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วิวรณของพระเยซู
คริสต
ซึ่งทรงสําแดงแกอัครสาวกยอหน

1

วิวรณของพระคริสตตอยอหน
วิ วรณ ของพระเยซู ค ริ ส ต ซึ่ ง
พระเจ า ได ท รงประทานแก
พระองค เพื่ อชี้ แจงให ผู รั บใช
ทั้ งหลายของพระองค รู ถึ งสิ่ ง ที่
จะต องอุ บั ติ ขึ้ นในไม ช า และ
พระองคไดทรงใชทูตสวรรคของ
พระองค ไ ปสํ า แดงแก ยอห น ผู
รับใชของพระองค
2ยอห นเป นพยานฝ ายพระวจนะของพระเจ า และเป นพยาน
ฝ ายคําพยานของพระเยซู คริ สต
และเป น พยานในเหตุ การณ ทั้ ง
สิ้ นซึ่ งทานไดเห็นนั้ น
3 ขอความสุ ข จงมี แก บ รรดาผู
อ านและผู ฟ งคําพยากรณ เ หล า
นี้ และถือรักษาขอความที่ เขียน
ไว ในคําพยากรณ นี้ เพราะว า
เวลานั้ นใกลเขามาแลว
เขียนถึงคริสตจักรทั้ งเจ็ด
ในแควนเอเชีย
4ยอหนเรียนมายังคริสตจักรทั้ ง
เจ็ ดที่ อยู ในแคว นเอเชี ย ขอให
ท า นทั้ งหลายจงได รั บพระคุ ณ
และสั นติ สุ ขจากพระองค ผู ทรง
เป นอยู เดี๋ ยวนี้ และผู ทรงเป น
อยู ในกาลก อน และผู จะเสด็ จ
มานั้ น และจากพระวิ ญญาณทั้ ง

เจ็ ดที่ อยู หน าพระที่ นั่ งของพระ
องค
5 และจากพระเยซู ค ริ ส ต ผู ทรง
เป นพยานที่ สั ต ย ซื่ อและทรง
เปนผู แรกที่ ไดฟ นจากความตาย
และผู ทรงครอบครองกษัตริยทั้ ง
ปวงในโลก แดพระองคผู ทรงรัก
เราทั้ งหลาย และได ทรงชําระ
บาปของเราด วยพระโลหิ ต ของ
พระองค
6 และทรงตั้ งเราไว ให เป น
กษั ตริ ยและเป นปุโรหิ ตของพระ
เจ าพระบิ ดาของพระองค พระ
เกียรติและไอศวรรย จงมีแด พระ
องคสืบๆไปเปนนิตย เอเมน
คํานับมายังคริสตจักรทั้ งหลาย
7`ดูเถิด พระองคจะเสด็จมาใน
เมฆ และนัยนตาทุกดวงและคน
เหล า นั้ นที่ ได แทงพระองค จะ
เห็นพระองค และมนุษยทุกชาติ
ทั่ วโลกจะร่ํ า ไห เพราะพระองค '
จงเปนไปอยางนั้ น เอเมน
8 องค พระผู เป นเจ า ได ต รั สว า
"เราเปนอัลฟาและโอเมกา เปน
ปฐมและเปนอวสาน ผู ทรงเปน
อยู เดี๋ ยวนี้ ผู ได ทรงเป นอยู ใน
กาลกอน ผู จะเสด็จมานั้ น และ
ผู ทรงฤทธานุภาพสูงสุด"

(1) ยน 3:32; วว 22:6 (2) 1 คร 1:6; 1 ยน 1:1 (3) ลก 11:28; ยก 5:8
(4) อพย 3:14; อสย 11:2; ยน 1:1 (5) อสย 55:4; ยน 8:14; คส 1:18; ฮบ 9:14
(6) 1 ทธ 6:16; 1 ปต 2:5 (7) ศคย 12:10-14; มธ 24:30 (8) อสย 9:6; 41:4; วว 4:8
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9ข าพเจ า ยอห น พี่ น องของ คาดผ า รั ดประคดทองคํา ที่ พระ
ท านทั้ งหลาย ผู เป นเพื่ อนร วม อุระ
การยากลําบาก และร วมราช 14 พระเศี ยรและพระเกศาของ
อาณาจักร และรวมความอดทน พระองค ขาวดุจขนแกะสี ขาวและ
ของพระเยซูคริสต ขาพเจาจึงได ขาวดุ จหิ มะ และพระเนตรของ
มาอยู ที่ เกาะปทมอส เนื่ องด วย พระองคดุจเปลวเพลิง
พระวจนะของพระเจ า และ 15 พระบาทของพระองค ดุ จ
เนื่ องด วยคําพยานของพระเยซู ทองสัมฤทธิ์ เงางาม ราวกับวาได
คริสต
ถู กหลอมในเตาไฟ พระสุ ร10 พระวิ ญญาณได ทรงดลใจ เสี ยงของพระองค ดุ จเสี ยงน้ํ า
ขาพเจาในวันขององคพระผู เปน มากหลาย
เจ า และขาพเจ าได ยินพระสุ ร- 16 พระองค ทรงถื อดวงดาวเจ็ ด
เสียงดังมาจากเบื้ องหลังข าพเจา ดวงไว ในพระหั ตถ เบื้ องขวาของ
ดุจเสียงแตร
พระองค และมีพระแสงสองคม
11 ตรั สว า "เราเป นอั ลฟาและ ที่ คมกริ บออกมาจากพระโอษฐ
โอเมกา เป นเบื้ องต นและเป น ของพระองค และสี พระพั กตร
เบื้ องปลาย และสิ่ งซึ่ งท านได ของพระองค ดุจดั งดวงอาทิ ตย ที่
เห็ นจงเขี ยนไว ในหนั งสื อ และ ฉายแสงด วยฤทธานุ ภาพของ
ฝากไปให คริ สตจักรทั้ งเจ็ ดที่ อยู พระองค
ในแคว นเอเชี ย คื อคริ สตจั กร 17 เมื่ อข าพเจ าได เห็ นพระองค
ที่ เมื องเอเฟซัส เมืองสเมอร นา ข า พเจ า ก็ ล ม ลงแทบพระบาท
เมื องเปอร กามัม เมืองธิยาทิ รา ของพระองค เหมื อนกั บ คนที่
เมื องซาร ดิส เมื องฟลาเดลเฟย ตายแล ว แต พระองค ทรงแตะ
และเมืองเลาดีเซีย"
ตั วข า พเจ า ด วยพระหั ต ถ เบื้ อง
12 ข าพเจ าจึงเหลียวมาทางพระ ขวา แล วตรั สแก ข าพเจ าว า
สุ ร เสี ย งที่ ตรั ส แก ข า พเจ า นั้ น "อย ากลั วเลย เราเป นเบื้ องต น
ครั้ นเหลี ยวแล วข าพเจ า ก็ เ ห็ น และเปนเบื้ องปลาย
คันประทีปทองคําเจ็ดคัน
18 และเปนผู ที่ ดํารงชีวิตอยู เรา
13 และในท ามกลางคั นประที ป ไดตายแลว แต ดูเถิด เราก็ยัง
ทั้ งเจ็ ดคั นนั้ น มี ผู หนึ่ งเหมื อน ดํารงชี วิ ตอยู ต ลอดไปเป น นิ ตย
กั บบุ ตรมนุ ษย ทรงฉลองพระ เอเมน และเราถือลูกกุญแจแหง
องค กรอมพระบาท และทรง นรกและแหงความตาย
(9) ฟป 1:7; 2 ทธ 2:12 (10) ยน 20:26; กจ 10:10; วว 4:1 (12) อพย 25:37; 37:23
(13) อสค 1:26; ดนล 10:5; วว 2:1 (14) ดนล 7:9; 10:6 (15) อสค 1:7, 24; 43:2
(16) อสย 49:2; มธ 17:2; วว 1:20 (17) อสย 41:4; อสค 1:28 (18) สดด 68:20
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ยอหนเขียนถึงอนาคตกาล
มิไดออนระอาไป
19 จงเขี ยนเหตุ การณ ซึ่ งเจ าได 4แต เรามี ข อที่ จะต อว า เจ าบ าง
เห็ น และเหตุ การณที่ กําลั งเป น คื อ ว าเจ าละทิ้ งความรั ก ดั้ งเดิ ม
อยู ขณะนี้ กั บทั้ งเหตุ การณ ซึ่ ง ของเจา
5 เหตุ ฉะนั้ นจงระลึ ก ถึ ง สภาพ
จะเกิดขึ้ นในภายหนาดวย
20 ส วนความลึ กลั บของดาวทั้ ง เดิ มที่ เจ าได หล นจากมาแล วนั้ น
เจ็ ดดวงซึ่ งเจ าได เห็ นในมื อข าง จงกลับใจเสียใหม และประพฤติ
ขวาของเรา และแหงคันประทีป ตามอยางเดิม มิฉะนั้ นเราจะรีบ
ทองคําทั้ งเจ็ ดนั้ น ก็ คื อ ดาว มาหาเจ า และจะยกคั นประที ป
ทั้ งเจ็ ดดวงได แก ทู ตสวรรค ของ ของเจาออกจากที่ เวนไวแตเจา
คริ สตจักรทั้ งเจ็ด และคันประ- จะกลับใจใหม
ที ปเจ็ ดคั นซึ่ งเจ าได เห็ นแล วนั้ น 6แต ว า พวกเจ ายั งมี ความดี อยู
บ าง คื อว าเจ าเกลี ยดชั งกิ จการ
ไดแกคริสตจักรทั้ งเจ็ด"
ของพวกนิ โคเลาส นิ ยมที่ เราเอง
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
ก็เกลียดชังเชนกัน
ที่ เมืองเอเฟซัส
"จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง 7 ใครมี หู ก็ ให ฟ งข อความซึ่ ง
คริ สตจักรที่ เมืองเอเฟซัสวา พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สต`พระองค ผู ทรงถือดาวทั้ งเจ็ ดไว จักรทั้ งหลาย ผู ใดมีชัยชนะ เรา
ในพระหั ต ถ เ บื้ องขวาของพระ จะให ผู นั้ นกิ นผลจากต นไม
องค แ ละดํ า เนิ น อยู ท า มกลาง แห งชี วิ ตที่ อยู ในท ามกลาง
คั นประที ป ทองคํ า ทั้ งเจ็ ดนั้ น อุทยานสวรรคของพระเจา'
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
ตรัสดังนี้ วา
ที่ เมืองสเมอรนา
2เรารู จั กแนวการกระทําของเจ า
รู ความเหนื่ อยยากและความ 8 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง
อดทนของเจ า และรู ว าเจ าไม คริ ส ตจั ก รที่ เมื อ งสเมอร น าว า
สามารถทนตอทุรชนได เจาได `พระองค ผู ทรงเป นเบื้ องต น
ลองใจคนเหล านั้ นที่ กล าวว าเขา และเป นเบื้ องปลาย ผู ซึ่ งสิ้ น
เปนอัครสาวก และหาไดเปนไม พระชนม แล ว และกลั บฟ นขึ้ น
อีก ไดตรัสดังนี้ วา
และเจาก็เห็นวาเขาเปนคนมุสา
3เรารู ว า พวกเจ าได ทนและมี 9เรารู จั กแนวการกระทําของเจ า
ความเพี ยร และเหนื่ อยยาก และเรารู วาพวกเจ ามี ความทุ กข
เพราะเห็ นแก นามของเรา และ ลําบากและยากจน (แตวาเจาก็

2

(19) วว 1:9-18 (20) อพย 25:37; ศคย 4:2; มลค 2:7; มธ 5:15; ฟป 2:15; วว 1:12
(1) วว 1:13, 16 (2) สดด 1:6; ยน 6:6 (3) กท 6:9; ฮบ 12:3, 5 (5) มธ 21:41
(7) ปฐก 2:9; 3:22; มธ 11:15; วว 2:11 (8) วว 1:8 (9) ลก 12:21; รม 2:17; วว 3:9
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มั่ งมี) และรู เรื่ องการหมิ่ นประ- 14 แต เรามี ขอที่ จะต อวาเจาบ าง
มาทของคนเหล านั้ นที่ ก ล า วว า เล็ กนอย คื อพวกเจาบางคนถือ
เขาเป นพวกยิ วและหาได เป นไม ตามคํ า สอนของบาลาอั มซึ่ ง
แต พวกเขาเป นธรรมศาลาของ สอนบาลาคให กอเหตุ เพื่ อใหชน
ซาตาน
ชาติ อิ สราเอลสะดุ ด คื อให เขา
10 อย า กลั วความทุ ก ข ท รมาน กิ น ของที่ ได บู ช าแก รู ป เคารพ
ต างๆซึ่ งเจ าจะได รั บนั้ น ดู เถิ ด แลวและใหเขาลวงประเวณี
พญามารจะขั งพวกเจ าบางคนไว 15 และมีพวกเจาบางคนที่ ถือคํา
ในคุกเพื่ อจะลองใจเจา และเจา สอนของพวกนิโคเลาส นิ ยมด วย
ทั้ งหลายจะได รั บความทุ กข ทร- เหมือนกัน ที่ เราเองก็เกลียดชัง
มานถึ งสิบวั น แตเจาจงสัตย ซื่ อ 16 จงกลั บใจเสี ยใหม มิ ฉะนั้ น
จนถึงความตาย และเราจะมอบ เราจะรี บมาหาเจ า และจะสู กั บ
มงกุฎแหงชีวิตใหแกเจา
เขาเหล า นั้ นด วยดาบแห ง ปาก
11 ใครมี หู ก็ ใ ห ฟ ง ข อ ความซึ่ ง ของเรา
พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สต- 17 ใครมี หู ก็ ใ ห ฟ ง ข อ ความซึ่ ง
จั กรทั้ งหลาย ผู ที่ มี ชั ยชนะจะ พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สตไม ได รั บอั นตรายจากความตาย จักรทั้ งหลาย ผู ที่ มีชัยชนะ เรา
ครั้ งที่ สองเลย'
จะให ผู นั้ นกิ น มานาที่ ซ อ นอยู
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
และจะให หิ นขาวแก ผู นั้ นด วย
ที่ หิ นนั้ นมี ชื่ อใหม จารึ กไว ซึ่ งไม
ที่ เมืองเปอรกามัม
12 จงเขี ย นถึ ง ทู ต สวรรค แ ห ง มี ผู ใดรู เลยนอกจากผู ที่ รั บเท า
คริ สตจั กรที่ เมื องเปอร กามั มว า นั้ น'
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
`พระองคผู ทรงถือดาบสองคมที่
ที่ เมืองธิยาทิรา
คมกริบตรัสดังนี้ วา
13 เรารู จั กแนวการกระทํา ของ 18 จงเขี ย นถึ ง ทู ต สวรรค แ ห ง
เจา เรารู จักที่ อยู ของเจาคือเปน คริ สตจั กรที่ เมื อ งธิ ยาทิ ร าว า
ที่ นั่ งของซาตาน เจายึดนามของ `พระองค ผู ซึ่ งเป นพระบุ ตรของ
เราไว มั่ น และไม ปฏิ เสธความ พระเจ า ผู ทรงมี พระเนตรดุ จ
เชื่ อในเรา แมในเวลาที่ อันที พา เปลวไฟ และมีพระบาทดุจทอง
ผู เป น พยานที่ สั ต ย ซื่ อของเรา สัมฤทธิ์ เงางาม ไดตรัสดังนี้ วา
ต องถู กฆ าในท ามกลางพวก 19 เรารู จั กแนวการกระทํา ของ
เจาในที่ ซึ่ งซาตานอยู
เจ า ความรั ก การปรนนิ บั ติ
(10) มธ 10:22; 24:13; ยก 1:12 (11) วว 13:9; 20:6, 14; 21:8 (12) วว 1:16; 2:16
(14) กดว 24:14; กจ 15:29; 1 คร 6:13; วว 2:20 (16) อสย 11:4; 2 ธส 2:8
(17) อพย 16:33; อสย 56:5; ยน 6:49; วว 3:12 (18) วว 1:14-15 (19) วว 2:2
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ความเชื่ อ และความเพี ยรของ ภาระอื่ นใหเจา
เจ า และแนวการกระทําของเจา 25 แต สิ่ งที่ เจ ามี อยู แล วนั้ น จง
และรู วาการเบื้ องปลายของเจ ามี ยึดไวใหมั่ นจนกวาเราจะมา
มากกวาการเบื้ องตน
26 ผู ใดมี ชั ยชนะและถื อ รั กษา
20 แต เรามี ขอที่ จะต อวาเจาบ าง กิจการของเราไวจนถึงที่ สุด `เรา
เล็ กน อย คื อพวกเจ ายอมให ผู จะให ผู นั้ นมี อํานาจครอบครอง
หญิ งชื่ อเยเซเบล ที่ ยกตั วขึ้ น บรรดาประชาชาติ
เป นผู พยากรณ หญิ ง หญิ งนั้ น 27 และผู นั้ นจะบั งคั บบั ญชาคน
สอนและล อลวงพวกผู รั บใชของ ทั้ งหลายดวยคทาเหล็ก เหมือน
เราให ล ว งประเวณี และให กิ น กั บเมื่ อหม อ ดิ นของช า งหม อ ที่
ของที่ บูชาแกรูปเคารพแลว
แตกออกเปนเสี่ ยงๆ' ตามที่ เรา
21 เราไดให โอกาสหญิ งนั้ นกลับ ไดรับจากพระบิดาของเรา
ใจจากการล วงประเวณี ของนาง 28 และเราจะมอบดาวประจํารุ ง
แตนางก็ไมไดกลับใจเลย
ใหแกผู นั้ น
22 ดู เถิ ด เราจะทิ้ งหญิ งนั้ นไว 29 ใครมี หู ก็ ใ ห ฟ ง ข อ ความซึ่ ง
บนเตียง และคนทั้ งหลายที่ ลวง พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สตประเวณีกับนาง เราก็จะทิ้ งไวให จักรทั้ งหลายเถิด'"
ผจญกับความระทมทุกข เวนไว
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
แต วาคนเหล านั้ นจะกลั บใจจาก
ที่ เมืองซารดิส
การกระทําของตน
"จงเขี ยนถึ ง ทู ต สวรรค แห ง
23 เราจะประหารลู ก ทั้ งหลาย
คริ สตจั ก รที่ เ มื องซาร ดิ ส ว า
ของหญิ งนั้ นเสี ยให ตาย และ `พระองค ผู ทรงมี พระวิ ญญาณ
คริ สตจั กรทั้ งหลายจะได รู วาเรา ทั้ งเจ็ ดของพระเจ า และทรงมี
เป นผู พิ นิ จพิ จารณาจิ ตใจ และ ดาราเจ็ดดวงนั้ น ไดตรัสดังนี้ วา
เราจะให สิ่ งตอบแทนแก เจ า ทั้ ง เรารู จั กแนวการกระทํา ของเจ า
หลายทุ กคนใหเหมาะสมกับการ เจ าได ชื่ อว ามี ชี วิตอยู แต วาเจ า
งานของเจา
ไดตายเสียแลว
24 สําหรั บพวกเจ าและคนอื่ นที่ 2เจ าจงระแวดระวั งให ดี และ
เหลืออยู ที่ เมืองธิยาทิรา ผู ไมถือ กระตุ นส วนที่ เหลืออยู ซึ่ งจวนจะ
คําสอนนี้ และไม รู จั กสิ่ งที่ เขา ตายอยู แล วนั้ นให แข็ ง แรงขึ้ น
เรี ยกวา ความล้ําลึกของซาตาน เพราะว าเราไม พบการประพฤติ
นั้ น เราขอบอกวา เราจะไมมอบ ของเจ า ดี พร อ มต อ พระพั ก ตร

