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ววิวรณณ์ของพระเยซซูครวิสตณ์
ททที่ทรงสสสำแดงแกกทกสำนยอหณ์น

บทนนนำสสสู่หนนังสสือววิวรณณ : ชชชื่อทางการของหนนังสชอเลล่มนนนี้ ววิวรณณซซซึ่งทรงสนนำแดงแกสู่ทสู่นำนยอหณน 
เผยใหห้เหห็นชชชื่อผผห้แตล่งซซชื่งปรากฏชนัดในขห้อแรกดห้วย หนนังสชอนนนี้ถผกเขนยนขซนี้นในประมาณปน ค.ศ.96 โดย
อนัครทผตยอหห์นหลนังจากทนชื่ทล่านถผกเนรเทศใหห้ไปอยผล่ทนชื่เกาะปนัทมอส หากจะกลล่าวใหห้ถผกตห้องยยชื่งขซนี้น
หนนังสชอเลล่มนนนี้เปห็นสยชื่งทนชื่พระเยซผครยสตห์ทรงเปยดเผยแกล่ยอหห์นโดยตรงถซงเหตตุการณห์ตล่างๆทนชื่จะเกยดขซนี้น
เหห็นไดห้ชนัดวล่าหนนังสชอเลล่มนนนี้เรยชื่มตห้นในยตุคครยสตจนักรและกลล่าวลล่วงหนห้าโดยตรงถซงนยรนันดรห์กาล 
หนนังสชอนนนี้นนาเสนอรายละเอนยดเกนชื่ยวกนับยตุคแหล่งความทตุกขห์เวทนาใหญล่ยยชื่งมากยยชื่งกวล่าเนชนี้อหาสล่วนอชชื่น
ของพระคนัมภนรห์ จากนนันี้นนนาเสนอเกนชื่ยวกนับการครองราชยห์ในยตุคพนันปนของพระครยสตห์และอาณาจนักร
นยรนันดรห์ทนชื่จะตามมา ดนังนนันี้นหนนังสชอเลล่มนนนี้จซงตนันี้งตาคอยจากสมนัยของยอหห์นไปสผล่นยรนันดรห์กาล 
หนนังสชอเลล่มนนนี้อาจมนโครงรล่างดนังนนนี้:I. บทนนา-บททนชื่ 1; II.สารเจห็ดฉบนับถซงครยสตจนักรทนันี้งเจห็ดแหล่ง
แควห้นเอเชนย-บททนชื่ 2-3;เหตตุการณห์ตล่างๆทนชื่จะเกยดขซนี้นตามมา- บททนชื่ 4-22

เนชนี้อหาสล่วนทนชื่เปห็นคนาพยากรณห์ของหนนังสชอเลล่มนนนี้นนาเสนอการเลล่าเรชชื่องเหตตุการณห์ตล่างๆทนชื่เกยด
ขซนี้นในยตุคเจห็ดปนและเหตตุการณห์ทนชื่เกยดขซนี้นตล่อจากนนันี้น ดนังนนันี้น โดยรวมแลห้วจซงเรนยงลนาดนับตามเหตตุการณห์
หนนังสชอเลล่มนนนี้ ชื่ใชห้รผปแบบเลขเจห็ดตล่างๆ เชล่น การพยพากษาของตราประทนับทนันี้งเจห็ด, การพยพากษา
ของเสนยงแตรทนันี้งเจห็ด, บตุคคลทนันี้งเจห็ด, ขนันทนันี้งเจห็ด, เสนยงฟห้ารห้องทนันี้งเจห็ด ฯลฯ นอกจากเหตตุการณห์ทนชื่เกยด
ขซนี้นตามลนาดนับเหลล่านนนี้แลห้วยนังมนหลายบททนชื่สอดแทรกขห้อมผลเสรยมเกนชื่ยวกนับวนันขององคห์พระผผห้เปห็นเจห้า
ดห้วย นนชื่รวมถซงพวกยยวสล่วนนห้อยในบททนชื่ 7, เรชชื่องของพยานทนันี้งสองในบททนชื่ 11,เรชชื่องของบตุคคลทนันี้ง
เจห็ดในบททนชื่ 12, พระเมษโปดกบนภผเขาศยโยนในบททนชื่ 14 พรห้อมกนับมหานครบาบยโลนในบททนชื่ 



17-18 ดห้วย บท 'สอดแทรก' เหลล่านนนี้ดผเหมชอนจะสรตุปยล่อหรชอใหห้ภาพรวมของเหตตุการณห์ตล่างๆทนชื่เกยด
ขซนี้นใกลหๆ้ กนัน

ถซงแมห้วล่าครยสตจนักรถผกพผดถซงจนจบบททนชื่ 3 แตล่หลนังจากนนันี้นเปห็นตห้นไปกห็ไมล่ถผกพบเหห็นบน
แผล่นดยนโลกอนกเลย และถผกพบในสวรรคห์ในบททนชื่ 4 และกลนับมาอนกทนพรห้อมกนับพระครยสตห์ในบท
ทนชื่ 19 ดนังนนันี้น นนชื่จซงสชชื่อถซงการรนับขซนี้นกล่อนยตุคเจห็ดปนอยล่างชนัดเจน ดห้วยเหตตุนนนี้ จตุดสนใจบนแผล่นดยนโลก
ตนันี้งแตล่บททนชื่ 4 ไปจนจบบททนชื่ 20 จซงเกนชื่ยวขห้องกนับชนชาตยอยสราเอล ตนันี้งแตล่บททนชื่ 4 จนจบบททนชื่ 22 
หนนังสชอเลล่มนนนี้สอดคลห้องกนับสนัปดาหห์ทนชื่เจห็ดสยบของดาเนนยลและจากจตุดนนันี้นไปจนถซงอาณาจนักร
สวรรคห์

บตุคคลสนาคนัญในหนนังสชอเลล่มนนนี้คชอ พระเยซผครยสตห์ เนชนี้อหาหลนักโดยทนัชื่วไปคชอ การสยนี้นสตุดลง
แหล่งยตุคสมนัยในการเสดห็จกลนับมาของพระองคห์ จตุดสนใจหลนักตนันี้นี้งแตล่บททนชื่ 4 เปห็นตห้นไปมนเนชนี้อหา
เกนชื่ยวกนับอวสานกาล

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 1: บทแรกของวยวรณห์จรยงๆแลห้วกห็เปห็นบทนนาสผล่หนนังสชอเลล่มนนนี้ โดย

พนัฒนาใจความหลนักของหนนังสชอเลล่มนนนี้ นนัชื่นคชอ "สยชื่งทนชื่จะตห้องอตุบนัตยขซนี้นในไมล่ชห้า" บทแรกกห็ยนังนนา
เสนอสาเหตตุของการเขนยนหนนังสชอเลล่มนนนี้ดห้วย นนัชื่นคชอ การเปยดเผยของพระเยซผครยสตห์แกล่ยอหห์นบน
เกาะปนัทมอส เนชนี้อหาสล่วนทห้ายของวยวรณห์ 1 นนาเสนอการเสดห็จมาพบยอหห์นโดยพระเยซผครยสตห์บน
เกาะปนัทมอส

วว 1:1 สสำระสสสำคคัญของหนคังสพอเลกมนทรถซูกสรรุปยกอในคสสำพซูดททที่กระชคับ ววิวรณณ์ของ
พระเยซซครวิสตณ์ซซซึ่งพระเจจ้าไดจ้ทรงประทานแกก่พระองคณ์ เพพซึ่อชชชี้แจงใหจ้ผซจ้รรับใชจ้ทรัชี้งหลายของพระองคณ์รซจ้
ถซงสวิซึ่งทชซึ่จะตจ้องออบรัตวิขซชี้นในไมก่ชจ้า ดคังนคัรนกสำรเปวิดเผยนทร จจึงมสำจสำกพระเจข้สำพระบวิดสำถจึงพระเยซซูผซูข้ทรงสกง
ตกอยอหณ์นผกสำนทสำงทซูตสวรรคณ์ตนหนจึที่งซจึที่งไมกถซูกระบรุชพที่อ คสสำททที่แปลวกสำ ววิวรณณ์ (อาพอคาลตุพซยส) (ซจึที่ง
เปป็นททที่มสำของคสสำภสำษสำอคังกฤษ apocalypse) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ 'กสำรเปวิดเผย' คสสำททที่แปลวกสำ ในไมก่
ชจ้า (เอห็น ทาคอส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ 'ในควสำมรวดเรป็ว' ดคังนคัรนสวิที่งสสสำคคัญจจึงไมกใชกวกสำเหตรุกสำรณณ์
เหลกสำนคัรนททที่มทพยสำกรณณ์ไวข้จะเกวิดขจึรนเมชชื่อไร แตกจะเกวิดขจึรนอยล่างไรตกสำงหสำก เมพที่อกสำรรคับขจึรนและ
เหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนตสำมมสำในวคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำมสำถจึง กป็จะเกวิดขจึรนดข้วยควสำมรวดเรป็ว 



ดคังนคัรน สสำรททที่สสสำคคัญนทรจจึงมสำโดยกสำรททที่ "พระองคณ์ไดข้ทรงใชข้ทซูตสวรรคณ์ของพระองคณ์ไปสสสำแดงแกก
ยอหณ์นผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์" ทซูตสวรรคณ์ททที่ไมกถซูกระบรุนสำมนทรไดข้นสสำเสนอควสำมจรวิงเหลกสำนทร แกกยอหณ์นผซูข้
เปป็นอคัครทซูต ขณะททที่หนคังสพอเลกมนทร จะเผยใหข้เหป็น เนพรอหสำบสำงสกวนของหนคังสพอนทร จจึงเปป็นกสำรเปวิดเผย
โดยตรงจสำกพระเยซซูครวิสตณ์แกกยอหณ์น เนพรอหสำสกวนอพที่นๆกป็ถซูกสกงตกอโดยทซูตสวรรคณ์ตนนทร

วว 1:2 ยอหณ์นกลกสำวอยกสำงสรุขรุมวกสำทกสำนเปป็นพยสำนฝก่ายพระวจนะของพระเจจ้า และ
เปป็นพยานฝก่ายคคาพยานของพระเยซซครวิสตณ์ และฝกสำยสวิที่งตกสำงๆทคัรงหมดททที่ทกสำนไดข้เหป็น ดคังนคัรน ยอหณ์น
จจึงกลสำยเปป็นผซูข้บคันทจึกรสำยงสำนกสำรพวิจสำรณสำคดทในชคัรนศสำลซจึที่งก สสำลคังจะถซูกเปวิดเผยใหข้เหป็น

วว 1:3 ผซูข้เขทยนทกสำนนทรจจึงสรรุปคสสำพซูดเกรวิที่นนสสำของทกสำนดข้วยกสำรทซูลขอพระพรของ
พระเจข้สำ โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ทรงสคัญญสำผกสำนทสำงยอหณ์นวกสำจะทรงอวยพรทรุก
คนททที่ (1) อก่านและ (2) ผซจ้ฟรังคคาพยากรณณ์เหลก่านชชี้ , (3) และถพอรรักษาขจ้อความทชซึ่เขชยนไวจ้ในคคาพยากรณณ์
นชชี้ วลทสรุดทข้สำยพซูดถจึงกสำรประพฤตวิตสำม, กสำรถพอปฏวิบคัตวิ หรพอกสำรเชพที่อฟคังสวิที่งททที่จะถซูกเขทยนตกอไปนทร  นทที่
สอดคลข้องกคับหลคักกสำรททที่ถซูกพบทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ททที่วกสำพระเจข้สำทรงอวยพรผซูข้ททที่เชพที่อฟคัง ถจึงแมข้วกสำกสำร
ประยรุกตณ์ใชข้โดยตรงจะเกทที่ยวขข้องกคับหนคังสพอววิวรณณ์ แตกกสำรประยรุกตณ์ใชข้แบบกวข้สำงกวกสำกป็ครอบคลรุม
ถจึงพระคคัมภทรณ์ทคัรงเลกมเชกนกคัน ดซู ววิวรณณ์ 22:7,14

ดคังนคัรน พระเจข้สำทรงสคัญญสำวกสำจะอวยพรเมพที่อเรสำ (1) อกสำนพระวจนะของพระองคณ์, (2) ฟคัง
พระวจนะของพระองคณ์ และ (3) เชพที่อฟคังพระวจนะของพระองคณ์ เรสำเหป็นถจึงควสำมเรกงดกวนอยกสำง
ชคัดเจนในวลทททที่วกสำ "เพรสำะวกสำเวลสำนคัรนใกลข้เขข้สำมสำแลข้ว" เหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่ก สสำลคังจะถซูกเปวิดเผยจจึงนกสำจะ
ใชกควสำมหมสำยตรงนทร  ดคังนคัรน กสำรใกลข้เขข้สำมสำของสวิที่งเหลกสำนคัรนซจึที่งเดทดี๋ยวจะเกวิดขจึรนแลข้วจจึงถซูกสพที่ออยกสำง
ชคัดเจน หสำกนทที่เปป็นจรวิงในตอนนคัรน มคันกป็เปป็นจรวิงในตอนนทรมสำกยวิที่งกวกสำขนสำดไหน

วว 1:4 ผซูข้รคับกสำรเปวิดเผยนทรถซูกพซูดถจึง ยอหณ์นเรชยนมายรังครวิสตจรักรทรัชี้งเจป็ดทชซึ่อยซก่ใน
แควจ้นเอเชชย แควห้นเอเชนยททที่ถซูกพซูดถจึงนทรคพอ แควข้นหนจึที่งของจคักรวรรดวิโรมซจึที่งกวินพพรนททที่ชสำยฝคัที่งตะวคัน
ตกเฉทยงใตข้ของทวทปเอเชทยนข้อย ในแควข้นนคัรน ครวิสตจคักรเจป็ดแหกงไดข้ถซูกตคัรงขจึรนซจึที่งจะถซูกกลกสำวถจึงใน
สองบทตกอไป ในรซูปแบบททที่คลข้สำยคลจึงก คับจดหมสำยฝสำกฉบคับอพที่นๆในพระคคัมภทรณ์ใหมก คสสำทคักทสำยของ



หนคังสพอเลกมนทร เรวิที่มตข้นดข้วยคสสำอวยพรททที่ครุข้นเคย ขอใหจ้ทก่านทรัชี้งหลายจงไดจ้รรับพระคอณและสรันตวิสอข 
ครุณธรรมอคันสซูงสกงทคัรงสองประกสำรนทร ไดข้ถซูกทซูลขอในจดหมสำยฝสำกสกวนใหญกของพระคคัมภทรณ์ใหมก

ยอหณ์นจจึงกลกสำวถจึงผซูข้ทรงประทสำนสสำรแหกงกสำรเปวิดเผยนทร  จากพระองคณ์ผซจ้ทรงเปป็นอยซก่เดชดี๋ยวนชชี้ 
และผซจ้ทรงเปป็นอยซก่ในกาลกก่อน และผซจ้จะเสดป็จมานรัชี้น ดคังนคัรน ผซูข้ทรงประทสำนกสำรเปวิดเผยนทรจจึงทรงเปป็น
อยซูกทคัรงในอดทต ปคัจจรุบคัน และอนสำคตในเวลสำเดทยวกคัน แนกนอนททที่พระองคณ์ผซูข้นทรหสำใชกใครอพที่นไมก
นอกจสำกพระเจข้สำ ควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ถซูกกลกสำวถจึงอยกสำงชคัดเจน พระองคณ์ทรงเปป็นอยซูก
เสมอมสำ พระองคณ์ทรงเปป็นอยซูกเดทดี๋ยวนทร และจะทรงเปป็นอยซูกตลอดไป นทที่สพที่อถจึงกสำรเสดป็จกลคับมสำไดข้ทรุก
เมพที่อของพระองคณ์ดข้วย (ในพระครวิสตณ์) วลทสรุดทข้สำย "ผซูข้จะเสดป็จมสำนคัรน" มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ 'ผซูข้ททที่
ก สสำลคังเสดป็จมสำ'
 หนคังสพอททที่จะสสสำแดงนทร ยคังถซูกถพอวกสำมทททที่มสำจากพระววิญญาณทรัชี้งเจป็ดทชซึ่อยซก่หนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่งของ
พระองคณ์ดข้วย พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดนทร ไมกไดข้ถซูกกลกสำวถจึงอยกสำงชคัดเจน บสำงคนเชพที่อวกสำนทที่หมสำยถจึง 
ครุณสมบคัตวิทคัรงเจป็ดประกสำรของพระววิญญสำณของพระครวิสตณ์ตสำมททที่มทพยสำกรณณ์ไวข้ในอวิสยสำหณ์ 11:1 
บสำงคนกป็เชพที่อวกสำนทที่เปป็นตคัวแทนเชวิงสคัญลคักษณณ์ของกสำรรคับใชข้เจป็ดประกสำรในพระคคัมภทรณ์ใหมกของพระ
ววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ซจึที่งถซูกแสดงในเลขเจป็ด ซจึที่งเปป็นเลขแหกงควสำมสมบซูรณณ์แบบ ไมกวกสำจะในกรณทใด 
พระววิญญสำณ (เหลกสำ) นทร กป็อยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ ดคังนคัรน ททที่วกสำททที่มสำของสสำรนทร เปป็นมสำจสำก
สวรรคณ์จจึงเปป็นสวิที่งททที่เรสำไมกอสำจโตข้แยข้งไดข้เลย มคันมทททที่มสำจสำกพระเจข้สำ (ขข้อ 1) โดยทสำงพระเยซซู (ขข้อ 5) 
พรข้อมกคับพระววิญญสำณ (เหลกสำนทร ) ททที่อยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่ง นทที่จจึงสพที่ออยกสำงชคัดเจนวกสำตรทเอกสำนรุภสำพทรงเปป็น
ผซูข้ประทสำนสสำรนทร

วว 1:5 และจากพระเยซซครวิสตณ์ผซจ้ทรงเปป็นพยานทชซึ่สรัตยณ์ซพซึ่อ และทรงเปป็นผซจ้แรกทชซึ่ไดจ้
ฟพชี้นจากความตาย และผซจ้ทรงครอบครองกษรัตรวิยณ์ทรัชี้งปวงในโลก แดก่พระองคณ์ผ ซจ้ทรงรรักเราทรัชี้งหลาย 
และไดจ้ทรงชคาระบาปของเราดจ้วยพระโลหวิตของพระองคณ์

ยอหณ์นกลกสำวชคัดเจนวกสำหนคังสพอเลกมนทรมสำ "จสำกพระเยซซูครวิสตณ์" โดยเฉพสำะ จสำกนคัรนทกสำนกป็ใหข้
หนจึที่งในคสสำบรรยสำยททที่ครอบคลรุมและงดงสำมททที่สรุดในพระคคัมภทรณ์ใหมกเกทที่ยวกคับองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของ
เรสำ พระองคณ์ทรงถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น (1) “พยสำนททที่สคัตยณ์ซพที่อ" องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงถซูกนวิยสำม



วกสำเปป็นพยสำนผซูข้หนจึที่งททที่มทควสำมสคัตยณ์ซพที่อในทรุกดข้สำน ไมกวกสำจะในดข้สำนบทบคัญญคัตวิ ดข้สำนจรวิยธรรม และ
ดข้สำนควสำมถซูกตข้อง ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพระองคณ์ทรงเปป็นพยสำนถจึงควสำมจรวิงของพระเจข้สำกป็เปป็นแบบอยกสำง
ใหข้แกกเรสำในทรุกวคันนทรดข้วย นทที่สพที่อถจึงกสำรเปป็นพยสำนรคับรองในเรพที่องดคังกลกสำว พระองคณ์ทรงถซูกเรทยกดข้วย
วกสำเปป็น (2) "ผซูข้แรกททที่ไดข้ฟพร นจสำกควสำมตสำย" นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ของพระองคณ์ 
นอกจสำกนทร  นทที่ยคังสพที่อดข้วยวกสำคนอพที่นอทกมสำกมสำยจะทสสำตสำมแบบของพระองคณ์ในกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำย 
นคัที่นคพอพวกเรสำผซูข้ททที่ถซูกไถกแลข้วในพระองคณ์ สรุดทข้สำย พระองคณ์ทรงถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น (3) "ผซูข้ทรงครอบ
ครองกษคัตรวิยณ์ทคัรงปวงในโลก" คสสำททที่แปลวกสำ ผซจ้ทรงครอบครอง (อารโคน) มทควสำมหมสำยประกสำร
หนจึที่งวกสำ 'ผซูข้เปป็นใหญก' หรพอ 'ผซูข้ปกครอง' ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ พระองคณ์ทรงเปป็นผซูข้ทรง
ครอบครองเหนพอกษคัตรวิยณ์ทคัรงปวงบนแผกนดวินโลกทคัรงในบคัดนทร และในยรุคเหลกสำนคัรนททที่จะมสำดข้วย

หนคังสพอเลกมนทรจจึงถซูกอรุทวิศใหข้แดกพระเยซซูครวิสตณ์ อคัครทซูตทกสำนนทร ใหข้คสสำบรรยสำยสสำมประกสำรอคัน
เปทที่ยมดข้วยอสำนรุภสำพเกทที่ยวกคับพระองคณ์ผซูข้ททที่หนคังสพอเลกมนทรถซูกอรุทวิศถวสำยใหข้ (1) พระองคณ์ไดข้ทรง "รคักเรสำ
ทคัรงหลสำย" ชกสำงเปป็นคสสำตกอทข้สำยอคันยวิที่งใหญกสสสำหรคับพระองคณ์และเปป็นพระพรสสสำหรคับเรสำ (2) พระองคณ์
ไดข้ทรง "ชสสำระบสำปของเรสำดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์" ครุณสมบคัตวิในกสำรชสสำระลข้สำงของพระ
โลหวิตของพระครวิสตณ์ถซูกกลกสำวถจึงอยกสำงชคัดเจน กสำรชสสำระบสำปเปป็นมสำโดยพระโลหวิตของพระครวิสตณ์
แตกเพทยงเทกสำนคัรน และไมกใชกโดยบคัพตวิศมสำในรซูปแบบใดทคัรงสวิรน ดซู 1 ยอหณ์น 1:7

วว 1:6 สรุดทข้สำย (3) พระองคณ์ไดข้ทรงตรัชี้งเราไวจ้ใหจ้เปป็นกษรัตรวิยณ์และเปป็นปอโรหวิตของ
พระเจจ้าพระบวิดาของพระองคณ์ คสสำบรรยสำยททที่สสำมเกทที่ยวกคับพระรสำชกวิจของพระครวิสตณ์มทลคักษณะเปป็น
คสสำพยสำกรณณ์ สคักวคันหนจึที่งในอสำณสำจคักรททที่จะมสำของพระองคณ์ ววิสรุทธวิชนผซูข้เปป็นททที่รคักและททที่ถซูกซพรอไวข้แลข้ว
ดข้วยพระโลหวิตของพระองคณ์จะปกครองและครอบครองรกวมกคับพระองคณ์ ดคังนคัรนบสำงคนในครวิสต
จคักรในวคันนคัรนจะเปป็นกษคัตรวิยณ์และบสำงคนจะรคับใชข้เปป็นปรุโรหวิตโดยมทหนข้สำททที่บสำงอยกสำงตกอเบพรองพระ
พคักตรณ์พระองคณ์ ถจึงแมข้วกสำในตอนนทรผซูข้เชพที่อมทตสสำแหนกงปรุโรหวิตอยซูกจรวิงๆ แตกในวคันนคัรนมคันจะยวิที่งปรสำกฏ
ชคัดเจนมสำกขจึรนเมพที่อบสำงคนในหมซูกชนของพระเจข้สำจะรคับหนข้สำททที่ๆมองเหป็นไดข้ในอสำณสำจคักรของ
พระองคณ์



ดคังนคัรนแดกพระองคณ์ คพอ พระเยซซูครวิสตณ์องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ ยอหณ์นจจึงทซูลขอ พระ
เกชยรตวิและไอศวรรยณ์จงมชแดก่พระองคณ์สพบๆไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน คสสำสรุดทข้สำย เอเมน มทควสำมหมสำยตสำม
บรวิบทนทรวกสำ 'ขอใหข้เปป็นเชกนนคัรน' แนกททเดทยวททที่สงกสำรสำศทและกสำรครอบครองดคังกลกสำวเปป็นขององคณ์พระ
ผซูข้เปป็นเจข้สำและพระผซูข้ชกวยใหข้รอดของเรสำตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

วว 1:7 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปถจึงสรรุปยกอททที่เปป็นคสสำพยสำกรณณ์เกทที่ยวกคับสวิที่งททที่องคณ์พระผซูข้เปป็น
เจข้สำของเรสำจะทรงกระทสสำในไมกชข้สำ `ดซเถวิด พระองคณ์จะเสดป็จมาในเมฆ และนรัยนณ์ตาทอกดวงและคน
เหลก่านรัชี้นทชซึ่ไดจ้แทงพระองคณ์จะเหป็นพระองคณ์ กสำรเสดป็จกลคับมสำของพระเยซซูครวิสตณ์ถซูกนสสำเสนออยกสำง
ชคัดเจน กสำรเสดป็จกลคับมสำนคัรนจะมทสองระยะ (1) กสำรรคับขจึรนของครวิสตจคักร และ (2) กสำรเสดป็จกลคับ
มสำของพระองคณ์ดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่ง เหป็นไดข้ชคัดวกสำขข้อควสำมตรงนทรพซูดถจึงระยะททที่สอง 
เมพที่อพระเยซซูเสดป็จมสำในกสำรรคับขจึรน ถจึงแมข้วกสำมคันจะเกวิดขจึรนในเมฆ แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำไมกใชกวกสำนคัยนณ์ตสำ
ทรุกดวงจะไดข้เหป็นพระองคณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม เมพที่อพระองคณ์เสดป็จกลคับมสำดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญก
ยวิที่ง ประชสำชสำตวิตกสำงๆบนแผกนดวินโลกจะเหป็นพระองคณ์ตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ในววิวรณณ์ 
19:11,19 นอกจสำกนทร ในมคัทธวิว  24:27-30 พระองคณ์ทรงถซูกกลกสำววกสำจะเสดป็จมสำบนเมฆในทจ้องฟจ้า 
ทรงฤทธานอภาพและสงก่าราศชเปป็นอรันมาก บรวิบทตรงนคัรนสพที่อชคัดเจนถจึงกสำรเสดป็จมสำครคัร งททที่สองของ
พระองคณ์ นคัที่นคพอระยะสรุดทข้สำยของกสำรเสดป็จกลคับมสำททที่พระองคณ์ไดข้ทรงสคัญญสำไวข้ ในวคันนคัรน คนทคัรง
ปวงททที่รอดจสำกยรุคเจป็ดปทจะเหป็นพระองคณ์ ดซู มคัทธวิว 26:64 ดข้วย

นอกจสำกนทร  คนเหลก่านรัชี้นทชซึ่ไดจ้แทงพระองคณ์กป็จะเหป็นพระองคณ์ เหป็นไดข้ชคัดวกสำ ชนชสำตวิยวิวในวคัน
นคัรนจะไมกเพทยงเหป็นพระองคณ์เทกสำนคัรนแตกจะจสสำพระองคณ์ไดข้ดข้วย เศคสำรวิยสำหณ์ 13:6 ดซูเหมพอนจะพซูดถจึง
กสำรกลคับมสำเจอกคันอทกอคันแสนขมขพที่นนคัรน คสสำสอนเกทที่ยวกคับอวสสำนกสำลของพระคคัมภทรณ์ดซูเหมพอนจะ
สพที่อวกสำ กกอนถจึงตอนนคัรน ชนชสำตวิอวิสรสำเอลสกวนใหญกหสำกไมกใชกทคัรงหมดกป็จะไดข้รคับควสำมรอด พวกเขสำ
จจึงถซูกนสสำมสำเผชวิญหนข้สำกคับกสำรกระทสสำททที่บรรพบรุรรุษของพวกเขสำไดข้ลกวงเกวินตกอพระองคณ์ททที่กสำงเขน
เมพที่อหลสำยรข้อยปทกกอน

สรุดทข้สำย และมนอษยณ์ทอกชาตวิทรัซึ่วโลกจะรคซึ่าไหจ้เพราะพระองคณ์' ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ ประชสำชสำตวิ
ทคัรงปวงบนแผกนดวินโลกในวคันนคัรนจะรสที่สำไหข้เมพที่อพวกเขสำรซูข้ตคัววกสำพระองคณ์ผซูข้ททที่พวกเขสำไดข้ตกอตข้สำนและ



ปฏวิเสธมสำจนถจึงเดทดี๋ยวนทร ไดข้เสดป็จกลคับมสำแลข้วตอนนทรพรข้อมดข้วยฤทธสำนรุภสำพ พวกเขสำอยซู กฝกสำยแพข้และ
พวกเขสำตข้องจสสำใจยอมรคับควสำมจรวิงขข้อนทร  พวกเขสำทสสำไดข้แตกรข้องไหข้ตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระองคณ์

คสสำเกรวิที่นนสสำของยอหณ์นจจึงจบลงแตกเพทยงเทกสำนทร  ทกสำนจจึงทซูลขอ จงเปป็นไปอยก่างนรัชี้น เอเมน นคัที่น
คพอ ขอใหข้เปป็นไปตสำมนคัรน!

วว 1:8 พระเยซซูเองจจึงทรงใสกควสำมเหป็นโดยตรงของพระองคณ์เขข้สำไปดข้วย องคณ์พระ
ผซจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ตรรัสวก่า "เราเปป็นอรัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน ผซจ้ทรงเปป็นอยซก่เดชดี๋ยวนชชี้ ผซจ้ไดจ้
ทรงเปป็นอยซก่ในกาลกก่อน ผซจ้จะเสดป็จมานรัชี้น และผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด" ความเปป็นนวิรรันดรณ์ของ
พระครวิสตณ์จซงถซกเอก่ยถซงอชกครรัชี้งเมพซึ่อพระองคณ์ทรงเรชยกตรัวเองดจ้วยตรัวอรักษรแรกและตรัวสอดทจ้ายของ
พยรัญชนะกรชก นรัซึ่นคพอ อนัลฟา และ โอเมกา มคันเปป็นสสสำนวนททที่สพที่อถจึงกสำรเปป็นนวิรคันดรณ์และครอบคลรุม
ทรุกสวิที่ง เกรงวกสำจะมทใครไมกเขข้สำใจตสำมนคัรน พระเยซซูจจึงทรงประกสำศเพวิที่มเตวิมอทกวกสำพระองคณ์ทรงเปป็นทคัรง
"ปฐมและเปป็นอวสสำน" ทรุกสวิที่งในจคักรวสำลมทจรุดเรวิที่มตข้นและจรุดจบของมคันในพระองคณ์ พระองคณ์ทรง
ใสกควสำมเหป็นเพวิที่มเตวิมอทกวกสำพระองคณ์ทรงเปป็นอยซูกเดทดี๋ยวนทร , ไดข้ทรงเปป็นอยซูกในกสำลกกอนและจะเสดป็จมสำ 
ควสำมควิดททที่สสสำคคัญแบบเดทยวกคันนทรกป็ถซูกยกวกสำเปป็นของพระเจข้สำพระบวิดสำในขข้อ 4 พระเยซซูจจึงทรง
ประยรุกตณ์ใชข้เอกลคักษณณ์แบบเดทยวกคันนทรกคับพระองคณ์เอง ควสำมเปป็นพระเจข้สำของพระองคณ์จจึงถซูกพซูดถจึง
อยกสำงชคัดเจน นอกจสำกนทร  กสำรเสดป็จกลคับมสำในไมกชข้สำของพระองคณ์กป็ถซูกสพที่ออทกครคัร งดข้วย สรุดทข้สำย 
พระองคณ์ทรงประยรุกตณ์ใชข้ตสสำแหนกงหนจึที่งซจึที่งถซูกสงวนไวข้สสสำหรคับพระเจข้สำแตกเพทยงผซูข้เดทยวกคับพระองคณ์
เอง นคัที่นคพอ "ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด" ในพระภสำคของพระองคณ์ มทฤทธวิธ เดชและพลสำนรุภสำพอคันไรข้
ขทดจสสำกคัด กสำรเปวิดเผยของพระเยซซูครวิสตณ์ผกสำนทสำงยอหณ์นในหนคังสพอเลกมนทร จจึงตสำมมสำตกอไป

วว 1:9 ขจ้าพเจจ้า ยอหณ์น พชซึ่นจ้องของทก่านทรัชี้งหลาย ผซจ้เปป็นเพพซึ่อนรก่วมการยากลคาบาก 
และรก่วมราชอาณาจรักร และรก่วมความอดทนของพระเยซซครวิสตณ์ ขจ้าพเจจ้าจซงไดจ้มาอยซก่ทชซึ่เกาะปรัทม
อส เนพซึ่องดจ้วยพระวจนะของพระเจจ้า และเนพซึ่องดจ้วยคคาพยานของพระเยซซครวิสตณ์ ครสำวนทร ยอหณ์นนสสำ
เสนอสสำเหตรุททที่ตข้องมทกสำรเปวิดเผยจสำกพระเจข้สำนทร  กกอนอพที่นทกสำนเรทยกตคัวเองตกอผซูข้อกสำนของทกสำนวกสำเปป็น 
(1) พนชื่นห้องของทกสำนทคัรงหลสำย, (2) และ "เพพที่อนรกวมกสำรยสำกลสสำบสำก" นทที่สพที่อชคัดเจนวกสำยอหณ์นไดข้เผชวิญ
กคับกสำรขกมเหงเพรสำะคสสำพยสำนเกทที่ยวกคับพระเยซซูครวิสตณ์ ดคังททที่จะกลกสำวตกอไปในไมกชข้สำ ผลททที่ตสำมมสำกป็คพอ



ทกสำนถซูกเนรเทศไปยคังเกสำะปคัทมอส ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำผซูข้อกสำนของทกสำนถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นเพพที่อนรกวมกสำร
ยสำกลสสำบสำกกป็บกงชทรวกสำพวกเขสำกป็ก สสำลคังเผชวิญกคับกสำรขกมเหงเชกนกคัน รคัฐบสำลโรมไดข้เรวิที่มกสำรขกมเหงอคัน
เลพที่องชพที่อของมคันตกอครวิสตจคักรแลข้ว แตกยอหณ์นเขทยนวกสำตคัวทกสำนและพวกเขสำตกสำงเปป็นเพพที่อน "รกวมรสำช
อสำณสำจคักรและและรกวมควสำมอดทนของพระเยซซูครวิสตณ์" ถจึงแมข้วกสำกสำรขกมเหงไดข้กลสำยเปป็นควสำมเปป็น
จรวิงอคันแสนโหดรข้สำย แตกพวกเขสำกป็อรุกนใจในควสำมหวคังแหกงสงกสำรสำศทททที่รออยซูกเบพรองหนข้สำและควสำม
อดทน (ควสำมเพทยรพยสำยสำมททที่คสรสำจรุน) ของพระเยซซูครวิสตณ์เพพที่อพวกเขสำ พระองคณ์ไมกเคยหมดหวคังใน
ตคัวพวกเขสำถจึงแมข้วกสำพวกเขสำถซูกขกมเหงอยกสำงหนคักกป็ตสำม

ยอหณ์นจจึงเขทยนวกสำทกสำนไดข้ถซูกเนรเทศไปอยซูกเกสำะปคัทมอส “เนพที่องดข้วยพระวจนะของพระเจข้สำ 
และเนพที่องดข้วยคสสำพยสำนของพระเยซซูครวิสตณ์” เกสำะๆนทร เปป็นเกสำะททที่มทคนอยซูกประปรสำยและตคัรงอยซูกนอก
ชสำยฝคัที่งทสำงดข้สำนตะวคันตกเฉทยงใตข้ของทวทปเอเชทยนข้อยในทะเลอทเจทยน โดยอยซู กตวิดกคับแควข้นเอเชทย 
เกสำะนทรมทควสำมยสำวประมสำณสวิบไมลณ์และกวข้สำงประมสำณหข้สำไมลณ์ มคันเปป็นสกวนหนจึที่งของหมซูกเกสำะสปอ
รสำเดสซจึที่งตคัรงอยซูกหกสำงจสำกเมพองเอเฟซคัสไปทสำงทวิศตะวคันตกเฉทยงใตข้ประมสำณสทที่สวิบไมลณ์ อวิกนสำทวิอรุส 
กลกสำววกสำยอหณ์นไดข้ถซูกเนรเทศใหข้ไปอยซูกททที่นคัที่นโดยจคักรพรรดวิโดมวิเททยนในประมสำณปท ค.ศ. 95 หรพอ 
96 เทอรณ์ทซูเลทยนอข้สำงวกสำยอหณ์นไดข้ถซูกโยนลงไปในภสำชนะททที่บรรจรุนสร สำมคันรข้อนๆแตกกป็ไมกไดข้รคับอคันตรสำย
แตกอยกสำงใด ดข้วยเหตรุนทร  โดมวิเททยนจจึงขคับไลกทกสำนใหข้ไปอยซูกเกสำะปคัทมอสซจึที่งถซูกใชข้เปป็นเกสำะสสสำหรคับ
นคักโทษ

ยอหณ์นกลกสำวชคัดเจนถจึงควสำมผวิดของตคัวเอง มคันเปป็นเพรสำะพระวจนะของพระเจข้สำและคสสำ
พยสำนของพระเยซซูครวิสตณ์ นทที่จจึงนกสำจะหมสำยถจึงงสำนเขทยนพระกวิตตวิครุณและจดหมสำยฝสำกหลสำยฉบคับททที่
ทกสำนเขทยน กสำรแจกจกสำยงสำนเขทยนดคังกลกสำวจจึงอสำจถซูกมองวกสำเปป็นกสำรกระทสสำผวิดซจึที่งทสสำใหข้ทกสำนตข้องถซูก
เนรเทศใหข้ไปอยซูกททที่เกสำะปคัทมอส นอกจสำกนทร  แมข้จะชรสำแลข้ว แตกทกสำนกป็ไมกหยรุดกลกสำวคสสำพยสำนของ
ทกสำนเกทที่ยวกคับพระเยซซูครวิสตณ์ ดซู 1:2 เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์นเสทยชทววิตบนเกสำะนทร ในชกวงเวลสำหนจึที่งหลคังจสำก
เขทยนหนคังสพอววิวรณณ์เสรป็จ

วว 1:10 พระววิญญาณไดจ้ทรงดลใจขจ้าพเจจ้าในวรันขององคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า และ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินพระสอรเสชยงดรังมาจากเบพชี้องหลรังขจ้าพเจจ้าดอจเสชยงแตร คราวนชชี้อรัครทซตทก่านนชชี้บรรยาย
ถซงการทชซึ่ทก่านไดจ้เจอกรับพระครวิสตณ์ผซจ้ทรงฟพชี้นคพนพระชนมณ์แลจ้วบนเกาะปรัทมอส ทก่านบรรยายถซงตรัว



เองวก่า "พระววิญญสำณไดข้ทรงดลใจ" ทกสำน นทที่สพที่อถจึงประสบกสำรณณ์ววิญญสำณออกจสำกรกสำงททที่อสำจ
คลข้สำยคลจึงกคับททที่เปสำโลมทตสำมททที่ทกสำนบรรยสำยไวข้ใน 2 โครวินธณ์ 12:2-4 ในขข้อนคัรนเปสำโลนสสำเสนอตคัวเอง
วกสำไดข้ถซูกรคับขจึรนไปยคังสวรรคณ์ชคัรนททที่สสำม ตสำมททที่หนคังสพอววิวรณณ์จะเปวิดเผยใหข้เหป็น เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์นมท
ประสบกสำรณณ์ททที่คลข้สำยๆกคัน พระเจข้สำโดยพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ไดข้ทรงพสำทกสำนไปในววิญญสำณสซูก
สวรรคณ์ซจึที่งเปป็นททที่ๆทกสำนไดข้เหป็นสวิที่งททที่ทกสำนนสสำมสำเปวิดเผยตกอ (ผซูข้พยสำกรณณ์ในพระคคัมภทรณ์เดวิมหลสำยทกสำนกป็
มทประสบกสำรณณ์แบบททที่ไมกตกสำงจสำกยอหณ์น เชกน อวิสยสำหณ์, เอเสเคทยล, ดสำเนทยล)

ชกวงเวลสำนคัรนคพอ "วคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ" (the Lord's day) บสำงคนพยสำยสำมมองวกสำนทที่เปป็น
'วคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ' (Day of the Lord) ในควสำมหมสำยเชวิงอวสสำนกสำลซจึที่งไวยสำกรณณ์อสำจ
อนรุโลมไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม ทรรศนะตสำมประวคัตวิศสำสตรณ์ซจึที่งมทอยซู กทกวมทข้นกป็เชพที่อวกสำ วคันททที่ถซูกพซูดถจึงนทรกป็
เปป็นวคันหนจึที่งขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ นคั ที่นคพอ 'วคันตข้นสคัปดสำหณ์' หรพอ วคันอสำทวิตยณ์นคั ที่นเอง ตคัรงแตกสมคัยแรก
เรวิที่มของควสำมเชพที่อแบบครวิสเตทยน ครวิสตจคักรยรุคตข้นถพอวกสำวคันตข้นสคัปดสำหณ์เปป็นวคันททที่พวกเขสำมสำรกวม
ประชรุมกคันเพพที่อระลจึกถจึงกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ ดซู กวิจกสำร 20:7 และ 1 
โครวินธณ์ 16:2 เทกสำททที่เปป็นไปไดข้ทคัรงหมดนทรอข้สำงถจึงวคันเดทยวกคัน มคันจจึงกลสำยเปป็นคสสำศคัพทณ์ใหมกททที่ใชข้สพบตกอ
มสำจนถจึงทรุกวคันนทร

ถจึงแมข้วกสำวคันอสำทวิตยณ์ (Sunday) เปป็นคสสำททที่ชวนใหข้นจึกถจึงโรมททที่กรสำบไหวข้สวิที่งตกสำงๆในธรรมชสำตวิ
แตกวคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำกป็สพที่อควสำมหมสำยพวิเศษซจึที่งเหลกสำครวิสเตทยนททที่เชพที่อพระคคัมภทรณ์ใหข้แกกวคันตข้น
สคัปดสำหณ์ บสำงททในวคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำวคันนคัรนยอหณ์นอสำจกสสำลคังอธวิษฐสำนหรพอใครกครวญพวิเศษ
อยซูก พระเจข้สำโดยพระประสงคณ์ของพระองคณ์จจึงทรงเลพอกวคันนคัรนเพพที่อททที่จะเปวิดเผยใหข้ทกสำนเหป็นถจึงสวิที่งททที่
จะเกวิดขจึรนในภสำยภสำคหนข้สำ

ในวคันนคัรนเองยอหณ์นไดข้ยวินขข้สำงหลคังทกสำน "พระสรุรเสทยงดคัง...ดรุจเสทยงแตร" ททที่นกสำสนใจคพอคสสำ
วกสำ "พระสรุรเสทยงดคัง" คสสำกรทกสองคสสำททที่ถซูกแปลตสำมนคัรนคพอ เมะกาส และ โฟเน คสสำภสำษสำอคังกฤษ 
megaphone จจึงเปป็นภสำพประกอบททที่ไมกผวิดแตกอยกสำงใด นทที่สพที่อถจึงเสทยงพซูดททที่ดคังและมทพลคังมสำกๆ ยอหณ์น
เปรทยบวกสำเสทยงนทร เปป็นเหมพอน "เสทยงแตร" นกสำสคังเกตวกสำในพระคคัมภทรณ์มทกสำรเชพที่อมโยงกคันระหวกสำงพระ
สรุรเสทยงของพระเจข้สำและเสทยงแตร ดซู อพยพ 19:16, 1 เธสะโลนวิกสำ 4:16 และววิวรณณ์ 4:1 เปป็น
ตคัวอยกสำง นทที่สพที่อถจึงเสทยงททที่กข้องกคังวสำน มทพลคัง และชวนใหข้ตกใจมสำกๆ



วว 1:11 ตรรัสวก่า "เราเปป็นอรัลฟาและโอเมกา เปป็นเบพชี้องตจ้นและเปป็นเบพชี้องปลาย และ
สวิซึ่งซซซึ่งทก่านไดจ้เหป็นจงเขชยนไวจ้ในหนรังสพอ และฝากไปใหจ้ครวิสตจรักรทรัชี้งเจป็ดทชซึ่อยซก่ในแควจ้นเอเชชย คพอ     
ครวิสตจรักรทชซึ่เมพองเอเฟซรัส เมพองสเมอรณ์นา เมพองเปอรณ์กามรัม เมพองธวิยาทวิรา เมพองซารณ์ดวิส เมพองฟชลา
เดลเฟชย และเมพองเลาดชเซชย"

เสทยงอคันดคังสนคัที่นนคัที่นประกสำศกข้องวกสำ “เรสำเปป็นอคัลฟสำและโอเมกสำ เปป็นเบพรองตข้นและเปป็นเบพรอง
ปลสำย” ตสำมททที่บอกไวข้ในขข้อ 8 อนัลฟาและโอเมกาเปป็นตคัวอคักษรแรกและสรุดทข้สำยในพยคัญชนะกรทก 
และตสำมททที่พระสรุรเสทยงนทร ไดข้กลกสำวไวข้ พระองคณ์ทรงเปป็นเบพรองตข้นและเปป็นเบพรองปลสำย ตสำมททที่ขข้อพระ
คคัมภทรณ์ตกอๆไปจะเปวิดเผยใหข้เหป็น ผซูข้ตรคัสคสสำพซูดนทรคพอพระเยซซูครวิสตณ์ พระองคณ์ทรงแสดงใหข้เหป็นควสำม
เปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์อทกครคัร งอยกสำงสคัรนๆ

พระองคณ์ทรงสคัที่งยอหณ์นวกสำ “สวิที่งซจึที่งทกสำนไดข้เหป็นจงเขทยนไวข้ในหนคังสพอ” อทกไมกชข้สำยอหณ์นจะถซูก
เปวิดเผยใหข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่จะเกวิดขจึรนในชกวงเวลสำตกสำงๆ โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งในอนสำคต ทกสำนจจึง
ถซูกสคัที่งใหข้เขทยนไวข้ “ในหนรังสพอ” คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (บยบลยออน) หมสำยถจึงหนคังสพอเลกมเลป็กๆและโดย
เฉพสำะอยกสำงยวิที่งเอกสสำรททที่เปป็นมข้วนหนคังสพอ

ยอหณ์นถซูกสคัที่งตกอไปใหข้สกงหนคังสพอเลกมนทร ไปยคัง “ครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดททที่อยซูกในแควข้นเอเชทย” 
แควข้นเอเชทยกป็คพอแควข้นททที่ทกสำนพซูดถจึงตสำมททที่บอกไวข้ในขข้อ 4 มคันกวินพพรนททที่ฝคัที่งตะวคันตกของพพรนททที่ททที่
สมคัยกกอนเรทยกกคันวกสำแควข้นเอเชทยนข้อย (หรพอตรุรกทในปคัจจรุบคัน) นทที่สพที่อวกสำมทครวิสตจคักรอยซูกเจป็ดแหกงใน
แควข้นนทร  ครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดนทรถพอวกสำอยซูกใกลข้กคับเกสำะปคัทมอสททที่ยอหณ์นอยซูกในตอนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
ยอหณ์นสกงสสำรททที่ถซูกเขทยนถจึงแตกละครวิสตจคักรใหข้แกกพวกเขสำ ทกสำนอสำจสกงหนคังสพอทคัรงเลกมไปยคัง            
ครวิสตจคักรแตกละแหกงดข้วยเชกนกคัน

ทคัรงเจป็ดเมพองททที่มทครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงนทร ไดข้แกก (1) เอเฟซนัส โดยครวิสตจคักรททที่นคั ที่นถซูกตคัรงโดย
เปสำโลตสำมททที่มทบอกไวข้ในกวิจกสำร 18; (2) สเมอรห์นา ซจึที่งเปป็นเมพองทกสำบนทะเลอทเจทยนหกสำงออกไปทสำง
เหนพอของเมพองเอเฟซคัสประมสำณ 40 ไมลณ์; (3) เปอรห์กามนัม ซจึที่งตคัรงอยซูกไปทสำงเหนพอและตะวคันตกของ
เมพองเอเฟซคัส; (4) ธยยาทยรา ตคัรงอยซูกยข้อนไปทสำงใตข้และตะวคันออกของเมพองเหลกสำนทร ; (5) ซารห์ดยส ซจึที่ง
เปป็นเมพองหนจึที่งททที่ตคัรงอยซูกทสำงทวิศใตข้และตะวคันออกของเมพองธวิยสำทวิรสำ; (6) ฟนลาเดลเฟนย ซจึที่งเปป็นเมพอง



หนจึที่งตคัรงอยซูกทสำงทวิศตะวคันออกของเมพองซสำรณ์ดวิส และ (7) เลาดนเซนย ซจึที่งเปป็นเมพองหนจึที่งตคัรงอยซูกทสำงทวิศ
ตะวคันออกเฉทยงใตข้ของเมพองฟทลสำเดลเฟทย หข้สำเมพองหลคังนทรถซูกเชพที่อมตกอกคันโดยถนนสสำยหนจึที่งซจึที่งมท
ทหสำรโรมประจสสำกสำรอยซูกซจึที่งทสสำใหข้กสำรตวิดตกอสพที่อสสำรระหวกสำงทคัรงหข้สำเมพองนทรมทควสำมสะดวก

วว 1:12 ขจ้าพเจจ้าจซงเหลชยวมาทางพระสอรเสชยงทชซึ่ตรรัสแกก่ขจ้าพเจจ้านรัชี้น ครรัชี้นเหลชยวแลจ้ว
ขจ้าพเจจ้ากป็เหป็นครันประทชปทองคคาเจป็ดครัน ยอหณ์นจจึงหคันไปดซูวกสำพระสรุรเสทยงททที่ตรคัสกคับทกสำนนคัรนมสำจสำก
ไหน เมพที่อหคันไปดซู ทกสำนกป็เหป็น “คคันประททปทองคสสำเจป็ดคคัน” บสำงคนเสนอวกสำทกสำนไดข้เหป็นสวิที่งททที่เรทยก
กคันวกสำ เมโนรสำหณ์ (Menorah) ของพวกยวิว ซจึที่งกป็คพอคคันประททปคคันหนจึที่งททที่มทตะเกทยงเจป็ดดวง นคัที่นอสำจ
เปป็นไปไดข้

อยกสำงไรกป็ตสำม คสสำททที่แปลวกสำ ครันประทชป (ลผคนนอา) กป็เปป็นคสสำพหซูพจนณ์ ซจึที่งสพที่อวกสำทกสำนไดข้เหป็น
คคันประททปเจป็ดคคัน ทรรศนะนคัรนถซูกสนคับสนรุนในขข้อตกอไปททที่ยอหณ์นบรรยสำยถจึงพระเยซซูวกสำทรงอยซูก
ทล่ามกลางคคันประททปเหลกสำนคัรน เรสำควรหมสำยเหตรุดข้วยวกสำถจึงแมข้วกสำคสสำนทร จะถซูกแปลเปป็น ‘คคันประททป’ 
แตกควสำมหมสำยตรงนทรกป็นกสำจะหมสำยถจึงตะเกทยงนสรสำมคันมะกอกมสำกกวกสำ ไมกวกสำจะในกรณทใด พวกมคันกป็
เปป็นอรุปกรณณ์ททที่ใชข้กคันทคั ที่วไปเพพที่อใหข้แสงสวกสำง

วว 1:13 และในทก่ามกลางครันประทชปทรัชี้งเจป็ดครันนรัชี้น มชผซจ้หนซซึ่งเหมพอนกรับบอตรมนอษยณ์ 
ทรงฉลองพระองคณ์กรอมพระบาท และทรงคาดผจ้ารรัดประคดทองคคาทชซึ่พระออระ ทกสำมกลสำงคคัน
ประททปทองคสสำเหลกสำนทร  ยอหณ์นเหป็นภสำพแทนตคัวอคันนกสำทจึที่งของ “บรุตรมนรุษยณ์” เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์นไดข้
รคับอนรุญสำตใหข้ไดข้เหป็นพระครวิสตณ์ผซูข้ทรงฟพร นคพนพระชนมณ์แลข้วในสภสำพททที่ทรงเปทที่ยมดข้วยสงกสำรสำศท
เพรสำะวกสำตอนนทรพระองคณ์ทรงอยซูกในสวรรคณ์ ถจึงแมข้วกสำไดข้รคับกสำรดลใจโดยพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ  แตกดซู
เหมพอนวกสำทกสำนตข้องพยสำยสำมควิดหสำคสสำพซูดเพพที่อใชข้บรรยสำยถจึงควสำมยวิ ที่งใหญกขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำและ
พระผซูข้ชกวยใหข้รอดของทกสำนผซูข้ทรงไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้ว เรสำจสสำไดข้ตอนททที่เปสำโลซจึที่งตอนนคัรนยคังเปป็นคน
บสำปททที่ยคังไมกไดข้บคังเกวิดใหมกไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เหป็นพระองคณ์ในแบบคลข้สำยๆกคันในกวิจกสำร 9 ทกสำนกป็ลข้ม
ลงกคับพพรนและตสำบอดไปสสำมวคัน ยอหณ์นมทขข้อไดข้เปรทยบตรงททที่ทกสำนเปป็นผซูข้รคับใชข้ททที่บคังเกวิดใหมกแลข้ว
ของพระครวิสตณ์ และไดข้รคับใชข้พระองคณ์มสำตลอดชทววิตวคัยผซูข้ใหญกของทกสำน

ทกสำนจจึงพยสำยสำมททที่จะบรรยสำยถจึงองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของทกสำนในสงกสำรสำศทของพระองคณ์ในตอน
ททที่พระองคณ์ทรงเสดป็จมสำพบทกสำนททที่นคัที่นในวคันนคัรน ยอหณ์นบรรยสำยถจึงพระองคณ์วกสำทรง “ฉลองพระองคณ์



กรอมพระบสำท” ควสำมยวิที่งใหญกแบบกษคัตรวิยณ์ขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำจจึงถซูกแสดงออกในควสำม
สรุภสำพเรทยบรข้อยของพระองคณ์ พระองคณ์ทรงคสำด “ผข้สำรคัดประคดทองคสสำ” บรวิเวณหนข้สำอกและอสำจ
พสำดเหนพอไหลกของพระองคณ์ดข้วย ถจึงแมข้วกสำนทที่อสำจเปป็นของแปลกสสสำหรคับชสำวตะวคันตก แตกเครพที่องแตกง
กสำยดคังกลกสำวกป็เปป็นของธรรมดสำสสสำหรคับชสำวโรมและชสำวกรทกในสมคัยนคัรน มคันเปป็นเครพที่องประดคับกสำย
ททที่ใชข้เพพที่อขคับเสพรอคลรุมชคัรนนอกใหข้โดดเดกนและเหนป็บเสพรอคลรุมททที่อยซูกขข้สำงใตข้มคัน

วว 1:14 พระเศชยรและพระเกศาของพระองคณ์ขาวดอจขนแกะสชขาว และขาวดอจ
หวิมะ และพระเนตรของพระองคณ์ดอจเปลวเพลวิง ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปเกทที่ยวกคับพระเศทยร (ศทรษะ) 
และพระเกศสำ (เสข้นผม) ของพระเยซซูวกสำไมกเพทยงมทสทขสำวดรุจขนแกะเทกสำนคัรน แตกยคัง “ขสำวดรุจหวิมะ” 
ดข้วย ไมกมทสวิที่งใดททที่จะขสำวไปกวกสำหวิมะททที่พจึที่งตกใหมกๆ มคันสพที่อถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ ททที่สรุด ควสำมหมสำยตรงนทร
ไมกนกสำใชกแคกรซูปลคักษณณ์ภสำยนอกททที่ถซูกฟอกขสำว แตกหมสำยถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ แบบไรข้ขทดจสสำกคัด และมท
รคัศมทสวกสำงไสว “พระเนตรของพระองคณ์ดรุจเปลวเพลวิง” นทที่สพที่อถจึงสสำยพระเนตรของพระองคณ์ททที่เพกง
ตรงแบบทะลรุทะลวงอคันแสดงถจึงพระพวิโรธอคันบรวิสรุทธวิธ ของพระองคณ์ เรสำควรหมสำยเหตรุคสสำวกสำดตุจ
ตรงนทร  ยอหณ์นไมกไดข้กลกสำววกสำพระเนตรของพระองคณ์เปป็นเปลวเพลวิง แตกพระเนตรคซูกนคัรนดตุจเปลวเพลวิง 
เหป็นไดข้ชคัดวกสำทกสำนพซูดโดยใชข้คสสำเปรทยบเปรย

วว 1:15 พระบาทของพระองคณ์ดอจทองสรัมฤทธวิธิ์เงางาม ราวกรับวก่าไดจ้ถซกหลอมใน
เตาไฟ พระสอรเสชยงของพระองคณ์ดอจเสชยงนคชี้ามากหลาย ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปวกสำพระบสำทของ
พระองคณ์ “ดรุจทองเหลพองเงสำงสำม รสำวกคับวกสำไดข้ถซูกหลอมในเตสำไฟ” พระองคณ์ผซูข้ทรงถซูกบรรยสำยถจึงนทร
ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับควสำมสรุกใสของทองสคัมฤทธวิธ หลอม เมพที่อรวมทคัรงหมดแลข้ว ยอหณ์นกป็นสสำ
เสนอภสำพบรรยสำยของพระเยซซูครวิสตณ์ในพระกสำยททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วของพระองคณ์ซจึที่งสพที่อถจึงควสำม
บรวิสรุทธวิธ อคันสวกสำงไสวและลรุกเปป็นไฟซจึที่งสพที่อถจึงกสำรพวิพสำกษสำ ทกสำนบรรยสำยถจึงพระสรุรเสทยงของ
พระองคณ์วกสำเปป็นเหมพอน “เสทยงนสรสำมสำกหลสำย” ภสำพเปรทยบนทรถซูกใชข้ในเอเสเคทยล 43:2 และอทกครคัร งใน
ววิวรณณ์ 14:2 และ 19:6 เรสำไมกทรสำบวกสำยอหณ์นเคยไดข้ยวินเสทยงนสรสำตกหกสำใหญกหรพอไมก แนกนอนททที่ทกสำน
ยกอมเคยไดข้ยวินเสทยงลมพคัดคลพที่นกระทบฝคัที่ง แนกนอนททที่เสทยงดคังกลกสำวเปป็นเสทยงททที่นกสำตพที่นตะลจึงพรจึงเพรวิศ
เรสำสสำมสำรถไดข้ยวินเสทยงแบบนทรแมข้จสำกททที่ไกลมสำกๆไดข้ นทที่สพที่อวกสำพระสรุรเสทยงขององคณ์พระผซูข้เปป็น



เจข้สำของเรสำในพระกสำยททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วของพระองคณ์เปป็นเสทยงททที่ดคังกข้องกคังวสำนและเปทที่ยมดข้วย
พลคังยวิที่งนคัก

วว 1:16 พระองคณ์ทรงถพอดวงดาวเจป็ดดวงไวจ้ในพระหรัตถณ์เบพชี้องขวาของพระองคณ์ 
และมชพระแสงสองคมทชซึ่คมกรวิบออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ และสชพระพรักตรณ์ของ
พระองคณ์ดอจดรังดวงอาทวิตยณ์ทชซึ่ฉายแสงดจ้วยฤทธานอภาพของพระองคณ์ ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปถจึงนวิมวิต
ททที่ทกสำนไดข้เหป็นเกทที่ยวกคับพระเยซซู ทกสำนไดข้เหป็น “พระองคณ์ทรงถพอดวงดสำวเจป็ดดวงไวข้ในพระหคัตถณ์เบพรอง
ขวสำของพระองคณ์” ซจึที่งจะถซูกนวิยสำมในขข้อ 20 จสำกพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ทกสำนไดข้เหป็น “พระแสง
สองคมททที่คมกรวิบ” ถจึงแมข้วกสำพระเยซซูทรงสสสำแดงพระองคณ์ในรซูปแบบนทร เพพที่อเหป็นแกกยอหณ์น แตกภสำพ
เปรทยบนทรกป็ชคัดเจน พระวจนะของพระองคณ์ถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นเหมพอนกคับดสำบสองคม ดซู เอเฟซคัส 
6:17 และฮทบรซู 4:12 เหป็นไดข้ชคัดวกสำแหลกงททที่มสำของสวิที่งนทรคพอ พระโอษฐณ์ของพระองคณ์ นทที่สพที่อเพวิที่มเตวิมถจึง
ฤทธวิธ เดชของพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ดข้วย เพรสำะพระสรุรเสทยงของพระองคณ์ถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น
เหมพอนเสทยงนสรสำมสำกหลสำย ไมกมทพลคังใดในธรรมชสำตวิททที่มทอสสำนสำจมสำกไปกวกสำแรงของนสรสำททที่ถซูกพลคังขคับ
เคลพที่อน เชกนเดทยวกคัน ไมกมทพลคังใดททที่มทอสสำนสำจฝกสำยววิญญสำณมสำกไปกวกสำพระวจนะของพระเจข้สำ ตสำมททที่
ถซูกสพที่อ พระวจนะของพระเจข้สำนคัรนคมกรวิบและตสำมททที่ฮทบรซู 4:12 ไดข้กลกสำวไวข้ พระวจนะของพระเจข้สำ
แทงทะลรุไปจนถจึงกข้นบจึรงแหกงใจมนรุษยณ์

สรรุปแลข้วกป็คพอวกสำ ยอหณ์นบรรยสำยนวิมวิตของทกสำนเกทที่ยวกคับสนพระพนักตรห์ของพระครวิสตณ์ผซูข้ทรง
ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้ววกสำเปป็นเหมพอน “ดวงอสำทวิตยณ์ททที่ฉสำยแสงดข้วยฤทธสำนรุภสำพของพระองคณ์” คสสำททที่แปล
วกสำ สชพระพรักตรณ์ (ออพซยส) มทควสำมหมสำยโดยทคั ที่วไปวกสำ ‘รซูปลคักษณณ์’ ดคังนคัรนยอหณ์นไดข้เหป็นรซูปลคักษณณ์
ของพระเยซซู (ตสำมททที่พระเจข้สำพระบวิดสำไดข้ทรงประทสำนสงกสำรสำศทแกกพระองคณ์อยกสำงสซูงแลข้ว) วกสำเปป็น
เหมพอนกคับควสำมเจวิดจข้สำของดวงอสำทวิตยณ์ยสำมเททที่ยงวคันในชกวงททที่ดวงอสำทวิตยณ์อยซูกหกสำงจสำกเสข้นศซูนยณ์สซูตร
มสำกททที่สรุด ณ เสข้นรรุข้งเขตรข้อน สทพระพคักตรณ์ของพระครวิสตณ์สวกสำงไสวอยกสำงเหลพอททที่จะกลกสำวจรวิงๆ

วว 1:17 เมพซึ่อขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นพระองคณ์ ขจ้าพเจจ้ากป็ลจ้มลงแทบพระบาทของพระองคณ์
เหมพอนกรับคนทชซึ่ตายแลจ้ว แตก่พระองคณ์ทรงแตะตรัวขจ้าพเจจ้าดจ้วยพระหรัตถณ์เบพชี้องขวา แลจ้วตรรัสแกก่
ขจ้าพเจจ้าวก่า "อยก่ากลรัวเลย เราเปป็นเบพชี้องตจ้นและเปป็นเบพชี้องปลาย ดคังนคัรน เมพที่อยอหณ์นไดข้เหป็นพระองคณ์



ผซูข้ทรงไดข้รคับสงกสำรสำศทอยกสำงมสำกจสำกพระบวิดสำหลคังจสำกททที่พระองคณ์เสดป็จกลคับขจึรนไปยคังสวรรคณ์แลข้ว ทกสำน
กป็ “ลข้มลงแทบพระบสำทของพระองคณ์เหมพอนกคับคนททที่ตสำยแลข้ว” กสำรเปวิดเผยอคันนกสำสะพรจึงกลคัวของ
พระเยซซูครวิสตณ์ในรซูปกสำยททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วกป็ทสสำใหข้ยอหณ์นตกใจกลคัวเสทยจนทกสำนทรรุดตคัวลง
เหมพอนคนททที่ตสำยแลข้วตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระองคณ์ นทที่จจึงสพที่อชคัดเจนถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ อคันเจวิดจรคัสของ
พระองคณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำยคังเหป็นชคัดเจนถจึงพระเมตตสำอคันอกอนโยนและควสำมรคักอคันกอปรดข้วย
พระกรรุณสำของพระองคณ์ดข้วย พระองคณ์จจึงทรง “แตะตคัว” ยอหณ์น “ดข้วยพระหคัตถณ์เบพรองขวสำ” และตรคัส
แกกทกสำนวกสำ “อยกสำกลคัวเลย” จงสรรเสรวิญพระเจข้สำสสสำหรคับพระเมตตสำขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ 
ถจึงแมข้วกสำทรงนกสำสะพรจึงกลคัวในควสำมบรวิสรุทธวิธ  แตกพระองคณ์กป็ทรงอกอนโยนและกรรุณสำตกอบรรดสำผซูข้รคับ
ใชข้ของพระองคณ์

พระเยซซูจจึงตรคัสแกกยอหณ์นตกอไปวกสำ “เรสำเปป็นเบพรองตข้นและเปป็นเบพรองปลสำย” นทที่เปป็นครคัร งททที่สสำม
แลข้วในบทนทรททที่ควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระครวิสตณ์ถซูกนสสำเสนอ ไดข้สพที่อถจึงควสำมเปป็นพระเจข้สำของ
พระองคณ์อยกสำงชคัดเจน

วว 1:18 พระเยซซูตรคัสตกอไปวกสำ และเปป็นผซจ้ทชซึ่ดคารงชชววิตอยซก่ เราไดจ้ตายแลจ้ว แตก่ ดซเถวิด 
เรากป็ยรังดคารงชชววิตอยซก่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน หลสำยเรพที่องททที่สสสำคคัญถซูกสพที่อตรงนทร  (1) ประกสำรแรก 
พระเยซซูตรคัสถจึงกสำรสวิรนพระชนมณ์และกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ของพระองคณ์ และ (2) กสำรถวสำยตคัวพระ
องคณ์เองเปป็นเครพที่องบซูชสำแทนเรสำเพพที่อใหข้เรสำไดข้รคับควสำมรอด แตกพระองคณ์ยคังตรคัสถจึง (3) กสำรดสสำรงอยซูก
กกอนแลข้วมสำตลอดชคั ที่วนวิรคันดรณ์และควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ตลอดทรุกยรุคสมคัยดข้วย ซจึที่งแสดง
ถจึงควสำมเปป็นพระเจข้สำของพระองคณ์อทกครคัร ง รซูปกสำลของคสสำกรวิยสำกป็บอกอะไรเรสำดข้วย หสำกแปลตรงตคัว
แลข้ว คสสำพซูดนทรกป็แปลไดข้วกสำ ‘เรสำเปป็นผซูข้ททที่ก สสำลคังมทชทววิตอยซูก และไดข้ตสำยไปแลข้ว และดซูเถวิด เรสำก สสำลคังมทชทววิต
อยซูกไปจนตลอดทรุกยรุคสมคัย เอเมน’ ยกเวข้นคสสำตรคัสของพระองคณ์ททที่ว กสำพระองคณ์ไดข้ตสำยไปแลข้ว รซูปกสำล
ของคสสำกรวิยสำกป็เปป็นปคัจจรุบคันซจึที่งสพที่อถจึงกสำรดสสำรงอยซู กเสมอไป มคันเปป็นเชกนนคัรนกกอนททที่พระองคณ์ทรง
สวิรนพระชนมณ์และจะเปป็นเชกนนคัรนตกอไป ‘ตลอดทรุกยรุคทรุกสมคัย’ (นคัที่นคพอ สพบๆไปเปป็นนวิตยณ์) นคัที่นยกอม
ทสสำใหข้เรสำกลกสำววกสำ ‘เอเมน’ จรวิงๆ

ทกสำนกลกสำวตกอไปถจึงสวิทธวิอสสำนสำจแหกงควสำมเปป็นพระเจข้สำของพระองคณ์ และเราถพอลซกกอญแจ
แหก่งนรกและแหก่งความตาย คสสำททที่แปลวกสำ นรก มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ฮาเดส ดซูคสสำอธวิบสำยเกทที่ยวกคับ



คสสำนทร ไดข้ททที่ววิวรณณ์ 20:13 สวิที่งททที่สสสำคคัญกป็คพอ ควสำมจรวิงของพวกยวิวททที่วกสำกรุญแจแหกงควสำมตสำยและแดนคน
ตสำยอยซูกในพระหคัตถณ์ของพระเจข้สำ ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำยอหณ์นตระหนคักถจึงเรพที่องนคัรนดทพอๆกคับผซูข้อกสำน
ของทกสำน นทที่สพที่อชคัดเจนอทกครคัร งถจึงควสำมเปป็นพระเจข้สำของพระครวิสตณ์ เพรสำะพระองคณ์เองทรงถพอกรุญแจ
เหลกสำนคัรน

วว 1:19 พระเยซซูจจึงทรงสคัที่งยอหณ์นวกสำ จงเขชยนเหตอการณณ์ซซซึ่งเจจ้าไดจ้เหป็น และ
เหตอการณณ์ทชซึ่กคาลรังเปป็นอยซก่ขณะนชชี้ กรับทรัชี้งเหตอการณณ์ซซซึ่งจะเกวิดขซชี้นในภายหนจ้าดจ้วย กสำรแบกงเปป็นสสำม
ตอนของหนคังสพอเลกมนทรจจึงถซูกนสสำเสนออยกสำงมทชคัรนเชวิง (1) มทสวิที่งเหลกสำนคัรนททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นมสำแลข้ว 
(อดทตกสำล) (2) มทสวิที่งเหลกสำนคัรนททที่ทกสำนจะกลกสำวถจึงซจึที่งเกวิดขจึรนในตอนนคัรน (ปคัจจรุบคันกสำล) สวิที่งเหลกสำนทรนกสำ
จะเปป็นจดหมสำยททที่มทเนพรอหสำเกทที่ยวกคับครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงซจึที่งถซูกสกงมสำจสำกพระเยซซูผกสำนทสำงยอหณ์น
ไปถจึงครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงดคังกลกสำว จสำกนคัรน (3) ยอหณ์นไดข้รคับบคัญชสำใหข้เขทยนสวิที่งททที่ทกสำนจะไดข้เหป็น
ซซชื่งจะเกยดขซนี้นในภายหนห้าดข้วย นคัที่นจะกวินพพรนททที่สกวนใหญกของหนคังสพอเลกมนทร  ดคังนคัรนพระเยซซูจจึงทรง
แบกงหนคังสพอเลกมนทร ในบทแรกซจึที่งเปป็น (1) สวิที่งตกสำงๆททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นแลข้ว; (2) บทททที่ 2 และ 3 ซจึที่งเปป็น
สวิที่งตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนในตอนนคัรน และ (3) บทททที่ 4 ถจึง 22 ซจึที่งเปป็นสวิที่งตกสำงๆททที่จะเกวิดขจึรนในอนสำคต

วว 1:20 สก่วนความลซกลรับของดาวทรัชี้งเจป็ดดวงซซซึ่งเจจ้าไดจ้เหป็นในมพอขจ้างขวาของเรา 
และแหก่งครันประทชปทองคคาทรัชี้งเจป็ดนรัชี้น กป็คพอ ดาวทรัชี้งเจป็ดดวงไดจ้แกก่ทซตสวรรคณ์ของครวิสตจรักรทรัชี้งเจป็ด 
และครันประทชปเจป็ดครันซซซึ่งเจจ้าไดจ้เหป็นแลจ้วนรัชี้นไดจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งเจป็ด"

เชกนเดทยวกคับในเนพรอหสำสกวนใหญกของหนคังสพอววิวรณณ์ สคัญลคักษณณ์ตกสำงๆถซูกนวิยสำมไวข้ ซจึที่งเหลพอ
พพรนททที่นข้อยมสำกสสสำหรคับกสำรตทควสำมแบบคสำดเดสำ พระเยซซูจจึงทรงนวิยสำมใหข้ยอหณ์นทรสำบถจึง “ควสำม
ลจึกลคับของดสำวทคัรงเจป็ดดวงซจึที่งเจข้สำไดข้เหป็นในมพอขข้สำงขวสำของเรสำ และแหกงคคันประททปทองคสสำทคัรงเจป็ด
นคัรน” ดสำวทคัรงเจป็ดคพอ “ทซูตสวรรคณ์ของครวิสตจคักรทคัรงเจป็ด” คสสำททที่แปลวกสำ ทซตสวรรคณ์ (อนังเกะลอส) มท
ควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ผซูข้นสสำสสำร’ ผซูข้นสสำสสำรทคัรงเจป็ดของครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดนทรจจึงนกสำจะหมสำยถจึงศวิษยสำภวิ
บสำลของพวกเขสำ เรสำควรหมสำยเหตรุวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่พระครวิสตณ์ไดข้ทรงเลพอกใหข้ทสสำงสำนของพระองคณ์
ในตสสำแหนกงศวิษยสำภวิบสำลกป็อยซูกในพระหคัตถณ์ขข้สำงขวสำของพระองคณ์ นทที่นกสำจะทสสำใหข้เกวิดควสำมอรุกนใจ
สสสำหรคับผซูข้ใดกป็ตสำมททที่ดสสำรงตสสำแหนกงอคันศคักดวิธ สวิทธวิธ และสซูงสกงดคังกลกสำว ถจึงแมข้วกสำตสสำแหนกงนทรนสสำมสำซจึที่ง



ภสำระหนคักและซสำตสำนกป็โจมตทหนคักมสำกดข้วยกป็ตสำม แตกผซูข้ททที่พระเจข้สำทรงเรทยกใหข้มสำเปป็นผซูข้เลทรยงแกะ
ของพระองคณ์กป็อยซูกตรงกลสำงพระหคัตถณ์ขข้สำงขวสำของพระองคณ์

พระเยซซูจจึงทรงนวิยสำมวกสำคคันประททปทคัรงเจป็ดคพอผซูข้ใด พวกเขสำคพอครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดททที่ถซูกเอกยชพที่อ
ไปแลข้วนคัที่นเอง นกสำสนใจตรงททที่วกสำครวิสตจคักรทข้องถวิที่นแหกงพระคคัมภทรณ์ใหมกถซูกองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของ
เรสำเปรทยบเททยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับโคมไฟแบบหนจึที่ง บสำงคนแปลคสสำนทร วกสำ ‘เชวิงตะเกทยง’ ขข้อเทป็จจรวิงททที่
วกสำพวกเขสำถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นทองคสสำกป็เปวิดเผยใหข้เหป็นถจึงครุณคกสำของพวกเขสำททที่มทตกอพระเจข้สำ นอกจสำก
นทร  หนข้สำททที่หลคักซจึที่งถซูกสพที่อกป็คพอ ครวิสตจคักรทข้องถวิที่นตข้องเปป็นควสำมสวกสำงใหข้แกกโลกททที่มพดมวิด หสำกเปรทยบ
วกสำครวิสตจคักรเปป็นเหมพอนประภสำคสำรกป็ใชข้ไดข้เชกนกคัน ตสำมจรวิงแลข้วพระเยซซูทรงสอนพวกสสำวกของ
พระองคณ์ในตอนตข้นของกสำรรคับใชข้ของพระองคณ์วกสำพวกเขสำตข้องเปป็นควสำมสวกสำงในโลกนทร  นทที่สพที่อ
ชคัดเจนวกสำ หลคังจสำกททที่พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นควสำมสวกสำงของโลกนทร จรวิงๆไดข้เสดป็จจสำกไปแลข้ว ครวิสตจคักร
ซจึที่งเปป็นผซูข้สพบทอดททที่พระองคณ์ไดข้ทรงแตกงตคัรงไวข้กป็จะไดข้รคับหนข้สำททที่นคัรนตกอ ดซู มคัทธวิว 5:14

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 2: องคห์พระผผห้เปห็นเจห้าของเราทรงมนสารถซงครยสตจนักรทนชื่เมชองเอเฟซนัส, 

สเมอรห์นา, เปอรห์กามนัม และธยยาทยรา ตามลนาดนับ สารแตล่ละฉบนับทนชื่สล่งถซงครยสตจนักรทนันี้งเจห็ดกห็ดนาเนยน
ตามรผปแบบทนชื่เกยดขซนี้นซนนี้ากนัน ในแตล่ละกรณน สารนนันี้นกห็ถผกสล่งถซงทผตสวรรคห์ของครยสตจนักรนนันี้นๆ (คชอ 
ศยษยาภยบาลของครยสตจนักรนนันี้นๆ) ในสารแตล่ละฉบนับ พระเยซผทรงใหห้คนาบรรยายเกนชื่ยวกนับพระองคห์
เองในเชยงบทกวน ในบางกรณน พระองคห์ตรนัสชมครยสตจนักรเทล่าทนชื่พระองคห์ทรงทนาไดห้ ในกรณนสล่วน
ใหญล่แลห้ว พระองคห์กห็วยจารณห์ครยสตจนักรแตล่ละแหล่งพรห้อมกนับคนาเตชอนสตยใหห้กลนับใจใหมล่ สตุดทห้ายใน
ทตุกกรณนพระองคห์ทรงมนคนาสนัญญาแกล่ “ผผห้ทนชื่มนชนัยชนะ” ซซชื่งดผเหมชอนไมล่ไดห้เจาะจงสนาหรนับทตุกคนและ
ใชห้กนับเราในสมนัยนนนี้ไดห้ดห้วย ในพระสนัญญาเหลล่านนันี้นยนังมนการนนาเสนอรายละเอนยดบางอยล่างเกนชื่ยวกนับ
บนาเหนห็จตล่างๆแหล่งสวรรคห์ดห้วย

วว 2:1 ผซูข้ททที่ถซูกเขทยนถจึงคพอ ทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองเอเฟซรัส คสสำททที่แปลวกสำ 
ทซตสวรรคณ์ (อนังเกะลอส) มทควสำมหมสำยทคั ที่วไปวกสำ ‘ผซูข้นสสำสสำร’ และดซูเหมพอนจะสพที่อถจึงศวิษยสำภวิบสำลของ
ครวิสตจคักรอยกสำงชคัดเจน พระเยซซูจจึงทรงใหข้คสสำบรรยสำยแรกอคันมทเอกลคักษณณ์เกทที่ยวกคับพระองคณ์เอง วก่า 
`พระองคณ์ผซจ้ทรงถพอดาวทรัชี้งเจป็ดไวจ้ในพระหรัตถณ์เบพชี้องขวาของพระองคณ์ และดคาเนวินอย ซก่ทก่ามกลางครัน



ประทชปทองคคาทรัชี้งเจป็ดนรัชี้นตรรัสดรังนชชี้วก่า เมพที่อเรสำดซู ววิวรณณ์ 1:20 ดสำวทคัรงเจป็ดคพอ ผซูข้นสสำสสำร (ศวิษยสำภวิบสำล) 
ของครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงและคคันประททปทองคสสำทคัรงเจป็ดคพอ ครวิสตจคักรทคัรงเจป็ด สวิที่งททที่นกสำสนใจกป็คพอวกสำ
พระเยซซูเองทรงดสสำเนวินอยซูกทกสำมกลสำงครวิสตจคักรเหลกสำนคัรน หสำกนทที่เปป็นจรวิงในตอนนคัรน มคันกป็ยกอมเปป็น
จรวิงในสมคัยนทรดข้วย กสำรททที่เรสำไดข้รซูข้วกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงเฝข้สำดซูและตรวจตรสำครวิสตจคักร
ตกสำงๆในแบบททที่เรสำมองไมกเหป็นกป็เปป็นเรพที่องททที่ทสสำใหข้เรสำตสำสวกสำง มคันยคังนกสำอรุกนใจดข้วยททที่ไดข้รซูข้วกสำพระองคณ์
ทรงอยซูกใกลข้เสมอ

วว 2:2-3 เรารซจ้จรักแนวการกระทคาของเจจ้า รซจ้ความเหนพซึ่อยยากและความอดทนของเจจ้า
และรซจ้วก่าเจจ้าไมก่สามารถทนตก่อท อรชนไดจ้ เจจ้าไดจ้ลองใจคนเหลก่านรัชี้นทชซึ่กลก่าววก่าเขาเปป็นอรัครทซต และหา
ไดจ้เปป็นไมก่ และเจจ้ากป็เหป็นวก่าเขาเปป็นคนมอสา 3 เรารซจ้วก่าพวกเจจ้าไดจ้ทนและมชความเพชยร และเหนพซึ่อย
ยากเพราะเหป็นแกก่นามของเรา และมวิไดจ้อก่อนระอาไป

สสสำหรคับครวิสตจคักรแตกละแหกงในทคัรงเจป็ดแหกงนทร  พระเยซซูทรงออกควสำมเหป็นของพระองคณ์โดย
ตรคัสวกสำ “เรสำรซูข้จคักแนวกสำรกระทสสำของเจข้สำ” พระองคณ์ทรงทรสำบสวิที่งททที่เรสำกสสำลคังทสสำอยซูกรวมถจึงสวิที่งททที่เรสำไมล่
ไดห้กสสำลคังทสสำอยซูกดข้วย สสสำหรคับครวิสตจคักรททที่เมพองเอเฟซคัส พระองคณ์ตรคัสเสรวิมวกสำพระองคณ์ทรงรซูข้จคัก 
“ควสำมเหนพที่อยยสำกและควสำมอดทน” ของพวกเขสำ คสสำททที่แปลวกสำ ความเหนพซึ่อยยาก (คอพอส) มทควสำม
หมสำยวกสำ ‘กสำรงสำนอคันเหนป็ดเหนพที่อย’ คสสำททที่แปลวกสำ ความอดทน (ฮผพอมอเน) มทควสำมหมสำยนคัยหนจึที่งวกสำ
‘ควสำมเพทยรพยสำยสำม’ ครวิสตจคักรททที่เมพองเอเฟซคัสเปป็นครวิสตจคักรททที่ทสสำงสำนซจึที่งพสำกเพทยรทสสำงสำนตกอไป 
นอกจสำกนทร  พระเยซซูตรคัสชมพวกเขสำตกอไปโดยตรคัสวกสำพวกเขสำไมกไดข้ “ทนตกอทรุรชน” นคัที่นคพอ พวก
เขสำไมกยอมทนตกอควสำมบสำป นอกจสำกนทร  พวกเขสำมทกสำรแยกแยะฝกสำยววิญญสำณเพพที่อททที่จะตรวจจคับคน
เหลกสำนคัรนททที่อข้สำงตคัวผวิดๆวกสำเปป็นอคัครทซูต และพบวกสำคนเหลกสำนคัรนเปป็นคนมรุสสำ แมข้กระทคั ที่งในสมคัยแรกๆ
ในประวคัตวิศสำสตรณ์ครวิสตจคักร พวกครซูสอนเทป็จกป็มทอยซูกทคั ที่วแลข้ว

พระเยซซูทรงชมพวกเขสำตกอไปโดยตรคัสวกสำพวกเขสำ “ไดข้ทนและมทควสำมเพทยร และเหนพที่อย
ยสำกเพรสำะเหป็นแกกนสำมของเรสำ และมวิไดข้อกอนระอสำไป” พวกเขสำไดข้แบกรคับภสำระแลข้ว พวกเขสำไดข้
เพทยรพยสำยสำมแลข้ว พวกเขสำไดข้เหนพที่อยยสำกเพรสำะเหป็นแกกพระเยซซูแลข้ว และพวกเขสำไมกไดข้อกอนระอสำ
ในกสำรทสสำดท เมพที่อดซูทคัรงหมดแลข้ว นคัที่นกป็เปป็นคสสำชมททที่มทพลคังมสำกจรวิงๆ



วว 2:4 แตก่เรามชขจ้อทชซึ่จะตก่อวก่าเจจ้าบจ้าง คพอวก่าเจจ้าละทวิชี้งความรรักดรัชี้งเดวิมของเจจ้า 
อยกสำงไรกป็ตสำม พระเยซซูกป็ทรงมทคสสำววิจสำรณณ์สสสำหรคับครวิสตจคักรททที่เมพองเอเฟซคัสเชกนกคัน พวกเขสำไดข้
 “ละทวิรงควสำมรคักดคัรงเดวิม” ของพวกเขสำ ควสำมรคักนคัรนไมกไดข้ถซูกนวิยสำมไวข้ แตกมคันนกสำจะเปป็นควสำมรคักททที่
พวกเขสำมทตกอพระเยซซูครวิสตณ์เจข้สำ ถจึงแมข้วกสำพวกเขสำไดข้ทสสำทรุกสวิที่งททที่พวกเขสำถซูกเรทยกใหข้กระทสสำแลข้ว แตก
มคันกป็ไดข้กลสำยเปป็นกสำรทสสำพอเปป็นพวิธทและควสำมรคักททที่พวกเขสำมทตกอองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของพวกเขสำกป็ไดข้
จพดจสำงลงไป ดคังนคัรน สวิที่งตกสำงๆ เชกน กสำรนสสำววิญญสำณ กสำรรคับใชข้ และกสำรแยกออกกป็เรวิที่มถดถอยลงไป
เชกนกคัน

วว 2:5 พระเยซซูทรงกสสำชคับพวกเขสำวกสำ เหตอฉะนรัชี้น จงระลซกถซงสภาพเดวิมทชซึ่เจจ้าไดจ้
หลก่นจากมาแลจ้วนรัชี้น จงกลรับใจเสชยใหมก่ และประพฤตวิตามอยก่างเดวิม มทคสสำเทศนสำสสำมเรพที่องในคสสำ
เตพอนนทร  (1) จงระลซกสภสำพฝกสำยววิญญสำณแบบเดวิมของพวกเขสำ นคั ที่นคพอ ควสำมรคัก, ควสำมตพที่นเตข้น และ
ควสำมทรุกมเทตอนททที่พวกเขสำไดข้รคับควสำมรอดใหมกๆ มคันอสำจหมสำยถจึงสมคัยททที่เปสำโลไดข้ตคัรงครวิสตจคักรขจึรน
ททที่นคัที่น พระองคณ์ยคังทรงกสสำชคับพวกเขสำอทกใหข้ (2) กลนับใจเสนยใหมล่ นคัที่นคพอ กลคับไปสซูกควสำมรข้อนรน
แบบเดวิมนคัรน จสำกนคัรนพระองคณ์ตรคัสสคัที่งใหข้พวกเขสำ (3) ประพฤตยตามอยล่างเดยม ถจึงแมข้ไมกไดข้ถซูกนวิยสำม
ไวข้ แตกมคันกป็นกสำจะหมสำยถจึงควสำมรข้อนรนในกสำรเปป็นพยสำนหลคังจสำกไดข้รคับควสำมรอดใหมกๆ ครวิสต
จคักรนทร เดวิมททเปป็นครวิสตจคักรททที่นสสำววิญญสำณ แตกพอผกสำนไปหลสำยปท ควสำมรข้อนรนนทรกป็มอดลงไปแลข้ว

พระเยซซูทรงเสรวิมคสสำเตพอนททที่เปป็นลสำงไวข้วกสำ มวิฉะนรัชี้นเราจะรชบมาหาเจจ้า และจะยกครัน
ประทชปของเจจ้าออกจากทชซึ่ เวจ้นไวจ้แตก่เจจ้าจะกลรับใจใหมก่ นทที่สพที่อวกสำหสำกครวิสตจคักรใดหมดววิสคัยทคัศนณ์
และควสำมมรุกงมคั ที่นททที่จะเผยแพรกขกสำวประเสรวิฐ องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำกป็อสำจเอสำควสำมสวกสำงแหกงขกสำว
ประเสรวิฐออกไปวสำงไวข้ททที่อพที่น องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำทรงมทกวิจในกสำรตคัรงครวิสตจคักร เมพที่อครวิสตจคักรใดใน
พพรนททที่หนจึที่งๆหยรุดนสสำววิญญสำณผซูข้ททที่หลงหสำย องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำกป็อสำจเอสำพระพรของพระองคณ์ไปจสำกททที่
นคัที่นและไปใสกไวข้ในครวิสตจคักรแหกงใหมกซจึที่งจะพยสำยสำมททที่จะนสสำววิญญสำณผซูข้หลงหสำย ยคังมทอสำคสำรครวิสต
จคักรและโครงสรข้สำงททที่เปป็นองคณ์กรตคัรงอยซูกมสำกมสำยในชรุมชนหลสำยแหกง อยกสำงไรกป็ตสำม พระพรของ
พระเจข้สำและควสำมสวกสำงแหกงขกสำวประเสรวิฐไดข้ถซูกโอนยข้สำยไปยคังภสำรกวิจใหมกแลข้วซจึที่งยวินดทททที่จะทสสำใหข้
พระมหสำบคัญชสำสสสำเรป็จ



วว 2:6 แตก่วก่าพวกเจจ้ายรังมชความดชอยซก่บจ้าง คพอวก่าเจจ้าเกลชยดชรังกวิจการของพวกนวิโค
เลาสณ์นวิยมทชซึ่เราเองกป็เกลชยดชรังเชก่นกรัน พระเยซซูทรงเพวิที่มคสสำชมสรุดทข้สำยเขข้สำไป พวกเขสำเกลทยดชคัง
กวิจกสำรของพวกนยโคเลาสห์นยยมซจึที่งพระองคณ์กป็ทรงเกลทยดชคังเชกนกคัน พวกนวิโคเลสำสณ์นวิยมไมกเคยถซูก
ระบรุวกสำเปป็นเหมพอนคนกลรุกมใดททที่เรสำรซูข้จคักเลย บสำงคนไดข้พยสำยสำมททที่จะแสวงหสำควสำมเขข้สำใจจสำกควสำมรซูข้
เรพที่องททที่มสำของคสสำ (นยโค---พวิชวิต และ เลาสห์ --- ผซูข้คน) โดยเสนอเรพที่องกสำรมสำถจึงของพวกสงฆณ์ททที่มท
อสสำนสำจปกครอง  เชกน ระบบบสำทหลวงของพวกโรมคันคสำทอลวิก เปป็นตข้น อยกสำงไรกป็ตสำม นคัที่นจะยคัง
ไมกเกวิดจนกวกสำจะอทกหลสำยรข้อยปทตกอมสำ พระเยซซูตรคัสถจึงเรพที่องนทร โดยใชข้คสสำกรวิยสำรซูปปคัจจรุบคันกสำล 
อยกสำงไรกป็ตสำมเมพที่อเรสำพวิจสำรณสำถจึงสวิที่งททที่พระเยซซูไดข้ตรคัสตรงนทรและในขข้อ 15 พวกนวิโคเลสำสณ์นวิยม (ไมก
วกสำพวกเขสำจะเปป็นใครกป็ตสำม) กป็มทควสำมผวิดในเรพที่องตกอไปนทร  (1) พวกเขสำซจึที่งเปป็นเหมพอนบสำลสำอคัมใน
สมคัยโบรสำณพยสำยสำมททที่จะเสนอกสำรประนทประนอมกคับชสำวโลกโดยสนคับสนรุนกสำรรคับประทสำนของ
ไหวข้รซูปเคสำรพ นคัที่นนกสำจะสพที่อถจึงปคัญหสำททที่ใหญกกวกสำ คพอ กสำรประนทประนอมกคับโลก (2) นอกจสำกนทร  
พวกนวิโคเลสำสณ์นวิยม เชกนเดทยวกคับบสำลสำอคัม กป็เพวิกเฉยและถจึงกคับยอมรคับกสำรดสสำเนวินชทววิตแบบเหลว
ไหลดข้วย อทกครคัร งททที่หลคักกสำรททที่ใหญกกวกสำคพอ กสำรประนทประนอมกคับโลก ครวิสตจคักรททที่เมพองเอเฟซคัส
ไมกยอมทนตกอกสำรประนทประนอมและกสำรรกวมมพอกคับโลกเชกนนคัรน นกสำสคังเกตตกอไปวกสำพระเยซซูทรง
ยอมรคับตรงๆวกสำเกลทยดชคังสวิที่งเหลกสำนคัรน นทที่นกสำจะทสสำใหข้เรสำเลวิกกดดคันครวิสตจคักรใหข้ประนทประนอม
และรกวมมพอกคับโลกไดข้แลข้ว

วว 2:7 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย ผซจ้
ใดมชชรัยชนะ เราจะใหจ้ผซจ้นรัชี้นกวินผลจากตจ้นไมจ้แหก่งชชววิต ทชซึ่อยซก่ในทก่ามกลางออทยานสวรรคณ์ของ
พระเจจ้า'

เชกนเดทยวกคับททที่ปรสำกฏในสสำรอทกหกฉบคับ พระเยซซูทรงปวิดทข้สำยดข้วยกสำรตรคัสวกสำ “ใครมทหซูกป็
ใหข้ฟคังขข้อควสำมซจึที่งพระววิญญสำณตรคัสไวข้แกกครวิสตจคักรทคัรงหลสำย” ควสำมหมสำยแบบงกสำยๆกป็คพอวกสำ ‘หสำก
พวกทกสำนสสำมสำรถไดข้ยวิน กป็จงฟคัง จงฟคังสวิที่งททที่พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ จะตรคัสตกอครวิสตจคักรทคัรงหลสำย’ 
นกสำสนใจอทกวกสำขข้อควสำมในสสำรทคัรงเจป็ดฉบคับพซูดถจึง “ครวิสตจคักรทคัรงหลสำย” มคันอยซูกในรซูปพหซูพจนณ์ซจึที่ง
บกงบอกถจึงครวิสตจคักรทข้องถวิที่นหลสำยแหกงซจึที่งตกสำงจสำก ‘พระศสำสนจคักร’ และสวิที่งททที่หลสำยคนอนรุมสำนวกสำ



เปป็นครวิสตจคักรสสำกล พระคคัมภทรณ์ใหมกทคัรงฉบคับเนข้นเรพที่องครวิสตจคักรทข้องถวิที่นตกสำงๆและแทบไมกเคยพซูด
ถจึง ‘พระกสำยของพระครวิสตณ์’ แบบสสำกล ลจึกลคับและใหญกโตเลย พระเยซซูทรงสกงสสำรไปยคังครวิสต
จคักรทคัรงหลสำย ไมกใชก ‘พระศสำสนจคักร’

จสำกนคัรนในแตกละฉบคับของสสำรทคัรงเจป็ดนคัรน พระเยซซูกป็เสรวิมวกสำ “ผซูข้ใดมชชรัยชนะ” คสสำหลคังนทรแปล
มสำจสำกคสสำวกสำ นยคาโอ ซจึที่งมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘พวิชวิต’ ควสำมหมสำยททที่ใหญกกวกสำกป็คพอ ‘ผซูข้ใดททที่ไดข้รคับ
ชคัยชนะ’ หรพอ ‘มทชคัยในกสำรสซูข้รบ’ นคั ที่นคพอ ชคัยชนะททที่มทตกอโลก, เนพรอหนคัง และพญสำมสำร ซจึที่งสสำมสวิที่งนทร
เปป็นศคัตรซูฝกสำยววิญญสำณของเรสำ

ในแตกละฉบคับของสสำรทคัรงเจป็ดนทรซจึที่งขจึรนตข้นดข้วย “ผซูข้ใดมทชคัยชนะ” มทพระสคัญญสำตสำมมสำดข้วย 
พระสคัญญสำเหลกสำนทร ไมกไดข้มทไวข้สสสำหรคับครวิสตจคักรนคัรนๆ โดยเฉพสำะแตกมทลคักษณะทคั ที่วๆไปมสำกกวกสำ 
พระสคัญญสำเหลกสำนทร ใชข้ไดข้กคับครวิสเตทยนทรุกคนททที่ชนะโลก, เนพรอหนคัง และพญสำมสำรในกสำรดสสำเนวินชทววิต
ครวิสเตทยนแตกละวคันของพวกเขสำ ตสำมจรวิงแลข้วเรสำไมกไดข้ตกอสซูข้กคับเนพรอหนคังและเลพอด คสสำก สสำชคับททที่เรสำไดข้
รคับกป็คพอ ใหข้เรสำยพนหยคัดตกอสซูข้และเมพที่อเสรป็จแลข้วจะยพนมคั ที่นไดข้

พระสคัญญสำขข้อแรกสสสำหรคับกสำรมทชคัยชนะ (ไดข้รคับชคัยชนะ) กป็คพอวกสำ พระเยซซูจะทรง “ใหข้ผซูข้นคัรน
กวินผลจสำกตข้นไมข้แหกงชทววิต ททที่อยซูกในทกสำมกลสำงอรุทยสำนสวรรคณ์ของพระเจข้สำ” ตข้นไมข้แหกงชทววิตอยซูกใน
สวรรคณ์ตสำมททที่มทบอกไวข้ในววิวรณณ์ 22:2, 14 นทที่สพที่อวกสำนคัที่นเปป็นสวิทธวิพวิเศษททที่บสำงคนจะไดข้รคับในสวรรคณ์
ในขณะททที่บสำงคนจะไมกไดข้รคับ ตสำมททที่บรรยสำยไวข้ใน 22:2 ตข้นไมข้แหกงชทววิตมทผลสวิบสองชนวิดและใบ
ของมคันกป็มทไวข้รคักษสำประชสำชสำตวิทคัรงหลสำย เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันเปป็นพระพรพวิเศษในสวรรคณ์ซจึที่งถซูกสงวน
ไวข้เปป็นพวิเศษสสสำหรคับครวิสเตทยนทคัรงหลสำยททที่ไดข้มทชคัยตกอโลก, เนพรอหนคัง และพญสำมสำรในชทววิตนทร  กลกสำว
อทกนคัยหนจึที่ง คนเหลกสำนทรดสสำเนวินชทววิตครวิสเตทยนททที่ทรุกมเท บรวิสรุทธวิธ  และเชพที่อฟคัง โดยดสสำเนวินในควสำม
นบนอบเชพที่อฟคังตกอพระประสงคณ์ของพระองคณ์ อคันเปป็นกสำรปรนนวิบคัตวิพระองคณ์ ในววิวรณณ์ 22:14 
เงพที่อนไขขข้อหนจึที่งสสสำหรคับกสำรเขข้สำถจึงตข้นไมข้แหกงชทววิตในตอนนนันี้นไดข้กป็คพอ ควสำมเชพที่อฟคังตกอพระบคัญชสำ
ตกสำงๆของพระองคณ์ในชทววิตนทรในตอนนนนี้ แนกนอนททที่นทที่ตข้องขจึรนอยซูกกคับกสำรททที่วกสำคนๆนคัรนไดข้รคับควสำมรอด
แลข้วดข้วย ตรงนทร ไมกไดข้พซูดถจึงควสำมรอด แตกพซูดถจึงบสสำเหนป็จบสำงสกวนซจึที่งจะมสำพรข้อมกคับควสำมรอดใน
สวรรคณ์



วว 2:8 จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองสเมอรณ์นาวก่า `พระองคณ์ผซจ้ทรง
เปป็นเบพชี้องตจ้นและเปป็นเบพชี้องปลาย ผซจ้ซซซึ่งสวิชี้นพระชนมณ์แลจ้ว และกลรับฟพชี้นขซชี้นอชก ไดจ้ตรรัสดรังนชชี้วก่า สสำร
ฉบคับตกอไปถซูกสกงถจึงครวิสตจคักรททที่เมพองสเมอรห์นาผกสำนทสำงศวิษยสำภวิบสำลของครวิสตจคักร สวิที่งททที่เปป็น
เอกลคักษณณ์เกทที่ยวกคับครวิสตจคักรททที่เมพองสเมอรณ์นสำกป็คพอวกสำ พวกเขสำไมกโดนตวิเลย มคันเปป็นครวิสตจคักรแหกง
เดทยวในทคัรงเจป็ดแหกงททที่องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำไมกทรงววิจสำรณณ์

นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่พระเยซซูทรงใหข้คสสำบรรยสำยอคันไพเรสำะเกทที่ยวกคับพระองคณ์เอง พระองคณ์ทรง
บรรยสำยถจึงตคัวเองวกสำเปป็น “เบพรองตข้นและเปป็นเบพรองปลสำย ผซูข้ซจึที่งสวิรนพระชนมณ์แลข้ว และกลคับฟพร นขจึรน
อทก” พระองคณ์ไมกเพทยงตรคัสเพทยงสคัรนๆอทกครคัร งถจึงควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์และควสำมเปป็นพระเจข้สำของ
พระองคณ์เทกสำนคัรน แตกพระองคณ์ยคังทรงเตพอนใหข้เรสำระลจึกถจึงกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ของพระองคณ์อทกดข้วย 
พระองคณ์ทรงสวิรนพระชนมณ์ไปแลข้ว แตกบคัดนทรก สสำลคังทรงพระชนมณ์อยซูก

วว 2:9 เรารซจ้จรักแนวการกระทคาของเจจ้า และเรารซจ้วก่าพวกเจจ้ามชความท อกขณ์ลคาบากและ
ยากจน (แตก่วก่าเจจ้ากป็มรัซึ่งมช) และรซจ้เรพซึ่องการหมวิซึ่นประมาทของคนเหลก่านรัชี้นทชซึ่กลก่าววก่า เขาเปป็นพวกยวิว
และหาไดจ้เปป็นไมก่ แตก่พวกเขาเปป็นธรรมศาลาของซาตาน พระเยซซูตรคัสชมครวิสตจคักรนทร  โดย
บรรยสำยถจึง “แนวกสำรกระทสสำ, ควสำมทรุกขณ์ลสสำบสำกและยสำกจน” ของพวกเขสำ “(แตกวกสำเจข้สำกป็มคั ที่งมท)” นทที่
เปป็นครวิสตจคักรหนจึที่งททที่ไดข้เผชวิญกคับควสำมทรุกขณ์ยสำกและขคัดสนในทสำงวคัตถรุ กระนคัรน พระเยซซูทรงชทร ใหข้
เหป็นอยกสำงรวดเรป็ววกสำ อคันททที่จรวิงแลข้วพวกเขสำกป็มคั ที่งมทฝกสำยววิญญสำณ ชกสำงเปป็นภสำพททที่ตรงกคันขข้สำมกคับครวิสต
จคักรททที่เมพองเลสำดทเซทยททที่รสที่สำรวยและมทขข้สำวของเพวิที่มพซูนขจึรน แตกกป็ยสำกจนขข้นแคข้นในฝกสำยววิญญสำณ ถจึงแมข้
อสำจไมกใชกคสสำพซูดททที่เปป็นจรวิงสคักททเดทยว แตกควสำมมคั ที่งคคั ที่งในทสำงวคัตถรุและควสำมมคั ที่งคคั ที่งในฝกสำยววิญญสำณกป็ดซู
เหมพอนจะเขข้สำกคันไมกไดข้ และตสำมจรวิงแลข้ว พระเยซซูกป็ตรคัสไวข้วกสำ คนมคั ที่งมทจะเขข้สำอสำณสำจคักรสวรรคณ์กป็
ยสำกนคักหนสำ ถจึงแมข้วกสำครวิสตจคักรหลสำยแหกงในอเมรวิกสำถพอวกสำมคั ที่งคคั ที่ง แตกบกอยครคัร งพวกเขสำกป็ยสำกจนใน
ฝกสำยววิญญสำณ ในทสำงกลคับกคัน ครวิสตจคักรตกสำงๆททที่อยซูกในประเทศททที่ประสบกคับควสำมยสำกลสสำบสำกกป็มคัก
ยสำกจนเมพที่อเปรทยบกคับมสำตรฐสำนของชสำวตะวคันตก แตกกป็มทชทววิตชทวสำฝกสำยววิญญสำณในแบบททที่ไมกเปป็นททที่
รซูข้จคักในอเมรวิกสำ

นอกจสำกนทร  พระเยซซูตรคัสชมพวกเขสำตกอไปเกทที่ยวกคับกสำรแยกแยะคนเหลกสำนคัรนททที่กลกสำววกสำ
ตนเองเปป็น “พวกยวิวและหสำไดข้เปป็นไมก แตกพวกเขสำเปป็นธรรมศสำลสำของซสำตสำน” พระเยซซูอสำจทรง



หมสำยถจึงธรรมศสำลสำจรวิงๆททที่เมพองสเมอรณ์นสำและพวกยวิวปลอมๆ พวกเขสำจจึงเปป็นธรรมศสำลสำของ
ซสำตสำน ดซู โรม 2:28-29 แตกควสำมหมสำยททที่นกสำจะใชกมสำกกวกสำกป็เปป็นเชวิงอรุปมสำ พระเยซซูอสำจทรงใชข้คสสำวกสำ
พวกยยว ในควสำมหมสำยเชวิงอรุปมสำเพพที่อสพที่อถจึงประชสำกรของพระเจข้สำ ในเมพองสเมอรณ์นสำอสำจมทพวกยวิว
โดยกสสำเนวิดททที่อข้สำงตคัววกสำเปป็นประชสำกรของพระเจข้สำทคัรงๆททที่ควสำมเปป็นจรวิงแลข้วพวกเขสำทสสำกวิจกสำรของ
ซสำตสำน ไมกวกสำจะในกรณทใด ครวิสตจคักรททที่เมพองสเมอรณ์นสำกป็มทควสำมเขข้สำใจฝกสำยววิญญสำณททที่จะทรสำบถจึง
ควสำมเสแสรข้งของคนเหลกสำนคัรนไดข้

วว 2:10 พระเยซซูทรงใหข้ก สสำลคังใจพวกเขสำตกอไปโดยตรคัสวกสำ อยก่ากลรัวความทอกขณ์
ทรมานตก่างๆซซซึ่งเจจ้าจะไดจ้รรับนรัชี้น ควสำมยสำกลสสำบสำกจะเขข้สำมสำ เพรสำะกสำรขกมเหงกป็เขข้สำมสำจรวิงๆสสสำหรคับ
คนมสำกมสำยในครวิสตจคักรยรุคตข้น แตกพระเยซซูทรงกสสำชคับพวกเขสำวกสำไมกตข้องกลคัวมคัน พระองคณ์ทรงชทร ใหข้
เหป็นตกอไปวกสำ ดซเถวิด พญามารจะขรังพวกเจจ้าบางคนไวจ้ในคอกเพพซึ่อจะลองใจเจจ้า เรสำเหป็นชคัดเจนถจึง
แหลกงททที่มสำของกสำรขกมเหง มคันคพอพญสำมสำรนคัที่นเอง บสำงครคัร งพระเจข้สำจะทรงยอมใหข้ควสำมทรุกขณ์ดคัง
กลกสำวเขข้สำมสำเพพที่อทดสอบและชสสำระใหข้บรวิสรุทธวิธ  ควสำมเหป็นททที่วกสำและเจจ้าทรัชี้งหลายจะไดจ้รรับความทอกขณ์
ทรมานถซงสวิบวรันอสำจเปป็นเชวิงอรุปมสำโดยหมสำยถจึงชกวงเวลสำททที่ถพอวกสำสคัรนๆ (บสำงคนควิดวกสำนทที่หมสำยถจึง
กสำรขกมเหงสวิบครคัร งโดยเหลกสำจคักรพรรดวิโรมคันททที่มทตกอครวิสตจคักร อยกสำงไรกป็ตสำม นคัที่นกป็กวินเวลสำหลสำย
ศตวรรษ ตรงนทรสสำรกป็ถซูกสกงถจึงครวิสตจคักรนคัรนททที่เมพองสเมอรณ์นสำ ควสำมหมสำยททที่ใหญกกวกสำกป็คพออสำจเปป็น
ไดข้วกสำ ถจึงแมข้วกสำกสำรขกมเหงจะเกวิดขจึรนบกอยๆ แตกปกตวิแลข้วมคันกป็ไมกกวินเวลสำนสำนนคัก

ไมกวกสำจะในกรณทใด คสสำก สสำชคับททที่ชคัดเจนของพระเยซซูกป็คพอ แตก่เจจ้าจงสรัตยณ์ซพซึ่อจนถซงความตาย 
และเราจะมอบมงกอฎแหก่งชชววิตใหจ้แกก่เจจ้า บสสำเหนป็จททที่ทรงสคัญญสำไวข้สสสำหรคับควสำมสคัตยณ์ซพที่อในตอนนนนี้กป็
คพอ มงกรุฎแหกงชทววิตซจึที่งจะทรงประทสำนใหข้ในสวรรคณ์ในตอนนนันี้น นกสำหมสำยเหตรุอทกตรงททที่วกสำในตข้น
ฉบคับเทป็กซทคัส  รทเซปทคัส วลทนทร กลกสำวตรงตคัววกสำ ‘มงกรุฎแหกงชทววิตรอนันนนันี้น’ มคันนกสำจะเปป็นหนจึที่งใน
มงกรุฎเหลกสำนคัรนททที่จะทรงประทสำนใหข้ททที่บคัลลคังกณ์พวิพสำกษสำโดยขจึรนอยซูกกคับควสำมสคัตยณ์ซพที่อ เนพรอหสำททที่
สอดคลข้องกคันเกทที่ยวกคับมงกรุฎแหกงชทววิตถซูกพบในยสำกอบ 1:12 ซจึที่งพซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่สซูข้ทนกสำร
ทดลองและกสำรทดสอบ ตรงนคัรนมทกสำรสพที่อถจึงควสำมสคัตยณ์ซพที่อและควสำมทรุกขณ์ยสำกเหมพอนททที่กลกสำวถจึง
ตรงนทร



วว 2:11 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย ผซจ้ทชซึ่
มชชรัยชนะจะไมก่ไดจ้รรับอรันตรายจากความตายครรัชี้งทชซึ่สองเลย' อทกครคัร งททที่คสสำเตพอนใหข้ตคัรงใจฟคังสวิที่งททที่พระ
ววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ จะตรคัสแกกครยสตจนักรทนันี้งหลายถซูกกลกสำวซสรสำ ดซูควสำมเหป็นเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร ไดข้ใน 1:7 
นอกจสำกนทร  เงพที่อนไขของกสำรมทชคัยชนะกป็ถซูกกลกสำวถจึง ตรงนทรมคันเปป็นพระสคัญญสำทคั ที่วไปในเรพที่องควสำม
รอด กสำรไมกไดข้รคับอคันตรสำยจสำกควสำมตสำยครคัร งททที่สองยกอมสพที่อถจึงกสำรททที่ชพที่อของคนๆหนจึที่งไดข้ถซูกจดไวข้
แลข้วในหนคังสพอแหกงชทววิตของพระเมษโปดกตสำมททที่มทบรรยสำยไวข้ใน ววิวรณณ์ 20:12-15 คนเหลกสำนคัรนจะ
ไดข้รคับควสำมรอด กสำรมทชคัยชนะในททที่นทร กป็คพอ ชคัยชนะเหนพอกสำรตกอตข้สำนของพญสำมสำรเมพที่อเรสำกลคับใจมสำ
หสำพระครวิสตณ์

วว 2:12 จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองเปอรณ์กามรัมวก่า `พระองคณ์ผซจ้ทรง
ถพอดาบสองคมทชซึ่คมกรวิบตรรัสดรังนชชี้วก่า สสำรฉบคับททที่สสำมถซูกสกงถจึงผซูข้นสสำสสำร (ศวิษยสำภวิบสำล) ของครวิสต
จคักรในเมชองเปอรห์กามนัม ยอหณ์นถซูกบคัญชสำใหข้เขทยนวกสำ “พระองคณ์ผซูข้ทรงถพอดสำบสองคมททที่คมกรวิบตรคัส
ดคังนทร วกสำ” พระเยซซูจจึงใหข้คสสำบรรยสำยอคันไพเรสำะและเปป็นเอกลคักษณณ์เกทที่ยวกคับพระองคณ์เองอทกครคัร ง 
พระองคณ์ยกอมทรงหมสำยถจึง ฮทบรซู 4:12 ททที่พระวจนะของพระเจข้สำถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับดสำบ  
สองคม ยอหณ์นกป็บรรยสำยถจึงพระองคณ์แบบนทร ในววิวรณณ์ 1:16 วกสำทรงมทพระแสงสองคมออกมสำจสำก
พระโอษฐณ์ของพระองคณ์

วว 2:13 เชกนเดทยวกคับในแตกละฉบคับของสสำรทคัรงเจป็ด พระเยซซูตรคัสอทกครคัร งวกสำ เรารซจ้จรัก
แนวการกระทคาของเจจ้า นทที่สพที่อวกสำพระองคณ์ทรงทรสำบไมกใชกแคกเจตนสำของเรสำเทกสำนคัรน แตกยคังทรสำบสวิที่งททที่
เรสำกนาลนังทนาอยผล่จรวิงๆเพพที่อพระองคณ์ดข้วย พระองคณ์จจึงทรงตรคัสชมครวิสตจคักรททที่เมพองเปอรณ์กสำมคัมตกอไป
วกสำ เรารซจ้จรักทชซึ่อย ซก่ของเจจ้าคพอเปป็นทชซึ่นรัซึ่งของซาตาน เจจ้ายซดนามของเราไวจ้มรัซึ่น

คสสำททที่แปลวกสำ ทชซึ่นรัซึ่ง (ธรอนอส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘บคัลลคังกณ์’ คสสำนทร จจึงอสำจมทควสำมหมสำยเชวิงอรุปมสำ
มสำกกวกสำซจึที่งสพที่อถจึงอวิทธวิพลของซสำตสำนในศสำสนสำเททยมเทป็จ มคันเปป็นททที่รซูข้ก คันดข้วยวกสำตสสำแหนกงผซูข้นสสำของ
ศสำสนสำลทรลคับของชสำวบสำบวิโลนเดวิม ซจึที่งเปป็นบกอเกวิดอคันโสมมของศสำสนสำเททยมเทป็จทคัรงปวง ไดข้ยข้สำย
ถวิที่นฐสำนไปอยซูกททที่เมพองเปอรณ์กสำมคัมเพรสำะเหตรุผลทสำงกสำรเมพอง ของปลอมททที่สรข้สำงขจึรนโดยซสำตสำนนทรจจึง
ทสสำใหข้เมพองเปอรณ์กสำมคัมกลสำยเปป็นศซูนยณ์บคัญชสำกสำรใหญกของมคันและแผกขยสำยอวิทธวิพลอคันดสสำมพดของมคัน



ไปทคั ที่วชรุมชนนคัรนดข้วย (จะยข้สำยถวิที่นฐสำนไปยคังกรรุงโรมตกอไป) ควสำมจรวิงททที่ยวิที่งใหญกกวกสำกป็คพอวกสำ              
ครวิสตจคักรททที่เมพองเปอรณ์กสำมคัมตคัรงอยซูกในเงสำมพดของศสำสนสำเททยมเทป็จของซสำตสำน เปป็นเมพองแหกงควสำม
มพดฝกสำยววิญญสำณ

นอกจสำกนทร  พระเยซซูตรคัสชมพวกเขสำเพรสำะพวกเขสำยจึดพระนสำมของพระองคณ์ไวข้มคั ที่น และไมก่
ปฏวิเสธความเชพซึ่อในเรา แมจ้ในเวลาทชซึ่อรันทชพาผซจ้เปป็นพยานทชซึ่สรัตยณ์ซพซึ่อของเรา ตจ้องถซกฆก่าในทก่ามกลาง
พวกเจจ้าในทชซึ่ซซซึ่งซาตานอยซก่ ทกสำมกลสำงควสำมมพดฝกสำยววิญญสำณเชกนนคัรน ครวิสตจคักรนทร ไดข้ยกชซูพระนสำม
ของพระเยซซูครวิสตณ์และเชพที่อวสำงใจพระองคณ์อยกสำงเปวิดเผย นทที่รวมถจึงในยสำมททที่อนันทนพาพลทชทพเพรสำะ
ควสำมเชพที่อดข้วย เรสำไมกทรสำบอะไรมสำกไปอทกเกทที่ยวกคับอคันททพสำผซูข้นทร  บสำงคนพยสำยสำมหสำควสำมหมสำยใน
ททที่มสำของคสสำๆนทรซจึที่งมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ตกอตข้สำนทรุกสวิที่ง’ ซจึที่งสพที่อวกสำเขสำยพนหยคัดตกอตข้สำนทรุกสวิที่ง บสำง
คนกป็อข้สำงวกสำคสสำๆนทรหมสำยถจึง บวิดสำผซูข้หนจึที่ง กสำรตทควสำมทคัรงสองแบบนทรอสำจไมกมทหลคักฐสำนสนคับสนรุนททที่
แขป็งแรง ควสำมจรวิงททที่ยวิ ที่งใหญกกวกสำกป็คพอวกสำ ครวิสตจคักรททที่เมพองเปอรณ์กสำมคัมไดข้ยพนหยคัดแมข้ในยสำมททที่เผชวิญ
กคับกสำรตกอตข้สำนอยกสำงหนคัก นทที่สพที่ออทกครคัร งวกสำซสำตสำนมทศซูนยณ์บคัญชสำกสำรใหญกอยซูกททที่นคัที่น

วว 2:14-15 แตก่เรามชขจ้อทชซึ่จะตก่อวก่าเจจ้าบจ้างเลป็กนจ้อย คพอพวกเจจ้าบางคนถพอตามคคาสอน
ของบาลาอรัม ซซซึ่งสอนบาลาคใหจ้กก่อเหตอเพพซึ่อใหจ้ชนชาตวิอวิสราเอลสะดอด คพอใหจ้เขากวินของทชซึ่ไดจ้บซชาแกก่
รซปเคารพแลจ้วและใหจ้เขาลก่วงประเวณช 15 และมชพวกเจจ้าบางคนทชซึ่ถพอคคาสอนของพวกนวิโคเลาสณ์
นวิยมดจ้วยเหมพอนกรัน ทชซึ่เราเองกป็เกลชยดชรัง

อยกสำงไรกป็ตสำม พระเยซซูกป็ทรงมทคสสำววิจสำรณณ์เกทที่ยวกคับครวิสตจคักรนทร  พระองคณ์ทรงบกงชทรวกสำพวกเขสำ
ไดข้ยอมทนบสำงคนททที่ถพอตสำม “คสสำสอนของบสำลสำอคัม ซจึที่งสอนบสำลสำคใหข้กกอเหตรุเพพที่อใหข้ชนชสำตวิ
อวิสรสำเอลสะดรุด คพอใหข้เขสำกวินของททที่ไดข้บซูชสำแกกรซูปเคสำรพแลข้วและใหข้เขสำลกวงประเวณท” นทที่เปป็นขข้อททที่
อข้สำงอวิงถจึงกคันดสำรววิถท 25:1-3 และ 31:15-16 ควสำมหมสำยททที่กวข้สำงกวกสำกป็คพอวกสำ บสำลสำอคัมไดข้แนะใหข้บสำ
ลสำคนสสำควสำมบสำปเขข้สำไปในคกสำยของชนชสำตวิอวิสรสำเอล และทสสำใหข้พวกเขสำประนทประนอม นทที่รวมถจึง
กสำรแทรกซจึมเขข้สำไปของกสำรทสสำผวิดศทลธรรมผกสำนทสำงเหลกสำหญวิงสสสำสกอนและกสำรไหวข้รซูปเคสำรพททที่
พวกนสำงสกงเสรวิมดข้วย ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอ กสำรออมชอมกคับโลกและกสำรพคังก สสำแพงแหกง
กสำรแยกออกจสำกโลกทวิรงลง บสำลสำอคัมทสสำสวิที่งนคัรนสสสำเรป็จในชนชสำตวิอวิสรสำเอล พญสำมสำรกป็พยสำยสำมททที่จะ



ทสสำแบบเดทยวกคันในวคันนทร โดยอวิทธวิพลของโลกททที่มทตกอผซูข้คนของพระเจข้สำในครวิสตจคักร เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่
เปป็นสวิที่งททที่ถซูกเรทยกวกสำเปป็น “คสสำสอนของพวกนวิโคเลสำสณ์นวิยม” ททที่พระเยซซูทรงเกลทยดชคัง กสำรแทรกซจึม
ของโลกเขข้สำมสำในครวิสตจคักรยคังคงเปป็นปคัญหสำตกอมสำจนถจึงทรุกวคันนทร

วว 2:16 พระเยซซูจจึงทรงกสสำชคับครวิสตจคักรนคัรนวกสำ จงกลรับใจเสชยใหมก่ มวิฉะนรัชี้นเราจะรชบ
มาหาเจจ้า และจะสซจ้กรับเขาเหลก่านรัชี้นดจ้วยดาบแหก่งปากของเรา อทกครคัร งททที่คสสำก สสำชคับใหข้กลคับใจเสทยใหมก
ปรสำกฏชคัดเจน เมพที่อควสำมบสำปและกสำรออมชอมแทรกซจึมเขข้สำมสำในชทววิตของครวิสเตทยน กป็มททสำง
แกข้ไขแคกววิธทเดทยวเทกสำนคัรน และนคัที่นคพอ กสำรกลคับใจเสทยใหมก มคันคพอกสำรหคันเสทยจสำกควสำมบสำปดคังกลกสำว 
พรข้อมกคับมทควสำมเสทยใจตสำมแบบของพระเจข้สำเพรสำะควสำมบสำปนคัรน โดยขอกสำรอภคัยโทษจสำก
พระองคณ์ นอกจสำกนทร  พระเยซซูทรงเตพอนวกสำ หสำกพวกเขสำไมกยอมกลคับใจใหมก พระองคณ์กป็จะตกอสซูข้กคับ
คนเหลกสำนคัรนททที่ยอมถซูกโลกทสสำใหข้เปป็นมลทวินไป อสำวรุธแหกงกสำรพวิพสำกษสำของพระองคณ์คพอ พระแสง
แหกงพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ นคั ที่นคพอ พระวจนะของพระองคณ์ นทที่สพที่อถจึงกสำรตทสอนททที่มทตกอครวิสเตทยน
ททที่รคักโลก ออมชอม และกลคับไปทสสำบสำปอทก กสำรโดนพระองคณ์ผซูข้ทรงถซูกบรรยสำยถจึงใน 1:13-16 
จคัดกสำรกคับครุณดข้วยพระพวิโรธกป็นกสำจะทสสำใหข้ครุณฉรุกควิด กลกสำวงกสำยๆกป็คพอ พระเยซซูทรงเตพอนวกสำ หสำก
ครวิสเตทยนททที่รคักโลกทคัรงหลสำยไมกยอมกลคับใจ พระองคณ์กป็จะทรงพสำพวกเขสำไปตทสอน

วว 2:17 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย ผซจ้ทชซึ่
มชชรัยชนะ เราจะใหจ้ผซจ้นรัชี้นกวินมานาทชซึ่ซก่อนอยซก่ และจะใหจ้หวินขาวแกก่ผซจ้นรัชี้นดจ้วย ทชซึ่หวินนรัชี้นมชชพซึ่อใหมก่จารซก
ไวจ้ซซซึ่งไมก่มชผซจ้ใดรซจ้เลยนอกจากผ ซจ้ทชซึ่รรับเทก่านรัชี้น' นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่คสสำเตพอนสตวิกป็คพอ จงฟคังสวิที่งททที่พระ
ววิญญสำณจะตรคัสแกกครยสตจนักรทนันี้งหลาย (ดซูคสสำอธวิบสำยเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร ไดข้ใน 2:7) สสสำหรคับคน
เหลกสำนคัรนททที่มทชคัยชนะ (นคัที่นคพอ ไดข้ชคัยชนะ) พระองคณ์กป็ทรงสคัญญสำวกสำจะประทสำน (1) “มสำนสำททที่ซกอน
อยซูก”, (2) “หวินสทขสำว” และ (3) “ททที่หวินนคัรนมทชพที่อใหมกจสำรจึกไวข้ซจึที่งไมกมทผซูข้ใดรซูข้เลยนอกจสำกผซูข้ททที่รคับ
เทกสำนคัรน”

“มสำนสำททที่ซกอนอยซูก” อสำจหมสำยถจึงควสำมเขข้สำใจแบบพวิเศษเกทที่ยวกคับพระวจนะของพระเจข้สำและ
สวิที่งตกสำงๆของพระเจข้สำ ตสำมจรวิงแลข้ว พระเยซซูทรงเปป็นอสำหสำรแหกงชทววิต มสำนสำททที่ซกอนอยซูกอสำจเปป็นควสำม
จรวิงตกสำงๆของพระเจข้สำททที่อยซูกใตข้พพรนผวิวของพระคคัมภทรณ์ ซจึที่งทรงประทสำนใหข้แกกคนเหลกสำนคัรนททที่มทชคัยตกอ
โลก, เนพรอหนคัง และพญสำมสำรในชทววิตนทร



วลทททที่พซูดถจึง “หวินขสำว” ไมกไดข้ถซูกกลกสำวไวข้ชคัดเจน อยกสำงไรกป็ตสำม มคันเปป็นธรรมเนทยมในศสำล
พวิจสำรณสำคดทสมคัยโบรสำณททที่จะแสดงถจึงกสำรยกฟข้องขข้อกลกสำวหสำตกสำงๆโดยใหข้หวินสทขสำวแกกจสสำเลย หวินสท
ดสสำหมสำยถจึงกสำรปรคับโทษ ดคังนคัรนนทที่จจึงอสำจสพที่อถจึงกสำรทสสำใหข้เรสำเปป็นคนชอบธรรม อทกทรรศนะหนจึที่งกป็
เชพที่อวกสำหวินขสำวนทร  (ซจึที่งมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ หวินททที่สรุกใส เชกน เพชร เปป็นตข้น) กป็คพอ พลอยแบบหนจึที่ง
ททที่มท “ชพที่อใหมกจสำรจึกไวข้” ซจึที่งมทแตกผซูข้รคับหวินนคัรนเทกสำนคัรนททที่รซูข้ นทที่อสำจสพที่อวกสำบนหวินนคัรนมทพระนสำมของพระ
ครวิสตณ์อยซูก หรพอไมกกป็ชพที่อของผซูข้รคับ ไมกวกสำจะในกรณทใด มคันกป็สพที่อถจึงพระพรและกสำรยอมรคับตกอเบพรอง
พระพคักตรณ์พระองคณ์ผซูข้ทรงประทสำนหวินนคัรน นคัที่นคพอ พระเยซซู นทที่อสำจหมสำยถจึงพลอยททที่มทชพที่อสลคักไวข้เปป็น
พวิเศษททที่พระเยซซูจะทรงประทสำนใหข้ททที่บคัลลคังกณ์พวิพสำกษสำในตอนนนันี้นแกกคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ปรนนวิบคัตวิ
พระองคณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในตอนนนนี้ หสำกเปป็นเชกนนคัรนจรวิง มคันกป็จะเปป็นบสสำเหนป็จอทกรซูปแบบหนจึที่งในวคัน
นคัรน

วว 2:18 จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองธวิยาทวิรา วก่า `พระองคณ์ผซจ้ซซซึ่ง
เปป็นพระบอตรของพระเจจ้า ผซจ้ทรงมชพระเนตรดอจเปลวไฟ และมชพระบาทดอจทองสรัมฤทธวิธิ์เงางาม ไดจ้
ตรรัสดรังนชชี้วก่า สสำรฉบคับททที่สทที่ถซูกสกงถจึงผซูข้นสสำสสำร (นคัที่นคพอ ศวิษยสำภวิบสำล) ของครวิสตจคักรททที่เมพองธยยาทยรา 
ใหข้เรสำสคังเกตววิธทททที่พระเยซซูทรงบรรยสำยถจึงพระองคณ์เองอยกสำงไพเรสำะ นคัที่นคพอ พระองคณ์ “ผซูข้ทรงมท
พระเนตรดรุจเปลวไฟ และมทพระบสำทดรุจทองเหลพองเงสำงสำม” พระองคณ์ตรคัสชคัดเจนถจึงคสสำบรรยสำย
เกทที่ยวกคับพระองคณ์เองใน 1:14-15 นทที่สพที่อถจึงควสำมสวกสำงไสวอคันเจวิดจรคัสขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ
ในพระกสำยททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วของพระองคณ์

วว 2:19 เรารซจ้จรักแนวการกระทคาของเจจ้า ความรรัก การปรนนวิบรัตวิ ความเชพซึ่อ และ
ความเพชยรของเจจ้า และแนวการกระทคาของเจจ้า และรซจ้วก่าการเบพชี้องปลายของเจจ้ามชมากกวก่าการเบพชี้อง
ตจ้น นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่พระเยซซูทรงบกงบอกวกสำพระองคณ์ทรงทรสำบเกทที่ยวกคับแนวกสำรกระทสสำของพวกเขสำ
ตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระองคณ์ และองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงสคังเกตเหป็นสวิที่งททที่พวกเขสำกสสำลคังทสสำอยซูก
เพพที่อพระองคณ์ พระองคณ์จจึงทรงชมเชย “ควสำมรคัก กสำรปรนนวิบคัตวิ ควสำมเชพที่อ และควสำมเพทยรของเจข้สำ 
และแนวกสำรกระทสสำของเจข้สำ และรซูข้วกสำกสำรเบพรองปลสำยของเจข้สำมทมสำกกวกสำกสำรเบพรองตข้น” นทที่เปป็นครวิสต
จคักรแหกงหนจึที่งททที่ขจึรนชพที่อเปป็นควสำมรคัก กสำรรคับใชข้ททที่มทตกอผซูข้อพที่น ควสำมเชพที่อและควสำมเพทยร จสำกนคัรนพระ



เยซซูทรงบกงบอกเปป็นครคัร งททที่สองวกสำพระองคณ์ทรงสคังเกตเหป็นแนวกสำรกระทสสำของพวกเขสำและกสำรททที่
กสำรเบพรองปลสำยของพวกเขสำมทมสำกกวกสำกสำรเบพรองตข้นของพวกเขสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นครวิสตจคักรททที่
ทสสำงสำน เปป็นครวิสตจคักรททที่มทควสำมรคักแกกผซูข้อพที่น เปป็นครวิสตจคักรททที่ปรนนวิบคัตวิรคับใชข้ เปป็นครวิสตจคักรททที่
ดสสำเนวินชทววิตโดยควสำมเชพที่อ และเปป็นครวิสตจคักรททที่เพทยรพยสำยสำม นคั ที่นเปป็นคสสำชมททที่ยอดเยทที่ยมจสำกองคณ์
พระผซูข้เปป็นเจข้สำของพวกเขสำ

วว 2:20 แตก่เรามชขจ้อทชซึ่จะตก่อวก่าเจจ้าบจ้างเลป็กนจ้อย คพอพวกเจจ้ายอมใหจ้ผซจ้หญวิงชพซึ่อเยเซ
เบล ทชซึ่ยกตรัวขซชี้นเปป็นผซจ้พยากรณณ์หญวิง หญวิงนรัชี้นสอนและลก่อลวงพวกผซจ้รรับใชจ้ของเรา ใหจ้ลก่วงประเวณช
และใหจ้กวินของทชซึ่บซชาแกก่รซปเคารพแลจ้ว อยกสำงไรกป็ตสำม พระเยซซูทรงตวิเตทยนครวิสตจคักรนทรอยกสำงรรุนแรง
เพรสำะพวกเขสำยอมทนหญวิงททที่ชคั ที่วรข้สำยคนหนจึที่ง นสำงมทชพที่อวกสำ เยเซเบล ซจึที่งอสำจเปป็นเชวิงอรุปมสำททที่ทสสำใหข้เรสำ
นจึกถจึงศทลธรรมและอรุปนวิสคัยฝกสำยววิญญสำณอคันชคั ที่วรข้สำยของหญวิงชพที่อเดทยวกคันในพระคคัมภทรณ์เดวิม ไมกวกสำจะ
ในกรณทใด ครวิสตจคักรททที่เมพองธวิยสำทวิรสำยกอมรซูข้จคักหญวิงททที่พระเยซซูตรคัสถจึงอยกสำงไมกตข้องสงสคัย พระองคณ์
ทรงบรรยสำยถจึงนสำงตกอไปวกสำเปป็นผผห้พยากรณห์หญยงททที่ตคัรงตคัวขจึรนมสำเอง อวิทธวิพลของนสำงสพที่อชคัดเจนใน
เรพที่องของกสำรทสสำผวิดศทลธรรมทสำงเพศและกสำรไหวข้รซูปเคสำรพ

เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำหญวิงผซูข้นทรสกงเสรวิมกสำรลกวงประเวณทและกสำรเลกนชซูข้ฝกสำยรกสำงกสำยจรวิงๆ
หรพอกสำรกระทสสำเชกนนคัรนในฝกสำยววิญญสำณ ในยสำกอบ 4:4 กสำรเปป็นมวิตรกคับโลกถซูกเปรทยบวกสำเปป็น
เหมพอนกคับกสำรเลกนชซูข้ฝกสำยววิญญสำณ ทคั ที่วพระคคัมภทรณ์เดวิมควสำมเกทที่ยวขข้องของชนชสำตวิอวิสรสำเอลกคับกสำร
ไหวข้รซูปเคสำรพถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับกสำรเลกนชซูข้ฝกสำยววิญญสำณเชกนกคัน ไมกนกสำเปป็นไปไดข้ททกสำรลกวง
ประเวณทจรวิงๆจะถซูกปลกอยใหข้ปฏวิบคัตวิกคันในครวิสตจคักรหนจึที่งททที่พระเยซซูทรงตรคัสชมขนสำดนคัรน นคัที่นกป็
จะหมสำยรวมถจึงกสำรลกวงประเวณทอยกสำงเปวิดเผยพรข้อมกคับกสำรเลกนชซูข้ในรซูปแบบของกสำรรกวมเพศเปป็น
หมซูกคณะดข้วย ควสำมหมสำยอทกแบบนกสำจะเปป็นกสำรแทรกซจึมเขข้สำมสำในรซูปของกสำรเลกนชซูข้ฝกสำยววิญญสำณ 
นคัที่นคพอ กสำรเสนอใหข้มทกสำรไหวข้รซูปเคสำรพ, คสสำสอนผวิด, กสำรสกงเสรวิมใหข้ทสสำเหมพอนอยกสำงโลก, และนคัก
เทศนณ์หญวิง ควสำมหมสำยแบบหลคังนทรนกสำจะสอดคลข้องกคับครวิสตจคักรททที่ไดข้ชพที่อวกสำพยสำยสำมททที่จะปรนนวิบคัตวิ
องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำมสำกกวกสำ อยกสำงไรกป็ตสำม ควสำมเปป็นไปไดข้ในเรพที่องกสำรทสสำบสำปทสำงเพศจรวิงๆกป็ไมก
อสำจถซูกตคัดออกไปไดข้เชกนกคัน



วว 2:21 ไมกวกสำจะในกรณทใด พระเยซซูทรงเตพอนวกสำ เราไดจ้ใหจ้โอกาสหญวิงนรัชี้นกลรับใจ
จากการลก่วงประเวณชของนาง แตก่นางกป็ไมก่ไดจ้กลรับใจเลย อทกครคัร งททที่ทสำงแกข้สสสำหรคับสถสำนกสำรณณ์นทรคพอ 
กสำรกลคับใจใหมก นคัที่นคพอ กสำรหคันกลคับเสทยจสำกบสำปโดยสวิรนเชวิง นกสำเศรข้สำททที่หญวิงผซูข้นทร ยคังคงไมกยอมกลคับ
ใจจสำกควสำมบสำปของนสำงตกอไปไมกวกสำจะเปป็นควสำมบสำปฝกสำยรกสำงกสำยหรพอฝกสำยววิญญสำณกป็ตสำม (คสสำททที่
แปลวกสำ โอกาส (ครอนอส) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘เวลสำ’ พระเยซซูทรงใหข้เวลสำนสำงมสำกแลข้วททที่จะกลคับใจ
ใหมก)

วว 2:22-23 ดซเถวิด เราจะทวิชี้งหญวิงนรัชี้นไวจ้บนเตชยง และคนทรัชี้งหลายทชซึ่ลก่วงประเวณชกรับนาง
เรากป็จะทวิชี้งไวจ้ใหจ้ผจญกรับความระทมทอกขณ์ เวจ้นไวจ้แตก่วก่าคนเหลก่านรัชี้นจะกลรับใจจากการกระทคาของ
ตน 23 เราจะประหารลซกทรัชี้งหลายของหญวิงนรัชี้นเสชยใหจ้ตาย และครวิสตจรักรทรัชี้งหลายจะไดจ้รซจ้วก่าเรา
เปป็นผซจ้พวินวิจพวิจารณาจวิตใจ และเราจะใหจ้สวิซึ่งตอบแทนแกก่เจจ้าทรัชี้งหลายทอกคนใหจ้เหมาะสมกรับการงาน
ของเจจ้า

พระเยซซูจจึงทรงประกสำศถจึงกสำรตทสอนอยกสำงรรุนแรง พระองคณ์ตรคัสลกวงหนข้สำวกสำทคัรงนสำงและคน
เหลกสำนคัรนททที่เกทที่ยวขข้องกคับนสำงจะผจญกคับ “ควสำมระทมทรุกขณ์ เวข้นไวข้แตกวกสำคนเหลกสำนคัรนจะกลคับใจจสำก
กสำรกระทสสำของตน” คสสำททที่แปลวกสำ ความระทมทอกขณ์ (ธลยพซยส) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ควสำมทรุกขณ์ยสำก’ 
หรพอ ‘ควสำมเจป็บปวด’ นทที่สพที่อชคัดเจนวกสำพระครวิสตณ์ผซูข้บรวิสรุทธวิธ ก สสำลคังจะตทสอนพวกเขสำอยกสำงรรุนแรงแลข้ว 
ททที่เปป็นลสำงยวิที่งกวกสำกป็คพอคสสำเตพอนของพระเยซซูททที่วกสำพระองคณ์จะทรงประหสำรลซูกๆของหญวิงผซูข้นทร  นทที่สพที่อวกสำ
พวกเขสำเกทที่ยวขข้องในควสำมบสำปของนสำงมสำกยวิที่งกวกสำเสทยอทก นคัที่นเปป็นกสำรตทสอนททที่รรุนแรงมสำกๆ! ใน
กสำรทรงทสสำเชกนนคัรน ครวิสตจคักรทคัรงหลสำยในแควข้นนคัรนกป็จะไดข้รซูข้วกสำพระองคณ์เองทรงเปป็นผซูข้ทรงพวินวิจ
พวิจสำรณสำจวิตใจ (ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ พระองคณ์ทรงตรวจสอบแรงจซูงใจและควสำมควิดททที่อยซู กลจึกททที่สรุด
ของเรสำ วลทททที่พซูดถจึงจวิตของเรสำ (นคัที่นคพอ ลสสำไสข้ของเรสำ) เปป็นสสสำนวนททที่หมสำยถจึงสกวนลจึกททที่สรุดของตคัว
ตนของเรสำ) นอกจสำกนทร  พระองคณ์เองทรงเปป็นผซูข้ททที่ “จะใหข้สวิที่งตอบแทนแกกเจข้สำทคัรงหลสำยทรุกคนใหข้
เหมสำะสมกคับกสำรงสำนของเจข้สำ” นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงกสำรตทสอนขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ ดซู ฮทบรซู 12:6 ททที่
ชคัดเจนอทกดข้วยกป็คพอวกสำ กสำรตอบสนองของพระเจข้สำตกอควสำมบสำปททที่รรุนแรงในชทววิตของครวิสเตทยนคน
หนจึที่งคพอกสำรตทสอนและไมกใชกกสำรสซูญเสทยควสำมรอด



วว 2:24 สคาหรรับพวกเจจ้า และคนอพซึ่นทชซึ่เหลพออยซก่ทชซึ่เมพองธวิยาทวิรา ผซจ้ไมก่ถพอคคาสอนนชชี้ 
และไมก่รซจ้จรักสวิซึ่งทชซึ่เขาเรชยกวก่า ความลคชี้าลซกของซาตานนรัชี้น เราขอบอกวก่า เราจะไมก่มอบภาระอพซึ่นใหจ้เจจ้า
พระเยซซูจจึงทรงเตพอนนสำงและคนททที่เหลพอในครวิสตจคักรททที่เมพองธวิยสำทวิรสำอยกสำงจรวิงจคัง ซจึที่งพวกเขสำไมกไดข้
เขข้สำสกวนในควสำมบสำปของนสำงเยเซเบลผซูข้นทรและไมกไดข้ “รซูข้จคักสวิที่งททที่เขสำเรทยกวกสำ ควสำมลสรสำลจึกของซสำตสำน
นคัรน” พระองคณ์จะไมกทรง “มอบภสำระอพที่น” ใหข้แกกคนเหลกสำนคัรนททที่ไมกไดข้เขข้สำสกวนในควสำมบสำปนทร

วว 2:25 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำจจึงทรงเตพอนสตวิคนททที่เหลพอในครวิสตจคักรนทรวกสำ แตก่
สวิซึ่งทชซึ่เจจ้ามชอยซก่แลจ้วนรัชี้น จงยซดไวจ้ใหจ้มรัซึ่นจนกวก่าเราจะมา พระองคณ์จจึงทรงเตพอนสตวิคนททที่เหลพอใหข้ยจึดมคั ที่น
ในควสำมสคัตยณ์สรุจรวิต ควสำมบรวิสรุทธวิธ  และควสำมเชพที่อของตนไวข้จนกวกสำพระองคณ์จะเสดป็จมสำ นทที่สพที่อ
ชคัดเจนอทกครคัร งถจึงกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์

วว 2:26 ผซจ้ใดมชชรัยชนะและถพอรรักษากวิจการของเราไวจ้จนถซงทชซึ่สอด `เราจะใหจ้ผซจ้นรัชี้นมช
อคานาจครอบครองบรรดาประชาชาตวิ อทกครคัร งททที่มทเงพที่อนไขเพวิที่มเตวิมเขข้สำไปกคับเงพที่อนไขเรพที่องกสำรมทชคัย
ตกออวิทธวิพลของโลก เนพรอหนคัง และพญสำมสำร นคั ที่นคพอเงพที่อนไขเรพที่องกสำร “ถพอรคักษสำกวิจกสำรของเรสำไวข้
จนถจึงททที่สรุด” ควสำมหมสำยกป็คพอ กสำรถพอรคักษสำหรพอเชพที่อฟคังสวิที่งททที่องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำไดข้ทรงบคัญชสำ
เรสำใหข้กระทสสำจนกวกสำเรสำจะสวิรนชทววิต ดคังนคัรน พระสคัญญสำนทรจจึงมทแกกประชสำกรของพระเจข้สำผซูข้มทชคัยชนะ
ตกอโลกและกระทสสำกวิจกสำรททที่พระองคณ์ทรงบคัญชสำไวข้จนสสสำเรป็จ พระเยซซูตรคัสวกสำ “เรสำจะใหข้ผซูข้นคัรนมท
อสสำนสำจครอบครองบรรดสำประชสำชสำตวิ” นทที่ยกอมหมสำยถจึงกสำรปกครองและครอบครองรกวมกคับ
พระองคณ์ในอสำณสำจคักรของพระเจข้สำททที่จะมสำถจึง คสสำอรุปมสำเรพที่องสวิบเมพองททที่ทรงสอนในลซูกสำ 19:11 กป็
อข้สำงอวิงถจึงเรพที่องนทรตรงๆ นอกจสำกนทร  มทกสำรบกงบอกถจึงเรพที่องนทร โดยตรงในววิวรณณ์ 20:4-6 และ 22:5 ดข้วย 
อยกสำงไรกป็ตสำม พระเยซซูกป็ทรงกสสำหนดเงพที่อนไขททที่ไมกมทผซูข้ใดโตข้แยข้งไดข้สสสำหรคับกสำรครอบครองดคังกลกสำว 
นคัที่นคพอ กสำรมทชคัยตกอโลกและกสำรปรนนวิบคัตวิพระองคณ์ดข้วยควสำมเชพที่อฟคังในตอนนนนี้เพพที่อททที่จะปกครอง
และครอบครองในตอนนนันี้น คสสำททที่แปลวกสำ อคานาจ (เอห็กซออผเซนย) หมสำยถจึง ‘สวิทธวิอสสำนสำจ’ โดยใน
กรณทนทรคพอ สวิทธวิอสสำนสำจททที่ไดข้รคับมอบตกอมสำอทกทท

วว 2:27 พระเยซซูตรคัสถจึงพระองคณ์เองวกสำในวคันนคัรน และผซจ้นรัชี้นจะบรังครับบรัญชาคนทรัชี้ง
หลายดจ้วยคทาเหลป็ก เหมพอนกรับเมพซึ่อหมจ้อดวินของชก่างหมจ้อทชซึ่แตกออกเปป็นเสชซึ่ยงๆ' ตามทชซึ่เราไดจ้รรับ



จากพระบวิดาของเรา นทที่เปป็นหนจึที่งในสทที่แหกงในพระคคัมภทรณ์ททที่กสำรครอบครองของพระครวิสตณ์ถซูกเปรทยบ
วกสำเปป็นเหมพอนกคับคทสำเหลป็ก (สดรุดท 2:9, ววิวรณณ์ 2:27, 12:5, 19:15) ในแตกละกรณท มคันสพที่อถจึงกสำร
ครอบครองของพระองคณ์ดข้วยควสำมชอบธรรมในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึงของพระองคณ์ซจึที่งใน
อสำณสำจคักรนคัรนจะไมกมทกสำรยอมทนตกอควสำมบสำปเลย กสำรกบฏใดกป็ตสำมททที่มทตกอสวิทธวิอสสำนสำจแหกงควสำม
เปป็นพระเจข้สำของพระองคณ์จะถซูกจคัดกสำรเหมพอนกคับภสำชนะของชกสำงหมข้อททที่ถซูกตทใหข้แตกดข้วยคทสำเหลป็ก
สวิทธวิอสสำนสำจนคัรนไดข้ถซูกประทสำนใหข้แกกพระองคณ์จสำกพระบวิดสำของพระองคณ์ ถจึงแมข้วกสำยรุคพคันปทและ
อสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ททที่จะตสำมมสำจะเปป็นชกวงเวลสำแหกงพระพรอคันไมกรซูข้สวิรนสรุดซจึที่งเปป็นททที่ๆควสำมชอบ
ธรรมดสสำรงอยซูกกป็ตสำม แตกควสำมบสำปกป็จะถซูกจคัดกสำรอยกสำงรรุนแรงและเฉทยบขสำด มคันไมกนกสำใชกเรพที่อง
บคังเอวิญททที่คสสำเตพอนททที่จรวิงจคังนทร ถซูกใหข้ในบรวิบทของสสำรททที่สกงถจึงครวิสตจคักรททที่เมพองธวิยสำทวิรสำ ไมกตข้อง
สงสคัยเลยวกสำ ครวิสตจคักรนทรมทควสำมบสำปททที่รข้สำยแรงและหนคักหนสำยวิที่งกวกสำครวิสตจคักรอทกหกแหกง มคันบกง
บอกถจึงควสำมรรุนแรงอคันบรวิสรุทธวิธ ขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำททที่มทตกอควสำมบสำป

วว 2:28 นอกจสำกนทร  สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่รคักษสำตคัวไวข้ใหข้บรวิสรุทธวิธ  มทชคัยตกอโลก และ
ปรนนวิบคัตวิพระผซูข้ชกวยใหข้รอดของพวกเขสำอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อ พระองคณ์กป็ทรงสคัญญสำวกสำ และเราจะมอบ
ดาวประจคารอก่งใหจ้แกก่ผ ซจ้นรัชี้น ถจึงแมข้ไมกมทนวิยสำมไวข้ แตกพระสคัญญสำขข้อนทรกป็ดซูเหมพอนจะสพที่อถจึงพระพรของ
พระครวิสตณ์เองเพรสำะพระองคณ์ทรงถซูกเรทยกวกสำ “ดสำวประจสสำรรุกงอคันสรุกใส” ในววิวรณณ์ 22:16 บสำงททสวิที่งททที่
ถซูกสพที่อดข้วยกป็คพอ กสำรรวมเปป็นหนจึที่งเดทยวกคันของพระครวิสตณ์กคับครวิสตจคักรของพระองคณ์ในฐสำนะเจข้สำ
สสำวของพระองคณ์ในกสำรเลทรยงสมรสของพระเมษโปดก คนเหลกสำนคัรนททที่รคักษสำตคัวใหข้บรวิสรุทธวิธ ในตอน
นนนี้กป็สสำมสำรถตคัรงตสำคอยควสำมสคัมพคันธณ์อคันแสนสรุดยอดนคัรนกคับพระครวิสตณ์ไดข้ในตอนนนันี้น

วว 2:29 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย
เถวิด'" บทนทรปวิดทข้สำยดข้วยคสสำก สสำชคับเดวิมททที่ใหข้ตคัรงใจฟคังสวิที่งททที่พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ จะทรงตรคัสแกกครวิสต
จคักรทคัรงหลสำย

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 3: บททนชื่สามของวยวรณห์กลล่าวถซงสารสามฉบนับสตุดทห้ายจากพระเยซผถซง

ครยสตจนักรทนันี้งเจห็ดแหล่งแควห้นเอเชนย นนัชื่นคชอ เมชองซารห์ดยส, เมชองฟนลาเดลเฟนย และเมชองเลาดนเซนย



วว 3:1 "จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองซารณ์ดวิสวก่า `พระองคณ์ผซจ้ทรงมช
พระววิญญาณทรัชี้งเจป็ดของพระเจจ้า และทรงมชดาราเจป็ดดวงนรัชี้น ไดจ้ตรรัสดรังนชชี้วก่า เรารซจ้จรักแนวการกระ
ทคาของเจจ้า เจจ้าไดจ้ชพซึ่อวก่ามชชชววิตอยซก่ แตก่วก่าเจจ้าไดจ้ตายเสชยแลจ้ว

สสำรฉบคับททที่หข้สำถซูกสกงถจึงทผตสวรรคห์ (ผซูข้นสสำสสำร หรพอศวิษยสำภวิบสำล) ของครวิสตจคักรททที่เมพองซสำรณ์ดวิ
ส พระเยซซูทรงบรรยสำยถจึงพระองคณ์เองตรงนทรวกสำทรงเปป็น “พระองคณ์ผซูข้ทรงมทพระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของ
พระเจข้สำ และทรงมทดสำรสำเจป็ดดวงนคัรน” ตสำมททที่มทบอกไวข้ในควสำมเหป็นเกทที่ยวกคับววิวรณณ์ 1:4 กสำรพซูดถจึง 
“พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำ” อสำจหมสำยถจึงควสำมบรวิบซูรณณ์, ของประทสำน, และพระครุณตกสำงๆ
ของพระววิญญสำณของพระเจข้สำ ดซู คสสำอธวิบสำยใน 1:4 ดสำวทคัรงเจป็ดดวงคพอ ทซูตสวรรคณ์ (คพอ ผซูข้นสสำสสำรหรพอ
ศวิษยสำภวิบสำล) ของครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดตสำมททที่มทบอกไวข้ใน 1:20 สสำรถจึงครวิสตจคักรททที่เมพองซสำรณ์ดวิสมทควสำม
เปป็นเอกลคักษณณ์ตรงททที่วกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำไมกทรงชมเชยครวิสตจคักรนทร เลย มทแตกคสสำววิพสำกษณ์
ววิจสำรณณ์ นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่พระองคณ์ทรงเตพอนควสำมจสสำทรุกคนอทกครคัร งวกสำ “เรสำรซูข้จคักแนวกสำรกระทสสำของ
เจข้สำ”

พระองคณ์ตรคัสตกอไปวกสำ “เจข้สำไดข้ชพที่อวกสำมทชทววิตอยซูก แตกวกสำเจข้สำไดข้ตสำยเสทยแลข้ว” คสสำตวิเตทยนนทรอสำจ
รรุนแรงยวิที่งกวกสำททที่ทรงมทตกอครวิสตจคักรททที่เหลพออทกหกแหกง พวกเขสำไดข้ชพที่อวกสำพวกเขสำยคังมทชทววิตอยซูก พวก
เขสำอข้สำงวกสำเปป็นครวิสเตทยน อยกสำงไรกป็ตสำม อคันททที่จรวิงแลข้วพวกเขสำกป็ตสำยฝกสำยววิญญสำณแลข้ว ในดข้สำนหนจึที่งนทที่
อสำจสพที่อถจึงควสำมตสำยแลข้วของววิสคัยทคัศนณ์, ควสำมมทชทววิตชทวสำ และกสำรปรนนวิบคัตวิรคับใชข้ อยกสำงไรกป็ตสำม 
มคันนกสำจะหมสำยถจึงกสำรตสำยแลข้วฝกสำยววิญญสำณในกสำรททที่พวกเขสำตสำยในกสำรลกวงละเมวิดและควสำมบสำป
ตกสำงๆมสำกกวกสำ กลกสำวอทกนคัยหนจึที่ง หลสำยคนในครวิสตจคักรนทร ไมกเคยไดข้บคังเกวิดใหมกเลย ภสำพเปรทยบใน
ปคัจจรุบคันกป็นกสำจะเปป็นครวิสตจคักรสสำยหลคักทคัรงหลสำยททที่ไดข้ออกหกสำงจสำกขกสำวประเสรวิฐไปตคัรงนสำนแลข้ว
และบคัดนทรกป็ตสำยแลข้วฝกสำยววิญญสำณ พวกเขสำเรทยกตคัวเองวกสำครวิสเตทยน แตกพวกเขสำกป็ตสำยแลข้วสสสำหรคับ
พระเจข้สำ

วว 3:2 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงเตพอนสตวิคนสกวนนข้อยททที่เหลพออยซูกภสำยใน       
ครวิสตจคักรนทร วกสำ เจจ้าจงระแวดระวรังใหจ้ดช และกระตอจ้นสก่วนทชซึ่เหลพออยซก่ซซซึ่งจวนจะตายอยซก่แลจ้วนรัชี้นใหจ้
แขป็งแรงขซชี้น นทที่อสำจหมสำยถจึง กสำรรคักษสำควสำมจรวิงสกวนสรุดทข้สำยททที่เหลพอไวข้ในครวิสตจคักรททที่ตสำยแลข้วเชกน



นคัรน นคัที่นคพอ ไมกกทที่คนททที่ไดข้บคังเกวิดใหมกแลข้วจรวิงๆ เกรงวกสำจะไมกมทควสำมจรวิงเหลพออยซูกททที่นคัที่นอทกเลย พระ
เยซซูทรงออกควสำมเหป็นตกอไปวกสำ เพราะวก่าเราไมก่พบการประพฤตวิของเจจ้าดชพรจ้อมตก่อพระพรักตรณ์
พระเจจ้า สวิที่งททที่พวกเขสำไดข้กระทสสำไมกไดข้สมบซูรณณ์แบบหรพอดทพรข้อมตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ พวก
เขสำกป็อสำจเหมพอนกคับครวิสตจคักรหคัวเสรทในปคัจจรุบคันทคัรงหลสำยททที่ใหข้ควสำมสสสำคคัญกคับเรพที่องรองของควสำม
เชพที่อแบบครวิสเตทยน เชกน กสำรใหข้ควสำมชกวยเหลพอแกกผซูข้ขคัดสนในสคังคม อยกสำงไรกป็ตสำม พวกเขสำกป็เพวิก
เฉยตกอจรุดประสงคณ์หลคักของกสำรประกสำศขกสำวประเสรวิฐและกสำรนสสำววิญญสำณผซูข้หลงหสำย

วว 3:3 เหตอฉะนรัชี้น เจจ้าจงระลซกวก่าเจจ้าไดจ้รรับและไดจ้ยวินอะไร จงยซดไวจ้ใหจ้มรัซึ่นและกลรับ
ใจเสชยใหมก่ ฉะนรัชี้นถจ้าเจจ้าไมก่เฝจ้าระวรัง เราจะมาหาเจจ้าเหมพอนอยก่างขโมย และเจจ้าจะไมก่รซจ้วก่าเราจะมา
หาเจจ้าเมพซึ่อไร คสสำกสสำชคับของพระเยซซูททที่ทรงมทตกอครวิสตจคักรนทรมทควสำมคลข้สำยคลจึงกคันหลสำยดข้สำนกคับททที่ทรง
มทตกอครวิสตจคักรททที่เมพองเอเฟซคัส ถจึงแมข้วกสำบรวิบทจะตกสำงกคันอยกสำงสวิรนเชวิงกป็ตสำม พระองคณ์ทรงสคัที่งพวก
เขสำวกสำ “จงระลจึกวกสำเจข้สำไดข้รคับและไดข้ยวินอะไร” สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนในครวิสตจคักรททที่ถซูกสรข้สำงใหมก
แลข้ว พระองคณ์กป็ทรงกสสำชคับพวกเขสำใหข้ระลจึกถจึงควสำมจรวิงเดวิมของขกสำวประเสรวิฐซจึที่งพวกเขสำเคยไดข้ยวิน
เมพที่อนสำนมสำแลข้วและไดข้ตข้อนรคับพระครวิสตณ์แลข้ว พระองคณ์ทรงก สสำชคับพวกเขสำเพวิที่มเตวิมใหข้ “ยจึดไวข้ใหข้
มคั ที่นและกลคับใจเสทยใหมก” คสสำก สสำชคับใหข้กลคับใจเสทยใหมกถซูกเอกยถจึงหกครคัร งตกอครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกง 
เรพที่องนทรถซูกทวนซสรสำสองรอบตกอครวิสตจคักรททที่เมพองธวิยสำทวิรสำและไมกไดข้ถซูกกลกสำวแกกครวิสตจคักรททที่เมพอง    
สเมอรณ์นสำและเมพองฟทลสำเดลเฟทยเลย เมพที่อมทควสำมบสำปหรพอควสำมบกพรกองฝกสำยววิญญสำณ คสสำสคัที่งของ
พระเจข้สำกป็ทคัรงเรทยบงกสำยและชคัดเจน นคัที่นคพอ จงกลคับใจเสทยใหมก!

