หน้ า 2488
วิวรณ์ของพระเยซู
คริสต์
ซึงทรงสําแดงแก่อัครสาวกยอห์น
วิวรณ์ของพระคริ สต์ต่อยอห์น
วิ วรณ์ ของพระเยซู ค ริ ส ต์ ซึ ง
พระเจ้ าได้ ทรงประทานแก่
พระองค์ เพื อชี) แจงให้ ผู้ รั บใช้
ทั) งหลายของพระองค์ ร้ ู ถึ งสิ ง ที
จะต้ องอุ บั ติ ข) ึ นในไม่ ช้ า และ
พระองค์ได้ ทรงใช้ ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ไ ปสํา แดงแก่ ยอห์ น ผู้
รับใช้ ของพระองค์
2ยอห์ นเป็ นพยานฝ่ ายพระวจนะของพระเจ้ า และเป็ นพยาน
ฝ่ ายคํา พยานของพระเยซู คริ สต์
และเป็ นพยานในเหตุ การณ์ ท) ั ง
สิ) นซึ งท่านได้ เห็นนั) น
3 ขอความสุ ข จงมี แก่ บ รรดาผู้
อ่ านและผู้ ฟั งคํา พยากรณ์ เ หล่ า
นี) และถือรักษาข้ อความทีเขียน
ไว้ ในคํา พยากรณ์ น) ี เพราะว่ า
เวลานั) นใกล้ เข้ ามาแล้ ว
เขี ยนถึงคริ สตจักรทังเจ็ ด
ในแคว้นเอเชี ย
4ยอห์ นเรียนมายังคริสตจักรทั) ง
เจ็ดที อยู่ ในแคว้ นเอเชี ย ขอให้
ท่ า นทั) งหลายจงได้ รั บพระคุ ณ
และสั นติ สุ ขจากพระองค์ ผ้ ู ทรง
เป็ นอยู่ เดี7 ยวนี) และผู้ ทรงเป็ น
อยู่ ในกาลก่ อน และผู้ จะเสด็จ
มานั) น และจากพระวิ ญญาณทั) ง

1

เจ็ดที อยู่ หน้ าพระที นั งของพระ
องค์
5 และจากพระเยซู ค ริ ส ต์ ผ้ ู ทรง
เป็ นพยานที สั ต ย์ ซื อและทรง
เป็ นผู้ แรกที ได้ ฟ) ื นจากความตาย
และผู้ ทรงครอบครองกษัตริย์ท) ัง
ปวงในโลก แด่ พระองค์ผ้ ู ทรงรัก
เราทั) งหลาย และได้ ทรงชํา ระ
บาปของเราด้ วยพระโลหิ ต ของ
พระองค์
6 และทรงตั) งเราไว้ ให้ เป็ น
กษั ตริ ย์และเป็ นปุโรหิ ตของพระ
เจ้ าพระบิ ดาของพระองค์ พระ
เกียรติและไอศวรรย์ จงมีแด่ พระ
องค์สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน
คํานับมายังคริ สตจักรทังหลาย
7`ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาใน
เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคน
เหล่ า นั " น ที $ ได้ แทงพระองค์ จ ะ
เห็ นพระองค์ และมนุ ษย์ทุกชาติ
ทั$ วโลกจะรํ$า ไห้ เพราะพระองค์ '
จงเป็ นไปอย่ างนั) น เอเมน
8 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ตรั สว่ า
"เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ น
ปฐมและเป็ นอวสาน ผู้ ทรงเป็ น
อยู่ เดี7 ยวนี) ผู้ ได้ ทรงเป็ นอยู่ ใน
กาลก่ อน ผู้ จะเสด็จมานั) น และ
ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด"

(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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9ข้ าพเจ้ า ยอห์ น พี น้ องของ คาดผ้ า รั ดประคดทองคํา ที พระ
ท่ านทั) งหลาย ผู้ เป็ นเพื อนร่ วม อุระ
การยากลํา บาก และร่ วมราช 14 พระเศี ยรและพระเกศาของ
อาณาจักร และร่ วมความอดทน พระองค์ ขาวดุจขนแกะสี ขาวและ
ของพระเยซูคริสต์ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ขาวดุ จหิ มะ และพระเนตรของ
มาอยู่ ที เกาะปั ทมอส เนื องด้ วย พระองค์ดุจเปลวเพลิง
พระวจนะของพระเจ้ า และ 15 พระบาทของพระองค์ ดุ จ
เนื องด้ วยคํา พยานของพระเยซู ทองสัมฤทธิW เงางาม ราวกับว่ าได้
คริสต์
ถู กหลอมในเตาไฟ พระสุ ร10 พระวิ ญญาณได้ ทรงดลใจ เสี ยงของพระองค์ ดุ จ เสี ยงนํา)
ข้ าพเจ้ าในวันขององค์พระผู้ เป็ น มากหลาย
เจ้ า และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุ ร- 16 พระองค์ ทรงถื อดวงดาวเจ็ด
เสียงดังมาจากเบื) องหลังข้ าพเจ้ า ดวงไว้ ในพระหั ตถ์ เบื) องขวาของ
ดุจเสียงแตร
พระองค์ และมีพระแสงสองคม
11 ตรั สว่ า "เราเป็ นอั ลฟาและ ที คมกริ บออกมาจากพระโอษฐ์
โอเมกา เป็ นเบื) องต้ นและเป็ น ของพระองค์ และสี พระพั กตร์
เบื) องปลาย และสิ งซึ งท่ านได้ ของพระองค์ ดุจดั งดวงอาทิตย์ ที
เห็ นจงเขี ยนไว้ ในหนั งสื อ และ ฉายแสงด้ วยฤทธานุ ภาพของ
ฝากไปให้ คริ สตจักรทั) งเจ็ดที อยู่ พระองค์
ในแคว้ นเอเชี ย คื อคริ สตจั กร 17 เมื อข้ าพเจ้ าได้ เห็ นพระองค์
ที เมื องเอเฟซัส เมืองสเมอร์ นา ข้ าพเจ้ าก็ ล้ มลงแทบพระบาท
เมื องเปอร์ กามัม เมืองธิยาทิรา ของพระองค์ เหมื อนกั บ คนที
เมื องซาร์ ดิส เมื องฟี ลาเดลเฟี ย ตายแล้ ว แต่ พระองค์ ทรงแตะ
และเมืองเลาดีเซีย"
ตั วข้ าพเจ้ าด้ วยพระหั ต ถ์ เบื) อง
12 ข้ าพเจ้ าจึงเหลียวมาทางพระ ขวา แล้ วตรั สแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
สุ ร เสี ย งที ตรั ส แก่ ข้ าพเจ้ านั) น "อย่ ากลั วเลย เราเป็ นเบื) องต้ น
ครั) นเหลี ยวแล้ วข้ าพเจ้ าก็ เ ห็ น และเป็ นเบื) องปลาย
คันประทีปทองคําเจ็ดคัน
18 และเป็ นผู้ ทีดาํ รงชี วิตอยู่ เรา
13 และในท่ ามกลางคั นประที ป ได้ ตายแล้ ว แต่ ดูเถิด เราก็ยัง
ทั) งเจ็ดคั นนั) น มี ผ้ ู หนึ งเหมื อน ดํา รงชี วิ ตอยู่ ต ลอดไปเป็ นนิ ตย์
กั บบุ ตรมนุ ษย์ ทรงฉลองพระ เอเมน และเราถือลูกกุ ญแจแห่ ง
องค์ กรอมพระบาท และทรง นรกและแห่ งความตาย
(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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หน้ า 2490
ยอห์นเขี ยนถึงอนาคตกาล
มิได้ อ่อนระอาไป
19 จงเขี ยนเหตุ การณ์ ซึ งเจ้ าได้ 4แต่ เรามี ข้ อที จะต่ อว่ า เจ้ าบ้ าง
เห็น และเหตุ การณ์ที กาํ ลั งเป็ น คื อ ว่ าเจ้ าละทิ) งความรั ก ดั) งเดิ ม
อยู่ ขณะนี) กั บทั) งเหตุ การณ์ ซึ ง ของเจ้ า
5 เหตุ ฉะนั) นจงระลึ ก ถึ ง สภาพ
จะเกิดขึ) นในภายหน้ าด้ วย
20 ส่ วนความลึ กลั บของดาวทั) ง เดิ มที เจ้ าได้ หล่ นจากมาแล้ วนั) น
เจ็ดดวงซึ งเจ้ าได้ เห็ นในมื อข้ าง จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติ
ขวาของเรา และแห่ งคันประทีป ตามอย่ างเดิม มิฉะนั) นเราจะรีบ
ทองคํา ทั) งเจ็ดนั) น ก็คื อ ดาว มาหาเจ้ า และจะยกคั นประทีป
ทั) งเจ็ดดวงได้ แก่ ทู ตสวรรค์ ของ ของเจ้ าออกจากที เว้ นไว้ แต่ เจ้ า
คริ สตจักรทั)งเจ็ด และคันประ- จะกลับใจใหม่
ทีปเจ็ดคั นซึ งเจ้ าได้ เห็นแล้ วนั) น 6แต่ ว่ า พวกเจ้ ายั งมี ความดี อยู่
บ้ าง คื อว่ าเจ้ าเกลี ยดชั งกิ จการ
ได้ แก่ คริสตจักรทั)งเจ็ด"
ของพวกนิ โคเลาส์ นิ ยมที เราเอง
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
ก็เกลียดชั งเช่ นกัน
ที(เมืองเอเฟซัส
"จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค์ แห่ ง 7 ใครมี หู ก็ ใ ห้ ฟั งข้ อความซึ ง
คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสว่ า พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สต`พระองค์ ผ้ ู ทรงถือดาวทั) งเจ็ดไว้ จักรทั)งหลาย ผู้ ใดมีชัยชนะ เรา
ในพระหั ต ถ์ เ บื) องขวาของพระ จะให้ ผู้ นั) นกิ นผลจากต้ นไม้
องค์ แ ละดํา เนิ น อยู่ ท่ า มกลาง แห่ งชี วิ ตที อยู่ ในท่ ามกลาง
คั นประที ป ทองคํา ทั) งเจ็ ด นั) น อุทยานสวรรค์ของพระเจ้ า'
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
ตรัสดังนี) ว่า
ที(เมืองสเมอร์นา
2เรารู้ จั กแนวการกระทําของเจ้ า
รู้ ความเหนื อยยากและความ 8 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค์ แห่ ง
อดทนของเจ้ า และรู้ ว่ าเจ้ าไม่ คริ ส ตจั ก รที เมื อ งสเมอร์ น าว่ า
สามารถทนต่ อทุ รชนได้ เจ้ าได้ `พระองค์ ผู้ ทรงเป็ นเบื) องต้ น
ลองใจคนเหล่ านั) นที กล่ าวว่ าเขา และเป็ นเบื) องปลาย ผู้ ซึ งสิ) น
เป็ นอัครสาวก และหาได้ เป็ นไม่ พระชนม์ แล้ ว และกลั บฟื) นขึ) น
อีก ได้ ตรัสดังนี) ว่า
และเจ้ าก็เห็นว่ าเขาเป็ นคนมุ สา
3เรารู้ ว่ า พวกเจ้ าได้ ทนและมี 9เรารู้ จั กแนวการกระทําของเจ้ า
ความเพี ยร และเหนื อยยาก และเรารู้ ว่ าพวกเจ้ ามี ความทุ กข์
เพราะเห็นแก่ นามของเรา และ ลําบากและยากจน (แต่ ว่าเจ้ าก็

2

(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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มั งมี) และรู้ เรื องการหมิ นประ- 14 แต่ เรามี ข้อที จะต่ อว่ าเจ้ าบ้ าง
มาทของคนเหล่ านั) นที ก ล่ า วว่ า เล็กน้ อย คื อพวกเจ้ าบางคนถือ
เขาเป็ นพวกยิ วและหาได้ เป็ นไม่ ตามคํา สอนของบาลาอั มซึ ง
แต่ พวกเขาเป็ นธรรมศาลาของ สอนบาลาคให้ ก่อเหตุ เพื อให้ ชน
ซาตาน
ชาติ อิ สราเอลสะดุ ด คื อให้ เขา
10 อย่ า กลั วความทุ ก ข์ ท รมาน กิ น ของที ได้ บู ช าแก่ รู ป เคารพ
ต่ างๆซึ งเจ้ าจะได้ รั บนั) น ดู เถิ ด แล้ วและให้ เขาล่ วงประเวณี
พญามารจะขั งพวกเจ้ าบางคนไว้ 15 และมีพวกเจ้ าบางคนทีถือคํา
ในคุกเพื อจะลองใจเจ้ า และเจ้ า สอนของพวกนิโคเลาส์ นิ ยมด้ วย
ทั) งหลายจะได้ รั บความทุ กข์ ทร- เหมือนกัน ทีเราเองก็เกลียดชั ง
มานถึ งสิบวั น แต่ เจ้ าจงสัตย์ ซื อ 16 จงกลั บใจเสี ยใหม่ มิ ฉะนั) น
จนถึงความตาย และเราจะมอบ เราจะรี บมาหาเจ้ า และจะสู้ กั บ
มงกุ ฎแห่ งชี วิตให้ แก่ เจ้ า
เขาเหล่ า นั) นด้ วยดาบแห่ งปาก
11 ใครมี หู ก ็ ใ ห้ ฟั ง ข้ อความซึ ง ของเรา
พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สต- 17 ใครมี หู ก ็ ใ ห้ ฟั ง ข้ อความซึ ง
จั กรทั) งหลาย ผู้ ที มี ชั ยชนะจะ พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สตไม่ ได้ รั บอั นตรายจากความตาย จักรทั)งหลาย ผู้ ทีมีชัยชนะ เรา
ครั) งทีสองเลย'
จะให้ ผู้ นั) นกิ น มานาที ซ่ อ นอยู่
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
และจะให้ หิ นขาวแก่ ผ้ ู นั) นด้ วย
ที หิ นนั) นมี ชื อใหม่ จารึ กไว้ ซึ งไม่
ที(เมืองเปอร์กามัม
12 จงเขี ย นถึ ง ทู ตสวรรค์ แ ห่ ง มี ผ้ ู ใดรู้ เลยนอกจากผู้ ที รั บเท่ า
คริ สตจั กรที เมื องเปอร์ กามั มว่ า นั) น'
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
`พระองค์ผ้ ู ทรงถือดาบสองคมที
ที(เมืองธิยาทิรา
คมกริบตรัสดังนี) ว่า
13 เรารู้ จั กแนวการกระทํา ของ 18 จงเขี ย นถึ ง ทู ตสวรรค์ แ ห่ ง
เจ้ า เรารู้ จักทีอยู่ ของเจ้ าคือเป็ น คริ สตจั กรที เมื อ งธิ ยาทิ ร าว่ า
ทีนั งของซาตาน เจ้ ายึดนามของ `พระองค์ ผ้ ู ซึ งเป็ นพระบุ ตรของ
เราไว้ มั น และไม่ ปฏิ เสธความ พระเจ้ า ผู้ ทรงมี พระเนตรดุ จ
เชื อในเรา แม้ ในเวลาที อันทีพา เปลวไฟ และมีพระบาทดุจทอง
ผู้ เป็ นพยานที สั ต ย์ ซื อของเรา สัมฤทธิW เงางาม ได้ ตรัสดังนี) ว่า
ต้ องถู กฆ่ าในท่ ามกลางพวก 19 เรารู้ จั กแนวการกระทํา ของ
เจ้ าในทีซึ งซาตานอยู่
เจ้ า ความรั ก การปรนนิ บั ติ
(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 และความเพี ยรของ ภาระอื นให้ เจ้ า
เจ้ า และแนวการกระทําของเจ้ า 25 แต่ สิ งที เจ้ ามี อยู่ แล้ วนั) น จง
และรู้ ว่าการเบื) องปลายของเจ้ ามี ยึดไว้ ให้ มั นจนกว่ าเราจะมา
มากกว่ าการเบื) องต้ น
26 ผู้ ใดมี ชั ยชนะและถื อ รั กษา
20 แต่ เรามี ข้อที จะต่ อว่ าเจ้ าบ้ าง กิจการของเราไว้ จนถึงทีสุด `เรา
เล็กน้ อย คื อพวกเจ้ ายอมให้ ผู้ จะให้ผู ้นั " นมี อํา นาจครอบครอง
หญิ งชื อเยเซเบล ที ยกตั วขึ) น บรรดาประชาชาติ
เป็ นผู้ พยากรณ์หญิ ง หญิ งนั) น 27 และผู ้นั "นจะบังคับบัญชาคน
สอนและล่ อลวงพวกผู้ รั บใช้ ของ ทัง" หลายด้วยคทาเหล็ก เหมื อน
เราให้ ล่ วงประเวณี และให้ กิ น กับเมื $ อหม้อ ดิ นของช่ า งหม้อ ที $
ของทีบูชาแก่ รูปเคารพแล้ ว
แตกออกเป็ นเสี $ยงๆ' ตามทีเรา
21 เราได้ ให้ โอกาสหญิ งนั) นกลับ ได้ รับจากพระบิดาของเรา
ใจจากการล่ วงประเวณี ของนาง 28 และเราจะมอบดาวประจํารุ่ ง
แต่ นางก็ไม่ ได้ กลับใจเลย
ให้ แก่ ผ้ ู น) ั น
22 ดู เถิ ด เราจะทิ) งหญิ งนั) นไว้ 29 ใครมี หู ก ็ ใ ห้ ฟั ง ข้ อความซึ ง
บนเตียง และคนทั)งหลายทีล่วง พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สตประเวณีกับนาง เราก็จะทิ)งไว้ ให้ จักรทั)งหลายเถิด'"
ผจญกับความระทมทุ กข์ เว้ นไว้
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
แต่ ว่าคนเหล่ านั) นจะกลั บใจจาก
ที(เมืองซาร์ดิส
การกระทําของตน
"จงเขี ยนถึ ง ทู ต สวรรค์ แห่ ง
23 เราจะประหารลู ก ทั) งหลาย
คริ สตจั ก รที เ มื องซาร์ ดิ ส ว่ า
ของหญิ งนั) นเสี ยให้ ตาย และ `พระองค์ ผ้ ู ทรงมี พระวิ ญญาณ
คริ สตจั กรทั) งหลายจะได้ ร้ ู ว่ าเรา ทั) งเจ็ดของพระเจ้ า และทรงมี
เป็ นผู้ พิ นิ จพิ จารณาจิ ตใจ และ ดาราเจ็ดดวงนั) น ได้ ตรัสดังนี) ว่า
เราจะให้ สิ งตอบแทนแก่ เจ้ า ทั) ง เรารู้ จั กแนวการกระทํา ของเจ้ า
หลายทุ กคนให้ เหมาะสมกับการ เจ้ าได้ ชื อว่ ามี ชี วิตอยู่ แต่ ว่าเจ้ า
งานของเจ้ า
ได้ ตายเสียแล้ ว
24 สําหรั บพวกเจ้ าและคนอื นที 2เจ้ าจงระแวดระวั งให้ ดี และ
เหลืออยู่ ทีเมืองธิยาทิรา ผู้ ไม่ ถือ กระตุ้ นส่ วนที เหลืออยู่ ซึ งจวนจะ
คํา สอนนี) และไม่ ร้ ู จั กสิ งที เขา ตายอยู่ แล้ วนั) นให้ แข็ ง แรงขึ) น
เรี ยกว่ า ความลํา) ลึกของซาตาน เพราะว่ าเราไม่ พบการประพฤติ
นั) น เราขอบอกว่ า เราจะไม่ มอบ ของเจ้ าดี พร้ อมต่ อ พระพั ก ตร์