3

(20) อพย 34:15; 1 พกษ 16:31 (21) รม 2:5; วว 9:20 (23) สดด 7:9; ยรม 11:20
(24) กจ 15:28; 2 ทธ 3:1-9 (25) วว 3:11 (26) มธ 19:28; ยน 6:29
(27) สดด 2:8-9; วว 12:5; 19:15 (28) 2 ปต 1:19; วว 22:16 (1) วว 1:4, 16
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พระเจา
8เรารู จั กแนวการกระทําของเจ า
3เหตุ ฉะนั้ น เจ าจงระลึ กว าเจ า ดู เถิ ด เราได ตั้ งประตู ซึ่ งเป ดไว
ได รั บและได ยินอะไร จงยึ ดไว ตรงหน าพวกเจ า ประตู นี้ ไม มี
ใหมั่ นและกลับใจเสียใหม ฉะ- ใครป ดได เพราะว าเจ ามี กําลั ง
นั้ นถ าเจ าไม เฝ าระวั ง เราจะมา เพี ยงเล็ กน อย แต กระนั้ นเจ าก็
หาเจ าเหมื อนอย างขโมย และ ได รั กษาคํ า ของเราและไม ได
เจ าจะไม รู วาเราจะมาหาเจ าเมื่ อ ปฏิเสธนามของเรา
ไร
9ดู เถิ ด เราจะทําให พวกธรรม
4 แต ก็ มี พวกเจ า สองสามชื่ อที่ ศาลาของซาตานที่ พูดมุสาว าเขา
เมื องซาร ดิ ส ที่ ไม ไ ด ก ระทํา ให เปนพวกยิวและไมไดเปนนั้ น ดู
เสื้ อผ าของตนมี มลทิ น และเขา เถิ ด เราจะทําให เขามากราบลง
เหล านั้ นจะแต งตั วสี ขาวเดิ นไป แทบเทาของเจ า และใหเขารู วา
กั บเรา เพราะว าเขาเป นคนที่ เราไดรักพวกเจา
สมควรแลว
10 เพราะเหตุ เ จ าได รั กษาคํา
5ผู ใดมีชัยชนะ ผู นั้ นจะสวมเสื้ อ ของเราดวยความเพียร เราจะ
สี ขาว และเราจะไม ลบชื่ อผู นั้ น รั ก ษาเจ า จากเวลาแห ง การทด
ออกจากหนังสือแหงชีวิต แตเรา ลองนั้ นดวย ซึ่ งจะบังเกิดขึ้ นทั่ ว
จะรั บรองชื่ อผู นั้ นตอพระพั กตร ทั้ งโลก เพื่ อจะลองดู ใจคนทั้ ง
พระบิ ดาของเรา และต อหน า ปวงที่ อยู ทั่ วแผนดินโลก
เหลาทูตสวรรคของพระองค
11 ดู เถิ ด
เราจะมาโดยเร็ ว
6 ใครมี หู ก็ ให ฟ งข อความซึ่ ง จงยึดมั่ นในสิ่ งที่ เจามี เพื่ อไมให
พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สต- ผู ใดชิงเอามงกุฎของเจาไปได
จักรทั้ งหลายเถิด'
12 ผู ใดมี ชั ยชนะ เราจะกระทํา
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
ให ผู นั้ นเป นเสาในพระวิ ห าร
แหงพระเจาของเรา และผู นั้ นจะ
ที่ เมืองฟลาเดลเฟย
7 จงเขี ยนถึ งทู ตสวรรค แห ง ไม ออกไปภายนอกอี กเลย และ
คริ สตจั ก รที่ เมื องฟ ล าเดลเฟ ย เราจะจารึ กพระนามพระเจ าของ
ว า `พระองค ผู บริ สุ ทธิ์ ผู สั ตย เราไว ที่ ผู นั้ น และชื่ อเมื องของ
จริ ง ผู ทรงถื อลู กกุ ญแจของ พระเจาของเรา คื อกรุ งเยรู ซาดาวิด ผู ทรงเปดแลวจะไมมีผู ใด เล็มใหม ที่ ลงมาจากสวรรคจาก
ป ด ผู ทรงป ดแล วจะไม มี ผู ใด พระเจ าของเรา และเราจะจารึก
นามใหมของเราไวที่ ผู นั้ นดวย
เปด ไดตรัสดังนี้ วา
(3) มธ 24:42-43; ลก 12:39 (4) กจ 1:15; ยด 1:23 (5) อพย 32:32 (6) วว 2:7
(7) อสย 22:22; โยบ 12:14 (8) 1 คร 16:9; วว 3:1 (9) อสย 45:14; 49:23; วว 2:9
(10) อสย 24:17; ลก 2:1 (11) ฟป 4:5; วว 2:10, 25 (12) 1 พกษ 7:21; สดด 23:6

66_rev.pub
page 6

Friday, December 09, 2005 15:05

วิวรณ 3, 4
หนา 2494
13 ใครมี หู ก็ ใ ห ฟ ง ข อ ความซึ่ ง ของเจาเพื่ อเจาจะแลเห็นได
พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สต- 19 เรารั กผู ใด เราก็ ตั กเตื อน
จักรทั้ งหลายเถิด'
และตีสอนผู นั้ น เหตุฉะนั้ นจงมี
ถึงผู สงขาวแหงคริสตจักร
ความกระตื อรื อร น และกลับใจ
เสียใหม
ที่ เมืองเลาดีเซีย
พระคริสตทรงเคาะประตูใจ
14 จงเขี ย นถึ ง ทู ต สวรรค แ ห ง
ของแตละคน
คริ ส ตจั ก รที่ เมื อ งเลาดี เ ซี ยว า
`พระองค ผู ทรงเป น พระเอเมน 20 ดูเถิด เรายืนเคาะอยู ที่ ประตู
ทรงเป น พยานที่ สั ตย ซื่ อและ ถ าผู ใดได ยิ นเสี ยงของเราและ
สั ตย จริง และทรงเป นปฐมเหตุ เป ดประตู เราจะเข าไปหาผู นั้ น
แห ง สิ่ งสารพั ด ซึ่ งพระเจ า ทรง และจะรั บ ประทานอาหารร วม
สราง ไดตรัสดังนี้ วา
กั บเขา และเขาจะรั บประทาน
15 เรารู จั กแนวการกระทํา ของ อาหารรวมกับเรา
เจาวา เจาไมเย็นไมรอน เราใคร 21 ผู ใดมีชัยชนะ เราจะใหผู นั้ น
ใหเจาเย็นหรือรอน
นั่ งกั บเราบนพระที่ นั่ งของเรา
16 ดั งนั้ น เพราะเหตุ ที่ เจ าเป น เหมื อ นกั บที่ เรามี ชั ย ชนะแล ว
แต อุ นๆไม เย็ นและไม ร อน เรา และได นั่ งกั บ พระบิ ด าของเรา
จะคายเจาออกจากปากของเรา
บนพระที่ นั่ งของพระองค
17 เพราะเจาพูดวา "เราเปนคน 22 ใครมี หู ก็ ใ ห ฟ ง ข อ ความซึ่ ง
มั่ งมี ได ทรั พย สมบั ติ ทวี มาก พระวิ ญญาณตรั ส ไว แก ค ริ สตขึ้ นและเราไมต องการสิ่ งใดเลย" จักรทั้ งหลายเถิด'"
เจ าไม รู ว าเจ าเป นคนแร นแค น
ยอหนไดรับ
เข็ ญใจ เป นคนน าสั งเวช เป น
การสําแดง
คนขัดสน เปนคนตาบอด และ
ในสวรรค
เปลือยกายอยู
ตอจากนั้ น ดูเถิด ขาพเจา
18 เราเตือนสติเจ าให ซื้ อทองคํา
ได เห็ นประตู สวรรค เป ดอ า
ที่ หลอมให บริ สุ ท ธิ์ ในไฟแล ว อยู และพระสุ รเสี ยงแรกซึ่ ง
จากเรา เพื่ อเจ าจะได เป นคน ข าพเจ าได ยิ นนั้ น ได ตรั สกั บ
มั่ งมี และเสื้ อผ าขาวเพื่ อจะนุ ง ข าพเจ าดุ จเสี ยงแตรว า "จงขึ้ น
ห มได และเพื่ อความละอาย มาบนนี้ เถิ ด และเราจะสําแดง
แห งกายเปลื อยเปล าของเจ าจะ ให เ จ าเห็ นเหตุ ก ารณ ที่ จะต อ ง
ไม ได ปรากฏ และเอายาทาตา เกิดขึ้ นในภายหนา"

4

(13) วว 2:7 (14) 2 คร 1:20; คส 1:15; วว 1:5 (15) วว 3:1 (17) ฮชย 12:8
(18) อสย 55:1; 2 คร 5:3 (19) โยบ 5:17; ฮบ 12:6 (20) พซม 5:2; ลก 12:36-37
(21) มธ 19:28 (22) วว 2:7 (1) อสค 1:1; วว 1:10
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2ในทั นใดนั้ น พระวิ ญญาณก็ มนุ ษย และสั ตว ตั วที่ สี่ เหมื อน
ทรงดลใจขาพเจา และดูเถิด มี นกอินทรีกําลังบิน
พระที่ นั่ งตั้ งอยู ในสวรรค และมี 8สั ตว ทั้ งสี่ นั้ นแต ละตั วมี ปกหก
ท า นองค หนึ่ ง ประทั บบนพระที่ ปกอยู รอบตัว และมี ตาเต็มขาง
นั่ งนั้ น
ใน และสั ตวเหล านั้ นรองตลอด
3และพระองค ผู ประทั บบนพระ วั น ตลอดคื น ไม ไ ด ห ยุ ด เลยว า
ที่ นั่ งนั้ นปรากฏประดุ จพลอย "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค
หยกและพลอยทั บทิม และมีรุ ง พระผู เป นเจ า พระเจ า ผู ทรง
ล อมรอบพระที่ นั่ งนั้ น ดู ประ- ฤทธานุ ภาพสู งสุ ด ผู ได ทรง
หนึ่ งพลอยมรกต
สภาพอยู ในกาลก อน ผู ทรง
คําสรรเสริญของ
สภาพอยู ในปจจุบัน และผู ซึ่ งจะ
เสด็จมา"
ผู อาวุโสทั้ งยี่ สิบสี่ และ
9 เมื่ อสั ตว เหล านั้ นถวายคํ า
สิ่ งมีชีวิตที่ อยู บนสวรรค
สรรเสริ
ญ ถวายพระเกี ยรติ
4และล อมรอบพระที่ นั่ งนั้ นมี ที่
นั่ งอี กยี่ สิ บสี่ ที่ นั่ ง และข าพเจ า และคําขอบพระคุ ณแด พระองค
ได เห็ นผู อาวุ โสยี่ สิ บสี่ คนนั่ งอยู ผู ประทั บบนพระที่ นั่ ง ผู ทรง
บนที่ นั่ งเหล านั้ น ทุ กคนนุ งห ม พระชนมอยู ตลอดไปเปนนิตย
เสื้ อสี ขาวและสวมมงกุ ฎทองคํา 10 ผู อาวุ โสทั้ งยี่ สิ บสี่ นั้ นก็ ทรุ ด
ตั วลงจํ า เพาะพระพั กตร พระ
บนศีรษะ
5มี ฟ าแลบฟ าร อง และเสี ยง องค ผู ประทั บบนพระที่ นั่ งนั้ น
ต า งๆดั ง ออกมาจากพระที่ นั่ ง และนมั สการพระองค ผู ทรงพระ
นั้ น และมี ประที ปเจ็ดดวงจุดไว ชนมอยู ตลอดไปเป นนิ ตย และ
ตรงหน าพระที่ นั่ ง ซึ่ งเป นพระ ถอดมงกุฎออกวางตรงหน าพระ
ที่ นั่ งรองวา
วิญญาณทั้ งเจ็ดของพระเจา
6 และตรงหน า พระที่ นั่ งนั้ นมี 11 "โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ทะเลแกวดู เหมือนแก วผลึ กและ พระองค ทรงสมควรที่ จะได รั บ
ทามกลางพระที่ นั่ งและลอมรอบ คําสรรเสริ ญ พระเกี ยรติ และ
พระที่ นั่ งนั้ นมีสั ตวสี่ ตัว ซึ่ งมีตา ฤทธิ์ เดช เพราะว าพระองค ได
ทรงสร างสรรพสิ่ งทั้ งปวง และ
เต็มทั้ งขางหนาและขางหลัง
7สั ตว ตั วที่ หนึ่ งนั้ นเหมื อนสิงโต สรรพสิ่ งทั้ งปวงนั้ น ก็ ทรงสร าง
สั ต ว ตั วที่ สองนั้ นเหมื อ นลู ก โค ขึ้ นแล ว และดํ า รงอยู ตามชอบ
สั ตว ตั วที่ สามนั้ นมี หน าเหมื อน พระทัยของพระองค"
(2) 1 พกษ 22:19 (3) ปฐก 9:13-17 (4) วว 3:4-5 (5) อพย 19:16; วว 1:4; 8:5
(6) อพย 38:8; อสค 1:5; วว 4:8; 5:6; 6:1, 6 (7) กดว 2:2 (8) อสย 6:2-3; วว 1:4, 8
(9) วว 1:18 (10) วว 5:8, 14; 7:11; 11:16 (11) ปฐก 1:1; ยน 1:3; คส 1:16; วว 1:6
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วิวรณ 5
หนา 2496
หนังสือแหงภัยพิบัติทั้งเจ็ด
พระเมษโปดกของพระเจา
ที่ ไดประทับตราไว
คือลูกแกะของพระเจา
(ยน 1:29, 36)
และในพระหั ต ถ เ บื้ องขวา
ของพระองค ผู ทรงประทั บ 6และในท ามกลางพระที่ นั่ งกั บ
บนพระที่ นั่ งนั้ น ขาพเจาไดเห็น สั ตว ทั้ งสี่ นั้ นและท ามกลางพวก
หนั งสื อม วนหนึ่ งเขี ยนไว ทั้ งข าง ผู อาวุโส ดูเถิด ขาพเจาแลเห็น
ในและข างนอก มี ตราประทั บ พระเมษโปดกประทั บยื นอยู
ประหนึ่ งทรงถู ก ปลงพระชนม
อยู เจ็ดดวง
2และข าพเจ าได เห็ นทู ตสวรรค ทรงมี เ ขาเจ็ ด เขาและมี ต าเจ็ ด
ที่ มีฤทธิ์ องคหนึ่ ง ประกาศด วย ดวง ซึ่ งเปนพระวิญญาณทั้ งเจ็ด
เสี ยงอั นดั งว า "ใครเป นผู ที่ สม ของพระเจา ที่ ทรงสงออกไปทั่ ว
ควรจะแกะตราและคลี่ หนั ง สื อ แผนดินโลก
7 และพระเมษโปดกนั้ นได เข า
มวนนั้ นออก"
3และไม มี ผู ใดในสวรรค บน มารั บม วนหนั งสื อจากพระหั ตถ
แผ นดิ นโลก หรื อใต แผ นดิ นที่ เบื้ องขวาของพระองค ผู ทรง
สามารถคลี่ หนั งสื อม วนนั้ นออก ประทับบนพระที่ นั่ งนั้ น
8 เมื่ อพระองค ท รงรั บหนั ง สื อ
หรือดูหนังสือนั้ นได
4 และข า พเจ า ก็ ร่ํ า ไห ม ากมาย ม วนนั้ นแล ว สั ตว ทั้ งสี่ กั บผู
เพราะไม มี ผู ใดสมควรจะคลี่ อาวุ โสยี่ สิ บสี่ คนนั้ นก็ ท รุ ด ตั ว
หนั ง สื อ ม ว นนั้ นออกและอ า น ลงจํา เพาะพระพั กตร พระเมษหนังสือนั้ น หรือดูหนังสือนั้ นได โปดก ทุกคนถือพิณเขาคู และ
ถื อขั นทองคํา บรรจุ เครื่ องหอม
พระคริสต
ซึ่ งเป นคํ า อธิ ษฐานของพวก
ผู ไดทรงถูกตรึง
วิสุทธิชนทั้ งปวง
เพื่ อเปนคาไถ
5 และมี ผู หนึ่ งในพวกผู อาวุ โส 9 และเขาทั้ งหลายก็ ร อ งเพลง
นั้ น บอกแกขาพเจาวา "อยารอง ใหม วาดังนี้ "พระองคทรงเปน
ไหเลย ดูเถิด สิงโตแหงตระกูล ผู ที่ สมควรจะทรงรั บม วนหนั งยู ดาห เป นมู ลรากของดาวิ ด สือ และแกะตรามวนหนังสือนั้ น
พระองคทรงมี ชัยแลว พระองค ออก เพราะว าพระองค ทรงถู ก
จึ ง ทรงสามารถแกะตราทั้ ง เจ็ ด ปลงพระชนมแลว และดวยพระ
ดวงและคลี่ หนังสือมวนนั้ นออก โลหิตของพระองคนั้ น พระองค
ได ทรงไถ เราทั้ งหลายซึ่ งมาจาก
ได"

5

(1) อสย 29:11; อสค 2:9-10; ดนล 12:4 (2) วว 4:11; 5:9
(5) ปฐก 49:9; อสย 11:1; รม 15:12 (6) อสย 53:7; ศคย 3:9; ยน 1:29; 1 ปต 1:19
(7) วว 4:2 (8) สดด 141:2; วว 4:8-10 (9) ฮบ 9:12; 1 ปต 1:18-19; วว 1:9; 4:11
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หนา 2497
วิวรณ 5, 6
ทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกชาติและ "เอเมน" และผู อาวุ โสทั้ งยี่ สิบสี่
ทุกประเทศ ใหไปถึงพระเจา
ก็ทรุดตัวลงนมัสการพระองค ผู
10 พระองค ไ ด ท รงโปรดให เ รา ทรงพระชนม อ ยู ตลอดไปเป น
ทั้ งหลายเป น กษั ต ริ ย และเป น นิตย
ปุโรหิตของพระเจาของเรา และ
ตราประทับดวงแรก
เราทั้ งหลายจะได ค รอบครอง
(มีชัยแกโลก)
แผนดินโลก"
เมื่ อพระเมษโปดกทรงแกะ
ชีวิตทั้ งมวล
ตราดวงหนึ่ งนั้ นออกแล ว
รองสรรเสริญพระเจา
ขาพเจาก็แลเห็น และไดยินสัตว
11 แล วข าพเจ าก็ มองดู และ ตั วหนึ่ งในสั ตว สี่ ตั วนั้ นร อ งดุ จ
ข า พเจ า ได ยิ น เสี ยงทู ต สวรรค เสียงฟารองวา "มาดูเถิด"
เป น อั น มากนั บเป น โกฏิ ๆเป น 2ขาพเจาก็แลเห็น และดูเถิด มี
แสนๆ ซึ่ งอยู ลอมรอบพระที่ นั่ ง ม าขาวตั วหนึ่ ง และผู ที่ ขี่ ม านั้ น
รอบสั ตว และผู อ าวุ โสทั้ งหลาย ถื อธนู และได รับมงกุ ฎ และผู
นั้ นก็ออกไปอยางมีชัย และเพื่ อ
นั้ น
12 รองเสียงดังวา "พระเมษโป- ไดชัยชนะ
ตราประทับดวงที่ สอง
ดกผู ทรงถู ก ปลงพระชนม แล ว
นั้ น เป นผู ที่ สมควรได รั บฤทธิ์
(สงคราม)
เดช ทรัพยสมบัติ ปญญา อานุ- 3เมื่ อพระองค ทรงแกะตราดวง
ภาพ เกี ยรติ สง าราศี และคํา ที่ สองนั้ นแล ว ข าพเจ าก็ ได ยิ น
สดุดี"
สัตวตัวที่ สองรองวา "มาดูเถิด"
13 และข าพเจ าได ยิ นเสี ยงสิ่ งมี 4 และมี ม า อี ก ตั วหนึ่ งออกไป
ชี วิ ตทั้ งหมด ทั้ งในสวรรค ใน เป นม าสี แดงสด ผู ที่ ขี่ ม าตั วนี้
แผนดินโลก ใตแผนดินโลก ใน ได รั บอนุ ญาตให นํา สั น ติ สุ ขไป
มหาสมุทร และบรรดาที่ อยู ในที่ จากแผ นดิ นโลก เพื่ อให คนทั้ ง
เหลานั้ น รองวา "ขอใหคําสดุดี ปวงรบราฆ าฟ นกั น และผู นี้ ได
และเกี ยรติ และสง าราศี และ รับดาบใหญเลมหนึ่ ง
ฤทธิ์ เดช จงมี แด พระองค ผู
ตราประทับดวงที่ สาม
ประทั บบนพระที่ นั่ ง
และ
(ความอดอยาก)
แด พระเมษโปดกตลอดไปเป น 5เมื่ อพระองค ทรงแกะตราดวง
นิตย"
ที่ สามนั้ นแล ว ข าพเจ าก็ ได ยิ น
14 และสั ต ว ทั้ งสี่ นั้ นก็ ร อ งว า สัตว ตัวที่ สามรองว า "มาดูเถิด"