หสำกพวกเขสำในฐสำนะครวิสตจคักรไมกยอมเอสำใจใสกจนถจึงระดคับททที่พวกเขสำจะกลคับใจจสำกควสำม
ตสำยดข้สำนฝกสำยววิญญสำณของตน โดยหคันกลคับมสำหสำพระครวิสตณ์จรวิงๆ พระองคณ์กป็ทรงเตพอนวกสำ “เรสำจะ
มสำหสำเจข้สำเหมพอนอยกสำงขโมย และเจข้สำจะไมกรซูข้วกสำเรสำจะมสำหสำเจข้สำเมพที่อไร” ถจึงแมข้วกสำนทที่อสำจดซูเหมพอนหมสำย
ถจึงกสำรเสดป็จมสำของพระครวิสตณ์เหมพอนอยกสำงขโมยททที่แอบยกองมสำในเวลสำกลสำงคพนในกสำรเสดป็จกลคับ
มสำของพระองคณ์ แตกนทที่นกสำจะหมสำยถจึงกสำรตทสอนททที่จะมสำในไมกชข้สำของพระองคณ์มสำกกวกสำ “เพรสำะองคณ์
พระผซูข้เปป็นเจข้สำทรงตทสอนผซูข้ททที่พระองคณ์ทรงรคัก” (ฮทบรซู 12:6)



วว 3:4 แตก่กป็มชพวกเจจ้าสองสามชพซึ่อทชซึ่เมพองซารณ์ดวิส ทชซึ่ไมก่ไดจ้กระทคาใหจ้เสพชี้อผจ้าของตนมช
มลทวิน และเขาเหลก่านรัชี้นจะแตก่งตรัวสชขาวเดวินไปกรับเรา เพราะวก่าเขาเปป็นคนทชซึ่สมควรแลจ้ว พระเยซซู
ตรคัสตกอไปวกสำมทสองสสำมคนในครวิสตจคักรททที่เมพองซสำรณ์ดวิสททที่ “มวิไดข้กระทสสำใหข้เสพรอผข้สำของตนมทมลทวิน” 
นทที่เปป็นภสำพเปรทยบททที่สพที่อถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ ฝกสำยววิญญสำณ มทผซูข้ททที่ถซูกสรข้สำงใหมกแลข้วจรวิงๆอยซูกสองสสำมคนททที่
ยคังไมกไดข้แปดเปพร อนไปเพรสำะบสำป ชกสำงเปป็นขข้อควิดเหป็นอคันนกสำเศรข้สำ จสำกคนทคัรงครวิสตจคักร มทแคกสอง
สสำมคนททที่รอดและเปป็นททที่ชอบพระทคัยองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของพวกเขสำ พระสคัญญสำของพระองคณ์ททที่
ทรงมทตกอพวกเขสำกป็คพอวกสำ “เขสำเหลกสำนคัรนจะแตกงตคัวสทขสำวเดวินไปกคับเรสำ เพรสำะวกสำเขสำเปป็นคนททที่สมควร
แลข้ว” กสำรอข้สำงอวิงถจึงเครพที่องแตกงกสำยสทขสำวนกสำจะหมสำยถจึงควสำมชอบธรรมของเหลกสำววิสรุทธวิชน “ผข้สำ
ปกสำนเนพรอละเอทยด สะอสำดและขสำว” ดซู ววิวรณณ์ 19:8,14 มทแตกครวิสตจคักรททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วเทกสำนคัรนททที่
ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเชกนนคัรนในพระคคัมภทรณ์ มทควสำมคลข้สำยคลจึงก คันกคับฝซูงชนมสำกมสำยททที่ถซูกไถกแลข้วใน
ววิวรณณ์ 7:9-14 ดข้วย ดซู อวิสยสำหณ์ 1:18 ดข้วย

วว 3:5 ในทสสำนองเดทยวกคัน พระเยซซูทรงสคัญญสำตกอไปอทกวกสำ ผซจ้ใดมชชรัยชนะ ผซจ้นรัชี้นจะ
สวมเสพชี้อสชขาว ถจึงแมข้วกสำพระสคัญญสำบสำงประกสำรสสสำหรคับกสำรมทชคัยชนะเกทที่ยวขข้องกคับบสสำเหนป็จตกสำงๆ
ในสวรรคณ์ แตกตรงนทรพระสคัญญสำกป็เกทที่ยวขข้องกคับควสำมรอดตคัรงแตกแรกอยกสำงชคัดเจน นอกจสำกนทรพระเยซซู
ทรงสคัญญสำอทกวกสำ และเราจะไมก่ลบชพซึ่อผซจ้นรัชี้นออกจากหนรังสพอแหก่งชชววิต หนคังสพอแหกงชทววิตในพระ
คคัมภทรณ์เปป็นเรพที่องปรวิศนสำอยซู กหนกอยๆ

บสำงคนถพอตสำมทรรศนะททที่วกสำมทหนคังสพอแหกงชทววิตมสำกกวกสำหนจึที่งเลกมในสวรรคณ์ เลกมแรกอสำจ
หมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ยคังมทชทววิตอยซูกฝกสำยรกสำงกสำย นทที่อสำจเปป็นเลกมนคัรนททที่โมเสสพซูดถจึงในอพยพ 32:32 
อทกเลกมคพอ หนคังสพอแหกงชทววิตของพระเมษโปดกตสำมททที่มทบอกไวข้ในววิวรณณ์ 13:8 และ 21:27 อยกสำงไร
กป็ตสำม ดซูเหมพอนวกสำมทหนคังสพอแหกงชทววิตแคกเลกมเดทยวเทกสำนคัรนมสำกกวกสำ ชพที่อของคนเรสำถซูกบคันทจึกไวข้ในนคัรน
ตอนททที่เรสำเกวิด และหสำกผซูข้ใดไมกยอมรคับพระครวิสตณ์ ชพที่อของเขสำกป็ถซูกลบออกไป มทแตกคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้
บคังเกวิดใหมกแลข้วและมทชทววิตนวิรคันดรณ์แลข้วเทกสำนคัรนททที่มทชพที่อของตนอยซูกในหนคังสพอเลกมนคัรนตลอดไป กสำรททที่
ชพที่อของตนถซูกลบออกไปจสำกหนคังสพอแหกงชทววิตกป็ดซูเหมพอนจะหมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ถจึงแมข้ยคังมทชทววิต
อยซูกและไมกเคยตข้อนรคับพระครวิสตณ์ พวกเขสำจจึงถซูกลบชพที่อออกไปจสำกหนคังสพออคันเปทที่ยมสรุขเลกมนคัรน
ตลอดกสำล พวกเขสำไมกเคยรอดเลย นทที่ดซูเหมพอนจะสอดคลข้องกคับอรุปนวิสคัยฝกสำยววิญญสำณของครวิสตจคักร



ททที่เมพองซสำรณ์ดวิส คนสกวนใหญกททที่นคัที่นไมกรอดและมทแคกสองสสำมคนททที่บคังเกวิดใหมกแลข้วจรวิงๆ สสสำหรคับคน
พวกหลคังนทร  พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำจะไมกลบชพที่อของพวกเขสำออกเลย

สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่ชพที่อของตนไมกถซูกลบออกไปจสำกหนคังสพอแหกงชทววิต พระเยซซูกป็ทรง
สคัญญสำอทกวกสำ แตก่เราจะรรับรองชพซึ่อผซจ้นรัชี้นตก่อพระพรักตรณ์พระบวิดาของเรา และตก่อหนจ้าเหลก่าทซตสวรรคณ์
ของพระองคณ์ นทที่สอดคลข้องกคับมคัทธวิว 10:32-33 โดยไปดซูททที่ขข้อนคัรนไดข้

วว 3:6 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงเตพอนอทกครคัร งวกสำ ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่ง
พระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลายเถวิด' กลกสำวอทกนคัยหนจึที่ง จงตคัรงใจฟคังสวิที่งททที่พระววิญญสำณ
บรวิสรุทธวิธ จะทรงตรคัสใหข้ดทๆ

วว 3:7 จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองฟชลาเดลเฟชย วก่า `พระองคณ์ผซจ้
บรวิสอทธวิธิ์ ผซจ้สรัตยณ์จรวิง ผซจ้ทรงถพอลซกกอญแจของดาววิด ผซจ้ทรงเปวิดแลจ้วจะไมก่มชผซจ้ใดปวิด ผซจ้ทรงปวิดแลจ้วจะ
ไมก่มชผซจ้ใดเปวิด ไดจ้ตรรัสดรังนชชี้วก่า สสำรฉบคับททที่หกถซูกสกงถจึง “ทซูตสวรรคณ์แหกงครวิสตจคักรททที่เมพองฟทลสำ
เดลเฟทย” (นคัที่นคพอ ถจึงศวิษยสำภวิบสำลของครวิสตจคักรนคัรน) ตรงนทรพระเยซซูทรงบรรยสำยถจึงตคัวพระองคณ์เอง
วกสำเปป็น “พระองคณ์ผซูข้บรวิสรุทธวิธ  ผซูข้สคัตยณ์จรวิง” องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงเปป็นผซูข้บรวิสรุทธวิธ จรวิงๆ ดซู 1 เป
โตร 1:15-16 พระองคณ์ยคังทรงเปป็นกสำรแสดงเปป็นบรุคคลของควสำมจรวิงดข้วยเพรสำะพระองคณ์ทรงเรทยก
ตคัวเองวกสำ ‘ควสำมจรวิง’ ใน ยอหณ์น 14:6 พระองคณ์จจึงทรงสคัตยณ์จรวิง ซพที่อตรง และชอบธรรม ทคัรงหมดนทร
ถซูกสพที่อในคสสำททที่แปลวกสำ สรัตยณ์จรวิง (อาเลธยนอส) นอกจสำกนทร  พระองคณ์ยคังทรงถพอ “ลซูกกรุญแจของดสำววิด 
ผซูข้ทรงเปวิดแลข้วจะไมกมทผซูข้ใดปวิด ผซูข้ทรงปวิดแลข้วจะไมกมทผซูข้ใดเปวิด” วลทททที่พซูดถจึงลซูกกรุญแจของดสำววิดมสำ
จสำกอวิสยสำหณ์ 22:22-23 ซจึที่งเปป็นคสสำพยสำกรณณ์เกทที่ยวกคับพระเมสสวิยสำหณ์

ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำในกสำรพซูดถจึงลซูกกรุญแจของดสำววิดนกสำจะหมสำยถจึงกสำรททที่พระครวิสตณ์
ทรงเปป็นเชพรอสสำยของดสำววิดและควสำมเปป็นกษคัตรวิยณ์ของพระองคณ์ ในฐสำนะกษคัตรวิยณ์ พระองคณ์ทรงมท
อสสำนสำจททที่จะปวิด (ประตซู) และไมกมทผซูข้ใดสสำมสำรถเปลทที่ยนแปลงมคันไดข้ มคันเปป็นววิธทกสำรอข้สำงอวิงอคันไพเรสำะ
แบบบทกวทถจึงสวิทธวิอสสำนสำจในกสำรเปป็นกษคัตรวิยณ์ของพระองคณ์ในฐสำนะพระเมสสวิยสำหณ์และจอมกษคัตรวิยณ์
ดคังนคัรน ตรงนทรพระเยซซูจจึงทรงบรรยสำยถจึงพระองคณ์เองวกสำเปป็น (1) ผซูข้บรวิสรุทธวิธ , (2) ผซูข้สคัตยณ์จรวิง และ (3) 
กษคัตรวิยณ์ททที่ไดข้รคับกสำรเจวิมตคัรง (พระเมสสวิยสำหณ์)



วว 3:8 เรารซจ้จรักแนวการกระทคาของเจจ้า ด ซเถวิด เราไดจ้ตรัชี้งประตซซซซึ่งเปวิดไวจ้ตรงหนจ้า
พวกเจจ้า ประตซนชชี้ไมก่มชใครปวิดไดจ้ เพราะวก่าเจจ้ามชกคาลรังเพชยงเลป็กนจ้อย แตก่กระนรัชี้นเจจ้ากป็ไดจ้ประพฤตวิตาม
คคาของเราและไมก่ไดจ้ปฏวิเสธนามของเรา นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่คสสำพซูดนทร เนข้นเรพที่องกสำรททที่พระองคณ์ทรงรซูข้จคัก
แนวกสำรกระทสสำของประชสำกรของพระเจข้สำ มคันสสสำคคัญตรงททที่วกสำในแตกละกรณทพระองคณ์ไมกไดข้ตรคัสวกสำ
 ‘เรสำรซูข้จคักเจตนสำของเจข้สำ’ หรพอ ‘เรสำรซูข้จคักควสำมรซูข้สจึกของเจข้สำ’ พระองคณ์ทรงเนข้นเรพที่องกวิจกสำรตกสำงๆททที่
ประชสำกรของพระเจข้สำไดข้กระทสสำจรวิงๆ ไมกวกสำจะเปป็นกสำรดทหรพอกสำรชคั ที่วกป็ตสำม ดซู 2 โครวินธณ์ 5:10, 
เอเฟซคัส 2:10 และววิวรณณ์ 22:12

พระเยซซูทรงประกสำศวกสำพระองคณ์ไดข้ทรงตคัรง “ตคัรงประตซูซจึที่งเปวิดไวข้ตรงหนข้สำพวกเจข้สำ ประตซูนทร
ไมกมทใครปวิดไดข้” เมพที่อเหป็นถจึงควสำมสอดคลข้องกคันกคับคสสำบรรยสำยเรพที่องททที่ทรงถพอลซูกกรุญแจของดสำววิด
พรข้อมกคับสวิทธวิอสสำนสำจททที่จะเปวิดหรพอปวิดประตซูไวข้ ตรงนทรพระองคณ์กป็ทรงเตพอนใหข้ครวิสตจคักรททที่เมพองฟท
ลสำเดลเฟทยระลจึกถจึงประตซูททที่เปวิดไวข้ซจึที่งพระองคณ์ทรงจคัดเตรทยมใหข้แกกพวกเขสำ นทที่อสำจหมสำยถจึงโอกสำสททที่
เยอะและมทมสำไมกบกอยในกสำรประกสำศขกสำวประเสรวิฐ พวกเขสำอสำจมทโอกสำสในกสำรเกป็บเกทที่ยวดวง
ววิญญสำณททที่ครวิสตจคักรอพที่นๆไมกไดข้รคับ เปสำโลดซูเหมพอนจะพซูดถจึงพระพรดคังกลกสำวใน 1 โครวินธณ์ 16:9 
ทกสำนยคังขอใหข้ครวิสตจคักรททที่เมพองโคโลสทอธวิษฐสำนเพพที่อททที่ประตซูแหกงกสำรประกสำศจะไดข้เปวิดใหข้แกกทกสำน
ททที่กรรุงโรมดข้วย (โคโลสท 4:3)

ไมกมทคสสำตวิเตทยนจสำกองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำสสสำหรคับครวิสตจคักรนทร เลย พระเยซซูจจึงทรงชมเชย
พวกเขสำวกสำ “เพรสำะวกสำเจข้สำมทก สสำลคังเพทยงเลป็กนข้อย แตกกระนคัรนเจข้สำกป็ไดข้รคักษสำคสสำของเรสำและไมกไดข้
ปฏวิเสธนสำมของเรสำ” ถจึงแมข้วกสำครวิสตจคักรนทร ไมกไดข้มทก สสำลคังเยอะ บสำงททอสำจในเรพที่องของจสสำนวนหรพอ
อวิทธวิพล แตกพวกเขสำกป็ไดข้รคักษสำ (เชพที่อฟคัง) พระวจนะของพระครวิสตณ์และไมกไดข้ปฏวิเสธพระนสำมของ
พระองคณ์ แมข้ในยสำมททที่เจอกคับกสำรขกมเหงและกสำรตกอตข้สำน

วว 3:9 ดซเถวิด เราจะทคาใหจ้พวกธรรมศาลาของซาตานทชซึ่พซดมอสาวก่าเขาเปป็นพวกยวิว
และไมก่ไดจ้เปป็นนรัชี้น ดซเถวิด เราจะทคาใหจ้เขามากราบลงแทบเทจ้าของเจจ้า และใหจ้เขารซจ้วก่า เราไดจ้รรักพวก
เจจ้า พระเยซซูตรคัสถจึงสวิที่งททที่เหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็น “ธรรมศสำลสำของซสำตสำน ททที่พซูดมรุสสำวกสำเขสำเปป็นพวกยวิว
และไมกไดข้เปป็นนคัรน” (ดซู 2:9) เหป็นไดข้ชคัดวกสำครวิสตจคักรนทรก สสำลคังเผชวิญกคับกสำรตกอตข้สำนอยกสำงหนคักจสำก



ธรรมศสำลสำในทข้องถวิที่น พระเยซซูทรงเปรทยบมคันวกสำเปป็นเหมพอนซสำตสำน ดซู โรม 2:28-29 เกทที่ยวกคับยวิวแทข้
และยวิวเททยม พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำพระองคณ์จะ “ทสสำใหข้เขสำมสำกรสำบลงแทบเทข้สำของเจข้สำ และใหข้เขสำ
รซูข้วกสำ เรสำไดข้รคักพวกเจข้สำ” นทที่อสำจหมสำยถจึงกสำรกลคับใจเชพที่อของพวกยวิวททที่เปป็นปฏวิปคักษณ์เหลกสำนทรซจึที่งในเวลสำ
อคันเหมสำะสมจะนมคัสกสำรตกอหนข้สำครวิสตจคักรนทร  วลทททที่แปลวกสำ “แทบเทข้สำของเจข้สำ” อสำจแปลไดข้ดข้วยวกสำ
 ‘ตกอหนข้สำเทข้สำของเจข้สำ’ คนเหลกสำนทรททที่ไดข้ขคัดขวสำงงสำนของพระเจข้สำในครวิสตจคักรนทร ในเวลสำอคันเหมสำะสม
จะกลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์และนมคัสกสำรรกวมกคับพวกเขสำตกอหนข้สำตกอตสำของพวกเขสำ คนเหลกสำนคัรนจะ
ไดข้รซูข้วกสำควสำมรคักของพระเจข้สำมทอยซูกเหนพอครวิสตจคักรนทร  ดซู เอเฟซคัส 5:25

วว 3:10 พระเยซซูทรงเสรวิมคสสำชมเชยและพระสคัญญสำใหข้แกกครวิสตจคักรนทร วกสำ เพราะ
เหตอเจจ้าไดจ้ประพฤตวิตามคคาของเราดจ้วยความเพชยร เราจะรรักษาเจจ้าจากเวลาแหก่งการทดลองนรัชี้น
ดจ้วย ซซซึ่งจะบรังเกวิดมชทรัซึ่วทรัชี้งโลก เพพซึ่อจะลองดซใจคนทรัชี้งปวงทชซึ่อยซก่ทรัซึ่วแผก่นดวินโลก

ครวิสตจคักรททที่เมพองฟทลสำเดลเฟทยไดข้ “รคักษสำคสสำของเรสำดข้วยควสำมเพทยร” นทที่หมสำยควสำมวกสำพวก
เขสำไดข้สซูข้ทนและพสำกเพทยรตสำมททที่คสสำททที่แปลวกสำ ความเพชยร (ฮผพอมอเน) สพที่อ กสำรรคักษสำครวิสตจคักรนทร
 “จสำกเวลสำแหกงกสำรทดลองนคัรนดข้วย ซจึที่งจะบคังเกวิดขจึรนทคั ที่วทคัรงโลก เพพที่อจะลองดซูใจคนทคัรงปวงททที่อยซูกทคั ที่ว
แผกนดวินโลก” นกสำจะหมสำยถจึงกสำรรคับขจึรนของครวิสตจคักรกกอนยรุคเจป็ดปท เวลสำแหกงกสำรลองใจนคัรนจะมสำ
ถจึงคนทคัรงปวงททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก (อออนคออผเมะเน ซจึที่งแปลเปป็น โลก) มคันจะเปป็นชกวงเวลสำแหกง
กสำรพวิพสำกษสำททที่จะมสำถจึงคนทคัรงโลก นทที่ยกอมหมสำยถจึงยรุคเจป็ดปทไดข้แตกเพทยงเทกสำนคัรน กสำรปกปข้องครวิสต
จคักรไมกใหข้ไดข้รคับอคันตรสำย (ซจึที่งนกสำจะใชกควสำมหมสำยตรงนทร ) จสำกกสำรลองใจดคังกลกสำวกป็เขข้สำใจไดข้ดทททที่สรุด
ในเรพที่องของกสำรรคับขจึรนของครวิสตจคักรกกอนยรุคเจป็ดปท ดคังนคัรน เรสำจจึงเหป็นถจึงทรรศนะททที่เชพที่อเรพที่องกสำรรคับ
ขจึรนกกอนยรุคเจป็ดปทตรงนทร

วว 3:11 พระเยซซูตรคัสตกอไปวกสำ ดซเถวิด เราจะมาโดยเรป็ว ยวิที่งสนคับสนรุนวลทททที่พซูดถจึงกสำร
รคับขจึรนในขข้อททที่แลข้ว คสสำททที่แปลวกสำ โดยเรป็ว (ทาคผ) สพที่อควสำมหมสำยในเรพที่องวยธนททที่พระองคณ์จะเสดป็จมสำ
มสำกกวกสำเวลาททที่พะองคณ์จะเสดป็จมสำ มคันสพที่อถจึงกสำรเสดป็จกลคับมสำไดข้ทรุกเมพที่อขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของ
เรสำในกสำรรคับขจึรน ดคังนคัรนพระองคณ์จจึงทรงเตพอนสตวิครวิสตจคักรททที่นคั ที่นวกสำ จงยซดมรัซึ่นในสวิซึ่งทชซึ่เจจ้ามช เพพซึ่อไมก่
ใหจ้ผซจ้ใดชวิงเอามงกอฎของเจจ้าไปไดจ้ นทที่ยกอมหมสำยถจึงบสสำเหนป็จตกสำงๆททที่รออยซูกในสวรรคณ์ ซจึที่งททที่สสสำคคัญกป็คพอ



มงกรุฎหลสำยแบบททที่ถซูกพซูดถจึงในพระคคัมภทรณ์ใหมก นทที่สพที่อถจึงกสำรยจึดมคั ที่นในควสำมสคัตยณ์ซพที่อ ควสำมเพทยร
พยสำยสำม และกสำรเปป็นพยสำนซจึที่งในกสำรเหลกสำนทรพวกเขสำไดข้รคับคสสำชมจสำกพระเยซซูแลข้ว

นทที่สพที่อตกอไปอทกถจึงควสำมเปป็นไปไดข้ในเรพที่องของกสำรแขกงขคันเพพที่อชวิงมงกรุฎตกสำงๆในสวรรคณ์ นทที่
สพที่อดข้วยวกสำอสำจมทคนจสสำนวนจสสำกคัดททที่ไดข้รคับบสสำเหนป็จ ดคังนคัรนเรสำอสำจกสสำลคังแขกงขคันกคับพทที่นข้องคนอพที่นๆ
ตลอดทรุกยรุคสมคัยเพพที่อชวิงมงกรุฎและบสสำเหนป็จเดทยวก คันนคัรน หสำกเรสำหยกอนยสำนในกสำรปรนนวิบคัตวิของ
เรสำตกอพระครวิสตณ์ พทที่นข้องคนอพที่น อสำจในชกวงเวลสำอพที่นและสถสำนททที่อพที่น กป็อสำจปรนนวิบคัตวิพระครวิสตณ์ไดข้
อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อเกวินหนข้สำเรสำและเขสำจะไดข้รคับมงกรุฎททที่อสำจตกเปป็นของเรสำไปกป็ไดข้ เรพที่องนทร ยกอมทสสำใหข้เรสำ
ตข้องฉรุกควิดใหข้ดทททเดทยว

วว 3:12 ผซจ้ใดมชชรัยชนะ เราจะกระทคาใหจ้ผซจ้นรัชี้นเปป็นเสาในพระววิหารแหก่งพระเจจ้าของ
เรา และผซจ้นรัชี้นจะไมก่ออกไปภายนอกอชกเลย อทกครคัร งททที่คสสำททที่แปลวกสำ มชชรัยชนะ (นยคาโอ) มทควสำมหมสำย
วกสำ ไดข้ชคัยชนะและนทที่กป็หมสำยถจึงกสำรมทชคัยชนะในชทววิตครวิสเตทยน กสำรมทชคัยชนะนทรคพอชคัยชนะเหนพอ
ควสำมไมกสคัตยณ์ซพที่อ ควสำมบสำป โลก เนพรอหนคัง และพญสำมสำร ชคัยชนะดคังกลกสำวในชทววิตครวิสเตทยนอสำจไดข้
รคับบสสำเหนป็จเปป็นททที่พวิเศษในพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์ นอกจสำกนทร  พระพรนคัรนจะคงอยซูกสพบๆ
ไปเปป็นนวิตยณ์ดข้วย เหตรุกสำรณณ์นทรนกสำจะเกวิดขจึรนในสวรรคณ์และบสสำเหนป็จททที่จะทรงประทสำนในตอนนคัรน
สสสำหรคับกสำรรคับใชข้พระครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในตอนนทร  บสำงคนจะไดข้รคับตสสำแหนกงและหนข้สำททที่ปรนนวิบคัตวิ
พวิเศษททที่พระววิหสำรนคัรนของพระเจข้สำ ภสำพเปรทยบแบบครกสำวๆในชทววิตคนอเมรวิกคันในปคัจจรุบคันกป็คง
เหมพอนกคับคนททที่ปรนนวิบคัตวิรคับใชข้ผซูข้สมคัครชวิงชคัยตสสำแหนกงประธสำนสำธวิบดทอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อ พอผซูข้สมคัครคน
นคัรนไดข้รคับเลพอก คนๆนคัรนกป็ไดข้รคับเชวิญใหข้ไปปรนนวิบคัตวิทกสำนประธสำนสำธวิบดทททที่ทสสำเนทยบขสำว

สสสำหรคับผซูข้รคับใชข้ททที่สคัตยณ์ซพที่อดคังกลกสำว พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำ และเราจะจารซกพระนามพระเจจ้า
ของเราไวจ้ทชซึ่ผซจ้นรัชี้น และชพซึ่อเมพองของพระเจจ้าของเรา คพอกรองเยรซซาเลป็มใหมก่ ทชซึ่ลงมาจากสวรรคณ์จาก
พระเจจ้าของเรา และเราจะจารซกนามใหมก่ของเราไวจ้ทชซึ่ผซจ้นรัชี้นดจ้วย สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ปรนนวิบคัตวิ
องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของพวกเขสำอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในชทววิตนทร  พระเยซซูกป็ทรงสคัญญสำอยกสำงชคัดเจนวกสำจะทรง
ประทสำนบสสำเหนป็จเปป็นพวิเศษใหข้แกกพวกเขสำในตอนนนันี้น สสสำหรคับกลรุกมผซูข้รคับใชข้ททที่สคัตยณ์ซพที่อของพระเจข้สำ
ในตอนนทร  พวกเขสำจะไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษในวคันนคัรนของกสำรมทชพที่อพวิเศษสสำมชพที่อจสำรจึกอยซูกบนตคัวพวกเขสำ 
ชพที่อทคัรงสสำมนคัรนคพอ (1) พระนสำมของพระเจข้สำ, (2) ชพที่อกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก และ (3) พระนสำมใหมกของ



พระเยซซู เรสำไมกทรสำบวกสำพระนสำมอคันหลคังนทรคพออะไร แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันจะเปป็นบสสำเหนป็จขคัรนสซูงททที่จะ
ไดข้รคับกสำรจสำรจึกชพที่อเหลกสำนทร ในวคันนคัรน ดซูคสสำอธวิบสำยเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกในววิวรณณ์ 22 
ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ปรนนวิบคัตวิพระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อใน
ชทววิตนทร  จะมทกสำรปซูนบสสำเหนป็จและรสำงวคัลเปป็นพวิเศษเมพที่อถจึงตอนนคัรน

วว 3:13 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลายเถวิด'
นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่มทกสำรทวนซสรสำคสสำเตพอนใหข้ตคัรงใจฟคังสวิที่งททที่พระววิญญสำณตรคัสแกกครวิสตจคักรทคัรงหลสำย กสำร
เอกยถจึง “ครวิสตจคักรทคัรงหลสำย” เจป็ดครคัร งชทร ใหข้เหป็นอทกครคัร งถจึงครวิสตจคักรทข้องถวิที่นและไมกใชกครวิสตจคักร
สสำกลททที่ลจึกลคับ นทที่เปป็นกสำรเนข้นยสรสำทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ใหมก

วว 3:14 จงเขชยนถซงทซตสวรรคณ์แหก่งครวิสตจรักรทชซึ่เมพองเลาดชเซชย วก่า `พระองคณ์ผซจ้ทรง
เปป็นพระเอเมน ทรงเปป็นพยานทชซึ่สรัตยณ์ซพซึ่อและสรัตยณ์จรวิง และทรงเปป็นปฐมเหตอแหก่งสวิซึ่งสารพรัดซซซึ่ง
พระเจจ้าทรงสรจ้าง ไดจ้ตรรัสดรังนชชี้วก่า สสำรฉบคับททที่เจป็ดถซูกสกงถจึง “ทซูตสวรรคณ์แหกงครวิสตจคักรททที่เมพองเลสำดท
เซทย” อทกครคัร งททที่สสำรฉบคับสรุดทข้สำยนทรถซูกสกงถจึงทผตสวรรคห์ (คพอ ผซูข้นสสำสสำร หรพอศวิษยสำภวิบสำล) ของครวิสต
จคักรนคัรน พระเยซซูทรงใหข้คสสำบรรยสำยเกทที่ยวกคับพระองคณ์เองเปป็นครคัร งสรุดทข้สำยในเนพรอหสำตอนนทร  พระองคณ์
ทรงบรรยสำยถจึงตคัวพระองคณ์เองวกสำทรงเปป็น “พระองคณ์ผซูข้ทรงเปป็นพระเอเมน ทรงเปป็นพยสำนททที่สคัตยณ์
ซพที่อและสคัตยณ์จรวิง และทรงเปป็นปฐมเหตรุแหกงสวิที่งสสำรพคัดซจึที่งพระเจข้สำทรงสรข้สำง” พระองคณ์จจึงทรงนสสำ
เสนอลคักษณะเฉพสำะตคัวสสำมประกสำรเกทที่ยวกคับพระองคณ์เอง (1) พระองคณ์ทรงเปป็น “พระเอเมน” คสสำททที่
นสสำมสำใชข้แบบทคับศคัพทณ์เชกนนทร  (เอเมน) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘อยกสำงแทข้จรวิง’ จจึงทรงหมสำยถจึงควสำมจรวิง คสสำ
วกสำ เอเมน สพที่อถจึงควสำมสคัตยณ์ซพที่อ จรวิงแทข้ททเดทยวททที่พระเยซซูทรงเปป็นกสำรแสดงเปป็นบรุคคลของทคัรงควสำม
จรวิงและควสำมสคัตยณ์ซพที่อ (2) ดคังนคัรน พระองคณ์จจึงทรงเปป็นพยสำนททที่สคัตยณ์ซพที่อและสคัตยณ์จรวิงของพระเจข้สำ” 
(3) พระองคณ์ยคังทรงเปป็น “ปฐมแหกงสวิที่งสสำรพคัดซจึที่งพระเจข้สำทรงสรข้สำง” คสสำททที่แปลวกสำ ปฐม (อารเค) สพที่อ
ควสำมหมสำยในบรวิบทนทรถจึงแหลกงกสสำเนวิดตกสำงๆ พระเยซซูทรงเปป็นแหลกงกสสำเนวิดแหกงสรรพสวิที่งททที่พระเจข้สำ
ทรงสรข้สำง นคัที่นคพอ พระองคณ์ทรงใหข้ก สสำเนวิดสวิที่งทรงสรข้สำงตกสำงๆของพระเจข้สำ พระเจข้สำทรงมอบหมสำย
งสำนนคัรนใหข้พระองคณ์กระทสสำ พระองคณ์ทรงเปป็นททที่มสำของสรรพสวิที่งทคัรงปวงททที่ถซูกสรข้สำงขจึรน ดซู ยอหณ์น 1:1-
3, โคโลสท 1:16



วว 3:15-16 เรารซจ้จรักแนวการกระทคาของเจจ้าวก่า เจจ้าไมก่เยป็นไมก่รจ้อน เราใครก่ใหจ้เจจ้าเยป็นหรพอ
รจ้อน 16 ดรังนรัชี้น เพราะเหตอทชซึ่เจจ้าเปป็นแตก่ออก่นๆไมก่เยป็นและไมก่รจ้อน เราจะคายเจจ้าออกจากปากของเรา

ขณะททที่พระเยซซูตรคัสถจึงแนวกสำรกระทสสำของพวกเขสำอทกครคัร ง นกสำสคังเกตวกสำพระองคณ์ไมกทรงมท
คสสำชมสสสำหรคับครวิสตจคักรนทร เลย ในฝกสำยววิญญสำณแลข้วพวกเขสำ “ไมกเยป็นไมกรข้อน” พระเยซซูทรงเศรข้สำ
พระทคัยและตรคัสวกสำพระองคณ์ใครกใหข้พวกเขสำไมกเยป็นกป็รข้อนไปเลย เพรสำะวกสำพวกเขสำเปป็นแตก “อรุกนๆไมก
เยป็นและไมกรข้อน” พระองคณ์จจึงทรงเตพอนวกสำพระองคณ์จะคสำยพวกเขสำออกจสำกพระโอษฐณ์ของพระองคณ์
พวกเขสำจพดชพดในควสำมรคักของพวกเขสำททที่มทตกอพระครวิสตณ์ พวกเขสำไมกไดข้ตสำยดข้สำนและเยป็นชสำเหมพอน 
ครวิสตจคักรททที่เมพองซสำรณ์ดวิส แตกพวกเขสำกป็ไมกไดข้รข้อนรนเพพที่อพระครวิสตณ์เหมพอนกคัน พวกเขสำอยซูกใน     
สภสำพอรุกนๆใกลข้ตสำยเตป็มทท องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงอยสำกใหข้เรสำรข้อนรนเพพที่อพระองคณ์แนกนอน
อยซูกแลข้ว เมพที่อเรสำไมกรข้อนรนเพพที่อพระองคณ์ กป็คงดทกวกสำททที่จะเยป็นชพดไปเลย แตกกสำรอยซูกในสภสำพแบบอรุกนๆ
แบบครจึที่งๆกลสำงๆ สรุกๆดวิบๆนทรกป็เปป็นททที่สะอวิดสะเอทยนสสสำหรคับพระองคณ์ พระองคณ์ตรคัสถจึงกสำรคสำย   
(ตรงตคัวคพอ สสสำรอก) พวกเขสำออกมสำ นทที่นกสำจะหมสำยถจึงนสรสำททที่ถซูกปลกอยไวข้ใหข้อยซูกนวิที่งๆมสำพคักใหญกๆ 
เพรสำะมคันไมกรข้อนและกป็ไมกเยป็น มคันจจึงปลกอยใหข้สวิที่งมทชทววิตจสสำพวกจรุลวินทรทยณ์เตวิบโตขจึรน กสำรดพที่มนสรสำททที่
อรุกนๆเชกนนคัรนจจึงทสสำใหข้เกวิดกสำรบข้วนทวิรงแบบไมกเตป็มใจ องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงหมสำยถจึงสวิที่งนทร
แนกๆ

วว 3:17 เพราะเจจ้าพซดวก่า "เราเปป็นคนมรัซึ่งมช ไดจ้ทรรัพยณ์สมบรัตวิทวชมากขซชี้น และเราไมก่
ตจ้องการสวิซึ่งใดเลย" เจจ้าไมก่รซจ้วก่าเจจ้าเปป็นคนแรจ้นแคจ้นเขป็ญใจ เปป็นคนนก่าสรังเวช เปป็นคนขรัดสน เปป็นคน
ตาบอด และเปลพอยกายอยซก่ พระองคณ์ตรคัสตกอไปวกสำครวิสตจคักรททที่เมพองเลสำดทเซทย “เปป็นคนมคั ที่งมท ไดข้
ทรคัพยณ์สมบคัตวิทวทมสำกขจึรน” และไมกขคัดสนสวิที่งใดเลย นอกจสำกนทร  ครวิสตจคักรนทรกป็ทรสำบในเรพที่องนทร และมท
ใจโอข้อวดจสำกกสำรททที่พวกเขสำประกสำศตคัวในเรพที่องดคังกลกสำว นทที่กป็ชทร ใหข้เหป็นถจึงสภสำพฝกสำยววิญญสำณของ
พวกเขสำแลข้ว

พระเยซซูตรคัสตกอไป พวกเขสำไมกรซูข้วกสำตคัวเอง “เปป็นคนแรข้นแคข้นเขป็ญใจ เปป็นคนนกสำสคังเวช เปป็น
คนขคัดสน เปป็นคนตสำบอด และเปลพอยกสำยอยซูก” พวกเขสำไมกรซูข้เลยเกทที่ยวกคับสภสำพฝกสำยววิญญสำณของตคัว
เองซจึที่งตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำมทลคักษณะททที่แรข้นแคข้นเขป็ญใจ นกสำสคังเวช ขคัดสน ตสำบอดและเปลพอย



กสำย (หรพอ แทบไมกมทเสพรอผข้สำใสก) ถจึงแมข้วกสำพวกเขสำมคั ที่งมทฝกสำยวคัตถรุและภสำคภซูมวิใจในเรพที่องดคังกลกสำว แตก
พวกเขสำกป็ยสำกจนฝกสำยววิญญสำณ อคันตรสำยของควสำมมคั ที่งมทจจึงปรสำกฏชคัดเจนเพรสำะมคันสสสำแดงตคัวออกมสำ
ในรซูปของควสำมอรุกนๆฝกสำยววิญญสำณ ครวิสเตทยน (และครวิสตจคักร) ในอเมรวิกสำยรุคปคัจจรุบคันมสำกมสำย
หลสำยแหกงยกอมมทลคักษณะตรงตสำมคสสำบรรยสำยนทรอยกสำงแนกนอน นคัที่นคพอ มคั ที่งมทฝกสำยวคัตถรุ แตกยสำกจนฝกสำย
ววิญญสำณและอรุกนๆตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ

วว 3:18 เราเตพอนสตวิเจจ้าใหจ้ซพชี้อทองคคาทชซึ่หลอมใหจ้บรวิสอทธวิธิ์ในไฟแลจ้วจากเรา เพพซึ่อเจจ้า
จะไดจ้เปป็นคนมรัซึ่งมช และเสพชี้อผจ้าขาวเพพซึ่อจะนอก่งหก่มไดจ้ และเพพซึ่อความละอายแหก่งกายเปลพอยเปลก่าของ
เจจ้าจะไมก่ไดจ้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจจ้าเพพซึ่อเจจ้าจะแลเหป็นไดจ้ พระเยซซูจจึงทรงแนะนสสำพวกเขสำ 
เพรสำะพระองคณ์ทรงเปป็นททที่ปรจึกษสำจรวิงๆ ดซู อวิสยสำหณ์ 9:6 คสสำแนะนสสำของพระองคณ์กป็คพอ ใหข้พวกเขสำซพรอ
ครุณธรรมฝกสำยววิญญสำณหลสำยประกสำร พวกเขสำมทเงวินอยซู กแลข้ว ดคังนคัรนพระองคณ์จจึงเสนอสวิที่งเหลกสำนทร ใหข้
เปป็นกสำรตอบแทน ในรซูปแบบททที่คลข้สำยๆกคัน พระเยโฮวสำหณ์พระเจข้สำไดข้ทรงแนะนสสำชนชสำตวิอวิสรสำเอล
ใหข้ซพรออสำหสำรฝกสำยววิญญสำณจสำกพระองคณ์ในอวิสยสำหณ์ 55:1 เชกนกคัน ตรงนทรพระเยซซูขอใหข้พวกเขสำซพรอ 
“ทองคสสำ (ฝกสำยววิญญสำณ) ททที่หลอมใหข้บรวิสรุทธวิธ ในไฟ” (ทองคสสำททที่บรวิสรุทธวิธ และแพงททที่สรุด) นคัที่นคพอ พวก
เขสำถซูกกสสำชคับใหข้ซพรอควสำมมคั ที่งคคั ที่งฝกสำยววิญญสำณททที่แทข้จรวิง

นอกจสำกนทรพวกเขสำยคังถซูกกสสำชคับใหข้ซพรอ “เสพรอผข้สำขสำว” นทที่ไมกไดข้สพที่อถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ ซจึที่งพวกเขสำ
อสำจขสำดเพทยงเทกสำนคัรน แตกททที่สสสำคคัญยวิที่งไปกวกสำนคัรน นทที่สพที่อถจึงผข้สำปกสำนเนพรอละเอทยด ขสำวและสะอสำดของ
เหลกสำววิสรุทธวิชนดข้วย “เพพที่อจะนรุกงหกมไดข้ และเพพที่อควสำมละอสำยแหกงกสำยเปลพอยเปลกสำของเจข้สำจะไมกไดข้
ปรสำกฏ” บสำงคนในครวิสตจคักรนคัรนนกสำจะยคังไมกรอดดข้วยซสรสำ พวกเขสำยคังไมกไดข้นรุกงหกมเสพรอคลรุมแหกง
ควสำมชอบธรรมซจึที่งมทแตกองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำเทกสำนคัรนททที่ทรงประทสำนใหข้ไดข้เมพที่อเรสำถซูกทสสำใหข้เปป็น
คนชอบธรรมแลข้ว

สรุดทข้สำย พระองคณ์ทรงก สสำชคับพวกเขสำใหข้ซพรอยสำทสำตสำดข้วยทรคัพยณ์ของพวกเขสำ “เพพที่อเจข้สำจะแล
เหป็นไดข้” คนสมคัยกกอนใชข้ยสำททที่ปรรุงโดยเภสคัชกรซจึที่งพวกเขสำเชพที่อวกสำจะบรรเทสำตสำททที่เปพที่อยหรพอบวม 
และทสสำใหข้กลคับมองเหป็นไดข้ดคังเดวิม ตรงนทรพระเยซซูอสำจกสสำลคังตรคัสถจึงกสำรกลคับมสำมทควสำมเขข้สำใจฝกสำย
ววิญญสำณและควสำมเขข้สำใจเกทที่ยวกคับพระวจนะของพระองคณ์ ถจึงแมข้วกสำในฝกสำยรกสำงกสำยแลข้วพวกเขสำยคัง
มองเหป็นอยซูก แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกเขสำไมกสสำมสำรถมองเหป็นควสำมจรวิงททที่ยวิ ที่งใหญกกวกสำของพระเจข้สำ



สสสำหรคับพวกเขสำในฝกสำยววิญญสำณไดข้ พระเยซซูทรงก สสำชคับใหข้พวกเขสำยอมแลกควสำมมคั ที่งคคั ที่งของตคัวเอง
กคับควสำมเขข้สำใจฝกสำยววิญญสำณ นทที่อสำจเปป็นกสำรอข้สำงอวิงแบบแฝงถจึงคสสำแนะนสสำททที่พระเยซซูทรงใหข้แกก
ขรุนนสำงหนรุกมผซูข้รสที่สำรวยในมคัทธวิว 19:16-22 กป็ไดข้ ควสำมมคั ที่งมทสสำมสำรถกกอใหข้เกวิดควสำมมพดบอดฝกสำย
ววิญญสำณไดข้งกสำยมสำกจรวิงๆ

วว 3:19 พระเยซซูทรงเตพอนควสำมจสสำพวกเขสำวกสำ เรารรักผซจ้ใด เรากป็ตรักเตพอนและตชสอนผซจ้
นรัชี้น นทที่เปป็นคสสำพซูดททที่เคยถซูกกลกสำวไปแลข้วในฮทบรซู 12:6 พระองคณ์จจึงทรงสคัที่งพวกเขสำวกสำ เหตอฉะนรัชี้นจงมช
ความกระตพอรพอรจ้น และกลรับใจเสชยใหมก่ คสสำททที่แปลวกสำ จงมชความกระตพอรพอรจ้น (เซลอโอ) มทควสำม
หมสำยตรงตคัววกสำ ‘ถซูกทสสำใหข้รข้อน’ หรพอ ‘เดพอดพลกสำน’ พระองคณ์จจึงทรงกสสำชคับใหข้พวกเขสำเกวิดควสำม
รข้อนรนและกลคับใจใหมกจสำกสภสำพเฉพที่อยชสำฝกสำยววิญญสำณของพวกเขสำ นทที่เปป็นคสสำก สสำชคับททที่หกททที่ใหข้กลคับ
ใจใหมกในววิวรณณ์ 2-3 เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันเปป็นครุณธรรมฝกสำยววิญญสำณประกสำรหนจึที่งททที่จสสำเปป็นตข้องมทในยรุค
ครวิสตจคักรทกสำมกลสำงผซูข้คนของพระเจข้สำจรวิงๆ

วว 3:20 พระเยซซูจจึงทรงใชข้ภสำพประกอบททที่พบเหป็นไดข้ทรุกวคันเพพที่อแสดงภสำพควสำม
สคัมพคันธณ์ระหวกสำงพระองคณ์กคับครวิสตจคักรททที่เมพองเลสำดทเซทย ดซเถวิด เรายพนเคาะอยซก่ทชซึ่ประตซ ถจ้าผซจ้ใดไดจ้ยวิน
เสชยงของเรา และเปวิดประตซ เราจะเขจ้าไปหาผซจ้นรัชี้น และจะรรับประทานอาหารรก่วมกรับเขา และเขาจะ
รรับประทานอาหารรก่วมกรับเรา ปกตวิแลข้วผซูข้คนมคักใชข้พระคคัมภทรณ์ตอนนทร เพพที่อพซูดถจึงกสำรททที่พระครวิสตณ์
ทรงเคสำะททที่ประตซูใจของคนททที่ยคังไมกรอดเพพที่อขอเขข้สำไป นคัที่นอสำจเปป็นกสำรประยรุกตณ์ใชข้แบบรองลงมสำ 
อยกสำงไรกป็ตสำมบรวิบทตรงนทรกป็ไมกไดข้สนคับสนรุนทรรศนะดคังกลกสำวเลย พระเยซซูทรงเตพอนสตวิครวิสตจคักร
ททที่เมพองเลสำดทเซทยใหข้รข้อนรนและกลคับใจจสำกสภสำพอรุกนๆของตคัวเอง ควสำมหมสำยหลคักของขข้อควสำม
ตรงนทรนกสำจะเกทที่ยวขข้องกคับกสำรททที่พระองคณ์ทรงเคสำะททที่ประตซูของครวิสตจคักรนทร เพพที่อขอเขข้สำไปในครวิสต
จคักรมสำกกวกสำ พวกเขสำมคัวแตกหลงระเรวิงอยซูกกคับควสำมมคั ที่งมทและควสำมเยกอหยวิที่งของตคัวเองเสทยจนพวก
เขสำไดข้ขคับพระผซูข้ชกวยใหข้รอดออกไปจสำกทกสำมกลสำงพวกเขสำแลข้ว พระองคณ์จจึงทรงก สสำชคับพวกเขสำใหข้
เปวิดประตซูและยอมใหข้พระองคณ์กลคับเขข้สำไปมทสสำมคัคคทธรรมกคับพวกเขสำ นกสำเศรข้สำททที่ครวิสตจคักรมสำกมสำย
จรวิงๆจนถจึงเวลสำนทร จสสำเปป็นตข้องตคัรงใจฟคังคสสำทรงเรทยกนทร  แนกนอนททที่ครวิสตจคักรตกสำงๆประกอบดข้วย
ครวิสเตทยนทคัรงหลสำย ดคังนคัรน ควสำมจสสำเปป็นททที่ยวิที่งใหญกกวกสำกป็คพอททที่ครวิสเตทยนอรุกนๆททที่กลคับสคัตยณ์ทคัรงหลสำยจะ



เชวิญชวนพระครวิสตณ์ใหข้กลคับเขข้สำมสำมทสสำมคัคคทธรรมในชทววิตของพวกเขสำ สวิที่งนทร จะเกวิดขจึรนไดข้กป็ตกอเมพที่อมท
กสำรกลคับใจใหมกตสำมททที่มทบอกไวข้ในขข้อททที่แลข้ว

วว 3:21 พระสคัญญสำขข้อสรุดทข้สำยททที่มทตกอครวิสตจคักรทคัรงหลสำยกป็คพอ ผซจ้ใดมชชรัยชนะ เราจะ
ใหจ้ผซจ้นรัชี้นนรัซึ่งกรับเราบนพระทชซึ่นรัซึ่งของเรา เหมพอนกรับทชซึ่เรามชชรัยชนะแลจ้ว และไดจ้นรัซึ่งกรับพระบวิดาของ
เราบนพระทชซึ่นรัซึ่งของพระองคณ์ เปสำโลพซูดถจึงกสำรไดข้นคั ที่งรกวมกคับพระเยซซูครวิสตณ์ในสวรรคณ์ในเอเฟซคัส 
2:6 นคัที่นหมสำยถจึงตสสำแหนกงของเรสำในพระครวิสตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม ตรงนทรกป็สพที่อถจึงกสำรไดข้นคัที่งรกวมกคับพระ
ครวิสตณ์บนพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์จรวิงๆสสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้มทชคัยชนะอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อตกอโลก 
ควสำมบสำป เนพรอหนคัง และอสำกสำรอรุกนๆ ในททที่อพที่นพระองคณ์ยคังทรงสคัญญสำอยกสำงชคัดเจนถจึงควสำมเปป็นไป
ไดข้ในกสำรรกวมปกครองและครอบครองกคับพระองคณ์ ดซู ววิวรณณ์ 20:4,6; 22:5 สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่
ไดข้เปป็นคนสคัตยณ์ซพที่อและทรุกมเทเปป็นพวิเศษ พวกเขสำกป็อสำจไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษททที่จะไดข้นคั ที่งรกวมกคับพระเยซซู
บนพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์จรวิงๆชคั ที่วระยะเวลสำหนจึที่ง มคันอสำจเหมพอนกคับกสำรไดข้ถกสำยรซูปคซูกกคับ
ประธสำนสำธวิบดทในวคันนทรกป็ไดข้ มคันอสำจสพที่อถจึงตสสำแหนกงสซูงและสวิทธวิอสสำนสำจในกสำรปกครองรกวมกคับ
พระองคณ์ในวคันนคัรนดข้วย พระเยซซูทรงกลกสำวซสรสำถจึงกสำรททที่พระองคณ์ไดข้มทชคัยชนะตกอควสำมบสำป ซสำตสำน 
โลก ควสำมตสำย และนรกแลข้ว พระบวิดสำของพระองคณ์จจึงประทสำนสวิทธวิพวิเศษแกกพระองคณ์ททที่จะ
ประทคับนคัที่งกคับพระองคณ์บนพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์

วว 3:22 ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังขจ้อความซซซึ่งพระววิญญาณตรรัสไวจ้แกก่ครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย
เถวิด'" ในสสำรทคัรงเจป็ดฉบคับมทหลคักกสำรททที่ชคัดเจนวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่ปรนนวิบคัตวิพระผซูข้ชกวยใหข้รอดและ
พระมหสำกษคัตรวิยณ์ของพวกเขสำอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในตอนนนนี้จะไดข้รคับบสสำเหนป็จททที่ยวิ ที่งใหญกและมทคกสำในตอน
นนันี้น มคันเปป็นบสสำเหนป็จของพระองคณ์สสสำหรคับกสำรรคับใชข้อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อ ดซู ววิวรณณ์ 22:12 ดคังนคัรนนทที่เปป็นครคัร ง
ททที่เจป็ดแลข้วททที่องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงก สสำชคับเรสำใหข้ “ฟคังขข้อควสำมซจึที่งพระววิญญสำณตรคัสไวข้แกก      
ครวิสตจคักรทคัรงหลสำย” นทที่สพที่อถจึงกสำรททที่พระคคัมภทรณ์ไดข้รคับกสำรดลใจจสำกพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ดข้วย เพรสำะ
ถจึงแมข้วกสำพระเยซซูไดข้ทรงเปวิดเผยสสำรนทรผกสำนทสำงยอหณ์นโดยตรง แตกพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ กป็ทรงเปป็นผซูข้
ททที่ดลใจทกสำนใหข้เขทยนสสำรนทร เปป็นพระคคัมภทรณ์อยกสำงไมกผวิดเพทรยนและไมกผวิดพลสำด

*****



ภนำพรวมของววิวรณณ 4: ตรงขห้ามกนับสามบทแรก ภาพบรรยายเปลนชื่ยนแปลงไปอยล่างสยนี้นเชยง
ขณะทนชื่จนถซงตอนนนนี้ ยอหห์นอยผล่ทนชื่เกาะปนัทมอสและไดห้เหห็นพระครยสตห์ผผห้ทรงเปนชื่ยมดห้วยสงล่าราศน คราว
นนนี้เนชนี้อหาเปลนชื่ยนไปพผดถซงสวรรคห์เองซซชื่งยอหห์นถผกพาไปทนชื่นนัชื่นในวยญญาณ ณ ทนชื่นนัชื่น ทล่านไดห้ถผก
แนะนนาใหห้รผห้จนักกนับพระทนชื่นนัชื่งของพระเจห้าพรห้อมกนับเหลล่าผผห้อาวตุโสและสยชื่งมนชนวยตฝล่ายวยญญาณทนชื่อยผล่
หนห้าพระทนชื่นนัชื่งนนันี้น

วว 4:1 ตก่อจากนรัชี้น ดซเถวิด ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นประตซสวรรคณ์เปวิดอจ้าอยซก่ และพระสอรเสชยง
แรกซซซึ่งขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินนรัชี้นไดจ้ตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าดอจเสชยงแตรวก่า "จงขซชี้นมาบนนชชี้เถวิด และเราจะสคาแดง
ใหจ้เจจ้าเหป็นเหตอการณณ์ทชซึ่จะตจ้องเกวิดขซชี้นในภายหนจ้า"

เนพรอหสำตอนตกอไปของหนคังสพอเลกมนทร เรวิที่มตข้นตรงนทร  ตสำมททที่ววิวรณณ์ 1:9 ไดข้กลกสำวไวข้ ยอหณ์นอยซูก
บนเกสำะปคัทมอสซจึที่งเปป็นททที่ๆทกสำนไดข้พบกคับพระครวิสตณ์ผซูข้ทรงไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วในพระววิญญสำณ ใน
สภสำพนคัรนเองททที่พระเยซซูทรงมอบสสำรทคัรงเจป็ดฉบคับสสสำหรคับครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดททที่มทบคันทจึกไวข้ในบทททที่ 2 
และ 3 ครสำวนทร  “ตกอจสำกนคัรน” (ตรงตคัวคพอ “หลคังจสำกสวิที่งเหลกสำนทร แลข้ว”) เรสำเหป็นถจึงกสำรเปลทที่ยนแปลง
ของฉสำกหลคังของหนคังสพอเลกมนทร  ยอหณ์น “ไดข้เหป็นประตซูสวรรคณ์เปวิดอข้สำอยซู ก” เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์นยคังอยซูก
 “ในพระววิญญสำณ” ตสำมททที่มทบอกไวข้ใน 1:10 ทกสำนจจึงไดข้เหป็นประตซูบสำนหนจึที่งเปวิดออกใหข้แกกทกสำนใน
สวรรคณ์ คสสำททที่แปลวกสำ ไดจ้เหป็น (เอะอนโด) มทควสำมหมสำยจรวิงๆวกสำ ‘รคับรซูข้’ โดยเฉพสำะผกสำนทสำงสสำยตสำ

“และพระสรุรเสทยงแรกซจึที่งขข้สำพเจข้สำไดข้ยวินนคัรนไดข้ตรคัสกคับขข้สำพเจข้สำดรุจเสทยงแตร” สวิที่งททที่ทกสำน
ไดข้ยวินตอนแรกคพอ “พระสรุรเสทยงแรก” ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็น “พระสรุรเสทยงดคังดรุจเสทยงแตร” ททที่ทกสำน
ไดข้ยวินแลข้วใน 1:10 พระสรุรเสทยงนคัรนเปป็นของพระเยซซู ซจึที่งทกสำนไดข้ยวินตรงนทรอทกครคัร ง พระสรุรเสทยงนคัรน
มทลคักษณะชคัด กข้อง และกคังวสำนเหมพอนเสทยงแตร

นอกจสำกนทร  พระสรุรเสทยงนคัรนขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำกป็ตรคัสวกสำ “จงขจึรนมสำบนนทร เถวิด” 
มคันอยซูกในรซูปของคสสำสคัที่ง นทที่อสำจสพที่อถจึงกสำรรคับขจึรนอยซูกกลสำยๆ เมพที่อ “องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำเองจะเสดป็จมสำจสำก
สวรรคณ์ ดข้วยเสทยงกซูกกข้อง ดข้วยสสสำเนทยงของเทพบดท และดข้วยเสทยงแตรของพระเจข้สำ” ในกสำรรคับขจึรน 
คสสำสคัที่งททที่จะถซูกเอกยแกกเหลกสำววิสรุทธวิชนกป็คพอ “จงขจึรนมสำบนนทร เถวิด” เรสำจะไดข้เหป็น จสำกบนนคัรนองคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำของเรสำไดข้ตรคัสแกกยอหณ์นวกสำ “และเรสำจะสสสำแดงใหข้เจข้สำเหป็นเหตรุกสำรณณ์ททที่จะตข้องเกวิดขจึรนในภสำย



หนข้สำ” จนถจึงตอนนทรจรุดสนใจของหนคังสพอเลกมนทรมทเนพรอหสำเกทที่ยวกคับสวิที่งเหลกสำนทรททที่เกยดขซนี้นในตอนนนันี้น นคัที่น
คพอ ควสำมจสสำเปป็นและปคัญหสำตกสำงๆของครวิสตจคักรเหลกสำนคัรนททที่ถซูกพซูดถจึงไปแลข้ว อยกสำงไรกป็ตสำม ตคัรงแตก
จรุดนทร เปป็นตข้นไปจรุดสนใจของหนคังสพอเลกมนทรคพอ เหตตุการณห์ทนชื่จะตห้องเกยดขซนี้นในภายหนห้า ณ จรุดนทร  
เนพรอหสำของหนคังสพอววิวรณณ์เรวิที่มมทลคักษณะเปป็นคสสำพยสำกรณณ์แลข้ว ถจึงแมข้วกสำสวิที่งททที่ยอหณ์นจะไดข้เหป็นในตอน
แรกคพอเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์ในตอนนนันี้น แตกจรุดสนใจของหนคังสพอเลกมนทรตคัรงแตกนทร
เปป็นตข้นไปคพอ เหตรุกสำรณณ์ททที่จะเกวิดขจึรนในภสำยหนข้สำ มคันจจึงเรวิที่มมทเนพรอหสำหลคักเปป็นเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่จะ
เกวิดขจึรนในอวสสำนกสำลแลข้ว

นอกจสำกนทร  ฉสำกหลคังของหนคังสพอเลกมนทรกป็เปลทที่ยนแปลงจสำกหนข้สำมพอเปป็นหลคังมพอททเดทยว ขณะ
ททที่จรุดสนใจหลคักจนถจึงบคัดนทรคพอบนแผกนดวินโลกพรข้อมกคับครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกง แตกจรุดสนใจหลคัก
ตคัรงแตกนทร เปป็นตข้นไปคพอในสวรรคณ์

วว 4:2 ในทรันใดนรัชี้น พระววิญญาณกป็ทรงดลใจขจ้าพเจจ้า และดซเถวิด มชพระทชซึ่นรัซึ่งตรัชี้งอยซก่
ในสวรรคณ์ และมชทก่านองคณ์หนซซึ่งประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น เรสำเหป็นถจึงโครงสรข้สำงประโยคแบบเดทยว
กคับใน 1:10 ในขข้อนคัรน ผซูข้แปลฉบคับควิงเจมสณ์แปลเปป็น “ในพระววิญญสำณ” (in the Spirit) ซจึที่งสพที่อถจึง
พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ  แตกตรงนทรพวกเขสำไมกไดข้ทสสำใหข้คสสำวกสำ spirit เปป็นตคัวใหญก ในทคัรงสองกรณท 
ยอหณ์นนกสำจะพบวกสำตคัวเองตกอยซูกในสภสำพฝกสำยววิญญสำณแบบเดทยวกคัน เหป็นไดข้ชคัดวกสำ ทกสำนถซูกพสำขจึรนไป
ในวยญญาณของทล่านสซูกสวรรคณ์จสำกททที่ๆทกสำนไดข้รคับกสำรเปวิดเผยถจึงสวิที่งททที่ทกสำนไดข้เขทยนลงไปแลข้ว

ณ ททที่นคัที่นทกสำนรข้องออกมสำวกสำ “และดซูเถวิด มทพระททที่นคั ที่งตคัรงอยซูกในสวรรคณ์” หลคังจสำกไดข้รคับกสำร
ทรงเรทยกในวยญญาณขจึรนไปบนสวรรคณ์ สวิที่งแรกททที่ยอหณ์นเหป็นอยกสำงชคัดเจนคพอ พระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ 
(นทที่อสำจบอกเปป็นนคัยถจึงสวิที่งททที่ผซูข้เชพที่อทคัรงหลสำยจะไดข้เหป็นเปป็นอยกสำงแรกเมพที่อพวกเขสำเขข้สำในสงกสำรสำศท) 
นอกจสำกนทร  ยอหณ์นกลกสำววกสำ “และมททกสำนองคณ์หนจึที่งประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรน” ตสำมททที่บรวิบทททที่ตสำมมสำ
จะเปวิดเผยใหข้เหป็นในบทตกอไป เหป็นไดข้ชคัดวกสำทกสำนองคณ์หนจึที่งททที่ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรนคพอ พระเจข้สำ
พระบวิดสำ สวิที่งททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นนกสำจะเปป็นภสำพแสดงตคัวตนของพระเจข้สำ ซจึที่งมทลคักษณะคลข้สำยกคับกสำร
ปรสำกฏกสำยในสภสำพมนรุษยณ์ของพระเจข้สำในพระคคัมภทรณ์เดวิม (theophany) หรพออสำจเปป็นไดข้วกสำทกสำนไดข้
ถซูกพสำขจึรนไปยคังสวรรคณ์ในสภสำพททที่ถซูกสรข้สำงใหมกแลข้วจจึงทสสำใหข้ทกสำนสสำมสำรถมองเหป็นพระเจข้สำโดยตรง
ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณทใด พระองคณ์ททที่ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรนกป็คพอ พระบวิดสำ ในววิวรณณ์ 5:6-7 เหป็นไดข้



ชคัดวกสำพระเมษโปดกทรงปรสำกฏพระองคณ์ นอกเหนพอจสำกพระองคณ์ททที่ประทคับบนพระททที่นคั ที่งแลข้ว ไมกมท
ททที่ใดเลยททที่บอกวกสำพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ทรงประทคับบนพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ ดคังนคัรน โดยกสำรตคัด
ออก ตคัวเลพอกททที่เหลพอกป็มทแตกพระบวิดสำเทกสำนคัรน คสสำบรรยสำยททที่คลข้สำยๆกคันกป็มทบอกไวข้โดยดสำเนทยลและ
พระผซูข้เจรวิญดข้วยวคัยวรุฒวิในดสำเนทยล 7:9-10,13

วว 4:3 และพระองคณ์ผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นปรากฏประดอจพลอยหยกและ
พลอยทรับทวิม และมชรอจ้งลจ้อมรอบพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น ด ซประหนซซึ่งพลอยมรกต ยอหณ์นบคันทจึกเกทที่ยวกคับสงกสำ
รสำศทอคันตระกสำรตสำททที่ทกสำนไดข้เหป็นอยกสำงสรุดควสำมสสำมสำรถ “และพระองคณ์ผซูข้ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรน
ปรสำกฏประดรุจพลอยหยกและพลอยทคับทวิม” ทกสำนเปรทยบเททยบกสำรทรงสสสำแดงของพระเจข้สำบน
พระททที่นคัที่งของพระองคณ์วกสำเปป็นเหมพอนกคับพลอยหยก ถจึงแมข้วกสำไมกมทคสสำบรรยสำยททที่เฉพสำะเจสำะจงเกทที่ยว
กคับพลอยหยก แตกมคันนกสำจะหมสำยถจึงพลอยททที่โปรกงแสง หรพอกจึที่งโปรกงแสงซจึที่งมทหลสำยสทไลกตคัรงแตกมกวง
ไปจนถจึงฟข้สำและเขทยว สทททที่ถซูกพซูดถจึงบกอยททที่สรุดคพอสทมกวง พลอยทนับทยม เปป็นพลอยอทกแบบททที่
โปรกงแสงหรพอกจึที่งโปรกงแสงททที่มทสทแดงเหมพอนเลพอด

ดคังนคัรน หสำกเรสำเชพที่อวกสำเปป็นสทเหลกสำนทร  ยอหณ์นกป็ไดข้เหป็นภสำพแทนตคัวตนของพระเจข้สำบน
พระททที่นคัที่งของพระองคณ์ซจึที่งอสำจมทสทมกวงและแดงสรุกใสเจวิดจรคัสพรข้อมกคับแสงแหกงควสำมเปป็นพระเจข้สำ
ของพระองคณ์ฉสำยผกสำนออกมสำดข้วย บสำงคนควิดวกสำพลอยหยกเปป็นพลอยใสเหมพอนเพชรและพลอย
ทคับทวิมมทสทเนพรอ สวิที่งเหลกสำนทร จจึงสพที่อถจึงควสำมเปป็นพระเจข้สำและควสำมเปป็นมนรุษยณ์ขององคณ์พระผซูข้เปป็น
เจข้สำของเรสำ อยกสำงไรกป็ตสำม ทรรศนะแรกนกสำจะใชกมสำกกวกสำหสำกไมกใชกเพรสำะเหตรุผลอพที่นนอกจสำก 5:6-
7 เหป็นไดข้ชคัดวกสำพระเยซซูทรงแตกตกสำงจสำกพระองคณ์ผซูข้ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรน

สวิที่งททที่ปกอยซูกเหนพอพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำคพอ “รรุข้งลข้อมรอบพระททที่นคั ที่งนคัรน ดซูประหนนจึที่งพลอย
มรกต” เหป็นไดข้ชคัดวกสำรรุข้งนทรมทสทของพลอยมรกต คพอ เขทยวโปรกงแสง

ดคังนคัรน สวิที่งแรกททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นเมพที่อไปถจึงในวยญญาณในสวรรคณ์คพอ พระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ
และพระองคณ์ผซูข้ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรน ยอหณ์นบรรยสำยถจึงพระองคณ์วกสำทรงมทสทมกวงและแดงสรุกใส 
บสำงททอสำจสพที่อถจึงควสำมเปป็นกษคัตรวิยณ์และสวิทธวิอสสำนสำจของพระเจข้สำ ททที่โคข้งอยซู กเหนพอพระททที่นคั ที่งนคัรนคพอรรุข้งททที่
ทสสำใหข้ยอหณ์นตกตะลจึงดข้วยสทเขทยวมรกต เปป็นภสำพททที่งดงสำมจคับใจจรวิงๆ



วว 4:4 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปถจึงททที่นคั ที่งอพที่นๆ (คพอ พระททที่นคั ที่งตกสำงๆ) ซจึที่งตคัรงอยซูกใน
ลคักษณะครจึที่งวงกลมตกอหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ และลจ้อมรอบพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นมชทชซึ่นรัซึ่งอชกยชซึ่สวิบสชซึ่ทชซึ่นรัซึ่ง 
และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นผซจ้อาวอโสยชซึ่สวิบสชซึ่คนนรัซึ่งอยซก่บนทชซึ่นรัซึ่งเหลก่านรัชี้น ทอกคนนอก่งหก่มเสพชี้อสชขาว และสวม
มงกอฎทองคคาบนศชรษะ นอกจสำกพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำแลข้ว ยอหณ์นไดข้เหป็นททที่นคั ที่งอทกยทที่สวิบสทที่ททที่นคั ที่ง คสสำททที่
แปลวกสำ ทชซึ่นรัซึ่ง คพอ ธรอนอส และกป็ถซูกแปลเปป็น พระทนชื่นนัชื่ง ดข้วย ไมกวกสำจะในกรณทใด มคันกป็สพที่อถจึงททที่นคัที่ง
แหกงสวิทธวิอสสำนสำจ

คสสำถสำมจจึงเกวิดขจึรนมสำวกสำ ผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนนทรททที่นคัที่งบนททที่นคั ที่งยทที่สวิบสทที่ตคัวนทรตกอเบพรองพระพคักตรณ์
พระเจข้สำคพอผซูข้ใด ประกสำรแรก บรุคคลเหลกสำนทรถซูกเรทยกวกสำ ผซจ้อาวอโส ซจึที่งแปลมสำจสำกคสสำวกสำ เพรสบผเตะ
รอส คสสำๆนทรมทควสำมหมสำยทคั ที่วไปวกสำ ผซูข้สซูงอสำยรุ หรพอผซูข้ททที่ดสสำรงตสสำแหนกงผซูข้นสสำ อยกสำงไรกป็ตสำม คสสำวกสำ เพรส
บผเตะรอส กป็มทชพที่อตสสำแหนกงเฉพสำะสสสำหรคับผซูข้นสสำของครวิสตจคักรทข้องถวิที่นดข้วย ถจึงแมข้ปกตวิแลข้วคสสำนทร ถซูก
แปลเปป็นผผห้ปกครอง แตกทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ใหมกคสสำๆนทรกป็สพที่อถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ปกตวิแลข้วถซูกเรทยกวกสำ ‘ศวิษยสำภวิ
บสำล’ ดคังนคัรน เบสำะแสแรกททที่โยงไปสซูกตคัวตนของผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนทร จจึงปรสำกฏตรงนทร

ประกสำรททที่สอง ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนนทรถซูกบรรยสำยวกสำนนัชื่งอยผล่ เรสำจสสำไดข้ถจึงพระสคัญญสำของ
พระเยซซูใน 3:21 เกทที่ยวกคับกสำรททที่บสำงคนไดข้นคั ที่งกคับพระองคณ์ในพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์ พระสคัญญสำนคัรน
มทแกกพทที่นข้องทคัรงหลสำยแหกงยรุคครวิสตจคักรผซูข้ซจึที่งมทชคัยตกอโลก เนพรอหนคัง และพญสำมสำร เหป็นไดข้ชคัดวกสำหนจึที่ง
ในบสสำเหนป็จสสสำหรคับกสำรปรนนวิบคัตวิพระครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อกป็คพอ กสำรไดข้รคับอนรุญสำตใหข้มทททที่นคั ที่งแหกง
สวิทธวิอสสำนสำจตกอหนข้สำพระททที่นคั ที่งในสวรรคณ์

ประกสำรททที่สสำม ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนนทรถซูกบรรยสำยวกสำ “นรุกงหกมเสพรอสทขสำว” ววิวรณณ์ 19:8 
บรรยสำยวกสำครวิสตจคักรในสวรรคณ์จะสวม “ผข้สำปกสำนเนพรอละเอทยด สะอสำดและขสำว เพรสำะผข้สำปกสำนเนพรอ
ละเอทยดนคัรนเปป็นควสำมชอบธรรมของพวกววิสรุทธวิชน” มคันจจึงเรวิที่มชคัดเจนมสำกขจึรนวกสำผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่
คนททที่อยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งนทร เปป็นตคัวแทนของครวิสตจคักร

ประกสำรททที่สทที่ ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนนทรถซูกบรรยสำยวกสำ “สวมมงกรุฎทองคสสำบนศทรษะ” นทที่เปป็นอทก
ครคัร งททที่หนจึที่งในบสสำเหนป็จททที่ทรงสคัญญสำแกกครวิสตจคักรสสสำหรคับกสำรรคับใชข้อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อกป็คพอ มงกรุฎตกสำงๆ
ททที่ถซูกเอกยถจึงทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ใหมก



สรุดทข้สำย ใน 5:9 ผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนทรสรรเสรวิญพระเยซซูเพรสำะวกสำพระองคณ์ไดข้ทรงไถกพวกเขสำดข้วย
พระโลหวิตของพระองคณ์ “จสำกทรุกตระกซูล ทรุกภสำษสำทรุกชสำตวิและทรุกประเทศใหข้ไปถจึงพระเจข้สำ” เหห็น
ไดห้ชนัดวล่าผผห้อาวตุโสเหลล่านนนี้เปห็นคนของครยสตจนักรเพราะวล่า (1) พวกเขาไดห้ถผกไถล่ดห้วยพระโลหยตของ
พระองคห์และ (2) พวกเขามาจากทตุกประชาชาตยบนแผล่นดยนโลก

ดคังนคัรน ดซูเหมพอนเหป็นไดข้ชคัดวกสำผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนทรททที่อยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำในสวรรคณ์เปป็น
ตคัวแทนของยรุคครวิสตจคักร เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนเหลกสำนทร เปป็นผซูข้ททที่ไดข้รคับบสสำเหนป็จในตอนนนันี้นเพรสำะกสำรททที่
พวกเขสำปรนนวิบคัตวิพระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในชทววิตนทร  อสำจเปป็นไดข้วกสำมทมสำกกวกสำยทที่สวิบสทที่คนททที่ไดข้รคับ
บสสำเหนป็จเชกนนคัรน อสำจเปป็นไดข้วกสำมทคนมสำกมสำยไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษเชกนนคัรนและผลคัดเปลทที่ยนหมรุนเวทยน
กคันรคับบสสำเหนป็จดคังกลกสำวตสำมเวลสำททที่ก สสำหนด ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพวกเขสำถซูกเรทยกวกสำผซูข้อสำวรุโสกป็อสำจสพที่อวกสำ
พวกเขสำเคยเปป็นผซูข้ปกครองหรพอศวิษยสำภวิบสำลในครวิสตจคักรตกสำงๆบนแผกนดวินโลก

ควสำมหมสำยของตคัวเลขยนชื่สยบสนชื่ไมกปรสำกฏชคัดเจน มทอคัครทซูตสวิบสองคนและมทชนอวิสรสำเอล
สวิบสองตระกซูล อยกสำงไรกป็ตสำม ชนชสำตวิอวิสรสำเอลไมกนกสำจะถซูกพซูดถจึงตรงนทรนอกจสำกขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำค
รวิสตจคักรยรุคตข้นประกอบดข้วยผซูข้เชพที่อททที่เปป็นยวิวจสสำนวนมสำกเชกนกคัน ในมคัทธวิว 19:28 พระเยซซูตรคัสแกก
พวกสสำวกของพระองคณ์วกสำ “เรสำบอกควสำมจรวิงแกกทกสำนทคัรงหลสำยวกสำ ในโลกใหมกครสำวเมพที่อบรุตร
มนรุษยณ์จะนคัที่งบนพระททที่นคั ที่งแหกงสงกสำรสำศทของพระองคณ์นคัรน พวกทกสำนททที่ไดข้ตวิดตสำมเรสำมสำจะไดข้นคั ที่งบน
บคัลลคังกณ์สวิบสองททที่ พวิพสำกษสำชนอวิสรสำเอลสวิบสองตระกซูล” บสำงททททที่นคั ที่งยทที่สวิบสทที่อคันดคังกลกสำวอสำจหมสำย
ถจึงสวิบสองททที่นคั ที่งททที่ปกครองเหนพอชนชสำตวิอวิสรสำเอลและสวิบสองททที่นคั ที่งสสสำหรคับกสำรปกครองเหนพอ
ประชสำชสำตวิทคัรงหลสำย

จรุดสสสำคคัญททที่บกงชทร เรพที่องควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ ตล่อจากนนันี้น (เรสำจสสำคสสำนทร ไดข้ใน 4:1) ครวิสตจคักรกป็อยซูก
ในสวรรคณ์ ถจึงแมข้เหป็นไดข้ชคัดวกสำครวิสตจคักรอยซูกบนแผกนดวินโลกในบทททที่ 1-3 แตกตอนนทรมคันไดข้เขข้สำสซูกสงกสำ
รสำศทแลข้ว ววิวรณณ์ 4:2 กป็กลกสำวชคัดเจนวกสำเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทร เกวิดขจึรนในภายหนห้า กสำรพซูดถจึงครวิสตจคักรครคัร ง
ตกอไปในหนคังสพอววิวรณณ์ถซูกพบในบทททที่ 19 ททที่มทบรรยสำยถจึงงสำนเลทรยงอภวิเษกสมรสของพระเมษ
โปดก ในบทตกสำงๆททที่คคั ที่นกลสำงกป็คพอ ยรุคเจป็ดปท ควสำมหมสำยของทคัรงหมดนทรกป็บกงชทรชคัดเจนถจึงกสำรรคับขจึรน
กกอนยรุคเจป็ดปท กกอนจะมทกสำรพซูดถจึงเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆของยรุคเจป็ดปท ครวิสตจคักรกป็ถซูกพบอยซูกในสวรรคณ์



เรทยบรข้อยแลข้ว จสำกนคัรนหลคังจสำกเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆในยรุคเจป็ดปทเกวิดขจึรนครบหมด ครวิสตจคักรกป็กลคับมสำ
พรข้อมกคับพระเยซซูครวิสตณ์หลนังยรุคเจป็ดปทตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ในววิวรณณ์ 19

วว 4:5 มชฟจ้าแลบฟจ้ารจ้อง และเสชยงตก่างๆดรังออกมาจากพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น และมชประทชป
เจป็ดดวงจอดไวจ้ตรงหนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่ง ซซซึ่งเปป็นพระววิญญาณทรัชี้งเจป็ดของพระเจจ้า ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปวก
สำ “มทฟข้สำแลบฟข้สำรข้อง และเสทยงตกสำงๆดคังออกมสำจสำกพระททที่นคั ที่งนคัรน” สวิที่งเหลกสำนทร ไมกไดข้ถซูกนวิยสำมเพวิที่มเตวิม
ใหข้เรสำไดข้ทรสำบ อยกสำงไรกป็ตสำม ฟข้สำแลบและฟข้สำรข้องกป็เปป็นสคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงกสำรพวิพสำกษสำททที่จะมสำ
ถจึง เพรสำะเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆของยรุคเจป็ดปทก สสำลคังจะถซูกเปวิดเผยในบทตกอๆไป พระพวิโรธททที่จะสสสำแดงใน
ยรุคเจป็ดปทนคัรนจจึงอสำจถซูกสพที่อผกสำนทสำงฟข้สำแลบและฟข้สำรข้องททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นและไดข้ยวิน คสสำททที่แปลวกสำ เสชยง
ตก่างๆ (โฟเน) อสำจหมสำยถจึงเสทยงคนพซูดหรพอเสทยงของวคัตถรุททที่ไมกมทชทววิตกป็ไดข้ ควสำมหมสำยแบบแรกนกสำ
จะใชกมสำกกวกสำ โดยอสำจเปป็นเสทยงของผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนคัรนหรพอของเหลกสำทซูตสวรรคณ์ นทที่อสำจทสสำใหข้เรสำ
นจึกถจึงกสำรจคัดแถวของพวกทหสำรเมพที่อนสำยทหสำรตะโกนออกคสสำสคั ที่งททที่ถซูกทวนซสรสำโดยเหลกสำผซูข้ใตข้บคังคคับ
บคัญชสำ หสำกเปป็นเชกนนคัรน นทที่กป็อสำจสพที่อถจึงกสำรออกเดวินของกองทคัพแหกงสวรรคณ์สสสำหรคับวคันแหกงกสำร
พวิพสำกษสำททที่จะมสำถจึงซจึที่งใกลข้จะเรวิที่มตข้นบนแผกนดวินโลกแลข้ว

ยอหณ์นยคังบคันทจึกดข้วยวกสำ “มทประททปเจป็ดดวงจรุดไวข้ตรงหนข้สำพระททที่นคั ที่ง ซจึที่งเปป็นพระววิญญสำณทคัรง
เจป็ดของพระเจข้สำ” ประททปทคัรงเจป็ดดวงนทรถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น “พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำ” ตสำมททที่
อธวิบสำยไวข้ใน 1:4 และ 3:1 ประททปเหลกสำนทร อสำจเปป็นอทกววิธทหนจึที่งในกสำรบรรยสำยถจึงพระววิญญสำณ
บรวิสรุทธวิธ  โดยอสำจหมสำยถจึงกสำรรคับใชข้ดข้สำนตกสำงๆของพระองคณ์และควสำมสมบซูรณณ์แบบเจป็ดประกสำร
ของกสำรรคับใชข้เหลกสำนทรกป็ไดข้ ดซู คสสำอธวิบสำยเกทที่ยวกคับ อวิสยสำหณ์ 11:2 ดข้วย ดคังนคัรนและเทกสำททที่เหป็นมสำในบทนทร  
ทคัรงพระเจข้สำพระบวิดสำและพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ทรงถซูกบรรยสำยวกสำอยซูกททที่พระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ

วว 4:6 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปเกทที่ยวกคับบรวิเวณพระททที่นคั ที่งแหกงสวรรคณ์ ทกสำนกลกสำววกสำ 
และตรงหนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นมชทะเลแกจ้วดซเหมพอนแกจ้วผลซก เหป็นไดข้ชคัดวกสำหนข้สำพระททที่นคั ที่ง และเทกสำททที่ตสำ  
มองเหป็น มททะเลแกข้วอยซูก นทที่สพที่อถจึงครุณสมบคัตวิททที่โปรกงแสงและขจึรนเงสำของแกข้วและกสำรททที่มคันสะทข้อน
แสงและสกงตกอแสง มคันถซูกบรรยสำยวกสำใสเหมพอนแกข้วผลจึก ซจึที่งโปรกงแสงและไมกมทตสสำหนวิเลยแมข้แตก



นวิดเดทยว เชกนเดทยวกคับทะเล มคันทอดยสำวออกไปสรุดลซูกหซูลซูกตสำเทกสำททที่ยอหณ์นมองเหป็นไดข้ นทที่สพที่อถจึง
อรุปนวิสคัยททที่ไมกรซูข้สวิรนสรุดของพระเจข้สำ

ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ  และทก่ามกลางพระทชซึ่นรัซึ่งและลจ้อมรอบพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นมชสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่สชซึ่
ตรัว ซซซึ่งมชตาเตป็มทรัชี้งขจ้างหนจ้าและขจ้างหลรัง ในกสำรพซูดถจึง “ทกสำมกลสำงพระททที่นคั ที่ง” เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์น
หมสำยถจึง บรวิเวณโดยรอบพระททที่นคั ที่ง คสสำททที่แปลวกสำ สรัตวณ์ (โซออน) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘สวิที่งมทชทววิต’

เหป็นไดข้ชคัดวกสำสวิที่งททที่ถซูกบรรยสำยตรงนทรและททที่อพที่นในหนคังสพอววิวรณณ์เปป็นสวิที่งมทชทววิตททที่เปป็นทซูต
สวรรคณ์ สวิที่งมทชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ตนนทรททที่อยซูกทกสำมกลสำงพระททที่นคั ที่งถซูกบรรยสำยวกสำมทตาเยอะแยะ 
คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (ออฟธาลมอส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ดวงตสำ’ แตกกป็สสำมสำรถมทควสำมหมสำยเชวิง
อรุปมสำไดข้ดข้วยวกสำ ‘ควสำมควิด’ หรพอ ‘กสำรรคับรซูข้’ เรสำอสำจเสนอไดข้ดข้วยวกสำสวิที่งมทชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่
ตนนทร เปป็นตคัวแทนของพระดสสำรวิททที่ทรงทรสำบทรุกสวิที่งของพระเจข้สำ พวกมคันดซูเหมพอนจะตรงกคับ “สวิที่งททที่มท
ชทววิต” ทคัรงสทที่ททที่ถซูกบรรยสำยในนวิมวิตของเอเสเคทยลในเอเสเคทยล 1:5 ดข้วย

วว 4:7 สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวทชซึ่หนซซึ่งนรัชี้นเหมพอนสวิงโต สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวทชซึ่สองนรัชี้น
เหมพอนลซกโค สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวทชซึ่สามนรัชี้นมชหนจ้าเหมพอนมนอษยณ์ และสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวทชซึ่สชซึ่เหมพอนนก
อวินทรชกคาลรังบวิน

ยอหณ์นบรรยสำยถจึงสวิที่งมทชทววิตทคัรงสทที่นทรททที่ทกสำนไดข้เหป็น “สคัตวณ์ตคัวททที่หนจึที่งนคัรนเหมพอนสวิงโต สคัตวณ์ตคัวททที่
สองนคัรนเหมพอนลซูกโค สคัตวณ์ตคัวททที่สสำมนคัรนมทหนข้สำเหมพอนมนรุษยณ์ และสคัตวณ์ตคัวททที่สทที่เหมพอนนกอวินทรท
ก สสำลคังบวิน” พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้ใหข้ควสำมหมสำยททที่ชคัดเจนเกทที่ยวกคับสคัตวณ์ทคัรงสทที่ตคัวนทร  ดข้วยเหตรุนทร จจึงมทกสำรเสนอ
หลสำยควสำมควิดออกมสำเกทที่ยวกคับควสำมหมสำยของพวกเขสำ บสำงคนเปรทยบวกสำพวกเขสำเปป็นเหมพอนกคับ
กสำรรคับใชข้หลสำยดข้สำน บสำงคนกป็เปรทยบพวกเขสำวกสำเปป็นเหมพอนกคับผซูข้เขทยนพระกวิตตวิครุณทคัรงสทที่เลกม บข้สำงกป็
เปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนพระลคักษณะตกสำงๆของพระเจข้สำ ควสำมเหป็นของคนกลรุกมหลคังนทรนกสำจะใชกมสำกกวกสำ
คพอ บรรยสำยถจึงพระลคักษณะตกสำงๆของพระเจข้สำ หสำกเปป็นเชกนนคัรนจรวิง เรสำกป็อสำจเสนอไดข้วกสำสวิงโตเปป็น
ตคัวแทนของควสำมเปป็นกษคัตรวิยณ์ของพระเจข้สำ ลซูกโค (หรพอ วคัวผซูข้ ตสำมททที่บสำงคนเสนอ) แสดงถจึงพละ
กสสำลคังของพระองคณ์ สกวนใบหนข้สำมนรุษยณ์แสดงถจึงควสำมเปป็นบรุคคลของพระองคณ์ และนกอวินทรทก สสำลคัง
บวินกป็สพที่อถจึงพระลคักษณะททที่เปป็นมสำจสำกสวรรคณ์ของพระองคณ์ แนกนอนททที่กสำรตทควสำมเชกนนทร เปป็นสวิที่งททที่



มนรุษยณ์ควิดขจึรนเอง อยกสำงไรกป็ตสำม สวิที่งมทชทววิตททที่เอเสเคทยลบรรยสำยถจึงกป็สสสำแดงลคักษณะเฉพสำะตคัวทคั ที่วๆไป
เหมพอนกคัน

วว 4:8 สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้นแตก่ละตรัวมชปชกหกปชกอยซก่รอบตรัว และมชตาเตป็มขจ้างใน 
และสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่เหลก่านรัชี้นรจ้องตลอดวรันตลอดคพนไมก่ไดจ้หยอดเลย วลทททที่พซูดถจึงปทของสวิที่งททที่มทชทววิตเหลกสำ
นทรกป็ทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงพวกเสรสำฟวิมใน อวิสยสำหณ์ 6:2-3 ซจึที่งมทหกปทกเหมพอนกคัน อสำจเปป็นไดข้วกสำเมพที่ออวิสยสำหณ์ 
เอเสเคทยล และยอหณ์นไดข้มทโอกสำสเหป็นพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ พวกเขสำแตกละคนกป็ไดข้เหป็นสวิที่งเดทยวกคัน
และบคันทจึกสวิที่งททที่พวกเขสำไดข้เหป็นตสำมนคัรน สนัตวห์เหลกสำนทรนกสำจะเปป็นทซูตสวรรคณ์ททที่อยซูกหนข้สำและรอบๆ
พระททที่นคัที่งของพระเจข้สำ ททที่นคั ที่นเองพวกเขสำ “รข้องตลอดวคันตลอดคพนไมกไดข้หยรุดเลย” อสำจไมกมทกลสำงวคัน
และกลสำงคพนในสวรรคณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม ยอหณ์นใชข้คสสำททที่คนบนโลกเขข้สำใจเพพที่อบรรยสำยถจึงกสำรททที่สวิที่งมท
ชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์เหลกสำนทรปรนนวิบคัตวิพระเจข้สำอยกสำงตกอเนพที่องและไมกหยรุดเลยตกอหนข้สำพระททที่นคั ที่งของ
พระองคณ์

กสำรรคับใชข้ของพวกเขสำคพอ กสำรสรรเสรวิญพระเจข้สำเพรสำะพวกเขสำรข้องตลอดวคันตลอดคพนวก่า 
"บรวิสอทธวิธิ์ บรวิสอทธวิธิ์ บรวิสอทธวิธิ์ องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด ผซจ้ไดจ้ทรงสภาพอยซก่
ในกาลกก่อน ผซจ้ทรงสภาพอยซก่ในปรัจจอบรัน และผซจ้ซซซึ่งจะเสดป็จมา" เชกนเดทยวกคับพวกเสรสำฟวิมของ อวิส
ยสำหณ์ 6:3 พวกเขสำสรรเสรวิญควสำมบรวิสรุทธวิธ ของพระเจข้สำสสำมครคัร ง ไมกมทพระลคักษณะของพระเจข้สำอคันใด
ททที่ถซูกบรรยสำยถจึงสสำมครคัร งแบบนคัรน นทที่จจึงทสสำใหข้เรสำเชพที่อทรรศนะททที่วกสำพระลคักษณะหลคักของพระเจข้สำททที่มท
อสสำนสำจควบครุมคพอ ควสำมบรวิสรุทธวิธ ของพระองคณ์ ซจึที่งอสำจสพที่อถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ ของแตกละพระภสำคใน  
ตรทเอกสำนรุภสำพดข้วย ผซูข้ททที่ไดข้รคับคสสำสรรเสรวิญสสำมครคัร งนทรคพอ “องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุ
ภสำพสซูงสรุด” พระเจข้สำทรงถซูกเรทยกวกสำ “ผผห้ทรงฤทธานตุภาพสผงสตุด” 58 ครคัร งในพระคคัมภทรณ์ พระองคณ์
ทรงถซูกเรทยกวกสำ “องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด” หข้สำครคัร ง โดยทรุกครคัร งอยซูกใน
หนคังสพอววิวรณณ์ นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่ควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ถซูกสพที่ออยกสำงชคัดเจนในกสำรททที่พระองคณ์ 
“ทรงสภสำพอยซูกในกสำลกกอน ผซูข้ทรงสภสำพอยซูกในปคัจจรุบคัน และผซูข้ซจึที่งจะเสดป็จมสำ”

วว 4:9-10 สวิที่งททที่มทชทววิตทคัรงสทที่ตนนทร ไมกเพทยงสรรเสรวิญพระเจข้สำผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุดใน
ควสำมบรวิสรุทธวิธ ของพระองคณ์เทกสำนคัรน แตกพวกเขสำยคังถวายคคาสรรเสรวิญ ถวายพระเกชยรตวิ และคคา



ขอบพระคอณแดก่พระองคณ์ผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่ง ผซจ้ทรงพระชนมณ์อยซก่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ดข้วย กสำร
สรรเสรวิญพระเจข้สำททที่แทข้จรวิงจจึงรวมถจึงกสำรถวสำยสงกสำรสำศท พระเกทยรตวิ และคสสำขอบพระครุณแดก
พระองคณ์ อทกครคัร งททที่ควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ถซูกเนข้นยสรสำเพวิที่มเตวิมในกสำรททที่พระองคณ์ “ทรง
พระชนมณ์อยซูกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์”

เมพที่อสวิที่งททที่มทชทววิตเหลกสำนทรสรรเสรวิญพระเจข้สำแลข้ว 10 ผซจ้อาวอโสทรัชี้งยชซึ่สวิบสชซึ่นรัชี้นกป็ทรอดตรัวลงจคาเพาะ
พระพรักตรณ์พระองคณ์ ผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น และนมรัสการพระองคณ์ผ ซจ้ทรงพระชนมณ์อยซก่ตลอดไป
เปป็นนวิตยณ์ ดคังนคัรน ตคัวแทนผซูข้ปกครองของยรุคครวิสตจคักรทคัรงยทที่สวิบสทที่คนจจึงกข้มกรสำบนมคัสกสำรตกอเบพรอง
พระพคักตรณ์พระเจข้สำผซูข้ทรงสภสำพนวิรคันดรณ์ขณะททที่พวกสวิที่งททที่มทชทววิตสรรเสรวิญพระเจข้สำ พวกเขสำยคัง “ถอด
มงกรุฎออกวสำงตรงหนข้สำพระททที่นคั ที่ง” ดข้วย คนเหลกสำนทรซจึที่งไดข้ถซูกยกชซูจนไดข้ตสสำแหนกงผซูข้นสสำและกสำร
ยอมรคับสซูงยวิที่งกป็ยคังถอดมงกรุฎของตนททที่พระครวิสตณ์ไดข้ทรงประทสำนใหข้แกกพวกเขสำออกและวสำงลงตกอ
เบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ นทที่เปป็นกสำรกระทสสำททที่แสดงออกถจึงกสำรนมคัสกสำร กสำรยกยกองเชวิดชซู ควสำม
กตคัญญซู และควสำมถกอมใจ เรสำจจึงเหป็นชคัดเจนถจึงอรุปนวิสคัยททที่บรวิสรุทธวิธ  ไมกเหป็นแกกตคัวของคนเหลกสำนคัรนททที่
ถซูกไถกแลข้วโดยพระโลหวิตของพระเมษโปดกในสวรรคณ์

วว 4:11 นอกจสำกนทร  เมพที่อพวกเขสำกข้มกรสำบลงเพพที่อนมคัสกสำรพระเจข้สำของตน พวกเขสำกป็
รข้องวกสำ "โอ ขจ้าแตก่องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระองคณ์ทรงสมควรทชซึ่จะไดจ้รรับคคาสรรเสรวิญ พระเกชยรตวิ และ
ฤทธวิธิ์เดช เพราะวก่าพระองคณ์ไดจ้ทรงสรจ้างสรรพสวิซึ่งทรัชี้งปวง และสรรพสวิซึ่งทรัชี้งปวงนรัชี้นกป็ทรงสรจ้างขซชี้น
แลจ้วและดคารงอยซก่ตามชอบพระทรัยของพระองคณ์” พระเจข้สำทรงสมควรไดข้รคับคสสำสรรเสรวิญ กสำร
นมคัสกสำร สงกสำรสำศท พระเกทยรตวิ และฤทธวิธ เดชจรวิงๆ เพรสำะพระองคณ์ไดข้ทรงสรข้สำงสรรพสวิที่งทคัรงปวง นกสำ
สคังเกตอทกวกสำ “สรรพสวิที่งทคัรงปวงนคัรนกป็ทรงสรข้สำงขจึรนแลข้วและดสสำรงอยซูกตสำมชอบพระทคัยของพระองคณ์” 
คสสำททที่แปลวกสำ ชอบพระทรัย (เธะเลมา) มคักถซูกแปลเปป็น ‘พระประสงคณ์’ โดยในกรณทนทรคพอ พระ
ประสงคณ์ของพระเจข้สำ สรรพสวิที่งทคัรงปวงรวมถจึงพวกเรสำดข้วยจจึงถซูกสรข้สำงขจึรนเพพที่อทสสำใหข้พระประสงคณ์
ของพระเจข้สำสสสำเรป็จ ดข้วยเหตรุนทร  พระองคณ์จจึงสมควรไดข้รคับคสสำสรรเสรวิญทคัรงสวิรน

ครวิสตจคักรจจึงถซูกบรรยสำยถจึงในสวรรคณ์กกอนเขข้สำสซูกยรุคเจป็ดปท นทที่หมสำยถจึงรวมบรรดสำผซูข้นสสำททที่เปป็น
ตคัวแทนของครวิสตจคักรดข้วยเพรสำะพวกเขสำผลคัดเปลทที่ยนหมรุนเวทยนก คันนคัที่งบนททที่นคัที่งยทที่สวิบสทที่ททที่นคั ที่งตกอหนข้สำ



พระททที่นคัที่งของพระเจข้สำ พวกเขสำไมกเพทยงมทสวิทธวิพวิเศษในกสำรนมคัสกสำรพระเจข้สำดข้วยตคัวเองตกอหนข้สำ
พระททที่นคัที่งของพระองคณ์โดยตรงเทกสำนคัรน แตกยคังไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษในกสำรสสสำแดงควสำมกตคัญญซูโดยกสำร
คพนมงกรุฎททที่ทรงประทสำนใหข้แกกพวกเขสำกกอนหนข้สำนคัรนแดกพระองคณ์ดข้วย

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 5: บททนชื่ 5 นนาเสนอบทโหมโรงกล่อนเขห้าสผล่การเปยดหนนังสชอมห้วนทนชื่มน

ตราประทนับเจห็ดดวง ยอหห์นบนันทซกเกนชื่ยวกนับเหตตุการณห์ตล่างๆอนันนล่าตชชื่นตาซซชื่งเกยดขซนี้นกล่อนการเปยด
หนนังสชอมห้วนนนันี้นในสวรรคห์

วว 5:1 ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ และในพระหรัตถณ์เบพชี้องขวาของพระองคณ์ผซจ้ทรงประทรับบน
พระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นหนรังสพอมจ้วนหนซซึ่งเขชยนไวจ้ทรัชี้งขจ้างในและขจ้างนอก มชตราประทรับอยซก่
เจป็ดดวง ขณะททที่ยอหณ์นกสสำลคังทสสำควสำมครุข้นเคยกคับภสำพและเสทยงตกสำงๆอคันนกสำตพที่นตสำเกทที่ยวกคับบรวิเวณ
พระททที่นคัที่งแหกงสวรรคณ์อยซูกนคัรน ทกสำนกป็ถซูกดจึงควสำมสนใจไปยคังพระองคณ์ผซูข้ประทคับอยซู กบนพระททที่นคัที่งนคัรน 
(พระเจข้สำพระบวิดสำ) ในพระหคัตถณ์ขวสำของพระองคณ์มทหนรังสพอมข้วนหนจึที่งอยซูก คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (บยบลย
ออน) มทควสำมหมสำยวกสำ เอกสสำรททที่ถซูกเขทยนในรซูปของหนคังสพอมข้วน ววิธทปฏวิบคัตวิโดยปกตวิในสมคัยพระ
คคัมภทรณ์กป็คพอ เอกสสำรตกสำงๆจะถซูกเขทยนลงบนดข้สำนหนจึที่งของกระดสำษปสำปวิรรุส จสำกนคัรนมคันกป็ถซูกมข้วนใหข้
อยซูกในรซูปของหนคังสพอมข้วน อยกสำงไรกป็ตสำม เอกสสำรชวิรนนทรถซูกเขทยนบนทคัรงสองดข้สำนซจึที่งแสดงใหข้เหป็นวกสำ 
ขข้อมซูลปรวิมสำณมหสำศสำลถซูกบคันทจึกอยซู กในนคัรน หรพอไมกกป็สวิที่งททที่ถซูกเขทยนอยซูกดข้สำนนอกอสำจเปป็นชพที่อเรพที่อง
ของเอกสสำรนคัรนซจึที่งบรรยสำยถจึงเนพรอหสำของมคันกป็ไดข้ ในสมคัยนคัรนธรรมเนทยมปกตวิกป็คพอ กสำรประทคับ
ตรสำดข้วยขทรผจึรงลงบนขอบนอกของหนคังสพอมข้วนเพพที่อททที่จะพกพสำไดข้สะดวก ททที่สสสำคคัญยวิ ที่งไปกวกสำนคัรนกป็
คพอ ตรสำประทคับดคังกลกสำวกป็ชกวยรคับประกคันเรพที่องกสำรรคักษสำควสำมลคับของหนคังสพอมข้วนนคัรนดข้วย

หสำกหนคังสพอมข้วนดคังกลกสำวเปป็นเอกสสำรของทสำงรสำชกสำร มคันกป็นกสำจะมทรอยประทคับตรสำเปป็น
ทสำงกสำรของรคัฐบสำลลงบนขทรผจึรงกกอนททที่มคันจะแขป็งตคัว ในจคักรวรรดวิโรม ตรสำประทคับของโรมกป็มทสวิทธวิ
อสสำนสำจของโรม กสำรแกะตรสำนคัรนออกโดยไมกไดข้รคับอนรุญสำตกป็เสทที่ยงททที่จะโดนโรมลงโทษอยกสำง
รรุนแรง หนคังสพอมข้วนนทรมทตรสำประทคับเจป็ดดวงอยซูกบนขอบดข้สำนนอก ภสำยใตข้กฎหมสำยของโรม 
พวินคัยกรรมฉบคับหนจึที่งตข้องมทพยสำนเจป็ดคนพรข้อมก คับตรสำประทคับเจป็ดดวงของพวกเขสำ ไมกมทอะไรบกง
บอกวกสำนทที่เปป็นพวินคัยกรรม อยกสำงไรกป็ตสำม ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำมทตรสำประทคับเจป็ดดวงกป็บอกเปป็นนคัยวกสำ



เอกสสำรดคังกลกสำวเปป็นเอกสสำรทสำงกฎหมสำย บสำงคนควิดวกสำหนคังสพอมข้วนนทรซจึที่งอยซูกในพระหคัตถณ์ของ
พระเจข้สำผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพคพอ หนคังสพอเลกมททที่ถซูกพซูดถจึงในดสำเนทยล 12:4

บสำงคนกป็เสนอวกสำ เอกสสำรฉบคับนทรจรวิงๆแลข้วคพอ โฉนดแสดงสวิทธวิควสำมเปป็นเจข้สำของแผกนดวิน
โลก ดข้วยเหตรุนทร  ตสำมททที่เนพรอหสำจะแสดงใหข้เหป็น โฉนดฉบคับทสำงกสำรททที่แสดงควสำมเปป็นเจข้สำของแผกน
ดวินโลกดคังกลกสำวจจึงถซูกมอบใหข้แกกพระบรุตรของพระเจข้สำซจึที่งแสดงถจึงกสำรททที่พระองคณ์ทรงรคับมอบ
อสสำนสำจควบครุมแลข้ว อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เชพที่อวกสำหนคังสพอมข้วนนทรมทบคันทจึกเกทที่ยวกคับกสำรพวิพสำกษสำททที่
พระเจข้สำก สสำลคังจะทรงเทลงบนแผกนดวินโลก โดยเฉพสำะในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท ทรรศนะแรกดซู
จะสอดคลข้องกคับภสำพรวมสกวนใหญกของคสสำพยสำกรณณ์ในพระคคัมภทรณ์มสำกกวกสำ ทรรศนะหลคังกป็อสำจ
สอดคลข้องกคับกสำรเปวิดตรสำหกดวงในบทตกอไป อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำเอนเอทยงไปทสำงทรรศนะททที่เชพที่อวกสำ
เปป็นโฉนดมสำกกวกสำ

วว 5:2 ในขณะเดทยวกคัน ยอหณ์นเขทยนวกสำ และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นทซตสวรรคณ์ทชซึ่มชฤทธวิธิ์องคณ์
หนซซึ่ง ประกาศดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า "ใครเปป็นผซจ้ทชซึ่สมควรจะแกะตราและคลชซึ่หนรังสพอมจ้วนนรัชี้นออก” คสสำ
ททที่แปลวกสำ มชฤทธวิธิ์ (อยสคผรอส) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘เปทที่ยมดข้วยพละกสสำลคัง’ นทที่สพที่อวกสำพวกทซูตสวรรคณ์มทพลคัง
มสำกจรวิงๆ อยกสำงไรกป็ตสำมมทกสำรสพที่อถจึงระดคับพละกสสำลคังททที่แตกตกสำงกคันในเขตแดนของพวกทซูตสวรรคณ์
ดข้วย บสำงองคณ์กป็มทสวิทธวิอสสำนสำจหรพอพลคังมสำกกวกสำองคณ์อพที่น บสำงคนกป็เสนอวกสำทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำก
องคณ์นทรอสำจเปป็นหนจึที่งในอคัครเทวทซูตสำธวิบดทหลสำยองคณ์ โดยอสำจเปป็นกสำเบรทยล หรพอนกสำจะเปป็นมทคสำเอล  
มสำกกวกสำ องคณ์หลคังนทร เกทที่ยวขข้องกคับบรวิบทโดยตรงของดสำเนทยล 12 และ ‘กสำรบคันทจึก’ ของโฉนดแหกง
แผกนดวินโลกในหข้องพวิจสำรณสำคดทแหกงสวรรคณ์ ทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร จจึงรข้องประกสำศโดยอสำจ
ไมกตข้องกสำรคสสำตอบวกสำ “ใครเปป็นผซูข้ททที่สมควรจะแกะตรสำและคลทที่หนคังสพอมข้วนนคัรนออก” ทซูตสวรรคณ์
องคณ์นทรทรสำบดทถจึงคสสำตอบของคสสำถสำมดคังกลกสำว อยกสำงไรกป็ตสำม เพพที่อททที่จะเนข้นควสำมสสสำคคัญของเรพที่องนทร  
เขสำจจึงถสำมวกสำใครมทสวิทธวิอสสำนสำจตสำมกฎหมสำยททที่จะแกะตรสำททที่ประทคับอยซู กบนโฉนดแผกนดวินโลก

วว 5:3 และไมก่มชผซจ้ใดในสวรรคณ์ บนแผก่นดวินโลก หรพอใตจ้แผก่นดวินทชซึ่สามารถคลชซึ่
หนรังสพอมจ้วนนรัชี้นออก หรพอดซหนรังสพอนรัชี้นไดจ้ พอไดข้ยวินคสสำถสำมททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร รข้องประกสำศออกมสำ
ยอหณ์นกป็บคันทจึกวกสำ ไมล่มนผผห้ใด ในจคักรวสำลสสำมสำรถคลทที่หนคังสพอมข้วนนคัรนออกไดข้ คสสำททที่แปลวกสำ ไมก่มชผซจ้ใด 



(อออผเดะอยส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ไมกมทใคร’ ไมกมทใคร ไมกวกสำจะเปป็นคนหรพอไมกใชกคน ใน
สวรรคณ์ แผกนดวินโลก หรพอใตข้แผกนดวินโลก นคัที่นคพอ แมข้แตกในนรก สามารถ คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (ดผ
นาไม) ในบรวิบทนทรมทควสำมหมสำยวกสำ ไดข้รคับอนรุญสำตตสำมกฎหมสำย นคั ที่นคพอ มทสวิทธวิอสสำนสำจตสำมกฎหมสำย
ททที่จะเปวิดหนคังสพอมข้วนนคัรนหรพอดซูสวิที่งททที่ถซูกเขทยนอยซูกในนคัรนไดข้ ไมกมทใครในทคัรงจคักรวสำลมทสวิทธวิอสสำนสำจททที่
จะเอสำเอกสสำรทสำงกฎหมสำยททที่สสสำคคัญฉบคับนทร ไป ซจึที่งเปป็นโฉนดแผกนดวินโลก แกะตรสำประทคับออก
และอกสำนมคันไดข้

วว 5:4 และขจ้าพเจจ้ากป็รคซึ่าไหจ้มากมาย เพราะไมก่มชผซจ้ใดสมควรจะคลชซึ่หนรังสพอมจ้วนนรัชี้น
ออกและอก่านหนรังสพอนรัชี้น หรพอดซหนรังสพอนรัชี้นไดจ้ ยอหณ์นเขข้สำใจถจึงควสำมหมสำยของสวิที่งททที่ทกสำนไดข้เหป็น 
เหป็นไดข้ชคัดวกสำทกสำนรคับรซูข้ไดข้ถจึงควสำมหมสำยของหนคังสพอมข้วนนทร  มคันคพอโฉนดแผกนดวินโลก ทกสำนจจึง
รข้องไหข้ททที่ไมกมทใครมทสวิทธวิอสสำนสำจททที่เขข้สำมสำจคัดกสำรกคับควสำมวรุกนวสำยบนแผกนดวินโลกไดข้ ยอหณ์นทรสำบดท
ถจึงควสำมบสำปและกสำรขกมเหงททที่ก สสำลคังเกวิดขจึรนอยซูกบนแผกนดวินโลก ทกสำนทรสำบดทวกสำพญสำมสำรเปป็นพระ
แหกงโลกนทร  ทกสำนทรสำบวกสำซสำตสำนกสสำลคังดสสำเนวินงสำนของมคันอยซูกททที่นคัที่น ดคังนคัรน ทกสำนจจึงเศรข้สำใจททที่ไมกมทใคร
สสำมสำรถอข้สำงสวิทธวิธ ควสำมเปป็นเจข้สำของโฉนดแผกนดวินโลกและขจคัดควสำมชคั ที่วรข้สำยททที่มทอยซูกในนคัรนออกไป
ไดข้ ดคังนคัรน กสำรททที่ใครสคักคนคซูกควรททที่จะเปวิดเอกสสำรฉบคับนทร และอกสำนเนพรอหสำขข้สำงในนคัรนจจึงไมกเพทยงบกง
บอกถจึงสวิทธวิอสสำนสำจตสำมกฎหมสำยเทกสำนคัรน แตกสพที่อถจึงควสำมเปป็นเจข้สำของแผกนดวินโลกดข้วย กสำรไดข้สวิทธวิธ
ควสำมเปป็นเจข้สำของจจึงสพที่อถจึงกสำรซพรอมสำดข้วยรสำคสำแพง เดทดี๋ยวผซูข้หนจึที่งจะกข้สำวออกมสำซจึที่งเปป็นผซูข้ททที่มท
ครุณสมบคัตวิครบถข้วนตสำมเงพที่อนไขเหลกสำนคัรน

วว 5:5 ทกสำมกลสำงบรรยสำกสำศททที่สะเทพอนใจดคังกลกสำวมชผซจ้หนซซึ่งในพวกผซจ้อาวอโสนรัชี้น 
บอกแกก่ขจ้าพเจจ้าวก่า "อยก่ารจ้องไหจ้เลย ดซเถวิด สวิงโตแหก่งตระกซลยซดาหณ์ เปป็นมซลรากของดาววิด พระองคณ์
ทรงมชชรัยแลจ้ว พระองคณ์จซงทรงสามารถแกะตราทรัชี้งเจป็ดดวงและคลชซึ่หนรังสพอมจ้วนนรัชี้นออกไดจ้”

ทกสำนประกสำศวกสำพระเยซซูครวิสตณ์ทรงมทชคัยททที่จะรคับเอสำหนคังสพอมข้วนนคัรนไป เปวิดออก และแกะ
ตรสำของมคันไดข้ คสสำททที่แปลวกสำ มชชรัยแลจ้ว (นยคาโอ) มคักถซูกแปลเปป็น ‘มทชคัยชนะ’, ‘พวิชวิต’ หรพอ ‘ไดข้รคับ
ชคัยชนะ’ ดคังนคัรน เมพที่อพวิจสำรณสำถจึงพระสคัญญสำททที่ถซูกกลกสำวซสรสำๆในหลสำยบทกกอนหนข้สำททที่มทแกกผซูข้ททที่มท
ชคัยชนะ เรสำจจึงเหป็นชคัดเจนวกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำไดข้ทรงมทชคัยชนะแทนเรสำแลข้ว ยอหณ์นจจึงไมกมท



เหตรุใหข้โศกเศรข้สำแลข้ว มทพระองคณ์ผซูข้หนจึที่งททที่ทรงมทสวิทธวิอสสำนสำจและสวิทธวิพวิเศษททที่จะรคับเอสำโฉนดแผกน
ดวินโลกไปและทสสำสวิที่งททที่พระองคณ์ทรงเหป็นสมควร พระองคณ์ทรงถซูกเรทยกวกสำ “สวิงโตแหกงตระกซูลยซู
ดสำหณ์” ซจึที่งทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงปฐมกสำล 49:9-10 ตรงนคัรนเองยสำโคบพยสำกรณณ์วกสำตระกซูลเชพรอพระวงศณ์
กษคัตรวิยณ์ของชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่จะไดข้ครอบครองเหมพอนสวิงโตคพอตระกซูลยซูดสำหณ์ สวิงโตผซูข้นคัรนคพอ พระ
บรุตรของพระเจข้สำผซูข้ทรงไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้ว คพอ พระเยซซูครวิสตณ์

พระองคณ์ทรงถซูกเรทยกดข้วยวกสำ “มซูลรสำกของดสำววิด” ซจึที่งทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงอวิสยสำหณ์ 11:1, 10 ททที่ผซูข้
พยสำกรณณ์ทกสำนนทรกลกสำวลกวงหนข้สำวกสำ กวิที่ง (กษคัตรวิยณ์ผซูข้ทรงเปป็นพระเมสสวิยสำหณ์) จะงอกออกมสำจสำกรสำก
แหกงเจสซท (คพอ ดสำววิด) สคักวคันหนจึที่ง พระองคณ์นคั ที่นเองเปป็นผซูข้ทรงมทชคัยเหนพอควสำมตสำย โลก ควสำมบสำป 
และพญสำมสำร พระองคณ์นคั ที่นเองททที่โดยพระโลหวิตททที่ไหลออกของพระองคณ์ไดข้ทรงซพรอกสำรไถกแผกนดวิน
โลกกลคับมสำเปป็นของพระองคณ์เอง พระองคณ์จจึงทรงมทอสสำนสำจและสวิทธวิอสสำนสำจตสำมกฎหมสำยททที่จะรคับ
เอสำหนคังสพอมข้วนนทร ไปและแกะตรสำทคัรงเจป็ดดวงออก พระองคณ์ก สสำลคังจะเขข้สำมสำครอบครองแผกนดวินโลก
ททที่ถซูกควสำมบสำปแชกงสสำปและตกอยซูกใตข้อสสำนสำจของซสำตสำนมสำตคัรงนสำนแลข้ว ยรุคเจป็ดปทก สสำลคังจะเรวิที่มตข้น
ตสำมททที่จะถซูกกลกสำวถจึงในบทตกอไป จสำกนคัรน พระเยซซูครวิสตณ์จะตรคัสชคัดเจนวกสำพระองคณ์ก สสำลคังจะเขข้สำมสำ
ครุมแลข้ว จสำกนคัรนพระองคณ์จะทรงมทอสสำนสำจควบครุมโดยสมบซูรณณ์ จสำกนคัรนพระองคณ์จะทรงกสสำกคับดซูแล
เหตรุกสำรณณ์ทรุกอยกสำง โดยกสำรมทชคัยตกอควสำมตสำยและกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ของพระองคณๆ์ ไดข้ทรงซพรอ
แผกนดวินโลกกลคับมสำเปป็นของพระองคณ์แลข้ว จสำกนคัรนพระองคณ์จะทรงรคับเอสำสวิทธวิธ ควสำมเปป็นเจข้สำของ
แผกนดวินโลกและรคับหนข้สำททที่ก สสำกคับดซูแลมคัน

วว 5:6 ขณะนคัรนเองยอหณ์นเขทยนวกสำ และในทก่ามกลางพระทชซึ่นรัซึ่งกรับสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้ง
สชซึ่นรัชี้น และทก่ามกลางพวกผซจ้อาวอโส ดซเถวิด ขจ้าพเจจ้าแลเหป็นพระเมษโปดกประทรับยพนอยซก่ประหนซซึ่งทรง
ถซกปลงพระชนมณ์ ทรงมชเขาเจป็ดเขาและมชตาเจป็ดดวง ซซซึ่งเปป็นพระววิญญาณทรัชี้งเจป็ดของพระเจจ้า ทชซึ่
ทรงสก่งออกไปทรัซึ่วแผก่นดวินโลก

ทคันใดนคัรนยอหณ์นเหป็นพระเมษโปดกทรงอยซูกทกสำมกลสำงพวกผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คน จสำกผซูข้เขทยน
พระคคัมภทรณ์ใหมกทคัรงหมด ยอหณ์น (ยกเวข้นเปโตรเพทยงผซูข้เดทยวเทกสำนคัรน) เปป็นผซูข้เดทยวเทกสำนคัรนททที่เนข้นเรพที่องททที่
พระเยซซูทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจข้สำ ดซู ยอหณ์น 1:29 นอกจสำกนทร  ยอหณ์นบคันทจึกวกสำพระเมษ



โปดกของพระเจข้สำประหนซซึ่งทรงถซกปลงพระชนมณ์ คสสำททที่แปลเปป็นวลทนทร คพอ สฟาดโซ ถซูกผคันใหข้อยซูกใน
รซูปกสำลสมบซูรณณ์และประธสำนถซูกกระทสสำ ดคังนคัรนควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ ยอหณ์นไดข้เหป็นพระเมษโปดก
ของพระเจข้สำ ‘ททที่ทรงถซูกปลงพระชนมณ์แลข้ว’ เรสำจจึงเหป็นชคัดเจนถจึงกสำรสวิรนพระชนมณ์แทนมนรุษยณ์ของ
พระองคณ์ นอกจสำกนทรขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพระองคณ์ทรงพระชนมณ์อยซูกและประทคับยพนอยซูกในสวรรคณ์กป็สพที่อ
ชคัดเจนถจึงกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์และกสำรเสดป็จขจึรนสซูกสวรรคณ์ของพระองคณ์

ปกตวิแลข้วลซูกแกะไมกมทเขสำ อยกสำงไรกป็ตสำมทคั ที่วพระคคัมภทรณ์เขสำกป็เปป็นสคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงสวิทธวิ
อสสำนสำจและพลคัง ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำยอหณ์นเหป็นเจป็ดเขสำกป็สพที่อถจึงฤทธสำนรุภสำพใหญกยวิที่งและควสำมสมบซูรณณ์
แบบขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำผซูข้ทรงเปป็นขจึรนแลข้วของเรสำ วลทททที่พซูดถจึง “ตสำเจป็ดดวง” อสำจเปป็นอรุปมสำททที่ชทร
ถจึงควสำมรซูข้อคันสมบซูรณณ์แบบและควสำมทรงสคัพพคัญญซูของพระองคณ์ ไมกวกสำจะในกรณทใด ทคัรงหมดนทร
เททยบเทกสำกคับ “พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำ” ตสำมททที่หมสำยเหตรุไวข้กกอนหนข้สำนคัรน (ดซู หมสำยเหตรุของ
ววิวรณณ์ 1:4, 3:1, 4:5) พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำนกสำจะเปป็นอรุปมสำเพพที่อหมสำยถจึงควสำมสมบซูรณณ์
แบบของพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ และกสำรรคับใชข้อคันสมบซูรณณ์แบบของพระองคณ์ททที่มทตกอผซูข้คนของ
พระเจข้สำ (เลขเจป็ดในพระคคัมภทรณ์โดยสสำกลแลข้วเปป็นเลขแหกงควสำมสมบซูรณณ์แบบ)

