคุกกาบาตลถูกหนจึที่งจากนอกโลกและเมฆฝคุป่นอคุกกาบาตทนที่อาจมาพรจ้อมกนับมนันอาจ
ทคาใหจ้นนี้คาเหลม่านนันี้นเปป็นพริษจนผถูจ้คนมากมายจะตายเพราะสารเคมนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกนคาเขจ้ามาอยถูม่ในนนี้คา

_______________
ขข้อ 12,13:

8:12 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สนที่เปป่าแตรขจึนี้น และหนจึที่ง
ในสามสม่วนของดวงอาทริตยห์กท็ถถูกทคาลายไป และ
หนจึที่งในสามสม่วนของดวงจนันทรห์ และหนจึที่งในสาม
สม่วนของดวงดาวทนันี้งหลาย จนหนจึที่งในสามสม่วนของ
พวกมนันถถูกทคาใหจ้มสืดไป และกลางวนันกท็ไมม่สวม่างเสนย
หนจึที่งในสามสม่วน และกลางคสืนกท็เชม่นเดนยวกนัน

8:13 และขจ้าพเจจ้ากท็มองดถู และไดจ้ยรินทถูตสวรรคห์องคห์
หนจึที่งบรินอยถูม่ในทม่ามกลางทจ้องฟฝ้าอากาศ โดยกลม่าว
ดจ้วยเสนยงดนังวม่า “วริบนัตริ วริบนัตริ วริบนัตริ จะมนแกม่คนทนันี้ง
หลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก เพราะเหตคุเสนยง
แตรทนที่เหลสือของทถูตสวรรคห์ทนันี้งสามองคห์นนันี้น ซจึที่งกคาลนัง
จะเปป่าอยถูม่แลจ้ว”

แตรคกันทกกี่สกกี่
จงหมายเหตคุความกจ้าวหนจ้าในภนัยพริบนัตริเหลม่านนนี้ ภนัยพริบนัตริแรกนนันี้นในขจ้อ 7 สม่งผลตม่อตจ้นไมจ้และหญจ้าของ

แผม่นดรินโลกและไมม่ไดจ้ไปไกลเกรินกวม่าภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ทนที่มาพรจ้อมกนับธรรมชาตริ มนแคม่เลสือดเพสืที่อแสดงใหจ้เหท็นความ



กรรินี้วของพระเจจ้า
แตรคนันถนัดมา (ขจ้อ 8,9) นคามาซจึที่งภถูเขาไฟระเบริด ซจึที่งแมจ้ยนังเปป็นเหตคุธรรมชาตริอยถูม่ ภายใตจ้การควบคคุมของ

พระเจจ้าองคห์หนจึที่งผถูจ้ทรงกรรินี้ว จะเขม่นฆม่าผถูจ้คนเปป็นอนันมาก
ถนัดมา มนอคุกกาบาตลถูกหนจึที่งจากนอกโลก เทหวนัตถคุจากทจ้องฟฝ้า เพสืที่อนคาสารพริษมาสถูม่แผม่นดรินโลกและความ

พรินาศครนันี้งใหญม่และความตาย (ขจ้อ 10,11)
และบนัดนนนี้ภนัยพริบนัตริในแตรคนันทนที่สนที่กท็ขยายไปถจึงดวงอาทริตยห์ ดวงจนันทรห์และดวงดาวตม่าง ๆ ฟฝ้าสวรรคห์เองไดจ้

รนับผลกระทบจากการพริพากษานนันี้นซจึที่งเปป็นผลมาจากการเปป่าแตรคนันทนที่สนที่นนันี้น ชนวริตบนแผม่นดรินโลกตจ้องพจึที่งพาดวง
อาทริตยห์เปป็นสม่วนใหญม่ และแมจ้วม่าทจ้องฟฝ้าจะถถูกบดบนัง ดวงอาทริตยห์กท็ยนังทคางานของมนันตม่อไปเพสืที่อใหจ้ความอบอคุม่นแกม่
แผม่นดรินโลก เพสืที่อใหจ้ชนวริตแกม่พสืชพรรณและทคาใหจ้ชนวริตดคาเนรินตม่อไปไดจ้สคาหรนับสนัตวห์และมนคุษยห์ แตม่การบอกเปป็นนนัย
ตรงนนนี้กท็คสือวม่า ดวงอาทริตยห์เองจะมนความสวม่างแคม่สองในสามของทนที่มนแตม่กม่อน อยม่างนจ้อยกท็ชนัที่วระยะหนจึที่ง และมนัน
เปป็นเชม่นนนันี้นดจ้วยกนับดวงจนันทรห์และดวงดาวทนันี้งหลาย

ทคาไมตจ้อง “หนจึที่งในสามสม่วน” ในขจ้อ 7, ในขจ้อ 8 และ 9 และ 10? คคุณตจ้องจคาไวจ้วม่าพระเจจ้าทรงสงวน
บางสม่วนของการพริพากษาทนันี้งหลายของพระองคห์ไวจ้แลจ้ว มนผถูจ้คนทนที่รนับความรอดแลจ้วทนที่ยนังอยถูม่บนแผม่นดรินโลก แตม่ใน
เวลาตม่อมา เมสืที่อมนคุษยห์ทคุกคนแหม่งจนักรวาลถถูกนคามาอยถูม่รวมกนันในอวกาศทนที่พระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวนนันี้น, ใน “วนันแหม่ง
การพริพากษาและความพรินาศของเหลม่าคนชนัที่ว” แผม่นดรินโลกนนนี้จจึงจะถถูกเผาวอดและทคุกเครสืที่องหมายและทนที่อาศนัย
และการงานของมนคุษยห์จะถถูกทคาลาย เพสืที่อทนที่พระเจจ้าจะสามารถเรริที่มตจ้นใหมม่หมดและปลถูกแผม่นดรินโลกใหจ้เปป็นสวน
เอเดนแหม่งใหมม่และนคากรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์มาสถูม่มนันในฐานะนครหลวง!

แตม่วริบนัตริมากกวม่านนนี้จะตจ้องมา “วริบนัตริ วริบนัตริ วริบนัตริ”-สามวริบนัตริเพราะวม่าจะตจ้องเปป่าแตรอนกสามคนัน!



บททกกี่ 9
ขข้อ 1,2:

9:1 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หจ้าเปป่าแตรขจึนี้น และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นดาวดวงหนจึที่งตกจากทจ้องฟฝ้าอากาศ
ลงมาทนที่แผม่นดรินโลก และไดจ้มอบลถูกกคุญแจแหม่งเหวทนที่
ไมม่มนกจ้นเหวใหจ้แกม่เขา

9:2 และเขาเปปิดเหวทนที่ไมม่มนกจ้นเหวนนันี้น และมนควนัน
พลคุม่งขจึนี้นมาจากเหวนนันี้น เหมสือนควนันของเตาไฟใหญม่ 
และดวงอาทริตยห์และทจ้องฟฝ้าอากาศกท็มสืดไปเพราะ
เหตคุควนันของเหวนนันี้น

แตรคกันทกกี่หข้า: วถิบกัตถิทกกี่หนจึกี่ง
“ดาว” นนันี้นทนที่ตกมาจากสวรรคห์เปป็นบคุคคลผถูจ้หนจึที่ง “เขา” เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเปป็นทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งทนที่กระทคากริจ

แทนพระครริสตห์, “ทถูตสวรรคห์ผถูจ้อารนักขาเหวลจึกนนันี้น, เรสือนจคาของพวกผนปปีศาจ” (ลถูกา 8:30,31) Unger กลม่าว จคา
ไวจ้วม่าพระเยซถูตรนัสวม่า “ฤทธานคุภาพทนันี้งสรินี้นทรงมอบไวจ้แกม่เราแลจ้ว ทนันี้งในสวรรคห์และในแผม่นดรินโลก” (มธ. 28:18) 
พระครริสตห์ทรงถสือ “กคุญแจเหลม่านนันี้นแหม่งนรกและความตาย” (วว. 1:8) พระองคห์ทรงมนอคานาจทนันี้งสรินี้นเหนสือพวกผน
และเหนสือซาตาน ดนังนนันี้นในทนที่นนนี้พระครริสตห์จจึงประทานกคุญแจแหม่งนรกใหจ้แกม่ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่ง และนรก, เหวไมม่มน
กจ้นนนันี้น, จจึงถถูกเปปิด และภนัยพริบนัตริแหม่งแตรคนันทนที่หจ้ากท็ออกมาจากมนัน

มนการบอกเปป็นนนัยมากมายวม่านรกอยถูม่ในใจกลางของแผม่นดรินโลก ดาวดวงหนจึที่งตก “มาทนที่แผม่นดรินโลก” 
และเหวไมม่มนกจ้นนนันี้นกท็ถถูกเปปิดบนแผม่นดรินโลก ควนันของมนันลอยขจึนี้นจนเตท็มอากาศของแผม่นดรินโลกและบดบนังดวง
อาทริตยห์ พระเยซถูตรนัสวม่า “เมสืองคาเปอรนาอคุม…จะถถูกนคาลงไปถจึงนรก” (มธ. 11:23) ความหมายนนนี้อยถูม่ในเชริงฝป่าย
วริญญาณอยม่างแนม่นอน แตม่กท็มนความหมายตรงตนัวเชม่นกนัน พวกคนทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์ในเมสืองคาเปอรนาอคุมไป
นรกแลจ้ว บนแผม่นดรินโลก “ลงไป” หมายถจึง ไปยนังใจกลางของแผม่นดรินโลก

มนกลม่าวซนี้คาแลจ้วซนี้คาอนกวม่าพวกคนบาปจะถถูก “ทรินี้งเสนยทนที่มสืดภายนอก” (มธ. 22:13) หรสือ “ทรินี้ง…ลงใน
เตาไฟ” (มธ. 13:42,50) หรสือ “ถถูกขนับไลม่ไสสม่งออกไปในทนที่มสืดภายนอก” (มธ. 8:12) หรสือ “ถถูกทรินี้งลงในนรก”
(มธ. 5:29,30) ดนังนนันี้นคนบาปทนันี้งหลายจะ “ถถูกทรินี้งลงไปในบจึงไฟ” (20:10) และคคาเรนยก “ทรินี้ง” ในพระคนัมภนรห์ดถู
เหมสือนจะหมายถจึงเหวนที่ยงลงเสมอ ไมม่ใชม่ขจึนี้น ดนังนนันี้น “ถถูกทรินี้งลงในนรก” หรสือ “ถถูกทรินี้งลงในบจึงไฟ” จจึงตจ้องหมายถจึง
ไปยนังใจกลางของแผม่นดรินโลก

นรกเปป็น “เหวไมม่มนกจ้น” นนันี้น ทนที่ใจกลางของแผม่นดรินโลกอนันเปป็นทนที่ซจึที่งไมม่มนแรงดจึงดถูดและไมม่มนลง และดนังนนันี้น
จจึงไมม่มนกจ้น แตม่ทนที่ใจกลางของแผม่นดรินโลกมนแรงดจึงดถูดเทม่ากนันในทคุกทริศทาง คน ๆ หนจึที่งหรสือสริที่งของอยม่างหนจึที่งอาจ
ลอยไดจ้โดยไมม่มนแรงดนันใหจ้ไปในทริศทางใดเลย แนม่นอนวม่าสถานการณห์เชม่นนนันี้นคงจะเปป็น “เหวไมม่มนกจ้น”

เมสืที่อโคราหห์ ดาธาน อาบนรนัม และเพสืที่อนฝถูงของพวกเขากบฏตม่อการปกครองของโมเสส พระเจจ้ากท็ทรงใหจ้
โมเสสเรนยกประชาชนใหจ้แยกออกจากคนชนัที่วเหลม่านนนี้และกลม่าววม่า:

“ถจ้าคนเหลม่านนนี้ตายดจ้วยความตายอยม่างธรรมดาของคนทนันี้งสรินี้น หรสือถจ้าพวกเขาถถูกเยนที่ยมเยนยนตามการ
เยนที่ยมเยนยนของคนทนันี้งสรินี้น แลจ้วพระเยโฮวาหห์กท็ไมม่ไดจ้ทรงสม่งขจ้าพเจจ้ามา แตม่ถจ้าพระเยโฮวาหห์ทรงทคาใหจ้สริที่งใหมม่อยม่าง
หนจึที่งเกริดขจึนี้น และแผม่นดรินอจ้าปากของเธอ และกลสืนคนเหลม่านนนี้เขจ้าไป พรจ้อมกนับบรรดาสริที่งของทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับพวก
เขา และพวกเขาลงไปสถูม่แดนคนตายทนันี้งเปป็น แลจ้วพวกทม่านจะเขจ้าใจวม่า คนเหลม่านนนี้ไดจ้ยนัที่วยคุพระเยโฮวาหห์”- กดว.



16:29,30
พระคคาสองขจ้อถนัดไปกลม่าววม่า:
“และตม่อมา เมสืที่อทม่านกลม่าวบรรดาคคาเหลม่านนนี้จบ พสืนี้นดรินกท็แยกออกทนที่อยถูม่ภายใตจ้พวกเขานนันี้น และแผม่นดรินกท็

อจ้าปากของเธอ และกลสืนพวกเขาเขจ้าไป และครอบครนัวของพวกเขา และชายทคุกคนทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับโคราหห์ และ
สริที่งของทนันี้งสรินี้นของพวกเขา”

ในทนที่นนนี้คนเหลม่านนันี้น “ลงไปสถูม่แดนคนตายอยม่างรวดเรท็ว” (ขจ้อ 30) หรสือ “ลงไปสถูม่แดนคนตายทนันี้งเปป็น” (ขจ้อ
33) แตม่คคาวม่า “แดนคนตาย” คสือคคาวม่า เชโอล, คคาฮนบรถูทนที่ถถูกใชจ้ทคุกแหม่งในภาคพนันธสนัญญาเดริมเพสืที่อหมายถจึงนรก 
หรสือบางครนันี้งกท็เปป็นคคาเรนยกแบบเหมารวมเพสืที่อหมายถจึงความตาย ผถูจ้คนลงไปในนรกทนันี้งเปป็น แนม่นอนวม่าเราคริดวม่า
รม่างกายของพวกเขาพรินาศไปในวรินาศภนัยนนันี้น แตม่ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่าพวกเขาไปนรกในใจกลางของแผม่นดรินโลก
ทนันทน แนม่นอนวม่านนัที่นถถูกใหจ้ไวจ้เปป็นภาพเพสืที่อแสดงใหจ้เหท็นวม่าเหลม่าคนบาปทนที่หลงหายไปนรกทนันทนเมสืที่อพวกเขาตาย

มหาปคุโรหริตชนัที่วคนนนันี้นทนที่กดดนันใหจ้ตรจึงกางเขนพระเยซถูเจจ้า และไปนรกแลจ้วอยม่างไมม่ตจ้องสงสนัย “จะเหท็น
บคุตรมนคุษยห์…เสดท็จมาในหมถูม่เมฆแหม่งฟฝ้าสวรรคห์” พระเยซถูตรนัสไวจ้ (มธ. 26:64) และฟปีลริปปปี 2:10 สนัญญาวม่า “เพสืที่อ
เมสืที่อออกพระนามของพระเยซถู ‘หนัวเขม่าทคุกหนัวเขม่าจะตจ้องคคุกกราบลง’ ของบรรดาสริที่งในสวรรคห์ และบรรดาสริที่งใน
แผม่นดรินโลก และบรรดาสริที่งใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก” แนม่นอนวม่านนัที่นหมายถจึงผถูจ้คนในสวรรคห์และบนแผม่นดรินโลก และ
คนเหลม่านนันี้นในนรกทนที่อยถูม่ “ใตจ้พสืนี้นแผม่นดรินโลก”

_____________
ขข้อ 3-12:

9:3 และมนฝถูงตนัตั๊กแตนบรินออกจากควนันนนันี้นขจึนี้นมาบน
แผม่นดรินโลก และไดจ้มอบอคานาจแกม่ตนัตั๊กแตนเหลม่านนันี้น
เหมสือนกนับพวกแมงปป่องแหม่งแผม่นดรินโลกมนอคานาจ
9:4 และมนคคาบนัญชาแกม่พวกมนันไมม่ใหจ้ทคารจ้ายหญจ้า
แหม่งแผม่นดรินโลก หรสือพสืชเขนยวใด ๆ หรสือตจ้นไมจ้ใด ๆ
แตม่เฉพาะคนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่มนตราประทนับของ
พระเจจ้าในหนจ้าผากของพวกเขาเทม่านนันี้น
9:5 และไดจ้มอบใหจ้แกม่พวกมนันวม่า ไมม่ใหจ้พวกมนันฆม่า
คนเหลม่านนันี้น แตม่ใหจ้คนเหลม่านนันี้นถถูกทรมานเปป็นเวลา
หจ้าเดสือน และการทรมานของคนเหลม่านนันี้นเปป็น
เหมสือนการทรมานของแมงปป่อง เมสืที่อมนันตม่อยมนคุษยห์
9:6 และในวนันเหลม่านนันี้น คนทนันี้งหลายจะแสวงหา
ความตาย และจะไมม่พบความตายนนันี้น และพวกเขา
จะปรารถนาทนที่จะตาย และความตายจะหนนไปจาก
พวกเขา

9:7 และรถูปรม่างของตนัตั๊กแตนเหลม่านนันี้นเหมสือนพวกมจ้า
ทนที่ถถูกเตรนยมพรจ้อมสคาหรนับการสถูจ้รบ และบนหนัวของ
พวกมนันมนสริที่งหนจึที่งเหมสือนเปป็นมงกคุฎทคาดจ้วยทองคคา 
และหนจ้าของพวกมนันเหมสือนอยม่างหนจ้ามนคุษยห์
9:8 และพวกมนันมนผมเหมสือนผมของผถูจ้หญริง และฟปน
ของพวกมนันเหมสือนฟปนของสริงโต
9:9 และพวกมนันมนทนับทรวงปฝ้องกนันอก เหมสือนกนับ
เปป็นทนับทรวงปฝ้องกนันอกทคาดจ้วยเหลท็ก และเสนยงแหม่ง
ปปีกของพวกมนันเหมสือนเสนยงของรถมจ้าศจึกเปป็นอนัน
มากกคาลนังวริที่งเขจ้าการสถูจ้รบ
9:10 และพวกมนันมนหางเหมสือนหางของแมงปป่อง 
และมนเหลท็กในอยถูม่ในหางของพวกมนัน และพวกมนันมน
อคานาจทนที่จะทคารจ้ายมนคุษยห์เปป็นเวลาหจ้าเดสือน
9:11 และพวกมนันมนกษนัตรริยห์ปกครองพวกมนัน ซจึที่ง
เปป็นทถูตแหม่งเหวทนที่ไมม่มนกจ้นเหวนนันี้น ชสืที่อของทถูตนนันี้นใน



ภาษาฮนบรถูคสือ อาบนัดโดน แตม่ในภาษากรนกชสืที่อของ
ทถูตนนันี้นคสือ อปอลลริโยน

9:12 วริบนัตริอยม่างทนที่หนจึที่งผม่านไปแลจ้ว และดถูเถริด ยนังมน
วริบนัตริอนกสองอยม่างทนที่จะมาตม่อจากนนนี้

พวกปฟีศาจถดูกปลต่อยจากนรกเพสืกี่อทรมานเหลต่าคนชกักี่ว
เหลม่าปปีศาจหนจ้าตาเปป็นยนังไง? พวกมนันเปป็น “วริญญาณโสโครก” และพวกวริญญาณกท็ไมม่มนรม่างกายนอก

เสนยจากวม่าพวกมนันเขจ้าสริงรม่างกายของผถูจ้อสืที่น เราคาดวม่าในทนที่นนนี้เรามนภาพ ๆ หนจึที่งในภาษาทนที่ชนัดเจน อาจในเชริง
สนัญลนักษณห์อยถูม่บจ้าง เหมสือนคคาอคุปมา เพสืที่อเปปิดเผยความจรริงฝป่ายวริญญาณหลายประการ เราไมม่สงสนัยวม่า “ฝถูง
ตนัตั๊กแตน” (เพราะวม่าพวกตนัตั๊กแตนเปป็นภนัยพริบนัตริอยม่างหนจึที่งทนที่ทคาลายลจ้าง) ในทนที่นนนี้เปป็นพวกปปีศาจ เคยมนภนัยพริบนัตริทนที่เปป็น
ฝถูงตนัตั๊กแตนจรริง ๆ ในอนยริปตห์ทนที่กนัดกรินพสืชผลจนหมด แตม่พวกนนนี้ไมม่ใชม่แมลงจรริง ๆ พวกมนันถถูกปลม่อยออกมาจากเหว
ลจึกแหม่งนรก ขม่าวสารนนนี้เปป็นฝป่ายวริญญาณและตนัตั๊กแตนเหลม่านนนี้กท็ไมม่กรินหญจ้า ตจ้นไมจ้ หรสือสริที่งใดทนที่มนสนเขนยว แตม่มาเพสืที่อ
ทรมานเฉพาะ “คนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่มนตราประทนับของพระเจจ้าในหนจ้าผากของพวกเขา”

เมสืที่อถถูกทรมานและถถูกทคาใหจ้เจท็บปวดโดย “ฝถูงตนัตั๊กแตน” เหลม่านนนี้, ปปีศาจเหลม่านนนี้จากนรก, “...คนทนันี้งหลาย
จะแสวงหาความตาย และจะไมม่พบความตายนนันี้น และพวกเขาจะปรารถนาทนที่จะตาย และความตายจะหนนไป
จากพวกเขา” (ขจ้อ 6) เราจคาไดจ้วม่าโยบอยากตายในความปวดรจ้าวของหนัวใจและความเจท็บปวดของรม่างกายและ
ความเขจ้าใจผริดของมริตรสหาย: “โอ ขจ้าอยากจะไดจ้ตามทนที่ขจ้าทถูลขอ และขอพระเจจ้าประทานสริที่งนนันี้นทนที่ขจ้าปรารถนา 
คสือทนที่พระเจจ้าจะพอพระทนัยทนที่จะทคาลายตนัวขจ้าเสนย ทนที่พระองคห์จะใชจ้พระหนัตถห์ของพระองคห์อยม่างเตท็มทนที่ และตนัดขจ้า
ออกเสนย!” (โยบ 6:8,9) เราถถูกเตสือนใจอนกครนันี้งเกนที่ยวกนับการทรมานจริตใจซจึที่งพระเจจ้าทรงสนัญญาชนชาตริอริสราเอล
ไวจ้วม่าจะมาหากพวกเขาทอดทรินี้งองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ในพระราชบนัญญนัตริ 28 เปป็นพระคคาตอนหนจึที่งทนที่ชวนใหจ้สะเทสือน
ใจ ขจ้อ 65 ถจึง 67 กลม่าววม่า:

“และในทม่ามกลางประชาชาตริเหลม่านนนี้ ทม่านจะไมม่พบความสบายใจเลย และฝป่าเทจ้าของทม่านจะไมม่มนทนที่
หยคุดพนัก แตม่ทนที่นนัที่นพระเยโฮวาหห์จะประทานใหจ้ทม่านมนใจทนที่หวาดหวนัที่น และความมสืดมนัวลงแหม่งตา และความโศก
เศรจ้าแหม่งจริตใจ และชนวริตของทม่านจะถถูกแขวนอยถูม่อยม่างเคลสือบแคลงตรงหนจ้าทม่าน และทม่านจะหวาดกลนัวอยถูม่ทนันี้ง
กลางวนันและกลางคสืน และจะไมม่มนความแนม่ใจใด ๆ เลยเกนที่ยวกนับชนวริตของทม่าน ในเวลาเชจ้าทม่านจะกลม่าววม่า ‘ถจ้า
พระเจจ้าใหจ้เปป็นเวลาเยท็นกท็คงดน’ และในเวลาเยท็นทม่านจะกลม่าววม่า ‘ถจ้าพระเจจ้าใหจ้เปป็นเวลาเชจ้ากท็คงดน’ เพราะความ
หวาดกลนัวแหม่งใจของทม่านซจึที่งทม่านจะหวาดกลนัวนนันี้น และเพราะสริที่งนนันี้นทนที่ตาของทม่านจะเหท็น”

ผมคริดวม่าการทรมานทนที่ถถูกกลม่าวถจึงในทนที่นนนี้เปป็นความทรมานฝป่ายวริญญาณพรจ้อมกนับจริตใจทนที่เปป็นทคุกขห์และ
ปวดรจ้าว นนที่เปป็นบางสริที่งทนที่เหมสือนกนับทนที่มาสถูม่ยถูดาสเมสืที่อเขากลม่าววม่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทรยศโลหริตซจึที่งไมม่มนความผริด” (มธ. 
27:4) และออกไปแขวนคอตาย

ภาพของฝถูงตนัตั๊กแตนเหลม่านนนี้ชม่างนม่าเหลสือเชสืที่อ เปป็นเหมสือนฝปนอนันนม่ากลนัว เหมสือนการสรคุปยม่อความกลนัวและ
ความทคุกขห์ใจและความปวดรจ้าวใจทนันี้งสรินี้นของมนคุษยห์ทนที่ถถูกพรรณนาเปป็นภาษาแบบกวน เพราะวม่า “ฟปนของพวกมนัน
เหมสือนฟปนของสริงโต” (ขจ้อ 8) แตม่พวกมนันไมม่ฉนกทจึนี้งรม่างกายของมนคุษยห์ ตรงกนันขจ้าม พวกมนันทรมานจริตใจ “พวก
มนันมนหางเหมสือนหางของแมงปป่อง” (ขจ้อ 10) ซจึที่งทคารจ้ายมนคุษยห์ แตม่การทคารจ้ายของพวกมนันกท็ไมม่เพนยงสรจ้างความ
เจท็บปวดฝป่ายรม่างกายเทม่านนันี้น แตม่ยนังทรมานจริตใจดจ้วย



“กษนัตรริยห์ปกครองพวกมนัน” (ขจ้อ 11) คสือทถูตสวรรคห์หรสือเทพบดนทนที่ตกตที่คาองคห์นนันี้น “ซจึที่งเปป็นทถูตแหม่งเหวทนที่
ไมม่มนกจ้นเหวนนันี้น ชสืที่อของทถูตนนันี้นในภาษาฮนบรถูคสือ อาบนัดโดน แตม่ในภาษากรนกชสืที่อของทถูตนนันี้นคสือ อปอลลริโยน” ทนันี้ง
สองคคาแปลวม่า “ผถูจ้ทคาลายนนันี้น” คคุณจะหมายเหตคุวม่าความลคาบากนนนี้มนไวจ้สคาหรนับพวกคนทนที่ไมม่รอด, “คนเหลม่านนันี้นทนที่
ไมม่มนตราประทนับของพระเจจ้าในหนจ้าผากของพวกเขา” (ขจ้อ 4) และพวกมนันไมม่ฆม่าพวกคนทนที่หลงหายแตม่ทรมาน
พวกเขา (ขจ้อ 5) คคุณนจึกภาพออกไหมถจึงความยม่อยยนับอนันเลวรจ้ายของจริตใจเมสืที่อผถูจ้คนถถูกมอบไวจ้แกม่เหลม่าวริญญาณ
ชนัที่ว!

ในชม่วงสงครามโลกครนันี้งทนที่ 1 ครนันี้งหนจึที่งผมเคยรนับหนจ้าทนที่เฝฝ้ายามดถูแลพวกคนทนที่เปป็นอาชญากรทนที่เสนยสตริใน
โรงพยาบาลแหม่งหนจึที่ง ชายคนหนจึที่งทนที่วริกลจรริตและจริตใจปปฟื่นปป่วนชอบแหยม่นรินี้วโปฝ้งของเขาเขจ้าไปในดวงตาและ
พยายามทนที่จะควนักดวงตาของเขาออกมา และพวกเรากท็ดจึงมสือของเขาออกอยม่างวคุม่นวาย เขาชอบดจึงเสจ้นผมของ
เขาออกมาเปป็นกระจคุก ๆ จนกระทนัที่งศนรษะของเขาลจ้านไปสม่วนหนจึที่ง ตอนเทนที่ยงคสืนผมนนัที่งอยถูม่ใกลจ้เปลของเขาพรจ้อม
กนับปฟนเอนฟปิลดห์กระบอกหนจึที่ง โดยทคาหนจ้าทนที่เฝฝ้ายาม เขากระซริบกนับผมวม่า “ทรินี้งปฟนของแกไวจ้ตรงนนันี้นแปป๊บนจึงสริ และ
ออกไปในหจ้องโถงเลย ไปดสืที่มนนี้คาสริ ฉนันสนัญญาวม่าฉนันจะไมม่ทคารจ้ายคนอสืที่นเลยนอกจากตนัวเอง โอ ใหจ้โอกาสฉนันไดจ้ฆม่า
ตนัวตายเถริด!” เขาวริงวอนผมใหจ้ผมเอาปฟนยริงเขา เขาทคุกขห์ทรมานขนาดนนันี้นเลย

ใครเลม่าจะเขจ้าใจความทรมานของคน ๆ หนจึที่งทนที่เลยพจ้นเขตแดนแหม่งความเมตตาไปแลจ้วตลอดกาล เลย
พจ้นเวลานนันี้นทนที่เขาจะตนัดสรินใจตจ้อนรนับพระครริสตห์ไดจ้ หรสืออยากทนที่จะตนัดสรินใจตจ้อนรนับพระครริสตห์แตม่กท็ถถูกควบคคุมและ
ถถูกทรมานโดยเหลม่าวริญญาณชนัที่ว! มนันกท็จะเปป็นเชม่นนนันี้นกนับชายหญริงเหลม่านนนี้บนแผม่นดรินโลกในชม่วงใกลจ้สรินี้นสคุดสมนัย
ความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

นนที่จจึงเปป็น “วริบนัตริ” แรกนนันี้น “วริบนัตริอยม่างทนที่หนจึที่งผม่านไปแลจ้ว และดถูเถริด ยนังมนวริบนัตริอนกสองอยม่างทนที่จะมาตม่อ
จากนนนี้” (ขจ้อ 12)

_______________
ขข้อ 13-19:

9:13 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกเปป่าแตรขจึนี้น และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงออกมาจากเชริงงอนมคุมทนันี้งสนที่ของ
แทม่นบถูชาทองคคาซจึที่งอยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า
9:14 โดยกลม่าวแกม่ทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกซจึที่งถสือแตรนนันี้น
วม่า “จงแกจ้มนัดทถูตสวรรคห์ทนันี้งสนที่ซจึที่งถถูกมนัดไวจ้ในยถูเฟรตริส
แมม่นนี้คาใหญม่นนันี้น”
9:15 และทถูตสวรรคห์ทนันี้งสนที่นนันี้นไดจ้ถถูกแกจ้ปลม่อยไป ซจึที่ง
ทรงเตรนยมไวจ้สคาหรนับชนัที่วโมง และวนัน และเดสือน 
และปปี เพสืที่อทนที่จะใหจ้ฆม่ามนคุษยห์เสนยหนจึที่งในสามสม่วน
9:16 และจคานวนพลทหารมจ้ามนสองรจ้อยลจ้าน และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินจคานวนของคนเหลม่านนันี้น

9:17 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นบรรดามจ้าในนริมริตนนันี้นเปป็น
ดนังนนนี้ และคนเหลม่านนันี้นทนที่นนัที่งบนหลนังพวกมนัน โดยมน
ทนับทรวงปฝ้องกนันอกแหม่งไฟ และแหม่งพลอยสนแดง 
และกคามะถนัน และหนัวของมจ้าทนันี้งหลายนนันี้นเปป็น
เหมสือนหนัวของสริงโต และจากปากของพวกมนันมนไฟ 
และควนัน และกคามะถนันพลคุม่งออกมา
9:18 โดยสามสริที่งนนนี้หนจึที่งในสามสม่วนของมนคุษยห์ถถูกฆม่า
เสนย คสือดจ้วยไฟ และดจ้วยควนัน และดจ้วยกคามะถนัน ทนที่
พลคุม่งออกมาจากปากของพวกมนันนนันี้น
9:19 เพราะวม่าฤทธริธิ์ของพวกมจ้านนันี้นอยถูม่ในปากของ
พวกมนัน และในหางของพวกมนัน ดจ้วยวม่าหางของ



พวกมนันเปป็นเหมสือนงถูและมนหนัว และดจ้วยสริที่งเหลม่านนนี้ พวกมนันทคารจ้ายคนไดจ้
แตรคกันทกกี่หก

แตรคนันทนที่หกตามมาพรจ้อมกนับความตายจรริง ๆ แกม่เหลม่าคนชนัที่ว; ตามหลนังการทรมานฝป่ายวริญญาณทนที่ถถูก
ประกาศภายใตจ้แตรคนันทนที่หจ้า นนที่เปป็นการบอกเปป็นนนัยวม่ากองทนัพเหลม่านนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์เรริที่มรวมตนัวกนัน
แลจ้ว เสนยงหนจึที่งจากสวรรคห์บนัญชาทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกวม่า “จงแกจ้มนัดทถูตสวรรคห์ทนันี้งสนที่ซจึที่งถถูกมนัดไวจ้ในยถูเฟรตริสแมม่นนี้คา
ใหญม่นนันี้น” (ขจ้อ 14) พวกเขาอยถูม่ทนที่นนัที่นแลจ้วแตม่ไมม่สามารถกระทคากริจไดจ้จนกวม่าจะไดจ้รนับอนคุญาต และจากนนันี้นทถูต
สวรรคห์สนที่องคห์นนนี้ซจึที่งไดจ้เตรนยมตนัวพรจ้อมสคาหรนับชนัที่วโมงนนันี้น วนันนนันี้น เดสือนนนันี้นและปปีนนันี้นโดยเฉพาะ จะตจ้อง “ฆม่ามนคุษยห์
เสนยหนจึที่งในสามสม่วน” (ขจ้อ 15)

สถานทนที่แหม่งการปลม่อยพวกเขา, แมม่นนี้คายถูเฟรตริส, เปป็นทนที่ตนันี้งของบาบริโลนสมนัยโบราณ Unger เตสือนความ
จคาเรา “ชนัที่วโมงนนันี้นทนที่พวกเขาจะถถูกปลม่อยถถูกกคาหนดไวจ้แลจ้วรวมถจึงขอบเขตแหม่งการทคาลายของพวกเขาดจ้วย-ขจ้อ
15 จคานวนของพลทหารเหลม่านนันี้นคสือ 200,000,000 นาย ตามทนที่ยอหห์นไดจ้ยรินมนัน-ขจ้อ 16”

เหตคุใดตจ้องในยถูเฟรตริสแมม่นนี้คาใหญม่? ในบททนที่ 16 เรามนขนันเจท็ดใบนนันี้นแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้าและมน “ทถูต
สวรรคห์องคห์ทนที่หก” อนกครนันี้ง และขจ้อ 12 กลม่าววม่า “และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกไดจ้เทขนันของตนลงบนยถูเฟรตริสแมม่นนี้คา
ใหญม่นนันี้น และนนี้คาในแมม่นนี้คานนันี้นแหจ้งไป เพสืที่อทนที่จะไดจ้เตรนยมทางของบรรดากษนัตรริยห์แหม่งทริศตะวนันออกไวจ้”

ความเหท็นของ Dr. Ironside เกนที่ยวกนับขจ้อ 14 มนดนังนนนี้: “ทถูตสวรรคห์เหลม่านนนี้เหท็นไดจ้ชนัดวม่า ณ เวลานนันี้นกคาลนัง
เหนนที่ยวรนันี้งโขยงใหญม่จากเอเชนยมริใหจ้แหม่กนันมายนังแผม่นดรินปาเลสไตนห์และยคุโรป แมม่นนี้คายถูเฟรตริสเปป็นแนวกนันี้นดจ้านทริศ
ตะวนันออกของจนักรวรรดริโรม และดนังนนันี้นจจึงเปป็นเครสืที่องกนดขวางระหวม่างโลกตะวนันออกและโลกตะวนันตก”

โอ ไมม่ใชม่แคม่กองทนัพเหลม่านนันี้นของจนักรวรรดริโรมทนที่ฟฟปั้นขจึนี้นใหมม่ แตม่ในทนที่นนนี้มนโขยงจากจนน ญนที่ปคุป่น อรินโดนนเซนย 
และอาจมนอรินเดนย แมนจถูเรนยและประชาชาตริเอเชนยอสืที่น ๆ ดจ้วย! เพราะพระเจจ้าทรงวางแผนไวจ้แลจ้ววม่ากองทนัพเหลม่า
นนันี้นของคนชนัที่วทนันี้งหมดในโลกจะถถูกรวบรวมกนันมายนังหคุบเขาอารมาเกดโดนและทนที่นนัที่นหลายลจ้านคนจะตายดจ้วย
ดาบทนที่ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระครริสตห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จกลนับมาเพสืที่อครอบครองบนแผม่นดริน
โลก!” (19:1-21)

ในขจ้อ 7 เราไดจ้เรนยนรถูจ้วม่า “รถูปรม่างของตนัตั๊กแตนเหลม่านนันี้นเหมสือนพวกมจ้าทนที่ถถูกเตรนยมพรจ้อมสคาหรนับการสถูจ้
รบ” และสริที่งมนชนวริตทนที่มหนัศจรรยห์เหลม่านนันี้นกท็เปป็นตนัวแทนของอสถูรกายฝป่ายวริญญาณ นนัที่นไมม่เหมสือนกนับพวกทหารมจ้า
จรริง ๆ เหลม่านนันี้นทนที่มนจคานวนสองรจ้อยลจ้านคน (ขจ้อ 16) ทนที่กคาลนังถถูกรวบรวมตรงนนนี้ จคาไวจ้วม่าในทนที่นนนี้มนการวางแผนแลจ้ว
วม่าประชากรของทนันี้งแผม่นดรินโลกหนจึที่งในสามจะตาย (ขจ้อ 15) โดยไฟ โดยควนัน โดยกคามะถนันซจึที่งออกมาจากปาก
ของพวกมนัน

คคุณจะพรรณนาอาวคุธสงครามในกองทนัพสมนัยใหมม่อยม่างไร เชม่น พวกรถถนัง ปฟนใหญม่ เครสืที่องพม่นไฟ แกบ๊ส
พริษ ระเบริดทนที่ทรินี้งจากอากาศและจรวด? ชสืที่อของอาวคุธเชม่นนนนี้ยนังไมม่มนดจ้วยซนี้คาตอนทนที่ขจ้อความนนนี้ถถูกเขนยน ทวม่าในทนที่นนนี้เรา
มนภาพของการทคาลายลจ้างอนันนม่ากลนัวทนที่สรคุปรวมพระพริโรธแบบเหนสือธรรมชาตริของพระเจจ้าและการกบฏอนันชนัที่ว
ของมนคุษยห์ตม่อพระครริสตห์เอง

จงหมายเหตคุ “ไฟ และควนัน และกคามะถนัน” ทนที่มาจากมจ้าเหลม่านนันี้น (ขจ้อ 18) ซจึที่งแนม่นอนวม่าเปป็นสนัญลนักษณห์



ของอาวคุธทคาลายลจ้างเหลม่านนันี้นในศจึกแหม่งอารมาเกดโดนทนที่จะมา มนันแสดงภาพของรถถนังหลายคนันพรจ้อมกนับ 
“พลนัง…ในปากของพวกมนัน” (ขจ้อ 18) และปฟนใหญม่ทนที่อยถูม่ดจ้านหนจ้า “ในหางของพวกมนัน ดจ้วยวม่าหางของพวกมนัน
เปป็นเหมสือนงถู” (ขจ้อ 19) และพวกปฟนกลและเครสืที่องพม่นไฟอาจถถูกแสดงภาพเชม่นนนันี้นดจ้วย

______________
ขข้อ 20,21:

9:20 และมนคุษยห์ทนันี้งหลายทนที่เหลสืออยถูม่ ทนที่ยนังมริไดจ้ถถูกฆม่า
โดยภนัยพริบนัตริเหลม่านนนี้ กท็ไมม่ไดจ้กลนับใจเสนยใหมม่จาก
บรรดาการงานแหม่งมสือของพวกเขา เพสืที่อพวกเขาจะ
เลริกบถูชาพวกผน และบถูชา ‘รถูปเคารพทนันี้งหลายทนที่ทคา
ดจ้วยทองคคา และเงริน และทองเหลสือง และหริน และ
ไมจ้ ซจึที่งไมม่สามารถดถู หรสือฟปง หรสือเดรินไดจ้’

9:21 และพวกเขากท็มริไดจ้กลนับใจเสนยใหมม่จากบรรดา
การฆาตกรรมของพวกเขา หรสือจากการเวทมนตรห์
ทนันี้งหลายของพวกเขา หรสือจากการลม่วงประเวณน
ของพวกเขา หรสือจากบรรดาการลนักขโมยของพวก
เขา

เหลต่าคนชกักี่วทกกี่เลยการกลกับใจใหมต่ไปแลข้วและจจึงเลยการชต่วยใหข้รอดไปแลข้ว
ในทนที่นนนี้เราเหท็นเหลม่าคนชนัที่วทนที่ไปไกลเกรินพระเมตตาและไดจ้ขจ้ามเสจ้นนนันี้นไปสถูม่บาปทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้แลจ้ว โปรด

สนังเกตวม่าไมม่มนสริที่งใดในทนที่นนนี้เลยทนที่บม่งบอกวม่าพระเจจ้าไมม่รนักพวกเขาหรสือวม่าพระเจจ้าไมม่ยอมยกโทษใหจ้พวกเขา ไมม่ใชม่
เลยครนับ เราถถูกบอกแตม่เพนยงวม่าพวกเขาไดจ้กลายเปป็นคนชนัที่วเกรินจะเยนยวยาแลจ้วจนพวกเขาหนันกลนับไมม่ไดจ้ พวกเขา
ไมม่อยากหนันกลนับ เพราะวม่าพวกเขา “ไมม่ไดจ้กลนับใจเสนยใหมม่จากบรรดาการงานแหม่งมสือของพวกเขา เพสืที่อพวกเขา
จะเลริกบถูชาพวกผน และบถูชา ‘รถูปเคารพทนันี้งหลายทนที่ทคาดจ้วยทองคคา และเงริน และทองเหลสือง และหริน และไมจ้” 
พวกเขาไมม่ไดจ้กลนับใจจาก “บรรดาการฆาตกรรมของพวกเขา หรสือจากการเวทมนตรห์ทนันี้งหลายของพวกเขา หรสือ
จากการลม่วงประเวณนของพวกเขา หรสือจากบรรดาการลนักขโมยของพวกเขา”

นนัที่นไมม่ไดจ้หมายความวม่าบนัดนนนี้พระสนัญญาเหลม่านนันี้นของพระเจจ้าไมม่มนผลอนกตม่อไป พวกมนันยนังมนผลอยถูม่เหมสือน
เดริม มนันยนังเปป็นจรริงเหมสือนเดริมทนที่วม่าถจ้าผถูจ้ใดในคนเหลม่านนันี้นยอมเขจ้ามาใกลจ้พระเจจ้า เขากท็จะพบวม่าพระเจจ้าทรงยอม
เสดท็จเขจ้ามาใกลจ้เขา มนันยนังเปป็นจรริงเหมสือนเดริมอยม่างทนที่พระเยซถูตรนัสไวจ้วม่า “ผถูจ้ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไป
เลย” (ยอหห์น 6:37) มนันยนังเปป็นจรริงเหมสือนเดริมทนที่วม่า “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะรจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะ
รอด” (รม. 10:13)

แตม่คนชนัที่วเหลม่านนนี้ไมม่อยากรจ้องทถูลตม่อพระเจจ้า ไมม่อยากทรินี้งบาปตม่าง ๆ ของตน ไมม่กลนับใจจากการบถูชารถูป
เคารพของตน ความชนัที่วของตน การฆาตกรรมของตน การบถูชาผนปปีศาจของตน นนที่เปป็นเรสืที่องราวของผถูจ้คนทนที่หลง
หาย หลงหายตลอดกาลเพราะการทนที่พวกเขาทคาใจของตนใหจ้แขท็งกระดจ้างและปฏริเสธพระครริสตห์แบบถาวร

เราขอเตสือนใจคคุณอนกครนันี้งวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่บถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และรถูปจคาลองของมนันกท็ไปไกล
เหลสือเกรินจนพวกเขาหนันมาหาพระครริสตห์และรนับความรอดไมม่ไดจ้แลจ้ว อนกครนันี้งวริวรณห์ 14:9-11 กลม่าววม่า:

“และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สามตามสององคห์แรกนนันี้นมา โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “ถจ้ามนคุษยห์คนใดบถูชา
สนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และรนับเครสืที่องหมายของมนันไวจ้ในหนจ้าผากของตนหรสือในมสือของตน ผถูจ้นนันี้นเองจะ
ดสืที่มเหลจ้าองคุม่นแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า ซจึที่งถถูกเทออกโดยปราศจากการระคนกนับสริที่งใดลงในถจ้วยแหม่งความ



เดสือดดาลของพระองคห์ และเขาจะถถูกทรมานดจ้วยไฟและกคามะถนันตม่อหนจ้าเหลม่าทถูตสวรรคห์ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ และตม่อพระ
พนักตรห์พระเมษโปดก และควนันแหม่งการทรมานของพวกเขากท็พลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ และพวก
เขาไมม่มนการพนักผม่อนเลยทนันี้งกลางวนันหรสือกลางคสืน ผถูจ้ซจึที่งบถูชาสนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่รนับ
เครสืที่องหมายแหม่งชสืที่อของมนัน”

กระทนัที่งลงไปในนรกเศรษฐนผถูจ้นนันี้นในลถูกา 16 กท็กลม่าววม่า “อนับราฮนัมบริดาเจจ้าขจ้า ขอเมตตาขจ้าพเจจ้าเถริด” แตม่
ไมม่ไดจ้ทถูลขอความเมตตาจากพระเจจ้า เขารถูจ้วม่าเขาอยถูม่ในนรกเพราะเขาไมม่ไดจ้กลนับใจและดนังนนันี้นเขาจจึงอยากใหจ้เหลม่า
พนที่นจ้องทนที่หลงหายของเขากลนับใจ แตม่ในนรกเขากท็ไมม่ไดจ้กลนับใจ พระเจจ้าตรนัสวม่า “วริญญาณของเราจะไมม่วริงวอนกนับ
มนคุษยห์ตลอดไป” (ปฐก. 6:3) แตม่พระวริญญาณของพระเจจ้าทรงเลริกวริงวอนเพราะวม่ามนคุษยห์ไดจ้ตนัดสรินใจแนม่วแนม่
แลจ้ววม่าจะตม่อตจ้านเสนยงเรนยกของพระเจจ้า ผมคริดวม่าในนรกผถูจ้คนทนที่ตจ้องรนับสารภาพวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าจะทคาเชม่นนนันี้นโดยรถูจ้วม่าตนเคยมนโอกาสทนที่จะรนับความรอดไดจ้ และกระนนันี้นพวกเขากท็จะเกลนยดชนังพระครริสตห์
แทนทนที่จะรนักพระองคห์ จะรนังเกนยจพระองคห์แทนทนที่จะยจึดพระองคห์ไวจ้ ตามทนที่มนัทธริว 6:24 กลม่าว

ขอใหจ้เราสรคุปบทนนนี้ดจ้วยถจ้อยคคาอนันนม่าเกรงขามของ Dr. Ironside:
ทนันี้งตรงนนนี้ และตม่อไปในหนนังสสือเลม่มเดนยวกนันนนนี้ เราพบวม่าการพริพากษาทนที่หนนักหนม่วงทนที่สคุดของ

พระเจจ้า ทนที่ตกมาบนผถูจ้คนทนที่มนความผริด ไมม่ไดจ้ทคาใหจ้ใจทนที่แขท็งเปป็นหรินและดสืนี้อรนันี้นเหลม่านนันี้นอม่อนลงเลย แตม่
ตรงกนันขจ้ามผถูจ้คนจะเรริที่มทคาตนัวแขท็งกระดจ้างในบาปตม่าง ๆ ของตนและหมริที่นประมาทมากขจึนี้นและ
ทจ้าทายพระเจจ้ามากขจึนี้นกวม่าแตม่กม่อนเมสืที่อการพริพากษาถถูกเทออกมาบนพวกเขา

ในนริรนันดรห์กาล พระเจจ้าจะไมม่ทรงยอมใหจ้มนการทจ้าทายอยม่างเปปิดเผยตม่อนนี้คาพระทนัยของพระองคห์
เลย พระเยซถูเจจ้าของเราทรงบอกเราวม่าในนรกจะไมม่เพนยงมน “การรจ้องไหจ้” เพราะการทนทคุกขห์เทม่านนันี้น
แตม่มน “การขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟปน” ดจ้วยซจึที่งแสดงออกไมม่ใชม่การตม่อตจ้านอยม่างเปปิดเผยแตม่เปป็นการทจ้าทาย
แบบโกรธแคจ้นของใจมนคุษยห์ ซจึที่งจะเตท็มไปดจ้วยความเกลนยดชนังตม่อพระเจจ้าแตม่สรินี้นฤทธริธิ์ทนที่จะตม่อตจ้านการ
ปกครองของพระองคห์อยม่างเปปิดเผย ถจ้ากางเขนของพระครริสตห์ พรจ้อมกนับการแสดงออกอนันแสน
มหนัศจรรยห์ของมนันแหม่งความรนักอนันบรริสคุทธริธิ์ จะไมม่ทคาใหจ้มนคุษยห์คสืนดนกนับพระเจจ้า การลงโทษกท็จะไมม่ไดจ้
ผลเลยในการชนะใจพวกเขา”



บททกกี่ 10
ขข้อ 1-4:

10:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์ทนที่มนฤทธริธิ์มากอนก
องคห์หนจึที่งลงมาจากสวรรคห์ นคุม่งหม่มกายดจ้วยเมฆ และ
มนรคุจ้งอยถูม่บนศนรษะของทม่าน และหนจ้าของทม่านเปป็น
เหมสือนดวงอาทริตยห์ และเทจ้าของทม่านเปป็นเหมสือน
พวกเสาแหม่งไฟ
10:2 และทม่านถสือหนนังสสือเลท็ก ๆ มจ้วนหนจึที่งซจึที่งคลนที่อยถูม่
ในมสือของทม่าน และทม่านวางเทจ้าขวาของทม่านบน
ทะเล และเทจ้าซจ้ายของทม่านบนบก
10:3 และทม่านรจ้องเสนยงดนัง เหมสือนเสนยงเมสืที่อสริงโต

คคาราม และเมสืที่อทม่านรจ้องแลจ้ว เสนยงฟฝ้ารจ้องเจท็ดเสนยง
ไดจ้เปลม่งเสนยงของพวกมนัน
10:4 และเมสืที่อเสนยงฟฝ้ารจ้องทนันี้งเจท็ดไดจ้เปลม่งเสนยงของ
พวกมนันแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากท็จวนจะลงมสือเขนยน และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินพระสคุรเสนยงจากสวรรคห์ตรนัสแกม่
ขจ้าพเจจ้าวม่า “จงประทนับตราปปิดสริที่งเหลม่านนันี้นซจึที่ง
ฟฝ้ารจ้องทนันี้งเจท็ดไดจ้เปลม่งเสนยงนนันี้น และอยม่าเขนยนสริที่ง
เหลม่านนันี้นเลย”

ทดูตสวรรคค์ทรงฤทธถิธิ์องคค์หนจึกี่งและฟฟ้ารข้องทกัขั้งเจด็ด
เนสืนี้อหาแทรกเรริที่มตจ้นตรงนนนี้ เรสืที่อยไปจนถจึงบททนที่ 11 ขจ้อ 12 แตรคนันทนที่หกนนันี้นดนังแลจ้วและภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ 

ของมนันกท็ถถูกบนันทจึกไวจ้ เรสืที่องราวตามลคาดนับของภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นไมม่เดรินหนจ้าตม่อไปจนกวม่าจะถจึงบททนที่ 11 ขจ้อ 15 
เมสืที่อแตรคนันทนที่เจท็ดจะดนัง ทถูตสวรรคห์ทนที่นม่าประทนับใจมากทนที่สคุดองคห์หนจึที่งคสือทถูตทรงฤทธริธิ์นนันี้นทนที่หม่มกายดจ้วยเมฆกจ้อนหนจึที่ง
รคุจ้งอนันหนจึที่งบนศนรษะของเขา ใบหนจ้าของเขาดคุจดวงอาทริตยห์ เทจ้าของเขาดคุจเสาไฟ Dr. Ironside และ Dr. W.B. 
Riley ซจึที่งตาม Scott เชสืที่อวม่าทถูตสวรรคห์ทรงฤทธริธิ์ผถูจ้นนนี้คสือพระเยซถูเจจ้า Walvoord, J.B.Smith และคนอสืที่น ๆ ไมม่คริด
เชม่นนนันี้น มนันเปป็นความจรริงทนที่วม่าบางครนันี้งพระครริสตห์ทรงถถูกเรนยกวม่า “ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่ง”, “ผถูจ้สสืที่อสารคนหนจึที่งจาก
พระเจจ้า” พระองคห์เคยถถูกเรนยกครนันี้งหนจึที่งวม่า “อนัครทถูตผถูจ้หนจึที่ง” (ฮบ. 3:1) แตม่เราคริดวม่าในทนที่นนนี้ทถูตสวรรคห์ผถูจ้นนนี้ไมม่ใชม่
พระเยซถูครริสตห์เจจ้า เพราะวม่าพระครริสตห์ไมม่ทรงมนกคาหนดทนที่จะเสดท็จกลนับมายนังแผม่นดรินโลกในระหวม่างสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น แตม่จคุดสคุดยอดของยคุคสมนัยทนันี้งหลายใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว ความสงม่าผม่าเผยทนันี้งสรินี้นของพระเจจ้าไปพรจ้อมกนับคคา
ประกาศของพระองคห์

จงหมายเหตคุทม่ายสืน: เทจ้าขจ้างหนจึที่งอยถูม่บนทะเล อนกขจ้างอยถูม่บนบก ดนังนนันี้นพระเจจ้าจจึงทรงมน “อคานาจทนันี้งสรินี้น…
ในสวรรคห์และในแผม่นดรินโลก” บนบกและทะเล ดาวเคราะหห์ทนันี้งดวงนนนี้มนสม่วนเกนที่ยวขจ้องกนับสริที่งทนที่เขาจะประกาศ 
เสนยงของเขา “เหมสือนเสนยงเมสืที่อสริงโตคคาราม”

ฟฝ้ารจ้องเจท็ดเสนยงถถูกเปลม่ง-พวกมนันกลม่าวอะไร? ยอหห์นไดจ้ยรินและเขจ้าใจแตม่ถถูกหจ้ามไมม่ใหจ้เขนยนมนันลงไป 
แนม่นอนวม่านนัที่นหมายความวม่ามนแผนการยริที่งใหญม่อสืที่น ๆ สคาหรนับการกระทคากริจของพระเจจ้ากนับมนคุษยชาตริในแผม่นดริน
โลกนนนี้ แตม่พวกมนันจะตจ้องมาหลนังจากจคุดสคุดยอดอนันยริที่งใหญม่นนันี้นทนที่เราจะพบวม่าเขจ้ามาใกลจ้แลจ้วตอนนนนี้ เราจะตจ้องไมม่
พะวงเกนที่ยวกนับพวกมนันตรงนนนี้

ทถูตสวรรคห์องคห์นนนี้มนหนนังสสือเลท็ก ๆ เลม่มหนจึที่งอยถูม่ในมสือของตน Dr. Ironside กลม่าววม่าหนนังสสือนนนี้ “หาใชม่เลม่ม
อสืที่นใดไมม่นอกจากหนนังสสือเลม่มนนันี้นทนที่เรามนมาจนถจึงตอนนนนี้ มนันคสือโฉนดทนที่ดรินทนที่แสดงกรรมสริทธริธิ์ในแผม่นดรินโลก ซจึที่งตรา
ประทนับเหลม่านนันี้นของมนันถถูกแกะแลจ้วทนละดวง ๆ จนกระทนัที่งหนนังสสือมจ้วนนนันี้นถถูกเหท็นแลจ้ววม่าคลนที่ออก องคห์พระผถูจ้เปป็น



เจจ้าเสดท็จลงมาพรจ้อมกนับหลนักฐานทคุกประการทนที่แสดงถจึงความสงม่าผม่าเผยแบบพระเจจ้า และพรจ้อมกนับโฉนดทนที่ดรินนนนี้
ในพระหนัตถห์ของพระองคห์ พระองคห์ทรงวางพระบาทขจ้างขวาของพระองคห์บนทะเลและพระบาทขจ้างซจ้ายของ
พระองคห์บนแผม่นดริน อนันเปป็นการบม่งบอกถจึงการรนับกรรมสริทธริธิ์ในมรดกของพระองคห์เอง-มรดกนนันี้นซจึที่งตอนเปป็น
มนคุษยห์บนโลก พระองคห์ไดจ้ทรงไถม่ถอนแลจ้วดจ้วยพระโลหริตประเสรริฐของพระองคห์เอง”

______________
ขข้อ 5-7:

10:5 และทถูตสวรรคห์องคห์ซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นยสืนอยถูม่
บนทะเลและบนบกนนันี้นไดจ้ชถูมสือของทม่านขจึนี้นสถูม่ทจ้องฟฝ้า
อากาศ
10:6 และปฏริญาณโดยอจ้างพระองคห์ผถูจ้ทรงพระชนมห์
อยถูม่เปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ ผถูจ้ไดจ้ ‘ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์
และสรรพสริที่งทนที่มนอยถูม่ในฟฝ้าสวรรคห์นนันี้น และแผม่นดริน
โลก และสรรพสริที่งซจึที่งมนอยถูม่ในแผม่นดรินโลกนนันี้น และ

ทะเล และสรรพสริที่งซจึที่งมนอยถูม่ในทะเลนนันี้น’ วม่า จะไมม่มน
การเนริที่นชจ้าอนกตม่อไปแลจ้ว
10:7 แตม่ในวนันเวลาแหม่งเสนยงของทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่
เจท็ดนนันี้น เมสืที่อทม่านจะเรริที่มเปป่าแตรขจึนี้น ความลจึกลนับของ
พระเจจ้ากท็จะสคาเรท็จ ตามทนที่พระองคห์ไดจ้ประกาศไวจ้แกม่
พวกศาสดาพยากรณห์ พวกผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์นนันี้น

“จะไมต่มกการเนถิกี่นชข้าอกกตต่อไปแลข้ว”
ชม่างเปป็นคคาประกาศทนที่แปลกจรริง ๆ! แตม่ความหมายทนที่แทจ้จรริงไมม่ใชม่วม่าจะไมม่มนเวลาทนที่วนัดเปป็นวนันเดสือนปปีอนก

ตม่อไปแลจ้ว พระเจจ้าทรงสนัญญาไวจ้ในปฐมกาล 8:22 วม่า “ในขณะทนที่แผม่นดรินโลกยนังดคารงอยถูม่นนันี้น ฤดถูหวม่านและฤดถู
เกท็บเกนที่ยว ทนันี้งเวลาเยท็นและเวลารจ้อน ทนันี้งฤดถูรจ้อนและฤดถูหนาว ทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน จะไมม่สรินี้นสคุดเลย” การ
ครองราชยห์หนจึที่งพนันปปีของพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลกถถูกพยากรณห์ไวจ้อยม่างชนัดเจน (วว. 20) ดนังนนันี้นจะยนังมนเวลาทนที่วนัด
ขนาดไดจ้อยถูม่ แตม่ทถูตสวรรคห์องคห์นนนี้กคาลนังกลม่าวในทนที่นนนี้วม่าจะไมม่มนการเนริที่นชจ้าอนกตม่อไปกม่อนการทคาใหจ้แผนการทนที่ยริที่งใหญม่
ของพระเจจ้าสคาเรท็จจรริง! กลม่าวอนกนนัยหนจึที่ง ไมม่มนเวลาทนที่เขจ้ามาแทรกแซงอนกตม่อไปกม่อนความลจึกลนับนนันี้นของพระเจจ้า
จะสคาเรท็จ

อะไรเปป็นความลจึกลนับนนันี้นทนที่ “พระองคห์ไดจ้ประกาศไวจ้แกม่พวกศาสดาพยากรณห์ พวกผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์
นนันี้น”? (ขจ้อ 7) มนันคสือ “วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” ทนที่คาดหวนังไวจ้มานาน ซจึที่งรวมถจึงการครอบครองของพระครริสตห์
บนแผม่นดรินโลกและถถูกบอกลม่วงหนจ้าแลจ้วตลอดทนันี้งภาคพนันธสนัญญาเดริมทนันี้งหมด แผม่นดรินโลกในยคุคพนันปปีนนันี้นถถูก
แสดงภาพในสวนเอเดน ซจึที่งบม่งบอกวม่าผถูจ้คนทนที่ถถูกไถม่และฟฟปั้นคสืนชนพแลจ้วจะอาศนัยอยถูม่กนับพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลกทนที่ถถูก
ชคาระใหจ้สะอาด พระสนัญญาเหลม่านนันี้นทนที่มนแกม่อนับราฮนัม แกม่ดาวริด แกม่ชนชาตริอริสราเอลรอคอยการสคาเรท็จจรริงมานาน
แลจ้ว บนัดนนนี้ “ไมม่มนการเนริที่นชจ้าอนกตม่อไป” ทถูตสวรรคห์ผถูจ้ทรงฤทธริธิ์องคห์นนนี้กลม่าว จนกวม่าคคาพยากรณห์หลนัก ๆ เหลม่านนนี้จะ
ถถูกทคาใหจ้สคาเรท็จจรริงอยม่างรวดเรท็ว พระครริสตห์จะเสดท็จมาจากสวรรคห์พรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์ 
อาณาจนักรเหลม่านนันี้นของแผม่นดรินโลกจะกลายเปป็นเหลม่าอาณาจนักรของพระครริสตห์ ศจึกแหม่งอารมาเกดโดนจะเกริดขจึนี้น
ชนชาตริอริสราเอลจะถถูกรวบรวมกลนับมาและรนับความรอด พวกคนตม่างชาตริทนที่มนชนวริตอยถูม่ในตอนนนันี้นจะถถูกรวบรวม
มาอยถูม่หนจ้าพระทนที่นนัที่งนนันี้นและถถูกพริพากษา (มธ. 25:31-46) ไมม่มนเวลาเนริที่นชจ้าอนกตม่อไปแลจ้วกม่อนทนที่สริที่งใหญม่โตเหลม่านนนี้
จะเกริดขจึนี้น



พระครริสตห์ทรงชะลอการเสดท็จมาของพระองคห์แลจ้ว 2 เปโตร 3:9 กลม่าววม่า “องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าไมม่ไดจ้ทรง
เฉสืที่อยชจ้าเกนที่ยวกนับพระสนัญญาของพระองคห์ ตามทนที่บางคนคริดวม่าเฉสืที่อยชจ้านนันี้น แตม่ไดจ้ทรงอดกลนันี้นพระทนัยไวจ้ตม่อพวกเรา
โดยไมม่ทรงประสงคห์ทนที่จะใหจ้ผถูจ้หนจึที่งผถูจ้ใดพรินาศเลย แตม่ประสงคห์ใหจ้คนทนันี้งปวงมาถจึงการกลนับใจเสนยใหมม่” มนคุษยห์ไดจ้รนับ
โอกาสทคุกอยม่างแลจ้วทนที่จะกลนับใจใหมม่ บนัดนนนี้ “ความลจึกลนับ” นนันี้นทนที่ถถูกบอกลม่วงหนจ้าไวจ้โดยพวกศาสดาพยากรณห์จะ
ตจ้องสคาเรท็จจรริง

“สนัตยห์จรริงพอ ๆ กนับชนวริตของพระเจจ้า-แนม่นอนพอ ๆ กนับความเปป็นนริรนันดรห์ของพระเจจ้า--ไมม่ลจ้มเหลวพอ 
ๆ กนับฤทธริธิ์อคานาจนนันี้นซจึที่งไดจ้สรจ้างโลกทนันี้งหลายขจึนี้นมา-ไมม่อาจเปลนที่ยนแปลงไดจ้พอ ๆ กนับคคาสนัตยห์ปฏริญาณของพระ
เยซถู-วนันทนที่ทคาใหจ้สคาเรท็จครบบรริบถูรณห์อนันยริที่งใหญม่นนันี้นจะมา เมสืที่อความลจึกลนับทนันี้งหมดนนันี้นของพระเจจ้าจะถถูกทคาใหจ้สคาเรท็จ
จรริง ความไมม่เชสืที่อเออ๋ย จงไปเสนยเถริด! ความแคลงใจเออ๋ย เจจ้าจงถถูกฝปงในเบสืนี้องลจึกของทะเลเถริด! ความสงสนัยเออ๋ย จง
อนับอายเขจ้าสถูม่ความสนับสนเปป็นนริตยห์เถริด!” (Seiss)

______________
ขข้อ 8-11:

10:8 และพระสคุรเสนยงซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินจากสวรรคห์
นนันี้นตรนัสกนับขจ้าพเจจ้าอนก และตรนัสวม่า “จงไปและรนับ
หนนังสสือเลท็ก ๆ มจ้วนนนันี้นซจึที่งคลนที่อยถูม่ในมสือของทถูต
สวรรคห์องคห์ซจึที่งยสืนอยถูม่บนทะเลและบนบกนนันี้น”
10:9 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ไปหาทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นและ
กลม่าวแกม่ทม่านวม่า “ขอใหจ้หนนังสสือมจ้วนเลท็กนนันี้นแกม่
ขจ้าพเจจ้าเถริด” และทม่านไดจ้กลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “จง
เอามนันไปเถริด และกรินมนันเสนย และมนันจะทคาใหจ้ทจ้อง
ของเจจ้าขม แตม่ในปากของเจจ้า มนันจะหวานเหมสือน

นนี้คาผจึนี้ง”
10:10 และขจ้าพเจจ้ารนับหนนังสสือมจ้วนเลท็กนนันี้นจากมสือ
ของทถูตสวรรคห์ และกรินมนันเขจ้าไป และในปากของ
ขจ้าพเจจ้า มนันกท็หวานเหมสือนนนี้คาผจึนี้ง และทนันทนทนที่
ขจ้าพเจจ้าไดจ้กรินมนันเขจ้าไปแลจ้ว ทจ้องของขจ้าพเจจ้ากท็ขม
10:11 และทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “เจจ้าตจ้อง
พยากรณห์อนก ตม่อหนจ้าชนชาตริทนันี้งหลาย และบรรดา
ประชาชาตริ และภาษาทนันี้งปวง และกษนัตรริยห์ทนันี้ง
หลาย”

หนกังสสือเลด็กนกัขั้นมกรสหวานและขม
นนที่ไมม่ใชม่หนนังสสือทนที่มนตราประทนับเจท็ดดวงนนันี้นของวริวรณห์ 5:1-4 นนัที่นมนขนาดใหญม่ นนที่มนขนาดเลท็ก นนัที่นมนตรา

ประทนับ นนที่ถถูกเปปิด นนัที่นไดจ้เปปิดเผยการพริพากษาเหลม่านนันี้นของพระเจจ้าในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่ง พระครริสตห์
ทรงมนชนัยชนะในการแกะตราประทนับเหลม่านนันี้นของหนนังสสือนนันี้นแลจ้วในวริวรณห์ 5 ยอหห์นจะตจ้องกรินหนนังสสือเลม่มนนนี้และ
เขากท็กรินมนันแลจ้ว มนันเชสืที่อมโยงกนับการประกาศขม่าวประเสรริฐ เพราะวม่าจากนนันี้นยอหห์น “ตจ้องพยากรณห์อนก ตม่อหนจ้า
ชนชาตริทนันี้งหลาย และบรรดาประชาชาตริ และภาษาทนันี้งปวง และกษนัตรริยห์ทนันี้งหลาย” ตามทนที่ขจ้อ 11 กลม่าว

ขม่าวประเสรริฐ-มนันชม่างมนรสหวานสคาหรนับคนบาปทนที่เชสืที่อ! แตม่หลนังจากนนันี้นขม่าวสารของพระเจจ้ากท็หมายถจึง
การลงพระอาชญาสคาหรนับคนทนันี้งปวงทนที่ปฏริเสธมนัน คนทนที่ถวายตนัวดจ้วยความยรินดนเฉกเชม่นยอหห์นในการนคาขม่าว
ประเสรริฐออกไปจะพบวม่ามนันหมายถจึงความเศรจ้าโศกสคาหรนับชาวโลกทนที่หลงหาย “บรรดาคนทนที่หวม่านดจ้วยนนี้คาตา
ไหลจะไดจ้เกนที่ยวในความชสืที่นบาน คนทนที่ออกไปและรจ้องไหจ้ โดยหรินี้วเมลท็ดพสืชอนันมนคม่า จะมาอนกอยม่างไมม่ตจ้องสงสนัยดจ้วย
ความชสืที่นบาน โดยนคาบรรดาฟป่อนขจ้าวของเขามาพรจ้อมกนับเขา” (สดด. 126:5,6) เราดนใจเพราะความรอด เรา



รจ้องไหจ้ใหจ้คนเหลม่านนันี้นทนที่ยนังไมม่รนับความรอด ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะตจ้องไมม่เพนยง “ปปีตริยรินดนกนับคนทนันี้งหลายทนที่ปปีตริ
ยรินดน” แตม่จะตจ้อง “รจ้องไหจ้กนับคนทนันี้งหลายทนที่รจ้องไหจ้” (รม. 12:15)

ยอหห์นชสืที่นชมยรินดนไดจ้ในรสหวานแหม่งบาปทนที่ไดจ้รนับการยกโทษแลจ้ว เขาตจ้องพบวม่าภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นและ
การพริพากษาทนที่ถถูกบอกลม่วงหนจ้าแลจ้วตรงนนนี้มนรสขมมาก ๆ ตม่อจริตวริญญาณของเขา และผม่านทางหนนังสสือวริวรณห์นนนี้
และพระกริตตริคคุณและจดหมายฝากเหลม่านนันี้นของเขา ยอหห์นจะยนัง “พยากรณห์อนก ตม่อหนจ้าชนชาตริทนันี้งหลาย และ
บรรดาประชาชาตริ และภาษาทนันี้งปวง และกษนัตรริยห์ทนันี้งหลาย”



บททกกี่ 11
ขข้อ 1,2:

11:1 และไดจ้มอบไมจ้อจ้อทม่อนหนจึที่งเปป็นเหมสือนไมจ้
เรนยวแกม่ขจ้าพเจจ้า และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นยสืนอยถูม่ โดย
กลม่าววม่า “จงลคุกขจึนี้น และไปวนัดพระวริหารของ
พระเจจ้า และแทม่นบถูชา และคนทนันี้งหลายทนที่นมนัสการ
ในทนที่นนัที่น

11:2 แตม่ลานซจึที่งอยถูม่ขจ้างนอกพระวริหารนนันี้นใหจ้อยถูม่ตม่าง
หาก และไมม่ตจ้องวนัด เพราะวม่าลานนนันี้นไดจ้มอบไวจ้แกม่
คนตม่างชาตริแลจ้ว และเมสืองบรริสคุทธริธิ์จะถถูกพวกเขา
เหยนยบยที่คาลงใตจ้เทจ้าเปป็นเวลาสนที่สริบสองเดสือน

พระวถิหารหลกังใหมต่ถดูกวกัดขนาด
พระวริหารทนที่ถถูกกลม่าวถจึงในทนที่นนนี้ แนม่นอนวม่าเปป็นพระวริหารซจึที่งจะถถูกสรจ้างขจึนี้นหลนังจากการรนับขจึนี้นของพวกวริ

สคุทธริชน เมสืที่อผถูจ้เผดท็จการทนที่ผงาดขจึนี้นหมาด ๆ ยจึดอคานาจจากทม่ามกลางประชาชาตริเหลม่านนันี้นทนที่เหลสืออยถูม่จากจนักรวรรดริ
โรมเดริมนนันี้น ทคาสนธริสนัญญาหนจึที่งกนับกลม่ลุ่มชาวยริวทนที่เหลสืออยถูม่ในขณะนนันี้นซจึที่งจะอยถูม่ในปาเลสไตนห์เพสืที่อรสืนี้อฟฟปั้นการ
นมนัสการของพวกเขา

“และทม่านจะยสืนยนันพนันธสนัญญากนับคนเปป็นอนันมากหนจึที่งสนัปดาหห์ และในระหวม่างกลางสนัปดาหห์นนันี้นทม่านจะ
กระทคาใหจ้การถวายสนัตวบถูชา และเครสืที่องบถูชาหยคุดไป และเพราะเหตคุมนความสะอริดสะเอนยนทนันี้งหลายแพรม่กระจาย
ไปทนัที่ว ทม่านจะกระทคาใหจ้มนันรจ้างเปลม่า จนถจึงการสคาเรท็จเสรท็จสรินี้นนนันี้น และสริที่งทนที่กคาหนดไวจ้จะถถูกเทลงเหนสือผถูจ้ทนที่รจ้าง
เปลม่านนันี้น”- ดนล. 9:27

พนันธสนัญญาหรสือสนธริสนัญญานนันี้นจะกรินเวลาเจท็ดปปี หรสือ “สนัปดาหห์” หนจึที่งของปปีทนันี้งหลาย ดนังนนันี้นจะมนพระ
วริหารหลนังหนจึที่ง ระบอบปคุโรหริตพรจ้อมกนับการถวายบถูชาและชนชาตริอริสราเอล ในฐานะประชาชาตริหนจึที่ง ทนที่ถวาย
เครสืที่องบถูชาตม่าง ๆ และนมนัสการพระเจจ้าและยอมนบนอบตม่อพริธนการเหลม่านนันี้นแหม่งพระราชบนัญญนัตริของโมเสส จาก
นนันี้น พอถจึงกลางสนัปดาหห์นนันี้นแหม่งสนธริสนัญญา หลนังจากผม่านไปสามปปีครจึที่ง การนมนัสการนนันี้นจะถถูกขนัดจนังหวะโดยคน
แหม่งบาปนนันี้น, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น ผถูจ้เผดท็จการโลกนนันี้นจะบนังคนับใชจ้ระบอบเผดท็จการขนันี้นเดท็ดขาดและอจ้างตนัว
เปป็นพระเจจ้า (2 ธส. 2:3,4) และจากนนันี้นสามปปีครจึที่งหลนัง หรสือสนที่สริบสองเดสือน (30 วนันตม่อเดสือน) หรสือ 1,260 วนัน
สคุดทจ้ายนนันี้นแหม่งความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งจะเรริที่มตจ้น นนที่เปป็นพระวริหารในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

ลานทนที่อยถูม่นอกพระวริหารนนันี้นถถูกยกใหจ้แกม่พวกคนตม่างชาตริเพสืที่อจะเหยนยบยที่คามนันตลอดสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น และการถวายเครสืที่องบถูชาในพระวริหารนนันี้นเอง เราคริดวม่า ตจ้องหยคุดลงในชม่วงเวลานนนี้ และไมม่ใหจ้ถวาย
เครสืที่องบถูชาใดเลยนอกจากถวายแกม่ “บคุตรแหม่งความพรินาศ” นนนี้ (2 ธส. 2:3) ผถูจ้อจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้า ลถูกา 21:24 
พถูดถจึง “เวลาทนันี้งหลายแหม่งพวกคนตม่างชาตริ” Dr. Ironside กลม่าววม่า: “สคานวน ‘เวลาทนันี้งหลายแหม่งพวกคนตม่าง
ชาตริ’ หมายถจึงชม่วงเวลาทนันี้งหมดนนันี้นของการมนอคานาจสถูงสคุดของพวกคนตม่างชาตริ ซจึที่งเรริที่มตจ้นพรจ้อมกนับวนันนนันี้นเมสืที่อ
พระเจจ้าไดจ้ทรงมอบยถูดาหห์ไวจ้ในมสือของเนบถูคนัดเนสซารห์กษนัตรริยห์แหม่งบาบริโลน และดคาเนรินตม่อไปจนถจึงเวลานนันี้นเมสืที่อ
หรินกจ้อนนนันี้นจากสวรรคห์จะชนรถูปจคาลองนนันี้นทนที่เทจ้าของมนัน; นนัที่นคสือ เมสืที่อพระเยซถูครริสตห์เจจ้า ในการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง
ของพระองคห์ในการพริพากษา จะทรงทคาลายอคานาจครอบครองของคนตม่างชาตริทนันี้งหมด และราชอาณาจนักรของ
พระองคห์เองจะมนชนัยเหนสืออาณาจนักรอสืที่นทนันี้งหมด”



ไมจ้วนัดอนันนนันี้น ซจึที่งยาวประมาณสริบฟคุต (สโกฟปิลดห์กลม่าว) จะถถูกใชจ้เพสืที่อวนัด “พระวริหาร…แทม่นบถูชา” และคน
เหลม่านนันี้นดจ้วย นนัที่นหมายความมริใชม่หรสือวม่าพระครริสตห์ในทนที่นนนี้กคาลนังตรนัสแกม่ยอหห์นและแกม่พวกเราวม่า พระเจจ้าทรงมนสริที่ง
เหลม่านนนี้และผถูจ้คนเหลม่านนนี้ทนันี้งสรินี้นอยถูม่ในพระหนัตถห์ของพระองคห์, จะทรงนคาความยคุตริธรรมออกมา, จะทรงนคาความ
ชอบธรรมออกมาจากความผริดบาป, ความเปป็นระเบนยบออกมาจากความโกลาหล, และจะทรงใหจ้พระองคห์เองไดจ้
รนับเกนยรตริในการพริพากษาเชม่นเดนยวกนับในการชม่วยใหจ้รอด? ผถูจ้คนทนที่ถถูกวนัดหรสือ? ฉะนนันี้นมนคุษยห์จจึงถถูกพริสถูจนห์วม่าเตนนี้ย
เกรินไปสคาหรนับการวนัดขนาดนนนี้ ไมม่มนมนคุษยห์คนใดสถูงเทม่ากนับไมจ้วนัดอนันนนนี้ อริสยาหห์ 28:15-20 กลม่าววม่า:

“เพราะเจจ้าทนันี้งหลายไดจ้กลม่าวแลจ้ววม่า “พวกเราไดจ้กระทคาพนันธสนัญญาไวจ้กนับความตาย และกนับนรกพวก
เราทคาขจ้อตกลงไวจ้ เมสืที่อภนัยพริบนัตริอนันทม่วมทจ้นจะผม่านไป มนันจะไมม่มาถจึงพวกเรา เพราะพวกเราไดจ้ทคาใหจ้คคามคุสาทนันี้ง
หลายเปป็นทนที่ลนนี้ภนัยของพวกเรา และใตจ้ความเทท็จพวกเราไดจ้ซม่อนตนัวไวจ้” เพราะฉะนนันี้นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าจจึง
ตรนัสดนังนนนี้วม่า “ดถูเถริด เราวางศริลาไวจ้ในศริโยนเพสืที่อเปป็นรากฐาน คสือศริลาทนที่ทดสอบแลจ้ว เปป็นศริลามคุมเอกอนันประเสรริฐ 
เปป็นรากฐานอนันมนัที่นคง คนทนที่เชสืที่อจะไมม่รนบรจ้อน เราจะกระทคาความยคุตริธรรมใหจ้เปป็นเชสือกวนัดดจ้วย และความชอบ
ธรรมใหจ้เปป็นลถูกดริที่ง และลถูกเหท็บจะกวาดเอาทนที่ลนนี้ภนัยแหม่งบรรดาคคามคุสาไปเสนย และนนี้คาทนันี้งหลายจะทม่วมทจ้นทนที่กคาบนัง
นนันี้น” และพนันธสนัญญาของพวกเจจ้ากนับความตายจะเปป็นโมฆะ และขจ้อตกลงของพวกเจจ้ากนับนรกจะไมม่ยนัที่งยสืน เมสืที่อ
ภนัยพริบนัตริอนันทม่วมทจ้นจะผม่านไป แลจ้วพวกเจจ้าจจึงจะถถูกเหยนยบยที่คาลงโดยภนัยพริบนัตรินนันี้น ตนันี้งแตม่เวลาทนที่มนันออกไป มนันกท็จะ
เอาตนัวพวกเจจ้าไป เพราะมนันจะผม่านไปเชจ้าแลจ้วเชจ้าเลม่า ทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน และมนันจะเปป็นความเดสือดรจ้อน
รคาคาญใจแคม่ไดจ้เขจ้าใจรายงานขม่าวนนันี้น เพราะทนที่นอนกท็สนันี้นเกรินทนที่คนหนจึที่งคนใดจะเหยนยดตนัวอยถูม่บนมนันไดจ้ และผจ้าหม่ม
กท็แคบเกรินทนที่เขาจะคลคุมตนัวใหจ้อยถูม่ในมนันไดจ้”

เอเสเคนยล บททนที่ 40 ถจึง 43 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการวนัดขนาดและการบรรยายภาพพระวริหารนนันี้นทนที่จะถถูก
สรจ้างขจึนี้น มนันจะถถูกสรจ้างขจึนี้นใหมม่เมสืที่อชนชาตริอริสราเอลถถูกรวบรวมกลนับมาในสมนัยของเอสราและเนหะมนยห์หรสือ? 
หรสือมนันเปป็นพระวริหารหลนังนนันี้นทนที่จะถถูกสรจ้างในระหวม่างยคุคอาณาจนักรนนันี้น? ผถูจ้ถสือแนวคริดกม่อนยคุคพนันปปีสม่วนใหญม่คริด
วม่ามนันเปป็นภาพของพระวริหารแหม่งยคุคอาณาจนักรนนันี้น

__________________
ขข้อ 3-6:

11:3 และเราจะใหจ้ฤทธริธิ์อคานาจแกม่พยานทนันี้งสองคน
ของเรา และเขาทนันี้งสองจะพยากรณห์เปป็นเวลาหนจึที่ง
พนันสองรจ้อยหกสริบวนัน นคุม่งหม่มกายดจ้วยผจ้ากระสอบ
11:4 พยานทนันี้งสองนนนี้เปป็นตจ้นมะกอกสองตจ้น และ
คนันประทนปสองคนันทนที่ตนันี้งอยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า
แหม่งแผม่นดรินโลก
11:5 และถจ้าผถูจ้ใดประสงคห์จะทคารจ้ายพยานทนันี้งสอง
นนันี้น ไฟกท็จะพลคุม่งออกจากปากของเขาทนันี้งสอง และ
เผาผลาญบรรดาศนัตรถูของเขาทนันี้งสอง และถจ้าผถูจ้ใดจะ

ทคารจ้ายพยานทนันี้งสองนนันี้น ผถูจ้นนันี้นกท็จะตจ้องถถูกฆม่าเสนยใน
ลนักษณะนนนี้
11:6 พยานทนันี้งสองมนฤทธริธิ์ทนที่จะปปิดทจ้องฟฝ้าอากาศไดจ้ 
เพสืที่อไมม่ใหจ้ฝนตกในระหวม่างวนันเหลม่านนันี้นแหม่งการ
พยากรณห์ของเขาทนันี้งสอง และมนฤทธริธิ์อคานาจเหนสือ
บรรดานนี้คาเพสืที่อทคาใหจ้นนี้คาเหลม่านนันี้นกลายเปป็นเลสือดไดจ้ 
และเพสืที่อทคาลายแผม่นดรินโลกดจ้วยภนัยพริบนัตริทนันี้งสรินี้น กนที่
ครนันี้งกท็ไดจ้ตามทนที่เขาทนันี้งสองประสงคห์



พยานสองคน
เราเชสืที่อวม่าพวกเขาเปป็นคนสองคนจรริง ๆ, ผถูจ้พยากรณห์ทนที่เปปีฟื่ยมดจ้วยพระวริญญาณ, ทนที่จะเปป็นพยานเพสืที่อพระ

เยซถูเจจ้าในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น นนัที่นคสือ 1,260 วนันนนันี้น
ในการอภริปรายของเขาเกนที่ยวกนับขจ้อพระคคาตอนนนนี้ Seiss กลม่าววม่า: 

“งานของพยานสองคนนนนี้เปป็น…งานทนที่เปปีฟื่ยมเมตตา แมจ้วม่าพวกเขาปรากฏตนัวในสมนัยแหม่งการ
พริพากษา และแสดงออกถจึงความรคุนแรงแหม่งจริตวริญญาณของการพริพากษา โดยแจกจม่ายภนัยพริบนัตริ
และไฟ เฆนที่ยนตนและรนังควานสนัตวห์รจ้ายอธรรมนนันี้นจากเหวลจึก ทรมานคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนโลก 
เขม่นฆม่าทคุกคนทนที่บนังอาจมาทคารจ้ายพวกเขา และเปป็นเหตคุใหจ้ประชาชาตริทนันี้งปวงรถูจ้สจึกถจึงผลกระทบทนที่
รบกวนแหม่งการมนอยถูม่ของพวกเขา พวกเขากท็ยนังเปป็นผถูจ้สสืที่อสารแหม่งพระเมตตาทนที่มากระทคากริจแหม่ง
ความดนและพระคคุณ…แตม่เพราะผถูจ้สสืที่อสารทนที่เหนสือธรรมชาตริสองคนนนนี้ เผม่าพนันธคุห์มนคุษยห์ทนันี้งหมดกท็ยนังจะ
ยอมจคานนตม่อปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น และพรินาศไปพรจ้อมกนับเขา”

เศคารริยาหห์ 4:1-7 พยากรณห์เกนที่ยวกนับพยานสองคนนนนี้วม่า:
“และทถูตสวรรคห์ทนที่สนทนากนับขจ้าพเจจ้าไดจ้มาอนก และปลคุกขจ้าพเจจ้าใหจ้ตสืที่น เหมสือนคนทนที่ถถูกปลคุกใหจ้ตสืที่นจาก

การนอนหลนับของเขา และทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “เจจ้าเหท็นอะไร” และขจ้าพเจจ้ากลม่าววม่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถู 
และดถูเถริด คนันประทนปทคาดจ้วยทองคคาลจ้วนอนันหนจึที่ง พรจ้อมกนับชามอนันหนจึที่งทนที่อยถูม่บนยอดของมนัน และตะเกนยงเจท็ด
ดวงของมนันอยถูม่บนนนันี้น และทม่อเจท็ดทม่อของตะเกนยงเจท็ดดวงซจึที่งอยถูม่บนยอดนนันี้น และตจ้นมะกอกสองตจ้นอยถูม่ขจ้าง ๆ มนัน 
ตจ้นหนจึที่งอยถูม่ขจ้างขวาของชามนนันี้น และอนกตจ้นหนจึที่งอยถูม่ขจ้างซจ้ายของชามนนันี้น” แลจ้วขจ้าพเจจ้าตอบและกลม่าวแกม่ทถูต
สวรรคห์ผถูจ้ทนที่สนทนากนับขจ้าพเจจ้า โดยกลม่าววม่า “สริที่งเหลม่านนนี้คสืออะไร เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า” แลจ้วทถูตสวรรคห์ทนที่สนทนา
กนับขจ้าพเจจ้าไดจ้ตอบและกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “เจจ้าไมม่ทราบหรสือวม่า สริที่งเหลม่านนนี้คสืออะไร” และขจ้าพเจจ้ากลม่าววม่า “ไมม่
ทราบ เจจ้านายของขจ้าพเจจ้า” แลจ้วทม่านไดจ้ตอบและกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้า โดยกลม่าววม่า “นนที่เปป็นพระวจนะของพระเยโฮ
วาหห์ทนที่มายนังเศรคุบบาเบล โดยตรนัสวม่า มริใชม่ดจ้วยกคาลนัง และมริใชม่ดจ้วยฤทธานคุภาพ แตม่ดจ้วยวริญญาณของเรา พระเยโฮ
วาหห์จอมโยธาตรนัส เจจ้าเปป็นใคร โอ ภถูเขาใหญม่เออ๋ย ตม่อหนจ้าเศรคุบบาเบลเจจ้าจะกลายเปป็นทนที่ราบ และทม่านจะนคาศริลา
มคุมเอกของพระวริหารออกมา พรจ้อมดจ้วยเสนยงโหม่รจ้องทนันี้งหลาย ซจึที่งรจ้องวม่า ‘พระคคุณ พระคคุณจงมนแกม่พระวริหาร
นนันี้น’”

ในตอนนนันี้น หลนังจากการตกเปป็นเชลย ชนชาตริอริสราเอลกคาลนังสรจ้างพระวริหารหลนังหนจึที่งขจึนี้นมาใหมม่ บนัดนนนี้ 
วริวรณห์ 11:3, 4 บอกเราวม่าผถูจ้พยากรณห์สองคนนนนี้ของพระเจจ้าคสือ “ตจ้นมะกอกสองตจ้น และคนันประทนปสองคนัน” นนันี้น
ทนที่เศคารริยาหห์ไดจ้บอกลม่วงหนจ้าไวจ้

ชายสองคนนนนี้จะเปป็นใคร? บางคนคริดวม่าพวกเขาจะเปป็นโมเสสและเอลนยาหห์ทนที่เปป็นตนัวแทนของพระราช
บนัญญนัตริและพวกศาสดาพยากรณห์ของภาคพนันธสนัญญาเดริม มาลาคน 4:4,5 บอกเราวม่า:

 “พวกเจจ้าจงจดจคาราชบนัญญนัตริของโมเสสผถูจ้รนับใชจ้ของเรา ซจึที่งเราไดจ้บนัญชาเขาไวจ้ในภถูเขาโฮเรบสคาหรนับ
อริสราเอลทนันี้งสรินี้น พรจ้อมกนับบรรดากฎเกณฑห์และคคาตนัดสรินทนันี้งหลาย ดถูเถริด เราจะสม่งเอลนยาหห์ผถูจ้พยากรณห์มายนังพวก
เจจ้ากม่อนการมาของวนันยริที่งใหญม่และนม่าสะพรจึงกลนัวนนันี้น คสือวนันของพระเยโฮวาหห์”



ดนังนนันี้นเราจจึงคริดวม่าหนจึที่งในสองคนนนนี้จะเปป็นเอลนยาหห์ เปป็นความจรริงทนที่วม่ายอหห์นผถูจ้ใหจ้บนัพตริศมาไดจ้มา “ใน
อารมณห์และฤทธริธิ์เดชของเอลนยาหห์” (ลถูกา 1:17) แตม่นนัที่นไมม่ควรหลนกเลนที่ยงการสคาเรท็จจรริงตามตนัวอนักษรของคคา
พยากรณห์ เอลนยาหห์ตจ้องมากม่อนการเสดท็จมาครนันี้งทนที่สองนนันี้น

เราจคาไดจ้วม่าโมเสสและเอลนยาหห์มาพบกนับพระเยซถูบนภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้น และนนัที่นเปป็นภาพ
เปรนยบลม่วงหนจ้าของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ในสงม่าราศน ตามลถูกา 9:27 และพระกริตตริคคุณเลม่มอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือ 
และ 2 เปโตร 1:16-18 กท็บอกเรา ดนังนนันี้นเราจจึงมนแนวโนจ้มทนที่จะเชสืที่อวม่าสองคนนนันี้นจะเปป็นโมเสสและเอลนยาหห์

บางคนคริดวม่าสองคนนนนี้จะเปป็นเอโนคและเอลนยาหห์เพราะวม่าเฉพาะสองคนนนนี้เทม่านนันี้นในหมถูม่มวลมนคุษยห์
ทนันี้งหมด เทม่าทนที่เราทราบ ไดจ้ไปสวรรคห์ทนันี้งเปป็นโดยทนที่ไมม่ตาย และฮนบรถู 9:27 กลม่าววม่า “และตามทนที่กคาหนดไวจ้สคาหรนับ
มนคุษยห์แลจ้ววม่า จะตจ้องตายหนหนจึที่ง และหลนังจากนนันี้นกท็จะมนการพริพากษาฉนันใด” อยม่างไรกท็ตาม ผมไมม่คริดวม่าพระคคา
ขจ้อนนนี้จคาเปป็นตจ้องประยคุกตห์ใชจ้ตรงนนนี้ เพสืที่อจะหมายความวม่าโมเสสตายอนกไมม่ไดจ้ พยานสองคนนนนี้จะตจ้องตายและ
โมเสสเคยตายไปแลจ้ว เขาจะตายอนกไหม? และมนันเปป็นความจรริงทนที่ชนัดเจนเหลสือเกรินวม่าเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จมา
พรจ้อมกนับเหลม่าวริสคุทธริชนของพระองคห์เมสืที่อถจึงการรนับขจึนี้นนนันี้น คนมากมายทนที่มนชนวริตอยถูม่กท็จะไมม่ตายเลย ดนังนนันี้นมนันจจึงผริด
ทนที่จะยสืนกรานวม่าฮนบรถู 9:27 เปป็นคคาพยากรณห์หนจึที่งทนที่วม่ามนคุษยห์ทคุกคนตจ้องตายหนหนจึที่งและตจ้องตายหนเดนยวเทม่านนันี้น 
เราไมม่เชสืที่อวม่านนัที่นเปป็นความหมายนนันี้น มนันถถูกกคาหนดไวจ้แบบเหมารวมวม่ามนคุษยห์จะตจ้องตายหนเดนยวและจากนนันี้นกท็มา
ถจึงการพริพากษา

ผมไมม่คริดวม่ามนันจคาเปป็นตจ้องสม่งผลตม่อการตนัดสรินใจวม่าใครจะเปป็นพยานสองคนนนนี้ พวกเขานม่าจะเปป็นโมเสส
และเอลนยาหห์

จงหมายเหตคุฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้าทนที่อยถูม่บนชายสองคนนนนี้ พวกเขามนฤทธริธิ์ทนที่จะใหจ้ไฟออกมาจากปากของ
ตนเพสืที่อเผาผลาญเหลม่าศนัตรถูของพวกเขา เอลนยาหห์เคยทคาเชม่นนนันี้นใน 2 พงศห์กษนัตรริยห์ บททนที่ 1 พวกเขามนฤทธริธิ์ทนที่จะ 
“ปปิดทจ้องฟฝ้าอากาศไดจ้ เพสืที่อไมม่ใหจ้ฝนตกในระหวม่างวนันเหลม่านนันี้นแหม่งการพยากรณห์ของเขาทนันี้งสอง” เอลนยาหห์ไดจ้ทคา
เชม่นนนันี้นใน 1 พงศห์กษนัตรริยห์ 17 และยากอบ 5:17 และโมเสสกท็ดถูเหมสือนจะมนความสนัมพนันธห์ทนที่ใกลจ้ชริดกนับพระเจจ้า
มากกวม่าศาสดาพยากรณห์คนอสืที่นใดทนที่เคยมนชนวริตอยถูม่ ฉะนนันี้น มนันคงไมม่แปลกประหลาดอะไรทนที่ชายสองคนนนนี้จะกลนับ
มาและถถูกใชจ้การโดยพระเจจ้าชนัที่วระยะหนจึที่งบนแผม่นดรินโลกอนกครนันี้ง

ชายสองคนนนนี้มนฤทธริธิ์ทนที่จะเปลนที่ยนนนี้คาใหจ้กลายเปป็นเลสือดเหมสือนทนที่โมเสสเคยมนฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้าทนที่จะทคา
ในอนยริปตห์และทนที่จะเฆนที่ยนตนแผม่นดรินโลกดจ้วยภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นทนันี้งสรินี้นทนที่เหมสือนภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นทนที่เคยทรมานอนยริปตห์
เมสืที่อชนชาตริอริสราเอลไดจ้รนับการชม่วยใหจ้พจ้น

_______________
ขข้อ 7-12:

11:7 และเมสืที่อเขาทนันี้งสองจะเสรท็จสรินี้นคคาพยานของ
เขาทนันี้งสองแลจ้ว สนัตวห์รจ้ายทนที่ขจึนี้นมาจากเหวทนที่ไมม่มนกจ้น
เหวกท็จะทคาสงครามกนับเขาทนันี้งสอง และจะชนะเขา
ทนันี้งสอง และจะฆม่าเขาทนันี้งสองเสนย

11:8 และศพของเขาทนันี้งสองจะนอนอยถูม่ในถนนของ
เมสืองใหญม่นนันี้น ซจึที่งตามฝป่ายจริตวริญญาณเรนยกวม่า เมสือง
โสโดมและอนยริปตห์ อนันเปป็นทนที่ ๆ องคห์พระผถูจ้เปป็น
เจจ้าของพวกเราถถูกตรจึงดจ้วย



11:9 และคนทนันี้งหลายจากประชาชน และหลาย
ตระกถูล และหลายภาษา และหลายประชาชาตริ จะ
เหท็นศพของเขาทนันี้งสองเปป็นเวลาสามวนันครจึที่ง และจะ
ไมม่ยอมใหจ้เอาศพของเขาทนันี้งสองนนันี้นใสม่ในอคุโมงคห์เลย
11:10 และคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก
จะเปรมปรนดริธิ์เพราะเขาทนันี้งสอง และจะสนคุกสนาน
รสืที่นเรริง และจะสม่งของขวนัญใหจ้กนันและกนัน เพราะวม่าผถูจ้
พยากรณห์ทนันี้งสองนนนี้ไดจ้ทรมานคนเหลม่านนันี้นทนที่อาศนัยอยถูม่
บนแผม่นดรินโลก”

11:11 และหลนังจากสามวนันครจึที่งแลจ้ว พระวริญญาณ
แหม่งชนวริตจากพระเจจ้าทรงเขจ้าไปในเขาทนันี้งสอง และ
เขาทนันี้งสองกท็ลคุกขจึนี้นยสืนบนเทจ้าของตน และความ
หวาดกลนัวเปป็นอนันมากตกอยถูม่บนคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้
เหท็นเขาทนันี้งสอง
11:12 และเขาทนันี้งสองไดจ้ยรินพระสคุรเสนยงดนังมาจาก
สวรรคห์ โดยตรนัสแกม่เขาทนันี้งสองวม่า “จงขจึนี้นมาทนที่นนที่
เถริด” และเขาทนันี้งสองขจึนี้นไปสถูม่สวรรคห์ในเมฆกจ้อนหนจึที่ง
และพวกศนัตรถูของเขาทนันี้งสองกท็มองดถูเขาทนันี้งสอง

ผดูข้พยากรณค์ทกกี่ยถิกี่งใหญต่สองทต่านนกขั้จะถดูกฆต่าตาย
แมจ้วม่าศพของพวกเขาจะถถูกวางทรินี้งไวจ้โดยไมม่ถถูกฝปงนานสามวนัน และจากนนันี้นพวกเขาจะถถูกทคาใหจ้ฟฟปั้นคสืนชนพ

และถถูกพาไปสวรรคห์ มนันกท็ดถูเหมสือนจะเหมาะสมทนที่วม่า การทนทคุกขห์และความเกลนยดชนังของมนคุษยห์อาจมาพรจ้อมกนับ
คคาพยากรณห์ทนที่ทรงฤทธริธิ์ พระเจจ้าไมม่ทรงเปลนที่ยนแปลงแผนการของพระองคห์ เปาโลผถูจ้เปปีฟื่ยมดจ้วยฤทธริธิ์จะตจ้องเผชริญ
ภนัยเรสือแตกและการถถูกทคุบตนและการตริดคคุกและการถถูกตนัดศนรษะ และสเทเฟนตจ้องถถูกหรินขวจ้างจนตาย ยากอบผถูจ้
เปป็นอนัครทถูตถถูกตนัดศนรษะและเปโตรกนับยอหห์นถถูกทคุบตนในกริจการ บททนที่ 5

มนันเปป็นสม่วนหนจึที่งแหม่งแผนการของพระเจจ้าทนที่คนเหลม่านนันี้นผถูจ้ประกาศขม่าวประเสรริฐจะตจ้องเขจ้าสถูม่การถถูก
เหยนยดหยามของพระครริสตห์และการทนทคุกขห์เหลม่านนันี้นของพระครริสตห์ 1 เปโตร 2:21 กลม่าววม่า “ดจ้วยวม่าพวกทม่าน
ไดจ้ถถูกเรนยกไวจ้สคาหรนับการนนนี้นนัที่นเอง เพราะวม่าพระครริสตห์ไดจ้ทรงทนความทคุกขห์ทรมานเพสืที่อพวกเราเชม่นกนัน โดยมอบ
แบบอยม่างไวจ้แกม่พวกเรา เพสืที่อพวกทม่านจะไดจ้ตามรอยพระบาทของพระองคห์” และพระเยซถูตรนัสวม่า “ถจ้าผถูจ้ใด
ปรารถนาจะตามเรามา ใหจ้ผถูจ้นนันี้นปฏริเสธตนัวเอง และรนับกางเขนของตนทคุกวนัน และตามเรามา” (ลถูกา 9:23)

เมสืองนนันี้นคสือเมสืองใด “ซจึที่งตามฝป่ายจริตวริญญาณเรนยกวม่า เมสืองโสโดมและอนยริปตห์” (ขจ้อ 8)? มนันคสือกรคุง
เยรถูซาเลท็มอนันเปป็นทนที่ซจึที่งองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของเราทรงถถูกตรจึงกางเขน!

ผมรนักกรคุงเยรถูซาเลท็มเพราะอดนตของมนันและเพราะพระสนัญญาทนันี้งหลายของพระเจจ้าสคาหรนับอนาคต ผม
เคยไปทนที่นนัที่นมาอยม่างนจ้อยสริบหจ้าหนแลจ้ว เราควรหมายเหตคุวม่าในสายพระเนตรของพระเจจ้ากรคุงเยรถูซาเลท็มยนังเปป็น
นครนนันี้นทนที่พระครริสตห์ทรงถถูกตรจึงกางเขนเหมสือนเดริม และตราบใดทนที่พวกยริวปฏริเสธพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดและยนังนนับถสือ
รถูปเคารพและทคาบาปตม่อไป อยถูม่หม่างไกลจากพระครริสตห์ กรคุงเยรถูซาเลท็มกท็ดถูเหมสือนเมสืองโสโดมและอนยริปตห์ในสาย
พระเนตรของพระเจจ้า และตราบใดทนที่พวกยริวในฐานะเผม่าพนันธคุห์หนจึที่งปฏริเสธพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด เผม่าพนันธคุห์นนันี้นกท็อยถูม่ภาย
ใตจ้การแชม่งสาปอนันเดนยวกนับทนที่ทคาใหจ้พระเจจ้ากระจนัดกระจายพวกเขาไป ตอนแรกในการตกเปป็นเชลยทนที่บาบริโลน 
และจากนนันี้นในปปี ค.ศ. 70 และปปีตม่อ ๆ มา

พระเจจ้าทรงมนพระพรแสนวริเศษผม่านทางอนับราฮนัมแตม่พระพรเหลม่านนันี้นไมม่ไดจ้มนไวจ้สคาหรนับเชสืนี้อสายฝป่ายเนสืนี้อ
หนนังเทม่านนันี้น เพราะวม่าคน ๆ หนจึที่งไมม่ใชม่ยริวในสายพระเนตรของพระเจจ้า ซจึที่งเปป็นยริวแตม่ภายนอกเทม่านนันี้น: และการ
เขจ้าสคุหนนัตของเนสืนี้อหนนังกท็ไมม่ทคาใหจ้คน ๆ หนจึที่งเปป็นคนโปรดของพระเจจ้า แตม่ตจ้องเปป็นการเขจ้าสคุหนนัตในจริตใจ โรม 



2:28,29 กลม่าววม่า: “เพราะวม่าผถูจ้นนันี้นมริไดจ้เปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวแตม่ภายนอก และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้กท็ไมม่ใชม่การเขจ้า
สคุหนนัตซจึที่งอยถูม่ภายนอกในเนสืนี้อหนนัง แตม่ผถูจ้นนันี้นเปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวภายใน และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้นนันี้นกท็เปป็นการเขจ้า
สคุหนนัตของใจ ในจริตวริญญาณ และมริใชม่ในตนัวอนักษร ผถูจ้ซจึที่งคคายกยม่องของเขาไมม่ไดจ้มาจากมนคุษยห์ แตม่จากพระเจจ้า” 
และ “บรรดาคนทนที่อยถูม่ฝป่ายความเชสืที่อ คนเดนยวกนันนนันี้นเองเปป็นบคุตรทนันี้งหลายของอนับราฮนัม” (กท. 3:7)

โรม 9:6-9 อธริบายวม่า:
“แตม่มริใชม่ราวกนับวม่าพระวจนะของพระเจจ้าไดจ้ไรจ้ประโยชนห์ไป เพราะวม่าพวกเขาไมม่ไดจ้เปป็นคนอริสราเอลทคุก

คน ซจึที่งมาจากอริสราเอล และไมม่ใชม่เพราะวม่าพวกเขาเปป็นเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม พวกเขาทคุกคนจจึงเปป็นลถูกทนันี้งหลาย
แทจ้ของทม่านดจ้วย แตม่ ‘เชสืนี้อสายของเจจ้าจะถถูกเรนยกในอริสอนัค’ คสือวม่า เขาทนันี้งหลายซจึที่งเปป็นลถูกทนันี้งหลายตามเนสืนี้อหนนัง 
คนเหลม่านนนี้กท็ไมม่นนับวม่าเปป็นลถูกทนันี้งหลายของพระเจจ้า แตม่ลถูกทนันี้งหลายแหม่งพระสนัญญานนันี้นจจึงจะนนับวม่าเปป็นเชสืนี้อสายไดจ้ 
เพราะนนที่คสือถจ้อยคคาแหม่งพระสนัญญาวม่า ‘คราวนนนี้เราจะมาและนางซาราหห์จะมนบคุตรชาย’”

ณ เวลานนนี้ เมสืที่อเราเขนยนถจ้อยคคาเหลม่านนนี้ อริสราเอลในฐานะประชาชาตริหนจึที่งไดจ้ยจึดบางสม่วนของปาเลสไตนห์
แลจ้วและอริสราเอลชนชาตริเลท็ก ๆ นนันี้นดรินี้นรนทนที่จะมนทนที่ทางในโลก เรามนความเหท็นอกเหท็นใจใหจ้พวกเขา เรารนักพวก
เขาและปรารถนาดนตม่อพวกเขา แตม่เราตจ้องจคาไวจ้วม่าการรวบรวมกลนับมาของพวกไซออนริสตห์ทนที่ยนังปฏริเสธพระผถูจ้ชม่วย
ใหจ้รอดไมม่ใชม่การรวบรวมกลนับมาทนที่ถถูกบอกลม่วงหนจ้าไวจ้ในพระราชบนัญญนัตริ 30:1-6 และเอเสเคนยล 36:1-15 เมสืที่อ
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเองจะเสดท็จกลนับมา เมสืที่อชนชาตริอริสราเอลจะถถูกเขจ้าสคุหนนัตในจริตใจ และในฐานะประชาชาตริ
หนจึที่งจะไดจ้รนับความรอด คคาแชม่งสาปนนันี้นทนที่ตกอยถูม่บนประชาชาตริหนจึที่งทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์กท็ยนังอยถูม่ทนที่เดริมเหมสือนทนที่มนัน
เคยอยถูม่ตอนทนที่พวกเขาถถูกกระจนัดกระจายไปทนัที่วโลก และความลคาบากและความปวดรจ้าวใจของชาวยริวเหลม่านนันี้นกท็
อาจเชสืที่อมโยงอยถูม่บจ้างกนับเสนยงรจ้องของพวกยริวเหลม่านนันี้นทนที่อยากตรจึงกางเขนพระเยซถู “ใหจ้โลหริตของเขาตกอยถูม่บน
พวกเรา และบนบคุตรทนันี้งหลายของพวกเราเถริด” (มธ. 27:25) ตราบใดทนที่ลถูกหลานเหลม่านนนี้ยนังคงปฏริเสธพระครริสตห์
ตม่อไปเหมสือนคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ตรจึงกางเขนพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด ดนังนนันี้นพระองคห์จจึงทรงถถูกตรจึงกางเขนใหมม่วนันแลจ้ววนัน
เลม่าและกรคุงเยรถูซาเลท็มยนังเปป็นเมสืองโสโดมและอนยริปตห์ในฝป่ายวริญญาณเหมสือนเดริม จนกวม่าประชาชนของพวกมนัน
เรนยนรถูจ้ทนที่จะวางใจพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดและรนักพระองคห์

เปป็นความจรริงทนที่วม่าพวกยริวรที่คาไหจ้อยถูม่ทนที่กคาแพงรจ้องไหจ้นนันี้น แตม่การแสวงหาพระเจจ้าแบบใด ๆ ทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับ
ความเกลนยดชนังและการตรจึงกางเขนพระเยซถูเจจ้ากท็ไมม่เปป็นการแสวงหาพระเจจ้าแบบทนที่ยอมรนับไดจ้ พระเยซถูตรนัสไวจ้
อยม่างชนัดแจจ้งวม่า “...ไมม่มนผถูจ้ใดมาถจึงพระบริดาไดจ้ยกเวจ้นมาทางเรา” (ยอหห์น 14:6)

จงหมายเหตคุความเกลนยดชนังของมวลชนเหลม่านนันี้นทนที่มนตม่อพยานสองคนนนนี้ (ขจ้อ 9,10) นนที่เปป็นคนพวกเดนยว
กนับทนที่เราอม่านวม่าเมสืที่อพระเยซถูเสดท็จมา “ในหมถูม่เมฆแหม่งฟฝ้าสวรรคห์พรจ้อมกนับฤทธานคุภาพและสงม่าราศนยริที่งใหญม่… และ
มนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้เพราะพระองคห์” (1:7) ผถูจ้คนเหลม่านนันี้นทนที่เกลนยดชนังพระเยซถูครริสตห์เจจ้าและจะรที่คาไหจ้เมสืที่อ
พระองคห์เสดท็จมากท็จะปปีตริยรินดนทนที่ผถูจ้พยากรณห์ทนันี้งสองของพระองคห์ตายในทนที่นนนี้ และสะใจในการมองดถูศพของพวกเขา
ซจึที่งไมม่ถถูกฝปงนานสามวนันครจึที่ง!

