
หนา 2488วิวรณของพระเยซูคริสต
ซ่ึงทรงสําแดงแกอัครสาวกยอหน

วิวรณของพระคริสตตอยอหน

1วิวรณของพระเยซูคริสตซึ่ ง
พระเจ าได ทรงประทานแก

พระองค เพ่ือชี้ แจงใหผู รับใช
ทั้ งหลายของพระองค รู ถึงสิ่ งที่
จะตองอุบัติ ข้ึนในไมชา และ
พระองคไดทรงใชทูตสวรรคของ
พระองค ไปสําแดงแกยอหนผู
รับใชของพระองค
2ยอหนเปนพยานฝายพระวจ-
นะของพระเจา และเปนพยาน
ฝายคําพยานของพระเยซูคริสต
และเปนพยานในเหตุการณทั้ ง
สิ้นซึ่งทานไดเห็นนั้น
3ขอความสุขจงมี แกบรรดาผู
อานและผู ฟงคําพยากรณเหลา
นี้ และถือรักษาขอความที่เขียน
ไวในคําพยากรณนี้ เพราะวา
เวลานั้นใกลเขามาแลว
เขียนถึงคริสตจักรท้ังเจ็ด

ในแควนเอเชีย
4ยอหนเรียนมายังคริสตจักรทั้ง
เจ็ดที่อยู ในแควนเอเชีย ขอให
ท านทั้ งหลายจงได รับพระคุณ
และสันติสุขจากพระองคผู ทรง
เปนอยู เดี๋ ยวนี้ และผูทรงเปน
อยู ในกาลกอน และผู จะเสด็จ
มานั้น และจากพระวิญญาณทั้ง

เจ็ดที่อยูหนาพระที่นั่ งของพระ
องค
5และจากพระเยซูคริสต ผู ทรง
เป นพยานที่ สั ตย ซื่ อและทรง
เปนผูแรกที่ไดฟนจากความตาย
และผูทรงครอบครองกษัตริยทั้ง
ปวงในโลก แดพระองคผูทรงรัก
เราทั้ งหลาย และไดทรงชําระ
บาปของเราดวยพระโลหิตของ
พระองค
6 และทรงตั้ ง เราไว ให เป น
กษัตริยและเปนปุโรหิตของพระ
เจาพระบิดาของพระองค พระ
เกียรติและไอศวรรยจงมีแดพระ
องคสืบๆไปเปนนิตย เอเมน
คํานับมายังคริสตจักรท้ังหลาย
7 `ดูเถิด พระองคจะเสด็จมาใน
เมฆ และนัยนตาทุกดวงและคน
เหล านั้ นที่ ได แทงพระองค จะ
เห็นพระองค และมนุษยทุกชาติ
ทั่ วโลกจะร่ําไห เพราะพระองค'
จงเปนไปอยางนั้น เอเมน
8องคพระผู เปนเจ าไดตรัสว า
"เราเปนอัลฟาและโอเมกา เปน
ปฐมและเปนอวสาน ผูทรงเปน
อยู เดี๋ ยวนี้ ผู ไดทรงเปนอยู ใน
กาลกอน ผูจะเสด็จมานั้น และ
ผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด"

(1) ยน 3:32; วว 22:6 (2) 1 คร 1:6; 1 ยน 1:1 (3) ลก 11:28; ยก 5:8
(4) อพย 3:14; อสย 11:2; ยน 1:1 (5) อสย 55:4; ยน 8:14; คส 1:18; ฮบ 9:14
(6) 1 ทธ 6:16; 1 ปต 2:5 (7) ศคย 12:10-14; มธ 24:30 (8) อสย 9:6; 41:4; วว 4:8
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หนา 2489
9ขาพเจา ยอหน พ่ีนองของ
ทานทั้ งหลาย ผู เปนเพ่ือนรวม
การยากลําบาก และรวมราช
อาณาจักร และรวมความอดทน
ของพระเยซูคริสต ขาพเจาจึงได
มาอยูที่ เกาะปทมอส เนื่องดวย
พระวจนะของพระเจา และ
เนื่ องดวยคําพยานของพระเยซู
คริสต
10 พระวิ ญญาณได ทรงดลใจ
ขาพเจาในวันขององคพระผู เปน
เจา และขาพเจาไดยินพระสุร-
เสียงดังมาจากเบื้องหลังขาพเจา
ดุจเสียงแตร
11 ตรัสวา "เราเปนอัลฟาและ
โอเมกา เปนเบ้ืองตนและเปน
เบ้ืองปลาย และสิ่ งซึ่ งทานได
เห็นจงเขียนไวในหนังสือ และ
ฝากไปใหคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู
ในแควนเอเชีย คือคริสตจักร
ที่ เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอรนา
เมืองเปอรกามัม เมืองธิยาทิรา
เมืองซารดิส เมืองฟลาเดลเฟย
และเมืองเลาดีเซีย"
12 ขาพเจาจึงเหลียวมาทางพระ
สุ รเสียงที่ ตรั สแกข าพเจ านั้ น
ครั้ นเหลียวแล วข าพเจ าก็ เห็น
คันประทีปทองคําเจ็ดคัน
13 และในทามกลางคันประทีป
ทั้ งเจ็ดคันนั้น มีผูหนึ่ งเหมือน
กับบุตรมนุษย ทรงฉลองพระ
องคกรอมพระบาท และทรง

คาดผารัดประคดทองคําที่ พระ
อุระ
14 พระเศียรและพระเกศาของ
พระองคขาวดุจขนแกะสีขาวและ
ขาวดุจหิมะ และพระเนตรของ
พระองคดุจเปลวเพลิง
15 พระบาทของพระองค ดุ จ
ทองสัมฤทธิ์เงางาม ราวกับวาได
ถูกหลอมในเตาไฟ พระสุร-
เสี ยงของพระองค ดุ จเสี ยงน้ํา
มากหลาย
16 พระองคทรงถือดวงดาวเจ็ด
ดวงไวในพระหัตถเบ้ืองขวาของ
พระองค และมีพระแสงสองคม
ที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ
ของพระองค และสีพระพักตร
ของพระองคดุจดังดวงอาทิตยที่
ฉายแสงด วยฤทธานุ ภาพของ
พระองค
17 เมื่ อขาพเจาไดเห็นพระองค
ข าพเจ าก็ ล มลงแทบพระบาท
ของพระองค เหมื อนกับคนที่
ตายแลว แตพระองคทรงแตะ
ตัวขาพเจาดวยพระหัตถ เบ้ื อง
ขวา แลวตรัสแกขาพเจาวา
"อยากลัวเลย เราเปนเบ้ืองตน
และเปนเบ้ืองปลาย
18 และเปนผูที่ดํารงชีวิตอยู เรา
ไดตายแลว แต ดูเถิด เราก็ยัง
ดํารงชี วิตอยูตลอดไปเปนนิตย
เอเมน และเราถือลูกกุญแจแหง
นรกและแหงความตาย

วิวรณ 1

(9) ฟป 1:7; 2 ทธ 2:12 (10) ยน 20:26; กจ 10:10; วว 4:1 (12) อพย 25:37; 37:23
(13) อสค 1:26; ดนล 10:5; วว 2:1 (14) ดนล 7:9; 10:6 (15) อสค 1:7, 24; 43:2
(16) อสย 49:2; มธ 17:2; วว 1:20 (17) อสย 41:4; อสค 1:28 (18) สดด 68:20
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หนา 2490วิวรณ 1, 2
ยอหนเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุการณซึ่ งเจาได
เห็น และเหตุการณที่กําลังเปน
อยู ขณะนี้ กับทั้ งเหตุการณซึ่ ง
จะเกิดข้ึนในภายหนาดวย
20 สวนความลึกลับของดาวทั้ ง
เจ็ดดวงซึ่ งเจาไดเห็นในมือขาง
ขวาของเรา และแหงคันประทีป
ทองคําทั้ งเจ็ดนั้น ก็คือ ดาว
ทั้ งเจ็ดดวงไดแกทูตสวรรคของ
คริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประ-
ทีปเจ็ดคันซึ่ งเจาไดเห็นแลวนั้น
ไดแกคริสตจักรทั้งเจ็ด"
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองเอเฟซัส

2"จงเขียนถึงทูตสวรรคแหง
คริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสวา

`พระองคผูทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว
ในพระหัตถ เบ้ื องขวาของพระ
องค และดําเนิ นอยู ท ามกลาง
คั นประทีปทองคําทั้ งเจ็ ดนั้ น
ตรัสดังนี้วา
2 เรารู จักแนวการกระทําของเจา
รู ความเหนื่ อยยากและความ
อดทนของเจา และรู วาเจาไม
สามารถทนตอทุรชนได  เจาได
ลองใจคนเหลานั้นที่กลาววาเขา
เปนอัครสาวก และหาไดเปนไม
และเจาก็เห็นวาเขาเปนคนมุสา
3 เรารู วา พวกเจาไดทนและมี
ความเพียร และเหนื่ อยยาก
เพราะเห็นแกนามของเรา และ

มิไดออนระอาไป
4แตเรามีขอที่ จะตอวาเจาบาง
คือวาเจาละทิ้ งความรักดั้ งเดิม
ของเจา
5 เหตุฉะนั้ นจงระลึ กถึ งสภาพ
เดิมที่ เจาไดหลนจากมาแลวนั้น
จงกลับใจเสียใหม และประพฤติ
ตามอยางเดิม มิฉะนั้นเราจะรีบ
มาหาเจา และจะยกคันประทีป
ของเจาออกจากที่ เวนไวแตเจา
จะกลับใจใหม
6แตวาพวกเจายังมีความดีอยู
บาง คือวาเจาเกลียดชังกิจการ
ของพวกนิโคเลาสนิยมที่ เราเอง
ก็เกลียดชังเชนกัน
7 ใครมี หู ก็ ให ฟ งข อความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลาย ผูใดมีชัยชนะ เรา
จะให ผู นั้ นกิ นผลจากต นไม
แห งชี วิ ตที่ อ ยู ในท ามกลาง
อุทยานสวรรคของพระเจา'
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองสเมอรนา
8 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
คริสตจักรที่ เมืองสเมอรนาว า
`พระองค ผู ทรงเป นเบ้ื องต น
และเปนเบ้ืองปลาย ผู ซึ่ งสิ้ น
พระชนมแลว และกลับฟนข้ึน
อีก ไดตรัสดังนี้วา
9 เรารู จักแนวการกระทําของเจา
และเรารู วาพวกเจามีความทุกข
ลําบากและยากจน (แตวาเจาก็

(19) วว 1:9-18 (20) อพย 25:37; ศคย 4:2; มลค 2:7; มธ 5:15; ฟป 2:15; วว 1:12
(1) วว 1:13, 16 (2) สดด 1:6; ยน 6:6 (3) กท 6:9; ฮบ 12:3, 5 (5) มธ 21:41
(7) ปฐก 2:9; 3:22; มธ 11:15; วว 2:11 (8) วว 1:8 (9) ลก 12:21; รม 2:17; วว 3:9
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หนา 2491 วิวรณ 2
มั่งมี) และรูเร่ืองการหมิ่นประ-
มาทของคนเหลานั้ นที่ กลาววา
เขาเปนพวกยิวและหาไดเปนไม
แตพวกเขาเปนธรรมศาลาของ
ซาตาน
10 อย ากลั วความทุกขทรมาน
ตางๆซึ่ งเจาจะไดรับนั้น ดูเถิด
พญามารจะขังพวกเจาบางคนไว
ในคุกเพ่ือจะลองใจเจา และเจา
ทั้งหลายจะไดรับความทุกขทร-
มานถึงสิบวัน แตเจาจงสัตยซื่อ
จนถึงความตาย และเราจะมอบ
มงกุฎแหงชีวิตใหแกเจา
11 ใครมีหูก็ใหฟงขอความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้ งหลาย ผูที่ มีชัยชนะจะ
ไมไดรับอันตรายจากความตาย
ครั้งที่สองเลย'
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองเปอรกามัม
12 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
คริสตจักรที่ เมืองเปอรกามัมวา
`พระองคผูทรงถือดาบสองคมที่
คมกริบตรัสดังนี้วา
13 เรารู จักแนวการกระทําของ
เจา เรารูจักที่อยูของเจาคือเปน
ที่นั่งของซาตาน เจายึดนามของ
เราไวมั่ น และไมปฏิเสธความ
เชื่อในเรา แมในเวลาที่อันทีพา
ผู เปนพยานที่ สัตย ซื่ อของเรา
ต องถู กฆ าในท ามกลางพวก
เจาในที่ซึ่งซาตานอยู

14 แตเรามีขอที่จะตอวาเจาบาง
เล็กนอย คือพวกเจาบางคนถือ
ตามคําสอนของบาลาอั มซึ่ ง
สอนบาลาคใหกอเหตุเพ่ือใหชน
ชาติอิสราเอลสะดุด คือใหเขา
กิ นของที่ ได บูชาแก รูปเคารพ
แลวและใหเขาลวงประเวณี
15 และมีพวกเจาบางคนที่ถือคํา
สอนของพวกนิโคเลาสนิยมดวย
เหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง
16 จงกลับใจเสียใหม มิฉะนั้น
เราจะรีบมาหาเจา และจะสูกับ
เขาเหล านั้ นดวยดาบแห งปาก
ของเรา
17 ใครมีหูก็ใหฟงขอความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลาย ผูที่มีชัยชนะ เรา
จะให ผู นั้ นกินมานาที่ ซ อนอยู
และจะใหหินขาวแก ผู นั้ นด วย
ที่หินนั้นมีชื่อใหมจารึกไวซึ่งไม
มีผู ใดรู เลยนอกจากผู ที่ รับเทา
นั้น'
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองธิยาทิรา
18 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
คริ สตจั กรที่ เมื องธิ ยาทิ ราว า
`พระองคผูซึ่ งเปนพระบุตรของ
พระเจา ผูทรงมีพระเนตรดุจ
เปลวไฟ และมีพระบาทดุจทอง
สัมฤทธิ์เงางาม ไดตรัสดังนี้วา
19 เรารู จักแนวการกระทําของ
เจา ความรัก การปรนนิบัติ

(10) มธ 10:22; 24:13; ยก 1:12 (11) วว 13:9; 20:6, 14; 21:8 (12) วว 1:16; 2:16
(14) กดว 24:14; กจ 15:29; 1 คร 6:13; วว 2:20 (16) อสย 11:4; 2 ธส 2:8
(17) อพย 16:33; อสย 56:5; ยน 6:49; วว 3:12 (18) วว 1:14-15 (19) วว 2:2
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หนา 2492วิวรณ 2, 3
ความเชื่ อ และความเพียรของ
เจา และแนวการกระทําของเจา
และรูวาการเบ้ืองปลายของเจามี
มากกวาการเบ้ืองตน
20 แตเรามีขอที่จะตอวาเจาบาง
เล็กนอย คือพวกเจายอมใหผู
หญิงชื่ อเยเซเบล ที่ ยกตัวข้ึน
เปนผูพยากรณหญิง หญิงนั้น
สอนและลอลวงพวกผู รับใชของ
เราให ล วงประเวณีและให กิ น
ของที่บูชาแกรูปเคารพแลว
21 เราไดใหโอกาสหญิงนั้นกลับ
ใจจากการลวงประเวณีของนาง
แตนางก็ไมไดกลับใจเลย
22 ดูเถิด เราจะทิ้ งหญิงนั้นไว
บนเตียง และคนทั้งหลายที่ลวง
ประเวณีกับนาง เราก็จะทิ้งไวให
ผจญกับความระทมทุกข เวนไว
แตวาคนเหลานั้นจะกลับใจจาก
การกระทําของตน
23 เราจะประหารลู กทั้ งหลาย
ของหญิงนั้นเสียใหตาย และ
คริสตจักรทั้ งหลายจะไดรูวาเรา
เปนผู พินิจพิจารณาจิตใจ และ
เราจะใหสิ่ งตอบแทนแกเจาทั้ ง
หลายทุกคนใหเหมาะสมกับการ
งานของเจา
24 สําหรับพวกเจาและคนอื่นที่
เหลืออยูที่เมืองธิยาทิรา ผูไมถือ
คําสอนนี้ และไมรู จักสิ่ งที่ เขา
เรียกวา ความล้ําลึกของซาตาน
นั้น เราขอบอกวา เราจะไมมอบ

ภาระอื่นใหเจา
25 แตสิ่งที่ เจามีอยูแลวนั้น จง
ยึดไวใหมั่นจนกวาเราจะมา
26 ผู ใดมีชั ยชนะและถือรักษา
กิจการของเราไวจนถึงที่สุด `เรา
จะใหผูนั้ นมีอํานาจครอบครอง
บรรดาประชาชาติ
27 และผูนั้นจะบังคับบัญชาคน
ทั้งหลายดวยคทาเหล็ก เหมือน
กับเมื่ อหมอดินของชางหมอที่
แตกออกเปนเสี่ยงๆ' ตามที่เรา
ไดรับจากพระบิดาของเรา
28 และเราจะมอบดาวประจํารุ ง
ใหแกผูนั้น
29 ใครมีหูก็ใหฟงขอความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลายเถิด'"
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองซารดิส

3"จงเขียนถึงทูตสวรรคแหง
คริสตจักรที่ เมืองซารดิสวา

`พระองค ผู ทรงมีพระวิญญาณ
ทั้ งเจ็ดของพระเจา และทรงมี
ดาราเจ็ดดวงนั้น ไดตรัสดังนี้วา
เรารู จักแนวการกระทําของเจา
เจาไดชื่อวามีชีวิตอยู แตวาเจา
ไดตายเสียแลว
2 เจาจงระแวดระวังใหดี และ
กระตุนสวนที่ เหลืออยูซึ่งจวนจะ
ตายอยู แล วนั้ นใหแข็ งแรงข้ึ น
เพราะวาเราไมพบการประพฤติ
ของเจ าดีพรอมตอพระพักตร