วว 5:7 ดคังนคัรน พระเมษโปดกผซูข้ทรงถซูกปลงพระชนมณ์แลข้ว...ไดจ้เขจ้ามารรับมจ้วน
หนรังสพอจากพระหรัตถณ์เบพชี้องขวาของพระองคณ์ ผซจ้ทรงประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น ในวคันนคัรนองคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำของเรสำจะทรงอข้สำงสวิทธวิธ ทรุกประกสำรในควสำมเปป็นเจข้สำของแผกนดวินโลก ยรุคเจป็ดปทจจึงจะเรวิที่มขจึรน
เมพที่อพระองคณ์ทรงเรวิที่มกระบวนกสำรรคับอสสำนสำจควบครุมแผกนดวินโลกอยกสำงเดป็ดขสำด

วว 5:8 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงรรับหนรังสพอมจ้วนนรัชี้นแลจ้ว สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่กรับผซจ้อาวอโส
ยชซึ่สวิบสชซึ่คนนรัชี้นกป็ทรอดตรัวลงจคาเพาะพระพรักตรณ์พระเมษโปดก ทอกคนถพอพวิณเขาคซก่และถพอขรันทองคคา
บรรจอเครพซึ่องหอม ซซซึ่งเปป็นคคาอธวิษฐานของพวกววิสอทธวิชนทรัชี้งปวง

พอพระองคณ์ทรงไดข้รคับโฉนดแผกนดวินโลก “สคัตวณ์ทคัรงสทที่กคับผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนนคัรนกป็ทรรุดตคัวลง
จสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเมษโปดก” สวิที่งททที่มทชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ตนซจึที่งอยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของ
พระเจข้สำ และผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนแหกงยรุคครวิสตจคักร กป็เขข้สำใจควสำมหมสำยของสวิที่งททที่เพวิที่งเกวิดขจึรน พวกเขสำ
จจึงกข้มกรสำบนมคัสกสำรจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเมษโปดก พระองคณ์ก สสำลคังจะทรงใชข้มสำตรกสำรททที่จสสำเปป็น



เพพที่อรคับอสสำนสำจควบครุมแผกนดวินโลก นกสำสนใจตรงททที่วกสำผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนนทรตกสำงคนตกสำงมทพวิณของตน 
ซจึที่งสพที่อถจึงกสำรใชข้มคันเพพที่อประกอบกสำรรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ นทที่จจึงไมกเพทยงสพที่อถจึงกสำรรข้องเพลง
สรรเสรวิญพระเจข้สำในสวรรคณ์เทกสำนคัรน แตกสพที่อถจึงกสำรใชข้เครพที่องดนตรทบรรเลงประกอบกสำรรข้องเพลง
สรรเสรวิญดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวกสำจะมทดนตรทอคันสรุดแสนจะไพเรสำะในสวรรคณ์ โดยมทเปข้สำหมสำยเพพที่อ
สรรเสรวิญพระเจข้สำและพระเมษโปดก

นอกจสำกนทร  ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนนทร ยคังมท “ขคันทองคสสำบรรจรุเครพที่องหอม ซจึที่งเปป็นคสสำอธวิษฐสำน
ของพวกววิสรุทธวิชนทคัรงปวง” ดข้วย คสสำททที่แปลวกสำ ขรัน (ฟนอาเล) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ชสำมกข้นตพรน’ หรพอ 
‘ถสำดรองถข้วยกข้นลจึก’ พวกมคันเตป็มไปดข้วยเครพซึ่องหอม คสสำททที่แปลเชกนนคัรนคพอ ธผมนอามา นทที่จจึงอสำจหมสำย
ถจึงภสำชนะทองคสสำททที่มทไวข้สสสำหรคับเผสำเครพที่องหอม อยกสำงไรกป็ตสำม ควสำมหมสำยททที่ชคัดเจนของสวิที่งเหลกสำนทรกป็
คพอ “คสสำอธวิษฐสำนของพวกววิสรุทธวิชนทคัรงปวง” ในเพลงสดรุดท 141:2 ดสำววิดเขทยนเกทที่ยวกคับคสสำอธวิษฐสำน
ของทกสำนวกสำ “เปป็นดคังเครพที่องหอมตกอพระพคักตรณ์พระองคณ์”

นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงกลวิที่นหอมสรุคนธรสของคสสำอธวิษฐสำนของประชสำกรของพระเจข้สำททที่สกงถจึง
พระองคณ์ นทที่สพที่ออทกดข้วยวกสำคสสำสรรเสรวิญททที่มทอยซู กในคสสำอธวิษฐสำนกป็ถซูกเกป็บไวข้ในสวรรคณ์ ดรุจดคังเกป็บไวข้ใน
ภสำชนะทองคสสำเพพที่อททที่จะเอสำออกมสำในเวลสำอคันเหมสำะสมจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำดรุจเครพที่องหอมททที่
มทกลวิที่นหอม เรสำจจึงสมควรททที่จะระมคัดระวคังมสำกขจึรนในกสำรเอกยคสสำสรรเสรวิญตกอพระเจข้สำในคสสำอธวิษฐสำน
ททที่เรสำมทตกอพระองคณ์ มคันเปป็นกลวิที่นหอมสสสำหรคับพระองคณ์

วว 5:9 เมพที่อเรสำไดข้เหป็นวกสำพระเมษโปดกทรงรคับเอสำโฉนดแผกนดวินโลกไปแลข้ว ซจึที่ง
สพที่อวกสำพระองคณ์ก สสำลคังจะเขข้สำมสำรคับอสสำนสำจควบครุมมคันแลข้ว ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนจจึง (อสำจพรข้อมกคับ
กสำรบรรเลงเพลงประกอบดข้วยพวิณของพวกเขสำดข้วย) รจ้องเพลงใหมก่เพพที่อสรรเสรวิญพระองคณ์ เพลง
นคัรนจะมทเนพรอหสำวกสำ "พระองคณ์ทรงเปป็นผซจ้ทชซึ่สมควรจะทรงรรับมจ้วนหนรังสพอ และแกะตรามจ้วนหนรังสพอ
นรัชี้นออก เพราะวก่าพระองคณ์ทรงถซกปลงพระชนมณ์แลจ้ว และดจ้วยพระโลหวิตของพระองคณ์นรัชี้น 
พระองคณ์ไดจ้ทรงไถก่เราทรัชี้งหลายซซซึ่งมาจากทอกตระกซล ทอกภาษาทอกชาตวิและทอกประเทศ ใหจ้ไปถซง
พระเจจ้า



พวกเขสำจจึงสรรเสรวิญพระเยซซูองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำวกสำทรงสมควรหรพอมทสวิทธวิพวิเศษททที่
จะเขข้สำมสำรคับโฉนดแผกนดวินโลกและดซูเนพรอหสำททที่มทอยซูกในโฉนดนคัรน รสำยละเอทยดเหลกสำนคัรนอสำจเปป็นสวิที่งททที่
ถซูกเปวิดเผยในบทตกอๆไปกป็ไดข้ กสำรททที่พระองคณ์ทรงมทสวิทธวิพวิเศษดคังกลกสำวสกวนหนจึที่งแลข้วกป็เปป็นเพรสำะ
พระองคณ์ไดข้ทรงถซูกปลงพระชนมณ์แลข้ว พระองคณ์จจึงไดข้ไถกมวลมนรุษยณ์ชสำตวิโดยพระโลหวิตของ
พระองคณ์ใหข้ไปถจึงพระเจข้สำ เรสำจจึงเหป็นควสำมควิดททที่สสสำคคัญหลสำยประกสำร (1) สวิที่งททที่ตข้องชสสำระเพพที่อแลก
กคับกสำรไถกเรสำ (นคัที่นคพอ คกสำไถก) คพอ พระโลหวิตททที่ไหลออกของพระเยซซูครวิสตณ์ ดซู 1 เปโตร 1:18-19 (2)
เรสำทรสำบชคัดเจนแลข้ววกสำผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนเปป็นใคร พวกเขสำเปป็นตคัวแทนของคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้รคับ
กสำรไถกโดยพระโลหวิตของพระเมษโปดกจสำกทรุกประชสำชสำตวิบนแผกนดวินโลก เหป็นไดข้ชคัดวกสำนคัที่นคพอ  
ครวิสตจคักร ผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนทร จจึงเปป็นตคัวแทนของครวิสตจคักร

วว 5:10 พระองคณ์ไดจ้ทรงโปรดใหจ้เราทรัชี้งหลายเปป็นกษรัตรวิยณ์และเปป็นปอโรหวิตของ
พระเจจ้าของเรา และเราทรัชี้งหลายจะไดจ้ครอบครองแผก่นดวินโลก" นอกจสำกนทร  พวกเขสำในฐสำนะเปป็น
ตคัวแทนของครวิสตจคักร จจึงถซูกพระเจข้สำโปรดใหข้เปป็น “กษคัตรวิยณ์และปรุโรหวิต” เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัยวกสำ
พวกเขสำพซูดถจึงอะไรอยซูก ผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนทร จจึงถซูกบรรยสำยในกสำรททที่พวกเขสำจะ “ครอบครองแผกนดวิน
โลก”

หลสำยควสำมเหป็นจจึงตสำมมสำ (1) ตสสำแหนกงของกสำรเปป็นกษคัตรวิยณ์และปรุโรหวิตจจึงสพที่อถจึง
บรรดสำศคักดวิธ  สวิทธวิอสสำนสำจ และสวิทธวิพวิเศษในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึงของพระครวิสตณ์ นคั ที่นคพอ ยรุคพคันปท นทที่
ยกอมรวมถจึงอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ตสำมททที่มทบอกไวข้ในววิวรณณ์ 22:5 ดข้วย ดซูควสำมเหป็นททที่คลข้สำยกคันในววิวรณณ์ 
1:6 (2) เรสำเหป็นถจึงบสสำเหนป็จตกสำงๆสสสำหรคับกสำรรคับใชข้อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึง                
(ทคัรงสองอสำณสำจคักร) ของพระครวิสตณ์

(3) เรสำจจึงอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้อยกสำงปลอดภคัยวกสำอภวิสวิทธวิธ ดคังกลกสำวไมกไดข้มทไวข้สสสำหรคับผซูข้อสำวรุโส
เหลกสำนคัรนในสวรรคณ์เทกสำนคัรน เพรสำะพวกเขสำเปป็นเพทยงตคัวแทนของครวิสตจคักร แตกคสสำสอนมสำกมสำย
เหลพอเกวินในพระคคัมภทรณ์ใหมกเกทที่ยวกคับเรพที่องนทรกป็สอนวกสำ ทรุกคนททที่ปรนนวิบคัตวิพระองคณ์ผซูข้ทรงเปป็นจอม
กษคัตรวิยณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในชทววิตนทร จะไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษดคังกลกสำวในตอนนนันี้น ระดคับของบสสำเหนป็จจะขจึรนอยซูก
กคับระดคับของกสำรรคับใชข้และควสำมสคัตยณ์ซพที่อในตอนนนนี้ (4) เหป็นไดข้ชคัดวกสำ จะมทสวิทธวิพวิเศษของกสำรไมก
เพทยงครอบครองในอสำณสำจคักรของพระองคณ์ตสำมชอบพระทคัยพระองคณ์เทกสำนคัรน แตกบสำงคนจะมทหนข้สำ



ททที่บสำงอยกสำงเหมพอนปรุโรหวิตในวคันนคัรนดข้วย ตรงนทรสพที่อมสำกกวกสำแคกเรพที่องตสสำแหนกงปรุโรหวิตของผซูข้เชพที่อ เหป็น
ไดข้ชคัดวกสำจะมทกสำรรคับใชข้แบบปรุโรหวิตซจึที่งจะทรงประทสำนใหข้ในตอนนนันี้นแกกคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้
ปรนนวิบคัตวิพระองคณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในตอนนนนี้ ถจึงแมข้ไมกมทนวิยสำมไวข้ แตกมคันกป็คกอนขข้สำงชคัดเจนวกสำมคันเปป็น
บสสำเหนป็จอคันใหญกยวิที่ง

วว 5:11-12 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็มองดซ และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงทซตสวรรคณ์เปป็นอรันมากนรับเปป็น
โกฏวิๆเปป็นแสนๆ ซซซึ่งอยซก่ลจ้อมรอบพระทชซึ่นรัซึ่งรอบสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่และผซจ้อาวอโสทรัชี้งหลายนรัชี้น 12 รจ้อง
เสชยงดรังวก่า "พระเมษโปดกผซจ้ทรงถซกปลงพระชนมณ์แลจ้วนรัชี้น เปป็นผซจ้ทชซึ่สมควรไดจ้รรับฤทธวิธิ์เดช ทรรัพยณ์
สมบรัตวิ ปรัญญา อานอภาพ เกชยรตวิ สงก่าราศช และคคาสดอดช"

นอกจสำกบทเพลงสรรเสรวิญททที่ยอหณ์นไดข้ยวินจสำกผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนหนข้สำพระททที่นคั ที่งแลข้ว ทกสำน
ยคังไดข้ยวินคณะนคักรข้องประสสำนเสทยงททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์หมซูกใหญกรกวมวงในกสำรรข้องเพลงสรรเสรวิญ
พระเมษโปดกดข้วย ทกสำนบรรยสำยวกสำไดข้ยวิน “เสทยงทซูตสวรรคณ์เปป็นอคันมสำกนคับเปป็นโกฏวๆิ เปป็นแสนๆ 

ซจึที่งอยซูกลข้อมรอบพระททที่นคั ที่งรอบสคัตวณ์และผซูข้อสำวรุโสทคัรงหลสำยนคัรน” มคันจะเปป็นคณะนคักรข้องประสสำน
เสทยงในสวรรคณ์ททที่ยวิที่งใหญกขนสำดไหน เพรสำะวกสำมททซูตสวรรคณ์ “เปป็นโกฏวๆิ เปป็นแสนๆ” เรสำเหป็นสอง
กลรุกมอยกสำงชคัดเจน (1) กลรุกมททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ ซจึที่งรวมถจึงสวิที่งมทชทววิตทคัรงสทที่ดข้วย (คพอ สคัตวณ์เหลกสำนคัรน) และ 
(2) เหลกสำผซูข้อสำวรุโสซจึที่งเปป็นตคัวแทนของครวิสตจคักรททที่รวมตคัวก คันในสวรรคณ์ เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำ
ยอหณ์นตคัรงใจใชข้ตคัวเลขเพพที่อหมสำยถจึงจสสำนวนตสำมนคัรนจรวิงๆหรพอใชข้ในเชวิงอรุปมสำมสำกกวกสำ “เปป็นโกฏวๆิ ” 
คพอ หนจึที่งรข้อยลข้สำน และ “เปป็นแสนๆ” คพอ หลสำยลข้สำน นคั ที่นอสำจเปป็นไปไดข้จรวิงๆ ในทสำงกลคับกคัน ทกสำน
อสำจตคัรงใจททที่จะหมสำยถจึงทซูตสวรรคณ์จสสำนวนมหสำศสำลนคับไมกถข้วนกป็ไดข้ คสสำททที่แปลวกสำ เปป็นโกฏวๆิ  (มผรนอาส)
มทควสำมหมสำยวกสำ ‘มสำกมสำยเหลพอคณสำนคับ’ และเปป็นททที่มสำของคสสำภสำษสำอคังกฤษ a myriad

คสสำททที่แปลวกสำ เปป็นแสนๆ (คนลนอาส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘หลสำยพคัน’ วลทนทร จจึงมทควสำมหมสำย
ตรงตคัววกสำ ‘มสำกมสำยเหลพอคณสำนคับและเปป็นหมพที่นเปป็นแสน’ ควสำมหมสำยกป็คพอ หมซูกคณะททที่มทจสสำนวนนคับ
ไมกถข้วน เนพที่องจสำกมททซูตสวรรคณ์อยซู กสองกลรุกมและใชข้คสสำบรรยสำยททที่เปป็นตคัวเลขสองชรุด นทที่จจึงสพที่อวกสำมททซูต
สวรรคณ์เปป็นโกฏวิๆอยซูกในตอนนคัรนและมทคนจสสำนวนมสำกมสำยนคับไมกถข้วนของครวิสตจคักรดข้วย เมพที่อมอง



จสำกสวรรคณ์แลข้วยรุคเจป็ดปทจะเรวิที่มตข้นในบทตกอไปและเพรสำะคนจสสำนวนนคับไมกถข้วนของครวิสตจคักรอยซูก
ในสวรรคณ์แลข้วกล่อนยรุคเจป็ดปทจะเรวิที่มตข้น นทที่จจึงสพที่อชคัดเจนอทกครคัร งถจึงกสำรรคับขจึรนกกอนยรุคเจป็ดปท

คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงในสวรรคณ์จจึงรข้องเพลงดข้วยเสทยงอคันดคังวกสำ “พระเมษโปดกผซูข้ทรง
ถซูกปลงพระชนมณ์แลข้วนคัรน เปป็นผซูข้ททที่สมควรไดข้รคับฤทธวิธ เดช ทรคัพยณ์สมบคัตวิ ปคัญญสำ อสำนรุภสำพ เกทยรตวิ 
สงกสำรสำศท และคสสำสดรุดท” มทบสำงคนโตข้แยข้งวกสำไมกมทกสำรเอกยถจึงกสำรรข้องเพลงในททที่นทร เลย อยกสำงไรกป็ตสำม 
กสำรพซูดถจึงพวิณในขข้อ 8 รวมถจึงเพลงนคัรนในขข้อ 9 กป็สพที่อชคัดเจนถจึงดนตรทและกสำรรข้องเพลงดข้วย เพรสำะ
เดทดี๋ยวจะมทกสำรแกะตรสำทคัรงเจป็ดดวงแลข้ว และพระเมษโปดกจะทรงถซูกนสสำเสนอวกสำทรงมทเขสำเจป็ดเขสำ
และพระเนตรเจป็ดดวง (พระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำ) คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงในสวรรคณ์จจึง
เรวิที่มรข้องเพลงสรรเสรวิญเจป็ดประกสำร

เพรสำะกสำรไถกของพระองคณ์ททที่กสำงเขน พระองคณ์จจึงสมควรไดข้รคับ (1) ฤทธวิธิ์เดช คสสำททที่แปลเชกน
นคัรน (ดผนามยส) สพที่อถจึงฤทธวิธ เดชอคันใหญกยวิที่งซจึที่งพระองคณ์ทรงไดข้รคับเพพที่อททที่จะยจึดอสสำนสำจครอบครองมสำ
จสำกซสำตสำน พระองคณ์ทรงสมควรไดข้รคับ (2) ทรนัพยห์สมบนัตย นคัที่นคพอควสำมมคั ที่งคคั ที่งทคัรงสวิรนแหกงสวิที่งทรง
สรข้สำงของพระองคณ์ซจึที่งพระองคณ์ก สสำลคังจะไดข้รคับอสสำนสำจครอบครองแลข้ว พระองคณ์ทรงสมควรไดข้รคับ 
(3)ปนัญญา ซจึที่งพระองคณ์จสสำเปป็นตข้องใชข้ในกสำรปกครองและครอบครองในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึงของ
พระองคณ์ พระองคณ์ยคังสมควรไดข้รคับ (4) อานตุภาพ ททที่จสสำเปป็นตข้องใชข้ในกสำรเอสำชนะซสำตสำนในกสำรสซูข้
รบททที่อสำรมสำเกดโดน จสำกนคัรนพระองคณ์ทรงสมควรไดข้รคับ (5) เกนยรตย และ (6) สงล่าราศน ททที่พระองคณ์จะ
ทรงไดข้รคับเมพที่อพระองคณ์ทรงประทคับนคั ที่งเปป็นกษคัตรวิยณ์สพบๆไปเปป็นนวิตยณ์บนพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์ 
สรุดทข้สำย พระองคณ์ทรงสมควรไดข้รคับ (7) คนาสดตุดน หรพอคสสำสรรเสรวิญสสสำหรคับทรุกสวิที่งททที่พระองคณ์ทรง
เปป็น ทรุกสวิที่งททที่พระองคณ์ไดข้ทรงกระทสสำและทรุกสวิที่งททที่พระองคณ์จะทรงกระทสสำ

วว 5:13 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงสวิซึ่งมชชชววิตทรัชี้งหมด ทรัชี้งในสวรรคณ์ ในแผก่นดวินโลก ใตจ้
แผก่นดวินโลก ในมหาสมอทร และบรรดาทชซึ่อยซก่ในทชซึ่เหลก่านรัชี้น รจ้องวก่า "ขอใหจ้คคาสดอดชและเกชยรตวิ และ
สงก่าราศชและฤทธวิธิ์เดช จงมชแดก่พระองคณ์ผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่ง และแดก่พระเมษโปดกตลอดไปเปป็น
นวิตยณ์" ในวคันนคัรน “สวิที่งมทชทววิตทคัรงหมด” ในจคักรวสำลของพระเจข้สำจะสรรเสรวิญพระองคณ์ นทที่ไมกไดข้สพที่อถจึง
แคกบรรดสำทซูตสวรรคณ์และครวิสตจคักรททที่ไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วเทกสำนคัรน แตกสพที่อถจึงสวิที่งมทชทววิตอพที่นๆททที่เหลพอ



ทคัรงหมดในอสำณสำจคักรของพระองคณ์ในวคันนคัรนดข้วย พวกเขสำจะรกวมวงในกสำรสรรเสรวิญพระเจข้สำพระ
บวิดสำและพระเมษโปดกโดยกลกสำววกสำ “ขอใหข้คสสำสดรุดทและเกทยรตวิ และสงกสำรสำศทและฤทธวิธ เดช จงมทแดก
พระองคณ์ผซูข้ประทคับบนพระททที่นคั ที่ง และแดกพระเมษโปดกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” เรสำเหป็นชคัดเจนถจึงภสำพ
แสดงลกวงหนข้สำของกสำรททที่สวิที่งทคัรงปวงรข้องสรรเสรวิญพระเจข้สำและพระเยซซูครวิสตณ์ในอสำณสำจคักรยรุคพคันปท
ททที่จะมสำและอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ททที่จะตสำมมสำหลคังจสำกนคัรนดข้วย ในวคันนคัรน ทตุกคนจะสรรเสรวิญสงกสำรสำศท
และฤทธวิธ เดชของพระองคณ์

วว 5:14 และสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้นกป็รจ้องวก่า "เอเมน" และผซจ้อาวอโสทรัชี้งยชซึ่สวิบสชซึ่กป็ทรอด
ตรัวลงนมรัสการพระองคณ์ ผซจ้ทรงพระชนมณ์อยซก่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เมพที่อยอหณ์นไดข้มทโอกสำสเหป็นเลป็กนข้อย
ถจึงเหตรุกสำรณณ์สสสำคคัญเหลกสำนทร ในสวรรคณ์ โดยอยกสำงแรกคพอกสำรรคับโฉนดแผกนดวินโลกโดย                 
พระเมษโปดก จสำกนคัรนกป็กสำรสรรเสรวิญโดยสวิที่งทคัรงปวงซจึที่งจะตสำมมสำหลคังจสำกนคัรน บรรดสำผซูข้อสำวรุโสทคัรง
ยทที่สวิบสทที่คนจจึง “ทรรุดตคัวลงนมคัสกสำรพระองคณ์ ผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซูกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” ขณะเดทยวกคัน 
สคัตวณ์ (สวิที่งททที่มทชทววิต) ซจึที่งเปป็นทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ตนกป็กลกสำววกสำ เอเมน!

พระเจข้สำจจึงทรงสสสำแดงผกสำนทสำงยอหณ์นใหข้เรสำไดข้เหป็นพระททที่นคั ที่งอคันเปทที่ยมดข้วยสงกสำรสำศทของ
พระองคณ์ในวคันนคัรนกกอนเรวิที่มตข้นยรุคเจป็ดปทบนแผกนดวินโลก พระเยซซูครวิสตณ์ทรงไดข้รคับมอบโฉนดแผกน
ดวินโลก ครวิสตจคักรททที่รวมตคัวกคันในสวรรคณ์พรข้อมกคับคณะนคักรข้องประสสำนเสทยงททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์
ตกสำงทรุกมสรุดใจในกสำรรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ พวกเขสำรซูข้วกสำเดทดี๋ยวจะเกวิดอะไรขจึรนเมพที่อพระเยซซูทรง
เรวิที่มกระบวนกสำรยจึดอสสำนสำจควบครุมแผกนดวินโลก พวกเขสำรซูข้ดข้วยวกสำเมพที่อทรุกสวิที่งเสรป็จสมบซูรณณ์ ทคัรง
จคักรวสำลกป็จะสรรเสรวิญพระเจข้สำและพระเมษโปดก มคันเปป็นชกวงเวลสำแหกงกสำรชพที่นชมยวินดทครคัร งใหญก
ในสวรรคณ์เมพที่อพระเยซซูทรงเรวิที่มนสสำแผกนดวินโลกกลคับมสำเปป็นกรรมสวิทธวิธ ของพระองคณ์

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 6: ในบทนนนี้คชอ การแกะตราหกดวงจากเจห็ดดวงของหนนังสชอมห้วนทนชื่

พระเมษโปดกทรงรนับมา ตราสนชื่ดวงแรกคชอ มห้าสนชื่ตนัวและคนขนชื่สนชื่คน ตราดวงทนชื่หห้าเปยดเผยราย
ละเอนยดมากขซนี้นเกนชื่ยวกนับสวรรคห์อยล่างนห้อยกห็ในตอนนนันี้น ตราดวงทนชื่หกเปยดเผยใหห้เหห็นการพยพากษา
ซซชื่งเปห็นการเปยดเผยจากพระเจห้าโดยตรง นนชื่สชชื่อชนัดเจนถซงการพยพากษาบนแผล่นดยนโลก ดผเหมชอน
ไมล่มนขห้อสงสนัยเลยวล่านนัชื่นเปห็นการเรยชื่มตห้นของยตุคเจห็ดปน



วว 6:1 เมพซึ่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนซซึ่งนรัชี้นออกแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็แลเหป็น 
และไดจ้ยวินสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวหนซซึ่งในสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่สชซึ่ตรัวนรัชี้นรจ้องดอจเสชยงฟจ้ารจ้องวก่า "มาดซเถวิด" ขณะ
ททที่ยอหณ์นสคังเกตดซูสวิที่งอคัศจรรยณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์อยซูกนคัรน ทกสำนกป็ไดข้เหป็นพระเมษโปดกทรงแกะ
ตรสำดวงแรกบนหนคังสพอมข้วนนคัรน ดซูควสำมเหป็นเกทที่ยวกคับหนคังสพอมข้วนนทรไดข้ในววิวรณณ์ 5 ขณะเดทยวกคัน
ยอหณ์นกป็ไดข้ยวินสนัตวห์ตคัวหนจึที่งในสทที่ตคัว (สวิที่งททที่มทชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์หนข้สำพระททที่นคั ที่ง) สคัที่งทกสำนวกสำ “มสำ
ดซูเถวิด” ยอหณ์นออกควสำมเหป็นวกสำเสทยงของสวิที่งมทชทววิตททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ตนนทร  “ดรุจเสทยงฟข้สำรข้อง” นทที่สพที่อถจึง
ลคักษณะเฉพสำะททที่มทสวิทธวิอสสำนสำจของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรพรข้อมกคับฤทธวิธ เดชอคันนกสำสะพรจึงกลคัว นสร สำเสทยง
ดคังสนคัที่น และกสำรบอกลกวงหนข้สำถจึงกสำรพวิพสำกษสำ

วว 6:2 ขจ้าพเจจ้ากป็แลเหป็น และดซเถวิด มชมจ้าขาวตรัวหนซซึ่ง และผซจ้ทชซึ่ขชซึ่มจ้านรัชี้นถพอธนซ และไดจ้
รรับมงกอฎ และผซจ้นรัชี้นกป็ออกไปอยก่างมชชรัย และเพพซึ่อไดจ้ชรัยชนะ เมพที่อยอหณ์นเขข้สำไปดซู ทกสำนกป็เหป็น (หรพอ
ตรงตคัวคพอ ‘รคับรซูข้’) “มข้สำขสำวตคัวหนจึที่ง” ไมกมทกสำรบกงบอกชคัดเจนวกสำยอหณ์นเหป็นมข้สำตคัวนทร และตคัวตกอๆไป
ททที่ไหน อยกสำงไร หรพอในรซูปแบบใดกคันแนก เรสำทรสำบแตกเพทยงวกสำทกสำนไดข้เหป็นมข้สำเหลกสำนคัรน

หสำกเรสำสคันนวิษฐสำนจสำกบรวิบทรวมๆวกสำ บทททที่ 6 เปป็นจรุดเรวิที่มตข้นของยรุคเจป็ดปท (ซจึที่งเปป็น
ทรรศนะกกอนยรุคพคันปทซจึที่งเปป็นททที่ยอมรคับ) นคัที่นกป็หมสำยควสำมวกสำ มข้สำทคัรงสทที่ตคัวและผซูข้ททที่ขทที่มข้สำซจึที่งถซูกบรรยสำย
ในททที่นทร เปป็นเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนตอนเรวิที่มตข้นยรุคเจป็ดปท เนพรอหสำโดยรวมตคัรงแตกตรงนทร ไปจนจบบท
ททที่ 19 จจึงนสสำเสนอพคัฒนสำกสำรตสำมลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ของยรุคเจป็ดปท ยกเวข้นบทททที่มทเนพรอหสำแทรกหลสำยบท

นอกจสำกนทรยอหณ์นไดข้เหป็นคนขทที่ “มข้สำขสำว” ตคัวนทรดข้วย ทกสำนบรรยสำยถจึงเขสำวกสำถพอ “ธนซู และไดข้รคับ
มงกรุฎ และผซูข้นคัรนกป็ออกไปอยกสำงมทชคัย และเพพที่อไดข้ชคัยชนะ” ใหข้เรสำปะตวิดปะตกอเบสำะแสตกสำงๆเพพที่อททที่จะ
ทรสำบถจึงตคัวตนของบรุคคลผซูข้นทร ในชกวงตข้นของยรุคเจป็ดปทกคัน คนันธนผ เปป็นอสำวรุธทสำงทหสำรททที่ใชข้ในกสำรรรุก
ในสมคัยนคัรน ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำเขสำไดข้รคับมงกรุฎกป็แสดงใหข้เหป็นวกสำ เขสำไดข้ขจึรนมสำสซูกตสสำแหนกงททที่มทอสสำนสำจ
ทสำงกสำรเมพอง ไมกมทกสำรบกงบอกวกสำผซูข้ใดใหข้มงกรุฎนทร แกกเขสำ อยกสำงไรกป็ตสำม ตสำมททที่ภสำพนทรจะเปวิดเผยใหข้
เหป็นเพวิที่มเตวิม อสำจเปป็นไดข้วกสำ พญสำมสำรเปป็นผซูข้อรุปถคัมภณ์ของเขสำ ไมกวกสำจะในกรณทใด ผซูข้ปกครองททที่ถพอ
อสำวรุธและดรุดคันอยกสำงเหป็นไดข้ชคัดผซูข้นทร กป็เรวิที่มททที่จะพวิชวิตประชสำชสำตวิอพที่นๆโดยมทเปข้สำหมสำยททที่จะพวิชวิตทรุก
ประชสำชสำตวิ เมพที่อเรสำปะตวิดปะตกอชวิรนสกวนตกสำงๆเขข้สำดข้วยกคัน เรสำกป็สคันนวิษฐสำนไดข้อยกสำงมทนสร สำหนคักวกสำ ผซูข้ขทที่



มข้สำขสำวผซูข้นทรคพอ ปฏวิปคักษณ์ของพระครวิสตณ์ขณะททที่เขสำเรวิที่มกข้สำวขจึรนสซูกอสสำนสำจครองโลก มข้สำสทขสำวในสมคัย
โรมเปป็นสคัญลคักษณณ์แสดงถจึงจคักรพรรดวิผซูข้พวิชวิตหรพออยกสำงนข้อยกป็นสำยพล

หนคังสพอดสำเนทยลสพที่อชคัดเจนวกสำผซูข้ครอบครองซจึที่งไดข้รคับอสสำนสำจจสำกซสำตสำนผซูข้นทร จะปรสำกฏตคัวขจึรน
จสำกโลกตะวคันตก ถจึงแมข้วกสำเขสำมทแผนททที่จะสรข้สำงสคันตวิภสำพใหข้แกกชนชสำตวิอวิสรสำเอล แตกในชกวงแรก
ของยรุคเจป็ดปท ดซูเหมพอนวกสำเขสำสรข้สำงฐสำนของเขสำใหข้แขป็งแกรกงโดยกสำรใชข้ควสำมรรุนแรง โดยสรข้สำง
จคักรวรรดวิของตนโดยกสำรเหยทยบยสที่สำประชสำชสำตวิอพที่นๆ มคัทธวิว 24 นสสำเสนอเหตรุกสำรณณ์ททที่สอดคลข้องกคับ
ววิวรณณ์ 6 ในมคัทธวิว 24:6-8 (ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำอข้สำงอวิงถจึงเหตรุกสำรณณ์ชกวงแรกๆของยรุคเจป็ดปท) พระเยซซู
ตรคัสลกวงหนข้สำถจึง “สงครสำมและขกสำวลพอเรพที่องสงครสำม” พรข้อมกคับประชสำชสำตวิททที่ลรุกขจึรนตกอสซูข้
ประชสำชสำตวิ เหป็นไดข้ชคัดวกสำในชกวงเรวิที่มตข้นของยรุคเจป็ดปท จะมทกสำรสงครสำมระดคับโลกซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำมท
คนแหกงกสำรบสำปผซูข้นทร เปป็นผซูข้นสสำเมพที่อเขสำเรวิที่มกสำรผงสำดขจึรนสซูกกสำรครองโลก

วว 6:3-4 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่สองนรัชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้ยวินสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่
ตรัวทชซึ่สองรจ้องวก่า "มาดซเถวิด" 4 และมชมจ้าอชกตรัวหนซซึ่งออกไปเปป็นมจ้าสชแดงสด ผซจ้ทชซึ่ขชซึ่มจ้าตรัวนชชี้ไดจ้รรับ
อนอญาตใหจ้นคาสรันตวิสอขไปจากแผก่นดวินโลก เพพซึ่อใหจ้คนทรัชี้งปวงรบราฆก่าฟรันกรัน และผซจ้นชชี้ไดจ้รรับดาบ
ใหญก่เลก่มหนซซึ่ง

ขณะททที่ยอหณ์นยคังอยซูกในสวรรคณ์อยซูกและไดข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทร เกวิดขจึรนอยซูกททที่นคัที่น ทกสำนกป็ไดข้เหป็น
กสำรแกะ “ตรสำดวงททที่สอง” ทกสำนไดข้รคับคสสำสคัที่งวกสำ “มสำดซูเถวิด” อทกครคัร ง ครสำวนทรทกสำนไดข้เหป็น “มข้สำอทกตคัว
หนจึที่งออกไปเปป็นมข้สำสทแดงสด” ผซูข้ขทที่มข้สำสทแดงสดไดข้รคับอนรุญสำต “ใหข้นสสำสคันตวิสรุขไปจสำกแผกนดวินโลก 

เพพที่อใหข้คนทคัรงปวงรบรสำฆกสำฟคันกคัน และผซูข้นทร ไดข้รคับดสำบใหญกเลกมหนจึที่ง” ถจึงแมข้วกสำเรสำสสำมสำรถบกงบอก
ไดข้บข้สำงวกสำผซูข้ขทที่มข้สำคนแรกเปป็นใคร แตกผซูข้ขทที่มข้สำคนททที่สองนทรมทลคักษณะเปป็นอรุปมสำมสำกกวกสำ เขสำอสำจเปป็นทซูต
สวรรคณ์ตนหนจึที่งซจึที่งเปป็นฝกสำยดทหรพอฝกสำยชคั ที่วกป็ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณทใด ภสำรกวิจของเขสำกป็คพอ กสำรนสสำ
สคันตวิสรุขไปจสำกแผกนดวินโลก

ขณะททที่ควสำมรรุนแรงททที่ชคัดเจนของผซูข้ขทที่มข้สำคนแรกถซูกกระทสสำผกสำนทสำงกสำรสงครสำม แตกตรงนทร
ควสำมรรุนแรงดซูเหมพอนจะเปป็นกสำรลกมสลสำยของควสำมเปป็นระเบทยบทสำงสคังคมอยกสำงสวิรนเชวิง นทที่สพที่อถจึง
กสำรแพรกกระจสำยของสภสำวะไรข้ขพที่อแปโดยททที่เพพที่อนบข้สำนฆสำตกรรมเพพที่อนบข้สำน บสำงททเพรสำะควสำม
จสสำเปป็นตกสำงๆของชทววิตเพรสำะกสำรสงครสำมโดยรวมไดข้ทสสำลสำยโครงสรข้สำงพพรนฐสำนของชทววิตไปแลข้ว เรสำ



อสำจอนรุมสำนไดข้ดข้วยวกสำในชกวงททที่มทกสำรสงครสำมทคั ที่วโลกในตอนตข้นของยรุคเจป็ดปทนคัรน ระเบวิดนวิวเคลทยรณ์
จะถซูกยวิงใสกฝกสำยตรงขข้สำม นคัที่นจะทสสำลสำยโครงสรข้สำงพพรนฐสำนของชทววิตปคัจจรุบคันอคันนสสำมสำซจึที่งไฟฟข้สำ เชพรอ
เพลวิง อสำหสำร ระบบคมนสำคม และกสำรสพที่อสสำร ในอสำรยธรรมททที่ชวินแลข้วก คับสวิที่งอสสำนวยควสำมสะดวก
เหลกสำนคัรนและกสำรเหป็นกสำรถซูกทสสำลสำย สภสำวะอนสำธวิปไตยเตป็มรซูปแบบพรข้อมก คับควสำมรรุนแรงททที่ตสำม
มสำดข้วยจจึงเปป็นสวิที่งททที่เกวิดขจึรนไดข้แนกๆ

ดซูเหมพอนวกสำเมพที่อผซูข้ขทที่มข้สำคนททที่สองกระทสสำภสำรกวิจของตนลรุลกวงแลข้ว โครงสรข้สำงทรุกอยกสำงของ
ควสำมเปป็นระเบทยบทสำงสคังคมกป็จะถซูกทสสำลสำยไปเรทยบรข้อยแลข้ว เมพที่อครวิสตจคักรซจึที่งเปป็นเกลพอแหกงแผกน
ดวินโลกและอวิทธวิพลในกสำรเหนทที่ยวรคัร งของพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ถซูกพสำออกไปในกสำรรคับขจึรน อสสำนสำจ
ของควสำมชคั ที่วรข้สำยและควสำมรรุนแรงของมคันกป็จะไมกถซูกยคับยคัรงไวข้แลข้ว ดคังนคัรน จะไมกไดข้มทเพทยงแคกกสำร
นองเลพอดครคัร งใหญกจสำกกสำรสงครสำมเทกสำนคัรน แตกจสำกกสำรลกมสลสำยอยกสำงสวิรนเชวิงของอสำรยธรรมใน
พพรนททที่หลสำยสกวนของโลกดข้วย

วว 6:5-6 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่สามนรัชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้ยวินสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่
ตรัวทชซึ่สามรจ้องวก่า "มาดซเถวิด" แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็แลเหป็น และดซเถวิด มชมจ้าดคาตรัวหนซซึ่ง และผซจ้ทชซึ่ขชซึ่มจ้านรัชี้นถพอ
ตราชซ 6 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้ยวินเสชยงออกมาจากทก่ามกลางสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้นวก่า "ขจ้าวสาลชราคา
ทะนานละหนซซึ่งเดนารวิอรัน ขจ้าวบารณ์เลยณ์สามทะนานตก่อหนซซึ่งเดนารวิอรัน และเจจ้าอยก่าทคาอรันตรายแกก่
นคชี้ามรันและนคชี้าองอก่น"

ยอหณ์นถซูกเรทยกอทกครคัร งใหข้ไปดซูกสำรแกะตรสำดวงททที่สสำม ครสำวนทรทกสำนไดข้ “เหป็นและดซูเถวิด มทมข้สำ
ดสสำตคัวหนจึที่ง และผซูข้ททที่ขทที่มข้สำนคัรนถพอตรสำชซู” โดยสสำกลแลข้วสทดสสำเปป็นสทแหกงควสำมตสำย ผซูข้ขทที่มข้สำคนนทรถพอตรสำชซู 
ซจึที่งเปป็นอรุปกรณณ์ททที่ใชข้ก คันเปป็นปกตวิในสมคัยโบรสำณสสสำหรคับกสำรทสสำธรุรกรรมเชวิงพสำณวิชยณ์ ตสำมททที่ขข้อตกอ
ไปจะบรรยสำยใหข้เหป็น ตรงนทรสพที่อถจึงควสำมฝพดเคพองทสำงเศรษฐกวิจอยกสำงหนคัก ยอหณ์นไดข้ยวินเสทยง “เสทยง
ออกมสำจสำกทกสำมกลสำงสคัตวณ์ทคัรงสทที่นคัรนวกสำ "ขข้สำวสสำลทรสำคสำทะนสำนละหนจึที่งเดนสำรวิอคัน ขข้สำวบสำรณ์เลยณ์สสำม
ทะนสำนตกอหนจึที่งเดนสำรวิอคัน”

ขข้สำวสสำลทหนจึที่งทะนสำนเปป็นปรวิมสำณททที่เวลสำถซูกบดจนเปป็นแปข้งสสำลทแลข้วจะไดข้ขนมปคังหนจึที่งแถว
เดนสำรวิอคันเปป็นเหรทยญเงวินของโรม ตสำมททที่มคัทธวิว 20:2-13 ไดข้กลกสำวไวข้ ในเศรษฐกวิจของศตวรรษแรก



ซจึที่งมทคกสำเทกสำกคับคกสำแรงหนจึที่งวคัน ขข้สำวบสำรณ์เลยณ์เปป็นเมป็ดขข้สำวททที่หยสำบกวกสำซจึที่งปกตวิแลข้วใชข้เลทรยงสคัตวณ์ ดคังนคัรน 
จะซพรอขนมปคังในปรวิมสำณนคัรนไดข้สสำมกข้อนตข้องใชข้คกสำแรงหนจึที่งวคัน

ควสำมหมสำยของภสำพนทรจจึงชคัดเจน ไมกวกสำคกสำแรงหนจึที่งวคันจะเปป็นเงวินเทกสำไรกป็ตสำม กสำรสสำมสำรถ
ซพรอไดข้เพทยงขนมปคังขสำวไดข้เพทยงแถวเดทยวหรพอขนมปคังหยสำบไดข้เพทยงสสำมแถวกป็สพที่อใหข้เหป็นถจึงสภสำพ
ทสำงเศรษฐกวิจททที่รรุนแรงจรวิงๆ อคัตรสำเงวินเฟข้อจะสซูงลวิที่วหรพอจะมทกสำรกคันดสำรอสำหสำรซจึที่งทสสำใหข้ขสำดแคลน
อสำหสำรหรพออสำจทคัรงสองสวิที่ง สรรุปกป็คพอ ภสำพททที่ถซูกบรรยสำยตรงนทรคพอ กสำรลกมสลสำยของเศรษฐกวิจ เรสำจสสำ
ไดข้ถจึงคสสำพยสำกรณณ์ของพระเยซซูในมคัทธวิว 24:7 เกทที่ยวกคับควสำมอดอยสำกและโรคระบสำดซจึที่งเกวิดขจึรนใน
วคันนคัรนพรข้อมๆกคัน ทคัรงสองอยกสำงเปป็นผลอคันเกวิดจสำกกสำรสงครสำมแบบไรข้ขทดจสสำก คัด เมพที่อสงครสำม
ทสสำลสำยประเทศใด เศรษฐกวิจของประเทศนคัรนกป็มคักลกมสลสำย ควสำมอดอยสำกกป็ตสำมมสำเมพที่อพพชผลถซูก
ทสสำลสำยไปแลข้ว และโรคภคัยกป็มคักตสำมมสำในภสำยหลคัง หสำกยวิที่งเปป็นสงครสำมนวิวเคลทยรณ์ดข้วยแลข้ว หสำยนะ
ทสำงเศรษฐกวิจกป็จะยวิที่งเลวรข้สำยมสำกกวกสำเดวิม ดคังนคัรน ดซูเหมพอนวกสำเมพที่อยรุคเจป็ดปทเรวิที่มเขข้สำมสำ จะมท (ก) 
สงครสำมเกวิดขจึรนทคั ที่วโลก, (ข) กสำรลกมสลสำยอยกสำงสวิรนเชวิงของอสำรยธรรมและควสำมเปป็นระเบทยบทสำง
สคังคม และ (ค) กสำรลกมสลสำยทสำงเศรษฐกวิจ นทที่นกสำจะทสสำใหข้ผซูข้ฟคังเกวิดควสำมกคังวลบข้สำงแลข้ว

ควสำมเหป็นสรุดทข้สำย “และเจข้สำอยกสำทสสำอคันตรสำยแกกนสร สำมคันและนสรสำองรุกน” คกอนขข้สำงเปป็นปรวิศนสำ คสสำ
ททที่แปลวกสำ นคชี้ามรัน (เอะไลออน) หมสำยถจึง นสร สำมคันมะกอก ทคัรงนสร สำมคันมะกอกและนสรสำองรุกนเปป็น
สคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงเศรษฐกวิจของชนชสำตวิอวิสรสำเอลทคัรงในตอนนคัรนและในปคัจจรุบคัน อสำจเปป็นไปไดข้
วกสำ ในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท พระเจข้สำทรงสคัที่งใหข้ละเวข้นเศรษฐกวิจของชนชสำตวิอวิสรสำเอลจสำกกสำร
พวิพสำกษสำททที่เกวิดขจึรนในททที่อพที่นๆ เพรสำะควสำมทรุกขณ์ยสำกในททที่อพที่นเกวิดจสำกสงครสำม นทที่จจึงสพที่อวกสำมทสคันตวิสรุข
สสสำหรคับชนชสำตวิอวิสรสำเอลในชกวงตข้นของยรุคเจป็ดปท นคั ที่นสอดคลข้องกคับเนพรอหสำสกวนอพที่นๆของพระ
คคัมภทรณ์ททที่พซูดถจึงอวสสำนกสำล ซจึที่งดซูเหมพอนจะสพที่อวกสำในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท ชนชสำตวิอวิสรสำเอลจะมท
สคันตวิสรุขและไมกตข้องเจอกคับกสำรพวิพสำกษสำททที่เกวิดขจึรนในพพรนททที่สกวนททที่เหลพอของโลก อยกสำงไรกป็ตสำม นคัที่น
จะเปลทที่ยนเมพที่อถจึงตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท

วว 6:7-8 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่สชซึ่นรัชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้ยวินเสชยงสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิต
อยซก่ตรัวทชซึ่สชซึ่รจ้องวก่า "มาดซเถวิด" 8 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็แลเหป็น และดซเถวิด มชมจ้าสชกะเลชยวตรัวหนซซึ่ง ผซจ้ทชซึ่นรัซึ่งบน
หลรังมจ้านรัชี้นมชชพซึ่อวก่าความตาย และนรกกป็ตวิดตามเขามาดจ้วย และไดจ้ใหจ้ทรัชี้งสองนชชี้มชอคานาจลจ้างผลาญ



แผก่นดวินโลกไดจ้หนซซึ่งในสชซึ่สก่วน ดจ้วยดาบ ดจ้วยความอดอยาก ดจ้วยความตาย และดจ้วยสรัตวณ์รจ้ายแหก่ง
แผก่นดวิน

เมพที่อตรสำประทคับดวงททที่สทที่ถซูกแกะออก ยอหณ์นกป็ถซูกสคัที่งอทกครคัร งใหข้ดซูเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนอคัน
เกทที่ยวขข้องกคับตรสำดวงนคัรน ครสำวนทรทกสำนเหป็น “มข้สำสทกะเลทยวตคัวหนจึที่ง ผซูข้ททที่นคัที่งบนหลคังมข้สำนคัรนมทชพที่อวกสำควสำม
ตสำย และนรกกป็ตวิดตสำมเขสำมสำดข้วย” คสสำททที่แปลวกสำ สชกะเลชยว (คโลรอส) หมสำยถจึง สทเขทยวหรพออสำจ
เปป็นสทเขทยวเหลพองซทด ดคังนคัรนสทททที่ถซูกพซูดถจึงนทร จจึงเปป็นสทแหกงควสำมตสำย ซจึที่งมทลคักษณะผวิดธรรมชสำตวิและ
เกทที่ยวขข้องกคับกสำรเปพที่อยเนกสำ นอกจสำกนทรชพที่อของผซูข้ททที่นคั ที่งบนหลคังมข้สำคพอ ควสำมตสำย (ธานาทอส) และนรก
คสสำหลคังนทร แปลมสำจสำกคสสำวกสำ ฮาเดส ซจึที่งหมสำยถจึง ดวินแดนของคนตสำย โดยเชพที่อก คันวกสำอยซูกใจกลสำงของ
แผกนดวินโลก มคันยคังมทควสำมหมสำยโดยทคั ที่วไปวกสำหลรุมศพดข้วย กลกสำวใหข้เฉพสำะเจสำะจงยวิที่งขจึรนกป็คพอ พระ
คคัมภทรณ์ใหมกสอนวกสำ ฮสำเดส เปป็นสถสำนททที่เบพรองตข้นของคนตสำยททที่จสำกโลกนทรไป มคันอสำจถซูกเปรทยบวกสำ
เปป็นเหมพอนกคับครุกกคักขคังในตอนแรกกกอนถจึงกสำรพวิพสำกษสำททที่พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำวและบจึงไฟททที่ลรุก
โชนอยซูกตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ ลซูกสำ 16:23 กลกสำวชคัดเจนวกสำมคันเปป็นสถสำนททที่ททที่มทไฟและกสำรทรมสำน กลกสำว
สคัรนๆกป็คพอ มข้สำสทกะเลทยวตคัวนทร และผซูข้ททที่ขทที่มคันสพที่อถจึงควสำมตสำยและนรก

ยอหณ์นไดข้รคับกสำรเปวิดเผยวกสำ “และไดข้ใหข้ทคัรงสองนทรมทอสสำนสำจลข้สำงผลสำญแผกนดวินโลกไดข้หนจึที่งใน
สทที่สกวน ดข้วยดสำบ ดข้วยควสำมอดอยสำก ดข้วยควสำมตสำย และดข้วยสคัตวณ์รข้สำยแหกงแผกนดวิน” เรสำไมกทรสำบ
ชคัดเจนวกสำ “หนจึที่งในสทที่สกวนของแผกนดวินโลก” หมสำยถจึงอะไร มคันอสำจหมสำยถจึงหนจึที่งในสทที่ของ
ภซูมวิศสำสตรณ์ของแผกนดวินโลก อยกสำงไรกป็ตสำม ลคักษณะททที่กวินพพรนททที่ไปทคั ที่วโลกของยรุคเจป็ดปทดซูเหมพอนจะ
สพที่อถจึงหนจึที่งในสทที่ของประชสำกรโลกมสำกกวกสำ เมพที่อสงครสำมโลกซจึที่งถซูกจรุดชนวนโดยปฏวิปคักษณ์ของพระ
ครวิสตณ์ทวทควสำมรรุนแรงและกกอใหข้เกวิดกสำรลกมสลสำยของอสำรยธรรมในกลรุกมประชสำกรสกวนใหญกของ
โลก นคัที่นคพอ กสำรลกมสลสำยทสำงเศรษฐกวิจ ควสำมอดอยสำก และโรคระบสำดททที่ตสำมมสำ ซจึที่งกป็ฟคังดซูมทเหตรุผล
ยอหณ์นกลกสำวถจึงสทที่สวิที่งททที่กกอใหข้เกวิดควสำมตสำยดคังกลกสำว (1) ดาบ นคัที่นคพอ ควสำมตสำยจสำกปฏวิบคัตวิกสำรทสำง
ทหสำรหรพอไมกกป็ควสำมรรุนแรงททที่เกวิดจสำกพลเรพอนดข้วยกคันเอง (2) ความอดอยาก นคัที่นคพอ ควสำมตสำยททที่
เกวิดจสำกกสำรไมกมทอสำหสำรรคับประทสำนเพรสำะกสำรกคันดสำรอสำหสำรททที่ระบสำดไปทคั ที่ว (3) ความตาย ซจึที่งอสำจ
เกวิดจสำกโรคระบสำดหรพอสงครสำม และ (4) สนัตวห์รห้ายแหล่งแผล่นดยน ซจึที่งเปป็นควสำมตสำยโดยนสรสำมพอของ
สคัตวณ์ปกสำซจึที่งเตลวิดไปทคั ที่วเพรสำะเหตรุกคันดสำรอสำหสำรและควสำมโกลสำหลบนแผกนดวินโลก



หสำกเรสำจะสมมรุตวิวกสำประชสำกรโลกมทประมสำณหกพคันลข้สำนคน นคั ที่นกป็แปลวกสำในชกวงททที่เกวิด
สงครสำมตอนตข้นยรุคเจป็ดปท คนหนจึที่งพคันหข้สำรข้อยลข้สำนคนจะตข้องตสำย นคั ที่นเปป็นจสสำนวนเยอะมสำกจรวิงๆ 
ในกสำรเขกนฆกสำในสงครสำมโลกครคัร งททที่สอง รวมถจึงกสำรสคังหสำรหมซูกชสำวยวิวดข้วย มทกสำรประมสำณกสำรวกสำ
คนมทหข้สำสวิบลข้สำนคนไดข้เสทยชทววิต นคั ที่นเปป็นแคกสกวนนข้อยของสวิที่งททที่จะเกวิดขจึรนในชกวงปทแรกๆของยรุคเจป็ดปท
มข้สำและผซูข้ขทที่มข้สำทคัรงสทที่จจึงถซูกบรรยสำยไปแลข้ว พวกเขสำรวมกคันเปป็นกสำรพวิพสำกษสำเบพรองตข้นของยรุคเจป็ดปท

วว 6:9 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่หจ้านรัชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็แลเหป็นดวงววิญญาณ
ใตจ้แทก่นบซชา เปป็นววิญญาณของคนทรัชี้งหลายทชซึ่ถซกฆก่าเพราะพระวจนะของพระเจจ้า และเพราะคคา
พยานทชซึ่เขายซดถพอนรัชี้น

เมพที่อตรสำประทคับดวงททที่หข้สำถซูกแกะออก ยอหณ์นกป็ถซูกดจึงควสำมสนใจไปยคังเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิด
ขจึรนในสวรรคณ์ เมพที่อตรสำททที่หข้สำถซูกแกะออก ยอหณ์นไดข้ “เหป็นดวงววิญญสำณใตข้แทกนบซูชสำ เปป็นววิญญสำณ
ของคนทคัรงหลสำยททที่ถซูกฆกสำเพรสำะพระวจนะของพระเจข้สำ และเพรสำะคสสำพยสำนททที่เขสำยจึดถพอนคัรน” ตรงนทรมท
ควสำมเหป็นหลสำยประกสำรททที่ควรเอกย (1) นทที่เปป็นววิญญสำณของคนเหลกสำนคัรนททที่พลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อเพรสำะ
พระวจนะของพระเจข้สำและคสสำพยสำนของพวกเขสำ คสสำททที่แปลวกสำ ถซกฆก่า (สฟาโซ) สพที่อถจึงควสำมตสำยททที่
เกวิดจสำกควสำมรรุนแรง หรพอถจึงกคับแลกเนพรอเถพอหนคังเลยททเดทยว (2) เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนกลรุกมนทร ไมกใชก
ชนชสำตวิอวิสรสำเอลและเหป็นไดข้ชคัดวกสำถซูกแยกจสำกกลรุกมททที่เปป็นครวิสตจคักรซจึที่งมทชคัยชนะแลข้วและอยซู กใน
สวรรคณ์แลข้ว ดคังนคัรน คนเหลกสำนคัรนททที่พลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อในยรุคครวิสตจคักรจจึงไมกไดข้ถซูกกลกสำวถจึงตรงนทร  
(3) พวกเขสำถซูกบรรยสำยวกสำอยซูก “ใตข้แทกนบซูชสำ” ซจึที่งกป็ชคัดเจนอยซูกแลข้ววกสำอยซูกในสวรรคณ์

มทพระววิหสำรอยซูกหลคังหนจึที่งในสวรรคณ์ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำมทแทกนบซูชสำอคันหนจึที่ง บรวิเวณพพรนหรพอฐสำน
แทกนบซูชสำถซูกบรรยสำยไปแลข้ววกสำเปป็นทะเลแกข้ว (5:6) ซจึที่งสพที่อใหข้เหป็นถจึงควสำมโปรกงแสง เหป็นไดข้ชคัดวกสำ 
พระเจข้สำไดข้ทรงจคัดเตรทยมททที่พวิเศษไวข้สสสำหรคับผซูข้พลทชทพกลรุกมนทร ในพพรนททที่ๆอยซูกใตข้แทกนบซูชสำของพระววิหสำร
ในสวรรคณ์ เพรสำะควสำมโปรกงแสงของพพรนททที่อยซูกดข้สำนบน ยอหณ์นจจึงมองเหป็นพวกเขสำไดข้ นทที่อสำจสพที่อดข้วย
วกสำเพรสำะคนเหลกสำนทร อยซูกใตข้แทกนบซูชสำ พวกเขสำจจึงอยซูก ‘ใตข้พระโลหวิต’ (4) ตสำมททที่บรวิบทจะเปวิดเผยตกอไป
ดซูเหมพอนวกสำคนเหลกสำนทร เปป็นผซูข้ททที่ไดข้รคับควสำมรอดในชกวงยรุคเจป็ดปทแตกถซูกฆกสำตสำยเพรสำะคสสำพยสำนของ
พวกเขสำ ววิวรณณ์ 20:4 พซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ถซูกตคัดศทรษะโดยสคัตวณ์รข้สำยนคัรนในชกวงยรุคเจป็ดปท เหป็นไดข้ชคัด
วกสำคนกลรุกมนทร ไมกใชกครวิสตจคักร แตกดซูเหมพอนจะเปป็นผซูข้เชพที่อททที่พลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อในชกวงยรุคเจป็ดปท



มสำกกวกสำ นทที่อสำจรวมถจึงพวกยวิวททที่ถซูกไถกซจึที่งกลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์ในวคันนคัรน รวมถจึงคนอทกมสำกมสำย
จสำกทรุกประชสำชสำตวิดข้วย ดซู ววิวรณณ์ 7:9

วว 6:10 ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ เขาเหลก่านรัชี้นรจ้องเสชยงดรังวก่า "โอ ขจ้าแตก่องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ผซจ้
บรวิสอทธวิธิ์และสรัตยณ์จรวิง อชกนานเทก่าใดพระองคณ์จซงจะทรงพวิพากษา และตอบสนองใหจ้เลพอดของเรา
ตก่อคนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในโลก” คนเหลกสำนทร รข้องทซูลพระเจข้สำใหข้ทรงลข้สำงแคข้นใหข้ก คับโลหวิตของพวกเขสำ
ซจึที่งถซูกทสสำใหข้ไหลออกไปกกอนหนข้สำนคัรนบนแผกนดวินโลก

วว 6:11 แลจ้วพระองคณ์ทรงประทานเสพชี้อสชขาวแกก่คนเหลก่านรัชี้นทอกคน และทรงกคาชรับ
เขาใหจ้หยอดพรักตก่อไปอชกหนก่อย จนกวก่าเพพซึ่อนผซจ้รรับใชจ้ของเขา และพวกพชซึ่นจ้องของเขาจะถซกฆก่า
เหมพอนกรับเขานรัชี้นจะครบจคานวน ขณะเดทยวกคัน พระเจข้สำทรงใหข้พวกเขสำไดข้สวมเสพรอสทขสำว นคัที่นคพอ 
เสพรอผข้สำแหกงควสำมรอดและควสำมบรวิสรุทธวิธ  นทที่สพที่อดข้วยวกสำในสวรรคณ์ กกอนจะมทกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยของ
คนแตกละกลรุกม พวกววิสรุทธวิชนกป็มทรกสำงกสำยฝกสำยววิญญสำณชคั ที่วครสำวซจึที่งสวมเสพรอผข้สำไดข้ พวกเขสำจจึงถซูกขอ
ใหข้ “หยรุดพคักตกอไปอทกหนกอย จนกวกสำเพพที่อนผซูข้รคับใชข้ของเขสำ และพวกพทที่นข้องของเขสำจะถซูกฆกสำ
เหมพอนกคับเขสำนคัรนจะครบจสสำนวน” ดคังนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนกลรุกมนทร เปป็นผซูข้เชพที่อททที่พลทชทพในชกวงยรุคเจป็ดปท
กกอนททที่เรพที่องทรุกอยกสำงจะจบลง ผซูข้เชพที่ออทกมสำกมสำยกป็จะตข้องพลทชทพเหมพอนพวกเขสำเชกนกคัน

วว 6:12 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่หกนรัชี้นแลจ้ว ดซเถวิด ขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้เหป็นแผก่นดวิน
ไหวใหญก่โต ดวงอาทวิตยณ์กป็กลายเปป็นมพดดคาดอจผจ้ากระสอบขนสรัตวณ์ และดวงจรันทรณ์กป็กลายเปป็นสช
เลพอด เมพที่อตรสำดวงททที่หกถซูกแกะออก ยอหณ์นกป็ถซูกดจึงควสำมสนใจกลคับมสำยคังแผกนดวินโลกและ
เหตรุกสำรณณ์หสำยนะตกสำงๆททที่ก สสำลคังเกวิดขจึรนอยซูกททที่นคัที่น ชกวงเวลสำตอนนทรอสำจเขข้สำใกลข้ตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท
แลข้ว ยอหณ์นเรวิที่มบรรยสำยถจึงเหตรุกสำรณณ์หสำยนะตกสำงๆบนแผกนดวินโลกและโดยเฉพสำะฟข้สำสวรรคณ์ททที่อยซู ก
เหนพอแผกนดวินโลก กกอนอพที่นทกสำนบคันทจึกเกทที่ยวกคับ “แผกนดวินไหวใหญกโต” ตสำมททที่พระเยซซูตรคัสไวข้ใน
มคัทธวิว 24:7 ในวคันนคัรนจะมท “แผกนดวินไหวหลสำยแหกง” แตกแผกนดวินไหวททที่เกวิดขจึรนในครคัร งนทร จะเปป็น
หสำยนะครคัร งใหญกเปป็นพวิเศษ ถจึงแมข้วกสำเหตรุกสำรณณ์ททที่ถซูกบรรยสำยตรงนทรสอดคลข้องกคับเหตรุกสำรณณ์ใน
มคัทธวิว 24:27-31 แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำชกวงเวลสำในขข้อดคังกลกสำวเปป็นตอนปลสำยของยรุคเจป็ดปท ตรงนทรชกวง
เวลสำเกวิดกกอนตอนนคัรนตคัรงนสำนและนกสำจะเปป็นตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท อยกสำงไรกป็ตสำม แผกนดวินไหวททที่



ถซูกบรรยสำยถจึงตรงนทรกป็นกสำจะเปป็นอคันเดทยวกคับททที่มทพยสำกรณณ์ลกวงหนข้สำไวข้ในอวิสยสำหณ์ 2:21 และ 24:19-
21

นอกจสำกนทร  เหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทรททที่เกวิดขจึรนในฟข้สำสวรรคณ์กป็เปป็นสวิที่งททที่ไมกเคยมทใครเหป็นมสำกกอนเลย 
หสำกมทสวิที่งหนจึที่งททที่มนรุษยณ์ไมกเหป็นคกสำ ซจึที่งกป็คงเปป็นดวงอสำทวิตยณ์ททที่จะขจึรนในตอนเชข้สำพรข้อมกคับเสถทยรภสำพททที่
คสำดกสำรณณ์ไดข้ของดวงดสำวตกสำงๆในฟข้สำสวรรคณ์ ทคัรงหมดนทรจะเปลทที่ยนแปลงไปพอถจึงตอนกลสำงของยรุค
เจป็ดปท ในวคันนคัรน ดวงอสำทวิตยณ์จะกลสำยเปป็น “มพดดสสำดรุจผข้สำกระสอบขนสคัตวณ์” คสสำหลคังนทร เปป็นสสสำนวน
สมคัยโบรสำณททที่สพที่อถจึงควสำมมพดสนวิท ผข้สำกระสอบขนสคัตวณ์มคักทสสำจสำกขนแพะสทดสสำ มคันมพดสนวิทจนแสง
สกองผกสำนไมกไดข้เลย ขณะเดทยวกคัน “ดวงจคันทรณ์กป็กลสำยเปป็นสทเลพอด” โยเอล 2:31 พซูดถจึงเหตรุกสำรณณ์ดคัง
กลกสำวททที่เกวิดขจึรนกกอน “วคันใหญกยวิที่งและนกสำสยดสยองแหกงพระเยโฮวสำหณ์จะมสำถจึง” จรุดสนใจของวคัน
หลคังนทรอยซูกททที่ชนชสำตวิอวิสรสำเอล สสสำหรคับพวกเขสำแลข้ว พระพวิโรธของพระเจข้สำจะไมกตกลงมสำจนกวกสำจะ
ถจึงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท ดคังนคัรน คสสำพยสำกรณณ์ของโยเอลเกทที่ยวกคับดวงอสำทวิตยณ์และดวงจคันทรณ์จจึงนกสำจะ
เปป็นอคันเดทยวกคับททที่ถซูกกลกสำวถจึงตรงนทร

วว 6:13 และดวงดาวทรัชี้งหลายในทจ้องฟจ้ากป็ตกลงบนแผก่นดวิน เหมพอนตจ้นมะเดพซึ่ออรัน
หวรัซึ่นไหวดจ้วยลมกลจ้าจนทคาใหจ้ผลหลก่นลงไมก่ทรันสอก อคัครทซูตทกสำนนทร ใชข้ภสำพเปรทยบของตข้นมะเดพที่อททที่
เตป็มไปดข้วยใบมะเดพที่อเขทยวสดซจึที่งถซูกพคัดใหข้รกวงโดยลมพสำยรุอคันแรงกลข้สำ ภสำพเปรทยบนคัรนกป็ใชข้กคับ
ดวงดสำวตกสำงๆแหกงฟข้สำสวรรคณ์ททที่รกวงลงสซูกแผกนดวินโลก สวิที่งททที่ยอหณ์นอสำจกสสำลคังบรรยสำยอยซูกนกสำจะเปป็นฝน
อรุกกสำบสำตททที่รรุนแรงซจึที่งแผกนดวินโลกไมกเคยประสบพบเจอมสำกกอนเลย ทข้องฟข้สำอคันมพดมวิดดซูเหมพอนจะ
เทดวงดสำวตกสำงๆแหกงฟข้สำสวรรคณ์ลงมสำในรซูปของหกสำฝนอรุกกสำบสำตอคันนกสำสะพรจึงกลคัว

วว 6:14 ทกสำนกลกสำวตกอไปวกสำ ทจ้องฟจ้ากป็หายไปเหมพอนกรับหนรังสพอทชซึ่เขามจ้วนขซชี้นไป
หมด และภซเขาทอกลซกและเกาะทอกเกาะกป็เลพซึ่อนไปจากทชซึ่เดวิม ยอหณ์นพยสำยสำมอธวิบสำยอยกสำงสรุดควสำม
สสำมสำรถวกสำ ดซูเหมพอนรสำวกคับวกสำฟข้สำสวรรคณ์อคันมพดมวิดถซูกแยกออกจสำกกคันและถซูกมข้วนขจึรนไป อวิสยสำหณ์
เขทยนถจึงเหตรุกสำรณณ์คลข้สำยๆกคันในอวิสยสำหณ์ 34:4 อยกสำงไรกป็ตสำม ในขข้อนคัรนบรวิบทดซูเหมพอนจะเปป็นตอน
ปลสำยของยรุคเจป็ดปทอทกแลข้ว

เมพที่อรวมสวิที่งเหลกสำนทรทคัรงหมดเขข้สำดข้วยกคัน สวิที่งททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นอสำจเปป็นฝนอรุกกสำบสำตททที่พระเจข้สำ
ทรงสกงมสำเพพที่อตกลงบนแผกนดวินโลก ซจึที่งเมพที่อเขข้สำใกลข้แผกนดวินโลก กป็จะบดบคังดวงอสำทวิตยณ์จนรสำวกคับ



วกสำดวงอสำทวิตยณ์ถซูกทสสำใหข้มพดไป เงสำสะทข้อนของมคันกป็อสำจทสสำใหข้ดวงจคันทรณ์ดซูเหมพอนเปป็นสทแดงดข้วย 
(หรพอไมกกป็ ฝรุกนททที่เดวินทสำงมสำพรข้อมกคับฝนอรุกกสำบสำตอสำจบดบคังชคัรนบรรยสำกสำศจนดวงอสำทวิตยณ์ดซู
เหมพอนเปป็นสทแดงกป็ไดข้) ฝรุกนจสำกฝนอรุกกสำบสำตททที่ฟรุข้งกระจสำยทคั ที่วชคัรนบรรยสำกสำศกกอนกสำรมสำถจึงของฝน
อรุกกสำบสำตเองจะทสสำใหข้เกวิดฝนอรุกกสำบสำตซจึที่งดซูเหมพอนดวงดสำวเทลงมสำเปป็นฝน กกอนกสำรมสำถจึงของ
อรุกกสำบสำต ทข้องฟข้สำชคัรนบรรยสำกสำศกป็คงดซูเหมพอนแยกออกและมข้วนขจึรนไปขณะททที่มคันกระแทกผกสำนชคัรน
บรรยสำกสำศ แรงกระแทกบนแผกนดวินโลกคงทสสำใหข้เกวิดแผกนดวินไหวครคัร งใหญกททที่สรุดใน
ประวคัตวิศสำสตรณ์ซจึที่งจะทสสำใหข้ภซูเขสำทรุกลซูกและเกสำะทรุกเกสำะเคลพที่อนไปจสำกททที่เดวิม เหตรุกสำรณณ์ดคังกลกสำว
ยกอมเปป็นเรพที่องททที่นกสำกลคัวจรวิงๆสสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก

วว 6:15 แลจ้วกษรัตรวิยณ์ทรัชี้งหลายในโลก พวกคนใหญก่คนโต เศรษฐช นายทหารใหญก่ ผซจ้
มชอคานาจ และทอกคนทรัชี้งทชซึ่เปป็นทาสและเปป็นอวิสระ กป็ซก่อนตรัวอยซก่ในถคชี้าและโขดหวินตามภซเขา ดข้วยเหตรุ
นทร  ประชสำกรบนแผกนดวินโลกตคัรงแตกบรรดสำเจข้สำนสำยไปจนถจึงคนชคัรนตสที่สำททที่สรุดในสคังคมมนรุษยณ์กป็จะ
พยสำยสำมซกอนตคัว “อยซูกในถสรสำและโขดหวินตสำมภซูเขสำ” เมพที่อมนรุษยณ์ชสำตวิรซูข้ตคัววกสำกสสำลคังจะเกวิดอะไรขจึรน พวก
เขสำกป็จะคลสำนเขข้สำไปอยซูกในถสรสำและภซูเขสำจรวิงๆเพพที่อหสำททที่หลบภคัย

วว 6:16 พวกเขารจ้องบอกกรับภซเขาและโขดหวินวก่า "จงลจ้มทรับเราเถวิด จงซก่อนเราไวจ้
ใหจ้พจ้นจากพระพรักตรณ์ของพระองคณ์ ผซจ้ประทรับอยซก่บนพระทชซึ่นรัซึ่ง และใหจ้พจ้นจากพระพวิโรธของพระ
เมษโปดกนรัชี้น ขณะททที่พวกเขสำทสสำเชกนนคัรน พวกเขสำกป็จะรข้องตกอภซูเขสำและโขดหวิน (รสำวกคับวกสำจะชกวย
อะไรพวกเขสำไดข้) ใหข้ลข้มทคับพวกเขสำและ “ซกอนเรสำไวข้ใหข้พข้นจสำกพระพคักตรณ์ของพระองคณ์ ผซูข้
ประทคับอยซูกบนพระททที่นคัที่ง และใหข้พข้นจสำกพระพวิโรธของพระเมษโปดกนคัรน” สวิที่งททที่นกสำอคัศจรรยณ์กป็คพอ
วกสำ ประชสำกรแหกงแผกนดวินโลกรซูข้วกสำเปป็นพระเจข้สำและพระบรุตรของพระองคณ์ คพอ พระเมษโปดก ททที่
ก สสำลคังเทพระพวิโรธของพระองคณ์ลงบนแผกนดวินโลก พวกเขสำรซูข้วกสำพระเจข้สำก สสำลคังพวิพสำกษสำพวกเขสำดข้วย
พระพวิโรธแบบททที่ไมกเคยพบเหป็นมสำกกอน

วว 6:17 ผซูข้อยซูกอสำศคัยบนแผกนดวินโลกรซูข้ดข้วยวกสำเพราะวก่าวรันสคาครัญแหก่งพระพวิโรธของ
พระองคณ์มาถซงแลจ้ว และผซจ้ใดจะทนอยซก่ไดจ้เลก่า” นทที่สพที่อใหข้เรสำเหป็นหลสำยสวิที่ง (1) ในวคันนคัรน ชสำวโลกจะรซูข้
วกสำใครกสสำลคังพวิพสำกษสำพวกเขสำอยซูก (2) เหป็นไดข้ชคัดวกสำวคันแหกงพระพวิโรธกสสำลคังจะมสำถจึงในไมกชข้สำ สสำมปท



ครจึที่งหลคังจะเลวรข้สำยยวิที่งกวกสำนทร เสทยอทก โดยเฉพสำะสสสำหรคับชนชสำตวิอวิสรสำเอล (3) ชสำวโลกรซูข้ดทวกสำพวกเขสำ
ไมกมททสำงทนตกอกสำรพวิพสำกษสำของพระเจข้สำไดข้แนกๆ แตกพวกเขสำกป็ไมกมททททกสำททที่จะกลคับใจใหมกดข้วยไมกวกสำ
จะเกวิดอะไรขจึรน

บทตกอไปจะมทลคักษณะเปป็นเนพรอหสำแทรก ตรสำประทคับดวงททที่เจป็ดจะถซูกแกะออกในตอนตข้น
ของบทททที่ 8

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 7: บททนชื่เจห็ดของวยวรณห์เปห็นบทเนชนี้อหาแทรกซซชื่งใหห้ภาพรวมของ (1) 

พยาน 144,000 คนในชล่วงยตุคเจห็ดปนและ (2) นยมยตของยอหห์นเกนชื่ยวกนับฝผงชนมหาศาลซซชื่งไมล่มนผผห้ใด
สามารถนนับไดห้ในสวรรคห์

วว 7:1 ยอหณ์นเรวิที่มตข้นบทนทรโดยกลกสำววกสำ ภายหลรังเหตอการณณ์เหลก่านชชี้ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็น
ทซตสวรรคณ์สชซึ่องคณ์ยพนอยซก่ทชซึ่มอมทรัชี้งสชซึ่ของแผก่นดวินโลก หจ้ามลมในแผก่นดวินโลกทรัชี้งสชซึ่ทวิศไวจ้ เพพซึ่อไมก่ใหจ้ลม
พรัดบนบก ในทะเล หรพอทชซึ่ตจ้นไมจ้ใดๆ

ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำยอหณ์นเหป็นภสำพนทรและภสำพตกอๆไป นคัที่นคพอ “ภสำยหลคังเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทร ”
(ตรงตคัวคพอ ‘หลคังจสำกนทร ’) อสำจไมกไดข้หมสำยควสำมวกสำเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆในบทนทร เกวิดขจึรนตกอจสำกเหตรุกสำรณณ์
เหลกสำนคัรนในบทททที่หก ซจึที่งสพที่อแนกนอนวกสำยอหณ์นไดข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทรหลคังจสำกททที่ทกสำนเหป็น
เหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆของบทททที่แลข้ว และเมพที่อดซูจสำกบคันทจึกของทกสำนแลข้ว เหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทร ถซูกบคันทจึกไวข้
ระหวกสำงตรสำประทคับดวงททที่หกและดวงททที่เจป็ด อยกสำงไรกป็ตสำม บทนทรดซูเหมพอนจะเปป็น ‘บทเนพรอหสำ
แทรก’ ททที่เชพที่อมโยงกคับบรวิบทโดยรวมมสำกกวกสำ กลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ ถจึงแมข้วกสำเนพรอหสำหลคักจนถจึง
ตอนนทรคพอ กสำรแกะตรสำเจป็ดดวงซจึที่งดสสำเนวินตกอไปในบทททที่ 8 แตกตรงนทร ยอหณ์นไดข้เหป็นหลสำยเรพที่องททที่
สอดคลข้องกคับลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์หลคักๆ

ถจึงแมข้วกสำพระคคัมภทรณ์พซูดถจึงแผกนดวินโลกวกสำเปป็นทรงกลมจรวิงๆ (อวิสยสำหณ์ 40:22) แตกมคันกป็เปป็น
ธรรมเนทยมปกตวิของคนสมคัยโบรสำณททที่จะพซูดถจึงสทที่มรุมของแผกนดวินโลก และลมททที่พคัดมสำจสำกสทที่ทวิศ คพอ
เหนพอ ตะวคันออก ใตข้ และตะวคันตก ยอหณ์นไดข้มทโอกสำสเหป็นทซูตสวรรคณ์สทที่ตนยพนอยซู กททที่สทที่มรุมของแผกน
ดวินโลกซจึที่งก สสำลคังยคับยคัรงลมจสำกทคัรงสทที่ทวิศชคั ที่วขณะหนจึที่ง สวิที่งททที่ถซูกสพที่อตกอไปนทรกป็คพอวกสำ ลมททที่ทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่



ควบครุมอยซูกถซูกกสสำหนดใหข้สรข้สำงควสำมเสทยหสำยบนแผกนดวินโลก อยกสำงไรกป็ตสำม ณ จรุดนทร  ลมจสำกทคัรงสทที่
ทวิศนทรถซูกระงคับไวข้ไมกใหข้พคัดชคั ที่วครสำว

วว 7:2-3 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็เหป็นทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งปรากฏขซชี้นมาจากทวิศตะวรันออก 
ถพอดวงตราของพระเจจ้าผซจ้ทรงพระชนมณ์อยซก่ ยคังมทคนถกเถทยงกคันอยซูกวกสำทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร เปป็นใครและ
ทสสำไมเขสำถจึงมสำจสำกทวิศตะวคันออก ในดข้สำนหนจึที่งแลข้วเขสำอสำจ (ก) เปป็นอคัครเทวทซูตสำธวิบดทองคณ์หนจึที่งททที่มท
พลคังมสำกๆ บสำงคนกป็ถพอทรรศนะททที่วกสำ (ข) เขสำหสำใชกผซูข้อพที่นใดไมก นอกจสำกเปป็นทซูตสวรรคณ์แหกงพคันธ
สคัญญสำ นคัที่นคพอ พระเยซซูครวิสตณ์ เหตรุผลกป็คพอวกสำ คงมทแตกพระองคณ์เทกสำนคัรนททที่ทรงสสำมสำรถเขข้สำถจึง “ดวง
ตรสำของพระเจข้สำผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซู ก” ถจึงแมข้วกสำจรุดสนใจในบทททที่ 4-6 คพอภสำพททที่เหป็นจสำกสวรรคณ์ แตก
ตรงนทรจรุดสนใจเปลทที่ยนมสำอยซูกททที่แผกนดวินโลกเพรสำะมทแตกบนแผกนดวินโลกเทกสำนคัรนททที่มทลมและทวิศตะวนัน
ออก

ถจึงแมข้ไมกมทระบรุไวข้ แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำจรุดอข้สำงอวิงคพอ แผกนดวินบรวิสรุทธวิธ และทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ
องคณ์นทรขจึรนมสำจสำกทวิศตะวคันออก หสำกเปป็นเชกนนคัรนจรวิง ภสำพททที่เหป็นกป็คงเปป็นทสำงขจึรนสซูกกรรุงเยรซูซสำเลป็ม
จสำกทวิศตะวคันออกซจึที่งสกวนใหญกแลข้วเปป็นทสำงลสำดสซูงขจึรน ดวงตราในสมคัยโบรสำณมคักเปป็นแหวนตรสำ
ประทคับซจึที่งถซูกสลคักไวข้ดข้วยชพที่อหรพอสคัญลคักษณณ์ของกษคัตรวิยณ์ เจข้สำนสำย หรพอรคัฐบสำล แหวนตรสำหรพอดวง
ตรสำนทร จจึงถซูกใชข้เพพที่อทวิรงรอยประทคับไวข้บนขทรผจึรงเหลว ซจึที่งทวิรง ‘ลสำยเซป็น’ หรพอตรสำประทคับไวข้ มคันเปป็น
สคัญลคักษณณ์แสดงถจึงสวิทธวิอสสำนสำจและควสำมเปป็นเจข้สำของ ในกรณทนทร  ดวงตรสำนทร เปป็นของ “พระเจข้สำ
ผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซูก” ควสำมเปป็นเจข้สำของดวงตรสำนทรจจึงสพที่อถจึงสวิทธวิอสสำนสำจใหญกยวิที่ง

และทก่านไดจ้รจ้องประกาศดจ้วยเสชยงอรันดรังแกก่ทซตสวรรคณ์ทรัชี้งสชซึ่ ผซจ้ไดจ้รรับมอบอคานาจใหจ้ทคา
อรันตรายแกก่แผก่นดวินและทะเลนรัชี้น เรสำเหป็นถจึงจรุดประสงคณ์เพวิที่มเตวิมของทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่องคณ์นทร  พวก
เขสำไดข้รคับหนข้สำททที่ใหข้ทนาอนันตราย (คพอ สรข้สำงควสำมเสทยหสำย) แกกแผกนดวินโลก เรสำอสำจสรรุปไดข้วกสำควสำม
เสทยหสำยททที่เกวิดขจึรนโดยนสรสำมพอของพวกเขสำจะมสำทสำงลมพสำยรุใหญก

อยกสำงไรกป็ตสำม พวกเขสำไดข้รคับคสสำสคัที่งจสำกทซูตสวรรคณ์ททที่เปทที่ยมฤทธวิธ องคณ์นทร  3 วก่า "จงอยก่าทคา
อรันตรายแผก่นดวิน ทะเลหรพอตจ้นไมจ้ จนกวก่าเราจะไดจ้ประทรับตราไวจ้ทชซึ่หนจ้าผากผซจ้รรับใชจ้ทรัชี้งหลายของ
พระเจจ้าของเราเสชยกก่อน" เหตรุกสำรณณ์ตอนนทรสอดคลข้องอยกสำงชคัดเจนกคับหรพอถจึงขนสำดเกวิดขจึรนกกอน



กสำรแกะตรสำหกดวงออกในบทททที่แลข้ว หสำกตสสำแหนกงททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรปรสำกฏตคัวขจึรนจสำกทวิศตะวคัน
ออกจรวิงๆแลข้วอยซูกในอสำณสำบรวิเวณของกรรุงเยรซูซสำเลป็มและเปป็นประเทศอวิสรสำเอลดข้วย เรสำกป็อสำจสรรุป
ไดข้วกสำควสำมเสทยหสำยททที่เกวิดขจึรนโดยทซูตสวรรคณ์สทที่องคณ์นทร จะเกวิดขจึรนหลคักๆททที่นคั ที่น ตสำมททที่เนพรอหสำตกอไปจะ
กลกสำวชคัดเจน ผซูข้รคับใชข้เหลกสำนคัรนของพระเจข้สำลข้วนเปป็นยวิวทคัรงสวิรน นทที่ยวิที่งทสสำใหข้เรสำเชพที่อวกสำสถสำนทททๆี่ ถซูกพซูด
ถจึงอยซูกนทรคพอ ประเทศอวิสรสำเอล

ภสำพรวมของคสสำพยสำกรณณ์ททที่นสสำมสำปะตวิดปะตกอกคันของยรุคเจป็ดปทดซูเหมพอนจะบกงชทรวกสำ ขณะททที่
พระพวิโรธของพระเจข้สำและโทสะของปฏวิปคักษณ์ของพระครวิสตณ์กวินอสำณสำบรวิเวณไปทคั ที่วโลกของคน
ตกสำงชสำตวิในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท ประเทศอวิสรสำเอลจะมทควสำมสงบสรุขและควสำมปกตวิสรุขใน
ชกวงเวลสำดคังกลกสำว หสำกตสำมจรวิงแลข้วทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่องคณ์นทรถซูกหข้สำมมวิใหข้ปลดปลกอยอคันตรสำยของพวก
เขสำตกอพพรนททที่บรวิเวณนทรของแผกนดวินโลก มคันกป็ดซูเหมพอนจะสอดคลข้องกคับเบสำะแสอพที่นๆททที่บอกวกสำ
ประเทศอวิสรสำเอลจะไมกประสบกคับควสำมทรุกขณ์เหมพอนกคับชสำวโลกททที่เหลพอในชกวงครจึที่งแรกของยรุค
เจป็ดปท

สกวนหนจึที่งแลข้วทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ เหลกสำนทร ถซูกหข้สำมมวิใหข้ทสสำรข้สำยแผกนดวินโลกจนกวกสำเหลกสำผซูข้รคับ
ใชข้ของพระเจข้สำททที่ถซูกบรรยสำยไวข้ดข้สำนลกสำงถซูกประทคับตรสำททที่หนข้สำผสำกของพวกเขสำเสทยกกอน ยวิว 
144,000 คนนทรจะมทดวงตรสำของพระเจข้สำผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซู กถซูกประทคับลงบนหนข้สำผสำกของพวกเขสำ 
ววิวรณณ์ 14:1 บกงบอกวกสำตรสำประทคับนคัรนกป็คพอกสำรมทพระนสำมของพระเจข้สำพระบวิดสำถซูกเขทยนลงบนหนข้สำ
ผสำกของพวกเขสำนคัที่นเอง นทที่สพที่อวกสำซสำตสำน ปฏวิปคักษณ์ของพระครวิสตณ์ หรพอใครกป็ตสำมไมกอสำจมทอสสำนสำจ
เหนพอคนเหลกสำนทร ไดข้เลยจนกวกสำกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำจะเสรป็จสวิรน ววิวรณณ์ 9:4 ดซูเหมพอนจะพซูดถจึงคน
กลรุกมนทร เชกนกคัน ในขข้อนคัรนมทบอกไวข้วกสำภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆททที่ถซูกประกสำศโดยเสทยงแตรจะไมกสสำมสำรถทสสำรข้สำย
คนเหลกสำนคัรนททที่มทตรสำประทคับของพระเจข้สำอยซู กททที่หนข้สำผสำกของตน พวกเขสำจจึงมทพระนสำมของพระเจข้สำ
พระบวิดสำอยซูกททที่หนข้สำผสำกของพวกเขสำเลย เชกนเดทยวกคับททที่พวกสสำวกของปฏวิปคักษณ์ของพระครวิสตณ์จะมท
เครพที่องหมสำยของมคันอยซูกททที่หนข้สำผสำกของตนเชกนกคัน ผซูข้รคับใชข้เหลกสำนทรของพระเจข้สำกป็ไมกเพทยงมทตรสำ
ประทคับของพระเจข้สำเทกสำนคัรน แตกมทพระนสำมของพระองคณ์อยซูกททที่หนข้สำผสำกของตนดข้วย

วว 7:4-8 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินจคานวนของผซจ้ทชซึ่ไดจ้การประทรับตรา คพอผซจ้ทชซึ่ไดจ้การประทรับ
ตรานรัชี้น กป็มาจากทอกตระกซลในชนชาตวิอวิสราเอลไดจ้แสนสชซึ่หมพซึ่นสชซึ่พรันคน ดคังนคัรน จจึงเหป็นไดข้ชคัดวกสำคน



จสสำนวนนทร เปป็นยยว ววิวรณณ์ 14:1-5 กลกสำวชคัดเจนวกสำพวกเขสำทรุกคนเปป็นคนหนรุกมชสำวยวิวททที่ไมกไดข้แตกงงสำน
และเปป็นพรหมจสำรท

5 ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลยซดาหณ์ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลรซเบน
ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลกาดไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรัน
คน 6 ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลอาเชอรณ์ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลนรัฟทาลช
ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลมนรัสเสหณ์ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรัน
คน 7 ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลสวิเมโอนไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลเลวชไดจ้การ
ประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลอวิสสาคารณ์ไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน 8 ผซจ้
ทชซึ่มาจากตระกซลเศบซลอนไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลโยเซฟไดจ้การ
ประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน ผซจ้ทชซึ่มาจากตระกซลเบนยามวินไดจ้การประทรับตราหมพซึ่นสองพรันคน

ชนชสำตวิอวิสรสำเอลสวิบสองตระกซูลถซูกกลกสำวถจึงตรงนทร : ยซูดสำหณ์, รซูเบน, กสำด, อสำเชอรณ์, นคัฟทสำลท, 
มนคัสเสหณ์, สวิเมโอน, เลวท, อวิสสสำคสำรณ์, เศบซูลรุน, โยเซฟ และเบนยสำมวิน จสำกแตกละตระกซูลมทคนหนจึที่ง
หมพที่นสองพคันคนถซูกประทคับตรสำ นกสำสคังเกตวกสำตระกซูลดสำนไมกถซูกเอกยถจึง เรสำทสสำไดข้เพทยงคสำดเดสำวกสำ
เพรสำะเหตรุใด บสำงคนเสนอวกสำตระกซูลดสำนซจึที่งละทวิรงควสำมจรวิงไปตคัรงนสำนแลข้วไมกเหลพออยซูกอทกตกอไป
แลข้ว ตระกซูลโยเซฟถซูกเอกยถจึงสองครคัร งในตระกซูลมนคัสเสหณ์และโยเซฟ แนกนอนททที่เขสำไดข้รคับสกวนสอง
เทกสำ

กสำรรคับใชข้ของชสำยหนรุกมชสำวยวิวทคัรง 144,000 คนนทรไมกไดข้ถซูกบรรยสำยถจึงชคัดเจน มทกสำรบอก
เปป็นนคัยหลสำยแหกงในคสสำพยสำกรณณ์หลสำยตอนของพระคคัมภทรณ์วกสำ ชสำยหนรุกมเหลกสำนทร เททที่ยวไปทคั ที่วโลกโดย
ไปประกสำศขกสำวประเสรวิฐแกกพวกยวิวกกอนจสำกนคัรนกป็คนตกสำงชสำตวิ อวิสยสำหณ์ 66:19-21 เปป็นตอนททที่พซูดถจึง
อวสสำนกสำลอยกสำงชคัดเจนซจึที่งเกทที่ยวขข้องกคับยรุคเจป็ดปทและอสำจบอกเปป็นนคัยถจึงคนทคัรง 144,000 คนนคัรน
ดข้วย ในขข้อดคังกลกสำวมทกสำรพซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่จะถซูกสกงไปยคังประชสำชสำตวิตกสำงๆเพพที่อประกสำศสงกสำรสำศท
ของพระเจข้สำแกกคนตกสำงชสำตวิและดจึงพวกยวิวมสำหสำพระเยโฮวสำหณ์ดข้วย

บคันทจึกของลซูกสำเกทที่ยวกคับคนเจป็ดสวิบคนททที่ถซูกใชข้ไป (ลซูกสำ 10:1-20) ถจึงแมข้จะเปป็นเจป็ดสวิบคน
ตสำมททที่กลกสำวจรวิงๆ อสำจพยสำกรณณ์แบบเปป็นนคัยถจึงคนทคัรง 144,000 คนนคัรนดข้วย โดยเฉพสำะในขข้อ 19 



ในมคัทธวิว 24:14 ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำอยซูกในบรวิบทของยรุคเจป็ดปท พระเยซซูตรคัสวกสำ “ขกสำวประเสรวิฐเรพที่อง
อสำณสำจคักรนทร จะประกสำศไปทคั ที่วโลกใหข้เปป็นคสสำพยสำนแกกบรรดสำประชสำชสำตวิ แลข้วททที่สรุดปลสำยจะมสำถจึง”
นทที่ดซูเหมพอนจะสอดคลข้องกคับกสำรรคับใชข้ของ 144,000 คนนคัรน ถจึงแมข้วกสำไมกมทกสำรพซูดถจึงชคัดเจนอทกครคัร ง 
แตกกสำรกลคับใจเชพที่อของคนเหลกสำนทรอสำจเปป็นผลมสำจสำกพยสำนทคัรงสองซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงในบทททที่ 11

เปสำโลกลกสำวชคัดเจนวกสำวคันนคัรนกสสำลคังจะมสำเมพที่อชนอวิสรสำเอลทคัรงปวงจะไดข้รคับควสำมรอด (โรม 
11:26) มคันปรสำกฏชคัดเจนดข้วยวกสำ กกอนพระครวิสตณ์เสดป็จกลคับมสำตอนปลสำยของยรุคเจป็ดปท ชนอวิสรสำเอล
สกวนใหญกกป็จะกลคับใจมสำหสำพระองคณ์แลข้ว อสำจเปป็นไดข้วกสำกสำรรคับใชข้ของ 144,000 คนนทรกป็คพอ กสำร
ประกสำศพระครวิสตณ์แกกพทที่นข้องของพวกเขสำเอง คพอ พวกยวิว และจสำกนคัรนกป็ประกสำศแกกพวกคนตกสำง
ชสำตวิททที่จะยอมฟคัง ดคังนคัรนดซูเหมพอนวกสำ พวกเขสำแพรกกระจสำยไปจสำกประเทศอวิสรสำเอลไปยคังททที่ใดกป็ตสำม
ททที่มทนวิคมชสำวยวิวตคัรงอยซูกทคั ที่วโลกเพพที่อไปประกสำศพระครวิสตณ์แกกพวกเขสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนเหลกสำนทร ไมกเพทยง
ไดข้รคับกสำรปกปข้องจสำกพระเจข้สำบนตคัวพวกเขสำเทกสำนคัรน แตกยคังจะมทฤทธวิธ เดชของพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ
ในกสำรชคักจซูงพทที่นข้องของพวกเขสำใหข้กลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์ดข้วย คน 144,000 คนนทรจะถซูกเอกยถจึงอทก
ททในววิวรณณ์ 14 อยกสำงไรกป็ตสำม ในขข้อนคัรนดซูเหมพอนวกสำเหตรุกสำรณณ์จะเกวิดขจึรนหลคังจสำกททที่กสำรรคับใชข้ของ
พวกเขสำสวิรนสรุดลงแลข้ว

วว 7:9 ยอหณ์นถซูกดจึงควสำมสนใจไปยคังอทกเหตรุกสำรณณ์หนจึที่งททที่เกทที่ยวขข้อง ทกสำนกลกสำววกสำ 
ตก่อจากนรัชี้นมา ขจ้าพเจจ้ากป็มองดซ เชกนเดทยวกคับเนพรอหสำกกอนหนข้สำเกทที่ยวกคับคน 144,000 คน สวิที่งททที่ทกสำนจะ
ไดข้เหป็นตกอไปนคัรนสอดคลข้องกคับ แตกกป็แยกออกจสำก ลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆของยรุคเจป็ดปท อทกครคัร งททที่
เหตรุกสำรณณ์ตกอไปนทรแทรกอยซูกระหวกสำงกสำรแกะตรสำดวงททที่หกกคับดวงททที่เจป็ด ขณะททที่กสำรประทคับตรสำยวิว 
144,000 คนและกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำเกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลกอยกสำงชคัดเจน ครสำวนทร เหตรุกสำรณณ์
เปลทที่ยนไปเกวิดขจึรนบนสวรรคณ์แลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นภสำพของเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์
ขณะททที่ยรุคเจป็ดปทก สสำลคังทวทควสำมรรุนแรงขจึรนบนแผกนดวินโลก

ยอหณ์นจจึงบคันทจึกสวิที่งททที่ทกสำนไดข้เหป็น และดซเถวิด คนมากมาย ถจ้ามชผซจ้ใดจะนรับประมาณมวิไดจ้เลย 
มาจากทอกชาตวิ ทอกตระกซล ประชากร และทอกภาษา คนเหลก่านรัชี้นสวมเสพชี้อสชขาว ถพอใบตาลยพนอยซก่
หนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่ง และตก่อพระพรักตรณ์พระเมษโปดก เดทดี๋ยวยอหณ์นจะถสำมวกสำฝซูงชนเหลกสำนทร เปป็นใครและ



พวกเขสำมสำจสำกไหน คสสำถสำมนคัรนยคังมทอยซูก แตกขข้อเทป็จจรวิงหลสำยประกสำรสสำมสำรถถซูกยพนยคันไดข้ (1) ฝซูง
ชนมหสำศสำลเหลกสำนทรมสำจสำกทรุกประชสำชสำตวิบนแผกนดวินโลก มคันจจึงไมกใชกชนชสำตวิอวิสรสำเอลอยกสำง
ชคัดเจน (2) พวกเขสำสวมเสพรอผข้สำสทขสำว ถจึงแมข้วกสำนคัที่นอสำจสพที่อถจึงครวิสตจคักร แตกบรวิบทททที่ตสำมมสำกป็ไมกไดข้
สพที่อวกสำเปป็นเชกนนคัรน (3) เรสำไมกทรสำบชคัดเจนถจึงควสำมหมสำยของใบตสำลททที่อยซู กในมพอพวกเขสำ ในยอหณ์น 
12:13 และกสำรเสดป็จเขข้สำกรรุงเยรซูซสำเลป็มอยกสำงผซูข้มทชคัยของพระเยซซูในวคันอสำทวิตยณ์กกอนกสำรถซูกตรจึง
กสำงเขนของพระองคณ์ ฝซูงชนกป็นสสำใบตสำลมสำปซูตสำมทสำงททที่พระองคณ์เสดป็จเขข้สำกรรุง ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ
คนสสำมคัญตข้อนรคับพระองคณ์ดรุจกษคัตรวิยณ์ของพวกเขสำ ควสำมหมสำยแบบเดทยวก คันนทรอสำจถซูกสพที่อตรงนทรกป็ไดข้

วว 7:10 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกวกสำฝซูงชนมหสำศสำลเหลกสำนทรรจ้องเสชยงดรังวก่า "ความรอดมชอยซก่ทชซึ่
พระเจจ้าของเราผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่ง และมชอยซก่ทชซึ่พระเมษโปดก" พวกเขสำจจึงสรรเสรวิญพระเจข้สำ
และพระเมษโปดกสสสำหรคับควสำมรอดททที่พระองคณ์ไดข้ทรงประทสำนใหข้แกกพวกเขสำจสำกยรุคเจป็ดปทนคัรน

วว 7:11-12 ขณะเดทยวกคันทซตสวรรคณ์ทรัชี้งปวงทชซึ่ยพนรอบพระทชซึ่นรัซึ่ง รอบผซจ้อาวอโส และรอบ
สวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้น กจ้มลงกราบหนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่ง และนมรัสการพระเจจ้า  12 กลก่าววก่า "เอเมน ความ
สรรเสรวิญ สงก่าราศช ปรัญญา การขอบพระคอณ พระเกชยรตวิ อคานาจ และฤทธวิธิ์เดช จงมชแดก่พระเจจ้า
ของเราตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน" ถจึงแมข้วกสำพวกผซูข้อสำวรุโสและสคัตวณ์ (สวิที่งททที่มทชทววิต) เหลกสำนทร ถซูกพซูดถจึง 
แตกเปป็นเหลกสำทซูตสวรรคณ์ททที่ยพนอยซูกรอบพระททที่นคั ที่งททที่กข้มลงกรสำบจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำเพพที่อ
สรรเสรวิญพระองคณ์สสสำหรคับกสำรททที่พระองคณ์ทรงชกวยมนรุษยณ์ใหข้รอด พวกเขสำรข้องประสสำนเสทยงเจป็ดสวิที่ง
เกทที่ยวกคับพระเจข้สำ ซจึที่งเรวิที่มตข้นดข้วย เอเมน

จสำกนคัรนพวกเขสำกป็สรรเสรวิญพระเจข้สำโดยยกใหข้เจป็ดสวิที่งนทร เปป็นของพระองคณ์: (1) ความ
สรรเสรยญ, (2) สงล่าราศน, (3) ปนัญญา, (4) การขอบพระคตุณ, (5) พระเกนยรตย, (6) อนานาจและ (7) 
ฤทธยธเดช นอกจสำกนทร  คสสำสรรเสรวิญนทรกป็ถซูกทซูลตกอพระเจข้สำ “ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน” ซจึที่งดซูเหมพอน
ชคัดเจนวกสำตกอหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำในสวรรคณ์มทกสำรสรรเสรวิญพระเจข้สำเสมอไป ไมกวกสำจะโดยสวิที่ง
ททที่มทชทววิตเหลกสำนคัรน, ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คน หรพอเหลกสำทซูตสวรรคณ์ ดซู ววิวรณณ์ 4:8-11 และ 5:11-13

วว 7:13 และคนหนซซึ่งในพวกผซจ้อาวอโสนรัชี้นถามขจ้าพเจจ้าวก่า "คนทชซึ่สวมเสพชี้อสชขาวเหลก่า
นชชี้คพอใคร และมาจากไหน" ยอหณ์นดซูและสงสคัยเหตรุกสำรณณ์ททที่ก สสำลคังเกวิดขจึรนในสวรรคณ์ ผซูข้หนจึที่งในผซูข้



อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนนคัรนจจึงเดวินเขข้สำไปหสำทกสำนและตอบโดยกลกสำวแกกยอหณ์นวกสำ “คนททที่สวมเสพรอสทขสำว
เหลกสำนทรคพอใคร และมสำจสำกไหน” เหป็นไดข้ชคัดจสำกเนพรอหสำททที่ตสำมมสำวกสำผซูข้อสำวรุโสทกสำนนทรทรสำบดทวกสำคน
เหลกสำนทร เปป็นใคร คสสำถสำมททที่ทกสำนถสำมยอหณ์นจรวิงๆแลข้วกป็คพอวกสำ ‘ทกสำนทรสำบไหมวกสำคนเหลกสำนทร เปป็นใคร
และพวกเขสำมสำจสำกไหน’

วว 7:14 ขจ้าพเจจ้าตอบทก่านวก่า "ทก่านเจจ้าขจ้า ทก่านกป็ทราบอยซก่แลจ้ว" ยอหณ์นใหข้ควสำม
เคสำรพตกอผซูข้อสำวรุโสแหกงยรุคครวิสตจคักรทกสำนนทรอยกสำงสซูง ทกสำนรคับรซูข้วกสำผซูข้อสำวรุโสทกสำนนทรทรสำบคสสำตอบของ
คสสำถสำมนทรอยซูกแลข้ว ทก่านจซงบอกขจ้าพเจจ้าวก่า "คนเหลก่านชชี้คพอคนทชซึ่มาจากความทอกขณ์เวทนาครรัชี้งใหญก่ 
พวกเขาไดจ้ชคาระลจ้างเสพชี้อผจ้าของเขาในพระโลหวิตของพระเมษโปดกจนเสพชี้อผจ้านรัชี้นขาวสะอาด ถจึง
แมข้วกสำคสสำวกสำ ความทตุกขห์เวทนา อสำจหมสำยถจึงควสำมทรุกขณ์รข้อนโดยทคั ที่วไป แตกขข้อเทป็จจรวิงททที่มคันถซูกเรทยกวกสำ
“ควสำมทรุกขณ์เวทนสำครคัร งใหญก” กป็ดซูเหมพอนจะบกงบอกถจึงชกวงครจึที่งหลคังของสคัปดสำหณ์ททที่เจป็ดสวิบของดสำ
เนทยล เหป็นไดข้ชคัดวกสำจะมทคนมสำกมสำยมหสำศสำลจสำกทรุกประชสำชสำตวิททที่จะไดข้รคับควสำมรอดในชกวงยรุคเจป็ด
ปท บสำงททอสำจเพรสำะกสำรประกสำศของนคักเทศนณ์ 144,000 คนซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงไปกกอนหนข้สำนคัรน มคันยคัง
ปรสำกฏชคัดอทกดข้วยวกสำคนสกวนใหญกในหมซูกชนเหลกสำนทร จะพลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อเพรสำะกสำรททที่พวกเขสำไดข้
วสำงใจเชพที่อพระครวิสตณ์แลข้ว ววิวรณณ์ 20:4 กลกสำววกสำคนมสำกมสำยในหมซูกชนเหลกสำนทร จะถซูกตคัดศทรษะ “เพรสำะ
เปป็นพยสำนของพระเยซซู” นทที่อสำจหมสำยถจึงคนกลรุกมเดทยวกคับททที่ถซูกบรรยสำยวกสำอยซูกใตข้แทกนบซูชสำใน 6:9-11 
อยกสำงไรกป็ตสำม ในขข้อนคัรนพวกเขสำไดข้รคับเสพรอผข้สำสทขสำว ขณะททที่ตรงนทร เสพรอผข้สำของพวกเขสำถซูกชสสำระใหข้
ขสำวสะอสำดในพระโลหวิตของพระเมษโปดก

กสำรกลกสำวถจึงกสำรททที่พวกเขสำชสสำระเสพรอผข้สำของตนใหข้ขสำวสะอสำดในพระโลหวิตของพระเมษ
โปดกกป็เปป็นอรุปไมยเพพที่อเปรทยบเปรยวกสำควสำมบสำปทสสำใหข้ ‘เสพรอผข้สำ’ แหกงชทววิตของคนๆหนจึที่งแปดเปพร อน
มทแตกพระโลหวิตของพระครวิสตณ์เทกสำนคัรนททที่สสำมสำรถทสสำใหข้เสพรอผข้สำนคัรนสะอสำดไดข้ เชกนเดทยวกคับททที่กลกสำวไวข้
ใน ววิวรณณ์ 1:5 เรสำเองกป็ถซูกชสสำระจสำกควสำมบสำปของเรสำแลข้วในพระโลหวิตของพระองคณ์เอง

วว 7:15-16 เพราะเหตอนรัชี้นเขาทรัชี้งหลายจซงไดจ้อยซก่หนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่งของพระเจจ้า และ
ปรนนวิบรัตวิพระองคณ์ในพระววิหารของพระองคณ์ทรัชี้งกลางวรันและกลางคพน และพระองคณ์ผซจ้ประทรับบน



พระทชซึ่นรัซึ่งจะสถวิตอยซก่ทก่ามกลางเขาเหลก่านรัชี้น 16 พวกเขาจะไมก่หวิวกระหายอชกเลย แสงแดดและ
ความรจ้อนจะไมก่สก่องตจ้องเขาอชกตก่อไป

นอกจสำกกสำรพซูดถจึงในววิวรณณ์ 3:12 แลข้ว นทที่เปป็นกสำรพซูดถจึงพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์
โดยตรงเปป็นครคัร งแรก เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันแตกตกสำงและอยซูกคนละสกวนกคับพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์ ฝซูงชน
มหสำศสำลเหลกสำนทรซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำตสำมชกวงเวลสำแหกงยรุคเจป็ดปทบนแผกนดวินโลก ปรนนวิบคัตวิพระเจข้สำใน
พระววิหสำรของพระองคณ์ “ทคัรงกลสำงวคันและกลสำงคพน” นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่คนกลรุกมนทร เปป็นคนละกลรุกมกคับ
ชนชสำตวิอวิสรสำเอลหรพอครวิสตจคักร ครวิสตจคักรไดข้ถซูกรคับขจึรนไปกกอนแลข้วในฐสำนะเจข้สำสสำวของพระ
ครวิสตณ์ ชนชสำตวิอวิสรสำเอลกป็ยคังอยซูกบนแผกนดวินโลก คนเหลกสำนทร จจึงไดข้รคับกสำรดซูแลเปป็นพวิเศษและมทกสำร
ปรนนวิบคัตวิพระเจข้สำในสวรรคณ์จนกวกสำยรุคเจป็ดปทจะสวิรนสรุดลง อคันททที่จรวิงแลข้วพระองคณ์ “จะสถวิตอยซู ก
ทกสำมกลสำงเขสำเหลกสำนคัรน” พวกเขสำจจึง “จะไมกหวิวกระหสำยอทกเลย แสงแดดและควสำมรข้อนจะไมกสกอง
ตข้องเขสำอทกตกอไป” ททที่นกสำสนใจกป็คพอบรวิบทของคนเหลกสำนทรททที่สพที่อถจึงมนรุษยณ์บน ‘แผกนดวินโลก’ ชกวงเวลสำ
ของพวกเขสำในสวรรคณ์ถซูกกลกสำววกสำเปป็น “ทคัรงกลสำงวคันและกลสำงคพน” ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็นคสสำบรรยสำย
เกทที่ยวกคับแผกนดวินโลก พวกเขสำไมกหวิวกระหสำย และไมกตข้องทนทรุกขณ์กคับแสงแดดและควสำมรข้อนของ
มคันดข้วย

วว 7:17 เพราะวก่าพระเมษโปดกผซจ้ทรงอยซก่กลางพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นจะทรงเลชชี้ยงดซเขาไวจ้ 
และจะทรงนคาเขาไปใหจ้ถซงนคชี้าพอแหก่งชชววิต คสสำททที่แปลวกสำ เลชชี้ยงดซ (พอยไมโน) เปป็นรซูปกรวิยสำของคสสำวกสำ 
พอยเมน ซจึที่งแปลวกสำ คนเลทรยงแกะ ควสำมหมสำยตรงนทรกป็คพอวกสำ พระเมษโปดกในสวรรคณ์จะทรงเลทรยงดซู
พวกเขสำหรพอดซูแลพวกเขสำและทรง “นสสำพวกเขสำไปใหข้ถจึงนสร สำพรุแหกงชทววิต” ควสำมหมสำยตรงนทร
สอดคลข้องกคับอวิสยสำหณ์ 49:10

ชกสำงเปป็นกสำรเลกนคสสำททที่งดงสำม พระเมษโปดกผซูข้ทรงเปป็นพระผซูข้เลทรยงใหญกดข้วยจะทรงนสสำและ
เลทรยงดซูฝซูงแกะนทร ในสวรรคณ์ พระองคณ์จะทรงจคัดเตรทยมสสสำหรคับควสำมตข้องกสำรทรุกอยกสำงของพวกเขสำ 
นอกจสำกนทร เรสำยคังเหป็นถจึงพระทคัยททที่อกอนโยนและเปทที่ยมดข้วยพระกรรุณสำของพระเจข้สำดข้วย และพระเจจ้า
จะทรงเชป็ดนคชี้าตาทอกหยดจากตาของเขาเหลก่านรัชี้น"นทที่สพที่อวกสำมทนสร สำตสำในสวรรคณ์ คนเหลกสำนทร ไดข้ออกมสำ
จสำกควสำมทรุกขณ์เวทนสำใหญกยวิที่ง (ยรุคเจป็ดปท) และควสำมยสำกลสสำบสำกของชกวงเวลสำดคังกลกสำว พวกเขสำอสำจมท



คนททที่พวกเขสำรคักซจึที่งไมกไดข้กลคับใจมสำหสำพระผซูข้ชกวยใหข้รอดและยคังอยซูกบนแผกนดวินโลก พวกเขสำอสำจ
ตกใจททที่พบวกสำคนททที่พวกเขสำรคักซจึที่งไดข้ตสำยจสำกพวกเขสำไปแลข้วไมกไดข้อยซูกในสวรรคณ์ แตกถจึงอยกสำงไรแลข้ว 
พระเจข้สำจะทรงเชป็ดนสรสำตสำทรุกหยดจสำกตสำของพวกเขสำ

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 8: บททนชื่แปดเรยชื่มตห้นดห้วยการแกะตราดวงทนชื่เจห็ดซซชื่งเปห็นบทนนาสผล่การ

พยพากษาของแตรเจห็ดคนันตามลนาดนับ ยอหห์นยนังไดห้เหห็นพชนี้นทนชื่บรยเวณแทล่นบผชาแหล่งสวรรคห์และคนา
อธยษฐานของเหลล่าวยสตุทธยชนทนชื่ลอยขซนี้นไปจนาเพาะพระพนักตรห์พระเจห้า การพยพากษาของแตรสนชื่คนัน
แรกถผกนนาเสนอ ในแตล่ละครนันี้ง มนการพยพากษาทนชื่สรห้างความโกลาหลบนแผล่นดยนโลกโดยหนซชื่งใน
สามสล่วนของแผล่นดยนโลกถผกทนาลายในการพยพากษาแตล่ละครนันี้ง การพยพากษาครนันี้งทนชื่สนชื่สล่งผลกระ
ทบตล่อแผล่นดยนโลกทนันี้งใบและสล่งผลตล่อวยธนการบอกเวลาดห้วย

วว 8:1 เมพซึ่อพระองคณ์ทรงแกะตราดวงทชซึ่เจป็ด ความเงชยบกป็ครอบคลอมสวรรคณ์อยซก่
ประมาณครซซึ่งชรัซึ่วโมง พระองคห์ในททที่นทรคพอ พระเมษโปดก ตรสำดวงททที่เจป็ดของหนคังสพอมข้วนททที่มทตรสำ
ประทคับเจป็ดดวงถซูกแกะออกและตสำมมสำดข้วยควสำมเงทยบในสวรรคณ์ กสำรพซูดถจึง “ครจึที่งชคั ที่วโมง” อสำจ
เปป็นเชวิงเปรทยบเททยบถจึงชกวงเวลสำสคัรนๆเพรสำะวกสำสวรรคณ์ไมกนกสำจะถซูกกสสำกคับโดยชคั ที่วโมงเหมพอนอยกสำงเรสำ
ททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก เวลสำและชคั ที่วโมงเปป็นปรสำกฏกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลก ควสำมหมสำยททที่
สสสำคคัญกวกสำกป็นกสำจะเปป็นควสำมเงทยบหรพอควสำมสงบกกอนพสำยรุททที่ก สสำลคังกกอตคัวขจึรน ยรุคเจป็ดปทเพวิที่งเรวิที่มตข้น
เทกสำนคัรน ซจึที่งจะเลวรข้สำยยวิที่งกวกสำนทรอทก

วว 8:2 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็เหป็นทซตสวรรคณ์ทรัชี้งเจป็ดองคณ์ทชซึ่ยพนอยซก่เฉพาะพระพรักตรณ์พระเจจ้า
นรัชี้น ไดจ้รรับพระราชทานแตรเจป็ดครัน พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวเพวิที่มเตวิมวกสำ “ทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดองคณ์” ททที่
ยพนอยซูกเฉพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำคพอใครกคันแนก ซจึที่งสพที่อวกสำพวกเขสำเปป็นทซูตสวรรคณ์ททที่มทยศสซูงททที่สรุดเพรสำะ
พวกเขสำยพนอยซูกเฉพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำ ทซูตเหลกสำนทร ไมกนกสำใชกพระววิญญสำณทคัรงเจป็ดของพระเจข้สำซจึที่งถซูก
พซูดถจึงใน 1:4 และ 5:5 ถจึงแมข้วกสำบสำงคนจะสคันนวิษฐสำนวกสำพวกเขสำเปป็นกป็ตสำม ไมกวกสำจะในกรณทใด 
พวกเขสำแตกละคนไดข้รคับพระรสำชทสำนแตรคนละคคัน ดคังททที่เรสำจะเหป็นในไมกชข้สำ เสทยงแตรแตกละคคันสพที่อ
ถจึงกสำรพวิพสำกษสำครคัร งใหญก



คนสมคัยโบรสำณใชข้แตรสสสำหรคับกสำรสพที่อสสำรทสำงทหสำร โดยสกงสคัญญสำณถจึงกสำรแปรทคัพหลสำย
รซูปแบบ แตรยคังถซูกใชข้เพพที่อสกงสคัญญสำณเตพอนใหข้พลเรพอนปข้องกคันตคัวดข้วย โดยเตพอนเกทที่ยวกคับอคันตรสำย
ททที่ก สสำลคังใกลข้เขข้สำมสำ สรรุปกป็คพอ กสำรเปกสำแตรทคัรงเจป็ดคคันนทร จะสกงสคัญญสำณถจึงพระพวิโรธเพวิที่มเตวิมจสำก
สวรรคณ์ททที่มทตกอแผกนดวินโลก เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำกสำรพวิพสำกษสำของตรสำเจป็ดดวงนคัรนมทตข้นกสสำเนวิดบน
แผกนดวินโลกยกเวข้นเฉพสำะตรสำดวงททที่หก กสำรพวิพสำกษสำของตรสำเจป็ดดวงหลคักๆแลข้วเปป็นกสำรสงครสำม
ททที่เกวิดขจึรนทคั ที่วโลกและโรคระบสำดและควสำมลกมสลสำยทสำงเศรษฐกวิจททที่ตสำมมสำดข้วย อยกสำงไรกป็ตสำม กสำร
พวิพสำกษสำของแตรเจป็ดคคันหลคักๆแลข้วมทตข้นก สสำเนวิดมสำจสำกสวรรคณ์โดยตรง โดยเฉพสำะแตรหข้สำคคันแรก

วว 8:3 และทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งถพอกระถางไฟทองคคาออกมายพนอยซก่ทชซึ่แทก่น เหป็น
ไดข้ชคัดวกสำมทแทกนเผสำเครพที่องหอมอยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำในสวรรคณ์นอกจสำกแทกนบซูชสำของพระ
ววิหสำรแหกงสวรรคณ์ตสำมททที่ระบรุไวข้ตรงนทรและใน 6:9 กระถางเปป็นอรุปกรณณ์เสรวิมททที่ใชข้เพพที่อจรุดไฟเผสำ
เครพที่องหอม เชกน กสำรจรุดไฟเผสำเครพที่องหอมบนแทกนบซูชสำ เปป็นตข้น ปกตวิแลข้วอรุปกรณณ์ดคังกลกสำวเปป็นถคัง
โลหะ (ในกรณทนทรทสสำจสำกทองคสสำ) โดยมทททที่จคับซจึที่งมทขนสำดยสำวพอททที่จะเอพรอมเขข้สำไปในไฟไดข้ เครพที่อง
หอมกป็ถซูกใสกไวข้ในกระถสำงดคังกลกสำวจสำกนคัรนกป็ถซูกเผสำ และทรงประทานเครพซึ่องหอมเปป็นอรันมากแกก่
ทซตองคณ์นรัชี้น เพพซึ่อใหจ้ถวายรก่วมกรับคคาอธวิษฐานของววิสอทธวิชนทรัชี้งปวงบนแทก่นทองคคาทชซึ่อยซก่หนจ้า
พระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น นกสำสนใจตรงททที่วกสำทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ไดข้รคับพระรสำชทสำน “เครพที่องหอมเปป็นอคันมสำก” ซจึที่ง
จะถซูกถวสำยพรข้อมกคับ “คสสำอธวิษฐสำนของววิสรุทธวิชนทคัรงปวงบนแทกนทองคสสำ” นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่คสสำ
อธวิษฐสำนของประชสำชนของพระเจข้สำถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกลวิที่นหอมของเครพที่องหอมอคันบรวิสรุทธวิธ  
ดซู คสสำอธวิบสำยเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร ใน ววิวรณณ์ 5:8 พระเจข้สำทรงพอพระทคัยเมพที่อประชสำกรของพระองคณ์
อธวิษฐสำน มคันเปป็นกลวิที่นสรุคนธรสอคันหอมหวสำนตกอพระองคณ์ บทเรทยนททที่ชคัดเจนกป็คพอวกสำ เรสำจสสำเปป็น
ตข้องอธวิษฐสำนมสำกกวกสำนทร

วว 8:4 และควรันเครพซึ่องหอมนรัชี้นกป็ลอยขซชี้นไปพรจ้อมกรับคคาอธวิษฐานของววิสอทธวิชน
ทรัชี้งหลาย จากมพอทซตสวรรคณ์สซก่เบพชี้องพระพรักตรณ์ของพระเจจ้า เชกนเดทยวกคับททที่ควคันของเครพที่องหอมใน
กระถสำงทองคสสำนคัรนลอยขจึรนไป “จสำกมพอทซูตสวรรคณ์สซูกเบพรองพระพคักตรณ์ของพระเจข้สำ” คสสำอธวิษฐสำนของ
ประชสำกรของพระเจข้สำกป็กระทสสำแบบเดทยวกคัน ขข้อพระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำวยสตุทธยชนเหลกสำนทร



เปป็นผซูข้ใดกคันแนก พวกเขสำอสำจเปป็นคนเหลกสำนคัรนบนแผกนดวินโลกททที่ไดข้รคับควสำมรอดในชกวงยรุคเจป็ดปท
กป็ไดข้ เรสำเหป็นไดข้อทกวกสำ นทที่อสำจเปป็นคสสำอธวิษฐสำนของประชสำกรของพระเจข้สำซจึที่งอยซู กในสวรรคณ์แลข้วตสำมททที่
ถซูกสพที่อใน 6:10 เหป็นไดข้ชคัดวกสำบทนทรไมกใชก ‘บทเนพรอหสำแทรก’ แตกเปป็นเนพรอหสำตกอเนพที่องตสำมลสสำดคับ
มสำกกวกสำ ซจึที่งไมกนกสำหมสำยถจึงเหลกสำววิสรุทธวิชนแหกงยรุคครวิสตจคักร อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำอสำจสรรุปไดข้อยกสำง
ชคัดเจนวกสำคสสำอธวิษฐสำนของเรสำในวคันนทร เปรทยบเหมพอนกคับกลวิที่นสรุคนธรสอคันหอมหวสำนเฉพสำะพระ
พคักตรณ์พระเจข้สำ

วว 8:5 แลจ้วทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้นกป็นคากระถางไปบรรจอไฟจากแทก่นจนเตป็ม และโยน  
กระถางนรัชี้นลงบนแผก่นดวินโลก ไฟบรวิสรุทธวิธ แหกงพระพวิโรธของพระเจข้สำถซูกใสกลงไปในกระถสำงนคัรน
เหมพอนถกสำนรข้อนๆและถซูกโยนลงไปบนแผกนดวินโลก นทที่สพที่อถจึงพระพวิโรธและภคัยพวิบคัตวิมสำกกวกสำนทรททที่
จะมสำ ลองนจึกภสำพทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์หนจึที่งทรุกมกระถสำงไฟรข้อนๆจสำกสวรรคณ์ลงมสำบนแผกน
ดวินโลกอยกสำงสรุดกสสำลคัง นทที่สพที่อถจึงแรงอคันมหสำศสำลเสทยจนเผสำผลสำญลจึกลงไปถจึงขห้างในแผกนดวินโลกเลย
และมชเสชยงตก่างๆ ฟจ้ารจ้อง ฟจ้าแลบ และแผก่นดวินไหว เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำเหตรุกสำรณณ์ทคัรงสทที่นทร เกวิดขจึรน
ในสวรรคณ์หรพอในแผกนดวินโลก อยกสำงไรกป็ตสำมกสำรพซูดถจึง “แผกนดวินไหว” กป็สพที่อวกสำจรุดสนใจอยซูกบน
แผกนดวินโลก แรงกระแทกของกระถสำงทองคสสำนคัรนททที่ทะลรุทะลวงผกสำนชคัรนบรรยสำกสำศของแผกนดวิน
โลกกป็ทสสำใหข้เกวิด (1) ควสำมอกสคัที่นขวคัญหนทของคนและเสทยงแหกงควสำมหวสำดกลคัวของพวกเขสำ, (2) 
พสำยรุกระแสไฟฟข้สำครคัร งใหญกพรข้อมกคับ (3) ฟข้สำรข้องททที่ตสำมมสำดข้วย เมพที่อกระถสำงนทรตกกระแทกพพรนโลก 
มคันกป็จะเกวิด (4) แผกนดวินไหว

วว 8:6 หลคังจสำกโหมโรงนคัรนแลข้ว ทซตสวรรคณ์เจป็ดองคณ์ทชซึ่ถพอแตรทรัชี้งเจป็ดนรัชี้นตก่างกป็
เตรชยมพรจ้อมทชซึ่จะเปก่า กสำรพวิพสำกษสำของแตรเจป็ดคคันสกวนใหญกแลข้วจะมสำในรซูปของดวงดสำวใน
ทข้องฟข้สำถซูกทวิรงลงบนแผกนดวินโลกและสรข้สำงควสำมเสทยหสำยใหญกโต เหป็นไดข้ชคัดวกสำกระถสำงทองคสสำททที่ถซูก
ทวิรงลงมสำบนแผกนดวินโลกเปป็นคสสำเตพอนถจึงสวิที่งททที่ก สสำลคังจะเกวิดขจึรนตสำมมสำเมพที่อทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดปลด
ปลกอยกสำรพวิพสำกษสำของตนซจึที่งถซูกประกสำศโดยเสทยงแตรทคัรงเจป็ดของพวกเขสำ

วว 8:7 เมพซึ่อทซตสวรรคณ์องคณ์แรกเปก่าแตรขซชี้น ลซกเหป็บและไฟปนดจ้วยเลพอดกป็ถซกทวิชี้งลง
บนแผก่นดวิน นกสำสคังเกตวกสำแตรสทที่คคันแรกมทลคักษณะคลข้สำยกคับภคัยพวิบคัตวิททที่เกวิดกคับอทยวิปตณ์ ถจึงแมข้วกสำภคัยพวิบคัตวิ



เหลกสำนทร เกวิดขจึรนทคั ที่วโลกและมทควสำมรรุนแรงมสำกกวกสำเยอะอยกสำงเหป็นไดข้ชคัดกป็ตสำม นทที่เปป็นพสำยรุลซูกเหป็บครคัร ง
รรุนแรงททที่ถซูกเทลงบนหนจึที่งในสสำมสกวนของแผกนดวินโลก ไฟอสำจหมสำยถจึงฟข้สำแลบอคันรรุนแรงซจึที่ง
ทสสำใหข้เกวิดไฟไหมข้ใหญกโต หรพอมคันอสำจเปป็นไฟททที่ถซูกทวิรงลงมสำบนแผกนดวินโลกจสำกสวรรคณ์กป็ไดข้ ไมกวกสำ
จะในกรณทใด มคันถซูกปนดข้วยเลพอด เหป็นไดข้ชคัดวกสำเลพอดถซูกทวิรงลงมสำบนแผกนดวินโลกจสำกทข้องฟข้สำ

ตจ้นไมจ้ไหมจ้ไปหนซซึ่งในสามสก่วน และหญจ้าเขชยวสดไหมจ้ไปหมดสวิชี้น (เรสำจสสำไดข้วกสำใน 7:1 ทซูต
สวรรคณ์สทที่องคณ์ททที่ยคับยคัรงลมทคัรงสทที่ทวิศถซูกหข้สำมในตอนแรกมวิใหข้ทสสำอคันตรสำยตกอตข้นไมข้และทะเล) เรสำไมก
ทรสำบชคัดเจนวกสำทสสำไมหนจึที่งในสสำมของตข้นไมข้ถจึงถซูกไฟเผสำ อสำจเปป็นไดข้วกสำปกสำหนจึที่งในสสำมของโลกไดข้
ถซูกทสสำลสำยโดยไฟปกสำซจึที่งถซูกจรุดใหข้ลรุกโดยไฟททที่มสำจสำกสวรรคณ์ นอกจสำกนทร  ทรุกงหญข้สำเขทยวสดของแผกน
ดวินโลกกป็ไหมข้ไปหมดสยนี้น เรสำทสสำไดข้แตกเพทยงนจึกภสำพไฟลรุกไหมข้ใหญกโตอคันแสนนกสำกลคัวซจึที่งเกวิดจสำก
กสำรพวิพสำกษสำครคัร งนทร

วว 8:8 ไมกมทกสำรเอกยถจึงกสำรเวข้นชกวงเวลสำระหวกสำงเสทยงแตรแตกละคคันททที่ถซูกเปกสำตสำม
ลสสำดคับ อยกสำงไรกป็ตสำม นทที่อสำจสพที่อไดข้วกสำไมกมทกสำรเวข้นชกวงนสำน ดคังนคัรน ททที่ตสำมหลคังกสำรพวิพสำกษสำของเสทยง
แตรแรกตวิดๆเลยกป็คพอทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สองเปก่าแตรขซชี้น กป็มชสวิซึ่งหนซซึ่งเหมพอนภซเขาใหญก่กคาลรังลอกไหมจ้
ถซกทวิชี้งลงไปในทะเล ไมกมทกสำรบรรยสำยเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับภซูเขสำลซูกนทร  อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำอสำจเสนอไดข้
หลสำยควสำมเหป็น (1) ภซูเขสำใหญกลซูกนทรอสำจเปป็นอรุกกสำบสำตอทกลซูก (ดซู คสสำอธวิบสำยใน 6:14-15) ททที่ลรุกไหมข้
ดข้วยไฟเมพที่อมคันทะลรุผกสำนชคัรนบรรยสำกสำศ (2) เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันตกลงไปในมหสำสมรุทรแหกงหนจึที่ง ผลกป็
คพอ และทะเลนรัชี้นไดจ้กลายเปป็นเลพอดเสชยหนซซึ่งในสามสก่วน เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำบสำงสกวนของทะเล
กลสำยเปป็นเลพอดไดข้อยกสำงไรและเพรสำะเหตรุใด อยกสำงไรกป็ตสำมมคันสอดคลข้องกคับกสำรพวิพสำกษสำของ
พระเจข้สำททที่เกวิดกคับแมกนสร สำไนลณ์ตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ในอพยพ 7:20 ดซู ววิวรณณ์ 16:3 ดข้วย

วว 8:9 สรัตวณ์ทรัชี้งปวงทชซึ่มชชชววิตอยซก่ในทะเลนรัชี้นตายเสชยหนซซึ่งในสามสก่วน และบรรดา
เรพอกคาปรัซึ่นแตกเสชยหนซซึ่งในสามสก่วน ทรุกชทววิตทคัรงคนและสคัตวณ์รวมถจึงเรพอตกสำงๆในทะเลททที่ไดข้รคับผล  
กระทบตกสำงถซูกทสสำลสำย นทที่รวมเปป็นหนจึที่งในสสำมของทะเลของโลก นทที่อสำจหมสำยถจึงหนจึที่งในมหสำสมรุทร
ใหญกๆของโลก เชกน มหสำสมรุทรแปซวิฟวิก หรพอ มหสำสมรุทรแอตแลนตวิก



วว 8:10 หลคังจสำกนคัรนและเหป็นไดข้ชคัดวกสำไมกมทกสำรเนวิที่นชข้สำเลย ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สามเปก่า
แตรขซชี้น กป็มชดาวใหญก่ดวงหนซซึ่งเปป็นเปลวไฟลอกโพลงดอจโคมไฟตกจากทจ้องฟจ้า นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่ไมกมท
กสำรบกงบอกชคัดเจนวกสำดสำวดวงนทร เปป็นอะไร อยกสำงไรกป็ตสำม ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำมคันตกลงมสำจสำกฟข้สำสวรรคณ์
กป็อสำจสพที่อถจึงดสำวททที่ลอยอยซูกในทข้องฟข้สำ โดยอสำจเปป็นดสำวหสำงททที่มทหสำงสรุกใสตสำมมสำ ดสำวดคังกลกสำว
ประกอบดข้วยนสรสำแขป็งและฝรุกนมสำกกวกสำหวินแขป็ง อสำจเปป็นไดข้วกสำเมพที่อเขข้สำสซูกชคัรนบรรยสำกสำศของโลกกป็ลรุก
เปป็นไฟเหมพอนโคมไฟ

ดาวนรัชี้นตกลงบนแมก่นคชี้าหนซซึ่งในสามสก่วน และตกทชซึ่บก่อนคชี้าพอทรัชี้งหลาย ขณะททที่ภซูเขสำใหญกททที่ลรุก
เปป็นไฟซจึที่งถซูกบรรยสำยดข้สำนบนนทรตกลงในมหสำสมรุทร ดสำวดวงนทรกป็ตกลงในทวทปหนจึที่งซจึที่งสกงผลกระ
ทบตกอแหลกงนสรสำจพดของทวทปนคัรน “บกอนสรสำพรุ” เหลกสำนทรนกสำจะเปป็นนสรสำบสำดสำลในบกอและนสรสำพรุ เรสำไมกทรสำบ
ชคัดเจนวกสำนทที่เปป็นทวทปไหน

วว 8:11 ดาวดวงนชชี้มชชพซึ่อวก่าบอระเพป็ด รสของนคชี้ากลายเปป็นรสขมเสชยหนซซึ่งในสาม
สก่วน ชพที่อททที่ถซูกตคัรงใหข้แกกดสำวตก (ดสำวหสำง) นทร  คพอ บอระเพห็ด ซจึที่งเปป็นพพชในแถบเมดวิเตอรณ์เรเนทยน มทรส
ขมมสำก ดคังนคัรนหนจึที่งในสสำมของแหลกงนสรสำจพดของแผกนดวินโลก ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำอยซูกในพพรนททที่ของทวทป
หนจึที่งถซูกทสสำใหข้เสทยและมทรสขม และคนเปป็นอรันมากกป็ไดจ้ตายไปเพราะนคชี้านรัชี้นกลายเปป็นนคชี้ารสขมไป 
อสำจเปป็นไดข้วกสำดสำวหสำงดวงนทรมทกคัมมคันตรคังสทหรพออสำจมทพวิษ ดคังนคัรนเมพที่อแตรเหลกสำนทรถซูกเปกสำ หนจึที่งในสสำม
ของปกสำของแผกนดวินโลกกป็ถซูกทสสำลสำยไปพรข้อมกคับทรุกงหญข้สำเขทยวสดทคัรงหมด หนจึที่งในมหสำสมรุทร
สสสำคคัญๆของโลกกป็ถซูกทสสำใหข้กลสำยเปป็นเลพอดและทสสำใหข้ทรุกชทววิตททที่อยซู กในนคัรนตสำยสวิรน ครสำวนทร เหป็นไดข้ชคัด
วกสำแหลกงนสรสำจพดในทวทปหนจึที่งของแผกนดวินโลกถซูกทสสำใหข้เปป็นพวิษ สวิที่งมทชทววิตมสำกมสำยกป็ตสำยไปเพรสำะ
เหตรุนทร  (นกสำสนใจตรงททที่วกสำนสร สำจพดปรวิมสำณมหสำศสำลในโลกมทอยซู กในหมซูกทะเลสสำบเกรทเลคสณ์ (Great 
Lakes) ของอเมรวิกสำเหนพอ

วว 8:12 ขณะททที่กสำรพวิพสำกษสำของแตรสสำมคคันแรกเรวิที่มตข้นในฟข้สำสวรรคณ์และกกอใหข้
เกวิดควสำมเสทยหสำยใหญกโตตกอแผกนดวินโลก กสำรพวิพสำกษสำครคัร งททที่สทที่นทรกป็ยคังเกวิดขจึรนในสวรรคณ์อยซูกแตกกป็สกง
ผลกระทบมหสำศสำลบนแผกนดวินโลก เมพซึ่อทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สชซึ่เปก่าแตรขซชี้น ดวงอาทวิตยณ์กป็ถซกทคาลายไป
หนซซึ่งในสามสก่วน ดวงจรันทรณ์และดวงดาวทรัชี้งหลายกป็เชก่นเดชยวกรันจซงมพดไปหนซซึ่งในสามสก่วน กลาง



วรันกป็ไมก่สวก่างเสชยหนซซึ่งในสามสก่วน และกลางคพนกป็เชก่นเดชยวกรับกลางวรัน ถจึงแมข้วกสำกสำรอกสำนเผวินๆอสำจ
สพที่อวกสำหนจึที่งในสสำมสกวนของดวงอสำทวิตยณ์ ดวงจคันทรณ์ และดวงดสำวตกสำงๆถซูกทสสำใหข้มพดไป แตกกรุญแจททที่
จะทสสำใหข้เรสำเขข้สำใจขข้อนทรอยซูกตรงทข้สำยขข้อ วคันเวลสำถซูกทสสำใหข้สคัรนลงหนจึที่งในสสำมสกวน กลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็
คพอ ขณะททที่วคันปกตวิตลอดทรุกยรุคทรุกสมคัยมทยทที่สวิบสทที่ชคั ที่วโมง แตกตอนนทร วคันจะมทแคกสวิบหกชคัที่วโมง ใหข้เรสำ
นจึกถจึงควสำมอกสคัที่นขวคัญหนทของคนททที่มทชทววิตรอดอยซู กในตอนนคัรนดซู

พพรนฐสำนของเวลสำถซูกเปลทที่ยนแปลงไปหมด นสำฬวิกสำกป็บอกเวลสำไมกตรงอทกตกอไป เพรสำะระยะ
เวลสำของวคันหนจึที่งคพอเวลสำททที่โลกหมรุนหนจึที่งรอบ ควสำมเรป็วของกสำรหมรุนของโลกจจึงถซูกเรกงใหข้เรป็วขจึรน
อยกสำงเหป็นไดข้ชคัด บสำงททอสำจเพรสำะแรงกระแทกของอรุกกสำบสำตตกสำงๆททที่เพวิที่งตกใสกแผกนดวินโลก พพรน
ฐสำนของสคังคม คพอ เวลสำ จจึงถซูกเปลทที่ยนแปลงไป พระเยซซูตรคัสในมคัทธวิว 24:22 “และถข้สำมวิไดข้ทรงใหข้
วคันเหลกสำนคัรนยกนสคัรนเขข้สำ จะไมกมทเนพรอหนคังใด ๆ รอดไดข้เลย แตกเพรสำะทรงเหป็นแกกผซูข้ททที่เลพอกสรรไวข้ จจึง
ทรงใหข้วคันเหลกสำนคัรนยกนสคัรนเขข้สำ” จสำกแหลกงขข้อมซูลตกสำงๆเกทที่ยวกคับอวสสำนกสำล เหป็นไดข้ชคัดวกสำยรุคแหกง
ควสำมทรุกขณ์เวทนสำใหญกยวิที่งกวินเวลสำเจป็ดปทเปบ๊ะ นคัที่นคพอ ชกวงเวลสำสทที่สวิบสองเดพอนสองชกวงซจึที่งแตกละชกวงมท
1,260 วคัน เหป็นไดข้ชคัดวกสำปรยมาณวคันไมกสสำมสำรถถซูกทสสำใหข้สคัรนลงไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม ลนักษณะเฉพาะ
ของวคันดคังกลกสำวกป็ถซูกทสสำใหข้สคัรนลงไดข้ พระเจข้สำโดยพระเมตตสำททที่ทรงมทตกอชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่ยคังมทชทววิต
รอดอยซูก จะทรงทสสำใหข้วคันเหลกสำนคัรนสคัรนลงเพพที่อททที่พวกเขสำจะไดข้รคับกสำรชกวยใหข้พข้น

วว 8:13 แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็มองดซและไดจ้ยวินทซตสวรรคณ์องคณ์หนซซึ่งทชซึ่บวินอยซก่ในทจ้องฟจ้า รจ้อง
ประกาศเสชยงดรังวก่า "ววิบรัตวิ ววิบรัตวิ ววิบรัตวิ จะมชแกก่คนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่บนแผก่นดวินโลก เพราะเสชยงแตร
ของทซตสวรรคณ์ทรัชี้งสามองคณ์กคาลรังจะเปก่าอยซก่แลจ้ว" กลกสำวอทกนคัยหนจึที่ง ทซูตสวรรคณ์อทกองคณ์บวินไปทคั ที่วชคัรน
บรรยสำกสำศของโลกพรข้อมกคับคสสำเตพอนอคันนกสำสะพรจึงกลคัว คสสำเตพอนเรพที่องววิบคัตวิสสำมททของเขสำกป็มทตกอคน
เหลกสำนคัรนททที่ยคังมทชทววิตอยซูกบนแผกนดวินโลก มคันจะยวิที่งเลวรข้สำยกวกสำนทร อทก ถจึงแมข้ไมกมทระบรุไวข้ชคัดเจน แตกชกวง
เวลสำตรงนทรอยกสำงนข้อยกป็เปป็นตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปทอยกสำงเหป็นไดข้ชคัด โดยอสำจเลยไปเลป็กนข้อย

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 9: ในบทนนนี้การพยพากษาของแตรคนันทนชื่หห้าและหกถผกบรรยายใหห้เหห็น

ภาพ ลนักษณะเฉพาะทนชื่เปห็นภนัยพยบนัตยของยตุคเจห็ดปนมนแตล่จะทวนความเลวรห้ายยยชื่งขซนี้น



วว 9:1 เมพซึ่อทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่หจ้าเปก่าแตรขซชี้น ขจ้าพเจจ้ากป็เหป็นดาวดวงหนซซึ่งตกจากฟจ้า
ลงมาทชซึ่แผก่นดวินโลก และประทานลซกกอญแจสคาหรรับเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหวใหจ้แกก่ดาวดวงนรัชี้น ขณะททที่แตร
สทที่คคันแรกเกทที่ยวขข้องกคับปรสำกฏกสำรณณ์ตกสำงๆททที่ตกใสกแผกนดวินโลก ตรงนทรดสำวดวงนทร เปป็นบตุคคลหนจึที่ง มท
ทรรศนะททที่แตกตกสำงกคันไปเกทที่ยวกคับวกสำ 'ดสำว' ดวงนทร เปป็นใครกคันแนก บสำงคนถพอทรรศนะททที่วกสำดสำวดวง
นทรคพอพระครวิสตณ์ เพรสำะพระองคณ์ทรงถพอลซูกกรุญแจแหกงนรกและควสำมตสำย บสำงคนกป็มองวกสำ 'ดสำว' 
ดวงนทร เปป็นทซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่ง บสำงคนกป็ถพอทรรศนะททที่วกสำ 'ดสำว' ดวงนทรคพอ ลซูซวิเฟอรณ์และกสำรรกวงลง
จสำกสวรรคณ์ คสสำททที่แปลวกสำ ตก (พยพโต) เปป็นคสสำกรวิยสำรซูปสมบซูรณณ์กสำล ดคังนคัรนวลทนทร อสำจแปลไดข้วกสำ 'และ
ขข้สำพเจข้สำไดข้เหป็นดสำวดวงหนจึที่งททที่ไดข้รกวงลงมสำจสำกสวรรคณ์แลข้ว' เขสำไดข้รคับลซูกกรุญแจสสสำหรคับ “เหวททที่ไมกมท
กข้นเหว” คสสำททที่แปลวกสำ ไมก่มชกจ้นเหว (อาบตุซซอซ) เปป็นททที่มสำของคสสำภสำษสำอคังกฤษ abyss จรวิงๆแลข้วมคัน
กป็มทควสำมหมสำยวกสำ 'ไมกมทกข้น' ดคังททที่เรสำจะไดข้เหป็นโดยตรง เหวททที่ไมกมทกข้นเหวนทร เปป็นททที่อยซูกของเหลกสำ
ววิญญสำณผทปทศสำจ

ดซูเหมพอนวกสำตคัวตนของ 'ดสำว' ดวงนทร ไมกปรสำกฏชคัดเจน อยกสำงไรกป็ตสำม (1) ไมกวกสำเขสำจะเปป็น
ใคร เขสำกป็รกวงลงมสำแลข้วตสำมททที่สพที่อในกสำลสมบซูรณณ์ของคสสำวกสำ ตก (2) ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำเขสำไดข้รคับ
ลซูกกรุญแจเพพที่อเปวิดเหวนคัรนอสำจเอนเอทยงไปทสำงทรรศนะททที่วกสำบรุคคลผซูข้นทร คพอ ซสำตสำน ลซูกสำ 10:18 และ
ววิวรณณ์ 12:12-13 อสำจเปป็นกสำรอข้สำงอวิงถจึงขข้อเทป็จจรวิงเดทยวก คัน นอกจสำกนทร  ขข้อ 11 กป็สพที่อวกสำดสำวดวงนทร
เปป็น “ทซูตแหกงเหวททที่ไมกมทกข้นเหว” ซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็นซสำตสำน

วว 9:2 เหป็นไดข้ชคัดวกสำ เหวททที่ไมกมทกข้นเหวนทรอยซูกในแผกนดวินโลก เมพซึ่อเขาเปวิดเหวทชซึ่ไมก่มช
กจ้นเหวนรัชี้น กป็มชควรันพลอก่งขซชี้นมาจากเหวนรัชี้นดอจควรันทชซึ่เตาใหญก่ และดวงอาทวิตยณ์และอากาศกป็มพดไป 
เพราะเหตอควรันทชซึ่ขซชี้นมาจากเหวนรัชี้น ถจึงแมข้วกสำบสำงคนพยสำยสำมททที่จะตทควสำมควคันนทร เปป็นเชวิงฝกสำย
ววิญญสำณ โดยสพที่อถจึงควสำมมพดบอดฝกสำยววิญญสำณของชสำวโลกในสมคัยนคัรน แตกดซูเหมพอนวกสำสวิที่งททที่ถซูก
บรรยสำยตรงนทรมทควสำมหมสำยตรงตคัวมสำกกวกสำ เหวนทรอสำจเปป็นอคันเดทยวกคับฮสำเดสซจึที่งเหป็นไดข้ชคัดวกสำตคัรงอยซูก
ในใจกลสำงของแผกนดวินโลก เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำควคันนทรถซูกระบสำยขจึรนมสำสซูกพพรนผวิวโลกไดข้อยกสำงไร 
ดซูเหมพอนวกสำนกสำจะมทลคักษณะเปป็นภซูเขสำไฟ



วว 9:3 มชฝซงตรัตั๊กแตนบวินออกจากควรันนรัชี้นมายรังแผก่นดวินโลก ไดจ้ประทานอคานาจแกก่
ตรัตั๊กแตนนรัชี้น เหมพอนกรับอคานาจของแมลงปก่องแหก่งแผก่นดวินโลก จสำกกลรุกมควคันใตข้โลกนทรมทสวิที่งมทชทววิตททที่
เปป็นผทปทศสำจบวินขจึรนมสำสซูกชคัรนบรรยสำกสำศของแผกนดวินโลก ยอหณ์นเปรทยบพวกนทรวกสำเปป็นเหมพอนตคั ตกแตน 
กระนคัรนเหป็นไดข้ชคัดจสำกบรวิบทททที่ตสำมมสำวกสำพวกนทรไมกใชกตคั ตกแตนธรรมดสำๆ นอกจสำกนทร  “ไดข้ประทสำน
อสสำนสำจแกกตคั ตกแตนนคัรน เหมพอนกคับอสสำนสำจของแมงปกองแหกงแผกนดวินโลก” นทที่สพที่อวกสำพวกเขสำไดข้รคับ
อสสำนสำจททที่จะทสสำรข้สำยดข้วยกสำรตกอยอคันเตป็มไปดข้วยพวิษของมคันเหมพอนอยกสำงแมงปกองกระทสสำ

วว 9:4 เหป็นไดข้ชคัดวกสำ ฝซูงตคั ตกแตนททที่เหมพอนแมงปกองเหลกสำนทร ไมกใชกของธรรมชสำตวิ และ
มชคคาสรัซึ่งแกก่มรันไมก่ใหจ้ทคารจ้ายหญจ้าบนแผก่นดวินโลก หรพอพพชเขชยว หรพอตจ้นไมจ้ สวิที่งเหลกสำนทรปกตวิแลข้วเปป็น
แหลกงอสำหสำรของตคั ตกแตนตสำมธรรมชสำตวิ แตกสวิที่งททที่มทชทววิตจสำกนรกเหลกสำนทร ไดข้รคับคสสำบคัญชสำใหข้ทสสำรข้สำยแตก
คนเหลก่านรัชี้นทชซึ่ไมก่มชตราของพระเจจ้าบนหนจ้าผากของเขาเทก่านรัชี้น คนเหลกสำนคัรนททที่มทตรสำประทคับของ
พระเจข้สำบนหนข้สำผสำกหสำใชกใครอพที่นใดไมกนอกจสำกยวิว 144,000 คนนคัรน ดซู ววิวรณณ์ 14:1 เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
คนอพที่นๆททที่เหลพอโดยเฉพสำะคนเหลกสำนคัรนททที่เปป็นสสำวกของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ตกสำงตกเปป็นเหยพที่อของ
สวิที่งททที่มทชทววิตซจึที่งเปป็นผทปทศสำจเหลกสำนทร  เหป็นไดข้ชคัดวกสำ กกอนถจึงเวลสำนทรคนสกวนใหญกซจึที่งไดข้กลคับใจมสำหสำพระ
ครวิสตณ์กป็ถซูกฆกสำตสำยเพรสำะควสำมเชพที่อของพวกเขสำไปเรทยบรข้อยแลข้ว

วว 9:5 และไมก่ใหจ้ฆก่าคนเหลก่านรัชี้น แตก่ใหจ้ทรมานเขาหจ้าเดพอน การทรมานนรัชี้น
เปป็นการทรมานทชซึ่เหมพอนกรับถซกแมลงปก่องตก่อย สคัตวณ์รข้สำยจสำกนรกเหลกสำนทร จะทสสำรข้สำยผซูข้คนดข้วยกสำร
ตกอยของมคันขณะททที่พวกมคันบวินไปในในอสำกสำศและควสำมเจป็บปวดซจึที่งเกวิดจสำกพวิษรข้สำยของมคันจะคง
อยซูกเปป็นเวลสำหข้สำเดพอน นทที่ไมกใชกแมงปกองธรรมดสำๆแลข้ว!