3

(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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พระเจ้ า
8เรารู้ จั กแนวการกระทําของเจ้ า
3เหตุ ฉะนั) น เจ้ าจงระลึ กว่ าเจ้ า ดู เถิ ด เราได้ ต) ั งประตู ซึ งเปิ ดไว้
ได้ รั บและได้ ยินอะไร จงยึ ดไว้ ตรงหน้ าพวกเจ้ า ประตู น) ี ไม่ มี
ให้ มั นและกลับใจเสียใหม่ ฉะ- ใครปิ ดได้ เพราะว่ าเจ้ ามี กาํ ลั ง
นั) นถ้ าเจ้ าไม่ เฝ้ าระวั ง เราจะมา เพี ยงเล็กน้ อย แต่ กระนั) นเจ้ าก็
หาเจ้ าเหมื อนอย่ างขโมย และ ได้ รั กษาคํา ของเราและไม่ ได้
เจ้ าจะไม่ ร้ ู ว่าเราจะมาหาเจ้ าเมื อ ปฏิเสธนามของเรา
ไร
9ดู เถิ ด เราจะทําให้ พวกธรรม
4 แต่ ก ็ มี พวกเจ้ าสองสามชื อที ศาลาของซาตานที พูดมุ สาว่ าเขา
เมื องซาร์ ดิ ส ที ไม่ ไ ด้ กระทํา ให้ เป็ นพวกยิวและไม่ ได้ เป็ นนั) น ดู
เสื) อผ้ าของตนมี มลทิน และเขา เถิ ด เราจะทําให้ เขามากราบลง
เหล่ านั) นจะแต่ งตั วสี ขาวเดิ นไป แทบเท้ าของเจ้ า และให้ เขารู้ ว่า
กั บเรา เพราะว่ าเขาเป็ นคนที เราได้ รักพวกเจ้ า
สมควรแล้ ว
10 เพราะเหตุ เ จ้ าได้ รั กษาคํา
5ผู้ ใดมีชัยชนะ ผู้ น) ั นจะสวมเสื) อ ของเราด้ วยความเพียร เราจะ
สี ขาว และเราจะไม่ ลบชื อผู้ นั) น รั ก ษาเจ้ าจากเวลาแห่ งการทด
ออกจากหนังสือแห่ งชี วิต แต่ เรา ลองนั) นด้ วย ซึ งจะบังเกิดขึ) นทัว
จะรั บรองชื อผู้ น) ั นต่ อพระพั กตร์ ทั) งโลก เพื อจะลองดู ใจคนทั) ง
พระบิ ดาของเรา และต่ อหน้ า ปวงทีอยู่ ทัวแผ่ นดินโลก
เหล่ าทู ตสวรรค์ของพระองค์
11 ดู เถิ ด
เราจะมาโดยเร็ว
6 ใครมี หู ก็ ใ ห้ ฟั งข้ อความซึ ง จงยึดมั นในสิ งทีเจ้ ามี เพื อไม่ ให้
พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สต- ผู้ ใดชิ งเอามงกุ ฎของเจ้ าไปได้
จักรทั)งหลายเถิด'
12 ผู้ ใดมี ชั ยชนะ เราจะกระทํา
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
ให้ ผู้ นั) นเป็ นเสาในพระวิ ห าร
แห่ งพระเจ้ าของเรา และผู้ น) ั นจะ
ที(เมืองฟี ลาเดลเฟี ย
ไม่
ออกไปภายนอกอี กเลย และ
7 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค์ แห่ ง
คริ สตจั ก รที เมื องฟี ลาเดลเฟี ย เราจะจารึ กพระนามพระเจ้ าของ
ว่ า `พระองค์ ผ้ ู บริ สุ ทธิW ผู้ สั ตย์ เราไว้ ที ผ้ ู นั) น และชื อเมื องของ
จริ ง ผู้ ทรงถื อลู กกุ ญแจของ พระเจ้ าของเรา คื อกรุ งเยรู ซาดาวิด ผู้ ทรงเปิ ดแล้ วจะไม่ มีผ้ ู ใด เล็มใหม่ ทีลงมาจากสวรรค์จาก
ปิ ด ผู้ ทรงปิ ดแล้ วจะไม่ มี ผ้ ู ใด พระเจ้ าของเรา และเราจะจารึก
นามใหม่ ของเราไว้ ทีผ้ ู น) ั นด้ วย
เปิ ด ได้ ตรัสดังนี) ว่า
(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 หู ก ็ ใ ห้ ฟั ง ข้ อความซึ ง ของเจ้ าเพื อเจ้ าจะแลเห็นได้
พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สต- 19 เรารั กผู้ ใด เราก็ตั กเตื อน
จักรทั)งหลายเถิด'
และตีสอนผู้ น) ั น เหตุฉะนั) นจงมี
ถึงผู ส้ ่ งข่ าวแห่ งคริ สตจักร
ความกระตื อรื อร้ น และกลับใจ
เสียใหม่
ที(เมืองเลาดีเซี ย
พระคริ สต์ทรงเคาะประตู ใจ
14 จงเขี ย นถึ ง ทู ตสวรรค์ แ ห่ ง
ของแต่ ละคน
คริ ส ตจั ก รที เมื อ งเลาดี เ ซี ยว่ า
`พระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นพระเอเมน 20 ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ ทีประตู
ทรงเป็ นพยานที สั ตย์ ซื อและ ถ้ าผู้ ใดได้ ยิ นเสี ยงของเราและ
สั ตย์ จริง และทรงเป็ นปฐมเหตุ เปิ ดประตู เราจะเข้ าไปหาผู้ น) ั น
แห่ งสิ งสารพั ด ซึ งพระเจ้ าทรง และจะรั บ ประทานอาหารร่ วม
สร้ าง ได้ ตรัสดังนี) ว่า
กั บเขา และเขาจะรั บประทาน
15 เรารู้ จั กแนวการกระทํา ของ อาหารร่ วมกับเรา
เจ้ าว่ า เจ้ าไม่ เย็นไม่ ร้อน เราใคร่ 21 ผู้ ใดมีชัยชนะ เราจะให้ ผ้ ู น) ั น
ให้ เจ้ าเย็นหรือร้ อน
นั งกั บเราบนพระที นั งของเรา
16 ดั งนั) น เพราะเหตุ ที เจ้ าเป็ น เหมื อ นกั บที เรามี ชั ย ชนะแล้ ว
แต่ อุ่ นๆไม่ เย็นและไม่ ร้ อน เรา และได้ นั งกั บ พระบิ ด าของเรา
จะคายเจ้ าออกจากปากของเรา
บนพระทีนั งของพระองค์
17 เพราะเจ้ าพูดว่ า "เราเป็ นคน 22 ใครมี หู ก ็ ใ ห้ ฟั ง ข้ อความซึ ง
มั งมี ได้ ทรั พย์ สมบั ติ ทวี มาก พระวิ ญญาณตรั ส ไว้ แก่ ค ริ สตขึ) นและเราไม่ ต้ องการสิ งใดเลย" จักรทั)งหลายเถิด'"
เจ้ าไม่ ร้ ู ว่ าเจ้ าเป็ นคนแร้ นแค้ น
ยอห์นได้รบั
เข็ญใจ เป็ นคนน่ าสั งเวช เป็ น
การสําแดง
คนขัดสน เป็ นคนตาบอด และ
ในสวรรค์
เปลือยกายอยู่
ต่ อจากนั) น ดูเถิด ข้ าพเจ้ า
18 เราเตือนสติเจ้ าให้ ซ) ื อทองคํา
ได้ เห็นประตู สวรรค์ เปิ ดอ้ า
ที หลอมให้ บริ สุ ท ธิW ในไฟแล้ ว อยู่ และพระสุ รเสี ยงแรกซึ ง
จากเรา เพื อเจ้ าจะได้ เป็ นคน ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นนั) น ได้ ตรั สกั บ
มั งมี และเสื) อผ้ าขาวเพื อจะนุ่ ง ข้ าพเจ้ าดุ จเสี ยงแตรว่ า "จงขึ) น
ห่ มได้ และเพื อความละอาย มาบนนี) เถิ ด และเราจะสํา แดง
แห่ งกายเปลื อยเปล่ าของเจ้ าจะ ให้ เจ้ าเห็ นเหตุ ก ารณ์ ที จะต้ อง
ไม่ ได้ ปรากฏ และเอายาทาตา เกิดขึ) นในภายหน้ า"

4

(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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หน้ า 2495
วิวรณ์ N
2ในทั นใดนั) น พระวิ ญญาณก็ มนุ ษย์ และสั ตว์ ตั วที สี เหมื อน
ทรงดลใจข้ าพเจ้ า และดูเถิด มี นกอินทรีกาํ ลังบิน
พระทีนั งตั) งอยู่ ในสวรรค์ และมี 8สั ตว์ ท) ั งสี น) ั นแต่ ละตั วมี ปีกหก
ท่ า นองค์ หนึ ง ประทั บบนพระที ปี กอยู่ รอบตัว และมี ตาเต็มข้ าง
นั งนั) น
ใน และสั ตว์เหล่ านั) นร้ องตลอด
3และพระองค์ ผ้ ู ประทับบนพระ วั น ตลอดคื น ไม่ ได้ หยุ ด เลยว่ า
ที นั งนั) นปรากฏประดุ จ พลอย "บริสุทธิ4 บริสุทธิ4 บริสุทธิ4 องค์
หยกและพลอยทับทิม และมีร้ ุ ง พระผู ้เป็ นเจ้า พระเจ้า ผู ้ทรง
ล้ อมรอบพระที นั งนั) น ดู ประ- ฤทธานุ ภาพสู งสุ ด ผู้ ได้ ทรง
หนึ งพลอยมรกต
สภาพอยู่ ในกาลก่ อน ผู้ ทรง
คําสรรเสริ ญของ
สภาพอยู่ ในปั จจุ บัน และผู้ ซึ งจะ
เสด็จมา"
ผู อ้ าวุ โสทังยี(สิบสี(และ
9 เมื อสั ตว์ เหล่ านั) นถวายคํา
สิ(งมีชีวิตที(อยู่ บนสวรรค์
4และล้ อมรอบพระที นั งนั) นมี ที สรรเสริ ญ ถวายพระเกี ยรติ
นั งอี กยี สิ บสี ที นั ง และข้ าพเจ้ า และคํา ขอบพระคุ ณแด่ พระองค์
ได้ เห็ นผู้ อาวุ โสยี สิ บสี คนนั งอยู่ ผู้ ประทั บบนพระที นั ง ผู้ ทรง
บนที นั งเหล่ านั) น ทุ กคนนุ่ งห่ ม พระชนม์อยู่ ตลอดไปเป็ นนิตย์
เสื) อสี ขาวและสวมมงกุ ฎทองคํา 10 ผู้ อาวุ โสทั) งยี สิ บสี น) ั นก็ทรุ ด
ตั วลงจํา เพาะพระพั กตร์ พระ
บนศีรษะ
5มี ฟ้ าแลบฟ้ าร้ อง และเสี ยง องค์ ผู้ ประทับบนพระที นั งนั) น
ต่ า งๆดั ง ออกมาจากพระที นั ง และนมั สการพระองค์ ผ้ ู ทรงพระ
นั) น และมี ประทีปเจ็ดดวงจุ ดไว้ ชนม์อยู่ ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ และ
ตรงหน้ าพระที นั ง ซึ งเป็ นพระ ถอดมงกุ ฎออกวางตรงหน้ าพระ
ทีนั งร้ องว่ า
วิญญาณทั)งเจ็ดของพระเจ้ า
6 และตรงหน้ าพระที นั งนั) นมี 11 "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ทะเลแก้ วดู เหมือนแก้ วผลึ กและ พระองค์ ทรงสมควรที จ ะได้ รั บ
ท่ามกลางพระที นั งและล้ อมรอบ คํา สรรเสริ ญ พระเกี ยรติ และ
พระทีนั งนั) นมีสั ตว์สี ตัว ซึ งมีตา ฤทธิW เดช เพราะว่ าพระองค์ ได้
ทรงสร้ างสรรพสิ งทั) งปวง และ
เต็มทั)งข้ างหน้ าและข้ างหลัง
7สั ตว์ ตั วที หนึ งนั) นเหมื อนสิงโต สรรพสิ งทั) งปวงนั) นก็ ทรงสร้ าง
สั ต ว์ ตั วที สองนั) นเหมื อ นลู ก โค ขึ) นแล้ วและดํา รงอยู่ ตามชอบ
สั ตว์ ตั วที สามนั) นมี หน้ าเหมื อน 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
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วิวรณ์ M
หน้ า 2496
หนังสือแห่ งภัยพิบตั ิ ท งั เจ็ ด
พระเมษโปดกของพระเจ้า
ที(ได้ประทับตราไว้
คือลู กแกะของพระเจ้า
และในพระหั ตถ์ เ บื) องขวา
(ยน E:IP, GK)
ของพระองค์ ผ้ ู ทรงประทั บ 6และในท่ ามกลางพระที นั งกั บ
บนพระทีนั งนั) น ข้ าพเจ้ าได้ เห็น สั ตว์ ท) ั งสี น) ั นและท่ ามกลางพวก
หนั งสื อม้ วนหนึ งเขี ยนไว้ ท) ั งข้ าง ผู้ อาวุโส ดูเถิด ข้ าพเจ้ าแลเห็น
ในและข้ างนอก มี ตราประทั บ พระเมษโปดกประทั บ ยื นอยู่
อยู่ เจ็ดดวง
ประหนึ งทรงถู ก ปลงพระชนม์
2และข้ าพเจ้ าได้ เห็ นทู ตสวรรค์ ทรงมี เ ขาเจ็ ด เขาและมี ต าเจ็ ด
ที มีฤทธิW องค์หนึ ง ประกาศด้ วย ดวง ซึ งเป็ นพระวิญญาณทั)งเจ็ด
เสี ยงอั นดั งว่ า "ใครเป็ นผู้ ที สม ของพระเจ้ า ทีทรงส่ งออกไปทัว
ควรจะแกะตราและคลี หนั ง สื อ แผ่ นดินโลก
ม้ วนนั) นออก"
7 และพระเมษโปดกนั) นได้ เข้ า
3และไม่ มี ผ้ ู ใดในสวรรค์ บน มารั บม้ วนหนั งสื อจากพระหั ตถ์
แผ่ นดิ นโลก หรื อใต้ แผ่ นดิ นที เบื) องขวาของพระองค์ ผู้ ทรง
สามารถคลี หนั งสื อม้ วนนั) นออก ประทับบนพระทีนั งนั) น
หรือดูหนังสือนั) นได้
8 เมื อพระองค์ ท รงรั บหนั ง สื อ
4 และข้ าพเจ้ าก็ ราํ ไห้ มากมาย ม้ วนนั) นแล้ ว สั ตว์ ท) ั งสี กั บผู้
เพราะไม่ มี ผู้ ใดสมควรจะคลี อาวุ โสยี สิ บสี คนนั) นก็ ท รุ ด ตั ว
หนั ง สื อ ม้ วนนั) นออกและอ่ าน ลงจํา เพาะพระพั กตร์ พระเมษหนังสือนั) น หรือดูหนังสือนั) นได้ โปดก ทุ กคนถือพิณเขาคู่ และ
พระคริ สต์
ถื อขั นทองคํา บรรจุ เครื องหอม
ซึ งเป็ นคํา อธิ ษฐานของพวก
ผู ไ้ ด้ทรงถู กตรึ ง
วิสุทธิชนทั)งปวง
เพื(อเป็ นค่ าไถ่
5 และมี ผ้ ู หนึ งในพวกผู้ อาวุ โส 9 และเขาทั) งหลายก็ ร้ องเพลง
นั) น บอกแก่ ข้าพเจ้ าว่ า "อย่ าร้ อง ใหม่ ว่ าดังนี) "พระองค์ทรงเป็ น
ไห้ เลย ดูเถิด สิงโตแห่ งตระกู ล ผู้ ที สมควรจะทรงรั บม้ วนหนั งยู ดาห์ เป็ นมู ลรากของดาวิ ด สือ และแกะตราม้ วนหนังสือนั) น
พระองค์ทรงมี ชัยแล้ ว พระองค์ ออก เพราะว่ าพระองค์ ทรงถู ก
จึ ง ทรงสามารถแกะตราทั) งเจ็ ด ปลงพระชนม์แล้ ว และด้ วยพระ
ดวงและคลี หนังสือม้ วนนั) นออก โลหิ ตของพระองค์น) ั น พระองค์
ได้ ทรงไถ่ เราทั) งหลายซึ งมาจาก
ได้ "

5

(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
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หน้ า 2497
วิวรณ์ M, K
ทุ กตระกู ล ทุ กภาษา ทุ กชาติและ "เอเมน" และผู้ อาวุ โสทั) งยี สิบสี
ทุ กประเทศ ให้ ไปถึงพระเจ้ า
ก็ทรุดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้
10 พระองค์ ไ ด้ ท รงโปรดให้ เรา ทรงพระชนม์ อ ยู่ ตลอดไปเป็ น
ทั) งหลายเป็ นกษั ต ริ ย์ และเป็ น นิตย์
ปุโรหิ ตของพระเจ้ าของเรา และ
ตราประทับดวงแรก
เราทั) งหลายจะได้ ครอบครอง
(มีชยั แก่ โลก)
แผ่ นดินโลก"
เมื อพระเมษโปดกทรงแกะ
ชี วิตทังมวล
ตราดวงหนึ งนั) นออกแล้ ว
ร้องสรรเสริ ญพระเจ้า
ข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และได้ ยินสัตว์
11 แล้ วข้ าพเจ้ าก็มองดู และ ตั วหนึ งในสั ตว์ สี ตั วนั) นร้ องดุ จ
ข้ าพเจ้ าได้ ยิ น เสี ยงทู ตสวรรค์ เสียงฟ้ าร้ องว่ า "มาดูเถิด"
เป็ นอั น มากนั บเป็ นโกฏิ ๆ เป็ น 2ข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด มี
แสนๆ ซึ งอยู่ ล้อมรอบพระทีนั ง ม้ าขาวตั วหนึ ง และผู้ ที ขี ม้ านั) น
รอบสั ตว์ และผู้ อาวุ โสทั) งหลาย ถื อธนู และได้ รับมงกุ ฎ และผู้
นั) นก็ออกไปอย่ างมีชัย และเพื อ
นั) น
12 ร้ องเสียงดังว่ า "พระเมษโป- ได้ ชัยชนะ
ตราประทับดวงที(สอง
ดกผู้ ทรงถู ก ปลงพระชนม์ แล้ ว
นั) น เป็ นผู้ ที สมควรได้ รั บฤทธิW
(สงคราม)
เดช ทรัพย์สมบัติ ปั ญญา อานุ - 3เมื อพระองค์ ทรงแกะตราดวง
ภาพ เกี ยรติ สง่ าราศี และคํา ที สองนั) นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยิ น
สดุดี"
สัตว์ตัวทีสองร้ องว่ า "มาดูเถิด"
13 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงสิ งมี 4 และมี ม้ าอี ก ตั วหนึ งออกไป
ชี วิ ตทั) งหมด ทั) งในสวรรค์ ใน เป็ นม้ าสี แดงสด ผู้ ที ขี ม้ าตั วนี)
แผ่ นดินโลก ใต้ แผ่ นดินโลก ใน ได้ รั บอนุ ญาตให้ นํา สั น ติ สุ ขไป
มหาสมุ ทร และบรรดาทีอยู่ ในที จากแผ่ นดิ นโลก เพื อให้ คนทั) ง
เหล่ านั) น ร้ องว่ า "ขอให้ คาํ สดุดี ปวงรบราฆ่ าฟั นกั น และผู้ นี) ได้
และเกี ยรติ และสง่ าราศี และ รับดาบใหญ่ เล่ มหนึ ง
ฤทธิW เดช จงมี แด่ พระองค์ ผ้ ู
ตราประทับดวงที(สาม
ประทั บบนพระที นั ง
และ
(ความอดอยาก)
แด่ พระเมษโปดกตลอดไปเป็ น 5เมื อพระองค์ ทรงแกะตราดวง
นิตย์"
ที สามนั) นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยิ น
14 และสั ต ว์ ท) ั งสี นั) นก็ ร้ องว่ า สัตว์ ตัวที สามร้ องว่ า "มาดูเถิด"

