
หน้า 2414วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์
ซึ�งทรงสาํแดงแก่อคัรทูตยอห์น

บทที� �
วิวรณข์องพระเยซูคริสตถ์ึงยอหน์

# วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ� งพระเจ้า
ได้ประทานแก่พระองค์ เพื� อเปิดเผยแก่
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์สิ�งทั,งหลาย ซึ�ง
จะอุบัติขึ, นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรง
ส่งและสาํแดงสิ� งนั, นโดยทูตสวรรค์ของ
พระองค์แก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์
1 ผู้ซึ� งเป็นพยานแห่งพระวจนะของพระ
เจ้า และแห่งคาํพยานของพระเยซูคริสต์
และแห่งสิ�งทั,งปวงที�ท่านได้เห็นนั,น
4 คนที� อ่านและคนทั,งหลายที� ฟังบรรดา
ถ้อยคาํแห่งคาํพยากรณ์นี,  และรักษาสิ�ง
เหล่านั,นซึ�งได้เขียนไว้ในคาํพยากรณ์นี, จะ
ได้รับพร เพราะว่าเวลานั,นใกล้เข้ามาแล้ว

เขียนถึงคริสตจักรทั�งเจ็ด
แห่งแควน้เอเชีย

8 ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทั,งเจ็ดซึ� ง
อยู่ในแคว้นเอเชีย ขอให้ท่านทั,งหลายจง
ได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้
ทรงเป็นอยู่เดี9ยวนี,  และผู้ทรงเป็นอยู่ใน
กาลก่อน  และผู้จะเสดจ็มานั,น และจาก
พระวิญญาณทั, งเจ็ดที� อยู่ หน้าพระที� นั� ง
ของพระองค์
; และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยาน
ที�สตัย์ซื�อ และเป็นบุตรหัวปีที�ได้ทรงเป็น
ขึ, นมาจากความตาย และผู้ทรงครอบ-

ครองของกษัตริย์ทั,งปวงแห่งแผ่นดินโลก
แด่พระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั,งหลาย และ
ได้ทรงชาํระล้างพวกเราจากบาปของพวก
เราในพระโลหิตของพระองค์เอง
= และทรงตั, งพวกเราไว้ให้เป็นกษัตริย์
และเป็นปุโรหิตต่อพระเจ้าและพระบิดา
ของพระองค์ ขอพระเกียรติและไอศวรรย์
จงมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และ
เป็นนิตย์ เอเมน

คํานบัมายงัคริสตจักรทั�งหลาย
7 ‘ดูเถิด พระองค์เสด็จมาพรอ้มกบัหมู่
เมฆ  และนยัน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์
และคนเหล่านั#นที% ได ้แทงพระองค์ด้วย
และมนุษย์ทุกชาติทั% วโลกจะรํ%าไห้เพราะ
พระองค์’ จงเป็นไปอย่างนั,น เอเมน
8 “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐม
และเป็นอวสาน” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
“ผู้ทรงเป็นอยู่เดี9ยวนี,  ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ใน
กาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั,น ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสงูสดุ”
H ข้าพเจ้า ยอห์น ผู้ซึ�งเป็นพี�น้องของท่าน
ทั,งหลายด้วย และเป็นเพื� อนร่วมในการ
ยากลาํบาก และในอาณาจักรและความ
อดทนของพระเยซูคริสต์ ได้มาอยู่ในเกาะ
ที� เรียกว่า ปัทมอส เนื� องด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้า และเนื� องด้วยคาํพยานของ
พระเยซูคริสต์
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หน้า 2415

#P ข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณในวันของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า และได้ยินพระสรุเสยีง
ดังมาจากเบื, องหลังข้าพเจ้า เหมือนเสียง
แตร
## ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา
เป็นเบื, องต้นและเป็นเบื, องปลาย” และ
“สิ�งซึ�งเจ้าเห็น จงเขียนไว้ในหนังสอื และ
ส่งหนังสือนั,นไปยังคริสตจักรทั,งเจ็ดที�อยู่
ในแคว้นเอเชีย ถึงเมืองเอเฟซัส และถึง
เมืองสเมอร์นา และถึงเมืองเปอร์กามัม
และถึงเมืองธิยาทิรา และถึงเมืองซาร์ดิส
และถึงเมืองฟีลาเดลเฟีย และถึงเมือง
เลาดีเซีย”
#1 และข้าพเจ้าเหลียวมาเพื� อเห็นพระ
สุรเสียงที�ตรัสแก่ข้าพเจ้านั,น และเมื� อ
เหลียวมาแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีป
ทองคาํเจด็คัน
#4 และในท่ามกลางคันประทปีทั,งเจด็คัน
นั,น มีผู้หนึ�งเหมือนกับบุตรมนุษย์ ทรง
สวมเสื, อผ้ากรอมพระบาท และทรงคาด
ผ้ารัดประคดทองคาํที�พระอุระ
#8 พระเศียรของพระองค์และพระเกศา
ของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะ ขาว
เหมือนหิมะ และพระเนตรของพระองค์
เหมือนเปลวเพลิง
#; และพระบาทของพระองค์เหมือนทอง
เหลืองเงางาม ราวกับว่าพระบาทนั,นได้ถูก
หลอมในเตาไฟ และพระสรุเสยีงของพระ
องค์เหมือนเสยีงของนํ,ามากหลาย
#= และพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง
ไว้ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และมี

พระแสงสองคมที�คมกริบออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์พระ
องค์เหมือนดวงอาทติย์ที�ฉายแสงด้วยกาํ-
ลังของดวงอาทติย์นั,น
#O และเมื� อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์
ข้าพเจ้ากล้็มลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนกับคนที�ตายแล้ว และพระองค์
ทรงวางพระหัตถ์ขวาของพระองค์บนตัว
ข้าพเจ้า โดยตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่า
กลัวเลย เราเป็นเบื, องต้นและเป็นเบื, อง
ปลาย
#M เราเป็นผู้ที�ดาํรงชีวิตอยู่ และได้ตาย
แล้ว และดูเถิด เรากยั็งดาํรงชีวิตอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และถือลูกกุญ-
แจเหล่านั,นแห่งนรกและแห่งความตาย

ยอหน์เขียนถึงอนาคตกาล
#H จงเขียนสิ�งทั,งหลายซึ�งเจ้าได้เห็น และ
สิ�งทั,งหลายซึ� งกาํลังเป็นอยู่ และสิ�งทั,ง
หลายซึ�งจะเกิดขึ, นในภายหลัง
1P ความลึกลับของดวงดาวทั,งเจด็ดวงซึ�ง
เจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่ง
คันประทีปทองคาํทั,งเจ็ดนั,น ดวงดาว
ทั, งเจ็ดดวงนั, นได้แก่พวกทูตสวรรค์ของ
คริสตจักรทั,งเจด็ และคันประทีปเจ็ดคัน
ซึ� งเจ้าได้เห็นแล้วนั,นได้แก่คริสตจักรทั, ง
เจด็”

บทที� *
ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร

ในเมืองเอเฟซสั
1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรของเมืองเอเฟซัสว่า ‘พระองค์ผู้ทรง
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ถือดวงดาวทั, งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์ และผู้ดาํเนินอยู่ท่ามกลางคัน
ประทีปทองคาํทั, งเจ็ดนั, นตรัสสิ� งเหล่านี,
ว่า
1 เรารู้ จักบรรดาการกระทาํของเจ้า และ
การทาํงานหนักของเจ้า และความอดทน
ของเจ้า และว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อคน
เหล่านั,นซึ�งชั�วร้ายได้ และเจ้าได้ลองใจคน
เหล่านั,นซึ� งกล่าวว่า พวกเขาเป็นเหล่า
อัครทูต และไม่ได้เป็น และได้พบว่าพวก
เขาเป็นพวกคนมุสา
4 และได้ทน และมีความเพียร และเพราะ
เห็นแก่นามของเราได้ทาํงานหนัก และมิ
ได้อ่อนระอาไป
8 แต่อย่างไรกต็าม เรามีข้อที�จะต่อว่าเจ้า
บ้าง เพราะว่าเจ้าได้ละทิ, งความรักแรกนั,น
ของเจ้าเสยี
; เหตุฉะนั,น จงระลึกถึงว่าเจ้าได้หล่นลง
มาจากไหนแล้ว และจงกลับใจเสียใหม่
และกระทาํบรรดาการงานแรก ๆ เหล่า
นั,น หรือมิฉะนั,นเราจะรีบมาหาเจ้า และ
จะยกคันประทีปของเจ้าออกจากสถานที�
ของมัน นอกจากว่าเจ้ากลับใจเสยีใหม่
= แต่เจ้ายังมีสิ�งนี,  ที�เจ้าเกลียดชังบรรดา
กิจการของพวกนิโคเลาส์นิยม ซึ� งเราก็
เกลียดชังเช่นกัน
O ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลาย ผู้ใดที�มี
ชัยชนะ เราจะให้ผู้นั,นกินจากต้นไม้แห่ง
ชีวิต ซึ� งอยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์
ของพระเจ้า’

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ในเมืองสเมอรน์า

M และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรในเมืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ผู้ทรง
เป็นเบื, องต้นและเป็นเบื, องปลาย ผู้ซึ� ง
ได้สิ,นพระชนม์แล้ว และกลับดาํรงชีวิตอยู่
อีก ตรัสสิ�งเหล่านี, ว่า
H เรารู้ จักบรรดาการกระทาํของเจ้า และ
ความทุกข์ลาํบาก และความยากจน (แต่
เจ้าก็มั� งมี) และเรารู้ เรื� องการหมิ�นประ-
มาทของคนเหล่านั,นที�กล่าวว่า พวกเขา
เป็นพวกยิวและไม่ได้เป็น แต่เป็นธรรม
ศาลาของซาตาน
#P อย่ากลัวสิ�งใด ๆ ทั,งสิ,นซึ�งเจ้าจะทน
เอานั,น ดูเถิด พญามารจะทิ, งพวกเจ้าบาง
คนไว้ในคุกเพื�อพวกเจ้าจะถูกลองใจ และ
พวกเจ้าจะประสบความทุกข์ทรมานเป็น
เวลาสิบวัน เจ้าจงสตัย์ซื�อจนถึงความตาย
และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า
## ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลาย ผู้ใดที�
มีชัยชนะ จะไม่ได้รับอันตรายจากความ
ตายครั,งที�สองเลย’

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ในเมืองเปอรก์ามมั

#1 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรในเมืองเปอร์กามัมว่า ‘พระองค์ผู้
ทรงถือดาบสองคมที�คมกริบ ตรัสสิ�งเหล่า
นี, ว่า
#4 เรารู้ จักการงานทั,งหลายของเจ้า และ
ที� ๆ เจ้าอาศัยอยู่ คือเป็นที�นั�งของซาตาน
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และเจ้ายึดนามของเราไว้มั�น และไม่ได้
ปฏิเสธความเชื� อของเรา แม้ในวันเหล่า
นั,นเมื� ออันทีพาเป็นพยานผู้ยอมตาย ที�
สัตย์ซื� อของเรา ผู้ซึ� งถูกฆ่าในท่ามกลาง
พวกเจ้า ในที� ๆ ซาตานอาศัยอยู่
#8 แต่เรามีข้อที�จะต่อว่าเจ้าบ้างอยู่สอง
สามเรื� อง เพราะว่าเจ้ามีบางคนที� นั�น
ที�ถือหลักคาํสอนของบาลาอัม ผู้ซึ� ง
ได้สอนบาลาคให้โยนหินสะดุดไว้ตรงหน้า
ลูกหลานของอิสราเอล เพื� อกินสิ�งของ
ต่าง ๆ ที�ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว และ
เพื�อกระทาํการล่วงประเวณี
#; แล้วเจ้ามีบางคนที�ถือหลักคาํสอนของ
พวกนิโคเลาส์นิยมด้วย ซึ�งเป็นสิ�งที�เราก็
เกลียดชัง
#= จงกลับใจเสยีใหม่ หรือมิฉะนั,นเราจะ
รีบมาหาเจ้า และจะต่อสู้ กับเขาเหล่านั,น
ด้วยดาบแห่งปากของเรา
#O ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลาย ผู้ใดที�
มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั,นกินมานาที�ซ่อนอยู่
และจะให้หินขาวแก่ผู้นั,น และในหินนั,นมี
ชื�อใหม่จารึกไว้ ซึ�งไม่มีผู้ใดรู้ เลยนอกจาก
ผู้ที�รับหินนั,นเท่านั,น’

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ในเมืองธิยาทิรา

#M และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรในเมืองธิยาทริาว่า ‘พระบุตรของพระ
เจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรของพระองค์เหมือน
เปลวไฟ และมีพระบาทของพระองค์
เหมือนทองเหลืองเงางาม ตรัสสิ�งเหล่านี,

ว่า
#H เรารู้ จักการงานทั,งหลายของเจ้า และ
ความรัก และการปรนนิบัติ และความเชื�อ
และความเพียรของเจ้า และบรรดาการ
กระทาํของเจ้า และการเบื, องปลายมีมาก
กว่าการเบื, องต้น
1P แต่อย่างไรกต็าม เรามีข้อที�จะต่อว่า
เจ้าบ้างอยู่สองสามเรื�อง เพราะว่าเจ้ายอม
ให้ผู้หญิงคนนั,นที� ชื� อเยเซเบล ผู้ซึ� งเรียก
ตัวเองว่าเป็นผู้พยากรณ์หญิง ให้สอนและ
ล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเรา เพื�อที�จะกระ-
ทาํการล่วงประเวณีและเพื�อที�จะกินสิ�งของ
ต่าง ๆ ที�ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว
1# และเราได้ให้หญิงนั,นมีระยะเวลาที�จะ
กลับใจจากการล่วงประเวณีของนาง และ
นางกไ็ม่ได้กลับใจเลย
11 ดูเถิด เราจะทิ, งหญิงนั,นไว้บนเตียง
พร้อมกับคนทั, งหลายที� เล่นชู้กับนางให้
เข้าในความทุกข์ลาํบากใหญ่ยิ� ง ถ้าคน
เหล่านั,นไม่กลับใจจากบรรดาการกระทาํ
ของตน
14 และเราจะประหารลูกทั,งหลายของ
หญิงนั,นเสียด้วยความตาย และบรรดา
คริสตจักรทั,งหลายจะทราบว่าเราเป็นผู้ซึ�ง
ตรวจค้นส่วนภายในและใจ และเราจะให้
แก่เจ้าทั,งหลายทุกคนตามบรรดาการงาน
ของพวกเจ้า
18 แต่สาํหรับพวกเจ้า และสาํหรับคนอื�น
ที� เหลืออยู่ในเมืองธิยาทิรา ผู้ใดกต็ามที�
ไม่ถือหลักคาํสอนนี,  และซึ�งไม่รู้ จักความ
ลํ,าลึกของซาตาน ตามที�พวกเขากล่าวนั,น
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เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื�นให้
แก่พวกเจ้า
1; แต่สิ�งที�พวกเจ้ามีอยู่แล้วนั,น จงยึดไว้
ให้มั�นจนกว่าเราจะมา
1= และผู้ใดมีชัยชนะ และรักษากิจการทั,ง
หลายของเราไว้จนถึงที�สดุ “เราจะใหผู้น้ั #น
มีอํานาจครอบครองเหนือบรรดาประชา-
ชาติ
27 และผูน้ั #นจะบังคับบัญชาประชาชาติ
เหล่านั#นดว้ยคทาทําดว้ยเหลก็ เหมือนกบั
บรรดาภาชนะของช่างหมอ้ ประชาชาติ
เหล่านั#นจะถูกทําให้แตกเป็นเสี %ยง ๆ”
เหมือนอย่างที� เราได้รับจากพระบิดาของ
เรา
1M และเราจะมอบดาวประจาํรุ่ งให้แก่ผู้
นั,น
1H ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลายเถิด’”

บทที� 1
ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร

ในเมืองซารดิ์ส
1 “และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรในเมืองซาร์ดิสว่า ‘พระองค์ผู้ทรงมี
พระวิญญาณทั,งเจด็ของพระเจ้า และดวง
ดาวทั,งเจด็นั,น ตรัสสิ�งเหล่านี, ว่า เรารู้ จัก
บรรดาการงานของเจ้าว่า เจ้าได้ชื�อว่า เจ้า
มีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสยีแล้ว
1 จงเฝ้าระวังให้ดี และทาํให้สิ�งทั,งหลาย
ซึ�งเหลืออยู่ที�พร้อมที�จะตายอยู่แล้วนั,นให้
แขง็แรงขึ, น เพราะว่าเราไม่พบการงานทั,ง
หลายของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักตร์พระ

เจ้า
4 เหตุฉะนั,น จงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้
ยินมาแล้วอย่างไร และจงยึดไว้ให้มั�นและ
กลับใจเสียใหม่ ฉะนั,นถ้าเจ้าไม่ยอมเฝ้า
ระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย
และเจ้าจะไม่รู้ ว่าเราจะมาหาเจ้าในโมงใด
8 แม้แต่ในเมืองซาร์ดิสเจ้ากม็ีสองสามชื�อ
ซึ�งไม่ได้กระทาํให้เสื, อผ้าของตนเป็นมล-
ทิน และเขาเหล่านั,นจะดาํเนินกับเราใน
ชุดขาว เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที�สมควร
แล้ว
; ผู้ใดที�มีชัยชนะ ผู้นั,นเองจะสวมเสื, อ
สีขาว และเราจะไม่ลบชื� อของผู้นั,นออก
จากหนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื�อ
ของผู้ นั, นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา
และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
= ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลายเถิด’