วว 9:6 นอกจสำกนทร  ตลอดเวลาเหลก่านรัชี้น คนทรัชี้งหลายจะแสวงหาความตายแตก่จะไมก่
พบ เขาอยากจะตาย แตก่ความตายจะหนชไปจากเขา ควสำมทรุกขณ์ทรมสำนและควสำมเจป็บปวดอคันเกวิด
จสำกสคัตวณ์รข้สำยเหลกสำนทร จะรรุนแรงเสทยจนคนอยสำกจะตสำยไปเสทยใหข้พข้นๆแตกกป็ตสำยไมกไดข้

วว 9:7 ตรัตั๊กแตนนรัชี้นมชรซปรก่างเหมพอนมจ้าทชซึ่ผซกเครพซึ่องพรจ้อมสคาหรรับออกศซก บนหรัวมช
สวิซึ่งหนซซึ่งทชซึ่ดซเหมพอนมงกอฎทองคคา หนจ้ามรันเหมพอนหนจ้ามนอษยณ์ เรสำไดข้เหป็นรสำยละเอทยดเพวิที่มเตวิมเกทที่ยว
กคับสคัตวณ์นรกเหลกสำนทร  “มทรซูปรกสำงเหมพอนมข้สำททที่ผซูกเครพที่องพรข้อมสสสำหรคับออกศจึก” ภสำพเปรทยบนทรมทลคักษณะ



สองประกสำร ประกสำรแรกตคั ตกแตนในดวินแดนตะวคันออกกลสำงไดข้ชพที่อวกสำมทหนข้สำตสำคลข้สำยกคับมข้สำ โดย
เฉพสำะเหมพอนมข้สำททที่เตรทยมพรข้อมออกศจึก ประกสำรททที่สอง ภคัยพวิบคัตวิททที่เกวิดจสำกฝซูงตคั ตกแตนใน
ตะวคันออกกลสำงเปป็นเหมพอนกคับกองทคัพททที่แผกกระจสำยไปทคั ที่วแผกนดวิน นอกจสำกนทร  สคัตวณ์รข้สำยเหลกสำนทร ยคัง
สวม “สวิที่งหนจึที่งททที่ดซูเหมพอนมงกรุฎทองคสสำ” บนหคัวของมคัน มงกรุฎเหลกสำนทร ไมกใชกทองคสสำแตกดผเหมชอน
มงกรุฎทองคสสำ พวกมคันยคังมทหนข้สำเหมพอนมนรุษยณ์ดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวกสำสวิที่งททที่มทชทววิตเหลกสำนทร ไมกใชกแคกสคัตวณ์   
ธรรมดสำๆเพรสำะพวกนทรมทใบหนข้สำเหมพอนมนรุษยณ์

วว 9:8 ผมมรันเหมพอนผมผซจ้หญวิง ฟรันมรันเหมพอนฟรันสวิงโต เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกมคันมท
ผมยสำวเหมพอนผซูข้หญวิงและมทฟคันนกสำกลคัวดรุจสวิงโต รซูปลคักษณณ์ภสำยนอกของสคัตวณ์รข้สำยททที่เปป็นปทศสำจเหลกสำนทร
ดซูคลข้สำยคลจึงกคันมสำกกคับภสำพลคักษณณ์ของพวกนคักรข้องเพลงรป็อคในปคัจจรุบคัน ทคัรงสองกลรุกมมสำจสำกผซูข้ใหข้
ก สสำเนวิดเดทยวกคัน

วว 9:9 มรันมชทรับทรวงเหมพอนกรับทรับทรวงเหลป็ก เสชยงปชกมรันเหมพอนเสชยงรถมจ้า
เปป็นอรันมากกรซเขจ้ารบขจ้าศซก สคัตวณ์ปทศสำจเหลกสำนทรสวมทคับทรวงเหลป็กและเมพที่อพวกมคันบวิน เสทยงกระพพอ
ปทกของมคันกป็เหมพอนกคับเสทยง “รถมข้สำเปป็นอคันมสำกกรซูเขข้สำรบขข้สำศจึก” จะมทเสทยงสรุดแสนจะหนวกหซูแตกกป็
เปป็นเสทยงททที่ไมกไดข้เปป็นของโลกนทร เมพที่อฝซูงตคั ตกแตนปทศสำจเหลกสำนทรบวินไปทคั ที่วแผกนดวินโลก

วว 9:10 สคัตวณ์นรกททที่ไมกไดข้เปป็นของโลกเหลกสำนทรมทหางเหมพอนหางแมลงปก่อง และหาง
มรันนรัชี้นมชเหลป็กไน มรันมชอคานาจทชซึ่จะทคารจ้ายมนอษยณ์ตลอดหจ้าเดพอน จสำกขข้อ 5 เหป็นไดข้ชคัดวกสำควสำมเจป็บ
ปวดอคันเกวิดจสำกกสำรถซูกพวกมคันตกอยคงอยซูกตลอดหข้สำเดพอน ตรงนทรอสำจสพที่อวกสำภคัยพวิบคัตวิททที่เกวิดจสำกสวิที่งททที่มท
ชทววิตซจึที่งพลกสำนไปทคั ที่วแผกนดวินโลกเหลกสำนทร จะกวินเวลสำหข้สำเดพอน

วว 9:11 มรันมชทซตแหก่งเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหวนรัชี้นเปป็นกษรัตรวิยณ์ปกครองมรัน ทชซึ่มชชพซึ่อเรชยกใน
ภาษาฮชบรซวก่า อาบรัดโดน แตก่ในภาษากรชกเรชยกวก่า อปอลลวิโยน เรสำเหป็นเพวิที่มเตวิมวกสำฝซูงปทศสำจเหลกสำนทรมท 
“ทซูตแหกงเหวททที่ไมกมทกข้นเหวนคัรนเปป็นกษคัตรวิยณ์ปกครองมคัน” ทซูตตนนทรอสำจเปป็นคนเดทยวกคับดาวดวงนคัรน
ซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงไปแลข้วในขข้อ 1

เรสำไมกควรลพมวกสำสคัตวณ์ปทศสำจเหลกสำนทรขจึรนมสำจสำกเหวลจึกนคัรน (ตรงนทร ใชข้แคกคสสำวกสำ อาบตุซซอซ คสสำวกสำ
‘เหว’ ไมกปรสำกฏในตข้นฉบคับภสำษสำกรทก) กษคัตรวิยณ์ปทศสำจตนนทรแหกงเหวลจึกมทชพที่อเปป็นภสำษสำฮทบรซูวกสำ อา



บนัดโดน ซจึที่งในททที่นทร แปลวกสำ ‘กสำรทสสำลสำย’ ในภสำษสำกรทก ชพที่อของมคันคพอ อปอลลยโยน ซจึที่งแปลวกสำ ‘ผซูข้
ทสสำลสำย’ นกสำสนใจตรงททที่วกสำชพที่อ อปอลลยโยน มสำจสำกคสสำกรทก อปอลลผมย ซจึที่งแปลวกสำ ‘พวินสำศ’ หรพอ
 ‘ควสำมพวินสำศ’ อปอลลวิโยนจจึงมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ผซูข้ททที่จะพวินสำศ’ หรพอ ‘บรุคคลแหกงควสำม
พวินสำศ’ นทที่จจึงไมกใชกใครอพที่นเลยนอกจสำกซสำตสำน

เมพที่อนสสำทรุกสวิที่งมสำรวมกคัน กสำรพวิพสำกษสำของแตรคคันททที่หข้สำจจึงเปป็นกสำรททที่พระเจข้สำทรงยอมใหข้
ซสำตสำนเปวิดเหวททที่ไมกมทกข้นเหว (ฮาเดส) ซจึที่งเปป็นททที่ๆฝซูงปทศสำจถซูกกคักขคังไวข้มสำตลอด นทที่สพที่อวกสำปทศสำจเหลกสำ
นทร อสำจรข้สำยกสำจยวิที่งกวกสำพวกปทศสำจททที่ไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำสซูกแผกนดวินโลกไดข้มสำตลอดทรุกยรุคสมคัย พวก
มคันจะมทโอกสำสเหลพอเฟพอในกสำรทรมสำนมนรุษยณ์ชคั ที่วระยะเวลสำหนจึที่งในชกวงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท

วว 9:12 มทคสสำประกสำศททที่บอกเปป็นลสำงจสำกสวรรคณ์วกสำ ววิบรัตวิอยก่างทชซึ่หนซซึ่งผก่านไปแลจ้ว 
ดซเถวิด ยรังมชววิบรัตวิอชกสองอยก่างทชซึ่จะเกวิดขซชี้นในภายหนจ้า นทที่สพที่อถจึงควสำมนกสำกลคัวและควสำมนกสำตกตะลจึง
ของกสำรพวิพสำกษสำครคัร งนทร  ววิบคัตวิททที่สองถซูกกลกสำวถจึงใน 11:13-14 ววิบคัตวิททที่สสำมไมกไดข้ถซูกนวิยสำมชคัดเจน แตก
มคักถซูกสคันนวิษฐสำนวกสำเปป็นกสำรพวิพสำกษสำของแตรคคันททที่เจป็ดถจึงแมข้วกสำบสำงคนอสำจเชพที่อวกสำเปป็นกสำร
พวิพสำกษสำของขคันเจป็ดใบไดข้ดข้วยกป็ตสำม ดซูคสสำอธวิบสำยใน 9:19 ดข้วย

วว 9:13-14 เมพซึ่อทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่หกเปก่าแตรขซชี้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงออกมาจากเชวิงงอน
มอมทรัชี้งสชซึ่ของแทก่นทองคคาทชซึ่อยซก่เบพชี้องพระพรักตรณ์พระเจจ้า 14 เสชยงนรัชี้นสรัซึ่งทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่หกทชซึ่ถพอ
แตรนรัชี้นวก่า "จงแกจ้มรัดทซตสวรรคณ์ทรัชี้งสชซึ่ทชซึ่ถซกมรัดไวจ้ทชซึ่แมก่นคชี้าใหญก่นรัชี้น คพอแมก่นคชี้ายซเฟรตวิส"

เมพที่อทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่หกเปกสำแตรของตน ยอหณ์นกป็ “ไดข้ยวินเสทยงออกมสำจสำกเชวิงงอนมรุมทคัรงสทที่
ของแทกนทองคสสำททที่อยซูกเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ” ถจึงแมข้วกสำยรุคเจป็ดปทก สสำลคังทวทควสำมรรุนแรงอยซูกบนแผกน
ดวินโลกเบพรองลกสำง แตกสวิที่งททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นกป็ยคังเปป็นภสำพในสวรรคณ์อยซูก เหป็นไดข้ชคัดวกสำ “แทกนทองคสสำ” นทร
คพอ แทกนเผสำเครพที่องหอมในพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์ เรสำไมกทรสำบวกสำเสทยงนคัรนเปป็นของใคร 
ถจึงแมข้วกสำบสำงคนเชพที่อวกสำนคัที่นเปป็นเสทยงของพระครวิสตณ์เพรสำะวกสำเสทยงนคัรนสคัที่งทซูตสวรรคณ์ททที่มทตสสำแหนกงสซูง
ซจึที่งเปกสำแตรของตน คสสำสคัที่งททที่มทมสำยคังทซูตสวรรคณ์ของเสทยงแตรททที่หกกป็คพอ “จงแกข้มคัดทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ททที่
ถซูกมคัดไวข้ททที่แมกนสร สำใหญกนคัรน คพอแมกนสร สำยซูเฟรตวิส” คสสำวกสำ ทชซึ่ (แมกนสร สำใหญก) คพอ เอะพย ซจึที่งมทควสำมหมสำยดข้วย
วกสำ ‘บน’, ‘ใน’ หรพอ ‘โดย’



นอกจสำกนทรคสสำททที่แปลวกสำ ถซกมรัดไวจ้ (เดะโอ) กป็อยซูกในรซูปสมบซูรณณ์กสำลและประธสำนถซูกกระทสสำ 
ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ พวกเขสำถซูกมคัดไวข้กกอนหนข้สำนทร แลข้ว เรสำไมกทรสำบวกสำเมพที่อไหรก อยกสำงไรกป็ตสำม มคัน
อสำจยข้อนกลคับไปถจึงตอนททที่ซสำตสำนถซูกทวิรงลงมสำบนแผกนดวินโลกในครคัร งททที่มคันตกตสที่สำลงกป็ไดข้ สวิที่งสสสำคคัญ
กป็คพอวกสำ แมกนสร สำยซูเฟรตวิสไหลผกสำนหรพอตวิดกคับเมพองบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณ ศสำสนสำเททยมเทป็จทรุกศสำสนสำ
ในโลกมทตข้นตอยข้อนกลคับไปถจึงศสำสนสำลทรลคับของบสำบวิโลนเกกสำ เรสำไมกทรสำบวสำทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่นทร เปป็น
ผซูข้ใด อยกสำงไรกป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกมคันอยซูกในเขตแดนของซสำตสำนและถซูกมคัดไวข้อยซู กจนถจึงตอนนทร  
อสำจเพรสำะควสำมรข้สำยกสำจเปป็นพวิเศษของพวกมคันกป็ไดข้

วว 9:15 ทซตสวรรคณ์ทรัชี้งสชซึ่กป็ถซกแกจ้ปลก่อยไป ซซซึ่งทรงเตรชยมไวจ้สคาหรรับชรัซึ่วโมง วรัน เดพอน
และปช ทชซึ่จะใหจ้ฆก่ามนอษยณ์เสชยหนซซึ่งในสามสก่วน ดคังนคัรน ทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ตนนทร จจึงถซูกแกข้ปลกอยไป “ซจึที่ง
ทรงเตรทยมไวข้สสสำหรคับชคั ที่วโมง วคัน เดพอน และปท” ควสำมหมสำยคพอ พวกมคันถซูกจคัดเตรทยมไวข้สสสำหรคับ
ชคั ที่วโมง วคัน เดพอน และปททนชื่กนาหนดไวห้แลห้ว ทซูตสวรรคณ์ททที่ตนททที่รข้สำยกสำจนทร ไดข้ถซูกมคัดไวข้จนถจึงเวลสำนทร เพพที่อ 
“ททที่จะใหข้ฆกสำมนรุษยณ์เสทยหนจึที่งในสสำมสกวน” ขณะททที่กสำรพวิพสำกษสำของตรสำสทที่ดวงแรกฆกสำประชสำกรโลก
ไปถจึงหนจึที่งในสทที่สกวน ทซูตสวรรคณ์ทคัรงสทที่ตนนทรจะฆกสำมนรุษยณ์อทกหนจึที่งในสสำมสกวน กสำรควิดเลขงกสำยๆแสดง
ใหข้เหป็นวกสำเมพที่อประชสำกรโลกถซูกก สสำจคัดไปหนจึที่งในสทที่สกวน กป็เหลพออทกสสำมในสทที่สกวน ครสำวนทรอทกหนจึที่ง
ในสสำมของประชสำกรโลกถซูกฆกสำตสำย นคัที่นจจึงรวมเปป็นครจึที่งหนจึที่งของประชสำกรโลกและยรุคเจป็ดปทกป็ยคัง
ไมกมททททกสำวกสำจะสวิรนสรุดลงดข้วยซสรสำ

วว 9:16 พอทซูตสวรรคณ์ททที่ชคั ที่วรข้สำยทคัรงสทที่ตนนทรถซูกปลกอยตคัวไป กองทคัพผทปทศสำจอทกฝซูงกป็ถซูก
ปลกอยตคัวมสำพรข้อมกคับพวกมคันดข้วย และจคานวนพลทหารมจ้ามชสองรจ้อยลจ้าน นชซึ่คพอจคานวนทชซึ่ขจ้าพเจจ้า
ไดจ้ยวิน ในชกวงหลสำยสวิบปทหลคังนทรมทคนเสนอหลสำยทรรศนะเกทที่ยวกคับพลทหสำรสองรข้อยลข้สำนนทรและ
ททที่มสำของพวกมคัน ทรรศนะททที่เปป็นททที่นวิยมกป็คพอวกสำ นทที่คพอกองทคัพของจทนแดง โดยมทพลทหสำรสองรข้อย
ลข้สำนคนททที่เคลพที่อนทคัพเขข้สำสซูกตะวคันออกกลสำงเพพที่อทสสำศจึกในกสำลสรุดทข้สำย

อยกสำงไรกป็ตสำม เพพที่อเรสำพวิจสำรณสำขข้อควสำมเหลกสำนทร ใกลขๆ้  เรสำกป็จะเหป็นวกสำมคันไมกนกสำใชกเชกนนคัรนเลย
ประกสำรแรก นทที่เปป็นจสสำนวนเปรทยบเททยบและไมกใชกจสสำนวนเดป็ดขสำด คสสำททที่แปลวกสำ สองรจ้อย คพอ ดผออ 
ซจึที่งมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘สอง’ คสสำททที่แปลวกสำ ลจ้าน (มผรนอาส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ นคับไมกถข้วน 



คสสำภสำษสำอคังกฤษ myriad กป็มทททที่มสำจสำกคสสำๆนทร  ซจึที่งเปป็นคสสำเดทยวกคับททที่แปลวกสำ ‘เปป็นโกฎวิๆ’ ในววิวรณณ์ 
5:11, ‘คนเปป็นอคันมสำกนคับไมกถข้วน’ ในลซูกสำ 12:1 และ ‘สคักกทที่พคันคน’ ในกวิจกสำร 21:20 ควสำมหมสำยททที่
ถซูกตข้องททที่สรุดกป็คพอ เปป็นโกฏวๆิ สองเทกสำ หรพอ พลทหสำรมข้สำจสสำนวนนคับไมกถข้วน คสสำกรทกปกตวิททที่แปลวกสำ 
‘พคัน’ คพอ คนลนอาส (ควสำมเหป็นของยอหณ์นตอนทข้สำยขข้อนทร  “นทที่คพอจสสำนวนททที่ขข้สำพเจข้สำไดข้ยวิน” สนคับสนรุน
ทรรศนะททที่เชพที่อวกสำนทที่เปป็นตคัวเลขททที่เฉพสำะเจสำะจง และนทที่อสำจเปป็นเหตรุวกสำทสสำไมกลรุกมผซูข้แปลฉบคับควิงเจมสณ์
เลพอกใชข้ตคัวเลขสองรข้อยลข้สำน) นอกจสำกนทร  เทกสำททที่จะเหป็นชคัดเจนในบรวิบทททที่ตสำมมสำ เชกนเดทยวกคับฝซูง
ตคั ตกแตนททที่ถซูกเอกยถจึงไปกกอนหนข้สำนคัรนในบทนทร  พลทหสำรมข้สำเหลกสำนทรมทพลคังเหนพอธรรมชสำตวิและมท
ลคักษณะเหมพอนผทปทศสำจ

วว 9:17 ในนวิมวิตนรัชี้นขจ้าพเจจ้าสรังเกตเหป็นมจ้าเปป็นดรังนชชี้คพอ ผซจ้ทชซึ่นรัซึ่งบนหลรังมจ้านรัชี้น กป็มช
ทรับทรวงสชไฟ สชพลอยสชแดง และสชกคามะถรัน หรัวมจ้าทรัชี้งหลายนรัชี้นเหมพอนหรัวสวิงโต มชไฟและควรัน
และกคามะถรันพลอก่งออกมาจากปากของมรัน พลทหสำรมข้สำททที่มทพลคังเหนพอธรรมชสำตวิและเปป็นปทศสำจจสำก
นรกเหลกสำนทรถซูกบรรยสำยถจึงในขข้อนทร  พวกมคันสวม “ทคับทรวงสทไฟ สทพลอยสทแดง และสทก สสำมะถคัน” 
บสำงคนควิดวกสำนทที่หมสำยถจึงสทของทคับทรวงของพวกมคัน โดยอสำจเปป็นกสำรมองเหป็นจสำกระยะไกลตกสำง
กคันไป นคัที่นอสำจเปป็นไปไดข้ สทพลอยสทแดงอสำจมทสทฟข้สำและสทก สสำมะถคันกป็มคักถซูกควิดวกสำเปป็นสทเหลพอง คสสำ
บรรยสำยถจึงพวกมคันวกสำมทลคักษณะเหมพอนไฟอสำจสพที่อถจึงรซูปลคักษณณ์ภสำยนอกททที่สรุกใสของพวกมคัน

มข้สำททที่นกสำเกลทยดนกสำกลคัวเหลกสำนทรมทหคัวเหมพอนหคัวสวิงโตและ “มทไฟและควคันและก สสำมะถคันพลรุกง
ออกมสำจสำกปสำกของมคัน” บสำงคนพยสำยสำมททที่จะเปรทยบสวิที่งมทชทววิตททที่ไมกไดข้เปป็นของโลกเหลกสำนทร วกสำเปป็น
เหมพอนอสำวรุธยรุทโธปกรณณ์ในกสำรรบสมคัยใหมกเพรสำะมคันยวิงไฟ ควคัน และกสำรทสสำลสำยลข้สำงออกมสำจสำก
ปสำกของมคัน (คพอ อสำวรุธตกสำงๆ) นคัที่นอสำจเปป็นไปไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม อสำวรุธดคังกลกสำวดซูเหมพอนจะไมกเขข้สำ
กคันกคับภสำพรวมททที่ใหญกกวกสำ ภสำพททที่ชคัดเจนยวิที่งกวกสำกป็คพอ สวิที่งมทชทววิตททที่เปป็นปทศสำจซจึที่งมทรซูปลคักษณณ์ททที่นกสำ
เกลทยดนกสำกลคัวและมทพลคังมหสำศสำล

วว 9:18 ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ มนอษยณ์ถซกฆก่าเสชยหนซซึ่งในสามสก่วนดจ้วยภรัยพวิบรัตวิสามอยก่างนชชี้
คพอ ไฟและควรันและกคามะถรันทชซึ่พลอก่งออกมาจากปากมรันนรัชี้น ทกสำนกลกสำวชคัดเจนวกสำทคัรงสสำมสวิที่งคพอ ไฟ 
ควคัน และกสสำมะถคันททที่ออกมสำจสำกปสำกของสคัตวณ์นรกเหลกสำนทรททที่ถซูกปลกอยตคัวออกบนแผกนดวินโลก หนจึที่ง



ในสสำมของประชสำกรโลกถพอเปป็นจสสำนวนททที่มสำกมสำยเหลพอเกวิน แคกนจึกภสำพพลทหสำรมข้สำจสำกนรก
เหลกสำนทรซจึที่งฆกสำคนตสำยไดข้ตสำมใจชอบไปทคั ที่วโลกกป็เปป็นเรพที่องททที่นกสำสะพรจึงกลคัวจรวิงๆ

วว 9:19 เพราะวก่าฤทธวิธิ์ของมจ้านรัชี้นอยซก่ทชซึ่ปากและหาง หางของมรันเหมพอนงซและมชหรัว 
สวิซึ่งเหลก่านชชี้ทคาใหจ้มรันทคารจ้ายคนไดจ้

สวิที่งมทชทววิตจสำกนรกเหลกสำนทรมทอสสำนสำจททที่จะทสสำรข้สำยผซูข้คนไมกใชกดข้วยปสำกของพวกมคันเทกสำนคัรน แตก
ดข้วยหสำงของพวกมคันดข้วยซจึที่งเปรทยบเหมพอนงซู ถจึงแมข้วกสำววิบคัตวิททที่สองไมกไดข้ถซูกเอกยถจึงวกสำสวิรนสรุดลงแลข้ว
จนกวกสำจะถจึง 11:14 แตกขข้อพระคคัมภทรณ์ททที่มสำคคั ที่นอยซูกกป็มทลคักษณะเปป็นเนพรอหสำแทรก ดคังนคัรนจรวิงๆแลข้วนทที่จจึง
อสำจเปป็นววิบคัตวิททที่สองกป็ไดข้

วว 9:20 ถจึงแมข้จะเผชวิญกคับควสำมนกสำกลคัวของยรุคเจป็ดปทและโดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งฝซูง
ปทศสำจจสำกนรกเหลกสำนทร  แตกมนอษยณ์ทรัชี้งหลายทชซึ่เหลพออยซก่ ทชซึ่มวิไดจ้ถซกฆก่าดจ้วยภรัยพวิบรัตวิเหลก่านชชี้ ยรังไมก่ไดจ้กลรับ
ใจเสชยใหมก่จากงานทชซึ่มพอเขาไดจ้กระทคา ไมก่ไดจ้เลวิกบซชาผช บซชา `รซปเคารพทชซึ่ทคาดจ้วยทองคคา เงวิน ทอง
สรัมฤทธวิธิ์ หวินและไมจ้ รซปเคารพเหลก่านรัชี้นจะดซหรพอฟรังหรพอเดวินกป็ไมก่ไดจ้'

ทคัรงๆททที่ทคั ที่วโลกเผชวิญกคับกสำรทสสำลสำยลข้สำงครคัร งใหญก แตกประชสำกรททที่เหลพอของโลกกป็ยคังไมกยอม
กลคับใจจสำกกสำรบซูชสำผทปทศสำจและรซูปเคสำรพ ควสำมเกทที่ยวขข้องกคันระหวกสำงกสำรไหวข้รซูปเคสำรพและผท
ปทศสำจถซูกเอกยถจึงอทกครคัร ง ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ พวกเขสำไมกยอมกลคับใจมสำหสำพระเจข้สำ พวก
เขสำไมกยอมกลคับใจเสทยใหมกทคัรงๆททที่ไดข้เผชวิญกคับกสำรพวิพสำกษสำอคันนกสำสะพรจึงกลคัวจสำกพระเจข้สำไปแลข้ว 
ควสำมเสพที่อมทรสำมของใจมนรุษยณ์ททที่ถซูกทสสำใหข้แขป็งกระดข้สำงไปเพรสำะควสำมบสำปจจึงปรสำกฏชคัดเจนอยซู ก
เหมพอนเดวิม

วว 9:21 และเขากป็มวิไดจ้กลรับใจเสชยใหมก่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตรณ์ การ
ลก่วงประเวณช และการลรักขโมย นอกจสำกนทร  ชสำวโลกททที่มทใจแขป็งกระดข้สำงไปเพรสำะควสำมบสำปในวคัน
นคัรนกป็ไมกยอมกลคับใจจสำกควสำมบสำปททที่มทอยซู กมสำกมสำยในชทววิตของตนดข้วย เรสำเหป็นไดข้ชคัดถจึงควสำม
รรุนแรงททที่กกอใหข้เกวิดกสำรฆสำตกรรม คสสำททที่แปลวกสำ การเวทมนตรณ์ (ฟารมาเคะเอนย) มทควสำมหมสำยทคัรง
เปป็นกสำรใชข้เวทมนตรณ์คสำถสำ และกสำรใชข้ยสำททที่ผวิดกฎหมสำยตกสำงๆซจึที่งมคักเกทที่ยวขข้องกคับกสำรใชข้เวทมนตรณ์
คสำถสำดข้วย กสำรทสสำผวิดศทลธรรมทสำงเพศททที่ระบสำดไปทคั ที่ว (รวมถจึงกสำรรคักรกวมเพศดข้วย) กป็ปรสำกฏชคัดใน



วคันนคัรนซจึที่งชสำวโลกททที่เหลพอไมกยอมกลคับใจจสำกควสำมบสำปนทร  อทกอยกสำงคพอกสำรลคักขโมยเมพที่อผซูข้คนขโมย
อะไรกป็ตสำมททที่ขโมยไดข้ในวคันนคัรนเพพที่อททที่จะเอสำชทววิตรอด ควสำมจรวิงททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ แมข้ในยสำมททที่
เผชวิญกคับกสำรพวิพสำกษสำครคัร งใหญกจสำกพระเจข้สำ ชสำวโลกททที่ชคั ที่วรข้สำยซจึที่งหลงเหลพออยซูกกป็ยคังไมกยอมกลคับใจ
จสำกควสำมบสำปของตนอยซูกดท

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 10: บางคนถชอวล่าบททนชื่สยบเปห็นบทเนชนี้อหาแทรกเพราะวล่าทผตสวรรคห์ทนชื่

มนฤทธยธมากซซชื่งถผกบรรยายถซงไมล่ไดห้เปห็นทผตสวรรคห์ทนชื่เปล่าแตรคนันทนชื่เจห็ดซซชื่งจะตห้องเปห็นคนตล่อไปตาม
ลนาดนับ ไมล่วล่าจะในกรณนใด ยอหห์นกห็บรรยายถซงทผตสวรรคห์ทนชื่มนฤทธยธมากองคห์หนซชื่งซซชื่งถชอหนนังสชอเลห็กๆ
มห้วนหนซชื่งผผห้ซซชื่งเมชชื่อเขารห้องเสนยงดนัง เสนยงฟห้ารห้องทนันี้งเจห็ดกห็ดนังขซนี้น ยอหห์นถผกหห้ามมยใหห้เปยดเผยขห้อความทนชื่
ฟห้ารห้องทนันี้งเจห็ดไดห้รห้อง บทนนนี้ปยดทห้ายดห้วยการทนชื่ยอหห์นรนับเอาหนนังสชอมห้วนเลห็กนนันี้นจากทผตสวรรคห์ทนชื่มน
ฤทธยธมากองคห์นนันี้นและกยนมนันเขห้าไป

วว 10:1 ยอหณ์นเขทยนวกสำ และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นทซตสวรรคณ์ทชซึ่มชฤทธวิธิ์มากอชกองคณ์หนซซึ่งลง
มาจากสวรรคณ์ มชเมฆคลอมตรัวทก่าน และมชรอจ้งบนศชรษะทก่าน และหนจ้าทก่านเหมพอนดวงอาทวิตยณ์ และ
เทจ้าทก่านเหมพอนเสาไฟ คสสำถสำมหนจึที่งจจึงเกวิดขจึรนมสำวกสำ ทซูตสวรรคณ์ผซูข้นทร เปป็นใคร เหป็นไดข้ชคัดวกสำเขสำไมกใชก
ทซูตสวรรคณ์ผซูข้เปกสำแตรคคันททที่เจป็ด เพรสำะเขสำยคังไมกเปกสำจนกวกสำจะถจึงววิวรณณ์ 11:15 ดข้วยเหตรุนทร เอง บสำงคน
จจึงเสนอทรรศนะททที่วกสำบทททที่ 10 เปป็นบทเนพรอหสำแทรกอทกบท มคันไมกใชกบทททที่มทเนพรอหสำตกอเนพที่องตสำม
ลสสำดคับ แตกเปป็นบทททที่สอดแทรกเนพรอหสำเพวิที่มเขข้สำกคับเนพรอหสำหลคัก

มทควสำมคลข้สำยคลจึงกคันมสำกระหวกสำง “ทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำก” องคณ์นทรซจึที่งลงมสำจสำกสวรรคณ์กคับ
พระครวิสตณ์ผซูข้ทรงไดข้รคับสงกสำรสำศทซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงในววิวรณณ์ 1:13-16 ดข้วยเหตรุนทร เอง บสำงคนจจึงเสนอ
วกสำบสำงทททซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร จรวิงๆแลข้วกป็คพอ พระเยซซู ถจึงแมข้ไมกมทขข้อพวิสซูจนณ์วกสำเปป็นเชกนนคัรน
กป็ตสำม

วว 10:2 ทก่านถพอหนรังสพอเลป็กๆมจ้วนหนซซึ่งซซซึ่งคลชซึ่อยซก่ในมพอของทก่าน ทก่านวางเทจ้าขวา
ของทก่านบนทะเล และเทจ้าซจ้ายของทก่านบนบก ทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร  “ถพอหนคังสพอเลป็กๆ
มข้วนหนจึที่งซจึที่งคลทที่อยซูกในมพอของทกสำน” คสสำททที่แปลวกสำ หนรังสพอเลป็กๆ (บยบลยอารยดยออน) หมสำยถจึง หนคังสพอ



มข้วนททที่มทขนสำดเลป็กมสำกโดยอสำจเปป็นเอกสสำรชวิรนเลป็กๆดข้วยซสรสำ ขข้อนทรบอกวกสำมคันถซูกคลทที่ออกแลข้ว 
นอกจสำกนทรทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร  “วสำงเทข้สำขวสำของทกสำนบนทะเล และเทข้สำซข้สำยของทกสำนบน
บก” ถจึงแมข้มทคนเสนอควสำมเหป็นมสำกมสำยเกทที่ยวกคับควสำมหมสำยของเทข้สำขวสำของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรททที่อยซูก
บนทะเลและเทข้สำซข้สำยของทกสำนททที่อยซูกบนบก แตกขข้อพระคคัมภทรณ์เองกป็ไมกไดข้บกงบอกควสำมหมสำยใด
นอกจสำกวกสำกสำรมสำถจึงของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร เกทที่ยวขข้องกคับแผกนดวินโลกทคัรงใบ บสำงคนกป็เสนอวกสำเนพรอหสำ
ของหนคังสพอมข้วนเลป็กนคัรนคพอสวิที่งททที่ถซูกบคันทจึกใน 11:1-13 ถจึงแมข้วกสำนคัที่นเปป็นควสำมเหป็นททที่นกสำสนใจ แตกกป็
ไมกมทเนพรอหสำจสำกขข้อพระคคัมภทรณ์ททที่มทนสร สำหนคักพอททที่จะสนคับสนรุนทรรศนะดคังกลกสำว ตคัวเชพที่อมเดทยวกป็คพอวกสำ
บทททที่ 11 มทเนพรอหสำตกอเนพที่องตสำมลสสำดคับและเหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็นบทเนพรอหสำแทรกอทกบทหนจึที่ง ววิวรณณ์ 
11:15 คพอกสำรเปกสำแตรคคันททที่เจป็ดซจึที่งปวิดเนพรอหสำแทรกททที่เหป็นไดข้ชคัดวกสำถซูกเรวิที่มตข้นในบทททที่ 10

วว 10:3 ทก่านรจ้องเสชยงดรังดอจเสชยงสวิงโตคคาราม เมพซึ่อทก่านรจ้องแลจ้ว เสชยงฟจ้ารจ้องทรัชี้งเจป็ด
เสชยงกป็ดรังขซชี้น เชกนเดทยวกคับททที่พระสรุรเสทยงของพระเยซซูใน 1:15 ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับ “เสทยง
นสรสำมสำกหลสำย” เสทยงของทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร กป็เปป็น “เสทยงดคังดรุจเสทยงสวิงโตคสสำรสำม” นทที่สพที่อ
ถจึงอสสำนสำจและควสำมเปป็นกษคัตรวิยณ์ในเสทยงของทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร

ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ “เมพที่อทกสำนรข้องแลข้ว เสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดเสทยงกป็ดคังขจึรน” นทที่เปป็นหนจึที่งใน
เรพที่องลทรลคับททที่สรุดของหนคังสพอววิวรณณ์ ยอหณ์นบคันทจึกวกสำไดข้ยวินเสทยงฟข้สำรข้องเจป็ดเสทยง มทกสำรพวิพสำกษสำเจป็ด
ครคัร งตสำมลสสำดคับและกสำรพวิพสำกษสำของแตรหกคคันในเจป็ดคคันไปแลข้ว ในไมกชข้สำจะมทกสำรพวิพสำกษสำของ
ขคันเจป็ดใบ ดคังนคัรนเรสำจจึงอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้อยกสำงปลอดภคัยวกสำ ฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดนทรแสดงถจึงกสำรพวิพสำกษสำ
อทกเจป็ดประกสำรททที่จะเกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลก จสำกสคัญลคักษณณ์ทคัรงหมดททที่ถซูกนสสำเสนอมสำแลข้ว (ตรสำเจป็ด
ดวง, แตรเจป็ดคคัน และขคันเจป็ดใบ) ฟข้สำรข้องกป็สพที่อถจึงลสำงรข้สำยไดข้มสำกททที่สรุด

อสำจเปป็นไดข้วกสำกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดนทร เลวรข้สำยยวิที่งกวกสำกสำรพวิพสำกษสำททที่เหลพอ ถห้า
เรสำยอมรคับทรรศนะททที่วกสำนทที่เปป็นบทเนพรอหสำแทรก ซจึที่งกป็หมสำยควสำมวกสำ ชกวงเวลสำของกสำรพวิพสำกษสำของ
เสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดนทร เมพที่อเททยบกคับชกวงเวลสำททที่เหลพอของยรุคเจป็ดปทไมกเปป็นททที่ทรสำบชคัดเจน เรสำจจึงเสนอ
ไดข้วกสำกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดนทรกระจคัดกระจสำยไปทคั ที่วยรุคเจป็ดปทโดยไมกขจึรนกคับกสำร
พวิพสำกษสำอพที่นๆททที่เหลพอ



วว 10:4 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ เมพซึ่อเสชยงฟจ้ารจ้องทรัชี้งเจป็ดดรังขซชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้าจซงลงมพอ
จะเขชยน แตก่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินพระสอรเสชยงจากสวรรคณ์ตรรัสแกก่ขจ้าพเจจ้าวก่า "จงประทรับตราปวิดขจ้อความ
ซซซึ่งฟจ้ารจ้องทรัชี้งเจป็ดไดจ้รจ้องนรัชี้น จงอยก่าเขชยนขจ้อความเหลก่านรัชี้น" ยอหณ์นถซูกหข้สำมมวิใหข้เขทยนหรพอเปวิดเผย
ขข้อควสำมของเสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดนคัรน เสทยงหนจึที่งจสำกสวรรคณ์สคัที่งทกสำนใหข้ “ประทคับตรสำปวิด
ขข้อควสำม...อยกสำเขทยนขข้อควสำมเหลกสำนคัรน” เรสำทสสำไดข้แตกคสำดเดสำวกสำทสสำไมทกสำนถจึงถซูกกสสำชคับเชกนนคัรน อสำจ
เปป็นไดข้วกสำมทบสำงสวิที่งททที่พระเจข้สำทรงประสงคณ์ททที่จะปวิดซกอนไวข้จสำกซสำตสำนไมกใหข้มคันไดข้รซูข้เลย มคันรซูข้พระ
คคัมภทรณ์ นทที่อสำจเปป็นบสำงสวิที่งททที่พระเจข้สำไมกทรงตข้องกสำรใหข้ซสำตสำนไดข้อกสำน หรพออสำจหมสำยถจึงชนชสำตวิ
อวิสรสำเอลในชกวงยรุคเจป็ดปทททที่จะมสำรซูข้จคักพระครวิสตณ์และเรวิที่มตข้นททที่จะคข้นดซูพระคคัมภทรณ์ใหมกในวคันนคัรนกป็ไดข้
บสำงททอสำจมทบสำงสวิที่งตรงนทรททที่พระเจข้สำไมกทรงตข้องกสำรใหข้คนอวิสรสำเอลไดข้รซูข้ในตอนนคัรน เรสำทสสำไดข้แตก
เพทยงคสำดเดสำเทกสำนคัรน มทขข้อหข้สำมคลข้สำยๆกคันททที่เปสำโลไดข้รคับใน 2 โครวินธณ์ 12:4 และททที่ดสำเนทยลไดข้รคับใน 
ดสำเนทยล 12:4

วว 10:5-6 จสำกนคัรนยอหณ์นกป็เขทยนวกสำ ฝก่ายทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่ขจ้าพเจจ้าเหป็นยพนอยซก่ทรัชี้งบน
ทะเลและบนบกนรัชี้นไดจ้ชซมพอขซชี้นสซก่ทจ้องฟจ้า  6 และปฏวิญาณโดยอจ้างพระนามของพระองคณ์ผซจ้ทรง
พระชนมณ์อยซก่เปป็นนวิตยณ์ ผซจ้ไดจ้ `ทรงสรจ้างฟจ้าสวรรคณ์ และสรรพสวิซึ่งซซซึ่งมชอยซก่ในฟจ้าสวรรคณ์นรัชี้น ทรงสรจ้าง
แผก่นดวินโลก และสรรพสวิซึ่งซซซึ่งมชอยซก่ในแผก่นดวินโลกนรัชี้น และทรงสรจ้างทะเล กรับสรรพสวิซึ่งซซซึ่งมชอย ซก่ใน
ทะเลนรัชี้น' ยอหณ์นบคันทจึกวกสำทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ มสำกองคณ์นทร ไดข้ชซูมพอ (ขวสำ?) ของเขสำขจึรนสซูกทข้องฟข้สำและ
ปฏวิญสำณโดยพระองคณ์ (1) ผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซูกเปป็นนวิตยณ์ และเปป็น (2) ผซูข้ทรงสรข้สำงสรรพสวิที่งทคัรงปวง 
แตกทซูตสวรรคณ์ผซูข้นทร อสำจปฏวิญสำณตกอพระครวิสตณ์เองกป็ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณทใด ทกสำนกป็ปฏวิญสำณตกอพระเจข้สำ
ผซูข้ทรงเปป็นอยซูกนวิรคันดรณ์และทรงเปป็นผซูข้เนรมวิตสรข้สำงสรรพสวิที่งทคัรงปวง

สสำระสสสำคคัญของคสสำปฏวิญสำณของทซูตสวรรคณ์ผซูข้นทรกป็คพอ  “วกสำ จะไมกมทกสำรเนวิที่นชข้สำอทกตกอไปแลข้ว” 
นทที่อสำจเปป็นคสสำตอบสสสำหรคับคสสำถสำมททที่ถซูกถสำมโดยเหลกสำววิสรุทธวิชนททที่พลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อในสวรรคณ์ตสำม
ททที่ถซูกบคันทจึกไวข้ใน 6:10 ททที่ถสำมวกสำ “อทกนสำนเทกสำใด พระองคณ์เจข้สำขข้สำ” หสำกเรสำสคันนวิษฐสำนเพวิที่มอทกวกสำ
เนพรอหสำแทรกจบลงตรงววิวรณณ์ 11:14 และเหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับตกอไปเรวิที่มตข้นในววิวรณณ์ 
11:15 พรข้อมกคับกสำรเปกสำแตรคคันททที่เจป็ด ในขข้อนคัรนกป็มทคสสำประกสำศวกสำ “รสำชอสำณสำจคักรทคัรงหลสำยแหกง



พวิภพนทร ไดข้กลคับเปป็นรสำชอสำณสำจคักรทคัรงหลสำยของพระเยซซูครวิสตณ์องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ” กลกสำวอทก
นคัยหนจึที่ง กสำรสวิรนสรุดของยรุคเจป็ดปทเกพอบจะมสำถจึงแลข้ว กสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์ดข้วยฤทธสำนรุ
ภสำพเพพที่อททที่จะรคับอสสำนสำจครอบครองแผกนดวินโลกกป็ใกลข้เขข้สำมสำแลข้ว ดคังนคัรนจะไมกมทกสำรเนวิที่นชข้สำอทกตกอ
ไปแลข้ว

วว 10:7 ควสำมเหป็นดคังกลกสำวยวิที่งถซูกตอกยสรสำเมพที่อยอหณ์นเขทยนวกสำ แตก่วก่าในวรันแหก่งเสชยง
ของทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่เจป็ดนรัชี้น คพอเมพซึ่อทก่านจะเปก่าแตรขซชี้น ความลซกลรับของพระเจจ้าทชซึ่พระองคณ์ไดจ้
ตรรัสไวจ้แกก่พวกศาสดาพยากรณณ์ ซซซึ่งเปป็นผซจ้รรับใชจ้ของพระองคณ์นรัชี้นกป็จะสคาเรป็จ กรุญแจททที่ชกวยใหข้เรสำ
เขข้สำใจกป็คพอ กสำรไมกลพมวกสำพระคคัมภทรณ์ตอนนทรนกสำจะเปป็นเนพรอหสำแทรกและไมกไดข้เปป็นสกวนหนจึที่งของ
เนพรอหสำตกอเนพที่องของหนคังสพอเลกมนทร  ดคังนคัรนตสำมททที่กลกสำวไวข้แลข้วขข้สำงบน จะไมกมทกสำรเนวิที่นชข้สำอทกตกอไป
เมพที่อเสทยงแตรคคันททที่เจป็ดดคังขจึรน เมพที่อถจึงเวลสำนคัรน ระยะสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทกป็จะมสำถจึง ควสำมลจึกลคับของ
พระเจข้สำในยรุคเจป็ดปทกป็จะสวิรนสรุดลงในไมกชข้สำ เมพที่อเรสำควิดเชกนนทรแลข้ว ซจึที่งกป็นกสำจะเปป็นไปไดข้วกสำกสำร
พวิพสำกษสำของขคันเจป็ดใบในบทททที่ 16 กป็จะเกวิดขจึรนในชกวงเวลสำททที่สคัรนมสำกๆ ทรุกสวิที่งททที่ไดข้ถซูกพยสำกรณณ์ไวข้
แลข้วผกสำนทสำงผซูข้พยสำกรณณ์ทคัรงหลสำยในพระคคัมภทรณ์เดวิมและพระคคัมภทรณ์ใหมกเกทที่ยวกคับยรุคเจป็ดปทกป็ก สสำลคังจะ
สสสำเรป็จ จรุดจบของเรพที่องรสำวทคัรงหมดกสสำลคังจะมสำถจึงแลข้ว

วว 10:8 หลคังจสำกนคัรน ยอหณ์นกป็ถซูกสคัที่งโดยพระสรุรเสทยงททที่ตรคัสกคับทกสำนออกมสำจสำก
สวรรคณ์ และพระสอรเสชยงทชซึ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินจากสวรรคณ์นรัชี้นตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าอชกวก่า "จงไปรรับหนรังสพอ
เลป็กๆมจ้วนนรัชี้นทชซึ่คลชซึ่อยซก่ในมพอของทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่ยพนอยซก่ทรัชี้งบนทะเลและบนบกนรัชี้น"

วว 10:9-10 ขจ้าพเจจ้าจซงไปหาทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้นและกลก่าวแกก่ทก่านวก่า "ขอหนรังสพอมจ้วน
เลป็กนรัชี้นเถวิด" ทก่านจซงตอบขจ้าพเจจ้าวก่า "เอาไปเถวิด และกวินมรันเสชย มรันจะทคาใหจ้ทจ้องเจจ้าขม แตก่เมพซึ่ออยซก่
ในปากของเจจ้า มรันจะหวานเหมพอนนคชี้าผซชี้ง" 10 ขจ้าพเจจ้ารรับหนรังสพอมจ้วนเลป็กนรัชี้นจากมพอทซตสวรรคณ์
แลจ้วกป็กวินเขจ้าไป ขณะทชซึ่มรันอยซก่ในปากของขจ้าพเจจ้านรัชี้นมรันกป็หวานเหมพอนนคชี้าผซชี้ง แตก่เมพซึ่อขจ้าพเจจ้ากวิน
มรันเขจ้าไปแลจ้วทจ้องขจ้าพเจจ้ากป็ขม

ยอหณ์นจจึงเดวินเขข้สำไปหสำทซูตสวรรคณ์องคณ์นคัรนและกลกสำววกสำ “ขอหนคังสพอมข้วนเลป็กนคัรนเถวิด” ทกสำน
จจึงไดข้รคับคสสำสคัที่งวกสำ “เอสำไปเถวิด และกวินมคันเสทย มคันจะทสสำใหข้ทข้องเจข้สำขม แตกเมพที่ออยซูกในปสำกของเจข้สำ 



มคันจะหวสำนเหมพอนนสรสำผจึรง” หนคังสพอนคัรนมทขนสำดเลป็กและยอหณ์นกป็ถซูกสคัที่งใหข้กวินมคัน อยกสำงไรกป็ตสำม พอ
ยอหณ์นกวินมคันเขข้สำไปมคันกป็มทรสหวสำนกกอน แตกภสำยในมคันกป็มทรสขม เรสำทรุกคนเคยมทประสบกสำรณณ์ก คับ
กสำรรคับประทสำนอะไรสคักอยกสำงททที่มทรสอรกอย แตกกป็ทสสำใหข้ทข้องไสข้เรสำปคัที่นปกวนในภสำยหลคังกคันมสำแลข้ว
ทคัรงนคัรน มทกสำรเอกยสองครคัร งวกสำหนคังสพอมข้วนเลป็กนทรถซูกคลทที่ออก เรสำอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้วกสำยอหณ์นไดข้อกสำน
สวิที่งททที่ถซูกเขทยนอยซูกขข้สำงในนคัรน อสำจเปป็นไดข้วกสำยอหณ์นพอใจกคับสวิที่งททที่ทกสำนไดข้อกสำนถจึงแมข้วกสำสวิที่งททที่ตสำมมสำภสำย
หลคังนคัรนมทรสขมกป็ตสำม

หสำกเรสำสคันนวิษฐสำนวกสำเนพรอหสำสกวนแรกของบทตกอไปเปวิดเผยถจึงเนพรอหสำขข้สำงในหนคังสพอมข้วน
เลป็กนทร  มคันกป็อสำจเปป็นไดข้วกสำยอหณ์นพอใจททที่ไดข้อกสำนเกทที่ยวกคับพยสำนทคัรงสองและกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำใน
ชกวงปทแรกๆของยรุคเจป็ดปท อยกสำงไรกป็ตสำม กสำรเสทยชทววิตกกอนเวลสำอคันควรของพวกเขสำและกสำรไมกใหข้
เกทยรตวิศพของพวกเขสำกป็ยกอมเปป็นเรพที่องททที่ทสสำใหข้ยอหณ์นไมกพอใจ

บสำงคนกป็คสำดเดสำวกสำรสหวสำนนทรอสำจเปป็นกสำรพวิพสำกษสำคนเหลกสำนคัรนททที่ขกมเหงประชสำกรของ
พระเจข้สำเพทยงเพพที่อจะทรสำบวกสำวคันแหกงพระพวิโรธจะเนข้นหนคักไปททที่พทที่นข้องของทกสำน คพอ พวกยวิว มคัน
อสำจเปป็นรสขมในกสำรททที่ทกสำนไดข้ทรสำบถจึงกสำรพวิพสำกษสำททที่จะเกวิดกคับคนอวิสรสำเอลในชกวงยรุคเจป็ดปทและ
รสหวสำนของกสำรททที่พวกเขสำจะกลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์ในททที่สรุดกกอนททที่ทรุกสวิที่งจะจบลง แตกนทที่กป็เปป็น
เพทยงกสำรคสำดเดสำเทกสำนคัรน ขข้อพระคคัมภทรณ์ไมกไดข้อธวิบสำยเกทที่ยวกคับทคัรงรสหวสำนและรสขม

ยอหณ์นจจึงทสสำตสำมททที่ไดข้รคับคสสำสคัที่งและรคับประทสำนหนคังสพอมข้วนเลป็กนคัรนเขข้สำไป ตสำมททที่มทกลกสำวไวข้
ลกวงหนข้สำ มคันมทรสหวสำนเหมพอนนสรสำผจึรงในปสำกของทกสำน แตกทสสำใหข้ทข้องของทกสำนขม คสสำททที่แปลวกสำ ทจ้อง 
ตรงนทรและในขข้อ 9 คพอ คอยเลนย ซจึที่งหมสำยถจึงทสำงเดวินระบบยกอยอสำหสำรทคัรงหมด

วว 10:11 ควสำมเหป็นสรุดทข้สำยของบทนทรคกอนขข้สำงมทลคักษณะเปป็นปรวิศนสำ ยอหณ์นมทอสำยรุ
เยอะแลข้วในตอนนคัรนโดยนกสำจะมทอสำยรุประมสำณเกข้สำสวิบกวกสำๆ ไมกมทบคันทจึกทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์เพวิที่มเตวิม
เกทที่ยวกคับกสำรททที่ทกสำนถซูกปลกอยตคัวออกจสำกเกสำะปคัทมอส กระนคัรน พระสรุรเสทยงนคัรนจสำกสวรรคณ์กป็บอก
ทกสำนวกสำ "เจจ้าตจ้องพยากรณณ์อชก ตก่อชนชาตวิทรัชี้งหลาย บรรดาประชาชาตวิ ภาษา และกษรัตรวิยณ์" 
ขอบเขตของคสสำพยสำกรณณ์ของทกสำนเกทที่ยวกคับอนสำคตมทลคักษณะเปป็นสสำกลเพรสำะมคันจะเกทที่ยวขข้องกคับ
ชนชสำตวิตกสำงๆ ประชสำชสำตวิตกสำงๆ ภสำษสำตกสำงๆ และแมข้แตกตกอหนข้สำกษคัตรวิยณ์ทคัรงหลสำยดข้วยซสรสำ ควสำมเขข้สำใจ
ในเรพที่องดคังกลกสำวกป็นกสำจะเกทที่ยวขข้องกคับบคันทจึกททที่ทกสำนไดข้เขทยนไวข้แลข้ว หนคังสพอววิวรณณ์ ซจึที่งเปป็นเหมพอน



หวินกข้อนบนสรุดของพระคคัมภทรณ์ใหมกททที่ครบสมบซูรณณ์ กป็มทไปถจึงทรุกชนชสำตวิ ทรุกประชสำชสำตวิ ทรุกภสำษสำ 
และแมข้แตกกษคัตรวิยณ์ทรุกองคณ์จรวิงๆ

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 11: เนชนี้อหาสล่วนแรกของบททนชื่ 11 เปห็นสล่วนหนซชื่งของเนชนี้อหาแทรกทนชื่

ถผกเรยชื่มตห้นในบททนชื่แลห้ว ตรงนนนี้ยอหห์นไดห้รนับคนาสนัชื่งใหห้วนัดขนาดพระวยหารในยตุคเจห็ดปนเหมชอนกนับเปห็น
นนักสนารวจ จากนนันี้นสล่วนทนชื่เหลชอของเนชนี้อหาตรงนนนี้จะเกนชื่ยวขห้องกนับการรนับใชห้ของพยานทนันี้งสอง วยบนัตย
ทนชื่สองและแผล่นดยนไหวครนันี้งใหญล่กห็ถผกพผดถซงดห้วย จากนนันี้นเนชนี้อหาสล่วนสตุดทห้ายของบทนนนี้นนาเสนอ
เสนยงแตรคนันทนชื่เจห็ดซซชื่งมาพรห้อมกนับการประกาศถซงการเสดห็จกลนับมาในไมล่ชห้าของพระครยสตห์

วว 11:1-2 ทก่านผซจ้หนซซึ่งจซงเอาไมจ้อจ้อทก่อนหนซซึ่งใหจ้ขจ้าพเจจ้ารซปรก่างเหมพอนไมจ้เรชยว และทซต
สวรรคณ์องคณ์นรัชี้นยพนอยซก่กลก่าววก่า "จงลอกขซชี้นไปวรัดพระววิหารของพระเจจ้า และแทก่นบซชา และคคานวณ
คนทรัชี้งหลายซซซึ่งนมรัสการในนรัชี้น 2 แตก่ไมก่ตจ้องวรัดลานชรัชี้นนอกพระววิหารนรัชี้น เพราะวก่าทชซึ่นรัซึ่นไดจ้มอบ
ไวจ้แกก่คนตก่างชาตวิแลจ้ว และเขาจะเหยชยบยคซึ่าเมพองบรวิสอทธวิธิ์ลงใตจ้เทจ้าตลอดสชซึ่สวิบสองเดพอน

ยอหณ์นบรรยสำยวกสำตนไดข้รคับ “ไมข้อข้อทกอนหนจึที่งรซูปรกสำงเหมพอนไมข้เรทยว” กสำรสสสำรวจพพรนททที่ใน
สมคัยโบรสำณมทกสำรใชข้ไมข้อข้อหรพอไมข้เรทยวขนสำดมสำตรฐสำน โดยอสำจเปป็นไมข้ไผกโดยใชข้เปป็นเหมพอนไมข้
วคัดขนสำด จสำกนคัรนทกสำนกป็ถซูกสคัที่งวกสำ “จงลรุกขจึรนไปวคัดพระววิหสำรของพระเจข้สำ” คสสำถสำมหนจึที่งจจึงเกวิดขจึรนมสำ
วกสำ พระววิหสำรหลคังไหน ตอนททที่ยอหณ์นเขทยนหนคังสพอเลกมนทร  พระววิหสำรของพระเจข้สำททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็มไดข้
ถซูกทสสำลสำยไปแลข้วเปป็นเวลสำเกพอบยทที่สวิบหข้สำปท ถจึงแมข้วกสำทกสำนไดข้พซูดถจึงพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์
ไปแลข้ว (3:12, 7:15) และจะพซูดถจึงอทกททในบทนทร  (11:19) แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำพระววิหสำรหลคังนทรตคัรงอยซูก
บนโลก ในขข้อ 2 มทกสำรกลกสำวถจึงพพรนททที่สสสำหรคับคนตกสำงชสำตวิและพวกเขสำจะเหยทยบยสที่สำเมพองบรวิสรุทธวิธ ลง
ใตข้ฝกสำเทข้สำเปป็นเวลสำสทที่สวิบสองเดพอน

ดคังนคัรนมคันอสำจเปป็นไปไดข้วกสำพระววิหสำรหลคังนทรคพอหลคังททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนในชกวงยรุคเจป็ดปทในกรรุง
เยรซูซสำเลป็ม มทขข้อพระคคัมภทรณ์ททที่สสสำคคัญๆหลสำยขข้อเกทที่ยวกคับอวสสำนกสำลททที่พซูดถจึงพระววิหสำรหลคังหนจึที่งใน
กรรุงเยรซูซสำเลป็มในชกวงยรุคเจป็ดปท ดซู ดสำเนทยล 9:26-27 และ 2 เธสะโลนวิกสำ 2:4 ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำยอหณ์น
ถซูกสคัที่งใหข้วคัดขนสำด (คพอ สสสำรวจ) พระววิหสำรหลคังนทรกป็สพที่อวกสำเพวิที่งถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกๆ มทกสำรบกงชทรอยกสำงมท
นสร สำหนคักวกสำพระววิหสำรในชกวงยรุคเจป็ดปทจะไมกถซูกสรข้สำงขจึรนจนกวกสำยรุคเจป็ดปทไดข้เรวิที่มตข้นแลข้ว



คสสำถสำมตกอมสำกป็คพอวกสำ ทสสำไมยอหณ์นถจึงถซูกใชข้ใหข้ไปวคัดขนสำดของพระววิหสำร ซจึที่งอสำจสพที่อวกสำ 
พระเจข้สำคงอยสำกรซูข้วกสำพระววิหสำรหลคังนทรมทลคักษณะอยกสำงไรกคัน เหป็นไดข้ชคัดวกสำไมกไดข้ถซูกสรข้สำงขจึรนตสำมพระ
บคัญชสำของพระองคณ์ ดข้วยเหตรุนทร  พระองคณ์จจึงอสำจใชข้ยอหณ์นไป (ผกสำนทสำงนวิมวิต) เพพที่อททที่จะทรสำบถจึงรซูป
แบบและมวิตวิตกสำงๆของพระววิหสำร นทที่อสำจสพที่อดข้วยวกสำพระววิหสำรในยรุคเจป็ดปทนทร ไมกไดข้ถซูกสรข้สำงขจึรนบนพพรน
ททที่ๆพระววิหสำรหลคังกกอนๆเคยตคัรงอยซูก ทกสำนยคังถซูกใชข้ใหข้ไปวคัดขนสำด “แทกนบซูชสำและคสสำนวณคนทคัรง
หลสำยซจึที่งนมคัสกสำรในนคัรน” ดข้วย นทที่สพที่อใหข้เหป็นวกสำผซูข้ททที่อยซูกในสวรรคณ์อยสำกทรสำบเกทที่ยวกคับพระววิหสำรหลคัง
ใหมกนทร ในกรรุงเยรซูซสำเลป็ม แทกนบซูชสำใหมกของพระววิหสำร มทใครก สสำลคังนมคัสกสำรททที่นคั ที่นและมทกทที่คน

อยกสำงไรกป็ตสำม ยอหณ์นถซูกสคัที่งวกสำอยกสำวคัดขนสำดลสำนชคัรนนอกพระววิหสำรเพรสำะมคันถซูก “มอบไวข้
แกกคนตกสำงชสำตวิแลข้ว” นทที่สพที่อวกสำตคัวววิหสำรเองถซูกสงวนไวข้สสสำหรคับพวกยวิว บรวิเวณลสำนชคัรนนอกเปวิดรคับ
คนตกสำงชสำตวิ เหป็นไดข้ชคัดวกสำสวรรคณ์ไมกสนใจเกทที่ยวกคับขนสำดของลสำนชคัรนนอกนคัที่น

จสำกนคัรนคสสำพซูดททที่เปป็นลสำงกป็ถซูกกลกสำวออกมสำ “และเขสำจะเหยทยบยสที่สำเมพองบรวิสรุทธวิธ ลงใตข้เทข้สำ
ตลอดสทที่สวิบสองเดพอน” เขาในททที่นทรคพอ บรรดสำคนตกสำงชสำตวิ นทที่สพที่อชคัดเจนวกสำกองกสสำลคังของคนตกสำงชสำตวิ
จะมสำเขข้สำยจึดกรรุงเยรซูซสำเลป็มเปป็นเวลสำสทที่สวิบสองเดพอนในชกวงยรุคเจป็ดปท สทที่สวิบสองเดพอนททที่วกสำนทร กป็คพอ สสำม
ปทครจึที่ง ดซูเหมพอนวกสำชกวงเวลสำนทรคพอ ครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท ดสำเนทยล 9:24-27 กลกสำวอยกสำงมทนสร สำหนคักวกสำ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะทสสำขข้อตกลงสคันตวิภสำพกคับประเทศอวิสรสำเอลในตอนตข้นของยรุคเจป็ดปทเพทยง
เพพที่อททที่จะละเมวิดขข้อตกลงดคังกลกสำวในอทกสสำมปทครจึที่งตกอมสำ ดคังนคัรนกสำรททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็มถซูกเหยทยบยสที่สำ
โดยคนตกสำงชสำตวิจจึงเปป็นชกวงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปทอยกสำงชคัดเจน เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่ตรงกคับททที่ลซูกสำเขทยนไวข้
วกสำ “และคนตกสำงชสำตวิจะเหยทยบยสที่สำกรรุงเยรซูซสำเลป็ม จนกวกสำเวลสำกสสำหนดของคนตกสำงชสำตวินคัรนจะครบ
ถข้วน” ในลซูกสำ 21:24 พระคคัมภทรณ์ไมกเปวิดเผยชคัดเจนวกสำคนตกสำงชสำตวิเหลกสำนทร เปป็นใคร อยกสำงไรกป็ตสำม เมพที่อ
คสสำนจึงถจึงควสำมบสำดหมสำงททที่อวิสรสำเอลเผชวิญอยซู กในปคัจจรุบคัน เรสำกป็อสำจเดสำไดข้อยกสำงปลอดภคัยวกสำ คนตกสำง
ชสำตวิเหลกสำนทรสกวนใหญกแลข้วจะเปป็นพวกอสำหรคับ โดยเฉพสำะชสำวปสำเลสไตนณ์ นทที่สพที่อชคัดเจนทกสำททททที่เปป็น
ปฏวิปคักษณ์และเปป็นศคัตรซูของคนเหลกสำนคัรนททที่จะเหยทยบยสที่สำกรรุงเยรซูซสำเลป็มลงใตข้ฝกสำเทข้สำ

วว 11:3 ผซูข้พซูดในขข้อนทร ไมกปรสำกฏชคัดเจน บรวิบทสพที่อวกสำนกสำจะเปป็นผซูข้พซูดของขข้อ 1-2 ซจึที่ง
กป็เปป็นทซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่งททที่ไมกไดข้ถซูกระบรุชพที่อ บสำงคนกป็เสนอวกสำผซูข้พซูดคนนทรคพอ พระเจข้สำเอง หรพอไมกกป็
พระเยซซูครวิสตณ์ ไมกวกสำเขสำจะเปป็นใคร เขสำกป็พซูดถจึง "พยสำนทคัรงสองของเรสำ" กสำรพซูดถจึงตคัวเองในททที่นทร จจึง



มทนสร สำหนคักไปทสำงพระบวิดสำหรพอไมกกป็พระบรุตร หสำกทซูตสวรรคณ์ในขข้อ 2 เปป็นองคณ์เดทยวกคับทซูตสวรรคณ์
ททที่มทฤทธวิธ มสำกของ 10:1 เขสำกป็อสำจเปป็นคนเดทยวกคันกคับพระบรุตร เรสำจะกลกสำวตกอไปโดยอสำศคัย
สมมรุตวิฐสำนดคังกลกสำว ไมกวกสำจะในกรณทใด ผซูข้พซูดจสำกสวรรคณ์ผซูข้นทร กป็ประกสำศวกสำ และเราจะใหจ้ฤทธวิธิ์อคานาจ
แกก่พยานทรัชี้งสองของเรา และเขาจะพยากรณณ์ตลอดพรันสองรจ้อยหกสวิบวรัน นอก่งหก่มดจ้วยผจ้ากระสอบ 
กกอนอพที่นตข้องขอบอกวกสำ คสสำวกสำ ฤทธยธอนานาจ ไมกไดข้ปรสำกฏในตข้นฉบคับเดวิม แตกถซูกใสกเขข้สำมสำโดยกลรุกม
นคักแปล ควสำมหมสำยททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ พระเจข้สำทรงมอบอสสำนสำจใหข้พยสำนทคัรงสองนทรกลกสำวคสสำ
พยสำกรณณ์

อทกคสสำถสำมหนจึที่งจจึงเกวิดขจึรนมสำวกสำ พยสำนทคัรงสองนทร เปป็นใคร วลทนทร อกสำนตรงตคัววกสำ “พยสำนทคัรงสอง
ของเรสำ” ซจึที่งสพที่อวกสำพวกเขสำเปป็นคนททที่เรสำรซูข้จคัก ขข้อสรรุปททที่แพรกหลสำยกป็คพอวกสำ พวกเขสำคพอ เอโนค และเอ
ลทยสำหณ์เพรสำะวกสำพวกเขสำไมกประสบกคับควสำมตสำยเลย เมพที่อเรสำรวมขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำเขข้สำกคับฮทบรซู 9:27 “มท
ขข้อกสสำหนดสสสำหรคับมนรุษยณ์ไวข้แลข้ววกสำจะตข้องตสำยหนหนจึที่ง และหลคังจสำกนคัรนกป็จะมทกสำรพวิพสำกษสำ
ฉคันใด” เรสำกป็ไดข้ขข้อสรรุปททที่วกสำคนทคัรงสองนทร จะตข้องประสบกคับควสำมตสำยในสคักวคันหนจึที่ง เพรสำะวกสำ
พยสำนทคัรงสองนทรจะตข้องตสำย ขข้อสรรุปจจึงไดข้วกสำสองคนนทร เองคพอพยสำนทคัรงสอง นอกจสำกนทร  ผซูข้พยสำกรณณ์
มสำลสำคทกป็กลกสำวลกวงหนข้สำวกสำเอลทยสำหณ์จะมสำกกอนวคันแหกงพระเยโฮวสำหณ์อคันใหญกยวิที่งและนกสำสะพรจึงกลคัว
ในมสำลสำคท 4:5 อยกสำงไรกป็ตสำม ปคัญหสำเกทที่ยวกคับหลคักตรรกะนทรกป็คพอวกสำ ในกสำรรคับขจึรนไปนคัรน คน
มสำกมสำยจะเขข้สำสซูกสวรรคณ์โดยไมกตข้องตสำย ดคังนคัรนหลคักตรรกะนทร จจึงตกไป มทคนเสนอชพที่อคนอพที่นๆอทก 
เชกน โมเสสและเอลทยสำหณ์ เพรสำะวกสำพวกเขสำปรสำกฏตคัวพรข้อมกคับพระเยซซูบนภซูเขสำแหกงกสำรจสสำแลง
พระกสำย

อยกสำงไรกป็ตสำมขข้อสรรุปททที่ปลอดภคัยกวกสำกป็คพอวกสำ เรสำไมกรซูข้จรวิงๆวกสำพยสำนทคัรงสองนทร เปป็นผซูข้ใด พวก
เขสำอสำจเปป็นนคักเทศนณ์พวิเศษททที่พระเจข้สำทรงตคัรงขจึรนสสสำหรคับกสำรนทร โดยเฉพสำะกป็ไดข้ ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพวก
เขสำจะพยสำกรณณ์กป็บกงชทรวกสำพวกเขสำเปป็นนคักเทศนณ์ มทคนมสำกมสำยสคันนวิษฐสำนวกสำโดยกสำรเทศนสำของพวก
เขสำ นคักเทศนณ์ยวิว 144,000 คนนคัรนกป็จะกลคับใจรคับเชพที่อ ไมกมทหลคักฐสำนดข้สำนบรวิบทททที่สนคับสนรุน
ทรรศนะดคังกลกสำว มคันเปป็นมสำจสำกหลคักตรรกะเทกสำนคัรนททที่วกสำตข้องมทใครสคักคนประกสำศแกกคน 144,000 
คนนคัรนเพพที่อททที่พวกเขสำจะไดข้กลคับใจเชพที่อ ครวิสตจคักรไดข้ถซูกพสำตคัวออกไปแลข้วผกสำนทสำงกสำรรคับขจึรนไป 
เหป็นไดข้ชคัดวกสำ พระเจข้สำจจึงทรงใชข้นคักเทศนณ์ทคัรงสองคนนทรมสำ บสำงททพวกเขสำอสำจเปป็นบรุคคลททที่มทชพที่อเสทยง



ในพระคคัมภทรณ์ซจึที่งถซูกสกงมสำจสำกสวรรคณ์เพพที่อกสำรนทร โดยเฉพสำะ และเอลทยสำหณ์อสำจเปป็นหนจึที่งในสองคน
นคัรน นคัที่นยกอมเปป็นกสำรทสสำใหข้คสสำพยสำกรณณ์ใน มสำลสำคท 4:6 สสสำเรป็จตสำมตคัวอคักษร

กสำรรคับใชข้ของพวกเขสำจะกวินเวลสำ “พคันสองรข้อยหกสวิบวคัน” ในปฏวิทวินฮทบรซูปทหนจึที่งมท 360 วคัน
ดคังนคัรนหนจึที่งพคันสองรข้อยหกสวิบวคันจจึงเทกสำกคับสสำมปทครจึที่งพอดท ถห้าเรสำสคันนวิษฐสำนวกสำกสำรรคับใชข้ของสอง
คนนทรคพอ กสำรประกสำศเพพที่อททที่คน 144,000 คนนคัรนจะกลคับใจเชพที่อ และถห้าเรสำสคันนวิษฐสำนวกสำคนหนจึที่งใน
สองคนนคัรนนกสำจะเปป็นเอลทยสำหณ์ผซูข้ททที่จะมสำปรสำกฏตคัวกล่อนชกวงเวลสำเลวรข้สำยททที่สรุดของยรุคเจป็ดปทสสสำหรคับ
คนอวิสรสำเอลจะเรวิที่มตข้นขจึรน ซจึที่งกป็ดซูเหมพอนวกสำกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำเกวิดขจึรนในชกวงครจึที่งแรกของยรุค
เจป็ดปท นอกจสำกนทร  เมพที่อพวกเขสำกลคับขจึรนไปยคังสวรรคณ์ เหตรุกสำรณณ์เลวรข้สำยตกสำงๆในยรุคเจป็ดปทกป็ยคังเหลพอ
อทกเยอะ ซจึที่งจจึงปรสำกฏชคัดเจนวกสำกสำรรคับใชข้ของพยสำนทคัรงสองนทรมทขจึรนในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท 
นอกจสำกนทร  บรวิบทททที่ตสำมมสำกป็บกงชทรชคัดเจนวกสำกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำมทขจึรนในประเทศอวิสรสำเอล เพรสำะ
พวกเขสำทสสำใหข้คสสำพยสำกรณณ์ของเศคสำรวิยสำหณ์ 4:2-3 สสสำเรป็จ ซจึที่งเปป็นคสสำพยสำกรณณ์ททที่เกทที่ยวขข้องกคับดวินแดน
อวิสรสำเอลอยกสำงชคัดเจน นอกจสำกนทร  พวกเขสำยคังเสทยชทววิตในกรรุงเยรซูซสำเลป็มดข้วย

เครพที่องแตกงกสำยของพวกเขสำททที่เปป็นผข้สำกระสอบกป็บกงชทรถจึงเครพที่องแตกงกสำยแบบสมถะททที่ผซูข้
พยสำกรณณ์ฮทบรซูสมคัยกกอนสวมใสก ดซู อวิสยสำหณ์ 20:2, เยเรมทยณ์ 4:8 และดสำเนทยล 9:3 อสำจเปป็นไดข้วกสำรซูป
ลคักษณณ์ภสำยนอกของพวกเขสำซจึที่งสพที่อถจึงกสำรเปป็นผซูข้พยสำกรณณ์สมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิมอยกสำงชคัดเจน อสำจ
รคับรองควสำมเปป็นผซูข้พยสำกรณณ์ของพวกเขสำเพพที่อททที่วกสำคนอวิสรสำเอลในปคัจจรุบคันจะตคัรงใจฟคังขข้อควสำมททที่
พวกเขสำจะประกสำศ

วว 11:4 ผซูข้พซูดจสำกสวรรคณ์คนนทร จจึงประกสำศวกสำ พยานทรัชี้งสองนรัชี้นคพอตจ้นมะกอกเทศ
สองตจ้น และครันประทชปสองครันทชซึ่ตรัชี้งอยซก่เบพชี้องพระพรักตรณ์พระเจจ้า ผซจ้ทรงเปป็นเจจ้าแหก่งแผก่นดวินโลก นทที่
เปป็นขข้อททที่อข้สำงอวิงถจึงเศคสำรวิยสำหณ์ 4:2-3 และ 14 อยกสำงชคัดเจน ในขข้อนคัรนผซูข้พยสำกรณณ์เศคสำรวิยสำหณ์กลกสำววกสำ 
กสำรรคับใชข้ของพวกเขสำจะ “มวิใชกดข้วยกสสำลคัง มวิใชกดข้วยฤทธสำนรุภสำพ แตกดข้วยววิญญสำณของเรสำ พระเยโฮ
วสำหณ์จอมโยธสำตรคัสดคังนทร ” วลทททที่วกสำ “ททที่ตคัรงอยซูกเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ ผซูข้ทรงเปป็นเจข้สำแหกงแผกนดวินโลก”
(ตรงตคัวคพอ ‘ททที่ตคัรงอยซูกเฉพสำะพระพคักตรณ์องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ’) สพที่อถจึงกสำรททที่เขสำทคัรงสองมสำจสำกสวรรคณ์ นทที่
ยวิที่งสนคับสนรุนทรรศนะททที่วกสำพวกเขสำถซูกใชข้มสำจสำกสวรรคณ์ นอกจสำกนทรลคักษณะเฉพสำะแบบคนฮทบรซู



และกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำในดวินแดนอวิสรสำเอลกป็ถซูกสพที่อชคัดเจนจสำกขข้อพระคคัมภทรณ์ในหนคังสพอเศคสำรวิ
ยสำหณ์

วว 11:5 พยสำนทคัรงสองนทรมทควสำมสสำมสำรถเหนพอธรรมชสำตวิจรวิงๆ เพรสำะวกสำถจ้าผซจ้ใดจะ
ใครก่ทคารจ้ายพยานทรัชี้งสองนรัชี้น ไฟกป็จะพลอก่งออกจากปากเขาเผาผลาญศรัตรซผซจ้นรัชี้น กระนคัรนขข้อเทป็จจรวิงททที่
วกสำพวกเขสำตสำยไดข้ตสำมททที่บอกไวข้ในขข้อ 7 กป็สพที่อถจึงควสำมเปป็นมนรุษยณ์ของพวกเขสำ พระเจข้สำจจึงทรง
ประทสำนควสำมสสำมสำรถเหนพอมนรุษยณ์แกกพวกเขสำเพพที่อปกปข้องตคัวเอง และถจ้าผซจ้ใดจะทคารจ้ายพยานทรัชี้ง
สอง ผซจ้นรัชี้นกป็จะตจ้องตายในลรักษณะนชชี้

วว 11:6 พวกเขสำยคังไดข้รคับฤทธวิธ เดชเหนพอธรรมชสำตวิอทกเพรสำะวกสำพยานทรัชี้งสองมชฤทธวิธิ์
ปวิดทจ้องฟจ้าไดจ้ เพพซึ่อไมก่ใหจ้ฝนตกในระหวก่างวรันเหลก่านรัชี้นทชซึ่เขากคาลรังพยากรณณ์ และมชฤทธวิธิ์อคานาจเหนพอ
นคชี้าทคาใหจ้กลายเปป็นเลพอดไดจ้ และมชฤทธวิธิ์บรันดาลใหจ้ภรัยพวิบรัตวิตก่างๆกระหนคซึ่าโลก กชซึ่ครรัชี้งกป็ไดจ้ตามความ
ปรารถนาของเขา กสำรรคับใชข้ของพวกเขสำจจึงมทลคักษณะคลข้สำยกคับของเอลทยสำหณ์ (1 พงษณ์กษคัตรวิยณ์ 17:1) 
และโมเสสและภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆในหนคังสพออพยพ นทที่ทสสำใหข้บสำงคนควิดวกสำ เอลทยสำหณ์และโมเสสคพอตคัว
ตนททที่แทข้จรวิงของพยสำนทคัรงสองนทร  ฤทธวิธ เดชอคัศจรรยณ์ของพวกเขสำจจึงมทไวข้เพพที่อ (1) ปกปข้องพวกเขสำ
จนกวกสำกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำจะเสรป็จสวิรน และ (2) เพพที่อรคับรองวกสำพวกเขสำกสสำลคังกระทสสำภสำรกวิจของ
พระเจข้สำอยซูก และชคักจซูงคนททที่ไดข้ยวินใหข้ตคัรงใจฟคัง เหป็นไดข้ชคัดวกสำเขสำทคัรงสองกระทสสำกสำรอคัศจรรยณ์เหลกสำนทร
จสำกภสำยในขอบเขตของประเทศอวิสรสำเอล

วว 11:7 และเมพซึ่อเสรป็จสวิชี้นการเปป็นพยานแลจ้ว สรัตวณ์รจ้ายทชซึ่ขซชี้นมาจากเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหว
กป็จะสซจ้รบกรับเขา จะชนะเขาและจะฆก่าเขาเสชย นทที่เปป็นกสำรเอกยถจึง ‘สคัตวณ์รข้สำย’ ผซูข้นคัรนเปป็นครคัร งแรกใน
หนคังสพอววิวรณณ์ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่หมสำยถจึงปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ นอกจสำกนทรนทที่เปป็นขข้ออข้สำงอวิงเดทยวททที่พซูด
ถจึงกสำรททที่สคัตวณ์รข้สำยนคัรนขจึรนมสำจสำกเหวทนชื่ไมล่มนกห้นเหว อคันบกงบอกถจึงลคักษณะเฉพสำะแบบซสำตสำนของมคัน
พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับกสำรสวิรนสรุดคสสำพยสำนของพยสำนทคัรงสองนทร  อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำ
อสำจกลกสำวไดข้วกสำเมพที่อนคักเทศนณ์ยวิวทคัรง 144,000 คนกลคับใจรคับเชพที่อและไดข้รคับกสำรฝจึกฝนแลข้ว กสำรรคับใชข้
ของพยสำนทคัรงสองนทรกป็เสรป็จสวิรนลง ดคังนคัรน พระเจข้สำจจึงทรงยอมใหข้ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ฆกสำพวกเขสำ



วว 11:8 เหป็นไดข้ชคัดวกสำกสำรเสทยชทววิตของพยสำนทคัรงสองเกวิดขจึรนในกรรุงเยรซูซสำเลป็ม และ
ศพของเขาจะอยซก่ทชซึ่ถนนในเมพองใหญก่นรัชี้น ซซซึ่งตามฝก่ายจวิตววิญญาณเรชยกวก่า เมพองโสโดมและอชยวิปตณ์ 
อรันเปป็นเมพองซซซึ่งองคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเราถซกตรซงดจ้วย วลทสรุดทข้สำยกลกสำวชคัดเจนถจึงลคักษณะเฉพสำะตคัว
ของกรรุงเยรซูซสำเลป็ม เมพองโสโดมในพระคคัมภทรณ์โดยสสำกลแลข้วมคักสะทข้อนใหข้เหป็นถจึงควสำมบสำปอคัน
ใหญกยวิที่ง และอทยวิปตณ์กป็สะทข้อนถจึงโลก พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ จจึงตรคัสถจึงลคักษณะเฉพสำะตคัวททที่ชคั ที่วรข้สำย
และเปป็นแบบโลกของกรรุงเยรซูซสำเลป็ม มทนข้อยครคัร งจรวิงๆตลอดสมคัยประวคัตวิศสำสตรณ์ททที่กรรุงใหญกนทร เคยมท
ลคักษณะตสำมแบบของพระเจข้สำอยกสำงแทข้จรวิง ในเวลสำสกวนใหญกแลข้วเมพองนทร เตป็มไปดข้วยควสำมชคั ที่วชข้สำ 
จนถจึงปคัจจรุบคันนทรมคันกป็ยคังเปป็นเชกนนคัรนอยซูก

วว 11:9-10 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปวกสำ คนหลายชาตวิ หลายตระกซล หลายภาษา หลาย
ประชาชาตวิ จะเพก่งดซศพเขาตลอดสามวรันครซซึ่ง และจะไมก่ยอมใหจ้เอาศพนรัชี้นใสก่ออโมงคณ์เลย เหป็นไดข้
ชคัดวกสำนทที่หมสำยถจึงกสำรถกสำยทอดสดทสำงโทรทคัศนณ์จสำก ‘จรุดเกวิดเหตรุ’ ผกสำนดสำวเททยมไปทคั ที่วโลก นกสำ
สคังเกตวกสำเทคโนโลยทนทร เพวิที่งมทมสำไมกนสำนนทร เอง เมพที่อรสำยงสำนขกสำวนทร เกวิดขจึรน ทรุกอยกสำงกป็ถซูกจคัดเตรทยมไวข้
พรข้อมแลข้วสสสำหรคับวคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำทสสำไมพยสำนทคัรงสอง
ถจึงนอนตสำยเปป็นเวลสำสสำมวคันครจึที่ง อยกสำงไรกป็ตสำม สวิที่งททที่ปรสำกฏชคัดเจนกป็คพอ ควสำมเกลทยดชคังททที่เหลกสำ
ชสำวโลกททที่ไมกเชพที่อมทตกอคนของพระเจข้สำ เรสำอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้ดข้วยวกสำ กสำรเสทยชทววิตของพวกเขสำเกวิด
ขจึรนหลคังจสำกททที่สคัตวณ์รข้สำยนคัรนไดข้เขข้สำยจึดครองกรรุงเยรซูซสำเลป็มแลข้วในตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท โดยละเมวิด
ขข้อตกลงสคันตวิภสำพททที่มคันไดข้กระทสสำไวข้ก คับประเทศอวิสรสำเอล

10 คนทรัชี้งหลายซซซึ่งอยซก่ในแผก่นดวินโลกจะยวินดชเพราะเขา และจะสนอกสนานรพซึ่นเรวิง จะใหจ้
ของขวรัญแกก่กรัน เพราะวก่าผซจ้พยากรณณ์ทรัชี้งสองนชชี้ไดจ้ทรมานคนเหลก่านรัชี้นทชซึ่อาศรัยอย ซก่ในโลก" ขณะ
เดทยวกคัน บรรดสำประชสำชสำตวิแหกงแผกนดวินโลกกป็เฉลวิมฉลองกคันอยกสำงเปวิดเผยเมพที่อพยสำนทคัรงสองจสำก
สวรรคณ์นทร เสทยชทววิต ในรซูปแบบททที่คลข้สำยคลจึงกคับกสำรเฉลวิมฉลองในวคันครวิสตมสำส พวกเขสำสกงของขวคัญ
ใหข้กคันพรข้อมกคับกสำรกวินเลทรยงใหญกโต บสำงททชกวงเวลสำททที่พวกเขสำเสทยชทววิตอสำจใกลข้ครวิสตมสำส  กป็ไดข้ ดซู
เหมพอนเหป็นไดข้ชคัดวกสำพยสำนทคัรงสองนทร  ถจึงแมข้จะกระทสสำกวิจในประเทศอวิสรสำเอล แตกพวกเขสำกป็สสำมสำรถ
ททที่จะสกงภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆไปทคั ที่วแผกนดวินโลกไดข้และชสำวโลกกป็ทรสำบเรพที่องนทรดท



วว 11:11-12 เมพซึ่อเวลาผก่านไปสามวรันครซซึ่งแลจ้ว ลมปราณแหก่งชชววิตจากพระเจจ้ากป็เขจ้าสซก่ศพ
ของเขาอชก และเขากป็ลอกขซชี้นยพน คนทรัชี้งหลายทชซึ่ไดจ้เหป็นเขากป็มชความหวาดกลรัวเปป็นอรันมาก 12 คนทรัชี้ง
หลายไดจ้ยวินพระสอรเสชยงดรังมาจากสวรรคณ์ ตรรัสแกก่เขาวก่า "จงขซชี้นมาทชซึ่นชซึ่เถวิด" และพวกศรัตรซกป็เหป็น
เขาขซชี้นไปในหมซก่เมฆสซก่สวรรคณ์

หลคังจสำกผกสำนไปสสำมวคันครจึที่ง “ลมปรสำณแหกงชทววิตจสำกพระเจข้สำกป็เขข้สำสซูกศพของเขสำอทก และเขสำ
กป็ลรุกขจึรนยพน” เหป็นไดข้ชคัดวกสำพระเจข้สำทรงใหข้พวกเขสำเปป็นขจึรนจสำกตสำยฝกสำยรกสำงกสำยในแบบททที่มองเหป็นไดข้
พระววิญญสำณแหกงชทววิตของพระองคณ์ไดข้ทสสำใหข้พวกเขสำกลคับมทชทววิตอทกครคัร ง ในสสำยตสำของชสำวโลกททที่
ไมกเชพที่อแลข้ว นทที่ทสสำใหข้บรรดสำคนททที่พบเหป็นพวกเขสำ “มทควสำมหวสำดกลคัวเปป็นอคันมสำก” บสำงททอสำจโดย
ทสำงกสำรรสำยงสำนขกสำวทสำงโทรทคัศนณ์ททที่ถกสำยทอดสดผกสำนดสำวเททยมไปทคั ที่วโลก ในแบบททที่อสำจชวนใหข้
นจึกถจึงกสำรรคับขจึรนไป มทพระสรุรเสทยงหนจึที่งจสำกสวรรคณ์ตรคัสแกกพวกเขสำวกสำ “จงขจึรนมสำททที่นทที่เถวิด” เหมพอน
กคับกสำรเสดป็จขจึรนสซูกสวรรคณ์ขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ “และพวกศคัตรซูกป็เหป็นเขสำขจึรนไปในหมซูกเมฆสซูก
สวรรคณ์” หสำกมทใครสงสคัยวกสำพวกเขสำมสำจสำกสวรรคณ์จรวิงๆหรพอไมก พวกศคัตรซูกป็ไดข้เหป็นกคับตสำวกสำ พยสำน
ทคัรงสองไดข้กลคับขจึรนไปยคังสวรรคณ์

วว 11:13 เหป็นไดข้ชคัดวกสำในขณะเดทยวกคัน และในเวลานรัชี้นกป็เกวิดแผก่นดวินไหวใหญก่ และ
เมพองนรัชี้นกป็ถลก่มลงเสชยหนซซึ่งในสวิบสก่วน มชคนตายเพราะแผก่นดวินไหวเจป็ดพรันคน เมพองททที่ถซูกพซูดถจึงนทร
นกสำจะเปป็นกรรุงเยรซูซสำเลป็ม หนจึที่งในสวิบสกวนของเมพองนทรถซูกทสสำลสำยและคนเจป็ดพคันคนกป็เสทยชทววิตใน
เหตรุกสำรณณ์นทร  ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ และคนทชซึ่เหลพออยซก่นรัชี้นมชความหวาดกลรัวยวิซึ่ง และไดจ้ถวายพระ
เกชยรตวิแดก่พระเจจ้าแหก่งสวรรคณ์ คสสำททที่แปลวกสำ คนทชซึ่เหลพออยซก่ (ลออนพอส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘คน
ททที่เหลพอ’ หรพอ ‘พวกททที่เหลพอ’ ดคังนคัรน คนททที่เหลพออยซูกในบรวิบทนทร จจึงเปป็นคนยวิวททที่ยคังมทชทววิตรอดอยซู กใน
กรรุงเยรซูซสำเลป็ม นทที่สพที่อถจึงกสำรททที่พวกเขสำกลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์แลข้วตอนนทร  โดยกสำรเปป็นพยสำนของ
พยสำนทคัรงสองและ 144,000 คนนคัรน เรสำเชพที่อวกสำคนยวิวจสสำนวนมสำกทคัรงในดวินแดนอวิสรสำเอลและทคั ที่ว
โลกไดข้กลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์

วว 11:14 จจึงมทคสสำประกสำศนทรออกมสำวกสำ ววิบรัตวิอยก่างทชซึ่สองกป็ผก่านไปแลจ้ว ดซเถวิด ววิบรัตวิอยก่าง
ทชซึ่สามกป็จะมาถซงในไมก่ชจ้านชชี้แหละ ดซูเหมพอนวกสำสกวนททที่เปป็นเนพรอหสำแทรกซจึที่งเรวิที่มตข้นขจึรนใน 10:1 ตอนนทร



มสำถจึงตอนจบแลข้ว เนพรอหสำหลคักททที่ตกอเนพที่องตสำมลสสำดคับจจึงเรวิที่มตข้นขจึรนอทกครคัร ง แมข้จะเปป็นเพทยงชกวงสคัรนๆ
กป็ตสำม พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำววิบคัตวิททที่สองคพออะไรกคันแนก ดซูเหมพอนวกสำสกวนททที่เปป็นเนพรอหสำ
แทรกซจึที่งสวิรนสรุดลงพรข้อมกคับแผกนดวินไหวททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็มเททยบกคันไมกไดข้เลยกคับววิบคัตวิแรกททที่ถซูกกลกสำว
ถจึงใน 9:1-12

อสำจเปป็นไปไดข้วกสำววิบคัตวิททที่สองคพอ เสทยงแตรคคันททที่หกตสำมททที่ถซูกบรรยสำยไวข้ใน 9:13-21 ววิบคัตวิททที่
สสำมจะสสสำเรป็จในแตรคคันททที่เจป็ดซจึที่งก สสำลคังจะถซูกเปกสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนคัที่นจะเปป็นกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระ
ครวิสตณ์ในกสำรสซูข้รบททที่อสำรมสำเกดโดน อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เสนอวกสำ ววิบคัตวิททที่สสำมอสำจเปป็นกสำรพวิพสำกษสำ
ตกสำงๆของขคันทคัรงเจป็ดใบ หรพอววิบคัตวิททที่สองอสำจเปป็นกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงฟข้สำรข้องทคัรงเจป็ดซจึที่งเรสำไมกรซูข้
อะไรเกทที่ยวกคับมคันเลยกป็ไดข้ ทรรศนะหลคังนทรนกสำจะใชกมสำกททที่สรุด

วว 11:15 และทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่เจป็ดกป็เปก่าแตรขซชี้น และมชเสชยงหลายๆเสชยงกลก่าวขซชี้น
ดรังๆในสวรรคณ์วก่า "ราชอาณาจรักรทรัชี้งหลายแหก่งพวิภพนชชี้ไดจ้กลรับเปป็นราชอาณาจรักรทรัชี้งหลายขององคณ์
พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา และเปป็นของพระครวิสตณ์ของพระองคณ์ และพระองคณ์จะทรงครอบครอง
ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” ตอนนทร เองททที่ “ทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่เจป็ดกป็เปกสำแตรขจึรน” บสำงคนพยสำยสำมททที่จะเชพที่อม
โยงเสทยงแตรคคันททที่เจป็ดนทรกคับเสทยงแตรครคัร งสรุดทข้สำยซจึที่งถซูกบอกใน 1 โครวินธณ์ 15:54 พวกเขสำจจึงมสำถจึง
ขข้อสรรุปเรพที่องกสำรรคับขจึรนไปในชกวงกลสำงยรุคเจป็ดปท มทหลสำยควสำมเหป็นททที่ตข้องนสสำเสนอ ไมกมทกสำรเชพที่อม
โยงตสำมบรวิบทเลยระหวกสำงสวิที่งททที่เปสำโลเขทยนตรงนคัรนกคับสวิที่งททที่เกวิดขจึรนตรงนทร  แตรเปป็นสวิที่งททที่คนใชข้สกง
สคัญญสำณในศตวรรษแรก เสทยงแตรครคัร งสรุดทข้สำยของ 1 โครวินธณ์ 15:54 นกสำจะแคกหมสำยถจึงกสำรสกง
สคัญญสำณครคัร งสรุดทข้สำยเกทที่ยวกคับยรุคครวิสตจคักร ซจึที่งเปป็นสคัญญสำณททที่แสดงถจึงกสำรสวิรนสรุดของยรุคดคังกลกสำว 
ไมกมทกสำรเชพที่อมโยงดข้สำนบรวิบทในดข้สำนใดๆกคับกสำรพวิพสำกษสำของแตรเจป็ดคคันในหนคังสพอววิวรณณ์เลย

นอกจสำกนทร  ดคังจะเหป็นไดข้ชคัดในไมกชข้สำ กสำรเปกสำแตรคคันททที่เจป็ดเกวิดขจึรนใกลข้ตอนจบของยรุคเจป็ดปท 
ถจึงแมข้วกสำยคังมทกสำรพวิพสำกษสำของขคันเจป็ดใบรออยซู ก แตกมคันกป็จะเกวิดขจึรนเรป็วมสำก เหป็นไดข้ชคัดวกสำมทชกวงเวลสำ
เพทยงสคัรนๆเทกสำนคัรนกกอนจะถจึงกสำรสซูข้รบททที่อสำรมสำเกดโดน ดคังนคัรน กสำรเสนอวกสำกสำรรคับขจึรนไปเกวิดขจึรนใน
ชกวงหลคังๆของยรุคเจป็ดปทกป็เปป็นเรพที่องททที่ไมกเขข้สำกคัน ซจึที่งฟคังดซูไมกเขข้สำทกสำเอสำเสทยเลย

พอเสทยงแตรคคันททที่เจป็ดดคังขจึรน “มทเสทยงหลสำยๆเสทยงกลกสำวขจึรนดคังๆในสวรรคณ์” เชกนเดทยวกคับใน 
ววิวรณณ์ 4:5 เสทยงเหลกสำนทรอสำจบกงบอกถจึงบรรดสำเจข้สำหนข้สำททที่ในสวรรคณ์ททที่ออกคสสำสคั ที่งแกกกองทคัพแหกง



สวรรคณ์ ชกวงเวลสำแหกงกสำรเคลพที่อนพลออกไปเพพที่อยจึดครองแผกนดวินโลกนคัรนอยซูกไมกไกลแลข้ว กสำร   
เตรทยมตคัวขคัรนสรุดทข้สำยในสวรรคณ์เพพที่อบรรลรุเปข้สำหมสำยดคังกลกสำวกป็ก สสำลคังเกวิดขจึรนแลข้ว

เสทยงเหลกสำนคัรนจสำกสวรรคณ์จจึงรข้องประกสำศวกสำ “รสำชอสำณสำจคักรทคัรงหลสำยแหกงพวิภพนทร ไดข้กลคับ
เปป็นรสำชอสำณสำจคักรทคัรงหลสำยขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ และเปป็นของพระครวิสตณ์ของพระองคณ์ 
และพระองคณ์จะทรงครอบครองตลอดไปเปป็นนวิตยณ์” กสำรเปกสำแตรคคันททที่เจป็ดจจึงเปป็นกสำรประกสำศวกสำ 
พระเยซซูครวิสตณ์ก สสำลคังจะเขข้สำยจึดครองประชสำชสำตวิตกสำงๆแหกงแผกนดวินโลกแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นกสำร
ประกสำศถจึงกสำรเสดป็จมสำในไมกชข้สำในสงกสำรสำศทของพระองคณ์ในกสำรสซูข้รบททที่อสำรมสำเกดโดนดคังจะถซูก
กลกสำวถจึงอยกสำงละเอทยดยวิที่งขจึรนใน 14:10-20 และ 19:11-21 ปฐมบทแหกงจรุดจบไดข้มสำถจึงแลข้ว เสทยงแตร
คคันททที่เจป็ดเปป็นสคัญญสำณททที่บกงบอกถจึงเรพที่องดคังกลกสำว

วว 11:16-17 ขณะเดทยวกคัน และผซจ้อาวอโสยชซึ่สวิบสชซึ่คนซซซึ่งนรัซึ่งในทชซึ่นรัซึ่งของตนเบพชี้อง
พระพรักตรณ์พระเจจ้ากป็ทรอดตรัวลงกราบนมรัสการพระเจจ้า คสสำสรรเสรวิญของพวกเขสำกป็คพอ 17 และทซล
วก่า "โอ ขจ้าแตก่พระเจจ้า องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด ผซจ้ทรงดคารงอยซก่บรัดนชชี้ และผซจ้ไดจ้
ทรงดคารงอยซก่ในกาลกก่อน และผซจ้จะเสดป็จมาในอนาคต ขจ้าพระองคณ์ทรัชี้งหลายขอบพระคอณพระองคณ์ 
ทชซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงใชจ้ฤทธานอภาพอรันใหญก่ยวิซึ่งของพระองคณ์ และไดจ้ทรงครอบครอง ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบ
สทที่คนแหกงยรุคครวิสตจคักรยอมรคับในควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระเจข้สำและสรรเสรวิญพระองคณ์ขณะททที่
พระองคณ์ก สสำลคังจะทรงใชข้ก สสำลคังเขข้สำยจึดครองแผกนดวินโลก กสำรครองรสำชยณ์ของพระเยซซูครวิสตณ์บนแผกน
ดวินโลกกสสำลคังจะเรวิที่มตข้น พวกเขสำทรสำบเกทที่ยวกคับเรพที่องนทรดทและยกชซูพระนสำมของพระเจข้สำเพรสำะเหตรุนทร

วว 11:18 เหลก่าประชาชาตวิมชความโกรธแคจ้น แตก่พระพวิโรธของพระองคณ์กป็มาถซงแลจ้ว 
ถซงเวลาทชซึ่พระองคณ์จะทรงพวิพากษาคนทรัชี้งหลายทชซึ่ตายไปแลจ้ว และถซงเวลาทชซึ่พระองคณ์จะทรง
ประทานบคาเหนป็จแกก่ผซจ้รรับใชจ้ของพระองคณ์ คพอพวกศาสดาพยากรณณ์ และววิสอทธวิชนทรัชี้งปวง และแกก่
คนทรัชี้งหลายทชซึ่ยคาเกรงพระนามของพระองคณ์ทรัชี้งผซจ้นจ้อยผซจ้ใหญก่ และถซงเวลาแลจ้วทชซึ่พระองคณ์จะทรง
ทคาลายคนทชซึ่ทคาลายแผก่นดวินโลก" เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นเนพรอหสำตกอเนพที่องในคสสำประกสำศของผซูข้อสำวรุโสทคัรง
ยทที่สวิบสทที่คน พวกเขสำยอมรคับวกสำ “เหลกสำประชสำชสำตวิมทควสำมโกรธแคข้น” ควสำมหมสำยตรงตคัวกป็คพอ ‘เหลกสำ
ประชสำตวิถซูกทสสำใหข้โกรธแคข้น’ นทที่ยกอมสอดคลข้องกคับเพลงสดรุดท 2:1 เมพที่อบรรดสำประชสำชสำตวิเหป็นวกสำ



พระครวิสตณ์ใกลข้ททที่จะเสดป็จกลคับมสำแลข้วและเขข้สำยจึดครอง พวกเขสำจจึงรซูข้สจึกโกรธแคข้นเพรสำะเหตรุดคัง
กลกสำว นทที่อสำจเปป็นสกวนหนจึที่งของแรงจซูงใจของพวกเขสำในกสำรรวมตคัวก คันในประเทศอวิสรสำเอลใน
ททที่รสำบชพที่อวกสำ เอสดรสำเอโลน และในพพรนททที่ใกลข้เคทยงเพพที่อสซูข้รบกคับพระองคณ์ กกอนกสำรสซูข้รบททที่อสำรมสำเกด
โดน

ในทสำงกลคับกคัน เหลกสำผซูข้อสำวรุโสยอมรคับวกสำพระพวิโรธของพระองคณ์ไดข้มสำถจึงแลข้ว ตสำมททที่บอก
ไวข้อยกสำงละเอทยดใน 19:11-21 พระเยซซูก สสำลคังจะเสดป็จกลคับมสำดข้วยพระพวิโรธตสำมททที่มทกลกสำวไวข้ใน 2 เธ
สะโลนวิกสำ 1:8 “ในเปลวเพลวิงจะลงโทษสนองคนเหลกสำนคัรนททที่ไมกรซูข้จคักพระเจข้สำ และแกกคนททที่ไมกเชพที่อ
ฟคังขกสำวประเสรวิฐของพระเยซซูครวิสตณ์องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ”

กสำรพซูดถจึง “เวลสำททที่พระองคณ์จะทรงพวิพสำกษสำคนทคัรงหลสำยททที่ตสำยไปแลข้ว” อสำจหมสำยควสำม
รวมๆถจึงกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยในครคัร งตกสำงๆซจึที่งจะเกวิดขจึรนในตอนนคัรนและตสำมททที่บอกไวข้ใน ดสำเนทยล 
12:1-2 เทกสำททที่เปป็นไปไดข้ นทที่นกสำจะเปป็นตอนททที่ชนชสำตวิอวิสรสำเอลจะถซูกชรุบใหข้เปป็นขจึรนจสำกตสำยเพพที่อรคับกสำร
พวิพสำกษสำ “บข้สำงกป็จะเขข้สำสซูกชทววิตนวิรคันดรณ์ บข้สำงกป็เขข้สำสซูกควสำมอคับอสำยและควสำมขสำยหนข้สำนวิรคันดรณ์” 
นอกจสำกนทร  บสสำเหนป็จสสสำหรคับพวกยวิวททที่ชอบธรรมซจึที่งตอนนทรถซูกชรุบใหข้เปป็นขจึรนจสำกตสำยกป็จะถซูก
ประทสำนใหข้ดข้วยตสำมททที่มทกลกสำวไวข้วกสำ “และถจึงเวลสำททที่พระองคณ์จะทรงประทสำนบสสำเหนป็จแกกผซูข้รคับใชข้
ของพระองคณ์ คพอพวกศสำสดสำพยสำกรณณ์ และววิสรุทธวิชนทคัรงปวง และแกกคนทคัรงหลสำยททที่ยสสำเกรง
พระนสำมของพระองคณ์ทคัรงผซูข้ใหญกผซูข้นข้อย” ถจึงแมข้วกสำครวิสตจคักรไดข้รคับบสสำเหนป็จของมคันไปเรทยบรข้อยแลข้ว
ในสวรรคณ์ททที่บคัลลคังกณ์พวิพสำกษสำขณะททที่ยรุคเจป็ดปททวทควสำมรรุนแรงขจึรนอยซูกเบพรองลกสำง ครสำวนทรหลคังจสำกกสำร
สงครสำมททที่อสำรมสำเกดโดน ชนชสำตวิอวิสรสำเอลกป็จะถซูกชรุบใหข้เปป็นขจึรนมสำเพพที่อรคับกสำรพวิพสำกษสำ ววิสรุทธวิชน
สมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิมเหลกสำนคัรน ซจึที่งรวมถจึงเหลกสำผซูข้พยสำกรณณ์สมคัยกกอน (และคนอพที่นๆทคัรงผซูข้ใหญกและผซูข้
นข้อยททที่ยสสำเกรงพระนสำมของพระองคณ์) จะไดข้รคับบสสำเหนป็จของตน ณ เวลสำนทร  เหตรุกสำรณณ์นทร อสำจเกวิดขจึรน
ในชกวงเวลสำคคั ที่นกลสำงซจึที่งดสำเนทยลกลกสำวถจึงหลคังสวิรนสรุด 1,260 วคันสรุดทข้สำย ดซู ดสำเนทยล 12:11-12

ในททที่สรุด ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนกป็สรรเสรวิญพระเจข้สำในกสำรททที่พระองคณ์ “จะทรงทสสำลสำยคนททที่
ทสสำลสำยแผกนดวินโลก” ขณะททที่พระเยซซูครวิสตณ์ก สสำลคังจะเสดป็จกลคับมสำดข้วยพระพวิโรธและกสำรพวิพสำกษสำ 
พระองคณ์จะทรงทสสำลสำยเหลกสำคนชคั ที่วททที่อยซูกภสำยใตข้กสำรนสสำของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ซจึที่งไดข้ทสสำใหข้แผกน
ดวินโลกเสพที่อมทรสำมมสำนสำนเหลพอเกวินแลข้ว



วว 11:19 แลจ้วพระววิหารของพระเจจ้าในสวรรคณ์กป็เปวิดออก ในพระววิหารนรัชี้นเหป็นมชหชบ
พรันธสรัญญาของพระองคณ์ แลจ้วกป็มชฟจ้าแลบ และเสชยงตก่างๆ ฟจ้ารจ้อง แผก่นดวินไหว ลซกเหป็บกป็ตกอยก่าง
หนรัก ตรงนทรมทกสำรพซูดถจึงพระววิหสำรในสวรรคณ์อทกครคัร ง เมพที่อเสทยงแตรคคันททที่เจป็ดดคังขจึรนและกสำรเสดป็จ
กลคับมสำของพระครวิสตณ์เกพอบจะมสำถจึงอยซูกแลข้ว ยอหณ์นกป็ไดข้เหป็นภสำพของพระววิหสำรในสวรรคณ์ “แลข้ว
พระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์กป็เปวิดออก” นทที่สพที่อใหข้เหป็นถจึงกสำรเปวิดออกของประตซูสซูกพพรนททที่บรวิสรุทธวิธ
ททที่อยซูกลจึกขข้สำงในสรุด นคัที่นคพอ ททที่บรวิสรุทธวิธ ททที่สรุดของพระววิหสำรแหกงสวรรคณ์ ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ “ในพระ
ววิหสำรนคัรนเหป็นมทหทบพคันธสคัญญสำของพระองคณ์

ในพระววิหสำรนคัรนยอหณ์นไดข้เหป็นหทบพคันธสคัญญสำ คสสำททที่แปลวกสำ พรันธสรัญญา คพอ ดนอาเธเค (คสสำ
วกสำพคันธสคัญญสำภสำษสำอคังกฤษขข้อนทร ใชข้ testament ขณะททที่สกวนใหญกแลข้วใชข้คสสำวกสำ covenant) ดซูเหมพอน
วกสำหทบพคันธสคัญญสำททที่ยอหณ์นเหป็นททที่นคั ที่นไมกใชกหทบอคันททที่โมเสสทสสำขจึรนมสำ แตกเปป็นตข้นแบบในสวรรคณ์ของ
หทบนคัรนมสำกกวกสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นทททๆี่ พระททที่นคั ที่งกรรุณสำตคัรงอยซูกโดยททที่พระโลหวิตอคันมทคกสำมสำกของพระ
ครวิสตณ์ถซูกประพรมอยซูกบนนคัรน อคันเปป็นกสำรลบลข้สำงพระอสำชญสำอคันชอบธรรมของพระเจข้สำททที่มทตกอ
ควสำมบสำปของเรสำ

พอประตซูสซูกททที่บรวิสรุทธวิธ ททที่สรุดในสวรรคณ์เปวิดออกเพพที่อเปวิดโอกสำสใหข้ยอหณ์นไดข้เหป็นขข้สำงในนคัรน 
“แลข้วกป็มทฟข้สำแลบ และเสทยงตกสำงๆ ฟข้สำรข้อง แผกนดวินไหว ลซูกเหป็บกป็ตกอยกสำงหนคัก” นทที่มทลคักษณะคลข้สำย
กคับสวิที่งททที่ถซูกบคันทจึกไวข้ใน 4:5 ดซูคสสำอธวิบสำยตรงนคัรนไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำแผกนดวินไหวและ
ลซูกเหป็บททที่ตกมสำอยกสำงหนคักเกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลก นทที่สอดคลข้องกคับกสำรพวิพสำกษสำของขคันใบททที่เจป็ด
ตสำมททที่มทบอกไวข้ใน 16:17-21 อสำจเปป็นไดข้วกสำเสทยงตกสำงๆ ฟข้สำรข้อง แผกนดวินไหว และลซูกเหป็บเปป็นภสำพ
ใหข้ชมกกอนแบบยกอๆของกสำรพวิพสำกษสำของขคันเจป็ดใบซจึที่งก สสำลคังจะถซูกเทลงบนแผกนดวินโลกอยกสำง
รวดเรป็วตกอเนพที่อง

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 12: บททนชื่สยบสองเรยชื่มตห้นเนชนี้อหาแทรกทนชื่สนาคนัญอนกสล่วนของหนนังสชอ

เลล่มนนนี้ บททนชื่ 12 และ 13 นนาเสนอบตุคคลเจห็ดคนหรชอ ‘ผผห้เลล่น’ เจห็ดคนในชล่วงยตุคเจห็ดปน ในบทนนนี้มนพผด
ถซงหห้าคน นนัชื่นคชอ (1) หญยงผผห้ยยชื่งใหญล่คนนนันี้น, (2) พญานาคใหญล่สนแดงตนัวนนันี้น, (3) บตุตรชายคนนนันี้น, 



(4) มนคาเอล และ (5) เชชนี้อสายทนชื่เหลชออยผล่ของหญยงนนันี้น แตล่ละบตุคคลไดห้ถผกบรรยาย และทนาใหห้เรา
เขห้าใจเกนชื่ยวกนับตนัวตนทนชื่แทห้จรยงของพวกเขา

วว 12:1-2 หลคังจสำกยข้อนกลคับมสำยคังลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ตกอเนพที่องในกสำรเปกสำแตรคคันททที่เจป็ด 
เนพรอหสำแทรกอทกสกวนของหนคังสพอเลกมนทรกป็เรวิที่มตข้นขจึรน เรสำพจึงระลจึกวกสำเนพรอหสำแทรกคพอ กสำรออกนอก
เรพที่องไปจสำกเหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับตกอเนพที่องในเนพรอหสำสกวนททที่เปป็นคสสำพยสำกรณณ์ของหนคังสพอ
เลกมนทร  สกวนททที่เปป็นเนพรอหสำแทรกดคังกลกสำวนสสำเสนอภสำพรวมของเหตรุกสำรณณ์อพที่นๆททที่เกวิดขจึรนในชกวงยรุค
เจป็ดปท โดยในกรณทนทรคพอ ‘ผซูข้เลกนคนสสสำคคัญในยรุคเจป็ดปท’

ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ มชการมหรัศจรรยณ์ใหญก่ยวิซึ่งปรากฏในสวรรคณ์ คพอผซจ้หญวิงคนหนซซึ่งมชดวง
อาทวิตยณ์เปป็นอาภรณณ์ มชดวงจรันทรณ์อยซก่ใตจ้เทจ้า และบนศชรษะมชดวงดาวสวิบสองดวงเปป็นมงก อฎ 2 ผซจ้
หญวิงนรัชี้นมชครรภณ์ และรจ้องครวญดจ้วยความเจป็บครรภณ์ทชซึ่ใกลจ้จะคลอด

เหป็นไดข้ชคัดวกสำมทกสำรตคัรงใจใชข้ภสำพเปรทยบ ผซูข้หญวิงคนนทร  เมพที่อดซูจสำกคสสำบรรยสำยเกทที่ยวกคับนสำงแลข้ว
ไมกใชกมนรุษยณ์ปกตวิ แตกเปป็นสคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงบรุคคลททที่สสสำคคัญยวิที่งกวกสำนคัรน นสำง “มทดวงอสำทวิตยณ์เปป็น
อสำภรณณ์ มทดวงจคันทรณ์อยซูกใตข้เทข้สำ” ดคังนคัรน ผซูข้หญวิงคนนทร จจึงเปป็นคนททที่สสสำคคัญมสำกๆ อคันเหป็นไดข้จสำกภสำพ
เปรทยบแบบเกวินจรวิงนทรททที่ใชข้บรรยสำยถจึงควสำมสซูงสกงของนสำง

ดสำวสวิบสองดวงนคัรนกป็เปป็นเบสำะแสททที่เปวิดเผยเกทที่ยวกคับตคัวตนของนสำง ในปฐมกสำล 37:9       
โยเซฟฝคันเหป็นดวงอสำทวิตยณ์และดวงจคันทรณ์พรข้อมกคับดสำวสวิบเอป็ดดวงททที่กข้มกรสำบเขสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนคัที่น
เปป็นควสำมฝคันเกทที่ยวกคับอวิสรสำเอลและบรุตรทคัรงหลสำยของเขสำ ดซูเหมพอนเหป็นไดข้ชคัดวกสำคสสำบรรยสำยแบบไมก
ปกตวิธรรมดสำนทร เกทที่ยวขข้องกคับชนชสำตวิอวิสรสำเอล ตสำมจรวิงแลข้ว ชนชสำตวิอวิสรสำเอลกป็เปป็นจรุดสนใจททที่
สสสำคคัญอยกสำงหนจึที่งในยรุคเจป็ดปท

นอกจสำกนทร  ผซูข้หญวิงททที่ถซูกบรรยสำยถจึงนทรกป็ตคัรงครรภณ์ เจป็บทข้องและใกลข้คลอดดข้วย เมพที่อพวิจสำรณสำ
จสำกประวคัตวิศสำสตรณ์ นทที่นกสำจะหมสำยถจึงกสำรประสซูตวิของพระครวิสตณ์ผกสำนทสำงชนชสำตวิอวิสรสำเอล ดซูขข้อ 5 นทที่
สอดคลข้องกคับอวิสยสำหณ์ 66:7 ททที่วกสำกกอนควสำมเจป็ดปวดจะมสำถจึงอวิสรสำเอล (ในยรุคเจป็ดปท) นสำงกป็ใหข้ก สสำเนวิด
บรุตรชสำยคนหนจึที่ง ดคังนคัรนบรุคคลแรกททที่ถซูกบรรยสำยถจึงคพอ (1) ชนชาตยอยสราเอล แนกนอนททที่พวกเขสำมสำ
กกอนครวิสตจคักรและจนถจึงทรุกวคันนทรกป็ยคังเปป็นประชสำกรททที่พระเจข้สำทรงเลพอก



วว 12: 3-4 ยอหณ์นจจึงเหป็นบรุคคลอทกผซูข้หนจึที่ง และมชการมหรัศจรรยณ์อชกอยก่างหนซซึ่งปรากฏใน
สวรรคณ์ ดซเถวิด มชพญานาคใหญก่สชแดงตรัวหนซซึ่ง มชเจป็ดหรัวและมชสวิบเขา และทชซึ่หรัวเหลก่านรัชี้นมชมงกอฎเจป็ด
อรัน 4 หางพญานาคตวรัดดวงดาวในทจ้องฟจ้าทวิชี้งลงมาทชซึ่แผก่นดวินโลกเสชยหนซซึ่งในสามสก่วน และ
พญานาคนรัชี้นยพนอยซก่เบพชี้องหนจ้าผซจ้หญวิงทชซึ่กคาลรังจะคลอดบอตร เพพซึ่อจะกวินบอตรเมพซึ่อคลอดออกมาแลจ้ว

เหป็นไดข้ชคัดวกสำบรุคคลททที่สองนทร  นคัที่นคพอ “พญสำนสำคใหญกสทแดง” คพอ พญสำมสำรตสำมททที่บอกไวข้ใน
ขข้อ 9 มคันถซูกบรรยสำยวกสำมท “เจป็ดหคัวและมทสวิบเขสำ และททที่หคัวเหลกสำนคัรนมทมงกรุฎเจป็ดอคัน” นทที่จะถซูกพซูดถจึง
เพวิที่มเตวิมใน 13:1 และโดยเฉพสำะใน 17:9-14 ดซูคสสำอธวิบสำยในขข้อนคัรนไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
รสำยละเอทยดเหลกสำนทรสพที่อถจึงกวิจกรรมทสำงกสำรเมพองตกสำงๆของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์

ททที่ชคัดเจนนข้อยกวกสำกป็คพอ ควสำมหมสำยของพญสำนสำคททที่ตวคัด “ดวงดสำวในทข้องฟข้สำทวิรงลงมสำททที่แผกน
ดวินโลกเสทยหนจึที่งในสสำมสกวน” ดซูเหมพอนวกสำบทนทร ไมกไดข้อวิงตสำมเวลสำ ยอหณ์นไดข้มทโอกสำสเหป็น
เหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆซจึที่งกวินระยะเวลสำยสำวนสำนมสำตคัรงแตกจรุดเรวิที่มตข้นของกสำลเวลสำจนสวิรนสรุดยรุคเจป็ดปท วลทททที่
พซูดถจึงกสำรททที่พญสำมสำรตวคัดดวงดสำวหนจึที่งในสสำมสกวนของฟข้สำสวรรคณ์เขข้สำหสำมคันและลงมสำสซูกแผกนดวิน
โลกดข้วยกคันกคับมคันอสำจหมสำยถจึงเรพที่องตกอไปนทร  มคันอสำจหมสำยถจึงกสำรททที่มคันกบฏตกอพระเจข้สำเมพที่อนสำนมสำ
แลข้วโดยททที่มคันชคักชวนหนจึที่งในสสำมของพวกทซูตสวรรคณ์ใหข้เขข้สำรกวมในกสำรกบฏของมคันดข้วย ทซูต
สวรรคณ์เหลกสำนคัรนพรข้อมกคับมคันไดข้ถซูกผลคักทวิรงลงมสำบนแผกนดวินโลกจนกวกสำจะถจึงเวลสำแหกงกสำร
พวิพสำกษสำ จสำกนคัรนมคันกป็กลสำยเปป็นพระแหกงโลกนทรและเปป็นเจข้สำแหกงอสสำนสำจในยกสำนฟข้สำอสำกสำศ บรรดสำ
ดวงดสำวททที่รกวงมสำพรข้อมกคับมคัน คพอ เหลกสำทซูตสวรรคณ์ททที่ตกสวรรคณ์ กป็กลสำยเปป็นพลโยธสำผทปทศสำจของมคัน
ไมกมทขข้อสนคับสนรุนทรรศนะนทรแบบเปป็นกลสำงในททที่อพที่นของพระคคัมภทรณ์อทก อยกสำงไรกป็ตสำม ภสำพ
เหตรุกสำรณณ์ททที่ถซูกบรรยสำยไปดข้สำนบนกป็ดซูเหมพอนสอดคลข้องกคับสวิที่งททที่เรสำทรสำบเกทที่ยวกคับอสำณสำจคักรของ
ซสำตสำน

วลทททที่พซูดถจึงพญสำนสำคททที่รอกวินบรุตรของหญวิงนคัรนเมพที่อบรุตรนคัรนคลอดออกมสำแลข้วกป็ดซูเหมพอน
ชคัดเจนอยซูกแลข้ว ตอนททที่พระเยซซูทรงประสซูตวิ ซสำตสำนพยสำยสำมทสสำทรุกววิถททสำงเพพที่อก สสำจคัดพระครวิสตณ์ขณะ
ทรงเยสำวณ์วคัยโดยอสำศคัยควสำมอวิจฉสำททที่ถซูกกระตรุข้นใหข้เกวิดขจึรนในตคัวเฮโรดมหสำรสำช กสำรททที่เฮโรดสคัที่งฆกสำ
เดป็กนข้อยทคัรงในและรอบกรรุงเยรซูซสำเลป็มกป็ดซูเหมพอนจะตรงกคับควสำมพยสำยสำมของซสำตสำนททที่จะกวินบรุตร



ของหญวิงนคัรนตสำมททที่ถซูกบรรยสำยไวข้ตรงนทร  ดคังนคัรน บรุคคลททที่สองยกอมเปป็น (2) พญามาร อยกสำงไมกตข้อง
สงสคัย ซจึที่งเปป็นผซูข้เลกนคนสสสำคคัญในชกวงยรุคเจป็ดปทเลยจรวิงๆ

วว 12:5 หญวิงนรัชี้นคลอดบอตรชาย ผซจ้ซซซึ่งจะครอบครองประชาชาตวิทรัชี้งปวงดจ้วยคทา
เหลป็ก และบอตรนรัชี้นไดจ้ขซชี้นไปถซงพระเจจ้า ถซงพระทชซึ่นรัซึ่งของพระองคณ์ ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปเกทที่ยวกคับผซูข้
หญวิงนคัรน (อวิสรสำเอล) ททที่คลอด “บรุตรชสำย ผซูข้ซจึที่งจะครอบครองประชสำชสำตวิทคัรงปวงดข้วยคทสำเหลป็ก 
และบรุตรนคัรนไดข้ขจึรนไปถจึงพระเจข้สำ ถจึงพระททที่นคั ที่งของพระองคณ์” บรุตรชสำยททที่หญวิงผซูข้นทรคลอดออกมสำยกอม
เปป็นพระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงไมกตข้องสงสคัย วลทททที่พซูดถจึงกสำรททที่พระองคณ์ครอบครองประชสำชสำตวิทคัรงปวง
ดข้วย “คทสำเหลป็ก” กป็เปป็นกสำรทสสำใหข้เพลงสดรุดท 2:9 สสสำเรป็จโดยตรง ซจึที่งเปป็นคสสำพยสำกรณณ์เกทที่ยวกคับพระ
เมสสวิยสำหณ์อยกสำงชคัดเจน นอกจสำกนทร  ในววิวรณณ์ 2:27 พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวกสำกสำรครอบครองดคังกลกสำว
จะเปป็นของพระองคณ์ นอกจสำกนทร  บรุตรชสำยของหญวิงนทรกป็ถซูกรคับ “ขจึรนไปถจึงพระเจข้สำ ถจึงพระททที่นคั ที่งของ
พระองคณ์” ในเวลสำอคันเหมสำะสม ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำนทที่ยกอมหมสำยถจึงกสำรเสดป็จขจึรนสซูกสวรรคณ์ขององคณ์
พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ในกวิจกสำร 1:11 ดคังนคัรนบรุคคลททที่สสำมแหกงวคันขององคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำนทร ยกอมเปป็น (3) พระเยซผครยสตห์ อยกสำงไมกตข้องสงสคัย

วว 12:6 ยอหณ์นออกควสำมเหป็นเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับชนชสำตวิอวิสรสำเอลกกอนททที่จะกลกสำวถจึง
บรุคคลตกอไป และหญวิงนรัชี้นกป็หนชเขจ้าไปในถวิซึ่นทอรกรันดาร ทชซึ่นางมชสถานทชซึ่ซซซึ่งพระเจจ้าไดจ้ทรงจรัด
เตรชยมไวจ้ใหจ้ เพพซึ่อนางจะไดจ้รรับการเลชชี้ยงดซอยซก่ทชซึ่นรัซึ่นตลอดพรันสองรจ้อยหกสวิบวรัน ททที่วกสำนทที่เกทที่ยวขข้องกคับ
ยรุคเจป็ดปทโดยตรงกป็ปรสำกฏชคัดในกสำรพซูดถจึง 1,260 วคัน นทที่คพอ 42 เดพอนหรพอสสำมปทครจึที่ง ซจึที่งถซูกพซูดถจึงใน
11:2-3 และ 12:14  และในททที่อพที่นๆโดยหมสำยถจึงครจึที่งหนจึที่งของยรุคเจป็ดปท

กสำรททที่หญวิงนคัรนหนทเขข้สำไปในถวิที่นทรุรกคันดสำรททที่นสำงมทสถสำนททที่ซจึที่งพระเจข้สำไดข้ทรงจคัดเตรทยมไวข้ใหข้
กป็ดซูเหมพอนเปป็นกสำรแทรกแซงของพระเจข้สำโดยตรงในชกวงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปทเพพที่อพวิทคักษณ์รคักษสำ
และปกปข้องชนชสำตวิอวิสรสำเอลใหข้พข้นจสำกควสำมโกรธของพญสำมสำร เรพที่องนทร จะถซูกพซูดถจึงเพวิที่มเตวิมใน 
12:13-16 เพพที่อพวิจสำรณสำจสำกแผนกสำรของยรุคเจป็ดปท 1,260 วคันททที่วกสำนทรนกสำจะหมสำยถจึงชกวงครจึที่งหลคังของ
ยรุคเจป็ดปท ณ เวลสำนทร เองททที่ซสำตสำนจะหคันมสำเลกนงสำนชนชสำตวิอวิสรสำเอลผกสำนทสำงปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ผซูข้
ซจึที่งละเมวิดขข้อตกลงสคันตวิภสำพททที่มคันกระทสสำก คับพวกเขสำ



วว 12:7-8 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปเกทที่ยวกคับกสำรสงครสำมททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์ระหวกสำงมทคสำ
เอลกคับพญสำมสำร และมชสงครามเกวิดขซชี้นในสวรรคณ์ มชคาเอลและพวกทซตสวรรคณ์ของทก่านไดจ้ตก่อสซจ้กรับ
พญานาค และพญานาคกรับพวกทซตของมรันกป็ตก่อสซจ้  8 แตก่ฝก่ายพญานาคแพจ้ และพวกพญานาคไมก่มช
ทชซึ่อยซก่ในสวรรคณ์อชกเลย คสสำททที่แปลวกสำ สงคราม (พอเละมอส) สสำมสำรถแปลไดข้ดข้วยวกสำ ‘กสำรสซูข้รบ’ ไมก
ตข้องสงสคัยเลยวกสำผลของกสำรสซูข้รบนทรออกมสำในรซูปไหน พญสำมสำรและพวกทซูตของมคันไดข้รคับควสำม
พกสำยแพข้ บรุคคลททที่สทที่ในยรุคเจป็ดปทนทร จจึงถซูกกลกสำวถจึงวกสำเปป็น (4) มนคาเอล อคัครเทวทซูตสำธวิบดท

อยกสำงไรกป็ตสำม คสสำถสำมททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ สงครสำมนทร เกวิดขจึรนเมชชื่อไร มทหลสำยทรรศนะถซูก
เสนอออกมสำ ทรรศนะแรกเชพที่อวกสำ สงครสำมครคัร งนทร เกวิดขจึรนในตอนททที่ซสำตสำนกบฏตกอพระเจข้สำเมพที่อนสำน
มสำแลข้วอคันสกงผลใหข้พวกมคันถซูกขคับออกจสำกสวรรคณ์ อทกทรรศนะเชพที่อวกสำสงครสำมททที่วกสำนทร เปป็นควสำมขคัด
แยข้งททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์ระหวกสำงซสำตสำนกคับพระเจข้สำในชกวงยรุคเจป็ดปท ทรรศนะนทรยกอทกทรรศนะททที่วกสำ
ซสำตสำนไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำเฝข้สำพระเจข้สำไดข้มสำตลอดหลสำยยรุคหลสำยสมคัยในฐสำนะเปป็นผซูข้กลกสำวหสำพวก
พทที่นข้อง ดซู โยบ 1 ทรรศนะททที่สสำมเชพที่อวกสำมทสงครสำมฝกสำยววิญญสำณเกวิดขจึรนมสำตลอดตคัรงแตกตอนททที่ซสำตสำน
กบฏตกอพระเจข้สำและกสำรสงครสำมนทรกป็ตกอเนพที่องมสำจนถจึงทรุกวคันนทร  สงครสำมนทรจะทวทควสำมรรุนแรงถจึงขทด
สรุดในชกวงยรุคเจป็ดปทเมพที่อซสำตสำนไมกไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำสซูกสวรรคณ์ไดข้อทกตกอไป ถจึงแมข้วกสำนทที่ไมกใชกกสำรสซูข้
รบครคัร งสรุดทข้สำยกคับซสำตสำน แตกมคันมทควสำมสสสำคคัญตกอยรุคเจป็ดปทตรงททที่วกสำ ควสำมโกรธของซสำตสำนนคัรนจะ
ถซูกระบสำยออกตกอประชสำกรของพระเจข้สำททที่อยซู กบนแผกนดวินโลก ทรรศนะททที่สสำมนทรนกสำจะเปป็นทรรศนะ
ททที่ใชกตสำมททที่ขข้อตกอไปจะแสดงใหข้เหป็น

