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วิวรณ
คํานํ า
หนังสือวิวรณแตก
ตางจากหนังสือ
เลมอื่นๆในพระ คัมภีรใหม ทัง้ ในดาน
ภาษาที่ใช และอารมณของผู เขียนซึ่งก็
คือยอหน ยอหนเป็ นศิษย เอกคน หนึ่ง
ในสิบ สองคนของพระ เยซู ยอหนเขียน
หนังสือเลม นี้ข้ น
ึ มา เพื่อเลาถึงนิมิตที่
เขาเห็น ภาพและรูป ตางๆที่บรรยาย
สวน ใหญจะมาจากพระ คัมภีรเดิม ดัง
นัน
้ ถาจะใหเห็นภาพชัดเจนที่สุด ก็ตอง
เปรียบ เทียบกับขอความในพระ คัมภีร
เดิม หนังสือเลม นี้ย้าํ ใหคริสเตียนมัน
่ ใจ
ในชัยชนะที่พวก เขามีเหนืออํานาจชัว
่
รายตางๆ ซึ่งเป็ นชัยชนะที่เขาไดมาโดย
์ ํานาจของพระเจาและ
ผานทางฤทธิอ
พระ
เยซูคริสตผูเป็ นทัง้ แมทัพและผู
ชวยใหรอดของพวกเขา
ยอหนพูดเกี่ยวกับหนั งสือเลมนี ้
๑ นี่

๑ คริสตนํามาเปิ ด

คือสิ่งที่พระเจามอบใหพระ เยซู
เผยเพื่อพระองคจะได
นํ าไปแสดงใหพวกทาสของพระองครูถึงสิ่ง
ตางๆที่จะตองเกิด ขึ้นในเร็วๆนี้ พระ เยซู
คริสตไดสงทูต สวรรคไปบอกเรื่อง ราวตางๆ
๒ ยอหนได
นี้กับยอหนทาสของพระองค
เป็ นพยานถึงทุก สิ่งทุก อยางที่เขาเห็น เขา
ไดรายงานถอยคําที่มาจากพระเจา
และ
เหตุการณที่พระ เยซูเปิ ด เผยใหรู ๓ คน ที่ได
อานถอยคําที่มาจากพระเจานี้ใหหมูประชุม
ฟั ง ถือวาได รับเกียรติจริงๆ คนทัง้ หลายที่
ไดฟังและทําตามสิ่งที่ไดเขียนไวนัน
้ ก็ได รับ
เกียรติเชน กัน เรื่องที่ไดเขียนไวในหนังสือ
เลมนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

วิวรณ ๑:๑๐

ยอหนทักทายหมูประชุมทัง้ เจ็ด
๔ จากยอหน

ถึงหมูประชุมทัง้ เจ็ดที่ตงั ้ อยูในแควนเอเชีย
ขอใหได รับความเมตตากรุณาและสันติสุข
จากพระเจาผู ที่เป็ นอยูในปั จจุบัน ในอดีต
และกําลังจะมาในอนาคต
และจากพระ
วิญญาณทัง้ เจ็ดที่อยูตอ
หน าบัลลังกของ
พระองค ๕ และจากพระ เยซูผูเป็ นพยานที่
ซื่อสัตย เป็ นคน แรกที่ฟ้ ื นขึ้นจากความ ตาย
และเป็ นผูมีอํานาจเหนือกษัตริยทงั ้ หลายใน
โลกนี้
พระเยซูคริสตรักเรา และไดปลดปลอยให
เราเป็ นอิสระจากบาปของ เราดวยเลือดของ
พระองค ๖ พระองคทําใหเราเป็ นพวกกษัตริย
และเป็ นพวกนักบวชที่รับ
ใชพระเจาพระ
บิดาของพระองค ขอใหพระ เยซูคริสตได รับ
์ ํานาจตลอดกาล อาเมน
เกียรติและมีฤทธิอ
๗ ดู นั น
่ สิ พระ เยซูกําลังมาพรอมกับกลุม
เมฆนัน
้ *ทุก คนจะเห็นพระองค แมแตคน
ที่แทงพระองค †ทุกเผา พันธุในโลกจะโศก
เศราเพราะพระองค และจะเป็ นตามนัน
้ อยาง
แนนอน อาเมน
๘ พระเจาองคเจาชีวิตพูดวา “เราคือจุดเริ่ม
ตนและจุดจบ ‡พระเจาผู ที่เป็ นอยูในปั จจุบัน
ในอดีต และกําลังจะมาในอนาคต พระเจาผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ ”
ยอหนเห็นพระคริสต
๙ ผมคือยอหน

พี่ ชายของพวก คุณ ที่รวม
ทุกข รวมครอบครองเป็ นกษัตริย และรวม
อดทนกับพวกคุณในพระ เยซู
ที่ผมเป็ น
นักโทษอยูบนเกาะปั ทม อส ¶นี้ ก็เพราะผม
ไดประกาศถอยคําของพระเจา
และเป็ น
พยานเกี่ยว กับพระ เยซู ๑๐ ในวันขององค

*๑:๗ พระเยซู … กลุมเมฆนั น
้ ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือดาเนียล ๗:๑๓ หนังสือมัทธิว ๒๔:๓๐
หนังสือ มาระโก ๑๓:๒๖ หนังสือลูกา ๒๑:๒๗ หนังสือ ๑ เธสะโลนิกา ๔:๑๗
†๑:๗ แทงพระองค เมื่อพระเยซูถูกฆา พระองคถูกแทงดวยหอกที่สีขาง ดูเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือยอหน ๑๙:๓๔-๓๗ หนังสือ เศคาริยาห ๑๒:๑๐
‡๑:๘

จุด เริ่ม ตนและจุดจบ แปลตรงๆคือ อัลฟาและโอ เม กา เป็ นอักษรตัว แรกและตัว
สุดทายในภาษากรีก เหมือนกับตัวอักษร “ก” และ “ฮ” ในภาษาไทย
¶๑:๙

ปั ทมอส คือเกาะเล็กๆในทะเลเอเจีย
้ น ใกลชายฝั ่ งของประเทศตุรกี

วิวรณ ๑:๑๑

เจาชีวิต *นัน
้
พระ วิญญาณไดครอบงําผม
ไว และผมไดยินเสียง ดังเหมือนเสียงแตร
มาจากขางหลัง ๑๑ เสียงนัน
้ พูด วา “ใหเขียน
ทุก สิ่งทุก อยางที่เจาไดเห็นลงไปในหนังสือ
มวน แลวสงไปใหหมูประชุมทัง้ เจ็ดแหงที่อยู
ในเมืองเอ เฟซัส เมืองส เม อร นา เมืองเปอร
กามั ม เมืองธิ ยาทิ รา เมืองซารดิ ส เมืองฟิ ลา
เดลเฟี ย และเมืองเลาดีเซีย”
๑๒ เมื่อผมหันไปเพื่อดูวาใครพูดกับ
ผม
ผมเห็นตะเกียงทองคําตัง้ ไวเจ็ดอัน
๑๓ ทามกลางตะเกียงทัง
้ เจ็ดนัน
้
ผมเห็นผู
หนึ่งซึ่งดูเหมือน กับคนสวมเสื้อ คลุมยาวถึง
เทา และมีสายสะพายทองคําคาดอยูรอบอก
๑๔ ศีรษะและผมของพระองคขาวเหมือน
กับขน แกะหรือหิมะ และตาของพระองค
เหมือนเปลว ไฟ ๑๕ เทาของพระองคเหมือน
์ ี่ถูกหลอมในเตาไฟจนบริสุทธิ ์
ทองสัมฤทธิท
และมันวาววับ เสียงของพระองคเหมือน กับ
เสียงนํ้ าตกที่ดังสนัน
่ หวัน
่ ไหว ๑๖ ในมือขวา
ของพระองคมีดาวอยูเจ็ดดวง มีดาบสอง คม
†และใบหน าของ
ออกมาจากปากพระองค
พระองคเหมือนกับแสงอาทิตยอันแรงกลา
๑๗ เมื่อผมเห็นพระองค ผมก็ลม ลงแทบ
เทาของพระองคเหมือนกับคนตาย พระองค
วางมือขวาแตะลงบนตัวผมแลวพูด วา “ไม
ตองกลัว” เราคือจุดเริ่ม ตนและจุดจบ ๑๘ เรา
เป็ นผูที่มีชีวิตอยู เราเคยตาย แตดูสิ ตอนนี้
เรามีชีวิตอยูตลอด ไป เราถือกุญแจที่ใหเรา
มีอํานาจที่จะเปิ ดหรือปิ ดที่อยูของคนตาย
และสามารถนํ าพวก เขาใหมามีชีวิตอีกครัง้
หนึ่ง ๑๙ ใหเขียนสิ่งที่เจาไดเห็น ใหเขียนถึง
เหตุการณที่เป็ นอยูและเหตุการณที่กําลังจะ
เกิด ขึ้นตอ ไป ๒๐ นี่ คือความ หมายอันลึกลับ
ของดาวทัง้ เจ็ดดวงที่เจาเห็นในมือขวาของ
เรา รวมทัง้ ตะเกียงทองคําที่มีขา ตัง้ ทัง้ เจ็ด
อัน ดาวทัง้ เจ็ดดวงนัน
้ หมายถึงทูต สวรรค ‡
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วิวรณ ๒:๙

ของหมู ประชุมทัง้ เจ็ดแหง และตะเกียงที่มี
ขา ตัง้ ทัง้ เจ็ดอันนัน
้ หมาย ถึงหมู ประชุมทัง้
เจ็ดแหงนัน
่ เอง
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุมเมืองเอเฟซัส
๑ ใหเขียนถึงทูต

๒ ในเมืองเอเฟซัสวา

สวรรคของหมู ประชุม

“พระองคผูที่ถือดาวทัง้ เจ็ดดวงในมือขวา
และเดินอยูทามกลางตะเกียงทองคําที่มีขา
ตัง้ ทัง้ เจ็ดอันพูด วา ๒ เรารูการกระทําของเจา
รูถึงงานหนักที่เจาทํา รูถึงความทรหดอดทน
ของเจา รูวาเจาทนพวกคนชัว
่ นัน
้ ไม ได และ
เจาก็ไดทดสอบคนพวก นัน
้ ที่แอบ อางวาเป็ น
พวกศิษย เอก ทัง้ ๆ ที่ไมใช แลวเจาจับไดวา
พวก เขาโกหก ๓ เรารูวาเจาทน ทุกขเพราะ
เห็นแกเรา และไมไดเลิกติดตามเรา”
๔ “แตเราอยากจะตอวาเจาในเรื่องที่เจาได
๕ ดัง
ทิง้ ความ รักที่เจามีอยูในตอน แรกนัน
้
นัน
้ ลองนึกดูสิวา
เจาไดผิดไปจากสภาพ
เดิมแคไหน กลับ ตัวกลับ ใจ แลวกลับไปทํา
เหมือน เดิมที่ทําตัง้ แตแรก ไมอยาง นัน
้ เรา
จะมาหาเจา และจะเอาตะเกียงทองคําที่มีขา
ตัง้ ของเจาไปจากที่ของมัน ๖ แตเจาก็ยังดีที่
วา เจาเกลียดสิ่งที่พวกนิโคไลตัน ¶ทํา ซึ่งเรา
เองก็เกลียดเหมือนกัน”
๗ “ใครที่มีหู ก็ใหฟังสิ่งที่พระวิญญาณบอก
กับหมู ประชุมตางๆ แลวใครที่ได รับชัยชนะ
เราจะใหกินผลจากตนไมที่ใหชีวิตซึ่งอยูใน
สวนของพระเจา” §
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุมเมืองสเมอรนา
๘ ใหเขียนถึงทูต

สวรรคของหมู ประชุมใน
เมืองสเมอร นาวา “พระองคที่เป็ นจุดเริ่ม ตน
และจุดจบ ผู ที่เคยตายและกลับฟื้ นขึ้นมา
ใหมพูด วา ๙ เรารูวาเจาตองทนทุกข ทรมาน
และยากจนแคไหน
แตจริงๆแลวเจาเป็ น

*๑:๑๐

วันขององคเจาชีวิต คือ วันแรกของสัปดาห ซึ่งตรงกับวันอาทิตย พระเยซูไดฟ้ ื นขึ้น
จากความตายในวันนี้ วันนี้ไดกลายเป็ นวันที่พวกคริสเตียนประชุมกันเป็ นประจํา
†๑:๑๖ ดาบสองคมออกมาจากปากพระองค หมายถึง คํา พูดและคําตัดสินของพระคริสต
ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ วิวรณ ๒:๑๒, ๑๖; ๑๙:๑๕, ๒๑
‡๑:๒๐

ทูต สวรรค ในภาษาเดิมเป็ นคํา วา “ทูต” ซึ่งอาจ จะหมาย ถึงทูต สวรรคประจําหมู
ประชุมนัน
้ ๆ หรือผูนําหมูประชุมนัน
้ ๆ หรือทูตที่สงไปถึงหมูประชุมตางๆ
¶๒:๖
§๒:๗

พวกนิ โคไลตัน คือ กลุมศาสนาซึ่งทําตามแนวความคิดที่ผิด (เหมือน ขอ ๑๕)

ตนไม … ของพระเจา ขอ นี้อานเพิ่ม เติมไดจากหนังสือวิวรณ ๒๒:๒, ๑๔ หนังสือปฐม
กาล ๒:๙; ๓:๒๒-๒๔

วิวรณ ๒:๑๐

คนรวย เรารูวาเจาถูกใส รายป ายสีจากคน
พวก นัน
้ ที่เรียกตัว เองวาเป็ นยิว ทัง้ ๆที่ไมใช
แตเป็ นกลุมคนของซาตาน ๑๐ ไม ตองกลัว
เลยถึงสิ่งที่เจากําลังจะตองทนทุกข ทรมาน
นัน
้
ฟั งใหดี ซาตานกําลังจะจับเจาบาง คน
ขังคุกเพื่อทดสอบเจา
เจาจะตองทนทุกข
ทรมานเป็ นเวลาสิบวัน แตใหซ่ อ
ื สัตยตอเรา
ถึงแมจะตองตายก็ตาม แลวเราจะใหรางวัล
*ที่จะทําใหเจาไดอยูกับพระเจาตลอดไป
๑๑ ใครที่มีหู ก็ใหฟังสิ่งที่พระวิญญาณบอก
กับหมู ประชุมตางๆ แลวใครที่ได รับชัยชนะ
จะไมได รับอันตรายจากการตายในครัง้ ที่
สอง”
ขาวที่สงไปถึงหมป
ู ระชุมเมืองเปอรกามัม
๑๒ ใหเขียนถึงทูต สวรรคของหมู ประชุมใน
เมืองเปอรกามัมวา
“พระองคผู ที่มีดาบสอง คมพูด วา ๑๓ เรา
รูจักที่ที่เจาอยู นัน
้
ซึ่งเป็ นที่ ตัง้ ของบัลลังก
ซาตาน และเรารูวาเจายังจงรักภักดีตอเรา
เจาไม เคยหยุดไว วางใจเราเลย แมในเวลาที่
อัน ที พา พยานผูซ่ อ
ื สัตย †ของเราถูกฆาใน
เมืองของเจา เป็ นเมืองที่ซาตานอาศัยอยู
๑๔ แตอยางไรก็ตาม
เรามีบาง เรื่องที่จะ
ตอวาเจา คือ เรื่องที่บาง คนในพวก เจาทํา
ตามคําสอนของบาลาอัม คนที่สอนใหบาลาค
รูวา จะทําใหพวกอิสราเอลทําบาปไดอยางไร
ดัง นัน
้ บา ลาคจึงชักชวนใหพวกอิสราเอลกิน
อาหารที่เซน ไหวรูป เคารพ และทําผิด บาป
ทางเพศ ๑๕ ดัง นัน
้ พวก เจาบาง คนจึงเป็ น
เหมือนกับพวกอิสราเอลนัน
้ คือไปทํา ตามคํา
สอนของพวกนิ โค ไล ตัน ๑๖ ใหกลับ ตัวกลับ
ใจเสีย ไมอยาง นัน
้ เราจะมาหาเจาในเร็วๆ นี้
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และตอสูกับคนพวก นัน
้ ดวยดาบที่ออกมา
จากปากของเรา”
๑๗ “ใครมีหู ก็ใหฟังสิ่งที่พระ วิญญาณบอก
กับหมู ประชุมตางๆ แลวใครที่ได รับชัยชนะ
เราจะใหอาหารทิพย ‡ที่เก็บซอนอยู และจะ
ใหหินสี ขาวกับคน นัน
้ ดวย โดยที่หินนัน
้ ได
จารึกชื่อใหมเอาไว ไมมีใครรูช่ อ
ื นัน
้ นอกจาก
คนที่ไดรับเทานัน
้ ”
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุมเมืองธิยาทิรา
๑๘ ใหเขียนถึงทูต สวรรคของหมู ประชุมใน

เมืองธิยาทิราวา
“พระองคผู ที่เป็ นบุตรของพระเจา ซึ่งมี
ดวงตาเหมือน กับเปลว ไฟที่กําลังลุก โชน
์ ี่มันวาววับ
และมีขาเหมือนกับทองสัมฤทธิท
พูด วา ๑๙ เรารับ รูการกระทําของเจา ความ
รัก ความไว วางใจ การดูแลรับ ใช และความ
ทรหดอดทนที่เจามี และเรารูวาตอน นี้เจา
ไดทํามากกวาตอนที่เจาเพิ่งมาไว วางใจเรา
ใหมๆ ๒๐ แตเรามีเรื่องที่จะตอวาเจา คือเจา
ไดอดทนตอผู หญิงคนนัน
้ ที่ช่ อ
ื เยเซเบล ¶ผู ที่
ยกตัว เองวาเป็ นผูพูด แทนพระเจา คํา สอน
ของนางไดทําใหทาสของเราหลงไปทําผิด
บาปทางเพศ และไปกินของที่ใชเซน ไหวรูป
เคารพ ๒๑ เราไดใหโอกาสกับนางกลับ ตัว
กลับ ใจ แตนางก็ไม ยอม ๒๒ ดูสิ เราจะทําให
นางตองลม หมอนนอนเสื่อและจะทําใหคนที่
เลน ชูกับนางได รับความทุกข ทรมานอยาง
แสนสาหัส เวนแต วาคนเหลา นัน
้ จะหยุดทํา
บาปที่ไดทํากับนาง ๒๓ เราจะฆาพวกลูก ศิษย
ของนาง และทุกหมู ประชุมจะไดรูวา เราคือ
ผู ที่หยัง่ รูความคิดและความตัง้ ใจของทุก คน

