
หน้า 2488วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์
ซึ�งทรงสาํแดงแก่อัครสาวกยอห์น

วิวรณข์องพระคริสตต่์อยอหน์

1
วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ� ง
พระเจ้ าได้ทรงประทานแก่

พระองค์ เพื� อชี) แจงให้ผู้ รับใช้
ทั) งหลายของพระองค์ รู้ถึงสิ� งที�
จะต้องอุบัติขึ) นในไม่ช้า และ
พระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ไปสาํแดงแก่ยอห์นผู้
รับใช้ของพระองค์
2ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจ-
นะของพระเจ้า และเป็นพยาน
ฝ่ายคาํพยานของพระเยซูคริสต์
และเป็นพยานในเหตุการณ์ทั) ง
สิ) นซึ�งท่านได้เห็นนั)น
3ขอความสุขจงมี แก่บรรดาผู้
อ่านและผู้ ฟังคาํพยากรณ์เหล่า
นี)  และถือรักษาข้อความที�เขียน
ไว้ในคาํพยากรณ์นี)  เพราะว่า
เวลานั)นใกล้เข้ามาแล้ว

เขียนถึงคริสตจักรทั�งเจ็ด
ในแควน้เอเชีย

4ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทั) ง
เจ็ดที�อยู่ในแคว้นเอเชีย ขอให้
ท่ านทั) งหลายจงได้ รับพระคุณ
และสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรง
เป็นอยู่ เดี7 ยวนี)  และผู้ทรงเป็น
อยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จ
มานั)น และจากพระวิญญาณทั) ง

เจ็ดที�อยู่หน้าพระที�นั� งของพระ
องค์
5และจากพระเยซูคริสต์ ผู้ ทรง
เป็ นพยานที� สั ตย์ ซื� อและทรง
เป็นผู้แรกที�ได้ฟื) นจากความตาย
และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั)ง
ปวงในโลก แด่พระองค์ผู้ทรงรัก
เราทั) งหลาย และได้ทรงชาํระ
บาปของเราด้วยพระโลหิตของ
พระองค์
6 และทรงตั) ง เราไ ว้ ใ ห้ เ ป็ น
กษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระ
เจ้าพระบิดาของพระองค์ พระ
เกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระ
องค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
คํานบัมายงัคริสตจักรทั�งหลาย
7 `ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาใน
เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่ านั " นที$ ได ้แทงพระองค์จะ
เห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติ
ทั$ วโลกจะรํ$าไห้เพราะพระองค์'
จงเป็นไปอย่างนั)น เอเมน
8องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ตรัสว่า
"เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็น
อยู่ เดี7 ยวนี)  ผู้ ได้ทรงเป็นอยู่ใน
กาลก่อน ผู้จะเสดจ็มานั)น และ
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด"

(E) ยน G:GI; วว II:K (I) E คร E:K; E ยน E:E (G) ลก EE:IL; ยก M:L
(N) อพย G:EN; อสย EE:I; ยน E:E (M) อสย MM:N; ยน L:EN; คส E:EL; ฮบ P:EN
(K) E ทธ K:EK; E ปต I:M (Q) ศคย EI:ER-EN; มธ IN:GR (L) อสย P:K; NE:N; วว N:L
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หน้า 2489

9ข้าพเจ้า ยอห์น พี� น้องของ
ท่านทั) งหลาย ผู้เป็นเพื�อนร่วม
การยากลาํบาก และร่วมราช
อาณาจักร และร่วมความอดทน
ของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้
มาอยู่ที� เกาะปัทมอส เนื�องด้วย
พระวจนะของพระเจ้า และ
เนื� องด้วยคาํพยานของพระเยซู
คริสต์
10 พระวิ ญญาณได้ ทรงดลใจ
ข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็น
เจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุร-
เสียงดังมาจากเบื) องหลังข้าพเจ้า
ดุจเสียงแตร
11 ตรัสว่า "เราเป็นอัลฟาและ
โอเมกา เป็นเบื) องต้นและเป็น
เบื) องปลาย และสิ� งซึ� งท่านได้
เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือ และ
ฝากไปให้คริสตจักรทั) งเจ็ดที�อยู่
ในแคว้นเอเชีย คือคริสตจักร
ที� เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา
เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา
เมืองซาร์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟีย
และเมืองเลาดีเซีย"
12 ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระ
สุ รเสียงที� ตรั สแก่ ข้ าพเจ้านั) น
ครั) นเหลียวแล้วข้าพเจ้าก็เห็น
คันประทีปทองคาํเจด็คัน
13 และในท่ามกลางคันประทีป
ทั) งเจ็ดคันนั) น มีผู้หนึ� งเหมือน
กับบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระ
องค์กรอมพระบาท และทรง

คาดผ้ารัดประคดทองคาํที� พระ
อุระ
14 พระเศียรและพระเกศาของ
พระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาวและ
ขาวดุจหิมะ และพระเนตรของ
พระองค์ดุจเปลวเพลิง
15 พระบาทของพระองค์ ดุ จ
ทองสัมฤทธิW เงางาม ราวกับว่าได้
ถูกหลอมในเตาไฟ พระสุร-
เสี ยงของพระองค์ดุ จเสี ยงนํ)า
มากหลาย
16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไว้ในพระหัตถ์เบื) องขวาของ
พระองค์ และมีพระแสงสองคม
ที�คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และสีพระพักตร์
ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที�
ฉายแสงด้ วยฤทธานุ ภาพของ
พระองค์
17 เมื� อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์
ข้ าพเจ้ าก็ ล้ มลงแทบพระบาท
ของพระองค์ เหมื อนกับคนที�
ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะ
ตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์ เบื) อง
ขวา แล้วตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า
"อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื) องต้น
และเป็นเบื) องปลาย
18 และเป็นผู้ที�ดาํรงชีวิตอยู่ เรา
ได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เรากยั็ง
ดาํรงชี วิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
เอเมน และเราถือลูกกุญแจแห่ง
นรกและแห่งความตาย

วิวรณ์ E

(P) ฟป E:Q; I ทธ I:EI (ER) ยน IR:IK; กจ ER:ER; วว N:E (EI) อพย IM:GQ; GQ:IG
(EG) อสค E:IK; ดนล ER:M; วว I:E (EN) ดนล Q:P; ER:K (EM) อสค E:Q, IN; NG:I
(EK) อสย NP:I; มธ EQ:I; วว E:IR (EQ) อสย NE:N; อสค E:IL (EL) สดด KL:IR
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หน้า 2490วิวรณ์ E, I

ยอหน์เขียนถึงอนาคตกาล
19 จงเขียนเหตุการณ์ซึ� งเจ้าได้
เห็น และเหตุการณ์ที�กาํลังเป็น
อยู่ขณะนี)  กับทั) งเหตุการณ์ซึ� ง
จะเกิดขึ) นในภายหน้าด้วย
20 ส่วนความลึกลับของดาวทั) ง
เจ็ดดวงซึ� งเจ้าได้เห็นในมือข้าง
ขวาของเรา และแห่งคันประทีป
ทองคาํทั) งเจ็ดนั) น ก็คือ ดาว
ทั) งเจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของ
คริสตจักรทั)งเจด็ และคันประ-
ทีปเจ็ดคันซึ� งเจ้าได้เห็นแล้วนั)น
ได้แก่คริสตจักรทั)งเจด็"

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองเอเฟซสั

2
"จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่ง
คริสตจักรที�เมืองเอเฟซัสว่า

`พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั) งเจ็ดไว้
ในพระหัตถ์ เบื) องขวาของพระ
องค์และดาํ เนิ นอยู่ ท่ ามกลาง
คั นประทีปทองคาํทั) งเจ็ดนั) น
ตรัสดังนี) ว่า
2เรารู้จักแนวการกระทาํของเจ้า
รู้ ความเหนื� อยยากและความ
อดทนของเจ้า และรู้ ว่าเจ้าไม่
สามารถทนต่อทุรชนได้  เจ้าได้
ลองใจคนเหล่านั)นที�กล่าวว่าเขา
เป็นอัครสาวก และหาได้เป็นไม่
และเจ้ากเ็ห็นว่าเขาเป็นคนมุสา
3เรารู้ ว่า พวกเจ้าได้ทนและมี
ความเพียร และเหนื� อยยาก
เพราะเห็นแก่นามของเรา และ

มิได้อ่อนระอาไป
4แต่เรามี ข้อที� จะต่อว่าเจ้าบ้าง
คือว่าเจ้าละทิ) งความรักดั) งเดิม
ของเจ้า
5 เหตุฉะนั) นจงระลึ กถึ งสภาพ
เดิมที� เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั)น
จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติ
ตามอย่างเดิม มิฉะนั)นเราจะรีบ
มาหาเจ้า และจะยกคันประทีป
ของเจ้าออกจากที� เว้นไว้แต่เจ้า
จะกลับใจใหม่
6แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่
บ้าง คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการ
ของพวกนิโคเลาส์นิยมที� เราเอง
กเ็กลียดชังเช่นกัน
7 ใครมี หู ก็ ให้ ฟั งข้ อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลาย ผู้ใดมีชัยชนะ เรา
จะให้ ผู้ นั) นกิ นผลจากต้ นไม้
แห่ งชี วิ ตที� อ ยู่ ในท่ ามกลาง
อุทยานสวรรค์ของพระเจ้า'

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองสเมอรน์า

8 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค์ แห่ ง
คริสตจักรที� เมืองสเมอร์นาว่า
`พระองค์ ผู้ ทรงเป็ นเบื) องต้น
และเป็นเบื) องปลาย ผู้ซึ� งสิ) น
พระชนม์แล้ว และกลับฟื) นขึ) น
อีก ได้ตรัสดังนี) ว่า
9เรารู้จักแนวการกระทาํของเจ้า
และเรารู้ ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์
ลาํบากและยากจน (แต่ว่าเจ้าก็

(EP) วว E:P-EL (IR) อพย IM:GQ; ศคย N:I; มลค I:Q; มธ M:EM; ฟป I:EM; วว E:EI
(E) วว E:EG, EK (I) สดด E:K; ยน K:K (G) กท K:P; ฮบ EI:G, M (M) มธ IE:NE
(Q) ปฐก I:P; G:II; มธ EE:EM; วว I:EE (L) วว E:L (P) ลก EI:IE; รม I:EQ; วว G:P
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หน้า 2491 วิวรณ์ I

มั�งมี) และรู้เรื�องการหมิ�นประ-
มาทของคนเหล่านั) นที� กล่าวว่า
เขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่
แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของ
ซาตาน
10 อย่ากลั วความทุกข์ทรมาน
ต่างๆซึ� งเจ้าจะได้รับนั) น ดูเถิด
พญามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้
ในคุกเพื�อจะลองใจเจ้า และเจ้า
ทั) งหลายจะได้รับความทุกข์ทร-
มานถึงสิบวัน แต่เจ้าจงสัตย์ซื�อ
จนถึงความตาย และเราจะมอบ
มงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า
11 ใครมี หูก็ให้ ฟังข้อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั) งหลาย ผู้ที� มี ชัยชนะจะ
ไม่ได้รับอันตรายจากความตาย
ครั)งที�สองเลย'

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองเปอรก์ามมั

12 จงเขียนถึ งทู ตสวรรค์แห่ ง
คริสตจักรที� เมืองเปอร์กามัมว่า
`พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที�
คมกริบตรัสดังนี) ว่า
13 เรารู้ จักแนวการกระทาํของ
เจ้า เรารู้จักที�อยู่ของเจ้าคือเป็น
ที�นั�งของซาตาน เจ้ายึดนามของ
เราไว้มั� น และไม่ปฏิเสธความ
เชื� อในเรา แม้ในเวลาที�อันทีพา
ผู้ เป็นพยานที� สัตย์ซื� อของเรา
ต้ องถู กฆ่ าในท่ ามกลางพวก
เจ้าในที�ซึ�งซาตานอยู่

14 แต่เรามีข้อที�จะต่อว่าเจ้าบ้าง
เล็กน้อย คือพวกเจ้าบางคนถือ
ตามคาํ สอนของบาลาอั มซึ� ง
สอนบาลาคให้ก่อเหตุเพื�อให้ชน
ชาติอิสราเอลสะดุด คือให้เขา
กิ นของที� ได้ บูชาแก่ รูปเคารพ
แล้วและให้เขาล่วงประเวณี
15 และมีพวกเจ้าบางคนที�ถือคาํ
สอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วย
เหมือนกัน ที�เราเองกเ็กลียดชัง
16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั) น
เราจะรีบมาหาเจ้า และจะสู้ กับ
เขาเหล่านั) นด้วยดาบแห่งปาก
ของเรา
17 ใครมี หูก็ให้ ฟังข้อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลาย ผู้ที�มีชัยชนะ เรา
จะให้ ผู้ นั) นกินมานาที� ซ่ อนอยู่
และจะให้ หินขาวแก่ ผู้ นั) นด้วย
ที� หินนั) นมีชื� อใหม่จารึกไว้ซึ� งไม่
มี ผู้ ใดรู้ เลยนอกจากผู้ที� รับเท่า
นั)น'

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองธิยาทิรา

18 จงเขียนถึ งทู ตสวรรค์แห่ ง
คริ สตจั กรที� เมื องธิ ยาทิ ราว่ า
`พระองค์ผู้ซึ� งเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจ
เปลวไฟ และมีพระบาทดุจทอง
สัมฤทธิW เงางาม ได้ตรัสดังนี) ว่า
19 เรารู้ จักแนวการกระทาํของ
เจ้า ความรัก การปรนนิบัติ

(ER) มธ ER:II; IN:EG; ยก E:EI (EE) วว EG:P; IR:K, EN; IE:L (EI) วว E:EK; I:EK
(EN) กดว IN:EN; กจ EM:IP; E คร K:EG; วว I:IR (EK) อสย EE:N; I ธส I:L
(EQ) อพย EK:GG; อสย MK:M; ยน K:NP; วว G:EI (EL) วว E:EN-EM (EP) วว I:I
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ความเชื� อ และความเพียรของ
เจ้า และแนวการกระทาํของเจ้า
และรู้ว่าการเบื) องปลายของเจ้ามี
มากกว่าการเบื) องต้น
20 แต่เรามีข้อที�จะต่อว่าเจ้าบ้าง
เล็กน้อย คือพวกเจ้ายอมให้ผู้
หญิงชื� อเยเซเบล ที� ยกตัวขึ) น
เป็นผู้พยากรณ์หญิง หญิงนั) น
สอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของ
เราให้ ล่ วงประเวณีและให้ กิ น
ของที�บูชาแก่รูปเคารพแล้ว
21 เราได้ให้โอกาสหญิงนั)นกลับ
ใจจากการล่วงประเวณีของนาง
แต่นางกไ็ม่ได้กลับใจเลย
22 ดูเถิด เราจะทิ) งหญิงนั) นไว้
บนเตียง และคนทั)งหลายที�ล่วง
ประเวณีกับนาง เรากจ็ะทิ) งไว้ให้
ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้
แต่ว่าคนเหล่านั) นจะกลับใจจาก
การกระทาํของตน
23 เราจะประหารลู กทั) งหลาย
ของหญิงนั) นเสียให้ตาย และ
คริสตจักรทั) งหลายจะได้รู้ ว่าเรา
เป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจ และ
เราจะให้สิ� งตอบแทนแก่เจ้าทั) ง
หลายทุกคนให้เหมาะสมกับการ
งานของเจ้า
24 สาํหรับพวกเจ้าและคนอื�นที�
เหลืออยู่ที�เมืองธิยาทิรา ผู้ไม่ถือ
คาํสอนนี)  และไม่รู้ จักสิ� งที� เขา
เรียกว่า ความลํ)าลึกของซาตาน
นั)น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบ

ภาระอื�นให้เจ้า
25 แต่สิ� งที� เจ้ามีอยู่แล้วนั) น จง
ยึดไว้ให้มั�นจนกว่าเราจะมา
26 ผู้ ใดมี ชัยชนะและถือรักษา
กิจการของเราไว้จนถึงที�สุด `เรา
จะให้ผู ้นั "นมี อํานาจครอบครอง
บรรดาประชาชาติ
27 และผู ้นั "นจะบังคับบัญชาคน
ทั"งหลายดว้ยคทาเหล็ก เหมือน
กับเมื$ อหม้อดินของช่างหม้อที$
แตกออกเป็นเสี $ยงๆ' ตามที�เรา
ได้รับจากพระบิดาของเรา
28 และเราจะมอบดาวประจาํรุ่ง
ให้แก่ผู้นั)น
29 ใครมี หูก็ให้ ฟังข้อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลายเถิด'"

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองซารด์ิส

3
"จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่ง
คริสตจักรที� เมืองซาร์ดิสว่า

`พระองค์ผู้ ทรงมีพระวิญญาณ
ทั) งเจ็ดของพระเจ้า และทรงมี
ดาราเจด็ดวงนั)น ได้ตรัสดังนี) ว่า
เรารู้ จักแนวการกระทาํของเจ้า
เจ้าได้ชื� อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้า
ได้ตายเสียแล้ว
2 เจ้าจงระแวดระวังให้ดี และ
กระตุ้นส่วนที� เหลืออยู่ซึ� งจวนจะ
ตายอยู่ แล้วนั) นให้แข็งแรงขึ) น
เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติ
ของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักตร์