6

(10) อพย 19:6; อสย 61:6 (13) 1 พศด 29:11; รม 9:5; ฟป 2:10; 1 ทธ 6:16
(1) ยน 1:29; วว 4:7; 5:5-7 (2) สดด 45:4-5; ศคย 1:8; 6:3, 11; มธ 24:5; วว 9:7
(3) วว 4:7 (4) ศคย 1:8; 6:2; มธ 24:6-7 (5) ศคย 6:2, 6; มธ 24:7; วว 4:7

66_rev.pub
page 10

Friday, December 09, 2005 15:05

วิวรณ 6
หนา 2498
แลวขาพเจาก็แลเห็น และดูเถิด เพราะพระวจนะของพระเจ าและ
มีมาดําตั วหนึ่ ง และผู ที่ ขี่ มานั้ น เพราะคําพยานที่ เขายึดถือนั้ น
ถือตราชู
10 เขาเหล านั้ นร องเสี ยงดั ง ว า
6แล วข าพเจ าก็ ได ยิ นเสี ยงออก "โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา ผู
มาจากท ามกลางสั ตว ทั้ งสี่ นั้ นว า บริ สุ ทธิ์ และสั ตย จริ ง อี กนาน
"ข า วสาลี ร าคาทะนานละหนึ่ ง เท าใดพระองค จึ งจะทรงพิ เดนาริอั น ขาวบาร เลย สามทะ- พากษาและตอบสนองให เ ลื อด
นานต อหนึ่ งเดนาริ อั น และเจ า ของเราต อคนทั้ ง หลายที่ อยู ใน
อย าทําอันตรายแกน้ํามันและน้ํา โลก"
องุ น"
11 แล วพระองค ท รงประทาน
ตราประทับดวงที่ สี่
เสื้ อสี ขาวแก คนเหล านั้ นทุ กคน
และทรงกําชั บเขาให หยุดพั กต อ
(ความตายอันนากลัว
ไปอีกหนอย จนกวาเพื่ อนผู รับ
ของประชากรหนึ่ งในสี่ )
7เมื่ อพระองค ทรงแกะตราดวง ใช ของเขาและพวกพี่ น อ งของ
ที่ สี่ นั้ นแลว ขาพเจาก็ไดยินเสียง เขาจะถู กฆ าเหมื อนกั บเขานั้ นจะ
ครบจํานวน
สัตวตัวที่ สี่ รองวา "มาดูเถิด"
ตราประทับดวงที่ หก
8แล วข าพเจ าก็ แลเห็ น และดู
เถิ ด มี ม าสี กะเลี ยวตั วหนึ่ ง ผู (ความโกลาหลบนแผนดินโลก
เหตุจากพระพิโรธ)
ที่ นั่ งบนหลั งม านั้ นมีชื่ อว าความ
ตาย และนรกก็ ติ ดตามเขามา 12 เมื่ อพระองค ทรงแกะตรา
ด วย และได ให ทั้ งสองนี้ มี อํา- ดวงที่ หกนั้ นแลว ดูเถิ ด ขาพนาจล า งผลาญแผ น ดิ น โลกได เจ าก็ ได เห็ นแผ นดิ นไหวใหญ โต
หนึ่ งในสี่ ส วน ด วยดาบ ด วย ดวงอาทิ ตย ก็กลายเป นมื ดดําดุ จ
ความอดอยาก ด วยความตาย ผ ากระสอบขนสั ตว และดวง
จันทรก็กลายเปนสีเลือด
และดวยสัตวรายแหงแผนดิน
13 และดวงดาวทั้ งหลายในท อง
ตราประทับดวงที่ หา
ฟ าก็ ตกลงบนแผ นดิ น เหมื อน
(เสียงรองจาก
ต
น มะเดื่ ออั น หวั่ นไหวด วยลม
ดวงวิญญาณใตแทนบูชา)
9เมื่ อพระองค ทรงแกะตราดวง กล า จนทํ า ให ผ ลหล น ลงไม ทั น
ที่ ห านั้ นแล ว ข าพเจ าก็ แลเห็ น สุก
ดวงวิ ญญาณใต แท นบู ชา เป น 14 ท อ งฟ า ก็ หายไปเหมื อ นกั บ
วิญญาณของคนทั้ งหลายที่ ถูกฆา หนั ง สื อที่ เขาม ว นขึ้ นไปหมด
(6) วว 7:3; 9:4 (7) วว 4:7 (8) ลนต 26:22; ยรม 14:12 (9) 2 ทธ 1:8; วว 1:2
(10) สดด 13:1-6; ศคย 1:12 (11) ฮบ 11:40; วว 3:4-5 (12) อสย 13:10; ยอล 2:10
(14) สดด 102:26; อสย 34:4; ยรม 3:23; 2 ปต 3:10; วว 16:20; 20:11; 21:1
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หนา 2499
วิวรณ 6, 7
และภู เขาทุ กลู กและเกาะทุ ก ได รั บมอบอํานาจให ทําอั นตราย
เกาะก็เลื่ อนไปจากที่ เดิม
แกแผนดินและทะเลนั้ น
15 แล วกษั ตริ ย ทั้ งหลายในโลก 3วา "จงอยาทําอันตรายแผนดิน
พวกคนใหญคนโต เศรษฐี นาย ทะเลหรือตนไม จนกวาเราจะได
ทหารใหญ ผู มี อํานาจ และทุก ประทั บตราไวที่ หน าผากผู รั บใช
คนทั้ งที่ เป นทาสและเป นอิ สระ ทั้ งหลายของพระเจ าของเราเสี ย
ก็ ซ อ นตั วอยู ในถ้ํ า และโขดหิ น กอน"
ตามภูเขา
4และข า พเจ าได ยิ นจํา นวนของ
16 พวกเขาร องบอกกั บภู เขา ผู ที่ ได การประทั บตรา คื อผู ที่
และโขดหินวา "จงลมทับเราเถิด ได การประทั บตรานั้ น ก็ มาจาก
จงซ อนเราไว ให พ นจากพระ ทุ ก ตระกู ล ในชนชาติ อิ ส ราเอล
พั กตร ของพระองค ผู ประทั บ ไดแสนสี่ หมื่ นสี่ พันคน
อยู บนพระที่ นั่ ง และให พนจาก 5ผู ที่ มาจากตระกู ลยู ดาห ไดการ
พระพิโรธของพระเมษโปดกนั้ น
ประทับตราหมื่ นสองพันคน ผู ที่
17 เพราะว า วั นสํา คั ญแห ง พระ มาจากตระกูลรู เบนได การประพิโรธของพระองคมาถึงแลวและ ทั บตราหมื่ นสองพั นคน ผู ที่ มา
ผู ใดจะทนอยู ไดเลา"
จากตระกู ล กาดได ก ารประทั บ
อิสราเอล 144,000 คน
ตราหมื่ นสองพันคน
6 ผู ที่ ม าจากตระกู ลอาเชอร ได
จาก 12 ตระกูล
การประทั บตราหมื่ นสองพั นคน
ไดรับการประทับตรา
ผู
 ที่ มาจากตระกูลนัฟทาลีได การ
ภายหลั ง เหตุ การณ เ หล า นี้
ข าพเจ าได เห็ นทู ตสวรรค สี่ ประทับตราหมื่ นสองพันคน ผู ที่
องค ยื นอยู ที่ มุ ม ทั้ งสี่ ของแผ น มาจากตระกู ล มนั ส เสห ไ ด ก าร
ดิ นโลก ห ามลมในแผ นดิ นโลก ประทับตราหมื่ นสองพันคน
ทั้ งสี่ ทิ ศไว เพื่ อไมใหลมพั ดบน 7ผู ที่ มาจากตระกู ล สิ เ มโอนได
การประทั บตราหมื่ นสองพั นคน
บก ในทะเล หรือที่ ตนไมใดๆ
2 แล วข าพเจ าก็ เ ห็ น ทู ตสวรรค ผู ที่ มาจากตระกู ลเลวี ได การ
อี กอง ค หนึ่ งปราก ฏขึ้ นมา ประทับตราหมื่ นสองพันคน ผู ที่
จากทิ ศตะวั นออก ถื อดวงตรา มาจากตระกู ลอิ สสาคาร ไ ด ก าร
ของพระเจ า ผู ทรงพระชนม อ ยู ประทับตราหมื่ นสองพันคน
และท านได ร องประกาศด วย 8 ผู ที่ มาจากตระกู ล เศบู ลุ น ได
เสียงอันดังแกทูตสวรรคทั้ งสี่ ผู การประทั บตราหมื่ นสองพั นคน

7

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

66_rev.pub
page 12

Friday, December 09, 2005 15:05

วิวรณ 7, 8
หนา 2500
ผู ที่ ม าจากตระกู ลโยเซฟได การ เสื้ อสี ขาวเหลานี้ คือใคร และมา
ประทับตราหมื่ นสองพันคน ผู ที่ จากไหน"
มาจากตระกู ลเบนยามิ นได การ 14 ข าพเจ าตอบท านว า "ท าน
ประทับตราหมื่ นสองพันคน
เจาขา ทานก็ทราบอยู แลว" ทาน
การปรากฏของมวลชน
จึ งบอกข าพเจ าว า "คนเหล านี้
คื อคนที่ มาจากความทุ กข เวทนา
ที่ ไดรับความรอด
ครั
้ งใหญ พวกเขาได ชําระล าง
ตอหนาพระที่ นั่ง
9ตอจากนั้ นมา ขาพเจาก็มองดู เสื้ อผ าของเขาในพระโลหิ ตของ
และดูเถิด คนมากมาย ถามีผู ใด พระเมษโปดกจนเสื้ อผ านั้ นขาว
จะนั บประมาณมิได เลย มาจาก สะอาด
ทุ กชาติ ทุ กตระกู ล ประชากร 15 เพราะเหตุนั้ นเขาทั้ งหลายจึง
และทุ กภาษา คนเหล านั้ นสวม ได อยู หน าพระที่ นั่ งของพระเจ า
เสื้ อสี ขาว ถือใบตาลยืนอยู หนา และปรนนิ บั ติ พระองค ใ นพระ
พระที่ นั่ งและต อพระพั กตร พระ วิ ห ารของพระองค ทั้ งกลางวั น
และกลางคื น และพระองค ผู
เมษโปดก
10 คนเหล า นั้ นร องเสี ยงดั ง ว า ประทั บบนพระที่ นั่ งจะสถิ ตอยู
"ความรอดมี อ ยู ที่ พระเจ า ของ ทามกลางเขาเหลานั้ น
เราผู ประทั บบนพระที่ นั่ งและ 16 พวกเขาจะไม หิ วกระหายอี ก
เลย แสงแดดและความร อนจะ
มีอยู ที่ พระเมษโปดก"
11 และทู ตสวรรค ทั้ งปวงที่ ยื น ไมสองตองเขาอีกตอไป
รอบพระที่ นั่ ง รอบผู อาวุโส และ 17 เพราะว าพระเมษโปดกผู
รอบสั ตว ทั้ งสี่ นั้ น ก มลงกราบ ทรงอยู กลางพระที่ นั่ งนั้ นจะทรง
หน าพระที่ นั่ งและนมั สการพระ เลี้ ยงดู เขาไว และจะทรงนําเขา
ไปใหถึงน้ําพุแหงชีวิต และพระ
เจา
12 กลาววา "เอเมน ความสรร- เจ าจะทรงเช็ ดน้ําตาทุ กหยดจาก
เสริญ สงาราศี ปญญา การขอบ ตาของเขาเหลานั้ น"
ตราประทับดวงที่ เจ็ด
พระคุ ณ พระเกี ยรติ อํานาจ
(แตรทั้ งเจ็ดแหง
และฤทธิ์ เดช จงมี แด พระเจ า
การพิพากษา)
ของเราตลอดไปเป นนิ ตย เอเมื่ อพระองค ท รงแกะตรา
เมน"
ดวงที่ เจ็ ด ความเงี ยบก็
13 และคนหนึ่ งในพวกผู อาวุ โส
นั้ นถามข าพเจ าว า "คนที่ สวม ครอบคลุ ม สวรรค อ ยู ประมาณ

8

(9) อสย 60:1-5; รม 11:25 (10) สดด 3:8; อสย 43:11; ยรม 3:23 (11) วว 4:6, 11
(12) วว 5:13-14 (13) วว 7:9 (14) อสย 1:18; ศคย 3:3-5; วว 6:9; 22:14
(15) อสย 4:5-6; วว 21:3 (16) สดด 121:5; อสย 49:10 (17) สดด 23:1 (1) วว 6:1
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หนา 2501
วิวรณ 8
ครึ่ งชั่ วโมง
ไมไหม ไปหนึ่ งในสามสวน และ
2 แล วข าพเจ าก็ เ ห็ น ทู ตสวรรค หญาเขียวสดไหมไปหมดสิ้ น
ทั้ งเจ็ ดองค ที่ ยื น อยู เฉพาะพระ
แตรที่ สอง
พั กตร พระเจ านั้ น ได รั บพระ
(สัตวทะเลถูกทําลาย
ราชทานแตรเจ็ดคัน
หนึ่ งในสาม)
3และทู ตสวรรค อี กองค หนึ่ งถื อ 8เมื่ อทู ตสวรรค องค ที่ สองเป า
กระถางไฟทองคําออกมายื นอยู แตรขึ้ น ก็มีสิ่ งหนึ่ งเหมือนภูเขา
ที่ แท น และทรงประทานเครื่ อง ใหญ กําลังลุกไหมถูกทิ้ งลงไปใน
หอมเป นอั นมากแก ทู ตองค นั้ น ทะเล และทะเลนั้ นไดกลายเปน
เพื่ อให ถวายร วมกั บคําอธิ ษฐาน เลือดเสียหนึ่ งในสามสวน
ของวิ สุ ทธิ ช นทั้ งปวงบนแท น 9สัตว ทั้ งปวงที่ มีชีวิตอยู ในทะเล
ทองคําที่ อยู หนาพระที่ นั่ งนั้ น
นั้ นตายเสี ยหนึ่ งในสามสวนและ
4และควั นเครื่ องหอมนั้ นก็ ลอย บรรดาเรื อกํ า ป นแตกเสี ยหนึ่ ง
ขึ้ นไปพร อมกั บคําอธิ ษฐานของ ในสามสวน
วิ สุ ทธิ ช นทั้ งหลายจากมื อทู ต
แตรที่ สาม
สวรรค สู เบื้ องพระพั ก ตร ข อง
(แมน้ําและบอน้ําพุ
พระเจา
มีรสขมหนึ่ งในสาม)
5 แล วทู ต สวรรค อ งค นั้ นก็ นํา 10 เมื่ อทู ตสวรรคองคที่ สามเปา
กระถางไปบรรจุ ไฟจากแท นจน แตรขึ้ น ก็ มี ดาวใหญ ดวงหนึ่ ง
เต็ ม และโยนกระถางนั้ นลงบน เป นเปลวไฟลุ กโพลงดุ จโคมไฟ
แผ นดิ นโลก และมี เสี ยงต างๆ ตกจากทองฟา ดาวนั้ นตกลงบน
ฟ าร อง ฟ าแลบ และแผ นดิ น แม น้ํา หนึ่ งในสามส วน และตก
ไหว
ที่ บอน้ําพุทั้ งหลาย
6 และทู ต สวรรค เจ็ ด องค ที่ ถื อ 11 ดาวดวงนี้ มี ชื่ อว าบอระเพ็ ด
แตรทั้ งเจ็ ดนั้ นต างก็ เตรี ยม รสของน้ํ า กลายเป น รสขมเสี ย
พรอมที่ จะเปา
หนึ่ งในสามส วน และคนเป น
แตรที่ หนึ่ ง
อั นมากก็ ได ตายไปเพราะน้ํา นั้ น
(พืชพันธุ แหงแผนดินโลก
กลายเปนน้ํารสขมไป
ถูกทําลายหนึ่ งในสาม)
แตรที่ สี่
7 เมื่ อทู ต สวรรค องค แ รกเป า
(ดวงตางๆในทองฟา
แตรขึ้ น ลู กเห็ บและไฟปนด วย
มืดไปหนึ่ งในสาม)
เลือดก็ถูกทิ้ งลงบนแผนดิน ตน 12 เมื่ อทู ตสวรรค อ งค ที่ สี่ เป า
(2) 2 พศด 29:25; มธ 18:10 (3) อพย 30:1; วว 5:8 (4) สดด 141:2
(5) 2 ซมอ 22:8; 1 พกษ 19:11 (7) อพย 9:23; อสย 2:13 (8) อพย 7:17; ยรม 51:25
(9) วว 16:3 (10) อสย 14:12; วว 6:13 (11) อพย 15:23 (12) อสย 13:10; ยอล 2:31
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วิวรณ 8, 9
หนา 2502
แตรขึ้ น ดวงอาทิตยก็ถูกทําลาย กั บ อํ า นาจของแมลงป องแห ง
ไปหนึ่ งในสามส วน ดวงจั นทร แผนดินโลก
และดวงดาวทั้ งหลายก็เช นเดี ยว 4และมีคําสั่ งแก มันไมให ทําร าย
กั นจึ งมื ดไปหนึ่ งในสามส วน หญ าบนแผ นดิ นโลก หรื อพื ช
กลางวั น ก็ ไ ม ส ว า งเสี ยหนึ่ งใน เขี ยว หรือตนไม แตใหทําร าย
สามส วน และกลางคื นก็ เช น คนเหล านั้ นที่ ไม มี ตราของพระ
เดียวกับกลางวัน
เจาบนหนาผากของเขาเทานั้ น
13 แล วข า พเจ าก็ ม องดู และได 5และไม ให ฆ าคนเหล านั้ น แต
ยิ นทู ตสวรรค องค หนึ่ งที่ บิ นอยู ให ทรมานเขาห าเดื อน การ
ในทองฟา รองประกาศเสียงดัง ทรมานนั้ นเป นการทรมานที่
วา "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแกคน เหมือนกับถูกแมลงปองตอย
ทั้ งหลายที่ อยู บนแผ น ดิ น โลก 6 ตลอดเวลาเหล านั้ นคนทั้ ง
เพราะเสี ยงแตรของทู ตสวรรค หลายจะแสวงหาความตายแต จะ
ทั้ งสามองคกําลังจะเปาอยู แลว"
ไม พบ เขาอยากจะตาย แต
แตรที่ หา
ความตายจะหนีไปจากเขา
7ตั๊ กแตนนั้ นมีรู ปร างเหมื อนม า
(ภัยพิบัติจากเหว
ที่ ผู ก เครื่ องพร อ มสํ า หรั บออก
ที่ ไมมีกนเหว)
เมื่ อทู ตสวรรค องค ที่ ห า ศึ ก บนหั วมี สิ่ งหนึ่ งที่ ดู เหมื อน
เป าแตรขึ้ น ข าพเจ าก็ เห็ น มงกุ ฎทองคํา หน ามั นเหมื อน
ดาวดวงหนึ่ ง ตกจากฟ า ลงมาที่ หนามนุษย
แผ นดิ นโลก และประทานลู ก 8ผมมั นเหมื อนผมผู หญิ ง ฟ น
กุ ญแจสําหรั บเหวที่ ไม มี ก นเหว มันเหมือนฟนสิงโต
9 มั น มี ทั บทรวงเหมื อ นกั บทั บ
ใหแกดาวดวงนั้ น
2เมื่ อเขาเป ดเหวที่ ไม มี ก นเหว ทรวงเหล็ก เสียงปกมันเหมื อน
นั้ น ก็ มี ควั นพลุ งขึ้ นมาจากเหว เสี ยงรถม าเป นอั นมากกรู เข ารบ
นั้ นดุ จควั นที่ เตาใหญ
และ ขาศึก
ดวงอาทิ ต ย และอากาศก็ มื ด ไป 10 มั น มี ห างเหมื อ นหางแมลง
เพราะเหตุ ควั นที่ ขึ้ นมาจากเหว ป อง และหางมั นนั้ นมี เหล็ กไน
มั น มี อํ า นาจที่ จะทํ า ร า ยมนุ ษย
นั้ น
3มี ฝู งตั๊ กแตนบิ นออกจากควั น ตลอดหาเดือน
นั้ นมายังแผนดินโลกไดประทาน 11 มั น มี ทู ตแห ง เหวที่ ไม มี ก น
อํานาจแกตั๊ กแตนนั้ น เหมือน เหวนั้ นเป นกษั ตริ ยปกครองมั น