6

(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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วิวรณ์ K
หน้ า 2498
แล้ วข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด เพราะพระวจนะของพระเจ้ าและ
มีม้าดําตั วหนึ ง และผู้ ทีขี ม้านั) น เพราะคําพยานทีเขายึดถือนั) น
ถือตราชู
10 เขาเหล่ านั) นร้ องเสี ยงดั ง ว่ า
6แล้ วข้ าพเจ้ าก็ได้ ยิ นเสี ยงออก "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้
มาจากท่ ามกลางสั ตว์ ท) ั งสี น) ั นว่ า บริ สุ ทธิW และสั ตย์ จริ ง อี กนาน
"ข้ าวสาลี ร าคาทะนานละหนึ ง เท่ าใดพระองค์ จึ งจะทรงพิ เดนาริอั น ข้ าวบาร์ เลย์ สามทะ- พากษาและตอบสนองให้ เลื อด
นานต่ อหนึ งเดนาริ อั น และเจ้ า ของเราต่ อคนทั) งหลายที อยู่ ใน
อย่ าทําอันตรายแก่ นาํ) มันและนํา)
โลก"
องุ่ น"
11 แล้ วพระองค์ ท รงประทาน
ตราประทับดวงที(สี(
เสื) อสี ขาวแก่ คนเหล่ านั) นทุ กคน
และทรงกําชั บเขาให้ หยุดพั กต่ อ
(ความตายอันน่ากลัว
ไปอีกหน่ อย จนกว่ าเพื อนผู้ รับ
ของประชากรหนึ(งในสี()
7เมื อพระองค์ ทรงแกะตราดวง ใช้ ของเขาและพวกพี น้ องของ
ทีสี น) ั นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยินเสียง เขาจะถู กฆ่ าเหมื อนกั บเขานั) นจะ
ครบจํานวน
สัตว์ตัวทีสี ร้องว่ า "มาดูเถิด"
ตราประทับดวงที(หก
8แล้ วข้ าพเจ้ าก็แลเห็ น และดู
เถิ ด มี ม้ าสี กะเลี ยวตั วหนึ ง ผู้ (ความโกลาหลบนแผ่ นดินโลก
เหตุ จากพระพิโรธ)
ที นั งบนหลั งม้ านั) นมีชื อว่ าความ
ตาย และนรกก็ติ ดตามเขามา 12 เมื อพระองค์ ทรงแกะตรา
ด้ วย และได้ ให้ ทั) งสองนี) มี อาํ - ดวงที หกนั) นแล้ ว ดูเถิ ด ข้ าพนาจล้ างผลาญแผ่ นดิ น โลกได้ เจ้ าก็ได้ เห็นแผ่ นดิ นไหวใหญ่ โต
หนึ งในสี ส่ วน ด้ วยดาบ ด้ วย ดวงอาทิตย์ กก็ ลายเป็ นมื ดดําดุ จ
ความอดอยาก ด้ วยความตาย ผ้ ากระสอบขนสั ตว์ และดวง
และด้ วยสัตว์ร้ายแห่ งแผ่ นดิน
จันทร์กก็ ลายเป็ นสีเลือด
ตราประทับดวงที(หา้
13 และดวงดาวทั) งหลายในท้ อง
ฟ้ าก็ตกลงบนแผ่ นดิ น เหมื อน
(เสียงร้องจาก
ต้ นมะเดื ออั น หวั นไหวด้ วยลม
ดวงวิญญาณใต้แท่ นบู ชา)
9เมื อพระองค์ ทรงแกะตราดวง กล้ าจนทํา ให้ ผลหล่ น ลงไม่ ทั น
ที ห้ านั) นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็แลเห็ น สุก
ดวงวิ ญญาณใต้ แท่ นบู ชา เป็ น 14 ท้ อ งฟ้ าก็ หายไปเหมื อ นกั บ
วิญญาณของคนทั)งหลายที ถูกฆ่ า หนั ง สื 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
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หน้ า 2499
วิวรณ์ K, Q
และภู เขาทุ กลู กและเกาะทุ ก ได้ รั บมอบอํานาจให้ ทาํ อั นตราย
เกาะก็เลื อนไปจากทีเดิม
แก่ แผ่ นดินและทะเลนั) น
15 แล้ วกษั ตริ ย์ ท) ั งหลายในโลก 3ว่ า "จงอย่ าทําอันตรายแผ่ นดิน
พวกคนใหญ่ คนโต เศรษฐี นาย ทะเลหรือต้ นไม้ จนกว่ าเราจะได้
ทหารใหญ่ ผู้ มี อาํ นาจ และทุ ก ประทับตราไว้ ที หน้ าผากผู้ รั บใช้
คนทั) งที เป็ นทาสและเป็ นอิ สระ ทั) งหลายของพระเจ้ าของเราเสี ย
ก็ ซ่ อ นตั วอยู่ ในถํา) และโขดหิ น ก่ อน"
ตามภูเขา
4และข้ า พเจ้ าได้ ยิ นจํา นวนของ
16 พวกเขาร้ องบอกกั บภู เ ขา ผู้ ที ได้ การประทั บตรา คื อผู้ ที
และโขดหิ นว่ า "จงล้ มทับเราเถิด ได้ การประทับตรานั) น ก็มาจาก
จงซ่ อนเราไว้ ให้ พ้ นจากพระ ทุ ก ตระกู ล ในชนชาติ อิ ส ราเอล
พั กตร์ ของพระองค์ ผู้ ประทั บ ได้ แสนสี หมื นสี พันคน
อยู่ บนพระที นั ง และให้ พ้นจาก 5ผู้ ที มาจากตระกู ลยู ดาห์ ได้ การ
พระพิโรธของพระเมษโปดกนั) น
ประทับตราหมื นสองพันคน ผู้ ที
17 เพราะว่ า วั นสํา คั ญแห่ ง พระ มาจากตระกู ลรู เบนได้ การประพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ วและ ทับตราหมื นสองพั นคน ผู้ ที มา
ผู้ ใดจะทนอยู่ ได้ เล่ า"
จากตระกู ล กาดได้ การประทั บ
อิ สราเอล 788,::: คน
ตราหมื นสองพันคน
6 ผู้ ที ม าจากตระกู ลอาเชอร์ ได้
จาก 7; ตระกู ล
การประทับตราหมื นสองพั นคน
ได้รบั การประทับตรา
ภายหลั ง เหตุ การณ์ เ หล่ า นี) ผู้ ทีมาจากตระกู ลนัฟทาลีได้ การ
ข้ าพเจ้ าได้ เห็นทู ตสวรรค์ สี ประทับตราหมื นสองพันคน ผู้ ที
องค์ ยื นอยู่ ที มุ ม ทั) งสี ของแผ่ น มาจากตระกู ล มนั ส เสห์ ไ ด้ การ
ดิ นโลก ห้ ามลมในแผ่ นดิ นโลก ประทับตราหมื นสองพันคน
ทั) งสี ทิศไว้ เพื อไม่ ให้ ลมพั ดบน 7ผู้ ที มาจากตระกู ล สิ เ มโอนได้
การประทับตราหมื นสองพั นคน
บก ในทะเล หรือทีต้นไม้ ใดๆ
2 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ เ ห็ น ทู ตสวรรค์ ผู้ ที มาจากตระกู ลเลวี ได้ การ
อี กอง ค์ หนึ งปราก ฏขึ) นมา ประทับตราหมื นสองพันคน ผู้ ที
จากทิ ศตะวั นออก ถื อดวงตรา มาจากตระกู ลอิ สสาคาร์ ไ ด้ ก าร
ของพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ อ ยู่ ประทับตราหมื นสองพันคน
และท่ านได้ ร้ องประกาศด้ วย 8 ผู้ ที มาจากตระกู ล เศบู ลุ น ได้
เสียงอันดังแก่ ทูตสวรรค์ท) ังสี ผู้ การประทับตราหมื นสองพั นคน

7

(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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วิวรณ์ Q, L
หน้ า 2500
ผู้ ที ม าจากตระกู ลโยเซฟได้ การ เสื) อสี ขาวเหล่ านี) คือใคร และมา
ประทับตราหมื นสองพันคน ผู้ ที จากไหน"
มาจากตระกู ลเบนยามิ นได้ การ 14 ข้ าพเจ้ าตอบท่ านว่ า "ท่ าน
ประทับตราหมื นสองพันคน
เจ้ าข้ า ท่านก็ทราบอยู่ แล้ ว" ท่าน
การปรากฏของมวลชน
จึ งบอกข้ าพเจ้ าว่ า "คนเหล่ านี)
คื อคนทีมาจากความทุ กข์ เวทนา
ที(ได้รบั ความรอด
ครั) งใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระล้ าง
ต่ อหน้าพระที(น งั (
9ต่ อจากนั) นมา ข้ าพเจ้ าก็มองดู เสื) อผ้ าของเขาในพระโลหิ ตของ
และดูเถิด คนมากมาย ถ้ ามีผ้ ู ใด พระเมษโปดกจนเสื) อผ้ านั) นขาว
จะนั บประมาณมิได้ เลย มาจาก สะอาด
ทุ กชาติ ทุ กตระกู ล ประชากร 15 เพราะเหตุน) ั นเขาทั)งหลายจึง
และทุ กภาษา คนเหล่ านั) นสวม ได้ อยู่ หน้ าพระที นั งของพระเจ้ า
เสื) อสี ขาว ถือใบตาลยืนอยู่ หน้ า และปรนนิ บั ติ พระองค์ ใ นพระ
พระที นั งและต่ อพระพั กตร์ พระ วิ ห ารของพระองค์ ท) ั งกลางวั น
และกลางคื น และพระองค์ ผ้ ู
เมษโปดก
10 คนเหล่ า นั) นร้ องเสี ยงดั ง ว่ า ประทั บบนพระที นั งจะสถิ ตอยู่
"ความรอดมี อ ยู่ ที พระเจ้ าของ ท่ามกลางเขาเหล่ านั) น
เราผู้ ประทั บบนพระที นั งและ 16 พวกเขาจะไม่ หิ วกระหายอี ก
เลย แสงแดดและความร้ อนจะ
มีอยู่ ทีพระเมษโปดก"
11 และทู ตสวรรค์ ท) ั งปวงที ยื น ไม่ ส่องต้ องเขาอีกต่ อไป
รอบพระทีนั ง รอบผู้ อาวุโส และ 17 เพราะว่ าพระเมษโปดกผู้
รอบสั ตว์ ท) ั งสี น) ั น ก้ มลงกราบ ทรงอยู่ กลางพระที นั งนั) นจะทรง
หน้ าพระที นั งและนมั สการพระ เลี) ยงดู เขาไว้ และจะทรงนํา เขา
ไปให้ ถึงนํา) พุแห่ งชี วิต และพระ
เจ้ า
12 กล่ าวว่ า "เอเมน ความสรร- เจ้ าจะทรงเช็ดนํา) ตาทุ กหยดจาก
เสริญ สง่ าราศี ปั ญญา การขอบ ตาของเขาเหล่ านั) น"
ตราประทับดวงที(เจ็ ด
พระคุ ณ พระเกี ยรติ อํา นาจ
(แตรทังเจ็ ดแห่ ง
และฤทธิW เดช จงมี แด่ พระเจ้ า
การพิพากษา)
ของเราตลอดไปเป็ นนิ ตย์ เอเมื อพระองค์ ท รงแกะตรา
เมน"
ดวงที เจ็ด ความเงี ยบก็
13 และคนหนึ งในพวกผู้ อาวุ โส
นั) นถามข้ าพเจ้ าว่ า "คนที สวม ครอบคลุ ม สวรรค์ อ ยู่ ประมาณ

8

(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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หน้ า 2501
วิวรณ์ L
ครึ งชั วโมง
ไม้ ไหม้ ไปหนึ งในสามส่ วน และ
2 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ เ ห็ น ทู ตสวรรค์ หญ้ าเขียวสดไหม้ ไปหมดสิ) น
ทั) งเจ็ดองค์ ที ยื น อยู่ เฉพาะพระ
แตรที(สอง
พั กตร์ พระเจ้ านั) น ได้ รั บพระ
(สัตว์ทะเลถู กทําลาย
ราชทานแตรเจ็ดคัน
หนึ(งในสาม)
3และทู ตสวรรค์ อี กองค์ หนึ งถื อ 8เมื อทู ตสวรรค์ องค์ ที สองเป่ า
กระถางไฟทองคํา ออกมายื นอยู่ แตรขึ) น ก็มีสิ งหนึ งเหมือนภูเขา
ที แท่ น และทรงประทานเครื อง ใหญ่ กาํ ลังลุกไหม้ ถูกทิ) งลงไปใน
หอมเป็ นอั นมากแก่ ทู ตองค์ น) ั น ทะเล และทะเลนั) นได้ กลายเป็ น
เพื อให้ ถวายร่ วมกั บคําอธิ ษฐาน เลือดเสียหนึ งในสามส่ วน
ของวิ สุ ทธิ ช นทั) งปวงบนแท่ น 9สัตว์ ท) ังปวงที มีชีวิตอยู่ ในทะเล
ทองคําทีอยู่ หน้ าพระทีนั งนั) น
นั) นตายเสี ยหนึ งในสามส่ วนและ
4และควั นเครื องหอมนั) นก็ลอย บรรดาเรื อกํา ปั นแตกเสี ยหนึ ง
ขึ) นไปพร้ อมกั บคํา อธิ ษฐานของ ในสามส่ วน
วิ สุ ทธิ ช นทั) งหลายจากมื อทู ต
แตรที(สาม
สวรรค์ สู่ เบื) องพระพั ก ตร์ ข อง
(แม่ น าํ และบ่ อนําพุ
พระเจ้ า
มีรสขมหนึ(งในสาม)
5 แล้ วทู ตสวรรค์ อ งค์ นั) นก็ นาํ
10 เมื อทู ตสวรรค์องค์ที สามเป่ า
กระถางไปบรรจุ ไฟจากแท่ นจน แตรขึ) น ก็มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ ง
เต็ม และโยนกระถางนั) นลงบน เป็ นเปลวไฟลุ กโพลงดุ จโคมไฟ
แผ่ นดิ นโลก และมี เสี ยงต่ างๆ ตกจากท้ องฟ้ า ดาวนั) นตกลงบน
ฟ้ าร้ อง ฟ้ าแลบ และแผ่ นดิ น แม่ นาํ) หนึ งในสามส่ วน และตก
ไหว
ทีบ่อนํา) พุท) ังหลาย
6 และทู ต สวรรค์ เจ็ ด องค์ ที ถื อ 11 ดาวดวงนี) มี ชื อว่ าบอระเพ็ด
แตรทั) งเจ็ ด นั) นต่ างก็ เ ตรี ยม รสของนํา) กลายเป็ นรสขมเสี ย
พร้ อมทีจะเป่ า
หนึ งในสามส่ วน และคนเป็ น
แตรที(หนึ(ง
อั นมากก็ได้ ตายไปเพราะนํา) นั) น
(พืชพันธุ แ์ ห่ งแผ่ นดินโลก
กลายเป็ นนํา) รสขมไป
ถู กทําลายหนึ(งในสาม)
แตรที(สี(
7 เมื อทู ตสวรรค์ องค์ แ รกเป่ า
(ดวงต่ างๆในท้องฟ้ า
แตรขึ) น ลู กเห็บและไฟปนด้ วย
มืดไปหนึ(งในสาม)
เลือดก็ถูกทิ)งลงบนแผ่ นดิน ต้ น 12 เมื อทู ตสวรรค์ อ งค์ ที 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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วิวรณ์ L, P
หน้ า 2502
แตรขึ) น ดวงอาทิตย์กถ็ ู กทําลาย กั บ อํา นาจของแมลงป่ องแห่ ง
ไปหนึ งในสามส่ วน ดวงจั นทร์ แผ่ นดินโลก
และดวงดาวทั) งหลายก็เช่ นเดี ยว 4และมีคาํ สั งแก่ มันไม่ ให้ ทาํ ร้ าย
กั นจึ งมื ดไปหนึ งในสามส่ วน หญ้ าบนแผ่ นดิ นโลก หรื อพื ช
กลางวั น ก็ ไ ม่ ส ว่ างเสี ยหนึ งใน เขี ยว หรือต้ นไม้ แต่ ให้ ทาํ ร้ าย
สามส่ วน และกลางคื นก็เช่ น คนเหล่ านั) นที ไม่ มี ตราของพระ
เดียวกับกลางวัน
เจ้ าบนหน้ าผากของเขาเท่านั) น
13 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ม องดู และได้ 5และไม่ ให้ ฆ่ าคนเหล่ านั) น แต่
ยิ นทู ตสวรรค์ องค์ หนึ งที บิ นอยู่ ให้ ทรมานเขาห้ าเดื อน การ
ในท้ องฟ้ า ร้ องประกาศเสียงดัง ทรมานนั) นเป็ นการทรมานที
ว่ า "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่ คน เหมือนกับถู กแมลงป่ องต่ อย
ทั) งหลายที อยู่ บนแผ่ นดิ น โลก 6 ตลอดเวลาเหล่ านั) นคนทั) ง
เพราะเสี ยงแตรของทู ตสวรรค์ หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะ
ทั)งสามองค์กาํ ลังจะเป่ าอยู่ แล้ ว"
ไม่ พบ เขาอยากจะตาย แต่
แตรที(หา้
ความตายจะหนีไปจากเขา
7ตั^ กแตนนั) นมีรู ปร่ างเหมื อนม้ า
(ภัยพิบตั ิ จากเหว
ที ผู ก เครื องพร้ อมสํา หรั บออก
ที(ไม่ มีกน้ เหว)
เมื อทู ตสวรรค์ องค์ ที ห้ า ศึ ก บนหั วมี สิ งหนึ งที ดู เหมื อน
เป่ าแตรขึ) น ข้ าพเจ้ าก็เห็ น มงกุ ฎทองคํา หน้ ามั นเหมื อน
ดาวดวงหนึ งตกจากฟ้ าลงมาที หน้ ามนุ ษย์
แผ่ นดิ นโลก และประทานลู ก 8ผมมั นเหมื อนผมผู้ หญิ ง ฟั น
กุ ญแจสําหรั บเหวที ไม่ มี ก้ นเหว มันเหมือนฟั นสิงโต
9 มั น มี ทั บทรวงเหมื อ นกั บทั บ
ให้ แก่ ดาวดวงนั) น
2เมื อเขาเปิ ดเหวที ไม่ มี ก้ นเหว ทรวงเหล็ก เสียงปี กมันเหมื อน
นั) น ก็มี ควั นพลุ่ งขึ) นมาจากเหว เสี ยงรถม้ าเป็ นอั นมากกรู เข้ ารบ
นั) นดุ จควั นที เตาใหญ่
และ ข้ าศึก
ดวงอาทิ ต ย์ และอากาศก็ มื ด ไป 10 มั น มี ห างเหมื อ นหางแมลง
เพราะเหตุ ควั นที ข) ึ นมาจากเหว ป่ อง และหางมั นนั) นมี เหล็กใน
มั น มี อาํ นาจที จะทํา ร้ ายมนุ ษย์
นั) น
3มี ฝู งตั^ กแตนบิ นออกจากควั น ตลอดห้ าเดือน
นั) นมายังแผ่ นดินโลกได้ ประทาน 11 มั น มี ทู ตแห่ ง เหวที ไม่ มี ก้ น
อํานาจแก่ ต^ั กแตนนั) น เหมือน เหวนั) นเป็ นกษั ตริ ย์ปกครองมั น

