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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หนังสือเล่มนี้ เป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ์ ซ่ึง เริม
่ ต้น และ
ลงท้ายว่า ผู้ที่อ่านและประพฤติ ตามคําสัง่ สอนที่เขียนไว้ใน
หนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร

อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้เขียนหนั งสือ เล่มนี้ (1:4) ในปีค.ศ.
95 ขณะที่ท่านถูกเนรเทศไปอยูที
่ ่เกาะปัทมอส (1:9) “วิวรณ์
ของ พระ เยซูคริสต์ ” นี้ ได้เขียน ไป ถึง ค ริ สต จักร ทัง้ 7
แห่ง โดย ผู้นํา ของ แต่ละ แห่ง (ทูต ) เพื่อ จะ เข้าใจ หนั งสือ
วิวรณ์ ได้อย่าง ละเอียด เรา ควร อ่าน หนั งสือ ดา เนี ย ล ก่อน
เพราะ ว่า คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ ดา เนี ย ล เป็น พื้น ฐาน
สําหรับ คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ วิวรณ์ คํา สัง่ สอน สําหรับ
ค ริ สต จักร ทัง้ 7 นั ้นก็ เป็น สําหรับ สมัย นั ้น (1:11) แต่คํา
พยากรณ์ ส่วน มาก ก็ เป็น สําหรับ อนาคต “เหตุการณ์ ซึ่ง จะ
เกิด ขึ้น ในภายหน้า” (1:19) คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้
7 นั ้น ซึ่ง อยู่ ใน บท ที่ 2 และ 3 ก็เป็น สําหรับ ค ริ สต จักร ใน
เวลานั ้น เอง คือ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ไม่ ได้เปรียบเทียบกับ
เวลา 7 สมัย ของคริสตจักรซึ่ง จะต้องสําเร็จ ก่อนการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ (ซึ่งเป็นคําสอนเท็จ) เพราะว่าถ้าเป็น
อย่างนั ้น คํา สอนของพระเยซู วา่ พระองค์ จะกลับ มาอย่าง
ขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู ตล
อดนั ้นก็จะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคําตรัสที่ว่า
“ไม่ใช่ธุระของท่านที่ จะรู ้เวลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรง
กําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์” (กจ 1:7) ก็จะผิดไป
เช่นกัน แต่ละคนที่ ตัง้ วันและเวลาสําหรับการเสด็จกลับมา
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ของพระเยซูก็ทําผิดอย่างมากมาย
เรา ควร จะ พยายาม ตีความ หมาย ของ หนั งสือ
วิวรณ์ นี้ อย่าง ตรง ไป ตรง มา หนังสือ นี้ พูด ถึง การ ปรากฏ
ของ ผู้ ต่อ ต้าน พระ คริสต์ และ ผู้พยากรณ์ เท็จ การ ทุกข์
ทรมาน ยิง่ ใหญ่ ซึ่ง เป็น เวลา 3 ปีครึง่ หรือ 42 เดือน และ
การที่ผู้ต่อ ต้านพระคริสต์ จะเป็น ผู้นํา ของโลกและต้องการ
ให้ทุก คน นมัสการ เขา ด้วย หนังสือ นี้ กล่าว ถึง การ ปกป้อง
ของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอล การเสด็จกลับมาของพระ
เยซูพร้ อมด้วยสง่า ราศี การสงครามที่ อารมาเกดโดน การ
ครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล
ลังก์ ขอ งกษั ตริย์ดา วิด และ การ พิพากษา ครัง้ สุดท้าย ต่อ
พวกคนที่ไม่เชื่อ ที่ ตายไปแล้ว ในที่สุด พระเจ้า จะประทาน
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยูบ
่ นโลกนี้ และพวกที่รอดแล้วจะ
ประสบความสุขนิ รน
ั ดร์กับ พระเจ้า และพระคริสต์ (22:1819) หนังสือนี้ เป็นหนั งสือปิดท้ายพระคัมภีรทํ
์ าให้พระคัมภีร ์
เสร็จบริบูรณ์

วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
วิวรณ์ ของ พระ เยซูคริสต์ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ประทาน
แก่พระองค์ เพื่อ ชีแ
ั ใช้ทัง้ หลายของพระองค์รู ถึ
้ ง
้ จงให้ผู้รบ
สิง่ ที่ จะ ต้อ งอุบัติขึ้น ใน ไม่ช้า และ พระองค์ได้ทรง ใช้ทูต
สวรรค์ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์
2 ยอห์น เป็ น พยาน ฝ่าย พระ วจนะ ของ พระเจ้า และ เป็ น
พยาน ฝ่าย คํา พยาน ของ พระ เยซูคริสต์ และ เป็น พยาน
ใน เหตุการณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ท่าน ได้เห็น นั ้น 3 ขอ ความ สุข จง
มีแก่บรรดา ผู้ อ่าน และ ผู้ ฟัง คํา พยากรณ์ เหล่า นี้ และ ถือ
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รักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์ นี้ เพราะว่าเวลานั ้น
ใกล้เข้ามาแล้ว
เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย
ยอห์น เรียน มา ยัง ค ริ สต จักร ทัง้ เจ็ด ที่อยูใน
่ แคว้น
เอเชีย ขอ ให้ท่าน ทัง้ หลาย จง ได้ รับ พระคุณ และ สันติสุข
จาก พระองค์ผู้ทรง เป็น อยูเดี
่ ย
๋ ว นี้ และ ผู้ทรง เป็น อยู่ ใน
กาล ก่อน และ ผู้ จะ เสด็จ มา นั ้น และ จาก พระ วิญญาณ
ทัง้ เจ็ด ที่อยูหน
่ ้า พระที่นั่ง ของ พระองค์ 5 และ จาก พระ
เยซูคริสต์ผู้ทรง เป็น พยาน ที่สัตย์ ซื่อ และ ทรง เป็น ผู้ แรก
ที่ได้ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษั ตริย์ทัง้ ปวง
ในโลก แด่พระองค์ผู้ทรงรัก เราทัง้ หลาย และได้ ทรงชําระ
บาปของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ 6 และทรงตัง้ เรา
ไว้ให้เป็นกษั ตริย์ และเป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า พระบิดาของ
พระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์ จงมีแด่พระองค์สืบๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน
4

คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดูเถิด พระองค์จะเสด็จ มาในเมฆ และนั ยน์ ตาทุก ดวง
และ คน เห ล่านั ้นที่ได้แทง พระองค์ จะ เห็น พระองค์ และ
มนุษย์ทุกชา ติ ทัว่ โลก จะ รํา่ ไห้ เพราะ พระองค์’ จง เป็น ไป
อย่าง นั ้น เอ เมน 8 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสว่า “เรา
เป็นอัลฟา และ โอ เม กา เป็น ปฐม และ เป็น อวสาน ผู้ทรง
เป็น อยูเดี
่ ย
๋ ว นี้ ผู้ได้ทรง เป็น อยู่ ใน กาล ก่อน ผู้จะ เสด็จ มา
นั ้น และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พี่น้ อง
ของ ท่าน ทัง้ หลาย ผู้เป็น เพื่อน ร่วม การ ยาก ลําบาก และ
ร่วมราชอาณาจักร และร่วมความอดทนของพระเยซูคริสต์
ข้าพเจ้าจึงได้ มาอยูที
่ ่เกาะปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของ
7
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พระเจ้า และเนื่ องด้วยคํา พยานของพระเยซูคริสต์ 10 พระ
วิญญาณได้ ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า
และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง มาจากเบื้องหลัง ข้าพเจ้า
11
ดุจ เสียง แตร ตรัสว่า “เรา เป็นอัลฟา และ โอ เม กา เป็น
เบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิง่ ซึ่งท่านได้เห็นจงเขียน
ไว้ในหนั งสือ และฝากไปให้ ค ริสตจักรทัง้ เจ็ด ที่อยูในแคว้
่
น
เอเชีย คือ คริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมือง
เปอร์กามัม เมืองธิ ยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟี ลาเดลเฟีย
และ เมือง เลา ดีเซีย” 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียว มา ทาง พระ
สุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั ้น ครัน
้ เหลียวแล้วข้าพเจ้าก็เห็น
13
คัน ประทีป ทองคํา เจ็ด คัน และ ใน ท่ามกลาง คัน ประทีป
ทัง้ เจ็ด คัน นั ้น มีผู้หน่งึ เหมือน กับ บุตร มนุษย์ ทรง ฉลอง
พระองค์ กรอมพระบาท และทรงคาดผ้า รัด ประคดทองคํา
ที่พระอุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขน
แกะสีขาว และขาวดุจ หิมะ และพระเนตรของพระองค์ดุจ
เปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม
ราวกับว่าได้ถูกหลอมในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ดุจ
เสียง นํ้า มาก หลาย 16 พระองค์ทรง ถือ ดวงดาว เจ็ด ดวง ไว้
ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และมี พระแสงสองคม
ที่ คมกริบ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ และ สีพระ
พักตร์ของพระองค์ดุจดัง ดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงด้วยฤทธา
นุภาพของพระองค์ 17 เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้า
ก็ ล้ม ลง แทบ พระบาท ของ พระองค์ เหมือน กับ คน ที่ ตาย
แล้ว แต่พระองค์ทรง แตะ ตัว ข้าพเจ้า ด้วย พระหัตถ์ เบื้อง
ขวา แล้วตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้น
และเป็นเบื้องปลาย 18 และเป็นผู้ที่ดํารงชีวต
ิ อยู่ เราได้ตาย
แล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ ยงั ดํารงชีวต
ิ อยู่ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอ
เมน และเราถือลูกกุญแจแห่งนรกและแห่งความตาย
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ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าได้เห็น และเหตุการณ์ ที่กําลัง

เป็นอยูขณะนี
่
้ กับทัง้ เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย
20 ส่วนความลึกลับ ของดาวทัง
้ เจ็ด ดวงซึ่ง เจ้า ได้เห็น ในมือ
ข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น ก็คือ
ดาวทัง้ เจ็ด ดวงได้แก่ทูต สวรรค์ของคริสตจักรทัง้ เจ็ด และ
คัน ประทีป เจ็ด คัน ซึ่ง เจ้า ได้เห็น แล้วนัน
้ ได้แก่คริสตจักรทัง้
เจ็ด”

2

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า
‘พระองค์ผู้ทรง ถือ ดาว ทัง้ เจ็ด ไว้ ใน พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ของ
พระองค์ และดําเนิ นอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ด
นั ้น ตรัสดัง นี้ ว่า 2 เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า รู ความ
้
เหนื่ อยยากและความอดทนของเจ้า และรูว้ า่ เจ้าไม่สามารถ
ทน ต่อ ทุรชน ได้ เจ้า ได้ ลองใจ คน เห ล่านั ้นที่กล่าว ว่า เขา
เป็นอัค รสาวก และหาได้ เป็น ไม่ และเจ้า ก็เห็นว่า เขาเป็น
คน มุสา 3 เรา รู ้ วา่ พวก เจ้า ได้ ทน และ มีความ เพียร และ
เหนื่ อย ยาก เพราะ เห็น แก่ นามของ เรา และ มิได้อ่อนระอา
ไป 4 แต่เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้าง คือ ว่า เจ้า ละทิง้ ความ
รักดงั ้ เดิม ของเจ้า 5 เหตุฉะนั ้น จงระลึก ถึง สภาพเดิมที่เจ้า
ได้หล่นจากมาแล้วนน
ั ้ จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตาม
อย่างเดิม มิฉะนั ้น เราจะรีบ มาหาเจ้า และจะยกคัน ประทีป
ของ เจ้า ออก จาก ที่ เว้น ไว้แต่เจ้า จะ กลับ ใจ ใหม่ 6 แต่ว่า
พวกเจ้า ยังมีความดีอยูบ้
่ าง คือ ว่า เจ้า เกลียดชังกิ จการของ
พวก นิ โค เลา ส์ นิ ยม ที่ เรา เอง ก็เกลียด ชัง เช่นกัน 7 ใคร
มีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้
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หลาย ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ที่อยูในท่
่
ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า’
8

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองสเมอร์นา
ว่า ‘พระองค์ผู้ทรง เป็น เบื้อง ต้น และ เป็น เบื้อง ปลาย ผู้ซึ่ง
สิน
้ พระชนม์แล้ว และกลับ ฟื้ นขึ้นอีก ได้ตรัสดัง นี้ ว่า 9 เรา
รู จ
้ ัก แนวการก ระ ทํา ของ เจ้า และ เรา รู ้ วา่ พวก เจ้า มีความ
ทุกข์ลําบากและยากจน (แต่ว่า เจ้า ก็มัง่ มี ) และรู ้ เรือ
่ งการ
หมิน
่ ประมาท ของ คน เห ล่านั ้นที่กล่าว ว่า เขา เป็น พวก ยิว
และ หา ได้ เป็น ไม่ แต่พวก เขา เป็น ธรรม ศาลา ของ ซาตาน
10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้ รบน
ั น
ั ้ ดูเถิด
พญามารจะขัง พวกเจ้า บางคนไว้ ในคุก เพื่อ จะลองใจเจ้า
และเจ้าทัง้ หลายจะได้รบ
ั ความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน แต่เจ้า
จงสัตย์ ซ่ ือ จนถึง ความตาย และเราจะมอบมงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ
11
ให้แก่เจ้า
ใครมีหูก็ให้ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส
ไว้แก่คริ สตจักรทัง้ หลาย ผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับ อันตราย
จากความตายครัง้ ที่สองเลย’
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

ว่า ‘พระองค์ผู้ทรง ถือ ดาบส อง คม ที่ คม กริบ ตรัสดัง นี้ ว่า
13 เรา รู จ
้ ัก แนว การก ระ ทํา ของ เจ้า เรา รู จ
้ ัก ที่อยูของ
่
เจ้า
คือ เป็นที่ นั่ง ของซาตาน เจ้ายึด นามของเราไว้มัน
่ และไม่
ปฏิเสธ ความ เชื่อ ใน เรา แม้ใน เวลา ที่ อันทีพา ผู้ เป็น พยาน
ที่สัตย์ซื่อ ของเรา ต้องถูก ฆ่า ในท่ามกลางพวกเจ้า ในที่ ซึ่ง
ซาตานอยู่ 14 แต่เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้างเล็ก น้ อย คือ
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พวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอัม ซึ่งสอนบาลาค
ให้ก่อ เหตุเพื่อ ให้ชนชาติอิสราเอล สะดุด คือ ให้ เขา กิน ของ
ที่ได้บูชาแก่รู ปเคารพแล้ว และให้ เขาล่วงประเวณี 15 และ
มี พวก เจ้า บาง คน ที่ ถือ คํา สอน ของ พวก นิ โค เลา ส์ นิ ยม
ด้วยเหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับ ใจเสีย ใหม่
มิฉะนั ้น เรา จะ รีบ มา หา เจ้า และ จะ สู้ กับ เขา เหล่า นั ้น ด้วย
ดาบ แห่ง ปาก ของ เรา 17 ใคร มีหูก็ให้ฟัง ข้อความ ซึ่ง พระ
วิญญาณตรัส ไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะ
ให้ผู้นั ้นกิ นมานาที่ ซ่อนอยู่ และจะให้ หน
ิ ขาวแก่ผู้นั ้น ด้วย
ที่หิน นั ้นมี ชื่อ ใหม่จารึก ไว้ ซ่ึง ไม่มีผู้ใด รู ้ เลย นอกจาก ผู้ที่รับ
เท่านั ้น’
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา

18

จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์แห่งค ริ สต จักร ที่ เมือง ธิ
ยาทิรา ว่า ‘พระองค์ผู้ซึ่ง เป็น พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงมี
พระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม
ได้ตรัสดัง นี้ ว่า 19 เรา รู จ
้ ัก แนว การก ระ ทํา ของ เจ้า ความ
รัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และ
แนวการกระทํา ของเจ้า และรู ้วา่ การเบื้องปลายของเจ้า มี
มากกว่า การเบื้องต้น 20 แต่เรามี ข้อ ที่ จะต่อว่า เจ้า บ้างเล็ก
น้ อย คือ พวกเจ้า ยอมให้ผู้หญิง ชื่อ เยเซเบล ที่ยกตัว ขึ้น เป็น
ผู้พยากรณ์ หญิง หญิง นั ้น สอนและล่อลวงพวกผู้รับ ใช้ของ
เรา ให้ล่วงประเวณี และให้ กิน ของที่ บูชาแก่รู ปเคารพแล้ว
21 เราได้ให้โอกาสหญิง นั ้น กลับ ใจจากการล่วงประเวณี ของ
นาง แต่นางก็ไม่ ได้กลับ ใจเลย 22 ดูเถิด เราจะทิง้ หญิง นั ้น
ไว้ บน เตียง และ คน ทัง้ หลาย ที่ล่วง ประเวณี กับ นาง เรา ก็
จะ ทิง้ ไว้ให้ผจญ กับ ความ ระทม ทุกข์ เว้น ไว้แต่ว่า คน เหล่า
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นั ้น จะกลับ ใจจากการกระทํา ของตน 23 เราจะประหารลูก
ทัง้ หลายของหญิง นั ้น เสีย ให้ตาย และคริสตจักรทัง้ หลาย
จะ ได้รู ว่้ า เรา เป็น ผู้ พินิจ พิจารณา จิตใจ และ เรา จะ ให้สิ่ง
ตอบแทน แก่เจ้า ทัง้ หลาย ทุก คน ให้ เหมาะ สม กับ การ งาน
ของเจ้า 24 สําหรับ พวกเจ้า และคนอื่นที่เหลือ อยูที
่ ่เมืองธิ
ยาทิรา ผู้ไม่ถือคําสอนนี้ และไม่รู จั
้ กสิง่ ที่ เขาเรียกว่า ความ
ลํ้า ลึก ของซาตานนั ้น เราขอบอกว่า เราจะไม่ มอบภาระอื่น
ให้เจ้า 25 แต่สิ่งที่เจ้ามีอยูแล
่ ้วนัน
้ จงยึดไว้ให้มัน
่ จนกว่าเรา
จะมา 26 ผู้ใดมีชย
ั ชนะและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึง
ที่สุด ‘เราจะให้ผู้นั ้นมี อาํ นาจครอบครองบรรดาประชาชาติ
27 และ ผู้ นั ้น จะ บังคับ บัญชา คน ทัง
้ หลาย ด้วย คทา เหล็ก
เหมือนกับ เมื่อ หม้อดิ นของช่างหม้อ ที่ แตกออกเป็น เสี่ยงๆ’
ตาม ที่เรา ได้ รับ จาก พระ บิดา ของ เรา 28 และ เรา จะ มอบ
ดาวประจํา รุ ง่ ให้แก่ผู้นั ้น 29 ใครมีหูก็ให้ฟัง ข้อความซึ่ง พระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด’ ”

3

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส
1 “จงเขียนถึง ทูต สวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองซาร์ดิสว่า
‘พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทัง้ เจ็ดของพระเจ้า และทรง
มี ดาราเจ็ด ดวงนั ้น ได้ตรัสดัง นี้ ว่า เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา
ของ เจ้า เจ้า ได้ ชื่อ ว่า มีชีวิ ตอ ยู่ แต่ว่า เจ้า ได้ ตาย เสีย แล้ว
2 เจ้าจงระแวดระวัง ให้ดี และกระตุ้น ส่วนที่เหลือ อยูซึ
่ ่งจวน
จะ ตาย อยูแล
่ ้วนัน
้ ให้แข็ง แรง ขึ้น เพราะ ว่า เรา ไม่ พบ การ
ประพฤติของเจ้าดีพรอ
้ มต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุฉะนั ้น
เจ้าจงระลึก ว่า เจ้า ได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จงยึด ไว้ให้มัน
่ และ
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กลับ ใจเสีย ใหม่ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า ไม่ เฝ้า ระวัง เราจะมาหาเจ้า
เหมือนอย่างขโมย และเจ้า จะไม่รู ว่้ า เราจะมาหาเจ้า เมื่อไร
4 แต่ก็มีพวกเจ้า สองสามชื่อ ที่ เมืองซาร์ดิสที่ไม่ ได้กระทํา ให้
เสื้อผ้าของตนมีมลทิน และเขาเหล่านั ้นจะแต่งตัวสีขาวเดิน
ไปกับเรา เพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้ว 5 ผู้ใดมีชัยชนะ
ผู้นั ้น จะ สวม เสื้อ สีขาว และ เรา จะ ไม่ ลบ ชื่อ ผู้ นั ้น ออก จาก
ิ แต่เราจะรับรองชื่อผูน
หนั งสือแห่งชีวต
้ ั ้นต่อพระพักตร์พระ
บิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ 6 ใคร
มีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้
หลายเถิด’
7

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์แห่งค ริ สต จักร ที่ เมือง ฟี ลา
เดลเฟีย ว่า ‘พระองค์ผู้ บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรงถือ ลูกกุญ
แจของดาวิด ผู้ทรงเปิด แล้ว จะไม่มีผู้ใดปิด ผู้ทรงปิด แล้ว
จะไม่มีผู้ใดเปิด ได้ตรัสดัง นี้ ว่า 8 เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา
ของ เจ้า ดูเถิด เรา ได้ ตัง้ ประตู ซึ่ง เปิด ไว้ ตรง หน้า พวก เจ้า
ประตูนี้ ไม่มีใคร ปิด ได้ เพราะ ว่า เจ้า มี กําลัง เพียง เล็ก น้ อย
แต่กระนั ้น เจ้า ก็ได้รักษา คํา ของ เรา และ ไม่ได้ปฏิเสธ นาม
ของ เรา 9 ดูเถิด เรา จะ ทําให้ พวก ธรรม ศาลา ของ ซาตาน
ที่พูดมุสาว่า เขา เป็น พวก ยิว และ ไม่ได้เป็น นั ้น ดูเถิด เรา
จะ ทําให้ เขา มาก ราบ ลง แทบ เท้า ของ เจ้า และ ให้ เขา รู ว่้ า
เรา ได้ รัก พวก เจ้า 10 เพราะ เหตุเจ้า ได้ รักษา คํา ของ เรา
ด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้า จากเวลาแห่ง การทดลอง
นั ้น ด้วย ซึ่ง จะ บัง เกิด ขึ้น ทัวท
่ งั ้ โลก เพื่อ จะ ลอง ดูใจ คน
ทัง้ ปวง ที่อยูทั
่ ว่ แผ่น ดิน โลก 11 ดูเถิด เรา จะ มา โดย เร็ว
จงยึดมัน
่ ใน สิง่ ที่เจ้ามี เพื่อ ไม่ให้ผู้ใด ชิง เอา มงกุฎ ของ เจ้า
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ไปได้ 12 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทํา ให้ผู้นั ้น เป็น เสาในพระ
วิหารแห่ง พระเจ้า ของเรา และผู้ นั้น จะไม่ ออกไปภายนอก
อีก เลย และเราจะจารึก พระนามพระเจ้า ของเราไว้ที่ผู้นั ้น
และ ชื่อ เมือง ของ พระเจ้า ของ เรา คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่
ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนาม
ใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั ้นด้วย 13 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด’
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย
14

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองเลาดีเซีย
ว่า ‘พระองค์ผู้ทรงเป็น พระเอเมน ทรงเป็น พยานที่สัตย์ซื่อ
และ สัตย์จริง และ ทรง เป็น ปฐม เหตุแห่ง สิง่ สารพัด ซึ่ง
พระเจ้า ทรงสร้าง ได้ตรัสดัง นี้ ว่า 15 เรารู จ
้ ัก แนวการกระ
ทํา ของเจ้า ว่า เจ้าไม่ เย็น ไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็น หรือ ร้อน
16 ดังนั ้น เพราะเหตุที่เจ้าเป็ นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เรา
จะคายเจ้า ออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้า พูด ว่า “เรา
เป็น คนมังม
่ ี ได้ทรัพย์ สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ ต้องการ
สิง่ ใดเลย” เจ้าไม่รู ว่้ า เจ้า เป็น คนแร้นแค้น เข็ญใจ เป็น คน
น่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่
18 เราเตือนสติเจ้าให้ซ้ ือทองคําที่ หลอมให้บริสุทธิในไฟแล้
ว
์
จากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมังม
่ ี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่ง
ห่ม ได้ และเพื่อ ความละอายแห่ง กายเปลือยเปล่า ของเจ้า
จะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้า เพื่อ เจ้า จะแลเห็น
ได้ 19 เรารัก ผู้ใด เราก็ ตัก เตือนและตี สอนผู้นั ้น เหตุฉะนั ้น
จงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่
พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
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20

ดูเถิด เรา ยืน เคาะ อยูที
่ ่ประตู ถ้า ผู้ ใด ได้ยน
ิ เสียง ของ
เรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั ้น และจะรับประทาน
อาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา
21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นนั ่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา
เหมือนกับที่เรามีชย
ั ชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเรา
บนพระที่นั่งของพระองค์ 22 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด’ ”

4
ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จาก นั ้น ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้เห็น ประตูสวรรค์เปิด อ้า
อยู่ และ พระ สุรเสียง แรก ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น ได้ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ดุจ เสียง แตร ว่า “จง ขึ้น มา บน นี้ เถิด และ เรา จะ
สําแดง ให้เจ้า เห็น เหตุการณ์ ที่จะ ต้อง เกิด ขึ้น ใน ภาย หน้า”
2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ ทรงดลใจข้าพเจ้า และดูเถิด
มีพระที่นั่ง ตัง้ อยู่ ในสวรรค์ และมี ท่านองค์หน่งึ ประทับ บน
พระที่นั่งนั ้น 3 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นปรากฏ
ประดุจ พลอย หยก และ พลอย ทับทิม และ มี รุ ง้ ล้อม รอบ
พระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1

คํา สรรเสริญ ของ ผู้อาวุโส ทัง้ ยีสิ
่ บ สี่ และ สิงม
่ ีชีวิต
ที่อยูบนสวรรค์
่
4

และ ล้อม รอบ พระ ที่ นั ่ง นั ้นมีที่นั ่งอีก ยีสิ
่ บสี่ที่ นั ่ง และ
ข้าพเจ้า ได้เห็น ผู้อาวุโส ยีสิ
่ บ สี่ คน นั ่ง อยู่ บน ที่ นั ่ง เหล่า
นั ้น ทุก คน นุ่ง ห่ม เสื้อ สีขาว และ สวม มงกุฎ ทองคํา บน
ศีรษะ 5 มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และ เสียง ต่างๆ ดัง ออก มา จาก
พระที่นั่ง นั ้น และ มี ประทีป เจ็ด ดวง จุด ไว้ ตรง หน้า พระ
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ที่นั ่ง ซึ่ง เป็น พระ วิญญาณ ทัง้ เจ็ด ของ พระเจ้า 6 และ
ตรง หน้า พระ ที่ นั ่ง นั ้นมี ทะเล แก้ว ดู เหมือน แก้วผลึก และ
ท่ามกลาง พระที่นั่ง และ ล้อม รอบ พระ ที่ นั ่ง นั ้นมีสัตว์สี่ตัว
ซึ่งมี ตา เต็มทัง้ ข้าง หน้า และ ข้าง หลัง 7 สัตว์ตัวที่หน่งึ นั ้น
เหมือน สิงโต สัตว์ตัวที่ สอง นั ้น เหมือน ลูก โค สัตว์ตัวที่ สา
มนั ้นมีหน้า เหมือนมนุษย์ และสัตว์ ตัวที่สี่ เหมือนนกอิน ทรี
กําลังบิน 8 สัตว์ทัง้ สี่ นั ้น แต่ละ ตัว มีปีก หก ปีก อยูรอบ
่
ตัว
และมี ตาเต็ม ข้างใน และสัตว์เหล่านั ้นร้ องตลอดวัน ตลอด
คืน ไม่ได้หยุด เลย ว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ สูงสุด ผู้ได้ทรง สภาพ
อยู่ ใน กาล ก่อน ผู้ทรง สภาพ อยู่ ใน ปัจ จุบัน และ ผู้ ซึ่ง จะ
เสด็จ มา” 9 เมื่อ สัตว์เหล่านั ้น ถวายคํา สรรเสริญ ถวายพระ
เกียรติ และ คํา ขอบพระคุณ แด่พระองค์ผู้ประทับ บน พระ
ที่นั ่ง ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์ 10 ผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บ
สี่ นั ้นก็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะ พระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับ บน
พระที่นั่งนั ้น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอด
่
ไปเป็น นิ ตย์ และถอดมงกุฎ ออกวางตรงหน้า พระที่นั่ง ร้อง
ว่า 11 “โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระองค์ทรง สมควร ที่
จะ ได้ รับคํา สรรเสริญ พระ เกียรติ และ ฤทธิเดช
เพราะ ว่า
์
พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวง
นั ้นก็ ทรง สร้าง ขึ้น แล้ว และ ดํารง อยู่ ตาม ชอบ พระทัย ของ
พระองค์”

5

หนังสือแห่งภัยพิบัติทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
และ ใน พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ของ พระองค์ผู้ทรง ประทับ
บน พระที่นั่ง นั ้น ข้าพเจ้า ได้เห็น หนั ง สือม้ วน หนึ่ ง เขียน ไว้
1
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ทัง้ ข้าง ใน และ ข้าง นอก มีตรา ประ ทับอยู่เจ็ด ดวง 2 และ
ข้าพเจ้า ได้เห็ นทูต สวรรค์ที่มี ฤทธิองค์
หนึ่ ง ประกาศ ด้วย
์
เสียง อัน ดัง ว่า “ใคร เป็น ผู้ที่สมควร จะ แกะ ตรา และ
คลี่หนังสือม้ วนนั ้น ออก” 3 และไม่มีผู้ใดในสวรรค์ บนแผ่น
ดิน โลก หรือ ใต้แผ่นดินที่ สามารถ คลี่หนังสือม้ วน นั ้น ออก
หรือดูหนังสือ นั ้น ได้ 4 และ ข้าพเจ้า ก็รํา่ ไห้มากมาย เพราะ
ไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้ วนนั ้น ออกและอ่านหนั งสือ
นั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
5 และ มีผู้หน่ง
ึ ใน พวก ผู้อาวุ โสนั ้ น บอก แก่ ข้าพเจ้า ว่า
“อย่า ร้องไห้เลย ดูเถิด สิงโตแห่ง ตระกูล ยู ดาห์ เป็นมูล ราก
ของดาวิด พระองค์ทรงมี ชย
ั แล้ว พระองค์จึง ทรงสามารถ
แกะตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกได้”
พระเมษโปดกของพระเจ้า คือ ลูก แกะของพระเจ้า (ยน
1:29, 36)
6 และ ใน ท่ามกลาง พระ ที่ นั ่งกับ สัตว์ ทัง
้ สี่นั ้น และ
ท่ามกลาง พวก ผู้อาวุโส ดูเถิด ข้าพเจ้า แล เห็น พระ เมษ
โปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่ งทรงถูกปลงพระชนม์ ทรงมีเขา
เจ็ด เขาและมี ตาเจ็ด ดวง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของ
พระเจ้า ที่ทรง ส่ง ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน โลก 7 และ พระ เมษ
โปดก นั ้น ได้เข้า มา รับ ม้วน หนั งสือ จาก พระหัตถ์ เบื้อง ขวา
ของพระองค์ ผู้ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 8 เมื่อ พระองค์
ทรงรับ หนั ง สือม้ วนนั ้น แล้ว สัตว์ทัง้ สี่ กับ ผู้อาวุโสยีสิ
่ บสี่ คน
นั ้นก็ ทรุ ด ตัว ลง จําเพาะ พระ พักตร์ พระ เมษ โปดก ทุก คน
ถือ พิณ เขาคู่ และถือ ขันทองคํา บรรจุ เครือ
่ งหอม ซึ่ง เป็น คํา
อธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง 9 และเขาทัง้ หลายก็รอ
้ ง
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เพลงใหม่ ว่า ดังนี้ “พระองค์ทรงเป็น ผู้ที่สมควรจะทรงรับ
ม้วน หนั งสือ และ แกะ ตรา ม้วน หนั งสือ นั ้น ออก เพราะ ว่า
พระองค์ ทรงถูก ปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิต ของ
พระองค์นั ้น พระองค์ได้ทรง ไถ่ เรา ทัง้ หลาย ซึ่ง มา จาก ทุก
ตระกูล ทุกภาษาทุก ชาติ และทุก ประเทศ ให้ไปถึง พระเจ้า
10 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทัง
้ หลายเป็นกษั ตริย์และเป็น
ปุโรหิต ของ พระเจ้า ของ เรา และ เรา ทัง้ หลาย จะ ได้ ครอบ
ครองแผ่นดินโลก”
ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
11 แล้วข้าพเจ้าก็มองดู และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงทูตสวรรค์
เป็นอันมากนั บเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซึ่งอยูล
่ ้อมรอบพระที่นั่ง
12
รอบสัตว์และผู้อาวุโสทัง้ หลายนั ้น ร้องเสียงดัง ว่า “พระ
เมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนัน
้ เป็นผู้ที่สมควรได้
รับฤทธิเดช
ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี
์
และคําสดุดี” 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิงม
่ ีชีวิตทัง้ หมด ทัง้
ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และ
บรรดาที่อยูในที
่
่เหล่า นั ้น ร้องว่า “ขอให้คํา สดุดีและเกียรติ
และสง่าราศีและฤทธิเดช
จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระ
์
ที่นั ่ง และแด่ พระเมษโปดกตลอดไปเป็น นิ ตย์” 14 และสัตว์
ทัง้ สี่ นั้นก็ รอ
้ งว่า “เอเมน” และผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่ก็ทรุ ด ตัว
ลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์