*๒:๑๐

รางวัล ในสมัย นี้ คนที่ชนะการแขงขันจะได รับเหรียญทอง แตในสมัยกอนเขาจะได
รับมงกุฎที่ทําจากใบไม นอกจากจะหมายถึงเป็ นผูชนะแลว บางครัง้ ยังมีการสวมมงกุฎใบไม
เพื่อแสดงใหเห็นวาเป็ นผูมีอํานาจหรือมีฐานะสูงหรือมีเกียรติ
†๒:๑๓ พยานผูซ่ อ
ื สัตย คือ บุคคลที่พูดความจริงจากองคเจาชีวิต แมวาจะเป็ นชวงเวลาที่
อันตรายก็ตาม
‡๒:๑๗

อาหารทิพย อาหารจากสวรรคซ่ งึ พระเจามอบใหกับชาวอิสราเอลที่อยูในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง หลัง จากที่ออกมาจากประเทศอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ บทที่
๑๖
¶๒:๒๐

เยเซเบล พระเยซูกําลังเปรียบเทียบผู หญิงที่สอนเท็จในเมืองธิ ยาทิ รากับราชินีเยเซ
เบลผูเป็ นราชินีที่เลวที่สุดในประวัติศาสตรของชาติอิสราเอล ราชินีเย เซ เบลไดนําประชาชน
์ ละผูพูดแทนพระเจา อานเรื่องนี้ไดจากหนังสือ
ใหนับถือรูป เคารพ และนางไดฆาคนบริสุทธิแ
๑ พงศกษัตริย ๑๖:๒๙-๑๙:๑๐ และบทที่ ๒๑ และจากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๙:๓๐-๓๗
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และเราจะตอบแทนพวก เจาแตละคนตามสิ่ง
ที่พวกเจาไดทําลงไป”
๒๔ “ตอน นี้ เรามีเรื่องบาง อยางที่จะพูด
กับคนอื่นๆที่เหลือในเมืองธิ ยา ทิ ราที่ไม ได
ทําตามคํา สอนของนาง และยังไมรู จักสิ่งที่
บาง คนเรียกวา ‘ความ จริงอันลํ้า ลึกที่มาจาก
ซาตาน’ เราจะไมมอบภาระอะไรเพิ่ม เติมให
กับพวกเจา ๒๕ แตใหพวกเจายึด มัน
่ ในความ
ไววางใจที่มีตอเรา จนกวาเราจะมา”
๒๖ “เราจะใหอํานาจเหนื อชนชาติตางๆ
กับคนที่ได รับชัยชนะ และคนที่ทําตามคํา
๒๗ ‘เขาจะปกครอง
สัง่ ของเราจนถึงที่สุด
ชนชาติตางๆที่กบฏตอพระเจาดวยกระบอง
เหล็ก
เขาจะทําใหพวกมันแตกออกเป็ น
เสี่ยงๆเหมือนกับหมอดิน
เผาที่โดนทุบ’
*๒๘ เราจะใหอํานาจกับเขาแบบเดียวกับที่
เราได รับมาจากพระ บิดาของเราและนอก
จากนี้เราจะใหดาวประจํา รุง †กับคน นัน
้ ดวย
๒๙ ใครที่มีหูก็ใหฟังสิ่งที่พระ วิญญาณบอกกับ
หมูประชุมตางๆ”
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุมเมืองซารดิส
๑ ใหเขียนถึงทูต

๓ ในเมืองซารดิสวา

สวรรคของหมู ประชุม

“พระองคผูมีพระ วิญญาณทัง้ เจ็ดดวงของ
พระเจา และมีดวงดาวทัง้ เจ็ดดวงพูดวา เรา
รับ รูการกระทําของเจา คนพูด ถึงเจาวาเจามี
ชีวิตอยู แตจริงๆแลวเจาตายไปแลว ๒ ใหต่ น
ื
ขึ้นมา และทําใหความไว วางใจที่เหลือ อยู ที่
เกือบจะตายแลวของเจา กลับมัน
่ คงแนว แน
เพราะเราพบวาการกระทําทัง้ หลายของเจา
นัน
้ ไมดีพอสําหรับพระเจาของเรา ๓ ดังนัน
้ ให
จดจําคํา สอนที่เจาได รับและไดยินไว ใหเชื่อ
ฟั งและกลับ ตัวกลับ ใจ เพราะถาเจาไม ยอม
ตื่นขึ้นมา เราจะมาหาเจาเหมือนกับที่ขโมย
มา แลวเจาจะไมทันรูตัว เจาจะไมมีวันรู
ลวงหน าวาเราจะมาลงโทษเจาเมื่อ ไหร ๔ แต
*๒:๒๗

วิวรณ ๓:๑๒

อยางไรก็ตามยังมีพวก เจาบาง คนในซาร ดีส
ที่ไม ไดทําใหเสื้อผาของตัว เองสกปรกดวย
การทําบาป พวกเขาเหมาะสมที่จะเดินไปกับ
๕ คนที่ได
เราเพราะใสเสื้อผาที่ขาวสะอาด
รับชัยชนะจะไดใสเสื้อผาสี ขาว และเราจะ
ไมลบชื่อของเขาจากหนังสือแหง ชีวิต เราจะ
ประกาศตอ หน าพระ บิดาของเราและตอ หน า
เหลาทูต สวรรคของพระองควา คนผูนี้เป็ น
ของเรา ๖ ใครมีหู ก็ใหฟังสิ่งที่พระ วิญญาณ
บอกกับหมูประชุมตางๆ”
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุม
เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย
๗ ใหเขียนถึงทูต สวรรคของหมู ประชุมใน
เมืองฟิ ลาเดลเฟี ยวา
์ ิทธิแ
์ ละซื่อสัตย ซึ่งถือ
“พระองคผูที่ศักดิส
กุญแจของดา วิด คือผู ที่เปิ ดประตูแลวจะ
ไมมีใครปิ ดได และเป็ นผู ที่ปิดประตูแลวก็
ไมมีใครเปิ ดได พระองคพูดวา ๘ เรารับ รูการ
กระทําของเจา ฟั งใหดี เราไดเปิ ดประตูให
กับเจา ‡ซึ่งไมมีใครปิ ดได เรารูวาเจาไมใชผู
มีอิทธิพล แตเจาไดทําตามคํา สอนของเรา
และไม ยอมพูดวาไมรู จักเรา ๙ ฟั งไวใหดี มี
กลุม คนอยูที่ นัน
่ ที่อางวาพวกเขาเป็ นคนยิว
แตเขาโกหก เขาเป็ นพวกของซาตาน คอย
ดู นะ เราจะทําใหพวก เขามากราบลงแทบ
เทาของเจาและทําใหพวก นัน
้ รูวาเรารักเจา
๑๐ เจาไดรักษาคํา สัง
่ ที่บอกใหอดทน ดัง นัน
้
เราจะรักษาเจาใหพนจากชวง เวลาของความ
ทุกขยากที่จะทําใหคนชัว
่ ในโลกนี้เดือดรอน
๑๑ เราจะมาในไม ชา นี้ แตใหเจายึด มัน
่ ใน
ความไว วางใจที่มีตอเรา เพื่อจะไดไมมีใคร
ชิงเอารางวัลแหงชัยชนะไปจากเจา ๑๒ เราจะ
ตัง้ ใหคน นัน
้ ที่ได รับชัยชนะ เป็ นเสา หลักใน
พระ วิหารของพระเจาของ เรา และเขาจะอยู
ที่นัน
่ ตลอด ไป เราจะเขียนชื่อของพระเจา
ลงบนตัว เขาและชื่อเมืองของพระเจา คือ

สองขอนี้อางมาจากหนังสือสดุดี ๒:๘-๙ ฉบับแปลกรีกโบราณ

†๒:๒๘

ดาวประจํา รุง คือ ตัวพระเยซูเอง ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ วิวรณ ๒๒:๑๖ ในขอ นี้
หมายถึงพระเยซูใหตัวพระองคเองกับลูกศิษยของพระองค
‡๓:๘

เราไดเปิ ดประตูใหกับเจา ที่พระเยซูพูดอยางนี้อาจเป็ นเพราะลูกศิษยของพระองคใน
เมืองฟิ ลาเดเฟี ย โดนไล ออกจากที่ประชุมของพวกยิวที่ตอ ตานพวกเขา แตพระเยซูใหกําลัง
ใจพวกเขาโดยบอกวา พระองคเองเป็ นผูถือกุญแจของดาวิด ซึ่งหมายถึงวา พระองคเองเป็ น
ผูมีอํานาจตัดสินวาใครจะมีสิทธิเ์ ป็ นสวน หนึ่งในประชาชนของพระเจา ถึง แมประตูที่ ประชุม
จะปิ ดใสหน าลูกศิษยพวกนี้ แตประตูของพระองคเปิ ดตอนรับพวกเขาอยูตลอดเวลา
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นครเยรูซาเล็มใหม *ที่ลงมาจากพระเจาบน
สวรรค นอกจากนี้เราจะเขียนชื่อใหมของเรา
ไวที่ตัวของเขาดวย ๑๓ ใครมีหู ก็ใหฟังถึงสิ่ง
ที่พระวิญญาณบอกกับหมูประชุมตางๆ”
ขาวที่สงไปถึงหมูประชุมเมืองเลาดีเซีย
๑๔ ใหเขียนถึงทูต สวรรคของหมู ประชุมใน

เมืองเลาดีเซียวา
“พระองคผูที่ไดช่ อ
ื วาอาเมน ผูที่ซ่ อ
ื สัตย ผู
เป็ นพยานที่แทจริง พระเจาไดสรางทุกสิ่งขึ้น
มาผานทางผู นี้พูด วา ๑๕ เรารับ รูการกระทํา
ของเจา เจาไมรูรอนรูหนาว เราอยากใหเจารู
รอนหรือรู หนาว อยาง ใดอยาง หนึ่งมากกวา
๑๖ แตเจาเพียงแคอุนๆ ไม รอนและไม หนาว
ดัง นัน
้ เราจะสํารอกเจาออกจากปากของ เรา
๑๗ เจาพูด วา
เจารํ่ารวยและมัง่ คัง่ ไม ขาด
อะไร เลย แตเจาไมรูวาตัว เจานัน
้ นา สมเพช
นาสงสาร ยากไร ตาบอด และเปลือยกายอยู
๑๘ เราแนะนํ าใหเจาซื้อทองคําจากเรา
ที่ได
์ ลว เจาจะไดร่าํ รวย
หลอมดวยไฟใหบริสุทธิแ
จริงๆ ใหเจาซื้อเสื้อผาสีขาวไปใสเพื่อจะไดไม
ตองอายเพราะเปลือย กายอยู แลวใหซ้ อ
ื ยา
มาใสตาของเจาเพื่อจะไดมองเห็น”
๑๙ “เรารักใครเราก็จะตัก เตือนและตี สอน
คน นัน
้
ดัง นัน
้ ใหมีไฟและกลับ ตัวกลับ ใจ
๒๐ ฟั งไวให ดี เรายืนเคาะประตูอยู ถาใคร
ไดยินเสียงของเราแลวเปิ ดประตู เราจะเขา
ไปขางใน และกินอาหารรวมกับคนนัน
้
๒๑ เราจะใหสิทธิก
์ ับคน นัน
้ ที่ได รับชัยชนะ
นัง่ บนบัลลังกกับเรา เหมือน กับที่เราได รับ
ชัยชนะและได นัง่ กับพระ บิดาของเราบน
บัลลังกของพระองค ๒๒ ใครมีหู ก็ใหฟังสิ่งที่
พระวิญญาณไดบอกกับหมูประชุมตางๆ”
ยอหนเห็นสวรรค
๑ หลัง

๔ อาอยูตรง หน า

จาก นัน
้ ผมเห็นประตูสวรรคเปิ ด
และผมไดยินเสียงที่
พูดกับผมครัง้ แรก ที่ดังคลาย กับเสียงแตร
พูด วา “ขึ้นมาบน นี้เถิด แลวเราจะแสดง

วิวรณ ๔:๑๑

ใหเจาเห็นเหตุการณที่จะตองเกิด
ขึ้นตอ
จาก นี้ไป” ๒ ทันใด นัน
้ พระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ไดครอบงําผมไว แลวคุณเชื่อ ไหม สิ่งที่
ผมเห็นตรง หน านัน
้
คือบัลลังกซ่ งึ ตัง้ อยูใน
สวรรคและมีผู หนึ่งนัง่ อยูบน นัน
้ ดวย ๓ ผู ที่
นัง่ อยูบนบัลลังกนัน
้ มีรูป รางที่สองประกาย
เหมือนแกวเจียระไนที่มี คาทัง้ สี เขียวและสี
แดง
และรอบบัลลังกนัน
้ มีรุงสีสวางสดใส
เหมือนแกวมรกตลอมอยู ๔ นอกจาก นี้ยังมี
บัลลังกอีกยี่สิบ สี่บัลลังกลอม รอบบัลลังกนัน
้
และมีผูอาวุโสยี่สิบ สี่องค †นัง่ อยูบนแตละ
บัลลังก พวกเขาแตงชุดสีขาวและสวมมงกุฎ
ทองคํา ๕ มีฟาแลบและฟ ารองดังออกมาจาก
บัลลังก และมีคบเพลิงเจ็ดอันลุกโชติ ชวงอยู
หน าบัลลังก ซึ่งคือพระ วิญญาณทัง้ เจ็ดของ
พระเจา ๖ ตรงหน าบัลลังกนัน
้
มองดูแลว
เหมือนทะเลแกวที่ใสดัง่ แกวเจียระไน
สวนตรง กลางบริเวณรอบบัลลังก มีสิ่ง มี
ชีวิตสี่ตน ซึ่งมีดวงตาอยูรอบ ตัวเต็มไป หมด
ทัง้ ขาง หน าและขาง หลัง ๗ สิ่ง มี ชีวิตตน
แรกเหมือนสิงโต ตนที่ สองเหมือนวัวตัวผู
ตน ที่สามมีหน าตาเหมือนมนุษย และตนที่ สี่
เหมือนนกอินทรีที่กําลังโผ บิน ‡๘ สิ่ง มี ชีวิต
ทัง้ สี่ตน นี้ แตละตนมีปีกหก ปี กและมีดวงตา
รอบตัวและใตปีกดวย ตลอดทัง้ วันทัง้ คืน
พวกเขาไมเคยหยุดพูดวา
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ คือพระเจา
“ศักดิส
์ ัง้ สิน
องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
้
เป็ นผท
ู ี่อยูในปั จจุบัน ในอดีต และกําลังจะมา
ในอนาคต”
๙ เมื่อสิ่งมีชีวิตทัง
้ สี่กลาวคําสรรเสริญถวาย
พระ เกียรติ และขอบคุณพระองคผู ที่นัง่ อยู
บนบัลลังก ผู ซึ่งจะมีชีวิตอยูตลอด ไป ๑๐ ผู
อาวุโสทัง้ ยี่สิบ สี่องค ก็กม ลงกราบนมัสการ
พระองคผู ที่นัง่ อยูบนบัลลังก และผูมีชีวิตอยู
ตลอด ไป พวก เขาถอดมงกุฎของตัว เองวาง
ลงตรงหน าบัลลังกของพระองค แลวพูดวา
๑๑ “พระเจาองคเจาชีวิตของพวก
เราทัง้
หลาย

*๓:๑๒

นครเยรูซาเล็มใหม เป็ นเมืองฝ ายจิต วิญญาณที่พระเจาไดสรางขึ้นมาเพื่อประชาชน
ของพระองค
†๔:๔

ผูอาวุโสยี่สิบสี่องค ดูเหมือนกับเป็ นพวกทูตสวรรครุนอาวุโส ที่เป็ นผูนําในการประชุม
บนสวรรค
‡๔:๗ สิ่งมีชีวิต … โผบิน ใหเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่อธิบายอยูในหนั งสือ เอเสเคียล ๑:๔๑๔

วิวรณ ๕:๑

พระองคสมควรที่จะไดรับคําสรรเสริญ ไดรับ
์ ํานาจ
เกียรติและฤทธิอ
เพราะพระองคเป็ นผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง
และทุก สิ่งทุก อยางไดถูกสราง ขึ้น และมีข้ น
ึ
มาตามใจพระองค”
หนั งสือมวนกับลูกแกะ
๑ แลวผมก็เห็นหนั งสือมวนมวนหนึ่ ง

๕ ในมือขวาของพระองคผู

ที่นัง่ อยูบน
บัลลังก
หนังสือมวนนัน
้ มีคําเขียนไวทงั ้
สองดาน ทัง้ ดาน หน าและดาน หลังมีตรา
ประทับทัง้ เจ็ดปิ ด ผนึกอยู ๒ จาก นัน
้ ผมเห็น
ทูต สวรรคผูทรง อํานาจองคหนึ่ง ประกาศ
ดวยเสียงอัน ดังวา “ใครเหมาะ สมที่จะแกะ
ตราและเปิ ดหนังสือ มวนนี้ออก” ๓ แตก็ไมมี
ใครในสวรรค บนโลกหรือใตแผน ดินโลก ที่
เหมาะ สมจะเปิ ดหนังสือ มวนนี้ออกมาอาน
๔ ผมรองไหแลวรองไหอีก เพราะยังไมมีใคร
เหมาะ สมที่จะเปิ ดหนังสือ มวนนี้ออกมาอาน
ได ๕ แตมีผูอาวุโส *องคหนึ่งพูดกับผมวา
“อยารองไหเลย ดูนัน
่ สิ สิงโตจากเผาของยู
ดาห †ผูเป็ นสาย เลือดอันยิ่ง ใหญของดา วิด
‡ได รับชัยชนะ และสามารถแกะตราประทับ
ทัง้ เจ็ดดวง และเปิ ดหนังสือมวนนี้ออกได”
๖ แลวผมก็เห็นลูกแกะ ¶ตัวหนึ่ งยืนอยูตรง
กลางใกลๆกับบัลลังก และมีสิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่
และพวกผูอาวุโสลอมรอบมันอยู ดูเหมือนวา
ลูกแกะตัวนัน
้ เคยถูกฆามาแลว มันมีเจ็ดเขา
และเจ็ดตา ซึ่งเป็ นพระ วิญญาณทัง้ เจ็ดของ
พระเจาที่พระองคสงออกไปทัว
่ โลก ๗ แลว
ลูก แกะตัว นัน
้ ก็เดินเขา มารับหนังสือ มวนนัน
้
จากมือขวาของพระเจา ผู ที่นัง่ อยูบนบัลลังก
๘ เมื่อลูก แกะตัว นั น
้ รับหนังสือ มวนนัน
้ สิ่ง
มี ชีวิตทัง้ สี่กับพวกผูอาวุโสทัง้ ยี่สิบ สี่องค ก็
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วิวรณ ๕:๑๔