9

(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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หน้ า 2503
วิวรณ์ P, ER
ทีมีชื อเรียกในภาษาฮีบรูว่า อา- 18 มนุ ษย์ ถู กฆ่ าเสี ยหนึ งในสาม
บัดโดน แต่ ในภาษากรีกเรียกว่ า ส่ วนด้ วยภัยพิบัติ สามอย่ างนี) คื อ
อปอลลิโยน
ไฟและควั นและกํามะถั นที พลุ่ ง
12 วิ บัติ อย่ างที หนึ งผ่ านไปแล้ ว ออกมาจากปากมันนั) น
ดู เถิ ด ยั งมี วิ บัติ อี กสองอย่ างที 19 เพราะว่ าฤทธิW ของม้ านั) นอยู่ ที
จะเกิดขึ) นในภายหน้ า
ปากและหาง หางของมันเหมือน
แตรที(หก
งู และมี หั ว สิ งเหล่ านี) ทํา ให้ มั น
(มนุ ษย์หนึ(งในสามถู กฆ่ าตาย) ทําร้ ายคนได้
13 เมื อทู ตสวรรค์ องค์ ที หกเป่ า 20 มนุ ษย์ท) ังหลายทีเหลืออยู่ ที
แตรขึ) น ข้ าพเจ้ าได้ ยินเสียงออก มิ ไ ด้ ถู กฆ่ าด้ วยภั ยพิ บั ติ เ หล่ า นี)
มาจากเชิ งงอนมุ มทั) งสี ของแท่ น ยั งไม่ ได้ กลั บใจเสี ยใหม่ จากงาน
ทองคําทีอยู่ เบื) องพระพักตร์พระ ที มื อเขาได้ กระทํา ไม่ ได้ เลิ ก
บูชาผี บูชา `รูปเคารพที $ทําด้วย
เจ้ า
14 เสี ยงนั) นสั งทู ตสวรรค์ องค์ ที ทองคํา เงิ น ทองสัมฤทธิ4 หิ น
หกที ถื อแตรนั) นว่ า "จงแก้ มั ด และไม้ รู ปเคารพเหล่ านั "นจะดู
ทู ตสวรรค์ ท) ั งสี ที ถู กมั ด ไว้ ที หรือฟั งหรือเดินก็ไม่ ได้'
แม่ นาํ) ใหญ่ น) ั น คือแม่ นาํ) ยูเฟร- 21 และเขาก็ มิ ได้ กลั บใจเสี ย
ใหม่ จากการฆาตกรรม และการ
ติส"
15 ทู ตสวรรค์ท) ังสี กถ็ ู กแก้ ปล่ อย เวทมนตร์ การล่ วงประเวณี และ
ไป ซึ งทรงเตรียมไว้ สาํ หรั บชั ว- การลักขโมย
ยอห์นได้รบั
โมง วัน เดือน และปี ทีจะให้ ฆ่า
หนังสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ(ง
มนุ ษย์เสียหนึ งในสามส่ วน
และข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ทู ต
16 และจํา นวนพลทหารม้ ามี
สวรรค์ ที มี ฤทธิW มากอี ก
สองร้ อยล้ าน นี คื อจํา นวนที
องค์หนึ งลงมาจากสวรรค์ มีเมฆ
ข้ าพเจ้ าได้ ยิน
17 ในนิ มิ ต นั) นข้ าพเจ้ าสั ง เกต คลุ มตั วท่ าน และมี ร้ ุ งบนศี รษะ
เห็ นม้ าเป็ นดั งนี) คื อ ผู้ ที นั งบน ท่ าน และหน้ าท่ านเหมื อนดวง
หลั งม้ านั) นก็มี ทั บทรวงสี ไฟ สี อาทิตย์ และเท้ าท่านเหมือนเสา
พลอยสีแดง และสีกาํ มะถัน หั ว ไฟ
ม้ าทั) งหลายนั) นเหมื อนหั วสิ งโต 2ท่านถื อหนังสือเล็กๆม้ วนหนึ ง
มี ไฟและควั นและกํา มะถั นพลุ่ ง ซึ งคลี อยู่ ในมื อของท่ าน ท่ าน
วางเท้ าขวาของท่านบนทะเลและ
ออกมาจากปากของมัน

10

(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

วิวรณ์ ER, EE
หน้ า 2504
เท้ าซ้ ายของท่านบนบก
ยิ นจากสวรรค์ น) ั นตรั สกั บข้ าพ3ท่ านร้ องเสี ยงดั งดุ จเสี ยงสิ งโต เจ้ าอี กว่ า "จงไปรั บหนั งสื อ
คําราม เมื อท่านร้ องแล้ ว เสียง เล็กๆม้ วนนั) นทีคลี อยู่ ในมือของ
ฟ้ าร้ องทั)งเจ็ดเสียงก็ดังขึ) น
ทู ต สวรรค์ อ งค์ ที ยื น อยู่ ทั) งบน
4เมื อเสี ยงฟ้ าร้ องทั) งเจ็ดดั งขึ) น ทะเลและบนบกนั) น"
แล้ ว ข้ าพเจ้ าจึ งลงมื อจะเขี ยน 9ข้ าพเจ้ าจึงไปหาทู ตสวรรค์องค์
แต่ ข้ าพเจ้ าได้ ยิ น พระสุ ร เสี ยง นั) นและกล่ าวแก่ ท่ านว่ า "ขอ
จากสวรรค์ ต รั ส แก่ ข้ าพเจ้ าว่ า หนั งสื อม้ วนเล็กนั) นเถิ ด" ท่ าน
"จงประทั บตราปิ ดข้ อความซึ ง จึ งตอบข้ าพเจ้ าว่ า "เอาไปเถิ ด
ฟ้ าร้ องทั)งเจ็ดได้ ร้องนั) น จงอย่ า และกินมันเสีย มันจะทําให้ ท้อง
เขียนข้ อความเหล่ านั) น"
เจ้ าขม แต่ เมื ออยู่ ในปากของเจ้ า
5ฝ่ ายทู ตสวรรค์ องค์ ที ข้ า พเจ้ า มันจะหวานเหมือนนํา) ผึ) ง"
เห็ น ยื นอยู่ ทั) งบนทะเลและบน 10 ข้ าพเจ้ ารั บหนั งสื อ ม้ วนเล็ก
บกนั) นได้ ชูมือขึ) นสู่ ท้องฟ้ า
นั) นจากมื อทู ต สวรรค์ แล้ วก็ กิ น
6และปฏิญาณโดยอ้ างพระนาม เข้ าไป ขณะที มันอยู่ ในปากของ
ของพระองค์ ผ้ ู ทรงพระชนม์ อยู่ ข้ าพเจ้ านั) นมันก็หวานเหมือนนํา)
เป็ นนิ ตย์ ผู้ ได้ `ทรงสร้างฟ้ า ผึ) ง แต่ เมื อข้ าพเจ้ ากินมันเข้ าไป
สวรรค์ และสรรพสิ$ งซึ $ งมี อยู่ ใน แล้ วท้ องข้ าพเจ้ าก็ขม
ฟ้ าสวรรค์นัน" ทรงสร้างแผ่นดิน 11 และท่านบอกข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ า
โลก และสรรพสิ$ งซึ $ งมี อยู่ ใน ต้ องพยากรณ์ อี กต่ อ ชนชาติ ท) ั ง
แผ่ นดิ นโลกนั "น และทรงสร้าง หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา
ทะเล กับสรรพสิ$ งซึ $ งมี อยู่ ใน และกษัตริย์"
ทะเลนัน" ' ว่ า จะไม่ มีการเนิ นช้ า
การวัดพระวิหารชันใน
อีกต่ อไปแล้ ว
ท่ า นผู้ หนึ งจึ ง เอาไม้ อ้ อ
7 แต่ ว่ าในวั นแห่ ง เสี ยงของทู ต
ท่ อ นหนึ งให้ ข้ าพเจ้ ารู ป
สวรรค์ องค์ ที เจ็ดนั) น
คื อ ร่ างเหมื อนไม้ เรี ยว และทู ต
เมื อท่านจะเป่ าแตรขึ) น ความลึก สวรรค์ อ งค์ น) ั นยื น อยู่ กล่ า วว่ า
ลั บของพระเจ้ าที พระองค์ ไ ด้ "จงลุ ก ขึ) นไปวั ด พระวิ ห ารของ
ตรั สไว้ แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ พระเจ้ า และแท่นบูชา และคําซึ งเป็ นผู้ รับใช้ ของพระองค์น) ั นก็ นวณคนทั) งหลายซึ งนมั สการใน
จะสําเร็จ
นั) น
8และพระสุ รเสี ยงที ข้ า พเจ้ า ได้ 2แต่ ไม่ ต้ องวั ดลานชั) นนอกพระ

11

(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
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หน้ า 2505
วิวรณ์ EE
วิหารนั) น เพราะว่ าทีนั นได้ มอบ 8และศพของเขาจะอยู่ ที ถนนใน
ไว้ แก่ คนต่ างชาติแล้ ว และเขาจะ เมื องใหญ่ น) ั น ซึ งตามฝ่ ายจิ ต
เหยียบยํา เมืองบริ สุ ทธิW ลงใต้ เท้ า วิ ญญาณเรี ยกว่ า เมื องโสโดม
ตลอดสี สิบสองเดือน
และอียิปต์ อันเป็ นเมืองซึ งองค์
คําพยากรณ์ของพยานทังสอง
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราถู กตรึ ง
3 และเราจะให้ ฤทธิW อํา นาจแก่ ด้ วย
พยานทั)งสองของเรา และเขาจะ 9คนหลายชาติ หลายตระกู ล
พยากรณ์ ตลอดพั นสองร้ อ ยหก หลายภาษา หลายประชาชาติ จะ
เพ่ ง ดู ศพเขาตลอดสามวั นครึ ง
สิบวัน นุ่ งห่ มด้ วยผ้ ากระสอบ
4 พยานทั) งสองนั) นคื อ ต้ นมะ- และจะไม่ ยอมให้ เอาศพนั) นใส่
กอกเทศสองต้ น และคันประทีป อุโมงค์เลย
สองคั นที ต) ั งอยู่ เบื) องพระพั กตร์ 10 คนทั)งหลายซึ งอยู่ ในแผ่ นดิน
พระเจ้ า ผู้ ทรงเป็ นเจ้ าแห่ ง โลกจะยิ นดี เพราะเขา และจะ
สนุ กสนานรื นเริง จะให้ ของขวัญ
แผ่ นดินโลก
5 ถ้ าผู้ ใดประสงค์ จะทํา ร้ าย แก่ กั น เพราะว่ าผู้ พยากรณ์ ท) ั ง
พยานทั) งสองนั) น ไฟก็จะพลุ่ ง สองนี) ได้ ทรมานคนเหล่ านั) นที
ออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผ้ ู อาศัยอยู่ ในโลก"
นั) น ถ้ าผู้ ใดจะทํา ร้ ายพยาน 11 เมื อเวลาผ่ านไปสามวั นครึ ง
ทั) งสอง ผู้ นั) นก็จะต้ องตายใน แล้ ว ลมปราณแห่ งชี วิตจากพระ
เจ้ าก็เข้ าสู่ ศพของเขาอีก และเขา
ลักษณะนี)
6พยานทั)งสองมี ฤทธิW ปิดท้ องฟ้ า ก็ลุ กขึ) นยื น คนทั) งหลายที ได้
ได้ เพื อไม่ ให้ ฝนตกในระหว่ าง เห็ นเขาก็มี ความหวาดกลั วเป็ น
วั นเหล่ านั) นที เขากําลั งพยากรณ์ อันมาก
และมี ฤทธิW อาํ นาจเหนื อนํา) ทําให้ 12 คนทั) งหลายได้ ยิ น พระสุ ร กลายเป็ นเลื อดได้ และมี ฤทธิW เสี ยงดั งมาจากสวรรค์ ตรั สแก่
บั นดาลให้ ภั ยพิ บั ติ ต่ างๆกระ- เขาว่ า "จงขึ) นมาที นี เถิ ด" และ
หนํา โลก กี ครั) งก็ได้ ตามความ พวกศั ตรู ก ็เ ห็ นเขาขึ) นไปในหมู่
เมฆสู่ สวรรค์
ปรารถนาของเขา
แผ่ นดินไหวครังใหญ่
7 และเมื อเสร็ จสิ) นการเป็ น
พยานแล้ ว สัตว์ร้ายทีข) ึ นมาจาก 13 และในเวลานั) นก็เกิดแผ่ นดิน
เหวที ไม่ มี ก้ นเหวก็ จ ะสู้ รบกั บ ไหวใหญ่ และเมืองนั) นก็ถล่ มลง
เขา จะชนะเขาและจะฆ่ าเขาเสีย
เสี ยหนึ งในสิ บส่ วน มี คนตาย
(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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วิวรณ์ EE, EI
หน้ า 2506
เพราะแผ่ นดิ น ไหวเจ็ ด พั น คน ของพระองค์ และได้ ทรงครอบ
และคนที เหลื อ อยู่ นั) นมี ค วาม ครอง
หวาดกลั วยิ ง และได้ ถวายพระ 18 เหล่ าประชาชาติ มีความโกรธ
เกียรติแด่ พระเจ้ าแห่ งสวรรค์
แค้ น แต่ พระพิโรธของพระองค์
14 วิ บั ติ อ ย่ างที สองก็ ผ่ านไป ก็มาถึ งแล้ ว ถึ งเวลาที พระองค์
แล้ ว ดูเถิด วิบัติอย่ างทีสามก็จะ จะทรงพิ พากษาคนทั) งหลายที
มาถึงในไม่ ช้านี) แหละ
ตายไปแล้ ว และถึ งเวลาที พระ
แตรที(เจ็ ด
องค์ จะทรงประทานบําเหน็จแก่
ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ คื อพวก
(การประกาศถึงชัยชนะ
แห่ งอาณาจักรของพระคริ สต์) ศาสดาพยากรณ์ และวิ สุ ทธิ ชน
15 และทู ต สวรรค์ อ งค์ ที เจ็ ด ก็ ทั) งปวง และแก่ คนทั) งหลายที
เป่ าแตรขึ) นและมี เ สี ยงหลายๆ ยําเกรงพระนามของพระองค์ ท) ั ง
เสี ยงกล่ าวขึ) นดั ง ๆในสวรรค์ ว่ า ผู้ ใหญ่ ผ้ ู น้อย และถึงเวลาแล้ วที
"ราชอาณาจั กรทั) งหลายแห่ งพิ - พระองค์ จ ะทรงทํา ลายคนที ทํา
ภพนี) ได้ กลั บเป็ นราชอาณาจั กร ลายแผ่ นดินโลก"
ทั) งหลายขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า 19 แล้ วพระวิหารของพระเจ้ าใน
ของเรา และเป็ นของพระคริ สต์ สวรรค์ ก ็เปิ ดออก ในพระวิ หาร
ของพระองค์ และพระองค์ จะ นั) นเห็ น มี หี บพั น ธสั ญญาของ
ทรงครอบครองตลอดไปเป็ น พระองค์ แล้ วก็มี ฟ้าแลบ และ
เสียงต่ างๆ ฟ้ าร้ อง แผ่ นดินไหว
นิตย์"
16 และผู้ อาวุ โสยี สิ บสี คนซึ งนั ง ลูกเห็บก็ตกอย่ างหนัก
ผู ห้ ญิงและพญานาค
ในที นั งของตนเบื) องพระพั กตร์
มี การมหั ศจรรย์ ใหญ่ ยิ ง
พระเจ้ าก็ทรุ ดตั วลงกราบนมั สปรากฏในสวรรค์ คื อผู้
การพระเจ้ า
17 และทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า หญิ งคนหนึ งมี ดวงอาทิ ตย์ เป็ น
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ทรงฤทธา- อาภรณ์ มี ดวงจั นทร์ อยู่ ใต้ เท้ า
นุ ภาพสูงสุด ผู้ ทรงดํารงอยู่ บัดนี) และบนศี รษะมี ดวงดาวสิ บสอง
และผู้ ได้ ทรงดํา รงอยู่ ในกาล ดวงเป็ นมงกุ ฎ
ก่ อน และผู้ จะเสด็จมาในอนา- 2 ผู้ หญิ ง นั) นตั) งครรภ์ และร้ อง
คต ข้ าพระองค์ ท) ั งหลายขอบ ครวญด้ วยความเจ็บครรภ์ ที ใกล้
พระคุ ณพระองค์ ที พระองค์ ได้ จะคลอด
ทรงใช้ ฤทธานุ ภ าพอั น ใหญ่ ยิ ง 3และมี การมหั ศจรรย์ อี กอย่ าง