วว 12:9 เหป็นไดข้ชคัดวกสำซสำตสำนไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำเฝข้สำหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำไดข้
แบบจสสำกคัดมสำตลอดหลสำยยรุคหลสำยสมคัย เรสำเหป็นเรพที่องนทรชคัดเจนจสำกโยบ 1 อยกสำงไรกป็ตสำม ในชกวงเวลสำ
ททที่อสำจตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท พญานาคใหญก่ซซซึ่งเปป็นงซดซกดคาบรรพณ์ ทชซึ่เขาเรชยกกรันวก่า พญามารและ
ซาตาน ผซจ้ลก่อลวงมนอษยณ์ทรัชี้งโลก พญานาคและพวกทซตของมรันกป็ถซกผลรักทวิชี้งลงมาในแผก่นดวินโลก ขข้อ
นทรชกวยใหข้เรสำคลสำยสงสคัยเลยวกสำตคัวตนททที่แทข้จรวิงของพญสำนสำคนทรคพอใคร มคันคพอ “งซูดจึกดสสำบรรพณ์” ซจึที่ง
ทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงเจข้สำงซูนคัรนในสวนเอเดน ซจึที่งถซูกบรรยสำยเพวิที่มเตวิมวกสำเปป็น “พญามาร” ชพที่อหลคังนทรมท
ลคักษณะเปป็นคสสำบรรยสำยมสำกกวกสำททที่จะเปป็นชพที่อเฉพสำะ มคันแปลมสำจสำกคสสำวกสำ ดนอาบอลอส และมทควสำม



หมสำยตรงตคัววกสำ ‘ผซูข้กลกสำวรข้สำย’, ‘ผซูข้กลกสำวหสำอยกสำงผวิดๆ’ หรพอกลกสำวโดยงกสำยกป็คพอ ‘ผซูข้มรุสสำ’ นคั ที่นเอง มคัน
ไดข้หลอกลวงคนทคัรงโลกมสำตลอดหลสำยพคันปทแลข้วจรวิงๆ พระเยซซูตรคัสในยอหณ์น 8:44 วกสำมคันเปป็นผซูข้
แรกททที่โกหกและเปป็นผซูข้ใหข้ก สสำเนวิดกสำรโกหกดข้วย ชพที่อของมคันททที่เหมสำะสมมสำกกวกสำกป็คพอ ซาตาน ซจึที่งมท
ควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ปฏวิปคักษณ์’

ตรงนทรถซูกบรรยสำยวกสำ “พญสำนสำคและพวกทซูตของมคันกป็ถซูกผลคักทวิรงลงมสำในแผกนดวินโลก” ขข้อ
ตกอไปดซูเหมพอนจะบกงชทร เกทที่ยวกคับชกวงเวลสำททที่เหตรุกสำรณณ์นทร เกวิดขจึรน

วว 12:10 เมพที่อยอหณ์นไดข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทร แลข้ว ทกสำนกป็เขทยนวกสำ และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวิน
เสชยงดรังขซชี้นในสวรรคณ์วก่า "บรัดนชชี้ความรอด และฤทธวิธิ์เดช และราชอาณาจรักรแหก่งพระเจจ้าของเรา 
และอคานาจพระครวิสตณ์ของพระองคณ์ไดจ้มาถซงแลจ้ว เพราะวก่าผซจ้ทชซึ่กลก่าวโทษพวกพชซึ่นจ้องของเราตก่อพระ
พรักตรณ์พระเจจ้าของเรา ทรัชี้งกลางวรันและกลางคพนนรัชี้น กป็ไดจ้ถซกผลรักทวิชี้งลงมาแลจ้ว นทที่ดซูเหมพอนจะบกงชทร
อยกสำงชคัดเจนวกสำกสำรททที่ซสำตสำนถซูกผลคักทวิรงออกจสำกสวรรคณ์นทร เกวิดขจึรนในชกวงหลคังของยรุคเจป็ดปท โดยอสำจ
ตรงกคับเสทยงแตรคคันททที่เจป็ดตสำมททที่บอกไวข้ใน 11:15 เมพที่อกสำรอเปหวินทร เกวิดขจึรน ยอหณ์นกป็ไดข้ยวินเสทยงหนจึที่ง
ในสวรรคณ์ททที่ประกสำศถจึงกสำรมสำของไมกเพทยงควสำมรอดและฤทธวิธ เดชเทกสำนคัรน แตกรสำชอสำณสำจคักรของ
พระเจข้สำดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นตอนทข้สำยของยรุคเจป็ดปท

นอกจสำกนทร  วลทสรุดทข้สำยททที่พซูดถจึงผซูข้ททที่กลกสำวโทษพวกพทที่นข้องซจึที่งถซูกผลคักทวิรงลงมสำกป็สพที่อถจึงอดทตกสำล
รซูปกสำลในภสำษสำกรทกจรวิงๆแลข้วกป็เปป็นอดทตกสำล แตกบรวิบทกป็สพที่อถจึงกสำรกระทสสำในอดทตเมพที่อเททยบกคับ
กสำรขคับออกจสำกสวรรคณ์นทร  เรสำตข้องไมกลพมขข้อเทป็จจรวิงนทรดข้วยวกสำ ซสำตสำนไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำเฝข้สำ
พระเจข้สำไดข้เพพที่อกลกสำวหสำพวกพทที่นข้องของเรสำทคัรงกลสำงวคันและกลสำงคพน จงสรรเสรวิญพระเจข้สำททที่เรสำมท
 “พระองคณ์ผซูข้ชกวยเหลพอสถวิตอยซูกกคับพระบวิดสำ คพอพระเยซซูครวิสตณ์ผซูข้ทรงชอบธรรมนคัรน” (1 ยอหณ์น 2:1) 
ซจึที่งเปป็นใหญกกวกสำซสำตสำน

วว 12:11 ยอหณ์นบคันทจึกเกทที่ยวกคับคนเหลกสำนคัรนททที่เหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็นบรรดสำววิสรุทธวิชนททที่ไดข้
รคับควสำมรอดในชกวงยรุคเจป็ดปทวกสำ เขาเหลก่านรัชี้นชนะพญามารดจ้วยพระโลหวิตของพระเมษโปดก และ
โดยคคาพยานของพวกเขาเอง และเขาไมก่ไดจ้เสชยดายทชซึ่จะพลชชชพของตน พทที่นข้องเหลกสำนทรชนะ (ไดข้รคับ
ชคัยชนะ) เหนพอพญสำมสำรในวคันนคัรนโดย (ก) “พระโลหวิตของพระเมษโปดก” และ (ข) “คสสำพยสำน



ของพวกเขสำเอง” พระโลหวิตของพระเมษโปดกกป็มทฤทธวิธ มสำกจรวิงๆในกสำรสซูข้รบกคับซสำตสำน แมข้
กระทคั ที่งในทรุกวคันนทร  ซจึที่งกป็ยคังเปป็นสวิที่งททที่ใชข้ขคัดขวสำงอวิทธวิพลของซสำตสำนไดข้อยซู ก ซจึที่งปกปข้องเรสำไดข้จรวิงๆใน
ตสสำแหนกงของเรสำในพระครวิสตณ์ กสำรอข้สำงพระโลหวิตยคังนสสำมสำซจึที่งชคัยชนะเหนพอกสำรทดลองและอวิทธวิ
พลอพที่นๆของซสำตสำนดข้วย นอกจสำกนทรคนาพยสำนของเรสำกป็เปป็นตคัวขคัดขวสำงอวิทธวิพลของซสำตสำนไดข้อยกสำง
ดทดข้วย นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงกสำรเปป็นพยสำนดข้วยใจกลข้สำ เปป็นกสำรรรุกฝกสำยววิญญสำณ เปป็นกสำรนสสำมสำซจึที่งชคัยชนะ
เหนพออสสำนสำจของซสำตสำน นอกจสำกนทร  บรรดสำพทที่นข้องในวคันนคัรนจะไมกเสทยดสำยททที่จะพลทชทพของตน พวก
เขสำจะยวินดทททที่จะยอมถซูกตคัดศทรษะเพรสำะเหป็นแกกพระนสำมของพระเยซซู

วว 12:12 ยอหณ์นบคันทจึกตกอไปเกทที่ยวกคับสวิที่งททที่เสทยงยวิที่งใหญกในสวรรคณ์นคัรนประกสำศเพวิที่ม
เตวิม ฉะนรัชี้นสวรรคณ์และบรรดาผซจ้ทชซึ่อยซก่ในสวรรคณ์จงรพซึ่นเรวิงยวินดชเถวิด แตก่ววิบรัตวิจะมชแกก่ผ ซจ้ทชซึ่อยซก่ในแผก่นดวิน
โลกและทะเล เพราะวก่าพญามารไดจ้ลงมาหาเจจ้าดจ้วยความโกรธยวิซึ่งนรัก เพราะมรันรซจ้วก่าเวลาของมรันมช
นจ้อย" เมพที่อซสำตสำนไมกสสำมสำรถเขข้สำสซูกสวรรคณ์ไดข้อทกแลข้วและมคันถซูกทวิรงผลคักทวิรงลงมสำครคัร งเดทยวพอ เสทยง
นคัรนในสวรรคณ์กป็สคัที่งใหข้ฟข้สำสวรรคณ์และบรรดสำผซูข้ททที่อยซู กในนคัรนชพที่นชมยวินดท อยกสำงไรกป็ตสำม เสทยงนคัรนกป็เตพอน
ดข้วยถจึงววิบคัตวิททที่จะเกวิดแกกคนเหลกสำนคัรนททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก “เพรสำะวกสำพญสำมสำรไดข้ลงมสำหสำเจข้สำดข้วย
ควสำมโกรธยวิที่งนคัก เพรสำะมคันรซูข้วกสำเวลสำของมคันมทนข้อย”

เหป็นไดข้ชคัดวกสำซสำตสำนลงมสำดข้วยควสำมโกรธยวิที่งนคัก เพรสำะมคันถซูกขคับออกจสำกสวรรคณ์แลข้ว 
นอกจสำกนทรมคันรซูข้ดข้วยวกสำเหลพอเวลสำนข้อยเตป็มทท คสสำททที่แปลวกสำ นจ้อย (ออลนกอส) นอกจสำกแปลวกสำ  ‘สคัรน’ กป็
แปลวกสำ ‘นข้อยนวิด’ ดข้วย มทเวลสำเหลพอสสสำหรคับมคันนข้อยนวิดจรวิงๆ นทที่กป็บกงชทรดข้วยวกสำกสำรสซูข้รบในสวรรคณ์นทร
เกวิดขจึรนในชกวงยรุคเจป็ดปท

วว 12:13 เมพซึ่อพญานาคนรัชี้นเหป็นวก่ามรันถซกผลรักทวิชี้งลงมาในแผก่นดวินโลกแลจ้ว มรันกป็
ขก่มเหงหญวิงทชซึ่คลอดบอตรชายนรัชี้น หลคังจสำกถซูกขคับออกจสำกสวรรคณ์แลข้ว พญสำนสำค (คพอ พญสำมสำร) กป็ 
“ขกมเหงหญวิงททที่คลอดบรุตรชสำยนคัรน” ถจึงแมข้วกสำซสำตสำนเปป็นรสำกเหงข้สำแหกงลคัทธวิเกลทยดยวิวมสำตลอดหลสำย
ยรุคหลสำยสมคัยอยกสำงไมกตข้องสงสคัย แตกดซูเหมพอนวกสำควสำมเกรทร ยวกรสำดของมคันททที่มทตกอชนชสำตวิอวิสรสำเอล
จะทวทควสำมรรุนแรงถจึงขทดสรุดในชกวงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท นทที่อสำจเปป็นตคัวแปรททที่จรุดชนวนใหข้ปฏวิปคักษณ์
ตกอพระครวิสตณ์ละเมวิดขข้อตกลงสคันตวิภสำพททที่มคันทสสำไวข้ก คับประเทศอวิสรสำเอลในตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท



ดข้วยควสำมโกรธยวิที่งนคักของมคันซสำตสำนกป็ตคัรงใจททที่จะกวสำดลข้สำงชนชสำตวิอวิสรสำเอลใหข้สวิรนไปครคัร ง
เดทยวจบ มคันลข้มเหลวไปแลข้วในกสำรทสสำลสำยครวิสตจคักร เพรสำะพวกเขสำอยซู กในสวรรคณ์แลข้วตอนนทร  
ประชสำกรททที่เหลพอของพระเจข้สำซจึที่งอยซูกบนแผกนดวินโลกคพอชนชสำตวิอวิสรสำเอล นทที่สพที่อดข้วยวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่
กลคับใจเชพที่อพระครวิสตณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปทกป็อสำจถซูกซสำตสำนและชสำวโลกถพอวกสำเปป็นวงศณ์วสำนททที่แตกแขนง
ออกมสำของชนชสำตวิอวิสรสำเอลดข้วยเหมพอนกคับในสมคัยแรกๆของครวิสตจคักร

วว 12:14 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกเกทที่ยวกคับกสำรเขข้สำแทรกแซงของพระเจข้สำเพพที่อชกวยชนชสำตวิ
อวิสรสำเอลใหข้พข้นในวคันนคัรน แตก่ทรงประทานปชกนกอวินทรชใหญก่สองปชกแกก่หญวิงนรัชี้น เพพซึ่อใหจ้นางบวิน
หนชหนจ้างซเขจ้าไปในถวิซึ่นทอรกรันดารในสถานทชซึ่ของนาง จนถซงทชซึ่ซซซึ่งนางจะไดจ้รรับการเลชชี้ยงดซ ตลอดวาร
หนซซึ่งและสองวารและครซซึ่งวาร

ตสำมททที่ไดข้กลกสำวไปแลข้วตอนตข้นของบทนทร  ผซูข้หญวิงคนนทรคพอ ชนชสำตวิอวิสรสำเอล “วสำระหนจึที่งและ
สองวสำระและครจึที่งวสำระ” เปป็นอทกววิธทหนจึที่งของกสำรพซูดวกสำสสำมปทครจึที่ง (หรพอสทที่สวิบสองเดพอน หรพอ 
1,260 วคัน) ดซู คสสำอธวิบสำยสสสำหรคับดสำเนทยล 12:7 กสำรปกปข้องดซูแลชนชสำตวิอวิสรสำเอลเปป็นพวิเศษโดย
พระเจข้สำนทร เหป็นไดข้ชคัดวกสำเกวิดขจึรนในชกวงสสำมปทครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท นทที่อสำจสอดคลข้องก คับสวิที่งททที่พระเยซซู
ทรงเตพอนไวข้ในลซูกสำ 21:20-21 นอกจสำกนทร  มทควสำมคลข้สำยคลจึงกคันอยกสำงมสำกตรงนทรกคับกสำรททที่โมเสส
บรรยสำยถจึงกสำรททที่ชนชสำตวิอวิสรสำเอลไดข้รคับกสำรชกวยใหข้พข้นจสำกอทยวิปตณ์ในอพยพ 19:4 ตรงนคัรนโมเสส
บรรยสำยถจึงกสำรชกวยใหข้พข้นของพระเจข้สำในตอนนคัรนวกสำเปป็นเหมพอนกคับอยซูกบนปทกนกอวินทรท ภสำพ
เปรทยบฝกสำยววิญญสำณททที่สอดคลข้องกคันนทรกป็ถซูกพบในอวิสยสำหณ์ 40:31

พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำปทกนกอวินทรทนทรคพออะไรกคันแนก เหป็นไดข้ชคัดจสำกอพยพ 19:4 
วกสำปทกนกอวินทรทซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงตรงนคัรนไมกใชกปทกนกจรวิงๆแตกเปป็นภสำพเปรทยบททที่แสดงถจึงกสำรททที่
พระเจข้สำทรงชกวยประชสำกรของพระองคณ์ใหข้พข้นในตอนนคัรน ควสำมหมสำยททที่คลข้สำยคลจึงกคันกป็นกสำจะเปป็น
ตรงนทรดข้วยเชกนกคัน ในชกวงครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท พระเจข้สำจะทรงประทสำนกสำรชกวยใหข้พข้นและกสำร
ปกปข้องครุข้มครองใหข้แกกชนชสำตวิอวิสรสำเอลจสำกกสำรเขกนฆกสำอยกสำงโหดเหทร ยมของพญสำมสำรโดยใชข้ววิธทททที่
ไมกมทบอกไวข้



วว 12:15-16 ยอหณ์นใหข้เบสำะแสเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับกสำรชกวยใหข้พข้นนทร  ถจึงแมข้อสำจจงใจ
ใหข้เปป็นปรวิศนสำกป็ตสำม พระเจข้สำอสำจไมกทรงประสงคณ์ใหข้ซสำตสำนรซูข้รสำยละเอทยดเกทที่ยวกคับววิธทททที่พระองคณ์จะ
ทรงชกวยประชสำกรของพระองคณ์ใหข้พข้นกกอนถจึงวคันนคัรน งซนรัชี้นกป็พก่นนคชี้าออกจากปากเหมพอนนคชี้าทก่วม
ไหลตามหญวิงนรัชี้น เพพซึ่อจะใหจ้พรัดหญวิงนรัชี้นไปกรับนคชี้าทก่วม 16 แตก่แผก่นดวินกป็ไดจ้ชก่วยหญวิงนรัชี้นไวจ้ไดจ้ โดย
แยกออกเปป็นชก่องแลจ้วสซบนคชี้าทก่วมนรัชี้นทชซึ่พก่นออกจากปากพญานาคนรัชี้นลงไป

มทกสำรคสำดเดสำเยอะแยะมสำกเกทที่ยวกคับกสำรททที่พระเจข้สำจะทรงปกปข้องดซูแลชนชสำตวิอวิสรสำเอลใน
วคันนคัรน ทฤษฎทหนจึที่งซจึที่งเปป็นททที่นวิยมมสำกๆกป็คพอวกสำ ชนชสำตวิอวิสรสำเอลจะถซูกนสสำพสำไปโดยทสำงจวิต
ววิญญสำณสซูกเปตรสำ อคันเปป็นเมพองแหกงคนตสำยในประเทศจอรณ์แดน อยกสำงไรกป็ตสำม ไมกมทหลคักฐสำนตสำม  
พระคคัมภทรณ์ททที่สนคับสนรุนทรรศนะนคัรน อยกสำงไรกป็ตสำม 12:6 กลกสำวชคัดเจนวกสำพระเจข้สำจะทรงเตรทยมททที่
พวิเศษไวข้สสสำหรคับชนชสำตวิอวิสรสำเอลในวคันนคัรน

อยกสำงไรกป็ตสำม ขข้อพระคคัมภทรณ์กป็กลกสำวชคัดเจนวกสำ ซสำตสำนจะสกงนสรสำทกวมในรซูปแบบหนจึที่งมสำ
กสสำจคัดชนชสำตวิอวิสรสำเอล เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำนทที่จะเปป็นนสรสำทกวมจรวิงๆหรพอเปป็นภสำพเปรทยบของววิธท
อพที่นๆ บสำงคนคสำดเดสำวกสำนทที่จะเปป็นกสำรรรุกรสำนของทหสำรเหมพอนนสรสำทกวมโดยมทจรุดประสงคณ์เพพที่อทสสำลสำย
ชนชสำตวิอวิสรสำเอลใหข้รสำบคสำบ (คนอสำหรคับและศสำสนสำอวิสลสำมจนถจึงทรุกวคันนทรกป็พรข้อมแลข้วททที่จะทสสำใหข้
ภสำพเปรทยบนทร เปป็นจรวิง)

ไมกวกสำซสำตสำนจะใชข้ววิธทใดในกสำรกสสำจคัดชนชสำตวิอวิสรสำเอล พระเจข้สำกป็จะทรงเขข้สำแทรกแซง
โดยตรงโดยทสสำใหข้แผกนดวินโลกชกวยพวกเขสำโดยกสำรกลพนนสรสำทกวมแหกงกสำรทสสำลสำยลข้สำงนทรซจึที่งถซูกใชข้มสำ
เพพที่อทสสำลสำยหญวิงนทร  อทกครคัร งททที่มทกสำรเชพที่อมโยงโดยตรงระหวกสำงสวิที่งททที่ถซูกบคันทจึกตรงนทรกคับสวิที่งททที่พระเยซซู
ทรงเตพอนสสสำหรคับพวกยวิวททที่เชพที่อในวคันนคัรน ดซู ลซูกสำ 21:20-24 หสำกนสรสำทกวมของซสำตสำนนทร เปป็นสวิที่งททที่   
พระเยซซูไดข้ตรคัสลกวงหนข้สำไวข้ในหนคังสพอลซูกสำ มคันกป็เหป็นไดข้ชคัดวกสำนสร สำทกวมนทรคพอ กสำรรรุกรสำนทสำงทหสำรททที่
จะเกวิดกคับประเทศอวิสรสำเอลในวคันนคัรน อสำจเปป็นไปไดข้วกสำกสำรเขข้สำแทรกแซงโดยตรงของพระเจข้สำใน
กสำรกลพนพวกศคัตรซูของอวิสรสำเอลในวคันนคัรนกป็คพอ กสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์ททที่อสำรมสำเกดโดน

วว 12:17 สวิที่งททที่นกสำจะเปป็นบรุคคลททที่หข้สำในยรุคเจป็ดปทนทร จจึงถซูกบรรยสำยถจึง พญานาคโกรธ
แคจ้นหญวิงนรัชี้น มรันจซงออกไปทคาสงครามกรับเชพชี้อสายของนางทชซึ่เหลพออยซก่นรัชี้น คพอผซจ้ทชซึ่ประพฤตวิตามพ



ระบรัญญรัตวิของพระเจจ้า และยซดถพอคคาพยานของพระเยซซครวิสตณ์ หลคักฐสำนสนคับสนรุนทรรศนะททที่ถซูก
เสนอในขข้อททที่แลข้วจจึงปรสำกฏตรงนทร  ซสำตสำนโกรธแคข้นอวิสรสำเอล (หญวิงนคัรน) ยวิที่งนคัก มคันจจึงทสสำสงครสำม
เพพที่อกสสำจคัดเชพรอสสำยของนสำงซจึที่งเดทดี๋ยวจะถซูกกลกสำวถจึงในไมกชข้สำ อยกสำงไรกป็ตสำม สวิที่งททที่สสสำคคัญกป็คพอ กสำรททที่มคัน
ทสสำสงครสำมกคับประเทศอวิสรสำเอล นทที่อสำจเปป็นนสรสำทกวมททที่ถซูกบรรยสำยถจึงในขข้อ 15 กป็ไดข้

อยกสำงไรกป็ตสำม ผซูข้ททที่ตกเปป็นเปข้สำแหกงควสำมโกรธแคข้นของมคันจรวิงๆกป็คพอ “เชพรอสสำยของนสำงททที่
เหลพออยซูกนคัรน คพอผซูข้ททที่รคักษสำพระบคัญญคัตวิของพระเจข้สำ และยจึดถพอคสสำพยสำนของพระเยซซูครวิสตณ์” คนททที่
เหลพออยซูกนทร ยกอมเปป็นมสำกกวกสำคนอวิสรสำเอลโดยทคั ที่วไป เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกเขสำเปป็นเชพรอสสำยของหญวิงนคัรน 
คพอ ชนชสำตวิอวิสรสำเอล อยกสำงไรกป็ตสำม คนเหลกสำนทรททที่เหลพออยซูกคพอผซูข้ททที่ (1) “รคักษสำพระบคัญญคัตวิของ
พระเจข้สำ” และ (2) “ยจึดถพอคสสำพยสำนของพระเยซซูครวิสตณ์” เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนเหลกสำนทรคพอ พวกยวิวททที่กลคับ
ใจเชพที่อพระครวิสตณ์ หนจึที่งในเปข้สำหมสำยหลคักของยรุคเจป็ดปทกป็เพพที่อกสำรนทร เอง เมพที่อพยสำนทคัรงสองไดข้ประกสำศ
และยวิว 144,000 คนกลคับใจรคับเชพที่อ พวกเขสำกป็เททที่ยวไปประกสำศขกสำวประเสรวิฐแกกพวกยวิวกกอนจสำก
นคัรนกป็ประกสำศแกกคนตกสำงชสำตวิคนใดกป็ตสำมททที่ยอมฟคัง

เหป็นไดข้ชคัดวกสำคสสำเทศนสำบนภซูเขสำมะกอกเทศตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ในมคัทธวิว 24-25 และลซูกสำ 21 
มทไวข้เพพที่อพวกยวิวททที่เชพที่อในวคันนคัรน พอถจึงตอนนคัรนพวกเขสำกป็จะกลคับใจมสำรคับเชพที่อพระครวิสตณ์ไปแลข้ว
และกสสำลคังเรวิที่มสสสำรวจพระคคัมภทรณ์ใหมก พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ อสำจทรงทสสำงสำนผกสำนทสำงพยสำนทคัรง 
144,000 คนนคัรน โดยอสำจทรงทสสำใหข้พวกเขสำสนใจคสสำเทศนสำบนภซูเขสำมะกอกเทศนคัรนเพพที่อใหข้
แนวทสำงแกกพวกเขสำเกทที่ยวกคับสวิที่งททที่ก สสำลคังเกวิดขจึรนอยซูกรอบๆตคัวพวกเขสำ

พญสำมสำรหคันมสำระบสำยควสำมโกรธแกกพวกยวิวททที่เชพที่อซจึที่งเปป็นพวกททที่เหลพออยซูกเหลกสำนทรนทที่เอง คสสำททที่
แปลวกสำ (พวก) ทชซึ่เหลพออยซก่ (ลออนพอส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘คนททที่เหลพอ’, ‘สกวนททที่เหลพอ’ หรพอ ‘คนอพที่นททที่
เหลพอ’ นทที่สพที่อวกสำไมกใชกวกสำคนอวิสรสำเอลทรุกคนจะกลคับใจเชพที่อพระครวิสตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม สสสำหรคับคนททที่
กลคับใจเชพที่อพระครวิสตณ์ พวกเขสำกป็จะเผชวิญกคับควสำมโกรธอคันรรุนแรงของพญสำมสำร กระนคัรน พระเจข้สำ
จะทรงประทสำนกสำรชกวยกซู ข้ใหข้พข้นอคันใหญกยวิที่งแกกพวกเขสำ ดคังนคัรน บรุคคลททที่หข้สำในยรุคเจป็ดปทนทร ถซูกบกงบอก
วกสำเปป็น (5) คนอยสราเอลทนชื่เชชชื่อซซชื่งยนังเหลชออยผล่

*****



ภนำพรวมของววิวรณณ 13: บททนชื่สยบสามของวยวรณห์มนเนชนี้อหาตล่อเนชชื่องจากบททนชื่แลห้วโดยนนา
เสนอบตุคคลสนาคนัญๆในยตุคเจห็ดปน ซซชื่งเปห็นสล่วนตล่อเนชชื่องของเนชนี้อหาแทรกของหนนังสชอเลล่มนนนี้ ในบทนนนี้
บตุคคลทนชื่หกและเจห็ดถผกบรรยายถซง: (6) สนัตวห์รห้ายทนชื่ขซนี้นมาจากทะเล และ (7) สนัตวห์รห้ายทนชื่ขซนี้นมาจาก
แผล่นดยนโลก

วว 13:1 ยอหณ์นบรรยสำยเกทที่ยวกคับบรุคคลททที่หกแหกงยรุคเจป็ดปทนทร  และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยพนอยซก่ทชซึ่
หาดทรายชายทะเล และเหป็นสรัตวณ์รจ้ายตรัวหนซซึ่งขซชี้นมาจากทะเล มรันมชเจป็ดหรัวและสวิบเขา ทชซึ่เขาทรัชี้งสวิบ
นรัชี้นมชมงกอฎสวิบอรัน และมชชพซึ่อทชซึ่เปป็นคคาหมวิซึ่นประมาทจารซกไวจ้ทชซึ่หรัวทรัชี้งหลายของมรัน เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
ยอหณ์นถซูกพสำโดยจวิตววิญญสำณกลคับไปยคังแผกนดวินโลกซจึที่งเปป็นททที่ๆทกสำนยพนอยซูกททที่ชสำยฝคัที่งทะเล ททที่นคั ที่นเอง
ทกสำนไดข้เหป็น “สคัตวณ์รข้สำยตคัวหนจึที่งขจึรนมสำจสำกทะเล” บรวิบทททที่ตสำมมสำแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวกสำสคัตวณ์รข้สำยตคัว
นทร เปป็นภสำพเปรทยบถจึงบรุคคลททที่ชคั ที่วรข้สำยยวิที่งกวกสำนทร เยอะ ววิวรณณ์ 17:8-18 นสสำเสนอสวิที่งททที่ดซูเหมพอนเปป็นคสสำ
อธวิบสำยททที่เกทที่ยวขข้องกคันแตกกป็แยกจสำกกคันเกทที่ยวกคับสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร  กลกสำวโดยสรรุปกป็คพอ มคันเปป็นคสสำนวิยสำม
ของ (6) ปฏยปนักษห์ตล่อพระครยสตห์ ววิวรณณ์ 17:15 ดซูเหมพอนสอดคลข้องกคับ 13:1 ในขข้อนคัรนนสรสำมสำกหลสำย
ถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น “ชนชสำตวิ มวลชน ประชสำชสำตวิ และภสำษสำตกสำงๆ” หรพอกลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ 
มนรุษยชสำตวิจสสำนวนมสำกมสำยมหสำศสำลนคั ที่นเอง นทที่นกสำจะเปป็นสคัญลคักษณณ์ททที่ทะเลในททที่นทรสพที่อถจึงตรงนทร

สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรถซูกบรรยสำยวกสำมท “เจป็ดหคัวและสวิบเขสำ ททที่เขสำทคัรงสวิบนคัรนมทมงกรุฎสวิบอคัน และมทชพที่อ
ททที่เปป็นคสสำหมวิที่นประมสำทจสำรจึกไวข้ททที่หคัวทคัรงหลสำยของมคัน” มทกสำรคสำดเดสำมสำกมสำยเกทที่ยวกคับรสำยละเอทยด
ตรงนทรและมทควสำมสคับสนเกวิดขจึรนมสำกมสำยดข้วยเชกนกคัน ตรงนทรมทรสำยละเอทยดททที่สอดคลข้องกคับบทททที่ 17 
ซจึที่งเปป็นทททๆี่ หญวิงแพศยสำใหญกโตคนนคัรนถซูกบรรยสำยถจึง ในขข้อนคัรนเจป็ดหคัวถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นเขสำเจป็ด
ยอด อยกสำงไรกป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำมทควสำมแตกตกสำงระหวกสำงสคัตวณ์รข้สำยตรงนทรกคับหญวิงแพศยสำในขข้อนคัรน 
มทควสำมคลข้สำยคลจึงกคันหลสำยประกสำรระหวกสำงสคัตวณ์รข้สำยททที่ถซูกบรรยสำยถจึงตรงนทรกคับสคัตวณ์รข้สำยตคัวททที่สทที่ในคสสำ
พยสำกรณณ์ของดสำเนทยลในดสำเนทยล 7:24

ทรรศนะหนจึที่งททที่ดซูเหมพอนสอดคลข้องกคับขข้อพระคคัมภทรณ์หลสำยตอนกป็คพอวกสำ หคัวเจป็ดหคัวนทรคพอ 
เจป็ดอสำณสำจคักรททที่ขจึรนครองโลกโดยเรวิที่มตคัรงแตกระบบโลกททที่หอบสำเบลเปป็นตข้นมสำ ววิวรณณ์ 17:10 บอกเรสำ
วกสำยอหณ์นมทชทววิตอยซูกในสมคัยของหคัวททที่หกซจึที่งกป็คพอ โรม เมพที่อยข้อนถอยหลคังกลคับไปมคันกป็ดซูเหมพอนวกสำหคัว
แรกอสำจเปป็นยรุคสมคัยของโลกหลคังเหตรุกสำรณณ์นสร สำทกวมโดยเรวิที่มตข้นดข้วย (ก) รคัฐบสำบวิโลนเดวิมซจึที่งถซูกกกอ



ตคัรงขจึรนททที่หอบสำเบล นทที่อสำจขยสำยตกอมสำและรวมถจึงยรุคสมคัยของอทยวิปตณ์ดข้วย ตกอจสำกนคัรนกป็ (ข) อคัสซทเรทย 
(ค) เหป็นไดข้ชคัดวกสำตกอมสำคพอ จคักรวรรดวิบสำบวิโลนในสมคัยของดสำเนทยล (ง) จสำกนคัรนกป็เปอรณ์เซทย (จ) กรทก 
และ (ฉ) จคักรวรรดวิโรมในสมคัยของยอหณ์น (ช) กสำรรวมกคันเปป็นหนจึที่งแบบเปรสำะบสำงของจคักรวรรดวิ
โรมททที่ถซูกฟพร นขจึรนใหมกกคับยรุโรปในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปทคพอ หคัวททที่เจป็ด ดซู ววิวรณณ์ 17:10-11 ยอหณ์น
จจึงไดข้เหป็นสคัตวณ์รข้สำยททที่เปป็นกสำรสคัมฤทธวิธ ผลของสวิที่งททที่เปป็นระบบของโลกททที่กวินเวลสำหลสำยพคันปท

เขสำสวิบเขสำนทรพรข้อมกคับมงกรุฎสวิบอคันของมคันดซูเหมพอนจะสอดคลข้องกคับเขสำสวิบเขสำในดสำเนทยล 
7:24 ททที่พวกมคันถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น “กษคัตรวิยณ์สวิบองคณ์ททที่จะขจึรนมสำ” คสสำพยสำกรณณ์หลสำยตอนของดสำเนทย
ลบกงบอกถจึงกสำรแบกงออกเปป็นสวิบสกวนของจคักรวรรดวิโรมททที่ฟพร นขจึรนใหมก เหป็นไดข้ชคัดวกสำกษคัตรวิยณ์สวิบ
องคณ์นทร เปป็นผซูข้ครอบครองอสำณสำจคักรททที่ถซูกแบกงเปป็นสวิบสกวนดคังกลกสำว ดสำเนทยลดซูเหมพอนจะบอกวกสำ
กษคัตรวิยณ์ (ผซูข้นสสำ) สวิบคนนทรจะเปป็นฐสำนกสำรเมพองททที่ทสสำใหข้ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ขจึรนเรพองอสสำนสำจ เหป็นไดข้
ชคัดวกสำพวกเขสำเปป็นลซูกหลสำนทสำงกสำรเมพองและวคัฒนธรรมของชสำวโลกโรมคันสมคัยเกกสำ จรวิงๆแลข้วมคัน
กป็ไดข้ชพที่อวกสำเปป็นโลกตะวคันตกในปคัจจรุบคันนคั ที่นเอง ชพที่อหมวิที่นประมสำทบนหคัวทคัรงหลสำยของสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร
เหป็นไดข้ชคัดวกสำเปป็นลคักษณะเฉพสำะททที่ปรสำศจสำกพระเจข้สำของระบบของโลกมสำตลอดหลสำยยรุคหลสำย
สมคัย ชพที่อเรทยกของจคักรพรรดวิหลสำยองคณ์แหกงอสำณสำจคักรเหลกสำนทรมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัยกป็มคักเปป็นคสสำ
หมวิที่นประมสำท

สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรมทรสำกเหงข้สำทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์และทสำงคสสำพยสำกรณณ์มสำยสำวนสำน เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
มคันเปป็นระบบกสำรปกครองททที่แผกขยสำยไปทคั ที่ว กระนคัรนตสำมททที่บทนทรจะแสดงใหข้เหป็น สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรกป็
เปป็นบรุคคลหนจึที่งดข้วยซจึที่งไดข้รคับพลคังจสำกอสสำนสำจของพญสำมสำร ดคังนคัรนสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร จจึงเปป็นทคัรงระบบ
หนจึที่งและเปป็นบรุคคลหนจึที่งซจึที่งเปป็นผซูข้นสสำแหกงรซูปแบบสรุดทข้สำยของระบบนทร  เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำคสสำททที่
แปลวกสำ สรัตวณ์รจ้าย ในบทนทรทคัรงบทคพอ เธรนออน และมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ สคัตวณ์ปกสำททที่ดรุรข้สำย คสสำททที่แปล
วกสำ สรัตวณ์ ในบทททที่ 4 และ 5 (ซจึที่งหมสำยถจึงสวิที่งททที่มทชทววิตในสวรรคณ์ททที่อยซู กหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ) คพอ 
โซออน และมทควสำมหมสำยวกสำ ‘สวิที่งททที่มทชทววิต’ หรพอ ‘สวิที่งททที่เปป็นอยซูก’

วว 13:2 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปเกทที่ยวกคับสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร  สรัตวณ์รจ้ายทชซึ่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นนรัชี้น 
เหมพอนเสพอดาว และเทจ้าเหมพอนเทจ้าหมช และปากเหมพอนปากสวิงโต และพญานาคไดจ้ใหจ้ฤทธวิธิ์ของมรัน
และทชซึ่นรัซึ่งของมรัน และสวิทธวิอคานาจอรันใหญก่ยวิซึ่งแกก่สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น สคัตวณ์ปกสำสสำมชนวิดททที่ถซูกใชข้เปป็น



สคัญลคักษณณ์กป็เปป็นชนวิดเดทยวกคับททที่ถซูกใชข้เปป็นสคัญลคักษณณ์เพพที่อแสดงถจึงสสำมจคักรวรรดวิหรพอยรุคสมคัยแหกง
อสสำนสำจโลกซจึที่งมสำกกอนโรมในดสำเนทยล 7:4-6 ตรงนคัรนเสพอดสำวแสดงถจึงควสำมวกองไวของกรทซภสำยใตข้
อเลป็กซสำนเดอรณ์ หมทแสดงถจึงพลคังมหสำศสำลของจคักรวรรดวิเปอรณ์เซทย และสวิงโตแสดงถจึงควสำมไมกรซูข้จคัก
พอของบสำบวิโลน ครุณสมบคัตวิเหลกสำนทร เปป็นลคักษณะเฉพสำะของจคักรวรรดวิตกสำงๆของระบบของโลกมสำ
ตลอดหลสำยยรุคสมคัย เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันจะเปป็นลคักษณะเฉพสำะของรซูปแบบสรุดทข้สำยและผซูข้นสสำคน
สรุดทข้สำยของระบบนทร ในชกวงยรุคเจป็ดปท

ดคังททที่กลกสำวไวข้แลข้วขข้สำงบน สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร เปป็นระบบหนจึที่ง อยกสำงไรกป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคัน
เปป็นกสำรสสสำแดงตคัวเปป็นบรุคคลหนจึที่งตสำมแบบของซสำตสำนดข้วย สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรถซูกกลกสำวถจึงเหมพอนเปป็น
บรุคคลคนหนจึที่งโดยตรงตรงนทร  นอกจสำกนทร  ฤทธวิธ เดชและอสสำนสำจของผซูข้นสสำคนนทร ยคังมสำจสำก “พญสำนสำค” 
โดยตรงดข้วย ซจึที่งกป็คพอพญสำมสำรนคัที่นเอง ดซู 12:9 พญสำนสำคเปป็นผซูข้ททที่ใหข้ “ฤทธวิธ ของมคัน และททที่นคัที่งของมคัน
และสวิทธวิอสสำนสำจอคันใหญกยวิที่งแกกสคัตวณ์รข้สำยนคัรน” คสสำททที่แปลวกสำ ทชซึ่นรัซึ่ง (ธรอนอส) มคักถซูกแปลเปป็น 
‘บคัลลคังกณ์’ นทที่สพที่อถจึงอสสำนสำจและสวิทธวิอสสำนสำจในกสำรปกครองดคังททที่ไดข้กลกสำวไวข้แลข้ว มคันจะเปป็นผซูข้ครอบ
ครองโลกคนหนจึที่ง

วว 13:3 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นวก่าหรัวๆหนซซึ่งของสรัตวณ์รจ้ายดซเหมพอน
ถซกฟรันปางตาย แตก่แผลทชซึ่ถซกฟรันนรัชี้นรรักษาหายแลจ้ว คนทรัชี้งโลกตวิดตามสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นไปดจ้วยความ
อรัศจรรยณ์ใจ บรวิบทททที่ตสำมมสำจะแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวกสำ แผลปสำงตสำยไมกไดข้ถซูกกระทสสำตกอยรุคสมคัยแหกง
กสำรปกครองนทร เทกสำนคัรน แตกเกวิดกคับตคัวบรุคคลททที่เรทยกวกสำสคัตวณ์รข้สำยนทรดข้วย ขข้อพระคคัมภทรณ์จะแสดงใหข้เหป็น
ชคัดเจนวกสำผซูข้นสสำคนนทรคพอ ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ ในแบบททที่ไมกไดข้ระบรุไวข้ชคัดเจน เขสำจะไดข้รคับบสำดแผล
ปสำงตสำยและดซูเหมพอนจะตสำยดข้วย กระนคัรน ททที่ถซูกสพที่อชคัดเจนตรงนทรและในบรวิบทททที่ตสำมมสำกป็คพอวกสำ เขสำ
ดซูเหมพอนจะเปป็นขจึรนจสำกตสำย ทข้สำยขข้อ 4 บอกเปป็นนคัยวกสำกสำรเสทยชทววิตแบบจคัดฉสำกของมคันอสำจเกวิดขจึรน
ในสงครสำม หรพอไมกมคันอสำจเกวิดขจึรนผกสำนทสำงกสำรลอบสคังหสำรกป็ไดข้

อยกสำงไรกป็ตสำม ชสำวโลกตกสำงพสำกคันอคัศจรรยณ์ใจ นทที่เปป็นผซูข้ททที่ดซูเหมพอนเปป็นขจึรนจสำกตสำยไดข้และ
กลคับมสำตกอสซูข้อทกครคัร ง คสสำททที่แปลวกสำ โลก (เก) จรวิงๆแลข้วกป็หมสำยถจึง ‘แผกนดวินโลก’ ทคั ที่วทคัรงแผกนดวินโลก
ตกสำงพสำกคันอคัศจรรยณ์ใจไปกคับอสสำนสำจททที่พวกเขสำเหป็นวกสำบรุคคลผซูข้นทรมท



วว 13:4 ตกอมสำ เขาทรัชี้งหลายไดจ้บซชาพญานาคทชซึ่ไดจ้ใหจ้อคานาจแกก่สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น เขาไดจ้
บซชาสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น กลก่าววก่า "ใครจะเปรชยบปานสรัตวณ์นชชี้ไดจ้ และใครสามารถจะทคาสงครามกรับสรัตวณ์นชชี้
ไดจ้”

บรุคคลผซูข้นทร  คพอ สคัตวณ์รข้สำย ไมกเพทยงแสดงรซูปแบบสรุดทข้สำยแหกงอสสำนสำจของโลกออกมสำเปป็น
บรุคคลในฐสำนะผซูข้นสสำททที่ซสำตสำนดลใจเทกสำนคัรน แตกเขสำยคังแสดงใหข้เหป็นถจึงครุณสมบคัตวิตกสำงๆทสำงศสำสนสำ
ดข้วย มนรุษยชสำตวิเรวิที่มบซูชสำกรสำบไหวข้เขสำ อสำจเปป็นไปไดข้วกสำเขสำยกชซูตคัวเองในสสำยตสำของชสำวโลก (และ
โดยเฉพสำะอยกสำงคนอวิสรสำเอล) วกสำเปป็นพระครวิสตณ์ททที่พวกเขสำรอคอยมสำนสำน โดยพวิสซูจนณ์ตคัวเองวกสำเปป็น
เชกนนคัรนโดยกสำรปกสำวประกสำศเรพที่องททที่เขสำตสำยและเปป็นขจึรนจสำกตสำยอยกสำงสงกสำงสำม นอกจสำกนทร  พญสำมสำร
ซจึที่งเปป็นผซูข้ใหข้อสสำนสำจแกกสคัตวณ์รข้สำยนทรกป็ไดข้รคับกสำรกรสำบไหวข้บซูชสำจสำกคนทคัรงโลกดข้วย กสำรบซูชสำพญสำมสำร
จะไมกใชกสวิที่งททที่คนแอบๆทสสำหรพอเปป็นเรพที่องของคนเลกนของอทกตกอไป ในวคันนคัรน เขสำจะนสสำเสนอตคัวเอง
ตกอสสำยตสำชสำวโลกวกสำเปป็นพระเจข้สำ ดซู 2 เธสะโลนวิกสำ 2:4 คนมสำกมสำยจะเชพที่อคสสำโกหกนคัรนอคันเปป็นกสำร
รคับประกคันถจึงควสำมพวินสำศของตคัวพวกเขสำเอง

ในวคันนคัรนคนจะปกสำวรข้องกคันวกสำ “ใครจะเปรทยบปสำนสคัตวณ์นทร ไดข้ และใครสสำมสำรถจะทสสำ
สงครสำมกคับสคัตวณ์นทร ไดข้” คสสำททที่แปลวกสำ สงคราม (พอเละเมะโอ) มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘กสำรตกอสซูข้’ นทที่สพที่อ
วกสำดซูเหมพอนเขสำจะถซูกฆกสำในกสำรสซูข้รบ และจสำกนคัรนกป็เปป็นขจึรนจสำกตสำย ดซู 17:8 ดข้วย ครุณจะสซูข้ก คับคน
แบบนคัรนไดข้อยกสำงไร เขสำตข้องเปป็นพระเจข้สำอยซูกแลข้ว ดคังนคัรน จงบซูชสำเขสำเสทย

วว 13:5 ยอหณ์นบคันทจึกตกอไปวกสำ และยอมใหจ้สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นมชปากทชซึ่พซดคคากลก่าวรจ้ายและ
หมวิซึ่นประมาท เมพที่อปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ขจึรนสซูกจรุดสซูงสรุดของกสำรครองโลก เขสำกป็ไดข้รคับ (เหป็นไดข้ชคัด
วกสำจสำกซสำตสำน) ควสำมสสำมสำรถในกสำรพซูดคสสำกลกสำวรข้สำยและหมวิที่นประมสำทใหญกโต กป็อสำจเปป็นกสำร
แถลงกสำรณณ์ตกอสสำธสำรณชนและตกอคนทคัรงโลกวกสำเขสำเปป็นพระเจข้สำ จสำกนคัรนพระคคัมภทรณ์บอกวกสำ และ
ยอมใหจ้มรันใชจ้อคานาจกระทคาอยก่างนรัชี้นตลอดสชซึ่สวิบสองเดพอน คสสำททที่แปลวกสำ อคานาจ คพอ เอห็กซออผซนอา 
มคันมทควสำมหมสำยไปทสำง ‘สวิทธวิอสสำนสำจ’ มสำกกวกสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่แปลวกสำ พระเจข้สำทรงอนรุญสำตใหข้เขสำ
กลกสำวคสสำพซูดหมวิที่นประมสำทไดข้เปป็นเวลสำสทที่สวิบสองเดพอน นทที่คพอชกวงเวลสำสสำมปทครจึที่ง สวิที่งททที่สสสำคคัญกป็คพอวกสำ 
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ไดข้รคับอสสำนสำจททที่จะพกนถข้อยคสสำหมวิที่นประมสำทของมคันในชกวงสสำมปทครจึที่งหลคัง



ของยรุคเจป็ดปท มคันใชข้เวลสำชกวงครจึที่งแรกเพพที่อททที่จะขจึรนเรพองอสสำนสำจ จสำกนคัรนมคันกป็ขจึรนนคัที่งในววิหสำรททที่ถซูก
สรข้สำงใหมกททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็มโดยประกสำศใหข้โลกรซูข้วกสำมคันคพอพระเจข้สำ พระเจข้สำทรงยอมใหข้มคันกลกสำวคสสำ
หมวิที่นประมสำทไดข้แคกจนสวิรนสรุดยรุคเจป็ดปท คพอ เปป็นเวลสำสทที่สวิบสองเดพอน

วว 13:6 เขสำจจึงไดข้รคับอนรุญสำตใหข้กลก่าวคคาหมวิซึ่นประมาทตก่อพระเจจ้า เพพซึ่อหมวิซึ่น
ประมาทตก่อพระนามของพระองคณ์ ตก่อพลรับพลาของพระองคณ์ และตก่อผซจ้ทชซึ่อยซก่ในสวรรคณ์ ปฏวิปคักษณ์
ตกอพระครวิสตณ์ในชกวงสทที่สวิบสองเดพอนสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทจจึงไมกปลกอยโอกสำสใหข้หลรุดลอยไปเพพที่อททที่
จะกลกสำวถข้อยคสสำหมวิที่นประมสำทตกอพระเจข้สำ พระนสำมของพระองคณ์ พลคับพลสำของพระองคณ์ หรพอ
บรรดสำผซูข้ททที่อยซูกในสวรรคณ์ เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำพลนับพลาททที่ถซูกเอกยถจึงในททที่นทรคพออะไร ซจึที่งอสำจเปป็น
พระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์กป็ไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม ซจึที่งอสำจหมสำยถจึงววิหสำรของพวกยวิวททที่เพวิที่งถซูก
สรข้สำงขจึรนไมกนสำนในกรรุงเยรซูซสำเลป็มกป็ไดข้ นทที่นกสำจะใชกมสำกกวกสำ ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์อข้สำงตคัววกสำเปป็น
พระเจข้สำตกอหนข้สำสสำธสำรณชนและอข้สำงวกสำพระววิหสำรของพระองคณ์เปป็นของมคันดข้วย มคันจจึงทข้สำทสำย
อสสำนสำจของพระเจข้สำในสวรรคณ์วกสำจะทสสำอะไรมคันไดข้

วว 13:7 และยอมใหจ้มรันทคาสงครามกรับพวกววิสอทธวิชน และชนะเขา และใหจ้มรันมช
อคานาจเหนพอชนทอกตระกซล ทอกภาษา และทอกประชาชาตวิ

คสสำวกสำ พวกวยสตุทธยชน มคักหมสำยถจึงชนชสำตวิอวิสรสำเอล แตกไมกนกสำจะใชกควสำมหมสำยตรงนทร เพรสำะ
พระเจข้สำไดข้ทรงทสสำอะไรบสำงอยกสำงเพพที่อพวิทคักษณ์รคักษสำพวกเขสำแลข้วตสำมททที่มทบอกไวข้ใน 12:13-16 
อยกสำงไรกป็ตสำม 12:17 กป็กลกสำวชคัดเจนวกสำในวคันนคัรนพญสำมสำรจะทสสำสงครสำมกคับคนอวิสรสำเอลททที่เหลพออยซูก
ซจึที่งเชพที่อ อยกสำงไรกป็ตสำม พวกววิสรุทธวิชนในขข้อนทรนกสำจะหมสำยถจึง คนตกสำงชสำตวิจสสำนวนมหสำศสำล (ททที่มทอยซูกทคั ที่ว
โลก) ซจึที่งกลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์หลคังกสำรรคับขจึรนไป เนพรอหสำตอนทข้สำยของขข้อนทรกป็สนคับสนรุน
ทรรศนะดคังกลกสำว นทที่นกสำจะหมสำยถจึงฝซูงชนจสสำนวนมหสำศสำลททที่ไมกมทใครนคับไดข้ตสำมททที่มทบคันทจึกไวข้ใน 
6:9-11 และ 7:13-17

เมพที่อผซูข้คนกลคับใจเชพที่อพระครวิสตณ์ พวกเขสำกป็ถซูกตสำมลกสำอยกสำงโหดเหทร ยมโดยกองกสสำลคังของ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และถซูกประหสำรชทววิต บสำงททอสำจโดยกสำรตคัดศทรษะตสำมททที่กลกสำวไวข้ใน 20:4 
กสำรขกมเหงอยกสำงรรุนแรงนทรกวินขอบเขตขยสำยออกไปถจึงทรุกตระกซูล ทรุกภสำษสำ และทรุกประชสำชสำตวิ 



กลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ ทรุกคนททที่เกวิดเขข้สำมสำในโลก ผซูข้คนรอดไดข้และจะรอดในชกวงยรุคเจป็ดปท แตกพวก
เขสำกป็อสำจตข้องยอมแลกดข้วยชทววิต

วว 13:8 ขณะททที่ระยะสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทเรวิที่มงวดเขข้สำมสำ และบรรดาคนทชซึ่อยซก่ในแผก่น
ดวินโลกจะบซชาสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะใชข้อสสำนสำจยวิที่งใหญกและอวิทธวิพลททที่มคันมทเพพที่อ
หลอกลวงใหข้คนสกวนใหญกของโลกกรสำบไหวข้มคัน คนเหลกสำนทรคพอคนทรัชี้งปวงทชซึ่ไมก่มชชพซึ่อจดไวจ้ใน
หนรังสพอแหก่งชชววิตของพระเมษโปดก ผซจ้ทรงถซกปลงพระชนมณ์ตรัชี้งแตก่แรกทรงสรจ้างโลก ชสำวโลกททที่ไมก
รอดจะบซูชสำสคัตวณ์รข้สำยนคัรน ชพที่อของพวกเขสำไมกเคยถซูกจดไวข้ในหนคังสพอแหกงชทววิตเลยเพรสำะวกสำพวกเขสำ
ไมกเคยกลคับใจรคับเชพที่อพระองคณ์ พวกเขสำรคับเอสำเครพที่องหมสำยของสคัตวณ์รข้สำยนคัรน พวกเขสำจจึงทสสำใหข้ตคัวเอง
พวินสำศตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ

ททที่นกสำสนใจกป็คพอ กสำรเอกยถจึง “หนคังสพอแหกงชทววิตของพระเมษโปดก” นทที่เปป็นหนจึที่งในสองแหกง
ในพระคคัมภทรณ์ททที่หนคังสพอแหกงชทววิตถซูกพซูดถจึงในแบบททที่เกทที่ยวขข้องกคับพระเมษโปดก อทกแหกงคพอ ววิวรณณ์ 
21:27 ททที่นกสำสนใจอทกอยกสำงกป็คพอ (2) กสำรพซูดถจึงพระเมษโปดก “ผซูข้ทรงถซูกปลงพระชนมณ์ตคัรงแตกแรก
ทรงสรข้สำงโลก” คสสำททที่แปลวกสำ ถซกปลงพระชนมณ์ (สฟาดโซ) ถซูกผคันใหข้อยซูกในรซูปสมบซูรณณ์กสำลและ
ประธสำนถซูกกระทสสำ พระเมษโปดกไดห้ทรงถผกปลงพระชนมห์แลห้วตคัรงแตกแรกทรงสรข้สำงโลก

คสสำททที่แปลวกสำ สรจ้าง (คาทาบอเล) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ 'กสำรปฏวิสนธวิ' และในทสำงภสำพ
เปรทยบแลข้ว กป็หมสำยถจึงกสำรวสำงรสำกฐสำน ควสำมหมสำยตรงนทรคพอ 'กสำรเรวิที่มตข้น' คสสำททที่แปลวกสำ โลก (คอ
สมอส) ถจึงแมข้ในบสำงกรณทหมสำยถจึง สรรพสวิที่งททที่ทรงสรข้สำง แตกสกวนใหญกแลข้วกป็หมสำยถจึง ระบบแหกง
ควสำมชคั ที่วรข้สำย

พระเมษโปดกของพระเจข้สำไดข้ถซูกปลงพระชนมณ์ตนันี้งแตล่กสำรมทขจึรนของโลก นทที่สพที่อวกสำเมพที่อควสำม
บสำปไดข้เขข้สำมสำและโลกในฐสำนะททที่เปป็นระบบหนจึที่งไดข้เรวิที่มตข้นขจึรน พระเมษโปดกของพระเจข้สำกป็ถซูก
ปลงพระชนมณ์แลข้วในพระดสสำรวิของพระเจข้สำ ควสำมหมสำยตรงนทร ไมกใชกกล่อนกสำรทรงสรข้สำงโลก แตก ณ
เวลาททที่โลกนทร เรวิที่มมทมสำตกสำงหสำก ไมกวกสำจะในกรณทใด คนตกสำงชสำตวิจสสำนวนมสำกมสำยมหสำศสำลททที่กลคับใจ
เชพที่อพระครวิสตณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปทกป็จะถซูกฆกสำตสำยในวคันนคัรน



วว 13:9 เชกนเดทยวกคับในสสำรเจป็ดฉบคับททที่สกงถจึงครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดในบทททที่ 2 และ 3 มท
คสสำเตพอนตรงนทรวกสำ ใครมชหซกป็ใหจ้ฟรังเอาเถวิด  เหป็นไดข้ชคัดวกสำคสสำเตพอนนทรปรสำกฏในขข้อตกอไป

วว 13:10 คสสำเตพอนนทรมทเนพรอหสำเกทที่ยวกคับควสำมโงกเขลสำของผซูข้คนของพระเจข้สำททที่ขคัดขพนใน
วคันนคัรน ผซจ้ใดทชซึ่กคาหนดไวจ้ใหจ้ไปเปป็นเชลยผซจ้นรัชี้นกป็จะตจ้องไปเปป็นเชลย ผซจ้ใดฆก่าเขาดจ้วยดาบผซจ้นรัชี้นกป็ตจ้อง
ถซกฆก่าดจ้วยดาบ กสำรพยสำยสำมททที่จะเปป็นฝกสำยรรุกเพพที่อตกอตข้สำนกองกสสำลคังของสคัตวณ์รข้สำย และจคับพวกศคัตรซู
เปป็นเชลย มทแตกจะนสสำไปสซูกควสำมพกสำยแพข้ กสำรปกปข้องตคัวเองโดยใชข้ก สสำลคังมทแตกจะทสสำใหข้เสทยชทววิต
แนกนอน ตรงขข้สำมกคับพฤตวิกรรมแบบคนชคั ที่วเชกนนคัรน ยอหณ์นกลกสำววกสำ  นชซึ่แหละคพอความอดทนและ
ความเชพซึ่อของพวกววิสอทธวิชน แทนททที่จะเปป็นเชกนนคัรน ควสำมแตกตกสำงของผซูข้คนของพระเจข้สำในวคันนคัรนกป็
คพอ กสำรสซูข้ทนตกอสวิที่งใดกป็ตสำมททที่เกวิดขจึรนโดยอสำศคัยควสำมเชพที่อ อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เสนอวกสำ คนเหลกสำนคัรนททที่
ขกมเหงประชสำกรของพระเจข้สำในวคันนคัรนกป็จะไดข้รคับพระพวิโรธของพระเจข้สำเปป็นกสำรตอบแทน 
อยกสำงไรกป็ตสำม คสสำเตพอนนทรดซูเหมพอนจะหมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ปฏวิบคัตวิตสำมพระวจนะของพระเจข้สำ
มสำกกวกสำ นคัที่นจจึงทสสำใหข้ทรรศนะหลคังตกไป

วว 13:11-12 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกวกสำตนไดข้เหป็น (7) สนัตวห์รห้ายตนัวทนชื่สองททที่ขจึรนมสำจสำก
แผกนดวิน (ซจึที่งเปป็นบรุคคลททที่เจป็ดในยรุคเจป็ดปท) และขจ้าพเจจ้าเหป็นสรัตวณ์รจ้ายอชกตรัวหนซซึ่งขซชี้นมาจากแผก่นดวิน 
มชสองเขาเหมพอนลซกแกะ และพซดเหมพอนพญานาค สคัตวณ์รข้สำยตคัวททที่สองนทรจะเปป็นผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จ (ชพที่อนทร
ไมกถซูกเอกยถจึงโดยตรงจนกวกสำจะถจึง 16:13 และอทกครคัร งใน 19:20 และ 20:10 อยกสำงไรกป็ตสำม ดซูเหมพอน
จะปรสำกฏชคัดเจนวกสำสคัตวณ์รข้สำยตคัวททที่สองนทร เปป็นคนเดทยวกคับคนททที่ไดข้ชพที่อวกสำผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จในสสำมขข้อดคัง
กลกสำว) ขณะททที่สคัตวณ์รข้สำยตคัวแรกมทลคักษณะเกทที่ยวขข้องกคับกสำรเมพองเปป็นหลคัก สคัตวณ์รข้สำยตคัวททที่สองนทรจะมท
ลคักษณะเกทที่ยวขข้องกคับศสำสนสำเปป็นหลคัก กสำรททที่มคันมทสองเขสำเหมพอนลซูกแกะ (แกะหนรุกมตคัวผซูข้) กป็สพที่อถจึง
ควสำมละมรุนละมกอมของมคันซจึที่งแตกตกสำงจสำกควสำมรรุนแรงของสคัตวณ์รข้สำยตคัวแรก ตสำมจรวิงแลข้วบรรดสำ
ผซูข้นสสำทสำงศสำสนสำจอมปลอมสกวนใหญกกป็แสรข้งวสำงตคัววกสำเปป็นคนนกสำเลพที่อมใสและไมกมทพวิษภคัยกคันทคัรงนคัรน
แตกสกวนผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จตคัวเอข้ผซูข้นทร จะแสรข้งทสสำตคัวนกสำเลพที่อมใสศรคัทธสำและเปป็นคนรคักสงบ กระนคัรน มคันกป็
กลกสำวในนสำมของพญสำมสำรซจึที่งกป็คพอพญสำนสำคนคัรน 



12 เชกนเดทยวกคับสคัตวณ์รข้สำยตคัวแรกททที่ใชข้อสสำนสำจทสำงกสำรเมพอง มรันใชจ้อคานาจของสรัตวณ์รจ้ายตรัวเดวิม
นรัชี้นอยก่างครบถจ้วนตก่อหนจ้าสรัตวณ์รจ้ายตรัวเดวิมนรัชี้น มรันทคาใหจ้โลกและคนทชซึ่อยซก่ในโลกบซชาสรัตวณ์รจ้ายตรัว
เดวิมนรัชี้น ทชซึ่มชแผลปางตายแตก่รรักษาหายแลจ้ว มทกสำรกลกสำวถจึงกสำรบซูชสำสคัตวณ์รข้สำยตคัวแรก คพอ ปฏวิปคักษณ์ตกอ
พระครวิสตณ์ อทกครคัร ง ในฐสำนะเปป็นตคัวแทนของมคัน ผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จบคังคคับใหข้คนทคัรงโลกบซูชสำผซูข้นสสำของ
มคัน มทกสำรเอกยถจึงอทกครคัร งเกทที่ยวกคับแผลปสำงตสำยของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และกสำรททที่มคันฟพร นตคัวจสำก
อสำกสำรบสำดเจป็บดคังกลกสำว

วว 13:13-14 ยอหณ์นบคันทจึกตกอไปวกสำผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จผซูข้นทรมทควสำมสสำมสำรถททที่จะแสดง
การมหรัศจรรยณ์ใหญก่ จนกระทคาใหจ้ไฟตกลงมาจากฟจ้าสซก่แผก่นดวินโลกประจรักษณ์แกก่ตามน อษยณ์ทรัชี้งหลาย 
มคันไดข้รคับอสสำนสำจจสำกพญสำมสำรเพพที่อททที่จะสสำมสำรถกระทสสำกสำรอคัศจรรยณ์ไดข้ นอกจสำกนทร  เพพที่อทสสำใหข้ชสำว
โลกประจคักษณ์ถจึงอสสำนสำจของมคัน บสำงครคัร งมคันกป็เรทยกไฟใหข้ตกลงมสำจสำกทข้องฟข้สำไดข้ ในสสำยตสำของชสำว
โลกซจึที่งไมกไดข้บคังเกวิดใหมกแลข้ว นทที่ตข้องเปป็นอสสำนสำจของพระเจข้สำอยกสำงแนกนอน

นอกจสำกนทรมคันยคัง 14 ลก่อลวงคนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในโลกดจ้วยการอรัศจรรยณ์นรัชี้น ซซซึ่งมรันมชอคานาจ
กระทคาทก่ามกลางสายตาของสรัตวณ์รจ้ายตรัวเดวิมนรัชี้น เปสำโลเตพอนใน 2 เธสะโลนวิกสำ 2:11-12 วกสำพระเจข้สำ
จะทรง “ใหข้ควสำมลรุกมหลงมสำครอบงสสำเขสำ ใหข้เขสำเชพที่อสวิที่งททที่เทป็จ เพพที่อคนทคัรงหลสำยททที่ไมกเชพที่อควสำมจรวิง 
แตกยวินดทในกสำรไมกชอบธรรม จะไดข้ถซูกลงพระอสำชญสำทรุกคน”  สวิที่งททที่เทป็จททที่วกสำนทรอสำจเปป็นเรพที่องททที่วกสำ
สคัตวณ์รข้สำยนทร เปป็นพระเจข้สำและเปป็นพระเมสสวิยสำหณ์ของพระองคณ์ ผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จไดข้รคับอสสำนสำจในกสำรกระ
ทสสำกสำรอคัศจรรยณ์อพที่นๆเพพที่อทสสำใหข้เรพที่องหลอกลวงนทรนกสำเชพที่อถพอยวิที่งขจึรนไปอทก เหป็นไดข้ชคัดวกสำพญสำมสำร
สสำมสำรถกระทสสำกสำรอคัศจรรยณ์ตกสำงๆไดข้เพพที่อหลอกลวง

ผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จนทร ยคังสคัที่งใหข้คนทคัรงหลสำยททที่อยซูกบนแผกนดวินโลกสรจ้างรซปจคาลองใหจ้แกก่สรัตวณ์รจ้าย ทชซึ่
ถซกฟรันดจ้วยดาบแตก่ยรังมชชชววิตอยซก่นรัชี้น คสสำททที่แปลวกสำ รซปจคาลอง (เอะอนโคน) สพที่อถจึง ‘ควสำมคลข้สำยคลจึงกคัน’
หรพอ ‘รซูปปคัร น’ ทรุกววิถททสำงถซูกใชข้เพพที่อปคัร นเรพที่องหลอกลวงเกทที่ยวกคับบรุคคลททที่ชคั ที่วรข้สำยผซูข้นทรซจึที่งโดยอสสำนสำจ
ของพญสำมสำรไดข้ทสสำใหข้คนทคัรงโลกเชพที่อวกสำมคันไดข้เปป็นขจึรนจสำกตสำยแลข้ว มทกสำรบอกเปป็นนคัยเพวิที่มเตวิมวกสำมคัน
ตสำยยคังไงตรงททที่บอกวกสำมคันถซูกฟคันดข้วยดสำบ นอกจสำกนทร  มทกสำรบอกเปป็นนคัยอทกวกสำจรวิงๆแลข้วมคันไมกไดข้



ตสำย แตกแคกบสำดเจป็บเทกสำนคัรน กระนคัรน คนทคั ที่วโลกจะถซูกหลอกใหข้เชพที่อวกสำมคันตสำยแลข้วและเปป็นขจึรนจสำก
ตสำย

วว 13:15 เพพที่อทสสำใหข้กสำรหลอกลวงนทรนกสำเชพที่อถพอยวิที่งขจึรน ผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จผซูข้นทรมชอคานาจทชซึ่จะ
ใหจ้ลมหายใจแกก่รซปสรัตวณ์นรัชี้น เพพซึ่อใหจ้รซปสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นทรัชี้งพซดไดจ้ ททที่นกสำสนใจคพอคสสำททที่แปลวกสำ ลมหายใจ 
(พนชอมา) ซจึที่งเปป็นคสสำททที่มคักแปลวกสำ ‘ววิญญสำณ’ คสสำนทรมทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘ชทววิต’ และ ‘ลมหสำยใจ’ โดย
อยกสำงหลคังนกสำจะใชกควสำมหมสำยตรงนทร  รซูปจสสำลองนทร ไมกเพทยงดซูเหมพอนหสำยใจไดข้เทกสำนคัรน แตกยคังพซูดไดข้
ดข้วย สวิที่งททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ รซูปจสสำลองของสคัตวณ์รข้สำยนทรซจึที่งถซูกทสสำขจึรนโดยผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จดซูเหมพอนมทชท
ววิตจรวิงๆ พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกชคัดเจนวกสำรซูปจสสำลองนทรถซูกใชข้งสำนททที่ไหนและอยกสำงไร อยกสำงไรกป็ตสำม
มคันจะกระทคาใหจ้บรรดาคนทชซึ่ไมก่ยอมบซชารซปสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นถซงแกก่ความตายไดจ้

วว 13:16-17 และมรันยรังไดจ้บรังครับคนทรัชี้งปวง ทรัชี้งผซจ้นจ้อยผซจ้ใหญก่ คนมรัซึ่งมชและคนจน
ไทและทาส ใหจ้รรับเครพซึ่องหมายไวจ้ทชซึ่มพอขวาหรพอทชซึ่หนจ้าผากของเขา 17 เพพซึ่อไมก่ใหจ้ผซจ้ใดทคาการซพชี้อขาย
ไดจ้ นอกจากผซจ้ทชซึ่มชเครพซึ่องหมายนรัชี้น หรพอชพซึ่อของสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น หรพอเลขชพซึ่อของมรัน

หนจึที่งในเรพที่องลจึกลคับอคันยวิที่งใหญกของหนคังสพอววิวรณณ์ไดข้ถซูกเปวิดเผย ผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จ (ไมกใชก
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์) สคัที่งใหข้คนทคัรงปวงททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก ไมกวกสำจะยศถสำบรรดสำศคักดวิธ ใดกป็ตสำม 
รคับเครชชื่องหมายไวข้บนมพอขวสำของพวกเขสำหรพอไมกกป็บนหนข้สำผสำกของพวกเขสำ

คสสำททที่แปลวกสำ เครสืซึ่องหมนำย (คารนักมา) ถซูกใชข้เพพที่อหมสำยถจึง กสำรตทตรสำของเจข้สำของไวข้บน
ปศรุสคัตวณ์ของตน เรพที่องกสำรตทตรสำไมกไดข้ถซูกสพที่อตรงนทรมสำกเทกสำกคับเรพที่องกสำรมทเครพที่องหมสำยแหกงควสำมเปป็น
เจข้สำของของพญสำมสำร พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำเครพที่องหมสำยนทรถซูกฝคังอยกสำงไร มทกสำรคสำดเดสำ
ไมกรซูข้จบเกทที่ยวกคับวกสำเครพที่องหมสำยนทรนกสำจะเปป็นอะไรกคันแนก ถจึงแมข้วกสำผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จเปป็นผซูข้ททที่สคัที่งใหข้ผซูข้คน
รคับเครพที่องหมสำยนทร  แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำเครพที่องหมสำยนทร เปป็นของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคัน
เปป็นกสำรบกงบอกททที่มองเหป็นไดข้วกสำผซูข้ททที่มทเครพที่องหมสำยนทร ไดข้ถวสำยควสำมสวสำมวิภคักดวิธ ตกอสคัตวณ์รข้สำยนคัรนแลข้ว

จรุดประสงคณ์ททที่เปป็นลสำงบอกเหตรุอทกประกสำรของเครพที่องหมสำยนทรกป็คพอวกสำ “เพพที่อไมกใหข้ผซูข้ใด
ทสสำกสำรซพรอขสำยไดข้ นอกจสำกผซูข้ททที่มทเครพที่องหมสำยนคัรน หรพอชพที่อของสคัตวณ์รข้สำยนคัรน หรพอเลขชพที่อของมคัน” 
ในวคันนคัรน คนไมกสสำมสำรถทสสำกสำรซพรอขสำยในรซูปแบบใดๆไดข้เลยหสำกพวกเขสำไมกมทเครพที่องหมสำย ชพที่อ 



หรพอเลขชพที่อของสคัตวณ์รข้สำยนคัรนบนมพอหรพอหนข้สำผสำกของตน อสำจเปป็นไปไดข้วกสำกสำรเอกยถจึงสสำมอยกสำงนทร  
คพอ เครพที่องหมสำย ชพที่อ และเลขของสคัตวณ์รข้สำยนคัรนรวมกคันเปป็นเครพที่องหมสำยดคังกลกสำว มคันอสำจรวมถจึงชพที่อ
ของสคัตวณ์รข้สำยนทรและหมสำยเลขของมคันดข้วย

วว 13:18 ยอหณ์นโดยพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ไดข้ใหข้หมสำยเหตรุแหกงสตวิปคัญญสำไวข้วกสำ ใน
เรพซึ่องนชชี้จงใชจ้สตวิปรัญญา ถจ้าผซจ้ใดมชความเขจ้าใจกป็ใหจ้ควิดตรซกตรองเลขของสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น เพราะวก่าเปป็น
เลขของบอคคลผซจ้หนซซึ่ง เลขของมรันคพอหกรจ้อยหกสวิบหก สวิที่งแรกททที่ตข้องกสำรบอกคพอ ‘ใหข้ผซูข้ททที่มทหคัวควิด
คสสำนวณตคัวเลขของสคัตวณ์รข้สำยนทร ’ สวิที่งแรกคพอ “เลขของบรุคคลผซูข้หนจึที่ง” ตลอดทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ ตคัวเลขททที่
เปป็นมนรุษยณ์คพอ เลขหก มคันเปป็นตคัวเลขททที่แสดงถจึงควสำมไมกสมบซูรณณ์แบบ นอกจสำกนทร เลขของสคัตวณ์รข้สำย
นทรคพอ 666 มทกสำรคสำดเดสำไมกรซูข้จบเกทที่ยวกคับควสำมหมสำยของเลขชรุดนทร  มทสวิที่งหนจึที่งททที่ดซูเหมพอนปรสำกฏ
ชคัดเจน มคันคพอเลขของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ บสำงคนคสำดเดสำวกสำมคันอสำจเปป็นหมสำยเลขประจสสำตคัวหก
หลคักสสำมชรุด หรพออสำจเปป็นรซูปแบบหนจึที่งของรหคัสบสำรณ์โคข้ดประจสสำผลวิตภคัณฑณ์สสำกล (UPC: 
Universal Product Code) ซจึที่งเปป็นเลขหกหลคักสสำมชรุด ไมกวกสำเครพที่องหมสำยนทรจะมทรซูปแบบใดกป็ตสำม 
เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันจะมทชพที่อ สคัญลคักษณณ์ และเลขประจสสำตคัวททที่ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์มอบใหข้แกกชสำย 
หญวิง และเดป็กทรุกคนบนพพรนพวิภพ ววิวรณณ์ 14:9-11 บกงชทรวกสำใครกป็ตสำมททที่รคับเครพที่องหมสำยนทร จะตข้องพบ
กคับควสำมหสำยนะโดยอคัตโนมคัตวิตลอดกสำล ททที่นกสำสนใจอทกกป็คพอควสำมเหป็นใน 15:2 ททที่บอกวกสำฝซูงชน
จสสำนวนมหสำศสำลจะไมกยอมรคับเครพที่องหมสำยนทรอคันนสสำไปสซูกกสำรพลทชทพของพวกเขสำ

ในสกวนของเวลสำททที่ผซูข้คนรคับเครพที่องหมสำยนทรนคัรน อสำจเปป็นไปไดข้วกสำมคันจะยคังไมกเกวิดขจึรนจนกวกสำ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์มทอสสำนสำจเตป็มเปทที่ยมเหนพอผซูข้คนทคัรงโลกแลข้ว นทที่ดซูเหมพอนจะเปป็นชกวงสสำมปทครจึที่ง
หลคังของยรุคเจป็ดปท

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 14: บททนชื่สยบสนชื่ของวยวรณห์เปห็นบทสตุดทห้ายทนชื่เปห็นเนชนี้อหาแทรก ยอหห์น

เหห็นคน 144,000 คนนนันี้นยชนอยผล่บนภผเขาศยโยนกนับพระเยซผครยสตห์ ทล่านเหห็นและไดห้ยยนทผตสวรรคห์หก
องคห์ประกาศเรชชื่องราวใหญล่โต สตุดทห้ายทล่านไดห้เหห็นนยมยตเชยงอตุปมาเกนชื่ยวกนับการสผห้รบทนชื่อารมาเกด
โดน



วว 14:1 สกวนททที่เปป็นเนพรอหสำแทรกซจึที่งถซูกเรวิที่มตข้นในบทททที่ 11 (ถจึงแมข้จะถซูกขคัดจคังหวะ
เพทยงชกวงสคัรนๆโดยกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงแตรคคันททที่เจป็ด) มสำถจึงบทสรรุปตรงนทร  ดซูเหมพอนวกสำเหตรุกสำรณณ์
ตกสำงๆททที่ถซูกเปวิดเผยในบทนทร เปป็นภสำพรวมของเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่เกวิดขจึรนในชกวงวคันสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ด
ปท ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหป็น และดซเถวิด พระเมษโปดกทรงยพนอยซก่ทชซึ่ภซเขาศวิโยน และผซจ้
ทชซึ่อยซก่กรับพระองคณ์มชจคานวนแสนสชซึ่หมพซึ่นสชซึ่พรันคน ซซซึ่งเปป็นผซจ้ทชซึ่มชพระนามของพระบวิดาของพระองคณ์
เขชยนไวจ้ทชซึ่หนจ้าผากของเขา ไมกมทขข้อสงสคัยเลยวกสำพระเมษโปดกในททที่นทรหสำใชกใครอพที่นไมกนอกจสำกพระ
เยซซูครวิสตณ์ พระองคณ์ทรงถซูกแสดงใหข้เหป็นวกสำยพนอยซูกบนภซูเขสำศวิโยน

ถจึงแมข้วกสำภซูเขสำศวิโยนททที่อยซูกบนโลกตคัรงอยซูกททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็ม แตกขข้อพระคคัมภทรณ์กป็จะกลกสำวชคัดเจน
วกสำในกรณทนทรมคันเปป็นภสำพเปรทยบถจึงสวรรคณ์ ขข้อ 3 จะแสดงใหข้เหป็นวกสำพวกเขสำอยซูกตกอหนข้สำพระททที่นคั ที่ง
ของพระเจข้สำในสวรรคณ์และถซูกไถกแลข้วจากแผกนดวินโลก

บนหนข้สำผสำกของพวกเขสำมทจสำรจึก “พระนสำมของพระบวิดสำของพระองคณ์” (คพอ พระนสำมของ
พระเจข้สำ) เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่คพอดวงตรสำททที่ถซูกพซูดถจึงใน 7:3-4 เหป็นไดข้ชคัดวกสำหลคังจสำกททที่พวกเขสำไดข้ทสสำกสำร
รคับใชข้ของตนสสสำเรป็จแลข้วในกสำรประกสำศขกสำวประเสรวิฐแกกคนทคั ที่วแผกนดวินโลก พระเจข้สำกป็อสำจทรง
อนรุญสำตใหข้ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ฆกสำพวกเขสำเหมพอนพยสำนทคัรงสองนคัรน อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เชพที่อวกสำ 
พวกเขสำอสำจถซูกพสำขจึรนไปยคังสวรรคณ์โดยตรงเลยโดยววิธทใดววิธทหนจึที่ง ยอหณ์นจจึงไดข้เหป็นพวกเขสำใน
สวรรคณ์ตอนนทรกคับพระเมษโปดก

วว 14:2 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงจากสวรรคณ์ดอจเสชยงนคชี้ามาก
หลาย และดอจเสชยงฟจ้ารจ้องสนรัซึ่น และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงพวกดชดพวิณเขาคซก่กคาลรังบรรเลงอยซก่ ทกสำน
ไดข้ยวิน (1) เสทยงดคังจสำกสวรรคณ์ ซจึที่งบรรยสำยวกสำ “ดรุจเสทยงนสรสำมสำกหลสำย” ซจึที่งอสำจเปป็นคสสำบรรยสำยถจึง
เสทยงนสรสำตกหกสำใหญกหรพอคลพที่นในทะเลระลอกใหญกททที่ถสำโถม ประเดป็นกป็คพอวกสำเสทยงททที่ทกสำนไดข้ยวินนคัรน
เปทที่ยมไปดข้วยพลคังอคันทกวมทข้น ทกสำนบรรยสำยตกอไปวกสำเสทยงนทร เปป็นเหมพอน “เสทยงฟข้สำรข้องสนคัที่น” เสทยง
ฟข้สำรข้องโดยเฉพสำะในระยะใกลข้มสำกๆยกอมเปป็นเสทยงททที่ทรงพลคังและนกสำกลคัวจรวิงๆ เหป็นไดข้ชคัดวกสำเสทยง
ดคังสนคัที่นททที่ทกสำนไดข้ยวินเปป็นเสทยงรวมกคันของ 144,000 คนนคัรนททที่รข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ ประกสำร
ททที่สอง (2) ยอหณ์นไดข้ยวิน “เสทยงพวกดทดพวิณเขสำคซูกก สสำลคังบรรเลงอยซูก” คสสำททที่แปลวกสำ เสชยง ในททที่นทรคพอ 



โฟเน คพอเปป็นเสทยงของสวิที่งททที่ไมกมทชทววิต ไมกมทคสสำพซูดททที่บอกโดยตรงวกสำพวิณเหลกสำนทรอยซูกในมพอของ 
144,000 คนนคัรนถจึงแมข้วกสำนคัที่นอสำจเปป็นไปไดข้กป็ตสำม หสำกพซูดโดยใชข้คสสำพซูดสมคัยใหมกแลข้ว บสำงททสวิที่งททที่
ยอหณ์นไดข้ยวินอสำจเปป็นเสทยงวงดนตรทในสวรรคณ์ททที่บรรเลงดนตรทประกอบกสำรรข้องประสสำนเสทยงของ 
144,000 คนนคัรนขณะททที่พวกเขสำรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำและพระเมษโปดก นคั ที่นจะเปป็นเสทยงอคัน
ไพเรสำะกข้องกคังวสำนขนสำดไหน!

วว 14:3 คณะนคักรข้องประสสำนเสทยง 144,000 คนนทรรจ้องเพลงราวกรับวก่า เปป็นเพลงบท
ใหมก่ตก่อหนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่ง หนจ้าสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้น และหนจ้าพวกผซจ้อาวอโส ผซูข้ททที่จะฟคังคณะนคักรข้อง
ประสสำนเสทยงใหญกโตนทรกป็จะเปป็นพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำและพระองคณ์ผซูข้ทรงประทคับนคั ที่งอยซูกบนนคัรน สวิที่ง
ททที่มทชทววิตทคัรงสทที่ตนททที่อยซูกรอบพระททที่นคั ที่งนคัรน และบรรดสำผซูข้อสำวรุโสยทที่สวิบสทที่คนททที่อยซู กรอบพระททที่นคั ที่ง อยกสำงไร
กป็ตสำม พวกเขสำรข้องเพลง “รสำวกคับวกสำเปป็นเพลงบทใหมก” นทที่เปป็นเพลงททที่ใหมกเสทยจนไมก่มชใครสามารถ
เรชยนรซจ้เพลงบทนรัชี้นไดจ้ นอกจากคนแสนสชซึ่หมพซึ่นสชซึ่พรันคนนรัชี้น ทชซึ่ไดจ้ทรงไถก่ไวจ้แลจ้วจากแผก่นดวินโลก

ควสำมหมสำยตรงตคัวกป็คพอ ไมล่มนผผห้ใด สสำมสำรถ “เรทยนรซูข้บทเพลงนคัรนไดข้” คสสำททที่แปลวกสำ เรชยนรซจ้ 
(มนันธาโน) มทควสำมหมสำยไดข้ดข้วยวกสำ ‘เขข้สำใจ’ อสำจเปป็นไปไดข้วกสำ ไมกมทผซูข้ใดสสำมสำรถซสำบซจึร งกคับเนพรอ
เพลงททที่ถซูกรข้องออกมสำไดข้นอกจสำกคน 144,000 คนนคัรน ประสบกสำรณณ์ของพวกเขสำจะเปป็น
เอกลคักษณณ์เฉพสำะ คนเหลกสำนทรคพอยวิวททที่กลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปทและไดข้เจอกคับควสำม
กรวิรวโกรธของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์มสำกคับตคัวสสำมสำรถรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำไดข้ในแบบททที่คน
อพที่นไมกสสำมสำรถทสสำไดข้เลย

เรสำควรหมสำยเหตรุดข้วยวกสำพวกเขสำ “ถซูกไถกไวข้แลข้วจสำกแผกนดวินโลก” ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำ ทคัรง 
144,000 คนนทรถซูกไถกมสำพรข้อมกคันโดยพระโลหวิตของพระเมษโปดก พวกเขสำยคังถซูกไถกจากแผกนดวิน
โลกไปยคังสวรรคณ์ดข้วย คสสำททที่แปลวกสำ จาก ในททที่นทร  (อาพอ) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ออกมสำจสำก’ คน 
144,000 คนนทรไดข้รคับกสำรทรงไถกในชกวงเวลสำใดเวลสำหนจึที่งออกมาจากแผกนดวินโลกโดยพระเมษ
โปดก นทที่สพที่อวกสำมคันอสำจเปป็นกสำรรคับขจึรนแบบพวิเศษสสสำหรคับคนเหลกสำนทร โดยเฉพสำะ ไมกมทกสำรกลกสำวถจึง
เกทที่ยวกคับกสำรสวิรนสรุดของกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำและววิธทกสำรททที่พวกเขสำจสำกโลกนทรไปสซูกสวรรคณ์



วว 14:4 ลคักษณะเฉพสำะตคัวดข้สำนศทลธรรมและฝกสำยววิญญสำณของพวกยวิวททที่กลคับใจเชพที่อ
จสสำนวน 144,000 คนนทรถซูกกลกสำวถจึง คนเหลก่านชชี้เปป็นคนทชซึ่มวิไดจ้มชมลทวินกรับผซจ้หญวิง เพราะวก่าเขาเปป็น
พวกพรหมจารช คสสำททที่แปลวกสำ มชมลทวิน (มอลผโน) หมสำยถจึงควสำมไมกบรวิสรุทธวิธ ฝกสำยศทลธรรม มคันสพที่อถจึง
คนเหลกสำนคัรนททที่ทสสำใหข้ตคัวเองแปดเปพร อนดข้วยกสำรลกวงประเวณทและกสำรเลกนชซูข้ ชสำยชสำวยวิว 144,000 คน
นทร ไมกไดข้ทสสำบสำปในทคัรงสองเรพที่องนทร  นอกจสำกนทร  เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกเขสำเปป็นชสำยหนรุกม เพรสำะพวกเขสำยคัง
ไมกเคยแตกงงสำนและเปป็นพรหมจสำรท ประเดป็นสสสำคคัญกป็คพอวกสำ คน 144,000 คนนทรจะเปป็นชสำยหนรุกมททที่
บรวิสรุทธวิธ ในทสำงศทลธรรม

นอกจสำกนทร  พระเมษโปดกเสดป็จไปทชซึ่ใด คนเหลก่านชชี้กป็ตามเสดป็จไปดจ้วย เรสำเหป็นถจึงภสำพ
เปรทยบถจึงเหลกสำศวิษยณ์พวกแรกของพระเยซซู พวกเขสำตวิดตสำมพระองคณ์ไปในททที่ใดกป็ตสำมททที่พระองคณ์
เสดป็จไปในกสำรรคับใชข้บนโลกนทรของพระองคณ์ คน 144,000 คนนทรกป็จะทสสำแบบเดทยวกคันในววิธทททที่ไมกมท
อธวิบสำยไวข้ นทที่อสำจบอกเปป็นนคัยถจึงกสำรรคับใชข้ตกอไปของคน 144,000 คนนทร ในอสำณสำจคักรยรุคพคันปทททที่จะ
มสำถจึงในไมกชข้สำกป็ไดข้

ยอหณ์นบคันทจึกตกอไปวกสำ พวกเขาเปป็นผซจ้ทชซึ่ทรงไถก่จากมวลมนอษยณ์ เหมพอนททที่กลกสำวถจึงไปแลข้วใน
ขข้อททที่แลข้ว จสำกนคัรนทกสำนหมสำยเหตรุไวข้วกสำ เปป็นผลแรกถวายแดก่พระเจจ้าและแดก่พระเมษโปดก กสำรพซูด
ถจึง 144,000 คนนทร ในฐสำนะเปป็นผลแรกอสำจเกทที่ยวขข้องกคับขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพวกเขสำเปป็นพวกแรกในหมซูก
ชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่กลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์ พวกเขสำจจึงเปป็นผลแรกของคนกลรุกมดคังกลกสำวจรวิงๆ

วว 14:5 ลคักษณะเฉพสำะตคัวของคน 144,000 นทรถซูกกลกสำวถจึงเพวิที่มเตวิม ถจึงแมข้วกสำพวกเขสำ
เปป็นคนบสำปเหมพอนกคับคนอพที่นๆ แตกพวกเขสำกป็ดสสำเนวินชทววิตในทสำงชอบธรรมเปป็นพวิเศษ พวกเขสำไมก
เพทยงเปป็นคนบรวิสรุทธวิธ ในดข้สำนศทลธรรมเทกสำนคัรน แตกปากเขาไมก่กลก่าวคคาออบายเลย เพราะเขาไมก่มชความ
ผวิดตก่อหนจ้าพระทชซึ่นรัซึ่งของพระเจจ้าดข้วย คสสำททที่แปลวกสำ คคาออบาย (ดอลอส) หมสำยถจึง คสสำหลอกลวง คน
หนรุกมเหลกสำนทร เปป็นคนซพที่อตรงจรวิงๆ คสสำททที่แปลวกสำ ไมก่มชความผวิด (อาโมมอส) มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ 
‘ปรสำศจสำกกสำรถซูกตสสำหนวิ’ บสำงคนพยสำยสำมตทควสำมคสสำบรรยสำยเหลกสำนทร ใหข้เปป็นเชวิงจวิตววิญญสำณวกสำหมสำย
ถจึง ควสำมชอบธรรมของพระเจข้สำททที่ทรงถพอวกสำเปป็นของคนเหลกสำนคัรนททที่อยซูกในพระครวิสตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม 
นคัที่นกป็เปป็นจรวิงอยซูกแลข้วสสสำหรคับผซูข้เชพที่อทรุกคน ตรงนทรดซูเหมพอนยอหณ์นกสสำลคังบรรยสำยถจึงลคักษณะเฉพสำะตคัว



ดข้สำนศทลธรรมและสกวนบรุคคลของคนเหลกสำนคัรนททที่ถซูกเลพอกใหข้เปป็นสกวนหนจึที่งของพยสำนทคัรง 144,000 
คนนคัรน พอสวิรนสรุดกสำรรคับใชข้ของพวกเขสำบนแผกนดวินโลก พวกเขสำกป็ถซูกพสำขจึรนไปยคังสวรรคณ์เพพที่อไป
ปรนนวิบคัตวิพระเยซซูครวิสตณ์บนสวรรคณ์นคับแตกนคัรนเปป็นตข้นไป

วว 14:6 แลจ้วขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งทชซึ่บวินอยซก่ในทจ้องฟจ้า เพพซึ่อประกาศ
ขก่าวประเสรวิฐอรันเปป็นอมตะแกก่คนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในโลก แกก่ทอกชาตวิ ทอกตระกซล ทอกภาษา และ
ประชากร จนถจึงตอนนทรมทเพทยงอทกสองครคัร งเทกสำนคัรนททที่ยอหณ์นกลกสำววกสำตนไดข้เหป็น “ทซูตสวรรคณ์อทกองคณ์
หนจึที่ง” (7:2,8:3) ครคัร งแรกกป็เปป็นตอนททที่คน 144,000 คนนคัรนไดข้รคับกสำรประทคับตรสำ ครคัร งตกอมสำกป็เปป็น
ตอนททที่เรวิที่มกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงแตรทคัรงเจป็ด ยอหณ์นจะบคันทจึกแบบเดทยวกคันนทรอทกสทที่ครคัร งในบทนทร  เหป็น
ไดข้ชคัดวกสำทซูตสวรรคณ์เหลกสำนทร ไมกเขข้สำพวกกคับกลรุกมใดเลย เรสำไมกทรสำบอะไรมสำกไปกวกสำนทร เกทที่ยวกคับตคัวตน
ของพวกเขสำ

ในกรณทนทร  ยอหณ์นกลกสำววกสำทกสำนไดข้เหป็นทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร  “บวินอยซูกในทข้องฟข้สำ” คสสำททที่แปลวกสำ ใน
ทจ้องฟจ้า (เมะซออผราเนมา) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ในสวรรคณ์ชคัรนกลสำง’ มคันหมสำยถจึงฟข้สำสวรรคณ์ชคัรน
บรรยสำกสำศซจึที่งอยซูกเหนพอแผกนดวินโลก ณ ททที่นคั ที่นเองทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จะประกสำศ “ขกสำวประเสรวิฐอคัน
เปป็นอมตะแกกคนทคัรงหลสำยททที่อยซูกในโลก แกกทรุกชสำตวิ ทรุกตระกซูล ทรุกภสำษสำ และประชสำกร” ขกสำว
ประเสรวิฐอคันเปป็นอมตะนทร  (ตรงตคัวคพอ ขกสำวประเสรวิฐอคันเปป็นนวิรคันดรณ์) ยกอมหมสำยถจึงขกสำวดทเรพที่องควสำม
รอดโดยทสำงควสำมเชพที่อในพระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงไมกตข้องสงสคัย มคันเปป็นเรพที่องอมตะและคงอยซู กชคั ที่วนวิรคัน
ดรณ์จรวิงๆ จรุดประสงคณ์ตรงตคัวของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กป็คพอ ‘เพพที่อประกสำศขกสำวประเสรวิฐแกกคนเหลกสำนคัรน
ททที่อสำศคัยอยซูกบนแผกนดวินโลก’ ซจึที่งจะรวมถจึงคนทรุกเชพรอชสำตวิ

ตลอดยรุคครวิสตจคักร ขกสำวประเสรวิฐไดข้ถซูกมอบไวข้แกกครวิสตจคักรเพพที่อเปป็นพยสำนรคับรองและ
เพพที่อประกสำศออกไป ในระยะแรกๆของยรุคเจป็ดปท ขกสำวสสำรเรพที่องควสำมรอดถซูกสสำนตกอผกสำนทสำงพยสำน
ทคัรงสองและจสำกนคัรนกป็ผกสำนทสำงนคักเทศนณ์ชสำวยวิวทคัรง 144,000 คน อยกสำงไรกป็ตสำม ในชกวงระยะสรุดทข้สำย
ของยรุคเจป็ดปท ทคัรงๆททที่มทกสำรตบตสำและหลอกลวงใหญกโตซจึที่งเปป็นฝทมพอโฆษณสำชวนเชพที่อของพญสำมสำร
ผกสำนทสำงปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ แตกพระเจข้สำยคังทรงสสสำแดงพระเมตตสำตกอมวลมนรุษยชสำตวิททที่หลงหสำย
โดยทรงประทสำนโอกสำสสรุดทข้สำยใหข้แกกพวกเขสำเพพที่อททที่จะรอดไดข้ สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่
กระจคัดกระจสำยไปไกลเกวินกวกสำอสสำนสำจของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะเอพรอมถจึง พระเจข้สำกป็ทรงใชข้ทซูต



สวรรคณ์องคณ์หนจึที่งบวินไปในทข้องฟข้สำเพพที่อประกสำศขกสำวประเสรวิฐอคันเปป็นอมตะแกกพวกเขสำ เรสำเหป็นไดข้
ชคัดถจึงพระเมตตสำและพระครุณอคันใหญกยวิที่งของพระเจข้สำของเรสำ ขณะททที่ระยะสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทใกลข้
จะมสำถจึง พระองคณ์กป็ทรงเสนอโอกสำสสรุดทข้สำยอทกแคกครคัร งเดทยวททที่พวกเขสำจะไดข้ยวินขกสำวประเสรวิฐและ
กลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์ เรสำไมกทรสำบวกสำมนรุษยณ์จะตอบสนองตกอควสำมพยสำยสำมนทรอยกสำงไร อยกสำงไร
กป็ตสำม สวิที่งททที่ปรสำกฏชคัดเจนกป็คพอวกสำพระเจข้สำจะทรงประทสำนโอกสำสสรุดทข้สำยใหข้แกกคนทคั ที่วทคัรงสทที่ทวิศของ
แผกนดวินโลกผกสำนทสำงทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร เพพที่อททที่พวกเขสำจะรอดไดข้ พระองคณ์ชกสำงยวิที่งใหญกเหลพอเกวิน!

วว 14:7 ทก่านประกาศดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า "จงยคาเกรงพระเจจ้า และถวายสงก่าราศชแดก่
พระองคณ์ เพราะถซงเวลาทชซึ่พระองคณ์จะทรงพวิพากษาแลจ้ว มนรุษยชสำตวิถซูกสคัที่งใหข้ยสสำเกรงพระเจข้สำแหกง
ฟข้สำสวรรคณ์และถวสำยสงกสำรสำศทแดกพระองคณ์ เวลสำแหกงกสำรพวิพสำกษสำของพระองคณ์ไดข้มสำถจึงแลข้ว ชสำว
โลกจะอยซูกทกสำมกลสำงควสำมทรุกขเวทนสำใหญกยวิที่งของยรุคเจป็ดปทและบทสรรุปอคันนกสำกลคัวของมคันกป็เกพอบ
จะมสำถจึงแลข้ว นอกจสำกนทร  คนในโลกยคังถซูกสคัที่งดข้วยวกสำ และจงนมรัสการพระองคณ์ `ผซจ้ไดจ้ทรงสรจ้างฟจ้า
สวรรคณ์ แผก่นดวินโลก ทะเล' และบก่อนคชี้าพอทรัชี้งหลาย” ชสำวโลกไมกเพทยงถซูกสคัที่งใหข้นมคัสกสำรพระเจข้สำ
เทกสำนคัรน แตกยคังถซูกสคัที่งใหข้ยอมรคับพระองคณ์วกสำทรงเปป็นพระผซูข้ทรงสรข้สำงของพวกเขสำดข้วย กลกสำวโดยสรรุป
กป็คพอวกสำ พวกเขสำตข้องยอมสลคัดทวิรงทฤษฎทววิวคัฒนสำกสำรซจึที่งเปป็นเรพที่องโกหก กลกสำวงกสำยๆคพอ พวกเขสำไดข้
รคับกสำรทรงเรทยกใหข้กลคับใจเสทยใหมก จงยสสำเกรงพระเจข้สำ จงถวสำยสงกสำรสำศทแดกพระองคณ์ จงนมคัสกสำร
พระองคณ์ จงยอมรคับพระองคณ์ในฐสำนะพระผซูข้สรข้สำง ทคัรงหมดนทร เปป็นสวิที่งททที่ถซูกสพที่อออกมสำในกสำรกลคับใจ
รคับเชพที่อพระครวิสตณ์

ดคังนคัรน ในชกวงวคันทข้สำยๆของยรุคเจป็ดปท พระเจข้สำทรงใชข้ทซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่งใหข้เททที่ยวไปทคั ที่วโลก
โดยบวินไปในทข้องฟข้สำ และประกสำศควสำมรอดผกสำนทสำงพระครวิสตณ์จนคนทคัรงปวงไดข้ยวิน ไมกมทมนรุษยณ์
คนใดในวคันนคัรนททที่จะพซูดไดข้วกสำตคัวเองไมกไดข้ยวิน พระเจข้สำจะทรงประทสำนโอกสำสใหข้แกกมนรุษยณ์จนวสำระ
สรุดทข้สำยเพพที่อททที่เขสำจะกลคับใจใหมก ไมกมทบคันทจึกไวข้วกสำจะมทกทที่คนตอบรคับตกอโอกสำสททที่พระองคณ์ทรงหยวิบ
ยพที่นใหข้

วว 14:8 ทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งตามไปประกาศวก่า "บาบวิโลนมหานครนรัชี้นลก่มจม
แลจ้ว ลก่มจมแลจ้ว เพราะวก่านครนรัชี้นทคาใหจ้ประชาชาตวิทรัชี้งปวงดพซึ่มเหลจ้าองอก่นแหก่งความเดพอดดาลของ



เธอในการลก่วงประเวณช" นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่เรสำไมกควรลพมวกสำบทนทร เปป็นบทเนพรอหสำแทรกและมทลคักษณะ
เปป็นเอกเทศจสำกเนพรอหสำสกวนททที่เหลพอซจึที่งบคันทจึกเหตรุกสำรณณ์หลคักๆททที่เกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับเวลสำของหนคังสพอ
เลกมนทร  อยกสำงไรกป็ตสำม เมพที่อไดข้กลกสำวเชกนนคัรนแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวกสำคสสำประกสำศของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรบกงชทร
ถจึงชกวงวคันทข้สำยๆของยรุคเจป็ดปท คสสำพซูดซสรสำๆททที่วกสำ “ลกมจมแลข้ว ลกมจมแลข้ว” กป็สพที่อถจึงควสำมแนกนอนและ
จรุดจบของกสำรลกมจมของบสำบวิโลน

รซูปแบบสรุดทข้สำยในอวสสำนกสำลของบสำบวิโลนเปป็นเรพที่องททที่คนคสำดเดสำไปตกสำงๆนสำนสำ แนกนอน
ททที่บสำบวิโลนเคยเปป็นเมพองหนจึที่งในประวคัตวิศสำสตรณ์และเปป็นแหลกงททที่มสำของศสำสนสำเททยมเทป็จทคัรงปวง ใน
ทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์แลข้วมคันเปป็นแบบของกสำรเผยแพรกระบบโลกมสำตคัรงแตกสมคัยนสรสำทกวมโลก ใน
หลสำยๆดข้สำนแลข้วมคันกป็เปป็นสวิที่งททที่ตรงขข้สำมกคับนครของพระเจข้สำในทสำงฝกสำยววิญญสำณ อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำ
ไมกทรสำบชคัดเจนวกสำกสำรสสสำแดงในครสำวสรุดทข้สำยของบสำบวิโลนจะเปป็นเชกนไร

ในประเทศอวิรคักปคัจจรุบคัน ชสำวอวิรคักก สสำลคังอยซูกในขคัรนตอนของกสำรฟพร นฟซูสถสำนททที่เกกสำแกกของกรรุง
บสำบวิโลนสมคัยโบรสำณใหข้กลคับมสำมทสภสำพเหมพอนททที่มคันเคยเปป็นสคักชกวงเวลสำหนจึที่งในอดทต อยกสำงไร
กป็ตสำม อยกสำงนข้อยกป็ ณ จรุดนทร  นทที่เปป็นเพทยงกสำรฟพร นฟซูทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์และทสำงโบรสำณคดทเพพที่อเปป็น
อนรุสรณณ์ระลจึกถจึงอดทตเทกสำนคัรน

ววิวรณณ์ 17 และ 18 จะบรรยสำยถจึงบสำบวิโลนททที่เปป็นศสำสนสำและเปป็นกสำรเมพอง และรซูปแบบททที่
เปป็นกสำรพสำณวิชยณ์และวคัฒนธรรมของมคันตสำมลสสำดคับ ทคัรงหมดนทรดซูเหมพอนจะบกงชทรวกสำรซูปแบบสรุดทข้สำย
ของบสำบวิโลนไมกใชกตสำมตคัวอคักษรแตกเปป็นเชวิงสคัญลคักษณณ์มสำกกวกสำซจึที่งสพที่อถจึงสวิที่งททที่บสำบวิโลนเปป็นมสำ
จนถจึงบคัดนทร ในสกวนททที่เกทที่ยวขข้องกคับพระเจข้สำ ววิวรณณ์ 17 ดซูเหมพอนจะบกงชทรถจึงกสำรละทวิรงควสำมจรวิงของ
โรมและศสำสนสำเททยมเทป็จซจึที่งมทททที่ตคัรงอยซูกททที่นคัที่น ววิวรณณ์ 18 ดซูเหมพอนจะชทรถจึงนครใหญกททที่เปป็นแบบโลกซจึที่ง
ทสสำใหข้คนทคัรงโลกททที่เหลพอเสพที่อมทรสำมไปผกสำนทสำงอสสำนสำจทสำงกสำรเงวินและอวิทธวิพลททที่ชคั ที่วรข้สำยของมคัน 
รสำยละเอทยดเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร จะถซูกนสสำเสนอในควสำมเหป็นของบทททที่ 17-18

อยกสำงไรกป็ตสำม ประเดป็นสสสำคคัญตรงนทรกป็คพอ กสำรประกสำศถจึงกสำรลกมจมของระบบของโลก ซจึที่ง
ถซูกนสสำเสนอในรซูปแบบสรุดทข้สำยของบสำบวิโลน ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กลกสำววกสำนครททที่ชคั ที่วรข้สำยนทร ไดข้ “ทสสำใหข้
ประชสำชสำตวิทคัรงปวงดพที่มเหลข้สำองรุกนแหกงควสำมเดพอดดสำลของเธอในกสำรลกวงประเวณท” ระบบของโลกนทร
เปป็นผซูข้สนคับสนรุนกสำรทสสำผวิดศทลธรรมมสำตคัรงแตกแรกเรวิที่มทคัรงในฝกสำยรกสำงกสำยและฝกสำยววิญญสำณ ทรุก



ประชสำชสำตวิตกสำงเตป็มใจดพที่มเหลข้สำองรุกนททที่ทสสำใหข้มจึนเมสำนคัรน พวกเขสำจจึงจะตข้องรคับพระพวิโรธของพระเจข้สำ
ททที่ทรงมทตกอกสำรกระทสสำนคัรน เมพที่อบสำบวิโลนรซูปแบบสรุดทข้สำยลกมจม โลกในฐสำนะททที่เปป็นระบบหนจึที่งกป็
ลกมจมไปพรข้อมกคับมคันดข้วย ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จจึงปกสำวประกสำศเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร

วว 14:9 และทซตสวรรคณ์ซซซึ่งเปป็นองคณ์ทชซึ่สามตามไปประกาศดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า "ถจ้าผซจ้
ใดบซชาสรัตวณ์รจ้ายและรซปของมรัน และรรับเครพซึ่องหมายของมรันไวจ้ทชซึ่หนจ้าผากหรพอทชซึ่มพอของตน ยอหณ์น
จจึงบคันทจึกขข้อควสำมของทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่สสำมผซูข้ซจึที่งประกสำศดข้วยเสทยงอคันดคังวกสำ “ถข้สำผซูข้ใดบซูชสำสคัตวณ์รข้สำย
และรซูปของมคัน และรคับเครพที่องหมสำยของมคันไวข้ททที่หนข้สำผสำกหรพอททที่มพอของตน” เรสำไมกทรสำบชคัดเจน
วกสำผซูข้คนไดข้ยวินคสสำประกสำศนทรของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ในชกวงยรุคเจป็ดปทหรพอไมก อยกสำงไรกป็ตสำม มคันกป็จะ
สอดคลข้องกคับพระเมตตสำและพระครุณของพระเจข้สำซจึที่งเรสำเหป็นแลข้วจสำกกสำรททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์แรก
ประกสำศขกสำวประเสรวิฐนคัรนเพพที่อททที่จะเตพอนคนทคัรงหลสำยททที่อยซูกบนแผกนดวินโลก มทคสสำเตพอนเกทที่ยวกคับกสำร
ทสสำสองสวิที่งซจึที่งเปป็นสวิที่งททที่ยกโทษใหข้ไมกไดข้เลย นคัที่นคพอ (1) กสำรบซูชสำสคัตวณ์รข้สำยนคัรนและรซูปจสสำลองของมคัน 
และ (2) กสำรรคับเครพที่องหมสำยของมคันไวข้ททที่หนข้สำผสำกหรพอททที่มพอ

วว 14:10-11 มทโทษอคันนกสำกลคัวสทที่ประกสำรสสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่บซูชสำสคัตวณ์รข้สำยนคัรน
หรพอใหข้ควสำมรกวมมพอกคับแผนกสำรของมคัน (1) ผซจ้นรัชี้นจะตจ้องดพซึ่มเหลจ้าองอก่นแหก่งพระพวิโรธของพระเจจ้า
ซซซึ่งไมก่ไดจ้ระคนกรับสวิซึ่งใด ทชซึ่ไดจ้เทลงในถจ้วยพระพวิโรธของพระองคณ์ ในคสสำบรรยสำยอคันเหป็นภสำพเปป็น
ลสำงบอกเหตรุเชกนนทร  ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรบรรยสำยถจึงพระพวิโรธของพระเจข้สำวกสำเปป็นเหมพอนเหลข้สำองรุกนททที่
ถซูกเทใสกถข้วยโดยไมกเจพอจสำง ควสำมหมสำยกป็คพอ คนเหลกสำนทร จะเผชวิญกคับพระพวิโรธของพระเจข้สำแบบ
เตป็มๆ พระพวิโรธของพระเจข้สำซจึที่งถซูกเกป็บงสสำไวข้มสำหลสำยยรุคสมคัยจะถซูกเทออกมสำในวคันนคัรนลงบนคน
ทคัรงหลสำยททที่ไปจคับมพอกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ (2) และเขาจะตจ้องถซกทรมานดจ้วยไฟและกคามะถรัน
ตก่อหนจ้าทซตสวรรคณ์ผซจ้บรวิสอทธวิธิ์ทรัชี้งหลาย และตก่อพระพรักตรณ์พระเมษโปดก เรสำเหป็นถจึงกสำรลงโทษอคัน
นกสำกลคัวททที่คนเหลกสำนทร เผชวิญจสำกขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำกสำรพวิพสำกษสำเบพรองตข้นของพวกเขสำจะมทขจึรนตกอพระ
พคักตรณ์พระเยซซูครวิสตณ์ผซูข้ซจึที่งพวกเขสำไดข้ปฏวิเสธ ไมกมทขข้อสงสคัยเลยวกสำผซูข้ททที่พวิพสำกษสำพวกเขสำคพอผซูข้ใด กสำร
ททที่พวกเขสำปฏวิเสธพระครวิสตณ์จะเปป็นกสำรประทคับตรสำควสำมพวินสำศของพวกเขสำ



นอกจสำกนทร  (3) 11 และควรันแหก่งการทรมานของเขาพลอก่งขซชี้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เหป็นไดข้ชคัด
วกสำนทที่หมสำยถจึงนรกถจึงแมข้ไมกมทบอกไวข้กป็ตสำม คนเหลกสำนทรททที่รกวมมพอกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะถซูก
ทรมสำนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ในนรกโดยเหป็นไดข้จสำกควคันของพวกเขสำททที่พลรุ กงขจึรนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ (4)
และผซจ้ทชซึ่บซชาสรัตวณ์รจ้ายและรซปของมรัน และผซจ้ใดกป็ตามทชซึ่รรับเครพซึ่องหมายชพซึ่อของมรันจะไมก่มชการพรัก
ผก่อนเลยทรัชี้งกลางวรันและกลางคพน” สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่เพวิกเฉยตกอขข้อควสำมแหกงกสำรทรงไถกของ
พระเจข้สำและไปเขข้สำรกวมกคับสคัตวณ์รข้สำยนคัรน พวกเขสำจะไมกมทกสำรพคักผกอนเลยตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ พวกเขสำ
จะรคับโทษตลอดไปเปป็นนวิตยณ์อยกสำงสวิรนหวคัง

วว 14:12 ขข้อนทร เปป็นภสำพตรงกคันขข้สำมอยกสำงสวิรนเชวิงกคับขข้อททที่แลข้ว นชซึ่แหละคพอความอดทน
ของพวกววิสอทธวิชน คพอผซจ้ทชซึ่ประพฤตวิตามพระบรัญญรัตวิของพระเจจ้า และดคาเนวินตามความเชพซึ่อของ
พระเยซซ ในดข้สำนหนจึที่งกป็คพอกสำรพวิพสำกษสำอคันนกสำสยดสยองททที่จะตกลงบนคนเหลกสำนคัรนททที่เขข้สำสกวนกคับ
พญสำมสำรและพรรคพวกของมคัน เมพที่อตระหนคักถจึงกสำรลงโทษนคัรนแลข้ว ผซูข้คนของพระเจข้สำจจึงตข้องมท
ควสำมอดทน พวกววิสรุทธวิชนของพระองคณ์คพอ คนเหลกสำนคัรนททที่ถพอรคักษสำพระบคัญญคัตวิของพระองคณ์และ
ไดข้วสำงใจเชพที่อพระเยซซูแลข้ว กลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ ผซูข้คนของพระเจข้สำมทเหตรุใหข้อดทนเมพที่อพวกเขสำ
ตระหนคักถจึงชะตสำกรรมของเหลกสำชสำวโลก นคัที่นเปป็นจรวิงในทรุกวคันนทร  และจะเปป็นจรวิงแนกนอนในวคัน
นคัรน

วว 14:13 ภสำพตรงกคันขข้สำมซจึที่งถซูกกลกสำวถจึงในขข้อ 12 ดสสำเนวินตกอไป ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ
ไดข้ยวินเสทยงหนจึที่งจสำกสวรรคณ์ททที่สคัที่งทกสำนใหข้เขทยนวกสำ ตรัชี้งแตก่นชชี้สพบไปคนทรัชี้งหลายทชซึ่ตายในองคณ์พระผซจ้เปป็น
เจจ้าจะเปป็นสอข" และพระววิญญาณตรรัสวก่า "จรวิงอยก่างนรัชี้น เพพซึ่อเขาจะไดจ้หยอดพรักจากความเหนพซึ่อย
ยากของเขา และการงานทชซึ่เขาไดจ้กระทคานรัชี้นจะตวิดตามเขาไป" ขณะททที่เหลกสำคนชคั ที่วเผชวิญกคับ
พระพวิโรธของพระเจข้สำตสำมททที่มทบรรยสำยไวข้ขข้สำงบน ผซูข้คนของพระเจข้สำสสำมสำรถตคัรงตสำคอยพระพรยวิที่ง
ใหญกไดข้ แมข้กระทคั ที่งในควสำมตสำยกป็ตสำม เวลสำททที่ถซูกระบรุวกสำเปป็นตนันี้งแตล่นนนี้สชบไปนกสำจะหมสำยถจึงเวลสำททที่
ยอหณ์นเขทยนหนคังสพอเลกมนทร และนคับแตกนคัรนเปป็นตข้นไป พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ กป็ทรงยพนยคันสวิที่งททที่ทกสำน
เขทยน กสำรตสำยในพระครวิสตณ์กป็คพอกสำรหยรุดพคักจสำกควสำมเหนพที่อยยสำกของตน นอกจสำกนทรกสำรรคับใชข้ททที่
เรสำกระทสสำเพพที่อพระเยซซูครวิสตณ์ในชทววิตนทรกป็จะไมกถซูกลพมในชทววิตหนข้สำดข้วย กสำรงสำนททที่ตวิดตสำมพวกเขสำไป



ยกอมหมสำยถจึงบสสำเหนป็จตกสำงๆททที่รอคอยคนเหลกสำนคัรนสสสำหรคับกสำรรคับใชข้ททที่พวกเขสำไดข้กระทสสำเพพที่อพระ
เยซซูครวิสตณ์ กสำรเสทยชทววิตแบบธรรมชสำตวิหรพอกสำรถซูกฆกสำตสำยโดยนสรสำมพอของคนททที่ขกมเหงกป็ถพอวกสำเปป็น
สถสำนกสำรณณ์อคันเปทที่ยมสรุขสสสำหรคับประชสำกรของพระเจข้สำ จะไมกมทกสำรทสสำงสำนตรสำกตรสสำเหนป็ดเหนพที่อย
อทกตกอไป บสสำเหนป็จในสวรรคณ์กป็รอคอยพวกเขสำอยซูก คนเหลกสำนคัรนเปป็นสรุขจรวิงๆ

วว 14:14 นวิมวิตสรุดทข้สำยของบทนทรชทร ใหข้เหป็นชคัดเจนถจึงตอนจบของยรุคเจป็ดปท สงครสำมททที่
อสำรมสำเกดโดน และกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์ดข้วยฤทธวิธ เดชและพระพวิโรธ ดซู 2 เธสะโลนวิกสำ
1:7-10 ยอหณ์นบรรยสำยถจึงวคันททที่จะมสำถจึงนคัรนโดยใชข้สสสำนวนโวหสำรวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหป็น และดซเถวิด มช
เมฆขาว และมชผซจ้หนซซึ่งประทรับบนเมฆนรัชี้นเหมพอนกรับบอตรมนอษยณ์ สวมมงกอฎทองคคาบนพระเศชยร 
และพระหรัตถณ์ถพอเคชยวอรันคม พระเยซซูตรคัสลกวงหนข้สำในมคัทธวิว 24:30 ถจึงกสำรททที่พระองคณ์เองจะเสดป็จ
กลคับมสำในหมซูกเมฆแหกงฟข้สำสวรรคณ์ดข้วยฤทธสำนรุภสำพและดข้วยสงกสำรสำศทใหญกยวิที่ง ในขข้อนคัรนเองพระองคณ์
ทรงเรทยกตคัวเองวกสำบรุตรมนรุษยณ์ (นทที่เปป็นหนจึที่งในไมกกทที่แหกงนอกเหนพอพระกวิตตวิครุณสทที่เลกมททที่พระเยซซูทรง
ถซูกเรทยกเชกนนคัรน) พระองคณ์ยคังทรงถซูกบรรยสำยดข้วยวกสำสวม “มงกรุฎทองคสสำ” คสสำททที่แปลวกสำ มงกอฎ (ส
เตะฟานอส) หมสำยถจึง มงกรุฎของผซูข้ชนะ เมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมสำ มคันจะเปป็นไปอยกสำงผซูข้มทชคัยชนะ 
ววิวรณณ์ 19:12 กลกสำวถจึงพระองคณ์ดข้วยวกสำทรงสวมมงกรุฎหลสำยอคันถจึงแมข้วกสำตรงนคัรนใชข้คสสำวกสำ ดนอาเดมา 
กป็ตสำม

ภสำพเปรทยบททที่แสดงใหข้เหป็นพระองคณ์ทรงเกป็บเกทที่ยวในสวนองรุกนแหกงแผกนดวินโลกโดยกสำร
ขวข้สำงองรุกนลงไปในบกอยสที่สำองรุกนแหกงพระพวิโรธของพระเจข้สำไดข้เรวิที่มตข้นขจึรนแลข้ว ตรงนทรบอกวกสำพระองคณ์
ทรงถพอ “เคทยวอคันคม” ในพระหคัตถณ์ของพระองคณ์ คสสำททที่แปลวกสำ เคชยว (ดเระพานอน) กป็มทควสำมหมสำย
ดข้วยวกสำ ขอเกทที่ยวลวิดแขนงททที่ใชข้เกป็บเกทที่ยวพวงองรุกน

วว 14:15-16 และมชทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งออกมาจากพระววิหารรจ้องทซล
พระองคณ์ ผซจ้ประทรับบนเมฆนรัชี้นดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า "จงใชจ้เคชยวของพระองคณ์เกชซึ่ยวไปเถวิด เพราะวก่า
ถซงเวลาทชซึ่พระองคณ์จะเกชซึ่ยวแลจ้ว เพราะวก่าผลทชซึ่จะตจ้องเกป็บเกชซึ่ยวในแผก่นดวินโลกนรัชี้นสอกแลจ้ว" คสสำททที่
แปลวกสำ จงใชจ้ ในททที่นทร เปป็นควสำมหมสำยตรงตคัวของคสสำวกสำ เพห็มโพ ควสำมหมสำยตรงนทรกป็คพอ กสำรใชข้และ
ตคัดดข้วยเคทยวของพระองคณ์ เวลสำแหกงกสำรเกป็บเกทที่ยวแผกนดวินโลกไดข้มสำถจึงแลข้ว ดซูควสำมหมสำยททที่



คลข้สำยคลจึงกคันในมสำระโก 4:29 และโยเอล 3:13 คสสำททที่แปลวกสำ สอกแลจ้ว (เซราอนโน) มทควสำมหมสำยตรง
ตคัววกสำ ‘แหข้งหรพอเหทที่ยวแลข้ว’ นทที่สพที่อวกสำเลยกสสำหนดเกป็บเกทที่ยวมสำแลข้ว ดคังนคัรนบรุตรมนรุษยณ์จจึงทรงถซูก
คะยคัรนคะยอโดยทซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่งในสวรรคณ์ใหข้เรวิที่มกสำรเกป็บเกทที่ยวของแผกนดวินโลกไดข้แลข้ว เวลสำ
ของมคันไดข้มสำถจึงตคัรงนสำนแลข้ว 16 และพระองคณ์ผซจ้ประทรับบนเมฆนรัชี้น ไดจ้ทรงตวรัดเคชยวนรัชี้นบนแผก่น
ดวินโลก และแผก่นดวินโลกกป็ไดจ้ถซกเกชซึ่ยวแลจ้ว คสสำททที่แปลวกสำ ถซกเกชซึ่ยวแลจ้ว (เธะรนโซ) เปป็นคสสำททที่นกสำสนใจ 
อคันมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ถซูกเกป็บเกทที่ยวแลข้ว’ อยกสำงไรกป็ตสำม อสำจมทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘ตคัดลงมสำ’ 
หรพอ ‘ทสสำลสำย’ เหมพอนกคับททที่พพชผลทสำงกสำรเกษตรถซูกตคัดลงมสำในฤดซูเกป็บเกทที่ยว ควสำมหมสำยแบบหลคัง
นทรนกสำจะใชกตรงนทร

วว 14:17 มทบคันทจึกเกทที่ยวกคับทซูตสวรรคณ์อทกองคณ์หนจึที่ง และทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งกป็ออก
มาจากพระววิหารบนสวรรคณ์ ถพอเคชยวอรันคมเชก่นเดชยวกรัน ทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่หข้สำนทร จะถซูกกสสำชคับใหข้เกป็บ
เกทที่ยวแผกนดวินโลกในขข้อ 18-20

วว 14:18 ทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่หกไดข้ “ออกมสำจสำกแทกนบซูชสำ” เหป็นไดข้ชคัดวกสำหนข้สำททที่ของเขสำ
คพอ กสำรดซูแลไฟของแทกนบซูชสำแหกงสวรรคณ์ และทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งผซจ้มชฤทธวิธิ์เหนพอไฟ ไดจ้ออกมา
จากแทก่นบซชา และรจ้องบอกทซตองคณ์นรัชี้นทชซึ่ถพอเคชยวคมนรัชี้นดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า "ทก่านจงใชจ้เคชยวคม
ของทก่านเกชซึ่ยวเกป็บพวงองอก่นแหก่งแผก่นดวินโลก เพราะลซกองอก่นนรัชี้นสอกดชแลจ้ว" เขสำรข้องเสทยงดคังบอกทซูต
สวรรคณ์องคณ์ททที่หข้สำททที่ถพอเคทยวอคันคมนคัรนวกสำ “ทกสำนจงใชข้เคทยวคมของทกสำน” ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จจึงถซูกสคัที่งใหข้
ตคัดพวงองรุกนแหกงแผกนดวินโลกออก ลซูกองรุกนเหลกสำนคัรนกป็สรุกพรข้อมหมดแลข้ว

วว 14:19 เมพที่อไดข้รคับคสสำสคัที่งนคัรนแลข้ว ทซตสวรรคณ์นรัชี้นกป็ตวรัดเคชยวบนแผก่นดวินโลก และเกป็บ
เกชซึ่ยวผลองอก่นแหก่งแผก่นดวินโลก และขวจ้างลงไปในบก่อยคซึ่าอง อก่นอรันใหญก่แหก่งพระพวิโรธของพระเจจ้า 
ภสำพเปรทยบนทรกป็มสำถจึงจรุดสซูงสรุดของมคันแลข้ว เถสำองรุกนแหกงแผกนดวินโลก ซจึที่งเปป็นพรรคพวกของพญสำ
มสำรไลกลงมสำตคัรงแตกปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์เปป็นตข้นมสำ กป็ถซูกขวข้สำงลงไปใน “บกอยสที่สำองรุกนอคันใหญกแหกง
พระพวิโรธของพระเจข้สำ” บกอยสที่สำองรุกนเปป็นอรุปกรณณ์อยกสำงหนจึที่งททที่ใชข้เพพที่อบทบนสรสำองรุกนออกมสำจสำกผลองรุกนททที่
ถซูกเกป็บเกทที่ยวแลข้ว ภสำพเปรทยบของกสำรทสสำใหข้โลหวิตของพวกศคัตรซูของพระเจข้สำหลคั ที่งออกจะถซูกนสสำ
เสนออยกสำงชคัดเจนมสำกขจึรนในขข้อตกอไป ภสำพเปรทยบททที่สสสำคคัญตรงนทรกป็คพอ พระพวิโรธของพระเจข้สำททที่ถซูก



เทออกเหนพอแผกนดวินโลกในททที่สรุด ดข้วยพระเมตตสำและพระครุณพระองคณ์ไดข้ทรงเกป็บงสสำพระพวิโรธ
นคัรนไวข้มสำตลอดหลสำยยรุคหลสำยสมคัย อยกสำงไรกป็ตสำม ในวคันททที่จะมสำถจึงแนกๆนคัรน จะไมกมทพระเมตตสำ
หรพอพระครุณแลข้ว พระพวิโรธของพระองคณ์จะโถมทคับลงบนมนรุษยชสำตวิททที่ชคั ที่วรข้สำยเหมพอนกคับบกอยสที่สำ
องรุกนอคันใหญก

วว 14:20 รสำยละเอทยดสรุดทข้สำยของอรุปไมยนทรถซูกแสดงใหข้เหป็นชคัดเจน บก่อยคซึ่าองอก่นถซกยคซึ่า
ภายนอกเมพอง เมพองททที่ถซูกพซูดถจึงนทรคพอ กรรุงเยรซูซสำเลป็ม อยกสำงไมกตข้องสงสคัย กองทคัพตกสำงๆซจึที่งมสำจสำกทคั ที่ว
โลกภสำยใตข้กสำรนสสำของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กป็รวมตคัวกคันในภซูมวิภสำคนคัรน คสสำพยสำกรณณ์ของเศคสำรวิ
ยสำหณ์ 14:2-3 กสสำลคังจะสสสำเรป็จแลข้ว จรุดสซูงสรุดของยรุคเจป็ดปทซจึที่งเปป็นททที่รซูข้จคักในชพที่อสงครสำมททที่อสำรมสำเกด
โดน คพอ กสำรเผชวิญหนข้สำทสำงทหสำรททที่กวินพพรนททที่ตคัรงแตกภซูเขสำเมกวิดโด (ฮารมาเกดโดน) และททที่รสำบตกสำงๆ
ททที่อยซูกตวิดกคันททที่เรทยกวกสำเอสดรสำเอโลนทสำงเหนพอและทสำงใตข้ ไปจนถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็มและไลกยสำวไปจน
ถจึงโบสรสำหณ์ในประเทศจอรณ์แดนปคัจจรุบคัน (อวิสยสำหณ์ 63:1-6) ในวคันนคัรนพระเยซซูครวิสตณ์จะทรง “ตทโลก
ดข้วยตะบองแหกงปสำกของทกสำน และทกสำนจะประหสำรคนชคั ที่วดข้วยลมแหกงรวิมฝทปสำกของทกสำน” (อวิสยสำหณ์
11:4) พพรนทททๆี่ อยซูกตวิดกคับเยรซูซสำเลป็มกป็จะเผชวิญกคับกสำรเขกนฆกสำครคัร งใหญกททที่สรุดในกสำรประจคันหนข้สำทสำง
ทหสำรครคัร งเดทยวในประวคัตวิศสำสตรณ์โลก

และโลหวิตไหลออกจากบก่อยคซึ่าองอก่นนรัชี้นสซงถซงบรังเหชยนมจ้า ไหลนองไปประมาณสามรจ้อย
กวิโลเมตร ภสำพเปรทยบนทรมสำถจึงตอนจบตรงนทร  ครสำวนทร เปป็นสวิที่งททที่เกวิดขจึรนจรวิงแลข้ว ในกสำรสงครสำมฝกสำย
เดทยวททที่อสำรมสำเกดโดน โลหวิตของกองทคัพตกสำงๆของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ททที่ถซูกทสสำลสำยจะไหลนอง
สซูงถจึงบคังเหทยนมข้สำเปป็นระยะทสำงไกลถจึง 300 กวิโลเมตร (ภสำษสำกรทกคพอ 1,600 สทาดยออน) บสำงคน
นวิยสำมวกสำมคันไกลถจึง 582 ฟรุต บข้สำงกป็ 600 ฟรุต (นคัที่นคพอเทกสำกคับ 176 ไมลณ์จนถจึง 181 ไมลณ์ตสำมลสสำดคับ) 
นคัที่นเปป็นระยะทสำงโดยประมสำณตคัรงแตกภซูเขสำเมกวิดโดตสำมเสข้นทสำงไปยคังกรรุงเยรซูซสำเลป็ม จสำกนคัรนกป็ตกอ
ไปทสำงทวิศตะวคันออกเฉทยงใตข้ไปจนถจึงโบสรสำหณ์ เรสำไมกควรสรรุปวกสำเลพอดจะไหลนองสซูงถจึงบคังเหทยน
มข้สำไปตลอดระยะทสำงนคัรน แตกสซูงถจึงขนสำดนคัรนในสถสำนททที่หลสำยแหกงตสำมแนวเสข้นทสำงนคัรนมสำกกวกสำ 
บกอยสที่สำองรุกนแหกงพระพวิโรธของพระเจข้สำกป็ถซูกเหยทยบยสที่สำเมพที่อพระเยซซูครวิสตณ์เสดป็จกลคับมสำ ดซู พระคคัมภทรณ์
ตอนททที่สอดคลข้องกคันในววิวรณณ์ 16:13-16 และ 19:11-21

*****



ภนำพรวมของววิวรณณ 15: บททนชื่สยบหห้าของวยวรณห์จรยงๆแลห้วกห็เปห็นบทนนาสผล่เนชนี้อหาตอนตล่อไป 
นนัชื่นคชอ การพยพากษาของขนันเจห็ดใบ มนันเปห็นการกลนับมาสผล่พนัฒนาการตามลนาดนับเหตตุการณห์ของ
หนนังสชอเลล่มนนนี้ ในบทนนนี้ทผตสวรรคห์ทนันี้งเจห็ดองคห์ซซชื่งจะเทขนันของตนลงบนแผล่นดยนโลก กห็พรห้อมทนชื่จะ
ทนาเชล่นนนันี้นแลห้วขณะทนชื่คณะนนักรห้องประสานเสนยงหมผล่ใหญล่แหล่งสวรรคห์รห้องเพลงสรรเสรยญพระเจห้า

วว 15:1 ขจ้าพเจจ้าเหป็นหมายสคาครัญในสวรรคณ์อชกประการหนซซึ่ง ใหญก่ยวิซึ่งและนก่า
ประหลาด คพอมชทซตสวรรคณ์เจป็ดองคณ์ถพอภรัยพวิบรัตวิเจป็ดอยก่าง อรันเปป็นภรัยพวิบรัตวิครรัชี้งสอดทจ้าย เพราะวก่า
พระพวิโรธของพระเจจ้าสวิชี้นสอดลงดจ้วยภรัยพวิบรัตวิเหลก่านรัชี้น

หนคังสพอเลกมนทรกลคับมสำสซูกพคัฒนสำกสำรตสำมลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ซจึที่งคข้สำงไวข้ตคัรงแตกเนพรอหสำตอนทข้สำยๆ
ของบทททที่ 11 ยอหณ์นเขทยนวกสำ “ขข้สำพเจข้สำเหป็นหมสำยสสสำคคัญในสวรรคณ์อทกประกสำรหนจึที่ง ใหญกยวิที่งและนกสำ
ประหลสำด” หมสำยสสสำคคัญททที่ทกสำนไดข้เหป็นอสำจเปป็นเหตรุกสำรณณ์สสสำคคัญททที่ก สสำลคังจะถซูกบรรยสำยถจึง ดคังนคัรน ขข้อ
นทร จจึงอสำจเปป็นภสำพสรรุปยกอเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆใหข้เหป็นกกอนซจึที่งจะถซูกกลกสำวถจึงอยกสำงละเอทยดในขข้อตกอๆไป 
นอกจสำกนทร  หมสำยสสสำคคัญนทร ยคังถซูกนสสำเสนอในแบบททที่ “ใหญกยวิที่งและนก่าประหลาด” ดข้วย คสสำหลคังนทรแปล
มสำจสำกคสสำกรทก ธาอผมาสตอส และมทควสำมหมสำยวกสำ ‘นกสำทจึที่ง’ หรพอ ‘นกสำอคัศจรรยณ์ใจ’ สกวนหนจึที่งของ
หมสำยสสสำคคัญนทรกป็คพอ “ทซูตสวรรคณ์เจป็ดองคณ์ถพอภคัยพวิบคัตวิเจป็ดอยกสำง อคันเปป็นภคัยพวิบคัตวิครคัร งสรุดทข้สำย” คสสำททที่
แปลวกสำ ภรัยพวิบรัตวิ (พเลเก) ในบรวิบทนทร  มทควสำมหมสำยวกสำ ‘หสำยนะภคัยตกสำงๆ’ บสำงททสวิที่งททที่สสสำคคัญยวิที่งกวกสำกป็
คพอ ยอหณ์นบคันทจึกไวข้วกสำ “เพรสำะวกสำพระพวิโรธของพระเจข้สำสวิรนสรุดลงดข้วยภคัยพวิบคัตวิเหลกสำนคัรน” คสสำททที่แปล
วกสำ สวิชี้นสอดลง (เทะเละโอ) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘เสรป็จสวิรน’ หรพอ ‘ครบถข้วน’ ควสำมหมสำยโดยรวมกป็คพอวกสำ
โดยทสำงทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดองคณ์นทร  พระพวิโรธของพระเจข้สำททที่ทรงมทตกอแผกนดวินโลกกป็จะเสรป็จสวิรน ภคัย
พวิบคัตวิเหลกสำนทร เปป็นกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยแหกงยรุคเจป็ดปท เหป็นไดข้ชคัดวกสำภคัยพวิบคัตวิเหลกสำนทร จะเกวิดขจึรนใน
ชกวงเวลสำททที่ถพอวกสำสคัรนมสำกๆ

วว 15:2 นทที่ยคังเปป็นเหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนในสวรรคณ์เหมพอนเดวิมและนกสำจะนสสำเสนอสกวน
ททที่เปป็นหมสำยสสสำคคัญใหญกยวิที่งททที่ยอหณ์นเหป็นเพวิที่มเตวิมดข้วย ทกสำนจจึงกลกสำวตกอไปวกสำ ขจ้าพเจจ้าเหป็นเปป็นเหมพอน
ทะเลแกจ้วปนไฟ ยอหณ์นเขทยนถจึงทะเลแกข้วครคัร งแรกใน 4:6 และในขข้อนคัรนทกสำนกป็บรรยสำยถจึงมคันวกสำอยซูก
หนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำในสวรรคณ์ ตรงนทร ยอหณ์นบรรยสำยเพวิที่มเตวิมวกสำเปป็นทะเลแกข้ว “ปนไฟ” นทที่นกสำ



จะหมสำยถจึงฟข้สำแลบททที่เปป็นลสำงบอกเหตรุซจึที่งเหป็นไดข้ทะลรุผกสำนทะเลแกข้วนคัรน ฟข้สำแลบดคังกลกสำวถซูกพซูดถจึง
ใน 4:5 ตรงนทรมคันอสำจสพที่อถจึงกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยททที่ก สสำลคังจะถซูกเทออกเหนพอแผกนดวินโลกในไมก
ชข้สำแลข้ว กลกสำวโดยสรรุปกป็คพอ ยอหณ์นไดข้เหป็นพสำยรุททที่ก สสำลคังกกอตคัวซจึที่งแสดงถจึงกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำย
ของพระเจข้สำกกอนททที่มคันจะถซูกเทลงเหนพอแผกนดวินโลก นทที่เปป็นสกวนหนจึที่งของหมสำยสสสำคคัญใหญกยวิที่งและ
นกสำประหลสำดซจึที่งทกสำนไดข้เหป็นอยกสำงไมกตข้องสงสคัย

ทกสำนกลกสำวตกอไปวกสำ และบรรดาคนทชซึ่มชชรัยตก่อสรัตวณ์รจ้าย และรซปของมรัน และเครพซึ่องหมาย
ของมรัน และเลขประจคาชพซึ่อของมรัน ยพนอยซก่บนทะเลแกจ้วนรัชี้น พวกเขาถพอพวิณเขาคซก่ของพระเจจ้า เหป็น
ไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นฝซูงชนมหสำศสำลกลรุกมเดทยวกคับททที่ถซูกบรรยสำยถจึงใน 7:9 และ 6:9 พวกเขสำเปป็นผซูข้ททที่กลคับใจ
รคับเชพที่อพระเยซซูครวิสตณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปท กระนคัรนพวกเขสำกป็ตข้องพลทชทพอคันเปป็นผลททที่ตสำมมสำดข้วย พวก
เขสำจจึงถซูกบรรยสำยวกสำ “มทชคัยตกอสคัตวณ์รข้สำย และรซูปของมคัน และเครพที่องหมสำยของมคัน และเลขประจสสำ
ชพที่อของมคัน”

หนจึที่งในเรพที่องททที่ขคัดแยข้งกคันเองมสำกททที่สรุดของควสำมเชพที่อของครวิสเตทยนปรสำกฏตรงนทรจรวิงๆ คน
เหลกสำนทร เปป็นผซูข้ททที่ถซูกปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ฆกสำตสำย แตกพวกเขสำกป็ถซูกพบวกสำอยซูกในสวรรคณ์ในฐสำนะเปป็นผซูข้
มทชคัยชนะยวิที่งใหญก สวิที่งททที่เปป็นควสำมพกสำยแพข้ในสสำยตสำของชสำวโลกกป็มคักเปป็นชคัยชนะสสสำหรคับผซูข้คนของ
พระเจข้สำ โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งในกรณทของกสำรพลทชทพเพพที่อควสำมเชพที่อ พวกเขสำถซูกกลกสำววกสำถพอพวิณเขสำคซูก
ของพระเจข้สำ ดคังททที่จะกลกสำวถจึงในขข้อตกอไป พวกเขสำรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ แมข้ไมกไดข้มทบอกไวข้ 
แตกนทที่กป็สพที่อวกสำพวกเขสำบรรเลงดนตรทประกอบดข้วยโดยใชข้เครพที่องสสำยชนวิดนทร  ดคังนคัรน ฝซูงชนจสสำนวน
มหสำศสำลนทรจจึงกลสำยเปป็นคณะนคักดนตรทหมซูกใหญกแหกงสวรรคณ์ททที่บรรเลงดนตรทสรรเสรวิญพระเจข้สำ แมข้
ไมกไดข้มทบอกไวข้แตกมคันกป็สพที่อวกสำพระเจข้สำไดข้ทรงประทสำนควสำมสสำมสำรถอคัศจรรยณ์ในกสำรเลกนเครพที่อง
ดนตรทของพวกเขสำไดข้อยกสำงผซูข้มททคักษะชสสำนสำญ