Seiss กลม่าวเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้วม่า “มนันเปป็นความเสสืที่อมทรามอยม่างสคุดขนดความเปป็นมนคุษยห์จรริง ๆ และมนัน
บอกเปป็นนนัยเยอะมากในทนที่นนนี้ แมจ้กระทนัที่งพวกอาชญากรตามกฎหมายทนที่เลวทรามทนที่สคุดกท็ยนังไดจ้รนับการฝปงศพในวนัน



เดนยวกนันกนับทนที่พวกเขาถถูกประหารชนวริต (พบญ. 21:22,23) แตม่ไมม่มนการเคารพกฎหมายและไมม่มนการเหท็นแกม่ความ
รถูจ้สจึกอนันถถูกตจ้องเลยในสม่วนของผถูจ้พยากรณห์สองคนนนนี้ของพระเจจ้า การใหจ้ศพของเขาทนันี้งสองกองอยถูม่บนพสืนี้นกลางแจจ้ง
กท็บอกถจึงความผถูกพยาบาทและความอาฆาตทนที่ผริดธรรมดามากทนที่สคุด…”

มนันจคาเปป็นอยม่างเลนที่ยงไมม่ไดจ้ทนที่ชาวโลกซจึที่งเกลนยดชนังพระเยซถูครริสตห์จะตจ้องเกลนยดชนังเหลม่าผถูจ้พยากรณห์แทจ้ของ
พระองคห์ ถจ้าชาวโลกไดจ้ตรจึงกางเขนพระเยซถูครริสตห์ ฉะนนันี้นถจ้าเราเปป็นเหมสือนพระองคห์มากพอ แนม่นอนวม่าพวกเขากท็
คงเปป็นทคุกขห์ใจเมสืที่อเราอยถูม่ใกลจ้ ๆ และเมสืที่อไดจ้ยรินสริที่งทนที่เราประกาศ และคงมนความเปป็นศนัตรถูตม่อเราในระดนับทนที่พอ ๆ 
กนับทนที่พวกเขามนตม่อพระครริสตห์

แตม่หลนังจากผม่านไปสามวนันครจึที่ง ผถูจ้พยากรณห์สองคนนนนี้กท็จะถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากตาย ฉะนนันี้นขอใหจ้เราทคุกคน
ถถูกเตสือนใจวม่า “ในเวลาอนันควรพวกเรากท็จะเกนที่ยวเกท็บ ถจ้าพวกเราไมม่ถอดใจ” (กท. 6:9) และวม่า “ถจ้าพวกเราทน
ความทคุกขห์ยาก พวกเรากท็จะครอบครองรม่วมกนับพระองคห์ดจ้วย” (2 ทธ. 2:12)

คคาเรนยกทนที่วม่า “จงขจึนี้นมาทนที่นนที่เถริด” (ขจ้อ 12) เตสือนใจเราเกนที่ยวกนับการรนับขจึนี้นของเหลม่าวริสคุทธริชน และการขจึนี้น
ไปในเมฆกจ้อนหนจึที่งของพวกเขากท็เตสือนใจเราเกนที่ยวกนับการลอยขจึนี้นสถูม่สวรรคห์ของพระเยซถูครริสตห์เจจ้าในกริจการ 1:9 
“ผถูจ้คนทนที่ไมม่ยอมเชสืที่อเรสืที่องการคสืนพระชนมห์และการลอยขจึนี้นสถูม่สวรรคห์ของพระครริสตห์เพสืที่อใหจ้เปป็นความหวนังและการ
ปลอบโยนของตน บนัดนนนี้ตจ้องจคาใจเหท็นการเปป็นขจึนี้นจากตายและการลอยขจึนี้นสถูม่สวรรคห์ของพยานสองคนสคุดทจ้ายของ
พระองคห์ ซจึที่งทคาใหจ้พวกเขาหวาดกลนัวและขยาดยริที่งนนัก” (Seiss)

พยานสองคนนนนี้ เชม่นเดนยวกนับ 144,000 คนของสริบสองเผม่านนันี้นทนที่ถถูกกลม่าวถจึงในวริวรณห์ 7 และผถูจ้คนทนที่รนับ
ความรอดทนที่กระทคาตามพระมหาบนัญชาซจึที่งตจ้องแลกดจ้วยราคาแสนแพง จะนคาขม่าวประเสรริฐไปถจึงคนทนันี้งโลกใน
สมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและมวลชนมหาศาลจะรนับความรอด

________________
ขข้อ 13,14:

11:13 และในชนัที่วโมงนนันี้นเองกท็มนแผม่นดรินไหวใหญม่ 
และหนจึที่งในสริบสม่วนของเมสืองนนันี้นกท็ถลม่มลงเสนย และ
ในแผม่นดรินไหวนนันี้นมนคนถถูกฆม่าเจท็ดพนันคน และคนทนที่
เหลสืออยถูม่นนันี้นมนความหวาดกลนัวยริที่ง และไดจ้ถวายสงม่า

ราศนแดม่พระเจจ้าแหม่งสวรรคห์
11:14 วริบนัตริอยม่างทนที่สองกท็ผม่านไปแลจ้ว และดถูเถริด 
วริบนัตริอยม่างทนที่สามกท็จะมาถจึงโดยเรท็ว

วถิบกัตถิทกกี่สอง
วริวรณห์ 8:13 ประกาศสามวริบนัตริทนที่จะมาเมสืที่อแตรอนกสามคนันดนัง บททนที่ 9 บอกเลม่าวริบนัตริทนที่ขยายออกของฝถูง

ตนัตั๊กแตนปปีศาจและกองทนัพทนที่มนกคาลนังพล 200 ลจ้านนายและหนจึที่งในสามของมนคุษยชาตริจะถถูกฆม่าตาย ในบททนที่ 10 
เรามนเนสืนี้อหาแทรกเรสืที่อยมาจนถจึงบททนที่ 11 ขจ้อ 12 ทนันี้งหมดนนนี้เกริดขจึนี้นในชม่วงสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น บนัดนนนี้ ในตอน
กลางของการเปป่าแตรคนันทนที่หก เรากลนับมาตามลคาดนับเหตคุการณห์อนกครนันี้ง ซจึที่งถถูกบม่งชนนี้โดยแตรคนันเดริมนนันี้น

“หนจึที่งในสริบสม่วนของเมสืองนนันี้นกท็ถลม่มลงเสนย” เมสืองใด? เยรถูซาเลท็ม (จากขจ้อ 8 ซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ พระเยซถูทรง
ถถูกตรจึงกางเขน) “แผม่นดรินไหวใหญม่…” บนัดนนนี้เมสืที่อถจึงตอนจบของยคุคความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น หนจึที่งในสริบสม่วนของเมสือง
นนันี้นจะถถูกทคาลาย แผม่นดรินไหวทนที่ถถูกกลม่าวถจึงในขจ้อ 19 นม่าจะลคุกลามมากกวม่าแผม่นดรินไหวในกรคุงเยรถูซาเลท็มในขจ้อ 



13 จากนนันี้นเมสืที่อพระเยซถูเจจ้าเสดท็จมาในสงม่าราศนดจ้วยพระองคห์เอง หลนังจากความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น เรากท็อม่านวม่า:
“และพระบาทของพระองคห์จะยสืนในวนันนนันี้นบนภถูเขามะกอกเทศ ซจึที่งอยถูม่หนจ้ากรคุงเยรถูซาเลท็มดจ้านทริศตะวนัน

ออก และภถูเขามะกอกเทศนนันี้นจะแยกออกตรงกลางของมนันไปทางทริศตะวนันออกและไปทางทริศตะวนันตก และจะ
มนหคุบเขาใหญม่มาก และครจึที่งหนจึที่งของภถูเขานนันี้นจะถอยไปทางทริศเหนสือ และอนกครจึที่งหนจึที่งของภถูเขานนันี้นจะถอยไปทาง
ทริศใตจ้ และพวกทม่านจะหนนไปยนังหคุบเขาแหม่งภถูเขาทนันี้งหลาย เพราะวม่าหคุบเขาแหม่งภถูเขาทนันี้งหลายจะไปจนถจึงอาซาล 
ใชม่แลจ้ว พวกทม่านจะหนนไป อยม่างทนที่พวกทม่านเคยหนนไปจากตม่อหนจ้าแผม่นดรินไหวนนันี้นในสมนัยของอคุสซนยาหห์กษนัตรริยห์
แหม่งยถูดาหห์ และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของขจ้าพเจจ้าจะเสดท็จมา และเหลม่าวริสคุทธริชนทนันี้งสรินี้นพรจ้อมกนับทม่าน” - ศคย. 
14:4,5

เมสืที่อนนันี้นการสนัที่นสะเทสือนรคุนแรงของธรรมชาตริจะเกริดขจึนี้นจนถจึงขนาดทนที่แมม่นนี้คาหลายสายจะไหลจากกรคุง
เยรถูซาเลท็มลงไปยนังทะเลตายและไปยนังทะเลเมดริเตอรห์เรเนนยนอนก (ศคย. 14:8)

ผถูจ้คนทนที่ไมม่ยอมฟปงขม่าวประเสรริฐตจ้องรถูจ้สจึกถจึงการพริพากษาของพระเจจ้าและตกใจกลนัว บนัดนนนี้วริบนัตริทนที่สองผม่าน
พจ้นไปแลจ้ว วริบนัตริทนที่สามมาแลจ้ว

______________
ขข้อ 15-19:

11:15 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่เจท็ดเปป่าแตรขจึนี้น และมน
เสนยงดนังหลาย ๆ เสนยงในสวรรคห์ โดยกลม่าววม่า “ราช
อาณาจนักรทนันี้งหลายของโลกนนนี้ไดจ้กลายเปป็นราช
อาณาจนักรทนันี้งหลายขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวก
เราแลจ้ว และเปป็นของพระครริสตห์ของพระองคห์ และ
พระองคห์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนริตยห์และ
เปป็นนริตยห์”
11:16 และผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนซจึที่งนนัที่งตม่อพระพนักตรห์
พระเจจ้าในบรรดาทนที่นนัที่งของตน กท็ซบหนจ้าลงและ
นมนัสการพระเจจ้า
11:17 โดยทถูลวม่า “ขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลาย
ขอบพระคคุณพระองคห์ โอ ขจ้าแตม่พระเจจ้า องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด ผถูจ้ซจึที่งทรงดคารงอยถูม่
บนัดนนนี้ และทรงดคารงอยถูม่ในกาลกม่อน และจะเสดท็จมา
ในอนาคต เพราะวม่าพระองคห์ไดจ้ทรงรนับฤทธานคุภาพ

อนันใหญม่ยริที่งของพระองคห์ไวจ้สคาหรนับพระองคห์แลจ้ว 
และไดจ้ทรงครอบครอง
11:18 และเหลม่าประชาชาตริมนความโกรธแคจ้น และ
พระพริโรธของพระองคห์กท็มาถจึงแลจ้ว และเวลาแหม่ง
คนทนันี้งหลายทนที่ตายแลจ้ว เพสืที่อพวกเขาจะถถูกพริพากษา
และเพสืที่อพระองคห์จะประทานบคาเหนท็จแกม่พวกผถูจ้รนับ
ใชจ้ของพระองคห์ คสือพวกศาสดาพยากรณห์ และแกม่วริ
สคุทธริชนทนันี้งปวง และแกม่คนทนันี้งหลายทนที่ยคาเกรง
พระนามของพระองคห์ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและผถูจ้ใหญม่ และจะ
ทรงทคาลายคนเหลม่านนันี้นซจึที่งทคาลายแผม่นดรินโลก”
11:19 และพระวริหารของพระเจจ้าไดจ้ถถูกเปปิดออกใน
สวรรคห์ และไดจ้เหท็นในพระวริหารของพระองคห์นนันี้นมน
หนบแหม่งพนันธสนัญญาของพระองคห์ และมนบรรดา
ฟฝ้าแลบ และเสนยงตม่าง ๆ และฟฝ้ารจ้องทนันี้งหลาย และ
แผม่นดรินไหว และลถูกเหท็บหม่าใหญม่

จงเขข้าใจ “แตรคกันทกกี่เจด็ด”
นนักเรนยนบางคนสนับสน “แตรคนันทนที่เจท็ด” นนนี้แหม่งภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ในชม่วงความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นกนับ “แตรครนันี้ง

สคุดทจ้าย” นนันี้นของ 1 โครรินธห์ 15:52 ไมม่เลย “คคาวม่าสคุดทจ้ายจคาเปป็นตจ้องหมายความวม่ามนแตรหลายคนันทนที่มากม่อนหนจ้า



นนนี้” Godet กลม่าว “แตรคนันสคุดทจ้ายคสือ แตรคนันทนที่ปปิดทจ้ายแตรชคุดหนจึที่งซจึที่งสม่งเสนยงดนังไปแลจ้ว…” Elicott กลม่าว แตม่
มนันไมม่สามารถหมายถจึงแตรคนันทนที่เจท็ดตรงนนนี้ในวริวรณห์ไดจ้เพราะวม่าหนนังสสือวริวรณห์ยนังไมม่ไดจ้ถถูกเขนยนขจึนี้น ยนังไมม่ไดจ้ถถูกเปปิด
เผย และแตรชคุดนนนี้กท็ยนังไมม่เปป็นทนที่รถูจ้จนัก “แตรคนันสคุดทจ้าย” นนันี้นตจ้องเปป็นแตรลคาดนับสคุดทจ้ายของแตรชคุดหนจึที่งทนที่ถถูกใหจ้
กม่อนหนจ้านนันี้น

เพสืที่อเปป็นภาพประกอบ ในโยชถูวา 6 เราอม่านวม่าชนชาตริอริสราเอลเดรินวนรอบเมสืองเยรนโคหกวนัน พรจ้อมกนับ
พวกปคุโรหริตทนที่เปป่าแตรหรสือเขาแกะตนัวผถูจ้ จากนนันี้นในวนันทนที่เจท็ด “และตม่อมาในรอบทนที่เจท็ด เมสืที่อพวกปคุโรหริตเปป่าดจ้วย
แตรเหลม่านนันี้น โยชถูวากลม่าวแกม่ประชากรวม่า “จงโหม่รจ้องขจึนี้นเถริด เพราะวม่าพระเยโฮวาหห์ทรงมอบนครนนนี้ใหจ้แกม่พวก
ทม่านแลจ้ว” (ยชว. 6:16) มนแตรชคุดหนจึที่งในตอนนนันี้นและเมสืที่อถจึงแตรคนันสคุดทจ้ายของชคุดนนันี้น ซจึที่งเปป่ายาวเสนยงดนัง 
กคาแพงเหลม่านนันี้นกท็พนังราบและเมสืองเยรนโคกท็ถถูกยจึด

ชนชาตริอริสราเอลไดจ้รนับคคาบนัญชาใหจ้มนการเฉลริมฉลองใหญม่ทคุก ๆ หจ้าสริบปปี เลวนนริตริ 25:8-10 กลม่าววม่า:
“และเจจ้าตจ้องนนับปปีสะบาโตเจท็ดปปีสคาหรนับเจจ้า เจท็ดปปีคถูณดจ้วยเจท็ดปปี และระยะเวลาแหม่งปปีสะบาโตเจท็ดปปีนนันี้น

จะเปป็นสนที่สริบเกจ้าปปีสคาหรนับเจจ้า แลจ้วเจจ้าตจ้องทคาใหจ้แตรแหม่งการเฉลริมฉลองถถูกเปป่าในวนันทนที่สริบของเดสือนทนที่เจท็ด ในวนัน
แหม่งการลบมลทรินพวกเจจ้าตจ้องทคาใหจ้แตรถถูกเปป่าทนัที่วแผม่นดรินของพวกเจจ้า และพวกเจจ้าตจ้องถสือปปีทนที่หจ้าสริบไวจ้เปป็นปปีบ
รริสคุทธริธิ์ และประกาศอริสรภาพทนัที่วแผม่นดรินนนันี้นแกม่บรรดาคนทนที่อาศนัยอยถูม่ทนที่นนัที่น มนันจะเปป็นการเฉลริมฉลองสคาหรนับพวก
เจจ้า และพวกเจจ้าตจ้องใหจ้ทคุกคนกลนับไปยนังทนที่ดรินทนที่เปป็นกรรมสริทธริธิ์ของตน และพวกเจจ้าตจ้องใหจ้ทคุกคนกลนับไปสถูม่
ครอบครนัวของตน”

การเฉลริมฉลองหจ้าสริบปปีนนนี้ หลนังจากเจท็ดปปีสะบาโต แตม่ละปปีพรจ้อมกนับแตรของมนัน ถถูกตจ้อนรนับโดยเสนยงแตร
ดนังสนนัที่น ดนังนนันี้นการเฉลริมฉลองของเรา สะบาโตของเราในสวรรคห์ จจึงควรถถูกประกาศอยม่างเหมาะสมโดย “แตร
สคุดทจ้าย” เชม่นกนัน มนความคลจ้ายคลจึงกนันหลายประการในแตรสคุดทจ้ายนนันี้นของ 1 โครรินธห์ 15:52 กนับแตรคนันทนที่เจท็ด
หรสือแตรสคุดทจ้ายนนันี้นของวริวรณห์ แตม่พวกมนันไมม่ใชม่อนันเดนยวกนัน ในแตม่ละกรณนมนันเปป็นการสคาเรท็จจรริงของ “ขจ้อลจึกลนับ”
หนจึที่ง นนัที่นคสือเหตคุการณห์หนจึที่งทนที่จะทราบไดจ้โดยการเปปิดเผยเทม่านนันี้น เปาโลกลม่าววม่า “ขจ้าพเจจ้าจะสคาแดงความลจึกลนับ
ใหจ้พวกทม่านเหท็น” และเลม่าเกนที่ยวกนับเสนยงแตรนนันี้นเมสืที่อการรนับขจึนี้นมาถจึง (1 คร. 15:51,52) นนัที่นเปป็นการชม่วยใหจ้พจ้น
อนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศนของครริสเตนยนทนันี้งหลายจากรม่างกายเกม่าและความตาย และการชคุมนคุมกนันกนับพระครริสตห์ใน
สวรรคห์ แตม่วริวรณห์ 10:7 กลม่าววม่า “แตม่ในวนันเวลาแหม่งเสนยงของทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่เจท็ดนนันี้น เมสืที่อทม่านจะเรริที่มเปป่าแตรขจึนี้น
ความลจึกลนับของพระเจจ้ากท็จะสคาเรท็จ ตามทนที่พระองคห์ไดจ้ประกาศไวจ้แกม่พวกศาสดาพยากรณห์ พวกผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระองคห์นนันี้น” ดนังนนันี้นแตรสคุดทจ้ายนนนี้ของอนกชคุดหนจึที่งจจึงเกรริที่นนคาการปลดปลม่อยอนันแสนชสืที่นบานแบบเดนยวกนันของ
ครริสเตนยนทนันี้งหลาย แตม่คราวนนนี้มนันเปป็นของคนเหลม่านนันี้นทนที่กลนับใจรนับเชสืที่อในระหวม่างสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น มนัน
ประกาศการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์พรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์มาสถูม่การครอบครองยคุคพนันปปี
อนันเปปีฟื่ยมสงม่าราศน

“พระวริหารของพระเจจ้าไดจ้ถถูกเปปิดออกในสวรรคห์” (ขจ้อ 19) พระวริหารบนแผม่นดรินโลกทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็ม 
ณ เวลานนันี้นจะทนทคุกขห์กนับ “การนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้างวม่างเปลม่านนันี้น” โดยคนแหม่งบาปนนันี้นไปแลจ้ว ผถูจ้
อจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าและทคาใหจ้การถวายเครสืที่องบถูชาตม่าง ๆ ตจ้องหยคุด (ดนล. 9:27; 2 ธส. 2:4) แมจ้วม่าวริหารทนที่อยถูม่บน



โลกอาจลจ้มเหลว แตม่ตจ้นแบบในสวรรคห์ พระวริหารนนันี้นกท็ไมม่มนวนันลจ้มเหลว และแมจ้วม่าแผม่นศริลาแหม่งพระราชบนัญญนัตริ
บนแผม่นดรินโลกบางครนันี้งกท็แตกหนักและไมม่ถถูกเชสืที่อฟปงอยม่างนม่าเกลนยด “หนบแหม่งพนันธสนัญญาของพระองคห์” ในสวรรคห์
กท็คงอยถูม่เสมอไป มน “บรรดาฟฝ้าแลบ และเสนยงตม่าง ๆ และฟฝ้ารจ้องทนันี้งหลาย และแผม่นดรินไหว และลถูกเหท็บหม่าใหญม่”
(ขจ้อ 19) เราเขจ้าใจวม่าสริที่งเหลม่านนนี้บนแผม่นดรินโลกเปป็นสนัญญาณทนที่บอกวม่าการพริพากษาทนที่มนตม่อแผม่นดรินโลกและของ
ผถูจ้คนทนที่ผริดบาปกคาลนังจะมาแลจ้ว



บททกกี่ 12
พระเจจ้าทรงประกาศไปแลจ้วเกนที่ยวกนับการสรินี้นสคุดของความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและการทนที่พระครริสตห์จะทรงรนับ

อาณาจนักรของพระองคห์ในพระคคาขจ้อปปิดทจ้ายของบททนที่ 11 แตม่การเลม่าเรสืที่องตจ้องยจ้อนกลนับไปยนังบคุคคลตม่าง ๆ และ
เหตคุการณห์ตม่าง ๆ มากกวม่านนนี้กม่อนทนที่การครอบครองของพระครริสตห์จะถถูกกลม่าวเพริที่มเตริม

_________________
ขข้อ 1,2:

12:1 และมนการมหนัศจรรยห์ใหญม่ยริที่งปรากฏในสวรรคห์ 
ผถูจ้หญริงคนหนจึที่งนคุม่งหม่มกายดจ้วยดวงอาทริตยห์ และดวง
จนันทรห์อยถูม่ใตจ้เทจ้าของนาง และบนศนรษะของนางมน
มงกคุฎทคาดจ้วยดวงดาวสริบสองดวง

12:2 และผถูจ้หญริงนนันี้นซจึที่งมนเดท็กในครรภห์ไดจ้รจ้อง โดย
ทรมานในการคลอดบคุตร และเจท็บครรภห์เพสืที่อทนที่จะ
คลอด

หญถิงนกัขั้น: ชนชาตถิอถิสราเอล
หญริงผถูจ้นนนี้เปป็นใคร? ไมม่มนทางเปป็นมารนยห์ไดจ้ เพราะวม่าทนันี้งมารนยห์และผถูจ้หญริงจรริง ๆ คนอสืที่นใดไมม่ไดจ้ “นคุม่งหม่มกาย

ดจ้วยดวงอาทริตยห์ และดวงจนันทรห์อยถูม่ใตจ้เทจ้าของนาง” ฯลฯ หญริงผถูจ้นนนี้เปป็นสนัญลนักษณห์แสดงถจึงชนชาตริอริสราเอล เลข
สริบสองเตสือนใจเราถจึงสริบสองเผม่า อนัครทถูตสริบสองคนผถูจ้ซจึที่งจะพริพากษาสริบสองเผม่าของอริสราเอล (มธ. 19:27-29)

บคุตรนนันี้นจากชนชาตริอริสราเอลคสือ พระเมสสริยาหห์ผถูจ้ทรงถถูกพยากรณห์ไวจ้มานาน พระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น เปป็นความ
จรริงทนที่วม่า “ผถูจ้นนันี้นมริไดจ้เปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวแตม่ภายนอก และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้กท็ไมม่ใชม่การเขจ้าสคุหนนัตซจึที่งอยถูม่ภายนอก
ในเนสืนี้อหนนัง แตม่ผถูจ้นนันี้นเปป็นยริวแทจ้ ซจึที่งเปป็นยริวภายใน และการเขจ้าสคุหนนัตแทจ้นนันี้นกท็เปป็นการเขจ้าสคุหนนัตของใจ ในจริต
วริญญาณ และมริใชม่ในตนัวอนักษร ผถูจ้ซจึที่งคคายกยม่องของเขาไมม่ไดจ้มาจากมนคุษยห์ แตม่จากพระเจจ้า” (รม. 2:28,29) ใชม่แลจ้ว
ครนับ และเหลม่าครริสเตนยนคนตม่างชาตริกท็จะไดจ้รนับการอวยพรในฐานะเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม เพราะกาลาเทนย 3:29 
กลม่าววม่า “และถจ้าทม่านทนันี้งหลายเปป็นของพระครริสตห์แลจ้ว ทม่านทนันี้งหลายกท็เปป็นเชสืนี้อสายของอนับราฮนัม และเปป็น
ทายาทตามพระสนัญญานนันี้น”

แตม่ “พระเจจ้ามริไดจ้ทรงทอดทรินี้งชนชาตริของพระองคห์นนันี้นซจึที่งพระองคห์ทรงทราบลม่วงหนจ้าแลจ้ว” นนัที่นคสือ 
ชนชาตริอริสราเอล (รม. 11:2) ทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นกลม่าวแกม่มารนยห์หญริงพรหมจารนวม่า “และองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
พระเจจ้าจะประทานพระทนที่นนัที่งของดาวริดบรรพบคุรคุษของทม่านใหจ้แกม่ทม่าน และทม่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วานของ
ยาโคบเปป็นนริตยห์” ไมม่ใชม่เหนสือชนชาตริอริสราเอลฝป่ายวริญญาณ แตม่เหนสือยาโคบจรริง ๆ ลถูกหลานของยาโคบจรริง ๆ 
นนัที่นคสือพวกยริว

เราไมม่เชสืที่อวม่าประชาชาตริเลท็ก ๆ นนันี้นของพวกยริวไซออนริสตห์, พวกยริวทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์, ถถูกนนับวม่าเปป็น
ชนชาตริอริสราเอลในสายพระเนตรของพระเจจ้า พระเจจ้าไดจ้ทรงขนับไลม่บรรพบคุรคุษของพวกเขาออกไปเพราะความ
ไมม่เชสืที่อและบาปฉนันใด คนเหลม่านนนี้กท็ถถูกขนับไลม่ออกไปจนกวม่าพวกเขาจะกลนับใจฉนันนนันี้น คน ๆ หนจึที่งไมม่ไดจ้เปป็นยริวผถูจ้ซจึที่ง
เปป็นยริวแตม่ฝป่ายรม่างกายและไมม่ใชม่ฝป่ายวริญญาณ แตม่พระเจจ้าจะยนังคงรนักษาพระสนัญญาเหลม่านนันี้นของพระองคห์ทนที่ทคาไวจ้
กนับอนับราฮนัม และดาวริดและชนชาตริอริสราเอลเหมสือนเดริม พวกยริว “เปป็นทนที่รนักเพราะเหท็นแกม่บรรพบคุรคุษ” (รม. 
11:28) เราถถูกเตสือนใจวม่า “บรรดาพระดคารนัสของพระเจจ้าไดจ้ถถูกมอบใหจ้แกม่พวกยริว” (รม. 3:2) และพระครริสตห์ทรง



มาจากชนชาตริอริสราเอล ดนังนนันี้นจจึงมนเขนยนไวจ้วม่า “และดนังนนันี้น อริสราเอลทนันี้งหมดกท็จะไดจ้รนับความรอด ตามทนที่มนเขนยน
ไวจ้แลจ้ววม่า ‘พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดพจ้นจะเสดท็จออกมาจากเมสืองศริโยน และจะทรงหนันความอธรรมไปเสนยจากยาโคบ”
(รม. 11:26) นนัที่นจะเปป็นพวกทนที่รนับความรอด พวกทนที่เหลสืออยถูม่ทนที่เชสืที่อ พวกยริวทนที่แทจ้จรริง พระเยซถูครริสตห์ผถูจ้ทรงเปป็น 
“บคุตรชายนนันี้น” ทรงมาจากชนชาตริอริสราเอล

_____________
ขข้อ 3,4:

12:3 และมนการมหนัศจรรยห์อนกอยม่างหนจึที่งปรากฏใน
สวรรคห์ และดถูเถริด มนพญานาคใหญม่สนแดงตนัวหนจึที่ง 
โดยมนหนัวเจท็ดหนัวและมนเขาสริบเขา และมนมงกคุฎเจท็ด
อนันบนหนัวของมนัน
12:4 และหางของพญานาคตวนัดหนจึที่งในสามสม่วน

ของดวงดาวทนันี้งหลายในฟฝ้าสวรรคห์ และไดจ้ทรินี้ง
ดวงดาวเหลม่านนันี้นลงมายนังแผม่นดรินโลก และ
พญานาคนนันี้นยสืนอยถูม่ตรงหนจ้าผถูจ้หญริงซจึที่งพรจ้อมทนที่จะ
คลอดแลจ้ว เพสืที่อทนที่จะกรินบคุตรของนางทนันทนทนที่บคุตรคน
นนันี้นถถูกคลอดออกมา

ซาตานเกลกยดชกังชนชาตถิอถิสราเอลเพราะเหตทุพระครถิสตค์
“พญานาคใหญม่สนแดง” นนันี้นในสวรรคห์ทนที่มนเจท็ดหนัวและสริบเขาคสือซาตาน เราเหท็นสนัตวห์รจ้ายนนันี้นทนที่มนสริบเขา

เหมสือนสนัตวห์รจ้ายในดานริเอล 7:23-25 ซจึที่งเปป็นภาพของจนักรวรรดริโรมทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพภายใตจ้ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น
ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบาก จากนนันี้นวริวรณห์ 13:1 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับสนัตวห์รจ้ายตนัวหนจึที่งทนที่มนเจท็ดหนัวและสริบเขาเชม่นกนัน 
และสนัตวห์รจ้ายนนันี้นออกมาจากทะเล (นนัที่นคสือ จากมวลมนคุษยห์) เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเขาคสือปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น, ผถูจ้
เผดท็จการโลกคนนนันี้น

สองคนนนนี้เปป็นคนเดนยวกนันไหม คนหนจึที่งในฟฝ้าสวรรคห์ อนกคนจากมวลมนคุษยห์? เอาลม่ะ พวกเขาถถูกแสดง
ภาพวม่าเปป็นคนเดนยวกนันเพราะวม่าซาตานจะมาจคุตริเปป็นเนสืนี้อหนนังในปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น พระครริสตห์กนับพระ
บริดาทรงเปป็นอนันหนจึที่งอนันเดนยวกนันฉนันใด ซาตานกนับเครสืที่องมสือของมนัน, “บคุตรแหม่งความพรินาศ” ของมนัน, กท็ถถูกนคา
เสนอในแบบเดนยวกนันฉนันนนันี้น และเมสืที่อในบทถนัดไป เราพบผถูจ้พยากรณห์เทท็จนนันี้น เรากท็จะเหท็นวม่าซาตานและปฏริปปกษห์
ตม่อพระครริสตห์และผถูจ้พยากรณห์เทท็จนนันี้น ซจึที่งทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ เปป็นตรนเอกภาพแบบหนจึที่ง ซจึที่งลจ้อเลนยนตรนเอกานคุ
ภาพของพระเจจ้าดจ้วยพระเจจ้าเทท็จ, พระครริสตห์เทท็จ และวริญญาณเทท็จ

พญานาคใหญม่สนแดงตนัวนนันี้นปรากฏ “ในสวรรคห์” แตม่ตรงตนัวคสือ “ในฟฝ้าสวรรคห์” ไมม่ใชม่ในเมสืองบรมสคุข
เกษมนนันี้นของพระเจจ้าโดยเฉพาะ

“หางของพญานาคตวนัดหนจึที่งในสามสม่วนของดวงดาวทนันี้งหลายในฟฝ้าสวรรคห์” (ขจ้อ 4) นนที่อจ้างอริงถจึงการ
ตกตที่คาของซาตานผถูจ้ซจึที่งเคยเปป็นเทพบดนองคห์หนจึที่ง (อสค. 28:13-15; อสย. 14:12-15) และของทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้น
ทนที่รม่วงมาพรจ้อมกนับมนันมริใชม่หรสือ (2 ปต. 2:4)? ซาตานเคยอยถูม่ในสวรรคห์ และ Dr. Riley กลม่าววม่า “ไมม่ตจ้องอาศนัยใคร
อสืที่นเลยนอกจากเทพบดนมนคาเอลสคาหรนับการเหวนที่ยงทรินี้งซาตานลงมา และการทนที่ซาตานใชจ้อริทธริพลกวจ้างขวางในโลก
สวรรคห์กท็ถถูกพริสถูจนห์ในการทนที่หางของมนันตวนัดหนจึที่งในสามสม่วนของดวงดาวเหลม่านนันี้นแหม่งสวรรคห์ใหจ้ตามนันไปดจ้วย”

ซาตานพยายามทนที่จะทคาลาย “บคุตรชาย” นนันี้นทนันทนทนที่พระองคห์ประสถูตริ การเขม่นฆม่าของเฮโรดทนที่กระทคาตม่อ
เดท็ก ๆ ทนที่ไรจ้เดนยงสาเหลม่านนันี้นเปป็นความพยายามหนจึที่งทนที่จะทคาลายพระเยซถูตอนทนที่พระองคห์ประสถูตริ พวกยริวในเมสือง



นาซาเรท็ธกท็พยายามทคาแบบเดนยวกนันเมสืที่อพวกเขาพยายามทนที่จะผลนักพระเยซถูใหจ้ตกหนจ้าผาเพสืที่อทคาลายพระองคห์เสนย
(ลถูกา 4:29,30) พวกยริวทนที่โกรธแคจ้นกท็ทคาแบบเดนยวกนันเมสืที่อพวกเขา “หยริบบรรดากจ้อนหรินขจึนี้นมาอนกเพสืที่อจะขวจ้าง
พระองคห์” (ยอหห์น 10:31) แตม่พระเจจ้ามริไดจ้ทรงอนคุญาตพวกเขา

____________
ขข้อ 5,6:

12:5 และผถูจ้หญริงนนันี้นคลอดบคุตรชายคนหนจึที่ง ผถูจ้ซจึที่งจะ
ครอบครองบรรดาประชาชาตริดจ้วยคทาทคาดจ้วย
เหลท็ก และบคุตรของผถูจ้หญริงนนันี้นไดจ้ถถูกรนับขจึนี้นไปยนัง
พระเจจ้า และไปยนังพระทนที่นนัที่งของพระองคห์

12:6 และผถูจ้หญริงนนันี้นไดจ้หนนเขจ้าไปในถริที่นทคุรกนันดาร ทนที่
นางมนสถานทนที่ซจึที่งถถูกจนัดเตรนยมไวจ้โดยพระเจจ้า เพสืที่อ
พวกเขาจะไดจ้เลนนี้ยงดถูนางอยถูม่ทนที่นนัที่นเปป็นเวลาหนจึที่งพนัน
สองรจ้อยหกสริบวนัน

บทุตรชายนกัขั้น: พระเยซดูครถิสตค์
พระครริสตห์จะ “ครอบครองบรรดาประชาชาตริดจ้วยคทาทคาดจ้วยเหลท็ก” แตม่กม่อนอสืที่น พระองคห์ตจ้องเสดท็จ

กลนับไปสวรรคห์และเสดท็จไปแลจ้ว จนกวม่าจะเสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง พระองคห์ไดจ้เสดท็จมาครนันี้งแรกนนันี้นเพสืที่อจะชม่วยใหจ้รอด 
พระองคห์จะเสดท็จกลนับมาอนกเปป็นครนันี้งทนที่สองเพสืที่อครอบครอง

จงหมายเหตคุวม่าความพยายามของซาตานทนที่จะทคาลายหรสือขนัดขวางพระเยซถูไมม่ไดจ้เกริดขจึนี้นเฉพาะตอนทนที่
พระองคห์ยนังมนชนวริตอยถูม่บนโลกเทม่านนันี้น แตม่จะขยายออกไปจนถจึงยคุคความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นดจ้วยซนี้คา ดนังนนันี้นซาตานจะ
พยายามทคาลายประชาชาตริอริสราเอล ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นจะละเมริดพนันธสนัญญาของตนกนับพวกยริว จะเรริที่ม
เขม่นฆม่าทคุกคนทนที่ไมม่ “รนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น”

การขม่มเหงชนชาตริอริสราเอลในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นถถูกบอกลม่วงหนจ้าไวจ้แลจ้วโดยพระเยซถูเจจ้าใน
มนัทธริว 24:15-21:

“เหตคุฉะนนันี้น เมสืที่อทม่านทนันี้งหลายจะเหท็นสริที่งทนที่นม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งการรกรจ้างวม่างเปลม่า ทนที่ถถูกกลม่าวถจึงโดย
ดานริเอลศาสดาพยากรณห์นนันี้น ยสืนอยถูม่ในสถานทนที่บรริสคุทธริธิ์” (ผถูจ้ใดทนที่อม่าน กท็จงใหจ้ผถูจ้นนันี้นเขจ้าใจเถริด) “แลจ้วจงใหจ้คนทนันี้ง
หลายซจึที่งอยถูม่ในแควจ้นยถูเดนยหนนไปยนังภถูเขาทนันี้งหลาย จงใหจ้คนซจึที่งอยถูม่บนดาดฟฝ้าบจ้าน อยม่าลงมาเพสืที่อเกท็บสริที่งของใด ๆ 
ออกจากบจ้านของตน และจงอยม่าใหจ้คนซจึที่งอยถูม่ตามทคุม่งนา กลนับมาเอาเสสืนี้อผจ้าของตนไป และวริบนัตริแกม่คนทนันี้งหลายทนที่มน
เดท็กในครรภห์ และแกม่คนทนันี้งหลายทนที่มนลถูกอม่อนกรินนมอยถูม่ในวนันเหลม่านนันี้น แตม่ทม่านทนันี้งหลายจงอธริษฐานวม่า การหนนไป
ของพวกทม่านจะไมม่เกริดขจึนี้นในฤดถูหนาว หรสือในวนันสะบาโต ดจ้วยวม่าในเวลานนันี้นจะเกริดความทคุกขห์ลคาบากครนันี้งใหญม่ 
อยม่างทนที่ไมม่เคยมนตนันี้งแตม่การเรริที่มตจ้นของโลกมาจนถจึงเวลานนนี้ ไมม่ และจะไมม่เคยมนอยม่างนนนี้เลย”

พระเยซถูตรนัสในลถูกา 21:20-24 วม่า:
“และเมสืที่อพวกทม่านจะเหท็นกรคุงเยรถูซาเลท็มถถูกลจ้อมรอบไวจ้ดจ้วยกองทนัพทนันี้งหลาย เมสืที่อนนันี้นจงรถูจ้เถริดวม่าการทรินี้ง

รจ้างของกรคุงนนันี้นกท็ใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว แลจ้วจงใหจ้คนทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในแควจ้นยถูเดนยหนนไปยนังภถูเขาทนันี้งหลาย และจงใหจ้คน
ทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในทม่ามกลางกรคุงออกไป และอยม่าใหจ้คนทนันี้งหลายทนที่อยถูม่บจ้านนอกเขจ้ามาในกรคุง เพราะวม่าวนันเหลม่านนนี้
เปป็นวนันทนันี้งหลายแหม่งการแกจ้แคจ้น เพสืที่อสริที่งสารพนัดซจึที่งถถูกเขนยนไวจ้นนันี้นจะสคาเรท็จจรริง แตม่วริบนัตริแกม่คนทนันี้งหลายทนที่มนเดท็กใน
ครรภห์ และแกม่คนทนันี้งหลายทนที่มนลถูกอม่อนกรินนมอยถูม่ในวนันเหลม่านนันี้น เพราะวม่าจะมนความทคุกขห์รจ้อนใหญม่หลวงในแผม่นดริน



และพระพริโรธบนประชาชนนนนี้ และเขาทนันี้งหลายจะลจ้มลงดจ้วยคมดาบ และจะถถูกกวาดเอาไปเปป็นเชลยในทคุก
ประชาชาตริ และกรคุงเยรถูซาเลท็มจะถถูกพวกคนตม่างชาตริเหยนยบยที่คา จนกวม่าเวลาทนันี้งหลายแหม่งพวกคนตม่างชาตรินนันี้นจะ
ครบถจ้วน”

เศคารริยาหห์ 12:2 บอกลม่วงหนจ้าถจึงเหตคุการณห์นนนี้วม่า:
“ดถูเถริด เราจะทคากรคุงเยรถูซาเลท็มใหจ้เปป็นถจ้วยแหม่งการสนัที่นสะเทสือนสคาหรนับบรรดาประชาชนทนที่อยถูม่ลจ้อมรอบ 

เมสืที่อพวกเขาจะลจ้อมทนันี้งยถูดาหห์และกรคุงเยรถูซาเลท็มไวจ้”
จากนนันี้นเศคารริยาหห์ 14:1-3 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการลจ้อมกรคุงเยรถูซาเลท็มโดยกองทนัพทนันี้งหมดนนันี้นของปฏริปปกษห์

ตม่อพระครริสตห์:
“ดถูเถริด วนันของพระเยโฮวาหห์มาใกลจ้แลจ้ว และของปลจ้นของเจจ้าจะถถูกแบม่งกนันในทม่ามกลางเจจ้า เพราะเรา

จะรวบรวมประชาชาตริทนันี้งสรินี้นมาสถูจ้รบกนับกรคุงเยรถูซาเลท็ม และกรคุงนนันี้นจะถถูกยจึด และบจ้านทนันี้งหลายจะถถูกปลจ้นสะดม 
และผถูจ้หญริงทนันี้งหลายจะถถูกขม่มขสืน และพลเมสืองครจึที่งหนจึที่งจะตกไปเปป็นเชลย และสม่วนทนที่เหลสืออยถูม่จะไมม่ถถูกตนัดออก
เสนยจากกรคุงนนันี้น แลจ้วพระเยโฮวาหห์จะเสดท็จออกไป และตม่อสถูจ้กนับประชาชาตริเหลม่านนันี้น เหมสือนเมสืที่อพระองคห์ไดจ้ทรง
ตม่อสถูจ้ในวนันแหม่งการสถูจ้รบ”

เพราะความพยายามอนันมคุม่งมนัที่นของซาตานทนที่จะฆม่ายริวทคุกคน พระเจจ้าจะทรงจนัดเตรนยมสถานทนที่แหม่งหนจึที่งไวจ้
สคาหรนับอริสราเอลหญริงผถูจ้นนันี้น “ในถริที่นทคุรกนันดาร” เพสืที่อจะซม่อนตนัวทนที่นนัที่นไปตลอดความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น, 1,260 วนัน
หรสือ 3 ปปีครจึที่ง ครถูสอนพระคนัมภนรห์บางทม่านคาดวม่านนัที่นนม่าจะเปป็นเปตรา เมสืองสนกคุหลาบแดงนนันี้นทนที่ถถูกสลนักออกมาจาก
หริน ในประเทศของคนเอโดม ปปจจคุบนันคสือในประเทศจอรห์แดน ทางใตจ้ของทะเลตาย W.E. Blackstone ผถูจ้ลม่วงลนับ
ผถูจ้ซจึที่งเขนยนหนนังสสือเลม่มนนันี้นทนที่มนคม่ามากและเปป็นทนที่นริยมมากทนที่ชสืที่อวม่า Jesus Is Coming ถถูกกลม่าววม่าเขาไดจ้เกท็บพระ
คนัมภนรห์กลม่องใหญม่ ๆ ไวจ้ในบจ้านรถูปทรงเหมสือนถนี้คาหลายหลนังทนที่นนัที่นเพสืที่อใหจ้พวกยริวไดจ้อม่านและหวนังวม่าจะรนับความรอด 
แตม่พระครริสตห์ไมม่ไดจ้เสดท็จมาเรท็วเทม่ากนับทนที่ Blackstone คาดหวนังไวจ้ เราคริดวม่าพวกคนอาหรนับไดจ้ปลจ้นยจึดพระคนัมภนรห์
ทนที่ถถูกเกท็บไวจ้เหลม่านนันี้นไปแลจ้ว

ในสมนัยของ Blackstone ไมม่มนเครสืที่องบรินเคยหยม่อนลถูกระเบริดและเปตราถถูกคริดวม่าเกสือบจะไมม่มนทางถถูก
เจาะทะลวงไดจ้ แนม่นอนวม่าเราไมม่ทราบวม่าพระเจจ้าจะทรงซม่อนพวกยริวทนที่หลบหนนไวจ้ทนที่ไหนในสมนัยความทคุกขห์ลคาบาก
นนันี้น มนันอาจเปป็นทนที่เปตรากท็ไดจ้

_______________
ขข้อ 7-12:

12:7 และมนสงครามในสวรรคห์ มนคาเอลและพวกทถูต
สวรรคห์ของทม่านไดจ้ตม่อสถูจ้กนับพญานาค และพญานาค
ไดจ้ตม่อสถูจ้ พรจ้อมกนับเหลม่าทถูตของมนัน
12:8 และไมม่ชนะ และไมม่ไดจ้พบสถานทนที่สคาหรนับพวก
มนันในสวรรคห์อนกตม่อไปเลย
12:9 และพญานาคใหญม่ไดจ้ถถูกผลนักทรินี้งออกไป งถู

โบราณนนันี้น ทนที่ถถูกเรนยกวม่า พญามารและซาตาน ผถูจ้ซจึที่ง
ลม่อลวงมนคุษยห์ทนันี้งโลก พญานาคไดจ้ถถูกผลนักทรินี้งออกไป
เขจ้ามาในแผม่นดรินโลก และพวกทถูตของมนันกท็ถถูกผลนัก
ทรินี้งออกไปพรจ้อมกนับมนัน
12:10 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงดนังในสวรรคห์ โดย
กลม่าววม่า “บนัดนนนี้ความรอด และฤทธริธิ์เดช และราช



อาณาจนักรของพระเจจ้าของพวกเรา และอคานาจ
แหม่งพระครริสตห์ของพระองคห์ไดจ้มาถจึงแลจ้ว เพราะวม่า
ผถูจ้ทนที่กลม่าวหาพวกพนที่นจ้องของพวกเราไดจ้ถถูกผลนักทรินี้งลง
มาแลจ้ว ซจึที่งไดจ้กลม่าวหาคนเหลม่านนันี้นตม่อพระพนักตรห์
พระเจจ้าของพวกเราทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน
12:11 และเขาเหลม่านนันี้นไดจ้ชนะพญามารโดยพระ
โลหริตของพระเมษโปดก และโดยถจ้อยคคาแหม่งคคา
พยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไมม่ไดจ้รนักชนวริต

ของตนจนกระทนัที่งถจึงความตายเชม่นนนันี้น
12:12 เหตคุฉะนนันี้นจงรสืที่นเรริงยรินดนเถริด พวกเจจ้า ฟฝ้า
สวรรคห์ทนันี้งหลาย และพวกเจจ้าทนที่อาศนัยอยถูม่ในทนที่เหลม่า
นนันี้น วริบนัตริแกม่บรรดาผถูจ้อาศนัยแหม่งแผม่นดรินโลกและแหม่ง
ทะเล เพราะวม่าพญามารไดจ้ลงมายนังพวกเจจ้าแลจ้ว 
โดยมนความโกรธยริที่งนนัก เพราะมนันรถูจ้วม่ามนันเหลสือเวลา
เพนยงนริดเดนยวแลจ้ว”

เทพบดกนกัขั้นและสงครามในสวรรคค์
ทถูตสวรรคห์มนคาเอลปรากฏหจ้าครนันี้งในพระคนัมภนรห์: ในดานริเอล 10:13; 10:21; 12:1; ยถูดาส 9 และตรงนนนี้

ในวริวรณห์ 12:7 เขาถถูกเรนยกวม่า “มนคาเอลเจจ้าผถูจ้พริทนักษห์ของพวกทม่าน” ในดานริเอล เหท็นไดจ้ชนัดมากเหลสือเกรินวม่าเขามน
ความหม่วงใยชนชาตริอริสราเอลมากเปป็นพริเศษ ทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งนามวม่ากาบรริเอลปรากฏตนัวในคคาประกาศแกม่
มารนยห์ แกม่เศคารริยาหห์และแกม่ดานริเอล เราคาดตามบรริบทวม่ามนคาเอลเปป็นตนัวแทนของพระเจจ้าในการพริพากษาและ
ในสงครามตม่อสถูจ้เหลม่าคนชนัที่วมากกวม่า ในขณะทนที่กาบรริเอลปกตริแลจ้วเปป็นผถูจ้สสืที่อสาร มนคาเอลเทพบดนองคห์หนจึที่ง จะนคา
ทถูตสวรรคห์องคห์อสืที่น ๆ ในสงครามนนันี้นในสวรรคห์หรสือในฟฝ้าสวรรคห์ ตอนนนนี้ซาตานถถูกเรนยกวม่า “เจจ้าแหม่งอคานาจของ
ยม่านอากาศ” (อฟ. 2:2) และ “ผถูจ้ครองแหม่งโลกนนนี้” (ยอหห์น 12:31; 14:30; 16:11)

ดถูเหมสือนวม่าซาตานและเหลม่าทถูตของมนันจะถถูกโยนทรินี้งออกจากฟฝ้าอากาศเบสืนี้องบนและตจ้องอาศนัยอยถูม่บน
แผม่นดรินโลกในวนันทจ้าย ๆ ของความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้นกม่อนทนที่ซาตาน (และเราคาดวม่าเหลม่าทถูตของมนันเชม่นกนัน)
ถถูกโยนทรินี้งในบจึงไฟตลอดไปเปป็นนริตยห์ Dr. Unger กลม่าววม่า: “มนคาเอลเปป็นผถูจ้ปกปฝ้องพริเศษของพวกยริวซจึที่งเปป็น
ชนชาตริของดานริเอล (ดนล. 12:1; เทนยบ ดนล. 10:13-21) เขาเกนที่ยวขจ้องในสงครามนนันี้นเมสืที่อการเนรเทศซาตาน
จากสวรรคสถานเขจ้ามาใกลจ้ ตนันี้งแตม่การกบฏดนันี้งเดริมของมนัน ซาตานกนับเหลม่าพลโยธาของมนันกท็ไปมาไดจ้อริสระใน
สวรรคสถาน (โยบ 1:6; 2:1; ปฐก. 3:1-10; อฟ. 2:2; 6:10-12) ในตอนกลางของสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นมนัน
กนับเหลม่าทถูตของมนันจะถถูกขนับออกและถถูกทรินี้งมาบนแผม่นดรินโลก (เทนยบ ดนล. 10:10-14)”

บนัดนนนี้ ซาตานมนชสืที่อเรนยกและคคาบรรยายมากมายจรริง ๆ! มนันเปป็น “พญานาคใหญม่สนแดง” ตนัวนนันี้น มนันคสือ 
“งถูนนันี้น” มนันเปป็น “เจจ้าแหม่งอคานาจในยม่านอากาศ” มนันคสือ “อาบนัดโดน” และ “อปอลลริโยน”, ผถูจ้ทคาลายนนันี้น มนันคสือ
“เบเอลเซบถูบ” มนันเปป็น “พม่อของการมคุสา” มนันเปป็น “ผถูจ้ทนที่กลม่าวหาพวกพนที่นจ้อง” ฯลฯ

การทนที่ซาตานถถูกขนับออกจากฟฝ้าสวรรคห์พรจ้อมกนับเหลม่าผนปปีศาจของมนันเปป็นการเรริที่มตจ้นแหม่งอวสานสคาหรนับ
มนัน A.T. Robertson ออกความเหท็นในทนที่นนนี้วม่า “การทนที่พญามารตจ้องออกจากการสงครามของมนันในฟฝ้าสวรรคห์
เปปิดเผยแกม่มนันวม่าเวลาของมนันสคาหรนับการทคาความเสนยหายแกม่มนคุษยห์ถถูกจคากนัดแลจ้ว และดนังนนันี้นมนันจจึงโกรธแคจ้นยริที่ง
นนัก” (คคากรนกสคาหรนับความโกรธในทนที่นนนี้คสือ ธถูมอน, “โทสะทนที่เดสือดดาล”)

ในฟฝ้าสวรรคห์มนันเคยไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้เขจ้าเฝฝ้าพระเจจ้าและกลม่าวหาโยบ เราแนม่ใจไดจ้เลยวม่า มนันเปป็นความ
พยายามอยถูม่เสมอทนที่จะ “กลม่าวหาพวกพนที่นจ้อง” นนัที่นคสือครริสเตนยนทคุกคน ดนังนนันี้นจะมนความชสืที่นบานใหญม่โตในสวรรคห์



เมสืที่อมนันถถูกขนับออกมา เพสืที่อทนที่จะกลม่าวหาประชากรของพระเจจ้าไมม่ไดจ้อนกตม่อไป มนันจะทคาการโจมตนอนันชนัที่วรจ้ายของ
มนันบนแผม่นดรินโลกตม่อไปเพสืที่อทคารจ้ายพวกครริสเตนยน เพราะมนันจะมน “ความโกรธยริที่งนนัก เพราะมนันรถูจ้วม่ามนันเหลสือ
เวลาเพนยงนริดเดนยวแลจ้ว” (ขจ้อ 12)

แตม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่ถถูกทดลองและไดจ้รนับความทคุกขห์ลคาบาก ทนันี้งตอนนนันี้นเชม่นเดนยวกนับตอนนนนี้ สามารถ
มนชนัยชนะเหนสือซาตานไดจ้ เราไดจ้รนับคคาสนัญญาวม่า “จงตม่อตจ้านพญามาร และมนันจะหนนไปจากพวกทม่าน” (ยก. 4:7)
ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากเหลม่านนันี้นพวกเขาจะมนชนัยตม่อมนัน “โดยพระโลหริตของพระเมษโปดก และโดยถจ้อยคคาแหม่ง
คคาพยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไมม่ไดจ้รนักชนวริตของตนจนกระทนัที่งถจึงความตายเชม่นนนันี้น”

“พระโลหริตของพระเมษโปดก” ใหจ้ความมนัที่นคงไมม่หลคุดหายชนัที่วนริรนันดรห์ พรจ้อมกนับบาปทนันี้งหมดทนที่ถถูกชคาระ
แลจ้ว และความรถูจ้เกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้และการพจึที่งพามนันใหจ้สนันตริสคุขและชนัยชนะประจคาวนัน

“ถจ้อยคคาแหม่งคคาพยานของพวกเขา” (ขจ้อ 11) จะมนชนัยตม่อซาตานโดยการชนะจริตวริญญาณทนันี้งหลายและ
เปป็นพยาน และการเปป็นมรณะสนักขนกท็เปป็นชนัยชนะยริที่งใหญม่เหนสือซาตาน “โลหริตของเหลม่ามรณะสนักขนเปป็นเมลท็ดพนันธคุห์
ของครริสตจนักร” ดนังนนันี้นมนันจจึงเปป็นพระพรใหญม่โตในการถถูกขม่มเหงเพสืที่อพระเยซถู มรดกแหม่งบรรพบคุรคุษของเราทนที่ถถูก
ขม่มเหงกท็มนคม่าประเสรริฐจรริง ๆ!

ความเชสืที่อแหม่งบรรพบคุรคุษของเรา! ยนังคงชนพอยถูม่
แมจ้เผชริญหจ้องขนัง ไฟ และดาบ

โอ ใจของเราเตจ้นโลดดจ้วยความยรินดน
เมสืที่อใดกท็ตามทนที่เราไดจ้ยรินคคาเปปีฟื่ยมสงม่าราศนนนันี้น!

ความเชสืที่อแหม่งบรรพบคุรคุษของเรา! ความเชสืที่ออนันบรริสคุทธริธิ์!
เราจะสนัตยห์ซสืที่อตม่อพระองคห์จนชนพวางวาย!

บรรพบคุรคุษของเรา ผถูจ้ถถูกจคาจองในหจ้องขนังมสืดมริด
ยนังคงเปป็นไทในหนัวใจและจริตสคานจึก

ลถูกหลานของพวกเขาคงเปป็นสคุขจรริง ๆ
หากไดจ้ตายเพสืที่อพระองคห์ เหมสือนอยม่างบรรพบคุรคุษ!

ความเชสืที่อแหม่งบรรพบคุรคุษของเรา! ความเชสืที่ออนันบรริสคุทธริธิ์!
เราจะสนัตยห์ซสืที่อตม่อพระองคห์จนชนพวางวาย!

แตม่ชนัที่วระยะเวลาหนจึที่งมนวริบนัตริแกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่บนโลกเพราะซาตานจะอยถูม่บนโลกทม่ามกลางมนคุษยห์อยม่าง
ตม่อเนสืที่องหลนังจากทนที่มนันถถูกขนับออกจากฟฝ้าสวรรคห์

______________
ขข้อ 13-16:

12:13 และเมสืที่อพญานาคนนันี้นเหท็นวม่ามนันถถูกผลนักทรินี้ง
ลงมายนังแผม่นดรินโลกแลจ้ว มนันกท็ขม่มเหงผถูจ้หญริงทนที่ไดจ้
คลอดบคุตรชายคนนนันี้น

12:14 และไดจ้มอบปปีกนกอรินทรนใหญม่สองปปีกแกม่ผถูจ้
หญริงนนันี้น เพสืที่อใหจ้นางบรินเขจ้าไปในถริที่นทคุรกนันดาร 
เขจ้าไปในสถานทนที่ของนาง ทนที่ซจึที่งนางจะไดจ้รนับการ



เลนนี้ยงดถู เปป็นเวลาวาระหนจึที่ง และสองวาระ และครจึที่ง
วาระ จากหนจ้าของพญานาคนนันี้น
12:15 และงถูนนันี้นกท็พม่นนนี้คาออกมาจากปากของมนัน
เหมสือนนนี้คาทม่วมไหลตามผถูจ้หญริงนนันี้น เพสืที่อมนันจะทคาใหจ้

นางถถูกพนัดไปโดยนนี้คาทม่วม
12:16 และแผม่นดรินไดจ้ชม่วยผถูจ้หญริงนนันี้นไวจ้ และแผม่น
ดรินไดจ้อจ้าปากของมนัน และไดจ้กลสืนนนี้คาทม่วมนนันี้นทนที่
พญานาคไดจ้พม่นออกมาจากปากของมนันลงไป

ซาตานขต่มเหงชนชาตถิอถิสราเอลในความททุกขค์ลนาบาก
ชนชาตริอริสราเอลจะถถูกขม่มเหงมากขจึนี้นในระหวม่างสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น ซาตานรถูจ้วม่าพวกเขาจะหนันมา

หาพระเจจ้า ความมสืดบอดฝป่ายวริญญาณทนที่บนัดนนนี้สม่งผลตม่อชนชาตริอริสราเอล (รม. 11:25) จะเรริที่มถถูกเอาออกไป อาจ
เปป็นไดจ้วม่าความยากลคาบากอนันเลวรจ้ายแหม่งชม่วงเวลานนันี้นจะเกนที่ยวขจ้องอยม่างมากกนับการทคาใหจ้ชนชาตริอริสราเอลหนัน
กลนับมาหาพระเจจ้า มนันเคยเกริดขจึนี้นบม่อย ๆ ในหนนังสสือผถูจ้วรินริจฉนัยและอนกครนันี้งในการตกเปป็นเชลยทนที่บาบริโลน

“ปปีกนกอรินทรนใหญม่สองปปีก” (ขจ้อ 14) อริทธริพลเหนสือธรรมชาตริบางอยม่างถถูกแสดงภาพในทนที่นนนี้-เราไมม่ทราบ
วม่ามนันคสืออะไร เรายกคคาพถูด Dr. Unger อนกครนันี้ง: “ปปีกนกอรินทรนทนที่ถถูกมอบใหจ้แกม่หญริงนนันี้นเพสืที่อทนที่จะหนนไปยนังถริที่น
ทคุรกนันดารชวนใหจ้นจึกถจึงการทนที่พระเยโฮวาหห์ทรงชม่วยชนชาตริอริสราเอลใหจ้รอดพจ้นจากอนยริปตห์และทรงแบกเธอ ‘บน
ปปีกของนกอรินทรน’ (อพย. 19:4; พบญ. 32:11,12; อสย. 26:20; 27:1)”

อนกครนันี้ง การถถูกเนรเทศของชนชาตริอริสราเอลถถูกกลม่าววม่าจะกรินเวลา “วาระหนจึที่ง” (หนจึที่งปปี) “และสอง
วาระ” (สองปปี) “และครจึที่งวาระ” (นนัที่นคสือ ครจึที่งปปี)- 3 ปปีครจึที่ง ชม่วงเวลาเดนยวกนับ 1,260 วนันของขจ้อ 6 ดจ้านบน

“นนี้คาเหมสือนนนี้คาทม่วม” (ขจ้อ 15) ทนที่ซาตานจะสม่งออกไปคสืออะไร? เราไมม่ทราบ มนันจะเปป็นเหมสือนฟาโรหห์
หรสือเหมสือนเฮโรดทนที่พยายามใหจ้ผถูจ้คนฆม่าเดท็กทารกเพศชายทคุกคนไหม? หรสือเหมสือนฮามานชาวอากนักในหนนังสสือ
เอสเธอรห์ ในสมนัยของโมรเดคนัยและเอสเธอรห์ ผถูจ้ซจึที่งอยากหลอกลม่อกษนัตรริยห์ใหจ้สนัที่งฆม่ายริวใหจ้หมด? พระเจจ้าผถูจ้ทรง
ปกปฝ้องบรรดาผถูจ้ทนที่พระองคห์โปรดปรานในชม่วงเวลาเหลม่านนันี้น จะทรงปกปฝ้องพวกเขาอนก ซาตานและปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์นนันี้นจะไปไดจ้ไกลเทม่าทนที่พระเจจ้าทรงอนคุญาต ธรรมชาตริหรสือผถูจ้คนหรสือสภาพการณห์แวดลจ้อมจะถถูกใชจ้งาน
เพสืที่อปกปฝ้องชนอริสราเอลเหลม่านนนี้ทนที่หนนตายและซม่อนตนัว

_______________
ขข้อ 17:

12:17 และพญานาคโกรธแคจ้นกนับผถูจ้หญริงนนันี้น และ
ไดจ้ออกไปเพสืที่อทคาสงครามกนับเชสืนี้อสายของนางทนที่

เหลสืออยถูม่นนันี้น ผถูจ้ซจึที่งรนักษาบรรดาพระบนัญญนัตริของ
พระเจจ้า และยจึดถสือคคาพยานของพระเยซถูครริสตห์

พวกยถิวทกกี่เหลสืออยดูต่หกันมาหาพระครถิสตค์
เราถถูกบอกเกนที่ยวกนับ 144,000 คนจาก 12 เผม่าของชนชาตริอริสราเอลทนที่จะหนันมาหาพระครริสตห์ ดนังนนันี้นในทนที่

นนนี้ “เชสืนี้อสายของนางทนที่เหลสืออยถูม่นนันี้น” นนัที่นคสือ ไมม่ใชม่ยริวทคุกคนแตม่บางคน จะเรนยนรถูจ้ทนที่จะวางใจพระครริสตห์และรนับใชจ้
พระองคห์ พระราชบนัญญนัตริ 30:1-6 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการรวบรวมชนชาตริอริสราเอลกลนับมาและการทนที่พวกเขากลนับ
ใจรนับเชสืที่อพระเจจ้า และมนการบม่งบอกวม่ายริวบางคนกคาลนังหนันมาหาพระเจจ้ากม่อนทนที่พวกเขาถถูกรวบรวมกลนับมา พระ
ราชบนัญญนัตริ 30:1-3 กลม่าววม่า:

“และจะเปป็นไปอยม่างนนนี้ เมสืที่อสริที่งสารพนัดเหลม่านนนี้มาบนทม่านแลจ้ว คสือพระพรและคคาสาปแชม่ง ซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้



ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าทม่านแลจ้วนนันี้น และทม่านจะระลจึกถจึงพวกมนันในทม่ามกลางบรรดาประชาชาตริ ซจึที่งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้า
ของทม่านไดจ้ทรงขนับไลม่ทม่านไปอยถูม่นนันี้น และจะกลนับมาหาพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของทม่าน และจะเชสืที่อฟปงพระสคุรเสนยง
ของพระองคห์ตามทคุกสริที่งทนที่ขจ้าพเจจ้าบนัญชาทม่านวนันนนนี้ ตนัวทม่าน และลถูก ๆ ของทม่าน ดจ้วยสคุดใจของทม่าน และดจ้วย
สคุดจริตของทม่าน แลจ้วพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของทม่านจะโปรดใหจ้ทม่านกลนับมาจากการเปป็นเชลย และทรงพระกรคุณา
ตม่อทม่าน และจะหนันกลนับมา และรวบรวมทม่านจากบรรดาประชาชาตริ ซจึที่งพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของทม่านไดจ้ทรง
กระจนัดกระจายทม่านไปอยถูม่นนันี้น”

จงหมายเหตคุการชม่วยชนชาตริอริสราเอลใหจ้รอดพจ้นจะเปป็นคคาตอบสคาหรนับการทนที่พวกเขาแสวงหาพระเจจ้า 
พระครริสตห์จะเสดท็จกลนับมาหลนังจากทนที่หลายคนหนันมาหาพระเจจ้าดจ้วยสรินี้นสคุดใจของตน

เศคารริยาหห์ 12:10 กลม่าววม่า: “และเราจะเทวริญญาณแหม่งพระคคุณและแหม่งการวริงวอนทนันี้งหลาย บน
ราชวงศห์ของดาวริดและบนชาวกรคุงเยรถูซาเลท็ม และพวกเขาจะมองดถูเราผถูจ้ซจึที่งพวกเขาไดจ้แทง และพวกเขาจะไวจ้
ทคุกขห์เพสืที่อทม่าน เหมสือนคนไวจ้ทคุกขห์เพสืที่อบคุตรชายคนเดนยวของตน และจะอยถูม่ในความขมขสืที่นเพสืที่อทม่าน เหมสือนอยม่าง
คนทนที่อยถูม่ในความขมขสืที่นเพสืที่อบคุตรหนัวปปีของตน”

และเศคารริยาหห์ 13:6 บอกเปป็นนนัยวม่าพวกยริวจะตกใจและถถูกปลคุกใหจ้ตสืที่นเพสืที่อทนที่จะเรนยนรถูจ้วม่าพระเยซถูทรง
เปป็นผถูจ้ใดและวม่าพวกยริวไดจ้สรจ้างรอยแผลเหลม่านนนี้ไวจ้ในพระหนัตถห์และพระบาทของพระองคห์! พวกเขาจะเหท็นวม่าการ
ตรจึงกางเขนนนันี้นเปป็นความประสงคห์ของพวกยริว ดนังนนันี้นในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นยริวบางคนจะ “รนักษาบรรดา
พระบนัญญนัตริของพระเจจ้า และยจึดถสือคคาพยานของพระเยซถูครริสตห์”



บททกกี่ 13
ขข้อ 1-3:

13:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยสืนอยถูม่บนหาดทรายของ
ชายทะเล และไดจ้เหท็นสนัตวห์รจ้ายตนัวหนจึที่งขจึนี้นมาจาก
ทะเล โดยมนหนัวเจท็ดหนัวและเขาสริบเขา และบนเขา
ทนันี้งหลายของมนันนนันี้นมนมงกคุฎสริบอนัน และบนหนัวทนันี้ง
หลายของมนันมนชสืที่อแหม่งการหมริที่นประมาท
13:2 และสนัตวห์รจ้ายซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นนนันี้น เปป็น
เหมสือนเสสือดาว และเทจ้าของมนันเปป็นเหมสือนเทจ้าของ

หมน และปากของมนันเปป็นเหมสือนปากของสริงโต และ
พญานาคไดจ้มอบอคานาจของมนัน และทนที่นนัที่งของมนัน 
และสริทธริอคานาจอนันใหญม่ยริที่งแกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้น
13:3 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นวม่าหนัว ๆ หนจึที่งของสนัตวห์รจ้าย
ดถูเหมสือนไดจ้รนับบาดแผลจนถจึงแกม่ความตาย แตม่แผล
ทนที่ทคาใหจ้ถจึงตายนนันี้นไดจ้รนับการรนักษาใหจ้หาย และคนทนันี้ง
โลกกท็อนัศจรรยห์ใจตามสนัตวห์รจ้ายนนันี้นไป

จกักรวรรดถิโรมจะตข้องคสืนสดูต่สภาพเดถิม
ในทนที่นนนี้เราพบสนัตวห์รจ้ายชนริดเดนยวกนันกนับทนที่เปป็นตนัวแทนของโรม จนักรวรรดริโลกทนที่สนที่นนันี้นตามทนที่ถถูกแสดงภาพใน

ดานริเอล 7:3-7:
“และสนัตวห์มหจึมาสนที่ตนัวไดจ้ขจึนี้นมาจากทะเล แตม่ละตนัวกท็ตม่างกนัน ตนัวแรกเหมสือนสริงโต และมนปปีกของนกอรินทรน 

ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถูจนขนปปีกนนันี้นถถูกถอนออกไป และมนันถถูกยกขจึนี้นมาจากแผม่นดริน และถถูกทคาใหจ้ยสืนบนเทจ้าเหมสือน
มนคุษยห์ และใจของมนคุษยห์ถถูกมอบใหจ้แกม่มนัน และดถูเถริด มนสนัตวห์อนกตนัวหนจึที่งเปป็นตนัวทนที่สองเหมสือนหมน และมนันขยนับตนัว
ขจ้างหนจึที่งขจึนี้น และมนันมนกระดถูกซนที่โครงสามซนที่อยถูม่ในปากของมนันระหวม่างซนที่ฟปนของมนัน และพวกเขาพถูดกนับมนันดนังนนนี้วม่า 
‘จงลคุกขจึนี้นกรินเนสืนี้อใหจ้มาก ๆ’ หลนังจากนนนี้ ขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้มองดถู และดถูเถริด อนกตนัวหนจึที่งเหมสือนเสสือดาว ซจึที่งบนหลนังของ
มนันมนปปีกของนกสนที่ปปีก สนัตวห์นนันี้นมนหนัวสนที่หนัวดจ้วย และอคานาจครอบครองถถูกมอบไวจ้แกม่มนัน หลนังจากนนนี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็น
ในบรรดานริมริตกลางคสืน และดถูเถริด สนัตวห์ตนัวทนที่สนที่ รจ้ายกาจและนม่ากลนัว และแขท็งแรงยริที่งนนัก และมนันมนฟปนเหลท็กซนที่ใหญม่ 
มนันกรินและหนักเปป็นชรินี้น ๆ และกระทสืบสริที่งทนที่เหลสือนนันี้นเสนยดจ้วยเทจ้าของมนัน และมนันตม่างกนับสนัตวห์อสืที่นทนันี้งสรินี้นทนที่อยถูม่กม่อนมนัน
และมนันมนเขาสริบเขา”

แตม่สริบเขานนันี้นของสนัตวห์ตนัวทนที่สนที่เปป็นภาพของสริบประชาชาตริหรสือสริบอาณาจนักรทนที่ถถูกเหลสือไวจ้จากจนักรวรรดริ
โรมตอนทนที่มนันไดจ้ลม่มสลายไป ในทม่ามกลางเขาทนันี้งสริบนนันี้น คคาพยากรณห์ของพระเจจ้ากลม่าวในทนที่นนนี้วม่า จะมนเขาเลท็ก ๆ 
อนกเขาหนจึที่งงอกขจึนี้นมา ซจึที่งเปป็นกษนัตรริยห์องคห์หนจึที่งผถูจ้จะใชจ้กคาลนังยจึดอคานาจสามอาณาจนักรจากอาณาจนักรทนันี้งสริบนนันี้นและ
กม่อตนันี้งสหพนันธรนัฐหนจึที่งกนับอาณาจนักรอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือ เราจะพบวม่าเขาจะเปป็นปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์หรสือผถูจ้เผดท็จการ
โลกนนันี้น ดานริเอล 7 กลม่าวตม่อไปในขจ้อ 8 ถจึง 11 ดนังตม่อไปนนนี้:

“ขจ้าพเจจ้าพริเคราะหห์เรสืที่องเขาเหลม่านนันี้น และดถูเถริด ในทม่ามกลางเขาเหลม่านนันี้นมนเขาเลท็กอนกอนันหนจึที่งงอกขจึนี้นมา
ตม่อหนจ้ามนันเขาสามอนันในเขารคุม่นแรกเหลม่านนันี้นไดจ้ถถูกถอนรากออกไป และดถูเถริด ในเขาอนันนนนี้มนตาเหมสือนตามนคุษยห์ 
และมนปากพถูดเรสืที่องใหญม่โตทนันี้งหลาย ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถูจนมนหลายบนัลลนังกห์ถถูกโยนลง และผถูจ้ทรงเจรริญดจ้วยวนัยวคุฒริมา
ประทนับ ผถูจ้ซจึที่งฉลองพระองคห์ของพระองคห์ขาวอยม่างหริมะ และพระเกศาแหม่งพระเศนยรของพระองคห์เหมสือนขนแกะ
บรริสคุทธริธิ์ พระบนัลลนังกห์ของพระองคห์เปป็นเหมสือนเปลวเพลริงรจ้อนแรง และกงจนักรของบนัลลนังกห์นนันี้นเปป็นเหมสือนไฟลคุก 
ธารไฟรจ้อนแรงพคุม่งออกและไหลออกมาตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ คนนนับเปป็นแสน ๆ ปรนนริบนัตริพระองคห์ และคนนนับ



เปป็นโกฏริ ๆ ยสืนอยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ การพริพากษานนันี้นกท็พรจ้อมแลจ้ว และหนนังสสือเหลม่านนันี้นกท็ถถูกเปปิดแลจ้ว แลจ้ว
ขจ้าพเจจ้ากท็มองดถู เพราะเสนยงของบรรดาถจ้อยคคาใหญม่โตซจึที่งเขาเลท็กนนันี้นไดจ้พถูด ขจ้าพเจจ้าไดจ้มองดถูจนสนัตวห์ตนัวนนันี้นถถูกฆม่า
เสนย และศพของมนันกท็ถถูกทคาลาย และถถูกมอบใหจ้แกม่เปลวเพลริงทนที่แผดเผา”

นนที่เปป็นคคาพยากรณห์สคาหรนับอนาคต ไมม่ใชม่สรินี้นสคุดในประวนัตริศาสตรห์ทนที่ผม่านไปแลจ้วเพราะวม่ากษนัตรริยห์หรสือผถูจ้
เผดท็จการทนที่ชอบความรคุนแรงนนันี้นจะตจ้องถถูกทรินี้งลงเมสืที่อ “ผถูจ้ทรงเจรริญดจ้วยวนัยวคุฒริ” เสดท็จมาและนคาคนทนันี้งปวงมาสถูม่
การพริพากษา จงหมายเหตคุลนักษณะเฉพาะตนัวเหลม่านนันี้นของเสสือดาว หมน และสริงโตนนันี้น ตามทนที่วริวรณห์ 13:2 บอกเรา
ดนังนนันี้นอาณาจนักรนนนี้จะมนลนักษณะเฉพาะตนัวตม่าง ๆ ของจนักรวรรดริโลกเหลม่านนันี้นทนที่มากม่อนหนจ้า, บาบริโลน, มนเดนย-
เปอรห์เซนยและกรนซ ตามทนที่ถถูกแสดงภาพในดานริเอล 7:4-6

“และบนหนัวทนันี้งหลายของมนันมนชสืที่อแหม่งการหมริที่นประมาท” เราถถูกบอกในขจ้อ 1 ดนังนนันี้นเราจจึงเรนยกผถูจ้
เผดท็จการคนนนนี้วม่า “ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์”

“และพญานาค” นนัที่นคสือ ซาตาน “ไดจ้มอบอคานาจของมนัน และทนที่นนัที่งของมนัน และสริทธริอคานาจอนันใหญม่ยริที่ง
แกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้น” (ขจ้อ 2) ดนังนนันี้นชายผถูจ้นนนี้จจึงไดจ้รนับอคานาจจากซาตานและเปป็นซาตานในรม่างมนคุษยห์

หนัว ๆ หนจึที่งในหลายหนัวของมนัน “ไดจ้รนับบาดแผลจนถจึงแกม่ความตาย” ขจ้อ 3 กลม่าว ดร. สโกฟปิลดห์กลม่าววม่า:
เศษเสนนี้ยวแหม่งจนักรวรรดริโรมสมนัยโบราณไมม่เคยสรินี้นสคุดการมนอยถูม่ในฐานะอาณาจนักรตม่าง ๆ ทนที่แยก

จากกนัน มนันเปป็นการปกครองในรถูปแบบของจนักรวรรดริซจึที่งไดจ้สรินี้นสคุดไปแลจ้ว หนัวเดนยวนนันี้นทนที่ไดจ้รนับ
บาดแผลจนตาย สริที่งทนที่เรามนในรถูปแบบของคคาพยากรณห์ในวริวรณห์ 13:3 คสือ การฟฟปั้นคสืนของรถูปแบบ
จนักรวรรดรินนันี้นอยม่างทนที่เคยเปป็น แมจ้จะอยถูม่เหนสือจนักรวรรดริหนจึที่งทนที่เปป็นสหพนันธรนัฐอนันประกอบดจ้วยสริบ
อาณาจนักรกท็ตาม “หนัวนนันี้น” ไดจ้รนับการ “รนักษาใหจ้หายแลจ้ว” นนัที่นคสือ ถถูกฟฟปั้นฟถูสถูม่สภาพเดริมแลจ้ว มน
จนักรพรรดริองคห์หนจึที่งอนกครนันี้ง-สนัตวห์รจ้ายนนันี้น

ดนังนนันี้นจนักรวรรดริโรมจจึงจะตจ้องถถูกฟฟปั้นฟถูสถูม่สภาพเดริม 
“และคนทนันี้งโลกกท็อนัศจรรยห์ใจ” (ขจ้อ 3) เพราะชายทนที่ชอบใชจ้ความรคุนแรงผถูจ้นนนี้ยจึดอคานาจทนัที่วโลก หลนังจากทนที่

เขาไดจ้ยจึดและพริชริตสามในสริบอาณาจนักรนนันี้นแลจ้วของจนักรวรรดริโรม เขากท็จะกม่อตนันี้งสหพนันธรนัฐหนจึที่งกนับประชาชาตริ
อสืที่น ๆ ทนที่เหลสือ ซจึที่งเปป็นเศษเสนนี้ยวของจนักรวรรดริโรมเดริมนนันี้น จากนนันี้นเขากท็จะเรริที่มตจ้นพริชริตชาวโลก

_____________
ขข้อ 4-10:

13:4 และเขาทนันี้งหลายไดจ้บถูชาพญานาคทนที่ไดจ้มอบ
อคานาจแกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้น และพวกเขาไดจ้บถูชาสนัตวห์รจ้าย
นนันี้น โดยกลม่าววม่า “ใครจะเปรนยบเหมสือนสนัตวห์รจ้ายนนนี้ 
ใครสามารถทคาสงครามกนับสนัตวห์รจ้ายนนนี้ไดจ้”
13:5 และไดจ้มอบปากแกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้นทนที่พถูดบรรดา
สริที่งใหญม่โตและคคาหมริที่นประมาททนันี้งหลาย และไดจ้
มอบอคานาจแกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้นใหจ้กระทคาตม่อไปเปป็นเวลา

สนที่สริบสองเดสือน
13:6 และมนันอจ้าปากของมนันในการกลม่าวคคาหมริที่น
ประมาทตม่อพระเจจ้า เพสืที่อหมริที่นประมาทพระนาม
ของพระองคห์ และพลนับพลาของพระองคห์ และคน
เหลม่านนันี้นทนที่อาศนัยอยถูม่ในสวรรคห์

13:7 และไดจ้มอบใหจ้มนันทคาสงครามกนับพวกวริสคุทธริ



ชน และชนะพวกเขา และใหจ้มนันมนอคานาจเหนสือทคุก
ตระกถูล และทคุกภาษา และทคุกประชาชาตริ
13:8 และบรรดาคนทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลกจะ
บถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้น ผถูจ้ซจึที่งชสืที่อของพวกเขาไมม่ถถูกจดไวจ้ใน
หนนังสสือแหม่งชนวริตของพระเมษโปดก ผถูจ้ทรงถถูกปลง
พระชนมห์ตนันี้งแตม่ทรงวางรากฐานของโลก

13:9 ถจ้าผถูจ้ใดมนหถูกท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นฟปงเถริด
13:10 ผถูจ้ทนที่นคาใหจ้เขจ้าในการเปป็นเชลย กท็จะเขจ้าไปใน
การเปป็นเชลย ผถูจ้ทนที่ฆม่าดจ้วยดาบ จะตจ้องถถูกฆม่าดจ้วย
ดาบ นนที่แหละคสือความอดทนและความเชสืที่อของพวก
วริสคุทธริชน

การครอบครองทกักี่วโลกของสกัตวค์รข้าย ผดูข้ไดข้รกับการบดูชาดทุจพระเจข้า
“และเขาทนันี้งหลายไดจ้บถูชาพญานาค” นนัที่นคสือ ซาตาน บางคนทคาเชม่นนนันี้นแลจ้วตอนนนนี้ แตม่บางคนกท็บถูชา

ซาตานภายใตจ้คคาบรรยายอสืที่น แนวคริดมนคุษยนริยมทนันี้งหมดทนที่ปฏริเสธพระเจจ้ากท็ยกชถูซาตาน ศนัตรถูทนันี้งปวงของพระ
ครริสตห์กท็เปป็นมริตรของซาตาน พระเยซถูตรนัสแกม่พวกฟารริสนทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์วม่า “ทม่านทนันี้งหลายมาจากพม่อของทม่าน
ทนันี้งหลายคสือพญามาร” (ยอหห์น 8:44) พระเยซถูตรนัสวม่า “ผถูจ้ทนที่ไมม่อยถูม่ฝป่ายเรากท็ตม่อสถูจ้กนับเรา และผถูจ้ทนที่ไมม่รวบรวมไวจ้กนับ
เรากท็ทคาใหจ้กระจนัดกระจายไปทนัที่ว” (มธ. 12:30)

คนเหลม่านนันี้นทนที่เลสือกบารนับบนัสแทนพระครริสตห์ (มธ. 27:21) กท็กคาลนังเลสือกซาตานแทนพระเจจ้า ยถูดาสตาย
และไป “ยนังสถานทนที่ของเขาเอง” (กริจการ 1:25) ดนังนนันี้นการระบคุตนัวของเขากนับซาตานในฐานะ “บคุตรแหม่งความ
พรินาศ” จจึงไดจ้ลงเอยในสถานทนที่ของซาตานเหมสือนเปป็นสถานทนที่ของเขาเอง นนัที่นคสือ ซาตานจะถถูกทรินี้งลงในนรกเปป็น
นริตยห์ เชม่นเดนยวกนับยถูดาส

ผถูจ้คนทนที่ยนังไมม่กลนับใจเชสืที่อสม่วนใหญม่อจ้างวม่าตนมนความชอบธรรมอยถูม่บจ้าง และไมม่ยอมรนับ (แมจ้กระทนัที่งกนับตนัว
เอง) วม่าพวกเขาบถูชาและตริดตามซาตาน แตม่พวกเขากท็ทคาแบบนนันี้นจรริง ๆ ไมม่วม่าจะรถูจ้ตนัวหรสือไมม่กท็ตาม

1 โครรินธห์ 10:19-21 กลม่าววม่า:
“ถจ้าอยม่างนนันี้นแลจ้วขจ้าพเจจ้าจะวม่าอะไร รถูปเคารพนนันี้นศนักดริธิ์สริทธริธิ์หรสือ หรสือสริที่งซจึที่งถวายบถูชาแกม่รถูปเคารพตม่าง 

ๆ นนันี้นเปป็นของศนักดริธิ์สริทธริธิ์หรสือ แตม่ขจ้าพเจจ้ากลม่าววม่า สริที่งเหลม่านนันี้น ซจึที่งพวกคนตม่างชาตริถวายบถูชา พวกเขากท็ถวายบถูชา
แกม่พวกผนปปีศาจ และไมม่ไดจ้ถวายแดม่พระเจจ้า และขจ้าพเจจ้าไมม่ปรารถนาใหจ้พวกทม่านมนสม่วนรม่วมกนับพวกผนปปีศาจ พวก
ทม่านจะดสืที่มจากถจ้วยขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าและจากถจ้วยของพวกผนปปีศาจไมม่ไดจ้ พวกทม่านจะเปป็นผถูจ้เขจ้าสม่วนของโตบ๊ะ
ขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าและทนที่โตบ๊ะของพวกผนปปีศาจกท็ไมม่ไดจ้”

“และพวกเขาไดจ้บถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้น” เชม่นเดนยวกนับซาตาน ขจ้อ 4 กลม่าว แตม่คนเหลม่านนันี้นทนที่บถูชาซาตานโดยทนที่
ไมม่เขจ้าใจมนันกท็บถูชามนคุษยห์หรสือระบบตม่าง ๆ ของการนนับถสือรถูปเคารพผถูจ้เปป็นตนัวแทนของซาตานและทคามนันแบบรถูจ้ตนัว 
การนนับถสือรถูปเคารพ ไมม่วม่าจะเปป็นการบถูชารถูปจคาลองอนันหนจึที่งในวริหารหนจึที่ง หรสือบถูชานางมารนยห์ในฐานะคนกลาง 
หรสือพริธนมริสซาในฐานะเปป็นการถวายเครสืที่องบถูชาบนแทม่นบถูชาเพสืที่อชคาระสริที่งทนที่พระเยซถูทรงชคาระแลจ้ว หรสือระบบ
ศาสนาหนจึที่งหรสือลคาดนับสงฆห์ซจึที่งพวกเขาหวนังวม่าจะชม่วยพวกเขาใหจ้รอดไดจ้ ไมม่วม่าจะไมม่รถูจ้ตนัวขนาดไหน ทวม่ามนคุษยห์กท็
กคาลนังบถูชาซาตานทนที่อยถูม่เบสืนี้องหลนังการนนับถสือรถูปเคารพนนันี้น เครสืที่องบถูชาเหลม่านนันี้นของพวกคนตม่างชาตริถถูกถวายใหจ้แกม่
พวกผนปปีศาจ เปาโลกลม่าว

ซาตานไดจ้แสวงหามานานแลจ้วทนที่จะใหจ้ผถูจ้คนบถูชาพระสนันตะปาปาคนหนจึที่งในฐานะเปป็นผถูจ้ทนที่ไมม่มนทางลจ้ม



เหลวไดจ้ในทางศาสนา หรสือบาทหลวงคนหนจึที่งทนที่อจ้างวม่ายกโทษบาปไดจ้ หรสือโมฮนัมหมนัดในฐานะศาสดาพยากรณห์
คนหนจึที่งของพระเจจ้า หรสือความชอบธรรมของตนัวเอง เหมสือนพวกยริวเหลม่านนันี้นในโรม 10:3 ทนที่เทนที่ยวแสวงหาทนที่จะ
กม่อตนันี้งความชอบธรรมของตนัวเองขจึนี้นมา “เพราะวม่าพวกเขาขาดความรถูจ้เกนที่ยวกนับความชอบธรรมของพระเจจ้า และ
โดยทนที่พยายามจะตนันี้งความชอบธรรมของตนเอง จจึงไมม่ยอมใหจ้พวกเขาเองอยถูม่ใตจ้อคานาจของความชอบธรรมของ
พระเจจ้า” หรสือบางคนเปป็นพวกนนับถสือรถูปเคารพ เชม่นพวกสมาชริกของสมาคมลนับทนที่วางใจในการเปป็นคนดนมนศนล
ธรรมของตนัวเองทนที่จะพาพวกเขาเขจ้าสถูม่ “แดนสคุขาวดน” เปป็นทนที่ยอมรนับโดย “องคห์สถาปนริกผถูจ้ยริที่งใหญม่แหม่งจนักรวาล” 
สคุดทจ้ายแลจ้วปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น ในฐานะซาตานทนที่มาจคุตริในรม่างมนคุษยห์ จะเรนยกรจ้องและรนับการบถูชากราบ
ไหวจ้ดคุจพระเจจ้า

การหมริที่นประมาททนันี้งหลายและการครอบครองของมนันจะตม่อเนสืที่อง 42 เดสือนทนัที่วโลก นนัที่นคสือ 3 ปปีครจึที่งนนันี้น
ของความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น

มนันจะไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ “ทคาสงครามกนับพวกวริสคุทธริชน” (ขจ้อ 7) นนัที่นคสือ กนับผถูจ้คนทนที่รนับความรอดแลจ้ว พล
โยธาใหญม่โตนนันี้นทนที่ถถูกเอม่ยชสืที่อในวริวรณห์ 7:9-14 ซจึที่งกลนับใจรนับเชสืที่อในชม่วงสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและกนับพวกยริวทนที่
กลนับใจรนับเชสืที่อผถูจ้อยากนมนัสการพระเจจ้า

จงหมายเหตคุอคานาจทนที่ครอบคลคุมทนัที่วโลกของมนัน “เหนสือทคุกตระกถูล และทคุกภาษา และทคุกประชาชาตริ”
(ขจ้อ 7) จะมนการขนดเสจ้นชนัดเจนมากเหลสือเกรินจนไมม่มนผถูจ้ใดสามารถซสืนี้อหรสือขายไดจ้โดยปราศจากเครสืที่องหมายของ
สนัตวห์รจ้ายนนันี้น (ดถู ขจ้อ 16,17) จงหมายเหตคุวม่าทคุกคนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะบถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนนี้ “ผถูจ้ซจึที่งชสืที่อของพวก
เขาไมม่ถถูกจดไวจ้ในหนนังสสือแหม่งชนวริต” (ขจ้อ 8) และตามวริวรณห์ 14:9,10 คนเหลม่านนันี้นทนที่รนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้าย
นนันี้นและบถูชามนันจจึงกคาลนังทคาบาปทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้แลจ้ว เสจ้นนนันี้นถถูกลากอยม่างใกลจ้ชริดมากเหลสือเกรินจนคน ๆ หนจึที่ง
สามารถบอกไดจ้วม่าใครเปป็นพวกครริสเตนยนโดยการทนที่พวกเขาไมม่รนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น คนทนันี้งหลายทนที่ตม่อ
ตจ้านมนัน

หายนะของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นเขจ้ามาใกลจ้แลจ้ว Dr. W.B. Riley กลม่าววม่า:
มนันเปป็นเพราะพระเมตตาของพระเจจ้าจรริง ๆ ทนที่ขณะทนที่พระครริสตห์จะตจ้องครอบครองบนแผม่นดริน

โลกเปป็นเวลาหนจึที่งพนันปปี และเมสืที่อสรินี้นสคุดเวลานนันี้น อคานาจสถูงสคุดทนที่รนับสงบของพระองคห์จะถถูกโอนยจ้ายใหจ้
แกม่พระบริดา เพสืที่อจะสานตม่อตลอดไป; การครอบครองอนันนองเลสือดของคถูม่ปรนับทนที่รจ้ายกาจของพระองคห์,
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น, จะถถูกหนัที่นลงเหลสือสามปปีครจึที่ง และผถูจ้แยม่งชริงคนนนนี้จะประสบกนับหายนะของ
มนัน (วว. 20:1-3) มนันเปป็นเชม่นนนนี้มาตนันี้งแตม่แรกแลจ้ว! เมสืที่อซาตานไดจ้มนชนัยชนะในสวนเอเดน แทบในทนันทน
องคห์ผถูจ้พริชริตมนันไดจ้เสดท็จมา; ขณะทนที่ฮามานนนัที่งอยถูม่ทนที่โตบ๊ะเสวยของกษนัตรริยห์ ตะแลงแกงกท็ถถูกสรจ้างแลจ้ว; เมสืที่อ
เบลชนัสซารห์ยกตนัวขจึนี้นไปถจึงสวรรคห์ คสืนนนันี้นเขากท็ถถูกสนังหาร; ขณะทนที่เฮโรดกคาลนังฟปงคคาสรรเสรริญของ
ประชาชนทนที่กคาลนังปป่าวรจ้องวม่าเขาคสือพระเจจ้า เขากท็ถถูกหนอนกนัดกรินและสรินี้นใจ; และเมสืที่อถจึงเวลานนันี้นทนที่
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนนี้จะกคุมคทากษนัตรริยห์โดยมนอคานาจสถูงสคุดเหนสือทคุกผถูจ้แลจ้ว พระหนัตถห์แหม่งอานคุภาพ
และฤทธริธิ์เดชจะมาแตะตจ้องตนัวเขา อาณาจนักรของเขาจะถถูกโคม่นลง และตนัวเขาเองถถูกโยนทรินี้งลงสถูม่โซม่
ตรวนและการจองจคาทนที่จะตามมาดจ้วยการทรมานเปป็นนริตยห์ ดจ้วยวม่านริมริตของยอหห์นยนังไมม่สรินี้นสคุด เขา



กลม่าวในวริวรณห์ 19:19,20 วม่า:
“และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลก และกองทนัพของกษนัตรริยห์

เหลม่านนันี้น มารวมตนัวกนันเพสืที่อทนที่จะทคาสงครามกนับพระองคห์ผถูจ้ทรงมจ้า และกนับพลโยธาของพระองคห์ และ
สนัตวห์รจ้ายนนันี้นถถูกจนับ และพรจ้อมกนับสนัตวห์รจ้ายนนันี้น ผถูจ้พยากรณห์เทท็จทนที่ไดจ้กระทคาการอนัศจรรยห์ทนันี้งหลายตม่อ
หนจ้าสนัตวห์รจ้ายนนันี้น ซจึที่งดจ้วยการอนัศจรรยห์เหลม่านนันี้นผถูจ้พยากรณห์เทท็จไดจ้หลอกลวงคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้รนับ
เครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้บถูชารถูปจคาลองของมนัน ทนันี้งสองนนนี้ไดจ้ถถูกทรินี้งทนันี้งเปป็นลง
ในบจึงไฟทนที่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถนัน”

นกกี่อธถิบายการพถิพากษาของพวกคนตต่างชาตถิทกกี่มกชกวถิตอยดูต่ในมกัทธถิว 25
เมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จกลนับมายนังแผม่นดรินโลกเพสืที่อจะครอบครองหลนังศจึกอารมาเกดโดนนนันี้นสรินี้นสคุดลง มนัทธริว 

25:31-33 บอกเราวม่า:
“เมสืที่อบคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระองคห์ และบรรดาทถูตสวรรคห์อนันบรริสคุทธริธิ์มาพรจ้อมกนับ

พระองคห์ เมสืที่อนนันี้นพระองคห์จะประทนับนนัที่งบนพระทนที่นนัที่งแหม่งสงม่าราศนของพระองคห์ และตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ 
บรรดาประชาชาตริตม่าง ๆ จะถถูกรวบรวมกนัน และพระองคห์จะทรงแยกคนเหลม่านนันี้นโดยแยกพวกหนจึที่งออกจากอนก
พวกหนจึที่ง เหมสือนอยม่างผถูจ้เลนนี้ยงแกะแยกแกะทนันี้งหลายของทม่านออกจากแพะทนันี้งหลาย และพระองคห์จะทรงจนัดแกะ
เหลม่านนันี้นใหจ้อยถูม่เบสืนี้องขวาพระหนัตถห์ของพระองคห์ แตม่แพะเหลม่านนันี้นจะใหจ้อยถูม่เบสืนี้องซจ้าย”

คคาเรนยกตรงนนันี้น “บรรดาประชาชาตริตม่าง ๆ” ควรเปป็นตนัวแทนของพวกคนตม่างชาตริ, ชาวโลกทนที่เปป็นคน
ตม่างชาตริ, คนตม่างชาตริเหลม่านนันี้นทนที่รอดชนวริตอยถูม่หลนังจากศจึกอารมาเกดโดนนนันี้น และการพริพากษานนนี้ดถูแวบแรกเหมสือน
จะมนพสืนี้นฐานอยถูม่บนการงานทนที่ดน พระมหากษนัตรริยห์จะตรนัสแกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่เบสืนี้องขวาพระหนัตถห์ของพระองคห์วม่า:

“มาเถริด ทม่านทนันี้งหลายทนที่ไดจ้รนับพระพรจากพระบริดาของเรา จงรนับราชอาณาจนักรซจึที่งไดจ้เตรนยมไวจ้สคาหรนับ
ทม่านทนันี้งหลายตนันี้งแตม่ทรงวางรากฐานของโลกเปป็นมรดก เพราะวม่าเราหริว และพวกทม่านไดจ้จนัดหาอาหารใหจ้แกม่เรา 
เรากระหายนนี้คา และพวกทม่านไดจ้ใหจ้เราดสืที่ม เราเปป็นคนแปลกหนจ้า และพวกทม่านไดจ้ตจ้อนรนับเราไวจ้ เปลสือยกาย และ
พวกทม่านไดจ้ใหจ้เสสืนี้อผจ้าเรานคุม่งหม่ม เราเจท็บปป่วย และพวกทม่านไดจ้มาเยนที่ยมเรา เราอยถูม่ในคคุก และพวกทม่านไดจ้มาหา
เรา’”

จากนนันี้นผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วเหลม่านนนี้ทนที่ประหลาดใจจะถถูกบอกวม่า “ซจึที่งพวกทม่านไดจ้กระทคาสริที่งนนนี้แกม่คนหนจึที่งคนใดทนที่
ตที่คาตจ้อยทนที่สคุดในพวกพนที่นจ้องของเรานนนี้ พวกทม่านไดจ้กระทคาสริที่งนนันี้นแกม่เรา”

และคนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่ทางซจ้ายมสือกท็ถถูกบอกวม่า “จงถอยไปจากเรา พวกเจจ้าทนที่ถถูกสาปแชม่ง จงเขจ้าไปอยถูม่ใน
ไฟซจึที่งไหมจ้อยถูม่เปป็นนริตยห์ ซจึที่งเตรนยมไวจ้สคาหรนับพญามารและเหลม่าทถูตของมนันนนันี้น” และมนกลม่าวเกนที่ยวกนับการพริพากษานนนี้
วม่า: “เพราะวม่าเราหริว และพวกเจจ้ามริไดจ้จนัดหาอาหารใหจ้แกม่เรา เรากระหายนนี้คา และพวกเจจ้ามริไดจ้ใหจ้เราดสืที่ม เราเปป็น
คนแปลกหนจ้า และพวกเจจ้าไมม่ไดจ้ตจ้อนรนับเราไวจ้ เปลสือยกาย และพวกเจจ้าไมม่ไดจ้ใหจ้เสสืนี้อผจ้าเรานคุม่งหม่ม เราเจท็บปป่วย
และอยถูม่ในคคุก และพวกเจจ้าไมม่ไดจ้มาเยนที่ยมเรา” (มธ. 25:42,43)

เชม่นเคย คนเหลม่านนนี้กท็จะถามในทคานองเดนยวกนันวม่า พวกเขาไดจ้ปฏริเสธทนที่จะไปเยนที่ยมและใหจ้อาหารและ
ปกปฝ้องพระเยซถูเจจ้าเมสืที่อไรกนัน? “แลจ้วพระองคห์จะทรงตอบพวกเขา โดยตรนัสวม่า ‘เรากลม่าวความจรริงแกม่เจจ้าทนันี้ง



หลายวม่า ซจึที่งพวกเจจ้ามริไดจ้กระทคาสริที่งนนนี้แกม่คนหนจึที่งคนใดทนที่ตที่คาตจ้อยทนที่สคุดในคนเหลม่านนนี้ พวกเจจ้ากท็มริไดจ้กระทคาสริที่งนนันี้นแกม่
เรา’”

ผมขอกลม่าววม่า มองแวบแรก ดถูเหมสือนวม่าผถูจ้คนจะไดจ้รนับความรอดโดยการงานทนที่ดนของตน แตม่มนันหาเปป็น
เชม่นนนันี้นไมม่ ถจ้าคคุณไดจ้รนับบทเรนยนตรงนนนี้ในวริวรณห์ คคุณกท็จะเหท็นวม่าในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นทคุกคนทนที่รนับ
เครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและปกปฝ้องมนันกท็ทคาบาปประการหนจึที่งทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้แลจ้วและจะตกนรกเปป็นนริตยห์ 
และคนเหลม่านนันี้นทนที่ขนัดขสืนปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และรม่วมรนับสม่วนกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่มนันเกลนยดชนัง, รนับสม่วนกนับคน
เหลม่านนันี้นทนที่มนันเอารนัดเอาเปรนยบและขม่มเหงและฆม่าตาย, กท็เปป็นผถูจ้คนทนที่รนับความรอดแลจ้ว ดนังนนันี้นพวกเขาจะเขจ้าใน
อาณาจนักรของพระครริสตห์ ไมม่ใชม่เพราะวม่าพวกเขาไดจ้กระทคาการงานทนที่ดน แตม่พวกเขาไดจ้กระทคาการงานทนที่ดนเพราะวม่า
พวกเขาไดจ้ตนัดสรินใจอยถูม่ฝป่ายพระครริสตห์และตม่อตจ้านปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ พวกเขาวางใจพระครริสตห์แลจ้วและไดจ้รนับ
ความรอด และในกรณนนนนี้พวกเขาเปป็นคนพวกเดนยวทนที่หลงเหลสืออยถูม่ในโลกผถูจ้ซจึที่งตม่อตจ้านปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และ
อยถูม่ฝป่ายผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับความรอด นนัที่นพริสถูจนห์ใหจ้เหท็นวม่าพวกเขารนับความรอดแลจ้ว วม่าพวกเขาเปป็นของพระครริสตห์ 
เนสืที่องจากพวกเขาพริสถูจนห์มนันโดยการเสนที่ยงชนวริตเพสืที่อสนนับสนคุนพวกครริสเตนยนและตม่อตจ้านปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์

และคนเหลม่านนันี้นทนที่รนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นจะถถูกสนัที่งใหจ้ไปลงนรกเสนย เพราะขจ้อเทท็จจรริงนนันี้นแสดง
ใหจ้เหท็นวม่าพวกเขาไดจ้ปฏริเสธพระครริสตห์และบถูชาซาตาน พวกเขาจจึงไมม่ไดจ้รม่วมรนับสม่วนกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกขม่มเหง
และถถูกฆม่าตายโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์

ขจ้อพระคคาตอนนนันี้นในมนัทธริว 25:31-46 ไมม่ไดจ้สอนวม่าผถูจ้คนจะไดจ้รนับความรอดโดยการงานทนที่ดนของตน มนัน
สอนในทนที่นนันี้นวม่าคนเหลม่านนนี้ทนที่ถถูกบม่งบอกชนัดเจนวม่ารอดหรสือหลงหายสามารถถถูกดถูออกไดจ้โดยการทนที่พวกเขารนับ
เครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและบถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์หรสือไมม่ หรสือวม่าพวกเขาตม่อตจ้านปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
ไมม่ยอมรนับเครสืที่องหมายของมนันและยอมรนับสม่วนกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่รอดแลจ้ว

พระเจจ้าทรงใหจ้มนการลากเสจ้นเหลม่านนันี้นอยม่างใกลจ้ชริดมาก ๆ ตอนนนนี้ แตม่พวกมนันไมม่ปรากฏชนัดเจนในตอนนนนี้
มากเทม่ากนับทนที่จะชนัดเจนเมสืที่อถจึงตอนนนันี้น ในสมนัยของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ มนคุษยห์ทคุกคนทนที่ไมม่ไดจ้รนับความรอดจะรนับ
เครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น มนคุษยห์ทคุกคนทนที่รอดแลจ้วจะตม่อตจ้านมนันและอยถูม่ฝป่ายครริสเตนยนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกขม่มเหง
และถถูกฆม่าตาย ดนังนนันี้นพวกเขาจะถถูกระบคุตนัวไดจ้อยม่างงม่ายดายเมสืที่อพระเยซถูเจจ้าทรงพริพากษาพวกคนตม่างชาตริทนที่เหลสือ
อยถูม่หลนังจากศจึกอารมาเกดโดนนนันี้น หลนังจากสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

คคุณจะหมายเหตคุวม่าพระคคาตอนนนันี้นมนเนสืนี้อหาเกนที่ยวกนับ “ประชาชาตริเหลม่านนันี้น” นนัที่นคสือ พวกคนตม่างชาตริ 
การพริพากษาชนชาตริอริสราเอลจะเปป็นคนละเรสืที่องเลย เหลม่าทถูตสวรรคห์จะรวบรวมยริวทคุกคนทนที่เหลสืออยถูม่ในโลก (มธ.
24:31) พวกเขาจะถถูกพามายนังถริที่นทคุรกนันดารแหม่งการพเนจรและพวกกบฏจะถถูกชคาระออกไป (อสค. 20:33-38) 
จากนนันี้นพระครริสตห์จะทรงเปปิดเผยพระองคห์เองแกม่พวกยริวคนอสืที่น ๆ เหลม่านนนี้ทนที่กคาลนังแสวงหาพระเจจ้าและพวกเขาจะ
กลนับใจและวางใจพระองคห์และจากนนันี้นพวกทนที่เหลสืออยถูม่เหลม่านนันี้น- “...อริสราเอลทนันี้งหมดกท็จะไดจ้รนับความรอด” (รม. 
11:26)

แตม่นนที่เปป็นการปลอบประโลมใจอนันแสนหวานในขจ้อ 10 คนแหม่งบาปนนันี้นจะมาสถูม่การพริพากษา ผถูจ้นนันี้นทนที่ขนัง
คคุกพวกครริสเตนยน ผถูจ้นนันี้นทนที่ฆม่าดจ้วยดาบ ตจ้องถถูกฆม่าตาย พระเจจ้าประทานความอดทนใหจ้แกม่พวกครริสเตนยนเพสืที่อจะสถูจ้



ทนการทดลองและวางใจวม่าพระเจจ้าทรงทคาสริที่งทนที่ถถูกตจ้องเสมอ “พระเยโฮวาหห์ทรงประกอบความชอบธรรมและ
ความยคุตริธรรมใหจ้แกม่บรรดาคนทนที่ถถูกบนบบนังคนับ” (สดด. 103:6)

เราทคุกคนควรเรนยนรถูจ้คคาเตสือนนนันี้นของเพลงสดคุดน 37:1-11:
“อยม่าใหจ้ทม่านกลนัดกลคุจ้มใจเพราะเหตคุบรรดาคนทนที่กระทคาสริที่งชนัที่วรจ้าย ทนันี้งทม่านอยม่าอริจฉาตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่

กระทคาความชนัที่วชจ้า เพราะไมม่ชจ้าพวกเขาจะถถูกตนัดลงเหมสือนอยม่างหญจ้า และเหนที่ยวแหจ้งไปเหมสือนอยม่างพสืชผนักเขนยว
สด จงวางใจในพระเยโฮวาหห์ และกระทคาความดน ดนังนนันี้นทม่านจจึงจะอาศนัยอยถูม่ในแผม่นดรินและทม่านจะไดจ้รนับการเลนนี้ยง
ดถูอยม่างแทจ้จรริง ทม่านจงชสืที่นชมยรินดนในพระเยโฮวาหห์ดจ้วย และพระองคห์จะประทานแกม่ทม่านตามความปรารถนาทนันี้ง
หลายแหม่งใจของทม่าน จงมอบทางของทม่านไวจ้กนับพระเยโฮวาหห์ จงวางใจในพระองคห์ดจ้วย และพระองคห์จะทรง
กระทคาใหจ้สริที่งนนันี้นสคาเรท็จ และพระองคห์จะทรงใหจ้ความชอบธรรมของทม่านกระจม่างเหมสือนอยม่างความสวม่าง และใหจ้
ความยคุตริธรรมของทม่านแจจ้งเหมสือนอยม่างเทนที่ยงวนัน จงสงบนริที่งในพระเยโฮวาหห์ และเพนยรรอคอยพระองคห์อยถูม่ อยม่า
ใหจ้ทม่านกลนัดกลคุจ้มใจเพราะเหตคุคนทนที่เจรริญในทางของเขา เพราะเหตคุคนทนที่ทคาใหจ้บรรดาอคุบายแหม่งความชนัที่วสคาเรท็จ 
จงระงนับความโกรธ และละทรินี้งความพริโรธเสนย อยม่าใหจ้ทม่านกลนัดกลคุจ้มใจทนที่จะกระทคาสริที่งชนัที่วรจ้ายเลย เพราะบรรดาคน
ทนที่ทคาสริที่งชนัที่วรจ้ายจะถถูกตนัดออกไป แตม่คนเหลม่านนันี้นทนที่รอคอยพระเยโฮวาหห์ พวกเขาจะไดจ้แผม่นดรินโลกเปป็นมรดก 
เพราะอนกหนม่อยหนจึที่ง และคนชนัที่วจะไมม่อยถูม่แลจ้ว ใชม่แลจ้ว ทม่านจะพริจารณาสถานทนที่ของเขาอยม่างขยนันขนันแขท็ง และ
สถานทนที่นนันี้นจะไมม่อยถูม่แลจ้ว แตม่คนทนที่มนใจอม่อนสคุภาพจะไดจ้แผม่นดรินโลกเปป็นมรดก และพวกเขาจะชสืที่นชมยรินดนใน
สนันตริภาพอนันอคุดมสมบถูรณห์”

การขม่มเหงบางอยม่าง ความยากลคาบากบางอยม่างเปป็นเรสืที่องทนที่ไมม่อาจเลนที่ยงไดจ้สคาหรนับทคุกคนทนที่ดคาเนรินชนวริต
ตามทางพระเจจ้าในพระเยซถูครริสตห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกขม่มเหงเชม่นกนันและบางคนทนที่ถถูกฆม่าตายในสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้นกท็ไดจ้รนับการปลอบประโลมใจอนันอม่อนหวานวม่าพระเจจ้าจะทรงนคาการพริพากษามาบนปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์เชม่นกนัน และเมสืที่อถจึงเวลาอนันควร “ผถูจ้มนใจอม่อนสคุภาพจะไดจ้รนับแผม่นดรินโลกเปป็นมรดก” และ “ทางของคน
อธรรมนนันี้นจะพรินาศไป”

______________
ขข้อ 11-15:

13:11 และขจ้าพเจจ้าเหท็นสนัตวห์รจ้ายอนกตนัวหนจึที่งขจึนี้นมา
จากแผม่นดริน และมนันมนเขาสองเขาเหมสือนลถูกแกะ 
และมนันพถูดเหมสือนเปป็นพญานาค
13:12 และมนันใชจ้อคานาจทนันี้งสรินี้นของสนัตวห์รจ้ายตนัวแรก
นนันี้นทนที่มากม่อนมนัน และทคาใหจ้แผม่นดรินโลกและคนทนันี้ง
หลายทนที่อาศนัยอยถูม่ในแผม่นดรินโลกนนันี้นบถูชาสนัตวห์รจ้ายตนัว
แรกนนันี้น ผถูจ้ซจึที่งแผลถจึงตายของมนันนนันี้นไดจ้รนับการรนักษา
ใหจ้หายแลจ้ว
13:13 และสนัตวห์รจ้ายนนนี้แสดงการมหนัศจรรยห์ตม่าง ๆ 

อนันใหญม่ยริที่ง จนกระทนัที่งมนันทคาใหจ้ไฟตกลงจากทจ้องฟฝ้า
อากาศมาสถูม่แผม่นดรินโลกในสายตาของมนคุษยห์ทนันี้ง
หลาย
13:14 และไดจ้ลม่อลวงคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บน
แผม่นดรินโลกโดยใชจ้การอนัศจรรยห์เหลม่านนันี้น ซจึที่งมนันมน
อคานาจทนที่จะกระทคาในสายตาของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น โดย
กลม่าวแกม่คนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก วม่า
พวกเขาควรสรจ้างรถูปจคาลองใหจ้แกม่สนัตวห์รจ้าย ซจึที่งไดจ้รนับ
บาดแผลนนันี้นโดยดาบเลม่มหนจึที่ง และยนังมนชนวริตอยถูม่นนันี้น



13:15 และมนันมนอคานาจทนที่จะใหจ้ลมหายใจแกม่รถูป
จคาลองของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น เพสืที่อใหจ้รถูปจคาลองของสนัตวห์
รจ้ายนนันี้นทนันี้งพถูดไดจ้ และกระทคาใหจ้บรรดาคนทนที่ไมม่ยอม

บถูชารถูปจคาลองของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นตจ้องถถูกประหารชนวริต
เสนย

การผงาดของผดูข้พยากรณค์เทด็จ: ปทุโรหถิตของปฏถิปปักษค์ตต่อพระครถิสตค์
ซาตานพยายามเลนยนแบบพระเจจ้าและทคาตนัวเหมสือนพระเจจ้า พระครริสตห์ ผถูจ้ทรงเปป็นพระเจจ้าทนที่รนับสภาพ

เนสืนี้อหนนัง ไดจ้เสดท็จเขจ้ามาในโลกและดนังนนันี้นซาตานจจึงนคาเสนอคนแหม่งบาปนนันี้น ซาตานทนที่มาจคุตริในรม่างมนคุษยห์ พระ
วริญญาณบรริสคุทธริธิ์ของพระเจจ้าเสดท็จมาสถริตในตนัวครริสเตนยนและประทานฤทธริธิ์เดชอนัศจรรยห์และการปลอบประโลม
ใจและความชม่วยเหลสือในแตม่ละวนัน ดนังนนันี้นปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์จจึงตจ้องมนผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนหนจึที่งและอคานาจฝป่าย
วริญญาณทนที่ชนัที่วรจ้ายเชม่นกนัน ตามทนที่ Seiss กลม่าว “มนฤทธริธิ์เดชเหนสือธรรมชาตริซจึที่งตม่อตจ้านพระเจจ้าและความจรริง เชม่น
เดนยวกนับมนฤทธริธิ์เดชทนที่สนนับสนคุนพระเจจ้าและความจรริง การอนัศจรรยห์หนจึที่ง ซจึที่งเปป็นเพนยงการกระทคากริจทนที่มหนัศจรรยห์ 
ไมม่จคาเปป็นตจ้องมาจากพระเจจ้า มนสริที่งเหนสือธรรมชาตริทนที่มาจากผนปปีศาจในโลกอยถูม่เสมอ ซจึที่งตนคถูม่ไปกนับสริที่งเหนสือธรรมชาตริ
ทนที่มาจากพระคคุณและความรอดของพระเจจ้า”

เราจคาไดจ้วม่าในอนยริปตห์เมสืที่ออาโรนทรินี้งไมจ้เทจ้าของตนตม่อหนจ้าฟาโรหห์และมนันกลายเปป็นงถู “แลจ้วฟาโรหห์กท็เรนยก
พวกนนักปราชญห์ และพวกนนักวริทยาคมมาดจ้วย บนัดนนนี้พวกนนักแสดงกลแหม่งอนยริปตห์ พวกเขากท็ทคาในลนักษณะเดนยวกนัน
ดจ้วยเลม่หห์กลทนันี้งหลายของตนเชม่นกนัน ดจ้วยวม่าพวกเขาทคุกคนโยนไมจ้เทจ้าของตนลง และไมจ้เทจ้าเหลม่านนันี้นกท็กลายเปป็นงถู 
แตม่ไมจ้เทจ้าของอาโรนไดจ้กลสืนกรินไมจ้เทจ้าของพวกเขาเสนยหมด” (อพย. 7:11,12)

เมสืที่อโมเสส พรจ้อมกนับไมจ้เทจ้าของพระเจจ้า ทคาใหจ้นนี้คากลายเปป็นเลสือดในแมม่นนี้คาและทะเลสาบเหลม่านนันี้น จาก
นนันี้น “พวกนนักแสดงกลแหม่งอนยริปตห์ไดจ้กระทคาดนังนนันี้นดจ้วยเลม่หห์กลทนันี้งหลายของพวกเขา และพระทนัยของฟาโรหห์กท็แขท็ง
กระดจ้าง และฟาโรหห์ไมม่ตนันี้งใจฟปงทม่านทนันี้งสอง ตามทนที่พระเยโฮวาหห์ไดจ้ตรนัสไวจ้” (อพย. 7:22)

เมสืที่อโมเสสนคาภนัยพริบนัตริแหม่งฝถูงกบจากแมม่นนี้คาและบจึงเหลม่านนันี้นมาทนัที่วอนยริปตห์ จากนนันี้น “พวกนนักแสดงกลไดจ้
กระทคาดนังนนันี้นดจ้วยเลม่หห์กลทนันี้งหลายของพวกเขา และนคาฝถูงกบขจึนี้นมาบนแผม่นดรินอนยริปตห์” (อพย. 8:7) หลนังจากนนันี้น
พวกนนักแสดงกลของฟาโรหห์ไมม่สามารถทนที่จะเทนยบเคนยงการอนัศจรรยห์เหลม่านนันี้นในภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ทนที่โมเสสนคามาจาก
พระเจจ้าไดจ้

แตม่เราควรหมายเหตคุไวจ้วม่าอคานาจของซาตานกท็ใหญม่โตยริที่งกวม่าอคานาจของมนคุษยห์ ซาตานไมม่สามารถไป
ไกลเกรินกวม่าทนที่พระเจจ้าจะทรงอนคุญาตใหจ้มนันกระทคาไดจ้ แตม่ซาตานสามารถและบางครนันี้งกท็ทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ 
จรริง ๆ มนันทคาเชม่นนนันี้นกนับพวกนนักแสดงกลในอนยริปตห์ พวกผถูจ้พยากรณห์เทท็จอาจไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง 
ๆ ไดจ้ ในพระราชบนัญญนัตริ 13:1-3 พระเจจ้าประทานขจ้อปฏริบนัตรินนนี้:

“ถจ้าในทม่ามกลางพวกทม่านมนผถูจ้พยากรณห์เกริดขจึนี้น หรสือผถูจ้ฝปนเหท็นความฝปนทนันี้งหลาย และสคาแดงหมายสคาคนัญ
หรสือการมหนัศจรรยห์แกม่ทม่าน และหมายสคาคนัญหรสือการมหนัศจรรยห์ซจึที่งเขาบอกทม่านนนันี้นเกริดขจึนี้นจรริง โดยกลม่าววม่า ‘ใหจ้
พวกเราไปตริดตามพระอสืที่น ๆ กนันเถริด’ ซจึที่งทม่านไมม่เคยรถูจ้จนัก ‘และใหจ้พวกเราปรนนริบนัตริพระเหลม่านนันี้น’ ทม่านตจ้องไมม่
ตนันี้งใจฟปงบรรดาคคาของผถูจ้พยากรณห์นนันี้นหรสือผถูจ้ฝปนเหท็นความฝปนทนันี้งหลายคนนนันี้น เพราะพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของพวก
ทม่านกคาลนังพริสถูจนห์พวกทม่าน เพสืที่อทนที่จะทราบวม่า พวกทม่านรนักพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของพวกทม่านดจ้วยสคุดใจของพวก



ทม่าน และดจ้วยสคุดจริตของพวกทม่านหรสือไมม่”
ไมม่มนการอนัศจรรยห์ใดจะมาแทนทนที่พระวจนะของพระเจจ้าไดจ้
ฉะนนันี้น ขอใหจ้เราระวนังตนัวไวจ้ เพราะวม่าซาตานเทนที่ยวไปทนัที่ว “ดคุจสริงโตทนที่คคาราม…โดยเสาะหาคนทนที่มนันจะกนัด

กรินไดจ้” (1 ปต. 5:8) และมนันมนมากยริที่งกวม่าอคานาจของมนคุษยห์ คนทรงเจจ้าเขจ้าผน, หมอดถู, อาจไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้เปปิด
เผยบางสริที่งทนที่ถถูกปปิดซม่อนไวจ้ในลนักษณะทนที่อนัศจรรยห์ไดจ้

ตอนผมเปป็นเดท็ก ลถูกพนที่ลถูกนจ้องของผมถถูกขโมยมจ้าไปตนัวหนจึที่งในนอรห์ธเทท็กซนัส เขาไปหาหมอดถูคนหนจึที่ง 
หมอดถูคนนนันี้นบอกเขาวม่าชายคนหนจึที่งทนที่มนรถูปรม่างหนจ้าตาแบบนนนี้แบบนนันี้นขโมยมจ้าตนัวนนันี้นไป วม่าเขาพามนันขจึนี้นเหนสือ
เขจ้าไปในโอคลาโฮมาถจึงอารห์ดมอรห์แลจ้ว ลถูกพนที่ลถูกนจ้องของผมไปทนที่นนัที่น พบมจ้าตนัวนนันี้นและเอามนันกลนับมา มนันเปป็นเรสืที่อง
ลจึกลนับอยม่างหนจึที่งซจึที่งซาตานไดจ้เปปิดเผยแกม่หมอดถูคนหนจึที่ง ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่าคนมากมายถถูกลม่อลวงเชม่นนนันี้นแลจ้วโดย
ซาตานใหจ้ฟปงเสนยงพวกคนทรงเจจ้าเขจ้าผนและพวกครถูทนที่พญามารเขจ้าสริงเพราะวม่าพระเจจ้าทรงอนคุญาตใหจ้กระทคาการ
อนัศจรรยห์แบบซาตานไดจ้ แตม่เราจะตจ้องจคาไวจ้เสมอวม่าสริที่งใดทนที่ไมม่เปป็นตามพระคนัมภนรห์กท็ยนังเปป็นสริที่งทนที่ชนัที่วรจ้ายและผริด
เหมสือนเดริม

ฉะนนันี้นในทนที่นนนี้เราจจึงมนผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนหนจึที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นซจึที่งมนฤทธริธิ์อคานาจอนัศจรรยห์ ผถูจ้
พยากรณห์เทท็จคนนนนี้จะมน “เขาสองเขาเหมสือนลถูกแกะ” (ขจ้อ 11) ซจึที่งดถูเหมสือนจะรนักสงบและดน “และมนันพถูดเหมสือน
เปป็นพญานาค” (ขจ้อ 11) นนัที่นคสือ มนันพถูดแทนพญามาร, ซาตาน และเหมสือนอยม่างทนที่เหลม่ากษนัตรริยห์และรนัฐบาลฝป่าย
โลกในสมนัยยคุคมสืดและยคุคกลางใหจ้อคานาจทนันี้งหมดของตนหนคุนหลนังพระศาสนจนักรโรมในศาลศาสนาอนันชนัที่วรจ้ายของ
มนันและการขม่มเหงและเขม่นฆม่าเหลม่ามรณะสนักขนครริสเตนยนทนที่ไมม่ยอมตริดตามพระศาสนจนักรโรม อคานาจเหลม่านนันี้นของ
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์กท็จะถถูกยกใหจ้แกม่ผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนนนนี้เพสืที่อทนที่เขาจะสามารถสอนผถูจ้คนใหจ้บถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์ ผถูจ้เผดท็จการของจนักรวรรดริโรมทนที่ถถูกฟฟปั้นฟถู ผถูจ้ซจึที่งความเปป็นจนักรพรรดริของเขาถถูกฟฟปั้นฟถู

จงหมายเหตคุขจ้อ 13 ผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนนนนี้จะทคาใหจ้ไฟลงมาจากสวรรคห์ และเขาจะหลอกลวงผถูจ้คนโดยการ
อนัศจรรยห์เหลม่านนนี้ (ขจ้อ 14) เขาจะสอนผถูจ้คนใหจ้บถูชารถูปจคาลองหนจึที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เขาจะทคาใหจ้รถูปเคารพ
นนนี้มนชนวริตและพถูดไดจ้และเรริที่มเขม่นฆม่าทคุกคนทนที่ไมม่ยอมบถูชามนัน