12

(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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หน้ า 2507
วิวรณ์ EI
หนึ งปรากฏในสวรรค์ ดูเถิด มี บรรพ์ ที เขาเรียกกันว่ า พญาพญานาคใหญ่ สี แดงตั วหนึ ง มี มารและซาตาน ผู้ ล่อลวงมนุ ษย์
เจ็ดหั วและมี สิ บเขา และที หั ว ทั) งโลก พญานาคและพวกทู ต
เหล่ านั) นมีมงกุ ฎเจ็ดอัน
ของมั นก็ ถู กผลั กทิ) งลงมาใน
4 หางพญานาคตวั ด ดวงดาวใน แผ่ นดินโลก
ท้ องฟ้ า ทิ) งลงมาที แผ่ นดิ นโลก 10 และข้ าพเจ้ าได้ ยินเสียงดังขึ) น
เสียหนึ งในสามส่ วน และพญา- ในสวรรค์ ว่ า "บั ดนี) ความรอด
นาคนั) นยื นอยู่ เบื) องหน้ าผู้ หญิ ง และฤทธิW เดช และราชอาณาจักร
ทีกาํ ลังจะคลอดบุตร เพื อจะกิน แห่ งพระเจ้ าของเรา และอํานาจ
บุตรเมื อคลอดออกมาแล้ ว
พระคริ สต์ ของพระองค์ ได้ มาถึ ง
บุ ตรนันจะได้ครอบครอง
แล้ ว เพราะว่ าผู้ ทีกล่ าวโทษพวก
5หญิ งนั) นคลอดบุ ตรชาย ผู้ ซึ ง พี น้องของเราต่ อพระพักตร์พระ
จะครอบครองประชาชาติท) ั งปวง เจ้ าของเรา ทั)งกลางวันและกลาง
ด้ วยคทาเหล็ก และบุ ตรนั) นได้ คื นนั) น ก็ได้ ถู กผลั กทิ) งลงมา
ขึ) นไปถึ งพระเจ้ า ถึ งพระที นั ง แล้ ว
11 เขาเหล่ านั) นชนะพญามาร
ของพระองค์
6 และหญิ งนั) นก็ ห นี เข้ าไปใน ด้ วยพระโลหิ ตของพระเมษโปถิ นทุ รกั นดารที นางมี สถานที ซึ ง ดก และโดยคํา พยานของพวก
พระเจ้ าได้ ทรงจั ด เตรี ยมไว้ ให้ เขาเอง และเขาไม่ ได้ เสี ยดายที
เพื อนางจะได้ รับการเลี) ยงดูอยู่ ที จะพลีชีพของตน
12 ฉะนั) นสวรรค์ และบรรดาผู้ ที
นั นตลอดพันสองร้ อยหกสิบวัน
อยู่ ใ นสวรรค์ จงรื นเริ งยิ น ดี เถิ ด
มีคาเอลและทู ตสวรรค์
แต่ วิ บั ติ จะมี แก่ ผ้ ู ที อยู่ ในแผ่ น
ของท่ านต่ อสู ก้ บั ซาตาน
เพราะว่ า
7 และมี สง ครามเกิ ดขึ) นใน ดิ นโลกและทะเล
สวรรค์ มี คาเอลและพวกทู ต พญามารได้ ลงมาหาเจ้ าด้ วย
สวรรค์ ของท่ านได้ ต่ อสู้ กั บ ความโกรธยิ งนั ก เพราะมันรู้ ว่า
พญานาค และพญานาคกับพวก เวลาของมันมีน้อย"
ซาตานข่ มเหงหญิงนัน
ทู ตของมันก็ต่อสู้
8แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวก 13 เมื อพญานาคนั) นเห็ นว่ า มั น
พญานาคไม่ มี ที อยู่ ในสวรรค์ อี ก ถู กผลั กทิ) งลงมาในแผ่ นดิ นโลก
แล้ ว มั นก็ข่ มเหงหญิ งที คลอด
เลย
9พญานาคใหญ่ ซึ งเป็ นงู ดึ กดํา- 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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วิวรณ์ EI, EG
หน้ า 2508
14 แต่ ทรงประทานปี กนกอินทรี สิ งโต และพญานาคได้ ให้ ฤทธิW
ใหญ่ สองปี กแก่ หญิงนั) น เพื อให้ ของมั น และที นั งของมัน และ
นางบิ น หนี ห น้ างู เ ข้ าไปในถิ น สิ ท ธิ อาํ นาจอั น ใหญ่ ยิ งแก่ สั ตว์
ทุ รกั นดารในสถานที ของนาง ร้ ายนั) น
จนถึ งที ซึ งนางจะได้ รั บการเลี) ยง 3 ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ว่ าหั วๆหนึ ง
ดู ตลอดวาระหนึ งและสองวาระ ของสั ตว์ร้ายดู เหมือนถู กฟั นปาง
และครึ งวาระ
ตาย แต่ แผลที ถู กฟั นนั) นรั กษา
15 งู น) ั นก็ พ่ น นํา) ออกจากปาก หายแล้ ว คนทั) งโลกติ ดตาม
เหมื อนนํา) ท่ วมไหลตามหญิงนั) น สั ต ว์ ร้ ายนั) นไปด้ วยความอั ศเพื อ จะให้ พั ดหญิ งนั) นไปกั บนํา)
จรรย์ใจ
ท่วม
4เขาทั) งหลายได้ บูชาพญานาคที
16 แต่ แผ่ นดิ นก็ได้ ช่วยหญิงนั) น ได้ ให้ อาํ นาจแก่ สัตว์ร้ายนั) น เขา
ไว้ ได้ โดยแยกออกเป็ นช่ องแล้ ว ได้ บู ชาสั ตว์ ร้ ายนั) น กล่ าวว่ า
สู บนํา) ท่ วมนั) นที พ่ นออกจาก "ใครจะเปรี ยบปานสัตว์น) ี ได้ และ
ปากพญานาคนั) นลงไป
ใครสามารถจะทํา สงครามกั บ
17 พญานาคโกรธแค้ นหญิ งนั) น สัตว์น) ี ได้ "
มั นจึ งออกไปทําสงครามกั บเชื) อ 5และยอมให้ สั ตว์ ร้ ายนั) นมี ปาก
สายของนางที เหลื ออยู่ น) ั น คื อ ที พู ดคํา กล่ าวร้ ายและหมิ น
ผู้ ที รั ก ษาพระบั ญญั ติ ของพระ ประมาท และยอมให้ มันใช้ อาํ เจ้ า และยึดถือคําพยานของพระ นาจกระทํา อย่ างนั) นตลอดสี สิ บ
เยซูคริสต์
สองเดือน
สัตว์รา้ ยที(ขึ นมาจากทะเล
6มั น กล่ า วคํา หมิ นประมาทต่ อ
และข้ าพเจ้ าได้ ยื นอยู่ ที พระเจ้ า เพื อหมิ นประมาทต่ อ
หาดทรายชายทะเล และ พระนามของพระองค์ ต่ อพลับเห็ นสั ตว์ ร้ า ยตั วหนึ งขึ) นมาจาก พลาของพระองค์ และต่ อผู้ ทีอยู่
ทะเล มันมีเจ็ดหั วและสิบเขา ที ในสวรรค์
สัตว์รา้ ยกระทําสงคราม
เขาทั)งสิบนั) นมีมงกุ ฎสิบอัน และ
มี ชื อที เป็ นคําหมิ นประมาทจากับพวกวิสุทธิชน
รึกไว้ ทีหัวทั)งหลายของมัน
7และยอมให้ มั นทํา สงครามกั บ
2สั ตว์ ร้ ายที ข้ าพเจ้ าได้ เห็ นนั) น พวกวิ สุ ทธิ ชน
และชนะเขา
เหมือนเสือดาว และเท้ าเหมือน และให้ มั นมี อาํ นาจเหนื อชนทุ ก
เท้ าหมี และปากเหมื อนปาก ตระกู ล ทุ กภาษา และทุ กประ-

13

(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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หน้ า 2509
วิวรณ์ EG, EN
ชาชาติ
มั นมี อํา นาจกระทํา ท่ า มกลาง
8และบรรดาคนที อยู่ ในแผ่ นดิ น สายตาของสั ต ว์ ร้ ายตั วเดิ ม นั) น
โลกจะบู ชาสั ตว์ ร้ ายนั) น คื อ และมั นสั งให้ คนทั) งหลายที อยู่
คนทั) งปวงที ไม่ มี ชื อจดไว้ ใน ในโลกสร้ างรู ปจําลองให้ แก่ สัตว์
หนั งสื อแห่ งชี วิ ตของพระเมษ- ร้ ายที ถู ก ฟั น ด้ วยดาบแต่ ยั ง มี
โปดก ผู้ ทรงถู กปลงพระชนม์ต) ั ง ชี วิตอยู่ น) ั น
แต่ แรกทรงสร้ างโลก
15 และมั น มี อาํ นาจที จะให้ ลม
9ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังเอาเถิด
หายใจแก่ รู ปสั ตว์ น) ั นเพื อให้ รู ป
10 ผู้ ใดที กํา หนดไว้ ให้ ไปเป็ น สัตว์ร้ายนั) นทั)งพูดได้ และกระเชลย ผู้ น) ั นก็จะต้ องไปเป็ นเชลย ทําให้ บรรดาคนที ไม่ ยอมบู ชารูป
ผู้ ใดฆ่ าเขาด้ วยดาบ ผู้ น) ั นก็ต้อง สัตว์ร้ายนั) นถึงแก่ ความตายได้
ถู กฆ่ าด้ วยดาบ นี แหละคือความ 16 และมั น ยั ง ได้ บั ง คั บคนทั) ง
อดทนและความเชื อของพวก ปวง ทั) งผู้ ใหญ่ ผ้ ู น้อย คนมั งมี
วิสุทธิชน
และคนจน ไทและทาส ให้ รั บ
สัตว์รา้ ยที(ขึ นมา
เครื องหมายไว้ ที มื อขวาหรื อที
หน้ าผากของเขา
จากแผ่ นดิน
11 และข้ าพเจ้ าเห็ นสั ตว์ ร้ ายอี ก 17 เพื อไม่ ให้ ผ้ ู ใดทําการซื) อขาย
ตั วหนึ งขึ) นมาจากแผ่ นดิ น มี ได้ นอกจากผู้ ที มี เครื องหมาย
สองเขาเหมือนลูกแกะ และพู ด นั) น หรื อชื อของสั ตว์ ร้ ายนั) น
หรือเลขชื อของมัน
เหมือนพญานาค
12 มั นใช้ อาํ นาจของสั ตว์ ร้ ายตั ว 18 ในเรื องนี) จงใช้ สติปัญญา ถ้ า
เดิ ม นั) นอย่ า งครบถ้ วนต่ อ หน้ า ผู้ ใดมี ความเข้ าใจก็ให้ คิ ดตรึ กสั ตว์ ร้ ายตั วเดิ มนั) น มั นทํา ให้ ตรองเลขของสัตว์ร้ายนั) น เพราะ
โลกและคนที อยู่ ในโลกบู ชาสั ตว์ ว่ าเป็ นเลขของบุคคลผู้ หนึ ง เลข
ร้ ายตั วเดิ มนั) นที มี แผลปางตาย ของมันคือหกร้ อยหกสิบหก
ความชื( นชมยินดีของ
แต่ รักษาหายแล้ ว
คน 788,::: คน
13 สั ต ว์ ร้ ายนี) แสดงการมหั ศข้ าพเจ้ าได้ แลเห็น และ
จรรย์ ใหญ่ จนกระทํา ให้ ไฟตก
ดู เถิ ด พระเมษโปดก
ลงมาจากฟ้ าสู่ แผ่ นดิ นโลกประทรงยืนอยู่ ทีภูเขาศิโยน และผู้ ที
จักษ์แก่ ตามนุ ษย์ท) ังหลาย
14 มั นล่ อลวงคนทั) งหลายที อยู่ อยู่ กั บพระองค์ มี จาํ นวนแสนสี
ในโลกด้ วยการอั ศจรรย์ น) ั น ซึ ง หมื นสี พันคน ซึ งเป็ นผู้ ทีมี พระ

14

(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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วิวรณ์ EN
หน้ า 2510
นามของพระบิ ด าของพระองค์ กู ล ทุ กภาษา และประชากร
เขียนไว้ ทีหน้ าผากของเขา
7 ท่ านประกาศด้ วยเสี ยงอั น ดั ง
2 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ น เสี ยงจาก ว่ า "จงยําเกรงพระเจ้ า และถวาย
สวรรค์ดุ จเสี ยงนํา) มากหลายและ สง่ าราศี แด่ พระองค์ เพราะถึ ง
ดุ จเสี ยงฟ้ าร้ องสนั น และข้ าพ- เวลาที พระองค์ จะทรงพิ พากษา
เจ้ าได้ ยิ นเสี ยงพวกดี ดพิ ณเขาคู่ แล้ ว และจงนมั สการพระองค์
กําลังบรรเลงอยู่
`ผู ้ได้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์ แผ่ น
3คนเหล่ านั) นร้ องเพลงราวกับว่ า ดินโลก ทะเล' และบ่ อนํา) พุท) ัง
เป็ นเพลงบทใหม่ ต่ อ หน้ าพระ หลาย"
ทีนั ง หน้ าสัตว์ท) ังสี น) ั น และหน้ า
ทู ตสวรรค์องค์ที(สองประกาศ
พวกผู้ อาวุ โส ไม่ มี ใครสามารถ
การล่ มจมของบาบิโลน
เรี ยนรู้ เพลงบทนั) นได้ นอกจาก 8ทู ตสวรรค์ อี กองค์ หนึ งตามไป
คนแสนสี หมื นสี พั นคนนั) นที ได้ ประกาศว่ า "บาบิ โลนมหานคร
ทรงไถ่ ไว้ แล้ วจากแผ่ นดินโลก
นั) นล่ มจมแล้ ว ล่ มจมแล้ ว เพราะ
4คนเหล่ านี) เป็ นคนที มิ ได้ มี มล ว่ า นครนั) นทํา ให้ ประชาชาติ ท) ั ง
ทินกั บผู้ หญิ ง เพราะว่ าเขาเป็ น ปวงดื มเหล้ าองุ่ นแห่ งความ
พวกพรหมจารี พระเมษโปดก เดื อดดาลของเธอในการล่ วง
เสด็จไปที ใด คนเหล่ านี) ก็ตาม ประเวณี"
เสด็จไปด้ วย พวกเขาเป็ นผู้ ที
ทู ตสวรรค์องค์ที(สามประกาศ
ทรงไถ่ จากมวลมนุ ษย์ เป็ นผล
การทุกข์ทรมานเป็ นนิตย์
แรกถวายแด่ พระเจ้ าและแด่ พระ
ของทุกคนที(รบั เครื( องหมาย
เมษโปดก
และบู ชาสัตว์รา้ ย
5 ปากเขาไม่ ก ล่ า วคํา อุ บายเลย 9 และทู ต สวรรค์ ซึ งเป็ นองค์ ที
เพราะเขาไม่ มี ความผิ ดต่ อหน้ า สามตามไปประกาศด้ วยเสียงอัน
พระทีนั งของพระเจ้ า
ดังว่ า "ถ้ าผู้ ใดบูชาสัตว์ ร้ายและ
ทู ตสวรรค์องค์แรกประกาศ
รู ปของมัน และรั บเครื องหมาย
ข่ าวประเสริ ฐอันเป็ นอมตะ
ของมั นไว้ ที หน้ าผากหรื อที มื อ
6แล้ วข้ าพเจ้ าได้ เห็ นทู ตสวรรค์ ของตน
อี กองค์ หนึ งที บินอยู่ ในท้ องฟ้ า 10 ผู้ นั) นจะต้ องดื มเหล้ าองุ่ น
เพื อประกาศข่ า วประเสริ ฐอั น แห่ งพระพิ โรธของพระเจ้ า ซึ ง
เป็ นอมตะแก่ คนทั) งหลายที ไม่ ได้ ระคนกั บสิ งใด ที ได้ เทลง
อยู่ ในโลก แก่ ทุกชาติ ทุ กตระ- ในถ้ วยพระพิ โ รธของพระองค์
(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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หน้ า 2511
วิวรณ์ EN
และเขาจะต้ องถู กทรมานด้ วยไฟ พระเศี ยร และพระหั ตถ์ ถื อ
และกํา มะถั นต่ อหน้ าทู ตสวรรค์ เคียวอันคม
ผู้ บริสุ ทธิW ท) ั งหลาย และต่ อพระ 15 และมี ทู ตสวรรค์ อี กองค์
พักตร์พระเมษโปดก
หนึ งออกมาจากพระวิ หารร้ อง
11 และควันแห่ งการทรมานของ ทู ลพระองค์ผ้ ู ประทับบนเมฆนั) น
เขาพลุ่ งขึ) นตลอดไปเป็ นนิ ต ย์ ด้ วยเสี ยงอั นดั งว่ า "จงใช้ เคี ยว
และผู้ ที บูชาสั ตว์ ร้ ายและรู ปของ ของพระองค์เกี ยวไปเถิด เพราะ
มั น และผู้ ใดก็ตามที รั บเครื อง ว่ าถึ ง เวลาที พระองค์ จะเกี ยว
หมายชื อของมั นจะไม่ มี การพั ก แล้ ว เพราะว่ าผลที จะต้ องเก็บ
ผ่ อ นเลยทั) งกลางวั น และกลาง เกี ยวในแผ่ นดินโลกนั) นสุกแล้ ว"
คืน"
16 และพระองค์ ผ้ ู ประทั บบน
พระสัญญาอันมัน( คง
เมฆนั) นได้ ทรงตวั ดเคี ยวนั) นบน
แผ่ นดิ นโลก และแผ่ นดินโลกก็
สําหรับพวกวิสุทธิชน
12 นี แหละคื อความอดทนของ ได้ ถูกเกี ยวแล้ ว
พวกวิ สุทธิชน คือผู้ ทีรักษาพระ 17 และทู ตสวรรค์ อี กองค์ หนึ งก็
บั ญญั ติ ของพระเจ้ าและความ ออกมาจากพระวิ หารบนสวรรค์
ถือเคียวอันคมเช่ นเดียวกัน
เชื อของพระเยซูไว้
13 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ น พระสุ ร - 18 และทู ตสวรรค์ อีกองค์ หนึ งผู้
เสี ยงจากสวรรค์ สั งข้ าพเจ้ าว่ า มี ฤทธิW เหนื อไฟ ได้ ออกมาจาก
"จงเขียนไว้ เถิดว่ า ตั) งแต่ น) ี สืบไป แท่ นบู ชา และร้ องบอกทู ตองค์
คนทั) งหลายที ตายในองค์ พระ นั) นที ถื อ เคี ยวคมนั) นด้ วยเสี ยง
ผู้ เป็ นเจ้ าจะเป็ นสุ ข" และพระ อั นดั งว่ า "ท่ านจงใช้ เคี ยวคม
วิ ญญาณตรั สว่ า "จริ งอย่ างนั) น ของท่ านเกี ยวเก็บพวงองุ่ นแห่ ง
เพื อเขาจะได้ หยุ ดพั กจากความ แผ่ นดิ นโลก เพราะลู กองุ่ นนั) น
เหนื อยยากของเขา และการงาน สุกดีแล้ ว"
ที เขาได้ กระทํานั) นจะติดตามเขา 19 ทู ตสวรรค์ น) ั นก็ตวัดเคี ยวบน
แผ่ นดิ นโลก และเก็บเกี ยวผล
ไป"
องุ่ นแห่ งแผ่ นดินโลก และขว้ าง
การเก็บเกี(ยวบนแผ่ นดินโลก
14 ข้ าพเจ้ าได้ แลเห็น และดูเถิด ลงไปในบ่ อยํา องุ่ นอั นใหญ่ แห่ ง
มี เมฆขาว และมี ผ้ ู หนึ งประ- พระพิโรธของพระเจ้ า
ทั บบนเมฆนั) นเหมื อ นกั บบุ ต ร 20 บ่ อยํา องุ่ นถู กยํา ภายนอก
มนุ ษย์ สวมมงกุ ฎทองคํา บน เมื อง และโลหิ ตไหลออกจาก
(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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วิวรณ์ EN-EK
หน้ า 2512
บ่ อยํา องุ่ นนั) นสู งถึ งบั งเหี ยนม้ า และไม่ ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระ
ไหลนองไปประมาณสามร้ อย นามของพระองค์ เพราะว่ าพระ
กิโลเมตร
องค์ ผ้ ู เดี ยวทรงเป็ นผู้ บริ สุ ท ธิW
ขันทังเจ็ ดแห่ ง
ประชาชาติท) ั งปวงจะมานมั สการ
จํา เพาะพระพั กตร์ พระองค์
พระพิโรธของพระเจ้า
ข้ าพเจ้ าเห็นหมายสําคั ญ เพราะว่ า การพิ พากษาของพระ
ในสวรรค์ อี กประการ องค์ปรากฏแจ้ งแล้ ว"
หนึ ง ใหญ่ ยิ งและน่ าประหลาด 5 ต่ อจากนี) ข้ าพเจ้ าได้ แลเห็ น
คื อ มี ทู ต สวรรค์ เ จ็ ด องค์ ถื อ ภั ย และดูเถิด พระวิหารของพลั บพิบัติเจ็ดอย่ าง อันเป็ นภั ยพิบัติ พลาแห่ งสั ก ขี พ ยานในสวรรค์
ครั) งสุ ดท้ าย เพราะว่ าพระพิโรธ เปิ ดออก
ของพระเจ้ าสิ) นสุ ดลงด้ วยภั ย 6และทู ตสวรรค์ท) ั งเจ็ดองค์ทีถือ
ภั ยพิ บั ติ ท) ั งเจ็ ดได้ ออกมาจาก
พิบัติเหล่ านั) น
2ข้ าพเจ้ าเห็ นเป็ นเหมื อนทะเล พระวิ หารนั) น นุ่ งห่ มผ้ าป่ านสี
แก้ วปนไฟ และบรรดาคนทีมีชัย ขาวและบริ สุ ทธิW และคาดรั ดต่ อสัตว์ร้าย และรูปของมัน และ ประคดทองคํา
เครื องหมายของมั น และเลข 7และสั ตว์ ตั วหนึ งในสี ตั วนั) นได้
ประจําชื อของมัน ยืนอยู่ บนทะ- เอาขั น ทองคํา เจ็ ด ใบเต็ ม ด้ วย
เลแก้ วนั) น พวกเขาถื อพิ ณเขาคู่ พระพิ โรธของพระเจ้ า ผู้ ทรง
พระชนม์ อยู่ เป็ นนิ ตย์ ส่ งให้
ของพระเจ้ า
3 เขาร้ องเพลงของโมเสสซึ ง แก่ ทูตสวรรค์ท) ังเจ็ดองค์น) ั น
เป็ นผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ า และ 8 และพระวิ ห ารก็ เ ต็ ม ไปด้ วย
เพลงของพระเมษโปดกว่ า "ข้ า ควั นซึ งมาจากสง่ าราศี ของพระ
แต่ พระเจ้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เจ้ า และจากฤทธานุ ภาพของ
ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสู งสุ ด พระ พระองค์ และไม่ มี ผ้ ู ใดสามารถ
ราชกิ จของพระองค์ ใหญ่ ยิ งและ เข้ าไปในพระวิ หารนั) นได้ จน
มหั ศจรรย์ นั ก ข้ าแต่ องค์ พระ กว่ าภั ยพิ บั ติ ทั) งเจ็ ดของทู ต
มหากษั ต ริ ย์ แห่ งวิ สุ ท ธิ ช นทั) ง สวรรค์ เจ็ ดองค์ น) ั นจะได้ สิ) นสุ ด
ปวง วิ ถี ทางทั) งหลายของพระ ลง
แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ได้ ยิ น
องค์ยุติธรรมและเทียงตรง
เสี ยงดั งออกมาจากพระ
4โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า มี
ผู้ ใดบ้ างที จะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ วิ หาร สั งทู ตสวรรค์ ท) ั งเจ็ดองค์