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ในเมืองฟีลาเดลเฟีย

O และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรในเมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้ที�
บริสทุธิ[ ผู้ที�สตัย์จริง ผู้ที�ทรงถือลูกกุญแจ
ของดาวิด ผู้ที�ทรงเปิดแล้ว และไม่มี
ผู้ใดปิดได้ และปิดแล้ว และไม่มีผู้ใดเปิด
ได้ ตรัสสิ�งเหล่านี, ว่า
M เรารู้ จักบรรดาการงานของเจ้า ดูเถิด
เราได้ตั, งประตูซึ� งเปิดไว้ตรงหน้าเจ้าแล้ว
และไม่มีมนุษย์คนใดปิดประตูนี, ได้ เพราะ
ว่าเจ้ามีกาํลังเพียงเล็กน้อย และได้รัก-
ษาคาํของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของ
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เรา
H ดูเถิด เราจะทาํให้พวกเขาที� เป็นของ
ธรรมศาลาของซาตาน ซึ�งบอกว่าพวกเขา
เป็นพวกยิว และไม่ได้เป็น แต่พูดมุสา
จริง ๆ นั,น ดูเถิด เราจะทาํให้พวกเขามา
และนมัสการแทบเท้าของเจ้า และให้
ทราบว่า เราได้รักเจ้า
#P เพราะว่าเจ้าได้รักษาคาํของเราด้วย
ความอดทน เราก็จะรักษาเจ้าให้พ้น
จากโมงยามแห่งการทดลองนั,นด้วย ซึ� ง
จะบังเกิดขึ, นแก่คนทั�วทั,งโลก เพื� อจะ
ลองดูคนทั, งหลายที� อาศัยอยู่บนแผ่นดิน
โลก
## ดูเถิด เราจะมาโดยเรว็ จงยึดมั�นสิ�ง
ซึ� งเจ้ามี เพื� อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของ
เจ้าไปได้
#1 ผู้ใดที�มีชัยชนะ เราจะกระทาํให้ผู้นั,น
เป็นเสาในพระวิหารของพระเจ้าของเรา
และผู้ นั, นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย
และเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของ
เราไว้บนผู้นั,น และชื�อแห่งเมืองของพระ
เจ้าของเรา ซึ� งก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่
ซึ� งลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา
และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้บนผู้
นั,น
#4 ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ-
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลายเถิด’

ถึงผูส่้งข่าวแห่งคริสตจักร
ในเมืองเลาดีเซีย

#8 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสต-
จักรของชาวเลาดีเซียว่า ‘พระองค์ผู้ทรง

เป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานที�สัตย์-
ซื� อและสัตย์จริง ทรงเป็นปฐมแห่งการ
เนรมิตสร้างของพระเจ้า ตรัสสิ�งเหล่านี, ว่า
#; เรารู้ จักบรรดาการงานของเจ้าว่า เจ้า
ไม่เยน็และไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเยน็หรือ
ร้อน
#= ดังนั,น เพราะเหตุที�เจ้าเป็นแต่อุ่น ๆ
และไม่เยน็และไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออก
จากปากของเรา
#O เพราะเจ้าพูดว่า “ข้าเป็นคนมั�งมี และ
ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ, น และไม่ต้อง
การสิ�งใดเลย” และไม่ทราบว่าเจ้าเป็นคน
แร้นแค้นเขญ็ใจ และน่าสงัเวช และขัดสน
และตาบอด และเปลือยกายอยู่
#M เราให้คาํปรึกษากับเจ้าว่า ให้ซื, อทอง
คาํที� หลอมให้บริสุทธิ[ ในไฟแล้วจากเรา
เพื� อเจ้าจะได้เป็นคนมั� งมี และเสื, อผ้า
สีขาวเพื� อเจ้าจะนุ่งห่มได้ และเพื� อความ
ละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่
ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื�อเจ้า
จะแลเห็นได้
#H เรารักผู้ใดก็ตาม เราก็ว่ากล่าวและ
ตีสอน เหตุฉะนั,นจงมีความกระตือรือร้น
และกลับใจเสยีใหม่

พระเยซูคริสต์
ทรงเคาะ

ประตูแห่งใจของทุกคน
1P ดูเถิด เรายืนที�ประตูและเคาะอยู่ ถ้าผู้
ใดกต็ามได้ยินเสยีงของเรา และเปิดประตู
เราจะเข้าไปหาผู้นั,น และจะรับประทาน
อาหารร่วมกับเขา และเขากับเรา

ววรณ์ 4
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1# ผู้ใดที�มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั,นนั�งกับ
เราในพระที�นั�งของเรา เหมือนกับที�เรามี
ชัยชนะแล้วด้วย และได้นั�งลงกับพระบิดา
ของเราในพระที�นั�งของพระองค์
11 ผู้ใดที�มีหู กใ็ห้ผู้นั,นฟังสิ�งซึ�งพระวิญ
ญาณตรัสแก่คริสตจักรทั,งหลายเถิด’”

บทที� 3
ยอหน์ถูกรบัขึ� นไปยงัสวรรค์

# หลังจากสิ�งนี, ข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด ประตูเปิดอ้าอยู่ในสวรรค์ และพระ
สุรเสียงแรกซึ�งข้าพเจ้าได้ยินนั,นกเ็หมือน
กับเสยีงแตร กาํลังตรัสอยู่กับข้าพเจ้า ซึ�ง
ตรัสว่า “จงขึ, นมาที� นี� เถิด และเราจะ
สาํแดงให้เจ้าเห็นสิ� งทั, งหลายซึ� งจะต้อง
เกิดขึ, นในภายหลัง”
1 และในทันใดนั,น ข้าพเจ้าอยู่ในพระ
วิญญาณ และดูเถิด มีพระที�นั�งตั,งอยู่ใน
สวรรค์ และมีพระองค์ผู้หนึ� งประทับบน
พระที�นั�งนั,น
4 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที�นั�งนั,น
ปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับ-
ทมิ และมีรุ้ งล้อมรอบพระที�นั�งนั,น ดูประ
หนึ�งพลอยมรกต

ผูอ้าวุโสทั�งยี�สิบสี�
และสิ�งมีชีวิตที�อยู่บนสวรรค์

8 และล้อมรอบพระที�นั�งนั,นมีที�นั�งยี�สบิสี�
ที�นั�ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้อาวุโสยี�สบิสี�คน
นั�งอยู่บนที� นั� งเหล่านั,น นุ่งห่มเสื, อสีขาว
และคนเหล่ านั, นสวมมงกุฎทองคาํบน
ศีรษะของพวกเขา
; และมีฟ้าแลบ และฟ้าร้อง และเสียง

ต่าง ๆ ออกมาจากพระที� นั� งนั,น และมี
ประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที� นั� ง
ซึ�งเป็นพระวิญญาณทั,งเจด็ของพระเจ้า
= และตรงหน้าพระที� นั� งนั,นมีทะเลแห่ง
แก้วดูเหมือนแก้วผลึก และในท่ามกลาง
พระที�นั�งและล้อมรอบพระที� นั�งนั,นมีสัตว์
สี�ตัว เต็มไปด้วยนัยน์ตาทั,งข้างหน้าและ
ข้างหลัง
O และสัตว์ตัวที�หนึ� งนั,นเหมือนกับสิงโต
และสัตว์ตั วที� สองนั, นเหมือนกับลูกโค
และสัตว์ตัวที� สามนั, นมีหน้าเหมือนกับ
มนุษย์ และสัตว์ตัวที�สี� เหมือนกับนก
อินทรีที�กาํลังบิน
M และสัตว์ทั,งสี� นั,นแต่ละตัวมีปีกหกปีก
อยู่รอบตัว และสัตว์เหล่านั,นเต็มไปด้วย
นัยน์ตาข้างใน และสัตว์เหล่านั,นไม่หยุด
พักเลยทั,งกลางวันและกลางคืน โดยร้อง
ว่า “บริสุทธิ8  บริสุทธิ8  บริสุทธิ8  องค์พระผู ้
เป็นเจา้ พระเจา้ ผูท้รงฤทธานุภาพสูง
สุด ผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรง
สภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ�งจะเสดจ็มา”
H และเมื�อสตัว์เหล่านั,นถวายคาํสรรเสริญ
และพระเกียรติ และคาํขอบพระคุณแด่
พระองค์ผู้ประทบับนพระที�นั�ง ผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์
#P ผู้อาวุโสทั,งยี�สิบสี�คนนั,นก็ทรุดตัวลง
ต่อพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระ
ที�นั�งนั,น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์
และถอดมงกุฎของพวกเขาออกวางตรง
หน้าพระที�นั�งร้องว่า

ววรณ์ 4-8

(1#) มธ #H:1M (11) วว 1:O (#) อสค #:#; วว #:#P (1) # พกษ 11:#H (4) ปฐก H:#4-#O
(8) วว 4:8-;  (;) อพย #H:#=; วว #:8; M:; (=) อพย 4M:M; อสค #:;; วว 8:M; ;:=; =:#, =
(O) กดว 1:1 (M) อสย =:1-4 (H) วว #:#M (#P) วว ;:M
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11 “พระองค์ทรงสมควร โอ ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้า ที�จะได้รับคาํสรรเสริญ
และพระเกียรติ และฤทธิ[ เดช เพราะว่า
พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ�งทั,งปวง และ
สรรพสิ�งทั,งปวงนั,นดาํรงอยู่ และได้ถูก
สร้างขึ, นตามชอบพระทยัของพระองค์”

บทที� 6
หนงัสือแห่งภยัพิบติัทั�งเจ็ด

ที�ไดป้ระทบัตราไว้
# และข้าพเจ้าได้เห็นในพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ผู้ประทับบนพระที�นั�งนั,น มี
หนังสือม้วนหนึ� งเขียนไว้ทั, งข้างในและ
ข้างนอก ถูกผนึกอยู่ด้วยตราประทับเจ็ด
ดวง
1 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที�มีฤทธิ[
องค์หนึ�ง ประกาศด้วยเสยีงอันดังว่า “ผู้
ใดสมควรที� จะคลี� หนังสือนั, นออกและ
แกะบรรดาตราของหนังสอืนั,นได้”
4 และไม่มีผู้ใดในสวรรค์ หรือในแผ่นดิน
โลก หรือใต้แผ่นดินโลก ที�สามารถคลี�
หนังสอืนั,นออก หรือดูหนังสอืนั,นได้
8 และข้าพเจ้ากร้็องไห้มากมาย เพราะว่า
ไม่ได้พบผู้ใดที�สมควรที�จะคลี�หนังสือนั,น
ออก และอ่านหนังสอืนั,น หรือดูหนังสือ
นั,นได้
พระคริสตผู์ไ้ดท้รงถูกตรึงเพื�อเป็นค่าไถ่
; และมีผู้หนึ�งในพวกผู้อาวุโสนั,น กล่าว
แก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย ดูเถิด
สงิโตแห่งเผ่ายูดาห์ รากของดาวิด ทรงมี
ชัยแล้วที�จะคลี�หนังสือนั,นออก และที�จะ
แกะตราทั,งเจด็ดวงของหนังสอืนั,นได้”

พระเมษโปดกของพระเจา้
(ยน #:1H, 4=)

= และข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด ใน
ท่ามกลางพระที� นั� งกับสัตว์ทั,งสี� นั,น และ
ในท่ามกลางพวกผู้อาวุโสนั,น พระเมษ-
โปดกประทับยืนอยู่ประหนึ� งทรงถูกปลง
พระชนม์แล้ว ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมี
นัยน์ตาเจ็ดดวง ซึ� งเป็นพระวิญญาณทั,ง
เจด็ของพระเจ้า ที�ทรงส่งออกไปทั�วแผ่น
ดินโลก
O และพระเมษโปดกนั,นได้มา และเอา
หนังสือม้วนนั,นออกไปจากพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ ผู้ประทบับนพระที�นั�งนั,น
M และเมื�อพระองค์ได้ทรงเอาหนังสือนั,น
ไปแล้ว สตัว์ทั,งสี�และผู้อาวุโสยี�สบิสี�คนนั,น
ก็ทรุดตัวลงต่อพระพักตร์พระเมษโปดก
ทุกคนถือพิณเขาคู่และถือขันทองคาํบรรจุ
เครื�องหอม ซึ�งเป็นบรรดาคาํอธิษฐานของ
พวกวิสทุธิชน
H และเขาทั,งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่
โดยกล่าวว่า “พระองค์ทรงสมควรที�จะ
เอาหนังสือม้วนนั,นไป และที�จะแกะตรา
ของหนังสือม้วนนั,นออก เพราะว่าพระ
องค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และได้ทรง
ไถ่เราทั, งหลายให้ไปถึงพระเจ้าโดยพระ
โลหิตของพระองค์ ออกจากทุกตระกูล
และทุกภาษา และทุกชนชาติ และทุกประ
เทศ
#P และได้โปรดให้เราทั,งหลายเป็น
กษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของ
พวกเรา และเราทั,งหลายจะได้ครอบครอง

ววรณ์ 8-;

(##) ปฐก #:# (#) อสย 1H:##; อสค 1:H-#P (1) วว 8:##; ;:H
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บนแผ่นดินโลก”
ชีวิตทั�งมวลจะ

รอ้งสรรเสริญพระเจา้
## และข้าพเจ้ากม็องดู และข้าพเจ้าได้
ยินเสยีงของทูตสวรรค์เป็นอันมากอยู่ล้อม
รอบพระที� นั� ง และรอบพวกสัตว์และผู้
อาวุโสทั,งหลายนั,น และจาํนวนทูตสวรรค์
เหล่านั,นนับเป็นโกฏิ ๆ เป็นแสน ๆ
#1 โดยกล่าวด้วยเสยีงดังว่า “พระเมษ-
โปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั,น ทรง
สมควรที�จะได้รับฤทธิ[ เดช และทรัพย์
สมบัติ และสติปัญญา และอานุภาพ
และเกียรติ และสง่าราศี และคาํสรร-
เสริญ”
#4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของสิ�งมีชีวิต
ทั,งหมด ซึ�งอยู่ในสวรรค์ และบนแผ่นดิน
โลก และใต้แผ่นดินโลก และอย่างเช่นที�
อยู่ในทะเล และบรรดาที�อยู่ในที�เหล่านั,น
กล่าวว่า “ขอให้คาํสรรเสริญ และเกียรติ
และสง่าราศี และฤทธิ[ เดช จงมีแด่
พระองค์ผู้ประทับบนพระที� นั� ง และแด่
พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์และเป็น
นิตย์”
#8 และสัตว์ทั,งสี�นั,นกก็ล่าวว่า “เอเมน”
และผู้อาวุโสทั,งยี�สิบสี�คนกท็รุดตัวลงและ
นมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

บทที� :
ตราประทบัดวงแรก: พิชิตโลก

# และข้าพเจ้าได้เห็น เมื� อพระเมษ-
โปดกทรงแกะตราดวงหนึ� งนั, นออกแล้ว

และข้าพเจ้าได้ยิน เหมือนเป็นเสียงของ
ฟ้าร้อง สัตว์ตัวหนึ�งในสัตว์สี�ตัวนั,นกล่าว
ว่า “มาและดูเถิด”
1 และข้าพเจ้ากแ็ลเห็น และดูเถิด มีม้า
สขีาวตัวหนึ�ง และผู้ที�ขี�ม้าตัวนั,นถือคันธนู
และมีมงกุฎอันหนึ�งมอบไว้แก่ผู้นั,น และ
ผู้นั,นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื� อได้ชัย
ชนะ
ตราประทบัดวงที�สอง: สงครามทั �วโลก
4 และเมื�อพระองค์ทรงแกะตราดวงที�สอง
นั,นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที�สอง
กล่าวว่า “มาและดูเถิด”
8 และมีม้าอีกตัวหนึ�งออกซึ�งเป็นม้าสแีดง
สด และอาํนาจได้ถูกมอบไว้แก่ผู้ที� ขี� ม้า
ตัวนั,นเพื�อที�จะเอาสันติสุขไปจากแผ่นดิน
โลก และเพื� อให้คนทั,งปวงฆ่าฟันซึ� งกัน
และกัน และได้มอบดาบใหญ่เล่มหนึ�งให้
แก่ผู้นี,

ตราประทบัดวงที�สาม:
การขาดแคลน ความอดอยาก

เผด็จการทั �วโลก
; และเมื�อพระองค์ทรงแกะตราดวงที�สาม
นั,นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที�สาม
กล่าวว่า “มาและดูเถิด” และข้าพเจ้ากแ็ล
เห็น และดูเถิด มีม้าสดีาํตัวหนึ�ง และผู้ที�
ขี�ม้าตัวนั,นถือตราชูในมือของตน
= และข้าพเจ้ากไ็ด้ยินเสียงในท่ามกลาง
สัตว์ทั,งสี� นั,นกล่าวว่า “ข้าวสาลีราคาทะ-
นานละหนึ� งเดนาริอัน และข้าวบาร์เลย์
สามทะนานต่อหนึ�งเดนาริอัน และเจ้าอย่า
ทาํอันตรายแก่นํ,ามันและนํ,าองุ่น”

ววรณ์ ;-=

(#4) # พศด 1H:##; รม H:;; ฟป 1:#P; # ทธ =:#= (#) ยน #:1H; วว 8:O; ;:;-O
(1) สดด 8;:8-;; ศคย #:M; =:4, ##; มธ 18:;; วว H:O (4) วว 8:O
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ตราประทบัดวงที�สี�: ความตายอย่าง
รุนแรงของหนึ�งในสี�ของประชาชนโลก

O และเมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวงที�สี�
นั,นแล้ว ข้าพเจ้ากไ็ด้ยินเสียงของสัตว์ตัว
ที�สี�กล่าวว่า “มาและดูเถิด”
M และข้าพเจ้ากแ็ลเห็น และดูเถิด มีม้าสี
กะเลียวตัวหนึ�ง และชื�อของผู้ที�ขี�ม้าตัวนั,น
คือความตาย และนรกกต็ิดตามมาพร้อม
กับเขา และอาํนาจได้ถูกมอบให้แก่ทั,ง
สองนี, ให้ล้างผลาญหนึ�งในสี�ส่วนของแผ่น
ดินโลก เพื� อที�จะฆ่าด้วยดาบ และด้วย
ความอดอยาก และด้วยความตาย และ
ด้วยสตัว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก

ตราประทบัดวงที�หา้: เสียงรอ้งจาก
ดวงวิญญาณใตแ้ท่นบูชาในสวรรค์

H และเมื�อพระองค์ทรงแกะตราดวงที�ห้า
นั,นแล้ว ข้าพเจ้ากแ็ลเห็นใต้แท่นบูชา คือ
บรรดาดวงวิญญาณของคนเหล่านั,นที� ถูก
ฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และ
เพราะคาํพยานซึ�งพวกเขายึดถือนั,น
#P และเขาเหล่านั,นร้องด้วยเสยีงดัง โดย
กล่าวว่า “อีกนานเท่าใด โอ ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้บริสทุธิ[และสตัย์จริง พระ
องค์ยังไม่ทรงพิพากษา และแก้แค้นให้
เลือดของพวกเราต่อคนทั, งหลายที�อาศัย
อยู่บนแผ่นดินโลก”
## และได้ประทานเสื, อคลุมยาวสีขาวให้
แก่คนเหล่านั,นทุกคน และได้ตรัสแก่พวก
เขาว่า พวกเขาควรหยุดพักอีกหน่อยหนึ�ง
จนกว่าบรรดาเพื� อนผู้ รับใช้ของพวกเขา
ด้วย และพวกพี� น้องของพวกเขา จะถูก