6

ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)
เมื่อ พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ ง นั ้น ออกแล้ว
ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยน
ิ สัตว์ตัวหนึ่ งในสัตว์สี่ตัวนนร
ั ้ ้อง
ดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดูเถิด” 2 ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด
1
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มีม้าขาวตัวหนึ่ ง และผู้ที่ขี่ม้านัน
้ ถือธนู และได้รบ
ั มงกุฎ และ
ผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)
3 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สองนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า
ก็ได้ยิน สัตว์ ตัวที่ สอง ร้อง ว่า “มาดูเถิด ” 4 และ มี ม้า อีก ตัว
หนึ่ ง ออก ไป เป็นม้าสีแดง สด ผู้ที่ขีม้
่ า ตัวนี้ได้รับอนุญาต ให้
นํา สันติสุข ไปจากแผ่น ดิน โลก เพื่อ ให้คนทัง้ ปวงรบราฆ่า
ฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)
5 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สามนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า
ก็ได้ยิน สัตว์ ตัวที่ สามร้องว่า “มาดูเถิด ” แล้ว ข้าพเจ้า ก็แล
เห็น และ ดูเถิด มีม้า ดํา ตัว หนึ่ ง และ ผู้ที่ขี่ม้านน
ั ้ ถือ ตราชู
6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ได้ยิน เสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ ทัง
้ สี่
นั ้นว่า “ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึ่ งเดนาริอัน ข้าวบาร์เลย์
สามทะนานต่อ หนึ่ ง เดนาริอัน และเจ้า อย่า ทํา อันตรายแก่
นํ้ามันและนํ้าองุน
่ ”
ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากร
หนึ่ งในสี่)
7 เมื่อ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ที่สี่ นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า
ก็ได้ยิน เสียง สัตว์ ตัวที่สี่ ร้อง ว่า “มาดูเถิด ” 8 แล้ว ข้าพเจ้า
ก็แล เห็น และ ดูเถิด มีม้า สี กะ เลียว ตัว หนึ่ ง ผู้ที่นั ่ง บน
หลังม้านั ้นมี ช่อ
ื ว่า ความตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้วย
และได้ให้ทัง้ สองนี้ มีอํานาจล้างผลาญแผ่น ดิน โลกได้หนึ่ ง
ในสี่ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และ
ด้วยสัตว์รา้ ยแห่งแผ่นดิน
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ตรา ประทับ ดวง ที่ห้า (เสียง ร้อง จาก ดวง วิญญาณ
ใต้แท่นบูชา)
9

เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ ห้า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็
แลเห็น ดวงวิญญาณใต้แท่น บูชา เป็นวิญ ญาณของคนทัง้
หลายที่ถูกฆ่า เพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคํา
พยานที่ เขายึดถือนั ้น 10 เขาเหล่านั ้นร้องเสียงดังว่า “โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้บริสุทธิและสั
ตย์จริง อีกนานเท่าใด
์
พระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองให้เลือดของเรา
ต่อ คน ทัง้ หลาย ที่อยูใน
่ โลก” 11 แล้ว พระองค์ ทรง ประทาน
เสื้อ สี ขาวแก่ คนเหล่า นั ้น ทุก คน และทรงกําชับ เขาให้ หยุด
พักต่อไปอีกหน่ อย จนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขา และพวกพี่
น้ องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
ตรา ประทับ ดวง ที่หก (ความ โกลาหล บน แผ่น ดิน โลก
เหตุจากพระพิโรธ)
12

เมื่อ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ที่ หก นั ้น แล้ว ดูเถิด
ข้าพเจ้า ก็ได้เห็น แผ่น ดิน ไหว ใหญ่โต ดวง อาทิตย์ก็กลาย
เป็นมืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็น
สีเลือด 13 และดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า ก็ ตกลงบนแผ่น
ดิน เหมือนต้น มะเดื่ออัน หวัน
่ ไหวด้วยลมกล้า จนทําให้ ผล
หล่นลงไม่ทันสุก 14 ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนั งสือที่เขา
ม้วนขึ้นไปหมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไป
จากที่เดิม 15 แลว
้ กษั ตริย์ทัง้ หลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต
เศรษฐี นาย ทหาร ใหญ่ ผู้ มี อํานาจ และ ทุก คน ทัง้ ที่ เป็น
ทาสและเป็นอิสระ ก็ซ่อนตัว อยู่ในถํ้า และโขดหิน ตามภูเขา
16 พวก เขา ร้อง บอก กับ ภูเขา และ โขด หินว่า “จงล้มทับ เรา
เถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้น จากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประ
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ทับอยู่ บนพระที่นั ่ง และให้ พ้น จากพระพิโรธของพระเมษ
โปดกนั ้น 17 เพราะว่า วัน สําคัญ แห่ง พระพิโรธของพระองค์
มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า”

7
1

อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา

ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้เห็ นทูต
สวรรค์สี่องค์ยืน อยูที
่ ่มุมทงั ้ สี่ ของ แผ่น ดิน โลก ห้าม ลม
ใน แผ่น ดิน โลก ทัง้ สี่ ทิศ ไว้ เพื่อ ไม่ให้ลม พัด บน บก ใน
ทะเล หรือ ที่ต้นไม้ใดๆ 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็เห็ นทูต สวรรค์อีกอง
ค์หน่งึ ปรากฏ ขึ้น มา จาก ทิศ ตะวัน ออก ถือ ดวง ตรา ของ
พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์อยู่ และ ท่าน ได้ ร้อง ประกาศ ด้วย
เสียง อัน ดัง แก่ทูต สวรรค์ทัง้ สี่ ผู้ได้รับ มอบ อํานาจ ให้ ทํา
อันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั ้น 3 ว่า “จงอย่าทําอันตราย
แผ่น ดิน ทะเล หรือ ต้นไม้ จนกว่า เรา จะ ได้ ประทับ ตรา
ไว้ที่หน้า ผากผู้รับ ใช้ทัง้ หลายของพระเจ้า ของเราเสียก่อน”
4 และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จํานวน ของ ผู้ที่ได้การ ประทับ ตรา คือ
ผู้ที่ได้การ ประทับ ตรา นั ้น ก็มา จาก ทุก ตระกูล ใน ชนชาติ
อิสราเอล ได้ แสน สี่ หมื่น สี่ พัน คน 5 ผู้ที่มา จาก ตระกูล ยู
ดาห์ได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ที่มาจากตระกูล
รู เบนได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ที่มาจากตระกูล
กาดได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 6 ผู้ที่มาจากตระกูล
อาเชอร์ได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ที่มาจากตระ
กูลนัฟ ทา ลีได้การ ประทับ ตรา หมื่น สอง พัน คน ผู้ที่มา จาก
ตระกูลมนั สเสห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 7 ผู้ที่มา
จาก ตระกูล สิ เม โอน ได้การ ประทับ ตรา หมื่น สอง พัน คน
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ผู้ที่มา จาก ตระ กูล เลวีได้การ ประทับ ตรา หมื่น สอง พัน คน
ผู้ที่มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้การประทับตราหมื่นสองพัน
คน 8 ผู้ที่มาจากตระกูล เศบูลุนได้การประทับ ตราหมื่น สอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่น
สองพันคน
การ ปรากฏ ของ มวลชน ที่ได้รับ ความ รอด ต่อ หน้า พระ
ที่นั ่ง
9 ต่อ จากนั ้น มา ข้าพเจ้า ก็มองดู และดูเถิด คนมากมาย
ถ้า มีผู้ใด จะ นั บ ประมาณ มิได้เลย มา จาก ทุก ชาติ ทุก
ตระกูล ประชากร และ ทุก ภาษา คน เหล่า นั ้น สวม เสื้อ
สีขาว ถือ ใบตาล ยืน อยูหน
่ ้า พระ ที่นั ่ง และ ต่อ พระ พักตร์
10
พระเมษโปดก คนเหล่านั ้นร้ องเสียงดัง ว่า “ความรอด
มีอยูที
่ ่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั ่ง และมีอยูที
่ ่พระ
เมษโปดก” 11 และทูตสวรรค์ทัง้ ปวงที่ยน
ื รอบพระที่นั ่ง รอบ
ผู้อาวุโส และ รอบ สัตว์ ทัง้ สี่นั ้น ก้ม ลง กราบ หน้า พระ ที่นั ่ง
และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ
สง่า ราศี ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อํานาจ และ
ฤทธิเดช
จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน”
์
13 และ คน หนึ่ ง ใน พวก ผู้อาวุ โสนั ้ น ถาม ข้าพเจ้า ว่า “คนที่
สวมเสื้อ สี ขาวเหล่า นี้ คือ ใคร และมาจากไหน” 14 ข้าพเจ้า
ตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยูแล้
่ ว” ท่านจึงบอก
ข้าพเจ้า ว่า “คน เหล่า นี้ คือ คน ที่มา จาก ความ ทุกข์ เวทนา
ครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระล้างเสื้อผ้า ของเขาในพระโลหิต
ของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้า นั ้น ขาวสะอาด 15 เพราะเหตุ
นั ้น เขา ทัง้ หลาย จึง ได้อยูหน
่ ้า พระที่นั่ง ของ พระเจ้า และ
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ปรน นิ บัติพระองค์ใน พระ วิหาร ของ พระองค์ ทัง้ กลาง วัน
และกลางคืน และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น 16 พวกเขาจะไม่ หว
ิ กระหายอีก เลย
แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป 17 เพราะ
ว่า พระเมษโปดกผู้ทรงอยู่ กลางพระที่นั่ง นั ้น จะทรงเลี้ยงดู
เขาไว้ และจะทรงนําเขาไปให้ถึงนํ้าพุแห่งชีวต
ิ และพระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น”

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา)
1 เมื่อ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ที่เจ็ด ความ เงียบ
ก็ ครอบคลุม สวรรค์อยูประมาณ
่
ครึง่ ชัว่ โมง 2 แล้ว
ข้าพเจ้า ก็เห็ นทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ที่ยืน อยูเฉพาะ
่
พระ
พักตร์พระเจ้า นั ้น ได้รับ พระราชทาน แตร เจ็ด คัน 3 และ
ทูต สวรรค์อีกอง ค์หน่งึ ถือ กระถาง ไฟ ทองคํา ออก มา ยืน
อยูที
่ ่แท่น และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็นอัน มากแก่ ทูต
องค์นั ้น เพื่อ ให้ถวาย ร่วม กับ คํา อธิษฐาน ของ วิสุทธิชน ทัง้
ปวงบนแท่นทองคําที่อยูหน
่ ้าพระที่นั่งนั ้น 4 และควันเครือ
่ ง
หอ มนั ้นก็ ลอย ขึ้น ไป พร้อม กับ คํา อธิษฐาน ของ วิสุทธิชน
ทัง้ หลาย จาก มือ ทูต สวรรค์สู่เบื้อง พระ พักตร์ ของ พระเจ้า
5 แล้วทูต สวรรค์องค์นั ้นก็ นํา กระถาง ไป บรรจุ ไฟ จาก แท่น
จนเต็ม และโยนกระถางนั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียง
ต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่น ดิน ไหว 6 และทูต สวรรค์เจ็
ดองค์ที่ถือแตรทัง้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ ง ใน
สาม)
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เมื่อ ทูต สวรรค์องค์แรกเป่า แตรขึ้น ลูกเห็บ และไฟปน
ด้วยเลือดก็ถูกทิง้ ลงบนแผ่น ดิน ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ ง ในสาม
ส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม)

8 เมื่อ ทูต สวรรค์องค์ที่สองเป่ า แตรขึ้น

ก็มีสิ่งหนึ่ งเหมือน
ภูเขาใหญ่กําลัง ลุก ไหม้ถูกทิง้ ลงไปในทะเล และทะเลนั ้น ได้
กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอ
ยู่ในทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน และบรรดาเรือกําปั่ น
แตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม)

10

เมื่อ ทูต สวรรค์องค์ที่สามเป่า แตรขึ้น ก็มีดาวใหญ่ ดวง
หนึ่ งเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั ้น
ตกลงบนแม่น้ํา หนึ่ ง ในสามส่วน และตกที่บ่อนํ้า พุทัง้ หลาย
11 ดาวดวงนี้ มีชื่อ ว่า บอระเพ็ด รสของนํ้า กลายเป็ น รสขม
เสีย หนึ่ ง ในสามส่วน และคนเป็นอัน มากก็ได้ตายไปเพราะ
นํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารสขมไป
แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม)
เมื่อ ทูต สวรรค์องค์ที่ สี่เป่า แตร ขึ้น ดวง อาทิตย์ก็ถูก
ทําลายไปหนึ่ ง ในสามส่วน ดวงจันทร์และดวงดาวทัง้ หลาย
ก็ เช่น เดีย วกันจึงมืด ไปหนึ่ ง ในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่าง
เสีย หนึ่ ง ใน สาม ส่วน และ กลาง คืนก็ เช่น เดียว กับ กลาง
วัน 13 แล้ว ข้าพเจ้า ก็มอง ดูและ ได้ยน
ิ ทูต สวรรค์องค์หน่งึ
ที่บินอยู่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ
จะมีแก่คนทัง้ หลายที่อยูบนแผ่
่
น ดิน โลก เพราะเสียงแตร
ของทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว”
12
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แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว)
1

เมื่อ ทูต สวรรค์องค์ที่ห้า เป่า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ก็เห็น ดาว
ดวง หนึ่ ง ตก จาก ฟ้า ลง มา ที่แผ่น ดิน โลก และ ประ ทาน
ลูกกุญ แจสําหรับ เหวที่ไม่มีก้น เหวให้แก่ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อ
เขา เปิด เหว ที่ไม่มีก้น เหว นั ้น ก็มีควัน พลุ่ง ขึ้น มา จาก เหว
นั ้น ดุจ ควันที่ เตา ใหญ่ และ ดวง อาทิตย์ และ อากาศ ก็ มืด
ไป เพราะ เห ตุ ควันที่ ขึ้น มา จาก เหว นั ้น 3 มีฝูง ตัก
๊ แตน บิน
ออกจากควัน นั ้น มายัง แผ่น ดิน โลก ได้ประทานอํานาจแก่
ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ อํานาจของแมลงป่องแห่ง แผ่น ดิน
โลก 4 และมี คํา สัง่ แก่ มัน ไม่ให้ทําร้ายหญ้า บนแผ่น ดิน โลก
หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทําร้ายคนเหล่านั ้นที่ไม่มีตรา
ของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ให้ฆ่า คน
เหล่านั ้น แต่ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั ้นเป็นการ
ทรมานที่เหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่านั ้น
คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่พบ เขาอยากจะ
ตาย แต่ความตายจะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตนนั ้นมีรู ปร่า ง
เหมือนม้าที่ผูกเครือ
่ งพร้อมสําหรับออกศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่ ง
ที่ดูเหมือนมงกุฎทองคํา หน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์ 8 ผมมัน
เหมือนผมผู้หญิง ฟันมัน เหมือนฟัน สิงโต 9 มันมี ทับทรวง
เห มือ นกับทับ ทรวง เหล็ก เสียง ปีก มัน เหมือน เสียง รถ ม้า
เป็นอัน มากกรู เข้า รบข้าศึก 10 มันมี หางเหมือนหางแมลง
ป่อง และ หา งมันนั ้นมี เหล็ก ไน มันมี อํานาจ ที่ จะ ทําร้าย
มนุษย์ ตลอดห้า เดือน 11 มันมี ทูต แห่ง เหวที่ไม่มีก้น เหวนั ้น
เป็นกษั ตริย์ ปกครองมัน ที่มีชื่อ เรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบัด
โดน แต่ใน ภาษา กรีก เรียก ว่า อ ปอ ล ลิโยน 12 วิบัติอย่าง
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ที่หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่ จะเกิด ขึ้น
ในภายหน้า
แตรที่หก (มนุษย์หน่งึ ในสามถูกฆ่าตาย)
13 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่ าแตรขึ้น ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียง

ออกมาจากเชิง งอนมุมทงั ้ สี่ ของแท่น ทองคํา ที่อยูเบื
่ ้องพระ
พักตร์พระเจ้า 14 เสียงนั ้น สัง่ ทูต สวรรค์องค์ที่หกที่ ถือ แตร
นั ้นว่า “จงแก้ มัด ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ที่ถูกมัด ไว้ที่แม่น้าํ ใหญ่นั ้น
คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส” 15 ทูต สวรรค์ทัง้ สี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่ง
ทรง เตรียม ไว้ สําหรับ ชัว่ โมง วัน เดือน และ ปี ที่จะ ให้ ฆ่า
มนุษย์เสียหนึ่ งในสามส่วน 16 และจํานวนพลทหารม้ามีสอง
ร้อยล้าน นี่ คือจํานวนที่ ข้าพเจ้าได้ยิน 17 ในนิ มิตนัน
้ ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้ คือ ผู้ที่นั ่งบนหลังม้านั ้น ก็มีทับทรวง
สีไฟ สีพลอย สีแดง และ สีกํามะถัน หัว ม้า ทัง้ หลาย นั ้น
เหมือน หัว สิงโต มีไฟ และ ควัน และ กํามะถัน พลุ่ง ออก มา
จากปากของมัน 18 มนุษย์ถูกฆ่า เสีย หนึ่ ง ในสามส่วนด้วย
ภัย พิบัติสามอย่างนี้ คือ ไฟและควัน และกํา มะถันที่พลุ่ งอ
อกมาจากปากมัน นั ้น 19 เพราะว่า ฤทธิ์ของม้า นั ้น อยูที
่ ่ปาก
และหาง หางของมัน เหมือนงู และมีหัว สิ่ง เหล่า นี้ ทําให้มัน
ทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์ทัง้ หลายที่เหลือ อยู่ ที่มิได้ถูกฆ่า ด้วย
ภัย พิบัติเหล่า นี้ ยัง ไม่ได้กลับ ใจเสีย ใหม่ จาก งาน ที่ มือ เขา
ได้กระทํา ไม่ ได้เลิกบู ชาผี บูชา ‘รู ปเคารพที่ ทํา ด้วยทองคํา
เงิน ทอง สัมฤทธิ์ หิน และ ไม้ รู ป เคารพ เหล่า นั ้น จะ ดู หรือ
ฟังหรือเดินก็ไม่ได้’ 21 และเขาก็มิได้กลับใจเสียใหม่จากการ
ฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลัก
ขโมย
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ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง
และข้าพเจ้า ได้เห็ นทูต สวรรค์ที่มี ฤทธิมากอี
ก องค์หน่งึ
์
ลง มา จาก สวรรค์ มีเมฆ คลุม ตัวท่าน และ มี รุ ง้ บน ศีรษะ
ท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือน
เสา ไฟ 2 ท่าน ถือ หนั งสือ เล็กๆ ม้วน หนึ่ ง ซึ่ง คลี่อยูใน
่ มือ
ของ ท่าน ท่าน วาง เท้า ขวา ของ ท่าน บน ทะเล และ เท้า
ซ้าย ของ ท่าน บน บก 3 ท่าน ร้อง เสีย งดังดุจ เสียง สิงโต
คําราม เมื่อ ท่าน ร้อง แล้ว เสียง ฟ้าร้อง ทัง้ เจ็ด เสียง ก็ ดัง
ขึ้น 4 เมื่อ เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ดัง ขึ้น แล้ว ข้าพเจ้า จึง ลงมือ
จะ เขียน แต่ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง จาก สวรรค์ ตรัส
แก่ ข้าพเจ้า ว่า “จง ประทับ ตรา ปิด ข้อความ ซึ่ง ฟ้าร้อง ทัง้
เจ็ด ได้ ร้อง นั ้น จง อย่า เขียน ข้อความ เหล่า นั ้น” 5 ฝ่าย ทูต
สวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้า เห็น ยืน อยู่ ทัง้ บน ทะเล และ บน บก
นั ้น ได้ชูมือ ขึ้น สู่ท้องฟ้า 6 และ ปฏิญาณ โดย อ้าง พระนาม
ของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยูเป็
่ น นิ ตย์ ผู้ได้ ‘ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ และ สรรพ สิง่ ซึ่งมีอยูใน
่ ฟ้า สวรรค์นั ้น ทรง สร้าง
แผ่น ดิน โลก และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยูในแผ่
่
น ดิน โลกนั ้น และ
ทรง สร้าง ทะเล กับ สรรพ สิง่ ซึ่งมีอยูใน
่ ทะเล นั ้น’ ว่า จะ
ไม่มีการ เนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไป แล้ว 7 แต่ว่า ใน วัน แห่ง เสียง
ของ ทูต สวรรค์องค์ที่เจ็ด นั ้น คือ เมื่อ ท่าน จะ เป่า แตร ขึ้น
ความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกศาสดา
พยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์ นั้นก็ จะสําเร็จ 8 และ
พระสุรเสียงที่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จากสวรรค์ นั้น ตรัส กับ ข้าพเจ้า
อีกว่า “จงไปรับ หนั งสือ เล็กๆม้วนนั ้นที่คลี่อยูในมื
่
อ ของทูต
สวรรค์องค์ที่ยืน อยู่ ทัง้ บน ทะเล และ บน บก นั ้น” 9 ข้าพเจ้า
จึง ไป หา ทูต สวรรค์องค์นั ้น และ กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ขอ หนั ง
1
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สือม้ วน เล็ก นั ้น เถิด” ท่าน จึง ตอบ ข้าพเจ้า ว่า “เอา ไป เถิด
และกินมัน เสีย มัน จะทําให้ ท้องเจ้า ขม แต่เมื่อ อยู่ ในปาก
ของเจ้า มัน จะหวานเหมือนนํ้า ผึ้ง” 10 ข้าพเจ้า รับ หนั ง สือม้
วน เล็ก นั ้น จาก มือ ทูต สวรรค์แล้ว ก็กิน เข้าไป ขณะ ที่มัน
อยู่ ในปากของข้าพเจ้า นั ้นมันก็ หวานเหมือนนํ้า ผึ้ง แต่เมื่อ
ข้าพเจ้า กินมัน เข้าไป แล้วท้ อง ข้าพเจ้า ก็ขม 11 และ ท่าน
บอกข้าพเจ้า ว่า “เจ้าต้องพยากรณ์ อีก ต่อ ชนชาติทัง้ หลาย
บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์”

11

การวัดพระวิหารชัน
้ ใน
ท่าน ผู้หน่งึ จึง เอา ไม้ อ้อ ท่อน หนึ่ ง ให้ ข้าพเจ้า รู ป ร่าง
เหมือน ไม้เรียว และ ทูต สวรรค์องค์นั ้น ยืน อยูกล่
่ าว ว่า “จง
ลุก ขึ้น ไป วัด พระ วิหาร ของ พระเจ้า และ แท่ นบูชา และ
คํานวณคนทัง้ หลายซึ่ง นมัสการในนั ้น 2 แต่ไม่ต้องวัด ลาน
ชัน
้ นอก พระ วิหาร นั ้น เพราะ ว่าที่ นั ่น ได้ มอบ ไว้แก่คน ต่าง
ชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํ่า เมือ งบริสุทธิ์ ลงใต้เท้า ตลอด
สี่สิบสองเดือน
1

คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และเราจะให้ฤทธิอํ
์ านาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา และ
เขา จะ พยากรณ์ ตลอด พัน สอง ร้อย หก สิบ วัน นุ่ง ห่มด้วย
ผ้า กระสอบ 4 พยาน ทัง้ สอง นั ้น คือ ต้น มะกอก เทศ สอง
ต้น และคัน ประทีป สองคันที่ตัง้ อยูเบื
่ ้องพระพักตร์พระเจ้า
5
ผู้ทรงเป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก ถ้า ผู้ ใดประสงค์ จะทําร้าย
พยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็ จะพลุ่ง ออกจากปากเขาเผาผลาญ
ศัตรู ผู้นั ้น ถ้า ผู้ ใด จะ ทําร้าย พยาน ทัง้ สอง ผู้นั ้นก็ จะ ต้อง
ตายในลักษณะนี้ 6 พยานทัง้ สองมีฤทธิปิ
์ ด ท้องฟ้า ได้ เพื่อ
3
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ไม่ให้ฝน ตกใน ระหว่าง วัน เห ล่านั ้นที่ เขา กําลัง พยากรณ์
และ มีฤทธิอํ
์ านาจ เหนื อ นํ้า ทําให้ กลาย เป็น เลือด ได้ และ
มีฤทธิบั
้ ็ได้ตาม
์ นดาล ให้ภัย พิบัติต่างๆ กระหนํ่า โลก กี่ครังก
7
ความปรารถนาของเขา และเมื่อ เสร็จ สิน
้ การเป็น พยาน
แล้ว สัตว์ร้าย ที่ ขึ้น มา จาก เหว ที่ไม่มีก้น เหว ก็ จะ สู้ รบ กับ
เขา จะ ชนะ เขา และ จะ ฆ่า เขา เสีย 8 และ ศพ ของ เขา จะ
อยูที
่ ่ถนน ใน เมือง ใหญ่นั ้น ซึ่ง ตาม ฝ่าย จิต วิญญาณ เรียก
ว่า เมืองโสโดมและอียป
ิ ต์ อัน เป็น เมืองซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น
9
เจ้าของเราถูกตรึงด้วย คนหลายชาติ หลายตระกูล หลาย
ภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่งดู ศพเขาตลอดสามวันคร่งึ
และ จะ ไม่ยอม ให้เอา ศพ นั ้น ใส่อุโมงค์เลย 10 คน ทัง้ หลาย
ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะยินดี เพราะเขา และจะสนุกสนาน
รืน
่ เริง จะ ให้ ของ ขวัญ แก่กัน เพราะ ว่า ผู้พยากรณ์ ทัง้ สอง
นี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้นที่ อาศัย อยู่ในโลก” 11 เมื่อ เวลาผ่าน
ไป สาม วันคร่งึ แล้ว ลมปราณ แห่ง ชีวต
ิ จาก พระเจ้า ก็เข้า
สู่ศพของเขาอีก และเขาก็ลุกขึ้น ยืน คนทัง้ หลายที่ได้เห็น
เขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึ้นมาที่นี่ เถิด”
และพวกศัตรู ก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
13

และในเวลานั ้นก็เกิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ และเมืองนั ้นก็
ถล่มลงเสียหนึ่ งในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ด
พัน คน และคนที่เหลือ อยูนั
่ ้นมี ความหวาดกลัว ยิง่ และได้
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ 14 วิบัติอย่างที่ สอง
ก็ ผ่าน ไป แล้ว ดูเถิด วิบัติอย่าง ที่ สาม ก็ จะ มา ถึง ใน ไม่ ช้า
นี้ แหละ
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แตรที่เจ็ด (การประกาศถึง ชัยชนะแห่ง อาณาจักรของ
พระคริสต์)
15 และ ทูต สวรรค์องค์ที่เจ็ดก็ เป่ า แตร ขึ้น และ มี เสียง
หลายๆเสียงกล่าวขึ้น ดังๆในสวรรค์ว่า “ราชอาณาจักรทัง้
หลาย แห่ง พิภพ นี้ ได้กลับ เป็น ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย ของ
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ เป็น ของ พระ คริสต์ ของ
พระองค์ และ พระองค์ จะ ทรง ครอบ ครอง ตลอด ไป เป็น
นิ ตย์” 16 และ ผู้อาวุโส ยีสิ
่ บ สี่ คน ซึ่ง นั ่ง ใน ที่ นั ่ง ของ ตน
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงกราบนมัสการพระเจ้า
17 และทูล ว่า “โอ ข้า แต่พระเจ้า องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ผู้ทรง
ฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ทรงดํารงอยูบั
่ ดนี้ และผู้ได้ทรงดํารง
อยู่ ใน กาล ก่อน และ ผู้ จะ เสด็จ มา ใน อนาคต ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ขอบพระคุณ พระองค์ ที่พระองค์ได้ทรง ใช้ ฤทธา
นุ ภาพ อัน ใหญ่ ยิง่ ของ พระองค์ และ ได้ ทรง ครอบ ครอง
18 เหล่า ประชาชาติมีความ โกรธ แค้น แต่พระพิโรธ ของ
พระองค์ก็มา ถึง แล้ว ถึง เวลา ที่พระองค์จะ ทรง พิพากษา
คน ทัง้ หลาย ที่ ตาย ไป แล้ว และ ถึง เวลา ที่พระองค์จะ ทรง
ประทาน บําเหน็ จ แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ คือ พวก ศาสดา
พยากรณ์ และ วิสุทธิชน ทัง้ ปวง และ แก่ คน ทัง้ หลาย ที่
ยําเกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้ น้อย และถึง เวลา
แล้วที่พระองค์จะ ทรง ทําลาย คน ที่ ทําลาย แผ่น ดิน โลก”
19 แล้ว พระ วิหาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ก็เปิ ด ออก ใน พระ
วิหารนั ้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ
และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก

12
ผู้หญิงและพญานาค
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1

มีการ มหัศจรรย์ใหญ่ยิง่ ปรากฏ ใน สวรรค์ คือ ผู้ หญิง
คน หนึ่ งมีดวง อาทิตย์เป็น อาภรณ์ มีดวง จันทร์อยูใต้
่ เท้า
และ บน ศีรษะ มีด วง ดาว สิบ สอง ดวง เป็น มงกุฎ 2 ผู้หญิง
นั ้นมีครรภ์ และ ร้อง ครวญ ด้วย ความ เจ็บ ครรภ์ที่ใกล้จะ
คลอด 3 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งปรากฏในสวรรค์
ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัว หนึ่ ง มีเจ็ด หัว และมีสิบเขา
และ ที่ หัว เห ล่านั ้นมี มงกุฎ เจ็ด อัน 4 หาง พญานาค ตวัด
ดวงดาวในท้องฟ้า ทิง้ ลงมาที่แผ่นดิน โลกเสีย หนึ่ ง ในสาม
ส่วน และ พญานาค นั ้น ยืน อยู่ เบื้อง หน้า ผู้ หญิง ที่ กําลัง จะ
คลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว
บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง
5 หญิง นั ้น คลอดบุตรชาย ผู้ซึ่ง จะครอบครองประชาชาติ
ทัง้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั ้น ได้ ข้น
ึ ไปถึง พระเจ้า ถึง
6
พระที่นั่งของพระองค์ และหญิงนั ้นก็หนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกัน
ดาร ที่นางมีสถานที่ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ให้ เพื่อ
นางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอยูที
่ ่นั ่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
7 และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์ มีคา เอล และ พวก
ทูต สวรรค์ ของท่านได้ต่อสู้กับ พญานาค และพญานาคกับ
พวก ทูต ขอ งมันก็ต่อสู้ 8 แต่ฝ่าย พญานาค แพ้ และ พวก
พญานาค ไม่มีที่ อยูใน
่ สวรรค์อีกเลย 9 พญานาค ใหญ่ ซึ่ง
เป็น งูดึกดําบรรพ์ ที่เขา เรียก กันว่า พญา มาร และ ซาตาน
ผู้ล่อลวงมนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวกทูต ของมันก็ถูก
ผลัก ทิง้ ลง มา ใน แผ่น ดิน โลก 10 และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
ดัง ขึ้น ในสวรรค์ว่า “บัดนี้ ความรอด และฤทธิเดช
และราช
์
อาณาจักรแห่ง พระเจ้า ของเรา และอํานาจพระคริสต์ ของ
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พระองค์ได้มา ถึง แล้ว เพราะ ว่า ผู้ที่กล่าว โทษ พวก พี่ น้ อง
ของ เรา ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ กลาง วัน และ
กลางคืน นั ้น ก็ได้ถูกผลัก ทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่า นั ้น ชนะ
พญา มาร ด้วย พระ โลหิต ของ พระ เมษ โปดก และ โดย คํา
พยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของ
ตน 12 ฉะนั ้น สวรรค์ และ บรรดา ผู้ที่ อยูใน
่ สวรรค์ จง รืน
่ เริง
ยินดีเถิด แต่วิบัติจะมีแก่ผู้ที่ อยูใน
่ แผ่น ดิน โลก และ ทะเล
เพราะว่าพญามารได้ ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพ
ราะมันรู้วา่ เวลาของมันมีน้ อย”
ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น

