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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือววิรณ์

 หน ังสือเล่ มน ้ีเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีร์ซ่ึงเริม่ต้นและ
ลงท้ายวา่  ผู้  ท่ี อา่นและประพฤติ ตามคําสัง่สอนท่ี เข ียนไวใ้น
หนังสือเล่ มน ี้จะได้รบัพระพร

อคัร สา วก ยอหน์ เป็น ผู้ เข ียน หนังสือ เล่ มน ้ี (1:4) ในปี 
ค�ศ� 95  ขณะท่ี ท่านถูกเนรเทศไปอยู ่ท่ี เกาะปัทมอส (1:9)
�ววิรณ์ของพระเยซู ครสิต์ �  น้ี  ได้  เข ียนไปถึงคริสต จักร
ทัง้ 7  แห ่ง โดย ผู้นํา ของ แต่ละ แหง่ ( ทูต ) เพื่อ จะ เข้าใจ
หนังสือววิรณ์ ได้  อยา่งละเอยีด เราควรอา่นหนังสือดาเนีย
ล ก่อน เพราะ วา่ คํา พยากรณ์ ใน หนังสือ ดา เนีย ล เป็น พื้น
ฐานสําหรบัคําพยากรณ์ ในหนังสือววิรณ์คําสัง่สอนสําหรบั
คริสตจักรทัง้ 7 น้ั นก ็เป็นสําหรบัสมัยน้ัน (1:11)  แต่  คํา
พยากรณ์ ส่วนมากก็เป็นสําหรบัอนาคต � เหตุการณ์ ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นในภายหน้า� (1:19) คําสัง่สอนสําหรบัครสิตจักรทัง้
7  น้ัน ซ่ึงอยูใ่นบทท่ี 2  และ 3  ก็ เป็นสําหรบัครสิตจักรในเวลา
น้ันเอง คือครสิตจักรทัง้ 7  น้ัน  ไม่ได้ เปรยีบเทียบกับเวลา 7
 สม ัยของครสิตจักรซ่ึงจะต้องสําเรจ็ก่อนการเสด็จกลับมา
ของพระครสิต์ (ซ่ึงเป็นคําสอนเท็จ� เพราะวา่ถ้าเป็นอยา่ง
น้ัน คําสอนของพระเยซูวา่พระองค์จะกลับมาอยา่งขโมย
และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูตลอดน้ั 
นก ็จะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคําตรสัท่ี วา่ 
� ไม่ใช ่ธุระของท่านท่ีจะรูเ้วลาและวาระซ่ึงพระบิดาได้ทรง
กําหนดไว้โดยสิทธิอาํนาจของพระองค์� (กจ 1:7)  ก็ จะผิด
ไปเช ่นก ัน  แต่ ละคนท่ีตัง้วนัและเวลาสําหรบัการเสด็จกลับ
มาของพระเยซู ก็ ทําผิ ดอย ่างมากมาย
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เรา ควร จะ พยายาม ตีความ หมาย ของ หนังสือ ววิรณ์ น้ี  
อยา่ง ตรง ไป ตรง มา  หน ังสือ น้ี พู ด ถึง การ ปรากฏ ของ ผู้
ต่อต้านพระครสิต์และผู้ พยากรณ์  เท็จ การทุกข์ทรมานยิง่
ใหญ่ซ่ึงเป็นเวลา 3  ปี  ครึง่  หรอื 42  เดือน และการท่ี ผู้ ต่อ
ต้านพระครสิต์จะเป็นผู้นําของโลกและต้องการให ้ทุ กคน
นมัสการเขาด้วย  หน ังสือน้ี กล ่าวถึงการปกป้องของพระเจ้า
ต่อประเทศอสิราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซู พร ้อม
ด้วยสงา่ราศี การสงครามท่ีอารมาเกดโดน การครอบครอง
ของพระเยซูในโลกน้ี เป็นเวลา 1000  ปี บนบัลลั งก ์ของกษั 
ตร ิย ์ดาวดิ และการพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อพวกคนท่ี ไม่ 
เชื่อท่ีตายไปแล้ว ในท่ีสุดพระเจ้าจะประทานกรุงเยรูซาเล็ม
ใหม่ ให ้มาอยู่บนโลกน้ี และพวกท่ีรอดแล้วจะประสบความ
สุ ขน ิรนัดรกั์บพระเจ้าและพระครสิต์ (22:18-19)  หน ังสือน้ี
เป็นหนังสือปิดท้ายพระคัมภีร ์ทําให ้พระคัมภีรเ์สรจ็บรบูิ รณ ์

ววิรณ์ของพระครสิต์ต่อยอหน์
1 ววิรณ์ของพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประทานแก่ 

พระองค์ เพื่อ ชีแ้จง ให ้ผู้รบั ใช ้ทัง้ หลาย ของ พระองค์ รู ้ถึง
สิง่ ท่ี จะ ต้อ งอุบั ติ ขึ้น ใน ไม่ ชา้ และ พระองค์ ได้ ทรง ใช ้ทูต
สวรรค์ ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอหน์ผู้ รบัใช ้ของพระองค์
2 ยอหน์ เป็น พยาน ฝ่าย พระ วจนะ ของ พระเจ้า และ เป็น
พยานฝ่ายคําพยานของพระเยซู ครสิต์ และเป็นพยานใน
เหตุ การณ์ ทัง้สิน้ ซ่ึงท่านได้ เห ็นน้ัน 3 ขอความสุขจงมี แก่ 
บรรดาผู้อา่นและผู้ ฟังคําพยากรณ์ เหล่า น้ี และถือรกัษา
ข้อความท่ี เข ียนไว้ในคําพยากรณ์ น้ี เพราะวา่เวลาน้ันใกล้ 
เข ้ามาแล้ว

 เข ียนถึงครสิตจักรทัง้เจ็ดในแควน้เอเชยี
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4 ยอหน์ เรยีน มา ยงั ค ริ สต จักร ทัง้ เจ็ด ท่ี อยู ่ใน แควน้
เอเชยี  ขอให ้ท่านทัง้หลายจงได้รบัพระคุณและสันติสุขจาก
พระองค์ ผู้ ทรงเป็นอยู ่เดีย๋วน้ี และผู้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน
และผู้จะเสด็จมาน้ัน และจากพระวญิญาณทัง้เจ็ดท่ี อยู ่ หน 
้าพระท่ีน่ังของพระองค์ 5 และจากพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงเป็น
พยานท่ี สัตย์ซ่ือ และทรงเป็นผู้แรกท่ี ได้ ฟ้ืนจากความตาย
และผู้ทรงครอบครองกษั ตร ิย์ทัง้ปวงในโลก  แด่  พระองค์  ผู้ 
ทรงรกัเราทัง้หลาย และได้ทรงชาํระบาปของเราด้วยพระ
โลหติของพระองค์ 6 และทรงตัง้เราไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์และ
เป็นปุโรหติของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์  พระเกียรติ 
และไอศวรรยจ์งมี แด่  พระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

คํานับมายงัครสิตจักรทัง้หลาย
7 � ดู  เถิด  พระองค์ จะ เสด็จมาในเมฆ และนัยน์ตา ทุก

ดวงและคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ แทงพระองค์จะเหน็พระองค์ และ
มนษุย ์ทุ กชาติ ทัว่ โลกจะรํา่ไห้ เพราะพระองค์� จงเป็นไป
อยา่ง น้ัน เอเมน 8  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าได้ตร ัสว ่า �เราเป็ 
นอ ัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน  ผู้ ทรงเป็น
อยู ่เดีย๋ว น้ี  ผู้  ได้ ทรงเป็นอยู่ ในกาลก่อน  ผู้ จะเสด็จมาน้ัน
และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด� 9  ข้าพเจ้า ยอหน์  พี่ น้อง
ของ ท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็น เพื่อนรว่มการยากลําบาก และ
รว่มราชอาณาจั กร และรว่มความอดทนของพระเยซู ครสิต์ 
ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู ่ท่ี เกาะปัทมอส เน่ืองด้วยพระวจนะของ
พระเจ้า และเน่ืองด้วยคําพยานของพระเยซู ครสิต์ 10 พระ
วญิญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้า
ดุจเสียงแตร 11 ตร ัสว ่า �เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น
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เบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิง่ซ่ึงท่านได้ เห ็นจงเขียน
ไว้ในหนังสือ และฝากไปให้ครสิตจักรทัง้เจ็ดท่ี อยู ่ในแควน้
เอเชยี คือครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร ์นา เมือง
เปอร ์กาม ัม เมืองธิยาทิ รา เมืองซาร ์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟีย
และ เมือง เลา ดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียว มา ทาง พระ
สุรเสียงท่ีตรสัแก่ข้าพเจ้าน้ัน ครัน้เหลียวแล้วข้าพเจ้าก็ เห 
็นคันประทีปทองคําเจ็ดคัน 13 และในท่ามกลางคันประทีป
ทัง้ เจ็ด คัน น้ัน  มี  ผู้  หน ่ึง เหมือนกับบุตรมนษุย์ ทรงฉลอง
พระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารดัประคดทองคําท่ี 
พระอุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขน
แกะสี ขาว และขาวดุจห ิมะ และพระเนตรของพระองค์ ดุ จ
เปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ ดุ จทองสัมฤทธิเ์งางาม
ราวกับวา่ได้ ถู กหลอมในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ 
จเสียงน้ํามากหลาย 16  พระองค์ ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้
ในพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมท่ี
คมกรบิออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และสี พระพักตร ์
ของพระองค์ ดุ  จด ังดวงอาทิตย ์ท่ี ฉายแสงด้วยฤทธานุภาพ
ของพระองค์ 17 เม่ือข้าพเจ้าได้ เห ็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้ม
ลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนท่ีตายแล้ว  แต่  
พระองค์ ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหตัถ์เบื้องขวา  แล ้ว
ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่กลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็น
เบื้องปลาย 18 และเป็นผู้ ท่ี ดํารงชวีติอยู่ เราได้ตายแล้ว  แต่ 
 ดู  เถิด เราก็ยงัดํารงชวีติอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และ
เราถือลู กก ุญแจแหง่นรกและแหง่ความตาย

ยอหน์เขียนถึงอนาคตกาล
19 จง เขียน เหตุ การณ์ ซ่ึง เจ้า ได้ เหน็ และ เหตุ การณ์  ท่ี 

กําลังเป็นอยู ่ขณะน้ี กั บท ้ังเหตุ การณ์ ซ่ึงจะเกิดขึ้นในภาย
หน้าด้วย 20 ส่วนความลึ กล ับของดาวทัง้เจ็ดดวงซ่ึงเจ้า
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ได้ เห ็นในมือข้างขวาของเรา และแหง่คันประทีปทองคําทัง้
เจ็ดน้ัน  ก็  คือ ดาวทัง้เจ็ดดวงได้ แก่  ทูตสวรรค์ ของครสิตจักร
ทัง้เจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซ่ึงเจ้าได้ เห ็นแล้ วน ้ันได้ แก่ ค
รสิตจักรทัง้เจ็ด�

2
ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซัส

1 �จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซั สว 
่า � พระองค์  ผู้ ทรงถือดาวทัง้เจ็ดไวใ้นพระหตัถ์เบื้องขวาของ
พระองค์ และดําเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทัง้เจ็ด
น้ันตร ัสด ังน้ี วา่ 2 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า  รู ้ความ
เหน่ือยยากและความอดทนของเจ้า และรูว้า่เจ้าไม่สามารถ
ทนต่อทุรชนได้  เจ้ าได้ลองใจคนเหล่าน้ั นที ่ กล ่าววา่เขาเป็ นอ 
ัครสาวก และหาได้เป็นไม่ และเจ้าก็ เห ็ นว ่าเขาเป็นคนมุสา
3 เรารู ้วา่พวกเจ้าได้ทนและมี ความเพียร และเหน่ือยยาก
เพราะเหน็แก่นามของเรา และมิ ได้ ออ่นระอาไป 4  แต่ เรา
มีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้าง คือวา่เจ้าละทิง้ความร ักด ้ังเดิมของ
เจ้า 5  เหตุ  ฉะน้ัน จงระลึกถึงสภาพเดิ มท ่ี เจ้ าได้หล่นจากมา
แล้ วน ้ัน จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอยา่งเดิม  มิ 
ฉะน้ันเราจะรบีมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออก
จากท่ี เวน้ไว ้แต่  เจ้ าจะกลับใจใหม่ 6  แต่ วา่พวกเจ้าย ังม ี 
ความดี  อยู ่ บ้าง คือวา่เจ้าเกลียดช ังก ิจการของพวกนิโคเลา
ส์นิยมท่ีเราเองก็ เกล ียดชงัเช ่นก ัน 7 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความ
ซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลาย  ผู้ ใดมี ชยัชนะ 
เราจะให ้ผู้ น้ั นก ินผลจากต้นไม้ แห ่งชวีติ  ท่ีอยู ่ในท่ามกลาง
อุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�
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ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองสเมอร ์นา 
8 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองสเมอรน์า

วา่ � พระองค์  ผู้ ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย  ผู้ ซ่ึง
สิน้พระชนม์ แล้ว และกลับฟ้ืนขึ้ นอ ีก  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 9 เรา
รูจั้กแนวการกระทําของเจ้า และเรารู้วา่พวกเจ้ามี ความ
ทุกข์ ลําบากและยากจน ( แต่ วา่เจ้าก็ มัง่มี ) และรู้เรือ่งการ
หมิน่ประมาทของคนเหล่าน้ั นที ่ กล่าววา่ เขาเป็นพวกยวิ
และหาได้เป็นไม่  แต่ พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน
10 อยา่กลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซ่ึงเจ้าจะได้ร ับน ้ัน  ดู  เถิด 
พญามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า
และเจ้าทัง้หลายจะได้รบัความทุกข์ทรมานถึงสิบวนั  แต่  เจ้ 
าจงสัตย์ซ่ือจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแหง่ชวีติ
ให ้แก่  เจ้า 11 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้
แก่ ครสิตจักรทัง้หลาย  ผู้  ท่ี  มี ชยัชนะจะไม่ ได้ รบัอนัตรายจาก
ความตายครัง้ท่ีสองเลย�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเปอร ์กาม ัม
12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเปอร ์กาม 

ัมวา่ � พระองค์  ผู้ ทรงถือดาบสองคมท่ีคมกรบิตร ัสด ัง น้ี 
วา่ 13 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า เรารูจั้กท่ี อยู ่ของเจ้า
คือเป็ นที ่น่ังของซาตาน  เจ้ ายดึนามของเราไว ้มัน่ และไม่
ปฏิเสธความเชื่อในเรา  แม้ ในเวลาท่ีอ ันที พาผู้เป็นพยาน
ท่ี สัตย ์ซ่ือของเรา ต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในท่ีซ่ึง
ซาตานอยู่ 14  แต่ เรามีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้างเล็กน้อย คือ
พวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอมั ซ่ึงสอนบาลาค
ให ้ก่อเหตุ  เพื่อให ้ ชนชาติ อสิราเอลสะดุด คือให้เขากินของ
ท่ี ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณี 15 และ
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มีพวกเจ้าบางคนท่ีถือคําสอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วย
เหมือนกัน  ท่ี เราเองก็ เกลียดชงั 16 จงกลับใจเสียใหม่  มิ 
ฉะน้ันเราจะรบีมาหาเจ้า และจะสู้กับเขาเหล่าน้ันด้วยดาบ
แหง่ปากของเรา 17 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความซ่ึงพระวญิญาณ
ตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลาย  ผู้  ท่ี  มี  ชยัชนะ เราจะให ้ผู้ น้ั นก ิ
นมานาท่ีซ่อนอยู่ และจะให้หนิขาวแก่ ผู้ น้ันด้วย  ท่ี หนิน้ั นม ี
ชื่อใหม่ จาร ึกไวซ่ึ้งไม่ มี  ผู้ ใดรูเ้ลยนอกจากผู้ ท่ี รบัเท่าน้ัน�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองธยิาทิ รา 
18 จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห ่งค ริสต จักร ท่ี เมือง ธิยาทิ 