(20) อพย 34:15; 1 พกษ 16:31 (21) รม 2:5; วว 9:20 (23) สดด 7:9; ยรม 11:20
(24) กจ 15:28; 2 ทธ 3:1-9 (25) วว 3:11 (26) มธ 19:28; ยน 6:29
(27) สดด 2:8-9; วว 12:5; 19:15 (28) 2 ปต 1:19; วว 22:16 (1) วว 1:4, 16
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หนา 2493 วิวรณ 3
พระเจา
3 เหตุฉะนั้น เจาจงระลึกวาเจา
ไดรับและไดยินอะไร จงยึดไว
ใหมั่นและกลับใจเสียใหม ฉะ-
นั้นถาเจาไมเฝาระวัง เราจะมา
หาเจาเหมือนอยางขโมย และ
เจาจะไมรูวาเราจะมาหาเจาเมื่อ
ไร
4แตก็มีพวกเจาสองสามชื่ อที่
เมืองซารดิสที่ ไมไดกระทําให
เสื้อผาของตนมีมลทิน และเขา
เหลานั้ นจะแตงตัวสีขาวเดินไป
กับเรา เพราะวาเขาเปนคนที่
สมควรแลว
5 ผูใดมีชัยชนะ ผูนั้นจะสวมเสื้อ
สีขาว และเราจะไมลบชื่อผูนั้น
ออกจากหนังสือแหงชีวิต แตเรา
จะรับรองชื่อผูนั้นตอพระพักตร
พระบิดาของเรา และตอหนา
เหลาทูตสวรรคของพระองค
6 ใครมี หู ก็ ให ฟ งข อความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลายเถิด'
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองฟลาเดลเฟย
7 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
คริสตจักรที่ เมืองฟลาเดลเฟย
วา `พระองคผูบริสุทธิ์ ผูสัตย
จริง ผูทรงถือลูกกุญแจของ
ดาวิด ผูทรงเปดแลวจะไมมีผูใด
ปด ผูทรงปดแลวจะไมมีผู ใด
เปด ไดตรัสดังนี้วา

8 เรารู จักแนวการกระทําของเจา
ดูเถิด เราไดตั้ งประตูซึ่ งเปดไว
ตรงหนาพวกเจา ประตูนี้ ไมมี
ใครปดได เพราะวาเจามีกําลัง
เพียงเล็กนอย แตกระนั้นเจาก็
ได รั กษาคําของเราและไม ได
ปฏิเสธนามของเรา
9ดูเถิด เราจะทําใหพวกธรรม
ศาลาของซาตานที่ พูดมุสาวาเขา
เปนพวกยิวและไมไดเปนนั้น ดู
เถิด เราจะทําใหเขามากราบลง
แทบเทาของเจา และใหเขารูวา
เราไดรักพวกเจา
10 เพราะเหตุ เจ าได รั กษาคํา
ของเราดวยความเพียร  เราจะ
รักษาเจ าจากเวลาแห งการทด
ลองนั้นดวย ซึ่งจะบังเกิดข้ึนทั่ว
ทั้ งโลก เพ่ือจะลองดูใจคนทั้ ง
ปวงที่อยูทั่วแผนดินโลก
11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว
จงยึดมั่นในสิ่งที่เจามี เพ่ือไมให
ผูใดชิงเอามงกุฎของเจาไปได
12 ผู ใดมีชัยชนะ เราจะกระทํา
ให ผู นั้ นเป นเสาในพระวิหาร
แหงพระเจาของเรา และผูนั้นจะ
ไมออกไปภายนอกอีกเลย และ
เราจะจารึกพระนามพระเจาของ
เราไวที่ ผูนั้น และชื่อเมืองของ
พระเจาของเรา คือกรุงเยรูซา-
เล็มใหม ที่ลงมาจากสวรรคจาก
พระเจาของเรา และเราจะจารึก
นามใหมของเราไวที่ผูนั้นดวย

(3) มธ 24:42-43; ลก 12:39 (4) กจ 1:15; ยด 1:23 (5) อพย 32:32 (6) วว 2:7
(7) อสย 22:22; โยบ 12:14 (8) 1 คร 16:9; วว 3:1 (9) อสย 45:14; 49:23; วว 2:9
(10) อสย 24:17; ลก 2:1 (11) ฟป 4:5; วว 2:10, 25 (12) 1 พกษ 7:21; สดด 23:6
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13 ใครมีหูก็ใหฟงขอความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลายเถิด'
ถึงผูสงขาวแหงคริสตจักร

ท่ีเมืองเลาดีเซีย
14 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
คริ สตจั กรที่ เมืองเลาดี เซียว า
`พระองค ผู ทรงเปนพระเอเมน
ทรงเป นพยานที่ สั ตย ซื่ อและ
สัตยจริง และทรงเปนปฐมเหตุ
แห งสิ่ งสารพัดซึ่ งพระเจ าทรง
สราง ไดตรัสดังนี้วา
15 เรารู จักแนวการกระทําของ
เจาวา เจาไมเย็นไมรอน เราใคร
ใหเจาเย็นหรือรอน
16 ดังนั้น เพราะเหตุที่ เจาเปน
แตอุนๆไมเย็นและไมรอน เรา
จะคายเจาออกจากปากของเรา
17 เพราะเจาพูดวา "เราเปนคน
มั่ งมี ไดทรัพยสมบัติทวีมาก
ข้ึนและเราไมตองการสิ่งใดเลย"
เจาไมรู ว าเจาเปนคนแรนแคน
เข็ญใจ เปนคนนาสังเวช เปน
คนขัดสน เปนคนตาบอด และ
เปลือยกายอยู
18 เราเตือนสติเจาใหซื้อทองคํา
ที่ หลอมใหบริ สุ ทธิ์ ในไฟแล ว
จากเรา เพ่ือเจาจะไดเปนคน
มั่ งมี และเสื้อผาขาวเพ่ือจะนุ ง
หมได และเพ่ือความละอาย
แหงกายเปลือยเปลาของเจาจะ
ไมไดปรากฏ และเอายาทาตา

ของเจาเพ่ือเจาจะแลเห็นได
19 เรารักผู ใด เราก็ตักเตือน
และตีสอนผูนั้น เหตุฉะนั้นจงมี
ความกระตือรือรน และกลับใจ
เสียใหม
พระคริสตทรงเคาะประตูใจ

ของแตละคน
20 ดูเถิด เรายืนเคาะอยูที่ประตู
ถ าผู ใดได ยินเสียงของเราและ
เปดประตู เราจะเขาไปหาผูนั้น
และจะรับประทานอาหารร วม
กับเขา และเขาจะรับประทาน
อาหารรวมกับเรา
21 ผูใดมีชัยชนะ เราจะใหผูนั้น
นั่ งกับเราบนพระที่ นั่ งของเรา
เหมื อนกับที่ เรามี ชั ยชนะแลว
และได นั่ งกับพระบิดาของเรา
บนพระที่นั่งของพระองค
22 ใครมีหูก็ใหฟงขอความซึ่ ง
พระวิญญาณตรัสไวแกคริสต-
จักรทั้งหลายเถิด'"

ยอหนไดรับ
การสําแดง
ในสวรรค

4ตอจากนั้น ดูเถิด ขาพเจา
ไดเห็นประตูสวรรคเปดอา

อยู และพระสุรเสียงแรกซึ่ ง
ขาพเจาไดยินนั้น ไดตรัสกับ
ขาพเจาดุจเสียงแตรวา "จงข้ึน
มาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดง
ให เจ าเห็นเหตุการณที่ จะตอง
เกิดข้ึนในภายหนา"

(13) วว 2:7 (14) 2 คร 1:20; คส 1:15; วว 1:5 (15) วว 3:1 (17) ฮชย 12:8
(18) อสย 55:1; 2 คร 5:3 (19) โยบ 5:17; ฮบ 12:6 (20) พซม 5:2; ลก 12:36-37
(21) มธ 19:28 (22) วว 2:7 (1) อสค 1:1; วว 1:10
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2ในทันใดนั้น พระวิญญาณก็
ทรงดลใจขาพเจา และดูเถิด มี
พระที่นั่งตั้งอยูในสวรรค และมี
ทานองคหนึ่ งประทับบนพระที่
นั่งนั้น
3และพระองคผูประทับบนพระ
ที่ นั่ งนั้ นปรากฏประดุ จพลอย
หยกและพลอยทับทิม และมีรุง
ลอมรอบพระที่นั่ งนั้ น ดูประ-
หนึ่งพลอยมรกต

คําสรรเสริญของ
ผูอาวุโสท้ังย่ีสิบส่ีและ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูบนสวรรค

4และลอมรอบพระที่นั่ งนั้ นมีที่
นั่ งอีกย่ีสิบสี่ที่นั่ ง และขาพเจา
ไดเห็นผูอาวุโสย่ีสิบสี่ คนนั่ งอยู
บนที่นั่งเหลานั้น ทุกคนนุ งหม
เสื้ อสีขาวและสวมมงกุฎทองคํา
บนศีรษะ
5มีฟาแลบฟารอง และเสียง
ต างๆดั งออกมาจากพระที่ นั่ ง
นั้น และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว
ตรงหนาพระที่นั่ ง ซึ่ งเปนพระ
วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจา
6และตรงหน าพระที่ นั่ งนั้ นมี
ทะเลแกวดูเหมือนแกวผลึกและ
ทามกลางพระที่นั่งและลอมรอบ
พระที่นั่งนั้นมีสัตวสี่ตัว ซึ่งมีตา
เต็มทั้งขางหนาและขางหลัง
7สัตวตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงโต
สัตวตัวที่ สองนั้ นเหมือนลูกโค
สัตวตัวที่ สามนั้ นมีหนาเหมือน

มนุษย และสัตวตัวที่ สี่ เหมือน
นกอินทรีกําลังบิน
8สัตวทั้ งสี่นั้นแตละตัวมีปกหก
ปกอยูรอบตัว และมีตาเต็มขาง
ใน และสัตวเหลานั้นรองตลอด
วันตลอดคืนไม ไดหยุดเลยว า
"บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค
พระผู เปนเจา พระเจา ผูทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด ผู ไดทรง
สภาพอยู ในกาลกอน ผูทรง
สภาพอยูในปจจุบัน และผูซึ่งจะ
เสด็จมา"
9 เมื่ อสั ตว เหล านั้ นถวายคํา
สรรเสริญ ถวายพระเกียรติ
และคําขอบพระคุณแดพระองค
ผูประทับบนพระที่นั่ ง ผูทรง
พระชนมอยูตลอดไปเปนนิตย
10 ผู อาวุโสทั้ งย่ีสิบสี่ นั้นก็ทรุด
ตั วลงจําเพาะพระพั กตร พระ
องค ผูประทับบนพระที่นั่งนั้น
และนมัสการพระองคผูทรงพระ
ชนมอยูตลอดไปเปนนิตย และ
ถอดมงกุฎออกวางตรงหนาพระ
ที่นั่งรองวา
11 "โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา
พระองคทรงสมควรที่ จะได รับ
คําสรรเสริญ พระเกียรติ และ
ฤทธิ์ เดช เพราะวาพระองคได
ทรงสรางสรรพสิ่ งทั้ งปวง และ
สรรพสิ่ งทั้ งปวงนั้ นก็ทรงสราง
ข้ึ นแล วและดํารงอยู ตามชอบ
พระทัยของพระองค"

 (2) 1 พกษ 22:19 (3) ปฐก 9:13-17 (4) วว 3:4-5 (5) อพย 19:16; วว 1:4; 8:5
(6) อพย 38:8; อสค 1:5; วว 4:8; 5:6; 6:1, 6 (7) กดว 2:2 (8) อสย 6:2-3; วว 1:4, 8
(9) วว 1:18 (10) วว 5:8, 14; 7:11; 11:16 (11) ปฐก 1:1; ยน 1:3; คส 1:16; วว 1:6
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หนา 2496วิวรณ 5
หนังสือแหงภัยพิบัติท้ังเจ็ด

ท่ีไดประทับตราไว

5และในพระหั ตถ เบ้ื องขวา
ของพระองค ผู ทรงประทับ

บนพระที่นั่งนั้น ขาพเจาไดเห็น
หนังสือมวนหนึ่ งเขียนไวทั้ งขาง
ในและขางนอก มีตราประทับ
อยูเจ็ดดวง
2และขาพเจาไดเห็นทูตสวรรค
ที่มีฤทธิ์องคหนึ่ง ประกาศดวย
เสียงอันดังวา "ใครเปนผูที่สม
ควรจะแกะตราและคลี่ หนังสือ
มวนนั้นออก"
3และไมมีผู ใดในสวรรค บน
แผนดินโลก หรือใตแผนดินที่
สามารถคลี่หนังสือมวนนั้นออก
หรือดูหนังสือนั้นได
4และข าพเจ าก็ รํ่าไหมากมาย
เพราะไม มี ผู ใดสมควรจะคลี่
หนั งสือม วนนั้ นออกและอ าน
หนังสือนั้น หรือดูหนังสือนั้นได

พระคริสต
ผูไดทรงถูกตรึง
เพื่อเปนคาไถ

5และมี ผู หนึ่ งในพวกผู อาวุโส
นั้น บอกแกขาพเจาวา "อยารอง
ไหเลย ดูเถิด สิงโตแหงตระกูล
ยูดาห เปนมูลรากของดาวิด
พระองคทรงมีชัยแลว พระองค
จึงทรงสามารถแกะตราทั้ งเจ็ด
ดวงและคลี่หนังสือมวนนั้นออก
ได"

พระเมษโปดกของพระเจา
คือลูกแกะของพระเจา

(ยน 1:29, 36)
6และในทามกลางพระที่นั่ งกับ
สัตวทั้ งสี่นั้นและทามกลางพวก
ผูอาวุโส ดูเถิด ขาพเจาแลเห็น
พระเมษโปดกประทั บยื นอยู
ประหนึ่ งทรงถูกปลงพระชนม
ทรงมี เขาเจ็ดเขาและมี ตาเจ็ ด
ดวง ซึ่งเปนพระวิญญาณทั้งเจ็ด
ของพระเจา ที่ทรงสงออกไปทั่ว
แผนดินโลก
7และพระเมษโปดกนั้ นได เข า
มารับมวนหนังสือจากพระหัตถ
เบ้ืองขวาของพระองค ผูทรง
ประทับบนพระที่นั่งนั้น
8 เมื่ อพระองคทรงรับหนั งสือ
มวนนั้นแลว สัตวทั้ งสี่ กับผู
อาวุ โสย่ี สิ บสี่ คนนั้ นก็ ทรุดตั ว
ลงจําเพาะพระพักตรพระเมษ-
โปดก ทุกคนถือพิณเขาคู และ
ถือขันทองคําบรรจุ เครื่ องหอม
ซึ่ ง เป นคําอธิ ษฐานของพวก
วิสุทธิชนทั้งปวง
9และเขาทั้ งหลายก็ ร องเพลง
ใหม วาดังนี้ "พระองคทรงเปน
ผูที่ สมควรจะทรงรับมวนหนัง-
สือ และแกะตรามวนหนังสือนั้น
ออก เพราะวาพระองคทรงถูก
ปลงพระชนมแลว และดวยพระ
โลหิตของพระองคนั้น พระองค
ไดทรงไถเราทั้ งหลายซึ่ งมาจาก

(1) อสย 29:11; อสค 2:9-10; ดนล 12:4 (2) วว 4:11; 5:9
(5) ปฐก 49:9; อสย 11:1; รม 15:12 (6) อสย 53:7; ศคย 3:9; ยน 1:29; 1 ปต 1:19
(7) วว 4:2 (8) สดด 141:2; วว 4:8-10 (9) ฮบ 9:12; 1 ปต 1:18-19; วว 1:9; 4:11

 66_rev.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 15:05 



หนา 2497 วิวรณ 5, 6
ทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกชาติและ
ทุกประเทศ ใหไปถึงพระเจา
10 พระองคไดทรงโปรดใหเรา
ทั้ งหลายเปนกษัตริย และเปน
ปุโรหิตของพระเจาของเรา และ
เราทั้ งหลายจะได ครอบครอง
แผนดินโลก"

ชีวิตท้ังมวล
รองสรรเสริญพระเจา

11 แลวขาพเจาก็มองดู และ
ข าพเจ าได ยินเสี ยงทู ตสวรรค
เปนอันมากนับเปนโกฏิๆเปน
แสนๆ ซึ่งอยูลอมรอบพระที่นั่ง
รอบสัตวและผู อาวุโสทั้ งหลาย
นั้น
12 รองเสียงดังวา "พระเมษโป-
ดกผู ทรงถูกปลงพระชนมแล ว
นั้ น เปนผูที่ สมควรไดรับฤทธิ์
เดช ทรัพยสมบัติ ปญญา อานุ-
ภาพ เกียรติ สงาราศี และคํา
สดุดี"
13 และขาพเจาไดยินเสียงสิ่ งมี
ชีวิตทั้ งหมด ทั้ งในสวรรค ใน
แผนดินโลก ใตแผนดินโลก ใน
มหาสมุทร และบรรดาที่อยูในที่
เหลานั้น รองวา "ขอใหคําสดุดี
และเกียรติ และสงาราศีและ
ฤทธิ์ เดช จงมีแดพระองคผู
ประทับบนพระที่นั่ ง และ
แดพระเมษโปดกตลอดไปเปน
นิตย"
14 และสั ตว ทั้ งสี่ นั้ นก็ ร องว า

"เอเมน" และผูอาวุโสทั้งย่ีสิบสี่
ก็ทรุดตัวลงนมัสการพระองค ผู
ทรงพระชนมอยู ตลอดไปเปน
นิตย

ตราประทับดวงแรก
(มีชัยแกโลก)

6เมื่ อพระเมษโปดกทรงแกะ
ตราดวงหนึ่ งนั้ นออกแล ว

ขาพเจาก็แลเห็น และไดยินสัตว
ตัวหนึ่ งในสัตวสี่ ตัวนั้ นรองดุจ
เสียงฟารองวา "มาดูเถิด"
2ขาพเจาก็แลเห็น และดูเถิด มี
มาขาวตัวหนึ่ง และผูที่ ข่ีมานั้น
ถือธนู และไดรับมงกุฎ และผู
นั้นก็ออกไปอยางมีชัย และเพ่ือ
ไดชัยชนะ

ตราประทับดวงท่ีสอง
(สงคราม)

3 เมื่ อพระองคทรงแกะตราดวง
ที่ สองนั้นแลว ขาพเจาก็ไดยิน
สัตวตัวที่สองรองวา "มาดูเถิด"
4และมีม าอี กตั วหนึ่ งออกไป
เปนมาสีแดงสด ผูที่ ข่ีมาตัวนี้
ได รับอนุญาตใหนําสันติสุ ขไป
จากแผนดินโลก เพ่ือใหคนทั้ ง
ปวงรบราฆาฟนกัน และผูนี้ ได
รับดาบใหญเลมหนึ่ง

ตราประทับดวงท่ีสาม
(ความอดอยาก)