ฉะนนันี้นขอใหจ้ครริสเตนยนทคุกคนระวนังตนัวไวจ้ เพราะวม่าซาตานอยถูม่เบสืนี้องหลนังศาสนาเทนยมเทท็จทนันี้งหลาย มนัน
หลอกลวงผถูจ้คน บางครนันี้งมนันกท็ทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ เพสืที่อหลอกลวง และวริธนการของมนันกท็จะชนัดแจจ้งมากกวม่าทนที่เคย
ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นเมสืที่อผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนนนันี้น พรจ้อมกนับอคานาจทนันี้งสรินี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ทคาการ
อนัศจรรยห์ตม่าง ๆ และยสืนกรานใหจ้ทคุกคนบถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และรถูปจคาลองของมนัน หรสือไมม่กท็ตาย

______________
ขข้อ 16-18:

13:16 และมนันไดจ้บนังคนับคนทนันี้งปวง ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและ
ผถูจ้ใหญม่ คนมนัที่งมนและคนยากจน ไทและทาส ใหจ้รนับ
เครสืที่องหมายอนันหนจึที่งไวจ้ในมสือขวาของพวกเขาหรสือ
ในหนจ้าผากของพวกเขา

13:17 และเพสืที่อไมม่ใหจ้ผถูจ้ใดซสืนี้อหรสือขายไดจ้ เวจ้นแตม่ผถูจ้ทนที่
มนเครสืที่องหมายนนันี้น หรสือชสืที่อของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น หรสือ
หมายเลขแหม่งชสืที่อของมนัน
13:18 นนที่คสือสตริปปญญา จงใหจ้ผถูจ้ทนที่มนความเขจ้าใจนนับ



หมายเลขของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น เพราะวม่าเปป็นหมายเลข
ของมนคุษยห์คนหนจึที่ง และหมายเลขของเขาคสือหก

รจ้อยหกสริบหก

เครสืกี่องหมายของสกัตวค์รข้ายนกัขั้น: 666
เหลม่านนักเทศนห์ทนที่ฉาบฉวยและพวกคลนัที่งความตสืที่นตาตสืที่นใจไดจ้สรจ้างทฤษฎนมากมายเกนที่ยวกนับเลข 666 บาง

คนไดจ้รวมตนัวเลขโรมนันเขจ้าดจ้วยกนันซจึที่งแทนทนที่ดจ้วยตนัวอนักษรประจคาตนัวเลขเหลม่านนันี้น และโดยการขยายความเพริที่มเตริม
ไดจ้ทคาใหจ้ตนัวเลขเหลม่านนันี้นออกมาเปป็น 666 และพยายามทนที่จะพริสถูจนห์วม่าพระสนันตะปาปาคสือปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
นนันี้น หรสือจะเปป็น คนอสืที่น ๆ ไดจ้พยายามทนที่จะหาเลข 666 ใหจ้เจอในประชาชาตริเหลม่านนันี้นแหม่งขจ้อตกลงตลาดรม่วม
ยคุโรป

รถบนัสทนัศนาจรบางคนันในอริสราเอลใหจ้ตนัวเลขในปฝ้ายทะเบนยนของพวกมนันรวมเลข 666 เขจ้าไปดจ้วย โอ 
ในความคริดของบางคน นนัที่นคงมนความหมายเปป็นแนม่วม่าการเสดท็จมาของพระครริสตห์เขจ้ามาใกลจ้แลจ้ว ปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์ใกลจ้จะปรากฏตนัวแลจ้ว ฯลฯ ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นเรสืที่องโงม่เขลา มนันไมม่ใชม่อรรถาธริบายพระคนัมภนรห์ทนที่ดนเลย

จงหมายเหตคุขจ้อเทท็จจรริงตม่อไปนนนี้ใหจ้ดน ๆ
1. คนแหม่งบาปนนันี้นไมม่สามารถปรากฏตนัวไดจ้จนกวม่าหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น ถจ้าเขามนชนวริตอยถูม่วนันนนนี้ ไมม่มนใคร

ในโลกทนที่จะทราบมนัน และตนัวเขาเองกท็คงไมม่ทราบเชม่นกนัน
2. คนแหม่งบาปนนันี้นตจ้องปรากฏตนัวขจึนี้นกม่อนหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้นและเขจ้ายจึดอคานาจหนจึที่งในประชาชาตริ

เหลม่านนันี้นทนที่เคยอยถูม่ในจนักรวรรดริโรมเดริม พระคนัมภนรห์ไมม่ไดจ้กลม่าววม่ามนันจะนานเทม่าใดหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้นกม่อนทนที่เขา
จะปรากฏตนัว มนันเปป็นเวลาหนจึที่งทนที่ไมม่แนม่ชนัด

3. เขาจะไมม่เปป็นทนที่รถูจ้จนักในฐานะปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นกระทนัที่งในตอนตจ้นของเจท็ดปปีนนันี้น เขาจะเอาชนะ
สามประชาชาตริของจนักรวรรดริโรมเดริม เราไมม่ทราบวม่าเปป็นประชาชาตริใดบจ้าง จากนนันี้นเขาจะกม่อตนันี้งสหพนันธรนัฐหนจึที่ง
อนันประกอบดจ้วยประชาชาตริอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือของจนักรวรรดริโรมและเขจ้าสถูม่ความโดดเดม่นระดนับโลก และเมสืที่อถจึงตอน
นนันี้นเทม่านนันี้นเขาจจึงจะเปป็นทนที่ยอมรนับวม่ามนสริทธริอคานาจเหนสือปาเลสไตนห์และโลก; เมสืที่อถจึงตอนนนันี้นเทม่านนันี้นเขาจจึงจะ
สามารถทคาสนธริสนัญญาหนจึที่งกนับหมถูม่ชนทนที่เหลสืออยถูม่ซจึที่งจะอยถูม่ในปาเลสไตนห์ตอนนนันี้น อนคุญาตใหจ้พวกเขามนพระวริหาร
หลนังหนจึที่งและระบอบปคุโรหริตและการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาและเรริที่มตจ้นการนมนัสการแบบยริวสมนัยโบราณ และ
อริสราเอลจะเปป็นประชาชาตริหนจึที่ง จงหมายเหตคุวม่า ไมม่ใชม่แคม่วม่าพวกยริวจะไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้อยถูม่ในปาเลสไตนห์เทม่านนันี้น 
แตม่การนมนัสการพระเจจ้าทนที่แทจ้จรริงของพวกยริวจะถถูกเรริที่มตจ้นในกรคุงเยรถูซาเลท็มในวริหารสนักหลนังทนที่พวกยริวจะจนัดเตรนยม
ในตอนนนันี้นและพรจ้อมกนับระบอบปคุโรหริตและเครสืที่องสนัตวบถูชาตม่าง ๆ จนกวม่าพนันธสนัญญานนันี้นทนที่กรินเวลาเจท็ดปปีถถูกทคา
กนับชนชาตริอริสราเอล ไมม่มนใครจะทราบไดจ้วม่าคนแหม่งบาปนนันี้นเปป็นผถูจ้ใด นนัที่นคสือเครสืที่องหมายทนที่บม่งบอกตนัวตนอนันแรก

4. กระทนัที่งในตอนนนันี้น เขากท็จะไมม่เรริที่มตจ้นการครอบครองอนันเลวรจ้ายของเขา ซจึที่งถถูกเผยใหจ้ประจนักษห์พรจ้อม
กนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลก จนกวม่าจะถจึงตอนกลางของเจท็ดปปีนนันี้น หลนังจาก
ผม่านไปสามปปีครจึที่งเขาจะละเมริดพนันธสนัญญานนันี้น เขาจะตกลงกนับพวกยริวไปแลจ้ววม่าพวกเขาจะมนการนมนัสการเชม่นนนันี้น
นานเจท็ดปปีแตม่เขาจะละเมริดสนธริสนัญญานนันี้นและเขจ้าไปในพระวริหารนนันี้น ทคาการนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้าง
วม่างเปลม่านนันี้น และอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าบนแผม่นดรินโลก ฯลฯ



ฉะนนันี้นคคุณจจึงเหท็นไดจ้วม่า ถจ้าการรนับขจึนี้นนนันี้นจะมาถจึงวนันนนนี้ มนันกท็คงเปป็นเวลาหนจึที่งทนที่ไมม่แนม่ชนัด-เราไมม่ทราบวม่า
นานเทม่าใด-กม่อนทนที่คนแหม่งบาปนนันี้นจะยจึดครองหนจึที่งในประชาชาตริเหลม่านนันี้นทนที่เคยชม่วยกม่อตนันี้งจนักรวรรดริโรม จากนนันี้นกท็
ยจึดอคานาจไดจ้ทนันี้งหมดสามประชาชาตริ และกม่อตนันี้งสหพนันธรนัฐหนจึที่งกนับประชาชาตริอสืที่น ๆ ทนที่เหลสือ และกลม่าวไดจ้วม่ากม่อ
ตนันี้งจนักรวรรดริโรมขจึนี้นใหมม่ นนัที่นไมม่สามารถเกริดขจึนี้นไดจ้จนกวม่าผม่านไปสนักพนักหลนังจากการรนับขจึนี้นนนันี้น

คนแหม่งบาปนนันี้นไมม่เปป็นทนที่รถูจ้จนักตอนนนนี้และไมม่อาจเปป็นทนที่ทราบไดจ้ มนันเปป็นการศจึกษาพระคนัมภนรห์แบบจอม
ปลอมและสะเพรม่า ทนที่จะเสแสรจ้งวม่าใคร ๆ กท็ทราบเวลาของการรนับขจึนี้นนนันี้นหรสือเวลาในภายหลนังเมสืที่อคนแหม่งบาป
นนันี้นจะปรากฏตนัว เขาไมม่อาจถถูกระบคุตนัวไดจ้ตอนนนนี้ และไมม่สามารถถถูกระบคุตนัวไดจ้อยม่างแนม่ชนัดจนกวม่าเขาจะมนอคานาจ
ครอบคลคุมทนัที่วโลกมากพอทนที่จะทคาสนธริสนัญญากนับพวกยริวทนที่เหลสืออยถูม่ ผถูจ้ซจึที่งจะอยถูม่ในกรคุงเยรถูซาเลท็ม สรจ้างวริหารหลนัง
หนจึที่ง มนพวกปคุโรหริตและเครสืที่องสนัตวบถูชาและฟฟปั้นฟถูอริสราเอลในฐานะประชาชาตริหนจึที่งภายใตจ้พระเจจ้าในแผม่นดรินของ
พวกเขาอนกครนันี้ง นนัที่นคสือ ประชาชาตริหนจึที่งทนที่นมนัสการพระเจจ้าและถสือรนักษาพริธนการและระเบนยบปฏริบนัตริตม่าง ๆ แหม่ง
บนัญญนัตริของโมเสส

เจท็ดสริบสนัปดาหห์ถถูกกคาหนดไวจ้แลจ้วสคาหรนับชนชาตริของดานริเอล หนจึที่งสนัปดาหห์, สนัปดาหห์สคุดทจ้ายของสนัปดาหห์
เหลม่านนันี้นทนที่มนเจท็ดปปี, ถถูกเลสืที่อนออกไปกม่อน นนัที่นหมายความวม่าเจท็ดปปีพรจ้อมกนับพระวริหารนนันี้น พรจ้อมกนับเครสืที่องสนัตวบถูชา
ตม่าง ๆ พรจ้อมกนับระบอบปคุโรหริตและผถูจ้คนทนที่พยายามทคาตามบนัญญนัตริของโมเสสในฐานะชนชาตริของพระเจจ้า และ
เวลานนันี้นจะมาถจึง สนธริสนัญญาแหม่งสนัปดาหห์นนันี้นกนับพวกยริว ซจึที่งทคาโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นเมสืที่อเขาเรริที่มมนอคานาจ
ครอบคลคุมทนัที่วโลก

ทคาไมตจ้องเปป็นเลข 666? หกในพระคนัมภนรห์ในบางนนัยยะเปป็นเลขของมนคุษยห์ ประการแรก จคาไวจ้วม่าเจท็ดมน
ความหมายแฝงเกนที่ยวกนับพระเจจ้า พระเจจ้าทรงสรจ้างแผม่นดรินโลกในหกวนันและวนันทนที่เจท็ดพระองคห์ทรงหยคุดพนัก และ
ดนังนนันี้นวนันทนที่เจท็ดจจึงเปป็นภาพเลท็งหนจึที่งถจึงสวรรคห์ พวกยริวถถูกบนัญชาในบนัญญนัตริสริบประการนนันี้นใหจ้ทคางานหกวนันและจาก
นนันี้นกท็ถสือวนันสะบาโต ซจึที่งเปป็นภาพของสวรรคห์ ถจ้าผถูจ้ใดรนับใชจ้พระเจจ้าอยม่างสมบถูรณห์แบบและทคาทคุกสริที่งถถูกตจ้อง เขากท็คง
ลงแรงเพสืที่อจะไดจ้รนับความรอด แนม่นอนวม่าขจ้อเทท็จจรริงอนันนม่าเศรจ้ากท็คสือวม่าบาปไดจ้เขจ้ามาและไมม่มนใครเคยทคาทคุกสริที่งถถูก
ตจ้องหมด ดนังนนันี้นพระเจจ้าจจึงตจ้องมนลถูกแกะปปสกาตนัวหนจึที่งและเทศกาลกรินขนมปปงไรจ้เชสืนี้อและผถูจ้คนเขจ้าสถูม่สะบาโตหนจึที่ง
แหม่งการหยคุดพนักในวนันแรกนนันี้นเลย โดยอาศนัยคคุณความดนแหม่งโลหริตทนที่หลนัที่งรรินนนันี้นและไมม่ใชม่อาศนัยการงานตม่าง ๆ 
ของพวกเขา

ฉะนนันี้นเจท็ดจจึงถถูกใชจ้เพสืที่อหมายถจึงความสมบถูรณห์แบบ มนันปรากฏในวนัฏจนักรตม่าง ๆ ของชนวริตในหลาย ๆ 
ดจ้าน รอบเดสือนของผถูจ้หญริงปกตริแลจ้วมาทคุกสนที่สนัปดาหห์ ไกม่ฟปกไขม่เปป็นตนัวในสามสนัปดาหห์ ไกม่งวงฟปกเปป็นตนัวในสนที่สนัปดาหห์ 
นกบางชนริดในสองสนัปดาหห์ เจท็ดถถูกฝปงอยถูม่ในธรรมชาตริและดนังนนันี้นจจึงเปป็นตนัวแทนของพระเจจ้า

แตม่มนคุษยห์กท็ขาดจากพระเจจ้า และดนังนนันี้นหกจจึงเปป็นตนัวแทนของเลขของมนคุษยห์ และในทนที่นนนี้ 666 คงจะ
หมายความวม่าสถูงทนที่สคุดทนที่มนคุษยห์คนใดจะไปถจึงไดจ้เพสืที่อเขจ้าหาเจท็ดและเขจ้าหาความสมบถูรณห์แบบทนที่ปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์นนันี้นอยากไปถจึง แตม่เขากท็ไมม่ถจึงเลขเจท็ดนนันี้นไมม่ไดจ้ มนันเปป็น 666 แตม่ไมม่ใชม่ 7



บททกกี่ 14
ขข้อ 1-5:

14:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหท็น และดถูเถริด พระเมษ
โปดกทรงยสืนอยถูม่บนภถูเขาศริโยน และพรจ้อมกนับ
พระองคห์มนจคานวนหนจึที่งแสนสนที่หมสืที่นสนที่พนันคน โดยมน
พระนามแหม่งพระบริดาของพระองคห์เขนยนไวจ้ในหนจ้า
ผากของพวกเขา
14:2 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงมาจากสวรรคห์ เปป็น
เหมสือนเสนยงของนนี้คามากหลาย และเปป็นเหมสือนเสนยง
แหม่งฟฝ้ารจ้องใหญม่โต และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงของพวก
ดนดพริณเขาคถูม่กคาลนังบรรเลงพริณเขาคถูม่ทนันี้งหลายของ
พวกเขาอยถูม่
14:3 และคนเหลม่านนันี้นรจ้องเพลงราวกนับวม่า เปป็นเพลง
บทใหมม่ตม่อหนจ้าพระทนที่นนัที่ง และตม่อหนจ้าสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้น 
และตม่อหนจ้าพวกผถูจ้อาวคุโส และไมม่มนมนคุษยห์คนใด

สามารถเรนยนรถูจ้เพลงบทนนันี้นไดจ้ นอกจากคนหนจึที่ง
แสนสนที่หมสืที่นสนที่พนันคนนนันี้น ซจึที่งไดจ้ทรงไถม่ไวจ้แลจ้วจากแผม่น
ดรินโลก
14:4 คนเหลม่านนนี้เปป็นบรรดาคนทนที่มริไดจ้เปป็นมลทรินกนับ
ผถูจ้หญริง เพราะวม่าพวกเขาเปป็นพวกพรหมจารน คน
เหลม่านนนี้เปป็นบรรดาคนทนที่ตริดตามพระเมษโปดกไปยนัง
ทนที่ไหนกท็ตามทนที่พระองคห์เสดท็จไปนนันี้น พวกเขาไดจ้ถถูกไถม่
ไวจ้แลจ้วจากทม่ามกลางมนคุษยห์ โดยเปป็นผลแรกถวาย
แดม่พระเจจ้าและแดม่พระเมษโปดก
14:5 และในปากของพวกเขาไมม่ไดจ้พบคคาอคุบายใด 
ๆ เลย เพราะพวกเขาปราศจากความผริดตม่อหนจ้า
พระทนที่นนัที่งของพระเจจ้า

พระเมษโปดกนกัขั้นและ 144,000 คนนกัขั้น
ในบทนนนี้เรามนเนสืนี้อหาแทรกทนที่ไมม่เชสืที่อมโยงกนับลคาดนับเหตคุการณห์กม่อนหลนัง นนที่เปป็นหกภาพเหตคุการณห์, ภาพถม่าย

เรท็ว ๆ แบบแยกจากกนัน, ซจึที่งแสดงภาพขจ้อเทท็จจรริงตม่าง ๆ และเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ทนที่อยถูม่รอบและหลนังจากยคุคความ
ทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

“พระเมษโปดก” (A Lamb) นนที่คสือพระเยซถู ในวริวรณห์ 5:5 พระองคห์ทรงเปป็น “สริงโตแหม่งเผม่ายถูดาหห์” 
ผถูจ้ทรงคถูม่ควรทนที่จะแกะหนนังสสือทนที่มนตราประทนับเจท็ดดวงนนันี้น แตม่กท็อนกครนันี้งทนที่นนัที่นพระองคห์ทรงถถูกเรนยกวม่า “พระเมษ
โปดก” (the Lamb)

“ภถูเขาศริโยน”: ทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็ม บนแผม่นดรินโลก ตามทนที่มนันจะเปป็นหลนังจากสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นอนก
ครนันี้ง “หนจึที่งแสนสนที่หมสืที่นสนที่พนันคน”- คนกลคุม่มเดริมนนันี้นจากสริบสองเผม่าของชนชาตริอริสราเอลทนที่ไดจ้รนับความรอดในชม่วง
สมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น ซจึที่งถถูกกลม่าวถจึงในบททนที่ 7 

“มนพระนามแหม่งพระบริดาของพระองคห์เขนยนไวจ้ในหนจ้าผากของพวกเขา” พวกยริวมนมรดกหนจึที่งจากพวก
คนอริสราเอลสมนัยภาคพนันธสนัญญาเดริมผถูจ้ซจึที่งนมนัสการพระเจจ้าแหม่งภถูเขาซนนาย พระเจจ้าองคห์นนันี้นของพวกศาสดา
พยากรณห์ ครริสเตนยนจคานวนมากจะถถูกรนับตนัวไปสวรรคห์แลจ้วในการรนับขจึนี้นนนันี้นและพวกยริวเหลม่านนนี้อาจไมม่มนการตริดตม่อ
ใกลจ้ชริดกนับเรสืที่องเลม่าในภาคพนันธสนัญญาใหมม่เกนที่ยวกนับชนวริตของพระครริสตห์อยม่างทนที่เรามน พวกเขาไดจ้รนับความรอดและ
อยถูม่กนับพระครริสตห์, พระเมษโปดกนนันี้น, แตม่ผมคริดวม่าพวกเขาเนจ้นหนนักพวกศาสดาพยากรณห์สมนัยภาคพนันธสนัญญา
เดริม

ในชม่วงครจึที่งหลนังของสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบของดานริเอล การถวายบถูชาและพริธนการตม่าง ๆ สมนัยภาคพนันธสนัญญา



เดริมจะถถูกบนังคนับใชจ้แลจ้ว เหลม่าครริสเตนยนสมนัยภาคพนันธศนัญญาเดริมไดจ้ไวจ้วางใจในพระเมสสริยาหห์ทนที่จะเสดท็จมานนันี้น คน
เหลม่านนนี้ไดจ้วางใจในพระเมสสริยาหห์ผถูจ้ไดจ้เสดท็จมาแลจ้วแตม่อาจไดจ้รนับอริทธริพลจากภาคพนันธสนัญญาเดริมมากกวม่าพวกเรา 
หลนังจากหนจึที่งพนันเกจ้ารจ้อยปปีแหม่งวนัฒนธรรมครริสเตนยนแบบคนตม่างชาตริและภาคพนันธสนัญญาใหมม่ในชนวริตประจคาวนัน 
เราอาจรถูจ้จนักพระเยซถูมากกวม่าพระบริดา แตม่คนเหลม่านนนี้มนพระนามของพระบริดาผถูจ้สถริตในสวรรคห์ในหนจ้าผากของพวก
เขา

เราอาจไมม่ตระหนนักวม่าเรสืที่องของพระครริสตห์และชนวริตและความตายและคคาสอนตม่าง ๆ มนสม่วนนจ้อยขนาด
ไหนในชนวริตของชาวยริวตอนนนนี้ ถถูกขม่มเหงโดยพวกครริสเตนยนแตม่ในนามนานหลายศตวรรษ ถถูกเกลนยดชนังในฐานะ 
“พวกคนทนที่ฆม่าพระครริสตห์” พรจ้อมกนับการสนังหารหมถูม่พวกยริวในประเทศโปแลนดห์และรนัสเซนย ฮริตเลอรห์ในเยอรมนนทนที่
ฆม่าไปหกลจ้านคน เศคารริยาหห์ 10:10-13 และ 13:6 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับพวกยริวทนที่เหท็นพระครริสตห์เปป็นครนันี้งแรกหลนัง
จากการเสดท็จกลนับมาของพระองคห์ พวกเขาพาซสืที่อ สะเทสือนใจ อนัศจรรยห์ใจทนที่พระองคห์ทรงถถูกฆม่าตายโดยชนชาตริ
ของพระองคห์เอง และพวกคนตม่างชาตริทนที่มนภถูมริหลนังแบบครริสเตนยนกท็มนประเพณนและวนัฒนธรรมอนันไพบถูลยห์ทนที่นคามาถจึง
พระครริสตห์ คนเหลม่านนนี้ดถูเหมสือนวม่าจะพบพระครริสตห์ผม่านทางพวกศาสดาพยากรณห์และภาพเลท็งตม่าง ๆ และจากนนันี้น
กท็รถูจ้จนักพระเจจ้า

วงศห์วานของดาวริดและประชาชาตริอริสราเอลจะตจ้องถถูกฟฟปั้นฟถู มนันเปป็นสมนัยของอริสยาหห์ 32:1,2 ซจึที่งกลม่าว
วม่า:

“ดถูเถริด กษนัตรริยห์องคห์หนจึที่งจะครอบครองในความชอบธรรม และประมคุขทนันี้งหลายจะครอบครองในความ
ยคุตริธรรม และมนคุษยห์คนหนจึที่งจะเปป็นเหมสือนทนที่กคาบนังจากลม และทนที่คคุจ้มใหจ้พจ้นจากพายคุฝน เหมสือนบรรดาแมม่นนี้คาแหม่ง
นนี้คาในทนที่แหจ้ง เหมสือนรม่มเงาของศริลามหจึมาในแผม่นดรินทนที่เหนสืที่อยอม่อน”

มนันเปป็นสมนัยของอริสยาหห์ 35:1,2,5,6:
“ถริที่นทคุรกนันดารและสถานทนที่แหจ้งแลจ้งจะยรินดนเพสืที่อเขาทนันี้งหลาย และทะเลทรายจะเปรมปรนดริธิ์ และผลริดอก

เหมสือนอยม่างดอกกคุหลาบ มนันจะออกดอกอคุดม และเปรมปรนดริธิ์ดจ้วยความชสืที่นบานและการรจ้องเพลง สงม่าราศนแหม่ง
เลบานอนกท็จะประทานใหจ้มนัน ความรคุม่งโรจนห์ของคารเมลและชาโรน ทนที่เหลม่านนนี้จะเหท็นสงม่าราศนของพระเยโฮวาหห์ 
และความรคุม่งโรจนห์ของพระเจจ้าของพวกเรา…แลจ้วนนัยนห์ตาทนันี้งหลายของคนตาบอดจะถถูกเปปิด และหถูทนันี้งหลายของ
คนหถูหนวกจะถถูกเบริก แลจ้วคนงม่อยจะกระโดดไดจ้เหมสือนอยม่างกวาง และลรินี้นของคนใบจ้จะรจ้องเพลง เพราะในถริที่น
ทคุรกนันดารนนี้คาทนันี้งหลายจะพลคุม่งขจึนี้นมา และลคาธารทนันี้งหลายในทะเลทราย”

ทนันี้งอริสยาหห์ 42:10 และเพลงสดคุดน 33:3 บอกเราเกนที่ยวกนับ “เพลงบทใหมม่” (ขจ้อ 3) 144,000 คนนนันี้นมน
เพลงบทใหมม่บทหนจึที่งทนที่ไมม่มนใครอสืที่นเรนยนรถูจ้ไดจ้ เพลงบทนนันี้นคงตจ้องบอกเลม่าเกนที่ยวกนับประสบการณห์ตม่าง ๆ ทนที่ใครอสืที่น
ไมม่มน บอกเลม่าคคาสรรเสรริญตม่าง ๆ ถวายแดม่พระเจจ้าสคาหรนับพระพรทนันี้งหลายทนที่ผถูจ้อสืที่นไมม่เคยรถูจ้จนัก คนอสืที่น ๆ อาจเรนยน
รถูจ้ถจ้อยคคาของบทเพลงนนนี้ไดจ้แตม่ไมม่เขจ้าถจึงความหมาย

144,000 คนนนนี้เปป็น “พรหมจารน” ไมม่เคย “ไดจ้เปป็นมลทรินกนับผถูจ้หญริง” (ขจ้อ 4) มนันไมม่บาปทนที่จะแตม่งงาน 
และมนชนวริตเซท็กสห์แบบปกตริของสามนและภรรยา เพราะวม่า “การสมรสเปป็นทนที่นนับถสือในทคุกสริที่ง และทนที่นอนกท็ปราศจาก
มลทริน” (ฮบ. 13:4) 1 โครรินธห์ 7:28 กลม่าววม่า “แตม่ถจ้าทม่านแตม่งงาน ทม่านกท็ไมม่ไดจ้ทคาผริด และถจ้าหญริงสาวพรหมจารน



แตม่งงาน เธอกท็ไมม่ไดจ้ทคาผริด แตม่อยม่างไรกท็ตามคนเชม่นนนันี้นจะมนความยากลคาบากในเนสืนี้อหนนัง แตม่ขจ้าพเจจ้าละเวจ้นพวก
ทม่านไวจ้” พระเจจ้าเองไดจ้ตรนัสเกนที่ยวกนับอาดนัมวม่า “ไมม่ดนเลยทนที่มนคุษยห์นนันี้นจะอยถูม่ตนัวคนเดนยว” (ปฐก. 2:18)

Dr. Ironside เรนยกคนเหลม่านนนี้วม่า “คณะพรหมจารน ผถูจ้ซจึที่งไดจ้รนักษาตนัวจากความมลทรินทคุกแหม่งหนทนที่
ดาษดสืที่นในวนันนม่ากลนัวเหลม่านนันี้น” เขากลม่าวตม่อไปอนกวม่า: “พระพรของเพลงสดคุดน 32 ทนที่ถถูกประกาศวม่ามนแกม่บคุคคลผถูจ้
ไมม่มนอคุบาย, พระพรนนันี้นทนที่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของเราทรงประกาศแกม่นาธานาเอล, เปป็นสม่วนของกลคุม่มคนพริเศษนนนี้ คน
ทนที่ไรจ้อคุบายไมม่ใชม่คนทนที่ไรจ้บาป เขาเปป็นคนหนจึที่งทนที่ไมม่มนสริที่งใดตจ้องปปิดซม่อนไวจ้ เมสืที่อบาปถถูกสารภาพหมดและถถูกพริพากษา
ตม่อเบสืนี้องพระพนักตรห์ของพระเจจ้า อคุบายกท็หายไป และดนังนนันี้นกลคุม่มคนทนที่ไรจ้อคุบายนนนี้จจึงถถูกพรรณนาวม่าปราศจากความ
ผริดตม่อหนจ้าพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้า…” แตม่มนการเสนยสละอนันมหาศาลจรริง ๆ ในการสมนัครใจสละทรินี้งชนวริตปกตริและ
ความรนัก, ภรรยาและลถูก ๆ, เพสืที่อรนับใชจ้พระเจจ้า เปาโลสละทรินี้งทคุกสริที่งเหลม่านนนี้เพสืที่อรนับใชจ้พระเจจ้าโดยปราศจากสริที่งทนที่
คอยฉคุดรนันี้ง เราเรนยนรถูจ้ในกนันดารวริถน 6 วม่าพวกนาศนรห์ไดจ้ใหจ้คคาสนัตยห์ปฏริญาณวม่าจะไมม่ดสืที่มนนี้คาองคุม่น ไมม่แมจ้แตม่กรินองคุม่นหรสือ
ลถูกเกด เขาจะตจ้องไมม่ทคาใหจ้ตนัวเองเปป็นมลทรินเพราะการไวจ้ทคุกขห์ใหจ้คนทนที่พวกเขารนักซจึที่งเสนยชนวริต เปป็นการดนทนที่
ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะสมนัครใจสละทรินี้งบางสริที่ง แมจ้กระทนัที่งสริที่งทนที่ดน ๆ เพสืที่อทนที่พวกเขาจะรนับใชจ้พระเจจ้าไดจ้ดนขจึนี้น คคุณจคาไดจ้
วม่าโมเสสไดจ้ทรินี้งประเทศอนยริปตห์และราชวงศห์และทรนัพยห์สมบนัตริทนันี้งสรินี้นของอนยริปตห์เพสืที่อทนที่จะแบกรนับการถถูกเหยนยดหยาม
ของพระครริสตห์และชนชาตริหนจึที่งทนที่เปป็นทาส (ฮบ. 11:23-29)

ดนังนนันี้นบางครนันี้งพวกเราทนที่ตนันี้งใจแสวงหาทนที่จะมนฤทธริธิ์เดชของพระเจจ้า อาจสละทรินี้งการกรินหรสือทนอดหลนับอด
นอนในยามคที่คาคสืนขณะทนที่คนอสืที่น ๆ นอนหลนับ เพสืที่อทนที่จะอธริษฐานและกระทคาตามนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้าไดจ้ดนขจึนี้น
และรนับฤทธริธิ์เดชของพระองคห์ พวกเราบางคนไดจ้ใชจ้เวลายาวนานหลายปปีแหม่งชนวริตของเราหม่างไกลจากครอบครนัว
และพวกคนทนที่เรารนักในการเผยแพรม่ขม่าวประเสรริฐ คนอสืที่น ๆ กท็ทคาแบบนนนี้เชม่นกนันเพสืที่องานประกาศในตม่างแดน

ดนังนนันี้นคนอริสราเอลเหลม่านนนี้ทนที่ทคุม่มเท “ตริดตามพระเมษโปดกไปยนังทนที่ไหนกท็ตามทนที่พระองคห์เสดท็จไปนนันี้น” (ขจ้อ
4) พวกเขาไดจ้รนับการไถม่ “โดยเปป็นผลแรกถวายแดม่พระเจจ้า” (ขจ้อ 4) นนัที่นคสือ เราถถูกบอกวม่าพวกเขาเปป็นผลแรก
ของระลอกนนันี้นของการกลนับใจรนับเชสืที่อทนันี้งหลายทนที่จะตามมา คนอสืที่น ๆ ไดจ้รนับความรอดแลจ้วกม่อนหนจ้าพวกเขาและ
แมจ้กระทนัที่งการกระจนัดกระจายไปของพวกยริวตลอดหลายปปีนนันี้น แตม่วม่าในความหมายของการหนันประชาชาตริ
อริสราเอลกลนับมาหาพระเจจ้า พวกเขาเปป็น “ผลแรก” นนันี้น อาจเปป็นไดจ้วม่าขณะทนที่พวกเขาถถูกเอม่ยชสืที่อตม่อหนจ้าฝถูงชน
หมถูม่ใหญม่นนันี้นทนที่ถถูกรายงานวม่าไดจ้รนับความรอดในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นในบททนที่ 7 วม่าพวกเขาเปป็นผลแรกแบบ
พริเศษของความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น ชม่างนม่ารนักจรริง ๆ ทนที่พวกเขาจะไดจ้อยถูม่ใกลจ้กนับพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดในการครอบครอง
ยคุคพนันปปีของพระองคห์และถถูกนนับวม่าปราศจากความผริดหรสืออคุบาย!

_____________
ขข้อ 6,7:

14:6 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งบริน
อยถูม่ในทม่ามกลางทจ้องฟฝ้าอากาศ โดยมนขม่าวประเสรริฐ
นริรนันดรห์เพสืที่อประกาศแกม่คนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บน
แผม่นดรินโลก และแกม่ทคุกประชาชาตริ และตระกถูล 

และภาษา และประชากร
14:7 โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “จงยคาเกรง
พระเจจ้า และถวายสงม่าราศนแดม่พระองคห์ เพราะวม่า
ชนัที่วโมงแหม่งการพริพากษาของพระองคห์มาถจึงแลจ้ว 



และจงนมนัสการพระองคห์ ‘ผถูจ้ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์ 
และแผม่นดรินโลก และทะเล’ และบม่อนนี้คาพคุทนันี้ง

หลาย”

ทดูตสวรรคค์นกัขั้นและขต่าวประเสรถิฐนถิรกันดรค์
ดร. สโกฟปิลดห์ ในหมายเหตคุทนที่กลม่าวถจึงพระคคาสองขจ้อนนนี้ กลม่าววม่า “จะตจ้องมนการแบม่งแยกขม่าวประเสรริฐ

ออกเปป็นสนที่แบบ” และเขาเอม่ยชสืที่อขม่าวประเสรริฐเหลม่านนันี้น:
1. ขม่าวประเสรริฐแหม่งอาณาจนักรนนันี้น
2. ขม่าวประเสรริฐแหม่งพระคคุณของพระเจจ้า
3. ขม่าวประเสรริฐนริรนันดรห์
4. สริที่งซจึที่งเปาโลเรนยกวม่า “ขม่าวประเสรริฐของขจ้าพเจจ้า”
นนัที่นดถูเหมสือนเปป็นสริที่งทนที่ไมม่เหมาะสมมาก ๆ และเปป็นการแบม่งแยกทนที่พระเจจ้าไมม่ไดจ้ทรงประสงคห์ไวจ้ ผมเชสืที่อวม่า

มนขม่าวประเสรริฐแทจ้หนจึที่งเดนยวเทม่านนันี้น ขม่าวประเสรริฐทนที่เปาโลประกาศแกม่ชาวแควจ้นกาลาเทนยไมม่ไดจ้เปป็นหนจึที่งในสนที่แบบ
ของขม่าวประเสรริฐแตม่เปป็นขม่าวประเสรริฐแทจ้หนจึที่งเดนยวนนันี้น เปาโลกลม่าววม่า “แตม่ถจึงแมจ้วม่าพวกเราเอง หรสือทถูตสวรรคห์
องคห์หนจึที่งจากสวรรคห์ ประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลาย นอกจากขม่าวประเสรริฐทนที่พวกเราไดจ้ประกาศ
แกม่ทม่านทนันี้งหลายแลจ้ว กท็จงใหจ้คนนนันี้นถถูกสาปแชม่ง ตามทนที่พวกเราไดจ้กลม่าวไวจ้แตม่กม่อนแลจ้ว บนัดนนนี้ขจ้าพเจจ้ากลม่าวดนังนนันี้น
อนกวม่า ถจ้าคนใดคนหนจึที่งประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลายนอกจากขม่าวประเสรริฐซจึที่งทม่านทนันี้งหลายไดจ้รนับ
ไวจ้แลจ้ว จงใหจ้คนนนันี้นถถูกสาปแชม่ง” (กท. 1:8,9)

เปาโลกลม่าววม่า “พนที่นจ้องทนันี้งหลาย แตม่ขจ้าพเจจ้าขอรนับรองแกม่พวกทม่านวม่า ขม่าวประเสรริฐซจึที่งขจ้าพเจจ้าไดจ้
ประกาศไปแลจ้วนนันี้นไมม่ใชม่ของมนคุษยห์ เพราะขจ้าพเจจ้าไมม่ไดจ้รนับขม่าวประเสรริฐนนันี้นจากมนคุษยห์ และขจ้าพเจจ้าไมม่ไดจ้รนับคคา
สอนเรสืที่องขม่าวประเสรริฐนนันี้น แตม่โดยการเปปิดเผยของพระเยซถูครริสตห์” (กท. 1:11,12)

ดนังนนันี้นมนขม่าวประเสรริฐแทจ้ทนที่พระเจจ้าประทานใหจ้หนจึที่งเดนยวเทม่านนันี้น
เปาโลใหจ้คคานริยามทนที่ไดจ้รนับการดลใจของขม่าวประเสรริฐทนที่เขาประกาศและซจึที่งทคาใหจ้ผถูจ้คนไดจ้รนับความรอดใน 

1 โครรินธห์ 15:1-4:
“ยริที่งกวม่านนนี้ พนที่นจ้องทนันี้งหลาย ขจ้าพเจจ้าประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่พวกทม่านซจึที่งขจ้าพเจจ้าเคยประกาศแกม่พวก

ทม่านแลจ้ว ซจึที่งพวกทม่านไดจ้ยอมรนับไวจ้ดจ้วย และในขม่าวประเสรริฐนนันี้นพวกทม่านตนันี้งมนัที่นคงอยถูม่ โดยขม่าวประเสรริฐนนันี้นพวก
ทม่านไดจ้รนับความรอดดจ้วย ถจ้าพวกทม่านระลจึกอยถูม่เสมอถจึงสริที่งทนที่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศไวจ้แกม่พวกทม่านนนันี้น เวจ้นเสนยแตม่
พวกทม่านไดจ้เชสืที่ออยม่างไรจ้ประโยชนห์ ดจ้วยวม่าขจ้าพเจจ้าไดจ้มอบแกม่พวกทม่านเปป็นอนันดนับแรกคสือสริที่งซจึที่งขจ้าพเจจ้ารนับไวจ้นนันี้น
ดจ้วย วม่าพระครริสตห์ไดจ้ทรงวายพระชนมห์เพสืที่อบาปของเราทนันี้งหลาย ตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระคนัมภนรห์ และพระองคห์ไดจ้ทรง
ถถูกฝปงไวจ้ และพระองคห์ไดจ้ทรงเปป็นขจึนี้นมาใหมม่ในวนันทนที่สามตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระคนัมภนรห์”

เปาโลเขนยนไปถจึงพนที่นจ้องทนที่กรคุงโรมวม่า “ดนังนนันี้น เทม่าทนที่ขจ้าพเจจ้าทคาไดจ้ ขจ้าพเจจ้ากท็พรจ้อมทนที่จะประกาศขม่าว
ประเสรริฐแกม่พวกทม่านทนที่อยถูม่ทนที่กรคุงโรมดจ้วย” (รม. 1:15) ขม่าวประเสรริฐเดนยว, หนจึที่งเดนยวเทม่านนันี้น, อนันเดนยวกนัน

มนันเปป็นขม่าวประเสรริฐเดนยวกนันนนันี้น “ซจึที่งไดจ้ถถูกประกาศแลจ้วแกม่มนคุษยห์ทคุกคนทนที่อยถูม่ใตจ้ฟฝ้าสวรรคห์” (คส. 1:23)
เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้กลม่าววม่า “ขม่าวประเสรริฐของขจ้าพเจจ้า” (รม. 2:15) และ “ขม่าวประเสรริฐของ



พวกเรา” (2 คร. 4:3) เขาแคม่หมายถจึงขม่าวประเสรริฐแทจ้นนันี้นตามทนที่เขาประกาศมนัน
พระครริสตห์จะเสดท็จมา “ในเปลวเพลริงจะลงโทษสนองตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่ไมม่รถูจ้จนักพระเจจ้า และทนที่ไมม่เชสืที่อฟปง

ขม่าวประเสรริฐของพระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเรา” (2 ธส. 1:8)
มนขม่าวประเสรริฐเดนยวเทม่านนันี้น-ขม่าวประเสรริฐนนันี้นทนที่ชม่วยใหจ้รอด
ในความหมายแฝงและสภาพการณห์แวดลจ้อมทนที่แตกตม่างกนัน ขม่าวประเสรริฐกท็เชสืที่อมโยงกนับแนวคริดทนที่แตก

ตม่างกนัน เมสืที่อเปโตรประกาศขม่าวประเสรริฐแกม่พวกยริว มนันกท็ถถูกเรนยกวม่า “ขม่าวประเสรริฐของพวกทนที่เขจ้าสคุหนนัต” แตม่
เมสืที่อเขาประกาศขม่าวประเสรริฐเดนยวกนันนนันี้นแกม่พวกคนตม่างชาตริ มนันกท็เปป็น “ขม่าวประเสรริฐของพวกทนที่ไมม่เขจ้าสคุหนนัต” 
กาลาเทนย 2:7 กลม่าว เมสืที่อพระเยซถูทรงประกาศขม่าวประเสรริฐนนันี้นโดยตรนัสวม่า “ทม่านทนันี้งหลายจงกลนับใจเสนยใหมม่ 
เพราะวม่าอาณาจนักรแหม่งสวรรคห์มาใกลจ้แลจ้ว” (มธ. 3:2) มนันเปป็นขม่าวประเสรริฐเดนยวกนัน แมจ้มนันถถูกเรนยกวม่าขม่าว
ประเสรริฐแหม่งอาณาจนักรนนันี้นกท็ตาม

ดนังนนันี้นแนวคริดสมนัยใหมม่ทนที่วม่ามนขม่าวประเสรริฐหนจึที่งทนที่พระครริสตห์ทรงตายเพสืที่อคนบาปและอนก “ขม่าวประเสรริฐ
เพสืที่อสนังคม” กท็เปป็นแนวคริดทนที่ผริดและไมม่ตรงตามพระคนัมภนรห์ มนขม่าวประเสรริฐเดนยวเทม่านนันี้น เหมสือนกนับในทคุกยคุคสมนัย, 
ภาคพนันธสนัญญาเดริมและพนันธสนัญญาใหมม่, มนแผนการแหม่งความรอดแคม่หนจึที่งเดนยวซจึที่งถถูกประกาศโดยศาสดา
พยากรณห์ทคุกคนเหลม่านนันี้น (กริจการ 10:43)

พวกถสือแนวคริดเสรนนริยมทนที่ยสืนกรานเรสืที่อง “ขม่าวประเสรริฐเพสืที่อสนังคม” บางครนันี้งกท็ไมม่รถูจ้เรสืที่องรถูจ้ราว บางครนันี้งกท็
ไมม่ซสืที่อตรงอยม่างแขท็งขนันในการเสแสรจ้งวม่าพวกครริสเตนยนทนที่เนจ้นรากฐาน ทนที่เชสืที่อพระคนัมภนรห์, พวกชนะจริตวริญญาณ, ไมม่
หม่วงใยเกนที่ยวกนับการแสดงความเมตตาและสวนัสดริภาพของมนคุษยห์ ความจรริงกท็คสือวม่าความเชสืที่อแบบครริสเตนยนทนที่เนจ้น
รากฐานตม่างหากทนที่สรจ้างพนันธกริจบรรเทาทคุกขห์, ชม่วยเหลสือคนยากจน, ดถูแลเดท็กกคาพรจ้า, สรจ้างโรงพยาบาลเพสืที่อการ
กคุศลตม่าง ๆ ไมม่มนพวกถสือแนวคริดเสรนนริยมคนใดทนที่รนักคนยากจนและทคาเพสืที่อคนดจ้อยโอกาสและผถูจ้ยากไรจ้มากเทม่ากนับ 
John Wesley, George Muller, General Booth, D.L. Moody, Mel Trotter และผถูจ้ชนะจริตวริญญาณคนอสืที่น
ๆ ทนที่เปป็นครริสเตนยน ความจรริงอนันเรนยบงม่ายกท็คสือวม่าพวกเสรนนริยมทนที่ไปไกลจากขม่าวประเสรริฐแทจ้กท็นคาการนอกใจคถูม่
สมรส, การเมาเหลจ้า, ความทคุจรริตและอาชญากรรมเขจ้ามาพรจ้อมกนับ “ขม่าวประเสรริฐ” ของพวกเขา

ดนังนนันี้น “ขม่าวประเสรริฐนริรนันดรห์” นนันี้น (ขจ้อ 6) ตามทนที่ถถูกประกาศโดยทถูตสวรรคห์องคห์นนนี้ในขจ้อพระคคาเหลม่านนนี้
จะเปป็นขม่าวประเสรริฐแหม่งความรอดเดนยวกนันนนันี้นอยม่างแนม่นอน คคาพยากรณห์ทนที่วม่า “ขม่าวประเสรริฐแหม่งอาณาจนักรนนนี้
จะถถูกประกาศไปทนัที่วโลกใหจ้เปป็นพยานแกม่บรรดาประชาชาตริ และเมสืที่อนนันี้นทนที่สคุดปลายจะมาถจึง” (มธ. 24:14) อาจ
หมายถจึงการประกาศของทถูตสวรรคห์องคห์นนนี้ มนันอจ้างอริงถจึงการสรินี้นสคุดความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นอยม่างแนม่นอน ไมม่ใชม่การ
รนับขจึนี้นทนที่มากม่อนหนจ้านนันี้น

ทถูตสวรรคห์องคห์นนนี้ประกาศวม่าคนบาปทนันี้งหลายควร “ยคาเกรงพระเจจ้า และถวายสงม่าราศนแดม่พระองคห์ 
เพราะวม่าชนัที่วโมงแหม่งการพริพากษาของพระองคห์มาถจึงแลจ้ว” (ขจ้อ 7) ใชม่แลจ้วครนับ และบรรดานนักเทศนห์ทนที่ซสืที่อตรงไดจ้
เทศนาเชม่นนนันี้นมาตลอดหลายปปีเหลม่านนันี้น เตสือนเกนที่ยวกนับการพริพากษาทนที่จะมานนันี้นและเรนยกรจ้องใหจ้ผถูจ้คนกลนับใจ แตม่
นนัที่นเปป็นสม่วนหนจึที่งของขม่าวประเสรริฐทนที่ชม่วยใหจ้รอดนนันี้นทนที่วม่าผถูจ้คนควรกลนับใจและเชสืที่อบนพระครริสตห์

_____________



ขข้อ 8:
14:8 และทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งตามมา โดยกลม่าว
วม่า “บาบริโลนลม่มจมแลจ้ว ลม่มจมแลจ้ว มหานครนนันี้น 
เพราะวม่านครนนันี้นไดจ้กระทคาใหจ้บรรดาประชาชาตริทนันี้ง

ปวงดสืที่มจากเหลจ้าองคุม่นแหม่งความเดสือดดาลแหม่งการ
ลม่วงประเวณนของนาง”

โรมทกกี่ถดูกฟฟฟื้นฟดู, ซจึกี่งในทกกี่นกขั้ถดูกเรกยกวต่าบาบถิโลน, ลต่มจม
ในวริวรณห์ 11:8 กรคุงเยรถูซาเลท็มถถูกเรนยกในเชริงสนัญลนักษณห์วม่า “เมสืองโสโดมและอนยริปตห์” ในทนที่นนนี้โรมถถูกเรนยก

วม่า “บาบริโลน” มนันตจ้องเปป็นโรม เพราะในดานริเอล 9:26 เราถถูกบอกวม่า “และประชากรของประมคุขทนที่จะมานนันี้น
จะทคาลายกรคุงและสถานบรริสคุทธริธิ์เสนย” นนที่พถูดถจึงการทคาลายกรคุงเยรถูซาเลท็มในปปี ค.ศ. 70 หลนังจากการตรจึงกางเขน
พระเยซถู การทคาลายนนันี้นเกริดขจึนี้นโดยกองทนัพของพวกโรมภายใตจ้ทริตนัส ดนังนนันี้นปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์จะตจ้องมาจาก
โรมและนนัที่นเปป็นนครหลวงของเขา วริวรณห์ 16:19 กลม่าววม่า “และมหานครนนันี้นไดจ้ถถูกแยกออกเปป็นสามสม่วน” ซจึที่ง
หมายถจึงทนที่นนัที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น วริวรณห์ 17:9 บอกเราเกนที่ยวกนับศาสนาเทนยมเทท็จนนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์ซจึที่งมนศถูนยห์กลางอยถูม่ในนครแหม่งเนรินเขาเจท็ดลถูกนนันี้น ซจึที่งกท็คสือกรคุงโรม

ทคาไมถจึงเรนยกมนันวม่าบาบริโลน? เพราะวม่ามนันเปป็นการขจึนี้นถจึงจคุดสถูงสคุดของบรรดาจนักรวรรดริโลกตนันี้งแตม่บาบริ
โลน, มนเดนย-เปอรห์เซนย, กรนซและโรม จากนนันี้นจจึงของโรมทนที่ถถูกฟฟปั้นฟถู มนันเปป็นสนัญลนักษณห์ทนที่แสดงถจึงอคานาจโลกคนตม่าง
ชาตริทนันี้งหมดทนที่จะถถูกทคาลายเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จมาครนันี้งทนที่สอง เพสืที่อจะทรงครอบครองหลนังจากสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น ตนันี้งแตม่สมนัยของหอบาเบลจนถจึงปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น มนคุษยชาตริไดจ้พยายามทนที่จะพนัฒนาการ
ปกครองโลกทนที่ปราศจากพระเจจ้า แมจ้กระทนัที่งตอนนนนี้ “ความลจึกลนับแหม่งคนนอกกฎหมายนนันี้นกท็ทคางานอยถูม่แลจ้ว เพนยง
แตม่ผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวเดนดี๋ยวนนนี้นนันี้นจะยนังหนม่วงเหนนที่ยวอยถูม่ จนกวม่าผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวนนันี้นจะถถูกพาออกไปพจ้นทาง
เสนย และคนนอกกฎหมายนนันี้นจจึงจะถถูกเปปิดเผย ผถูจ้ซจึที่งองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะทรงประหารดจ้วยวริญญาณแหม่ง
พระโอษฐห์ของพระองคห์ และจะทรงผลาญใหจ้สถูญไปดจ้วยความเจริดจจ้าแหม่งการเสดท็จมาของพระองคห์ คสือผถูจ้นนันี้น ผถูจ้ซจึที่ง
การมาของมนันจะเปป็นตามการกระทคากริจของซาตาน พรจ้อมกนับบรรดาการอริทธริฤทธริธิ์และหมายสคาคนัญ และการ
มหนัศจรรยห์ทนที่โปฝ้ปด” (2 ธส. 2:7-9) มนันเปป็นแผนการของซาตานและทนันี้งหมดนนันี้นกท็ถถูกแสดงเปป็นสนัญลนักษณห์โดยชสืที่อ
เรนยกบาบริโลน

จงตนันี้งใจหมายเหตคุในสม่วนทนที่มากม่อนของภาคพนันธสนัญญาใหมม่วม่าโรมไมม่เคยถถูกเรนยกวม่าบาบริโลนเลย เปโตร
ประกาศแกม่พวกทนที่กระจนัดกระจายไปของชนชาตริอริสราเอลในประเทศบาบริโลนจรริง ๆ และจากทนที่นนัที่นเขากท็ฝาก
ความคริดถจึงมาใน 2 เปโตร 5:13 เปโตรไมม่เคยอยถูม่ทนที่กรคุงโรมเลย เขาไมม่ถถูกกลม่าวถจึงในยนที่สริบแปดคนนนันี้นและ
ครอบครนัวเหลม่านนันี้นทนที่เปาโลเขนยนไปถจึงในโรม 16 เขาไมม่ไดจ้พบกนับเปาโลทนที่นนัที่นตอนทนที่เปาโลมาในกริจการ 28 เขาไมม่
ไดจ้อยถูม่ทนที่นนัที่นตอนทนที่เปาโลเขนยนคคาอคาลาของตนใน 2 ทริโมธน 4 และกลม่าววม่า “ลถูกาคนเดนยวเทม่านนันี้นทนที่อยถูม่กนับขจ้าพเจจ้า”

แตม่ตรงนนนี้ในวริวรณห์ โรมเปป็นการขจึนี้นสถูม่จคุดสถูงสคุดแบบฟฟปั้นคสืนชนพของการครองโลกโดยซาตานและถถูกเรนยกใน
เชริงสนัญลนักษณห์วม่าบาบริโลน

เหตคุใดเมสืองนนนี้จะตจ้องถถูกทคาลาย? เพราะวม่ามนันจะกลายเปป็นศถูนยห์รวมของการนนับถสือรถูปเคารพและการ
ลม่วงประเวณนฝป่ายวริญญาณ นนที่จะถถูกกลม่าวถจึงอนกครนันี้งในวริวรณห์ 17:1,2 ทนที่กษนัตรริยห์เหลม่านนันี้นถถูกกลม่าววม่าไดจ้ทคาการลม่วง



ประเวณนกนับศาสนาเทท็จนนันี้นของโรม
____________

ขข้อ 9-12:
14:9 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สามตามสององคห์แรกนนันี้น
มา โดยกลม่าวดจ้วยเสนยงอนันดนังวม่า “ถจ้ามนคุษยห์คนใด
บถูชาสนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และรนับ
เครสืที่องหมายของมนันไวจ้ในหนจ้าผากของตนหรสือในมสือ
ของตน
14:10 ผถูจ้นนันี้นเองจะดสืที่มเหลจ้าองคุม่นแหม่งพระพริโรธของ
พระเจจ้า ซจึที่งถถูกเทออกโดยปราศจากการระคนกนับ
สริที่งใดลงในถจ้วยแหม่งความเดสือดดาลของพระองคห์ 
และเขาจะถถูกทรมานดจ้วยไฟและกคามะถนันตม่อหนจ้า
เหลม่าทถูตสวรรคห์ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ และตม่อพระพนักตรห์พระ

เมษโปดก
14:11 และควนันแหม่งการทรมานของพวกเขากท็พลคุม่ง
ขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ และพวกเขา
ไมม่มนการพนักผม่อนเลยทนันี้งกลางวนันหรสือกลางคสืน ผถูจ้ซจึที่ง
บถูชาสนัตวห์รจ้ายและรถูปจคาลองของมนัน และผถูจ้ใดกท็ตาม
ทนที่รนับเครสืที่องหมายแหม่งชสืที่อของมนัน”
14:12 นนที่คสือความอดทนของพวกวริสคุทธริชน นนที่คสือคน
ทนันี้งหลายทนที่รนักษาบรรดาพระบนัญญนัตริของพระเจจ้า 
และความเชสืที่อนนันี้นของพระเยซถูไวจ้

ททุกคนทกกี่บดูชาสกัตวค์รข้ายนกัขั้นกด็ตกนรกเปป็นนถิตยค์
“สนัตวห์รจ้าย” นนันี้น, “บคุตรแหม่งความพรินาศ” นนันี้น, ผถูจ้เผดท็จการโลกคนนนันี้น, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นจะอจ้าง

ตนัวเปป็นพระเจจ้าแลจ้ว เรนยกรจ้องการกราบไหวจ้บถูชาในฐานะพระเจจ้า (2 ธส. 2:4) จากนนันี้นรถูปจคาลองหนจึที่งหรสือรถูป
เคารพทนที่เปป็นตนัวแทนของเขาจะถถูกทคาใหจ้มนชนวริตขจึนี้นมาอยม่างอนัศจรรยห์โดยผถูจ้พยากรณห์เทท็จนนันี้น ทคุกคนทนที่ไมม่ยอมบถูชา
สนัตวห์รจ้ายนนันี้นและรถูปจคาลองของมนันจะถถูกฆม่าตาย พวกเขาตจ้องรนับเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นในฐานะเปป็นเหลม่าผถูจ้
บถูชาสนัตวห์รจ้ายเพสืที่อทนที่จะไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ซสืนี้อหรสือขายไดจ้ แตม่ทคุกคนทนที่ทคาเชม่นนนันี้น (บถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้น) จะตจ้องตกนรก
เปป็นนริตยห์

ขจ้อ 10 และ 11 มนนนัยสคาคนัญ: สองขจ้อนนนี้กลม่าวถจึงนรกวม่าเปป็นความทรมานเปป็นนริตยห์ บางคนอาจกลม่าววม่า
ไฟนนันี้นในนรกจะเปป็นเชริงเปรนยบเปรย ควนันนนันี้นจะเปป็นเชริงเปรนยบเปรยดจ้วยหรสือ? และกคามะถนันลม่ะ? และหนอน
เหลม่านนันี้นทนที่ “ไมม่ตาย” ตามทนที่พระเยซถูตรนัสไวจ้ในมาระโก 9:44,46,49- พวกมนันเปป็นเชริงเปรนยบเปรยดจ้วยหรสือ? นนี้คา
นนันี้นทนที่เศรษฐนคนนนันี้นในนรกรจ้องขอกท็เปป็นเชริงเปรนยบเปรยดจ้วยหรสือ? และความกระหายของเขาเปป็นเชริงเปรนยบเปรย
หรสือ? เรารถูจ้สจึกวม่าตจ้องตนความตามทนที่ปรากฏ เมสืที่อพระครริสตห์ตรนัสถจึงไฟนนันี้นในนรกหลายครนันี้งเหลสือเกริน

ไฟนนันี้นจะทรมานและไมม่ทคาใหจ้สรินี้นสถูญและไมม่ทคาลายรม่างกายจรริง ๆ เหลม่านนันี้นในนรกไดจ้อยม่างไร? ผมไมม่
ทราบ เมสืที่อเราผถูจ้ซจึที่งเปป็นมนคุษยห์ทนที่อม่อนแอ ไมม่รถูจ้เรสืที่องรถูจ้ราว กจ้าวเขจ้าไปในสริที่งทนันี้งหลายทนที่เปป็นนริรนันดรห์ เรากท็เปป็นเหมสือน
คนโงม่ทนที่ไมม่รถูจ้หมดทคุกสริที่ง ผมไมม่รถูจ้วม่าเดท็กหนคุม่มชาวฮนบรถู 3 คนนนันี้นในดานริเอล 3 ไมม่ไดจ้รนับอนันตรายในเตาไฟรจ้อนแรงนนันี้น
ไดจ้อยม่างไร ซจึที่งรจ้อนจนมนันฆม่าคนอสืที่น ๆ ทนที่โยนพวกเขาเขจ้าไป แตม่เรสืที่องราวนนันี้นเปป็นความจรริงอยม่างเหท็นไดจ้ชนัด เมสืที่อ
พระเจจ้าตรนัสวม่านรกเปป็นบจึงไฟและกคามะถนันแหม่งหนจึที่งและมนันลคุกไหมจ้ตลอดไปเปป็นนริตยห์ ใครเลม่าจะฉลาดเหลสือเกริน
จนใชจ้เหตคุผลอธริบายมนันไดจ้? เหท็นไดจ้ชนัดวม่าทคุกคนทนที่บถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้นหนันไปเสนยตลอดกาลแลจ้วจากขจ้อเสนอของ
พระเจจ้าทนที่เปป็นความรอดโดยทางพระครริสตห์ บาปของพวกเขาจจึงกลายเปป็นบาปนนันี้นทนที่อภนัยใหจ้ไมม่ไดจ้แลจ้ว



______________
ขข้อ 13:

14:13 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินพระสคุรเสนยงจากสวรรคห์ 
ซจึที่งกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “จงเขนยนไวจ้เถริดวม่า ตนันี้งแตม่นนนี้
สสืบไปคนทนันี้งหลายซจึที่งตายในองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะไดจ้
รนับพร” “ใชม่แลจ้ว” พระวริญญาณตรนัสวม่า “เพสืที่อพวก

เขาจะไดจ้หยคุดพนักจากบรรดาการทคางานหนนักของ
พวกเขา และการงานทนันี้งหลายของพวกเขากท็
ตริดตามพวกเขาไปแนม่นอน”

เหลต่าคนตายผดูข้เปป็นสทุขของพระเจข้า
พระเจจ้าตรนัสถจึงเหลม่าครริสเตนยนทนที่ตายไปแลจ้วอยม่างอม่อนหวานยริที่งนนัก พวกเขาถถูกเรนยกวม่า “บรรดาคนซจึที่ง

ลม่วงหลนับไปในพระเยซถู” (1 ธส. 4:14) นม่าแปลกทนที่ผถูจ้ทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วคนใดจะหวาดกลนัวความตายนนันี้น
ลม่วงหลนับในพระเยซถู! หลนับอยม่างเปป็นสคุข

ไมม่มนใครจะตสืที่นมารจ้องไหจ้อนกเลย!
การเอนกายอนันสงบและไมม่มนใครรบกวน

ไมม่มนศนัตรถูรายสคุดทจ้ายทคาใหจ้ขาดตอน
ลม่วงหลนับในพระเยซถู! โอ ชม่างแสนยรินดน

ทนที่เหลม่าผถูจ้ลม่วงหลนับนนันี้นจะประชคุมพรจ้อมกนัน!
เพสืที่อขนับรจ้องดจ้วยความมนัที่นใจอนันบรริสคุทธริธิ์

วม่าความตายไดจ้เสนยเหลท็กไนพริษของมนันไปแลจ้ว
ลม่วงหลนับในพระเยซถู! การหยคุดพนักแสนสงบ

การตสืที่นของพวกเขากท็เปปีฟื่ยมสคุขยริที่งนนัก
ความกลนัวและวริบนัตริจะไมม่ทคาใหจ้โมงนนันี้นเศรจ้าหมอง
เมสืที่อฤทธริธิ์เดชพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดถถูกเผยใหจ้ประจนักษห์

ลม่วงหลนับในพระเยซถู! โอ ขอใหจ้ขจ้า
ไดจ้อยถูม่ในทนที่ลนนี้ภนัยอนันแสนสคุขนนันี้น!

เถจ้ากระดถูกของขจ้าจะนอนพนักอยม่างปลอดภนัย
เฝฝ้าคอยเสนยงเรนยกจากเบสืนี้องบนนนันี้น

เรากลม่าวอคาลาแตม่ไมม่นานนนักหรอก เรารจ้องไหจ้ไหมทนที่พวกเขาจะใหจ้พระเจจ้าเชท็ดนนี้คาตาทคุกหยดของพวกเขา
ออกไปเสนย? เราเศรจ้าใจไหมทนที่พวกเขาเขจ้าในความเปป็นสคุขชนัที่วนริรนันดรห์?

Ira D. Sankey เขนยนบทเพลงนมนัสการสนันี้น ๆ เกนที่ยวกนับการอคาลาอนันไพเราะนนันี้น
หลนับไปเถริด ทม่านทนที่รนัก หลนับตม่อไป และเชริญทม่านหยคุดพนักเถริด

เอนศนรษะของทม่านแนบพระทรวงพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดเถริด
พวกเรารนักทม่าน แตม่พระเยซถูรนักทม่านมากทนที่สคุด-

ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์!



การหลนับไหลของทม่านกท็สงบสคุขดคุจการนอนของทารก
แตม่ทม่านจะไมม่ตสืที่นมาเพสืที่อตรากตรคาและรที่คาไหจ้อนกตม่อไป

การหยคุดพนักของทม่านนนันี้นสมบถูรณห์ ปลอดภนัย และหลนับลจึก
ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์!
จนกวม่าสงม่าราศนนริรนันดรห์สาดสม่องผสืนฟฝ้า
จนกวม่าผถูจ้ทนที่ตายในพระเยซถูจะเปป็นขจึนี้นมา

และพระองคห์จะเสดท็จมา แตม่มริใชม่ในสภาพอนันตที่คาตจ้อย-
ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์!

แคม่ “ราตรนสวนัสดริธิ์” ทม่านทนที่รนัก- มริใชม่ “ลากม่อน!”
อนกหนม่อยเดนยว และวริสคุทธริชนทคุกคนของพระองคห์

จะอาศนัยอยถูม่ในความเปป็นหนจึที่งเดนยวกนันทนที่ไมม่แยกขาด-
ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์!

จนกวม่าเราจะเจอกนันอนกหนจ้าพระทนที่นนัที่งของพระองคห์
หม่มกายในชคุดไรจ้ตคาหนริทนที่พระองคห์ประทานใหจ้แกม่คนของพระองคห์

จนกวม่าเราจะรถูจ้เหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ทรงรถูจ้จนักเราแลจ้ว-
ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์! ราตรนสวนัสดริธิ์!

แฟนนนที่ ครอสบนนี้ผถูจ้ตาบอดไดจ้ตายไปอยม่างชสืที่นบานทนที่ใบหนจ้าแรกทนที่ดวงตาทนที่มสืดบอดยาวนานคถูม่นนันี้นจะมอง
เหท็นจะเปป็นใบหนจ้าของพระเยซถู! คคุณแมม่ของผม ขณะใกลจ้ตาย ไดจ้ชถูมสือทนที่อม่อนแรงของทม่านขณะทนที่เรารจ้องเพลง 
“How Firm A Foundation” (“ความเชสืที่อศริษยห์พระเยซถู”) ตามทนที่ทม่านขอขจ้างเตนยงของทม่าน และทม่านกลม่าวดจ้วย
ความชสืที่นบานวม่า “แมม่เหท็นพระเยซถูและลถูกนจ้อยของแมม่ไดจ้แลจ้วตอนนนนี้!” จากนนันี้นกท็ลม่วงหลนับไป ความสคุขมนแกม่คน
ตายเหลม่านนันี้นทนที่ตายในองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเพราะวม่าพวกเขามนการหยคุดพนักอนันแสนสคุขจากความเหนสืที่อยยากของพวก
เขาและการงานของพวกเขากท็ตริดตามพวกเขาไป

คคาวม่าสะบาโตหมายถจึงการหยคุดพนัก และสวรรคห์ถถูกแสดงภาพในวนันสะบาโตในพระคนัมภนรห์และในฮนบรถู 
4:9 พระคคาขจ้อนนันี้นกลม่าววม่า “ฉะนนันี้นจจึงยนังมนการหยคุดพนักสคาหรนับประชาชนของพระเจจ้า” โอ ขอบคคุณพระเจจ้า
สคาหรนับสะบาโตแหม่งสวรรคห์เพสืที่อทนที่จะวางภาระทนันี้งหลายของเราและหยคุดพนัก!

เปป็นความจรริงทนที่วม่าพระคนัมภนรห์กลม่าววม่า “...และบรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์จะรนับใชจ้พระองคห์” (22:3) แตม่
คน ๆ หนจึที่งสามารถเขจ้าสถูม่การหยคุดพนักอนันแสนหวานไดจ้ชนัที่วนริรนันดรห์ ความยากลคาบากทนันี้งปวงหมดสรินี้นไป ความ
เหนสืที่อยยากและความอม่อนลจ้าทนันี้งหมดจากไปเปป็นนริตยห์ เมสืที่อเราไปถจึงสวรรคห์ เหตคุฉะนนันี้น “คนทนันี้งหลายซจึที่งตายใน
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะไดจ้รนับพร”

“การงานทนันี้งหลายของพวกเขากท็ตริดตามพวกเขาไปแนม่นอน” โอ ชม่างสคาคนัญจรริง ๆ เมสืที่อเรามาถจึงบนัลลนังกห์
พริพากษาของพระครริสตห์ทนที่บางคนกคาลนังรนับใชจ้องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตม่อไป ซจึที่งเปป็นผถูจ้ทนที่เราไดจ้ชนะมาถจึงพระครริสตห์

วนันนนนี้ในสนามบรินชายหนคุม่มคนหนจึที่งหยคุดทนักผม บอกชสืที่อของเขาแกม่ผมและเตสือนความจคาผมวม่าหลายปปี



กม่อนในงานฟฟปั้นฟถูหนจึที่งในสปรริงฟปิลดห์, มริสซถูรนที่ตอนทนที่ผมเทศนาเขาไดจ้รนับความรอด การงานของพวกเขาตริดตามตม่อ
ไป

และพระคคาขจ้อนนนี้กลม่าวเกนที่ยวกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่เชสืที่อฟปงพระบนัญญนัตริทนันี้งหลายของพระองคห์และถสือรนักษาพนันธ
สนัญญาของพระองคห์วม่า “ความเมตตาของพระเยโฮวาหห์นนันี้นดคารงอยถูม่ตนันี้งแตม่นริรนันดรห์กาลจนถจึงนริรนันดรห์กาล…และ
ความชอบธรรมของพระองคห์ตม่อหลานเหลน” (สดด. 103:17) การงานทนที่ดนตริดตามไป!

เราตจ้องไปจากภาพเหตคุการณห์นนนี้สนักครถูม่ การงานแบบไหนจะตริดตามคคุณไป? Dr. Ironside กลม่าวคคา
วริงวอนทนที่จรริงจนังนนนี้:

ถจ้าคคุณรอดแลจ้ว คคุณไดจ้ทคาอะไรบจ้างเพสืที่อองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า? ถจ้ายนังไมม่รอด โอ ฉะนนันี้น ผมขอ
อจ้อนวอนคคุณใหจ้ระลจึกวม่า บาปทนันี้งหลายของคคุณจะตริดตามคคุณไป-บาปเหลม่านนันี้นทนที่คคุณพยายามมา
ตลอดทนที่จะลสืมเสนย; บาปเหลม่านนันี้นทนที่คคุณไดจ้หนนมาจากพวกมนัน; บาปเหลม่านนันี้นซจึที่งในความโงม่เขลาของคคุณ
คคุณเคยคริดวม่าคคุณจะชดใชจ้มนันไดจ้โดยความพยายามของคคุณเอง เมสืที่อคคุณยสืนขจึนี้นในทจ้ายทนที่สคุด ในสภาพ
นม่าสนังเวชและเปลสือยเปลม่าและนม่าสมเพช หนจ้าพระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวนนันี้น คคุณกท็จะพบวม่าบาปทนันี้งหมด
ของคคุณอยถูม่ทนที่นนัที่น และบาปเหลม่านนันี้นจะรนัดตนัวคคุณไวจ้แนม่นดคุจฝถูงสคุนนัขลม่าเนสืนี้อจากนรกอยม่างทนที่พวกมนันเปป็น
จรริง ๆ  และลากตนัวคคุณลงไปสถูม่บจึงไฟนนันี้น ผมขอรจ้องคคุณ อยม่าหนันไปเสนยจากความจรริงอนันนม่ากลนัวนนนี้

________________
ขข้อ 14-20:

14:14 และขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหท็น และดถูเถริด มนเมฆสน
ขาวกจ้อนหนจึที่ง และบนเมฆนนันี้นมนผถูจ้หนจึที่งประทนับอยถูม่
เหมสือนกนับบคุตรมนคุษยห์ โดยสวมมงกคุฎทองคคาบน
พระเศนยรของพระองคห์ และในพระหนัตถห์ของ
พระองคห์ทรงถสือเคนยวอนันคม
14:15 และมนทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งออกมาจากพระ
วริหาร โดยรจ้องดจ้วยเสนยงดนังตม่อพระองคห์ ผถูจ้ประทนับ
บนเมฆนนันี้นวม่า “ขอทรงตวนัดเคนยวของพระองคห์และ
เกนที่ยวไปเถริด เพราะวม่าถจึงเวลาทนที่พระองคห์จะเกนที่ยว
แลจ้ว เพราะวม่าการเกท็บเกนที่ยวแหม่งแผม่นดรินโลกนนันี้นกท็
สคุกแลจ้ว”
14:16 และพระองคห์ผถูจ้ประทนับบนเมฆนนันี้น ไดจ้ทรง
ตวนัดเคนยวของพระองคห์นนันี้นบนแผม่นดรินโลก และแผม่น
ดรินโลกกท็ไดจ้ถถูกเกนที่ยวแลจ้ว
14:17 และทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งกท็ออกมาจากพระ

วริหารซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ ทม่านกท็ถสือเคนยวอนันคมเชม่น
เดนยวกนัน
14:18 และทถูตสวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งไดจ้ออกมาจาก
แทม่นบถูชา ผถูจ้ซจึที่งมนฤทธริธิ์เหนสือไฟ และรจ้องดจ้วยเสนยงดนัง
แกม่ทถูตองคห์นนันี้นทนที่ถสือเคนยวอนันคมนนันี้นวม่า “ทม่านจงตวนัด
เคนยวอนันคมของทม่าน และเกนที่ยวเกท็บบรรดาพวงองคุม่น
แหม่งตจ้นองคุม่นของแผม่นดรินโลก เพราะบรรดาลถูกองคุม่น
นนันี้นของมนันสคุกเตท็มทนที่แลจ้ว”
14:19 และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นกท็ตวนัดเคนยวของทม่าน
เขจ้าไปในแผม่นดรินโลก และรวบรวมเถาองคุม่นนนันี้นแหม่ง
แผม่นดรินโลก และขวจ้างมนันลงไปในบม่อยที่คาองคุม่นอนัน
ใหญม่แหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า
14:20 และบม่อยที่คาองคุม่นนนันี้นถถูกยที่คาภายนอกเมสือง และ
โลหริตไหลออกจากบม่อยที่คาองคุม่นนนันี้น สถูงกระทนัที่งถจึง
บนังเหนยนมจ้า ไหลนองไปประมาณสามรจ้อยกริโลเมตร



ภาพของอารมาเกดโดน
ในวริวรณห์ 19:11-20 เรามนภาพ ๆ หนจึที่งราวกนับวม่าบนแผม่นดรินโลกเกนที่ยวกนับการเสดท็จมาของพระครริสตห์

พรจ้อมกนับเหลม่ากองทนัพทถูตสวรรคห์เพสืที่อตม่อสถูจ้และทคาลายปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น ในทนที่นนนี้เรามนมคุมมองของทถูตสวรรคห์
องคห์หนจึที่งทนที่เหท็นความชนัที่วนนันี้นทนที่ตจ้องถถูกพริพากษา

ในทนที่นนนี้ศจึกนนันี้นถถูกแสดงภาพเปป็นเหมสือนการเกท็บเกนที่ยว ในอริสยาหห์ 63:1-5 ศจึกเดนยวกนันนนันี้นถถูกแสดงภาพเปป็น
เหมสือนการยที่คาในบม่อยที่คาองคุม่น

“การเกท็บเกนที่ยวแหม่งแผม่นดรินโลกนนันี้นกท็สคุกแลจ้ว” (ขจ้อ 15) เราถถูกเตสือนใจวม่าพระเจจ้าทรงบอกอนับราฮนัมวม่า 
“ความชนัที่วชจ้าของคนอาโมไรตห์ยนังไมม่ครบถจ้วน” (ปฐก. 15:16) และพวกเขาจจึงยนังไมม่ถถูกทคาลายในตอนนนันี้น ตม่อมา
พวกเขาจะตจ้องถถูกทคาลายอยม่างสรินี้นเชริง (พบญ. 20:17; ยชว. 3:10) กม่อนนนี้คาทม่วมนนันี้น บาปกท็ดาษดสืที่นมากเสนยจนใน
ทนที่สคุดพระเมตตาทนที่ถถูกเยจ้ยหยนันไดจ้กลายเปป็นการพริพากษา ดนังนนันี้นในการครอบครองของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ในทนที่
นนนี้เผม่าพนันธคุห์ของคนบาปตจ้องถถูกทคาลาย

จงสนังเกตวม่าพระครริสตห์เองทรงเปป็นผถูจ้ทนที่จะทคาการเกท็บเกนที่ยว ผถูจ้ทนที่จะลงโทษบาป ดนังนนันี้นพระครริสตห์เองทรง
เปป็นผถูจ้ทนที่จะตรนัสแกม่บรรดาคนทนที่ไมม่รอดวม่า “และในเวลานนันี้นเราจะกลม่าวยอมรนับแกม่พวกเขาวม่า ‘เราไมม่เคยรถูจ้จนักพวก
เจจ้าเลย จงไปเสนยใหจ้พจ้นจากเรา พวกเจจ้าทนที่กระทคาความชนัที่วชจ้า’” (มธ. 7:23) พระครริสตห์เองทรงเปป็นผถูจ้ทนที่จะประทนับ
บนพระทนที่นนัที่งแหม่งอาณาจนักรของพระองคห์และจะตรนัสวม่า “จงถอยไปจากเรา พวกเจจ้าทนที่ถถูกสาปแชม่ง จงเขจ้าไปอยถูม่ใน
ไฟซจึที่งไหมจ้อยถูม่เปป็นนริตยห์ ซจึที่งเตรนยมไวจ้สคาหรนับพญามารและเหลม่าทถูตของมนันนนันี้น” (มธ. 25:41)

Dr. H.A. Ironside กลม่าววม่า:
เราตจ้องจดจคาไวจ้วม่าพวกยริวไดจ้นคาการพริพากษาของตนมาบนศนรษะของตนัวเองโดยการปฏริเสธองคห์

สนันตริราชนนันี้นเมสืที่อพระองคห์เสดท็จมาในพระคคุณเพสืที่อชม่วยพวกเขาใหจ้รอดพจ้น การหจ้องโถงตนัดสรินความ
ของปปีลาตพวกเขารจ้องบอกวม่า “ขอใหจ้โลหริตของเขาตกอยถูม่บนเราและบนลถูกหลานของเรา” คคาขอ
อนันนม่ากลนัวนนนี้ไดจ้รนับคคาตอบอนันนม่าสะพรจึงแลจ้วจรริง ๆ จากพระเจจ้าผถูจ้ทรงยคุตริธรรม หลายศตวรรษไดจ้เปป็น
พยานแลจ้ว… 

แผม่นดรินของอริมมานถูเอล ครนันี้นเปรอะเปฟปั้อนพระโลหริตประเสรริฐของพระองคห์เองแลจ้ว กท็จะมนสน
แดงฉานไปดจ้วยเลสือดของคนเหลม่านนันี้นทนที่ปฏริเสธพระองคห์…เมสืที่อนานมาแลจ้ว พวกเขาเลสือกบารนับบนัส
แทนทนที่พระเยซถูผถูจ้ทรงถถูกเรนยกวม่าพระครริสตห์ พวกเขาไมม่ยอมเปลนที่ยนใจจนถจึงทนที่สคุด พวกเขาจะขอเลสือ
ก “บคุตรแหม่งความพรินาศ” มากกวม่าพระบคุตรของพระเจจ้า และจะนคาความพรินาศฉนับพลนันมาสถูม่ตนัวเอง



บททกกี่ 15
ขข้อ 1:

15:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นหมายสคาคนัญอนกประการ
หนจึที่งในสวรรคห์ ใหญม่ยริที่งและมหนัศจรรยห์นนัก มนทถูต
สวรรคห์เจท็ดองคห์ถสือภนัยพริบนัตริเจท็ดอยม่างสคุดทจ้าย เพราะ

วม่าในภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นพระพริโรธของพระเจจ้าจะ
สคาเรท็จ

ภกัยพถิบกัตถิเจด็ดประการสทุดทข้ายถดูกประกาศ
Dr. Riley กลม่าววม่า: “หนนังสสือวริวรณห์นนนี้ถถูกเรนยกวม่าหนนังสสือแหม่งเลขเจท็ดทนันี้งหลาย มนนริมริตเจท็ดอยม่าง, พระ

วริญญาณทนันี้งเจท็ดของพระเจจ้า, คนันประทนปเจท็ดคนัน, ดาวเจท็ดดวง, ประทนปเจท็ดดวง, ตราประทนับเจท็ดดวง, เขาเจท็ดเขา
และพระเนตรเจท็ดดวงของพระเมษโปดก, ทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์พรจ้อมกนับแตรเจท็ดคนัน, ฟฝ้ารจ้องทนันี้งเจท็ด, เจท็ดหนัวของ
สนัตวห์รจ้ายนนันี้นพรจ้อมกนับมงกคุฎเจท็ดอนันบนหนัวเหลม่านนันี้น, ภนัยพริบนัตริเจท็ดประการ, ขนันเจท็ดใบ, ภถูเขาเจท็ดลถูกและกษนัตรริยห์เจท็ด
องคห์” Jacob Seiss กลม่าววม่า “ทนันี้งหมดนนนี้เปป็นเพราะวม่าหนนังสสือวริวรณห์เปป็นหนนังสสือแหม่งความครบบรริบถูรณห์ของทคุก
สริที่งทนที่มนันกลม่าวถจึง!”

บทนนนี้เปป็นบทเบสืนี้องตจ้น: บทถนัดไปจะกลม่าวถจึงภนัยพริบนัตริทนันี้งเจท็ดนนันี้น ในทนที่นนนี้พระเจจ้าทรงถถูกนนับวม่าชอบธรรม
แลจ้วในภนัยพริบนัตริใหญม่โตเหลม่านนันี้นทนที่พระองคห์ทรงสม่งมาบนแผม่นดรินโลก ภนัยพริบนัตริเหลม่านนนี้แสดงออกถจึงการพริพากษา
ของพระเจจ้าทนที่มนตม่อบาป

“พระพริโรธของพระเจจ้า” สมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นเปป็นวาระแหม่งพระพริโรธ, วาระแหม่ง “วนันขององคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” (อสย. 13:9; 34:8) เรสืที่องทนันี้งหมดนนันี้นของการพริพากษาสคาหรนับความตายของหลายพนันคนทนที่ถถูกฆม่า
ตายโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์, ความชนัที่วของผถูจ้คนทนที่บถูชามนัน, การพริพากษาจนักรวรรดริโลกทนที่ยริที่งใหญม่เหลม่านนันี้น-บาบริ
โลน, มนเดนย-เปอรห์เซนย, กรนซ, โรม-กฎแหม่งการหวม่านและการเกนที่ยวของพระเจจ้าตจ้องสคาเรท็จจรริง “ทางของเหลม่าผถูจ้
ละเมริดกท็ยากลคาบาก” “จงแนม่ใจเถริดวม่าบาปของทม่านจะหาทม่านจนเจอ” “เพราะพวกเขาไดจ้หวม่านลม และพวก
เขาจะเกนที่ยวลมหมคุน”

ในทนที่นนนี้ความชนัที่วของครริสตจนักรเทนยมเทท็จนนันี้นตจ้องถถูกลงโทษอยม่างเปปิดเผย เปป็นทางการตม่อหนจ้าสาธารณชน
(ดถู บททนที่ 17) เราเชสืที่อวม่าหลายคนถถูกลงโทษแลจ้วและกคาลนังถถูกลงโทษอยถูม่ในนรก เพราะศาลศาสนานนันี้น (Spanish 
Inquisition), การจนับมนัดเสาและจคุดไฟเผา, การทนที่โรมจนับคนทนที่ถถูกเรนยกวม่านอกรนตมนัดกนับเครสืที่องทรมานหนักแขนขา
ในชม่วงยคุคกลางนนันี้น นนที่เปป็นคคาตอบแบบเปป็นทางการตม่อหนจ้าสาธารณชนของพระเจจ้าตม่อการเขม่นฆม่าหลายพนันคน
ของฮริตเลอรห์, การกดขนที่และเขม่นฆม่าพวกครริสเตนยนโดยพวกคอมมริวนริสตห์ในรนัสเซนย, จนน, โรมาเนนย, อนัลบาเนนย, 
เวนยดนาม ฯลฯ มนันเปป็นจคุดสถูงสคุดแหม่งยคุคสมนัยในภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นทนที่ตกมาบนบาป

จคาไวจ้วม่าพระเมตตาของพระเจจ้าเหนนที่ยวรนันี้ง, ตนักเตสือน, วริงวอน, อวยพรและในทนที่สคุดกท็เปปิดทางใหจ้แกม่
พระพริโรธ หลนังจากขจ้อเสนอทนันี้งหลายทนที่ประกอบดจ้วยความรนักและพระเมตตาในการตคาหนริพวกฟารริสนและพวกสะ
ดถูสน ในทนที่สคุดพระเยซถูกท็ตรนัสวม่าความผริดของการสนังหารเหลม่าศาสดาพยากรณห์ของพระเจจ้า ผถูจ้ถถูกฆม่าในทคุกยคุคสมนัย 
ตนันี้งแตม่การฆม่าอาแบลมาจนถจึงการปฏริเสธพระครริสตห์และการตรจึงกางเขนพระองคห์จะถถูกเรนยกเอาจากคนชนัที่วอายคุ
นนันี้น ในลถูกา 11:47-50 พระเยซถูตรนัสวม่า:



“วริบนัตริแกม่พวกเจจ้า เพราะพวกเจจ้ากม่อสรจ้างบรรดาอคุโมงคห์ฝปงศพของพวกศาสดาพยากรณห์ และบรรพบคุรคุษ
ของพวกเจจ้ากท็ไดจ้ฆม่าพวกศาสดาพยากรณห์นนันี้น แทจ้จรริงพวกเจจ้าเปป็นพยานวม่า พวกเจจ้าเหท็นชอบในบรรดาการกระทคา
ของบรรพบคุรคุษของพวกเจจ้า ดจ้วยวม่าพวกเขาไดจ้ฆม่าศาสดาพยากรณห์เหลม่านนันี้นจรริง และพวกเจจ้ากม่อสรจ้างบรรดา
อคุโมงคห์ฝปงศพของพวกศาสดาพยากรณห์นนันี้น เหตคุฉะนนันี้น พระปปญญาของพระเจจ้ากท็ตรนัสแลจ้วดจ้วยวม่า ‘เราจะสม่งพวก
ศาสดาพยากรณห์และพวกอนัครทถูตไปหาพวกเขา และบางคนในคนเหลม่านนันี้น พวกเขาจะฆม่าเสนยและขม่มเหง’ เพสืที่อ
โลหริตของบรรดาศาสดาพยากรณห์ ซจึที่งไดจ้ถถูกทคาใหจ้ไหลออกตนันี้งแตม่การวางรากฐานของโลก จะถถูกเรนยกรจ้องจากคน
ชนัที่วอายคุนนนี้”

การลงโทษในระดนับสาธารณชนและระดนับประชาชาตริทนที่มนตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่ขม่มเหงเหลม่าศาสดาพยากรณห์
ของพระเจจ้ามาตลอดหลายปปีนนันี้นไดจ้ถถูกสคาแดงในความพรินาศยม่อยยนับของกรคุงเยรถูซาเลท็ม การถถูกฆม่าอยม่างทรมาน
หรสือการตกเปป็นทาสหรสือการถถูกขนับไลม่ไปของพวกยริวทนันี้งหมดจากปาเลสไตนห์ ดนังนนันี้นตรงนนนี้ในวริวรณห์ 15 เราพบการ
ประกาศภนัยพริบนัตริประการสคุดทจ้ายเหลม่านนันี้นของพระเจจ้า ซจึที่งพริสถูจนห์วม่าพระเจจ้าทรงชอบธรรมในการลงโทษบาปทนันี้ง
ปวงเหลม่านนันี้นของทคุกยคุคสมนัย

“พระพริโรธของพระเจจ้า” ความชนัที่วของมนคุษยห์คสือ การเกลนยดชนังและปปดทรินี้งและไมม่ยอมรนับพระพริโรธของ
พระเจจ้า คนชนัที่วอายคุหนจึที่งทนที่หยคุดยนันี้งโทษประหารชนวริตสคาหรนับการฆม่าคน ทนที่ใหจ้ความกรคุณาทนันี้งหมดของมนันแกม่
อาชญากรแทนทนที่จะใหจ้แกม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกฆม่าหรสือถถูกจนนี้หรสือถถูกขม่มขสืนหรสือถถูกทคาใหจ้ตกเปป็นเหยสืที่อโดยอาชญากร
เหลม่านนันี้น ไมม่รถูจ้จนักพระเจจ้าองคห์หนจึที่งผถูจ้ทรงเกลนยดชนังบาป ยคุคสมนัยหนจึที่งทนที่เรนยกการตนสอนเดท็กวม่า “การทารคุณกรรม
เดท็ก” แมจ้วม่าพระคนัมภนรห์บนัญชาใหจ้ทคาเชม่นนนันี้นอยม่างชนัดแจจ้งกท็ตาม (สภษ. 13:24; 19:18; 20:30; 22:15; 23:24) ไมม่
ยอมเหท็นพจ้องกนับ “พระพริโรธของพระเจจ้า” การหลบเลนที่ยงกนที่ครนันี้งแลจ้ว, การบริดเบสือนพระคนัมภนรห์อยม่างทคุจรริตกนที่หน
แลจ้วทนที่พวกซจ้ายจนัด, พวกเสรนนริยมทางศาสนา, พวกนนักศาสนาทนที่สมองเหลวเหลม่านนันี้นกระทคาเพสืที่อหลนกเลนที่ยงความ
จรริงทนที่วม่าพระเจจ้าทรงเกลนยดชนังบาปและตจ้องลงโทษมนัน! บางคนกลม่าววม่าภาคพนันธสนัญญาเดริมพถูดถจึงพระพริโรธของ
พระเจจ้าแตม่ภาคพนันธสนัญญาใหมม่แกจ้ไขมนัน บอกเลม่าเกนที่ยวกนับพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดองคห์หนจึที่งทนที่เมตตาและเปปีฟื่ยมดจ้วย
ความรนักผถูจ้ซจึที่งคงจะไมม่มนวนันสม่งเหลม่าคนบาปลงนรก ไมม่ใชม่เลยครนับ ขจ้อเทท็จจรริงกท็คสือวม่าพระเยซถูเจจ้าตรนัสเกนที่ยวกนับนรก
และการลงทนัณฑห์ชนัที่วนริรนันดรห์มากกวม่าศาสดาพยากรณห์คนใดกม่อนหนจ้านนันี้นหรสือนนับแตม่นนันี้น

คคาสอนทนที่ชนัดแจจ้งของพระคนัมภนรห์ทคุกตอนเปป็นพยานถจึงคคาสอนทนที่วม่า “พระเจจ้าพระพริโรธตม่อคนชนัที่วทคุกวนัน”
(สดด. 7:11), ทนที่วม่า “ผถูจ้ทนที่ไมม่เชสืที่อพระบคุตรกท็จะไมม่เหท็นชนวริต แตม่พระพริโรธของพระเจจ้าตกอยถูม่บนเขา” (ยอหห์น 3:36) 
ในทม่ามกลางการลงโทษอนันนม่ากลนัวของพระเจจ้าทนที่มนตม่อชนชาตริอริสราเอลโดยการตกเปป็นเชลยทนที่บาบริโลน ศาสดา
พยากรณห์สองคนผถูจ้ดคาเนรินตามทางของพระเจจ้าในวาระทนที่ตม่างกนันไดจ้อธริษฐานขอพระเมตตาของพระเจจ้าทนที่จะมนแกม่
ชนชาตริอริสราเอลเพสืที่อทนที่ชนทนที่เหลสืออยถูม่จะไดจ้กลนับมา เขาทนันี้งสองคนยอมรนับความชอบธรรมของพระเจจ้าในการ
พริพากษา

เนหะมนยห์อธริษฐานวม่า “โอ ขจ้าแตม่พระเยโฮวาหห์พระเจจ้าแหม่งสวรรคห์ พระเจจ้าผถูจ้ยริที่งใหญม่และนม่าเกรงกลนัว…”
(นหม. 1:5)

ดานริเอลอธริษฐานดจ้วยจริตใจและความตะลจึงพรจึงเพรริดแบบเดนยวกนันทนที่มนตม่อพระพริโรธของพระเจจ้าผถูจ้ชอบ



ธรรมผถูจ้ทรงลงโทษบาปและหยริบยสืที่นพระเมตตา: “และขจ้าพเจจ้าไดจ้อธริษฐานตม่อพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าของขจ้าพเจจ้า 
และทคาการสารภาพของขจ้าพเจจ้า และทถูลวม่า “โอ ขจ้าแตม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าผถูจ้ใหญม่ยริที่งและทนที่นม่าสะพรจึง
กลนัว…” (ดนล. 9:4)

ทนันี้งคถูม่รจ้องขอพระเมตตาของพระองคห์
พระเจจ้าทรงเปป็น “พระเจจ้าผถูจ้ยริที่งใหญม่และนม่าเกรงกลนัว”
พระองคห์ทรงเปป็น “พระเจจ้าผถูจ้ใหญม่ยริที่งและทนที่นม่าสะพรจึงกลนัว”
1. คคาแชม่งสาปแหม่งความตายของพระองคห์ทนที่ตกอยถูม่บนมนคุษยชาตริเพราะบาปของอาดนัมและคคาแชม่งสาป

ของพระองคห์ทนที่ตกอยถูม่บนธรรมชาตริทนันี้งปวงกท็นม่าเกรงกลนัว!
2. ภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นของอนยริปตห์กท็นม่าเกรงกลนัวในความตายของผถูจ้คนมากมาย
3. การตกเปป็นเชลยทนที่บาบริโลนของชนชาตริอริสราเอล พรจ้อมกนับกรคุงเยรถูซาเลท็มทนที่ถถูกทคาลาย หลายพนันคน

ถถูกฆม่าตาย พวกผถูจ้หญริงถถูกขม่มขสืน หลายคนตกเปป็นทาส กท็เปป็นเรสืที่องนม่าสะพรจึงกลนัว
4. การทคาลายกรคุงเยรถูซาเลท็มโดยทริตนัสในปปี ค.ศ. 70 พรจ้อมกนับประชาชาตรินนันี้นทนที่กระจนัดกระจาย “ไปทนัที่ว

โลก” และเปป็นทนที่เกลนยดชนังอยม่างนม่าประหลาดในทคุกประชาชาตริ อยม่างทนที่พวกยริวไดจ้ประสบมา กท็เปป็นเรสืที่องนม่ากลนัว
5. การสม่งเหลม่าคนบาปทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์ไปสถูม่การทรมานชนัที่วนริรนันดรห์ในบจึงไฟและกคามะถนันแหม่งหนจึที่งกท็

เปป็นขจ้อเทท็จจรริงทนที่นม่ากลนัวมากทนที่สคุดเกนที่ยวกนับชนวริตมนคุษยห์ทนันี้งหมดในประวนัตริศาสตรห์ มนันเปป็นความจรริงแตม่นม่ากลนัว
6. ทนที่วม่าพระครริสตห์ไดจ้ทรงถถูกมอบไวจ้เพสืที่อชคาระคม่าบาปของมนคุษยห์ เพสืที่อทนทคุกขห์ความทรมานเหลม่านนันี้นของ

บรรดาผถูจ้ทนที่ถถูกลงพระอาชญา เพสืที่อจะเหงสืที่อหยดเปป็นเลสือด ถถูกจคุบโดยศนัตรถู ถถูกเฆนที่ยนตน ถถูกถอนเครา ถถูกสวมมงกคุฎ
หนาม ถถูกตอกตรจึงทนที่กางเขนในทม่ามกลางความเกลนยดชนังทนที่ไรจ้ปรานน ถถูกลจ้อเลนยนนานหกชนัที่วโมงขณะทนที่พระองคห์
ทรงแขวนอยถูม่ระหวม่างพระเจจ้ากนับมนคุษยห์ เมสืที่อพระบริดาทรงหนันพระพนักตรห์ของพระองคห์ไปเสนยเพสืที่อปลม่อยใหจ้พระเยซถู
ตายอยม่างคนบาปคนหนจึที่ง-ชม่างนม่าสะพรจึงกลนัวจรริง ๆ!

โอ แตม่ความรนักของพระเจจ้ากท็ยริที่งใหญม่พอ ๆ กนับความชอบธรรมของพระองคห์ ถจ้าพระเจจ้าทรงยอมเมตตา
ตม่อเหลม่าคนบาปผถูจ้มนความผริด พระองคห์กท็ตจ้องยอมใหจ้พระพริโรธอนันชอบธรรมและบรริสคุทธริธิ์ตกมาบนผถูจ้ทรงเปป็น
ตนัวแทนของเรา, “พระเมษโปดกของพระเจจ้า ผถูจ้ซจึที่งทรงนคาบาปของโลกไปเสนย” (ยอหห์น 1:29)

เราไมม่แปลกใจทนที่บททนที่ 15 ทนันี้งบทเตรนยมใจเราใหจ้พรจ้อมสคาหรนับภนัยพริบนัตริเจท็ดประการสคุดทจ้ายนนันี้น
________________

ขข้อ 2-4:
15:2 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นเปป็นเหมสือนทะเลแหม่งแกจ้ว
ปนดจ้วยไฟ และคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้มนชนัยเหนสือสนัตวห์รจ้าย
นนันี้นแลจ้ว และเหนสือรถูปจคาลองของมนัน และเหนสือ
เครสืที่องหมายของมนัน และเหนสือหมายเลขแหม่งชสืที่อ
ของมนัน ยสืนอยถูม่บนทะเลแหม่งแกจ้วนนันี้น โดยถสือพริณเขา
คถูม่ทนันี้งหลายของพระเจจ้า

15:3 และพวกเขารจ้องเพลงของโมเสส ผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระเจจ้า และเพลงของพระเมษโปดก โดยกลม่าววม่า
 “บรรดาพระราชกริจของพระองคห์ใหญม่ยริที่งและ
มหนัศจรรยห์นนัก ขจ้าแตม่พระเจจ้า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า 
ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด วริถนทางทนันี้งหลายของ
พระองคห์ยคุตริธรรมและเทนที่ยงตรง ขจ้าแตม่พระองคห์ 



พระมหากษนัตรริยห์แหม่งวริสคุทธริชนทนันี้งหลาย
15:4 ผถูจ้ใดเลม่าจะไมม่ยคาเกรงพระองคห์ โอ ขจ้าแตม่องคห์
พระผถูจ้เปป็นเจจ้า และไมม่ถวายสงม่าราศนแดม่พระนามของ
พระองคห์ เพราะวม่าพระองคห์แตม่เพนยงผถูจ้เดนยวทรง

บรริสคุทธริธิ์ ดจ้วยวม่าประชาชาตริทนันี้งปวงจะมาและ
นมนัสการตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ เพราะวม่าบรรดา
การพริพากษาของพระองคห์ปรากฏแจจ้งแลจ้ว”

เพสืกี่อเหด็นแกต่คนเหลต่านกัขั้นทกกี่ทนททุกขค์ ภกัยพถิบกัตถิหลายประการตข้องมา
ในทม่ามกลางพวกนนักศาสนาสมนัยใหมม่ พวกซจ้ายจนัด มนันถสือวม่าเปป็นความใจบคุญมาก ๆ ทนที่จะมนความเวทนา

ตม่อพวกอาชญากรและเมรินเหยสืที่อทนันี้งหลายของพวกเขา ดนังนนันี้นพวกเขาจจึงอยากเลริกโทษประหารชนวริตเสนย พวกเขา
เยาะเยจ้ยแนวคริดเกนที่ยวกนับการหจ้ามขายเหลจ้า; พวกเขาอยากยกเลริกกฎหมายตม่าง ๆ ทนที่ตม่อตจ้านกนัญชา พวกเขายสืน
กรานใหจ้พวกรนักรม่วมเพศ ผถูจ้ซจึที่งพระเจจ้าทรงเรนยกวม่าเปป็นพวกคนบาปทนที่ตที่คาชจ้ามากทนที่สคุด ไดจ้รนับการยอมรนับในสนังคม
โดยปราศจากการดม่าวม่า พวกเขาถจึงขนาดอยากเจริมตนันี้งพวกคนรนักรม่วมเพศใหจ้เปป็นผถูจ้รนับใชจ้ในครริสตจนักรดจ้วยซนี้คา! 
พวกเขาไมม่อยากไดจ้การเทศนาเกนที่ยวกนับบาปและการพริพากษา ไมม่อยากไดจ้มาตรฐานทางศนลธรรม “แบบพวกพริวรริ
ตนัน” พวกเขาเมรินเฉยเหยสืที่อเหลม่านนันี้นของการฆาตกรรมและเหลจ้าและยาเสพตริดและการมนเซท็กสห์นอกสมรส แตม่
พระเจจ้าไมม่ทรงเมริน พระองคห์ตจ้องรนับประกนันวม่าเหยสืที่อเหลม่านนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ผถูจ้ซจึที่งยสืนหยนัดตม่อตจ้านการ
หมริที่นประมาททนันี้งหลายของมนัน และยสืนหยนัดเพสืที่อพระเจจ้า จะถถูกนนับวม่าชอบธรรมและไดจ้รนับการแกจ้แคจ้น

ดนังนนันี้นในทนที่นนนี้เราเหท็นการชสืที่นชมยรินดนทนที่ในทนที่สคุดแลจ้วจะตจ้องมาสถูม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ “ไดจ้มนชนัยเหนสือสนัตวห์รจ้ายนนันี้น” 
ในการขม่มเหงทนันี้งสรินี้นของมนัน โอ พวกเขาจะสรรเสรริญพระเจจ้าสคาหรนับการชม่วยใหจ้พจ้นของพระองคห์ และชนัยชนะชนัที่ว
นริรนันดรห์ในทจ้ายทนที่สคุดของพระเจจ้าและพระครริสตห์เหนสือปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เหนสือซาตานและเหลม่าคนชนัที่ว เมสืที่อ
ประชาชาตริทนันี้งปวงจะมาหมอบกราบลงตม่อพระครริสตห์ในทจ้ายทนที่สคุดในการครอบครองยคุคพนันปปี

โอ พระเจจ้าตจ้องลงโทษบาป! ผสืนดรินนนันี้นทนที่รนับโลหริตของอาแบลผถูจ้ถถูกฆม่าตายไดจ้รจ้องทถูลตม่อพระเจจ้าเพสืที่อขอ
การแกจ้แคจ้น (ปฐก. 4:10) นนี้คาตาของภรรยาผถูจ้ถถูกละเลยหรสือถถูกทอดทรินี้ง ‘คลคุมแทม่นบถูชานนันี้น’ และทคาใหจ้พระเจจ้าไมม่
ทรงสนพระทนัยเครสืที่องบถูชานนันี้นอนกตม่อไป มาลาคน 2:13-16 กลม่าวไวจ้ โดยพระเจจ้าผถูจ้ทรง “เกลนยดชนังการหยม่ารจ้าง” 
หรสือการหยม่าขาดจากภรรยา พระองคห์จจึงตรนัสวม่า “จงรถูจ้แนม่เถริดวม่า บาปของพวกทม่านจะหาพวกทม่านจนเจอ”
(กดว. 32:23) และ “พวกเขาไดจ้หวม่านลม และพวกเขาจะเกนที่ยวลมหมคุน” (โฮเชยา 8:7) “‘องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
ตรนัสวม่า “การแกจ้แคจ้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง” (รม. 12:19) 

บทเพลงของโมเสสและพระเมษโปดก
เราคริดวม่าในขจ้อ 3 มนการอจ้างอริงถจึงบทเพลงทนที่ไดจ้รนับการดลใจนนันี้นของโมเสสและชนชาตริอริสราเอลในอพยพ

15 หลนังจากกองทนัพแหม่งรถรบและพลมจ้าของฟาโรหห์จมนนี้คาตายในทะเลแดง หลนังจากทนที่ชนชาตริอริสราเอลเดรินขจ้าม
ไปบนดรินแหจ้ง แตม่มนันเปป็น “เพลงของพระเมษโปดก” เชม่นกนัน ฟาโรหห์เปป็นภาพเลท็งหนจึที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
ฉนันใด ความพรินาศของกองทนัพของเขากท็เปป็นภาพเลท็งหนจึที่งของความพรินาศของกองทนัพของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
ฉนันนนันี้นเมสืที่อทหารหลายลจ้านคน (9:16) จะถถูกฆม่าโดยโดยพระแสงจากพระโอษฐห์ของพระครริสตห์ (10:15,21) เมสืที่อ
โลหริตจะนอง “สถูงกระทนัที่งถจึงบนังเหนยนมจ้า” (14:20)

จงหมายเหตคุสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่เหมสือนกนันเกนที่ยวกนับภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นของอนยริปตห์ในหนนังสสืออพยพ เมสืที่อเทนยบกนับ



ความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของมนัน
1. ในทนที่นนนี้ผถูจ้ครอบครองทนที่ทรงฤทธริธิ์ทนันี้งสรินี้นคนหนจึที่งบนบบนังคนับพวกยริว
2. เหลม่าผถูจ้พยากรณห์เทท็จของฟาโรหห์กระทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ ผถูจ้พยากรณห์เทท็จคนนนันี้นของคนแหม่งบาปกท็

ทคาแบบเดนยวกนัน
3. ภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนนี้คาทนที่กลายเปป็นเลสือด, ลถูกเหท็บ, แผม่นดรินไหว, ฝถูงตนัตั๊กแตน มนความคลจ้ายคลจึงกนัน

หลายประการในทนันี้งสองกรณน
4. ในทนันี้งสองกรณน เหลม่าผถูจ้ปกครองทนที่เปป็นคนชนัที่วไดจ้ตม่อตจ้านพระเจจ้าอยม่างเปปิดเผย อยม่างหมริที่นประมาท และ

ตจ้องถถูกทคาลาย
5. ในแตม่ละกรณน ชนชาตริอริสราเอลถถูกนคากลนับมาหาพระเจจ้า ถถูกนคาเขจ้าสถูม่ปาเลสไตนห์ ในกรณนนนันี้นใน

หนนังสสืออพยพ มนันสรินี้นสคุด 430 ปปีของการสนัญจรตนันี้งแตม่สมนัยอนับราฮนัมจนถจึงวนันนนันี้นทนที่พวกเขาไดจ้ออกมา (อพย. 
12:40,41) แตม่เมสืที่อพระเจจ้าทรงสนัญญาการชม่วยใหจ้พจ้นแกม่อนับราฮนัมหลนังจาก 400 ปปี (ปฐก. 15:13) เรากท็คริดวม่าเขา
ไดจ้สนัญจรหม่างไกลจากบจ้านของเขาในเมสืองเออรห์ของคนเคลเดนยมาแลจ้ว 30 ปปี (ฮบ. 11:8,9) ในวริวรณห์ ชนชาตริ
อริสราเอลจะหนนเขจ้าไปในถริที่นทคุรกนันดารแหม่งหนจึที่ง เพสืที่อหลบซม่อนและรนับการปกปฝ้อง (12:14) จะถถูกรวบรวมกลนับ
มา (มธ. 24:31; พบญ. 30:1-6; ยรม. 23:3-6; อสค. 36:24-28) และหลนังจากทนที่พวกกบฏถถูกชคาระออกไปแลจ้ว
(อสค. 20:33-38) พวกเขาจะรนับความรอด (ศคย. 12:10-14; 13:1; รม. 11:26)

_______________
ขข้อ 5-8:

15:5 และหลนังจากนนันี้นขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหท็น และดถูเถริด 
พระวริหารของพลนับพลาแหม่งพระโอวาทในสวรรคห์ไดจ้
ถถูกเปปิดออก
15:6 และทถูตสวรรคห์ทนันี้งเจท็ดองคห์ไดจ้ออกมาจากพระ
วริหารนนันี้น โดยถสือภนัยพริบนัตริทนันี้งเจท็ด นคุม่งหม่มกายดจ้วยผจ้า
ปป่านสนขาวและบรริสคุทธริธิ์ และคาดหนจ้าอกของพวก
เขาดจ้วยรนัดประคดทองคคาทนันี้งหลาย
15:7 และสนัตวห์หนจึที่งตนัวในสนัตวห์สนที่ตนัวนนันี้นไดจ้มอบแกม่ทถูต

สวรรคห์ทนันี้งเจท็ดองคห์นนันี้น ขนันทองคคาเจท็ดใบเตท็มไปดจ้วย
พระพริโรธของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่เปป็นนริตยห์
และเปป็นนริตยห์
15:8 และพระวริหารกท็เตท็มไปดจ้วยควนันจากสงม่าราศน
ของพระเจจ้า และจากฤทธานคุภาพของพระองคห์ 
และไมม่มนผถูจ้ใดสามารถเขจ้าไปในพระวริหารนนันี้นไดจ้ 
จนกวม่าภนัยพริบนัตริทนันี้งเจท็ดของทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์นนันี้นจะ
ไดจ้สคาเรท็จ

ทกัขั้งสวรรคค์เหด็นชอบ รอคอยภกัยพถิบกัตถิสทุดทข้ายเหลต่านกขั้
ทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์อยถูม่ทนที่นนที่เพสืที่อประกาศภนัยพริบนัตริเจท็ดประการสคุดทจ้ายนนันี้น พวกเขาเปป็นตนัวแทนของทถูต

สวรรคห์ทนันี้งปวง เจท็ดหมายถจึงทนันี้งหมด ครบถจ้วน สมบถูรณห์ ดนังนนันี้นเหลม่าพลโยธาทถูตสวรรคห์ทนันี้งสรินี้นจจึงเหท็นพจ้องกนับ
พระเจจ้าเกนที่ยวกนับการลงโทษบาปบนแผม่นดรินโลก เมสืที่อพระครริสตห์ไดจ้เสดท็จมายนังโลกเพสืที่อตายแทนคนบาป พระเจจ้ากท็
ทรงบนัญชาทถูตสวรรคห์ทนันี้งปวงใหจ้นมนัสการพระองคห์ (ฮบ. 1:6) ดนังนนันี้นสวรรคห์จจึงเตท็มไปดจ้วย “ชาวสวรรคห์จคานวน
มากมาย” เมสืที่อทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นประกาศการประสถูตริของพระครริสตห์แกม่ผถูจ้เลนนี้ยงแกะเหลม่านนันี้น (ลถูกา 2:13) บนัดนนนี้ทถูต
สวรรคห์ทนันี้งเจท็ดกท็ยรินดนเชม่นกนันทนที่จะไดจ้เหท็นการพริพากษาของพระครริสตห์ และเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จมาเพสืที่อสถูจ้ศจึกแหม่งอา



รมาเกดโดนโดยตม่อสถูจ้กนับหลายลจ้านคนของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และเหลม่ากษนัตรริยห์แหม่งทริศตะวนันออก (19:11-16)
พระองคห์กท็จะมน ‘เหลม่ากองทนัพแหม่งสวรรคห์’ ตริดตามมาดจ้วย นนัที่นคสือ เหลม่าทถูตสวรรคห์ทนันี้งหมดของพระเจจ้า

และสริที่งมนชนวริตทนันี้งสนที่นนันี้น, เหลม่าชาวสวรรคห์, นอกเหนสือจากทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้น, กท็รม่วมวงในการประกาศนนนี้ 
ในการเหท็นชอบนนนี้ ใชม่แลจ้วครนับ และสคุดทจ้ายแลจ้ว สรรเสรริญพระเจจ้า ทคุกหนัวเขม่าในสวรรคห์และแผม่นดรินโลกและนรก
จะคคุกลงตม่อพระครริสตห์และทคุกลรินี้นจะสารภาพวม่าพระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้า พระผถูจ้สรจ้างและองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า 
(ฟป. 2:10,11)

เราหมายเหตคุ “สงม่าราศนของพระเจจ้า” เชม่นกนัน (ขจ้อ 8) ทนที่เตท็มพระวริหารในสวรรคห์ ดจ้วยเหตคุทนที่พระครริสตห์
ทรงรนับสงม่าราศนในการลงโทษอนันสมควรและเหมาะสมตม่อบาป นนที่เปป็นการพริสถูจนห์ความชอบธรรมของพระองคห์ 
“ถจ้าพระเจจ้า ซจึที่งทรงประสงคห์จะสคาแดงพระอาชญาของพระองคห์ และเพสืที่อทรงใหจ้ฤทธริธิ์เดชของพระองคห์เปป็นทนที่รถูจ้จนัก
ไดจ้ทรงอดกลนันี้นพระทนัยไวจ้ชจ้านานกนับบรรดาภาชนะแหม่งพระอาชญา ซจึที่งจนัดเตรนยมไวจ้สคาหรนับความพรินาศ และเพสืที่อ
พระองคห์จะทรงใหจ้ความอคุดมสมบถูรณห์แหม่งสงม่าราศนของพระองคห์เปป็นทนที่รถูจ้จนักแกม่บรรดาภาชนะแหม่งพระเมตตา ซจึที่ง
พระองคห์ไดจ้ทรงจนัดเตรนยมไวจ้ลม่วงหนจ้าแลจ้วใหจ้เขจ้าสถูม่สงม่าราศน” (รม. 9:22,23)

พระเจจ้าผถูจ้ซจึที่งความเมตตาของพระองคห์จะไดจ้รนับเกนยรตริในการกลนับใจใหมม่และการรนับความรอดของเหลม่า
คนบาป จะทรงใหจ้ความชอบธรรมของพระองคห์ไดจ้รนับเกนยรตริในการทนที่พวกเขาจะถถูกลงโทษอยม่างยคุตริธรรมหาก
พวกเขาปฏริเสธความเมตตา

ภนัยพริบนัตริทนันี้งเจท็ดหรสือขนันทนันี้งเจท็ดแหม่งพระพริโรธถถูกบอกเลม่าในบทถนัดไป Dr. W.B. Riley ใหจ้โครงรม่างพวก
มนันดนังตม่อไปนนนี้ใน The Bible of the Expositor and the Evangelist:

ขนันใบแรกกม่อใหจ้เกริดฝปีรจ้ายทนที่สรจ้างความเจท็ดปวดแกม่มนคุษยห์ทนที่มนเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และ
ทนที่บถูชารถูปจคาลองของมนัน

ขนันใบทนที่สอง “ทคาใหจ้ทะเลกลายเปป็นเหมสือนเลสือดทนที่จนับตนัวเปป็นกจ้อน เหมสือนเลสือดของคนตาย 
และบรรดาสริที่งทนที่มนชนวริต คสือสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่ในทะเลกท็ตายหมดสรินี้น”

ขนันใบทนที่สามแตะตจ้องบม่อนนี้คาพคุทนันี้งหลาย ซจึที่งเปป็นแหลม่งทนที่มาของนนี้คาทนันี้งหลายทนที่ไหล และเปลนที่ยนมนัน
ใหจ้เปป็นเลสือดเพสืที่อทนที่คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้พรากโลหริตของพวกวริสคุทธริชนและผถูจ้พยากรณห์จะไมม่มนอะไรใหจ้ดสืที่ม
นอกจากเลสือด

ขนันใบทนที่สนที่สม่งผลตม่อดวงอาทริตยห์จนมนันเผาคลอกมนคุษยห์ดจ้วยไฟ
ขนันใบทนที่หจ้านคาสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและอาณาจนักรของมนันเขจ้าสถูม่ความมสืด จนพวกเขาขบลรินี้นของตนดจ้วย

ความเจท็ดปวด
ขนันใบทนที่หกทคาใหจ้แมม่นนี้คาใหญม่คสือยถูเฟรตริสแหจ้งเหสือดและทคาใหจ้เกริดทางหลวงสคาหรนับเหลม่ากษนัตรริยห์
ขนันใบทนที่เจท็ดทคาใหจ้อากาศเตท็มไปดจ้วยประจคุสายฟฝ้าแหม่งความมรณา และเขยม่าพริภพดจ้วยแผม่นดริน

ไหวในแบบทนที่มนันไมม่เคยพบเหท็นมากม่อนเลยตนันี้งแตม่มนคุษยห์มาอยถูม่บนมนัน ทคาใหจ้หลายนครแยกออก ทคาใหจ้
หลายเกาะจมและบดขยนนี้รม่างมนคุษยห์ นคาความสนับสนอลหมม่านมาใหจ้ซจึที่งตม่อหนจ้าความนม่าสะพรจึงกลนัวนนันี้น 
ไมม่มนเสนยงใดถถูกไดจ้ยรินนอกจากเสนยงพถูดหมริที่นประมาทของเหลม่าผถูจ้ตริดตามสนัตวห์รจ้ายนนันี้น



บนัดนนนี้เราขอสารภาพวม่าเราไมม่เหท็นทางในการตนความสนัญลนักษณห์เหลม่านนนี้เลยนอกจากรนับพวกมนันตามทนที่พระ
วจนะกลม่าว…

เคยมนอยถูม่สมนัยหนจึที่งเมสืที่ออนยริปตห์ถถูกโจมตนดจ้วยภนัยพริบนัตริทคุกประการเหลม่านนนี้ เพราะวม่านางเคยบนบ
บนังคนับประชากรของพระเจจ้า ถจ้าเรายอมรนับบนันทจึกนนันี้นวม่าเปป็นของจรริง ทคาไมถจึงไมม่ยอมรนับเรสืที่องนนนี้วม่าอาจ
มาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ และเฝฝ้าคอยการสคาเรท็จจรริงจนถจึงทนที่สคุดของมนัน…ทคาไมเราถจึงควรคาดหวนังสริที่งตม่าง ๆ ทนที่
ใหญม่โตนจ้อยกวม่านนนี้เลม่าเพสืที่อเปป็นลนักษณะเฉพาะของอวสานของยคุค? เหตคุใดเราถจึงควรเชสืที่อวม่าพระเจจ้าไดจ้
ทรงทคาใหจ้อนยริปตห์เตท็มไปดจ้วยภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ เพราะพวกเขาไดจ้กดขนที่ประชากรของพระองคห์และจะทรง
เพลามสือกนับซาตานเอง และเหลม่าผถูจ้ชม่วยของมนัน เมสืที่อเหท็นวม่าพวกมนันเปป็นผถูจ้กดขนที่มาตนันี้งแตม่แรกเรริที่ม?....