รา  วา่ � พระองค์  ผู้ ซ่ึง เป็นพระบุตรของพระเจ้า  ผู้ ทรงมี
พระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์งางาม
 ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 19 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า  ความ
รกั  การปรนนิบัติ  ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และ
แนวการกระทําของเจ้า และรู้วา่การเบื้องปลายของเจ้ามี
มากกวา่การเบื้องต้น 20  แต่ เรามีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้างเล็ก
น้อย คือพวกเจ้ายอมให ้ผู้ หญิงชื่อเยเซเบล  ท่ี ยกตัวขึ้นเป็น
ผู้ พยากรณ์  หญิง หญิงน้ันสอนและล่อลวงพวกผู้ รบัใช ้ของ
เรา  ให ้ ล่วงประเวณี และให้กินของท่ีบูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว
21 เราได้ ให ้โอกาสหญิงน้ันกลับใจจากการล่วงประเวณีของ
นาง  แต่ นางก็ ไม่ได้  กล ับใจเลย 22  ดู  เถิด เราจะทิง้หญิง
น้ันไว้บนเตียง และคนทัง้หลายท่ี ล่วงประเวณี กับนาง เรา
ก็จะทิง้ไว ้ให ้ผจญกับความระทมทุกข์ เวน้ไว ้แต่ วา่คนเหล่า
น้ันจะกลับใจจากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูก
ทัง้หลายของหญิงน้ันเสียให ้ตาย และคริสตจักรทัง้หลาย
จะได้ รู ้วา่ เราเป็น ผู้พินิจพิจารณาจิตใจ และเราจะให ้สิ ่ง
ตอบแทนแก่ เจ้ า ทัง้หลายทุกคนให้ เหมาะสมกับการงาน
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ของเจ้า 24 สําหรบัพวกเจ้า และคนอื่ นที ่ เหลืออยู ่ ท่ี เมืองธิ
ยาทิ รา  ผู้  ไม่ ถือคําสอนน้ี และไม่ รู ้จักสิง่ท่ีเขาเรยีกวา่ ความ
ล้ําลึกของซาตานน้ัน เราขอบอกวา่ เราจะไม่มอบภาระอื่น
ให ้เจ้า 25  แต่  สิ ่งท่ี เจ้ ามี อยู ่ แล ้ วน ้ัน จงยดึไว ้ให ้มัน่จนกวา่
เราจะมา 26  ผู้ ใด มีชยัชนะและถือรกัษากิจการของเรา
ไว ้จนถึงท่ีสุด �เราจะให ้ผู้ น้ั นม ีอาํนาจครอบครองบรรดา
ประชาชาติ 27 และผู้ น้ันจะบังคับบัญชาคนทัง้หลายด้วย
คทาเหล็ก เหมือนกับเม่ือหม้ อด ินของชา่งหม้อท่ีแตกออก
เป็นเส่ียงๆ�  ตามท่ี เราได้รบัจากพระบิดาของเรา 28และเรา
จะมอบดาวประจํารุง่ให ้แก่  ผู้  น้ัน 29 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความ
ซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลายเถิด� �

3
ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองซาร ์ดิส 

1 �จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองซาร ์ดิ  สว 
่า � พระองค์  ผู้ ทรงมีพระวญิญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า และ
ทรงมีดาราเจ็ดดวงน้ัน  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ เรารูจั้กแนวการก
ระทําของเจ้า  เจ้ าได้ชื่อวา่มี ช ีวิตอยู่  แต่ วา่เจ้าได้ตายเสีย
แล้ว 2  เจ้ าจงระแวดระวงัให ้ดี และกระตุ้นส่วนท่ี เหลืออยู ่
ซ่ึงจวนจะตายอยู ่แล ้ วน ้ันให ้แข ็งแรงขึ้น เพราะวา่เราไม่พบ
การประพฤติของเจ้าดี พร ้อมต่อพระพักตร ์พระเจ้า 3  เหตุ  
ฉะน้ัน  เจ้ าจงระลึกวา่เจ้าได้รบัและได้ยนิอะไร จงยดึไว ้ให ้
มัน่และกลับใจเสียใหม่ ฉะน้ันถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวงั เราจะมา
หาเจ้าเหมือนอยา่งขโมย และเจ้าจะไม่ รู ้วา่เราจะมาหาเจ้า
เม่ือไร 4  แต่  ก็  มี พวกเจ้าสองสามชื่อท่ีเมืองซาร ์ดิ สท่ี ไม่ได้ 
กระทําใหเ้ส้ือผ้าของตนมี มลทิน และเขาเหล่าน้ันจะแต่งตัว
สีขาวเดินไปกับเรา เพราะวา่เขาเป็นคนท่ีสมควรแล้ว 5  
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ผู้ ใดมี ชยัชนะ  ผู้ น้ันจะสวมเส้ือสี ขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้
น้ันออกจากหนังสือแหง่ชวีติ  แต่ เราจะรบัรองชื่อผู้น้ันต่อ
พระพักตรพ์ระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์ 6 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้
แก่ ครสิตจักรทัง้หลายเถิด�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองฟีลาเดลเฟีย
7 จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห ่งค ริ สต จักร ท่ี เมือง ฟี ลา

เดลเฟีย  วา่ � พระองค์  ผู้บรสุิทธิ ์  ผู้  สัตย ์ จรงิ  ผู้ ทรงถือลู กก 
ุญแจของดาวดิ  ผู้ ทรงเปิดแล้วจะไม่ มี  ผู้ ใดปิด  ผู้ ทรงปิดแล้ว
จะไม่ มี  ผู้ ใดเปิด  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 8 เรารูจั้กแนวการกระทําของ
เจ้า  ดู  เถิด เราได้ตัง้ประตูซ่ึงเปิดไวต้รงหน้าพวกเจ้า  ประตู  น้ี  
ไม่มี ใครปิดได้ เพราะวา่เจ้ามีกําลังเพียงเล็กน้อย  แต่ กระน้ัน
เจ้าก็ ได้ รกัษาคําของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนามของเรา 9  
ดู  เถิด เราจะทําให้พวกธรรมศาลาของซาตานท่ี พู  ดม ุ สาว ่า
เขาเป็นพวกยวิและไม่ ได้ เป็นน้ัน  ดู  เถิด เราจะทําให้เขามาก
ราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู ้วา่ เราได้รกัพวกเจ้า
10 เพราะเหตุ เจ้ าได้รกัษาคําของเราด้วยความเพียร เราจะ
รกัษาเจ้าจากเวลาแหง่การทดลองน้ันด้วย ซ่ึงจะบังเกิดขึ้น
ทั ่วท ัง้โลก เพื่อจะลองดูใจคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ทัว่แผ่นดินโลก 11  
ดู  เถิด เราจะมาโดยเรว็ จงย ึดม ัน่ในสิง่ท่ี เจ้ ามี เพื่อไม่ ให ้ ผู้ ใด
ชงิเอามงกุฎของเจ้าไปได้ 12  ผู้ ใดมี ชยัชนะ เราจะกระทําให ้
ผู้ น้ันเป็นเสาในพระวหิารแหง่พระเจ้าของเรา และผู้น้ันจะ
ไม่ออกไปภายนอกอกีเลย และเราจะจารกึพระนามพระเจ้า
ของเราไว ้ท่ี  ผู้  น้ัน และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือกรุง
เยรูซาเล็มใหม่  ท่ี ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และ
เราจะจารกึนามใหม่ของเราไว ้ท่ี  ผู้ น้ันด้วย 13 ใครมี หูก ็ ให ้
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ฟังข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลาย
เถิด�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเลาดี เซ ีย
14 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเลาดี เซ ีย

 วา่ � พระองค์  ผู้ ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานท่ี สัตย ์
ซ่ือและสัตย ์จรงิ และทรงเป็นปฐมเหตุ แห ่งสิง่สารพัดซ่ึง
พระเจ้าทรงสรา้ง  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 15 เรารูจั้กแนวการกระ
ทําของเจ้าวา่  เจ้ าไม่เยน็ไม่ รอ้น เราใคร ่ให ้ เจ้ าเยน็หรอืรอ้น
16  ดังน้ัน เพราะเหตุ ท่ี  เจ้ าเป็นแต่ อุ ่นๆไม่เยน็และไม่ รอ้น เรา
จะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้าพูดวา่ �เรา
เป็นคนมั ่งม ี ได้  ทรพัย์สมบัติ  ทว ี มากขึ้น และเราไม่ต้องการ
สิง่ใดเลย�  เจ้ าไม่ รู ้วา่เจ้าเป็นคนแรน้แค้นเข็ญใจ เป็นคน
น่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่
18 เราเตือนสติ เจ้ าใหซ้ื้อทองคําท่ีหลอมให ้บรสุิทธิ ์ในไฟแล้ว
จากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั ่งม ีและเส้ือผ้าขาวเพื่อจะนุ่ง
หม่ได้ และเพื่อความละอายแหง่กายเปลือยเปล่าของเจ้าจะ
ไม่ ได้  ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเหน็ได้
19 เรารกัผู้ ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้ น้ัน  เหตุ ฉะน้ันจงมี
ความกระตือรอืรน้ และกลับใจเสียใหม่

พระครสิต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
20  ดู  เถิด เรายนืเคาะอยู ่ท่ี  ประตู ถ้าผู้ใดได้ยนิเสียงของ

เรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้ น้ัน และจะรบัประทาน
อาหารรว่มกับเขา และเขาจะรบัประทานอาหารรว่มกับเรา
21  ผู้ ใดมี ชยัชนะ เราจะให ้ผู้ น้ันน่ั งก ับเราบนพระท่ีน่ังของเรา
เหมือนกั บท ่ีเรามีชยัชนะแล้ว และได้น่ั งก ับพระบิดาของเรา
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บนพระท่ีน่ังของพระองค์ 22 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังข้อความซ่ึงพระ
วญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลายเถิด� �

4
ยอหน์ได้รบัการสําแดงในสวรรค์

1  ต่อจากน้ัน  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ เห ็นประตู สวรรค์ เปิดอา้
อยู่ และ พระ สุรเสียง แรก ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ยนิ น้ัน ได้ ตรสั กับ
ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตรวา่ �จงขึ้นมาบน น้ี เถิด และเราจะ
สําแดงให ้เจ้ าเหน็เหตุ การณ์  ท่ี จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า�
2 ในทันใดน้ัน พระวญิญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด 
 มี พระท่ีน่ังตัง้อยู่ในสวรรค์ และมีท่านองค์ หน ่ึงประทับบน
พระท่ีน่ังน้ัน 3และพระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ันปรากฏ
ประดุจ พลอย หยก และ พลอย ทั บท ิม และ มี รุง้ ล้อม รอบ
พระท่ีน่ังน้ัน  ดู ประหน่ึงพลอยมรกต

คําสรรเสรญิของผู้ อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีและสิ ่งม ี ช ีวติท่ี อยู ่
บนสวรรค์

4 และล้อมรอบพระท่ีน่ังน้ั นม ี ท่ี น่ั งอ ีกยี ่สิ บส่ี ท่ี น่ัง และ
ข้าพเจ้าได้ เห ็นผู้ อาว ุโสยี ่สิ บส่ีคนน่ังอยู่บนท่ีน่ังเหล่าน้ัน  
ทุ กคนนุ่งหม่เส้ือสี ขาว และสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ 5  
มี ฟ้าแลบฟ้ารอ้ง และเสียงต่างๆดังออกมาจากพระท่ีน่ัง
น้ัน และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระท่ี น่ัง ซ่ึงเป็น
พระวญิญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า 6 และตรงหน้าพระท่ีน่ัง
น้ั นม ีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระท่ีน่ัง
และ ล้อม รอบ พระ ท่ี น่ัง น้ั นม ี สัตว ์ สี ่ ตัว ซ่ึ งม ีตา เต็ มท ้ัง
ข้างหน้าและข้างหลัง 7  สัตว ์ตั วท ่ี หน ่ึง น้ันเหมือนสิงโต  
สัตว ์ตั วท ่ีสอง น้ันเหมือนลูกโค  สัตว ์ตั วท ่ีสามน้ั นม ี หน ้า
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เหมือนมนษุย์ และสัตว์ตั วท ่ี สี ่เหมือนนกอนิทรีกําลั งบ ิน
8  สัตว ์ทัง้ ส่ี น้ันแต่ละตัวมี ปี กหกปีกอยู ่รอบตัว และมีตา
เต็มข้างใน และสัตว ์เหล่ าน้ั นร ้องตลอดวนัตลอดคืนไม่ ได้ 
หยุดเลยวา่ � บรสุิทธิ ์  บรสุิทธิ ์  บรสุิทธิ ์  องค์  พระผู้เป็นเจ้า 
 พระเจ้า  ผู้ ทรง ฤทธา นุภาพ สูงสุด  ผู้  ได้ ทรง สภาพ อยู่ ใน
กาลก่อน  ผู้ ทรงสภาพอยู่ในปัจจุ บัน และผู้ซ่ึงจะเสด็จมา�
9 เม่ือสัตว ์เหล่ าน้ันถวายคําสรรเสรญิ ถวายพระเกียรติ และ
คําขอบพระคุณแด่ พระองค์  ผู้ ประทับบนพระ ท่ี น่ัง  ผู้ ทรง
พระชนม์ อยู ่ตลอดไปเป็นนิตย์ 10  ผู้  อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีน้ั นก ็
ทรุดตัวลงจําเพาะพระพักตร ์พระองค์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ัง
น้ัน และนมัสการพระองค์ ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่ตลอดไปเป็น
นิตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระท่ีน่ังรอ้งวา่ 11 � 
โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า  พระองค์ ทรงสมควรท่ีจะได้
รบัคําสรรเสรญิ  พระเกียรติ และฤทธิ ์เดช เพราะวา่พระองค์ 
ได้ ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้ปวง และสรรพสิง่ทัง้ปวงน้ั นก ็ทรง
สรา้งขึ้นแล้วและดํารงอยูต่ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
 หน ังสือแหง่ภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ดท่ี ได้ ประทับตราไว้

1 และในพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับบน
พระท่ีน่ังน้ัน ข้าพเจ้าได้ เห ็นหนังสื อม ้วนหน่ึงเขียนไวทั้ง้ข้าง
ในและข้างนอก  มี ตราประทั บอย ู่ เจ ็ดดวง 2 และข้าพเจ้าได้ 
เห ็นทูตสวรรค์ ท่ี  มีฤทธิ ์ องค์  หน่ึง ประกาศด้วยเสียงอนัดัง
วา่ �ใครเป็นผู้ ท่ี สมควรจะแกะตราและคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ัน
ออก� 3 และไม่ มี  ผู้ ใดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรอืใต้ แผ่ 
นดิ นที ่สามารถคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออก หร ือด ู หน ังสือน้ันได้
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4 และข้าพเจ้าก็ รํา่ไห ้ มากมาย เพราะไม่ มี  ผู้ ใดสมควรจะคล่ี 
หน ังสื อม ้วนน้ันออกและอา่นหนังสือน้ัน หร ือด ู หน ังสือน้ัน
ได้

พระครสิต์ ผู้  ได้ ทรงถูกตรงึเพื่อเป็นค่าไถ่
5 และมี ผู้  หน ่ึงในพวกผู้ อาว ุโสน้ัน บอกแก่ข้าพเจ้าวา่

�อยา่รอ้งไห ้เลย  ดู  เถิด  สิ งโตแหง่ตระกูลยูดาห์ เป็ นม ูลราก
ของดาวดิ  พระองค์ ทรงมีชยัแล้ว  พระองค์ จึงทรงสามารถ
แกะตราทัง้เจ็ดดวงและคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออกได้�

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน
1:29, 36)

6 และ ใน ท่ามกลาง พระ ท่ี น่ั งก ับ สัตว์ ทัง้ ส่ี น้ัน และ
ท่ามกลาง พวก ผู้ อาวุโส  ดู  เถิด ข้าพเจ้า แล เหน็ พระ เมษ
โปดกประทับยนือยู่ประหน่ึงทรงถูกปลงพระชนม์ ทรงมีเขา
เจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซ่ึงเป็นพระวญิญาณทัง้เจ็ดของ
พระเจ้า  ท่ี ทรงส่งออกไปทัว่แผ่นดินโลก 7 และพระเมษ
โปดกน้ันได้ เข ้ามารบัม้วนหนังสือจากพระหตัถ์ เบื้องขวา
ของพระองค์  ผู้ ทรงประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน 8 เม่ือพระองค์
ทรงรบัหนังสื อม ้วนน้ันแล้ว  สัตว ์ทัง้ ส่ี กับผู้ อาว ุโสยี ่สิ บส่ี
คนน้ั นก ็ทรุดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก  ทุ ก
คนถือพิณเขาคู่และถือขันทองคําบรรจุเครือ่งหอม ซ่ึงเป็น
คําอธษิฐานของพวกว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 9 และเขาทัง้หลายก็
รอ้งเพลงใหม่ วา่ดังน้ี � พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี สมควรจะทรง
รบัม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือน้ันออก เพราะวา่
พระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์ แล้ว และด้วยพระโลหติของ
พระองค์ น้ัน  พระองค์  ได้ ทรงไถ่เราทัง้หลายซ่ึงมาจากทุก
ตระกูล  ทุ กภาษาทุกชาติและทุกประเทศ  ให ้ไปถึงพระเจ้า
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10  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้ เรา ทัง้หลายเป็นก ษั ตร ิย์และ
เป็นปุโรหติของพระเจ้าของเรา และเราทัง้หลายจะได้ครอบ
ครองแผ่นดินโลก�

 ช ีวติทัง้มวลรอ้งสรรเสรญิพระเจ้า
11  แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มอง ดู และ ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ทูต