5 เมื่ อพระองคทรงแกะตราดวง
ที่ สามนั้นแลว ขาพเจาก็ไดยิน
สัตวตัวที่สามรองวา "มาดูเถิด"

(10) อพย 19:6; อสย 61:6 (13) 1 พศด 29:11; รม 9:5; ฟป 2:10; 1 ทธ 6:16
(1) ยน 1:29; วว 4:7; 5:5-7 (2) สดด 45:4-5; ศคย 1:8; 6:3, 11; มธ 24:5; วว 9:7
(3) วว 4:7 (4) ศคย 1:8; 6:2; มธ 24:6-7 (5) ศคย 6:2, 6; มธ 24:7; วว 4:7
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หนา 2498วิวรณ 6
แลวขาพเจาก็แลเห็น และดูเถิด
มีมาดําตัวหนึ่ง และผูที่ ข่ีมานั้น
ถือตราชู
6แลวขาพเจาก็ไดยินเสียงออก
มาจากทามกลางสัตวทั้งสี่นั้นวา
"ข าวสาลี ราคาทะนานละหนึ่ ง
เดนาริอัน ขาวบารเลยสามทะ-
นานตอหนึ่งเดนาริอัน และเจา
อยาทําอันตรายแกน้ํามันและน้ํา
องุน"

ตราประทับดวงท่ีส่ี
(ความตายอันนากลัว
ของประชากรหนึ่งในส่ี)

7 เมื่ อพระองคทรงแกะตราดวง
ที่สี่นั้นแลว ขาพเจาก็ไดยินเสียง
สัตวตัวที่สี่รองวา "มาดูเถิด"
8แลวขาพเจาก็แลเห็น และดู
เถิด มีมาสีกะเลียวตัวหนึ่ ง ผู
ที่นั่งบนหลังมานั้นมีชื่อวาความ
ตาย และนรกก็ติดตามเขามา
ดวย และไดใหทั้ งสองนี้มีอํา-
นาจล างผลาญแผนดินโลกได
หนึ่ งในสี่ สวน ดวยดาบ ดวย
ความอดอยาก ดวยความตาย
และดวยสัตวรายแหงแผนดิน

ตราประทับดวงท่ีหา
(เสียงรองจาก

ดวงวิญญาณใตแทนบูชา)
9 เมื่ อพระองคทรงแกะตราดวง
ที่หานั้ นแลว ขาพเจาก็แลเห็น
ดวงวิญญาณใตแทนบูชา เปน
วิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆา

เพราะพระวจนะของพระเจาและ
เพราะคําพยานที่เขายึดถือนั้น
10 เขาเหลานั้ นรองเสียงดังวา
"โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ผู
บริสุทธิ์ และสัตยจริง อีกนาน
เท าใดพระองค จึ งจะทรงพิ -
พากษาและตอบสนองใหเลือด
ของเราตอคนทั้ งหลายที่ อยู ใน
โลก"
11 แล วพระองค ทรงประทาน
เสื้ อสีขาวแกคนเหลานั้ นทุกคน
และทรงกําชับเขาใหหยุดพักตอ
ไปอีกหนอย  จนกวาเพ่ือนผูรับ
ใช ของเขาและพวกพี่ นองของ
เขาจะถูกฆาเหมือนกับเขานั้นจะ
ครบจํานวน

ตราประทับดวงท่ีหก
(ความโกลาหลบนแผนดินโลก

เหตุจากพระพิโรธ)
12 เมื่ อพระองค ทรงแกะตรา
ดวงที่หกนั้นแลว ดูเถิด ขาพ-
เจาก็ไดเห็นแผนดินไหวใหญโต
ดวงอาทิตยก็กลายเปนมืดดําดุจ
ผากระสอบขนสัตว และดวง
จันทรก็กลายเปนสีเลือด
13 และดวงดาวทั้ งหลายในทอง
ฟาก็ตกลงบนแผนดิน เหมือน
ตนมะเดื่ ออันหว่ั นไหวดวยลม
กล าจนทําใหผลหลนลงไมทัน
สุก
14 ทองฟาก็หายไปเหมือนกับ
หนั งสื อที่ เขาม วนข้ึ นไปหมด

(6) วว 7:3; 9:4 (7) วว 4:7 (8) ลนต 26:22; ยรม 14:12 (9) 2 ทธ 1:8; วว 1:2
(10) สดด 13:1-6; ศคย 1:12 (11) ฮบ 11:40; วว 3:4-5 (12) อสย 13:10; ยอล 2:10
(14) สดด 102:26; อสย 34:4; ยรม 3:23; 2 ปต 3:10; วว 16:20; 20:11; 21:1
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หนา 2499 วิวรณ 6, 7
และภู เขาทุ กลู กและเกาะทุ ก
เกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิม
15 แลวกษัตริยทั้ งหลายในโลก
พวกคนใหญคนโต เศรษฐี นาย
ทหารใหญ ผูมีอํานาจ และทุก
คนทั้ งที่ เปนทาสและเปนอิสระ
ก็ซอนตัวอยู ในถ้ําและโขดหิน
ตามภูเขา
16 พวกเขาร องบอกกั บภู เขา
และโขดหินวา "จงลมทับเราเถิด
จงซ อนเราไว ให พ นจากพระ
พักตรของพระองค ผูประทับ
อยูบนพระที่นั่ง และใหพนจาก
พระพิโรธของพระเมษโปดกนั้น
17 เพราะวาวันสําคัญแหงพระ
พิโรธของพระองคมาถึงแลวและ
ผูใดจะทนอยูไดเลา"

อิสราเอล 144,000 คน
จาก 12 ตระกูล

ไดรับการประทับตรา

7ภายหลังเหตุการณเหลานี้
ขาพเจาไดเห็นทูตสวรรคสี่

องค ยืนอยู ที่ มุมทั้ งสี่ ของแผน
ดินโลก หามลมในแผนดินโลก
ทั้งสี่ทิศไว เพ่ือไมใหลมพัดบน
บก ในทะเล หรือที่ตนไมใดๆ
2แลวขาพเจาก็ เห็นทูตสวรรค
อี กองค หนึ่ งปรากฏข้ึ นมา
จากทิศตะวันออก ถือดวงตรา
ของพระเจาผู ทรงพระชนมอยู
และท านได ร องประกาศด วย
เสียงอันดังแกทูตสวรรคทั้งสี่ ผู

ไดรับมอบอํานาจใหทําอันตราย
แกแผนดินและทะเลนั้น
3วา "จงอยาทําอันตรายแผนดิน
ทะเลหรือตนไม จนกวาเราจะได
ประทับตราไวที่หนาผากผู รับใช
ทั้งหลายของพระเจาของเราเสีย
กอน"
4และขาพเจาไดยินจํานวนของ
ผูที่ ไดการประทับตรา คือผูที่
ไดการประทับตรานั้น ก็มาจาก
ทุกตระกูลในชนชาติอิสราเอล
ไดแสนสี่หมื่นสี่พันคน
5 ผูที่มาจากตระกูลยูดาหไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที่
มาจากตระกูลรูเบนไดการประ-
ทับตราหมื่นสองพันคน ผูที่มา
จากตระกูลกาดไดการประทับ
ตราหมื่นสองพันคน
6 ผู ที่ มาจากตระกูลอาเชอร ได
การประทับตราหมื่นสองพันคน
ผูที่มาจากตระกูลนัฟทาลีไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที่
มาจากตระกูลมนัสเสห ไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน
7 ผู ที่ มาจากตระกูลสิเมโอนได
การประทับตราหมื่นสองพันคน
ผู ที่ มาจากตระกู ลเลวี ได การ
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที่
มาจากตระกูลอิสสาคารไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน
8 ผู ที่ มาจากตระกูลเศบูลุนได
การประทับตราหมื่นสองพันคน

(15) สดด 2:2-4; อสย 2:10 (16) ฮชย 10:8; ลก 23:29
(17) อสย 63:4; ยรม 30:7 (1) ยรม 49:36; ดนล 7:2
(3) อสค 9:4, 6; วว 6:6; 22:4 (4) ปฐก 49:1-27; วว 9:16
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หนา 2500วิวรณ 7, 8
ผูที่ มาจากตระกูลโยเซฟไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที่
มาจากตระกูลเบนยามินไดการ
ประทับตราหมื่นสองพันคน

การปรากฏของมวลชน
ท่ีไดรับความรอด
ตอหนาพระที่น่ัง

9ตอจากนั้นมา ขาพเจาก็มองดู
และดูเถิด คนมากมาย ถามีผูใด
จะนับประมาณมิไดเลย มาจาก
ทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร
และทุกภาษา คนเหลานั้นสวม
เสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยูหนา
พระที่นั่ งและตอพระพักตรพระ
เมษโปดก
10 คนเหล านั้ นรองเสียงดังวา
"ความรอดมีอยู ที่ พระเจ าของ
เราผู ประทับบนพระที่ นั่ งและ
มีอยูที่พระเมษโปดก"
11 และทูตสวรรคทั้ งปวงที่ ยืน
รอบพระที่นั่ง รอบผูอาวุโส และ
รอบสัตวทั้ งสี่นั้ น กมลงกราบ
หนาพระที่นั่ งและนมัสการพระ
เจา
12 กลาววา "เอเมน ความสรร-
เสริญ สงาราศี ปญญา การขอบ
พระคุณ พระเกียรติ อํานาจ
และฤทธิ์ เดช จงมีแดพระเจา
ของเราตลอดไปเปนนิตย เอ-
เมน"
13 และคนหนึ่ งในพวกผู อาวุโส
นั้นถามขาพเจาวา "คนที่ สวม

เสื้อสีขาวเหลานี้คือใคร และมา
จากไหน"
14 ขาพเจาตอบทานวา "ทาน
เจาขา ทานก็ทราบอยูแลว" ทาน
จึงบอกขาพเจาวา "คนเหลานี้
คือคนที่มาจากความทุกขเวทนา
ครั้ งใหญ พวกเขาไดชําระลาง
เสื้อผาของเขาในพระโลหิตของ
พระเมษโปดกจนเสื้อผานั้ นขาว
สะอาด
15 เพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลายจึง
ไดอยูหนาพระที่นั่ งของพระเจา
และปรนนิ บัติพระองค ในพระ
วิหารของพระองคทั้ งกลางวัน
และกลางคืน และพระองคผู
ประทับบนพระที่ นั่ งจะสถิตอยู
ทามกลางเขาเหลานั้น
16 พวกเขาจะไมหิวกระหายอีก
เลย แสงแดดและความรอนจะ
ไมสองตองเขาอีกตอไป
17 เพราะว าพระเมษโปดกผู
ทรงอยูกลางพระที่นั่ งนั้นจะทรง
เลี้ยงดูเขาไว และจะทรงนําเขา
ไปใหถึงน้ําพุแหงชีวิต และพระ
เจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจาก
ตาของเขาเหลานั้น"

ตราประทับดวงท่ีเจ็ด
(แตรท้ังเจ็ดแหง
การพิพากษา)

8เมื่ อพระองค ทรงแกะตรา
ดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็

ครอบคลุมสวรรคอยู ประมาณ
(9) อสย 60:1-5; รม 11:25 (10) สดด 3:8; อสย 43:11; ยรม 3:23 (11) วว 4:6, 11
(12) วว 5:13-14 (13) วว 7:9 (14) อสย 1:18; ศคย 3:3-5; วว 6:9; 22:14
(15) อสย 4:5-6; วว 21:3 (16) สดด 121:5; อสย 49:10 (17) สดด 23:1 (1) วว 6:1
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หนา 2501 วิวรณ 8
ครึ่งชั่วโมง
2แลวขาพเจาก็ เห็นทูตสวรรค
ทั้ งเจ็ดองคที่ ยืนอยู เฉพาะพระ
พักตรพระเจานั้ น ไดรับพระ
ราชทานแตรเจ็ดคัน
3และทูตสวรรคอีกองคหนึ่งถือ
กระถางไฟทองคําออกมายืนอยู
ที่แทน และทรงประทานเครื่อง
หอมเปนอันมากแกทูตองคนั้ น
เพ่ือใหถวายรวมกับคําอธิษฐาน
ของวิสุ ทธิ ชนทั้ งปวงบนแท น
ทองคําที่อยูหนาพระที่นั่งนั้น
4และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอย
ข้ึนไปพรอมกับคําอธิษฐานของ
วิสุ ทธิ ชนทั้ งหลายจากมื อทู ต
สวรรค สู เ บ้ื องพระพักตร ของ
พระเจา
5แล วทู ตสวรรค องค นั้ นก็ นํา
กระถางไปบรรจุไฟจากแทนจน
เต็ม และโยนกระถางนั้นลงบน
แผนดินโลก และมีเสียงตางๆ
ฟารอง ฟาแลบ และแผนดิน
ไหว
6และทูตสวรรค เจ็ดองคที่ ถื อ
แตรทั้ ง เจ็ ดนั้ นต างก็ เตรี ยม
พรอมที่จะเปา

แตรท่ีหน่ึง
(พืชพันธุแหงแผนดินโลก
ถูกทําลายหนึ่งในสาม)

7 เมื่ อทู ตสวรรค องค แรกเป า
แตรข้ึน ลูกเห็บและไฟปนดวย
เลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผนดิน ตน

ไมไหมไปหนึ่งในสามสวน และ
หญาเขียวสดไหมไปหมดสิ้น

แตรท่ีสอง
(สัตวทะเลถูกทําลาย

หน่ึงในสาม)
8 เมื่ อทูตสวรรคองคที่ สองเปา
แตรข้ึน ก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขา
ใหญกําลังลุกไหมถูกทิ้งลงไปใน
ทะเล และทะเลนั้นไดกลายเปน
เลือดเสียหนึ่งในสามสวน
9สัตวทั้งปวงที่มีชีวิตอยูในทะเล
นั้นตายเสียหนึ่งในสามสวนและ
บรรดาเรือกําป นแตกเสียหนึ่ ง
ในสามสวน

แตรท่ีสาม
(แมนํ้าและบอนํ้าพุ
มีรสขมหนึ่งในสาม)

10 เมื่อทูตสวรรคองคที่สามเปา
แตรข้ึน ก็มีดาวใหญดวงหนึ่ ง
เปนเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟ
ตกจากทองฟา ดาวนั้นตกลงบน
แมน้ําหนึ่ งในสามสวน และตก
ที่บอน้ําพุทั้งหลาย
11 ดาวดวงนี้ มีชื่ อวาบอระเพ็ด
รสของน้ํ ากลายเป นรสขมเสี ย
หนึ่ งในสามสวน และคนเปน
อันมากก็ไดตายไปเพราะน้ํานั้น
กลายเปนน้ํารสขมไป

แตรท่ีส่ี
(ดวงตางๆในทองฟา
มืดไปหนึ่งในสาม)

12 เมื่ อทูตสวรรคองคที่ สี่ เป า
(2) 2 พศด 29:25; มธ 18:10 (3) อพย 30:1; วว 5:8 (4) สดด 141:2
(5) 2 ซมอ 22:8; 1 พกษ 19:11 (7) อพย 9:23; อสย 2:13 (8) อพย 7:17; ยรม 51:25
(9) วว 16:3 (10) อสย 14:12; วว 6:13 (11) อพย 15:23 (12) อสย 13:10; ยอล 2:31

 66_rev.pub 
 page 14

 Friday, December 09, 2005 15:05 



หนา 2502วิวรณ 8, 9
แตรข้ึน ดวงอาทิตยก็ถูกทําลาย
ไปหนึ่ งในสามสวน ดวงจันทร
และดวงดาวทั้งหลายก็เชนเดียว
กั นจึ งมื ดไปหนึ่ งในสามส วน
กลางวันก็ ไมสว างเสียหนึ่ งใน
สามสวน และกลางคืนก็เชน
เดียวกับกลางวัน
13 แลวขาพเจาก็มองดูและได
ยินทูตสวรรคองคหนึ่ งที่ บินอยู
ในทองฟา รองประกาศเสียงดัง
วา "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแกคน
ทั้ งหลายที่ อยู บนแผนดินโลก
เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค
ทั้งสามองคกําลังจะเปาอยูแลว"

แตรท่ีหา
(ภัยพิบัติจากเหว
ท่ีไมมีกนเหว)

9เมื่ อทู ตสวรรค องค ที่ ห า
เปาแตรข้ึน ขาพเจาก็เห็น

ดาวดวงหนึ่ งตกจากฟาลงมาที่
แผนดินโลก และประทานลูก
กุญแจสําหรับเหวที่ ไมมีกนเหว
ใหแกดาวดวงนั้น
2 เมื่ อเขาเปดเหวที่ ไมมีกนเหว
นั้น ก็มีควันพลุงข้ึนมาจากเหว
นั้นดุจควันที่ เตาใหญ และ
ดวงอาทิตยและอากาศก็มืดไป
เพราะเหตุควันที่ ข้ึนมาจากเหว
นั้น
3มีฝูงตั๊ กแตนบินออกจากควัน
นั้นมายังแผนดินโลกไดประทาน
อํานาจแกตั๊กแตนนั้น  เหมือน

กับอํานาจของแมลงป องแห ง
แผนดินโลก
4และมีคําสั่งแกมันไมใหทําราย
หญาบนแผนดินโลก หรือพืช
เขียว หรือตนไม แตใหทําราย
คนเหลานั้ นที่ ไมมีตราของพระ
เจาบนหนาผากของเขาเทานั้น
5และไมใหฆาคนเหลานั้น แต
ใหทรมานเขาหาเดือน การ
ทรมานนั้ นเป นการทรมานที่
เหมือนกับถูกแมลงปองตอย
6 ตลอดเวลาเหล านั้ นคนทั้ ง
หลายจะแสวงหาความตายแตจะ
ไมพบ เขาอยากจะตาย แต
ความตายจะหนีไปจากเขา
7ตั๊กแตนนั้นมีรูปรางเหมือนมา
ที่ ผูกเครื่ องพรอมสําหรับออก
ศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือน
มงกุฎทองคํา หนามันเหมือน
หนามนุษย
8ผมมันเหมือนผมผูหญิง ฟน
มันเหมือนฟนสิงโต
9มันมีทับทรวงเหมือนกับทับ
ทรวงเหล็ก เสียงปกมันเหมือน
เสียงรถมาเปนอันมากกรูเขารบ
ขาศึก
10 มันมีหางเหมือนหางแมลง
ปอง และหางมันนั้นมีเหล็กไน
มันมีอํานาจที่ จะทําร ายมนุษย
ตลอดหาเดือน
11 มันมีทูตแหงเหวที่ ไมมีกน
เหวนั้นเปนกษัตริยปกครองมัน