การพริพากษาทคุกอยม่างในอดนตสะทจ้อนใหจ้ไดจ้ยรินความรถูจ้สจึกของพระเจจ้าทนที่มนตม่อบาป แตม่ความเตท็ม
เปปีฟื่ยมแหม่งพระพริโรธของพระองคห์จะถถูกสงวนไวจ้สคาหรนับวนันสคุดทจ้ายนนันี้น และถถูกแสดงออกในการเทออก
ของภนัยพริบนัตริทนันี้งเจท็ดนนันี้น โอ มนคุษยห์เออ๋ย! ผมขออจ้อนวอนคคุณไมม่ใหจ้ลจ้อเลม่นกนับบาป ราวกนับวม่ามนันเปป็นเรสืที่อง
จริตั๊บจบ๊อย!



บททกกี่ 16
ขข้อ 1,2:

16:1 และขจ้าพเจจ้ากท็ไดจ้ยรินเสนยงดนังออกมาจากพระ
วริหาร กลม่าวแกม่ทถูตสวรรคห์ทนันี้งเจท็ดองคห์นนันี้นวม่า “จงไป
ตามทางของพวกทม่านเถริด และเทบรรดาขนันแหม่ง
พระพริโรธของพระเจจ้าลงบนแผม่นดรินโลก”
16:2 และทถูตสวรรคห์องคห์แรกไดจ้ออกไป และเทขนัน

ของตนลงบนแผม่นดรินโลก และเกริดฝปีทนที่แตกออกและ
มนนนี้คาหนองไหลบนตนัวคนทนันี้งหลายซจึที่งมนเครสืที่องหมาย
ของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และบนคนเหลม่านนันี้นซจึที่งบถูชารถูป
จคาลองของมนัน

ขกันใบแรกแหต่งพระพถิโรธของพระเจข้า
คคากรนกทนที่แปลเปป็น “ขนัน” บม่งบอกถจึงภาชนะทนที่กวจ้างมากกวม่าแคบ เปป็นเหมสือนภาชนะเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกใชจ้

การในพระวริหารเบสืนี้องลม่าง
“ฝปีทนที่แตกออกและมนนนี้คาหนองไหลบนตนัวคนทนันี้งหลายซจึที่งมนเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น” จงหมายเหตคุวม่า 

เหมสือนในอนยริปตห์ พวกยริวเหลม่านนันี้นไดจ้รนับการยกเวจ้นจากภนัยพริบนัตริบางประการในอนยริปตห์ พระเจจ้าตรนัสวม่า “และเรา
จะวางการแบม่งแยกระหวม่างประชากรของเรากนับประชาชนของเจจ้า ในวนันพรคุม่งนนนี้หมายสคาคนัญนนนี้จะบนังเกริดขจึนี้น”
(อพย. 8:23) ดนังนนันี้นเมสืที่อสม่วนทนที่เหลสือทนันี้งหมดของอนยริปตห์ไดจ้รนับภนัยพริบนัตริจากฝถูงเหลสือบ ไมม่มนฝถูงเหลสือบเลยในเมสืองโก
เชนซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ พวกยริวอาศนัยอยถูม่ (อพย. 8:22) ฝถูงสนัตวห์ของชนอริสราเอลไดจ้รนับการยกเวจ้นจากโรคระบาดของฝถูง
สนัตวห์ (อพย. 9:6,7) และคนอริสราเอลกท็ไดจ้รนับการชม่วยใหจ้รอดจากลถูกเหท็บมรณะทนที่ตกมาบนพวกคนอนยริปตห์และฝถูง
สนัตวห์ของคนเหลม่านนันี้น (อพย. 9:26)

ภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นสม่วนหนจึที่งมาในฐานะเปป็นผลลนัพธห์ตามธรรมชาตริของบาป คนทนที่ดสืที่มเหลจ้าอาจเปป็นโรคตนับ
แขท็งและปอดอม่อนแอ นอกเหนสือจากการประสบอคุบนัตริเหตคุ การทะเลาะวริวาทและการกม่ออาชญากรรมตม่าง ๆ 
และครอบครนัวทนที่แตกแยกทนที่เกริดขจึนี้นเพราะเหลจ้า บคุหรนที่นคามะเรท็งปอดและโรคหนัวใจมาใหจ้ บาปทางเพศมนักนคาไปสถูม่
กามโรค นอกเหนสือจากความไมม่สบายใจ ความสคุขในชนวริตคถูม่ทนที่ตายไป ความละอายใจทนที่เขจ้ามาเกนที่ยวขจ้องและการ
คบหากนับคนชนัที่ว ความโลภ ความไมม่เชสืที่อและการดรินี้นรนทนที่จะเปป็นคนมนัที่งมน-ทนันี้งหมดนนนี้นคามาซจึที่งความวจ้าวคุม่นใจ, โรค
หนัวใจ, โรคประสาท, อาหารไมม่ยม่อยและความทคุกขห์ระทม บาปนคาความยคุม่งยากมาใหจ้จรริง ๆ 

แตม่นอกเหนสือจากผลลนัพธห์ตามธรรมชาตริของบาปแลจ้ว พระหนัตถห์ของพระเจจ้ากท็มาดจ้วย โรคหนัวใจวาย 
อคุบนัตริเหตคุทางรถยนตห์ เหตคุฆาตกรรมทนที่ไรจ้คคาอธริบาย บคุตรหลานทนที่เอาแตม่ใจ สคุขภาพทนที่ยที่คาแยม่ ธคุรกริจทนที่ลจ้มเหลว บจ้านทนที่
แตกสาแหรกขาดมากเทม่าไรแลจ้วเปป็นการลงโทษโดยตรงของพระเจจ้าเพราะบาป? แมจ้แตม่พวกครริสเตนยนทนที่ทคาบาป
เกนที่ยวกนับพริธนระลจึกถจึงองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทนที่เมสืองโครรินธห์กท็ลจ้มปป่วยหรสือตายเพราะทคาแบบนนันี้น (1 คร. 11:29-32) อา
นาเนนยและสนัปฟปีราถถูกฆม่าตายเพราะโกหกพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ (กริจการ 5:1-11) สริบแปดคนถถูกฆม่าตายเมสืที่อ
กคาแพงเมสืองสริโลอนัมถลม่มทนับพวกเขาเพราะบาป (ลถูกา 13:3) และการลงโทษโดยรนัฐบาลกท็เปป็นการลงโทษของ
พระเจจ้า (ลถูกา 13:1,2; รม. 13:1-4)

_______________



ขข้อ 3-7:
16:3 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สองไดจ้เทขนันของตนลง
บนทะเล และทะเลกท็กลายเปป็นเหมสือนเลสือดของคน
ตาย และบรรดาสริที่งทนที่มนชนวริตอยถูม่ในทะเลนนันี้นกท็ตาย
หมดสรินี้น
16:4 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สามไดจ้เทขนันของตนลง
บนแมม่นนี้คาและบม่อนนี้คาพคุทนันี้งปวง และนนี้คาเหลม่านนันี้นกท็
กลายเปป็นเลสือด
16:5 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินทถูตสวรรคห์แหม่งนนี้คามาก
หลายกลม่าววม่า “พระองคห์ทรงชอบธรรม โอ ขจ้าแตม่
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ผถูจ้ซจึที่งทรงดคารงอยถูม่บนัดนนนี้ และทรง

ดคารงอยถูม่ในกาลกม่อน และจะทรงดคารงอยถูม่ในอนาคต
เพราะพระองคห์ไดจ้ทรงพริพากษาอยม่างนนันี้น
16:6 เพราะวม่าเขาทนันี้งหลายไดจ้กระทคาใหจ้โลหริตของ
พวกวริสคุทธริชนและของพวกศาสดาพยากรณห์ไหล
ออก และพระองคห์ไดจ้ประทานโลหริตใหจ้เขาทนันี้งหลาย
ดสืที่ม ดจ้วยวม่าเขาทนันี้งหลายกท็สมควรอยถูม่แลจ้ว”
16:7 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินอนกองคห์หนจึที่งจากแทม่นบถูชา
กลม่าววม่า “จรริงอยม่างนนันี้น พระเจจ้า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด บรรดาการพริพากษาของ
พระองคห์แทจ้จรริงและชอบธรรม”

ขกันใบทกกี่สองและทกกี่สาม
ทะเลกลายเปป็นเลสือด! เราไมม่ทราบวม่าสารเคมนตนัวใดทนที่ถถูกเตริมเขจ้าไปทคาใหจ้ทะเลกลายเปป็นเหมสือนเลสือด

หรสือวม่ามนันเปป็นเลสือดจรริง ๆ เหมสือนในรม่างกายของสนัตวห์และมนคุษยห์ แตม่สริที่งมนชนวริตทนันี้งหมดตายในทะเล นนัที่นคสือ ตาม
ตนัวอนักษร ทคุกสริที่งทนที่มนชนวริต ดนังนนันี้นเราจจึงคริดวม่าปลาทคุกตนัว นนัที่นหมายความวม่าแมจ้กระทนัที่งผถูจ้คนบนเรสือกท็จะตายดจ้วยหรสือ?
ในอนยริปตห์แมม่นนี้คาไนลห์กลายเปป็นเลสือดเพนยงชม่วงสนันี้น ๆ พวกเขาขคุดบม่อนนี้คาเพสืที่อหานนี้คา ในทนที่นนนี้ภนัยพริบนัตริใหญม่โตกวม่า: 
ประการแรก เราเขจ้าใจวม่าทะเลนนันี้นทนันี้งหมด จากนนันี้นกท็แมม่นนี้คาทคุกสายและบม่อนนี้คาพคุทคุกบม่อถถูกทคาใหจ้กลายเปป็นเลสือด 
และไมม่วม่านนที่จะเปป็นเลสือดทนที่เปป็นพลาสมาและเมท็ดเลสือดหรสือเลสือดในทางเคมน มนันกท็มนไวจ้เพสืที่อตอบแทนโลหริตทารคุณทนที่
ถถูกทคาใหจ้ตกโดยเหลม่าคนชนัที่ว ขอใหจ้พวกเขาดสืที่มเลสือดเถริดเพราะพวกเขาเปป็นคนกระหายเลสือด ทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้น
กลม่าว! พระเจจ้าผถูจ้ชอบธรรมจะทรงตอบแทน

โลหริตของนาโบทผถูจ้ไรจ้ความผริดถถูกทคาใหจ้หลนัที่งรรินในสวนองคุม่นของเขา ถถูกยจึดไปเพสืที่อเอาใจกษนัตรริยห์อาหนับ ดนัง
นนันี้นโลหริตของอาหนับจะถถูกเลนยกรินโดยสคุนนัขเหลม่านนันี้นในทนที่แหม่งเดนยวกนันและเยเซเบลจะถถูกกรินโดยพวกสคุนนัข (1 พงศห์
กษนัตรริยห์ 21:17-19; 22:37,38; 2 พงศห์กษนัตรริยห์ 9:30-37) ขอใหจ้ผถูจ้อม่านทคุกทม่านทวนซนี้คาถจ้อยคคาของ “อนกองคห์หนจึที่ง
จากแทม่นบถูชา” ทนที่กลม่าววม่า “จรริงอยม่างนนันี้น พระเจจ้า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด บรรดาการ
พริพากษาของพระองคห์แทจ้จรริงและชอบธรรม” เราขออยถูม่ฝป่ายเดนยวกนับพระเจจ้า

________________
ขข้อ 8,9:

16:8 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่สนที่ไดจ้เทขนันของตนลงบน
ดวงอาทริตยห์ และไดจ้มอบอคานาจแกม่ดวงอาทริตยห์นนันี้นทนที่
จะคลอกมนคุษยห์ดจ้วยไฟ
16:9 และมนคุษยห์ทนันี้งหลายไดจ้ถถูกคลอกดจ้วยความ

รจ้อนแรงกลจ้า และไดจ้พถูดหมริที่นประมาทพระนามของ
พระเจจ้า ผถูจ้ซจึที่งมนฤทธริธิ์เหนสือภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้น และคน
เหลม่านนันี้นไมม่ไดจ้กลนับใจเพสืที่อถวายสงม่าราศนแดม่พระองคห์



ขกันใบทกกี่สกกี่: ดวงอาทถิตยค์ถดูกแชต่งสาป
พวกนนักวริทยาศาสตรห์ทนที่ไมม่เชสืที่อคริดวม่าโลกเปป็นดาวเคราะหห์ดวงเลท็ก ๆ ดวงหนจึที่งทนที่โคจรรอบดวงอาทริตยห์ เปป็น

หนจึที่งในเทหวนัตถคุหลายลจ้านดวงและไมม่ไดจ้มนความสคาคนัญมากไปกวม่าดาวอสืที่น ๆ อนกมากมาย พวกเขาคริดวม่าทคุกสริที่งเปป็น
มาโดยเหตคุบนังเอริญ ไมม่ใชม่โดยการอนัศจรรยห์หนจึที่ง พวกเขาคริดวม่าดาวเคราะหห์ดวงอสืที่น ๆ ซจึที่งเกริดขจึนี้นโดยกระบวนการ
ทางวริวนัฒนาการและปราศจากพระเจจ้า มนผถูจ้คนอาศนัยอยถูม่ซจึที่งอาจเหมสือนมนคุษยห์ และหลายคนคริดวม่าพวกเขามน
วริวนัฒนาการทนที่กจ้าวหนจ้ามากกวม่าเผม่าพนันธคุห์มนคุษยห์!

พวกคนทนที่ถถูกเรนยกวม่านนักวริทยาศาสตรห์เชม่นนนันี้นไมม่ไดจ้มนสคานจึกทางวริทยาศาสตรห์เลยในความไมม่เชสืที่ออนันดสืนี้อรนันี้น
ของพวกเขาทนที่คริดเกนที่ยวกนับสริที่งทรงสรจ้างทนที่ปราศจากผถูจ้ทรงสรจ้าง, เกนที่ยวกนับแผนการอนันสลนับซนับซจ้อนทนที่ปราศจาก
ผถูจ้ทรงวางแผน, เกนที่ยวกนับความรนักเมตตาทนที่ปราศจากพระเจจ้าองคห์หนจึที่งผถูจ้ทรงเปป็นบคุคคล แนวคริดเหลม่านนันี้นโดยผถูจ้คนทนที่
ถถูกบนังตาชม่างโงม่เขลาและชนัที่วชจ้า คนไมม่เชสืที่อเหลม่านนันี้นเพริกเฉยคคาสอนของพระคนัมภนรห์ทนที่วม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างแผม่นดริน
โลกใหจ้เปป็นศถูนยห์กลางแหม่งการทรงสรจ้างของพระองคห์ ทรงสรจ้างมนันไวจ้เพสืที่อมนคุษยห์ ทรงสรจ้างดวงอาทริตยห์ ดวงจนันทรห์ 
และดวงดาวตม่าง ๆ เพสืที่อเปป็นดาวบรริวารของโลก เพสืที่อรนับใชจ้แผม่นดรินโลก

แนม่นอนวม่าดวงอาทริตยห์มนขนาดใหญม่กวม่าโลก ดาวบางดวงกท็มนขนาดใหญม่กวม่าดวงอาทริตยห์อยม่างไมม่อาจ
พรรณนาไดจ้ แตม่มนคุษยห์คนหนจึที่งกท็มนความสคาคนัญมากกวม่าภถูเขาลถูกหนจึที่ง และจริตวริญญาณทนที่เปป็นอมตะดวงหนจึที่งกท็มน
ความสคาคนัญมากกวม่าดาวเคราะหห์ดวงหนจึที่งทนที่ประกอบดจ้วยหรินและดรินและสารเคมนตม่าง ๆ พระเจจ้าทรงสรจ้างดวง
อาทริตยห์เพสืที่อใหจ้แสงสวม่างตอนกลางวนันและดวงจนันทรห์เพสืที่อใหจ้แสงสวม่างตอนกลางคสืน (ปฐก. 1:14-18) พสืชและสนัตวห์
ถถูกสรจ้างมาเพสืที่อมนคุษยห์ สนัดสม่วนของแผม่นดรินและนนี้คาบนพสืนี้นผริวของโลก ความลจึกหลายระดนับของอากาศเบสืนี้องบน
ลจ้วนถถูกสรจ้างเพสืที่อภถูมริอากาศและพสืนี้นทนที่อยถูม่อาศนัยทนที่เหมาะสมสคาหรนับมนคุษยห์

ฉะนนันี้นดวงอาทริตยห์ในทนที่นนนี้จะถถูกแชม่งสาปเพราะมนคุษยห์ชนัที่วระยะเวลาหนจึที่ง เพสืที่อคลอกมนคุษยห์ดจ้วยไฟ ชม่าง
งม่ายดายจรริง ๆ ทนที่พระเจจ้าจะทรงควบคคุมองคห์ประกอบเหลม่านนันี้นทนที่พระองคห์ไดจ้ทรงสรจ้างและคนี้คาจคุนในแตม่ละวนัน (คส.
1:16,17)! และเราไมม่ตจ้องประหลาดใจเลยทนที่หลนังจากยคุคพนันปปีนนันี้น เมสืที่อดาวเคราะหห์ดวงนนนี้จะถถูกชคาระดจ้วยไฟและ
 “แผม่นดรินโลกแรก” อยม่างทนที่เรารถูจ้จนักมนันลม่วงพจ้นไป จะมนฟฝ้าใหมม่ นนัที่นคสือ จนักรวาลแหม่งดวงดาวตม่าง ๆ ดวงอาทริตยห์
และดาวเคราะหห์ทนันี้งหลายจะถถูกเปลนที่ยนโฉมใหมม่หมด (21:1,2) และนครแหม่งสวรรคห์ทนที่จะมาลงมาจากพระเจจ้าจะ
ไมม่ตจ้องการดวงอาทริตยห์และดวงจนันทรห์เลย เนสืที่องจาก “สงม่าราศนของพระเจจ้าใหจ้ความสวม่างแกม่นครนนันี้น และพระ
เมษโปดกทรงเปป็นความสวม่างของนครนนันี้น” (21:23) ดนังนนันี้นแผม่นดรินโลกใหมม่ ซจึที่งไมม่ไดจ้รนับความสวม่างของมนันจาก
ดวงอาทริตยห์และดนังนนันี้นจจึงไมม่มนกลางคสืนซจึที่งเกริดจากการหมคุนรอบตนัวเองของแผม่นดรินโลก จจึงจะไมม่มนกลางคสืนและไมม่
ตจ้องการกลางคสืนแตม่อยม่างใด (21:25)

จคาไวจ้วม่าดวงอาทริตยห์ ดวงจนันทรห์ และดวงดาวตม่าง ๆ ลจ้วนอยถูม่ภายใตจ้การควบคคุมของพระเจจ้า มนประโยชนห์
และจากนนันี้นกท็ถถูกทคาใหจ้เปป็นคคาแชม่งสาปหนจึที่งทนที่ตกบนบาป หรสือถถูกทอดทรินี้งเมสืที่อพระเจจ้าทรงหมดธคุระกนับพวกมนันแลจ้ว

และในทม่ามกลางการลงโทษทนที่ชนัดเจนจากพระเจจ้า คนทนันี้งหลายทนที่บถูชาคนแหม่งบาปนนันี้นจะยนังหมริที่น
ประมาทพระเจจ้าในความเจท็บปวดของตน ตนันี้งใจมนัที่นตลอดไปในการปฏริเสธพระครริสตห์ของตน

________________



ขข้อ 10,11:
16:10 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หจ้าไดจ้เทขนันของตนลง
บนทนที่นนัที่งของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และอาณาจนักรของมนันกท็
เตท็มไปดจ้วยความมสืด และคนเหลม่านนันี้นไดจ้แทะลรินี้นของ
ตนเพราะเหตคุความเจท็บปวด

16:11 และไดจ้พถูดหมริที่นประมาทพระเจจ้าแหม่งสวรรคห์
เพราะเหตคุความเจท็บปวดของพวกเขาและเพราะ
เหตคุฝปีของพวกเขา และไมม่ไดจ้กลนับใจเสนยใหมม่จาก
บรรดาการกระทคาของตน

ขกันใบทกกี่หข้า: ความมสืดบนอาณาจกักรของ “สกัตวค์รข้ายนกัขั้น”
คคาแชม่งสาปนนนี้ตกอยถูม่บน “อาณาจนักร” ของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและบนทนที่นนัที่งของมนันโดยเฉพาะ ซจึที่งเราคริดวม่าเปป็น

กรคุงโรม, บาบริโลนเชริงสนัญลนักษณห์, ศถูนยห์กลางแหม่งจนักรวรรดริโรมทนที่ถถูกฟฟปั้นฟถู นนที่เปป็นนครแหม่งเนรินเขาทนันี้งเจท็ดของวริวรณห์
17:9, “มหานครนนันี้น ซจึที่งครอบครองเหนสือกษนัตรริยห์ทนันี้งหลายแหม่งแผม่นดรินโลก” (17:18) จคาไวจ้วม่าเมสืที่อยอหห์นเขนยน
หนนังสสือวริวรณห์ กรคุงโรมกท็ครอบครองอยถูม่ในขณะนนันี้นจรริง ๆ มนันจะครอบครองอนกครนันี้งเหนสือสม่วนนนันี้นทนที่มนันเคย
ครอบคลคุม

ตรงนนนี้ เหมสือนในอนยริปตห์ พระเจจ้าทรงทคาใหจ้เกริดความแตกตม่างระหวม่างประชากรของพระองคห์กนับ
ประชากรของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้น

“ฝปี” และ “ความเจท็บปวด” เหลม่านนนี้ซจึที่งทคาใหจ้ผถูจ้คน “แทะลรินี้นของตนเพราะเหตคุความเจท็บปวด” และหมริที่น
ประมาทพระเจจ้าคสืออะไร? มนันเปป็นเหมสือน “โรคระบาดทนที่รจ้ายแรงมาก” ทนที่มาบนฝถูงสนัตวห์ของคนอนยริปตห์ในอพยพ
9:1-7 ไหม? หรสือมนันมาเหมสือนกนับภนัยพริบนัตริแหม่งฝปีหนองแตกลามทนที่มาบนคนและสนัตวห์ในบทเดนยวกนันนนันี้น? เราถถูก
เตสือนใจใหจ้นจึกถจึงคคาแชม่งสาปนนันี้นทนที่พระเจจ้าทรงสนัญญาไวจ้วม่าจะตกมาบนชนชาตริอริสราเอลหากพวกเขาจะไปนนับถสือ
รถูปเคารพและทอดทรินี้งพระบนัญญนัตริทนันี้งหลายของพระองคห์:

“พระเยโฮวาหห์จะทรงสม่งคคาสาปแชม่ง ความเดสือดรจ้อนวคุม่นวาย และการประณามมายนังทม่าน ในทคุกสริที่งทนที่
ทม่านลงมสือของทม่านกระทคา จนกวม่าทม่านจะถถูกทคาลาย และจนกวม่าทม่านจะพรินาศอยม่างรวดเรท็ว ‘เพราะเหตคุความ
ชนัที่วแหม่งการกระทคาทนันี้งหลายของเจจ้า ซจึที่งโดยการเหลม่านนันี้นเจจ้าไดจ้ทอดทรินี้งเราเสนย’ พระเยโฮวาหห์จะทรงทคาใหจ้โรครจ้าย
ตริดพนันทม่าน จนกวม่าพระองคห์จะทรงเผาผลาญทม่านใหจ้สถูญสรินี้นเสนยจากแผม่นดริน ซจึที่งทม่านเขจ้าไปยจึดครองแผม่นดรินนนันี้น 
พระเยโฮวาหห์จะทรงเฆนที่ยนตนทม่านดจ้วยความซถูบผอม และดจ้วยความปป่วยไขจ้ และดจ้วยความอนักเสบ และดจ้วยการ
เผาไหมจ้อยม่างรคุนแรง และดจ้วยดาบ และดจ้วยขจ้าวมจ้าน และดจ้วยรากรินขจ้าว และสริที่งเหลม่านนนี้จะไลม่ตามทม่านไปจนกวม่า
ทม่านพรินาศ และฟฝ้าสวรรคห์ของทม่านทนที่อยถูม่เหนสือศนรษะของทม่านจะเปป็นทองเหลสือง และแผม่นดรินทนที่อยถูม่ใตจ้ทม่านจะเปป็น
เหลท็ก พระเยโฮวาหห์จะทรงทคาใหจ้ฝนแหม่งแผม่นดรินของทม่านเปป็นฝคุป่นและละออง สริที่งเหลม่านนนี้จะลงมาจากฟฝ้าสวรรคห์อยถูม่
เหนสือทม่าน จนกวม่าทม่านจะถถูกทคาลาย” - พบญ. 28:20-24

แตม่กท็ยนังไมม่มนการกลนับใจใหมม่อยถูม่ดน
_________________

ขข้อ 12-16:
16:12 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกไดจ้เทขนันของตนลง
บนยถูเฟรตริสแมม่นนี้คาใหญม่นนันี้น และนนี้คาในแมม่นนี้คานนันี้นแหจ้ง

ไป เพสืที่อทนที่จะไดจ้เตรนยมทางของบรรดากษนัตรริยห์แหม่ง
ทริศตะวนันออกไวจ้



16:13 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นผนโสโครกสามตนเปป็น
เหมสือนกบออกมาจากปากของพญานาค และออก
มาจากปากของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และออกมาจากปาก
ของผถูจ้พยากรณห์เทท็จ
16:14 ดจ้วยวม่าผนเหลม่านนันี้นเปป็นวริญญาณของพวกผน
รจ้าย ทนที่กระทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ ซจึที่งออกไปยนัง
กษนัตรริยห์เหลม่านนันี้นแหม่งแผม่นดรินโลกและแหม่งทนัที่วพริภพ 
เพสืที่อจะรวบรวมกษนัตรริยห์เหลม่านนันี้นใหจ้มายนังการสถูจ้รบ

แหม่งวนันยริที่งใหญม่ของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด
16:15 “จงดถูเถริด เราจะมาเหมสือนอยม่างขโมย ผถูจ้ทนที่
เฝฝ้าระวนังใหจ้ดนและรนักษาเสสืนี้อผจ้าของตนไวจ้จะไดจ้รนับพร
เกรงวม่าผถูจ้นนันี้นจะเดรินเปลสือยกาย และคนทนันี้งหลายจะ
ไดจ้เหท็นความนม่าละอายของเขา”
16:16 และมนันรวบรวมเขาทนันี้งหลายใหจ้มาชคุมนคุมกนัน
ในสถานทนที่แหม่งหนจึที่ง ทนที่ถถูกเรนยกในภาษาฮนบรถูวม่า อา
รมาเกดโดน

ขกันใบทกกี่หก: เหลต่ากษกัตรถิยค์แหต่งทถิศตะวกันออกพรข้อมกกับผดูข้อสืกี่น
มายกังอารมาเกดโดน

กองทนัพเหลม่านนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์จะรวมพล นนับไดจ้ 200 ลจ้านคน (วว. 9:16) การเคลสืที่อนพล
ของทหารหลายลจ้านนายจากประเทศจนน, อรินเดนยและสม่วนทนที่เหลสือของเอเชนยจะเปป็นปปญหาหนจึที่ง และพระเจจ้าจะ
ทรงใหจ้ทถูตสวรรคห์สนที่องคห์ทนที่เฝฝ้ายามอยถูม่ถถูกจองไวจ้ในแมม่นนี้คายถูเฟรตริสเพสืที่อจคุดประสงคห์เดนยวกนันนนนี้ “เพสืที่อทนที่จะใหจ้ฆม่ามนคุษยห์
เสนยหนจึที่งในสามสม่วน” เมสืที่อกองทนัพนนันี้นรวมพล (9:14,15) พวกเขาเปป็นสม่วนหนจึที่งของการจนัดเตรนยมของพระเจจ้า
สคาหรนับเวลาและชนัที่วโมงหนจึที่งทนที่กคาหนดไวจ้ บนัดนนนี้ทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่หกนนันี้นจะเทขนันแหม่งพระพริโรธบนแมม่นนี้คานนันี้นเพสืที่อ
ทคาใหจ้มนันแหจ้งเหสือดและพรจ้อมสคาหรนับโขยงเหลม่านนันี้นทนที่จะขจ้ามมาสถูม่ความพรินาศของพวกเขาทนที่อารมาเกดโดน

ในทนที่นนนี้เหลม่าวริญญาณชนัที่วไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ทคางาน-เพสืที่อทคาตามนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้า “วริญญาณชนัที่วรจ้ายตน
หนจึที่งจากพระเจจ้า” ทคาใหจ้กษนัตรริยห์ซาอถูลซจึมเศรจ้า (1 ซมอ. 18:10) พระเจจ้าทรงใสม่วริญญาณมคุสาตนหนจึที่งในปากของ
เหลม่าผถูจ้พยากรณห์ของอาหนับเพสืที่อลม่อลวงอาหนับไปสถูม่ความตายของเขา (1 พงศห์กษนัตรริยห์ 22:19-23) พระเจจ้าทรง
อนคุญาตใหจ้ซาตานทดลองโยบแตม่ทรงจคากนัดขอบเขตเสมอตามทนที่พระเจจ้าทรงเลสือก

Dr. Walvoord เตสือนความจคาเราวม่า “แมม่นนี้คายถูเฟรตริส ซจึที่งในทนที่นนนี้ถถูกเรนยกวม่า ‘แมม่นนี้คาใหญม่’ เปป็นหนจึที่งใน
แมม่นนี้คาสายหลนักของโลกและทคาหนจ้าทนที่เปป็นเขตแดนดจ้านทริศตะวนันออกของจนักรวรรดริโรมสมนัยโบราณเชม่นเดนยวกนับ
เปป็นเขตแดนดจ้านทริศตะวนันออกตามคคาพยากรณห์ของแผม่นดรินนนันี้นซจึที่งพระเจจ้าทรงสนัญญาไวจ้แกม่เชสืนี้อสายของอนับราฮนัม
(ปฐก. 15:18; พบญ. 1:7; 11:24; ยชว. 1:4)”

ขจ้อพระคคาอจ้างอริงดจ้านบนยนังเรนยกมนันวม่า “แมม่นนี้คาใหญม่, แมม่นนี้คายถูเฟรตริส” ดจ้วย ดนังนนันี้น Dr. Walvoord จจึง
ใหจ้ความเหท็นอยม่างฉลาดวม่า “ขจ้ออจ้างอริงเหลม่านนนี้ดถูเหมสือนจะรนับรองอยม่างไมม่มนทางผริดพลาดไดจ้ถจึงการใชจ้งานทาง
ภถูมริศาสตรห์นนันี้นในขจ้อพระคคาตอนนนนี้”

Dr. Merrill Unger ซจึที่งใหจ้ความเหท็นเกนที่ยวกนับขจ้อ 12 กลม่าววม่า:
การทคาใหจ้แมม่นนี้คายถูเฟรตริสแหจ้งเหสือด ซจึที่งมนความยาวถจึง 1,780 ไมลห์ เปป็นแมม่นนี้คาสายใหญม่ทนที่สคุดใน

เอเชนยตะวนันตก เปป็นสนัญลนักษณห์ทนที่แสดงถจึงการขจนัดสริที่งกนดขวางทคุกอยม่างออกไป เพสืที่อสนนับสนคุนการยก
ทนัพของ “บรรดากษนัตรริยห์แหม่งทริศตะวนันออก” มายนังอารมาเกดโดน แมม่นนี้คาใหญม่สายนนนี้ทคาหนจ้าทนที่เปป็น
เขตแดนดจ้านทริศตะวนันออกของจนักรวรรดริโรมและถถูกระบคุชนัดเจนใหจ้เปป็นเขตแดนดจ้านทริศตะวนันออก



ของปาเลสไตนห์ทนที่ถถูกขยาย (ปฐก. 15:18) มนันเปป็นเครสืที่องกนดขวางทางธรรมชาตริอยม่างหนจึที่งในสมนัย
โบราณเพสืที่อขนัดขวางเหลม่ากองทนัพทนที่รคุกรานจากทริศตะวนันออก มนันจะไมม่เปป็นเครสืที่องกนดขวางอนกตม่อไป
เมสืที่อองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงรวบรวมพลโยธาเหลม่านนันี้นมายนังอารมาเกดโดนหรสือเมสืที่อพระองคห์ทรง
รวบรวมชนชาตริอริสราเอลกลนับเขจ้าสถูม่อาณาจนักรนนันี้น (อสย. 11:15,16) เหลม่ากษนัตรริยห์จากทริศตะวนันออก
คสือเหลม่าผถูจ้ครอบครองผถูจ้มนอคานาจซจึที่งอยถูม่ทางทริศตะวนันออกของแมม่นนี้คายถูเฟรตริส

ผมขอยกคคาพถูดจาก Dr. Unger อนกหน:
“พวกกบ” ในขจ้อ 13 เปป็นสนัญลนักษณห์ของพวกผนปปีศาจผถูจ้ซจึที่งจะเปป็นพลวนัตฝป่ายวริญญาณทนที่อยถูม่เบสืนี้อง

หลนังอารมาเกดโดน (1 พงศห์กษนัตรริยห์ 22:20-28) พญานาค (ซาตาน), สนัตวห์รจ้าย (ปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์) และผถูจ้พยากรณห์เทท็จนนันี้นเปป็นสนัญลนักษณห์ของตรนเอกภาพแหม่งความชนัที่วรจ้ายของซาตาน, แหลม่ง
ทนที่มาแหม่ง “วริญญาณของพวกผนรจ้าย” (ขจ้อ 14) นนัที่นคสือ เหลม่าวริญญาณผนปปีศาจ ปปีศาจเหลม่านนนี้ใชจ้วริธนการ
อนันลม่อลวงในการชนักจถูงประชาชาตริเหลม่านนันี้นใหจ้มารวมตนัวกนันเพสืที่อความโงม่เขลาขนดสคุดแหม่งอารมาเกด
โดน-การตม่อสถูจ้อนันไรจ้จริตสคานจึกของมนคุษยห์ทนที่ตม่อสถูจ้พระเจจ้าและอคานาจอธริปไตยของพระครริสตห์เหนสือแผม่น
ดรินโลก อารมาเกดโดน, “เนรินเขาเมกริดโด”, เปป็นสมรภถูมริสมนัยโบราณและสถานทนที่แหม่งการสถูจ้รบทนที่
ตนัดสรินชนนี้ขาดหลายคราวในประวนัตริศาสตรห์ของชนชาตริอริสราเอล (ผถูจ้วรินริจฉนัย 5:19; 2 พงศห์กษนัตรริยห์ 9:27;
2 พงศาวดาร 35:22) มนันเปป็นสนัญลนักษณห์ของสถานทนที่แหม่งการรวมตนัวกนันของประชาชาตริเหลม่านนันี้น 
เหมสือนกนับทนที่หคุบเขาเยโฮชาฟปท (โยเอล 3:2,12) เปป็นสนัญลนักษณห์ของสถานทนที่แหม่งการฆม่าฟปนในศจึก
อวสานยคุคสคุดทจ้ายนนันี้น ศจึกนนนี้ตนัดสรินคคาถามดจ้านการปกครองเกนที่ยวกนับอคานาจอธริปไตยแหม่งแผม่นดรินโลก

“วนันยริที่งใหญม่ของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด” (ขจ้อ 14) จะเปป็นวนันแหม่งการสถูจ้รบ ถถูกเรนยกวม่าศจึกแหม่ง
อารมาเกดโดน มนันจะเปป็นวนันใหญม่นนันี้นทนที่สรินี้นสคุด “เวลาทนันี้งหลายแหม่งพวกคนตม่างชาตริ” (ลถูกา 21:24) และเรริที่มตจ้น 
“วนันขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า” เมสืที่อพระเยซถูเจจ้าทรงยจึดครองอาณาจนักรเหลม่านนันี้นแหม่งแผม่นดรินโลก อารมาเกดโดน, 
“ภถูเขาแหม่งการฆม่าฟปน” จะอยถูม่ในหคุบเขาเมกริดโดอนันเปป็นทนที่ซจึที่งเนรินแหม่งหนจึที่งของปฝ้อมปราการและเมสืองสมนัยโบราณ
แหม่งหนจึที่งถถูกขคุดคจ้นแลจ้วตอนนนนี้ ทนที่นนัที่นซาโลมอนมนคอกมจ้าสคาหรนับมจ้าและรถรบจคานวนมากมาย หคุบเขาเมกริดโดหรสือ
ยริสเรเอลหรสือเอสดราเอโลน เปป็นหคุบเขาหนจึที่งทนที่งดงามซจึที่งเปป็นเสจ้นทางปกตริสคาหรนับกองทนัพใดทนที่จะรคุกรานอริสราเอล
จากทริศเหนสือและทริศตะวนันออก “วงเดสือนอคุดม” (Fertile Crescent) เปป็นรถูปจนันทรห์ครจึที่งเสนนี้ยวเหนสือทะเลทราย
อาหรนับ ดนังนนันี้นตามธรรมดาแลจ้วพวกศนัตรถูจจึงขจึนี้นเหนสือไปทางทะเลกาลริลนและจากนนันี้นกท็ไปทางทริศตะวนันตกเฉนยงใตจ้ 
ทนที่นนนี้พวกครถูเสดสถูจ้รบกนับพวกอาหรนับ ในเขตแดนทนที่เตท็มไปดจ้วยภถูเขานนนี้ของอริสราเอล ไมม่มนทางอสืที่นจากทริศเหนสือและ
ทริศตะวนันออกทนที่จะสะดวกสคาหรนับกองทนัพใหญม่โตนอกจากผม่านทางหคุบเขากวจ้างทนที่อคุดมสมบถูรณห์นนันี้น ดนังนนันี้นซาโลม
อนและกษนัตรริยห์องคห์อสืที่น ๆ แหม่งยถูดาหห์และอริสราเอลจจึงเสรริมความแขท็งแกรม่งใหจ้เมกริดโดเพสืที่อปกปฝ้องหคุบเขานนันี้นจาก
เหลม่ากองทนัพทนที่เขจ้ามาใกลจ้

พระคคาตรงนนนี้พถูดถจึง “การสถูจ้รบแหม่งวนันยริที่งใหญม่ของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพสถูงสคุด” แตม่ดถูเหมสือนวม่าการ
สถูจ้รบนนนี้เปป็นเพนยงสม่วนหนจึที่งของสงครามใหญม่ทนที่เกริดขจึนี้นทนัที่วปาเลสไตนห์ทนันี้งหมด ดานริเอล 11:42,43 กลม่าวเกนที่ยวกนับ
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์วม่า:



“เขาจะยสืที่นมสือของเขาออกตม่อประเทศเหลม่านนันี้นดจ้วย และแผม่นดรินอนยริปตห์กท็จะหนนไมม่พจ้น แตม่เขาจะมน
อคานาจเหนสือทรนัพยห์สมบนัตริทนที่เปป็นทองคคาและเงริน และเหนสือสริที่งประเสรริฐทนันี้งปวงของอนยริปตห์ และคนลริเบนยกนับคน
เอธริโอเปปียกท็จะอยถูม่ทนที่รอยเทจ้าของเขา”

เราอม่านไปแลจ้ววม่า “และทม่านจะพถูดบรรดาถจ้อยคคาใหญม่โตตม่อตจ้านองคห์ผถูจ้สถูงสคุด และจะใหจ้วริสคุทธริชนทนันี้ง
หลายขององคห์ผถูจ้สถูงสคุดนนันี้นอริดหนาระอาใจ และคริดทนที่จะเปลนที่ยนแปลงบรรดาวาระและกฎหมายทนันี้งหลาย และพวก
เขาจะถถูกมอบไวจ้ในมสือของทม่าน จนถจึงหนจึที่งวาระ และสองวาระ และครจึที่งวาระ” (ดนล. 7:25) ดนังนนันี้นปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์จะมนกองทหารตม่าง ๆ ทนที่ควบคคุมปาเลสไตยห์อยม่างแนม่นอน เศคารริยาหห์ 14:1-3 กลม่าววม่า:

“ดถูเถริด วนันของพระเยโฮวาหห์มาใกลจ้แลจ้ว และของปลจ้นของเจจ้าจะถถูกแบม่งกนันในทม่ามกลางเจจ้า เพราะเรา
จะรวบรวมประชาชาตริทนันี้งสรินี้นมาสถูจ้รบกนับกรคุงเยรถูซาเลท็ม และกรคุงนนันี้นจะถถูกยจึด และบจ้านทนันี้งหลายจะถถูกปลจ้นสะดม 
และผถูจ้หญริงทนันี้งหลายจะถถูกขม่มขสืน และพลเมสืองครจึที่งหนจึที่งจะตกไปเปป็นเชลย และสม่วนทนที่เหลสืออยถูม่จะไมม่ถถูกตนัดออก
เสนยจากกรคุงนนันี้น แลจ้วพระเยโฮวาหห์จะเสดท็จออกไป และตม่อสถูจ้กนับประชาชาตริเหลม่านนันี้น เหมสือนเมสืที่อพระองคห์ไดจ้ทรง
ตม่อสถูจ้ในวนันแหม่งการสถูจ้รบ”

เศคารริยาหห์ 12:2 ซจึที่งพถูดถจึงเวลานนันี้น กลม่าววม่า “ดถูเถริด เราจะทคากรคุงเยรถูซาเลท็มใหจ้เปป็นถจ้วยแหม่งการสนัที่น
สะเทสือนสคาหรนับบรรดาประชาชนทนที่อยถูม่ลจ้อมรอบ เมสืที่อพวกเขาจะลจ้อมทนันี้งยถูดาหห์และกรคุงเยรถูซาเลท็มไวจ้”

จากนนันี้นเศคารริยาหห์ 12:8,9 กลม่าววม่า:
“ในวนันนนันี้นพระเยโฮวาหห์จะทรงปฝ้องกนันชาวกรคุงเยรถูซาเลท็มไวจ้ และคนทนที่อม่อนแอในทม่ามกลางพวกเขาใน

วนันนนันี้นจะเปป็นเหมสือนดาวริด และราชวงศห์ของดาวริดจะเปป็นเหมสือนพระเจจ้า เหมสือนทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตม่อ
หนจ้าพวกเขา และจะเปป็นเชม่นนนนี้ในวนันนนันี้น คสือเราจะแสวงหาทนที่จะทคาลายประชาชาตริทนันี้งสรินี้นทนที่มาตม่อสถูจ้กนับกรคุง
เยรถูซาเลท็ม”

เอเสเคนยล บททนที่ 38 และ 39 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการผงาดของโกก เจจ้านายแหม่งมาโกก ผถูจ้จะนคากองทนัพ
ใหญม่โตมาตม่อสถูจ้อริสราเอล และเหท็นไดจ้ชนัดวม่ามนหลายชาตริจะเขจ้ารม่วมกนับเขา อนันไดจ้แกม่ “เปอรห์เซนย เอธริโอเปปีย และ
ลริเบนยอยถูม่กนับพวกเขา พวกเขาทคุกคนมนโลม่และหมวกเหลท็ก โกเมอรห์และกองทนัพทนันี้งสรินี้นของเขา วงศห์วานแหม่งโทการ
มาหห์จากสม่วนทริศเหนสือ และกองทนัพทนันี้งสรินี้นของเขา และคนเปป็นอนันมากอยถูม่กนับเจจ้า” (อสค. 38:5,6) ดร. สโกฟปิลดห์
กลม่าววม่า “ทคุกคนเหท็นพจ้องตรงกนันวม่าการอจ้างอริงหลนักกลม่าวถจึงเหลม่าอคานาจฝป่ายเหนสือ (คนยคุโรป) ซจึที่งนคาโดยรนัสเซนย”
เขากลม่าวตม่อไปวม่า: “รนัสเซนยและเหลม่าอคานาจฝป่ายเหนสือเปป็นเหลม่าผถูจ้ขม่มเหงลม่าสคุดของชนชาตริอริสราเอลทนที่
กระจนัดกระจายไปนนันี้น และมนันกท็สอดคลจ้องกนับความยคุตริธรรมของพระเจจ้าและกนับพนันธสนัญญาเหลม่านนันี้น (ต.ย. ปฐก.
15:18, หมายเหตคุ: พบญ. 30:3, หมายเหตคุ) ทนที่ความพรินาศจะตกลงมาเมสืที่อถจึงจคุดสถูงสคุดของความพยายามอนันบจ้า
คลนัที่งครนันี้งสคุดทจ้ายทนที่จะทคาลายคนทนที่เหลสืออยถูม่ของชนชาตริอริสราเอลในกรคุงเยรถูซาเลท็ม”

นนักอรรถาธริบายหลายทม่านคริดวม่าประชาชาตริอสืที่น ๆ เหลม่านนนี้จะลคุกฮสือเพสืที่อตม่อสถูจ้ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ แตม่ไมม่
วม่ายนังไงพวกเขากท็จะรวมตนัวกนันตม่อสถูจ้อริสราเอลและในสงครามบจ้าคลนัที่งคราวเดนยวพวกเขาทนันี้งหมดกท็รวมตนัวกนันตม่อสถูจ้
พระครริสตห์และประชากรของพระองคห์และจะถถูกลบออกในสงครามอนันนม่ากลนัวนนันี้นซจึที่งศจึกสคาคนัญของมนันถถูกเรนยกวม่า
อารมาเกดโดน



เอเสเคนยล 39:4 กลม่าวเกนที่ยวกนับกองทนัพใหญม่โตเหลม่านนันี้นของโกก “เจจ้าจะลจ้มลงบนภถูเขาทนันี้งหลายแหม่ง
อริสราเอล ตนัวเจจ้าและกองทนัพทนันี้งสรินี้นของเจจ้า และประชาชนทนที่อยถูม่กนับเจจ้า เราจะมอบเจจ้าไวจ้แกม่ฝถูงเหยนที่ยวทคุกชนริด 
และแกม่สนัตวห์ปป่าทนันี้งหลายแหม่งทจ้องทคุม่งใหจ้ถถูกกนัดกริน”

จากนนันี้นเอเสเคนยล 39:12-15 กลม่าววม่า:
“และวงศห์วานแหม่งอริสราเอลจะฝปงเขาทนันี้งหลายอยถูม่เปป็นเวลาเจท็ดเดสือน เพสืที่อพวกเขาจะชคาระแผม่นดรินนนันี้นใหจ้

สะอาด ใชม่แลจ้ว ประชาชนทคุกคนแหม่งแผม่นดรินจะฝปงเขาทนันี้งหลาย และมนันจะเปป็นชสืที่อเสนยงแกม่พวกเขาในวนันทนที่เรา
สคาแดงสงม่าราศนของเรา องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัส และพวกเขาจะแยกบางคนไวจ้สคาหรนับการจจ้างงานเรสืที่อยไป
โดยผม่านเขจ้าไปทนัที่วแผม่นดรินนนันี้นเพสืที่อฝปงศพพรจ้อมกนับบรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจรผม่านไปมา คสือคนเหลม่านนันี้นทนที่เหลสืออยถูม่บนพสืนี้น
แผม่นดริน เพสืที่อจะชคาระแผม่นดรินใหจ้สะอาด หลนังจากสรินี้นเวลาเจท็ดเดสือนแลจ้ว พวกเขาจะคจ้นหา และบรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจร
ผม่านไปมาทนที่ผม่านเขจ้ามาในแผม่นดรินนนันี้น เมสืที่อผถูจ้ใดเหท็นกระดถูกของคน ๆ หนจึที่ง แลจ้วเขาจะตนันี้งเครสืที่องหมายปปกไวจ้ขจ้าง
กระดถูกนนันี้น จนกวม่าพวกผถูจ้ฝปงจะฝปงกระดถูกนนันี้นไวจ้ในหคุบเขาแหม่งฮาโมนโกก”

ฉะนนันี้นจงหมายเหตคุวม่ากองทนัพทนันี้งหมดของอาณาจนักรเหลม่านนันี้นของโลกเขจ้ารม่วมกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
เพสืที่อตม่อสถูจ้กนับพระครริสตห์และเหลม่ากองทนัพแหม่งสวรรคห์ของพระองคห์

มนันดถูไรจ้เหตคุผลไหมทนที่มนคุษยห์จะหลนับหถูหลนับตาตม่อสถูจ้กนับพระเจจ้าเอง? นนัที่นกท็ไมม่มากไปกวม่าซาตาน เมสืที่อ
เทพบดนองคห์หนจึที่งใน “เอเดน อคุทยานของพระเจจ้า” จะตนัดสรินใจทนที่จะกบฏตม่อพระเจจ้าหรสือทนที่ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์
นนันี้นจะ “อจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้า” ตนัดสรินใจเชม่นนนันี้นและมนซาตานสริงอยถูม่ภายใน “โดยสคาแดงตนัวเองวม่ามนันเปป็นพระเจจ้า”
(2 ธส. 2:4) เราคริดวม่ามนันไมม่แปลกกวม่าการทนที่เหลม่าคนบาปผถูจ้ชนัที่วรจ้ายจะตม่อกรกนับพระเจจ้าและเกลนยดชนังพระองคห์
และคริดทนที่จะเอาชนะคคาเตสือนทนที่ชนัดเจนเหลม่านนันี้นของพระองคห์!

ศจึกสคุดทจ้ายนนนี้จะเกนที่ยวขจ้องกนับ “กษนัตรริยห์เหลม่านนันี้นแหม่งแผม่นดรินโลกและแหม่งทนัที่วพริภพ” (ขจ้อ 14) ดนังนนันี้นเรา
คริดวม่าคคาพยากรณห์เหลม่านนันี้นของเอเสเคนยลเกนที่ยวกนับโกกและมาโกกตจ้องถถูกรวมไวจ้ในทนที่นนนี้ดจ้วย

__________________
ขข้อ 17-21:

16:17 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่เจท็ดไดจ้เทขนันของตนลง
ในทจ้องฟฝ้าอากาศ และมนพระสคุรเสนยงดนังออกมาจาก
พระวริหารแหม่งสวรรคห์ จากพระทนที่นนัที่ง โดยตรนัสวม่า 
“สคาเรท็จแลจ้ว”
16:18 และมนเสนยงตม่าง ๆ และบรรดาฟฝ้ารจ้อง และ
ฟฝ้าแลบทนันี้งหลาย และมนแผม่นดรินไหวครนันี้งใหญม่ ซจึที่ง
ตนันี้งแตม่มนคุษยห์อยถูม่บนแผม่นดรินโลก ไมม่เคยมนแผม่นดรินไหว
รคุนแรงและยริที่งใหญม่เชม่นนนนี้เลย
16:19 และมหานครนนันี้นไดจ้ถถูกแยกออกเปป็นสาม
สม่วน และนครตม่าง ๆ ของบรรดาประชาชาตริกท็

ลม่มจม และมหานครบาบริโลนนนันี้นไดจ้เขจ้ามาอยถูม่ใน
ความทรงจคาตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า เพสืที่อจะมอบถจ้วย
แหม่งเหลจ้าองคุม่นของความเดสือดดาลแหม่งพระพริโรธ
ของพระองคห์ใหจ้แกม่มหานครนนันี้น
16:20 และบรรดาเกาะตม่าง ๆ กท็หนนไป และภถูเขา
ทนันี้งหลายกท็หาไมม่พบ
16:21 และมนบรรดาลถูกเหท็บใหญม่ตกออกจากฟฝ้า
สวรรคห์ลงมาบนมนคุษยห์ แตม่ละกจ้อนหนนักประมาณหจ้า
สริบกริโลกรนัม และคนทนันี้งหลายไดจ้พถูดหมริที่นประมาท
พระเจจ้า เพราะเหตคุภนัยพริบนัตริแหม่งลถูกเหท็บนนันี้น เพราะ



วม่าภนัยพริบนัตรินนันี้นรจ้ายแรงยริที่งนนัก
ขกันใบทกกี่เจด็ด

ภนัยพริบนัตริทนันี้งหลายของบทนนนี้ ซจึที่งถถูกเปปิดเผยในฐานะขนันเจท็ดใบนนันี้นแหม่งพระพริโรธของพระเจจ้า ลงมาสถูม่:
1. คนทนที่ไมม่รนับความรอด
2. ทะเลและชนวริตทนันี้งหมดในทะเล
3. แมม่นนี้คาและบม่อนนี้คาพคุบนแผม่นดรินโลกทนที่กลายเปป็นเลสือด
4. ดวงอาทริตยห์เอง แหลม่งทนที่มาทางกายภาพของแสงสวม่าง ทคาใหจ้มนันเปป็นคคาแชม่งสาปตม่อมนคุษยห์
5. กรคุงโรมและอาณาจนักรของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์โดยเฉพาะ
6. แมม่นนี้คายถูเฟรตริส โดยเฉพาะการปลม่อยไปสถูม่การทคาลายลจ้างกองทนัพทนที่รคุกรานเหลม่านนันี้นของเหลม่ากษนัตรริยห์

แหม่งทริศตะวนันออก ซจึที่งนคาโดยเหลม่าวริญญาณชนัที่วไปสถูม่ความพรินาศของพวกเขา
7. บนัดนนนี้คคาแชม่งสาปนนันี้นถถูกเทเขจ้าสถูม่อากาศ อากาศอยถูม่ทคุกแหม่งหน ไมม่แนม่นนัที่นอาจหมายความวม่าลมหายใจ

ของผถูจ้คนทนันี้งหมดนนันี้นถถูกแชม่งสาป วม่าธรรมชาตริทนันี้งมวลรอบตนัวพวกเขาถถูกแชม่งสาป คคาแชม่งสาปนนันี้นเกนที่ยวขจ้องกนับศนล
ธรรมและจริตวริญญาณเชม่นเดนยวกนับรม่างกาย

ซาตานถถูกเรนยกวม่า “เจจ้าแหม่งอคานาจของยม่านอากาศ” (อฟ. 2:2) และถถูกขนับออกจากเมสืองบรมสคุขเกษม 
อริทธริพลของมนันกท็ยนังมนอยถูม่ทคุกแหม่งหนในอากาศ เราจจึงคริดวม่าคคาแชม่งสาปพริเศษนนนี้ตกอยถูม่บนอาณาจนักรของมนัน

เกนที่ยวกนับขจ้อ 17 เรายกคคาพถูดจาก Dr. Unger: “‘สคาเรท็จแลจ้ว!’ ประกาศความครบบรริบถูรณห์แหม่งพระพริโรธ
ของพระเจจ้าทนที่มนตม่อคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้ปฏริเสธเสนยงรจ้องนนันี้นจากกางเขนทนที่วม่า ‘สคาเรท็จแลจ้ว!’ เสนยงของพระเจจ้าจากทนันี้ง
พระวริหารและพระทนที่นนัที่งถถูกไดจ้ยริน การกระทคากริจในเชริงพริพากษาของพระองคห์ซจึที่งถถูกแสดงเปป็นสนัญลนักษณห์โดยเสนยง
ตม่าง ๆ, ฟฝ้ารจ้องและฟฝ้าแลบ, มากม่อนแผม่นดรินไหวใหญม่นนันี้น (ขจ้อ 18) แผม่นดรินไหวนนนี้เปป็นแผม่นดรินไหวของจรริง เพราะ
ไมม่มนทางอสืที่นทนที่จะเกริดการโคม่นลจ้มอนันครบถจ้วนเชม่นนนนี้ไดจ้ซจึที่งการพริพากษากม่อนหนจ้าทนันี้งหมดนนันี้นเปป็นเพนยงขนันี้นตจ้น คคา
พยากรณห์อสืที่น ๆ บอกลม่วงหนจ้าถจึงแผม่นดรินไหวเชม่นนนันี้น (ศคย. 14:4,5) และบม่งบอกถจึงผลลนัพธห์ตม่าง ๆ ซจึที่งหายนะภนัย
ของจรริงเทม่านนันี้นจะทคาใหจ้เกริดขจึนี้นไดจ้”

แผม่นดรินไหวคราวนนนี้จะใหญม่โตทนที่สคุดเทม่าทนที่เคยสนัที่นสะเทสือนแผม่นดรินโลก “และมหานครนนันี้นไดจ้ถถูกแยกออก
เปป็นสามสม่วน” (ขจ้อ 19) โดยแผม่นดรินไหวนนนี้ “และนครตม่าง ๆ ของบรรดาประชาชาตริกท็ลม่มจม” นครใหญม่ ๆ 
ทนันี้งหมดของโลกงนันี้นหรสือ? ใชม่แลจ้วครนับ พระคนัมภนรห์บม่งบอกเชม่นนนันี้น การสนัที่นสะเทสือนเชม่นนนันี้นของธรรมชาตริไมม่เคยเปป็น
ทนที่รถูจ้จนักในธรรมชาตริมากม่อนเลย สมนัยแหม่งนนี้คาทม่วมนนันี้นพรจ้อมกนับคลสืที่นรคุนแรง พรจ้อมกนับกจ้นมหาสมคุทรทนที่ยคุบตนัวลงเพสืที่อ
อคุจ้มนนี้คามหาศาลเหลม่านนันี้น พรจ้อมกนับภถูเขาตม่าง ๆ ทนที่ยกตนัวขจึนี้น พรจ้อมกนับภถูเขาไฟระเบริด ตามทนที่เราทราบตอนนนนี้-การ
สนัที่นสะเทสือนนนันี้นในคราวนนี้คาทม่วมโลกกท็มนความรคุนแรงถนัดจากแผม่นดรินไหวครนันี้งใหญม่นนนี้ทนที่จะมา แตม่นนี้คาทม่วมนนันี้นไดจ้ครม่า
ชนวริตผถูจ้คนและไมม่ใชม่แผม่นดรินไหวและกริจกรรมของภถูเขาไฟในสมนัยนนันี้น

ในแผม่นดรินไหวคราวนนนี้เกาะทคุกเกาะจะเลสืที่อนออกจากทนที่เดริม และภถูเขาทนันี้งหลายกท็หายไป ชม่างเปป็นอวสาน
ของยคุคหนจึที่งและเปป็นการเกรริที่นนคาสถูม่การครอบครองของพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก!

ลถูกเหท็บทนที่หนนักประมาณหนจึที่งตะลนันตห์ Biederwolf กลม่าววม่า “นนี้คาหนนักหนจึที่งตะลนันตห์” ในขจ้อ 21 เทม่ากนับหจ้า



สริบเจท็ดปอนดห์ Attic, หรสือเกจ้าสริบหกปอนดห์ฮนบรถู; หนนักกวม่าทนที่เคยรถูจ้จนักกนันมาถจึงหกสริบเทม่า มนันจะเปป็นภนัยพริบนัตริทนที่ใหญม่
โตกวม่าลถูกเหท็บในอนยริปตห์ทนที่ไดจ้เขม่นฆม่าคนและสนัตวห์

“และมหานครบาบริโลนนนันี้นไดจ้เขจ้ามาอยถูม่ในความทรงจคาตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า เพสืที่อจะมอบถจ้วยแหม่งเหลจ้า
องคุม่นของความเดสือดดาลแหม่งพระพริโรธของพระองคห์ใหจ้แกม่มหานครนนันี้น”- ขจ้อ 19

การกบฏของมนคุษยห์เพสืที่อตม่อสถูจ้พระเจจ้า ซจึที่งไดจ้เรริที่มตจ้นหลนังจากนนี้คาทม่วมโลกพรจ้อมกนับการกม่อสรจ้างหอบาเบ
ลนนันี้น ไปสถูม่การสรจ้างบาบริโลน จนักรวรรดริโลก จากนนันี้นกท็มนเดนย-เปอรห์เซนย, กรนซและโรมและบนัดนนนี้คสือโรมทนที่ถถูกฟฟปั้นฟถูซจึที่ง
มนเครสืที่องหมายทนันี้งหมดของบาบริโลนและการปกครองฝป่ายโลกเพสืที่อเมรินพระเจจ้าและตม่อสถูจ้พระเจจ้า: การปกครองของ
มนคุษยห์นนันี้นจะตจ้องถถูกทคาลาย เราเชสืที่อวม่าจนักรวรรดริโรมทนที่ถถูกฟฟปั้นฟถูนนนี้และกรคุงโรมถถูกเรนยกเปป็นเชริงสนัญลนักษณห์ในทนที่นนนี้วม่า
บาบริโลน



บททกกี่ 17
ขข้อ 1-7:

17:1 และทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งในเจท็ดองคห์นนันี้นซจึที่งถสือ
ขนันเจท็ดใบนนันี้นกท็มา และไดจ้พถูดกนับขจ้าพเจจ้า โดยกลม่าว
แกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “เชริญมาทนที่นนที่เถริด ขจ้าพเจจ้าจะแสดงใหจ้
ทม่านเหท็นการพริพากษาของหญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่ทนที่
นนัที่งอยถูม่บนนนี้คามากหลาย
17:2 ผถูจ้ซจึที่งบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลกไดจ้ลม่วง
ประเวณนดจ้วย และบรรดาชาวแผม่นดรินโลกกท็ไดจ้
มนัวเมาดจ้วยเหลจ้าองคุม่นแหม่งการลม่วงประเวณนของนาง”
17:3 ดนังนนันี้น ทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นจจึงหอบขจ้าพเจจ้าไป
โดยจริตวริญญาณใหจ้เขจ้าไปในถริที่นทคุรกนันดาร และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นผถูจ้หญริงคนหนจึที่งนนัที่งอยถูม่บนสนัตวห์รจ้ายสน
แดงเขจ้มตนัวหนจึที่ง เตท็มไปดจ้วยชสืที่อทนันี้งหลายแหม่งการ
หมริที่นประมาท โดยมนหนัวเจท็ดหนัวและเขาสริบเขา
17:4 และหญริงผถูจ้นนันี้นนคุม่งหม่มกายดจ้วยผจ้าสนมม่วงและสน
แดงเขจ้ม และประดนับดจ้วยเครสืที่องทองคคา และเพชร
พลอยตม่าง ๆ และไขม่มคุกทนันี้งหลาย โดยถสือถจ้วย

ทองคคาในมสือของนางซจึที่งเตท็มไปดจ้วยสริที่งนม่า
สะอริดสะเอนยนและของโสโครกแหม่งการลม่วง
ประเวณนของนาง
17:5 และบนหนจ้าผากของนางมนชสืที่อเขนยนไวจ้วม่า 
“ความลจึกลนับ บาบริโลนมหานคร แมม่ของหญริง
โสเภณนทนันี้งหลาย และของบรรดาสริที่งนม่า
สะอริดสะเอนยนแหม่งแผม่นดรินโลก”
17:6 และขจ้าพเจจ้าเหท็นหญริงผถูจ้นนันี้นเมามายดจ้วยโลหริต
ของพวกวริสคุทธริชน และดจ้วยโลหริตของพวกพยานผถูจ้
ยอมตายของพระเยซถู และเมสืที่อขจ้าพเจจ้าเหท็นนางแลจ้ว
ขจ้าพเจจ้ากท็ประหลาดใจดจ้วยความอนัศจรรยห์ใจยริที่งนนัก
17:7 และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นไดจ้กลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า 
“เหตคุไฉนทม่านจจึงประหลาดใจ ขจ้าพเจจ้าจะเลม่าใหจ้
ทม่านฟปงถจึงความลจึกลนับของผถูจ้หญริงคนนนันี้น และของ
สนัตวห์รจ้ายทนที่แบกนางมา ซจึที่งมนหนัวเจท็ดหนัวและเขาสริบ
เขา

ครถิสตจกักรรกัฐทกกี่ละทถิขั้งความเชสืกี่อของปฏถิปปักษค์ตต่อพระครถิสตค์
Dr. Ironside ดจึงความสนใจมายนังขจ้อเทท็จจรริงทนที่วม่า “ตามลคาดนับเหตคุการณห์แลจ้ว บททนที่ 19 ตามหลนังบททนที่ 

16 ทนันทน และกม่อนไปตม่อตามลคาดนับเหตคุการณห์ตม่าง ๆ ยอหห์นถถูกพาออกไปราวกนับเพสืที่อจะเหท็นนริมริตอนันนม่าทจึที่งนนนี้เกนที่ยว
กนับครริสตจนักรเทท็จนนันี้น กม่อนทนที่เขาจะไดจ้เหท็นการรวมเปป็นหนจึที่งของครริสตจนักรแทจ้นนันี้นกนับพระเมษโปดกในสงม่าราศน”

บนัดนนนี้อนกภาพหนจึที่ง ระยะหนจึที่งของการครอบครองของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ซจึที่งไมม่ถถูกพรรณนาในการเลม่า
เรสืที่องตามลคาดนับเหตคุการณห์กม่อนหนจ้านนนี้ นนัที่นคสือ การเลม่าเรสืที่องเกนที่ยวกนับทถูตสวรรคห์ทนันี้งเจท็ดกนับขนันทนันี้งเจท็ดแหม่งพระพริโรธ
ของพระเจจ้า

Dr. Walvoord คริดวม่า “หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่” ทนที่ถถูกแสดงเปป็นภาพนนันี้นจะครอบครองทางศาสนาในชม่วง
ครจึที่งแรกของสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบแหม่งปปีทนันี้งหลายของดานริเอล กม่อนความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้นแหม่งสามปปีครจึที่งหลนัง 
นนัที่นอาจเปป็นไปไดจ้แตม่ไมม่ถถูกระบคุไวจ้ชนัดเจน ขจ้อ 16 และ 17 ดจ้านลม่างบม่งบอกถจึงความพรินาศของศาสนาเทท็จนนนี้กม่อน
การสรินี้นสคุดของสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

“หญริงโสเภณน” (ขจ้อ 1) เปป็นตนัวแทนของศาสนาเทท็จศาสนาหนจึที่งทนที่กลม่าวอจ้างความเปป็นครริสเตนยน ตอนทนที่
ชนชาตริอริสราเอลในภาคพนันธสนัญญาเดริมเขจ้าสถูม่การนนับถสือรถูปเคารพ มนันกท็ถถูกเรนยกวม่าการเลม่นชถูจ้ ชนชาตริอริสราเอลใน
สมนัยนนันี้นถถูกแสดงภาพเปป็นภรรยาทนที่นอกใจของพระเยโฮวาหห์ ไมม่ซสืที่อตรงตม่อพระองคห์ ดถูตนัวอยม่างตม่าง ๆ ในเยเรมนยห์ 



13:27 และเอเสเคนยล 23:43,44
ยากอบ 4:4 กลม่าววม่า: “พวกทม่าน บรรดาผถูจ้เลม่นชถูจ้ชายและหญริงเออ๋ย พวกทม่านไมม่ทราบหรสือวม่า การเปป็น

มริตรกนับโลกนนันี้นคสือการเปป็นศนัตรถูกนับพระเจจ้า เหตคุฉะนนันี้นผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ประสงคห์เปป็นมริตรกนับโลก กท็เปป็นศนัตรถูของ
พระเจจ้า”

ดนังนนันี้นหญริงโสเภณนในทนที่นนนี้จจึงเปป็นภาพของความเปป็นครริสเตนยนแบบทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อ นาง “นนัที่งอยถูม่บนนนี้คา
มากหลาย” (ขจ้อ 1) ขจ้อ 15 ดจ้านลม่างกลม่าววม่า “และทถูตสวรรคห์นนันี้นกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “นนี้คามากหลายซจึที่งทม่านไดจ้
เหท็น ซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ หญริงโสเภณนนนัที่งอยถูม่นนันี้น คสือบรรดาชนชาตริ และมวลชน และประชาชาตริทนันี้งหลาย และภาษาตม่าง 
ๆ”

ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์กท็มาจากทะเลเชม่นกนัน (13:1) ดานริเอล 7:3 แสดงใหจ้เหท็นวม่าจนักรวรรดริโลกทนที่ยริที่งใหญม่
เหลม่านนันี้นกม่อนหนจ้าบาบริโลน (บาบริโลน, มนเดนย-เปอรห์เซนย, กรนซและโรม) “ออกมาจากทะเล” นนัที่นคสือ ออกมาจาก
มวลชนมากมาย ดนังนนันี้นผถูจ้เผดท็จการโลกคนนนนี้และครริสตจนักรเทท็จนนนี้จจึงมาจากมวลชนมหาศาลและไดจ้รนับการ
สนนับสนคุนจากพวกเขา เหลม่าผถูจ้เผดท็จการกลายเปป็นผถูจ้กดขนที่และการทคาใหจ้ประชาชนตกเปป็นทาสอาจกลายเปป็นสริที่งทนที่
นม่าเกลนยดชนังสคาหรนับพวกเขา แตม่ในตอนแรกคนอยม่างฮริตเลอรห์, มคุสโสลรินน, สตาลรินหรสือแฟรงคลริน รถูสเวลทห์ใน
อเมรริกา หรสืออคานาจควบคคุมของรนัฐบาลกลางกท็ไดจ้รนับแรงสนนับสนคุนและขจึนี้นสถูม่อคานาจผม่านทางประชาชน ปฏริปปกษห์
ตม่อพระครริสตห์กท็จะมาแบบนนันี้นและศาสนาเทท็จทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อนนนี้กท็จะมาในแบบเดนยวกนัน

กระทนัที่งตอนนนนี้หลายลจ้านคนกท็ยอมรนับอคานาจปกครองของพระสนันตะปาปาวม่าไมม่อาจลจ้มเหลวไดจ้ วม่าเปป็นผถูจ้
แทนของพระเจจ้าบนโลก ในทนที่ ๆ เขาพถูดอยม่างเปป็นทางการ ดนังนนันี้นพวกเขาจจึงยอมรนับประเพณนของมนคุษยห์ทนที่ทคาใหจ้
พระคนัมภนรห์ไรจ้ผล ใจทนที่บาปหนาของมนคุษยชาตริหนันไปหาศาสนาทนที่บริดเบสือนไดจ้อยม่างงม่ายดาย ของปลอมทนที่มาแทนทนที่
ของจรริง

“ผถูจ้ซจึที่งบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลกไดจ้ลม่วงประเวณนดจ้วย…” (ขจ้อ 2) หญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้เปป็นใคร? นางเปป็น
ครริสตจนักรรนัฐหนจึที่งทนที่ถถูกสนนับสนคุนโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และรนัฐบาลของเขา “ชสืที่อทนันี้งหลายแหม่งการหมริที่น
ประมาท” (ขจ้อ 3) หมายความวม่าปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นเปป็นผถูจ้หนจึที่งทนที่เกลนยดชนังพระเจจ้าและหญริงโสเภณนคนนนันี้น
กท็มนแตม่รถูปแบบของทางของพระเจจ้า ไมม่มนรนักแทจ้ใหจ้พระเจจ้า ไมม่มนขม่าวประเสรริฐ ไมม่มนขม่าวสารทนที่ชม่วยใหจ้รอด

“...นคุม่งหม่มกายดจ้วยผจ้าสนมม่วงและสนแดงเขจ้ม” (ขจ้อ 4) จงหมายเหตคุสนสนันของเสสืนี้อคลคุมของพวกพระคารห์ดรินนัล
และพระสนันตะปาปา จงหมายเหตคุ “เพชรพลอยตม่าง ๆ และไขม่มคุกทนันี้งหลาย” (ขจ้อ 4) และคริดถจึงความมนัที่งคนัที่งทนที่ไมม่
อาจจะนนับไดจ้ซจึที่งพระศาสนจนักรโรมเปป็นเจจ้าของ มนันมนมถูลคม่าถจึงหลายพนันลจ้านดอลลารห์ ไมม่เฉพาะในอริตาลนแตม่ทนัที่วโลก

“ถจ้วยทองคคา…ซจึที่งเตท็มไปดจ้วยสริที่งนม่าสะอริดสะเอนยนและของโสโครกแหม่งการลม่วงประเวณนของนาง” (ขจ้อ 
4) คงตจ้องหมายถจึงความเทนยมเทท็จแหม่งคคาสอนทนที่วม่าความรอดตจ้องผม่านทางพระศาสนจนักรและโดยพริธนกรรมตม่าง ๆ
ของพระศาสนจนักร พระเจจ้าคงเกลนยดชนังพริธนมริสซามากจรริง ๆ ทนที่พวกบาทหลวงอจ้างวม่าถวายพระครริสตห์เปป็นเครสืที่อง
บถูชาสดใหมม่และพระโลหริตของพระองคห์เพสืที่อไถม่บาปทคุกวนัน! “สคาเรท็จแลจ้ว” พระเยซถูตรนัสไวจ้ในยอหห์น 19:30 และ
 “ไมม่มนเครสืที่องบถูชาสคาหรนับบาปทนันี้งหลายหลงเหลสืออยถูม่อนกตม่อไป” (ฮบ. 10:26) การพจึที่งพาสริที่งใดเพสืที่อชม่วยคนบาปใหจ้
รอดนอกจากการไถม่ของพระเยซถู ซจึที่งทรงจม่ายไปแลจ้ว กท็เปป็นทนที่นม่าสะอริดสะเอนยนตม่อพระเจจ้าและเปป็นการลม่วง



ประเวณนฝป่ายวริญญาณ
นางเปป็น “แมม่ของหญริงโสเภณนทนันี้งหลาย” (ขจ้อ 5) นนัที่นคสือ แมม่ของบรรดาศาสนาเทนยมเทท็จ นางสอนพวก

อนังกลริกนันและพวกครริสตจนักรเอพริสโคพนัลใหจ้มน “บาทหลวง” แทนทนที่เหลม่านนักเทศนห์ นางสอนพวกพนโดแบบ๊พตริสตห์
ทนันี้งหมดใหจ้พาเดท็กทารกเขจ้ามาอยถูม่ในครริสตจนักร ใหจ้ประพรมนนี้คาเดท็กเหลม่านนันี้นและเรนยกพริธนนนันี้นวม่าบนัพตริศมาแทนทนที่การ
จคุม่มลงในนนี้คาของผถูจ้เชสืที่อเมสืที่อกลม่าวยอมรนับความเชสืที่อแลจ้ว ตามทนที่พระคนัมภนรห์สอน นางสอนพวกแบบ๊พตริสตห์และพวก 
“เชริรห์ช ออฟ ไครสทห์” ใหจ้โอจ้อวดเกนที่ยวกนับสายโซม่แหม่งองคห์กรแบบมนคุษยห์ แบบทนที่เปป็น “การสสืบทอดความเปป็นอนัคร
ทถูต” ใหจ้เรนยกตนัวเองวม่าครริสตจนักรแทจ้และใหจ้ยสืนยนันสริทธริหนจึที่งเดนยวทนที่จะใหจ้บนัพตริศมาและเจริมตนันี้ง สริทธริอคานาจเดนยว
หรสือทางเดนยวทนที่ไดจ้รนับมอบสริทธริอคานาจเพสืที่อแจกจม่ายขม่าวประเสรริฐ!

นางสอนพวกเขาวม่าองคห์กรแบบมนคุษยห์หรสือเหลม่าศริษยาภริบาลของมนันเปป็นคนพวกเดนยวทนที่ตจ้องสนัที่งคคุณวม่า
คคุณตจ้องถวายเงรินของคคุณทนที่ไหน หญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้สอนคนอสืที่นวม่าครริสตจนักรเปป็นคคาทนที่มนความหมายเหมสือนกนับอาคาร
ทนที่สวยงาม วม่าคคุณตจ้องใหจ้ความเคารพยคาเกรงตม่อพระนริเวศหลนังนนันี้น นางสอนคนมากมายใหจ้ปกครองโดยการบนังคนับ
ขถูม่เขท็ญและใชจ้กฎหมายเพสืที่อลงโทษ

“แมต่ของหญถิงโสเภณกทกัขั้งหลาย และของบรรดาสถิกี่งนต่าสะอถิดสะเอกยน!”
“โลหริตของพวกพยานผถูจ้ยอมตาย” (ขจ้อ 6) กนที่ลจ้านคนแลจ้วในประเทศคาทอลริกทคุกประเทศทนที่ตายไปใน

ฐานะมรณะสนักขน! Foxe’s Book of Martyrs เปป็นหนนังสสือทนที่เราแนะนคาใหจ้อม่าน ศาลศาสนา! การฆม่าหมถูม่ทนที่เซนตห์
บารห์โธโลมริว! “พระนางมารนยห์ผถูจ้นองเลสือด!” การขม่มเหงโดยพวกครริสเตนยนในดรินแดนคนเถสืที่อนทนันี้งหลายไมม่เคย
ทคาใหจ้ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ตจ้องตายมากเทม่ากนับพระศาสนจนักรคาทอลริก พวกคาทอลริกนริกายออรห์โธดท็อกซห์ไมม่ไดจ้ตม่อตจ้านคคาสอน
และหลนักปฏริบนัตริของครริสเตนยนอริสระใด ๆ อยม่างเขจ้มงวดและดคุดนันทนัที่วโลกเทม่ากนับพวกคาทอลริก

แตม่เราตจ้องกลม่าววม่าหญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้เปป็นตนัวแทนของเฉพาะสม่วนทนที่ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อของพระศาสนจนักรโรม
เทม่านนันี้น เราเชสืที่อวม่าพวกคาทอลริกจคานวนมหาศาลไดจ้วางใจในพระครริสตห์ ไดจ้มองทะลคุผม่านรถูปแบบและพริธนการเหลม่า
นนันี้น ประเพณนทนันี้งหลายทนที่ชวนใหจ้เขจ้าใจผริด และมองพจึที่งพระเยซถูครริสตห์และวางใจพระองคห์แลจ้ว เราทราบวม่าพระเยซถู
ตรนัสวม่า “ผถูจ้ทนที่มาหาเรา เราจะไมม่ขนับไลม่เขาออกไปเลย” ดนังนนันี้นคนทนันี้งหลายทนที่มาโดยทนที่ไมม่รถูจ้เรสืที่องรถูจ้ราว มนความสวม่าง
แคม่เพนยงเลท็กนจ้อย กท็ไมม่ถถูกปฏริเสธ และพระคนัมภนรห์กลม่าววม่า “จงเขจ้ามาใกลจ้พระเจจ้า และพระองคห์จะเสดท็จเขจ้ามาใกลจ้
ทม่าน” ดนังนนันี้นหญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้จจึงไมม่ไดจ้เปป็นตนัวแทนของพระศาสนจนักรคาทอลริกทนันี้งหมดแตม่เฉพาะสม่วนทนที่ไมม่รนับความ
รอดเทม่านนันี้นทนที่จะถถูกทรินี้งไวจ้ทนที่นนที่เมสืที่อถจึงการรนับขจึนี้น เมสืที่อครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วถถูกพาไปสวรรคห์กนับพระผถูจ้
ชม่วยใหจ้รอด

และหญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้แนม่นอนวม่าจะเปป็นตนัวแทนของคนเปป็นอนันมากทนที่ไดจ้ชสืที่อวม่าเปป็นพวกโปรเตสแตนตห์ พวก
ทนที่ไดจ้ชสืที่อวม่าครริสเตนยนแตม่ไมม่ไดจ้กลนับใจใหมม่ ผถูจ้คนจคานวนมหาศาลในพวกเขาจากทคุกกลคุม่มศาสนาผถูจ้ซจึที่งจะถถูกทรินี้งไวจ้บน
โลกนนนี้เมสืที่อพระเยซถูเสดท็จมารนับคนของพระองคห์ไป ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่า เมสืที่อถจึงตอนนนันี้น แนวโนจ้มแบบโลกของยคุค
ปปจจคุบนันทนที่จะใหจ้ทคุกศาสนารวมกนันเปป็นหนจึที่งเดนยวกท็จะทคาใหจ้เกริดพระศาสนจนักรโลกขนาดยนักษห์หนจึที่งเดนยว เราเชสืที่อวม่า
เหลม่าผถูจ้นคาทนที่มนแนวคริดเสรนนริยม และไมม่ไดจ้กลนับใจใหมม่ (มนคนเปป็นอนันมากทนที่เปป็นแบบนนันี้น) ในสภาครริสตจนักรโลกจะจนับ
มสือกนับพวกคาทอลริกในตอนนนันี้น แบบทนที่หลายคนอยากทคาแลจ้วตอนนนนี้ เราเชสืที่อวม่าบางคนในพวกแบบ๊พตริสตห์, พวก



เมโธดริสตห์, พวกเพรสไบทนเรนยน, พวกลถูเธอรนันและคนอสืที่น ๆ อนกมากมายทนที่ถถูกทรินี้งไวจ้ขจ้างหลนังเมสืที่อการรนับขจึนี้นมาถจึง
เพราะวม่าพวกเขาไมม่เคยกลนับใจเชสืที่อเลย จะพรจ้อมทนที่จะเขจ้ารม่วมกนับ “พระศาสนจนักรใหญม่” นนันี้น มนันจะไดจ้รนับการ
สนนับสนคุนโดยรนัฐ และจะเปป็นทนที่นริยม

ดนังนนันี้นแมจ้วม่าเครสืที่องประดนับตกแตม่งนนันี้นและสถานทนที่นนันี้น (นครแหม่งเนรินเขาทนันี้งเจท็ดนนันี้น, ขจ้อ 9); การเชสืที่อมโยง
กนับการเขม่นฆม่าเหลม่าวริสคุทธริชนในอดนตและการเลม่นชถูจ้ฝป่ายวริญญาณกนับบรรดากษนัตรริยห์ ทนันี้งหมดชนนี้ไปทนที่โรม เราอาจ
แนม่ใจไดจ้วม่าครริสตจนักรรนัฐทนที่เทนยมเทท็จนนนี้จะเปป็นตนัวแทนของความเปป็นครริสเตนยนในนามแบบทนที่ไมม่รอด คนเหลม่านนันี้นทนที่
ถถูกทรินี้งไวจ้จากคนกลคุม่มอสืที่น ๆ นอกเหนสือจากโรม

ผมขอยกคคาพถูดจาก Halley’s Bible Handbook ตรงนนนี้:
หญริงโสเภณนผถูจ้นนันี้น ซจึที่งรม่วมเปป็นพนันธมริตรกนับสนัตวห์รจ้ายนนันี้น โดยถถูกเรนยกวม่าบาบริโลน อยถูม่บนบนัลลนังกห์

หนจึที่งแหม่งการปกครองโลก ครอบครองเหนสือบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลก…
หญริงสองคน-หญริงโสเภณนนนันี้นและเจจ้าสาวแทจ้ของพระครริสตห์ สองเมสือง-บาบริโลนและกรคุง

เยรถูซาเลท็มใหมม่ ครริสตจนักรโสเภณนนนันี้นและครริสตจนักรแทจ้นนันี้นซจึที่งเปป็นปฏริปปกษห์กนัน จจึงถถูกวางใหจ้อยถูม่ตรง
ขจ้ามกนัน ฝป่ายหนจึที่งนนัที่งมนอคานาจอยถูม่บนบนัลลนังกห์แหม่งความเจริดจรนัสแบบโลก ขนับไลม่อนกฝป่ายใหจ้ไปอยถูม่ใตจ้ดริน
โดยการขม่มเหง ทนันี้งหมดนนนี้ดถูเหมสือนระบคุตนัวบาบริโลนหญริงโสเภณนของบทนนนี้วม่าเปป็นคนเดนยวกนันกนับสนัตวห์
รจ้ายทนที่เปป็นเสสือดาว-ลถูกแกะนนันี้นของบททนที่ 13

____________
ขข้อ 8:

17:8 สนัตวห์รจ้ายทนที่ทม่านไดจ้เหท็นนนันี้นเปป็นอยถูม่ในกาลกม่อน 
และบนัดนนนี้มริไดจ้เปป็น และจะขจึนี้นมาจากเหวทนที่ไมม่มนกจ้น
เหว และไปสถูม่ความพรินาศ และคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัย
อยถูม่บนแผม่นดรินโลกจะประหลาดใจ ผถูจ้ซจึที่งชสืที่อของพวก

เขาไมม่ไดจ้จดไวจ้ในหนนังสสือแหม่งชนวริตตนันี้งแตม่ทรงวาง
รากฐานของโลกนนันี้น เมสืที่อพวกเขาเหท็นสนัตวห์รจ้ายทนที่เปป็น
อยถูม่ในกาลกม่อน และบนัดนนนี้มริไดจ้เปป็น และกคาลนังจะเปป็น

“สกัตวค์รข้ายทกกี่เปป็นอยดูต่ในกาลกต่อน และบกัดนกขั้มถิไดข้เปป็น และกนาลกังจะเปป็น”
จงหมายเหตคุขจ้อเทท็จจรริงเหลม่านนนี้เกนที่ยวกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์:
1. เขา “เคยเปป็นอยถูม่” จนักรวรรดริโรมเคยเปป็นจนักรวรรดริโลกลคาดนับทนที่สนที่ทนที่ครอบครองในสมนัยของยอหห์น
2. มนัน “ไมม่เปป็นอยถูม่” ชนัที่วระยะเวลาหนจึที่ง ณ เวลานนนี้ไมม่มนจนักรวรรดริโรม ไมม่มนจนักรพรรดริแหม่งโรม
3. ทวม่ามนัน “จะขจึนี้นมาจากเหวทนที่ไมม่มนกจ้นเหว” เขาจะเปป็นซาตานทนที่มาจคุตริในรม่างมนคุษยห์ เขาจะเปป็น “บคุตร

แหม่งความพรินาศนนันี้น” (2 ธส. 2:3)
4. หนัว ๆ หนจึที่งหรสือบนัลลนังกห์หนจึที่งของจนักรวรรดริโรมนนนี้ “ไดจ้รนับบาดแผลจนถจึงตาย” จนักรวรรดรินนันี้นตายไป

แลจ้ว แตม่เมสืที่อถจึงสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นยอหห์นไดจ้เหท็นวม่า “บาดแผลทนที่ถจึงตายนนันี้นถถูกรนักษาใหจ้หายแลจ้ว” และมนัน
จะเกริดขจึนี้นตามนนนี้ อคานาจเผดท็จการนนันี้นจะถถูกฟฟปั้นฟถูขจึนี้นใหมม่

5. คนทนันี้งโลกจะอนัศจรรยห์ใจตามสนัตวห์รจ้ายนนนี้ผถูจ้ซจึที่งฟฟปั้นฟถูจนักรวรรดริโรมขจึนี้นใหมม่ อจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้า ซจึที่งผถูจ้
พยากรณห์เทท็จของเขากระทคาการอนัศจรรยห์หลายประการ ผถูจ้ซจึที่งทคาใหจ้รถูปจคาลองหนจึที่งมนชนวริตเพสืที่อใหจ้ผถูจ้คนบถูชา คนทนันี้ง



ปวงจะอนัศจรรยห์ใจและจะประทนับใจ จะบถูชาเขา ทคุกคนยกเวจ้นคนเหลม่านนันี้นทนที่ชสืที่อของพวกเขาอยถูม่ “ในหนนังสสือแหม่ง
ชนวริต”

__________________
ขข้อ 9:

17:9 และนนที่คสือจริตใจซจึที่งมนสตริปปญญา หนัวเจท็ดหนัวนนันี้น เปป็นภถูเขาเจท็ดยอด ซจึที่งผถูจ้หญริงคนนนันี้นนนัที่งอยถูม่บนนนันี้น
นครแหต่งเนถินเขาทกัขั้งเจด็ด, กรทุงโรม

คคากรนกตรงนนนี้ทนที่ถถูกแปลเปป็นภถูเขาเปป็นคคาทนที่เหมารวมมาก ๆ และอาจหมายถจึงเนรินเขาลถูกเลท็ก ๆ กท็ไดจ้ ซจึที่ง
ผมคริดวม่ามนันเปป็นความหมายในทนที่นนนี้ แมจ้วม่าตลอดหลายรจ้อยปปีโรมขจึนี้นชสืที่อวม่าตนันี้งอยถูม่บนเนรินเขาเจท็ดลถูกกท็ตาม: พาลา
ทนน, อาเวนทนน, คาเอลนน, เอสกนลนน, วนมนนนัล, คนรนนนัล, และคาพริโทลนน

นนที่ดถูเหมสือนจะใหจ้ครริสตจนักรรนัฐนนนี้ตนันี้งอยถูม่ทนที่กรคุงโรม ซจึที่งเปป็นการสานตม่อของพระศาสนจนักรคาทอลริกทนที่กลาย
เปป็นครริสตจนักรรนัฐหนจึที่งทนที่ไดจ้รนับการสนนับสนคุนจากรนัฐบาลของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เหมสือนอยม่างทนที่นริกายคาทอลริก
เคยไดจ้รนับการสนนับสนคุนในหลายประเทศ บนัดนนนี้กท็ไดจ้รนับการสนนับสนคุนในบางประเทศ

____________
ขข้อ 10-14:

17:10 และมนกษนัตรริยห์เจท็ดองคห์ หจ้าองคห์ไดจ้ลจ้มลงแลจ้ว 
และองคห์หนจึที่งกคาลนังเปป็นอยถูม่ และอนกองคห์หนจึที่งนนันี้นยนัง
ไมม่ไดจ้เปป็นขจึนี้นมา และเมสืที่อกษนัตรริยห์องคห์นนันี้นเปป็นขจึนี้นมา
แลจ้ว กษนัตรริยห์องคห์นนันี้นจะตจ้องดคารงอยถูม่ชนัที่วขณะหนจึที่ง
17:11 และสนัตวห์รจ้ายทนที่เปป็นอยถูม่ในกาลกม่อน และบนัดนนนี้
มริไดจ้เปป็นนนันี้น กษนัตรริยห์องคห์นนันี้นกท็เปป็นทนที่แปด และเปป็น
องคห์หนจึที่งในเจท็ดองคห์นนันี้น และจะไปสถูม่ความพรินาศ
17:12 และเขาสริบเขาซจึที่งทม่านไดจ้เหท็นนนันี้นเปป็นกษนัตรริยห์
สริบองคห์ซจึที่งจนถจึงเวลานนนี้ยนังไมม่ไดจ้รนับอาณาจนักรใด ๆ 
แตม่จะรนับอคานาจเหมสือนอยม่างบรรดากษนัตรริยห์ทนัที่วไป
เปป็นเวลาหนจึที่งชนัที่วโมงดจ้วยกนันกนับสนัตวห์รจ้ายนนันี้น

17:13 กษนัตรริยห์เหลม่านนนี้มนความคริดอยม่างเดนยวกนัน และ
จะยกอคานาจและความแขท็งแกรม่งของพวกเขาใหจ้แกม่
สนัตวห์รจ้ายนนันี้น
17:14 กษนัตรริยห์เหลม่านนนี้จะกระทคาสงครามกนับพระ
เมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา 
เพราะวม่าพระองคห์ทรงเปป็นเจจ้านายเหนสือเจจ้านายทนันี้ง
หลาย และทรงเปป็นพระมหากษนัตรริยห์เหนสือกษนัตรริยห์
ทนันี้งหลาย และคนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่กนับพระองคห์นนันี้นเปป็น
ผถูจ้ทนที่ไดจ้รนับการทรงเรนยก และทรงเลสือกไวจ้ และสนัตยห์
ซสืที่อ”

บรรดากษกัตรถิยค์ทกกี่ตถิดตามและรกับใชข้กกับปฏถิปปักษค์ตต่อพระครถิสตค์
สนัตวห์รจ้ายนนันี้น, ผถูจ้เผดท็จการนนันี้น, คนแหม่งบาป, ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์, ถถูกแสดงภาพโดยสนัตวห์รจ้ายตนัวหนจึที่งทนที่มน

เจท็ดหนัวและสริบเขา สริบเขานนันี้นเปป็นภาพของสริบประชาชาตริทนที่เคยกม่อรม่างจนักรวรรดริโรมและเหลสืออยถูม่เมสืที่ออคานาจ
จนักรพรรดรินนันี้นลม่มสลายไป ดถู ดานริเอล 7:24 ซจึที่งกลม่าววม่า “และเขาสริบเขานนันี้นซจึที่งออกมาจากราชอาณาจนักรนนนี้จะ
เปป็นกษนัตรริยห์สริบองคห์ทนที่จะขจึนี้นมา และกษนัตรริยห์อนกองคห์หนจึที่งจะขจึนี้นมาภายหลนังพวกเขา และกษนัตรริยห์องคห์นนนี้จะผริดแผก
จากกษนัตรริยห์พวกแรกนนันี้น และกษนัตรริยห์องคห์นนนี้จะปราบกษนัตรริยห์สามองคห์ลง”

พวกเขาถถูกแสดงเปป็นภาพเชม่นกนันโดยนรินี้วเทจ้าทนันี้งสริบนนันี้นของรถูปจคาลองใหญม่แหม่งความฝปนของเนบถูคนัดเนส



ซารห์ในดานริเอล 2 เขาเลท็กอนันนนันี้นเปป็นการผงาดของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เขาจะถอนหรสือพริชริตสามเขา นนัที่นคสือ 
สามอาณาจนักรหรสือสามประชาชาตริทนที่เคยกม่อรม่างจนักรวรรดริโรม บนัดนนนี้เจท็ดประชาชาตริทนที่เหลสืออยถูม่จากจนักรวรรดริโรม
เดริมนนันี้นเขจ้ารม่วมกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และ “ยกอคานาจและความแขท็งแกรม่งของพวกเขาใหจ้แกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้น”
(ขจ้อ 13) นนัที่นทคาใหจ้เปป็นแปด นนัที่นคสือรวมทนันี้งเจท็ดนนันี้นกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์, สนัตวห์รจ้ายนนันี้น, ทนที่ปกครองพวกทนที่เหลสือ 
กษนัตรริยห์เหลม่านนนี้ทนที่รวมเปป็นหนจึที่งเดนยวภายใตจ้การครอบครองของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้เผดท็จการโลกนนันี้นไดจ้กระทคา
 “สงครามกนับพระเมษโปดก” (ขจ้อ 14) พวกเขาจะมายนังศจึกแหม่งอารมาเกดโดนนนันี้นเพสืที่อตม่อตจ้านพระครริสตห์ใน
ความโงม่เขลาอนันขาดสตริมากทนที่สคุด และแนม่นอนวม่าพวกเขาจะถถูกทคาลาย

_______________
ขข้อ 15-18:

17:15 และทถูตสวรรคห์นนันี้นกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “นนี้คา
มากหลายซจึที่งทม่านไดจ้เหท็น ซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ หญริงโสเภณน
นนัที่งอยถูม่นนันี้น คสือบรรดาชนชาตริ และมวลชน และ
ประชาชาตริทนันี้งหลาย และภาษาตม่าง ๆ
17:16 และเขาสริบเขาซจึที่งทม่านไดจ้เหท็นอยถูม่บนสนัตวห์รจ้าย
เขาเหลม่านนนี้จะเกลนยดชนังหญริงโสเภณนนนันี้น และจะ
กระทคาใหจ้นางโดดเดนที่ยวและเปลสือยกาย และจะกริน
เนสืนี้อของนาง และเผานางเสนยดจ้วยไฟ

17:17 เพราะวม่าพระเจจ้าไดจ้ทรงดลใจพวกเขาใหจ้
กระทคานนี้คาพระทนัยของพระองคห์สคาเรท็จ และใหจ้เหท็น
พจ้องตรงกนัน และมอบอาณาจนักรของพวกเขาใหจ้แกม่
สนัตวห์รจ้ายนนันี้น จนกระทนัที่งบรรดาพระวจนะของ
พระเจจ้าจะถถูกทคาใหจ้สคาเรท็จจรริง
17:18 และผถูจ้หญริงซจึที่งทม่านเหท็นนนันี้นคสือมหานครนนันี้น 
ซจึที่งครอบครองเหนสือกษนัตรริยห์ทนันี้งหลายแหม่งแผม่นดริน
โลก”

หญถิงโสเภณกผดูข้ยถิกี่งใหญต่นกัขั้นจะถดูกทนาลาย
หญริงผถูจ้นนันี้นมาจากประชาชนของโลก เหมสือนสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและเหมสือนจนักรวรรดริโลกทนันี้งสนที่นนันี้นทนที่มากม่อนหนจ้า

มนัน, บาบริโลน, มนเดนย-เปอรห์เซนยและกรนกซและโรมเกม่านนันี้น คคุณเหท็นมริใชม่หรสือวม่าหอบาเบลนนันี้นไดจ้ถถูกสรจ้างขจึนี้นในการ
กบฏตม่อพระเจจ้า? จนักรวรรดริโลกเหลม่านนันี้นสานตม่อความมคุม่งมนัที่นทนที่จะมนรนัฐบาลแบบมนคุษยห์ทนที่ปราศจากพระเจจ้า, 
ศาสนาหนจึที่งทนที่ปราศจากพระครริสตห์ในฐานะพระบคุตรของพระเจจ้าผถูจ้บนังเกริดจากหญริงพรหมจารน

เนบถูคนัดเนสซารห์เคยมนรถูปจคาลองใหญม่ในทนที่ราบดถูรา และเรนยกรจ้องใหจ้คนทนันี้งปวงบถูชามนัน เบลชนัสซารห์และ
บรรดาเจจ้าขคุนมถูลนายของเขาและเหลม่านางสนมบถูชาและสรรเสรริญพวกพระทนที่ทคาดจ้วยทองคคาและเงรินและหริน 
โดยนคาภาชนะตม่าง ๆ ทนที่ถถูกเอามาจากพระวริหารของพระเจจ้าทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็มมาใสม่เหลจ้าองคุม่นของพวกเขา (ดนล.
 5) ดารริอนัสชาวมนเดนยไดจ้ออกพระราชกฤษฎนกาทนที่ทคาใหจ้การอธริษฐานตม่อพระใดเปป็นเวลาสามสริบวนันนอกจากตม่อตนัว
เขาเองเปป็นอาชญากรรมทนที่ตจ้องรนับโทษประหารชนวริต (ดนล. 6)

โรม ในฐานะประมคุขของ “จนักรวรรดริโรมศนักดริธิ์สริทธริธิ์” นนันี้น ไดจ้รนับตคาแหนม่งผถูจ้เผดท็จการทางศาสนาเชม่นกนัน 
ในทนที่นนนี้องคห์ประกอบแหม่งการทคาตามใจชอบ การปกครองและศาสนาทนที่ปราศจากพระเจจ้าของบาบริโลนไดจ้ปรากฏ
ในปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ตอนแรกพรจ้อมกนับครริสตจนักรนนันี้นทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อซจึที่งเตท็มไปดจ้วยพวกคนไมม่เชสืที่อทนที่ถสือ
แนวคริดเสรนนริยม จากนนันี้นกท็มนการบถูชาตนัวปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์เองและรถูปจคาลองของเขา

เกนที่ยวกนับขจ้อ 16 ถจึง 18 Dr. Ironside กลม่าววม่า:



ไมม่มนทางเขจ้าใจผริดอนัตลนักษณห์ของนางเลย โรมทนที่นนับถสือรถูปเคารพเปป็นผถูจ้สสืบทอดตามเชสืนี้อ
สายของบาบริโลน

โรมทนที่มนพระสนันตะปาปาไดจ้ดถูดซนับความลจึกลนับเหลม่านนันี้นของบาบริโลน และโรมของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นใน
ยคุคสคุดทจ้ายจะเปป็นทนที่ตนันี้งของระบบแบบซาตานทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพทนที่ไดจ้เรริที่มตจ้นพรจ้อมกนับนริมโรดและนางเซมริรา
มริสคถูม่สมรสชสืที่อกระฉม่อนของเขา ซจึที่งตนันี้งแตม่วนันนนันี้นจนถจึงวนันนนนี้ไดจ้ขนัดขวางทคุกสริที่งทนที่เปป็นของพระเจจ้า และซจึที่ง
ไดจ้เปลนที่ยนความจรริงของพระเจจ้าใหจ้กลายเปป็นความมคุสา บถูชาและปรนนริบนัตริสริที่งทนที่ถถูกสรจ้างมากกวม่าพระ
ผถูจ้สรจ้างนนันี้น

บาบริโลนสมนัยโบราณ ตามทนที่เราไดจ้เหท็นแลจ้ว เคยเปป็นแมม่ของการนนับถสือรถูปเคารพ ในเยเรมนยห์ 
50:38 เราอม่านวม่า “มนันเปป็นแผม่นดรินแหม่งบรรดารถูปเคารพแกะสลนัก และพวกเขากท็คลนัที่งไคลจ้รถูปเคารพ
ทนันี้งหลายของพวกเขานนันี้น” นางเปป็นผถูจ้ทนที่ไดจ้สอนประชาชาตริเหลม่านนันี้นใหจ้เอาการนนับถสือรถูปเคารพมา
แทนทนที่การนมนัสการฝป่ายวริญญาณ และวนันนนนี้หนจึที่งในสามของผถูจ้นนับถสือศาสนาครริสตห์ไดจ้ตริดตามนางไปใน
การบถูชารถูปจคาลองตม่าง ๆ และอนกหนจึที่งในสามบถูชารถูปเคารพหรสือรถูปภาพตม่าง ๆ ไมม่ตจ้องสงสนัยเลย
เกนที่ยวกนับตจ้นกคาเนริดแบบบาบริโลนของสริที่งนม่าสะอริดสะเอนยนเหลม่านนนี้ ไมม่มนการรถูจ้จนักสริที่งเหลม่านนนี้เลยในครริสต
จนักรทนันี้งหลายของพระเจจ้าจนกระทนัที่งขจ้อลจึกลนับของพวกนนับถสือรถูปเคารพไดจ้ถถูกตม่อกริที่งเขจ้าในความเชสืที่อ
แบบครริสเตนยน รถูปจคาลองเหลม่านนันี้นทนที่เปป็นรถูปแมม่และเดท็กทนที่ถถูกประดริษฐานอยถูม่ในวริหารทนันี้งหลายของโรม
แคม่เปป็นคนละชสืที่อกนับรถูปจคาลองเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกกราบไหวจ้บถูชาในซคุจ้มเสารถูปเคารพและวริหารตม่าง ๆ ของ
เซมริรามริส, อนัชโทเรท, ไอซริส, และ “เจจ้าแมม่แหม่งฟฝ้าสวรรคห์” องคห์อสืที่น ๆ ตามทนที่เรนยกกนัน ในหลายกรณน
รถูปเคารพเกม่าแกม่เหลม่านนันี้นแคม่ถถูกตนันี้งชสืที่อใหมม่และถถูกเทริดทถูนเหมสือนแตม่กม่อน ในยคุโรปตอนใตจ้มนรถูปปปปั้นหนจึที่ง
ของอปอลโล, เทพสคุรริยะ, ซจึที่งเปป็นองคห์เดนยวกนับพระทนัมมคุสและพระบาอนัล, ซจึที่งถถูกบถูชาโดยพวกถสือ
นริกายโรมใหจ้เปป็นนนักบคุญอปอลโล; และตนัวอนักษร S กท็ถถูกแกะสลนักบนฐานรถูปปปปั้นนนันี้นโดยคนในสมนัยตม่อ
มาแทนทนที่จะเปป็นชสืที่อเดริมนนันี้น!

คคุณเหท็นไหมวม่าทคาไมหญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้จจึงเปป็นสม่วนสคาคนัญยริที่งของมรดกแหม่งบาบริโลน ความสนับสนทาง
ศาสนา? นางเปป็น “บาบริโลนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้น” ในทางศาสนา และนครนนันี้นในทางการเมสืองกท็อยถูม่ในอาณาจนักรของ
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์หรสือบาบริโลนในทางการเมสือง ตามทนที่จะกลม่าวถจึงในบทถนัดไป

“สริบเขา” นนันี้น (ขจ้อ 16), เหลม่าผถูจ้ครอบครองนนันี้นทนที่ไดจ้ยกอคานาจของตนใหจ้แกม่สนัตวห์รจ้ายนนันี้น, เปป็นกษนัตรริยห์แตม่
ในนามขณะทนที่เขามนอคานาจแบบผถูจ้เผดท็จการจรริง ๆ โดยไดจ้รนับความยรินยอมจากพวกเขา พวกเขาเกลนยดชนังครริสต
จนักรรนัฐทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อนนันี้น พวกเขายจึดทรนัพยห์สรินและทคาลายอคานาจของลคาดนับสงฆห์ทนที่ยริที่งใหญม่นนนี้, หญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้ 
นนที่คงตจ้องเกริดขจึนี้นประมาณชม่วงตจ้นของสามปปีครจึที่งนนันี้นของความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่ง ตอนแรกสนัตวห์รจ้ายนนันี้นอนคุญาตใหจ้
พวกยริวมนพระวริหารหลนังหนจึที่ง ระบอบปคุโรหริตและการถวายบถูชาตม่าง ๆ จากนนันี้นในตอนกลางของเจท็ดปปีนนันี้นเขากท็
ละเมริดสนธริสนัญญานนันี้น เขจ้ามาในพระวริหาร ทคาการนม่าสะอริดสะเอนยนแหม่งความรกรจ้างวม่างเปลม่านนันี้น อจ้างตนัวเปป็น
พระเจจ้าบนแผม่นดรินโลกและเรนยกรจ้องใหจ้ผถูจ้คนบถูชาเขา ดนังนนันี้นในระหวม่างชม่วงเวลาเดนยวกนันนนนี้เมสืที่อพวกยริวไดจ้รนับ
อนคุญาตใหจ้นมนัสการไดจ้ เราคริดวม่าหญริงโสเภณนผถูจ้นนนี้, ครริสตจนักรรนัฐแหม่งหนจึที่ง, จะไดจ้รนับการสนนับสนคุนและหนคุนหลนัง



ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ แตม่เมสืที่อเขาอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าและเรนยกรจ้องใหจ้ประหารชนวริตทคุกคนทนที่ไมม่ยอมบถูชาเขาและ
รถูปจคาลองของเขา เมสืที่อนนันี้นกษนัตรริยห์ทนที่ตกเปป็นรองเหลม่านนนี้จะอยากทคาลายความเปป็นหญริงโสเภณนทนที่แอบอจ้างชสืที่อ
ครริสเตนยนนนนี้เพสืที่อหยคุดยนันี้งศาสนาทนันี้งหมดยกเวจ้นการบถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้น เราจจึงเหท็นดจ้วยกนับ Dr. Walvoord วม่าครริสต
จนักรรนัฐทนที่เปป็นหญริงโสเภณนนนนี้นม่าจะเจรริญขจึนี้นแคม่ในชม่วงสามปปีครจึที่งแรกของสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบของดานริเอลเมสืที่อปฏริปปกษห์
ตม่อพระครริสตห์อนคุญาตใหจ้พวกยริวและพวกอสืที่น ๆ มนอริสรภาพในการนมนัสการอยถูม่บจ้าง

“ผถูจ้หญริงซจึที่งทม่านเหท็นนนันี้นคสือมหานครนนันี้น ซจึที่งครอบครองเหนสือกษนัตรริยห์ทนันี้งหลายแหม่งแผม่นดรินโลก” (ขจ้อ 18)
ดนังนนันี้นเหมสือนอยม่างทนที่จนักรพรรดริองคห์นนันี้นจะครอบครองในทางการเมสือง นครแบบวาตริกนันภายในจนักรวรรดรินนันี้นของ
โรมกท็จะครอบครองในทางศาสนาจนกวม่านางจะถถูกทคาลายและคนแหม่งบาปนนันี้นจะอจ้างตนัวและไดจ้รนับการสนนับสนคุน
ใหจ้เปป็นพระองคห์เดนยวทนที่ผถูจ้คนกราบไหวจ้บถูชา



บททกกี่ 18
ขข้อ 1-3:

18:1 และภายหลนังสริที่งเหลม่านนนี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูต
สวรรคห์อนกองคห์หนจึที่งลงมาจากสวรรคห์ โดยมนอคานาจ
ใหญม่ยริที่ง และแผม่นดรินโลกถถูกทคาใหจ้สวม่างไปดจ้วยสงม่า
ราศนของทม่าน
18:2 และทม่านไดจ้รจ้องอยม่างเปปีฟื่ยมอานคุภาพดจ้วยเสนยง
ดนังวม่า “บาบริโลนมหานครลม่มจมแลจ้ว ลม่มจมแลจ้ว 
และกลายเปป็นทนที่อยถูม่อาศนัยของพวกผนปปีศาจ และเปป็น
ทนที่คคุมขนังของผนโสโครกทคุกตน และเปป็นกรงของนก

ทคุกตนัวทนที่ไมม่สะอาดและนม่าเกลนยด
18:3 เพราะวม่าประชาชาตริทนันี้งปวงไดจ้ดสืที่มจากเหลจ้า
องคุม่นแหม่งความเดสือดดาลของการลม่วงประเวณนของ
นาง และบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลกไดจ้ลม่วง
ประเวณนกนับนาง และพม่อคจ้าทนันี้งหลายแหม่งแผม่นดริน
โลกกท็ไดจ้มนัที่งมนขจึนี้นโดยความอคุดมสมบถูรณห์แหม่งความ
ฟคุป่มเฟฟอยของนาง”

บาบถิโลนฝฝ่ายวถิญญาณทกกี่เปป็นนครนกัขั้นลต่มจม
มนบางสริที่งทนที่คลจ้ายคลจึงกนันระหวม่าง “หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้น” ผถูจ้ซจึที่งถถูกเรนยกวม่า “บาบริโลนมหานคร” ใน 

17:3 และ “บาบริโลนมหานคร” ตรงนนนี้ใน 18:2 แตม่พวกมนันไมม่ใชม่อนันเดนยวกนัน “การพริพากษาของหญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่ง
ใหญม่” นนันี้นถถูกประกาศโดย “ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งในเจท็ดองคห์นนันี้น” (17:1) การพริพากษานนนี้ถถูกประกาศโดย “ทถูต
สวรรคห์อนกองคห์หนจึที่ง” ไมม่ใชม่องคห์เดนยวกนัน และเวลากท็ไมม่ใชม่เวลาเดนยวกนัน หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้นจะถถูกเกลนยดชนัง
โดยเหลม่ากษนัตรริยห์ผถูจ้ซจึที่ง “จะกระทคาใหจ้นางโดดเดนที่ยวและเปลสือยกาย และจะกรินเนสืนี้อของนาง และเผานางเสนยดจ้วย
ไฟ” ประมาณตอนตจ้นของความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่งนนันี้น นนัที่นคสือ เราเขจ้าใจวม่าเปป็นตอนทนที่กษนัตรริยห์เหลม่านนนี้มคุม่งมนัที่นทนที่จะ
รนับรองวม่าการนมนัสการทนันี้งหมดตกเปป็นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ นนัที่นเปป็นการกบฏฝป่ายวริญญาณ การกคาราบครริสต
ศาสนาอนันเทนยมเทท็จนนนี้ทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อ

แตม่คราวนนนี้ในบททนที่ 18 สามปปีครจึที่งตม่อมาเราเหท็น การลม่มจม, การรกรจ้างวม่างเปลม่าของนครหนจึที่ง, “ทนที่นนัที่ง
ของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น”, “นครใหญม่นนันี้นทนที่ถถูกแบม่งออกเปป็นสามสม่วน” ตามทนที่เราอม่านในวริวรณห์ 16:19 นนที่คสือบาบริโลนนคร
ทนที่ชนัที่วรจ้ายนนันี้น: หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้นเปป็นบาบริโลนในฝป่ายวริญญาณ

โรมนครใหญม่นนนี้ ซจึที่งในฝป่ายวริญญาณถถูกเรนยกวม่าบาบริโลน จะ “กลายเปป็นทนที่อยถูม่อาศนัยของพวกผนปปีศาจ และ
เปป็นทนที่คคุมขนังของผนโสโครกทคุกตน และเปป็นกรงของนกทคุกตนัวทนที่ไมม่สะอาดและนม่าเกลนยด” (ขจ้อ 2) ใชม่แลจ้วครนับ และ
เหมสือนทนที่เปป็นกนับหญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้น “บรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลกไดจ้ลม่วงประเวณนกนับนาง” (ขจ้อ 3) นนัที่น
เปป็นการลม่วงประเวณนฝป่ายวริญญาณ ศาสนาเทท็จศาสนาหนจึที่ง เพราะวม่าการบถูชาปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และรถูป
จคาลองของเขาจะแทนทนที่การนมนัสการของครริสตจนักรรนัฐนนันี้น ศาสนาทนที่ละทรินี้งความเชสืที่อนนันี้นแบบหญริงโสเภณน!