สวรรค์เป็ นอ ันมากนับเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซ่ึงอยู่ล้อมรอบ
พระท่ีน่ังรอบสัตว์และผู้ อาว ุโสทัง้หลายน้ัน 12 รอ้งเสียงดัง
วา่ �พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ แล ้ วน ้ัน เป็นผู้ ท่ี 
สมควรได้รบัฤทธิ ์เดช  ทรพัยส์มบัติ  ปัญญา  อานภุาพ  เกียรติ 
สงา่ราศี และคําสดุ ดี � 13 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงสิ ่งม ี ช ีวติ
ทัง้หมด ทัง้ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก  ใต้  แผ่ นดินโลก ใน
มหาสมุทร และบรรดาท่ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน รอ้งวา่ � ขอให ้ คํา
สดุดี และเกียรติ และสงา่ราศีและฤทธิ ์เดช จงมี แด่  พระองค์  
ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็น
นิตย�์ 14 และสัตวทั์ง้ส่ีน้ั นก ็รอ้งวา่ �เอเมน� และผู้ อาว ุโส
ทัง้ยี ่สิ บส่ี ก็ ทรุดตัวลงนมัสการพระองค์  ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่
ตลอดไปเป็นนิตย์

6
ตราประทับดวงแรก ( มี ชยัแก่ โลก )

1 เม่ือพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหน่ึงน้ันออกแล้ว
ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และได้ยนิสัตว์ตัวหน่ึงในสัตว ์สี ่ตั วน ้ั นร ้
องดุจเสียงฟ้ารอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 2 ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และดู 
เถิด  มี ม้าขาวตัวหน่ึง และผู้ ท่ี  ขี่  ม้าน ัน้ถือธนู และได้รบัมงกุฎ
และผู้น้ั นก ็ออกไปอยา่งมี ชยั และเพื่อได้ ชยัชนะ 

ตราประทับดวงท่ี สอง ( สงคราม )
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3 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสองน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ 
ได้ ยนิสัตว์ตั วท ่ีสองรอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 4 และมีม้าอกีตัว
หน่ึงออกไปเป็ นม ้าสี แดงสด  ผู้  ท่ี  ขี่ ม้าตั วน ้ี ได้ ร ับอน ุญาตให้
นําสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก  เพื่อให ้คนทัง้ปวงรบราฆ่าฟั 
นก ัน และผู้ น้ี  ได้ รบัดาบใหญ่เล่มหน่ึง

ตราประทับดวงท่ี สาม ( ความอดอยาก )
5 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสามน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ 

ได้ ยนิสัตว์ตั วท ่ีสามรอ้งวา่ � มาด ู เถิด �  แล ้วข้าพเจ้าก็ แล
เหน็ และดู เถิด  มี ม้าดําตัวหน่ึง และผู้ ท่ี  ขี่  ม้าน ้ันถือตราชู 6  
แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทัง้ส่ีน้ั 
นว ่า � ข้าวสาลี ราคาทะนานละหน่ึงเดนาร ิอนั ข้าวบาร ์เลย 
์สามทะนานต่อหน่ึงเดนาร ิอนั และเจ้าอยา่ทําอนัตรายแก่
น้ํามันและน้ําองุน่�

ตราประทับดวงท่ี สี ่(ความตายอนัน่ากลัวของประชากร
หน่ึงในส่ี�

7 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ี สี ่น้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ 
ยนิเสียงสัตวตั์ วท ่ี สี ่รอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 8  แล ้วข้าพเจ้าก็ แล
เหน็ และดู เถิด  มี ม้าสีกะเลียวตัวหน่ึง  ผู้  ท่ี น่ังบนหลั งม ้าน้ั นม ี
ชื่อวา่ความตาย และนรกก็ ติ ดตามเขามาด้วย และได้ ให ้ทัง้
สองน้ี มี อาํนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้ หน่ึงในส่ี  ส่วน ด้วย
ดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์รา้ย
แหง่แผ่นดิน

ตรา ประทับ ดวง ท่ี หา้ (เสียง รอ้ง จาก ดวง วญิญาณ ใต้ 
แท่นบูชา )

9 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีหา้น้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็
แลเหน็ดวงวญิญาณใต้ แท่นบูชา เป็ นว ิญญาณของคนทัง้
หลายท่ี ถู กฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคํา
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พยานท่ีเขายดึถือน้ัน 10 เขาเหล่าน้ั นร อ้งเสียงดังวา่ � โอ ข้า
แต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้บรสุิทธิ ์และสัตย ์จรงิ  อ ีกนานเท่าใด
พระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองใหเ้ลือดของเรา
ต่อคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลก� 11  แล ้วพระองค์ทรงประทาน
เส้ือสีขาวแก่คนเหล่าน้ันทุกคน และทรงกําชบัเขาให้หยุด
พักต่อไปอกีหน่อย จนกวา่เพื่อนผู้ รบัใช ้ของเขา และพวกพี่
น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาน้ันจะครบจํานวน

ตราประทับดวง ท่ี หก (ความโกลาหลบนแผ่น ดินโลก
เหตุจากพระพิโรธ�

12 เม่ือ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ท่ี หก น้ัน แล้ว  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าก็ ได้  เห ็นแผ่นดินไหวใหญ่ โต  ดวงอาทิตย ์ ก็ กลายเป็ 
นม ืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร ์ก็ กลายเป็นสี 
เลือด 13และดวงดาวทัง้หลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดิน
เหมือนต้นมะเด่ื ออ ันหวัน่ไหวด้วยลมกล้าจนทําให้ผลหล่น
ลงไม่ทันสุก 14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือท่ีเขาม้วน
ขึ้นไปหมด และภูเขาทุ กล ูกและเกาะทุกเกาะก็เล่ือนไปจาก
ท่ี เดิม 15  แล ้วกษั ตร ิย์ทัง้หลายในโลก พวกคนใหญ่ คนโต  
เศรษฐี นายทหารใหญ่  ผู้มีอาํนาจ และทุกคนทัง้ท่ีเป็นทาส
และเป็ นอ ิ สระ  ก็ ซ่อนตัวอยู่ ใน ถ้ําและโขดหนิตามภู เขา 
16 พวกเขารอ้งบอกกับภูเขาและโขดห ินว ่า �จงล้ มท ับเรา
เถิด จงซ่อนเราไว ้ให ้พ้นจากพระพักตรข์องพระองค์  ผู้ ประ
ทั บอย ู่บนพระท่ี น่ัง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษ
โปดกน้ัน 17 เพราะวา่วนัสําคัญแหง่พระพิโรธของพระองค์
มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู ่ได้  เล่า �
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7
 อสิราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบัการประทับ

ตรา
1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ 

สี ่ องค์ ยนือยู ่ท่ี  มุ  มท ้ัง ส่ีของแผ่นดินโลก หา้มลมในแผ่น
ดินโลกทัง้ ส่ี ทิศ ไว้ เพื่อ ไม่ ให ้ลมพัดบนบก ในทะเล หรอื
ท่ี ต้นไม้  ใดๆ 2  แล ้วข้าพเจ้า ก็ เห ็นทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึง
ปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวนัออก ถือดวงตราของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ อยู ่และท่านได้รอ้งประกาศด้วยเสียงอนัดัง
แก่ ทูตสวรรค์ ทัง้ส่ี  ผู้  ได้ รบัมอบอาํนาจให้ทําอนัตรายแก่ แผ่ 
นดินและทะเลน้ัน 3  วา่ �จงอยา่ทําอนัตรายแผ่นดิน ทะเล
หรอืต้นไม้ จนกวา่เราจะได้ประทับตราไว ้ท่ี  หน ้าผากผู้ รบัใช ้
ทัง้หลายของพระเจ้าของเราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้าได้ยนิ
จํานวนของผู้ ท่ี  ได้ การประทับตรา คือผู้ ท่ี  ได้ การประทับตรา
น้ัน  ก็ มาจากทุกตระกูลในชนชาติอสิราเอลได้แสนส่ีหม่ืน
ส่ีพันคน 5  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลยูดาห ์ได้ การประทับตราหม่ืน
สองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลรูเบนได้การประทับตราหม่ืน
สองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลกาดได้การประทับตราหม่ืน
สองพันคน 6  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลอาเชอร ์ได้ การประทับตรา
หม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกู ลน ัฟทาลี ได้ การประทับ
ตรา หม่ืน สอง พัน คน  ผู้  ท่ี มา จาก ตระกูล มนัส เสห ์ได้ การ
ประทับตราหม่ืนสองพันคน 7  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลสิเมโอน
ได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลเลว ี
ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลอสิสา
คาร ์ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน 8  ผู้  ท่ี มาจากตระ
กูลเศบู ลุ นได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจาก
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ตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจาก
ตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน

การปรากฏของมวลชนท่ี ได้ รบัความรอดต่อหน้าพระท่ี 
น่ัง 

9 ต่อจากน้ันมา ข้าพเจ้าก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย
ถ้ามี ผู้ ใดจะนับประมาณมิ ได้  เลย มาจากทุกชาติ  ทุ กตระกูล
 ประชากร และ ทุก ภาษา คน เหล่า น้ัน สวม เส้ือ สี ขาว ถือ
ใบตาล ยนื อยู ่หน ้า พระ ท่ี น่ัง และ ต่อ พระ พักตร์พระ เมษ
โปดก 10 คนเหล่าน้ั นร ้องเสียงดังวา่ �ความรอดมี อยู ่ ท่ี 
พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระท่ี น่ัง และมี อยู ่ ท่ี พระเมษ
โปดก� 11 และทูตสวรรค์ทัง้ปวงท่ียนืรอบพระท่ี น่ัง รอบ
ผู้ อาวุโส และรอบสัตว์ทัง้ ส่ี น้ัน ก้มลงกราบหน้าพระท่ี น่ัง 
และนมัสการพระเจ้า 12  กล่าววา่ �เอเมน ความสรรเสรญิ
สงา่ราศี  ปัญญา การขอบพระคุ ณ  พระเกียรติ  อาํนาจ และ
ฤทธิ ์เดช จงมี แด่ พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน�
13 และคนหน่ึงในพวกผู้ อาว ุโสน้ันถามข้าพเจ้าวา่ � คนที ่
สวมเส้ือสีขาวเหล่าน้ีคือใคร และมาจากไหน� 14 ข้าพเจ้า
ตอบท่านวา่ �ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู ่แล้ว � ท่านจึงบอก
ข้าพเจ้าวา่ �คนเหล่า น้ี คือคน ท่ีมาจากความทุกข์ เวทนา
ครัง้ใหญ่ พวกเขาได้ชาํระล้างเส้ือผ้าของเขาในพระโลหติ
ของพระเมษโปดกจนเส้ือผ้าน้ันขาวสะอาด 15 เพราะเหตุ
น้ัน เขา ทัง้ หลาย จึง ได้ อยู ่ หน ้า พระท่ีน่ัง ของ พระเจ้า และ
ปรน นิบั ติ  พระองค์ ใน พระ วหิาร ของ พระองค์ ทัง้ กลาง วนั
และกลาง คืน และพระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังจะสถิต
อยู่ท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน 16 พวกเขาจะไม่หวิกระหายอกี
เลย แสงแดด และ ความ รอ้น จะ ไม่ ส่อง ต้อง เขา อกี ต่อ ไป
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17 เพราะวา่พระ เมษ โปดกผู้ทรง อยู่ กลางพระท่ีน่ัง น้ัน จะ
ทรงเล้ียงดูเขาไว้ และจะทรงนําเขาไปให้ถึงน้ําพุ แห ่งชวีติ
และพระเจ้าจะทรงเชด็น้ําตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่า
น้ัน�

8
ตราประทับดวงท่ี เจ็ด (แตรทัง้เจ็ดแหง่การพิพากษา�

1 เม่ือ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ท่ี เจ็ด ความ เงยีบ ก็
ครอบคลุมสวรรค์ อยู ่ประมาณครึง่ชัว่โมง 2  แล ้วข้าพเจ้าก็ 
เห ็นทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์ ท่ี ยนือยู ่เฉพาะพระพักตร ์พระเจ้า
น้ัน  ได้ รบัพระราชทานแตรเจ็ดคัน 3 และทูตสวรรค์ อ ีกอง
ค์ หน ่ึงถือกระถางไฟทองคําออกมายนือยู ่ท่ี  แท่น และทรง
ประทานเครือ่งหอมเป็ นอ ันมากแก่ทูตองค์ น้ัน  เพื่อให ้ถวาย
รว่มกับคําอธษิฐานของว ิสุทธ ิชนทัง้ปวงบนแท่นทองคําท่ี 
อยู ่ หน ้าพระท่ีน่ัง น้ัน 4 และควนัเครือ่งหอมน้ั นก ็ลอยขึ้น
ไปพรอ้มกับคําอธษิฐานของว ิสุทธ ิชนทัง้หลาย จากมือทูต
สวรรค์ สู่ เบื้องพระพักตรข์องพระเจ้า 5  แล ้ วท ูตสวรรค์ องค์ 
น้ั นก ็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระ
ถางน้ันลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ  ฟ้ารอ้ง  ฟ้าแลบ 
และแผ่นดินไหว 6 และทูตสวรรค์ เจ ็ดองค์ ท่ี ถือแตรทัง้เจ็ด
น้ันต่างก็เตรยีมพรอ้มท่ีจะเป่า

แตรท่ี หน่ึง ( พืชพันธุ ์ แห ่งแผ่นดินโลกถูกทําลายหน่ึงใน
สาม�

7 เม่ือทูตสวรรค์ องค์ แรกเป่าแตรขึ้น ลูกเหบ็และไฟปน
ด้วยเลือดก็ ถู กทิง้ลงบนแผ่นดิน  ต้นไม้  ไหม้ ไปหน่ึงในสามส่ 
วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน้
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แตรท่ี สอง ( สัตว ์ทะเลถูกทําลายหน่ึงในสาม�
8 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี สองเป่าแตรขึ้น  ก็  มี  สิ ่งหน่ึงเหมือน

ภู เขาใหญ่ กําลังลุกไหม้ ถู กทิง้ลงไปในทะเล และทะเลน้ันได้
กลายเป็นเลือดเสียหน่ึงในสามส่ วน 9  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี มี  ช ีวติอ
ยูใ่นทะเลน้ันตายเสียหน่ึงในสามส่ วน และบรรดาเรอืกําป่ัน
แตกเสียหน่ึงในสามส่ วน 

แตรท่ี สาม ( แม่น ํ้าและบ่อน้ําพุ มี รสขมหน่ึงในสาม�
10 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี สามเป่าแตรขึ้น  ก็  มี ดาวใหญ่ดวง

หน่ึงเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวน้ัน
ตกลงบนแม่น้ําหน่ึงในสามส่ วน และตกท่ี บ่อน้ําพุ  ทัง้หลาย 
11 ดาวดวงน้ี มี ชื่อวา่บอระเพ็ด รสของน้ํากลายเป็นรสขม
เสียหน่ึงในสามส่ วน และคนเป็ นอ ันมากก็ ได้ ตายไปเพราะ
น้ําน้ันกลายเป็นน้ํารสขมไป

แตรท่ี สี ่(ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหน่ึงในสาม�
12 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี ส่ี เป่าแตรขึ้น  ดวงอาทิตย ์ ก็  ถู ก

ทําลายไปหน่ึงในสามส่ วน  ดวงจันทร ์และดวงดาวทัง้หลาย
ก็เชน่เดียวกันจึ งม ืดไปหน่ึงในสามส่ วน กลางว ันก ็ ไม่  สว ่าง
เสียหน่ึงในสามส่ วน และกลางคื นก ็เชน่เดียวกับกลางวนั
13  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู และได้ยนิทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงท่ี บิ นอ
ยู่ในท้องฟ้า รอ้งประกาศเสียงดังวา่ � วบิัติ  วบิัติ  วบิัติ จะมี 
แก่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของ
ทูตสวรรค์ทัง้สามองค์กําลังจะเป่าอยู ่แล้ว �

9
แตรท่ี หา้ ( ภัยพิบัติ จากเหวท่ี ไม่มี ก้นเหว�
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1 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี หา้เป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็ เห ็นดาว
ดวงหน่ึงตกจากฟ้าลงมา ท่ี แผ่ น ดินโลก และประทานลู 
กก ุญแจสําหรบัเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวให ้แก่ ดาวดวงน้ัน 2 เม่ือ
เขาเปิดเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ัน  ก็  มี ควนัพลุ่งขึ้นมาจากเหว
น้ัน ดุจ คว ันที ่เตา ใหญ่ และ ดวง อาทิตย์ และ อากาศ ก็ มืด
ไป เพราะเหตุคว ันที ่ขึ้นมาจากเหวน้ัน 3  มี ฝูงตัก๊แตนบิน
ออกจากควนัน้ันมายงัแผ่นดินโลก  ได้ ประทานอาํนาจแก่
ตัก๊แตนน้ัน เหมือนกับอาํนาจของแมลงป่องแหง่แผ่นดิน
โลก 4 และมีคําสัง่แก่มันไม่ ให ้ทํารา้ยหญ้าบนแผ่นดินโลก
หรอืพืชเขียว หรอืต้นไม้  แต่  ให ้ทํารา้ยคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่มี ตรา
ของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่าน้ัน 5 และไม่ ให ้ฆ่าคน
เหล่าน้ัน  แต่  ให ้ทรมานเขาหา้เดือน การทรมานน้ันเป็นการ
ทรมานท่ีเหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่า
น้ัน คนทัง้หลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่ พบ เขาอยาก
จะตาย  แต่ ความตายจะหนีไปจากเขา 7 ตัก๊แตนน้ั นม ี รู ปรา่ง
เหมือนม้าท่ีผูกเครือ่งพรอ้มสําหรบัออกศึก บนหวัมี สิ ่งหน่ึง
ท่ี ดู เหมือนมงกุฎทองคํา  หน ้ามันเหมือนหน้ามนษุย์ 8ผมมัน
เหมือนผมผู้ หญิง ฟั นม ันเหมือนฟันสิงโต 9 มั นม ีทับทรวง
เหมือนกั บท ับทรวงเหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็ 
นอ ันมากกรู เข ้ารบข้าศึก 10 มั นม ีหางเหมือนหางแมลงป่อง
และหางมันน้ั นม ีเหล็กไน มั นม ีอาํนาจท่ีจะทํารา้ยมนษุย์
ตลอดหา้เดือน 11 มั นม ีทูตแหง่เหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ันเป็นก
ษั ตร ิย์ปกครองมัน  ท่ี  มี ชื่อเรยีกในภาษาฮบีรู วา่  อาบ ัดโดน
 แต่ ในภาษากรกีเรยีกวา่ อปอลลิ โยน 12  วบิัติ อยา่งท่ี หน ่ึง
ผ่านไปแล้ว  ดู  เถิด ย ังม ี วบิัติ  อ ีกสองอยา่งท่ีจะเกิดขึ้นในภาย
หน้า

แตรท่ี หก ( มนษุย ์ หน ึ่งในสามถูกฆ่าตาย�
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13 เม่ือ ทูต สวรรค์ องค์  ท่ี หก เป่า แตร ขึ้น ข้าพเจ้า ได้ยนิ
เสียงออกมาจากเชงิงอนมุ มท ้ังส่ีของแท่นทองคําท่ี อยู ่เบื้อง
พระพักตร ์พระเจ้า 14 เสียงน้ันสัง่ทูตสวรรค์ องค์  ท่ี หกท่ีถือ
แตรน้ั นว ่า �จงแก้มัดทูตสวรรค์ทัง้ส่ี ท่ี  ถู กมัดไว ้ท่ี  แม่น ํ้าใหญ่ 
น้ัน คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15  ทูตสวรรค์ ทัง้ ส่ี ก็  ถู กแก้ ปล่อย
ไป ซ่ึงทรงเตรยีมไว้สําหรบัชัว่โมง  วนั  เดือน และปี  ท่ี จะให้
ฆ่ามนษุย์เสียหน่ึงในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้ามี
สองรอ้ยล้าน  น่ี คือจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้ ยนิ 17 ในนิ มิ  ตน ัน้ข้าพ
เจ้าสังเกตเห ็นม ้าเป็นดังน้ี คือ  ผู้  ท่ี น่ังบนหลั งม ้า น้ัน  ก็  มี 
ทับทรวงสี ไฟ  สี พลอยสี แดง และสี กํามะถัน หวัม้าทัง้หลาย
น้ันเหมือนหวัสิงโต  มี ไฟและควนัและกํามะถันพลุ่งออกมา
จากปากของมัน 18  มนษุย ์ ถู กฆ่าเสียหน่ึงในสามส่วนด้วย
ภัยพิบั ติ สามอยา่งน้ี  คือ ไฟและควนัและกํามะถั นที ่ พลุ ่งอ
อกมาจากปากมันน้ัน 19 เพราะวา่ฤทธิข์องม้าน้ันอยู ่ท่ี ปาก
และหาง หางของมันเหมือนงูและมี หวั  สิ ่งเหล่าน้ี ทําให ้มัน
ทํารา้ยคนได้ 20  มนษุย ์ทัง้หลายท่ี เหลืออยู ่ ท่ี  มิได้  ถู กฆ่าด้วย
ภัยพิบั ติ  เหล่าน้ี ยงัไม่ ได้  กล ับใจเสียใหม่จากงานท่ีมือเขาได้ 
กระทํา  ไม่ได้ เลิ กบ ูชาผี  บูชา � รู ปเคารพท่ีทําด้วยทองคํา  
เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์หนิและไม้  รู ปเคารพเหล่าน้ันจะดูหรอืฟัง
หรอืเดิ นก ็ ไม่ได้ � 21 และเขาก็ มิได้  กล ับใจเสียใหม่จากการ
ฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลัก
ขโมย

10
ยอหน์ได้รบัหนังสื อม ้วนเล็กๆม้วนหน่ึง

1 และข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ ท่ี  มีฤทธิ ์มากอกีองค์ หน 
ึ่งลงมาจากสวรรค์  มี เมฆคลุมตั วท ่าน และมีรุง้บนศีรษะ
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ท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือน
เสา ไฟ 2 ท่าน ถือ หนังสือ เล็กๆ ม้วน หน่ึง ซ่ึง คล่ี อยู ่ใน มือ
ของท่าน ท่านวางเท้าขวาของท่านบนทะเล และเท้าซ้าย
ของท่านบนบก 3 ท่านรอ้ง เสียงดั งด ุจ เสียง สิงโตคําราม
เม่ือท่านรอ้งแล้ว เสียงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เม่ือ
เสียงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดดังขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน  
แต่ ข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรสัแก่ข้าพเจ้า
วา่ �จงประทับตราปิดข้อความซ่ึงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดได้รอ้งน้ัน
จง อยา่ เขียน ข้อความ เหล่า น้ัน� 5 ฝ่าย ทูต สวรรค์ องค์  ท่ี 
ข้าพเจ้าเหน็ยนือยู่ ทัง้บนทะเลและบนบกน้ันได้ ชู มือขึ้นสู่ 
ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอา้งพระนามของพระองค์ ผู้ ทรง
พระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ ผู้  ได้ �ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ และสรรพ
สิง่ ซ่ึ งม ี อยู ่ใน ฟ้า สวรรค์ น้ัน ทรง สรา้ง แผ่น ดิน โลก และ
สรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในแผ่นดินโลกน้ัน และทรงสรา้งทะเล กับ
สรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในทะเลน้ัน�  วา่ จะไม่ มี การเน่ินชา้อกีต่อไป
แล้ว 7  แต่ วา่ในวนัแหง่เสียงของทูตสวรรค์ องค์  ท่ี  เจ ็ดน้ัน คือ
เม่ือท่านจะเป่าแตรขึ้น ความลึ กล ับของพระเจ้าท่ี พระองค์  
ได้ ตรสัไว ้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงเป็นผู้ รบัใช ้ของพระ
องค์น้ั นก ็จะสําเรจ็ 8 และพระสุรเสียงท่ีข้าพเจ้าได้ยนิจาก
สวรรค์น้ันตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ �จงไปรบัหนังสือเล็กๆม้วน
น้ั นที ่ คล่ี  อยู ่ในมือของทูตสวรรค์ องค์  ท่ี ยนือยู่ ทัง้บนทะเล
และบนบกน้ัน� 9 ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์ องค์ น้ันและ
กล่าวแก่ท่านวา่ �ขอหนังสื อม ้วนเล็กน้ันเถิด� ท่านจึงตอบ
ข้าพเจ้าวา่ �เอาไปเถิด และกิ นม ันเสีย มันจะทําให้ท้องเจ้า
ขม  แต่ เม่ืออยู่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนน้ําผึ้ง�
10 ข้าพเจ้ารบัหนังสื อม ้วนเล็กน้ันจากมือทูตสวรรค์ แล้วก็ 
กินเข้าไป  ขณะท่ี มันอยู่ในปากของข้าพเจ้าน้ั นม ั นก ็หวาน
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เหมือนน้ําผึ้ง  แต่ เม่ือข้าพเจ้ากิ นม ันเข้าไปแล้ วท ้องข้าพเจ้า
ก็ ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าต้องพยากรณ์ อกี ต่อ
ชนชาติ ทัง้หลาย บรรดาประชาชาติ  ภาษา และกษั ตร ิย�์

11
การวดัพระวหิารชัน้ใน

1 ท่าน ผู้ หน ่ึง จึง เอา ไม้ ออ้ ท่อน หน่ึง ให้ ข้าพเจ้า รูป รา่ง
เหมือนไม้ เรยีว และทูตสวรรค์ องค์ น้ันยนือยู ่กล่าววา่ �จง
ลุก ขึ้น ไป วดั พระ วหิาร ของ พระเจ้า และ แท่ นบู ชา และ
คํานวณคนทัง้หลายซ่ึงนมัสการในน้ัน 2  แต่  ไม่ ต้องวดัลาน
ชัน้นอกพระวหิารน้ัน เพราะวา่ท่ี น่ันได้มอบไว ้แก่  คนต่าง
ชาติ  แล้ว และเขาจะเหยยีบยํ่าเมืองบร ิสุทธ ์ิลงใต้ เท ้าตลอด
ส่ี สิ บสองเดือน

 คําพยากรณ์ ของพยานทัง้สอง
3 และเราจะให ้ฤทธิ ์อาํนาจแก่พยานทัง้สองของเรา และ

เขาจะพยากรณ์ตลอดพันสองรอ้ยหกสิบวนั นุ่งห ่มด ้วยผ้า
กระสอบ 4 พยานทัง้สองน้ันคือต้นมะกอกเทศสองต้น และ
คันประทีปสองคั นที ่ ตัง้อยู ่เบื้องพระพักตร ์พระเจ้า  ผู้ ทรง
เป็นเจ้าแหง่แผ่นดินโลก 5 ถ้าผู้ใดประสงค์จะทํารา้ยพยาน
ทัง้สองน้ัน ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศั ตรู  ผู้  
น้ัน ถ้าผู้ใดจะทํารา้ยพยานทัง้สอง  ผู้ น้ั นก ็จะต้องตายใน
ลักษณะน้ี 6 พยานทัง้สองมี ฤทธิ ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ ให ้ฝน
ตกในระหวา่งวนัเหล่าน้ั นที ่เขากําลังพยากรณ์ และมี ฤทธิ ์
อาํนาจเหนือน้ําทําให้กลายเป็นเลือดได้ และมี ฤทธิ ์บันดาล
ให ้ภัยพิบัติ ต่างๆกระหน่ําโลก  ก่ี ครั ้งก ็ ได้ ตามความปรารถนา
ของเขา 7 และเม่ือเสรจ็สิน้การเป็นพยานแล้ว  สัตว ์รา้ยท่ี
ขึ้นมาจากเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวก็จะสู้รบกับเขา จะชนะเขาและ
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จะฆ่าเขาเสีย 8 และศพของเขาจะอยู ่ท่ี ถนนในเมืองใหญ่ 
น้ัน ซ่ึงตามฝ่ายจิตวญิญาณเรยีกวา่ เมืองโสโดมและอยีปิต์
อนัเป็นเมืองซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตร ึงด ้วย 9 คน
หลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะ
เพ่ งด ูศพเขาตลอดสามว ันคร ่ึง และจะไม่ ยอมให ้เอาศพน้ัน
ใส่ อุโมงค์  เลย 10 คนทัง้หลายซ่ึงอยู่ในแผ่นดินโลกจะยนิดี
เพราะเขา และจะสนกุสนานรืน่เรงิ จะให้ของขวญัแก่ กัน 
เพราะวา่ผู้ พยากรณ์ ทัง้สองน้ี ได้ ทรมานคนเหล่าน้ั นที ่อาศัย
อยู่ในโลก� 11 เม่ือเวลาผ่านไปสามว ันคร ่ึงแล้ว ลมปราณ
แหง่ชวีติจากพระเจ้าก็ เข้าสู่ ศพของเขาอกี และเขาก็ ลุ กขึ้น
ยนื คนทัง้หลายท่ี ได้  เห ็นเขาก็ มี ความหวาดกลัวเป็ นอ ันมาก
12 คนทัง้หลายได้ยนิพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรสัแก่
เขาวา่ �จงขึ้นมาท่ี น่ี  เถิด � และพวกศั ตรู  ก็  เห ็นเขาขึ้นไปใน
หมู่เมฆสู่ สวรรค์ 

 แผ่ นดินไหวครัง้ใหญ่
13 และในเวลาน้ั นก ็ เก ิดแผ่นดินไหวใหญ่ และเมืองน้ั นก ็

ถล่มลงเสียหน่ึงในสิบส่ วน  มี คนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ด
พันคน และคนท่ี เหลืออยู ่น้ั นม ีความหวาดกลัวยิง่ และได้
ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าแหง่สวรรค์ 14  วบิัติ อยา่งท่ีสอง
ก็ผ่านไปแล้ว  ดู  เถิด  วบิัติ อยา่งท่ีสามก็จะมาถึงในไม่ชา้น้ี 
แหละ 

แตรท่ี เจ็ด (การประกาศถึงชยัชนะแหง่อาณาจักรของ
พระครสิต์�

15 และทูตสวรรค์ องค์  ท่ี  เจ ็ ดก ็เป่าแตรขึ้น และมีเสียง
หลายๆ เสียง กล่าว ขึ้น ดังๆ ใน สวรรค์ วา่ �ราช อาณาจักร
ทัง้ หลาย แหง่ พิภพ น้ี ได้  กล ับ เป็น ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย
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ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ เป็น ของ พระ ครสิต์
ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น
นิตย�์ 16 และ ผู้ อาว ุโส ยี ่สิ บ ส่ี คน ซ่ึง น่ัง ใน ท่ี น่ัง ของ ตน
เบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้า
17 และทูลวา่ � โอ ข้าแต่ พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด  ผู้ ทรงดํารงอยู ่บัดน้ี และผู้ ได้ ทรงดํารง
อยู่ ใน กาล ก่อน และ ผู้ จะ เสด็จ มา ใน อนาคต ข้า พระองค์
ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์  ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงใช้ฤทธานุ
ภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง 18  เหล่ 
าประชาชาติ มี  ความโกรธแค้น  แต่ พระพิโรธของพระองค์ ก็ 
มาถึงแล้ว ถึงเวลาท่ี พระองค์ จะทรงพิพากษาคนทัง้หลายท่ี
ตายไปแล้ว และถึงเวลาท่ี พระองค์ จะทรงประทานบําเหน็จ
แก่ ผู้รบั ใช ้ของ พระองค์ คือ พวก ศาสดา พยากรณ์ และ ว ิ
สุทธ ิชนทัง้ปวง และแก่คนทัง้หลายท่ียาํเกรงพระนามของ
พระองค์ทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้น้อย และถึงเวลาแล้ วท ่ี พระองค์ จะทรง
ทําลายคนท่ี ทําลายแผ่นดินโลก� 19  แล ้วพระวหิารของ
พระเจ้าในสวรรค์ ก็ เปิดออก ในพระวหิารน้ันเห ็นม ี ห ีบพันธ
สัญญาของพระองค์  แล้วก็  มี  ฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ  ฟ้ารอ้ง 
 แผ่นดินไหว ลูกเห ็บก ็ตกอยา่งหนัก

12
 ผู้ หญิงและพญานาค

1  มี การมหศัจรรย ์ใหญ่ ยิง่ปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคน
หน่ึ งม ี ดวงอาทิตย ์เป็นอาภรณ์  มี  ดวงจันทร ์ อยู ่ ใต้เท้า และ
บนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ 2  ผู้ หญิง น้ั นม 
ี ครรภ์ และรอ้งครวญด้วยความเจ็บครรภ์ ท่ี  ใกล้ จะคลอด
3 และมีการมหศัจรรย ์อ ีกอยา่งหน่ึงปรากฏในสวรรค์  ดู  เถิด 
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 มี พญานาคใหญ่ สี แดงตัวหน่ึง  มี  เจ ็ดหวัและมี สิ บเขา และ
ท่ีหวัเหล่าน้ั นม ีมงกุฎเจ็ดอนั 4 หางพญานาคตวดัดวงดาว
ในท้องฟ้าทิง้ลงมาท่ี แผ่ นดินโลกเสียหน่ึงในสามส่ วน และ
พญานาคน้ันยนือยู่ เบื้องหน้าผู้หญิงท่ีกําลังจะคลอดบุตร
เพื่อจะกินบุตรเม่ือคลอดออกมาแล้ว