(IR) อพย GN:EM; E พกษ EK:GE (IE) รม I:M; วว P:IR (IG) สดด Q:P; ยรม EE:IR
(IN) กจ EM:IL; I ทธ G:E-P (IM) วว G:EE (IK) มธ EP:IL; ยน K:IP
(IQ) สดด I:L-P; วว EI:M; EP:EM (IL) I ปต E:EP; วว II:EK (E) วว E:N, EK
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พระเจ้า
3 เหตุฉะนั) น เจ้าจงระลึกว่าเจ้า
ได้รับและได้ยินอะไร จงยึดไว้
ให้มั�นและกลับใจเสียใหม่ ฉะ-
นั) นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมา
หาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และ
เจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื�อ
ไร
4แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามชื� อที�
เมืองซาร์ดิสที� ไม่ได้กระทาํให้
เสื) อผ้าของตนมีมลทิน และเขา
เหล่านั) นจะแต่งตัวสีขาวเดินไป
กับเรา เพราะว่าเขาเป็นคนที�
สมควรแล้ว
5ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั)นจะสวมเสื) อ
สีขาว และเราจะไม่ลบชื� อผู้นั) น
ออกจากหนังสือแห่งชีวิต แต่เรา
จะรับรองชื�อผู้นั) นต่อพระพักตร์
พระบิดาของเรา และต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
6 ใครมี หู ก็ ให้ ฟั งข้ อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลายเถิด'

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองฟีลาเดลเฟีย

7 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค์ แห่ ง
คริสตจักรที� เมืองฟีลาเดลเฟีย
ว่า `พระองค์ผู้บริสุทธิW  ผู้สัตย์
จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของ
ดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใด
ปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มี ผู้ ใด
เปิด ได้ตรัสดังนี) ว่า

8เรารู้จักแนวการกระทาํของเจ้า
ดูเถิด เราได้ตั) งประตูซึ� งเปิดไว้
ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี) ไม่มี
ใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกาํลัง
เพียงเล็กน้อย แต่กระนั)นเจ้าก็
ได้ รั กษาคาํ ของเราและไม่ ได้
ปฏิเสธนามของเรา
9ดูเถิด เราจะทาํให้พวกธรรม
ศาลาของซาตานที� พูดมุสาว่าเขา
เป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั)น ดู
เถิด เราจะทาํให้เขามากราบลง
แทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่า
เราได้รักพวกเจ้า
10 เพราะเหตุ เจ้ าได้ รั กษาคาํ
ของเราด้วยความเพียร  เราจะ
รักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทด
ลองนั)นด้วย ซึ�งจะบังเกิดขึ) นทั�ว
ทั) งโลก เพื� อจะลองดูใจคนทั) ง
ปวงที�อยู่ทั�วแผ่นดินโลก
11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว
จงยึดมั�นในสิ�งที�เจ้ามี เพื�อไม่ให้
ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้
12 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทาํ
ให้ ผู้ นั) นเป็ นเสาในพระวิหาร
แห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั)นจะ
ไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และ
เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของ
เราไว้ที� ผู้นั) น และชื� อเมืองของ
พระเจ้าของเรา คือกรุงเยรูซา-
เลม็ใหม่ ที�ลงมาจากสวรรค์จาก
พระเจ้าของเรา และเราจะจารึก
นามใหม่ของเราไว้ที�ผู้นั)นด้วย

(G) มธ IN:NI-NG; ลก EI:GP (N) กจ E:EM; ยด E:IG (M) อพย GI:GI (K) วว I:Q
(Q) อสย II:II; โยบ EI:EN (L) E คร EK:P; วว G:E (P) อสย NM:EN; NP:IG; วว I:P
(ER) อสย IN:EQ; ลก I:E (EE) ฟป N:M; วว I:ER, IM (EI) E พกษ Q:IE; สดด IG:K
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13 ใครมี หูก็ให้ ฟังข้อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลายเถิด'

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ที(เมืองเลาดีเซีย

14 จงเขียนถึ งทู ตสวรรค์แห่ ง
คริสตจักรที� เมืองเลาดี เซียว่ า
`พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมน
ทรงเป็นพยานที� สั ตย์ ซื� อและ
สัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุ
แห่ งสิ� งสารพัดซึ� งพระเจ้าทรง
สร้าง ได้ตรัสดังนี) ว่า
15 เรารู้ จักแนวการกระทาํของ
เจ้าว่า เจ้าไม่เยน็ไม่ร้อน เราใคร่
ให้เจ้าเยน็หรือร้อน
16 ดังนั) น เพราะเหตุที� เจ้าเป็น
แต่อุ่ นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เรา
จะคายเจ้าออกจากปากของเรา
17 เพราะเจ้าพูดว่า "เราเป็นคน
มั� งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมาก
ขึ) นและเราไม่ต้องการสิ� งใดเลย"
เจ้าไม่ รู้ ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้น
เข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็น
คนขัดสน เป็นคนตาบอด และ
เปลือยกายอยู่
18 เราเตือนสติเจ้าให้ซื) อทองคาํ
ที� หลอมให้บริสุ ทธิW ในไฟแล้ ว
จากเรา เพื� อเจ้าจะได้เป็นคน
มั� งมี และเสื) อผ้าขาวเพื�อจะนุ่ง
ห่มได้ และเพื�อความละอาย
แห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะ
ไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตา

ของเจ้าเพื�อเจ้าจะแลเห็นได้
19 เรารักผู้ ใด เราก็ตักเตือน
และตีสอนผู้นั) น เหตุฉะนั)นจงมี
ความกระตือรือร้น และกลับใจ
เสียใหม่

พระคริสตท์รงเคาะประตูใจ
ของแต่ละคน

20 ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ที�ประตู
ถ้ าผู้ ใดได้ ยินเสียงของเราและ
เปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั) น
และจะรับประทานอาหารร่ วม
กับเขา และเขาจะรับประทาน
อาหารร่วมกับเรา
21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั)น
นั� งกับเราบนพระที� นั� งของเรา
เหมื อนกับที� เรามี ชัยชนะแล้ว
และได้นั� งกับพระบิดาของเรา
บนพระที�นั�งของพระองค์
22 ใครมี หูก็ให้ ฟังข้อความซึ� ง
พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสต-
จักรทั)งหลายเถิด'"

ยอหน์ไดร้บั
การสําแดง
ในสวรรค์

4
ต่อจากนั)น ดูเถิด ข้าพเจ้า
ได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้า

อยู่ และพระสุรเสียงแรกซึ� ง
ข้าพเจ้าได้ยินนั) น ได้ตรัสกับ
ข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า "จงขึ) น
มาบนนี) เถิด และเราจะสาํแดง
ให้เจ้ าเห็นเหตุการณ์ที� จะต้อง
เกิดขึ) นในภายหน้า"

(EG) วว I:Q (EN) I คร E:IR; คส E:EM; วว E:M (EM) วว G:E (EQ) ฮชย EI:L
(EL) อสย MM:E; I คร M:G (EP) โยบ M:EQ; ฮบ EI:K (IR) พซม M:I; ลก EI:GK-GQ
(IE) มธ EP:IL (II) วว I:Q (E) อสค E:E; วว E:ER
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2ในทันใดนั) น พระวิญญาณก็
ทรงดลใจข้าพเจ้า และดูเถิด มี
พระที�นั�งตั) งอยู่ในสวรรค์ และมี
ท่านองค์หนึ� งประทับบนพระที�
นั�งนั)น
3และพระองค์ผู้ประทับบนพระ
ที� นั� งนั) นปรากฏประดุ จพลอย
หยกและพลอยทับทิม และมีรุ้ง
ล้อมรอบพระที�นั� งนั) น ดูประ-
หนึ�งพลอยมรกต

คําสรรเสริญของ
ผูอ้าวุโสทั�งยี(สิบสี(และ

สิ(งมีชีวิตที(อยู่บนสวรรค์
4และล้อมรอบพระที�นั� งนั) นมีที�
นั� งอีกยี� สิบสี� ที�นั� ง และข้าพเจ้า
ได้เห็นผู้อาวุโสยี� สิบสี� คนนั� งอยู่
บนที�นั� งเหล่านั) น ทุกคนนุ่งห่ม
เสื) อสีขาวและสวมมงกุฎทองคาํ
บนศีรษะ
5มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียง
ต่างๆดั งออกมาจากพระที� นั� ง
นั) น และมีประทีปเจด็ดวงจุดไว้
ตรงหน้าพระที�นั� ง ซึ� งเป็นพระ
วิญญาณทั)งเจด็ของพระเจ้า
6และตรงหน้ าพระที� นั� งนั) นมี
ทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึกและ
ท่ามกลางพระที�นั�งและล้อมรอบ
พระที�นั�งนั)นมีสัตว์สี�ตัว ซึ�งมีตา
เตม็ทั)งข้างหน้าและข้างหลัง
7สัตว์ตัวที�หนึ� งนั) นเหมือนสิงโต
สัตว์ตัวที� สองนั) นเหมือนลูกโค
สัตว์ตัวที� สามนั) นมีหน้าเหมือน

มนุษย์ และสัตว์ตัวที� สี� เหมือน
นกอินทรีกาํลังบิน
8สัตว์ทั) งสี� นั) นแต่ละตัวมีปีกหก
ปีกอยู่รอบตัว และมีตาเตม็ข้าง
ใน และสัตว์เหล่านั)นร้องตลอด
วันตลอดคืนไม่ ได้หยุดเลยว่ า
"บริสุทธิ4  บริสุทธิ4  บริสุทธิ4  องค์
พระผู ้เป็นเจา้ พระเจา้ ผู ้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ ได้ทรง
สภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรง
สภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ�งจะ
เสดจ็มา"
9 เมื� อสั ตว์ เหล่ านั) นถวายคาํ
สรรเสริญ ถวายพระเกียรติ
และคาํขอบพระคุณแด่พระองค์
ผู้ประทับบนพระที�นั� ง ผู้ทรง
พระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
10 ผู้อาวุโสทั) งยี� สิบสี� นั) นก็ทรุด
ตั วลงจาํ เพาะพระพั กตร์ พระ
องค์ ผู้ประทับบนพระที�นั� งนั) น
และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และ
ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระ
ที�นั�งร้องว่า
11 "โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงสมควรที� จะได้ รับ
คาํสรรเสริญ พระเกียรติ และ
ฤทธิW เดช เพราะว่าพระองค์ได้
ทรงสร้างสรรพสิ� งทั) งปวง และ
สรรพสิ� งทั) งปวงนั) นก็ทรงสร้าง
ขึ) นแล้ วและดาํรงอยู่ ตามชอบ
พระทัยของพระองค์"

(I) E พกษ II:EP (G) ปฐก P:EG-EQ (N) วว G:N-M (M) อพย EP:EK; วว E:N; L:M
(K) อพย GL:L; อสค E:M; วว N:L; M:K; K:E, K (Q) กดว I:I (L) อสย K:I-G; วว E:N, L
(P) วว E:EL (ER) วว M:L, EN; Q:EE; EE:EK (EE) ปฐก E:E; ยน E:G; คส E:EK; วว E:K

 66_rev.pub 
 page 8

 Saturday, February 27, 2016 23:05 



หน้า 2496วิวรณ์ M

หนงัสือแห่งภยัพิบติัทั�งเจ็ด
ที(ไดป้ระทบัตราไว้

5
และในพระหัตถ์ เบื) องขวา
ของพระองค์ ผู้ ทรงประทับ

บนพระที�นั�งนั)น ข้าพเจ้าได้เห็น
หนังสือม้วนหนึ� งเขียนไว้ทั) งข้าง
ในและข้างนอก มีตราประทับ
อยู่เจด็ดวง
2และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์
ที�มีฤทธิW องค์หนึ� ง ประกาศด้วย
เสียงอันดังว่า "ใครเป็นผู้ที�สม
ควรจะแกะตราและคลี� หนังสือ
ม้วนนั)นออก"
3และไม่มีผู้ใดในสวรรค์ บน
แผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินที�
สามารถคลี�หนังสือม้วนนั)นออก
หรือดูหนังสือนั)นได้
4และข้าพเจ้ าก็รํ�า ไห้มากมาย
เพราะไม่มี ผู้ ใดสมควรจะคลี�
หนั งสือม้วนนั) นออกและอ่ าน
หนังสือนั)น หรือดูหนังสือนั)นได้

พระคริสต์
ผูไ้ดท้รงถูกตรึง
เพื(อเป็นค่าไถ่

5และมี ผู้ หนึ� งในพวกผู้ อาวุโส
นั)น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่าร้อง
ไห้เลย ดูเถิด สิงโตแห่งตระกูล
ยูดาห์ เป็นมูลรากของดาวิด
พระองค์ทรงมีชัยแล้ว พระองค์
จึงทรงสามารถแกะตราทั) งเจ็ด
ดวงและคลี�หนังสือม้วนนั)นออก
ได้"

พระเมษโปดกของพระเจ้า
คือลูกแกะของพระเจ้า

(ยน E:IP, GK)
6และในท่ามกลางพระที�นั� งกับ
สัตว์ทั) งสี� นั) นและท่ามกลางพวก
ผู้อาวุโส ดูเถิด ข้าพเจ้าแลเห็น
พระเมษโปดกประทับยื นอยู่
ประหนึ� งทรงถูกปลงพระชนม์
ทรงมี เขาเจ็ดเขาและมี ตาเจ็ด
ดวง ซึ�งเป็นพระวิญญาณทั)งเจด็
ของพระเจ้า ที�ทรงส่งออกไปทั�ว
แผ่นดินโลก
7และพระเมษโปดกนั) นได้ เข้ า
มารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์
เบื) องขวาของพระองค์ ผู้ทรง
ประทับบนพระที�นั�งนั)น
8 เมื� อพระองค์ทรงรับหนั งสือ
ม้วนนั) นแล้ว สัตว์ทั) งสี� กับผู้
อาวุ โสยี� สิ บสี� คนนั) นก็ทรุดตั ว
ลงจาํเพาะพระพักตร์พระเมษ-
โปดก ทุกคนถือพิณเขาคู่ และ
ถือขันทองคาํบรรจุเครื� องหอม
ซึ� ง เ ป็ นคาํ อธิ ษฐานของพวก
วิสุทธิชนทั)งปวง
9และเขาทั) งหลายก็ร้ องเพลง
ใหม่ ว่าดังนี)  "พระองค์ทรงเป็น
ผู้ที� สมควรจะทรงรับม้วนหนัง-
สือ และแกะตราม้วนหนังสือนั)น
ออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูก
ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระ
โลหิตของพระองค์นั)น พระองค์
ได้ทรงไถ่เราทั) งหลายซึ� งมาจาก

(E) อสย IP:EE; อสค I:P-ER; ดนล EI:N (I) วว N:EE; M:P
(M) ปฐก NP:P; อสย EE:E; รม EM:EI (K) อสย MG:Q; ศคย G:P; ยน E:IP; E ปต E:EP
(Q) วว N:I (L) สดด ENE:I; วว N:L-ER (P) ฮบ P:EI; E ปต E:EL-EP; วว E:P; N:EE

 66_rev.pub 
 page 9

 Saturday, February 27, 2016 23:05 



หน้า 2497 วิวรณ์ M, K

ทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกชาติและ
ทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า
10 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรา
ทั) งหลายเป็นกษัตริ ย์และเป็น
ปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และ
เราทั) งหลายจะได้ครอบครอง
แผ่นดินโลก"

ชีวิตทั�งมวล
รอ้งสรรเสริญพระเจ้า

11 แล้วข้าพเจ้าก็มองดู และ
ข้าพเจ้ าได้ ยินเสี ยงทูตสวรรค์
เป็นอันมากนับเป็นโกฏิๆเป็น
แสนๆ ซึ�งอยู่ล้อมรอบพระที�นั�ง
รอบสัตว์และผู้อาวุโสทั) งหลาย
นั)น
12 ร้องเสียงดังว่า "พระเมษโป-
ดกผู้ ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว
นั) น เป็นผู้ที� สมควรได้รับฤทธิW
เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุ-
ภาพ เกียรติ สง่าราศี และคาํ
สดุดี"
13 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ� งมี
ชีวิตทั) งหมด ทั) งในสวรรค์ ใน
แผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก ใน
มหาสมุทร และบรรดาที�อยู่ในที�
เหล่านั)น ร้องว่า "ขอให้คาํสดุดี
และเกียรติ และสง่าราศีและ
ฤทธิW เดช จงมีแด่พระองค์ผู้
ประทับบนพระที�นั� ง และ
แด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็น
นิตย์"
14 และสั ตว์ทั) งสี� นั) นก็ ร้ องว่ า

"เอเมน" และผู้อาวุโสทั) งยี�สิบสี�
กท็รุดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้
ทรงพระชนม์อยู่ ตลอดไปเป็น
นิตย์

ตราประทบัดวงแรก
(มีชยัแก่โลก)

6
เมื� อพระเมษโปดกทรงแกะ
ตราดวงหนึ� งนั) นออกแล้ ว

ข้าพเจ้ากแ็ลเห็น และได้ยินสัตว์
ตัวหนึ� งในสัตว์สี� ตัวนั) นร้องดุจ
เสียงฟ้าร้องว่า "มาดูเถิด"
2ข้าพเจ้ากแ็ลเห็น และดูเถิด มี
ม้าขาวตัวหนึ� ง และผู้ที� ขี� ม้านั) น
ถือธนู และได้รับมงกุฎ และผู้
นั)นกอ็อกไปอย่างมีชัย และเพื�อ
ได้ชัยชนะ

ตราประทบัดวงที(สอง
(สงคราม)

3เมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวง
ที� สองนั) นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยิน
สัตว์ตัวที�สองร้องว่า "มาดูเถิด"
4 และมี ม้ าอี กตั วหนึ� งออกไป
เป็นม้าสีแดงสด ผู้ที� ขี� ม้าตัวนี)
ได้ รับอนุญาตให้นาํสันติสุ ขไป
จากแผ่นดินโลก เพื� อให้คนทั) ง
ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี) ได้
รับดาบใหญ่เล่มหนึ�ง

ตราประทบัดวงที(สาม
(ความอดอยาก)

5เมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวง
ที� สามนั) นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยิน
สัตว์ตัวที�สามร้องว่า "มาดูเถิด"