วว 15:3 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปถจึงกสำรททที่พวกเขสำรข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ นคั ที่นจะ
เปป็นกสำรรข้องประสสำนเสทยงททที่ไพเรสำะขนสำดไหน โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่ง เขารจ้องเพลงของโมเสส ซซซึ่ง
เปป็นผซจ้รรับใชจ้ของพระเจจ้า และเพลงของพระเมษโปดก เพลงของโมเสสนกสำจะถซูกบคันทจึกในอพยพ 
15:1-19 อยกสำงไรกป็ตสำม พวกเขสำกป็เสรวิมทกอนใหมกเขข้สำไปโดยสรรเสรวิญกสำรทรงไถกของพระเมษ
โปดกดข้วย นทที่อสำจเปป็นเพลงบทใหมกซจึที่งถซูกกลกสำวถจึงในววิวรณณ์ 5:9 และ 14:3 เพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำ



อคันยวิที่งใหญกนทร ยคังมทเนพรอเพลงดข้วยวก่า "ขจ้าแตก่พระเจจ้า องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด 
พระราชกวิจของพระองคณ์ใหญก่ยวิซึ่งและมหรัศจรรยณ์นรัก ขจ้าแตก่องคณ์พระมหากษรัตรวิยณ์แหก่งววิสอทธวิชนทรัชี้ง
ปวง ววิถชทางทรัชี้งหลายของพระองคณ์ยอตวิธรรมและเทชซึ่ยงตรง พวกเขสำไมกเพทยงสรรเสรวิญควสำมยวิที่งใหญก
และลคักษณะเฉพสำะอคันนกสำอคัศจรรยณ์ของพระรสำชกวิจตกสำงๆของพระเจข้สำเทกสำนคัรน โดยเรทยกพระองคณ์วกสำ 
“ขข้สำแตกพระเจข้สำ องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด” แตกพวกเขสำยคังสรรเสรวิญพระลคักษณะ
ของพระองคณ์ดข้วย นคัที่นคพอ “ววิถททสำงทคัรงหลสำยของพระองคณ์ยรุตวิธรรมและเททที่ยงตรง” ดข้วย พระลคักษณะ
ของพระเจข้สำนคัรนเปทที่ยมดข้วยควสำมชอบธรรมและเปป็นแกกนแทข้ของควสำมจรวิง นอกจสำกนทรพระองคณ์ยคัง
ทรงถซูกเรทยกดข้วยวกสำ “พระมหสำกษคัตรวิยณ์แหกงววิสรุทธวิชนทคัรงปวง” คสสำททที่แปลวกสำ ววิสอทธวิชน (ฮากนออส) มท
ควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘เหลกสำผซูข้ททที่บรวิสรุทธวิธ ’ และหมสำยถจึงประชสำกรของพระองคณ์

วว 15:4 โอ ขจ้าแตก่องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า มชผซจ้ใดบจ้างทชซึ่จะไมก่ยคาเกรงพระองคณ์ และไมก่
ถวายพระเกชยรตวิแดก่พระนามของพระองคณ์ เพราะวก่าพระองคณ์ผซจ้เดชยวทรงเปป็นผซจ้บรวิสอทธวิธิ์ 
ประชาชาตวิทรัชี้งปวงจะมานมรัสการจคาเพาะพระพรักตรณ์พระองคณ์ เพราะวก่าการพวิพากษาของพระองคณ์
ปรากฏแจจ้งแลจ้ว”

คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงแหกงสวรรคณ์นทร รข้องเพลงตกอไปวกสำ “โอ ขข้สำแตกองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ มท
ผซูข้ใดบข้สำงททที่จะไมกยสสำเกรงพระองคณ์” ตสำมจรวิงแลข้ว เมพที่อมนรุษยณ์ททที่บสำปหนสำเผชวิญหนข้สำก คับพระลคักษณะ
อคันชอบธรรมและควสำมจรวิงแทข้สซูงสรุดของพระเจข้สำผซูข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธ  ทสำงเดทยวททที่มนรุษยณ์จะทสสำไดข้กป็
คพอ (1) ยสสำเกรงพระองคณ์ และ (2) ถวสำยพระเกทยรตวิแดกพระนสำมของพระองคณ์ มทแตกพระเจข้สำเทกสำนคัรนททที่
ทรงเปป็นผซูข้บรยสตุทธยธอยกสำงแทข้จรวิง ไมกมทผซูข้อพที่นอทกททที่ไดข้รคับกสำรขนสำนนสำมวกสำบรวิสรุทธวิธ สสำมครคัร ง (อวิสยสำหณ์ 
6:3 และววิวรณณ์ 4:8) ในกสำรททที่พวกเขสำตคัรงตสำคอยอสำณสำจคักรยรุคพคันปทของพระครวิสตณ์ททที่จะมสำถจึงและ
มองตกอไปยคังอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ททที่จะตสำมมสำหลคังจสำกนคัรนดข้วย คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงแหกง
สวรรคณ์นทร กป็รข้องเพลงวกสำ “ประชสำชสำตวิทคัรงปวงจะมสำนมคัสกสำรจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระองคณ์ เพรสำะ
วกสำกสำรพวิพสำกษสำของพระองคณ์ปรสำกฏแจข้งแลข้ว”

วคันนคัรนจะมสำถจึงกกอนอพที่นเลยในยรุคพคันปทและในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรนททที่จะตสำมมสำเมพที่อ
ประชสำชสำตวิททที่เปป็นคนตกสำงชสำตวิทนันี้งปวงจะมสำปรสำกฏตคัวจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำเพพที่อนมคัสกสำร



พระองคณ์ คสสำททที่แปลวกสำ การพวิพากษา (ดยไคโอมา) เกทที่ยวขข้องโดยตรงกคับหลคักกสำรเรพที่องควสำมชอบ
ธรรม มคันสพที่อถจึง ‘กสำรตคัดสวินอคันชอบธรรม’ ในควสำมหมสำยเชวิงพวิจสำรณสำคดท เมพที่อประชสำชสำตวิทคัรง
หลสำยในวคันนคัรนนจึกยข้อนกลคับไปยคังกสำรพวิพสำกษสำของพระเจข้สำททที่เกวิดขจึรนตลอดยรุคเจป็ดปท พวกเขสำกป็จะ
ตระหนคักอยกสำงชคัดเจนถจึงลคักษณะเฉพสำะอคันชอบธรรมของกสำรพวิพสำกษสำนคัรนและสรรเสรวิญพระเจข้สำ 
ควสำมชอบธรรมแหกงกสำรพวิพสำกษสำของพระองคณ์ททที่ทรงมทตกอชสำวโลกททที่ชคั ที่วรข้สำยจจึงเปป็นททที่เขข้สำใจและ
ปรสำกฏแจข้งอยกสำงชคัดเจนในวคันนคัรน

วว 15:5 หลคังจสำกไดข้เหป็นคณะนคักรข้องประสสำนเสทยงและคณะนคักดนตรทแหกงสวรรคณ์
บนทะเลแกข้วนคัรนแลข้ว (ซจึที่งสะทข้อนแสงดข้วยฟข้สำแลบแปลบปลสำบแบบเปป็นลสำงบอกเหตรุ) และทซูต
สวรรคณ์ทคัรงเจป็ดพรข้อมกคับกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยของพระเจข้สำ ยอหณ์นจจึงกลกสำวตกอไปวกสำ ตก่อจากนชชี้
ขจ้าพเจจ้าไดจ้แลเหป็น และดซเถวิด พระววิหารของพลรับพลาแหก่งสรักขชพยานในสวรรคณ์เปวิดออก มทกสำรพซูด
ถจึงพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์ พลคับพลสำททที่อยซู กบนโลกนทรและพระววิหสำรหลคังตกอๆมสำททที่กรรุง
เยรซูซสำเลป็มเปป็นเพทยงแบบจสสำลองของพระววิหสำรของแทข้ในสวรรคณ์ กสำรพซูดถจึง “พลคับพลสำแหกงสคักขท
พยสำน” อสำจทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงเตป็นทณ์พลคับพลสำแหกงสคักขทพยสำนซจึที่งถซูกพซูดถจึงในกคันดสำรววิถท 9:15 และ 
17:7 สองคสสำหลคังนทร เปป็นชพที่ออพที่นททที่ใชข้เรทยก ‘พลคับพลสำ’ ททที่ถซูกบรรยสำยถจึงในหนคังสพอเบญจบรรณ (หข้สำ
เลกมแรกของโมเสส) ทคัรงพระววิหสำรบนโลกนทรและในสวรรคณ์ตกสำงกป็เปป็น “สคักขทพยสำน” ของพระเจข้สำ 
พระววิหสำรแตกละหลคังตกสำงเปป็นพยสำนรคับรองควสำมจรวิงของพระเจข้สำ

ดคังนคัรน หลคังจสำกหมสำยสสสำคคัญอคันนกสำตกตะลจึงททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นในสทที่ขข้อแรกของบทนทรแลข้ว 
ประตซูแหกงพระววิหสำรหลคังนทร ในสวรรคณ์กป็เปวิดออก บสำงททอสำจดข้วยควสำมนกสำเกรงขสำมและพวิธทกสำรใหญก
โตดข้วย

วว 15:6 ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ และทซตสวรรคณ์ทรัชี้งเจป็ดองคณ์ทชซึ่ถพอภรัยพวิบรัตวิทรัชี้งเจป็ด ไดจ้ออกมา
จากพระววิหารนรัชี้น เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่หมสำยถจึงสวิที่งททที่ถซูกบรรยสำยถจึงในขข้อ 1 ในขข้อนคัรนยอหณ์นอสำจใหข้สรรุป
ยกอของสวิที่งททที่ทกสำนจะบรรยสำยอยกสำงละเอทยดตรงนทร และในขข้อตกอๆไป ทกสำนบรรยสำยเกทที่ยวกคับทซูตสวรรคณ์
ททที่ยวิที่งใหญกเหลกสำนทรตกอไปวกสำพวกเขสำนอก่งหก่มผจ้าปก่านสชขาวและบรวิสอทธวิธิ์ และคาดรรัดประคดทองคคา นกสำ
สคังเกตวกสำพระเยซซูครวิสตณ์เองกป็ถซูกบรรยสำยถจึงในลคักษณะคลข้สำยคลจึงก คันในววิวรณณ์ 1:13 ขข้อตกอๆไปจะ



เปวิดเผยวกสำทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดนทรออกมสำจสำกพระววิหสำรแหกงสวรรคณ์โดยมทจรุดประสงคณ์ชคัดเจนททที่จะเท
กสำรพวิพสำกษสำอคันนกสำกลคัวของพระเจข้สำลงบนแผกนดวินโลก

วว 15:7 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปอทกวกสำ และสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ตรัวหนซซึ่งในสชซึ่ตรัวนรัชี้นไดจ้เอา
ขรันทองคคาเจป็ดใบเตป็มดจ้วยพระพวิโรธของพระเจจ้า ผซจ้ทรงพระชนมณ์อยซก่เปป็นนวิตยณ์ สก่งใหจ้แกก่ทซตสวรรคณ์
ทรัชี้งเจป็ดองคณ์นรัชี้น เหป็นไดข้ชคัดวกสำเหตรุกสำรณณ์นทร เกวิดขจึรนในสวรรคณ์ สคัตวณ์ทคัรงสทที่ททที่ถซูกพซูดถจึงตรงนทรกป็คพอ สคัตวณ์ททที่
ถซูกบรรยสำยถจึงเปป็นครคัร งแรกใน 4:6-8 ดซูคสสำอธวิบสำยโดยละเอทยดในขข้อเหลกสำนคัรนไดข้ กลกสำวโดยสรรุปกป็คพอ
พวกเขสำเปป็นสวิที่งททที่มทชทววิตในสวรรคณ์ซจึที่งอยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ สคัตวณ์ตคัวหนจึที่งกข้สำวออกมสำขข้สำง
หนข้สำและเอสำขรันทองคสสำเจป็ดใบใหข้แกกทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดองคณ์นคัรน คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (ฟนอาเล) มทควสำม
หมสำยตรงตคัววกสำ ‘ชสำม’ หรพอ ‘ถสำดรองแกข้วกข้นลจึก’ นทที่จจึงหมสำยถจึงภสำชนะททที่คลข้สำยอกสำงหรพอกะละมคัง 
ขคันเหลกสำนทร ไมกไดข้เตป็มไปดข้วยเครพที่องหอม แตกเตป็มไปดข้วยพระพวิโรธของพระเจข้สำตกสำงหสำก ดคังททที่กลกสำว
แลข้วในขข้อ 1 นทที่เปป็นกสำรระบสำยพระพวิโรธของพระเจข้สำออกมสำเปป็นครคัร งสรุดทข้สำยในยรุคเจป็ดปท อสำจมท
ควสำมเกทที่ยวขข้องกคันกคับเยเรมทยณ์ 25:15 ททที่มทกสำรพซูดถจึงถข้วยแหกงพระพวิโรธอคันรรุนแรงของพระเจข้สำททที่ทรง
มทตกอประชสำชสำตวิทคัรงปวง อวิสยสำหณ์ 51:17 กป็พซูดถจึงถข้วยแหกงควสำมกรวิรวโกรธของพระองคณ์เชกนกคัน

ยอหณ์นไมกปลกอยโอกสำสใหข้ผกสำนเลยไปททที่จะถวสำยควสำมสรรเสรวิญและควสำมยวิที่งใหญกแดก
พระเจข้สำ ทกสำนจจึงพซูดถจึงพระองคณ์วกสำทรงเปป็น “ผซูข้ทรงพระชนมณ์อยซู กเปป็นนวิตยณ์” เรสำเหป็นชคัดเจนถจึงควสำม
เปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์

วว 15:8 และพระววิหารกป็เตป็มไปดจ้วยควรันซซซึ่งมาจากสงก่าราศชของพระเจจ้า และจาก
ฤทธานอภาพของพระองคณ์ มทหลสำยคนพยสำยสำมอธวิบสำยควสำมหมสำยของกสำรททที่พระววิหสำรหลคังนทร เตป็ม
ไปดข้วยควคันซจึที่งมสำจสำกสงกสำรสำศทของพระเจข้สำ มคันอสำจเปป็นเพทยงสคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงพระพวิโรธของ
พระองคณ์ซจึที่งถซูกระบสำยออกขณะททที่ชกวงสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทเรวิที่มตข้นขจึรน ไมกวกสำจะในกรณทใด สงกสำรสำศท
และฤทธวิธ เดชของพระองคณ์กป็ถซูกเชพที่อมโยงกคับควคันแหกงสวรรคณ์นทรและไมก่มชผซจ้ใดสามารถเขจ้าไปในพระ
ววิหารนรัชี้นไดจ้ จนกวก่าภรัยพวิบรัตวิทรัชี้งเจป็ดของทซตสวรรคณ์เจป็ดองคณ์นรัชี้นจะไดจ้สวิชี้นสอดลง คสสำททที่แปลวกสำ ไมก่มชผซจ้
ใด คพอ อออผเดะอนส มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ไมกมทใคร’ ดคังนคัรน ไมกมทใครสคักคน ไมกวกสำจะเปป็นทซูต
สวรรคณ์หรพอททที่ไมกใชกทซูตสวรรคณ์ ททที่ไดข้รคับอนรุญสำตใหข้เขข้สำไปในพระววิหสำรของพระเจข้สำในสวรรคณ์ไดข้



จนกวกสำกสำรพวิพสำกษสำแหกงขคันเจป็ดใบซจึที่งเปป็นกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยนทรจะถซูกเทออกเหนพอแผกนดวิน
โลกเสทยกกอน หรพอกลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ ไมกมทใครสสำมสำรถเขข้สำไปในพระววิหสำรหลคังนคัรนไดข้จนกวกสำ
ยรุคเจป็ดปทจะสวิรนสรุดลง

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 16: ในบทนนนี้การพยพากษาของ ‘ขนัน’ ทนันี้งเจห็ดถผกบรรยายถซง การ

พยพากษาเหลล่านนนี้เกยดขซนี้นตยดๆกนันอยล่างรวดเรห็วและมนลนักษณะคลห้ายกนับภนัยพยบนัตยเหลล่านนันี้นทนชื่เกยดขซนี้นกนับ
อนยยปตห์ในหนนังสชออพยพ จตุดสนใจดผเหมชอนจะเปห็นความเจห็บปวดทนชื่เกยดขซนี้นกนับบรรดาชาวโลกทนชื่
ปฏยเสธพระเจห้าในชล่วงวนันทห้ายๆของยตุคเจห็ดปน บทนนนี้ปยดทห้ายดห้วยการพยพากษาสตุดทห้ายของยตุคเจห็ดปน

วว 16:1 ยอหณ์นบรรยสำยถจึงเหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนตกอไป แลจ้วขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้ยวินเสชยงดรัง
ออกมาจากพระววิหาร สรัซึ่งทซตสวรรคณ์ทรัชี้งเจป็ดองคณ์นรัชี้นวก่า "จงไปเถวิด เอาขรันทรัชี้งเจป็ดใบ ทชซึ่เตป็มไปดจ้วย
พระพวิโรธของพระเจจ้า เทลงบนแผก่นดวินโลก” ไมกมทกสำรบอกวกสำเสทยงททที่ทกสำนไดข้ยวินออกมสำจสำกพระ
ววิหสำรในสวรรคณ์นคัรนเปป็นของใคร อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำเชพที่อกคันโดยทคั ที่วไปวกสำนคัที่นเปป็นพระสรุรเสทยงของ
พระเจข้สำเอง พระสรุรเสทยงนคัรนจจึงสคัที่งใหข้ทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงใน 15:1 ออกไปเทขคันของ
ตนเหนพอแผกนดวินโลก สวิที่งททที่สสสำคคัญเปป็นพวิเศษกป็คพอวกสำ สวิที่งททที่อยซูกในขคันเหลกสำนคัรนถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น
พระพวิโรธของพระเจข้สำ ตสำมททที่บทนทร จะเปวิดเผยใหข้เหป็น พระพวิโรธของพระเจข้สำไมกไดข้จะมทตกอแผกนดวิน
โลกเอง แตกจะมทตกอคนเหลกสำนคัรนททที่อสำศคัยอยซูกบนแผกนดวินโลกมสำกกวกสำ

วว 16:2 ดคังนคัรน ทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดจจึงเรวิที่มเทขคันของตนออกตสำมลสสำดคับ ทซตสวรรคณ์
องคณ์แรกจซงออกไปและเทขรันของตนลงบนแผก่นดวินโลก และคนทรัชี้งหลายทชซึ่มชเครพซึ่องหมายของสรัตวณ์
รจ้าย และบซชารซปของมรัน กป็เกวิดเปป็นแผลรจ้ายทชซึ่เปป็นหนองมชทอกขณ์เวทนาแสนสาหรัส

คสสำททที่แปลวกสำ แสนสาหรัส (คาคอส) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘รรุนแรง’ หรพอ ‘เลวรข้สำย’ คสสำททที่แปลวกสำ มช
ทอกขณ์เวทนา (พอเนรอส) มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘เจป็บปวด’ ซจึที่งนกสำจะใชกควสำมหมสำยตรงนทร  สรุดทข้สำย คสสำ
ททที่แปลวกสำ แผลรจ้ายทชซึ่เปป็นหนอง (เฮห็ลคอส) กป็คพอ ฝทททที่แตกออกมทนสร สำหนองไหล อยกสำงไรกป็ตสำม ภคัย
พวิบคัตวินทร เกวิดขจึรนกคับเฉพสำะคนเหลกสำนคัรนททที่มทเครพที่องหมสำยของสคัตวณ์รข้สำยนคัรนพรข้อมกคับคนเหลกสำนคัรนททที่บซูชสำ
รซูปจสสำลองของมคัน ดคังนคัรน พรรคพวกของพญสำมสำรในวคันนคัรนจะเจป็บปวดเพรสำะแผลรข้สำยเปป็นฝทททที่แตก



ออกเปป็นหนองซจึที่งนกสำเกลทยดและแสนเจป็บปวดททที่เกวิดขจึรนตสำมรกสำงกสำยของพวกเขสำ ภคัยพวิบคัตวินทรมท
ลคักษณะคลข้สำยกคับกสำรพวิพสำกษสำททที่หกซจึที่งเกวิดขจึรนกคับอทยวิปตณ์ในอพยพ 9:10

วว 16:3 ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สองกป็เทขรันของตนลงในทะเล และทะเลกป็กลายเปป็น
เหมพอนเลพอดของคนตาย และบรรดาสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ในทะเลนรัชี้นกป็ตายหมดสวิชี้น พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้
บอกเรสำวกสำภคัยพวิบคัตวินทร เกวิดขจึรนไดข้อยกสำงไร คสสำททที่แปลวกสำ ทะเล (ธาลาซซา) อสำจหมสำยถจึงมหสำสมรุทรทคั ที่วๆ
ไปหรพออสำจเจสำะจงถจึงทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทยนซจึที่งอยซู กตวิดกคับดวินแดนปสำเลสไตนณ์ ถจึงแมข้วกสำนทที่อสำจหมสำย
ถจึงทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทยน แตกขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำทซูตสวรรคณ์เหลกสำนทร ถซูกสคัที่งใหข้เทขคันของตนออกเหนพอ
แผกนดวินโลกกป็นกสำจะบกงบอกถจึงมหสำสมรุทรใหญกๆของโลก ดข้วยเหตรุนทร  มหสำสมรุทรเหลกสำนทร จจึงกลสำย
เปป็น “เหมพอนเลพอดของคนตสำย”

เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำ พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกวกสำทะเลไดข้กลสำยเปป็นเลพอดของคนตสำย แตกเปป็น
เหมชอนเลพอดของคนตสำย นทที่นกสำจะหมสำยถจึงสทแดงฉสำนสกงกลวิที่นเหมป็นนกสำสะอวิดสะเอทยน พพรนททที่บรวิเวณ
ใกลข้ชสำยฝคัที่งในพพรนททที่เขตรข้อนตกสำงครุข้นเคยกคับกระแสนสรสำสทแดงซจึที่งทสสำใหข้ทะเลดซูมทสทแดงและทสสำใหข้ปลสำ
ตสำยเพรสำะตวิดเชพรอจรุลวินทรทยณ์ททที่มสำพรข้อมกคับกระแสนสรสำนคัรน เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำมคันเปป็นเพรสำะเหตรุนทร
หรพอไมก อยกสำงไรกป็ตสำม ผลลคัพธณ์กป็คพอวกสำ “บรรดสำสวิที่งททที่มทชทววิตอยซูกในทะเลกป็ตสำยหมดสวิรน” แหลกงอสำหสำร
หลคักสสสำหรคับมนรุษยชสำตวิไมกเพทยงถซูกทสสำลสำยเทกสำนคัรน แตกทะเลกป็สกงกลวิที่นเหมป็นตลบอบอวลไปทคั ที่วดข้วย 
ในกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงแตรคคันททที่สองของววิวรณณ์ 8:8-9 ทะเลหนจึที่งในสสำมสกวนไดข้กลสำยเปป็นเลพอด 
เหป็นไดข้ชคัดตรงนทร วกสำมหสำสมรุทรทรุกแหกงไดข้รคับผลกระทบทคัรงหมด

วว 16:4 ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สามเทขรันของตนลงทชซึ่แมก่นคชี้าและบก่อนคชี้าพอทรัชี้งปวง และนคชี้า
เหลก่านรัชี้นกป็กลายเปป็นเลพอด ครสำวนทร จรุดสนใจเปลทที่ยนมสำททที่แหลกงนสรสำจพดของแผกนดวินโลกบข้สำง คสสำททที่แปล
วกสำ บก่อนคชี้าพอ (เพเก) อสำจหมสำยถจึงบกอนสรสำพรุและบกอเกป็บนสรสำตกสำงๆ มคันหมสำยถจึง นสร สำบสำดสำลซจึที่งเปป็นนสรสำจพด 
นสร สำบสำดสำลนทรพรข้อมกคับนสรสำจสำกแมกนสร สำและลสสำธสำรตกสำงๆ ลข้วนเปป็นแหลกงททที่มสำของนสรสำดพที่มสกวนใหญก ขณะ
ททที่ในภคัยพวิบคัตวิอคันกกอนหนข้สำนสรสำของมหสำสมรุทรตกสำงๆไดข้กลสำยเปป็นเหมชอนเลพอด ตรงนทรนสร สำจพดกป็กลาย
เปห็นเลพอดจรวิงๆ ดคังนคัรนภคัยพวิบคัตวินทร จจึงใกลข้เคทยงกคับกสำรพวิพสำกษสำททที่เกวิดขจึรนกคับอทยวิปตณ์ในอพยพ 7:19 
อยกสำงมสำก นอกจสำกนทร  ในกสำรพวิพสำกษสำของเสทยงแตรคคันททที่สสำมซจึที่งมทกลกสำวไวข้ใน 8:10-11 หนจึที่งใน



สสำมสกวนของนสรสำดพที่มของแผกนดวินโลกกป็เนกสำเสทยไป แตกตอนนทรนสร สำดพที่มทนันี้งหมดกป็กลสำยเปป็นเลพอด เรสำไมก
ทรสำบชคัดเจนวกสำมทกสำรปกปข้องเปป็นพวิเศษในเรพที่องนทรสสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่ไมกยอมรคับเครพที่องหมสำยของ
สคัตวณ์รข้สำยนคัรนหรพอไมก อยกสำงไรกป็ตสำม พวกเขสำกป็ไดข้รคับกสำรปกปข้องจรวิงๆในกรณทของกสำรพวิพสำกษสำของ
ขคันใบแรก เรสำอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้วกสำพระเจข้สำทรงจคัดเตรทยมนสรสำจพดเปป็นพวิเศษใหข้แกกประชสำกรของ
พระองคณ์ คพอ คนอวิสรสำเอล และคนอพที่นๆททที่ไดข้กลคับใจมสำหสำพระองคณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปท ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำ
คนเหลกสำนทรบสำงคนมทชทววิตรอดอยซูกและเขข้สำสซูกอสำณสำจคักรยรุคพคันปทซจึที่งจะตสำมมสำในไมกชข้สำกป็บกงชทรวกสำพระเจข้สำ
ทรงมทววิธทพวิเศษบสำงอยกสำงในกสำรดซูแลพวกเขสำ

วว 16:5-7 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินทซตสวรรคณ์แหก่งนคชี้ารจ้องวก่า "โอ ขจ้าแตก่องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ผซจ้
ดคารงอยซก่บรัดนชชี้ และผซจ้ไดจ้ทรงดคารงอยซก่ในกาลกก่อน และผซจ้จะทรงดคารงอยซก่ในอนาคต พระองคณ์ทรงเปป็น
ผซจ้ชอบธรรม เพราะพระองคณ์ทรงพวิพากษาอยก่างนรัชี้น  6 เพราะเขาทรัชี้งหลายไดจ้กระทคาใหจ้โลหวิตของ
พวกววิสอทธวิชนและของพวกศาสดาพยากรณณ์ไหลออก และพระองคณ์ไดจ้ประทานโลหวิตใหจ้เขาดพซึ่ม 
ดจ้วยเขาทรัชี้งหลายกป็สมควรอยซก่แลจ้ว" 7 และขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งซซซึ่งอยซก่ทชซึ่แทก่นบซชา
รจ้องวก่า "จรวิงอยก่างนรัชี้น พระเจจ้า องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด การพวิพากษาของ
พระองคณ์เทชซึ่ยงตรงและชอบธรรมแลจ้ว"

หลคังจสำกนคัรนยอหณ์นกป็ไดข้ยวินทซูตสวรรคณ์ททที่ทสสำใหข้นสร สำดพที่มเนกสำเสทยไปกลกสำววกสำ “โอ ขข้สำแตกองคณ์พระ
ผซูข้เปป็นเจข้สำ ผซูข้ดสสำรงอยซูกบคัดนทร และผซูข้ไดข้ทรงดสสำรงอยซูกในกสำลกกอน และผซูข้จะทรงดสสำรงอยซูกในอนสำคต 

พระองคณ์ทรงเปป็นผซูข้ชอบธรรม เพรสำะพระองคณ์ทรงพวิพสำกษสำอยกสำงนคัรน” พระเจข้สำทรงไดข้รคับกสำร
ขนสำนนสำมวกสำทรงเปป็นผซูข้ชอบธรรมในกสำรกระทสสำเชกนนคัรน ควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ถซูกบกง
บอกอยกสำงชคัดเจนในรซูปกสำลปคัจจรุบคัน อดทต และอนสำคตของคสสำกรวิยสำ ‘ทรงดสสำรงอยซู ก’ พระองคณ์ทรง
เปป็นอยซูกมสำโดยตลอด ทรงเปป็นอยซูกในตอนนทร  และจะทรงเปป็นอยซูกเสมอไป ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรกลกสำววกสำ 
พระเจข้สำไดข้ทรงพวิพสำกษสำชสำวโลกททที่ไมกยอมกลคับใจใหมกอยกสำงยรุตวิธรรมแลข้ว

ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กลกสำวตกอไปวกสำ “เพรสำะเขสำทคัรงหลสำยไดข้กระทสสำใหข้โลหวิตของพวกววิสรุทธวิชน
และของพวกศสำสดสำพยสำกรณณ์ไหลออก และพระองคณ์ไดข้ประทสำนโลหวิตใหข้เขสำดพที่ม ดข้วยเขสำทคัรง
หลสำยกป็สมควรอยซูกแลข้ว” คสสำททที่แปลวกสำ ทคาใหจ้...ไหลออก (เอห็คเขะโอ) เปป็นคสสำเดทยวกคับททที่แปลวกสำ ‘เท



ออก’ เหมพอนกคับททที่ทซูตสวรรคณ์แตกละองคณ์ในบทนทร เทขคันของตนออก พรรคพวกของพญสำมสำรตลอด
ทรุกยรุคสมคัยและโดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งในวคันนคัรนไดข้เทโลหวิตของประชสำกรของพระเจข้สำออกมสำแลข้ว 
พระเจข้สำจจึงทรงประทสำนโลหวิตใหข้พวกเขสำดพที่มในวคันนคัรน ชสำวโลกจจึงสมควรอยซูกแลข้วททที่จะไดข้รคับผล
ตอบแทนดคังกลกสำว จสำกนคัรนยอหณ์นกป็ไดข้ยวินทซูตสวรรคณ์อทกองคณ์ออกมสำจสำกแทกนบซูชสำในสวรรคณ์รข้องวกสำ
 “จรวิงอยกสำงนคัรน พระเจข้สำ องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด กสำรพวิพสำกษสำของพระองคณ์
เททที่ยงตรงและชอบธรรมแลข้ว” พระเจข้สำผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุดจจึงไดข้ทรงประทสำนกสำรพวิพสำกษสำอคัน
เททที่ยงตรงและชอบธรรมแลข้วเหมพอนททที่พระองคณ์ทรงกระทสสำเชกนนทร เสมอ

วว 16:8-9 ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่สชซึ่เทขรันของตนลงทชซึ่ดวงอาทวิตยณ์ และทรงใหจ้อคานาจแกก่ดวง
อาทวิตยณ์นรัชี้นทชซึ่จะคลอกมนอษยณ์ดจ้วยไฟ ตลอดยรุคเจป็ดปท บรรดสำดวงดสำวตกสำงๆในทข้องฟข้สำตกสำงถซูกพระเจข้สำ
ใชข้เพพที่อกระทสสำกสำรพวิพสำกษสำตกอชสำวโลกททที่ชคั ที่วรข้สำยและไมกยอมกลคับใจใหมก ตรงนทรทซูตสวรรคณ์องคณ์ททที่สทที่
ถซูกสคัที่งใหข้ใชข้ดวงอสำทวิตยณ์เพพที่อทสสำรข้สำยชสำวโลกททที่ไมกยอมกลคับใจใหมกดข้วยควสำมรข้อนอคันรรุนแรงดรุจไฟ 
เรสำอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้อทกวกสำ พระเจข้สำจะทรงปกปข้องดซูแลคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้กลคับใจมสำหสำพระองคณ์ใน
ชกวงยรุคเจป็ดปทโดยอสำจทรงใชข้ววิธทตกสำงๆซจึที่งไมกมทบรรยสำยไวข้ในททที่นทร

9 ความรจ้อนแรงกลจ้าไดจ้คลอกคนทรัชี้งหลาย และพวกเขาพซดหมวิซึ่นประมาทพระนามของ
พระเจจ้า ผซจ้ซซซึ่งมชฤทธวิธิ์เหนพอภรัยพวิบรัตวิเหลก่านรัชี้น และพวกเขาไมก่ไดจ้กลรับใจและไมก่ไดจ้ถวายพระเกชยรตวิ
แดก่พระองคณ์ เรสำอสำจสรรุปไดข้อยกสำงถซูกตข้องวกสำ ควสำมรข้อนททที่พระเจข้สำทรงใชข้นคัรนเปป็นมสำกกวกสำแคกคลพที่น
ควสำมรข้อนเทกสำนคัรน ในชกวงวคันทข้สำยๆของยรุคเจป็ดปท อรุณหภซูมวิของโลกนคัรนกป็จะรข้อนเสทยจนมนรุษยณ์ถซูก
คลอกดข้วยควสำมรข้อนนคัรน ในวคันนคัรน จะมทภสำวะโลกรข้อนจรวิงๆจนถจึงขนสำดททที่แผกนดวินโลกเปป็น
เหมพอนกคับเตสำหลอมเลย

ตลอดสมคัยประวคัตวิศสำสตรณ์มนรุษยณ์ พระเจข้สำไดข้ทรงอวยพรแผกนดวินโลกเสมอมสำดข้วยสภสำพอสำ
กสำศสบสำยๆ อยกสำงไรกป็ตสำม เชกนเดทยวกคับดสำวเครสำะหณ์ตกสำงๆททที่อยซูกใกลข้กคับดวงอสำทวิตยณ์มสำกกวกสำ ในวคัน
นคัรน ควสำมรข้อนจะกลสำยเปป็นสวิที่งททที่มนรุษยณ์ทนไมกไดข้เลย อสำจเปป็นไปไดข้วกสำ พระเจข้สำจะทรงขยคับวงโคจร
ของโลกเขข้สำไปใกลข้กคับดวงอสำทวิตยณ์มสำกขจึรน แทนททที่จะกลคับใจมสำหสำพระเจข้สำ ชสำวโลกในวคันนคัรนจะ
พซูดหมวิที่นประมสำทพระนสำมของพระองคณ์ เหป็นไดข้ชคัดวกสำชสำวโลกในวคันนคัรนจะรซูข้เลยวกสำภคัยพวิบคัตวิสรุดทข้สำย



เหลกสำนทรมสำจสำกไหน นคัที่นคพอ มสำจสำกพระเจข้สำเอง อยกสำงไรกป็ตสำม พวกเขสำกป็ไมกยอมกลคับใจใหมกหรพอ
ถวสำยเกทยรตวิแดกพระองคณ์

วว 16:10-11 สสสำหรคับชสำวโลกททที่ชคั ที่วรข้สำย ยคังมทมสำกกวกสำนทร อทก ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่หจ้าเท
ขรันของตนลงบนทชซึ่นรัซึ่งของสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น และอาณาจรักรของมรันกป็มพดไป คนเหลก่านรัชี้นไดจ้กรัดลวิชี้นของ
ตนดจ้วยความเจป็บปวด คสสำททที่แปลวกสำ ทชซึ่นรัซึ่ง (ธรอนอส) เปป็นคสสำสสสำคคัญ มคันเปป็นคสสำททที่มคักแปลเปป็น 
‘บคัลลคังกณ์’ ขณะททที่ภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆจนถจึงบคัดนทร เกวิดขจึรนทคั ที่วโลก แตกจรุดสนใจตรงนทรดซูเหมพอนจะเปป็นนคร
ใหญกของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ 1 เธสะโลนวิกสำ 2:4 บกงบอกวกสำปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะมทททที่นคั ที่งใน
พระววิหสำรททที่อยซูกสรข้สำงขจึรนใหมกททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็ม เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำตรงนทรหมสำยถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็ม
หรพอไมก นอกจสำกนทร  อสำณสำจคักรของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กป็ถซูกควสำมมพดเขข้สำปกคลรุม นทที่สพที่อวกสำถจึงแมข้วกสำ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะใชข้อวิทธวิพลของมคันไปทคั ที่วโลก แตกมคันจะมทประเทศใดประเทศหนจึที่งหรพอ
กลรุกมของประเทศตกสำงๆททที่ถซูกพวิชวิตเปป็นฐสำนของมคัน

ดสำเนทยล 2, 7 และ 9 ดซูเหมพอนจะบกงบอกวกสำนทที่เปป็นรซูปแบบหนจึที่งของจคักรวรรดวิโรมคันททที่ถซูกฟพร น
ขจึรนใหมก อสำจเปป็นไปไดข้วกสำพระเจข้สำทรงใชข้ววิธทอคัศจรรยณ์ในกสำรนสสำควสำมมพดมสำสซูกภซูมวิภสำคนทรจนถจึงขนสำดททที่
มนรุษยณ์กคัดลวิรนของตนดข้วยควสำมเจป็บปวด กสำรพวิพสำกษสำนทรกป็คลข้สำยกคับภคัยพวิบคัตวิแหกงควสำมมพดซจึที่งเกวิดกคับ
อทยวิปตณ์ตสำมททที่มทบอกไวข้ในอพยพ 10:22 ในประวคัตวิศสำสตรณ์มนรุษยณ์จะไมกเคยมทใครไดข้ยวินถจึงควสำมมพด
แบบนทรมสำกกอนซจึที่งเลวรข้สำยจนถจึงขนสำดททที่ทสสำใหข้มนรุษยณ์เจป็บปวดอยกสำงแสนสสำหคัส

นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่แทนททที่จะกลคับใจมสำหสำพระเจข้สำ ชสำวโลกโดยทคั ที่วไปและอสำณสำจคักรของ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์โดยเฉพสำะกลคับ 11 พซดหมวิซึ่นประมาทพระเจจ้าแหก่งสวรรคณ์ เพราะความเจป็บ
ปวดและเพราะแผลทชซึ่มชหนองตามตรัวของเขา แตก่เขาไมก่ไดจ้กลรับใจเสชยใหมก่จากการประพฤตวิของ
ตน แผลททที่มทหนองซจึที่งถซูกพซูดถจึงนทรอสำจหมสำยถจึงแผลใน 16:2 หรพออสำจเปป็นผลลคัพธณ์ของขคันใบททที่หข้สำนทร
กป็ไดข้

วว 16:12 เมพที่อขคันใบททที่หกถซูกเทออกมสำ จรุดสนใจกป็เปลทที่ยนจสำกภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆททที่เกวิดขจึรน
กคับบรรดสำประชสำกรของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์มสำยคังกสำรเตรทยมพรข้อมสสสำหรคับจรุดสสสำคคัญสซูงสรุดของ
ยรุคเจป็ดปท ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่หกเทขรันของตนลงทชซึ่แมก่นคชี้าใหญก่ คพอแมก่นคชี้ายซเฟรตวิส ทคาใหจ้นคชี้าในแมก่นคชี้านรัชี้น



แหจ้งไป เพพซึ่อเตรชยมมรรคาไวจ้สคาหรรับบรรดากษรัตรวิยณ์ทชซึ่มาจากทวิศตะวรันออก เรสำอสำจสคันนวิษฐสำนไดข้
วกสำภคัยพวิบคัตวิททที่เกวิดขจึรนกคับแหลกงนสรสำจพดของแผกนดวินโลกตสำมททที่กลกสำวไวข้ใน 16:4-6 เกวิดขจึรนเพทยงชคั ที่วครสำว
เพรสำะเหตรุผลหลสำยประกสำร (1) มนรุษยณ์ยคังมทชทววิตอยซูกตกอไปหลคังจสำกนคัรน หสำกปรสำศจสำกนสรสำททที่ดพที่มไดข้ 
ชทววิตของมนรุษยณ์บนแผกนดวินโลกกป็จะสซูญสวิรนไปในเวลสำไมกนสำน (2) แมกนสร สำยซูเฟรตวิสตรงนทรถซูกบรรยสำย
วกสำมทนสร สำอยซูกขข้สำงใน อยกสำงไรกป็ตสำม เมพที่อภคัยพวิบคัตวินทร เกวิดขจึรน นสร สำในแมกนสร สำนทร กป็แหข้งเหพอดไป เหตรุผลททที่มท
กลกสำวไวข้กป็คพอวกสำเพพที่อ “เตรทยมมรรคสำไวข้สสสำหรคับบรรดสำกษคัตรวิยณ์ททที่มสำจสำกทวิศตะวคันออก” ขข้อ 16 กลกสำว
ชคัดเจนวกสำนทที่เปป็นกสำรเตรทยมพรข้อมสสสำหรคับสงครสำมแหกงอสำรมสำเกดโดนททที่ก สสำลคังใกลข้เขข้สำมสำ

บสำงคนถจึงกคับสคันนวิษฐสำนวกสำบรรดสำกษคัตรวิยณ์ททที่มสำจสำกทวิศตะวคันออกนทรคพอกองทคัพตกสำงๆททที่ถซูก
บรรยสำยถจึงใน 9:19 อยกสำงไรกป็ตสำม กองทคัพในขข้อนคัรนกป็มทอสสำนสำจเหนพอธรรมชสำตวิอยกสำงชคัดเจนและมท
ลคักษณะของผทปทศสำจ บสำงคนกป็สคันนวิษฐสำนวกสำบรรดสำกษคัตรวิยณ์แหกงทวิศตะวคันออกนทร เปป็นกองทคัพของ
ประเทศจทนแผกนดวินใหญก นคัที่นอสำจเปป็นไปไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม เรสำเหป็นวกสำตรงนทรมทมสำกกวกสำหนจึที่งประเทศ
เพรสำะวกสำบรรดสำกษคัตรวิยณ์ถซูกพซูดถจึงในรซูปพหซูพจนณ์ บสำงคนกป็ควิดวกสำบรรดสำกษคัตรวิยณ์แหกงทวิศตะวคันออกนทร
คพอ ประเทศตกสำงๆททที่อยซูกทสำงทวิศตะวคันออกของแมกนสร สำยซูเฟรตวิส เชกน อวิรคัก อวิหรกสำน หรพออวินเดทยใน
ปคัจจรุบคัน อยกสำงไรกป็ตสำม ขข้อ 14 กป็พซูดถจึงกษคัตรวิยณ์ทคัรงปวงแหกงแผกนดวินโลกและนคัที่นยกอมหมสำยถจึง
ประเทศในแถบตะวคันออกไกลทคัรงปวง ซจึที่งรวมถจึงจทนแผกนดวินใหญกดข้วย จรุดจบของยรุคเจป็ดปทใกลข้จะ
มสำถจึงแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวกสำกองทคัพตกสำงๆในวคันนคัรนตข้องกลคับไปใชข้ววิธทกสำรคมนสำคมแบบลข้สำสมคัย นคั ที่นคพอ
กสำรเดวินเทข้สำ ดคังนคัรนพวกเขสำจจึงเดวินหนข้สำอยกสำงไมกหยรุดหยกอนสซูกควสำมพวินสำศของตนททที่อสำรมสำเกดโดน

วว 16:13-14 สองขข้อนทร เปป็นควสำมเหป็นแทรกซจึที่งถซูกใสกเขข้สำมสำเสรวิมเขข้สำกคับ
เหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับ ขณะเดทยวกคันยอหณ์นกป็เขทยนวกสำ และขจ้าพเจจ้าเหป็นผชโสโครกสามตนรซป
รก่างคลจ้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น และออกจากปากของผซจ้
พยากรณณ์เทป็จ มทสวิที่งมทชทววิตไมกกทที่อยกสำงททที่นกสำเกลทยดมสำกไปกวกสำกบ เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำพระคคัมภทรณ์ไมก
ไดข้กลกสำววกสำกบสสำมตคัวออกมสำจสำกพญสำนสำค สคัตวณ์รข้สำย และผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จนคัรน แตก “ผทโสโครกสสำม
ตน” รซูปรกสำงคลห้ายกบออกมสำจสำกปสำกของตรทเอกภสำพททที่ชคั ที่วรข้สำยนคัรน แนกนอนททที่พญสำนสำคนคัรนคพอ พญสำ
มสำร (ดซู ววิวรณณ์ 12:9) ดข้วยเหตรุนทร  ตรทเอกภสำพททที่ชคั ที่วรข้สำยแหกงควสำมมพดจจึงถซูกบรรยสำยถจึงในททที่นทร รกวมกคัน
ในพระคคัมภทรณ์ขข้อเดทยว



14 ดจ้วยวก่าผชเหลก่านรัชี้นเปป็นผชรจ้ายกระทคาการอรัศจรรยณ์ มรันออกไปหากษรัตรวิยณ์ทรัชี้งปวงแหก่งแผก่น
ดวินโลกคพอทรัซึ่วพวิภพ เพพซึ่อใหจ้บรรดากษรัตรวิยณ์เหลก่านรัชี้นรก่วมกรันทคาสงครามในวรันยวิซึ่งใหญก่ของพระเจจ้า 
ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด เกรงวกสำจะมทใครสงสคัยวกสำพญสำมสำรสสำมสำรถกระทสสำกสำรอคัศจรรยณ์ไดข้หรพอไมก 
เหป็นไดข้ชคัดจสำกขข้อพระคคัมภทรณ์ตรงนทรวกสำมคันทสสำไดข้ คสสำททที่แปลวกสำ ผชรจ้าย (ดาอนโมน) เปป็นททที่มสำของคสสำภสำษสำ
อคังกฤษ ‘demon’ มคันหมสำยถจึงเหลกสำทซูตสวรรคณ์ททที่ลข้มลงททที่ชคั ที่วรข้สำยแหกงอสำณสำจคักรของซสำตสำน ผท
โสโครกสสำมตนนทรถซูกปลกอยออกมสำเพพที่อจรุดประสงคณ์หนจึที่งโดยเฉพสำะ นคั ที่นคพอ เพพที่อจซูงใจกษคัตรวิยณ์ทคัรง
ปวงแหกงแผกนดวินโลกเพพที่อใหข้พวกเขสำมสำรวมตคัวกคันทสสำสงครสำม “ในวคันยวิที่งใหญกของพระเจข้สำผซูข้ทรง
ฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด” กสำรบรรลรุขทดสรุดและจรุดสสสำคคัญสซูงสรุดแหกงยรุคเจป็ดปทไดข้มสำถจึงแลข้ว กองทคัพททที่
เหลพอของคนทคัรงโลกกป็ถซูกชคักจซูงโดยทสำงอวิทธวิพลของซสำตสำนใหข้มสำยคังตะวคันออกกลสำงและประเทศ
อวิสรสำเอลโดยเฉพสำะเพพที่อทสสำสงครสำมครคัร งสรุดทข้สำย

แรงจซูงใจของกองทคัพใหญกนทร ไมกปรสำกฏชคัดเจน บสำงคนเชพที่อวกสำซสำตสำนใสกควสำมเกลทยดชคังใน
ยรุคสรุดทข้สำยนทรททที่มทตกอชนชสำตวิอวิสรสำเอลไวข้ในจวิตใจของพวกเขสำ โดยโทษพวกเขสำวกสำเปป็นตคัวกสำรใหข้เกวิด
ภคัยพวิบคัตวิและกสำรพวิพสำกษสำตกสำงๆแหกงยรุคเจป็ดปท ดคังนคัรนพวกเขสำจจึงรวมตคัวกคันเพพที่อขจคัดพวกยวิวออกไป
ใหข้พข้นจสำกแผกนดวินโลกททเดทยวใหข้จบๆไป เศคสำรวิยสำหณ์ 12:2-3 และ 14:2 ดซูเหมพอนจะบกงชทร เชกนนคัรน 
อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เชพที่อวกสำบรรดสำผซูข้นสสำประเทศเหลกสำนทรมสำรวมตคัวกคันเพพที่อทสสำสงครสำมกคับพระเยซซู
ครวิสตณ์และเอสำชนะพระองคณ์ เพพที่อททที่พระองคณ์จะไดข้ไมกเขข้สำมสำแทรกแซงกวิจกสำรตกสำงๆของพวกเขสำอทก
ตกอไป ตสำมททที่กลกสำวไวข้ใน 14:6-7 ทซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่งไดข้บวินไปทคั ที่วแผกนดวินโลกเพพที่อประกสำศขกสำว
ประเสรวิฐของพระเยซซูครวิสตณ์แกกชสำวโลกททที่ชคั ที่วรข้สำยแลข้ว

ทคั ที่วหนคังสพอววิวรณณ์ เรสำสคังเกตเหป็นวกสำคนทคัรงโลกทรสำบดทวกสำควสำมทรุกขณ์ทรมสำนของพวกเขสำเกวิด
มสำจสำกฝทมพอใคร นคัที่นคพอ พระเจข้สำแหกงฟข้สำสวรรคณ์และพระเมษโปดก ดซู ววิวรณณ์ 6:16-17 และ 16:11 
ไมกวกสำจะในกรณทใดกป็ตสำม พระเจข้สำทรงอนรุญสำตใหข้ซสำตสำนรวบรวมบรรดสำกองทคัพจสำกทคัรงโลกใหข้
มสำยคังดวินแดนตะวคันออกกลสำงเพพที่อทสสำสงครสำมครคัร งสรุดทข้สำยแหกงยรุคสมคัย

วว 16:15 เนพรอหสำแทรกยคังดสสำเนวินตกอไป ถจึงแมข้วกสำจะมทกสำรเปลทที่ยนจรุดสนใจไปเลย
กป็ตสำม เหป็นไดข้ชคัดวกสำผซูข้พซูดคพอ พระเยซซูครวิสตณ์ "จงดซเถวิด เราจะมาเหมพอนขโมย ผซจ้ทชซึ่เฝจ้าระวรังใหจ้ดชและ



รรักษาเสพชี้อผจ้าของตนจะเปป็นสอข เกลพอกวก่าผซจ้นรัชี้นจะเดวินเปลพอยกาย และคนทรัชี้งหลายจะไดจ้เหป็นความ
นก่าละอายของเขา” ตสำมททที่มทบอกไวข้ใน 1 เธสะโลนวิกสำ 5:2, 2 เปโตร 3:10 และววิวรณณ์ 3:3 กสำรเสดป็จ
กลคับมสำของพระเยซซูครวิสตณ์ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับกสำรปรสำกฏตคัวแบบไมกมทกสำรบอกกลกสำวลกวง
หนข้สำและแบบไมกคสำดควิดของขโมย พระองคณ์จจึงตรคัสอวยพรใหข้แกกคนทคัรงหลสำยในวคันนคัรนททที่เฝข้สำระวคัง
และดสสำเนวินชทววิตในควสำมบรวิสรุทธวิธ ฝกสำยศทลธรรม คนเหลกสำนคัรนททที่ถซูกบรรยสำยเชกนนคัรนอสำจเปป็นคน
อวิสรสำเอลททที่กลคับใจเชพที่อกกอนกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์นวิดเดทยว ตรงนทร เรสำเหป็นควสำมเชพที่อมโยง
กคันอยกสำงชคัดเจนระหวกสำงกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์ก คับสงครสำมแหกงอสำรมสำเกดโดนซจึที่งใกลข้จะ
มสำถจึงแลข้ว

วว 16:16 ควสำมเหป็นแทรกนทร จบลงแลข้ว เนพรอหสำกลคับมสำตกอเนพที่องจสำกททที่คข้สำงไวข้ใน 
16:12 และมรันใหจ้เขาทรัชี้งหลายชอมนอมทชซึ่ตคาบลหนซซึ่ง ซซซึ่งภาษาฮชบรซเรชยกวก่า อารมาเกดโดน บรรดสำ
กษคัตรวิยณ์แหกงทวิศตะวคันออกไมกเพทยงถซูกนสสำพสำใหข้มสำยคังททที่นคั ที่นเทกสำนคัรน แตกบรรดสำกษคัตรวิยณ์ของคนทคัรงโลก
ดข้วย ตสำมททที่บรรยสำยไวข้ขข้สำงบน พญสำมสำร (ถจึงแมข้วกสำพระเจข้สำทรงอนรุญสำตมคันเปป็นพวิเศษกป็ตสำม) ชคักจซูง
บรรดสำกองทคัพของคนทคัรงโลกใหข้มสำยคังประเทศอวิสรสำเอลและบรวิเวณททที่อยซู กโดยรอบ เศคสำรวิยสำหณ์ 
12:2-3 และ 14:2 กลกสำวถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็มโดยเฉพสำะวกสำเปป็นสถสำนททที่แหกงยรุทธศสำสตรณ์ของพวกเขสำ

คสสำวกสำ อารมาเกดโดน ไมกปรสำกฏในพระคคัมภทรณ์เดวิม คสสำตรงนทร เปป็นกสำรสคังเครสำะหณ์คสสำฮทบรซู ฮาร
(ซจึที่งหมสำยถจึงภซูเขสำ) และคสสำฮทบรซู เมกยดโด เมกวิดโดตคัรงอยซูกบนขอบททที่รสำบเอสดรสำเอโลนและขข้สำงแมกนสร สำ
เมกวิดโด ‘ฮสำร เมกวิดโด’ จจึงเปป็นภซูเขสำททที่โผลกขจึรนจสำกสคันเขสำทสำงทวิศตะวคันตกเฉทยงใตข้ของหรุบเขสำเยสเร
เอลซจึที่งเปป็นททที่ตคัรงของสถสำนททที่ชพที่อเมกวิดโด ซจึที่งอยซูกในประเทศอวิสรสำเอลทสำงตอนกลสำงไปทสำงเหนพอใน
ปคัจจรุบคัน สงครสำมแหกงอสำรมสำเกดโดนจจึงดซูเหมพอนจะขยสำยจสำกเมกวิดโดในภสำคเหนพอไปยคังกรรุง
เยรซูซสำเลป็มและยสำวตกอไปจนถจึงประเทศจอรณ์แดนในปคัจจรุบคันททที่โบสรสำหณ์ เหมพอนก คับททที่มทบอกไวข้ใน 
อวิสยสำหณ์ 63:1-6 ดซูควสำมเหป็นททที่เกทที่ยวขข้องกคันไดข้สสสำหรคับ 14:19-20

วว 16:17 ฉสำกสรุดทข้สำยของยรุคเจป็ดปทไดข้มสำถจึงแลข้ว ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่เจป็ดไดจ้เทขรันของ
ตนลงในอากาศ และมชพระสอรเสชยงดรังออกมาจากพระทชซึ่นรัซึ่งในพระววิหารแหก่งสวรรคณ์วก่า "สคาเรป็จ
แลจ้ว" นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่เสทยงททที่ไดข้ยวินบกอยๆแตกมองไมกเหป็นรข้องออกมสำจสำกพระววิหสำรแหกงสวรรคณ์อทก



ครคัร ง อยกสำงไรกป็ตสำม เบสำะแสสสสำคคัญททที่ชกวยบกงบอกวกสำเปป็นเสทยงของใครถซูกเปวิดเผยตรงนทร  เสทยงนทรออก
มสำ “จสำกพระททที่นคั ที่งแหกงสวรรคณ์” ดข้วย มคันจจึงนกสำจะเปป็นพระสรุรเสทยงของพระเจข้สำเอง คสสำพซูดททที่วกสำ 
“สสสำเรป็จแลข้ว” ถจึงแมข้วกสำไมกใชกคสสำเดทยวกคันกคับททที่พระเยซซูเปลกงออกมสำบนกสำงเขน (เทเทเลสตาอน) แตกกป็
มทควสำมหมสำยเหมพอนกคัน คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (เกะกอเนน) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘มคันครบถข้วนแลข้ว’
(หรพอเสรป็จสวิรนแลข้ว) กสำรพวิพสำกษสำตกสำงๆและภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆของพระเจข้สำททที่ทรงมทตกอแผกนดวินโลกบคัดนทร
กป็จบลงแลข้วพรข้อมกคับกสำรพวิพสำกษสำนทรททที่สวิรนสรุดลง ยกเวข้นกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์เพพที่อทสสำ
สงครสำมททที่อสำรมสำเกดโดน ยรุคเจป็ดปทกป็เกพอบจะสวิรนสรุดลงแลข้ว เหลพอแคกภคัยพวิบคัตวิอคันสรุดทข้สำยเทกสำนคัรน

วว 16:18-19 และเกวิดมชเสชยงตก่างๆ มชฟจ้ารจ้อง มชฟจ้าแลบ และเกวิดแผก่นดวินไหวครรัชี้ง
ใหญก่ ซซซึ่งตรัชี้งแตก่มชมนอษยณ์เกวิดมาบนแผก่นดวินโลก ไมก่เคยมชแผก่นดวินไหวรจ้ายแรงและยวิซึ่งใหญก่เชก่นนชชี้เลย 

19 มหานครนรัชี้นกป็แยกออกเปป็นสามสก่วน และบจ้านเมพองของนานาประชาชาตวิกป็ลก่มจม มหานครบา
บวิโลนนรัชี้นกป็อยซก่ในความทรงจคาตก่อเบพชี้องพระพรักตรณ์พระเจจ้า เพพซึ่อจะใหจ้นครนรัชี้นดพซึ่มถจ้วยเหลจ้าอง อก่นแหก่ง
พระพวิโรธอรันใหญก่หลวงของพระองคณ์

ดคังนคัรนจจึงมท “เสทยงตกสำงๆ มทฟข้สำรข้อง มทฟข้สำแลบ” ขณะททที่ยรุคเจป็ดปทเรวิที่มตข้นขจึรนในววิวรณณ์ 4:5 และ
ตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปทใน 8:5 ในตอนสวิรนยรุคเจป็ดปทมคันกป็มทเสทยงตกสำงๆ มทฟข้สำรข้องและมทฟข้สำแลบ นทที่สพที่อ
ถจึงลสำงบอกเหตรุถจึงกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยของพระเจข้สำ ขณะททที่กองพลโยธสำแหกงสวรรคณ์ไดข้รคับคสสำ
สคัที่งในรซูปแบบททที่อสำจเหมพอนทหสำรในตอนตข้นของยรุคเจป็ดปท ครสำวนทรบรรดสำกองทคัพแหกงสวรรคณ์กป็ไดข้
รคับคสสำสคัที่งใหข้แปรขบวนเพพที่อททที่จะมสำดข้วยกคันกคับพระครวิสตณ์ในกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระองคณ์ตสำมททที่มท
บอกไวข้ใน 19:11-14 เสทยงเหลกสำนคัรนททที่ยอหณ์นไดข้ยวินอสำจเปป็นเสทยงของเหลกสำเจข้สำหนข้สำททที่แหกงกองทคัพนคัรน
ททที่ตะโกนออกคสสำสคัที่งเพพที่อใหข้พรข้อมสสสำหรคับกสำรยสำตรสำทคัพดคังกลกสำว ฟข้สำแลบและฟข้สำรข้องกป็สพที่อถจึง
พระพวิโรธสรุดทข้สำยททที่จะมสำถจึงของพระเจข้สำซจึที่งทรงมทตกอแผกนดวินโลก

ขณะเดทยวกคัน กป็มท “แผกนดวินไหวครคัร งใหญก ซจึที่งตคัรงแตกมทมนรุษยณ์เกวิดมสำบนแผกนดวินโลก ไมกเคย
มทแผกนดวินไหวรข้สำยแรงและยวิที่งใหญกเชกนนทร เลย มหสำนครนคัรนกป็แยกออกเปป็นสสำมสกวน” ขณะททที่ยรุคเจป็ด
ปทใกลข้จะปวิดฉสำก แผกนดวินไหวครคัร งใหญกททที่สรุดในประวคัตวิศสำสตรณ์กป็เกวิดขจึรนทคั ที่วแผกนดวินโลก ถจึงแมข้วกสำผซูข้
อรรถสำธวิบสำยพระคคัมภทรณ์หลสำยทกสำนเสนอวกสำนครใหญกนทร เปป็นรซูปแบบสรุดทข้สำยของบสำบวิโลน (ซจึที่งจะถซูก



กลกสำวถจึงในขข้อ 19 และถซูกบรรยสำยในสองบทตกอไป) บสำงคนกป็ควิดวกสำจรวิงๆแลข้วมคันอสำจเปป็นกรรุง
เยรซูซสำเลป็ม อยกสำงไรกป็ตสำม ววิวรณณ์ 11:8 กป็พซูดถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็มวกสำเปป็น “เมพองใหญกนคัรน” เศคสำรวิยสำหณ์ 
14:4 พซูดถจึงกสำรแบกงแยกครคัร งใหญกของกรรุงเยรซูซสำเลป็มเมพที่อพระเยซซูทรงวสำงพระบสำทลงบนภซูเขสำ
มะกอกเทศในกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระองคณ์ มคันจะนสสำมสำซจึที่งควสำมเปลทที่ยนแปลงครคัร งใหญกในสกวน
ของสภสำพภซูมวิประเทศของภซูมวิภสำคนคัรน อวิสยสำหณ์ 40:4 พซูดถจึงกสำรททที่หรุบเขสำทรุกแหกงของภซูมวิภสำคนคัรนจะ
ถซูกยกขจึรน และภซูเขสำทรุกลซูกจะถซูกทสสำใหข้ตสที่สำลงเมพที่อพระครวิสตณ์เสดป็จกลคับมสำ

คสสำสคันธสำน และ หลสำยตคัวดซูเหมพอนจะบกงบอกวกสำ นอกจสำกนทรแลข้ว “และบข้สำนเมพองของนสำนสำ
ประชสำชสำตวิกป็ลกมจม มหสำนครบสำบวิโลนนคัรนกป็อยซูกในควสำมทรงจสสำตกอเบพรองพระพคักตรณ์พระเจข้สำ เพพที่อจะ
ใหข้นครนคัรนดพที่มถข้วยเหลข้สำองรุกนแหกงพระพวิโรธอคันใหญกหลวงของพระองคณ์” ควสำมรรุนแรงของแผกน
ดวินไหวครคัร งสรุดทข้สำยแหกงยรุคเจป็ดปทนทร กป็รข้สำยแรงเสทยจนเหป็นไดข้ชคัดวกสำเมพองทตุกเมชองของบรรดสำ
ประชสำชสำตวิกป็ลกมจม ซจึที่งรวมถจึงบสำบวิโลนดข้วย อสำจเปป็นไปไดข้วกสำพระเจข้สำทรงทสสำลสำยประชสำชสำตวิทคัรง
ปวงในกสำรโจมตทครคัร งเดทยวกกอนกสำรมสำถจึงของอสำณสำจคักรยรุคพคันปทของพระครวิสตณ์เพพที่อททที่จะเรวิที่มตข้น
อสำรยธรรมใหมกหมดซจึที่งจะถซูกสรข้สำงขจึรนหลคังจสำกนคัรนในชกวงกสำรครอบครองของพระครวิสตณ์

บรรดสำสถสำนบคันเทวิงและรข้สำนรวงแหกงควสำมบสำปตกสำงๆจะถซูกทสสำลสำยกกอนททที่อสำณสำจคักรของ
พระครวิสตณ์เรวิที่มตข้นขจึรน บสำบวิโลนไมกวกสำจะอยซูกในรซูปแบบสรุดทข้สำยใดของมคันกป็ตสำมจะตกอยซูกใตข้
พระพวิโรธจสำกพระเจข้สำเปป็นพวิเศษในวคันนคัรน นสำงไดข้ดพที่ม “ถข้วยเหลข้สำองรุกนแหกงพระพวิโรธอคันใหญก
หลวงของพระองคณ์” ใหข้เรสำสคังเกตควสำมคลข้สำยคลจึงก คันอยกสำงชคัดเจนระหวกสำงตรงนทรกคับใน 14:19 สอง
บทตกอไปจะลงลจึกรสำยละเอทยดในกสำรระบรุรซูปแบบสรุดทข้สำยของบสำบวิโลนและกสำรททที่พระเจข้สำจะทรง
ทสสำลสำยมคันใหข้สวิรนซสำก

วว 16:20 เมพที่อแผกนดวินไหวขคัรนหสำยนะนทรทสสำใหข้บรรดสำประชสำชสำตวิของโลกสคัที่นไหว 
บรรดาเกาะตก่างๆกป็หนชหายไป และภซเขาทรัชี้งหลายกป็ไมก่มชผซจ้ใดพบ นทที่สพที่อถจึงควสำมเปลทที่ยนแปลงขคัรน
รรุนแรงของลคักษณะทสำงธรณทววิทยสำ ภซูมวิประเทศ และภซูมวิศสำสตรณ์ของแผกนดวินโลก หสำยนะครคัร งนทรนกสำ
จะอยซูกในระดคับเดทยวกคับนสรสำทกวมโลกซจึที่งเปลทที่ยนแปลงแผกนดวินโลกไปอยกสำงรรุนแรง อสำจเปป็นไปไดข้วกสำ
พระเจข้สำทรงทสสำใหข้แผกนดวินโลกกลคับคพนสซูกสภสำพททที่คลข้สำยกคับสมคัยกกอนนสรสำทกวมโลกเพพที่อททที่จะเตรทยม
พรข้อมสสสำหรคับกสำรครอบครองในยรุคพคันปทของพระครวิสตณ์ซจึที่งใกลข้จะมสำถจึง ภซูเขสำทคัรงหลสำยตสำมททที่เรสำ



รซูข้จคักนทรกป็เปป็นผลมสำจสำกนสรสำทกวมครคัร งนคัรน ครสำวนทรภซูเขสำทคัรงหลสำยกป็จะหดกลคับเขข้สำไปสซูกพพรนผวิวของโลก
เหมพอนเดวิม นทที่สพที่อถจึงกสำรเปลทที่ยนแปลงครคัร งใหญกในลคักษณะของมหสำสมรุทรตกสำงๆดข้วยจสำกกสำรททที่เกสำะ
ตกสำงๆถซูกขจคัดออกไป ซจึที่งจะเปป็นโลกททที่ตกสำงไปจสำกเดวิมเลยในวคันนคัรน ดซู อวิสยสำหณ์ 40:4 อทกครคัร ง

วว 16:21 ตรงนทร เรสำเหป็นถจึงกสำรลข้สำงแคข้นของพระเจข้สำเปป็นครคัร งสรุดทข้สำยในยรุคเจป็ดปทกกอนททที่
พระครวิสตณ์จะเสดป็จกลคับมสำอยกสำงผซูข้มทชคัยททที่อสำรมสำเกดโดน และมชลซบเหป็บใหญก่ตกลงมาจากฟจ้าถซกคน
ทรัชี้งปวง แตก่ละกจ้อนหนรักประมาณหจ้าสวิบกวิโลกรรัม คนทรัชี้งหลายจซงพซดหมวิซึ่นประมาทพระเจจ้า เพราะ
ภรัยพวิบรัตวิทชซึ่เกวิดจากลซกเหป็บนรัชี้น เพราะวก่าภรัยพวิบรัตวิจากลซกเหป็บนรัชี้นรจ้ายแรงยวิซึ่งนรัก

ในสมคัยโรมคัน เงวินหนจึที่งตะลคันตณ์มทนสร สำหนคัก 100 ปอนดณ์ (มสำตรสำชคั ที่งแบบอคังกฤษ) สสสำหรคับ
ทองคสสำ หนจึที่งตะลคันตณ์กป็เทกสำกคับ 200 ปอนดณ์ ลซูกเหป็บททที่หนคักถจึงหนจึที่งตะลคันตณ์ (50 กวิโลกรคัม) ยกอมสรข้สำง
ควสำมเสทยหสำยไดข้ถจึงขคัรนหสำยนะอยกสำงแนกนอน ขณะททที่แผกนดวินโลกเจป็บทข้องใกลข้คลอดปฐมบทใหมก
เพพที่อเตรทยมพรข้อมสสสำหรคับกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระผซูข้สรข้สำงของมคัน พระเจข้สำกป็ทรงสกงกสำรพวิพสำกษสำ
ครคัร งสรุดทข้สำยลงมสำ นคัที่นคพอ ลซูกเหป็บซจึที่งมทนสร สำหนคักตคัรงแตก 100 ไปจนถจึง 200 ปอนดณ์ เมพที่อตกใสกคน ยกอม
ทสสำใหข้คนตสำยแนกนอน พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บกงบอกชคัดเจนวกสำพสำยรุลซูกเหป็บครคัร งนทร จะเกวิดขจึรนทคั ที่วแผกนดวิน
โลกหรพอเฉพสำะบสำงพพรนททที่ แตกมคันนกสำจะเกวิดขจึรนเฉพสำะบสำงพพรนททที่เพรสำะวกสำมทผซูข้รอดชทววิตจสำกยรุคเจป็ดปทซจึที่ง
เขข้สำสซูกอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึง ทคัรงๆททที่มทกสำรบกงบอกชคัดเจนถจึงฤทธวิธ อสสำนสำจของพระเจข้สำ แตกคนททที่เหลพอซจึที่ง
อยซูกในโลกกป็พซูดหมวิที่นประมสำทพระเจข้สำเพรสำะเหตรุภคัยพวิบคัตวิลซูกเหป็บและควสำมรข้สำยแรงของมคัน บรรดสำ
คนชคัที่วมทแตกจะทสสำใหข้ใจของตนแขป็งกระดข้สำงยวิที่งขจึรนเมพที่อพระเจข้สำทรงจคัดกสำรกคับพวกเขสำ

ยรุคเจป็ดปทสวิรนสรุดลงแลข้ว บทททที่ 17 และ 18 เปป็นเนพรอหสำแทรกซจึที่งพซูดถจึงจรุดจบของระบบของ
โลกซจึที่งถซูกแสดงออกผกสำนทสำงบสำบวิโลน ลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆซจึที่งเกวิดขจึรนตสำมเวลสำจะกลคับมสำอทกทท
ใน 19:11 พรข้อมกคับกสำรปรสำกฏตคัวของพระเยซซูครวิสตณ์ดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่งในกสำร
เสดป็จกลคับมสำของพระองคณ์

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 17: ตนันี้งแตล่ตอนกลางของบทนนนี้ไปจนถซงตอนกลางของวยวรณห์ 19 

สามารถถชอไดห้วล่ามนลนักษณะเปห็นเนชนี้อหาแทรก อยล่างไรกห็ตาม เหห็นไดห้ชนัดวล่าจตุดสนใจของบทนนนี้คชอ 



ชล่วงวนันทห้ายๆของยตุคเจห็ดปน เหตตุการณห์ตล่างๆของบททนชื่ 17 เปห็นเหตตุการณห์ทนชื่เกยดขซนี้นจรยงตาม
ประวนัตยศาสตรห์และเปห็นเหตตุการณห์ทนชื่คลห้ายๆกนันซซชื่งเกยดขซนี้นตลอดยตุคเจห็ดปนดห้วย ในบทนนนี้ยอหห์นบรร
ยายถซง ความลนนี้ลนับ บาบยโลน และระบบของสนัตวห์รห้ายนนันี้นซซชื่งสนนับสนตุนความลซกลนับนนันี้น 

วว 17:1 หลคังจสำกเหตรุกสำรณณ์รรุนแรงตกสำงๆของกสำรพวิพสำกษสำของขคันทคัรงเจป็ดใบ ยอหณ์
นกป็เขทยนวกสำ ทซตสวรรคณ์องคณ์หนซซึ่งในเจป็ดองคณ์ทชซึ่ถพอขรันเจป็ดใบนรัชี้น มาหาขจ้าพเจจ้าและพซดวก่า "เชวิญมาทชซึ่
นชซึ่เถวิด ขจ้าพเจจ้าจะใหจ้ทก่านดซการพวิพากษาลงโทษหญวิงแพศยาคนสคาครัญทชซึ่นรัซึ่งอยซก่บนนคชี้ามากหลาย ดคัง
ททที่ถซูกบกงบอกไวข้ หนจึที่งในทซูตสวรรคณ์ทคัรงเจป็ดของกสำรพวิพสำกษสำของขคันเจป็ดใบไดข้เดวินเขข้สำไปหสำยอหณ์น
และสคัที่งใหข้ทกสำนเขข้สำมสำใกลข้เพพที่อททที่เขสำจะแสดงใหข้ทกสำนเหป็นกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยซจึที่งก สสำลคังจะเกวิด
ขจึรนกคับ “หญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญททที่นคั ที่งอยซูกบนนสรสำมสำกหลสำย” ขข้อ 3-6 จะใหข้รสำยละเอทยดททที่เฉพสำะเจสำะจง
มสำกขจึรนเกทที่ยวกคับหญวิงผซูข้นทร  อยกสำงไรกป็ตสำม ขข้อ 18 กป็กลกสำวชคัดเจนวกสำจรวิงๆแลข้วหญวิงสกปรกผซูข้นทร กป็เปป็น
เมพองใหญกเมพองหนจึที่งซจึที่งมทอวิทธวิพลทคั ที่วโลก หญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญนทรถซูกบรรยสำยวกสำนคัที่งอยซูกบน “นสรสำมสำก
หลสำย” ขข้อ 15 จะแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวกสำนทที่หมสำยถจึงประชสำชนทคัรงหลสำยของโลก ดคังนคัรน บทททที่ 17 
จจึงนสสำเสนอเนพรอหสำบสำงสกวนเกทที่ยวกคับอวิทธวิพลททที่เสพที่อมทรสำมของเมพองททที่ขจึรนชพที่อนทรตกอคนในโลก

วว 17:2 ทซูตสวรรคณ์ผซูข้นทรบอกยอหณ์นเพวิที่มเตวิมวกสำเมพองททที่โดกงดคังนทรซจึที่งถซูกบรรยสำยวกสำเปป็น
หญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญ มทอวิทธวิพลตกอบรรดสำผซูข้ปกครองของโลก ในกสำรพซูดถจึงเมพองททที่เสพที่อมทรสำมนทร  
ทซูตสวรรคณ์ผซูข้นทร กลกสำวตกอไปวกสำ คพอหญวิงทชซึ่บรรดากษรัตรวิยณ์ทรัซึ่วแผก่นดวินโลกไดจ้ลก่วงประเวณชดจ้วย และคน
ทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในแผก่นดวินโลกกป็ไดจ้มรัวเมาดจ้วยเหลจ้าอง อก่นแหก่งการลก่วงประเวณชของเธอ" ทซูตสวรรคณ์ผซูข้
นทร ใชข้ภสำพเปรทยบของโสเภณทคนหนจึที่งททที่ยอมใหข้ชสำยทคัรงหลสำยมสำทสสำกสำรผวิดศทลธรรมกคับนสำง ดคังนคัรน นทที่
จจึงสพที่อวกสำบรรดสำผซูข้ปกครองของโลกไดข้จกสำยเงวินใหข้แกกเมพองททที่เสพที่อมทรสำมนทร เพพที่อตอบแทนบรวิกสำรททที่
เมพองนทรมอบใหข้ หสำกจะใชข้คสสำสแลงในปคัจจรุบคันกป็คพอ บรรดสำผซูข้นสสำของโลกไดข้ ‘ขจึรนเตทยง’ กคับเมพองททที่ชคั ที่ว
รข้สำยนทรซจึที่งจะถซูกเปวิดเผยในไมกชข้สำวกสำเปป็นโรมและกรรุงวสำตวิก คัน ดคังททที่จะปรสำกฏชคัดเจนในไมกชข้สำ เมพองททที่
เสพที่อมทรสำมนทรมทอวิทธวิพลมหสำศสำลในดข้สำนศสำสนสำตกอคนทคั ที่วโลก โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งในยรุคเจป็ดปท 
นอกจสำกนทร  “คนทคัรงหลสำยททที่อยซูกในแผกนดวินโลกกป็ไดข้มคัวเมสำดข้วยเหลข้สำองรุกนแหกงกสำรลกวงประเวณทของ
เธอ” นทที่สพที่อวกสำเมพองททที่ชคั ที่วรข้สำยนทรมทอวิทธวิพลมอมเมสำอยกสำงมหสำศสำลผกสำนทสำงศสำสนสำตกอบรรดสำคนทคัรง
หลสำยในโลกมสำตลอดหลสำยศตวรรษ



วว 17:3 แตกภสำพนทรกป็เรวิที่มมทควสำมซคับซข้อนมสำกขจึรน ทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้นไดจ้นคาขจ้าพเจจ้า
เขจ้าไปในถวิซึ่นทอรกรันดารโดยพระววิญญาณ และขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นผซจ้หญวิงคนหนซซึ่งนรัซึ่งอยซก่บนสรัตวณ์รจ้ายสช
แดงเขจ้มตรัวหนซซึ่ง ซซซึ่งมชชพซึ่อหลายชพซึ่อเปป็นคคาหมวิซึ่นประมาทเตป็มไปทรัชี้งตรัว มรันมชเจป็ดหรัวและสวิบเขา เรสำ
ไมกทรสำบชคัดเจนวกสำทสสำไมยอหณ์นถจึงถซูกนสสำพสำไปโดยววิญญสำณเขข้สำไปในถวิที่นทรุรกคันดสำร บสำงคนเสนอ
วกสำกสำรขจึรนเรพองอสสำนสำจของเมพองททที่มทอวิทธวิพลและเสพที่อมทรสำมนทร ในตอนแรกยคังไมกสสสำคคัญเทกสำไร บสำง
คนกป็เชพที่อมโยงกคับควสำมเชพที่อททที่วกสำบสำบวิโลน ซจึที่งจะถซูกพซูดถจึงในไมกชข้สำ ตอนแรกกป็อยซูกในทะเลทรสำย

ไมกวกสำจะในกรณทใดกป็ตสำม หญวิงผซูข้นทร ยกอมเปป็นหญวิงคนเดทยวกคับหญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญซจึที่งถซูก
บรรยสำยถจึงในสองขข้อแรกอยกสำงไมกตข้องสงสคัย เมพองนทร  (ซจึที่งถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนหญวิงแพศยสำคน
หนจึที่ง) ถซูกบรรยสำยวกสำมทควสำมสคัมพคันธณ์โดยตรงกคับ “สคัตวณ์รข้สำยสทแดงเขข้มตคัวหนจึที่ง” (ซจึที่งนสำงกป็ขจึรนเตทยง
กคับมคันดข้วย) เหป็นไดข้ชคัดวกสำสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร เปป็นตคัวเดทยวกคับตคัวททที่ถซูกบรรยสำยถจึงในบทททที่ 13 ทคัรงสองตคัวมท
เจป็ดหคัวและสวิบเขสำ (เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำคสสำททที่แปลวกสำ สรัตวณ์รจ้าย ตรงนทร  (เธรนออน) ปกตวิแลข้วกป็ถซูกใชข้
เพพที่อบรรยสำยถจึงสคัตวณ์ปกสำททที่กวินเนพรอและดรุรข้สำย ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และระบบของมคันจจึงถซูกเปรทยบวกสำ
เปป็นเหมพอนสคัตวณ์ททที่ดรุรข้สำยเชกนนทร  สคัตวณ์ทคัรงสทที่ซจึที่งอยซูกหนข้สำพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำตสำมททที่มทบรรยสำยไวข้ในบท
ททที่ 4 กป็มสำจสำกคสสำวกสำ โซออน ซจึที่งหมสำยถจึง ‘สวิที่งททที่มทชทววิต’)

สคัตวณ์รข้สำยตรงนทรถซูกบรรยสำยวกสำมท “สทแดงเขข้ม” เรสำเหป็นชคัดเจนถจึงควสำมเกทที่ยวขข้องกคันระหวกสำง
สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรกคับพญสำนสำคสทแดงในบทททที่ 12 เหป็นไดข้ชคัดวกสำสคัตวณ์รข้สำยสทแดงเขข้มตคัวนทรคพอ ปฏวิปคักษณ์ตกอ
พระครวิสตณ์ผซูข้ไดข้รคับอสสำนสำจจสำกพญสำมสำร มคันอสำจหมสำยถจึงระบบของสคัตวณ์รข้สำยนทรดข้วย เมพองทสำงศสำสนสำ
ททที่มทอวิทธวิพลและเสพที่อมทรสำมนทรถซูกบรรยสำยวกสำนคัที่งอยซูกบนมคัน ควสำมสคัมพคันธณ์เชวิงสคัญลคักษณณ์ระหวกสำงทคัรง
สองจจึงถซูกสพที่ออยกสำงชคัดเจนตรงนทร  นอกจสำกนทร  หญวิงมลทวินผซูข้นทร  (เมพองทสำงศสำสนสำททที่มทอวิทธวิพลนทร ) กป็ 
“มทชพที่อหลสำยชพที่อเปป็นคสสำหมวิที่นประมสำทเตป็มไปทคัรงตคัว” นทที่สพที่อชคัดเจนวกสำเมพองทสำงศสำสนสำนทร โดยตคัวมคันเอง
แลข้วกป็มทลคักษณะททที่หมวิที่นประมสำทพระเจข้สำ นอกจสำกนทร  กสำรหมวิที่นประมสำทสกวนหนจึที่งกป็ถซูกพบอยซูกในชพที่อ
บรุคคลตกสำงๆททที่มทอยซูกในเมพองนทรดข้วย เปป็นไปไดข้ไหมวกสำชพที่อตกสำงๆททที่ถซูกพซูดถจึงนทรคพอชพที่อของ ‘นคักบรุญ’ ทคัรง
หลสำย โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่ง ‘มสำรดสำของพระเจข้สำ’ ตคัวตนของ “หคัวเจป็ดหคัวและสวิบเขสำ” นทร จะถซูกพซูดถจึง
ในขข้อ 9 และ 10



วว 17:4 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปเกทที่ยวกคับหญวิงชคั ที่วผซูข้นทร  (เมพองศสำสนสำททที่มทอวิทธวิพลนทร ) หญวิง
นรัชี้นนอก่งหก่มดจ้วยผจ้าสชมก่วงและสชแดงเขจ้ม และประดรับดจ้วยเครพซึ่องทองคคา เพชรพลอยตก่างๆและไขก่ม อก 
หญวิงนรัชี้นถพอถจ้วยทองคคาทชซึ่เตป็มดจ้วยสวิซึ่งนก่าสะอวิดสะเอชยนและของโสโครกแหก่งการลก่วงประเวณชของ
ตน

ตรงนทร เรสำเหป็นเบสำะแสสสสำคคัญๆททที่บกงชทรตคัวตนของเมพองศสำสนสำททที่หมวิที่นประมสำทพระเจข้สำนทร  
สคัญลคักษณณ์ททที่ชคัดเจนของผซูข้นสสำของเมพองศสำสนสำนทรกป็คพอ “สทมกวงและสทแดงเขข้ม” นอกจสำกนทร  ผซูข้นสสำของ
มคันยคังสวมเครพที่องประดคับรสำคสำแพงททที่เปป็น “เครพที่องทองคสสำ เพชรพลอยตกสำงๆและไขกมรุก” ดข้วย ยวิที่งไป
กวกสำนคัรน เครพที่องหมสำยททที่ชคัดเจนของผซูข้นสสำของเมพองศสำสนสำนทรกป็คพอ “ถข้วยทองคสสำ” ซจึที่งถซูกยกชซูขจึรน สวิที่งททที่
อยซูกในถข้วยนคัรนถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นสวิที่งนกสำสะอวิดสะเอทยนซจึที่งเปป็นแบบฉบคับของควสำมโสโครกของนสำง

แมข้ไมกไดข้เปป็นนคักศจึกษสำททที่เกกงกสำจในววิชสำประวคัตวิศสำสตรณ์ศสำสนสำ เรสำกป็รซูข้วกสำพระศสำสนจคักร
โรมคันคสำทอลวิกซจึที่งมทกองบคัญชสำกสำรใหญกอยซูกททที่กรรุงโรม มทอวิทธวิพลทสำงศสำสนสำแบบละทวิรงควสำมจรวิง
อยกสำงมสำกมสำยมหสำศสำลตกอบรรดสำผซูข้นสสำทสำงกสำรเมพองของประเทศสกวนใหญกของโลกมสำตลอดหลสำย
ศตวรรษ กษคัตรวิยณ์และผซูข้นสสำนคับไมกถข้วนตกสำงเคย ‘ขจึรนเตทยง’ กคับโรมมสำหลสำยรข้อยปท ซจึที่งทสสำใหข้มวลชน
มหสำศสำลมจึนเมสำไปกคับกสำรละทวิรงควสำมจรวิงซจึที่งหมวิที่นประมสำทพระเจข้สำของมคัน เครพที่องหมสำยทสำงกสำร
ของผซูข้นสสำของมคัน คพอ พระสคันตะปสำปสำและเหลกสำพระคสำรณ์ดวินคัล กป็คพอสทมกวงและสทแดงเขข้ม นอกจสำกนทร
เหลกสำผซูข้นสสำสซูงสรุดพวกนทรกป็มคักสวมชรุดประจสสำตคัวททที่ตกแตกงดข้วยเครพที่องประดคับหรซูหรสำดข้วย เหลกสำสงฆณ์ททที่
เปป็นประธสำนของ ‘พระศสำสนจคักร’ นทร  ไลกตคัรงแตกพระสคันตะปสำปสำลงมสำ กป็มคักชซูถข้วยทองคสสำในพวิธท
มวิสซสำโดยอข้สำงวกสำในถข้วยนคัรนมทพระโลหวิตททที่ไหลออกของพระเยซซูครวิสตณ์ นทที่ไมกใชกสวิที่งททที่นกสำ
สะอวิดสะเอทยนหรอกหรพอ

ตลอดสมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิม กสำรบวิดเบพอนและกสำรขสำยควสำมจรวิงเกทที่ยวกคับพระเจข้สำถซูกเปรทยบวกสำ
เปป็นเหมพอนกคับกสำรเลกนชซูข้หรพอกสำรลกวงประเวณทฝกสำยววิญญสำณ กสำรละทวิรงควสำมจรวิงแบบหมวิที่น
ประมสำทพระเจข้สำของพระศสำสนจคักรโรมคันคสำทอลวิกจจึงถซูกบรรยสำยถจึงในแงกของ ‘สวิที่งนกสำ
สะอวิดสะเอทยน’ และ ‘ของโสโครกแหกงกสำรลกวงประเวณท’ กสำรละทวิรงควสำมจรวิงทสำงศสำสนสำของโรม
ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับกสำรทสสำผวิดศทลธรรมในเรพที่องกสำรขสำยบรวิกสำรทสำงเพศ นคั ที่นคพอ คนมสำกมสำย
เคยขจึรนเตทยงกคับนสำง นอกจสำกนทร  ระบบศสำสนสำททที่ละทวิรงควสำมจรวิงนทรซจึที่งมทศซูนยณ์บคัญชสำกสำรใหญกอยซูกททที่กรรุง



โรมยคังมทควสำมเกทที่ยวขข้องโดยตรงกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และพญสำมสำรเองดข้วย นทที่สพที่อชคัดเจนวกสำ
พระศสำสนจคักรโรมคันคสำทอลวิกหรพอระบบศสำสนสำหนจึที่งซจึที่งแตกออกมสำจสำกพวกนคัรนจะเปป็นหรุข้นสกวน
สสสำคคัญรกวมกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ในยรุคเจป็ดปท

วว 17:5 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปอทกวกสำ และทชซึ่หนจ้าผากของหญวิงนรัชี้นเขชยนชพซึ่อไวจ้วก่า 
"ความลซกลรับ บาบวิโลนมหานคร แมก่ของหญวิงแพศยาทรัชี้งหลาย และแมก่แหก่งสวิซึ่งทรัชี้งปวงทชซึ่นก่า
สะอวิดสะเอชยนแหก่งแผก่นดวินโลก"

มทกสำรเชพที่อมโยงกคันอยกสำงชคัดเจนระหวกสำงเมพองศสำสนสำททที่ละทวิรงควสำมจรวิงนทรกคับนครบสำบวิโลน
สมคัยโบรสำณ บนหนข้สำผสำกของหญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญนทรมทเขทยนไวข้วกสำ “ควสำมลจึกลคับบสำบวิโลน” บสำบวิ
โลนเปป็นเมพองททที่ถซูกตคัรงขจึรนมสำภสำยหลคังจสำกกสำรลกมสลสำยของหอบสำเบลไมกนสำน อคันททที่จรวิงแลข้ว หลสำย
คนเชพที่อวกสำบสำเบลเปป็นททที่มสำของบสำบวิโลน นอกจสำกนทร  กป็ยคังเปป็นบกอเกวิดแหกงศสำสนสำเททยมเทป็จดข้วย

ศสำสนสำลจึกลคับแหกงบสำบวิโลนมทแหลกงกสสำเนวิดททที่นคั ที่น ซจึที่งมทควสำมคลข้สำยคลจึงกคันอยกสำงเหป็นไดข้ชคัด
หลสำยประกสำรกคับคสสำสอนผวิดๆของพระศสำสนจคักรโรมคันคสำทอลวิก ในทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์แลข้ว เหลกสำ
ลซูกหลสำนของพวกปรุโรหวิตของศสำสนสำลจึกลคับแหกงบสำบวิโลนไดข้ยข้สำยถวิที่นฐสำนไปยคังเมพองเปอรณ์กสำมคัมใน
เวลสำตกอมสำ ในครวิสตณ์ศตวรรษททที่สสำม พวกเขสำกป็ยข้สำยถวิที่นฐสำนไปยคังกรรุงโรมอทก มทคนเชพที่อก คันวกสำพวกเขสำ
มทอวิทธวิพลอยกสำงมหสำศสำลตกอครวิสตจคักรททที่กรรุงโรมโดยสอดแทรกหลคักคสสำสอนแปลกๆของพวกเขสำ
เขข้สำไปในครวิสตจคักรททที่นคั ที่น

มทกสำรถกเถทยงกคันมสำกมสำยหลสำยปทเกทที่ยวกคับวกสำจะมทกสำรสรข้สำงบสำบวิโลนขจึรนใหมกบนแมกนสร สำยซูเฟ
รตวิสหรพอไมกในชกวงยรุคเจป็ดปท จรวิงๆแลข้วคนอวิรคักในปคัจจรุบคันกป็ไดข้สรข้สำงเมพองจสสำลองททที่เลทยนแบบของ
เดวิมขจึรนบนสถสำนทททๆี่ มทซสำกปรคักหคักพคังของเมพองบสำบวิโลนไปแลข้ว อยกสำงไรกป็ตสำม กสำรสรข้สำงขจึรนใหมกนทร
กป็ดซูเหมพอนจะเปป็นอนรุสรณณ์สถสำนททที่ไรข้ชทววิตเพพที่อรสสำลจึกถจึงอดทตมสำกกวกสำททที่จะเปป็นเมพองททที่มทอวิทธวิพล
มหสำศสำลตกอชสำวโลกทคัรงในดข้สำนกสำรเมพองและดข้สำนศสำสนสำ อวิสยสำหณ์ 13:9-22 ดซูเหมพอนจะบกงบอกวกสำ
เมพองบสำบวิโลนจรวิงๆจะไมกมทวคันถซูกสรข้สำงขจึรนมสำใหมกอทกเดป็ดขสำด อยกสำงไรกป็ตสำม กรรุงโรมพรข้อมกคับ
วสำตวิกคันซจึที่งอยซูกทกสำมกลสำงมคันกป็มทอวิทธวิพลอยกสำงมสำกมสำยมหสำศสำลตกอคนในโลกทคัรงในดข้สำนกสำรเมพอง
และในดข้สำนศสำสนสำอยกสำงแนกนอน



คสสำบรรยสำยของเมพองนทรททที่วกสำเปป็น “แมกของหญวิงแพศยสำทคัรงหลสำย และแมกแหกงสวิที่งทคัรงปวงททที่นกสำ
สะอวิดสะเอทยนแหกงแผกนดวินโลก” ยกอมหมสำยถจึงแหลกงททที่มสำของกสำรละทวิรงควสำมจรวิงฝกสำยววิญญสำณ
และสวิที่งนกสำสะอวิดสะเอทยนททที่เปป็นกสำรบซูชสำรซูปเคสำรพมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัยอยกสำงไมกตข้องสงสคัย อสำจมท
กสำรอข้สำงอวิงถจึงกสำรทสสำผวิดศทลธรรมทสำงรกสำงกสำยจรวิงๆซจึที่งมทททที่มสำจสำกกสำรทสสำผวิดเหลกสำนคัรนดข้วย

วว 17:6 ยอหณ์นเขทยนตกอไปอทกวกสำ และขจ้าพเจจ้าเหป็นหญวิงนรัชี้นเมามายดจ้วยโลหวิตของ
พวกววิสอทธวิชน และโลหวิตของคนทรัชี้งหลายทชซึ่พลชชชพเพพซึ่อเปป็นพยานของพระเยซซ เหป็นไดข้ชคัดวกสำเมพอง
ศสำสนสำนทรซจึที่งเปป็นแหลกงททที่มสำของกสำรละทวิรงควสำมจรวิงฝกสำยววิญญสำณทคัรงปวง ไมกไดข้หมสำยถจึงเมพองบสำบวิ
โลนจรวิงๆททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกหรพออะไรอพที่น เมพองนคัรนและระบบศสำสนสำนคัรนททที่ยอหณ์นเขทยนถจึงไดข้
ทสสำใหข้โลหวิตของประชสำกรของพระเจข้สำหลคั ที่งไหลมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัย โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งโลหวิต
ของ “ผซูข้ททที่พลทชทพเพพที่อพระเยซซู”

ถจึงแมข้คสสำททที่แปลวกสำ พวกวยสตุทธยชน อสำจหมสำยถจึงพวกววิสรุทธวิชนในสมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิมไดข้เชกน
กคัน (คพอ ชนชสำตวิอวิสรสำเอล) ททที่บสำบวิโลนสมคัยโบรสำณเขกนฆกสำ แตกยอหณ์นกป็กลกสำวตกอไปถจึง “คนทคัรงหลสำย
ททที่พลทชทพเพพที่อเปป็นพยสำนของพระเยซซู” นคั ที่นยกอมไมกอสำจหมสำยถจึงเมพองบสำบวิโลนในประวคัตวิศสำสตรณ์
เพรสำะวกสำมคันถซูกทสสำลสำยไปนสำนแลข้วกกอนสมคัยพระครวิสตณ์ ตลอดหลสำยยรุคสมคัย พระศสำสนจคักร
โรมคันคสำทอลวิกไดข้เขกนฆกสำครวิสเตทยนททที่บคังเกวิดใหมกแลข้วและเชพที่อพระคคัมภทรณ์ไปเปป็นจสสำนวนมหสำศสำล
จนนคับไมกหวสำดไมกไหว เพรสำะพวกเขสำไมกยอมเขข้สำรกวมกคับกสำรหมวิที่นประมสำทของโรม เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
นทที่หมสำยถจึงโรมและพระศสำสนจคักรโรมคันคสำทอลวิก เลพอดของผซูข้บรวิสรุทธวิธ จสสำนวนมหสำศสำลททที่หลคั ที่งออก
ดข้วยนสรสำมพอของมคันมทแตกทสสำใหข้พระศสำสนจคักรโรมคันคสำทอลวิกมคัวเมสำและทสสำกสำรขกมเหงหนคักขจึรนไป
อทก

ยอหณ์นจจึงออกควสำมเหป็นวกสำ เมพซึ่อขจ้าพเจจ้าเหป็นหญวิงนรัชี้นแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็อรัศจรรยณ์ใจยวิซึ่งนรัก เมพที่อ
ไดข้เหป็นกสำรนกสำสะอวิดสะเอทยนนทร  ยอหณ์นกป็ประหลสำดใจเหลพอจะกลกสำว คสสำททที่แปลวกสำ อรัศจรรยณ์ใจยวิซึ่งนรัก
(ธาอผมา) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ประหลสำดใจ’ หรพอ ‘ตกตะลจึง’ อสำจเปป็นไปไดข้วกสำ ยอหณ์นตระหนคักวกสำ
ระบบททที่ละทวิรงควสำมจรวิงนทร แสดงตคัววกสำเปป็นตคัวแทนของพระครวิสตณ์บนโลกนทร เหมพอนกคับททที่มคันทสสำเปป็น
ปกตวิ



วว 17:7 ทซูตสวรรคณ์ททที่สสสำแดงใหข้ยอหณ์นเหป็นสวิที่งเหลกสำนทร จจึงบอกทกสำนวกสำ "เหตอไฉนทก่าน
จซงอรัศจรรยณ์ใจ ขจ้าพเจจ้าจะบอกใหจ้ทก่านรซจ้ถซงความลซกลรับของหญวิงนรัชี้น และของสรัตวณ์รจ้ายทชซึ่มชเจป็ดหรัว
และสวิบเขาทชซึ่เปป็นพาหนะของหญวิงนรัชี้น ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ก สสำลคังจะตทควสำมสคัญลคักษณณ์ททที่ถซูกนสสำเสนอมสำ
จนถจึงตรงนทร  นคัที่นคพอ หญวิงผซูข้นทร และสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรททที่มทเจป็ดหคัวและสวิบเขสำ

วว 17:8 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร เรวิที่มตข้นโดยกสำรอธวิบสำยเกทที่ยวกคับสคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร  สรัตวณ์รจ้ายทชซึ่
ทก่านไดจ้เหป็นนรัชี้นเปป็นอยซก่ในกาลกก่อน แตก่บรัดนชชี้มวิไดจ้เปป็น และมรันจะขซชี้นมาจากเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหวเพพซึ่อไป
สซก่ความพวินาศแลจ้ว ดคังททที่ไดข้บรรยสำยไวข้ใน 13:1-10 สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทร  (ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์) แสรข้งทสสำ
รสำวกคับวกสำมคันไดข้เปป็นขจึรนจสำกตสำยแลข้ว เรสำเหป็นชคัดเจนถจึงกสำรลอกเลทยนแบบพระครวิสตณ์ คสสำททที่แปลวกสำ 
เปห็นอยผล่ในกาลกล่อน กป็อยซูกในรซูปสมบซูรณณ์กสำล ซจึที่งสพที่อถจึงอดทตกสำล ยอหณ์นเหป็นวกสำมคันมทชทววิตอยซูก กระนคัรน
อทกไมกนสำนมคันกป็จะไมกเปป็นอยซูกแลข้ว นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงควสำมตสำย กสำรฟพร นคพนชทพ และจสำกนคัรนกป็ควสำมตสำย
ในททที่สรุด มคันมสำจสำก “เหวททที่ไมกมทกข้นเหว” นคัรน ซจึที่งบกงชทรชคัดเจนถจึงททที่มสำแบบซสำตสำนและลคักษณะเฉพสำะ
ตคัวของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม สถสำนะสรุดทข้สำยของมคันคพอ ความพวินาศ คสสำททที่แปลเชกน
นคัรน (อาโพเละอนอา) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำกสำรทสสำลสำยและหมสำยถจึงกสำรทสสำลสำยครคัร งสรุดทข้สำยในนรก 
ยอหณ์นจจึงถซูกแจข้งใหข้ทรสำบถจึงจรุดจบททที่จะมสำถจึงในไมกชข้สำของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์

อคัครทซูตทกสำนนทรกลกสำวตกอไปวกสำ และคนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในโลก ซซซึ่งไมก่มชชพซึ่อจดไวจ้ในหนรังสพอแหก่ง
ชชววิตตรัชี้งแตก่แรกทรงสรจ้างโลกนรัชี้น กป็จะอรัศจรรยณ์ใจ เมพซึ่อเขาเหป็นสรัตวณ์รจ้าย ซซซึ่งไดจ้เปป็นอยซก่ในกาลกก่อน แตก่
บรัดนชชี้มวิไดจ้เปป็น และกคาลรังจะเปป็น เรสำไดข้เหป็นเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับปฏวิกวิรวิยสำของชสำวโลกในวคันนคัรน คน
เหลกสำนทรถซูกบรรยสำยวกสำไมกมทชพที่อจดอยซูกใน “หนคังสพอแหกงชทววิตตคัรงแตกแรกทรงสรข้สำงโลกนคัรน” ดซูคสสำอธวิบสำย
เกทที่ยวกคับหนคังสพอแหกงชทววิตไดข้ในววิวรณณ์ 13:8

อยกสำงไรกป็ตสำม สวิที่งหนจึที่งกป็ปรสำกฏชคัดเจน ชสำวโลกในวคันนคัรนไมกไดข้รคับควสำมรอดและจะไมกไดข้
รคับควสำมรอด เมพที่อพวกเขสำไดข้เหป็นปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และกสำรททที่มคันหสำยจสำกแผลปสำงตสำยและ
เปป็นขจึรนจสำกตสำย (ววิวรณณ์ 13:3,12) พวกเขสำกป็อคัศจรรยณ์ใจไปกคับฤทธวิธ เดชของมคัน นทที่อสำจเปป็นสวิที่งททที่เทป็จ
ซจึที่งถซูกพซูดถจึงใน 2 เธสะโลนวิกสำ 2:10-11 นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่รซูปกสำลปคัจจรุบคัน อดทต และปคัจจรุบคันถซูกนสสำ



เสนอตสำมลสสำดคับ นทที่สพที่อถจึงชทววิต ควสำมตสำย และชทววิตของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ ชสำวโลกอคัศจรรยณ์ใจ
ไปกคับสวิที่งนทร เอง เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำกสำรแกลข้งตสำยนทร เกวิดขจึรนไดข้อยกสำงไรกคันแนก

อสำจเปป็นไปไดข้วกสำในกสำรสงครสำมครคัร งใหญกในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ดปท ปฏวิปคักษณ์ตกอพระ
ครวิสตณ์ดซูเหมพอนจะถซูกฆกสำอยกสำงเปป็นพวิธทกสำรใหญกโตเพทยงเพพที่อททที่จะฟพร นคพนชทพขจึรนมสำอทกทท คนอพที่นกป็
เสนอวกสำเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่ถซูกบรรยสำยถจึงในดสำเนทยล 11:40-45 และกสำรรรุกรสำนประเทศอวิสรสำเอล
โดยกษคัตรวิยณ์แหกงถวิที่นเหนพอ (รคัสเซทย?) เกทที่ยวขข้องกคับกสำรเสทยชทววิตและกสำรปรสำกฏตคัวอทกครคัร งของ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ เหตรุกสำรณณ์ตรงนคัรนเกทที่ยวขข้องกคับคนรคัสเซทย (?) ททที่เคลพที่อนพลลงมสำจสำกทวิศ
เหนพอในชกวงยรุคเจป็ดปทเขข้สำมสำในประเทศอวิสรสำเอลและบดขยทรมคันและปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กกอนททที่
จะลงใตข้ตกอไปยคังอทยวิปตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม หลคังจสำกมสำถจึงในอทยวิปตณ์แลข้ว คนรคัสเซทย (?) กป็ไดข้ยวินขกสำวอคัน
นกสำตกใจททที่วกสำปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ผซูข้ซจึที่งพวกเขสำควิดวกสำไดข้ฆกสำตสำยไปแลข้วททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็ม กลคับฟพร น
คพนชทพขจึรนมสำใหมกแลข้ว พอกลคับไปททที่ประเทศอวิสรสำเอล กษคัตรวิยณ์แหกงถวิที่นเหนพอ (รคัสเซทย?) กป็ถซูก
พระเจข้สำทสสำลสำย (เอเสเคทยล 39:4) ถจึงแมข้ไมกแนกนอน แตกเหตรุกสำรณณ์นทร กป็ดซูเหมพอนจะเชพที่อมโยงรสำย
ละเอทยดตกสำงๆทสำงอวสสำนกสำลททที่เกทที่ยวขข้องกคันซจึที่งพบในหนคังสพอเอเสเคทยล ดสำเนทยล และววิวรณณ์เขข้สำ
ดข้วยกคัน

วว 17:9 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ใหข้คสสำอธวิบสำยเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับสวิที่งททที่ไดข้ถซูกบรรยสำยไปกกอน
หนข้สำนทร ในบทนทร  นชซึ่ตจ้องใชจ้สตวิปรัญญา หรัวทรัชี้งเจป็ดนรัชี้นคพอภซเขาเจป็ดยอดทชซึ่หญวิงนรัชี้นนรัซึ่งอยซก่ ควสำมเหป็นเกรวิที่น
นสสำของเขสำดซูเหมพอนจะบกงชทรวกสำคนทคัรงหลสำยททที่มทสตวิปคัญญสำตสำมพระคคัมภทรณ์จะเขข้สำใจสวิที่งททที่เขสำจะพซูด  
“หคัวทคัรงเจป็ดนคัรนคพอภซูเขสำเจป็ดยอดททที่หญวิงนคัรนนคัที่งอยซูก” หญวิงนทรถซูกบรรยสำยวกสำนคัที่งอยซูกบนนสรสำมสำกหลสำยซจึที่งจะ
ถซูกอธวิบสำยในขข้อ 15 และถซูกบรรยสำยวกสำนคัที่งอยซูกบนสคัตวณ์รข้สำยสทแดงเขข้มตคัวนคัรน ตรงนทรหคัวทคัรงเจป็ดของ
สคัตวณ์รข้สำยตคัวนทรถซูกนวิยสำมวกสำเปป็น “ภซูเขสำเจป็ดยอด” ขข้อ 10 จะนสสำเสนอขข้อมซูลเสรวิมเกทที่ยวกคับหคัวทคัรงเจป็ดนทร  
อยกสำงไรกป็ตสำม ดซูเหมพอนวกสำจะมทควสำมแตกตกสำงอยกสำงชคัดเจนระหวกสำงภซูเขสำเจป็ดยอดตรงนทรกคับกษคัตรวิยณ์
เจป็ดองคณ์ในขข้อ 10 ผซูข้คนทรสำบกคันโดยทคั ที่วไปวกสำกรรุงโรมตคัรงอยซูกบนเนวินเขสำเจป็ดยอด ในทสำง
ประวคัตวิศสำสตรณ์แลข้วมคันกป็ไดข้ชพที่อวกสำนครแหกงเขสำเจป็ดยอด (septem montes) นอกจสำกนทร  คสสำกรทกททที่แปล
วกสำ ภซเขา (ออรอส) บสำงครคัร งกป็แปลเปป็น ‘เนวินเขสำ’ เหป็นไดข้ชคัดวกสำตคัวตนททที่แทข้จรวิงของเมพองของหญวิง



ชคัที่วนทรคพอ กรรุงโรม มคันคพอหญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญผซูข้ซจึที่งไดข้ทสสำใหข้คนในโลกมคัวเมสำไปก คับกสำรละทวิรง
ควสำมจรวิงทสำงศสำสนสำของมคัน โดยทสสำใหข้พวกเขสำดข้สำนชสำตกอควสำมจรวิง

วว 17:10 อยกสำงไรกป็ตสำม ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ยคังทสสำใหข้เรสำเขข้สำใจมสำกขจึรนเกทที่ยวกคับหคัวทคัรงเจป็ด
ของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ดข้วย และมชกษรัตรวิยณ์เจป็ดองคณ์ ซซซึ่งหจ้าองคณ์ไดจ้ลก่วงไปแลจ้ว องคณ์หนซซึ่งกคาลรังเปป็น
อยซก่ และอชกองคณ์หนซซึ่งนรัชี้นยรังไมก่ไดจ้เปป็นขซชี้น และเมพซึ่อเปป็นขซชี้นมาแลจ้ว จะตจ้องดคารงอย ซก่ชรัซึ่วขณะหนซซึ่ง เรสำ
จสสำไดข้จสำกบทททที่ 13 วกสำสคัตวณ์รข้สำยนคัรนไมกใชกคนๆหนจึที่งเทกสำนคัรน แตกเปป็นระบบๆหนจึที่งดข้วย ตรงนทรบกงบอกวกสำ
ระบบนทรมทรสำกเหงข้สำทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์ททที่อยซู กลจึกมสำกโดยยข้อนกลคับไปยคังรรุกงอรรุณแหกงระบบโลกเลย 
แนกนอนททที่ไมกมทควสำมควิดเปป็นเอกฉคันทณ์เกทที่ยวกคับกษคัตรวิยณ์ทคัรงเจป็ดองคณ์นทร  อยกสำงไรกป็ตสำม นทที่กป็เปป็นควสำม
เขข้สำใจของผซูข้เขทยนคนนทร  กษคัตรวิยณ์เหลกสำนทรททที่ถซูกพซูดถจึงคพอตคัวแทนของอสำณสำจคักร จคักรวรรดวิ และยรุคสมคัย
ททที่พวกเขสำเรพองอสสำนสำจ

สวิที่งททที่ถซูกนสสำเสนอตรงนทรคพอ เชพรอสสำยแบบยกอๆของระบบโลกไลกตคัรงแตกสมคัยบสำบวิโลนโบรสำณ
มสำจนถจึงยรุคเจป็ดปท ยอหณ์นไดข้รคับกสำรบอกวกสำในกษคัตรวิยณ์ทคัรงเจป็ดองคณ์นทร  องคณ์หนจึที่งก สสำลคังเปป็นอยซูก อทกองคณ์
หนจึที่งยคังไมกไดข้เปป็นขจึรน และหข้สำองคณ์ไดข้ลกวงไปแลข้ว ยอหณ์นมทชทววิตอยซูกในชกวงรรุกงเรพองททที่สรุดของจคักรวรรดวิ
โรมคัน นคัที่นนกสำจะเปป็นกษคัตรวิยณ์ (หรพอรสำชอสำณสำจคักร) ททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์นคัรนบอกวกสำ กนาลนังเปห็นอยผล่ ยอหณ์น
ไดข้มทชทววิตอยซูกในชกวงยรุคสมคัยดคังกลกสำวของประวคัตวิศสำสตรณ์ กษคัตรวิยณ์ (อสำณสำจคักร) ททที่เจป็ดททที่จะเปป็นขจึรนนคัรน
กป็จะเปป็นรซูปแบบสรุดทข้สำยของโลกโรมคันททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกอยกสำงหลวมๆในชกวงครจึที่งแรกของยรุคเจป็ด
ปท (นวิรวเทข้สำสวิบนวิรวของปฏวิมสำกรใหญกในนวิมวิตททที่ดสำเนทยลเหป็น ในดสำเนทยล 2:40-43)

กษคัตรวิยณ์ (รสำชอสำณสำจคักร) หข้สำองคณ์นคัรนซจึที่งลกวงไปแลข้วโดยนคับมสำจนถจึงสมคัยของยอหณ์นกป็นกสำจะ
เปป็นมหสำอสสำนสำจโลกตกสำงๆททที่มสำกกอนยรุคสมคัยของโรม เมพที่อนคับถอยหลคังไป อสำณสำจคักรเหลกสำนคัรนกป็คพอ 
(5) กรทซ, (4) เปอรณ์เซทย, (3) จคักรวรรดวิบสำบวิโลนในสมคัยดสำเนทยล, (2) มหสำอสสำนสำจตกสำงๆททที่ครองโลก
กกอนสมคัยของดสำเนทยล เชกน อคัสซทเรทยและอสำจรวมถจึงยรุคตกสำงๆของอทยวิปตณ์ดข้วยในประวคัตวิศสำสตรณ์
โบรสำณ และสรุดทข้สำยคพอ (1) ยรุคแหกงคนบสำบวิโลนดคัรงเดวิมซจึที่งเปป็นททที่มสำของระบบโลกซจึที่งถซูกพคัฒนสำขจึรน
หลคังนสรสำทกวมโลก

กษคัตรวิยณ์ (อสำณสำจคักร) องคณ์ททที่เจป็ดซจึที่งยคังมสำไมกถจึงถซูกกลกสำววกสำจะดสสำรงอยซูกชคั ที่วขณะหนจึที่ง รซูปแบบ
สรุดทข้สำยของจคักรวรรดวิโรมททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกอยกสำงหลวมๆในชกวงยรุคเจป็ดปทจะดสสำรงอยซูกนข้อยกวกสำสสำม



ปทครจึที่ง มคันจะเพวิที่งกกอตคัวขจึรนไมกนสำนเองตอนททที่ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะเขข้สำยจึดอสสำนสำจขณะททที่มคันขจึรน
ครองโลก เหป็นไดข้ชคัดวกสำจะมทผซูข้ขจึรนดสสำรงตสสำแหนกงผซูข้นสสำของจคักรวรรดวิโรมคันททที่ถซูกตคัรงขจึรนใหมกนทร  อยกสำงไร
กป็ตสำมเขสำจะดสสำรงตสสำแหนกงผซูข้นสสำไดข้เพทยงไมกนสำน

วว 17:11 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร แจข้งใหข้ยอหณ์นทรสำบตกอไปวกสำ สรัตวณ์รจ้ายทชซึ่เปป็นแลจ้วเมพซึ่อกก่อน 
แตก่เดชดี๋ยวนชชี้ไมก่ไดจ้เปป็นนรัชี้นกป็เปป็นทชซึ่แปด แตก่กป็ยรังเปป็นองคณ์หนซซึ่งในเจป็ดองคณ์นรัชี้น และจะไปสซก่ความพวินาศ 
พอถจึงตอนกลสำงของยรุคเจป็ดปท ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์เองซจึที่งเปป็น “สคัตวณ์รข้สำยททที่เปป็นแลข้วเมพที่อกกอน แตก
เดทดี๋ยวนทร ไมกไดข้เปป็น” จะสถสำปนสำตคัวเองเปป็นผซูข้ครอบครองโลก ซจึที่งจะเปป็นองคณ์ททที่แปดในลสสำดคับ
จคักรวรรดวิททที่ขจึรนครอบครองโลกโดยไลกตสำมประวคัตวิศสำสตรณ์แลข้ว แมข้กระนคัรน จรุดจบกป็คพอ ความพยนาศ
นคัที่นคพอกสำรถซูกทสสำลสำยในนรก

วว 17:12-13 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรบอกใหข้ยอหณ์นทรสำบตกอไปอทกวกสำ เขาทรัชี้งสวิบเขาทชซึ่
ทก่านไดจ้เหป็นนรัชี้นคพอกษรัตรวิยณ์สวิบองคณ์ทชซึ่ยรังไมก่ไดจ้เสวยราชสมบรัตวิ แตก่จะรรับอคานาจอยก่างกษรัตรวิยณ์ดจ้วยกรัน
กรับสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นหนซซึ่งชรัซึ่วโมง คนเหลกสำนทรนกสำจะเปป็นผซูข้นสสำของสมสำพคันธณ์สวิบประเทศของจคักรวรรดวิโรม
ททที่ถซูกฟพร นขจึรนใหมกอยกสำงหลวมๆตสำมททที่มทกลกสำวลกวงหนข้สำไวข้โดยดสำเนทยลในดสำเนทยล 2:40-43 และ 7:24 
พวกเขสำจะไดข้ขจึรนครอบครองเพทยงหนจึที่งชคั ที่วโมง (นคัที่นคพอ เวลสำสคัรนมสำกๆ) อสำจเปป็นไปไดข้วกสำ ปฏวิปคักษณ์
ตกอพระครวิสตณ์ชคักจซูงใหข้พวกเขสำสนคับสนรุนมคัน พอทสสำไดข้แลข้วมคันกป็ยจึดอสสำนสำจของพวกเขสำมสำเปป็นของ
มคันเอง นทที่นกสำจะเปป็นสกวนหนจึที่งของววิธทททที่มคันผงสำดขจึรนสซูกกสำรครอบครองโลก

นอกจสำกนทร  13 กษรัตรวิยณ์ทรัชี้งหลายนรัชี้นมชนคชี้าพระทรัยอยก่างเดชยวกรัน และทรงมอบฤทธวิธิ์และ
อคานาจของตนไวจ้แกก่สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น สมสำพคันธณ์สวิบประเทศนทร  ซจึที่งนกสำจะเปป็นประเทศยรุโรปตกสำงๆ กป็รวม
กคันเปป็นหนจึที่งและพวกเขสำกป็มอบอสสำนสำจครอบครองของพวกเขสำใหข้แกกปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์

วว 17:14 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กลกสำวตกอไปอทกวกสำ กษรัตรวิยณ์เหลก่านชชี้จะกระทคาสงครามกรับ
พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา นทที่นกสำจะหมสำยถจึงสงครสำมแหกงอสำรมสำเกด
โดนซจึที่งจะมสำถจึงในไมกชข้สำ รซูปแบบสรุดทข้สำยของสมสำพคันธณ์โรมคัน (ยรุโรป) นทร จะเปป็นพคันธมวิตรกคับ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ โดยนสสำไปสซูกกสำรรรุกรสำนประเทศอวิสรสำเอลเพพที่อทสสำสงครสำมครคัร งสรุดทข้สำยททที่       
อสำรมสำเกดโดน



พระเยซซูครวิสตณ์ ผซูข้ทรงเปป็นพระเมษโปดก ถซูกบรรยสำยในททที่นทร วกสำ เพราะวก่าพระองคณ์ทรงเปป็น
เจจ้านายเหนพอเจจ้านายทรัชี้งหลาย และทรงเปป็นพระมหากษรัตรวิยณ์เหนพอกษรัตรวิยณ์ทรัชี้งหลาย ในรซูปแบบททที่
คลข้สำยกคับคสสำพซูดททที่มทบคันทจึกไวข้ใน 19:16 มทกสำรพซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่กลคับมสำพรข้อมกคับพระครวิสตณ์เพพที่อ
ทสสำสงครสำมกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ และผซจ้ทชซึ่อยซก่กรับพระองคณ์นรัชี้นเปป็นผซจ้ทชซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงเรชยก และ
ทรงเลพอกไวจ้ และเปป็นผซจ้ทชซึ่สรัตยณ์ซพซึ่อ” บสำงคนตทควสำมวกสำบรรดสำกองทคัพแหกงสวรรคณ์ซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึง
ใน 19:14 ททที่กลคับมสำพรข้อมกคับพระเยซซูครวิสตณ์ททที่อสำรมสำเกดโดนคพอ พวกทซูตสวรรคณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม 
ตรงนทร เรสำเหป็นชคัดเจนวกสำคนเหลกสำนทรคพอผซูข้ททที่ (1) พระองคห์ไดห้ทรงเรนยก, (2) ไดห้ทรงเลชอกไวห้ และ (3) 
เปห็นผผห้ทนชื่สนัตยห์ซชชื่อ คสสำบรรยสำยดคังกลกสำวไมกสอดคลข้องกคับทซูตสวรรคณ์ แตกสอดคลข้องกคับครวิสตจคักร
มสำกกวกสำ เรสำอสำจกลกสำวไดข้วกสำเฉพสำะคนเหลกสำนคัรนททที่เปป็นของยรุคครวิสตจคักรซจึที่งไดข้พวิสซูจนณ์ตคัวแลข้ววกสำเปป็นผซูข้
ททที่สคัตยณ์ซพที่อจะไดข้รคับสวิทธวิพวิเศษในกสำรกลคับมสำในกองทคัพแถวหนข้สำพรข้อมก คับพระเยซซูครวิสตณ์ นอกจสำก
นทร  ววิวรณณ์ 19:14 กป็บรรยสำยถจึงพวกเขสำวกสำสวม “ผข้สำปกสำนเนพรอละเอทยด ขสำวและสะอสำด” ซจึที่งเปป็น
ลคักษณะเฉพสำะตคัวอคันเปป็นเอกลคักษณณ์ของครวิสตจคักร นทที่สพที่อชคัดเจนอทกครคัร งถจึงครวิสตจคักรในสวรรคณ์ใน
ชกวงยรุคเจป็ดปท ซจึที่งกลคับมสำพรข้อมกคับพระครวิสตณ์ตอนททที่พระองคณ์ปรสำกฏพระองคณ์ในฤทธวิธ เดชและสงกสำ
รสำศทใหญกยวิที่ง นทที่จจึงสพที่อชคัดเจนอทกครคัร งถจึงทรรศนะททที่เชพที่อเรพที่องกสำรรคับขจึรนกกอนยรุคเจป็ดปท

วว 17:15 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นคัรนจจึงบรรยสำยใหข้ยอหณ์นฟคังตกอไปวกสำ "นคชี้ามากหลายทชซึ่ทก่าน
ไดจ้เหป็นหญวิงแพศยานรัซึ่งอยซก่นรัชี้น กป็คพอชนชาตวิ มวลชน ประชาชาตวิ และภาษาตก่างๆ ในขข้อ 1 ของบทนทร
หญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญถซูกบรรยสำยวกสำนคัที่งอยซูกบนนสรสำมสำกหลสำย ตรงนทรกลกสำวชคัดเจนวกสำนสรสำมสำกหลสำยคพอ 
บรรดสำประชสำชสำตวิของแผกนดวินโลก คพอ ทะเลแหกงมวลมนรุษยชสำตวิ อวิทธวิพลและควสำมยวิที่งใหญกของ
โรมตลอดหลสำยศตวรรษจจึงยวิที่งใหญกจรวิงๆ

วว 17:16 ถจึงแมข้วกสำระบบศสำสนสำของโรมกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์จะมทสถสำนะใกลข้
ชวิดกคันดรุจคซูกตรุนสำหงคันเหลพอเกวิน แตกดข้วยเหตรุผลกลใดกป็ไมกทรสำบ เขาสวิบเขาทชซึ่ทก่านไดจ้เหป็นอยซก่บนสรัตวณ์
รจ้าย จะพากรันเกลชยดชรังหญวิงแพศยานรัชี้น จะกระทคาใหจ้นางโดดเดชซึ่ยวอจ้างวจ้างและเปลพอยกาย และจะ
กวินเนพชี้อของหญวิงนรัชี้น และเผานางเสชยดจ้วยไฟ บสำงททหลคังจสำกททที่ไดข้ขจึรนครองโลกและไดข้ตคัรงตคัวเปป็น
พระเจข้สำแลข้วดข้วยควสำมชกวยเหลพอของผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จ ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กป็อนรุญสำตใหข้เหลกสำผซูข้ใตข้



บคังคคับบคัญชสำชสำวยรุโรปของมคัน ซจึที่งกป็คพอ กษคัตรวิยณ์ทคัรงสวิบของมคัน ทสสำลสำยระบบศสำสนสำททที่ละทวิรงควสำม
จรวิงของโรมครคัร งเดทยวพอ นทที่สพที่อถจึงกสำรทสสำลสำยอวิทธวิพลของโรมในยรุโรปจนสวิรนซสำกและนกสำจะสพที่อถจึง
ควสำมพวินสำศสซูญสวิรนของกรรุงวสำตวิกคันเองดข้วย

ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำคสสำพซูดททที่วกสำพวกเขสำทสสำใหข้นสำงเปลพอยกสำยและกวินเนพรอของนสำงนคัรนมทควสำม
หมสำยแฝงอยซูก อสำจเปป็นไปไดข้วกสำควสำมเปลพอยเปลกสำของนสำงกป็คพอ กสำรเผยใหข้เหป็นถจึงควสำมวกสำงเปลกสำ
และควสำมหลอกลวงของระบบของนสำง กสำรกวินเนพรอของนสำงอสำจเปป็นกสำรเตพอนควสำมจสสำแบบ
เหนป็บแนมถจึงหลคักคสสำสอนททที่คงอยซูกมสำนสำนของโรมเรพที่องกสำรเปลทที่ยนแปลงสสำรคัตถะ 
(transubstantiation) ในพวิธทมวิสซสำของมคัน ไมกวกสำจะในกรณทใด ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กป็หคันมสำเลกน
งสำนพคันธมวิตรของมคันทคันททททที่มคันไมกจสสำเปป็นตข้องใชข้บรวิกสำรของนสำงอทกตกอไป มคันอสำจแตกงตคัรงตคัวเอง
เปป็นพระเมสสวิยสำหณ์ของพวกยวิวททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็ม จสำกนคัรนกป็ทสสำลสำยโรมในฐสำนะคซูกแขกงไปเสทย

วว 17:17 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ออกควสำมเหป็นตกอไปวกสำ เพราะวก่าพระเจจ้าทรงดลใจเขาใหจ้
กระทคาตามพระทรัยของพระองคณ์ โดยการทรงทคาใหจ้พวกเขามชความควิดอยก่างเดชยวกรัน และมอบ
อาณาจรักรของเขาใหจ้แกก่สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น จนถซงจะสคาเรป็จตามพระวจนะของพระเจจ้า พระเจข้สำทรงจคัด
เตรทยมใหข้กษคัตรวิยณ์ยรุโรปสวิบชสำตวินทร กระทสสำพคันธมวิตรกคับปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ โดยใหข้ประเทศเหลกสำ
นคัรนตกเปป็นของมคันจนกวกสำจะถจึงเวลสำททที่พระวจนะของพระเจข้สำจะสสสำเรป็จอยกสำงเหมสำะสม จสำกกสำรกระ
ทสสำสวิที่งเหลกสำนทรทคัรงหมด พระเจข้สำกป็ทรงกระทสสำกวิจในประเทศเหลกสำนทร เพพที่อทสสำใหข้คสสำพยสำกรณณ์สสสำเรป็จและ
เพพที่อททที่จะบรรลรุพระประสงคณ์ของพระองคณ์ดข้วย

วว 17:18 เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัยวกสำตคัวตนของหญวิงนทรซจึที่งถซูกบรรยสำยไปกกอนหนข้สำนคัรน
ในบทนทร วกสำเปป็นใคร ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จจึงแจข้งใหข้ยอหณ์นทรสำบวกสำ และผซจ้หญวิงทชซึ่ทก่านเหป็นนรัชี้นกป็คพอนคร
ใหญก่ ทชซึ่มชอคานาจเหนพอกษรัตรวิยณ์ทรัชี้งหลายทรัซึ่วแผก่นดวินโลก” ดคังททที่ไดข้บรรยสำยไปอยกสำงระมคัดระวคังตลอด
บทนทรแลข้ว ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำเมพองนทรคพอ กรรุงโรม และอวิทธวิพลของมคันททที่ถซูกใชข้ผกสำนทสำงวสำตวิกคัน 
วสำตวิกคันไดข้ใชข้อวิทธวิพลและอสสำนสำจมหสำศสำลของมคันเหนพอกษคัตรวิยณ์และประชสำชสำตวิมสำกมสำยเหลพอเกวิน
มสำตลอดหลสำยศตวรรษ ทคัรงหมดนทรจะมสำถจึงจรุดจบในชกวงยรุคเจป็ดปท

*****



ภนำพรวมของววิวรณณ 18: บทนนนี้สานตล่อเนชนี้อหาเกนชื่ยวกนับการลล่มจมของบาบยโลน ขณะทนชื่บททนชื่
17 มนเนชนี้อหาเกนชื่ยวกนับบาบยโลนทนชื่เปห็นศาสนาและการเมชอง บททนชื่ 18 กห็มนเนชนี้อหาเกนชื่ยวกนับสยชื่งทนชื่อาจ
เรนยกไดห้วล่าเปห็นบาบยโลนทนชื่เปห็นการพาณยชยห์และทนชื่เปห็นวนัฒนธรรม จรยงๆแลห้วมนันกห็คชอการสยนี้นสตุดลง
ของระบบโลกนนัชื่นเอง โดยเฉพาะความเยล่อหยยชื่ง ความมนัชื่งมน และอยทธยพลของโลก พระคนัมภนรห์ไมล่ไดห้
กลล่าววล่าเรชชื่องนนนี้เกยดขซนี้นชล่วงเวลาใดเลยในยตุคเจห็ดปน แตล่มนันเปห็นภาพรวมซซชื่งสอดคลห้องกนับเหตตุการณห์
อชชื่นๆทนชื่เกยดขซนี้นในตอนนนันี้นมากกวล่า

วว 18:1 บทนทร เรวิที่มตข้นดข้วยกสำรททที่ยอหณ์นบคันทจึกวกสำ ภายหลรังเหตอการณณ์เหลก่านชชี้ขจ้าพเจจ้า
กป็ไดจ้เหป็นทซตสวรรคณ์อชกองคณ์หนซซึ่งลงมาจากสวรรคณ์ ทก่านมชอคานาจใหญก่ยวิซึ่ง และรรัศมชของทก่านไดจ้ทคาใหจ้
แผก่นดวินโลกสวก่างไป พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกเรสำวกสำทซูตสวรรคณ์ททที่มทอสสำนสำจและรคัศมทใหญกยวิที่งนทร เปป็นใคร 
บสำงคนเสนอวกสำนทที่คพอพระเยซซูครวิสตณ์ อยกสำงไรกป็ตสำม ซจึที่งกป็มทไมกมทขข้อพวิสซูจนณ์ททที่ชคัดเจน เพรสำะคสสำททที่แปล
วกสำ ทคาใหจ้...สวก่าง (โฟทยโซ) ถซูกผคันใหข้อยซูกในรซูปอดทตกสำล จจึงแปลไดข้วกสำ ‘และรคัศมทของทกสำนไดข้ทสสำใหข้
แผกนดวินโลกสวกสำงไปในตอนนคัรน’ พระเยซซูยคังทรงเปป็นควสำมสวกสำงของโลกอยซูกในตอนนทร

วว 18:2 คสสำประกสำศของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรนกสำตกใจ พอๆกคับททที่มคันดคังกข้องกคังวสำนและ
ชคัดเจน ทก่านไดจ้รจ้องประกาศดจ้วยเสชยงกซกกจ้องวก่า "บาบวิโลนมหานครลก่มจมแลจ้ว ลก่มจมแลจ้ว คสสำ
ประกสำศนทรสอดคลข้องกคันอยกสำงใกลข้ชวิดกคับคสสำประกสำศของอวิสยสำหณ์ในอวิสยสำหณ์ 2:19 โดยดซูในขข้อนคัรน
ไดข้ ขณะททที่คสสำพยสำกรณณ์ของอวิสยสำหณ์กวินระยะเวลสำยสำวนสำน แตกคสสำประกสำศของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรพซูด
ถจึงเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆซจึที่งก สสำลคังจะเกวิดขจึรนในไมกชข้สำ เรพที่องของเรพที่องกป็คพอวกสำ บสำบวิโลนมหสำนครกสสำลคังจะ
ลกมจม ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำมคันถซูกกลกสำวซสรสำกป็เนข้นยสรสำควสำมเปป็นจรวิงและควสำมแนกนอนของสวิที่งททที่ก สสำลคังจะ
เกวิด

คสสำถสำมหนจึที่งจจึงเกวิดขจึรนมสำวกสำ ยอหณ์นกสสำลคังเขทยนถจึงกรรุงบสำบวิโลนจรวิงๆซจึที่งถซูกฟพร นฟซูขจึรนใหมก 
หรพอทกสำนกสสำลคังเขทยนถจึงเมพองหนจึที่ง (หรพอแมข้แตกระบบหนจึที่ง) ในยรุคสรุดทข้สำยซจึที่งเปป็นแบบของทรุกสวิที่งททที่
เตวิบโตขจึรนมสำจสำกรสำกเหงข้สำของบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณ ทรรศนะหลคังนทรดซูเหมพอนจะสอดคลข้องไมก
เพทยงกคับเนพรอหสำเทกสำนคัรน แตกกคับประวคัตวิศสำสตรณ์ดข้วย



ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรบรรยสำยถจึงบสำบวิโลนตกอไปวกสำ มคันกลายเปป็นทชซึ่อาศรัยของผชปวิศาจ เปป็นทชซึ่คอม
ขรังของผชโสโครกทอกอยก่าง และเปป็นกรงของนกทอกอยก่างทชซึ่ไมก่สะอาดและนก่าเกลชยด กสำรลกมสลสำย
ของระบบ วคัฒนธรรม และสคังคมของคนชคั ที่ว ซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบในเมพองใหญกนทร  ถซูกเปรทยบวกสำ
เปป็นเหมพอนกคับททที่อยซูกอสำศคัยในอนสำคตสสสำหรคับพวกสมรุนของซสำตสำน มคันถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นททที่ครุมขคัง
สสสำหรคับผทปทศสำจดคังกลกสำว วลทหลคังททที่พซูดถจึง “นกทรุกอยกสำงททที่ไมกสะอสำดและนกสำเกลทยด” กป็สพที่อถจึงพวก
ววิญญสำณชคั ที่วเหลกสำนทร ในรซูปของสคัญลคักษณณ์ นกททที่ไมกสะอสำดและนกสำเกลทยดอสำจหมสำยถจึงนกแรข้งททที่บวิน
วนเวทยนอยซูกเหนพอซสำกสคัตวณ์กป็ไดข้

เมพที่อระบบโลกถซูกทสสำลสำยในเมพองททที่เปป็นตสำนสรสำของมคัน นทที่กป็สพที่อวกสำอคันททที่จรวิงแลข้วมคันจะกลสำย
เปป็นททที่ครุมขคังสสสำหรคับพวกผทปทศสำจซจึที่งถซูกแสดงเปป็นสคัญลคักษณณ์โดยนกแรข้ง ซจึที่งเปป็นนกแหกงควสำมตสำยททที่
นกสำเกลทยด บทททที่ 19 จะบคันทจึกวกสำสคัตวณ์รข้สำยนคัรนและผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จถซูกโยนทวิรงลงไปในบจึงไฟโดยตรง 
บทททที่ 20 จะบคันทจึกเกทที่ยวกคับกสำรททที่ซสำตสำนถซูกลกสำมโซกไวข้เปป็นเวลสำหนจึที่งพคันปทในเหวททที่ไมกมทกข้นเหวนคัรน 
เหป็นไดข้ชคัดวกสำตลอดยรุคพคันปทนคัรน พวกผทปทศสำจททที่เหลพอในอสำณสำจคักรของซสำตสำนจะถซูกลกสำมโซกไวข้ในททที่
ครุมขคังฝกสำยววิญญสำณแหกงหนจึที่งซจึที่งตคัรงอยซูกบนสถสำนททที่ๆเปป็นบสำบวิโลนกรรุงเกกสำ หรพอไมกกป็เมพองททที่ถซูกบสำบวิ
โลนแสดงเปป็นแบบในตอนทข้สำยของยรุคเจป็ดปท

วว 18:3 เรสำไดข้เบสำะแสเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับตคัวตนของบสำบวิโลนยรุคสรุดทข้สำยนทร  ยอหณ์น
เขทยนวกสำ เพราะวก่าประชาชาตวิทรัชี้งปวงไดจ้ดพซึ่มเหลจ้าองอก่นแหก่งความเดพอดดาลในการลก่วงประเวณชของ
นครนรัชี้น และบรรดากษรัตรวิยณ์บนแผก่นดวินโลกไดจ้ลก่วงประเวณชกรับนครนรัชี้น และพก่อคจ้าทรัชี้งหลายแหก่ง
แผก่นดวินโลกกป็ไดจ้มรัซึ่งมชขซชี้นดจ้วยทรรัพยณ์ฟอก่มเฟพอยของนครนรัชี้น "

เนพรอควสำมตรงนทรอสำจแปลแบบถอดควสำมไดข้วกสำ ‘เพรสำะวกสำทรุกประชสำชสำตวิไดข้มทสกวนรกวมใน
กสำรผวิดศทลธรรมของนสำง และพวกเจข้สำนสำยของแผกนดวินโลกไดข้เกทรยวพสำรสำสทนสำง และบรรดสำพกอคข้สำ
แหกงแผกนดวินโลกไดข้ถซูกทสสำใหข้รสที่สำรวยขจึรนดข้วยอสสำนสำจแหกงเศรษฐกวิจของนสำง’ คสสำททที่แปลวกสำ ทรรัพยณ์
ฟอก่มเฟพอย (สตเรนอส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘กสสำลคังแหกงควสำมมคั ที่งมท’ ในคสสำศคัพทณ์สมคัยใหมกกวกสำ 
ควสำมหมสำยกป็คพอ ‘เศรษฐกวิจ’ ของประเทศหนจึที่งนคั ที่นเอง เหป็นไดข้ชคัดวกสำยอหณ์นไมกไดข้เขทยนถจึงผซูข้หญวิงททที่
ทสสำผวิดศทลธรรมคนหนจึที่ง แตกเขทยนถจึงระบบหนจึที่งททที่ชคั ที่วชข้สำซจึที่งแพรกหลสำยไปทคั ที่วโลกตกสำงหสำก ซจึที่งถซูก



แสดงเปป็นแบบโดยนครใหญกแหกงยรุคสรุดทข้สำย ดซูเหมพอนวกสำบสำบวิโลนททที่ยอหณ์นเขทยนถจึงนทร เปป็นระบบ
ของโลกซจึที่งมสำพรข้อมกคับคกสำนวิยม หลคักปรคัชญสำและวคัฒนธรรมททที่ผวิดศทลธรรมของมคัน

บรรดสำผซูข้ปกครองทคัรงหลสำยของโลกตกสำงไดข้รคับอวิทธวิพลจสำกควสำมเสพที่อมทรสำมทสำงเศรษฐกวิจ 
ทสำงจวิตววิญญสำณซจึที่งมทลคักษณะททที่ผวิดศทลธรรมของระบบนทรของมคัน นอกจสำกนทร  องคณ์กรและนคักธรุรกวิจ
ทคัรงหลสำยของโลกกป็รสที่สำรวยขจึรนเพรสำะอสสำนสำจทสำงเศรษฐกวิจของโลกและเมพองใหญก (หรพอประเทศ
ใหญก) ของมคันดข้วย ดซูเหมพอนจะเหป็นไดข้ชคัดวกสำบสำบวิโลนของววิวรณณ์ 18 นทรหสำใชกใครอพที่นใดไมกนอกจสำก
ระบบโลกนคัรน ซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบในเมพองใหญกเมพองหนจึที่ง (หรพอประเทศใหญกประเทศหนจึที่ง) ใน
ยรุคสรุดทข้สำย

วว 18:4 ทรรศนะนทร ยวิที่งถซูกสนคับสนรุนเพวิที่มเตวิมโดยคสสำประกสำศตกอไป และขจ้าพเจจ้า
ไดจ้ยวินเสชยงอชกเสชยงหนซซึ่งประกาศมาจากสวรรคณ์วก่า "ชนชาตวิของเรา จงออกมาจากนครนรัชี้นเถวิด 
เพพซึ่อทก่านทรัชี้งหลายจะไมก่มชสก่วนในการบาปของนครนรัชี้น และเพพซึ่อทก่านจะไมก่ตจ้องรรับภรัยพวิบรัตวิทชซึ่จะเกวิด
แกก่นครนรัชี้น มทอทกเสทยงหนจึที่งซจึที่งไมกระบรุวกสำเปป็นเสทยงของใครรข้องออกมสำจสำกสวรรคณ์ เพรสำะเหตรุททที่เสทยง
นคัรนเรทยกผซูข้ฟคังคสสำประกสำศของทกสำนวกสำ “ชนชสำตวิของเรสำ” เรสำจจึงอสำจสรรุปไดข้วกสำจรวิงๆแลข้วนคัที่นเปป็นเสทยง
ของพระเจข้สำพระบวิดสำหรพอไมกกป็ของพระเยซซูครวิสตณ์ หสำกเรสำยอมรคับทรรศนะททที่วกสำนทที่เปป็นบทเนพรอหสำ
แทรก ซจึที่งใหข้เรสำไดข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่ก สสำลคังเกวิดขจึรนในยรุคเจป็ดปทจสำกมรุมมองเสรวิม งคัรนคสสำกสสำชคับททที่
ใหข้ออกมสำจสำกบสำบวิโลนซจึที่งเปป็นระบบของโลกกป็เปป็นสวิที่งททที่ประชสำกรของพระเจข้สำทรุกคนในยรุคเจป็ดปท
ตข้องตคัรงใจฟคัง ไมกวกสำเขสำจะเปป็นยวิวททที่เชพที่อหรพอเปป็นคนตกสำงชสำตวิกป็ตสำม ในหนคังสพอของผซูข้พยสำกรณณ์ตกสำงๆ
ในพระคคัมภทรณ์เดวิมมทคสสำสคัที่งแบบททที่คลข้สำยกคันนทรหลสำยครคัร ง เชกน อวิสยสำหณ์ 48:20, 52:11