กมกราบลงตอ หน าลูก แกะตัว นัน
้ ทุก คนถือ
พิณ และขันทองคําที่เต็มไปดวยเครื่องหอม
ซึ่งเป็ นคําอธิษฐานของคนของพระเจา ๙ พวก
เขาทัง้ หลายก็รองเพลงบทใหมใหกับลูก แกะ
ตัวนัน
้ วา
“พระองคเป็ นผู ที่เหมาะสมที่จะได รับหนังสือ
มวนนี้และแกะตราออก
เพราะพระองคเคยถูกฆาและดวยเลือดของ
พระองคเองนัน
้
พระองคไดซ้ อ
ื คนใหพระเจา จากทุก เผา ทุก
ภาษา ทุกเชื้อชาติ และทุกชนชาติ
๑๐ พระองคทําใหพวก
เขาเป็ นพวกกษัตริย
และเป็ นพวกนักบวชของพระเจาของ
เรา
และพวกเขาครอบครองโลกนี้”
๑๑ แลวผมก็มอง เห็นและไดยินเสียงของ
ทูต สวรรคจํานวนเป็ นลานๆที่อยูลอม รอบ
บัลลังก สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่และผูอาวุโสทัง้ หลาย
๑๒ พูดดวยเสียงอันดังวา
“ลูก แกะที่ถูกฆา คือผู ที่เหมาะ สมจะได รับ
์ ํานาจ
ฤทธิอ
ความมัง่ คัง่ สติปัญญา พละกําลัง เกียรติยศ
ความรุงโรจน และคําสรรเสริญ”
๑๓ จาก นั น
้ ผมก็ไดยินเสียงพวกสิ่ง มี ชีวิต
ทัง้ ปวงในสวรรค บนโลก ใตแผน ดินโลก
และในทะเล ใช แลว ทุก สิ่งทุก อยางที่อยูใน
จักรวาลนี้ พูดวา
“ขอคําสรรเสริญ เกียรติยศ ความรุงโรจน
์ ํานาจ
และฤทธิอ
จงมีแดพระองคผู ที่นัง่ อยูบนบัลลังก และแด
ลูกแกะตลอดกาล”
๑๔ จาก นั น
้ สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่ ก็พูด วา “อาเมน”
แลวผูอาวุโสทัง้ ยี่สิบ สี่องคก็กม ลงกราบ
นมัสการ

*๕:๕

ผูอาวุโส เป็ นผูอาวุโสองคหนึ่งในยี่สิบสี่องค คงเป็ นพวกทูตสวรรครุนอาวุโส ที่เป็ นผูนํา
ในการประชุมบนสวรรค
†๕:๕

สิงโตจากเผาของยู ดาห หมายถึง “พระเยซู” เป็ นเรื่องเปรียบเทียบถึงกษัตริยที่ชาว
ยิวคาดหวังวาจะมาจากเผายูดาหซ่ งึ เป็ นเผาของกษัตริย เรื่องนี้มาจากหนังสือปฐมกาล ๔๙:๙๑๐

‡๕:๕ ผูเป็ นสายเลือด … ดาวิด ภาษากรีกใชคําวา “เป็ นรากของดาวิด” ซึ่งหมายถึง “พระ
เยซู” ผูที่สืบเชื้อสายจากกษัตริยดาวิด ซึ่งเป็ นไปตามคําสัญญาในหนังสืออิสยาห ๑๑:๑-๑๐ ที่
เขียนไววาจะมีกษัตริยจากตระกูลนี้ นํ าสันติภาพและความยุติธรรมมาสูประชาชาติทัง้ หลาย
ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ วิวรณ ๒๒:๑๖
¶๕:๖ ลูกแกะ ในที่นี้หมายถึงพระเยซู ผูถูกฆาเพื่อไถมนุษยออกจากบาปเหมือนกับลูกแกะที่
ถูกฆาเป็ นเครื่องเซนไหวเพื่อไถคนในสมัยพระคัมภีรเดิมจากบาป

วิวรณ ๖:๑
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ผนึ กหกอันแรก
๑ ผมเห็นลูก

๖ มาจากทัง้ หมดเจ็ดอัน

แกะเปิ ดผนึกอันแรกออก
ผมไดยินเสียง
ของสิ่ง มี ชีวิตตัว แรกพูดเสียงดังอยางกับ
ฟ ารองวา “ออกมาเถิด” ๒ ผมเห็นมา ขาว
ตัว หนึ่งอยูตรงหน า ผู ที่ขี่มาตัว นัน
้ ถือคัน
ธนู และได รับมงกุฎแหงชัยชนะจากพระเจา
แลวเขาก็ขี่มาออกไปอยางผูมีชัยเพื่อจะไป
รับชัยชนะ
๓ เมื่อลูกแกะเปิ ดผนึ กที่สองออก ผมไดยิน
เสียงของสิ่ง มี ชีวิตตัวที่สองพูดวา “ออกมา
เถิด” ๔ จาก นัน
้ มาอีกตัว หนึ่งสีแดงเพลิงก็
ออกมา ผู ที่ขี่อยูบนหลังมาได รับอํานาจที่จะ
เอาสันติภาพไปจากโลก
และทําใหคนฆา
กันเอง ผูขี่มาไดรับดาบใหญเลมหนึ่ง
๕ เมื่อลูกแกะเปิ ดผนึ กที่สามออก ผมไดยิน
เสียงของสิ่ง มี ชีวิตตัวที่สามพูดวา “ออกมา
เถิด” ผมเห็นมาสีดํา และผู ที่ขี่มานัน
้ ถือตรา
ชัง่ ไวในมือ ๖ ผมไดยินเสียงซึ่งฟั งดูคลายกับ
วามาจากทามกลางสิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่วา “ขาว
สาลีหนึ่งลิตรมี คาเทากับคาแรงหนึ่ง วัน *ขาว
บารเลยสามลิตรมี คาเทากับคาแรงหนึ่งวัน
แตอยาทําใหน้ํ ามันและเหลาองุนเสียหาย”
๗ เมื่อลูก แกะเปิ ดผนึ กที่สี่ออก ผมไดยิน
เสียงของสิ่ง มี ชีวิตตัวที่สี่พูดวา “ออกมา
เถิด” ๘ แลวผมก็เห็นมาสี ซีดตัวหนึ่งอยูตอ
หน าผม ผู ที่ขี่ มามีช่ อ
ื วา “ความ ตาย” และ
แดนคนตายก็ตามหลังความตายมาติดๆ ทัง้
สองได รับอํานาจที่จะฆาหนึ่งในสี่ของมนุษย
ในโลกนี้ ดวยคม ดาบ ความอดอยาก โรค
ระบาด และพวกสัตวรายตางๆที่อยูบนโลก
๙ เมื่อลูก แกะเปิ ดผนึ กที่หาออก ผมเห็น
วิญญาณหลายดวงใตแทน บูชา เป็ นวิญญาณ
ของผู ที่ถูกฆา เพราะพวก เขาประกาศพระ
๑๐ วิญญาณ
คําของพระเจาอยางซื่อสัตย
พวก นัน
้ ตะโกนเสียงดังวา “พระ ผู เป็ นเจา
์ ิทธิแ
์ ละเที่ยง แท อีกนาน ไหมกวา
ที่ศักดิส
พระองคจะตัดสินและลงโทษคนชัว
่ บนโลกนี้
ที่ไดฆาพวก เรา” ๑๑ แลวพระองคก็มอบเสื้อ
คลุมสี ขาวใหแกเขาเหลา นัน
้ และบอกพวก
เขาใหพัก ผอนและคอยตอ ไปอีกประเดี๋ยว
*๖:๖
†๗:๓

วิวรณ ๗:๕

หนึ่ง จนกวาพวกพี่ น องที่รับ ใชพระ คริสต
ดวย กันกับเขา จะถูกฆาแบบเดียวกับพวก
เขาจนครบจํานวน
๑๒ เมื่อลูก แกะเปิ ดผนึ กที่หกออก
ผม
เห็นแผน ดินไหวอยางรุนแรง ดวงอาทิตย
ก็มืด มิดไปเหมือนผากระสอบขน สัตวสีดํา
ดวง จันทรกลาย เป็ นสี แดงเหมือนเลือด
๑๓ ดวงดาวบนทองฟ าตกลงมาบนพื้น
โลก
เหมือน กับผล มะเดื่อที่ยังไม สุกถูกพายุพัด
รวงลงมาจากตน ๑๔ ทองฟ ามวนขึ้นเหมือน
กับหนังสือ มวน ภูเขาและเกาะทัง้ หลายก็
เคลื่อนไปจากที่ของพวกมัน
๑๕ จาก นั น
้ พวกกษัตริยของโลก นี้ พวกผู
ยิ่ง ใหญ พวกแมทัพ พวกคนรํ่ารวย พวกที่
มีอํานาจและทุกๆ คน ทัง้ ไทและทาส ก็พา
กันไปหลบซอนอยูตามถํ้า และในซอกหิน ผา
ตางๆ ๑๖ พวก เขารองขอกับภูเขาและกอน
หินวา “ขอใหตกลงมาใสเราและซอนพวก
เราเอาไว เพื่อวาผูที่นัง่ อยูบนบัลลังกจะได
มองไม เห็นพวกเรา และลูก แกะตัว นัน
้ จะไม
๑๗ เพราะวาวันแหง
สามารถลงโทษเราได
ความโกรธแคนอันนา กลัวไดมาถึงแลว และ
ไมมีใครที่จะรอดชีวิตจากการลงโทษของทัง้
สองพระองคนัน
้ ได”
ชาวอิสราเอลหนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่พันคน
๑ หลัง

๗ ยืนอยูที่สี่มุมโลก

จาก นัน
้ ผมเห็นทูต สวรรคสี่องค
และหามลมทัง้ สี่ทิศ
ไวไมใหพัดบนแผน ดินโลก บนทะเล หรือ
๒ แลวผมเห็นทูตอีกองคหนึ่ งมา
ตนไมอีก
จากทางทิศตะวัน ออก ทานถือตราประทับ
ของพระเจาผูมีชีวิตอยู
ทานตะโกนดวย
เสียงอันดัง เรียกทูตทัง้ สี่องค ที่ได รับอํานาจ
จากพระเจาใหทํารายแผน ดินโลกและทะเล
วา ๓ “อยาไดทํารายแผน ดินโลกหรือทะเล
หรือตนไม จนกวาพวก เราจะไดประทับตรา
ไวที่หน า ผาก †ของผูรับ ใชของพระเจาเสีย
กอน” ๔ จาก นัน
้ ผมก็ไดยินจํานวนของผู ที่
ได รับการประทับ ตรา พวกเขามาจากทุก เผา
ของอิสราเอลรวมทัง้ หมดหนึ่ง แสนสี่ หมื่นสี่
พันคน
๕ จากเผายูดาห: ๑๒,๐๐๐ คน

คาแรงหนึ่ งวัน หรือ หนึ่งเหรียญเดนาริอัน

ประทับตราไวท่ห
ี น า ผาก หมายถึงพระเจาจะปกป องคนที่ได รับการประทับตรานี้ ใน
ชวงเวลาที่พระองค ลงโทษสังคมที่ชัว
่ ราย ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเอเสเคียล ๙:๔
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จากเผารูเบ็น: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผากาด: ๑๒,๐๐๐ คน
๖ จากเผาอาเชอร: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผานัฟทาลี: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผามนัสเสห: ๑๒,๐๐๐ คน
๗ จากเผาสิเมโอน: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผาเลวี: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผาอิสสาคาร: ๑๒,๐๐๐ คน
๘ จากเผาเศบูลุน: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผาโยเซฟ: ๑๒,๐๐๐ คน
จากเผาเบนยามิน: ๑๒,๐๐๐ คน
ผูคนจากทุกประชาชาติ
๙ หลัง

จาก นัน
้ ผมเห็นคนจํานวนมากมาย
นับไม ถวนที่มาจากทุก ชนชาติ ทุก เผา ทุก
เชื้อชาติ และทุกภาษา ยืนอยูตอหน าบัลลังก
และตอ หน าลูก แกะ พวก เขาสวมเสื้อ คลุม
สี ขาวและในมือถือกิ่งปาลม ๑๐ พวก เขา
ตะโกนเสียงดังวา “ชัยชนะเป็ นของพระเจา
ผูที่นัง่ อยูบนบัลลังก และเป็ นของลูก แกะ”
๑๑ ทูต สวรรคทัง
้ หมดที่ยืนลอม รอบบัลลังก
และลอม รอบพวกผูอาวุโสและสิ่ง มี ชีวิตทัง้
สี่นัน
้ ไดกมหน าลงกราบอยูตอ หน าบัลลังก
๑๒ พวก เขาพูดวา
และนมัสการพระเจา
“อาเมน คําสรรเสริญ ความรุงโรจน สติ
์ ํานาจ
ปั ญญา คําขอบคุณ เกียรติยศ ฤทธิอ
และพละกําลัง
จงเป็ นของพระเจาของเรา
ตลอดไป อาเมน”
๑๓ จาก นั น
้ ผูอาวุโสองคหนึ่งไดถามผมวา
“พวกที่สวมเสื้อคลุมสีขาวนี้เป็ นใครกัน พวก
เขามาจากที่ไหนกัน”
๑๔ ผมตอบวา “ทานครับ ทานยอมรู ดีวา
พวก เขาเป็ นใคร” ผูอาวุโสจึงบอก วา “คน
พวก นี้คือคนที่มาจากความทุกข ยากลําบาก
ครัง้ ยิ่ง ใหญ พวก เขาซักเสื้อ คลุม *ของเขา
ดวยเลือดของลูก
แกะจนมันขาวสะอาด
๑๕ พวก เขาถึงไดมาอยูตอ หน าบัลลังกของ
พระเจา และรับ ใชพระองคทัง้ กลาง วันและ
กลาง คืนในพระ วิหารของพระองค และ
พระองคที่นัง่ อยูบนบัลลังกจะอยูคุมครอง
๑๖ พวก เขาจะไมหิวหรือ
ดูแลพวก เขา
กระหายอีก ความ รอนจากแสงแดดจะไม
แผด เผาพวก เขาเลย ๑๗ ลูก แกะซึ่งอยูตรง
*๗:๑๔
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กลางใกลกับบัลลังกจะดูแลเอาใจ ใสพวก เขา
เหมือน กับผู เลีย
้ งแกะ และจะนํ าพวกเขาไป
ยังนํ้ าพุที่ใหชีวิต และพระเจาจะเช็ดนํ้ าตาทุก
หยดจากตาของพวกเขา”
ผนึ กอันที่เจ็ด
๑ เมื่อลูก

๘ มา

แกะเปิ ดผนึกอันที่เจ็ดออก
สวรรคก็เงียบไปเป็ นเวลาราวครึ่ง
ชัว
่ โมง ๒ ผมเห็นทูตสวรรคเจ็ดองคนัน
้ ยืนอยู
ตอ หน าพระเจา และพวก เขาได รับแตรเจ็ด
อัน
๓ ทูต
สวรรคอีกองคหนึ่งถือกระถางไฟ
ทองคําเขามายืนอยูที่แทน บูชา ทานได รับ
เครื่องหอมจํานวนมาก
สําหรับเอามาเผา
ถวายบนแทน บูชาทองคําที่อยูหน าบัลลังก
รวม
กับคําอธิษฐานของคนของพระเจา
๔ ควันจากเครื่องหอมในมือทูต
สวรรคองค
นัน
้
และคําอธิษฐานของคนของพระเจาได
ลอยขึ้นไปหาพระเจา ๕ จากนัน
้ ทูตสวรรคเอา
ไฟจากแทน บูชามาใสลงในกระถาง แลวโยน
กระถางนัน
้ ลงไปบนแผน ดินโลก ทําใหเกิด
ฟ าแลบ ฟ ารองและเสียงตางๆรวม ทัง้ แผน
ดินไหว
ทูตสวรรคทัง้ เจ็ดเป าแตร
๖ จากนั น
้ ทูต

สวรรคทัง้ เจ็ดองค
ตางก็
เตรียมพรอมที่จะเป าแตรทัง้ เจ็ดอันของ
ตนเอง ๗ เมื่อทูต สวรรคองคแรกเป าแตรขึ้น
ก็มีลูกเห็บและไฟผสมกับเลือด ถูกโยนลงมา
บนแผน ดินโลก ทําใหหนึ่งในสามของโลก
รวมทัง้ หนึ่งในสามของตนไมถูกไฟเผาไป
และพืชผักสี เขียวทัง้ หมดก็ถูกเผาจนหมด
สิน
้
๘ เมื่อทูต สวรรคองคที่สองเป าแตรขึ้น มี
สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนภูเขาขนาด ใหญที่กําลังลุก
เป็ นไฟถูกโยนลงไปในทะเล
ทําใหหนึ่งใน
สามของทะเลกลายเป็ นเลือด ๙ หนึ่งในสาม
ของสิ่ง มี ชีวิตในทะเลก็ตายไป และหนึ่งใน
สามของเรือก็ถูกทําลาย
๑๐ เมื่อทูต
สวรรคองคที่สามเป าแตรขึ้น
ดาวดวงใหญดวงหนึ่งที่ลุก ไหมโชติ ชวง
เหมือน กับคบ เพลิง ก็ตกลงมาจากฟ า ลง
ไปหนึ่งในสามสวนของแมน้ํ าทัง้ หลายและ