9

(13) วว 9:12 (1) ลก 8:31; วว 8:10 (2) ยอล 2:2, 10 (3) อพย 10:4; วนฉ 7:12
(4) อพย 12:23; อสค 9:4 (5) วว 9:10 (6) โยบ 3:21 (7) ดนล 7:8; ยอล 2:4
(8) ยอล 1:6 (9) ยรม 47:3; ยอล 2:5-7 (11) อฟ 2:2
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หนา 2503
วิวรณ 9, 10
ที่ มีชื่ อเรียกในภาษาฮีบรูวา อา- 18 มนุ ษย ถู กฆ าเสี ยหนึ่ งในสาม
บัดโดน แตในภาษากรีกเรียกวา ส วนด วยภัยพิบัติ สามอย างนี้ คื อ
อปอลลิโยน
ไฟและควั นและกํามะถั นที่ พลุ ง
12 วิ บัติ อย างที่ หนึ่ งผ านไปแล ว ออกมาจากปากมันนั้ น
ดู เถิ ด ยั งมี วิ บัติ อี กสองอย างที่ 19 เพราะวาฤทธิ์ ของมานั้ นอยู ที่
จะเกิดขึ้ นในภายหนา
ปากและหาง หางของมันเหมือน
แตรที่ หก
งู และมี หั ว สิ่ งเหล านี้ ทําให มั น
(มนุษยหนึ่ งในสามถูกฆาตาย) ทํารายคนได
13 เมื่ อทู ตสวรรค องค ที่ หกเป า 20 มนุษยทั้ งหลายที่ เหลืออยู ที่
แตรขึ้ น ขาพเจาไดยินเสียงออก มิ ไ ด ถู กฆ าด วยภั ยพิ บั ติ เ หล า นี้
มาจากเชิ งงอนมุ มทั้ งสี่ ของแท น ยั งไม ได กลั บใจเสี ยใหม จากงาน
ทองคําที่ อยู เบื้ องพระพักตรพระ ที่ มื อเขาได กระทํา ไม ได เลิ ก
บูชาผี บูชา `รูปเคารพที่ ทําดวย
เจา
14 เสี ยงนั้ นสั่ งทู ตสวรรค องค ที่ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หิน
หกที่ ถื อแตรนั้ นว า "จงแก มั ด และไม รู ปเคารพเหล านั้ นจะดู
ทู ตสวรรค ทั้ งสี่ ที่ ถู กมั ด ไว ที่ หรือฟงหรือเดินก็ไมได'
แมน้ําใหญนั้ น คือแมน้ํายูเฟร- 21 และเขาก็ มิ ได กลั บใจเสี ย
ใหมจากการฆาตกรรม และการ
ติส"
15 ทูตสวรรคทั้ งสี่ ก็ถูกแกปลอย เวทมนตร การลวงประเวณี และ
ไป ซึ่ งทรงเตรียมไวสําหรั บชั่ ว- การลักขโมย
ยอหนไดรับ
โมง วัน เดือน และป ที่ จะใหฆา
หนังสือมวนเล็กๆมวนหนึ่ ง
มนุษยเสียหนึ่ งในสามสวน
และข าพเจ า ได เ ห็ น ทู ต
16 และจํ า นวนพลทหารม ามี
สวรรค ที่ มี ฤทธิ์ มากอี ก
สองร อยล าน นี่ คื อจํานวนที่
องคหนึ่ งลงมาจากสวรรค มีเมฆ
ขาพเจาไดยิน
17 ในนิ มิ ต นั้ นข า พเจ า สั ง เกต คลุ มตั วท าน และมี รุ งบนศี รษะ
เห็ นม าเป นดั งนี้ คื อ ผู ที่ นั่ งบน ท าน และหน าท านเหมื อนดวง
หลั งม านั้ นก็ มี ทั บทรวงสี ไฟ สี อาทิตย และเทาทานเหมือนเสา
พลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัว ไฟ
ม าทั้ งหลายนั้ นเหมื อนหั วสิ งโต 2ทานถื อหนังสือเล็กๆม วนหนึ่ ง
มี ไฟและควั นและกํามะถั นพลุ ง ซึ่ งคลี่ อยู ในมื อของท าน ท าน
วางเทาขวาของทานบนทะเลและ
ออกมาจากปากของมัน

10

(12) วว 8:13 (13) วว 8:3 (14) ปฐก 15:18; พบญ 1:7; ยชว 1:4
(15) วว 8:7-9 (16) สดด 68:17; อสค 38:4 (17) 1 พศด 12:8 (19) อสย 9:15
(20) ลนต 17:7; พบญ 31:29 (21) วว 21:8 (1) อสค 1:26-28 (2) สดด 95:5
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วิวรณ 10, 11
หนา 2504
เทาซายของทานบนบก
ยิ นจากสวรรค นั้ นตรั สกั บข าพ3ท านร องเสี ยงดั งดุ จเสี ยงสิ งโต เจ าอี กว า "จงไปรั บหนั งสื อ
คําราม เมื่ อทานรองแลว เสียง เล็ กๆมวนนั้ นที่ คลี่ อยู ในมือของ
ฟารองทั้ งเจ็ดเสียงก็ดังขึ้ น
ทู ต สวรรค อ งค ที่ ยื น อยู ทั้ งบน
4เมื่ อเสี ยงฟ าร องทั้ งเจ็ ดดั งขึ้ น ทะเลและบนบกนั้ น"
แล ว ข าพเจ าจึ งลงมื อจะเขี ยน 9ขาพเจาจึงไปหาทูตสวรรคองค
แต ข า พเจ า ได ยิ น พระสุ ร เสี ยง นั้ นและกล าวแก ท านว า "ขอ
จากสวรรค ต รั ส แก ข า พเจ า ว า หนั งสื อม วนเล็ กนั้ นเถิ ด" ท าน
"จงประทั บตราป ด ข อความซึ่ ง จึ งตอบข าพเจ าว า "เอาไปเถิ ด
ฟารองทั้ งเจ็ดไดรองนั้ น จงอยา และกินมันเสีย มันจะทําใหทอง
เขียนขอความเหลานั้ น"
เจาขม แตเมื่ ออยู ในปากของเจา
5ฝ ายทู ตสวรรค องค ที่ ข า พเจ า มันจะหวานเหมือนน้ําผึ้ ง"
เห็ น ยื นอยู ทั้ งบนทะเลและบน 10 ข าพเจ ารั บหนั งสื อ ม วนเล็ ก
บกนั้ นไดชูมือขึ้ นสู ทองฟา
นั้ น จากมื อทู ตสวรรค แล วก็ กิ น
6และปฏิ ญาณโดยอ างพระนาม เข าไป ขณะที่ มันอยู ในปากของ
ของพระองค ผู ทรงพระชนม อยู ขาพเจานั้ นมันก็หวานเหมือนน้ํา
เป นนิ ตย ผู ได `ทรงสร างฟ า ผึ้ ง แตเมื่ อขาพเจากินมันเขาไป
สวรรค และสรรพสิ่ งซึ่ งมี อยู ใน แลวทองขาพเจาก็ขม
ฟาสวรรคนั้ น ทรงสรางแผนดิน 11 และทานบอกขาพเจาวา "เจา
โลก และสรรพสิ่ งซึ่ งมี อยู ใน ต องพยากรณ อี กต อ ชนชาติ ทั้ ง
แผ นดิ นโลกนั้ น และทรงสร าง หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา
ทะเล กั บสรรพสิ่ งซึ่ งมี อยู ใน และกษัตริย"
ทะเลนั้ น' วา จะไมมีการเนิ่ นชา
การวัดพระวิหารชั้ นใน
อีกตอไปแลว
ท า นผู หนึ่ งจึ ง เอาไม อ อ
7 แต ว าในวั นแห ง เสี ยงของทู ต
ท อ นหนึ่ งให ข า พเจ า รู ป
สวรรค องค ที่ เจ็ ดนั้ น
คื อ ร างเหมื อนไม เรี ยว และทู ต
เมื่ อทานจะเปาแตรขึ้ น ความลึก สวรรค อ งค นั้ นยื น อยู กล า วว า
ลั บของพระเจ าที่ พระองค ไ ด "จงลุ ก ขึ้ นไปวั ด พระวิ ห ารของ
ตรั สไว แก พวกศาสดาพยากรณ พระเจา และแทนบูชา และคําซึ่ งเปนผู รับใช ของพระองคนั้ นก็ นวณคนทั้ งหลายซึ่ งนมั สการใน
จะสําเร็จ
นั้ น
8และพระสุ รเสี ยงที่ ข า พเจ า ได 2แต ไม ต องวั ดลานชั้ นนอกพระ

11

(3) สดด 29:3; วว 4:5; 8:5 (4) ดนล 8:26; วว 22:10 (5) อพย 6:8; พบญ 32:40
(6) ปฐก 1:1; อพย 20:11 (7) วว 11:15 (9) ยรม 15:16; อสค 2:8
(10) อสค 2:10; 3:3 (1) กดว 23:18; อสค 40:3; ศคย 2:1 (2) สดด 79:1; อสค 40:17
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หนา 2505
วิวรณ 11
วิหารนั้ น เพราะวาที่ นั่ นไดมอบ 8และศพของเขาจะอยู ที่ ถนนใน
ไวแกคนตางชาติแลว และเขาจะ เมื องใหญ นั้ น ซึ่ งตามฝ ายจิ ต
เหยียบย่ําเมืองบริ สุ ทธิ์ ลงใต เท า วิ ญญาณเรี ยกว า เมื องโสโดม
ตลอดสี่ สิบสองเดือน
และอียิปต อันเปนเมืองซึ่ งองค
คําพยากรณของพยานทั้ งสอง
พระผู เป นเจ าของเราถู ก ตรึ ง
3 และเราจะให ฤ ทธิ์ อํ า นาจแก ดวย
พยานทั้ งสองของเรา และเขาจะ 9คนหลายชาติ หลายตระกู ล
พยากรณ ตลอดพั นสองร อ ยหก หลายภาษา หลายประชาชาติ จะ
เพ ง ดู ศพเขาตลอดสามวั นครึ่ ง
สิบวัน นุ งหมดวยผากระสอบ
4 พยานทั้ งสองนั้ นคื อ ต น มะ- และจะไม ยอมให เอาศพนั้ น ใส
กอกเทศสองตน และคันประทีป อุโมงคเลย
สองคั นที่ ตั้ งอยู เบื้ องพระพั กตร 10 คนทั้ งหลายซึ่ งอยู ในแผนดิน
พระเจ า ผู ทรงเป นเจ าแห ง โลกจะยิ นดี เพราะเขา และจะ
สนุกสนานรื่ นเริง จะใหของขวัญ
แผนดินโลก
5 ถ าผู ใดประสงค จะทํ า ร าย แก กั น เพราะว าผู พยากรณ ทั้ ง
พยานทั้ งสองนั้ น ไฟก็ จะพลุ ง สองนี้ ได ทรมานคนเหล านั้ นที่
ออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู อาศัยอยู ในโลก"
นั้ น ถ าผู ใดจะทําร ายพยาน 11 เมื่ อเวลาผ านไปสามวั นครึ่ ง
ทั้ งสอง ผู นั้ นก็ จะต องตายใน แลว ลมปราณแหงชีวิตจากพระ
เจาก็เขาสู ศพของเขาอีก และเขา
ลักษณะนี้
6พยานทั้ งสองมี ฤทธิ์ ปดท องฟา ก็ ลุ กขึ้ นยื น คนทั้ งหลายที่ ได
ได เพื่ อไม ให ฝนตกในระหว าง เห็ นเขาก็ มี ความหวาดกลั วเป น
วั นเหล านั้ นที่ เขากําลั งพยากรณ อันมาก
และมี ฤทธิ์ อํานาจเหนื อน้ําทําให 12 คนทั้ งหลายได ยิ น พระสุ ร กลายเป นเลื อดได และมี ฤทธิ์ เสี ยงดั งมาจากสวรรค ตรั สแก
บั นดาลให ภั ยพิ บั ติ ต างๆกระ- เขาว า "จงขึ้ นมาที่ นี่ เถิ ด" และ
หน่ํ า โลก กี่ ครั้ งก็ ได ตามความ พวกศั ตรู ก็ เ ห็ นเขาขึ้ นไปในหมู
เมฆสู สวรรค
ปรารถนาของเขา
แผนดินไหวครั้ งใหญ
7 และเมื่ อเสร็ จสิ้ นการเป น
พยานแล ว สัตวรายที่ ขึ้ นมาจาก 13 และในเวลานั้ นก็เกิดแผนดิน
เหวที่ ไม มี ก น เหวก็ จะสู รบกั บ ไหวใหญ และเมืองนั้ นก็ถลมลง
เขา จะชนะเขาและจะฆาเขาเสีย
เสี ยหนึ่ งในสิ บส วน มี คนตาย
(3) พบญ 17:6; วว 12:6 (4) สดด 52:8 (5) กดว 16:29
(6) 1 พกษ 17:1; ลก 4:25 (7) ดนล 7:21; ลก 13:32 (8) ฮบ 13:12; วว 14:8
(9) 1 พกษ 13:22; สดด 79:2 (10) นหม 8:10 (11) อสค 37:5 (12) 2 พกษ 2:1
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วิวรณ 11, 12
หนา 2506
เพราะแผ น ดิ น ไหวเจ็ ด พั น คน ของพระองค และได ทรงครอบ
และคนที่ เหลื อ อยู นั้ นมี ค วาม ครอง
หวาดกลั วยิ่ ง และได ถวายพระ 18 เหลาประชาชาติ มีความโกรธ
เกียรติแดพระเจาแหงสวรรค
แคน แตพระพิโรธของพระองค
14 วิ บั ติ อ ย า งที่ สองก็ ผ านไป ก็ มาถึ งแล ว ถึ งเวลาที่ พระองค
แลว ดูเถิด วิบัติอยางที่ สามก็จะ จะทรงพิ พากษาคนทั้ งหลายที่
มาถึงในไมชานี้ แหละ
ตายไปแล ว และถึ งเวลาที่ พระ
แตรที่ เจ็ด
องค จะทรงประทานบําเหน็ จแก
ผู รั บใช ของพระองค คื อพวก
(การประกาศถึงชัยชนะ
แหงอาณาจักรของพระคริสต) ศาสดาพยากรณ และวิ สุ ทธิ ชน
15 และทู ต สวรรค อ งค ที่ เจ็ ด ก็ ทั้ งปวง และแก คนทั้ งหลายที่
เป า แตรขึ้ นและมี เ สี ยงหลายๆ ยําเกรงพระนามของพระองค ทั้ ง
เสี ยงกล าวขึ้ นดั ง ๆในสวรรค ว า ผู ใหญผู นอย และถึงเวลาแลวที่
"ราชอาณาจั กรทั้ งหลายแห งพิ - พระองค จะทรงทํ า ลายคนที่ ทํา
ภพนี้ ได กลั บเป นราชอาณาจั กร ลายแผนดินโลก"
ทั้ งหลายขององค พระผู เป นเจ า 19 แล วพระวิหารของพระเจ าใน
ของเรา และเปนของพระคริ สต สวรรค ก็ เป ดออก ในพระวิ หาร
ของพระองค และพระองค จะ นั้ นเห็ นมี หี บ พั น ธสั ญญาของ
ทรงครอบครองตลอดไปเป น พระองค แล วก็มี ฟาแลบ และ
เสียงตางๆ ฟารอง แผนดินไหว
นิตย"
16 และผู อาวุ โสยี่ สิ บสี่ คนซึ่ งนั่ ง ลูกเห็บก็ตกอยางหนัก
ผู หญิงและพญานาค
ในที่ นั่ งของตนเบื้ องพระพั กตร
มี การมหั ศจรรย ใหญ ยิ่ ง
พระเจ าก็ ทรุ ดตั วลงกราบนมั สปรากฏในสวรรค คื อผู
การพระเจา
17 และทูลวา "โอ ขาแตพระเจา หญิ งคนหนึ่ งมี ดวงอาทิ ตย เป น
องคพระผู เปนเจา ผู ทรงฤทธา- อาภรณ มี ดวงจั นทร อยู ใต เท า
นุภาพสูงสุด ผู ทรงดํารงอยู บัดนี้ และบนศี รษะมี ดวงดาวสิ บสอง
และผู ได ทรงดํ า รงอยู ในกาล ดวงเปนมงกุฎ
ก อน และผู จะเสด็จมาในอนา- 2ผู หญิ งนั้ นมี ครรภ และร อง
คต ข าพระองค ทั้ งหลายขอบ ครวญดวยความเจ็ บครรภ ที่ ใกล
พระคุ ณพระองค ที่ พระองค ได จะคลอด
ทรงใช ฤทธานุ ภ าพอั น ใหญ ยิ่ ง 3และมี การมหั ศจรรย อี กอย าง

