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วิวรณ์ของพระเยซูคริ สต์
ทีทรงสําแดงแก่ท่านยอห์น
บทนําสู่ หนังสือวิวรณ์ : ชื อทางการของหนังสื อเล่ มนี  วิวรณ์ ซึงทรงสําแดงแก่ท่านยอห์ น
เผยให้ เห็นชื อผู้แต่ งซึ งปรากฏชัดในข้ อแรกด้ วย หนังสื อนีถ กู เขียนขึน ในประมาณปี ค.ศ.96 โดย
อัครสาวกยอห์ นหลังจากที ท่านถูกเนรเทศให้ ไปอยู่ทีเกาะปั ทมอส หากจะกล่ าวให้ ถกู ต้ องยิงขึน
หนังสื อเล่ มนีเ ป็ นสิ งทีพระเยซูคริ สต์ ทรงเปิ ดเผยแก่ ยอห์ นโดยตรงถึงเหตุการณ์ ต่างๆทีจะเกิดขึน
เห็นได้ ชัดว่ าหนังสื อเล่ มนีเ ริ มต้ นในยุคคริ สตจักรและกล่ าวล่ วงหน้ าโดยตรงถึงนิรันดร์ กาล
หนังสื อนีน าํ เสนอรายละเอียดเกียวกับยุคแห่ งความทุกข์ เวทนาใหญ่ ยิงมากยิงกว่ าเนือ หาส่ วนอืน
ของพระคัมภีร์ จากนันนําเสนอเกียวกับการครองราชย์ในยุคพันปี ของพระคริ สต์ และอาณาจักร
นิรันดร์ ทีจะตามมา ดังนันหนังสื อเล่ มนีจ ึงตังตาคอยจากสมัยของยอห์ นไปสู่ นิรันดร์ กาล
หนังสื อเล่ มนีอ าจมีโครงร่ างดังนี: I. บทนํา-บทที 1; II.สารเจ็ดฉบับถึงคริ สตจักรทังเจ็ดแห่ ง
แคว้ นเอเชี ย-บทที 2-3;เหตุการณ์ ต่างๆที จะเกิดขึน ตามมา- บทที 4-22
เนือ หาส่ วนทีเป็ นคําพยากรณ์ ของหนังสื อเล่ มนีน าํ เสนอการเล่ าเรื องเหตุการณ์ ต่างๆที เกิด
ขึน ในยุคเจ็ดปี และเหตุการณ์ ทีเกิดขึน ต่ อจากนัน ดังนัน โดยรวมแล้ วจึงเรี ยงลําดับตามเหตุการณ์
หนังสื อเล่ มนีใ ช้ รูปแบบเลขเจ็ดต่ างๆ เช่ น การพิพากษาของตราประทับทังเจ็ด, การพิพากษา
ของเสี ยงแตรทังเจ็ด, บุคคลทังเจ็ด, ขันทังเจ็ด, เสี ยงฟ้ าร้ องทังเจ็ด ฯลฯ นอกจากเหตุการณ์ ทีเกิด
ขึน ตามลําดับเหล่ านีแ ล้ วยังมีหลายบทที สอดแทรกข้ อมูลเสริ มเกียวกับวันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ด้ วย นีรวมถึงพวกยิวส่ วนน้ อยในบทที 7, เรื องของพยานทังสองในบทที 11,เรื องของบุคคลทัง
เจ็ดในบทที 12, พระเมษโปดกบนภูเขาศิโยนในบทที 14 พร้ อมกับมหานครบาบิโลนในบทที

17-18 ด้ วย บท 'สอดแทรก' เหล่ านีด ูเหมือนจะสรุ ปย่ อหรื อให้ ภาพรวมของเหตุการณ์ ต่างๆทีเกิด
ขึน ใกล้ ๆกัน
ถึงแม้ ว่าคริ สตจักรถูกพูดถึงจนจบบทที 3 แต่ หลังจากนันเป็ นต้ นไปก็ไม่ ถกู พบเห็นบน
แผ่ นดินโลกอี กเลย และถูกพบในสวรรค์ ในบทที 4 และกลับมาอี กทีพร้ อมกับพระคริ สต์ ในบท
ที 19 ดังนัน นีจึงสื อถึงการรั บขึน ก่ อนยุคเจ็ดปี อย่ างชัดเจน ด้ วยเหตุนี จุดสนใจบนแผ่ นดินโลก
ตังแต่ บทที 4 ไปจนจบบทที 20 จึงเกียวข้ องกับชนชาติอิสราเอล ตังแต่ บทที 4 จนจบบทที 22
หนังสื อเล่ มนีส อดคล้ องกับสัปดาห์ ทีเจ็ดสิ บของดาเนียลและจากจุดนันไปจนถึงอาณาจักร
สวรรค์
บุคคลสําคัญในหนังสื อเล่ มนีค ือ พระเยซูคริ สต์ เนือ หาหลักโดยทัวไปคือ การสิ นสุดลง
แห่ งยุคสมัยในการเสด็จกลับมาของพระองค์ จุดสนใจหลักตังแต่
 บทที 4 เป็ นต้ นไปมีเนือ หา
เกียวกับอวสานกาล
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 1: บทแรกของวิวรณ์ จริ งๆแล้ วก็เป็ นบทนําสู่หนังสื อเล่ มนี  โดย
พัฒนาใจความหลักของหนังสื อเล่ มนี  นันคือ "สิ งทีจะต้ องอุบตั ิขึน ในไม่ ช้า" บทแรกก็ยงั นํา
เสนอสาเหตุของการเขียนหนังสื อเล่ มนีด ้ วย นันคือ การเปิ ดเผยของพระเยซูคริ สต์ แก่ ยอห์ นบน
เกาะปั ทมอส เนือ หาส่ วนท้ ายของวิวรณ์ 1 นําเสนอการเสด็จมาพบยอห์ นโดยพระเยซูคริ สต์ บน
เกาะปั ทมอส
วว 1:1