ในครจึที่งแรกของเจท็ดปปีนนันี้นเราเขจ้าใจวม่าศาสนาเทท็จนนันี้นของครริสตจนักรเทท็จนนนี้จะทคาใหจ้ผถูจ้คนเสสืที่อมทราม และ
กษนัตรริยห์หลายองคห์จะเทใจใหจ้มนัน แตม่หลนังจากทนที่ “หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนนี้” ถถูกทคาลาย ผม่านไปแลจ้วสามปปีครจึที่งเมสืที่อ
โรมจะเปป็นทนที่นนัที่งของการนนับถสือรถูปเคารพอนันตที่คาชจ้าทนที่สคุด การบถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและรถูปจคาลองของเขา และเพสืที่อจะไดจ้
รนับความชอบและเอาใจปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เหลม่ากษนัตรริยห์จะเขจ้ารม่วมในการนนับถสือรถูปเคารพนนันี้น

จงสนังเกตการบอกเปป็นนนัยถจึงการเตริบโตของการนนับถสือรถูปเคารพไปทนัที่วโลก แตม่มนศถูนยห์กลาง พรจ้อมกนับผน



ปปีศาจทนที่มากกวม่า การสคาแดงทนที่ชนัที่วรจ้ายมากกวม่า ในกรคุงโรมนนันี้นเอง ทคาไมจะไมม่ไดจ้เลม่า-ในเมสืที่อมนผถูจ้พยากรณห์เทท็จคน
หนจึที่งทนที่มนอคานาจทนที่จะทคาใหจ้รถูปจคาลองหนจึที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์มนชนวริตและพถูดไดจ้? ทคาไมจะไมม่ไดจ้เลม่า-ในเมสืที่อเขา
มนอคานาจทนที่จะทคาการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ และทคาใหจ้ไฟตกมาจากฟฝ้าไดจ้? มนันกท็มนศถูนยห์กลางอยถูม่ทนที่นครนนันี้นแลจ้วตอนนนนี้ตาม
ทนที่คคุณเหท็นในวริวรณห์ 13:11-15

“พระองคห์ตรนัสคคาอคุปมาอนกเรสืที่องหนจึที่งแกม่เขาทนันี้งหลาย โดยกลม่าววม่า “อาณาจนักรแหม่งสวรรคห์เปรนยบเหมสือน
เมลท็ดมนัสตารห์ดเมลท็ดหนจึที่ง ซจึที่งชายคนหนจึที่งเอาไป และหวม่านในนาของตน ซจึที่งทนที่จรริงกท็เลท็กกวม่าเมลท็ดทนันี้งปวง แตม่เมสืที่อ
เมลท็ดนนันี้นงอกขจึนี้นแลจ้ว มนันกท็มนขนาดใหญม่โตทนที่สคุดทม่ามกลางผนักทนันี้งหลาย และกลายเปป็นตจ้นไมจ้ จนพวกนกแหม่งฟฝ้า
อากาศมา และอาศนัยอยถูม่ตามกริที่งกจ้านของตจ้นนนันี้นไดจ้” (มธ. 13:31,32)

งานขม่าวประเสรริฐเรริที่มตจ้นดจ้วยการหวม่านเมลท็ด ประกาศขม่าวประเสรริฐ ซาตานและธรรมชาตริฝป่ายเนสืนี้อหนนัง
ทนที่บาปหนาของเราเปลนที่ยนแปลงงานของครริสตจนักรและครริสเตนยนทนันี้งหลายและเหลม่านนักเทศนห์ใหจ้กลายเปป็นการ
ปลถูกตจ้นไมจ้! ตจ้นไมจ้นนันี้นเปป็นสนัญลนักษณห์ของสถาบนันหนจึที่งทนที่ถถูกกม่อตนันี้งขจึนี้นมาและของอาณาจนักรหนจึที่งเปป็นหลนัก ดถูตจ้นไมจ้
ของเนบถูคนัดเนสซารห์ (ดนล. 4) และพระครริสตห์ทนที่เปป็นเหมสือนกริที่งหนจึที่งหรสือหนม่อของตจ้นไมจ้แบบกษนัตรริยห์ของดาวริด 
(อสย. 11:1) และชนชาตริอริสราเอลทนที่เปป็นเหมสือนตจ้นมะกอกเทศตจ้นหนจึที่ง (รม. 11:6-21) ดนังนนันี้นจจึงเกริดความ
เสสืที่อมทราม การกลนับสนัตยห์จากการชนะจริตวริญญาณไปสถูม่การสรจ้างนริกายและสถาบนันทนันี้งหลาย และบนันี้นปลายของ
ความเสสืที่อมลงนนันี้นกท็คสือ โรมทนที่มนพระสนันตะปาปา จากนนันี้นกท็เปป็นศาสนาของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์

เมสืที่องานของครริสเตนยนเตริบโตจนเปป็นตจ้นไมจ้ตจ้นหนจึที่ง “พวกนกแหม่งฟฝ้าอากาศมา และอาศนัยอยถูม่ตามกริที่งกจ้าน
ของตจ้นนนันี้น” พระเยซถูตรนัส การเนจ้นหนนักเปลนที่ยนจากการชนะจริตวริญญาณไปสถูม่ความเปป็นนนักวริชาการ จากความ
ซสืที่อตรงตม่อพระวจนะของพระเจจ้าไปสถูม่ปรนัชญาทนที่ถสือแนวคริดมนคุษยนริยม และจากโลกหนจ้าไปสถูม่โลกนนนี้ ดนังนนันี้นพวกถสือ
แนวคริดเสรนนริยม, พวกคนไมม่เชสืที่อ, จจึงเขจ้ามาหลบภนัยอยถูม่ในนริกายเหลม่านนันี้น พวกคนไมม่เชสืที่อสอนอยถูม่ในวริทยาลนัยและ
โรงเรนยนพระครริสตธรรมตม่าง ๆ ของพวกเขา พวกบริชอปทนที่ไมม่เชสืที่อไดจ้รนับเกนยรตริยศและการสนนับสนคุนทนที่นนัที่น และ 
เชม่นเดนยวกนับในทนที่นนนี้ ตจ้นไมจ้เหลม่านนันี้นกลายเปป็น “ทนที่อยถูม่อาศนัยของพวกผนปปีศาจ และเปป็นทนที่คคุมขนังของผนโสโครกทคุกตน 
และเปป็นกรงของนกทคุกตนัวทนที่ไมม่สะอาดและนม่าเกลนยด” ดนังนนันี้นแนวโนจ้มทนที่เปป็นอยถูม่เสมอกท็คสือ เมสืที่อนริกายทนันี้งหลาย
เตริบโตและเรริที่มเปป็นทนที่นริยมและเขจ้มแขท็งและสรจ้างสถาบนันหลายแหม่ง มนันกท็เรริที่มปลม่อยใหจ้แนวคริดสมนัยใหมม่นริยมเขจ้ามา
และยจึดอคานาจ นนัที่นจจึงลงเอยในโรมแบบทนที่มนพระสนันตะปาปาตอนนนนี้และสคุดทจ้ายแลจ้วในศาสนานนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์

_______________
ขข้อ 4:

18:4 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงอนกเสนยงหนจึที่งจาก
สวรรคห์ โดยกลม่าววม่า “จงออกมาจากนครนนันี้นเถริด 
ประชาชนของเราเออ๋ย เพสืที่อเจจ้าทนันี้งหลายจะไมม่มนสม่วน

ในบาปทนันี้งหลายของนาง และเพสืที่อพวกเจจ้าจะไมม่รนับ
ภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนาง

“จงออกมาจากนครนกัขั้นเถถิด ประชาชนของเราเออ๋ย”
หลายบทเหลม่านนนี้กลม่าวมากมายเหลสือเกรินเกนที่ยวกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ผถูจ้พยากรณห์เทท็จ ครริสตจนักรรนัฐทนที่



เลม่นชถูจ้นนันี้น จนเราอาจลสืมไปวม่าพระเจจ้าจะทรงมนวริสคุทธริชนจคานวนมหาศาลบนโลก ณ เวลานนันี้น คสือทคุกคนทนที่รนับความ
รอดตนันี้งแตม่พระองคห์เสดท็จเขจ้ามาในฟฝ้าอากาศเพสืที่อรนับคนของพระองคห์ไปเมสืที่อครริสเตนยนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะถถูก
เปลนที่ยนแปลงและครริสเตนยนทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้น

Dr. Ironside กลม่าววม่า:
เสนยงเรนยกของขจ้อ 4…ไมม่ไดจ้เปป็นเพนยงคคาเตสือนทนที่มาถจึงเหลม่าวริสคุทธริชนในวนันหนจึที่งทนที่จะมา ผถูจ้ซจึที่งอาจ

ถถูกนางหลอกลวง แตม่มนันเปป็นขม่าวสารหนจึที่งสคาหรนับทคุกคนทนที่กระทนัที่งตอนนนนี้กท็ดถูออกถจึงอคุปนริสนัยทนที่แทจ้จรริง
ของนาง: “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงอนกเสนยงหนจึที่งจากสวรรคห์ โดยกลม่าววม่า “จงออกมาจากนครนนันี้นเถริด 
ประชาชนของเราเออ๋ย เพสืที่อเจจ้าทนันี้งหลายจะไมม่มนสม่วนในบาปทนันี้งหลายของนาง และเพสืที่อพวกเจจ้าจะไมม่
รนับภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนาง” การแยกออกจากความชนัที่วรจ้ายเปป็นสริที่งจคาเปป็นสคาหรนับทคุกคนทนที่อยากไดจ้รนับ
ความเหท็นชอบจากองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า นนที่เปป็นเสนยงเรนยกทนที่ถถูกไดจ้ยรินโดยเหลม่านนักปฏริรถูปแหม่งศตวรรษทนที่ 
16 แตม่อนริจจา อนริจจา คนมากมายทนที่ควรจะเปป็นผถูจ้สสืบทอดของนนักปฏริรถูปเหลม่านนันี้นไดจ้มนใจหนันกลนับไปหา
สริที่งซจึที่งบรรพบคุรคุษของพวกเขาไดจ้ทรินี้งไวจ้ขจ้างหลนัง และทนที่นนัที่นมนเสสืนี้อผจ้าของบาบริโลนหลายชคุดวนันนนนี้ทนที่ถถูกซม่อน
อยถูม่ในเตท็นทห์ของโปรเตสแตนตห์ หรสือแมจ้กระทนัที่งถถูกสวมใสม่อยถูม่บนกายของโปรเตสแตนตห์…”

จะมนเวลาอยถูม่ชม่วงหนจึที่งระหวม่างการรนับขจึนี้นไปของพวกวริสคุทธริชนและการเรริที่มตจ้นของสนัปดาหห์ทนที่เจท็ดสริบของดา
นริเอลซจึที่งเปป็นประวนัตริศาสตรห์ของยริวในฐานะประชาชาตริหนจึที่งทนที่มนพระวริหาร ปคุโรหริตและเครสืที่องบถูชาตม่าง ๆ  จะตจ้องมน
เวลาใหจ้ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ไดจ้ปรากฏตนัว ยจึดอคานาจมากพอและมนสริทธริอคานาจในปาเลสไตนห์เพสืที่อทนที่เขาจะ
สามารถรนับประกนันพวกยริวใหจ้มนสนธริสนัญญานานเจท็ดปปีเพสืที่อจะมนพระวริหารหลนังหนจึที่ง พวกปคุโรหริต และการถวาย
เครสืที่องสนัตวบถูชาตม่าง ๆ

อาจเปป็นไดจ้วม่าในชม่วงเวลานนันี้นระหวม่างการรนับขจึนี้นไปกนับสนธริสนัญญาเจท็ดปปี ในอริสราเอลจะมนพวกยริวซจึที่งเปป็น
คนสม่วนใหญม่และมนอคานาจทนที่ทคุม่มเทในการแสวงหาพระเจจ้าทนที่อยากใหจ้มนการรสืนี้อฟฟปั้นพระวริหาร การถวายบถูชา ระบอบ
ปคุโรหริตและพระราชบนัญญนัตริดจ้านพริธนการ ขณะทนที่เขนยนอยถูม่นนนี้มนแคม่คนสม่วนนจ้อยในอริสราเอลทนที่ปรารถนาเชม่นนนันี้น 
มวลชนมหาศาลในอริสราเอลวนันนนนี้เปป็นพวกยริวในแงม่ประชาชาตริ ไมม่ใชม่ในทางศาสนา พวกเขาไมม่เพนยงไมม่รนับความ
รอดเทม่านนันี้น แตม่บม่อยครนันี้งเปป็นพวกคนไมม่เชสืที่อ บางครนันี้งกท็เปป็นพวกคอมมริวนริสตห์ เราพบวม่าพวกยริวในอริสราเอลเปป็นผถูจ้ทนที่
ชนะจริตวริญญาณยากกวม่าพวกคนอาหรนับทนที่เราพบเจอในทคุกทรริปทนที่ไปยนังตะวนันออกกลาง

ดนังนนันี้นจะมนชม่วงเวลาหนจึที่งอยถูม่ระหวม่างการรนับขจึนี้นไปกนับสภาวะของกริจการตม่าง ๆ ในตอนตจ้นของสนัปดาหห์ทนที่
เจท็ดสริบของดานริเอลตามทนที่ถถูกแสดงภาพในพระคนัมภนรห์ และเนสืที่องจากการเสดท็จมาของพระครริสตห์เพสืที่อมารนับคนของ
พระองคห์ไปอาจมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ นนัที่นเปป็นไปไดจ้เสมอ และเนสืที่องจากไมม่มนทางทนที่จะบอกไดจ้ลม่วงหนจ้า ฉะนนันี้นเหตคุการณห์
เหลม่านนนี้ในอริสราเอลและกนับคนแหม่งบาปนนันี้นจจึงไมม่สามารถเกริดขจึนี้นไดจ้จนกวม่าหลนังจากการรนับขจึนี้นไป ไมม่มนเหตคุการณห์ใด
จะมาไดจ้ทนที่แสดงใหจ้เหท็นวม่าการเสดท็จมาในทนันทนของพระครริสตห์เขจ้ามาใกลจ้แลจ้ว

จะมนมวลชนมหาศาลทนที่รนับความรอดในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น วริวรณห์ 7:9 กลม่าววม่า “ภายหลนังสริที่งนนนี้ 
ขจ้าพเจจ้ากท็มองดถู และดถูเถริด คนจคานวนมากมาย ซจึที่งไมม่มนมนคุษยห์สามารถนนับไดจ้เลย จากทคุกประชาชาตริ จากทคุก
ตระกถูล และประชากร และทคุกภาษา ยสืนอยถูม่หนจ้าพระทนที่นนัที่ง และตม่อพระพนักตรห์พระเมษโปดก โดยสวมเสสืนี้อคลคุม



ยาวสนขาว และถสือใบตาลในมสือของพวกเขา” จากนนันี้นขจ้อ 14 ทนที่ตามมากท็กลม่าววม่า “คนเหลม่านนนี้เปป็นคนทนที่ไดจ้ออกมา
จากความทคุกขห์เวทนาครนันี้งใหญม่ และไดจ้ชคาระลจ้างเสสืนี้อคลคุมยาวของพวกเขาแลจ้ว และไดจ้ทคาใหจ้เสสืนี้อคลคุมยาวนนันี้นขาว
สะอาดในพระโลหริตของพระเมษโปดก”

จะมนการขม่มเหงครนันี้งใหญม่และหลายคนจะถถูกฆม่าตาย (ดถู 6:9-11 อนกครนันี้ง) แตม่ขม่าวประเสรริฐจะถถูกประกาศ
ดจ้วยฤทธริธิ์เดชโดย 144,000 คนนนันี้นของชนชาตริอริสราเอล โดยทถูตสวรรคห์ทนที่บรินอยถูม่องคห์หนจึที่งผถูจ้จะประกาศขม่าว
ประเสรริฐนนันี้น (14:6) และคคาพยานของการฟฟปั้นฟถูทนที่นม่าอนัศจรรยห์ซจึที่งนคาโดยพยานทนันี้งสองนนันี้น (11:3-12) แตม่จคานวนผถูจ้
กลนับใจรนับเชสืที่อทนที่มากมายขนาดนนันี้นในตอนกลางของการถถูกขม่มเหงเชม่นนนันี้นกท็แสดงภาพกระแสทนที่ทรงพลนังเหมสือน
กนับในกริจการ 8:4 เมสืที่อครริสเตนยนทนันี้งหลาย “ไปทคุกแหม่งหนโดยประกาศพระวจนะนนันี้น” ใชม่แลจ้วครนับ พวกเขาเจอ
การขม่มเหงเชม่นนนันี้นในหนนังสสือกริจการ แตม่ผถูจ้คนมากมายกท็ไดจ้รนับความรอด มนันจะเปป็นเชม่นนนันี้นดจ้วยในสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น

ดนังนนันี้นพรจ้อมกนับกฎของเขาทนที่ไมม่ใหจ้มนการซสืนี้อขายโดยปราศจากเครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้นและความ
พยายามของเขาทนที่จะบนังคนับคนทนันี้งปวงใหจ้บถูชาเขาและรถูปจคาลองของเขา รนัฐบาลนนันี้นของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์จะ
ไมม่สามารถยนับยนันี้งขม่าวประเสรริฐไดจ้ เหมสือนอยม่างทนที่พวกปคุโรหริตใหญม่ พวกฟารริสนและกษนัตรริยห์เฮโรดกท็ทคาไมม่ไดจ้ในสมนัย
ของพวกอนัครทถูต!

ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่ตริดคคุกจะถถูกเยนที่ยมเยนยนโดยครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่ชม่วยเหลสือพวกเขา ครริสเตนยนทนันี้ง
หลายทนที่หริวโหยเพราะวม่าพวกเขาซสืนี้อหรสือขายไมม่ไดจ้กท็จะไดจ้รนับอาหารจากครริสเตนยนคนอสืที่น ๆ ตามทนที่พระเยซถูจะ
เตสือนความจคาพวกเขาในภายหลนัง (มธ. 25:11-40) แมจ้เปป็นทนที่เกลนยดชนัง ถถูกขม่มเหง และตริดคคุก ครริสเตนยนทนันี้งหลาย
กท็จะยนังทวนคถูณอยม่างรวดเรท็วจนกระทนัที่งจะมนมวลชนมหาศาลทนที่ไมม่มนผถูจ้ใดนนับไดจ้จากทคุกประชาชาตริและทคุกเผม่า

ดนังนนันี้นกม่อนความพรินาศสรินี้นเชริงของกรคุงโรม ประชากรของพระเจจ้าไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “จงออกมาจากนคร
นนันี้นเถริด ประชาชนของเราเออ๋ย เพสืที่อเจจ้าทนันี้งหลายจะไมม่มนสม่วนในบาปทนันี้งหลายของนาง และเพสืที่อพวกเจจ้าจะไมม่รนับ
ภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนาง” (ขจ้อ 4)

นนที่เปป็นหลนักการหนจึที่งทนที่ถถูกสอนบม่อยในพระคนัมภนรห์ ชนชาตริอริสราเอลจะตจ้องออกมาจากอนยริปตห์ จากนนันี้นเมสืที่อ
เขจ้าไปในแผม่นดรินนนันี้นทนที่ถถูกจนับจองโดยเผม่าพนันธคุห์ตม่างชาตริทนันี้งหลาย พวกเขาไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า:

“และทม่านตจ้องไมม่ทคาการสมรสกนับพวกเขา บคุตรสาวของทม่านทม่านตจ้องไมม่ยกใหจ้แกม่บคุตรชายของเขา หรสือ
บคุตรสาวของเขาทม่านตจ้องไมม่รนับมาใหจ้แกม่บคุตรชายของทม่าน ‘เพราะวม่าพวกเขาจะทคาใหจ้บคุตรชายของเจจ้าหนันเหไป
จากการตริดตามเรา เพสืที่อพวกเขาจะปรนนริบนัตริพระอสืที่น ๆ’ ดนังนนันี้นพระพริโรธของพระเยโฮวาหห์จะพลคุม่งขจึนี้นตม่อพวก
ทม่าน และจะทรงทคาลายทม่านเสนยโดยเรท็ว”- พบญ. 7:3,4

มนบนัญชาไวจ้อยม่างชนัดเจนวม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายจะตจ้องออกมาจากสถานการณห์ตม่าง ๆ ทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับการ
ใหจ้การรม่วมสามนัคคนธรรมแบบครริสเตนยนหรสือจคุดยสืนแบบครริสเตนยนแกม่เหลม่าคนชนัที่ว คนทนที่ไมม่กลนับใจเชสืที่อ

เพลงสดคุดน 1:1 กลม่าววม่า “บคุคคลผถูจ้ไมม่ดคาเนรินตามคคาแนะนคาของคนอธรรม หรสือยสืนอยถูม่ในทางของพวกคน
บาป หรสือนนัที่งอยถูม่ในทนที่นนัที่งของคนทนที่ชอบเยาะเยจ้ย ผถูจ้นนันี้นจะไดจ้รนับพร” และเอเฟซนัส 5:11 บนัญชาเราวม่า “และอยม่า
รม่วมสามนัคคนธรรมกนับบรรดากริจการอนันไรจ้ผลของความมสืด แตม่จงตคาหนริกริจการเหลม่านนันี้นดนกวม่า” และดถู 2 โครรินธห์ 



6:14-18:
“พวกทม่านอยม่าเขจ้าเทนยมแอกอยม่างไมม่เทม่าเทนยมกนันกนับพวกคนทนที่ไมม่เชสืที่อ เพราะวม่าความชอบธรรมจะมน

มริตรภาพอะไรกนับความอธรรม และความสวม่างจะมนสม่วนรม่วมอะไรกนับความมสืด และพระครริสตห์ทรงมนการลงรอย
อะไรกนับเบลนอนัล หรสือคนทนที่เชสืที่อมนสม่วนอะไรกนับคนทนที่ไมม่เชสืที่อเลม่า และวริหารของพระเจจ้ามนการเหท็นพจ้องอะไรกนับเหลม่า
รถูปเคารพ เพราะวม่าพวกทม่านเปป็นวริหารของพระเจจ้าผถูจ้ทรงพระชนมห์อยถูม่ ตามทนที่พระเจจ้าตรนัสไวจ้วม่า ‘เราจะสถริตอยถูม่ใน
พวกเขา และดคาเนรินในทม่ามกลางพวกเขา และเราจะเปป็นพระเจจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเปป็นประชากร
ของเรา’ ‘เหตคุฉะนนันี้นจงออกมาจากทม่ามกลางพวกเขา และพวกเจจ้าจงแยกตนัวออกมา’ องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าตรนัส 
‘และอยม่าแตะตจ้องสริที่งทนที่เปป็นมลทริน และเราจะรนับพวกเจจ้าไวจ้ และจะเปป็นบริดาแกม่พวกเจจ้า และพวกเจจ้าจะเปป็นบคุตร
ชายบคุตรสาวของเรา’ องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ตรนัส”

2 ยอหห์น ขจ้อ 9 ถจึง 11 กลม่าววม่า:
“ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ละเมริดและไมม่ดคารงอยถูม่ในหลนักคคาสอนของพระครริสตห์ กท็ไมม่มนพระเจจ้า ผถูจ้ใดทนที่ดคารงอยถูม่ในหลนัก

คคาสอนของพระครริสตห์ ผถูจ้นนันี้นกท็มนทนันี้งพระบริดาและพระบคุตร ถจ้ามนผถูจ้ใดมาหาพวกทม่านและไมม่นคาหลนักคคาสอนนนนี้มาดจ้วย
อยม่ารนับเขาไวจ้ใหจ้เขจ้ามาในบจ้านของพวกทม่าน และอยม่าขอพระเจจ้าอวยพรใหจ้เขาเลย เพราะวม่าผถูจ้ทนที่ขอพระเจจ้า
อวยพรใหจ้เขา กท็เปป็นผถูจ้เขจ้าสม่วนในบรรดาการกระทคาชนัที่วรจ้ายของเขานนันี้น”

เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเราจะตจ้องไมม่ตจ้อนรนับเขจ้ามาในบจ้านเรสือนของเรา เขจ้ามาในครริสตจนักรของเรา เขจ้ามาใน
วริทยาลนัยครริสเตนยนหรสือพระครริสตธรรมของเรา หรสือเขจ้ามาในการรม่วมสามนัคคนธรรมแบบครริสเตนยนใด ๆ คนเหลม่า
นนันี้นทนที่ไมม่ดคารงอยถูม่ในหลนักคคาสอนตามพระคนัมภนรห์เกนที่ยวกนับพระเยซถูครริสตห์ การทคาเชม่นนนันี้นเทม่ากนับเปป็นผถูจ้เขจ้าสม่วนใน
การกระทคาทนที่ชนัที่วรจ้ายเหลม่านนันี้น ดนังนนันี้นพระบนัญชาขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทนที่มาถจึงคนเหลม่านนนี้ในกรคุงโรมตอนทนที่มนันกคาลนัง
จะถถูกทคาลายจจึงเปป็นคคาบนัญชาหนจึที่งสคาหรนับเราวนันนนนี้เชม่นกนัน นนัที่นคสือ จงออกไปจากการรม่วมสามนัคคนธรรมกนับคนทนที่ไมม่
รอด

ทม่ามกลางประชากรหลายลจ้านคนทนที่จะอาศนัยอยถูม่ในกรคุงโรมตอนนนันี้น ซจึที่งเปป็นเมสืองหลวงของโลกในตอน
ใกลจ้สรินี้นสคุดสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น จะมนผถูจ้คนทนที่รนับความรอดจคานวนมาก พวกเขาไดจ้รนับคคาบนัญชาใหจ้ออกมา 
ประการแรก “เพสืที่อเจจ้าทนันี้งหลายจะไมม่มนสม่วนในบาปทนันี้งหลายของนาง” (ขจ้อ 4) บางครนันี้งการทนที่คน ๆ หนจึที่งยนังอยถูม่ตม่อ
ไปในทม่ามกลางบาปทนที่โจม่งแจจ้งกท็หมายถจึงการยอมรนับบาปนนันี้นอยถูม่ในทน หรสือการเปป็นกลางตม่อบาปนนันี้น มนันเปป็นเชม่น
นนันี้นกนับเปโตรทนที่นนัที่งอยถูม่นานเปป็นชนัที่วโมงสองชนัที่วโมงขจ้างกองไฟของพวกทหารทนที่จะตรจึงกางเขนพระเยซถูเจจ้า มนันเปป็น
เชม่นนนันี้นกนับซาโลมอนทนที่รนับพวกหญริงตม่างชาตริทนที่นนับถสือพระอสืที่นมาเปป็นภรรยา

ประการทนที่สอง พวกเขาควรออกมาเพสืที่อทนที่พวกเขาจะ “ไมม่รนับภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนาง” (ขจ้อ 4) ดนังนนันี้นวนัน
นนนี้คนเหลม่านนันี้นทนที่ยนังอยถูม่ในสมาคมลนับทนที่มนการสอนวม่าการทคาดนจะรนับประกนันวม่าพวกเขาจะไดจ้เขจ้าใน “แดนสคุขาวดน” 
และไดจ้รนับการยอมรนับจาก “องคห์สถาปนริกผถูจ้ยริที่งใหญม่แหม่งจนักรวาล” กท็ถถูกนนับวม่าเหท็นชอบกนับขม่าวประเสรริฐเทท็จนนันี้น 
แมจ้วม่าพวกเขาจะแขท็งขนันสนักเพนยงใดในครริสตจนักรหนจึที่งทนที่เชสืที่อพระคนัมภนรห์ในวนันอาทริตยห์กท็ตาม คนทนที่อยถูม่ตม่อในระบบ
นริกายใดซจึที่งเปป็นทนที่ ๆ เงรินถวายของเขาสนนับสนคุนพวกผถูจ้นคาทนที่ไมม่เชสืที่อของมนันในโรงเรนยนพระครริสตธรรม วริทยาลนัย
และวรรณกรรม กท็เปป็น “ผถูจ้เขจ้าสม่วนในการชนัที่วตม่าง ๆ ของเขา” และตจ้องทนทคุกขห์เพราะมนัน



นนักเทศนห์คนหนจึที่งทนที่อคุทริศตนัว ชนะจริตวริญญาณและเชสืที่อพระคนัมภนรห์มากทนที่สคุดทนที่ผมรถูจ้จนักเคยอยถูม่ตม่อในนริกาย
หนจึที่งทนที่ถถูกควบคคุมโดยพวกคนไมม่เชสืที่อทนที่ถสือแนวคริดเสรนนริยม ลถูก ๆ ของเขากท็เคยอยถูม่ตม่อในนนันี้นเชม่นกนัน ตอนนนนี้เขาอยถูม่
ในสวรรคห์แลจ้วแตม่ลถูก ๆ ของเขาทนที่เคยอยถูม่ในสภาพแวดลจ้อมแบบนนันี้นกท็เปป็นคนไมม่เชสืที่ออยม่างเปปิดเผย และคนหนจึที่งเปป็น
คนตริดสคุรา การอยถูม่ตม่อกนับพวกคนไมม่เชสืที่อกท็หมายถจึงการรนับความทคุกขห์ยากนนันี้นทนที่มาสถูม่พวกคนไมม่เชสืที่อ

หลนักการนนันี้นตอนนนนี้และในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นกท็เปป็นเหมสือนเดริม ครริสเตนยนทนันี้งหลายควร “ออกมา
จากนางเถริด ประชาชนของเราเออ๋ย” ออกมาจากการรม่วมสามนัคคนธรรมกนับความไมม่เชสืที่ออนันชนัที่วรจ้ายเถริด

กรคุงโรมนนันี้นกคาลนังจะลม่มสลาย ครริสเตนยนทนันี้งหลายตจ้องหนนไป แตม่วนันนนนี้คนมากมายอยถูม่ในปปญหาฝป่าย
วริญญาณเดนยวกนันนนันี้นและควรหนนไปจากอริทธริพลและคคาแชม่งสาปของความไมม่เชสืที่อและความชนัที่ว

_____________
ขข้อ 5-8:

18:5 เพราะวม่าบาปทนันี้งหลายของนางไดจ้ไปถจึงสวรรคห์
แลจ้ว และพระเจจ้าไดจ้ทรงจดจคาบรรดาความชนัที่วชจ้า
ของนางแลจ้ว
18:6 จงตอบแทนนางเหมสือนอยม่างทนที่นางไดจ้
ตอบแทนเจจ้าทนันี้งหลาย และจงตอบแทนนางเปป็น
สองเทม่าตามการงานทนันี้งหลายของนาง ในถจ้วยซจึที่ง
นางไดจ้เตริมใหจ้เตท็มนนันี้นจงเตริมเปป็นสองเทม่าใหจ้นางเถริด
18:7 นางไดจ้ยกยม่องตนัวเองและมนชนวริตอยม่างหรถูหรา
มากเทม่าใด กท็จงใหจ้นางไดจ้รนับการทรมานและความ

โศกเศรจ้ามากเทม่านนันี้น เพราะวม่านางกลม่าวในใจของ
ตนวม่า ‘ขจ้าดคารงอยถูม่ในตคาแหนม่งราชรินน และไมม่ไดจ้เปป็น
หญริงมม่าย และจะไมม่เหท็นความโศกเศรจ้าเลย’
18:8 เหตคุฉะนนันี้น ภนัยพริบนัตริตม่าง ๆ ของนางจะมาถจึง
ในวนันเดนยว ความตาย และการครที่คาครวญ และการ
กนันดารอาหาร และนางจะถถูกเผาดจ้วยไฟจนหมดสรินี้น
เพราะวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผถูจ้ทรง
พริพากษานางนนันี้น ทรงอานคุภาพยริที่งใหญม่”

โรมเกด็บเกกกี่ยวสถิกี่งทกกี่นางเคยหวต่าน
บาบริโลนแหม่งความชนัที่วชจ้าในคคาพยากรณห์นนนี้ ทนที่นนัที่งของปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ ศถูนยห์กลางแหม่งจนักรวรรดริโลก 

บนัดนนนี้ตจ้องเกนที่ยวสริที่งทนที่นางเคยหวม่าน “เพราะวม่าบาปทนันี้งหลายของนางไดจ้ไปถจึงสวรรคห์แลจ้ว และพระเจจ้าไดจ้ทรงจดจคา
บรรดาความชนัที่วชจ้าของนางแลจ้ว” (ขจ้อ 5)

บาปตจ้องมนการเกท็บเกนที่ยว “อยม่าถถูกหลอกลวงเลย พระเจจ้าทรงถถูกเยาะเยจ้ยไมม่ไดจ้ เพราะวม่าสริที่งใดกท็ตามทนที่
คนหนจึที่งคนใดหวม่านลง เขากท็จะเกนที่ยวเกท็บสริที่งนนันี้นเชม่นกนัน ดจ้วยวม่าคนทนที่หวม่านแกม่เนสืนี้อหนนังของตน กท็จะเกนที่ยวเกท็บความ
เปฟฟื่อยเนม่าจากเนสืนี้อหนนังนนันี้น…” (กท. 6:7,8) ไมม่มนใครทคาบาปแลจ้วลอยนวลไดจ้ “คม่าจจ้างของบาปคสือความตาย”

คารห์ล มารห์กซพยายามปฏริเสธความจรริงนนนี้ คคาขวนัญของลนัทธริคอมมริวนริสตห์กท็คสือวม่า ทคุกคนตจ้องทคางานตามทนที่
ตนสามารถ และทคุกคนจะตจ้องไดจ้รนับตามความตจ้องการตม่าง ๆ ของตน ไมม่วม่าเขาจะสมควรไดจ้รนับมนันหรสือไมม่กท็ตาม 
ไมม่มนใครทคางานเพสืที่อรนัฐบาลทนที่จนับตจ้องไมม่ไดจ้และเพสืที่อผถูจ้เผดท็จการคนหนจึที่ง ผถูจ้ซจึที่งถสือปฟนจม่อเขาอยถูม่ ในแบบเดนยวกนับทนที่คน 
ๆ หนจึที่งทคางานเพสืที่อผลประโยชนห์ของตนัวเอง  ระบบธคุรกริจแบบเสรนเปป็นสริที่งทนที่ถถูกตจ้องแลจ้ว มนันมนพสืนี้นฐานอยถูม่บนหลนัก
การทนที่สคาคนัญตม่าง ๆ ทนที่พระเจจ้าเองทรงใสม่ไวจ้ในมนคุษยชาตริและการทคาธคุรกริจตม่าง ๆ ของมนคุษยห์

ชายผถูจ้นนันี้นทนที่เงรินมรินาเดนยวของเขาไดจ้กคาไรสริบมรินาจะไดจ้ครอบครองสริบเมสือง พระเยซถูตรนัส ชายคนนนันี้นทนที่เงริน



มรินาเดนยวของเขาไดจ้กคาไรหจ้ามรินากท็จะไดจ้ครองหจ้าเมสือง (ลถูกา 19:1-25) ในการใหจ้ “คนซจึที่งหวม่านอยม่างเสนยดาย กท็
จะเกนที่ยวเกท็บอยม่างเสนยดายดจ้วย และคนทนที่หวม่านอยม่างบรริบถูรณห์ กท็จะเกนที่ยวเกท็บอยม่างบรริบถูรณห์เชม่นกนัน” (2 คร. 9:6)

มนันเปป็นเชม่นนนันี้นในเรสืที่องอสืที่น ๆ พระเจจ้าทรงบอกคนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่ในสองเผม่ากนับอนกครจึที่งเผม่านนันี้นทนที่อยากอยถูม่
ตม่อบนฝปฟื่งตะวนันตกของแมม่นนี้คาจอรห์แดนวม่าพวกเขาตจ้องไปตม่อกนับเหลม่าสหายของตนเพสืที่อสถูจ้ศจึกเหลม่านนันี้นแหม่ง
ปาเลสไตนห์ และพระองคห์ตรนัสวม่า “แตม่ถจ้าพวกทม่านไมม่กระทคาดนังนนนี้ ดถูเถริด พวกทม่านไดจ้กระทคาบาปตม่อพระเยโฮวาหห์ 
และจงรถูจ้แนม่เถริดวม่า บาปของพวกทม่านจะหาพวกทม่านจนเจอ” (กดว. 32:23) โอ บาปมนทางทนที่จะออกมาอยถูม่แลจ้ว! 
บาปทนันี้งหลายขจึนี้นไปเผชริญหนจ้าพระเจจ้า! พระเจจ้าทรงจดจคาความชนัที่วชจ้า

การพริพากษาสคาหรนับบาปทนันี้งหลายไมม่เพนยงเปป็นสริที่งทนที่หลนกเลนที่ยงไมม่ไดจ้เทม่านนันี้น แตม่มนันยนังถถูกเรม่งและทวนการ
พริพากษาดจ้วย “จงตอบแทนนางเหมสือนอยม่างทนที่นางไดจ้ตอบแทนเจจ้าทนันี้งหลาย และจงตอบแทนนางเปป็นสองเทม่า
ตามการงานทนันี้งหลายของนาง ในถจ้วยซจึที่งนางไดจ้เตริมใหจ้เตท็มนนันี้นจงเตริมเปป็นสองเทม่าใหจ้นางเถริด” (ขจ้อ 6) โอ ใชม่แลจ้ว
ครนับ ถจ้านางเคยตวงบาปใหจ้ถจ้วยหนจึที่ง จงตวงการลงโทษของนางใหจ้สองถจ้วยไปเลย

“เพราะวม่าพวกเขาไดจ้หวม่านลม และพวกเขาจะเกนที่ยวลมหมคุน” (ฮชย. 8:7) ดาวริดเลม่นชถูจ้และฆม่าคน แตม่
เขาตจ้องคสืนใหจ้สนที่เทม่า ลถูกนจ้อยของเขาตาย ทามารห์ธริดาคนสวยของเขาถถูกขม่มขสืน อนัมโนนโอรสของเขาถถูกฆม่า จากนนันี้น
อนับซาโลมไดจ้กบฏและอยากฆม่าบริดาของตนผถูจ้เปป็นกษนัตรริยห์เสนย และตนัวเขาเองไดจ้ตายพรจ้อมกนับอนกหลายคน โอ 
บาปไมม่จบงม่าย ๆ เลย!

พระเจจ้าทรงมนหลนักการนนนี้ในการใหจ้บคาเหนท็จแกม่ครริสเตนยนเชม่นกนัน “คนทนที่หวม่านแกม่พระวริญญาณ กท็จะเกนที่ยว
เกท็บชนวริตนริรนันดรห์จากพระวริญญาณนนันี้น” กาลาเทนย 6:8 กลม่าว คนทนที่ใหจ้กท็จะพบวม่าเมสืที่อเขาไดจ้รนับการตอบแทนมนันจะ
เปป็น “ทะนานถจ้วน กดลงใหจ้แนม่น ยนัดสนัที่นลง และเขยม่าเขจ้าดจ้วยกนัน และพถูนลจ้นใสม่ใหจ้ มนคุษยห์จะใหจ้ไวจ้ในทรวงอกของ
พวกทม่าน” (ลถูกา 6:38) บาปจจึงตจ้องชดใชจ้สองเทม่าและมากกวม่านนันี้น

ชายหนคุม่มกคายคาคนหนจึที่งเดรินกจ้าวฉนับ ๆ ไปตามทางเทจ้าในเมสืองเลท็ก ๆ ทางตะวนันตก ขจ้างทางเทจ้านนันี้นมนชาย
ผมหงอกคนหนจึที่งนนัที่งอยถูม่ในรถเขท็น เขาเรนยกชายหนคุม่มคนนนันี้นและถามวม่า “เธอชม่วยแกจ้สมการเลขใหจ้ฉนันหนม่อยไดจ้
ไหม?”

ชายหนคุม่มคนนนันี้นยรินี้มและตอบกลนับ “ผมจะพยายามครนับ สมการอะไรลม่ะครนับ?”
ชายแกม่คนนนันี้นกลม่าววม่า “ดจ้านหนจึที่งของสมการนนนี้คสือ สริบหจ้านาทนแหม่งความเพลริดเพลรินกนับสาวนจ้อยชาว

สเปนบนพรมแดนเมท็กซริโก อนกดจ้านของสมการคสือ สริบหจ้าปปีในรถเขท็น มนันเทม่ากนันไหม?”
“ไมม่เทม่ากนันเลยครนับ!” ชายหนคุม่มคนนนันี้นตอบดจ้วยความตกใจ
“ฉะนนันี้นจงแนม่ใจเถริดวม่าบาปของเธอจะหาเธอจนเจอ” เหยสืที่อผถูจ้นนันี้นของโรคซริฟปิลริสตอบ
บาปทนันี้งหลายของนางไดจ้ขจึนี้นไปถจึงสวรรคห์และพระเจจ้าทรงจดจคาบรรดาความชนัที่วชจ้าของนาง ใครบางคน

กระซริบวม่า “มาเถอะนม่า! ไมม่มนใครรถูจ้หรอก!” แตม่พระเจจ้าทรงทราบและพระองคห์จะทรงจดจคาและนคาบาปทคุกอยม่าง
มาสถูม่การพริพากษา พระเจจ้าจะทรงเปปิดสมคุดบนันทจึกหลายเลม่ม ผถูจ้คนจะถถูกพริพากษาจากสริที่งทนที่มนอยถูม่ในสมคุดบนันทจึก
เหลม่านนันี้น

ความพรินาศฉนับพลนันหลนังจากคคาเตสือนมานานจะเกริดขจึนี้นตรงนนนี้ มนันไดจ้มาสถูม่เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ 



มนันไดจ้มาสถูม่กรคุงเยรถูซาเลท็ม ซจึที่งถถูกทริตนัสทคาลายในปปีค.ศ. 70 ดนังนนันี้นมนันจะมาสถูม่นครนนันี้นและอาณาจนักรของปฏริปปกษห์ตม่อ
พระครริสตห์

________________
ขข้อ 9,10:

18:9 และบรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลก ผถูจ้ซจึที่งไดจ้
ลม่วงประเวณนและไดจ้มนชนวริตอยม่างหรถูหรากนับนาง จะ
พริลาปรที่คาไหจ้เพราะนาง และครที่คาครวญเพราะนาง 
เมสืที่อพวกเขาจะเหท็นควนันแหม่งการถถูกเผาไหมจ้ของนาง

18:10 โดยยสืนอยถูม่ไกลออกไปเพราะกลนัวการทรมาน
ของนาง โดยกลม่าววม่า “อนริจจาเออ๋ย อนริจจาเออ๋ย บา
บริโลนมหานครทนที่ยริที่งใหญม่นนันี้น นครทนที่แขท็งแรง เพราะ
วม่าในชนัที่วโมงเดนยวการพริพากษาของเจจ้ามาถจึงแลจ้ว”

เหลต่ากษกัตรถิยค์ครกี่นาครวญเพราะตข้องสดูญเสกยททุกสถิกี่ง
กษนัตรริยห์เหลม่านนันี้นจะ “ลม่วงประเวณน” กนับบาบริโลนฝป่ายวริญญาณนนนี้ไปแลจ้วอยม่างไร? พวกเขาจะสนนับสนคุน

ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ของมนันไปแลจ้ว การอจ้างตนัวเปป็นพระเจจ้าของเขา การนนับถสือรถูปเคารพของเขา การฆม่าคนของ
เขา การถถูกผนปปีศาจเขจ้าสริงอยม่างชนัดเจนของเขา!

พวกเขาไดจ้ทรยศความภนักดนใดไปแลจ้ว พวกเขาไดจ้ฝป่าฝฟนคคาปฏริญาณศนักดริธิ์สริทธริธิ์และความไวจ้วางใจใดไป
บจ้างจนถถูกเรนยกวม่าพวกลม่วงประเวณนในฝป่ายวริญญาณ?

คคุณคริดหรสือวม่าพวกเขาจะคริดจรริง ๆ วม่าสนัตวห์รจ้ายนนันี้นเปป็นพระเจจ้าองคห์นนันี้นทนที่เขากลม่าวอจ้าง? พวกเขาชม่วย
เหลสือเขาและยกอคานาจทนันี้งหมดของตนใหจ้แกม่เขาเพราะพวกเขาเชสืที่ออยม่างจรริงใจหรสือ? ผมไมม่คริดเชม่นนนันี้น พวกเขา
ยอมขายความเชสืที่อมนัที่นตม่าง ๆ ของตนเพสืที่อรนักษาตคาแหนม่งของตน ความมนัที่งคนัที่งและเกนยรตริยศของตน!

เมสืที่อผถูจ้คนประพฤตริชนัที่ว พวกเขากท็ไมม่ไรจ้ตคาหนริ พวกเขาคงจะทราบวม่าคนทนันี้งหลายทนที่มนสริทธริอคานาจเหนสือ
ประชาชนเปป็นคนเหลม่านนันี้นทนที่ตจ้องใหจ้การ เมสืที่อเขารนับตคาแหนม่งใหมม่ ๆ คสือกษนัตรริยห์เกสือบทคุกองคห์เลย ประธานาธริบดน
เกสือบทคุกคนเลย ใหจ้คคาสนัตยห์ปฏริญาณวม่าจะประพฤตริตนอยม่างยคุตริธรรม และทนที่จะรนับใชจ้ประชาชนของตนอยม่างดน 
และแมจ้วม่าบคุคคลเชม่นนนันี้นมนักพริสถูจนห์ตนัววม่าไมม่สนัตยห์ซสืที่อ ออมชอมกนับความเชสืที่อมนัที่นอนันบรริสคุทธริธิ์และขายสริทธริธิ์เหลม่านนันี้นของ
ประชาชน พวกเขาในชม่วงแรก ๆ ของการรนับตคาแหนม่งกท็นม่าจะตนันี้งใจทนที่จะทคาดน

จงระลจึกถจึงการขจึนี้นครองราชยห์ของซาโลมอน คคาอธริษฐานของเขา เจตนาของเขาทนที่จะปกครองประชากร
ของเขาใหจ้ดน ในตอนนนันี้นเขาไมม่ไดจ้วางแผนทนที่จะนนับถสือรถูปเคารพ ไมม่ไดจ้เรนยกเกท็บภาษนแพงมหาโหดจนทคาใหจ้โอรส
ของเขาเสนยคน ทคาใหจ้อริสราเอลแตกแยกและทคาใหจ้พระเจจ้าทรงหนันพระพนักตรห์ไปเสนยดจ้วยความกรรินี้ว

ฉะนนันี้นกษนัตรริยห์เหลม่านนนี้ กท็จะทรยศตม่อคคาสนัตยห์ ตม่อความเชสืที่อมนัที่น ตม่อคคาปฏริญาณตอนเขจ้ารนับตคาแหนม่งเพสืที่อทนที่
จะมนอคานาจรม่วมกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ พวกเขาจะเหท็นชอบกนับวริถนทางแบบผนปปีศาจของเขา พวกเขาจะ “ไดจ้มน
ชนวริตอยม่างหรถูหรา” กนับบาบริโลนนนนี้ชนัที่วระยะเวลาหนจึที่งและบนัดนนนี้จะเหท็นควนันแหม่งความพรินาศและการทรมานของ
นางในหนจึที่งชนัที่วโมงและความลม่มจมและความยม่อยยนับชนัที่วนริรนันดรห์ของพวกเขาเอง!

______________



ขข้อ 11-19:
18:11 และบรรดาพม่อคจ้าแหม่งแผม่นดรินโลกจะรจ้องไหจ้
และครที่คาครวญเพราะนาง เพราะวม่าไมม่มนใครซสืนี้อ
สรินคจ้าของพวกเขาอนกตม่อไปแลจ้ว
18:12 สรินคจ้าทนที่ทคาดจ้วยทองคคา และเงริน และเพชร
พลอยตม่าง ๆ และไขม่มคุกทนันี้งหลาย และผจ้าปป่านเนสืนี้อ
ละเอนยด และผจ้าสนมม่วง และผจ้าไหม และผจ้าสนแดง
เขจ้ม และไมจ้หอมทคุกชนริด และภาชนะทนที่ทคาดจ้วยงา
ทคุกชนริด และภาชนะไมจ้ทนที่มนราคามากทคุกชนริด และทนที่
เปป็นทองเหลสือง และเหลท็ก และหรินอม่อน
18:13 และอบเชย และบรรดาเครสืที่องเทศ และ
เครสืที่องหอมทนันี้งหลาย และกคายาน และเหลจ้าองคุม่น 
และนนี้คามนัน และแปฝ้งละเอนยด และขจ้าวสาลน และ
สนัตวห์ตม่าง ๆ และแกะ และมจ้าทนันี้งหลาย และบรรดา
รถมจ้าศจึก และพวกทาส และชนวริตของมนคุษยห์ทนันี้ง
หลาย
18:14 และบรรดาผลทนที่จริตใจของเจจ้ากระหายใครม่
อยากนนันี้นกท็ลม่วงพจ้นไปจากเจจ้าแลจ้ว และสริที่งสารพนัดอนัน
วริเศษยริที่งและหรถูหรากท็ไปจากเจจ้าแลจ้ว และเจจ้าจะไมม่
ไดจ้พบสริที่งของเหลม่านนันี้นอนกเลย
18:15 บรรดาพม่อคจ้าของสริที่งของเหลม่านนนี้ ซจึที่งไดจ้กลาย
เปป็นคนมนัที่งมนเพราะนาง จะยสืนอยถูม่ไกลออกไปเพราะ

กลนัวการทรมานของนครนนันี้น โดยรจ้องไหจ้และ
ครที่คาครวญ
18:16 และกลม่าววม่า “อนริจจาเออ๋ย อนริจจาเออ๋ย 
มหานครนนันี้น ทนที่เคยนคุม่งหม่มในผจ้าปป่านเนสืนี้อละเอนยด 
และผจ้าสนมม่วง และผจ้าสนแดงเขจ้ม และเคยประดนับตนัว
ดจ้วยทองคคา และเพชรพลอยตม่าง ๆ และไขม่มคุกทนันี้ง
หลาย
18:17 เพราะวม่าในชนัที่วโมงเดนยว ทรนัพยห์สมบนัตริอนันยริที่ง
ใหญม่นนันี้นกท็พรินาศสถูญไปสรินี้น” และนายเรสือทคุกคน 
และบรรดาคนทนที่โดยสารในเรสือ และพวกลถูกเรสือ 
และคนใดกท็ตามทนที่ทคาการคจ้าขายโดยทางทะเล กท็ไดจ้
ยสืนอยถูม่ไกลออกไป
18:18 และรจ้องไหจ้เมสืที่อพวกเขาไดจ้เหท็นควนันแหม่งการ
ถถูกเผาไหมจ้ของนาง โดยกลม่าววม่า “นครใดเลม่าจะ
เปป็นเหมสือนมหานครนนนี้”
18:19 และเขาทนันี้งหลายกท็ซนัดผงคลนลงบนศนรษะของ
ตน และรจ้องไหจ้ โดยรที่คาไหจ้และครที่คาครวญ กลม่าววม่า 
“อนริจจาเออ๋ย อนริจจาเออ๋ย มหานครนนันี้น ซจึที่งในนคร
นนันี้นไดจ้กลายเปป็นคนมนัที่งมน คสือทคุกคนทนที่มนเรสือในทะเล 
เพราะเหตคุความฟคุป่มเฟฟอยของนาง เพราะในชนัที่วโมง
เดนยวนางกท็ถถูกทคาใหจ้รกรจ้างไป”

การโอดครวญของพวกพต่อคข้าใหข้แกต่บาบถิโลนทกกี่ลทุกไหมข้
ถจ้านริวยอรห์ค, ลอนดอน, หรสือโตเกนยวจะตจ้องถถูกทคาลายอยม่างฉนับพลนันโดยแผม่นดรินไหวและถถูกเผาจนราบ 

และถจ้านครใหญม่อสืที่น ๆ ทนังหมดทนที่คจ้าขายกนับพวกมนันถถูกทคาลายอยม่างฉนับพลนัน จะเกริดความหยคุดชะงนักใหญม่โตสนัก
เพนยงใดตม่อการคจ้าและการพาณริชยห์ จะสถูญเงรินกนที่พนันลจ้าน จะทคาลายชนวริตความเปป็นอยถูม่และความหวนังของกนที่ลจ้านคน!

สริที่งทนที่จะเกริดขจึนี้นกนับบาบริโลนเชริงพาณริชยห์จะเลวรจ้ายยริที่งกวม่ากรคุงเบอรห์ลรินทนที่ถถูกระเบริดซจึที่งไดจ้ทคาลายประเทศ
เยอรมนนตอนทนที่กรคุงเบอรห์ลรินยอมจคานนและสม่วนทนที่เปป็นยคุโรปของสงครามโลกครนันี้งทนที่สองไดจ้สรินี้นสคุดลง ใครจะนจึกภาพ
ออกถจึงความตสืที่นตระหนกทนที่ญนที่ปคุป่นไดจ้เหท็นเมสืที่อความยม่อยยนับทนที่ไมม่อาจจรินตนาการไดจ้ของระเบริดปรมาณถูของอเมรริกา
ถถูกทคาใหจ้กลายเปป็นจรริง!

การครอบครองของฮริตเลอรห์ถถูกทคาใหจ้เกริดขจึนี้นจรริงไดจ้โดยพวกคนผลริตปฟน พวกคนสรจ้างเครสืที่องบริน พวกนนัก
อคุตสาหกรรม พวกนนักธคุรกริจทนที่ทคากคาไรภายใตจ้ความโปรดปรานของเขา ดนังนนันี้นในบาบริโลนทนที่ชนัที่วรจ้ายในคคาพยากรณห์



นนนี้ ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์จะถถูกรนักษาใหจ้อยถูม่ในอคานาจโดยความโลภของคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้กคาไรผม่านทางการคจ้าโลก 
ความฟคุฝ้งเฟฝ้อแหม่งนครหลวงของโลก บนัดนนนี้พม่อคจ้าเหลม่านนนี้จะรที่คาไหจ้และครที่คาครวญ

จงหมายเหตคุความมนัที่งคนัที่งของการคจ้าในขจ้อ 12 และ 13 พม่อคจ้าทนันี้งหลายจะไมม่เพนยงซสืนี้อและขายความมนัที่งมน
แหม่งการพาณริชยห์โลก รถรบและมจ้าเทม่านนันี้น แตม่ “พวกทาส และชนวริตของมนคุษยห์ทนันี้งหลาย” เชม่นกนัน (ขจ้อ 13) และ
คนเหลม่านนันี้นทนที่จะไมม่สนใจแมจ้กระทนัที่งจริตวริญญาณของมนคุษห์เพสืที่อทคากคาไรของตนกท็จะมาสถูม่การพริพากษา พระเจจ้าอาจ
ตรนัสแกม่พวกเขาเหมสือนทนที่ตรนัสแกม่เศรษฐนนนันี้นในลถูกา บททนที่ 12 ผถูจ้สะสมความมนัที่งคนัที่งโดยไมม่คริดเกนที่ยวกนับพระเจจ้าหรสือ
ความตายหรสือการพริพากษาเลย วม่า “เจจ้าคนโงม่ ในคสืนวนันนนนี้จริตวริญญาณของเจจ้าจะถถูกเรนยกเอาไปจากเจจ้า แลจ้ว
สริที่งของเหลม่านนันี้นจะเปป็นของใครเลม่า ซจึที่งเจจ้าไดจ้เกท็บไวจ้นนันี้น?”

แตม่ความฉนับพลนันอนันนม่ากลนัวทนที่อวสานนนันี้นจะมาสถูม่นครใหญม่นนนี้และอาณาจนักรทนันี้งหมดของปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์กท็อยถูม่ในชนัที่วโมงเดนยว!

__________________
ขข้อ 20-24:

18:20 จงรม่าเรริงยรินดนเพราะนางเถริด เจจ้าสวรรคห์เออ๋ย 
และพวกเจจ้า พวกอนัครทถูตผถูจ้บรริสคุทธริธิ์และพวกศาสดา
พยากรณห์ทนันี้งหลาย เพราะพระเจจ้าไดจ้ทรงแกจ้แคจ้น
นางใหจ้เจจ้าทนันี้งหลายแลจ้ว
18:21 และทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งทนที่มนฤทธริธิ์มากไดจ้หยริบ
หรินกจ้อนหนจึที่งเหมสือนหรินโมม่ใหญม่ และปาหรินนนันี้นลงไป
ในทะเล โดยกลม่าววม่า “บาบริโลนมหานครนนันี้นจะถถูก
ทคุม่มลงดจ้วยความรคุนแรงเชม่นนนนี้แหละ และจะไมม่ถถูก
พบเจออนกตม่อไปเลย
18:22 และเสนยงของบรรดานนักดนดพริณเขาคถูม่ และ
นนักเลม่นมโหรนทนันี้งหลาย และของพวกนนักเปป่าปปีฟื่ และ
นนักเปป่าแตรทนันี้งหลาย จะไมม่ไดจ้ยรินในเจจ้าอนกตม่อไป 

และจะไมม่มนชม่าง ไมม่วม่าเปป็นวริชาใดกท็ตามของเขา จะ
ถถูกพบในเจจ้าอนกตม่อไป และเสนยงของหรินโมม่แปฝ้งจะ
ไมม่ไดจ้ยรินในเจจ้าอนกตม่อไปเลย
18:23 และแสงแหม่งประทนปจะไมม่สม่องสวม่างในเจจ้า
อนกตม่อไปเลย และเสนยงของเจจ้าบม่าวและของเจจ้าสาว
จะไมม่ไดจ้ยรินในเจจ้าอนกตม่อไปเลย เพราะวม่าบรรดา
พม่อคจ้าของเจจ้าเคยเปป็นคนใหญม่คนโตแหม่งแผม่นดริน
โลก ดจ้วยวม่าโดยบรรดาวริทยาคมของเจจ้าประชาชาตริ
ทนันี้งปวงไดจ้ถถูกหลอกลวง
18:24 และในนางไดจ้พบโลหริตของพวกศาสดา
พยากรณห์และของพวกวริสคุทธริชน และของบรรดา
คนทนที่ไดจ้ถถูกฆม่าบนแผม่นดรินโลก”

ประชาชนของพระเจข้าในสวรรคค์และแผต่นดถินโลกชสืกี่นบานเมสืกี่อบาบถิโลนนกขั้ลต่มจม
“จงรม่าเรริงยรินดนเพราะนางเถริด เจจ้าสวรรคห์เออ๋ย” (ขจ้อ 20) พระเยซถูตรนัสวม่า “เรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า 

เชม่นนนันี้นแหละ จะมนความปปีตริยรินดนในสวรรคห์เพราะคนบาปคนเดนยวทนที่กลนับใจเสนยใหมม่ มากกวม่าคนชอบธรรมเกจ้าสริบ
เกจ้าคนซจึที่งไมม่ตจ้องการกลนับใจเสนยใหมม่” (ลถูกา 15:7) จากนนันี้นพระองคห์ตรนัสอนกวม่า “เชม่นนนันี้นแหละ เรากลม่าวแกม่ทม่าน
ทนันี้งหลายวม่า มนความปปีตริยรินดนตม่อหนจ้าพวกทถูตสวรรคห์ของพระเจจ้า เพราะคนบาปคนเดนยวทนที่กลนับใจเสนยใหมม่” (ลถูกา 
15:10) ในสวรรคห์พวกเขาชสืที่นบานเพราะจริตวริญญาณทนันี้งหลายทนที่รนับความรอด แตม่ในทนที่นนนี้พวกเขาจะชสืที่นบานเมสืที่อ
บาปไดจ้รนับการแกจ้แคจ้นและเมสืที่อเหลม่าคนบาปถถูกกคาราบ

ในวริวรณห์ 6:9-11 เราอม่านเกนที่ยวกนับความหม่วงพะวงมากของเหลม่าวริสคุทธริชนในสวรรคห์หลนังจากทนที่ตายไปใน



ฐานะมรณะสนักขน:
“และเมสืที่อพระองคห์ทรงแกะตราดวงทนที่หจ้านนันี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากท็แลเหท็นใตจ้แทม่นบถูชา คสือบรรดาดวงวริญญาณ

ของคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกฆม่าเพราะพระวจนะของพระเจจ้า และเพราะคคาพยานซจึที่งพวกเขายจึดถสือนนันี้น และเขาเหลม่านนันี้น
รจ้องดจ้วยเสนยงดนัง โดยกลม่าววม่า “อนกนานเทม่าใด โอ ขจ้าแตม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์และสนัตยห์จรริง พระองคห์ยนังไมม่
ทรงพริพากษา และแกจ้แคจ้นใหจ้เลสือดของพวกเราตม่อคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่บนแผม่นดรินโลก” และไดจ้ประทานเสสืนี้อ
คลคุมยาวสนขาวใหจ้แกม่คนเหลม่านนันี้นทคุกคน และไดจ้ตรนัสแกม่พวกเขาวม่า พวกเขาควรหยคุดพนักอนกหนม่อยหนจึที่ง จนกวม่า
บรรดาเพสืที่อนผถูจ้รนับใชจ้ของพวกเขาดจ้วย และพวกพนที่นจ้องของพวกเขา จะถถูกฆม่าเหมสือนกนับพวกเขานนันี้นจะครบ
จคานวน”

บนัดนนนี้พวกเขาจะชสืที่นชมยรินดนทนที่ความอดทนของพวกเขาไดจ้รนับบคาเหนท็จ ทนที่ความตายของพวกเขาไดจ้รนับการ
แกจ้แคจ้น!

เหลม่าทถูตสวรรคห์ในสวรรคห์คงชสืที่นชมยรินดนเชม่นกนันกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่ชสืที่นชมยรินดน “ตม่อหนจ้าทถูตสวรรคห์เหลม่า
นนันี้น” ความยรินดนของพวกเขาคงสม่งผม่านออกมาในคคารจ้องสรรเสรริญอนันไพเราะนนันี้นเมสืที่อพระครริสตห์ประสถูตริเมสืที่อ
ทจ้องฟฝ้าเตท็มไปดจ้วยเหลม่าทถูตสวรรคห์! เหลม่าทถูตสวรรคห์เปป็นผถูจ้นคาทางและผถูจ้รนับใชจ้ ผถูจ้ปกปฝ้องดถูแลของครริสเตนยนทนันี้ง
หลาย (ฮบ. 1:14; มธ. 18:10; สดด. 37:7; 91:11,12) พวกเขาจะไมม่ชสืที่นชมยรินดนหรสือในเมสืที่อคนเหลม่านนันี้นทนที่พวก
เขารนักและปรนนริบนัตริชสืที่นชมยรินดน? เพราะพวกเขาเปป็นสริที่งทรงสรจ้างทนที่บรริสคุทธริธิ์ พวกเขาจะไมม่ชสืที่นชมยรินดนหรสือทนที่บาป
ถถูกลงโทษและพระเจจ้าทรงไดจ้รนับการพริสถูจนห์วม่าเปป็นฝป่ายถถูก?

ดนังนนันี้นเหลม่าทถูตสวรรคห์ พรจ้อมกนับพวกอนัครทถูตและเหลม่าผถูจ้พยากรณห์ของทคุกยคุคสมนัย จะชสืที่นชมยรินดนทนที่บาป
ถถูกกคาราบและในความพรินาศของนครใหญม่แหม่งบาปนนันี้น บาบริโลนฝป่ายวริญญาณแหม่งสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

ดนังนนันี้นเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่ทนทคุกขห์บนโลก เมสืที่อความมนชนัยและการชม่วยใหจ้พจ้นในวนันเหลม่านนันี้นใกลจ้เขจ้ามา กท็จะ
ชสืที่นชมยรินดนเชม่นกนัน พวกเขาอาจชสืที่นชมยรินดนเหมสือนอยม่างทนที่ผถูจ้แตม่งเพลงสดคุดนไดจ้ชสืที่นชมยรินดน

“พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นความสวม่างของขจ้าพเจจ้าและเปป็นความรอดของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะกลนัวผถูจ้ใดเลม่า 
พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นความเขจ้มแขท็งแหม่งชนวริตของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะตจ้องเกรงกลนัวผถูจ้ใดเลม่า เมสืที่อคนชนัที่ว คสือบรรดา
ศนัตรถูของขจ้าพเจจ้าและคถูม่อรริทนันี้งหลายของขจ้าพเจจ้า ไดจ้เขจ้ามาหาขจ้าพเจจ้าเพสืที่อจะกรินเนสืนี้อของขจ้าพเจจ้า พวกเขาไดจ้สะดคุด
และลจ้มลง ถจึงแมจ้วม่ากองทนัพจะตนันี้งคม่ายตม่อสถูจ้ขจ้าพเจจ้า ใจของขจ้าพเจจ้าจะไมม่กลนัว ถจึงแมจ้วม่าสงครามจะขจึนี้นมาตม่อสถูจ้
ขจ้าพเจจ้า ในสริที่งนนนี้ขจ้าพเจจ้าจะยนังมนัที่นใจอยถูม่”- สดด. 27:1-3

บนัดนนนี้ในนครใหญม่นนันี้นไมม่มนเหลม่านนักดนตรน ไมม่มนนนักรจ้องในไนทห์คลนับทนที่แสดงอยถูม่ ไมม่มนคอนเสริรห์ตทนที่เลม่นอยถูม่ ไมม่มน
แมม่บจ้านทนที่ฮนัมเพลงไปทนัที่วบจ้าน ไมม่มนผถูจ้คนทนที่ผริวปากขณะทคางาน ไมม่มนวงลจ้อทนที่หมคุนวนในโรงงาน ไมม่มนโรงโมม่ทนที่ทคาแปฝ้ง
อยถูม่ ไมม่มนเทนยนหรสือดวงสวม่างอสืที่นทนที่สม่องแสง บนัดนนนี้มนแตม่ควนันทนที่ลอยขจึนี้นและความทรมานและความพรินาศสรินี้นเชริงของ
นครนนันี้น ไมม่มนงานวริวาหห์ ไมม่มนการชสืที่นบาน บนัดนนนี้มนแตม่เสนยงโอดครวญแหม่งความทรมาน ถจ้อยคคาแหม่งความปวดรจ้าว 
นนี้คาตาแหม่งความสถูญเสนยและความละอาย!

บาบริโลนไดจ้มนการใชจ้อาคมตม่าง ๆ ของนาง ความชนัที่วของนาง การโอจ้อวดในบาปของนางและการงานของ
พวกผนปปีศาจ แตม่จะไมม่มนอนกตม่อไปแลจ้ว! โดยการอนัศจรรยห์ตม่าง ๆ แบบซาตานและคคามคุสาทนันี้งหลาย เหลม่าคนชนัที่วกท็ถถูก



หลอกลวงแลจ้วอยม่างเตท็มใจ บนัดนนนี้การพริพากษามาถจึงแลจ้ว
บนัดนนนี้ ราวกนับวม่าไมม่เคยเกริดขจึนี้นจรริงมากม่อน เราถถูกบอกวม่า “และในนางไดจ้พบโลหริตของพวกศาสดา

พยากรณห์และของพวกวริสคุทธริชน และของบรรดาคนทนที่ไดจ้ถถูกฆม่าบนแผม่นดรินโลก” (ขจ้อ 24)
เหมสือนอยม่างทนที่บาปเหลม่านนันี้นทนที่กระทคาตม่อพวกศาสดาพยากรณห์และพยานทคุกคนตนันี้งแตม่อาแบลจนถจึงพระ

ครริสตห์ถถูกเรนยกเอาจากคนเหลม่านนันี้นในสมนัยของพระครริสตห์ (ลถูกา 11:47-50) บนัดนนนี้บาปเหลม่านนันี้นทนที่กองสถูงของยคุค
สมนัยเหลม่านนันี้นกท็มาสถูม่การพริพากษาในทนที่นนนี้ โดยมนศถูนยห์กลางอยถูม่ทนที่อคานาจโลกเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้บม่มเพาะบาป

บนัดนนนี้โครงกระดถูกทนันี้งหลาย ซจึที่งถถูกซม่อนไวจ้นานหลายศตวรรษ ออกมาจากตถูจ้เกท็บของแลจ้ว บนัดนนนี้สมบนัตริทนที่ถถูก
ขโมยมาของอาคาน ทนที่ถถูกซม่อนไวจ้ในเตท็นทห์ของเขา ถถูกเปปิดโปงแลจ้ว สมคุดหลายเลม่มของพระเจจ้าถถูกเปปิดแลจ้ว บาป
มาสถูม่การพริพากษาแลจ้ว

บททกกี่ 19



ขข้อ 1-6:
19:1 และภายหลนังสริที่งเหลม่านนนี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงดนัง
ของประชาชนจคานวนมากในสวรรคห์ ทนที่กลม่าววม่า 
“อาเลลถูยา ความรอด และสงม่าราศน และพระเกนยรตริ
และฤทธริธิ์เดชจงมนแดม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าของ
พวกเรา
19:2 ‘ดจ้วยวม่าบรรดาการพริพากษาของพระองคห์นนันี้น
แทจ้จรริงและชอบธรรม’ เพราะวม่าพระองคห์ไดจ้ทรง
พริพากษาหญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้นแลจ้ว ซจึที่งไดจ้กระทคา
ใหจ้แผม่นดรินโลกชนัที่วไปดจ้วยการลม่วงประเวณนของนาง 
และ ‘ไดจ้ทรงแกจ้แคจ้นโลหริตของพวกผถูจ้รนับใชจ้ของ
พระองคห์จากมสือของผถูจ้หญริงนนันี้นแลจ้ว’”
19:3 และคนเหลม่านนันี้นกลม่าวอนกวม่า “อาเลลถูยา ‘และ
ควนันของนางพลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็น
นริตยห์’”

19:4 และพวกผถูจ้อาวคุโสทนันี้งยนที่สริบสนที่คนกนับสนัตวห์ทนันี้งสนที่นนันี้น 
กท็ไดจ้ทรคุดตนัวลงและนมนัสการพระเจจ้า ผถูจ้ประทนับบน
พระทนที่นนัที่งนนันี้น โดยกลม่าววม่า “เอเมน อาเลลถูยา”
19:5 และมนเสนยงออกมาจากพระทนที่นนัที่ง โดยกลม่าววม่า 
“จงสรรเสรริญพระเจจ้าของพวกเรา ทม่านทนันี้งหลาย 
บรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์ และพวกทม่านทนที่ยคาเกรง
พระองคห์ ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและผถูจ้ใหญม่”
19:6 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงเหมสือนเสนยงของ
ประชาชนเปป็นอนันมาก และเหมสือนเสนยงของนนี้คามาก
หลาย และเหมสือนเสนยงของบรรดาฟฝ้ารจ้องสนนัที่น โดย
กลม่าววม่า “อาเลลถูยา เพราะวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า 
พระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพทนันี้งสรินี้น ทรงครอบครอง
อยถูม่

เสกยงรข้องอาเลลดูยาของพวกวถิสทุทธถิชนและเหลต่าทดูตสวรรคค์เพราะการแกข้แคข้นของพระเจข้า
นนที่เปป็นการรจ้อง “อาเลลถูยา” สนที่ครนันี้ง เราอม่านวม่า “ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงดนังของประชาชนจคานวนมากใน

สวรรคห์” (ขจ้อ 1) นนที่เปป็นการตอบสนองตม่อคคาบนัญชานนันี้นในบททนที่ 18 ขจ้อ 20 เมสืที่อพวกเขาไดจ้รนับคคาบนัญชาวม่า “จง
รม่าเรริงยรินดนเพราะนางเถริด เจจ้าสวรรคห์เออ๋ย และพวกเจจ้า พวกอนัครทถูตผถูจ้บรริสคุทธริธิ์และพวกศาสดาพยากรณห์ทนันี้งหลาย 
เพราะพระเจจ้าไดจ้ทรงแกจ้แคจ้นนางใหจ้เจจ้าทนันี้งหลายแลจ้ว” พวกอนัครทถูต พวกศาสดาพยากรณห์และคนทนันี้งปวงใน
สวรรคห์ ผถูจ้ซจึที่งการถถูกบนบบนังคนับของพวกเขาโดยบาบริโลนฝป่ายวริญญาณสมควรไดจ้รนับการแกจ้แคจ้นนนนี้ บนัดนนนี้กท็ชสืที่นชมยรินดน

เราคาดวม่าพวกอนัครทถูตและพวกศาสดาพยากรณห์ในสมนัยอดนตชสืที่นชมยรินดนในการสรคุปรวมของการ
พริพากษานนนี้ทนที่มนตม่อระบบโลกทนที่ไดจ้ขม่มเหงพวกเขา ตลอดหลายปปีมานนนี้ “ความลจึกลนับแหม่งคนนอกกฎหมายนนันี้นกท็
ทคางานอยถูม่แลจ้ว เพนยงแตม่ผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวเดนดี๋ยวนนนี้นนันี้นจะยนังหนม่วงเหนนที่ยวอยถูม่ จนกวม่าผถูจ้ทนที่คอยหนม่วงเหนนที่ยวนนันี้นจะ
ถถูกพาออกไปพจ้นทางเสนย” (2 ธส. 2:7) ในทนที่สคุดความอยคุตริธรรมทนันี้งมวล การบนบบนังคนับทนันี้งปวง ความรคุนแรงและ
การฆาตกรรมทคุกอยม่างทนที่กระทคาตม่อผถูจ้คนของพระเจจ้าและตม่อผถูจ้ทนที่ไรจ้ความผริด จะถถูกนคามาสถูม่การพริพากษาแบบเปป็น
ทางการตม่อหนจ้าสาธารณชนในการทคาลายบาบริโลนฝป่ายวริญญาณนนันี้น

การลงโทษทกกี่ถดูกชะลอไวข้สนาหรกับบาป
มนเหตคุผลอนันดนหลายประการทนที่วม่าทคาไมบาปถจึงไมม่ถถูกลงโทษทนันทนเสมอไป พระคนัมภนรห์กลม่าวเกนที่ยวกนับเครสืที่อง

ดสืที่มแอลกอฮอลห์วม่า “ในทนที่สคุดมนันกนัดเหมสือนอยม่างงถู และฝปงเขนนี้ยวเหมสือนอยม่างงถูพริษ” (สภษ. 23:32) ในทนที่สคุด ไมม่ใชม่ใน
ตอนแรก ในตอนแรกเหลจ้าองคุม่นดถูเหมสือนนคาความรสืที่นเรริง การรม่วมสนริทมาใหจ้ ในตอนแรกมนันไมม่ใชม่ภาวะตนับแขท็ง 
นริสนัยทนที่ทคาใหจ้ตกเปป็นทาส บจ้านทนที่แตกสลาย อคุบนัตริเหตคุ ความยากจน หลคุมศพของคนขนนี้เมา นนัที่นมาในภายหลนัง



พระคนัมภนรห์กลม่าวเกนที่ยวกนับหญริงโสเภณนและสหายของนางวม่า “แตม่ทนที่สคุดปลายของนางขมขสืที่นเหมสือนอยม่าง
บอระเพท็ด คมเหมสือนอยม่างดาบสองคม เทจ้าของนางกจ้าวลงไปสถูม่ความตาย บรรดายม่างเทจ้าของนางตริดตามวริถนสถูม่
นรก” (สภษ. 5:4,5) ไมม่ใชม่ตอนตจ้น แตม่ตอนจบ ตนัณหา ความตสืที่นเตจ้น ความเพลริดเพลรินในตอนแรก แตม่โรคภนัย 
ความรถูจ้สจึกผริดและนรกในตอนจบ

และสคาหรนับคนดนทนที่ยคาเกรงพระเจจ้า เพลงสดคุดน 37:37 กลม่าววม่า “บนันี้นปลายของคนนนันี้นคสือสนันตริภาพ” 
ไมม่ใชม่ปลอดการทะเลาะวริวาทเสมอไป แตม่บนันี้นปลายนนันี้นจะออกมาดนสคาหรนับผถูจ้ทนที่ดคาเนรินในทางของพระเจจ้า

ในเพลงสดคุดน 73 ผถูจ้เขนยนทนที่ไดจ้รนับการดลใจบอกวม่าตอนแรกเขาบม่นเกนที่ยวกนับความเจรริญรคุม่งเรสืองชนัที่วคราว
ของคนชนัที่ว แตม่จากนนันี้นโดยพระวริญญาณของพระเจจ้าเขาบอกเราวม่า “จนกระทนัที่งขจ้าพระองคห์ไดจ้เขจ้าไปในสถาน
บรริสคุทธริธิ์ของพระเจจ้า แลจ้วขจ้าพระองคห์จจึงไดจ้เขจ้าใจปลายทางของพวกเขา แนม่นอน พระองคห์ไดจ้ทรงตนันี้งพวกเขาไวจ้ใน
บรรดาสถานทนที่ทนที่ลสืที่น พระองคห์ไดจ้ทรงเหวนที่ยงพวกเขาลงไปในความพรินาศแลจ้ว” (สดด. 73:17,18) บนันี้นปลายของ
คนชนัที่วเปป็นเชม่นนนันี้นแหละ

เหตคุใดบคาเหนท็จสคาหรนับคคุณธรรมและการลงโทษสคาหรนับบาปจจึงถถูกชะลอออกไป? ทคาไมไมม่มาในทนันทน?
อยม่างหนจึที่งเลยกท็คสือ พระเจจ้าทรงอยากใหจ้ผลลนัพธห์ตามธรรมชาตริของการงานทนที่ดน ผลลนัพธห์ตามธรรมชาตริ

ของบาป ปรากฏในเวลาอนันควร กฎของการหวม่านและการเกนที่ยวถถูกสรจ้างไวจ้ในธรรมชาตริแลจ้ว การงานอนันสนัตยห์ซสืที่อ
ของชาวนา-การไถ, การเพาะปลถูก, การถอนวนัชพสืช-ไดจ้รนับคม่าตอบแทนเฉพาะเมสืที่อถจึงการเกท็บเกนที่ยว มนันเปป็นสม่วน
หนจึที่งของความชอบธรรมทนที่จะเชสืที่อวม่าการทคาดนจะไดจ้รนับผลตอบแทน ทนที่จะเชสืที่อวม่า “ในเวลาอนันควรพวกเรากท็จะ
เกนที่ยวเกท็บ ถจ้าพวกเราไมม่ถอดใจ” (กท. 6:9) คนเราควรทคาสริที่งทนที่ถถูกตจ้องเพราะเขารถูจ้วม่าพระเจจ้าผถูจ้บรริสคุทธริธิ์จะทรงใหจ้
บคาเหนท็จหรสือลงโทษอยม่างยคุตริธรรม จะทรงตอบแทนสคาหรนับสริที่งเหลม่านนันี้นทนที่เรามองไมม่เหท็นในทนันทนแตม่คาดหวนัง
เพราะพระเมตตาของพระเจจ้าไมม่ลจ้มเหลว

พระเมตตาทนที่อดกลนันี้นของพระเจจ้าเปป็นเหตคุผลอนันดนสคาหรนับการชะลอในการลงโทษบาป “พระเยโฮวาหห์
ทรงเปปีฟื่ยมดจ้วยพระเมตตาและมนพระคคุณ กรรินี้วชจ้าและอคุดมดจ้วยความเมตตา พระองคห์จะไมม่ทรงดคุวม่าเสมอ และ
พระองคห์จะไมม่กรรินี้วอยถูม่เปป็นนริตยห์ พระองคห์ไมม่ไดจ้ทรงกระทคาตม่อพวกเราตามเรสืที่องบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และไมม่
ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชนัที่วชจ้าของพวกเรา” (สดด. 103:8-10)

ผมดนใจเหลสือเกรินทนที่พระเจจ้าทรงใหจ้เวลาสคาหรนับการกลนับใจใหมม่และทรงอดทนรอคอยเพสืที่อทนที่เราจะหนัน
กลนับกม่อนการพริพากษาจะมา เมสืที่อบาปดถูเหมสือนจะไมม่ถถูกลงโทษมานานเหลสือเกริน เราควรเรนยนรถูจ้ทนที่จะ “หยคุดพนัก
อนกหนม่อยหนจึที่ง” เหมสือนทนที่จริตวริญญาณของมรณะสนักขนเหลม่านนันี้นถถูกสนัที่งใหจ้กระทคาในวริวรณห์ 6:9-11

พระเจจ้าทรงไดจ้รนับการถวายเกนยรตริ ในทนที่นนนี้ “ความรอด และสงม่าราศน และพระเกนยรตริ และฤทธริธิ์เดช” ถถูก
ยกใหจ้เปป็นของพระเจจ้าในคคาสรรเสรริญ (ขจ้อ 1) นนัที่นคสือ พระองคห์ทรงไดจ้รนับคคาสรรเสรริญในการทนที่พระองคห์ทรงชม่วย
คนของพระองคห์ใหจ้รอดหรสือรอดพจ้น จคาไวจ้วม่าเกนยรตริของพระเจจ้าถถูกเดริมพนัน พระองคห์ตจ้องลงโทษบาป พระองคห์
ตจ้องแนม่ใจวม่าคนของพระองคห์ไดจ้รนับการปกปฝ้องและไดจ้รนับการแกจ้แคจ้นเมสืที่อพวกเขาถถูกทคาผริดและถถูกกดขนที่

ความชนัที่วนนันี้น การลม่วงประเวณนฝป่ายวริญญาณทนัที่วโลกนนันี้น “ซจึที่งไดจ้กระทคาใหจ้แผม่นดรินโลกชนัที่วไป” (ขจ้อ 2) มน
ความสคาคนัญยริที่งในระดนับสนัที่นสะเทสือนโลกสคาหรนับพระเจจ้า การบนบบนังคนับนนันี้นจะไดจ้ไปถจึง และแมจ้กระทนัที่งในสมนัยของ



เรา ไดจ้กระทคาผริดและหลอกลวงและขม่มเหงหลายลจ้านคนไปแลจ้ว
การทคาผริดตม่อสวรรคห์ใหญม่โตเหลสือเกรินจนพระเจจ้าทรงเนจ้นยนี้คาอนกรอบถจึงการชสืที่นชมยรินดนทนที่ความยคุตริธรรม

สคาเรท็จแลจ้วและ “หญริงโสเภณนผถูจ้ยริที่งใหญม่นนันี้น” (ขจ้อ 2) และนครของนางถถูกพริพากษาและถถูกทคาใหจ้รกรจ้าง ฉะนนันี้นจง
ชสืที่นชมยรินดนเถริด บรรดาผถูจ้ทนที่รนับการไถม่แลจ้วในสวรรคห์และพวกอนัครทถูตและศาสดาพยากรณห์ทคุกคนเพราะความชอบ
ธรรมของพระเจจ้าในการนนนี้!

“อาเลลถูยา” จงเทนที่ยวโหม่รจ้องไปตามถนนทองคคาและตามรริมฝปฟื่งแมม่นนี้คาแหม่งชนวนในเมสืองบรมสคุขเกษมของ
พระเจจ้า พวกเขากลม่าวอนกครนันี้ง เสนยงดนังสนนัที่นของผถูจ้คนเปป็นอนันมากในสวรรคห์ทนที่รจ้องวม่า “อาเลลถูยา”

“และควนันของนางพลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์” (ขจ้อ 3) แนม่นอนวม่า การเผาไหมจ้ของนครนนันี้น
บนเนรินเขาทนันี้งเจท็ด ซจึที่งถถูกแบม่งแยกและลม่มจมในแผม่นดรินไหวครนันี้งใหญม่ ถถูกสานตม่อในนรก พระเจจ้าทรงใหจ้ความ
พรินาศแบบเหนสือธรรมชาตริจากสวรรคห์ของบาบริโลนฝป่ายวริญญาณนนนี้เหมสือนกนับไฟนรก ความพรินาศของนครนนันี้นใน
ทางกายภาพจะมาพรจ้อมกนับความทรมานของเหลม่าผถูจ้ถถูกลงพระอาชญาและการเผาไหมจ้นนันี้นถถูกสานตม่อในนรกแหม่ง
หนจึที่งทนที่เผาไหมจ้จรริง ๆ “ในทนที่นนันี้นตนัวหนอนของพวกเขากท็ไมม่ตาย และไฟนนันี้นกท็ไมม่ดนับเลย” (มาระโก 9:44,46,48) อนัน
เปป็นทนที่ซจึที่ง “ควนันแหม่งการทรมานของพวกเขากท็พลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์” (14:11)

ฉะนนันี้น ความพรินาศของทนที่นนัที่งของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น จะไมม่เพนยงมาโดยทางสาเหตคุธรรมชาตริเทม่านนันี้น แตม่เปป็นการ
กระทคากริจจรริง ๆ อนันอนัศจรรยห์ของพระเจจ้าในพระพริโรธเพสืที่อทคาลายเหลม่าคนชนัที่ว ดนังนนันี้นควนันของโรมทนที่เผาไหมจ้ ทนที่นนัที่ง
ของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น นครแหม่ง “เขาเจท็ดยอด ทนที่หญริงนนันี้นนนัที่งอยถูม่” เปป็นควนันแหม่งการพริพากษาชนัที่วนริรนันดรห์ สม่วนเลท็กนจ้อย
ของนรกทนที่เรริที่มตจ้นบนแผม่นดรินโลกและสานตม่อเปป็นนริตยห์ในนรก “และควนันของนางพลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และ
เปป็นนริตยห์” (ขจ้อ 3)

เราจคาไดจ้วม่าเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ถถูกกลม่าววม่าไดจ้ทนทคุกขห์ “พระอาชญาแหม่งไฟอนันนริรนันดรห์” (ยถู
ดาส 7) เราอาจยกภาพประกอบมนันโดยจรินตนาการวม่าพระเจจ้าทรงเอาไฟและกคามะถนันแหม่งนรกสองหยริบมสือมา
และเทมนันออกบนคนเหลม่านนันี้นทนที่ชนัที่ว นครชนัที่วเหลม่านนันี้นและทรงทคาลายเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห์ตลอดจนเมสือง
อนัดมาหห์และเมสืองเศโบยริม มนันเปป็น “พระอาชญาแหม่งไฟอนันนริรนันดรห์” และการพริพากษาแหม่งนรกเปป็นเพนยงการ
สานตม่อของการพริพากษาซจึที่งบางครนันี้งกท็เรริที่มตจ้นบนแผม่นดรินโลก

ไมม่แนม่ยถูดาสอริสคารริโอทไดจ้รถูจ้สจึกแลจ้วถจึงความทรมานแหม่งนรกเมสืที่อเขานคาเงรินสรินบนนนันี้นมาคสืน เงรินสามสริบ
เหรนยญนนันี้นทนที่ทคาใหจ้เขายอมขายพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด โยนมนันบนพสืนี้นหรินและรจ้องออกมาวม่า “ขจ้าไดจ้ทรยศโลหริตทนที่ไรจ้
ความผริด” จากนนันี้นดจ้วยจริตใจทนที่ปวดรจ้าวเขาจจึงออกไปและผถูกคอตาย!

ผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนทนที่จะไดจ้ครอบครองกนับพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก (5:8-10) กท็รม่วมในการโหม่รจ้อง 
“อาเลลถูยา” เชม่นกนัน สริที่งมนชนวริตทนันี้งสนที่แหม่งสวรรคห์ทนที่เปป็นตนัวแทนแหม่งความบรริสคุทธริธิ์ของพระเจจ้าและปป่าวรจ้องมนันกท็รม่วม
วงกนับผถูจ้อาวคุโสเหลม่านนันี้นในการสรรเสรริญและการเทริดทถูนของพวกเขา มนันคงวริเศษจรริง ๆ สคาหรนับเวลานนันี้นทนที่จะมา
เมสืที่อพวกเราแหม่งแผม่นดรินโลกจะมนใจจดจม่อและถถูกปรนับเขจ้ากนับสวรรคห์มากเสนยจน เราผถูจ้ซจึที่งรนับการไถม่และถถูกชคาระใหจ้
บรริสคุทธริธิ์เปป็นนริตยห์ จะสามารถรม่วมวงกนับเหลม่าทถูตสวรรคห์และสริที่งมนชนวริตในสวรรคห์ในการสรรเสรริญพระเจจ้าไดจ้อยม่าง
ชอบพระทนัย! และมนันคงวริเศษจรริง ๆ ทนที่การพริพากษานนันี้นและการตอบแทนสคาหรนับบาปซจึที่งเราอาจเคยคริดวม่าถถูก



ชะลอมานานเหลสือเกริน (และไมม่แนม่อาจเคยสงสนัยความยคุตริธรรมอนันแนม่นอนของพระเจจ้าดจ้วยซนี้คา)-มนันคงวริเศษจรริง 
ๆ ทนที่เราจะทราบการพริพากษานนันี้นพอ ๆ กนับเหลม่าทถูตสวรรคห์ เมสืที่อนนันี้นในชนัที่วโมงทนที่พระเจจ้าทรงกคาหนดไวจ้ เราทคุกคนกท็
จะเหท็นการพริพากษานนันี้นอยม่างสมบถูรณห์แบบพอ ๆ กนับพวกเขา และรม่วมวงในการเขจ้าใจพรจ้อมกนับคคาสรรเสรริญอนัน
ชอบพระทนัย! อาเลลถูยา!

เสนยงหนจึที่งจากพระทนที่นนัที่งนนันี้นมาอนกเพสืที่อเตสือนสตริวม่า “จงสรรเสรริญพระเจจ้าของพวกเรา ทม่านทนันี้งหลาย 
บรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์ และพวกทม่านทนที่ยคาเกรงพระองคห์ ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและผถูจ้ใหญม่” (ขจ้อ 5) การตอบสนองของฝถูง
ชนนนันี้นเปป็นเหมสือนเสนยงกจึกกจ้องของมหาสมคุทรและนนี้คาตกและฟฝ้ารจ้องทนที่เตท็มทจ้องฟฝ้า! พวกเขาจะโหม่รจ้องวม่า “อาเลลถู
ยา เพราะวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผถูจ้ทรงฤทธานคุภาพทนันี้งสรินี้น ทรงครอบครองอยถูม่” (ขจ้อ 6)

เพลงยาวจากเนสืนี้อหาในพระคนัมภนรห์ของแฮนเดล, The Messiah, จบดจ้วย “Hallelujah Chorus” ซจึที่ง
ถถูกสรจ้างบนพระคคาขจ้อนนนี้ บม่อยครนันี้งเหลสือเกรินทนที่เราเคยขนับรจ้องเพลงนนนี้และไดจ้ยรินมนันดจ้วยความชสืที่นบานของหนัวใจ! โอ 
มนันจะเปป็นเวลาแสนยรินดนเมสืที่อพระครริสตห์เสดท็จมาเพสืที่อครอบครองบนแผม่นดรินโลกและ “แผม่นดรินโลกจะเตท็มไปดจ้วย
ความรถูจ้เกนที่ยวกนับสงม่าราศนขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า ดคุจนนี้คาปกคลคุมทะเล”!

_____________
ขข้อ 7,8:

19:7 ขอใหจ้เราทนันี้งหลายยรินดนและเปรมปรนดริธิ์และ
ถวายพระเกนยรตริแดม่พระองคห์ เพราะวม่าการอภริเษก
สมรสของพระเมษโปดกมาถจึงแลจ้ว และมเหสนของ
พระองคห์ไดจ้เตรนยมตนัวพรจ้อมแลจ้ว

19:8 และไดจ้โปรดใหจ้เธอแตม่งกายในผจ้าปป่านเนสืนี้อ
ละเอนยด สะอาดและสนขาว เพราะวม่าผจ้าปป่านเนสืนี้อ
ละเอนยดนนันี้นเปป็นความชอบธรรมของพวกวริสคุทธริชน”

มเหสกของพระเมษโปดกถดูกจกัดเตรกยม
งานวริวาหห์ทนันี้งหลายเปป็นโอกาสอนันนม่ายรินดน มนันหมายความวม่าความรนักจนับคถูม่กนับความรนัก พวกมนันหมายถจึง

การรวมเปป็นหนจึที่งแบบถาวรของคนสองคนทนที่รนักกนัน พวกมนันหมายถจึงอนาคตอนันแสนสคุขและยาวนานรม่วมกนัน ดนัง
นนันี้นเวลานนันี้นเมสืที่อผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนจะถถูกรวบรวมไวจ้กนับพระครริสตห์เปป็นนริตยห์จจึงถถูกเปรนยบกนับการสมรส และในทนที่นนนี้
เหลม่าผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วจจึงถถูกแสดงภาพดคุจเจจ้าสาวนนันี้น

เจจ้าบม่าวผถูจ้นนันี้นเปป็นใคร? พระครริสตห์ Seiss กลม่าววม่า…
พระครริสตห์ทรงแสดงภาพพระองคห์เองในฐานะเจจ้าบม่าว (มธ. 9:15) พระองคห์ตรนัสถจึงอาณาจนักร

แหม่งสวรรคห์วม่าเปป็น “เหมสือนกษนัตรริยห์องคห์หนจึที่ง ซจึที่งไดจ้จนัดพริธนอภริเษกสมรสสคาหรนับราชโอรสของทม่าน” 
และคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกเรนยกโดยขม่าวประเสรริฐวม่าเปป็นเหมสือน “ไดจ้รนับเชริญมาในงานอภริเษกสมรสนนันี้น”
(มธ. 22:1-13) พระองคห์ตรนัสบม่อยครนันี้งเกนที่ยวกนับวาระการพริพากษาวม่าเปป็นเหมสือนการเสดท็จมาของเจจ้า
บม่าวนนันี้นเพสืที่อมารนับเจจ้าสาวของพระองคห์ (มธ. 25:1-10) ยอหห์นผถูจ้ใหจ้รนับบนัพตริศมาพถูดถจึงพระครริสตห์วม่า
เปป็นเหมสือนเจจ้าบม่าว และพถูดถจึงตนัวเขาเองวม่าเปป็นเหมสือน “สหายของเจจ้าบม่าว ซจึที่งยสืนและฟปงเจจ้าบม่าว กท็
ปปีตริยรินดนอยม่างยริที่งเพราะไดจ้ยรินเสนยงของเจจ้าบม่าว” (ยอหห์น 3:29) เปาโลพถูดถจึงคนเหลม่านนันี้นทนที่เขาไดจ้ใหจ้
กคาเนริดในขม่าวประเสรริฐวม่าถถูกหมนันี้นไวจ้กนับสามนผถูจ้เดนยว ผถูจ้ซจึที่งเขาปรารถนาทนที่จะถวายเปป็นหญริงพรหมจารน



บรริสคุทธริธิ์แดม่พระครริสตห์ (2 คร. 11:2) การสมรสฝป่ายโลกกท็ถถูกพถูดถจึงในทคานองเดนยวกนันวม่าเปป็นขจ้อลจึกลนับ
หนจึที่ง มนนนัยสคาคนัญถจึงความสนัมพนันธห์ของพระครริสตห์กนับครริสตจนักรของพระองคห์ (อฟ. 5:23-32)

Dr. Riley เลม่าเรสืที่องราวนนนี้ และใหจ้การประยคุกตห์ใชจ้อนันงดงาม:
ในเมสืองหนจึที่งทนที่ผมเคยเปป็นศริษยาภริบาลเมสืที่อหลายปปีกม่อน หนคุม่มสาวคถูม่หนจึที่งจะแตม่งงานกนันตอนรคุม่ง

เชจ้า ในครริสตจนักรคาทอลริกแหม่งหนจึที่ง ดจ้วยความสนัมพนันธห์สม่วนตนัวผมจจึงไปรม่วมงาน นจ้องสาวของเจจ้าสาว
นนันี้นมนเสนยงอนันไพเราะ และขณะทนที่เจจ้าสาวเขจ้ามาในครริสตจนักร และเรริที่มเดรินไปทนที่แทม่นพริธนสมรส นจ้อง
สาวผถูจ้นนนี้ ซจึที่งอยถูม่ทนที่ทนที่นนัที่งชนันี้นบน ขนับรจ้องเพลงสมรสอนันไพเราะ “ชม่างงดงามจรริง ๆ!”

แตม่โอ สนักวนันหนจึที่ง เมสืที่อเจจ้าสาวผถูจ้เปปีฟื่ยมสคุขนนันี้นจะขจึนี้นไปพบกนับพระบคุตรองคห์เดนยวของพระเจจ้า ทนัที่ว
ทนันี้งสวรรคห์นนันี้นจะกจึกกจ้อง มริใชม่ดจ้วยดนตรนของเสนยงเดนยว แตม่เปป็นเสนยงรจ้องประสานดคุจ “เสนยงของนนี้คา
มากหลาย และเหมสือนเสนยงของบรรดาฟฝ้ารจ้องสนนัที่น โดยกลม่าววม่า “อาเลลถูยา…เพราะวม่าการอภริเษก
สมรสของพระเมษโปดกมาถจึงแลจ้ว และมเหสนของพระองคห์ไดจ้เตรนยมตนัวพรจ้อมแลจ้ว”

อาจมนความชสืที่นบานตม่อหนจ้าทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นของพระเจจ้าเมสืที่อคนบาปคนหนจึที่งกลนับใจใหมม่ แตม่
ใครเลม่าจะนจึกภาพออกถจึงความชสืที่นบานของทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นของพระเจจ้า เมสืที่อผถูจ้ถถูกไถม่ทคุกคนทนที่
เตรนยมตนัวพรจ้อมแลจ้ว จะถถูกตจ้อนรนับโดยพระองคห์ ผถูจ้ทรงรอคอยมานานสคาหรนับการตอบสนองนนนี้ตม่อ
ความรนักทนที่ไมม่อาจจะกลม่าวไดจ้ของพระองคห์?

แตม่เหมสือนทนที่มนผถูจ้กลม่าวไวจ้วม่า “คคาอคุปมาตจ้องไมม่ถถูกตนความแบบตรงตามตนัวอนักษรทนันี้งหมด” ดนังนนันี้นภาพ
เปรนยบแบบกวน ทนที่เหมาะสมและงดงามนนนี้ของงานสมรสจจึงตจ้องไมม่ถถูกตนความใหจ้มนรายละเอนยดทคุกอยม่างเหมสือนกนับ
งานวริวาหห์ของชายและหญริงคนหนจึที่งทนที่รนับกนันและกนันในฝป่ายรม่างกายเขจ้าสถูม่อจ้อมกอดและเตนยงสมรสของตน

พระเยซถูทรงใชจ้ภาพเปรนยบของงานสมรสในหลากหลายวริธน ในคคาอคุปมาเรสืที่องหญริงพรหมจารนสริบคนนนันี้นใน
มนัทธริว 25 พระองคห์ทรงแสดงภาพครริสเตนยนเหลม่านนันี้นวม่าเปป็นเหมสือนเพสืที่อนเจจ้าสาวทนที่รอคอยเจจ้าบม่าวนนันี้น; หญริง
พรหมจารนทนที่มนปปญญาทนที่มนนนี้คามนันแหม่งความรอดในตะเกนยงของตนเปป็นเหมสือนครริสเตนยนทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วทนที่มนพระ
วริญญาณบรริสคุทธริธิ์สถริตอยถูม่ภายใน เพสืที่อนเจจ้าสาวหรสือ? ใชม่แลจ้วครนับ แตม่ในคคาอคุปมาเรสืที่องการจนัดงานสมรสของ
กษนัตรริยห์ใหจ้โอรสของตน ในมนัทธริว 22 ครริสเตนยนทนันี้งหลายถถูกแสดงภาพเปป็นเหมสือนแขกเหรสืที่อทนที่งานสมรสนนันี้น! และ
ในเอเฟซนัส 5:21-33 อนัครทถูตผถูจ้ไดจ้รนับการดลใจเปรนยบกายทนันี้งหมดของเหลม่าครริสเตนยนวม่าเปป็นเหมสือนเจจ้าสาวของ
พระครริสตห์ ดนังนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายจจึงเปป็นเหมสือนเพสืที่อนเจจ้าสาวหรสือเหมสือนแขกเหรสืที่อทนที่งานสมรสแหม่งสวรรคห์นนันี้น
หรสือเปป็นเหมสือนเจจ้าสาวนนันี้น ทนันี้งสามภาพนนนี้เปป็นภาพทนที่ดนสคาหรนับเรา

และในวริวรณห์ 21:2,9,20 “เจจ้าสาว มเหสนของพระเมษโปดก” เปป็น “เยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์ ทนที่ลงมาจาก
สวรรคห์จากพระเจจ้า”

ฉะนนันี้น อยม่าสรจ้างหลนักคคาสอนใด ๆ จากภาพอนันนม่ารนักนนนี้ของงานสมรสมากไปกวม่าทนที่ถถูกใหจ้ไวจ้อยม่างชนัดเจน
ในพระคนัมภนรห์

บางคนทคาใหจ้ “ครริสตจนักร” ในเอเฟซนัส 5 หมายถจึงนริกายของพวกเขาหรสือสถาบนันแหม่งครริสตจนักรทจ้องถริที่น
(แนม่นอนวม่าชนริดของพวกเขาเอง)



ไมม่ใชม่เลย เจจ้าสาวนนันี้นไมม่เคยหมายถจึงนริกายหนจึที่ง และไมม่ใชม่องคห์กรหรสือกลคุม่มองคห์กรฝป่ายโลกใด มนันแสดง
ภาพเหลม่าครริสเตนยนทนันี้งหมดจรริง ๆ มนันแสดงภาพเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์จรริง ๆ

แตม่ในทนที่นนนี้เราเขจ้าใจวม่าผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนถถูกแสดงภาพใหจ้เปป็นเจจ้าสาวนนันี้น “เพราะวม่าผจ้าปป่านเนสืนี้อละเอนยด
นนันี้นเปป็นความชอบธรรมของพวกวริสคุทธริชน” (ขจ้อ 8) และอริสยาหห์ 61:10 พถูดถจึง “เสสืนี้อผจ้าทนันี้งหลายแหม่งความรอด” 
ทนที่พระเจจ้าทรงหม่มกายประชาชนของพระองคห์ เสสืนี้อผจ้าแหม่งความรอดนนันี้นถถูกแสดงภาพในเสสืนี้อผจ้านนันี้นทนที่ถถูกจนัดหาใหจ้
งานสมรสของกษนัตรริยห์นนันี้นสคาหรนับโอรสของเขาในมนัทธริว 22:11,12 และชายผถูจ้นนันี้นทนที่ไมม่มนเสสืนี้องานสมรสกท็ถถูกโยน
ออกไปขจ้างนอก เหมสือนกนับผถูจ้ใดทนที่ไมม่อจ้างความชอบธรรมของพระครริสตห์ใหจ้ปกคลคุมบาปทนันี้งหลายของตนกท็ถถูก
กนดกนันใหจ้อยถูม่นอกสวรรคห์

“ความชอบธรรมของพวกวริสคุทธริชน” มนสองประการ แนม่นอนวม่าประการแรกคสือความชอบธรรมของ
พระครริสตห์ทนที่ถถูกยกใหจ้ ซจึที่งถถูกนนับวม่าเปป็นของทคุกคนทนที่วางใจในพระองคห์เพสืที่อรนับความรอด เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้
กลม่าวเกนที่ยวกนับพวกยริววม่า:

“พนที่นจ้องทนันี้งหลาย ความปรารถนาแหม่งใจของขจ้าพเจจ้าและคคาอธริษฐานตม่อพระเจจ้าเพสืที่อคนอริสราเอลนนันี้น 
คสือขอใหจ้เขาทนันี้งหลายรอด ดจ้วยวม่าขจ้าพเจจ้าเปป็นพยานใหจ้พวกเขาวม่า พวกเขามนความกระตสือรสือรจ้นในเรสืที่องพระเจจ้า 
แตม่ไมม่ไดจ้เปป็นตามความรถูจ้ เพราะวม่าพวกเขาขาดความรถูจ้เกนที่ยวกนับความชอบธรรมของพระเจจ้า และโดยทนที่พยายาม
จะตนันี้งความชอบธรรมของตนเอง จจึงไมม่ยอมใหจ้พวกเขาเองอยถูม่ใตจ้อคานาจของความชอบธรรมของพระเจจ้า เพราะ
วม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นจคุดจบของพระราชบนัญญนัตริ เพสืที่อความชอบธรรมแกม่ทคุกคนทนที่เชสืที่อ” - รม. 10:1-4

“อนับราฮนัมไดจ้เชสืที่อพระเจจ้า และความเชสืที่อนนันี้นทรงถสือวม่าเปป็นความชอบธรรมแกม่ทม่าน” (ปฐก. 15:6; รม. 
4:3; คส. 3:6)

เกนที่ยวกนับมนคุษยห์ธรรมดาซจึที่งเปป็นมนคุษยห์เกม่านนันี้น นนัที่นคสือ ทคุกคนทนที่ยนังไมม่กลนับใจเชสืที่อ พระเจจ้าตรนัสวม่า “ไมม่มนคน
ทนที่ชอบธรรมสนักคนเดนยว ไมม่ ไมม่มนเลย” (รม. 3:10) แตม่พระเจจ้าตรนัสตม่อไปวม่า:

“แตม่บนัดนนนี้ ความชอบธรรมของพระเจจ้าโดยปราศจากพระราชบนัญญนัตริไดจ้ถถูกสคาแดงแลจ้ว โดยพระราช
บนัญญนัตริกนับพวกศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานอยถูม่ คสือความชอบธรรมนนันี้นของพระเจจ้า ซจึที่งเปป็นโดยความเชสืที่อแหม่งพระ
เยซถูครริสตห์ ทนที่มายนังทคุกคนและมนแกม่ทคุกคนทนที่เชสืที่อ เพราะวม่าไมม่มนความแตกตม่างกนัน เหตคุวม่าทคุกคนไดจ้ทคาบาป และขาด
จากสงม่าราศนของพระเจจ้า โดยถถูกนนับวม่าเปป็นผถูจ้ชอบธรรมโดยไมม่คริดคม่า โดยพระคคุณของพระองคห์ ผม่านทางการทรง
ไถม่ทนที่มนอยถูม่ในพระเยซถูครริสตห์ ผถูจ้ซจึที่งพระเจจ้าไดจ้ทรงตนันี้งไวจ้ใหจ้เปป็นทนที่ลบลจ้างพระอาชญา โดยทางความเชสืที่อในพระโลหริต
ของพระองคห์ เพสืที่อประกาศความชอบธรรมของพระองคห์สคาหรนับการทรงยกบาปทนันี้งหลายทนที่ผม่านพจ้นไปแลจ้ว โดย
ความอดกลนันี้นพระทนัยของพระเจจ้า ขจ้าพเจจ้ากลม่าววม่า เพสืที่อประกาศความชอบธรรมของพระองคห์ ณ เวลานนนี้ เพสืที่อ
พระองคห์จะทรงชอบธรรม และเปป็นผถูจ้ทรงกระทคาใหจ้คนทนที่เชสืที่อในพระเยซถูเปป็นผถูจ้ชอบธรรม” - รม. 3:21-26

ความชอบธรรมของพระครริสตห์ทนที่ถถูกยกใหจ้นนนี้ซจึที่งพระเจจ้าทรงใชจ้เพสืที่อปกคลคุมคนบาปและนนับวม่าเขาเปป็นคน
ชอบธรรมถถูกแสดงภาพโดยเสสืนี้อคลคุมไรจ้ตะเขท็บตนัวนนันี้นของพระเยซถูทนที่ถถูกถอดทนที่กางเขนนนันี้นเพสืที่อทนที่พระองคห์จะตายดคุจ
คนบาปคนหนจึที่งและเสสืนี้อคลคุมนนันี้นถถูกเอาไปเสนยโดยทหารนายหนจึที่งผถูจ้มนความผริด (ยอหห์น 19:23,24)

แตม่มนอนกคคาสอนหนจึที่งเกนที่ยวกนับ “ความชอบธรรมของพวกวริสคุทธริชน” ซจึที่งถถูกแสดงภาพในทนที่นนนี้ใหจ้เปป็นชคุดงาน



สมรส เมสืที่อเรารนับความรอด กท็มนผถูจ้ถถูกสรจ้างใหมม่ พระคนัมภนรห์เรนยกมนันวม่า “มนคุษยห์ใหมม่” ซจึที่งบนังเกริดจากพระเจจ้า และมน
กลม่าวถจึงผถูจ้ถถูกสรจ้างใหมม่นนนี้ใน 1 ยอหห์น 3:9 วม่า “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่บนังเกริดจากพระเจจ้า กท็ไมม่กระทคาบาป เพราะวม่าเมลท็ด
ของพระองคห์ดคารงอยถูม่ในผถูจ้นนันี้น และเขากระทคาบาปไมม่ไดจ้ เพราะเขาบนังเกริดจากพระเจจ้า” และอนกครนันี้ง 1 ยอหห์น 
5:17 กลม่าววม่า “การอธรรมทคุกอยม่างเปป็นบาป และมนบาปทนที่ไมม่ไดจ้นคาไปสถูม่ความตาย”

ฉะนนันี้น เชม่นเดนยวกนับเปาโล เราตจ้องกลม่าววม่า “ดจ้วยจริตใจขจ้าพเจจ้าเองรนับใชจ้พระราชบนัญญนัตริของพระเจจ้า 
แตม่ดจ้วยเนสืนี้อหนนังกท็รนับใชจ้บนัญญนัตริแหม่งบาป” (รม. 7:25) ครริสเตนยนคนใดทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วมนบางสริที่งอยถูม่ภายในทนที่เศรจ้า
ใจเพราะบาปและกลนับใจเกนที่ยวกนับบาปแลจ้ว ดถูความเศรจ้าใจของดาวริดผถูจ้ทคาบาปในเพลงสดคุดน 51 จงระลจึกวม่าเปโตร
หลนังจากทนที่เขาไดจ้สบถและสาบานและไดจ้ปฏริเสธพระเยซถูครริสตห์สามหนแลจ้ว “ออกไปและรจ้องไหจ้อยม่างขมขสืที่น”
(มธ. 26:75; ลถูกา 22:62) ดนังนนันี้นเนสืที่องจากขจ้อเทท็จจรริงอนันมนัที่นคงเกนที่ยวกนับความชอบธรรมของพระครริสตห์ทนที่ประทาน
ใหจ้แกม่เราแลจ้ว และความชอบธรรมทนที่ถถูกนนับใหจ้นนันี้นทนที่ทคาใหจ้เราพยายามทนที่จะเปป็นคนดน ผลทนที่ตามมาจจึงเกริดขจึนี้น “เพสืที่อ
ความชอบธรรมแหม่งพระราชบนัญญนัตริจะไดจ้สคาเรท็จในพวกเรา ผถูจ้ซจึที่งไมม่ดคาเนรินตามเนสืนี้อหนนัง แตม่ตามพระวริญญาณ”
(รม. 8:4)

แตม่บนัดนนนี้พระคนัมภนรห์กลม่าววม่า “...และมเหสนของพระองคห์ไดจ้เตรนยมตนัวพรจ้อมแลจ้ว” (ขจ้อ 7)  ในวริสคุทธริชนทนที่
เปป็นขจึนี้นจากตายแลจ้วเหลม่านนนี้ ซจึที่งบนัดนนนี้ถถูกทคาใหจ้สมบถูรณห์แบบแลจ้ว ไมม่มนการตม่อสถูจ้ของเนสืนี้อหนนังกนับพระวริญญาณอนกตม่อ
ไป คสือความตรงขจ้ามกนันของสริที่งทนที่ผถูจ้หนจึที่งกระทคากนับสริที่งทนที่ผถูจ้นนันี้นอยากกระทคา บนัดนนนี้ “เสสืนี้อผจ้าแหม่งความรอด” ทนที่
พระองคห์ทรงสวมใหจ้เจจ้าสาวของพระองคห์กท็ขาวสะอาดและสวยงามอยม่างเปปีฟื่ยมสงม่าราศนจรริง ๆ!