12

(14) วว 8:13 (15) อพย 15:18; อสย 27:13; ดนล 2:44; ลก 1:33; วว 8:2; 10:7
(16) มธ 19:28; วว 4:4, 11; 5:9, 12, 14; 7:11 (17) วว 16:5; 19:6
(18) สดด 2:1 (19) วว 4:1 (2) อสย 26:17; มคา 4:9 (3) วว 13:1
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หนา 2507
วิวรณ 12
หนึ่ งปรากฏในสวรรค ดูเถิด มี บรรพ ที่ เขาเรียกกันวา พญาพญานาคใหญ สี แดงตั วหนึ่ ง มี มารและซาตาน ผู ลอลวงมนุษย
เจ็ ดหั วและมี สิ บเขา และที่ หั ว ทั้ งโลก พญานาคและพวกทู ต
เหลานั้ นมีมงกุฎเจ็ดอัน
ของมั นก็ ถู กผลั กทิ้ งลงมาใน
4 หางพญานาคตวั ด ดวงดาวใน แผนดินโลก
ท องฟ า ทิ้ งลงมาที่ แผ นดิ นโลก 10 และขาพเจาไดยินเสียงดังขึ้ น
เสียหนึ่ งในสามสวน และพญา- ในสวรรค ว า "บั ดนี้ ความรอด
นาคนั้ นยื นอยู เบื้ องหน าผู หญิ ง และฤทธิ์ เดช และราชอาณาจักร
ที่ กําลังจะคลอดบุตร เพื่ อจะกิน แหงพระเจาของเรา และอํานาจ
บุตรเมื่ อคลอดออกมาแลว
พระคริ สต ของพระองค ได มาถึ ง
บุตรนั้ นจะไดครอบครอง
แลว เพราะวาผู ที่ กลาวโทษพวก
5หญิ งนั้ นคลอดบุ ตรชาย ผู ซึ่ ง พี่ นองของเราตอพระพักตรพระ
จะครอบครองประชาชาติทั้ งปวง เจาของเรา ทั้ งกลางวันและกลาง
ด วยคทาเหล็ ก และบุ ตรนั้ นได คื นนั้ น ก็ ได ถู กผลั กทิ้ งลงมา
ขึ้ นไปถึ งพระเจ า ถึ งพระที่ นั่ ง แลว
11 เขาเหล า นั้ นชนะพญามาร
ของพระองค
6 และหญิ งนั้ นก็ ห นี เข าไปใน ด วยพระโลหิ ตของพระเมษโปถิ่ นทุ รกั นดารที่ นางมี สถานที่ ซึ่ ง ดก และโดยคําพยานของพวก
พระเจ า ได ท รงจั ด เตรี ยมไว ให เขาเอง และเขาไม ได เสี ยดายที่
เพื่ อนางจะไดรับการเลี้ ยงดูอยู ที่ จะพลีชีพของตน
12 ฉะนั้ นสวรรค และบรรดาผู ที่
นั่ นตลอดพันสองรอยหกสิบวัน
อยู ใ นสวรรค จงรื่ นเริ งยิ น ดี เถิ ด
มีคาเอลและทูตสวรรค
แต วิ บั ติ จะมี แก ผู ที่ อยู ในแผ น
ของทานตอสู กับซาตาน
เพราะว า
7 และมี สง ครามเกิ ดขึ้ นใน ดิ นโลกและทะเล
สวรรค มี คาเอลและพวกทู ต พญามารได ลงมาหาเจ าด วย
สวรรค ของท านได ต อสู กั บ ความโกรธยิ่ งนั ก เพราะมันรู วา
พญานาค และพญานาคกับพวก เวลาของมันมีนอย"
ซาตานขมเหงหญิงนั้ น
ทูตของมันก็ตอสู
8แตฝายพญานาคแพ และพวก 13 เมื่ อพญานาคนั้ นเห็ นว า มั น
พญานาคไม มี ที่ อยู ในสวรรค อี ก ถู กผลั กทิ้ งลงมาในแผ นดิ นโลก
แล ว มั นก็ ข มเหงหญิ งที่ คลอด
เลย
9พญานาคใหญ ซึ่ งเป นงู ดึ กดํา- บุตรชายนั้ น
(4) อพย 1:16; ดนล 8:10 (5) สดด 2:9 (6) วว 11:3 (7) ดนล 10:13; ยด 1:9
(9) ปฐก 3:1; ลก 10:18; ยน 12:31 (10) โยบ 1:9; ศคย 3:1
(11) ลก 14:26; รม 16:20 (12) สดด 96:11; อสย 44:23 (13) วว 12:5
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วิวรณ 12, 13
หนา 2508
14 แต ทรงประทานปกนกอินทรี สิ งโต และพญานาคได ให ฤทธิ์
ใหญสองปกแกหญิงนั้ น เพื่ อให ของมั น และที่ นั่ งของมัน และ
นางบิ น หนี ห น า งู เ ข า ไปในถิ่ น สิ ท ธิ อํา นาจอั น ใหญ ยิ่ งแก สั ตว
ทุ รกั นดารในสถานที่ ของนาง รายนั้ น
จนถึ งที่ ซึ่ งนางจะไดรั บการเลี้ ยง 3 ข า พเจ า ได เ ห็ น ว า หั วๆหนึ่ ง
ดู ตลอดวาระหนึ่ งและสองวาระ ของสั ตวรายดู เหมือนถูกฟ นปาง
และครึ่ งวาระ
ตาย แต แผลที่ ถู กฟ นนั้ นรั กษา
15 งู นั้ นก็ พ น น้ํ า ออกจากปาก หายแล ว คนทั้ งโลกติ ดตาม
เหมื อนน้ําท วมไหลตามหญิงนั้ น สั ต ว ร า ยนั้ นไปด วยความอั ศเพื่ อ จะให พั ดหญิ งนั้ นไปกั บน้ํา จรรยใจ
ทวม
4เขาทั้ งหลายได บูชาพญานาคที่
16 แต แผ นดิ นก็ ได ชวยหญิงนั้ น ไดใหอํานาจแกสัตวรายนั้ น เขา
ไวได โดยแยกออกเปนชองแลว ได บู ชาสั ตว ร ายนั้ น กล าวว า
สู บน้ํ า ท วมนั้ นที่ พ นออกจาก "ใครจะเปรี ยบปานสัตวนี้ ได และ
ปากพญานาคนั้ นลงไป
ใครสามารถจะทํ า สงครามกั บ
17 พญานาคโกรธแค นหญิ งนั้ น สัตวนี้ ได"
มั นจึ งออกไปทําสงครามกั บเชื้ อ 5และยอมให สั ตว ร ายนั้ นมี ปาก
สายของนางที่ เหลื ออยู นั้ น คื อ ที่ พู ดคํ า กล าวร ายและหมิ่ น
ผู ที่ รั ก ษาพระบั ญญั ติ ของพระ ประมาท และยอมใหมันใชอําเจา และยึดถือคําพยานของพระ นาจกระทําอย างนั้ นตลอดสี่ สิ บ
เยซูคริสต
สองเดือน
สัตวรายที่ ขึ้ นมาจากทะเล
6มั น กล า วคํา หมิ่ นประมาทต อ
และข า พเจ าได ยื นอยู ที่ พระเจ า เพื่ อหมิ่ นประมาทต อ
หาดทรายชายทะเล และ พระนามของพระองค ตอพลับเห็ นสั ตว ร า ยตั วหนึ่ ง ขึ้ น มาจาก พลาของพระองค และตอผู ที่ อยู
ทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่ ในสวรรค
สัตวรายกระทําสงคราม
เขาทั้ งสิบนั้ นมีมงกุฎสิบอัน และ
มี ชื่ อที่ เป นคําหมิ่ นประมาทจากับพวกวิสุทธิชน
รึกไวที่ หัวทั้ งหลายของมัน
7และยอมให มั นทําสงครามกั บ
2สั ตว ร ายที่ ข าพเจ าได เห็ นนั้ น พวกวิ สุ ทธิ ชน
และชนะเขา
เหมือนเสือดาว และเทาเหมือน และให มั นมี อํานาจเหนื อชนทุ ก
เท าหมี และปากเหมื อนปาก ตระกูล ทุกภาษา และทุกประ-

13

(14) อพย 19:4; พบญ 32:11; อสย 40:31; ดนล 7:25 (15) อสย 59:19
(1) ดนล 7:2; วว 12:3; 17:3 (2) วว 12:3, 9; 13:4, 12 (3) วว 13:12, 14; 17:8
(4) อพย 15:11; อสย 46:5 (5) ดนล 7:8; 2 ธส 2:3 (6) ยน 1:14 (7) ดนล 7:21
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หนา 2509
วิวรณ 13, 14
ชาชาติ
มั นมี อํ า นาจกระทํ า ท า มกลาง
8และบรรดาคนที่ อยู ในแผ นดิ น สายตาของสั ต ว ร ายตั วเดิ ม นั้ น
โลกจะบู ชาสั ตว ร ายนั้ น คื อ และมั นสั่ งให ค นทั้ ง หลายที่ อยู
คนทั้ งปวงที่ ไม มี ชื่ อจดไว ใน ในโลกสร างรู ปจําลองให แก สัตว
หนั งสื อแห งชี วิ ตของพระเมษ- ร า ยที่ ถู ก ฟ น ด วยดาบแต ยั ง มี
โปดก ผู ทรงถูกปลงพระชนมตั้ ง ชีวิตอยู นั้ น
แตแรกทรงสรางโลก
15 และมั น มี อํ า นาจที่ จะให ล ม
9ใครมีหูก็ใหฟงเอาเถิด
หายใจแก รู ปสั ตว นั้ นเพื่ อให รู ป
10 ผู ใดที่ กํ า หนดไว ใ ห ไ ปเป น สัตวรายนั้ นทั้ งพูดได และกระเชลย ผู นั้ นก็จะตองไปเปนเชลย ทําให บรรดาคนที่ ไมยอมบู ชารูป
ผู ใดฆาเขาดวยดาบ ผู นั้ นก็ตอง สัตวรายนั้ นถึงแกความตายได
ถูกฆาดวยดาบ นี่ แหละคือความ 16 และมั น ยั ง ได บั ง คั บคนทั้ ง
อดทนและความเชื่ อของพวก ปวง ทั้ งผู ใหญ ผู นอย คนมั่ งมี
วิสุทธิชน
และคนจน ไทยและทาส ใหรับ
สัตวรายที่ ขึ้ นมา
เครื่ องหมายไว ที่ มื อขวาหรื อที่
หนาผากของเขา
จากแผนดิน
11 และข าพเจ าเห็ นสั ตว ร ายอี ก 17 เพื่ อไม ให ผู ใดทําการซื้ อขาย
ตั วหนึ่ งขึ้ นมาจากแผ นดิ น มี ได นอกจากผู ที่ มี เครื่ องหมาย
สองเขาเหมือนลูกแกะ และพู ด นั้ น หรื อชื่ อของสั ตว ร ายนั้ น
หรือเลขชื่ อของมัน
เหมือนพญานาค
12 มั นใช อํานาจของสั ตว ร ายตั ว 18 ในเรื่ องนี้ จงใชสติปญญา ถา
เดิ ม นั้ นอย า งครบถ วนต อ หน า ผู ใดมี ความเข าใจก็ ให คิ ดตรึ กสั ตว ร ายตั วเดิ มนั้ น มั นทําให ตรองเลขของสัตวรายนั้ น เพราะ
โลกและคนที่ อยู ในโลกบู ชาสั ตว วาเปนเลขของบุคคลผู หนึ่ ง เลข
ร ายตั วเดิ มนั้ นที่ มี แผลปางตาย ของมันคือหกรอยหกสิบหก
ความชื่ นชมยินดีของ
แตรักษาหายแลว
คน 144,000 คน
13 สั ต ว ร า ยนี้ แสดงการมหั ศขาพเจ าไดแลเห็ น และ
จรรย ใหญ จนกระทําให ไฟตก
ดู เถิ ด พระเมษโปดก
ลงมาจากฟ าสู แผ นดิ นโลกประทรงยืนอยู ที่ ภูเขาศิโยน และผู ที่
จักษแกตามนุษยทั้ งหลาย
14 มั นล อลวงคนทั้ งหลายที่ อยู อยู กั บพระองค มี จํา นวนแสนสี่
ในโลกด วยการอั ศจรรย นั้ น ซึ่ ง หมื่ นสี่ พันคน ซึ่ งเป นผู ที่ มี พระ

14

(8) อพย 32:32; มธ 25:34 (9) วว 2:7 (10) ปฐก 9:6 (11) วว 11:7 (12) วว 13:3
(13) พบญ 13:1; 1 พกษ 18:38 (14) 2 พกษ 20:7 (15) วว 16:2 (16) กท 6:17
(17) วว 14:9-11 (18) 1 คร 2:14; วว 15:2 (1) อสค 9:4; วว 5:6; 7:3-4; 14:3; 22:4
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วิวรณ 14
หนา 2510
นามของพระบิ ด าของพระองค กูล ทุกภาษา และประชากร
เขียนไวที่ หนาผากของเขา
7 ท านประกาศด วยเสี ยงอั น ดั ง
2 และข า พเจ า ได ยิ น เสี ยงจาก วา "จงยําเกรงพระเจา และถวาย
สวรรคดุ จเสี ยงน้ํามากหลายและ สง าราศี แด พระองค เพราะถึ ง
ดุ จเสี ยงฟ าร องสนั่ น และขาพ- เวลาที่ พระองค จะทรงพิ พากษา
เจ าได ยิ นเสี ยงพวกดี ดพิ ณเขาคู แล ว และจงนมั สการพระองค
กําลังบรรเลงอยู
`ผู ได ทรงสร างฟ าสวรรค แผ น
3คนเหลานั้ นรองเพลงราวกับวา ดินโลก ทะเล' และบอน้ําพุทั้ ง
เป น เพลงบทใหม ต อ หน า พระ หลาย"
ที่ นั่ ง หนาสัตวทั้ งสี่ นั้ น และหนา
ทูตสวรรคองคที่สองประกาศ
พวกผู อาวุ โส ไม มี ใครสามารถ
การลมจมของบาบิโลน
เรี ยนรู เพลงบทนั้ นได นอกจาก 8ทู ตสวรรค อี กองค หนึ่ งตามไป
คนแสนสี่ หมื่ นสี่ พั นคนนั้ นที่ ได ประกาศว า "บาบิ โลนมหานคร
ทรงไถไวแลวจากแผนดินโลก
นั้ นลมจมแลว ลมจมแลว เพราะ
4คนเหล านี้ เป นคนที่ มิ ได มี มล ว า นครนั้ นทํา ให ประชาชาติ ทั้ ง
ทิ นกั บผู หญิ ง เพราะว าเขาเป น ปวงดื่ มเหล าองุ นแห งความ
พวกพรหมจารี พระเมษโปดก เดื อดดาลของเธอในการล วง
เสด็ จไปที่ ใด คนเหล านี้ ก็ ตาม ประเวณี"
เสด็ จไปด วย พวกเขาเป นผู ที่
ทูตสวรรคองคที่สามประกาศ
ทรงไถ จากมวลมนุ ษย เป นผล
การทุกขทรมานเปนนิตย
แรกถวายแด พระเจ าและแด พระ
ของทุกคนที่ รับเครื่ องหมาย
เมษโปดก
และบูชาสัตวราย
5 ปากเขาไม ก ล า วคํา อุ บายเลย 9 และทู ต สวรรค ซึ่ งเป น องค ที่
เพราะเขาไม มี ความผิ ดต อหน า สามตามไปประกาศดวยเสียงอัน
พระที่ นั่ งของพระเจา
ดังวา "ถ าผู ใดบูชาสัตว รายและ
ทูตสวรรคองคแรกประกาศ
รู ปของมัน และรั บเครื่ องหมาย
ขาวประเสริฐอันเปนอมตะ
ของมั นไว ที่ หน าผากหรื อที่ มื อ
6แล วข าพเจ าได เห็ นทู ตสวรรค ของตน
อี กองค หนึ่ งที่ บินอยู ในท องฟ า 10 ผู นั้ นจะต อ งดื่ มเหล า องุ น
เพื่ อประกาศข า วประเสริ ฐอั น แห งพระพิ โรธของพระเจ า ซึ่ ง
เป นอมตะแก คนทั้ งหลายที่ ไม ได ระคนกั บสิ่ งใด ที่ ได เทลง
อยู ในโลก แกทุกชาติ ทุกตระ- ในถ วยพระพิ โ รธของพระองค
(2) วว 1:15; 5:8; 19:6 (3) วว 5:9 (4) มธ 19:12; 2 คร 11:2 (5) สดด 32:2
(6) อฟ 3:9; วว 8:13; 13:7 (7) นหม 9:6; วว 11:18 (8) อสย 21:9; ยรม 51:7-8
(9) วว 13:14-16; 14:11 (10) ปฐก 19:24; สดด 75:8; อสย 34:8-10; อสค 38:22
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วิวรณ 14
และเขาจะตองถูกทรมานดวยไฟ พระเศี ยร และพระหั ตถ ถื อ
และกํามะถั นต อหน าทู ตสวรรค เคียวอันคม
ผู บริสุ ทธิ์ ทั้ งหลาย และต อพระ 15 และมี ทู ตสวรรค อี กองค
พักตรพระเมษโปดก
หนึ่ งออกมาจากพระวิ หารร อ ง
11 และควันแหงการทรมานของ ทูลพระองคผู ประทับบนเมฆนั้ น
เขาพลุ งขึ้ นตลอดไปเป น นิ ต ย ด วยเสี ยงอั นดั งว า "จงใช เคี ยว
และผู ที่ บูชาสั ตว ร ายและรู ปของ ของพระองคเกี่ ยวไปเถิด เพราะ
มั น และผู ใดก็ ตามที่ รั บเครื่ อง ว า ถึ ง เวลาที่ พระองค จะเกี่ ยว
หมายชื่ อของมั นจะไม มี การพั ก แล ว เพราะว าผลที่ จะต องเก็ บ
ผ อ นเลยทั้ งกลางวั น และกลาง เกี่ ยวในแผนดินโลกนั้ นสุกแลว"
คืน"
16 และพระองค ผู ประทั บบน
พระสัญญาอันมั่ นคง
เมฆนั้ นได ทรงตวั ดเคี ยวนั้ นบน
แผ นดิ นโลก และแผนดินโลกก็
สําหรับพวกวิสุทธิชน
ได
ถูกเกี่ ยวแลว
12 นี่ แหละคื อความอดทนของ
พวกวิ สุทธิชน คือผู ที่ รักษาพระ 17 และทูตสวรรค อี กองค หนึ่ งก็
บั ญญั ติ ของพระเจ า และความ ออกมาจากพระวิ หารบนสวรรค
ถือเคียวอันคมเชนเดียวกัน
เชื่ อของพระเยซูไว
13 และข า พเจ า ได ยิ น พระสุ ร - 18 และทู ตสวรรค อีกองค หนึ่ งผู
เสี ยงจากสวรรค สั่ งข า พเจ า ว า มี ฤทธิ์ เหนื อไฟ ได ออกมาจาก
"จงเขียนไวเถิดวา ตั้ งแตนี้ สืบไป แท นบู ชา และร องบอกทู ตองค
คนทั้ งหลายที่ ตายในองค พระ นั้ นที่ ถื อ เคี ยวคมนั้ นด วยเสี ยง
ผู เป นเจ าจะเป นสุ ข" และพระ อั นดั งว า "ท านจงใช เคี ยวคม
วิ ญญาณตรั สว า "จริ งอย างนั้ น ของท านเกี่ ยวเก็ บพวงองุ นแห ง
เพื่ อเขาจะได หยุ ดพั กจากความ แผ นดิ นโลก เพราะลู กองุ นนั้ น
เหนื่ อยยากของเขา และการงาน สุกดีแลว"
ที่ เขาได กระทํานั้ นจะติดตามเขา 19 ทู ตสวรรค นั้ นก็ ตวัดเคี ยวบน
แผ นดิ นโลก และเก็ บเกี่ ยวผล
ไป"
องุ นแหงแผนดินโลก และขวาง
การเก็บเกี่ ยวบนแผนดินโลก
14 ขาพเจาไดแลเห็น และดูเถิด ลงไปในบ อย่ํ า องุ นอั นใหญ แห ง
มี เมฆขาว และมี ผู หนึ่ งประ- พระพิโรธของพระเจา
ทั บบนเมฆนั้ นเหมื อ นกั บบุ ต ร 20 บ อ ย่ํ า องุ นถู ก ย่ํ า ภายนอก
มนุ ษย สวมมงกุ ฎทองคําบน เมื อง และโลหิ ตไหลออกจาก
(12) วว 12:17; 13:10 (13) ปญจ 4:1-2; 1 คร 3:11-15; 15:18, 58; 1 ธส 4:16
(15) ยรม 51:33; ยอล 3:13; มธ 13:39; มก 4:29; วว 14:18
(18) ยอล 3:13 (19) วว 19:15 (20) อสย 63:3; ฮบ 13:12
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วิวรณ 14-16
หนา 2512
บ อย่ํา องุ นนั้ นสู งถึ งบั งเหี ยนม า และไม ถวายพระเกี ยรติ แด พระ
ไหลนองไปประมาณสามร อย นามของพระองค เพราะว าพระ
กิโลเมตร
องค ผู เดี ยวทรงเป น ผู บริ สุ ท ธิ์
ขันทั้ งเจ็ดแหง
ประชาชาติทั้ งปวงจะมานมั สการ
จํ า เพาะพระพั กตร พระองค
พระพิโรธของพระเจา
ข าพเจ าเห็นหมายสําคั ญ เพราะว า การพิ พากษาของพระ
ในสวรรค อี กประการ องคปรากฏแจงแลว"
หนึ่ ง ใหญ ยิ่ งและน าประหลาด 5 ต อ จากนี้ ข า พเจ า ได แลเห็ น
คื อ มี ทู ตสวรรค เ จ็ ด องค ถื อ ภั ย และดูเถิด พระวิหารของพลั บพิบัติเจ็ ดอยาง อันเปนภั ยพิบัติ พลาแห ง สั ก ขี พ ยานในสวรรค
ครั้ งสุ ดท าย เพราะว าพระพิโรธ เปดออก
ของพระเจ า สิ้ นสุ ดลงด ว ยภั ย 6และทูตสวรรคทั้ งเจ็ดองคที่ ถือ
ภั ยพิ บั ติ ทั้ งเจ็ ดได อ อกมาจาก
พิบัติเหลานั้ น
2ข าพเจ าเห็ นเป นเหมื อนทะเล พระวิ หารนั้ น นุ งห มผ าป านสี
แกวปนไฟ และบรรดาคนที่ มีชัย ขาวและบริ สุ ทธิ์ และคาดรั ดตอสัตวราย และรูปของมัน และ ประคดทองคํา
เครื่ องหมายของมั น และเลข 7และสั ตว ตั วหนึ่ งในสี่ ตั วนั้ นได
ประจําชื่ อของมัน ยืนอยู บนทะ- เอาขั น ทองคํ า เจ็ ดใบเต็ ม ด ว ย
เลแกวนั้ น พวกเขาถื อพิ ณเขาคู พระพิ โรธของพระเจ า ผู ทรง
พระชนม อยู เป นนิ ตย ส งให
ของพระเจา
3 เขาร องเพลงของโมเสสซึ่ ง แกทูตสวรรคทั้ งเจ็ดองคนั้ น
เป นผู รั บใช ของพระเจ า และ 8 และพระวิ ห ารก็ เต็ มไปด ว ย
เพลงของพระเมษโปดกว า "ข า ควั นซึ่ งมาจากสง าราศี ของพระ
แต พระเจ า องค พระผู เป นเจ า เจ า และจากฤทธานุ ภาพของ
ผู ทรงฤทธานุ ภาพสู งสุ ด พระ พระองค และไม มี ผู ใดสามารถ
ราชกิ จของพระองค ใหญ ยิ่ งและ เข าไปในพระวิ หารนั้ นได จน
มหั ศจรรย นั ก ข าแต องค พระ กว าภั ยพิ บั ติ ทั้ งเจ็ ดของทู ต
มหากษั ต ริ ย แห ง วิ สุ ท ธิ ช นทั้ ง สวรรค เจ็ ดองค นั้ นจะได สิ้ น สุ ด
ปวง วิ ถี ทางทั้ งหลายของพระ ลง
แล วข าพเจ าก็ ได ยิ น
องคยุติธรรมและเที่ ยงตรง
เสี ยงดั งออกมาจากพระ
4โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา มี
ผู ใดบ างที่ จะไม ยําเกรงพระองค วิ หาร สั่ งทู ตสวรรค ทั้ งเจ็ ดองค