ซักเสือ
้ คลุม หมายถึง พวกเขาไดรับการอภัยบาป เพราะพระเยซูไดตายเพื่อไถพวก
เขาจากบาป
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แหลงนํ้ าทัง้ หลาย ๑๑ ดาวดวงนัน
้ ชื่อวา บอระ
เพ็ด ทําใหหนึ่งในสามของนํ้ ามีรสขม ทําให
คนมากมายที่ด่ ม
ื นํ้ านัน
้ ตายไป
๑๒ เมื่อทูต สวรรคองคที่สี่เป าแตรขึ้น ทําให
หนึ่งในสามของดวงอาทิตย ดวงจันทร และ
ดวงดาวตางๆถูกทําลายจนมืดไป ทําใหหนึ่ง
ในสามของกลาง วันและกลาง คืนไมมีแสง
สวาง
๑๓ ในขณะ ที่ผมมอง ดูอยูนัน
้
ผมไดยิน
เสียงนกอินทรีตัว หนึ่งที่บินอยูกลางอากาศ
รองเสียงดังวา “นา ละอาย นา ละอาย นา
ละอาย สําหรับคน ชัว
่ ที่อาศัยอยูบนแผน ดิน
โลก เพราะเมื่อทูต สวรรคสามองคที่เหลืออยู
์ รีไป”
เป าแตรขึ้นมา พวกเขาก็จะหมดศักดิศ
๑ เมื่อทูต
สวรรคองคที่หาเป าแตรขึ้น
ผมเห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ าลงบน
แผน ดินโลกและดาวดวง นี้ได รับกุญแจ
สําหรับไขนรกอเวจี *๒ เมื่อดาวดวง นัน
้ เปิ ด
นรกอเวจี
แลวก็มีควันพุงออกมาเหมือน
ควันที่ออกมาจากเตาหลอมโลหะขนาดยักษ
ควัน นี้บดบังดวงอาทิตย และทองฟ าใหมืด
มิดไป ๓ มีฝูงตัก
๊ แตนบินออกมาจากควัน นี้
ลงมาบนแผน ดินโลก พวก มันได รับอํานาจ
จากพระเจาใหตอยไดเหมือนแมงป อง ๔ แต
ไมได รับอนุญาตใหทําลายหญา พืชสี เขียว
หรือตนไม แตใหทํารายเฉพาะคนที่ไมมีตรา
ประทับของพระเจาอยูบนหน า ผากเทานัน
้
๕ พวกตัก
๊ แตนนี้ไมได รับอนุญาตใหฆาคน
พวก นี้ แตใหทรมานคนพวก นี้ใหเจ็บ ปวด
เหมือนแมงป องตอยเป็ นเวลาหาเดือน ๖ ใน
ชวงเวลานัน
้ มนุษยจะแสวงหาความตายแตก็
หาไม เจอ พวก เขาอยากตาย แตความ ตาย
จะหนีไปจากพวกเขา
๗ พวกตัก
๊ แตนนี้
ดูเหมือนมาที่พรอมจะ
ออกรบ
บนหัวของมันสวมสิ่งที่เหมือนกับ
มงกุฎทองคํา
หน าของมันเหมือนกับหน า
ของมนุษย ๘ ผมของมันเหมือนกับผมของ
ผู หญิง ฟั นของมันเหมือนฟั นสิงโต ๙ พวก
มันมีหน าอกเหมือนแผนเกราะเหล็ก เสียง

๙
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ปี กของมันเหมือนเสียงของรถรบพรอมมา
เป็ นจํานวนมากที่เรงรีบเขาสูสงคราม ๑๐ หาง
ของมันมีเหล็ก นัยเหมือนกับหางแมงป อง
อํานาจของมันที่จะทํารายมนุษยตลอดหา
เดือนนัน
้ อยูที่หางของมัน ๑๑ พวก มันมีพวก
ทูตที่คอยดูแลนรกอเวจีนัน
้ เป็ นกษัตริยของ
พวกมัน ทูตนี้มีช่ อ
ื ในภาษาฮีบรูวา อาบัดโดน
†และมีช่ อ
ื ในภาษากรีกวา อปอลลิโยน หรือผู
ทําลาย
๑๒ เรื่องน า อับอายอันแรกผานไปแลว ดูสิ
ยังเหลือเรื่องนา อับอายอันยิ่ง ใหญอีกสอง
อยาง ที่กําลังจะเกิดขึ้น
๑๓ เมื่อทูต สวรรคองคที่หกเป าแตรขึ้น ผม
ไดยินเสียงมาจากเชิง งอนทัง้ สี่อัน ตรง มุม
ของแทน บูชาทองคําที่ตัง้ อยูตรงหน าพระเจา
๑๔ เสียง นั น
้ พูดกับทูต สวรรคองคที่หกที่ถือ
แตรวา “ใหแก มัดทูต สวรรคทัง้ สี่ที่ถูกมัดไว
ที่แมน้ํ าใหญยู เฟ รติ ส ‡” ๑๕ ดัง นัน
้ ทูตองค
ที่หกไดไปปลอยทูต สวรรคทัง้ สี่ ซึ่งพระเจา
ไดเตรียมไวพรอมแลวสําหรับชัว
่ โมงนี้ วัน นี้
เดือนนี้ และปี นี้ เพื่อทูต สวรรคทัง้ สี่องคนี้จะ
ไดฆาหนึ่งในสามของผูคนเสีย ๑๖ ผมไดยิน
วา จํานวนของกองทัพทหารมามีอยูสองรอย
ลานนาย
๑๗ ในนิ มิตของผม ลักษณะของมาและคน
ขี่นัน
้ เป็ นอยาง นี้คือ คนที่นัง่ บนหลังมามี
เกราะบังอกสีแดงเหมือนไฟ สีน้ํ าเงินเหมือน
พลอยนํ้ าเงินเขม
และสีเหลืองเหมือน
กํามะถัน และหัวของมาเหมือนกับหัวสิงโต
ปากของมันมีไฟ ควัน และกํามะถันพุง
ออกมา ๑๘ ภัย พิบัติทัง้ สามอยาง นี้ คือ ไฟ
ควัน และกํามะถันที่พุงออกมาจากปากของ
มาพวก
นัน
้ ไดฆาหนึ่งในสามของมนุษย
๑๙ เพราะฤทธิข
์ องมาอยูที่ปากและหางของ
มัน หางของมันเหมือนงูที่มีหัวไวทํารายคน
๒๐ มนุษยที่เหลืออยู ที่ไม ไดถูกฆาจากภัย
พิบัติเหลา นี้ ยังคงไม ไดหันไปจากสิ่ง ตางๆ
ที่พวกเขาสรางขึ้นมากับมือของตัว เอง พวก
เขาไม ไดเลิกกราบ ไหวพวกภูตผีปีศาจ หรือ

*๙:๑

นรกอเวจี เป็ นเหวหรือหลุมที่ลึกไมมีจุดสิน
้ สุด เป็ นที่ขังวิญญาณชัว
่ คํา นี้ใชในบทที่
๙:๑, ๒, ๑๑; ๑๑:๗; ๑๗:๘; ๒๐:๑, ๓
†๙:๑๑
‡๙:๑๔

อาบัดโดน เป็ นสถานที่แหงความตาย (ในพระคัมภีรเดิม)

แมนํ้าใหญยู เฟรติ ส เป็ นแมน้ํ าทางทิศตะวัน ออกของอาณาจักรโรมัน กัน
้ พรมแดน
ระหวางอาณาจักรโรมมันกับ ประเทศพาร เธีย ประเทศพาร เธียมีทหารมาที่แข็งแกรงและ
ดุดันมาก อานเพิ่มเติมไดจากบทที่ ๑๖:๑๒

วิวรณ ๙:๒๑

รูป เคารพที่ทําดวยทองคํา เงิน หิน และ
ไมซ่ งึ ไมสามารถมองเห็น หรือไดยินหรือเดิน
ได ๒๑ พวก เขาไม ไดกลับ ตัวกลับ ใจจากการ
ฆาฟั นกัน การใชเวทมนตรคาถา การทําบาป
ทางเพศ และการลักขโมย
ทูตสวรรคและหนั งสือมวน
๑ ผมไดเห็นทูต

์ าก
สวรรคที่มีฤทธิม
มี
เมฆปกคลุมตัวและมีรุงอยูรอบหัว ใบหน า
เหมือนดวงอาทิตย และมีขาเหมือนเสา ไฟ
๒ ในมือของทานมีหนั งสือ
มวนเล็กๆที่คลี่
เปิ ดอยู เทา ขวาของทานเหยียบอยูบนทะเล
สวนเทา ซายเหยียบอยูบนแผน ดิน ๓ ทาน
รองเสียงดังเหมือนสิงโตคําราม และเมื่อรอง
เสียงฟ ารองทัง้ เจ็ดเสียงก็ดังขึ้น ๔ เมื่อเสียง
ฟ ารองทัง้ เจ็ดดังขึ้น ผมเริ่มจะเขียน แต
ผมไดยินเสียงจากสวรรคดังขึ้นเสียกอนวา
“เก็บสิ่งที่ฟารองทัง้ เจ็ดไดพูดไวเป็ นความ
ลับ อยาไดเขียนลงไป”
๕ จากนั น
้ ทูต สวรรคที่ผมเห็นยืนอยูทัง้ บน
ทะเลและบนแผน ดินนัน
้
ไดชูมือขวาของ
ทานขึ้นฟ า ๖ สาบานโดยอางถึงพระเจาผูมี
ชีวิตอยูตลอด ไป ผู สรางฟ า สวรรค แผน ดิน
โลก ทะเล และทุก สิ่งทุก อยางที่อยูในพวก
มันดวย ทูต สวรรคสาบานวา “พระเจาจะ
ไมรอชาอีกตอ ไปแลวที่จะทําตามแผนของ
พระองค” ๗ ในเวลาที่ทูต สวรรคองคที่เจ็ด
จะเป าแตรนัน
้
พระเจาจะทําใหแผนการอัน
ลึกลับของพระองคสําเร็จตามที่พระองคได
ประกาศไวกับพวกผูพูด แทนพระเจา ผูรับ ใช
ของพระองค
๘ จากนั น
้ เสียงที่ผมไดยินจากสวรรคก็บอก
ผมอีกครัง้ หนึ่งวา “ไปรับมวนหนังสือที่คลี่
เปิ ดอยูในมือของทูต สวรรคที่ยืนอยูทัง้ บน
ทะเลและบนแผน ดินสิ” ๙ ผมจึงไปหาทูต
สวรรคองคนัน
้ และขอหนังสือมวนเล็กนัน
้
ทานบอก วา “เอาไปกิน มันจะมีรสขมเมื่อ
อยูในทอง แตเมื่ออยูในปากมันจะมีรสหวาน
เหมือนนํ้ า ผึ้ง” ๑๐ ผมจึงรับหนังสือมวนจาก
มือทูต สวรรคมากิน เมื่อมันอยูในปากผมก็
มีรสหวานเหมือนนํ้ า ผึ้ง แตเมื่อตกถึงทอง
ก็กลับกลายเป็ นขม ๑๑ มีผู หนึ่งบอกผมวา
“เจาจะตองประกาศคํา ตัดสินของพระเจาตอ
เชื้อ ชาติทัง้ หลาย ชนชาติตางๆ ภาษาตางๆ
และพวกกษัตริยทงั ้ หลาย”

๑๐ อีกองคหนึ่งลงมาจากสวรรค
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พยานทัง้ สอง
๑ หลัง

๑๑ กานหนึ่งไวใชเป็ นไม วัด

จากนัน
้ ผมได รับไม ออยาว
มีเสียง
บอกกับผมวา “ไปวัดขนาดวิหารของพระเจา
แทน บูชา และนับจํานวนคนที่กําลังนมัสการ
อยูในวิหารนัน
้ ๒ แตไม ตองวัดลานชัน
้ นอก
ของวิหาร
เพราะไดถูกยกใหกับคนนอก
ศาสนาแลว พวก เขาจะเหยียบ ยํ่าไปทุกหน
แหงในเมืองบริสุทธิเ์ ป็ นเวลาสี่ สิบ สองเดือน
๓ เราจะใหฤทธิอ
์ ํานาจกับพยานทัง้ สองของ
เราที่จะประกาศถอยคําของพระเจาเป็ นเวลา
หนึ่ง พันสอง รอยหก สิบวัน และพวก เขาจะ
สวม ใสผากระสอบ” ๔ มีตน มะกอกสองตน
และตะเกียงที่มีขา ตัง้ สองดวงตัง้ อยูตรงหน า
องคเจาชีวิตผูครอบครองโลกนี้ พวกมันเป็ น
๕ ถามีใคร
สัญลักษณของพยานทัง้ สองนัน
้
พยายามที่จะทําอันตรายพยานทัง้ สองนี้ ก็
จะมีไฟออกมาจากปากของพวก เขา ทําลาย
ศัตรูนัน
้ เสีย ถามีใครพยายามทํารายพวกเขา
ก็จะตองตายแบบนี้ ๖ พยานทัง้ สองนี้ มีฤทธิ ์
อํานาจที่จะปิ ดทองฟ าไมใหฝนตก ในขณะ
ที่พวก เขากําลังประกาศถอยคําของพระเจา
์ ําใหแหลง นํ้ าทัง้ หมด
อยู พวก เขามีฤทธิท
์ ี่จะทําใหเกิดภัย
กลาย เป็ นเลือด และมีฤทธิท
พิบัติตางๆบนโลกกี่ ครัง้ ก็ไดตามที่พวก เขา
ตองการ
๗ เมื่อพวก
เขาทําหน าที่เป็ นพยานเสร็จ
แลว จะมีสัตว รายตัว หนึ่งขึ้นมาจากนรก
อเวจีออกมาตอสูกับพวก เขา สัตวตัว นัน
้
จะชนะและฆาพวก เขาเสีย ๘ ศพของพวก
เขาจะนอนอยูบนถนนในเมืองอันยิ่ง
ใหญ
เป็ นเมืองที่องคเจาชีวิตของพวก เขาไดถูก
ตรึงบนไม กางเขนเหมือน กัน ซึ่งไดช่ อ
ื วา
เป็ นเมืองโส โดมและเมืองอียิปต ๙ คนจาก
ทุก เชื้อ ชาติ ทุก เผา พันธุ ทุก ภาษาและทุก
ชนชาติ จะมองดูศพของพวกเขาตลอดเวลา
สาม วันครึ่งและจะไม ยอมใหเอาศพนัน
้ ไปฝั ง
๑๐ พวกคน ชัว
่ ที่อยูบนโลก นี้ตางก็จะมีความ
สุข เพราะเขาทัง้ สองตายแลว พวก เขาจะ
จัดงานเลีย
้ งฉลองและใหของ
ขวัญแกกัน
และกัน เพราะผูพูด แทนพระเจาทัง้ สองคน
นี้ไดทําใหคนพวก นัน
้ ที่อยูบนโลกทนทุกข
ทรมาน
๑๑ แตหลัง จากผานไปสาม วันครึ่ง พระเจา
จะใหลมหายใจที่ใหชีวิตกับเขาทัง้ สอง และ

วิวรณ ๑๑:๑๒
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พวก เขาก็ลุก ขึ้นยืน พวก คนที่เห็นเขาตางก็
กลัวมาก ๑๒ ผูพูด แทนพระเจาทัง้ สองไดยิน
เสียงอันดังจากสวรรคพูดกับพวกเขาวา “ขึ้น
มาที่ นี่” พวกเขาจึงไดข้ น
ึ ไปบนสวรรคในหมู
เมฆนัน
้ และพวกศัตรูของเขาก็เห็นพวกเขา
ขึ้นไป
๑๓ ในขณะเดียวกันก็เกิดแผน ดินไหวอยาง
รุนแรง ทําใหหนึ่งในสิบ สวนของบาน เมือง
นัน
้ ถูกทําลายลง มีคน ตายเจ็ด พันคนจาก
แผน ดินไหว สวนคนที่เหลืออยูตกใจกลัว
มาก ตางพากันสรรเสริญพระเจาแหงสวรรค
๑๔ เรื่องน า อับอายอันที่สองผานไปแลว แต
ระวังให ดี เรื่องนา อับอายอันที่สามกําลังจะ
เกิดขึ้นในไมชา
แตรที่เจ็ด
๑๕ เมื่อเสียงแตรจากทูต

สวรรคองคที่เจ็ด
ดังขึ้น ก็มีเสียงในสวรรคดังขึ้นมากมายพูด
วา
“อาณาจักรของโลกนี้ไดกลายเป็ นอาณาจักร
ขององคเจาชีวิตของเรากับกษัตริยผูยิ่ง
ใหญของพระองคแลว
พระองคจะครอบครองตลอดไป”
๑๖ พวกผูอาวุโสทัง
้ ยี่สิบ
สี่องคที่นัง่ อยูบน
บัลลังกของตนตรงหน าพระเจา ไดกมหน า
กราบลงนมัสการพระเจา ๑๗ และพูดวา
“เราขอบคุณพระองค องคเจาชีวิต พระเจาผู
์ ัง้ สิน
มีฤทธิท
้
ผูซ่ งึ เป็ นอยูในปั จจุบันนี้และในอดีต
เพราะพระองคไดใชอํานาจอันยิ่ง ใหญของ
พระองค
และไดเริ่มครอบครองแลว
๑๘ ชนชาติที่ไมไดเชื่อพระองคเกิดความโกรธ
แคน
แตบัดนี้ถึงเวลาแลว
ที่พระองคจะแสดง
ความโกรธของพระองค
ถึงเวลาสําหรับพระองคแลว ที่จะพิพากษา
คนที่ตายไปแลว
และใหรางวัลกับพวกผูรับ ใชของพระองค
พวกผูพูดแทนพระเจา
คนของพระองคและคนพวก
นัน
้ ที่เคารพ
ยําเกรงพระองค
ทัง้ ผูยิ่งใหญและผูต่าํ ตอย

*๑๒:๗

วิวรณ ๑๒:๑๐

และถึงเวลาสําหรับพระองคแลว ที่จะทําลาย
คนพวกนัน
้ ที่ไดทําลายแผนดินโลก”
๑๙ จาก
นัน
้ วิหารของพระเจาในสวรรค
ก็เปิ ดออก
จนสามารถเห็นหีบที่บรรจุคํา
สัญญาของพระองคภายในวิหารนัน
้ และเกิด
ฟ าแลบ เสียงตางๆ เสียงฟ ารอง แผนดินไหว
และพายุลูกเห็บอยางหนัก
ผูหญิงกับพญานาค
๑ หลัง