ควสำมพวินสำศของบสำบวิโลนซจึที่งถซูกพยสำกรณณ์ในหนคังสพออวิสยสำหณ์และเยเรมทยณ์นกสำจะหมสำยถจึง
ควสำมพวินสำศของบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณซจึที่งไดข้เกวิดขจึรนแลข้วจรวิงๆในสมคัยของดสำเนทยลและหลคังจสำกนคัรน
อยกสำงไรกป็ตสำม ควสำมพวินสำศของบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณนกสำจะเปป็นภสำพแสดงใหข้เหป็นลกวงหนข้สำและเปป็น
แบบของควสำมพวินสำศครคัร งสรุดทข้สำยของระบบททที่แพรกหลสำยไปทคั ที่วโลกซจึที่งถซูกแพรกกระจสำยไปโดยมคัน 
และกวินเวลสำไปจนถจึงสวิรนยรุคเจป็ดปทเลย เรพที่องนทรถซูกบรรยสำยในววิวรณณ์ 18 คสสำสคัที่งททที่ใหข้ประชสำกรของ
พระเจข้สำแยกออกจสำกโลกกป็สอดคลข้องกคันอยกสำงใกลข้ชวิดกคับสวิที่งททที่พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ทรงกสสำชคับใหข้
เปสำโลเขทยนใน 2 โครวินธณ์ 6:17-18 แมข้กระทคั ที่งในขณะนทรกป็ตสำม เมพที่อผซูข้คนของพระเจข้สำไปเกลพอกกลคัรว



กคับโลก พวกเขสำกป็จสสำตข้องมทสกวนในควสำมบสำปตกสำงๆของโลกและรคับผลททที่ตสำมมสำของมคันในทข้สำย
ททที่สรุดอยกสำงหลทกเลทที่ยงไมกไดข้ คสสำก สสำชคับททที่ใหข้แยกออกจสำกโลกไมกเพทยงสะทข้อนใหข้เหป็นถจึงควสำมบรวิสรุทธวิธ
ของพระเจข้สำเทกสำนคัรนแตกสะทข้อนใหข้เหป็นถจึงพระเมตตสำของพระองคณ์ดข้วย พระเจข้สำทรงทรสำบดทถจึง
อวิทธวิพลททที่ชวนใหข้เสพที่อมเสทยของมคันและกสำรพวิพสำกษสำอคันรข้สำยแรงททที่จะมทมสำเหนพอมคันดข้วย

วว 18:5 คสสำสคัที่งเพวิที่มเตวิมชกวยทสสำใหข้เรสำไดข้ทรสำบตคัวตนของผซูข้พซูดนทร  เพราะวก่าบาปของ
นครนรัชี้นกองสซงขซชี้นถซงสวรรคณ์แลจ้ว และพระเจจ้าไดจ้ทรงจคาความชรัซึ่วชจ้าแหก่งนครนรัชี้นไดจ้ ดซูเหมพอนจะ
เหป็นไดข้ชคัดวกสำผซูข้พซูดคพอสมสำชวิกองคณ์หนจึที่งของตรทเอกสำนรุภสำพ ตรงนทร เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่ไมกใชกพระบวิดสำ นทที่จจึง
อสำจเปป็นพระบรุตร พระองคณ์ตรคัสวกสำกลวิที่นเหมป็นเนกสำแหกงควสำมบสำปของโลกไดข้โชยขจึรนไปถจึงสวรรคณ์
แลข้วและพระเจข้สำไมกไดข้ทรงลพมมคันเลย

วว 18:6 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำจจึงทรงทซูลขอตกอพระบวิดสำในสวรรคณ์วกสำ นครนรัชี้น
ไดจ้ใหจ้ผลอยก่างไร กป็จงใหจ้ผลแกก่นครนรัชี้นอยก่างนรัชี้น และจงตอบแทนการกระทคาของนครนรัชี้นเปป็นสอง
เทก่า ในถจ้วยทชซึ่นครนรัชี้นไดจ้ผสมไวจ้กป็จงผสมลงเปป็นสองเทก่าใหจ้นครนรัชี้น คสสำททที่แปลวกสำ ใหจ้ผล (อาพอดย
โดมย) ในบรวิบทนทรมทควสำมหมสำยวกสำ ‘ตอบแทน’ นกสำสนใจตรงททที่วกสำพระรสำชบคัญญคัตวิของโมเสส
กสสำหนดเรพที่องกสำรตอบแทนสองเทกสำสสสำหรคับควสำมบสำปหลสำยอยกสำง ดซู อพยพ 22:4, 7, 9 องคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำของเรสำไดข้ทรงขอใหข้พระบวิดสำทรงตอบแทนชสำวโลกดข้วยกสำรพวิพสำกษสำสองเทกสำซจึที่งสมกคับ
กสำรกระทสสำททที่ชคั ที่วชข้สำของพวกเขสำ ทกสำนใชข้ภสำพเปรทยบของกสำรพวิพสำกษสำททที่ถซูกเทออกจสำกถข้วยอทกครคัร ง 
ในกรณทนทร  พระเจข้สำทรงถซูกขอใหข้เทออกเปป็นสองเทกสำสสสำหรคับสวิที่งททที่โลกเทใหข้พระเจข้สำและประชสำกร
ของพระองคณ์ นทที่ยกอมหมสำยถจึงภสำพรวมของยรุคเจป็ดปท ซจึที่งจะเปป็นวคันแหกงพระพวิโรธของพระเจข้สำจรวิงๆ 
พระพวิโรธอคันชอบธรรมของพระเจข้สำไดข้ถซูกเกป็บงสสำไวข้มสำตลอดหลสำยยรุคหลสำยสมคัย ในชกวงยรุคเจป็ดปท 
จะถซูกเทออกเปป็นสองเทกสำใหข้แกกชสำวโลกททที่ชคั ที่วชข้สำ

วว 18:7 พระเจข้สำทรงถซูกขออทกวกสำ นครนรัชี้นไดจ้เยก่อหยวิซึ่งจองหองและมชชชววิตอยก่าง
หรซหรามากเทก่าใด กป็จงใหจ้นครนรัชี้นไดจ้รรับการทรมานและความระทมทอกขณ์มากเทก่านรัชี้น ระบบโลก
ซจึที่งมทรสำกเหงข้สำอยซูกในบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณและถซูกแสดงเปป็นแบบในเมพองใหญก/ประเทศใหญกในยรุค
สรุดทข้สำยของมคันไดข้เยกอหยวิที่งจองหองมสำนสำนแลข้ว (ตรงนทรถซูกเรทยกเหมพอนเปป็นผซูข้หญวิงคนหนจึที่ง) ควสำม



หมสำยของกสำรมทชทววิตอยล่างหรผหรากป็สพที่อถจึงควสำมมคั ที่งคคั ที่ง ดคังนคัรนพระเจข้สำจจึงทรงถซูกขอใหข้พวิพสำกษสำ
ระบบโลกดข้วยกสำรทรมสำนและควสำมระทมทรุกขณ์ตสำมควสำมเยกอหยวิที่ง ควสำมมคั ที่งคคั ที่งทสำงเศรษฐกวิจ และ
กสำรโอข้อวดในสวิที่งนทรของมคัน คสสำพซูดตกอไปนทรนกสำสนใจ เพราะวก่านครนรัชี้นทะนงใจวก่า `เราดคารงอยซก่ใน
ตคาแหนก่งราชวินช ไมก่ใชก่หญวิงมก่าย เราจะไมก่ประสบความระทมทอกขณ์เลย' นทที่เปป็นกสำรอข้สำงอวิงถจึงอวิสยสำหณ์ 
47:8-9 โดยตรงซจึที่งพซูดถจึงควสำมเยกอหยวิที่งของบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณ

“ฉะนคัรน เจข้สำผซูข้รคักควสำมเพลวิดเพลวิน จงฟคังเรพที่องนทร  คพอผซูข้นคั ที่งอยกสำงไรข้กคังวล ผซูข้ควิดในใจของตนวกสำ 
"ขข้สำนทที่แหละ และไมกมทผซูข้ใดอพที่นอทก ขข้สำจะไมกนคัที่งอยซูกเปป็นหญวิงมกสำย หรพอรซูข้จคักกสำรสซูญเสทยลซูก" ทคัรงสอง
เรพที่องนทรจะมสำถจึงเจข้สำในขณะเดทยวกคันในวคันเดทยว คพอควสำมททที่ตข้องพรสำกจสำกลซูกและควสำมททที่เปป็นหญวิง
มกสำย จะมสำถจึงเจข้สำอยกสำงเตป็มขนสำดทคัรงททที่มทววิทยสำคมเปป็นอคันมสำก และอสำนรุภสำพใหญกยวิที่งในเวทมนตรณ์ของ
เจข้สำ” (อวิสยสำหณ์ 47:8-9) เหป็นไดข้คกอนขข้สำงชคัดเจนวกสำบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณไดข้สสสำแดงควสำมโอหคังของ
มคันจนถจึงขนสำดททที่พระเจข้สำตรคัสลกวงหนข้สำผกสำนทสำงอวิสยสำหณ์ถจึงควสำมพวินสำศททที่จะมสำถจึงของมคัน คสสำ
พยสำกรณณ์นคัรนถซูกกลกสำวถจึงอทกครคัร งพรข้อมกคับควสำมพวินสำศของทสำยสำทรรุกนสรุดทข้สำยของบสำบวิโลน นคั ที่นคพอ 
ระบบของโลกในชกวงยรุคเจป็ดปท

วว 18:8 จรุดจบของเมพองใหญกนทรของโลกในชกวงยรุคเจป็ดปทถซูกกลกสำวถจึงลกวงหนข้สำ เหตอ
ฉะนรัชี้น ภรัยพวิบรัตวิตก่างๆของนครนรัชี้นจะเกวิดขซชี้นในวรันเดชยว ความตาย และความระทมทอกขณ์ การ
กรันดารอาหาร และไฟจะเผานครนรัชี้นใหจ้พวินาศหมดสวิชี้น เพราะวก่าองคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผซจ้ทรง
พวิพากษานครนรัชี้น ทรงอานอภาพยวิซึ่งใหญก่" ควสำมพวินสำศของนครใหญกนทรของระบบของโลกจจึงมทผล
แลข้ว ณ ชกวงเวลสำหนจึที่งในขณะททที่มทกสำรพวิพสำกษสำหลสำยอยกสำงของยรุคเจป็ดปท นครนทรซจึที่งเปป็นแบบของโลก
และทคัรงหมดททที่มคันแสดงถจึงจะถซูกทสสำลสำย มคันจะเกวิดขจึรนในวคันเดทยว มคันจะทวิรงควสำมตสำย ควสำมระทม
ทรุกขณ์ และกสำรกคันดสำรอสำหสำรไวข้เบพรองหลคัง

นครนทรซจึที่งเปป็นแบบของควสำมมคั ที่งคคั ที่งอคันชคั ที่วรข้สำยของโลกมสำนสำนจะถซูก “ไฟเผสำ..ใหข้พวินสำศ
หมดสวิรน” เรสำคงไดข้แตกเดสำวกสำเหตรุกสำรณณ์นทร จะเกวิดขจึรนโดยระเบวิดนวิวเคลทยรณ์ในชกวงสงครสำมของกสำร
พวิพสำกษสำของตรสำประทคับทคัรงเจป็ดหรพอเกวิดจสำกอรุกกสำบสำตไฟลรุกททที่ตกจสำกทข้องฟข้สำซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงใน
กสำรพวิพสำกษสำของเสทยงทคัรงเจป็ด อยกสำงไรกป็ตสำม ในวคันนคัรนนครใหญกนคัรนของเศรษฐกวิจของโลกและ



อวิทธวิพลททที่ชคั ที่วชข้สำเลวทรสำมของมคันจะถซูกทสสำลสำย เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัย ขข้อพระคคัมภทรณ์นทร กป็กลกสำว
ชคัดเจนวกสำผซูข้ใดทรงอยซูกเบพรองหลคังทคัรงหมดนทร  “เพรสำะวกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำ ผซูข้ทรงพวิพสำกษสำ
นครนคัรน ทรงอสำนรุภสำพยวิที่งใหญก” ประเดป็นสสสำคคัญของววิวรณณ์ 18 กป็คพอ ควสำมพวินสำศของระบบโลกใน
ชกวงยรุคเจป็ดปท มคันจะถซูกแสดงเปป็นแบบในควสำมพวินสำศของนครใหญกของมคัน (และอสำจเปป็นประเทศ
ใหญกของมคันดข้วย) ในวคันนคัรน

วว 18:9 ครสำวนทร จรุดสนใจเปลทที่ยนมสำพซูดถจึงมรุมมองจสำกแผกนดวินโลกและปฏวิกวิรวิยสำของ
พวกคนใหญกคนโตของระบบของโลกเมพที่อพวกเขสำไดข้เหป็นควสำมพวินสำศของมคัน ยอหณ์นเขทยนถจึง
ปฏวิกวิรวิยสำของบรรดสำผซูข้ปกครองโลกเมพที่อระบบของพวกเขสำถซูกทสสำลสำยไปจสำกใตข้ฝกสำเทข้สำของพวกเขสำ
บรรดากษรัตรวิยณ์แหก่งแผก่นดวินโลกทชซึ่ไดจ้ลก่วงประเวณชกรับนครนรัชี้น และไดจ้มชชชววิตอยก่างหรซหรารก่วมกรัน
นรัชี้น เมพซึ่อไดจ้เหป็นควรันไฟทชซึ่ไหมจ้นครนรัชี้น กป็จะพวิลาปรคซึ่าไหจ้ครคซึ่าครวญเพราะนครนรัชี้น บรรดสำผซูข้ปกครอง
ของโลกซจึที่งไดข้เตป็มใจมทสกวนในควสำมเสพที่อมทรสำมทสำงศทลธรรรมของโลกและไดข้ประโยชนณ์ทสำง
เศรษฐกวิจจสำกกสำรนคัรนกป็จะพวิลสำปรสที่สำไหข้เมพที่อไดข้เหป็นควสำมพวินสำศของมคัน คนเหลกสำนทรซจึที่งไดข้ขสำยววิญญสำณ
ของตนแกกพญสำมสำรเพพที่อแลกกคับควสำมเพลวิดเพลวินฝกสำยเนพรอหนคังและผลประโยชนณ์ทสำงเศรษฐกวิจซจึที่ง
ถซูกเสนอโดยระบบของโลกกป็จะแสดงควสำมเสทยใจเมพที่อพวกเขสำไดข้เหป็นควสำมพวินสำศของมคันในชกวง
ยรุคเจป็ดปท ขณะททที่กสำรพวิพสำกษสำตกสำงๆถซูกปลกอยออกมสำเพพที่อทสสำลสำยโลก ตคัวขคับเคลพที่อนทสำงเศรษฐกวิจ
ของมคันซจึที่งไดข้สรข้สำงควสำมมคั ที่งคคั ที่งและรสำคะดคังกลกสำวกป็ถซูกทสสำลสำยไปตกอหนข้สำตกอตสำพวกเขสำ

วว 18:10 นกสำสนใจเพวิที่มเตวิมตรงททที่วกสำบรรดสำผซูข้ครอบครองของโลกมสำรวมตคัวก คันเปป็น
ครคัร งครสำวในนครใหญกของโลกนทร  พวกเขสำจจึงยพนอยซก่แตก่หก่างๆเพราะกลรัวภรัยแหก่งการทรมานของ
นครนรัชี้น และจะกลก่าววก่า "อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย บาบวิโลนมหานครทชซึ่ยวิซึ่งใหญก่ นครทชซึ่แขป็งแรง 
เพราะเจจ้าไดจ้รรับการพวิพากษาโทษใหจ้พวินาศไปภายในชรัซึ่วโมงเดชยวเทก่านรัชี้น" ตรงนทรสพที่อดข้วยวกสำนคร
ใหญกของโลกนทรยคังเปป็นททที่รวมตคัวกคันของบรรดสำผซูข้นสสำทสำงกสำรเมพองของโลกดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวก
เขสำไมกอยซูกในนครนทรตอนททที่มคันถซูกทสสำลสำย แตกกป็ทรสำบดทถจึงเรพที่องททที่มคันถซูกทสสำลสำย พวกเขสำจจึงรข้องไหข้
ครสที่สำครวญใหข้กคับควสำมพวินสำศของมคัน อทกครคัร งททที่ควสำมพวินสำศของมคันถซูกกลกสำวถจึงวกสำเกวิดขจึรนในชคั ที่วโมง



เดทยว หสำกนคัที่นไมกใชกกสำรทสสำลสำยลข้สำงดข้วยระเบวิดนวิวเคลทยรณ์ มคันกป็ตข้องเปป็นอะไรททที่คลข้สำยๆกคันอยกสำง
แนกนอน

วว 18:11-13 เรสำเหป็นบคันทจึกเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับกสำรททที่บรรดสำองคณ์กรยคักษณ์ใหญกของ
โลกตกสำงรข้องไหข้ครสที่สำครวญใหข้กคับควสำมพวินสำศของนครใหญกนทร  กสำรลงทรุนและกสำรคข้สำขสำยหลคักทรคัพยณ์
ของเศรษฐกวิจโลกกป็มทศซูนยณ์กลสำงอยซูกททที่นครใหญกนทร เอง บรรดาพก่อคจ้าในแผก่นดวินโลกจะรคซึ่าไหจ้
ครคซึ่าครวญเพราะนครนรัชี้น เพราะวก่าไมก่มชใครซพชี้อสวินคจ้าของเขาอชกตก่อไปแลจ้ว เมพที่อศซูนยณ์กลสำงททที่เปป็น
เหมพอนเสข้นประสสำททสำงกสำรเงวินของโลกถซูกทสสำลสำย เหลกสำผซูข้นสสำทสำงธรุรกวิจของโลกกป็ครสที่สำครวญ
เพรสำะพวกเขสำไมกสสำมสำรถขสำยสวินคข้สำของตนไดข้อทกตกอไป

กวิจกรรมทสำงเศรษฐกวิจของโลกถซูกบรรยสำยในแงกททที่คนรซูข้จคักดทในศตวรรษแรก คสสำททที่แปลวกสำ 
สวินคจ้า (กอมอส) มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘สวินคข้สำโภคภคัณฑณ์’ หรพอ ‘ผลวิตภคัณฑณ์’ หสำกจะใชข้คสสำศคัพทณ์ใน
แบบสมคัยใหมกกวกสำ ดคังนคัรนยอหณ์นจจึงกลกสำวถจึงสวินคข้สำโภคภคัณฑณ์และผลวิตภคัณฑณ์ตกสำงๆของเศรษฐกวิจ
โลกซจึที่งถซูกขคัดจคังหวะโดยกสำรถซูกทสสำลสำยของเศรษฐกวิจโลก 12 สวินคจ้าเหลก่านรัชี้นคพอ ทองคคา เงวิน เพชร
พลอยตก่างๆ ไขก่มอก ผจ้าปก่านเนพชี้อละเอชยด ผจ้าสชมก่วง ผจ้าไหม ผจ้าสชแดงเขจ้ม ไมจ้หอมทอกชนวิด บรรดา
ภาชนะทชซึ่ทคาดจ้วยงา บรรดาภาชนะไมจ้ทชซึ่มชราคามาก ภาชนะทองสรัมฤทธวิธิ์ ภาชนะเหลป็ก ภาชนะหวิน
อก่อน 13 อบเชย เครพซึ่องเทศ เครพซึ่องหอม กคายาน เหลจ้าองอก่น นคชี้ามรัน ยอดแปจ้ง ขจ้าวสาลช สรัตวณ์ตก่างๆ 
แกะ มจ้า รถรบ และทาส และชชววิตมนอษยณ์

เศรษฐกวิจของโลกไลกตคัรงแตกเงวิน (ทองคสสำและเงวิน) ไปจนถจึงเพชรพลอยตกสำงๆ ไปจนถจึง
สวินคข้สำโภคภคัณฑณ์และผลวิตภคัณฑณ์ทรุกรซูปแบบตข้องหยรุดชะงคักหมด ททที่นกสำสนใจกป็คพอควสำมเหป็นเกทที่ยวกคับ 
“ทสำสและชทววิตมนรุษยณ์” ถจึงแมข้วกสำกสำรคข้สำทสำสไมกใชกสกวนหนจึที่งของเศรษฐกวิจของชสำตวิตะวคันตกใน
ปคัจจรุบคันอทกตกอไปแลข้ว แตกมคันกป็เปป็นเชกนนคัรนมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัย นอกจสำกนทร  กสำรคข้สำทสำสกป็ยคังถซูก
ปฏวิบคัตวิอยซูกในประเทศแถบเอเชทยและประเทศโลกททที่สสำมบสำงประเทศ โดยเฉพสำะในธรุรกวิจคข้สำกสำม 
“ชทววิตมนรุษยณ์” ถซูกซพรอและขสำยผกสำนทสำงหลคักปรคัชญสำททที่ชคั ที่วรข้สำยตกสำงๆซจึที่งถซูกเผยแพรกผกสำนทสำงสพที่อหลสำย
แขนงของโลก ระบบเศรษฐกวิจของโลกททที่เสพที่อมทรสำมและแพรกหลสำยเหลพอเกวินในทรุกวคันนทรจจึงถซูก
บรรยสำยถจึงอยกสำงชคัดเจน



วว 18:14 ครสำวนทร ยอหณ์นเปลทที่ยนมสำพซูดถจึงแงกมรุมของผซูข้บรวิโภคของเศรษฐกวิจโลกบข้สำง
และผลซซซึ่งจวิตของเจจ้ากระหายใครก่ไดจ้นรัชี้นกป็ลก่วงพจ้นไปจากเจจ้าแลจ้ว สวิซึ่งสารพรัดอรันววิเศษยวิซึ่งและ
หรซหรากป็พวินาศไปจากเจจ้าแลจ้ว และเจจ้าจะไมก่ไดจ้พบมรันอชกเลย เรสำอสำจแปลแบบถอดควสำมไดข้วกสำ 
‘และผลวิตภคัณฑณ์ตกสำงๆททที่เจข้สำปรสำรถนสำเหลพอเกวินกป็ไปจสำกเจข้สำแลข้ว และทรุกสวิที่งซจึที่งเปป็นของสคังคมททที่ฟซูกฟกสำ
กป็จะไมกมทใหข้เจข้สำอทกตกอไป’ ผลวิตภคัณฑณ์ทรุกอยกสำงททที่เปป็นควสำมสะดวกสบสำยและเทคโนโลยท นคั ที่นคพอ สวิที่ง
อสสำนวยควสำมสะดวกตกสำงๆของสคังคมททที่ฟรุข้งเฟข้อจะจสำกไปหมด คนสกวนใหญกในโลกมทชทววิตอยซูกเพพที่อ
ควสำมรรุกงเรพองทสำงเศรษฐกวิจ ซจึที่งไดข้กลสำยเปป็นพระเจข้สำของพวกเขสำไปแลข้วจรวิงๆ ตรสำบใดททที่ตคัวบกงชทร
ทสำงเศรษฐกวิจตกสำงๆยคังเปป็นแงกบวก ผซูข้คนกป็มทควสำมสรุข โดยเฉพสำะเมพที่อมคันเกทที่ยวขข้องกคับพวกเขสำ
โดยตรง ในชกวงยรุคเจป็ดปท เศรษฐกวิจโลกซจึที่งไดข้นสสำควสำมมคั ที่งคคั ที่งและควสำมสะดวกสบสำยเขข้สำมสำกป็จะถซูก
ทสสำลสำย

วว 18:15-16 นอกจสำกนทร  บรรดสำผซูข้นสสำทสำงเศรษฐกวิจ เหลกสำผซูข้มทอวิทธวิพลแหกงวงกสำร
ธรุรกวิจ และบรรดสำเจข้สำของกวิจกสำรตกสำงๆของโลกจะพวิลสำปรสที่สำไหข้เมพที่อระบบกสำรพสำณวิชยณ์ของตนถซูก
ทสสำลสำยจนรสำบเปป็นหนข้สำกลอง บรรดาพก่อคจ้าทชซึ่ไดจ้ขายสวิซึ่งของเหลก่านรัชี้น จนเปป็นคนมรัซึ่งมชเพราะนคร
นรัชี้น จะยพนอยซก่แตก่ไกลเพราะกลรัวภรัยจากการทรมานของนครนรัชี้น พวกเขาจะรจ้องไหจ้ครคซึ่าครวญดจ้วย
เสชยงดรัง เมพที่อระบบเศรษฐกวิจของโลกซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบโดยนครใหญกนทร ถซูกทสสำลสำย จะมทควสำม
โศกเศรข้สำอยกสำงขมขพที่นโดยคนเหลกสำนคัรนททที่รสที่สำรวยขจึรนโดยมคัน 16 วก่า "อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย มหานคร
นรัชี้น ทชซึ่ไดจ้นอก่งหก่มผจ้าปก่านเนพชี้อละเอชยด ผจ้าสชมก่วง และผจ้าสชแดงเขจ้ม ทชซึ่ไดจ้ประดรับดจ้วยทองคคา เพชร
พลอยตก่างๆและไขก่มอกนรัชี้น ตรงนทรมทกสำรใชข้สคัญลคักษณณ์ททที่แสดงถจึงควสำมฟรุข้งเฟข้อในศตวรรษแรก หสำก
จะแปลแบบถอดควสำมโดยใชข้คสสำพซูดปคัจจรุบคันกป็จะไดข้วกสำ ‘อนวิจจสำ อนวิจจสำเออ๋ย ใหข้กคับมหสำนครนคัรนททที่
ชนชคัรนสซูงของมคันแตกงกสำยดข้วยแฟชคั ที่นลกสำสรุดและประดคับกสำยดข้วยเครพที่องเพชรรสำคสำแพง’ ทคัรงหมดนทร
จะถซูกทสสำลสำยสวิรน โดยเฉพสำะบรรดสำผซูข้นสสำททที่มทอวิทธวิพลและเยกอหยวิที่งของมคัน

วว 18:17-19 อทกเบสำะแสหนจึที่งททที่ชกวยบอกเรสำถจึงตคัวตนของมหสำนครนทรกป็ปรสำกฏ
ตรงนทร  นครใหญกนทรซจึที่งมทอวิทธวิพลตกอคนในโลกผกสำนทสำงวคัฒนธรรมและสคังคมททที่เสพที่อมทรสำมของมคัน 
นครททที่เปป็นศซูนยณ์กลสำงทสำงเศรษฐกวิจททที่สสสำคคัญของโลก นครททที่เปป็นททที่ตคัรงแหกงกวิจกรรมทสำงกสำรเมพอง



ของโลก ยคังเปป็นเมพองทกสำททที่สสสำคคัญดข้วย อทกครคัร งททที่มทคนไดข้ยวินเสทยงรสที่สำไหข้ครสที่สำครวญเพรสำะเหตรุควสำม
พวินสำศฉคับพลคันของนครใหญกนทร  เพชยงในชรัซึ่วโมงเดชยว ทรรัพยณ์สมบรัตวิอรันยวิซึ่งใหญก่นรัชี้นกป็พวินาศสซญไป
สวิชี้น" และนายเรพอทอกคน คนทชซึ่โดยสารเรพอ พวกลซกเรพอ และคนทรัชี้งหลายทชซึ่มชอาชชพทางทะเล กป็ไดจ้ยพน
อยซก่แตก่หก่างๆ 18 และเมพซึ่อคนเหลก่านรัชี้นไดจ้เหป็นควรันไฟทชซึ่ไหมจ้นครนรัชี้นกป็รจ้องวก่า "นครใดเลก่าจะเปป็น
เหมพอนมหานครนชชี้"

บรรดสำผซูข้ททที่ทสสำกสำรคข้สำทสำงทะเลกคับนครใหญกนทรตกสำงรข้องไหข้ครสที่สำครวญเมพที่อไดข้เหป็นควสำมพวินสำศ
ฉคับพลคันของมคัน เรสำเหป็นถจึงควสำมโศกเศรข้สำของพวกเขสำททที่ตข้องสซูญเสทยรสำยไดข้ของตนไปผกสำนทสำงกสำร
ใชข้คสสำพซูดแบบตะวคันออกกลสำง 19 และเขาทรัชี้งหลายกป็โปรยผงคลชลงบนศชรษะของตน พลางรจ้องไหจ้
ครคซึ่าครวญวก่า "อนวิจจาเออ๋ย อนวิจจาเออ๋ย มหานครนรัชี้น อรันเปป็นทชซึ่ซซซึ่งคนทรัชี้งปวงทชซึ่มชเรพอกคาปรัซึ่นเดวินทะเล
ไดจ้กลายเปป็นคนมรัซึ่งมชดจ้วยเหตอจากสวิซึ่งของมชคก่าของนครนรัชี้น เพราะภายในชรัซึ่วโมงเดชยวนครนรัชี้นกป็เปป็น
ทชซึ่รกรจ้างไป” ศซูนยณ์กลสำงใหญกแหกงควสำมมคั ที่งคคั ที่งและระบบเศรษฐกวิจของโลกซจึที่งรวมถจึงธรุรกวิจกสำร
ขนสกงทสำงทะเลดข้วยตกสำงถซูกทสสำลสำยสวิรน เมพที่อใชข้สสสำนวนภสำษสำแบบตะวคันออกกลสำงเพพที่อบรรยสำยถจึง
ควสำมทรุกขณ์โศกของตน (โปรยผงคลทลงบนศทรษะของตน) บรรดสำพกอคข้สำททที่ทสสำธรุรกวิจกคับเมพองนทรตกสำงกป็
รสที่สำไหข้ครสที่สำครวญททที่ตข้องสซูญเสทยธรุรกวิจกสำรคข้สำของตนไป

บสำบวิโลนททที่เปป็นกสำรพสำณวิชยณ์ในยรุคสรุดทข้สำยคพออะไรก คันแนก บสำงคนเสนอวกสำมคันเปป็นเมพองหนจึที่ง
ททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกบนสถสำนทททๆี่ เคยเปป็นเมพองบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณ อยกสำงไรกป็ตสำม แมข้ประเทศอวิรคัก
ประสบควสำมสสสำเรป็จแลข้วในกสำรสรข้สำงเมพองจสสำลองเพพที่อแสดงถจึงเมพองบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณ แตกมคันกป็
ไมกนกสำจะมทอวิทธวิพลตกอคนทคัรงโลกเหมพอนททที่บรรยสำยไปแลข้วในบทนทร  นครและประเทศททที่เปป็นผซูข้
ก สสำหนดฝทเทข้สำของโลกในยรุคสรุดทข้สำยจะเปป็นเมพองหรพอประเทศททที่ทสสำใหข้ศทลธรรมของโลกเสพที่อมทรสำม
ผกสำนทสำงวคัฒนธรรมซจึที่งเปป็นททที่นวิยมของมคันและกสำรไรข้ซจึที่งศทลธรรมของมคัน มคันจะเปป็นเมพองททที่บรรดสำ
ผซูข้นสสำทสำงกสำรเมพองของโลกมสำรวมตคัวกคันเปป็นครคัร งครสำว เหป็นไดข้ชคัดวกสำมคันเปป็นศซูนยณ์กลสำงสสสำคคัญของ
เศรษฐกวิจของโลก เปป็นเมพองทกสำททที่สสสำคคัญแหกงหนจึที่งและเปป็นศซูนยณ์กลสำงแหกงกสำรขนสกงทสำงทะเลทคั ที่ว
โลก



เปป็นไปไดข้ไหมวกสำบสำบวิโลนทสำงเศรษฐกวิจซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงในททที่นทรหสำใชกเมพองอพที่นใดไมก
นอกจสำกเมพองนวิวยอรณ์กซวิตทร  ซจึที่งเปป็นตสำนสรสำแหกงวคัฒนธรรมอเมรวิกคัน ททที่นคั ที่นมทสสสำนคักงสำนใหญกของ
สหประชสำชสำตวิ ททที่นคั ที่นมทตจึกเววิลดณ์เทรดเซป็นเตอรณ์ โดยยคังไมกตข้องพซูดถจึงศซูนยณ์กลสำงทสำงกสำรเงวินททที่ทรง
อสสำนสำจททที่สรุดของโลกคพอ ตลสำดวอลลณ์สตรทท ดข้วยซสรสำ ททที่นคั ที่นเปป็นททที่มสำของวคัฒนธรรมปบ๊อบททที่
เสพที่อมทรสำมคพอ ละครบรอดเวยณ์ และยกสำนไทมณ์สแควรณ์อคันโดกงดคังในเรพที่องหยสำบชข้สำ ซจึที่งทสสำใหข้โลก
เสพที่อมทรสำมไปดข้วยวคัฒนธรรมปบ๊อบ ททที่วกสำนวิวยอรณ์กซวิตทร เปป็นเมพองทกสำททที่สสสำคคัญแหกงหนจึที่งนคัรนกป็เปป็นเรพที่องททที่
ปฏวิเสธไมกไดข้เลย มคันเปป็นศซูนยณ์กลสำงแหกงกวิจกรรมทสำงเศรษฐกวิจของโลก นกสำสนใจตรงททที่วกสำหนจึที่งใน
ชสำนเมพองของมคันมทชพที่อวกสำ เวสตณ์บสำบวิโลน (West Babylon) นทที่เปป็นเรพที่องบคังเอวิญหรพอไมก? บสำงททอสำจจะ
ใชกกป็ไดข้ แตกขข้อมซูลโดยรวมของเมพองนทร ในปคัจจรุบคันกป็ตรงกคับลคักษณะคสสำบรรยสำยเกทที่ยวกคับบสำบวิโลนทสำง
เศรษฐกวิจของววิวรณณ์ 18 ไมกวกสำจะในกรณทใด ในชกวงยรุคเจป็ดปท ระบบเศรษฐกวิจและวคัฒนธรรมของ
โลกพรข้อมกคับนครใหญกของมคันกป็จะถซูกทสสำลสำย

วว 18:20 ครสำวนทร จรุดสนใจเปลทที่ยนไปททที่สวรรคณ์และปฏวิกวิรวิยสำของมคันบข้สำงแลข้ว เมพอง
สวรรคณ์ พวกอรัครทซตอรันบรวิสอทธวิธิ์ และพวกศาสดาพยากรณณ์ทรัชี้งหลาย จงรก่าเรวิงยวินดชเพราะนครนรัชี้น
เถวิด เพราะพระเจจ้าทรงแกจ้แคจ้นตก่อนครนรัชี้นใหจ้ทก่านทรัชี้งหลายแลจ้ว คนเหลกสำนคัรนททที่อยซูกในสวรรคณ์แลข้ว 
โดยเฉพสำะบรรดสำอคัครทซูตและผซูข้พยสำกรณณ์ทคัรงหลสำยททที่ทนทรุกขณ์ดข้วยนสรสำมพอของชสำวโลกกป็ไดข้รคับกสำรแกข้
แคข้นแลข้วตอนนทร  พวกเขสำจจึงถซูกสคัที่งใหข้รกสำเรวิงยวินดทเมพที่อไดข้เหป็นควสำมลกมจมของศคัตรซูเกกสำของตน

วว 18:21 ดข้วยเหตรุนทรทซตสวรรคณ์องคณ์หนซซึ่งทชซึ่มชฤทธวิธิ์มาก กป็ไดจ้ยกหวินกจ้อนหนซซึ่งเหมพอน
หวินโมก่ใหญก่ทอก่มลงไปในทะเลแลจ้ววก่า "บาบวิโลนมหานครนรัชี้นจะถซกทอก่มลงโดยแรงอยก่างนชชี้แหละ และ
จะไมก่มชใครเหป็นนครนรัชี้นอชกตก่อไปเลย ทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ องคณ์หนจึที่งทรุกมหวินกข้อนหนจึที่งเหมพอนหวินโมก
ใหญกลงไปในทะเล ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กลกสำววกสำ รซูปแบบสรุดทข้สำยของบสำบวิโลนและระบบโลกของมคัน
กป็จะถซูกทสสำลสำยในรซูปแบบททที่คลข้สำยกคันนทร  โดยจะไมกถซูกพบเหป็นอทกเลย

วว 18:22 อวิทธวิพลและกวิจกรรมอพที่นๆของนครททที่เนกสำเหมป็นนทรกป็ถจึงครสำวสวิรนสรุดลงเชกน
กคัน และจะไมก่มชใครไดจ้ยวินเสชยงนรักดชดพวิณเขาคซก่ นรักเลก่นมโหรช นรักเปก่าปชซึ่ และนรักเปก่าแตร ในเจจ้าอชกตก่อ
ไป และในเจจ้าจะไมก่มชชก่างในววิชาชก่างตก่างๆอชกตก่อไป และจะไมก่มชใครไดจ้ยวินเสชยงโมก่แปจ้งในเจจ้าอชกตก่อ



ไป ธรุรกวิจบคันเทวิงของนครททที่ชคั ที่วชข้สำนทรซจึที่งมทอวิทธวิพลตกอชสำวโลกเหลพอเกวินกป็จะถซูกทสสำลสำย คสสำททที่นกสำสนใจ
คพอ ชก่าง และววิชาชก่าง รสำกคสสำของคสสำททที่แปลเปป็นสองคสสำนทรกป็คพอ เทห็คเน ซจึที่งเปป็นททที่มสำของคสสำวกสำ 
‘เทคโนโลยท’ ในปคัจจรุบคัน ในสมคัยโบรสำณคสสำนทรกป็หมสำยถจึงชกสำงฝทมพอจรวิงๆ

เรสำเหป็นชคัดเจนเหลพอเกวินถจึงควสำมสคัมพคันธณ์ของคสสำๆนทรกคับเทคโนโลยทในปคัจจรุบคัน นทที่สพที่อชคัดเจน
วกสำ ‘เทคโนโลยท’ ของบสำบวิโลนยรุคสรุดทข้สำย (ระบบของโลกและนครใหญกของมคัน) จะถซูกขคัดจคังหวะ
อยกสำงฉคับพลคัน พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกเรสำวกสำมคันเปป็นเชกนนทร ไดข้อยกสำงไรและเพรสำะเหตรุใด กสำรพวิพสำกษสำ
ตกสำงๆของยรุคเจป็ดปทอยกสำงนข้อยกป็นกสำจะทสสำลสำยกสำรผลวิตและกสำรสกงกระแสไฟฟข้สำซจึที่งคนใชข้อยกสำงไมกรซูข้
ครุณคกสำเหลพอเกวิน เทคโนโลยทสกวนใหญกตกสำงตข้องพจึที่งกระแสไฟฟข้สำทคัรงสวิรน วลทททที่พซูดถจึงเสทยงโมกแปข้งยกอม
หมสำยถจึงอรุตสสำหกรรมขคัรนพพรนฐสำน ระบบเศรษฐกวิจของโลกพรข้อมกคับควสำมบคันเทวิงและธรุรกวิจ
เทคโนโลยททคัรงหลสำยของมคันจะฝพดเคพองจนกระทคั ที่งหยรุดลงในททที่สรุด

วว 18:23 เรสำเหป็นวกสำชทววิตประจสสำวคันกป็ถซูกทสสำใหข้สคับสนวรุกนวสำยดข้วย และในเจจ้าจะไมก่มช
แสงประทชปสก่องสวก่างอชกตก่อไป และจะไมก่มชใครไดจ้ยวินเสชยงเจจ้าบก่าวเจจ้าสาวในเจจ้าอชกตก่อไป เพราะวก่า
บรรดาพก่อคจ้าของเจจ้าไดจ้เปป็นคนใหญก่โตแหก่งแผก่นดวินโลกแลจ้ว อยกสำงนข้อยมทกสำรสพที่อถจึงกสำรหยรุดชะงคัก
ของชทววิตปกตวิในนครใหญกแหกงยรุคสรุดทข้สำยของโลก นคั ที่นคพอ บสำบวิโลนททที่ฉสำวโฉก นทที่อสำจสพที่อถจึงกสำรไมกมท
ไฟฟข้สำใชข้ในเมพองนคัรนดข้วย กสำรจคัดงสำนตกสำงๆ เชกน งสำนแตกงงสำน ในเมพองนคัรนกป็จะยรุตวิลงดข้วย ททที่นกสำสนใจ
คพอ อดทตกสำล (กสำลไมกสมบซูรณณ์ในภสำษสำกรทก) ของกวิจกรรมทสำงกสำรพสำณวิชยณ์ในนครนคัรน เมพที่อพระเจข้สำ
ทรงหมดควสำมอดทนกคับระบบของโลกและนครใหญกนคัรน ชทววิตปกตวิกป็จะไมกมทในนครนคัรนอทกตกอไป 
มคันจะกลสำยเปป็นททที่ครุมขคังของผทปทศสำจดคังททที่กลกสำวไวข้ในขข้อ 2 จรวิงๆ เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำนทที่คพอลซูก
หลสำนในยรุคสรุดทข้สำยของบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณหรพอเปป็นเมพองโบรสำณนคัรนจรวิงๆ สวิที่งททที่ชคัดเจนกป็คพอ 
กสำรพวิพสำกษสำของพระเจข้สำททที่มทลคักษณะละเอทยดครบถข้วน ไมกมทอะไรเหลพอเลยเมพที่อพระองคณ์ทรงหมด
ควสำมอดทน

นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่มทกสำรกลกสำวถจึงอวิทธวิพลททที่เสพที่อมทรสำมของทคัรงบสำบวิโลนในสมคัยโบรสำณและ  
บสำบวิโลนในยรุคสรุดทข้สำย และโดยววิทยาคมของเจจ้าไดจ้ลก่อลวงบรรดาประชาชาตวิใหจ้ลอก่มหลง คสสำททที่แปล
วกสำ ววิทยาคม (ฟารมาเคะเอนย) หมสำยถจึงกสำรใชข้เวทมนตรณ์คสำถสำและกสำรใชข้ยสำเสพยณ์ตวิดชนวิดตกสำงๆของ



มคัน ระบบโลกตลอดหลสำยยรุคสมคัยและในยรุคสรุดทข้สำยนทรอยกสำงแนกนอนไมกเพทยงหลอกลวงบรรดสำ
ประชสำชสำตวิของแผกนดวินโลกเทกสำนคัรน แตกยคังทสสำใหข้ประชสำชสำตวิเหลกสำนคัรนเสพที่อมทรสำมไปดข้วยอวิทธวิพล
ตกสำงๆททที่ชคั ที่วรข้สำยของมคันอทกดข้วย เรพที่องททที่สสสำคคัญไมกนข้อยททที่สรุดกป็คพอ กสำรคข้สำยสำเสพยณ์ตวิด

วว 18:24 เชกนเดทยวกคับททที่โลหวิตของประชสำกรของพระเจข้สำไดข้ถซูกทสสำใหข้ไหลออกเปป็น
ประจสสำโดยบสำบวิโลนในรซูปแบบศสำสนสำ (ครวิสตจคักรแหกงโรมททที่ละทวิรงควสำมจรวิง) บสำบวิโลนแหกงทสำง
โลก (ระบบของโลก) กป็มทควสำมผวิดในเรพที่องนทรมสำตลอดเชกนเดทยวกคัน และในนครนรัชี้นเขาไดจ้พบโลหวิต
ของพวกศาสดาพยากรณณ์และพวกววิสอทธวิชน และบรรดาคนทชซึ่ถซกฆก่าบนแผก่นดวินโลก" จสำกบสำบวิ
โลนในหลสำกหลสำยรซูปแบบตลอดหลสำยยรุคสมคัย ทคัรงททที่เปป็นศสำสนสำและททที่เปป็นทสำงโลก รสำกเหงข้สำแหกง
จรุดสนใจของพวกมคันกป็เหมพอนกคัน นคัที่นคพอ ควสำมเกลทยดชคังททที่มทใหข้ก คับประชสำกรททที่แทข้จรวิงของพระเจข้สำ
ทคัรงศสำสนสำเททยมเทป็จตกสำงๆททที่ถพอกสสำเนวิดขจึรนมสำจสำกบสำบวิโลนสมคัยโบรสำณและระบบโลกททที่เปป็นกสำร
พสำณวิชยณ์อคันสกปรกโสโครกในหลสำกหลสำยรซูปแบบ ตกสำงทสสำใหข้โลหวิตของประชสำกรของพระเจข้สำ
ไหลออก ถจึงแมข้จะสสสำแดงตคัวออกมสำในรซูปแบบททที่แตกตกสำงกคัน แตกบสำบวิโลนททที่เปป็นศสำสนสำและททที่เปป็น
แบบของโลกตกสำงกป็มทเปข้สำหมสำยเดทยวกคันมสำตลอด นคัที่นคพอ กสำรถอนรสำกถอนโคนงสำนของพระเจข้สำ
และประชสำกรของพระเจข้สำใหข้สวิรนซสำก จงสรรเสรวิญพระเจข้สำททที่วคันนคัรนกสสำลคังจะมสำถจึงเมพที่อบสำบวิโลนใน
ทรุกรซูปแบบของมคันจะถซูกทสสำลสำย

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 19: เนชนี้อหาสล่วนตล่อไปนนนี้ถชอวล่าเปห็นบทไคลแมห็กซห์ของหนนังสชอเลล่มนนนี้ 

บทนนนี้ขซนี้นตห้นดห้วยคนาสรรเสรยญพระเจห้า มนการบรรยายถซงงานเลนนี้ยงสมรสของพระเมษโปดก จากนนันี้น
กห็มนการนนาเสนอการเสดห็จกลนับมาของพระครยสตห์ดห้วยฤทธยธเดชและสงล่าราศนใหญล่ยยชื่ง ยอหห์นใหห้ราย
ละเอนยดแบบคลตุมเครชอเกนชื่ยวกนับผลลนัพธห์ของสงครามทนชื่อารมาเกดโดนรวมถซงความพยนาศของ
ปฏยปนักษห์ตล่อพระครยสตห์และผผห้พยากรณห์เทห็จดห้วย

วว 19:1 ภายหลรังเหตอการณณ์เหลก่านชชี้ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงดรังกซกกจ้องของฝซงชนจคานวน
มากในสวรรคณ์รจ้องวก่า "อาเลลซยา ความรอด สงก่าราศช พระเกชยรตวิ และฤทธวิธิ์เดชจงมชแดก่องคณ์พระผซจ้
เปป็นเจจ้า พระเจจ้าของเรา



บสำงคนถพอวกสำบทนทร เปป็นบทเนพรอหสำแทรก อยกสำงไรกป็ตสำม เนพรอหสำสกวนททที่เหลพอของหนคังสพอเลกม
นทรกป็ดซูเหมพอนเกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ โดยตกอเนพที่องจสำกควสำมพวินสำศลกมจมของบสำบวิโลน หลคัง
จสำกกสำรเปวิดเผยเกทที่ยวกคับกสำรพวิพสำกษสำระบบโลกซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบในบสำบวิโลน ภสำพเหตรุกสำรณณ์กป็
เปลทที่ยนไปอยกสำงสวิรนเชวิง “ภสำยหลคังเหตรุกสำรณณ์เหลกสำนทรขข้สำพเจข้สำไดข้ยวินเสทยงดคังกจึกกข้องของฝซูงชนจสสำนวน
มสำกในสวรรคณ์รข้องวกสำ อสำเลลซูยสำ ควสำมรอด สงกสำรสำศท พระเกทยรตวิ และฤทธวิธ เดชจงมทแดกองคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำของเรสำ” ททที่นกสำหมสำยเหตรุกป็คพอควสำมเหป็นของยอหณ์นททที่วกสำ “ฝซูงชนจสสำนวนมสำกใน
สวรรคณ์”

ในววิวรณณ์ 4 และ 5 ผซูข้ททที่รข้องเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำคพอ ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบสทที่คนและเหลกสำนคัก
รข้องประสสำนเสทยงททที่เปป็นทซูตสวรรคณ์ ตรงนทรคพอ “ฝซูงชนจสสำนวนมสำกในสวรรคณ์” นทที่อสำจรวมถจึงเหลกสำววิ
สรุทธวิชนในพระคคัมภทรณ์เดวิม ในขข้อ 7 คนกลรุกมนทรกลกสำวถจึงครวิสตจคักรในฐสำนะเปป็นบรุคคลททที่สสำม คน
เหลกสำนทร อสำจเปป็นฝซูงชนจสสำนวนมหสำศสำลททที่ไดข้รคับควสำมรอดและพลทชทพในชกวงยรุคเจป็ดปทกป็ไดข้ พวกเขสำ
นกสำจะเปป็นทรุกคนททที่ไดข้รคับกสำรไถกในสวรรคณ์โดยไมกรวมครวิสตจคักรซจึที่งสรรเสรวิญพระเจข้สำเชกนนทร

คสสำวกสำ อาเลลผยา จรวิงๆแลข้วกป็เปป็นคสสำฮทบรซูซจึที่งไมกไดข้ถซูกแปล หสำกแตกใชข้แบบทคับศคัพทณ์เลย ใน
ภสำษสำฮทบรซูคสสำนทรแปลวกสำ ‘ทกสำนทคัรงหลสำยจงสรรเสรวิญพระเจข้สำเถวิด’ มทเพลงสดรุดท 15 บทททที่ขจึรนตข้นหรพอ
ลงทข้สำยดข้วยคสสำๆนทร  คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงแหกงสวรรคณ์นทรสรรเสรวิญสทที่สวิที่งในบทเพลงนทร : (1) ความ
รอด, (2) สงล่าราศน, (3) พระเกนยรตย และ (4) ฤทธยธเดชจงมนแดล่องคห์พระผผห้เปห็นเจห้าพระเจห้าของเรา

วว 19:2 คณะนคักรข้องแหกงสวรรคณ์หมซูกใหญกนทร รข้องเพลงตกอไปอทกวกสำ `เพราะวก่าการ
พวิพากษาของพระองคณ์เทชซึ่ยงตรงและชอบธรรม' พระองคณ์ไดจ้ทรงพวิพากษาลงโทษหญวิงแพศยาคน
สคาครัญนรัชี้น ทชซึ่ไดจ้กระทคาใหจ้แผก่นดวินโลกชรัซึ่วไปดจ้วยการลก่วงประเวณชของนาง และ `พระองคณ์ไดจ้ทรง
แกจ้แคจ้นผซจ้หญวิงนรัชี้นเพพซึ่อทดแทนโลหวิตแหก่งพวกผซจ้รรับใชจ้ของพระองคณ์'" กสำรพวิพสำกษสำของพระเจข้สำนคัรน
เททที่ยงตรงและชอบธรรมจรวิงๆ นทที่ถซูกสสสำแดงในกสำรททที่พระองคณ์ทรงพวิพสำกษสำ “หญวิงแพศยสำคน
สสสำคคัญ” ผซูข้นคัรน นคัที่นคพอ ระบบโลก ซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบในรซูปแบบสรุดทข้สำยของบสำบวิโลน เพรสำะวกสำ
นครททที่ชคั ที่วชข้สำในยรุคสรุดทข้สำยนทร ไดข้ทสสำใหข้บรรดสำประชสำชสำตวิแหกงแผกนดวินโลกเสพที่อมทรสำมไปดข้วย
อวิทธวิพลททที่ตสที่สำทรสำมของนสำง ในททที่สรุดพระเจข้สำจจึงทรงทสสำลสำยมคันเสทยและระบบโลกททที่มคันเปป็นตคัวแทน 



ในกสำรทรงทสสำเชกนนคัรน พระองคณ์กป็ไดข้ทรงแกข้แคข้นใหข้แกกโลหวิตของบรรดสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์ททที่ถซูก
ฆกสำตสำยมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัยดข้วยนสรสำมพอของระบบของโลก

วว 19:3 คณะนคักรข้องประสสำนเสทยงหมซูกใหญกนทร รข้องอทกครคัร งวกสำ "อาเลลซยา `ควรันไฟทชซึ่
เกวิดจากนครนรัชี้นพลอก่งขซชี้นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์'" นทที่เปป็นกสำรอข้สำงอวิงยข้อนกลคับไปยคัง 18:18 และกสำรททที่บสำ
บวิโลนยรุคสรุดทข้สำยถซูกไฟเผสำ เหป็นไดข้ชคัดวกสำพระเจข้สำจะทรงยอมใหข้ควคันไฟททที่เกวิดจสำกนครททที่ชคั ที่วรข้สำยนทร
พลรุกงขจึรนจสำกซสำกปรคักหคักพคังของมคันตลอดยรุคพคันปทเพพที่อเปป็นเครพที่องเตพอนใจถจึงกสำรพวิพสำกษสำของ
พระองคณ์ททที่ทรงมทตกออดทตระบบโลกททที่ชคั ที่วรข้สำยนทร

วว 19:4 ดข้วยเหตรุนทร  พวกผซจ้อาวอโสทรัชี้งยชซึ่สวิบสชซึ่คนกรับสวิซึ่งทชซึ่มชชชววิตอยซก่ทรัชี้งสชซึ่นรัชี้น กป็ไดจ้ทรอด
ตรัวลงนมรัสการพระเจจ้า ผซจ้ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้นและรจ้องวก่า "เอเมน อาเลลซยา" ผซูข้อสำวรุโสทคัรงยทที่สวิบ
สทที่คนซจึที่งถซูกบรรยสำยถจึงในบทททที่ 4 และ 5 ไดข้ทรรุดตคัวลงหนข้สำพระททที่นคั ที่งพรข้อมกคับสวิที่งททที่มทชทววิตทคัรงสทที่ททที่อยซูก
รอบพระททที่นคั ที่งนคัรน เขสำเหลกสำนคัรนนมคัสกสำรพระเจข้สำรกวมกคัน โดยอสำจเปป็นเหมพอนกสำรรข้องโตข้สลคับกคับฝซูง
ชนททที่ถซูกไถกแลข้วหมซูกใหญกดข้สำนบน กสำรตอบสนองของพวกเขสำนคัรนเรทยบงกสำยพอๆกคับททที่มคันลจึกซจึร ง เพพที่อ
ททที่จะสรรเสรวิญพระเจข้สำ พวกเขสำทสสำไดข้แตกเพทยงรข้องวกสำ “เอเมน อสำเลลซูยสำ!”

วว 19:5 และมชเสชยงออกมาจากพระทชซึ่นรัซึ่งวก่า "`ทก่านทรัชี้งหลายทชซึ่เปป็นผซจ้รรับใชจ้ของ
พระองคณ์ และผซจ้ทชซึ่ยคาเกรงพระองคณ์ ทรัชี้งผซจ้นจ้อยและผซจ้ใหญก่ จงสรรเสรวิญพระเจจ้าของเรา'" ไมกมทกสำร
บอกวกสำเสทยงนคัรนเปป็นของใคร แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่นกสำจะเปป็นทซูตสวรรคณ์ททที่มทตสสำแหนกงสซูง คสสำสคัที่งของเขสำ
นคัรนเรทยบงกสำย “ทกสำนทคัรงหลสำยททที่เปป็นผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์ และผซูข้ททที่ยสสำเกรงพระองคณ์ จงสรรเสรวิญ
พระเจข้สำของเรสำ” ทคัรงผซูข้ใหญกและผซูข้นข้อยกป็ไดข้รคับคสสำสคัที่งใหข้ทสสำเชกนนคัรนดข้วย กสำลสรุดปลสำยแหกงยรุคสมคัยไดข้
มสำถจึงแลข้ว

วว 19:6 นอกจสำกสวิที่งเหลกสำนทรแลข้ว ทกสำนกป็เขทยนตกอไปอทกวกสำ แลจ้วขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงดอจ
เสชยงฝซงชนเปป็นอรันมาก ดอจเสชยงนคชี้ามากหลาย และดอจเสชยงฟจ้ารจ้องสนรัซึ่นวก่า "อาเลลซยา เพราะวก่าองคณ์
พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด ทรงครอบครองอยซก่ กสำรตอบสนองของคณะนคัก
รข้องแหกงสวรรคณ์ เหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระเจข้สำทคัรงผซูข้ใหญกและผซูข้นข้อย พรข้อมกคับทซูตสวรรคณ์ทรุกระดคับชคัรน 
ตกสำงสกงเสทยงดรุจฝซูงชนเปป็นอคันมสำกในสวรรคณ์ เสทยงของพวกเขสำททที่รวมกคันกป็เหมพอน “เสทยงนสรสำมสำก



หลสำย” ภสำพเปรทยบนทรกป็เหมพอนกคับเสทยงกระหจึที่มของนสรสำตกทรุกสสำยของแผกนดวินโลก กสำรประสสำน
เสทยงของเพลงสรรเสรวิญพระเจข้สำในสวรรคณ์กป็ยวิที่งใหญกเหลพอเกวิน มคันยคังถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนกคับ 
“เสทยงฟข้สำรข้องสนคัที่น” ดข้วย นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่ภสำพเปรทยบนทร ใชข้สวิที่งตกสำงๆของแผกนดวินโลก

กสำรตอบสนองเปป็นเพลงสรรเสรวิญแดกพระเจข้สำจสำกคสสำสคัที่งของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร กป็เปป็นเหมพอน
กคับเสทยงฟข้สำรข้องททที่ดคังสนคัที่นจนพพรนพวิภพสะเทพอนสะทข้สำน พระเยซซูครวิสตณ์ก สสำลคังจะเขข้สำครอบครองแผกน
ดวินโลกแลข้ว พระองคณ์ก สสำลคังจะเสดป็จกลคับมสำดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่งแลข้ว วคันของพระ
ครวิสตณ์ก สสำลคังใกลข้เขข้สำมสำแลข้ว ดคังนคัรน ฝซูงชนททที่รวมตคัวกคันในสวรรคณ์จจึงรข้องวกสำ “อสำเลลซูยสำ เพรสำะวกสำองคณ์
พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด ทรงครอบครองอยซูก” คสสำททที่นกสำสนใจคพอ ผซจ้ทรง
ฤทธานอภาพสซงสอด (พนันทอคราทอรห์) แปลไดข้เปป็น ‘ผซูข้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธ ’ กสำรปกครองและกสำรครอบ
ครองของพระครวิสตณ์บนแผกนดวินโลกกสสำลคังจะเรวิที่มขจึรนแลข้ว

วว 19:7 ครสำวนทรภสำพเหตรุกสำรณณ์เปลทที่ยนมสำพซูดถจึงงสำนเลทรยงสมรสของพระเมษโปดก
บข้สำง ขข้อ 7-10 ของบทนทรอสำจเปป็นเนพรอหสำแทรก เหตรุกสำรณณ์นทรอสำจถซูกนสสำเสนอเปป็นเหมพอนควสำมจรวิงททที่
สอดคลข้องกคันกคับเนพรอหสำหลคักททที่เกวิดขจึรนตสำมลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์ หสำกเปป็นเชกนนคัรนจรวิง เวลสำและสถสำนททที่
ททที่มทงสำนเลทรยงสมรสนทรกป็นกสำจะเกวิดขจึรนในสวรรคณ์ขณะททที่ยรุคเจป็ดปทก สสำลคังเกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลก อยกสำงไร
กป็ตสำม หสำกเนพรอหสำตกอไปนทร เปป็นเหตรุกสำรณณ์ททที่เกวิดขจึรนตกอไปตสำมลสสำดคับเวลสำ เรสำกป็อสำจสคันนวิษฐสำนไดข้วกสำ
เหตรุกสำรณณ์นทร เกวิดขจึรนบนแผกนดวินโลกเพพที่อตข้อนรคับกสำรมสำถจึงของยรุคพคันปท ทรรศนะแบบกกอนยรุคพคันปท
ซจึที่งมทลคักษณะเปป็นกสำรแบกงยรุคตกสำงๆแบบดคัรงเดวิมกป็เชพที่อวกสำเหตรุกสำรณณ์นทร เกวิดขจึรนในสวรรคณ์อสำจในชกวง
ครจึที่งหลคังของยรุคเจป็ดปท ไมกวกสำจะในกรณทใด ททที่มทบคันทจึกไวข้กป็คพอ คสสำประกสำศถจึงงสำนสมรสททที่จะเกวิดขจึรน
ระหวกสำงครวิสตจคักรกคับเจข้สำบกสำวของนสำง นคัที่นคพอ พระเยซซูครวิสตณ์ บสำงคนกป็เสนอวกสำยรุคพคันปทคพอ งสำน
เลทรยงสมรสและฮคันนทมซูนสสสำหรคับพระครวิสตณ์และครวิสตจคักรของพระองคณ์

เหลกสำนคักรข้องในสวรรคณ์รข้องวกสำ ขอใหจ้เราทรัชี้งหลายรก่าเรวิงยวินดชและถวายพระเกชยรตวิแดก่
พระองคณ์ เพราะวก่าถซงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแลจ้ว และมเหสชของพระองคณ์ไดจ้เตรชยม
ตรัวพรจ้อมแลจ้ว งสำนสมรสททที่ยวิที่งใหญกททที่สรุดเทกสำททที่เคยมทมสำในอดทต ปคัจจรุบคัน หรพออนสำคตก สสำลคังจะมทขจึรน
แลข้ว กลรุกมนคักรข้องในสวรรคณ์จจึงชคักชวนกคันใหข้มทควสำมรกสำเรวิงยวินดทและถวสำยพระเกทยรตวิแดกพระเจข้สำ 



เพรสำะเหตรุใดนกะหรพอ? “เพรสำะวกสำถจึงเวลสำมงคลสมรสของพระเมษโปดกแลข้ว และมเหสทของ
พระองคณ์ไดข้เตรทยมตคัวพรข้อมแลข้ว” ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำพระเมษโปดกคพอพระเยซซูครวิสตณ์ (ดซู ยอหณ์น 
1:29) มเหสทของพระองคณ์กป็หสำใชกใครอพที่นใดไมกนอกจสำกครวิสตจคักรททที่รวมตคัวกคันในสวรรคณ์ เปสำโล
กลกสำวชคัดเจนวกสำนทที่คพอครวิสตจคักรใน 2 โครวินธณ์ 11:2 และเอเฟซคัส 5:25-32 พระเยซซูครวิสตณ์จะทรงเปป็น
อคันหนจึที่งอคันเดทยวกคับเจข้สำสสำวของพระองคณ์อยกสำงเปป็นทสำงกสำรในพวิธทสมรสแหกงยรุคสมคัย ธรรมเนทยม
ของพวกยวิวททที่วกสำงสำนแตกงงสำนมทขจึรนในบข้สำนของเจข้สำบกสำวกป็สนคับสนรุนทรรศนะททที่วกสำ เหตรุกสำรณณ์สสสำคคัญนทร
จะเกวิดขจึรนในสวรรคณ์กกอนกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์

วว 19:8 ครวิสตจคักรถซูกบรรยสำยถจึงในลคักษณะททที่ไมกถซูกสงวนไวข้สสสำหรคับใครอพที่นวกสำ 
และทรงโปรดใหจ้มเหสชสวมผจ้าปก่านเนพชี้อละเอชยด สะอาดและขาว เพราะผจ้าปก่านเนพชี้อละเอชยดนรัชี้นเปป็น
ความชอบธรรมของพวกววิสอทธวิชน" ในภสำพเปรทยบอคันตระกสำรตสำนทร  ควสำมชอบธรรมททที่ถซูกถพอใหข้
เปป็นของววิสรุทธวิชน (ครวิสตจคักร) ถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นเหมพอน “ผข้สำปกสำนเนพรอละเอทยด สะอสำดและขสำว” 
ททที่นกสำสนใจคพอคสสำททที่แปลวกสำ สะอาด (คาธารอส) คสสำนทรมคักถซูกแปลเปป็น ‘บรวิสรุทธวิธ ’ ถจึงแมข้วกสำควสำมบสำป
ของเรสำเหมพอนสทแดงเขข้มและแดงอยกสำงผข้สำแดง แตกพระองคณ์ไดข้ทรงชสสำระลข้สำงเรสำในพระโลหวิตของ
พระเมษโปดกและทสสำใหข้เรสำขสำวเหมพอนหวิมะแลข้ว ถจึงแมข้วกสำเรสำเปป็นผซูข้ชอบธรรมในตสสำแหนกงของเรสำ
ในพระครวิสตณ์แลข้ว แตกเรสำกป็มทหนข้สำททที่ในกสำรดสสำเนวินชทววิตในทสำงททที่บรวิสรุทธวิธ และสะอสำดในระหวกสำงนทร
ดข้วย

วว 19:9 ผซูข้ททที่พซูดตรงนทรถซูกระบรุในขข้อ 10 วกสำเปป็นเพพที่อนผซูข้รคับใชข้และเปป็นพทที่นข้องฝกสำย
ววิญญสำณดข้วยกคันกคับยอหณ์น เขสำอสำจเปป็นหนจึที่งในผซูข้อสำวรุโสดคังททที่ระบรุไวข้ใน 7:13 กป็ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณท
ใด และทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้นสรัซึ่งขจ้าพเจจ้าวก่า "จงเขชยนไวจ้เถวิดวก่า ความสอขมชแกก่คนทรัชี้งหลายทชซึ่ไดจ้รรับเชวิญ
มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก" ไมกมทควสำมเหป็นเปป็นเอกฉคันทณ์วกสำผซูข้ใดบข้สำงททที่ไดข้รคับเชวิญ 
บสำงคนถพอทรรศนะททที่วกสำคสสำเชวิญนทรมทมสำถจึงมนรุษยชสำตวิททที่ยคังอยซู กในยรุคสมคัยนทร  ซจึที่งเปป็นผซูข้ททที่หนคังสพอววิวรณณ์
ถซูกเขทยนถจึง หสำกเปป็นเชกนนคัรนจรวิง มคันกป็ยคังเปป็นคสสำเชวิญททที่เปวิดรคับคนทคัรงหลสำยใหข้มสำถจึงพระครวิสตณ์อยซูก 
เหมพอนกคับททที่คสสำเชวิญสรุดทข้สำยของหนคังสพอเลกมนทรถซูกบคันทจึกไวข้ใน 22:17 บสำงคนกป็ถพอทรรศนะททที่วกสำ พอ
ถจึงตอนนทรครวิสตจคักรกป็รวมตคัวกคันในสวรรคณ์แลข้วและคสสำเชวิญนทรกป็มทมสำถจึงคนทคัรงหลสำยททที่จะมสำเปป็นแขก



ในงสำนเลทรยงสมรสนทร  คนเหลกสำนทร จจึงนกสำจะเปป็นชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่กลคับใจรคับเชพที่อ คสสำอรุปมสำหลสำยเรพที่อง
ของพระเยซซูเกทที่ยวกคับงสำนเลทรยงสมรสในมคัทธวิว 22:1-14 และ 25:1-13 กป็สนคับสนรุนทรรศนะนทร  
ปคัญหสำเดทยวททที่เกวิดกคับทรรศนะหลคังนทรกป็คพอวกสำ หสำกงสำนเลทรยงสมรสนทรมทขจึรนในสวรรคณ์ในชกวงยรุคเจป็ดปท 
ชนชสำตวิอวิสรสำเอลสกวนใหญกกป็ยคังอยซูกบนแผกนดวินโลกอยซูก นทที่จจึงทสสำใหข้บสำงคนเชพที่อทรรศนะททที่วกสำงสำนเลทรยง
สมรสจรวิงๆนคัรนจะเกวิดขจึรนในชกวงยรุคพคันปท

เจข้สำบข้สำนของยอหณ์นจจึงออกควสำมเหป็นวกสำ "ถจ้อยคคาเหลก่านชชี้เปป็นพระดคารรัสแทจ้ของพระเจจ้า" คสสำ
ททที่แปลวกสำ พระดคารรัส (ลอกอส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘พระวจนะ’ ดคังนคัรนคสสำพซูดนทร จจึงอสำจแปลใหมกไดข้วกสำ 
‘ถข้อยคสสำเหลกสำนทร เปป็นพระวจนะททที่แทข้จรวิงของพระเจข้สำ’

วว 19:10 แลจ้วขจ้าพเจจ้าไดจ้ทรอดตรัวลงแทบเทจ้าของทก่านเพพซึ่อจะนมรัสการทก่าน แตก่ทก่าน
ไดจ้กลก่าวแกก่ขจ้าพเจจ้าวก่า "อยก่าเลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นเพพซึ่อนผซจ้รรับใชจ้เหมพอนกรับทก่าน และพวกพชซึ่นจ้องของทก่าน
ทชซึ่ยซดถพอคคาพยานของพระเยซซ จงนมรัสการพระเจจ้าเถวิด เพราะวก่าคคาพยานของพระเยซซนรัชี้นเปป็น
หรัวใจของการพยากรณณ์"

ยอหณ์นจจึง “ทรรุดตคัวลงแทบเทข้สำของทกสำนเพพที่อจะนมคัสกสำรทกสำน” เจข้สำบข้สำนผซูข้นทรของทกสำนจจึงกสสำชคับ
ทกสำนวกสำ “อยกสำเลย ขข้สำพเจข้สำเปป็นเพพที่อนผซูข้รคับใชข้เหมพอนกคับทกสำน และพวกพทที่นข้องของทกสำนททที่ยจึดถพอคสสำ
พยสำนของพระเยซซู” เหป็นไดข้ชคัดวกสำบรุคคลผซูข้นทร ไมกใชกทซูตสวรรคณ์เพรสำะเขสำบอกยอหณ์นวกสำเขสำเปป็นเพพที่อน
ผซูข้รคับใชข้คนหนจึที่งของพระเจข้สำและเปป็นพทที่นข้องฝกสำยววิญญสำณของทกสำนคนหนจึที่งททที่ถพอคสสำพยสำนของพระ
เยซซู ไมกมทททที่ใดเลยในพระคคัมภทรณ์ททที่พวกทซูตสวรรคณ์ถซูกนสสำเสนอวกสำเปป็นพทที่นข้องฝกสำยววิญญสำณหรพอเปป็น
พยสำนของพระครวิสตณ์ ดคังททที่ไดข้กลกสำวไปแลข้วขข้สำงบน นทที่อสำจเปป็นหนจึที่งในผซูข้อสำวรุโสเหลกสำนคัรนททที่อยซูกหนข้สำ
พระททที่นคัที่งซจึที่งถซูกมอบหมสำยใหข้พสำยอหณ์นเททที่ยวชมรอบๆสวรรคณ์ ดซู ววิวรณณ์ 7:13 เขสำไมกยอมรคับกสำร
นมคัสกสำร เขสำบอกยอหณ์นวกสำ “จงนมคัสกสำรพระเจข้สำเถวิด”

ควสำมเหป็นทวิรงทข้สำยของเขสำนคัรนนกสำสนใจ “เพรสำะวกสำคสสำพยสำนของพระเยซซูนคัรนเปป็นหคัวใจของ
กสำรพยสำกรณณ์” ควสำมหมสำยตรงนทรคกอนขข้สำงคลรุมเครพอ บสำงคนเชพที่อวกสำคสสำพยสำกรณณ์ทรุกอยกสำงสรุดทข้สำยแลข้ว
กป็พรุกงเปข้สำไปททที่พระเยซซู หรพอคสสำพยสำนเกทที่ยวกคับพระเยซซูเปป็นแกกนแทข้ของคสสำพยสำกรณณ์ บสำงคนกป็เสนอ
วกสำคสสำพยสำนของพระเยซซูกป็เปป็นจรุดสนใจสสสำคคัญของคสสำพยสำกรณณ์ทรุกอยกสำง ทคัรงสองทรรศนะกป็เกทที่ยวขข้อง



กคันอยกสำงใกลข้ชวิด ควสำมจรวิงททที่สสสำคคัญตรงนทรกป็คพอวกสำ พระเยซซูครวิสตณ์ทรงเปป็นหคัวใจของคสสำพยสำกรณณ์ทรุก
อยกสำง พระองคณ์ทรงเปป็นกรุญแจททที่ไขสซูกควสำมเขข้สำใจคสสำพยสำกรณณ์เชกนคสสำพยสำกรณณ์ในหนคังสพอววิวรณณ์ 
เปป็นตข้น คนททที่ยคังไมกรอดกป็ไมกอสำจเขข้สำใจหนคังสพอททที่ลจึกลคับเลกมนทร  เคลป็ดลคับททที่ชกวยใหข้เรสำเขข้สำใจมคันกป็คพอ 
คสสำพยสำนของพระเยซซู นคั ที่นคพอ กสำรมสำรซูข้จคักพระองคณ์ในฐสำนะพระผซูข้ชกวยใหข้รอด จสำกนคัรนทรุกสวิที่งกป็จะ
เรวิที่มชคัดเจนยวิที่งขจึรน

วว 19:11 ภสำพเหตรุกสำรณณ์เปลทที่ยนอทกครคัร งไปอยกสำงมสำก หสำกเนพรอหสำกกอนหนข้สำเปป็นเนพรอหสำ
แทรก เนพรอหสำสกวนททที่เหลพอนทรกป็ไมกใชกเนพรอหสำแทรกอยกสำงแนกนอน กสำรเสดป็จกลคับมสำของพระครวิสตณ์
ดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่งกป็มสำถจึงแลข้ว เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำยอหณ์นกสสำลคังเขทยนจสำกมรุมมองททที่
ทกสำนเหป็นบนแผกนดวินโลกหรพอนทที่ยคังเปป็นมรุมมองในสวรรคณ์อยซู ก อยกสำงไรกป็ตสำม ดซูเหมพอนวกสำทกสำนกสสำลคัง
เขทยนจสำกมรุมมองของแผกนดวินโลกและมองขจึรนไปยคังสวรรคณ์ ทกสำนจจึงเขทยนวกสำ แลจ้วขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็น
สวรรคณ์เปวิดออก และดซเถวิด มชมจ้าขาวตรัวหนซซึ่ง พระองคณ์ผซจ้ทรงมจ้านรัชี้นมชพระนามวก่า "สรัตยณ์ซพซึ่อและ
สรัตยณ์จรวิง" พระองคณ์ทรงพวิพากษาและกระทคาสงครามดจ้วยความชอบธรรม

ชกสำงเปป็นภสำพททที่ตรงกคันขข้สำมกคับกสำรเสดป็จมสำครคัร งแรกของพระครวิสตณ์ ในตอนนคัรนพระองคณ์
เสดป็จมสำดข้วยควสำมถกอมใจและควสำมอกอนแอในรซูปของทสำรกนข้อย พระองคณ์เสดป็จมสำในตอนนคัรนดข้วย
พระครุณและควสำมอกอนสรุภสำพโดยเสนอพระองคณ์เองตกอชนชสำตวิอวิสรสำเอลโดยกสำรขทที่ลซูกลสำ เมพที่อ
พระองคณ์เสดป็จมสำดข้วยฤทธสำนรุภสำพ มคันจะเปป็น “ในเปลวเพลวิงจะลงโทษสนอง” บรรดสำศคัตรซูของ
พระองคณ์ (2 เธสะโลนวิกสำ 1:8) เมพที่อถจึงตอนนคัรนพระองคณ์จะทรงขทที่มข้สำขสำว ซจึที่งเปป็นสคัญลคักษณณ์ของผซูข้
พวิชวิตททที่เปทที่ยมดข้วยชคัยชนะ พระนสำมของพระองคณ์ถซูกกลกสำววกสำเปป็น “สคัตยณ์ซพที่อและสคัตยณ์จรวิง” นอกจสำกนทร
พระองคณ์กป็เสดป็จมสำเพพที่อพวิพสำกษสำและกระทสสำสงครสำมดข้วย อยกสำงไรกป็ตสำม กสำรแกข้แคข้นนทร จะเปป็นไป
ดข้วยควสำมชอบธรรม ซจึที่งเปป็นลคักษณะเฉพสำะตคัวททที่บกงบอกถจึงตคัวตนของพระองคณ์ พระองคณ์ทรงขทที่มข้สำ
ขข้สำมฟข้สำสวรรคณ์มสำดข้วยชคัยชนะใหญกยวิที่งกกอนททที่จะทรงเขข้สำรบกคับบรรดสำกองทคัพของโลกททที่มสำรวมตคัว
กคันททที่อสำรมสำเกดโดน

วว 19:12-13 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปอทกวกสำ พระเนตรของพระองคณ์ดอจเปลวไฟ 
และบนพระเศชยรของพระองคณ์มชมงกอฎหลายอรัน และพระองคณ์ทรงมชพระนามจารซกไวจ้ซซซึ่งไมก่มชผซจ้ใด



รซจ้จรักเลย นอกจากพระองคณ์เอง  13 พระองคณ์ทรงฉลองพระองคณ์ทชซึ่จอก่มเลพอด และพระนามทชซึ่เรชยก
พระองคณ์นรัชี้นคพอ "พระวาทะของพระเจจ้า" ในรซูปแบบททที่ชวนใหข้นจึกถจึงววิวรณณ์ 1:14 พระเนตรของ
พระองคณ์ถซูกบรรยสำยวกสำเปป็นเหมพอนไฟซจึที่งอสำจบกงบอกถจึงพระพวิโรธอคันชอบธรรมของพระองคณ์ คสสำททที่
แปลวกสำ มงกอฎ (ดนอาเดมา) หมสำยถจึงมงกรุฎของกษคัตรวิยณ์ ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพระองคณ์จะทรงสวมมงกรุฎ
หลสำยอคันกป็อสำจเกทที่ยวขข้องกคับขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำพญสำนสำคนคัรนสวมมงกรุฎบนหคัวทคัรงเจป็ดของมคัน (12:3) 
และสคัตวณ์รข้สำยนคัรนสวมมงกรุฎบนหคัวทคัรงสวิบของมคัน (13:1) พระเยซซูในฐสำนะเปป็นจอมกษคัตรวิยณ์กป็ทรงยวิที่ง
ใหญกกวกสำคนทคัรงปวงและทรงสวมมงกรุฎหลสำยอคัน ซจึที่งบกงบอกวกสำพระองคณ์ทรงอยซูกเหนพอทรุกสรรพสวิที่ง

ทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงถซูกขนสำนนสำมดข้วยหลสำยชพที่อ เมพที่อพระองคณ์เสดป็จ
กลคับมสำ พระองคณ์จะทรงมทนสำมหนจึที่งซจึที่งตอนนทรยคังไมกถซูกเปวิดเผย เรสำไมกทรสำบวกสำพระนสำมนทรถซูกเขทยน
ไวข้ตรงไหน อยกสำงไรกป็ตสำม คนทคัรง 144,000 คนกป็มทพระนสำมของพระบวิดสำเขทยนอยซูกบนหนข้สำผสำกของ
พวกเขสำ พวกสมรุนของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์กป็มทชพที่อของมคันหรพอเครพที่องหมสำยของมคันอยซู กบนหนข้สำ
ผสำกของพวกเขสำ และหญวิงแพศยสำคนสสสำคคัญแหกงววิวรณณ์ 17 กป็มทชพที่อของนสำงเขทยนอยซูกบนหนข้สำผสำก
ของนสำง (17:5) อสำจเปป็นไปไดข้วกสำพระเยซซูทรงมทพระนสำมใหมกซจึที่งยคังไมกถซูกเปวิดเผยเขทยนอยซูกบนหนข้สำ
ผสำกของพระองคณ์ เรสำจะเหป็นในตอนนคัรน

นอกจสำกนทร  พระองคณ์ยคังทรงฉลองพระองคณ์ททที่จรุกมเลพอดดข้วย ในควสำมเหป็นของผซูข้เขทยน แทบจะ
ไมกมทขข้อสงสคัยเลยวกสำเลพอดนคัรนมสำจสำกไหน ซจึที่งนกสำจะเปป็นพระโลหวิตอคันมทคกสำมสำกของพระองคณ์เอง
(บสำงคนกลคับเสนอวกสำมคันคพอเลพอดของพวกศคัตรซูของพระองคณ์ททที่กระเดป็นมสำเปพร อนฉลองพระองคณ์
ขณะททที่พระองคณ์ทรงมทชคัยตกอพวกเขสำ มทกสำรอข้สำงอวิงไปยคัง อวิสยสำหณ์ 63:1 หรพอววิวรณณ์ 14:20) อยกสำงไร
กป็ตสำม คสสำททที่แปลวกสำ จอก่ม (บนัพโต) กป็ชกวยเปวิดเผยใหข้เหป็น ซจึที่งมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำจรุกมเหมพอนในกสำร
ยข้อมผข้สำ นอกจสำกนทรมคันยคังเปป็นรสำกคสสำของคสสำวกสำ บนัพตยดโซ ซจึที่งถซูกใชข้ทคับศคัพทณ์เปป็นคสสำวกสำ ‘ใหข้บคัพตวิศมสำ’
ดข้วย ฉลองพระองคณ์ททที่พระเยซซูทรงสวมตอนททที่พระองคณ์เสดป็จกลคับมสำกป็ถซูกจรุกมในเลพอด นคัที่นคพอ พระ
โลหวิตของพระองคณ์เอง เพพที่อเปป็นคสสำพยสำนอคันทรงพลคังเกทที่ยวกคับฤทธวิธ เดชอคันยวิที่งใหญกของมคันใหข้ทคัรง
บรรดสำผซูข้ททที่ถซูกไถกและพวกศคัตรซูไดข้รคับรซูข้ดข้วย เกรงวกสำจะมทคนสคับสน ยอหณ์นจจึงบคันทจึกวกสำ “และ
พระนสำมททที่เรทยกพระองคณ์นคัรนคพอ "พระวสำทะของพระเจข้สำ” บสำงคนเสนอวกสำนทที่อสำจเปป็นพระนสำมนคัรนททที่



ถซูกพซูดถจึงในขข้อ 12 อยกสำงไรกป็ตสำม นคัที่นกป็ไมกนกสำจะใชกเพรสำะวกสำพระเยซซูทรงถซูกเรทยกเชกนนคัรนอยซูกแลข้วใน
ยอหณ์น 1:1 นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่มทกสำรนสสำเสนอพระนสำมททที่ชคัดเจนอทกอคันขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ

วว 19:14 พระองคณ์ไมกไดข้เสดป็จมสำเพทยงผซูข้เดทยว เหลก่าพลโยธาในสวรรคณ์สวมอาภรณณ์ผจ้า
ปก่านเนพชี้อละเอชยด ขาวและสะอาด ไดจ้นรัซึ่งบนหลรังมจ้าขาวตามเสดป็จพระองคณ์ไป เหป็นไดข้ชคัดวกสำกองทคัพ
เหลกสำนคัรนคพอครวิสตจคักร เพรสำะคสสำบรรยสำยแบบเดทยวก คันนทร  “ผข้สำปกสำนเนพรอละเอทยด ขสำวและสะอสำด” กป็
ถซูกใชข้เพพที่อบรรยสำยถจึงครวิสตจคักรในขข้อ 8 เรสำจะกลคับมสำพรข้อมกคับพระองคณ์โดยขทที่มข้สำขสำวเชกนกคัน นทที่
เปป็นอทกครคัร งททที่ครวิสตจคักรซจึที่งมทชคัยชนะถซูกนสสำเสนอภสำพวกสำอยซูกในสวรรคณ์กกอนกสำรเสดป็จกลคับมสำของ
พระครวิสตณ์เมพที่อสวิรนยรุคเจป็ดปท นทที่จจึงเปป็นกสำรสพที่อถจึงกสำรรคับขจึรนกกอนยรุคเจป็ดปทอยกสำงชคัดเจน (ดคังททที่ไดข้กลกสำว
ไปแลข้วในคสสำอธวิบสำยของ 11:15 ทรรศนะททที่เรทยกวกสำ ‘กลสำงยรุคเจป็ดปท’ ซจึที่งเชพที่อมโยงกคับแตรคคันททที่เจป็ด
ซจึที่งเชพที่อกคันวกสำเปป็นแตรคคันสรุดทข้สำยจรวิงๆแลข้วกป็เกวิดขจึรนตอนสวิรนสรุดยรุคเจป็ดปท  จจึงฟคังดซูไมกมทเหตรุผลเลยททที่
จะถซูกรคับขจึรนไปยคังสวรรคณ์เพทยงเพพที่อททที่จะวกกลคับมสำพรข้อมกคับพระครวิสตณ์ในทคันททในตอนนคัรน)    
โคโลสท 3:4 กป็พซูดถจึงครวิสตจคักรททที่ปรสำกฏตคัวพรข้อมกคับพระองคณ์ในสงกสำรสำศทเมพที่อพระองคณ์เสดป็จกลคับมสำ
เชกนกคัน

วว 19:15 ยอหณ์นเขทยนตกอไปอทกวกสำ มชพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ 
เพพซึ่อพระองคณ์จะไดจ้ทรงฟรันฟาดบรรดานานาประชาชาตวิดจ้วยพระแสงนรัชี้น ววิวรณณ์ 1:16 กป็พซูดถจึง
พระแสงสองคมททที่อยซูกในพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ ซจึที่งนกสำจะเปป็นคสสำเปรทยบเพพที่อหมสำยถจึงพระวจนะ
ของพระเจข้สำททที่เปป็นลสำยลคักษณณ์อคักษร ดซู ฮทบรซู 4:12 กสำรอข้สำงอวิงถจึง อวิสยสำหณ์ 11:4 ททที่วกสำ “ทกสำนจะตทโลก
ดข้วยตะบองแหกงปสำกของทกสำน และทกสำนจะประหสำรคนชคั ที่วดข้วยลมแหกงรวิมฝทปสำกของทกสำน” นกสำจะ
หมสำยถจึงเหตรุกสำรณณ์เดทยวกคัน ดซูเหมพอนวกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำไมกไดข้เสดป็จกลคับมสำและเขข้สำสซูข้รบ
ปรบมพอกคับกองทคัพของพญสำมสำรโดยตรง แตกพระองคณ์ทรงสคังหสำรพวกมคันโดยลมพระโอษฐณ์ของ
พระองคณ์และโดยพระวจนะททที่พระองคณ์ทรงเอกยออกมสำมสำกกวกสำ นอกจสำกนทร  และพระองคณ์จะทรง
ครอบครองเขาดจ้วยคทาเหลป็ก ในกสำรทสสำใหข้เพลงสดรุดท 2:9 สสสำเรป็จ พระองคณ์เสดป็จกลคับมสำเพพที่อททที่จะใชข้
ก สสำลคังเขข้สำยจึดครองบรรดสำประชสำชสำตวิของโลกนทร  ดซู ววิวรณณ์ 2:27 และ 12:5 ดข้วย ดคังททที่ไดข้กลกสำวไวข้ใน 
11:18 เหลกสำประชสำชสำตวิจะมทควสำมโกรธแคข้น (ดซู เพลงสดรุดท 2:1-9 ดข้วย) แตกในฐสำนะททที่ทรงเปป็นจอม



กษคัตรวิยณ์และจอมเจข้สำนสำย พระเยซซูจะทรงยจึดอสสำนสำจครอบครองทคั ที่วทคัรงแผกนดวินโลก นคับแตกนคัรน
พระองคณ์จะทรงครอบครองดข้วยควสำมชอบธรรมททที่ไมกโอนอกอนเลย จะไมกมทกสำรยอมทนตกอควสำม
บสำป ควสำมเสพที่อมทรสำมและควสำมชคั ที่วชข้สำอทกตกอไป ในวคันนคัรนคนเหลกสำนคัรนททที่กบฏจะถซูกบดขยทรดข้วยคทสำ
เหลป็ก

ตสำมททที่มทบรรยสำยไวข้อยกสำงไพเรสำะในววิวรณณ์ 14:15-20 พระองคณ์จะทรงเหยชยบบก่อยคซึ่าองอก่นแหก่ง
พระพวิโรธอรันเฉชยบขาดของพระเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด วคันแหกงพระพวิโรธของพระเจข้สำไดข้มสำ
ถจึงขทดสรุดแลข้ว ในวคันนคัรนมคันจะถซูกเทออกมสำดข้วยควสำมเฉทยบขสำด พระพวิโรธอคันชอบธรรมของ
พระเจข้สำผซูข้บรวิสรุทธวิธ ซจึที่งผซูข้คนกลกสำวคสสำหมวิที่นประมสำทและเยสำะเยข้ยมสำนสำนจะถซูกเทออกมสำจนหมดในวคัน
นคัรนเหนพอชสำวโลกททที่ชคั ที่วชข้สำและเกลทยดชคังพระครวิสตณ์เมพที่อพระครวิสตณ์เสดป็จกลคับมสำ เชกนเดทยวกคับททที่พวง
องรุกนถซูกคคัรนเอสำนสรสำองรุกนในบกอยสที่สำองรุกน โลหวิตของเหลกสำคนชคั ที่วกป็จะถซูกคคัรนออกจสำกตคัวพวกเขสำเชกนกคัน
โดยพระพวิโรธอคันเฉทยบขสำดของพระเจข้สำผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด พระพวิโรธของพระองคณ์จะถซูก
สสสำแดงออกมสำผกสำนทสำงพระเยซซูครวิสตณ์เมพที่อพระองคณ์ทรงแกข้แคข้นคนเหลกสำนคัรนททที่ไมกรซูข้จคักพระเจข้สำดข้วย
เปลวเพลวิง

วว 19:16 เกรงวกสำจะมทใครสงสคัย พระองคณ์ทรงมชพระนามจารซกทชซึ่ฉลองพระองคณ์ และ
ทชซึ่ตจ้นพระอซรอของพระองคณ์วก่า "พระมหากษรัตรวิยณ์แหก่งมหากษรัตรวิยณ์ทรัชี้งปวงและเจจ้านายแหก่งเจจ้านาย
ทรัชี้งปวง" พระนสำมนทรททที่ไมกมทใครเททยบมทจสำรจึกไวข้ททที่ฉลองพระองคณ์และททที่ตข้นพระอซูรรุของพระองคณ์ 
“พระมหสำกษคัตรวิยณ์แหกงมหสำกษคัตรวิยณ์ทคัรงปวงและเจข้สำนสำยแหกงเจข้สำนสำยทคัรงปวง” ในวคันนคัรนกสำรปกครอง
และกสำรครอบครองของพระองคณ์เหนพอกษคัตรวิยณ์และเจข้สำนสำยทคัรงปวงของแผกนดวินโลกจะเรวิที่มขจึรน จง
สรรเสรวิญพระเจข้สำททที่ซจึที่งจะเรวิที่มตข้นตคัรงแตกบคัดนคัรนเปป็นตข้นไปและตกอเนพที่องไปตลอดกสำล

วว 19:17-18 ขณะเดทยวกคัน ยอหณ์นกป็เขทยนวกสำ แลจ้วขจ้าพเจจ้าเหป็นทซตสวรรคณ์องคณ์
หนซซึ่งยพนอยซก่บนดวงอาทวิตยณ์ ทก่านรจ้องประกาศแกก่นกทรัชี้งปวงทชซึ่บวินอยซก่ในทจ้องฟจ้าดจ้วยเสชยงอรันดรังวก่า 
"จงมาประชอมกรันในการเลชชี้ยงของพระเจจ้ายวิซึ่งใหญก่ 18 เพพซึ่อจะไดจ้กวินเนพชี้อกษรัตรวิยณ์ เนพชี้อนายทหาร เนพชี้อ
คนมชบรรดาศรักดวิธิ์ เนพชี้อมจ้า และเนพชี้อคนทชซึ่นรัซึ่งบนมจ้า และเนพชี้อประชาชน ทรัชี้งไทและทาส ทรัชี้งผซจ้นจ้อยและ
ผซจ้ใหญก่” ควสำมหมสำยตรงนทรกป็คพอวกสำ ทซูตสวรรคณ์ททที่มทฤทธวิธ องคณ์หนจึที่งในชคัรนบรรยสำกสำศของฟข้สำสวรรคณ์



และตรงกคับแนวของดวงอสำทวิตยณ์ดข้วยประกสำศดข้วยเสทยงอคันดคัง บรรดสำนกททที่กวินซสำกสคัตวณ์กป็ถซูกเรทยก
มสำยคังททที่รสำบเอสดรสำเอโลนและบรวิเวณโดยรอบเพพที่อจคัดกสำรเกป็บกวสำดซสำกศพ (มทกสำรเรทยกฝซูงนกมสำ
ในแบบคลข้สำยๆกคันในเอเสเคทยล 39:17 ชกวงเวลสำททที่วกสำอสำจเปป็นหรพอไมกเปป็นชกวงเดทยวกคัน แตกเหป็นไดข้
ชคัดวกสำมคันเปป็นตอนอวสสำนกสำลและเกทที่ยวขข้องกคับยรุคเจป็ดปท) และนคัที่นจะไมกใชกกองซสำกศพแบบธรรม
ดสำๆ บรรดสำนกททที่กวินซสำกศพแหกงทข้องฟข้สำ คพอ อทแรข้ง เหยทที่ยว อวินทรท และนกกวินซสำกอพที่นๆจะถซูกเรทยก
มสำจสำกทคัรงสทที่มรุมของแผกนดวินโลกเพพที่อยข้สำยถวิที่นฐสำนมสำยคังประเทศอวิสรสำเอล ททที่นคั ที่นพวกมคันจะไดข้กวินเนพรอ
ของบรรดสำกษคัตรวิยณ์

บรรดสำประธสำนสำธวิบดท นสำยกรคัฐมนตรท กษคัตรวิยณ์และผซูข้นสสำของประชสำชสำตวิทคัรงหลสำยททที่รวมตคัว
กคันททที่อสำรมสำเกดโดนจะถซูกประหสำรพรข้อมกคันดข้วยลมพระโอษฐณ์ของพระองคณ์ เหลกสำนสำยพลและ
ทหสำรในกองทคัพททที่มสำรวมตคัวกคันกป็จะประสบชะตสำกรรมเดทยวกคัน พวกเขสำจะถซูกประหสำรสวิรนทรุกคน
ททที่นกสำสนใจกป็คพอซสำกศพในตอนนคัรนจะรวมถจึงศพของมข้สำของกองทคัพททที่มสำรรุกรสำนเหลกสำนทรดข้วย นทที่
ทสสำใหข้บสำงคนสงสคัยวกสำเทคโนโลยทสมคัยใหมกจะหลงเหลพออยซูกในวคันนคัรนหรพอไมก อสำจเปป็นไปไดข้วกสำภคัย
พวิบคัตวิและกสำรพวิพสำกษสำตกสำงๆของยรุคเจป็ดปทไดข้ทสสำลสำยโครงสรข้สำงพพรนฐสำนตกสำงๆของโลกจนยสำน
พสำหนะเดทยวททที่จะยคังใชข้ไดข้อยซู กกป็คพอ มข้สำ

วว 19:19-20 นอกเหนพอจสำกสวิที่งเหลกสำนทรแลข้ว ยอหณ์นยคังเขทยนอทกวกสำ และขจ้าพเจจ้า
เหป็นสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น และบรรดากษรัตรวิยณ์บนแผก่นดวินโลก พรจ้อมทรัชี้งพลรบของกษรัตรวิยณ์เหลก่านรัชี้น มา
ประชอมกรันจะทคาสงครามกรับพระองคณ์ผซจ้ทรงมจ้า และกรับพลโยธาของพระองคณ์ กองทคัพทคัรงหลสำย
ททที่มสำรวมตคัวกคันซจึที่งมสำจสำกประชสำชสำตวิตกสำงๆของแผกนดวินโลกถซูกบรรยสำยวกสำพวกเขสำพรข้อมแลข้วททที่จะ
ลองสซูข้กคับพระเยซซูครวิสตณ์ ชกสำงเปป็นควสำมพยสำยสำมททที่เปลกสำประโยชนณ์เสทยจรวิงๆ! ดซูววิวรณณ์ 16:13-15 และ
เศคสำรวิยสำหณ์ 12:2-3 และ 14:1-4 ไมกวกสำกองทคัพเหลกสำนทร จะมทอสำวรุธยรุทโธปกรณณ์สมคัยใหมกหรพอเหลพอแคก
อสำวรุธพพรนๆ พวกเขสำกป็จะถซูกฆกสำตสำยหมดโดยลมพระโอษฐณ์ของพระองคณ์

20 สรัตวณ์รจ้ายนรัชี้นถซกจรับพรจ้อมดจ้วยผซจ้พยากรณณ์เทป็จ ทชซึ่ไดจ้กระทคาการอรัศจรรยณ์ตก่อหนจ้าสรัตวณ์รจ้าย
นรัชี้น และใชจ้การอรัศจรรยณ์นรัชี้นลก่อลวงคนทรัชี้งหลายทชซึ่ไดจ้รรับเครพซึ่องหมายของสรัตวณ์รจ้ายนรัชี้น และบซชารซป
ของมรัน สรัตวณ์รจ้ายและผซจ้พยากรณณ์เทป็จถซกทวิชี้งทรัชี้งเปป็นลงในบซงไฟทชซึ่ไหมจ้ดจ้วยกคามะถรัน ปฏวิปคักษณ์ตกอพระ



ครวิสตณ์และผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จซจึที่งเปป็นเพพที่อนคซูกกสำยของมคันจะถซูก “ทวิรงทคัรงเปป็น” ลงในบจึงไฟ เดวิมททนรกถซูก
เตรทยมไวข้สสสำหรคับพญสำมสำรและพวกสมรุนของมคัน เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนแรกททที่จะถซูกโยนลงไปในนคัรนกป็
คพอปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ผซูข้ซจึที่งไดข้รคับพลคังจสำกซสำตสำนเอง

นกสำสนใจอทกตรงททที่วกสำ ‘กสำรรคับใชข้’ ของผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จนทรถซูกกลกสำววกสำเปป็นกสำรลกอลวง ควสำม
ถนคัดของซสำตสำนตลอดทรุกยรุคสมคัยกป็คพอ กสำรหลอกลวงมนรุษยชสำตวิ นทที่จะเปป็นจรุดแขป็งของมคันดข้วยใน
ยรุคเจป็ดปท คสสำททที่แปลวกสำ กคามะถรัน (เธะอนออน) มทททที่มสำไมกชคัดเจน ในควสำมหมสำยดข้สำนหนจึที่งของคสสำนทร  มคัน
ถซูกเชพที่อมโยงกคับกสำรเผสำเครพที่องหอมอคันบรวิสรุทธวิธ หรพอแมข้แตกไฟจสำกสวรรคณ์ ฟข้สำแลบกป็ถซูกเชพที่อกคันวกสำเปป็น
ไฟจสำกพระเจข้สำเชกนกคัน มคันทวิรงกลวิที่นททที่เชพที่อกคันวกสำเปป็นกลวิที่นกสสำมะถคันไวข้ (เดทดี๋ยวนทร เปป็นททที่รซูข้จคักในชพที่อ
โอโซน) ดคังนคัรนนทที่จจึงเปป็นกสสำมะถคันททที่ลรุกไหมข้ แตกจะกลกสำวไปแลข้ว มคันอสำจหมสำยถจึงลสำวสำททที่
หลอมเหลวกป็ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณทใดปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์และผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จกป็ถซูกทวิรงใหข้รคับโทษททที่
นคัที่นตลอดไปเปป็นนวิตยณ์เมพที่อสวิรนสรุดสงครสำมททที่อสำรมสำเกดโดน เหป็นไดข้ชคัดวกสำพวกมคันขข้สำมกสำรพวิพสำกษสำ
ททที่พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำวไปเลย

วว 19:21 สกวนคนททที่เหลพอของกองทคัพของปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ททที่มสำรวมตคัวกคันททที่อสำ
รมสำเกดโดน และคนทชซึ่เหลพออยซก่นรัชี้น กป็ถซกฆก่าดจ้วยพระแสงทชซึ่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์
ผซจ้ทรงมจ้านรัชี้นเสชย และนกทรัชี้งปวงกป็กวินเนพชี้อของคนเหลก่านรัชี้นจนอวิซึ่ม พวกเขสำเชกนกคันจะถซูกประหสำร
ดข้วยพระแสงแหกงพระโอษฐณ์ขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำ นคั ที่นคพอ พระวจนะของพระเจข้สำ หรพอลม
พระโอษฐณ์ของพระองคณ์ พวกเขสำกป็จะเปป็นอสำหสำรใหข้กคับพวกนกกวินซสำกศพททที่มสำรวมตคัวกคันดข้วย 
สงครสำมททที่อสำรมสำเกดโดนจจึงสวิรนสรุดดข้วยประกสำรฉะนทร  ระบบโลกซจึที่งถซูกแสดงเปป็นแบบในบสำบวิโลน
ไดข้ถซูกทสสำลสำยแลข้ว พระเยซซูครวิสตณ์ไดข้เสดป็จกลคับมสำแลข้วดข้วยฤทธวิธ เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่ง อสำณสำจคักร
ททที่เรสำรอคอยมสำนสำนของพระองคณ์ก สสำลคังจะเรวิที่มตข้นขจึรนซจึที่งเปป็นทททๆี่ ควสำมชอบธรรมจะดสสำรงอยซู กอยกสำง
บรวิบซูรณณ์และพระองคณ์จะทรงปกครองและครอบครองตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 20: หลนังจากสยนี้นสตุดยตุคเจห็ดปนแลห้ว จตุดสนใจกห็อยผล่ทนชื่การจองจนาซาตาน 

ยตุคพนันปน และการสงครามครนันี้งสตุดทห้ายกนับโกกและมาโกก บทนนนี้ปยดทห้ายดห้วยการทนชื่ซาตานถผกโยน



ทยนี้งลงไปในบซงไฟตลอดไปเปห็นนยตยห์ จากนนันี้นกห็เปห็นรายละเอนยดเกนชื่ยวกนับการพยพากษาทนชื่พระทนชื่นนัชื่ง
ใหญล่สนขาว

วว 20:1 ยรุคเจป็ดปทสวิรนสรุดลงแลข้ว และภสำพเหตรุกสำรณณ์ใหมกกป็ปรสำกฏ ยอหณ์นเขทยนวกสำ 
แลจ้วขจ้าพเจจ้าเหป็นทซตสวรรคณ์องคณ์หนซซึ่งลงมาจากสวรรคณ์ ทก่านถพอลซกกอญแจของเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหวนรัชี้น
และถพอโซก่ใหญก่ ไมกมทกสำรระบรุวกสำทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร เปป็นใคร อยกสำงไรกป็ตสำม สวิที่งททที่นกสำสนใจคพอกสำรพซูด
ถจึง “โซกใหญก” ในมพอของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร

วว 20:2 ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จจึงไดจ้จรับพญานาค ซซซึ่งเปป็นงซดซกดคาบรรพณ์ ผซจ้ซซซึ่งเปป็นพญา
มารและซาตาน และลก่ามมรันไวจ้พรันปช เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัยวกสำพญสำนสำคซจึที่งถซูกพซูดถจึงหลสำยครคัร งใน
หนคังสพอเลกมนทร เปป็นใคร ยอหณ์นจจึงกลกสำวชคัดเจนวกสำมคันกป็คพอซสำตสำนนคัที่นเอง ชพที่อสทที่ชพที่อของซสำตสำนจจึงถซูก
กลกสำวถจึงตรงนทร  มคันจจึงถซูกลกสำมไวข้พคันปท นคั ที่นจะเปป็นชกวงเวลสำอคันเปทที่ยมสรุขขนสำดไหน ปฏวิปคักษณ์ ผซูข้
ลกอลวง ผซูข้ทสสำลสำย และผซูข้ชคั ที่วรข้สำยจะถซูกกคักขคังไวข้ตลอดยรุคพคันปท

วว 20:3 นอกจสำกนทร  ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ผซูข้ถพอโซกใหญกยคังทวิชี้งมรันลงไปในเหวทชซึ่ไมก่มชกจ้น
เหวนรัชี้น แลจ้วไดจ้ลรัซึ่นกอญแจประทรับตรา เพพซึ่อไมก่ใหจ้มรันลก่อลวงบรรดาประชาชาตวิไดจ้อชกตก่อไป จนครบ
กคาหนดพรันปช คสสำททที่แปลวกสำ เหวทชซึ่ไมก่มชกจ้นเหว คพอ อาบตุซซอส  ซจึที่งเปป็นททที่มสำของคสสำภสำษสำอคังกฤษ 
abyss เปป็นททที่เชพที่อกคันวกสำมคันเปป็นสถสำนททที่ของคนตสำย โดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งมคันเปป็นททที่อสำศคัยของผทปทศสำจ 
พญสำมสำรจจึงถซูกกคักขคังไวข้ (‘ลคั ที่นกรุญแจ’) และกสำรกคักขคังมคันกป็ถซูกประทคับตรสำไวข้ดข้วย กสำรประทคับตรสำกป็
ชวนใหข้นจึกถจึงกสำรใชข้ตรสำประทคับของชสำวโรมคัน ตรสำประทคับของโรมกป็ประกอบไปดข้วยสวิทธวิ
อสสำนสำจของรคัฐบสำลโรม ววิบคัตวิจงมทแกกผซูข้ใดกป็ตสำมททที่ไปเปลทที่ยนแปลงตรสำประทคับดคังกลกสำว ผซูข้ททที่ฝกสำฝพนกป็มท
โทษถจึงตสำย ควสำมหมสำยตรงนทรนกสำจะเปป็นวกสำตรสำประทคับแหกงสวิทธวิอสสำนสำจของพระเจข้สำผซูข้ทรงฤทธสำนรุ
ภสำพสซูงสรุดไดข้ถซูกประทคับเหนพอททที่ครุมขคังของซสำตสำนเกรงวกสำผทปทศสำจตนใดจะพยสำยสำมปลดปลกอยมคัน
ออกมสำ ฤทธสำนรุภสำพของพระเจข้สำจจึงรคับรองกสำรกคักขคังซสำตสำนไวข้

กสำรกคักขคังมคันจะดสสำเนวินตกอไป “จนครบกสสำหนดพคันปท” แลจ้วหลรังจากนรัชี้นจะตจ้องปลก่อยมรัน
ออกไปชรัซึ่วขณะหนซซึ่ง จรุดประสงคณ์ของกสำรปลกอยมคันออกมสำจะถซูกพซูดถจึงในขข้อ 7-9 ททที่นกสำหมสำยเหตรุ
ไวข้กป็คพอวกสำ ภสำรกวิจของพญสำมสำรตลอดทรุกยรุคสมคัยกป็คพอกสำรลกอลวงบรรดสำประชสำชสำตวิ พระเยซซูตรคัส



วกสำมคันเปป็นผซูข้มรุสสำและเปป็นพกอของกสำรมรุสสำ กสำรหลอกลวงเปป็นธรุรกวิจและกสำรคข้สำของมคันมสำตคัรงแตกวคัน
ททที่หนจึที่ง มคันยคังเปป็นอยกสำงนทรมสำจนถจึงทรุกวคันนทร  จงสรรเสรวิญพระเจข้สำททที่มคันจะไมกไดข้รคับอนรุญสำตใหข้ทสสำเชกน
นคัรนไดข้ในชกวงยรุคพคันปท

วว 20:4 ยอหณ์นจจึงเขทยนวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นบรัลลรังกณ์หลายบรัลลรังกณ์ และผซจ้ทชซึ่นรัซึ่งบน
บรัลลรังกณ์นรัชี้น ทรงมอบใหจ้เปป็นผซจ้ทชซึ่จะพวิพากษา พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกวกสำใครนคัที่งอยซูกบนบคัลลคังกณ์เหลกสำนทร
หรพอบอกวกสำทรงมอบใหข้ผซูข้ใดเปป็นผซูข้ททที่จะพวิพสำกษสำ เปป็นททที่เชพที่อก คันวกสำพระเจข้สำพระบวิดสำและพระบรุตร
ทรงอยซูกในฐสำนะดคังกลกสำว

อยกสำงไรกป็ตสำม ดซูเหมพอนวกสำบคัลลคังกณ์ททที่ถซูกบรรยสำยถจึงนทรมทไวข้สสสำหรคับผซูข้อพที่นอทกนอกจสำกพระเจข้สำ
พระบวิดสำและพระบรุตรแลข้ว ในววิวรณณ์ 5:10 เหลกสำผซูข้อสำวรุโสแหกงยรุคครวิสตจคักรประกสำศวกสำ “และเรสำทคัรง
หลสำยจะไดข้ครอบครองแผกนดวินโลก” เนพรอหสำสกวนหลคังของขข้อนทรพซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่พลทชทพในยรุค
เจป็ดปทซจึที่งไดข้ครอบครองกคับพระครวิสตณ์เปป็นเวลสำหนจึที่งพคันปท ขข้อ 6 ของบทนทรพซูดถจึงคนเหลกสำนทรททที่มทสกวน
ในกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยครคัร งแรกวกสำพวกเขสำไดข้ครอบครองรกวมกคับพระครวิสตณ์เปป็นเวลสำหนจึที่งพคันปท ใน
22:5 เหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระเมษโปดกกป็ถซูกกลกสำววกสำไดข้ครอบครองตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ ดซูเหมพอนวกสำ
เมพที่อสวิรนยรุคเจป็ดปทและเรวิที่มกสำรครอบครองในยรุคพคันปทของพระครวิสตณ์ สวิที่งแรกททที่ถซูกกระทสสำกป็คพอ กสำร
สถสำปนสำกสำรปกครองโดยมนรุษยณ์ขจึรนมสำใหมก กสำรปกครองดคังกลกสำวจะอยซูกในรซูปของระบอบกษคัตรวิยณ์
โดยมทพระครวิสตณ์ทรงเปป็นประมรุขและคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ปรนนวิบคัตวิพระองคณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อในยรุคนทรกป็
จะไดข้รคับกสำรแตกงตคัรงใหข้เปป็นผซูข้ใตข้บคังคคับบคัญชสำททที่มทอสสำนสำจครอบครองทคั ที่วแผกนดวินโลกดข้วย

ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ และขจ้าพเจจ้ายรังไดจ้เหป็นดวงววิญญาณของคนทรัชี้งปวงทชซึ่ถซกตรัดศชรษะ 
เพราะเปป็นพยานของพระเยซซ และเพราะพระวจนะของพระเจจ้า และเปป็นผซจ้ทชซึ่ไมก่ไดจ้บซชาสรัตวณ์รจ้าย
นรัชี้นหรพอรซปของมรัน และไมก่ไดจ้รรับเครพซึ่องหมายของมรันไวจ้ทชซึ่หนจ้าผากหรพอทชซึ่มพอของเขา จรุดสนใจ
เปลทที่ยนไปอยซูกททที่คนเหลกสำนคัรนททที่กลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์ในยรุคเจป็ดปท โดยพวกเขสำไมกยอมรกวมมพอกคับ
ปฏวิปคักษณ์ตกอพระครวิสตณ์ พวกเขสำจจึงตข้องพลทชทพ โดยถซูกตคัดศทรษะ เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำคนเหลกสำนทร
ถซูกพซูดถจึงในแบบททที่แตกตกสำงจสำกครวิสตจคักรซจึที่งไดข้รวมเปป็นอคันหนจึที่งอคันเดทยวก คันกคับพระครวิสตณ์แลข้วใน
งสำนเลทรยงสมรสของพระเมษโปดก ดซู ววิวรณณ์ 19:7-8 เหป็นไดข้ชคัดวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่พลทชทพในชกวงยรุค
เจป็ดปท ถจึงแมข้วกสำไดข้รคับควสำมรอดและอยซูกในสวรรคณ์แลข้วกป็ตสำม แตกพวกเขสำกป็ไมกไดข้ถซูกถพอวกสำเปป็นสกวน



หนจึที่งของครวิสตจคักร พวกเขสำเปป็นคนละพวกกคับครวิสตจคักร กระนคัรน มทกสำรเขทยนถจึงพวกเขสำไวข้วกสำ คน
เหลก่านรัชี้นกลรับมชชชววิตขซชี้นมาใหมก่ และไดจ้ครอบครองรก่วมกรับพระครวิสตณ์เปป็นเวลาพรันปช ถจึงแมข้วกสำพวก
เขสำมทควสำมสคัมพคันธณ์กคับพระครวิสตณ์ในแบบททที่แตกตกสำงไปจสำกททที่ครวิสตจคักรมทก คับพระองคณ์ แตกพวกเขสำกป็
จะไดข้รคับบสสำเหนป็จเปป็นตสสำแหนกงททที่ประกอบดข้วยสวิทธวิอสสำนสำจและยศศคักดวิธ ในชกวงยรุคพคันปทเชกนกคัน

วว 20:5 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกวกสำ แตก่คนอพซึ่นๆทชซึ่ตายแลจ้วไมก่ไดจ้กลรับมชชชววิตอชกจนกวก่าจะ
ครบกคาหนดพรันปช คสสำพซูดนทรมทควสำมคลรุมเครพอนวิดหนกอย แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำ นทที่หมสำยถจึงคนตสำยททที่ไมกไดข้
เปป็นคนชอบธรรม นคัที่นคพอ บรรดสำคนททที่ไมกรอดตลอดทรุกยรุคสมคัย คนเหลกสำนทร จะถซูกจคัดกสำรในกสำร
พวิพสำกษสำททที่พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำวซจึที่งถซูกบรรยสำยไวข้ในตอนทข้สำยของบทนทร  คสสำททที่แปลวกสำ กลรับมชชชววิต (อ
นาซาโอ) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ฟพร นฟซูขจึรนใหมก’ หรพอ ‘ฟพร นตคัว’ และสพที่อถจึงกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยอยซูกบข้สำง

ยอหณ์นจจึงออกควสำมเหป็นแบบลจึกลคับไวข้วกสำ นชซึ่แหละคพอการฟพชี้นจากความตายครรัชี้งแรก คนตสำย
เหลกสำนคัรนททที่ถซูกพซูดถจึงกกอนหนข้สำนทร ในขข้อนทร ไมกไดข้ถซูกชรุบใหข้เปป็นขจึรนตลอดระยะเวลสำพคันปท พระพรมทแกก
คนเหลกสำนคัรนททที่มทสกวนในกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยครคัร งแรกตสำมททที่กลกสำวในขข้อตกอไป ดข้วยเหตรุนทร  ดซูเหมพอน
วกสำตรงนทร ยอหณ์นกสสำลคังพซูดถจึงคนเหลกสำนคัรนในขข้อ 4 ผซูข้ซจึที่งจะไดข้ครอบครองกคับพระครวิสตณ์ คนเหลกสำนทรคพอ
ผซูข้ททที่มทสกวนในกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยครคัร งแรก ววิวรณณ์ 11:18 ซจึที่งตสำมลสสำดคับเหตรุกสำรณณ์แลข้วกป็อยซูกในชกวง
เวลสำเดทยวกคัน พซูดถจึงชกวงเวลสำของคนตสำยททที่เหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระเจข้สำจะไดข้รคับกสำรประทสำนบสสำเหนป็จ 
นทที่นกสำจะเปป็นสกวนหนจึที่งของกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยครคัร งแรกเชกนกคัน ในกรณทหลคังนทร  มคันนกสำจะเปป็นกสำรฟพร น
ขจึรนจสำกตสำยของเหลกสำววิสรุทธวิชนสมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิมเมพที่อถจึงรรุกงอรรุณแหกงอสำณสำจคักรของพระเจข้สำ คน
เหลกสำนทรพรข้อมกคับครวิสตจคักรและบรรดสำววิสรุทธวิชนททที่พลทชทพในยรุคเจป็ดปทตกสำงมทสกวนในกสำรฟพร นจสำก
ควสำมตสำยครคัร งแรกทคัรงสวิรน กลกสำวอทกนคัยหนจึที่งกป็คพอ กสำรฟพร นจสำกควสำมตสำยครคัร งแรกกป็คพอ ทรุกคนททที่ถซูกไถก
จสำกทรุกยรุคสมคัยไมกวกสำพวกเขสำจะเปป็นคนในยรุคสมคัยใดกป็ตสำม

วว 20:6 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปในเรพที่องนทร  ผซจ้ใดทชซึ่ไดจ้มชสก่วนในการฟพชี้นจากความตายครรัชี้ง
แรกกป็เปป็นสอขและบรวิสอทธวิธิ์ ความตายครรัชี้งทชซึ่สองจะไมก่มชอคานาจเหนพอคนเหลก่านรัชี้น ทรุกคนททที่มทสกวนใน
กสำรฟพร นจสำกควสำมตสำยครคัร งแรกกป็เปป็นสรุขจรวิงๆ พวกเขสำเปป็นววิสรุทธวิชนของพระเจข้สำ คพอ เปป็นผซูข้บรวิสรุทธวิธ  
สวิที่งททที่นกสำสนใจกป็คพอคสสำวกสำ บรวิสอทธวิธิ์ (ฮากนออส) กป็แปลไดข้ดข้วยวกสำ ‘ววิสรุทธวิชน’ คนเหลกสำนทรซจึที่งถซูกไถกแลข้ว



ตลอดทรุกยรุคสมคัย ไมกวกสำจะเปป็นววิสรุทธวิชนในพระคคัมภทรณ์เดวิม ครวิสตจคักรแหกงพระคคัมภทรณ์ใหมก หรพอผซูข้
พลทชทพในยรุคเจป็ดปท ทรุกคนตกสำงมทสกวนในกสำรฟพร นจสำกควสำมตสำยครคัร งแรกทคัรงสวิรน คนเหลกสำนทร จจึงไมกไดข้รคับ
อคันตรสำยจสำกควสำมตสำยครคัร งททที่สองซจึที่งถซูกบรรยสำยตกอไปในบทนทร  (20:14) วกสำเปป็นบจึงไฟ กลกสำวอทกนคัย
หนจึที่งกป็คพอ คนเหลกสำนทร จจึงถซูกไถกแลข้วและมทสกวนในกสำรฟพร นจสำกควสำมตสำยครคัร งแรกจะไมกตข้องประสบ
กคับบจึงไฟเลย จงสรรเสรวิญพระเจข้สำ คนเหลกสำนทร เปป็นสรุขจรวิงๆ

แตก่เขาจะเปป็นปอโรหวิตของพระเจจ้าและของพระครวิสตณ์ และจะครอบครองรก่วมกรับพระองคณ์
ตลอดเวลาพรันปช ววิสรุทธวิชนเหลกสำนทรททที่ถซูกไถกซจึที่งเปป็นขจึรนจสำกตสำยแลข้วทคัรงจสำกสมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิมและ
พระคคัมภทรณ์ใหมกจะมทสกวนในกสำรรคับใชข้ดข้สำนตกสำงๆในยรุคพคันปท บสำงคนจะรคับใชข้เปป็นปรุโรหวิตของ
พระเจข้สำและพระครวิสตณ์และทรุกคนจะครอบครองรกวมกคับพระองคณ์ตลอดยรุคพคันปท คสสำททที่แปลวกสำ 
ครอบครอง (บาสยเละอผโอ) เปป็นคสสำนกสำสนใจ มคันมสำจสำกคสสำททที่แปลวกสำ ‘กษคัตรวิยณ์’ (บาสยเละอตุส) เหป็นไดข้
ชคัดวกสำกสำรปกครองของยรุคพคันปทจะเปป็นระบอบกษคัตรวิยณ์โดยมทพระองคณ์ผซูข้ทรงเปป็นจอมกษคัตรวิยณ์เปป็นเจข้สำ
นสำย นอกจสำกนทร  บรรดสำผซูข้ททที่พระองคณ์ไดข้ทรงไถกไวข้กป็จะครอบครองรกวมกคับพระองคณ์ดข้วย คสสำนทรมทควสำม
หมสำยดข้วยวกสำผซูข้วกสำประจสสำจคังหวคัด

พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้กลกสำวชคัดเจนวกสำพระเยซซูครวิสตณ์จะทรงแบกงโลกในทสำงกสำรเมพองในตอนนคัรน
อยกสำงไร อยกสำงไรกป็ตสำมสวิที่งททที่ชคัดเจนกป็คพอวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่ปกครองภสำยใตข้กสำรนสสำของพระองคณ์จะเปป็น
เหลกสำววิสรุทธวิชนของทรุกยรุคสมคัย ควสำมเปป็นไปไดข้นทรชวนใหข้เรสำนจึกถจึงคสสำอรุปมสำเกทที่ยวกคับเงวินสวิบมวินสำททที่
พระเยซซูตรคัสไวข้ในลซูกสำ 19:11-24 ในขข้อนคัรนองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำตรคัสถจึงสวิทธวิอสสำนสำจหลสำย
ระดคับททที่ทรงมอบใหข้ในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึง ซจึที่งจะขจึรนอยซูกกคับควสำมสคัตยณ์ซพที่อในกสำรรคับใชข้ในขณะนทร  
ควสำมเปป็นไปไดข้ดคังกลกสำวกป็เปป็นเรพที่องอคันเปทที่ยมสรุขจรวิงๆ คนทคัรงหลสำยททที่รคับใชข้พระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์
ซพที่อในยรุคนทรกป็สสำมสำรถตคัรงตสำคอยตสสำแหนกงตกสำงๆททที่ประกอบดข้วยยศศคักดวิธ และสวิทธวิอสสำนสำจในกสำรครอบ
ครองรกวมกคับพระองคณ์ในอสำณสำจคักรททที่จะมสำถจึงของพระองคณ์ไดข้

วว 20:7-8 ครรัชี้นพรันปชลก่วงไปแลจ้ว กป็จะปลก่อยซาตานออกจากคอกทชซึ่ขรังมรันไวจ้ 8 และมรัน
จะออกไปลก่อลวงบรรดาประชาชาตวิทรัชี้งสชซึ่ทวิศของแผก่นดวินโลก คพอโกกและมาโกก ใหจ้คนมาชอมนอม
กรันทคาศซกสงคราม จคานวนคนเหลก่านรัชี้นมากมายดอจเมป็ดทรายทชซึ่ทะเล



หนจึที่งในปรวิศนสำททที่ยวิที่งใหญกททที่สรุดของพระคคัมภทรณ์อยซู กตรงนทร  “ครคัรนพคันปทลกวงไปแลข้ว กป็จะปลกอย
ซสำตสำนออกจสำกครุกททที่ขคังมคันไวข้” พระเจข้สำทรงยอมใหข้เปป็นเชกนนคัรนเพรสำะเหตรุใด ยอหณ์นกลกสำวตกอไป
โดยกลกสำววกสำพญสำมสำร “จะออกไปลกอลวงบรรดสำประชสำชสำตวิทคัรงสทที่ทวิศของแผกนดวินโลก” พระเจข้สำ
ทรงอนรุญสำตใหข้มคันใชข้ลซูกไมข้เกกสำๆของมคันอทกครคัร ง นคัที่นคพอ กสำรหลอกลวงบรรดสำประชสำชสำตวิ คสสำททที่
แปลวกสำ ทวิศ (โกนนอา) กป็มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘มรุม’ ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำซสำตสำนจะไดข้รคับอนรุญสำตใหข้
ออกไปลกอลวงทคัรงสทที่มรุมของแผกนดวินโลก นคัที่นคพอ เหนพอ ตะวคันออก ใตข้ และตะวคันตก คพอคนทคัรงโลก

คสสำถสำมททที่ปรสำกฏอทกครคัร งกป็คพอวกสำ พระเจข้สำทรงยอมใหข้เปป็นเชกนนคัรนเพรสำะเหตรุใด นทที่อสำจเปป็น
เหตรุผล ตลอดสมคัยประวคัตวิศสำสตรณ์ของมนรุษยณ์ คพอตคัรงแตกสวนเอเดนเปป็นตข้นมสำ มนรุษยชสำตวิกป็ตข้อง
เผชวิญกคับกสำรทดลองหลสำกหลสำยรซูปแบบโดยมคันผซูข้ชคั ที่วรข้สำย ในยรุคพคันปทจะมทคนททที่เกวิดมสำซจึที่งไมกเคยเจอ
กคับกสำรทดลองและกสำรหลอกลวงททที่พทที่นข้องของพวกเขสำตลอดทรุกยรุคสมคัยเคยประสบ

เรสำควรหมสำยเหตรุไวข้วกสำ จะมทคนสกวนนข้อยททที่เปป็นมนรุษยณ์ธรรมดสำซจึที่งมทชทววิตรอดจสำกยรุคเจป็ดปท
และพวกเขสำจะไดข้รคับอนรุญสำตใหข้ออกลซูกหลสำนไดข้อยซู กในชกวงยรุคพคันปท บรรดสำววิสรุทธวิชนททที่เปป็นขจึรน
จสำกตสำยจะปกครองและครอบครองเหนพอคนเหลกสำนทรนทที่เอง คนเหลกสำนทร เองททที่จะตข้องเผชวิญกคับกสำร
ทดลองและกสำรลกอลวงของซสำตสำน เหป็นไดข้ชคัดวกสำพระเจข้สำจะทรงอนรุญสำตใหข้คนเหลกสำนทรตคัดสวินใจวกสำ
จะกลคับใจรคับเชพที่อพระองคณ์หรพอตวิดตสำมพญสำมสำร มนรุษยณ์คนอพที่นๆตคัรงแตกสมคัยอสำดคัมและเอวสำจนถจึงยรุค
พคันปทตกสำงเคยตข้องตคัดสวินใจในเรพที่องดคังกลกสำวกคันแลข้วทคัรงนคัรน

บรรดสำผซูข้ททที่อสำศคัยอยซูกในยรุคพคันปทจะประสบกคับชกวงเวลสำหนจึที่งพคันปทแหกงควสำมชอบธรรมและ
พระพรจสำกพระเจข้สำ ซจึที่งไมกเคยมทมนรุษยณ์ในยรุคใดเคยประสบมสำกกอนเลย ซสำตสำนจะถซูกครุมขคังไวข้ ควสำม
บสำปจะถซูกยคับยคัรงไวข้ สภสำพของสวิที่งตกสำงๆบนแผกนดวินโลกจะใกลข้เคทยงกคับสภสำพในสวรรคณ์ตอนททที่ลซูซวิ
เฟอรณ์กบฏตกอพระเจข้สำ ดคังนคัรน พระเจข้สำจะทรงใหข้คนเหลกสำนทร เสมอภสำคกคับพทที่นข้องของพวกเขสำตลอด
ทรุกยรุคสมคัย พวกเขสำเชกนกคันจะเผชวิญกคับโอกสำสททที่จะกบฏตกอพระเจข้สำหรพอเลพอกททที่จะสคัตยณ์จรวิงและ
สคัตยณ์ซพที่อตกอพระองคณ์ตกอไป นกสำเสทยดสำยททที่บสำงคนจะเลพอกททที่จะยอมรคับกสำรลกอลวงของพญสำมสำร
เหมพอนกคับททที่เอวสำกระทสสำในสวนเอเดน พวกเขสำจะรกวมมพอกคับซสำตสำนและกบฏตกอพระเจข้สำ

ดข้วยเหตรุนทรซสำตสำนจะชคักจซูงพวกเขสำไปยคังสถสำนททที่แหกงหนจึที่งททที่มทชพที่อวกสำ “โกกและมสำโกก ใหข้
คนมสำชรุมนรุมกคันทสสำศจึกสงครสำม จสสำนวนคนเหลกสำนคัรนมสำกมสำยดรุจเมป็ดทรสำยททที่ทะเล” เรสำไมกทรสำบ



ชคัดเจนถจึงควสำมหมสำยของ “โกกและมสำโกก” มสำโกกถซูกพซูดถจึงในชกวงททที่เกวิดเปป็นประชสำชสำตวิตกสำงๆ
หลคังสมคัยนสรสำทกวมโลก (ปฐมกสำล 10:2) โกกและมสำโกกถซูกบรรยสำยไวข้อยกสำงละเอทยดวกสำรรุกรสำน
อวิสรสำเอลในชกวงยรุคเจป็ดปทในเอเสเคทยล 38

ในทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์และในทสำงภซูมวิศสำสตรณ์แลข้ว โกกและมสำโกกเปป็นชนชสำตวิททที่อยซู กทสำงทวิศ
เหนพอของอวิสรสำเอลและถซูกเชพที่อกคันวกสำเปป็นบรรพบรุรรุษของรคัสเซทย หรพออยกสำงนข้อยกป็เปป็นคนเอเชทยซจึที่ง
อยซูกในบรวิเวณทะเลดสสำและทะเลแคสเปทยน อยกสำงไรกป็ตสำม บรวิบทตรงนทรกป็เกวิดขจึรนหลคังยรุคพคันปท ซจึที่งใน
ชกวงเวลสำดคังกลกสำวบรรดสำประชสำชสำตวิอยกสำงททที่เรสำรซูข้จคักในตอนนทรจะถซูกเปลทที่ยนแปลงไปอยกสำงไมกตข้อง
สงสคัย อสำจเปป็นไปไดข้วกสำสถสำนททที่ๆเกวิดกสำรกบฏดคังกลกสำวตกอพระเจข้สำตคัรงอยซูกในภซูมวิภสำคททที่ในสมคัยพระ
คคัมภทรณ์เดวิมคพอโกกและมสำโกก นคั ที่นคพอ รคัสเซทยใตข้ นกสำเศรข้สำตรงททที่วกสำจสสำนวนของคนเหลกสำนทรททที่ไปอยซูกฝกสำย
พญสำมสำรในกสำรกบฏครคัร งสรุดทข้สำยของมคันตกอพระเจข้สำจะ “มสำกมสำยดรุจเมป็ดทรสำยททที่ทะเล”

วว 20:9 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกไวข้วกสำ และคนเหลก่านรัชี้นยกขบวนออกไปทรัซึ่วแผก่นดวินโลก 
และลจ้อมกองทรัพของพวกววิสอทธวิชน และเมพองอรันเปป็นทชซึ่รรักนรัชี้นไวจ้ กสำรกบฏตกอพระเจข้สำครคัร งสรุดทข้สำยนทร
โดยมนรุษยณ์ททที่บสำปหนสำผซูข้ซจึที่งนกสำจะรซูข้ดทกวกสำใครกป็มสำรวมตคัวกคันจสำก “ทคั ที่วแผกนดวินโลก” คสสำททที่แปลวกสำ ยก
ขบวน (อานาบาอนโน) มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘ปรสำกฏขจึรนมสำ’

ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ กสำรกบฏครคัร งนทร เกวิดขจึรนมสำจสำกทคัรงสทที่ทวิศของแผกนดวินโลก พวกเขสำจจึงมสำ
จสำกทคัรงสทที่ทวิศเพพที่อมสำลข้อม “กองทคัพของพวกววิสรุทธวิชน และเมพองอคันเปป็นททที่รคักนคัรนไวข้” เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่
คพอกรรุงเยรซูซสำเลป็มในยรุคพคันปทอคันเปป็นเมพองหลวงของโลกและเปป็นททที่ตคัรงแหกงพระททที่นคั ที่งของพระครวิสตณ์
ในยรุคพคันปท นทที่สพที่อวกสำบรรดสำคนททที่ดสสำเนวินตสำมทสำงของพระเจข้สำในโลกนทรพรข้อมกคับคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้
ปกครองและครอบครองในนสำมของพระครวิสตณ์เขข้สำไปหลบภคัยในบรวิเวณกรรุงเยรซูซสำเลป็มในยรุคพคันปท
ซจึที่งอสำจเปป็นประเทศอวิสรสำเอลในยรุคพคันปท เหลกสำคนชคั ที่วของโลกไดข้ลข้อมคนเหลกสำนทร ไวข้ในกสำรกบฏตกอ
พระครวิสตณ์และอสำณสำจคักรของพระองคณ์

ชกสำงเปป็นควสำมเหป็นททที่นกสำเศรข้สำเกทที่ยวกคับควสำมเสพที่อมทรสำมของจวิตใจมนรุษยณ์ คนเหลกสำนทรมทชทววิตอยซูก
ภสำยใตข้พระพรโดยตรงและควสำมชอบธรรมของพระเยซซูครวิสตณ์เปป็นเวลสำหนจึที่งพคันปท โดยรซูข้จคักแตก
ควสำมสมบซูรณณ์พซูนสรุขของพระเจข้สำ ไมกมทควสำมเจป็บปกวย และอสำจไมกมทควสำมตสำยดข้วย กระนคัรนคน
มสำกมสำยกป็เลพอกททที่จะกบฏตกอพระเจข้สำของตนโดยไปเขข้สำรกวมกคับพญสำมสำรในกสำรกบฏครคัร งสรุดทข้สำย



ของมคันตกอพระเจข้สำ เชกนเดทยวกคับททที่ลซูซวิเฟอรณ์ไดข้ลกอลวงพวกทซูตสวรรคณ์ในสงกสำรสำศทกกอนททที่พวกเขสำจะ
ลข้มลงและไดข้ลกอลวงอสำดคัมและเอวสำในแดนสวรรคณ์ของพวกเขสำ มคันกป็ลกอลวงคนจสสำนวนมหสำศสำลททที่
อสำศคัยอยซูกในแดนสวรรคณ์ของพระเจข้สำเปป็นเวลสำหนจึที่งพคันปท

อยกสำงไรกป็ตสำม กสำรพวิพสำกษสำพวกเขสำกป็ทคัรงรรุนแรงและรวดเรป็ว แตก่ไฟไดจ้ตกลงมาจากพระเจจ้า
ออกจากสวรรคณ์ เผาผลาญคนเหลก่านรัชี้น ควสำมพยสำยสำมอยกสำงสวิรนหวคังของซสำตสำนททที่จะกบฏกป็ถซูก
พระเจข้สำทสสำลสำย นอกจสำกนทร  คนเหลกสำนคัรนททที่หลงกลตวิดตสำมกสำรหลอกลวงของพญสำมสำรกป็ถซูกไฟจสำก
พระเจข้สำเผสำผลสำญ ควสำมพวินสำศของพวกเขสำถซูกผนจึกตรสำไวข้เปป็นนวิตยณ์

วว 20:10 จรุดจบของซสำตสำนมสำถจึงในททที่สรุด สก่วนพญามารทชซึ่ลก่อลวงเขาเหลก่านรัชี้นกป็ถซก
โยนลงไปในบซงไฟและกคามะถรัน ทชซึ่สรัตวณ์รจ้ายและผซจ้พยากรณณ์เทป็จอยซก่นรัชี้น และมรันตจ้องทนทอกขณ์ทรมาน
ทรัชี้งกลางวรันและกลางคพนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ อทกครคัร งททที่เรสำเหป็นวกสำกลววิธทของพญสำมสำรถซูกกลกสำววกสำ
เปป็นกสำรลกอลวง อยกสำงไรกป็ตสำม บคัดนทรมคันกป็ถซูกโยนทวิรงลงไปในบจึงไฟตลอดไปเปป็นนวิตยณ์แลข้ว ดคังททที่
กลกสำวไวข้ใน 19:20 มคันตสำมไปสมทบกคับสคัตวณ์รข้สำยนคัรนและผซูข้พยสำกรณณ์เทป็จซจึที่งไปรออยซูกททที่นคัที่นกกอนแลข้ว 
คสสำททที่แปลวกสำ ทนทอกขณ์ทรมาน (บาซานยโซ) กป็มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘ทสสำใหข้เจป็บปวด’ หรพอ ‘รคังควสำน
หรพอทสสำใหข้เปป็นทรุกขณ์’ ถจึงแมข้วกสำจะไมกมทกลสำงวคันหรพอกลสำงคพนในนรก แตกยอหณ์นกป็ใชข้คสสำททที่เรสำครุข้นเคยนทร
เพพที่อบรรยสำยถจึงควสำมทรุกขณ์ทรมสำนอคันไมกรซูข้จบและไมกมทวคันสวิรนสรุดททที่พญสำมสำรจะตข้องไดข้รคับ “ตลอด
ไปเปป็นนวิตยณ์” วลทหลคังนทรมทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ไปจนตลอดทรุกยรุคสมคัย’ พญสำมสำรผซูข้ททที่เปป็นแบบ
อยกสำงของควสำมชคั ที่วและเปป็นผซูข้ยรุยงใหข้เกวิดควสำมชคั ที่วมสำตลอดทรุกยรุคสมคัยบคัดนทรกป็เผชวิญกคับควสำมชคั ที่ว
ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ ในยรุคตกอๆไปไมกรซูข้จบมคันจะถซูกทรมสำนทคัรงกลสำงวคันและกลสำงคพนตลอดไปเปป็น
นวิตยณ์ จงสรรเสรวิญพระเจข้สำ!