15

16

(1) วว 12:1 (2) มธ 3:11; วว 4:6; 5:8 (3) อพย 15:1-21; พบญ 32:3-4
(4) อพย 15:14; ลนต 11:14; อสย 66:23 (5) กดว 1:50 (6) อพย 28:6
(7) 1 ธส 1:9; วว 4:6 (8) อพย 19:18; 40:34; 2 ธส 1:9 (1) วว 14:10; 15:1
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นั้ นวา "จงไปเถิด เอาขันทั้ งเจ็ด ชอบธรรม เพราะพระองคทรง
ใบ ที่ เต็ มไปด วยพระพิ โรธของ พิพากษาอยางนั้ น
พระเจา เทลงบนแผนดินโลก"
6 เพราะเขาทั้ งหลายได ก ระทํา
ขันใบแรก
ให โลหิ ต ของพวกวิ สุ ทธิ ชนและ
ของพวกศาสดาพยากรณ ไหล
(แผลรายที่ มีหนอง)
2ทู ตสวรรค องค แรกจึ งออกไป ออก และพระองค ได ประทาน
และเทขั นของตนลงบนแผ นดิ น โลหิ ตให เขาดื่ ม ด วยเขาทั้ ง
โลก และคนทั้ งหลายที่ มี เครื่ อง หลายก็สมควรอยู แลว"
หมายของสั ตว ร าย และบู ชารู ป 7 และข า พเจ า ได ยิ น ทู ตสวรรค
ของมั น ก็ เกิ ดเป นแผลร ายที่ อี ก องค ห นึ่ งซึ่ งอยู ที่ แท น บู ช า
เป นหนองมี ทุกขเวทนาแสนสา- ร องว า "จริ งอย างนั้ น พระเจ า
องคพระผู เปนเจา ผู ทรงฤทธาหัส
นุภาพสูงสุด การพิพากษาของ
ขันใบที่ สอง
พระองคเที่ ยงตรงและชอบธรรม
(ทะเลเปนเหมือนเลือด)
3 ทู ตสวรรค อ งค ที่ สองก็ เทขั น แลว"
ขันใบที่ สี่
ของตนลงในทะเล และทะเลก็
(ความรอนอันนากลัว
กลายเป นเหมื อนเลื อ ดของคน
จากดวงอาทิตย)
ตาย และบรรดาสิ่ งที่ มี ชี วิ ตอยู
8 ทู ตสวรรค องค ที่ สี่ เทขั น ของ
ในทะเลนั้ นก็ตายหมดสิ้ น
ตนลงที่ ดวงอาทิตย และทรงให
ขันใบที่ สาม
อํ า นาจแก ดวงอาทิ ต ย นั้ นที่ จะ
(แมน้ําทั้ งหลาย
คลอกมนุษยดวยไฟ
กลายเปนเลือด)
4ทู ตสวรรค องค ที่ สามเทขันของ 9ความรอนแรงกลาไดคลอกคน
ตนลงที่ แม น้ํ า และบ อ น้ํ า พุ ทั้ ง ทั้ งหลาย และพวกเขาพู ดหมิ่ น
ปวง และน้ําเหลานั้ นก็กลายเปน ประมาทพระนามของพระเจา ผู
ซึ่ งมีฤทธิ์ เหนือภั ยพิบัติ เหลานั้ น
เลือด
5 และข า พเจ า ได ยิ น ทู ตสวรรค และพวกเขาไม ไดกลับใจและไม
แห งน้ํา ร องว า "โอ ข าแต องค ไดถวายพระเกียรติแดพระองค
ขันใบที่ หา
พระผู เป นเจ า ผู ดํารงอยู บั ดนี้
(ความมื
ดในอาณาจักร
และผู ได ทรงดํ า รงอยู ในกาล
ของสัตวราย)
กอน และผู จะทรงดํารงอยู ใน
อนาคต พระองค ทรงเป นผู 10 ทู ต สวรรค องค ที่ ห าเทขั น
(2) อพย 9:9-11; วว 8:7 (3) อพย 7:17-21; วว 8:8-9; 11:6
(4) อพย 7:17-20; วว 8:10 (5) วว 1:4; 15:3 (6) อสย 49:26; มธ 23:34; วว 11:18
(7) วว 13:10; 15:3; 19:2 (8) วว 8:12; 9:17 (9) ดนล 5:22 (10) อพย 10:21
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ของตนลงบนที่ นั่ งของสั ตว ร าย ขโมย ผู ที่ เฝ าระวั งให ดี และ
นั้ น และอาณาจั กรของมั นก็มื ด รั ก ษาเสื้ อผ า ของตนจะเป น สุ ข
ไป คนเหลานั้ นไดกัดลิ้ นของตน เกลื อ กว า ผู นั้ นจะเดิ น เปลื อ ย
ดวยความเจ็บปวด
กาย และคนทั้ งหลายจะได เห็ น
11 และพู ด หมิ่ นประมาทพระ ความนาละอายของเขา"
เจาแหงสวรรค เพราะความเจ็บ 16 และมั น ให เ ขาทั้ งหลายชุ ม
ปวดและเพราะแผลที่ มี ห นอง นุ มที่ ตําบลหนึ่ ง ซึ่ งภาษาฮี บรู
ตามตัวของเขา แตเขาไมไดกลับ เรียกวา อารมาเกดโดน
ใจเสียใหม จากการประพฤติของ
ขันใบที่ เจ็ด
ตน
(ความพินาศของบาบิโลน)
ขันใบที่ หก
17 ทู ตสวรรค องค ที่ เจ็ ดไดเทขัน
(การเตรียมทางไวสําหรับพวก ของตนลงในอากาศ และมี พระ
สุ รเสี ยงดั งออกมาจากพระที่ นั่ ง
กษัตริยแหงทิศตะวันออก)
12 ทู ต สวรรค องค ที่ หกเทขั น ในพระวิหารแหงสวรรควา "สําของตนลงที่ แม น้ํ า ใหญ คื อแม เร็จแลว"
น้ํ า ยู เฟรติ ส ทําให น้ํ า ในแม น้ํา 18 และเกิ ดมี เสี ยงต างๆ มี ฟ า
นั้ นแหงไป เพื่ อเตรียมมรรคาไว รอง มีฟาแลบ และเกิดแผนดิน
สํา หรั บบรรดากษั ตริ ย ที่ มาจาก ไหวครั้ งใหญ ซึ่ งตั้ งแต มีมนุ ษย
เกิดมาบนแผนดินโลก ไมเคยมี
ทิศตะวันออก
13 และข า พเจ า เห็ น ผี โ สโครก แผ นดินไหวร ายแรงและยิ่ งใหญ
สามตนรู ปร า งคล ายกบออกมา เชนนี้ เลย
จากปากพญานาค และออกจาก 19 มหานครนั้ น ก็ แยกออกเป น
ปากสั ตว ร ายนั้ น และออกจาก สามส วน และบ านเมื องของ
นานาประชาชาติ ก็ ล มจม มหา
ปากของผู พยากรณเท็จ
14 ด วยว าผี เหล านั้ นเป นผี ร าย นครบาบิ โลนนั้ นก็ อ ยู ในความ
กระทําการอั ศจรรย มั นออกไป ทรงจํา ต อเบื้ อ งพระพั กตร พระ
หากษั ตริ ย ทั้ ง ปวงแห ง แผ นดิ น เจ า เพื่ อจะให นครนั้ นดื่ มถ วย
โลกคื อทั่ วพิ ภพ เพื่ อให บรรดา เหล าองุ นแหงพระพิโรธอันใหญ
กษั ตริ ย เหล านั้ นร วมกั นทําสง- หลวงของพระองค
ครามในวั นยิ่ งใหญ ของพระเจ า 20 และบรรดาเกาะต างๆก็ หนี
หายไป และภูเขาทั้ งหลายก็ไมมี
ผู ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
15 "จงดู เถิ ด เราจะมาเหมื อน ผู ใดพบ
(12) อสย 41:2; ยรม 50:38 (13) 1 ยน 4:1; วว 12:3, 9 (14) 1 พกษ 22:21; ลก 2:1
(15) มธ 24:43; ลก 12:39; 2 คร 5:3 (16) วว 19:19 (17) วว 10:6
(18) ดนล 12:1; มธ 24:21; วว 4:5 (19) อสย 51:17; วว 14:8, 10 (20) วว 6:14
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หนา 2515
วิวรณ 16, 17
21 และมี ลู บเห็ บใหญ ตกลงมา เครื่ องทองคํา เพชรพลอยตางๆ
จากฟ าถู กคนทั้ งปวง แต ละ และไข มุ ก หญิ งนั้ นถื อถ วย
ก อนหนั กประมาณห าสิ บกิ โล- ทองคํ า ที่ เต็ ม ด วยสิ่ งน า สะอิ ด
กรั ม คนทั้ งหลายจึ งพู ดหมิ่ น สะเอี ยนและของโสโครกแห ง
ประมาทพระเจา เพราะภัยพิบัติ การลวงประเวณีของตน
ที่ เกิ ดจากลู กเห็ บนั้ น เพราะว า 5 และที่ หน า ผากของหญิ ง นั้ น
ภั ยพิ บั ติ จากลู กเห็ บนั้ นร ายแรง เขียนชื่ อไววา "ความลึกลับ บายิ่ งนัก
บิ โลนมหานคร แม ของหญิ ง
การพิพากษาลงโทษ
แพศยาทั้ งหลาย และแม แห ง
สิ่ งทั้ งปวงที่ น า สะอิ ด สะเอี ยน
แมของหญิงแพศยาทั้ งหลาย
ทู ต สวรรค อ งค ห นึ่ งใน แหงแผนดินโลก"
เจ็ ดองค ที่ ถื อ ขั นเจ็ ดใบ 6 และข า พเจ าเห็ นหญิ งนั้ นเมา
นั้ น มาหาข าพเจ าและพู ดว า มายดวยโลหิตของพวกวิ สุทธิ ชน
"เชิ ญมาที่ นี่ เถิ ด ข าพเจ าจะให และโลหิ ตของคนทั้ งหลายที่ พลี
ท านดู การพิ พากษาลงโทษหญิ ง ชี พเพื่ อเป นพยานของพระเยซู
แพศยาคนสําคั ญที่ นั่ งอยู บนน้ํา เมื่ อข า พเจ า เห็ น หญิ ง นั้ นแล ว
ขาพเจาก็อัศจรรยใจยิ่ งนัก
มากหลาย
2 คื อ หญิ ง ที่ บรรดากษั ต ริ ย ทั่ ว 7 ทู ตสวรรค องค นั้ นจึ งถาม
แผ นดิ นโลกได ล วงประเวณี ด วย ข าพเจ าว า "เหตุ ไฉนท านจึ ง
และคนทั้ งหลายที่ อยู ในแผนดิ น อั ศจรรย ใจ ข าพเจ าจะบอกให
โลกก็ ไ ด มั ว เมาด ว ยเหล า องุ น ท านรู ถึ ง ความลึ ก ลั บของหญิ ง
นั้ น และของสัตวร ายที่ มีเจ็ดหัว
แหงการลวงประเวณีของเธอ"
3ทู ตสวรรค องค นั้ นได นําข าพ- และสิ บเขาที่ เป นพาหนะของ
เจ า เข าไปในถิ่ นทุ ร กั น ดารโดย หญิงนั้ น
กษัตริยทั้งหลายเปนพันธมิตร
พระวิ ญญาณ และข าพเจ าได
กับปฏิปกษตอพระคริสต
เห็ น ผู หญิ งคนหนึ่ งนั่ งอยู บน
สั ตว ร ายสี แดงเข มตั วหนึ่ ง ซึ่ ง 8สั ตว ร ายที่ ท านได เห็ นนั้ นเป น
มี ชื่ อหลายชื่ อเป นคําหมิ่ นประ- อยู ในกาลก อน แต บั ดนี้ มิ ได
มาทเต็ มไปทั้ งตั ว มั นมี เจ็ ดหั ว เป น และมั นจะขึ้ นมาจากเหวที่
และสิบเขา
ไมมี กนเหวเพื่ อไปสู ความพิ นาศ
4 หญิ ง นั้ นนุ งห ม ด วยผ า สี ม วง แล ว และคนทั้ งหลายที่ อยู ใน
และสี แดงเขม และประดับด วย โลก ซึ่ งไมมีชื่ อจดไวในหนังสือ

17

(1) อสย 1:21; ยรม 2:20; นฮม 3:4; วว 1:1; 16:19; 17:5, 15; 19:2
(2) ยรม 51:7; วว 2:22; 14:8; 18:3, 9 (3) วว 12:3, 6, 14; 13:1; 21:10
(4) ยรม 51:7; อสค 28:13 (5) 2 ธส 2:7; วว 1:20 (6) วว 6:9 (8) มธ 25:34
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วิวรณ 17, 18
หนา 2516
แหงชีวิตตั้ งแต แรกทรงสรางโลก เจ า นายเหนื อ เจ า นายทั้ งหลาย
นั้ น ก็จะอัศจรรยใจเมื่ อเขาเห็น และทรงเป น พระมหากษั ต ริ ย
สั ต ว ร ายซึ่ งได เ ป น อยู ในกาล เหนือกษั ตริ ยทั้ งหลาย และผู ที่
ก อน แต บั ดนี้ มิ ได เป น และ อยู กั บพระองค นั้ นเป นผู ที่ พระ
กําลังจะเปน
องคได ทรงเรี ยก และทรงเลื อก
9นี่ ตองใชสติปญญา หัวทั้ งเจ็ด ไว และเปนผู ที่ สัตยซื่ อ"
นั้ นคื อภู เขาเจ็ ดยอดที่ หญิ งนั้ น 15 และทู ตสวรรคนั้ นบอกข าพนั่ งอยู
เจ าว า "น้ํ า มากหลายที่ ท านได
10 และมีกษัตริยเจ็ดองค ซึ่ งหา เห็นหญิงแพศยานั่ งอยู นั้ น ก็คือ
องค ได ล วงไปแล ว องค หนึ่ ง ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ
กําลั งเป นอยู และอี กองค หนึ่ ง ภาษาตางๆ
นั้ นยังไมไดเปนขึ้ น และเมื่ อเปน 16 เขาสิ บเขาที่ ท า นได เห็ น อยู
ขึ้ นมาแล ว จะต องดํารงอยู ชั่ ว บนสัตว ร าย จะพากันเกลี ยดชั ง
ขณะหนึ่ ง
หญิ งแพศยานั้ น จะกระทําให
11 สั ตว ร ายที่ เป นแล วเมื่ อก อน นางโดดเดี่ ยวอ างวางและเปลื อย
แต เดี๋ ยวนี้ ไม ได เป นนั้ นก็ เป นที่ กาย และจะกินเนื้ อของหญิงนั้ น
แปด แต ก็ ยั งเป นองค หนึ่ งใน และเผานางเสียดวยไฟ
เจ็ ดองค นั้ น และจะไปสู ความ 17 เพราะว า พระเจ า ทรงดลใจ
พินาศ
เขาให ก ระทํ า ตามพระทั ย ของ
12 เขาทั้ งสิ บเขาที่ ท า นได เ ห็ น พระองค โดยการทรงทําใหพวก
นั้ นคื อกษั ตริ ยสิ บองค ที่ ยังไมได เขามีความคิดอยางเดี ยวกันและ
เสวยราชสมบัติ แตจะรับอํานาจ มอบอาณาจั กรของเขาให แก
อยางกษัตริยดวยกันกับสัตว ราย สัตวรายนั้ น จนถึงจะสําเร็จตาม
นั้ นหนึ่ งชั่ วโมง
พระวจนะของพระเจา
13 กษัตริ ยทั้ งหลายนั้ นมีน้ําพระ 18 และผู ห ญิ ง ที่ ท า นเห็ น นั้ น ก็
ทั ยอย างเดียวกั น และทรงมอบ คื อ นครใหญ ที่ มี อํ า นาจเหนื อ
ฤทธิ์ และอํ า นาจของตนไว แ ก กษั ตริ ย ทั้ งหลายทั่ วแผ นดิ น
สัตวรายนั้ น
โลก"
14 กษั ตริ ยเหล านี้ จะกระทําสงนครบาบิโลนลมจม
ครามกั บพระเมษโปดก และ
ภายหลั งเหตุ การณ เหล า
พระเมษโปดกจะทรงชนะพวก
นี้ ข า พเจ า ก็ ไ ด เ ห็ น ทู ต
เขา เพราะว าพระองค ทรงเป น สวรรค อี ก องค หนึ่ งลงมาจาก