_______________
ขข้อ 9,10:

19:9 และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า 
“จงเขนยนไวจ้เถริดวม่า คนทนันี้งหลายซจึที่งไดจ้รนับเชริญมายนัง
งานเลนนี้ยงอภริเษกสมรสของพระเมษโปดกจะไดจ้รนับ
พร” และทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “สริที่งเหลม่านนนี้เปป็น
บรรดาพระดคารนัสแทจ้จรริงของพระเจจ้า”
19:10 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ทรคุดตนัวลงแทบเทจ้าของทม่าน

เพสืที่อจะนมนัสการทม่าน และทม่านไดจ้กลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้า
วม่า “ทม่านอยม่ากระทคาสริที่งนนันี้นเลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นเพสืที่อน
ผถูจ้รนับใชจ้ของทม่าน และของพวกพนที่นจ้องของทม่านทนที่
ยจึดถสือคคาพยานของพระเยซถู จงนมนัสการพระเจจ้า
เถริด ดจ้วยวม่าคคาพยานของพระเยซถูนนันี้นเปป็นจริต
วริญญาณแหม่งคคาพยากรณห์”

การเลกขั้ยงสมรส
การเลนนี้ยงสมรสนนันี้นจะเกริดขจึนี้นเมสืที่อไร? ขจ้อบม่งชนนี้ตรงนนนี้กท็คสือวม่ามนันจะเกริดขจึนี้นหลนังจากสมนัยความทคุกขห์ลคาบาก

นนันี้นเมสืที่อครริสเตนยนทนันี้งหลาย ซจึที่งกลนับใจรนับเชสืที่อและถถูกฆม่าโดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ในระหวม่างความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น
จะไดจ้รนับรม่างกายทนที่เปป็นขจึนี้นใหมม่และไดจ้รนับสงม่าราศน “คนทนันี้งหลายซจึที่งไดจ้รนับเชริญมายนังงานเลนนี้ยงอภริเษกสมรสของพระ
เมษโปดกจะไดจ้รนับพร” (ขจ้อ 9) และนนัที่นบม่งชนนี้วม่าผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนจะอยถูม่ทนที่นนัที่น และผถูจ้ทนที่ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อทคุกคนจะไมม่
ไดจ้อยถูม่ทนที่นนัที่น ดนังนนันี้นพริธนการหนจึที่งทนที่เปป็นทางการอนันยริที่งใหญม่ ซจึที่งมนเวลาจคากนัดอยม่างงานสมรส คงจะไมม่ตนัดคนเหลม่านนนี้
ออกผถูจ้ซจึที่งชสืที่นชมยรินดนในการพริพากษาของพระเจจ้าทนที่มาสถูม่เหลม่าฆาตกรทนที่ฆม่าพวกเขา

ทวม่าเอเฟซนัส 5 เปรนยบ “ครริสตจนักร” วม่าเปป็นเหมสือนเจจ้าสาวทนที่พระครริสตห์ทรงยอมตายเพสืที่อ “ครริสตจนักร” 



คสือ “ทนที่ชคุมนคุมอนันใหญม่และครริสตจนักรของบคุตรหนัวปปี ผถูจ้ซจึที่งมนชสืที่อจารจึกไวจ้ในสวรรคห์แลจ้ว” ฮนบรถู 12:23 กลม่าว คคากรนกทนที่
แปลเปป็นครริสตจนักรคสือ เอท็คคเลเซนย ซจึที่งหมายถจึง “ชคุมนคุมชนหนจึที่งทนที่ถถูกเรนยกออกมา” การรนับขจึนี้นของพวกวริสคุทธริชน
จะเปป็นชคุมนคุมชนทนที่ยริที่งใหญม่ทนที่สคุดเทม่าทนที่เคยถถูกเรนยกออกมาในโลกนนนี้

การเลนนี้ยงสมรสนนันี้นจะเกริดขจึนี้นทนันทนหลนังจากการรนับขจึนี้นไหม? หรสือหลายปปีตม่อมาหลนังจากสมนัยความทคุกขห์
ลคาบากนนันี้น? เราคงคริดวม่าการเลนนี้ยงสมรสนนันี้นไมม่ไดจ้หมายถจึงชม่วงพริธนสนันี้น ๆ ซจึที่งไมม่นานกท็จบ; แทนทนที่จะเปป็นแบบนนันี้นการ
เลนนี้ยงสมรสนนนี้อาจเปป็นตนัวแทนของการรวมเปป็นหนจึที่งอนันมหนัศจรรยห์กนับพระครริสตห์ในทนันี้งสองคราวนนันี้น นนัที่นคสือเมสืที่อถจึง
การรนับขจึนี้นและเมสืที่อสรินี้นสคุดความทคุกขห์ลคาบาก กนับคนอนกกลคุม่มหนจึที่งและคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้รนับความรอดแลจ้วและไป
สวรรคห์แลจ้วในระหวม่างนนันี้น แนม่นอนวม่าครริสเตนยนทคุกคน-คนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกรนับขจึนี้นไปแลจ้วเมสืที่อการรนับขจึนี้นนนันี้นมาถจึงและ
คนเหลม่านนันี้นทนที่ไปสวรรคห์ในระหวม่างความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและหลนังจากนนันี้น-มนความชสืที่นบานในการรวมเปป็นหนจึที่งกนับ
พระครริสตห์และทคุกคนทนที่เปป็นของพระองคห์ ในสริที่งใดกท็ตามทนที่อาจถถูกแสดงภาพโดย “การเลนนี้ยงสมรส” ทนที่วม่านนนี้

ผถูจ้ทนที่กลม่าวคคาประกาศนนนี้คสือ “เสนยง” นนันี้นทนที่ “ออกมาจากพระทนที่นนัที่ง” ในขจ้อ 5 แตม่เสนยงนนันี้นไมม่ไดจ้มาจากพระ
ครริสตห์ แมจ้วม่าจะออกมาจากพระทนที่นนัที่งนนันี้นกท็ตาม แตม่เหท็นไดจ้ชนัดวม่าเปป็นเสนยงของทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งหรสือของวริสคุทธริชน
ผถูจ้หนจึที่งในสวรรคห์ เพราะยอหห์นถถูกหจ้ามมริใหจ้นมนัสการเขา และผถูจ้พถูดนนันี้นกลม่าววม่าตนเปป็น “เพสืที่อนผถูจ้รนับใชจ้” คนหนจึที่ง, พนที่
นจ้องคนหนจึที่งของยอหห์นผถูจ้กลม่าวคคาพยานของตนเพสืที่อพระครริสตห์

“คคาพยานของพระเยซถูนนันี้นเปป็นจริตวริญญาณแหม่งคคาพยากรณห์” (ขจ้อ 10) การพยากรณห์หมายถจึงการเปป็น
พยานในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ หนัวใจและจคุดประสงคห์ของคคาพยานเชม่นนนันี้น แนม่นอนวม่าคสือพระเยซถู 
ใจความหลนักสองเทม่าของผถูจ้พยากรณห์ทคุกคนนนันี้นถถูกระบคุในกริจการ 10:43, “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถจึง
พระองคห์วม่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่เชสืที่อในพระองคห์นนันี้นจะไดจ้รนับการทรงยกบาปทนันี้งหลาย” คคา
พยานของผถูจ้พยากรณห์ทคุกคนทนที่เปป็นพยานถจึงพระเยซถู-คคาพยากรณห์ของโยเอล 2:28-32, ตามทนที่ถถูกยกมาโดยเปโตร
ในกริจการ 2:17,18 คสือ “และตม่อมาในวนันสคุดทจ้าย พระเจจ้าตรนัสวม่า เราจะเทพระวริญญาณของเรามาบนเนสืนี้อหนนัง
ทนันี้งสรินี้น และบคุตรชายบคุตรสาวของพวกเจจ้าจะพยากรณห์ และพวกคนหนคุม่มของพวกเจจ้าจะเหท็นนริมริตทนันี้งหลาย และ
พวกคนชราของพวกเจจ้าจะฝปนความฝปนตม่าง ๆ และในวนันเหลม่านนันี้นเราจะเทพระวริญญาณของเราบนผถูจ้รนับใชจ้ชาย
ของเราและผถูจ้รนับใชจ้หญริงของเรา และพวกเขาจะพยากรณห์” ดนังนนันี้นการเทศนาและการเปป็นพยานซจึที่งไดจ้รนับฤทธริธิ์
เดชมาจากพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์จจึงกลม่าวถจึงพระเยซถูและนคามาถจึงพระองคห์

________________
ขข้อ 11-16:

19:11 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นสวรรคห์เปปิดออก และ
ดถูเถริด มนมจ้าสนขาวตนัวหนจึที่ง และผถูจ้ทรงมจ้านนันี้นมนพระนาม
วม่า “สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง” และในความชอบธรรม
พระองคห์ทรงพริพากษาและกระทคาสงคราม
19:12 พระเนตรของพระองคห์เหมสือนเปลวไฟ และ
บนพระเศนยรของพระองคห์มนมงกคุฎหลายอนัน และ

พระองคห์ทรงมนพระนามจารจึกไวจ้ทนที่ไมม่มนผถูจ้ใดรถูจ้จนักเลย 
นอกจากพระองคห์เอง
19:13 และพระองคห์ทรงฉลองพระองคห์ทนที่จคุม่มใน
เลสือด และพระนามของพระองคห์ถถูกเรนยกวม่า “พระ
วาทะของพระเจจ้า”
19:14 และเหลม่าพลโยธาซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ไดจ้ตาม



เสดท็จพระองคห์ไปบนหลนังบรรดามจ้าสนขาว โดยสวม
อาภรณห์ผจ้าปป่านเนสืนี้อละเอนยด สนขาวและสะอาด
19:15 และออกจากพระโอษฐห์ของพระองคห์มน
พระแสงอนันคมเลม่มหนจึที่ง ซจึที่งดจ้วยพระแสงนนันี้น
พระองคห์จะไดจ้ทรงฟปนฟาดบรรดาประชาชาตริ และ
พระองคห์จะทรงครอบครองประชาชาตริเหลม่านนันี้น
ดจ้วยคทาทคาดจ้วยเหลท็ก และพระองคห์ทรงเหยนยบบม่อ

ยที่คาองคุม่นแหม่งความดคุเดสือดและพระพริโรธของพระเจจ้า
ผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์
19:16 และบนฉลองพระองคห์ของพระองคห์ และบน
ตจ้นพระอถูรคุของพระองคห์ พระองคห์ทรงมนพระนาม
จารจึกไวจ้วม่า “พระมหากษนัตรริยห์แหม่งกษนัตรริยห์ทนันี้งปวง
และเจจ้านายแหม่งเจจ้านายทนันี้งปวง”

เหลต่ากองทกัพของพระครถิสตค์ออกจากสวรรคค์มายกังอารมาเกดโดน
“ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นสวรรคห์เปปิดออก” (ขจ้อ 11) ยอหห์นเหท็นสวรรคห์เปปิดออก เมสืที่อพระเยซถูเสดท็จขจึนี้นมา

จากนนี้คาหลนังจากรนับบนัพตริศมา “ฟฝ้าสวรรคห์ทนันี้งหลายกท็แหวกออกใหจ้แกม่พระองคห์” และพระวริญญาณ
เสดท็จลงมาบนพระองคห์ และเสนยงหนจึที่งตรนัสวม่า “ผถูจ้นนนี้เปป็นบคุตรทนที่รนักของเรา ผถูจ้ซจึที่งเราโปรดปรานมาก”
(มธ. 3:16)

ตอนทนที่สเทเฟนถถูกฆม่าเพราะเปป็นพยาน เขาไดจ้เหท็น “ทจ้องฟฝ้าทนันี้งหลายแหวกออกเปป็นชม่อง และ
บคุตรมนคุษยห์ยสืนอยถูม่เบสืนี้องขวาพระหนัตถห์ของพระเจจ้า” (กริจการ 7:56)

ตอนทนที่พระเยซถูยนังอยถูม่บนแผม่นดรินโลก พระองคห์ทรงสนัญญาเหลม่าสาวกของพระองคห์วม่าพวกเขาจะ
เหท็นทจ้องฟฝ้าเปปิดออก (ยอหห์น 1:51)

ในตอนตจ้นของนริมริตเหลม่านนนี้ยอหห์นไดจ้เหท็นประตถูหนจึที่งถถูกเปปิดในสวรรคห์ และผม่านทางชม่องทนที่เปปิดนนันี้น
เขาถถูกเรนยกขจึนี้นไป ขณะทนที่ทนันี้งหมดถถูกปปิดแกม่มวลชนสม่วนใหญม่นนันี้น (วว. 4:1) - J.A. Seiss

พวกนายพลและกษนัตรริยห์ทนที่พริชริตกท็ขนที่มจ้า ดนังนนันี้นภาพของความเปป็นผถูจ้เผดท็จการทนที่ผงาดของคนแหม่งบาปนนันี้นใน
วริวรณห์ 6:2 จจึงเปป็นภาพของชายคนหนจึที่งบนมจ้าสนขาวตนัวหนจึที่ง จากนนันี้นภนัยพริบนัตริใหญม่โตแหม่งสงครามและแหม่งความ
อดอยากและแหม่งความตายจจึงถถูกแสดงภาพโดยมจ้าสนแดงตนัวหนจึที่ง มจ้าสนดคาตนัวหนจึที่งและมจ้าสนกะเลนยวตนัวหนจึที่งตาม
ลคาดนับ ไมม่ตจ้องสงสนัยเลยวม่าปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ผถูจ้นนันี้น ทนที่อยากเลนยนแบบพระเยซถูเจจ้า จจึงไดจ้ปรากฏตนัวราวกนับอยถูม่
บนมจ้าขาวตนัวหนจึที่ง แตม่เราคาดวม่ามจ้าขาวตนัวนนนี้เปป็นภาพเปรนยบเปรย เชม่นเดนยวกนับมจ้าเหลม่านนันี้นในวริวรณห์ 6; แตม่นนที่เปป็น
พระเยซถูเจจ้าทนที่เสดท็จมาจากสวรรคห์พรจ้อมกนับเหลม่ากองทนัพแหม่งสวรรคห์ทนที่ตริดตามพระองคห์มาบนมจ้าขาวหลายตนัว 
พระองคห์จะทรงกคาราบปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์นนันี้นและควที่คาอาณาจนักรทนันี้งปวงของโลกนนนี้ Dr. Ironside เตสือนใจเรา
วม่า “เราอม่านเกนที่ยวกนับผถูจ้ขนที่มจ้าขาวตนัวหนจึที่งเมสืที่อตราประทนับดวงแรกถถูกแกะ: แตม่เขาไมม่ไดจ้มาจากสวรรคห์ เขาออกไป
บนแผม่นดรินโลกและเปป็นคนของแผม่นดรินโลก; และแผนการตม่าง ๆ ของเขากท็ตจ้องประสบความหายนะและความ
ผริดหวนัง ผถูจ้ขนที่มจ้าองคห์นนนี้เสดท็จมาจากสวรรคห์และแผนการตม่าง ๆ ของพระองคห์จะไมม่ลจ้มเหลวเดท็ดขาด”

พระองคห์ทรงขนที่มจ้าขาวตนัวหนจึที่ง สนัตวห์ใชจ้งานตนัวเลท็ก ๆ ของพระองคห์-ลาตนัวนนันี้น-ถถูกแลกเปลนที่ยนกนับมจ้าศจึกตนัวนนนี้
“สนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง” (ขจ้อ 11) พระองคห์ทรงถถูกเรนยกเชม่นนนันี้น สงครามของพระองคห์เปป็นสงครามทนที่ชอบ

ธรรม พระองคห์ทรงเปป็น “พระวาทะ” ของพระเจจ้าเหมสือนทนที่พระเยซถูทรงถถูกเรนยกในยอหห์น บททนที่ 1 
เชม่นเคย Dr. Ironside กลม่าวเกนที่ยวกนับขจ้อ 13 วม่า: “เสสืนี้อผจ้าของพระองคห์จะตจ้องถถูกทคาใหจ้มนสนแดงดจ้วยเลสือด



ของเหลม่าศนัตรถูของพระองคห์ ตามทนที่เราถถูกบอกโดยศาสดาพยากรณห์อริสยาหห์ แตม่เสสืนี้อผจ้าทนที่จคุม่มในโลหริตทนที่พระองคห์ทรง
ถถูกเหท็นวม่าสวมใสม่อยถูม่นนนี้ ผมเชสืที่อวม่า มนันเปป็นเหมสือนหนนังของแกะตนัวผถูจ้ทนที่ถถูกยจ้อมสนแดงในพลนับพลานนันี้น เครสืที่องหมาย
แหม่งการอคุทริศถวายของพระองคห์ใหจ้ถจึงความมรณา เราเหท็นพระโลหริตของพระองคห์เองในทนที่นนนี้ ราคาแหม่งการไถม่ของ
เรา”

“เหลม่าพลโยธาซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์” (ขจ้อ 14) อาจมนคนคริดวม่านนที่เปป็นกองทนัพทนันี้งหลายของเหลม่าทถูตสวรรคห์ 
และพวกเขาอาจเปป็นกท็ไดจ้ เพราะวม่าทนันี้งเหลม่าวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์จะอยถูม่กนับพระเยซถู เอโนค “คนทนที่เจท็ดนนับ
แตม่อาดนัม” ตามทนที่ถถูกยกคคาพถูดในยถูดาส 14 และ 15 “ไดจ้พยากรณห์ถจึงคนเหลม่านนนี้ โดยกลม่าววม่า “ดถูเถริด องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าเสดท็จมาพรจ้อมกนับพวกวริสคุทธริชนของพระองคห์หลายหมสืที่นคน เพสืที่อทนที่จะพริพากษาบรรดาคนทนันี้งปวง และเพสืที่อ
กระทคาใหจ้บรรดาคนอธรรมในทม่ามกลางพวกเขารถูจ้สจึกตนัวถจึงบรรดาการกระทคาทนที่อสนัตยห์อธรรมของพวกเขาซจึที่งพวก
เขาไดจ้กระทคาอยม่างอสนัตยห์อธรรม และรถูจ้สจึกตนัวถจึงบรรดาคคาพถูดอนันดคุรจ้ายของพวกเขาซจึที่งพวกคนบาปผถูจ้อธรรมไดจ้
กลม่าวรจ้ายตม่อพระองคห์”

แตม่พระเยซถูตรนัสวม่า “เรากลม่าวความจรริงแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า มนบางคนทนที่ยสืนอยถูม่ทนที่นนที่ ซจึที่งจะไมม่ลรินี้มรสแหม่ง
ความตาย จนกวม่าพวกเขาจะเหท็นบคุตรมนคุษยห์เสดท็จมาในราชอาณาจนักรของทม่าน” (มธ. 16:28)

ดนังนนันี้นทนันี้งวริสคุทธริชนและเหลม่าทถูตสวรรคห์จะมากนับพระเยซถูเมสืที่อพระองคห์เสดท็จกลนับมาในสงม่าราศนยนังแผม่นดริน
โลก ในมนัทธริว 25:31 พระเยซถูตรนัสวม่า “เมสืที่อบคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระองคห์ และบรรดาทถูตสวรรคห์
อนันบรริสคุทธริธิ์มาพรจ้อมกนับพระองคห์ เมสืที่อนนันี้นพระองคห์จะประทนับนนัที่งบนพระทนที่นนัที่งแหม่งสงม่าราศนของพระองคห์”

ความตายของเหลม่าคนชนัที่วตามทนที่ถถูกรายงานในทนที่นนนี้จะมาจาก “พระแสงอนันคมเลม่มหนจึที่ง” ซจึที่ง “ออกจาก
พระโอษฐห์ของพระองคห์” (ขจ้อ 15) 2 เธสะโลนริกา 2:8 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับผถูจ้ชนัที่วรจ้ายนนันี้น “ผถูจ้ซจึที่งองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะ
ทรงประหารดจ้วยวริญญาณแหม่งพระโอษฐห์ของพระองคห์ และจะทรงผลาญใหจ้สถูญไปดจ้วยความเจริดจจ้าแหม่งการเสดท็จ
มาของพระองคห์”

เราเขจ้าใจวม่านนที่เปป็นศจึกชนนี้ขาดสคุดทจ้ายแหม่งสงครามนนันี้นเมสืที่อพลโยธาทนันี้งหลายจะเรริที่มตจ้นออกไปทคาลายชนชาตริ
อริสราเอลแลจ้ว เศคารริยาหห์ 12 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับการลจ้อมกรคุงเยรถูซาเลท็ม ในบทนนันี้นขจ้อ 8 กลม่าววม่า “ในวนันนนันี้นพระ
เยโฮวาหห์จะทรงปฝ้องกนันชาวกรคุงเยรถูซาเลท็มไวจ้ และคนทนที่อม่อนแอในทม่ามกลางพวกเขาในวนันนนันี้นจะเปป็นเหมสือนดา
วริด และราชวงศห์ของดาวริดจะเปป็นเหมสือนพระเจจ้า เหมสือนทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตม่อหนจ้าพวกเขา” ดนังนนันี้น
พระครริสตห์ พรจ้อมกนับพระแสงแหม่งพระโอษฐห์ของพระองคห์ จะทรงทคาใหจ้สงครามนนันี้นสรินี้นสคุดลง จะทรงชม่วยกรคุง
เยรถูซาเลท็มและปาเลสไตนห์ทนันี้งสรินี้นใหจ้รอดพจ้น และจะทรงทคาลายใหจ้สรินี้นทคุกคนทนที่ขนัดขวางพวกครริสเตนยนและพวกยริว
ทนที่ยคาเกรงพระเจจ้าและพระเยซถูเจจ้าเอง

ศจึกนนันี้นถถูกแสดงภาพในทนที่นนนี้วม่าเปป็นเหมสือนบม่อยที่คาองคุม่น และนนี้คาองคุม่นทนที่ถถูกบนบออกมาคสือเลสือดของหลายลจ้าน
คนในทนที่นนนี้ทนที่ถถูกทคาลายในชนัที่วขณะหนจึที่ง เลสือดถถูกปลม่อยออกมาอยม่างฉนับพลนันจากทหาร 200 ลจ้านนายนนนี้ (9:16) มนัน
ทคาใหจ้เกริดเลสือดทนที่ทม่วมถจึงบนังเหนยนของมจ้า (14:20) ภาพนนนี้ของพระครริสตห์ทนที่ทคาลายกองทนัพเหลม่านนันี้นในการเสดท็จมา
ครนันี้งทนที่สองในสงม่าราศนหลนังจากการรนับขจึนี้นและความทคุกขห์ลคาบากถถูกใชจ้เชม่นกนันในอริสยาหห์ 63:1-4 ทนที่นนัที่นกท็เปป็นพระ
ครริสตห์ทนที่ทรงยที่คาบม่อยที่คาองคุม่นเหมสือนกนัน:



“นนที่ใครหนอทนที่มาจากเมสืองเอโดม พรจ้อมกนับบรรดาเสสืนี้อผจ้ายจ้อมสนจากเมสืองโบสราหห์ พระองคห์ผถูจ้ซจึที่งเปปีฟื่ยม
สงม่าราศนในเครสืที่องทรงของพระองคห์ เสดท็จมาในความยริที่งใหญม่แหม่งอานคุภาพของพระองคห์ “นนที่เราเองทนที่กลม่าวในความ
ชอบธรรม ผถูจ้มนอานคุภาพทนที่จะชม่วยใหจ้รอด” ทคาไมพระองคห์ทรงสวมเครสืที่องทรงของพระองคห์ทนที่เปป็นสนแดง และเสสืนี้อผจ้า
ทนันี้งหลายของพระองคห์เหมสือนกนับคนทนที่ยที่คาในบม่อยที่คาองคุม่น “เราไดจ้ยที่คาบม่อองคุม่นแตม่ลคาพนัง และจากประชากรนนันี้นไมม่ไดจ้มน
ใครอยถูม่กนับเราเลย เพราะเราจะยที่คาพวกเขาในความโกรธของเรา และเหยนยบพวกเขาในความเกรนนี้ยวกราดของเรา
และโลหริตของพวกเขาจะพรมอยถูม่บนเสสืนี้อผจ้าทนันี้งหลายของเรา และเราจะทคาใหจ้เสสืนี้อผจ้าของเราเปฟปั้อนหมด เพราะวนัน
แหม่งการแกจ้แคจ้นอยถูม่ในใจของเรา และปปีแหม่งผถูจ้ไดจ้รนับการไถม่ของเรามาถจึงแลจ้ว”

พระโลหริตของพระเยซถูมนความโดดเดม่นในการถถูกเทออกในการเสนยสละดจ้วยความรนักเพสืที่อรนับใชจ้คนบาป
ทนันี้งหลาย ฉะนนันี้นในทนที่นนนี้เราพบวม่าโลหริตของเหลม่าศนัตรถูของพระครริสตห์มนความโดดเดม่นมาก ในคคาอคุปมาเรสืที่องเงรินมรินา
กษนัตรริยห์องคห์นนันี้นตรนัสวม่า “แตม่พวกศนัตรถูเหลม่านนันี้นของเรา ซจึที่งไมม่ยอมใหจ้เราครอบครองเหนสือพวกเขานนันี้น จงพามาทนที่นนที่ 
และฆม่าพวกเขาเสนยตม่อหนจ้าเรา” (ลถูกา 19:27)

นามของพระองคห์นม่ะหรสือ? สคาหรนับเราพระองคห์ทรงเปป็นพระเมสสริยาหห์และพระครริสตห์ ซจึที่งเปป็นคคาฮนบรถู
และคคากรนกทนที่หมายถจึง “ผถูจ้ไดจ้รนับการเจริม” โอ พระองคห์เสดท็จมาเปป็นความสวม่างของโลกทนที่ลคุกไหมจ้ในฤทธริธิ์เดชของ
พระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของเรา และเหลม่าทถูตสวรรคห์กท็ยรินดนประกาศขม่าวนนันี้นแกม่
พวกคนเลนนี้ยงแกะเหมสือนอยม่างทนที่ทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งไดจ้ประกาศแกม่โยเซฟ พระองคห์ทรงเปป็นสารพนัดในสารพนัด
สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลาย พระองคห์ทรงถถูกเรนยกวม่า “ผถูจ้ทนที่มหนัศจรรยห์ ทนที่ปรจึกษา พระเจจ้าผถูจ้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ พระบริดา
นริรนันดรห์ องคห์สนันตริราช” โอ พระนามเหลม่านนันี้นของพระเยซถู!

บนัดนนนี้พระองคห์ทรงมาถจึงเวลาทนที่จะเนจ้นอนกพระนามหนจึที่งแลจ้ว ในทนที่สคุดและพรจ้อมกนับการครองราชยห์จรริง ๆ 
บนแผม่นดรินโลกพระเยซถูจะทรงเปป็น “พระมหากษนัตรริยห์แหม่งกษนัตรริยห์ทนันี้งปวงและเจจ้านายแหม่งเจจ้านายทนันี้งปวง” (ขจ้อ 
16) ในทนที่นนนี้พระองคห์จะทรงครองราชยห์ในฤทธานคุภาพทนันี้งสรินี้น! เศคารริยาหห์ 14:9 กลม่าวถจึงเวลานนันี้นวม่า “และพระเย
โฮวาหห์จะทรงเปป็นกษนัตรริยห์เหนสือแผม่นดรินโลกทนันี้งสรินี้น ในวนันนนันี้นจะมนพระเยโฮวาหห์องคห์เดนยว และพระนามของ
พระองคห์หนจึที่งเดนยว”

____________
ขข้อ 17,18:

19:17 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งยสืน
อยถูม่ในดวงอาทริตยห์ และทม่านรจ้องดจ้วยเสนยงดนัง โดย
กลม่าวแกม่บรรดานกทนที่บรินอยถูม่ในทม่ามกลางทจ้องฟฝ้า
อากาศวม่า “จงมาและรวมตนัวกนันสคาหรนับการเลนนี้ยง
ของพระเจจ้ายริที่งใหญม่
19:18 เพสืที่อพวกเจจ้าจะไดจ้กรินเนสืนี้อของกษนัตรริยห์ทนันี้ง

หลาย และเนสืนี้อของพวกนายทหาร และเนสืนี้อของ
บรรดาคนทนที่มนอคานาจ และเนสืนี้อของบรรดามจ้า และ
เนสืนี้อของคนทนันี้งหลายทนที่นนัที่งบนมจ้าเหลม่านนันี้น และเนสืนี้อ
ของมนคุษยห์ทนันี้งปวง ทนันี้งไทและทาส ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและ
ผถูจ้ใหญม่”

ฝดูงนกแหต่งโลกจะกถินศพของผดูข้ทกกี่ถดูกฆต่า
“เราจะมาดถูสองภาพเหตคุการณห์ทนที่ตรงขจ้ามกนันในคราวนนนี้: ภาพเหตคุการณห์หนจึที่งจะเกริดขจึนี้นอนกไมม่



นานในสวรรคห์ และอนกภาพหนจึที่งบนแผม่นดรินโลก ทนันี้งคถูม่ถถูกเรนยกวม่าการเลนนี้ยง ภาพหนจึที่งเปป็นการเลนนี้ยง
สมรสของพระเมษโปดก อนกภาพเปป็นการเลนนี้ยงใหญม่ของพระเจจ้า อนันแรกเปป็นความชสืที่นบานและ
ความยรินดนทนันี้งสรินี้น อนันทนที่สองเปป็นภาพเหตคุการณห์อนันนม่าสลดหดหถูม่และแสนปวดรจ้าวยริที่งนนัก

การเลนนี้ยงสมรสของพระเมษโปดกเกรริที่นนคาสถูม่ความเตท็มเปปีฟื่ยมแหม่งสงม่าราศนสคาหรนับเหลม่าวริสคุทธริชน
แหม่งสวรรคห์ การเลนนี้ยงใหญม่นนันี้นของพระเจจ้าปปิดฉากการพริพากษาเปป็นชคุดทนที่จะตกมาบนแผม่นดรินโลก
ตามคคาพยากรณห์ และเปปิดทางใหจ้แกม่การสถาปนาอาณาจนักรของพระเจจ้าทนที่ถถูกรอคอยมานาน”
(H.A. Ironside)

ตรงนนนี้ในวริวรณห์ 19 คคาพรรณนาทนที่มนรายละเอนยดนนนี้เกนที่ยวขจ้องกนับศจึกแหม่งอารมาเกดโดน เหลม่ากองทนัพทนที่
เชสืที่อมโยงโดยตรงกนับปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์และทนที่ถถูกฆม่าตายโดยพระแสงแหม่งพระโอษฐห์ของพระเยซถูเจจ้า แตม่เรา
ตจ้องจคาไวจ้วม่าเอเสเคนยลไดจ้พยากรณห์วม่าโกก ผถูจ้ครอบครองคนหนจึที่งแหม่งทริศเหนสือและนม่าจะเปป็นรนัสเซนย จะนคาฝถูงชน
ของเขามาโจมตนกรคุงเยรถูซาเลท็มและอริสราเอล เอเสเคนยล 39:1-9 บอกเราเกนที่ยวกนับความพรินาศของโกกและ
กองทนัพของเขา:

“เพราะฉะนนันี้น เจจ้า บคุตรแหม่งมนคุษยห์เออ๋ย จงพยากรณห์กลม่าวโทษโกก และกลม่าววม่า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า
พระเจจ้าตรนัสดนังนนนี้วม่า ดถูเถริด เราตม่อสถูจ้กนับเจจ้า โอ โกกเออ๋ย ผถูจ้เปป็นประมคุของคห์สคาคนัญแหม่งเมเชคและทถูบนัล และเราจะ
ทคาใหจ้เจจ้าหนันกลนับ และจะเหลสือไวจ้เพนยงหนจึที่งในหกสม่วนของเจจ้า และจะทคาใหจ้เจจ้าขจึนี้นมาจากทางทริศเหนสือทนันี้งหลาย 
และจะนคาเจจ้ามาอยถูม่บนภถูเขาทนันี้งหลายแหม่งอริสราเอล และเราจะตนคนันธนถูของเจจ้าใหจ้หลคุดจากมสือซจ้ายของเจจ้า และ
จะทคาใหจ้บรรดาลถูกธนถูของเจจ้ารม่วงออกจากมสือขวาของเจจ้า เจจ้าจะลจ้มลงบนภถูเขาทนันี้งหลายแหม่งอริสราเอล ตนัวเจจ้า
และกองทนัพทนันี้งสรินี้นของเจจ้า และประชาชนทนที่อยถูม่กนับเจจ้า เราจะมอบเจจ้าไวจ้แกม่ฝถูงเหยนที่ยวทคุกชนริด และแกม่สนัตวห์ปป่าทนันี้ง
หลายแหม่งทจ้องทคุม่งใหจ้ถถูกกนัดกริน เจจ้าจะลจ้มลงบนทคุม่งโลม่ง เพราะเราไดจ้ลนัที่นวาจาแลจ้ว องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัส 
และเราจะสม่งเพลริงมาเหนสือมาโกก และในทม่ามกลางคนทนันี้งหลายทนที่อาศนัยอยถูม่อยม่างไรจ้กนังวลในเกาะตม่าง ๆ และพวก
เขาจะทราบวม่าเราเปป็นพระเยโฮวาหห์ ดนังนนันี้นเราจะทคาใหจ้นามบรริสคุทธริธิ์ของเราเปป็นทนที่รถูจ้จนักในทม่ามกลางอริสราเอล
ประชากรของเรา และเราจะไมม่ยอมใหจ้พวกเขาทคาใหจ้นามบรริสคุทธริธิ์ของเราเปป็นมลทรินอนกตม่อไป และพวกคนตม่าง
ชาตริจะทราบวม่า เราเปป็นพระเยโฮวาหห์ องคห์บรริสคุทธริธิ์ในอริสราเอล ดถูเถริด สริที่งนนันี้นมาแลจ้ว และสริที่งนนันี้นถถูกกระทคาแลจ้ว 
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัสวม่า นนที่คสือวนันนนันี้นซจึที่งเราไดจ้ลนัที่นวาจาไวจ้ และคนเหลม่านนันี้นทนที่อาศนัยอยถูม่ในนครทนันี้งหลาย
แหม่งอริสราเอลจะออกไป และจะจคุดไฟและเผาเครสืที่องอาวคุธเหลม่านนันี้นเสนย ทนันี้งบรรดาโลม่และดนันี้งทนันี้งหลาย เหลม่าคนันธนถู
และลถูกธนถูทนันี้งหลาย และบรรดาหอกยาวและพวกหอกซนัด และพวกเขาจะเผาพวกมนันดจ้วยไฟเจท็ดปปี”

แตม่ฝถูงนกแหม่งอากาศบนัดนนนี้ถถูกเรนยกใหจ้มายนังการเลนนี้ยงหนจึที่ง มายนัง “การเลนนี้ยงของพระเจจ้ายริที่งใหญม่” (ขจ้อ 
17) ไมม่ใชม่แคม่นกไมม่กนที่ตนัว ไมม่ใชม่แคม่ฝถูงแรจ้งทนที่กรินซากศพของพสืนี้นทนที่นนันี้นโดยรวม แตม่คคาเชริญนนนี้มนไปยนัง “บรรดานกทนที่บริน
อยถูม่ในทม่ามกลางทจ้องฟฝ้าอากาศ” (ขจ้อ 17) เพราะวม่านนที่เปป็นมหนันตภนัยทนที่ครอบคลคุมทนัที่วโลก การพริพากษาหนจึที่งทนที่
ครอบคลคุมทนัที่วโลก และฝถูงนกแหม่งฟฝ้าอากาศทนันี้งสรินี้นทนัที่วโลกถถูกเรนยกใหจ้มามนสม่วนในการเลนนี้ยงนนนี้ พวกนกทนที่ปกตริแลจ้ว
กรินเมลท็ดพสืชบนัดนนนี้จะกรินเนสืนี้อ ฝถูงนกทนที่เปป็นพวกแรกทนที่จริกกรินผลเชอรห์รนที่หรสือผลเคอรห์แรนทห์จากตจ้นไมจ้เมสืที่อพวกมนัน
ทคาไดจ้กท็จะกรินเนสืนี้อคนแลจ้วตอนนนนี้



มนันไมม่นม่าประหลาดใจเลยทนที่พระเจจ้าสามารถใหจ้พวกสนัตวห์ทคาตามนนี้คาพระทนัยของพระองคห์ไดจ้ พระองคห์ทรง
ใหจ้พวกสนัตวห์กม่อนนนี้คาทม่วมโลกเขจ้ามาหาโนอาหห์เปป็นคถูม่ ๆ ในเรสือนนันี้น พระองคห์ทรงใหจ้ฝถูงตม่อชม่วยขนับไลม่คนคานาอนันไป
จากปาเลสไตนห์ พระองคห์ทรงใหจ้ลาตนัวหนจึที่งเปป็นพยานแกม่บาลาอนัม พระองคห์ทรงใหจ้ปลาตนัวหนจึที่งนคาเหรนยญอนันหนจึที่ง
มาเพสืที่อจม่ายภาษนใหจ้เปโตรและพระเยซถู พระองคห์ทรงใหจ้ฝถูงปลาอยถูม่นอกอวนของพวกสาวกทนที่กลนับสนัตยห์ในยอหห์น 21
จากนนันี้นกท็ใหจ้พวกมนันเขจ้ามาเตท็มอวนของเปโตร เหมสือนอยม่างทนที่พระองคห์ทรงใหจ้ปลาเขจ้ามาเตท็มหลายอวนกม่อนหนจ้า
นนันี้นเมสืที่อเปโตรถถูกเรนยกใหจ้ไปเทศนา พระองคห์ทรงใหจ้ไกม่ตนัวผถูจ้ขนันเพสืที่อเตสือนใจเปโตรเกนที่ยวกนับบาปใหญม่โตของเขาใน
การปฏริเสธองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า

ดนังนนันี้นบนัดนนนี้องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าจะทรงใหจ้ฝถูงนกแหม่งทจ้องฟฝ้าอากาศมาเพสืที่อ “กรินเนสืนี้อของกษนัตรริยห์ทนันี้งหลาย 
และเนสืนี้อของพวกนายทหาร และเนสืนี้อของบรรดาคนทนที่มนอคานาจ และเนสืนี้อของบรรดามจ้า และเนสืนี้อของคนทนันี้งหลาย
ทนที่นนัที่งบนมจ้าเหลม่านนันี้น และเนสืนี้อของมนคุษยห์ทนันี้งปวง ทนันี้งไทและทาส ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและผถูจ้ใหญม่” (ขจ้อ 18)

แผม่นดรินนนันี้นจะถถูกทคาใหจ้เปป็นพริษและเปป็นมลทรินดจ้วยความตายของหลายลจ้านคนเหลม่านนนี้หากพระเจจ้าไมม่
ทรงจนัดเตรนยมพวกนกไวจ้เพสืที่อกรินเนสืนี้อของพวกเขา

และนอกเหนสือจากศจึกใหญม่นนนี้ในหคุบเขาอารมาเกดโดนหรสือทนที่ราบยริสเรเอล หรสือเอสดราเอโลน จะมนคน
ตายกระจายอยถูม่ทนัที่วปาเลสไตนห์ และเอเสเคนยล 39:11-15 บอกเราวม่า:

“และตม่อมาในวนันนนันี้น ทนที่นนัที่นเราจะใหจ้โกกมนสถานทนที่แหม่งหลคุมฝปงศพทนันี้งหลายในอริสราเอล หคุบเขาของ
บรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจรผม่านไปมาทางทริศตะวนันออกของทะเล และมนันจะปปิดจมถูกของบรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจรผม่านไปมานนันี้น 
และพวกเขาจะฝปงโกกและหมถูม่นริกรทนันี้งสรินี้นของทม่านทนที่นนัที่น และพวกเขาจะเรนยกสถานทนที่นนันี้นวม่า หคุบเขาแหม่งฮาโมน
โกก และวงศห์วานแหม่งอริสราเอลจะฝปงเขาทนันี้งหลายอยถูม่เปป็นเวลาเจท็ดเดสือน เพสืที่อพวกเขาจะชคาระแผม่นดรินนนันี้นใหจ้
สะอาด ใชม่แลจ้ว ประชาชนทคุกคนแหม่งแผม่นดรินจะฝปงเขาทนันี้งหลาย และมนันจะเปป็นชสืที่อเสนยงแกม่พวกเขาในวนันทนที่เรา
สคาแดงสงม่าราศนของเรา องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัส และพวกเขาจะแยกบางคนไวจ้สคาหรนับการจจ้างงานเรสืที่อยไป
โดยผม่านเขจ้าไปทนัที่วแผม่นดรินนนันี้นเพสืที่อฝปงศพพรจ้อมกนับบรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจรผม่านไปมา คสือคนเหลม่านนันี้นทนที่เหลสืออยถูม่บนพสืนี้น
แผม่นดริน เพสืที่อจะชคาระแผม่นดรินใหจ้สะอาด หลนังจากสรินี้นเวลาเจท็ดเดสือนแลจ้ว พวกเขาจะคจ้นหา และบรรดาผถูจ้ทนที่สนัญจร
ผม่านไปมาทนที่ผม่านเขจ้ามาในแผม่นดรินนนันี้น เมสืที่อผถูจ้ใดเหท็นกระดถูกของคน ๆ หนจึที่ง แลจ้วเขาจะตนันี้งเครสืที่องหมายปปกไวจ้ขจ้าง
กระดถูกนนันี้น จนกวม่าพวกผถูจ้ฝปงจะฝปงกระดถูกนนันี้นไวจ้ในหคุบเขาแหม่งฮาโมนโกก”

และเมสืที่อองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงเรนยกนกทนันี้งปวงแหม่งทจ้องฟฝ้ามารวมกนันเพสืที่อชม่วยเกท็บกวาดศพคนตายหลนัง
จากอารมาเกดโดน มนันกท็จะเปป็นสม่วนหนจึที่งของการชคาระแผม่นดรินโลกทนันี้งสรินี้นใหจ้สะอาดเพสืที่อเตรนยมพรจ้อมสคาหรนับยคุค
อาณาจนักรนนันี้น

_____________
ขข้อ 19-21:

19:19 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และบรรดา
กษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลก และกองทนัพของกษนัตรริยห์
เหลม่านนันี้น มารวมตนัวกนันเพสืที่อทนที่จะทคาสงครามกนับ

พระองคห์ผถูจ้ทรงมจ้า และกนับพลโยธาของพระองคห์
19:20 และสนัตวห์รจ้ายนนันี้นถถูกจนับ และพรจ้อมกนับสนัตวห์
รจ้ายนนันี้น ผถูจ้พยากรณห์เทท็จทนที่ไดจ้กระทคาการอนัศจรรยห์ทนันี้ง



หลายตม่อหนจ้าสนัตวห์รจ้ายนนันี้น ซจึที่งดจ้วยการอนัศจรรยห์เหลม่า
นนันี้นผถูจ้พยากรณห์เทท็จไดจ้หลอกลวงคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้รนับ
เครสืที่องหมายของสนัตวห์รจ้ายนนันี้น และคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้
บถูชารถูปจคาลองของมนัน ทนันี้งสองนนนี้ไดจ้ถถูกทรินี้งทนันี้งเปป็นลง
ในบจึงไฟทนที่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถนัน

19:21 และคนทนที่เหลสืออยถูม่นนันี้น ไดจ้ถถูกฆม่าเสนยดจ้วย
พระแสงของพระองคห์ผถูจ้ทรงมจ้านนันี้น ซจึที่งพระแสงนนันี้นไดจ้
ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ และนกทนันี้งปวง
เหลม่านนันี้นกท็อริที่มดจ้วยเนสืนี้อของคนเหลม่านนันี้น

จทุดจบของสกัตวค์รข้ายและผดูข้พยากรณค์เทด็จของมกัน
จงหมายเหตคุวม่าในระหวม่างการสถูจ้รบนนันี้นสนัตวห์รจ้ายเองจะถถูกจนับ พรจ้อมกนับผถูจ้พยากรณห์เทท็จนนันี้นและ “ถถูกทรินี้งทนันี้ง

เปป็นลงในบจึงไฟทนที่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถนัน” (ขจ้อ 20) เขาทนันี้งสองจะไดจ้รนับการปฏริบนัตริเปป็นพริเศษ การสาธริตทนที่ชนัดเจนเปป็น
พริเศษแกม่เหลม่ามนคุษยห์และทถูตสวรรคห์และพวกผนปปีศาจ ใหจ้เหท็นการพริพากษาของพระเจจ้าทนที่มนตม่อปฏริปปกษห์ตม่อพระ
ครริสตห์นนันี้นและความชนัที่วของมนัน

แตม่พรจ้อมกนับสองคนนนนี้ทนที่ถถูกจนับและสม่งตนัวไปนรกทนันี้งเปป็น จากนนันี้นพวกทนที่เหลสืออยถูม่กท็ถถูกฆม่าโดยพระแสงของ
พระครริสตห์ ดาบนนันี้นทนที่ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระองคห์ คคุณจคาไดจ้จากขจ้อ 19 วม่ากองทนัพทนันี้งหมดนนนี้ของอาณาจนักร
เหลม่านนันี้นแหม่งแผม่นดรินโลก “มารวมตนัวกนันเพสืที่อทนที่จะทคาสงครามกนับพระองคห์ผถูจ้ทรงมจ้า และกนับพลโยธาของ
พระองคห์” มนันเปป็นการประทคุษรจ้ายโดยตรงตม่อพระเยซถูครริสตห์ มนันเปป็นสงครามทนที่ตม่อสถูจ้พระเจจ้า

ในทนที่นนนี้เปป็นปลายทางอนันนม่ากลนัวของคนเหลม่านนันี้นทนที่ตม่อสถูจ้พระเจจ้า “...บจึงไฟทนที่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถนัน” (ขจ้อ 20) 
เราไมม่เหท็นดจ้วยกนับ ดร. สโกฟปิลดห์และทม่านอสืที่น ๆ บางคนทนที่สอนวม่ามน หรสือเคยมน สถานทนที่สองแหม่งของการหยคุดพนัก
แบบสวรรคห์สคาหรนับเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่จากไปแลจ้วและนรกทนที่แตกตม่างกนันสองแหม่ง หมายเหตคุใน Scofield 
Reference Bible เกนที่ยวกนับลถูกา 16:23 มนดนังตม่อไปนนนี้:

“คคากรนก ฮาเดส ‘โลกทนที่มองไมม่เหท็น’ ถถูกเปปิดเผยวม่าเปป็นสถานทนที่ของเหลม่าวริญญาณของ
มนคุษยห์ทนที่จากไปแลจ้วซจึที่งอยถูม่ระหวม่างความตายกนับการฟฟปั้นคสืนชนพ คคานนนี้ปรากฏใน มธ. 11:23; 
16:18; ลก. 10:15; กจ. 2:27, 31; วว. 1:18; 6:8; 20:13,14 และเทนยบเทม่ากนับคคาวม่า เชโอล 
ในภาคพนันธสนัญญาเดริม (ฮบก. 2:5, หมายเหตคุ) ฉบนับเซปทนัวจรินตห์แปลคคาวม่า เชโอล เปป็น ฮา
เดส อยม่างสมที่คาเสมอ

“สรคุป: (1) ฮาเดสกม่อนการขจึนี้นสวรรคห์ของพระครริสตห์ ขจ้อพระคคาหลายตอนทนที่คคานนนี้
ปรากฏแสดงใหจ้เหท็นชนัดเจนวม่าฮาเดสเดริมทนแบม่งเปป็นสองสม่วน, ทนที่อยถูม่ของผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วและของผถูจ้
ทนที่หลงหายตามลคาดนับ ทนที่อยถูม่อนันแรกนนันี้นถถูกเรนยกวม่า ‘เมสืองบรมสคุขเกษม’ และ ‘อกของอนับรา
ฮนัม’ ทนันี้งสองคคานนนี้มาจากคนัมภนรห์ธนัลมคุด แตม่ถถูกรนับไปใชจ้โดยพระครริสตห์ในลถูกา 16:22; 23:43 
เหลม่าคนตายผถูจ้รนับพระพรกท็อยถูม่กนับอนับราฮนัม พวกเขามนสตริรนับรถูจ้และ ‘ไดจ้รนับการปลอบประโลม
ใจ’ (ลก. 16:25) โจรทนที่เชสืที่อคนนนันี้นจะไดจ้อยถูม่กนับพระครริสตห์ใน ‘เมสืองบรมสคุขเกษม’ วนันนนันี้น ผถูจ้ทนที่
หลงหายเคยถถูกแยกออกจากผถูจ้ทนที่รอดโดย ‘เหวใหญม่ตนันี้งขวางอยถูม่’ (ลก. 16:26) ตนัวแทนของผถูจ้ทนที่
หลงหายซจึที่งตอนนนนี้อยถูม่ในฮาเดสคสือเศรษฐนคนนนันี้นของ ลก. 16:19-31 เขามนชนวริตอยถูม่ มนสตริรนับรถูจ้ มน
ความรถูจ้สจึก ความจคา ฯลฯ ทคุกอยม่าง และอยถูม่ในความทรมาน



“(2) ฮาเดสตนันี้งแตม่การขจึนี้นสวรรคห์ของพระครริสตห์ เทม่าทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับผถูจ้ทนที่ตายไปแลจ้วซจึที่งไมม่
ไดจ้รนับความรอด ไมม่มนการเปปิดเผยในพระคนัมภนรห์เกนที่ยวกนับการเปลนที่ยนแปลงสถานทนที่หรสือสภาพ
ของพวกเขา เมสืที่อถจึงการพริพากษาทนที่พระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวนนันี้น ฮาเดสจะคสืนคนเหลม่านนันี้น พวกเขา
จะถถูกพริพากษา และจะผม่านเขจ้าไปในบจึงไฟนนันี้น (วว. 20:13,14) แตม่การเปลนที่ยนแปลงหนจึที่งเกริด
ขจึนี้นแลจ้วซจึที่งสม่งผลตม่อเมสืองบรมสคุขเกษม เปาโล ‘ไดจ้ถถูกรนับขจึนี้นไปยนังสวรรคห์ชนันี้นทนที่สาม…ขจึนี้นไปยนัง
เมสืองบรมสคุขเกษม’ (2 คร. 12:1-4) ดนังนนันี้น เมสืองบรมสคุขเกษมในตอนนนนี้จจึงอยถูม่ตม่อเบสืนี้องพระ
พนักตรห์ของพระเจจ้าโดยตรง เชสืที่อกนันวม่า อฟ. 4:8-10 บม่งบอกถจึงเวลาของการเปลนที่ยนแปลงนนันี้น 
‘เมสืที่อพระองคห์ไดจ้เสดท็จขจึนี้นสถูม่เบสืนี้องสถูง พระองคห์ไดจ้ทรงนคาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอนก’ มนการเสรริม
ในทนันทนวม่ากม่อนหนจ้านนันี้นพระองคห์ ‘ไดจ้เสดท็จลงไปสถูม่บรรดาเบสืนี้องตที่คาของแผม่นดรินโลก’ นนัที่นคสือ 
สม่วนทนที่เปป็นเมสืองบรมสคุขเกษมของฮาเดส ในระหวม่างยคุคครริสตจนักรปปจจคุบนันนนนี้ ผถูจ้ทนที่รอดทนที่ตายไป
แลจ้วกท็ ‘ออกจากรม่างกาย ไปอยถูม่กนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า’ เหลม่าคนชนัที่วทนที่ตายไปในฮาเดส และ
เหลม่าผถูจ้ชอบธรรมทนที่ตายไปแลจ้วซจึที่ง ‘อยถูม่กนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า’ ตม่างกท็รอคอยการฟฟปั้นคสืนชนพ 
(โยบ 19:25; 1 คร. 15:52) ดถู มธ. 5:22, หมายเหตคุ”

เราขอออกความเหท็นตรงนนนี้ ทนันี้งฮาเดสและเชโอลในภาคพนันธสนัญญาใหมม่และภาคพนันธสนัญญาเดริมตาม
ลคาดนับ ตม่างกท็หมายถจึง “โลกทนที่มองไมม่เหท็น” หรสือ “แดนคนตาย” คคาฮนบรถู เชโอล ถถูกแปลเปป็น “หลคุมฝปงศพ” 
หลายครนันี้ง เชม่นในปฐมกาล 37:35 เมสืที่อยาโคบกลม่าววม่า “พม่อจะลงไปยนังหลคุมฝปงศพโดยการไวจ้ทคุกขห์ใหจ้บคุตรชายของ
พม่อ…” และเชม่นในเพลงสดคุดน 6:5, “...ในแดนคนตายผถูจ้ใดเลม่าจะขอบพระคคุณพระองคห์?” มนันไมม่เคยหมายถจึง
อคุโมงคห์ฝปงศพใดโดยเฉพาะแตม่หมายถจึงสภาวะของคนตาย, หมายถจึงโลกทนที่มองไมม่เหท็น, ชนวริตหลนังความตาย ดนังนนันี้น
มนันจจึงไมม่ระบคุเจาะจง

ใน 1 โครรินธห์ 15:55 เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้กลม่าววม่า “โอ ความตาย เหลท็กในของเจจ้าอยถูม่ทนที่ไหน โอ 
หลคุมฝปงศพ ชนัยชนะของเจจ้าอยถูม่ทนที่ไหน”

ดนังนนันี้น ฮาเดส และ เชโอล จจึงไมม่ไดจ้ระบคุสถานทนที่แหม่งหนจึที่งจรริง ๆ ทนที่ถถูกแบม่งออกเปป็นหลายสม่วน ทนันี้งสวรรคห์
และนรกเปป็นสถานทนที่จรริง ๆ แตม่คคาเรนยกอยม่าง “แดนคนตาย” และ “โลกทนที่มองไมม่เหท็น” กท็เปป็นเชริงสนัญลนักษณห์ของ 
“หลคุมศพ” และแคม่หมายถจึงชนวริตหลนังความตายของผถูจ้คนทนที่รอดแลจ้วหรสือหลงหาย ดนังนนันี้นเมสืที่อเพลงสดคุดน 16:10 มน
คคากลม่าวหนจึที่งทนที่เปป็นเชริงพยากรณห์เหมสือนมาจากพระเยซถูวม่า “พระองคห์จะไมม่ทรงละทรินี้งจริตใจของขจ้าพระองคห์ไวจ้ใน
นรก ทนันี้งพระองคห์จะไมม่ทรงยอมใหจ้องคห์บรริสคุทธริธิ์ของพระองคห์เหท็นความเปฟฟื่อยเนม่า” มนันกท็แคม่หมายความวม่าพระเจจ้า
จะไมม่ทรงทรินี้งพระเยซถูใหจ้อยถูม่ในสภาพคนตายและไมม่ทรินี้งพระกายของพระองคห์ใหจ้เปฟฟื่อยเนม่า

เพลงสดคุดน 68:18 ซจึที่งถถูกยกคคาพถูดมาในเอเฟซนัส 4:8-10 กลม่าววม่า: “เหตคุฉะนนันี้นพระองคห์จจึงตรนัสวม่า ‘เมสืที่อ
พระองคห์ไดจ้เสดท็จขจึนี้นสถูม่เบสืนี้องสถูง พระองคห์ไดจ้ทรงนคาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอนก และไดจ้ประทานของประทานทนันี้ง
หลายแกม่มนคุษยห์’ (บนัดนนนี้ ทนที่พระองคห์ไดจ้เสดท็จขจึนี้นไปนนันี้น จะหมายความวม่าอะไรเลม่า นอกจากวม่าพระองคห์ไดจ้เสดท็จลง
ไปสถูม่บรรดาเบสืนี้องตที่คาของแผม่นดรินโลกกม่อนดจ้วย พระองคห์ผถูจ้ไดจ้เสดท็จลงไปนนันี้น กท็เปป็นองคห์เดนยวกนันกนับทนที่ไดจ้เสดท็จขจึนี้นไป
เหนสือฟฝ้าสวรรคห์ทนันี้งปวงดจ้วย เพสืที่อพระองคห์จะไดจ้เตท็มอยถูม่ทนัที่วสริที่งสารพนัด)”



เราเชสืที่อวม่านนัที่นแคม่หมายถจึงการคสืนพระชนมห์ฝป่ายรม่างกายของพระเยซถูเจจ้าและของประทานเหลม่านนันี้นทนที่
พระองคห์ประทานใหจ้ในครริสตจนักรของพระองคห์แลจ้วนนับตนันี้งแตม่ตอนนนันี้น “...เบสืนี้องตที่คาของแผม่นดรินโลก” คงจะเปป็น
หลคุมศพนนันี้นทนที่พระองคห์ไดจ้เสดท็จเขจ้าไปและจากนนันี้นกท็ทรงขจึนี้นมา บนกางเขนพระเยซถูตรนัสแกม่โจรทนที่ใกลจ้ตายผถูจ้นนันี้นวม่า 
“วนันนนนี้เจจ้าจะอยถูม่กนับเราในเมสืองบรมสคุขเกษม” นนัที่นเปป็นอนันเดนยวกนันกนับ “สวรรคห์ชนันี้นทนที่สาม” และ “เมสืองบรมสคุข
เกษม” ทนที่เปาโลกลม่าวถจึงใน 2 โครรินธห์ 12:2 และ 4 มริใชม่หรสือ?

บจึงนนันี้นทนที่ลคุกไหมจ้ดจ้วยไฟและกคามะถนันซจึที่งสนัตวห์รจ้ายนนันี้นถถูกโยนลงไปและนรกทนที่พระเยซถูตรนัสถจึงในลถูกา 
16:19-31 ตจ้องเปป็นสถานทนที่เดนยวกนันแหม่งความทรมานในไฟ และเปป็นสถานทนที่ทนที่พระเยซถูทรงเตสือนเกนที่ยวกนับ “ในทนที่
นนันี้นตนัวหนอนของพวกเขากท็ไมม่ตาย และไฟนนันี้นกท็ไมม่ดนับเลย” (มาระโก 9:44,46,48)

สวรรคห์และนรกเปป็นสถานทนที่ทนที่แยกจากกนันเสมอมา ในภาคพนันธสนัญญาเดริมเอลนยาหห์ขจึนี้นไปในรถรบเพลริง 
(2 พงศห์กษนัตรริยห์ 2:11) แตม่โคราหห์ ดาธาน และอาบนรนัมผถูจ้เปป็นคนชนัที่ว ผถูจ้ซจึที่งนคาการกบฏตม่อสถูจ้โมเสส ไดจ้ลงไป มริใชม่ขจึนี้น 
กนันดารวริถน 16:32,33 กลม่าววม่า:

“และแผม่นดรินกท็อจ้าปากของเธอ และกลสืนพวกเขาเขจ้าไป และครอบครนัวของพวกเขา และชายทคุกคนทนที่
เกนที่ยวขจ้องกนับโคราหห์ และสริที่งของทนันี้งสรินี้นของพวกเขา พวกเขา และสริที่งของทนันี้งสรินี้นทนที่เกนที่ยวขจ้องกนับพวกเขา ไดจ้ลงไปสถูม่
แดนคนตายทนันี้งเปป็น และแผม่นดรินกท็ปปิดทนับพวกเขาไวจ้ และพวกเขากท็พรินาศเสนยจากทม่ามกลางชคุมนคุมชน”

เอลนยาหห์ไดจ้ขจึนี้นไปสถูม่สวรรคห์และคนชนัที่วเหลม่านนันี้นไดจ้ลงไปสถูม่นรก สวรรคห์และนรกไมม่ใชม่สองสม่วนของสถานทนที่
แหม่งหนจึที่ง แมจ้วม่าพวกมนันทนันี้งคถูม่เคยอยถูม่ในแดนคนตายหรสือในชนวริตหลนังความตายกท็ตาม

ในลถูกา 15:7 พระเยซถูตรนัสวม่า “เรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า เชม่นนนันี้นแหละ จะมนความปปีตริยรินดนในสวรรคห์
เพราะคนบาปคนเดนยวทนที่กลนับใจเสนยใหมม่ มากกวม่าคนชอบธรรมเกจ้าสริบเกจ้าคนซจึที่งไมม่ตจ้องการกลนับใจเสนยใหมม่” อนก
ครนันี้งในขจ้อ 10 พระองคห์ตรนัสวม่า “เชม่นนนันี้นแหละ เรากลม่าวแกม่ทม่านทนันี้งหลายวม่า มนความปปีตริยรินดนตม่อหนจ้าพวกทถูต
สวรรคห์ของพระเจจ้า เพราะคนบาปคนเดนยวทนที่กลนับใจเสนยใหมม่”

ดนังนนันี้นเหลม่าผถูจ้ทนที่รอดแมจ้กระทนัที่งในตอนนนันี้นกท็อยถูม่กนับพระเจจ้าแลจ้วตม่อหนจ้าเหลม่าทถูตสวรรคห์ในสวรรคห์

บททกกี่ 20
ขข้อ 1-3:



20:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งลงมา
จากสวรรคห์ โดยถสือลถูกกคุญแจของเหวทนที่ไมม่มนกจ้นเหว
นนันี้นและโซม่ใหญม่เสจ้นหนจึที่งในมสือของทม่าน
20:2 และทม่านไดจ้จนับพญานาค งถูโบราณนนันี้น ซจึที่งเปป็น
พญามารและซาตาน และมนัดมนันไวจ้เปป็นเวลาหนจึที่ง
พนันปปี

20:3 และทรินี้งมนันลงไปในเหวทนที่ไมม่มนกจ้นเหวนนันี้น และ
ไดจ้ขนังมนันไวจ้ และไดจ้ประทนับตราไวจ้บนมนัน เพสืที่อทนที่มนัน
จะไมม่หลอกลวงบรรดาประชาชาตริไดจ้อนกตม่อไป 
จนกวม่าเวลาหนจึที่งพนันปปีนนันี้นจะสคาเรท็จแลจ้ว และหลนัง
จากนนันี้นมนันจะตจ้องถถูกปลดปลม่อยออกไปชนัที่วขณะ
หนจึที่ง

ซาตานถดูกมกัดไวข้พกันปฟี
มนันถถูกเรนยกโดยสนที่ชสืที่อ: พญานาค งถูโบราณ พญามารและซาตาน (ขจ้อ 2) เราจคาไดจ้วม่าในสวนเอเดน 

ซาตานเขจ้าสริงงถูตนัวหนจึที่งเพสืที่อหลอกลวงเอวา และงถูทนันี้งหลายกท็ถถูกแชม่งสาปเพราะการทนที่พวกมนันถถูกใชจ้งานโดยซาตาน 
ดนังนนันี้นชสืที่อเรนยกนนนี้จจึงเปป็นสนัญลนักษณห์หนจึที่งของบาปและการกบฏตม่อพระเจจ้า ยอหห์นผถูจ้ใหจ้บนัพตริศมาเรนยกพวกฟารริสนทนที่
ชนัที่ววม่า “ชนัที่วอายคุแหม่งงถูรจ้ายทนันี้งหลาย” (มธ. 3:7) พระเยซถูทรงเรนยกพวกเขาวม่า “พวกเจจ้า งถูทนันี้งหลาย พวกเจจ้า ชนัที่ว
อายคุแหม่งงถูรจ้ายทนันี้งหลาย” (มธ. 23:33) และพระคนัมภนรห์กลม่าวถจึงมนคุษยห์ธรรมดาวม่า “...พริษของงถูรจ้ายอยถูม่ใตจ้รริมฝปีปาก
ของพวกเขา” (รม. 3:13)

เหวไมต่มกกข้น
นรกเปป็นสถานทนที่ชนัที่วคราวหรสือ? ไมม่ใชม่ เศรษฐนผถูจ้นนันี้นในนรก ซจึที่งถถูกเลม่าโดยพระเยซถูเจจ้าในขจ้อพระคคาตอนทนที่

นม่ากลนัวและนม่าสะเทสือนใจนนันี้นในลถูกา 16:19-31 ไมม่สามารถไดจ้นนี้คาเลยสนักหยดเพสืที่อทคาใหจ้ลรินี้นของเขาเยท็น ไมม่
สามารถไปสวรรคห์ไดจ้ แตม่เขาตจ้องถถูกพาออกมาจากนรกแนม่นอนสคาหรนับการพริพากษาสคุดทจ้ายนนันี้นแหม่งวริวรณห์ 
20:11-15

เมสืที่อนนันี้น เมสืที่อพระเจจ้าทรงถถูกพริสถูจนห์วม่าเปป็นฝป่ายถถูกและทคุกเสนยงทนที่อยากบม่นในสวรรคห์หรสือนรกตจ้องหคุบปาก
เปป็นนริตยห์ เหลม่าคนชนัที่วกท็จะถถูกโยน “ทนันี้งจริตวริญญาณและรม่างกายในนรก” (มธ. 10:28) ดนังนนันี้นนรกตอนนนนี้จจึงมนเหลม่า
จริตวริญญาณทนที่ถถูกทรมานและรอคอยการพริพากษา

บนัดนนนี้เราสามารถเรนยกเหวไมม่มนกจ้นนนันี้นวม่า “เหวลจึก” ทนที่ซาตานจะถถูกคคุมขนังไดจ้ไหม? ผมคริดวม่านนัที่นขจึนี้นอยถูม่กนับ
การเลสือกใชจ้คคาของเรา ตอนทนที่โคราหห์ อาบนรนัม และเหลม่าผถูจ้ตริดตามของพวกเขาถถูกทคาลายโดยพระหนัตถห์ของ
พระเจจ้าเพราะการกบฏของพวกเขา พวกเขากท็ “ลงไปสถูม่แดนคนตายทนันี้งเปป็น” นนัที่นคสือ “เหวไมม่มนกจ้น” (the 
bottomless pit) นนันี้นมริใชม่หรสือ? พระคนัมภนรห์ใชจ้คคาเรนยก “แดนคนตาย” (pit) ในโยบ 33:24; เพลงสดคุดน 28:1 
และเพลงสดคุดน 143:7 ราวกนับวม่ามนันหมายถจึงนรก แตม่ซาตานในเหวไมม่มนกจ้นนนันี้นถถูก “จองจคา” นนัที่นคสือ ถถูกหนม่วง
เหนนที่ยว ถถูกทคาใหจ้สรินี้นทม่า ถถูกกนักตนัวใหจ้อยถูม่ในสภาพทนที่สรินี้นฤทธริธิ์ชนัที่วระยะเวลาหนจึที่ง เราจคาไดจ้วม่า “เหลม่าทถูตสวรรคห์ซจึที่งไมม่ไดจ้
รนักษาสถานะเดริมของตน แตม่ไดจ้ละทรินี้งทนที่อยถูม่อาศนัยของตนนนันี้น พระองคห์กท็ไดจ้ทรงสคารองไวจ้ในบรรดาโซม่ตรวนอนันเปป็นนริ
รนันดรห์ ภายใตจ้ความมสืดจนถจึงการพริพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยริที่งนนันี้น” (ยถูดาส 6)

เราคาดวม่า “การพริพากษาแหม่งวนันสคาคนัญยริที่งนนันี้น” หมายถจึงการพริพากษาของบทนนนี้, วริวรณห์ 20:11-15: ดนัง
นนันี้นเหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่ตกตที่คาจะถถูกพริพากษาในเวลาประมาณเดนยวกนันกนับพวกคนทนที่หลงหาย เราคาดวม่าพวกเขาจะ
ไปยนังนรกแหม่งเดนยวกนัน ทคาไมจะไมม่ไดจ้เลม่า? แมจ้กระทนัที่งตอนนนนี้ซาตานกท็ถถูกจคากนัด ถถูกหนม่วงเหนนที่ยว ตามทนที่พระเจจ้า



ทรงปรารถนา
ซาตานไดจ้รนับอนคุญาตในตอนแรกใหจ้นคาความทคุกขห์ลคาบากและความยากจนมาสถูม่โยบ เมสืที่อซาตานบม่นวม่า 

“พระองคห์มริไดจ้ทรงกนันี้นรนันี้วรอบตนัวเขา และรอบครนัวเรสือนของเขา และรอบทคุกสริที่งทนที่เขามนอยถูม่เสนยทคุกดจ้านหรสือ” 
พระเจจ้ากท็ทรงยกทรนัพยห์สริที่งของของโยบไวจ้ในอคานาจของซาตานแตม่ตรนัสวม่า “เพนยงแตม่อยม่ายสืที่นมสือของเจจ้าแตะตจ้อง
ตนัวเขาเทม่านนันี้น” จากนนันี้นเมสืที่อโยบยนังคงสนัตยห์ซสืที่ออยถูม่เหมสือนเดริม องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็ตรนัสแกม่ซาตานวม่า “ดถูเถริด เขาอยถูม่
ในมสือของเจจ้า แตม่จงไวจ้ชนวริตของเขาเทม่านนันี้น” (โยบ 1:10-12; 2:6)

พระเจจ้าทรงจคากนัดกริจกรรมของซาตาน ซาตานขอและไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ฝปดรม่อนเปโตรดคุจขจ้าวสาลน (ลถูกา 
22:31) เราถถูกหนคุนใจใหจ้อธริษฐานทคุกวนันวม่า “...ขอทรงโปรดชม่วยขจ้าพระองคห์ทนันี้งหลายใหจ้พจ้นจากความชนัที่วรจ้าย” 
นนัที่นคสือ ตามตนัวอนักษร “จากผถูจ้ชนัที่วรจ้ายนนันี้น”

เหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่ตกตที่คา หรสือพวกผนปปีศาจดจ้วย ถถูกจคากนัดและถถูกหนม่วงเหนนที่ยวตามนนี้คาพระทนัยของพระเจจ้า 
ผนทนันี้งกองในชายชาวกาดาราทนที่ถถูกผนสริงคนนนันี้นอจ้อนวอนพระเยซถูวม่า “พระองคห์มาทนที่นนที่เพสืที่อจะทรมานพวกเรากม่อน
เวลานนันี้นหรสือ” (มธ. 8:29) และ “พวกมนันอจ้อนวอนพระองคห์ขอรจ้องไมม่ใหจ้พระองคห์สนัที่งพวกมนันออกไปอยถูม่ในนรกขคุม
ลจึก” (ลถูกา 8:31) ดนังนนันี้นพวกมนันจจึงไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้เขจ้าไปอยถูม่ในสคุกรฝถูงหนจึที่งและทคาลายสคุกรเหลม่านนันี้นเสนย “...ไป
อยถูม่ในนรกขคุมลจึก” หมายถจึงเหวไมม่มนกจ้นแหม่งเดนยวกนันนนันี้นทนที่ซาตานจะถถูกโยนใหจ้ไปอยถูม่นานหนจึที่งพนันปปีมริใชม่หรสือ? และ
นนัที่นเปป็นทนที่ ๆ เหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่ตกตที่คา พวกผนปปีศาจถถูก “ลม่ามโซม่” หรสือถถูกจองจคาไวจ้อยถูม่ ยกเวจ้นตามทนที่พระเจจ้าทรง
อนคุญาตใหจ้พวกมนันทคางานบนโลกมริใชม่หรสือ? และผนเหลม่านนันี้นกท็รถูจ้วม่า ณ เวลาหนจึที่งในอนาคตพวกมนันจะถถูก 
“ทรมาน” ตามทนที่พวกมนันกลม่าว เหมสือนอยม่างทนที่ซาตานจะถถูกทรมานเปป็นนริตยห์

เราคาดวม่าเหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่ตกตที่คาตอนนนนี้กท็ทนทคุกขห์และอยถูม่ในเหวไมม่มนกจ้นนนันี้นทนที่ซาตานจะทนทคุกขห์ แตม่มนัน
จะถถูกจองจคาไวจ้ทนที่นนัที่นกม่อน ถถูกขนังไวจ้นานหนจึที่งพนันปปี จากนนันี้นกท็ถถูกขนังเปป็นนริตยห์ในบจึงไฟนนันี้น หากคคุณอยากเรนยก “เหว
ไมม่มนกจ้น” วม่าแตกตม่างไปจากบจึงไฟนนันี้น พวกมนันทนันี้งสองกท็จะเปป็นสม่วนหนจึที่งของนรกนริรนันดรห์นนันี้น “ทนที่จนัดเตรนยมไวจ้
สคาหรนับพญามารและเหลม่าทถูตของมนัน” เราเชสืที่อเชม่นนนันี้น ดนังนนันี้นเราอาจเรนยก “เหวนนันี้น” ของพระคนัมภนรห์ภาคพนันธ
สนัญญาเดริมและ “เหวไมม่มนกจ้น” ของวริวรณห์ วม่านรก หรสือเปป็นสภาพทนันี้งหลายของพวกผนปปีศาจและมนคุษยห์ทนที่ถถูกปรนับ
โทษชนัที่วนริรนันดรห์

ซาตานจะถถูกโยนทนันี้งเปป็นไปอยถูม่ในนรกในตอนตจ้นของการครอบครองยคุคพนันปปีนนันี้น “เหวไมม่มนกจ้น” เปป็น
หนจึที่งในหลายชสืที่อทนที่ใชจ้เรนยกนรก “บจึงไฟทนที่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถนัน” เปป็นอนกชสืที่อ; “ทนที่มสืดภายนอก” เปป็นอนกชสืที่อ ซาตานจะ
ไมม่ถถูกทคาใหจ้ตายแตม่ถถูกจองจคาในนรกนานหนจึที่งพนันปปี ตจ้องมนการทดสอบครนันี้งสคุดทจ้ายสคาหรนับมนคุษยชาตริ ซาตานถถูก
สงวนไวจ้สคาหรนับการนนันี้น ไมม่ไดจ้รนับอนคุญาตใหจ้ “หลอกลวงบรรดาประชาชาตริไดจ้อนกตม่อไป จนกวม่าเวลาหนจึที่งพนันปปีนนันี้น
จะสคาเรท็จแลจ้ว” (ขจ้อ 3) 

คคาเรนยก “หนจึที่งพนันปปีนนันี้น” ถถูกใชจ้หกครนันี้งในบทนนนี้และตจ้องหมายถจึงหนจึที่งพนันปปีจรริง ๆ อาณาจนักรนนันี้นถถูกกลม่าว
ถจึงบม่อยครนันี้ง เชม่นในอริสยาหห์ 9:6, 7; 11:1-12; เศคารริยาหห์ 14:9; มนัทธริว 19:28; ลถูกา 1:31-33 และขจ้อพระคนัมภนรห์
อนกหลายตอน แตม่ตรงนนนี้เวลาถถูกบอกชนัดเจนวม่าเปป็นหนจึที่งพนันปปี

______________



ขข้อ 4-6:
20:4 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นบนัลลนังกห์หลายบนัลลนังกห์ และ
คนทนันี้งหลายทนที่นนัที่งบนบนัลลนังกห์เหลม่านนันี้น และไดจ้ทรง
มอบการพริพากษาใหจ้แกม่คนเหลม่านนันี้น และขจ้าพเจจ้า
ไดจ้เหท็นดวงวริญญาณของคนทนันี้งหลายทนที่ถถูกตนัดศนรษะ 
เพราะคคาพยานของพระเยซถู และเพราะพระวจนะ
ของพระเจจ้า และซจึที่งไมม่ไดจ้บถูชาสนัตวห์รจ้ายนนันี้นหรสือรถูป
จคาลองของมนัน และไมม่ไดจ้รนับเครสืที่องหมายของมนันไวจ้
บนหนจ้าผากของพวกเขาหรสือในมสือของพวกเขา 
และคนเหลม่านนันี้นไดจ้มนชนวริตและไดจ้ครอบครองรม่วมกนับ

พระครริสตห์เปป็นเวลาหนจึที่งพนันปปี
20:5 แตม่พวกคนตายทนที่เหลสือนนันี้นไมม่ไดจ้กลนับมนชนวริตอนก
จนกวม่าเวลาหนจึที่งพนันปปีนนันี้นสคาเรท็จ นนที่แหละเปป็นการ
ฟฟปั้นจากความตายครนันี้งแรก
20:6 ผถูจ้ใดทนที่ไดจ้มนสม่วนในการฟฟปั้นจากความตายครนันี้ง
แรกจะไดจ้รนับพรและจะบรริสคุทธริธิ์ ความตายครนันี้งทนที่สอง
จะไมม่มนอคานาจเหนสือคนเชม่นนนนี้ แตม่เขาทนันี้งหลายจะ
เปป็นปคุโรหริตของพระเจจ้าและของพระครริสตห์ และจะ
ครอบครองรม่วมกนับพระองคห์เปป็นเวลาหนจึที่งพนันปปี

การฟฟฟื้นคสืนชกพสองคราว
ในขจ้อ 4 เราถถูกบอกวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกตนัดศนรษะเพราะคคาพยานของตนและพระวจนะไดจ้ตายไปและ

พวกเขามนชนวริตและครอบครองกนับพระครริสตห์ “หนจึที่งพนันปปี” ดนังนนันี้นวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อหลนังจากการ
รนับขจึนี้นไปของครริสตจนักรแตม่ถถูกฆม่าเพราะคคาพยานของตนภายใตจ้ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบาก
นนันี้นจะมนการฟฟปั้นคสืนชนพ นนที่เปป็นสม่วนหนจึที่งของการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนันี้น ขจ้อ 5 กลม่าว ดนังนนันี้นจจึงมนการฟฟปั้นคสืนชนพสอง
คราว คราวหนจึที่งเปป็นของผถูจ้ทนที่รอดซจึที่ง “ความตายครนันี้งทนที่สองจะไมม่มนอคานาจเหนสือ” พวกเขา คนเหลม่านนนี้กท็เปป็นสคุข แตม่
นนัที่นหมายความวม่าจะมนการฟฟปั้นคสืนชนพอนกคราวของพวกคนตายทนที่ไมม่ไดจ้รนับความรอด จงหมายเหตคุสริที่งตม่อไปนนนี้-คน
เหลม่านนนี้ทคุกคนมนสม่วนในการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนันี้น

1. พระครริสตห์, “ผลแรกของคนทนันี้งหลายทนที่ไดจ้ลม่วงหลนับไปแลจ้วนนันี้น” (1 คร. 15:20) แตม่แลจ้วลาซารนัสและ
คนอสืที่น ๆ ทนที่ถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากตายลม่ะ? พวกเขาแคม่ถถูกทคาใหจ้กลนับมนชนวริตอนกแตม่ไมม่มนรม่างกายทนที่ไดจ้รนับสงม่าราศน ดนังนนันี้น
พวกเขาจจึงตายไดจ้อนก แตม่พระครริสตห์ทรงเปป็นขจึนี้นแลจ้วพรจ้อมกนับสงม่าราศนทนันี้งสรินี้นของรม่างกายทนที่เปป็นขจึนี้นจากตาย ผถูจ้แรก
ของมนคุษยชาตริทนที่ไดจ้ทคาเชม่นนนันี้น

2. ในการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนนี้จะมนคนอสืที่น ๆ เชม่นกนัน: “พระครริสตห์ทรงเปป็นผลแรก แลจ้วภายหลนังคนทนันี้ง
หลายทนที่เปป็นของพระครริสตห์ในการเสดท็จมาของพระองคห์” (1 คร. 15:23)

ดนังนนันี้น ในระยะแรกของการเสดท็จมาของพระครริสตห์, 1 เธสะโลนริกา 4:14-16 บอกเราวม่า:
“เพราะถจ้าพวกเราเชสืที่อวม่าพระเยซถูทรงสรินี้นพระชนมห์ และทรงคสืนพระชนมห์แลจ้ว เชม่นเดนยวกนันบรรดาคนซจึที่ง

ลม่วงหลนับไปในพระเยซถูนนันี้น พระเจจ้าจะทรงนคามาพรจ้อมกนับพระองคห์ เพราะสริที่งนนนี้พวกเราขอบอกแกม่พวกทม่านตามพ
ระวจนะขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าวม่า พวกเราซจึที่งยนังเปป็นอยถูม่และเหลสืออยถูม่จนถจึงการเสดท็จมาขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า จะ
ลม่วงหนจ้าไปกม่อนคนเหลม่านนันี้นทนที่ลม่วงหลนับไปแลจ้วกท็หามริไดจ้ ดจ้วยวม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเองจะเสดท็จลงมาจากสวรรคห์ 
ดจ้วยเสนยงกถูม่กจ้อง ดจ้วยสคาเนนยงของเทพบดน และดจ้วยแตรของพระเจจ้า และคนทนันี้งปวงทนที่ตายแลจ้วในพระครริสตห์จะ
เปป็นขจึนี้นมากม่อน”

จากนนันี้น 1 โครรินธห์ 15:51, 52 กลม่าววม่า: “ดถูกม่อน ขจ้าพเจจ้าจะสคาแดงความลจึกลนับใหจ้พวกทม่านเหท็น คสือพวก



เราจะไมม่ลม่วงหลนับหมดทคุกคน แตม่พวกเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่หมด ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบตาเดนยว เวลาเปป่า
แตรครนันี้งสคุดทจ้าย เพราะวม่าแตรนนันี้นจะสม่งเสนยง และคนทนันี้งหลายทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกบนันดาลใหจ้เปป็นขจึนี้นมาปราศจาก
เปฟฟื่อยเนม่า และพวกเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่”

นนที่เปป็นสม่วนหนจึที่งของการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนันี้น นนัที่นคสือ การฟฟปั้นคสืนชนพของผถูจ้คนทนที่รอดแลจ้วซจึที่งเปป็นคนละ
คราวกนับการฟฟปั้นคสืนชนพของผถูจ้ทนที่ไมม่รอด

3. แตม่ตรงนนนี้ ในตอนตจ้นของยคุคอาณาจนักรนนันี้น การครองราชยห์ยคุคพนันปปีของพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก เรา
พบครริสเตนยนคนอสืที่น ๆ ทนที่รอดแลจ้วและถถูกฆม่าเพราะคคาพยานของตนและพวกเขากท็ถถูกกลม่าววม่าเปป็นสม่วนหนจึที่งของ 
“การฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนันี้น” เหมสือนกนัน และคนเหลม่านนนี้ทคุกคนของการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งแรกนนันี้นจะอยถูม่กนับพระครริสตห์
ในรม่างกายทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพแลจ้ว เราถถูกบอกอยม่างชนัดเจนวม่าพวกเขาเปป็นของ “การฟฟปั้นจากความตายครนันี้งแรก” (ขจ้อ 6)
และพวกเขาจะเปป็น “ปคุโรหริตของพระเจจ้าและของพระครริสตห์ และจะครอบครองรม่วมกนับพระองคห์เปป็นเวลาหนจึที่ง
พนันปปี” แตม่การฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งทนที่สองนนันี้นของพวกคนตายทนที่ไมม่รอดจะเกริดขจึนี้นในอนกหนจึที่งพนันปปีตม่อมา ตามทนที่เราจะเหท็น
ในขจ้อ 11 ถจึง 15 พระคนัมภนรห์ไมม่กลม่าวอะไรเลยเกนที่ยวกนับ “การฟฟปั้นคสืนชนพแบบเหมารวม” และ “การพริพากษาแบบ
เหมารวม” 

ครนันี้งหนจึที่งตอนเปป็นนนักเทศนห์หนคุม่ม ผมเคยเตรนยมคคาเทศนาหนจึที่งชสืที่อวม่า “การฟฟปั้นคสืนชนพแบบเหมารวมและ
การพริพากษาแบบเหมารวม” มนันเปป็นเรสืที่องโงม่เขลาทนที่ทคาเชม่นนนันี้นโดยไมม่มนขจ้อพระคนัมภนรห์สนนับสนคุนเลย บาปอยม่าง
หนจึที่งทนที่ผมปปดทรินี้งไปนานแลจ้ว แตม่ตอนนนันี้นผมพยายามหาขจ้อพระคนัมภนรห์สนักขจ้อทนที่จะกลม่าวถจึงคคาเรนยกเหลม่านนนี้และคจ้น
พบวม่าไมม่มนคคากลม่าวเชม่นนนันี้นเลยในพระคนัมภนรห์! ไมม่มนการฟฟปั้นคสืนชนพแบบเหมารวม ไมม่มนการพริพากษาแบบเหมารวม

_____________
ขข้อ 7-9:

20:7 และเมสืที่อเวลาหนจึที่งพนันปปีนนันี้นลม่วงไปแลจ้ว ซาตาน
จะไดจ้รนับการปลดปลม่อยออกจากคคุกของมนัน
20:8 และจะไดจ้ออกไปเพสืที่อหลอกลวงบรรดา
ประชาชาตริซจึที่งอยถูม่ในทนันี้งสนที่ทริศของแผม่นดรินโลก โกก
และมาโกก เพสืที่อรวบรวมคนเหลม่านนันี้นใหจ้ชคุมนคุมกนัน
เพสืที่อสถูจ้รบ จคานวนของคนเหลม่านนันี้นเหมสือนเมท็ดทราย

แหม่งทะเล
20:9 และคนเหลม่านนันี้นไดจ้ขจึนี้นไปทนัที่วแผม่นดรินโลก และ
ลจ้อมคม่ายของพวกวริสคุทธริชน และเมสืองอนันเปป็นทนที่รนัก
นนันี้นไวจ้รอบ และไฟไดจ้ลงมาจากพระเจจ้าออกจาก
สวรรคห์ และเผาผลาญคนเหลม่านนันี้นเสนย

ซาตานถดูกปลต่อย: การกบฏครกัขั้งสทุดทข้าย
ในขจ้อ 1 และ 2 ซาตานถถูกคคุมขนังในนรกนานหนจึที่งพนันปปี เราไมม่คริดวม่าซาตานอยถูม่ในนรกตอนนนนี้ และซาตาน

ไมม่ไดจ้เปป็นเจจ้าในนรกดจ้วย มนันเปป็น “เจจ้าแหม่งอคานาจของยม่านอากาศ” มนันเทนที่ยวไป “ดคุจสริงโตทนที่คคาราม…เสาะหาคน
ทนที่มนันจะกนัดกรินไดจ้” (1 ปต. 5:8) บนัดนนนี้มนันถถูกขนังอยถูม่ในนรกแลจ้ว มนันจะถถูกจองจคาเชม่นนนันี้นตลอดระยะเวลาแหม่งการ
ครอบครองยคุคพนันปปีของพระครริสตห์ จากนนันี้นเมสืที่อสรินี้นสคุดยคุคพนันปปีซาตานกท็จะถถูก “ปลดปลม่อยออกไปชนัที่วขณะหนจึที่ง” 
(ขจ้อ 3), “ปลดปลม่อยออกจากคคุกของมนัน” (ขจ้อ 7) ทคาไมตจ้องมนการทดสอบสคุดทจ้ายนนนี้ของมนคุษยชาตริและมนันจบลง
อยม่างไร?



เราเขจ้าใจวม่าพวกคนตม่างชาตริ ในการพริพากษานนันี้นของมนัทธริว 25:31-46 ผถูจ้ซจึที่งไดจ้รนับเชริญในฐานะหมถูม่ชนทนที่
รอดใหจ้ “รนับราชอาณาจนักรซจึที่งไดจ้เตรนยมไวจ้สคาหรนับทม่านทนันี้งหลายตนันี้งแตม่ทรงวางรากฐานของโลกเปป็นมรดก” จะไดจ้
รนับรม่างกายทนที่มนสงม่าราศน และไมม่มนการกบฏตม่อพระเจจ้าใด ๆ จะมาจากวริสคุทธริชนทนที่รนับสงม่าราศนแลจ้วเหลม่านนนี้ไดจ้ ฉะนนันี้น 
คนเหลม่านนันี้นทนที่กบฏมาจากไหนเลม่า?

เราคริดวม่าเดท็กเลท็ก ๆ พวกเดท็กทารกทนที่ยนังไมม่รถูจ้ผริดชอบชนัที่วดน จะเขจ้าสถูม่อาณาจนักรนนันี้นและเตริบโตในรม่างกาย
ธรรมดา พวกเขาบางคนจะรนับความรอด บางคนจะไมม่รนับความรอด และเมสืที่อถจึงเวลานนันี้นอริสยาหห์ 65:20 กลม่าววม่า
“ทนที่นนัที่นจะไมม่มนทารกทนที่มนชนวริตเพนยงสองสามวนัน หรสือคนชราทนที่มนอายคุไมม่ครบกคาหนดวนันของเขาอนกตม่อไป เพราะเดท็ก
จะตายตอนทนที่มนอายคุหนจึที่งรจ้อยปปี แตม่คนบาปทนที่มนอายคุเพนยงหนจึที่งรจ้อยปปีจะเปป็นทนที่ถถูกสาปแชม่ง”

พรจ้อมกนับซาตานทนที่ถถูกคคุมขนัง พวกคนทนที่ไมม่รนับความรอดจะดคารงอยถูม่ตม่อไปอยม่างสบายมาก ๆ ในความชอบ
ธรรมแตม่ภายนอก แตม่สภาวะแหม่งใจของมนคุษยห์ธรรมดานนันี้นกท็ยนังบริดคดไปในทางชนัที่วเหมสือนเดริม ตามทนที่พรรณนาไวจ้
ในโรม 3:9-18 ดนังนนันี้นเมสืที่อซาตานถถูกปลม่อยและเปป็นอริสระอนกครนันี้งเพสืที่อหลอกลวงและทดลองมนคุษยห์ บางคนจะเรริที่ม
เปป็นกบฏแบบแขท็งขนันทนที่ตม่อสถูจ้พระเจจ้า พระเจจ้าจจึงจะทรงพริสถูจนห์วม่าแมจ้กระทนัที่งในสภาพแวดลจ้อมทนที่สมบถูรณห์แบบ
มนคุษยห์กท็ยนังเปป็นสริที่งทรงสรจ้างทนที่ตกตที่คาเหมสือนเดริม บาปไมม่ไดจ้มาจากอริทธริพลแยม่ ๆ จากภายนอกแตม่เปป็นมาโดยใจชนัที่วทนที่
อยถูม่ภายใน ถถูกซาตานทดลอง

โกกและมาโกก ผถูจ้ครอบครองและผถูจ้คนจากพสืนี้นทนที่ของรนัสเซนย จะเปป็นผถูจ้นคาในการกบฏครนันี้งนนนี้ พวกเขาถถูก
กลม่าวถจึงในเอเสเคนยล 38 เราเขจ้าใจวม่าประเทศนนันี้นและผถูจ้ครอบครองของมนันคงจะมนสม่วนในสงครามนนันี้นทนที่ตม่อสถูจ้
อริสราเอลและพระเจจ้าในสมนัยแหม่งอารมาเกดโดนนนันี้น เพราะวม่า “บรรดากษนัตรริยห์แหม่งทริศตะวนันออก” อยถูม่ทนที่นนัที่น 
(19:19) และการอจ้างอริงหลายครนันี้งในเอเสเคนยลนม่าจะกลม่าวถจึงเวลานนันี้นเปป็นหลนัก แตม่ประเพณนแหม่งแนวคริดอ
เทวนริยมและความเกลนยดชนังพระเจจ้าในรนัสเซนยทนที่เปป็นคอมมริวนริสตห์กท็เปป็นพริษรจ้ายทนที่คงอยถูม่ยาวนาน เราคริดวม่าสม่วนทนที่
หลงเหลสืออยถูม่แหม่งคคาสอนของมนันจะถถูกเกท็บรนักษาไวจ้โดยเหลม่าคนชนัที่วตอนใกลจ้สรินี้นยคุคและซาตาน ซจึที่งถถูกปลม่อยตนัว 
คงจะนคาคคาสอนนนันี้นกลนับมาสถูม่ความคริดของคนรคุม่นตม่อ ๆ มาของคนเหลม่านนนี้ทนที่ไดจ้กบฏตม่อพระเจจ้า พวกเขาจะกบฏ
ตม่อสถูจ้พระเจจ้าเมสืที่อสรินี้นยคุคพนันปปีนนันี้น ดนังนนันี้นผถูจ้คนมากมาย ดคุจเมท็ดทรายแหม่งทะเล ทนที่เปป็นมนคุษยห์ธรรมดาหลนังจากหนจึที่ง
พนันปปีผม่านไปจะถถูกนคาใหจ้หลงผริด

Jerome และ Theodoret ระบคุตนัวโกกและมาโกกวม่าเปป็น “เหลม่าประชาชาตริชาวสริเธนย ซจึที่งดคุรจ้ายและมน
จคานวนนนับไมม่ถจ้วน ผถูจ้ซจึที่งอาศนัยอยถูม่พจ้นเทสือกเขาคอเคซนัสและทะเลสาบแมโอทริสไป และใกลจ้กนับทะเลแคสเปปียน 
และแผม่กระจายออกไปอนกจนถจึงอรินเดนย” Seiss กลม่าว เขากลม่าวดจ้วยวม่าคนัมภนรห์อนัลกคุรอม่านกท็กลม่าวเหมสือนกนัน และ
นคาเสนอคนเหลม่านนันี้นวม่าเปป็นพวกคนปป่าเถสืที่อนแหม่งทริศเหนสือ ผถูจ้ซจึที่งถถูกหนม่วงเหนนที่ยวไวจ้อยถูม่จนกวม่าจะถจึงชม่วงสคุดทจ้ายของ
โลก เมสืที่อพวกเขาจะแหม่กนันไปทางทริศใตจ้ในการถลนันแบบผถูจ้ลม่าครนันี้งใหญม่ เพนยงเพสืที่อจะถถูกโยนทรินี้งลงในไฟเกเฮนนา
 “เราคงไมม่สามารถตนความไปไกลเกรินไปกวม่านนนี้ไดจ้โดยอาศนัยการสสืบคจ้นดจ้านชาตริพนันธคุห์หรสือภถูมริศาสตรห์ เทม่าทนที่ความรถูจ้
แบบมนคุษยห์ในปปจจคุบนันจะเอสืนี้ออคานวย มนันชวนกนังขาเชม่นกนันวม่าโกกและมาโกกสมนัยหลนังยคุคพนันปปีนนนี้เปป็นพวกเดนยวกนัน
กนับทนที่ถถูกพรรณนาโดยเอเสเคนยลหรสือไมม่ (38:1-14)” Seiss ใหจ้ความเหท็น “พวกเขาอาจเปป็นพวกเดนยวกนัน หรสือ
พวกหนจึที่งอาจเปป็นภาพเลท็งของอนกพวกกท็ไดจ้; แตม่ไมม่วม่าในกรณนใด นนที่กท็อจ้างอริงถจึงหมถูม่ชนทนที่อาศนัยอยถูม่ดจ้านนอกของโลกทนที่



มนอารยธรรมมากทนที่สคุด ซจึที่งในทม่ามกลางพวกเขาอริทธริพลของพญามารเฒม่านนันี้นยนังหลงเหลสืออยถูม่ยาวนานมากทนที่สคุด…”
มนคุษยห์ทนที่ตกตที่คา แมจ้กระทนัที่งในสภาพแวดลจ้อมทนที่สมบถูรณห์แบบ กท็ไมม่ไดจ้ดนพรจ้อมแตม่ชนัที่วรจ้ายแบบฝปงใน อยถูม่หม่าง

ไกลจากพระเจจ้า และตกเปป็นเหยสืที่อการหลอกลวงของซาตานไดจ้โดยงม่าย จากนนันี้นเมสืที่อความชนัที่วรจ้ายถถูกกคาราบอนก
หนและไมม่มนผถูจ้ทนที่มริไดจ้บนังเกริดใหมม่ ทนที่มริไดจ้รนับสงม่าราศนหลงเหลสือแบบมนชนวริตอยถูม่แลจ้ว พระเจจ้ากท็จะทรงพรจ้อมทนที่จะมนการ
พริพากษาครนันี้งสคุดทจ้ายของทคุกคนทนที่ไมม่รอดและจะสม่งพวกเขาไปสถูม่นรกและนคากรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์ลงมาสถูม่แผม่น
ดรินโลกทนที่ถถูกไถม่และถถูกเปลนที่ยนโฉมใหมม่

________________
ขข้อ 10:

20:10 และพญามารทนที่ไดจ้หลอกลวงคนเหลม่านนันี้นกท็
ถถูกทรินี้งลงไปในบจึงไฟและกคามะถนัน ซจึที่งสนัตวห์รจ้ายและผถูจ้

พยากรณห์เทท็จอยถูม่นนันี้น และจะถถูกทรมานทนันี้งกลางวนัน
และกลางคสืนตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์

ซาตานอยดูต่ในนรกเปป็นนถิตยค์
กม่อนหนจ้านนนี้ซาตานถถูก “ลม่ามโซม่” ถถูกจองจคาในเหวไมม่มนกจ้นนนันี้นนานหนจึที่งพนันปปี บนัดนนนี้มนันจะถถูก “ทรินี้งลงไปใน

บจึงไฟและกคามะถนัน” นนัที่นคสือ สถานทนที่ “ซจึที่งสนัตวห์รจ้ายและผถูจ้พยากรณห์เทท็จอยถูม่นนันี้น” หมายเหตคุ: พวกมนันอยถูม่ทนที่นนัที่นมา
หนจึที่งพนันปปีแลจ้ว พวกมนันยนังอยถูม่ทนที่นนัที่นเหมสือนเดริม ถถูกทรมานอยถูม่เหมสือนเดริม ดนังนนันี้นนรกจจึงไมม่ไดจ้หมายถจึงการสรินี้นสถูญ 
การบอกเปป็นนนัยตรงนนนี้กท็คสือวม่านรกและความทรมานดคารงอยถูม่ตม่อไปเปป็นนริตยห์ มนันเปป็น “ไฟซจึที่งไหมจ้อยถูม่เปป็นนริตยห์”
(มธ. 25:41), “ไฟนริรนันดรห์” (ยถูดาส 7), “การลงโทษเปป็นนริตยห์” (มธ. 25:46) “และควนันแหม่งการทรมานของพวก
เขากท็พลคุม่งขจึนี้นตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์ และพวกเขาไมม่มนการพนักผม่อนเลยทนันี้งกลางวนันหรสือกลางคสืน…” (วว. 
14:11)

ดนังนนันี้นซาตานจจึงไมม่ใชม่ราชาในนรกแตม่เปป็นผถูจ้ชนัที่วรจ้ายตนหนจึที่งในเรสือนจคานริรนันดรห์และ “จะถถูกทรมานทนันี้ง
กลางวนันและกลางคสืนตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์” จคาไวจ้วม่า นรกไดจ้ถถูก “เตรนยมไวจ้สคาหรนับพญามารและเหลม่า
ทถูตของมนันนนันี้น” (มธ. 25:41) ทคุกคนทนที่ตริดตามซาตานในการปฏริเสธพระครริสตห์กท็เขจ้ารม่วมในการถถูกลงโทษชนัที่วนริรนัน
ดรห์ของซาตาน

_________________
ขข้อ 11-15:

20:11 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นพระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาว และ
พระองคห์ผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งนนันี้น ผถูจ้ซจึที่งแผม่นดรินโลก
และทจ้องฟฝ้าอากาศกท็อนันตรธานไปเสนยจากพระ
พนักตรห์พระองคห์ และไมม่ไดจ้พบสถานทนที่สคาหรนับแผม่น
ดรินโลกและทจ้องฟฝ้าอากาศนนันี้น
20:12 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นบรรดาผถูจ้ทนที่ตายแลจ้ว ทนันี้งผถูจ้
นจ้อยและผถูจ้ใหญม่ ยสืนอยถูม่ตม่อพระพนักตรห์พระเจจ้า และ
หนนังสสือตม่าง ๆ กท็ถถูกเปปิดออก และหนนังสสืออนกมจ้วน

หนจึที่งกท็ถถูกเปปิดออก ซจึที่งเปป็นหนนังสสือแหม่งชนวริต และผถูจ้ทนที่
ตายไปแลจ้วไดจ้ถถูกพริพากษาตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูก
จารจึกไวจ้ในหนนังสสือเหลม่านนันี้น ตามบรรดาการงานของ
พวกเขา
20:13 และทะเลไดจ้สม่งคสืนคนทนันี้งหลายซจึที่งตายใน
ทะเล และความตายกนับนรกไดจ้สม่งคสืนคนทนันี้งหลาย
ซจึที่งอยถูม่ในทนที่เหลม่านนันี้น และพวกเขาไดจ้ถถูกพริพากษาตาม
บรรดาการงานของตนหมดทคุกคน



20:14 และความตายกนับนรกไดจ้ถถูกทรินี้งลงไปในบจึงไฟ
นนที่แหละเปป็นความตายครนันี้งทนที่สอง

20:15 และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ไมม่ไดจ้ถถูกพบเขนยนไวจ้ใน
หนนังสสือแหม่งชนวริต กท็ถถูกทรินี้งลงไปในบจึงไฟ

การพถิพากษาหลายคราวถดูกกลต่าวถจึงในพระคกัมภกรค์
ไมม่มนการพริพากษาแบบเหมารวมหนเดนยว แตม่การพริพากษาหลายคราวถถูกพรรณนาในพระคนัมภนรห์ 
1. มน “บนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์” มนันจะเปป็นการพริพากษาของครริสเตนยนทนันี้งหลายหลนังจากทนที่เรา

ไดจ้รนับรม่างกายทนที่มนสงม่าราศนแลจ้วและเมสืที่อเราไดจ้พบกนับพระครริสตห์ เราไมม่ถถูกบอกวม่าแตม่ละคนจะถถูกพริพากษาและรนับ
บคาเหนท็จทนันทนทนที่เขาตาย หรสือเมสืที่อการรนับขจึนี้นมาถจึง แมจ้วม่านนัที่นถถูกบอกเปป็นนนัยกท็ตาม

2 โครรินธห์ 5:9,10 กลม่าววม่า: “เหตคุฉะนนันี้นพวกเราจจึงทคางานหนนัก เพสืที่อทนที่วม่า ไมม่วม่าจะอยถูม่หรสือไมม่อยถูม่กท็ดน พวก
เรากท็จะเปป็นทนที่พอพระทนัยของพระองคห์ เพราะวม่าพวกเราทคุกคนตจ้องปรากฏตนัวทนที่หนจ้าบนัลลนังกห์พริพากษาของพระ
ครริสตห์ เพสืที่อทคุกคนจะไดจ้รนับตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกกระทคาในรม่างกายของตน ตามทนที่เขาไดจ้กระทคาแลจ้ว ไมม่วม่าสริที่งนนันี้นจะ
ดนหรสือเลว”

เราจะถถูกพริพากษาและ “รนับตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกกระทคาในรม่างกาย… ไมม่วม่าสริที่งนนันี้นจะดนหรสือเลว” ไมม่ใชม่
พระพริโรธของพระเจจ้าแตม่ในความผริดตม่าง ๆ ของเราเองเราตจ้องเผชริญผลลนัพธห์ตม่าง ๆ ของพวกมนัน คนทนที่เรารนักซจึที่ง
ไมม่ไดจ้รนับคคาเตสือน ไมม่ถถูกชนะจริตวริญญาณมาและจากนนันี้นกท็ไปอยถูม่ในนรก จะยนังอยถูม่ในนรกเหมสือนเดริมแมจ้เราจะ
รจ้องไหจ้หนนักสนักปานใดเพราะความผริดพลาดของเรา เราตจ้องรนับผลตามสริที่งทนที่เราไดจ้กระทคา

1 โครรินธห์ 3:10-15 บอกเราอยม่างชนัดแจจ้งมากกวม่า:
“ตามพระคคุณของพระเจจ้าซจึที่งไดจ้โปรดประทานแกม่ขจ้าพเจจ้า เหมสือนเปป็นนายชม่างผถูจ้ชคานาญ ขจ้าพเจจ้าไดจ้วาง

รากฐานลงแลจ้ว และอนกคนหนจึที่งกท็มากม่อสรจ้างบนรากฐานนนันี้น แตม่ขอทคุกคนจงระวนังใหจ้ดนวม่าเขาจะกม่อสรจ้างบน
รากฐานนนันี้นอยม่างไร เพราะวม่าผถูจ้ใดจะวางรากฐานอสืที่นนอกจากรากฐานทนที่วางไวจ้แลจ้วไมม่ไดจ้ ซจึที่งคสือพระเยซถูครริสตห์ 
บนัดนนนี้ถจ้าผถูจ้ใดกม่อสรจ้างบนรากฐานนนนี้ ดจ้วยทองคคา เงริน เพชรพลอย ไมจ้ หญจ้าแหจ้ง ฟาง การงานของทคุกคนจะถถูก
สคาแดงใหจ้เหท็นชนัดเจน เพราะวนันนนันี้นจะใหจ้เหท็นการงานนนันี้นไดจ้ชนัดเจน เพราะวม่าการงานนนันี้นจะถถูกเปปิดเผยดจ้วยไฟ 
และไฟนนันี้นจะทดสอบการงานของทคุกคนวม่าเปป็นชนริดอะไรบจ้าง ถจ้าการงานของผถูจ้ใด ซจึที่งผถูจ้นนันี้นไดจ้กม่อสรจ้างบนรากฐาน
นนันี้น ทนอยถูม่ไดจ้ ผถูจ้นนันี้นกท็จะไดจ้รนับบคาเหนท็จ ถจ้าการงานของผถูจ้ใดจะถถูกเผาไหมจ้ไป ผถูจ้นนันี้นกท็จะขาดบคาเหนท็จ แตม่ตนัวเขาเอง
จะรอด แตม่เหมสือนอยม่างรอดจากไฟ”

ผมขอกลม่าววม่ามนบนัลลนังกห์พริพากษาหนจึที่งของพระครริสตห์สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลายในสวรรคห์ และการ
พริพากษานนันี้นกท็ไมม่ไดจ้หมายถจึงการพบวม่าเรารอดหรสือไมม่ คนเหลม่านนันี้นทนที่การงานของตนคงอยถูม่จะไดจ้รนับบคาเหนท็จ (พวก
เขาไดจ้รนับความรอดแลจ้ว) และคนเหลม่านนันี้นทนที่การงานของตนถถูกเผา กท็จะทนทคุกขห์กนับความสถูญเสนย แตม่ตนัวพวกเขา
เอง “จะรอด แตม่เหมสือนอยม่างรอดจากไฟ”

2. จะมนการพริพากษาหนจึที่งของชนชาตริอริสราเอล หลนังจากความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น ยริวทคุกคนทนที่มนชนวริตอยถูม่จะ
ถถูกรวบรวมโดยเหลม่าทถูตสวรรคห์จากทนัที่วโลก มนัทธริว 24:31 กลม่าววม่า “และพระองคห์จะทรงสม่งเหลม่าทถูตสวรรคห์ของ
พระองคห์มาดจ้วยเสนยงแตรอนันดนังยริที่งนนัก และทถูตสวรรคห์เหลม่านนันี้นจะรวบรวมบรรดาคนทนที่ทรงถถูกเลสือกสรรไวจ้แลจ้ว
ของพระองคห์จากลมทนันี้งสนที่ทริศนนันี้น ตนันี้งแตม่ทนที่สคุดฟฝ้าสวรรคห์ขจ้างหนจึที่งจนถจึงทนที่สคุดฟฝ้าสวรรคห์อนกขจ้างหนจึที่งนนันี้น” จากนนันี้นพวก



เขาจะถถูกพาไปยนัง “ถริที่นทคุรกนันดารแหม่งประชาชน” และทนที่นนัที่นพวกเขาจะถถูกพริพากษาเปป็นรายตนัวและพวกกบฏจะ
ถถูกชคาระออกไป เอเสเคนยล 20:33-38 กลม่าววม่า:

“เรามนชนวริตอยถูม่แนม่ฉนันใด องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัสวม่า ดจ้วยมสือทนที่มนฤทธริธิ์ และดจ้วยแขนทนที่เหยนยดออก 
และดจ้วยความกรรินี้วทนที่เทออกมา เราจะครอบครองเหนสือพวกเจจ้าเปป็นแนม่ฉนันนนันี้น และเราจะนคาพวกเจจ้าออกมาจาก
ประชาชน และจะรวบรวมพวกเจจ้าออกมาจากประเทศทนันี้งปวงซจึที่งพวกเจจ้าถถูกกระจนัดกระจายไปอยถูม่ในนนันี้น ดจ้วยมสือ
ทนที่มนฤทธริธิ์ และดจ้วยแขนทนที่เหยนยดออก และดจ้วยความกรรินี้วทนที่เทออกมา และเราจะนคาพวกเจจ้าเขจ้ามาในถริที่นทคุรกนันดาร
แหม่งประชาชน และทนที่นนัที่นเราจะเขจ้าสถูม่การพริพากษากนับพวกเจจ้าหนจ้าตม่อหนจ้า เราไดจ้เขจ้าสถูม่การพริพากษากนับ
บรรพบคุรคุษของพวกเจจ้าในถริที่นทคุรกนันดารของแผม่นดรินอนยริปตห์อยม่างไร เราจะเขจ้าสถูม่การพริพากษากนับพวกเจจ้าอยม่างนนันี้น 
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรนัส และเราจะทคาใหจ้พวกเจจ้าลอดไปใตจ้คทา และเราจะนคาพวกเจจ้าใหจ้เขจ้ามาในเครสืที่อง
ผถูกมนัดแหม่งพนันธสนัญญา และเราจะชคาระพวกกบฏเสนยจากทม่ามกลางพวกเจจ้า และคนทนันี้งหลายทนที่ละเมริดตม่อเรา เรา
จะนคาพวกเขาออกมาจากแผม่นดรินทนที่พวกเขาอาศนัยอยถูม่นนันี้น และพวกเขาจะไมม่ไดจ้เขจ้าไปในแผม่นดรินอริสราเอล และ
พวกเจจ้าจะทราบวม่าเราเปป็นพระเยโฮวาหห์”

พวกอริสราเอลทนที่เหลสืออยถูม่ทนที่แสวงหาพระเจจ้าดจ้วยสรินี้นสคุดใจของตนจะไดจ้รนับความรอด (พบญ. 30:1-6; 
ศคย. 12:10; 13:1; รม. 11:26) โอ จะมนการฟฟปั้นฟถูครนันี้งใหญม่ในตอนนนันี้นเมสืที่อพวกเขามองดถูพระองคห์ผถูจ้ทนที่พวกเขาไดจ้
แทง ทคุกครอบครนัวตม่างหาก ราวกนับคนหนจึที่งไวจ้ทคุกขห์ใหจ้บคุตรชายหนัวปปีของตน! ประชาชาตริหนจึที่งทนที่รนับความรอดในวนัน
เดนยว หลนังจากทนที่พวกกบฏถถูกชคาระออกไปและถถูกสม่งไปนรก

3. จะมนการพริพากษาหนจึที่งของพวกคนตม่างชาตริทนที่รอดชนวริตอยถูม่หลนังจากศจึกอารมาเกดโดน มนัทธริว 
25:31-46 บอกเลม่าถจึงการพริพากษาหนจึที่ง “เมสืที่อบคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระองคห์ และบรรดาทถูต
สวรรคห์อนันบรริสคุทธริธิ์มาพรจ้อมกนับพระองคห์ เมสืที่อนนันี้นพระองคห์จะประทนับนนัที่งบนพระทนที่นนัที่งแหม่งสงม่าราศนของพระองคห์ 
และตม่อพระพนักตรห์พระองคห์ บรรดาประชาชาตริตม่าง ๆ จะถถูกรวบรวมกนัน และพระองคห์จะทรงแยกคนเหลม่านนันี้น
โดยแยกพวกหนจึที่งออกจากอนกพวกหนจึที่ง เหมสือนอยม่างผถูจ้เลนนี้ยงแกะแยกแกะทนันี้งหลายของทม่านออกจากแพะทนันี้ง
หลาย”

นนที่มนักถถูกเรนยกวม่า “การพริพากษาบรรดาประชาชาตริ” แตม่นนัที่นกท็ชวนใหจ้เขจ้าใจผริด คคาเรนยกสคาหรนับบรรดา
ประชาชาตริตรงนนันี้นคสือ เอธนอส และหมายถจึงประชาชาตริทนันี้งหลายทนที่มนประชาชน มนันเปป็นคคาเดนยวกนับทนที่อยถูม่ในมนัทธริว
24:14, “และขม่าวประเสรริฐแหม่งอาณาจนักรนนนี้จะถถูกประกาศไปทนัที่วโลกใหจ้เปป็นพยานแกม่บรรดาประชาชาตริ” คคา
เดนยวกนันนนนี้ถถูกใชจ้ในมนัทธริว 28:19 ในพระบนัญชาอนันยริที่งใหญม่นนันี้นเราจะตจ้อง “สนัที่งสอน [หรสือสรจ้างสาวก] ชนทคุกชาตริ” 
มนันเปป็นการพริพากษาผถูจ้คนจากทคุกชนชาตริจรริง ๆ พระคนัมภนรห์กคาลนังกลม่าวเชม่นนนันี้น ประชาชาตริหนจึที่งไมม่เยนที่ยมคนปป่วย
หรสือใหจ้นนี้คาแกม่ผถูจ้กระหาย มนันเปป็นการพริพากษาผถูจ้คนแหม่งประชาชาตริทนันี้งปวงทนที่รอดชนวริตอยถูม่หลนังจากศจึกอารมาเกด
โดน พระเจจ้าจะทรงจนัดการกนับชนชาตริอริสราเอลไปแลจ้วในการพริพากษาหนจึที่งทนที่พริเศษ คราวนนนี้พวกคนตม่างชาตริทนที่
รอดชนวริตอยถูม่จะถถูกพริพากษาบจ้าง

หลนังจากการขม่มเหงและการเขม่นฆม่าอนันเลวรจ้ายทนที่กระทคาตม่อพวกครริสเตนยนและพวกยริวทนที่ยคาเกรงพระเจจ้า
โดยปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ เฉพาะคนเหลม่านนันี้นทนที่รนักและวางใจพระครริสตห์จะอยถูม่ฝป่ายเดนยวกนับพวกครริสเตนยนในตอน



นนันี้น ฉะนนันี้นมนันจะงม่ายทนที่จะคนัดเลสือกผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วในตอนนนันี้น ตอนนนนี้มนันไมม่งม่ายขนาดนนันี้น พระเจจ้าไมม่ทรงฝากไวจ้ในมสือ
ของผถูจ้คนทนที่จะตนัดสรินวม่าใครรอดและใครไมม่รอด “มนคุษยห์มองดถูทนที่รถูปลนักษณห์ภายนอก แตม่องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงมอง
ดถูทนที่จริตใจ” แตม่พระเยซถูเจจ้าจะทรงรถูจ้จนักผถูจ้ทนที่รอดแลจ้ว และพระองคห์จะทรงเปป็นผถูจ้พริพากษา แตม่พระองคห์ทรงกลม่าวถจึง
หลนักฐานอนันเดม่นชนัดของความรอดในทนที่นนนี้

พระคคาตอนนนนี้ไมม่ไดจ้สอนความรอดโดยการประพฤตริแตม่การดถูออกถจึงการงานตม่าง ๆ ทนที่มาจากหนัวใจ
ครริสเตนยน พระเยซถูเจจ้าทรงรถูจ้จนักใจทคุกดวงและจะไมม่ทรงทคาอะไรผริดพลาดเลย เฉพาะคนเหลม่านนันี้นทนที่บนังเกริดใหมม่
แลจ้วโดยความเชสืที่อสม่วนตนัวในพระครริสตห์พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดนนันี้นจะปรากฏในสายพระเนตรของพระองคห์วม่าเปป็น
ครริสเตนยน

4. จากนนันี้นมนการพริพากษาครนันี้งใหญม่ของพวกคนตายทนที่ไมม่ไดจ้รนับความรอดซจึที่งถถูกอภริปรายตรงนนนี้ในวริวรณห์ 
20:11-15

การพถิพากษาทกกี่พระทกกี่นกักี่งใหญต่สกขาว
หลายคคาถามตจ้องถถูกตอบเกนที่ยวกนับการพริพากษานนนี้
ใครจะถถูกพริพากษา? เฉพาะผถูจ้ทนที่ไมม่รอดเทม่านนันี้น คนเหลม่านนนี้เปป็น “บรรดาผถูจ้ทนที่ตายแลจ้ว ทนันี้งผถูจ้นจ้อยและ

ผถูจ้ใหญม่” (ขจ้อ 12) และเราพบแลจ้ววม่าผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วจะถถูกทคาใหจ้เปป็นขจึนี้นจากตายไปแลจ้วใน “การฟฟปั้นจากความตาย
ครนันี้งแรก” และ “ความตายครนันี้งทนที่สองจะไมม่มนอคานาจเหนสือคนเชม่นนนนี้” (ขจ้อ 6) คราวนนนี้เรามนการฟฟปั้นคสืนชนพครนันี้งทนที่
สองนนันี้น นนัที่นคสือ การฟฟปั้นคสืนชนพของพวกคนตายทนที่ไมม่รอด

Seiss กลม่าววม่า: “การฟฟปั้นคสืนชนพของเหลม่าคนชนัที่วไมม่เหมสือนกนับการฟฟปั้นคสืนชนพของพวกวริสคุทธริชนเลย นอก
เสนยจากวม่ามนันจะเปป็นการเรนยกใหจ้กลนับคสืนสถูม่ชนวริตในฝป่ายรม่างกาย มน ‘การเปป็นขจึนี้นมาแหม่งชนวริต’ และมน ‘การเปป็นขจึนี้น
มาแหม่งการลงพระอาชญา’ (ยอหห์น 5:29) และเปป็นไปไมม่ไดจ้เลยทนที่ทนันี้งสองนนนี้จะเปป็นอนันเดนยวกนันและเหมสือนกนัน” 
เขากลม่าวอนกวม่า “เปาโลบอกเราอยม่างชนัดแจจ้งวม่ามน ‘ลคาดนับ’ ในการเปป็นขจึนี้นจากตายนนนี้ ซจึที่งทคาใหจ้บางคนเปป็นขจึนี้นใน
คราวหนจึที่ง และคนอสืที่นในคราวอสืที่น ๆ”

“และความตายกนับนรกไดจ้สม่งคสืนคนทนันี้งหลายซจึที่งอยถูม่ในทนที่เหลม่านนันี้น” (ขจ้อ 13) นนัที่นคสือ แดนแหม่งความตาย
สม่งมอบพวกคนตายทนที่ไมม่รอดเพสืที่อมาสถูม่การพริพากษานนนี้ ทะเลคสืนศพของคนเหลม่านนันี้นทนที่จมนนี้คาตายในทะเล นนที่เปป็นการ
พริพากษาของเฉพาะคนตายทนที่ไมม่รอด Dr. Riley ยกคคาพถูดของ Philips Brooks ทนที่กลม่าววม่า “มนันยากทนที่เราจะนจึก
ภาพออกวม่ามนคุษยห์คนสคุดทจ้าย-ผถูจ้ใหญม่และผถูจ้นจ้อย-จะถถูกนคาตนัวไปทนที่นนัที่น จคานวนของพวกเขาทนที่มากมายมหาศาลกท็
ทคาใหจ้เราสมองตสืนี้อ และกม่อใหจ้เกริดคคาถามทนที่วม่าคนทนที่เปป็นผถูจ้นจ้อยทนที่สคุดบางคนจะไมม่ถถูกมองขจ้ามหรสือ และคนทนที่เปป็น
ใหญม่เปป็นโตทนที่สคุดบางคนในพวกทนที่ไมม่ไดจ้บนังเกริดใหมม่จะไมม่ถถูกปลม่อยตนัวไปหรสือ แตม่ความทรงสนัพพนัญญถูของพระเจจ้าจะ
ไมม่เปปิดโอกาสใหจ้คนทนที่เลท็กนจ้อยทนที่สคุดเลท็ดลอดไปไดจ้โดยไมม่ถถูกสนังเกตเหท็น และความทรงฤทธริธิ์ทนันี้งสรินี้นของพระองคห์กท็จะ
ทคาใหจ้พวกคนมนกคาลนังมากทนที่สคุดตจ้องเชสืที่อฟปงหมายเรนยกเหลม่านนนี้”

ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะถถูกพริพากษาทนที่นนที่ไหม? ไมม่ แตม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะอยถูม่ทนที่นนัที่นทคุกคนเพสืที่อเปป็น
ประจนักษห์พยาน อยม่างหนจึที่งกท็คสือ มนคคาสนัญญาไวจ้แกม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่เปป็นขจึนี้นจากตายวม่า “...อยม่างนนันี้นแหละพวก
เรากท็จะอยถูม่กนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าเปป็นนริตยห์” (1 ธส. 4:17) ดนังนนันี้นเราจะอยถูม่ทนที่นนัที่นกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า และหลนัง



จากการรนับขจึนี้นนนันี้นเราจะไมม่จากพระองคห์ไปไหนเลย
ครริสเตนยนทคุกคนตจ้องอยถูม่ทนที่การพริพากษาทนที่พระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวของพวกคนตายทนที่ไมม่รอดเพสืที่อทนที่จะเปป็น

พยานปรนักปรคาพวกเขา พระเยซถูตรนัสวม่า “ชาวนนนะเวหห์จะลคุกขจึนี้นในการพริพากษาพรจ้อมกนับคนชนัที่วอายคุนนนี้ และจะ
กลม่าวโทษมนัน เพราะวม่าชาวนนนะเวหห์ไดจ้กลนับใจเสนยใหมม่เพราะการประกาศของโยนาหห์ และดถูเถริด ผถูจ้หนจึที่งทนที่เปป็น
ใหญม่กวม่าโยนาหห์กท็อยถูม่ทนที่นนที่” (มธ. 12:41) คคุณแมม่ทนที่รจ้องไหจ้จะอยถูม่ฝป่ายพระเจจ้าเพสืที่อปรนักปรคาลถูกชายทนที่ไมม่สคานจึกผริดของ
นาง นนักเทศนห์ทนที่เคยเตสือนจะใหจ้การปรนักปรคาเหลม่าผถูจ้ฟปงทนที่ไมม่เชสืที่อของเขา ดนังนนันี้นมนคุษยชาตริทนันี้งหมดจะอยถูม่ทนที่การ
พริพากษานนันี้น ผถูจ้ทนที่หลงหายจะถถูกพริพากษา ผถูจ้ทนที่รอดจะเปป็นประจนักษห์พยาน แตม่เฉพาะผถูจ้ทนที่ไมม่รอดเทม่านนันี้นจะถถูก
พริพากษาทนที่นนที่

ผถูจ้พริพากษานนันี้นจะเปป็นพระเยซถูครริสตห์เอง ดจ้วยวม่า “พระบริดา…ทรงมอบการพริพากษาทนันี้งสรินี้นไวจ้กนับพระบคุตร
แลจ้ว” (ยอหห์น 5:22)

เกณฑค์การพถิพากษา: “การงานของพวกเขา”
“หนนังสสือตม่าง ๆ กท็ถถูกเปปิดออก” (ขจ้อ 12) นนัที่นคสือ บนันทจึกเกนที่ยวกนับการกระทคาทนันี้งหลายของมนคุษยห์ “และผถูจ้

ทนที่ตายไปแลจ้วไดจ้ถถูกพริพากษาตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกจารจึกไวจ้ในหนนังสสือเหลม่านนันี้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา” 
อนกทน “และพวกเขาไดจ้ถถูกพริพากษาตามบรรดาการงานของตนหมดทคุกคน” (ขจ้อ 13) สวรรคห์จดบนันทจึกการกระ
ทคาทนันี้งหมดของมนคุษยห์ และความคริดและความรถูจ้สจึกทนันี้งหมดทนที่ควบคคุมกระทคาของพวกเขา Seiss กลม่าววม่า: “มนคุษยห์
มากมายเคยมนชนวริตอยถูม่และตายไปซจึที่งโลกไมม่ทราบอะไรเกนที่ยวกนับตนัวเขาเลย แตม่ชนวริตทนที่พวกเขาเคยใชจ้ การกระทคาทนที่
พวกเขาเคยกม่อ ความคริดและอารมณห์ทนที่พวกเขาเพลริดเพลริน ยนังถถูกจดไวจ้อยถูม่เหมสือนเดริมในทนที่ ๆ ความทรงจคาเกนที่ยว
กนับพวกเขาไมม่อาจพรินาศไปไดจ้ ใชม่แลจ้ว โอ ผถูจ้ชายเออ๋ย! โอ ผถูจ้หญริงเออ๋ย! ไมม่วม่าคคุณจะเปป็นใคร ชนวประวนัตริของคคุณถถูก
จดไวจ้แลจ้ว มสือทนที่ไมม่พลนันี้งผริดไดจ้บนันทจึกทคุกรายการ พรจ้อมกนับทคุกสริที่งทนที่เรจ้นลนับ…” ไมม่มนพระเมตตาในทนที่นนนี้ ไมม่มนการกลม่าว
ถจึงการยกโทษ เกนที่ยวกนับพระคคุณของพระเจจ้า เกนที่ยวกนับการลบมลทริน สริที่งเหลม่านนนี้ทนันี้งหมดถถูกเยจ้ยหยนันไปแลจ้ว บนัดนนนี้
การพริพากษาทนที่ชอบธรรมเทม่านนันี้นจะถถูกใชจ้ ผถูจ้คนไปนรกเพราะพวกเขาสมควรไป พวกเขาสมควรตกนรก บนัญญนัตริ
ของพระเจจ้าคสือ “ดจ้วยวม่าคม่าจจ้างของบาปคสือความตาย แตม่ของประทานของพระเจจ้าคสือชนวริตนริรนันดรห์โดยทางพระ
เยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเรา” (รม. 6:23) มนันคสือ “อยม่าถถูกหลอกลวงเลย พระเจจ้าทรงถถูกเยาะเยจ้ยไมม่
ไดจ้ เพราะวม่าสริที่งใดกท็ตามทนที่คนหนจึที่งคนใดหวม่านลง เขากท็จะเกนที่ยวเกท็บสริที่งนนันี้นเชม่นกนัน” (กท. 6:7) สคุภาษริต 29:1 กลม่าว
วม่า “คนทนที่ถถูกตคาหนริบม่อย ๆ กท็ทคาใหจ้คอของตนแขท็ง จะถถูกทคาลายอยม่างฉนับพลนัน และไรจ้ทางแกจ้ไข” บาปตจ้องไดจ้รนับ
การชดใชจ้ คนเหลม่านนันี้นทนที่ปฏริเสธการเสนยสละของพระครริสตห์เพสืที่อเราตจ้องใชจ้หนนนี้ของพวกเขาเองเพราะบาปนริรนันดรห์ทนที่
พวกเขาไมม่เคยกลนับใจและทนที่ไมม่ไดจ้รนับการยกโทษ

บางคนถามวม่า “แตม่ถจ้าคน ๆ หนจึที่งไมม่เคยไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐลม่ะ?” มนคุษยห์ไมม่ไดจ้ไปสวรรคห์เพราะพวกเขา
ไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐ พวกเขาไปเพราะพวกเขาไดจ้รนับการยกโทษสคาหรนับบาปทนันี้งหลายของตน และคนเหลม่านนันี้นทนที่
ไมม่อยากไดจ้รนับการยกโทษกท็ไปนรกเพราะพวกเขาสมควรไป

มนคุษยห์จะถถูกพริพากษาตามการงานของตน ฉะนนันี้นนนัที่นหมายความวม่า การพริพากษาจะรคุนแรงสคาหรนับบาง
คนมากกวม่าคนอสืที่น ๆ นรกจะเบาสคาหรนับบางคนมากกวม่าคนอสืที่น ๆ ขจึนี้นอยถูม่กนับการงานของพวกเขา ทคุกคนทนที่ปฏริเสธ



พระครริสตห์กท็ไปนรก แตม่นรกจะไมม่เหมสือนกนันสคาหรนับทคุกคน ทคุกคนทนที่รอดกท็ไปสวรรคห์ แตม่บางคนจะไดจ้รนับบคาเหนท็จ
มากกวม่าคนอสืที่น ๆ ไดจ้รนับความสคุขมากกวม่าคนอสืที่น ๆ เนสืที่องจากในนรกผถูจ้คนทนทคุกขห์ “ตามการงานของตน” 
พระเจจ้าจจึงจะมนบนันทจึกการงานนนันี้นไวจ้ใกลจ้ตนัว

“ตามบรรดาการงานของพวกเขา” (ขจ้อ 12) ใชม่แลจ้ว แตม่ในสายพระเนตรของพระเจจ้าบาปนนันี้นกท็ไมม่เพนยง
อยถูม่ในการกระทคาแตม่อยถูม่ในจริตใจ “ดจ้วยวม่าจากบรรดาสริที่งทนที่เตท็มอยถูม่ในใจ ปากกท็พถูดออกมา” (มธ. 12:34) คนทนที่
เกลนยดชนังพนที่นจ้องของตนกท็เปป็นฆาตกรกม่อนทนที่เขาจะเหนนที่ยวไกปฟนหรสือกวนัดแกวม่งมนดหรสือไมจ้ตะบอง (1 ยอหห์น 3:15) 
“ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่มองผถูจ้หญริงคนหนจึที่งเพสืที่อใหจ้เกริดใจกคาหนนัดในหญริงนนันี้น เขากท็ไดจ้เลม่นชถูจ้กนับหญริงนนันี้นในใจของตนแลจ้ว” 
พระเยซถูตรนัสไวจ้ในมนัทธริว 5:28 คนทนที่อยากทคาความชนัที่วหรสือคงจะทคามนันหากสถานการณห์อคานวย หรสือถจ้าเขาไมม่กลนัว
วม่าจะถถูกแฉ กท็มนความผริดในบาปนนันี้นแลจ้วในใจ โอ บาปเหลม่านนันี้นทนที่ใจเจตนาจะถถูกอม่านใหจ้ไดจ้ยรินจากสมคุดบนันทจึก
เหลม่านนันี้นของพระเจจ้าในวนันอนันนม่ากลนัวนนันี้น!