(ER) อพย EP:K; อสย KE:K (EG) E พศด IP:EE; รม P:M; ฟป I:ER; E ทธ K:EK
(E) ยน E:IP; วว N:Q; M:M-Q (I) สดด NM:N-M; ศคย E:L; K:G, EE; มธ IN:M; วว P:Q
(G) วว N:Q (N) ศคย E:L; K:I; มธ IN:K-Q (M) ศคย K:I, K; มธ IN:Q; วว N:Q
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แล้วข้าพเจ้ากแ็ลเห็น และดูเถิด
มีม้าดาํตัวหนึ�ง และผู้ที�ขี� ม้านั)น
ถือตราชู
6แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออก
มาจากท่ามกลางสัตว์ทั) งสี�นั) นว่า
"ข้ าวสาลี ราคาทะนานละหนึ� ง
เดนาริอัน ข้าวบาร์เลย์สามทะ-
นานต่อหนึ� งเดนาริอัน และเจ้า
อย่าทาํอันตรายแก่นํ)ามันและนํ)า
องุ่น"

ตราประทบัดวงที(สี(
(ความตายอนัน่ากลวั

ของประชากรหนึ(งในสี()
7เมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวง
ที�สี�นั)นแล้ว ข้าพเจ้ากไ็ด้ยินเสียง
สัตว์ตัวที�สี� ร้องว่า "มาดูเถิด"
8แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดู
เถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ� ง ผู้
ที�นั� งบนหลังม้านั) นมีชื� อว่าความ
ตาย และนรกก็ติดตามเขามา
ด้วย และได้ให้ทั) งสองนี) มีอาํ-
นาจล้ างผลาญแผ่นดินโลกได้
หนึ� งในสี� ส่วน ด้วยดาบ ด้วย
ความอดอยาก ด้วยความตาย
และด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน

ตราประทบัดวงที(หา้
(เสียงรอ้งจาก

ดวงวิญญาณใตแ้ท่นบูชา)
9เมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวง
ที� ห้านั) นแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น
ดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา เป็น
วิญญาณของคนทั)งหลายที� ถูกฆ่า

เพราะพระวจนะของพระเจ้าและ
เพราะคาํพยานที�เขายึดถือนั)น
10 เขาเหล่านั) นร้องเสียงดังว่า
"โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้
บริสุทธิW และสัตย์จริง อีกนาน
เท่ าใดพระองค์ จึ งจะทรงพิ -
พากษาและตอบสนองให้เลือด
ของเราต่อคนทั) งหลายที� อยู่ ใน
โลก"
11 แล้ วพระองค์ทรงประทาน
เสื) อสีขาวแก่คนเหล่านั) นทุกคน
และทรงกาํชับเขาให้หยุดพักต่อ
ไปอีกหน่อย  จนกว่าเพื�อนผู้รับ
ใช้ ของเขาและพวกพี� น้องของ
เขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั)นจะ
ครบจาํนวน

ตราประทบัดวงที(หก
(ความโกลาหลบนแผ่นดินโลก

เหตุจากพระพิโรธ)
12 เมื� อพระองค์ ทรงแกะตรา
ดวงที�หกนั)นแล้ว ดูเถิด ข้าพ-
เจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต
ดวงอาทิตย์กก็ลายเป็นมืดดาํดุจ
ผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวง
จันทร์กก็ลายเป็นสีเลือด
13 และดวงดาวทั) งหลายในท้อง
ฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดิน เหมือน
ต้นมะเดื� ออันหวั� นไหวด้วยลม
กล้าจนทาํให้ผลหล่นลงไม่ทัน
สุก
14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับ
หนั งสื อที� เขาม้ วนขึ) นไปหมด

(K) วว Q:G; P:N (Q) วว N:Q (L) ลนต IK:II; ยรม EN:EI (P) I ทธ E:L; วว E:I
(ER) สดด EG:E-K; ศคย E:EI (EE) ฮบ EE:NR; วว G:N-M (EI) อสย EG:ER; ยอล I:ER
(EN) สดด ERI:IK; อสย GN:N; ยรม G:IG; I ปต G:ER; วว EK:IR; IR:EE; IE:E

 66_rev.pub 
 page 11

 Saturday, February 27, 2016 23:05 



หน้า 2499 วิวรณ์ K, Q

และภู เขาทุ กลู กและเกาะทุ ก
เกาะกเ็ลื�อนไปจากที�เดิม
15 แล้วกษัตริย์ทั) งหลายในโลก
พวกคนใหญ่คนโต เศรษฐี นาย
ทหารใหญ่ ผู้มีอาํนาจ และทุก
คนทั) งที� เป็นทาสและเป็นอิสระ
ก็ซ่อนตัวอยู่ ในถํ)า และโขดหิน
ตามภูเขา
16 พวกเขาร้ องบอกกั บภู เขา
และโขดหินว่า "จงล้มทับเราเถิด
จงซ่ อนเราไ ว้ ให้ พ้ นจากพระ
พักตร์ของพระองค์ ผู้ประทับ
อยู่บนพระที�นั�ง และให้พ้นจาก
พระพิโรธของพระเมษโปดกนั)น
17 เพราะว่าวันสาํคัญแห่งพระ
พิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและ
ผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่า"

อิสราเอล 788,::: คน
จาก 7; ตระกูล

ไดร้บัการประทบัตรา

7
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี)
ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี�

องค์ยืนอยู่ ที� มุมทั) งสี� ของแผ่น
ดินโลก ห้ามลมในแผ่นดินโลก
ทั) งสี�ทิศไว้ เพื�อไม่ให้ลมพัดบน
บก ในทะเล หรือที�ต้นไม้ใดๆ
2แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์
อี กอง ค์ หนึ� งปรากฏขึ) นมา
จากทิศตะวันออก ถือดวงตรา
ของพระเจ้าผู้ ทรงพระชนม์อยู่
และท่ านได้ ร้ องประกาศด้ วย
เสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทั)งสี�  ผู้

ได้รับมอบอาํนาจให้ทาํอันตราย
แก่แผ่นดินและทะเลนั)น
3ว่า "จงอย่าทาํอันตรายแผ่นดิน
ทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้
ประทับตราไว้ที�หน้าผากผู้รับใช้
ทั) งหลายของพระเจ้าของเราเสีย
ก่อน"
4และข้าพเจ้าได้ยินจาํนวนของ
ผู้ที� ได้การประทับตรา คือผู้ที�
ได้การประทับตรานั)น ก็มาจาก
ทุกตระกูลในชนชาติอิสราเอล
ได้แสนสี�หมื�นสี�พันคน
5ผู้ที�มาจากตระกูลยูดาห์ได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน ผู้ที�
มาจากตระกูลรูเบนได้การประ-
ทับตราหมื�นสองพันคน ผู้ที�มา
จากตระกูลกาดได้การประทับ
ตราหมื�นสองพันคน
6 ผู้ ที� มาจากตระกูลอาเชอร์ได้
การประทับตราหมื�นสองพันคน
ผู้ที�มาจากตระกูลนัฟทาลีได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน ผู้ที�
มาจากตระกูลมนัสเสห์ ได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน
7 ผู้ที� มาจากตระกูลสิเมโอนได้
การประทับตราหมื�นสองพันคน
ผู้ ที� มาจากตระกู ลเลวี ได้ การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน ผู้ที�
มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน
8 ผู้ ที� มาจากตระกูลเศบูลุนได้
การประทับตราหมื�นสองพันคน

(EM) สดด I:I-N; อสย I:ER (EK) ฮชย ER:L; ลก IG:IP
(EQ) อสย KG:N; ยรม GR:Q (E) ยรม NP:GK; ดนล Q:I
(G) อสค P:N, K; วว K:K; II:N (N) ปฐก NP:E-IQ; วว P:EK
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หน้า 2500วิวรณ์ Q, L

ผู้ที� มาจากตระกูลโยเซฟได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน ผู้ที�
มาจากตระกูลเบนยามินได้การ
ประทับตราหมื�นสองพันคน

การปรากฏของมวลชน
ที(ไดร้บัความรอด
ต่อหนา้พระที(น ั (ง

9ต่อจากนั)นมา ข้าพเจ้ากม็องดู
และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ใด
จะนับประมาณมิได้เลย มาจาก
ทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร
และทุกภาษา คนเหล่านั) นสวม
เสื) อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้า
พระที�นั� งและต่อพระพักตร์พระ
เมษโปดก
10 คนเหล่านั) นร้องเสียงดังว่า
"ความรอดมีอยู่ ที� พระเจ้าของ
เราผู้ ประทับบนพระที� นั� งและ
มีอยู่ที�พระเมษโปดก"
11 และทูตสวรรค์ทั) งปวงที� ยืน
รอบพระที�นั�ง รอบผู้อาวุโส และ
รอบสัตว์ทั) งสี� นั) น ก้มลงกราบ
หน้าพระที�นั� งและนมัสการพระ
เจ้า
12 กล่าวว่า "เอเมน ความสรร-
เสริญ สง่าราศี ปัญญา การขอบ
พระคุณ พระเกียรติ อาํนาจ
และฤทธิW เดช จงมีแด่พระเจ้า
ของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เอ-
เมน"
13 และคนหนึ� งในพวกผู้อาวุโส
นั) นถามข้าพเจ้าว่า "คนที� สวม

เสื) อสีขาวเหล่านี) คือใคร และมา
จากไหน"
14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า "ท่าน
เจ้าข้า ท่านกท็ราบอยู่แล้ว" ท่าน
จึงบอกข้าพเจ้าว่า "คนเหล่านี)
คือคนที�มาจากความทุกข์เวทนา
ครั) งใหญ่ พวกเขาได้ชาํระล้าง
เสื) อผ้าของเขาในพระโลหิตของ
พระเมษโปดกจนเสื) อผ้านั) นขาว
สะอาด
15 เพราะเหตุนั) นเขาทั)งหลายจึง
ได้อยู่หน้าพระที�นั� งของพระเจ้า
และปรนนิ บัติพระองค์ในพระ
วิหารของพระองค์ทั) งกลางวัน
และกลางคืน และพระองค์ผู้
ประทับบนพระที� นั� งจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั)น
16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีก
เลย แสงแดดและความร้อนจะ
ไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป
17 เพราะว่ าพระเมษโปดกผู้
ทรงอยู่กลางพระที�นั� งนั) นจะทรง
เลี) ยงดูเขาไว้ และจะทรงนาํเขา
ไปให้ถึงนํ)าพุแห่งชีวิต และพระ
เจ้าจะทรงเช็ดนํ)าตาทุกหยดจาก
ตาของเขาเหล่านั)น"

ตราประทบัดวงที(เจ็ด
(แตรทั�งเจ็ดแห่ง
การพิพากษา)

8
เมื� อพระองค์ทรงแกะตรา
ดวงที� เจ็ด ความเงียบก็

ครอบคลุมสวรรค์อยู่ ประมาณ

(P) อสย KR:E-M; รม EE:IM (ER) สดด G:L; อสย NG:EE; ยรม G:IG (EE) วว N:K, EE
(EI) วว M:EG-EN (EG) วว Q:P (EN) อสย E:EL; ศคย G:G-M; วว K:P; II:EN
(EM) อสย N:M-K; วว IE:G (EK) สดด EIE:M; อสย NP:ER (EQ) สดด IG:E (E) วว K:E
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หน้า 2501 วิวรณ์ L

ครึ�งชั�วโมง
2แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์
ทั) งเจ็ดองค์ที� ยืนอยู่ เฉพาะพระ
พักตร์พระเจ้านั) น ได้รับพระ
ราชทานแตรเจด็คัน
3และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งถือ
กระถางไฟทองคาํออกมายืนอยู่
ที�แท่น และทรงประทานเครื�อง
หอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั) น
เพื�อให้ถวายร่วมกับคาํอธิษฐาน
ของวิสุ ทธิ ชนทั) งปวงบนแท่ น
ทองคาํที�อยู่หน้าพระที�นั�งนั)น
4และควันเครื�องหอมนั) นก็ลอย
ขึ) นไปพร้อมกับคาํอธิษฐานของ
วิสุ ทธิ ชนทั) งหลายจากมื อทูต
สวรรค์สู่ เบื) องพระพักตร์ของ
พระเจ้า
5 แล้ วทูตสวรรค์องค์ นั) นก็นาํ
กระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจน
เต็ม และโยนกระถางนั) นลงบน
แผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ
ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดิน
ไหว
6และทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ที� ถื อ
แตรทั) ง เจ็ ดนั) นต่ างก็ เตรี ยม
พร้อมที�จะเป่า

แตรที(หนึ(ง
(พืชพนัธุแ์ห่งแผ่นดินโลก

ถูกทําลายหนึ(งในสาม)
7 เมื� อทู ตสวรรค์ องค์แรกเป่ า
แตรขึ) น ลูกเห็บและไฟปนด้วย
เลือดกถู็กทิ) งลงบนแผ่นดิน ต้น

ไม้ไหม้ไปหนึ�งในสามส่วน และ
หญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ) น

แตรที(สอง
(สตัวท์ะเลถูกทําลาย

หนึ(งในสาม)
8เมื� อทูตสวรรค์องค์ที� สองเป่า
แตรขึ) น กม็ีสิ�งหนึ�งเหมือนภูเขา
ใหญ่กาํลังลุกไหม้ถูกทิ) งลงไปใน
ทะเล และทะเลนั)นได้กลายเป็น
เลือดเสียหนึ�งในสามส่วน
9สัตว์ทั)งปวงที�มีชีวิตอยู่ในทะเล
นั)นตายเสียหนึ� งในสามส่วนและ
บรรดาเรือกาํปั� นแตกเสียหนึ� ง
ในสามส่วน

แตรที(สาม
(แม่นํ�าและบ่อนํ�าพุ
มีรสขมหนึ(งในสาม)

10 เมื�อทูตสวรรค์องค์ที�สามเป่า
แตรขึ) น ก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ� ง
เป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟ
ตกจากท้องฟ้า ดาวนั)นตกลงบน
แม่นํ)าหนึ� งในสามส่วน และตก
ที�บ่อนํ)าพุทั)งหลาย
11 ดาวดวงนี) มีชื� อว่าบอระเพ็ด
รสของนํ)า กลายเป็นรสขมเสี ย
หนึ� งในสามส่วน และคนเป็น
อันมากก็ได้ตายไปเพราะนํ)านั) น
กลายเป็นนํ)ารสขมไป

แตรที(สี(
(ดวงต่างๆในทอ้งฟ้า
มืดไปหนึ(งในสาม)

12 เมื� อทูตสวรรค์องค์ที� สี� เป่ า

(I) I พศด IP:IM; มธ EL:ER (G) อพย GR:E; วว M:L (N) สดด ENE:I
(M) I ซมอ II:L; E พกษ EP:EE (Q) อพย P:IG; อสย I:EG (L) อพย Q:EQ; ยรม ME:IM
(P) วว EK:G (ER) อสย EN:EI; วว K:EG (EE) อพย EM:IG (EI) อสย EG:ER; ยอล I:GE
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หน้า 2502วิวรณ์ L, P

แตรขึ) น ดวงอาทิตย์กถู็กทาํลาย
ไปหนึ� งในสามส่วน ดวงจันทร์
และดวงดาวทั) งหลายกเ็ช่นเดียว
กั นจึ งมื ดไปหนึ� งในสามส่ วน
กลางวันก็ไม่สว่ างเสียหนึ� งใน
สามส่วน และกลางคืนก็เช่น
เดียวกับกลางวัน
13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้
ยินทูตสวรรค์องค์หนึ� งที� บินอยู่
ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดัง
ว่า "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คน
ทั) งหลายที� อยู่ บนแผ่นดินโลก
เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์
ทั)งสามองค์กาํลังจะเป่าอยู่แล้ว"

แตรที(หา้
(ภยัพิบติัจากเหว
ที(ไม่มีกน้เหว)

9
เมื� อทู ตสวรรค์ องค์ ที� ห้ า
เป่าแตรขึ) น ข้าพเจ้าก็เห็น

ดาวดวงหนึ� งตกจากฟ้าลงมาที�
แผ่นดินโลก และประทานลูก
กุญแจสาํหรับเหวที� ไม่มีก้นเหว
ให้แก่ดาวดวงนั)น
2 เมื� อเขาเปิดเหวที� ไม่มีก้นเหว
นั)น ก็มีควันพลุ่ งขึ) นมาจากเหว
นั) นดุจควันที� เตาใหญ่ และ
ดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป
เพราะเหตุควันที� ขึ) นมาจากเหว
นั)น
3มีฝูงตั^ กแตนบินออกจากควัน
นั)นมายังแผ่นดินโลกได้ประทาน
อาํนาจแก่ตั^กแตนนั)น  เหมือน

กับอาํนาจของแมลงป่ องแห่ ง
แผ่นดินโลก
4และมีคาํสั� งแก่มันไม่ให้ทาํร้าย
หญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืช
เขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทาํร้าย
คนเหล่านั) นที� ไม่มีตราของพระ
เจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั)น
5และไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั) น แต่
ให้ทรมานเขาห้าเดือน การ
ทรมานนั) นเป็ นการทรมานที�
เหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย
6 ตลอดเวลาเหล่ านั) นคนทั) ง
หลายจะแสวงหาความตายแต่จะ
ไม่พบ เขาอยากจะตาย แต่
ความตายจะหนีไปจากเขา
7ตั^กแตนนั)นมีรูปร่างเหมือนม้า
ที� ผูกเครื� องพร้อมสาํหรับออก
ศึก บนหัวมีสิ� งหนึ� งที�ดูเหมือน
มงกุฎทองคาํ หน้ามันเหมือน
หน้ามนุษย์
8ผมมันเหมือนผมผู้หญิง ฟัน
มันเหมือนฟันสิงโต
9มันมีทับทรวงเหมือนกับทับ
ทรวงเหลก็ เสียงปีกมันเหมือน
เสียงรถม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบ
ข้าศึก
10 มันมีหางเหมือนหางแมลง
ป่อง และหางมันนั)นมีเหล็กใน
มันมีอาํนาจที� จะทาํ ร้ ายมนุษย์
ตลอดห้าเดือน
11 มันมี ทูตแห่งเหวที� ไม่มี ก้น
เหวนั) นเป็นกษัตริย์ปกครองมัน