๑๒ และมหัศจรรยเกิด

จาก นัน
้ ผมเห็นสิ่งที่ยิ่ง ใหญ
ขึ้นบนสวรรค
คือมีหญิงคน หนึ่งมีดวงอาทิตยเป็ นเสื้อผา มี
ดวง จันทรอยูใตเทา และบน หัวของเธอมี
มงกุฎที่ทําดวยดาวสิบ สองดวง ๒ เธอตัง้ ทอง
อยู เธอรองดวยความเจ็บ ปวดเพราะใกล
จะคลอดแลว ๓ ผมไดเห็นสิ่งที่ยิ่ง ใหญและ
มหัศจรรยอีกอยางหนึ่งเกิด ขึ้นบนสวรรค โอ
โหดูสิ มีพญานาคสีแดงตัวใหญตัวหนึ่ง มีเจ็ด
หัวและสิบเขาโผลออกมา แตละหัวมีมงกุฎ
๔ หางของมันตวัดเอาหนึ่ งในสาม
สวมอยู
ของดวงดาวบนทองฟ าตกลงมาบนโลก และ
มันก็ยืนอยูตรง หน าหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
คน นัน
้
เพื่อจะกินลูกของนางทันทีที่คลอด
ออก มา ๕ หญิงคน นัน
้ ไดคลอดลูกชาย ผู ที่
จะครอบครองประชาชาติทงั ้
ปวงดวยคทา
เหล็ก แตพระเจาก็ไดควาลูกของเธอไปอยู
กับพระองคบนบัลลังกของพระองค ๖ เธอได
หนีเขาไปในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง ไปยังที่ที่
พระเจาไดเตรียมไวสําหรับเธอ เพื่อเธอจะได
รับการดูแลเป็ นเวลาหนึ่ง พันสอง รอยหก สิบ
วัน
๗ ตอ มาไดเกิดสงครามขึ้นบนสวรรค
มิ
คา เอล *กับทูต สวรรคของทานไดตอสูกับ
พญานาคตัวนัน
้ แลวพญานาคตัว นัน
้ กับพวก
สมุนของมันก็ตอบโต ๘ ฝ ายพญานาคแพ ดัง
นัน
้ มันและพวกสมุนของ มันจึงไมสามารถ
อยูบนสวรรคไดอีกตอไป ๙ พญานาคซึ่งเป็ นงู
ดึกดําบรรพ ซึ่งเรียก กันวา มารหรือซาตาน
ผู ที่ลอลวงมนุษยทัง้ โลก ก็ถูกโยนลงมาบน
โลกพรอมกับพวกสมุนของมัน
๑๐ หลัง จาก นั น
้ ผมก็ไดยินเสียงดังขึ้นใน
์ ํานาจ
สวรรควา “เดี๋ยว นี้ชัยชนะและฤทธิอ
และอาณาจักรของพระเจาของ เรา และสิทธิ
อํานาจของกษัตริยผูยิ่ง
ใหญของพระองค

มิคาเอล คือหัวหน าทูตสวรรคของพระเจา
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ไดมาถึงแลว ผู ที่กลาวโทษ *พี่ น องของ เรา
ตอ หน าพระเจาทัง้ วันทัง้ คืน ไดถูกโยนลง
ไปแลว ๑๑ แตพี่ น องของ เราเอาชนะมันได
เพราะเลือดของลูก แกะ เพราะคํา พยานของ
พวก เขาเอง และเพราะพวก เขายอม ตายถา
จําเป็ น ๑๒ เพราะอยางนี้ ขอใหทัง้ สวรรคและ
ผู ที่อยูบนสวรรคนัน
้ จงรื่นเริงยินดีเถิด แต
พวก
คุณที่อาศัยอยูในโลกและในทะเลจะ
์ รีไป เพราะมารไดลงมาหาพวก
หมดศักดิศ
คุณดวยความโกรธแคนยิ่ง นัก เนื่องจากรู วา
เวลาของมันมีนอย”
๑๓ เมื่อพญานาคเห็นวามันถูกทิง
้ ลงบน
แผนดินโลกแลว มันก็ไลลาตามหญิงที่คลอด
ลูกชายคน นัน
้ ๑๔ แตหญิง นัน
้ ได รับปี กของ
นก อินทรีใหญสองปี ก เพื่อเธอจะไดบินเขา
ไปในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ไปยังที่ที่ไดจัด
เตรียมไวสําหรับเธอ เพื่อเธอจะได รับการ
ดูแลตลอดเวลาสามปี ครึ่ง และจะไดอยูหาง
๑๕ แลวพญานาคไดพนนํ้ า
จากพญานาคนัน
้
ออกจากปากของมันเหมือนกับแมน้ํ า เพื่อที่
จะพัดหญิง นัน
้ ใหจมไป ๑๖ แตแผน ดินโลกได
ชวยหญิง นัน
้ ไว ดวยการแยกออกเป็ นชอง
แลวกลืนนํ้ าที่พญานาคนัน
้ พนออกมา ๑๗ ทํา
ใหพญานาคโกรธ แคนหญิง นัน
้ ดัง นัน
้ มันจึง
ไปทําสงครามกับลูก หลานที่เหลือ อยูของ
เธอ พวก เขาคือคนที่เชื่อ ฟั งกฎ ปฏิบัติของ
พระเจา และยึดถือคํา พยานของพระ เยซู
เกี่ยวกับพระเจา
๑๘ พญานาคนั น
้ ไดยืนอยูที่ชายทะเล
สัตว รายสองตัว
๑ หลัง

๑๓ หนึ่งขึ้นมาจากทะเล

จาก นัน
้ ผมเห็นสัตว รายตัว
มันมีเจ็ดหัว
และสิบเขา ทุกๆเขาของมันมีมงกุฎสวมอยู
และทุกๆหัวของมันมีช่ อ
ื ที่ดู หมิ่นพระเจา †
๒
เขียนอยู สัตว รายที่ผมเห็น นี้ มีลักษณะ
เหมือนเสือ ดาว เทาของมันเหมือน กับตีน
หมี ปากเหมือนปากสิงโต พญานาคไดให
์ ํานาจ บัลลังก และสิทธิ อํานาจอันยิ่ง
ฤทธิอ
ใหญของ มันแกสัตว รายนัน
้ ๓ หัว หนึ่งของ
มันดูเหมือนมีบาดแผลฉกรรจถึงตาย
แต
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ได รับการรักษาหายแลว ๔ คนทัว
่ โลกตาง
ประหลาด ใจและไดติดตามสัตว รายนัน
้ ไป
และพวกเขาก็กราบไหวบูชาพญานาค เพราะ
มันไดใหอํานาจแกสัตว รายตัว นัน
้ พวก เขา
กราบไหวบูชาสัตว ราย และพูด วา “ใครจะมี
์ ํานาจเหมือน กับสัตวตัว นี้ ใครจะสูกับ
ฤทธิอ
มันได”
๕ พระเจายอมใหมันโออวดเกี่ยว กับสิทธิ
อํานาจของมัน และเพราะเหตุ นี้มันจึงดู หมิ่น
พระเจา พระเจายอมใหมันมีสิทธิ อํานาจที่จะ
ทําอยางนี้ไดสี่ สิบ สองเดือน ๖ มันจึงเริ่มพูดดู
หมิ่นพระเจา ดู หมิ่นชื่อของพระองค สถาน
ที่ที่พระองคอยู
และพวกที่อยูบนสวรรค
๗ สัตวตัว นี้ ได รับฤทธิอ
์ ํานาจที่จะทําสงคราม
กับคนของพระเจา และชนะพวก เขาดวย
มันได รับสิทธิ อํานาจเหนือชนทุก เผา พันธุ
ทุก เชื้อ ชาติ ทุก ภาษา และทุก ชนชาติ ๘ คน
ชัว
่ ที่อยูบนแผน ดินโลกจะกราบ ไหวบูชามัน
ตัง้ แตวันแรกที่สรางโลกมาแลว ชื่อของคน
พวก นี้ไม ไดจดไวในหนังสือแหงชีวิตของลูก
แกะที่ถูกฆานัน
้
๙ ใครมีหู ก็ใหฟังเอาไว
๑๐ คนไหนถูกกําหนดใหเป็ นเชลย
คนนัน
้ ก็จะตองเป็ นเชลย
คนไหนถูกกําหนดใหถูกฆาดวยดาบ
คนนัน
้ ก็จะตองถูกฆาดวยดาบ
นี่แสดงวา คนของพระเจาจะตองอดทนและ
ซื่อสัตย
๑๑ แลวผมก็เห็นสัตว รายอีกตัว หนึ่ งขึ้นมา
จากแผนดินโลก มันมีสองเขาเหมือนลูกแกะ
แตพูดเหมือนพญานาค ๑๒ มันใชสิทธิ อํานาจ
ทัง้ หมดของสัตว รายตัว แรก ในขณะ ที่มัน
อยูกับสัตว รายตัว แรกนัน
้ มันทําใหโลกกับ
พวกคน ชัว
่ ที่อยูบนโลก กราบ ไหวสัตว ราย
ตัว แรกที่มีบาดแผลฉกรรจถึงตายที่ไดรักษา
จนหายแลว นัน
้ ๑๓ สัตว รายตัวที่สองนี้ไดทํา
ปาฏิหาริยอันยิ่ง ใหญ จนถึงขัน
้ ทําใหมีไฟ
ตกจากสวรรคลงมาบนแผน ดินโลกตอ หน า
ตอตาคนทัง้ หลาย ๑๔ มันหลอก ลวงพวก
คน ชัว
่ ที่อยูบนโลก ดวยปาฏิหาริยที่มันได
รับอนุญาตใหทําตอ หน าสัตว รายตัว แรกนัน
้

*๑๒:๑๐

ผู ท่ก
ี ลาวโทษ หมายถึง ซาตาน ซาตานชอบจับผิดและกลาวหาคนของพระเจาตอ
หน าพระองค ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เศคาริยาห ๓:๑-๔ และหนังสือ โยบ ๑:๖-๑๓; ๒:๑-๖
†๑๓:๑

ชื่อที่ดห
ู มิ่นพระเจา เชนจักรพรรดิโรมันบางองคในศตวรรษที่ ๑ เรียกตัวเองวา องค
เจาชีวิตและพระเจา การเรียกตัวเองอยางนี้ ถือวาดูหมิ่นพระเจา
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มันสัง่ ใหคน ชัว
่ ที่อยูบนโลกสรางรูป ปั ้ นใหกับ
สัตว รายตัวที่ถูกฟั นดวยดาบแตยังไม ตาย
๑๕ สัตวตัวที่สองนั น
์ ํานาจที่จะ
้ ได
รับฤทธิอ
ใหลมหายใจกับรูป ปั ้ นของสัตว รายตัวแรก
นัน
้
เพื่อทําใหรูป ปั ้ นนัน
้ พูดไดและทําใหคน
ที่ไมกราบ ไหวรูป ปั ้ นนัน
้ ถูกฆาตาย ๑๖ สัตว
ตัวที่สองนี้บังคับทุกๆ คน ทัง้ ผูยิ่ง ใหญและ
ผู ตํ่าตอย ทัง้ คนรวยและคนจน ทัง้ ไทและ
ทาส ใหตองทําเครื่องหมายไวที่มือขวาหรือ
หน า ผาก ๑๗ เพื่อไม ใหผู ใดทําการซื้อ ขาย
ได นอกจากจะมีเครื่องหมายที่เป็ นชื่อของ
สัตว รายหรือหมายเลขแทนชื่อของสัตว ราย
นัน
้ อยู ๑๘ ใครที่ฉลาด ก็จะสามารถบอกได
วาความ หมายของตัวเลขของสัตว รายนัน
้
หมายความวาอะไร เพราะตัวเลขนัน
้ แทนชื่อ
ของคนๆ หนึ่ง ตัวเลขของเขาคือหก รอยหก
สิบหก
ลูกแกะและคนหนึ่ งแสนสี่หมื่น
สี่พันคนของพระองค
๑ หลัง

๑๔ เห็นลูก

จาก นัน
้ ผมมองไปขาง หน า
แกะยืนอยูที่ภูเขาศิ โยน
*พรอม กับคนจํานวนหนึ่ ง แสนสี่ หมื่นสี่ พัน
คน ที่ มีช่ ือของพระองคและชื่อของพระ บิดา
ของพระองคเขียนอยูบนหน า ผาก ๒ และผม
ไดยินเสียงจากสวรรค
เหมือนเสียงนํ้ าตก
หรือเหมือนเสียงฟ ารอง เสียงที่ผมไดยินนัน
้
เหมือนเสียงของพวกนัก ดนตรีกําลังดีดพิณ
อยู ๓ พวกเขากําลังรองเพลงบทใหมตอ หน า
บัลลังก ตอ หน าสิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่และพวกผู
อาวุโส ไมมีใครสามารถรอง เพลงบท ใหมนี้
ได นอกจากคนหนึ่ง แสนสี่ หมื่นสี่ พันคนจาก
แผน
ดินโลกที่พระองคไดซ้ อ
ื ใหเป็ นอิสระ
นัน
้ ๔ คนพวก นี้ไม เคยแปด เปื้ อนจากการมี
เพศ สัมพันธกับผู หญิง เพราะคนพวก นี้เป็ น
พวกพรหมจรรย พวก เขาติดตามลูก แกะไป
ทุกหนทุก แหง พระองคไดซ้ อ
ื พวก เขาจาก
คนทัง้ หลายบนโลก และพวก เขาเป็ นของ

*๑๔:๑
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พระเจาและของลูก แกะ เหมือนกับพืช ผล
ที่ได รับการเก็บ เกี่ยวครัง้ แรกที่เอามาบูชา
พระเจา ๕ พวกเขาไม พูดโกหก และไมมีที่ ติ
เลย
ทูตสวรรคสามองค
๖ แลวผมเห็นทูต

สวรรคอีกองคหนึ่งเหาะ
เหินเดินอากาศอยู ทูต สวรรคองคนัน
้ มีขาวดี
ที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลงที่จะประกาศใหกับคน
ในโลก ทุก ชนชาติ ทุก เผา พันธุ ทุก ภาษา
และทุก เชื้อ ชาติ ๗ ทูต สวรรคนัน
้ พูดดวย
เสียงอันดังวา “ใหเกรงกลัวพระเจา และ
สรรเสริญพระองค เพราะเวลาของพระองค
ที่จะตัดสินคนทัง้ หลายมาถึงแลว ดัง นัน
้ ให
กราบไหวพระองคผู สรางฟ าสวรรค แผน ดิน
โลก ทะเล และแหลงนํ้ าทัง้ หลาย”
๘ จาก นั น
้ ทูต สวรรคองคที่สองไดตามทูต
สวรรคองคแรกไป และประกาศวา “บาบิโลน
†เมืองอันยิ่ง ใหญไดถูกทําลายจนลมจมแลว
เมืองที่ทําใหทุกๆชนชาติด่ ม
ื เหลาองุนที่ทําให
เกิดความใครไปทําบาปทางเพศกับเธอ”
๙ แลวทูต
สวรรคองคที่สามก็ตามทูต
สวรรคสององคแรกมา
และประกาศดวย
เสียงอันดังวา “ถาคน ไหนบูชาสัตว รายและ
รูป ปั ้ นของ มัน และมีเครื่องหมายของมันอยู
บนหน า ผากหรือบนมือ ๑๐ คน นัน
้ จะตองดื่ม
เหลาองุนแหงความโกรธของพระเจา ที่ไดเท
ไวเต็มถวยแหงความโกรธของพระองค และ
เขาจะถูกทรมานดวยไฟกํามะถัน ตอ หน า
์ ิทธิแ
์ ละตอ หน าลูก แกะ
พวกทูต สวรรคศักดิส
๑๑ ควันแหงการทรมานคนพวก นั น
้ ก็จะลอย
ขึ้นตลอด เวลาและตลอด ไป คนที่กราบ ไหว
สัตว รายและรูป ปั ้ นของมัน และคนที่ได รับ
เครื่องหมายแทนชื่อมัน จะไมมีวันไดหยุด
พักจากการทรมานเลยทัง้ กลาง วันกลาง คืน
๑๒ ถาอยาง นั น
้ คนของพระเจาคือคนพวก นัน
้
ที่รักษากฎ ปฏิบัติของพระเจาและไว วางใจ
ในพระเยซู จะตองมีความทรหดอดทน”

ภูเขาศิ โยน เป็ นอีกชื่อ หนึ่งของเยรูซาเล็มซึ่งเป็ นเมือง หลวงสําหรับประชาชนของ

พระเจา
†๑๔:๘

บาบิ โลน ในสมัยพระคัมภีรเดิม บาบิ โลนเป็ นเมืองหลวงของชาวบาบิ โลน ซึ่งเป็ น
พวกที่ตอสูกับประชาชนของพระเจา แลวจับประชาชนของพระเจามาเป็ นเชลย บา บิ โลนใน
ที่นี้ ใชเปรียบเทียบกับกรุง โรม ซึ่งเป็ นจุดศูนยกลางของการคาขาย และการปกครอง ดูเพิ่ม
เติมไดจากหนังสือวิวรณ บทที่ ๑๘ และ ๑๙; ๑ เปโตร ๕:๑๓
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๑๓ หลัง จาก นั น
้ ผมก็ไดยินเสียงจากสวรรค
พูด วา “ใหเขียนวา คนที่ตายในองคเจาชีวิต
หลังจากนี้ไป จะมีเกียรติ”
พระวิญญาณพูดวา “ใชแลว เป็ นความจริง
พวก เขาจะไดหยุด พักจากงาน หนักของ เขา
พระองคจะไมลืมงานตางๆที่เขาไดทํานัน
้ ”

การเก็บเกี่ยวพืชผลแผนดินโลก
๑๔ แลวคุณเชื่อ ไหม

ผมก็มองไปเห็นเมฆสี
ขาว และมีผู หนึ่งดูเหมือน กับบุตร มนุษยนัง่
อยูบนเมฆนัน
้ บนศีรษะมีมงกุฎทองคํา และ
ในมือถือเคียวที่คมกริบ ๑๕ แลวทูต สวรรค
อีกองคหนึ่งก็ออกมาจากวิหาร และเรียกผูที่
นัง่ อยูบนเมฆดวยเสียงอันดังวา
“ใชเคียว
ของพระองคเก็บ เกี่ยว เพราะถึงเวลาของ
การเก็บเกี่ยวเสียที พืชผลบนโลกนัน
้ สุกงอม
แลว” ๑๖ ดัง นัน
้ ผูที่นัง่ บนเมฆจึงตวัดเคียว
ลงบนแผน ดินโลกและพืช ผลบนโลกก็ถูก
เก็บเกี่ยว
๑๗ จาก นั น
้ ก็มีทูต สวรรคอีกองคหนึ่งออก
มาจากวิหารบนสวรรค
ถือเคียวที่คมกริบ
เชน กัน ๑๘ มีทูต สวรรคอีกองค หนึ่งที่มีฤทธิ ์
อํานาจเหนือไฟออกมาจากแทน บูชา ทานได
รองบอกทูต สวรรคองคที่ถือเคียวคมกริบนัน
้
ดวยเสียงอันดังวา
“ใชเคียวของทานเก็บ
เกี่ยวพวง องุนเหลา นัน
้ จากเถาบนแผน ดิน
โลก เพราะลูก องุนเหลา นัน
้ สุกแลว” ๑๙ ดัง
นัน
้ ทูต สวรรคองคที่มีเคียว จึงเกี่ยวลงบน
แผน ดินโลก และรวบรวมพวง องุนเหลา
นัน
้ ทิง้ ลงไปในบอ ยํ่าองุนขนาด ใหญแหง
ความโกรธของพระเจา ๒๐ ผลองุนเหลา นัน
้
ถูกเหยียบ ยํ่าอยูในบอ ยํ่าองุนนอกเมือง มี
เลือดไหลทะลักออกจากบอ ยํ่าองุน มันสูงถึง
บังเหียนมา
มันไหลนองไปเป็ นระยะทาง
สามรอยกิโลเมตร
ทูตสวรรคเจ็ดองคและภัยพิบัติเจ็ดอยาง
๑ หลัง