13 เมื่อพญานาคนั ้นเห็นว่ามันถูกผลักทิง
้ ลงมาในแผ่นดิน

โลกแล้ว มันก็ ข่มเหงหญิง ที่ คลอดบุตรชายนั ้น 14 แต่ทรง
ประทาน ปีกนก อินทรีใหญ่สอง ปีก แก่ หญิง นั ้น เพื่อ ให้นาง
บิน หนี หน้างูเข้า ไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ใน สถาน ที่ ของ นาง
จนถึงที่ซ่ึงนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่ งและสอง
วาระและครึง่ วาระ 15 งูนั ้นก็ พ่น นํ้า ออกจากปากเหมือนนํ้า
ท่วมไหลตามหญิง นั ้น เพื่อ จะให้ พัด หญิง นั ้น ไปกับน้าํ ท่วม
16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิง นั ้น ไว้ได้ โดยแยกออกเป็ น ช่อง
แล้ว สูบน้าํ ท่วม นั ้นที่ พ่น ออก จาก ปาก พญานาค นั ้น ลง ไป
17 พญานาคโกรธแค้นหญิงนั ้น มันจึงออกไปทําสงครามกับ
เชื้อสายของนางที่เหลืออยูนั
่ ้น คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล
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1

และ ข้าพเจ้า ได้ ยืน อยูที
่ ่หาด ทราย ชายทะเล และ เห็น
สัตว์ รา้ ย ตัว หนึ่ ง ขึ้น มา จาก ทะเล มันมีเจ็ด หัว และ สิบ เขา
ที่เขา ทัง้ สิบนนม
ั ้ ี มงกุฎ สิบ อัน และ มีช่อ
ื ที่ เป็น คํา หมิน
่
ประมาทจารึก ไว้ที่หัวทัง้ หลายของมัน 2 สัตว์ร้ายที่ ข้าพเจ้า
ได้เห็น นั ้น เหมือน เสือ ดาว และ เท้า เหมือน เท้า หมี และ
ปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ให้ฤทธิของมั
น และ
์
ที่ นั ่ง ของ มัน และ สิทธิ อํานาจ อัน ใหญ่ ยิง่ แก่สัตว์ร้าย นั ้น
3 ข้าพเจ้า ได้เห็นว่า หัวๆ หนึ่ ง ของ สัตว์ รา
้ ย ดู เหมือน ถูก ฟัน
ปาง ตาย แต่แผล ที่ถูก ฟัน นั ้นรักษา หาย แล้ว คน ทัง้ โลก
ติดตามสัตว์รา้ ยนั ้น ไปด้วยความอัศจรรย์ใจ 4 เขาทัง้ หลาย
ได้ บูชา พญานาค ที่ได้ให้อํานาจ แก่สัตว์ร้าย นั ้น เขา ได้ บูชา
สัตว์รา้ ยนั ้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ ได้ และใคร
สามารถจะทํา สงครามกับ สัตว์นี้ ได้ ” 5 และยอมให้สัตว์ร้าย
นั ้นมี ปากที่พูดคํา กล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้
มัน ใช้ อํานาจ กระทํา อย่าง นั ้น ตลอด สี่สิบ สอง เดือน 6 มัน
กล่าว คํา หมิน
่ ประมาท ต่อ พระเจ้า เพื่อ หมิน
่ ประมาท ต่อ
พระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่
อยูในสวรรค์
่
สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน
7

และยอมให้ มัน ทํา สงครามกับ พวกวิสุทธิชน และชนะ
เขา และให้ มันมี อาํ นาจเหนื อ ชนทุก ตระกูล ทุกภาษา และ
ทุก ประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่อยูในแผ่
่
น ดิน โลกจะบูชา
สัตว์รา้ ยนั ้น คือคนทัง้ ปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ
ของ พระ เมษ โปดก ผู้ทรง ถูก ปลง พระชนม์ตัง้ แต่แรก ทรง
สร้างโลก 9 ใครมีหูก็ให้ฟัง เอาเถิด 10 ผู้ใดที่ กําหนดไว้ให้ไป
เป็น เชลยผู้ นั้นก็ จะต้องไปเป็น เชลย ผู้ใดฆ่า เขาด้วยดาบผู้
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นั ้นก็ ต้องถูก ฆ่า ด้วยดาบ นี่ แหละคือ ความอดทนและความ
เชื่อของพวกวิสุทธิชน

สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน
11

และ ข้าพเจ้า เห็น สัตว์ รา้ ย อีก ตัว หนึ่ ง ขึ้น มา จาก แผ่น
ดิน มีสอง เขา เหมือน ลูก แกะ และ พูด เหมือน พญานาค
12 มัน ใช้ อา
ํ นาจของสัตว์ รา้ ยตัว เดิมนั ้ นอย่างครบถ้วนต่อ
หน้า สัตว์ รา้ ย ตัว เดิมนน
ั ้ มัน ทําให้ โลก และ คน ที่อยูใน
่ โลก
บูชา สัตว์ ร้าย ตัว เดิมนน
ั ้ ที่มีแผล ปาง ตาย แต่ รักษา หาย
13
แล้ว สัตว์ร้าย นี้ แสดง การ มหัศจรรย์ใหญ่ จน กระทํา ให้
ไฟตกลงมาจากฟ้า สู่แผ่นดิน โลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทัง้
หลาย 14 มัน ล่อลวง คน ทัง้ หลาย ที่อยูใน
่ โลก ด้วย การ
อัศจรรย์นั ้น ซึ่งมันมี อํานาจ กระทํา ท่ามกลาง สายตา ของ
สัตว์ ร้าย ตัว เดิมนน
ั ้ และ มัน สัง่ ให้ คน ทัง้ หลาย ที่อยูใน
่
โลก สร้าง รู ป จําลอง ให้แก่สัตว์ ร้าย ที่ถูก ฟัน ด้วย ดาบ แต่
ยังมีชีวิตอยูนั
่ ้น 15 และมันมี อาํ นาจที่ จะให้ ลมหายใจแก่รู ป
สัตว์นั ้น เพื่อ ให้รู ป สัตว์ ร้าย นั ้น ทัง้ พูด ได้ และ กระทํา ให้
บรรดา คน ที่ไม่ยอม บูชา รู ป สัตว์ ร้าย นั ้น ถึงแก่ ความ ตาย
ได้ 16 และ มัน ยัง ได้ บังคับ คน ทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้ น้ อย คน
มัง่ มีและคนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่มือขวา
หรือ ที่หน้า ผาก ของ เขา 17 เพื่อ ไม่ให้ผู้ใด ทําการ ซื้อ ขาย ได้
นอกจากผู้ที่มีเครือ
่ งหมายนั ้น หรือชื่อของสัตว์รา้ ยนั ้น หรือ
18
เลขชื่อ ของมัน ในเรือ
่ งนี้ จงใช้สติ ปัญญา ถ้า ผู้ ใดมี ความ
เข้าใจก็ให้คิด ตรึก ตรองเลขของสัตว์ รา้ ยนั ้น เพราะว่า เป็น
เลขของบุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก
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ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
ข้าพเจ้า ได้แล เห็น และ ดูเถิด พระ เมษ โปดก ทรง ยืน
อยูที
่ ่ภูเขา ศิโยน และ ผู้ที่ อยูกั
่ บ พระองค์มีจํานวน แสน สี่
หมื่น สี่ พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ที่มีพระนาม ของ พระ บิดา ของ
พระองค์เขียน ไว้ที่หน้า ผาก ของ เขา 2 และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ
เสียงจากสวรรค์ดุจเสียงนํ้ามากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้อง
สนั ่น และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง พวก ดีด พิณ เขา คู่ กําลัง
3
บรรเลง อยู่ คน เห ล่านั ้นร้ อง เพลง ราวกับ ว่า เป็น เพลง
บท ใหม่ ต่อ หน้า พระ ที่นั ่ง หน้า สัตว์ ทัง้ สี่นั ้น และ หน้า พวก
ผู้อาวุโส ไม่มีใคร สามารถ เรียน รู ้ เพลง บท นั ้น ได้ นอกจาก
คนแสนสี่ หมื่น สี่ พัน คนนั ้น ที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้ว จากแผ่น ดิน
โลก 4 คนเหล่า นี้ เป็น คนที่มิได้มีมลทินกับ ผู้หญิง เพราะว่า
เขาเป็นพวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่า
นี้ ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่ จากมวลมนุษย์
เป็น ผลแรกถวายแด่ พระเจ้า และแด่ พระเมษโปดก 5 ปาก
เขา ไม่กล่าว คํา อุบาย เลย เพราะ เขา ไม่มีความ ผิด ต่อ หน้า
พระที่นั่งของพระเจ้า
1

6

ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ

แล้ว ข้าพเจ้า ได้เห็ นทูต สวรรค์อีกอง ค์หน่งึ ที่บินอ ยู่ ใน
ท้องฟ้า เพื่อ ประกาศข่าวประเสริฐ อัน เป็น อมตะแก่ คนทัง้
หลาย ที่อยูใน
่ โลก แก่ทุกชา ติ ทุก ตระกูล ทุก ภาษา และ
7
ประชากร ท่าน ประกาศ ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “จง ยําเกรง
พระเจ้า และ ถวาย สง่า ราศีแด่พระองค์ เพราะ ถึง เวลา
ที่พระองค์จะ ทรง พิพากษา แล้ว และ จง นมัสการ พระองค์
‘ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล’ และบ่อนํ้าพุทัง้
หลาย”
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ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
8 ทูต สวรรค์อีกอง ค์หน่ง
ึ ตาม ไป ประกาศ ว่า “บา บิ โลน
มหานคร นั ้น ล่มจม แล้ว ล่มจม แล้ว เพราะ ว่า นคร นั ้น
ทําให้ประชาชาติทัง้ ปวง ดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความ เดือดดาล
ของเธอในการล่วงประเวณี ”
ทูต สวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ ทรมานเป็น นิ ตย์
ของทุกคนที่รบ
ั เครือ
่ งหมายและบูชาสัตว์ร้าย
9 และ ทูต สวรรค์ ซึ่ง เป็ น องค์ที่สาม ตาม ไป ประกาศ ด้วย
เสียง อัน ดัง ว่า “ถ้า ผู้ ใด บูชา สัตว์ ร้าย และ รู ป ของ มัน
และรับ เครือ
่ งหมายของมัน ไว้ที่หน้า ผากหรือ ที่ มือ ของตน
10 ผู้นั ้น จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธของพระเจ้า ซึ่ง
ไม่ได้ระคนกับสิง่ ใด ที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์
และเขาจะต้องถูก ทรมานด้วยไฟและกํามะถัน ต่อ หน้า ทูต
สวรรค์ผู้ บริสุทธิทั
์ ง้ หลาย และต่อ พระพักตร์พระเมษโปดก
11 และ ควัน แห่ง การ ทรมาน ของ เขา พลุ่ง ขึ้น ตลอด ไป เป็ น
นิ ตย์ และผู้ที่บูชาสัตว์ รา้ ยและรู ป ของมัน และผู้ ใดก็ตาม
ที่รับเครือ
่ งหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลาง
วันและกลางคืน”
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน
12 นี่ แหละคือความอดทนของพวกวิสุ ทธิชน คือผู้ที่รักษา
พระ บัญญัติของ พระเจ้า และ ความ เชื่อ ของ พระ เยซูไว้
13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า
“จงเขียนไว้เถิด ว่า ตัง้ แต่นี้ สืบไปคนทัง้ หลายที่ ตายในองค์
พระผู้ เป็น เจ้า จะเป็นสุข” และพระวิญญาณตรัสว่า “จริ งอ
ย่างนั ้น เพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่ อยยากของเขา
และการงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป”
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การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
14 ข้าพเจ้า ได้แลเห็น และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หน่ง
ึ
ประทับ บนเมฆนั ้น เหมือนกับ บุตรมนุษย์ สวมมงกุฎ ทองคํา
บน พระ เศียร และ พระหัตถ์ ถือ เคียว อัน คม 15 และ มีทูต
สวรรค์อีกอง ค์หน่ึ งอ อก มา จาก พระ วิหาร ร้อง ทูล พระองค์
ผู้ประทับ บน เมฆ นั ้น ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “จง ใช้ เคียว ของ
พระองค์เกี่ยว ไป เถิด เพราะ ว่า ถึง เวลา ที่พระองค์จะ เกี่ยว
แล้ว เพราะ ว่า ผล ที่ จะ ต้อง เก็บ เกี่ยว ใน แผ่น ดิน โลก นั ้น
สุก แล้ว” 16 และ พระองค์ผู้ประทับ บน เมฆ นั ้น ได้ทรง ตวัด
เคียวนั ้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้ว
17 และ ทูต สวรรค์อีกอง ค์หน่งก
ึ ็ ออก มา จาก พระ วิหาร บน
สวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน 18 และทูตสวรรค์อีกอง
ค์หน่งึ ผู้มี ฤทธิเหนื
อ ไฟ ได้ออก มา จาก แท่ นบูชา และ ร้อง
์
บอกทู ตองค์นั้นที่ ถือ เคียวคมนั ้น ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ท่าน
จงใช้ เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บ พวงองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก
เพราะลูกองุ่นนั ้นสุกดีแล้ว” 19 ทูตสวรรค์นั ้นก็ตวัดเคียวบน
แผ่น ดิน โลก และเก็บ เกี่ยวผลองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก และ
ขว้างลงไปในบ่อ ยํ่า องุนอ
่ ัน ใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้า
20 บ่อย่า
ํ องุน
่ ถูกยํ่าภายนอกเมือง และโลหิตไหลออกจากบ่อ
ยํ่า องุน
่ นั ้น สูง ถึงบัง เหียนม้า ไหลนองไปประมาณสามร้อย
กิโลเมตร