ฆ่าเหมือนกับพวกเขานั,นจะครบจาํนวน
ตราประทบัดวงที�หก: ความโกลาหล
ของโลกภายใตพ้ระพิโรธของพระเจา้

#1 และข้าพเจ้าได้เห็น เมื�อพระองค์ทรง
แกะตราดวงที�หกนั,นแล้ว และดูเถิด มี
แผ่นดินไหวใหญ่โต และดวงอาทิตย์ก็
กลายเป็นสีดาํเหมือนผ้ากระสอบที�ทาํจาก
ขนสตัว์ และดวงจันทร์กก็ลายเป็นเหมือน
เลือด
#4 และบรรดาดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ก็
ร่วงลงมายังแผ่นดิน เหมือนกับต้นมะเดื�อ
สลัดผลไม่ทนัสกุของมัน เมื�อต้นไม้นั,นถูก
พัดด้วยลมกล้า
#8 และท้องฟ้าอากาศกห็ายไปเหมือนกับ
หนังสือม้วนเมื� อมันถูกม้วนขึ, นไปหมด
และภูเขาทุกลูก และเกาะทุกเกาะกถู็ก
เคลื�อนไปจากสถานที�ของพวกมัน
#; และกษัตริย์ทั,งหลายแห่งแผ่นดินโลก
และพวกคนใหญ่คนโต และพวกเศรษฐี
และพวกนายทหารใหญ่ และผู้มีอาํนาจทั,ง
หลาย และทุกคนที�เป็นทาส และทุกคนที�
เป็นไท กซ่็อนตัวอยู่ในบรรดาถํ,าและใน
บรรดาโขดหินแห่งภูเขาต่าง ๆ
#= และกล่าวแก่บรรดาภูเขาและโขดหิน
ว่า “จงล้มทบัพวกเราเถิด และซ่อนพวก
เราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์ ผู้
ประทับอยู่บนพระที� นั� ง และให้พ้นจาก
พระพิโรธของพระเมษโปดกนั,น
#O เพราะว่าวันสาํคัญแห่งพระพิโรธของ
พระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะสามารถ
ทนอยู่ได้เล่า”

ววรณ์ =
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(#;) สดด 1:1-8; อสย 1:#P (#=) ฮชย #P:M; ลก 14:1H (#O) อสย =4:8; ยรม 4P:O
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บทที� <
อิสราเอล �33,>>> คน

# และภายหลังสิ�งเหล่านี,  ข้าพเจ้า
ได้เห็นทูตสวรรค์สี� องค์ยืนอยู่ที� มุมทั, งสี�
ของแผ่นดินโลก โดยถือลมทั,งสี�ทิศของ
แผ่นดินโลกไว้ เพื�อลมนั,นจะไม่พัดบนบก
หรือบนทะเล หรือบนต้นไม้ใด ๆ
1 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์
หนึ� งขึ, นมาจากทิศตะวันออก โดยมีดวง
ตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และ
ท่านได้ร้องด้วยเสียงดังแก่ทูตสวรรค์ทั,งสี�
องค์นั,น ผู้ซึ�งได้รับมอบอาํนาจให้ทาํอัน-
ตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั,น
4 โดยกล่าวว่า “อย่าทาํอันตรายแก่แผ่น-
ดิน หรือทะเล หรือบรรดาต้นไม้ จนกว่า
พวกเราได้ประทับตราพวกผู้ รับใช้ของ
พระเจ้าของพวกเราไว้ที�หน้าผากของพวก
เขาเสยีก่อน”
8 และข้าพเจ้าได้ยินจาํนวนของคนเหล่า
นั,นซึ�งได้รับการประทบัตรา และผู้ที�ได้รับ
การประทับตรานั,นมีหนึ�งแสนสี�หมื�นสี�พัน
คน จากทุกเผ่าของลูกหลานของอิสราเอล
; จากเผ่ายูดาห์ผู้ที�ได้รับการประทับตรา
มีหนึ� งหมื�นสองพันคน จากเผ่ารูเบนผู้ที�
ได้รับการประทับตรามีหนึ� งหมื� นสองพัน
คน จากเผ่ากาดผู้ที�ได้รับการประทับตรา
มีหนึ�งหมื�นสองพันคน
= จากเผ่าอาเชอร์ผู้ที�ได้รับการประทับ
ตรามีหนึ� งหมื�นสองพันคน จากเผ่านัฟ-
ทาลีผู้ที� ได้รับการประทับตรามีหนึ� งหมื�น
สองพันคน จากเผ่ามนัสเสห์ผู้ที�ได้รับการ

ประทบัตรามีหนึ�งหมื�นสองพันคน
O จากเผ่าสิเมโอนผู้ที�ได้รับการประทับ
ตรามีหนึ� งหมื�นสองพันคน จากเผ่าเลวี
ผู้ที� ได้รับการประทับตรามีหนึ� งหมื�นสอง
พันคน จากเผ่าอิสสาคาร์ผู้ที� ได้รับการ
ประทบัตรามีหนึ�งหมื�นสองพันคน
M จากเผ่าเศบูลุนผู้ที�ได้รับการประทบัตรา
มีหนึ�งหมื�นสองพันคน จากเผ่าโยเซฟผู้ที�
ได้รับการประทับตรามีหนึ� งหมื� นสองพัน
คน จากเผ่าเบนยามินผู้ที�ได้รับการประ-
ทบัตรามีหนึ�งหมื�นสองพันคน

การปรากฏของมวลชนที�ไดร้บั
ความรอดต่อหนา้พระที�น ั �งของพระเจา้

H ภายหลังสิ�งนี,  ข้าพเจ้ากม็องดู และดู
เถิด คนจาํนวนมากมาย ซึ� งไม่มีมนุษย์
สามารถนับได้เลย จากทุกประชาชาติ จาก
ทุกตระกูล และประชากร และทุกภาษา
ยืนอยู่หน้าพระที� นั�ง และต่อพระพักตร์
พระเมษโปดก โดยสวมเสื,อคลุมยาวสขีาว
และถือใบตาลในมือของพวกเขา
#P และร้องด้วยเสียงดัง โดยกล่าวว่า
“ความรอดมีอยู่ที�พระเจ้าของพวกเรา ผู้
ประทบับนพระที�นั�ง และมีอยู่ที�พระเมษ-
โปดก”
## และทูตสวรรค์ทั,งปวงยืนรอบพระ
ที�นั�ง และรอบพวกผู้อาวุโสและสัตว์ทั,งสี�
นั,น และก้มลงกราบหน้าพระที� นั� ง และ
นมัสการพระเจ้า
#1 โดยกล่าวว่า “เอเมน การสรรเสริญ
และสง่าราศี และสติปัญญา และการขอบ
พระคุณ และพระเกียรติ และอาํนาจ และ

ววรณ์ O
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อานุภาพ จงมีแด่พระเจ้าของพวกเรา
ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน”
#4 และคนหนึ� งในพวกผู้อาวุโสนั,นตอบ
โดยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี, ที�สวม
เสื, อคลุมยาวสีขาวนี, คือใคร และพวกเขา
มาจากไหน”
#8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า “ท่านเจ้า
ข้า ท่านกท็ราบอยู่แล้ว” และท่านกล่าวแก่
ข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี, เป็นคนที�ได้ออกมา
จากความทุกข์เวทนาครั, งใหญ่ และ
ได้ชาํระล้างเสื, อคลุมยาวของพวกเขาแล้ว
และได้ทาํให้เสื,อคลุมยาวนั,นขาวสะอาดใน
พระโลหิตของพระเมษโปดก
#; เพราะฉะนั,นเขาทั,งหลายจึงอยู่หน้า
พระที� นั�งของพระเจ้า และรับใช้พระองค์
ในพระวิหารของพระองค์ทั,งกลางวันและ
กลางคืน และพระองค์ผู้ที�ประทบับนพระ
ที�นั�งนั,นจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั,น
#= พวกเขาจะไม่หิวอีกต่อไป หรือกระ-
หายอีกเลย และแสงแดดจะไม่ส่องต้อง
พวกเขา หรือความร้อนใด ๆ อีกต่อไป
#O เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่ท่าม
กลางพระที�นั�งนั,นจะทรงเลี, ยงดูพวกเขาไว้
และจะทรงนาํพวกเขาไปให้ถึงบรรดานํ,าพุ
แห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเชด็นํ,าตาทุก
หยดจากตาของเขาเหล่านั,น”

บทที� @
ตราประทบัดวงที�เจ็ด:

แตรทั�งเจ็ดแห่งการพิพากษา
# และเมื� อพระองค์ทรงแกะตราดวงที�
เจ็ดนั,นแล้ว มีความเงียบอยู่ในสวรรค์

เป็นระยะเวลาประมาณครึ�งชั�วโมง
1 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ทั,งเจ็ด
องค์ที� ยืนอยู่ ต่อพระพักตร์พระเจ้ านั, น
และได้พระราชทานแตรเจ็ดคันแก่ ทูต
สวรรค์ทั,งเจด็นั,น
4 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งมาและยืน
อยู่ที�แท่นบูชา โดยถือกระถางไฟทองคาํ
และได้ประทานเครื�องหอมเป็นอันมากแก่
ทูตองค์นั,น เพื�อทูตองค์นั,นจะถวายเครื�อง
หอมนั, นร่วมกับคาํอธิษฐานของบรรดา
วิสุทธิชนบนแท่นบูชาทองคาํ ซึ� งอยู่หน้า
พระที�นั�งนั,น
8 และควันแห่งเครื� องหอมนั,น ซึ� งมา
พร้อมกับบรรดาคาํอธิษฐานของวิสุทธิชน
ทั,งหลาย ก็ลอยขึ, นไปสู่ เบื, องพระพักตร์
พระเจ้า จากมือของทูตสวรรค์องค์นั,น
; และทูตสวรรค์องค์นั,นกเ็อากระถางไป
และบรรจุกระถางนั,นด้วยไฟจากแท่นบูชา
จนเตม็ และโยนกระถางนั,นลงบนแผ่นดิน
โลก และมีเสยีงต่าง ๆ และบรรดาฟ้าร้อง
และฟ้าแลบทั,งหลาย และแผ่นดินไหว
= และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ซึ� งถือแตรทั,ง
เจด็นั,นได้เตรียมตัวพร้อมที�จะเป่า

แตรที�หนึ�ง:
พืชพนัธุแ์ห่งแผ่นดินโลก
ถูกทําลายหนึ�งในสาม

O ทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ, น และต่อ
มามีลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือด และพวก
มันถูกทิ, งลงบนแผ่นดิน และหนึ�งในสาม
ส่วนของต้นไม้ทั,งหลายถูกไหม้ไป และ
หญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ,น

ววรณ์ O-M
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แตรที�สอง:

สตัวท์ะเลถูกทําลายหนึ�งในสาม
M และทูตสวรรค์องค์ที�สองเป่าแตรขึ, น
และเป็นเหมือนภูเขาใหญ่ที� มีไฟลุกไหม้
อยู่ถูกทิ, งลงไปในทะเล และหนึ� งในสาม
ส่วนของทะเลนั,นได้กลายเป็นเลือด
H และหนึ�งในสามส่วนของสตัว์ทั,งปวงซึ�ง
อยู่ในทะเล และที�มีชีวิตอยู่นั,น กต็ายเสยี
และหนึ� งในสามส่วนของบรรดาเรือก็ถูก
ทาํลาย

แตรที�สาม: ดาวใหญ่ดวงหนึ�ง
ตกลงบนนํ�าทั�งหลายของแผ่นดินโลก

#P และทูตสวรรค์องค์ที�สามเป่าแตรขึ, น
และมีดาวใหญ่ดวงหนึ� งตกจากท้องฟ้า
อากาศ โดยลุกโพลงเหมือนโคมไฟ และ
ดาวนั, นตกลงบนหนึ� งในสามส่ วนของ
บรรดาแม่นํ,า และบนบรรดาบ่อนํ,าพุทั,ง
หลาย
## และชื�อของดาวดวงนี, เรียกว่า บอระ-
เพ็ด และหนึ� งในสามส่วนของนํ,ากลาย
เป็นรสขมเสีย และคนเป็นอันมากได้ตาย
ไปเพราะนํ,านั,น เพราะนํ,านั,นถูกทาํให้มีรส
ขมไป

แตรที�สี�:
พระเจา้ทรงแช่งสาปดวงอาทิตย์
ดวงจันทรแ์ละดวงดาวต่าง ๆ

#1 และทูตสวรรค์องค์ที�สี� เป่าแตรขึ, น
และหนึ� งในสามส่วนของดวงอาทิตย์กถู็ก
ทาํลายไป และหนึ� งในสามส่วนของดวง
จันทร์ และหนึ� งในสามส่วนของดวงดาว
ทั,งหลาย จนหนึ�งในสามส่วนของพวกมัน

ถูกทาํให้มืดไป และกลางวันกไ็ม่สว่างเสยี
หนึ�งในสามส่วน และกลางคืนกเ็ช่นเดียว
กัน
#4 และข้าพเจ้าก็มองดู และได้ยินทูต
สวรรค์องค์หนึ� งบินอยู่ในท่ามกลางท้อง
ฟ้าอากาศ โดยกล่าวด้วยเสยีงดังว่า “วิบัติ
วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทั,งหลายที�อาศัยอยู่
บนแผ่นดินโลก เพราะเหตุเสียงแตรที�
เหลือของทูตสวรรค์ทั,งสามองค์นั,น ซึ� ง
กาํลังจะเป่าอยู่แล้ว”

บทที� B
แตรที�หา้:

ซาตานเปิดเหวที�ไม่มีกน้เหว
# และทูตสวรรค์องค์ที� ห้าเป่าแตรขึ, น
และข้าพเจ้าได้เห็นดาวดวงหนึ� งตกจาก
ท้องฟ้าอากาศลงมาที�แผ่นดินโลก และ
ได้มอบลูกกุญแจแห่งเหวที�ไม่มีก้นเหวให้
แก่เขา
1 และเขาเปิดเหวที�ไม่มีก้นเหวนั,น และมี
ควันพลุ่งขึ, นมาจากเหวนั,น เหมือนควัน
ของเตาไฟใหญ่ และดวงอาทติย์และท้อง
ฟ้าอากาศก็มืดไปเพราะเหตุควันของเหว
นั,น
4 และมีฝูงตั_กแตนบินออกจากควันนั,น
ขึ, นมาบนแผ่นดินโลก และได้มอบอาํนาจ
แก่ตั_กแตนเหล่านั,น เหมือนกับพวก
แมงป่องแห่งแผ่นดินโลกมีอาํนาจ
8 และมีคาํบัญชาแก่พวกมันไม่ให้ทาํร้าย
หญ้าแห่งแผ่นดินโลก หรือพืชเขียวใด ๆ
หรือต้นไม้ใด ๆ แต่เฉพาะคนเหล่านั,นที�
ไม่มีตราประทับของพระเจ้าในหน้าผาก

ววรณ์ M-H

(M) อพย O:#O; ยรม ;#:1; (H) วว #=:4 (#P) อสย #8:#1; วว =:#4
(##) อพย #;:14 (#1) อสย #4:#P; ยอล 1:4# (#4) วว H:#1 (#) ลก M:4#; วว M:#P
(1) ยอล 1:1, #P (4) อพย #P:8; วนฉ O:#1 (8) อพย #1:14; อสค H:8
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ของพวกเขาเท่านั,น
; และได้มอบให้แก่พวกมันว่า ไม่ให้พวก
มันฆ่าคนเหล่านั,น แต่ให้คนเหล่านั,นถูก
ทรมานเป็นเวลาห้าเดือน และการทรมาน
ของคนเหล่านั, นเป็นเหมือนการทรมาน
ของแมงป่อง เมื�อมันต่อยมนุษย์
= และในวันเหล่านั,น คนทั,งหลายจะแสวง
หาความตาย และจะไม่พบความตายนั,น
และพวกเขาจะปรารถนาที�จะตาย และ
ความตายจะหนีไปจากพวกเขา
O และรูปร่างของตั_กแตนเหล่านั,นเหมือน
พวกม้าที�ถูกเตรียมพร้อมสาํหรับการสู้ รบ
และบนหัวของพวกมันมีสิ� งหนึ� งเหมือน
เป็นมงกุฎทาํด้วยทองคาํ และหน้าของ
พวกมันเหมือนอย่างหน้ามนุษย์
M และพวกมันมีผมเหมือนผมของผู้หญิง
และฟันของพวกมันเหมือนฟันของสงิโต
H และพวกมันมีทับทรวงป้องกันอก
เหมือนกับเป็นทับทรวงป้องกันอกทาํด้วย
เหล็ก และเสียงแห่งปีกของพวกมัน
เหมือนเสียงของรถม้ าศึกเป็นอันมาก
กาํลังวิ�งเข้าการสู้รบ
#P และพวกมันมีหางเหมือนหางของแมง
ป่อง และมีเหลก็ในอยู่ในหางของพวกมัน
และพวกมันมีอาํนาจที� จะทาํร้ายมนุษย์
เป็นเวลาห้าเดือน
## และพวกมันมีกษัตริย์ปกครองพวก
มัน ซึ� งเป็นทูตแห่งเหวที�ไม่มีก้นเหวนั,น
ชื�อของทูตนั,นในภาษาฮีบรูคือ อาบัดโดน
แต่ในภาษากรีกชื�อของทูตนั,นคือ อปอล-
ลิโยน

#1 วิบัติอย่างที�หนึ� งผ่านไปแล้ว และดู
เถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที�จะมาต่อจาก
นี,