 บุ ตรน้ันจะได้ ครอบครอง 
5 หญิงน้ันคลอดบุตรชาย  ผู้ ซ่ึงจะครอบครองประชาชาติ

ทัง้ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรน้ันได้ขึ้นไปถึงพระเจ้า ถึง
พระท่ีน่ังของพระองค์ 6 และหญิงน้ั นก ็ หนี  เข ้าไปในถิน่ทุ รก 
ันดาร  ท่ี นางมี สถานท่ี ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงจัดเตรยีมไว ้ให ้เพื่อ
นางจะได้รบัการเล้ียงดู อยู ่ ท่ี น่ันตลอดพันสองรอ้ยหกสิบวนั

 มี คาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
7 และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์  มี คา เอล และ พวก

ทูตสวรรค์ของท่านได้ ต่อสู้ กับพญานาค และพญานาคกับ
พวกทูตของมั นก ็ ต่อสู้ 8  แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวก
พญานาคไม่ มี  ท่ีอยู ่ในสวรรค์ อ ีกเลย 9 พญานาคใหญ่ซ่ึงเป็น
งู ดึกดําบรรพ์  ท่ี เขา เรยีก กั นว ่า พญามารและซาตาน  ผู้ 
ล่อลวงมนษุย ์ทัง้โลก พญานาคและพวกทูตของมั นก ็ ถู ก
ผลักทิง้ลงมาในแผ่นดินโลก 10 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดัง
ขึ้นในสวรรค์ วา่ � บัดน้ี ความรอด และฤทธิ ์เดช และราช
อาณาจักรแหง่พระเจ้าของเรา และอาํนาจพระครสิต์ของ
พระองค์ ได้ มาถึงแล้ว เพราะวา่ผู้ ท่ี  กล ่าวโทษพวกพี่ น้อง
ของเราต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของเรา ทัง้กลางวนัและกลาง
คืนน้ัน  ก็ได้  ถู กผลักทิง้ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่าน้ันชนะพญา
มารด้วยพระโลหติของพระเมษโปดก และโดยคําพยาน
ของพวกเขาเอง และเขาไม่ ได้ เสียดายท่ีจะพลี ช ีพของตน
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12 ฉะน้ันสวรรค์และบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในสวรรค์จงรืน่เรงิยนิดี 
เถิด  แต่  วบิัติ จะมี แก่  ผู้  ท่ีอยู ่ในแผ่นดินโลกและทะเล เพราะ
วา่พญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่นัก เพราะมั 
นร ู้วา่เวลาของมั นม ี น้อย �

ซาตานข่มเหงหญิงน้ัน
13 เม่ือพญานาคน้ันเห ็นว ่ามันถูกผลักทิง้ลงมาในแผ่น

ดินโลกแล้ว มั นก ็ข่มเหงหญิงท่ีคลอดบุตรชายน้ัน 14  แต่ 
ทรงประทานปีกนกอนิทร ีใหญ่ สองปีกแก่หญิงน้ัน  เพื่อให ้
นางบินหนี หน ้างู เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดารในสถานท่ีของนาง
จนถึงท่ีซ่ึงนางจะได้รบัการเล้ียงดู ตลอดวาระหน่ึงและสอง
วาระและครึง่วาระ 15  งู น้ั นก ็พ่นน้ําออกจากปากเหมือนน้ํา
ท่วมไหลตามหญิงน้ัน เพื่อจะให้พัดหญิงน้ันไปกั บน ้ําท่วม
16  แต่  แผ่ นดิ นก ็ ได้ ชว่ยหญิงน้ันไว ้ได้ โดยแยกออกเป็นชอ่ง
แล้วสู บน ้ําท่วมน้ั นที ่พ่นออกจากปากพญานาคน้ันลงไป
17พญานาคโกรธแค้นหญิงน้ัน มันจึงออกไปทําสงครามกับ
เชื้อสายของนางท่ี เหลืออยู ่ น้ัน คือผู้ ท่ี รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า และยดึถือคําพยานของพระเยซู ครสิต์ 

13
 สัตว ์รา้ยท่ีขึ้นมาจากทะเล

1 และข้าพเจ้าได้ยนือยู ่ท่ี หาดทรายชายทะเล และเหน็
สัตว์รา้ยตัวหน่ึงขึ้นมาจากทะเล มั นม ี เจ ็ดหวัและสิบเขา  ท่ี 
เขาทัง้สิ บน ้ั นม ีมงกุฎสิบอนั และมีชื่อท่ีเป็นคําหมิน่ประมาท
จารกึไว ้ท่ี ห ัวท ้ังหลายของมัน 2  สัตว ์รา้ยท่ีข้าพเจ้าได้ เห ็น
น้ัน เหมือนเสือดาว และเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือน
ปากสิงโต และพญานาคได้ ให ้ ฤทธิ ์ของมัน และท่ีน่ังของมัน
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และสิทธิอาํนาจอนัใหญ่ยิง่แก่ สัตว ์รา้ยน้ัน 3 ข้าพเจ้าได้ เห ็ 
นว ่าหวัๆหน่ึงของสัตวร์า้ยดูเหมือนถูกฟันปางตาย  แต่ แผล
ท่ี ถู กฟันน้ั นร ักษาหายแล้ว คนทัง้โลกติดตามสัตวร์า้ยน้ันไป
ด้วยความอศัจรรย ์ใจ 4 เขาทัง้หลายได้บูชาพญานาคท่ี ได้  ให ้
อาํนาจแก่ สัตว ์รา้ยน้ัน เขาได้บูชาสัตวร์า้ยน้ัน  กล่าววา่ �ใคร
จะเปรยีบปานสัตว ์น้ี  ได้ และใครสามารถจะทําสงครามกับ
สัตว ์น้ี  ได้ � 5และยอมให ้สัตว ์รา้ยน้ั นม ปีากท่ี พู ดคํากล่าวรา้ย
และหมิน่ประมาท และยอมให้มันใช้อาํนาจกระทําอยา่งน้ัน
ตลอดส่ี สิ บสองเดือน 6 มันกล่าวคําหมิน่ประมาทต่อพระเจ้า
เพื่อ หมิน่ ประมาท ต่อ พระนาม ของ พระองค์ ต่อ พลับพลา
ของพระองค์ และต่อผู้ ท่ีอยู ่ในสวรรค์

 สัตว ์รา้ยกระทําสงครามกับพวกว ิสุทธ ิ ชน 
7 และยอมให้มันทําสงครามกับพวกว ิสุทธ ิ ชน และชนะ

เขา และให้มั นม ีอาํนาจเหนือชนทุกตระกูล  ทุ กภาษา และ
ทุกประชาชาติ 8 และบรรดาคนท่ี อยู ่ในแผ่นดินโลกจะบูชา
สัตวร์า้ยน้ัน คือคนทัง้ปวงท่ี ไม่มี ชื่อจดไวใ้นหนังสือแหง่ชวีติ
ของพระเมษโปดก  ผู้ ทรงถูกปลงพระชนม์ ตัง้แต่ แรกทรง
สรา้งโลก 9 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังเอาเถิด 10  ผู้ ใดท่ีกําหนดไว ้ให ้ไป
เป็นเชลยผู้น้ั นก ็จะต้องไปเป็นเชลย  ผู้ ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้
น้ั นก ็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ  น่ี แหละคือความอดทนและความ
เชื่อของพวกว ิสุทธ ิ ชน 

 สัตว ์รา้ยท่ีขึ้นมาจากแผ่นดิน
11และข้าพเจ้าเหน็สัตวร์า้ยอกีตัวหน่ึงขึ้นมาจากแผ่นดิน

 มี สองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค 12 มันใช้
อาํนาจของสัตว์รา้ยตัวเดิ มน ้ันอยา่งครบถ้วนต่อหน้าสัตว์
รา้ยตัวเดิ มน ้ัน มันทําให้โลกและคนท่ี อยู ่ในโลกบูชาสัตว์
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รา้ยตัวเดิ มน ้ัน  ท่ี  มี แผลปางตายแต่รกัษาหายแล้ว 13  สัตว ์
รา้ย น้ีแสดงการมหศัจรรย ์ใหญ่ จนกระทําให้ ไฟตกลงมา
จากฟ้าสู่ แผ่ นดินโลกประจั กษ ์ แก่ ตามนษุย ์ทัง้หลาย 14 มัน
ล่อลวงคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลกด้วยการอศัจรรย ์น้ัน ซ่ึ งม ั 
นม ีอาํนาจกระทําท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ยตัวเดิ มน ้ัน
และมันสัง่ให้คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลกสรา้งรูปจําลองให ้แก่  
สัตว์รา้ย  ท่ี  ถู กฟันด้วยดาบแต่ย ังม ี ช ีวิตอยู ่น้ัน 15 และมั 
นม ีอาํนาจท่ีจะให้ลมหายใจแก่ รู ปสัตว ์น้ัน  เพื่อให ้ รู ปสัตว์
รา้ยน้ันทัง้พูดได้ และกระทําให้บรรดาคนท่ี ไม่ ยอมบูชารูป
สัตวร์า้ยน้ันถึงแก่ความตายได้ 16 และมันยงัได้บังคับคนทัง้
ปวง ทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้น้อย  คนมัง่มี และคนจน ไทยและทาส  ให ้
รบัเครือ่งหมายไว ้ท่ี มือขวาหรอืท่ี หน ้าผากของเขา 17 เพื่อไม่ 
ให ้ ผู้ ใดทําการซ้ือขายได้ นอกจากผู้ ท่ี  มี เครือ่งหมายน้ัน หรอื
ชื่อของสัตวร์า้ยน้ัน หรอืเลขชื่อของมัน 18 ในเรือ่งน้ีจงใช ้สติ
ปัญญา ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ ให ้คิดตรกึตรองเลขของสัตว์
รา้ยน้ัน เพราะวา่เป็นเลขของบุคคลผู้ หน่ึง เลขของมันคือ
หกรอ้ยหกสิบหก

14
 ความชื่นชมยนิดี ของคน 144,000  คน 

1 ข้าพเจ้าได้ แลเหน็ และดู เถิด พระเมษโปดกทรงยนือยู ่
ท่ี  ภู เขาศิ โยน และผู้ ท่ีอยู ่กับพระองค์ มี จํานวนแสนส่ีหม่ืนส่ี
พันคน ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  มี พระนามของพระบิดาของพระองค์ เข ียน
ไว ้ท่ี  หน ้าผากของเขา 2 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงจากสวรรค์ ดุ 
จเสียงน้ํามากหลาย และดุจเสียงฟ้ารอ้งสน่ัน และข้าพเจ้า
ได้ยนิเสียงพวกดีดพิณเขาคู่กําลังบรรเลงอยู่ 3 คนเหล่าน้ั 
นร ้องเพลงราวกับวา่ เป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระท่ี น่ัง  หน 
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้าสัตวทั์ง้ส่ี น้ัน และหน้าพวกผู้ อาวุโส  ไม่มี ใครสามารถเรยีนรู้
เพลงบทน้ันได้ นอกจากคนแสนส่ีหม่ืนส่ีพันคนน้ัน  ท่ี  ได้ ทรง
ไถ่ ไว ้ แล ้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่าน้ีเป็นคนท่ี มิได้  มี มลทิ 
นก ับผู้ หญิง เพราะวา่เขาเป็นพวกพรหมจารี พระเมษโปดก
เสด็จไปท่ี ใด คนเหล่าน้ี ก็ ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ ท่ี 
ทรงไถ่จากมวลมนษุย์ เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่
พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่ กล ่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่ 
มี ความผิดต่อหน้าพระท่ีน่ังของพระเจ้า

 ทูตสวรรค์  องค์ แรกประกาศข่าวประเสรฐิอนัเป็นอมตะ
6  แล ้วข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึงท่ี บิ นอยู่ใน

ท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสรฐิอนัเป็นอมตะแก่คนทัง้
หลายท่ี อยู ่ในโลก  แก่  ทุ กชาติ  ทุ กตระกูล  ทุ กภาษา และ
ประชากร 7 ท่านประกาศด้วยเสียงอนัดังวา่ �จงยาํเกรง
พระเจ้า และ ถวาย สงา่ ราศี แด่  พระองค์ เพราะ ถึง เวลา ท่ี 
พระองค์ จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ � 
ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์  แผ่ นดินโลก  ทะเล � และบ่อน้ําพุ 
ทัง้หลาย �

 ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สองประกาศการล่มจมของบาบิ โลน 
8  ทูตสวรรค์  อ ีกองค์ หน ่ึงตามไปประกาศวา่ �บาบิโลน

มหานครน้ันล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะวา่นครน้ันทําให ้
ประชาชาติ ทัง้ ปวง ด่ืม เหล้า องุน่ แหง่ ความ เดือดดาล ของ
เธอในการล่วงประเวณี�

 ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิตย์
ของทุกคนท่ีรบัเครือ่งหมายและบูชาสัตว ์รา้ย 

9 และทูตสวรรค์ซ่ึงเป็นองค์ ท่ี สามตามไปประกาศด้วย
เสียงอนัดังวา่ �ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์รา้ยและรูปของมัน และ
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รบัเครือ่งหมายของมันไว ้ท่ี  หน ้าผากหรอืท่ีมือของตน 10  
ผู้ น้ันจะต้องด่ืมเหล้าองุน่แหง่พระพิโรธของพระเจ้า ซ่ึงไม่ 
ได้ ระคนกับสิง่ใด  ท่ี  ได้ เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์
และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกํามะถันต่อหน้าทูต
สวรรค์ ผู้บรสุิทธิ ์ ทัง้หลาย และต่อพระพักตรพ์ระเมษโปดก
11 และควนัแหง่การทรมานของเขาพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็น
นิตย์ และผู้ ท่ี บูชาสัตว์รา้ยและรูปของมัน และผู้ใดก็ ตาม
ท่ี รบัเครือ่งหมายชื่อของมันจะไม่ มี การพักผ่อนเลยทัง้กลาง
วนัและกลางคืน�

พระสัญญาอ ันม ัน่คงสําหรบัพวกว ิสุทธ ิ ชน 
12  น่ี แหละ คือ ความ อดทน ของ พวก ว ิสุทธ ิ ชน คือ ผู้ ท่ี 

รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และความเชื่อของพระเยซู ไว ้
13 และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงจากสวรรค์สัง่ข้าพเจ้าวา่
�จงเขียนไว้เถิดวา่  ตัง้แต่  น้ี สืบไปคนทัง้หลายท่ีตายในองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข� และพระวญิญาณตร ัสว ่า � จร ิงอ
ยา่งน้ัน เพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหน่ือยยากของเขา
และการงานท่ีเขาได้กระทําน้ันจะติดตามเขาไป�

การเก็บเก่ียวบนแผ่นดินโลก
14 ข้าพเจ้าได้ แลเหน็ และดู เถิด  มี เมฆขาว และมี ผู้  หน ่ึง

ประทับบนเมฆน้ันเหมือนกับบุตรมนษุย์ สวมมงกุฎทองคํา
บน พระ เศียร และ พระหตัถ์ ถือ เคียว อนั คม 15 และ มี ทูต
สวรรค์  อ ีกองค์ หน ่ึงออกมาจากพระวหิารรอ้งทูลพระองค์
 ผู้ ประทับบนเมฆน้ันด้วยเสียงอนัดังวา่ �จงใช้ เคียวของ
พระองค์ เก ่ียวไปเถิด เพราะวา่ถึงเวลาท่ี พระองค์ จะเก่ียว
แล้ว เพราะวา่ผลท่ีจะต้องเก็บเก่ียวในแผ่นดินโลกน้ันสุก
แล้ว� 16 และ พระองค์ ผู้ ประทับ บน เมฆ น้ัน  ได้ ทรง ตวดั
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เคียวน้ันบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ ได้  ถู กเก่ียวแล้ว
17 และทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึ งก ็ออกมาจากพระวหิารบน
สวรรค์ ถือเคียวอนัคมเชน่เดียวกัน 18 และทูตสวรรค์ อ ีกอง
ค์ หน ่ึงผู้ มีฤทธิ ์เหนือไฟ  ได้ ออกมาจากแท่นบู ชา และรอ้ง
บอกทูตองค์น้ั นที ่ถือเคียวคมน้ันด้วยเสียงอนัดังวา่ �ท่าน
จงใช้เคียวคมของท่านเก่ียวเก็บพวงองุน่แหง่แผ่นดินโลก
เพราะลู กอง ุ่นน้ันสุ กด ี แล้ว � 19  ทูตสวรรค์ น้ั นก ็ตวดัเคียว
บนแผ่นดินโลก และเก็บเก่ียวผลองุน่แหง่แผ่นดินโลก และ
ขวา้งลงไปในบ่อยํ่าองุ ่นอ ันใหญ่ แห ่งพระพิโรธของพระเจ้า
20  บ่อย ่ําองุน่ถูกยํ่าภายนอกเมือง และโลหติไหลออกจาก
บ่อยํ่าองุน่น้ันสูงถึ งบ ังเหยีนม้า ไหลนองไปประมาณสาม
รอ้ยกิโลเมตร