(EG) วว P:EI (E) ลก L:GE; วว L:ER (I) ยอล I:I, ER (G) อพย ER:N; วนฉ Q:EI
(N) อพย EI:IG; อสค P:N (M) วว P:ER (K) โยบ G:IE (Q) ดนล Q:L; ยอล I:N
(L) ยอล E:K (P) ยรม NQ:G; ยอล I:M-Q (EE) อฟ I:I
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ที�มีชื�อเรียกในภาษาฮีบรูว่า อา-
บัดโดน แต่ในภาษากรีกเรียกว่า
อปอลลิโยน
12 วิบัติอย่างที�หนึ� งผ่านไปแล้ว
ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที�
จะเกิดขึ) นในภายหน้า

แตรที(หก
(มนุษยห์นึ(งในสามถูกฆ่าตาย)
13 เมื� อทูตสวรรค์องค์ที�หกเป่า
แตรขึ) น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงออก
มาจากเชิงงอนมุมทั) งสี�ของแท่น
ทองคาํที�อยู่เบื) องพระพักตร์พระ
เจ้า
14 เสียงนั) นสั� งทูตสวรรค์องค์ที�
หกที� ถือแตรนั) นว่า "จงแก้มัด
ทู ตสวรรค์ทั) งสี� ที� ถู กมั ดไว้ ที�
แม่นํ)าใหญ่นั)น คือแม่นํ)ายูเฟร-
ติส"
15 ทูตสวรรค์ทั)งสี�กถู็กแก้ปล่อย
ไป ซึ�งทรงเตรียมไว้สาํหรับชั�ว-
โมง วัน เดือน และปี ที�จะให้ฆ่า
มนุษย์เสียหนึ�งในสามส่วน
16 และจาํ นวนพลทหารม้ ามี
สองร้อยล้าน นี� คือจาํนวนที�
ข้าพเจ้าได้ยิน
17 ในนิมิตนั) นข้ าพเจ้าสั งเกต
เห็นม้าเป็นดังนี) คือ ผู้ที� นั� งบน
หลังม้านั) นก็มีทับทรวงสีไฟ สี
พลอยสีแดง และสีกาํมะถัน หัว
ม้าทั) งหลายนั) นเหมือนหัวสิงโต
มีไฟและควันและกาํมะถันพลุ่ ง
ออกมาจากปากของมัน

18 มนุษย์ถูกฆ่าเสียหนึ� งในสาม
ส่วนด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี) คือ
ไฟและควันและกาํมะถันที�พลุ่ ง
ออกมาจากปากมันนั)น
19 เพราะว่าฤทธิWของม้านั)นอยู่ที�
ปากและหาง หางของมันเหมือน
งูและมีหัว สิ� งเหล่านี) ทาํให้มัน
ทาํร้ายคนได้
20 มนุษย์ทั)งหลายที�เหลืออยู่ ที�
มิได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี)
ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงาน
ที�มือเขาได้กระทาํ ไม่ได้เลิก
บูชาผี บูชา `รูปเคารพที$ทําดว้ย
ทองคํา เงิน ทองสมัฤทธิ4  หิน
และไม ้ รูปเคารพเหล่านั "นจะดู
หรือฟังหรือเดินก็ไม่ได'้
21 และเขาก็มิ ไ ด้ กลั บใจเสี ย
ใหม่จากการฆาตกรรม และการ
เวทมนตร์ การล่วงประเวณี และ
การลักขโมย

ยอหน์ไดร้บั
หนงัสือมว้นเล็กๆมว้นหนึ(ง

10
และข้าพเจ้าได้ เห็นทูต
สวรรค์ที� มีฤทธิW มากอีก

องค์หนึ�งลงมาจากสวรรค์ มีเมฆ
คลุมตัวท่าน และมีรุ้งบนศีรษะ
ท่าน และหน้าท่านเหมือนดวง
อาทิตย์ และเท้าท่านเหมือนเสา
ไฟ
2ท่านถือหนังสือเลก็ๆม้วนหนึ�ง
ซึ� งคลี� อยู่ ในมือของท่าน ท่าน
วางเท้าขวาของท่านบนทะเลและ

(EI) วว L:EG (EG) วว L:G (EN) ปฐก EM:EL; พบญ E:Q; ยชว E:N
(EM) วว L:Q-P (EK) สดด KL:EQ; อสค GL:N (EQ) E พศด EI:L (EP) อสย P:EM
(IR) ลนต EQ:Q; พบญ GE:IP (IE) วว IE:L (E) อสค E:IK-IL (I) สดด PM:M

 66_rev.pub 
 page 16

 Saturday, February 27, 2016 23:05 



หน้า 2504วิวรณ์ ER, EE

เท้าซ้ายของท่านบนบก
3ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโต
คาํราม เมื�อท่านร้องแล้ว เสียง
ฟ้าร้องทั)งเจด็เสียงกด็ังขึ) น
4 เมื� อเสียงฟ้าร้องทั) งเจ็ดดังขึ) น
แล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน
แต่ ข้าพเจ้ าได้ ยินพระสุ รเสี ยง
จากสวรรค์ตรัสแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
"จงประทับตราปิดข้อความซึ� ง
ฟ้าร้องทั)งเจด็ได้ร้องนั)น จงอย่า
เขียนข้อความเหล่านั)น"
5 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที� ข้าพเจ้า
เห็นยืนอยู่ ทั) งบนทะเลและบน
บกนั)นได้ชูมือขึ) นสู่ ท้องฟ้า
6และปฏิญาณโดยอ้างพระนาม
ของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่
เป็นนิตย์ ผู้ ได้ `ทรงสรา้งฟ้า
สวรรค์ และสรรพสิ$ งซึ$งมีอยู่ใน
ฟ้าสวรรค์นั "น ทรงสรา้งแผ่นดิน
โลก และสรรพสิ$ งซึ$ งมีอยู่ ใน
แผ่นดินโลกนั "น และทรงสรา้ง
ทะเล กับสรรพสิ$ งซึ$ งมีอยู่ ใน
ทะเลนั "น' ว่า จะไม่มีการเนิ�นช้า
อีกต่อไปแล้ว
7แต่ว่าในวันแห่งเสียงของทูต
สวรรค์องค์ที� เจ็ดนั) น คือ
เมื�อท่านจะเป่าแตรขึ) น ความลึก
ลั บของพระเจ้ าที� พระองค์ ได้
ตรัสไว้แก่พวกศาสดาพยากรณ์
ซึ�งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั) นก็
จะสาํเรจ็
8และพระสุรเสียงที� ข้าพเจ้าได้

ยินจากสวรรค์นั) นตรัสกับข้าพ-
เจ้าอีกว่า "จงไปรับหนังสือ
เล็กๆม้วนนั)นที�คลี�อยู่ในมือของ
ทูตสวรรค์องค์ที� ยืนอยู่ ทั) งบน
ทะเลและบนบกนั)น"
9ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์
นั) นและกล่าวแก่ท่านว่า "ขอ
หนังสือม้วนเล็กนั) นเถิด" ท่าน
จึงตอบข้าพเจ้าว่า "เอาไปเถิด
และกินมันเสีย มันจะทาํให้ท้อง
เจ้าขม แต่เมื�ออยู่ในปากของเจ้า
มันจะหวานเหมือนนํ)าผึ) ง"
10 ข้าพเจ้ารับหนังสือม้วนเล็ก
นั) นจากมือทูตสวรรค์แล้วก็กิน
เข้าไป ขณะที�มันอยู่ในปากของ
ข้าพเจ้านั)นมันกห็วานเหมือนนํ)า
ผึ) ง แต่เมื�อข้าพเจ้ากินมันเข้าไป
แล้วท้องข้าพเจ้ากข็ม
11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า "เจ้า
ต้องพยากรณ์อีกต่อชนชาติทั) ง
หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา
และกษัตริย์"

การวดัพระวิหารชั�นใน

11
ท่ านผู้ หนึ� งจึ งเอาไม้ อ้อ
ท่อนหนึ� งให้ ข้ าพเจ้ารูป

ร่างเหมือนไม้เรียว และทูต
สวรรค์องค์นั) นยืนอยู่ กล่าวว่า
"จงลุ กขึ) นไปวัดพระวิหารของ
พระเจ้า  และแท่นบูชา และคาํ-
นวณคนทั) งหลายซึ� งนมัสการใน
นั)น
2แต่ไม่ต้องวัดลานชั) นนอกพระ

(G) สดด IP:G; วว N:M; L:M (N) ดนล L:IK; วว II:ER (M) อพย K:L; พบญ GI:NR
(K) ปฐก E:E; อพย IR:EE (Q) วว EE:EM (P) ยรม EM:EK; อสค I:L
(ER) อสค I:ER; G:G (E) กดว IG:EL; อสค NR:G; ศคย I:E (I) สดด QP:E; อสค NR:EQ

 66_rev.pub 
 page 17

 Saturday, February 27, 2016 23:05 



หน้า 2505 วิวรณ์ EE

วิหารนั)น เพราะว่าที�นั�นได้มอบ
ไว้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะ
เหยียบยํ�าเมืองบริสุทธิW ลงใต้เท้า
ตลอดสี�สิบสองเดือน
คําพยากรณข์องพยานทั�งสอง
3และเราจะให้ ฤทธิW อาํนาจแก่
พยานทั)งสองของเรา และเขาจะ
พยากรณ์ตลอดพันสองร้อยหก
สิบวัน นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบ
4พยานทั) งสองนั) นคือต้นมะ-
กอกเทศสองต้น และคันประทีป
สองคันที�ตั) งอยู่เบื) องพระพักตร์
พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดินโลก
5 ถ้ า ผู้ ใดประสงค์ จะทาํ ร้ าย
พยานทั) งสองนั) น ไฟก็จะพลุ่ ง
ออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู้
นั) น ถ้าผู้ ใดจะทาํร้ายพยาน
ทั) งสอง ผู้นั) นก็จะต้องตายใน
ลักษณะนี)
6พยานทั)งสองมีฤทธิW ปิดท้องฟ้า
ได้ เพื�อไม่ให้ฝนตกในระหว่าง
วันเหล่านั)นที� เขากาํลังพยากรณ์
และมีฤทธิW อาํนาจเหนือนํ)าทาํให้
กลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธิW
บันดาลให้ภัยพิบัติ ต่างๆกระ-
หนํ�าโลก กี� ครั) งก็ได้ตามความ
ปรารถนาของเขา
7 และเมื� อ เสร็ จสิ) นการเป็ น
พยานแล้ว สัตว์ร้ายที�ขึ) นมาจาก
เหวที� ไม่มี ก้นเหวก็จะสู้ รบกับ
เขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสีย

8และศพของเขาจะอยู่ที�ถนนใน
เมืองใหญ่นั) น ซึ� งตามฝ่ายจิต
วิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดม
และอียิปต์ อันเป็นเมืองซึ�งองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราถู กตรึ ง
ด้วย
9คนหลายชาติ หลายตระกูล
หลายภาษา หลายประชาชาติ จะ
เพ่งดูศพเขาตลอดสามวันครึ� ง
และจะไม่ยอมให้เอาศพนั) นใส่
อุโมงค์เลย
10 คนทั)งหลายซึ�งอยู่ในแผ่นดิน
โลกจะยินดีเพราะเขา และจะ
สนุกสนานรื�นเริง จะให้ของขวัญ
แก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ทั) ง
สองนี) ได้ทรมานคนเหล่านั) นที�
อาศัยอยู่ในโลก"
11 เมื� อเวลาผ่านไปสามวันครึ� ง
แล้ว ลมปราณแห่งชีวิตจากพระ
เจ้ากเ็ข้าสู่ศพของเขาอีก และเขา
ก็ลุกขึ) นยืน คนทั) งหลายที� ได้
เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็น
อันมาก
12 คนทั) งหลายได้ยินพระสุร-
เสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่
เขาว่า "จงขึ) นมาที�นี� เถิด" และ
พวกศัตรูก็เห็นเขาขึ) นไปในหมู่
เมฆสู่สวรรค์

แผ่นดินไหวครั� งใหญ่
13 และในเวลานั)นกเ็กิดแผ่นดิน
ไหวใหญ่ และเมืองนั)นกถ็ล่มลง
เสียหนึ� งในสิบส่วน มีคนตาย

(G) พบญ EQ:K; วว EI:K (N) สดด MI:L (M) กดว EK:IP
(K) E พกษ EQ:E; ลก N:IM (Q) ดนล Q:IE; ลก EG:GI (L) ฮบ EG:EI; วว EN:L
(P) E พกษ EG:II; สดด QP:I (ER) นหม L:ER (EE) อสค GQ:M (EI) I พกษ I:E
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เพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน
และคนที� เหลื ออยู่ นั) นมี ความ
หวาดกลัวยิ� ง และได้ถวายพระ
เกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์
14 วิ บั ติ อย่ างที� สองก็ ผ่ านไป
แล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที�สามกจ็ะ
มาถึงในไม่ช้านี) แหละ

แตรที(เจ็ด
(การประกาศถึงชยัชนะ

แห่งอาณาจักรของพระคริสต)์
15 และทูตสวรรค์องค์ที� เจ็ดก็
เป่าแตรขึ) นและมี เสียงหลายๆ
เสียงกล่าวขึ) นดังๆในสวรรค์ว่า
"ราชอาณาจักรทั) งหลายแห่งพิ-
ภพนี) ได้กลับเป็นราชอาณาจักร
ทั) งหลายขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
ของเรา และเป็นของพระคริสต์
ของพระองค์ และพระองค์จะ
ทรงครอบครองตลอดไปเป็ น
นิตย์"
16 และผู้อาวุโสยี� สิบสี�คนซึ� งนั� ง
ในที�นั� งของตนเบื) องพระพักตร์
พระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัส-
การพระเจ้า
17 และทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด ผู้ทรงดาํรงอยู่บัดนี)
และผู้ ได้ ทรงดาํ รงอยู่ ในกาล
ก่อน และผู้จะเสดจ็มาในอนา-
คต ข้าพระองค์ทั) งหลายขอบ
พระคุณพระองค์ที� พระองค์ได้
ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ� ง

ของพระองค์ และได้ทรงครอบ
ครอง
18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธ
แค้น แต่พระพิโรธของพระองค์
ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที�พระองค์
จะทรงพิพากษาคนทั) งหลายที�
ตายไปแล้ว และถึงเวลาที�พระ
องค์จะทรงประทานบาํเหน็จแก่
ผู้ รับใช้ของพระองค์ คือพวก
ศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชน
ทั) งปวง และแก่คนทั) งหลายที�
ยาํเกรงพระนามของพระองค์ทั) ง
ผู้ใหญ่ผู้น้อย และถึงเวลาแล้วที�
พระองค์จะทรงทาํลายคนที� ทาํ
ลายแผ่นดินโลก"
19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าใน
สวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหาร
นั) นเห็ นมี หี บพันธสั ญญาของ
พระองค์ แล้วกม็ีฟ้าแลบ และ
เสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว
ลูกเห็บกต็กอย่างหนัก

   ผูห้ญิงและพญานาค

12
มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ� ง
ปรากฏในสวรรค์ คือผู้

หญิงคนหนึ� งมีดวงอาทิตย์เป็น
อาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า
และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสอง
ดวงเป็นมงกุฎ
2 ผู้ หญิงนั) นตั) งครรภ์และร้อง
ครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที�ใกล้
จะคลอด
3และมีการมหัศจรรย์อีกอย่าง

(EN) วว L:EG (EM) อพย EM:EL; อสย IQ:EG; ดนล I:NN; ลก E:GG; วว L:I; ER:Q
(EK) มธ EP:IL; วว N:N, EE; M:P, EI, EN; Q:EE (EQ) วว EK:M; EP:K
(EL) สดด I:E (EP) วว N:E (I) อสย IK:EQ; มคา N:P (G) วว EG:E
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หนึ�งปรากฏในสวรรค์ ดูเถิด มี
พญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ� ง มี
เจ็ดหัวและมีสิบเขา และที� หัว
เหล่านั)นมีมงกุฎเจด็อัน
4หางพญานาคตวัดดวงดาวใน
ท้องฟ้า ทิ) งลงมาที�แผ่นดินโลก
เสียหนึ�งในสามส่วน และพญา-
นาคนั) นยืนอยู่ เบื) องหน้าผู้หญิง
ที�กาํลังจะคลอดบุตร เพื�อจะกิน
บุตรเมื�อคลอดออกมาแล้ว

บุตรน ั�นจะไดค้รอบครอง
5หญิงนั) นคลอดบุตรชาย ผู้ซึ� ง
จะครอบครองประชาชาติทั) งปวง
ด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั) นได้
ขึ) นไปถึงพระเจ้า ถึงพระที�นั� ง
ของพระองค์
6 และหญิ งนั) นก็หนี เข้ าไปใน
ถิ�นทุรกันดารที�นางมีสถานที�ซึ� ง
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้
เพื�อนางจะได้รับการเลี) ยงดูอยู่ที�
นั�นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน

มีคาเอลและทูตสวรรค์
ของท่านต่อสูก้บัซาตาน

7 และมี สงครามเกิ ด ขึ) นใน
สวรรค์ มีคาเอลและพวกทูต
สวรรค์ ของท่ านได้ ต่ อสู้ กั บ
พญานาค และพญานาคกับพวก
ทูตของมันกต่็อสู้
8แต่ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวก
พญานาคไม่มีที�อยู่ในสวรรค์อีก
เลย
9พญานาคใหญ่ซึ� งเป็นงูดึกดาํ-

บรรพ์ ที� เขาเรียกกันว่า พญา-
มารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์
ทั) งโลก พญานาคและพวกทูต
ของมั นก็ ถู กผลั กทิ) งลงมาใน
แผ่นดินโลก
10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ) น
ในสวรรค์ว่า "บัดนี) ความรอด
และฤทธิW เดช และราชอาณาจักร
แห่งพระเจ้าของเรา และอาํนาจ
พระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึง
แล้ว เพราะว่าผู้ที�กล่าวโทษพวก
พี� น้องของเราต่อพระพักตร์พระ
เจ้าของเรา ทั)งกลางวันและกลาง
คืนนั) น ก็ได้ถูกผลักทิ) งลงมา
แล้ว
11 เขาเหล่ านั) นชนะพญามาร
ด้วยพระโลหิตของพระเมษโป-
ดก และโดยคาํพยานของพวก
เขาเอง และเขาไม่ได้เสียดายที�
จะพลีชีพของตน
12 ฉะนั) นสวรรค์และบรรดาผู้ที�
อยู่ ในสวรรค์จงรื� นเริงยินดีเถิด
แต่วิบัติจะมีแก่ ผู้ ที� อยู่ ในแผ่น
ดินโลกและทะเล เพราะว่า
พญามารได้ ลงมาหาเจ้ าด้ วย
ความโกรธยิ�งนัก เพราะมันรู้ว่า
เวลาของมันมีน้อย"