แตรที�หก:
มนุษยห์นึ�งในสามถูกฆ่าตาย

#4 และทูตสวรรค์องค์ที�หกเป่าแตรขึ, น
และข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากเชิง-
งอนมุมทั,งสี�ของแท่นบูชาทองคาํซึ�งอยู่ต่อ
พระพักตร์พระเจ้า
#8 โดยกล่าวแก่ทูตสวรรค์องค์ที�หกซึ�งถือ
แตรนั,นว่า “จงแก้มัดทูตสวรรค์ทั,งสี�ซึ�งถูก
มัดไว้ในยูเฟรติสแม่นํ,าใหญ่นั,น”
#; และทูตสวรรค์ทั,งสี�นั,นได้ถูกแก้ปล่อย
ไป ซึ�งทรงเตรียมไว้สาํหรับชั�วโมง และวัน
และเดือน และปี เพื� อที�จะให้ฆ่ามนุษย์
เสยีหนึ�งในสามส่วน
#= และจาํนวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน
และข้าพเจ้าได้ยินจาํนวนของคนเหล่านั,น
#O และข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาม้าในนิมิต
นั,นเป็นดังนี,  และคนเหล่านั,นที�นั�งบนหลัง
พวกมัน โดยมีทบัทรวงป้องกันอกแห่งไฟ
และแห่งพลอยสีแดง และกาํมะถัน และ
หัวของม้าทั,งหลายนั,นเป็นเหมือนหัวของ
สงิโต และจากปากของพวกมันมีไฟ และ
ควัน และกาํมะถันพลุ่งออกมา
#M โดยสามสิ�งนี, หนึ� งในสามส่วนของ
มนุษย์ถูกฆ่าเสยี คือด้วยไฟ และด้วยควัน
และด้วยกาํมะถัน ที�พลุ่งออกมาจากปาก
ของพวกมันนั,น
#H เพราะว่าฤทธิ[ของพวกม้านั,นอยู่ใน
ปากของพวกมัน และในหางของพวกมัน

ววรณ์ H

(;) วว H:#P (=) โยบ 4:1# (O) ดนล O:M; ยอล 1:8 (M) ยอล #:=
(H) ยรม 8O:4; ยอล 1:;-O (##) อฟ 1:1 (#1) วว M:#4 (#4) วว M:4 (#8) ปฐก #;:#M; พบญ #:O; ยชว #:8
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ด้วยว่าหางของพวกมันเป็นเหมือนงูและมี
หัว และด้วยสิ�งเหล่านี, พวกมันทาํร้ายคน
ได้
1P และมนุษย์ทั,งหลายที�เหลืออยู่ ที�ยังมิ
ได้ถูกฆ่าโดยภัยพิบัติเหล่านี,  กไ็ม่ได้กลับ
ใจเสียใหม่จากบรรดาการงานแห่งมือของ
พวกเขา เพื� อพวกเขาจะเลิกบูชาพวกผี
และบูชา ‘รูปเคารพทั#งหลายที%ทําดว้ย
ทองคํา และเงิน และทองเหลือง และหิน
และไม ้ ซึ%งไม่สามารถดู หรือฟัง หรือเดิน
ได’้
1# และพวกเขากม็ิได้กลับใจเสยีใหม่จาก
บรรดาการฆาตกรรมของพวกเขา หรือ
จากการเวทมนตร์ทั, งหลายของพวกเขา
หรือจากการล่ วงประเวณี ของพวกเขา
หรือจากบรรดาการลักขโมยของพวกเขา

บทที� �>
ยอหน์ไดร้บั

หนงัสือมว้นเล็ก ๆ มว้นหนึ�ง
# และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที�มีฤทธิ[
มากอีกองค์หนึ�งลงมาจากสวรรค์ นุ่งห่ม
กายด้วยเมฆ และมีรุ้ งอยู่บนศีรษะของ
ท่าน และหน้าของท่านเป็นเหมือนดวง
อาทติย์ และเท้าของท่านเป็นเหมือนพวก
เสาแห่งไฟ
1 และท่านถือหนังสอืเลก็ ๆ ม้วนหนึ�งซึ�ง
คลี�อยู่ในมือของท่าน และท่านวางเท้าขวา
ของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบน
บก
4 และท่านร้องเสยีงดัง เหมือนเสยีงเมื�อ
สิงโตคาํราม และเมื�อท่านร้องแล้ว เสียง

ฟ้าร้องเจด็เสยีงได้เปล่งเสยีงของพวกมัน
8 และเมื� อเสียงฟ้าร้องทั,งเจ็ดได้เปล่ง
เสยีงของพวกมันแล้ว ข้าพเจ้ากจ็วนจะลง
มือเขียน และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียง
จากสวรรค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “จงประทบั
ตราปิดสิ� งเหล่านั, นซึ� งฟ้าร้องทั, งเจ็ดได้
เปล่งเสียงนั,น และอย่าเขียนสิ�งเหล่านั,น
เลย”
; และทูตสวรรค์องค์ซึ� งข้าพเจ้าได้เห็น
ยืนอยู่บนทะเลและบนบกนั,นได้ชูมือของ
ท่านขึ, นสู่ท้องฟ้าอากาศ
= และปฏิญาณโดยอ้างพระองค์ผู้ทรง
พระชนม์อยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ผู้ได้
‘ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ และสรรพสิ% งที%มีอยู่
ในฟ้าสวรรค์นั#น และแผ่นดินโลก และ
สรรพสิ% งซึ%งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั#น และ
ทะเล และสรรพสิ% งซึ%งมีอยู่ในทะเลนั#น’ ว่า
จะไม่มีการเนิ�นช้าอีกต่อไปแล้ว
O แต่ในวันเวลาแห่งเสียงของทูตสวรรค์
องค์ที�เจด็นั,น เมื�อท่านจะเริ�มเป่าแตรขึ, น
ความลึกลับของพระเจ้ากจ็ะสาํเรจ็ ตามที�
พระองค์ ได้ประกาศไว้แก่พวกศาสดา-
พยากรณ์ พวกผู้รับใช้ของพระองค์นั,น
M และพระสุรเสียงซึ� งข้าพเจ้าได้ยินจาก
สวรรค์นั,นตรัสกับข้าพเจ้าอีก และตรัสว่า
“จงไปและรับหนังสือเลก็ ๆ ม้วนนั,นซึ�ง
คลี�อยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ซึ� งยืนอยู่
บนทะเลและบนบกนั,น”
H และข้าพเจ้าได้ไปหาทูตสวรรค์องค์นั,น
และกล่าวแก่ท่านว่า “ขอให้หนังสือม้วน
เลก็นั,นแก่ข้าพเจ้าเถิด” และท่านได้กล่าว

ววรณ์ H-#P
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แก่ข้าพเจ้าว่า “จงเอามันไปเถิด และกิน
มันเสีย และมันจะทาํให้ท้องของเจ้าขม
แต่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนนํ,า
ผึ, ง”
#P และข้าพเจ้ารับหนังสือม้วนเล็กนั,น
จากมือของทูตสวรรค์ และกินมันเข้าไป
และในปากของข้าพเจ้า มันก็หวาน
เหมือนนํ,าผึ, ง และทันทีที� ข้าพเจ้าได้กิน
มันเข้าไปแล้ว ท้องของข้าพเจ้ากข็ม
## และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าต้อง
พยากรณ์อีก ต่อหน้าชนชาติทั,งหลาย และ
บรรดาประชาชาติ และภาษาทั,งปวง และ
กษัตริย์ทั,งหลาย”

บทที� ��
การวดัพระวิหารของพระเจา้

# และได้มอบไม้อ้อท่อนหนึ�งเป็นเหมือน
ไม้เรียวแก่ข้าพเจ้า และทูตสวรรค์องค์นั,น
ยืนอยู่ โดยกล่าวว่า “จงลุกขึ, น และไปวัด
พระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และ
คนทั,งหลายที�นมัสการในที�นั�น
1 แต่ลานซึ�งอยู่ข้างนอกพระวิหารนั,นให้
อยู่ต่างหาก และไม่ต้องวัด เพราะว่าลาน
นั,นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้ว และ
เมืองบริสุทธิ[จะถูกพวกเขาเหยียบยํ�าลงใต้
เท้าเป็นเวลาสี�สบิสองเดือน

พยานทั�งสองคน
4 และเราจะให้ฤทธิ[อาํนาจแก่พยานทั,ง
สองคนของเรา และเขาทั,งสองจะพยา-
กรณ์เป็นเวลาหนึ� งพันสองร้อยหกสิบวัน
นุ่งห่มกายด้วยผ้ากระสอบ
8 พยานทั,งสองนี, เป็นต้นมะกอกสองต้น

และคันประทีปสองคันที� ตั, งอยู่ ต่อพระ
พักตร์พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลก
; และถ้าผู้ใดประสงค์จะทาํร้ายพยานทั,ง
สองนั,น ไฟกจ็ะพลุ่งออกจากปากของเขา
ทั,งสอง และเผาผลาญบรรดาศัตรูของเขา
ทั,งสอง และถ้าผู้ใดจะทาํร้ายพยานทั,งสอง
นั,น ผู้นั,นกจ็ะต้องถูกฆ่าเสยีในลักษณะนี,
= พยานทั,งสองมีฤทธิ[ที�จะปิดท้องฟ้า
อากาศได้ เพื�อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวัน
เหล่านั,นแห่งการพยากรณ์ของเขาทั,งสอง
และมีฤทธิ[ อาํนาจเหนือบรรดานํ,าเพื� อทาํ
ให้นํ,าเหล่านั,นกลายเป็นเลือดได้ และเพื�อ
ทาํลายแผ่นดินโลกด้วยภัยพิบัติทั,งสิ, น กี�
ครั,งกไ็ด้ตามที�เขาทั,งสองประสงค์
O และเมื�อเขาทั,งสองจะเสรจ็สิ,นคาํพยาน
ของเขาทั,งสองแล้ว สัตว์ร้ายที� ขึ, นมาจาก
เหวที�ไม่มีก้นเหวกจ็ะทาํสงครามกับเขาทั,ง
สอง และจะชนะเขาทั,งสอง และจะฆ่าเขา
ทั,งสองเสยี
M และศพของเขาทั,งสองจะนอนอยู่ใน
ถนนของเมืองใหญ่นั,น ซึ� งตามฝ่ายจิต
วิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียิปต์
อันเป็นที� ๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เราถูกตรึงด้วย
H และคนทั,งหลายจากประชาชน และ
หลายตระกูล และหลายภาษา และหลาย
ประชาชาติ จะเห็นศพของเขาทั,งสองเป็น
เวลาสามวันครึ�ง และจะไม่ยอมให้เอาศพ
ของเขาทั,งสองนั,นใส่ในอุโมงค์เลย
#P และคนทั,งหลายที�อาศัยอยู่บนแผ่น
ดินโลกจะเปรมปรีดิ[เพราะเขาทั,งสอง และ

ววรณ์ #P-##

(#P) อสค 1:#P; 4:4 (#) กดว 14:#M; อสค 8P:4; ศคย 1:# (1) สดด OH:#
(4) พบญ #O:=; วว #1:= (8) สดด ;1:M (;) กดว #=:1H (=) # พกษ #O:#; ลก 8:1;
(O) ดนล O:1#; ลก #4:41 (M) ฮบ #4:#1; วว #8:M (H) # พกษ #4:11; สดด OH:1 (#P) นหม M:#P
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จะสนุกสนานรื�นเริง และจะส่งของขวัญให้
กันและกัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ทั,งสองนี,
ได้ทรมานคนเหล่านั,นที�อาศัยอยู่บนแผ่น
ดินโลก”
## และหลังจากสามวันครึ�งแล้ว พระวิญ
ญาณแห่งชี วิตจากพระเจ้าทรงเข้าไปใน
เขาทั,งสอง และเขาทั,งสองกลุ็กขึ, นยืนบน
เท้าของตน และความหวาดกลัวเป็นอัน
มากตกอยู่บนคนทั,งหลายที�ได้เห็นเขาทั,ง
สอง
#1 และเขาทั,งสองได้ยินพระสุรเสียงดัง
มาจากสวรรค์ โดยตรัสแก่เขาทั,งสองว่า
“จงขึ, นมาที�นี� เถิด” และเขาทั,งสองขึ, นไป
สู่สวรรค์ในเมฆก้อนหนึ� ง และพวกศัตรู
ของเขาทั,งสองกม็องดูเขาทั,งสอง

แผ่นดินไหวครั�งใหญ่
#4 และในชั� วโมงนั,นเองกม็ีแผ่นดินไหว
ใหญ่ และหนึ� งในสิบส่วนของเมืองนั,นก็
ถล่มลงเสีย และในแผ่นดินไหวนั,นมีคน
ถูกฆ่าเจด็พันคน และคนที�เหลืออยู่นั,นมี
ความหวาดกลัวยิ�ง และได้ถวายสง่าราศี
แด่พระเจ้าแห่งสวรรค์
#8 วิบัติอย่างที�สองกผ่็านไปแล้ว และดู
เถิด วิบัติอย่างที�สามกจ็ะมาถึงโดยเรว็

แตรที�เจ็ด:
การประกาศถึงชยัชนะแห่ง
อาณาจักรของพระคริสต์

#; และทูตสวรรค์องค์ที� เจ็ดเป่าแตรขึ, น
และมีเสียงดังหลาย ๆ เสียงในสวรรค์
โดยกล่าวว่า “ราชอาณาจักรทั,งหลายของ
โลกนี, ได้กลายเป็นราชอาณาจักรทั,งหลาย

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเราแล้ว
และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และ
พระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น
นิตย์และเป็นนิตย์”
#= และผู้อาวุโสยี�สิบสี�คนซึ� งนั� งต่อพระ
พักตร์พระเจ้าในบรรดาที�นั�งของตน กซ็บ
หน้าลงและนมัสการพระเจ้า
#O โดยทูลว่า “ข้าพระองค์ทั,งหลายขอบ
พระคุณพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า องค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสงูสดุ ผู้
ซึ� งทรงดาํรงอยู่บัดนี,  และทรงดาํรงอยู่
ในกาลก่อน และจะเสด็จมาในอนาคต
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงรับฤทธานุภาพ
อันใหญ่ ยิ� งของพระองค์ ไว้สาํหรับพระ
องค์แล้ว และได้ทรงครอบครอง
#M และเหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น
และพระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว
และเวลาแห่งคนทั,งหลายที�ตายแล้ว เพื�อ
พวกเขาจะถูกพิพากษา และเพื�อพระองค์
จะประทานบาํเหน็จแก่พวกผู้ รับใช้ของ
พระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และแก่
วิสุทธิชนทั,งปวง และแก่คนทั,งหลายที�
ยาํเกรงพระนามของพระองค์ทั, งผู้ น้อย
และผู้ใหญ่ และจะทรงทาํลายคนเหล่านั,น
ซึ�งทาํลายแผ่นดินโลก”
#H และพระวิหารของพระเจ้าได้ถูกเปิด
ออกในสวรรค์ และได้เห็นในพระวิหาร
ของพระองค์นั,นมีหีบแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์ และมีบรรดาฟ้าแลบ และเสยีง
ต่าง ๆ และฟ้าร้องทั,งหลาย และแผ่นดิน
ไหว และลูกเห็บห่าใหญ่

ววรณ์ ##

(##) อสค 4O:; (#1) 1 พกษ 1:# (#8) วว M:#4
(#;) อพย #;:#M; อสย 1O:#4; ดนล 1:88; ลก #:44; วว M:1
(#=) มธ #H:1M; วว 8:8, ##; ;:H, #1, #8; O:## (#O) วว #=:;; #H:= (#M) สดด 1:# (#H) วว 8:#
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บทที� �*
ผูห้ญิง (อิสราเอล)

และพญานาค (ซาตาน)
# และมีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ�งปรากฏใน
สวรรค์ ผู้หญิงคนหนึ�งนุ่งห่มกายด้วยดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง
และบนศีรษะของนางมีมงกุฎทาํด้วยดวง
ดาวสบิสองดวง
1 และผู้หญิงนั,นซึ�งมีเดก็ในครรภ์ได้ร้อง
โดยทรมานในการคลอดบุตร และเจ็บ
ครรภ์เพื�อที�จะคลอด
4 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ�งปรา-
กฏในสวรรค์ และดูเถิด มีพญานาคใหญ่
สีแดงตัวหนึ� ง โดยมีหัวเจ็ดหัวและมีเขา
สบิเขา และมีมงกุฎเจด็อันบนหัวของมัน
8 และหางของพญานาคตวัดหนึ�งในสาม
ส่วนของดวงดาวทั, งหลายในฟ้าสวรรค์
และได้ทิ, งดวงดาวเหล่านั, นลงมายังแผ่น
ดินโลก และพญานาคนั,นยืนอยู่ตรงหน้า
ผู้หญิงซึ� งพร้อมที�จะคลอดแล้ว เพื� อที�
จะกินบุตรของนางทันทีที� บุตรคนนั,นถูก
คลอดออกมา

บุตรชายคนนั�นจะครอบครอง
; และผู้หญิงนั,นคลอดบุตรชายคนหนึ� ง
ผู้ซึ� งจะครอบครองบรรดาประชาชาติด้วย
คทาทาํด้วยเหลก็ และบุตรของผู้หญิงนั,น
ได้ถูกรับขึ, นไปยังพระเจ้า และไปยังพระ
ที�นั�งของพระองค์
= และผู้หญิงนั,นได้หนีเข้าไปในถิ�นทุร-
กันดาร ที�นางมีสถานที�ซึ�งถูกจัดเตรียมไว้
โดยพระเจ้า เพื�อพวกเขาจะได้เลี, ยงดูนาง

อยู่ที� นั�นเป็นเวลาหนึ� งพันสองร้อยหกสิบ
วัน

มีคาเอลและทูตสวรรคข์องท่าน
ต่อสูก้บัซาตาน

O และมีสงครามในสวรรค์ มีคาเอลและ
พวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้ กับพญา-
นาค และพญานาคได้ต่อสู้  พร้อมกับเหล่า
ทูตของมัน
M และไม่ชนะ และไม่ได้พบสถานที�สาํ-
หรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปเลย
H และพญานาคใหญ่ได้ถูกผลักทิ, งออกไป
งูโบราณนั,น ที� ถูกเรียกว่า พญามารและ
ซาตาน ผู้ซึ�งล่อลวงมนุษย์ทั,งโลก พญา-
นาคได้ถูกผลักทิ, งออกไปเข้ามาในแผ่น
ดินโลก และพวกทูตของมันกถู็กผลักทิ, ง
ออกไปพร้อมกับมัน
#P และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์
โดยกล่าวว่า “บัดนี, ความรอด และฤทธิ[
เดช และราชอาณาจักรของพระเจ้าของ
พวกเรา และอาํนาจแห่งพระคริสต์ของ
พระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที�กล่าว
หาพวกพี� น้องของพวกเราได้ถูกผลักทิ, ง
ลงมาแล้ว ซึ� งได้กล่าวหาคนเหล่านั,นต่อ
พระพักตร์พระเจ้าของพวกเราทั,งกลางวัน
และกลางคืน
## และเขาเหล่านั,นได้ชนะพญามารโดย
พระโลหิตของพระเมษโปดก และโดย
ถ้อยคาํแห่งคาํพยานของพวกเขาเอง และ
พวกเขาไม่ได้เสียดายที� จะสละชีวิตของ
ตน
#1 เหตุฉะนั,นจงรื�นเริงยินดีเถิด พวกเจ้า