ไมม่แปลกทนที่โรม 3:22,23 กลม่าววม่า “เพราะวม่าไมม่มนความแตกตม่างกนัน เหตคุวม่าทคุกคนไดจ้ทคาบาป และขาด
จากสงม่าราศนของพระเจจ้า” เผม่าพนันธคุห์แหม่งคนบาปนนนี้มนบาปทนที่เหมสือนกนันจรริง ๆ!

ภรรยาและคคุณแมม่ทนที่รนักนวลสงวนตนัวในทางกฎหมายทนที่รนับชมภาพยนตรห์หรสือรายการโทรทนัศนห์เกนที่ยวกนับ
การเกนนี้ยวพาราสนและอาจเปป็นการเลม่นชถูจ้ของชายเจจ้าเสนม่หห์คนหนจึที่งและนจึกฝปนวม่ามนันคงจะวริเศษจรริง ๆ ทนที่ไดจ้มน
ประสบการณห์อยม่างนนันี้น พระเจจ้ากท็จะนนับรวมกนับหญริงโสเภณนหรสือดาราหนนังลามกทนที่เธออริจฉา ฆาตกรทนที่ตจ้องโทษ
ประหารชนวริตและผถูจ้หญริงทนที่เกลนยดชนังและฆม่าลถูกนจ้อยทนที่ยนังไมม่เกริดของเธอใหจ้ตายโดยการทคาแทจ้ง ตลอดจนคคุณหมอทนที่
มนัที่งมนและผถูจ้คนนนับถสือทนที่รที่คารวยเพราะการฆาตกรรมเชม่นนนันี้น (แมจ้วม่าการทคาแทจ้งถถูกทคาใหจ้ถถูกกฎหมายและในบาง
กรณนเปป็นเรสืที่องนม่านนับถสือกท็ตาม): คนเหลม่านนนี้ทคุกคนจะยสืนตม่อแถวเดนยวกนันกนับฆาตกรผถูจ้มนความผริดและทคาใหจ้โลหริตตก
ทนที่การพริพากษานนันี้น

และบรรดาบาปลนับ ๆ! สมคุดเหลม่านนันี้นของพระเจจ้าบนันทจึกมากยริที่งกวม่าหนนังสสือพริมพห์ มากกวม่าทนที่คนทนันี้งโลก
ทราบ เรสืที่องรนักลนับ ๆ การลนักขโมยทนที่ไมม่มนใครจนับไดจ้ อคุบายการเงรินอนันคดโกง คดนฆาตกรรมทนที่ยนังไขไมม่ไดจ้ ทนที่การ
พริพากษานนันี้นจะถถูกเปปิดโปงวม่านม่าเกลนยด นม่าชนัง ชนัที่วรจ้ายแบบนรกตามทนที่พระเจจ้าทรงมองเหท็นพวกมนัน

“และหนนังสสืออนกมจ้วนหนจึที่งกท็ถถูกเปปิดออก …หนนังสสือแหม่งชนวริต” (ขจ้อ 12) เหตคุใดมนันถจึงอยถูม่ทนที่นนที่? ในหนนังสสือนนนี้
มนชสืที่อของคนเหลม่านนันี้นทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วโดยความเชสืที่อในพระเยซถูครริสตห์พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดนนันี้น ทะเบนยนของผถูจ้ทนที่ถถูก
ชคาระลจ้างและแยกตนันี้งใหจ้บรริสคุทธริธิ์โดยทางความเชสืที่อในพระโลหริตทนที่มนฤทธริธิ์ไถม่ของพระองคห์ (ดถู ฟป. 4:3; วว. 3:5; 
13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27; 22:19) “หนนังสสือแหม่งชนวริตถถูกเปปิด (ขจ้อ 12) ซจึที่งเปป็นทะเบนยนของผถูจ้ทนที่รอดแลจ้ว 
(13:8; 17:8) มนันไมม่มนชสืที่อของคนทนที่ไมม่รอดเลยสนักคนเดนยว ซจึที่งแสดงใหจ้เหท็นวม่านนที่เปป็นการพริพากษาของคนบาปลจ้วน 
ๆ (ขจ้อ 15)” Dr. Unger กลม่าว

ไมม่มนผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วถถูกพริพากษาทนที่นนที่เลยสนักคน แลจ้วทคาไมมนหนนังสสือแหม่งชนวริต? มนันเปป็นคคาพยานทนที่รนักของ
พระเจจ้าแกม่คนทนันี้งปวงวม่าคนทนที่ไมม่รอดเหลม่านนนี้มนโอกาสรนับความรอดไดจ้และไมม่ยอมรนับความรอด มนันเปป็นหลนักฐาน
ของพระเมตตาของพระเจจ้าทนที่ถถูกดถูหมริที่น ของคคาเชริญชวนทนที่ถถูกเยาะเยจ้ย ของการลบมลทรินบาปของพวกเขาซจึที่ง
พวกเขาไดจ้ปฏริเสธ โดยเลสือกบาปทนันี้งหลายของพวกเขามากกวม่า



ดนังนนันี้น เมสืที่อผถูจ้หลงหายเหลม่านนนี้ (พวกเขาทคุกคน) ถถูกโยนเขจ้าในบจึงไฟนนันี้น พวกเขากท็ถถูกเตสือนความจคาอนกหน
เกนที่ยวกนับความรอดนนันี้นซจึที่งถถูกซสืนี้อแลจ้วโดยการทนทคุกขห์เหลม่านนันี้นของพระครริสตห์แตม่ถถูกปฏริเสธจนกระทนัที่งสายเกรินไป 
ลจึกลงไปในนรกเศรษฐนนนันี้นแหม่งลถูกา 16 ถถูกบอกวม่า “ลถูกเออ๋ย จงระลจึกวม่า…” บนัดนนนี้เรสืที่องราวอนันนม่าเศรจ้าถถูกบอกเลม่า 
ปลายทางของเหลม่าคนบาปทนที่ปฏริเสธพระครริสตห์มาถจึงแลจ้ว คนบาปทนที่ไมม่ยอมกลนับใจคนสคุดทจ้ายในโลกไปนรกแลจ้ว 
“ในสม่วนของไฟนริรนันดรห์ ไมม่มนผถูจ้ใดตนันี้งคคาถามพวกนนักวริทยาศาสตรห์วม่าไฟลคุกไหมจ้อยถูม่เสมอภายในใจกลางของแผม่นดริน
โลกนนนี้ และวม่าภถูเขาไฟทนันี้งหลาย เชม่น ภถูเขาเอทนม่า ถถูกกม่อขจึนี้นโดยไฟนนันี้นทนที่แตกทะลคุออกมาผม่านทางจคุดทนที่เปลสือกโลก
บางทนที่สคุด ถจ้าใครเชสืที่อนนักวริทยาศาสตรห์เหลม่านนันี้นผถูจ้คจ้นพบ ทคาไมถจึงไมม่เชสืที่อพระเจจ้าผถูจ้ไดจ้ทรงสรจ้างเลม่า? (Slemming)

Seiss สรคุปบทนนนี้ดจ้วยถจ้อยคคาเหลม่านนนี้ทนที่เปป็นคคาเตสือน:
จงฟปงเถริด ทม่านทนันี้งหลายทนที่ไมม่เชสืที่อ-ทม่านทนันี้งหลายทนที่เปป็นคนทคุจรริต-ทม่านทนันี้งหลายทนที่เปป็นคนหมริที่น

ประมาท-ชายหญริงทนที่ลามกทนันี้งหลายเออ๋ย-ทม่านทนันี้งหลายทนที่เปป็นทาสของตนัณหาราคะและความอยาก-
ทม่านทนันี้งหลายทนที่เยจ้ยหยนันความจรริงของพระเจจ้า- “พวกเจจ้าจะหนนพจ้นพระอาชญาแหม่งนรกอยม่างไรไดจ้?”
(มธ. 23:33) ทม่านทนันี้งหลายทนที่ทคาธคุรกริจ-ทนที่จริตวริญญาณของพวกทม่านซจึมซนับอยถูม่กนับการไขวม่ควจ้าหากคาไร-
พวกทม่านทนที่มนัที่งคนัที่งแตม่ไมม่ไดจ้มนัที่งมนจคาเพาะพระเจจ้า-พวกทม่านทนที่เปป็นผถูจ้โดยสารบนเรสือแหม่งชนวริต ทนที่ไมม่มนการ
อธริษฐาน ไมม่มนสนัมพนันธห์กนับครริสตจนักร ไมม่สนใจประโยชนห์สคุขอนันเปป็นอมตะของทม่าน พระเจจ้าของทม่าน 
หรสือนริรนันดรห์กาลทนที่อยถูม่ตรงหนจ้าทม่าน-จงฟปงเถริด: “นรกไดจ้ขยายทนที่ของมนันออก และอจ้าปากของมนันเสนย
โดยไมม่จคากนัด และสงม่าราศนของพวกเขา และฝถูงชนของพวกเขา และความเอริกเกรริกของพวกเขา และ
ผถูจ้ทนที่ชสืที่นบาน จะลงไปสถูม่นรก!” (อสย. 5:14) พวกทม่านทนที่เกสือบจะเปป็นครริสเตนยนเออ๋ย ทนที่ชนักชจ้าอยถูม่นาน
หลายปปีทนที่รริมขอบอาณาจนักรนนันี้น ทนที่มองลอดผม่านประตถูเขจ้าไปแตม่ไมม่เคยพรจ้อมเลยทนที่จะเขจ้าประตถูนนันี้น 
ตนันี้งใจวม่าจะทคาแตม่ไมม่เคยไดจ้กระทคาเลย ปรารถนาอยถูม่บม่อย ๆ แตม่กท็ผนัดไปกม่อนเหมสือนเดริม หวนังอยถูม่แตม่ไมม่มน
สริทธริธิ์ทนที่จะหวนัง-คคาถามนนนี้มาถจึงพวกทม่าน: “พวกทม่านจะรอดพจ้นไปอยม่างไรไดจ้ ถจ้าพวกทม่านละเลยความ
รอดอนันยริที่งใหญม่เหลสือเกรินนนันี้น?” (ฮบ. 2:2-4)

และถจ้ามนผถูจ้ใดหลงลสืมหรสือไมม่แยแสตม่อสริที่งใหญม่โตเหลม่านนนี้-หลนับอยถูม่ทม่ามกลางคลสืที่นโหมกระหนที่คา
แหม่งการแกจ้แคจ้นทนที่จะมา-ขม่าวสารนนนี้มาถจึงทม่าน: “โอ คนขนนี้เซาเออ๋ย จงลคุกขจึนี้นซริ จงรจ้องขอตม่อพระเจจ้าของ
เจจ้า บางทนพระเจจ้าองคห์นนันี้นจะทรงระลจึกถจึงพวกเราบจ้าง เพสืที่อพวกเราจะไมม่พรินาศ!” (โยนาหห์ 1:6) 
เพราะถจ้าผถูจ้ใดไมม่ถถูกพบวม่ามนชสืที่อจดอยถูม่ในหนนังสสือแหม่งชนวริต เขากท็ตจ้องถถูกกลสืนไปสรินี้นโดยบจึงไฟนนันี้น

ทม่านผถูจ้อม่าน ชสืที่อของคคุณถถูกจดไวจ้ในหนนังสสือเลม่มไหน? Frank M. Davis กลม่าวมนันไวจ้เชม่นนนนี้:
พระองคห์เจจ้าขจ้า ขจ้าไมม่หม่วงใยในสมบนัตริ เงรินและทองคคา

ขจ้าอยากแนม่ใจวม่าไดจ้ไปสวรรคห์ ขจ้าอยากเขจ้าในคอกแกะนนันี้น
ในสมคุดแหม่งอาณาจนักรของพระองคห์  พรจ้อมกนับหนจ้ากระดาษอนันงามงด

บอกขจ้าเถริด พระเยซถูพระผถูจ้ชม่วยของขจ้า ชสืที่อของขจ้าจดหรสือยนัง?

บททกกี่ 21
ขข้อ 1,2:



21:1 และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทจ้องฟฝ้าอากาศใหมม่และ
แผม่นดรินโลกใหมม่ เพราะทจ้องฟฝ้าอากาศแรกและแผม่น
ดรินโลกแรกนนันี้นหายไปแลจ้ว และไมม่มนทะเลอนกตม่อไป
21:2 และขจ้าพเจจ้า ยอหห์น ไดจ้เหท็นเมสืองบรริสคุทธริธิ์ กรคุง

เยรถูซาเลท็มใหมม่ กคาลนังลงมาจากพระเจจ้าจากสวรรคห์ 
โดยถถูกจนัดเตรนยมไวจ้แลจ้วเหมสือนอยม่างเจจ้าสาวแตม่งตนัว
ไวจ้สคาหรนับสามนของเธอ

ยอหค์นมองผต่านประตดูนกัขั้นและเหด็น “ทข้องฟฟ้าใหมต่และแผต่นดถินโลกใหมต่”
“และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหท็นทจ้องฟฝ้าอากาศใหมม่” J.A. Seiss กลม่าวเกนที่ยวกนับเรสืที่องนนนี้:

ฟฝ้าใหมม่นนันี้นจะเปป็นเชม่นไร ซจึที่งมนันจะตจ้องเกริดขจึนี้นแนม่นอน! เราไมม่อาจบรรยายไดจ้ถจึงอคุตคุนริยมวริทยา
ของฟฝ้าใหมม่นนันี้น แตม่มนันจะเปป็นฟฝ้าหนจึที่งซจึที่งไมม่มนพายคุฝนฟฝ้าคะนองแปรปรวนและความดคาทะมจึนอนันนม่า
กลนัวอนกตม่อไป ไมม่มนแสงฟฝ้าแลบพรจ้อมกนับเสนยงฟฝ้ารจ้องแหม่งพระพริโรธ ไมม่มนภนัยพริบนัตริแหม่งลถูกเหท็บ ไมม่มนฝน
ทนที่เทการพริพากษาอนันนม่ากลนัวลงมา ไมม่มนทนที่ปฝ้วนเปปีปั้ยนสคาหรนับพญามารและเหลม่าทถูตของมนัน ไมม่มนการ
บริดเบนนี้ยวซจึที่งแสดงลางบอกเหตคุอนันนม่าสะพรจึง และไมม่มนการสนัที่นสะเทสือนทนที่กม่อใหจ้เกริดความหวาดหวนัที่น
และภนัยพริบนัตริแกม่บรรดาผถูจ้อาศนัยอยถูม่ใตจ้ผสืนฟฝ้า

มนความแตกตม่างมหาศาลตนันี้งอยถูม่ระหวม่างทจ้องฟฝ้าใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่นนนี้กนับแผม่นดรินโลกเดริมและฟฝ้า
อากาศทนที่อยถูม่รอบมนันซจึที่งเราคคุจ้นเคย การเปลนที่ยนแปลงนนันี้นจะเกริดขจึนี้นไปแลจ้วเมสืที่อไร?

ใน 2 เปโตร 3:7 เราถถูกบอกวม่า: “แตม่ทจ้องฟฝ้าอากาศและแผม่นดรินโลกซจึที่งเปป็นอยถูม่เดนดี๋ยวนนนี้ โดยคคาตรนัส
เดนยวกนันนนันี้นทรงเกท็บไวจ้ คสือสงวนไวจ้สคาหรนับไฟจนถจึงวนันแหม่งการพริพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม”

พระคคาขจ้อนนนี้เพริที่งเตสือนใจเราวม่าโลกเกม่านนันี้น ในนนี้คาทม่วมนนันี้น “ซจึที่งถถูกทม่วมดจ้วยนนี้คา กท็พรินาศไป” วนัตถคุของดาว
เคราะหห์นนนี้ไมม่ไดจ้หายไป แตม่พสืนี้นผริวทนันี้งหมดของมนันไดจ้ถถูกเปลนที่ยนแปลงจนกคาจนัดทรินี้งทคุกรม่องรอยแหม่งอารยธรรมและ
ชนวริตบนแผม่นดรินโลกกม่อนนนี้คาทม่วมนนันี้น ฉะนนันี้นเวลาหนจึที่งจะมาถจึงเมสืที่อโลกนนนี้จะถถูกเผาหมดดจ้วยไฟและทคุกสริที่งทนที่ไฟ
ทคาลายไดจ้จะถถูกทคาลาย อารยธรรมในปปจจคุบนันทนันี้งหมด รม่องรอยแหม่งการใชจ้งานของมนคุษยห์และการใชจ้แผม่นดรินโลก
นนนี้ในทางทนที่ผริด จะหมดสรินี้นไป พระเจจ้าจะทรงทคาใหจ้มนันกลายเปป็นแผม่นดรินโลกใหมม่

และในบททนที่ 3 นนันี้นของ 2 เปโตร ขจ้อ 12 และ 13 กลม่าววม่าครริสเตนยนทนันี้งหลายควรมนการประพฤตริทนที่
บรริสคุทธริธิ์ในทคุกลนักษณะ “โดยคอยทม่าและรนบเรม่งทนที่จะใหจ้วนันของพระเจจ้ามาถจึง ในวนันนนันี้นไฟจะตริดทจ้องฟฝ้าอากาศใหจ้
สลายไป และบรรดาโลกธาตคุจะละลายไปดจ้วยความรจ้อนอนันแรงกลจ้า แตม่อยม่างไรกท็ตาม พวกเรา ตามพระสนัญญา
ของพระองคห์นนันี้น จจึงคอยทม่าทจ้องฟฝ้าอากาศใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่ ซจึที่งในทนที่นนัที่นความชอบธรรมดคารงอยถูม่” มนันเปป็น
สริที่งทนที่นม่าอนัศจรรยห์จรริง ๆ ทนที่ไฟอนันหนจึที่งจะทคาใหจ้แมจ้กระทนัที่งดาวเคราะหห์เหลม่านนันี้นและฟฝ้าเหลม่านนันี้น “สลายไป” เมสืที่อ 
“บรรดาโลกธาตคุจะละลายไปดจ้วยความรจ้อนอนันแรงกลจ้า”! โอ แตม่พวกเรา “คอยทม่าทจ้องฟฝ้าอากาศใหมม่และแผม่น
ดรินโลกใหมม่ ซจึที่งในทนที่นนัที่นความชอบธรรมดคารงอยถูม่”

มหนันตภนัยใหญม่ยนักษห์นนนี้จะเกริดขจึนี้นเมสืที่อไรเมสืที่อแผม่นดรินโลกจะถถูกชคาระดจ้วยไฟ โลกธาตคุละลายดจ้วยไฟอนันรจ้อน
ยริที่ง? มนันจะเกริดขจึนี้น 2 เปโตร 3:7 กลม่าววม่า “...สงวนไวจ้สคาหรนับไฟจนถจึงวนันแหม่งการพริพากษาและความหายนะของ
บรรดาคนอธรรม” ดนังนนันี้น ขณะทนที่พระครริสตห์ทรงพบกนับคนทนันี้งปวงทนที่ไมม่รอด ซจึที่งถถูกลากตนัวออกมาเผชริญหนจ้า
พระองคห์หนจ้าพระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวนนันี้นทนที่ถถูกตนันี้งในอวกาศอนันเวรินี้งวจ้างไรจ้ขนดจคากนัด ทจ้องฟฝ้าอากาศและแผม่นดรินโลกอยม่าง



ทนที่เราเหท็นพวกมนันตอนนนนี้จะถถูกละลายและถถูกชคาระและถถูกทคาใหจ้เปป็นของใหมม่ เมสืที่อนนันี้นพวกมนันกท็จะพรจ้อมสคาหรนับ
เหลม่าวริสคุทธริชนเมสืที่อพระเจจ้าเสดท็จมาเพสืที่อประทนับอยถูม่กนับมนคุษยห์และมนคุษยห์ทนที่ตกตที่คาไดจ้รนับการไถม่และถถูกพากลนับเขจ้าไป
อยถูม่ในสวนเอเดนของพระเจจ้า!

“...และแผม่นดรินโลกใหมม่” Seiss พรรณนามนันอยม่างงดงามดนังนนนี้:
-แผม่นดรินโลกหนจึที่งซจึที่งไมม่เจท็บปวดและไมม่พม่นควนันภายใตจ้การแชม่งสาปของบาปอนกตม่อไป,-แผม่นดริน

โลกหนจึที่งซจึที่งไมม่ตจ้องถถูกทริที่มแทงดจ้วยตะขอและเหลท็กอนกตม่อไปเพสืที่อทคาใหจ้มนันออกผล,-แผม่นดรินโลกหนจึที่งซจึที่ง
หนามยม่อยและหนามใหญม่ไมม่รนังควานผสืนดรินอนกตม่อไป ไมม่มนงถูขถูม่ฟป่อ ๆ ทม่ามกลางดอกไมจ้ ไมม่มนสนัตวห์ดคุรจ้าย
คอยดนักซคุม่มเพสืที่อกนัดกริน,-แผม่นดรินโลกหนจึที่งซจึที่งผสืนดรินไมม่ถถูกขคุดเพสืที่อทคาหลคุมฝปงศพเลย ทนที่ซจึที่งดรินของมนันไมม่
เคยเปปียกชสืนี้นดจ้วยนนี้คาตาหรสือชคุม่มโชกดจ้วยโลหริตของมนคุษยห์ ทนที่ซจึที่งทคุม่งนาของมนันไมม่เคยแหจ้งเหนที่ยวเพราะ
อากาศผริดฤดถูกาล ทนที่ซจึที่งบรรยากาศของมนันไมม่เคยเปปิดชม่องใหจ้ภนัยพริบนัตริและความตาย ทนที่ซจึที่งทางทนันี้งหลาย
ของมนันไมม่เคยมนขบวนแหม่งานศพ หรสือถถูกกนดขวางโดยคนถสืออาวคุธทนที่จะไปรบ,-แผม่นดรินโลกหนจึที่งซจึที่งเนริน
เขาทนันี้งหลายของมนันมนความรอดไหลบรริบถูรณห์อยถูม่เสมอ และทนที่ซจึที่งหคุบเขาทนันี้งหลายของมนันรถูจ้จนักแตม่ความ
อม่อนหวานแหม่งรอยยรินี้มของพระเยโฮวาหห์,-แผม่นดรินโลกหนจึที่งซจึที่งจากปลายสคุดดจ้านหนจึที่งไปอนกดจ้าน และ
จากใจกลางไปสถูม่ขอบนอกสคุด ถถูกหม่มดจ้วยความเปป็นสคุขชนัที่วนริรนันดรห์แหม่งอคุทยานสวรรคห์ทนที่กลนับคสืนมา!

การเปลนที่ยนแปลงหลายอยม่างทนที่ไมม่อาจจรินตนาการไดจ้จะเกริดขจึนี้นในฟฝ้าอากาศและแผม่นดรินโลกใหมม่นนนี้ “ไมม่มน
ทะเลอนกตม่อไป” (ขจ้อ 1) และบนัดนนนี้ “เมสืองบรริสคุทธริธิ์ กรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ กคาลนังลงมาจากพระเจจ้าจากสวรรคห์” มายนัง
ฟฝ้าอากาศใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่นนนี้

ครริสตจนักร วริสคุทธริชนทคุกคนแหม่งทคุกยคุคสมนัยทนที่ถถูกเรนยกออกมาเพสืที่อพบกนับพระเยซถู บางครนันี้งถถูกแสดงภาพ
เปป็นเจจ้าสาวของพระครริสตห์ (อฟ. 5:22-25) แตม่ในทนที่นนนี้เจจ้าสาวคสือนครบรริสคุทธริธิ์อนันงดงามนนันี้น ขจ้อ 9 และ 10 เรนยก
นครนนันี้นวม่า “เจจ้าสาว มเหสนของพระเมษโปดก”

ดร. สโกฟปิลดห์ใหจ้รายการ “เจท็ดสริที่งใหมม่” ตรงนนนี้ในบททนที่ 21 และ 22: (1) ฟฝ้าอากาศใหมม่, (2) แผม่นดรินโลก
ใหมม่, (3) ผถูจ้คนใหมม่ (ขจ้อ 1-8) (4) กรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ (ขจ้อ 9-21) (5) พระวริหารใหมม่ (ขจ้อ 22) (6) แสงสวม่างใหมม่ 
(ขจ้อ 23-27) (7) เมสืองบรมสคุขเกษมใหมม่ (22:1-3)”

__________
ขข้อ 3:

21:3 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินเสนยงยริที่งใหญม่มาจากสวรรคห์ 
โดยกลม่าววม่า “ดถูเถริด พลนับพลาของพระเจจ้าอยถูม่กนับ
มนคุษยห์แลจ้ว และพระองคห์จะทรงสถริตอยถูม่กนับพวกเขา

และพวกเขาจะเปป็นชนชาตริของพระองคห์ และ
พระเจจ้าเองจะประทนับอยถูม่กนับพวกเขา และจะทรง
เปป็นพระเจจ้าของพวกเขา

พระเจข้าจะทรงสรข้างบข้านของพระองคค์อยดูต่ทต่ามกลางมนทุษยค์แลข้วตอนนกขั้
ชม่างเปป็นความครบบรริบถูรณห์แหม่งความหวนังในพระเมตตาของพระเจจ้า! บนัดนนนี้ พรจ้อมกนับการกบฏครนันี้ง

สคุดทจ้ายทนที่ถถูกปราบลงแลจ้ว พรจ้อมกนับคนบาปทนที่ไมม่ไดจ้บนังเกริดใหมม่คนสคุดทจ้ายถถูกสม่งไปนรกแลจ้ว พระเจจ้ากท็จะสามารถ
อาศนัยอยถูม่กนับมนคุษยห์ และมนคุษยห์ทนที่ชอบธรรมทนันี้งหมด ทนที่ดนทนันี้งหมด กท็ไดจ้รนับการไถม่เปป็นนริตยห์!



ซาโลมอนผถูจ้ไดจ้รนับการดลใจกลม่าววม่า “แตม่พระเจจ้าจะประทนับกนับมนคุษยห์บนแผม่นดรินโลกอยม่างแทจ้จรริงหรสือ 
ดถูเถริด ฟฝ้าสวรรคห์และสวรรคห์แหม่งฟฝ้าสวรรคห์ทนันี้งหลายไมม่สามารถรองรนับพระองคห์ไวจ้ไดจ้ พระนริเวศนห์ซจึที่งขจ้าพระองคห์ไดจ้
สรจ้างขจึนี้นจะรนับพระองคห์ไมม่ไดจ้ยริที่งกวม่านนันี้นสนักเทม่าใด” (2 พศด. 6:18) นนที่คสือความปรารถนาอนันยาวนานของพระเจจ้า
ทนที่สคาเรท็จจรริงในทนที่สคุด ในสวนแหม่งเอเดนพระเจจ้าเคยดคาเนรินและพถูดคคุยทคุกวนันกนับอาดนัม แตม่การรม่วมสามนัคคนธรรมนนันี้น
ไดจ้ถถูกทคาลาย บาปไดจ้เขจ้ามาและทคาใหจ้มนคุษยชาตริทนันี้งหมดเหรินหม่าง บาปหนา และเปป็นศนัตรถูของพระเจจ้าโดยสนันดาน
มนคุษยชาตริไดจ้ไปสถูม่ความทารคุณและการนนับถสือรถูปเคารพ “ดจ้วยวม่าจรินตนาการแหม่งใจของมนคุษยห์ลจ้วนแตม่ชนัที่วรจ้าย”
(ปฐก. 8:21) จนเผม่าพนันธคุห์นนันี้นถถูกกวาดลจ้างออกไปดจ้วยนนี้คาทม่วมนนันี้นและเหลสือแตม่โนอาหห์กนับครอบครนัวของเขา

ในตอนนนันี้นโลกไดจ้หนันไปสถูม่ความมสืดของคนนอกรนตอนกครนันี้ง ซจึที่งถถูกบรรยายในโรม 1 และทนที่หอบาเบล
พระเจจ้าทรงกระจนัดกระจายคนบาปทนที่อาจเอสืนี้อมเหลม่านนนี้ไปสถูม่หลากหลายภาษาและชาตริพนันธคุห์ จากนนันี้นพระเจจ้าทรง
เรริที่มตจ้นใหมม่กนับอนับราฮนัมและอริสราเอลเพสืที่อปลถูกประชาชาตริหนจึที่งทนที่จะปรนนริบนัตริพระองคห์ พระองคห์ไดจ้เสดท็จมาในเมฆ
และไฟนนันี้นจรริง ๆ ทนที่อยถูม่เหนสือพลนับพลา พระองคห์ไดจ้ทรงสถริตอยถูม่ในสงม่าราศนเชคนนาหห์ในทนที่บรริสคุทธริธิ์ทนที่สคุดนนันี้น แตม่
ชนชาตริอริสราเอลไดจ้หนันไปสถูม่บาปมากขจึนี้นเรสืที่อย ๆ ซจึที่งสม่งผลเปป็นการตกเปป็นเชลยทนที่บาบริโลนเปป็นอนันดนับแรก จากนนันี้น
หลนังจากทนที่พระครริสตห์ทรงถถูกปฏริเสธและถถูกตรจึงกางเขน ชนชาตริอริสราเอลกท็ถถูกกระจนัดกระจายไปทนัที่วโลก พระ
วริหารถถูกทคาลายและการสถริตอยถูม่ดจ้วยของพระเจจ้าถถูกพรากไปเสนยจากพระวริหารของพระองคห์เปป็นนริตยห์

แตม่พระเจจ้าในอดนตกคาลนังคริดแผนการหนจึที่งอยถูม่ พระครริสตห์ไดจ้เสดท็จมารนับสภาพมนคุษยห์เพสืที่อทนที่จะเปป็นอาดนัมคน
ทนที่สองของเรา พระองคห์ไดจ้สถริตอยถูม่ทม่ามกลางมนคุษยห์จนกระทนัที่ง พรจ้อมกนับการทรงทราบลม่วงหนจ้าและนนี้คาพระทนัย
ของพระเจจ้า พระองคห์ทรงถถูกตรจึงกางเขน แตม่พระองคห์ไดจ้สม่งพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ของพระองคห์มาเพสืที่อประทนับอยถูม่
ในรม่างกายของลถูกของพระเจจ้าทคุกคน เรริที่มตจ้นทนที่วนันทนที่พระองคห์ทรงเปป็นขจึนี้นจากตาย (ยอหห์น 20:19-22)

หลายยคุคสมนัยผม่านไป แตม่หลนังจากการรนับขจึนี้นของเราและการเสดท็จกลนับมาของพระครริสตห์เพสืที่อครอบครอง
จะมนชม่วงเวลาหนจึที่งพนันปปีแหม่งสนันตริสคุข พรจ้อมกนับพระครริสตห์ผถูจ้ทรงครอบครองบนแผม่นดรินโลกทม่ามกลางมนคุษยห์ 
ซาตานจะถถูกจองจคาและบาปถถูกกคาราบ แตม่ถจึงกระนนันี้นการสถริตอยถูม่ทม่ามกลางมนคุษยห์ของพระเจจ้ากท็ถถูกจคากนัดโดย
พวกคนทนที่ไมม่รอดซจึที่ง เมสืที่อการทดลองแรกมาถจึง เมสืที่อซาตานถถูก “ปลม่อยไปชนัที่วระยะหนจึที่ง” จะกบฏตม่อสถูจ้พระเจจ้า 
จากนนันี้นในจคุดจบครนันี้งมโหฬารคนชนัที่วทคุกคนจะถถูกพริพากษาและถถูกสม่งไปนรก และบนัดนนนี้ไมม่มนสริที่งใดมาขนัดขวางแลจ้ว
และสวรรคห์สามารถลงมาสถูม่แผม่นดรินโลกไดจ้

พระเจจ้าผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ สามารถอาศนัยอยถูม่กนับมนคุษยห์ในโลกทนที่ชอบธรรมไดจ้แลจ้วตอนนนนี้ ซจึที่งรวมสวรรคห์กนับแผม่นดริน
โลกใหมม่เขจ้าดจ้วยกนันเปป็นอคุทยานสวรรคห์สคาหรนับพระเจจ้าและมนคุษยห์ ในทนที่สคุดสวนเอเดนกท็จะถถูกฟฟปั้นคสืนสถูม่สภาพเดริม 
ความใฝป่ฝปนอนันแสนหวานของพระเจจ้าสคาเรท็จจรริงแลจ้ว จะไมม่มนเครสืที่องกนดขวางระหวม่างพระเจจ้ากนับมนคุษยห์อนกตม่อไป! 
เราสามารถอาศนัยอยถูม่รม่วมกนันในสนันตริสคุขและความชอบธรรมโดยปราศจากขนดจคากนัดนนันี้นทนที่เหลม่าคนบาปมนในการ
ตริดตม่อสสืที่อสารกนับพระเจจ้า พระเจจ้าจะทรงอยถูม่กนับเราและจะทรงเปป็นพระเจจ้าของเรา!

____________
ขข้อ 4,5:

21:4 และพระเจจ้าจะทรงเชท็ดนนี้คาตาทคุก ๆ หยดจาก ตาของพวกเขา และจะไมม่มนความตายอนกตม่อไป 



หรสือความโศกเศรจ้า หรสือการรจ้องไหจ้ และจะไมม่มน
การเจท็บปวดใด ๆ อนกตม่อไป เพราะวม่าสริที่งตม่าง ๆ ใน
กาลกม่อนนนันี้นไดจ้ผม่านพจ้นไปแลจ้ว”
21:5 และผถูจ้ประทนับบนพระทนที่นนัที่งไดจ้ตรนัสวม่า “ดถูเถริด 

เราสรจ้างสริที่งสารพนัดขจึนี้นใหมม่” และพระองคห์ไดจ้ตรนัสแกม่
ขจ้าพเจจ้าวม่า “จงเขนยนไวจ้เถริด เพราะวม่าถจ้อยคคาเหลม่านนนี้
แทจ้จรริงและสนัตยห์ซสืที่อ”

พระเจข้าทรงเชด็ดนขั้นาตาททุกหยดออกไปเปป็นนถิตยค์
ดถูแวบแรกอาจมนคนคริดวม่า ทนันทนทนที่ไปสวรรคห์ตอนเสนยชนวริตหรสือเมสืที่อการรนับขจึนี้นและการฟฟปั้นคสืนชนพมาถจึง 

นนี้คาตาทคุกหยดแหม่งความเศรจ้าโศกของแผม่นดรินโลกคงถถูกเชท็ดออกไป แตม่ไมม่ใชม่เลย: บนัดนนนี้ยคุคพนันปปีสรินี้นสคุดแลจ้ว และใน
ทนที่นนนี้คสือครริสเตนยนทคุกคนทนที่ถถูกทคาใหจ้ฟฟปั้นคสืนชนพแลจ้วในรม่างกายทนที่รนับสงม่าราศนและไดจ้ใชจ้เวลาหนจึที่งพนันปปีอนันเปปีฟื่ยมสคุขกนับ
พระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก-แตม่พวกเขายนังตจ้องมนนนี้คาตาใหจ้เชท็ดออกเหมสือนเดริม

ดนังนนันี้นเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่รนับสงม่าราศนแลจ้วจะมนความเศรจ้าโศกไปจนถจึงเวลานนันี้น และดวงตาทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพแลจ้ว
จะมนตม่อมนนี้คาตา! ดนังนนันี้นเราอาจกลม่าวไดจ้วม่าจะมนนนี้คาตาในสวรรคห์ไปจนถจึงเวลานนันี้น

นนที่เปป็นโครงรม่างยม่อ ๆ ของคคาเทศนาของผมทนที่ชสืที่อวม่า “นนี้คาตาในสวรรคห์”
I. นขั้นาตาในสวรรคค์เพราะบาปและความลข้มเหลวของเราบนแผต่นดถินโลก

1. นนี้คาตาแหม่งความละอาย, เพราะ 1 ยอหห์น 2:28 กลม่าววม่า “และบนัดนนนี้ ลถูกเลท็ก ๆ ทนันี้งหลายเออ๋ย จงเขจ้า
สนริทอยถูม่ในพระองคห์ เพสืที่อวม่าเมสืที่อพระองคห์จะทรงปรากฏ พวกเราจะไดจ้มนความมนัที่นใจ และไมม่มนความละอายตม่อพระ
พนักตรห์พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จมา” ครริสเตนยนบางคนจะตจ้องละอายตม่อหนจ้าพระครริสตห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จมา

2. นนี้คาตาแหม่งความหวาดกลนัว “เพราะวม่าพวกเราทคุกคนตจ้องปรากฏตนัวทนที่หนจ้าบนัลลนังกห์พริพากษาของพระ
ครริสตห์ เพสืที่อทคุกคนจะไดจ้รนับตามสริที่งทนันี้งหลายทนที่ถถูกกระทคาในรม่างกายของตน ตามทนที่เขาไดจ้กระทคาแลจ้ว ไมม่วม่าสริที่งนนันี้นจะ
ดนหรสือเลว เหตคุฉะนนันี้น โดยทราบความนม่าเกรงขามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พวกเราจจึงชนักชวนคนทนันี้งหลาย…” (2 
คร. 5:10,11 วรรคแรก)

ครริสเตนยนทนันี้งหลายตจ้องเผชริญผลลนัพธห์แหม่งบาปทนันี้งหลายของตน คนทนที่บรรดาคนทนที่ตนรนักไปนรกเพราะไมม่
ไดจ้รนับคคาเตสือนจะหวาดกลนัวทนที่จะเผชริญหนจ้าพระเยซถูเจจ้าผถูจ้ซจึที่งพวกเขาไดจ้ทคาใหจ้ผริดหวนังในฐานะพยาน บางคนจะ
หวาดกลนัวทนที่จะเผชริญหนจ้าพระครริสตห์และการงานตม่าง ๆ ของตน

3. นนี้คาตาแหม่งความสถูญเสนย 1 โครรินธห์ 3:10-15 บอกเลม่าเกนที่ยวกนับบนัลลนังกห์พริพากษานนนี้ของพระครริสตห์และ
การทนที่คนเหลม่านนันี้นทนที่การงานของพวกเขาคงอยถูม่จะ “ไดจ้รนับบคาเหนท็จ” (บคาเหนท็จ ไมม่ใชม่ความรอด-พวกเขาไดจ้รนับ
ความรอดแลจ้ว) คนทนที่การงานของตนถถูกเผา “จะขาดบคาเหนท็จ แตม่ตนัวเขาเองจะรอด แตม่เหมสือนอยม่างรอดจากไฟ”
โอ นนี้คาตาแหม่งความสถูญเสนยหลนังจากทนที่เราเหท็นคนทนที่เรารนักตกนรกเปป็นนริตยห์!

II. นขั้นาตาในสวรรคค์เพราะบรรดาคนทกกี่เรารกักบนแผต่นดถินโลก
1. ในสวรรคห์พวกเขารถูจ้ พวกเขารถูจ้เมสืที่อจริตวริญญาณหลายดวงรนับความรอด (ลถูกา 15:7,10) เหลม่าทถูต

สวรรคห์ไป ๆ มา ๆ อยถูม่ตลอด ทถูตสวรรคห์ทนันี้งปวงในสวรรคห์ทราบเมสืที่อพระครริสตห์ประสถูตริและมาเพสืที่อสรรเสรริญ
พระองคห์ โมเสสและเอลนยาหห์ทราบวม่าจะตจ้องมาพบกนับพระเยซถูบนภถูเขาแหม่งการจคาแลงพระกายนนันี้นเมสืที่อไร

2. นนี้คาตาในสวรรคห์เพราะครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่ลจ้มเหลวบนแผม่นดรินโลก



ฮนบรถู 12:1,2 กลม่าววม่า
“เหตคุฉะนนันี้น โดยเหท็นวม่าพวกเราถถูกลจ้อมรอบดจ้วยพยานหมถูม่ใหญม่นนันี้น ใหจ้พวกเราวางทคุกสริที่งทนที่เปป็นตนัวถม่วง 

และบาปซจึที่งขนัดขวางพวกเราอยถูม่อยม่างงม่ายดาย และใหจ้พวกเราวริที่งดจ้วยความอดทนการแขม่งกนันทนที่ตนันี้งไวจ้ตม่อหนจ้าพวก
เรานนันี้น โดยจนับจจ้องทนที่พระเยซถู ผถูจ้ใหจ้กคาเนริดความเชสืที่อของพวกเราและผถูจ้ทรงทคาใหจ้ความเชสืที่อของพวกเราสคาเรท็จ ผถูจ้ซจึที่ง
เพราะเหท็นแกม่ความปปีตริยรินดนทนที่ทรงตนันี้งไวจ้ตม่อพระพนักตรห์พระองคห์นนันี้น ไดจ้ทรงทนเอากางเขน โดยทรงเหยนยดหยาม
ความละอายนนันี้น และประทนับเบสืนี้องขวาพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้าแลจ้ว”

โอ อนัฒจนันทรห์ในสวรรคห์มนคนนนัที่งอยถูม่เตท็ม คอยเฝฝ้าดถูการวริที่งแขม่งของเราอยถูม่ พวกเขาเศรจ้าใจถจ้าเราลจ้มเหลว
3. นนี้คาตาเพราะบรรดาคนทนที่เรารนักบนแผม่นดรินโลกทนที่ไมม่รนับความรอด ถจ้ามริตรสหายในสวรรคห์ของพระผถูจ้

เลนนี้ยงนนันี้นชสืที่นชมยรินดนเพราะแกะทนที่ถถูกพากลนับมาบจ้าน พวกเขาไมม่รจ้องไหจ้หรสือเมสืที่อแกะไมม่ถถูกพามา เมสืที่อคนบาปไมม่ถถูก
ชม่วยใหจ้รอด (ลถูกา 15:7,10)? 

แตม่บนัดนนนี้เราถถูกบอกวม่าพระเจจ้าจะทรงเชท็ดนนี้คาตาทคุกหยดออกไป นนที่คสือหลนังจากทนที่ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะไดจ้
เหท็นบรรดาคนทนที่พวกเขารนักถถูกพริพากษาและถถูกโยนเขจ้าไปในบจึงไฟแลจ้ว ชม่างเปป็นภาพอนันแสนเจท็บปวด! แตม่
พระเจจ้าจะไมม่เพนยงเชท็ดนนี้คาตาเหลม่านนันี้นออกไป แตม่เราถถูกรนับประกนันวม่าจะไมม่มนความตายอนกตม่อไป ไมม่มนความเศรจ้า
โศกอนกตม่อไป ไมม่มนความเจท็บปวดอนกตม่อไป ไมม่มนการรจ้องไหจ้อนกตม่อไป สริที่งสารพนัดจะถถูกสรจ้างใหมม่แลจ้วตอนนนนี้ ในทนที่สคุด
นนี้คาตาของเราในสวรรคห์กท็สรินี้นสคุด

ผมขอยกคคาพถูดอนันงดงามสม่วนหนจึที่งมาจาก THE APOCALYPSE โดย J.A. Seiss:
ผถูจ้ทนที่เชท็ดนนี้คาตาใหจ้เหสือดแหจ้งไปคสือพระเจจ้าเอง (ขจ้อ 4) มสือมนคุษยห์ไมม่ไดจ้เรสืที่องนนักในการเชท็ดนนี้คาตาใหจ้

แหจ้ง ถจ้ามสือมนคุษยห์เชท็ดนนี้คาตาชคุดหนจึที่งออกไปเสรท็จ อนกชคุดกท็มาซจึที่งมสือมนคุษยห์เชท็ดออกไปไมม่ไดจ้ อคานาจฝป่าย
โลก ไมม่วม่าจะดนและกรคุณาสนักเพนยงใด กท็ไปไดจ้ไมม่ไกลนนักในการพนันผถูกใจทนที่แตกสลาย มนแตม่พระหนัตถห์ทนที่
สรจ้างวริญญาณสามารถเขจ้าถจึงแหลม่งทนที่มาอนันลนี้คาลจึกแหม่งความเศรจ้าโศกของวริญญาณนนันี้นไดจ้ หรสือเชท็ดธาร
นนี้คาตาทนที่ไหลออกมาจากความเศรจ้าโศกนนันี้นไดจ้ “นนี้คาตาทคุกหยด” เพราะจะมนนนี้คาตามากมาย;-นนี้คาตาแหม่ง
เคราะหห์รจ้ายและความยากจน แบบทนที่โยบและลาซารนัสไดจ้รจ้องไหจ้;-นนี้คาตาแหม่งความรนักทนที่ถถูกพลนัดพราก 
แบบทนที่มารนยห์และมารห์ธา และหญริงมม่ายชาวนาอรินนนันี้นไดจ้หลนัที่งจากตา;-นนี้คาตาแหม่งความเหท็นใจและความ
เมตตา แบบทนที่เยเรมนยห์และพระเยซถูไดจ้รที่คาไหจ้เพราะบาปและภนัยพริบนัตริเหลม่านนันี้นของกรคุงเยรถูซาเลท็ม;-
นนี้คาตาแหม่งความไรจ้เดนยงสาทนที่ถถูกขม่มเหง นนี้คาตาแหม่งความชอกชนี้คาและการสคานจึกผริดสคาหรนับความผริดและ
อาชญากรรมทนันี้งหลายทนที่กระทคาตม่อความดนงามและความโอม่อม่าตระการแหม่งสวรรคห์;-นนี้คาตาแหม่งความ
ผริดหวนังและการถถูกละเลย;-นนี้คาตาแหม่งการโหยหาสริที่งทนที่ไมม่อาจเปป็นของเราไดจ้ตอนนนนี้;-นนี้คาตาเหลม่านนนี้ และ
นนี้คาตาอสืที่นใดกท็ตามทนที่เคยไหลอาบแกจ้มของมนคุษยห์เดรินดริน จะถถูกเชท็ดใหจ้แหจ้งเปป็นนริตยห์เมสืที่อถจึงตอนนนันี้น

“และจะไมม่มนความตายอนกตม่อไป” (ขจ้อ 4) โอ การครอบครองของความตาย! มนใครบจ้างทนที่มนันไมม่ไดจ้สนัมผนัส!
มนแวดวงใดบจ้างทนที่มนันไมม่ไดจ้รคุกราน! มนบจ้านใดบจ้างทนที่มนันไมม่ไดจ้เขจ้าไป!

ไมม่มนฝถูงแกะใด ไมม่วม่าจะมนคนเฝฝ้าดถูแลขนาดไหน
ทนที่ไมม่มนลถูกแกะตายทนที่นนัที่น!



ไมม่มนขจ้างเตาผริงใด ไมม่วม่าจะปฝ้องกนันดนขนาดไหน
ทนที่ไมม่มนเกจ้าอนนี้ทนที่ไรจ้คนนนัที่ง

รอบครริสตจนักรทนันี้งหลายของเรามนสคุสานของเรา และตลอดแนวทางหลวงทคุกสายมนสคุสานและ
หลคุมศพคนตาย เราแทบจะเหท็นรถขนศพอนันหดหถูม่ทคุกครนันี้งทนที่เราลสืมตา ขบวนแหม่งานศพ โกดนังของ
สนัปเหรม่อ รจ้านคจ้าทนที่เตท็มไปดจ้วยสรินคจ้าสคาหรนับการไวจ้ทคุกขห์ หรสือชม่างตนัดหรินทนที่แกะสลนักปฝ้ายหลคุมศพ 
หนนังสสือพริมพห์ทคุกฉบนับทนที่เราหยริบขจึนี้นมามนขม่าวมรณกรรม และทคุกสนัปดาหห์กท็นคาเสนอรายชสืที่อผถูจ้เสนยชนวริต 
ทางขวามสือของเรา ทางซจ้ายมสือของเรา ขจ้างหนจ้าเรา ขจ้างหลนังเรา รอบตนัวเรา ขจ้างใตจ้เรา ในทคุกฤดถู ใน
ทคุกสภาพอากาศ ทคุกแหม่งหน คสือความตาย ตนัวเราเองกท็แคม่กคาลนังรอคอย โดยไมม่รถูจ้วม่าวนันไหนหรสือโมง
ไหนเราจะลจ้มลงภายใตจ้การฟาดของมนัน…

แตม่จะมนเวลานนันี้นเมสืที่อความตายเองกท็จะตาย…เมสืที่อแสงอาทริตยห์แหม่งปฐมกาลใหมม่สาดสม่องมาบน
โลกทนที่ถถูกโบยตน เสนยงขอบพระคคุณอนันยริที่งใหญม่จะดนังกจ้องไปทนัที่วทคุกเขตแดน จากเสจ้นศถูนยห์สถูตรไปจนถจึง
ทนันี้งสองขนันี้วโลก วม่า “ความตายถถูกกลสืนไปแลจ้วในความมนชนัย” เมสืที่อนนันี้นจะไมม่มนหลคุมศพถถูกขคุดอนกเลย 
ดจ้วยวม่า “ความตายจะไมม่มนอนกตม่อไป”

_________________
ขข้อ 6-8:

21:6 และพระองคห์ไดจ้ตรนัสแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “สคาเรท็จ
แลจ้ว เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและ
อวสาน เราจะใหจ้แกม่คนทนที่กระหายจากบม่อนนี้คาพคุแหม่ง
ชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนยอะไรเลย
21:7 ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ จะไดจ้รนับสริที่งสารพนัดเปป็นมรดก 
และเราจะเปป็นพระเจจ้าของเขา และเขาจะเปป็นบคุตร
ของเรา

21:8 แตม่คนขลาด และคนไมม่เชสืที่อ และคนทนที่นม่า
สะอริดสะเอนยน และบรรดาฆาตกร และคนเลม่นชถูจ้ทนันี้ง
หลาย และคนใชจ้เวทมนตรห์ทนันี้งปวง และบรรดาคน
ไหวจ้รถูปเคารพ และทคุกคนทนที่พถูดมคุสานนันี้น จะมนสม่วน
ของตนในบจึงซจึที่งเผาไหมจ้ดจ้วยไฟและกคามะถนัน ซจึที่ง
เปป็นความตายครนันี้งทนที่สอง”

การแบต่งแยกเปป็นนถิตยค์ระหวต่างผดูข้รอดและผดูข้หลงหาย
ประการแรก นนที่เปป็นพระสนัญญาและขจ้อเสนอแสนวริเศษแหม่งความรอดอนกหน และประการทนที่สอง เปป็นคคา

เตสือนทนที่จรริงจนังเกนที่ยวกนับความยม่อยยนับเปป็นนริตยห์สคาหรนับเหลม่าคนบาปทนที่ไมม่สคานจึกผริดและไมม่ยอมกลนับใจเชสืที่อ จคาไวจ้วม่า 
นนที่เปป็นพระเยซถูเจจ้าทนที่ตรนัสอยถูม่เหมสือนเดริม เนสืที่องจากพระองคห์ทรงเปป็นพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดนนันี้น พระองคห์จจึงทรงเปป็นผถูจ้
พริพากษาของทคุกคนเชม่นกนัน และพระองคห์ทรงพรรณนาถจึงพระองคห์เองอนกครนันี้งเหมสือนวริวรณห์ 1:8,11,17; 2:8 พระ
เยซถูเจจ้าทรงเตสือนความจคาเราเกนที่ยวกนับความเปป็นพระเจจ้าชนัที่วนริรนันดรห์ของพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นผถูจ้แรกและผถูจ้
สคุดทจ้าย ปฐมและอวสาน อนัลฟาและโอเมกา

ฉะนนันี้น เชม่นเคย พระผถูจ้สรจ้าง-พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของเราคงจะไมม่ตรนัสถจึงสงม่าราศนแหม่งกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่โดย
ไมม่เตสือนใจเราวม่าพระองคห์ทรงปรารถนาทนที่จะใหจ้ผถูจ้ถถูกไถม่แลจ้วทคุกคนปลอดภนัยอยถูม่ทนที่นนัที่นเปป็นนริตยห์ หมายเหตคุ: (1) 
พระองคห์ตรนัสวม่า “เราจะใหจ้”; ดนังนนันี้นความรอดจจึงไมม่ไดจ้มาจากการลงแรง มนันเปป็นของขวนัญของพระเจจ้า ไมม่ใชม่โดย



การประพฤตริ แตม่โดยพระคคุณ บม่อนนี้คาพคุแหม่งชนวริตนนันี้นเปป็นสริที่งทนที่ใหจ้เปลม่า ๆ
(2) มนันมนใหจ้แกม่ทคุกคนทนที่ “กระหาย” นนัที่นหมายความวม่าทคุกคนทนที่อยากรนับความรอดและอยากใหจ้บาปทนันี้ง

หลายของตนไดจ้รนับการยกโทษ อยากไดจ้ใจดวงใหมม่ กท็จะไดจ้ตามนนันี้น “สารพนัดทนที่พระบริดาประทานแกม่เราจะมาสถูม่
เรา และผถูจ้ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไปเลย” (ยอหห์น 6:37) ชม่างเรนยบงม่ายจรริง ๆ! เราไดจ้รนับคคาสนัญญาวม่า 
“จงเขจ้าใกลจ้พระเจจ้า และพระองคห์จะทรงเขจ้าใกลจ้พวกทม่าน” (ยากอบ 4:8) ใจทนที่หนันมาหาพระเจจ้าดจ้วยความจรริงใจ
กท็พบพระเจจ้าทรงรออยถูม่ทนที่นนัที่น “เพราะวม่า ‘ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะรจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะรอด’” (รม.
10:13) โจรทนที่ใกลจ้ตายคนนนันี้นรจ้องทถูลดจ้วยความไมม่รถูจ้ ไมม่รถูจ้วม่าจะตจ้องรจ้องทถูลอยม่างไร แตม่กท็ไดจ้รนับความรอดในทนันทน 
(ลถูกา 24:39-43)

“นนี้คาแหม่งชนวริต…” (ขจ้อ 6) ภาพเปรนยบนนันี้นถถูกใชจ้ในพระคนัมภนรห์บม่อยครนันี้งเหลสือเกริน! มนันเปป็นเหมสือนความ
สดชสืที่นและชนวริตเองแกม่นนักเดรินทางในทะเลทราย ในทนที่นนนี้มนันไมม่ใชม่นนี้คาถจ้วยหนจึที่งแตม่เปป็นนนี้คาพคุบม่อหนจึที่งทนที่หลนัที่งไหล บม่อนนี้คา
พคุนริรนันดรห์

ในอริสยาหห์ 12:3 มนันถถูกแสดงภาพใหจ้เปป็น “บม่อนนี้คาแหม่งความรอด” (พหถูพจนห์) ซจึที่งจากบม่อเหลม่านนันี้นผถูจ้ทนที่ถถูก
ไถม่แลจ้วสามารถโพงนนี้คาแหม่งความรอดไดจ้

ในอริสยาหห์ 55:1-3 มนันเปป็น “นนี้คาเหลม่านนนี้” (พหถูพจนห์) ซจึที่งใหจ้ฟรน ๆ ไมม่ตจ้องเสนยเงริน รวมถจึงนนี้คาองคุม่นและ
นนี้คานม เพสืที่อทนที่คน ๆ หนจึที่งจะรนับประทานสริที่งทนที่ดนไดจ้และเพสืที่อทนที่ “จริตใจของเจจ้าปปีตริยรินดนในความอจ้วนพน” และมนัน
หมายความ ตามทนที่พระเจจ้าตรนัส แคม่วม่า “จงเอนยงหถูของพวกเจจ้า และมาหาเรา จงฟปง และจริตวริญญาณของพวกเจจ้า
จะมนชนวริตอยถูม่”

ในเพลงสดคุดน 116 ผถูจ้แตม่งเพลงสดคุดน ซจึที่งปปีตริยรินดนทนที่พระเจจ้า “ไดจ้ทรงชม่วยจริตใจของขจ้าพระองคห์ใหจ้พจ้นจาก
ความตาย นนัยนห์ตาของขจ้าพระองคห์ใหจ้พจ้นจากนนี้คาตาทนันี้งหลาย และเทจ้าของขจ้าพระองคห์ใหจ้พจ้นจากการลจ้ม” (ขจ้อ 8) 
รจ้องถามวม่า “ขจ้าพเจจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาหห์ไดจ้ สคาหรนับพระราชกริจทนันี้งปวงอนันมนพระคคุณของพระองคห์
ตม่อขจ้าพเจจ้า” (ขจ้อ 12) และเขาตอบในพระคคาขจ้อถนัดมา โดยการดลใจ วม่าเขาไมม่สามารถซสืนี้อ เขาไมม่สามารถ
สมควรไดจ้รนับมนัน แตม่ “ขจ้าพเจจ้าจะเอาถจ้วยแหม่งความรอด และรจ้องทถูลออกพระนามของพระเยโฮวาหห์”

ในยอหห์น 4:14 พระเยซถูทรงสนัญญานนี้คาแหม่งชนวริตแกม่หญริงชาวสะมาเรนยผถูจ้นนันี้น, “แตม่ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่ดสืที่มนนี้คาซจึที่งเรา
จะใหจ้แกม่เขานนันี้นจะไมม่กระหายอนกเลย แตม่นนี้คาซจึที่งเราจะใหจ้เขานนันี้นจะเปป็นบม่อนนี้คาพคุในตนัวเขาพลคุม่งขจึนี้นเขจ้าสถูม่ชนวริตนริรนันดรห์”

จงหมายเหตคุวม่า ไมม่ใชม่ใหจ้ดสืที่มอจึกเดนยวแตม่เปป็นบม่อนนี้คาพคุทนที่ไหลอยถูม่ภายใน “พลคุม่งขจึนี้น” อยถูม่เสมอ “เขจ้าสถูม่ชนวริตนริ
รนันดรห์”

ในยอหห์น 7:37-39 เราอม่านวม่า:
“ในวนันสคุดทจ้าย วนันใหญม่แหม่งเทศกาลเลนนี้ยงนนันี้น พระเยซถูทรงยสืนและรจ้อง โดยตรนัสวม่า “ถจ้าผถูจ้ใดกระหาย จง

ใหจ้ผถูจ้นนันี้นมาหาเราและดสืที่ม ผถูจ้ทนที่เชสืที่อบนเรา ตามทนที่พระคนัมภนรห์ไดจ้กลม่าวไวจ้แลจ้ววม่า ‘จากภายในผถูจ้นนันี้น บรรดาแมม่นนี้คาแหม่ง
นนี้คาประกอบดจ้วยชนวริตจะไหลออกมา’” (แตม่พระองคห์ตรนัสสริที่งนนนี้เรสืที่องพระวริญญาณ ซจึที่งคนทนันี้งหลายทนที่เชสืที่อบนพระองคห์
จะไดจ้รนับ ดจ้วยวม่าพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ยนังไมม่ถถูกประทานใหจ้ เพราะพระเยซถูยนังมริไดจ้รนับสงม่าราศน)”

ไมม่ใชม่แคม่นนี้คาแหม่งชนวริตเพสืที่อชม่วยจริตวริญญาณของคน ๆ หนจึที่งใหจ้รอด แตม่เปป็นนนี้คาพคุแหม่งฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณ



บรริสคุทธริธิ์ทนที่ไหลออกเพสืที่อชม่วยใหจ้รอดและอวยพรทคุกคนทนที่อยถูม่รอบตนัวเรา! โอ บม่อนนี้คาพคุนริรนันดรห์! โอ นนี้คาแหม่งชนวริต ความ
ชสืที่นบาน ความไพบถูลยห์ ฤทธริธิ์เดช: ไมม่จคากนัดเลย ไมม่สรินี้นสคุดเลย! ดนังนนันี้นพระเยซถูเจจ้าคงเตสือนใจทคุกคนวม่า “ถจ้าผถูจ้ใด
กระหาย ใหจ้ผถูจ้นนันี้น…ดสืที่ม”

“ผถูจ้ใดทนที่มนชนัยชนะ” (ขจ้อ 7) เหมสือนในวริวรณห์ บททนที่ 2 และ 3 เมสืที่อวลนนนนี้ถถูกใชจ้เปป็นพระสนัญญาหนจึที่งแกม่แตม่ละ
แหม่งของครริสตจนักรทนันี้งเจท็ด นนที่กท็ไมม่ไดจ้หมายถจึงความรอดทนที่ไดจ้มาโดยการลงแรง มนันกลนับหมายถจึงเครสืที่องเตสือนใจอนัน
อม่อนหวานเกนที่ยวกนับสริที่งทนันี้งหลายทนที่จะมาสถูม่ผถูจ้ทนที่รอดผถูจ้ซจึที่งสามารถฟปนฝป่าความทคุกขห์ลคาบากนนันี้นและความทคุกขห์ยากแหม่ง
ชนวริตไดจ้ มนันหมายถจึงแสงสวม่างทนที่ปลายอคุโมงคห์ มนันหมายถจึงการหยคุดพนักอนันแสนหวานและบคาเหนท็จหลนังจากการ
ทคางานหนนัก มนันหมายถจึงการเกท็บเกนที่ยวในทนที่สคุดหลนังจากการหวม่านอนันยาวนาน

หนนังสสือวริวรณห์เปป็นหนนังสสือแหม่งภนัยพริบนัตริทนันี้งหลาย โอ แตม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายเออ๋ย เมสืที่อสริที่งสารพนัดสรินี้นสคุดลง 
เราจะ “ไดจ้รนับสริที่งสารพนัดเปป็นมรดก” ทนที่เตรนยมไวจ้สคาหรนับเรา! เมสืที่อพระเจจ้าทรงบอกถจึงพระพรเหลม่านนันี้นแหม่งสวรรคห์ 
พระองคห์ทรงหนคุนใจเราใหจ้ชสืที่นชมยรินดนและสนัตยห์ซสืที่อขณะทนที่เรารอคอยพระพรเหลม่านนันี้นทนที่จะมา

เหลม่าครริสเตนยนชาวฮนบรถู ซจึที่งเผชริญสริที่งทนที่พวกเขาเหท็นวม่าเปป็นหายนะภนัยทนที่ไมม่อาจจะกลม่าวไดจ้ของพระวริหาร
และกรคุงนนันี้นทนที่ถถูกทคาลาย ระบอบปคุโรหริตและการถวายบถูชาทนที่สรินี้นสคุดเปป็นนริตยห์ การถถูกเนรเทศไปจากแผม่นดริน
ศนักดริธิ์สริทธริธิ์นนันี้น พรจ้อมกนับหลายชนัที่วอายคุคนในฐานะชาตริพนันธคุห์หนจึที่งทนที่ไมม่มนประเทศ ตามทนที่หนนังสสือฮนบรถูเตสือนพวกเขา 
พวกเขาถถูกเตสือนสตริและเรากนับพวกเขาดจ้วยวม่า “เหตคุฉะนนันี้นขออยม่าละทรินี้งความไวจ้เนสืนี้อเชสืที่อใจของพวกทม่าน ซจึที่งมนคม่า
ตอบแทนยริที่งใหญม่เปป็นบคาเหนท็จ ดจ้วยวม่าพวกทม่านตจ้องการความอดทน เพสืที่อวม่าหลนังจากพวกทม่านไดจ้กระทคาตามพระ
ประสงคห์ของพระเจจ้าแลจ้ว พวกทม่านกท็จะไดจ้รนับตามพระสนัญญานนันี้น” (ฮบ. 10:35,36)

“ไดจ้รนับสริที่งสารพนัดเปป็นมรดก” (ขจ้อ 7)! 1 โครรินธห์ 3:21 บอกเราวม่า “เหตคุฉะนนันี้นอยม่าใหจ้ผถูจ้ใดโอจ้อวดใน
มนคุษยห์ทนันี้งหลาย เพราะวม่าสริที่งสารพนัดเปป็นของพวกทม่าน” เราถถูกบอกวม่าสริที่งสารพนัดเปป็นของเรา ใชม่แลจ้ว แตม่เรายนังไมม่
ไดจ้รนับทคุกสริที่งเปป็นมรดก บนัดนนนี้พระครริสตห์ทรงเตสือนใจเราวม่ามรดกนนันี้นจะมาสถูม่เราผถูจ้ซจึที่งเปป็น “เหลม่าทายาทแหม่งความ
รอด” เราไดจ้รนับความรอดแลจ้วแตม่ยนังไมม่ไดจ้รนับกายทนที่ฟฟปั้นคสืนชนพ การรม่วมสามนัคคนธรรมอนันไรจ้ขนดจคากนัดกนับพระครริสตห์ 
อริสรภาพจากขจ้อจคากนัดทนันี้งหลายแหม่งรม่างกายทนที่แปดเปฟปั้อนของเรา แตม่สม่วนทนที่เหลสือทนันี้งหมดของมนันจะตกเปป็นของเรา
ขอบคคุณพระเจจ้า เมสืที่อเราไดจ้รนับกรรมสริทธริธิ์ทนันี้งหลายของเราเปป็นมรดก

แตม่ผถูจ้ทนที่หลงหายไดจ้รนับคคาเตสือนวม่า “แตม่คนขลาด และคนไมม่เชสืที่อ และคนทนที่นม่าสะอริดสะเอนยน และบรรดา
ฆาตกร และคนเลม่นชถูจ้ทนันี้งหลาย และคนใชจ้เวทมนตรห์ทนันี้งปวง และบรรดาคนไหวจ้รถูปเคารพ และทคุกคนทนที่พถูดมคุสานนันี้น
จะมนสม่วนของตนในบจึงซจึที่งเผาไหมจ้ดจ้วยไฟและกคามะถนัน ซจึที่งเปป็นความตายครนันี้งทนที่สอง” (ขจ้อ 8) พวกเขาจะไดจ้รนับสม่วน
ของตนในนรก พระเยซถูเจจ้าทรงเตสือนใจเรา Dr. Riley กลม่าววม่า:

“แตม่คนขลาด และคนไมม่เชสืที่อ…” เมสืที่อโวลแตรห์ยนังมนชนวริตอยถูม่ เขากท็สนคุกกนับความแคลงใจของเขา 
มนันเปป็นการโอจ้อวดของเขา! ตอนเขาใกลจ้ตาย เขากท็เตท็มไปดจ้วยความกลนัว มนันเกาะกคุมโมงยามสคุดทจ้าย
ของเขาในความดคามสืดนนันี้น “...และคนใชจ้เวทมนตรห์ทนันี้งปวง และบรรดาคนไหวจ้รถูปเคารพ…” คคาเรนยก
ทนันี้งสองนนันี้นครอบคลคุมทคุกรถูปแบบของการนมนัสการเทท็จ; เหลม่าคนใชจ้เวทมนตรห์แหม่งแผม่นดรินโลก; พวก
ทนที่ใชจ้ชสืที่อวม่า Christian Scientist แหม่งแผม่นดรินโลก; พวกคนทรงเจจ้าเขจ้าผนแหม่งแผม่นดรินโลก; พวกคน



ตริดตม่อกนับวริญญาณแหม่งแผม่นดรินโลก; คนเหลม่านนนี้แทจ้จรริงแลจ้วคสือพวกคนใชจ้เวทมนตรห์; คนเหลม่านนนี้เปป็นผถูจ้
ทนที่ถถูกหลอกลวงโดยนนักตจ้มตคุอ๋น และถถูกชนักนคาใหจ้หลงไปจาก “พระเมษโปดกของพระเจจ้า ผถูจ้ทรงรนับ
บาปของโลกไปเสนย” และไปจากพระวริญญาณนนันี้นผถูจ้ซจึที่งการเปปิดเผยของพระองคห์สมบถูรณห์แบบ ไปฟปง
เสนยงจบ๊อกแจบ๊กแหม่งความมสืด; ถถูกหลอกโดยพวกนนักบวชของพระพคุทธเจจ้า; ไปบถูชาหลนักการหนจึที่งทนที่มน
แตม่ชสืที่อแตม่ไมม่มนตนัวตนอยถูม่จรริง ขณะทนที่ไมม่ยอมรนับบคุคคลผถูจ้นนันี้นซจึที่งพระนามของพระองคห์คสือพระเจจ้า และซจึที่ง
อคุปนริสนัยของพระองคห์คสือความรนัก?

อยม่าใหจ้เราพถูดคคุยเกนที่ยวกนับความรอดแบบสากล เกนที่ยวกนับสวรรคห์แหม่งหนจึที่งทนที่ไมม่มนนรกแหม่งหนจึที่ง การแยก
ขาดชนัที่วนริรนันดรห์ของผถูจ้ทนที่รอดและผถูจ้ทนที่หลงหายถถูกระบคุชนัดเจนในทนที่นนนี้เหมสือนทนที่มนันถถูกระบคุหลายครนันี้งในพระคนัมภนรห์ อยม่า
ใหจ้คนหนัวอม่อนทนที่โงม่เขลาคนใดลสืมวม่าบาปเลวรจ้ายขนาดไหน วม่าพระเจจ้าทรงเกลนยดชนังมนันแคม่ไหน วม่าพระเจจ้าผถูจ้ชอบ
ธรรมองคห์หนจึที่ง พระเจจ้าผถูจ้ยคุตริธรรมองคห์หนจึที่ง ไมม่อาจเปป็นผถูจ้ทรงชอบธรรมและนนับวม่าคนทนที่ไมม่สคานจึกผริดเปป็นคนดนพอ ๆ
กนับผถูจ้ทนที่สคานจึกผริด วม่าลถูกของซาตานดนพอ ๆ กนับลถูกของพระเจจ้า พระเจจ้าไมม่สามารถเปป็นพระเจจ้าแหม่งความยคุตริธรรม
และการพริพากษาในบางสม่วนของพระคนัมภนรห์ไดจ้และกลม่าวในทนที่นนนี้วม่าบาปไมม่มนผลทนที่ตามมา มนันไมม่เปป็นเชม่นนนันี้นเลย 
ซาตานเปป็นผถูจ้ทนที่ไดจ้กลม่าวแกม่เอวาวม่า “พวกเจจ้าจะไมม่ตายแนม่” (ปฐก. 3:4) และเหลม่าโฆษกของซาตานกท็กลม่าวเชม่นนนนี้
เหมสือนเดริม แตม่มนันเปป็นความโงม่เขลาอนันชนัที่วรจ้ายและมคุสา อยม่าใหจ้นนักเทศนห์คนใด ครริสเตนยนทนที่เปป็นพยานคนใดหยม่อน
ยานในการชนะจริตวริญญาณและการเตสือนและคริดวม่าคคาเตสือนทนันี้งหลายของพระเจจ้าไมม่จรริงใจและเปป็นความจรริงชนัที่ว
นริรนันดรห์ ดนังนนันี้นตรงนนนี้ ซจึที่งใกลจ้จบหนนังสสือวริวรณห์ พระครริสตห์ตจ้องตรนัสมนันอนกหน เหมสือนทนที่พระองคห์จะตรนัสในวริวรณห์ 
22:15 วม่าคนทนที่ไมม่กลนับใจเชสืที่อตจ้องใชจ้เวลาชนัที่วนริรนันดรห์ในนรก

____________
ขข้อ 9-11:

21:9 และทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งในทถูตสวรรคห์เจท็ดองคห์
ทนที่ถสือขนันเจท็ดใบนนันี้น ซจึที่งเตท็มไปดจ้วยภนัยพริบนัตริเจท็ดอยม่าง
สคุดทจ้ายนนันี้น ไดจ้มาหาขจ้าพเจจ้า และพถูดกนับขจ้าพเจจ้า 
โดยกลม่าววม่า “เชริญมานนที่เถริด ขจ้าพเจจ้าจะแสดงใหจ้
ทม่านเหท็นเจจ้าสาว มเหสนของพระเมษโปดก”
21:10 และทม่านไดจ้หอบขจ้าพเจจ้าไปโดยจริตวริญญาณ

ไปยนังภถูเขาใหญม่และสถูง และไดจ้สคาแดงใหจ้ขจ้าพเจจ้า
เหท็นนครใหญม่นนันี้น กรคุงเยรถูซาเลท็มอนันบรริสคุทธริธิ์ ทนที่ลงมา
จากสวรรคห์จากพระเจจ้า
21:11 โดยมนสงม่าราศนของพระเจจ้า และความสวม่าง
ของนครนนันี้นเปป็นเหมสือนพลอยมณนอนันลนี้คาคม่าอยม่างยริที่ง 
คสือเปป็นเหมสือนพลอยหยก สคุกใสเหมสือนแกจ้วผลจึก

กรทุงเยรดูซาเลด็มแหต่งสวรรคค์ นครหลวงใหมต่แหต่งสวรรคค์บนแผต่นดถินโลก
ในทนที่นนนี้เมสืองสวรรคห์นนันี้นเปป็น “เจจ้าสาว มเหสนของพระเมษโปดก” ในพระคคาขจ้ออสืที่น ๆ ครริสตจนักร, ผถูจ้ทนที่รอด

แลจ้วทคุกคน, ถถูกแสดงภาพเปป็นเจจ้าสาวของพระครริสตห์ เราคริดวม่าความงดงามอนันเจริดจรนัสของเมสืองนนันี้น ความสด
ใหมม่และความชสืที่นบานทนที่พระเยซถูเจจ้าทรงมนอยถูม่ในเมสืองนนันี้น ทคาใหจ้เมสืองนนันี้นดถูเหมสือนเจจ้าสาวคนหนจึที่ง

มนันคสือ “กรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่” ฉะนนันี้นมนันมนความสนัมพนันธห์กนับกรคุงเยรถูซาเลท็มเกม่านนันี้น เราเชสืที่อวม่ามนันลงมาตนันี้ง
อยถูม่บนแผม่นดรินโลกจรริง ๆ มาแทนทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็มเกม่านนันี้น นม่าจะบนจคุดนนันี้นเลยทนที่ถถูกชคาระโดยไฟแลจ้วเพสืที่อทนที่จะไมม่มนผถูจ้
ใดนอกจากพระเจจ้าจะทราบวม่ามนันจะตนันี้งอยถูม่ทนที่ไหนบนดาวเคราะหห์ทนที่ถถูกชคาระและถถูกสรจ้างใหมม่นนนี้อยม่างอนัศจรรยห์



ใน 2 พงศาวดาร 6:6 พระเจจ้าตรนัสวม่า “แตม่เราไดจ้เลสือกเยรถูซาเลท็มแลจ้ว เพสืที่อนามของเราจะอยถูม่ทนที่นนัที่น และ
เราไดจ้เลสือกดาวริดใหจ้อยถูม่เหนสืออริสราเอลประชากรของเรา” พระวริหารหลนังกม่อน, วริหารของซาโลมอน, ถถูกทคาลาย
แลจ้ว จากนนันี้นกท็ถถูกสรจ้างใหมม่โดยพวกยริวหลนังจากการตกเปป็นเชลย จากนนันี้นกท็ถถูกสรจ้างขจึนี้นใหมม่อยม่างงดงามและถถูก
ฟฟปั้นฟถูโดยเฮโรดมหาราช ตอนนนนี้สถานทนที่แหม่งนนันี้นมนแตม่สคุเหรม่าสองแหม่งของมคุสลริม รวมถจึงโดมศริลาอนันงดงามนนันี้นดจ้วย

แตม่สถานทนที่แหม่งนนันี้นยนังถถูกพระเจจ้าเลสือกเหมสือนเดริม เพสืที่อทนที่พระนามของพระเจจ้า “จะอยถูม่ทนที่นนัที่นเปป็นนริตยห์” 
มริใชม่หรสือ? และพระเจจ้าตรนัสวม่า “...และตาของเรากนับใจของเราจะอยถูม่ทนที่นนัที่นตลอดไป” (2 พศด. 7:16) ผมเชสืที่อวม่า
กรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่นนนี้เปป็นการสานตม่ออนันเปป็นสคุขในบางแงม่ของกรคุงเยรถูซาเลท็มเกม่านนันี้น แตม่ถถูกไถม่และถถูกชคาระมลทริน
และถถูกสรจ้างใหมม่และถถูกชคาระใหจ้สะอาดและถถูกทคาใหจ้มนสงม่าราศนแลจ้ว

แผม่นดรินปาเลสไตนห์ถถูกสนัญญาไวจ้แกม่อนับราฮนัมและเชสืนี้อสายของเขา “ตลอดไปเปป็นนริตยห์” (ปฐก. 13:15; 
ปฐก. 17:8) เราเลสือกทนที่จะเชสืที่อตามทนที่กลม่าวนนันี้น ปปญญาจารยห์ 1:4 กลม่าววม่า “...แผม่นดรินโลกกท็ยนัที่งยสืนอยถูม่เปป็นนริตยห์” 
มริใชม่ในรถูปแบบปปจจคุบนันทนที่ถถูกแชม่งสาปของมนัน แตม่ทนที่ถถูกสรจ้างใหมม่ ดนังนนันี้นเราคริดวม่ากรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่จะเปป็น
นครหลวงของอคุทยานสวรรคห์แหม่งใหมม่นนนี้ของพระเจจ้า สวรรคห์และแผม่นดรินโลกทนที่รวมเขจ้าดจ้วยกนัน พระเจจ้าและ
มนคุษยห์ทนที่อาศนัยอยถูม่รม่วมกนัน

เราจะไป ๆ มา ๆ บนแผม่นดรินโลกใหมม่ ในเมสืองสวรรคห์นนันี้นไหม? ผมคริดเชม่นนนันี้น
แผม่นดรินโลกใหมม่ (ขจ้อ 1) จะไมม่มนทะเล เราตจ้องเชสืที่อวม่านครของพระเจจ้าและแผม่นดรินโลกใหมม่ถถูกรวมเขจ้า

ดจ้วยกนันแลจ้วและมนความเกนที่ยวเนสืที่องกนันอยม่างใกลจ้ชริดพอ ๆ กนับทนที่กรคุงเยรถูซาเลท็มเดริมกนับแผม่นดรินปาเลสไตนห์เคยเปป็น
โอ แสงสวม่างของนครบรริสคุทธริธิ์นนันี้น “โดยมนสงม่าราศนของพระเจจ้า” (ขจ้อ 11) ทนที่สาดสม่องดคุจเพชรและอนัญมณน

เลอคม่า! ผถูจ้ใดจะบอกเลม่ามนันไดจ้หมดจนกวม่าเราจะเหท็นดจ้วยตาเราเอง!
_______________

ขข้อ 12-25:
21:12 และมนกคาแพงใหญม่และสถูง และมนประตถูสริบ
สองประตถู และทนที่ประตถูเหลม่านนันี้นมนทถูตสวรรคห์สริบสอง
องคห์ และหลายชสืที่อถถูกจารจึกไวจ้บนประตถูนนันี้น ซจึที่งเปป็น
ชสืที่อของสริบสองเผม่าของลถูกหลานของอริสราเอล
21:13 ทางดจ้านทริศตะวนันออกมนสามประตถู ทางดจ้าน
ทริศเหนสือมนสามประตถู ทางดจ้านทริศใตจ้มนสามประตถู 
และทางดจ้านทริศตะวนันตกมนสามประตถู
21:14 และกคาแพงของนครนนันี้นมนรากฐานสริบสอง
รากฐาน และในรากฐานเหลม่านนันี้นมนชสืที่อทนันี้งหลายของ
อนัครทถูตสริบสองคนของพระเมษโปดก
21:15 และทถูตสวรรคห์องคห์ทนที่พถูดกนับขจ้าพเจจ้านนันี้น ถสือ
ไมจ้วนัดทองคคาเพสืที่อจะวนัดนครนนันี้น และวนัดบรรดา

ประตถูของนครนนันี้น และกคาแพงของนครนนันี้น
21:16 และนครนนันี้นเปป็นสนที่เหลนที่ยมจนัตคุรนัส และความ
กวจ้างกท็เทม่ากนับความยาว และทม่านวนัดนครดจ้วยไมจ้วนัด
นนันี้น ไดจ้สองพนันสนที่รจ้อยกริโลเมตร ความยาว และความ
กวจ้าง และความสถูงของนครนนันี้นเทม่ากนัน
21:17 และทม่านวนัดกคาแพงของนครนนันี้น ไดจ้เจท็ดสริบ
สองเมตร ตามมาตรวนัดของมนคุษยห์ นนัที่นคสือ ของทถูต
สวรรคห์องคห์นนันี้น
21:18 และกคาแพงของนครนนันี้นกม่อสรจ้างดจ้วยพลอย
หยก และนครนนันี้นเปป็นทองคคาบรริสคุทธริธิ์ เปป็นเหมสือน
แกจ้วอนันสคุกใส
21:19 และรากฐานทนันี้งหลายของกคาแพงของนคร



นนันี้นประดนับดจ้วยเพชรพลอยทคุกชนริด รากฐานอนัน
แรกเปป็นพลอยหยก ทนที่สองไพฑถูรยห์ ทนที่สามหรินควบ๊อตซห์
โปรม่งแสง ทนที่สนที่มรกต
21:20 ทนที่หจ้าโกเมน ทนที่หกทนับทริม ทนที่เจท็ดเพชรสนเขนยว 
ทนที่แปดพลอยเขนยว ทนที่เกจ้าบคุษราคนัม ทนที่สริบหยก ทนที่สริบ
เอท็ดพลอยสนแดงเขจ้ม ทนที่สริบสองเปป็นพลอยสนมม่วง
21:21 และประตถูสริบสองประตถูนนันี้นเปป็นไขม่มคุกสริบสอง
เมท็ด ทคุกประตถูเปป็นไขม่มคุกหนจึที่งเมท็ด และถนนของนคร
นนันี้นเปป็นทองคคาบรริสคุทธริธิ์ ราวกนับวม่าเปป็นแกจ้วอนัน
โปรม่งใส
21:22 และขจ้าพเจจ้าไมม่ไดจ้เหท็นพระวริหารในนครนนันี้น
เลย เพราะองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผถูจ้ทรงมหริทธริ
ฤทธริธิ์ และพระเมษโปดกทรงเปป็นพระวริหารของนคร

นนันี้น
21:23 และนครนนันี้นไมม่ตจ้องการดวงอาทริตยห์และดวง
จนันทรห์เพสืที่อสม่องแสงในนครนนันี้น เพราะวม่าสงม่าราศนของ
พระเจจ้าใหจ้ความสวม่างแกม่นครนนันี้น และพระเมษ
โปดกทรงเปป็นความสวม่างของนครนนันี้น
21:24 และบรรดาประชาชาตริของคนเหลม่านนันี้นทนที่
รอดแลจ้วจะเดรินไปในแสงสวม่างของนครนนันี้น และ
บรรดากษนัตรริยห์แหม่งแผม่นดรินโลกจะนคาสงม่าราศนและ
เกนยรตริของตนเขจ้ามาในนครนนันี้น
21:25 และบรรดาประตถูของนครนนันี้นจะไมม่ถถูกปปิด
เลยในเวลากลางวนัน ดจ้วยวม่าจะไมม่มนเวลากลางคสืนใน
นครนนันี้นเลย

นครมหกัศจรรยค์ถดูกพรรณนา
1. ประตถูทนันี้งสริบสองของกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์จะถถูกตนันี้งชสืที่อตามเผม่าทนันี้งสริบสอง นนัที่นจะเปป็นแบบนนันี้นเชม่น

กนันในยคุคอาณาจนักร กรคุงเยรถูซาเลท็มบนแผม่นดรินโลกในระหวม่างยคุคอาณาจนักรนนันี้นจะมนสริบสองประตถูเชม่นกนัน เอเสเคน
ยล 48:30-35 บอกเราวม่า:

“และเหลม่านนนี้เปป็นทางออกทนันี้งหลายของกรคุงทางดจ้านทริศเหนสือ ซจึที่งวนัดไดจ้สนที่พนันหจ้ารจ้อยไมจ้วนัด และประตถู
เมสืองทนันี้งหลายนนันี้นจะตนันี้งชสืที่อตามชสืที่อเผม่าตม่าง ๆ ของคนอริสราเอล มนประตถูสามประตถูทางดจ้านทริศเหนสือ ประตถูหนจึที่ง
ของรถูเบน ประตถูหนจึที่งของยถูดาหห์ ประตถูหนจึที่งของเลวน และทางดจ้านทริศตะวนันออก ซจึที่งวนัดไดจ้สนที่พนันหจ้ารจ้อยไมจ้วนัด และมน
ประตถูสามประตถู และประตถูหนจึที่งของโยเซฟ ประตถูหนจึที่งของเบนยามริน ประตถูหนจึที่งของดาน และทางดจ้านทริศใตจ้ ซจึที่ง
วนัดไดจ้สนที่พนันหจ้ารจ้อยไมจ้วนัด และมนประตถูสามประตถู ประตถูหนจึที่งของสริเมโอน ประตถูหนจึที่งของอริสสาคารห์ ประตถูหนจึที่งของ
เศบถูลคุน และทางดจ้านทริศตะวนันตก ซจึที่งวนัดไดจ้สนที่พนันหจ้ารจ้อยไมจ้วนัด พรจ้อมกนับประตถูสามประตถูของพวกเขา ประตถูหนจึที่ง
ของกาด ประตถูหนจึที่งของอาเชอรห์ ประตถูหนจึที่งของนนัฟทาลน วนัดรอบกรคุงนนันี้นไดจ้หนจึที่งหมสืที่นแปดพนันไมจ้วนัด และชสืที่อของ
กรคุงนนันี้นตนันี้งแตม่วนันนนันี้นเปป็นตจ้นไปจะเปป็น พระเยโฮวาหห์สถริตอยถูม่ทนที่นนัที่น”

เหท็นไดจ้ชนัดวม่าพระเจจ้าทรงอยากสรจ้างบนันทจึกนริรนันดรห์ทนที่แสดงถจึงความรนักของพระองคห์ทนที่มนตม่อชนชาตริ
อริสราเอล และวม่าชนชาตริอริสราเอลเปป็นภาพของประชากรทนันี้งปวงของพระเจจ้า เพราะวม่าเราทนที่มนความเชสืที่อแบบของ
อนับราฮนัมกท็เปป็นลถูกหลานของอนับราฮนัม ดนังนนันี้นสริบสองประตถูในกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่จะถถูกตนันี้งชสืที่อตามเผม่าตม่าง ๆ ของ
ชนชาตริอริสราเอล เหมสือนทนที่จะเปป็นไปแลจ้วในยคุคอาณาจนักรนนันี้นและนครใหญม่นนันี้น

ดนังนนันี้นจจึงมนสริบสองประตถูพรจ้อมกนับชสืที่อของทนันี้งสริบสองเผม่าของชนชาตริอริสราเอลอยถูม่บนประตถูเหลม่านนันี้น (ขจ้อ 
12) พระเจจ้าไมม่ไดจ้ทรงโยนทรินี้งประเพณนอนันงดงามทนันี้งหมดและความไพบถูลยห์ทางประวนัตริศาสตรห์ของการกระทคากริจ
ของพระองคห์กนับชนชาตริอริสราเอล ดนังนนันี้นชสืที่อเยรถูซาเลท็มและชสืที่อของทนันี้งสริบสองเผม่านนันี้นจะถถูกทคาใหจ้ยนัที่งยสืนสสืบ ๆ ไป มน



สามประตถูอยถูม่ทางแตม่ละดจ้านของทนันี้งสนที่ดจ้าน แตม่ละประตถูเปป็นไขม่มคุกแขท็ง
T. Dewitt Talmage กลม่าวถจึงประตถูทนันี้งสริบสอง ซจึที่งแตม่ละทริศมนสามประตถู วม่าหมายความวม่าพระเจจ้าทรง

อยากใหจ้คนทนันี้งโลกมาและอาศนัยอยถูม่ในนครงดงามนนนี้ของพระเจจ้า
2. กคาแพงของเมสืองนนนี้มนฐานรากสริบสองฐาน พรจ้อมกนับชสืที่อของอนัครทถูตแตม่ละคน ฐานรากเหลม่านนนี้ถถูก

ประดนับประดาดจ้วยอนัญมณนเลอคม่า (ขจ้อ 19)
กคาแพงนนันี้นสถูง 140 ศอก (สถูงประมาณ 210 ฟคุต) กคาแพงนนันี้นมนความงดงามและความหมายฝป่ายวริญญาณ

เนสืที่องจากประตถูเหลม่านนันี้นไมม่ปปิดเลย ดนังนนันี้นกคาแพงนนันี้นจจึงไมม่กนันพวกศนัตรถูออกไป เพราะวม่ามนันไมม่คที่คามสืดเลยทนที่นนัที่นและ
ประตถูเหลม่านนันี้นกท็ไมม่ปปิดตอนกลางวนัน กคาแพงนนนี้ทคาดจ้วยพลอยหยกทนที่สวยงาม

3. นครนนนี้เปป็นสนที่เหลนที่ยมจนัตคุรนัส เราคริดวม่าเปป็นทรงลถูกบาศกห์ ขนาด 12,000 เฟอรห์ลองหรสือ 1,500 ไมลห์ทคุก
ดจ้าน-ทนที่สม่วนฐานและมนความสถูงขนาดนนันี้น (ขจ้อ 16) ถนนทนันี้งหลายของนครนนันี้นเปป็นทองคคาบรริสคุทธริธิ์ (ขจ้อ 21)

4. ไมม่มนพระวริหารเพสืที่อเปป็นตนัวแทนของพระเจจ้าเลย เพราะวม่าพระองคห์ทรงอยถูม่ทนที่นนัที่นแบบประจนักษห์แกม่ตา
และทรงอยถูม่ดจ้วยเสมอและมนสามนัคคนธรรมรม่วมกนับประชาชนของพระองคห์ เชม่นเดนยวกนับพระเยซถูครริสตห์เจจ้า (ขจ้อ 22)

5. จงหมายเหตคุสริที่งทนที่แปลกประหลาดเหลม่านนนี้ในสวรรคห์ใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่ “ไมม่มนทะเลอนกตม่อไป”
(ขจ้อ 1); “ไมม่มนพระวริหาร” (ขจ้อ 22)- พระครริสตห์จะทรงเปป็นพระวริหารในเมสืองนนันี้น; ไมม่มนดวงอาทริตยห์หรสือดวงจนันทรห์ 
(ขจ้อ 23) เนสืที่องจากพระครริสตห์ทรงเปป็นความสวม่างของเมสืองนนันี้น บางคนไดจ้กลม่าวอยม่างโงม่เขลาวม่าไมม่อาจมนแสงสวม่าง 
ณ เวลาแหม่งการทรงสรจ้างนนันี้นไดจ้ กม่อนทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างดวงอาทริตยห์ โอ แตม่พระเจจ้าเองทรงเปป็นความสวม่าง
และพระองคห์ทรงมนแสงสวม่างทนที่ไหนกท็ตามทนที่พระองคห์ทรงประสงคห์ พระองคห์สามารถมนแสงสวม่างทนที่นนที่ไดจ้โดยทนที่ไมม่ตจ้อง
มนดวงอาทริตยห์

ความสวม่างนนนี้จะสม่องสวม่างแผม่นดรินโลกใหมม่ทนันี้งหมด เราเขจ้าใจเชม่นนนันี้น (ขจ้อ 24) และเหลม่ากษนัตรริยห์และพวก
ทนที่มนเกนยรตริมากทนที่สคุดแหม่งประชาชนของพระเจจ้าจะนคาสงม่าราศนและเกนยรตริของตนเขจ้ามาในนครแหม่งสวรรคห์

6. ประตถูเหลม่านนันี้นไมม่ปปิดเลย โดยคคากลม่าวนนันี้นเราเชสืที่อวม่าจะมนการสนัญจรไปมาอนันบรริบถูรณห์ซจึที่งหลนัที่งไหลมา
จากทคุกสม่วนของแผม่นดรินโลกใหมม่เขจ้ามาในนครบรริสคุทธริธิ์นนันี้นและกลนับออกไป

แผต่นดถินโลกใหมต่และนครหลวงของมกันแตกตต่างเหลสือเกถิน
จากแผต่นดถินโลกในปปัจจทุบกัน

เนสืที่องจากจะไมม่มนดวงอาทริตยห์และดวงจนันทรห์อนกตม่อไป แผม่นดรินโลกในตอนนนันี้นจะไมม่เดรินทางในฐานะดาว
เคราะหห์ดวงหนจึที่งทนที่โคจรรอบดวงอาทริตยห์ จะไมม่มนกลางคสืนทนที่นนัที่น ดนังนนันี้นมนันจจึงจะไมม่หมคุนวนอยถูม่บนแกนอนันหนจึที่งเพสืที่อ
ทคาใหจ้เกริดแสงกลางวนันและเวลากลางคสืน ระบบใหมม่ของความสอดคลจ้องและแรงดจึงดถูดจะยจึดดาวเคราะหห์ทนที่ถถูกไถม่
แลจ้วดวงนนนี้กนับกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์ไวจ้ดจ้วยกนัน

บนแผม่นดรินโลกวนันนนนี้ ถจ้าผถูจ้ใดปปีนขจึนี้นไปบนภถูเขาเอเวอรห์เรสตห์ทนที่สถูง 29,002 ฟคุต เขากท็ตจ้องนคาออกซริเจน
เสรริมไปดจ้วยเพสืที่อจะหายใจ แรงดจึงดถูดของโลกยจึดอากาศทนที่ยสืดหยคุม่นทนที่ถถูกควบแนม่นแบบใกลจ้ชริดใหจ้ลงมาสถูม่แผม่นดริน
โลก แตม่ในทนที่นนนี้นครทองคคานนนี้จะอยถูม่สถูง 1,500 ไมลห์เหนสือพสืนี้นผริวโลก และเราอาจแนม่ใจไดจ้วม่าจะมนอากาศบรริบถูรณห์ไวจ้
หายใจ เพราะวม่ารม่างกายทนที่ไดจ้รนับสงม่าราศนแลจ้วจะเปป็นรม่างกายทนที่สมบถูรณห์แบบ เราคริดเชม่นนนันี้น เหมสือนในสวนเอเดน 



และเราเชสืที่อวม่ากระบวนการตม่าง ๆ ของรม่างกายในดจ้านการไหลเวนยน การหายใจ การยม่อยอาหาร ฯลฯ จะ
สมบถูรณห์แบบ เหมสือนอยม่างทนที่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างพวกมนันสคาหรนับสวนเอเดน ไมม่วม่าจะยนังไง เราอาจแนม่ใจไดจ้วม่าสม่วน
บนสคุดของนครทองคคาทนที่ใหญม่โตนนันี้นจะเปป็นทนที่ ๆ อยถูม่อาศนัยไดจ้และนม่าอภริรมยห์พอ ๆ กนับสม่วนลม่างสคุด อาจเปป็นไดจ้วม่า
มวลของนครทองคคานนันี้นจะมนแรงดจึงดถูดของมวลมากพอเพสืที่อทนที่มนันจะถถูกหจ้อมลจ้อมโดยบรรยากาศทนที่หนาพอ ๆ กนับ
แผม่นดรินโลกทนที่อยถูม่เบสืนี้องลม่างมนัน พระเจจ้าจะทรงดถูแลเรสืที่องนนันี้นเอง

“และนครนนันี้นไมม่ตจ้องการดวงอาทริตยห์และดวงจนันทรห์เพสืที่อสม่องแสงในนครนนันี้น เพราะวม่าสงม่าราศนของ
พระเจจ้าใหจ้ความสวม่างแกม่นครนนันี้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวม่างของนครนนันี้น” (ขจ้อ 23) “นนที่เปป็นการเลนนี้ยง
ดถูทนที่คคุณจะไดจ้รนับไปตลอดชนัที่วนริรนันดรห์” Dr. Riley กลม่าว “ตราบใดทนที่พระเจจ้าทรงพระชนมห์อยถูม่ แสงสวม่างของนคร
นนันี้นกท็ไมม่มนทางขาดหายไปเลย พวกนนักวริทยาศาสตรห์บอกเราวม่าดวงจนันทรห์กคาลนังเยท็นลงเรสืที่อย ๆ และจะตายในทจ้าย
ทนที่สคุด; วม่าดวงอาทริตยห์นม่าจะดนับลงสถูม่ความมสืดมริด ดคุจประกายไฟทนที่เกริดจากการตนทนัที่ง; แตม่สคาหรนับวริสคุทธริชนทนันี้งหลาย 
วรินาศภนัยเหลม่านนนี้ไมม่ใชม่เรสืที่องทนที่นม่ากนังวลแตม่อยม่างใด เนสืที่องจากพระเจจ้าของเรา ซจึที่งในพระองคห์ไมม่มนความมสืดเลย จะยนัง
คงสม่องสวม่างตม่อไป!”