18

(9) วว 13:1, 18 (10) วว 13:5 (11) วว 13:3 (12) ดนล 7:20
(14) พบญ 10:17; ยรม 50:44; 1 ทธ 6:15; วว 16:14 (15) อสย 8:7; ยรม 47:2
(16) ยรม 50:41; อสค 16:37 (17) 2 ธส 2:11; วว 10:7 (18) วว 11:8 (1) อสค 43:2
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วิวรณ 18
สวรรค ท านมี อํานาจใหญ ยิ่ ง จงตอบแทนการกระทําของนคร
และรั ศมี ของท านได ทําให แผ น นั้ นเป นสองเท า ในถ วยที่ นคร
ดินโลกสวางไป
นั้ นได ผ สมไว ก็ จงผสมลงเป น
2ท านได ร องประกาศด วยเสี ยง สองเทาใหนครนั้ น
กึ กก องว า "บาบิ โลนมหานคร 7 นครนั้ นได เ ย อ หยิ่ งจองหอง
ล มจมแล ว ล มจมแล ว กลาย และมี ชี วิ ตอย างหรู หรามากเท า
เป นที่ อาศั ยของผี ปศาจ เป นที่ ใด ก็ จงให นครนั้ นได รั บการ
คุ มขั งของผี โสโครกทุ กอย าง ทรมานและความระทมทุ กขมาก
และเป น กรงของนกทุ กอย างที่ เท านั้ นเพราะว า นครนั้ นทะนง
ไมสะอาดและนาเกลียด
ใจว า `เราดํารงอยู ในตําแหน ง
3เพราะว าประชาชาติ ทั้ งปวงได ราชินี ไมใชหญิงมาย เราจะไม
ดื่ มเหล า องุ นแห ง ความเดื อ ด ประสบความระทมทุกขเลย'
ดาลในการล วงประเวณี ของนคร 8เหตุฉะนั้ น ภัยพิบัติตางๆของ
นั้ น
และบรรดากษั ตริ ย บน นครนั้ นจะเกิ ด ขึ้ นในวั น เดี ยว
แผ นดิ นโลกได ล วงประเวณี กั บ ความตาย และความระทมทุกข
นครนั้ น และพอคาทั้ งหลายแหง การกันดารอาหาร และไฟจะเผา
แผ น ดิ น โลกก็ ไ ด มั่ งมี ขึ้ นด วย นครนั้ นให พินาศหมดสิ้ นเพราะ
ทรัพยฟุมเฟอยของนครนั้ น"
วาองคพระผู เปนเจา พระเจา ผู
4 และข าพเจ าได ยิ นเสี ยงอี ก ทรงพิพากษานครนั้ น ทรงอานุเสี ยงหนึ่ งประกาศมาจากสวรรค ภาพยิ่ งใหญ"
ว า "ชนชาติ ของเรา จงออกมา
กษัตริยและพอคาแหงโลก
จากนครนั้ นเถิ ด เพื่ อท านทั้ ง
คร่ําครวญตอบาบิโลน
หลายจะไม มี ส วนในการบาป 9 บรรดากษั ต ริ ย แ ห ง แผ น ดิ น
ของนครนั้ น และเพื่ อทานจะไม โลกที่ ไดล วงประเวณี กับนครนั้ น
ต องรั บภั ยพิ บัติที่ จะเกิ ดแกนคร และได มี ชี วิ ต อย างหรู ห ราร วม
นั้ น
กั นนั้ น เมื่ อได เห็ นควั นไฟที่
5เพราะว าบาปของนครนั้ นกอง ไหม นครนั้ น ก็ จะพิ ลาปร่ํ า ไห
สู งขึ้ นถึ งสวรรค แล ว และพระ คร่ําครวญเพราะนครนั้ น
เจ า ได ท รงจํ า ความชั่ วช า แห ง 10 พวกกษั ตริ ย จะยื นอยู แต
นครนั้ นได
ห างๆ เพราะกลั วภั ยแห งการ
6นครนั้ นไดให ผลอย างไร ก็ จง ทรมานของนครนั้ น และจะ
ให ผลแก นครนั้ นอยางนั้ น และ กล าวว า "อนิ จจาเอ ย อนิ จจา
(2) อสย 13:19; ยรม 50:39 (3) อสย 47:15 (4) อสย 48:20 (5) ปฐก 18:20
(6) สดด 137:8; ยรม 50:15; วว 14:10 (7) อสย 47:7-8; อสค 28:2
(8) อสย 47:9; ยรม 50:31 (9) ยรม 50:46; อสค 26:16 (10) อสย 21:9; วว 18:17
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เอย บาบิโลนมหานครที่ ยิ่งใหญ ดวยเสียงดัง
นครที่ แข็ งแรง เพราะเจ าได รั บ 16 วา "อนิจจาเอย อนิจจาเอย
การพิ พากษาโทษให พิ น าศไป มหานครนั้ น ที่ ไดนุ งหมผาปาน
ภายในชั่ วโมงเดียวเทานั้ น"
เนื้ อละเอียด ผาสีมวง และผาสี
11 บรรดาพ อค าในแผ นดิ นโลก แดงเข ม ที่ ได ประดั บด วยทอง
จะร่ําไห คร่ําครวญเพราะนครนั้ น คํา เพชรพลอยต างๆและไข มุก
เพราะว าไม มี ใครซื้ อสิ นค า ของ นั้ น
เขาอีกตอไปแลว
17 เพี ยงในชั่ วโมงเดี ยว ทรั พย
12 สิ นค าเหล านั้ นคื อ ทองคํา สมบัติอั นยิ่ งใหญนั้ นก็ พินาศสูญ
เงิ น เพชรพลอยต างๆ ไข มุ ก ไปสิ้ น" และนายเรือทุกคน คน
ผ าป านเนื้ อละเอี ยด ผ าสี ม วง ที่ โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และ
ผาไหม ผาสีแดงเขม ไมหอมทุก คนทั้ งหลายที่ มีอาชีพทางทะเลก็
ชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทําด วยงา ไดยืนอยู แตหางๆ
บรรดาภาชนะไม ที่ มี ร าคามาก 18 และเมื่ อคนเหล านั้ นได เห็ น
ภาชนะทองสั มฤทธิ์ ภาชนะ ควั นไฟที่ ไหม น ครนั้ นก็ ร องว า
เหล็ก ภาชนะหินออน
"นครใดเล า จะเป นเหมื อนมหา
13 อบเชย เครื่ องเทศ เครื่ อง นครนี้ "
หอม กํายาน เหลาองุ น น้ํามัน 19 และเขาทั้ งหลายก็ โปรยผง
ยอดแป ง ข าวสาลี สั ตว ต างๆ คลี ลงบนศี รษะของตน พลาง
แกะ มา รถรบ และทาส และ รองไหคร่ําครวญวา "อนิจจาเอย
ชีวิตมนุษย
อนิ จจาเอ ย มหานครนั้ น อั น
14 และผลซึ่ งจิ ต ของเจ า กระ- เปนที่ ซึ่ งคนทั้ งปวงที่ มีเรือกําป น
หายใคร ได นั้ นก็ ล วงพ นไปจาก เดิ น ทะเลได ก ลายเป นคนมั่ งมี
เจ าแล ว สิ่ งสารพั ดอั นวิ เศษยิ่ ง ด วยเหตุ จ ากสิ่ งของมี ค าของ
และหรู ห ราก็ พิ น าศไปจากเจ า นครนั้ น เพราะภายในชั่ วโมง
แล ว และเจ าจะไม ได พบมั นอี ก เดียวนครนั้ นก็เปนที่ รกรางไป"
เลย
การชื่ นชมยินดีในสวรรค
15 บรรดาพอค าที่ ได ขายสิ่ งของ
ตอการพิพากษาของพระเจา
เหล านั้ น จนเปนคนมั่ งมีเพราะ 20 เมื องสวรรค พวกอั ครสาวก
นครนั้ น จะยืนอยู แตไกลเพราะ อั นบริ สุ ทธิ์ และพวกศาสดา
กลั วภั ยจากการทรมานของนคร พยากรณทั้ งหลาย จงราเริงยินดี
นั้ น พวกเขาจะรองไหคร่ําครวญ เพราะนครนั้ นเถิ ด เพราะพระ
(11) อสค 27:27-34 (12) อสค 27:12-22; วว 17:4 (13) 1 พศด 5:21; อสค 27:13
(16) วว 17:4, 18 (17) อสย 23:14; วว 18:10 (18) อสค 27:30; วว 13:4
(19) ยชว 7:6; โยบ 2:12 (20) อสย 44:23; ยรม 51:48
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เจ า ทรงแก แค นต อ นครนั้ นให สวรรครองวา "อาเลลูยา ความ
ทานทั้ งหลายแลว
รอด สงาราศี พระเกียรติ และ
21 แล วทู ตสวรรค องค หนึ่ ง ที่ มี ฤทธิ์ เดชจงมี แด องค พระผู เป น
ฤทธิ์ มาก ก็ ได ยกหิ นก อนหนึ่ ง เจา พระเจาของเรา
เหมื อ นหิ นโม ใ หญ ทุ ม ลงไปใน 2 `เพราะว าการพิ พากษาของ
ทะเลแลววา "บาบิโลนมหานคร พระองค เที่ ยงตรงและชอบ
นั้ นจะถู กทุ มลงโดยแรงอย างนี้ ธรรม' พระองคไดทรงพิพากษา
แหละ และจะไม มีใครเห็ นนคร ลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญนั้ น
นั้ นอีกตอไปเลย
ที่ ได ก ระทํ า ให แผ น ดิ น โลกชั่ ว
22 และจะไม มี ใ ครได ยิ น เสี ยง ไปด วยการล วงประเวณี ของนาง
นั กดี ดพิ ณเขาคู นั กเล นมโหรี และ `พระองคได ทรงแก แคนผู
นั กเป าป และนั กเป าแตร ใน หญิ งนั้ นเพื่ อทดแทนโลหิ ตแห ง
เจ าอีกตอไป และในเจาจะไม มี พวกผู รับใชของพระองค'"
ช า งในวิ ช าช า งต า งๆอี ก ต อ ไป 3 คนเหล านั้ นร องอี กครั้ งว า
และจะไม มี ใ ครได ยิ น เสี ยงโม "อาเลลู ยา
`ควั นไฟที่ เกิ ด
แปงในเจาอีกตอไป
จากนครนั้ นพลุ งขึ้ นตลอดไป
23 และในเจ าจะไม มี แสงประ- เปนนิตย'"
ทีปสองสวางอีกตอไป และจะไม 4และพวกผู อาวุ โสทั้ งยี่ สิ บสี่ คน
มี ใครได ยิ นเสี ยงเจ าบ าวเจ าสาว กั บสั ตว ทั้ งสี่ นั้ น ก็ ได ทรุ ดตั ว
ในเจาอีกตอไป เพราะวาบรรดา ลงนมั สการพระเจ า ผู ประทั บ
พ อค าของเจ าได เป นคนใหญ โต บนพระที่ นั่ งนั้ นและรองวา "เอแห งแผ นดิ นโลกแล ว และโดย เมน อาเลลูยา"
วิ ทยาคมของเจ าได ล อลวงบรร- 5 และมี เ สี ยงออกมาจากพระที่
ดาประชาชาติใหลุ มหลง
นั่ งวา "`ทานทั้ งหลายที่ เปนผู รับ
24 และในนครนั้ น เขาได พบ ใชของพระองค และผู ที่ ยําเกรง
โลหิ ตของพวกศาสดาพยากรณ พระองค ทั้ งผู น อยและผู ใหญ
และพวกวิ สุ ทธิ ชน และบรรดา จงสรรเสริญพระเจาของเรา'"
คนที่ ถูกฆาบนแผนดินโลก"
6 แล วข าพเจ าได ยิ นเสี ยงดุ จ
อาเลลูยาบนสวรรค
เสียงฝูงชนเปนอันมาก ดุจเสียง
ภายหลั งเหตุ การณเหลา น้ํ า มากหลาย และดุ จเสี ยงฟ า
นี้ ข าพเจ าได ยิ นเสี ยงดั ง รองสนั่ นวา "อาเลลูยา เพราะวา
กึ กก องของฝู งชนจํานวนมากใน องค พระผู เป นเจ า พระเจ า ผู

19

(21) ยรม 51:63 (22) ปญจ 12:4 (23) 2 พกษ 9:22 (24) ยรม 51:49; วว 16:6; 17:6
(1) วว 4:11; 11:15 (2) พบญ 32:43; วว 15:3 (3) อสย 34:10
(4) 1 พศด 16:36; วว 4:4, 6, 10 (5) สดด 134:1; วว 11:18 (6) อสค 1:24; วว 11:15
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ทรงฤทธานุ ภาพสู งสุ ด ทรง การเสด็จกลับมาสู แผนดินโลก
ครอบครองอยู
ของพระคริสตพรอมดวย
การเลี้ ยงสมรสอันวิเศษ
เหลาพลโยธาของพระองค
ของพระเมษโปดก
11 แล วข า พเจ าได เ ห็ น สวรรค
7ขอให เราทั้ ง หลายร า เริ งยิ น ดี เปดออก และดูเถิด มีมาขาวตัว
และถวายพระเกี ยรติ แด พระ หนึ่ ง พระองคผู ทรงมานั้ นมีพระ
องค เพราะวาถึงเวลามงคลสม- นามว า "สั ตย ซื่ อและสั ตย จริ ง"
รสของพระเมษโปดกแล ว และ พระองค ทรงพิ พากษาและกระมเหสี ของพระองค ได เตรี ยมตั ว ทําสงครามดวยความชอบธรรม
พรอมแลว
12 พระเนตรของพระองค ดุ จ
8 และทรงโปรดให เ ธอสวมผ า เปลวไฟ และบนพระเศี ยรของ
ป านเนื้ อละเอี ยด สะอาดและ พระองค มี มงกุ ฎหลายอั น และ
ขาว เพราะผ าป านเนื้ อละเอี ยด พระองค ทรงมี พระนามจารึ กไว
นั้ นเปนความชอบธรรมของพวก ซึ่ งไม มี ผู ใดรู จั กเลย นอกจาก
วิสุทธิชน"
พระองคเอง
9 และทู ตสวรรค องค นั้ นสั่ ง 13 พระองค ทรงฉลองพระองค
ข าพเจ าว า "จงเขี ยนไว เถิ ดว า ที่ จุ มเลือด และพระนามที่ เรียก
ความสุ ขมี แก ค นทั้ งหลายที่ ได พระองคนั้ นคื อ "พระวาทะของ
รั บเชิ ญมาในการมงคลสมรส พระเจา"
ของพระเมษโปดก" และท าน 14 เหล า พลโยธาในสวรรค สวม
บอกขาพเจ าวา "ถอยคําเหลานี้ อาภรณผาปานเนื้ อละเอียด ขาว
เปนพระดํารัสแทของพระเจา"
และสะอาด ไดนั่ งบนหลังมาขาว
10 แล ว ข า พเจ า ได ท รุ ด ตั วลง ตามเสด็จพระองคไป
แทบเท า ของท า นเพื่ อ จะนมั ส- 15 มี พระแสงคมออกมาจาก
การท าน แต ท านได กล าวแก พระโอษฐของพระองค เพื่ อพระ
ข าพเจ าว า "อย าเลย ข าพเจ า องค จะได ทรงฟ น ฟาดบรรดา
เป น เพื่ อนผู รั บ ใช เ หมื อ นกั บ นานาประชาชาติ ด ว ยพระแสง
ทาน และพวกพี่ นองของทานที่ นั้ น และพระองค จะทรงครอบ
ยึ ดถื อคําพยานของพระเยซู จง ครองเขาด วยคทาเหล็ ก พระ
นมั สการพระเจ าเถิ ด เพราะว า องค จ ะทรงเหยี ย บบ อย่ํ า องุ น
คําพยานของพระเยซู นั้ นเป นหั ว แห งพระพิ โรธอั นเฉี ยบขาดของ
ใจของการพยากรณ"
พระเจา ผู ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
(7) มธ 22:2; 25:10 (8) สดด 132:9; อสค 16:10 (9) ลก 14:15; วว 22:6
(10) ลก 24:27; กจ 10:26 (11) อสย 11:4; วว 3:7, 14; 6:2 (12) วว 1:14; 2:17
(13) อสย 63:2-3; ยน 1:1, 14 (14) มธ 28:3; วว 14:20 (15) สดด 2:8-9; อสย 11:4
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16 พระองคทรงมี พระนามจารึก คนทั้ งหลายที่ ไดรั บเครื่ องหมาย
ที่ ฉลองพระองค และที่ ต น พระ ของสัตวรายนั้ น และบูชารูปของ
อู รุ ของพระองค ว า "พระมหา มัน สัตวรายและผู พยากรณเท็จ
กษั ตริ ยแห งมหากษั ตริ ยทั้ งปวง ถู กทิ้ งทั้ งเป นลงในบึ งไฟที่ ไหม
และเจานายแหงเจานายทั้ งปวง" ดวยกํามะถัน
การชุมนุมของ
21 และคนที่ เหลื ออยู นั้ นก็ ถู ก
ฆ า ด ว ยพระแสงที่ ออกมาจาก
ฝูงนกในทองฟา
17 แล วข าพเจ าเห็ น ทู ตสวรรค พระโอษฐ ของพระองค ผู ทรงม า
องค หนึ่ ง ยื น อยู บนดวงอาทิ ต ย นั้ นเสีย และนกทั้ งปวงก็กินเนื้ อ
ทานรองประกาศแกนกทั้ งปวงที่ ของคนเหลานั้ นจนอิ่ ม
ซาตานถูกขังไวพันป
บินอยู ในทองฟ าดวยเสียงอั นดัง
แล วข าพเจ าเห็ นทู ต
วา "จงมาประชุมกันในการเลี้ ยง
สวรรค อ งค หนึ่ งลงมา
ของพระเจายิ่ งใหญ
จากสวรรค
ทานถือลูกกุญแจ
18 เพื่ อจะได กิ นเนื้ อกษั ต ริ ย
เนื้ อนายทหาร เนื้ อคนมี บรร- ของเหวที่ ไมมี กนเหวนั้ นและถือ
ดาศักดิ์ เนื้ อมา และเนื้ อคนที่ โซใหญ
นั่ งบนมา และเนื้ อประชาชน ทั้ ง 2และท านได จั บพญานาค ซึ่ ง
ไทยและทาส ทั้ งผู น อยและผู เป นงู ดึ กดําบรรพ ผู ซึ่ งเป น
พญามารและซาตาน และล าม
ใหญ"
19 และข าพเจ าเห็ นสั ตว ร ายนั้ น มันไวพันป
และบรรดากษั ต ริ ย บนแผ น ดิ น 3แล วทิ้ งมั นลงไปในเหวที่ ไม มี
โลก พรอมทั้ งพลรบของกษัตริย ก นเหวนั้ น แล วได ลั่ นกุ ญแจ
เหลานั้ น มาประชุมกันจะทําสง- ประทั บตรา เพื่ อไม ให มั นล อ
ครามกั บพระองค ผู ทรงม าและ ลวงบรรดาประชาชาติ ได อี กต อ
ไป จนครบกําหนดพั นป แล ว
กับพลโยธาของพระองค
หลั
ง จากนั้ นจะต อ งปล อ ยมั น
ปลายทางปฏิปกษตอ
ออกไปชั่ วขณะหนึ่ ง
พระคริสต ผู พยากรณเท็จ
การฟ นขึ้ นของคริสเตียนเพื่ อ
และกองทัพของเขา
ครอบครองรวมกับพระคริสต
20 สัตว รายนั้ นถูกจับพรอมดวย
ผู พยากรณ เท็ จที่ ได ก ระทํา การ 4 ข าพเจ าได เ ห็ นบั ลลั ง ก ห ลาย
อั ศ จรรย ต อ หน าสั ต ว ร า ยนั้ น บั ลลั งก และผู ที่ นั่ งบนบั ลลั งก
และใช การอั ศจรรย นั้ นล อลวง นั้ นทรงมอบให เป นผู ที่ จะ