ซาตานข่มเหงหญิงน ั�น
13 เมื� อพญานาคนั) นเห็นว่ามัน
ถูกผลักทิ) งลงมาในแผ่นดินโลก
แล้ว มันก็ข่มเหงหญิงที� คลอด
บุตรชายนั)น

(N) อพย E:EK; ดนล L:ER (M) สดด I:P (K) วว EE:G (Q) ดนล ER:EG; ยด E:P
(P) ปฐก G:E; ลก ER:EL; ยน EI:GE (ER) โยบ E:P; ศคย G:E
(EE) ลก EN:IK; รม EK:IR (EI) สดด PK:EE; อสย NN:IG (EG) วว EI:M
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14 แต่ทรงประทานปีกนกอินทรี
ใหญ่สองปีกแก่หญิงนั)น เพื�อให้
นางบินหนีหน้ างู เข้ าไปในถิ� น
ทุ รกั นดารในสถานที� ของนาง
จนถึงที�ซึ� งนางจะได้รับการเลี) ยง
ดู ตลอดวาระหนึ�งและสองวาระ
และครึ�งวาระ
15 งู นั) นก็ พ่นนํ)า ออกจากปาก
เหมือนนํ)าท่วมไหลตามหญิงนั)น
เพื� อจะให้พัดหญิงนั) นไปกับนํ)า
ท่วม
16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั)น
ไว้ได้ โดยแยกออกเป็นช่องแล้ว
สู บนํ)า ท่ วมนั) นที� พ่ นออกจาก
ปากพญานาคนั)นลงไป
17 พญานาคโกรธแค้นหญิงนั) น
มันจึงออกไปทาํสงครามกับเชื) อ
สายของนางที� เหลืออยู่นั) น คือ
ผู้ ที� รักษาพระบัญญัติของพระ
เจ้า และยึดถือคาํพยานของพระ
เยซูคริสต์

สตัวร์า้ยที(ขึ� นมาจากทะเล

13
และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที�
หาดทรายชายทะเล และ

เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ� งขึ) นมาจาก
ทะเล มันมีเจด็หัวและสิบเขา ที�
เขาทั)งสิบนั)นมีมงกุฎสิบอัน และ
มีชื� อที� เป็นคาํหมิ�นประมาทจา-
รึกไว้ที�หัวทั)งหลายของมัน
2สัตว์ร้ายที� ข้าพเจ้าได้เห็นนั) น
เหมือนเสือดาว และเท้าเหมือน
เท้าหมี และปากเหมือนปาก

สิงโต และพญานาคได้ให้ฤทธิW
ของมัน และที�นั�งของมัน และ
สิทธิอาํนาจอันใหญ่ยิ� งแก่สัตว์
ร้ายนั)น
3 ข้ าพเจ้ าได้ เห็นว่ าหั วๆหนึ� ง
ของสัตว์ร้ายดูเหมือนถูกฟันปาง
ตาย แต่แผลที� ถูกฟันนั) นรักษา
หายแล้ว คนทั) งโลกติดตาม
สัตว์ ร้ ายนั) นไปด้วยความอัศ-
จรรย์ใจ
4เขาทั) งหลายได้บูชาพญานาคที�
ได้ให้อาํนาจแก่สัตว์ร้ายนั)น เขา
ได้บูชาสัตว์ร้ายนั) น กล่าวว่า
"ใครจะเปรียบปานสัตว์นี) ได้และ
ใครสามารถจะทาํสงครามกับ
สัตว์นี) ได้"
5และยอมให้สัตว์ร้ายนั) นมีปาก
ที� พู ดคาํ กล่ าวร้ ายและหมิ� น
ประมาท และยอมให้มันใช้อาํ-
นาจกระทาํอย่างนั) นตลอดสี� สิบ
สองเดือน
6มันกล่าวคาํหมิ� นประมาทต่อ
พระเจ้า เพื� อหมิ�นประมาทต่อ
พระนามของพระองค์ ต่อพลับ-
พลาของพระองค์ และต่อผู้ที�อยู่
ในสวรรค์

สตัวร์า้ยกระทําสงคราม
กบัพวกวิสุทธิชน

7และยอมให้มันทาํสงครามกับ
พวกวิสุทธิชน และชนะเขา
และให้มันมีอาํนาจเหนือชนทุก
ตระกูล ทุกภาษา และทุกประ-

(EN) อพย EP:N; พบญ GI:EE; อสย NR:GE; ดนล Q:IM (EM) อสย MP:EP
(E) ดนล Q:I; วว EI:G; EQ:G (I) วว EI:G, P; EG:N, EI (G) วว EG:EI, EN; EQ:L
(N) อพย EM:EE; อสย NK:M (M) ดนล Q:L; I ธส I:G (K) ยน E:EN (Q) ดนล Q:IE
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ชาชาติ
8และบรรดาคนที�อยู่ในแผ่นดิน
โลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั) น คือ
คนทั) งปวงที� ไม่ มี ชื� อจดไว้ ใน
หนังสือแห่งชี วิตของพระเมษ-
โปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั) ง
แต่แรกทรงสร้างโลก
9ใครมีหูกใ็ห้ฟังเอาเถิด
10 ผู้ ใดที� กาํหนดไว้ให้ไปเป็น
เชลย ผู้นั)นกจ็ะต้องไปเป็นเชลย
ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบ ผู้นั) นกต้็อง
ถูกฆ่าด้วยดาบ นี�แหละคือความ
อดทนและความเชื� อของพวก
วิสุทธิชน

สตัวร์า้ยที(ขึ� นมา
จากแผ่นดิน

11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีก
ตัวหนึ� งขึ) นมาจากแผ่นดิน มี
สองเขาเหมือนลูกแกะ และพูด
เหมือนพญานาค
12 มันใช้อาํนาจของสัตว์ร้ายตัว
เดิมนั) นอย่างครบถ้วนต่อหน้า
สัตว์ร้ายตัวเดิมนั) น มันทาํให้
โลกและคนที�อยู่ในโลกบูชาสัตว์
ร้ายตัวเดิมนั) นที� มีแผลปางตาย
แต่รักษาหายแล้ว
13 สัตว์ ร้ายนี) แสดงการมหัศ-
จรรย์ใหญ่ จนกระทาํให้ไฟตก
ลงมาจากฟ้าสู่ แผ่นดินโลกประ-
จักษ์แก่ตามนุษย์ทั)งหลาย
14 มันล่อลวงคนทั) งหลายที� อยู่
ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั) น ซึ� ง

มั นมี อาํนาจกระทาํท่ ามกลาง
สายตาของสัตว์ร้ ายตัวเดิมนั) น
และมันสั� งให้คนทั) งหลายที� อยู่
ในโลกสร้างรูปจาํลองให้แก่สัตว์
ร้ ายที� ถู กฟันด้ วยดาบแต่ ยังมี
ชีวิตอยู่นั)น
15 และมันมีอาํนาจที� จะให้ลม
หายใจแก่รูปสัตว์นั) นเพื� อให้รูป
สัตว์ร้ายนั)นทั)งพูดได้ และกระ-
ทาํให้บรรดาคนที�ไม่ยอมบูชารูป
สัตว์ร้ายนั)นถึงแก่ความตายได้
16 และมันยังได้ บั งคับคนทั) ง
ปวง ทั) งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั� งมี
และคนจน ไทและทาส ให้รับ
เครื� องหมายไว้ที� มือขวาหรือที�
หน้าผากของเขา
17 เพื�อไม่ให้ผู้ใดทาํการซื) อขาย
ได้ นอกจากผู้ที� มีเครื� องหมาย
นั) น หรือชื� อของสัตว์ร้ายนั) น
หรือเลขชื�อของมัน
18 ในเรื�องนี) จงใช้สติปัญญา ถ้า
ผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึก-
ตรองเลขของสัตว์ร้ายนั)น เพราะ
ว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ�ง เลข
ของมันคือหกร้อยหกสิบหก

ความชื(นชมยินดีของ
คน 788,::: คน

14
ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดก

ทรงยืนอยู่ที�ภูเขาศิโยน และผู้ที�
อยู่ กับพระองค์มีจาํนวนแสนสี�
หมื�นสี� พันคน ซึ� งเป็นผู้ที�มีพระ

(L) อพย GI:GI; มธ IM:GN (P) วว I:Q (ER) ปฐก P:K (EE) วว EE:Q (EI) วว EG:G
(EG) พบญ EG:E; E พกษ EL:GL (EN) I พกษ IR:Q (EM) วว EK:I (EK) กท K:EQ
(EQ) วว EN:P-EE (EL) E คร I:EN; วว EM:I (E) อสค P:N; วว M:K; Q:G-N; EN:G; II:N
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นามของพระบิดาของพระองค์
เขียนไว้ที�หน้าผากของเขา
2 และข้ าพเจ้ าได้ ยินเสี ยงจาก
สวรรค์ดุจเสียงนํ)ามากหลายและ
ดุจเสียงฟ้าร้องสนั�น และข้าพ-
เจ้าได้ยินเสียงพวกดีดพิณเขาคู่
กาํลังบรรเลงอยู่
3คนเหล่านั)นร้องเพลงราวกับว่า
เป็นเพลงบทใหม่ ต่อหน้ าพระ
ที�นั�ง หน้าสัตว์ทั)งสี�นั)น และหน้า
พวกผู้อาวุโส ไม่มีใครสามารถ
เรียนรู้เพลงบทนั)นได้ นอกจาก
คนแสนสี�หมื� นสี� พันคนนั) นที� ได้
ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก
4คนเหล่านี) เป็นคนที�มิ ได้มีมล
ทินกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเป็น
พวกพรหมจารี พระเมษโปดก
เสด็จไปที� ใด คนเหล่านี) ก ็ตาม
เสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที�
ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ เป็นผล
แรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระ
เมษโปดก
5ปากเขาไม่กล่าวคาํอุบายเลย
เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้า
พระที�นั�งของพระเจ้า

ทูตสวรรคอ์งคแ์รกประกาศ
ข่าวประเสริฐอนัเป็นอมตะ

6แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์
อีกองค์หนึ� งที� บินอยู่ในท้องฟ้า
เพื� อประกาศข่าวประเสริ ฐอั น
เป็ นอมตะแก่ คนทั) งหลายที�
อยู่ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระ-

กูล ทุกภาษา และประชากร
7ท่านประกาศด้วยเสียงอันดัง
ว่า "จงยาํเกรงพระเจ้า และถวาย
สง่าราศีแด่พระองค์ เพราะถึง
เวลาที�พระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว และจงนมัสการพระองค์
`ผู ้ไดท้รงสรา้งฟ้าสวรรค์ แผ่น
ดินโลก ทะเล' และบ่อนํ)าพุทั)ง
หลาย"
ทูตสวรรคอ์งคที์(สองประกาศ

การล่มจมของบาบิโลน
8ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งตามไป
ประกาศว่า "บาบิโลนมหานคร
นั)นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะ
ว่านครนั) นทาํให้ประชาชาติทั) ง
ปวงดื� มเหล้ าองุ่ นแห่ งความ
เดื อดดาลของเธอในการล่ วง
ประเวณี"
ทูตสวรรคอ์งคที์(สามประกาศ

การทุกขท์รมานเป็นนิตย์
ของทุกคนที(รบัเครื(องหมาย

และบูชาสตัวร์า้ย
9และทูตสวรรค์ซึ� งเป็นองค์ที�
สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน
ดังว่า "ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและ
รูปของมัน และรับเครื�องหมาย
ของมันไว้ที� หน้าผากหรือที� มือ
ของตน
10 ผู้ นั) นจะต้องดื� มเหล้ าองุ่ น
แห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ� ง
ไม่ได้ระคนกับสิ� งใด ที� ได้เทลง
ในถ้วยพระพิโรธของพระองค์

(I) วว E:EM; M:L; EP:K (G) วว M:P (N) มธ EP:EI; I คร EE:I (M) สดด GI:I
(K) อฟ G:P; วว L:EG; EG:Q (Q) นหม P:K; วว EE:EL (L) อสย IE:P; ยรม ME:Q-L
(P) วว EG:EN-EK; EN:EE (ER) ปฐก EP:IN; สดด QM:L; อสย GN:L-ER; อสค GL:II
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และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟ
และกาํมะถันต่อหน้าทูตสวรรค์
ผู้บริสุทธิW ทั) งหลาย และต่อพระ
พักตร์พระเมษโปดก
11 และควันแห่งการทรมานของ
เขาพลุ่ งขึ) นตลอดไปเป็นนิ ตย์
และผู้ที� บูชาสัตว์ร้ายและรูปของ
มัน และผู้ใดก็ตามที� รับเครื�อง
หมายชื� อของมันจะไม่มีการพัก
ผ่อนเลยทั) งกลางวันและกลาง
คืน"

พระสญัญาอนัมั (นคง
สําหรบัพวกวิสุทธิชน

12 นี� แหละคือความอดทนของ
พวกวิสุทธิชน คือผู้ที�รักษาพระ
บัญญัติ ของพระเจ้ าและความ
เชื�อของพระเยซูไว้
13 และข้าพเจ้าได้ยินพระสุร-
เสียงจากสวรรค์สั� งข้ าพเจ้ าว่า
"จงเขียนไว้เถิดว่า ตั) งแต่นี) สืบไป
คนทั) งหลายที� ตายในองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าจะเป็นสุข" และพระ
วิญญาณตรัสว่า "จริงอย่างนั) น
เพื� อเขาจะได้หยุดพักจากความ
เหนื�อยยากของเขา และการงาน
ที�เขาได้กระทาํนั) นจะติดตามเขา
ไป"
การเก็บเกี(ยวบนแผ่นดินโลก

14 ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด
มีเมฆขาว และมีผู้หนึ� งประ-
ทับบนเมฆนั) นเหมือนกับบุตร
มนุษย์ สวมมงกุฎทองคาํบน

พระเศียร และพระหัตถ์ถือ
เคียวอันคม
15 และมี ทู ตสวรรค์ อี กองค์
หนึ� งออกมาจากพระวิหารร้อง
ทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั)น
ด้วยเสียงอันดังว่า "จงใช้เคียว
ของพระองค์เกี�ยวไปเถิด เพราะ
ว่ าถึ งเวลาที� พระองค์ จะเกี� ยว
แล้ว เพราะว่าผลที� จะต้องเก็บ
เกี�ยวในแผ่นดินโลกนั)นสุกแล้ว"
16 และพระองค์ ผู้ ประทับบน
เมฆนั) นได้ทรงตวัดเคียวนั) นบน
แผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็
ได้ถูกเกี�ยวแล้ว
17 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งก็
ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์
ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน
18 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งผู้
มีฤทธิW เหนือไฟ ได้ออกมาจาก
แท่นบูชา และร้องบอกทูตองค์
นั) นที� ถือเคียวคมนั) นด้วยเสียง
อันดังว่า "ท่านจงใช้เคียวคม
ของท่านเกี� ยวเก็บพวงองุ่ นแห่ง
แผ่นดินโลก เพราะลูกองุ่ นนั) น
สุกดีแล้ว"
19 ทูตสวรรค์นั) นก็ตวัดเคียวบน
แผ่นดินโลก และเก็บเกี� ยวผล
องุ่นแห่งแผ่นดินโลก และขว้าง
ลงไปในบ่อยํ�าองุ่ นอันใหญ่แห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า
20 บ่อยํ�า องุ่ นถู กยํ�า ภายนอก
เมือง และโลหิตไหลออกจาก

(EI) วว EI:EQ; EG:ER (EG) ปญจ N:E-I; E คร G:EE-EM; EM:EL, ML; E ธส N:EK
(EM) ยรม ME:GG; ยอล G:EG; มธ EG:GP; มก N:IP; วว EN:EL
(EL) ยอล G:EG (EP) วว EP:EM (IR) อสย KG:G; ฮบ EG:EI
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บ่อยํ�าองุ่ นนั) นสูงถึงบังเหียนม้า
ไหลนองไปประมาณสามร้ อย
กิโลเมตร

ขนัทั�งเจ็ดแห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า

15
ข้าพเจ้าเห็นหมายสาํคัญ
ในสวรรค์ อี กประการ

หนึ� ง ใหญ่ยิ� งและน่าประหลาด
คือมี ทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ถือภัย
พิบัติเจ็ดอย่าง อันเป็นภัยพิบัติ
ครั) งสุดท้าย เพราะว่าพระพิโรธ
ของพระเจ้ าสิ) นสุ ดลงด้ วยภั ย
พิบัติเหล่านั)น
2 ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเล
แก้วปนไฟ และบรรดาคนที�มีชัย
ต่อสัตว์ร้าย และรูปของมัน และ
เครื� องหมายของมัน และเลข
ประจาํชื�อของมัน ยืนอยู่บนทะ-
เลแก้วนั)น พวกเขาถือพิณเขาคู่
ของพระเจ้า
3 เขาร้ องเพลงของโมเสสซึ� ง
เป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า และ
เพลงของพระเมษโปดกว่า "ข้า
แต่พระเจ้า องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระ
ราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ� งและ
มหัศจรรย์นัก ข้าแต่องค์พระ
มหากษัตริ ย์แห่ งวิสุ ทธิ ชนทั) ง
ปวง วิถีทางทั) งหลายของพระ
องค์ยุติธรรมและเที�ยงตรง
4โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มี
ผู้ใดบ้างที�จะไม่ยาํเกรงพระองค์

และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระ
นามของพระองค์ เพราะว่าพระ
องค์ ผู้ เดียวทรงเป็นผู้ บริสุทธิW
ประชาชาติทั) งปวงจะมานมัสการ
จาํ เพาะพระพั กตร์ พระอง ค์
เพราะว่าการพิพากษาของพระ
องค์ปรากฏแจ้งแล้ว"
5 ต่อจากนี) ข้ าพเจ้ าได้แลเห็น
และดูเถิด พระวิหารของพลับ-
พลาแห่ งสั กขีพยานในสวรรค์
เปิดออก
6และทูตสวรรค์ทั) งเจด็องค์ที�ถือ
ภัยพิบัติทั) งเจ็ดได้ออกมาจาก
พระวิหารนั) น นุ่งห่มผ้าป่านสี
ขาวและบริสุทธิW  และคาดรัด-
ประคดทองคาํ
7และสัตว์ตัวหนึ� งในสี�ตัวนั) นได้
เอาขันทองคาํ เจ็ดใบเต็มด้ วย
พระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์อยู่ เป็นนิตย์ ส่งให้
แก่ทูตสวรรค์ทั)งเจด็องค์นั)น
8 และพระวิหารก็ เต็มไปด้ วย
ควันซึ� งมาจากสง่าราศีของพระ
เจ้า และจากฤทธานุภาพของ
พระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถ
เข้ าไปในพระวิหารนั) นได้ จน
กว่ าภั ยพิ บั ติ ทั) งเจ็ ดของทู ต
สวรรค์เจ็ดองค์นั) นจะได้สิ) นสุด
ลง

16
แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ไ ด้ ยิ น
เสียงดังออกมาจากพระ

วิหาร สั� งทูตสวรรค์ทั) งเจ็ดองค์

(E) วว EI:E (I) มธ G:EE; วว N:K; M:L (G) อพย EM:E-IE; พบญ GI:G-N
(N) อพย EM:EN; ลนต EE:EN; อสย KK:IG (M) กดว E:MR (K) อพย IL:K
(Q) E ธส E:P; วว N:K (L) อพย EP:EL; NR:GN; I ธส E:P (E) วว EN:ER; EM:E
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นั)นว่า "จงไปเถิด เอาขันทั)งเจด็
ใบ ที� เต็มไปด้วยพระพิโรธของ
พระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก"

ขนัใบแรก
(แผลรา้ยที(มีหนอง)

2ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไป
และเทขันของตนลงบนแผ่นดิน
โลก และคนทั) งหลายที�มีเครื�อง
หมายของสัตว์ร้าย และบูชารูป
ของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที�
เป็นหนองมีทุกข์เวทนาแสนสา-
หัส

ขนัใบที(สอง
(ทะเลเป็นเหมือนเลือด)

3 ทูตสวรรค์องค์ที� สองก็เทขัน
ของตนลงในทะเล และทะเลก็
กลายเป็นเหมือนเลือดของคน
ตาย และบรรดาสิ� งที� มี ชีวิตอยู่
ในทะเลนั)นกต็ายหมดสิ) น

ขนัใบที(สาม
(แม่นํ�าทั� งหลาย
กลายเป็นเลือด)

4ทูตสวรรค์องค์ที�สามเทขันของ
ตนลงที� แม่นํ)า และบ่อนํ)า พุทั) ง
ปวง และนํ)าเหล่านั)นกก็ลายเป็น
เลือด
5และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์
แห่งนํ)าร้องว่า "โอ ข้าแต่องค์
พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ทรงดาํรงอยู่
บัดนี)   และผู้ได้ทรงดาํรงอยู่ใน
กาลก่อน  และผู้จะทรงดาํรงอยู่
ในอนาคต  พระองค์ทรงเป็นผู้

ชอบธรรม  เพราะพระองค์ทรง
พิพากษาอย่างนั)น
6 เพราะเขาทั) งหลายได้กระทาํ
ให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและ
ของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหล
ออก และพระองค์ได้ประทาน
โลหิตให้เขาดื� ม ด้วยเขาทั) ง
หลายกส็มควรอยู่แล้ว"
7และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์
อีกองค์หนึ� งซึ� งอยู่ ที� แท่นบูชา
ร้องว่า "จริงอย่างนั) น พระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด  การพิพากษาของ
พระองค์เที�ยงตรงและชอบธรรม
แล้ว"

ขนัใบที(สี(
(ความรอ้นอนัน่ากลวั

จากดวงอาทิตย)์
8 ทูตสวรรค์องค์ที� สี� เทขันของ
ตนลงที�ดวงอาทิตย์ และทรงให้
อาํนาจแก่ดวงอาทิตย์นั) นที� จะ
คลอกมนุษย์ด้วยไฟ
9ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคน
ทั) งหลาย และพวกเขาพูดหมิ�น
ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้
ซึ�งมีฤทธิW เหนือภัยพิบัติเหล่านั)น
และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่
ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์

ขนัใบที(หา้
(ความมืดในอาณาจักร

ของสตัวร์า้ย)
10 ทูตสวรรค์ องค์ที� ห้ าเทขั น

(I) อพย P:P-EE; วว L:Q (G) อพย Q:EQ-IE; วว L:L-P; EE:K
(N) อพย Q:EQ-IR; วว L:ER (M) วว E:N; EM:G (K) อสย NP:IK; มธ IG:GN; วว EE:EL
(Q) วว EG:ER; EM:G; EP:I (L) วว L:EI; P:EQ (P) ดนล M:II (ER) อพย ER:IE
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ของตนลงบนที�นั� งของสัตว์ร้าย
นั)น และอาณาจักรของมันกม็ืด
ไป คนเหล่านั)นได้กัดลิ) นของตน
ด้วยความเจบ็ปวด
11 และพูดหมิ� นประมาทพระ
เจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเจบ็
ปวดและเพราะแผลที� มี หนอง
ตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้กลับ
ใจเสียใหม่จากการประพฤติของ
ตน

ขนัใบที(หก
(การเตรียมทางไวสํ้าหรบัพวก

กษตัริยแ์ห่งทิศตะวนัออก)
12 ทูตสวรรค์ องค์ที� หกเทขัน
ของตนลงที� แม่นํ)าใหญ่ คือแม่
นํ)า ยูเฟรติส ทาํให้นํ)าในแม่นํ)า
นั)นแห้งไป เพื�อเตรียมมรรคาไว้
สาํหรับบรรดากษัตริย์ที� มาจาก
ทิศตะวันออก
13 และข้ าพเจ้าเห็นผี โสโครก
สามตนรูปร่างคล้ายกบออกมา
จากปากพญานาค และออกจาก
ปากสัตว์ร้ายนั) น และออกจาก
ปากของผู้พยากรณ์เทจ็
14 ด้วยว่าผีเหล่านั) นเป็นผีร้าย
กระทาํการอัศจรรย์ มันออกไป
หากษัตริย์ทั) งปวงแห่งแผ่นดิน
โลกคือทั�วพิภพ เพื�อให้บรรดา
กษัตริย์เหล่านั) นร่วมกันทาํสง-
ครามในวันยิ� งใหญ่ของพระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
15 "จงดูเถิด เราจะมาเหมือน

ขโมย ผู้ที� เฝ้าระวังให้ดีและ
รักษาเสื) อผ้าของตนจะเป็นสุข
เกลื อกว่ าผู้ นั) นจะเดิ นเปลื อย
กาย และคนทั) งหลายจะได้เห็น
ความน่าละอายของเขา"
16 และมันให้ เขาทั) งหลายชุม
นุมที� ตาํบลหนึ� ง ซึ� งภาษาฮีบรู
เรียกว่า อารมาเกดโดน

ขนัใบที(เจ็ด
(ความพินาศของบาบิโลน)

17 ทูตสวรรค์องค์ที�เจ็ดได้เทขัน
ของตนลงในอากาศ และมีพระ
สุรเสียงดังออกมาจากพระที�นั� ง
ในพระวิหารแห่งสวรรค์ว่า "สาํ-
เรจ็แล้ว"
18 และเกิดมีเสียงต่างๆ มีฟ้า
ร้อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดิน
ไหวครั)งใหญ่ ซึ� งตั) งแต่มีมนุษย์
เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมี
แผ่นดินไหวร้ายแรงและยิ�งใหญ่
เช่นนี) เลย
19 มหานครนั) นก็แยกออกเป็น
สามส่วน และบ้านเมืองของ
นานาประชาชาติก็ล่มจม มหา
นครบาบิโลนนั) นก็อยู่ ในความ
ทรงจาํต่อเบื) องพระพักตร์พระ
เจ้า เพื� อจะให้นครนั) นดื� มถ้วย
เหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธอันใหญ่
หลวงของพระองค์
20 และบรรดาเกาะต่างๆก็หนี
หายไป และภูเขาทั)งหลายกไ็ม่มี
ผู้ใดพบ

(EI) อสย NE:I; ยรม MR:GL (EG) E ยน N:E; วว EI:G, P (EN) E พกษ II:IE; ลก I:E
(EM) มธ IN:NG; ลก EI:GP; I คร M:G (EK) วว EP:EP (EQ) วว ER:K
(EL) ดนล EI:E; มธ IN:IE; วว N:M (EP) อสย ME:EQ; วว EN:L, ER (IR) วว K:EN
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หน้า 2515 วิวรณ์ EK, EQ

21 และมีลูบเห็บใหญ่ตกลงมา
จากฟ้าถูกคนทั) งปวง แต่ละ
ก้อนหนักประมาณห้าสิบกิโล-
กรัม คนทั) งหลายจึงพูดหมิ� น
ประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบัติ
ที� เกิดจากลูกเห็บนั) น เพราะว่า
ภัยพิบัติจากลูกเห็บนั) นร้ายแรง
ยิ�งนัก

การพิพากษาลงโทษ
แม่ของหญิงแพศยาทั�งหลาย

17
ทูตสวรรค์องค์หนึ� งใน
เจ็ดองค์ที� ถือขันเจ็ดใบ

นั) น มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า
"เชิญมาที�นี� เถิด ข้าพเจ้าจะให้
ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิง
แพศยาคนสาํคัญที�นั� งอยู่บนนํ)า
มากหลาย
2 คือหญิงที� บรรดากษัตริย์ทั� ว
แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย
และคนทั) งหลายที�อยู่ในแผ่นดิน
โลกก็ได้มั วเมาด้วยเหล้าองุ่ น
แห่งการล่วงประเวณีของเธอ"
3 ทูตสวรรค์องค์นั) นได้นาํข้าพ-
เจ้าเข้าไปในถิ� นทุรกันดารโดย
พระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้
เห็นผู้ หญิ งคนหนึ� งนั� งอยู่ บน
สัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ� ง ซึ� ง
มีชื� อหลายชื� อเป็นคาํหมิ�นประ-
มาทเต็มไปทั) งตัว มันมีเจ็ดหัว
และสิบเขา
4หญิงนั) นนุ่ งห่มด้วยผ้าสี ม่วง
และสีแดงเข้ม และประดับด้วย

เครื�องทองคาํ เพชรพลอยต่างๆ
และไข่มุก หญิงนั) นถือถ้วย
ทองคาํที� เต็มด้วยสิ� งน่ าสะอิด
สะเอี ยนและของโสโครกแห่ ง
การล่วงประเวณีของตน
5และที� หน้ าผากของหญิงนั) น
เขียนชื�อไว้ว่า "ความลึกลับ บา-
บิโลนมหานคร แม่ของหญิง
แพศยาทั) งหลาย และแม่แห่ง
สิ� งทั) งปวงที� น่ าสะอิดสะเอี ยน
แห่งแผ่นดินโลก"
6และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั) นเมา
มายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน
และโลหิตของคนทั) งหลายที�พลี
ชีพเพื� อเป็นพยานของพระเยซู
เมื� อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั) นแล้ว
ข้าพเจ้ากอ็ัศจรรย์ใจยิ�งนัก
7 ทู ตสวรรค์ อง ค์ นั) น จึ งถาม
ข้าพเจ้าว่า "เหตุไฉนท่านจึง
อัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้
ท่ านรู้ ถึ งความลึกลับของหญิง
นั)น และของสัตว์ร้ายที�มีเจด็หัว
และสิ บเขาที� เป็ นพาหนะของ
หญิงนั)น
กษตัริยท์ ั� งหลายเป็นพนัธมิตร

กบัปฏิปักษต่์อพระคริสต์
8สัตว์ร้ายที�ท่านได้เห็นนั) นเป็น
อยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี) มิได้
เป็น และมันจะขึ) นมาจากเหวที�
ไม่มีก้นเหวเพื�อไปสู่ความพินาศ
แล้ว และคนทั) งหลายที� อยู่ ใน
โลก ซึ� งไม่มีชื� อจดไว้ในหนังสือ

(E) อสย E:IE; ยรม I:IR; นฮม G:N; วว E:E; EK:EP; EQ:M, EM; EP:I
(I) ยรม ME:Q; วว I:II; EN:L; EL:G, P (G) วว EI:G, K, EN; EG:E; IE:ER
(N) ยรม ME:Q; อสค IL:EG (M) I ธส I:Q; วว E:IR (K) วว K:P (L) มธ IM:GN
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หน้า 2516วิวรณ์ EQ, EL

แห่งชีวิตตั) งแต่แรกทรงสร้างโลก
นั)น กจ็ะอัศจรรย์ใจเมื�อเขาเห็น
สั ตว์ ร้ ายซึ� งได้ เป็นอยู่ ในกาล
ก่อน แต่บัดนี) มิได้เป็น และ
กาํลังจะเป็น
9นี� ต้องใช้สติปัญญา หัวทั)งเจด็
นั) นคือภูเขาเจ็ดยอดที� หญิงนั) น
นั�งอยู่
10 และมีกษัตริย์เจด็องค์ ซึ�งห้า
องค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หนึ� ง
กาํลังเป็นอยู่ และอีกองค์หนึ� ง
นั)นยังไม่ได้เป็นขึ) น และเมื�อเป็น
ขึ) นมาแล้ว จะต้องดาํรงอยู่ ชั� ว
ขณะหนึ�ง
11 สัตว์ร้ายที� เป็นแล้วเมื� อก่อน
แต่เดี7ยวนี) ไม่ได้เป็นนั) นก็เป็นที�
แปด แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ� งใน
เจ็ดองค์นั) น และจะไปสู่ ความ
พินาศ
12 เขาทั) งสิบเขาที� ท่านได้ เห็น
นั)นคือกษัตริย์สิบองค์ที� ยังไม่ได้
เสวยราชสมบัติ แต่จะรับอาํนาจ
อย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้าย
นั)นหนึ�งชั�วโมง
13 กษัตริย์ทั)งหลายนั)นมีนํ)าพระ
ทัยอย่างเดียวกัน และทรงมอบ
ฤทธิW และอาํนาจของตนไว้แก่
สัตว์ร้ายนั)น
14 กษัตริย์เหล่านี) จะกระทาํสง-
ครามกับพระเมษโปดก และ
พระเมษโปดกจะทรงชนะพวก
เขา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น

เจ้านายเหนือเจ้านายทั) งหลาย
และทรงเป็นพระมหากษัตริ ย์
เหนือกษัตริย์ทั) งหลาย และผู้ที�
อยู่กับพระองค์นั) นเป็นผู้ที�พระ
องค์ได้ทรงเรียก และทรงเลือก
ไว้ และเป็นผู้ที�สัตย์ซื�อ"
15 และทูตสวรรค์นั) นบอกข้าพ-
เจ้าว่า "นํ)ามากหลายที�ท่านได้
เห็นหญิงแพศยานั�งอยู่นั)น กคื็อ
ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ
ภาษาต่างๆ
16 เขาสิบเขาที� ท่านได้ เห็นอยู่
บนสัตว์ร้าย จะพากันเกลียดชัง
หญิงแพศยานั) น จะกระทาํให้
นางโดดเดี�ยวอ้างว้างและเปลือย
กาย และจะกินเนื) อของหญิงนั)น
และเผานางเสียด้วยไฟ
17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจ
เขาให้ กระทาํตามพระทัยของ
พระองค์ โดยการทรงทาํให้พวก
เขามีความคิดอย่างเดียวกันและ
มอบอาณาจั กรของเขาให้ แก่
สัตว์ร้ายนั)น จนถึงจะสาํเรจ็ตาม
พระวจนะของพระเจ้า
18 และผู้หญิงที� ท่านเห็นนั) นก็
คื อนครใหญ่ที� มี อาํนาจเหนื อ
กษัตริ ย์ ทั) งหลายทั� วแผ่ นดิ น
โลก"

นครบาบิโลนล่มจม

18
ภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี) ข้ าพเจ้าก็ได้ เห็นทูต

สวรรค์อี กองค์ หนึ� งลงมาจาก

(P) วว EG:E, EL (ER) วว EG:M (EE) วว EG:G (EI) ดนล Q:IR
(EN) พบญ ER:EQ; ยรม MR:NN; E ทธ K:EM; วว EK:EN (EM) อสย L:Q; ยรม NQ:I
(EK) ยรม MR:NE; อสค EK:GQ (EQ) I ธส I:EE; วว ER:Q (EL) วว EE:L (E) อสค NG:I
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หน้า 2517 วิวรณ์ EL

สวรรค์ ท่านมีอาํนาจใหญ่ยิ� ง
และรัศมีของท่านได้ทาํให้แผ่น
ดินโลกสว่างไป
2ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียง
กึกก้องว่า "บาบิโลนมหานคร
ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลาย
เป็นที�อาศัยของผีปีศาจ เป็นที�
คุ มขั งของผี โสโครกทุ กอย่ าง
และเป็นกรงของนกทุกอย่างที�
ไม่สะอาดและน่าเกลียด
3เพราะว่าประชาชาติทั) งปวงได้
ดื� มเหล้าองุ่ นแห่งความเดื อด
ดาลในการล่วงประเวณีของนคร
นั) น และบรรดากษัตริย์บน
แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับ
นครนั)น และพ่อค้าทั)งหลายแห่ง
แผ่นดินโลกก็ได้มั� งมี ขึ) นด้ วย
ทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั)น"
4 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงอี ก
เสียงหนึ� งประกาศมาจากสวรรค์
ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมา
จากนครนั) นเถิด เพื� อท่านทั) ง
หลายจะไม่ มี ส่ วนในการบาป
ของนครนั)น และเพื�อท่านจะไม่
ต้องรับภัยพิบัติที�จะเกิดแก่นคร
นั)น
5 เพราะว่าบาปของนครนั) นกอง
สูงขึ) นถึงสวรรค์แล้ว และพระ
เจ้ าได้ทรงจาํความชั� วช้ าแห่ ง
นครนั)นได้
6นครนั)นได้ให้ผลอย่างไร ก็จง
ให้ผลแก่นครนั)นอย่างนั)น และ