ววรณ์ #1

(1) อสย 1=:#O; มคา 8:H (4) วว #4:# (8) อพย #:#=; ดนล M:#P (;) สดด 1:H
(=) วว ##:4 (O) ดนล #P:#4; ยด #:H (H) ปฐก 4:#; ลก #P:#M; ยน #1:4#
(#P) โยบ #:H; ศคย 4:# (##) ลก #8:1=; รม #=:1P (#1) สดด H=:##; อสย 88:14
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ฟ้าสวรรค์ทั,งหลาย และพวกเจ้าที�อาศัย
อยู่ในที� เหล่านั,น วิบัติแก่บรรดาผู้อาศัย
แห่งแผ่นดินโลกและแห่งทะเล เพราะว่า
พญามารได้ลงมายังพวกเจ้าแล้ว โดยมี
ความโกรธยิ�งนัก เพราะมันรู้ ว่ามันเหลือ
เวลาเพียงนิดเดียวแล้ว”

ซาตานข่มเหงผูห้ญิงนั�น (อิสราเอล)
#4 และเมื� อพญานาคนั,นเห็นว่ามันถูก
ผลักทิ, งลงมายังแผ่นดินโลกแล้ว มันก็
ข่มเหงผู้หญิงที�ได้คลอดบุตรชายคนนั,น
#8 และได้มอบปีกนกอินทรีใหญ่สองปีก
แก่ผู้หญิงนั,น เพื� อให้นางบินเข้าไปใน
ถิ�นทุรกันดาร เข้าไปในสถานที�ของนาง
ที� ซึ� งนางจะได้รับการเลี, ยงดู เป็นเวลา
วาระหนึ� ง และสองวาระ และครึ� งวาระ
จากหน้าของพญานาคนั,น
#; และงูนั,นกพ่็นนํ,าออกมาจากปากของ
มันเหมือนนํ,าท่วมไหลตามผู้หญิงนั,น เพื�อ
มันจะทาํให้นางถูกพัดไปโดยนํ,าท่วม
#= และแผ่นดินได้ช่วยผู้หญิงนั,นไว้ และ
แผ่นดินได้อ้าปากของมัน และได้กลืนนํ,า
ท่วมนั,นที�พญานาคได้พ่นออกมาจากปาก
ของมันลงไป
#O และพญานาคโกรธแค้นกับผู้หญิงนั,น
และได้ออกไปเพื� อทาํสงครามกับเชื, อสาย
ของนางที� เหลืออยู่นั,น ผู้ซึ� งรักษาบรรดา
พระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคาํ
พยานของพระเยซูคริสต์

บทที� �1
สตัวร์า้ยขึ� นมาจากทะเล

# และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่บนหาดทรายของ

ชายทะเล และได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ�งขึ, น
มาจากทะเล โดยมีหัวเจด็หัว และเขาสบิ
เขา และบนเขาทั,งหลายของมันนั,นมีมง-
กุฎสบิอัน และบนหัวทั,งหลายของมันมีชื�อ
แห่งการหมิ�นประมาท
1 และสตัว์ร้ายซึ�งข้าพเจ้าได้เห็นนั,น เป็น
เหมือนเสือดาว และเท้าของมันเป็น
เหมือนเท้าของหมี และปากของมันเป็น
เหมือนปากของสิงโต และพญานาคได้
มอบอาํนาจของมัน และที�นั�งของมัน และ
สทิธิอาํนาจอันใหญ่ยิ�งแก่สตัว์ร้ายนั,น
4 และข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัว ๆ หนึ�งของ
สัตว์ร้ายดูเหมือนได้รับบาดแผลจนถึงแก่
ความตาย แต่แผลที�ทาํให้ถึงตายนั,นได้รับ
การรักษาให้หาย และคนทั,งโลกก็อัศ-
จรรย์ใจตามสตัว์ร้ายนั,นไป
8 และเขาทั,งหลายได้บูชาพญานาคที�ได้
มอบอาํนาจแก่สัตว์ร้ายนั,น และพวกเขา
ได้บูชาสตัว์ร้ายนั,น โดยกล่าวว่า “ใครจะ
เปรียบเหมือนสัตว์ร้ายนี,  ใครสามารถทาํ
สงครามกับสตัว์ร้ายนี, ได้”
; และได้มอบปากแก่สัตว์ร้ายนั,นที�พูด
บรรดาสิ�งใหญ่โตและคาํหมิ�นประมาททั,ง
หลาย   และได้มอบอาํนาจแก่สัตว์ร้าย
นั,น ให้กระทาํต่อไปเป็นเวลาสี�สิบสอง
เดือน
= และมันอ้าปากของมันในการกล่าวคาํ
หมิ�นประมาทต่อพระเจ้า เพื�อหมิ�นประ-
มาทพระนามของพระองค์ และพลับพลา
ของพระองค์ และคนเหล่านั,นที�อาศัยอยู่
ในสวรรค์

ววรณ์ #1-#4

(#4) วว #1:; (#8) อพย #H:8; พบญ 41:##; อสย 8P:4#; ดนล O:1; (#;) อสย ;H:#H
(#) ดนล O:1; วว #1:4 (1) วว #1:4, H; #4:8, #1 (4) วว #4:#1, #8; #O:M
(8) อพย #;:##; อสย 8=:; (;) ดนล O:M; 1 ธส 1:4 (=) ยน #:#8
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สตัวร์า้ยกระทําสงคราม
กบัพวกวิสุทธิชน

O และได้มอบให้มันทาํสงครามกับพวก
วิสุทธิชน และชนะพวกเขา และให้มันมี
อาํนาจเหนือทุกตระกูล และทุกภาษา และ
ทุกประชาชาติ
M และบรรดาคนที�อาศัยอยู่บนแผ่นดิน
โลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั,น ผู้ซึ� งชื� อของพวก
เขาไม่ ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชี วิตของ
พระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั,ง
แต่ทรงวางรากฐานของโลก
H ถ้าผู้ใดมีหูกใ็ห้ผู้นั,นฟังเถิด
#P ผู้ที�นาํให้เข้าในการเป็นเชลย กจ็ะเข้า
ไปในการเป็นเชลย ผู้ที� ฆ่าด้วยดาบ จะ
ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี�แหละคือความอด-
ทนและความเชื�อของพวกวิสทุธิชน

สตัวร์า้ยขึ� นมาจากแผ่นดินโลก
## และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ� ง
ขึ, นมาจากแผ่นดิน และมันมีเขาสองเขา
เหมือนลูกแกะ และมันพูดเหมือนเป็น
พญานาค
#1 และมันใช้อาํนาจทั,งสิ, นของสัตว์ร้าย
ตัวแรกนั,นที�มาก่อนมัน และทาํให้แผ่น
ดินโลกและคนทั,งหลายที�อาศัยอยู่ในแผ่น
ดินโลกนั,นบูชาสัตว์ร้ายตัวแรกนั,น ผู้ซึ� ง
แผลถึงตายของมันนั,นได้รับการรักษาให้
หายแล้ว
#4 และสัตว์ร้ายนี, แสดงการมหัศจรรย์
ต่าง ๆ อันใหญ่ยิ�ง จนกระทั�งมันทาํให้ไฟ
ตกลงจากท้องฟ้าอากาศมาสู่แผ่นดินโลก
ในสายตาของมนุษย์ทั,งหลาย

#8 และได้ล่อลวงคนทั,งหลายที�อาศัยอยู่
บนแผ่นดินโลกโดยใช้การอัศจรรย์เหล่า
นั,น ซึ� งมันมีอาํนาจที�จะกระทาํในสายตา
ของสตัว์ร้ายนั,น โดยกล่าวแก่คนทั,งหลาย
ที�อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก ว่าพวกเขาควร
สร้างรูปจาํลองให้แก่สัตว์ร้าย ซึ� งได้รับ
บาดแผลนั,นโดยดาบเล่มหนึ� ง และยังมี
ชีวิตอยู่นั,น
#; และมันมีอาํนาจที�จะให้ลมหายใจแก่
รูปจาํลองของสัตว์ร้ายนั,น เพื�อให้รูปจาํ-
ลองของสตัว์ร้ายนั,นทั,งพูดได้ และกระทาํ
ให้บรรดาคนที� ไม่ยอมบูชารูปจาํลองของ
สตัว์ร้ายนั,นต้องถูกประหารชีวิตเสยี
#= และมันได้บังคับคนทั,งปวง ทั,งผู้น้อย
และผู้ใหญ่ คนมั�งมีและคนยากจน ไทและ
ทาส ให้รับเครื� องหมายอันหนึ� งไว้ในมือ
ขวาของพวกเขาหรือในหน้าผากของพวก
เขา
#O และเพื�อไม่ให้ผู้ใดซื, อหรือขายได้ เว้น
แต่ผู้ที�มีเครื�องหมายนั,น หรือชื�อของสตัว์
ร้ายนั,น หรือหมายเลขแห่งชื�อของมัน
#M นี�คือสติปัญญา จงให้ผู้ที�มีความเข้าใจ
นับหมายเลขของสัตว์ร้ายนั,น เพราะว่า
เป็นหมายเลขของมนุษย์คนหนึ� ง และ
หมายเลขของเขาคือหกร้อยหกสบิหก

บทที� �3
ความชื�นชมยินดีของ
คน �33,>>> คน

# และข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระ
เมษโปดกทรงยืนอยู่บนภูเขาศิโยน และ
พร้อมกับพระองค์มี จาํนวนหนึ� งแสนสี�

ววรณ์ #4-#8

(O) ดนล O:1# (M) อพย 41:41; มธ 1;:48 (H) วว 1:O (#P) ปฐก H:= (##) วว ##:O
(#1) วว #4:4 (#4) พบญ #4:#; # พกษ #M:4M (#8) 1 พกษ 1P:O (#;) วว #=:1 (#=) กท =:#O
(#O) วว #8:H-## (#M) # คร 1:#8; วว #;:1 (#) อสค H:8; วว ;:=; O:4-8; #8:4; 11:8
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หมื�นสี� พันคน โดยมีพระนามแห่งพระ
บิดาของพระองค์เขียนไว้ในหน้าผากของ
พวกเขา
1 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงมาจากสวรรค์
เป็นเหมือนเสียงของนํ,ามากหลาย และ
เป็นเหมือนเสียงแห่งฟ้าร้องใหญ่โต และ
ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพวกดีดพิณเขาคู่
กาํลังบรรเลงพิณเขาคู่ทั, งหลายของพวก
เขาอยู่
4 และคนเหล่านั,นร้องเพลงราวกับว่า
เป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระที� นั� ง และ
ต่อหน้าสัตว์ทั,งสี� นั,น และต่อหน้าพวก
ผู้อาวุโส และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถ
เรียนรู้ เพลงบทนั,นได้ นอกจากคนหนึ� ง
แสนสี�หมื� นสี� พันคนนั,น ซึ� งได้ทรงไถ่ไว้
แล้วจากแผ่นดินโลก
8 คนเหล่านี, เป็นบรรดาคนที�มิได้เป็น
มลทินกับผู้หญิง เพราะว่าพวกเขาเป็น
พวกพรหมจารี คนเหล่านี, เป็นบรรดาคน
ที�ติดตามพระเมษโปดกไปยังที�ไหนกต็าม
ที�พระองค์เสดจ็ไปนั,น พวกเขาได้ถูกไถ่ไว้
แล้วจากท่ามกลางมนุษย์ โดยเป็นผลแรก
ถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก
; และในปากของพวกเขาไม่ได้พบคาํ
อุบายใด ๆ เลย เพราะพวกเขาปราศจาก
ความผิดต่อหน้าพระที�นั�งของพระเจ้า

ทูตสวรรคอ์งคแ์รก
ประกาศข่าวประเสริฐนิรนัดร์

= และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์
หนึ� งบินอยู่ ในท่ามกลางท้องฟ้าอากาศ
โดยมีข่าวประเสริฐนิรันดร์เพื� อประกาศ

แก่คนทั,งหลายที�อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก
และแก่ทุกประชาชาติ และตระกูล และ
ภาษา และประชากร
O โดยกล่าวด้วยเสยีงอันดังว่า “จงยาํเกรง
พระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์
เพราะว่าชั�วโมงแห่งการพิพากษาของพระ
องค์มาถึงแล้ว และจงนมัสการพระองค์
‘ผูไ้ดท้รงสรา้งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
และทะเล’ และบ่อนํ,าพุทั,งหลาย”

ทูตสวรรคอ์งคที์�สอง
ประกาศเรื�องการล่มจมของบาบิโลน

M และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ�งตามมา โดย
กล่าวว่า “บาบิโลนล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว
มหานครนั,น เพราะว่านครนั,นได้กระทาํ
ให้บรรดาประชาชาติทั, งปวงดื� มจากเหล้า
องุ่นแห่งความเดือดดาลแห่งการล่วงประ
เวณีของนาง”

ทูตสวรรคอ์งคที์�สาม
ประกาศว่าทุกคนที�นมสัการ
สตัวร์า้ยจะตกนรกเป็นนิตย์

H และทูตสวรรค์องค์ที�สามตามสององค์
แรกนั,นมา โดยกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า
“ถ้ามนุษย์คนใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปจาํ-
ลองของมัน และรับเครื�องหมายของมันไว้
ในหน้าผากของตนหรือในมือของตน
#P ผู้นั,นเองจะดื� มเหล้าองุ่นแห่งพระ
พิโรธของพระเจ้า ซึ�งถูกเทออกโดยปราศ
จากการผสมกั บสิ� งใดลงในถ้ วยแห่ ง
ความเดือดดาลของพระองค์ และเขาจะ
ถูกทรมานด้วยไฟและกาํมะถันต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ[  และต่อพระ

ววรณ์ #8

(1) วว #:#;; ;:M (4) วว ;:H (8) มธ #H:#1; 1 คร ##:1 (;) สดด 41:1
(=) อฟ 4:H; วว M:#4; #4:O (O) นหม H:=; วว ##:#M (M) อสย 1#:H; ยรม ;#:O-M
(H) วว #4:#8-#=; #8:## (#P) ปฐก #H:18; สดด O;:M
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พักตร์พระเมษโปดก
## และควันแห่งการทรมานของพวกเขา
ก็พลุ่งขึ, นตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์
และพวกเขาไม่มีการพักผ่อนเลยทั,งกลาง
วันหรือกลางคืน ผู้ซึ�งบูชาสตัว์ร้ายและรูป
จาํลองของมัน และผู้ใดกต็ามที�รับเครื�อง
หมายแห่งชื�อของมัน”

พระสญัญาอนัหอมหวาน
สําหรบัพวกวิสุทธิชนทุกคน

#1 นี�คือความอดทนของพวกวิสทุธิชน นี�
คือคนทั,งหลายที� รักษาบรรดาพระบัญญัติ
ของพระเจ้า และความเชื� อนั,นของพระ
เยซูไว้
#4 และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจาก
สวรรค์ ซึ�งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้
เถิดว่า ตั, งแต่นี, สืบไปคนทั,งหลายซึ�งตาย
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพร” “ใช่
แล้ว” พระวิญญาณตรัสว่า “เพื�อพวกเขา
จะได้หยุดพักจากบรรดาการทาํงานหนัก
ของพวกเขา และการงานทั,งหลายของ
พวกเขากต็ิดตามพวกเขาไปแน่นอน”

การเก็บเกี�ยวแห่งแผ่นดินโลก
#8 และข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด มี
เมฆสีขาวก้อนหนึ� ง และบนเมฆนั,นมี
ผู้หนึ� งประทับอยู่ เหมือนกับบุตรมนุษย์
โดยสวมมงกุฎทองคาํบนพระเศียรของ
พระองค์ และในพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงถือเคียวอันคม
#; และมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งออกมา
จากพระวิหาร โดยร้องด้วยเสียงดังต่อ
พระองค์ ผู้ประทบับนเมฆนั,นว่า “ขอทรง

ตวัดเคียวของพระองค์และเกี� ยวไปเถิด
เพราะว่าถึงเวลาที� พระองค์จะเกี� ยวแล้ว
เพราะว่าการเกบ็เกี�ยวแห่งแผ่นดินโลกนั,น
กส็กุแล้ว”
#= และพระองค์ผู้ประทบับนเมฆนั,น ได้
ทรงตวัดเคียวของพระองค์นั,นบนแผ่นดิน
โลก และแผ่นดินโลกกไ็ด้ถูกเกี�ยวแล้ว
#O และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งก็ออกมา
จากพระวิหารซึ� งอยู่ในสวรรค์ ท่านกถ็ือ
เคียวอันคมเช่นเดียวกัน
#M และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ�งได้ออกมา
จากแท่นบูชา ผู้ซึ� งมีฤทธิ[ เหนือไฟ และ
ร้องด้วยเสียงดังแก่ทูตองค์นั,นที�ถือเคียว
อันคมนั,นว่า “ท่านจงตวัดเคียวอันคมของ
ท่าน และเกี�ยวเก็บบรรดาพวงองุ่นแห่ง
ต้นองุ่นของแผ่นดินโลก เพราะบรรดาลูก
องุ่นนั,นของมันสกุเตม็ที�แล้ว”
#H และทูตสวรรค์องค์นั,นกต็วัดเคียวของ
ท่านเข้าไปในแผ่นดินโลก และรวบรวม
เถาองุ่นนั,นแห่งแผ่นดินโลก และขว้างมัน
ลงไปในบ่อยํ�าองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธ
ของพระเจ้า
1P และบ่อยํ�าองุ่นนั,นถูกยํ�าภายนอกเมือง
และโลหิตไหลออกจากบ่อยํ�าองุ่นนั,น สูง
กระทั�งถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประ-
มาณสามร้อยกิโลเมตร