๑๕ อันลึกลับในสวรรคที่ยิ่ง
จาก

นัน
้ ผมเห็นสัญญาณ
ใหญและ
มหัศจรรย คือมีทูต สวรรคเจ็ดองคถือภัย
พิบัติมาเจ็ดอยาง
อันเป็ นภัย พิบัติครัง้
สุดทาย เพราะความโกรธของพระเจาจะสิน
้
สุดลงเมื่อภัยพิบัติเหลานี้สิน
้ สุดลง
๒ ผมเห็นสิ่งที่ดูเหมือนทะเลแกวปนไฟ
แลวผมเห็นพวก คนที่ชนะสัตว ราย ชนะรูป
ปั ้ นของมัน
และชนะตัวเลขที่แทนชื่อของ
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มัน คนพวก นี้ยืนอยูบนทะเลแกว และถือ
พิณที่พระเจาไดใหกับพวก เขาไว ๓ พวก เขา
รองเพลงของโมเสสผูรับ ใชของพระเจา และ
เพลงของลูกแกะ เขารองวา
์ งั ้ สิน
“องคเจาชีวิต พระเจาผูมีฤทธิท
้
สิ่งที่พระองคทํานัน
้ ยิ่งใหญและวิเศษยิ่งนัก
หนทางตางๆของพระองคนัน
้ ถูก
ตองและ
ยุติธรรมยิ่งนัก
พระองคเป็ นกษัตริยของทุกชนชาติ
๔ พระองคเจาขา
ใครกันจะไมเกรงกลัว
พระองค
ใครกันจะไมใหเกียรติกับชื่อของพระองค
เพราะมีแตพระองคเทานัน
้ ที่บริสุทธิ ์
ทุก ชนชาติจะมาและกราบ ไหวอยูตอ หน า
พระองค
เพราะทุกๆ คนไดเห็นการกระทําที่ยุติธรรม
ของพระองค”
๕ หลัง จากนั น
้
ผมเห็นวิหารบนสวรรค
๖ พวกทูต
์ ิทธิเ์ ปิ ดออก
ซึ่งเป็ นเต็นทศักดิส
สวรรคเจ็ดองคที่ถือภัย พิบัติทัง้ เจ็ดนัน
้ ออก
มาจากวิหาร พวก ทานแตง กายดวยผา ลินิน
ที่สะอาดเป็ นประกาย และคาดสาย สะพาย
สี ทองไวรอบ อก ๗ ตอ จาก นัน
้ สิ่ง มี ชีวิตตน
หนึ่งในสี่ตนนัน
้ มอบขันทองเจ็ดใบใหกับทูต
สวรรคทงั ้ เจ็ดองค ขันทองนัน
้ ใสความโกรธ
ของพระเจาผูมีชีวิตตลอด ไปเอา ไว ๘ วิหาร
์ ํานาจของ
เต็มไปดวยควันจากรัศมีและฤทธิอ
พระเจา จึงไมมีใครสามารถเขาไปในวิหาร
นัน
้ ได จนกวาภัย พิบัติทัง้ เจ็ดของทูต สวรรค
เจ็ดองคนัน
้ จะสิน
้ สุดลง
ขันเจ็ดใบที่เต็มไปดวย
ความโกรธของพระเจา
๑ แลวผมก็ไดยินเสียงที่ดังออกมา

๑๖ จากวิหารพูดกับพวกทูต สวรรคทัง้
เจ็ดองควา “ไปเทขันทัง้ เจ็ดที่ใสความ โกรธ
ของพระเจานัน
้ ลงบนแผนดินโลก”
๒ ทูต สวรรคองคแรกจึงออกไปเทขันของ
ตนลงบนแผน ดินโลก ทําใหคนที่มีเครื่อง
หมายของสัตว รายและกราบ ไหวรูป ปั ้ นของ
มันเป็ นแผลพุพองปวด แสบปวด รอนไปทัง้
ตัว
๓ ทูต
สวรรคองคที่สองเทขันของตนลง
ในทะเล ทําใหทะเลกลายเป็ นเลือดเหมือน
เลือดของคน ตาย สิ่ง มี ชีวิตในทะเลจึงตาย
หมด
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๔ ทูต สวรรคองคที่สามเทขันของตนลงใน
แมน้ํ าและแหลงนํ้ าพุทัง้ หลาย แลวนํ้ าพวก
นัน
้ ก็กลายเป็ นเลือด
๕ ผมไดยินทูตสวรรคที่ดูแลนํ้ าพวกนั น
้ พูด
วา
“พระองคเป็ นพระเจา ผูดํารงอยูในปั จจุบัน
และในอดีต
พระองคเป็ นผู บริสุทธิ ์ พระองคทําถูก ตอง
แลวที่ไดตัดสินลงโทษอยางนี้
๖ เพราะพวก
เขาไดทําใหเลือดของคนของ
พระองค
และพวกผูพูด
แทนพระเจาไหลออกมา
สมควรแลวที่พระองคไดใหพวก เขาดื่ม
เลือด”
๗ ผมไดยินแทนบูชารองวา
์ งั ้ สิน
“ถูกแลว องคเจาชีวิต พระเจาผูมีฤทธิท
้
การตัดสินลงโทษของพระองคถูก ตองและ
ยุติธรรมแลว”
๘ จาก นั น
้ ทูต สวรรคองคที่สี่ก็เทขันของ
ตนลงที่ดวงอาทิตย ซึ่งทําใหดวงอาทิตยมี
อํานาจที่จะเผาคนทัง้ หลายดวยไฟ ๙ ความ
รอนอันแรงกลาไดแผดเผาคนทัง้ หลาย และ
พวก เขาก็สาป แชงพระนามของพระเจาผูมี
์ ํานาจเหนือภัยพิบัติเหลานี้ แตพวกเขา
ฤทธิอ
ก็ยังไมกลับ ตัวกลับ ใจเลิกทําบาป และไม ได
สรรเสริญพระเจา
๑๐ ทูต สวรรคองคที่หาเทขันของตนลงบน
บัลลังกของสัตว ราย และแผน ดินของ มัน
ก็ตกอยูในความ มืด คนพวก นัน
้ กัดลิน
้ ของ
ตนเองเพราะความเจ็บปวด
๑๑ พวก เขาสาป แชงพระเจาแหงสวรรค
เพราะความเจ็บ ปวดจากแผลพุพองของพวก
เขา แตพวก เขาก็ไม ไดหันไปจากสิ่งผิดๆที่
เขากําลังทําอยู
๑๒ ทูต สวรรคองคที่หกเทขันของตนลงใน
แมน้ํ า ใหญ คือแมน้ํ ายู เฟรติ ส *ทําใหน้ํ าแหง
ขอดไป เพื่อเตรียม ทางสําหรับพวกกษัตริย
จากตะวัน ออก ๑๓ ผมเห็นวิญญาณชัว
่ สาม
ตัวที่ดูเหมือนกบ วิญญาณตัว หนึ่งออกมา
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จากปากพญานาค วิญญาณตัว หนึ่งออกมา
จากปากสัตว ราย และวิญญาณอีกตัว หนึ่ง
ออกมาจากปากของคนที่ปลอม ตัวเป็ นผูพูด
แทนพระเจา ๑๔ วิญญาณชัว
่ พวก นัน
้ ทําการ
อัศจรรย พวกมันออกไปหากษัตริยทงั ้ หมดที่
อยูในโลก เพื่อรวบรวมกษัตริยพวก นัน
้ ไป
รวมทําสงครามในวันยิ่ง ใหญของพระเจาผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
๑๕ “ฟั งให ดี
เราจะมาเหมือนกับขโมย
อยางที่ไมมีใครคาด คิด คนที่ต่ น
ื ตัวและ
เตรียมเสื้อผาของตัว
เองไวพรอมที่จะใส
เป็ นคนมีเกียรติ เขาจะไดไม ตองเดินแก ผา
และอับอายขายหน าเมื่อคนอื่นเห็น”
๑๖ แลววิญญาณชัว
่ ทัง้ สาม นี้ ก็ไดระดม
พวกกษัตริยทงั ้ หลาย ใหมาชุมนุมกันใน
สถานที่แหง หนึ่ง ที่ในภาษาฮีบรูเรียกวา “อา
รมาเกดโดน” †
๑๗ ทูต
สวรรคองคที่เจ็ดเทขันของตนลง
ไปในอากาศ มีเสียงดังออกมาจากบัลลังกใน
วิหาร วา “สําเร็จแลว” ๑๘ หลัง จากนัน
้ ก็เกิด
ฟ าแลบฟ ารอง เสียงดังกึกกอง และเกิดแผน
ดินไหวครัง้ ใหญ เป็ นแผน ดินไหวครัง้ ที่เลว
รายที่สุดนับตัง้ แตมีมนุษยอาศัยอยูในโลกนี้
๑๙ เมือง
ใหญถูกแยกออกเป็ นสามสวน
เมืองตางๆของชนชาติตางๆไดถูกทําลาย
ลง พระเจาไม ลืมลงโทษเมืองบา บิ โลนที่ยิ่ง
ใหญ พระองคใหเธอดื่มถวยที่ใสเหลา องุน
แหงความโกรธ แคนของพระองคจน หมด
๒๐ เกาะทุกเกาะหาย ไป และภูเขาก็ไม เหลือ
ใหเห็นอีกตอ ไป ๒๑ มีลูกเห็บกอนใหญหลน
ลงมาจากฟ าใสคนทัง้ หลาย แตละกอนหนัก
ประมาณสี่ สิบกิโลกรัม คนทัง้ หลายพากัน
สาป แชงพระเจา เพราะภัย พิบัติที่เกิดจาก
ลูกเห็บนี้รายแรงมาก
ผูหญิงที่อยูบนหลังสัตวราย
๑ ทูต

๑๗ ถือขันเจ็ดใบนัน้ เขามาพูดกับผมวา

สวรรคองคหนึ่งจากเจ็ดองคที่

“มานี่ สิ มาดูการลงโทษที่กําลังจะเกิด ขึ้นกับ

*๑๖:๑๒

แมนํ้ายู เฟ รติ ส เป็ นแมน้ํ าทางทิศตะวัน ออกของอาณาจักรโรมัน กัน
้ พรมแดน
ระหวางอาณาจักรโรมันกับประเทศพาร เธีย ประเทศพาร เธียมีทหาร มาที่แข็งแกรงและดุดัน
มาก
†๑๖:๑๖

อารมาเกดโดน ในภาษาฮีบรูแปลวา “เนินเขาของมาเกดโดน” ซึ่งเป็ นสถานที่มี
การสรู บกันบอยๆในสมัยพระคัมภีรเดิม ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือผว
ู ินิจฉัย ๕:๑๙ และ ๒ พงศ
กษัตริย ๒๓:๒๙-๓๐
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หญิงโสเภณีที่มีช่ อ
ื เสียงโดง ดัง ผูที่นัง่ อยูบน
แมน้ํ าหลายสาย ๒ พวก กษัตริยทว
ั ่ แผน ดิน
โลกไดทําผิด บาปทาง เพศกับเธอ และพวก
คน ชัว
่ ที่อยูบนโลกก็ไดด่ ม
ื เหลาองุนของเธอ
จนเมามาย และทําผิดบาปทางเพศกับเธอ”
๓ จากนั น
้ พระวิญญาณก็ครอบงําผมไว ทูต
สวรรคองค นัน
้ นํ าผมไปที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง ที่ นัน
่ ผมเห็นผู หญิงคน หนึ่งนัง่ อยูบน
สัตวรายสีแดงตัว นัน
้ ทัง้ ตัวของสัตว รายเต็ม
ไปดวยชื่อที่ดู หมิ่นพระเจา มันมีเจ็ด หัวและ
สิบ เขา ๔ ผู หญิงคน นัน
้ แตง ตัวดวยชุดสี มวง
และสีแดง เขม ตัว เธอประดับดวยทองคํา
เพชร นิลจินดา และไขมุก ในมือของ เธอมี
ถวยทองคําที่เต็มไปดวยสิ่งนาสะอิดสะเอียน
และสิ่งสกปรก เพราะเธอทําผิด บาปทางเพศ
๕ บนหน าผาก *ของเธอมีช่ อ
ื หนึ่งเขียนไว ซึ่ง
มีความหมายลึกลับวา
“กรุงบา บิ โลนที่ยิ่ง ใหญ แมของพวกหญิง
โสเภณี
และแมของการกระทําลามกอนาจารทัง้ หมด
บนโลก”
๖ ผมเห็นผู หญิงคน นั น
้ เมาเลือดของคน
ของพระเจา และเลือดของคนทัง้ หลายที่
ตองตายเพราะไดเป็ นพยานใหกับพระเยซู
ครัง้ แรกที่เห็นผู หญิงคน นัน
้
ผมรูสึก
ประหลาดใจมาก ๗ ทูต สวรรคองค นัน
้ จึงถาม
ผมวา “จะแปลก ใจไปทําไม เราจะอธิบาย
ถึงความ หมายที่ซอนอยูของผู หญิงคน นัน
้
และสัตว รายที่มีเจ็ดหัวสิบ เขาที่เธอขี่อยูให
คุณฟั ง ๘ ครัง้ หนึ่งสัตวตัว นัน
้ เคยมีชีวิต แต
ตอน นี้มันไมมีชีวิตแลว อีกไม ชามันก็จะ
ขึ้นมาจากนรกอเวจี และตัว มันตองพบกับ
ความยอยยับของมัน ดัง นัน
้ พวกคนชัว
่ ที่อยู
บนโลก นี้ที่ไมมีช่ อ
ื จดไวในหนังสือแหง ชีวิต
ตัง้ แตวันสรางโลกก็จะประหลาด ใจ เพราะ
พวกเขาจะเห็นสัตว รายตัว นี้ ที่ครัง้ หนึ่งเคย
มีชีวิตและตอนนี้ไมมีชีวิตแลว แตจะกลับมา
อีกครัง้ หนึ่ง”
๙ “เรื่อง นี้ ตองใชสมองคิดถึงจะเขาใจ หัว
ของสัตว รายทัง้ เจ็ดหมาย ถึงเนิน เขาทัง้ เจ็ด
†ที่โสเภณีนัง
่ อยู ๑๐ และยังหมาย ถึงกษัตริย
เจ็ดองคดวย กษัตริยหาองคแรกตายไปแลว
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อีกองคยังคงปกครองอยูเดี๋ยว นี้ สวนองค
สุดทายยังไม มา และเมื่อกษัตริยองค นัน
้
มา ก็ถูกกําหนดใหมาอยูแคประเดี๋ยว เดียว
เทานัน
้ ๑๑ สวนเจาสัตว รายที่ครัง้ หนึ่งเคยมี
ชีวิต แตตอนนี้ไมมีชีวิตแลวนัน
้ ก็คือกษัตริย
องค หนึ่งในเจ็ดองคนัน
้ ที่จะมาเป็ นกษัตริย
องคที่แปด
และกําลังจะไปสูความยอยยับ
ของมัน”
๑๒ “สวนเขาสิบอันที่คุณเห็นนั น
้
หมาย
ถึงกษัตริยสิบองค ที่ยังไมไดข้ น
ึ ครองแผน
ดินของตน แตจะได รับสิทธิ อํานาจที่จะเป็ น
กษัตริยครอบครองรวม กับสัตว รายตัว นัน
้
เป็ นเวลาหนึ่งชัว
่ โมง ๑๓ พวกกษัตริยทงั ้ สิบ
์ ํานาจ
องคนี้ ตางตกลงพรอมใจกันมอบฤทธิอ
และสิทธิอํานาจใหกับสัตวรายตัวนัน
้ ๑๔ พวก
เขาจะทําสงครามกับลูก แกะ แตลูก แกะจะ
เอาชนะพวกเขาได เพราะลูก แกะคือองคเจา
ชีวิตที่ยิ่งใหญสูงสุด และเป็ นกษัตริยที่มีฤทธิ ์
อํานาจมาก ที่สุด คนที่อยูกับพระองคนัน
้ คือ
คนที่พระองคเรียกและเลือก เพราะพวก เขา
นัน
้ ซื่อสัตย”
๑๕ ทูต สวรรคพูดกับผมอีกวา “แมน้ํ าที่คุณ
เห็นหญิงโสเภณีนัง่ อยูนัน
้ ก็คือทุก เผา ทุก
ภาษา ทุก เชื้อ ชาติ และทุก ชนชาติ ๑๖ สัตว
รายตัว นัน
้ และเขาทัง้ สิบที่คุณเห็น จะเกลียด
ชังหญิงโสเภณี พวกเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอยาง
ของเธอไป และจะทอด ทิง้ เธอไวใหเปลือย
เปลา พวก เขาจะกินเนื้อของ เธอและเอาไฟ
เผารางที่เหลือ ๑๗ เพราะพระเจาไดดลใจให
พวก เขาทําตาม แผนของพระองค พระองค
ทําใหพวก เขาตกลงพรอมใจกันมอบฤทธิ ์
อํานาจใหกับสัตว รายปกครอง จนกวาสิ่งที่
พระเจาพูดไวจะสําเร็จ
๑๘ สวนหญิงที่คุณเห็นนั น
้ คือเมือง ใหญที่
ปกครองเหนือกษัตริยทงั ้ หลายบนโลกนี้”
กรุงบาบิโลนถูกทําลาย
๑ หลัง

๑๘ อีกองคหนึ์ ่ งลงมาจากสวรรค

จาก นัน
้ ผมเห็นทูต สวรรค
ทูต
สวรรคองคนี้มีฤทธิอํานาจมาก
รัศมีจาก
รางของทูต สวรรคองคนี้ทําใหแผน ดินโลก
สวางไสว ๒ ทานตะโกนเสียงดังวา

*๑๗:๕

บนหน า ผาก ในกรุง โรม โสเภณีระดับตํ่าที่สุดคือทาส ซึ่งมักจะมีช่ อ
ื ของตัว เองสักไว
ที่หน าผาก
†๑๗:๙