วว 20:11 ครสำวนทร จรุดสนใจเปลทที่ยนไปททที่กสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยของพระเจข้สำสสสำหรคับ
เหลกสำคนททที่ไมกรอดของทรุกยรุคสมคัยบข้สำง ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นพระทชซึ่นรัซึ่งใหญก่สชขาว และเหป็นพระองคณ์ผซจ้
ประทรับบนพระทชซึ่นรัซึ่งนรัชี้น และแผก่นดวินโลกและฟจ้าอากาศกป็อรันตรธานไปจากพระพรักตรณ์พระองคณ์ 
และไมก่มชทชซึ่อยซก่สคาหรรับแผก่นดวินโลกและฟจ้าอากาศนรัชี้นตก่อไปเลย เหป็นไดข้ชคัดวกสำชกวงเวลสำททที่เหตรุกสำรณณ์
สสสำคคัญนทร เกวิดขจึรนเปป็นชกวงหลคังจสำกกสำรสซูข้รบกคับโกกและมสำโกกพรข้อมกคับควสำมพกสำยแพข้ในททที่สรุดของ



ซสำตสำน ยอหณ์นบคันทจึกวกสำตนไดข้เหป็น “พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำว” ผซูข้ททที่ประทคับบนพระททที่นคั ที่งนคัรนหสำใชกใคร
อพที่นใดไมกนอกจสำกพระเยซซูครวิสตณ์ ในยอหณ์น 5:22 พระเยซซูทรงบรรยสำยวกสำพระบวิดสำ “ไดข้ทรงมอบ
กสำรพวิพสำกษสำทคัรงสวิรนไวข้กคับพระบรุตร” เหป็นไดข้ชคัดอทกวกสำพระองคณ์ประทคับททที่นคั ที่นดข้วยพระพวิโรธใหญกยวิที่ง
เพรสำะวกสำแมข้แตกแผกนดวินโลกและฟข้สำอสำกสำศกป็หนทไปและหสำททที่ซกอนไมกพบเลย

จคักรวสำลททที่เปป็นอยซูกนทร เขข้สำใจดทถจึงกสำรพวิพสำกษสำอคันนกสำสะพรจึงกลคัวททที่ก สสำลคังจะเกวิดขจึรน เหป็นไดข้ชคัด
วกสำเหตรุกสำรณณ์นทร จะเกวิดขจึรนในสวรรคณ์และอสำจเปป็นททที่เดทยวกคับททที่มทบรรยสำยไวข้ในววิวรณณ์ 4:2, 6 และ 15:2
ดข้วย นคัที่นคพอ พระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำ บคัดนทรมคันไดข้ถซูกเปลทที่ยนเปป็นบคัลลคังกณ์พวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยใน
ประวคัตวิศสำสตรณ์แลข้ว

วว 20:12 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นบรรดาผซจ้ทชซึ่ตายแลจ้ว ทรัชี้งผซจ้นจ้อยและ
ผซจ้ใหญก่ ยพนอยซก่จคาเพาะพระพรักตรณ์พระเจจ้า ถจึงแมข้ไมกมทบอกไวข้ แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่เปป็นกสำรเปป็นขจึรนจสำก
ตสำยของคนทคั ที่วไป (หรพอกสำรเปป็นขจึรนจสำกตสำยครคัร งสรุดทข้สำย) ททที่ในกสำรฟพร นขจึรนจสำกควสำมตสำยครคัร งนทร
บรรดสำคนททที่ไมกรอดจสำกทรุกยรุคทรุกสมคัยกป็ถซูกนสสำตคัวมสำอยซูกตกอหนข้สำกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยของ
พระเจข้สำ คนเหลกสำนทรซจึที่งไดข้รอคอยกสำรพวิพสำกษสำในฮสำเดสซจึที่งเปป็นสถสำนททที่ชคั ที่วครสำวแหกงกสำรทรมสำนมสำ
โดยตลอด กป็ถซูกเรทยกตคัวมสำเพพที่อรคับโทษชคั ที่วนวิรคันดรณ์ของตน ยอหณ์นบรรยสำยถจึงพวกเขสำวกสำเปป็น
 “บรรดสำผซูข้ททที่ตสำยแลข้ว ทคัรงผซูข้ใหญกและผซูข้นข้อย” คนตสำยททที่ไมกเชพที่อพระเจข้สำทคัรงหลสำยตคัรงแตกสมคัยคสำอวิน
จนถจึงกสำรกบฏของโกกและมสำโกกถซูกบคังคคับใหข้ยพนอยซู กจสสำเพสำะพระพคักตรณ์ผซูข้ทรงพวิพสำกษสำ ทคัรงคน
ใหญกคนโตและผซูข้นข้อยทคัรงหลสำยจสำกทรุกยรุคสมคัย ซจึที่งเปป็นคนตสำยททที่ไมกไดข้รคับกสำรทรงไถกตคัรงแตกกษคัตรวิยณ์
ไปจนถจึงทสำสตกสำงมสำยพนอยซูกจสสำเพสำะพระพคักตรณ์พระเจข้สำททละคนๆ ทคัรงคนรวยและคนมทชพที่อเสทยงของ
โลกนทร ไปจนถจึงคนททที่ไมกมทใครรซูข้จคักตกสำงถซูกเรทยกตคัวใหข้มสำปรสำกฏตคัว

และหนรังสพอตก่างๆกป็เปวิดออก หนรังสพออชกมจ้วนหนซซึ่งกป็เปวิดออกดจ้วย คพอหนรังสพอแหก่งชชววิต ใน
กสำรพวิจสำรณสำคดทอคันนกสำอคัศจรรยณ์นทร  บคันทจึกตกสำงๆจะถซูกนสสำออกมสำ หลคักฐสำนจะถซูกนสสำเสนอ นอกจสำกนทร
หนคังสพออทกเลกมกป็ถซูกเปวิดออกดข้วย คพอ “หนคังสพอแหกงชทววิต” เหป็นไดข้ชคัดวกสำในหนคังสพอเลกมนทรคพอบคันทจึก
ชคั ที่วนวิรคันดรณ์ในสวรรคณ์ซจึที่งมทเนพรอหสำเกทที่ยวกคับทรุกคนททที่เคยมทชทววิตอยซูกและไดข้ปฏวิบคัตวิตสำมเงพที่อนไขของ
พระเจข้สำในเรพที่องกสำรทรงไถก เฉพสำะผซูข้ททที่ไดข้รคับควสำมรอดแลข้วเทกสำนคัรนถจึงจะมทชพที่อเขทยนอยซูกในหนคังสพอ



เลกมนคัรน ซจึที่งเปป็นบคันทจึกเกทที่ยวกคับผซูข้ททที่ถซูกไถกแลข้วจสำกทรุกยรุคทรุกสมคัย นคั ที่นจะเปป็นหนคังสพอททที่แสน
มหคัศจรรยณ์ขนสำดไหน

และผซจ้ทชซึ่ตายไปแลจ้วกป็ถซกพวิพากษาตามขจ้อความทชซึ่จารซกไวจ้ในหนรังสพอเหลก่านรัชี้น ตามทชซึ่เขาไดจ้
กระทคา เรสำไมกควรลพมวกสำนทที่ไมกใชกกสำรพวิพสำกษสำเพพที่อททที่จะก สสำหนดวกสำคนเหลกสำนทร จะไดข้ไปสวรรคณ์หรพอไป
นรก นคัที่นเปป็นขข้อสรรุปททที่บรรลรุไปตคัรงนสำนแลข้ว พวกเขสำไดข้ใชข้เวลสำในสถสำนททที่ชคั ที่วครสำวแหกงกสำร
พวิพสำกษสำไปแลข้ว นคั ที่นคพอ ฮสำเดส แทนททที่จะเปป็นเชกนนคัรน นทที่กลคับเปป็นกสำรรคับฟคังกสำรตคัดสวินโทษครคัร ง
สรุดทข้สำยซจึที่งในกสำรรคับฟคังครคัร งนทร เหลกสำคนชคั ที่วจสำกทรุกยรุคสมคัยจะตข้องรคับโทษตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ตสำม
ระดคับของกสำรลงโทษในบจึงไฟ หลคักเกณฑณ์ของกสำรพวิพสำกษสำโดยรวมในครคัร งนทร จะขจึรนอยซูกกคับสวิที่งททที่
ถซูกเขทยนไวข้ในหนนังสชอตล่างๆ และสวิที่งททที่ถซูกเขทยนไวข้ในหนคังสพอเหลกสำนคัรนกป็เปป็น “ตสำมททที่เขสำไดข้กระทสสำ” 
นทที่สพที่อถจึงกสำรกระทสสำททที่บสำปหนสำในชทววิตของแตกละคน พวกเขสำไมกเคยเลพอกททที่จะถซูกทสสำใหข้เปป็นคนชอบ
ธรรมโดยควสำมเชพที่อในพระเยซซูครวิสตณ์เลย พวกเขสำไมกเคยไดข้รคับกสำรชสสำระในพระโลหวิตของพระเมษ
โปดกเลย พวกเขสำไดข้ปฏวิเสธขข้อเสนอแหกงควสำมรอดอคันมทคกสำประเสรวิฐของพระเจข้สำ พวกเขสำไมกเคย
เลพอกททที่จะยอมรคับกสำรยกโทษของพระเจข้สำผกสำนทสำงพระโลหวิตททที่ไหลออกของพระครวิสตณ์ ดข้วยเหตรุนทร
เอง หลคักเกณฑณ์เดทยวททที่เหลพอททที่จะใชข้พวิพสำกษสำพวกเขสำกป็คพอควสำมบสำปททที่สะสมมสำตลอดชคั ที่วชทววิตของ
พวกเขสำ บคันทจึกเกทที่ยวกคับควสำมบสำปเหลกสำนทร จจึงถซูกเขทยนไวข้ในหนคังสพอเหลกสำนคัรน

วว 20:13 เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัยเกทที่ยวกคับขอบเขตแหกงควสำมเปป็นสสำกลของกสำร
พวิพสำกษสำครคัร งนทร  ยอหณ์นจจึงบคันทจึกวกสำ ทะเลกป็สก่งคพนคนทรัชี้งหลายทชซึ่ตายในทะเล ความตายและนรกกป็
สก่งคพนคนทรัชี้งหลายทชซึ่อยซก่ในทชซึ่เหลก่านรัชี้น คนททที่ไมกรอดจสำกทรุกยรุคสมคัยซจึที่งตสำยในทะเลกป็ถซูกนสสำตคัวมสำจสำก
ททที่นคัที่นเพพที่อรคับกสำรพวิพสำกษสำ ในแบบเดทยวกคัน คนทคัรงหลสำยททที่ตสำยบนบกกป็ถซูกสกงคพนโดยความตาย (ธา
นาทอส) คสสำหลคังนทรสพที่อถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ถซูกฝคังไวข้ในหลรุมศพ

คสสำททที่แปลวกสำ นรก (ฮาเดส) เปป็นสถสำนททที่ทคั ที่วๆไปของคนตสำยททที่ลกวงลคับไปแลข้ว บสำงครคัร งกป็อสำจ
หมสำยถจึงหลรุมศพ อยกสำงไรกป็ตสำม มคันนกสำจะหมสำยถจึงสถสำนททที่แหกงกสำรพวิพสำกษสำชคั ที่วครสำวซจึที่งเปป็นทททๆี่ คน
ททที่ไมกรอดเขข้สำไปอยซูกทคันททหลคังจสำกเสทยชทววิต ในลซูกสำ 16:23 พระเยซซูทรงบรรยสำยถจึงกสำรททที่เศรษฐท “อยซู ก
ในนรก” เปป็นทรุกขณ์ทรมสำนยวิที่งนคัก คสสำตรงนคัรนกป็เปป็น ฮาเดส เชกนกคัน พระเยซซูทรงบรรยสำยตรงนคัรนวกสำ



มคันเปป็นสถสำนททที่ๆมทไฟและกสำรทรมสำน ประเดป็นสสสำคคัญกป็คพอวกสำคนตสำยททที่เปป็นคนอธรรม ไมกวกสำพวก
เขสำจะตสำยททที่ไหน ตอนนทรกป็อยซูกในฮสำเดสและรอคอยกสำรพวิพสำกษสำอยซู ก และคนทรัชี้งหลายกป็ถซกพวิพากษา
ตามการกระทคาของตนหมดทอกคน

คนตสำยททที่เปป็นคนชคั ที่วจสำกทรุกยรุคสมคัยจะถซูกทสสำใหข้เปป็นขจึรนจสำกฮสำเดสโดยไมกสสสำคคัญวกสำพวกเขสำ
ไดข้ตสำยททที่ทะเลหรพอบนบกกป็ตสำม พวกเขสำทรุกคนจะถซูกพวิพสำกษสำตสำมกสำรกระทสสำของตนตสำมททที่มท
บคันทจึกไวข้ในหนคังสพอเหลกสำนคัรน นทที่หมสำยถจึงกสำรกสสำหนดระดคับของควสำมผวิดในแบบททที่ยรุตวิธรรมจรวิงๆ 
หลคักฐสำนกป็มทอยซูกตกอหนข้สำแลข้วเกรงวกสำจะมทใครคคัดคข้สำนชะตสำกรรมของตน คนเหลกสำนทรถซูกพวิพสำกษสำตสำม
หลคักฐสำนททที่พบวกสำมทเขทยนอยซูกในหนคังสพอเหลกสำนคัรนซจึที่งเปป็นบคันทจึกเกทที่ยวกคับควสำมบสำปชคั ที่วชทววิต เหป็นไดข้ชคัด
วกสำพวกเขสำไดข้รคับโทษตสำมสคัดสกวนของระดคับควสำมบสำปของพวกเขสำในวคันนคัรน ถจึงแมข้วกสำไมกมทบอกไวข้
ตรงนทร  แตกกป็มทหลคักฐสำนททที่อพที่นในพระคคัมภทรณ์ททที่พซูดถจึงกสำรลงโทษในระดคับตกสำงๆในนรก พระเยซซูตรคัส
หลสำยครคัร งเกทที่ยวกคับบสำงคนททที่ไดข้รคับ “พระอสำชญสำมสำกยวิที่ง” กวกสำคนอพที่น (มคัทธวิว 23:14, มสำระโก 12:40 
และลซูกสำ 20:47)

วว 20:14 ในรซูปแบบททที่คลข้สำยๆกคับมคัทธวิว 25:41 แลจ้วความตายและนรกกป็ถซกผลรักทวิชี้ง
ลงไปในบซงไฟ นชซึ่แหละเปป็นความตายครรัชี้งทชซึ่สอง คนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ตสำยไปโดยปรสำศจสำกพระครวิสตณ์
ในควสำมบสำปของตนเองและถซูกปรคับโทษแลข้วกป็ “ถซูกทวิรงลงไปในบจึงไฟ” คสสำททที่แปลวกสำ ทวิชี้ง (บาลโล) 
มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ขวข้สำง’ หรพอ ‘โยน’ หลคังจสำกถซูกตคัดสวินโทษโดยพระเยซซูครวิสตณ์ททที่พวกเขสำปฏวิเสธ
พระเมตตสำ พระครุณ และควสำมจรวิงของพระองคณ์ บรรดสำคนตสำยททที่ไมกรอดจสำกทรุกยรุคสมคัยกป็จะถซูกทยนี้ง
ททละคนลงไปในบจึงไฟจรวิงๆ

เหป็นไดข้ชคัดวกสำฮสำเดส (นรก) กป็เปป็นคนละททที่ก คับบจึงไฟ เรสำอสำจอธวิบสำยควสำมแตกตกสำงนทร ไดข้โดย
ใชข้ระบบศสำลยรุตวิธรรมของอเมรวิกสำ กกอนอพที่นผซูข้ททที่กระทสสำผวิดกป็ถซูกกคักขคังในครุกประจสสำเขตจนกวกสำจะถจึง
เวลสำพวิจสำรณสำคดทและตคัดสวินโทษเขสำ ในเวลสำนคัรนเองเขสำกป็จะถซูกตคัดสวินใหข้รคับโทษในทคัณฑสถสำน
ระยะยสำว เมพที่อคนไมกรอดตสำย เขสำกป็ไปยคัง ‘ฮสำเดส’ ทคันทท นคั ที่นคพอ สถสำนททที่แหกงกสำรพวิพสำกษสำชคั ที่วครสำว
จนกวกสำจะถจึงกสำรพวิพสำกษสำททที่พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำว เมพที่อถจึงตอนนคัรนพวกเขสำกป็จะตข้องรคับโทษตลอดไป
เปป็นนวิตยณ์ในบจึงไฟตสำมระดคับของกสำรลงโทษททที่พระเยซซูครวิสตณ์ทรงถพอวกสำยรุตวิธรรม พระววิญญสำณ



บรวิสรุทธวิธ จจึงทรงบรรยสำยวกสำนทที่เปป็น “ควสำมตสำยครคัร งททที่สอง” คนเหลกสำนคัรนททที่มทสกวนในกสำรฟพร นจสำกควสำม
ตสำยครคัร งแรก นคัที่นคพอ คนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้รคับควสำมรอด จะไมกตข้องประสบกคับควสำมตสำยครคัร งททที่สองเลย 
(20:6) จงสรรเสรวิญพระเจข้สำ!

วว 20:15 เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัยอทกถจึงจรุดจบและขอบเขตของกสำรพวิพสำกษสำครคัร งนทร  
ยอหณ์นจจึงเขทยนวกสำ และผซจ้ใดทชซึ่ไมก่มชชพซึ่อจดไวจ้ในหนรังสพอแหก่งชชววิต ผซจ้นรัชี้นกป็ถซกทวิชี้งลงไปในบซงไฟ คนเหลกสำ
นคัรนททที่ไมกเคยปฏวิบคัตวิตสำมเงพที่อนไขแหกงควสำมรอดของพระเจข้สำ นคั ที่นคพอ ควสำมเชพที่อในพระรสำชกวิจททที่เสรป็จ
สวิรนแลข้วของพระครวิสตณ์ กป็จะไมกพบชพที่อของตนในหนคังสพอแหกงชทววิต พวกเขสำจจึงจะถซูก “ทวิรงลงไปใน
บจึงไฟ”

ดคังนคัรน ซสำตสำน ควสำมบสำป และบรรดสำคนบสำปกป็จะถซูกกสสำจคัดไปใหข้พข้นจสำกพระรสำชกวิจของ
พระเจข้สำตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ อวิทธวิพลของพวกเขสำจะไมกถซูกพบอทกเลย พวกเขสำตข้องรคับโทษตลอดชคั ที่ว
นวิรคันดรณ์ในสถสำนททที่แหกงกสำรลงทคัณฑณ์ไมกรซูข้จบโดยไมกไดข้รคับกสำรปลกอยตคัวเลย สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่
หลงหสำย นทที่กป็เปป็นเรพที่องททที่นกสำกลคัวจรวิงๆ สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่รซูข้จคักพระครวิสตณ์ นทที่กป็เปป็นเรพที่องแสนววิเศษ 
ดคังนคัรนเรสำจจึงควรออกไปประกสำศและนสสำววิญญสำณคนใหข้มสำถจึงพระผซูข้ชกวยใหข้รอดใหข้มสำกททที่สรุดเทกสำททที่
เรสำจะทสสำไดข้ตรสำบใดททที่ยคังกลสำงวคันอยซู ก กลสำงคพนกสสำลคังจะมสำแลข้วซจึที่งจะเปป็นเวลสำททที่สสำยเกวินไป

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 21: บทตล่อไปซซชื่งเปห็นบทกล่อนบทสตุดทห้ายนนนี้ในพระคนัมภนรห์มนคนาบรรยาย

เกนชื่ยวกนับฟห้าสวรรคห์ใหมล่และแผล่นดยนโลกใหมล่โดยตามมาดห้วยคนาบรรยายทนชื่ชนัดเจนยยชื่งกวล่าเกนชื่ยวกนับ
กรตุงเยรผซาเลห็มใหมล่

วว 21:1 บทททที่แลข้วปวิดทข้สำยดข้วยกสำรสวิรนสรุดลงของยรุคพคันปทและกสำรพวิพสำกษสำททที่
พระททที่นคัที่งใหญกสทขสำว แผกนดวินโลกไดข้ทสสำหนข้สำททที่ของมคันเสรป็จเรทยบรข้อยแลข้วและเวลสำอยกสำงททที่เรสำรซูข้จคักกป็
สวิรนสรุดลงแลข้ว ยอหณ์นจจึงเขทยนวกสำ ขจ้าพเจจ้าไดจ้เหป็นทจ้องฟจ้าใหมก่และแผก่นดวินโลกใหมก่ เพราะทจ้องฟจ้า
เดวิมและแผก่นดวินโลกเดวิมนรัชี้นหายไปหมดสวิชี้นแลจ้ว และทะเลกป็ไมก่มชอชกแลจ้ว ทกสำนไมกไดข้ใหข้รสำยละเอทยด
เกทที่ยวกคับกสำรเสพที่อมสลสำยของจคักรวสำลททที่มทอยซู กตอนนทร  รสำยละเอทยดบสำงตอนถซูกพซูดถจึงใน 2 เปโตร 
3:10,12 อยกสำงไรกป็ตสำม ดซูเหมพอนจะชคัดเจนวกสำแผกนดวินโลกถซูกทสสำลสำย เรสำทรสำบนข้อยไปอทกเกทที่ยวกคับ



ฟข้สำสวรรคณ์ททที่ถซูกทสสำลสำยและถซูกสรข้สำงขจึรนใหมก คสสำททที่แปลวกสำ ทจ้องฟจ้า (อออผรานอส) มคักหมสำยถจึงฟข้สำ
อสำกสำศททที่อยซูกเหนพอเรสำ นคัที่นคพอ ชคัรนบรรยสำกสำศและอสำจหมสำยถจึงชคัรนอวกสำศททที่มทดวงดสำวตกสำงๆดข้วย ขข้อ
เทป็จจรวิงททที่วกสำยอหณ์นพซูดถจึง “ทข้องฟข้สำเดวิม” (ทข้องฟข้สำอคันแรก) กป็สนคับสนรุนควสำมเชพที่อเรพที่องทข้องฟข้สำททที่เปป็น
ชคัรนบรรยสำกสำศซจึที่งคนสมคัยโบรสำณเชพที่อวกสำเปป็น ‘สวรรคณ์ชคัรนแรก’ นคัที่นดซูเหมพอนจะเปป็นอยกสำงอพที่นไปไมก
ไดข้

เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำนทที่รวมถจึงฟข้สำสวรรคณ์ททที่เปป็นชคัรนอวกสำศหรพอแมข้แตกสวรรคณ์ชคัรนททที่สสำม ซจึที่ง
เปป็นททที่อยซูกของพระเจข้สำดข้วยหรพอไมก ขข้อตกอไปพซูดถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกททที่ “เลพที่อนลอยลงมสำจสำก
พระเจข้สำและจสำกสวรรคณ์” ซจึที่งสพที่อวกสำสวรรคณ์ชคัรนททที่สสำมยคังคงอยซูก หสำกทรรศนะนทที่เชพที่อวกสำพระเจข้สำทรง
สรข้สำงทรุกสวิที่งใหมกหมด ซจึที่งรวมถจึงสวรรคณ์ชคัรนททที่สสำมดข้วย ซจึที่งกป็ตข้องเปป็นเพรสำะวกสำทคัรงจคักรวสำลไดข้ถซูก
ควสำมบสำปทสสำใหข้แปดเปพร อนไป โดยเฉพสำะแผกนดวินโลกและชคัรนบรรยสำกสำศของมคันซจึที่งเปป็นถวิที่นททที่อยซูก
ของพญสำมสำรมสำตลอดหลสำยยรุคสมคัย อยกสำงนข้อยซสำตสำนกป็มทอวิทธวิพลตกอสวรรคณ์ชคัรนททที่สสำมดข้วยซจึที่งเปป็น
ททที่ๆมคันกบฏตกอพระเจข้สำ ทข้องฟข้สำใหมกและแผกนดวินโลกใหมกจะสวยสดงดงสำมมสำกยวิที่งกวกสำขนสำดไหน!

ควสำมเหป็นสรุดทข้สำยททที่บอกวกสำ “ทะเลกป็ไมกมทอทกแลข้ว” คกอนขข้สำงเปป็นปรวิศนสำ อสำจเปป็นไปไดข้วกสำใน
แผกนดวินโลกใหมกจะไมกมททะเลอทกตกอไป คสสำททที่แปลวกสำ ทะเล (ธาลนัซซา) ถจึงแมข้จะหมสำยถจึงทะเลโดย
ทคั ที่วไปแตกมคันกป็หมสำยถจึงทะเลเมดวิเตอรณ์เรเนทยนโดยเฉพสำะ นทที่อสำจแปลวกสำจะไมกมททะเล
เมดวิเตอรณ์เรเนทยนอทกตกอไปแลข้วในวคันนคัรน อยกสำงไรกป็ตสำม ทรรศนะแรกกป็นกสำจะใชกมสำกกวกสำ

สวิที่งททที่จะตสำมมสำคพอ คสสำบรรยสำยเกทที่ยวกคับสถสำนะชคั ที่วนวิรคันดรณ์ อสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ของพระเจข้สำ 
และสวิที่งททที่เรสำจะเรทยกโดยทคั ที่วไปวกสำ ‘สวรรคณ์’ ซจึที่งจะไมกใชกแคกททที่สถวิตของพระเจข้สำ (คพอ สวรรคณ์) เทกสำนคัรน
แตกจะรวมถจึงแผกนดวินโลกททที่เปป็นเหมพอนอรุทยสำนสวรรคณ์ดข้วย สองบทตกอไปจะเนข้นเรพที่องสถสำนททที่และ
เวลสำอคันเปทที่ยมสรุขนทร

วว 21:2 ยอหณ์นจจึงเขทยนตกอไปวกสำ ขจ้าพเจจ้า คพอยอหณ์น ไดจ้เหป็นเมพองบรวิสอทธวิธิ์ คพอกรอง
เยรซซาเลป็มใหมก่ เลพซึ่อนลอยลงมาจากพระเจจ้าและจากสวรรคณ์ กรองนชชี้ไดจ้จรัดเตรชยมไวจ้พรจ้อมแลจ้ว 
เหมพอนอยก่างเจจ้าสาวแตก่งตรัวไวจ้สคาหรรับสามช นครหลวงแหกงสวรรคณ์และแผกนดวินโลก นคัที่นคพอ กรรุง
เยรซูซสำเลป็มใหมก ก สสำลคังจะถซูกบรรยสำยถจึงในไมกชข้สำ นกสำสนใจตรงททที่ถซูกบรรยสำยวกสำ “เลพที่อนลอยลงมสำจสำก



พระเจข้สำและจสำกสวรรคณ์” เหป็นไดข้ชคัดวกสำกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก ‘ถซูกกกอสรข้สำง’ โดยพระเจข้สำในสวรรคณ์ 
จสำกนคัรนมคันกป็เลพที่อนลอยลงมสำจสำกสวรรคณ์สซูกแผกนดวินโลกใหมก

ในกสำรเปรทยบเททยบททที่ไมกนกสำใชกเรพที่องบคังเอวิญ กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกถซูกบรรยสำยวกสำ “จคัดเตรทยมไวข้
พรข้อมแลข้ว เหมพอนอยกสำงเจข้สำสสำวแตกงตคัวไวข้สสสำหรคับสสำมท” ขข้อ 9-10 กลกสำวชคัดเจนวกสำกรรุงเยรซูซสำเลป็ม
ใหมกเปป็นททที่อยซูกของมเหสทของพระเมษโปดก นคั ที่นคพอ ครวิสตจคักร พระเยซซูตรคัสวกสำ “ในพระนวิเวศของ
พระบวิดสำเรสำมทคฤหสำสนณ์หลสำยแหกง” คฤหสำสนณ์เหลกสำนทรนกสำจะอยซูกในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก เหมพอนกคับเจข้สำ
สสำวททที่แตกงตคัวในชรุดขสำวททที่สวยงสำมและบรวิสรุทธวิธ มสำเสนอตคัวตกอเจข้สำบกสำว กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกกป็ถซูก
บรรยสำยถจึงในลคักษณะเดทยวกคัน นคัที่นคพอ งดงสำมและบรวิสรุทธวิธ อยกสำงนกสำตะลจึง

ขณะททที่มวิตวิของกรรุงนทรถซูกบรรยสำยตกอไปในบทนทร  บสำงคนกป็สคันนวิษฐสำนวกสำมคันลอยอยซูกเหนพอ
แผกนดวินโลกใหมกในฐสำนะเปป็นนครหลวงชคั ที่วนวิรคันดรณ์ ซจึที่งจะเปป็นททที่สถวิตของพระเจข้สำพระบวิดสำและ
พระบรุตร ดซู 21:22-23

วว 21:3 ยอหณ์นจจึงบคันทจึกเกทที่ยวกคับเสทยงประกสำศอคันดคังททที่ทกสำนไดข้ยวินหลคังจสำกนคัรน 
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินเสชยงดรังมาจากสวรรคณ์วก่า "ดซเถวิด พลรับพลาของพระเจจ้าอยซก่กรับมนอษยณ์แลจ้ว พระองคณ์
จะทรงสถวิตกรับเขา เขาจะเปป็นชนชาตวิของพระองคณ์ และพระเจจ้าเองจะประทรับอยซก่กรับเขา และจะ
ทรงเปป็นพระเจจ้าของเขา เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำคสสำประกสำศนทรมทขจึรนเมพที่อไร อสำจมสำถจึงยอหณ์นตอนททที่
ทกสำนไดข้เหป็นเหตรุกสำรณณ์ตกสำงๆททที่จะเกวิดขจึรนหรพอไมก หรพอทกสำนไดข้ยวินคสสำประกสำศนทรตอนททที่กรรุงเยรซูซสำเลป็ม
ใหมกเลพที่อนลอยลงมสำ หสำกเปป็นกรณทหลคัง นทที่กป็สพที่อวกสำยคังมทสถสำนททที่ๆเรทยกวกสำสวรรคณ์อยซูกนอกจสำกกรรุง
เยรซูซสำเลป็มใหมกแลข้ว ทสำงเลพอกกป็คพอวกสำสวรรคณ์และแผกนดวินโลกจะเปป็นอคันหนจึที่งอคันเดทยวกคันในวคันนคัรน
โดยมทกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกเปป็นเมพองหลวงของทคัรงสอง

อยกสำงไรกป็ตสำม คสสำประกสำศจสำกสวรรคณ์นทร กป็กลกสำวชคัดเจนวกสำ “พลคับพลสำของพระเจข้สำ” จสำกททที่นคั ที่น
จะมสำอยซูกกคับมนรุษยณ์แลข้ว นทที่สพที่อวกสำจะมทอสำรยธรรมมนรุษยณ์ในแผกนดวินโลกใหมกนอกจสำกครวิสตจคักรททที่ไดข้
รคับสงกสำรสำศทแลข้วและชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่เปป็นขจึรนจสำกตสำยแลข้ว อทกทรรศนะหนจึที่งกป็เชพที่อวกสำมนตุษยห์ททที่ถซูก
พซูดถจึงนทรกป็คพอผซูข้ททที่ถซูกไถกแลข้วจสำกทรุกยรุคสมคัยททที่ตอนนทรอยซูกในสวรรคณ์แลข้ว ไมกวกสำจะในกรณทใด ในวคันนคัรน
พระเจข้สำ “จะทรงสถวิตกคับเขสำ เขสำจะเปป็นชนชสำตวิของพระองคณ์ และพระเจข้สำเองจะประทคับอยซูกกคับเขสำ



และจะทรงเปป็นพระเจข้สำของเขสำ” นทที่สพที่อชคัดเจนถจึงควสำมสนวิทสนม กสำรเปป็นอคันหนจึที่งอคันเดทยวก คัน และ
สสำมคัคคทธรรมกคับพระเจข้สำซจึที่งจะมทขจึรนในวคันนคัรนซจึที่งพวกเรสำทรุกวคันนทร รซูข้จคักแตกเพทยงผวิวเผวินเทกสำนคัรน

วว 21:4 ในวคันนคัรน พระเจจ้าจะทรงเชป็ดนคชี้าตาทอกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะ
ไมก่มชอชกตก่อไป ความครคซึ่าครวญ การรจ้องไหจ้ และการเจป็บปวดจะไมก่มชอชกตก่อไป เพราะยอคเดวิมนรัชี้นไดจ้
ผก่านพจ้นไปแลจ้ว” นทที่สพที่อวกสำในสวรรคณ์ใหมกและกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก ซจึที่งเปป็นสวรรคณ์อยกสำงททที่เรสำควิดกคัน
ทรุกวคันนทร  จะมทนสร สำตสำอยซูกเพรสำะวกสำพระเจข้สำจะทรงเชป็ดมคันออกไป อสำจเปป็นไปไดข้วกสำเหลกสำผซูข้ททที่ถซูกไถกแลข้ว
จสำกทรุกยรุคสมคัยไดข้เหป็นกสำรพวิพสำกษสำททที่พระททที่นคั ที่งใหญกสทขสำวซจึที่งเพวิที่งผกสำนพข้นไป ในกสำรพวิจสำรณสำคดทอคัน
นกสำกลคัวนคัรน คนมสำกมสำยททที่พวกเขสำรคักและเพพที่อนๆของพวกเขสำจะถซูกทวิรงลงไปในบจึงไฟ นคัที่นยกอม
ทสสำใหข้ผซูข้เชพที่อหลคั ที่งนสร สำตสำอยกสำงแนกนอน (ดซู ววิวรณณ์ 7:17 และอวิสยสำหณ์ 25:8) อยกสำงไรกป็ตสำม พระกรรุณสำ
ครุณอคันยวิที่งใหญกของพระเจข้สำกป็จะเชป็ดนสรสำตสำทรุกหยดออกไปในวคันนคัรน

เมพที่อกรรุงเยรซูซสำเลป็มมสำถจึง จะไมกมทควสำมตสำยอทกตกอไป ควสำมบสำปจะเปป็นสวิที่งททที่เคยมทในอดทต 
ดข้วยเหตรุนทร  ควสำมตสำยจจึงจะไมกมทอยซูกอทกตกอไป ชคัยชนะไดข้มทขจึรนแลข้วในกสำรฟพร นคพนพระชนมณ์ของพระ
ครวิสตณ์ บคัดนทรควสำมเปป็นจรวิงของชคัยชนะครคัร งนคัรนจะเกวิดขจึรนจรวิงทคัรงหมด ในแบบเดทยวกคัน “ควสำม
ครสที่สำครวญ กสำรรข้องไหข้ และกสำรเจป็บปวดจะไมกมทอทกตกอไป” เพรสำะวกสำควสำมบสำปเปป็นเรพที่องในอดทต
แลข้ว ผลลคัพธณ์อคันขมขพที่นของมคันทคัรงหมด นคัที่นคพอ ควสำมครสที่สำครวญ ควสำมเจป็บปวด และควสำมตสำย จะ
ไมกมทอทกตกอไป นคัที่นจะเปป็นวคันททที่ดทขนสำดไหน! ดซู อวิสยสำหณ์ 65:17 ดข้วย ในขข้อนคัรนผซูข้พยสำกรณณ์อวิสยสำหณ์
บอกวกสำแมข้แตกสวิที่งเกกสำกกอน นคัที่นคพอ ควสำมบสำปและสวิที่งนกสำเกลทยดตกสำงๆททที่ตสำมมสำ จะไมกแมข้แตกเขข้สำมสำใน
ควสำมควิดของเรสำอทกตกอไป

วว 21:5 ดคังนคัรนสวิที่งททที่รอคอยอยซูกเบพรองหนข้สำจจึงถซูกสรรุปยกอไวข้ตรงนทร  พระองคณ์ผซจ้ประทรับ
บนพระทชซึ่นรัซึ่งตรรัสวก่า "ดซเถวิด เราสรจ้างสวิซึ่งสารพรัดขซชี้นใหมก่" และพระองคณ์ตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าวก่า "จง
เขชยนไวจ้เถวิด เพราะวก่าถจ้อยคคาเหลก่านชชี้เปป็นคคาสรัตยณ์จรวิงและสรัตยณ์ซพซึ่อ” ในวคันนคัรนพระเจข้สำจะทรงสรข้สำง
ทรุกสวิที่งใหมกหมด ยอหณ์นจจึงถซูกสคัที่งใหข้เขทยนลงไปเชกนนคัรนเพรสำะวกสำสวิที่งททที่ทกสำนไดข้ยวินนคัรนกป็เปป็นคสสำ “สคัตยณ์
จรวิงและสคัตยณ์ซพที่อ” จรวิงๆ



วว 21:6 เสทยงนคัรนจสำกสวรรคณ์จจึงกลกสำวแกกยอหณ์นวกสำ พระองคณ์ตรรัสกรับขจ้าพเจจ้าวก่า 
"สคาเรป็จแลจ้ว เราเปป็นอรัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและอวสาน ผซจ้ใดกระหาย เราจะใหจ้ผซจ้นรัชี้นดพซึ่มจาก
บก่อนคชี้าพอแหก่งชชววิตโดยไมก่ตจ้องเสชยอะไรเลย  เสทยงนคัรนซจึที่งถซูกพซูดถจึงเปป็นครคัร งแรกในขข้อ 3 เหป็นไดข้ชคัดวกสำ
เปป็นพระสรุรเสทยงของพระเยซซูครวิสตณ์ ดซูววิวรณณ์ 1:8 ดข้วย องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงกลคับมสำใชข้คสสำ
เปรทยบเททยบฝกสำยววิญญสำณซจึที่งมทอยซู กทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ นคั ที่นคพอ นสร สำแหกงชทววิต ดซู อวิสยสำหณ์ 55:1, ยอหณ์น 4:10, 
ววิวรณณ์ 7:17, 22:1 และ 17 พระองคณ์เองทรงเปป็นนสรสำฝกสำยววิญญสำณอคันเปทที่ยมสรุขนคัรนและทรงประทสำน
ใหข้แกกผซูข้ททที่ขอโดยททที่เขสำไมกตข้องเสทยอะไรเลย มคันคพอแกกนแทข้แหกงชทววิตฝกสำยววิญญสำณททที่มทอยซู กในพระองคณ์
เทกสำนคัรน

วว 21:7 ในลคักษณะททที่คลข้สำยกคับพระสคัญญสำเหลกสำนคัรนททที่ทรงมทตกอครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดใน
บทททที่ 2 และ 3 พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำ ผซจ้ใดมชชรัยชนะ ผซจ้นรัชี้นจะไดจ้รรับสวิซึ่งสารพรัดเปป็นมรดก และเราจะ
เปป็นพระเจจ้าของเขา และเขาจะเปป็นบอตรของเรา นทที่เปป็นขข้อควสำมททที่พระองคณ์ตรคัสแกกคนในยรุค
ปคัจจรุบคันนทรพรข้อมกคับพระสคัญญสำททที่วกสำเมพที่อประชสำชนของพระเจข้สำมทชคัยตกอโลก เนพรอหนคังและพญสำมสำร
ในชทววิตนทร  พวกเขสำกป็จะไดข้สวิที่งสสำรพคัดเปป็นมรดกในวคันนคัรน นทที่สพที่อวกสำควสำมบสำปในชทววิตนทรอสำจทสสำใหข้ผซูข้
เชพที่อเสทยหรพอไมกไดข้รคับบสสำเหนป็จเตป็มจสสำนวนในวคันนคัรน นอกจสำกนทร  พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำเมพที่อเรสำมท
ชคัยชนะในชทววิตครวิสเตทยนของเรสำในตอนนทร  พระองคณ์กป็จะทรงเปป็นพระเจข้สำของเรสำและเรสำจะเปป็น
บรุตรของพระองคณ์ในตอนนคัรนดข้วย นทที่สพที่อถจึงพระพรเตป็มจสสำนวนทคัรงในตอนนทรและในตอนนคัรนสสสำหรคับ
กสำรมทชคัยชนะอยกสำงสคัตยณ์ซพที่อตกอโลก เนพรอหนคังและพญสำมสำร

วว 21:8 ในทสำงกลคับกคัน องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงสรรุปยกอวกสำ แตก่คนขลาด คน
ไมก่เชพซึ่อ คนทชซึ่นก่าสะอวิดสะเอชยน ฆาตกร คนลก่วงประเวณช คนใชจ้เวทมนตรณ์ คนไหวจ้รซปเคารพ และ
คนทรัชี้งปวงทชซึ่พซดมอสานรัชี้น จะไดจ้รรับสก่วนของตนในบซงทชซึ่เผาไหมจ้ดจ้วยไฟและกคามะถรัน นรัซึ่นคพอความ
ตายครรัชี้งทชซึ่สอง"

คนเหลกสำนคัรนททที่ปฏวิเสธพระครวิสตณ์ ดคังททที่มทสรรุปไวข้ในรสำยกสำรควสำมบสำปตกสำงๆดข้สำนบน กป็ตคัรงตสำ
คอยกสำรรคับโทษในบจึงไฟไดข้ คสสำททที่แปลวกสำ คนขลาด (เดะอนลอส) มทควสำมหมสำยคกอนขข้สำงคลรุมเครพอ 
ในดข้สำนหนจึที่งมคันอสำจหมสำยถจึงคนททที่ ‘นกสำสะพรจึงกลคัว’ แตกมคันกป็มทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘คนขทรขลสำด’ หสำก



เปป็นในกรณทแรก มคันกป็เขข้สำกคันกคับบรวิบทโดยหมสำยถจึงคนททที่ใชข้ควสำมรรุนแรงหรพอเปป็นคนชคั ที่ว ในทสำง
กลคับกคัน หสำกนทที่เปป็นควสำมหมสำยแบบททที่สอง มคันอสำจหมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่เพรสำะควสำมขทรขลสำดไมก
เคยกลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์เลย นทที่ยวิ ที่งจะเปป็นเชกนนคัรนสสสำหรคับบสำงคนในยรุคเจป็ดปทททที่อสำจตข้องยอมแลก
ดข้วยชทววิตสสสำหรคับกสำรกลคับใจรคับเชพที่อพระครวิสตณ์ พวกคนขทรขลสำดกป็จะไมกไดข้รคับอคันตรสำยอะไร

รสำยกสำรของควสำมบสำปตกสำงๆของคนเหลกสำนคัรนททที่ปฏวิเสธพระครวิสตณ์กป็ถซูกสรรุปยกอวกสำเปป็นคนไมก
เชพที่อและเปป็นคนทชซึ่นก่าสะอวิดสะเอชยน คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (บเดะลผซโซ) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘นกสำรคังเกทยจ’ 
มคันยกอมหมสำยถจึงเหลกสำคนชคั ที่ว คนบสำปในแบบอพที่นๆกป็ถซูกสรรุปวกสำเปป็น “ฆสำตกร คนลกวงประเวณท 
คนใชข้เวทมนตรณ์ คนไหวข้รซูปเคสำรพ” คสสำททที่แปลวกสำ คนใชจ้เวทมนตรณ์ (ฟารมาเคะอผส) ถจึงแมข้ควสำม
หมสำยตรงตคัวคพอกสำรใชข้ยสำ แตกสรุดทข้สำยแลข้วมคันกป็หมสำยถจึงกสำรใชข้เวทมนตรณ์คสำถสำ ในสมคัยโบรสำณกสำร
ใชข้เวทมนตรณ์คสำถสำกป็ใชข้ยสำหลอนประสสำทในฐสำนะเปป็นสกวนหนจึที่งของพวิธทกรรม โลกและววิธทปฏวิบคัตวิททที่
ชคั ที่วชข้สำของมคันจจึงถซูกสรรุปยกอในททที่กลกสำวมสำแลข้ว อยกสำงไรกป็ตสำม องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงเสรวิม
ควสำมบสำปประเภทสรุดทข้สำยเขข้สำไปดข้วยเกรงวกสำจะมทผซูข้ใดไมกยอมรคับวกสำตนมทควสำมผวิดในควสำมบสำป
ตกสำงๆดข้สำนบน นคัที่นคพอ “คนทคัรงปวงททที่พซูดมรุสสำ” เหมพอนกคับททที่กสำรฆสำตกรรมครคัร งเดทยวกป็ทสสำใหข้คนๆ
หนจึที่งเปป็นฆสำตกร กสำรโกหกครคัร งเดทยวกป็ทสสำใหข้คนๆหนจึที่งเปป็นคนพซูดมรุสสำเชกนกคัน ไมกเคยมทใครททที่เกวิดมสำ
บนแผกนดวินโลกททที่ไมกเคยโกหก

ประเดป็นขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำนคัรนกป็ชคัดเจน ทรุกคนลข้วนมทควสำมผวิด ไมกสสสำคคัญวกสำ
ควสำมบสำปของพวกเขสำจะชคัดเจนโจกงแจข้งหรพอปวิดซกอนคลรุมเครพอ เชกน กสำรโกหก เปป็นตข้น คนทคัรง
ปวงททที่อยซูกนอกพระครวิสตณ์จะพบวกสำตคัวเองตข้องรคับโทษ “ในบจึงททที่เผสำไหมข้ดข้วยไฟและก สสำมะถคัน นคัที่น
คพอควสำมตสำยครคัร งททที่สอง”

ดคังนคัรน หลคังจสำกไดข้สรรุปยกอเกทที่ยวกคับสงกสำรสำศทแหกงกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกและสวรรคณ์ องคณ์พระผซูข้
เปป็นเจข้สำของเรสำยคังทรงสรรุปยกอเกทที่ยวกคับจรุดจบของคนเหลกสำนคัรนททที่ยคังอยซูกในควสำมบสำปของตนตกอไปไมก
วกสำควสำมบสำปนคัรนจะรข้สำยแรงสคักปสำนใดกป็ตสำม มคันคพอควสำมตสำยครคัร งททที่สองและบจึงไฟ ทสำงเลพอกทคัรง
สองนคัรนกป็ชคัดเจนอยซูกแลข้ว

วว 21:9 หลคังจสำกนคัรน ทซตสวรรคณ์องคณ์หนซซึ่งในบรรดาทซตสวรรคณ์เจป็ดองคณ์ทชซึ่ถพอขรันเจป็ด
ใบ อรันเตป็มดจ้วยภรัยพวิบรัตวิสอดทจ้ายทรัชี้งเจป็ดประการนรัชี้น ไดจ้มาพซดกรับขจ้าพเจจ้าวก่า "เชวิญมานชซึ่เถวิด ขจ้าพเจจ้า



จะใหจ้ทก่านดซเจจ้าสาวทชซึ่เปป็นมเหสชของพระเมษโปดก" แนกนอนททที่มเหสทของพระเมษโปดกหสำใชกใคร
อพที่นนอกจสำกครวิสตจคักรททที่ถซูกไถกแลข้ว มทชคัยชนะและไดข้รคับสงกสำรสำศทแลข้วในสวรรคณ์ กสำรรวมตคัวกคัน
อยกสำงเปทที่ยมสรุขของเรสำในวคันนคัรนในฐสำนะครวิสตจคักรสสำกลจะเปป็นดคั ที่งเจข้สำสสำวของพระครวิสตณ์

วว 21:10 เหป็นไดข้ชคัดวกสำมรุมมอง ณ จรุดนทร เปป็นมรุมมองจสำกแผกนดวินโลก ทก่านไดจ้นคา
ขจ้าพเจจ้าโดยพระววิญญาณขซชี้นไปบนภซเขาสซงใหญก่ และไดจ้สคาแดงใหจ้ขจ้าพเจจ้าเหป็นเมพองใหญก่นรัชี้น คพอ
กรองเยรซซาเลป็มอรันบรวิสอทธวิธิ์ ซซซึ่งกคาลรังลอยลงมาจากสวรรคณ์และจากพระเจจ้า เกรงวกสำจะมทผซูข้ใดสงสคัย 
กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก (ซจึที่งถซูกกลกสำวดข้วยวกสำมทขนสำดใหญกและบรวิสรุทธวิธ ) เปป็นททที่อยซูกของมเหสทของพระเมษ
โปดก นคัที่นคพอ ครวิสตจคักร พวกเรสำทรุกวคันนทร เปป็นสกวนหนจึที่งของคนกลรุกมใหญกททที่จะรวมตคัวกคันใน
สวรรคณ์สคักวคันหนจึที่งในฐสำนะเปป็นมเหสทของพระองคณ์ นคั ที่นจะเปป็นสวิทธวิพวิเศษขนสำดไหน ยอหณ์นบรร
ยสำยถจึงกรรุงอคันเปทที่ยมสรุขนทรอทกครคัร งวกสำ “ลอยลงมสำจสำกสวรรคณ์และจสำกพระเจข้สำ” ขข้อพระคคัมภทรณ์ตกอไปนทร
จะบรรยสำยถจึงควสำมยวิที่งใหญกของกรรุงนทร

วว 21:11 ยอหณ์นบรรยสำยถจึงกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกตกอไปวกสำ เมพองนรัชี้นประกอบดจ้วยสงก่า
ราศชของพระเจจ้า ใสสวก่างดอจพลอยมณชอรันหาคก่ามวิไดจ้ เชก่นเดชยวกรับพลอยหยกอรันสอกใสเหมพอน
แกจ้วผลซก แนวควิดเรพที่องสงล่าราศนทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ทคัรงเลกมและโดยเฉพสำะอยกสำงยวิที่งในสกวนททที่ซจึที่งเกทที่ยวขข้อง
กคับพระเจข้สำกป็สพที่อถจึงแสงอคันสวกสำงจข้สำ กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกจจึงมทรคัศมทเจวิดจรคัสขณะททที่ลอยลงมสำจสำก
สวรรคณ์ กสำรกลกสำววกสำมคันจะเปป็นกรรุงแหกงควสำมสวกสำงอคันเจวิดจข้สำกป็เปป็นคสสำพซูดททที่ถซูกตข้อง นอกจสำกนทร  
ควสำมสวกสำงของกรรุงนทร ยคัง “ใสสวกสำงดรุจพลอยมณทอคันหสำคกสำมวิไดข้ เชกนเดทยวกคับพลอยหยกอคันสรุกใส
เหมพอนแกข้วผลจึก” พลอยหยกเปป็นอคัญมณทททที่ไมกมทสทใดสทหนจึที่งโดยเฉพสำะ แตกมทสทหลสำยเฉดสทเหมพอนรรุข้ง
เบสำะแสสสสำคคัญกป็คพอวกสำ แสงพลอยหยกของกรรุงนทรกป็ “สรุกใสเหมพอนแกข้วผลจึก” นทที่อสำจหมสำยถจึงควสำม
สวกสำงจข้สำของเพชรอคันบรวิสรุทธวิธ  ในดข้สำนหนจึที่งแลข้วมคันสรุกใสเหมพอนแกข้วผลจึก แตกเมพที่อแสงสกองทะลรุ
ผกสำนมคัน มคันกป็มทสทรรุข้งหคักเหออกมสำเหมพอนออกมสำจสำกแกข้วปรวิซจึม นคัที่นอสำจเปป็นสวิที่งททที่ยอหณ์นหมสำยถจึงใน
กสำรททที่ทกสำนพซูดถจึงควสำมสวกสำงของกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก สงกสำรสำศทของพระเจข้สำถซูกหคักเหออกมสำจสำก
ภสำยในกรรุงนคัรนเหมพอนกคับควสำมสรุกใสของเพชรเมป็ดโตททที่สรุดเทกสำททที่เคยมทมสำ



วว 21:12-13 ยอหณ์นบรรยสำยถจึงกรรุงนทรตกอไปวกสำ เมพองนรัชี้นมชกคาแพงสซงใหญก่ มชประตซ
สวิบสองประตซ และทชซึ่ประตซมชทซตสวรรคณ์สวิบสององคณ์ และทชซึ่ประตซนรัชี้นจารซกเปป็นชพซึ่อตระกซลของ
ชนชาตวิอวิสราเอลสวิบสองตระกซล 13 ทางดจ้านตะวรันออกมชสามประตซ ทางดจ้านเหนพอมชสามประตซ 
ทางดจ้านใตจ้มชสามประตซ ทางดจ้านตะวรันตกมชสามประตซ

กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกจะเปป็นกรรุงททที่มทก สสำแพงใหญกโตมสำกๆ มคันจะมทรซูปทรงสทที่เหลทที่ยมจคัตรุรคัสโดย
มทสสำมประตซูแตกละดข้สำน แตกละประตซูจะมททซูตสวรรคณ์องคณ์หนจึที่งเฝข้สำอยซูกและเหป็นไดข้ชคัดวกสำประตซูแตกละ
บสำนจะมทชพที่อแตกละตระกซูลของชนชสำตวิอวิสรสำเอลจสำรจึกไวข้เหนพอมคัน นคั ที่นเปป็นเรพที่องนกสำสนใจเพรสำะวกสำ
กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกจะเปป็นททที่อยซูกของครวิสตจคักร ถจึงแมข้ไมกไดข้มทบอกไวข้อยกสำงเฉพสำะเจสำะจง แตกนทที่กป็สพที่อ
ถจึงควสำมเชพที่อมโยงกคันอยกสำงชคัดเจนระหวกสำงครวิสตจคักรและชนชสำตวิอวิสรสำเอล ตสำมจรวิงแลข้วครวิสตจคักร
กป็มทพพรนฐสำนอยซูกบนรสำกฐสำนทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์และศสำสนศสำสตรณ์ททที่ถซูกวสำงไวข้ในชนชสำตวิอวิสรสำเอล
สมคัยพระคคัมภทรณ์เดวิม นอกจสำกนทรครวิสตจคักรกป็ถพอกสสำเนวิดออกมสำจสำกศสำสนสำยวิวและเปป็นเชกนนคัรนจรวิงๆททที่
พระววิหสำรของพวกยวิวในวคันเพป็นเทคอสตณ์

วว 21:14 นอกจสำกนทรแลข้ว และกคาแพงเมพองนรัชี้นมชฐานสวิบสองฐาน และทชซึ่ฐานนรัชี้นจารซก
ชพซึ่ออรัครทซตสวิบสองคนของพระเมษโปดก อคัครทซูตเปสำโลกลกสำวไวข้ในเอเฟซคัส 2:20 วกสำครวิสตจคักรตคัรง
อยซูกบนรสำกฐสำนของพวกอคัครทซูตโดยมทพระเยซซูครวิสตณ์เปป็นศวิลสำมรุมเอก ดข้วยเหตรุนทร ฐสำนของกสสำแพง
ของกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกจะมทสวิบสองรสำกโดยมทชพที่อของอคัครทซูตทคัรงสวิบสองคนเขทยนอยซูกททที่ฐสำนเหลกสำนคัรน
นทที่อสำจหมสำยถจึงหวินททที่เปป็นรสำกฐสำนสวิบสองแถว (หรพอสวิบสองชคัรนตวิดตกอกคัน) ฐสำนเหลกสำนทร จะถซูก
สสำธยสำยเพวิที่มเตวิมในขข้อ 19-20

วว 21:15-16 ยอหณ์นบคันทจึกเกทที่ยวกคับกสำรททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร วคัดขนสำดกรรุงนทรตกอไป
เหมพอนกคับททที่นคักสสสำรวจททที่ดวินจะกระทสสำ ทซตสวรรคณ์องคณ์ทชซึ่พซดกรับขจ้าพเจจ้านรัชี้น ถพอไมจ้วรัดทองคคาเพพซึ่อจะ
วรัดเมพอง และวรัดประตซและกคาแพงของเมพองนรัชี้น ทซูตสวรรคณ์ททที่ถซูกพซูดถจึงในขข้อ 9 มทไมข้วคัดทองคสสำ เรสำ
จสสำไดข้ในบทททที่ 11 วกสำ ‘ไมข้อข้อ’ เปป็นอรุปกรณณ์สมคัยโบรสำณททที่นคักสสสำรวจททที่ดวินใชข้เพพที่อวคัดขนสำด มคันกป็คง
เหมพอนกคับไมข้หลสำขนสำดใหญก ถจึงแมข้ไมข้อข้อนทรอสำจมทขนสำดยสำวกวกสำเยอะ



ดคังนคัรนทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร จจึงพบวกสำ 16 เมพองนรัชี้นเปป็นสชซึ่เหลชซึ่ยมจรัตอรรัส กวจ้างยาวเทก่ากรันและทก่าน
เอาไมจ้วรัดเมพองนรัชี้น ไดจ้สองพรันสชซึ่รจ้อยกวิโลเมตร กวจ้างยาวและสซงเทก่ากรัน เมพองนทรมทรซูปทรงสทที่เหลทที่ยม
จคัตรุรคัส ยอหณ์นพบวกสำมคันมทขนสำด “สองพคันสทที่รข้อยกวิโลเมตร” (หรพอ “หมพที่นสองพคันสทสำดวิออน”) คสสำททที่
แปลวกสำ สทาดวิออน เปป็นหนกวยวคัดหนจึที่งภสำษสำกรทก คนเชพที่อกคันวกสำมคันมทขนสำดยสำวถจึง 582 ถจึง 600 ฟรุต 
หรพอหนจึที่งในแปดของไมลณ์แบบโรมคัน ในทสำงปฏวิบคัตวิแลข้ว สทาดยออน กป็มทขนสำดประมสำณ 600 ฟรุต 
นคัที่นจจึงควิดเปป็นควสำมยสำวประมสำณ 1,350 ถจึง 1,500 ไมลณ์ โดยขจึรนอยซูกกคับวกสำจะใชข้หนกวยวคัดอะไร
สสสำหรคับหนจึที่งสทาดยออน

สวิที่งททที่ไมกชคัดเจนกป็คพอวกสำหมพที่นสองพคันสทสำดวิออนนทร เปป็นควสำมยสำวของดข้สำนหนจึที่งของเมพองนทร
หรพอเปป็นเสข้นรอบวงของเมพองนทร  กสำรตทควสำมแบบดคัรงเดวิมและตสำมยรุคสมคัยคกอนขข้สำงโอนเอทยงไป
ทสำงกสำรตทควสำมแบบแรก อยกสำงไรกป็ตสำม กสำรททที่คนๆหนจึที่งวคัดขนสำดของเมพองนทรกป็อสำจเอนเอทยงไป
ทสำงกสำรตทควสำมแบบททที่สองกป็ไดข้ ซจึที่งในกรณทดคังกลกสำว เมพองนทรกป็จะมทควสำมยสำวดข้สำนหนจึที่งประมสำณ 325 
ถจึง 350 ไมลณ์โดยขจึรนอยซูกกคับหนกวยวคัดททที่ใชข้สสสำหรคับหนจึที่งสทสำดวิออน บสำงคนกป็เสนอวกสำตคัวเลขพวกนทรมท
ไวข้เพพที่อบกงบอกถจึงควสำมใหญกโตมหจึมสำของเมพองนทรมสำกกวกสำททที่จะเปป็นขนสำดททที่เฉพสำะเจสำะจง อยกสำงไร
กป็ตสำม ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำยอหณ์นวคัดขนสำดและไดข้ตคัวเลขพวกนทรออกมสำกป็ดซูจะขคัดแยข้งกคับทรรศนะดคัง
กลกสำว ไมกวกสำจะในกรณทใดกป็ตสำม เมพองนทรกป็มทขนสำดมหจึมสำ โดยใหญกโตกวกสำเมพองใดททที่โลกนทร เคยรซูข้จคัก

ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำเมพองนทร  “กวข้สำงยสำวและสซูงเทกสำกคัน” มทคนคสำดเดสำไปตกสำงๆนสำนสำเกทที่ยวกคับ
รซูปทรงของเมพองนทร  บสำงคนสคันนวิษฐสำนวกสำมคันเปป็นรซูปทรงลซูกบสำศกณ์ บข้สำงกป็รซูปทรงพทระมวิด อคันททที่จรวิง
มคันกป็อสำจเปป็นไดข้ทคัรงสองแบบกป็ไดข้ อยกสำงไรกป็ตสำม มคันอสำจเปป็นตจึกแบบ ‘ตจึกระฟข้สำ’ ในเมพองกป็ไดข้ซจึที่งมท
ควสำมสซูงเทกสำกคับควสำมยสำว โดยมท ‘เสข้นขอบฟข้สำ’ แบบแปลกๆททที่เมพองสกวนใหญกมท นทที่นกสำจะเปป็นสวิที่งททที่
ยอหณ์นกสสำลคังจะสพที่อ แนกนอนยกเวข้นยอหณ์นแลข้ว ตสำไมกเคยเหป็นสวิที่งททที่พระเจข้สำไดข้ทรงจคัดเตรทยมไวข้
สสสำหรคับคนเหลกสำนคัรนททที่รคักพระองคณ์ นคั ที่นจะเปป็นสถสำนทททๆี่ ยวิที่งใหญกตระกสำรตสำและงดงสำมสคักเพทยงใด

วว 21:17 ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ ทก่านวรัดกคาแพงเมพองนรัชี้น ไดจ้เจป็ดสวิบสองเมตร ตาม
มาตรวรัดของมนอษยณ์ ซซซึ่งคพอมาตรวรัดของทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้น อทกครคัร งททที่มวิตวิททที่ระบรุนทร ไมกชคัดเจน มคันอสำจ
เปป็นควสำมสซูงของกสสำแพงหรพออสำจเปป็นควสำมกวข้สำงของมคันกป็ไดข้ แตกมคันนกสำจะเปป็นควสำมสซูงของกสสำแพง
มสำกกวกสำ ไมกวกสำจะในกรณทใด ขนสำดกป็คพอ 144 ศอก หรพอประมสำณ 216 ฟรุต นคัที่นเปป็นควสำมสซูง



ประมสำณตจึกยทที่สวิบชคัรน นคัที่นถพอวกสำเลป็กเมพที่อเททยบกคับควสำมสซูงโดยรวมของเมพองนทร  แตกกป็ถพอวกสำสซูงมสำกๆ
เมพที่อเททยบกคับกสสำแพงเมพองใดๆททที่เคยถซูกสรข้สำงมสำ ถจึงแมข้วกสำยอหณ์นเขข้สำไปมทสกวนเกทที่ยวขข้องและใชข้มสำตร
วคัดของมนรุษยณ์ แตกเหป็นไดข้ชคัดวกสำทกสำนไดข้รคับควสำมชกวยเหลพอจสำกทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรททที่ไปเปป็นเพพที่อนทกสำน
ดข้วย นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่วกสำเลขสวิบสองเปป็นรสำกททที่สองของ 144 เหป็นไดข้ชคัดวกสำนทที่สอดคลข้องกคับชพที่อของ
อคัครทซูตทคัรงสวิบสองคนททที่ถซูกพบททที่ฐสำนของกสสำแพงนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวกสำแตกละแถวหรพอชคัรนของกสสำแพงนทร
มทขนสำด 12 ศอก โดยนกสำจะเปป็นควสำมสซูง

วว 21:18 เชกนเดทยวกคับตคัวเมพองนทร เอง กคาแพงเมพองนรัชี้นกก่อดจ้วยพลอยหยก และเมพองนรัชี้น
เปป็นทองคคาบรวิสอทธวิธิ์ สอกใสดอจแกจ้ว เมพองนทร ไมกเพทยงถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอนพลอยหยกเทกสำนคัรน แตก
ก สสำแพงเมพองเองกป็ถซูกเปรทยบเชกนนคัรนดข้วย นอกจสำกนทร เมพองนทรกป็ถซูกเปรทยบวกสำเปป็นเหมพอน “ทองคสสำ
บรวิสรุทธวิธ  สรุกใสดรุจแกข้ว” นทที่หมสำยถจึงทองคสสำททที่บรวิสรุทธวิธ เสทยจนมคันดซูเหมพอนจะโปรกงแสง เมพองนทรจจึง
เปลกงประกสำยออกมสำไมกใชกแคกดข้วยแสงของเพชรททที่เปลกงออกมสำจสำกสงกสำรสำศทของพระเจข้สำททที่อยซูก
ภสำยในเมพองนทร เทกสำนคัรน แตกยคังเปลกงแสงทองคสสำออกมสำดข้วย นคั ที่นจะเปป็นภสำพอคันนกสำตพที่นตสำขนสำดไหน!

วว 21:19-20 ยอหณ์นบรรยสำยตกอไปวกสำ ฐานของกคาแพงเมพองนรัชี้นประดรับดจ้วยเพชร
พลอยทอกชนวิด คสสำททที่แปลวกสำ ประดรับ (คอสเมะโอ) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘ประดคับประดสำ’ หรพอ ‘ทสสำใหข้
สวย’ นทที่ไมกไดข้หมสำยควสำมวกสำฐสำนของกสสำแพงนทรถซูกสลคักไปดข้วยเพชรพลอยตกสำงๆททที่มทขนสำดเลป็ก แตก
แตกละแถวของฐสำนประกอบไปดข้วยเพชรพลอยโปรกงแสงกข้อนมหจึมสำมสำกกวกสำดคังททที่กลกสำวไวข้ดข้สำน
ลกสำง

ฐานทชซึ่หนซซึ่งเปป็นพลอยหยก ทชซึ่สองไพทซรยณ์ ทชซึ่สามหวินควว๊อตซณ์โปรก่งแสง ทชซึ่สชซึ่มรกต 20 ทชซึ่หจ้า
โกเมน ทชซึ่หกทรับทวิม ทชซึ่เจป็ดเพชรสชเขชยว ทชซึ่แปดพลอยเขชยว ทชซึ่เกจ้าบอษราครัม ทชซึ่สวิบหยก ทชซึ่สวิบเอป็ดพลอย
สชแดง ทชซึ่สวิบสองเปป็นพลอยสชมก่วง ฐสำนทคัรงสวิบสองแถว (ชคัรน) ของกสสำแพงนทรถซูกสสำธยสำยวกสำเปป็นเพชร
พลอยสวิบสองชนวิดททที่แตกตกสำงกคัน เพชรพลอยแตกละชนวิดกป็มทสทตกสำงๆของสทรรุข้ง ในทสำงประวคัตวิศสำสตรณ์
แลข้วเพชรพลอยแตกละชนวิดททที่ถซูกเอกยถจึงนทรประกอบดข้วยมสำกกวกสำหนจึที่งเฉดสท แตกเมพที่อรวมกคันแลข้ว พวก
มคันกป็แสดงถจึงสทของสสำยรรุข้งจสำกสทแดง เหลพอง เขทยว ฟข้สำ และมกวงแบบโปรกงแสง ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำ



พระเจข้สำผซูข้ยวิที่งใหญกของเรสำจะทรงจคัดเรทยงและออกแบบสทเหลกสำนทร ใหข้มทควสำมสวยงสำมแบบลพมหสำยใจ
เลยททเดทยว

วว 21:21 ประตซทรัชี้งสวิบสองประตซนรัชี้นเปป็นไขก่มอกสวิบสองเมป็ด ประตซละเมป็ด นทที่แปลวกสำ
แตกละบสำนของประตซูทคัรงสวิบสองนทร จะเปป็นไขกมรุกกข้อนมหจึมสำ เรสำจะไมกเหป็นวคัสดรุรสำคสำถซูกในเมพองนทร
เลย ไมกมทกสำรพซูดถจึงขนสำดของประตซูเมพองนทร  กระนคัรน เมพที่อพวิจสำรณสำเมพองททที่มทขนสำดใหญกโตนทรแลข้ว 
ประตซูเหลกสำนทร กป็ตข้องมทขนสำดใหญกมหจึมสำเชกนกคัน

จสำกนคัรนยอหณ์นกป็บคันทจึกเกทที่ยวกคับสวิที่งททที่อสำจเปป็นหนจึที่งในจรุดเดกนททที่นกสำประทคับใจมสำกททที่สรุด และ
ถนนในเมพองนรัชี้นเปป็นทองคคาบรวิสอทธวิธิ์ ใสราวกรับแกจ้ว นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่มทกสำรบรรยสำยถจึงทองคสสำททที่
บรวิสรุทธวิธ เสทยจนมคันโปรกงใส ททที่นกสำสนใจคพอคสสำวกสำ ถนน เปป็นคสสำเอกพจนณ์ คสสำททที่แปลเชกนนคัรน (พลาเทะ
เอนย) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ทสำงกวข้สำงทสำงหนจึที่ง มคันจจึงเปป็นถนนคนเดวินสสำยหนจึที่ง ในเมพองตกสำงๆ
สมคัยโบรสำณ เปป็นเรพที่องปกตวิททที่จะมทถนน ‘สสำยหลคัก’ เสข้นเดทยวททที่ทอดยสำวจสำกดข้สำนหนจึที่งไปยคังอทกดข้สำน
หนจึที่งของเมพอง เรสำไมกทรสำบชคัดเจนวกสำนคัที่นจะเปป็นควสำมหมสำยสสสำหรคับตรงนทรดข้วยหรพอไมก

วว 21:22-23 ขณะททที่จนถจึงจรุดนทร  ยอหณ์นบรรยสำยถจึงบรวิเวณรอบนอกของเมพองนทรมสำ
ตลอด ครสำวนทรทกสำนจะใหข้ขข้อมซูลบสำงอยกสำงเกทที่ยวกคับภสำยในของเมพองนทรบข้สำง ขจ้าพเจจ้าไมก่เหป็นมชพระ
ววิหารในเมพองนรัชี้นเลย เพราะองคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้า ผซจ้ทรงฤทธานอภาพสซงสอด และพระเมษ
โปดกทรงเปป็นพระววิหารในเมพองนรัชี้น ในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก ซจึที่งเปป็นเมพองหลวงของอสำณสำจคักรนวิรคัน
ดรณ์และเปป็นสวิที่งททที่เรสำเรทยกกคันโดยทคั ที่วไปวกสำ ‘สวรรคณ์’ ไมกมทพระววิหสำรในนคัรน ขข้อนทรบอกเรสำวกสำ “องคณ์
พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำ ผซูข้ทรงฤทธสำนรุภสำพสซูงสรุด และพระเมษโปดกทรงเปป็นพระววิหสำรในเมพอง
นคัรน” ททที่นกสำสนใจกป็คพอควสำมหมสำยตรงตคัวของคสสำททที่แปลวกสำ พระววิหาร (นาออส) ควสำมหมสำยแบบ
เรทยบงกสำยททที่สรุดคพอ ‘ททที่สถวิตอยซูกของพระเจข้สำ’ กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกเองเปป็นททที่สถวิตอยซูกของพระเจข้สำและ
พระเมษโปดก ดคังนคัรนจจึงไมกจสสำเปป็นตข้องมทพระววิหสำรแยกตกสำงหสำก

23 เมพองนรัชี้นไมก่ตจ้องการแสงของดวงอาทวิตยณ์และดวงจรันทรณ์ เพราะวก่าสงก่าราศชของพระเจจ้า
เปป็นแสงสวก่างของเมพองนรัชี้น และพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวก่างของเมพองนรัชี้น เพรสำะวกสำเทว
สภสำพของพระเจข้สำจะสถวิตอยซูกในเมพองนคัรน ควสำมเจวิดจรคัสแหกงควสำมสวกสำงของพระองคณ์ทคัรงสองจจึง



แทรกซจึมและทะลรุทะลวงไปทคั ที่วทคัรงเมพองจนไมกจสสำเปป็นตข้องมทดวงอสำทวิตยณ์หรพอดวงจคันทรณ์เพพที่อใหข้
ควสำมสวกสำงในเมพองนทร  ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำพระเจข้สำเองทรงใหข้ควสำมสวกสำงแกกเมพองนทรและพระเมษ
โปดกกป็ทรงเปป็นควสำมสวกสำงของเมพองนคัรน เพรสำะครุณสมบคัตวิททที่โปรกงแสงของเมพองนทร  สงกสำรสำศทแหกง
ควสำมสวกสำงของพระองคณ์ทคัรงสองกป็แทรกซจึมไปทคั ที่วทคัรงเมพอง พระเยซซูจะทรงเปป็นควสำมสวกสำงของโลก
ในวคันนคัรนจรวิงๆ

วว 21:24 นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่ มทกสำรบกงชทรชคัดเจนวกสำจะมทอสำรยธรรมมนรุษยณ์บนแผกนดวินโลก
ใหมก ยอหณ์นกลกสำวตกอไปวกสำ บรรดาประชาชาตวิทชซึ่รอดแลจ้วจะเดวินไปในทก่ามกลางแสงสวก่างของเมพอง
นรัชี้น และบรรดากษรัตรวิยณ์ในแผก่นดวินโลกจะนคาสงก่าราศชและเกชยรตวิของตนเขจ้ามาในเมพองนรัชี้น นทที่สพที่อวกสำ
กรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกอยซูกใกลข้กคับแผกนดวินโลกใหมก แตกอสำจไมกไดข้ตคัรงอยซูกเหนพอมคันจรวิงๆ เนพที่องจสำกกรรุงนทร
ลอยอยซูกเหนพอแผกนดวินโลก กรรุงนทร จจึงใหข้แสงสวกสำงแกกแผกนดวินโลก ยอหณ์นเขทยนถจึง “บรรดสำ
ประชสำชสำตวิของแผกนดวินโลก” ในวคันนคัรน นทที่สพที่อวกสำจะมทชทววิตมนรุษยณ์ดสสำเนวินตกอไปในแผกนดวินโลกใหมก 
พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกเรสำชคัดเจนวกสำมคันจะเปป็นเชกนนคัรนไปไดข้อยกสำงไร เรสำคงทสสำไดข้เพทยงคสำดเดสำวกสำ
พวกเขสำถซูกนสสำไปอยซูกบนแผกนดวินโลกใหมกไดข้อยกสำงไรและพวกเขสำมสำจสำกไหน บรรดสำประชสำชสำตวิ
เหลกสำนทรมทกษคัตรวิยณ์และพวกเขสำกป็นสสำสงกสำรสำศทและเกทยรตวิของตนเขข้สำมสำในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกเพพที่อททที่จะ
นมคัสกสำรพระเจข้สำผซูข้ยวิที่งใหญกของพวกเขสำอยกสำงเหป็นไดข้ชคัด มทสวิที่งหนจึที่งททที่แนกนอนกป็คพอ จะไมกมทควสำมบสำป
หรพอควสำมเปพที่อยเนกสำในแผกนดวินโลกใหมกซจึที่งคงอยซูกชคั ที่วนวิรคันดรณ์และไดข้รคับพระพรนคัรนเลย จะมทสภสำพ
ของแดนสวรรคณ์ในวคันนคัรนอยกสำงแทข้จรวิงตลอดไปเปป็นนวิตยณ์

วว 21:25-26 นอกจสำกนทรแลข้ว ประตซเมพองทอกประตซจะไมก่ปวิดเลยในเวลากลางวรัน 
ดจ้วยวก่าจะไมก่มชเวลากลางคพนในเมพองนรัชี้นเลย 26 และคนทรัชี้งหลายจะนคาสงก่าราศชและเกชยรตวิของ
บรรดาประชาชาตวิเขจ้ามาในเมพองนรัชี้น ในเมพองททที่มทก สสำแพงลข้อมรอบสมคัยโบรสำณ ประตซูจะถซูกปวิด
ตอนกลสำงคพนเพพที่อปข้องกคันกสำรโจมตทจสำกภสำยนอก อยกสำงไรกป็ตสำมในวคันนคัรนประตซูเมพองนทรจะไมกมทวคัน
ปวิดเลย อคันบกงบอกถจึงสคันตวิภสำพนวิรคันดรณ์ซจึที่งจะครอบครอง นอกจสำกนทร  ในตอนนคัรนจะไมกมทกลสำงคพน
อทกตกอไปแลข้ว นทที่จจึงสพที่อวกสำจะไมกมทควสำมจสสำเปป็นททที่จะตข้องพคักผกอนและจะไมกมทควสำมเหนพที่อยลข้สำดข้วย 
พระเจข้สำผซูข้ยวิที่งใหญกของเรสำจะทรงนสสำเสนอโลกททที่สมบซูรณณ์แบบในทรุกดข้สำนของมคัน มทกสำรพซูดถจึงอทกครคัร ง



วกสำประตซูของเมพองนทรจะเปป็นทสำงเขข้สำสสสำหรคับประชสำชสำตวิทคัรงหลสำยททที่จะนสสำสงกสำรสำศทและเกทยรตวิของตน
มสำถวสำยพระองคณ์ผซูข้ทรงเปป็นจอมกษคัตรวิยณ์ ขข้อเทป็จจรวิงททที่วกสำบรรดสำประชสำชสำตวิถซูกบรรยสำยถจึงวกสำมทสงกสำ
รสำศทและเกทยรตวิกป็สพที่ออยซูกแลข้วถจึงควสำมรรุกงเรพองและควสำมยวิที่งใหญกของอสำรยธรรมในวคันนคัรน

วว 21:27 สรุดทข้สำย ยอหณ์นกลกสำวชคัดเจนถจึงเหตรุผลททที่อสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรนมทควสำมยวิที่ง
ใหญก สวิซึ่งใดทชซึ่เปป็นมลทวิน หรพอผซจ้ใดกป็ตามทชซึ่กระทคาสวิซึ่งทชซึ่นก่าสะอวิดสะเอชยน หรพอพซดมอสาจะเขจ้าไปใน
เมพองไมก่ไดจ้เลย เวจ้นแตก่เฉพาะคนทชซึ่มชชพซึ่อจดไวจ้ในหนรังสพอแหก่งชชววิตของพระเมษโปดกเทก่านรัชี้นจซงจะ
เขจ้าไปไดจ้ จะไมกมทควสำมบสำปใดไดข้รคับอนรุญสำตหรพอมทอยซู กเลย จะไมกมทควสำมบสำปในรซูปแบบใดๆซจึที่ง
เสพที่อมทรสำมและเปป็นมลทวินในวคันนคัรนเลย มทแตกคนเหลกสำนคัรนททที่มทชพที่อเขทยนไวข้ในหนคังสพอแหกงชทววิตของ
พระเมษโปดกจะอสำศคัยอยซูกในแผกนดวินโลกใหมกนคัรน มทแตกคนเหลกสำนคัรนททที่มทควสำมบรวิสรุทธวิธ จะไดข้รคับ
อนรุญสำตใหข้อยซูกไดข้ ควสำมบสำปและคนบสำปทคัรงปวงถซูกกสสำหนดใหข้ไปอยซูกในบจึงไฟเมพที่อถจึงกสำลสวิรนสรุด
ของแผกนดวินโลกใบเกกสำททที่ถซูกควสำมบสำปครอบงสสำ นทที่ไมกนกสำหมสำยควสำมวกสำบรรดสำคนบสำปจะหลบๆ
ซกอนๆอยซูกททที่ไหนสคักแหกงภสำยนอกอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรนโดยถซูกขคัดขวสำงมวิใหข้เขข้สำไป แตกนกสำจะ
หมสำยควสำมวกสำคนเหลกสำนคัรนไมกมทอยซูกอทกตกอไปแลข้วมสำกกวกสำ ดคังนคัรน สงกสำรสำศทและเกทยรตวิของยรุคนคัรนจจึง
คงอยซูกตลอดไปทรุกชคั ที่วยรุคสมคัย

*****
ภนำพรวมของววิวรณณ 22: บทสตุดทห้ายในพระคนัมภนรห์ใหห้คนาบรรยายเพยชื่มเตยมเกนชื่ยวกนับสภาพ

ตล่างๆในอาณาจนักรนยรนันดรห์นนันี้น มนันปยดทห้ายดห้วยการทนชื่พระเยซผเองทรงสนัญญาเกนชื่ยวกนับพระพรตล่างๆ 
พระองคห์ทรงสนัญญาวล่าจะเสดห็จมาโดยเรห็ว สตุดทห้ายมนคนาเตชอนหห้ามมยใหห้ตนัดแตล่งหรชอเพยชื่มเตยมพระ
วจนะของพระเจห้า

วว 22:1 หลคังจสำกไดข้บรรยสำยถจึงโครงสรข้สำงของกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกในบทททที่แลข้วไป
แลข้ว ครสำวนทร ยอหณ์นใหข้รสำยละเอทยดเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกคับลคักษณะเฉพสำะของมคัน ทก่านไดจ้ชชชี้ใหจ้ขจ้าพเจจ้าดซ
แมก่นคชี้าบรวิสอทธวิธิ์ทชซึ่มชนคชี้าแหก่งชชววิต ใสเหมพอนแกจ้วผลซก ไหลออกมาจากพระทชซึ่นรัซึ่งของพระเจจ้า และของ
พระเมษโปดก มทหลสำยสวิที่งททที่สสสำคคัญเกทที่ยวกคับแมกนสร สำสสำยนทร  (1) สวิที่งแรกกป็คพอ ควสำมบรวิสรุทธวิธ ของแมกนสร สำ
สสำยนทร  ควสำมหมสำยตรงตคัวกป็คพอวกสำ แมกนสร สำแหกงชทววิตสสำยนทรมทลคักษณะใสแจอ๋ว จะไมกมทมลพวิษในวคันนคัรน



เลย (2) แมกนสร สำสสำยนทร ไหลออกมสำจสำกพระททที่นคั ที่งของพระเจข้สำและพระเมษโปดกโดยตรง เหป็นไดข้ชคัด
วกสำนทที่อยซูกขข้สำงในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก (3) มทชพที่อวกสำแมกนสร สำแหกงชทววิต พระคคัมภทรณ์ไมกไดข้บอกชคัดเจนวกสำแมกนสร สำ
นทรมทไวข้เพพที่ออะไร อยกสำงไรกป็ตสำม ใน 21:6 พระเยซซูตรคัสถจึงกสำรใหข้นสร สำดพที่มแกกคนเหลกสำนคัรนททที่กระหสำยจสำก
บกอนสรสำพรุแหกงชทววิต ใน 22:17 มทกสำรพซูดถจึงนสรสำแหกงชทววิตอทกครคัร งและเหป็นไดข้ชคัดวกสำตรงนคัรนซจึที่งมทควสำม
หมสำยฝกสำยววิญญสำณ มทหลสำยสวิที่งททที่คลข้สำยๆกคันกคับเอเสเคทยล 47:1-5 อยกสำงไรกป็ตสำม ในขข้อนคัรนแมกนสร สำนคัรน
กป็ถซูกบรรยสำยวกสำอยซูกในยรุคพคันปท

วว 22:2 นทที่เปป็นอทกครคัร งททที่มทกสำรพซูดถจึง ‘ถนน’ ของกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก ทก่ามกลางถนน
ในเมพองนรัชี้นและรวิมแมก่นคชี้าทรัชี้งสองฟากมชตจ้นไมจ้แหก่งชชววิต ซซซึ่งออกผลสวิบสองชนวิด ออกผลทอกๆเดพอน 
และใบของตจ้นไมจ้นรัชี้นสคาหรรับรรักษาบรรดาประชาชาตวิใหจ้หาย คสสำททที่แปลวกสำ ทก่ามกลาง (เมะซอส) มท
ควสำมหมสำยแบบพพรนๆททที่สรุดวกสำ ‘ตรงกลสำง’ นทที่สพที่อถจึงกสำรททที่แมกนสร สำแหกงชทววิตในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมกไหล
ลงมสำตรงกลสำงของ ‘ถนน’ นคัรน นทที่อสำจหมสำยควสำมวกสำถนนสสำยหลคักของเมพองนทร เปป็นเหมพอนถนนใน
สวนสสำธสำรณะททที่มทแมกนสร สำแหกงชทววิตไหลผกสำกลสำงและ ‘ถนน’ นคัรนกป็กลสำยเปป็นสองขข้สำงทสำงโดยอยซูก
คนละฝคัที่งของแมกนสร สำสสำยนทร  มทกสำรเอกยถจึงตข้นไมข้แหกงชทววิตดข้วย ซจึที่งถซูกกลกสำวในรซูปเอกพจนณ์ แตกในขณะ
เดทยวกคันมคันกป็อยซูกทคัรงสองฟสำกของแมกนสร สำนทร  อสำจเปป็นไปไดข้วกสำถนนสองฟสำกของ ‘ถนน’ สสำยหลคักนทร
ซจึที่งทอดยสำวตสำมแนวแมกนสร สำแหกงชทววิตมทตข้นไมข้แหกงชทววิตปลซูกไวข้เปป็นแนวยสำวตลอดทคัรงเสข้น ถจึงแมข้วกสำ
ตข้นไมข้แบบนทรมทชนวิดเดทยวเทกสำนคัรน แตกมคันอสำจมทตข้นไมข้แบบนทรหลสำยตข้นอยซูกตลอดทคัรงสองฟสำกของ
แมกนสร สำสสำยนทรกป็ไดข้

ตข้นไมข้ททที่แปลกประหลสำดททที่สรุดนทรออกผลสวิบสองชนวิด ผลใหมกของมคันจจึงออกมสำทรุกเดพอน ททที่
นกสำสนใจกป็คพอมทกสำรเอกยถจึง ‘เดพอน’ ในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรน เหป็นไดข้ชคัดวกสำจะมทหนกวยวคัดเวลสำแบบ
มสำตรฐสำนในอสำณสำจคักรนคัรน นอกจสำกนทร ใบของตข้นไมข้แหกงชทววิตนทร ยคังมทไวข้เพพที่อรคักษสำบรรดสำประชสำชสำตวิ
ใหข้หสำยดข้วย คสสำททที่แปลวกสำ รรักษาใหจ้หาย (เธะราเพะเอนย) สสำมสำรถมทควสำมหมสำยดข้วยวกสำ ‘บรวิกสำร’ หรพอ 
‘ประโยชนณ์’ มคันดซูเหมพอนไมกสอดคลข้องกคันททที่จะมทควสำมเจป็บปกวยซจึที่งตข้องมทกสำรรคักษสำใหข้หสำยใน
สวรรคณ์

ททที่นกสำสนใจอทกกป็คพอกสำรพซูดถจึง บรรดาประชาชาตยในวคันนคัรน นทที่สพที่ออทกครคัร งวกสำจะมทประชสำชสำตวิ
ตกสำงๆในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรน ดซูคสสำอธวิบสำยสสสำหรคับ 21:24 ดซูเหมพอนวกสำผลของตข้นไมข้แหกงชทววิตพรข้อม



กคับแมกนสร สำแหกงชทววิตเปป็นอสำหสำรและบกอนสรสำพรุแหกงชทววิตสสสำหรคับมนรุษยชสำตวิในสวรรคณ์ซจึที่งถซูกนสสำไปอยซู ก
บนแผกนดวินโลกใหมกในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรน แมข้แตกใบของตข้นไมข้เหลกสำนคัรนกป็มทไวข้เพพที่อประโยชนณ์
ของประชสำชสำตวิเหลกสำนคัรน เรสำจสสำไดข้วกสำตข้นไมข้แหกงชทววิตถซูกพซูดถจึงในปฐมกสำล 2:9 และ 3:22, 24 ดข้วย 
อสำจเปป็นไดข้วกสำชทววิตททที่ไมกรซูข้สวิรนสรุดนคัรนมทอยซูกในตข้นไมข้แหกงชทววิตถจึงแมข้วกสำอสำดคัมและเอวสำไมกเคยไดข้กวินผล
ของมคันเลยกป็ตสำม อยกสำงไรกป็ตสำม ตข้นไมข้อคันเปทที่ยมสรุขนทร จะมทอยซูกในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก

วว 22:3 นอกจสำกนทร  เมพที่อวคันนคัรนมสำถจึงจะไมก่มชการสาปแชก่งใดๆอชกตก่อไป กสำรสสำปแชกง
ททที่ถซูกพซูดถจึงนทร เหป็นไดข้ชคัดวกสำหมสำยถจึงกสำรสสำปแชกงททที่ควสำมบสำปนสสำมสำสซูกแผกนดวินโลกในเวลสำททที่อสำดคัมลข้ม
ลงในควสำมบสำป ในแผกนดวินโลกใหมก จะไมกมทกสำรสสำปแชกงอทกตกอไป ดซู ปฐมกสำล 3:17 ปคัญหสำทรุก
อยกสำงของแผกนดวินโลกนทรลข้วนมทททที่มสำจสำกกสำรสสำปแชกงซจึที่งเกวิดขจึรนเพรสำะควสำมบสำปของอสำดคัม กสำรสสำป
แชกงนทรกป็ไลกตคัรงแตกควสำมเจป็บปกวยและควสำมตสำยไปจนถจึงวคัชพพชททที่มทหนสำมแหลม ไปจนถจึงสคัตวณ์ททที่กวิน
เนพรอ จะไมกมทสวิที่งเหลกสำนทร ในสวรรคณ์เลย

พระทชซึ่นรัซึ่งของพระเจจ้าและของพระเมษโปดกจะตรัชี้งอยซก่ในเมพองนรัชี้น และบรรดาผซจ้รรับใชจ้ของ
พระองคณ์จะปรนนวิบรัตวิพระองคณ์ ดคังททที่ไดข้กลกสำวไปแลข้วใน 22:1 พระททที่นคัที่งของพระเจข้สำและของพระ
เมษโปดกตคัรงอยซูกในกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก บรรดสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์จะปรนนวิบคัตวิพระองคณ์ททที่นคั ที่นใน
เวลสำนคัรน แนกนอนททที่เหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์กป็คพอคนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้รคับควสำมรอดจสำกทรุกยรุคสมคัย 
ไมกวกสำจะเปป็นชนชสำตวิอวิสรสำเอลททที่ถซูกไถกหรพอครวิสตจคักรททที่ไดข้ชคัยชนะในสวรรคณ์ ในวคันนคัรน เรสำจะไดข้
รคับอภวิสวิทธวิธ ในกสำรปรนนวิบคัตวิรคับใชข้พระองคณ์เสมอไป

วว 22:4 นอกจสำกนทร เขาเหลก่านรัชี้นจะเหป็นพระพรักตรณ์พระองคณ์ และพระนามของ
พระองคณ์จะประทรับอยซก่ทชซึ่หนจ้าผากเขา ถจึงแมข้วกสำมนรุษยณ์ททที่บสำปหนสำในเนพรอหนคังททที่เตป็มไปดข้วยควสำม
บสำปไมกมททสำงเหป็นพระเจข้สำไดข้ แตกยรุคใหมกกป็ก สสำลคังจะมสำถจึง ในวคันนคัรนเหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์จะ
สลคัดทวิรงรกสำงกสำยททที่เตป็มไปดข้วยควสำมบสำปเพพที่อรคับเอสำรกสำงกสำยททที่ถซูกชรุบใหข้เปป็นขจึรนใหมกซจึที่งบรวิสรุทธวิธ และ
เปทที่ยมดข้วยสงกสำรสำศท ธรรมชสำตวิอคันบสำปหนสำของพวกเขสำ คพอเนพรอหนคัง จะถซูกฝคังพรข้อมกคับกสำยเกกสำของ
พวกเขสำ ในสวรรคณ์พวกเขสำจะเปป็นผซูข้บรวิสรุทธวิธ และชอบธรรมไปพรข้อมๆกคัน ไมกตข้องสงสคัยเลยวกสำ
ประชสำชนของพระเจข้สำในวคันนคัรนจะเหป็นพระเยซซูหนข้สำตกอหนข้สำ ดซู 1 ยอหณ์น 3:2 คสสำถสำมกป็คพอวกสำเรสำจะ
ไดข้เหป็นพระเจข้สำเองหรพอไมก อยกสำงไรกป็ตสำม นคัที่นกป็ถซูกสพที่อไวข้ดข้วย ไมกใชกแคกตรงนทร เทกสำนคัรนแตกในมคัทธวิว 



5:8 และฮทบรซู 12:14 ดข้วย นอกจสำกนทร ในวคันนคัรน “พระนสำมของพระองคณ์จะประทคับอยซู กททที่หนข้สำผสำก
เขสำ” เหมพอนกคับททที่บรรดสำผซูข้รคับใชข้ของซสำตสำนในชกวงยรุคเจป็ดปทมทเครพที่องหมสำยของมคันอยซู กททที่หนข้สำผสำก
ของพวกเขสำ ในสวรรคณ์บรรดสำผซูข้รคับใชข้ของพระเจข้สำกป็จะมทพระนสำมของพระเจข้สำอยซูกททที่หนข้สำผสำกของ
พวกเขสำเชกนเดทยวกคัน

วว 22:5 สภสำพเพวิที่มเตวิมของวคันอคันเปทที่ยมสรุขนคัรนถซูกบรรยสำยถจึง กลางคพนจะไมก่มชทชซึ่นรัซึ่น 
เขาไมก่ตจ้องการแสงเทชยนหรพอแสงอาทวิตยณ์ เพราะวก่าองคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้าคพอพระเจจ้าทรงประทานแสง
สวก่างแกก่เขา ในปคัจจรุบคัน ปรสำกฏกสำรณณ์ททที่เปป็นกลสำงคพนเปป็นตคัวแบกงเขตของแตกละวคัน เนพที่องจสำกใน
ตอนนคัรนจะไมกมทกลสำงคพน วคันอยกสำงททที่เรสำรซูข้จคักกคันนทรกป็จะอยซูกในอทกมวิตวิททที่ไมกไดข้ถซูกบรรยสำยถจึง เวลสำอยกสำง
ททที่เรสำรซูข้จคักกป็จะอยซูกในอทกมวิตวิอยกสำงแนกนอน (อยกสำงไรกป็ตสำม เดพอนกป็ถซูกพซูดถจึงในขข้อ 2 ของบทนทร ) ดคังนคัรน
มคันจจึงไมกมทควสำมจสสำเปป็นททที่จะตข้องใชข้แสงเททยมเพรสำะวกสำไมกมทกลสำงคพนททที่นคั ที่น นอกจสำกนทร  ททที่นคัที่นไมก
จสสำเปป็นตข้องมทแสงจสำกดวงอสำทวิตยณ์ดข้วย “เพรสำะวกสำองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำคพอพระเจข้สำทรงประทสำนแสง
สวกสำงแกกเขสำ” เปป็นควสำมจรวิงททที่พระเจข้สำทรงเปป็นควสำมสวกสำงและในพระองคณ์ไมกมทควสำมมพดเลย ดซูคสสำ
อธวิบสำยของ 21:23

ททที่นกสำสนใจกป็คพอคสสำพซูดอคันลจึกซจึร งททที่วกสำ และเขาจะครอบครองอยซก่ตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ เหป็นไดข้
ชคัดวกสำคนเหลกสำนทรคพอ ‘บรรดสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์’ ในขข้อ 3 อทกครคัร งททที่คนเหลกสำนทรนกสำจะเปป็นเหลกสำผซูข้ททที่
ถซูกไถกไวข้จสำกทรุกยรุคสมคัยผซูข้ซจึที่งจะครอบครองรกวมกคับพระครวิสตณ์ในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรน ดซู ดสำเนทยล 
7:27, ววิวรณณ์ 1:6, 5:10, 20:4 นอกจสำกนทรคสสำอรุปมสำขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำเกทที่ยวกคับตสสำแหนกง
ตกสำงๆททที่ประกอบดข้วยสวิทธวิอสสำนสำจในอสำณสำจคักรนคัรน (ลซูกสำ 19:12-26 และมคัทธวิว 25:14-28) กป็นกสำจะ
นสสำมสำประยรุกตณ์ใชข้ไดข้จรวิงตรงนทรดข้วย ควสำมจรวิงททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำคนเหลกสำนคัรนททที่ขณะยคังมทชทววิตอยซูกไดข้
ปรนนวิบคัตวิพระเยซซูครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อกป็จะไดข้รคับบสสำเหนป็จในวคันนคัรนพรข้อมกคับตสสำแหนกงททที่ประกอบ
ดข้วยยศถสำบรรดสำศคักดวิธ และสวิทธวิอสสำนสำจในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ ในวคันนคัรนพวกเรสำจะไดข้
ครอบครองรกวมกคับพระองคณ์ เหป็นไดข้ชคัดวกสำบรรดสำขข้สำแผกนดวินในอสำณสำจคักรนคัรนกป็จะเปป็นเหลกสำ
มนรุษยชสำตวิททที่ถซูกสรข้สำงขจึรนใหมกบนแผกนดวินโลกใหมก



วว 22:6 เนพรอหสำตอนนทรกป็ใกลข้จะถจึงบทสรรุปแลข้วเมพที่อยอหณ์นบคันทจึกควสำมเหป็นทวิรงทข้สำย
ของทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร  และทซตสวรรคณ์องคณ์นรัชี้นบอกขจ้าพเจจ้าวก่า "ถจ้อยคคาเหลก่านชชี้เปป็นคคาสรัตยณ์ซพซึ่อและ
สรัตยณ์จรวิง และองคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้า พระเจจ้าแหก่งพวกศาสดาพยากรณณ์อรันบรวิสอทธวิธิ์ ไดจ้ทรงใชจ้ทซต
สวรรคณ์ของพระองคณ์สคาแดงแกก่บรรดาผซจ้รรับใชจ้ของพระองคณ์ ถซงเหตอการณณ์ทรัชี้งปวงซซซึ่งจะออบรัตวิขซชี้นใน
ไมก่ชจ้า” จรุดเรวิที่มตข้นแหกงบทสรรุปไดข้มสำถจึงแลข้ว ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร รคับรองวกสำทรุกสวิที่งททที่ยอหณ์นไดข้เหป็นและ
ไดข้ยวินลข้วนเปป็น “คสสำสคัตยณ์ซพที่อและสคัตยณ์จรวิง” วลทททที่ตสำมมสำ “และองคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำ พระเจข้สำแหกงพวก
ศสำสดสำพยสำกรณณ์อคันบรวิสรุทธวิธ  ไดข้ทรงใชข้ทซูตสวรรคณ์ของพระองคณ์สสสำแดงแกกบรรดสำผซูข้รคับใชข้ของ
พระองคณ์ ถจึงเหตรุกสำรณณ์ทคัรงปวงซจึที่งจะอรุบคัตวิขจึรนในไมกชข้สำ” ดซูเหมพอนจะบกงบอกถจึงหนคังสพอววิวรณณ์ทคัรง
เลกม ในกสำรททที่ทรงสสสำแดงสวิที่งเหลกสำนทร แกกยอหณ์น พระเจข้สำกป็ทรงใหข้เหลกสำผซูข้รคับใชข้ของพระองคณ์จนถจึงทรุก
วคันนทรทรสำบถจึงสวิที่งททที่ “จะอรุบคัตวิขจึรนในไมกชข้สำ” ถจึงแมข้วกสำเวลสำไดข้ผกสำนพข้นไปจสำกมรุมมองของมนรุษยณ์แลข้ว 
แตกในพระดสสำรวิของพระเจข้สำ สวิที่งตกสำงๆททที่ถซูกเปวิดเผยในหนคังสพอววิวรณณ์กป็ก สสำลคังจะเกวิดขจึรนแลข้ว หสำกสวิที่ง
เหลกสำนคัรนใกลข้จะเกวิดขจึรนในสมคัยของยอหณ์น มคันจะยวิที่งใกลข้จะเกวิดขจึรนในตอนนทรมสำกยวิที่งกวกสำสคักเทกสำใด

วว 22:7 คสสำพยสำกรณณ์สกวนใหญกของหนคังสพอเลกมนทร ไดข้จบลงแลข้ว ตคัรงแตกตรงนทร ไป
จนถจึงตอนจบของหนคังสพอเลกมนทรจจึงเปป็นควสำมเหป็นทวิรงทข้สำย เหป็นไดข้ชคัดวกสำ ขณะททที่ทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร ใหข้
ควสำมเหป็นทวิรงทข้สำยแกกยอหณ์น องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำและพระผซูข้ชกวยใหข้รอดของเรสำกป็ทรงแทรกเขข้สำมสำและ
ตรคัสวกสำ "ดซเถวิด เราจะมาโดยเรป็ว ผซจ้ใดทชซึ่ถพอรรักษาคคาพยากรณณ์ในหนรังสพอนชชี้กป็เปป็นสอข" พระองคณ์ตรคัส
พระสคัญญสำททที่สสสำคคัญสองประกสำร (1) พระองคณ์ทรงสคัญญสำวกสำจะเสดป็จมสำโดยเรป็ว คสสำททที่แปลเชกนนคัรน 
(ทาคผ) อสำจหมสำยถจึงรผปแบบททที่พระองคณ์จะเสดป็จกลคับมสำมสำกพอๆกคับวยธนททที่พระองคณ์จะเสดป็จกลคับมสำ
ดข้วย มคันจะเกวิดขจึรนในชคั ที่วขณะเดทยว ในพรวิบตสำเดทยว ระยะแรกของกสำรเสดป็จกลคับมสำของพระองคณ์
คพอ ตอนททที่ครวิสเตทยนถซูกรคับขจึรนไป จสำกนคัรนเจป็ดปทตกอมสำพระองคณ์กป็จะทรงปรสำกฏพระองคณ์ดข้วยฤทธวิธ
เดชและสงกสำรสำศทใหญกยวิที่ง

พระสคัญญสำประกสำรททที่สอง (2) คพอพระพรสสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่ถพอรคักษสำ “คสสำพยสำกรณณ์ใน
หนคังสพอนทร ” คสสำททที่แปลวกสำ คคา ตรงนทรคพอ ลอกอส ดข้วยเหตรุนทรพระเยซซูจจึงตรคัสวกสำ พระพรจงมทแกกคนทคัรง
หลสำยททที่เชพที่อฟคังถข้อยคสสำตกสำงๆททที่มทอยซูกในหนคังสพอเลกมนทร  (มทกสำรสพที่อถจึงกสำรดลใจในดข้สำนถข้อยคสสำอทกครคัร ง



ผกสำนทสำงคสสำวกสำ ‘คสสำ’) เทกสำททที่เปป็นไปไดข้พระสคัญญสำนทรกป็ครอบคลรุมถจึงพระคคัมภทรณ์ทคัรงเลกม พระเยซซูทรง
ทรสำบวกสำนทที่เปป็นหนคังสพอเลกมสรุดทข้สำยของสสำรบบพระคคัมภทรณ์ มคันเปป็นหวินททที่วสำงอยซู กยอดบนสรุดของพระ
คคัมภทรณ์ พระองคณ์จจึงทรงเนข้นยสรสำพระสคัญญสำขข้อหนจึที่งททที่ถซูกพบอยซูกทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ มทพระพรสสสำหรคับคนทคัรง
หลสำยททที่เชพที่อฟคังพระวจนะของพระเจข้สำ พระสคัญญสำขข้อนทร เองถซูกพบอยซูกในคสสำขจึรนตข้นของหนคังสพอเลกมนทร
ใน 1:3

วว 22:8-9 ยอหณ์นจจึงยพนยคันคสสำพยสำนสกวนตคัวของตนเกทที่ยวกคับทรุกสวิที่งททที่ทกสำนไดข้ยวินและไดข้
เหป็น ขจ้าพเจจ้า คพอยอหณ์น เปป็นผซจ้ไดจ้เหป็นและไดจ้ยวินเหตอการณณ์เหลก่านชชี้ และครรัชี้นขจ้าพเจจ้าไดจ้ยวินและไดจ้
เหป็นแลจ้ว ทกสำนจจึงเผลอทรอดตรัวลงจะนมรัสการแทบเทจ้าทซตสวรรคณ์ทชซึ่ไดจ้สคาแดงเหตอการณณ์เหลก่านชชี้แกก่
ขจ้าพเจจ้า จสำกนคัรนทกสำนกป็ถซูกทซูตสวรรคณ์องคณ์นทรตสสำหนวิโดยทคันทท 9 แตก่ทก่านหจ้ามขจ้าพเจจ้าวก่า "อยก่าเลย 
ดจ้วยวก่าขจ้าพเจจ้าเปป็นเพพซึ่อนผซจ้รรับใชจ้เชก่นเดชยวกรับทก่าน และพวกพชซึ่นจ้องของทก่านคพอพวกศาสดา
พยากรณณ์ และพวกทชซึ่ถพอรรักษาถจ้อยคคาในหนรังสพอนชชี้ จงนมรัสการพระเจจ้าเถวิด"

นทที่เปป็นเรพที่องททที่นกสำสนใจ ผซูข้นสสำทสำงของยอหณ์นโดยเฉพสำะตคัรงแตก 21:9 เปป็นตข้นมสำ เปป็นหนจึที่งใน
ทซูตสวรรคณ์ททที่ถพอขคันเจป็ดใบแหกงกสำรพวิพสำกษสำครคัร งสรุดทข้สำยในยรุคเจป็ดปท ตรงนทรทซูตสวรรคณ์องคณ์นทร แจข้งใหข้
ยอหณ์นทรสำบวกสำเขสำไมกไดข้เปป็นเพทยงเพพที่อนผซูข้รคับใชข้พระเจข้สำคนหนจึที่งเทกสำนคัรน แตกเปป็นพวกพทที่นข้องของทกสำน
คพอพวกศสำสดสำพยสำกรณณ์ และพวกททที่เชพที่อฟคังพระวจนะของพระเจข้สำดข้วย คสสำถสำมหนจึที่งจจึงเกวิดขจึรนมสำวกสำ
 “ทซูตสวรรคณ์บสำงตนททที่ถซูกเอกยถจึงตลอดหนคังสพอเลกมนทร จรวิงๆแลข้วกป็คพอบรรดสำผซูข้พยสำกรณณ์ในพระคคัมภทรณ์
เดวิมททที่พระเจข้สำทรงใชข้กสำรในชกวงยรุคเจป็ดปทเพพที่อทสสำใหข้พระประสงคณ์ของพระองคณ์สสสำเรป็จหรพอไมก?”

คสสำวกสำ ทซตสวรรคณ์ (อนังเกะลอส) มทควสำมหมสำยตรงตคัววกสำ ‘ผซูข้นสสำสสำร’ หรพอ ‘ทซูตผซูข้แทน’ 
เหมพอนกคับททที่พวกทซูตสวรรคณ์แหกงครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดในบทททที่ 2 และ 3 ไมกใชกสวิที่งททที่มทชทววิตในสวรรคณ์
อยกสำงเหป็นไดข้ชคัด แตกเปป็นศวิษยสำภวิบสำลของครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงนคัรน ทซูตสวรรคณ์ตรงนทรกป็อสำจเปป็นผซูข้นสสำ
สสำรแหกงสวรรคณ์คนหนจึที่ง แตกไมกไดข้มสำจสำกเผกสำพคันธรุณ์ของสวิที่งททที่มทชทววิตในสวรรคณ์ททที่เรทยกกคันโดยทคั ที่วไปวกสำ
‘ทซูตสวรรคณ์’ ดซูเหมพอนวกสำเขสำเปป็นผซูข้พยสำกรณณ์คนหนจึที่งททที่ตอนนทรอยซูกในสวรรคณ์แลข้วและเปป็นผซูข้ททที่พระเจข้สำ
ทรงใชข้ใหข้ทสสำหนข้สำททที่นทร  คสสำสคัที่งของเขสำททที่มทตกอยอหณ์นนคัรนชคัดเจน “จงนมคัสกสำรพระเจข้สำเถวิด!” เขสำไมก
ยอมรคับกสำรนมคัสกสำรใดๆเลย



วว 22:10 ผซูข้แทนแหกงสวรรคณ์ทกสำนนทร จจึงกสสำชคับยอหณ์นวกสำ "อยก่าประทรับตราปวิดคคา
พยากรณณ์ในหนรังสพอนชชี้ เพราะวก่าใกลจ้จะถซงเวลานรัชี้นแลจ้ว ตรงขข้สำมกคับคสสำสคัที่งททที่ใหข้แกกดสำเนทยล (ดสำเนทยล 
12:4 และ 10) ยอหณ์นไดข้รคับคสสำสคัที่งมวิใหข้ประทคับตรสำคสสำพยสำกรณณ์ททที่ถซูกเปวิดเผยแกกทกสำนแลข้ว ยอหณ์นไดข้
รคับทรสำบวกสำ “ใกลข้จะถจึงเวลสำนคัรนแลข้ว” คสสำททที่แปลวกสำใกลจ้ คพอ เอห็กกตุส ควสำมหมสำยกป็คพอวกสำ ชกวงเวลสำของ
สวิที่งทคัรงปวงททที่ไดข้ถซูกพยสำกรณณ์ไปแลข้วใกลข้จะเปป็นจรวิงแลข้ว เรสำจสสำไดข้วกสำพคันปทขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำกป็
เปป็นเหมชอนวคันเดทยว ควสำมจรวิงททที่สสสำคคัญกวกสำกป็คพอวกสำ เวลสำนคัรนจะใกลข้เขข้สำมสำมสำกยวิที่งกวกสำสคักเทกสำใด

วว 22:11 จรุดสนใจตรงนทร เปลทที่ยนจสำกเนพรอหสำททที่เปป็นคสสำพยสำกรณณ์กลคับมสำสซูกปคัจจรุบคัน คสสำ
เตพอนตกอไปนทรมทไวข้สสสำหรคับผซูข้ททที่ยวินดทฟคัง ครสำวนทรผซูข้พซูดคพอพระเยซซูซจึที่งทรงเตพอนวกสำ ผซจ้ทชซึ่เปป็นคนอธรรมกป็
ใหจ้เขาอธรรมตก่อไป ผซจ้ทชซึ่เปป็นคนลามกกป็ใหจ้เขาลามกตก่อไป ผซจ้ทชซึ่เปป็นคนชอบธรรมกป็ใหจ้เขาชอบธรรม
ตก่อไป และผซจ้ทชซึ่เปป็นคนบรวิสอทธวิธิ์กป็ใหจ้เขาเปป็นคนบรวิสอทธวิธิ์ตก่อไป” ควสำมหมสำยตรงตคัวตรงนทรกป็คพอ ‘ผซูข้ททที่
เปป็นคนอธรรม กป็ใหข้เขสำเปป็นคนอธรรมตกอไปอทก ผซูข้ททที่ลสำมก กป็ใหข้เขสำเปป็นคนลสำมกตกอไปอทก ฯลฯ’ 
กลกสำวแบบถอดควสำมกป็คพอวกสำ ‘ผซูข้ททที่เปป็นคนอธรรม กป็จงเปป็นอยกสำงนคัรนตกอไป ผซูข้ททที่ลสำมก กป็ใหข้เปป็นอยกสำง
นคัรนตกอไป ผซูข้ททที่ชอบธรรม กป็ใหข้เปป็นอยกสำงนคัรนตกอไป และผซูข้ททที่บรวิสรุทธวิธ  กป็ใหข้เปป็นอยกสำงนคัรนตกอไป’

เพรสำะเหตรุททที่จรุดจบของชทววิตและของยรุคทคัรงหลสำยใกลข้เขข้สำมสำแลข้ว พระเยซซูจจึงทรงเตพอนใหข้ทรุก
คนระวคังตคัวไวข้ไมกวกสำเขสำจะอยซูกในสถสำนะใดกป็ตสำม เพรสำะเขสำจะอยซูกในสถสำนะนคัรนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ 
สสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่ใชข้ชทววิตในควสำมบสำปซจึที่งก สสำลคังจะเขข้สำสซูกนวิรคันดรณ์กสำล พวกเขสำกป็จะอยซูกในสภสำพ
โสมมของตนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ สสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่ก สสำลคังจะเขข้สำสซูกนวิรคันดรณ์กสำลในฐสำนะคนชอบ
ธรรมและบรวิสรุทธวิธ ในพระครวิสตณ์ พวกเขสำกป็จะมคั ที่นใจอยซูกในสภสำพนคัรนตลอดไปเปป็นนวิตยณ์เชกนกคัน เวลสำ
นคัรนกสสำลคังใกลข้เขข้สำมสำแลข้ว พระครวิสตณ์ก สสำลคังจะเสดป็จกลคับมสำแลข้ว

เหตรุฉะนคัรนจงระวคังไวข้ เมพที่อฟคันเฟพองแหกงอวสสำนกสำลเรวิที่มเดวินหนข้สำ กสำรกลคับใจใหมกกป็จะเปป็น
เรพที่องยสำกแลข้ว ขณะททที่ยรุคสมคัยนทร ใกลข้จะถจึงจรุดจบของมคัน สถสำนะฝกสำยววิญญสำณของมนรุษยชสำตวิกป็จะอยซูก
ในสภสำพททที่พวกเขสำเขข้สำสซูกนวิรคันดรณ์กสำลตลอดไป สสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่ยคังใชข้ชทววิตในควสำมบสำปตกอไป 
พวกเขสำกป็อยซูกในสภสำพนคัรนตลอดไปในนรก สสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่เปป็นคนบรวิสรุทธวิธ และชอบธรรม
ในพระครวิสตณ์ พวกเขสำกป็จะคงอยซูกในสภสำพนคัรนตลอดไปในสวรรคณ์เชกนกคัน



วว 22:12 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำทรงคะยคัรนคะยอใหข้ผซูข้คนกลคับใจมสำหสำพระองคณ์ 
"ดซเถวิด เราจะมาโดยเรป็ว และจะนคาบคาเหนป็จของเรามาดจ้วย เพพซึ่อตอบแทนการกระทคาของทอกคน คสสำ
ททที่แปลวกสำ โดยเรป็ว (ทาคผ) มทควสำมหมสำยวกสำ ‘อยกสำงรวดเรป็ว’ หรพอ ‘อยกสำงฉคับพลคัน’ มคันไมกเพทยงสพที่อถจึง
เวลสำแหกงกสำรเสดป็จมสำของพระองคณ์เทกสำนคัรน (ในไมกชข้สำ) แตกสพที่อถจึงอสำกคัปกวิรวิยสำแหกงกสำรเสดป็จมสำของ
พระองคณ์ดข้วย (อยกสำงฉคับพลคัน)

พระเยซซูยคังตรคัสถจึงกสำรททที่บคาเหนป็จของพระองคณ์มสำพรข้อมกคับพระองคณ์ดข้วย คสสำททที่แปลเชกนนคัรน 
(มยสธอส) หมสำยถจึง ‘คกสำตอบแทนอคันสมนสรสำสมเนพรอกคับบรวิกสำรททที่ไดข้รคับ’ คสสำนทร ยคังถซูกแปลเปป็น ‘คกสำจข้สำง’
ดข้วย นทที่นกสำจะหมสำยถจึงบสสำเหนป็จในรซูปแบบตกสำงๆททที่ทรงสคัญญสำไวข้สสสำหรคับกสำรรคับใชข้พระครวิสตณ์อยกสำง
สคัตยณ์ซพที่อในชทววิตนทร  ‘มทเพทยงชทววิตเดทยว อทกเดทดี๋ยวกป็ผคันผกสำน มทแตกสวิที่งททที่ทสสำเพพที่อพระครวิสตณ์ จะคงอยซูกชคั ที่ว
กคัลปสำวสสำน’ นทที่อสำจหมสำยถจึงกสำรพวิพสำกษสำททที่บคัลลคังกณ์ของพระครวิสตณ์ซจึที่งใกลข้จะมสำถจึงแลข้ว ไมกวกสำจะใน
กรณทใด บสสำเหนป็จตกสำงๆของพระองคณ์ในวคันนคัรนกป็มทสคัญญสำไวข้สสสำหรคับทรุกคน “ตสำมกสำรกระทสสำของทรุก
คน” แนกนอนททที่เรสำไมกไดข้รคับควสำมรอดโดยกสำรประพฤตวิดท แตกจะมทบสสำเหนป็จสสสำหรคับกสำรรคับใชข้พระ
ครวิสตณ์อยกสำงสคัตยณ์ซพที่อสคักวคันหนจึที่ง โดยขจึรนอยซูกกคับกสำรงสำนททที่เรสำไดข้กระทสสำเพพที่อพระองคณ์หลคังจสำกททที่เรสำไดข้
รคับควสำมรอดแลข้ว นอกจสำกนทร  นกสำสนใจททที่พระเยซซูตรคัสถจึง ‘กสำรกระทสสำ’ มคันคพอสวิที่งททที่เรสำไดข้กระทสสำ
เพพที่อพระครวิสตณ์ในชทววิตครวิสเตทยนททที่จะไดข้รคับคกสำตอบแทนในวคันนคัรน

วว 22:13 เหมพอนกคับททที่พระเยซซูไดข้ทรงสสสำแดงพระองคณ์เองแกกยอหณ์นในตอนตข้นของ
หนคังสพอเลกมนทร  (1:8, 17) พระองคณ์กป็ทรงประกสำศอทกครคัร งวกสำ เราคพออรัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและ
เปป็นอวสาน เปป็นเบพชี้องตจ้นและเบพชี้องปลาย” (ดซูคสสำอธวิบสำยเกทที่ยวกคับเรพที่องนทร ไดข้ในววิวรณณ์ 1:8,17) อทกครคัร ง
ททที่เรสำเหป็นถจึงควสำมเปป็นนวิรคันดรณ์ของพระองคณ์ พระองคณ์ผซูข้ทรงสภสำพอยซู กนวิรคันดรณ์ใกลข้จะเสดป็จกลคับมสำ
ตสำมททที่ไดข้ทรงสคัญญสำไวข้แลข้ว

วว 22:14 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำเนข้นยสรสำพระสคัญญสำพพรนฐสำนททที่สรุดขข้อหนจึที่งในพระ
คคัมภทรณ์ คนทรัชี้งหลายทชซึ่ประพฤตวิตามพระบรัญญรัตวิของพระองคณ์กป็เปป็นสอข กสำรประพฤตวิตสำมพระ
บคัญญคัตวิของพระเจข้สำไมกไดข้นสสำมสำซจึที่งควสำมรอด แตกเมพที่อเรสำไดข้กลสำยเปป็นบรุตรคนหนจึที่งของพระเจข้สำโดย
ควสำมเชพที่อในพระครวิสตณ์ พระเจข้สำกป็ทรงสคัญญสำวกสำจะประทสำนพระพรใหข้สสสำหรคับกสำรททที่เรสำเชพที่อฟคัง 



พระสคัญญสำเรพที่องพระพรสสสำหรคับกสำรเชพที่อฟคังกป็มทอยซูกทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ตลอดทคัรงเลกม เรพที่องนทรถซูกอธวิบสำย
อยกสำงละเอทยดในเลวทนวิตวิ 26 และพระรสำชบคัญญคัตวิ 28 มคันถซูกเนข้นยสรสำตรงนทรอทกครคัร งเมพที่อใกลข้จะถจึงตอน
จบของพระคคัมภทรณ์แลข้ว พระเจข้สำทรงอวยพรสสสำหรคับกสำรเชพที่อฟคังพระวจนะของพระองคณ์ นคั ที่นเปป็นพระ
สคัญญสำของทคัรงพระคคัมภทรณ์เดวิมและพระคคัมภทรณ์ใหมก มคันยคังมทผลบคังคคับใชข้อยซู กเหมพอนเดวิมจนถจึง ณ เวลสำ
นทร

จสำกนคัรนพระเยซซูกป็ประยรุกตณ์ใชข้พระสคัญญสำของพระองคณ์อยกสำงเฉพสำะเจสำะจงมสำกยวิที่งขจึรน เพพซึ่อ
วก่าเขาจะไดจ้มชสวิทธวิธิ์ในตจ้นไมจ้แหก่งชชววิต และเพพซึ่อเขาจะไดจ้เขจ้าไปในเมพองนรัชี้นโดยทางประตซ นทที่อสำจ
หมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่ในชทววิตนทร ไดข้กลคับใจมสำหสำพระครวิสตณ์และไดข้วสำงใจพระองคณ์เปป็นพระผซูข้ชกวย
ใหข้รอด หรพอมคันอสำจหมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่เชพที่อฟคังกป็ไดข้ ไมกวกสำจะในกรณทใด ในฟข้สำสวรรคณ์ใหมกและ
แผกนดวินโลกใหมก คนเหลกสำนทรกป็จะมทสวิทธวิธ ในตข้นไมข้แหกงชทววิตและในกสำรเขข้สำสซูกกรรุงเยรซูซสำเลป็มใหมก ดซู
เหมพอนวกสำหลคักกสำรเรพที่องควสำมเชพที่อฟคังจะพบพระพรแมข้กระทคั ที่งในอสำณสำจคักรนวิรคันดรณ์นคัรนดข้วย ไมกวกสำ
จะในตอนนทรหรพอตอนนคัรน พระเจข้สำกป็ทรงสคัญญสำแลข้ววกสำจะทรงอวยพรผซูข้ททที่เชพที่อฟคังพระวจนะของ
พระองคณ์

วว 22:15 จสำกนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสอยกสำงเปป็นลสำงบอกเหตรุวกสำ ดจ้วยวก่าภายนอกนรัชี้นมชสอนรัข 
คนใชจ้เวทมนตรณ์ คนลก่วงประเวณช ฆาตกร คนไหวจ้รซปเคารพ คนใดทชซึ่รรักและกระทคาการมอสา นทที่กป็
อสำจหมสำยถจึงคนเหลกสำนคัรนททที่จะใชข้เวลสำชคั ที่วนวิรคันดรณ์ในนรก พวกเขสำจะอยซู กนอกขอบเขตของฟข้สำสวรรคณ์
ใหมกและแผกนดวินโลกใหมก (นคัที่นคพอ สวรรคณ์) ในตะวคันออกกลสำงสมคัยโบรสำณ สรุนคัขมคักเปป็นสคัตวณ์กวิน
ซสำกเนพรอซจึที่งเปป็นททที่เกลทยดชคังของคนทคั ที่วไป หสำกกลกสำวโดยใชข้คสสำพซูดปคัจจรุบคันแลข้ว พวกมคันกป็คงเหมพอน
กคับพวกหนซูททที่อยซูกตสำมทกอในเมพอง คสสำวกสำสรุนคัขนทรถซูกใชข้เปป็นคสสำเปรทยบเพพที่อหมสำยถจึงเหลกสำคนชคั ที่วจสำกทรุก
ยรุคสมคัยซจึที่งสรรุปไดข้เปป็นคนใชข้เวทมนตรณ์ คนลกวงประเวณท ฆสำตกร และคนไหวข้รซูปเคสำรพ ในควสำม
บสำปเหลกสำนทรมคันกป็คพอกสำรเลกนของ กสำรทสสำผวิดศทลธรรม กสำรใชข้ควสำมรรุนแรง และควสำมบสำปของ
ววิญญสำณผกสำนทสำงกสำรไหวข้รซูปเคสำรพ เมพที่อฟข้สำสวรรคณ์ใหมกและแผกนดวินโลกใหมก (นคัที่นคพอ สวรรคณ์) มสำ
ถจึง คนบสำปทรุกชนวิดกป็จะตข้องรคับโทษอยซูกหกสำงไกลออกไปในบจึงไฟ โดยจะไมกไดข้ขจึรนมสำมทอวิทธวิพลอทก
เลย นทที่สพที่ออทกครคัร งถจึงคสสำเตพอนใหข้คนเหลกสำนคัรนททที่ยคังอยซูกในควสำมบสำปกลคับใจเสทยใหมก หรพอไมกกป็ตข้อง
พวินสำศในบจึงไฟนคัรน เวลสำนคัรนใกลข้จะถจึงแลข้ว



วว 22:16 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำจจึงตรคัสวกสำ "เราคพอเยซซผซจ้ใชจ้ใหจ้ทซตสวรรคณ์ของเรา
ไปเปป็นพยานสคาแดงเหตอการณณ์เหลก่านชชี้แกก่ทก่านเพพซึ่อครวิสตจรักรทรัชี้งหลาย ทซูตสวรรคณ์ททที่ถซูกพซูดถจึงนทร
จรวิงๆแลข้วจจึงอสำจเปป็นยอหณ์นกป็ไดข้ อทกครคัร งททที่คสสำททที่แปลวกสำ ทซตสวรรคณ์ (อนังเกะลอส) มทควสำมหมสำยตรง
ตคัววกสำ ‘ผซูข้นสสำสสำร’ หรพอ ‘ทซูตผซูข้แทน’ ผซูข้ททที่รคับคสสำพยสำนแหกงคสสำพยสำกรณณ์ของหนคังสพอววิวรณณ์กป็คพอ ‘ครวิสต
จคักรทคัรงหลสำย’ นทที่ยกอมรวมถจึงครวิสตจคักรทคัรงเจป็ดแหกงซจึที่งถซูกเอกยถจึงในตอนตข้นของหนคังสพอเลกมนทรดข้วย 
มคันยคังรวมถจึงครวิสตจคักรทคัรงหลสำยททที่เชพที่อพระคคัมภทรณ์ตลอดทรุกยรุคสมคัยจนถจึงทรุกวคันนทรดข้วย นกสำสคังเกตวกสำ
พระเยซซูไมกไดข้ทรงสกงหนคังสพอเลกมสรุดทข้สำยนทรของพระคคัมภทรณ์ไปถจึง ‘พระศสำสนจคักร’ แตกสกงไปถจึง ‘ค
รวิสตจคักรทคัรงหลสำย’ ครวิสตจคักรททที่มทลคักษณะเปป็น ‘ครวิสตจคักรสสำกล’ ไมกวกสำจะแบบอทแวนเจลวิคหรพอ
ไมกใชกอทแวนเจลวิคนคัรนไมกเปป็นททที่รซูข้จคักในพระคคัมภทรณ์ใหมกแตกอยกสำงใด ครวิสตจคักรนคัรนมทลคักษณะเปป็นค
รยสตจนักรทข้องถวิที่นเสมอ ครวิสตจคักรทข้องถวิที่นเปป็นจรุดศซูนยณ์รวมแหกงพระรสำชกวิจของพระเจข้สำในยรุคนทร  
นอกจสำกนทร  ครวิสตจคักรทคัรงหลสำยไมกเพทยงเปป็นผซูข้รคับพระคคัมภทรณ์เทกสำนคัรน แตกยคังเปป็นผซูข้พวิทคักษณ์รคักษสำพระ
คคัมภทรณ์ดข้วยในฐสำนะเปป็นหลคักและรสำกแหกงควสำมจรวิง

พระเยซซูจจึงทรงนสสำเสนอพระนสำมอพที่นๆของพระองคณ์เอง  เราเปป็นรากและเปป็นเชพชี้อสายของ
ดาววิด และเปป็นดาวประจคารอก่งอรันสอกใส” ในววิวรณณ์ 1:5 พระเยซซูทรงไดข้ชพที่อวกสำเปป็น “รสำกของดสำววิด” 
ตรงนทรพระองคณ์ทรงถซูกบรรยสำยถจึงในฐสำนะเปป็นรสำกของดสำววิด นคั ที่นคพอเปป็นตข้นกสสำเนวิดของดสำววิด และ
ในขณะเดทยวกคันกป็เปป็นเชพรอสสำยของดสำววิดดข้วย อคันหลคังนทรหมสำยถจึงกสำรเปป็นทสำยสำทกษคัตรวิยณ์ในรสำชวงศณ์
ของดสำววิด นทที่จจึงเปป็นกสำรนสสำเสนอควสำมเปป็นกษคัตรวิยณ์ของพระองคณ์ในฐสำนะพระเมสสวิยสำหณ์

พระเยซซูยคังทรงเรทยกตคัวเองดข้วยวกสำ “ดสำวประจสสำรรุกงอคันสรุกใส” เรสำระลจึกถจึงสงกสำรสำศทของ
พระองคณ์ทรุกเชข้สำในดสำวประจสสำรรุกงททที่ขจึรนเหนพอเสข้นขอบฟข้สำกกอนดวงอสำทวิตยณ์ขจึรน ขข้อททที่พซูดถจึงพระครวิสตณ์
ในฐสำนะเปป็นดสำวมทอยซูกทคั ที่วพระคคัมภทรณ์ ไลกตคัรงแตกกคันดสำรววิถท 24:17 ไปจนถจึง 2 เปโตร 1:19 จนถจึง
ววิวรณณ์ 2:28

วว 22:17 เมพที่อพวิจสำรณสำถจึงกสำรเสดป็จกลคับมสำตสำมททที่ทรงสคัญญสำไวข้ของพระเยซซู (และคสสำ
เตพอนททที่มทอยซูกในขข้อ 11 และ 15) องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำกป็ตรคัสคสสำเชวิญสสำมครคัร งใหข้ผซูข้คนมสำหสำ
พระองคณ์ พระววิญญาณและเจจ้าสาวตรรัสวก่า "เชวิญมาเถวิด" และใหจ้ผซจ้ทชซึ่ไดจ้ยวินกลก่าววก่า "เชวิญมาเถวิด" 



และใหจ้ผซจ้ทชซึ่กระหายเขจ้ามา ผซจ้ใดมชใจปรารถนา กป็ใหจ้ผซจ้นรัชี้นมารรับนคชี้าแหก่งชชววิตโดยไมก่ตจ้องเสชยอะไรเลย 
พระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ ก สสำลคังเสนอคสสำเชวิญอยกสำงตกอเนพที่องในยรุคนทร ใหข้ผซูข้คนมสำหสำพระครวิสตณ์ เจข้สำสสำว คพอ 
ครวิสตจคักรกป็เชวิญชวนใหข้คนเขข้สำมสำอยกสำงตกอเนพที่องเชกนกคัน นอกจสำกนทร  ผซูข้ใดกป็ตสำมททที่ไดข้ยวินขกสำว
ประเสรวิฐแลข้วกป็ถซูกกสสำชคับใหข้พซูดวกสำ “เชวิญมสำเถวิด” เชกนกคัน สสสำหรคับคนทคัรงหลสำยททที่กระหสำยฝกสำย
ววิญญสำณ สสำรททที่สกงไปถจึงพวกเขสำกป็คพอ เชยญมาเถยด

คสสำเชวิญนทร ยกอมชวนใหข้เรสำนจึกถจึงคสสำเทศนสำเกทที่ยวกคับผซูข้ททที่เปป็นสรุขทคัรงหลสำยททที่พระเยซซูตรคัสวกสำ 
“บรุคคลผซูข้ใดหวิวกระหสำยควสำมชอบธรรม ผซูข้นคัรนเปป็นสรุข เพรสำะวกสำเขสำจะไดข้อวิที่มบรวิบซูรณณ์” (มคัทธวิว 5:6)
ยอหณ์น 7:37 กป็อสำจอยซูกในเกณฑณ์นทร เชกนกคัน “ในวคันสรุดทข้สำยของเทศกสำลซจึที่งเปป็นวคันใหญกนคัรน พระเยซซู
ทรงยพนและประกสำศวกสำ “ถข้สำผซูข้ใดกระหสำย ผซูข้นคัรนจงมสำหสำเรสำและดพที่ม” สรุดทข้สำย คสสำเชวิญททที่วกสำ ‘เชวิญมสำ
เถวิด’ กป็มทไปถจึง ‘ผซูข้ใดททที่มทใจปรสำรถนสำ’ ดข้วย ควสำมหมสำยของวลทนทร กป็คพอ ‘ผซูข้ใดกป็ตสำมททที่เตป็มใจ’ นสร สำแหกง
ชทววิตมทใหข้แกกผซูข้นคัรนโดยททที่เขสำไมกตข้องเสทยอะไรเลย

ควสำมรอดในพระครวิสตณ์จจึงถซูกแสดงใหข้เหป็นอยกสำงงดงสำมวกสำเปป็นนสรสำแหกงชทววิต ซจึที่งมทใหข้เปลกสำๆ
และถซูกหยวิบยพที่นใหข้แกกทรุกคนททที่ประสงคณ์ททที่จะยอมรคับมคัน เรสำเหป็นถจึงดข้สำนของมนรุษยณ์ในเรพที่องของ
ควสำมรอด เรพที่องของควสำมประสงคณ์ (เจตจสสำนง) เปป็นเรพที่องททที่สสสำคคัญมสำก คนๆหนจึที่งจะไมกไดข้รคับนสรสำแหกง
ชทววิตจนกวกสำเขสำจะประสงคห์ทนชื่จะหคันมสำพจึที่งพระครวิสตณ์และรคับพระองคณ์เปป็นพระผซูข้ชกวยใหข้รอด นทที่
เกทที่ยวขข้องกคับเรพที่องของกสำรกลคับใจใหมกซจึที่งเปป็นสกวนสสสำคคัญของควสำมเชพที่อททที่ชกวยใหข้รอด มคันเรวิที่มตข้นททที่
ใจททที่ประสงคห์ททที่จะหคันมสำหสำพระเจข้สำ จสำกนคัรนมคันกป็ถซูกสมทบดข้วยควสำมเชพที่อในพระผซูข้ชกวยใหข้รอด

วว 22:18-19 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำตรคัสคสสำเตพอนททที่เปป็นลสำงบอกเหตรุเกทที่ยวกคับ
กสำรเขข้สำไปเปลทที่ยนแปลงพระวจนะของพระเจข้สำททที่เปป็นลสำยลคักษณณ์อคักษร ขจ้าพเจจ้าเตพอนทอกคนทชซึ่ไดจ้ยวิน
คคาพยากรณณ์ในหนรังสพอนชชี้วก่า ถจ้าผซจ้ใดจะเพวิซึ่มเตวิมคคาเขจ้าไปในหนรังสพอนชชี้ พระเจจ้ากป็จะทรงเพวิซึ่มภรัยพวิบรัตวิ
ทชซึ่เขชยนไวจ้ในหนรังสพอมจ้วนนชชี้แกก่ผซจ้นรัชี้น กสำรตกอเตวิมเพวิที่มเขข้สำกคับพระคคัมภทรณ์เปป็นกสำรกระทสสำผวิดททที่รข้สำยแรง
จรวิงๆ คนมสำกมสำยไดข้กระทสสำเชกนนคัรนโดยกสำรใหข้หนคังสพอศสำสนสำของตคัวเองมทควสำมนกสำเชพที่อถพอเทกสำกคับ
พระคคัมภทรณ์ นทที่ทสสำใหข้เรสำนจึกถจึงหนคังสพออธวิกธรรมและคคัมภทรณ์มอรมอน ภคัยพวิบคัตวิตกสำงๆททที่พบอยซูกทคั ที่ว
หนคังสพอววิวรณณ์จะเกวิดแกกคนเหลกสำนคัรนททที่ตคัดแตกงตกอเตวิมพระวจนะของพระเจข้สำ ถจึงแมข้วกสำบรวิบทใกลข้



เคทยงของ “หนคังสพอนทร ” ยกอมหมสำยถจึงหนคังสพอววิวรณณ์เทกสำนคัรน แตกเรสำกป็เหป็นถจึงกสำรประยรุกตณ์ใชข้ททที่
ครอบคลรุมถจึงสสำรบบพระคคัมภทรณ์ทคัรงเลกมเชกนกคัน

ในทสสำนองเดทยวกคันพระเยซซูทรงเตพอนวกสำ 19 และถจ้าผซจ้ใดตรัดขจ้อความออกจากหนรังสพอ
พยากรณณ์นชชี้ พระเจจ้ากป็จะทรงเอาสก่วนแบก่งของผซจ้นรัชี้นทชซึ่มชอยซก่ในหนรังสพอแหก่งชชววิต และทชซึ่มชอยซก่ในเมพอง
บรวิสอทธวิธิ์นรัชี้น และจากสวิซึ่งทชซึ่มชเขชยนไวจ้ในหนรังสพอมจ้วนนชชี้ไปเสชย คสสำแชกงสสำปสสสำหรคับกสำรไป
เปลทที่ยนแปลงพระคคัมภทรณ์ถซูกขยสำยเพวิที่มเตวิม กสำรตคัดเนพรอหสำบสำงสกวนของพระคคัมภทรณ์ออกไป (ไมกใชกแคก
จสำกหนคังสพอววิวรณณ์เทกสำนคัรน แตกหมสำยถจึงพระคคัมภทรณ์ทคัรงเลกมดข้วย) จะนสสำมสำซจึที่งผลททที่ตสำมมสำอคันรข้สำยแรง 
คนเหลกสำนคัรนททที่ไดข้ตคัดบสำงขข้อหรพอเนพรอหสำบสำงตอนออกไปจสำกพระคคัมภทรณ์โดยอข้สำงเรพที่องกสำรววิจสำรณณ์
ตข้นฉบคับ (textual criticism) กป็นสสำพสำชทววิตตคัวเองใหข้ไปอยซูกในภสำวะเสทที่ยงเหลพอเกวิน พระเยซซูทรงเตพอน
เกทที่ยวกคับกสำรททที่คนเหลกสำนคัรนจะถซูกตคัดออกไปจสำกกสำรมทสกวนในหนคังสพอแหกงชทววิตและในเมพอง
บรวิสรุทธวิธ นคัรน

หสำกเรสำเชพที่อวกสำควสำมรอดนคัรนเมพที่อไดข้มสำแลข้วกป็คงอยซูกถสำวรไมกหลรุดหสำย ควสำมหมสำยตรงนทรกป็อสำจ
คลข้สำยคลจึงกคับกสำรพซูดหมวิที่นประมสำทพระววิญญสำณบรวิสรุทธวิธ  ซจึที่งเปป็นควสำมบสำปททที่อภคัยใหข้ไมกไดข้ กสำรไป
เปลทที่ยนแปลงพระคคัมภทรณ์ โดยเฉพสำะกสำรตคัดเนพรอหสำบสำงสกวนของพระคคัมภทรณ์ออกไป กป็เปป็นกสำรทสสำใหข้
ตคัวเองตกอยซูกในสถสำนะททที่เขสำไมกอสำจไดข้รคับควสำมรอดไดข้ นอกจสำกนทร  พระพรทคัรงหมดททที่ไดข้ทรงสคัญญสำ
ไวข้ซจึที่งมทเขทยนอยซูกในหนคังสพอววิวรณณ์กป็จะถซูกเอสำไปจสำกบรุคคลเชกนนคัรนดข้วย กสำรเขข้สำไปเปลทที่ยนแปลงพระ
คคัมภทรณ์กป็เปป็นเรพที่องททที่เสทที่ยงจรวิงๆ

วว 22:20 องคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำตรคัสควสำมเหป็นสรุดทข้สำยซจึที่งมทบคันทจึกไวข้ พระองคณ์
ผซจ้ทรงเปป็นพยานในเหตอการณณ์ทรัชี้งปวงนชชี้ ตรรัสวก่า "แนก่นอน เราจะมาโดยเรป็ว" เหป็นไดข้ชคัดวกสำผซูข้พซูดคพอ 
พระเยซซู คสสำพยสำนสรุดทข้สำยและพระสคัญญสำสรุดทข้สำยททที่มทบคันทจึกไวข้ในพระคคัมภทรณ์คพอ “แนกนอน เรสำจะมสำ
โดยเรป็ว” นทที่เปป็นครคัร งททที่สสำมแลข้วในบทสรุดทข้สำยนทรของพระคคัมภทรณ์ททที่พระเยซซูทรงสคัญญสำวกสำจะเสดป็จมสำ
โดยเรป็ว ดซู 22:7 และ 12 อทกครคัร งททที่พระสคัญญสำนคัรนบกงบอกถจึงเวลาททที่พระองคณ์จะเสดป็จกลคับมสำพอๆกคับ
วยธนททที่พระองคณ์จะเสดป็จกลคับมสำ มคันเกวิดขจึรนไดข้ทรุกเมพที่อ เมพที่อพระองคณ์เสดป็จมสำเพพที่อรคับผซูข้เชพที่อขจึรนไป มคันจะ
เกวิดขจึรนอยกสำงรวดเรป็วเหมพอนฟข้สำแลบ เรสำจจึงควรเตรทยมตคัวใหข้พรข้อมไวข้ เอเมน นทรนกสำจะเปป็นกสำรตอบ



สนองของยอหณ์นเมพที่อทกสำนกลกสำววกสำ เอเมน พระเยซซเจจ้า ขอใหจ้เปป็นเชก่นนรัชี้น เชวิญเสดป็จมาเถวิด ในกสำร
ตอบสนองตกอพระสคัญญสำของพระเยซซูททที่จะเสดป็จมสำโดยเรป็วนคัรน ยอหณ์นพซูดไดข้แตกเพทยงวกสำ “เอเมน 

พระเยซซูเจข้สำ ขอใหข้เปป็นเชกนนคัรน เชวิญเสดป็จมสำเถวิด” นคัที่นควรเปป็นคสสำอธวิษฐสำนของเรสำเสมอไปดข้วยเชกน
กคัน

วว 22:21 หนคังสพออคันยวิที่งใหญกททที่พซูดถจึงอวสสำนกสำลนทรกป็ปวิดทข้สำยดข้วยคสสำทซูลขอของยอหณ์
นวกสำ ขอใหจ้พระคอณแหก่งพระเยซซครวิสตณ์องคณ์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา จงดคารงอยซก่กรับทก่านทรัชี้งหลายเถวิด 
เอเมน ในรซูปแบบททที่คลข้สำยคลจึงกคับจดหมสำยฝสำกหลสำยฉบคับของเปสำโล ยอหณ์นผซูข้เปป็นอคัครทซูตทซูลขอ
พระครุณขององคณ์พระผซูข้เปป็นเจข้สำของเรสำใหข้แกกผซูข้อกสำนของทกสำนและปวิดทข้สำยเนพรอหสำทคัรงหมดดข้วยคสสำวกสำ 
เอเมน ขอใหข้เปป็นเชกนนคัรน!