บทที� �6
ขนัทั�งเจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจา้

# และข้าพเจ้าได้เห็นหมายสาํคัญอีกประ
การหนึ�งในสวรรค์ ใหญ่ยิ�งและมหัศจรรย์
นัก มีทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภัยพิบัติเจ็ด

ววรณ์ #8-#;

(#1) วว #1:#O; #4:#P (#4) ปญจ 8:#-1; # คร 4:##-#;; #;:#M, ;M; # ธส 8:#=
(#;) ยรม ;#:44; ยอล 4:#4; มธ #4:4H; มก 8:1H; วว #8:#M (#M) ยอล 4:#4
(#H) วว #H:#; (1P) อสย =4:4; ฮบ #4:#1 (#) วว #1:#
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อย่างสดุท้าย เพราะว่าในภัยพิบัติเหล่านั,น
พระพิโรธของพระเจ้าจะสาํเรจ็
1 และข้าพเจ้าได้เห็นเป็นเหมือนทะเล
แห่งแก้วปนด้วยไฟ และคนทั,งหลายที�ได้
มีชัยเหนือสัตว์ร้ายนั,นแล้ว และเหนือรูป
จาํลองของมัน และเหนือเครื�องหมายของ
มัน และเหนือหมายเลขแห่งชื� อของมัน
ยืนอยู่บนทะเลแห่งแก้วนั,น โดยถือพิณ-
เขาคู่ทั,งหลายของพระเจ้า
4 และพวกเขาร้องเพลงของโมเสส ผู้รับ
ใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโป-
ดก โดยกล่าวว่า “บรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ใหญ่ยิ�งและมหัศจรรย์นัก ข้าแต่
พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุ
ภาพสูงสุด วิถีทางทั,งหลายของพระองค์
ยุติธรรมและเที�ยงตรง ข้าแต่พระองค์
พระมหากษัตริย์แห่งวิสทุธิชนทั,งหลาย
8 ผู้ใดเล่าจะไม่ยาํเกรงพระองค์ โอ ข้าแต่
องค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ถวายสง่าราศี
แด่พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระ
องค์แต่เพียงผู้เดียวทรงบริสุทธิ[  ด้วยว่า
ประชาชาติทั, งปวงจะมาและนมัสการต่อ
พระพักตร์พระองค์ เพราะว่าบรรดาการ
พิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว”
; และหลังจากนั,นข้าพเจ้าได้แลเห็น และ
ดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่งพระ
โอวาทในสวรรค์ได้ถูกเปิดออก
= และทูตสวรรค์ทั,งเจ็ดองค์ได้ออกมา
จากพระวิหารนั,น โดยถือภัยพิบัติทั,งเจด็
นุ่ งห่มกายด้วยผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ[
และคาดหน้าอกของพวกเขาด้วยรัดประ

คดทองคาํทั,งหลาย
O และสตัว์หนึ�งตัวในสตัว์สี�ตัวนั,นได้มอบ
แก่ทูตสวรรค์ทั,งเจ็ดองค์นั,น ขันทองคาํ
เจ็ดใบเต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์
M และพระวิหารกเ็ตม็ไปด้วยควันจากสง่า
ราศีของพระเจ้า และจากฤทธานุภาพของ
พระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปใน
พระวิหารนั,นได้ จนกว่าภัยพิบัติทั,งเจ็ด
ของทูตสวรรค์เจด็องค์นั,นจะได้สาํเรจ็

บทที� �:
# และข้าพเจ้ากไ็ด้ยินเสยีงดังออกมาจาก
พระวิหาร กล่าวแก่ทูตสวรรค์ทั,งเจด็องค์
นั,นว่า “จงไปตามทางของพวกท่านเถิด
และเทบรรดาขันแห่งพระพิโรธของพระ
เจ้าลงบนแผ่นดินโลก”

ขนัใบแรก:
ฝีที�แตกออก

และมีนํ�าหนองไหล
1 และทูตสวรรค์องค์แรกได้ออกไป และ
เทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก และเกิดฝี
ที� แตกออกและมีนํ,าหนองไหลบนตัวคน
ทั,งหลายซึ�งมีเครื�องหมายของสัตว์ร้ายนั,น
และบนคนเหล่านั,นซึ� งบูชารูปจาํลองของ
มัน

ขนัใบที�สอง:
นํ�ากลายเป็นเหมือนเลือด

4 และทูตสวรรค์องค์ที�สองได้เทขันของ
ตนลงบนทะเล และทะเลก็กลายเป็น
เหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ�งที�
มีชีวิตอยู่ในทะเลนั,นกต็ายหมดสิ,น

ววรณ์ #;-#=
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ขนัใบที�สาม:
แม่นํ�าทั�งหลายกลายเป็นเลือด

8 และทูตสวรรค์องค์ที�สามได้เทขันของ
ตนลงบนแม่นํ,าและบ่อนํ,าพุทั,งปวง และ
นํ,าเหล่านั,นกก็ลายเป็นเลือด
; และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งนํ,า
มากหลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงชอบ
ธรรม โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ�ง
ทรงดาํรงอยู่บัดนี,  และทรงดาํรงอยู่ใน
กาลก่อน และจะทรงดาํรงอยู่ในอนาคต
เพราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาอย่างนั,น
= เพราะว่าเขาทั,งหลายได้กระทาํให้โลหิต
ของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดา-
พยากรณ์ไหลออก และพระองค์ได้ประ
ทานโลหิตให้เขาทั,งหลายดื�ม ด้วยว่าเขา
ทั,งหลายกส็มควรอยู่แล้ว”
O และข้าพเจ้าได้ยินอีกองค์หนึ�งจากแท่น
บูชากล่าวว่า “จริงอย่างนั,น พระเจ้า องค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
บรรดาการพิพากษาของพระองค์แท้จริง
และชอบธรรม”

ขนัใบที�สี�:
ความรอ้นอนัน่ากลวัจากดวงอาทิตย์

M และทูตสวรรค์องค์ที�สี�ได้เทขันของตน
ลงบนดวงอาทิตย์ และได้มอบอาํนาจแก่
ดวงอาทติย์นั,นที�จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ
H และมนุษย์ทั,งหลายได้ถูกแผดเผาด้วย
ความร้อนแรงกล้า และได้พูดหมิ�นประ
มาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ� งมีฤทธิ[
เหนือภัยพิบัติเหล่านั,น และคนเหล่านั,น
ไม่ได้กลับใจเพื� อถวายสง่าราศีแด่พระ

องค์
ขนัใบที�หา้: การสาปแช่งอนัพิเศษ

บนที�น ั �งของสตัวร์า้ย
#P และทูตสวรรค์องค์ที� ห้าได้เทขันของ
ตนลงบนที�นั�งของสตัว์ร้ายนั,น และอาณา
จักรของมันก็เต็มไปด้วยความมืด และ
คนเหล่านั, นได้กัดลิ, นของตนเพราะเหตุ
ความเจบ็ปวด
## และได้พูดหมิ�นประมาทพระเจ้าแห่ง
สวรรค์ เพราะเหตุความเจบ็ปวดของพวก
เขาและเพราะเหตุฝีของพวกเขา และไม่
ได้กลับใจเสียใหม่จากบรรดาการกระทาํ
ของตน
ขนัใบที�หก: การเตรียมทางไวสํ้าหรบั

พวกกษตัริยแ์ห่งทิศตะวนัออก
#1 และทูตสวรรค์องค์ที�หกได้เทขันของ
ตนลงบนยูเฟรติสแม่นํ,าใหญ่นั,น และนํ,า
ในแม่นํ,านั,นแห้งไป เพื� อที�จะได้เตรียม
ทางของบรรดากษัตริย์แห่งทิศตะวันออก
ไว้
#4 และข้าพเจ้าได้เห็นผีโสโครกสามตน
เป็นเหมือนกบออกมาจากปากของพญา-
นาค และออกมาจากปากของสตัว์ร้ายนั,น
และออกมาจากปากของผู้พยากรณ์เทจ็
#8 ด้วยว่าผีเหล่านั,นเป็นวิญญาณของ
พวกผีร้าย ที�กระทาํการอัศจรรย์ต่าง ๆ
ซึ�งออกไปยังกษัตริย์เหล่านั,นแห่งแผ่นดิน
โลกและแห่งทั�วพิภพ เพื� อจะรวบรวม
กษัตริย์เหล่านั,นให้มายังการสู้ รบแห่งวัน
ยิ�งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูง
สดุ

ววรณ์ #=
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15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนอย่างขโมย
ผู้ที� เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื, อผ้าของตน
ไว้จะได้รับพร เกรงว่าผู้นั,นจะเดินเปลือย
กาย และคนทั,งหลายจะได้เห็นความน่า
ละอายของเขา”
#= และมันรวบรวมเขาทั,งหลายให้มาชุม
นุมกันในสถานที�แห่งหนึ� ง ที� ถูกเรียกใน
ภาษาฮีบรูว่า อารมาเกดโดน

ขนัใบที�เจ็ด:
การลม้ลงของบาบิโลน

และนครต่าง ๆ ของนานาประชาชาติ
#O และทูตสวรรค์องค์ที�เจด็ได้เทขันของ
ตนลงในท้องฟ้าอากาศ และมีพระสรุเสยีง
ดังออกมาจากพระวิหารแห่งสวรรค์ จาก
พระที�นั�ง โดยตรัสว่า “สาํเรจ็แล้ว”
#M และมีเสยีงต่าง ๆ และบรรดาฟ้าร้อง
และฟ้าแลบทั,งหลาย และมีแผ่นดินไหว
ครั, งใหญ่ ซึ� งตั, งแต่มนุษย์อยู่บนแผ่นดิน
โลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวรุนแรงและยิ�ง
ใหญ่เช่นนี, เลย
#H และมหานครนั,นได้ถูกแยกออกเป็น
สามส่วน และนครต่าง ๆ ของบรรดาประ
ชาชาติกล่็มจม และมหานครบาบิโลนนั,น
ได้เข้ามาอยู่ในความทรงจาํต่อพระพักตร์
พระเจ้า เพื� อจะมอบถ้วยแห่งเหล้าองุ่น
ของความเดือดดาลแห่งพระพิโรธของ
พระองค์ให้แก่มหานครนั,น
1P และบรรดาเกาะต่าง ๆ กห็นีไป และ
ภูเขาทั,งหลายกห็าไม่พบ
1# และมีบรรดาลูกเห็บใหญ่ตกออกจาก
ฟ้าสวรรค์ลงมาบนมนุษย์ แต่ละก้อนหนัก

ประมาณห้าสิบกิโลกรัม และคนทั,งหลาย
ได้พูดหมิ�นประมาทพระเจ้า เพราะเหตุ
ภัยพิบัติแห่งลูกเห็บนั,น เพราะว่าภัยพิบัติ
นั,นร้ายแรงยิ�งนัก

บทที� �<
การพิพากษาลงโทษ

แม่ของหญิงโสเภณีทั�งหลาย
# และทูตสวรรค์องค์หนึ�งในเจ็ดองค์นั,น
ซึ� งถือขันเจ็ดใบนั,นก็มา และได้พูดกับ
ข้าพเจ้า โดยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “เชิญมา
ที� นี� เถิด ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นการ
พิพากษาของหญิงโสเภณีผู้ ยิ� งใหญ่ที� นั� ง
อยู่บนนํ,ามากหลาย
1 ผู้ซึ�งบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้
ล่วงประเวณีด้วย และบรรดาชาวแผ่นดิน
โลกกไ็ด้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วง
ประเวณีของนาง”
4 ดังนั,น ทูตสวรรค์องค์นั,นจึงหอบข้าพ
เจ้าไปโดยจิตวิญญาณให้เข้าไปในถิ�นทุร-
กันดาร และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ�ง
นั�งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ�ง เต็ม
ไปด้วยชื�อทั,งหลายแห่งการหมิ�นประมาท
โดยมีหัวเจด็หัวและเขาสบิเขา
8 และหญิงผู้นั,นนุ่งห่มกายด้วยผ้าสีม่วง
และสแีดงเข้ม และประดับด้วยเครื�องทอง
คาํ และเพชรพลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั,ง
หลาย โดยถือถ้วยทองคาํในมือของนางซึ�ง
เต็มไปด้วยสิ� งน่าสะอิดสะเอียนและของ
โสโครกแห่งการล่วงประเวณีของนาง
; และบนหน้าผากของนางมีชื�อเขียนไว้ว่า
“ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของ
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หญิงโสเภณีทั,งหลาย และของบรรดาสิ�ง
น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก”
= และข้าพเจ้าเห็นหญิงผู้นั,นเมามายด้วย
โลหิตของพวกวิสุทธิชน และด้วยโลหิต
ของพวกพยานผู้ ยอมตายของพระเยซู
และเมื� อข้าพเจ้าเห็นนางแล้ว ข้าพเจ้าก็
ประหลาดใจด้วยความอัศจรรย์ใจยิ�งนัก
O และทูตสวรรค์องค์นั,นได้กล่าวแก่ข้าพ
เจ้าว่า “เหตุไฉนท่านจึงประหลาดใจ ข้าพ
เจ้าจะเล่าให้ท่านฟังถึงความลึกลับของผู้
หญิงคนนั,น และของสัตว์ร้ายที�แบกนาง
มา ซึ�งมีหัวเจด็หัวและเขาสบิเขา

กษตัริยท์ั�งหลายเป็นพนัธมิตร
กบัปฏิปักษต่์อพระคริสต์

M สตัว์ร้ายที�ท่านได้เห็นนั,นเป็นอยู่ในกาล
ก่อน และบัดนี, มิได้เป็น และจะขึ, นมาจาก
เหวที�ไม่มีก้นเหว และไปสู่ความพินาศ
และคนทั, งหลายที� อาศัยอยู่บนแผ่นดิน
โลกจะประหลาดใจ ผู้ซึ� งชื� อของพวกเขา
ไม่ได้จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั, งแต่ทรง
วางรากฐานของโลกนั,น เมื�อพวกเขาเห็น
สัตว์ร้ายที� เป็นอยู่ในกาลก่อน และบัดนี,
มิได้เป็น และกาํลังจะเป็น
H และนี�คือจิตใจซึ�งมีสติปัญญา หัวเจ็ด
หัวนั,นเป็นภูเขาเจด็ยอด ซึ�งผู้หญิงคนนั,น
นั�งอยู่บนนั,น
#P และมีกษัตริย์เจด็องค์ ห้าองค์ได้ล้ม
ลงแล้ว และองค์หนึ�งกาํลังเป็นอยู่ และอีก
องค์หนึ�งนั,นยังไม่ได้เป็นขึ, นมา และเมื�อ
กษัตริย์องค์นั,นเป็นขึ, นมาแล้ว กษัตริย์
องค์นั,นจะต้องดาํรงอยู่ชั�วขณะหนึ�ง

## และสัตว์ร้ายที� เป็นอยู่ในกาลก่อน
และบัดนี, มิได้เป็นนั,น กษัตริย์องค์นั,นก็
เป็นที�แปด และเป็นองค์หนึ�งในเจ็ดองค์
นั,น และจะไปสู่ความพินาศ
#1 และเขาสิบเขาซึ� งท่านได้เห็นนั,นเป็น
กษัตริย์สิบองค์ซึ�งจนถึงเวลานี, ยังไม่ได้รับ
อาณาจักรใด ๆ แต่จะรับอาํนาจเหมือน
อย่างบรรดากษัตริย์ทั� วไปเป็นเวลาหนึ� ง
ชั�วโมงด้วยกันกับสตัว์ร้ายนั,น
#4 กษัตริย์เหล่านี, มีความคิดอย่างเดียว
กัน และจะยกอาํนาจและความแขง็แกร่ง
ของพวกเขาให้แก่สตัว์ร้ายนั,น
#8 กษัตริย์เหล่านี, จะกระทาํสงครามกับ
พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรง
ชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
เจ้านายเหนือเจ้านายทั,งหลาย และ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั,ง
หลาย และคนเหล่านั,นที�อยู่กับพระองค์
นั,นเป็นผู้ที� ได้รับการทรงเรียก และทรง
เลือกไว้ และสตัย์ซื�อ”
#; และทูตสวรรค์นั,นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“นํ,ามากหลายซึ�งท่านได้เห็น ซึ�งเป็นที� ๆ
หญิงโสเภณีนั� งอยู่นั,น คือบรรดาชนชาติ
และมวลชน และประชาชาติทั,งหลาย และ
ภาษาต่าง ๆ
#= และเขาสิบเขาซึ� งท่านได้เห็นอยู่บน
สัตว์ร้าย เขาเหล่านี, จะเกลียดชังหญิง
โสเภณีนั,น และจะกระทาํให้นางโดดเดี�ยว
และเปลือยกาย และจะกินเนื, อของนาง
และเผานางเสยีด้วยไฟ
#O เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขา

ววรณ์ #O
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ให้กระทาํนํ,าพระทัยของพระองค์สาํเร็จ
และให้เห็นพ้องตรงกัน และมอบอาณา-
จักรของพวกเขาให้แก่สตัว์ร้ายนั,น จนกระ
ทั� งบรรดาพระวจนะของพระเจ้าจะถูกทาํ
ให้สาํเรจ็จริง
#M และผู้หญิงซึ�งท่านเห็นนั,นคือมหานคร
นั,น ซึ�งครอบครองเหนือกษัตริย์ทั,งหลาย
แห่งแผ่นดินโลก”

บทที� �@
มหานครบาบิโลนล่มจม

# และภายหลังสิ�งเหล่านี,  ข้าพเจ้าได้เห็น
ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ� งลงมาจากสวรรค์
โดยมีอาํนาจใหญ่ยิ�ง และแผ่นดินโลกถูก
ทาํให้สว่างไปด้วยสง่าราศีของท่าน
1 และท่านได้ร้องอย่างเปี� ยมอานุภาพ
ด้วยเสยีงดังว่า “บาบิโลนมหานครล่มจม
แล้ว ล่มจมแล้ว และกลายเป็นที�อยู่อาศัย
ของพวกผีปีศาจ และเป็นที� คุมขังของผี
โสโครกทุกตน และเป็นกรงของนกทุกตัว
ที�ไม่สะอาดและน่าเกลียด
4 เพราะว่าประชาชาติทั,งปวงได้ดื� มจาก
เหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลของการล่วง
ประเวณีของนาง และบรรดากษัตริย์แห่ง
แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนาง และ
พ่อค้าทั,งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั� งมี
ขึ, นโดยความอุดมสมบูรณ์แห่งความฟุ่ม
เฟือยของนาง”
8 และข้าพเจ้าได้ยินเสยีงอีกเสยีงหนึ�งจาก
สวรรค์ โดยกล่าวว่า “จงออกมาจากนคร
นั,นเถิด ประชาชนของเราเอ๋ย เพื�อเจ้าทั,ง
หลายจะไม่มีส่วนในบาปทั,งหลายของนาง