15

16

(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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วิวรณ์ EK
นั) นว่ า "จงไปเถิด เอาขันทั)งเจ็ด ชอบธรรม เพราะพระองค์ทรง
ใบ ที เต็มไปด้ วยพระพิ โรธของ พิพากษาอย่ างนั) น
พระเจ้ า เทลงบนแผ่ นดินโลก"
6 เพราะเขาทั) งหลายได้ กระทํา
ขันใบแรก
ให้ โลหิ ต ของพวกวิ สุ ทธิ ชนและ
ของพวกศาสดาพยากรณ์ ไ หล
(แผลร้ายที(มีหนอง)
2ทู ตสวรรค์ องค์ แรกจึ งออกไป ออก และพระองค์ ได้ ประทาน
และเทขั นของตนลงบนแผ่ นดิ น โลหิ ตให้ เขาดื ม ด้ วยเขาทั) ง
โลก และคนทั) งหลายทีมี เครื อง หลายก็สมควรอยู่ แล้ ว"
หมายของสั ตว์ ร้ าย และบู ชารู ป 7 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ น ทู ต สวรรค์
ของมั น ก็เกิ ดเป็ นแผลร้ ายที อี ก องค์ ห นึ งซึ งอยู่ ที แท่ น บู ช า
เป็ นหนองมี ทุกข์เวทนาแสนสา- ร้ องว่ า "จริ งอย่ างนั) น พระเจ้ า
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ทรงฤทธาหั ส
นุ ภาพสูงสุด การพิพากษาของ
ขันใบที(สอง
พระองค์เทียงตรงและชอบธรรม
(ทะเลเป็ นเหมือนเลือด)
3 ทู ตสวรรค์ อ งค์ ที สองก็ เทขั น แล้ ว"
ขันใบที(สี(
ของตนลงในทะเล และทะเลก็
(ความร้อนอันน่ากลัว
กลายเป็ นเหมื อนเลื อ ดของคน
จากดวงอาทิตย์)
ตาย และบรรดาสิ งที มี ชี วิ ตอยู่
8 ทู ตสวรรค์ องค์ ที สี เทขั น ของ
ในทะเลนั) นก็ตายหมดสิ) น
ตนลงที ดวงอาทิตย์ และทรงให้
ขันใบที(สาม
อํา นาจแก่ ด วงอาทิ ต ย์ น) ั นที จะ
(แม่ น าํ ทังหลาย
คลอกมนุ ษย์ด้วยไฟ
กลายเป็ นเลือด)
4ทู ตสวรรค์ องค์ ทีสามเทขันของ 9ความร้ อนแรงกล้ าได้ คลอกคน
ตนลงที แม่ นาํ) และบ่ อนํา) พุ ท) ั ง ทั) งหลาย และพวกเขาพู ดหมิ น
ปวง และนํา) เหล่ านั) นก็กลายเป็ น ประมาทพระนามของพระเจ้ า ผู้
ซึ งมีฤทธิW เหนือภั ยพิบัติ เหล่ านั) น
เลือด
5 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ น ทู ต สวรรค์ และพวกเขาไม่ ได้ กลับใจและไม่
แห่ งนํา) ร้ องว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์ ได้ ถวายพระเกียรติแด่ พระองค์
ขันใบที(หา้
พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ทรงดํา รงอยู่
(ความมื
ดในอาณาจักร
บัดนี) และผู้ ได้ ทรงดํารงอยู่ ใน
ของสัตว์รา้ ย)
กาลก่ อน และผู้ จะทรงดํารงอยู่
ในอนาคต พระองค์ทรงเป็ นผู้ 10 ทู ตสวรรค์ องค์ ที 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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หน้ า 2514
ของตนลงบนที นั งของสั ตว์ ร้ าย ขโมย ผู้ ที เฝ้ าระวั งให้ ดี และ
นั) น และอาณาจั กรของมั นก็มื ด รั ก ษาเสื) อผ้ าของตนจะเป็ นสุ ข
ไป คนเหล่ านั) นได้ กัดลิ) นของตน เกลื อ กว่ าผู้ นั) นจะเดิ น เปลื อ ย
ด้ วยความเจ็บปวด
กาย และคนทั) งหลายจะได้ เห็น
11 และพู ด หมิ นประมาทพระ ความน่ าละอายของเขา"
เจ้ าแห่ งสวรรค์ เพราะความเจ็บ 16 และมั น ให้ เขาทั) งหลายชุ ม
ปวดและเพราะแผลที มี ห นอง นุ มที ตาํ บลหนึ ง ซึ งภาษาฮี บรู
ตามตัวของเขา แต่ เขาไม่ ได้ กลับ เรียกว่ า อารมาเกดโดน
ใจเสียใหม่ จากการประพฤติของ
ขันใบที(เจ็ ด
ตน
(ความพินาศของบาบิโลน)
ขันใบที(หก
17 ทู ตสวรรค์ องค์ ทีเจ็ดได้ เทขัน
(การเตรี ยมทางไว้สําหรับพวก ของตนลงในอากาศ และมี พระ
กษัตริ ยแ์ ห่ งทิศตะวันออก)
สุ รเสี ยงดั งออกมาจากพระที นั ง
ในพระวิ
หารแห่ งสวรรค์ว่า "สํา12 ทู ตสวรรค์ องค์ ที หกเทขั น
ของตนลงที แม่ นาํ) ใหญ่ คื อแม่ เร็จแล้ ว"
18 และเกิ ดมี เสี ยงต่ างๆ มี ฟ้ า
นํา) ยู เฟรติ ส ทํา ให้ นํา) ในแม่ นาํ)
นั) นแห้ งไป เพื อเตรียมมรรคาไว้ ร้ อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่ นดิน
สํา หรั บบรรดากษั ตริ ย์ ที มาจาก ไหวครั) งใหญ่ ซึ งตั) งแต่ มีมนุ ษย์
เกิดมาบนแผ่ นดินโลก ไม่ เคยมี
ทิศตะวันออก
13 และข้ าพเจ้ าเห็ น ผี โ สโครก แผ่ นดินไหวร้ ายแรงและยิ งใหญ่
สามตนรู ปร่ า งคล้ ายกบออกมา เช่ นนี) เลย
จากปากพญานาค และออกจาก 19 มหานครนั) นก็แยกออกเป็ น
ปากสั ตว์ ร้ ายนั) น และออกจาก สามส่ วน และบ้ านเมื องของ
นานาประชาชาติ ก ็ล่ มจม มหา
ปากของผู้ พยากรณ์เท็จ
14 ด้ วยว่ าผี เหล่ านั) นเป็ นผี ร้ าย นครบาบิ โลนนั) นก็ อ ยู่ ในความ
กระทําการอั ศจรรย์ มั นออกไป ทรงจํา ต่ อเบื) องพระพั กตร์ พระ
หากษั ตริ ย์ ท) ั งปวงแห่ ง แผ่ นดิ น เจ้ า เพื อจะให้ นครนั) นดื มถ้ วย
โลกคื อทั วพิ ภพ เพื อให้ บรรดา เหล้ าองุ่ นแห่ งพระพิโรธอันใหญ่
กษั ตริ ย์ เหล่ านั) นร่ วมกั นทํา สง- หลวงของพระองค์
ครามในวั นยิ งใหญ่ ของพระเจ้ า 20 และบรรดาเกาะต่ างๆก็ หนี
หายไป และภูเขาทั)งหลายก็ไม่ มี
ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด
15 "จงดู เถิ ด เราจะมาเหมื อน ผู้ ใดพบ
(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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21 และมี ลู บเห็ บใหญ่ ตกลงมา เครื องทองคํา เพชรพลอยต่ างๆ
จากฟ้ าถู กคนทั) งปวง แต่ ละ และไข่ มุ ก หญิ งนั) นถื อถ้ วย
ก้ อนหนั กประมาณห้ าสิ บกิ โล- ทองคํา ที เต็ ม ด้ วยสิ งน่ า สะอิ ด
กรั ม คนทั) งหลายจึ งพู ดหมิ น สะเอี ยนและของโสโครกแห่ ง
ประมาทพระเจ้ า เพราะภัยพิบัติ การล่ วงประเวณีของตน
ที เกิ ดจากลู กเห็บนั) น เพราะว่ า 5 และที หน้ าผากของหญิ ง นั) น
ภั ยพิ บั ติ จากลู กเห็บนั) นร้ ายแรง เขียนชื อไว้ ว่า "ความลึกลับ บายิ งนัก
บิ โลนมหานคร แม่ ของหญิ ง
การพิพากษาลงโทษ
แพศยาทั) งหลาย และแม่ แห่ ง
สิ งทั) งปวงที น่ า สะอิ ด สะเอี ยน
แม่ ของหญิงแพศยาทังหลาย
ทู ต สวรรค์ อ งค์ ห นึ งใน แห่ งแผ่ นดินโลก"
เจ็ ดองค์ ที ถื อ ขั นเจ็ ดใบ 6 และข้ าพเจ้ าเห็ นหญิ งนั) นเมา
นั) น มาหาข้ าพเจ้ าและพู ดว่ า มายด้ วยโลหิ ตของพวกวิ สุทธิ ชน
"เชิ ญมาที นี เถิ ด ข้ าพเจ้ าจะให้ และโลหิ ตของคนทั) งหลายที พลี
ท่ านดู การพิ พากษาลงโทษหญิ ง ชี พเพื อเป็ นพยานของพระเยซู
เมื อข้ าพเจ้ าเห็ น หญิ ง นั) นแล้ ว
แพศยาคนสํา คั ญที นั งอยู่ บนนํา)
ข้ าพเจ้ าก็อัศจรรย์ใจยิ งนัก
มากหลาย
2 คื อ หญิ ง ที บรรดากษั ต ริ ย์ ทั ว 7 ทู ตสวรรค์ องค์ นั) นจึ งถาม
แผ่ นดิ นโลกได้ ล่ วงประเวณีด้ วย ข้ าพเจ้ าว่ า "เหตุ ไฉนท่ านจึ ง
และคนทั) งหลายที อยู่ ในแผ่ นดิ น อั ศจรรย์ ใจ ข้ าพเจ้ าจะบอกให้
โลกก็ ไ ด้ มั ว เมาด้ วยเหล้ าองุ่ น ท่ านรู้ ถึ ง ความลึ ก ลั บของหญิ ง
นั) น และของสัตว์ร้ ายทีมีเจ็ดหั ว
แห่ งการล่ วงประเวณีของเธอ"
3ทู ตสวรรค์ องค์ น) ั นได้ นาํ ข้ าพ- และสิ บเขาที เป็ นพาหนะของ
เจ้ าเข้ าไปในถิ นทุ ร กั น ดารโดย หญิงนั) น
กษัตริ ยท์  งั หลายเป็ นพันธมิตร
พระวิ ญญาณ และข้ าพเจ้ าได้
กับปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
เห็ น ผู้ หญิ งคนหนึ งนั งอยู่ บน
สั ตว์ ร้ ายสี แดงเข้ มตั วหนึ ง ซึ ง 8สั ตว์ ร้ ายที ท่ านได้ เห็นนั) นเป็ น
มี ชื อหลายชื อเป็ นคําหมิ นประ- อยู่ ในกาลก่ อน แต่ บั ดนี) มิ ได้
มาทเต็มไปทั) งตั ว มั นมี เจ็ดหั ว เป็ น และมั นจะขึ) นมาจากเหวที
และสิบเขา
ไม่ มี ก้นเหวเพื อไปสู่ ความพิ นาศ
4 หญิ ง นั) นนุ่ งห่ มด้ วยผ้ าสี ม่ วง แล้ ว และคนทั) งหลายที อยู่ ใน
และสี แดงเข้ ม และประดับด้ วย โลก ซึ งไม่ มีชื อจดไว้ ในหนังสือ

17

(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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แห่ งชี วิตตั) งแต่ แรกทรงสร้ างโลก เจ้ านายเหนื อ เจ้ านายทั) งหลาย
นั) น ก็จะอัศจรรย์ใจเมื อเขาเห็น และทรงเป็ นพระมหากษั ต ริ ย์
สั ต ว์ ร้ ายซึ งได้ เป็ นอยู่ ในกาล เหนือกษั ตริ ย์ท) ั งหลาย และผู้ ที
ก่ อน แต่ บั ดนี) มิ ได้ เป็ น และ อยู่ กั บพระองค์ น) ั นเป็ นผู้ ที พระ
กําลังจะเป็ น
องค์ได้ ทรงเรี ยก และทรงเลื อก
9นี ต้องใช้ สติปัญญา หั วทั)งเจ็ด ไว้ และเป็ นผู้ ทีสัตย์ซื อ"
นั) นคื อภู เขาเจ็ดยอดที หญิ งนั) น 15 และทู ตสวรรค์น) ั นบอกข้ าพนั งอยู่
เจ้ าว่ า "นํา) มากหลายที ท่ านได้
10 และมีกษัตริย์เจ็ดองค์ ซึ งห้ า เห็นหญิงแพศยานั งอยู่ น) ั น ก็คือ
องค์ ได้ ล่ วงไปแล้ ว องค์ หนึ ง ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ
กํา ลั งเป็ นอยู่ และอี กองค์ หนึ ง ภาษาต่ างๆ
นั) นยังไม่ ได้ เป็ นขึ) น และเมื อเป็ น 16 เขาสิ บเขาที ท่ า นได้ เห็ น อยู่
ขึ) นมาแล้ ว จะต้ องดํา รงอยู่ ชั ว บนสัตว์ ร้ าย จะพากันเกลี ยดชั ง
ขณะหนึ ง
หญิ งแพศยานั) น จะกระทํา ให้
11 สั ตว์ ร้ ายที เป็ นแล้ วเมื อก่ อน นางโดดเดี ยวอ้ างว้ างและเปลื อย
แต่ เดี7 ยวนี) ไม่ ได้ เป็ นนั) นก็เป็ นที กาย และจะกินเนื) อของหญิงนั) น
แปด แต่ ก ็ยั งเป็ นองค์ หนึ งใน และเผานางเสียด้ วยไฟ
เจ็ดองค์ น) ั น และจะไปสู่ ความ 17 เพราะว่ า พระเจ้ าทรงดลใจ
พินาศ
เขาให้ กระทํา ตามพระทั ย ของ
12 เขาทั) งสิ บเขาที ท่ า นได้ เห็ น พระองค์ โดยการทรงทําให้ พวก
นั) นคื อกษั ตริ ย์สิ บองค์ ที ยังไม่ ได้ เขามีความคิดอย่ างเดี ยวกันและ
เสวยราชสมบัติ แต่ จะรับอํานาจ มอบอาณาจั กรของเขาให้ แก่
อย่ างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ ร้าย สัตว์ร้ายนั) น จนถึงจะสําเร็จตาม
นั) นหนึ งชั วโมง
พระวจนะของพระเจ้ า
13 กษัตริ ย์ท) ังหลายนั) นมีนาํ) พระ 18 และผู้ หญิ ง ที ท่ า นเห็ น นั) นก็
ทัยอย่ างเดียวกั น และทรงมอบ คื อ นครใหญ่ ที มี อาํ นาจเหนื อ
ฤทธิW และอํา นาจของตนไว้ แก่ กษั ตริ ย์ ทั) งหลายทั วแผ่ นดิ น
สัตว์ร้ายนั) น
โลก"
14 กษั ตริ ย์เหล่ านี) จะกระทําสงนครบาบิโลนล่ มจม
ครามกั บพระเมษโปดก และ
ภายหลั งเหตุ การณ์เหล่ า
พระเมษโปดกจะทรงชนะพวก
นี) ข้ าพเจ้ าก็ ไ ด้ เห็ น ทู ต
เขา เพราะว่ าพระองค์ ทรงเป็ น สวรรค์ อี ก องค์ หนึ งลงมาจาก