(13) วว 9:12 (1) ลก 8:31; วว 8:10 (2) ยอล 2:2, 10 (3) อพย 10:4; วนฉ 7:12
(4) อพย 12:23; อสค 9:4 (5) วว 9:10 (6) โยบ 3:21 (7) ดนล 7:8; ยอล 2:4
(8) ยอล 1:6 (9) ยรม 47:3; ยอล 2:5-7 (11) อฟ 2:2
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หนา 2503 วิวรณ 9, 10
ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูวา อา-
บัดโดน แตในภาษากรีกเรียกวา
อปอลลิโยน
12 วิบัติอยางที่หนึ่ งผานไปแลว
ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอยางที่
จะเกิดข้ึนในภายหนา

แตรท่ีหก
(มนุษยหน่ึงในสามถูกฆาตาย)
13 เมื่อทูตสวรรคองคที่หกเปา
แตรข้ึน ขาพเจาไดยินเสียงออก
มาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแทน
ทองคําที่อยูเบ้ืองพระพักตรพระ
เจา
14 เสียงนั้นสั่ งทูตสวรรคองคที่
หกที่ ถือแตรนั้นวา "จงแกมัด
ทู ตสวรรค ทั้ งสี่ ที่ ถู กมั ดไว ที่
แมน้ําใหญนั้น คือแมน้ํายูเฟร-
ติส"
15 ทูตสวรรคทั้งสี่ก็ถูกแกปลอย
ไป ซึ่งทรงเตรียมไวสําหรับชั่ว-
โมง วัน เดือน และป ที่จะใหฆา
มนุษยเสียหนึ่งในสามสวน
16 และจํานวนพลทหารม ามี
สองรอยลาน นี่ คือจํานวนที่
ขาพเจาไดยิน
17 ในนิมิตนั้ นข าพเจ าสั งเกต
เห็นมาเปนดังนี้ คือ ผูที่ นั่ งบน
หลังมานั้ นก็มีทับทรวงสีไฟ สี
พลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัว
มาทั้ งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโต
มีไฟและควันและกํามะถันพลุ ง
ออกมาจากปากของมัน

18 มนุษยถูกฆาเสียหนึ่ งในสาม
สวนดวยภัยพิบัติสามอยางนี้ คือ
ไฟและควันและกํามะถันที่พลุ ง
ออกมาจากปากมันนั้น
19 เพราะวาฤทธิ์ของมานั้นอยูที่
ปากและหาง หางของมันเหมือน
งูและมีหัว สิ่ งเหลานี้ ทําใหมัน
ทํารายคนได
20 มนุษยทั้งหลายที่เหลืออยู ที่
มิไดถูกฆาดวยภัยพิบัติเหลานี้
ยังไมไดกลับใจเสียใหมจากงาน
ที่มือเขาไดกระทํา ไมไดเลิก
บูชาผี บูชา `รูปเคารพที่ทําดวย
ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หิน
และไม รูปเคารพเหลานั้นจะดู
หรือฟงหรือเดินก็ไมได'
21 และเขาก็ มิ ได กลั บใจเสี ย
ใหมจากการฆาตกรรม และการ
เวทมนตร การลวงประเวณี และ
การลักขโมย

ยอหนไดรับ
หนังสือมวนเล็กๆมวนหน่ึง

10และข าพเจาได เห็นทูต
สวรรคที่ มีฤทธิ์ มากอีก

องคหนึ่งลงมาจากสวรรค มีเมฆ
คลุมตัวทาน และมีรุงบนศีรษะ
ทาน และหนาทานเหมือนดวง
อาทิตย และเทาทานเหมือนเสา
ไฟ
2ทานถือหนังสือเล็กๆมวนหนึ่ง
ซึ่ งคลี่ อยู ในมือของทาน ทาน
วางเทาขวาของทานบนทะเลและ

(12) วว 8:13 (13) วว 8:3 (14) ปฐก 15:18; พบญ 1:7; ยชว 1:4
(15) วว 8:7-9 (16) สดด 68:17; อสค 38:4 (17) 1 พศด 12:8 (19) อสย 9:15
(20) ลนต 17:7; พบญ 31:29 (21) วว 21:8 (1) อสค 1:26-28 (2) สดด 95:5
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หนา 2504วิวรณ 10, 11
เทาซายของทานบนบก
3ทานรองเสียงดังดุจเสียงสิงโต
คําราม เมื่อทานรองแลว เสียง
ฟารองทั้งเจ็ดเสียงก็ดังข้ึน
4 เมื่อเสียงฟารองทั้ งเจ็ดดังข้ึน
แลว ขาพเจาจึงลงมือจะเขียน
แต ข าพเจ าได ยินพระสุ รเสี ยง
จากสวรรค ตรั สแก ข าพเจ าว า
"จงประทับตราปดขอความซึ่ ง
ฟารองทั้งเจ็ดไดรองนั้น จงอยา
เขียนขอความเหลานั้น"
5ฝายทูตสวรรคองคที่ ขาพเจา
เห็นยืนอยู ทั้ งบนทะเลและบน
บกนั้นไดชูมือข้ึนสูทองฟา
6และปฏิญาณโดยอางพระนาม
ของพระองคผูทรงพระชนมอยู
เปนนิตย ผู ได `ทรงสรางฟา
สวรรค และสรรพสิ่งซึ่งมีอยูใน
ฟาสวรรคนั้น ทรงสรางแผนดิน
โลก และสรรพสิ่ งซึ่ งมีอยู ใน
แผนดินโลกนั้น และทรงสราง
ทะเล กับสรรพสิ่ งซึ่ งมีอยู ใน
ทะเลนั้น' วา จะไมมีการเนิ่นชา
อีกตอไปแลว
7แตว าในวันแหงเสียงของทูต
สวรรคองคที่ เจ็ดนั้น คือ
เมื่อทานจะเปาแตรข้ึน ความลึก
ลั บของพระเจ าที่ พระองค ได
ตรัสไวแกพวกศาสดาพยากรณ
ซึ่งเปนผู รับใชของพระองคนั้นก็
จะสําเร็จ
8และพระสุรเสียงที่ ขาพเจาได

ยินจากสวรรคนั้ นตรัสกับขาพ-
เจาอีกวา "จงไปรับหนังสือ
เล็กๆมวนนั้นที่คลี่อยูในมือของ
ทูตสวรรคองคที่ ยืนอยู ทั้ งบน
ทะเลและบนบกนั้น"
9ขาพเจาจึงไปหาทูตสวรรคองค
นั้ นและกลาวแกทานวา "ขอ
หนังสือมวนเล็กนั้นเถิด" ทาน
จึงตอบขาพเจาวา "เอาไปเถิด
และกินมันเสีย มันจะทําใหทอง
เจาขม แตเมื่ออยูในปากของเจา
มันจะหวานเหมือนน้ําผ้ึง"
10 ขาพเจารับหนังสือมวนเล็ก
นั้ นจากมือทูตสวรรคแลวก็กิน
เขาไป ขณะที่มันอยูในปากของ
ขาพเจานั้นมันก็หวานเหมือนน้ํา
ผ้ึง แตเมื่อขาพเจากินมันเขาไป
แลวทองขาพเจาก็ขม
11 และทานบอกขาพเจาวา "เจา
ตองพยากรณอีกตอชนชาติทั้ ง
หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา
และกษัตริย"

การวัดพระวิหารชั้นใน

11ท านผู หนึ่ งจึ งเอาไมออ
ทอนหนึ่ งใหข าพเจารูป

รางเหมือนไมเรียว และทูต
สวรรคองคนั้ นยืนอยู กล าวว า
"จงลุ กข้ึ นไปวัดพระวิหารของ
พระเจา  และแทนบูชา และคํา-
นวณคนทั้ งหลายซึ่ งนมัสการใน
นั้น
2แตไมตองวัดลานชั้นนอกพระ

(3) สดด 29:3; วว 4:5; 8:5 (4) ดนล 8:26; วว 22:10 (5) อพย 6:8; พบญ 32:40
(6) ปฐก 1:1; อพย 20:11 (7) วว 11:15 (9) ยรม 15:16; อสค 2:8
(10) อสค 2:10; 3:3 (1) กดว 23:18; อสค 40:3; ศคย 2:1 (2) สดด 79:1; อสค 40:17
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หนา 2505 วิวรณ 11
วิหารนั้น เพราะวาที่นั่นไดมอบ
ไวแกคนตางชาติแลว และเขาจะ
เหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิ์ลงใตเทา
ตลอดสี่สิบสองเดือน
คําพยากรณของพยานทั้งสอง
3และเราจะให ฤทธิ์ อํานาจแก
พยานทั้งสองของเรา และเขาจะ
พยากรณตลอดพันสองรอยหก
สิบวัน นุงหมดวยผากระสอบ
4พยานทั้ งสองนั้ นคือต นมะ-
กอกเทศสองตน และคันประทีป
สองคันที่ตั้ งอยู เบ้ืองพระพักตร
พระเจา ผูทรงเปนเจาแหง
แผนดินโลก
5 ถ าผู ใดประสงค จะทําร าย
พยานทั้ งสองนั้น ไฟก็จะพลุ ง
ออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู
นั้ น ถาผู ใดจะทํารายพยาน
ทั้ งสอง ผูนั้ นก็จะตองตายใน
ลักษณะนี้
6พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปดทองฟา
ได เพ่ือไมใหฝนตกในระหวาง
วันเหลานั้นที่ เขากําลังพยากรณ
และมีฤทธิ์อํานาจเหนือน้ําทําให
กลายเปนเลือดได และมีฤทธิ์
บันดาลใหภัยพิบัติตางๆกระ-
หน่ําโลก กี่ครั้ งก็ไดตามความ
ปรารถนาของเขา
7 และเมื่ อเสร็ จสิ้ นการเป น
พยานแลว สัตวรายที่ข้ึนมาจาก
เหวที่ ไมมีกนเหวก็จะสู รบกับ
เขา จะชนะเขาและจะฆาเขาเสีย

8และศพของเขาจะอยูที่ถนนใน
เมืองใหญนั้ น ซึ่ งตามฝายจิต
วิญญาณเรียกวา เมืองโสโดม
และอียิปต อันเปนเมืองซึ่งองค
พระผู เป นเจ าของเราถู กตรึ ง
ดวย
9คนหลายชาติ หลายตระกูล
หลายภาษา หลายประชาชาติ จะ
เพงดูศพเขาตลอดสามวันครึ่ ง
และจะไมยอมให เอาศพนั้ นใส
อุโมงคเลย
10 คนทั้งหลายซึ่งอยูในแผนดิน
โลกจะยินดีเพราะเขา และจะ
สนุกสนานรื่นเริง จะใหของขวัญ
แกกัน เพราะวาผูพยากรณทั้ ง
สองนี้ ไดทรมานคนเหล านั้ นที่
อาศัยอยูในโลก"
11 เมื่ อเวลาผานไปสามวันครึ่ ง
แลว ลมปราณแหงชีวิตจากพระ
เจาก็เขาสูศพของเขาอีก และเขา
ก็ลุกข้ึนยืน คนทั้ งหลายที่ ได
เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเปน
อันมาก
12 คนทั้ งหลายได ยินพระสุร-
เสียงดังมาจากสวรรค ตรัสแก
เขาวา "จงข้ึนมาที่นี่ เถิด" และ
พวกศัตรูก็เห็นเขาข้ึนไปในหมู
เมฆสูสวรรค

แผนดินไหวครั้งใหญ
13 และในเวลานั้นก็เกิดแผนดิน
ไหวใหญ และเมืองนั้นก็ถลมลง
เสียหนึ่ งในสิบสวน มีคนตาย

(3) พบญ 17:6; วว 12:6 (4) สดด 52:8 (5) กดว 16:29
(6) 1 พกษ 17:1; ลก 4:25 (7) ดนล 7:21; ลก 13:32 (8) ฮบ 13:12; วว 14:8
(9) 1 พกษ 13:22; สดด 79:2 (10) นหม 8:10 (11) อสค 37:5 (12) 2 พกษ 2:1
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หนา 2506วิวรณ 11, 12
เพราะแผนดินไหวเจ็ ดพันคน
และคนที่ เหลื ออยู นั้ นมี ความ
หวาดกลัวย่ิง และไดถวายพระ
เกียรติแดพระเจาแหงสวรรค
14 วิ บั ติ อย างที่ สองก็ ผ านไป
แลว ดูเถิด วิบัติอยางที่สามก็จะ
มาถึงในไมชานี้แหละ

แตรท่ีเจ็ด
(การประกาศถึงชัยชนะ

แหงอาณาจักรของพระคริสต)
15 และทูตสวรรคองคที่ เจ็ดก็
เปาแตรข้ึ นและมี เสียงหลายๆ
เสียงกลาวข้ึนดังๆในสวรรควา
"ราชอาณาจักรทั้ งหลายแหงพิ-
ภพนี้ ไดกลับเปนราชอาณาจักร
ทั้ งหลายขององคพระผู เปนเจา
ของเรา และเปนของพระคริสต
ของพระองค และพระองคจะ
ทรงครอบครองตลอดไปเป น
นิตย"
16 และผูอาวุโสย่ีสิบสี่คนซึ่ งนั่ ง
ในที่นั่ งของตนเบื้ องพระพักตร
พระเจาก็ทรุดตัวลงกราบนมัส-
การพระเจา
17 และทูลวา "โอ ขาแตพระเจา
องคพระผูเปนเจา ผูทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด ผูทรงดํารงอยูบัดนี้
และผู ได ทรงดํารงอยู ในกาล
กอน และผูจะเสด็จมาในอนา-
คต ขาพระองคทั้ งหลายขอบ
พระคุณพระองคที่ พระองค ได
ทรงใชฤทธานุภาพอันใหญ ย่ิ ง

ของพระองค และไดทรงครอบ
ครอง
18 เหลาประชาชาติมีความโกรธ
แคน แตพระพิโรธของพระองค
ก็มาถึงแลว ถึงเวลาที่พระองค
จะทรงพิพากษาคนทั้ งหลายที่
ตายไปแลว และถึงเวลาที่พระ
องคจะทรงประทานบําเหน็จแก
ผู รับใชของพระองค คือพวก
ศาสดาพยากรณ และวิสุทธิชน
ทั้ งปวง และแกคนทั้ งหลายที่
ยําเกรงพระนามของพระองคทั้ง
ผูใหญผูนอย และถึงเวลาแลวที่
พระองคจะทรงทําลายคนที่ ทํา
ลายแผนดินโลก"
19 แลวพระวิหารของพระเจาใน
สวรรคก็เปดออก ในพระวิหาร
นั้ นเห็ นมี หี บพันธสั ญญาของ
พระองค แลวก็มีฟาแลบ และ
เสียงตางๆ ฟารอง แผนดินไหว
ลูกเห็บก็ตกอยางหนัก

   ผูหญิงและพญานาค

12มีการมหัศจรรยใหญย่ิง
ปรากฏในสวรรค คือผู

หญิงคนหนึ่ งมีดวงอาทิตย เปน
อาภรณ มีดวงจันทรอยู ใตเทา
และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสอง
ดวงเปนมงกุฎ
2 ผูหญิงนั้นมีครรภ และรอง
ครวญดวยความเจ็บครรภที่ใกล
จะคลอด
3และมีการมหัศจรรยอีกอยาง

(14) วว 8:13 (15) อพย 15:18; อสย 27:13; ดนล 2:44; ลก 1:33; วว 8:2; 10:7
(16) มธ 19:28; วว 4:4, 11; 5:9, 12, 14; 7:11 (17) วว 16:5; 19:6
(18) สดด 2:1 (19) วว 4:1 (2) อสย 26:17; มคา 4:9 (3) วว 13:1
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หนา 2507 วิวรณ 12
หนึ่งปรากฏในสวรรค ดูเถิด มี
พญานาคใหญสีแดงตัวหนึ่ ง มี
เจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หัว
เหลานั้นมีมงกุฎเจ็ดอัน
4หางพญานาคตวัดดวงดาวใน
ทองฟา ทิ้งลงมาที่แผนดินโลก
เสียหนึ่งในสามสวน และพญา-
นาคนั้นยืนอยู เบ้ืองหนาผูหญิง
ที่กําลังจะคลอดบุตร เพ่ือจะกิน
บุตรเมื่อคลอดออกมาแลว

บุตรน้ันจะไดครอบครอง
5หญิงนั้นคลอดบุตรชาย ผูซึ่ ง
จะครอบครองประชาชาติทั้งปวง
ดวยคทาเหล็ก และบุตรนั้นได
ข้ึนไปถึงพระเจา ถึงพระที่นั่ ง
ของพระองค
6และหญิ งนั้ นก็ หนี เข าไปใน
ถิ่นทุรกันดารที่นางมีสถานที่ซึ่ ง
พระเจาไดทรงจัดเตรียมไว ให
เพ่ือนางจะไดรับการเลี้ยงดูอยูที่
นั่นตลอดพันสองรอยหกสิบวัน

มีคาเอลและทูตสวรรค
ของทานตอสูกับซาตาน

7 และมี สงครามเกิ ด ข้ึ นใน
สวรรค มีคาเอลและพวกทูต
สวรรค ของท านได ต อสู กั บ
พญานาค และพญานาคกับพวก
ทูตของมันก็ตอสู
8แตฝายพญานาคแพ และพวก
พญานาคไมมีที่อยู ในสวรรคอีก
เลย
9พญานาคใหญซึ่งเปนงูดึกดํา-

บรรพ ที่เขาเรียกกันวา พญา-
มารและซาตาน ผูลอลวงมนุษย
ทั้ งโลก พญานาคและพวกทูต
ของมั นก็ ถู กผลั กทิ้ งลงมาใน
แผนดินโลก
10 และขาพเจาไดยินเสียงดังข้ึน
ในสวรรควา "บัดนี้ ความรอด
และฤทธิ์เดช และราชอาณาจักร
แหงพระเจาของเรา และอํานาจ
พระคริสตของพระองคไดมาถึง
แลว เพราะวาผูที่กลาวโทษพวก
พ่ีนองของเราตอพระพักตรพระ
เจาของเรา ทั้งกลางวันและกลาง
คืนนั้น ก็ไดถูกผลักทิ้ งลงมา
แลว
11 เขาเหล านั้ นชนะพญามาร
ดวยพระโลหิตของพระเมษโป-
ดก และโดยคําพยานของพวก
เขาเอง และเขาไมไดเสียดายที่
จะพลีชีพของตน
12 ฉะนั้นสวรรคและบรรดาผูที่
อยู ในสวรรคจงรื่ นเริงยินดีเถิด
แต วิบัติจะมีแก ผู ที่ อยู ในแผน
ดินโลกและทะเล เพราะวา
พญามารได ลงมาหาเจ าด วย
ความโกรธยิ่งนัก เพราะมันรูวา
เวลาของมันมีนอย"