จงตอบแทนการกระทาํของนคร
นั) นเป็นสองเท่า ในถ้วยที�นคร
นั) นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็น
สองเท่าให้นครนั)น
7นครนั) นได้ เย่อหยิ� งจองหอง
และมีชีวิตอย่างหรูหรามากเท่า
ใด ก็จงให้นครนั) นได้รับการ
ทรมานและความระทมทุกข์มาก
เท่ านั) นเพราะว่านครนั) นทะนง
ใจว่า `เราดาํรงอยู่ ในตําแหน่ง
ราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่
ประสบความระทมทุกข์เลย'
8เหตุฉะนั)น ภัยพิบัติต่างๆของ
นครนั) นจะเกิ ดขึ) นในวันเดี ยว
ความตาย และความระทมทุกข์
การกันดารอาหาร และไฟจะเผา
นครนั)นให้พินาศหมดสิ) นเพราะ
ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้
ทรงพิพากษานครนั)น ทรงอานุ-
ภาพยิ�งใหญ่"

กษตัริยแ์ละพ่อคา้แห่งโลก
ครํ (าครวญต่อบาบิโลน

9บรรดากษัตริ ย์แห่ งแผ่นดิน
โลกที�ได้ล่วงประเวณีกับนครนั)น
และได้มี ชี วิตอย่างหรูหราร่วม
กันนั) น เมื� อได้เห็นควันไฟที�
ไหม้นครนั) น ก็จะพิลาปรํ�าไห้
ครํ�าครวญเพราะนครนั)น
10 พวกกษัตริ ย์ จะยื นอยู่ แต่
ห่างๆ เพราะกลัวภัยแห่งการ
ทรมานของนครนั) น และจะ
กล่าวว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจา

(I) อสย EG:EP; ยรม MR:GP (G) อสย NQ:EM (N) อสย NL:IR (M) ปฐก EL:IR
(K) สดด EGQ:L; ยรม MR:EM; วว EN:ER (Q) อสย NQ:Q-L; อสค IL:I
(L) อสย NQ:P; ยรม MR:GE (P) ยรม MR:NK; อสค IK:EK (ER) อสย IE:P; วว EL:EQ
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เอ๋ย บาบิโลนมหานครที�ยิ�งใหญ่
นครที�แข็งแรง เพราะเจ้าได้รับ
การพิพากษาโทษให้ พินาศไป
ภายในชั�วโมงเดียวเท่านั)น"
11 บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลก
จะรํ�าไห้ครํ�าครวญเพราะนครนั)น
เพราะว่าไม่มีใครซื) อสินค้าของ
เขาอีกต่อไปแล้ว
12 สินค้าเหล่านั) นคือ ทองคาํ
เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก
ผ้าป่านเนื) อละเอียด ผ้าสีม่วง
ผ้าไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้หอมทุก
ชนิด บรรดาภาชนะที�ทาํด้วยงา
บรรดาภาชนะไม้ที� มี ราคามาก
ภาชนะทองสัมฤทธิW  ภาชนะ
เหลก็ ภาชนะหินอ่อน
13 อบเชย เครื�องเทศ เครื�อง
หอม กาํยาน เหล้าองุ่น นํ)ามัน
ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ
แกะ ม้า รถรบ และทาส และ
ชีวิตมนุษย์
14 และผลซึ� งจิตของเจ้ากระ-
หายใคร่ได้นั) นก็ล่วงพ้นไปจาก
เจ้าแล้ว สิ� งสารพัดอันวิเศษยิ� ง
และหรูหราก็พินาศไปจากเจ้า
แล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบมันอีก
เลย
15 บรรดาพ่อค้าที�ได้ขายสิ� งของ
เหล่านั)น จนเป็นคนมั�งมีเพราะ
นครนั)น จะยืนอยู่แต่ไกลเพราะ
กลัวภัยจากการทรมานของนคร
นั)น พวกเขาจะร้องไห้ครํ�าครวญ

ด้วยเสียงดัง
16 ว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย
มหานครนั)น ที�ได้นุ่งห่มผ้าป่าน
เนื) อละเอียด ผ้าสีม่วง และผ้าสี
แดงเข้ม ที� ได้ประดับด้วยทอง
คาํ เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก
นั)น
17 เพียงในชั� วโมงเดียว ทรัพย์
สมบัติอันยิ�งใหญ่นั)นก็พินาศสูญ
ไปสิ) น" และนายเรือทุกคน คน
ที�โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และ
คนทั)งหลายที�มีอาชีพทางทะเลก็
ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆ
18 และเมื� อคนเหล่านั) นได้เห็น
ควันไฟที� ไหม้นครนั) นก็ร้องว่า
"นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหา
นครนี) "
19 และเขาทั) งหลายก็โปรยผง
คลีลงบนศีรษะของตน พลาง
ร้องไห้ครํ�าครวญว่า "อนิจจาเอ๋ย
อนิจจาเอ๋ย มหานครนั) น อัน
เป็นที�ซึ�งคนทั)งปวงที�มีเรือกาํปั�น
เดินทะเลได้กลายเป็นคนมั� งมี
ด้ วยเหตุ จากสิ� งของมี ค่ าของ
นครนั) น เพราะภายในชั� วโมง
เดียวนครนั)นกเ็ป็นที�รกร้างไป"

การชื(นชมยินดีในสวรรค์
ต่อการพิพากษาของพระเจ้า

20 เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวก
อันบริสุทธิW  และพวกศาสดา
พยากรณ์ทั)งหลาย จงร่าเริงยินดี
เพราะนครนั) นเถิด เพราะพระ

(EE) อสค IQ:IQ-GN (EI) อสค IQ:EI-II; วว EQ:N (EG) E พศด M:IE; อสค IQ:EG
(EK) วว EQ:N, EL (EQ) อสย IG:EN; วว EL:ER (EL) อสค IQ:GR; วว EG:N
(EP) ยชว Q:K; โยบ I:EI (IR) อสย NN:IG; ยรม ME:NL
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เจ้าทรงแก้แค้นต่อนครนั) นให้
ท่านทั)งหลายแล้ว
21 แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ� งที� มี
ฤทธิW มาก ก็ได้ยกหินก้อนหนึ� ง
เหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่ มลงไปใน
ทะเลแล้วว่า "บาบิโลนมหานคร
นั) นจะถูกทุ่ มลงโดยแรงอย่างนี)
แหละ และจะไม่มีใครเห็นนคร
นั)นอีกต่อไปเลย
22 และจะไม่มี ใครได้ ยินเสียง
นักดีดพิณเขาคู่ นักเล่นมโหรี
นักเป่าปี�  และนักเป่าแตร ใน
เจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มี
ช่ างในวิชาช่ างต่างๆอีกต่อไป
และจะไม่มี ใครได้ ยินเสี ยงโม่
แป้งในเจ้าอีกต่อไป
23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประ-
ทีปส่องสว่างอีกต่อไป และจะไม่
มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดา
พ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โต
แห่งแผ่นดินโลกแล้ว และโดย
วิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรร-
ดาประชาชาติให้ลุ่มหลง
24 และในนครนั) น  เขาได้พบ
โลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์
และพวกวิสุทธิชน และบรรดา
คนที�ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก"

อาเลลูยาบนสวรรค์

19
ภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี) ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดัง

กึกก้องของฝูงชนจาํนวนมากใน

สวรรค์ร้องว่า "อาเลลูยา ความ
รอด สง่าราศี พระเกียรติ และ
ฤทธิW เดชจงมีแด่องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้าของเรา
2 `เพราะว่ าการพิพากษาของ
พระองค์ เ ที$ ยงตรงและชอบ
ธรรม' พระองค์ได้ทรงพิพากษา
ลงโทษหญิงแพศยาคนสาํคัญนั)น
ที� ได้กระทาํให้แผ่นดินโลกชั� ว
ไปด้วยการล่วงประเวณีของนาง
และ `พระองค์ไดท้รงแกแ้คน้ผู ้
หญิงนั "นเพื$อทดแทนโลหิตแห่ง
พวกผูร้บัใชข้องพระองค์'"
3 คนเหล่ านั) นร้ องอี กครั) ง ว่ า
"อาเลลูยา `ควนัไฟที$ เกิด
จากนครนั " นพลุ่ งขึ" นตลอดไป
เป็นนิตย์'"
4และพวกผู้อาวุโสทั) งยี� สิบสี�คน
กับสัตว์ทั) งสี� นั) น ก็ได้ทรุดตัว
ลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับ
บนพระที�นั�งนั)นและร้องว่า "เอ-
เมน อาเลลูยา"
5และมี เสียงออกมาจากพระที�
นั�งว่า "`ท่านทั "งหลายที$เป็นผูร้บั
ใชข้องพระองค์ และผูที้$ยาํเกรง
พระองค์ ทั "งผู ้นอ้ยและผู ้ใหญ่
จงสรรเสริญพระเจา้ของเรา'"
6 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงดุ จ
เสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียง
นํ)ามากหลาย และดุจเสียงฟ้า
ร้องสนั�นว่า "อาเลลูยา เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้

(IE) ยรม ME:KG (II) ปญจ EI:N (IG) I พกษ P:II (IN) ยรม ME:NP; วว EK:K; EQ:K
(E) วว N:EE; EE:EM (I) พบญ GI:NG; วว EM:G (G) อสย GN:ER
(N) E พศด EK:GK; วว N:N, K, ER (M) สดด EGN:E; วว EE:EL (K) อสค E:IN; วว EE:EM
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ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรง
ครอบครองอยู่

การเลี� ยงสมรสอนัวิเศษ
ของพระเมษโปดก

7ขอให้เราทั) งหลายร่าเริงยินดี
และถวายพระเกี ยรติ แด่ พระ
องค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสม-
รสของพระเมษโปดกแล้ว และ
มเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัว
พร้อมแล้ว
8และทรงโปรดให้ เธอสวมผ้ า
ป่านเนื) อละเอียด สะอาดและ
ขาว เพราะผ้าป่านเนื) อละเอียด
นั)นเป็นความชอบธรรมของพวก
วิสุทธิชน"
9 และทู ตสวรรค์ องค์ นั) นสั� ง
ข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า
ความสุขมีแก่คนทั) งหลายที� ได้
รั บเชิ ญมาในการมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก" และท่าน
บอกข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคาํเหล่านี)
เป็นพระดาํรัสแท้ของพระเจ้า"
10 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ทรุดตั วลง
แทบเท้าของท่านเพื� อจะนมัส-
การท่าน แต่ท่านได้กล่าวแก่
ข้าพเจ้าว่า "อย่าเลย ข้าพเจ้า
เป็นเพื� อนผู้ รับใช้ เหมื อนกับ
ท่าน และพวกพี� น้องของท่านที�
ยึดถือคาํพยานของพระเยซู จง
นมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่า
คาํพยานของพระเยซูนั) นเป็นหัว
ใจของการพยากรณ์"

การเสด็จกลบัมาสู่แผ่นดินโลก
ของพระคริสตพ์รอ้มดว้ย
เหล่าพลโยธาของพระองค์

11 แล้วข้าพเจ้าได้ เห็นสวรรค์
เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัว
หนึ�ง พระองค์ผู้ทรงม้านั)นมีพระ
นามว่า "สัตย์ซื� อและสัตย์จริง"
พระองค์ทรงพิพากษาและกระ-
ทาํสงครามด้วยความชอบธรรม
12 พระเนตรของพระองค์ดุ จ
เปลวไฟ และบนพระเศียรของ
พระองค์มีมงกุฎหลายอัน และ
พระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้
ซึ� งไม่มี ผู้ ใดรู้ จักเลย นอกจาก
พระองค์เอง
13 พระองค์ทรงฉลองพระองค์
ที� จุ่มเลือด และพระนามที�เรียก
พระองค์นั) นคือ "พระวาทะของ
พระเจ้า"
14 เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวม
อาภรณ์ผ้าป่านเนื) อละเอียด ขาว
และสะอาด ได้นั�งบนหลังม้าขาว
ตามเสดจ็พระองค์ไป
15 มี พระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ เพื�อพระ
องค์ จะได้ ทรงฟันฟาดบรรดา
นานาประชาชาติ ด้วยพระแสง
นั) น และพระองค์จะทรงครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระ
องค์จะทรงเหยียบบ่ อยํ�า องุ่ น
แห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของ
พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

(Q) มธ II:I; IM:ER (L) สดด EGI:P; อสค EK:ER (P) ลก EN:EM; วว II:K
(ER) ลก IN:IQ; กจ ER:IK (EE) อสย EE:N; วว G:Q, EN; K:I (EI) วว E:EN; I:EQ
(EG) อสย KG:I-G; ยน E:E, EN (EN) มธ IL:G; วว EN:IR (EM) สดด I:L-P; อสย EE:N
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16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึก
ที� ฉลองพระองค์และที� ต้นพระ
อูรุของพระองค์ว่า "พระมหา
กษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั) งปวง
และเจ้านายแห่งเจ้านายทั)งปวง"

การชุมนุมของ
ฝูงนกในทอ้งฟ้า

17 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์
องค์หนึ� งยืนอยู่ บนดวงอาทิตย์
ท่านร้องประกาศแก่นกทั) งปวงที�
บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดัง
ว่า "จงมาประชุมกันในการเลี) ยง
ของพระเจ้ายิ�งใหญ่
18 เพื� อจะได้กิ นเนื) อกษัตริ ย์
เนื) อนายทหาร เนื) อคนมีบรร-
ดาศักดิW  เนื) อม้า และเนื) อคนที�
นั�งบนม้า และเนื) อประชาชน ทั)ง
ไทและทาส ทั) งผู้ น้อยและผู้
ใหญ่"
19 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายนั)น
และบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน
โลก พร้อมทั)งพลรบของกษัตริย์
เหล่านั)น มาประชุมกันจะทาํสง-
ครามกับพระองค์ผู้ทรงม้าและ
กับพลโยธาของพระองค์

ปลายทางปฏิปักษต่์อ
พระคริสต ์ผูพ้ยากรณเ์ท็จ

และกองทพัของเขา
20 สัตว์ร้ายนั)นถูกจับพร้อมด้วย
ผู้พยากรณ์เท ็จที� ได้กระทาํการ
อั ศจรรย์ ต่อหน้ าสั ตว์ ร้ ายนั) น
และใช้การอัศจรรย์นั) นล่อลวง

คนทั)งหลายที�ได้รับเครื�องหมาย
ของสัตว์ร้ายนั)น และบูชารูปของ
มัน สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เทจ็
ถูกทิ) งทั) งเป็นลงในบึงไฟที� ไหม้
ด้วยกาํมะถัน
21 และคนที� เหลืออยู่ นั) นก็ถูก
ฆ่ าด้ วยพระแสงที� ออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้า
นั)นเสีย และนกทั)งปวงกก็ินเนื) อ
ของคนเหล่านั)นจนอิ�ม

ซาตานถูกขงัไวพ้นัปี

20
แล้ วข้ าพเจ้ าเห็ นทู ต
สวรรค์องค์หนึ� งลงมา

จากสวรรค์   ท่านถือลูกกุญแจ
ของเหวที�ไม่มีก้นเหวนั)นและถือ
โซ่ใหญ่
2และท่านได้จับพญานาค ซึ� ง
เป็นงูดึกดาํบรรพ์ ผู้ซึ� งเป็น
พญามารและซาตาน และล่าม
มันไว้พันปี
3แล้วทิ) งมันลงไปในเหวที� ไม่มี
ก้นเหวนั) น แล้วได้ลั� นกุญแจ
ประทับตรา เพื� อไม่ให้มันล่อ
ลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อ
ไป จนครบกาํหนดพันปีแล้ว
หลั งจากนั) นจะต้องปล่อยมัน
ออกไปชั�วขณะหนึ�ง
การฟื� นขึ� นของคริสเตียนเพื(อ
ครอบครองร่วมกบัพระคริสต์
4 ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลาย
บัลลังก์ และผู้ที�นั� งบนบัลลังก์
นั) นทรงมอบให้ เ ป็ นผู้ ที� จะ

(EK) อสค GP:EQ; ดนล I:NQ; วว I:EQ (EL) อสค GP:EL (EP) วว EK:EG-EK
(IR) อสย GR:GG; ดนล Q:EE; วว EG:L (IE) วว EQ:EK; EP:EM (E) วว E:EL
(I) อสย IN:II; I ปต I:N; ยด E:K (G) ดนล K:EQ; มธ IQ:KK (N) ดนล Q:P, II
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พิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็น
ดวงวิญญาณของคนทั) งปวงที� ถูก
ตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของ
พระเยซู และเพราะพระวจนะ
ของพระเจ้า และเป็นผู้ที� ไม่ได้
บูชาสัตว์ร้ายนั) นหรือรูปของมัน
และไม่ ได้ รับเครื� องหมายของ
มันไว้ที� หน้าผากหรือที� มือของ
เขา คนเหล่านั) นกลับมีชีวิตขึ) น
มาใหม่ และได้ครอบครองร่วม
กับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
5แต่คนอื� นๆที� ตายแล้วไม่ ได้
กลั บมี ชี วิ ตอี กจนกว่ าจะครบ
กาํหนดพันปี นี�แหละคือการฟื) น
จากความตายครั)งแรก
6 ผู้ใดที� ได้มีส่วนในการฟื) นจาก
ความตายครั) งแรกก็เป็นสุขและ
บริสุทธิW  ความตายครั) งที� สอง
จะไม่มีอาํนาจเหนือคนเหล่านั)น
แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้า
และของพระคริสต์ และจะครอบ
ครองร่วมกับพระองค์ตลอดเว-
ลาพันปี