และเพื�อพวกเจ้าจะไม่รับภัยพิบัติต่าง ๆ
ของนาง
; เพราะว่าบาปทั,งหลายของนางได้ไปถึง
สวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจดจาํ
บรรดาความชั�วช้าของนางแล้ว
= จงตอบแทนนางเหมือนอย่างที�นางได้
ตอบแทนเจ้าทั,งหลาย และจงตอบแทน
นางเป็นสองเท่าตามการงานทั,งหลายของ
นาง ในถ้วยซึ� งนางได้เติมให้เต็มนั,นจง
เติมเป็นสองเท่าให้นางเถิด
O นางได้ยกย่องตัวเองและมีชีวิตอย่างหรู
หรามากเท่าใด กจ็งให้นางได้รับการทร-
มานและความโศกเศร้ามากเท่านั,น เพราะ
ว่านางกล่าวในใจของตนว่า ‘ขา้ดํารงอยู่
ในตําแหน่งราชินี และไม่ไดเ้ป็นหญิงม่าย
และจะไม่เห็นความโศกเศรา้เลย’
M เหตุฉะนั,น ภัยพิบัติต่าง ๆ ของนางจะ
มาถึงในวันเดียว ความตาย และการครํ�า-
ครวญ และการกันดารอาหาร และนางจะ
ถูกเผาด้วยไฟจนหมดสิ, น เพราะว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานาง
นั,น ทรงอานุภาพยิ�งใหญ่”

กษตัริยแ์ละพ่อคา้
แห่งแผ่นดินโลก

ครํ �าครวญต่อบาบิโลน
H และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้
ซึ� งได้ล่วงประเวณีและได้มีชีวิตอย่างหรู
หรากับนาง จะพิลาปรํ�าไห้เพราะนาง และ
ครํ�าครวญเพราะนาง เมื�อพวกเขาจะเห็น
ควันแห่งการถูกเผาไหม้ของนาง
#P โดยยืนอยู่ไกลออกไปเพราะกลัวการ

ววรณ์ #O-#M
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ทรมานของนาง โดยกล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย
อนิจจาเอ๋ย บาบิโลนมหานครที� ยิ� งใหญ่
นั,น นครที�แข็งแรง เพราะว่าในชั� วโมง
เดียวการพิพากษาของเจ้ามาถึงแล้ว”
## และบรรดาพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกจะ
ร้องไห้และครํ�าครวญเพราะนาง เพราะว่า
ไม่มีใครซื, อสินค้าของพวกเขาอีกต่อไป
แล้ว
#1 สนิค้าที�ทาํด้วยทองคาํ และเงิน และ
เพชรพลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั,งหลาย
และผ้าป่านเนื, อละเอียด และผ้าสีม่วง
และผ้าไหม และผ้าสแีดงเข้ม และไม้หอม
ทุกชนิด และภาชนะที�ทาํด้วยงาทุกชนิด
และภาชนะไม้ที�มีราคามากทุกชนิด และ
ที�เป็นทองเหลือง และเหลก็ และหินอ่อน
#4 และอบเชย และบรรดาเครื� องเทศ
และเครื�องหอมทั,งหลาย และกาํยาน และ
เหล้าองุ่น และนํ,ามัน และแป้งละเอียด
และข้าวสาลี และสัตว์ต่าง ๆ และแกะ
และม้าทั,งหลาย และบรรดารถม้าศึก และ
พวกทาส และชีวิตของมนุษย์ทั,งหลาย
#8 และบรรดาผลที�จิตใจของเจ้ากระหาย
ใคร่อยากนั,นกล่็วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว และ
สิ�งสารพัดอันวิเศษยิ�งและหรูหรากไ็ปจาก
เจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบสิ�งของเหล่า
นั,นอีกเลย
#; บรรดาพ่อค้าของสิ�งของเหล่านี,  ซึ�งได้
กลายเป็นคนมั�งมีเพราะนาง จะยืนอยู่ไกล
ออกไปเพราะกลัวการทรมานของนครนั,น
โดยร้องไห้และครํ�าครวญ
#= และกล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย

มหานครนั,น ที� เคยนุ่งห่มในผ้าป่านเนื, อ
ละเอียด และผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม
และเคยประดับตัวด้วยทองคาํ และเพชร
พลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั,งหลาย
#O เพราะว่าในชั�วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติ
อันยิ�งใหญ่นั,นก็พินาศสูญไปสิ, น” และ
นายเรือทุกคน และบรรดาคนที� โดยสาร
ในเรือ และพวกลูกเรือ และคนใดกต็าม
ที�ทาํการค้าขายโดยทางทะเล ก็ได้ยืนอยู่
ไกลออกไป
#M และร้องไห้เมื� อพวกเขาได้เห็นควัน
แห่งการถูกเผาไหม้ของนาง โดยกล่าวว่า
“นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี, ”
#H และเขาทั,งหลายกซั็ดผงคลีลงบน
ศีรษะของตน และร้องไห้ โดยรํ�าไห้และ
ครํ�าครวญ กล่าวว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจา
เอ๋ย มหานครนั,น ซึ�งในนครนั,นได้กลาย
เป็นคนมั� งมี คือทุกคนที�มีเรือในทะเล
เพราะเหตุความฟุ่มเฟือยของนาง เพราะ
ในชั�วโมงเดียวนางกถู็กทาํให้รกร้างไป”

ความชื�นชมยินดีในสวรรค์
ต่อการพิพากษาของพระเจา้

1P จงร่าเริงยินดีเพราะนางเถิด เจ้า
สวรรค์เอ๋ย และพวกเจ้า พวกอัครทูตผู้
บริสุทธิ[และพวกศาสดาพยากรณ์ทั,งหลาย
เพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นนางให้เจ้าทั,ง
หลายแล้ว
1# และทูตสวรรค์องค์หนึ� งที�มีฤทธิ[มาก
ได้หยิบหินก้อนหนึ� งเหมือนหินโม่ใหญ่
และปาหินนั,นลงไปในทะเล โดยกล่าวว่า
“บาบิโลนมหานครนั, นจะถูกทุ่ มลงด้วย

ววรณ์ #M
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ความรุนแรงเช่นนี, แหละ และจะไม่ถูกพบ
เจออีกต่อไปเลย
11 และเสียงของบรรดานักดีดพิณเขาคู่
และนักเล่นมโหรีทั,งหลาย และของพวก
นักเป่าปี�  และนักเป่าแตรทั,งหลาย จะไม่
ได้ยินในเจ้าอีกต่อไป และจะไม่มีช่าง ไม่
ว่าเป็นวิชาใดก็ตามของเขา จะถูกพบใน
เจ้าอีกต่อไป และเสียงของหินโม่แป้งจะ
ไม่ได้ยินในเจ้าอีกต่อไปเลย
14 และแสงแห่งประทปีจะไม่ส่องสว่างใน
เจ้าอีกต่อไปเลย และเสยีงของเจ้าบ่าวและ
ของเจ้าสาวจะไม่ได้ยินในเจ้าอีกต่อไปเลย
เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าเคยเป็นคน
ใหญ่คนโตแห่งแผ่นดินโลก ด้วยว่าโดย
บรรดาวิทยาคมของเจ้าประชาชาติทั,งปวง
ได้ถูกหลอกลวง
18 และในนางได้พบโลหิตของพวกศาส-
ดาพยากรณ์และของพวกวิสุทธิชน และ
ของบรรดาคนที�ได้ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”

บทที� �B
การรอ้งเพลง “อาเลลูยา”

ของเหล่าทูตสวรรค์
# และภายหลังสิ�งเหล่านี,  ข้าพเจ้าได้
ยินเสียงดังของประชาชนจาํนวนมากใน
สวรรค์ที�กล่าวว่า “อาเลลูยา ความรอด
และสง่าราศี และพระเกียรติ และฤทธิ[เดช
จงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวก
เรา
2 ‘ดว้ยว่าบรรดาการพิพากษาของพระ
องค์นั#นแทจ้ริงและชอบธรรม’ เพราะว่า
พระองค์ได้ทรงพิพากษาหญิงโสเภณีผู้ยิ�ง

ใหญ่นั,นแล้ว ซึ�งได้กระทาํให้แผ่นดินโลก
ชั� วไปด้วยการล่วงประเวณีของนาง และ
‘ไดท้รงแกแ้คน้โลหิตของพวกผูร้ับใชข้อง
พระองค์จากมือของผูห้ญิงนั#นแลว้’”
4 และคนเหล่านั,นกล่าวอีกว่า “อาเลลูยา
‘และควันของนางพลุ่ งขึ# นตลอดไปเป็น
นิตยแ์ละเป็นนิตย’์”
8 และพวกผู้อาวุโสทั,งยี�สิบสี�คนกับสัตว์
ทั,งสี�นั,น กไ็ด้ทรุดตัวลงและนมัสการพระ
เจ้า ผู้ประทบับนพระที�นั�งนั,น โดยกล่าวว่า
“เอเมน อาเลลูยา”
; และมีเสียงออกมาจากพระที� นั� ง โดย
กล่าวว่า “จงสรรเสริญพระเจา้ของพวกเรา
ท่านทั#งหลาย บรรดาผูร้บัใชข้องพระองค์
และพวกท่านที%ยาํเกรงพระองค์ ทั#งผูน้อ้ย
และผูใ้หญ่”
= และข้าพเจ้าได้ยินเสยีงเหมือนเสยีงของ
ประชาชนเป็นอันมาก และเหมือนเสียง
ของนํ,ามากหลาย และเหมือนเสียงของ
บรรดาฟ้าร้องสนั�น โดยกล่าวว่า “อาเล-
ลูยา เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพทั,งสิ, น ทรงครอบครอง
อยู่

การเลี� ยงสมรสอนัวิเศษ
ของพระเมษโปดก

O ขอให้เราทั,งหลายยินดีและเปรมปรีดิ[
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะ
ว่าการอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกมา
ถึงแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียม
ตัวพร้อมแล้ว
M และได้โปรดให้เธอแต่งกายในผ้าป่าน

ววรณ์ #M-#H
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เนื, อละเอียด สะอาดและสขีาว เพราะว่าผ้า
ป่านเนื, อละเอียดนั, นเป็นความชอบธรรม
ของพวกวิสทุธิชน”
H และทูตสวรรค์องค์นั,นกล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า คนทั,งหลายซึ�งได้
รับเชิญมายังงานเลี, ยงอภิเษกสมรสของ
พระเมษโปดกจะได้รับพร” และท่าน
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “สิ�งเหล่านี, เป็นบรรดา
พระดาํรัสแท้จริงของพระเจ้า”
#P และข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของ
ท่านเพื� อจะนมัสการท่าน และท่านได้
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ท่านอย่ากระทาํสิ�ง
นั,นเลย ข้าพเจ้าเป็นเพื�อนผู้รับใช้ของท่าน
และของพวกพี� น้องของท่านที� ยึดถือคาํ
พยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้า
เถิด ด้วยว่าคาํพยานของพระเยซูนั,นเป็น
จิตวิญญาณแห่งคาํพยากรณ์”

การเสด็จกลบัมาสู่แผ่นดินโลก
ของพระคริสตพ์รอ้มกบั

เหล่าวิสุทธิชนและทูตสวรรค์
## และข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออก
และดูเถิด มีม้าสขีาวตัวหนึ�ง และผู้ทรงม้า
นั,นมีพระนามว่า “สัตย์ซื�อและสัตย์จริง”
และในความชอบธรรมพระองค์ทรงพิ-
พากษาและกระทาํสงคราม
#1 พระเนตรของพระองค์เหมือนเปลว
ไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎ
หลายอัน และพระองค์ทรงมีพระนาม
จารึกไว้ที�ไม่มีผู้ใดรู้ จักเลย นอกจากพระ
องค์เอง
#4 และพระองค์ทรงสวมเสื, อผ้าที� จุ่มใน

เลือด และพระนามของพระองค์ถูกเรียก
ว่า “พระวาทะของพระเจ้า”
#8 และเหล่าพลโยธาซึ�งอยู่ในสวรรค์ได้
ตามเสด็จพระองค์ไปบนหลังบรรดาม้าสี
ขาว โดยสวมอาภรณ์ผ้าป่านเนื, อละเอียด
สขีาวและสะอาด
#; และออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์มี
พระแสงอันคมเล่มหนึ�ง ซึ�งด้วยพระแสง
นั,นพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดาประ
ชาชาติ และพระองค์จะทรงครอบครอง
ประชาชาติเหล่านั,นด้วยคทาทาํด้วยเหล็ก
และพระองค์ทรงเหยียบบ่อยํ�าองุ่ นแห่ง
ความดุเดือดและพระพิโรธของพระเจ้าผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ[
#= และบนเสื, อผ้าของพระองค์ และบน
ต้นขาของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระ
นามจารึกไว้ว่า “พระมหากษัตริย์แห่ง
กษัตริย์ทั,งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั,ง
ปวง”

ฝูงนกในทอ้งฟ้าจะกินเนื� อ
ของบรรดาคนที�ถูกฆ่าเสีย

#O และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์องค์
หนึ� งยืนอยู่ในดวงอาทิตย์ และท่านร้อง
ด้วยเสยีงดัง โดยกล่าวแก่บรรดานกที�บิน
อยู่ในท่ามกลางท้องฟ้าอากาศว่า “จงมา
และรวมตัวกันสาํหรับการเลี, ยงของพระ
เจ้ายิ�งใหญ่
#M เพื�อพวกเจ้าจะได้กินเนื, อของกษัตริย์
ทั,งหลาย และเนื, อของพวกนายทหาร และ
เนื, อของบรรดาคนที�มีอาํนาจ และเนื, อของ
บรรดาม้า และเนื, อของคนทั,งหลายที� นั� ง
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บนม้าเหล่านั,น และเนื, อของมนุษย์ทั,งปวง
ทั,งไทและทาส ทั,งผู้น้อยและผู้ใหญ่”
#H และข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายนั,น และ
บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก และ
กองทัพของกษัตริย์เหล่านั,น มารวมตัว
กันเพื� อที�จะทาํสงครามกับพระองค์ผู้ทรง
ม้า และกับพลโยธาของพระองค์

ปลายทางปฏิปักษต่์อพระคริสต์
ผูพ้ยากรณเ์ท็จ และกองทพัของมนั

1P และสตัว์ร้ายนั,นถูกจับ และพร้อมกับ
สัตว์ร้ายนั,น ผู้พยากรณ์เทจ็ที� ได้กระทาํ
การอัศจรรย์ทั,งหลายต่อหน้าสัตว์ร้ายนั,น
ซึ� งด้วยการอัศจรรย์เหล่านั, นผู้พยากรณ์
เท็จได้ หลอกลวงคนทั, งหลายที� ได้ รั บ
เครื� องหมายของสัตว์ร้ายนั,น และคนทั,ง
หลายที�ได้บูชารูปจาํลองของมัน ทั,งสองนี,
ได้ ถูกทิ, งทั, งเป็นลงในบึงไฟที� ไหม้ ด้วย
กาํมะถัน
1# และคนที� เหลืออยู่นั,น ได้ถูกฆ่าเสีย
ด้วยพระแสงของพระองค์ผู้ทรงม้านั,น ซึ�ง
พระแสงนั,นได้ออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ และนกทั,งปวงเหล่านั,นกอ็ิ�มด้วย
เนื, อของคนเหล่านั,น

บทที� *>
ซาตานถูกขงัไวใ้นเหว
ที�ไม่มีกน้เหวหนึ�งพนัปี

# และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ�ง
ลงมาจากสวรรค์ โดยถือลูกกุญแจของเหว
ที� ไม่มีก้นเหวนั, นและโซ่ใหญ่เส้นหนึ� งใน
มือของท่าน
1 และท่านได้จับพญานาค งูโบราณนั,น

ซึ�งเป็นพญามารและซาตาน และมัดมันไว้
เป็นเวลาหนึ�งพันปี
4 และทิ, งมันลงไปในเหวที�ไม่มีก้นเหวนั,น
และได้ขังมันไว้ และได้ประทับตราไว้บน
มัน เพื� อที�มันจะไม่หลอกลวงบรรดาประ
ชาชาติได้อีกต่อไป จนกว่าเวลาหนึ�งพันปี
นั,นจะสาํเร็จแล้ว และหลังจากนั,นมันจะ
ต้องถูกปลดปล่อยออกไปชั�วขณะหนึ�ง

คริสเตียนไดร้บัการเป็นขึ� นมา
เพื�อครอบครองกบัพระคริสต์

8 และข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์
และคนทั, งหลายที� นั� งบนบัลลังก์เหล่านั,น
และได้ทรงมอบการพิพากษาให้แก่คน
เหล่านั,น และข้าพเจ้าได้เห็นดวงวิญญาณ
ของคนทั,งหลายที� ถูกตัดศีรษะ เพราะคาํ
พยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะ
ของพระเจ้า และซึ�งไม่ได้บูชาสตัว์ร้ายนั,น
หรือรูปจาํลองของมัน และไม่ได้รับเครื�อง
หมายของมันไว้บนหน้าผากของพวกเขา
หรือในมือของพวกเขา และคนเหล่านั,น
ได้มีชี วิตและได้ครอบครองร่วมกับพระ
คริสต์เป็นเวลาหนึ�งพันปี
; แต่พวกคนตายที�เหลือนั,นไม่ได้กลับมี
ชี วิตอีกจนกว่าเวลาหนึ� งพันปีนั, นสาํเร็จ
นี�แหละเป็นการฟื, นจากความตายครั,งแรก
= ผู้ใดที�ได้มีส่วนในการฟื, นจากความตาย
ครั,งแรกจะได้รับพรและจะบริสทุธิ[ ความ
ตายครั, งที�สองจะไม่มีอาํนาจเหนือคนเช่น
นี,  แต่เขาทั,งหลายจะเป็นปุโรหิตของพระ
เจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครอง
ร่วมกับพระองค์เป็นเวลาหนึ�งพันปี
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การกบฏครั�งสุดทา้ย
ซาตานถูกทิ� งลงในบึงไฟ