ซาตานขมเหงหญิงน้ัน
13 เมื่ อพญานาคนั้ นเห็นวามัน
ถูกผลักทิ้ งลงมาในแผนดินโลก
แลว มันก็ขมเหงหญิงที่ คลอด
บุตรชายนั้น

(4) อพย 1:16; ดนล 8:10 (5) สดด 2:9 (6) วว 11:3 (7) ดนล 10:13; ยด 1:9
(9) ปฐก 3:1; ลก 10:18; ยน 12:31 (10) โยบ 1:9; ศคย 3:1
(11) ลก 14:26; รม 16:20 (12) สดด 96:11; อสย 44:23 (13) วว 12:5
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หนา 2508วิวรณ 12, 13
14 แตทรงประทานปกนกอินทรี
ใหญสองปกแกหญิงนั้น เพ่ือให
นางบินหนีหน างู เข าไปในถิ่ น
ทุ รกั นดารในสถานที่ ของนาง
จนถึงที่ซึ่ งนางจะไดรับการเลี้ยง
ดู ตลอดวาระหนึ่งและสองวาระ
และครึ่งวาระ
15 งู นั้ นก็พนน้ํ าออกจากปาก
เหมือนน้ําทวมไหลตามหญิงนั้น
เพ่ือจะใหพัดหญิงนั้นไปกับน้ํา
ทวม
16 แตแผนดินก็ไดชวยหญิงนั้น
ไวได โดยแยกออกเปนชองแลว
สู บน้ํ าท วมนั้ นที่ พ นออกจาก
ปากพญานาคนั้นลงไป
17 พญานาคโกรธแคนหญิงนั้น
มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อ
สายของนางที่ เหลืออยูนั้น คือ
ผู ที่ รั กษาพระบัญญัติของพระ
เจา และยึดถือคําพยานของพระ
เยซูคริสต
สัตวรายท่ีขึ้นมาจากทะเล

13และขาพเจาได ยืนอยู ที่
หาดทรายชายทะเล และ

เห็นสัตวรายตัวหนึ่ งข้ึนมาจาก
ทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่
เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน และ
มีชื่อที่ เปนคําหมิ่นประมาทจา-
รึกไวที่หัวทั้งหลายของมัน
2สัตวรายที่ ข าพเจาไดเห็นนั้ น
เหมือนเสือดาว และเทาเหมือน
เทาหมี และปากเหมือนปาก

สิงโต และพญานาคไดใหฤทธิ์
ของมัน และที่นั่งของมัน และ
สิทธิอํานาจอันใหญ ย่ิ งแกสัตว
รายนั้น
3ข าพเจ าได เห็ นว าหั วๆหนึ่ ง
ของสัตวรายดูเหมือนถูกฟนปาง
ตาย แตแผลที่ถูกฟนนั้นรักษา
หายแลว คนทั้ งโลกติดตาม
สัตว ร ายนั้ นไปดวยความอัศ-
จรรยใจ
4 เขาทั้งหลายไดบูชาพญานาคที่
ไดใหอํานาจแกสัตวรายนั้น เขา
ไดบูชาสัตวรายนั้น กลาววา
"ใครจะเปรียบปานสัตวนี้ไดและ
ใครสามารถจะทําสงครามกับ
สัตวนี้ได"
5และยอมใหสัตวรายนั้นมีปาก
ที่ พู ดคํากล าวร ายและหมิ่ น
ประมาท และยอมใหมันใชอํา-
นาจกระทําอยางนั้นตลอดสี่ สิบ
สองเดือน
6มันกลาวคําหมิ่ นประมาทตอ
พระเจา เพ่ือหมิ่นประมาทตอ
พระนามของพระองค ตอพลับ-
พลาของพระองค และตอผูที่อยู
ในสวรรค

สัตวรายกระทําสงคราม
กับพวกวิสุทธิชน

7และยอมใหมันทําสงครามกับ
พวกวิสุทธิชน และชนะเขา
และใหมันมีอํานาจเหนือชนทุก
ตระกูล ทุกภาษา และทุกประ-

(14) อพย 19:4; พบญ 32:11; อสย 40:31; ดนล 7:25 (15) อสย 59:19
(1) ดนล 7:2; วว 12:3; 17:3 (2) วว 12:3, 9; 13:4, 12 (3) วว 13:12, 14; 17:8
(4) อพย 15:11; อสย 46:5 (5) ดนล 7:8; 2 ธส 2:3 (6) ยน 1:14 (7) ดนล 7:21
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หนา 2509 วิวรณ 13, 14
ชาชาติ
8และบรรดาคนที่อยูในแผนดิน
โลกจะบูชาสัตวรายนั้น คือ
คนทั้ งปวงที่ ไม มี ชื่ อจดไว ใน
หนังสือแหงชี วิตของพระเมษ-
โปดก ผูทรงถูกปลงพระชนมตั้ง
แตแรกทรงสรางโลก
9ใครมีหูก็ใหฟงเอาเถิด
10 ผู ใดที่ กําหนดไว ใหไปเปน
เชลย ผูนั้นก็จะตองไปเปนเชลย
ผูใดฆาเขาดวยดาบ ผูนั้นก็ตอง
ถูกฆาดวยดาบ นี่แหละคือความ
อดทนและความเชื่ อของพวก
วิสุทธิชน

สัตวรายท่ีขึ้นมา
จากแผนดิน

11 และขาพเจาเห็นสัตวรายอีก
ตัวหนึ่ งข้ึนมาจากแผนดิน มี
สองเขาเหมือนลูกแกะ และพูด
เหมือนพญานาค
12 มันใชอํานาจของสัตวรายตัว
เดิมนั้ นอยางครบถวนตอหนา
สัตวรายตัวเดิมนั้น มันทําให
โลกและคนที่อยูในโลกบูชาสัตว
รายตัวเดิมนั้ นที่ มีแผลปางตาย
แตรักษาหายแลว
13 สัตว ร ายนี้ แสดงการมหัศ-
จรรยใหญ จนกระทําใหไฟตก
ลงมาจากฟาสูแผนดินโลกประ-
จักษแกตามนุษยทั้งหลาย
14 มันลอลวงคนทั้ งหลายที่ อยู
ในโลกดวยการอัศจรรยนั้น ซึ่ง

มั นมี อํานาจกระทําท ามกลาง
สายตาของสัตวร ายตัวเดิมนั้ น
และมันสั่ งใหคนทั้ งหลายที่ อยู
ในโลกสรางรูปจําลองใหแกสัตว
ร ายที่ ถู กฟนด วยดาบแต ยังมี
ชีวิตอยูนั้น
15 และมันมีอํานาจที่ จะใหลม
หายใจแกรูปสัตวนั้ นเพ่ือใหรูป
สัตวรายนั้นทั้งพูดได และกระ-
ทําใหบรรดาคนที่ไมยอมบูชารูป
สัตวรายนั้นถึงแกความตายได
16 และมันยังได บั งคับคนทั้ ง
ปวง ทั้งผูใหญผูนอย คนมั่งมี
และคนจน ไทยและทาส ใหรับ
เครื่ องหมายไวที่ มือขวาหรือที่
หนาผากของเขา
17 เพ่ือไมใหผูใดทําการซื้อขาย
ได นอกจากผูที่ มีเครื่ องหมาย
นั้น หรือชื่ อของสัตวรายนั้น
หรือเลขชื่อของมัน
18 ในเรื่องนี้จงใชสติปญญา ถา
ผู ใดมีความเขาใจก็ใหคิดตรึก-
ตรองเลขของสัตวรายนั้น เพราะ
วาเปนเลขของบุคคลผูหนึ่ง เลข
ของมันคือหกรอยหกสิบหก

ความชื่นชมยินดีของ
คน 144,000 คน

14ขาพเจาไดแลเห็น และ
ดูเถิด พระเมษโปดก

ทรงยืนอยูที่ภูเขาศิโยน และผูที่
อยู กับพระองคมี จํานวนแสนสี่
หมื่นสี่พันคน ซึ่งเปนผูที่มีพระ

(8) อพย 32:32; มธ 25:34 (9) วว 2:7 (10) ปฐก 9:6 (11) วว 11:7 (12) วว 13:3
(13) พบญ 13:1; 1 พกษ 18:38 (14) 2 พกษ 20:7 (15) วว 16:2 (16) กท 6:17
(17) วว 14:9-11 (18) 1 คร 2:14; วว 15:2 (1) อสค 9:4; วว 5:6; 7:3-4; 14:3; 22:4
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หนา 2510วิวรณ 14
นามของพระบิดาของพระองค
เขียนไวที่หนาผากของเขา
2และข าพเจ าได ยินเสี ยงจาก
สวรรคดุจเสียงน้ํามากหลายและ
ดุจเสียงฟารองสนั่น และขาพ-
เจาไดยินเสียงพวกดีดพิณเขาคู
กําลังบรรเลงอยู
3คนเหลานั้นรองเพลงราวกับวา
เปนเพลงบทใหมตอหน าพระ
ที่นั่ง หนาสัตวทั้งสี่นั้น และหนา
พวกผู อาวุโส ไมมีใครสามารถ
เรียนรู เพลงบทนั้นได นอกจาก
คนแสนสี่หมื่นสี่ พันคนนั้นที่ ได
ทรงไถไวแลวจากแผนดินโลก
4คนเหลานี้ เปนคนที่มิ ไดมีมล
ทินกับผูหญิง เพราะวาเขาเปน
พวกพรหมจารี พระเมษโปดก
เสด็จไปที่ ใด คนเหลานี้ ก็ตาม
เสด็จไปดวย พวกเขาเปนผูที่
ทรงไถจากมวลมนุษย เปนผล
แรกถวายแดพระเจาและแดพระ
เมษโปดก
5ปากเขาไมกลาวคําอุบายเลย
เพราะเขาไมมีความผิดตอหนา
พระที่นั่งของพระเจา
ทูตสวรรคองคแรกประกาศ
ขาวประเสริฐอันเปนอมตะ

6แลวขาพเจาไดเห็นทูตสวรรค
อีกองคหนึ่ งที่ บินอยู ในทองฟา
เพ่ื อประกาศข าวประเสริ ฐอั น
เป นอมตะแก คนทั้ งหลายที่
อยูในโลก แกทุกชาติ ทุกตระ-

กูล ทุกภาษา และประชากร
7ทานประกาศดวยเสียงอันดัง
วา "จงยําเกรงพระเจา และถวาย
สงาราศีแดพระองค เพราะถึง
เวลาที่พระองคจะทรงพิพากษา
แลว และจงนมัสการพระองค
`ผู ไดทรงสรางฟาสวรรค แผน
ดินโลก ทะเล' และบอน้ําพุทั้ง
หลาย"
ทูตสวรรคองคท่ีสองประกาศ

การลมจมของบาบิโลน
8ทูตสวรรคอีกองคหนึ่ งตามไป
ประกาศวา "บาบิโลนมหานคร
นั้นลมจมแลว ลมจมแลว เพราะ
วานครนั้ นทําใหประชาชาติทั้ ง
ปวงดื่ มเหล าองุ นแห งความ
เดื อดดาลของเธอในการล วง
ประเวณี"
ทูตสวรรคองคท่ีสามประกาศ
การทุกขทรมานเปนนิตย

ของทุกคนท่ีรับเครื่องหมาย
และบูชาสัตวราย

9และทูตสวรรคซึ่ งเปนองคที่
สามตามไปประกาศดวยเสียงอัน
ดังวา "ถาผูใดบูชาสัตวรายและ
รูปของมัน และรับเครื่องหมาย
ของมันไวที่ หนาผากหรือที่ มือ
ของตน
10 ผู นั้ นจะต องดื่ มเหล าองุ น
แหงพระพิโรธของพระเจา ซึ่ ง
ไมไดระคนกับสิ่งใด ที่ ไดเทลง
ในถวยพระพิ โรธของพระองค

(2) วว 1:15; 5:8; 19:6 (3) วว 5:9 (4) มธ 19:12; 2 คร 11:2 (5) สดด 32:2
(6) อฟ 3:9; วว 8:13; 13:7 (7) นหม 9:6; วว 11:18 (8) อสย 21:9; ยรม 51:7-8
(9) วว 13:14-16; 14:11 (10) ปฐก 19:24; สดด 75:8; อสย 34:8-10; อสค 38:22
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หนา 2511 วิวรณ 14
และเขาจะตองถูกทรมานดวยไฟ
และกํามะถันตอหนาทูตสวรรค
ผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย และตอพระ
พักตรพระเมษโปดก
11 และควันแหงการทรมานของ
เขาพลุ งข้ึ นตลอดไปเปนนิ ตย
และผูที่ บูชาสัตวรายและรูปของ
มัน และผูใดก็ตามที่ รับเครื่อง
หมายชื่อของมันจะไมมีการพัก
ผอนเลยทั้ งกลางวันและกลาง
คืน"

พระสัญญาอันมั่นคง
สําหรับพวกวิสุทธิชน

12 นี่ แหละคือความอดทนของ
พวกวิสุทธิชน คือผูที่รักษาพระ
บัญญัติ ของพระเจ าและความ
เชื่อของพระเยซูไว
13 และขาพเจาได ยินพระสุร-
เสียงจากสวรรค สั่ งข าพเจ าว า
"จงเขียนไวเถิดวา ตั้งแตนี้สืบไป
คนทั้ งหลายที่ ตายในองคพระ
ผู เปนเจาจะเปนสุข" และพระ
วิญญาณตรัสวา "จริงอยางนั้น
เพ่ือเขาจะไดหยุดพักจากความ
เหนื่อยยากของเขา และการงาน
ที่เขาไดกระทํานั้นจะติดตามเขา
ไป"
การเก็บเกี่ยวบนแผนดินโลก

14 ขาพเจาไดแลเห็น และดูเถิด
มีเมฆขาว และมีผูหนึ่ งประ-
ทับบนเมฆนั้ นเหมือนกับบุตร
มนุษย สวมมงกุฎทองคําบน

พระเศียร และพระหัตถถือ
เคียวอันคม
15 และมี ทู ตสวรรค อี กองค
หนึ่ งออกมาจากพระวิหารรอง
ทูลพระองคผูประทับบนเมฆนั้น
ดวยเสียงอันดังวา "จงใชเคียว
ของพระองคเกี่ยวไปเถิด เพราะ
ว าถึ งเวลาที่ พระองค จะเกี่ ยว
แลว เพราะวาผลที่ จะตองเก็บ
เกี่ยวในแผนดินโลกนั้นสุกแลว"
16 และพระองค ผู ประทั บบน
เมฆนั้นไดทรงตวัดเคียวนั้นบน
แผนดินโลก และแผนดินโลกก็
ไดถูกเกี่ยวแลว
17 และทูตสวรรคอีกองคหนึ่งก็
ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค
ถือเคียวอันคมเชนเดียวกัน
18 และทูตสวรรคอีกองคหนึ่งผู
มีฤทธิ์ เหนือไฟ ไดออกมาจาก
แทนบูชา และรองบอกทูตองค
นั้ นที่ ถือเคียวคมนั้ นดวยเสียง
อันดังวา "ทานจงใชเคียวคม
ของทานเกี่ ยวเก็บพวงองุนแหง
แผนดินโลก เพราะลูกองุนนั้น
สุกดีแลว"
19 ทูตสวรรคนั้นก็ตวัดเคียวบน
แผนดินโลก และเก็บเกี่ ยวผล
องุนแหงแผนดินโลก และขวาง
ลงไปในบอยํ่าองุนอันใหญแหง
พระพิโรธของพระเจา
20 บ อยํ่าองุ นถู กยํ่าภายนอก
เมือง และโลหิตไหลออกจาก

(12) วว 12:17; 13:10 (13) ปญจ 4:1-2; 1 คร 3:11-15; 15:18, 58; 1 ธส 4:16
(15) ยรม 51:33; ยอล 3:13; มธ 13:39; มก 4:29; วว 14:18
(18) ยอล 3:13 (19) วว 19:15 (20) อสย 63:3; ฮบ 13:12
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หนา 2512วิวรณ 14-16
บอยํ่าองุ นนั้นสูงถึงบังเหียนมา
ไหลนองไปประมาณสามร อย
กิโลเมตร

ขันท้ังเจ็ดแหง
พระพิโรธของพระเจา

15ขาพเจาเห็นหมายสําคัญ
ในสวรรค อี กประการ

หนึ่ ง ใหญย่ิงและนาประหลาด
คือมีทูตสวรรค เจ็ดองคถือภัย
พิบัติเจ็ดอยาง อันเปนภัยพิบัติ
ครั้งสุดทาย เพราะวาพระพิโรธ
ของพระเจ าสิ้ นสุ ดลงด วยภั ย
พิบัติเหลานั้น
2ขาพเจาเห็นเปนเหมือนทะเล
แกวปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัย
ตอสัตวราย และรูปของมัน และ
เครื่ องหมายของมัน และเลข
ประจําชื่อของมัน ยืนอยูบนทะ-
เลแกวนั้น พวกเขาถือพิณเขาคู
ของพระเจา
3 เขาร องเพลงของโมเสสซึ่ ง
เปนผู รับใชของพระเจา และ
เพลงของพระเมษโปดกวา "ขา
แตพระเจา องคพระผู เปนเจา
ผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระ
ราชกิจของพระองคใหญย่ิงและ
มหัศจรรยนัก ขาแตองคพระ
มหากษัตริย แห งวิสุ ทธิ ชนทั้ ง
ปวง วิถีทางทั้ งหลายของพระ
องคยุติธรรมและเที่ยงตรง
4โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา มี
ผูใดบางที่จะไมยําเกรงพระองค