18

(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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หน้ า 2517
วิวรณ์ EL
สวรรค์ ท่ านมี อาํ นาจใหญ่ ยิ ง จงตอบแทนการกระทําของนคร
และรั ศมี ของท่ านได้ ทํา ให้ แผ่ น นั) นเป็ นสองเท่ า ในถ้ วยที นคร
ดินโลกสว่ างไป
นั) นได้ ผสมไว้ ก็ จ งผสมลงเป็ น
2ท่ านได้ ร้ องประกาศด้ วยเสี ยง สองเท่าให้ นครนั) น
กึ กก้ องว่ า "บาบิ โลนมหานคร 7 นครนั) นได้ เย่ อ หยิ งจองหอง
ล่ มจมแล้ ว ล่ มจมแล้ ว กลาย และมี ชี วิ ตอย่ างหรู หรามากเท่ า
เป็ นที อาศั ยของผี ปีศาจ เป็ นที ใด ก็จงให้ นครนั) นได้ รั บการ
คุ มขั งของผี โสโครกทุ กอย่ าง ทรมานและความระทมทุ กข์มาก
และเป็ นกรงของนกทุ กอย่ างที เท่ านั) นเพราะว่ า นครนั) นทะนง
ไม่ สะอาดและน่ าเกลียด
ใจว่ า `เราดํา รงอยู่ ในตํา แหน่ ง
3เพราะว่ าประชาชาติ ท) ั งปวงได้ ราชินี ไม่ ใช่หญิงม่ าย เราจะไม่
ดื มเหล้ าองุ่ นแห่ งความเดื อ ด ประสบความระทมทุกข์เลย'
ดาลในการล่ วงประเวณีของนคร 8เหตุฉะนั) น ภัยพิบัติต่างๆของ
นั) น
และบรรดากษั ตริ ย์ บน นครนั) นจะเกิ ด ขึ) นในวั น เดี ยว
แผ่ นดิ นโลกได้ ล่ วงประเวณี กั บ ความตาย และความระทมทุ กข์
นครนั) น และพ่ อค้ าทั)งหลายแห่ ง การกันดารอาหาร และไฟจะเผา
แผ่ นดิ น โลกก็ ไ ด้ มั งมี ข) ึ นด้ วย นครนั) นให้ พินาศหมดสิ) นเพราะ
ทรัพย์ฟุ่มเฟื อยของนครนั) น"
ว่ าองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้
4 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงอี ก ทรงพิพากษานครนั) น ทรงอานุ เสี ยงหนึ งประกาศมาจากสวรรค์ ภาพยิ งใหญ่ "
ว่ า "ชนชาติ ของเรา จงออกมา
กษัตริ ยแ์ ละพ่ อค้าแห่ งโลก
จากนครนั) นเถิ ด เพื อท่ านทั) ง
ครํา( ครวญต่ อบาบิโลน
หลายจะไม่ มี ส่ วนในการบาป 9 บรรดากษั ต ริ ย์ แ ห่ งแผ่ นดิ น
ของนครนั) น และเพื อท่านจะไม่ โลกทีได้ ล่ วงประเวณีกับนครนั) น
ต้ องรั บภั ยพิ บัติที จะเกิ ดแก่ นคร และได้ มี ชี วิ ต อย่ างหรู ห ราร่ วม
นั) น
กั นนั) น เมื อได้ เห็ นควั นไฟที
5เพราะว่ าบาปของนครนั) นกอง ไหม้ นครนั) น ก็จะพิ ลาปรํา ไห้
สู งขึ) นถึ งสวรรค์ แล้ ว และพระ ครําครวญเพราะนครนั) น
เจ้ าได้ ทรงจํา ความชั วช้ าแห่ ง 10 พวกกษั ตริ ย์ จะยื นอยู่ แต่
นครนั) นได้
ห่ างๆ เพราะกลั วภั ยแห่ งการ
6นครนั) นได้ ให้ ผลอย่ างไร ก็จง ทรมานของนครนั) น และจะ
ให้ ผลแก่ นครนั) นอย่ างนั) น และ กล่ าวว่ า "อนิ จจาเอ๋ ย อนิ จจา
(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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วิวรณ์ EL
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เอ๋ย บาบิโลนมหานครทียิ งใหญ่ ด้ วยเสียงดัง
นครที แข็งแรง เพราะเจ้ าได้ รั บ 16 ว่ า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย
การพิ พากษาโทษให้ พิ น าศไป มหานครนั) น ทีได้ นุ่ งห่ มผ้ าป่ าน
ภายในชั วโมงเดียวเท่านั) น"
เนื) อละเอียด ผ้ าสีม่วง และผ้ าสี
11 บรรดาพ่ อค้ าในแผ่ นดิ นโลก แดงเข้ ม ที ได้ ประดั บด้ วยทอง
จะรําไห้ ครําครวญเพราะนครนั) น คํา เพชรพลอยต่ างๆและไข่ มุก
เพราะว่ าไม่ มี ใครซื) อสิ นค้ า ของ นั) น
เขาอีกต่ อไปแล้ ว
17 เพี ยงในชั วโมงเดี ยว ทรั พย์
12 สิ นค้ าเหล่ านั) นคื อ ทองคํา สมบัติอั นยิ งใหญ่ น) ั นก็พินาศสูญ
เงิ น เพชรพลอยต่ างๆ ไข่ มุ ก ไปสิ) น" และนายเรือทุ กคน คน
ผ้ าป่ านเนื) อละเอี ยด ผ้ าสี ม่ วง ทีโดยสารเรือ พวกลูกเรือ และ
ผ้ าไหม ผ้ าสีแดงเข้ ม ไม้ หอมทุ ก คนทั)งหลายทีมีอาชี พทางทะเลก็
ชนิ ด บรรดาภาชนะที ทาํ ด้ วยงา ได้ ยืนอยู่ แต่ ห่างๆ
บรรดาภาชนะไม้ ที มี ร าคามาก 18 และเมื อคนเหล่ านั) นได้ เห็ น
ภาชนะทองสั มฤทธิW ภาชนะ ควั นไฟที ไหม้ นครนั) นก็ ร้ องว่ า
เหล็ก ภาชนะหิ นอ่ อน
"นครใดเล่ า จะเป็ นเหมื อนมหา
13 อบเชย เครื องเทศ เครื อง นครนี) "
หอม กํายาน เหล้ าองุ่ น นํา) มัน 19 และเขาทั) งหลายก็ โปรยผง
ยอดแป้ ง ข้ าวสาลี สั ตว์ ต่ างๆ คลี ลงบนศี รษะของตน พลาง
แกะ ม้ า รถรบ และทาส และ ร้ องไห้ ครําครวญว่ า "อนิจจาเอ๋ย
ชี วิตมนุ ษย์
อนิ จจาเอ๋ ย มหานครนั) น อั น
14 และผลซึ งจิ ต ของเจ้ ากระ- เป็ นทีซึ งคนทั)งปวงทีมีเรือกําปั น
หายใคร่ ได้ นั) นก็ ล่ วงพ้ นไปจาก เดิ น ทะเลได้ กลายเป็ นคนมั งมี
เจ้ าแล้ ว สิ งสารพั ดอั นวิ เศษยิ ง ด้ วยเหตุ จ ากสิ งของมี ค่ าของ
และหรู ห ราก็ พิ น าศไปจากเจ้ า นครนั) น เพราะภายในชั วโมง
แล้ ว และเจ้ าจะไม่ ได้ พบมั นอี ก เดียวนครนั) นก็เป็ นทีรกร้ างไป"
เลย
การชื( นชมยินดีในสวรรค์
15 บรรดาพ่ อค้ าที ได้ ขายสิ งของ
ต่ อการพิพากษาของพระเจ้า
เหล่ านั) น จนเป็ นคนมั งมีเพราะ 20 เมื องสวรรค์ พวกอั ครสาวก
นครนั) น จะยืนอยู่ แต่ ไกลเพราะ อั นบริ สุ ทธิW และพวกศาสดา
กลั วภั ยจากการทรมานของนคร พยากรณ์ท) ังหลาย จงร่ าเริงยินดี
นั) น พวกเขาจะร้ องไห้ ครําครวญ เพราะนครนั) นเถิ ด 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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เจ้ าทรงแก้ แค้ นต่ อ นครนั) นให้ สวรรค์ร้องว่ า "อาเลลูยา ความ
ท่านทั)งหลายแล้ ว
รอด สง่ าราศี พระเกียรติ และ
21 แล้ วทู ตสวรรค์ องค์ หนึ ง ที มี ฤทธิW เดชจงมี แด่ องค์ พระผู้ เป็ น
ฤทธิW มาก ก็ได้ ยกหิ นก้ อนหนึ ง เจ้ า พระเจ้ าของเรา
เหมื อ นหิ นโม่ ใ หญ่ ทุ่ ม ลงไปใน 2 `เพราะว่ า การพิ พากษาของ
ทะเลแล้ วว่ า "บาบิโลนมหานคร พระองค์ เที $ ยงตรงและชอบ
นั) นจะถู กทุ่ มลงโดยแรงอย่ างนี) ธรรม' พระองค์ได้ ทรงพิพากษา
แหละ และจะไม่ มีใครเห็นนคร ลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญนั) น
นั) นอีกต่ อไปเลย
ที ได้ กระทํา ให้ แผ่ น ดิ น โลกชั ว
22 และจะไม่ มี ใ ครได้ ยิ น เสี ยง ไปด้ วยการล่ วงประเวณีของนาง
นั กดี ดพิ ณเขาคู่ นั กเล่ นมโหรี และ `พระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู ้
นั กเป่ าปี และนั กเป่ าแตร ใน หญิ งนั " นเพื $ อทดแทนโลหิ ตแห่ ง
เจ้ าอีกต่ อไป และในเจ้ าจะไม่ มี พวกผูร้ บั ใช้ของพระองค์'"
ช่ างในวิ ช าช่ างต่ า งๆอี ก ต่ อ ไป 3 คนเหล่ านั) นร้ องอี กครั) งว่ า
และจะไม่ มี ใ ครได้ ยิ น เสี ยงโม่ "อาเลลู ยา
`ควันไฟที $ เกิ ด
แป้ งในเจ้ าอีกต่ อไป
จากนครนั " น พลุ่ งขึ" นตลอดไป
23 และในเจ้ าจะไม่ มี แสงประ- เป็ นนิ ตย์'"
ทีปส่ องสว่ างอีกต่ อไป และจะไม่ 4และพวกผู้ อาวุ โสทั) งยี สิ บสี คน
มี ใครได้ ยิ นเสี ยงเจ้ าบ่ าวเจ้ าสาว กั บสั ตว์ ท) ั งสี น) ั น ก็ได้ ทรุ ดตั ว
ในเจ้ าอีกต่ อไป เพราะว่ าบรรดา ลงนมั สการพระเจ้ า ผู้ ประทั บ
พ่ อค้ าของเจ้ าได้ เป็ นคนใหญ่ โต บนพระทีนั งนั) นและร้ องว่ า "เอแห่ งแผ่ นดิ นโลกแล้ ว และโดย เมน อาเลลูยา"
วิ ทยาคมของเจ้ าได้ ล่ อลวงบรร- 5 และมี เ สี ยงออกมาจากพระที
ดาประชาชาติให้ ลุ่ มหลง
นั งว่ า "`ท่ านทัง" หลายที $เป็ นผูร้ บั
24 และในนครนั) น เขาได้ พบ ใช้ของพระองค์ และผูท้ ี $ยาํ เกรง
โลหิ ตของพวกศาสดาพยากรณ์ พระองค์ ทั " งผู ้น อ้ ยและผู ้ใหญ่
และพวกวิ สุ ทธิ ชน และบรรดา จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา'"
คนทีถูกฆ่ าบนแผ่ นดินโลก"
6 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงดุ จ
อาเลลู ยาบนสวรรค์
เสียงฝูงชนเป็ นอันมาก ดุจเสียง
ภายหลั งเหตุ การณ์เหล่ า นํา) มากหลาย และดุ จเสี ยงฟ้ า
นี) ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงดั ง ร้ องสนั นว่ า "อาเลลูยา เพราะว่ า
กึ กก้ องของฝู งชนจํานวนมากใน องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้

19

(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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ทรงฤทธานุ ภาพสู งสุ ด ทรง การเสด็จกลับมาสู่ แผ่ นดินโลก
ครอบครองอยู่
ของพระคริ สต์พร้อมด้วย
การเลี ยงสมรสอันวิเศษ
เหล่ าพลโยธาของพระองค์
ของพระเมษโปดก
11 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ เห็ น สวรรค์
7ขอให้ เราทั) งหลายร่ า เริ งยิ น ดี เปิ ดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัว
และถวายพระเกี ยรติ แด่ พระ หนึ ง พระองค์ผ้ ู ทรงม้ านั) นมีพระ
องค์ เพราะว่ าถึงเวลามงคลสม- นามว่ า "สั ตย์ ซื อและสั ตย์ จริ ง"
รสของพระเมษโปดกแล้ ว และ พระองค์ ทรงพิ พากษาและกระมเหสี ของพระองค์ ได้ เตรี ยมตั ว ทําสงครามด้ วยความชอบธรรม
พร้ อมแล้ ว
12 พระเนตรของพระองค์ ดุ จ
8 และทรงโปรดให้ เธอสวมผ้ า เปลวไฟ และบนพระเศี ยรของ
ป่ านเนื) อละเอี ยด สะอาดและ พระองค์ มี มงกุ ฎหลายอั น และ
ขาว เพราะผ้ าป่ านเนื) อละเอี ยด พระองค์ ทรงมี พระนามจารึ กไว้
นั) นเป็ นความชอบธรรมของพวก ซึ งไม่ มี ผ้ ู ใดรู้ จั กเลย นอกจาก
วิสุทธิชน"
พระองค์เอง
9 และทู ตสวรรค์ องค์ นั) นสั ง 13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์
ข้ าพเจ้ าว่ า "จงเขี ยนไว้ เถิ ดว่ า ทีจุ่ มเลือด และพระนามที เรียก
ความสุ ขมี แก่ ค นทั) งหลายที ได้ พระองค์น) ั นคื อ "พระวาทะของ
รั บเชิ ญมาในการมงคลสมรส พระเจ้ า"
ของพระเมษโปดก" และท่ าน 14 เหล่ า พลโยธาในสวรรค์ สวม
บอกข้ าพเจ้ าว่ า "ถ้ อยคําเหล่ านี) อาภรณ์ผ้าป่ านเนื) อละเอียด ขาว
เป็ นพระดํารัสแท้ ของพระเจ้ า"
และสะอาด ได้ นั งบนหลังม้ าขาว
10 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ทรุ ด ตั วลง ตามเสด็จพระองค์ไป
แทบเท้ า ของท่ า นเพื อจะนมั ส- 15 มี พระแสงคมออกมาจาก
การท่ าน แต่ ท่ านได้ กล่ าวแก่ พระโอษฐ์ ของพระองค์ เพื อพระ
ข้ าพเจ้ าว่ า "อย่ าเลย ข้ าพเจ้ า องค์ จะได้ ทรงฟั นฟาดบรรดา
เป็ นเพื อนผู้ รั บ ใช้ เหมื อ นกั บ นานาประชาชาติ ด้ วยพระแสง
ท่าน และพวกพี น้องของท่านที นั) น และพระองค์ จะทรงครอบ
ยึ ดถื อคําพยานของพระเยซู จง ครองเขาด้ วยคทาเหล็ก พระ
นมั สการพระเจ้ าเถิ ด เพราะว่ า องค์ จ ะทรงเหยี ย บบ่ อยํา องุ่ น
คําพยานของพระเยซู น) ั นเป็ นหั ว แห่ งพระพิ โรธอั นเฉี ยบขาดของ
ใจของการพยากรณ์"
พระเจ้ า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด
(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 พระองค์ทรงมี พระนามจารึก คนทั)งหลายที ได้ รั บเครื องหมาย
ที ฉลองพระองค์ และที ต้ นพระ ของสัตว์ร้ายนั) น และบูชารูปของ
อู รุ ของพระองค์ ว่ า "พระมหา มัน สัตว์ร้ายและผู้ พยากรณ์เท็จ
กษั ตริ ย์แห่ งมหากษั ตริ ย์ท) ั งปวง ถู กทิ) งทั) งเป็ นลงในบึ งไฟที ไหม้
และเจ้ านายแห่ งเจ้ านายทั)งปวง" ด้ วยกํามะถัน
การชุมนุ มของ
21 และคนที เหลื ออยู่ นั) นก็ ถู ก
ฆ่ าด้ วยพระแสงที ออกมาจาก
ฝู งนกในท้องฟ้ า
17 แล้ วข้ าพเจ้ าเห็ น ทู ตสวรรค์ พระโอษฐ์ ของพระองค์ ผ้ ู ทรงม้ า
องค์ หนึ งยื น อยู่ บนดวงอาทิ ต ย์ นั) นเสีย และนกทั)งปวงก็กินเนื) อ
ท่านร้ องประกาศแก่ นกทั) งปวงที ของคนเหล่ านั) นจนอิ ม
ซาตานถู กขังไว้พนั ปี
บินอยู่ ในท้ องฟ้ าด้ วยเสียงอั นดัง
แล้ วข้ าพเจ้ าเห็ นทู ต
ว่ า "จงมาประชุ มกันในการเลี) ยง
สวรรค์ อ งค์ หนึ งลงมา
ของพระเจ้ ายิ งใหญ่
18 เพื อจะได้ กิ นเนื) อกษั ต ริ ย์ จากสวรรค์ ท่านถือลูกกุ ญแจ
เนื) อนายทหาร เนื) อคนมี บรร- ของเหวที ไม่ มี ก้นเหวนั) นและถือ
ดาศักดิW เนื) อม้ า และเนื) อคนที โซ่ ใหญ่
นั งบนม้ า และเนื) อประชาชน ทั)ง 2และท่ านได้ จั บพญานาค ซึ ง
ไทและทาส ทั) งผู้ น้ อยและผู้ เป็ นงู ดึ กดํา บรรพ์ ผู้ ซึ งเป็ น
พญามารและซาตาน และล่ าม
ใหญ่ "
19 และข้ าพเจ้ าเห็นสั ตว์ ร้ ายนั) น มันไว้ พันปี
และบรรดากษั ต ริ ย์ บนแผ่ น ดิ น 3แล้ วทิ) งมั นลงไปในเหวที ไม่ มี
โลก พร้ อมทั)งพลรบของกษัตริย์ ก้ นเหวนั) น แล้ วได้ ลั นกุ ญแจ
เหล่ านั) น มาประชุ มกันจะทําสง- ประทั บตรา เพื อไม่ ให้ มั นล่ อ
ครามกั บพระองค์ ผ้ ู ทรงม้ าและ ลวงบรรดาประชาชาติ ได้ อี กต่ อ
ไป จนครบกํา หนดพั นปี แล้ ว
กับพลโยธาของพระองค์
หลั ง จากนั) นจะต้ องปล่ อยมั น
ปลายทางปฏิ ปักษ์ต่อ
ออกไปชั วขณะหนึ ง
พระคริ สต์ ผู พ้ ยากรณ์เท็จ
การฟื นขึ นของคริ สเตี ยนเพื(อ
และกองทัพของเขา
ครอบครองร่ วมกับพระคริ สต์
20 สัตว์ ร้ายนั) นถู กจับพร้ อมด้ วย
ผู้ พยากรณ์ เท็จ ที ได้ กระทํา การ 4 ข้ าพเจ้ าได้ เห็ นบั ลลั ง ก์ ห ลาย
อั ศ จรรย์ ต่ อหน้ าสั ต ว์ ร้ ายนั) น บั ลลั งก์ และผู้ ที นั งบนบั ลลั งก์
และใช้ การอั ศจรรย์ น) ั นล่ อลวง นั) นทรงมอบให้ เป็ นผู้ ที จะ