O และเมื� อเวลาหนึ� งพันปีนั,นล่วงไปแล้ว
ซาตานจะได้ รับการปลดปล่อยออกจาก
คุกของมัน
M และจะได้ออกไปเพื�อหลอกลวงบรรดา
ประชาชาติซึ� งอยู่ในทั, งสี�ทิศของแผ่นดิน
โลก โกกและมาโกก เพื�อรวบรวมคนเหล่า
นั,นให้ชุมนุมกันเพื� อสู้ รบ จาํนวนของคน
เหล่านั,นเหมือนเมด็ทรายแห่งทะเล
H และคนเหล่านั,นได้ขึ, นไปทั�วแผ่นดิน
โลก และล้อมค่ายของพวกวิสทุธิชน และ
เมืองอันเป็นที�รักนั,นไว้รอบ และไฟได้ลง
มาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ และเผา-
ผลาญคนเหล่านั,นเสยี
#P และพญามารที�ได้หลอกลวงคนเหล่า
นั,นกถู็กทิ, งลงไปในบึงไฟและกาํมะถัน ซึ�ง
สตัว์ร้ายและผู้พยากรณ์เทจ็อยู่นั,น และจะ
ถูกทรมานทั,งกลางวันและกลางคืนตลอด
ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

การพิพากษาแห่งพระที�น ั �งใหญ่สีขาว
## และข้าพเจ้าได้เห็นพระที�นั�งใหญ่สขีาว
และพระองค์ผู้ประทับบนพระที�นั�งนั,น ผู้
ซึ�งแผ่นดินโลกและท้องฟ้าอากาศกอ็ันต-
รธานไปเสียจากพระพักตร์พระองค์ และ
ไม่ได้พบสถานที�สาํหรับแผ่นดินโลกและ
ท้องฟ้าอากาศนั,น
#1 และข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที�ตายแล้ว
ทั,งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ยืนอยู่ต่อพระพักตร์
พระเจ้า และหนังสอืต่าง ๆ กถู็กเปิดออก
และหนังสอือีกม้วนหนึ�งกถู็กเปิดออก ซึ�ง

เป็นหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที�ตายไปแล้ว
ได้ถูกพิพากษาตามสิ�งทั,งหลายที� ถูกจารึก
ไว้ในหนังสอืเหล่านั,น ตามบรรดาการงาน
ของพวกเขา
#4 และทะเลได้ส่งคืนคนทั,งหลายซึ�งตาย
ในทะเล และความตายกับนรกได้ส่งคืน
คนทั,งหลายซึ�งอยู่ในที�เหล่านั,น และพวก
เขาได้ถูกพิพากษาตามบรรดาการงานของ
ตนหมดทุกคน
#8 และความตายกับนรกได้ถูกทิ, งลงไป
ในบึงไฟ นี�แหละเป็นความตายครั,งที�สอง
#; และผู้ใดกต็ามที�ไม่ได้ถูกพบเขียนไว้
ในหนังสอืแห่งชีวิต กถู็กทิ, งลงไปในบึงไฟ

บทที� *�
กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์

ลอยลงมาจากพระเจา้
# และข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าอากาศใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้า
อากาศแรกและแผ่นดินโลกแรกนั, นหาย
ไปแล้ว และไม่มีทะเลอีกต่อไป
1 และข้าพเจ้า ยอห์น ได้เห็นเมืองบริ-
สุทธิ[ กรุงเยรูซาเลม็ใหม่ กาํลังลงมาจาก
พระเจ้าจากสวรรค์ โดยถูกจัดเตรียมไว้
แล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สาํหรับ
สามีของเธอ

พลบัพลาของพระเจา้อยู่กบัมนุษย์
และสิ�งสารพดัถูกสรา้งขึ� นใหม่

4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงยิ�งใหญ่มาจาก
สวรรค์ โดยกล่าวว่า “ดูเถิด พลับพลาของ
พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะ
ทรงสถิตอยู่กับพวกเขา และพวกเขาจะ

ววรณ์ 1P-1#
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เป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเอง
จะประทับอยู่กับพวกเขา และจะทรงเป็น
พระเจ้าของพวกเขา
8 และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ,าตาทุก ๆ
หยดจากตาของพวกเขา และจะไม่มีความ
ตายอีกต่อไป หรือความโศกเศร้า หรือ
การร้องไห้ และจะไม่มีการเจบ็ปวดใด ๆ
อีกต่อไป เพราะว่าสิ�งต่าง ๆ ในกาลก่อน
นั,นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”
; และผู้ประทบับนพระที�นั�งได้ตรัสว่า “ดู
เถิด เราสร้างสิ�งสารพัดขึ, นใหม่” และพระ
องค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิด
เพราะว่าถ้อยคาํเหล่านี, แท้จริงและสัตย์
ซื�อ”
= และพระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า
“สาํเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา
เป็นปฐมและอวสาน เราจะให้แก่คนที�กระ
หายจากบ่อนํ,าพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย
อะไรเลย
O ผู้ใดที�มีชัยชนะ จะได้รับสิ�งสารพัดเป็น
มรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และ
เขาจะเป็นบุตรของเรา
M แต่คนขลาด และคนไม่เชื�อ และคนที�
น่าสะอิดสะเอียน และบรรดาฆาตกร และ
คนเล่นชู้ทั,งหลาย และคนใช้เวทมนตร์ทั,ง
ปวง และบรรดาคนไหว้รูปเคารพ และทุก
คนที�พูดมุสานั,น จะมีส่วนของตนในบึงซึ�ง
เผาไหม้ด้วยไฟและกาํมะถัน ซึ�งเป็นความ
ตายครั,งที�สอง”

กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
H และทูตสวรรค์องค์หนึ� งในทูตสวรรค์

เจด็องค์ที�ถือขันเจด็ใบนั,น ซึ�งเตม็ไปด้วย
ภัยพิบัติเจ็ดอย่างสุดท้ายนั,น ได้มาหา
ข้าพเจ้า และพูดกับข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า
“เชิญ มานี� เถิด ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่าน
เห็นเจ้าสาว มเหสขีองพระเมษโปดก”
#P และท่านได้หอบข้าพเจ้าไปโดยจิต
วิญญาณไปยังภูเขาใหญ่และสูง และได้
สาํแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครใหญ่นั,น กรุง
เยรูซาเล็มอันบริสุทธิ[  ที�ลงมาจากสวรรค์
จากพระเจ้า
## โดยมีสง่าราศีของพระเจ้า และความ
สว่างของนครนั, นเป็นเหมือนพลอยมณี
อันลํ,าค่าอย่างยิ�ง คือเป็นเหมือนพลอย
หยก สกุใสเหมือนแก้วผลึก
#1 และมีกาํแพงใหญ่และสงู และมีประตู
สิบสองประตู และที�ประตูเหล่านั,นมีทูต
สวรรค์สบิสององค์ และหลายชื�อถูกจารึก
ไว้บนประตูนั,น ซึ�งเป็นชื�อของสบิสองเผ่า
ของลูกหลานของอิสราเอล
#4 ทางด้านทิศตะวันออกมีสามประตู
ทางด้านทศิเหนือมีสามประตู ทางด้านทศิ
ใต้มีสามประตู และทางด้านทศิตะวันตกมี
สามประตู
#8 และกาํแพงของนครนั,นมีรากฐานสิบ
สองรากฐาน และในรากฐานเหล่านั,นมีชื�อ
ทั, งหลายของอัครทูตสิบสองคนของพระ
เมษโปดก
#; และทูตสวรรค์องค์ที�พูดกับข้าพเจ้า
นั,น ถือไม้วัดทองคาํเพื� อจะวัดนครนั,น
และวัดบรรดาประตูของนครนั,น และกาํ-
แพงของนครนั,น

ววรณ์ 1#

(8) อสย 1;:M; # คร #;:1= (;) อสย 84:#H; วว 8:1 (=) ยน 8:#P (O) ศคย M:M (M) # คร =:H; วว 1P:#8
(H) วว #;:#; #H:O; 1#:1 (#P) อสค 8M; วว #:#P (##) อสย =P:#; อสค 84:1 (#1) อสค 8M:4#
(#4) อสค 8M:4#-48 (#8) มธ #=:#M; ลก 11:1H-4P (#;) อสค 8P:4; ศคย 1:#

 66_rev.pub 
 page 33

 Thursday, May 25, 2023 11:52 



หน้า 2447

#= และนครนั,นเป็นสี�เหลี�ยมจัตุรัส และ
ความกว้างกเ็ท่ากับความยาว และท่านวัด
นครด้วยไม้วัดนั,น ได้สองพันสี�ร้อยกิโล-
เมตร ความยาว และความกว้าง และ
ความสงูของนครนั,นเท่ากัน
#O และท่านวัดกาํแพงของนครนั,น ได้
เจด็สบิสองเมตร ตามมาตรวัดของมนุษย์
นั�นคือ ของทูตสวรรค์องค์นั,น
#M และกาํแพงของนครนั,นก่อสร้างด้วย
พลอยหยก และนครนั,นเป็นทองคาํบริ-
สทุธิ[ เป็นเหมือนแก้วอันสกุใส
#H และรากฐานทั,งหลายของกาํแพงของ
นครนั, นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด
รากฐานอันแรกเป็นพลอยหยก ที�สอง
ไพฑูรย์ ที�สามหินคว๊อตซ์โปร่งแสง ที�สี�
มรกต
1P ที�ห้าโกเมน ที�หกทบัทมิ ที�เจด็เพชร
สเีขียว ที�แปดพลอยเขียว ที�เก้าบุษราคัม
ที�สบิหยก ที�สบิเอด็พลอยสแีดงเข้ม ที�สบิ
สองเป็นพลอยสม่ีวง
1# และประตูสิบสองประตูนั,นเป็นไข่มุก
สิบสองเม็ด ทุกประตูเป็นไข่มุกหนึ�งเม็ด
และถนนของนครนั,นเป็นทองคาํบริสุทธิ[
ราวกับว่าเป็นแก้วอันโปร่งใส

พระเจา้สถิตอยู่กบัมนุษย์
ประตูแห่งสวรรคจ์ะไม่ปิดเลย

11 และข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระวิหารใน
นครนั,นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
เจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ[ และพระเมษโปดก
ทรงเป็นพระวิหารของนครนั,น
14 และนครนั,นไม่ต้องการดวงอาทิตย์

และดวงจันทร์ เพื� อส่องแสงในนครนั, น
เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าให้ความสว่าง
แก่นครนั,น และพระเมษโปดกทรงเป็น
ความสว่างของนครนั,น
18 และบรรดาประชาชาติของคนเหล่านั,น
ที�รอดแล้วจะเดินไปในแสงสว่างของนคร
นั,น และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก
จะนาํสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาใน
นครนั,น
1; และบรรดาประตูของนครนั,นจะไม่ถูก
ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มี
เวลากลางคืนในนครนั,นเลย
1= และคนทั,งหลายจะนาํสง่าราศีและ
เกียรติ ของบรรดาประชาชาติ เข้ ามาใน
นครนั,น
1O และจะไม่มีสิ�งใด ๆ เข้าไปในนครนั,น
ที�เป็นมลทนิ หรือผู้ใดกต็ามที�กระทาํสิ�งที�
น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสา เว้นแต่
เฉพาะคนทั, งหลายที� ถูกจดไว้ในหนังสือ
แห่งชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั,น

บทที� **
แม่นํ�าแห่งชีวิตและตน้ไมแ้ห่งชีวิต

# และท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่นํ,า
บริสทุธิ[ของนํ,าแห่งชีวิต สกุใสเหมือนแก้ว
ผลึก ซึ�งไหลออกมาจากพระที�นั�งของพระ
เจ้า และของพระเมษโปดก
1 ในท่ามกลางถนนของนครนั,น และริม
แม่นํ,าทั,งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ� ง
ออกผลสิบสองชนิด และออกผลของมัน
ทุก ๆ เดือน และใบทั,งหลายของต้นไม้
นั,นสาํหรับการรักษาบรรดาประชาชาติให้
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หาย
4 และจะไม่มีการสาปแช่งใด ๆ อีกต่อไป
แต่พระที� นั�งของพระเจ้าและของพระเมษ
โปดกจะตั,งอยู่ในนครนั,น และบรรดาผู้รับ
ใช้ของพระองค์จะรับใช้พระองค์
8 และพวกเขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์
และพระนามของพระองค์จะอยู่ ในหน้า
ผากของพวกเขา
; และจะไม่มีกลางคืนที� นั�น และเขาทั,ง
หลายไม่ต้องการเทียนหรือแสงแห่งดวง
อาทติย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
เจ้าประทานแสงสว่างแก่เขาทั,งหลาย และ
เขาทั, งหลายจะครอบครองตลอดไปเป็น
นิตย์และเป็นนิตย์
= และทูตสวรรค์องค์นั,นได้กล่าวแก่ข้าพ
เจ้าว่า “ถ้อยคาํเหล่านี, เป็นคาํสตัย์ซื�อและ
สตัย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ของพวกศาสดาพยากรณ์ผู้บริสทุธิ[ ได้ทรง
ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์เพื� อสาํแดงให้
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ�งทั,งปวง
ซึ�งจะอุบัติขึ, นในไม่ช้า”
7 “ดูเถิด เราจะมาโดยเรว็ ผู้ใดที�รักษา
บรรดาถ้อยคาํแห่งคาํพยากรณ์ของหนัง-
สอืนี, จะได้รับพร”

อาจารยย์อหน์จะประกาศ
คําพยากรณน์ี� แก่พวกคริสเตียน

M และข้าพเจ้า ยอห์น ได้เห็นสิ�งเหล่านี,
และได้ยินสิ�งเหล่านี,  และเมื� อข้าพเจ้าได้
ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลง
เพื�อจะนมัสการแทบเท้าของทูตสวรรค์ซึ�ง
ได้สาํแดงให้ข้าพเจ้าเห็นสิ�งเหล่านี,

H แล้วท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ท่านอย่า
กระทาํสิ�งนั,นเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็น
เพื�อนผู้รับใช้ของท่าน และของพวกพี�น้อง
ของท่าน พวกศาสดาพยากรณ์ และของ
คนเหล่านั, นที� รั กษาบรรดาถ้อยคาํของ
หนังสอืนี,  จงนมัสการพระเจ้าเถิด”
#P และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่า
ประทับตราปิ ดบรรดาถ้ อยคาํ แห่ งคาํ
พยากรณ์ของหนังสือนี,  เพราะว่าเวลานั,น
ใกล้จะถึงแล้ว
## ผู้ที�อธรรมกใ็ห้เขาอธรรมต่อไป และ
ผู้ที�ลามกก็ให้เขาลามกต่อไป และผู้ที�
ชอบธรรมกใ็ห้เขาชอบธรรมต่อไป และผู้
ที�บริสทุธิ[กใ็ห้เขาบริสทุธิ[ต่อไป”
12 “และดูเถิด เราจะมาโดยเรว็ และบาํ-
เหนจ็ของเราจะมาพร้อมกับเรา เพื�อประ
ทานแก่ทุกคนตามการงานของเขา
#4 เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐม
และเป็นอวสาน เป็นเบื, องต้นและเบื, อง
ปลาย”
#8 คนทั,งหลายที�กระทาํตามบรรดาพระ
บัญญัติของพระองค์จะได้รับพร เพื�อพวก
เขาจะได้มีสิทธิ[ในต้นไม้แห่งชีวิต และจะ
ได้เข้าโดยทางประตูเหล่านั,นไปในนครนั,น
#; ด้วยว่าภายนอกนั,นมีบรรดาสนัุข และ
เหล่าคนใช้เวทมนตร์ และคนเล่นชู้ทั,ง
หลาย และบรรดาฆาตกร และพวกคน
ไหว้รูปเคารพ และคนใดกต็ามที� รักและ
กระทาํการมุสา
16 “เรา เยซู ได้ส่งทูตสวรรค์ของเราไป
เพื�อเป็นพยานแก่พวกท่านเรื�องสิ�งเหล่านี,
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ในคริสตจักรทั,งหลาย เราเป็นรากและ
เป็นเชื, อสายของดาวิด และเป็นดวงดาว
สว่างจ้าและประจาํรุ่ง”

การชวนเชิญครั�งสุดทา้ย
ในพระคมัภีรต่์อคนบาป

#O และพระวิญญาณกับเจ้าสาวตรัสว่า
“เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที� ได้ยินกล่าวว่า
“เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที�กระหายเข้ามา
และผู้ใดกต็ามที�มีใจปรารถนา กใ็ห้ผู้นั,น
รับนํ,าแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสยีอะไรเลย
#M ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที�
ได้ยินบรรดาถ้อยคาํแห่งคาํพยากรณ์ของ
หนังสือนี, ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ�มเติมเข้ากับสิ�ง
เหล่านี,  พระเจ้ากจ็ะทรงเพิ�มภัยพิบัติทั,ง
หลายที�ถูกเขียนไว้ในหนังสอืนี, แก่ผู้นั,น

#H และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนัง
สือพยากรณ์นี,  พระเจ้ากจ็ะทรงเอาส่วน
แบ่งของผู้ นั, นที�มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต
และที�มีอยู่ในเมืองบริสทุธิ[นั,น และจากสิ�ง
ทั, งหลายที� มีเขียนไว้ในหนังสือม้วนนี, ไป
เสยี

คําทรงเตือนและพระสญัญาว่า
พระคริสตจ์ะเสด็จมา

1P ผู้ซึ�งทรงเป็นพยานในสิ�งเหล่านี,  ตรัส
ว่า “แน่นอน เราจะมาโดยเรว็” เอเมน ขอ
ให้เป็นเช่นนั,น เชิญเสดจ็มาเถิด พระเยซู
เจ้าข้า
1# ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับ
ท่านทั,งหลายทุกคนเถิด เอเมน

ววรณ์ 11

(#O) อสย ;;:#; วว 1#:1, =, H
(#M) พบญ 8:1; #1:41; สภษ 4P:=
(#H) อพย 41:44

 66_rev.pub 
 page 36

 Thursday, May 25, 2023 11:52 