และไมถวายพระเกียรติแดพระ
นามของพระองค เพราะวาพระ
องค ผู เดียวทรงเปนผู บริสุทธิ์
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการ
จํา เพาะพระพั กตร พระองค
เพราะวาการพิพากษาของพระ
องคปรากฏแจงแลว"
5ต อจากนี้ ข าพเจ าได แลเห็ น
และดูเถิด พระวิหารของพลับ-
พลาแห งสั กขีพยานในสวรรค
เปดออก
6และทูตสวรรคทั้งเจ็ดองคที่ถือ
ภัยพิบัติทั้ งเจ็ดไดออกมาจาก
พระวิหารนั้น นุ งหมผาปานสี
ขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัด-
ประคดทองคํา
7และสัตวตัวหนึ่งในสี่ตัวนั้นได
เอาขันทองคําเจ็ดใบเต็ มด วย
พระพิโรธของพระเจา ผูทรง
พระชนมอยู เปนนิตย สงให
แกทูตสวรรคทั้งเจ็ดองคนั้น
8และพระวิหารก็ เต็ มไปด วย
ควันซึ่ งมาจากสงาราศีของพระ
เจา และจากฤทธานุภาพของ
พระองค และไมมีผูใดสามารถ
เข าไปในพระวิ หารนั้ นได จน
กว าภั ยพิ บั ติ ทั้ งเ จ็ ดของทู ต
สวรรคเจ็ดองคนั้ นจะไดสิ้ นสุด
ลง

16แล วข าพเจ าก็ ได ยิ น
เสียงดังออกมาจากพระ

วิหาร สั่ งทูตสวรรคทั้ งเจ็ดองค
(1) วว 12:1 (2) มธ 3:11; วว 4:6; 5:8 (3) อพย 15:1-21; พบญ 32:3-4
(4) อพย 15:14; ลนต 11:14; อสย 66:23 (5) กดว 1:50 (6) อพย 28:6
(7) 1 ธส 1:9; วว 4:6 (8) อพย 19:18; 40:34; 2 ธส 1:9 (1) วว 14:10; 15:1
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หนา 2513 วิวรณ 16
นั้นวา "จงไปเถิด เอาขันทั้งเจ็ด
ใบ ที่ เต็มไปดวยพระพิโรธของ
พระเจา เทลงบนแผนดินโลก"

ขันใบแรก
(แผลรายท่ีมีหนอง)

2ทูตสวรรคองคแรกจึงออกไป
และเทขันของตนลงบนแผนดิน
โลก และคนทั้งหลายที่มีเครื่อง
หมายของสัตวราย และบูชารูป
ของมัน ก็เกิดเปนแผลรายที่
เปนหนองมีทุกขเวทนาแสนสา-
หัส

ขันใบท่ีสอง
(ทะเลเปนเหมือนเลือด)

3ทูตสวรรคองคที่ สองก็ เทขัน
ของตนลงในทะเล และทะเลก็
กลายเปนเหมือนเลือดของคน
ตาย และบรรดาสิ่ งที่ มีชีวิตอยู
ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น

ขันใบท่ีสาม
(แมนํ้าท้ังหลาย
กลายเปนเลือด)

4ทูตสวรรคองคที่สามเทขันของ
ตนลงที่ แมน้ํ าและบ อน้ํา พุทั้ ง
ปวง และน้ําเหลานั้นก็กลายเปน
เลือด
5และขาพเจาได ยินทูตสวรรค
แหงน้ํารองวา "โอ ขาแตองค
พระผู เปนเจา ผูดํารงอยู บัดนี้
และผู ได ทรงดํารงอยู ในกาล
กอน  และผูจะทรงดํารงอยูใน
อนาคต  พระองคทรงเปนผู

ชอบธรรม  เพราะพระองคทรง
พิพากษาอยางนั้น
6 เพราะเขาทั้ งหลายไดกระทํา
ใหโลหิตของพวกวิสุทธิชนและ
ของพวกศาสดาพยากรณ ไหล
ออก และพระองคไดประทาน
โลหิตใหเขาดื่ม ดวยเขาทั้ ง
หลายก็สมควรอยูแลว"
7และขาพเจาได ยินทูตสวรรค
อีกองคหนึ่ งซึ่ งอยู ที่ แทนบูชา
รองวา "จริงอยางนั้น พระเจา
องคพระผูเปนเจา ผูทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด  การพิพากษาของ
พระองคเที่ยงตรงและชอบธรรม
แลว"

ขันใบท่ีส่ี
(ความรอนอันนากลัว
จากดวงอาทิตย)

8ทูตสวรรคองคที่ สี่ เทขันของ
ตนลงที่ดวงอาทิตย และทรงให
อํานาจแกดวงอาทิตยนั้ นที่ จะ
คลอกมนุษยดวยไฟ
9ความรอนแรงกลาไดคลอกคน
ทั้ งหลาย และพวกเขาพูดหมิ่น
ประมาทพระนามของพระเจา ผู
ซึ่งมีฤทธิ์ เหนือภัยพิบัติเหลานั้น
และพวกเขาไมไดกลับใจและไม
ไดถวายพระเกียรติแดพระองค

ขันใบท่ีหา
(ความมืดในอาณาจักร

ของสัตวราย)
10 ทูตสวรรค องค ที่ ห าเทขั น

(2) อพย 9:9-11; วว 8:7 (3) อพย 7:17-21; วว 8:8-9; 11:6
(4) อพย 7:17-20; วว 8:10 (5) วว 1:4; 15:3 (6) อสย 49:26; มธ 23:34; วว 11:18
(7) วว 13:10; 15:3; 19:2 (8) วว 8:12; 9:17 (9) ดนล 5:22 (10) อพย 10:21
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ของตนลงบนที่นั่ งของสัตวร าย
นั้น และอาณาจักรของมันก็มืด
ไป คนเหลานั้นไดกัดลิ้นของตน
ดวยความเจ็บปวด
11 และพูดหมิ่ นประมาทพระ
เจาแหงสวรรค เพราะความเจ็บ
ปวดและเพราะแผลที่ มี หนอง
ตามตัวของเขา แตเขาไมไดกลับ
ใจเสียใหมจากการประพฤติของ
ตน

ขันใบท่ีหก
(การเตรียมทางไวสําหรับพวก
กษัตริยแหงทิศตะวันออก)

12 ทูตสวรรค องค ที่ หกเทขัน
ของตนลงที่ แมน้ําใหญ คือแม
น้ํายูเฟรติส ทําใหน้ําในแมน้ํา
นั้นแหงไป เพ่ือเตรียมมรรคาไว
สําหรับบรรดากษัตริยที่ มาจาก
ทิศตะวันออก
13 และข าพเจ าเห็ นผี โสโครก
สามตนรูปรางคลายกบออกมา
จากปากพญานาค และออกจาก
ปากสัตวรายนั้น และออกจาก
ปากของผูพยากรณเท็จ
14 ดวยวาผีเหลานั้ นเปนผีราย
กระทําการอัศจรรย มันออกไป
หากษัตริยทั้ งปวงแหงแผนดิน
โลกคือทั่วพิภพ เพ่ือใหบรรดา
กษัตริยเหลานั้ นรวมกันทําสง-
ครามในวันย่ิงใหญของพระเจา
ผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด
15 "จงดูเถิด เราจะมาเหมือน

ขโมย ผูที่ เฝาระวังใหดีและ
รักษาเสื้ อผ าของตนจะเปนสุข
เกลื อกว าผู นั้ นจะเดิ นเปลื อย
กาย และคนทั้งหลายจะไดเห็น
ความนาละอายของเขา"
16 และมันให เขาทั้ งหลายชุ ม
นุมที่ ตําบลหนึ่ ง ซึ่ งภาษาฮีบรู
เรียกวา อารมาเกดโดน

ขันใบท่ีเจ็ด
(ความพินาศของบาบิโลน)

17 ทูตสวรรคองคที่เจ็ดไดเทขัน
ของตนลงในอากาศ และมีพระ
สุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่ ง
ในพระวิหารแหงสวรรควา "สํา-
เร็จแลว"
18 และเกิดมีเสียงตางๆ มีฟา
รอง มีฟาแลบ และเกิดแผนดิน
ไหวคร้ังใหญ ซึ่งตั้งแตมีมนุษย
เกิดมาบนแผนดินโลก ไมเคยมี
แผนดินไหวรายแรงและย่ิงใหญ
เชนนี้เลย
19 มหานครนั้นก็แยกออกเปน
สามสวน และบานเมืองของ
นานาประชาชาติก็ลมจม มหา
นครบาบิ โลนนั้ นก็อยู ในความ
ทรงจําตอเบ้ื องพระพักตรพระ
เจา เพ่ือจะใหนครนั้นดื่ มถวย
เหลาองุนแหงพระพิโรธอันใหญ
หลวงของพระองค
20 และบรรดาเกาะตางๆก็หนี
หายไป และภูเขาทั้งหลายก็ไมมี
ผูใดพบ

(12) อสย 41:2; ยรม 50:38 (13) 1 ยน 4:1; วว 12:3, 9 (14) 1 พกษ 22:21; ลก 2:1
(15) มธ 24:43; ลก 12:39; 2 คร 5:3 (16) วว 19:19 (17) วว 10:6
(18) ดนล 12:1; มธ 24:21; วว 4:5 (19) อสย 51:17; วว 14:8, 10 (20) วว 6:14
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21 และมีลูบเห็บใหญตกลงมา
จากฟาถูกคนทั้ งปวง แตละ
กอนหนักประมาณหาสิบกิโล-
กรัม คนทั้ งหลายจึงพูดหมิ่น
ประมาทพระเจา เพราะภัยพิบัติ
ที่ เกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะวา
ภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นรายแรง
ย่ิงนัก

การพิพากษาลงโทษ
แมของหญิงแพศยาท้ังหลาย

17ทูตสวรรคองคหนึ่ งใน
เจ็ดองคที่ ถือขันเจ็ดใบ

นั้น มาหาขาพเจาและพูดวา
"เชิญมาที่นี่ เถิด ขาพเจาจะให
ทานดูการพิพากษาลงโทษหญิง
แพศยาคนสําคัญที่นั่ งอยูบนน้ํา
มากหลาย
2 คือหญิงที่ บรรดากษัตริยทั่ ว
แผนดินโลกไดลวงประเวณีดวย
และคนทั้งหลายที่อยูในแผนดิน
โลกก็ ไดมั วเมาด วยเหล าองุ น
แหงการลวงประเวณีของเธอ"
3ทูตสวรรคองคนั้ นไดนําขาพ-
เจาเข าไปในถิ่ นทุรกันดารโดย
พระวิญญาณ และขาพเจาได
เห็ นผู หญิ งคนหนึ่ งนั่ งอยู บน
สัตวรายสีแดงเขมตัวหนึ่ ง ซึ่ ง
มีชื่อหลายชื่อเปนคําหมิ่นประ-
มาทเต็มไปทั้ งตัว มันมีเจ็ดหัว
และสิบเขา
4หญิงนั้ นนุ งหมดวยผาสีมวง
และสีแดงเขม และประดับดวย

เครื่องทองคํา เพชรพลอยตางๆ
และไขมุก หญิงนั้นถือถวย
ทองคําที่ เต็ มด วยสิ่ งน าสะอิด
สะเอี ยนและของโสโครกแห ง
การลวงประเวณีของตน
5และที่ หน าผากของหญิงนั้ น
เขียนชื่อไววา "ความลึกลับ บา-
บิโลนมหานคร แมของหญิง
แพศยาทั้ งหลาย และแมแหง
สิ่ งทั้ งปวงที่ น าสะอิดสะเอี ยน
แหงแผนดินโลก"
6และขาพเจาเห็นหญิงนั้ นเมา
มายดวยโลหิตของพวกวิสุทธิชน
และโลหิตของคนทั้ งหลายที่พลี
ชีพเพ่ื อเปนพยานของพระเยซู
เมื่ อข าพเจ าเห็นหญิงนั้ นแล ว
ขาพเจาก็อัศจรรยใจย่ิงนัก
7 ทู ตสวรรค องค นั้ นจึ งถาม
ขาพเจาวา "เหตุไฉนทานจึง
อัศจรรยใจ ขาพเจาจะบอกให
ท านรู ถึ งความลึกลับของหญิง
นั้น และของสัตวรายที่มีเจ็ดหัว
และสิ บเขาที่ เป นพาหนะของ
หญิงนั้น
กษัตริยท้ังหลายเปนพันธมิตร
กับปฏิปกษตอพระคริสต

8สัตวรายที่ทานไดเห็นนั้นเปน
อยู ในกาลกอน แตบัดนี้มิได
เปน และมันจะข้ึนมาจากเหวที่
ไมมีกนเหวเพ่ือไปสูความพินาศ
แลว และคนทั้ งหลายที่ อยู ใน
โลก ซึ่งไมมีชื่อจดไวในหนังสือ

(1) อสย 1:21; ยรม 2:20; นฮม 3:4; วว 1:1; 16:19; 17:5, 15; 19:2
(2) ยรม 51:7; วว 2:22; 14:8; 18:3, 9 (3) วว 12:3, 6, 14; 13:1; 21:10
(4) ยรม 51:7; อสค 28:13 (5) 2 ธส 2:7; วว 1:20 (6) วว 6:9 (8) มธ 25:34
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หนา 2516วิวรณ 17, 18
แหงชีวิตตั้งแตแรกทรงสรางโลก
นั้น ก็จะอัศจรรยใจเมื่อเขาเห็น
สั ตว ร ายซึ่ งได เป นอยู ในกาล
กอน แตบัดนี้มิไดเปน และ
กําลังจะเปน
9นี่ตองใชสติปญญา หัวทั้งเจ็ด
นั้ นคือภู เขาเจ็ดยอดที่ หญิงนั้ น
นั่งอยู
10 และมีกษัตริยเจ็ดองค ซึ่งหา
องคไดลวงไปแลว องคหนึ่ ง
กําลังเปนอยู และอีกองคหนึ่ ง
นั้นยังไมไดเปนข้ึน และเมื่อเปน
ข้ึนมาแลว จะตองดํารงอยู ชั่ ว
ขณะหนึ่ง
11 สัตวรายที่ เปนแลวเมื่อกอน
แตเดี๋ยวนี้ ไมไดเปนนั้นก็เปนที่
แปด แตก็ยังเปนองคหนึ่ งใน
เจ็ดองคนั้ น และจะไปสู ความ
พินาศ
12 เขาทั้ งสิบเขาที่ ทานได เห็น
นั้นคือกษัตริยสิบองคที่ ยังไมได
เสวยราชสมบัติ แตจะรับอํานาจ
อยางกษัตริยดวยกันกับสัตวราย
นั้นหนึ่งชั่วโมง
13 กษัตริยทั้งหลายนั้นมีน้ําพระ
ทัยอยางเดียวกัน และทรงมอบ
ฤทธิ์ และอํานาจของตนไว แก
สัตวรายนั้น
14 กษัตริยเหลานี้จะกระทําสง-
ครามกับพระเมษโปดก และ
พระเมษโปดกจะทรงชนะพวก
เขา เพราะวาพระองคทรงเปน

เจานายเหนือเจานายทั้ งหลาย
และทรงเป นพระมหากษัตริ ย
เหนือกษัตริยทั้งหลาย และผูที่
อยู กับพระองคนั้ นเปนผูที่พระ
องคไดทรงเรียก และทรงเลือก
ไว และเปนผูที่สัตยซื่อ"
15 และทูตสวรรคนั้นบอกขาพ-
เจาวา "น้ํามากหลายที่ทานได
เห็นหญิงแพศยานั่งอยูนั้น ก็คือ
ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ
ภาษาตางๆ
16 เขาสิบเขาที่ ทานได เห็นอยู
บนสัตวราย จะพากันเกลียดชัง
หญิงแพศยานั้น จะกระทําให
นางโดดเดี่ยวอางวางและเปลือย
กาย และจะกินเนื้อของหญิงนั้น
และเผานางเสียดวยไฟ
17 เพราะว าพระเจ าทรงดลใจ
เขาให กระทําตามพระทั ยของ
พระองค โดยการทรงทําใหพวก
เขามีความคิดอยางเดียวกันและ
มอบอาณาจั กรของเขาให แก
สัตวรายนั้น จนถึงจะสําเร็จตาม
พระวจนะของพระเจา
18 และผู หญิงที่ ทานเห็นนั้ นก็
คื อนครใหญที่ มี อํานาจเหนื อ
กษัตริ ย ทั้ งหลายทั่ วแผ นดิ น
โลก"

นครบาบิโลนลมจม

18ภายหลังเหตุการณเหลา
นี้ ข าพเจ าก็ ได เห็ นทู ต

สวรรค อี กองค หนึ่ งลงมาจาก
(9) วว 13:1, 18 (10) วว 13:5 (11) วว 13:3 (12) ดนล 7:20
(14) พบญ 10:17; ยรม 50:44; 1 ทธ 6:15; วว 16:14 (15) อสย 8:7; ยรม 47:2
(16) ยรม 50:41; อสค 16:37 (17) 2 ธส 2:11; วว 10:7 (18) วว 11:8 (1) อสค 43:2
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หนา 2517 วิวรณ 18
สวรรค ทานมีอํานาจใหญย่ิ ง
และรัศมีของทานไดทําใหแผน
ดินโลกสวางไป
2ทานไดรองประกาศดวยเสียง
กึกกองวา "บาบิโลนมหานคร
ลมจมแลว ลมจมแลว กลาย
เปนที่อาศัยของผีปศาจ เปนที่
คุ มขั งของผี โสโครกทุ กอย าง
และเปนกรงของนกทุกอยางที่
ไมสะอาดและนาเกลียด
3 เพราะวาประชาชาติทั้ งปวงได
ดื่ มเหล าองุ นแห งความเดื อด
ดาลในการลวงประเวณีของนคร
นั้น และบรรดากษัตริยบน
แผนดินโลกไดลวงประเวณีกับ
นครนั้น และพอคาทั้งหลายแหง
แผ นดิ นโลกก็ ไดมั่ งมี ข้ึ นด วย
ทรัพยฟุมเฟอยของนครนั้น"
4และข าพเจ าได ยิ นเสี ยงอี ก
เสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค
วา "ชนชาติของเรา จงออกมา
จากนครนั้นเถิด เพ่ือทานทั้ ง
หลายจะไม มี ส วนในการบาป
ของนครนั้น และเพ่ือทานจะไม
ตองรับภัยพิบัติที่จะเกิดแกนคร
นั้น
5 เพราะวาบาปของนครนั้นกอง
สูงข้ึนถึงสวรรคแลว และพระ
เจ าได ทรงจําความชั่ วช าแห ง
นครนั้นได
6นครนั้นไดใหผลอยางไร ก็จง
ใหผลแกนครนั้นอยางนั้น และ