การกบฏในยุคพนัปี
ซาตานถูกทิ� งลงในนรก

7ครั) นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะ
ปล่อยซาตานออกจากคุกที� ขั ง
มันไว้
8และมันจะออกไปล่อลวงบรร-
ดาประชาชาติทั) งสี� ทิศของแผ่น
ดินโลก คือโกกและมาโกก ให้
คนมาชุมนุมกันทาํศึกสงคราม

จาํนวนคนเหล่านั) นมากมายดุจ
เมด็ทรายที�ทะเล
9และคนเหล่านั) นยกขบวนออก
ไปทั�วแผ่นดินโลก และล้อมกอง
ทัพของพวกวิสุทธิชนและเมือง
อันเป็นที� รักนั) นไว้ แต่ไฟได้
ตกลงมาจากพระเจ้ าออกจาก
สวรรค์ เผาผลาญคนเหล่านั)น
10 ส่ วนพญามารที� ล่ อลวงเขา
เหล่านั) นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ
และกาํมะถัน ที� สัตว์ร้ายและผู้
พยากรณ์เท ็จอยู่นั) น และมัน
ต้องทนทุกข์ทรมานทั) งกลางวัน
และกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

การพิพากษาบน
พระที(น ั (งใหญ่สีขาว

11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที�นั�งใหญ่
สีขาว และเห็นพระองค์ผู้ประ-
ทับบนพระที�นั�งนั)น และแผ่นดิน
โลกและฟ้าอากาศก็อันตรธาน
ไปจากพระพักตร์พระองค์ และ
ไม่มีที� อยู่ สาํหรับแผ่นดินโลก
และฟ้าอากาศนั)นต่อไปเลย
12 ข้ าพเจ้ าได้ เห็นบรรดาผู้ ที�
ตายแล้ว ทั) งผู้ น้อยและผู้ใหญ่
ยืนอยู่จาํเพาะพระพักตร์พระเจ้า
และหนั งสื อต่ างๆก็ เ ปิ ดออก
หนังสืออีกม้วนหนึ� งก็เปิดออก
ด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และ
ผู้ ที� ตายไปแล้วก็ ถู กพิพากษา
ตามข้อความที�จารึกไว้ในหนัง-
สือเหล่านั)น ตามที�เขาได้กระทาํ

(K) อสย KE:K; E ปต I:P; วว E:K (L) อสค GL:I; GP:E, K; วว EI:P; EK:EN; IR:G, ER
(P) อสย L:L; อสค GL:P (ER) วว EN:ER; EP:IR; IR:EN
(EE) ดนล I:GM; I ปต G:Q (EI) สดด KP:IL; ดนล Q:ER
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13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั) งหลายที�
ตายในทะเล ความตายและนรก
ก็ส่ งคืนคนทั) งหลายที� อยู่ ในที�
เหล่านั) น และคนทั) งหลายก็ถูก
พิพากษาตามการกระทาํของตน
หมดทุกคน
14 แล้วความตายและนรกก็ถูก
ผลักทิ) งลงไปในบึงไฟ นี� แหละ
เป็นความตายครั)งที�สอง
15 และผู้ ใดที� ไม่มี ชื� อจดไว้ใน
หนังสือแห่งชีวิต ผู้นั) นก็ถูกทิ) ง
ลงไปในบึงไฟ

เยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
ลอยลงมาจากพระเจ้า

21
ข้ าพเจ้าได้ เห็นท้องฟ้า
ใหม่ และแผ่ นดิ นโลก

ใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและ
แผ่นดินโลกเดิมนั)นหายไปหมด
สิ) นแล้ว และทะเลกไ็ม่มีอีกแล้ว
2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้เห็น
เมืองบริสุทธิW  คือกรุงเยรูซาเลม็
ใหม่  เลื�อนลอยลงมาจากพระ
เจ้าและจากสวรรค์ กรุงนี) ได้จัด
เตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือน
อย่างเจ้ าสาวแต่งตั วไว้สาํหรับ
สามี

พลบัพลาของพระเจ้าอยู่กบั
มนุษยแ์ละสิ(งสารพดั

ถูกสรา้งขึ� นใหม่
3ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจาก
สวรรค์ว่า "ดูเถิด พลับพลาของ
พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระ

องค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะ
เป็นชนชาติของพระองค์ และ
พระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา
และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา
4พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ)าตาทุกๆ
หยดจากตาของเขา ความตายจะ
ไม่มีอีกต่อไป ความครํ�าครวญ
การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะ
ไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั)น
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว"
5พระองค์ผู้ประทับบนพระที�นั�ง
ตรัสว่า "ดูเถิด เราสร้างสิ�งสาร-
พัดขึ) นใหม่" และพระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิด
เพราะว่าถ้อยคาํเหล่านี) เป็นคาํ
สัตย์จริงและสัตย์ซื�อ"
6 พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า
"สาํเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและ
โอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้
ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั) นดื� ม
จากบ่อนํ)าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้อง
เสียอะไรเลย
7 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั) นจะได้รับ
สิ�งสารพัดเป็นมรดก และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา
8แต่คนขลาด คนไม่เชื�อ คนที�
น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คน
ล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์
คนไหว้รูปเคารพ และคนทั)งปวง
ที�พูดมุสานั)น จะได้รับส่วนของ
ตนในบึงที� เผาไหม้ด้วยไฟและ

(EG) วว E:EL (EN) E คร EM:IK (EM) วว EP:IR (E) I ปต G:EG; วว IR:EE
(I) อสย MI:E; I คร EE:I (G) ลนต IK:EE (N) อสย IM:L; E คร EM:IK
(M) อสย NG:EP; วว N:I (K) ยน N:ER (Q) ศคย L:L (L) E คร K:P; วว IR:EN
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กาํมะถัน นั�นคือความตายครั)งที�
สอง"
แบบของเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
9ทูตสวรรค์องค์หนึ� งในบรรดา
ทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที� ถือขันเจ็ด
ใบอันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้าย
ทั)งเจด็ประการนั)น ได้มาพูดกับ
ข้าพเจ้าว่า "เชิญมานี� เถิด ข้าพ-
เจ้ าจะให้ท่ านดู เจ้ าสาวที� เป็น
มเหสีของพระเมษโปดก"
10 ท่ านได้นาํ ข้าพเจ้าโดยพระ
วิญญาณขึ) นไปบนภูเขาสูงใหญ่
และได้สาํแดงให้ ข้ าพเจ้ าเห็น
เมืองใหญ่นั)น คือกรุงเยรูซาเลม็
อันบริสุทธิW  ซึ� งกาํลังลอยลงมา
จากสวรรค์และจากพระเจ้า
11 เมื องนั) นประกอบด้วยสง่ า
ราศีของพระเจ้า ใสสว่างดุจ
พลอยมณีอันหาค่ามิได้ เช่น
เดี ยวกั บพลอยหยกอั นสุ กใส
เหมือนแก้วผลึก
12 เมืองนั)นมีกาํแพงสูงใหญ่ มี
ประตูสิบสองประตู และที�ประตู
มีทูตสวรรค์สิบสององค์ และ
ที�ประตูนั) นจารึกเป็นชื� อตระกูล
ของชนชาติ อิ สราเอลสิ บสอง
ตระกูล
13 ทางด้ านตะวั นออกมี สาม
ประตู ทางด้านเหนือมีสาม
ประตู ทางด้านใต้มีสามประตู
ทางด้านตะวันตกมีสามประตู
14 และกาํแพงเมืองนั) นมี ฐาน

สิบสองฐาน และที�ฐานนั)นจารึก
ชื�ออัครสาวกสิบสองคนของพระ
เมษโปดก
15 ทู ตสวรรค์ องค์ ที� พู ดกั บ
ข้าพเจ้านั)น ถือไม้วัดทองคาํเพื�อ
จะวัดเมือง และวัดประตูและ
กาํแพงของเมืองนั)น
16 เมืองนั) นเป็นสี� เหลี� ยมจัตุรัส
กว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้
วัดเมืองนั) น ได้สองพันสี� ร้อย
กิโลเมตร กว้างยาวและสูงเท่า
กัน
17 ท่านวัดกาํแพงเมืองนั) น ได้
เจ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวัด
ของมนุษย์ ซึ� งคือมาตรวัดของ
ทูตสวรรค์องค์นั)น
18 กาํ แพงเมื องนั) น ก่ อ ด้ วย
พลอยหยก และเมืองนั) นเป็น
ทองคาํบริสุทธิW  สุกใสดุจแก้ว
19 ฐานของกาํ แพงเมื องนั) น
ประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด
ฐานที�หนึ� งเป็นพลอยหยก ที�
สองไพทูรย์ ที� สามหินคว๊อตซ์
โปร่งแสง ที�สี�มรกต
20 ที�ห้าโกเมน ที�หกทับทิม ที�
เจ็ดเพชรสีเขียว ที� แปดพลอย
เขียว ที�เก้าบุษราคัม ที�สิบหยก
ที�สิบเอด็พลอยสีแดง ที�สิบสอง
เป็นพลอยสีม่วง
21 ประตูทั) งสิ บสองประตู นั) น
เป็นไข่มุกสิบสองเมด็ ประตูละ
เม็ด และถนนในเมืองนั) นเป็น

(P) วว EM:E; EP:Q; IE:I (ER) อสค NL; วว E:ER (EE) อสย KR:E; อสค NG:I
(EI) อสค NL:GE (EG) อสค NL:GE-GN (EN) มธ EK:EL; ลก II:IP-GR
(EM) อสค NR:G; ศคย I:E (EP) อพย IL:EQ-IR (IE) มธ EG:NM; วว II:I
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ทองคาํบริสุทธิW  ใสราวกับแก้ว
พระเจ้าสถิตอยู่กบัมนุษย์

ประตูเมืองสวรรคจ์ะไม่ปิดเลย
22 ข้าพเจ้าไม่ เห็นมีพระวิหาร
ในเมืองนั)นเลย เพราะองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด และพระเมษโปดก
ทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั)น
23 เมืองนั) นไม่ต้องการแสงของ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะ
ว่าสง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสง
สว่างของเมืองนั) น และพระ
เมษโปดกทรงเป็นความสว่ าง
ของเมืองนั)น
24 บรรดาประชาชาติที� รอดแล้ว
จะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่าง
ของเมืองนั)น และบรรดากษัตริย์
ในแผ่นดินโลกจะนาํสง่าราศีและ
เกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั)น
25 ประตู เมื องทุ กประตูจะไม่
ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่า
จะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั)น
เลย
26 และคนทั) งหลายจะนาํสง่ า
ราศีและเกียรติของบรรดาประ-
ชาชาติเข้ามาในเมืองนั)น
27 สิ�งใดที�เป็นมลทิน หรือผู้ใด
กต็ามที�กระทาํสิ�งที� น่าสะอิดสะ-
เอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปใน
เมืองไม่ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคน
ที�มีชื� อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต
ของพระเมษโปดกเท่านั) นจึงจะ

เข้าไปได้
แม่นํ�าแห่งชีวิต

และตน้ไมแ้ห่งชีวิต

22
ท่านได้ ชี) ให้ ข้าพเจ้าดู
แม่นํ)า บริสุ ทธิW ที� มี นํ)า

แห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก
ไหลออกมาจากพระที� นั� งของ
พระเจ้าและของพระเมษโปดก
2ท่ามกลางถนนในเมืองนั)นและ
ริมแม่นํ)า ทั) งสองฟากมี ต้นไม้
แห่งชีวิต ซึ�งออกผลสิบสองชนิด
ออกผลทุกๆเดือน และใบของ
ต้นไม้นั) นสาํหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติให้หาย
3จะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อ
ไป พระที�นั� งของพระเจ้าและ
ของพระเมษโปดกจะตั) งอยู่ ใน
เมืองนั)น และบรรดาผู้รับใช้ของ
พระองค์จะปรนนิบัติพระองค์
4 เขาเหล่านั) นจะเห็นพระพักตร์
พระองค์ และพระนามของพระ
องค์จะประทับอยู่ที�หน้าผากเขา
5กลางคืนจะไม่มีที� นั� น เขาไม่
ต้องการแสงเทียนหรือแสงอา-
ทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้ เป็น
เจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสง
สว่างแก่เขา และเขาจะครอบ
ครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
6 และทูตสวรรค์องค์นั) นบอก
ข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคาํเหล่านี) เป็น
คาํสัตย์ซื� อและสัตย์จริง และ
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่ง

(II) มธ IN:I; ยน N:IE (IG) อสย IN:IG (IN) อสย KR:G (IM) อสย KR:EE
(IK) วว IE:IN (IQ) อสย GM:L (E) สดด NK:N (I) ปฐก I:P; อสค NQ:EI
(G) อสค NL:GM; ศคย EN:EE (N) มธ M:L (M) สดด GK:P (K) ฮบ ER:GQ; วว E:E; EP:P
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พวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิW
ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์
สาํ แดงแก่ บรรดาผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ ถึงเหตุการณ์ทั)งปวงซึ�ง
จะอุบัติขึ) นในไม่ช้า"
7 "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว
ผู้ ใดที� ถื อรักษาคาํพยากรณ์ใน
หนังสือนี) กเ็ป็นสุข"

คําสั (งใหป้ระกาศ
คําพยากรณน์ี�

8ข้าพเจ้า คือยอห์น เป็นผู้ได้
เห็นและได้ยินเหตุการณ์เหล่านี)
และครั) นข้าพเจ้าได้ ยินและได้
เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลง
จะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที�
ได้สาํแดงเหตุการณ์เหล่านี) แก่
ข้าพเจ้า
9แต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า "อย่า
เลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื� อน
ผู้ รับใช้เช่นเดียวกับท่าน และ
พวกพี� น้ องของท่ านคื อพวก
ศาสดาพยากรณ์ และพวกที�ถือ
รักษาถ้อยคาํในหนังสือนี)  จง
นมัสการพระเจ้าเถิด"
10 และท่ านบอกข้ าพเจ้ า ว่ า
"อย่าประทับตราปิดคาํพยากรณ์
ในหนังสือนี)  เพราะว่าใกล้จะถึง
เวลานั)นแล้ว
11 ผู้ ที� เป็นคนอธรรมก็ให้ เขา
อธรรมต่อไป ผู้ที� เป็นคนลามก
กใ็ห้เขาลามกต่อไป ผู้ที�เป็นคน
ชอบธรรมก็ให้เขาชอบธรรมต่อ

ไป และผู้ที� เป็นคนบริสุทธิW กใ็ห้
เขาเป็นคนบริสุทธิW ต่อไป"
12 "ดูเถิด เราจะมาโดยเรว็ และ
จะนาํ บาํ เหน็ จของเรามาด้ วย
เพื�อตอบแทนการกระทาํของทุก
คน
13 เราคื ออั ลฟาและโอเมกา
เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็น
เบื) องต้นและเบื) องปลาย"
14 คนทั) งหลายที�ประพฤติตาม
พระบัญญัติของพระองค์ก็เป็น
สุข เพื� อว่าเขาจะได้มีสิทธิW ใน
ต้นไม้แห่งชีวิต และเพื� อเขาจะ
ได้ เข้ าไปในเมื องนั) นโดยทาง
ประตู
15 ด้ วยว่าภายนอกนั) นมี สุนั ข
คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี
ฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ คนใด
ที�รักและกระทาํการมุสา
16 "เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์
ของเราไปเ ป็ นพยานสาํ แดง
เหตุการณ์เหล่านี) แก่ท่ านเพื� อ
คริสตจักรทั) งหลาย เราเป็นราก
และเป็นเชื) อสายของดาวิด และ
เป็นดาวประจาํรุ่งอันสุกใส"

การชวนเชิญ
ครั� งสุดทา้ย

ของพระคมัภีรต่์อคนบาป
17 พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัส
ว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผู้ที�ได้
ยินกล่าวว่า "เชิญมาเถิด" และ
ให้ผู้ที�กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจ

(Q) วว E:G; G:EE (L) วว EP:ER (P) วว EP:ER (ER) ดนล L:IK; วว E:G
(EI) อสย NR:ER; KI:EE; วว IR:EI (EG) อสย NE:N (EN) สภษ EE:GR; ดนล EI:EI
(EM) E คร K:P; ฟป G:I (EK) กดว IN:EQ (EQ) อสย MM:E; วว IE:I, K, P
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ปรารถนา ก็ให้ผู้นั) นมารับนํ)า
แห่ งชี วิตโดยไม่ ต้องเสี ยอะไร
เลย
18 ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคน
ที�ได้ยินคาํพยากรณ์ในหนังสือนี)
ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ�มเติมคาํเข้าไป
ในหนังสือนี)  พระเจ้าก็จะทรง
เพิ�มภัยพิบัติที� เขียนไว้ในหนัง-
สือม้วนนี) แก่ผู้นั)น
19 และถ้าผู้ใดตัดข้อความออก
จากหนังสือพยากรณ์นี)  พระเจ้า
ก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั) นที�
มีอยู่ ในหนังสือแห่งชีวิต และ
ที� มีอยู่ ในเมืองบริสุทธิW นั) นและ

จากสิ� งที� มี เขียนไว้ ในหนั งสื อ
ม้วนนี) ไปเสีย

คําทรงเตือน
และพระสญัญาว่า

พระคริสตจ์ะเสด็จมา
20 พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานใน
เหตุการณ์ทั)งปวงนี)  ตรัสว่า "แน่
นอน เราจะมาโดยเรว็" เอเมน
พระเยซูเจ้า ขอให้เป็นเช่นนั) น
เชิญเสดจ็มาเถิด
21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงดาํรงอยู่กับท่านทั) งหลายเถิด
เอเมน

(EL) พบญ N:I; EI:GI; สภษ GR:K
(EP) อพย GI:GG
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