จะไมม่มนทะเลอนกตม่อไป นนัที่นหมายความวม่าความสมดคุลทนที่เรามนอยถูม่ตอนนนนี้ของนนี้คา นนี้คาฝน การระเหยบนพสืนี้น
ผริวของโลกถถูกคงไวจ้ แตม่มนันจะไมม่เหมสือนเดริมในแผม่นดรินโลกใหมม่ เมสืที่อไมม่มนทะเลอนกตม่อไปแลจ้ว ปฐมกาล 2:10-14 
กลม่าววม่า:

“และมนแมม่นนี้คาสายหนจึที่งไหลออกจากเอเดนเพสืที่อรดนนี้คาสวนนนันี้น และจากทนที่นนัที่นแมม่นนี้คานนันี้นไดจ้แยกออก และ
กลายเปป็นแมม่นนี้คาสนที่สาย ชสืที่อของแมม่นนี้คาสายทนที่หนจึที่งคสือปปิโชน ซจึที่งเปป็นแมม่นนี้คาทนที่ไหลรอบแผม่นดรินฮาวริลาหห์ทนันี้งสรินี้น ทนที่นนัที่นมน
แรม่ทองคคา… และชสืที่อของแมม่นนี้คาสายทนที่สองคสือกนโฮน แมม่นนี้คาสายเดนยวกนันนนนี้ไดจ้ไหลรอบแผม่นดรินเอธริโอเปปียทนันี้งสรินี้น และ
ชสืที่อของแมม่นนี้คาสายทนที่สามคสือฮริดเดเคล ซจึที่งเปป็นแมม่นนี้คาทนที่ไหลไปทางทริศตะวนันออกของอนัสซนเรนย และแมม่นนี้คาสายทนที่สนที่คสือยถู
เฟรตริส”

เราทราบวม่าแมม่นนี้คาเหลม่านนันี้นไมม่ไดจ้ถถูกเหลสือไวจ้เหมสือนเดริมตอนทนที่แผม่นดรินโลกถถูกทคาลายโดยนนี้คาทม่วมนนันี้น แตม่
อยม่างนจ้อยกท็เคยมนแมม่นนี้คาหลายสายและพวกมนันเคยรดนนี้คาแผม่นดรินนนันี้น พวกมนันแคม่ถถูกใชจ้หมดไปขณะทนที่พวกมนันรดนนี้คา
แผม่นดรินนนันี้นทนันี้งหมด หรสือพวกมนันไดจ้ไหลเขจ้าไปสถูม่ทะเลเหลม่านนันี้น เราไมม่ทราบ แตม่มนขจ้อบม่งชนนี้หลายประการวม่าในสมนัย
นนันี้นสภาพอากาศแบบเขตรจ้อนเคยปกคลคุมแผม่นดรินโลกทนันี้งหมด เทม่าทนที่เราสามารถบอกไดจ้ เคยมนพสืชพรรณและสนัตวห์
แบบเดนยวกนันในแถบขนันี้วโลกเหนสือและแถบขนันี้วโลกใตจ้เชม่นเดนยวกนับสม่วนทนที่เหลสือของโลก แมมมอธและสนัตวห์อสืที่น ๆ ทนที่
มนรถูปรม่างใหญม่โตถถูกพบวม่าแขท็งตายอยถูม่ในไซบนเรนยและอลาสกจ้า และแอม่งถม่านหรินหลายแหม่งทนที่นนัที่นแสดงใหจ้เหท็นวม่า
พสืนี้นทนที่เขนยวชอคุม่มขนาดมหจึมาเคยอยถูม่ทนที่นนัที่น เชม่นเดนยวกนับในสม่วนทนที่เหลสือของโลก เราเชสืที่อวม่า “นนี้คาเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่เหนสือ
แผม่นดรินโลก” (ปฐก. 1:7) ไดจ้ทคาใหจ้เกริดผสืนนนี้คาทนที่ทคาใหจ้สภาพอากาศของทนันี้งโลกเปป็นแบบปานกลางเหมสือนกนันหมด
กม่อนนนี้คาทม่วมนนันี้น

มนันจะเปป็นเชม่นนนันี้นไหมในแผม่นดรินโลกใหมม่นนนี้? มนันจะมนแมม่นนี้คาสายหนจึที่งดจ้วย-แมม่นนี้คาซจึที่งมนนนี้คาแหม่งชนวริต- (วว. 
22:1,2)

ในลนักษณะทนที่วริเศษบางประการแผม่นดรินโลกใหมม่และเมสืองสวรรคห์นนันี้นจะเปป็นศถูนยห์กลางของจนักรวาล และ



พระเจจ้าเองจะทรงอาศนัยอยถูม่กนับมนคุษยห์และจะไมม่จคาเปป็นตจ้องมนดวงอาทริตยห์และดาวเคราะหห์อสืที่นเลย พระเจจ้าผถูจ้ไดจ้ทรง
สรจ้างระบบดาวเคราะหห์ทนันี้งหมดใหจ้เชสืที่อมโยงระหวม่างกนันดจ้วยตนัวเองและคนี้คาจคุนตนัวเอง พระองคห์จะไมม่ทรงสามารถ
ทคาใหจ้แผม่นดรินโลกนนนี้อยถูม่ลคาพนังพรจ้อมกนับนครหลวงคสือกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่ ใหจ้คนี้คาจคุนตนัวเองไดจ้เชม่นกนันหรสือ? พระเจจ้าไมม่
ทรงเปป็นทาสแตม่ทรงเปป็นนายแหม่งสริที่งทรงสรจ้างของพระองคห์เอง พระองคห์ผถูจ้ไดจ้ทรงสรจ้างฟฝ้าสวรรคห์และแผม่นดรินโลก
ทรงสามารถสรจ้างฟฝ้าอากาศใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่ไดจ้ตามแผนการอนันสมบถูรณห์แบบของพระองคห์เอง มนันจะไมม่
เปป็นเหมสือนของปปจจคุบนันในหลาย ๆ ดจ้าน อยม่างหนจึที่งกท็คสือ จะไมม่มนการแชม่งสาปทนที่นนัที่นอนกตม่อไป ดนังนนันี้นพสืชพรรณบน
แผม่นดรินโลกใหมม่นนนี้และในเมสืองสวรรคห์นนันี้นจะไมม่เปป็นวนัชพสืช หนาม เถาวนัลยห์พริษ และจะไมม่ถถูกแชม่งสาป และพวก
สนัตวห์ ไมม่วม่าจะมนสนัตวห์ชนริดใดบจ้างกท็ตาม จะไมม่เปป็นศนัตรถูของมนคุษยห์ การแชม่งสาปจะผม่านพจ้นไปเสนย

_________________
ขข้อ 26,27:

21:26 และคนทนันี้งหลายจะนคาสงม่าราศนและเกนยรตริ
ของบรรดาประชาชาตริเขจ้ามาในนครนนันี้น
21:27 และจะไมม่มนสริที่งใด ๆ เขจ้าไปในนครนนันี้นทนที่เปป็น
มลทริน หรสือผถูจ้ใดกท็ตามทนที่กระทคาสริที่งทนที่นม่า

สะอริดสะเอนยน หรสือพถูดมคุสา เวจ้นแตม่เฉพาะคนทนันี้ง
หลายทนที่ถถูกจดไวจ้ในหนนังสสือแหม่งชนวริตของพระเมษ
โปดกเทม่านนันี้น

นครและอารยธรรมทกกี่สมบดูรณค์แบบในทกกี่สทุด
เกนยรตริยศและสงม่าราศนทนันี้งสรินี้นทนที่โลกนนนี้เคยไดจ้เหท็นจะถถูกนคาเขจ้ามาสถูม่กรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่
นนที่เปป็นการปลอบประโลมใจสคาหรนับพวกวริสคุทธริชน-ไมม่มนบาป ไมม่มนความเสสืที่อมทราม ไมม่มนการทดลอง ไมม่มน

ความมลทริน ครริสเตนยนในตอนนนนี้อาจกลม่าวบม่อย ๆ กนับอนัครทถูตเปาโลวม่า “ดนังนนันี้นขจ้าพเจจ้าจจึงพบบนัญญนัตริอยม่างหนจึที่ง 
คสือวม่า เมสืที่อขจ้าพเจจ้าประสงคห์กระทคาความดน ความชนัที่วรจ้ายกท็อยถูม่กนับขจ้าพเจจ้า เพราะวม่าขจ้าพเจจ้าชสืที่นชมยรินดนในพระราช
บนัญญนัตริของพระเจจ้า ตามมนคุษยห์ซจึที่งอยถูม่ภายในนนันี้น แตม่ขจ้าพเจจ้าเหท็นบนัญญนัตริอนกอยม่างหนจึที่งอยถูม่ในบรรดาอวนัยวะของ
ขจ้าพเจจ้า ซจึที่งทคาสงครามกนับบนัญญนัตริแหม่งจริตใจของขจ้าพเจจ้า และนคาขจ้าพเจจ้าเขจ้าสถูม่การตกเปป็นเชลยตม่อบนัญญนัตริแหม่ง
บาปซจึที่งอยถูม่ในบรรดาอวนัยวะของขจ้าพเจจ้า โอ ขจ้าพเจจ้าเปป็นคนเขท็ญใจจรริง ผถูจ้ใดจะชม่วยขจ้าพเจจ้าใหจ้พจ้นจากรม่างกาย
แหม่งความตายนนนี้ไดจ้” (รม. 7:21-24)

ครริสเตนยนจคานวนมากเคยรจ้องเพลงนนนี้ดจ้วยความปรารถนาอนันบรริสคุทธริธิ์วม่า
โอ ขอทรงชคาระขจ้า ทนันี้งภายนอกและภายใน

หรสือชคาระดจ้วยไฟ หากตจ้องเปป็นเชม่นนนันี้น
ไมม่วม่าจะดจ้วยวริธนใด ขอแตม่เพนยงใหจ้

บาปตายไปในตนัวขจ้า ตายไปในตนัวขจ้า
ความโหยหาบรริสคุทธริธิ์นนันี้นจะสคาเรท็จจรริงในเมสืองสวรรคห์นนันี้น สรรเสรริญพระเจจ้า! เพราะวม่าไมม่มนสริที่งใดทนที่ทคาใหจ้

เปป็นมลทรินหรสือนม่าสะอริดสะเอนยนหรสือไมม่สะอาดจะเขจ้าในนครนนันี้นไดจ้
แตม่คคาเตสือนอนันนม่ากลนัวสคาหรนับทคุกคนกท็อยถูม่ตรงนนนี้เชม่นกนัน เพสืที่อจะเขจ้าในสวรรคห์ คน ๆ หนจึที่งตจ้องกลนับใจใหมม่

แลจ้ว นนัที่นคสือ หนันใจของตนไปเสนยจากบาปแลจ้ว เราทราบวม่าไมม่มนบาปใดสามารถเขจ้าในสวรรคห์ไดจ้ และเราทนที่เปป็น



มนคุษยห์ผถูจ้อม่อนแอซจึที่งพระเจจ้าทรงใหจ้บนังเกริดแลจ้ว กลายเปป็นลถูก ๆ ของพระเจจ้าแลจ้ว ยนังตจ้องกลม่าววม่า “ถจ้าพวกเรา
กลม่าววม่า พวกเราไมม่มนบาป พวกเรากท็หลอกลวงตนัวเอง และความจรริงไมม่ไดจ้อยถูม่ในพวกเราเลย” (1 ยอหห์น 1:8) ดนัง
นนันี้นการเปลนที่ยนแปลงหนจึที่งทนที่แสนมหนัศจรรยห์ตจ้องมาและจะมาอยม่างแสนวริเศษ

1 โครรินธห์ 15:51,52 กลม่าววม่า “ดถูกม่อน ขจ้าพเจจ้าจะสคาแดงความลจึกลนับใหจ้พวกทม่านเหท็น คสือพวกเราจะไมม่
ลม่วงหลนับหมดทคุกคน แตม่พวกเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่หมด ในชนัที่วขณะเดนยว ในพรริบตาเดนยว เวลาเปป่าแตรครนันี้ง
สคุดทจ้าย เพราะวม่าแตรนนันี้นจะสม่งเสนยง และคนทนันี้งหลายทนที่ตายไปแลจ้วจะถถูกบนันดาลใหจ้เปป็นขจึนี้นมาปราศจากเปฟฟื่อยเนม่า
และพวกเราจะถถูกเปลนที่ยนแปลงใหมม่” ใชม่แลจ้ว และฟปีลริปปปี 3:20, 21 วรรคแรกกลม่าววม่า “ดจ้วยวม่าความเปป็น
พลเมสืองของพวกเรานนันี้นอยถูม่ในสวรรคห์ ซจึที่งจากทนที่นนัที่นพวกเรากคาลนังรอคอยพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดดจ้วย คสือพระเยซถูครริสตห์
เจจ้า พระองคห์ผถูจ้จะทรงเปลนที่ยนแปลงรม่างกายอนันตที่คาตจ้อยของพวกเรา เพสืที่อใหจ้รม่างกายนนันี้นมนลนักษณะเหมสือนอยม่างพระ
กายอนันทรงสงม่าราศนของพระองคห์”

ฉะนนันี้นทนที่นนที่ในสวรรคห์จะมนแตม่คนเหลม่านนันี้นทนที่ชสืที่อของพวกเขาถถูกจดแลจ้วในหนนังสสือแหม่งชนวริต คนเหลม่านนันี้นทนที่
บนังเกริดจากพระเจจ้าและบนัดนนนี้ถถูกเปลนที่ยนแปลงใหจ้เปป็นตามแบบพระฉายของพระเจจ้าแลจ้ว และรม่างกายทนที่ตที่คาชจ้าของ
เราจะถถูกทคาใหจ้เปป็นเหมสือนอยม่างพระกายอนันทรงสงม่าราศนของพระองคห์

บททกกี่ 22
ขข้อ 1-3:



22:1 และทม่านไดจ้แสดงใหจ้ขจ้าพเจจ้าเหท็นแมม่นนี้คา
บรริสคุทธริธิ์ของนนี้คาแหม่งชนวริต สคุกใสเหมสือนแกจ้วผลจึก ซจึที่ง
ไหลออกมาจากพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้า และของพระ
เมษโปดก
22:2 ในทม่ามกลางถนนของนครนนันี้น และรริมแมม่นนี้คา
ทนันี้งสองฟากมนตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต ซจึที่งออกผลสริบสองชนริด
และออกผลของมนันทคุก ๆ เดสือน และใบทนันี้งหลาย

ของตจ้นไมจ้นนันี้นสคาหรนับการรนักษาบรรดาประชาชาตริ
ใหจ้หาย
22:3 และจะไมม่มนการสาปแชม่งใด ๆ อนกตม่อไป แตม่
พระทนที่นนัที่งของพระเจจ้าและของพระเมษโปดกจะตนันี้ง
อยถูม่ในนครนนันี้น และบรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์จะ
รนับใชจ้พระองคห์

แมต่นขั้นานกัขั้นและตข้นไมข้แหต่งชกวถิตหลายตข้น
พระเจจ้าเคยมนแมม่นนี้คาสายหนจึที่งในเอเดน พระองคห์จะทรงมนแมม่นนี้คาสายหนจึที่งในเมสืองสวรรคห์นนันี้นเชม่นกนัน “หนจึที่ง

ในสริที่งนม่ายรินดนทนที่สคุดบนโลกคสือนนี้คา ไมม่มนสริที่งใดในทนันี้งโลกทนที่มนคม่าตม่อสายตาและจรินตนาการของผถูจ้อยถูม่อาศนัยแหม่งโลก
ตะวนันออกทนที่แหจ้ง แผดเผา และกระหายนนี้คามากเทม่ากนับนนี้คาทนที่มนชนวริต ใสบรริสคุทธริธิ์ปรริมาณมหาศาล อคุทยานสวรรคห์เอง
กท็ไมม่สมบถูรณห์เมสืที่อปราศจากมนัน” (J.A. Seiss)

นนี้คานนนี้จะไหลออกมาจากพระทนที่นนัที่งของพระเจจ้า เราจะมนภาพ ๆ หนจึที่งของนนี้คานนันี้นกม่อนแลจ้วในยคุคอาณาจนักร 
เศคารริยาหห์ 14:8 กลม่าววม่า “และจะเปป็นเชม่นนนนี้ในวนันนนันี้น คสือนนี้คาทนันี้งหลายทนที่มนชนวริตจะไหลออกไปจากกรคุงเยรถูซาเลท็ม 
ครจึที่งหนจึที่งของนนี้คาเหลม่านนันี้นจะไหลไปสถูม่ทะเลดจ้านหนจ้า และครจึที่งหนจึที่งไปสถูม่ทะเลดจ้านหลนัง ในฤดถูรจ้อนและในฤดถูหนาวกท็
จะเปป็นเชม่นนนันี้น” แมม่นนี้คาของสถานบรริสคุทธริธิ์ในยคุคอาณาจนักรนนันี้นถถูกพรรณนาอนกในเอเสเคนยล 47:1 วม่า “...และดถูเถริด
มนนนี้คาทนันี้งหลายไหลออกมาจากใตจ้ธรณนประตถูของพระนริเวศนห์ [พระวริหาร] ตรงไปทางทริศตะวนันออก เพราะพระ
นริเวศนห์หนันหนจ้าไปทางทริศตะวนันออก และนนี้คาเหลม่านนันี้นไหลลงมาจากขจ้างลม่าง จากทางดจ้านขวาของพระนริเวศนห์ 
ทางทริศใตจ้ของแทม่นบถูชา” ทถูตสวรรคห์นนันี้นวนัดขนาดใหจ้เอเสเคนยลและนนี้คานนันี้นลจึกมากขจึนี้นเรสืที่อย ๆ และบททนที่ 47 ขจ้อ 8 
บอกเราวม่านนี้คาเหลม่านนันี้นลงไปยนังดรินแดนแถบตะวนันออกไปถจึงทะเลทราย เขจ้าไปในทะเลนนันี้น คสือทะเลตาย และนนี้คา
เหลม่านนันี้นจะถถูกรนักษาใหจ้หาย ดนังนนันี้นจะมนปลาจคานวนมหาศาลในแมม่นนี้คานนันี้นและในทะเลตาย และทนที่ใดกท็ตามทนที่นนี้คานนันี้น
ไป นนี้คาเหลม่านนันี้นจะถถูกรนักษาใหจ้หาย

และรริมฝปฟื่งของแมม่นนี้คานนันี้น “จะปลถูกตจ้นไมจ้ทคุกชนริดทนที่ใชจ้เปป็นอาหาร ซจึที่งใบของมนันจะไมม่เหนที่ยว และผลของมนัน
จะไมม่วาย แตม่มนันจะเกริดผลใหมม่ตามเดสือนทนันี้งหลายของมนัน เพราะวม่านนี้คาทนันี้งหลายสคาหรนับตจ้นไมจ้เหลม่านนันี้นไดจ้ไหลออก
มาจากสถานบรริสคุทธริธิ์ และผลไมจ้ของพวกมนันจะใชจ้เปป็นอาหาร และใบของพวกมนันจะใชจ้เปป็นยา” (อสค. 47:12)

ฉะนนันี้นในยคุคอาณาจนักร เราจจึงมนภาพ ๆ หนจึที่งของชนวริตอนันงดงาม พรจ้อมกนับนนี้คานนันี้นทนที่รนักษาทะเลทรายใหจ้
หาย และนคาชนวริตบรริบถูรณห์ไปทนที่ใดกท็ตามทนที่มนันไป และนนี้คาเหลม่านนันี้นแหม่งทะเลตายจะถถูกรนักษาใหจ้หาย

นนัที่นเตสือนใจเราวม่าในฟฝ้าอากาศใหมม่และแผม่นดรินโลกใหมม่ แมม่นนี้คาของนนี้คาแหม่งชนวริตจะคม่อนขจ้างเหมสือนกนับทนที่
ถถูกแสดงภาพในยคุคอาณาจนักรนนันี้น

“...แมม่นนี้คาบรริสคุทธริธิ์ของนนี้คาแหม่งชนวริต” ผมเชสืที่อวม่าจะมนแมม่นนี้คาสายหนจึที่งจรริง ๆ แตม่ “นนี้คาแหม่งชนวริต” เปป็นภาพ ๆ 
หนจึที่งและสนัญลนักษณห์แหม่งความรอดอยม่างแนม่นอน ในวริวรณห์ 21:6 องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าทรงสนัญญาไวจ้วม่า “เราจะใหจ้แกม่
คนทนที่กระหายจากบม่อนนี้คาพคุแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนยอะไรเลย” และในบทนนนี้ ขจ้อ 17 วรรคสองกลม่าววม่า “และผถูจ้ใด



กท็ตามทนที่มนใจปรารถนา กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับนนี้คาแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนยอะไรเลย” ในความหมายฝป่ายวริญญาณ คน ๆ หนจึที่ง
ไดจ้รนับความรอดโดยการรนับพระครริสตห์เขจ้าไป ผถูจ้ทรงเปป็นนนี้คาแหม่งชนวริตในฝป่ายวริญญาณ; แตม่ในความหมายทาง
กายภาพ รม่างกายของเราจะไดจ้รนับความรอด ถถูกเกท็บรนักษาและถถูกถนอมไวจ้เชม่นกนัน และนนี้คาแหม่งชนวริตฝป่ายสวรรคห์นนนี้
กท็มนอะไรบางอยม่างเกนที่ยวขจ้องกนับมนัน

บางคนนจึกจรินตนาการวม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่เหนท็ดเหนสืที่อยนานหลายปปีกนับการรนับใชจ้พระเจจ้าอยม่างหนนักในโลกนนนี้
จะสามารถนนัที่งลงรริมแมม่นนี้คาแหม่งชนวริตนนันี้น ลจ้างเทจ้าทนที่เหนสืที่อยลจ้าของตนและรนับความสดชสืที่นในนนี้คาใสนนันี้น

และจะมนตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตหลายตจ้นทนที่ออกผลสริบสองชนริด ตจ้นไมจ้ทนที่ออกผลของพวกมนันทคุกเดสือน และใบ
เหลม่านนันี้นมนไวจ้สคาหรนับรนักษาบรรดาประชาชาตริใหจ้หาย (ขจ้อ 2) 

เราขอยกคคาพถูดจาก The Apocalypse ของ Seiss อนกครนันี้ง:
ตจ้นไมจ้เหลม่านนนี้ เหมสือนกนับแมม่นนี้คานนันี้นทนที่พวกมนันตนันี้งอยถูม่ตลอดแนว มนไวจ้กม่อนอสืที่นเลยเพสืที่อความชสืที่นบาน

และความเปป็นสคุขของเหลม่าผถูจ้อาศนัยอยถูม่ในนครบรริสคุทธริธิ์นนันี้น; เพสืที่อทคาใหจ้บจ้านนริรนันดรห์ของพวกเขางดงาม 
และเพสืที่อใหจ้ความสคุขแกม่พวกเขา พวกมนันเปป็นตจ้นไมจ้ทนที่ออกผล ออกผลของพวกมนันทคุกเดสือน และแตม่ละ
เดสือนกท็เปป็นผลใหมม่

บางครนันี้งมนผถูจ้ถามวม่าเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่รนับสงม่าราศนแลจ้วจะรนับประทานในสวรรคห์หรสือไมม่? เรา
สามารถตอบไดจ้อยม่างปลอดภนัยวม่าพวกเขารนับประทานไดจ้ แมจ้วม่าไมม่มนความจคาเปป็นตจ้องรนับประทาน
กท็ตาม เหมสือนอยม่างทนที่เราสามารถเพลริดเพลรินกนับกคุหลาบดอกหนจึที่งไดจ้ แตม่กท็ไมม่ทนทคุกขห์เพราะมนันไมม่อยถูม่…
พระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดตรนัสถจึงการกรินและการดสืที่มหลายหนในอาณาจนักรแหม่งสงม่าราศนนนันี้น พระองคห์ทรง
เปรนยบการเลนนี้ยงดถูทนันี้งหมดแหม่งพระคคุณวม่าเปป็นเหมสือนการกรินเลนนี้ยง  หนจึที่งในภาพเหตคุการณห์ทนที่ถถูกขนับเนจ้น
มากทนที่สคุดแหม่งอนาคต ซจึที่งหนนังสสือวริวรณห์นนนี้กลม่าวถจึง คสือภาพของการกรินเลนนี้ยง นนัที่นคสือ การเลนนี้ยงสมรส
ของพระเมษโปดก และฉะนนันี้นความหมายโดยนนัยตรงนนนี้กท็คสือวม่า จะมนการกรินในนครนริรนันดรห์นนนี้ การกริน
ผลไมจ้ตม่าง ๆ การกรินผลทนที่ออกทคุกเดสือนของตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต เหลม่าผถูจ้อาศนัยทนที่นนัที่นดสืที่มนนี้คาทนที่ใหจ้ชนวริต และพวก
เขากรินผลไมจ้ทนที่ใหจ้ชนวริต

เราทราบวม่าพระเยซถูทรงรนับประทานในพระกายทนที่เปป็นขจึนี้นจากตายของพระองคห์ (ลถูกา 24:41-43) และ
เราจะมนรม่างกายทนที่เหมสือนกนับพระกายอนันทรงสงม่าราศนของพระองคห์ (ฟป. 3:20,21)

ตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตนนันี้นเคยอยถูม่ในสวนเอเดน ในบางนนัยมนันเคยเปป็นยาตจ้านความไมม่สบายทคุกอยม่าง ยารนักษา
ความเจท็บปป่วยทคุกอยม่าง ดนังนนันี้นมนันจจึงเคยใหจ้การดถูแลเพสืที่อสคุขภาพอนันสมบถูรณห์แบบอยถูม่เสมอ

ในสวนเอเดนนนันี้น “และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าทรงใหจ้บรรดาตจ้นไมจ้ทนที่งามนม่าดถูและทนที่เหมาะสคาหรนับเปป็น
อาหารงอกขจึนี้นจากดริน มนตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตอยถูม่ทม่ามกลางสวนนนันี้นดจ้วย และมนตจ้นไมจ้แหม่งความรถูจ้ดนและชนัที่วรจ้าย” (ปฐก. 
2:9) พวกเขาไมม่ไดจ้ถถูกหจ้ามไมม่ใหจ้กรินจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต อนันทนที่จรริง พวกเขาถถูกสนัที่งวม่า “จากตจ้นไมจ้ทคุกตจ้นในสวนนนนี้ 
เจจ้าสามารถกรินไดจ้ตามใจชอบ แตม่จากตจ้นไมจ้แหม่งความรถูจ้ดนและชนัที่วรจ้าย เจจ้าอยม่ากรินจากตจ้นนนันี้น” (16,17) โอ แตม่เมสืที่อ
บาปไดจ้เขจ้ามา อาดนัมและเอวากท็ถถูกพาออกไปจากสวนเอเดน:

“และพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าตรนัสวม่า “ดถูเถริด มนคุษยห์ไดจ้กลายมาเปป็นเหมสือนผถูจ้หนจึที่งในพวกเราแลจ้ว ทนที่รถูจ้จนัก



ความดนและความชนัที่วรจ้าย และบนัดนนนี้ เกรงวม่าเขาจะยสืที่นมสือของตน และหยริบจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตและกริน และมนชนวริต
อยถูม่ตลอดไป” เหตคุฉะนนันี้นพระเยโฮวาหห์พระเจจ้าจจึงทรงสม่งเขาออกไปจากสวนเอเดน เพสืที่อทคาไรม่ไถนาในทนที่ดรินทนที่เขา
ไดจ้ถถูกเอามาจากนนันี้น ดนังนนันี้นพระองคห์จจึงทรงไลม่มนคุษยห์ออกไป และพระองคห์ทรงตนันี้งพวกเครถูบไวจ้ทางทริศตะวนันออก
ของสวนเอเดน และตนันี้งดาบเพลริงเลม่มหนจึที่งซจึที่งหมคุนไดจ้รอบทริศทาง เพสืที่อปฝ้องกนันทางเขจ้าไปสถูม่ตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต”- ปฐก. 
3:22-24

ถจ้าตอนนนันี้นพวกเขาไดจ้กรินจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต มนันกท็คงฟฟปั้นฟถูรม่างกายของพวกเขาและสคุขภาพของพวกเขา
อยถูม่เสมอ และบนัดนนนี้พวกเขาเปป็นคนบาปทนที่ตกตที่คาแลจ้ว พวกเขากท็คงจะมนชนวริตอยถูม่ตลอดไปในบาป ดนังนนันี้นพวกเขาจจึง
ตจ้องถถูกกนดกนันออกไปจากสวนเอเดน ใหจ้อยถูม่หม่างไกลจากตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต และสวนเอเดนไดจ้เสสืที่อมโทรมภายใตจ้คคา
แชม่งสาปทนที่ตกบนโลกนนนี้และตจ้นไมจ้แหม่งชนวริตกท็ถถูกเอาออกไปแลจ้ว

แตม่พระเจจ้ายนังไมม่หมดธคุระกนับตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต มนันจะถถูกปลถูกอยม่างบรริบถูรณห์บนทนันี้งสองฟากของแมม่นนี้คานนันี้น
และกลางถนนเสจ้นนนันี้นและจะมนผลมากมาย ผลใหมม่สริบสองชนริดทคุกเดสือน และใบเหลม่านนันี้นกท็มนไวจ้เพสืที่อการรนักษาใหจ้
หายและการทคาใหจ้สดชสืที่นและการฟฟปั้นฟถูประชาชนของพระเจจ้าอยถูม่เสมอ

กระทนัที่งในตอนนนนี้ ในฝป่ายวริญญาณ เรากท็ถถูกบอกวม่า “...แตม่ถจึงแมจ้วม่ามนคุษยห์ภายนอกของพวกเรากคาลนังทรคุด
โทรมไป แตม่มนคุษยห์ภายในนนันี้นกท็ยนังคงจคาเรริญขจึนี้นใหมม่วนันตม่อวนัน” (2 คร. 4:16) และวนันแสนยรินดนนนันี้นจะมาเมสืที่อการ
ฟฟปั้นฟถู การทคาใหจ้สดชสืที่น ชนวริตนริรนันดรห์นนันี้นทนที่เปป็นของจริตวริญญาณทคุกดวงทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วจะเปป็นกรรมสริทธริธิ์ของเราใน
รม่างกายเชม่นกนันและชนวริตนริรนันดรห์ในรม่างกายหนจึที่งทนที่สมบถูรณห์แบบ ซจึที่งเหมสือนพระกายอนันทรงสงม่าราศนของพระครริสตห์ 
ซจึที่งถถูกฟฟปั้นฟถูและถถูกรนักษาใหจ้หายและถถูกทคาใหจ้สมบถูรณห์แบบอยม่างตม่อเนสืที่องอยถูม่เสมอ เมสืที่อนนันี้นเรากท็จะ “ไดจ้รนับชนวริตนริ
รนันดรห์เปป็นมรดก” ในรม่างกายเชม่นเดนยวกนับทนที่ตอนนนนี้เรามนแลจ้วในฝป่ายวริญญาณ

“และจะไมม่มนการสาปแชม่งใด ๆ อนกตม่อไป” (ขจ้อ 3) พสืชพรรณทนที่ไมม่มนหนาม! ผสืนดรินทนที่ยรินี้มแยจ้มเพสืที่อออกผล
ทคุกสริที่งทนที่ดน และจะไมม่มนใครมนอาการอาหารไมม่ยม่อยอนกตม่อไป ไมม่มนอาการทจ้องไสจ้ปปฟื่นปป่วน ไมม่มนการตริดเชสืนี้อ ไมม่มนโรค
หวนัด ไมม่มนความทรคุดโทรมและความผคุผนังทนที่มาพรจ้อมกนับวนัยชรา! ขอบคคุณพระเจจ้า จะไมม่มนการแชม่งสาปอนกตม่อไป
เพราะวม่า “พระทนที่นนัที่งของพระเจจ้าและของพระเมษโปดกจะตนันี้งอยถูม่ในนครนนันี้น” (ขจ้อ 3)

“และบรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์จะรนับใชจ้พระองคห์” (ขจ้อ 3) จะมนงานใหจ้ทคา แมจ้วม่าเราไมม่ทราบทนันี้งหมด
นนันี้นทนที่มนันจะเปป็น แตม่มนันจะแสนวริเศษทนที่ไดจ้เปป็นคนสคุขภาพดน แขท็งแรง และสาละวนกนับการงาน เราจะไมม่
เหนท็ดเหนสืที่อยเลย จะไมม่ตจ้องการเวลากลางคสืนเพสืที่อทนที่จะนอนหลนับและพนักผม่อนรม่างกายทนที่เหนสืที่อยลจ้าของเรา อาจ
เปป็นไดจ้วม่าเมสืที่อถจึงตอนนนันี้นทคุกคนอาจไดจ้ทคาสริที่งทนที่ตนปรารถนาทนที่จะทคาบนโลกนนนี้มานานแลจ้วแตม่ไมม่สามารถทนที่จะกระทคา
ไดจ้ แนม่นอนวม่าในเมสืองสวรรคห์จริตรกรจะวาดภาพทนที่สมบถูรณห์แบบ นนักเขนยนจะเขนยนบทเพลงสดคุดนและปรนัชญาและ
คคาสรรเสรริญอนันสดชสืที่นในแบบทนที่เขาไมม่เคยเขนยนในถจ้อยคคาของมนคุษยห์มากม่อนเลย และอาคารสริที่งปลถูกสรจ้างทนันี้ง
หลายจะถถูกสรจ้างอยม่างวริเศษจนพวกมนันจะไมม่ผคุพนังไปตามอายคุ และจะไมม่ลจ้าสมนัยหรสือไมม่ดนพอและตจ้องซม่อมแซม 
ขอบคคุณพระเจจ้า เราจะรนับใชจ้พระองคห์ในวริธนตม่าง ๆ ทนที่พระองคห์จะทรงทราบและทนที่ควรคม่ากนับความใฝป่ฝปนอนันสถูงสคุด 
งานและการวางแผนทนที่กระตสือรสือรจ้นมากทนที่สคุดทนที่มนคุษยห์จะทคาไดจ้-แตม่ทนันี้งหมดนนันี้นดจ้วยใจทนที่ชสืที่นบาน สคุขภาพอนัน
สมบถูรณห์แบบและความเปป็นนนี้คาหนจึที่งใจเดนยวกนันกนับพระเจจ้า! “และบรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์จะรนับใชจ้พระองคห์” 



สรรเสรริญองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า!
______________

ขข้อ 4,5:
22:4 และพวกเขาจะเหท็นพระพนักตรห์พระองคห์ และ
พระนามของพระองคห์จะอยถูม่ในหนจ้าผากของพวก
เขา
22:5 และจะไมม่มนกลางคสืนทนที่นนัที่น และเขาทนันี้งหลายไมม่

ตจ้องการเทนยนหรสือแสงแหม่งดวงอาทริตยห์ เพราะวม่า
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าประทานแสงสวม่างแกม่
เขาทนันี้งหลาย และเขาทนันี้งหลายจะครอบครองตลอด
ไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์

การรต่วมสนถิทอกันเปฟีปี่ยมสทุขกกับพระเยซดู
“และพวกเขาจะเหท็นพระพนักตรห์พระองคห์” (ขจ้อ 4) ขณะนนนี้ ในสภาพทนที่ผริดบาปของเรา ไมม่มนมนคุษยห์คนใด

สามารถเหท็นพระเจจ้าและมนชนวริตอยถูม่ไดจ้ (อพย. 33:20) เมสืที่อยอหห์นเหท็นพระครริสตห์ผถูจ้ทรงคสืนพระชนมห์แลจ้วในสงม่าราศน
ของพระองคห์ เขากท็ “ลจ้มลงแทบพระบาทของพระองคห์เหมสือนกนับคนทนที่ตายแลจ้ว” (1:17) โอ “บนัดนนนี้พวกเราเหท็น
ผม่านทางกระจกเงาอยม่างมสืดมนัว แตม่เวลานนันี้นหนจ้าตม่อหนจ้า” (1 คร. 13:12) แมจ้กระทนัที่งความจรริงของพระเจจ้าเรากท็
มองเหท็นไมม่ชนัดเหลสือเกริน ความคริดทนที่ถถูกบดบนังของเราถถูกทคาใหจ้ทสืที่อเกรินไป ตามแบบโลกมากเกรินไป ถถูกจคากนัดเกริน
กวม่าจะมองเหท็นความจรริงในความยริที่งใหญม่ชนัที่วนริรนันดรห์ของมนัน เหท็นมนันทนันี้งหมดโดยปราศจากการบริดเบสือน แตม่เราจะ
เหท็นพระพนักตรห์พระองคห์และไมม่ละอาย จะไมม่ซม่อนตนัวจากการจจ้องของพระองคห์! อาดนัมผถูจ้ผริดบาปไดจ้วริที่งหนนและซม่อน
ตนัวจากพระเจจ้า บนัดนนนี้ “ทคุกคนทนที่กระทคาความชนัที่วรจ้ายกท็เกลนยดชนังความสวม่างนนันี้น และไมม่มาถจึงความสวม่างนนันี้น เกรง
วม่าการกระทคาทนันี้งหลายของตนจะถถูกตคาหนริ” (ยอหห์น 3:20) นนัที่นเปป็นความจรริงเกนที่ยวกนับพวกคนบาปทนที่หลงหายเปป็น
หลนัก แตม่มนันกท็ใชจ้ไดจ้กนับเราทคุกคนเชม่นกนันทนที่มนความอม่อนแอแบบมนคุษยห์และการสคานจึกวม่าเราไมม่คถูม่ควรตอนนนนี้

Dr. R.G.Lee เลม่าวม่าตอนเขายนังหนคุม่ม เขาเคยใชจ้เวลาอยถูม่ในอเมรริกาใตจ้ เมสืที่อเขากลนับไป คคุณแมม่ของเขากท็ใชจ้
มสือจนับใบหนจ้าของเขาและถามวม่า เขาไดจ้รนักษาตนัวใหจ้สะอาดไหม? เขามองเขจ้าไปในดวงตาทนที่ใหจ้ความรนักและ
ไตม่ถามของนางและตอบวม่า “ผมรนักษาตนัวใหจ้สะอาดครนับ ผมไมม่เคยดสืที่มเหลจ้าเลยสนักแกจ้ว ผมไมม่เคยแตะเนสืนี้อตจ้อง
ตนัวผถูจ้หญริงเลยสนักคน!” โอ คงจะดนจรริง ๆ เมสืที่อเราสามารถมองพระพนักตรห์พระเยซถูและรถูจ้วม่า “ไมม่มนสริที่งใดมาขวางกนันี้น
ระหวม่างจริตวริญญาณของฉนันกนับพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด”

“...และพระนามของพระองคห์จะอยถูม่ในหนจ้าผากของพวกเขา” (ขจ้อ 4) นนัที่นจะเปป็นยนที่หจ้อทนที่นม่ารนักจรริง ๆ! 
เมสืที่อนนันี้นผมจะกลม่าวไดจ้วม่า “ฉนันเปป็นของพระองคห์อยม่างสรินี้นสคุดใจ และพระองคห์ทรงเปป็นเจจ้าของฉนันอยม่างภาคภถูมริใจ” 
พระเยซถูตรนัสวม่า “เหตคุฉะนนันี้น ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะมนความละอายเพราะเรา และเพราะบรรดาถจ้อยคคาของเราในชนัที่วอายคุ
ทนที่เลม่นชถูจ้และทคาบาปนนนี้ บคุตรมนคุษยห์กท็จะมนความละอายเพราะผถูจ้นนันี้นดจ้วย เมสืที่อพระองคห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระ
บริดาของพระองคห์ พรจ้อมกนับเหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่บรริสคุทธริธิ์” (มาระโก 8:38) แตม่สม่วนพวกเราทนที่ไดจ้ตจ้อนรนับพระองคห์
อยม่างเปปิดเผยแลจ้ว พระองคห์จะไมม่ทรงละอายเลย พระองคห์ตรนัสวม่า “เหตคุฉะนนันี้นผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะยอมรนับเราตม่อหนจ้า
มนคุษยห์ เราจะยอมรนับผถูจ้นนันี้นตม่อพระพนักตรห์พระบริดาของเราผถูจ้ซจึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ดจ้วย” (มธ. 10:32)

ในฮนบรถู 2:11 พระเจจ้าตรนัสวม่า “เพราะวม่าทนันี้งพระองคห์ผถูจ้ทรงชคาระใหจ้บรริสคุทธริธิ์ และคนเหลม่านนันี้นผถูจ้ไดจ้รนับการ
ชคาระใหจ้บรริสคุทธริธิ์นนันี้น ทนันี้งสรินี้นเหลม่านนนี้กท็มาจากแหลม่งเดนยวกนัน เพราะเหตคุนนันี้นพระองคห์จจึงไมม่ทรงละอายทนที่จะทรงเรนยก



เขาเหลม่านนันี้นวม่า เปป็นพนที่นจ้องกนัน”
“...ไมม่มนกลางคสืน” (ขจ้อ 5) เกนที่ยวกนับพระคคาขจ้อนนนี้ Seiss กลม่าววม่า: “ในบจ้านของเหลม่าวริสคุทธริชนทนที่รนับสงม่า

ราศนแลจ้วจะไมม่มนกลางคสืนอนกเลย ความมสืดแหม่งระเบนยบทนันี้งสรินี้น ฝป่ายรม่างกาย ฝป่ายจริตใจ ฝป่ายศนลธรรม จะไมม่มนทนที่อยถูม่ทนที่
นนัที่นเลย เหมสือนอยม่างทนที่สงม่าราศนเชคนนาหห์ไดจ้สม่องประกายอยถูม่เสมอในทนที่บรริสคุทธริธิ์นนันี้น ความสวม่างจจ้าของพระเยโฮวาหห์กท็
จะสม่องสวม่างกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์นนันี้นเรสืที่อยไป และบรรดาผถูจ้อาศนัยแหม่งเมสืองนนันี้นกท็จะเปป็นความสวม่างเองดจ้วย 
ดจ้วยวม่าพวกเขา ‘จะสม่องแสงเหมสือนความสวม่างจจ้าแหม่งทจ้องฟฝ้า และเหมสือนอยม่างดวงดาวทนันี้งหลายเปป็นนริตยห์และ
เปป็นนริตยห์’ (ดนล. 12:3)” พระเยซถูจะทรงเปป็นความสวม่างของเรา ดวงตาของผมเรริที่มมนัวเลท็กนจ้อยแลจ้ว ผมตจ้องใชจ้
แวม่นตาเพสืที่ออม่านหนนังสสือ ทนที่อายคุ 81 ปปีผมมองไมม่เหท็นชนัดเทม่าตอนหนคุม่ม ๆ แลจ้ว ผมอาจทคาอาหารหลม่นบนเนท็คไท
ของผมและมองไมม่เหท็นเลย แตม่ในความสวม่างแหม่งการทรงสถริตอยถูม่ดจ้วยของพระครริสตห์เราทคุกคนจะมองเหท็นชนัดเจน
ในความสวม่างอนันบรริสคุทธริธิ์นนันี้น

“...และเขาทนันี้งหลายจะครอบครองตลอดไปเปป็นนริตยห์และเปป็นนริตยห์” ครอบครองหรสือ? ใชม่แลจ้วครนับ “ถจ้า
พวกเราทนความทคุกขห์ยาก พวกเรากท็จะครอบครองรม่วมกนับพระองคห์ดจ้วย” (2 ทธ. 2:12) ในการครอบครองยคุค
พนันปปีนนันี้น พวกอนัครทถูตไดจ้รนับคคาทรงสนัญญาวม่าพวกเขา “จะไดจ้นนัที่งบนบนัลลนังกห์สริบสองทนที่เชม่นกนัน โดยพริพากษาคน
อริสราเอลสริบสองเผม่า” (มธ. 19:28) เกนที่ยวกนับผถูจ้อาวคุโสยนที่สริบสนที่คนนนันี้น เราถถูกบอกในวริวรณห์ 5:9,10 วม่า: “และเขาทนันี้ง
หลายกท็รจ้องเพลงบทใหมม่ โดยกลม่าววม่า “พระองคห์ทรงสมควรทนที่จะเอาหนนังสสือมจ้วนนนันี้นไป และทนที่จะแกะตราของ
หนนังสสือมจ้วนนนันี้นออก เพราะวม่าพระองคห์ทรงถถูกปลงพระชนมห์แลจ้ว และไดจ้ทรงไถม่เราทนันี้งหลายใหจ้ไปถจึงพระเจจ้าโดย
พระโลหริตของพระองคห์ ออกจากทคุกตระกถูล และทคุกภาษา และทคุกชนชาตริ และทคุกประเทศ และไดจ้โปรดใหจ้เรา
ทนันี้งหลายเปป็นกษนัตรริยห์และเปป็นปคุโรหริตของพระเจจ้าของพวกเรา และเราทนันี้งหลายจะไดจ้ครอบครองบนแผม่นดรินโลก”

ในคคาอคุปมาเรสืที่องเงรินมรินาในลถูกา 19:12-27 บม่าวคนนนันี้นทนที่ไดจ้เงรินสริบมรินากท็ไดจ้รนับมอบอคานาจในการครอบ
ครองสริบเมสือง และคนนนันี้นทนที่ไดจ้หจ้ามรินากท็จะไดจ้ครอบครองหจ้าเมสือง ดนังนนันี้นบนัดนนนี้เราเรนยนรถูจ้วม่าคนเหลม่านนันี้นทนที่คถูม่ควรจะ
ไดจ้ครอบครองเลยพจ้นยคุคพนันปปีในแผม่นดรินโลกใหมม่และกรคุงเยรถูซาเลท็มใหมม่! เราจะตจ้องพริพากษาเหลม่าทถูตสวรรคห์ (1 
คร. 6:3) และมากยริที่งกวม่านนันี้นอนก เราไมม่รถูจ้

____________
ขข้อ 6-11:

22:6 และทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นไดจ้กลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า 
“ถจ้อยคคาเหลม่านนนี้เปป็นคคาสนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง และ
องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าของพวกศาสดา
พยากรณห์ผถูจ้บรริสคุทธริธิ์ ไดจ้ทรงสม่งทถูตสวรรคห์ของ
พระองคห์เพสืที่อสคาแดงใหจ้บรรดาผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์
เหท็นสริที่งทนันี้งปวงซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า”
22:7 “ดถูเถริด เราจะมาโดยเรท็ว ผถูจ้ใดทนที่รนักษาบรรดา
ถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์ของหนนังสสือนนนี้จะไดจ้รนับพร”

22:8 และขจ้าพเจจ้า ยอหห์น ไดจ้เหท็นสริที่งเหลม่านนนี้และ
ไดจ้ยรินสริที่งเหลม่านนนี้ และเมสืที่อขจ้าพเจจ้าไดจ้ยรินและไดจ้เหท็น
แลจ้ว ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทรคุดตนัวลงเพสืที่อจะนมนัสการแทบเทจ้า
ของทถูตสวรรคห์ซจึที่งไดจ้สคาแดงใหจ้ขจ้าพเจจ้าเหท็นสริที่งเหลม่านนนี้
22:9 แลจ้วทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “ทม่านอยม่า
กระทคาสริที่งนนันี้นเลย ดจ้วยวม่าขจ้าพเจจ้าเปป็นเพสืที่อนผถูจ้รนับใชจ้
ของทม่าน และของพวกพนที่นจ้องของทม่าน พวกศาสดา
พยากรณห์ และของคนเหลม่านนันี้นทนที่รนักษาบรรดา



ถจ้อยคคาของหนนังสสือนนนี้ จงนมนัสการพระเจจ้าเถริด”
22:10 และทม่านกลม่าวแกม่ขจ้าพเจจ้าวม่า “อยม่าประทนับ
ตราปปิดบรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์ของหนนังสสือ
นนนี้ เพราะวม่าเวลานนันี้นใกลจ้จะถจึงแลจ้ว

22:11 ผถูจ้ทนที่อธรรมกท็ใหจ้เขาอธรรมตม่อไป และผถูจ้ทนที่
ลามกกท็ใหจ้เขาลามกตม่อไป และผถูจ้ทนที่ชอบธรรมกท็ใหจ้
เขาชอบธรรมตม่อไป และผถูจ้ทนที่บรริสคุทธริธิ์กท็ใหจ้เขาบรริสคุทธริธิ์
ตม่อไป”

สรทุปยต่อเกกกี่ยวกกับจทุดประสงคค์และแนวโนข้มของหนกังสสือนกขั้
“ถจ้อยคคาเหลม่านนนี้…”-หนนังสสือวริวรณห์ทนันี้งเลม่ม- “เปป็นคคาสนัตยห์ซสืที่อและสนัตยห์จรริง” (ขจ้อ 6) ฉะนนันี้นเราจะตจ้อง

เขจ้าใจและจดจคามนันไวจ้ในใจ
อาจารยห์สอนทนที่โรงเรนยนพระครริสตธรรมทม่านหนจึที่ง ซจึที่งเปป็นพวกถสือแนวคริดไมม่มนยคุคพนันปปี กลม่าววม่า “ผมไมม่

เขจ้าใจหนนังสสือวริวรณห์และไมม่มนใครอสืที่นเขจ้าใจมนันหรอก” แตม่เขาดถูหมริที่นการเปปิดเผยของพระเจจ้าซจึที่งมนขม่าวสารหนจึที่งทนที่
เปป็นความจรริงและเขจ้าใจไดจ้ แนม่นอนวม่าไมม่มนใครเขจ้าใจสตริปปญญาอนันไรจ้ขนดจคากนัดทนันี้งหมดของพระคนัมภนรห์ แตม่ความ
จรริงหลนัก ๆ กท็ชนัดเจนแกม่ผถูจ้อม่านทนที่เชสืที่อและทนที่พระวริญญาณทรงนคา “คนทนที่อม่านและคนทนันี้งหลายทนที่ฟปงบรรดาถจ้อยคคา
แหม่งคคาพยากรณห์นนนี้ และรนักษาสริที่งเหลม่านนันี้นซจึที่งไดจ้เขนยนไวจ้ในคคาพยากรณห์นนนี้จะไดจ้รนับพร เพราะวม่าเวลานนันี้นใกลจ้เขจ้ามา
แลจ้ว” ถจ้อยคคาเหลม่านนนี้จะตจ้องถถูกเขจ้าใจ ฉะนนันี้น “ผถูจ้ใดทนที่รนักษาบรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์ของหนนังสสือนนนี้จะไดจ้รนับ
พร” (ขจ้อ 7)

“...สริที่งทนันี้งปวงซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (ขจ้อ 6) สนนับสนคุนประโยคถนัดไป “ดถูเถริด เราจะมาโดยเรท็ว” (ขจ้อ 7)
Dr. A.T. Robertson กลม่าววม่า “เกนที่ยวกนับการทนที่พระครริสตห์เสดท็จมาโดยเรท็วนนันี้น ดถู 2:5, 16; 3:11; 16:15 และใน 
1:2 วรรคทจ้าย อนกครนันี้งเราตจ้องระลจึกวม่า ทาคถู และ เอท็น ทาเคะอน เปป็นไปตามแผนการของพระเจจ้า ไมม่ใชม่ของเรา 
(2 ปต. 3:8)”

คคาวม่า “ในไมม่ชจ้า” ตามทนที่ถถูกใชจ้ในทนที่นนนี้เปป็นคคาแปลหนจึที่งของ เอท็น ทาเคะอน ซจึที่ง Young’s Analytical 
Concordance บรรยายวม่า “พรจ้อมกนับ หรสือในความเรท็ว” แนวคริดนนนี้ไมม่สามารถเปป็นไดจ้วม่าสริที่งเหลม่านนนี้จะเกริดขจึนี้นใน
ทนันทนหรสือภายในระยะเวลาสนันี้น ๆ ทนที่เฉพาะเจาะจง เรสืที่องกท็คสือวม่าพวกมนันมาอยม่างฉนับพลนันและอยม่างหลบเลนที่ยงไมม่ไดจ้
ทนันี้งหมดทนที่พถูดถจึงการเสดท็จมาของพระครริสตห์ในพระคนัมภนรห์มาพรจ้อมกนับแนวคริดทนที่วม่าการเสดท็จมาของพระองคห์เกริดขจึนี้น
ไดจ้ทคุกเมสืที่อ ไมม่มนระบคุเวลาเจาะจง พระครริสตห์อาจเสดท็จมาเมสืที่อไรกท็ไดจ้

ในมนัทธริว 24:36 พระเยซถูตรนัสวม่า “แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่ แมจ้แตม่เหลม่าทถูต
สวรรคห์แหม่งสวรรคห์กท็ไมม่ทราบ นอกจากพระบริดาของเราองคห์เดนยว” ในมาระโก 13:32 พระองคห์ตรนัสวม่า “แตม่เกนที่ยว
กนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่มน แมจ้แตม่เหลม่าทถูตสวรรคห์ซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ หรสือพระบคุตร เวจ้นแตม่พระบริดา”
แมจ้กระทนัที่งพระครริสตห์บนแผม่นดรินโลก ในกายมนคุษยห์ กท็ไมม่ไดจ้ทรงทราบเวลาแหม่งการเสดท็จกลนับมาของพระองคห์ 
พระองคห์ไดจ้ทรงสละทรินี้งความรถูจ้นนันี้นซจึที่งเปป็นสม่วนหนจึที่งแหม่งเครสืที่องหมายเหลม่านนันี้นของความเปป็นพระเจจ้า แนม่นอนวม่า
ตอนนนนี้พระองคห์ทรงทราบแลจ้ว และในมนัทธริว 25:13 พระเยซถูตรนัสวม่า “เหตคุฉะนนันี้นจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้ง
หลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์จะเสดท็จมา” และพระเยซถูตรนัสอนกวม่า “และสริที่งทนที่เรากลม่าวแกม่พวกทม่าน เรา
กท็กลม่าวแกม่ทคุกคนวม่า จงเฝฝ้าระวนังอยถูม่เถริด” (มาระโก 13:37)

ในทนที่นนนี้เราเหท็นไดจ้วม่ายอหห์นชสืที่นบานขนาดไหนเมสืที่อเนสืนี้อหาหลนักของการเปปิดเผยนนันี้นสรินี้นสคุดลงแลจ้ว เขาทรคุด



ตนัวลงแทบเทจ้าของทถูตสวรรคห์องคห์นนันี้นอยม่างกระตสือรสือรจ้น! แตม่เราตจ้องไมม่กราบไหวจ้บถูชาเหลม่าทถูตสวรรคห์ ไมม่เลย ทถูต
สวรรคห์นนันี้นเปป็นเพสืที่อนผถูจ้รนับใชจ้คนหนจึที่ง พนที่นจ้องของเราคนหนจึที่งทนที่พยากรณห์หรสือบอกขม่าวสารของพระเจจ้าดจ้วยฤทธริธิ์เดช 
แตม่จรริง ๆ แลจ้วเหลม่าทถูตสวรรคห์เปป็น “บรรดาวริญญาณผถูจ้ปรนนริบนัตริ ทนที่ถถูกสม่งไปใหจ้ปรนนริบนัตริคนเหลม่านนันี้นทนที่จะเปป็น
ทายาททนันี้งหลายแหม่งความรอด” (ฮบ. 1:14) ครริสเตนยนทนันี้งหลายจะตจ้อง “พริพากษาพวกทถูตสวรรคห์” (1 คร. 6:3)
การกราบไหวจ้เหลม่าทถูตสวรรคห์เปป็นเรสืที่องตจ้องหจ้าม (คส. 2:18)

“อยม่าประทนับตราปปิดบรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์ของหนนังสสือนนนี้” (ขจ้อ 10) ดนังนนันี้นหนนังสสือนนนี้จจึงเปป็น 
“การเปปิดเผย” หนจึที่ง ไมม่ใชม่การปปิดบนังหนจึที่ง พระเจจ้าไดจ้ประทานการเปปิดเผยนนนี้แกม่ยอหห์น “เพสืที่อสคาแดงแกม่บรรดา
ผถูจ้รนับใชจ้ของพระองคห์สริที่งทนันี้งหลายซจึที่งจะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (1:1) อยม่าใหจ้ผถูจ้อม่านคนใดแกจ้ตนัวทนที่จะไมม่ทคุม่มเทในการศจึกษา
คจ้นควจ้าและใครม่ครวญเพสืที่อทนที่จะเขจ้าใจหนนังสสือนนนี้

“...เวลานนันี้นใกลจ้จะถจึงแลจ้ว” (ขจ้อ 10) หมายความวม่ามนันมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ ไมม่ใชม่วม่ามนันจะเรริที่มตจ้นทนันทนแตม่วม่า
มนันอาจเรริที่มตจ้นเมสืที่อไรกท็ไดจ้ แนวคริดกท็คสือ มาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ

“ผถูจ้ทนที่อธรรมกท็ใหจ้เขาอธรรมตม่อไป” (ขจ้อ 11) เมสืที่อเราเลยการครอบครองยคุคพนันปปีของพระครริสตห์และมา
ถจึงการพริพากษาทนที่พระทนที่นนัที่งใหญม่สนขาวแลจ้ว เรากท็เลยเวลาทนที่จะกลนับใจเชสืที่อและการยกโทษไปแลจ้ว คนเหลม่านนันี้นทนที่
เลยเวลาแหม่งพระเมตตาโดยยนังไมม่กลนับใจอยถูม่เหมสือนเดริมกท็ขจ้ามเสจ้นนนันี้นไปแลจ้วเปป็นนริตยห์ ดนังนนันี้นคนอธรรมจะอธรรม
ตม่อไป คนโสโครกจะยนังโสโครกตม่อไป ผถูจ้ถถูกปรนับโทษกท็จะถถูกปรนับโทษตม่อไป คนบาปในนรกเปป็นนริตยห์จะยนังเปป็นคน
ชนัที่วตม่อไป คนโสโครกจะยนังโสโครกตม่อไป

Dr. Ironside กลม่าวเกนที่ยวกนับขจ้อ 11 วม่า: “เราไดจ้ตนันี้งไวจ้ตรงหนจ้าเราความจรริงอนันยริที่งใหญม่ทนที่วริทยาศาสตรห์เอง
สาธริตใหจ้เหท็น พอ ๆ กนับพระวจนะของพระเจจ้า นนัที่นคสือ ความจรริงทนที่วม่าอคุปนริสนัยนคาไปสถูม่ความถาวร ‘ผถูจ้ทนที่อธรรมกท็ใหจ้
เขาอธรรมตม่อไป และผถูจ้ทนที่ลามกกท็ใหจ้เขาลามกตม่อไป และผถูจ้ทนที่ชอบธรรมกท็ใหจ้เขาชอบธรรมตม่อไป และผถูจ้ทนที่บรริสคุทธริธิ์กท็
ใหจ้เขาบรริสคุทธริธิ์ตม่อไป’ มนันเปป็นการเนจ้นหนนักของพระเจจ้าเกนที่ยวกนับความจรริงอนันนม่าสะพรจึงทนที่วม่า คน ๆ หนจึที่งถถูกพบอยถูม่
ในสภาพใดในวนันนนันี้นทนที่จะมา เขากท็จะอยถูม่ตม่อไปในสภาพนนันี้นไปตลอดชนัที่วนริรนันดรห์…”

และในสวรรคห์ผถูจ้ชอบธรรมกท็จะชอบธรรมตลอดไป เปป็นลถูก ๆ ของพระเจจ้า แมจ้กระทนัที่งในชนวริตนนนี้ ตอนนนนี้คน
บาปบางคน ซจึที่งไดจ้รนับการสม่องสวม่างเตท็มทนที่แลจ้ว กท็ยนังปฏริเสธพระเยซถูเจจ้าและทคาใจของตนใหจ้แขท็งกระดจ้างจนพวก
เขาจะไมม่มนวนันอยากรนับความรอดและขจ้ามเสจ้นตายนนันี้นไป พวกเขาไมม่ยอมกลนับใจเดท็ดขาด แตม่หลนังจากยคุคพนันปปีนนันี้น
คนบาปทคุกคนกท็ถถูกพริพากษาปรนับโทษตลอดกาล ชนัที่วตลอดไป ตม่อตจ้านพระเจจ้าและพระครริสตห์เปป็นนริตยห์

_______________
ขข้อ 12,13:

22:12 “และดถูเถริด เราจะมาโดยเรท็ว และบคาเหนท็จ
ของเราจะมาพรจ้อมกนับเรา เพสืที่อประทานแกม่ทคุกคน
ตามการงานของเขา

22:13 เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็น
อวสาน เปป็นเบสืนี้องตจ้นและเบสืนี้องปลาย”

บนาเหนด็จในทข้ายทกกี่สทุด
“เราจะมาโดยเรท็ว” ดถูขจ้อ 7 และ 3:11 เชม่นกนัน เหมสือนกนับวลน “จะอคุบนัตริขจึนี้นในไมม่ชจ้า” (1:1) นนที่ไมม่ไดจ้หมาย



ถจึงในทนันทนแตม่เมสืที่อไรกท็ไดจ้ อาจมาถจึงไดจ้ทคุกเมสืที่อ ดนังนนันี้นครริสเตนยนทนันี้งหลายจจึงถถูกสอนใหจ้เฝฝ้าระวนังอยถูม่เสมอเพสืที่อรอคอย
การเสดท็จมาของพระครริสตห์ มาระโก 13:32-37 กลม่าววม่า:

“แตม่เกนที่ยวกนับวนันนนันี้นและโมงนนันี้น ไมม่มนผถูจ้ใดทราบ ไมม่มน แมจ้แตม่เหลม่าทถูตสวรรคห์ซจึที่งอยถูม่ในสวรรคห์ หรสือพระบคุตร
เวจ้นแตม่พระบริดา ทม่านทนันี้งหลายจงระวนังใหจ้ดน จงเฝฝ้าระวนังและอธริษฐานอยถูม่ เพราะพวกทม่านไมม่ทราบวม่าเวลานนันี้นคสือ
เมสืที่อไร ดจ้วยวม่าบคุตรมนคุษยห์เปรนยบเหมสือนเจจ้าของบจ้านคนหนจึที่งทนที่ออกเดรินทางไกล ผถูจ้ซจึที่งไปจากบจ้านของเขา และไดจ้
มอบสริทธริอคานาจใหจ้แกม่พวกผถูจ้รนับใชจ้ของเขา และใหจ้ทคุกคนมนการงานของตน และไดจ้สนัที่งนายประตถูใหจ้เฝฝ้าอยถูม่ เหตคุ
ฉะนนันี้น ทม่านทนันี้งหลายจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะพวกทม่านไมม่ทราบวม่าเจจ้าของบจ้านจะมาเมสืที่อไร จะมาเวลาเยท็น หรสือ
เทนที่ยงคสืน หรสือเวลาทนที่ไกม่ขนัน หรสือในตอนเชจ้า เกรงวม่าเมสืที่อมาอยม่างกะทนันหนัน เจจ้าของบจ้านจะพบพวกทม่านกคาลนังนอน
หลนับอยถูม่ และสริที่งทนที่เรากลม่าวแกม่พวกทม่าน เรากท็กลม่าวแกม่ทคุกคนวม่า จงเฝฝ้าระวนังอยถูม่เถริด”

มนัทธริว 25:13 กลม่าววม่า “เหตคุฉะนนันี้นจงเฝฝ้าระวนังอยถูม่ เพราะทม่านทนันี้งหลายไมม่ทราบวนันหรสือโมงทนที่บคุตรมนคุษยห์
จะเสดท็จมา” เหท็นไดจ้ชนัดวม่านนที่หมายถจึงระยะแรกของการเสดท็จมาของพระครริสตห์ในฟฝ้าอากาศเพสืที่อรนับคนของ
พระองคห์ไป เหมสือนใน 1 เธสะโลนริกา 4:13-17; 1 โครรินธห์ 15:51,52

“...บคาเหนท็จของเราจะมาพรจ้อมกนับเรา” (ขจ้อ 12) ดนังนนันี้นในบนัลลนังกห์พริพากษาของพระครริสตห์ การ
ประทานบคาเหนท็จของพระองคห์แกม่ครริสเตนยนทนันี้งหลายตามทนที่ถถูกสอนใน 1 โครรินธห์ 3:10-15 และ 2 โครรินธห์ 5:9,10
ไมม่รอคอยการเสดท็จกลนับมาของพระองคห์เพสืที่อครอบครองหลนังจากสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

มนบคาเหนท็จมากมายในแตม่ละวนันในการรนับใชจ้พระครริสตห์ พระเยซถูตรนัสวม่า “เรากลม่าวความจรริงแกม่ทม่านทนันี้ง
หลายวม่า ไมม่มนผถูจ้ใดทนที่ไดจ้สละบจ้าน หรสือพวกพนที่ชายนจ้องชาย หรสือพวกพนที่สาวนจ้องสาว หรสือบริดา หรสือมารดา หรสือ
ภรรยา หรสือบคุตรทนันี้งหลาย หรสือทนที่ดรินตม่าง ๆ เพราะเหท็นแกม่เราและขม่าวประเสรริฐนนันี้น แตม่บนัดนนนี้ในเวลานนนี้ผถูจ้นนันี้นจะไดจ้
รนับผลหนจึที่งรจ้อยเทม่า คสือบจ้านทนันี้งหลาย และพวกพนที่ชายนจ้องชาย และพวกพนที่สาวนจ้องสาว และมารดา และบคุตรทนันี้ง
หลาย และทนที่ดรินตม่าง ๆ พรจ้อมกนับการขม่มเหงทนันี้งหลาย และในโลกทนที่จะมานนันี้นจะไดจ้ชนวริตนริรนันดรห์” (มาระโก 
10:29,30)

แตม่บคาเหนท็จมากมายยริที่งกวม่ารอคอยการเสดท็จมาของพระครริสตห์ “ถจ้าพวกเราทนความทคุกขห์ยาก พวกเรากท็
จะครอบครองรม่วมกนับพระองคห์ดจ้วย ถจ้าพวกเราปฏริเสธพระองคห์ พระองคห์กท็จะปฏริเสธพวกเราเชม่นเดนยวกนัน” (2 
ทธ. 2:12) เปาโลไดจ้รนับการดลใจใหจ้กลม่าววม่า “ดจ้วยวม่าความเปป็นพลเมสืองของพวกเรานนันี้นอยถูม่ในสวรรคห์ ซจึที่งจากทนที่นนัที่น
พวกเรากคาลนังรอคอยพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดดจ้วย คสือพระเยซถูครริสตห์เจจ้า พระองคห์ผถูจ้จะทรงเปลนที่ยนแปลงรม่างกายอนัน
ตที่คาตจ้อยของพวกเรา เพสืที่อใหจ้รม่างกายนนันี้นมนลนักษณะเหมสือนอยม่างพระกายอนันทรงสงม่าราศนของพระองคห์ ตามฤทธานคุ
ภาพซจึที่งพระองคห์ทรงสามารถปราบสริที่งสารพนัดลงใตจ้อคานาจของพระองคห์เอง” (ฟป. 3:20,21) ดนังนนันี้นเขาจจึงกลม่าว
ไดจ้วม่า “ใชม่แลจ้ว และพวกเราถถูกพบวม่าเปป็นพวกพยานเทท็จของพระเจจ้า เพราะวม่าพวกเราไดจ้เปป็นพยานรนับรอง
พระเจจ้าวม่า พระองคห์ไดจ้ทรงบนันดาลใหจ้พระครริสตห์เปป็นขจึนี้นมาแลจ้ว ผถูจ้ซจึที่งพระองคห์ไมม่ไดจ้ทรงบนันดาลใหจ้เปป็นขจึนี้นมา ถจ้า
คนตายไมม่เปป็นขจึนี้นมาแลจ้ว” (1 คร. 15:15) คนเหลม่านนันี้นทนที่รนักพระครริสตห์มากกวม่าและทนทคุกขห์เพสืที่อพระองคห์มากกวม่า
กท็อาจสองจริตสองใจเหมสือนเปาโลวม่าจะจากไปและอยถูม่กนับพระครริสตห์ “ซจึที่งดนกวม่าเยอะ” ดนไหม เพราะวม่า “การตาย
คสือกคาไร” สคาหรนับครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่สนัตยห์ซสืที่อ บคาเหนท็จรออยถูม่ขจ้างหนจ้า! “...ในเวลาอนันควรพวกเรากท็จะเกนที่ยวเกท็บ 



ถจ้าพวกเราไมม่ถอดใจ” (กท. 6:9)
พระครริสตห์ทรงเตสือนใจเราอนกหนวม่าพระองคห์ทรงเปป็น “อนัลฟาและโอเมกา” (ขจ้อ 13) อนักษรตนัวแรกและ

ตนัวสคุดทจ้ายของพยนัญชนะกรนก พระครริสตห์ทรงเปป็นทนันี้งหมดตนันี้งแตม่ A ถจึง Z พระองคห์ทรงเปป็นปฐมและอวสาน เปป็น
เบสืนี้องตจ้นและเบสืนี้องปลาย เราตจ้องจคาไวจ้วม่าพระองคห์เสดท็จมาแลจ้วครนันี้งหนจึที่งในฐานะพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด พระองคห์จะ
เสดท็จกลนับมาในฐานะกษนัตรริยห์และผถูจ้พริพากษา

_____________
ขข้อ 14,15:

22:14 คนทนันี้งหลายทนที่กระทคาตามบรรดาพระบนัญญนัตริ
ของพระองคห์จะไดจ้รนับพร เพสืที่อพวกเขาจะไดจ้มนสริทธริธิ์
ในตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต และจะไดจ้เขจ้าโดยทางประตถูเหลม่า
นนันี้นไปในนครนนันี้น

22:15 ดจ้วยวม่าภายนอกนนันี้นมนบรรดาสคุนนัข และเหลม่า
คนใชจ้เวทมนตรห์ และคนเลม่นชถูจ้ทนันี้งหลาย และบรรดา
ฆาตกร และพวกคนไหวจ้รถูปเคารพ และคนใดกท็ตาม
ทนที่รนักและกระทคาการมคุสา

ความผถิดพลาดประการหนจึกี่งของผดูข้แปล
เราคริดวม่า ขจ้อ 14 เปป็นการแปลทนที่ผริด เหท็นไดจ้ชนัดวม่ามาจากขจ้อความทนที่ถถูกใสม่เพริที่มเขจ้าไปในสคาเนาคนัดลอก

สมนัยโบราณบางฉบนับโดยผถูจ้คนัดลอกทนที่กระตสือรสือรจ้น พระคคาขจ้อนนนี้ควรอม่าน ตามทนที่ฉบนับแปล American Standard 
มนขจ้อนนนี้วม่า “ความสคุขมนแกม่คนทนันี้งหลายทนที่ซนักลจ้างเสสืนี้อผจ้าของตน เพสืที่อทนที่พวกเขาจะไดจ้มนสริทธริธิ์มาถจึงตจ้นไมจ้แหม่งชนวริต และ
จะไดจ้เขจ้าไปในนครนนันี้นทางประตถู” ไมม่มนผถูจ้ใดไดจ้รนับสริทธริธิ์ทนที่จะเขจ้าในสวรรคห์โดยการถสือรนักษาพระบนัญญนัตริทนันี้งหลาย มริ
ฉะนนันี้นนริโคเดมนัสและเซาโลแหม่งทารห์ซนัสกท็คงไดจ้รนับความรอดไปแลจ้ว แมจ้ไมม่ไดจ้กลนับใจเชสืที่อ ไมม่เลย “ถถูกลจ้างชคาระใน
พระโลหริต” คสือทางนนันี้นทนที่จะรนับความรอด เสสืนี้อผจ้าสนขาวแหม่งความชอบธรรมของพระครริสตห์สามารถเปป็นของเราไดจ้
แคม่โดยการวางใจในพระครริสตห์ผถูจ้ไดจ้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพสืที่อเรา มนัน “มริใชม่โดยบรรดาการงานแหม่งความชอบธรรมซจึที่ง
พวกเราไดจ้กระทคา แตม่ตามพระเมตตาของพระองคห์ พระองคห์ไดจ้ทรงชม่วยพวกเราใหจ้รอด โดยการลจ้างชคาระแหม่ง
การบนังเกริดใหมม่ และการทรงสรจ้างขจึนี้นมาใหมม่ของพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์” (ทริตนัส 3:5) “ดจ้วยวม่าทม่านทนันี้งหลายไดจ้รนับ
ความรอดโดยพระคคุณผม่านทางความเชสืที่อ และมริใชม่โดยตนัวทม่านทนันี้งหลายเอง ความรอดนนันี้นเปป็นของประทานของ
พระเจจ้า ไมม่ใชม่โดยการกระทคาใด ๆ เกรงวม่าคนหนจึที่งคนใดจะอวดไดจ้” (อฟ. 2:8,9)

Seiss กลม่าวเกนที่ยวกนับขจ้อ 14: “ขจ้อความทนที่นม่าเชสืที่อถสือมากกวม่า ซจึที่งทคุกฝป่ายเหท็นพจ้องตรงกนัน แปลตรงตนัวไดจ้
วม่า: ‘ความสคุขมนแกม่คนทนันี้งหลายทนที่ซนักลจ้างเสสืนี้อผจ้าของตน เพสืที่อทนที่ (ในวนันนนันี้น) พวกเขาจะไดจ้รนับอคานาจเหนสือตจ้นไมจ้แหม่ง
ชนวริต และจะไดจ้เขจ้าไปในนครนนันี้นทางประตถู’” หมายเหตคุของเขากลม่าววม่า:

*ดถู Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, the Vulgate, the Ethiopic, และฉบนับคนัด
ลอกของ Armenian บางฉบนับ, Lachmann, Buttmann, Ewald, Thiele, Tregelles, 
Alford, Wordsworth และเหลม่าผถูจ้รถูจ้ทนที่ยริที่งใหญม่ทคุกทม่าน

Seiss กลม่าวตม่อไปวม่า: “ความหมายตรงนนนี้ไมม่ไดจ้แตกตม่างกนันมากนนัก แตม่ขจ้อความทนที่แทจ้จรริงตนัดความเปป็นไป
ไดจ้ของการตนความแบบเนจ้นการถสือบนัญญนัตริออกไป ใหจ้พระคคาตอนนนนี้มนรสชาตริแบบพระกริตตริคคุณของแทจ้ และ
สอดคลจ้องกนับภาพลนักษณห์ของสริที่งทนที่ถถูกกลม่าวไปแลจ้วกม่อนหนจ้าในหนนังสสือนนนี้ พรจ้อมกนับการอจ้างอริงถจึงสริที่งทนที่ไดจ้นคาผถูจ้คน



มหาศาลเหลม่านนันี้นออกมาจากความทคุกขห์ลคาบากใหญม่ยริที่ง (7:14) การลจ้าง หรสือการชคาระใหจ้สะอาด คสือคคุณสมบนัตริ
อนันยริที่งใหญม่สคาหรนับสวรรคห์, - ‘การชคาระลจ้างแหม่งนนี้คาโดยพระวจนะ’ (อฟ. 5:26), - ‘การลจ้างชคาระแหม่งการบนังเกริด
ใหมม่’ (ทริตนัส 3:5), - การชคาระใหจ้สะอาดโดยพระโลหริตของพระเยซถูครริสตห์ (1 ยอหห์น 1:7) ไมม่มนการประพฤตริหรสือ
การรนักษาพระบนัญญนัตริทนันี้งหลายทนที่สามารถชม่วยเราใหจ้รอดไดจ้โดยปราศจากสริที่งนนนี้ (อฟ. 2:8,9)

เรารนักฉบนับคริงเจมสห์ มนันมนภาษาทนที่งดงามและไพเราะมากทนที่สคุด มนันถถูกแปลดจ้วยความเคารพยคาเกรง เรา
ใชจ้ฉบนับคริงเจมสห์อยถูม่เสมอและหนคุนใจผถูจ้อสืที่นใหจ้ใชจ้มนัน เราไมม่แนะนคาใหจ้ใชจ้ฉบนับใด ๆ ทนที่เปป็นการถอดความ-Phillips 
Translation, The Living Bible, Good News for Modern Man ฯลฯ เราไมม่แนะนคาใหจ้ใชจ้ฉบนับแปลใด ๆ ทนที่
ไดจ้รนับอริทธริพลจากความไมม่เชสืที่อของพวกถสือแนวคริดเสรนนริยมอยม่าง Moffatt’s, the Revised Standard Version,
หรสือ New English Bible ฉบนับแปลบางฉบนับทนที่ทคาขจึนี้นโดยคน ๆ เดนยว กท็มนประโยชนห์สคาหรนับการอจ้างอริงในบาง
ครนันี้ง แตม่กท็ไมม่ดนพอทนที่จะแทนทนที่ฉบนับคริงเจมสห์ หรสือ American Standard Version ฉบนับ New American 
Standard นม่าจะมนความถถูกตจ้องแมม่นยคามากทนที่สคุด แมจ้วม่าโดยรวม ๆ แลจ้วพวกเราชอบฉบนับคริงเจมสห์มากกวม่ากท็ตาม

แตม่ขจ้อ 14 ตรงนนนี้เปป็นภาพประกอบหนจึที่ง หลนักคคาสอนของพระคนัมภนรห์เรสืที่องการดลใจไมม่ไดจ้หมายความวม่า
พระเจจ้าทรงรนับประกนันฉบนับแปลหรสือการอธริบายหรสือคคาสอนของมนคุษยห์ หรสือการคนัดลอกพระคนัมภนรห์ของมนคุษยห์ 
นนัที่นตจ้องอาศนัยความเชสืที่อ การศจึกษาคจ้นควจ้าและความซสืที่อตรงทนที่ระมนัดระวนังของมนคุษยห์ ยนังดนทนที่ไมม่มนหลนักคคาสอนตามพ
ระคนัมภนรห์เรสืที่องใดเปป็นทนที่นม่ากนังขาในฉบนับแปลใด ในเกสือบทคุกกรณน ความแตกตม่างเหลม่านนันี้นระหวม่างฉบนับแปลดน ๆ ทนันี้ง
หลายกท็มนนจ้อยมาก ๆ และไมม่มนความสคาคนัญ

“ภายนอกนนันี้นมนบรรดาสคุนนัข” (ขจ้อ 15) นนที่เปป็นรายชสืที่อของเหลม่าคนบาปทนที่พลาดสวรรคห์ไป! พวกเขาถถูก
เรนยกวม่าพวกสคุนนัข พวกคนใชจ้เวทมนตรห์ พวกคนเลม่นชถูจ้ พวกฆาตกร พวกคนไหวจ้รถูปเคารพ และพวกคนมคุสา จคาไวจ้
วม่า 1 โครรินธห์ 6:9, 10 กลม่าวสริที่งทนที่คลจ้ายกนัน:

“พวกทม่านไมม่ทราบหรสือวม่า คนอธรรมจะไมม่ไดจ้รนับอาณาจนักรของพระเจจ้าเปป็นมรดก อยม่าถถูกหลอกลวง
เลย ทนันี้งบรรดาคนลม่วงประเวณน หรสือพวกคนไหวจ้รถูปเคารพ หรสือคนเลม่นชถูจ้ทนันี้งหลาย หรสือคนนริสนัยเหมสือนผถูจ้หญริง 
หรสือพวกคนรนักรม่วมเพศ หรสือบรรดาคนขโมย หรสือพวกคนโลภ หรสือคนขนนี้เมาทนันี้งหลาย หรสือพวกคนปากรจ้าย หรสือ
เหลม่าคนฉจ้อโกง จะไมม่รนับอาณาจนักรของพระเจจ้าเปป็นมรดก”

แตม่อยม่าลสืมหมายเหตคุพระคคาขจ้อถนัดไป: “และบางคนในพวกทม่านเคยเปป็นคนเชม่นนนันี้น แตม่พวกทม่านถถูก
ชคาระลจ้างแลจ้ว แตม่พวกทม่านถถูกแยกตนันี้งไวจ้แลจ้ว แตม่พวกทม่านถถูกนนับวม่าชอบธรรมแลจ้วในพระนามของพระเยซถูเจจ้า 
และโดยพระวริญญาณของพระเจจ้าของพวกเรา” (ขจ้อ 11) คนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้รนับการยกโทษ ถถูกชคาระใหจ้สะอาด ไดจ้
รนับความรอด กท็ไมม่เปป็นพวกคนใชจ้เวทมนตรห์ คนเลม่นชถูจ้ คนไหวจ้รถูปเคารพและคนมคุสาอนกตม่อไปแลจ้ว บาปทนันี้งหลาย
ของพวกเขาไดจ้รนับการยกโทษแลจ้ว ถถูกแบกไปไกลพอ ๆ กนับทนที่ทริศตะวนันออกอยถูม่หม่างไกลจากทริศตะวนันตก (สดด.
 103:12) พวกมนันถถูกฝปงในทนที่ลจึกของทะเลแลจ้ว (มนคาหห์ 7:19) บาปเหลม่านนันี้นถถูกโยนไปขจ้างหลนังของพระเจจ้าหมด
แลจ้ว (อสย. 38:17) พวกมนัน “ไมม่ถถูกจดจคาอนกตม่อไป” (ฮบ. 10:17)

หากบาปตจ้องถถูกจดจคาและมาสถูม่การพริพากษา
โอ วนันแสนเศรจ้า วนันพริพากษาของพระเจจ้า



แตม่พระครริสตห์ทรงรนับโทษแทนคนบาปผถูจ้สคานจึกผริดแลจ้ว
บาปของพวกเขาถถูกรนับไปหมดแลจ้ว

บนัดนนนี้ขจ้าถถูกลจ้างขาวกวม่าหริมะ และรนับการยกโทษ
ขจ้าไดจ้กคาไรมากจรริง กคาไรนริรนันดรห์

บาปของขจ้าไดจ้รนับการอภนัย ถถูกยกเลริก และถถูกปกคลคุม
และไมม่จดจคาอนกเลย

ไมม่จคา ไมม่จคา ไมม่จดจคาอนกเลย!
บาปของขจ้าถถูกไถม่หมดสรินี้นแลจ้ว ในพระกายของพระครริสตห์!
พระเยซถูทรงตายเพสืที่อไถม่บาปขจ้า พระเจจ้าทรงยกโทษบาปขจ้าแลจ้ว
ใครเลม่าจะปรนับโทษเมสืที่อขจ้าถถูกชคาระขาวสะอาดแลจ้ว?
ไมม่อนกเลย! ไมม่อนกเลย! ไมม่จดจคาอนกเลย!
บาปขจ้าไมม่ถถูกจดจคาอนกเลย!

คนเหลม่านนันี้นทนที่อยถูม่ภายนอกสวรรคห์คสือ เหลม่าคนบาปทนที่ไมม่เคยไดจ้หนันมาพจึที่งพระครริสตห์เพสืที่อรนับความรอดและ
พวกเขายนังเปป็นคนบาปตม่อไป ไมม่ไดจ้รนับการยกโทษเปป็นนริตยห์

______________
ขข้อ 16,17:

22:16 “เรา เยซถู ไดจ้สม่งทถูตสวรรคห์ของเราไปเพสืที่อเปป็น
พยานแกม่พวกทม่านเรสืที่องสริที่งเหลม่านนนี้ในครริสตจนักรทนันี้ง
หลาย เราเปป็นรากและเปป็นเชสืนี้อสายของดาวริด และ
เปป็นดวงดาวสวม่างจจ้าและประจคารคุม่ง”

22:17 และพระวริญญาณกนับเจจ้าสาวตรนัสวม่า “เชริญ
มาเถริด” และใหจ้ผถูจ้ทนที่ไดจ้ยรินกลม่าววม่า “เชริญมาเถริด” 
และใหจ้ผถูจ้ทนที่กระหายเขจ้ามา และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่มนใจ
ปรารถนา กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับนนี้คาแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนย
อะไรเลย

พระเยซดูประทานคนาเชถิญชวนสทุดทข้ายในพระคกัมภกรค์
นนที่คสือพระเยซถูผถูจ้ประทานคคาเชริญชวนนนนี้: “เรา เยซถู…” Seiss เตสือนความจคาเราวม่า: “กม่อนพระองคห์ประสถูตริ

ทถูตสวรรคห์นนันี้นไดจ้กลม่าวแกม่โยเซฟวม่า ‘ทม่านจงเรนยกนามของพระองคห์วม่า เยซถู เพราะวม่าพระองคห์จะโปรดชม่วยชนชาตริ
ของพระองคห์ใหจ้รอดจากบาปทนันี้งหลายของพวกเขา’ (มธ. 1:21) พระนามนนนี้ถถูกตนันี้งใหจ้พระองคห์ และพระองคห์ยนัง
ทรงใชจ้พระนามนนนี้เหมสือนเดริมในสวรรคห์”

หนนังสสือวริวรณห์เปป็นสริที่งทนที่พระเจจ้าไดจ้ประทานใหจ้แกม่พระเยซถูเพสืที่อใหจ้ยอหห์นบนันทจึกลงไป ยอหห์นสม่งขม่าวสารนนนี้
ไปยนังพวกทถูตสวรรคห์ (หรสือพวกผถูจ้สม่งสาร) ของครริสตจนักรทนันี้งเจท็ดแหม่งในแควจ้นเลท็ก ๆ นนันี้นคสือแควจ้นเอเชนยและซจึที่งเปป็น
ประเทศตคุรกนตอนนนนี้ พระเยซถูตจ้องเนจ้นอนกครนันี้งถจึงตคาแหนม่งของพระองคห์ในฐานะพระเจจ้าองคห์นริรนันดรห์ พระองคห์ทรง
เปป็น “รากของดาวริด” นนัที่นคสือ พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูจ้สรจ้างของสริที่งสารพนัดและพระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้าของดาวริด
พระเยซถูเจจ้าทรงเนจ้นเรสืที่องนนันี้นในมนัทธริว 22:41-45:



“ขณะทนที่พวกฟารริสนกคาลนังชคุมนคุมกนันอยถูม่นนันี้น พระเยซถูทรงถามพวกเขา โดยตรนัสวม่า “พวกทม่านคริดอะไรเรสืที่อง
พระครริสตห์ พระองคห์ทรงเปป็นบคุตรของผถูจ้ใด” พวกเขากลม่าวแกม่พระองคห์วม่า “เปป็นบคุตรชายของดาวริด” พระองคห์
ตรนัสกนับพวกเขาวม่า “ถจ้าอยม่างนนันี้นเปป็นไฉนดาวริดโดยเดชพระวริญญาณจจึงเรนยกพระองคห์วม่า องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า โดย
รนับสนัที่งวม่า ‘องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ตรนัสกนับองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของขจ้าพเจจ้าวม่า ทม่านจงนนัที่งทนที่ขวามสือของเรา จนกวม่าเรา
กระทคาใหจ้บรรดาศนัตรถูของทม่านเปป็นแทม่นรองเทจ้าของทม่าน’ แลจ้วถจ้าดาวริดเรนยกพระองคห์วม่าองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้า 
พระองคห์จะเปป็นบคุตรชายของดาวริดอยม่างไรไดจ้”

คคาตอบเดนยวกท็คสือวม่าพระครริสตห์ทรงเปป็นพระเจจ้า พระผถูจ้สรจ้างองคห์นริรนันดรห์แหม่งสริที่งสารพนัด
พระองคห์ทรงเปป็น “เชสืนี้อสายของดาวริด” เชม่นกนัน (ขจ้อ 16) นนัที่นคสือ รม่างกายแบบมนคุษยห์ของพระองคห์สสืบ

เชสืนี้อสายมาจากดาวริดจรริง ๆ พระองคห์จจึงทรงเปป็น “บคุตรของดาวริด” เชม่นเดนยวกนับ “พระบคุตรของพระเจจ้า” 
พระองคห์ทรงเปป็นพระเจจ้าและมนคุษยห์ พระองคห์ทรงประกาศทนันี้งความเปป็นพระเจจ้าและความเปป็นมนคุษยห์ของ
พระองคห์ในทนที่นนนี้

นนที่เปป็นคคาเชริญชวนอนันอม่อนหวาน ดถูเหมสือนราวกนับพระเยซถูตรนัสแกม่ยอหห์นวม่า “เราตจ้องไมม่ปปิดหนนังสสือเลม่ม
สคุดทจ้ายนนนี้ของพระคนัมภนรห์และปปิดสารบบแหม่งการดลใจโดยไมม่กลม่าวคคาเชริญชวนอนันอม่อนหวานแกม่เหลม่าคนบาปอนก
หน” และผมจรินตนาการมนันราวกนับยอหห์นกลม่าววม่า “ไดจ้เลย พระเยซถูเจจ้า ปากกาขนหม่านของขจ้าพระองคห์พรจ้อม
แลจ้ว นนี้คาหมจึกของขจ้าพระองคห์ทนที่ทคาจากขนนี้เขมม่าและนนี้คามนันมะกอกกท็ผสมกนันแลจ้ว แผม่นหนนังของขจ้าพระองคห์ถถูกคลนที่
ออกแลจ้ว” และพระเยซถูประทานคคาเชริญชวนนนนี้ หนจึที่งในพระสนัญญาทนที่ลนี้คาคม่ามากทนที่สคุดแหม่งพระสนัญญาทนันี้งหมดของ
พระเจจ้าทนที่มนแกม่ผถูจ้ทนที่ยนังไมม่รนับความรอด

“พระวริญญาณ…ตรนัสวม่า “เชริญมาเถริด”” (ขจ้อ 17) พระวริญญาณอนันอม่อนหวานของพระเจจ้าทรงเรนยก
เหลม่าคนบาปใหจ้มารนับความรอด โอ นนักเทศนห์ทคุกคน ครถูทคุกคน ผถูจ้ชนะจริตวริญญาณทคุกคน ทคุกคนทนที่เปป็นพยาน ตจ้อง
จคาไวจ้วม่าพระวริญญาณของพระเจจ้าตจ้องตรนัสแกม่จริตใจและใชจ้พระวจนะและคคาเชริญชวนแหม่งความรนักเพสืที่อชนักนคาผถูจ้คน
ใหจ้รนับความรอด

“...เจจ้าสาว…กลม่าววม่า “เชริญมาเถริด” (ขจ้อ 17) เจจ้าสาวในทนที่นนนี้คสือกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์ (ดถู 21:2, 9, 
10) ซจึที่งถถูกตกแตม่งดคุจเจจ้าสาวคนหนจึที่ง พระคนัมภนรห์กลม่าว โอ ใครเลม่าจะบอกไดจ้วม่าสวรรคห์วริเศษขนาดไหน พระนริเวศ
ของพระบริดาซจึที่งมนคฤหาสนห์หลายแหม่งทนที่ถถูกจนัดเตรนยมไวจ้สคาหรนับลถูก ๆ ของพระองคห์ และพระเยซถูเจจ้ากคาลนังตรนัสวม่า 
“ในพระนริเวศนห์ของพระบริดาเรามนคฤหาสนห์หลายแหม่ง ถจ้าไมม่เปป็นอยม่างนนันี้น เราคงไดจ้บอกทม่านทนันี้งหลายแลจ้ว” 
พระองคห์กคาลนังตรนัสวม่ามนทนที่วม่างสคาหรนับทคุกคน คคุณไดจ้รนับเชริญและพระองคห์ “ไมม่ทรงประสงคห์ทนที่จะใหจ้ผถูจ้หนจึที่งผถูจ้ใดพรินาศ
เลย” (2 ปต. 3:9) ดนังนนันี้นกรคุงเยรถูซาเลท็มแหม่งสวรรคห์จจึงกคาลนังรอคอยทนที่จะถถูกเตริมเตท็มดจ้วยเหลม่าคนบาปผถูจ้สคานจึกผริด
ทนที่มาวางใจพระครริสตห์

“และใหจ้ผถูจ้ทนที่ไดจ้ยรินกลม่าววม่า “เชริญมาเถริด”” (ขจ้อ 17) ครริสเตนยนทคุกคนจะตจ้องบอกคคาเชริญชวนนนนี้ พรจ้อม
กนับความชสืที่นบานแหม่งความรอดคสือพนันธะหนจ้าทนที่ในการบอกผถูจ้อสืที่น การชม่วยคนบาปใหจ้รอดเปป็นสริที่งทนที่พระเจจ้าทรงรนัก
สคุดพระทนัย นนที่คสือจคุดประสงคห์ของการสรินี้นพระชนมห์ของพระเยซถู มนันคสือหนัวใจหลนักของพระบนัญชาอนันยริที่งใหญม่นนันี้น โอ 
เมสืที่อพระเยซถูตรนัสวม่า “ฤทธานคุภาพ [สริทธริอคานาจ] ทนันี้งสรินี้นทรงมอบไวจ้แกม่เราแลจ้ว ทนันี้งในสวรรคห์และในแผม่นดรินโลก 



เหตคุฉะนนันี้น ทม่านทนันี้งหลายจงออกไป” (มธ. 28:18,19) พระองคห์กท็ทรงระบคุวม่าพระองคห์ทรงมนสริทธริอคานาจเหนสือผถูจ้
เชสืที่อทคุกคนในโลก และพระองคห์ทรงบนัญชาเราแลจ้วใหจ้ไป ในพระบนัญชาอนันยริที่งใหญม่นนันี้นในหนนังสสือมนัทธริว พวกสาวก
ถถูกบอกวม่าเมสืที่อผถูจ้ใดรนับความรอดและรนับบนัพตริศมา เขากท็ตจ้องถถูกสอน “ใหจ้ถสือรนักษาสริที่งสารพนัดใดกท็ตามทนที่เราไดจ้สนัที่ง
พวกทม่านไวจ้” ทคุกคนทนที่ไดจ้ยรินขม่าวประเสรริฐกท็ไดจ้รนับพระบนัญชาอนันยริที่งใหญม่นนันี้น

สเปอรห์เจนยนเคยพถูดครนันี้งหนจึที่งเกนที่ยวกนับการเดรินไปในตลาดทนที่พลคุกพลม่านและเขาไดจ้ยรินชายคนหนจึที่งยสืนขจึนี้น
บนกลม่องใบหนจึที่งและรจ้องประกาศคคาพยานของตนเพสืที่อพระเยซถูเจจ้า “ผมไมม่ไดจ้เรนยนหนนังสสือแตม่ผมอยากบอกพวก
คคุณเกนที่ยวกนับพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดของผม” สเปอรห์เจนยนกลม่าววม่าชายผถูจ้นนันี้นทคาลายภาษาอนังกฤษของกษนัตรริยห์เสนยจน
ปป่นปปีปั้และในใจของเขาตอนแรกมนความคริดอยถูม่บจ้างวม่า, แลจ้วทคาไมเขาถจึงไมม่ปลม่อยใหจ้คนอสืที่นทนที่มนการศจึกษามาบอกเลม่า
ใหจ้ดนกวม่าเลม่า! แตม่ชายคนนนันี้นกท็พถูดตม่อไปวม่า “ผมไมม่ไดจ้เรนยนหนนังสสือ แตม่ผมไดจ้ยรินมนันมาแลจ้ว และผมมนสริทธริธิ์ทนที่จะเลม่า
มนัน!” และสเปอรห์เจนยนกลม่าววม่า คคานม่ายรินดนนนันี้นไดจ้ผคุดขจึนี้นมาในใจของเขาวม่า, ใชม่แลจ้ว ถจ้าเขาไดจ้ยรินเรสืที่องนนันี้นแลจ้ว เขา
กท็ควรเลม่ามนัน และพวกเราทคุกคนกท็ควรเลม่ามนันเชม่นกนัน “ใหจ้ผถูจ้ทนที่ไดจ้ยรินกลม่าววม่า “เชริญมาเถริด”

“และใหจ้ผถูจ้ทนที่กระหายเขจ้ามา” (ขจ้อ 17) โอ นนที่เปป็นการเรนยกเชริญทคุกคนทนที่เหนท็ดเหนสืที่อยกนับบาป เชริญทคุกคน
ทนที่อยากไดจ้รนับการยกโทษ เชริญทคุกคนทนที่อยากไดจ้รนับสนันตริสคุขแหม่งจริตใจ เชริญทคุกคนทนที่อยากปลดเปลสืนี้องความกลนัวตาย
เชริญทคุกคนทนที่อยากหลนกเลนที่ยงการตกเปป็นทาสของบาปและไดจ้รนับการชม่วยใหจ้พจ้นจากการลงพระอาชญาทนที่บาปนคา
มา โอ ฉะนนันี้น ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่กระหายเออ๋ย จงมาหาพระเยซถูและรนับความรอดเถริด

พระเยซถูเจจ้าตรนัสไวจ้อยม่างชนัดเจนและแสนวริเศษเหลสือเกรินวม่า “และผถูจ้ใดกท็ตามทนที่มนใจปรารถนา กท็ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับ
นนี้คาแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนยอะไรเลย” (ขจ้อ 17)

องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากคาลนังตรนัสวม่าความรอดถถูกจนัดหาใหจ้แลจ้ว วม่าคคุณไมม่ตจ้องพจึที่งการประพฤตริเพสืที่อจะไดจ้มนันมา
วม่าคคุณไมม่ตจ้องอจ้อนวอนขอมนัน-คคุณแคม่ตจ้องรนับมนันไป

เราไดจ้ยรินคคาพถูดเหลวไหลเกนที่ยวกนับ “แคม่เชสืที่อมนันงม่ายไป” ราวกนับวม่ามนคคุณความดนอะไรบางอยม่างในการ
ทคาใหจ้ความรอดเปป็นเรสืที่องทนที่ไดจ้มายาก! ผถูจ้คนพถูดราวกนับวม่าพวกเขาอยากรนับความดนความชอบบางสม่วนไปจากพระ
เยซถูครริสตห์ผถูจ้ไดจ้ทรงชคาระหนนนี้นนันี้นทนันี้งหมดแลจ้วและบนกางเขนทรงรจ้องประกาศวม่า “สคาเรท็จแลจ้ว” ไมม่เลย พระเจจ้าทรง
ทคาใหจ้มนันงม่ายแลจ้ว

ผถูจ้เปป็นแมม่ทนทคุกขห์เมสืที่อเดท็กคนหนจึที่งเกริดมาแตม่ผถูจ้เปป็นลถูกกท็ไมม่ทนทคุกขห์ พระเยซถูทรงชคาระหนนนี้แสนแพงนนันี้นแลจ้ว 
ราคาอนันนม่ากลนัวทนที่เทนยบเทม่ากนับความทรมานของผถูจ้ถถูกลงพระอาชญาเพสืที่อทนที่จะชม่วยเหลม่าคนบาปใหจ้รอด แตม่คน
บาปนนันี้นกท็ไมม่ตจ้องทนทคุกขห์เพสืที่อจะรนับความรอด เขาไมม่ตจ้องรจ้องหม่มรจ้องไหจ้เพสืที่อรนับความรอด เขาแคม่ตจ้องหนันใจทนที่
สคานจึกผริดของตนมารนับความรอดทนที่ถถูกยสืที่นเสนอ จงรนับถจ้วยนนันี้นและดสืที่มมนันเถริด คนบาปทนที่รนักเออ๋ย เพราะมนันเปป็นของ
ฟรน!

พระคนัมภนรห์ขจ้อนนนี้กคาลนังกลม่าวอะไร? “มาเถริด จงมาหาพระเยซถู” ใจความหลนักนนันี้นปรากฏในพระคนัมภนรห์
บม่อยครนันี้งเหลสือเกริน

“บนัดนนนี้จงมาเถริด และใหจ้พวกเรายกเหตคุผลดจ้วยกนัน” พระเยโฮวาหห์ตรนัส “ถจึงแมจ้วม่าบาปทนันี้งหลายของพวก
เจจ้าเปป็นเหมสือนสนแดงเขจ้ม บาปเหลม่านนันี้นกท็จะขาวดคุจหริมะ ถจึงแมจ้วม่าพวกมนันจะแดงเหมสือนอยม่างผจ้าแดง พวกมนันกท็



จะเปป็นเหมสือนอยม่างขนแกะ”- อสย. 1:18
“โอ ทคุกคนทนที่กระหาย พวกเจจ้าจงมาถจึงนนี้คาเหลม่านนนี้ และผถูจ้ทนที่ไมม่มนเงริน พวกเจจ้าจงมา ซสืนี้อ และกรินเถริด ใชม่

แลจ้ว มาซสืนี้อนนี้คาองคุม่นและนนี้คานมเถริด โดยปราศจากเงรินและปราศจากราคา ทคาไมพวกเจจ้าจจึงจม่ายเงรินเพสืที่อสริที่งของซจึที่ง
ไมม่ใชม่อาหาร และผลแรงงานของพวกเจจ้าเพสืที่อสริที่งซจึที่งไมม่ทคาใหจ้อริที่มหนคา จงตนันี้งใจฟปงเราอยม่างขยนันขนันแขท็ง และพวกเจจ้า
จงรนับประทานสริที่งของซจึที่งดน และใหจ้จริตใจของพวกเจจ้าปปีตริยรินดนในความอจ้วนพน”- อสย. 55:1,2

“สารพนัดทนที่พระบริดาประทานแกม่เราจะมาสถูม่เรา และผถูจ้ทนที่มาหาเรา เรากท็จะไมม่ขนับไลม่ออกไปเลย”- ยอหห์น 
6:37

“จงยอมใหจ้พวกเดท็กเลท็ก ๆ เขจ้ามาหาเรา และอยม่าหจ้ามพวกเขาเลย เพราะวม่าอาณาจนักรของพระเจจ้า
ยม่อมเปป็นของคนเชม่นนนันี้น” - มาระโก 10:14; ลถูกา 18:16

เชสืที่องนันี้นหรสือ? ใชม่แลจ้ว แตม่ใจนนันี้นทนที่มาหาพระเยซถู-นนัที่นแหละ คสือความเชสืที่อ กลนับใจใหมม่งนันี้นหรสือ? ใชม่แลจ้ว แตม่
การมาหาพระเยซถูกท็หมายถจึงการหนันใจของคคุณจากบาป นนัที่นคสือการกลนับใจใหมม่

ดนังนนันี้นทนันี้งหมดทนที่เราตจ้องทคากท็คสือ การตนัดสรินใจเลสือกของหนัวใจ- “ใหจ้ผถูจ้นนันี้นรนับนนี้คาแหม่งชนวริตโดยไมม่ตจ้องเสนย
อะไรเลย” มาเถริด! พระองคห์จะไมม่ปฏริเสธคคุณเลย! จงรจ้องทถูลองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าใหจ้ยกโทษและชม่วยใหจ้รอด เพราะ
พระองคห์ตรนัสแลจ้ววม่า “ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะรจ้องออกพระนามขององคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้ากท็จะรอด” (รม. 10:13)

หากนนี้คาตาขจ้าหลนัที่งไหลตลอดกาล
หากความรจ้อนรนของขจ้าไมม่เคยเหนสืที่อยลจ้า
ทนันี้งหมดนนนี้กท็ไมม่อาจไถม่บาปไดจ้
พระองคห์ตจ้องชม่วย และพระองคห์เทม่านนันี้น
ในมสือขจ้า ขจ้าไมม่มนคคุณความดนใดมา
ขจ้าขอยจึดกางเขนพระองคห์เทม่านนันี้น

_____________
ขข้อ 18,19:

22:18 ดจ้วยวม่าขจ้าพเจจ้าเปป็นพยานแกม่ทคุกคนทนที่ไดจ้ยริน
บรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์ของหนนังสสือนนนี้วม่า ถจ้า
ผถูจ้ใดจะเพริที่มเตริมเขจ้ากนับสริที่งเหลม่านนนี้ พระเจจ้ากท็จะทรง
เพริที่มภนัยพริบนัตริทนันี้งหลายทนที่ถถูกเขนยนไวจ้ในหนนังสสือนนนี้แกม่ผถูจ้
นนันี้น

22:19 และถจ้าผถูจ้ใดจะเอาออกไปจากบรรดาถจ้อยคคา
ของหนนังสสือแหม่งคคาพยากรณห์นนนี้ พระเจจ้ากท็จะทรงเอา
สม่วนของผถูจ้นนันี้นออกไปจากหนนังสสือแหม่งชนวริต และออก
ไปจากเมสืองบรริสคุทธริธิ์นนันี้น และไปจากสริที่งทนันี้งหลายซจึที่ง
ถถูกเขนยนไวจ้ในหนนังสสือนนนี้

ภกัยพถิบกัตถิอกันนต่ากลกัวสนาหรกับผดูข้ใดทกกี่เพถิกี่มเขข้ากกับ
หรสือตกัดออกจากพระคกัมภกรค์

การดลใจและสริทธริอคานาจของพระคนัมภนรห์อยถูม่ใน “บรรดาถจ้อยคคาแหม่งคคาพยากรณห์” (ขจ้อ 18) และ 
“บรรดาถจ้อยคคาของหนนังสสือแหม่งคคาพยากรณห์นนนี้” (ขจ้อ 19) เมสืที่อพระคนัมภนรห์พถูดถจึงการดลใจ มนันกท็พถูดถจึงถจ้อยคคาทนที่ถถูก
ประทานใหจ้จรริง ๆ นนัที่นคสือ การดลใจแบบคคาตม่อคคา การดลใจดจ้านถจ้อยคคา ในมนัทธริว 4:4 และลถูกา 4:4 พระเยซถู



ตรนัสวม่า “มนเขนยนไวจ้แลจ้ววม่า ‘มนคุษยห์จะมนชนวริตอยถูม่โดยอาหารอยม่างเดนยวไมม่ไดจ้ แตม่โดยพระวจนะทคุกคคาซจึที่งออกมาจาก
พระโอษฐห์ของพระเจจ้า’” เกนที่ยวกนับพระบนัญญนัตริเหลม่านนันี้นและเกนที่ยวกนับพระคนัมภนรห์ทนันี้งเลม่มเชม่นกนัน อพยพ 20:1 กลม่าว
วม่า “และพระเจจ้าตรนัสถจ้อยคคาเหลม่านนนี้ทนันี้งสรินี้น”

พระเจจ้าไดจ้ประทานถจ้อยคคาเหลม่านนันี้นของพระคนัมภนรห์ใหจ้แกม่อริสยาหห์ อริสยาหห์ 51:16 กลม่าววม่า “และเราไดจ้
ใสม่บรรดาถจ้อยคคาของเราในปากของเจจ้า” พระองคห์ตรนัสอยม่างเดนยวกนันแกม่เยเรมนยห์ (1:9) พระองคห์ตรนัสอยม่าง
เดนยวกนันแกม่เอเสเคนยล (2:7; 3:4, 10) พระองคห์ตรนัสอยม่างเดนยวกนันแกม่ดาวริด (2 ซมอ. 23:2; กริจการ 4:25) ดนังนนันี้นมน
กลม่าวไวจ้เกนที่ยวกนับการเปปิดเผยทนันี้งหมดทนที่ไดจ้รนับการดลใจวม่า “ซจึที่งสริที่งเหลม่านนันี้นพวกเรากท็กลม่าวเชม่นกนัน ไมม่ใชม่ดจ้วยบรรดา
ถจ้อยคคาซจึที่งปปญญาของมนคุษยห์สนัที่งสอน แตม่ซจึที่งพระวริญญาณบรริสคุทธริธิ์ทรงสนัที่งสอน โดยเปรนยบเทนยบสริที่งทนันี้งหลายทนที่อยถูม่
ฝป่ายจริตวริญญาณกนับเรสืที่องฝป่ายจริตวริญญาณ” (1 คร. 2:13) เราไดจ้รนับเรสืที่องราวและความคริดตม่าง ๆ ทนที่พระวริญญาณ
ประทานใหจ้ในถจ้อยคคาทนที่พระวริญญาณประทานใหจ้ ถจ้อยคคาเหลม่านนันี้นเปป็นถจ้อยคคาของพระเจจ้าในตจ้นฉบนับ

ประการแรก มนภนัยพริบนัตริหนจึที่งทนที่มาสถูม่คนทนันี้งปวงทนที่จะเพริที่มเขจ้ากนับพระวจนะของพระเจจ้า มนกลม่าวแกม่พวกเขา
วม่าภนัยพริบนัตรินนันี้นทนที่จะถถูกเพริที่มใหจ้คสือ “ภนัยพริบนัตริทนันี้งหลายทนที่ถถูกเขนยนไวจ้ในหนนังสสือนนนี้” (ขจ้อ 18) คน ๆ หนจึที่งอาจรอดแลจ้ว
อยม่างแทจ้จรริงและกลนัววม่าตนอาจสถูญเสนยความรอดไดจ้หากตนไมม่รนับใชจ้พระเจจ้าอยถูม่เสมอ สเปอรห์เจนยนกลม่าววม่าจริตใจ
ทนที่อยถูม่ฝป่ายเนสืนี้อหนนังมนแนวโนจ้มไปสถูม่ความรอดโดยการประพฤตริ ดนังนนันี้นความแนม่ใจเรสืที่องความรอดจจึงอาจมาจากพระ
คนัมภนรห์สนักระยะหนจึที่งหลนังจากทนที่คน ๆ หนจึที่งวางใจในพระครริสตห์ ผมไดจ้รนับความรอดตอนอายคุเกจ้าขวบแตม่ไมม่ไดจ้ทราบ
แนม่นอนจนกระทนัที่งอนกสามปปีตม่อมาเมสืที่อผมไดจ้เหท็นในพระคนัมภนรห์วม่า “ผถูจ้ทนที่เชสืที่อบนพระบคุตรกท็มนชนวริตนริรนันดรห์” (ยอหห์น 
3:16, 18, 36; 5:24; 6:40; 6:47; กริจการ 10:43; 13:38, 39; 16:31) ความรอดเปป็นมาโดยการวางใจพระ
ครริสตห์ แตม่ความแนม่ใจมาโดยพระวจนะของพระเจจ้า ความเศรจ้าโศกและความยคุม่งยากมากมายมาจากการเพริที่มการ
ประพฤตริเพสืที่อชม่วยจม่ายสริที่งทนที่พระครริสตห์ทรงจม่ายครบแลจ้ว

ทนที่งานประชคุมหนจึที่งของกลคุม่ม Nazarene ดร. แจท็ค ไฮลสห์ถถูกแนะนคาตนัวโดยประธานทนที่ชสืที่นชมทม่านหนจึที่งผถูจ้
กลม่าววม่า “ผมเชสืที่อวม่า ดร. ไฮลสห์ ถถูกชคาระใหจ้บรริสคุทธริธิ์แลจ้วและเขาไมม่รถูจ้ตนัวเลย” ดร. ไฮลสห์ตอบกลนับวม่า “ผมเชสืที่อวม่า
ทม่านประธานไดจ้รนับชนวริตนริรนันดรห์และความไมม่หลคุดหายชนัที่วนริรนันดรห์แลจ้วและเขาไมม่ทราบเลย” ใคร ๆ กท็พลาดอะไร
ไดจ้เยอะแยะหากเพริที่มเขจ้ากนับพระวจนะของพระเจจ้า! เขาเพริที่มภนัยพริบนัตริและความยคุม่งยากเขจ้าไป

ผมคริดวม่า มนการอจ้างอริงทนที่ชนัดเจนในวริวรณห์ โดยเฉพาะบททนที่ 13 และ 17 เกนที่ยวกนับแนวคริดโรมนัน บางคน
เพริที่มคคาอธริษฐานตม่าง ๆ ตม่อมารนยห์ การสารภาพตม่อบาทหลวง เพริที่มฤทธริธิ์ทนที่ชม่วยใหจ้รอดเขจ้ากนับพริธนมริสซาเพสืที่อเปป็นการ
ถวายบถูชาพระกายและพระโลหริตของพระครริสตห์อยถูม่เสมอจรริง ๆ ผลลนัพธห์ในทจ้ายทนที่สคุดจะเปป็นครริสตจนักรของ
ปฏริปปกษห์ตม่อพระครริสตห์ในสมนัยความทคุกขห์ลคาบากนนันี้น

มนันหมายถจึงความพรินาศแกม่คนทนันี้งปวงทนที่พจึที่งพาบาทหลวง ครริสตจนักร พริธนการตม่าง ๆ เพสืที่อรนับความรอด
ผมไมม่สงสนัยเลยวม่าพวกคาทอลริกบางคน แมจ้จะมนการประดนับตกแตม่งและคคาสอนเทนยมเทท็จทนันี้งหมดนนันี้น ไดจ้

เหท็นบจ้างแลจ้ววม่าพวกเขาสามารถวางใจพระครริสตห์และรนับความรอดไดจ้ แตม่เราแนม่ใจวม่าพวกเขาไมม่เคยมนสนันตริสคุข
และความชสืที่นบานและการเตริบโตเตท็มทนที่แบบทนที่พวกเขาควรมน เพราะถถูกรบกวนโดยสริที่งเหลม่านนนี้ทนที่ถถูกเพริที่มเขจ้ากนับ
ความจรริงนนันี้น



อนริจจา มนคนเหลม่านนันี้นทนที่เพริที่มบาทหลวงคนอสืที่น ๆ เขจ้ากนับพระเยซถู เพริที่มพริธนมริสซาหรสือพริธนการตม่าง ๆ เขจ้ากนับ
ความรอด เพริที่มเขจ้ากนับวริบนัตริทนันี้งหลายของพวกเขาและบม่อยครนันี้ง อาจเปป็นปกตริเลย เพริที่มการลงพระอาชญา โดยไมม่มน
ความเชสืที่อแทจ้ทนที่ชม่วยใหจ้รอด

การตกัดออกจากพระวจนะหมายถจึงการพลาดความรอดไป
พระเจจ้าทรงยสืที่นเสนอสถานทนที่แหม่งหนจึที่งในสวรรคห์ ชสืที่อหนจึที่งทนที่จะถถูกจดในหนนังสสือแหม่งชนวริต แตม่ไมม่มนความ

รอดยกเวจ้นโดยพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดแหม่งพระคนัมภนรห์ ตามขจ้อตกลงเหลม่านนันี้นทนที่ถถูกระบคุในพระคนัมภนรห์ การตนัดออกจาก
พระคนัมภนรห์กท็หมายถจึงการพลาดพระครริสตห์และการลบมลทรินนนันี้นไป และจจึงพลาดความรอดไป

ขม่าวประเสรริฐเดนยวทนที่ชม่วยผถูจ้คนใหจ้รนับความรอดไดจ้ถถูกระบคุไวจ้ใน 1 โครรินธห์ 15:3,4, “...วม่าพระครริสตห์ไดจ้ทรง
วายพระชนมห์เพสืที่อบาปของเราทนันี้งหลาย ตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระคนัมภนรห์ และพระองคห์ไดจ้ทรงถถูกฝปงไวจ้ และพระองคห์ไดจ้
ทรงเปป็นขจึนี้นมาใหมม่ในวนันทนที่สามตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระคนัมภนรห์” ขม่าวประเสรริฐทนที่ชม่วยใหจ้รอดนนนี้กท็คสือ (1) วม่ามนคุษยห์เปป็น
คนบาปเสนยจนเขาตจ้องมนพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดองคห์หนจึที่ง; (2) มนันระบคุถจึงการสรินี้นพระชนมห์เพสืที่อไถม่โทษและการถถูกฝปงของ
พระครริสตห์; (3) มนันระบคุถจึงการคสืนพระชนมห์จรริง ๆ ของพระองคห์; (4) วม่ามนันอยถูม่บนสริทธริอคานาจทนที่ถถูกยสืนกรานสอง
ครนันี้งตรงนนนี้ นนัที่นคสือ “ตามทนที่เขนยนไวจ้ในพระคนัมภนรห์” การเอาสริที่งสคาคนัญทนที่เปป็นความจรริงเหลม่านนนี้อนันใดออกไปกท็เทม่ากนับ
ทคาลายขม่าวประเสรริฐ เปาโลกลม่าวโดยการดลใจวม่า: “แตม่ถจึงแมจ้วม่าพวกเราเอง หรสือทถูตสวรรคห์องคห์หนจึที่งจากสวรรคห์ 
ประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลาย นอกจากขม่าวประเสรริฐทนที่พวกเราไดจ้ประกาศแกม่ทม่านทนันี้งหลายแลจ้ว กท็
จงใหจ้คนนนันี้นถถูกสาปแชม่ง ตามทนที่พวกเราไดจ้กลม่าวไวจ้แตม่กม่อนแลจ้ว บนัดนนนี้ขจ้าพเจจ้ากลม่าวดนังนนันี้นอนกวม่า ถจ้าคนใดคนหนจึที่ง
ประกาศขม่าวประเสรริฐอสืที่นใดแกม่ทม่านทนันี้งหลายนอกจากขม่าวประเสรริฐซจึที่งทม่านทนันี้งหลายไดจ้รนับไวจ้แลจ้ว จงใหจ้คนนนันี้นถถูก
สาปแชม่ง” (กท. 1:8,9)

ในมาระโก 8:38 พระครริสตห์ทรงใสม่พระองคห์เองและพระวจนะของพระเจจ้าไวจ้ในหนบหม่อเดนยว: “เหตคุ
ฉะนนันี้น ผถูจ้ใดกท็ตามทนที่จะมนความละอายเพราะเรา และเพราะบรรดาถจ้อยคคาของเราในชนัที่วอายคุทนที่เลม่นชถูจ้และทคาบาปนนนี้ 
บคุตรมนคุษยห์กท็จะมนความละอายเพราะผถูจ้นนันี้นดจ้วย เมสืที่อพระองคห์จะเสดท็จมาในสงม่าราศนของพระบริดาของพระองคห์ 
พรจ้อมกนับเหลม่าทถูตสวรรคห์ทนที่บรริสคุทธริธิ์”

อนกนนัยหนจึที่ง พระคนัมภนรห์ทนที่ไมม่ไดจ้รนับการดลใจกท็หมายถจึง ไมม่มนพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอด; ไมม่มนมนคุษยห์ทนที่ตกตที่คา กท็ไมม่มน
ความรอด; ไมม่มนความเปป็นพระเจจ้าของพระครริสตห์ กท็ไมม่มนความรอด; ไมม่มนการสรินี้นพระชนมห์เพสืที่อไถม่โทษ กท็ไมม่มนความ
รอด; ไมม่มนการคสืนพระชนมห์ฝป่ายรม่างกาย กท็ไมม่มนความรอด; ไมม่มนพระคนัมภนรห์ทนที่ไมม่อาจลจ้มเหลวไดจ้ กท็ไมม่มนความรอด

เหลม่านนักเทศนห์ทนที่ซสืที่อตรงของพระเจจ้า พวกเนจ้นรากฐาน ซจึที่งยสืนหยนัดดจ้วยใจกลจ้าเพสืที่อพระครริสตห์และพระ
คนัมภนรห์ บางครนันี้งกท็ถถูกเรนยกวม่าเปป็นคนทนที่ “ไมม่รนักพนที่นจ้อง” ในสายตาของพวกถสือแนวคริดเสรนนริยม พวกเสรนนริยมทนที่ไมม่
เชสืที่อกท็ไมม่ใชม่พนที่นจ้องครริสเตนยน กลม่าวกนันวม่าพวกสมนัยใหมม่นริยมชม่างเปป็นมริตร ไมม่วริจารณห์ใคร ชม่างนม่าคบหา แตม่พวกเขา
ไมม่มนขม่าวประเสรริฐทนที่จะเสนย ไมม่มนพระผถูจ้ชม่วยใหจ้รอดทนที่จะละทรินี้ง ผมมน ครริสเตนยนทนที่ตามทางพระเจจ้าและมนหนัวคริดคนใด
กท็มนเหตคุผลสคาหรนับความเดสือดดาลอนันบรริสคุทธริธิ์และการประณามอยม่างเปปิดเผยเกนที่ยวกนับคนเหลม่านนันี้นทนที่อยากเอา
มงกคุฎแหม่งความเปป็นพระเจจ้าไปจากพระเศนยรของพระครริสตห์และพระโลหริตทนที่ไถม่โทษไปจากแผนการแหม่งความ
รอดของพระเจจ้า



_____________
ขข้อ 20,21:

22:20 ผถูจ้ซจึที่งทรงเปป็นพยานในสริที่งเหลม่านนนี้ ตรนัสวม่า 
“แนม่นอน เราจะมาโดยเรท็ว” เอเมน ขอใหจ้เปป็นเชม่น
นนันี้น เชริญเสดท็จมาเถริด พระเยซถูเจจ้าขจ้า

22:21 ขอใหจ้พระคคุณของพระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้
เปป็นเจจ้าของพวกเรา จงดคารงอยถูม่กนับทม่านทนันี้งหลาย
ทคุกคนเถริด เอเมน

พระสกัญญาสทุดทข้าย; พระพรสทุดทข้าย
ตอนแรก ในวริวรณห์ 1:7 ใจความหลนักของหนนังสสือนนนี้ถถูกใหจ้ไวจ้วม่า “ดถูเถริด พระองคห์เสดท็จมาพรจ้อมกนับหมถูม่เมฆ

และนนัยนห์ตาทคุกดวงจะเหท็นพระองคห์ และคนเหลม่านนันี้นทนที่ไดจ้แทงพระองคห์ดจ้วย และมนคุษยห์ทคุกชาตริทนัที่วโลกจะรที่คาไหจ้
เพราะพระองคห์’ จงเปป็นไปอยม่างนนันี้น เอเมน”

ตรงนนนี้มนันถถูกทวนซนี้คาอยม่างทนที่มนันเคยถถูกทวนใน 3:11 และ 22:7 วม่า “เราจะมาโดยเรท็ว” พระเยซถูทรง
เตสือนใจวริสคุทธริชนเหลม่านนันี้นทนที่เมสืองธริยาทริราวม่า “จงยจึดไวจ้ใหจ้มนัที่นจนกวม่าเราจะมา” และขอใหจ้ผถูจ้อม่านทคุกทม่านใสม่ใจคคา
เตสือนทนที่วม่าพระครริสตห์จะเสดท็จมาอยม่างฉนับพลนัน แบบไมม่คาดคริด พระองคห์อาจเสดท็จมาไดจ้ทคุกเมสืที่อ มนันจะเกริดขจึนี้นใน
พรริบตาเดนยว ฉนับพลนันยริที่งนนัก ความสคุขมนแกม่หญริงพรหมจารนเหลม่านนันี้นทนที่มนนนี้คามนันอยถูม่ในตะเกนยงของตน ความสคุขมนแกม่
คนเหลม่านนันี้นทนที่เฝฝ้าระวนังอยถูม่เสมอเพสืที่อรอคอยการเสดท็จมาของพระองคห์และทคาตามนนี้คาพระทนัยของพระองคห์ตอนนนนี้

นริยายวาดภาพของหญริงสาวคนหนจึที่งทนที่คนรนักของเธอไดจ้จากเธอไปเพสืที่อเดรินทางไปยนังดรินแดน
ศนักดริธิ์สริทธริธิ์ และสนัญญาวม่าเมสืที่อเขากลนับมาเขาจะใหจ้เธอเปป็นเจจ้าสาวสคุดทนที่รนักของเขา หลายคนบอกเธอ
วม่าเธอจะไมม่มนวนันไดจ้เหท็นเขาอนก แตม่เธอเชสืที่อคคาสนัญญาของเขา และทคุกเยท็นเธอกท็เดรินลงไปยนังชายฝปฟื่งทนที่
เงนยบเหงา และจคุดไฟประภาคารทนที่นนัที่นตม่อหนจ้าคลสืที่นคะนอง เพสืที่อตจ้อนรนับเรสือลคานนันี้นทนที่กลนับมาซจึที่งนคาคถูม่
หมนันี้นของเธอกลนับมาอนก และเธอยสืนอยถูม่ขจ้างไฟทนที่ลคุกโชนนนันี้นทคุกคสืน อธริษฐานตม่อสายลมใหจ้ชม่วยเรม่งใบ
เรสือทนที่เชสืที่องชจ้า เพสืที่อทนที่เขาผถูจ้เปป็นทคุกสริที่งแกม่เธอจะไดจ้กลนับมา

เฉกเชม่นนนันี้นองคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าผถูจ้เปปีฟื่ยมสคุข ผถูจ้ไดจ้ทรงรนักเราจนถจึงความมรณา ไดจ้เสดท็จจากไปยนังดริน
แดนศนักดริธิ์สริทธริธิ์แหม่งสวรรคห์อนันลจึกลนับ ทรงสนัญญาวม่าเมสืที่อพระองคห์กลนับมาจะทรงทคาใหจ้เราเปป็นเจจ้าสาวผถูจ้
มนความสคุขนริรนันดรห์ของพระองคห์ บางคนกลม่าววม่าพระองคห์ไปแลจ้วไปลนับ และวม่าเราจะไมม่ไดจ้เหท็น
พระองคห์อนกเลยบนโลกนนนี้ แตม่ถจ้อยคคาสคุดทจ้ายของพระองคห์คสือ ‘แนม่นอน เราจะมาโดยเรท็ว’ และบน
ชายหาดอนันมสืดมริดและหมอกจนัดทนที่ลาดเอนยงเขจ้าสถูม่ทะเลนริรนันดรห์นนันี้น ผถูจ้เชสืที่อแทจ้แตม่ละคนกท็ยสืนอยถูม่รริมไฟทนที่
จคุดดจ้วยความรนัก เฝฝ้าดถู รอคอย อธริษฐาน หวนังใหจ้พระวจนะของพระองคห์สคาเรท็จจรริง ไมม่ยรินดนในสริที่งใด
มากไปกวม่าคคามนัที่นสนัญญาของพระองคห์ และรจ้องทถูลจากจริตวริญญาณแหม่งความรนักอนันศนักดริธิ์สริทธริธิ์อยถูม่
เสมอวม่า ‘ขอใหจ้เปป็นเชม่นนนันี้น เชริญเสดท็จมาเถริด พระเยซถูเจจ้าขจ้า’ และคสืนใดคสืนหนจึที่งนนนี้ ขณะทนที่โลกกคาลนัง
สาละวนอยถูม่กนับความสนคุกสนานรสืที่นเรริงของมนัน และหนัวเราะเยาะหญริงสาวผถูจ้นนันี้นทนที่อยถูม่รริมทะเล รถูปรม่าง
หนจึที่งจะปรากฏเหนสือคลสืที่นทนที่ซนัดสาด เหมสือนครนันี้งหนจึที่งบนชายฝปฟื่งกาลริลน เพสืที่อพริสถูจนห์วม่าการเฝฝ้าคอยและ
ความทคุม่มเททนันี้งหมดนนนี้ไมม่สถูญเปลม่า และนคาความชสืที่นบาน สงม่าราศน และชนัยชนะทนที่ไมม่รถูจ้สรินี้นสคุดเลยมาสถูม่
ดวงใจทนที่สนัตยห์ซสืที่อและมนัที่นคง - J.A. Seiss



เราขอรม่วมในคคาอธริษฐานนนันี้นวม่า “ขอใหจ้เปป็นเชม่นนนันี้น เชริญเสดท็จมาเถริด พระเยซถูเจจ้าขจ้า”
เราขอรม่วมในคคาทถูลขอนนันี้นเชม่นกนันวม่า “ขอใหจ้พระคคุณของพระเยซถูครริสตห์องคห์พระผถูจ้เปป็นเจจ้าของพวกเรา 

จงดคารงอยถูม่กนับทม่านทนันี้งหลายทคุกคนเถริด” ผถูจ้ทนที่รอดแลจ้วทคุกคนหรสือ? ใชม่แลจ้ว แมจ้หากวม่าหญริงพรหมจารนบางคนทนที่มน
นนี้คามนันกท็หลนับไหลและตะเกนยงของพวกเธอตจ้องตกแตม่งงนันี้นหรสือ? ถถูกตจ้องแลจ้ว พระคคุณของพระเจจ้าอยถูม่กนับพวกเธอ
เชม่นกนัน พรจ้อมกนับแกะอสืที่น ๆ ทนที่ไมม่เปป็นของคอกนนนี้หรสือ? ใชม่แลจ้ว พรจ้อมกนับพวกเขาดจ้วย พรจ้อมกนับผถูจ้ทนที่บนังเกริดใหมม่
แลจ้วบางคนทนที่ไมม่เขจ้าสนริทอยถูม่ในพระครริสตห์งนันี้นหรสือ ฉะนนันี้นตาม 1 ยอหห์น 2:28 พวกเขากท็จะ “มนความละอายตม่อ
พระพนักตรห์พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดท็จมา”? ใชม่แลจ้ว เพราะเหตคุทนที่พระเจจ้าทรงรนักพวกเขา เราเองกท็รนักพวกเขาและ
เราอธริษฐานขอใหจ้พระคคุณของพระเจจ้าอยถูม่บนพวกเขา

ขอใหจ้พระคคุณของพระองคห์อยถูม่กนับพวกเขาและกนับคนทนันี้งปวง กนับครริสเตนยนทนันี้งหลายทนที่การงานของพวก
เขาอาจไมม่ดคารงอยถูม่- ไมม่เปป็นทองคคา เงริน เพชรพลอย- แตม่เปป็นไมจ้ หญจ้าแหจ้ง และฟางทนที่จะถถูกเผา อยม่างใน 1 โครริน
ธห์ 3:10-15 งนันี้นหรสือ? ใชม่แลจ้ว โอ  ผมอยากทนที่จะรนักผถูจ้คนทนที่บนังเกริดใหมม่แลจ้วของพระเจจ้าทคุกคน ผถูจ้ซจึที่งรนักพระครริสตห์ เอ
เมน

ขอใหจ้เรารจ้องเพลงและชสืที่นบานเกนที่ยวกนับสวรรคห์
ขจ้าไมม่หม่วงใยในสมบนัตริ

เงรินทองเพชรนริลจรินดา
แตม่ขจ้าหวนังของโลกภายหนจ้า

ซจึที่งดคารงชนัที่วกนัลปา
ในทะเบนยนแหม่งเมสืองแมนนนันี้น

ชสืที่อของขจ้าจดหรสือยนัง
ขอพระเยซถูโปรดบอกวม่า

ชสืที่อของขจ้าจดหรสือยนัง
บาปของขจ้ามนมากเหลสือหลาย

ดนังเมท็ดทรายมากเหลสือลจ้น
แตม่โลหริตของพระเยซถู

ไดจ้ชม่วยขจ้าใหจ้หลคุดพจ้น
คคาสนัญญาของพระองคห์มน

จารจึกไวจ้ไมม่พลาดพลนันี้ง
แมจ้วม่าบาปขจ้าแดงเหมสือนครนัที่ง

พระองคห์ทคาใหจ้ขาวปลนัที่ง
เมสืองสวรรคห์เปป็นเมสืองงดงาม

ลจ้วนแลจ้วดจ้วยแสงสวม่าง
ชาวสวรรคห์มนราศนงาม



เครสืที่องแตม่งกายขาวกระจม่าง
ไมม่มนความชนัที่วมาวนที่แวว

บรริสคุทธริธิ์งามผม่องแผจ้ว
ทถูตสวรรคห์คอยตจ้อนรนับขจ้า

เพราะชสืที่อขจ้าไดจ้จดแลจ้ว
ชสืที่อของขจ้าจดหรสือยนัง

ในสมคุดอนันขาวปลนัที่ง
ในทะเบนยนแหม่งเมสืองแมนนนันี้น

ชสืที่อของขจ้าจดหรสือยนัง
-Frank M. Davis 

Ira Stanphill ไดจ้เขนยนบทเพลงอนันไพเราะนนนี้:
ขจ้าพอใจกนับแคม่กระทม่อมบนโลกนนนี้
เงรินเลท็กนจ้อยและทองเลท็กนจ้อย
แตม่ในเมสืองนนันี้นทนที่ผถูจ้ถถูกไถม่จะสม่องแสง
ขจ้าอยากไดจ้กระทม่อมทองคคาทนที่ประดนับดจ้วยเงริน
แมจ้ถถูกลองใจ ถถูกทรมาน และถถูกทดสอบบม่อย ๆ
และดคุจผถูจ้พยากรณห์นนันี้นหมอนของขจ้าคสือกจ้อนหริน
และแมจ้ขจ้าไมม่พบทนที่อาศนัยถาวรบนโลกนนนี้
ขจ้ารถูจ้วม่าพระองคห์จะประทานคฤหาสนห์ใหจ้เปป็นของขจ้า
อยม่าคริดวม่าขจ้ายากจนหรสือถถูกทอดทรินี้งหรสือเปลนที่ยวเหงา
ขจ้าไมม่ทจ้อใจ ขจ้ากคาลนังมคุม่งไปสวรรคห์
ขจ้าเปป็นเพนยงผถูจ้สนัญจรทนที่แสวงหานครหนจึที่ง
ขจ้าอยากไดจ้คฤหาสนห์ พริณและมงกคุฎ
ขจ้ามนคฤหาสนห์หลนังหนจึที่ง เลยยอดเขานนันี้นไป
ในดรินแดนสคุกใสนนันี้นทนที่เราจะไมม่แกม่เฒม่าเลย
และสนักวนันหนจึที่งทนที่นนัที่นเราจะไมม่พเนจรอนกตม่อไป
แตม่เดรินไปบนถนนทนที่เปป็นทองคคาบรริสคุทธริธิ์ยริที่ง

Mansion Over the Hilltop, สงวนลริขสริทธริธิ์, 1949, โดย Ira 
Stanphill