15
ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ข้าพเจ้า เห็น หมาย สําคัญ ใน สวรรค์อีก ประการ หนึ่ ง
ใหญ่ยิง่ และ น่า ประหลาด คือมีทูต สวรรค์เจ็ ดอง ค์ ถือ
1
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ภัย พิบติ
ั เจ็ดอย่าง อัน เป็น ภัย พิบัติครัง้ สุดท้าย เพราะ ว่า
พระพิโรธ ของ พระเจ้า สิน
้ สุด ลง ด้วย ภัย พิบัติเหล่า นั ้น
2 ข้าพเจ้า เห็น เป็ น เหมือน ทะเล แก้ว ปน ไฟ และ บรรดา คน
ที่มีชัย ต่อ สัตว์ร้าย และ รู ป ของ มัน และ เครือ
่ งหมาย ของ
มัน และเลขประจําชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนน
ั ้ พวก
3
เขา ถือ พิณ เขา คู่ ของ พระเจ้า เขา ร้อง เพลง ของ โมเสส
ซึ่ง เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระเจ้า และ เพลง ของ พระ เมษ โปดก
ว่า “ข้า แต่พระเจ้า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ
สูงสุด พระ ราช กิจ ของ พระองค์ใหญ่ยิง่ และ มหัศจรรย์นั ก
ข้า แต่องค์พระ มหา กษั ตริยแห่
์ งวิสุทธิชน ทัง้ ปวง วิถีทาง
ทัง้ หลาย ของ พระองค์ยุติธรรม และ เที่ยง ตรง 4 โอ ข้า
แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า มีผู้ใด บ้าง ที่ จะ ไม่ ยําเกรง พระองค์
และไม่ ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ เพราะว่า
พระองค์ผู้เดียวทรงเป็น ผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทัง้ ปวงจะมา
นมัสการจําเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษา
ของ พระองค์ ปรากฏ แจ้ง แล้ว” 5 ต่อ จาก นี้ ข้าพเจ้า ได้แล
เห็น และ ดูเถิด พระ วิหาร ของ พลับพลา แห่ง สักขี พยาน
ใน สวรรค์ เปิด ออก 6 และ ทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ที่ถือ ภัย
พิบัติทัง้ เจ็ด ได้ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่งห่มผ้าป่านสีขาว
และบริสุทธิ์ และคาดรัด ประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัว หนึ่ ง
ใน สี่ ตัวนน
ั ้ ได้ เอา ขันทอง คํา เจ็ด ใบ เต็มด้วย พระพิโรธ ของ
พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยูเป็
่ น นิ ตย์ ส่ง ให้แก่ทูต สวรรค์ทัง้
8
เจ็ด องค์นั ้น และ พระ วิหาร ก็ เต็ม ไป ด้วย ควัน ซึ่ง มา จาก
สง่า ราศี ของ พระเจ้า และ จาก ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์
และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้น ได้ จนกว่า ภัย
พิบัติทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง
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แล้ว ข้าพเจ้า ก็ได้ยิน เสียงดัง ออกมาจากพระวิหาร สัง่
ทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ นั ้นว่า “จง ไป เถิด เอา ขัน ทัง้ เจ็ด ใบ
ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก”
ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)
ทูต สวรรค์องค์แรก จึง ออก ไป และ เท ขัน ของ ตน ลง
บน แผ่น ดิน โลก และ คน ทัง้ หลาย ที่มีเครือ
่ งหมาย ของ
สัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนอง
มีทุกข์เวทนาแสนสาหัส
2

ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)
ทูต สวรรค์องค์ที่สอง ก็ เท ขัน ของ ตน ลง ใน ทะเล และ
ทะเลก็ กลายเป็น เหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิง่
ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
3

ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)

4 ทูตสวรรค์องค์ที่สามเทขันของตนลงที่แม่น้า
ํ และบ่อนํ้า

พุทัง้ ปวง และนํ้า เหล่านั ้นก็ กลายเป็น เลือด 5 และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ทูต สวรรค์แห่ง นํ้า ร้อง ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า ผู้ดํารงอยูบั
่ ดนี้ และผู้ได้ทรงดํารงอยู่ ในกาลก่อน และ
ผู้ จะ ทรง ดํารง อยูใน
่ อนาคต พระองค์ทรง เป็น ผู้ชอบ ธรรม
เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ กระทํา ให้ โลหิต ของ พวก วิสุทธิชน และ ของ พวก ศาสดา
พยากรณ์ ไหลออก และพระองค์ได้ประทานโลหิต ให้เขาดื่ม
ด้วยเขาทัง้ หลายก็ สมควรอยูแล้
่ ว ” 7 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ทูต
สวรรค์อีกองค์หน่งึ ซึ่ง อยูที
่ ่แท่น บูชาร้องว่า “จริ งอย่างนั ้น
พระเจ้า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ สูงสุด การ
พิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว”
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ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์)
8 ทูต สวรรค์องค์ที่ สี่เท ขัน ของ ตน ลง ที่ดวง อาทิตย์ และ
ทรง ให้ อํานาจ แก่ดวง อาทิตย์นั ้นที่ จะ คลอก มนุษย์ ด้วย ไฟ
9 ความ ร้อน แรง กล้า ได้ คลอก คน ทัง
้ หลาย และ พวก เขา
พูด หมิน
อ ภัย
่ ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีฤทธิเหนื
์
พิบัติเหล่า นั ้น และพวกเขาไม่ได้กลับ ใจและไม่ได้ถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์
ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)
10 ทูต สวรรค์องค์ที่ห้า เทขัน ของตนลงบนที่ นั่ง ของสัตว์
ร้าย นั ้น และ อาณาจักร ขอ งมันก็ มืด ไป คน เหล่า นั ้น ได้
กัดลิ้ นของตนด้วยความเจ็บ ปวด 11 และพูด หมิน
่ ประมาท
พระเจ้า แห่ง สวรรค์ เพราะ ความ เจ็บ ปวด และ เพราะ แผล
ที่มีหนอง ตาม ตัว ของ เขา แต่เขา ไม่ได้กลับ ใจเสีย ใหม่ จาก
การประพฤติของตน
ขัน ใบที่หก (การเตรียมทางไว้ สําหรับ พวกกษั ตริย์แห่ง
ทิศตะวันออก)
12 ทูต สวรรค์องค์ที่หกเทขัน ของตนลงที่แม่น้า
ํ ใหญ่ คือ
แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส ทําให้นํ้า ใน แม่น้ํา นั ้น แห้ง ไป เพื่อ เตรียม
มรรคา ไว้ สําหรับ บร รดากษั ตริย์ที่มา จาก ทิศ ตะวัน ออก
13 และข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครกสามตนรู ป ร่างคล้ายกบออก
มาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ รา้ ยนั ้น และ
ออกจากปากของผู้พยากรณ์ เท็จ 14 ด้วยว่าผีเหล่านั ้นเป็นผี
ร้ายกระทําการอัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง
แผ่น ดิน โลก คือ ทัว่ พิภพ เพื่อ ให้บร รดากษั ตริย์เหล่านั ้นร่ว
มกัน ทํา สงคราม ใน วัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ
ภาพสูงสุด 15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ที่เฝ้าระวัง
ให้ดีและรักษาเสื้อผ้า ของตนจะเป็นสุข เกลื อกว่า ผู้ นั้น จะ
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เดิน เปลือยกาย และคนทัง้ หลายจะได้เห็น ความน่า ละอาย
ของเขา” 16 และมัน ให้ เขาทัง้ หลายชุมนุมที่ ตําบลหนึ่ ง ซึ่ง
ภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
ทูต สวรรค์องค์ที่เจ็ด ได้ เท ขัน ของ ตน ลง ใน อากาศ
และ มี พระ สุรเสียง ดัง ออก มา จาก พระที่นั่ง ใน พระ วิหาร
แห่ง สวรรค์ว่า “สําเร็จ แล้ว” 18 และ เกิดมี เสียง ต่างๆ
มีฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ และ เกิด แผ่น ดิน ไหว ครัง้ ใหญ่ ซึ่ง
ตัง้ แต่มีมนุษย์เกิ ดมาบนแผ่น ดิน โลก ไม่เคยมีแผ่นดิน ไหว
ร้าย แรง และ ยิง่ ใหญ่เช่น นี้ เลย 19 มหา นคร นั ้นก็ แยก ออก
เป็น สาม ส่วน และ บ้าน เมือง ของ นานา ประชาชาติก็ล่มจม
มหานคร บา บิ โลน นั ้นก็อยูใน
่ ความ ทรง จํา ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระเจ้า เพื่อ จะ ให้ นคร นั ้น ดื่ม ถ้วย เหล้า องุน
่ แห่ง
พระพิโรธ อัน ใหญ่ หลวง ของ พระองค์ 20 และ บรรดา เกาะ
ต่างๆก็หนี หายไป และภูเขาทัง้ หลายก็ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมี
ลูบ เห็บ ใหญ่ ตกลงมาจากฟ้า ถูก คนทัง้ ปวง แต่ละก้อนหนั ก
ประมาณห้า สิบกิ โลกรัม คนทัง้ หลายจึง พูด หมิน
่ ประมาท
พระเจ้า เพราะภัย พิบัติที่เกิด จากลูก เห็บนน
ั ้ เพราะว่า ภัย
พิบัติจากลูกเห็บนนร
ั ้ ้ายแรงยิง่ นั ก
17

17

การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย
ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ในเจ็ด องค์ที่ถือ ขัน เจ็ด ใบนั ้น มาหา
ข้าพเจ้า และ พูด ว่า “เชิญ มา ที่นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่าน
ดู การ พิพากษา ลงโทษ หญิง แพศยา คน สําคัญ ที่ นั ่ง อยู่ บน
นํ้า มาก หลาย 2 คือ หญิง ที่ บร รดากษั ตริย์ ทัว่ แผ่น ดิน โลก
1
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ได้ล่วง ประเวณี ด้วย และ คน ทัง้ หลาย ที่อยูใน
่ แผ่น ดิน โลก
ก็ได้มัวเมา ด้วย เหล้า องุน
่ แห่ง การ ล่วง ประเวณี ของ เธอ”
3 ทูต สวรรค์องค์นั ้น ได้ นํา ข้าพเจ้า เข้าไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
โดย พระ วิญญาณ และ ข้าพเจ้า ได้เห็น ผู้ หญิง คน หนึ่ ง นั ่ง
อยู่ บนสัตว์ รา้ ยสี แดงเข้ม ตัว หนึ่ ง ซึ่งมี ช่อ
ื หลายชื่อ เป็น คํา
หมิน
่ ประมาทเต็ม ไปทัง้ ตัว มันมีเจ็ด หัว และสิบ เขา 4 หญิง
นั ้น นุ่ง ห่มด้วย ผ้า สี ม่วง และ สีแดง เข้ม และ ประ ดับด้วย
เครือ
่ งทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก หญิง นั ้น ถือ ถ้วย
ทองคําที่ เต็มด้วยสิง่ น่า สะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่ง
การ ล่วง ประเวณี ของ ตน 5 และ ที่หน้า ผาก ของ หญิง นั ้น
เขียนชื่อไว้ว่า “ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิง
แพศยาทัง้ หลาย และแม่แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่า สะอิดสะเอียน
แห่ง แผ่น ดิน โลก” 6 และข้าพเจ้า เห็น หญิง นั ้น เมามายด้วย
โลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของคนทัง้ หลายที่พลีชีพ
เพื่อ เป็น พยานของพระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น หญิง นั ้น แล้ว
ข้าพเจ้า ก็อัศจรรย์ใจ ยิง่ นั ก 7 ทูต สวรรค์องค์นั ้น จึง ถาม
ข้าพเจ้า ว่า “เหตุไฉนท่านจึงอัศ จรรย์ใจ ข้าพเจ้า จะบอกให้
ท่านรู ถ
้ ึงความลึกลับของหญิงนั ้น และของสัตว์รา้ ยที่มีเจ็ด
หัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
สัตว์ร้าย ที่ ท่าน ได้เห็น นั ้น เป็น อยู่ ใน กาล ก่อน
แต่บัดนี้ มิได้เป็น และ มัน จะ ขึ้น มา จาก เหว ที่ไม่มีก้น เหว
เพื่อ ไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่อยูในโลก
่
ซึ่ง
ไม่มีชื่อ จด ไว้ ใน หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ตัง้ แต่ แรก ทรง สร้าง โลก
นั ้น ก็จะ อัศจรรย์ใจ เมื่อ เขา เห็น สัตว์ร้าย ซึ่ง ได้เป็น อยูใน
่
กาลก่อน แต่บัดนี้ มิได้เป็น และกําลัง จะเป็น 9 นี่ ต้องใช้สติ
8
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ปัญญา หัวทงั ้ เจ็ด นั ้น คือ ภูเขา เจ็ด ยอด ที่ หญิง นั ้น นั ่ง อยู่
10 และมีกษั ตริยเจ
์ ็ ดองค์ ซึ่ง ห้า องค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หน่ึ
งกํา ลัง เป็น อยู่ และ อีก องค์หน่งึ นั ้น ยัง ไม่ได้เป็น ขึ้น และ
เมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดํารงอยูชั
่ ว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ร้าย
ที่ เป็น แล้ว เมื่อก่อน แต่เดีย
๋ ว นี้ ไม่ ได้เป็น นั ้นก็เป็นที่แปด
แต่ก็ยังเป็นองค์หน่งึ ในเจ็ดองค์นั ้น และจะไปสู่ความพินาศ
12 เขา ทัง
้ สิบ เขา ที่ ท่าน ได้เห็น นั ้น คือ กษั ตริย์สิบอง ค์ที่ยัง
ไม่ได้เสวย ราช สมบัติ แต่จะ รับ อํานาจ อย่า งกษั ตริย์ ด้วย
กันกับ สัตว์ รา้ ยนั ้น หนึ่ ง ชัว่ โมง 13 กษั ตริยทั
์ ง้ หลายนั ้นมี น้ํา
พระทัย อย่าง เดียวกัน และ ทรง มอบ ฤทธิ์ และ อํานาจ ของ
ตน ไว้แก่สัตว์ร้าย นั ้น 14 กษั ตริยเหล่
์
า นี้ จะ กระทํา สงคราม
กับ พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา
เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น เจ้า นายเหนื อ เจ้า นายทัง้ หลาย
และ ทรง เป็น พระ มหา กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ทัง้ หลาย และ
ผู้ที่ อยูกั
่ บ พระองค์ นั ้น เป็น ผู้ที่พระองค์ได้ทรง เรียก และ
ทรง เลือก ไว้ และ เป็น ผู้ที่สัตย์ ซื่อ ” 15 และ ทูต สวรรค์ นั ้น
บอก ข้าพเจ้า ว่า “นํ้า มาก หลาย ที่ ท่าน ได้เห็น หญิง แพศยา
นั ่ง อยูนั
่ ้น ก็คือ ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และ ภาษา
ต่างๆ 16 เขา สิบ เขา ที่ ท่าน ได้เห็ นอ ยู่ บน สัตว์ร้าย จะ พา
กัน เกลียด ชัง หญิง แพศยา นั ้น จะ กระทํา ให้ นาง โดด เดี่ยว
อ้างว้างและเปลือยกาย และจะกิน เนื้ อ ของหญิง นั ้น และ
เผา นาง เสีย ด้วย ไฟ 17 เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง ดลใจ เขา ให้
กระทํา ตาม พระทัย ของ พระองค์ โดย การ ทรง ทําให้ พวก
เขา มี ความ คิดอย่าง เดียวกัน และ มอบ อาณาจักร ของ
เขา ให้แก่สัตว์ร้าย นั ้น จนถึง จะ สําเร็จ ตามพ ระ วจนะ ของ
พระเจ้า 18 และผูห
้ ญิงที่ท่านเห็นนั ้นกค
็ ือนครใหญ่ ที่มีอํานา
จเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก”
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นครบาบิโลนล่มจม
ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ได้เห็ นทูต
สวรรค์อีกองค์หน่งึ ลงมาจากสวรรค์ ท่านมี อาํ นาจใหญ่ยิง่
และรัศมีของท่านได้ทําให้แผ่นดินโลกสว่างไป 2 ท่านได้รอ
้ ง
ประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า “บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว
ล่มจมแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของผีปิศาจ เป็นที่คุมขังของผี
โสโครกทุก อย่าง และเป็นกรงของนกทุก อย่างที่ไม่สะอาด
และ น่า เกลียด 3 เพราะ ว่า ประชาชาติ ทัง้ ปวง ได้ ดื่ม เหล้า
องุน
่ แห่ง ความ เดือดดาล ใน การ ล่วง ประเวณี ของ นคร นั ้น
และบรรดากษั ตริย์ บนแผ่น ดิน โลกได้ล่วงประเวณี กับ นคร
นั ้น และพ่อค้า ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกก็ได้มัง่ มีขึ้น ด้วย
ทรัพย์ฟุ่ม เฟือยของนครนั ้น” 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงอีก
เสียง หนึ่ ง ประกาศ มา จาก สวรรค์ว่า “ชนชาติของ เรา จง
ออก มา จาก นคร นั ้น เถิด เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไม่มีส่วน ใน
การบาปของนครนั ้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบติ
ั ที่จะ
5
เกิด แก่ นครนั ้น เพราะว่า บาปของนครนั ้น กองสูง ขึ้น ถึง
สวรรค์แล้ว และพระเจ้า ได้ ทรงจํา ความชัว่ ช้า แห่ง นครนั ้น
ได้ 6 นครนั ้น ได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ ผลแก่ นครนั ้น อย่าง
นั ้น และจงตอบแทนการกระทํา ของนครนั ้น เป็น สองเท่า
ในถ้วยที่ นครนั ้น ได้ ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็น สองเท่า ให้ นคร
นั ้น 7 นคร นั ้น ได้ เย่อ หยิง่ จองหอง และ มีชีวิ ตอ ย่าง หรู หรา
มากเท่าใด ก็จงให้นครนั ้นได้รบ
ั การทรมานและความระทม
ทุกข์ มาก เท่านั ้น เพราะ ว่า นคร นั ้น ทะนง ใจ ว่า ‘เรา ดํารง
อยู่ ในตําแหน่ ง ราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ ประสบความ
ระทม ทุกข์เลย ’ 8 เหตุฉะนั ้น ภัย พิบัติต่างๆ ของ นคร นั ้น จะ
เกิดขึ้น ในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การกัน
ดารอาหาร และไฟจะเผานครนั ้น ให้ พินาศหมดสิน
้ เพราะ
1
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ว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานครนั ้น ทรง
อานุภาพยิง่ ใหญ่”
กษั ตริยและ
์
พ่อค้า แห่ง แผ่น ดิน โลก ครํา่ ครวญ ต่อ บา
บิโลน
9 บร รดากษั ตริย์แห่ง แผ่น ดิน โลก ที่ได้ล่วง ประเวณี กับ
นครนั ้น และได้มีชีวิ ตอย่างหรู หราร่วมกัน นั ้น เมื่อ ได้เห็น
ควันไฟที่ไหม้นครนั ้น ก็จะพิลาปรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนคร
นั ้น 10 พวกกษั ตริย์จะยืนอยูแต่
่ ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการ
ทรมานของนครนั ้น และจะกล่าวว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจา
เอ๋ย บา บิ โลน มหานคร ที่ยิง่ ใหญ่ นคร ที่แข็ง แรง เพราะ
เจ้า ได้ รบ
ั การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียว
เท่านั ้น” 11 บรรดาพ่อค้า ในแผ่น ดิน โลกจะรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญ
เพราะนครนั ้น เพราะว่า ไม่มีใครซื้อ สินค้า ของเขาอีก ต่อ ไป
แล้ว 12 สิน ค้า เหล่า นั ้น คือ ทองคํา เงิน เพชร พลอย ต่างๆ
ไข่มุก ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า สีม่วง ผ้า ไหม ผ้า สีแดงเข้ม
ไม้หอมทุก ชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทํา ด้วยงา บรรดาภาชนะ
ไม้ที่มีราคามาก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะ
หินอ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้าองุน
่
นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส
และชีวต
ิ มนุษย์ 14 และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่ได้นั ้นก็
ล่วงพ้น ไปจากเจ้า แล้ว สิ่ง สารพัดอันวิ เศษยิง่ และหรู หรา
ก็ พินาศ ไป จาก เจ้า แล้ว และ เจ้า จะ ไม่ได้พบมันอีก เลย
15 บรรดา พ่อค้า ที่ได้ขาย สิง
่ ี
่ ของ เหล่า นั ้น จน เป็น คน มังม
เพราะ นคร นั ้น จะ ยืน อยูแต่
่ ไกล เพราะ กลัว ภัย จาก การ
ทรมานของนครนั ้น พวกเขาจะร้องไห้ ครํา่ ครวญด้วยเสียง
ดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น ที่ได้นุ่ง ห่ม
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ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด ผ้า สีม่วง และ ผ้า สีแดง เข้ม ที่ได้ประ
ดับด้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนั ้น 17 เพียงใน
ชัว่ โมงเดียว ทรัพย์ สมบัติอัน ยิง่ ใหญ่ นั้นก็ พินาศสูญ ไปสิน
้ ”
และนายเรือทุกคน คนทีโ่ ดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทัง้
หลายที่มีอาชีพทางทะเล ก็ได้ยืนอยูแต่
่ ห่างๆ 18 และเมื่อคน
เหล่า นั ้น ได้เห็น ควัน ไฟที่ไหม้นครนั ้นก็ รอ
้ งว่า “นครใดเล่า
จะเป็นเหมือนมหานครนี้ ” 19 และเขาทัง้ หลายก็โปรยผงคลี
ลง บน ศีรษะ ของ ตน พลาง ร้องไห้ ครํา่ ครวญ ว่า “อนิ จจา
เอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อันเป็นที่ซ่ึงคนทัง้ ปวงที่มีเรือ
กําปั่ นเดิน ทะเลได้ กลายเป็น คนมังม
่ ี ด้วยเหตุ จากสิง่ ของมี
ค่า ของ นคร นั ้น เพราะ ภายใน ชัว่ โมง เดีย วน ค รนั ้นก็เป็นที่
รกร้างไป”
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมือง สวรรค์ พวก อัคร สาวก อัน บริสุทธิ์ และ พวก
ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย จงร่าเริง ยินดี เพราะนครนั ้น เถิด
เพราะ พระเจ้า ทรง แก้ แค้น ต่อ นคร นั ้น ให้ ท่าน ทัง้ หลาย
แล้ว 21 แล้วทูตสวรรค์องค์หน่งึ ที่มีฤทธิมาก
ก็ได้ยกหินก้อน
์
หนึ่ ง เหมือนหิน โม่ใหญ่ทุ่ มลงไปในทะเลแล้วว่า “บาบิ โลน
มหานคร นั ้น จะ ถูก ทุ่ม ลง โดย แรง อย่าง นี้ แหละ และ จะ
ไม่มีใครเห็น นครนั ้นอีก ต่อ ไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ ยน
ิ
เสียงนั กดีด พิณ เขาคู่ นั ก เล่น มโหรี นั ก เป่า ปี่ และนั ก เป่า
แตร ใน เจ้า อีก ต่อ ไป และ ใน เจ้า จะ ไม่มีช่าง ใน วิชา ช่าง
ต่างๆอีก ต่อ ไป และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงโม่แป้ง ในเจ้า อีก
ต่อ ไป 23 และ ใน เจ้า จะ ไม่มีแสง ประทีป ส่อง สว่าง อีก ต่อ
ไป และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงเจ้า บ่าวเจ้า สาวในเจ้า อีก ต่อ
ไป เพราะ ว่า บรรดา พ่อค้า ของ เจ้า ได้ เป็น คน ใหญ่ โต แห่ง
แผ่นดินโลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดา
ประชาชาติให้ลุ่มหลง 24 และในนครนั ้นเขาได้ พบโลหิตของ
20