15
ขันทัง้เจ็ดแหง่พระพิโรธของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้า เหน็ หมาย สําคัญ ใน สวรรค์ อ ีก ประการ หน่ึง  
ใหญ่ ยิง่และน่าประหลาด คื อม ี ทูตสวรรค์  เจ ็ดองค์ถือภัยพิบั 
ติ  เจ ็ ดอย ่าง อนัเป็นภัยพิบั ติ  ครัง้สุดท้าย เพราะวา่พระพิโรธ
ของพระเจ้าสิน้สุดลงด้วยภัยพิบั ติ  เหล่าน้ัน 2 ข้าพเจ้าเหน็
เป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนท่ี มี ชยัต่อสัตว ์
รา้ย และ รูป ของ มัน และ เครือ่งหมาย ของ มัน และ เลข
ประจําชื่อของมัน ยนือยู่บนทะเลแก้ วน ้ัน พวกเขาถือพิณ
เขาคู่ของพระเจ้า 3 เขารอ้งเพลงของโมเสส ซ่ึงเป็นผู้ รบั
ใช ้ของ พระเจ้า และ เพลง ของ พระ เมษ โปดก วา่ �ข้า แต่ 
พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระ
ราชกิจของพระองค์ ใหญ่ ยิง่และมหศัจรรย ์นัก ข้าแต่ องค์  
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พระมหากษัตรยิ ์ แห ่งว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง  วถีิ ทางทัง้หลายของ
พระองค์ ยุติ ธรรมและเท่ียงตรง 4  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็น
เจ้า  มี  ผู้ ใดบ้าง ท่ีจะไม่ยาํเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระ
เกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ เพราะวา่พระองค์ ผู้ เดียว
ทรงเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ ประชาชาติ ทัง้ปวงจะมานมัสการจําเพาะ
พระ พักตร ์พระองค์ เพราะ วา่การ พิพากษา ของ พระองค์
ปรากฏ แจ้ง แล้ว� 5  ต่อ จาก น้ี ข้าพเจ้า ได้ แล เหน็ และ ดู 
เถิด พระวหิารของพลับพลาแหง่สักขีพยานในสวรรค์เปิด
ออก 6 และทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์ ท่ี ถือภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ด  ได้ 
ออกมาจากพระวหิารน้ัน นุ่งหม่ผ้าป่านสีขาวและบร ิสุทธ ิ
์ และคาดรดัประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัวหน่ึงในส่ีตั วน ้ัน
ได้เอาขันทองคําเจ็ดใบเต็ มด ้วยพระพิโรธของพระเจ้า  ผู้ 
ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ ส่งให ้แก่  ทูตสวรรค์ ทัง้ เจ็ดองค์ 
น้ัน 8 และพระวหิารก็เต็มไปด้วยควนั ซ่ึงมาจากสงา่ราศี
ของพระเจ้า และจากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่ มี  ผู้ 
ใดสามารถเข้าไปในพระวหิารน้ันได้ จนกวา่ภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ด
ของทูตสวรรค์ เจ ็ดองค์น้ันจะได้ สิน้สุดลง 

16
1  แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงดังออกมาจากพระว ิหาร สัง่

ทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์น้ั นว ่า �จงไปเถิด เอาขันทัง้เจ็ดใบ  ท่ี 
เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�

ขันใบแรก (แผลรา้ยท่ี มี  หนอง )
2  ทูตสวรรค์  องค์ แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบน

แผ่นดินโลก และคนทัง้หลายท่ี มี เครือ่งหมายของสัตว ์รา้ย 
และบูชารูปของมัน  ก็  เก ิดเป็นแผลรา้ยท่ีเป็นหนองมี ทุกข์ 
เวทนาแสนสาหสั
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ขันใบท่ี สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลื อด )
3  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สองก็เทขันของตนลงในทะเล และ

ทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิง่ท่ี 
มี  ช ีวติอยูใ่นทะเลน้ั นก ็ตายหมดสิน้

ขันใบท่ี สาม ( แม่น ํ้าทัง้หลายกลายเป็นเลื อด )
4  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สามเทขันของตนลงท่ี แม่น ํ้าและบ่อน้ํา

พุ ทัง้ปวง และน้ําเหล่าน้ั นก ็กลายเป็นเลื อด 5 และข้าพเจ้า
ได้ยนิทูตสวรรค์ แห ่งน้ํารอ้งวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็น
เจ้า  ผู้  ดํารงอยู ่ บัดน้ี และผู้ ได้ ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และ
ผู้จะทรงดํารงอยู ่ในอนาคต  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม 
เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอยา่งน้ัน 6 เพราะเขาทัง้หลาย
ได้กระทําให้โลหติของพวกว ิสุทธ ิชนและของพวกศาสดา
พยากรณ์ไหลออก และพระองค์ ได้ ประทานโลหติให้เขาด่ืม
ด้วยเขาทัง้หลายก็สมควรอยู ่แล้ว � 7 และข้าพเจ้าได้ยนิทูต
สวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึงซ่ึงอยู ่ท่ี แท่นบูชารอ้งวา่ � จร ิงอยา่งน้ัน
 พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด การ
พิพากษาของพระองค์ เท ่ียงตรงและชอบธรรมแล้ว�

ขันใบท่ี สี ่(ความรอ้นอนัน่ากลัวจากดวงอาทิตย�์
8  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ีส่ี เทขันของตนลงท่ี ดวงอาทิตย ์และ

ทรงให้อาํนาจแก่ ดวงอาทิตย ์น้ั นที ่จะคลอกมนษุย์ด้วยไฟ
9 ความรอ้นแรงกล้าได้คลอกคนทัง้หลาย และพวกเขาพูด
หมิน่ประมาทพระนามของพระเจ้า  ผู้ ซ่ึ งม ี ฤทธิ ์เหนือภัยพิบั 
ติ  เหล่า น้ัน และพวกเขาไม่ ได้  กล ับใจและไม่ ได้ ถวายพระ
เกียรติ แด่  พระองค์ 

ขันใบท่ี หา้ (ความมืดในอาณาจักรของสัตว ์รา้ย )
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10  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี หา้เทขันของตนลงบนท่ีน่ังของสัตว์
รา้ย น้ัน และอาณาจักรของมั นก ็มืดไป คนเหล่า น้ันได้ กั 
ดล ้ินของตนด้วยความเจ็บปวด 11 และพูดหมิน่ประมาท
พระเจ้าแหง่สวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลท่ี 
มี หนองตามตัวของเขา  แต่ เขาไม่ ได้  กล ับใจเสียใหม่จากการ
ประพฤติของตน

ขันใบท่ี หก (การเตรยีมทางไว้สําหรบัพวกกษั ตร ิย ์แห ่ง
ทิศตะวนัออก�

12  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี หกเทขันของตนลงท่ี แม่น ้ําใหญ่ คือ
แม่ น้ํา ยู เฟรติส  ทําให ้น้ําในแม่น้ํา น้ันแหง้ไป เพื่อ เตรยีม
มรรคา ไว้ สําหรบั บร รดากษั ตร ิย ์ท่ี มา จาก ทิศ ตะวนั ออก
13 และข้าพเจ้าเหน็ผีโสโครกสามตนรูปรา่งคล้ายกบออก
มาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์รา้ยน้ัน และ
ออกจากปากของผู้ พยากรณ์  เท็จ 14 ด้วยวา่ผี เหล่ าน้ันเป็น
ผีรา้ยกระทําการอศัจรรย์ มันออกไปหากษั ตร ิย์ทัง้ปวงแหง่
แผ่นดินโลกคือทัว่พิ ภพ  เพื่อให ้บรรดากษั ตร ิย ์เหล่ าน้ั นร 
่วมกันทําสงครามในวนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุ
ภาพสูงสุด 15 � จงดู  เถิด เราจะมาเหมือนขโมย  ผู้  ท่ี เฝ้าระวงั
ให ้ดี และรกัษาเส้ือผ้าของตนจะเป็นสุข  เกล ือกวา่ผู้น้ันจะ
เดินเปลือยกาย และคนทัง้หลายจะได้ เห ็นความน่าละอาย
ของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้หลายชุ มน ุ มท ่ีตําบลหน่ึง ซ่ึง
ภาษาฮบีรูเรยีกวา่ อารมาเกดโดน

ขันใบท่ี เจ็ด (ความพินาศของบาบิ โลน )
17  ทูต สวรรค์  องค์  ท่ี  เจ ็ด ได้ เท ขัน ของ ตน ลง ใน อากาศ

และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระท่ีน่ังในพระวหิารแหง่
สวรรค์ วา่ �สําเรจ็แล้ว� 18 และเกิ ดม ีเสียงต่างๆ  มี  ฟ้ารอ้ง 
 มี  ฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ ซ่ึงตัง้แต่ มี  มนษุย ์ 
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เก ิดมาบนแผ่นดินโลก  ไม่ เคยมี แผ่ นดินไหวรา้ยแรงและยิง่
ใหญ่ เชน่น้ี  เลย 19 มหานครน้ั นก ็แยกออกเป็นสามส่ วน และ
บ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็  ล่มจม มหานครบาบิโลนน้ั 
นก ็ อยู ่ในความทรงจําต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า เพื่อจะให้
นครน้ันด่ืมถ้วยเหล้าองุน่แหง่พระพิโรธอนัใหญ่หลวงของ
พระองค์ 20 และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หายไป และภูเขาทัง้
หลายก็ ไม่มี  ผู้ ใดพบ 21 และมีลูบเหบ็ใหญ่ตกลงมาจากฟ้า
ถูกคนทัง้ปวง  แต่ ละก้อนหนักประมาณหา้สิ บก ิโลกรมั คน
ทัง้หลายจึงพูดหมิน่ประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบั ติ  ท่ี  เก ิด
จากลูกเห ็บน ้ัน เพราะวา่ภัยพิบั ติ จากลูกเห ็บน ้ั นร ้ายแรงยิง่
นัก

17
การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้หลาย

1  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงในเจ็ดองค์ ท่ี ถือขันเจ็ดใบน้ันมาหา
ข้าพเจ้า และพูดวา่ �เชญิมาท่ี น่ี  เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดู
การพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญท่ีน่ังอยู่บนน้ํา
มากหลาย 2 คือหญิง ท่ีบรรดากษั ตร ิย์ ทัว่แผ่นดินโลกได้ 
ล่วงประเวณี  ด้วย และคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในแผ่นดินโลกก็ 
ได้ มัวเมาด้วยเหล้าองุน่แหง่การล่วงประเวณีของเธอ� 3  
ทูตสวรรค์  องค์ น้ันได้นําข้าพเจ้าเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารโดย
พระวญิญาณ และข้าพเจ้าได้ เห ็นผู้หญิงคนหน่ึงน่ังอยู่บน
สัตว์รา้ยสีแดงเข้มตัวหน่ึง ซ่ึ งม ีชื่อหลายชื่อเป็นคําหมิน่
ประมาทเต็มไปทัง้ตัว มั นม ี เจ ็ดหวัและสิบเขา 4 หญิงน้ัน
นุ่งห ่มด ้วยผ้าสีม่วงและสี แดงเข้ม และประดั บด ้วยเครือ่ง
ทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่ มุก หญิงน้ันถือถ้วยทองคํา
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ท่ีเต็ มด ้วยสิง่น่าสะอดิสะเอยีนและของโสโครกแหง่การล่วง
ประเวณีของตน 5 และท่ี หน ้าผากของหญิงน้ันเขียนชื่อไว ้
วา่ � ความลึกลับ บาบโิลนมหานคร  แม่ ของหญิงแพศยาทัง้
หลาย และแม่ แห ่งสิง่ทัง้ปวงท่ีน่าสะอดิสะเอยีนแหง่แผ่น
ดินโลก� 6 และข้าพเจ้าเหน็หญิงน้ันเมามายด้วยโลหติของ
พวกว ิสุทธ ิ ชน และโลหติของคนทัง้หลายท่ี พลี  ช ีพเพื่อเป็น
พยานของพระเยซู เม่ือข้าพเจ้าเหน็หญิงน้ันแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ อศัจรรย ์ใจยิง่นัก 7  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันจึงถามข้าพเจ้าวา่
� เหตุ ไฉนท่านจึ งอ ัศจรรย ์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ถึง
ความลึ กล ับของหญิงน้ัน และของสัตว์รา้ยท่ี มี  เจ ็ดหวัและ
สิบเขาท่ีเป็นพาหนะของหญิงน้ัน

 กษัตรยิ ์ทัง้หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์
8  สัตว ์รา้ยท่ีท่านได้ เห ็นน้ันเป็นอยู่ในกาลก่อน  แต่  บัดน้ี  

มิได้  เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหว ท่ี ไม่มี ก้นเหวเพื่อ ไป สู่
ความพินาศแล้ว และคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลก ซ่ึงไม่ มี ชื่อ
จดไว้ในหนังสือแหง่ชวีติตัง้แต่แรกทรงสรา้งโลกน้ัน  ก็ จะ
อศัจรรย ์ใจ เม่ือเขาเหน็สัตว ์รา้ย ซ่ึงได้ เป็นอยู ่ในกาลก่อน
 แต่  บัดน้ี  มิได้  เป็น และกําลังจะเป็น 9  น่ี ต้องใช ้สติปัญญา 
ห ัวท ้ังเจ็ดน้ันคือภูเขาเจ็ดยอดท่ีหญิงน้ันน่ังอยู่ 10 และมี 
กษัตรยิ ์ เจ ็ดองค์ ซ่ึงหา้องค์ ได้ ล่วงไปแล้ว  องค์  หน ่ึงกําลัง
เป็นอยู่ และอกีองค์ หน ่ึงน้ันยงัไม่ ได้ เป็นขึ้น และเม่ือเป็น
ขึ้นมาแล้ว จะต้องดํารงอยู ่ชัว่ขณะหน่ึง 11  สัตว ์รา้ยท่ีเป็น
แล้วเม่ื อก ่อน  แต่  เดีย๋วน้ี  ไม่ได้ เป็นน้ั นก ็เป็ นที ่ แปด  แต่  ก็ ยงั
เป็นองค์ หน ่ึงในเจ็ดองค์ น้ัน และจะไปสู่ ความพินาศ 12 เขา
ทัง้ สิบเขา ท่ี ท่านได้ เห ็น น้ันคือกษั ตร ิย ์สิ บองค์ ท่ี ยงั ไม่ ได้  
เสวยราชสมบัติ  แต่ จะรบัอาํนาจอยา่งกษั ตร ิย์ด้วยกั นก ับ
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สัตวร์า้ยน้ันหน่ึงชัว่โมง 13  กษัตรยิ ์ทัง้หลายน้ั นม ีน้ําพระทัย
อยา่งเดียวกัน และทรงมอบฤทธิ์และอาํนาจของตนไว ้แก่  
สัตว ์รา้ย น้ัน 14  กษัตรยิ ์ เหล่า น้ี จะกระทําสงครามกับพระ
เมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะ
วา่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทัง้หลาย และทรง
เป็นพระมหากษั ตร ิย์เหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย และผู้ ท่ีอยู ่กับ
พระองค์น้ันเป็นผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงเร ียก และทรงเลือกไว้
และเป็นผู้ ท่ี  สัตย์ซ่ือ � 15 และทูตสวรรค์น้ันบอกข้าพเจ้าวา่
�น้ํามากหลายท่ีท่านได้ เห ็นหญิงแพศยาน่ังอยู ่น้ัน  ก็ คือ
ชนชาติ  มวลชน  ประชาชาติ และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบเขาท่ี
ท่านได้ เห ็นอยู่บนสัตว ์รา้ย จะพากันเกลียดชงัหญิงแพศยา
น้ัน จะกระทําให้นางโดดเด่ียวอา้งวา้งและเปลือยกาย และ
จะกินเน้ือของหญิงน้ัน และเผานางเสียด้วยไฟ 17 เพราะ
วา่พระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทําตามพระทัยของพระองค์
โดยการทรงทําให้พวกเขามีความคิ ดอย ่างเดียวกัน และ
มอบอาณาจักรของเขาให ้แก่  สัตว ์รา้ยน้ัน จนถึงจะสําเรจ็
ตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงท่ีท่านเหน็น้ั นก ็
คือนครใหญ่  ท่ี  มี อาํนาจเหนือกษั ตร ิย์ทัง้หลายทัว่แผ่นดิน
โลก�

18
นครบาบิโลนล่มจม

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็ ได้  เห ็นทูตสวรรค์ 
อ ีกองค์ หน ่ึงลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอาํนาจใหญ่ ยิง่ และ
รศัมีของท่านได้ ทําให ้ แผ่ นดินโลกสวา่งไป 2 ท่านได้รอ้ง
ประกาศด้วยเสียงกึ กก ้องวา่ �บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว
ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่อาศัยของผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ มขังของ
ผีโสโครกทุกอยา่ง และเป็นกรงของนกทุกอยา่งท่ี ไม่ สะอาด
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และน่าเกลียด 3 เพราะวา่ประชาชาติทัง้ปวงได้ด่ืมเหล้าองุน่
แหง่ความเดือดดาลในการล่วงประเวณีของนครน้ัน และ
บรรดากษั ตร ิย์บนแผ่นดินโลกได้ ล่วงประเวณี กับนครน้ัน
และพ่อค้าทัง้หลายแหง่แผ่นดินโลกก็ ได้  มัง่มี ขึ้นด้วยทรพัย ์
ฟุ ่มเฟือยของนครน้ัน� 4 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงอกีเสียง
หน่ึง ประกาศ มา จาก สวรรค์ วา่ � ชนชาติ ของ เรา จง ออก
มาจากนครน้ันเถิด เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่ มี ส่วนในการ
บาปของนครน้ัน และเพื่อท่านจะไม่ต้องรบัภัยพิบั ติ  ท่ี จะ
เกิดแก่นครน้ัน 5 เพราะวา่บาปของนครน้ันกองสูงขึ้นถึง
สวรรค์ แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจําความชัว่ชา้แหง่นครน้ัน
ได้ 6 นครน้ันได้ ให ้ผลอยา่งไร  ก็ จงให้ผลแก่นครน้ันอยา่ง
น้ัน และจงตอบแทนการกระทําของนครน้ันเป็นสองเท่า ใน
ถ้วยท่ีนครน้ันได้ผสมไว ้ก็ จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครน้ัน
7 นครน้ันได้เยอ่หยิง่จองหองและมี ช ีวิตอยา่งหรูหรามาก
เท่าใด  ก็ จงใหน้ครน้ันได้รบัการทรมานและความระทมทุกข์
มากเท่าน้ัน เพราะวา่นครน้ันทะนงใจวา่ �เราดํารงอยู่ใน
ตําแหน่งราชนีิ  ไม่ใช ่หญิ งม ่าย เราจะไม่ประสบความระทม
ทุกข์ เลย � 8  เหตุ  ฉะน้ัน  ภัยพิบัติ ต่างๆของนครน้ันจะเกิด
ขึ้นในวนัเดียว  ความตาย และความระทมทุกข์  การก ันดาร
อาหาร และไฟจะเผานครน้ันให้พินาศหมดสิน้ เพราะวา่
องค์ พระผู้ เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงพิพากษานครน้ัน ทรง
อานภุาพยิง่ใหญ่�

 กษัตรยิ ์และพ่อค้าแหง่แผ่นดินโลกครํา่ครวญต่อบาบิ 
โลน 

9 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลกท่ี ได้  ล่วงประเวณี กับ
นครน้ัน และได้ มี  ช ีวิตอยา่งหรูหรารว่มกันน้ัน เม่ือได้ เห ็น
ควนัไฟท่ี ไหม้ นครน้ัน  ก็ จะพิลาปรํา่ไห้ครํา่ครวญเพราะนคร
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น้ัน 10 พวกกษั ตร ิยจ์ะยนือยู ่แต่ หา่งๆเพราะกลัวภัยแหง่การ
ทรมานของนครน้ัน และจะกล่าววา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจา
เอย๋ บา บิ โลน มหานคร ท่ี ยิง่ ใหญ่ นคร ท่ี แข็ง แรง เพราะ
เจ้าได้รบัการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชัว่โมงเดียว
เท่าน้ัน� 11 บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ไห้ครํา่ครวญ
เพราะนครน้ัน เพราะวา่ไม่ มี ใครซ้ือสินค้าของเขาอกีต่อไป
แล้ว 12  สิ นค้าเหล่าน้ันคือ  ทองคํา  เงนิ เพชรพลอยต่างๆ  
ไข่มุก ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ผ้าสี ม่วง  ผ้าไหม ผ้าสี แดงเข้ม 
 ไม้ หอมทุกชนิด บรรดาภาชนะท่ีทําด้วยงา บรรดาภาชนะ
ไม้ ท่ี  มี ราคามาก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะ
ห ินอ ่อน 13  อบเชย  เครือ่งเทศ เครือ่งหอม  กํายาน  เหล้า
องุน่  น้ํามัน ยอดแป้ง  ข้าวสาลี  สัตว ์ ต่างๆ  แกะ  ม้า รถรบ
และทาส และชวีติมนษุย์ 14 และผลซ่ึงจิตของเจ้ากระหาย
ใคร ่ได้ น้ั นก ็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว  สิ ่งสารพัดอ ันว ิเศษยิง่
และหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ ได้ พบมั นอ 
ีกเลย 15 บรรดาพ่อค้าท่ี ได้ ขายสิง่ของเหล่าน้ัน จนเป็นคน
มั ่งม ีเพราะนครน้ัน จะยนือยู ่แต่ ไกลเพราะกลัวภัยจากการ
ทรมานของนครน้ัน พวกเขาจะรอ้งไห้ครํา่ครวญด้วยเสียง
ดัง 16  วา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจาเอย๋ มหานครน้ัน  ท่ี  ได้ นุ่งหม่
ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ผ้าสี ม่วง และผ้าสี แดงเข้ม  ท่ี  ได้ ประ
ดั บด ้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่ มุ กน้ัน 17 เพียงใน
ชัว่โมงเดียว  ทรพัย์สมบัติ อนัยิง่ใหญ่น้ั นก ็พินาศสูญไปสิน้�
และนายเรอืทุกคน  คนที โ่ดยสารเรอื พวกลูกเรอื และคนทัง้
หลายท่ี มี อาชพีทางทะเล  ก็ได้ ยนือยู ่แต่ หา่งๆ 18 และเม่ือคน
เหล่าน้ันได้ เห ็นควนัไฟท่ี ไหม้ นครน้ั นก ็รอ้งวา่ �นครใดเล่า
จะเป็นเหมือนมหานครน้ี� 19และเขาทัง้หลายก็โปรยผงคลี
ลงบนศีรษะของตน พลางรอ้งไหค้รํา่ครวญวา่ �อนิจจาเอย๋
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อนิจจา เอย๋ มหานคร น้ัน อนั เป็ นที ่ซ่ึง คน ทัง้ปวง ท่ี มี เรอื
กําป่ันเดินทะเลได้กลายเป็นคนมั ่งม ีด้วยเหตุจากสิง่ของมี
ค่าของนครน้ัน เพราะภายในชัว่โมงเดียวนครน้ั นก ็เป็ นที ่
รกรา้งไป�

การชื่นชมยนิดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
20  เมือง สวรรค์ พวก อคัร สาวก อนั บร ิสุทธ ์ิ และ พวก

ศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย จงรา่เรงิยนิดีเพราะนครน้ันเถิด
เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครน้ันให้ท่านทัง้หลายแล้ว
21  แล ้ วท ูตสวรรค์ องค์  หน ่ึง ท่ี มีฤทธิ ์ มาก  ก็ได้ ยกห ินก ้อน
หน่ึงเหมือนหนิโม่ ใหญ่  ทุ ่มลงไปในทะเลแล้ วว ่า �บาบิโลน
มหานครน้ันจะถูกทุ่มลงโดยแรงอยา่งน้ี แหละ และจะไม่ มี 
ใครเหน็นครน้ั นอ ีกต่อไปเลย 22 และจะไม่ มี ใครได้ยนิเสียง
นั กด ีดพิณเขาคู่ นักเล่นมโหรี นักเป่าป่ี และนักเป่าแตร ใน
เจ้าอกีต่อไป และในเจ้าจะไม่ มี ชา่งในวชิาชา่งต่างๆอกีต่อ
ไป และจะไม่ มี ใครได้ยนิเสียงโม่ แป ้งในเจ้าอกีต่อไป 23 และ
ในเจ้าจะไม่ มี แสงประทีปส่องสวา่งอกีต่อไป และจะไม่ มี ใคร
ได้ยนิเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอกีต่อไป เพราะวา่บรรดา
พ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแหง่แผ่นดินโลกแล้ว และ
โดยวทิยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ให ้ ลุ่มหลง 
24 และในนครน้ันเขาได้พบโลหติของพวกศาสดาพยากรณ์
และพวกว ิสุทธ ิ ชน และบรรดาคนท่ี ถู กฆ่าบนแผ่นดินโลก�

19
อาเลลูยาบนสวรรค์

1 ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสีย งดั งก ึ 
กก ้องของฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์รอ้งวา่ �อาเลลู ยา 
ความรอด สงา่ราศี  พระเกียรติ และฤทธิ์เดชจงมี แด่  องค์  
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 �เพราะวา่การพิพากษา
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ของ พระองค์ เท ่ียง ตรง และ ชอบ ธรรม�  พระองค์  ได้ ทรง
พิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญน้ัน  ท่ี  ได้ กระทําให ้
แผ่ น ดินโลกชัว่ ไป ด้วยการล่วงประเวณีของนาง  และ � 
พระองค์  ได้ ทรงแก้แค้นผู้หญิง น้ันเพื่อทดแทนโลหติแหง่
พวกผู้ รบัใช ้ของพระองค์� � 3 คนเหล่าน้ั นร ้องอกีครัง้วา่
�อาเลลู ยา �ควนัไฟ ท่ี เก ิดจากนครน้ันพลุ่งขึ้นตลอดไป
เป็นนิตย�์ � 4 และพวกผู้ อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีคนกับสัตว์ทัง้ส่ี 
น้ัน  ก็ได้ ทรุดตัวลงนมัสการพระเจ้า  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ัง
น้ันและรอ้งวา่ �เอเมน อาเลลู ยา � 5 และมีเสียงออกมา
จากพระท่ีน่ังวา่ � �ท่านทัง้หลายท่ีเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์
และผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์ ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ จงสรรเสรญิ
พระเจ้าของเรา� � 6  แล ้วข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดุจเสียงฝูงชน
เป็ นอ ันมาก  ดุ จเสียงน้ํามากหลาย และดุจเสียงฟ้ารอ้งสน่ั 
นว ่า �อาเลลู ยา เพราะวา่องค์ พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรง
ฤทธานภุาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่

การเล้ียงสมรสอ ันว ิเศษของพระเมษโปดก
7  ขอให ้เราทัง้หลายรา่เรงิยนิดีและถวายพระเกียรติ แด่  

พระองค์ เพราะวา่ถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดก
แล้ว และมเหสีของพระองค์ ได้ เตรยีมตัวพรอ้มแล้ว 8 และ
ทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเน้ือละเอยีด สะอาดและขาว
เพราะผ้าป่านเน้ือละเอยีดน้ันเป็นความชอบธรรมของพวก
ว ิสุทธ ิ ชน � 9 และทูตสวรรค์ องค์ น้ันสัง่ข้าพเจ้าวา่ �จงเขียน
ไว้เถิดวา่ ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเชญิมาในการ
มงคลสมรสของพระเมษโปดก� และท่านบอกข้าพเจ้าวา่
�ถ้อยคํา เหล่า น้ี เป็น พระ ดํารสั แท้ ของ พระเจ้า� 10  แล ้ว
ข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน
 แต่ ท่านได้ กล ่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่เลย ข้าพเจ้าเป็นเพื่อน
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ผู้ รบั ใช ้เหมือนกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านท่ียดึถือ
คําพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะวา่คํา
พยานของพระเยซูน้ันเป็นหวัใจของการพยากรณ์�

การเสด็จกลับมาสู่ แผ่ นดินโลกของพระครสิต์ พร ้อม
ด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์

11  แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิด ออก และ ดู เถิด  
มี ม้า ขาว ตัว หน่ึง  พระองค์  ผู้ ทร งม้าน้ั นม ีพระนาม วา่ � 
สัตย ์ซ่ือและสัตย ์จรงิ �  พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทํา
สงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของพระองค์ ดุ 
จเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์ มี มงกุฎหลายอนั
และพระองค์ทรง มีพระนามจารกึ ไว้ ซ่ึง ไม่ มี  ผู้ ใด รูจั้ก เลย
นอกจาก พระองค์ เอง 13  พระองค์ ทรง ฉลอง พระองค์ ท่ี  จุ 
่มเลื อด และ พระนาม ท่ี เรยีก พระองค์ น้ัน คือ �พระ วา ทะ
ของพระเจ้า� 14  เหล่ าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้า
ป่านเน้ือละเอยีด ขาวและสะอาด  ได้ น่ังบนหลั งม ้าขาวตาม
เสด็จพระองค์ ไป 15  มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานา
ประชาชาติ ด้วย พระแสง น้ัน และ พระองค์ จะ ทรง ครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก  พระองค์ จะทรงเหยยีบบ่อยํ่าองุน่
แหง่พระพิโรธอนัเฉียบขาดของพระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด 16  พระองค์ ทรงมีพระนามจารกึท่ี ฉลองพระองค์ และ
ท่ีต้นพระอูรุของพระองค์ วา่ � พระมหากษัตรยิ ์ แห ่งมหากษั 
ตร ิยทั์ง้ปวงและเจ้านายแหง่เจ้านายทัง้ปวง�

การชุ มน ุมของฝูงนกในท้องฟ้า
17  แล ้วข้าพเจ้า เหน็ ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงยนือยู่บนดวง

อาทิตย์ ท่านรอ้งประกาศแก่นกทัง้ปวงท่ี บิ นอยู่ในท้องฟ้า
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ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �จง มา ประชุม กัน ใน การ เล้ียง ของ
พระเจ้ายิง่ใหญ่ 18 เพื่อจะได้กินเน้ือกษั ตร ิย์ เน้ือนายทหาร
เน้ือคนมี บรรดาศักดิ ์ เน้ื อม ้า และเน้ือคนท่ีน่ังบนม้า และ
เน้ือประชาชนทัง้ไทยและทาส ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ � 19และ
ข้าพเจ้าเหน็สัตวร์า้ยน้ัน และบรรดากษั ตร ิยบ์นแผ่นดินโลก
 พร ้อมทัง้พลรบของกษั ตร ิย ์เหล่าน้ัน มาประชุมกันจะทํา
สงครามกับพระองค์ ผู้ ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์

ปลายทางปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์  ผู้  พยากรณ์  เท็จ และ
กองทัพของเขา

20  สัตว ์รา้ย น้ัน ถูก จับ พรอ้ม ด้วย ผู้ พยากรณ์  เท็จ  ท่ี  ได้ 
กระทําการอศัจรรยต่์อหน้าสัตวร์า้ยน้ัน และใชก้ารอศัจรรย์
น้ันล่อลวงคนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเครือ่งหมายของสัตว์รา้ยน้ัน
และบูชารูปของมัน  สัตว ์รา้ยและผู้ พยากรณ์  เท ็จถูกทิง้ทัง้
เป็นลงในบึงไฟท่ี ไหม้ ด้วยกํามะถัน 21 และคนท่ี เหลืออยู ่ น้ัน 
 ก็  ถู กฆ่าด้วยพระแสงท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ผู้ 
ทรงม้าน้ันเสีย และนกทัง้ปวงก็กินเน้ือของคนเหล่าน้ันจน
อิม่

20
ซาตานถูกขังไวพ้ันปี

1  แล ้วข้าพเจ้าเหน็ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงลงมาจากสวรรค์
ท่านถือลู กก ุญแจของเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ันและถือโซ่ ใหญ่ 
2 และท่านได้จับพญานาค ซ่ึงเป็นงู ดึกดําบรรพ์  ผู้ ซ่ึงเป็น
พญามารและซาตาน และล่ามมันไวพ้ันปี 3  แล ้ วท ิ ้งม ันลงไป
ในเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ัน  แล ้วได้ลั ่นก ุญแจประทับตรา เพื่อไม่ 
ให ้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติ ได้  อกีต่อไป จนครบกําหนด
พันปี แล ้วหลังจากน้ันจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ขณะหน่ึง
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การฟ้ืนขึ้นของครสิเตียนเพื่อครอบครองรว่มกับพระ
ครสิต์

4 ข้าพเจ้าได้ เห ็นบัลลั งก ์หลายบัลลั งก ์และผู้ ท่ี น่ังบนบัล
ลั งก ์ น้ัน ทรงมอบให้เป็นผู้ ท่ี จะพิพากษา และข้าพเจ้ายงั
ได้ เห ็นดวงวญิญาณของคนทัง้ปวงท่ี ถู กตัดศีรษะ เพราะ
เป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า
และเป็นผู้ ท่ี  ไม่ได้ บูชาสัตวร์า้ยน้ันหรอืรูปของมัน และไม่ ได้ 
รบัเครือ่งหมายของมันไว ้ท่ี  หน ้าผากหรอืท่ีมือของเขา คน
เหล่าน้ันกลับมี ช ีวติขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองรว่มกับ
พระครสิต์เป็นเวลาพันปี 5  แต่ คนอื่นๆท่ีตายแล้วไม่ ได้  กล 
ับมี ช ีว ิตอ ีกจนกวา่จะครบกําหนดพันปี  น่ี แหละคือการฟ้ืน
จากความตายครัง้แรก 6  ผู้ ใด ท่ี ได้  มี ส่วนในการฟ้ืนจาก
ความตายครัง้แรกก็เป็นสุขและบร ิสุทธ ์ิ ความตายครัง้ ท่ี
สองจะไม่ มี อาํนาจเหนือคนเหล่าน้ัน  แต่ เขาจะเป็นปุโรหติ
ของพระเจ้าและของพระครสิต์ และจะครอบครองรว่มกับ
พระองค์ตลอดเวลาพันปี