20

(16) อสค 39:17; ดนล 2:47; วว 2:17 (18) อสค 39:18 (19) วว 16:13-16
(20) อสย 30:33; ดนล 7:11; วว 13:8 (21) วว 17:16; 19:15 (1) วว 1:18
(2) อสย 24:22; 2 ปต 2:4; ยด 1:6 (3) ดนล 6:17; มธ 27:66 (4) ดนล 7:9, 22
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วิวรณ 20
หนา 2522
พิพากษา และขาพเจายังไดเห็น จํา นวนคนเหล า นั้ น มากมายดุ จ
ดวงวิ ญญาณของคนทั้ งปวงที่ ถู ก เม็ดทรายที่ ทะเล
ตั ดศี รษะ เพราะเป นพยานของ 9และคนเหล านั้ นยกขบวนออก
พระเยซู และเพราะพระวจนะ ไปทั่ วแผนดินโลก และลอมกอง
ของพระเจ า และเป นผู ที่ ไม ได ทั พของพวกวิ สุ ทธิ ชนและเมื อง
บู ชาสั ตว ร ายนั้ นหรื อรู ปของมั น อั นเป นที่ รั กนั้ นไว แต ไฟได
และไม ไ ด รั บเครื่ องหมายของ ตกลงมาจากพระเจ าออกจาก
มั นไว ที่ หน าผากหรื อ ที่ มื อของ สวรรค เผาผลาญคนเหลานั้ น
เขา คนเหล านั้ นกลั บมี ชี วิ ตขึ้ น 10 ส วนพญามารที่ ล อ ลวงเขา
มาใหม และได ครอบครองร วม เหล านั้ นก็ ถู กโยนลงไปในบึ งไฟ
กับพระคริสตเปนเวลาพันป
และกํามะถั น ที่ สั ตว ร ายและผู
5 แต ค นอื่ นๆที่ ตายแล วไม ไ ด พยากรณ เท็ จอยู นั้ น และมั น
กลั บมี ชี วิ ตอี กจนกว าจะครบ ต องทนทุ กข ทรมานทั้ งกลางวั น
กําหนดพันป นี่ แหละคือการฟ น และกลางคืนตลอดไปเปนนิตย
จากความตายครั้ งแรก
การพิพากษาบน
6ผู ใดที่ ได มี ส วนในการฟ นจาก
พระที่ นั่งใหญสีขาว
ความตายครั้ งแรกก็ เป นสุ ขและ 11 ขาพเจ าไดเห็นพระที่ นั่ งใหญ
บริ สุ ทธิ์ ความตายครั้ งที่ สอง สี ขาว และเห็ นพระองค ผู ประจะไม มี อํานาจเหนื อคนเหล านั้ น ทับบนพระที่ นั่ งนั้ น และแผนดิน
แตเขาจะเปนปุโรหิตของพระเจา โลกและฟ า อากาศก็ อั น ตรธาน
และของพระคริสต และจะครอบ ไปจากพระพักตรพระองค และ
ครองร วมกั บพระองค ตลอดเว- ไม มี ที่ อยู สํ า หรั บ แผ น ดิ น โลก
ลาพันป
และฟาอากาศนั้ นตอไปเลย
การกบฏในยุคพันป
12 ข า พเจ า ได เ ห็ น บรรดาผู ที่
ซาตานถูกทิ้ งลงในนรก
ตายแล ว ทั้ งผู น อยและผู ใหญ
7ครั้ นพั นป ล วงไปแล ว ก็ จะ ยืนอยู จําเพาะพระพั กตรพระเจา
ปล อ ยซาตานออกจากคุ ก ที่ ขั ง และหนั งสื อต างๆก็ เป ดออก
มันไว
หนั ง สื ออี กม วนหนึ่ งก็ เป ดออก
8และมั นจะออกไปล อลวงบรร- ดวย คือหนั งสือแห งชีวิต และ
ดาประชาชาติ ทั้ งสี่ ทิ ศของแผ น ผู ที่ ตายไปแล ว ก็ ถู ก พิ พ ากษา
ดินโลก คือโกกและมาโกก ให ตามข อความที่ จารึ กไว ในหนั งคนมาชุ ม นุ ม กั นทํ า ศึ ก สงคราม สือเหลานั้ น ตามที่ เขาไดกระทํา
(6) อสย 61:6; 1 ปต 2:9; วว 1:6 (8) อสค 38:2; 39:1, 6; วว 12:9; 16:14; 20:3, 10
(9) อสย 8:8; อสค 38:9 (10) วว 14:10; 19:20; 20:14
(11) ดนล 2:35; 2 ปต 3:7 (12) สดด 69:28; ดนล 7:10
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หนา 2523
วิวรณ 20, 21
13 ทะเลก็ ส ง คื นคนทั้ งหลายที่ องค จะทรงสถิ ตกั บเขา เขาจะ
ตายในทะเล ความตายและนรก เป นชนชาติ ของพระองค และ
ก็ ส ง คื น คนทั้ งหลายที่ อยู ในที่ พระเจ าเองจะประทั บอยู กั บเขา
เหล านั้ น และคนทั้ งหลายก็ ถู ก และจะทรงเปนพระเจาของเขา
พิ พากษาตามการกระทําของตน 4พระเจ าจะทรงเช็ ดน้ํ า ตาทุ กๆ
หมดทุกคน
หยดจากตาของเขา ความตายจะ
14 แล วความตายและนรกก็ ถู ก ไม มี อี กต อไป ความคร่ํ า ครวญ
ผลั กทิ้ งลงไปในบึ งไฟ นี่ แหละ การร องไห และการเจ็ บปวดจะ
เปนความตายครั้ งที่ สอง
ไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้ น
15 และผู ใดที่ ไม มี ชื่ อจดไว ใ น ไดผานพนไปแลว"
หนั งสื อแห งชี วิต ผู นั้ นก็ ถู กทิ้ ง 5พระองคผู ประทับบนพระที่ นั่ ง
ลงไปในบึงไฟ
ตรัสวา "ดูเถิด เราสรางสิ่ งสารเยรูซาเล็มแหงสวรรค
พั ดขึ้ นใหม " และพระองค ตรั ส
กั บข าพเจ าว า "จงเขี ยนไว เถิ ด
ลอยลงมาจากพระเจา
ข าพเจ าได เ ห็ น ท อ งฟ า เพราะว าถ อ ยคํา เหล า นี้ เ ป นคํา
ใหม และแผ นดิ นโลก สัตยจริงและสัตยซื่ อ"
ใหม เพราะท องฟ าเดิ มและ 6 พระองค ตรั สกั บ ข า พเจ าว า
แผ นดิ นโลกเดิ มนั้ นหายไปหมด "สําเร็ จแล ว เราเป นอั ลฟาและ
โอเมกา เปนปฐมและอวสาน ผู
สิ้ นแลว และทะเลก็ไมมีอีกแลว
2ข าพเจ า คื อยอห น ได เห็ น ใดกระหาย เราจะให ผู นั้ นดื่ ม
เมืองบริ สุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็ม จากบอน้ําพุแห งชี วิตโดยไมต อง
ใหม เลื่ อนลอยลงมาจากพระ เสียอะไรเลย
เจ าและจากสวรรค กรุ งนี้ ไดจั ด 7ผู ใดมี ชั ยชนะ ผู นั้ นจะได รั บ
เตรี ยมไว พร อมแล ว เหมื อน สิ่ งสารพัดเป นมรดก และเราจะ
อย า งเจ าสาวแต ง ตั วไว สํ า หรั บ เป นพระเจ าของเขา และเขาจะ
เปนบุตรของเรา
สามี
8แตคนขลาด คนไมเชื่ อ คนที่
พลับพลาของพระเจาอยู กับ
น าสะอิ ดสะเอี ยน ฆาตกร คน
มนุษยและสิ่ งสารพัด
ล วงประเวณี คนใช เวทมนตร
ถูกสรางขึ้ นใหม
3ข า พเจ าได ยิ น เสี ยงดั งมาจาก คนไหวรูปเคารพ และคนทั้ งปวง
สวรรควา "ดูเถิด พลับพลาของ ที่ พูดมุ สานั้ น จะได รับส วนของ
พระเจ าอยู กั บมนุ ษย แล ว พระ ตนในบึ งที่ เผาไหม ด วยไฟและ
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(13) วว 1:18 (14) 1 คร 15:26 (15) วว 19:20 (1) 2 ปต 3:13; วว 20:11
(2) อสย 52:1; 2 คร 11:2 (3) ลนต 26:11 (4) อสย 25:8; 1 คร 15:26
(5) อสย 43:19; วว 4:2 (6) ยน 4:10 (7) ศคย 8:8 (8) 1 คร 6:9; วว 20:14

66_rev.pub
page 36

Friday, December 09, 2005 15:05

วิวรณ 21
หนา 2524
กํามะถัน นั่ นคือความตายครั้ งที่ สิบสองฐาน และที่ ฐานนั้ นจารึก
สอง"
ชื่ ออัครสาวกสิบสองคนของพระ
แบบของเยรูซาเล็มแหงสวรรค เมษโปดก
9ทู ต สวรรค องค หนึ่ งในบรรดา 15 ทู ตสวรรค องค ที่ พู ดกั บ
ทู ต สวรรค เจ็ ด องค ที่ ถื อขั นเจ็ ด ขาพเจานั้ น ถือไมวัดทองคําเพื่ อ
ใบอั นเต็ มด วยภั ยพิ บั ติ สุ ดท าย จะวั ดเมื อง และวั ดประตู และ
ทั้ งเจ็ดประการนั้ น ไดมาพูดกับ กําแพงของเมืองนั้ น
ขาพเจาวา "เชิญมานี่ เถิด ขาพ- 16 เมื องนั้ นเป นสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส
เจ า จะให ท า นดู เ จ า สาวที่ เป น กว างยาวเท ากั นและท านเอาไม
วั ดเมื องนั้ น ได สองพั นสี่ ร อย
มเหสีของพระเมษโปดก"
10 ท า นได นํ า ข า พเจ า โดยพระ กิ โลเมตร กว างยาวและสู งเท า
วิ ญญาณขึ้ นไปบนภู เ ขาสู ง ใหญ กัน
และได สํ า แดงให ข า พเจ า เห็ น 17 ท านวั ดกําแพงเมื องนั้ น ได
เมืองใหญนั้ น คือกรุงเยรูซาเล็ม เจ็ ดสิ บสองเมตร ตามมาตรวั ด
อั นบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งกําลั งลอยลงมา ของมนุ ษย ซึ่ งคื อมาตรวั ดของ
ทูตสวรรคองคนั้ น
จากสวรรคและจากพระเจา
11 เมื อ งนั้ นประกอบด วยสง า 18 กํ า แพงเมื องนั้ นก อด วย
ราศี ของพระเจ า ใสสว างดุ จ พลอยหยก และเมื องนั้ นเป น
พลอยมณี อั นหาค ามิ ได เช น ทองคําบริสุทธิ์ สุกใสดุจแกว
เดี ยวกั บพลอยหยกอั นสุ กใส 19 ฐานของกํ า แพงเมื องนั้ น
ประดั บด วยเพชรพลอยทุ กชนิ ด
เหมือนแกวผลึก
12 เมืองนั้ นมีกําแพงสูงใหญ มี ฐานที่ หนึ่ งเป นพลอยหยก ที่
ประตูสิบสองประตู และที่ ประตู สองไพทู รย ที่ สามหิ นคว อตซ
มี ทู ตสวรรค สิ บสององค และ โปรงแสง ที่ สี่ มรกต
ที่ ประตู นั้ นจารึ กเป นชื่ อตระกู ล 20 ที่ หาโกเมน ที่ หกทับทิม ที่
ของชนชาติ อิ สราเอลสิ บสอง เจ็ ดเพชรสี เขี ยว ที่ แปดพลอย
เขียว ที่ เกาบุษราคัม ที่ สิบหยก
ตระกูล
13 ทางด านตะวั นออกมี สาม ที่ สิ บเอ็ดพลอยสีแดง ที่ สิ บสอง
ประตู ทางด านเหนื อมี สาม เปนพลอยสีมวง
ประตู ทางด านใต มี สามประตู 21 ประตู ทั้ งสิ บสองประตู นั้ น
เป นไข มุ กสิบสองเม็ด ประตู ละ
ทางดานตะวันตกมีสามประตู
14 และกํ า แพงเมื อ งนั้ นมี ฐาน เม็ ด และถนนในเมื องนั้ นเป น
(9) วว 15:1; 19:7; 21:2 (10) อสค 48; วว 1:10 (11) อสย 60:1; อสค 43:2
(12) อสค 48:31 (13) อสค 48:31-34 (14) มธ 16:18; ลก 22:29-30
(15) อสค 40:3; ศคย 2:1 (19) อพย 28:17-20 (21) มธ 13:45; วว 22:2
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หนา 2525
วิวรณ 21, 22
ทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแกว
เขาไปได
พระเจาสถิตอยู กับมนุษย
แมน้ําแหงชีวิต
ประตูเมืองสวรรคจะไมปดเลย
และตนไมแหงชีวิต
22 ข า พเจ าไม เห็ น มี พระวิ หาร
ท า นได ชี้ ให ข า พเจ าดู
ในเมืองนั้ นเลย เพราะองค พระ
แม น้ํ า บริ สุ ท ธิ์ ที่ มี น้ํ า
ผู เปนเจา พระเจา ผู ทรงฤทธา- แห งชี วิ ต ใสเหมื อนแก วผลึ ก
นุภาพสูงสุด และพระเมษโปดก ไหลออกมาจากพระที่ นั่ งของ
ทรงเปนพระวิหารในเมืองนั้ น
พระเจาและของพระเมษโปดก
23 เมื องนั้ นไม ต องการแสงของ 2ทามกลางถนนในเมื องนั้ นและ
ดวงอาทิตยและดวงจันทรเพราะ ริ ม แม น้ํ า ทั้ งสองฟากมี ต น ไม
ว า สง าราศี ของพระเจ าเป น แสง แหงชีวิต ซึ่ งออกผลสิบสองชนิด
สว างของเมื องนั้ น และพระ ออกผลทุ กๆเดื อน และใบของ
เมษโปดกทรงเป น ความสว า ง ต น ไม นั้ นสํ า หรั บรั ก ษาบรรดา
ของเมืองนั้ น
ประชาชาติใหหาย
24 บรรดาประชาชาติ ที่ รอดแล ว 3จะไมมีการสาปแช งใดๆอี กตอ
จะเดิ นไปในท ามกลางแสงสว าง ไป พระที่ นั่ งของพระเจ าและ
ของเมืองนั้ น และบรรดากษัตริย ของพระเมษโปดกจะตั้ งอยู ใน
ในแผนดินโลกจะนําสงาราศีและ เมืองนั้ น และบรรดาผู รับใชของ
เกียรติของตนเขามาในเมืองนั้ น
พระองคจะปรนนิบัติพระองค
25 ประตู เ มื อ งทุ ก ประตู จ ะไม 4เขาเหล านั้ นจะเห็ นพระพั กตร
ป ดเลยในเวลากลางวั น ด วยว า พระองค และพระนามของพระ
จะไมมี เวลากลางคื นในเมื องนั้ น องคจะประทับอยู ที่ หนาผากเขา
เลย
5กลางคื นจะไม มี ที่ นั่ น เขาไม
26 และคนทั้ งหลายจะนํ า สง า ต องการแสงเที ยนหรื อแสงอาราศี และเกี ยรติ ของบรรดาประ- ทิ ตย เพราะว าองค พระผู เป น
ชาชาติเขามาในเมืองนั้ น
เจ าคื อพระเจ าทรงประทานแสง
27 สิ่ งใดที่ เปนมลทิน หรือผู ใด สว างแก เขา และเขาจะครอบ
ก็ตามที่ กระทําสิ่ งที่ นาสะอิ ดสะ- ครองอยู ตลอดไปเปนนิตย
เอี ยน หรื อพู ดมุ สาจะเข าไปใน 6 และทู ต สวรรค อ งค นั้ นบอก
เมืองไมไดเลย เวนแตเฉพาะคน ข าพเจ าว า "ถ อยคําเหล านี้ เป น
ที่ มี ชื่ อจดไว ในหนั งสื อแห งชี วิต คําสั ตย ซื่ อและสั ตย จริ ง และ
ของพระเมษโปดกเท านั้ นจึ งจะ องค พระผู เปนเจา พระเจาแหง

22

(22) มธ 24:2; ยน 4:21 (23) อสย 24:23 (24) อสย 60:3 (25) อสย 60:11
(26) วว 21:24 (27) อสย 35:8 (1) สดด 46:4 (2) ปฐก 2:9; อสค 47:12
(3) อสค 48:35; ศคย 14:11 (4) มธ 5:8 (5) สดด 36:9 (6) ฮบ 10:37; วว 1:1; 19:9
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พวกศาสดาพยากรณอั นบริ สุ ทธิ์ ไป และผู ที่ เป นคนบริสุ ทธิ์ ก็ให
ไดทรงใชทูตสวรรคของพระองค เขาเปนคนบริสุทธิ์ ตอไป"
สํ า แดงแก บรรดาผู รั บใช ของ 12 "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และ
พระองค ถึงเหตุการณทั้ งปวงซึ่ ง จะนํ า บํ า เหน็ จของเรามาด วย
จะอุบัติขึ้นในไมชา"
เพื่ อตอบแทนการกระทําของทุก
7"ดู เถิ ด
เราจะมาโดยเร็ ว คน
ผู ใดที่ ถื อรั ก ษาคํ า พยากรณ ใ น 13 เราคื ออั ลฟาและโอเมกา
หนังสือนี้ ก็เปนสุข"
เป นปฐมและเป นอวสาน เป น
คําสั่ งใหประกาศ
เบื้ องตนและเบื้ องปลาย"
14 คนทั้ งหลายที่ ประพฤติ ตาม
คําพยากรณนี้
8ข าพเจ า คื อยอห น เป นผู ได พระบั ญญั ติ ของพระองค ก็ เป น
เห็ นและได ยินเหตุ การณ เหล านี้ สุ ข เพื่ อว าเขาจะได มี สิ ทธิ์ ใน
และครั้ นข าพเจ า ได ยิ น และได ต นไม แห งชี วิ ต และเพื่ อเขาจะ
เห็ นแล ว ข าพเจ าก็ ทรุ ดตั วลง ได เ ข าไปในเมื อ งนั้ นโดยทาง
จะนมั สการแทบเท าทู ตสวรรคที่ ประตู
ได สํา แดงเหตุ การณ เ หล านี้ แก 15 ด วยว า ภายนอกนั้ นมี สุ นั ข
คนใชเวทมนตร คนลวงประเวณี
ขาพเจา
9แต ท านห ามข าพเจ าว า "อย า ฆาตกร คนไหวรูปเคารพ คนใด
เลย ด วยว าข าพเจ าเป นเพื่ อน ที่ รักและกระทําการมุสา
ผู รั บใช เช นเดี ยวกั บท าน และ 16 "เราคือเยซูผู ใช ใหทู ตสวรรค
พวกพี่ น องของท านคื อพวก ของเราไปเป นพยานสํ า แดง
ศาสดาพยากรณ และพวกที่ ถื อ เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ แก ท า นเพื่ อ
รั กษาถ อยคําในหนั งสื อนี้ จง คริสตจักรทั้ งหลาย เราเป นราก
และเปนเชื้ อสายของดาวิด และ
นมัสการพระเจาเถิด"
10 และท านบอกข าพเจ าว า เปนดาวประจํารุ งอันสุกใส"
การชวนเชิญ
"อยาประทับตราป ดคําพยากรณ
ครั้ งสุดทาย
ในหนังสือนี้ เพราะวาใกลจะถึง
เวลานั้ นแลว
ของพระคัมภีรตอคนบาป
11 ผู ที่ เป น คนอธรรมก็ ใ ห เ ขา 17 พระวิญญาณและเจาสาวตรัส
อธรรมต อไป ผู ที่ เป นคนลามก วา "เชิญมาเถิด" และใหผู ที่ ได
ก็ใหเขาลามกตอไป ผู ที่ เปนคน ยินกลาวว า "เชิญมาเถิด" และ
ชอบธรรมก็ ให เขาชอบธรรมต อ ให ผู ที่ กระหายเข ามา ผู ใดมี ใจ
(7) วว 1:3; 3:11 (8) วว 19:10 (9) วว 19:10 (10) ดนล 8:26; วว 1:3
(12) อสย 40:10; 62:11; วว 20:12 (13) อสย 41:4 (14) สภษ 11:30; ดนล 12:12
(15) 1 คร 6:9; ฟป 3:2 (16) กดว 24:17 (17) อสย 55:1; วว 21:2, 6, 9
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ปรารถนา ก็ ให ผู นั้ นมารั บน้ํา จากสิ่ งที่ มี เ ขี ย นไว ใ นหนั ง สื อ
แห ง ชี วิ ต โดยไม ต อ งเสี ยอะไร มวนนี้ ไปเสีย
เลย
คําทรงเตือน
18 ข าพเจ าเป นพยานแก ทุ กคน
และพระสัญญาวา
ที่ ได ยินคําพยากรณ ในหนังสื อนี้
พระคริสตจะเสด็จมา
ว า ถ าผู ใดจะเพิ่ มเติ มคําเข าไป 20 พระองค ผู ทรงเป นพยานใน
ในหนั งสื อนี้ พระเจ าก็ จะทรง เหตุการณทั้ งปวงนี้ ตรัสวา "แน
เพิ่ มภั ยพิ บั ติ ที่ เขี ยนไว ในหนั ง- นอน เราจะมาโดยเร็ว" เอเมน
สือมวนนี้ แกผู นั้ น
พระเยซู เจ า ขอให เป นเช นนั้ น
19 และถ าผู ใดตั ดข อความออก เชิญเสด็จมาเถิด
จากหนังสือพยากรณนี้ พระเจา 21 ขอให พระคุ ณแห ง พระเยซู
ก็ จะทรงเอาส วนแบ งของผู นั้ นที่ คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
มี อยู ในหนั งสื อแห งชี วิ ต และ จงดํารงอยู กั บท านทั้ งหลายเถิ ด
ที่ มี อยู ใ นเมื องบริ สุ ท ธิ์ นั้ นและ เอเมน

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