หนังสือวิวรณ์ 19:1

43

หนังสือวิวรณ์ 19:6

พวก ศาสดา พยากรณ์ และ พวก วิสุทธิชน และ บรรดา คน
ที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”

19
1

อาเลลูยาบนสวรรค์

ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสีย งดังกึกก้
องของฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์รอ
้ งว่า “อาเลลูยา ความ
รอด สง่า ราศี พระ เกียรติ และ ฤทธิ์ เดช จง มีแด่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของ เรา 2 ‘เพราะ ว่าการ พิพากษา
ของ พระองค์เที่ ยง ตรง และ ชอบ ธรรม’ พระองค์ได้ทรง
พิพากษา ลงโทษ หญิง แพศยา คน สําคัญ นั ้น ที่ได้กระทํา
ให้แผ่น ดิน โลก ชัว่ ไป ด้วย การ ล่วง ประเวณี ของ นาง และ
‘พระองค์ได้ทรงแก้ แค้น ผู้ หญิง นั ้น เพื่อ ทดแทนโลหิต แห่ง
พวก ผู้รับ ใช้ของ พระองค์’ ” 3 คน เห ล่านั ้นร้ อง อีก ครัง้ ว่า
“อา เลลูยา ‘ควัน ไฟ ที่เกิด จาก นคร นั ้น พลุ่ง ขึ้น ตลอด ไป
เป็น นิ ตย์’ ” 4 และ พวก ผู้อาวุโส ทัง้ ยีสิ
่ บ สี่ คน กับ สัตว์ ทัง้
สี่นั ้น ก็ได้ทรุ ดตัวลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่ง
นั ้น และ ร้อง ว่า “เอ เมน อา เลลูยา ” 5 และ มี เสียง ออก มา
จากพระที่นั่ง ว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์
และผู้ที่ยําเกรงพระองค์ ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ใหญ่ จงสรรเสริญ
พระเจ้า ของเรา’ ” 6 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดุจ เสียงฝูง ชน
เป็นอัน มาก ดุจ เสียง นํ้า มาก หลาย และ ดุจ เสียง ฟ้า ร้อง
สนั ่นว่า “อา เลลูยา เพราะ ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
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7 ขอ ให้เรา ทัง
้ หลาย ร่าเริง ยินดี และ ถวาย พระ
เกียรติแด่พระองค์ เพราะ ว่า ถึง เวลา มงคล สมรส ของ
พระ เมษ โปดก แล้ว และ มเหสี ของ พระองค์ได้เตรียม ตัว
พร้อมแล้ว 8 และทรงโปรดให้ เธอสวมผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
สะอาด และ ขาว เพราะ ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด นั ้น เป็น ความ
ชอบ ธรรม ของ พวก วิสุทธิชน ” 9 และ ทูต สวรรค์องค์นั ้น สัง่
ข้าพเจ้า ว่า “จง เขียน ไว้ เถิด ว่า ความ สุขมีแก่คน ทัง้ หลาย
ที่ได้รับ เชิญ มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และ
ท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของ
พระเจ้า” 10 แล้วข้าพเจ้าได้ทรุ ดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อ
จะนมัสการท่าน แต่ท่านได้กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย
ข้าพเจ้า เป็น เพื่อน ผู้รับ ใช้เห มือ นกับท่าน และ พวก พี่ น้ อง
ของท่านที่ ยด
ึ ถือคําพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้า
เถิด เพราะว่า คํา พยานของพระเยซู นั ้น เป็น หัวใจของการ
พยากรณ์ ”

การ เสด็จ กลับ มา สู่แผ่น ดิน โลก ของ พระ คริสต์พร้ อม
ด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์
11 แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิ ดออก และดูเถิด มีม้าขาว
ตัว หนึ่ ง พระองค์ผู้ทร งม้านั ้นมี พระนาม ว่า “สัตย์ซื่อ และ
สัตย์จริง ” พระองค์ทรง พิพากษา และ กระทํา สงคราม ด้วย
ความชอบธรรม 12 พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ และ
บน พระ เศียร ของ พระองค์มีมงกุฎ หลาย อัน และ พระองค์
ทรง มี พระนาม จารึก ไว้ ซึ่ง ไม่มีผู้ใด รู จ
้ ัก เลย นอกจาก
13
พระองค์เอง
พระองค์ทรง ฉลอง พระองค์ที่จุ่มเลือด
และ พระนาม ที่ เรียก พระองค์ นั ้น คือ “พระ วา ทะ ของ
พระเจ้า” 14 เหล่า พล โยธา ใน สวรรค์ สวม อาภรณ์ ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด ขาว และ สะอาด ได้นั ่ง บน หลังม้า ขาว ตาม
เสด็จ พระองค์ไป 15 มีพระแสง คม ออก มา จาก พระโอษฐ์
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ของพระองค์ เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงฟัน ฟาดบรรดานานา
ประชาชาติ ด้วย พระแสง นั ้น และ พระองค์ จะ ทรง ครอบ
ครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อ ยํ่า องุน
่
แห่งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด 16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และ
ที่ ต้น พระอูรุ ของ พระองค์ว่า “พระ มหา กษั ตริยแห่
์ งม หาก
ษั ตริย์ทัง้ ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ ปวง”
การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า
17

แล้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ยืน อยู่ บน ดวง
อาทิตย์ ท่านร้องประกาศแก่ นกทัง้ ปวงที่บินอยู่ ในท้องฟ้า
ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “จง มา ประชุม กัน ใน การ เลี้ยง ของ
พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ 18 เพื่อ จะได้ กิน เนื้ อ กษั ตริย์ เนื้ อ นายทหาร
เนื้ อ คนมีบรรดาศักดิ์ เนื้ อม้า และเนื้ อ คนที่ นั่ง บนม้า และ
เนื้ อประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่” 19 และ
ข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา้ ยนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก
พร้ อม ทัง้ พล รบ ขอ งกษั ตริย์เหล่า นั ้น มา ประชุม กัน จะ ทํา
สงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์
ปลาย ทาง ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และ
กองทัพของเขา
20 สัตว์ร้าย นั ้น ถูก จับ พร้อม ด้วย ผู้พยากรณ์ เท็จ
ที่ได้กระทํา การ อัศจรรย์ ต่อ หน้า สัตว์ ร้าย นั ้น และ ใช้
การ อัศจรรย์ นั ้น ล่อลวง คน ทัง้ หลาย ที่ได้รับ เครือ
่ งหมาย
ของ สัตว์ ร้าย นั ้น และ บูชา รู ป ของ มัน สัตว์ร้าย และ
ผู้พยากรณ์ เท็จถูกทิง้ ทัง้ เป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกํามะถัน
21 และคนที่เหลือ อยูนั
่ ้น ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ ออกมาจาก
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พระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั ้นเสีย และนกทัง้ ปวงก็กิน
เนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่

20

ซาตานถูกขังไว้พันปี
1 แล้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์องค์หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์
ท่านถือ ลูกกุญ แจของเหวที่ไม่มีก้น เหวนั ้น และถือ โซ่ใหญ่
2 และ ท่าน ได้ จับ พญานาค ซึ่ง เป็ น งูดึกดําบรรพ์ ผู้ซึ่ง เป็ น
พญามารและซาตาน และล่ามมัน ไว้ พันปี 3 แล้วทงม
ิ้ ัน ลง
ไป ใน เหว ที่ไม่มีก้น เหว นั ้น แล้ว ได้ ลันก
่ ุญ แจ ประทับ ตรา
เพื่อ ไม่ให้มัน ล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีก ต่อ ไป จนครบ
กําหนด พันปีแล้ว หลัง จาก นั ้น จะ ต้อง ปล่อย มัน ออก ไป ชัว่
ขณะหนึ่ ง
การ ฟื้ น ขึ้น ของ คริสเตียน เพื่อ ครอบ ครอง ร่วม กับ พระ
คริสต์
4 ข้าพเจ้า ได้เห็ นบัลลังก์ หลายบัล ลังก์ และผู้ที่นั ่ง บนบัล
ลังก์นั ้น ทรง มอบ ให้ เป็น ผู้ที่จะ พิพากษา และ ข้าพเจ้า ยัง
ได้เห็น ดวง วิญญาณ ของ คน ทัง้ ปวง ที่ถูก ตัด ศีรษะ เพราะ
เป็น พยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า
และ เป็น ผู้ที่ไม่ ได้บูชา สัตว์ ร้าย นั ้น หรือ รู ป ของ มัน และ
ไม่ได้รับ เครือ
่ งหมาย ของ มัน ไว้ที่หน้า ผาก หรือ ที่ มือ ของ
เขา คนเหล่า นั ้น กลับ มีชีวิต ขึ้น มาใหม่ และได้ ครอบครอง
ร่วม กับ พระ คริสต์ เป็น เวลา พันปี 5 แต่คน อื่นๆ ที่ ตาย แล้ว
ไม่ได้กลับมีชีวิตอีก จนกว่า จะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือ
การฟื้ นจากความตายครัง้ แรก 6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้ น
จากความตายครัง้ แรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครัง้
ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิต
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ของพระเจ้า และของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับ
พระองค์ตลอดเวลาพันปี
การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก
ครัน
้ พันปี ล่วง ไป แล้ว ก็จะ ปล่อย ซาตาน ออก จาก คุก
ที่ ขังมัน ไว้ 8 และ มัน จะ ออก ไป ล่อลวง บรรดา ประชาชาติ
ทัง้ สี่ ทิศ ของ แผ่น ดิน โลก คือ โกก และ มา โกก ให้คน มา
ชุมนุมกัน ทํา ศึก สงคราม จํานวน คน เหล่า นั ้น มากมาย ดุจ
เม็ด ทราย ที่ทะเล 9 และ คน เหล่า นั ้น ยก ขบวน ออก ไป ทัว่
แผ่น ดิน โลก และล้อมกองทัพ ของพวกวิสุทธิชน และเมือ
งอันเป็นที่ รก
ั นั ้น ไว้ แต่ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้า ออกจาก
สวรรค์ เผาผลาญคนเหล่านั ้น 10 ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขา
เหล่านั ้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์ร้ายและ
ผู้พยากรณ์ เท็จอยูนั
่ ้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลาง
วันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
7

การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
ข้าพเจ้า ได้เห็ นพ ระ ที่ นั ่ง ใหญ่สีขาว และ เห็น
พระองค์ผู้ประทับ บน พระที่นั่ง นั ้น และ แผ่น ดิน โลก และ
ฟ้า อากาศ ก็ อันตรธาน ไป จาก พระ พักตร์พระองค์ และ
ไม่มีที่ อยูสํ
่ าหรับ แผ่น ดิน โลก และ ฟ้า อากาศ นั ้น ต่อ ไป เลย
12 ข้าพเจ้า ได้เห็ นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทัง
้ ผู้ น้อยและผู้ใหญ่
ยืน อยู่ จําเพาะ พระ พักตร์พระเจ้า และ หนั งสือ ต่างๆ ก็ เปิด
ออก หนังสืออี กม้ วน หนึ่ งก็ เปิด ออก ด้วย คือ หนั งสือ แห่ง
ชีวต
ิ และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึก
ไว้ ในหนั งสือ เหล่า นั ้น ตามที่เขาได้กระทํา 13 ทะเลก็ ส่ง คืน
คนทัง้ หลายที่ ตายในทะเล ความตายและนรกก็ ส่ง คืน คน
ทัง้ หลายที่อยูในที
่
่เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ถูกพิพากษา
ตามการกระทํา ของตนหมดทุก คน 14 แล้ว ความตายและ
11
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นรก ก็ถูก ผลัก ทิง้ ลง ไป ใน บึง ไฟ นี่ แหละ เป็น ความ ตาย
ครัง้ ที่สอง 15 และ ผู้ ใด ที่ไม่มีชื่อ จด ไว้ ใน หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ
ผู้นั ้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
1 ข้าพเจ้า ได้เห็ นท้ องฟ้า ใหม่ และแผ่น ดิน โลกใหม่ เพราะ
ท้องฟ้า เดิม และ แผ่น ดิน โลก เดิมนน
ั ้ หาย ไป หมด สิน
้ แล้ว
2
และทะเลก็ไม่มีอีก แล้ว ข้าพเจ้า คือ ยอห์น ได้เห็น เมือ งบ
ริสุทธิ์ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้า
และ จาก สวรรค์ กรุ งนี้ ได้จัด เตรียม ไว้พร้ อม แล้ว เหมือน
อย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
พลับ พลา ของ พระเจ้า อยู่ กับ มนุษย์ และ สิง่ สารพัด ถูก
สร้างขึ้นใหม่
3 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ดัง มา จาก สวรรค์ว่า “ดูเถิด พลับ
พลาของพระเจ้า อยู่ กับ มนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับ
เขา เขาจะเป็นชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประ
ทับอยู่ กับ เขา และ จะ ทรง เป็น พระเจ้า ของ เขา 4 พระเจ้า
จะ ทรง เช็ด นํ้า ตา ทุกๆ หยด จาก ตา ของ เขา ความ ตาย จะ
ไม่มีอีก ต่อ ไป ความ ครํา่ ครวญ การ ร้องไห้ และ การ เจ็บ
ปวดจะไม่มีอีก ต่อ ไป เพราะยุค เดิมนัน
้ ได้ ผ่านพ้น ไปแล้ว”
5 พระองค์ผู้ประทับ บน พระ ที่ นั ่ง ตรัสว่า “ดูเถิด เรา สร้าง
สิง่ สารพัด ขึ้น ใหม่” และ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง
เขียน ไว้เถิด เพราะ ว่า ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์จริง และ
สัตย์ซื่อ ” 6 พระองค์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “สําเร็จ แล้ว เรา
เป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย
เราจะให้ผู้นั ้น ดื่ม จากบ่อนํ้า พุแห่งชีวต
ิ โดยไม่ ต้องเสีย อะไร
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เลย 7 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั ้นจะได้รบ
ั สิง่ สารพัดเป็นมรดก และ
เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ เขา และ เขา จะ เป็น บุตร ของ เรา
8 แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่า สะอิดสะเอียน ฆาตกร คน
ล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้
ปวงที่พูดมุสานัน
้ จะได้ รบ
ั ส่วนของตนในบึง ที่เผาไหม้ด้วย
ไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง”
แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์
9 ทูต สวรรค์องค์หน่ง
ึ ใน บรรดา ทูต สวรรค์เจ็ ดอง ค์ที่ถือ
ขัน เจ็ด ใบ อัน เต็มด้วย ภัย พิบัติสุดท้าย ทัง้ เจ็ด ประการ นั ้น
ได้มาพูดกับ ข้าพเจ้า ว่า “เชิญ มา นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่าน
ดูเจ้า สาว ที่ เป็น มเหสี ของ พระ เมษ โปดก” 10 ท่าน ได้ นํา
ข้าพเจ้า โดย พระ วิญญาณ ขึ้น ไป บน ภูเขา สูง ใหญ่ และ
ได้ สําแดง ให้ ข้าพเจ้า เห็น เมือง ใหญ่นั ้น คือ กรุ ง เย รู ซา
เล็มอัน บริสุทธิ์ ซึ่ง กําลัง ลอย ลง มา จาก สวรรค์ และ จาก
พระเจ้า 11 เมือง นั ้น ประกอบ ด้วย สง่า ราศี ของ พระเจ้า ใส
สว่าง ดุจ พลอย มณี อัน หา ค่า มิได้ เช่น เดียว กับ พลอย หยก
อัน สุกใส เหมือน แก้วผลึก 12 เมือง นั ้นมี กําแพง สูง ใหญ่
มีประตูสิบ สอง ประตู และ ที่ประตูมีทูต สวรรค์สิบ สอง องค์
และที่ประตูนั ้นจารึกเป็นชื่อตระกูลของชนชาติอส
ิ ราเอลสิบ
13
สอง ตระกูล
ทาง ด้าน ตะวัน ออก มี สาม ประตู ทาง ด้าน
เหนื อมส
ี ามประตู ทางด้านใต้มีสามประตู ทางด้านตะวันตก
มีสามประตู 14 และกําแพงเมืองนั ้นมีฐานสิบสองฐาน และ
ที่ ฐานนั ้น จารึก ชื่ออัค รสาวกสิบ สองคนของพระเมษโปดก
15 ทูต สวรรค์องค์ที่พูดกับ ข้าพเจ้า นั ้น ถือ ไม้ วด
ั ทองคํา เพื่อ
จะวัด เมือง และวัด ประตู และกําแพงของเมืองนั ้น 16 เมือง
นั ้น เป็น สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่า กัน และท่านเอาไม้ วด
ั
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เมืองนั ้น ได้สองพัน สี่ ร้อยกิโลเมตร กว้างยาวและสูง เท่า
กัน 17 ท่าน วัดกําแพง เมือง นั ้น ได้เจ็ด สิบ สอง เมตร ตาม
มาตรวัด ของมนุษย์ ซึ่ง คือ มาตรวัด ของทูต สวรรค์องค์นั ้น
18 กํา แพง เมือง นั ้นก่อด้วย พลอย หยก และ เมือง นั ้น เป็ น
ทองคํา บริสุทธิ์ สุกใสดุจ แก้ว 19 ฐานของกําแพงเมืองนั ้น
ประดับด้วยเพชรพลอยทุก ชนิ ด ฐานที่หน่งึ เป็น พลอยหยก
ที่สองไพทูร ย์ ที่สามหิ นคว๊อตซ์โปร่งแสง ที่ สี่มรกต 20 ที่ห้า
โกเมน ที่หกทับทิม ที่เจ็ด เพชร สีเขียว ที่แปด พลอย เขียว
ที่เก้า บุษราคัม ที่สิบหยก ที่สิบ เอ็ด พลอย สีแดง ที่สิบ สอง
เป็น พลอย สีม่วง 21 ประตูทัง้ สิบ สอง ประตู นั ้น เป็น ไข่มุกสิ
บ สอง เม็ด ประตูละเม็ด และ ถนน ใน เมือง นั ้น เป็น ทอง คํา
บริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
พระเจ้า สถิต อยู่ กับ มนุษย์ ประตูเมือง สวรรค์จะ ไม่ ปิด
เลย
22 ข้าพเจ้า ไม่เห็นมี พระ วิหาร ใน เมือง นั ้น เลย เพราะ
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด และ
พระ เมษ โปดก ทรง เป็น พระ วิหาร ใน เมือง นั ้น 23 เมือง
นั ้น ไม่ ต้องการแสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เพราะ
ว่า สง่า ราศี ของ พระเจ้า เป็น แสง สว่าง ของ เมือง นั ้น และ
พระเมษโปดกทรงเป็น ความสว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดา
ประชาชาติที่รอดแล้ว จะเดิน ไปในท่ามกลางแสงสว่างของ
เมืองนั ้น และบรรดากษั ตริย์ ในแผ่น ดิน โลกจะนํา สง่า ราศี
และเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั ้น 25 ประตูเมืองทุกประตู
จะไม่ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนใน
เมืองนั ้น เลย 26 และคนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ
ของ บรรดา ประชาชาติเข้า มา ใน เมือง นั ้น 27 สิ่ง ใด ที่ เป็น
มลทิน หรือ ผู้ ใดก็ตามที่กระทํา สิง่ ที่น่า สะอิดสะเอียน หรือ
พูดมุ สาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลย เว้น แต่เฉพาะคนที่มีชื่อ
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จด ไว้ ใน หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ของ พระ เมษ โปดก เท่านั ้น จึง จะ
เข้าไปได้

22

แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ท่าน ได้ชีให้
ิ ใส
้ ข้าพเจ้า ดูแม่น้าํ บริสุทธิ์ที่มีน้าํ แห่ง ชีวต
เหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และ
ของ พระ เมษ โปดก 2 ท่ามกลาง ถนน ใน เมือง นั ้น และ ริม
แม่น้ํา ทัง้ สอง ฟาก มีต้นไม้แห่ง ชีวต
ิ ซึ่ง ออก ผล สิบ สอง
ชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้ นั้น สําหรับ รักษา
บรรดา ประชาชาติให้หาย 3 จะ ไม่มีการ สาป แช่ง ใดๆ อีก ต่อ
ไป พระที่นั่ง ของ พระเจ้า และ ของ พระ เมษ โปดก จะ ตัง้
อยู่ ใน เมือง นั ้น และ บรรดา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ จะ ปรน
นิ บัติพระองค์ 4 เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และ
พระนาม ของ พระองค์ จะ ประ ทับอยู่ที่หน้า ผาก เขา 5 กลาง
คืน จะไม่มีที่ นั่น เขาไม่ ต้องการแสงเทียนหรือ แสงอาทิตย์
เพราะ ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรง ประทาน แสง
สว่าง แก่เขา และ เขา จะ ครอบ ครอง อยู่ ตลอด ไป เป็น นิ ตย์
6 และ ทูต สวรรค์องค์นั ้น บอก ข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า
นี้ เป็น คํา สัตย์ ซื่อ และ สัตย์จริง และ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า แห่ง พวกศาสดาพยากรณ์ อัน บริสุทธิ์ ได้ทรงใช้ทูต
สวรรค์ของ พระองค์ สําแดง แก่ บรรดา ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
ถึง เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง จะอุบัติขึ้น ในไม่ช้า ” 7 “ดูเถิด เราจะ
มาโดยเร็ว ผู้ใดที่ถือรักษาคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ก็เป็นสุข
”
1

คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้
ข้าพเจ้า คือ ยอห์น เป็น ผู้ได้เห็น และ ได้ยน
ิ
เหตุการณ์ เหล่า นี้ และ ครัน
้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ และ ได้เห็น
8
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แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลง จะ นมัสการ แทบ เท้า ทูต
สวรรค์ที่ได้สําแดง เหตุการณ์ เหล่า นี้ แก่ข้าพเจ้า 9 แต่ท่าน
ห้าม ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ด้วย ว่า ข้าพเจ้า เป็น เพื่อน ผู้รับ
ใช้เช่น เดีย วกับท่าน และ พวก พี่ น้ อง ของ ท่าน คือ พวก
ศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ ถือ รักษาถ้อยคํา ในหนั งสือ นี้
จงนมัสการพระเจ้า เถิด” 10 และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “อย่า
ประทับ ตรา ปิด คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ นี้ เพราะ ว่า ใกล้ จะ
ถึง เวลานั ้น แล้ว 11 ผู้ที่เป็น คนอธรรมก็ให้เขาอธรรมต่อ ไป
ผู้ที่เป็น คนลามกก็ให้เขาลามกต่อ ไป ผู้ที่เป็น คนชอบธรรม
ก็ให้เขา ชอบ ธรรม ต่อ ไป และ ผู้ที่เป็น คน บริสุทธิ์ก็ให้เขา
เป็น คน บริสุทธิ์ต่อ ไป ” 12 “ดูเถิด เรา จะ มา โดย เร็ว และ
จะ นํา บําเหน็ จ ของ เรา มา ด้วย เพื่อ ตอบแทน การก ระ ทํา
ของ ทุก คน 13 เรา คืออัลฟา และ โอ เม กา เป็น ปฐม และ
เป็น อวสาน เป็น เบื้องต้น และเบื้องปลาย” 14 คนทัง้ หลาย
ที่ประพฤติตาม พระ บัญญัติของ พระองค์ก็เป็นสุข เพื่อ ว่า
เขาจะได้มี สิทธิในต้
นไม้แห่งชีวต
ิ และเพื่อ เขาจะได้เข้า ไป
์
15
ใน เมือง นั ้น โดย ทาง ประตู
ด้วย ว่า ภาย นอ กนั ้นมีสุนัข
คนใช้เวทมนตร์ คน ล่วง ประเวณี ฆาตกร คน ไหว้รู ป
เคารพ คน ใด ที่รก
ั และ กระทํา การ มุสา 16 “เรา คือ เยซูผู้
ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุการณ์ เหล่า
นี้ แก่ท่านเพื่อ คริสตจักรทัง้ หลาย เราเป็น รากและเป็น เชื้อ
สายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุ งอ
่ ันสุกใส”
การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว่า “เชิญ มาเถิด” และ
ให้ผู้ที่ได้ยิน กล่าวว่า “เชิญ มาเถิด” และให้ผู้ที่กระหายเข้า
มา ผู้ใด มี ใจ ปรารถนา ก็ให้ผู้นั ้น มารับน้าํ แห่ง ชีวต
ิ โดย ไม่
ต้อง เสีย อะไร เลย 18 ข้าพเจ้า เป็น พยาน แก่ทุก คน ที่ได้ยิน
17
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คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ นี้ ว่า ถ้า ผู้ ใด จะ เพิม
่ เติม คํา เข้าไป
ใน หนั งสือ นี้ พระเจ้า ก็ จะ ทรง เพิม
ั ที่เขียน ไว้ ใน
่ ภัย พิบติ
หนั ง สือม้ วนนี้ แก่ผู้นั ้น 19 และถ้า ผู้ ใดตัด ข้อความออกจาก
หนั งสือ พยากรณ์ นี้ พระเจ้า ก็ จะ ทรง เอา ส่วน แบ่ง ของ ผู้
นั ้นที่มีอยูในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ และที่มีอยูในเมื
่
องบริสุทธิ์นั ้น
และจากสิง่ ที่มีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
20 พระองค์ผู้ทรงเป็ นพยานในเหตุการณ์ ทัง
้ ปวงนี้ ตรัสว่า
“แน่ นอน เรา จะ มา โดย เร็ว” เอ เมน พระ เยซูเจ้า ขอ
ให้เป็น เช่น นั ้น เชิญ เสด็จ มาเถิด 21 ขอให้พระคุณ แห่ง พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงดํา รงอยู่ กับท่า นทัง้
หลายเถิด เอเมน
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