เนิ นเขาทัง้ เจ็ด เป็ นชื่อที่คนใชเรียกกรุงโรมเสมอๆในสมัยโบราณ
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“เธอถูกทําลายลงแลว
นครบาบิโลนที่ยิ่งใหญ ไดถูกทําลายแลว
บา บิ โลนไดกลาย เป็ นบานของพวกวิญญาณ
ชัว
่
นคร นัน
้ ไดกลาย เป็ นรังของนกที่ไมบริสุทธิ ์
ทุกชนิด
และไดกลาย เป็ นที่ อยูของสัตวที่นา รังเกียจ
และสกปรก
๓ พวกชนชาติตางๆไดด่ ม
ื เหลาองุนที่ทําให
เกิดความใครไปทําบาปทางเพศกับเธอ
กษัตริยทงั ้ หลายในโลกไดทําผิดบาปทางเพศ
กับเธอ
พอคาทัง้ หลายในโลกก็ร่าํ รวย มากจากความ
มัง่ คัง่ และความฟ ุมเฟื อยของเธอนัน
้ ”
๔ ผมไดยินเสียงอีกเสียงหนึ่ งจากสวรรค
พูดวา
“ประชาชนของเรา ออกมาจากนครนัน
้ สิ
เจาจะไดไม ตองมีสวนรวมในความบาปตางๆ
ของเธอ
และเจาจะไดไม ตองทรมานจากภัย พิบัติที่
กําลังจะเกิดขึ้นกับนครนัน
้
๕ เพราะบาปของนครนั น
้ กองสูงถึงสวรรค
พระเจาไม เคยลืมบาปตางๆที่นคร นัน
้ ไดกอ
ขึ้น
๖ ใหทํากับเธอเหมือนกับที่เธอทํากับคนอื่น
และตอบแทนเธอเป็ นสอง เทากับสิ่งที่เธอได
ทํากับผูอ่ น
ื
เตรียมเหลาองุนที่แรงเป็ นสอง เทาของเหลา
องุนที่เธอไดใหกับคนอื่นนัน
้ ไวใหเธอ
๗ เธอใหเกียรติยศและความฟ ุงเฟ อกับตัวเอง
แคไหน
ก็ใหความทุกข ทรมานและความเศรา โศกกับ
เธอเทานัน
้
เพราะเธอคิดในใจวา
‘ฉันนัง่ อยูบนบัลลังกเป็ นราชินี
ฉันไมใชแมมาย
ฉันจะไมมีวันโศกเศรา’
๘ ดัง นั น
้ ภัย พิบัติพวกนี้จึงไดเกิด ขึ้นกับเธอ
ภายในวัน เดียว คือโรค ระบาด ความเศรา
โศกเสียใจ และความอดอยาก เธอจะถูกไฟ
เผาจนวอดวาย เพราะองคเจาชีวิต พระเจาผู
์ ํานาจ”
ที่พิพากษาเธอนัน
้ มีฤทธิอ
๙ “กษัตริยทง
ั้
หลายบนโลกที่ไดทําบาป
ทางเพศกับเธอและรวมในความมัง่ คัง่
ฟ ุงเฟ อกับเธอจะรองไหครํ่าครวญใหเธอ เมื่อ
พวก เขาเห็นควันไฟที่เผา ไหมเธอ ๑๐ พวก
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เขาจะยืนอยูหางๆเธอ เพราะกลัวจะตองรวม
ในความเจ็บ ปวดทรมานของเธอ พวกเขาจะ
พูดวา
‘นครที่ยิ่ง ใหญ เจาชางนา อับอาย นา อับอาย
เสียจริงๆ
บาบิโลนนครที่เต็มไปดวยอํานาจ
เพราะการพิพากษาโทษของเจานัน
้ มาถึง
ภายในเวลาแคชว
ั ่ โมงเดียว’
๑๑ พวกพอคาบนโลกจะรองไหครํ่าครวญ
ใหกับเธอ เพราะไมมีใครซื้อสินคาของพวก
เขาอีกตอ ไป ๑๒ พวก เขาขายทองคํา เงิน
เพชรพลอย ไขมุก ผาลินิน ผาสีมวง ผาไหม
ผาสีแดง สด ไม หอมทุก ชนิด และสิ่งของ
ตางๆที่ทําจากงาชาง ที่ทําจากไมราคาแพง
ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก และหิน ออน ๑๓ อบเชย
เครื่องเทศ เครื่องหอม มดยอบ กํายาน เหลา
องุน นํ้ ามันมะกอก แป งละเอียด ขาว สาลี
วัว แกะ มา รถมา ทาส และเชลย
๑๔ ‘อีบาบิโลน พวกสิ่งของตางๆที่เจาหลงใหล
นัน
้ ไดหายไปจากเจาแลว
ทัง้ ความหรูหรา และสิ่งที่ทําใหเจาสวยงาม
นัน
้ ไดหายไปแลว
และเจาจะไมมีวันไดพบสิ่งเหลานี้อีกเลย’
๑๕ พวกพอคาที่ร่า
ํ รวยจากการขายสินคา
ใหกับเธอ นัน
้
จะยืนอยูหางๆจากนครบา บิ
โลน
เพราะกลัวที่จะตองรวมในความเจ็บ
ปวดทรมานที่เธอได รับ พวก เขาจะรองไห
ครํ่าครวญ ๑๖ และพูดวา
‘นครที่ยิ่ง ใหญ เจาชางนา อับอาย นา อับอาย
เสียจริงๆ
เจาที่เคยประดับประดาดวยผา ลินินอยาง ดี
ผาสีมวงและผาสีแดงสด
เจาที่เคยประดับประดาดวยทองคํา
เพชร
พลอย และไขมุก’
๑๗ ความรํ่ารวยตางๆ
นี้ไดถูกทําลายลง
ภายในเวลาแคชว
ั ่ โมงเดียว พวกกัปตันเรือ
และผูโดยสาร ลูก เรือและคนทัง้ หลายที่มี
อาชีพทางทะเล ก็ยืนอยูหางๆจากนครบา บิ
โลนนัน
้ ๑๘ เมื่อพวก เขาเห็นควัน ไฟที่มาจาก
การเผานครนัน
้ พวกเขาพูดวา
‘ไมมีนครไหนที่เป็ นเหมือนนครอันยิ่ง ใหญ
นี้’
๑๙ พวกเขาจะโปรยผงฝ ุนลงบนหัวของเขา
และรองไหครํ่าครวญวา
‘นครที่ยิ่ง ใหญ เจาชางนา อับอาย นา อับอาย
เสียจริงๆ
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ทุก คนที่มีเรือเดินทะเลนัน
้
ก็ร่าํ รวยมาจาก
ความมัง่ คัง่ ของนครนี้
แตตอน
นี้มันถูกทําลายลงภายในเวลาแค
ชัว
่ โมงเดียว’
๒๐ สวรรคเอย ขอใหดีใจกับสิ่งที่เกิด ขึ้นกับ
นครนัน
้ คนของพระเจา พวกศิษย เอก และ
พวกผูพูดแทนพระเจา ใหดีใจเถิด ที่พระองค
ลงโทษนครนัน
้ สําหรับสิ่งที่เธอไดทํากับพวก
คุณแลว”
๒๑ จาก นั น
์ งคหนึ่ง ได
้ ทูต สวรรคที่มีฤทธิอ
ยกหินกอนหนึ่งขนาดใหญพอๆกับหินโมแป ง
*โยนลงไปในทะเลและพูดวา
“นครบาบิโลนอันยิ่งใหญ เจาจะถูกโยนลงมา
อยางแรงแบบนี้
และจะไมมีใครเห็นนครของเจาอีกเลย
๒๒ จะไมมีเสียงเพลงจากนั กดีดพิณ นั กดนตรี
นักเป า ขลุย และนักเป า แตรในนครของ
เจาอีกเลย
จะไม เห็นพวกชางฝี มือในดานใดๆในนคร
ของเจาอีก
จะไมไดยินเสียงโมแป งในนครของเจาอีก
เลย
๒๓ จะไมเห็นแสง
สวางจากตะเกียงในนคร
ของเจาอีกเหมือนกัน
จะไมไดยินเสียงของเจา บาวและเจา สาวใน
นครของเจาอีก
เพราะพวกพอคาของเจาไดเป็ นผูยิ่ง ใหญใน
โลกและชนชาติทัง้ หมดก็ถูกหลอก ลวง
ดวยเวทมนตรคาถาของเจา
๒๔ และในนครของเจาก็พบเลือดของพวกผู
พูดแทนพระเจา
พวกประชาชนของพระเจาและคนทัง้ หมดที่
ถูกฆาตายบนโลก”
คนทัง้ หลายบนสวรรค
สรรเสริญพระยาหเวห
๑ หลัง

๑๙ กึกกอง เหมือนเสียงของคนจํานวน
จาก นัน
้ ผมไดยินเสียง ดัง

มากบนสวรรครองวา
“สรรเสริญพระยาหเวห พระเจาเป็ นผูมีชัย
์ ํานาจ
พระองคเต็มไปดวยสงาราศี และฤทธิอ
๒ การตัดสินโทษของพระองคนัน
้ ถูก ตองและ
ยุติธรรม
พระองคไดลงโทษหญิงโสเภณีที่ยิ่งใหญ
*๑๘:๒๑

วิวรณ ๑๙:๑๐

เธอไดทําใหโลกนี้เสื่อมไป
เพราะการทําบาปทางเพศของเธอ
พระองคไดแก แคนใหกับทาสของพระองคที่
ถูกเธอฆาตาย”
๓ พวกเขายังพูดอีกวา
“สรรเสริญพระยาหเวห
ควันไฟจะลอยขึ้นมาจากนครนัน
้ ตลอดไป”
๔ จาก นั น
้ พวกผูอาวุโสทัง้ ยี่สิบ สี่องค และ
สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่ตน ก็กม ลงกราบไหวพระเจาที่
นัง่ อยูบนบัลลังก และพูดวา
“อาเมน สรรเสริญพระยาหเวห”
๕ แลวมีเสียงดังมาจากบัลลังกวา
“ทาน ทัง้
หลายที่เป็ นทาสของพระองคที่
นับถือพระเจา
ทัง้ ผูยิ่ง ใหญและผู
ตํ่าตอย
มาสรรเสริญพระเจาของเรากันเถอะ”
๖ จาก นั น
้ ผมไดยินเสียงเหมือนเสียงของ
คนจํานวนมาก เสียง นัน
้ ดังเหมือน กับเสียง
ของนํ้ าตกและเสียงฟ ารองกึกกอง เสียง นัน
้
พูดวา
“สรรเสริญพระยาหเวห
์ ัง้ สิน
องคเจาชีวิต พระเจาผูมีฤทธิท
้ ไดข้ น
ึ
ครองราชย
๗ ใหเราชื่นชมยินดีและมีความ สุข
และ
สรรเสริญพระองคเถิด
เพราะวาเวลาแหงการสมรสของลูก แกะได
มาถึงแลว
และเจา
สาวของพระองคก็ไดเตรียมตัว
พรอมแลว
๘ เธอได
รับผา
ลินินที่สะอาดสดใสเป็ น
ประกายซึ่งเธอจะใชใส”
(ผา ลินินที่งดงามนัน
้ หมายถึงสิ่ง ดีๆที่คนของ
พระเจาไดทํา)
๙ แลวทูต สวรรคนัน
้ พูดกับผมวา “เขียน
ลงไปวา คนที่ได รับเชิญมาในงานเลีย
้ งสมรส
ของลูก แกะนัน
้ ถือวามีเกียรติจริงๆ” และ
พูดอีก วา “สิ่ง เหลา นี้เป็ นคํา พูดที่แทจริงของ
พระเจา”
๑๐ ผมไดกม ลงแทบ เทาเพื่อกราบ ไหวทูต
สวรรคองค นัน
้ แตทานพูด วา “อยาทําอยาง
นัน
้
เพราะเราเป็ นเพื่อน ทาสของคุณและพี่
น องคน อื่นๆของคุณที่ซ่ อ
ื สัตยในความ จริง
ที่พระ เยซูไดเปิ ด เผยใหรู ดัง นัน
้ ใหกราบ
ไหวพระเจา เพราะความ จริงที่พระ เยซูได

หินโมแป ง นี่เป็ นหินโมแป งขนาดใหญที่ตองใชลาลากเดินไปรอบๆ
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เปิ ด เผยนัน
้ เป็ นสิ่งที่ดลใจใหพวกผูพูด แทน
พระเจาพูด”
ผู ท่ข
ี ่ี มาสี ขาว
๑๑ จากนั น
้ ผมเห็นประตูสวรรคเปิ ดออก

โอ
โหดู สิ มีมาสี ขาวตัว หนึ่ง และผูขี่ มานัน
้ มีช่ อ
ื
วา “ซื่อสัตยและเที่ยง แท” เพราะพระองค
พิพากษาและทําสงครามอยางยุติธรรม ๑๒ ตา
ของพระองคนัน
้ ดูคลายเปลว ไฟที่ลุก โชน มี
มงกุฎอยูหลาย อันบนศีรษะของพระองค มี
ชื่อ หนึ่งเขียนอยูบนรางกายของพระองค แต
มีเพียงพระองคเทานัน
้ ที่รูความหมายของชื่อ
๑๓ พระองคใสเสื้อ คลุมที่ถูกจุมลงไปใน
นัน
้
เลือด และคนก็เรียกพระองควา “พระคําของ
พระเจา” ๑๔ พวกกองทัพแหงสวรรคขี่ มาสี
ขาวตามพระองคมา พวก เขาแตง กายดวย
ผาลินินสีขาวที่ใสสะอาด ๑๕ มีดาบอันคมกริบ
ออกมาจากปากของพระองค ดาบ นี้เอา ไวใช
ตอสูกับชนชาติตางๆ พระองคจะปกครองคน
พวกนัน
้ ดวยคทาเหล็ก พระองคจะเหยียบยํ่า
องุนในบอ ยํ่าองุนแหงความโกรธของพระเจา
๑๖ มีช่ อ
์ งั ้ สิน
ผูมีฤทธิท
้
ื เขียนอยูที่เสื้อ คลุม
และที่ตนขาของพระองควา
“กษัตริยเหนือกษัตริยทงั ้ ปวง องคเจาชีวิต
เหนือเจาทัง้ ปวง”
๑๗ หลัง จาก นั น
้ ผมเห็นทูต สวรรคองค
หนึ่งยืนอยูบนดวงอาทิตย และพูดเสียงดัง
กับพวกนกที่บินอยูบนทองฟ าวา “มาเถอะ
มารวมชุมนุมกันในงานเลีย
้ งที่ยิ่ง ใหญของ
๑๘ เพื่อเจาจะไดกินเนื้ อของพวก
พระเจา
กษัตริย
แมทัพนายก องและเหลาทหาร
ตลอด จนเนื้อ มา เนื้อคนขี่ มา และเนื้อของ
คนทัง้ หมด ทัง้ ไทและทาส และคนที่เป็ น
อิสระ ทัง้ ผูยิ่งใหญและผูต่าํ ตอย”
๑๙ จาก นั น
้ ผมเห็นสัตว รายกับพวกกษัตริย
บนโลก และกองทัพของพวก เขามาชุมนุม
กันเพื่อทําสงครามกับผู ที่ขี่มา ขาว และ
กองทัพของ เขา ๒๐ แตสัตว ราย นัน
้ ถูก จับ
พรอม กับผูพูด แทนพระเจาจอมปลอมที่เคย
แสดงอภินิหารตอ หน าสัตว รายนัน
้ และหลอก
ลวงคนที่มีเครื่องหมายของสัตว รายนัน
้ และ
บูชารูป ปั ้ นของมัน ทัง้ สองก็ถูกจับโยนทัง้
เป็ นลงไปในบึงไฟกํามะถันที่กําลังลุกไหมอยู
๒๑ พวกกองทัพของมันถูกฆาดวยดาบที่ออก
จากปากของพระองคผู ที่ขี่มา ขาวนัน
้
และ
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พวก นกทัง้ หลายก็กินเนื้อของคนเหลา นี้จน
อิ่ม
เวลาหนึ่ ง พันปี
๑ ผมเห็นทูต

๒๐ มาจากสวรรค

สวรรคองคหนึ่งลง
ในมือถือกุญแจของ
นรกอเวจี และโซขนาด ใหญ ๒ ทานไดจับ
พญานาคซึ่งเป็ นงูดึกดําบรรพ
ซึ่งก็คือมาร
หรือซาตาน แลวเอาโซมัดไวหนึ่งพันปี ๓ จาก
นัน
้ ทูต สวรรคก็โยนพญานาคตัว นี้ลงไปใน
นรกอเวจีนัน
้
และใสกุญแจประตูทาง เขา
และประทับ ตราขังมันไวอยางแนน หนา เพื่อ
มันจะไดไมสามารถไปลอลวงชนชาติตางๆ
ไดอีกเป็ นเวลาหนึ่ง พันปี หลัง จากหนึ่ง พันปี
ผาน ไปจะตองปลอยใหมันออกมาประเดี๋ยว
หนึ่ง
๔ หลัง
จากนัน
้ ผมเห็นบัลลังกตางๆและ
์ ี่จะ
มีคนนัง่ อยูบน นัน
้ พวก เขาได รับสิทธิท
ตัดสินโทษ
ผมเห็นพวกวิญญาณของคนที่
ถูกตัด หัวเพราะไดประกาศความ จริงเกี่ยว
กับพระเยซูและถอยคําของพระเจา พวกเขา
ไม ไดกราบ ไหวสัตว รายหรือรูป ปั ้ นของมัน
และไมมีเครื่องหมายของมันบนหน า
ผาก
หรือบนมือของเขา พวก เขาฟื้ น ขึ้นจากตาย
และไดครอบครองรวม กับกษัตริยผูยิ่ง ใหญ
เป็ นเวลาหนึ่ง พันปี ๕ (สวนคนตายคนอื่นๆ
ที่เหลือ ไม ไดฟ้ ื น ขึ้นจากความตายจนกวา
จะผาน ไปหนึ่ง พันปี ) นี่เป็ นการฟื้ น ขึ้นจาก
ความตายครัง้ แรก ๖ พวกคนที่มีสวนรวมใน
การฟื้ นขึ้นจากความตายครัง้ แรกนี้ มีเกียรติ
จริงๆและเป็ นคนของพระเจาโดย
เฉพาะ
ความ ตายครัง้ ที่สองจะไมมีอํานาจเหนือพวก
เขาเลย พวก เขาจะเป็ นนักบวชของพระเจา
และของกษัตริยผูยิ่งใหญ และจะครอบครอง
รวมกับพระองคเป็ นเวลาหนึ่งพันปี
ความพายแพของซาตาน
๗ เมื่อเวลาหนึ่ ง