จงตอบแทนการกระทําของนคร
นั้นเปนสองเทา ในถวยที่นคร
นั้ นได ผสมไวก็ จงผสมลงเปน
สองเทาใหนครนั้น
7นครนั้ นได เยอหย่ิ งจองหอง
และมีชี วิตอยางหรูหรามากเทา
ใด ก็จงใหนครนั้นไดรับการ
ทรมานและความระทมทุกขมาก
เท านั้ นเพราะว านครนั้ นทะนง
ใจวา `เราดํารงอยู ในตําแหนง
ราชินี ไมใชหญิงมาย เราจะไม
ประสบความระทมทุกขเลย'
8 เหตุฉะนั้น ภัยพิบัติตางๆของ
นครนั้ นจะเกิ ดข้ึ นในวันเดี ยว
ความตาย และความระทมทุกข
การกันดารอาหาร และไฟจะเผา
นครนั้นใหพินาศหมดสิ้นเพราะ
วาองคพระผูเปนเจา พระเจา ผู
ทรงพิพากษานครนั้น ทรงอานุ-
ภาพย่ิงใหญ"
กษัตริยและพอคาแหงโลก
คร่ําครวญตอบาบิโลน

9บรรดากษัตริ ยแห งแผ นดิ น
โลกที่ไดลวงประเวณีกับนครนั้น
และไดมีชี วิตอย างหรูหรารวม
กันนั้น เมื่ อไดเห็นควันไฟที่
ไหมนครนั้น ก็จะพิลาปร่ําไห
คร่ําครวญเพราะนครนั้น
10 พวกกษัตริ ย จะยื นอยู แต
หางๆ เพราะกลัวภัยแหงการ
ทรมานของนครนั้น และจะ
กลาววา "อนิจจาเอย อนิจจา

(2) อสย 13:19; ยรม 50:39 (3) อสย 47:15 (4) อสย 48:20 (5) ปฐก 18:20
(6) สดด 137:8; ยรม 50:15; วว 14:10 (7) อสย 47:7-8; อสค 28:2
(8) อสย 47:9; ยรม 50:31 (9) ยรม 50:46; อสค 26:16 (10) อสย 21:9; วว 18:17
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หนา 2518วิวรณ 18
เอย บาบิโลนมหานครที่ย่ิงใหญ
นครที่แข็งแรง เพราะเจาไดรับ
การพิพากษาโทษให พินาศไป
ภายในชั่วโมงเดียวเทานั้น"
11 บรรดาพอคาในแผนดินโลก
จะร่ําไหคร่ําครวญเพราะนครนั้น
เพราะวาไมมีใครซื้ อสินคาของ
เขาอีกตอไปแลว
12 สินคาเหลานั้ นคือ ทองคํา
เงิน เพชรพลอยตางๆ ไขมุก
ผาปานเนื้ อละเอียด ผาสีมวง
ผาไหม ผาสีแดงเขม ไมหอมทุก
ชนิด บรรดาภาชนะที่ทําดวยงา
บรรดาภาชนะไมที่ มี ราคามาก
ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะ
เหล็ก ภาชนะหินออน
13 อบเชย เครื่องเทศ เครื่อง
หอม กํายาน เหลาองุน น้ํามัน
ยอดแปง ขาวสาลี สัตวตางๆ
แกะ มา รถรบ และทาส และ
ชีวิตมนุษย
14 และผลซึ่ งจิตของเจ ากระ-
หายใครไดนั้ นก็ลวงพนไปจาก
เจาแลว สิ่ งสารพัดอันวิเศษย่ิง
และหรูหราก็ พินาศไปจากเจ า
แลว และเจาจะไมไดพบมันอีก
เลย
15บรรดาพอคาที่ไดขายสิ่งของ
เหลานั้น จนเปนคนมั่งมีเพราะ
นครนั้น จะยืนอยูแตไกลเพราะ
กลัวภัยจากการทรมานของนคร
นั้น พวกเขาจะรองไหคร่ําครวญ

ดวยเสียงดัง
16 วา "อนิจจาเอย อนิจจาเอย
มหานครนั้น ที่ไดนุงหมผาปาน
เนื้อละเอียด ผาสีมวง และผาสี
แดงเขม ที่ ไดประดับดวยทอง
คํา เพชรพลอยตางๆและไขมุก
นั้น
17 เพียงในชั่วโมงเดียว ทรัพย
สมบัติอันย่ิงใหญนั้นก็พินาศสูญ
ไปสิ้น" และนายเรือทุกคน คน
ที่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และ
คนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็
ไดยืนอยูแตหางๆ
18 และเมื่ อคนเหลานั้ นไดเห็น
ควันไฟที่ ไหมนครนั้ นก็ รองวา
"นครใดเลาจะเปนเหมือนมหา
นครนี้"
19 และเขาทั้ งหลายก็ โปรยผง
คลีลงบนศีรษะของตน พลาง
รองไหคร่ําครวญวา "อนิจจาเอย
อนิจจาเอย มหานครนั้น อัน
เปนที่ซึ่งคนทั้งปวงที่มีเรือกําปน
เดินทะเลไดกลายเปนคนมั่ งมี
ด วยเหตุ จากสิ่ งของมี ค าของ
นครนั้น เพราะภายในชั่ วโมง
เดียวนครนั้นก็เปนที่รกรางไป"

การชื่นชมยินดีในสวรรค
ตอการพิพากษาของพระเจา

20 เมืองสวรรค พวกอัครสาวก
อันบริสุทธิ์ และพวกศาสดา
พยากรณทั้งหลาย จงราเริงยินดี
เพราะนครนั้นเถิด เพราะพระ

(11) อสค 27:27-34 (12) อสค 27:12-22; วว 17:4 (13) 1 พศด 5:21; อสค 27:13
(16) วว 17:4, 18 (17) อสย 23:14; วว 18:10 (18) อสค 27:30; วว 13:4
(19) ยชว 7:6; โยบ 2:12 (20) อสย 44:23; ยรม 51:48
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หนา 2519 วิวรณ 18, 19
เจ าทรงแกแคนตอนครนั้ นให
ทานทั้งหลายแลว
21 แลวทูตสวรรคองคหนึ่ งที่ มี
ฤทธิ์มาก ก็ไดยกหินกอนหนึ่ ง
เหมือนหินโมใหญทุ มลงไปใน
ทะเลแลววา "บาบิโลนมหานคร
นั้ นจะถูกทุ มลงโดยแรงอยางนี้
แหละ และจะไมมีใครเห็นนคร
นั้นอีกตอไปเลย
22 และจะไมมี ใครได ยินเสียง
นักดีดพิณเขาคู นักเลนมโหรี
นักเปาป และนักเปาแตร ใน
เจาอีกตอไป และในเจาจะไมมี
ช างในวิชาช างต างๆอีกตอไป
และจะไม มี ใครได ยินเสี ยงโม
แปงในเจาอีกตอไป
23 และในเจาจะไมมีแสงประ-
ทีปสองสวางอีกตอไป และจะไม
มีใครไดยินเสียงเจาบาวเจาสาว
ในเจาอีกตอไป เพราะวาบรรดา
พอคาของเจาไดเปนคนใหญโต
แหงแผนดินโลกแลว และโดย
วิทยาคมของเจาไดลอลวงบรร-
ดาประชาชาติใหลุมหลง
24 และในนครนั้น  เขาไดพบ
โลหิตของพวกศาสดาพยากรณ
และพวกวิสุทธิชน และบรรดา
คนที่ถูกฆาบนแผนดินโลก"

อาเลลูยาบนสวรรค

19ภายหลังเหตุการณเหลา
นี้ขาพเจาไดยินเสียงดัง

กึกกองของฝูงชนจํานวนมากใน

สวรรครองวา "อาเลลูยา ความ
รอด สงาราศี พระเกียรติ และ
ฤทธิ์ เดชจงมีแดองคพระผู เปน
เจา พระเจาของเรา
2 `เพราะว าการพิพากษาของ
พระองค เที่ ยงตรงและชอบ
ธรรม' พระองคไดทรงพิพากษา
ลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญนั้น
ที่ ไดกระทําใหแผนดินโลกชั่ ว
ไปดวยการลวงประเวณีของนาง
และ `พระองคไดทรงแกแคนผู
หญิงนั้นเพ่ือทดแทนโลหิตแหง
พวกผูรับใชของพระองค'"
3คนเหล านั้ นร องอี กครั้ งว า
"อาเลลูยา `ควันไฟที่ เกิด
จากนครนั้ นพลุ ง ข้ึ นตลอดไป
เปนนิตย'"
4และพวกผูอาวุโสทั้งย่ีสิบสี่คน
กับสัตวทั้ งสี่นั้ น ก็ไดทรุดตัว
ลงนมัสการพระเจา ผูประทับ
บนพระที่นั่งนั้นและรองวา "เอ-
เมน อาเลลูยา"
5และมี เสียงออกมาจากพระที่
นั่งวา "`ทานทั้งหลายที่เปนผูรับ
ใชของพระองค และผูที่ยําเกรง
พระองค ทั้ งผูนอยและผู ใหญ
จงสรรเสริญพระเจาของเรา'"
6แล วข าพเจ าได ยิ นเสี ยงดุ จ
เสียงฝูงชนเปนอันมาก ดุจเสียง
น้ํามากหลาย และดุจเสียงฟา
รองสนั่นวา "อาเลลูยา เพราะวา
องคพระผู เปนเจา พระเจา ผู

(21) ยรม 51:63 (22) ปญจ 12:4 (23) 2 พกษ 9:22 (24) ยรม 51:49; วว 16:6; 17:6
(1) วว 4:11; 11:15 (2) พบญ 32:43; วว 15:3 (3) อสย 34:10
(4) 1 พศด 16:36; วว 4:4, 6, 10 (5) สดด 134:1; วว 11:18 (6) อสค 1:24; วว 11:15
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หนา 2520วิวรณ 19
ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรง
ครอบครองอยู

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษ
ของพระเมษโปดก

7ขอให เราทั้ งหลายราเริงยินดี
และถวายพระเกี ยรติ แด พระ
องค เพราะวาถึงเวลามงคลสม-
รสของพระเมษโปดกแลว และ
มเหสีของพระองคไดเตรียมตัว
พรอมแลว
8และทรงโปรดให เธอสวมผ า
ปานเนื้ อละเอียด สะอาดและ
ขาว เพราะผาปานเนื้อละเอียด
นั้นเปนความชอบธรรมของพวก
วิสุทธิชน"
9 และทู ตสวรรค องค นั้ นสั่ ง
ขาพเจาวา "จงเขียนไวเถิดวา
ความสุขมีแกคนทั้ งหลายที่ ได
รั บเชิ ญมาในการมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก" และทาน
บอกขาพเจาวา "ถอยคําเหลานี้
เปนพระดํารัสแทของพระเจา"
10 แล วข าพเจ าได ทรุ ดตั วลง
แทบเทาของทานเพ่ือจะนมัส-
การทาน แตทานไดกลาวแก
ขาพเจาวา "อยาเลย ขาพเจา
เป นเพ่ื อนผู รั บใช เหมื อนกับ
ทาน และพวกพ่ีนองของทานที่
ยึดถือคําพยานของพระเยซู จง
นมัสการพระเจาเถิด เพราะวา
คําพยานของพระเยซูนั้นเปนหัว
ใจของการพยากรณ"

การเสด็จกลับมาสูแผนดินโลก
ของพระคริสตพรอมดวย
เหลาพลโยธาของพระองค

11 แลวข าพเจ าได เห็นสวรรค
เปดออก และดูเถิด มีมาขาวตัว
หนึ่ง พระองคผูทรงมานั้นมีพระ
นามวา "สัตยซื่อและสัตยจริง"
พระองคทรงพิพากษาและกระ-
ทําสงครามดวยความชอบธรรม
12 พระเนตรของพระองค ดุ จ
เปลวไฟ และบนพระเศียรของ
พระองคมีมงกุฎหลายอัน และ
พระองคทรงมีพระนามจารึกไว
ซึ่ งไมมีผู ใดรู จักเลย นอกจาก
พระองคเอง
13 พระองคทรงฉลองพระองค
ที่จุมเลือด และพระนามที่เรียก
พระองคนั้นคือ "พระวาทะของ
พระเจา"
14 เหลาพลโยธาในสวรรคสวม
อาภรณผาปานเนื้อละเอียด ขาว
และสะอาด ไดนั่งบนหลังมาขาว
ตามเสด็จพระองคไป
15 มี พระแสงคมออกมาจาก
พระโอษฐของพระองค เพ่ือพระ
องค จะได ทรงฟนฟาดบรรดา
นานาประชาชาติ ด วยพระแสง
นั้น และพระองคจะทรงครอบ
ครองเขาดวยคทาเหล็ก พระ
องค จะทรงเหยียบบ อยํ่าองุ น
แหงพระพิโรธอันเฉียบขาดของ
พระเจา ผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด

(7) มธ 22:2; 25:10 (8) สดด 132:9; อสค 16:10 (9) ลก 14:15; วว 22:6
(10) ลก 24:27; กจ 10:26 (11) อสย 11:4; วว 3:7, 14; 6:2 (12) วว 1:14; 2:17
(13) อสย 63:2-3; ยน 1:1, 14 (14) มธ 28:3; วว 14:20 (15) สดด 2:8-9; อสย 11:4
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16พระองคทรงมีพระนามจารึก
ที่ ฉลองพระองคและที่ ตนพระ
อูรุของพระองควา "พระมหา
กษัตริยแหงมหากษัตริยทั้ งปวง
และเจานายแหงเจานายทั้งปวง"

การชุมนุมของ
ฝูงนกในทองฟา

17 แลวขาพเจาเห็นทูตสวรรค
องคหนึ่ งยืนอยู บนดวงอาทิตย
ทานรองประกาศแกนกทั้งปวงที่
บินอยูในทองฟาดวยเสียงอันดัง
วา "จงมาประชุมกันในการเลี้ยง
ของพระเจาย่ิงใหญ
18 เพ่ื อจะได กิ นเนื้ อกษัตริ ย
เนื้ อนายทหาร เนื้ อคนมีบรร-
ดาศักดิ์ เนื้อมา และเนื้อคนที่
นั่งบนมา และเนื้อประชาชน ทั้ง
ไทยและทาส ทั้ งผูนอยและผู
ใหญ"
19 และขาพเจาเห็นสัตวรายนั้น
และบรรดากษัตริยบนแผนดิน
โลก พรอมทั้งพลรบของกษัตริย
เหลานั้น มาประชุมกันจะทําสง-
ครามกับพระองค ผู ทรงมาและ
กับพลโยธาของพระองค

ปลายทางปฏิปกษตอ
พระคริสต ผูพยากรณเท็จ

และกองทัพของเขา
20 สัตวรายนั้นถูกจับพรอมดวย
ผู พยากรณเท็จที่ ไดกระทําการ
อั ศจรรย ต อหน าสั ตว ร ายนั้ น
และใชการอัศจรรยนั้ นลอลวง

คนทั้งหลายที่ไดรับเครื่องหมาย
ของสัตวรายนั้น และบูชารูปของ
มัน สัตวรายและผูพยากรณเท็จ
ถูกทิ้ งทั้ งเปนลงในบึงไฟที่ ไหม
ดวยกํามะถัน
21 และคนที่ เหลืออยู นั้ นก็ถูก
ฆ าด วยพระแสงที่ ออกมาจาก
พระโอษฐของพระองคผูทรงมา
นั้นเสีย และนกทั้งปวงก็กินเนื้อ
ของคนเหลานั้นจนอิ่ม

ซาตานถูกขังไวพันป

20แล วข าพเจ าเห็ นทู ต
สวรรคองคหนึ่ งลงมา

จากสวรรค   ทานถือลูกกุญแจ
ของเหวที่ไมมีกนเหวนั้นและถือ
โซใหญ
2และทานไดจับพญานาค ซึ่ ง
เปนงูดึกดําบรรพ ผู ซึ่ งเปน
พญามารและซาตาน และลาม
มันไวพันป
3แลวทิ้ งมันลงไปในเหวที่ ไมมี
กนเหวนั้น แลวไดลั่ นกุญแจ
ประทับตรา เพ่ือไมใหมันลอ
ลวงบรรดาประชาชาติไดอีกตอ
ไป จนครบกําหนดพันปแลว
หลั งจากนั้ นจะต องปล อยมัน
ออกไปชั่วขณะหนึ่ง
การฟนขึ้นของคริสเตียนเพื่อ
ครอบครองรวมกับพระคริสต
4ขาพเจาได เห็นบัลลังกหลาย
บัลลังก และผูที่นั่ งบนบัลลังก
นั้ นทรงมอบให เป นผู ที่ จะ

(16) อสค 39:17; ดนล 2:47; วว 2:17 (18) อสค 39:18 (19) วว 16:13-16
(20) อสย 30:33; ดนล 7:11; วว 13:8 (21) วว 17:16; 19:15 (1) วว 1:18
(2) อสย 24:22; 2 ปต 2:4; ยด 1:6 (3) ดนล 6:17; มธ 27:66 (4) ดนล 7:9, 22
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พิพากษา และขาพเจายังไดเห็น
ดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูก
ตัดศีรษะ เพราะเปนพยานของ
พระเยซู และเพราะพระวจนะ
ของพระเจา และเปนผูที่ ไมได
บูชาสัตวรายนั้นหรือรูปของมัน
และไม ได รับเครื่ องหมายของ
มันไวที่ หนาผากหรือที่ มือของ
เขา คนเหลานั้นกลับมีชีวิตข้ึน
มาใหม และไดครอบครองรวม
กับพระคริสตเปนเวลาพันป
5แตคนอื่ นๆที่ ตายแล วไม ได
กลั บมี ชี วิ ตอี กจนกว าจะครบ
กําหนดพันป นี่แหละคือการฟน
จากความตายครั้งแรก
6 ผู ใดที่ ไดมีสวนในการฟนจาก
ความตายครั้ งแรกก็เปนสุขและ
บริสุทธิ์ ความตายครั้ งที่ สอง
จะไมมีอํานาจเหนือคนเหลานั้น
แตเขาจะเปนปุโรหิตของพระเจา
และของพระคริสต และจะครอบ
ครองรวมกับพระองคตลอดเว-
ลาพันป

การกบฏในยุคพันป
ซาตานถูกท้ิงลงในนรก

7ครั้นพันปลวงไปแลว ก็จะ
ปลอยซาตานออกจากคุ กที่ ขั ง
มันไว
8และมันจะออกไปลอลวงบรร-
ดาประชาชาติทั้ งสี่ ทิศของแผน
ดินโลก คือโกกและมาโกก ให
คนมาชุมนุมกันทําศึกสงคราม