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ลงในนรก
7 ครัน้พันปีล่วงไปแล้ว  ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุกท่ี

ขั งม ันไว้ 8 และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทัง้ส่ี
ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก  ให ้คนมาชุ มน ุมกัน
ทําศึกสงคราม จํานวนคนเหล่าน้ันมากมายดุจเม็ดทราย
ท่ี ทะเล 9 และคนเหล่าน้ันยกขบวนออกไปทัว่แผ่นดินโลก
และล้อมกองทัพของพวกว ิสุทธ ิ ชน และเมืองอนัเป็ นที ่รกั
น้ันไว้  แต่ ไฟได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ เผา
ผลาญคนเหล่า น้ัน 10 ส่วนพญามาร ท่ี ล่อลวงเขาเหล่าน้ั 
นก ็ ถู กโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน  ท่ี  สัตว ์รา้ยและผู้ 
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พยากรณ์  เท ็จอยู ่น้ัน และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้กลาง
วนัและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

การพิพากษาบนพระท่ีน่ังใหญ่ สี  ขาว 
11 ข้าพเจ้าได้ เห ็นพระท่ีน่ังใหญ่ สี  ขาว และเหน็พระองค์ 

ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน และแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศก็
อนัตรธานไปจากพระพักตร ์พระองค์ และไม่ มี  ท่ีอยู ่สําหรบั
แผ่นดินโลกและฟ้าอากาศน้ันต่อไปเลย 12 ข้าพเจ้าได้ เห ็
นบรรดาผู้ ท่ี ตายแล้ว ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ ยนือยู่จําเพาะ
พระพักตร ์พระเจ้า และหนังสือต่างๆก็เปิดออก  หน ังสื ออ ี
กม้วนหน่ึ งก ็เปิดออกด้วย คือหนังสือแหง่ชวีติ และผู้ ท่ี ตาย
ไปแล้ วก ็ ถู กพิพากษาตามข้อความท่ี จาร ึกไวใ้นหนังสือเหล่า
น้ัน  ตามท่ี เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ส่งคืนคนทัง้หลายท่ีตาย
ในทะเล ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในท่ี 
เหล่า น้ัน และคนทัง้หลายก็ ถู กพิพากษาตามการกระทํา
ของตนหมดทุกคน 14  แล ้วความตายและนรกก็ ถู กผลักทิง้
ลงไปในบึงไฟ  น่ี แหละเป็นความตายครัง้ท่ี สอง 15 และผู้ใด
ท่ี ไม่มี ชื่อจดไว้ในหนังสือแหง่ชวีติ  ผู้ น้ั นก ็ ถู กทิง้ลงไปในบึง
ไฟ

21
เยรูซาเล็มแหง่สวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าได้ เห ็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะ
ท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิ มน ้ันหายไปหมดสิน้แล้ว
และทะเลก็ ไม่มี  อกีแล้ว 2  ข้าพเจ้า คือยอหน์  ได้  เห ็นเมืองบ
ร ิสุทธ ์ิ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เล่ือนลอยลงมาจากพระเจ้า
และจากสวรรค์  กรุ งน้ี ได้ จัดเตรยีมไว ้พร ้อมแล้ว เหมือน
อยา่งเจ้าสาวแต่งตัวไวสํ้าหรบัสามี
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 พล ับพลาของพระเจ้าอยู่ กับมนษุย์และสิง่สารพัดถูก
สรา้งขึ้นใหม่

3 ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดังมาจากสวรรค์ วา่ � ดู  เถิด  พล ับ
พลาของพระเจ้าอยู่ กับมนษุย ์แล้ว  พระองค์ จะทรงสถิ ตก 
ับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะ
ประทั บอย ู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา 4 พระเจ้า
จะทรงเชด็น้ําตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่ 
มี  อกีต่อไป ความครํา่ครวญ  การรอ้งไห ้ และการเจ็บปวด
จะไม่ มี  อกีต่อไป เพราะยุคเดิ มน ้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว� 5  
พระองค์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราสรา้งสิง่
สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงเขียน
ไว ้เถิด เพราะวา่ถ้อยคําเหล่าน้ีเป็นคําสัตย ์จร ิงและสัตย ์ซ่ือ 
� 6  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �สําเรจ็แล้ว เราเป็ นอ ัลฟา
และโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน  ผู้ ใดกระหาย เราจะให ้
ผู้ น้ันด่ืมจากบ่อน้ําพุ แห ่งชวีติโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 7  
ผู้ ใดมี ชยัชนะ  ผู้ น้ันจะได้รบัสิง่สารพัดเป็นมรดก และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา 8  แต่ 
คนขลาด คนไม่ เชื่อ  คนที ่ น่าสะอดิสะเอยีน  ฆาตกร คนล่วง
ประเวณี  คนใช ้ เวทมนตร ์คนไหว ้รู ปเคารพ และคนทัง้ปวงท่ี 
พู  ดม ุ สาน ้ัน จะได้รบัส่วนของตนในบึงท่ี เผาไหม้ ด้วยไฟและ
กํามะถัน น่ันคือความตายครัง้ท่ี สอง �

แบบของเยรูซาเล็มแหง่สวรรค์
9  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งในบรรดาทูตสวรรค์ เจ ด็องค์ ท่ี ถือขัน

เจ็ดใบ อนัเต็ มด ้วยภัยพิบั ติ สุดท้ายทัง้เจ็ดประการน้ัน  ได้ 
มาพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �เชญิมาน่ี เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดู เจ้ 
าสาวท่ีเป็นมเหสีของพระเมษโปดก� 10 ท่านได้นําข้าพเจ้า
โดยพระวญิญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้สําแดงให้
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ข้าพเจ้าเหน็เมืองใหญ่ น้ัน คือกรุงเย รูซาเล็ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ
ซ่ึงกําลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า 11 เมืองน้ัน
ประกอบด้วยสงา่ราศีของพระเจ้า ใสสวา่งดุจพลอยมณีอนั
หาค่ามิ ได้ เชน่เดียวกับพลอยหยกอนัสุกใสเหมือนแก้วผลึก
12 เมือง น้ั นม ีกําแพงสูงใหญ่  มี  ประตู  สิ บสองประตู และ
ท่ี ประตู  มี  ทูตสวรรค์  สิ บสององค์ และท่ี ประตู น้ันจารกึเป็น
ชื่อตระกูลของชนชาติอสิราเอลสิบสองตระกูล 13 ทางด้าน
ตะวนัออกมีสามประตู ทางด้านเหนื อม ีสามประตู ทางด้าน
ใต้ มี สามประตู ทางด้านตะวนัตกมีสามประตู 14 และกํา
แพงเมืองน้ั นม ีฐานสิบสองฐาน และท่ีฐานน้ันจารกึชื่ ออ 
ัครสาวกสิบสองคนของพระเมษโปดก 15  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี  
พู  ดก ับข้าพเจ้าน้ัน ถือไม้วดัทองคําเพื่อจะวดัเมือง และวดั
ประตูและกําแพงของเมืองน้ัน 16 เมืองน้ันเป็นส่ีเหล่ียมจั ตุ 
รสั กวา้งยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วดัเมืองน้ัน  ได้ สองพัน
ส่ีรอ้ยกิโลเมตร กวา้งยาวและสูงเท่ากัน 17 ท่านวดักําแพง
เมืองน้ัน  ได้  เจ ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวดัของมนษุย์ ซ่ึงคือ
มาตรวดัของทูตสวรรค์ องค์  น้ัน 18 กําแพงเมืองน้ั นก ่ อด ้วย
พลอยหยก และเมืองน้ันเป็นทองคําบร ิสุทธ ์ิ สุกใสดุจแก้ว
19 ฐานของกําแพงเมืองน้ันประดั บด ้วยเพชรพลอยทุกชนิด
ฐานท่ี หน ่ึงเป็นพลอยหยก  ท่ี สองไพทูรย์  ท่ี สามหินควอ๊ตซ์ 
โปรง่แสง  ท่ีส่ี  มรกต 20  ท่ี หา้โกเมน  ท่ี หกทั บท ิม  ท่ี  เจ ็ดเพชร
สี เขียว  ท่ี แปดพลอยเขียว  ท่ี  เก ้าบุษราคัม  ท่ี  สิ บหยก  ท่ี  สิ บ
เอด็พลอยสี แดง  ท่ี  สิ บสองเป็นพลอยสี ม่วง 21  ประตู ทัง้สิบ
สองประตูน้ันเป็นไข่ มุ กสิบสองเม็ด  ประตู ละเม็ด และถนน
ในเมืองน้ันเป็นทองคําบร ิสุทธ ิ์ ใสราวกับแก้ว
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พระเจ้าสถิตอยู่ กับมนษุย์  ประตู  เมืองสวรรค์ จะไม่ปิด
เลย

22 ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ีพระ วหิาร ใน เมือง น้ัน เลย เพราะ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และ
พระเมษโปดกทรงเป็นพระวหิารในเมืองน้ัน 23 เมืองน้ันไม่
ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะวา่สงา่
ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสวา่งของเมืองน้ัน และพระเมษ
โปดกทรงเป็นความสวา่งของเมืองน้ัน 24บรรดาประชาชาติ 
ท่ี รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสวา่งของเมือง น้ัน
และบรรดากษั ตร ิยใ์นแผ่นดินโลกจะนําสงา่ราศีและเกียรติ
ของตนเข้ามาในเมืองน้ัน 25  ประตู เมืองทุกประตูจะไม่ปิด
เลยในเวลากลางวนั ด้วยวา่จะไม่ มี เวลากลางคืนในเมือง
น้ันเลย 26 และคนทัง้หลายจะนําสงา่ราศีและเกียรติของ
บรรดาประชาชาติ เข ้ามาในเมืองน้ัน 27  สิ ่งใดท่ีเป็นมลทิน
หรอืผู้ใดก็ ตามท่ี กระทําสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน หรอืพู ดม ุสา
จะเข้าไปในเมืองไม่ ได้  เลย  เวน้แต่ เฉพาะคนท่ี มี ชื่อจดไว้ใน
หนังสือแหง่ชวีติของพระเมษโปดกเท่าน้ันจึงจะเข้าไปได้

22
 แม่น ํ้าแหง่ชวีติและต้นไม้ แห ่งชวีติ

1 ท่านได้ ชี ้ ให ้ข้าพเจ้า ดู แม่น ้ําบร ิสุทธ ์ิ ท่ี  มีน ้ําแหง่ชวีติ
ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระท่ีน่ังของพระเจ้า
และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมือง น้ันและ
รมิแม่น้ําทัง้สองฟากมี ต้นไม้  แห ่งชวีติ ซ่ึงออกผลสิบสอง
ชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้น้ันสําหรบัรกัษา
บรรดา ประชาชาติ ให ้ หาย 3 จะ ไม่ มี การ สาป แชง่ ใดๆ อกี
ต่อไป พระท่ีน่ังของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง้
อยู่ในเมืองน้ัน และบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะปรนนิบั 
ติ  พระองค์ 4 เขาเหล่า น้ันจะเหน็พระพักตร ์พระองค์ และ
พระนามของพระองค์จะประทั บอย ู่ ท่ี  หน ้าผากเขา 5 กลาง
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คืนจะไม่ มี  ท่ีน่ัน เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรอืแสงอาทิตย์
เพราะ วา่องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรง ประทาน แสง
สวา่งแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
6 และทูตสวรรค์ องค์ น้ันบอกข้าพเจ้าวา่ �ถ้อยคําเหล่า น้ี
เป็นคําสัตยซ่ื์อและสัตย ์จรงิ และองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
แหง่พวกศาสดาพยากรณ์อนับร ิสุทธ ์ิ  ได้ ทรงใช ้ทูตสวรรค์ 
ของพระองค์สําแดงแก่บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ถึงเหตุ 
การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงจะอุบั ติ ขึ้นในไม่ ชา้ � 7 � ดู  เถิด เราจะมาโดย
เรว็  ผู้ ใดท่ีถือรกัษาคําพยากรณ์ในหนังสือน้ี ก็  เป็นสุข �

คําสัง่ใหป้ระกาศคําพยากรณ์ น้ี 
8  ข้าพเจ้า คือยอหน์ เป็นผู้ ได้  เห ็นและได้ยนิเหตุ การณ์  

เหล่าน้ี และครัน้ข้าพเจ้าได้ยนิและได้ เห ็นแล้ว ข้าพเจ้าก็
ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ ท่ี  ได้ สําแดงเหตุ 
การณ์  เหล่าน้ี  แก่  ข้าพเจ้า 9  แต่ ท่านหา้มข้าพเจ้าวา่ �อยา่
เลย ด้วยวา่ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้ รบัใช ้เชน่เดียวกั บท ่าน และ
พวกพี่น้องของท่านคือพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกท่ีถือ
รกัษาถ้อยคําในหนังสือน้ี จงนมัสการพระเจ้าเถิด� 10 และ
ท่านบอกข้าพเจ้าวา่ �อยา่ประทับตราปิดคําพยากรณ์ใน
หนังสือน้ี เพราะวา่ใกล้จะถึงเวลาน้ันแล้ว 11  ผู้  ท่ี เป็นคน
อธรรมก็ ให ้เขาอธรรมต่อไป  ผู้  ท่ี เป็นคนลามกก็ ให ้เขาลามก
ต่อไป  ผู้  ท่ี เป็นคนชอบธรรมก็ ให ้เขาชอบธรรมต่อไป และผู้ 
ท่ี เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ ก็  ให ้เขาเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ ต่อไป � 12 � ดู  เถิด 
เราจะมาโดยเรว็ และจะนําบําเหน็จของเรามาด้วย เพื่อ
ตอบแทนการกระทําของทุกคน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเม
กา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย�
14 คนทัง้หลายท่ี ประพฤติ ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็  
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เป็นสุข เพื่อวา่เขาจะได้ มีสิทธิ ์ในต้นไม้ แห ่งชวีติ และเพื่อเขา
จะได้ เข ้าไปในเมืองน้ันโดยทางประตู 15 ด้วยวา่ภายนอกน้ั 
นม ี สุนัข  คนใช ้ เวทมนตร ์คนล่วงประเวณี  ฆาตกร คนไหว ้รู ป
เคารพ คนใดท่ีรกัและกระทําการมุสา 16 �เราคือเยซู ผูใ้ช ้ ให ้ 
ทูตสวรรค์ ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  แก่ 
ท่านเพื่อคริสตจักรทัง้หลาย เราเป็นรากและเป็นเชื้อสาย
ของดาวดิ และเป็นดาวประจํารุ ่งอ ันสุกใส�

การชวนเชญิครัง้สุดท้ายของพระคัมภีรต่์อคนบาป
17 พระวญิญาณและเจ้าสาวตร ัสว ่า �เชญิมาเถิด� และ

ให ้ผู้  ท่ี  ได้ ยนิกล่าววา่ �เชญิมาเถิด� และให ้ผู้  ท่ี กระหายเข้า
มา  ผู้ ใดมีใจปรารถนา  ก็  ให ้ ผู้ น้ันมาร ับน ้ําแหง่ชวีติโดยไม่
ต้องเสียอะไรเลย 18 ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ ทุ กคนท่ี ได้ ยนิ
คําพยากรณ์ในหนังสือน้ี วา่ ถ้าผู้ใดจะเพิม่เติมคําเข้าไปใน
หนังสือน้ี พระเจ้าก็จะทรงเพิม่ภัยพิบั ติ  ท่ี  เข ียนไว้ในหนังสื 
อม ว้นน้ี แก่  ผู้  น้ัน 19 และถ้าผูใ้ดตัดข้อความออกจากหนังสือ
พยากรณ์ น้ี พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้น้ั นที ่ มี  อยู ่ใน
หนังสือแหง่ชวีติ และท่ี มี  อยู ่ในเมืองบร ิสุทธ ์ิ น้ัน และจากสิง่
ท่ี มี  เข ียนไวใ้นหนังสื อม ้วนน้ีไปเสีย

คําทรงเตือนและพระสัญญาวา่พระครสิต์จะเสด็จมา
20  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นพยานในเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ี ตร ัสว 

่า � แน่นอน เราจะมาโดยเรว็� เอเมน  พระเยซู  เจ้า  ขอ
ให ้เป็นเชน่น้ัน เชญิเสด็จมาเถิด 21  ขอให ้พระคุณแหง่พระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้
หลายเถิด เอเมน
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