พันปี ผาน ไป ซาตานจะ
ถูกปลอยออก มาจากคุกของมัน ๘ และมัน
จะออกไปหลอก ลวงทุกๆ ชนชาติในโลก
นี้ที่มีช่ อ
ื วาโกกและมา โกก มันจะรวบรวม
ชนชาติตางๆเหลา
นัน
้ เพื่อไปทําสงคราม
และพวก เขาจะมีจํานวนมากมายมหาศาล
เหมือนกับเม็ด ทรายที่อยูตามชายฝั ่ งทะเล
๙ กองทัพของชนชาติตางๆจะยกขบวนขาม
โลกมา และมาลอมที่พักของคนของพระเจา
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และเมืองที่พระองครัก แตจะมีไฟตกลงมา
จากสวรรคและเผา ผลาญกองทัพเหลา นัน
้
๑๐ ซาตานซึ่งไดหลอก ลวงพวก เขาเหลา นั น
้
ถูกโยนลงไปในบึง ไฟกํามะถันที่ลุก ไหม ใน
บึงนัน
้ มีสัตว รายรวม ทัง้ ผู ที่ปลอม ตัวเป็ นผู
พูด แทนพระเจารวมอยูดวย และพวก มัน
ทัง้ หมดได รับความทุกข ทรมานทัง้ กลาง วัน
และกลางคืนตลอดไป
คนทัง้ หลายบนโลกถูกตัดสิน
๑๑ ผมเห็นบัลลังกใหญสี ขาว

และพระองค
ผูที่นัง่ อยูบนบัลลังกนัน
้
เมื่อพระองคมา
ปรากฏ แผน ดินโลกและสวรรคก็หาย ไป
และไมหลง เหลือรอง รอยใหใครเห็นอีก เลย
๑๒ หลัง จาก นั น
้ ผมเห็นคน ทัง้ หลายที่ตาย
ไป แลว ทัง้ ผูยิ่ง ใหญและผู ตํ่าตอย ยืนอยู
ตอ หน าบัลลังกนัน
้
มีหนังสือหลาย เลมได
ถูกเปิ ด ออก และมีหนังสืออีกเลม หนึ่งถูก
เปิ ด ออกดวย มันคือหนังสือแหง ชีวิต คน
ตายเหลา นัน
้ ได รับการตัดสินโดยดูจากการ
กระทําของพวก
เขาที่ไดบันทึกไวในสมุด
เหลา นัน
้ ๑๓ ทะเลไดสงคนทัง้ หลายที่ตายอยู
ในทะเลขึ้นมา ความ ตายและแดนคน ตายก็
ไดสงคนทัง้ หลายที่อยูที่นัน
่ ขึ้นมาเหมือน กัน
และคน ตายทุก คนได รับการตัดสินตามสิ่ง
ที่พวก เขาทํา ๑๔ หลัง จาก นัน
้ ความ ตายและ
แดนคน ตายก็ถูกโยนลงสูบึง ไฟ บึง ไฟ นี้คือ
ความ ตายครัง้ ที่สอง ๑๕ ถาใครไมมีช่ อ
ื อยูใน
หนังสือแหงชีวิต ก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟนัน
้
เมืองเยรูซาเล็มแหงใหม
๑ หลัง

๒๑ โลก ใหม

จาก นัน
้ ผมเห็นสวรรคและ
เพราะสวรรคและโลก
แหงแรกหายไป แลว และไมมีทะเลอีกตอ
์ ิทธิ ์ ซึ่งก็คือเมือง
ไป ๒ ผมเห็นเมืองศักดิส
เยรูซาเล็มแหง ใหม *กําลังลงจากสวรรคและ
มาจากพระเจา เมือง นี้ไดเตรียมไวพรอม
แลว เหมือนกับเจา สาวที่แตง ตัวสวยงาม
๓ ผมไดยินเสียงอันดังจาก
รอสามีของเธอ
บัลลังกพูดวา “โอ โหดู สิ บานของพระเจาก็
อยูกับมนุษยแลว พระองคจะอยูกับพวก เขา
และพวก เขาจะเป็ นของพระองค พระเจา
*๒๑:๒
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เองก็อยูกับพวก เขา และเป็ นพระเจาของ
พวก เขาดวย ๔ พระเจาจะเช็ดนํ้ าตาทุก หยด
ของ เขา แลวจะไมมีความ ตาย ความเศรา
โศก การรองไหหรือความเจ็บ ปวดอีกตอ ไป
เพราะสิ่ง เกาๆที่เคยเป็ นมาไดผาน พนไป
แลว”
๕ หลัง จาก นั น
้ ผูที่นัง่ อยูบนบัลลังกพูด วา
“โอ โหดู สิ เรากําลังสรางทุก สิ่งทุก อยางขึ้น
มาใหม” พระองคพูดอีกวา “เขียนเรื่อง นี้ไว
เพราะคํา พูดเหลา นี้เชื่อ ถือไดและเป็ นความ
จริง”
๖ แลวพระองคพูดกับผมวา
“มันสําเร็จ
แลว เราคืออัลฟาและโอ เม กา †เป็ นจุดเริ่ม
ตนและจุดจบ ใครที่กระหาย เราก็จะใหน้ํ า
ดื่มจากแหลง นํ้ าแหงชีวิต โดยไม ตองจาย
อะไรเลย ๗ คนที่ได รับชัยชนะจะเป็ นคนที่
ได รับสิ่งเหลา นี้ทัง้ หมด เราจะเป็ นพระเจา
ของเขาและเขาจะเป็ นลูกของเรา ๘ แตคนที่
ขี้ ขลาดตาขาว คนที่ทิง้ ความเชื่อไป คนที่ทํา
สิ่งเลว ราย คนที่ฆา คน คนที่ทําผิดทางเพศ
คนที่ใชเวทมนตรคาถา คนที่กราบไหวรูปปั ้ น
และคนที่โกหกนัน
้ จะอยูในบึง ไฟกํามะถันที่
ลุกโชน นัน
่ จะเป็ นความตายครัง้ ที่สอง”
๙ มีทูต
สวรรคเจ็ดองคถือขันเจ็ดใบที่
เต็มไปดวยภัย พิบัติสุดทายเจ็ดอยาง แลว
องคหนึ่งพูดกับผมวา “มา นี่ สิ เราจะใหคุณ
เห็นเจา สาวของลูก แกะ” ๑๐ ในขณะ ที่พระ
วิญญาณครอบงําผมนัน
้
ทูต สวรรคไดพา
ผมไปยังภูเขาที่สูงและใหญมาก และใหผม
์ ิทธิ ์
ดูเมืองเยรูซาเล็มอันศักดิส
ซึ่งกําลังลง
๑๑ เมือง
มาจากสวรรคและมาจากพระเจา
นัน
้ สวางไสวดวยรัศมีของพระเจา ซึ่งความ
สวางไสวนัน
้ เหมือนกับเพชรพลอย ที่มีราคา
แพงมากและเหมือนพลอยสี
เขียวสดใส
ดัง่ แกวเจียระไน ๑๒ เมือง นัน
้ มีกําแพงสูง
ใหญที่มีประตูอยูสิบ สองบาน แตละบานมี
ทูต สวรรคยืนเฝ าอยูหนึ่งองค
และแตละ
ประตูก็มีช่ อ
ื หนึ่งจากสิบ สองเผาของชนชาติ
๑๓ แตละทิศมีประตูอยู
อิสราเอลเขียนไว
สามบาน ทัง้ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวัน ออก
และทิศตะวัน ตก ๑๔ กําแพงเมืองถูกสรางอยู
บนฐานหินสิบ สองอัน และบนฐานหินแตละ

เยรูซาเล็มแหงใหม นครฝ ายจิตวิญญาณที่คนของพระเจาอาศัยอยู
อัลฟาและโอ เม กา เป็ นอักษรตัว แรก และตัวสุดทายในภาษากรีก เหมือนกับตัว
อักษร “ก” และ “ฮ” ในภาษาไทย
†๒๑:๖
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อันนัน
้ มีช่ อ
ื ของศิษยเอกแตละคนในสิบ สอง
คนของลูกแกะเขียนอยู
๑๕ ทูต สวรรคองคที่พูดกับผมมีไม วัดซึ่ง
ทําดวยทองคํา เพื่อที่จะเอาไววัดขนาดของ
เมือง ประตู และกําแพงตางๆ ๑๖ เมือง นัน
้
ถูกสรางเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งมีความ
ยาวเทากับความ กวาง ทูตองค นัน
้ จึงไดเอา
ไม วัดทําการวัดขนาดของเมือง ซึ่งวัดความ
กวาง ความยาวและความสูงไดเทากันหมด
คือสอง พันสอง รอยกิโลเมตร *๑๗ ทูต สวรรค
องค นัน
้ ยังวัดขนาดของกําแพง ซึ่งวัดได
หนาหก สิบ หาเมตร †หนวย วัดที่ทูต สวรรค
ใชนัน
้
เป็ นหนวยวัดแบบเดียวกับที่มนุษย
๑๘ กําแพงนั น
ใช
้ สรางขึ้นจากหินจําพวก
โมรา และตัว เมืองนัน
้ ทําจากทองคําบริสุทธิ ์
ซึ่งสวางไสวเหมือนแกวเจียระไน ๑๙ ฐานหิน
สิบ สองฐานของกําแพงเมือง ทําดวยเพชร
พลอยตางๆ ฐานที่หนึ่งเป็ นหินจําพวกโมรา
ฐานที่สองเป็ นพลอยสีน้ํ าเงิน ฐานที่สามเป็ น
หินควอตซโปรงใสมีหลายสี
ฐานที่สี่เป็ น
มรกต ๒๐ ฐานที่หาเป็ นหินควอตซชนิดหนึ่งมี
แถบสีขนานสลับกัน ฐานที่หกเป็ นพลอยสี
แดงจําพวกโกเมน ฐานที่เจ็ดเป็ นควอท ซสี
เหลือง ฐานที่แปดเป็ นนิลสีน้ํ าเงินเขียว ฐาน
ที่เกาเป็ นบุษราคัมสีเหลืองนํ้ าตาล ฐานที่สิบ
เป็ นคริสโซเฟรสซึ่งเป็ นพลอยเขียวชนิดหนึ่ง
ฐานที่สิบ เอ็ดเป็ นโกเมนสีสมอมแดง และ
ฐานที่สิบ สองเป็ นอ เมธิ สสี มวง ๒๑ ประตูทงั ้
สิบ สองประตูนัน
้ ทําดวยไขมุกสิบ สองเม็ด
ประตูละเม็ด ถนนของเมืองทําจากทองคํา
์ ่ งึ ใสเหมือนแกว
บริสุทธิซ
๒๒ ผมไม เห็นวิหารในเมือง นั น
้ เลย เพราะ
์ งั ้ สิน
องคเจาชีวิต พระเจาผูมีฤทธิท
้ และลูก
แกะก็คือวิหารนัน
่ เอง ๒๓ เมืองนี้ไม จําเป็ น
ตองอาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตย หรือดวง
จันทร
เพราะรัศมีของพระเจาทําใหเมือง
นี้สวาง และลูก แกะคือตะเกียงของเมือง
๒๔ ทุก ชนชาติก็จะเดินโดยใชแสงจาก
นี้
ตะเกียงนัน
้ และพวกกษัตริยบนโลก จะนํ า
์ รีของตนเขามาสูเมืองนัน
เอาศักดิศ
้ ๒๕ ประตู
เมืองจะเปิ ดตลอด เวลาไมมีวันปิ ด เพราะ
๒๖ ชนชาติตางๆ
ไมมีกลาง คืนในเมือง นัน
้
*๒๑:๑๖
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จะนํ าทรัพยสมบัติและความมัง่ คัง่ ของเขา
๒๗ สิ่งที่ไมบริสุทธิจ
์ ะไม
เขามาสูเมือง นัน
้
สามารถเล็ดลอดเขาไปได เลย รวม ทัง้ คนที่
ทําสิ่งนา อายหรือพูด โกหกดวย คนที่จะเขา
ไป ไดจะตองเป็ นคนที่มีราย ชื่อจดอยูในสมุด
แหงชีวิตของลูกแกะเทานัน
้
๑ จากนั น
้ ทูตสวรรคองคนัน
้ ไดใหผม
ดูแมน้ํ าซึ่งมีน้ํ าที่ใหชีวิต นํ้ านัน
้ ใส
เหมือน กับแกวเจียระไน มันไหลออกมาจาก
บัลลังกของพระเจาและของลูก แกะ ๒ มัน
ไหลลงมาที่กลางถนนของเมือง ริมสองฝั ่ ง
ของแมน้ํ ามีตนไมที่ใหชีวิต ที่ออกผลสิบ สอง
ชนิดและออกผลทุกเดือนไมซ้าํ กันเลย สวน
ใบของตนไมนัน
้ เอาไวรักษาชนชาติตางๆ
๓ ในเมือง นี้ จะไมมีคําสาป แชงของพระเจา
เลย บัลลังกของพระเจาและของลูก แกะจะ
อยูที่ นี่ และพวก ทาสของพระองคจะกราบ
๔ พวก เขาจะเห็นหน าของ
ไหวพระองค
พระองค และชื่อของพระองคจะอยูบนหน า
ผากของพวกเขา ๕ จะไมมีกลางคืนอีกตอ ไป
จะไมมีใครตองการแสงจากตะเกียงหรือแสง
อาทิตย เพราะพระเจาผูเป็ นองคเจาชีวิตจะ
เป็ นแสงสวางใหกับพวกเขา และพวกเขาจะ
ครอบครองตลอดไป
๖ แลวทูต
สวรรคองค นัน
้ พูดกับผมวา
“คํา พูดเหลา นี้เชื่อ ถือไดและเป็ นความ จริง
พระเจาผูเป็ นองคเจาชีวิตของจิตวิญญาณ
ของพวกผู พูด แทนพระเจา ไดสงทูต สวรรค
ของพระองคใหไปแสดงใหพวกทาสของ
พระองคเห็นถึงสิ่งตางๆที่จะตองเกิด ขึ้นใน
เร็วๆนี้”
๗ “ฟั ง ให ดี เรากําลังจะมาในไม ชา นี้ คนที่
เชื่อ ฟั งถอยคําที่ไดเปิ ด เผยไวแลวในหนังสือ
เลมนี้ ก็มีเกียรติจริงๆ”
๘ ผมคือยอหน คนที่ไดยินและได เห็นสิ่ง
ตางๆเหลา นี้ หลัง จากที่ผมไดยินและได เห็น
แลว ผมก็ลม ตัวลงเพื่อจะกราบ ไหวอยูแทบ
เทาทูตสวรรคที่ไดทําใหผมเห็นสิ่งตางๆเหลา
นี้ ๙ แตทูต สวรรคนัน
้ บอกผมวา “อยาทํา
อยาง นี้ เพราะผมก็เป็ นเพื่อน ทาสของคุณ
และของพี่ น องคุณที่เป็ นผูพูด แทนพระเจา

๒๒

สองพันสองรอยกิโลเมตร ในภาษากรีกเป็ น ๑๒,๐๐๐ สตาเดีย
หนาหก สิบ หาเมตร หรือบางฉบับแปล วา “สูงหก สิบ หาเมตร” ในภาษาเดิมเป็ น
“๑๔๔ ศอก”

†๒๑:๑๗
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และของคนที่เชื่อ ฟั งถอยคําในหนังสือเลม นี้
ดวย ใหกราบไหวพระเจาเถิด”
๑๐ แลวทานพูดกับผมวา “อยาเก็บถอยคํา
ที่ไดเปิ ด เผยไวในหนังสือเลม นี้เป็ นความ
ลับ เพราะใกลถึงเวลาที่เรื่องพวก นี้จะเกิด
ขึ้นแลว ๑๑ ปลอยใหคนที่ทําผิด ทําผิดตอ ไป
คนลามกก็ใหลามกตอ ไป สวนคนที่ทําตาม
ความตองการพระเจาก็ใหทําตอไป และคนที่
์ ็ใหบริสุทธิต
์ อไป”
บริสุทธิก
๑๒ “ฟั ง ให ดี เรากําลังจะมาในเร็วๆ นี้ และ
จะเอารางวัลมาดวย เราจะตอบแทนแตละ
คนตามการกระทําของ เขา ๑๓ เราคืออัลฟา
และโอเมกา *เป็ นสิ่งแรกและสิ่งสุดทาย เป็ น
จุดเริ่มตนและจุดจบ
๑๔ พวกคนที่ชําระลางเสื้อ คลุมของตน †มี
์ ินจากตนไม
เกียรติจริงๆ
เขาจะไดมีสิทธิก
ที่ใหชีวิต
และผานประตูเขาไปในเมืองได
๑๕ สวนไอคนหมาๆ
กับคนที่ใชเวทมนตร
คาถา คนที่ทําผิด บาปทางเพศ ฆาตกร คน
ที่กราบ ไหวรูป ปั ้ น และคน ที่ชอบโกหกและ
โกหกอยูเรื่อย คนเหลา นี้จะตองอยูขาง นอก
เมืองนัน
้
๑๖ เรา เยซู ไดสงทูต สวรรคของเราใหมา
เป็ นพยานกับพวกทานเกี่ยวกับสิ่ง ตางๆเหลา
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นี้ เพื่อประโยชนของหมู ประชุมตางๆ เราสืบ
เชื้อ สายมาจากครอบครัวของดา วิด เราคือ
ดาวประจํารุงที่สุกใส”
๑๗ พระ วิญญาณและเจา สาวพูด วา “มาสิ”
ขอใหคนที่ไดยินเรื่อง นี้พูด วา “มาสิ” ขอให
คนที่กระหายนํ้ ามา ใครก็ตามที่อยากจะได ก็
จะไดรับนํ้ าที่ใหชีวิตเป็ นของขวัญโดยไมตอง
จายอะไรเลย
๑๘ เราขอเตือนทุกๆคนที่ไดยินถอยคําที่ได
เปิ ดเผยไวแลวในหนังสือเลมนี้วา ถาคนไหน
เพิ่ม เติมอะไรเขาไปในคํา พูดเหลา นี้ พระเจา
จะเพิ่มภัย
พิบัติตางๆที่ไดเขียนไวแลวใน
หนังสือเลม นี้ใหกับเขา ๑๙ ถาเขาตัดคําที่ได
เปิ ด เผยไวแลวในสมุดเลม นี้ออกไป พระเจา
ก็จะตัดสิทธิเ์ ขาไม ใหกินผลจากตนไมแหง
์ ิทธิ ์
ชีวิตและไมใหเขาไปในเมืองศักดิส
๒๐ พระองคผู ที่ไดประกาศเรื่อง นี้ พูด วา
“ถูก แลว เราจะมาในเร็วๆนี้” อาเมน ขอให
พระเยซูองคเจาชีวิตมาเถิด
๒๑ ขอ
ใหพระ เยซูองคเจาชีวิตมีความ
เมตตากรุณากับพวกคุณทุกคน

*๒๒:๑๓

อัลฟาและโอ เม กา เป็ นอักษรตัว แรก และตัวสุดทายในภาษากรีก เหมือน กับตัว
อักษร “ก” และ “ฮ” ในภาษาไทย
†๒๒:๑๔ ชําระลางเสือ
้ คลุมของตน หมายถึงผูที่เชื่อในพระเยซู แลวจะไดรับการอภัยโทษ
จากบาปของเขา