จํานวนคนเหลานั้ นมากมายดุจ
เม็ดทรายที่ทะเล
9และคนเหลานั้นยกขบวนออก
ไปทั่วแผนดินโลก และลอมกอง
ทัพของพวกวิสุทธิชนและเมือง
อันเปนที่ รักนั้นไว แตไฟได
ตกลงมาจากพระเจ าออกจาก
สวรรค เผาผลาญคนเหลานั้น
10 ส วนพญามารที่ ล อลวงเขา
เหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ
และกํามะถัน ที่ สัตวรายและผู
พยากรณเท็จอยูนั้ น และมัน
ตองทนทุกขทรมานทั้ งกลางวัน
และกลางคืนตลอดไปเปนนิตย

การพิพากษาบน
พระท่ีน่ังใหญสีขาว

11 ขาพเจาไดเห็นพระที่นั่งใหญ
สีขาว และเห็นพระองคผูประ-
ทับบนพระที่นั่งนั้น และแผนดิน
โลกและฟ าอากาศก็อันตรธาน
ไปจากพระพักตรพระองค และ
ไม มีที่ อยู สําหรับแผนดินโลก
และฟาอากาศนั้นตอไปเลย
12 ข าพเจ าได เห็ นบรรดาผู ที่
ตายแลว ทั้ งผูนอยและผู ใหญ
ยืนอยูจําเพาะพระพักตรพระเจา
และหนั งสื อต างๆก็ เป ดออก
หนังสืออีกมวนหนึ่ งก็เปดออก
ดวย คือหนังสือแหงชีวิต และ
ผู ที่ ตายไปแลวก็ ถู กพิพากษา
ตามขอความที่จารึกไวในหนัง-
สือเหลานั้น ตามที่เขาไดกระทํา

(6) อสย 61:6; 1 ปต 2:9; วว 1:6 (8) อสค 38:2; 39:1, 6; วว 12:9; 16:14; 20:3, 10
(9) อสย 8:8; อสค 38:9 (10) วว 14:10; 19:20; 20:14
(11) ดนล 2:35; 2 ปต 3:7 (12) สดด 69:28; ดนล 7:10
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13 ทะเลก็สงคืนคนทั้ งหลายที่
ตายในทะเล ความตายและนรก
ก็ส งคืนคนทั้ งหลายที่ อยู ในที่
เหลานั้น และคนทั้ งหลายก็ถูก
พิพากษาตามการกระทําของตน
หมดทุกคน
14 แลวความตายและนรกก็ถูก
ผลักทิ้ งลงไปในบึงไฟ นี่ แหละ
เปนความตายครั้งที่สอง
15 และผู ใดที่ ไมมี ชื่ อจดไวใน
หนังสือแหงชีวิต ผูนั้นก็ถูกทิ้ ง
ลงไปในบึงไฟ

เยรูซาเล็มแหงสวรรค
ลอยลงมาจากพระเจา

21ข าพเจ าได เห็นทองฟ า
ใหม และแผ นดิ นโลก

ใหม เพราะทองฟาเดิมและ
แผนดินโลกเดิมนั้นหายไปหมด
สิ้นแลว และทะเลก็ไมมีอีกแลว
2ขาพเจา คือยอหน ไดเห็น
เมืองบริสุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็ม
ใหม  เลื่อนลอยลงมาจากพระ
เจาและจากสวรรค กรุงนี้ไดจัด
เตรียมไวพรอมแลว เหมือน
อยางเจ าสาวแตงตั วไวสําหรับ
สามี
พลับพลาของพระเจาอยูกับ

มนุษยและส่ิงสารพัด
ถูกสรางขึ้นใหม

3ขาพเจาได ยินเสียงดังมาจาก
สวรรควา "ดูเถิด พลับพลาของ
พระเจาอยูกับมนุษยแลว พระ

องคจะทรงสถิตกับเขา เขาจะ
เปนชนชาติของพระองค และ
พระเจาเองจะประทับอยูกับเขา
และจะทรงเปนพระเจาของเขา
4พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆ
หยดจากตาของเขา ความตายจะ
ไมมีอีกตอไป ความคร่ําครวญ
การรองไห และการเจ็บปวดจะ
ไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้น
ไดผานพนไปแลว"
5พระองคผูประทับบนพระที่นั่ง
ตรัสวา "ดูเถิด เราสรางสิ่งสาร-
พัดข้ึนใหม" และพระองคตรัส
กับขาพเจาวา "จงเขียนไวเถิด
เพราะวาถอยคําเหลานี้ เปนคํา
สัตยจริงและสัตยซื่อ"
6พระองค ตรั สกั บข าพเจ าว า
"สําเร็จแลว เราเปนอัลฟาและ
โอเมกา เปนปฐมและอวสาน ผู
ใดกระหาย เราจะใหผูนั้ นดื่ ม
จากบอน้ําพุแหงชีวิตโดยไมตอง
เสียอะไรเลย
7 ผู ใดมีชัยชนะ ผูนั้ นจะไดรับ
สิ่งสารพัดเปนมรดก และเราจะ
เปนพระเจาของเขา และเขาจะ
เปนบุตรของเรา
8แตคนขลาด คนไมเชื่อ คนที่
นาสะอิดสะเอียน ฆาตกร คน
ลวงประเวณี คนใชเวทมนตร
คนไหวรูปเคารพ และคนทั้งปวง
ที่พูดมุสานั้น จะไดรับสวนของ
ตนในบึงที่ เผาไหมดวยไฟและ

(13) วว 1:18 (14) 1 คร 15:26 (15) วว 19:20 (1) 2 ปต 3:13; วว 20:11
(2) อสย 52:1; 2 คร 11:2 (3) ลนต 26:11 (4) อสย 25:8; 1 คร 15:26
(5) อสย 43:19; วว 4:2 (6) ยน 4:10 (7) ศคย 8:8 (8) 1 คร 6:9; วว 20:14
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กํามะถัน นั่นคือความตายครั้งที่
สอง"
แบบของเยรูซาเล็มแหงสวรรค
9ทูตสวรรคองคหนึ่ งในบรรดา
ทูตสวรรค เจ็ดองคที่ ถือขันเจ็ด
ใบอันเต็มดวยภัยพิบัติสุดทาย
ทั้งเจ็ดประการนั้น ไดมาพูดกับ
ขาพเจาวา "เชิญมานี่เถิด ขาพ-
เจ าจะให ท านดู เจ าสาวที่ เป น
มเหสีของพระเมษโปดก"
10 ท านไดนําข าพเจ าโดยพระ
วิญญาณข้ึ นไปบนภูเขาสูงใหญ
และได สําแดงให ข าพเจ าเห็ น
เมืองใหญนั้น คือกรุงเยรูซาเล็ม
อันบริสุทธิ์ ซึ่ งกําลังลอยลงมา
จากสวรรคและจากพระเจา
11 เมื องนั้ นประกอบด วยสง า
ราศีของพระเจา ใสสวางดุจ
พลอยมณีอันหาคามิได เชน
เดี ยวกั บพลอยหยกอั นสุ กใส
เหมือนแกวผลึก
12 เมืองนั้นมีกําแพงสูงใหญ มี
ประตูสิบสองประตู และที่ประตู
มีทูตสวรรคสิบสององค และ
ที่ประตูนั้ นจารึกเปนชื่ อตระกูล
ของชนชาติ อิ สราเอลสิ บสอง
ตระกูล
13 ทางด านตะวั นออกมี สาม
ประตู ทางดานเหนือมีสาม
ประตู ทางดานใตมีสามประตู
ทางดานตะวันตกมีสามประตู
14 และกําแพงเมืองนั้ นมี ฐาน

สิบสองฐาน และที่ฐานนั้นจารึก
ชื่ออัครสาวกสิบสองคนของพระ
เมษโปดก
15 ทู ตสวรรค องค ที่ พู ดกั บ
ขาพเจานั้น ถือไมวัดทองคําเพ่ือ
จะวัดเมือง และวัดประตูและ
กําแพงของเมืองนั้น
16 เมืองนั้นเปนสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
กวางยาวเทากันและทานเอาไม
วัดเมืองนั้น ไดสองพันสี่ รอย
กิโลเมตร กวางยาวและสูงเทา
กัน
17 ทานวัดกําแพงเมืองนั้น ได
เจ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวัด
ของมนุษย ซึ่ งคือมาตรวัดของ
ทูตสวรรคองคนั้น
18 กําแพงเมื องนั้ นก อด วย
พลอยหยก และเมืองนั้นเปน
ทองคําบริสุทธิ์ สุกใสดุจแกว
19 ฐานของกําแพงเมื องนั้ น
ประดับดวยเพชรพลอยทุกชนิด
ฐานที่หนึ่ งเปนพลอยหยก ที่
สองไพทูรย ที่ สามหินควอตซ
โปรงแสง ที่สี่มรกต
20 ที่หาโกเมน ที่หกทับทิม ที่
เจ็ดเพชรสีเขียว ที่ แปดพลอย
เขียว ที่เกาบุษราคัม ที่สิบหยก
ที่สิบเอ็ดพลอยสีแดง ที่สิบสอง
เปนพลอยสีมวง
21 ประตูทั้ งสิ บสองประตู นั้ น
เปนไขมุกสิบสองเม็ด ประตูละ
เม็ด และถนนในเมืองนั้นเปน

(9) วว 15:1; 19:7; 21:2 (10) อสค 48; วว 1:10 (11) อสย 60:1; อสค 43:2
(12) อสค 48:31 (13) อสค 48:31-34 (14) มธ 16:18; ลก 22:29-30
(15) อสค 40:3; ศคย 2:1 (19) อพย 28:17-20 (21) มธ 13:45; วว 22:2
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ทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแกว

พระเจาสถิตอยูกับมนุษย
ประตูเมืองสวรรคจะไมปดเลย
22 ขาพเจ าไม เห็นมีพระวิหาร
ในเมืองนั้นเลย เพราะองคพระ
ผูเปนเจา พระเจา ผูทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด และพระเมษโปดก
ทรงเปนพระวิหารในเมืองนั้น
23 เมืองนั้นไมตองการแสงของ
ดวงอาทิตยและดวงจันทรเพราะ
วาสงาราศีของพระเจาเปนแสง
สวางของเมืองนั้น และพระ
เมษโปดกทรงเป นความสว าง
ของเมืองนั้น
24บรรดาประชาชาติที่ รอดแลว
จะเดินไปในทามกลางแสงสวาง
ของเมืองนั้น และบรรดากษัตริย
ในแผนดินโลกจะนําสงาราศีและ
เกียรติของตนเขามาในเมืองนั้น
25 ประตู เมื องทุ กประตูจะไม
ปดเลยในเวลากลางวัน ดวยวา
จะไมมีเวลากลางคืนในเมืองนั้น
เลย
26 และคนทั้ งหลายจะนําสง า
ราศีและเกียรติของบรรดาประ-
ชาชาติเขามาในเมืองนั้น
27 สิ่งใดที่เปนมลทิน หรือผูใด
ก็ตามที่กระทําสิ่งที่นาสะอิดสะ-
เอียน หรือพูดมุสาจะเขาไปใน
เมืองไมไดเลย เวนแตเฉพาะคน
ที่มีชื่อจดไวในหนังสือแหงชีวิต
ของพระเมษโปดกเทานั้ นจึงจะ

เขาไปได
แมนํ้าแหงชีวิต

และตนไมแหงชีวิต

22ทานไดชี้ ใหขาพเจ าดู
แม น้ํ าบริ สุ ทธิ์ ที่ มี น้ํา

แหงชีวิต ใสเหมือนแกวผลึก
ไหลออกมาจากพระที่ นั่ งของ
พระเจาและของพระเมษโปดก
2ทามกลางถนนในเมืองนั้นและ
ริมแมน้ํ าทั้ งสองฟากมี ต นไม
แหงชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด
ออกผลทุกๆเดือน และใบของ
ตนไมนั้ นสําหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติใหหาย
3จะไมมีการสาปแชงใดๆอีกตอ
ไป พระที่นั่ งของพระเจาและ
ของพระเมษโปดกจะตั้ งอยู ใน
เมืองนั้น และบรรดาผูรับใชของ
พระองคจะปรนนิบัติพระองค
4 เขาเหลานั้นจะเห็นพระพักตร
พระองค และพระนามของพระ
องคจะประทับอยูที่หนาผากเขา
5กลางคืนจะไมมีที่ นั่ น เขาไม
ตองการแสงเทียนหรือแสงอา-
ทิตย เพราะวาองคพระผู เปน
เจาคือพระเจาทรงประทานแสง
สวางแกเขา และเขาจะครอบ
ครองอยูตลอดไปเปนนิตย
6และทู ตสวรรค องค นั้ นบอก
ขาพเจาวา "ถอยคําเหลานี้ เปน
คําสัตยซื่ อและสัตยจริง และ
องคพระผู เปนเจา พระเจาแหง

(22) มธ 24:2; ยน 4:21 (23) อสย 24:23 (24) อสย 60:3 (25) อสย 60:11
(26) วว 21:24 (27) อสย 35:8 (1) สดด 46:4 (2) ปฐก 2:9; อสค 47:12
(3) อสค 48:35; ศคย 14:11 (4) มธ 5:8 (5) สดด 36:9 (6) ฮบ 10:37; วว 1:1; 19:9
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พวกศาสดาพยากรณอันบริสุทธิ์
ไดทรงใชทูตสวรรคของพระองค
สําแดงแก บรรดาผู รั บใช ของ
พระองค ถึงเหตุการณทั้งปวงซึ่ง
จะอุบัติข้ึนในไมชา"
7"ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว
ผู ใดที่ ถือรักษาคําพยากรณใน
หนังสือนี้ก็เปนสุข"

คําส่ังใหประกาศ
คําพยากรณน้ี

8ขาพเจา คือยอหน เปนผูได
เห็นและไดยินเหตุการณเหลานี้
และครั้ นข าพเจ าได ยินและได
เห็นแลว ขาพเจาก็ทรุดตัวลง
จะนมัสการแทบเทาทูตสวรรคที่
ไดสําแดงเหตุการณเหลานี้ แก
ขาพเจา
9แตทานหามขาพเจาวา "อยา
เลย ดวยวาขาพเจาเปนเพ่ือน
ผู รับใชเชนเดียวกับทาน และ
พวกพ่ี น องของท านคื อพวก
ศาสดาพยากรณ และพวกที่ถือ
รักษาถอยคําในหนังสือนี้ จง
นมัสการพระเจาเถิด"
10 และท านบอกข าพเจ าว า
"อยาประทับตราปดคําพยากรณ
ในหนังสือนี้ เพราะวาใกลจะถึง
เวลานั้นแลว
11 ผู ที่ เปนคนอธรรมก็ ให เขา
อธรรมตอไป ผูที่ เปนคนลามก
ก็ใหเขาลามกตอไป ผูที่เปนคน
ชอบธรรมก็ใหเขาชอบธรรมตอ

ไป และผูที่ เปนคนบริสุทธิ์ก็ให
เขาเปนคนบริสุทธิ์ตอไป"
12 "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และ
จะนําบําเหน็ จของเรามาด วย
เพ่ือตอบแทนการกระทําของทุก
คน
13 เราคื ออั ลฟาและโอเมกา
เปนปฐมและเปนอวสาน เปน
เบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย"
14 คนทั้ งหลายที่ประพฤติตาม
พระบัญญัติของพระองคก็ เปน
สุข เพ่ือวาเขาจะไดมีสิทธิ์ ใน
ตนไมแหงชีวิต และเพ่ือเขาจะ
ได เข าไปในเมื องนั้ นโดยทาง
ประตู
15 ด วยว าภายนอกนั้ นมี สุนั ข
คนใชเวทมนตร คนลวงประเวณี
ฆาตกร คนไหวรูปเคารพ คนใด
ที่รักและกระทําการมุสา
16 "เราคือเยซูผูใชใหทูตสวรรค
ของเราไปเป นพยานสําแดง
เหตุการณ เหล านี้ แกท านเพ่ื อ
คริสตจักรทั้งหลาย เราเปนราก
และเปนเชื้อสายของดาวิด และ
เปนดาวประจํารุงอันสุกใส"

การชวนเชิญ
ครั้งสุดทาย

ของพระคัมภีรตอคนบาป
17พระวิญญาณและเจาสาวตรัส
วา "เชิญมาเถิด" และใหผูที่ได
ยินกลาววา "เชิญมาเถิด" และ
ใหผูที่กระหายเขามา ผู ใดมีใจ

(7) วว 1:3; 3:11 (8) วว 19:10 (9) วว 19:10 (10) ดนล 8:26; วว 1:3
(12) อสย 40:10; 62:11; วว 20:12 (13) อสย 41:4 (14) สภษ 11:30; ดนล 12:12
(15) 1 คร 6:9; ฟป 3:2 (16) กดว 24:17 (17) อสย 55:1; วว 21:2, 6, 9
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ปรารถนา ก็ใหผูนั้ นมารับน้ํา
แห งชี วิตโดยไมต องเสี ยอะไร
เลย
18 ขาพเจาเปนพยานแกทุกคน
ที่ไดยินคําพยากรณในหนังสือนี้
วา ถาผูใดจะเพ่ิมเติมคําเขาไป
ในหนังสือนี้ พระเจาก็จะทรง
เพ่ิมภัยพิบัติที่ เขียนไวในหนัง-
สือมวนนี้แกผูนั้น
19 และถาผู ใดตัดขอความออก
จากหนังสือพยากรณนี้ พระเจา
ก็จะทรงเอาสวนแบงของผูนั้นที่
มีอยู ในหนังสือแหงชีวิต และ
ที่ มีอยู ในเมืองบริสุทธิ์ นั้ นและ

จากสิ่ งที่ มี เขียนไว ในหนั งสื อ
มวนนี้ไปเสีย

คําทรงเตือน
และพระสัญญาวา

พระคริสตจะเสด็จมา
20 พระองคผูทรงเปนพยานใน
เหตุการณทั้งปวงนี้ ตรัสวา "แน
นอน เราจะมาโดยเร็ว" เอเมน
พระเยซูเจา ขอใหเปนเชนนั้น
เชิญเสด็จมาเถิด
21 ขอใหพระคุณแห งพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จงดํารงอยูกับทานทั้ งหลายเถิด
เอเมน

(18) พบญ 4:2; 12:32; สภษ 30:6
(19) อพย 32:33
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