20

(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 และข้ าพเจ้ ายังได้ เห็น จํา นวนคนเหล่ า นั) นมากมายดุ จ
ดวงวิ ญญาณของคนทั) งปวงที ถู ก เม็ดทรายทีทะเล
ตั ดศี รษะ เพราะเป็ นพยานของ 9และคนเหล่ านั) นยกขบวนออก
พระเยซู และเพราะพระวจนะ ไปทัวแผ่ นดินโลก และล้ อมกอง
ของพระเจ้ า และเป็ นผู้ ที ไม่ ได้ ทั พของพวกวิ สุ ทธิ ชนและเมื อง
บู ชาสั ตว์ ร้ ายนั) นหรื อรู ปของมั น อั นเป็ นที รั กนั) นไว้ แต่ ไฟได้
และไม่ ได้ รั บเครื องหมายของ ตกลงมาจากพระเจ้ าออกจาก
มั นไว้ ที หน้ าผากหรื อ ที มื อของ สวรรค์ เผาผลาญคนเหล่ านั) น
เขา คนเหล่ านั) นกลั บมี ชี วิ ตขึ) น 10 ส่ วนพญามารที ล่ อลวงเขา
มาใหม่ และได้ ครอบครองร่ วม เหล่ านั) นก็ถู กโยนลงไปในบึ งไฟ
กับพระคริสต์เป็ นเวลาพันปี
และกํา มะถั น ที สั ตว์ ร้ ายและผู้
5 แต่ ค นอื นๆที ตายแล้ วไม่ ไ ด้ พยากรณ์ เท็จอยู่ น) ั น และมั น
กลั บมี ชี วิ ตอี กจนกว่ าจะครบ ต้ องทนทุ กข์ ทรมานทั) งกลางวั น
กําหนดพันปี นี แหละคือการฟื) น และกลางคืนตลอดไปเป็ นนิตย์
จากความตายครั) งแรก
การพิพากษาบน
6ผู้ ใดที ได้ มี ส่ วนในการฟื) นจาก
พระที(น งั ( ใหญ่สีขาว
ความตายครั) งแรกก็เป็ นสุ ขและ 11 ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระที นั งใหญ่
บริ สุ ทธิW ความตายครั) งที สอง สี ขาว และเห็นพระองค์ ผ้ ู ประจะไม่ มี อาํ นาจเหนื อคนเหล่ านั) น ทับบนพระทีนั งนั) น และแผ่ นดิน
แต่ เขาจะเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ า โลกและฟ้ าอากาศก็ อั น ตรธาน
และของพระคริสต์ และจะครอบ ไปจากพระพักตร์พระองค์ และ
ครองร่ วมกั บพระองค์ ตลอดเว- ไม่ มี ที อยู่ สํา หรั บ แผ่ น ดิ น โลก
ลาพันปี
และฟ้ าอากาศนั) นต่ อไปเลย
การกบฏในยุคพันปี
12 ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น บรรดาผู้ ที
ซาตานถู กทิ งลงในนรก
ตายแล้ ว ทั) งผู้ น้ อยและผู้ ใหญ่
7ครั) นพั นปี ล่ วงไปแล้ ว ก็จะ ยืนอยู่ จาํ เพาะพระพั กตร์พระเจ้ า
ปล่ อ ยซาตานออกจากคุ ก ที ขั ง และหนั งสื อต่ างๆก็ เ ปิ ดออก
มันไว้
หนั ง สื ออี กม้ วนหนึ งก็เปิ ดออก
8และมั นจะออกไปล่ อลวงบรร- ด้ วย คือหนั งสือแห่ งชี วิต และ
ดาประชาชาติ ท) ั งสี ทิ ศของแผ่ น ผู้ ที ตายไปแล้ วก็ ถู กพิ พ ากษา
ดินโลก คือโกกและมาโกก ให้ ตามข้ อความที จารึ กไว้ ในหนั งคนมาชุ ม นุ ม กั นทํา ศึ ก สงคราม สือเหล่ านั) น ตามทีเขาได้ กระทํา
(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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หน้ า 2523
วิวรณ์ IR, IE
13 ทะเลก็ ส่ ง คื นคนทั) งหลายที องค์ จะทรงสถิ ตกั บเขา เขาจะ
ตายในทะเล ความตายและนรก เป็ นชนชาติ ของพระองค์ และ
ก็ ส่ ง คื น คนทั) งหลายที อยู่ ในที พระเจ้ าเองจะประทั บอยู่ กั บเขา
เหล่ านั) น และคนทั) งหลายก็ถู ก และจะทรงเป็ นพระเจ้ าของเขา
พิ พากษาตามการกระทําของตน 4พระเจ้ าจะทรงเช็ ดนํา) ตาทุ กๆ
หมดทุ กคน
หยดจากตาของเขา ความตายจะ
14 แล้ วความตายและนรกก็ถู ก ไม่ มี อี กต่ อไป ความครํา ครวญ
ผลั กทิ) งลงไปในบึ งไฟ นี แหละ การร้ องไห้ และการเจ็บปวดจะ
เป็ นความตายครั) งทีสอง
ไม่ มีอีกต่ อไป เพราะยุคเดิมนั) น
15 และผู้ ใดที ไม่ มี ชื อจดไว้ ใน ได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว"
หนั งสื อแห่ งชี วิต ผู้ นั) นก็ถู กทิ) ง 5พระองค์ผ้ ู ประทับบนพระที นั ง
ลงไปในบึงไฟ
ตรัสว่ า "ดูเถิด เราสร้ างสิ งสารเยรู ซาเล็มแห่ งสวรรค์
พั ดขึ) นใหม่ " และพระองค์ ตรั ส
กั บข้ าพเจ้ าว่ า "จงเขี ยนไว้ เถิ ด
ลอยลงมาจากพระเจ้า
ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ท้ องฟ้ า เพราะว่ าถ้ อยคํา เหล่ า นี) เป็ นคํา
ใหม่ และแผ่ นดิ นโลก สัตย์จริงและสัตย์ซื อ"
ใหม่ เพราะท้ องฟ้ าเดิ มและ 6 พระองค์ ตรั สกั บ ข้ าพเจ้ าว่ า
แผ่ นดิ นโลกเดิ มนั) นหายไปหมด "สํา เร็จแล้ ว เราเป็ นอั ลฟาและ
โอเมกา เป็ นปฐมและอวสาน ผู้
สิ) นแล้ ว และทะเลก็ไม่ มีอีกแล้ ว
2ข้ าพเจ้ า คื อยอห์ น ได้ เห็ น ใดกระหาย เราจะให้ ผู้ นั) นดื ม
เมืองบริ สุทธิW คือกรุงเยรูซาเล็ม จากบ่ อนํา) พุแห่ งชี วิตโดยไม่ ต้ อง
ใหม่ เลื อนลอยลงมาจากพระ เสียอะไรเลย
เจ้ าและจากสวรรค์ กรุ งนี) ได้ จั ด 7ผู้ ใดมี ชั ยชนะ ผู้ นั) นจะได้ รั บ
เตรี ยมไว้ พร้ อมแล้ ว เหมื อน สิ งสารพัดเป็ นมรดก และเราจะ
อย่ า งเจ้ าสาวแต่ ง ตั วไว้ สํา หรั บ เป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะ
เป็ นบุตรของเรา
สามี
8แต่ คนขลาด คนไม่ เชื อ คนที
พลับพลาของพระเจ้าอยู่ กบั
น่ าสะอิ ดสะเอี ยน ฆาตกร คน
มนุ ษย์และสิ(งสารพัด
ล่ วงประเวณี คนใช้ เวทมนตร์
ถู กสร้างขึ นใหม่
3ข้ าพเจ้ าได้ ยิ น เสี ยงดั งมาจาก คนไหว้ รูปเคารพ และคนทั)งปวง
สวรรค์ว่า "ดูเถิด พลับพลาของ ที พูดมุ สานั) น จะได้ รับส่ วนของ
พระเจ้ าอยู่ กั บมนุ ษย์ แล้ ว พระ ตนในบึ งที เผาไหม้ ด้ วยไฟและ

21

(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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วิวรณ์ IE
หน้ า 2524
กํามะถัน นั นคือความตายครั) งที สิบสองฐาน และทีฐานนั) นจารึก
สอง"
ชื ออัครสาวกสิบสองคนของพระ
แบบของเยรู ซาเล็มแห่ งสวรรค์ เมษโปดก
9ทู ต สวรรค์ องค์ หนึ งในบรรดา 15 ทู ตสวรรค์ องค์ ที พู ดกั บ
ทู ต สวรรค์ เจ็ด องค์ ที ถื อขั นเจ็ด ข้ าพเจ้ านั) น ถือไม้ วัดทองคําเพื อ
ใบอั นเต็มด้ วยภั ยพิ บั ติ สุ ดท้ าย จะวั ดเมื อง และวั ดประตู และ
ทั)งเจ็ดประการนั) น ได้ มาพูดกับ กําแพงของเมืองนั) น
ข้ าพเจ้ าว่ า "เชิ ญมานี เถิด ข้ าพ- 16 เมื องนั) นเป็ นสี เหลี ยมจั ตุ รั ส
เจ้ าจะให้ ท่ า นดู เ จ้ าสาวที เป็ น กว้ างยาวเท่ ากั นและท่ านเอาไม้
วั ดเมื องนั) น ได้ สองพั นสี ร้ อย
มเหสีของพระเมษโปดก"
10 ท่ า นได้ นํา ข้ าพเจ้ าโดยพระ กิ โลเมตร กว้ างยาวและสู งเท่ า
วิ ญญาณขึ) นไปบนภู เ ขาสู ง ใหญ่ กัน
และได้ สํา แดงให้ ข้ าพเจ้ าเห็ น 17 ท่ านวั ดกํา แพงเมื องนั) น ได้
เมืองใหญ่ น) ั น คือกรุงเยรูซาเล็ม เจ็ดสิ บสองเมตร ตามมาตรวั ด
อั นบริ สุ ทธิW ซึ งกํา ลั งลอยลงมา ของมนุ ษย์ ซึ งคื อมาตรวั ดของ
ทู ตสวรรค์องค์น) ั น
จากสวรรค์และจากพระเจ้ า
11 เมื อ งนั) นประกอบด้ วยสง่ า 18 กํา แพงเมื องนั) นก่ อด้ วย
ราศี ของพระเจ้ า ใสสว่ างดุ จ พลอยหยก และเมื องนั) นเป็ น
พลอยมณี อั นหาค่ ามิ ได้ เช่ น ทองคําบริสุทธิW สุกใสดุจแก้ ว
เดี ยวกั บพลอยหยกอั นสุ กใส 19 ฐานของกํา แพงเมื องนั) น
ประดั บด้ วยเพชรพลอยทุ กชนิ ด
เหมือนแก้ วผลึก
12 เมืองนั) นมีกาํ แพงสูงใหญ่ มี ฐานที หนึ งเป็ นพลอยหยก ที
ประตูสิบสองประตู และทีประตู สองไพทู รย์ ที สามหิ นคว๊ อตซ์
มี ทู ตสวรรค์ สิ บสององค์ และ โปร่ งแสง ทีสี มรกต
ที ประตู น) ั นจารึ กเป็ นชื อตระกู ล 20 ทีห้าโกเมน ที หกทับทิม ที
ของชนชาติ อิ สราเอลสิ บสอง เจ็ดเพชรสี เขี ยว ที แปดพลอย
เขียว ทีเก้ าบุษราคัม ทีสิบหยก
ตระกู ล
13 ทางด้ านตะวั นออกมี สาม ทีสิ บเอ็ดพลอยสีแดง ทีสิ บสอง
ประตู ทางด้ านเหนื อมี สาม เป็ นพลอยสีม่วง
ประตู ทางด้ านใต้ มี สามประตู 21 ประตู ท) ั งสิ บสองประตู น) ั น
เป็ นไข่ มุ กสิบสองเม็ด ประตู ละ
ทางด้ านตะวันตกมีสามประตู
14 และกํา แพงเมื อ งนั) นมี ฐาน เม็ด และถนนในเมื องนั) นเป็ น
(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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วิวรณ์ IE, II
ทองคําบริสุทธิW ใสราวกับแก้ ว
เข้ าไปได้
พระเจ้าสถิตอยู่ กบั มนุ ษย์
แม่ น าํ แห่ งชี วิต
ประตู เมืองสวรรค์จะไม่ ปิดเลย
และต้นไม้แห่ งชี วิต
22 ข้ าพเจ้ าไม่ เห็ น มี พระวิ หาร
ท่ า นได้ ชี) ให้ ข้ าพเจ้ าดู
แม่ นํา) บริ สุ ท ธิW ที มี นาํ)
ในเมืองนั) นเลย เพราะองค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้ ทรงฤทธา- แห่ งชี วิ ต ใสเหมื อนแก้ วผลึ ก
นุ ภาพสูงสุด และพระเมษโปดก ไหลออกมาจากพระที นั งของ
ทรงเป็ นพระวิหารในเมืองนั) น
พระเจ้ าและของพระเมษโปดก
23 เมื องนั) นไม่ ต้ องการแสงของ 2ท่ามกลางถนนในเมื องนั) นและ
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะ ริ ม แม่ นํา) ทั) งสองฟากมี ต้ นไม้
ว่ า สง่ าราศี ของพระเจ้ าเป็ นแสง แห่ งชี วิต ซึ งออกผลสิบสองชนิด
สว่ างของเมื องนั) น และพระ ออกผลทุ กๆเดื อน และใบของ
เมษโปดกทรงเป็ นความสว่ าง ต้ นไม้ นั) นสํา หรั บรั ก ษาบรรดา
ของเมืองนั) น
ประชาชาติให้ หาย
24 บรรดาประชาชาติ ที รอดแล้ ว 3จะไม่ มีการสาปแช่ งใดๆอี กต่ อ
จะเดิ นไปในท่ ามกลางแสงสว่ าง ไป พระที นั งของพระเจ้ าและ
ของเมืองนั) น และบรรดากษัตริย์ ของพระเมษโปดกจะตั) งอยู่ ใน
ในแผ่ นดินโลกจะนําสง่ าราศีและ เมืองนั) น และบรรดาผู้ รับใช้ ของ
พระองค์จะปรนนิบัติพระองค์
เกียรติของตนเข้ ามาในเมืองนั) น
25 ประตู เ มื อ งทุ กประตู จ ะไม่ 4เขาเหล่ านั) นจะเห็นพระพั กตร์
ปิ ดเลยในเวลากลางวั น ด้ วยว่ า พระองค์ และพระนามของพระ
จะไม่ มี เวลากลางคื นในเมื องนั) น องค์จะประทับอยู่ ทีหน้ าผากเขา
5กลางคื นจะไม่ มี ที นั น เขาไม่
เลย
26 และคนทั) งหลายจะนํา สง่ า ต้ องการแสงเที ยนหรื อแสงอาราศี และเกี ยรติ ของบรรดาประ- ทิ ตย์ เพราะว่ าองค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าคื อพระเจ้ าทรงประทานแสง
ชาชาติเข้ ามาในเมืองนั) น
27 สิ งใดทีเป็ นมลทิน หรือผู้ ใด สว่ างแก่ เขา และเขาจะครอบ
ก็ตามทีกระทําสิ งที น่าสะอิ ดสะ- ครองอยู่ ตลอดไปเป็ นนิตย์
เอี ยน หรื อพู ดมุ สาจะเข้ าไปใน 6 และทู ตสวรรค์ อ งค์ น) ั นบอก
เมืองไม่ ได้ เลย เว้ นแต่ เฉพาะคน ข้ าพเจ้ าว่ า "ถ้ อยคําเหล่ านี) เป็ น
ที มี ชื อจดไว้ ในหนั งสื อแห่ งชี วิต คํา สั ตย์ ซื อและสั ตย์ จริ ง และ
ของพระเมษโปดกเท่ านั) นจึ งจะ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า พระเจ้ าแห่ ง

22

(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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พวกศาสดาพยากรณ์อั นบริ สุ ทธิW ไป และผู้ ที เป็ นคนบริสุ ทธิW กใ็ ห้
ได้ ทรงใช้ ทูตสวรรค์ของพระองค์ เขาเป็ นคนบริสุทธิW ต่อไป"
สํา แดงแก่ บรรดาผู้ รั บใช้ ของ 12 "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และ
พระองค์ ถึงเหตุการณ์ท) ังปวงซึ ง จะนํา บํา เหน็ จ ของเรามาด้ วย
จะอุบัติข) ึ นในไม่ ช้า"
เพื อตอบแทนการกระทําของทุ ก
7"ดู เถิ ด
เราจะมาโดยเร็ว คน
ผู้ ใดที ถื อรั ก ษาคํา พยากรณ์ ใ น 13 เราคื ออั ลฟาและโอเมกา
หนังสือนี) กเ็ ป็ นสุข"
เป็ นปฐมและเป็ นอวสาน เป็ น
คําสัง( ให้ประกาศ
เบื) องต้ นและเบื) องปลาย"
14 คนทั) งหลายที ประพฤติ ตาม
คําพยากรณ์นี
8ข้ าพเจ้ า คื อยอห์ น เป็ นผู้ ได้ พระบั ญญั ติ ของพระองค์ ก ็ เป็ น
เห็นและได้ ยินเหตุ การณ์เหล่ านี) สุ ข เพื อว่ าเขาจะได้ มี สิ ทธิW ใน
และครั) นข้ าพเจ้ าได้ ยิ น และได้ ต้ นไม้ แห่ งชี วิ ต และเพื อเขาจะ
เห็ นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ทรุ ดตั วลง ได้ เข้ าไปในเมื อ งนั) นโดยทาง
จะนมั สการแทบเท้ าทู ตสวรรค์ที ประตู
ได้ สํา แดงเหตุ การณ์ เ หล่ านี) แก่ 15 ด้ วยว่ า ภายนอกนั) นมี สุ นั ข
คนใช้ เวทมนตร์ คนล่ วงประเวณี
ข้ าพเจ้ า
9แต่ ท่ านห้ ามข้ าพเจ้ าว่ า "อย่ า ฆาตกร คนไหว้ รูปเคารพ คนใด
เลย ด้ วยว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นเพื อน ทีรักและกระทําการมุ สา
ผู้ รั บใช้ เช่ นเดี ยวกั บท่ าน และ 16 "เราคือเยซูผ้ ู ใช้ ให้ ทู ตสวรรค์
พวกพี น้ องของท่ านคื อพวก ของเราไปเป็ นพยานสํา แดง
ศาสดาพยากรณ์ และพวกที ถื อ เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี) แก่ ท่ า นเพื อ
รั กษาถ้ อยคํา ในหนั งสื อนี) จง คริสตจักรทั) งหลาย เราเป็ นราก
และเป็ นเชื) อสายของดาวิด และ
นมัสการพระเจ้ าเถิด"
10 และท่ านบอกข้ าพเจ้ าว่ า เป็ นดาวประจํารุ่ งอันสุกใส"
การชวนเชิ ญ
"อย่ าประทับตราปิ ดคําพยากรณ์
ครังสุดท้าย
ในหนังสือนี) เพราะว่ าใกล้ จะถึง
เวลานั) นแล้ ว
ของพระคัมภีรต์ ่ อคนบาป
11 ผู้ ที เป็ นคนอธรรมก็ ใ ห้ เขา 17 พระวิญญาณและเจ้ าสาวตรัส
อธรรมต่ อไป ผู้ ที เป็ นคนลามก ว่ า "เชิ ญมาเถิด" และให้ ผ้ ู ทีได้
ก็ให้ เขาลามกต่ อไป ผู้ ทีเป็ นคน ยินกล่ าวว่ า "เชิ ญมาเถิด" และ
ชอบธรรมก็ให้ เขาชอบธรรมต่ อ ให้ ผ้ ู ที กระหายเข้ ามา ผู้ ใดมี ใจ
(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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หน้ า 2527
วิวรณ์ II
ปรารถนา ก็ให้ ผู้ นั) นมารั บนํา)
จากสิ งที มี เ ขี ย นไว้ ในหนั ง สื อ
แห่ งชี วิ ต โดยไม่ ต้ องเสี ยอะไร ม้ วนนี) ไปเสีย
เลย
คําทรงเตื อน
18 ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานแก่ ทุ กคน
และพระสัญญาว่ า
ที ได้ ยินคําพยากรณ์ในหนังสื อนี)
พระคริ สต์จะเสด็จมา
ว่ า ถ้ าผู้ ใดจะเพิ มเติ มคําเข้ าไป 20 พระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นพยานใน
ในหนั งสื อนี) พระเจ้ าก็จะทรง เหตุการณ์ท) ังปวงนี) ตรัสว่ า "แน่
เพิ มภั ยพิ บั ติ ที เขี ยนไว้ ในหนั ง- นอน เราจะมาโดยเร็ว" เอเมน
สือม้ วนนี) แก่ ผ้ ู น) ั น
พระเยซู เจ้ า ขอให้ เป็ นเช่ นนั) น
19 และถ้ าผู้ ใดตั ดข้ อความออก เชิ ญเสด็จมาเถิด
จากหนังสือพยากรณ์น) ี พระเจ้ า 21 ขอให้ พระคุ ณแห่ งพระเยซู
ก็จะทรงเอาส่ วนแบ่ งของผู้ นั) นที คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
มี อยู่ ในหนั งสื อแห่ งชี วิ ต และ จงดํา รงอยู่ กั บท่ านทั) งหลายเถิ ด
ที มี อยู่ ในเมื องบริ สุ ท ธิW นั) นและ เอเมน

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