สาระสําคัญของหนังสื อเล่มนี,ถกู สรุ ปย่อในคําพูดทีกระชับ วิวรณ์ ของ

พระเยซูคริสต์ ซึงพระเจ้ าได้ ทรงประทานแก่พระองค์ เพือ ชี%แจงให้ ผู้รับใช้ ท%งั หลายของพระองค์ รู้
ถึงสิงทีจ ะต้ องอุบัติขนึ% ในไม่ ช้า ดังนั,นการเปิ ดเผยนี,จึงมาจากพระเจ้าพระบิดาถึงพระเยซูผทู ้ รงส่ ง
ต่อยอห์นผ่านทางทูตสวรรค์ตนหนึงซึงไม่ถูกระบุชือ คําทีแปลว่า วิวรณ์ (อาพอคาลุพซิ ส) (ซึง
เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ apocalypse) มีความหมายตรงตัวว่า 'การเปิ ดเผย' คําทีแปลว่า ในไม่
ช้ า (เอ็น ทาคอส) มีความหมายตรงตัวว่า 'ในความรวดเร็ ว' ดังนั,นสิ งสําคัญจึงไม่ใช่วา่ เหตุการณ์
เหล่านั,นทีมีพยากรณ์ไว้จะเกิดขึ,นเมือไร แต่จะเกิดขึ,นอย่ างไรต่างหาก เมือการรับขึ,นและ
เหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นตามมาในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึง ก็จะเกิดขึ,นด้วยความรวดเร็ว

ดังนั,น สารทีสาํ คัญนี,จึงมาโดยการที "พระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสําแดงแก่
ยอห์นผูร้ ับใช้ของพระองค์" ทูตสวรรค์ทีไม่ถูกระบุนามนี,ได้นาํ เสนอความจริ งเหล่านี,แก่ยอห์นผู ้
เป็ นอัครสาวก ขณะทีหนังสื อเล่มนี,จะเผยให้เห็น เนื,อหาบางส่ วนของหนังสื อนี,จึงเป็ นการเปิ ด
เผยโดยตรงจากพระเยซูคริ สต์แก่ยอห์น เนื,อหาส่ วนอืนๆก็ถูกส่ งต่อโดยทูตสวรรค์ตนนี,
วว 1:2

ยอห์นกล่าวอย่างสุ ขมุ ว่าท่านเป็ นพยานฝ่ ายพระวจนะของพระเจ้ า และ

เป็ นพยานฝ่ ายคําพยานของพระเยซู คริสต์ และฝ่ ายสิ งต่างๆทั,งหมดทีท่านได้เห็น ดังนั,น ยอห์น
จึงกลายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการพิจารณาคดีในชั,นศาลซึงกําลังจะถูกเปิ ดเผยให้เห็น
วว 1:3

ผูเ้ ขียนท่านนี,จึงสรุ ปคําพูดเกริ นนําของท่านด้วยการทูลขอพระพรของ

พระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง พระวิญญาณบริ สุทธิ;ทรงสัญญาผ่านทางยอห์นว่าจะทรงอวยพรทุก
คนที (1) อ่านและ (2) ผู้ฟังคําพยากรณ์ เหล่านี,% (3) และถือรักษาข้ อความทีเ ขียนไว้ ในคําพยากรณ์
นี% วลีสุดท้ายพูดถึงการประพฤติตาม, การถือปฏิบตั ิ หรื อการเชือฟังสิ งทีจะถูกเขียนต่อไปนี, นี
สอดคล้องกับหลักการทีถกู พบทัว พระคัมภีร์ทีวา่ พระเจ้าทรงอวยพรผูท้ ีเชือฟัง ถึงแม้วา่ การ
ประยุกต์ใช้โดยตรงจะเกียวข้องกับหนังสื อวิวรณ์ แต่การประยุกต์ใช้แบบกว้างกว่าก็ครอบคลุม
ถึงพระคัมภีร์ท, งั เล่มเช่นกัน ดู วิวรณ์ 22:7,14
ดังนั,น พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรเมือเรา (1) อ่านพระวจนะของพระองค์, (2) ฟัง
พระวจนะของพระองค์ และ (3) เชือฟังพระวจนะของพระองค์ เราเห็นถึงความเร่ งด่วนอย่าง
ชัดเจนในวลีทีวา่ "เพราะว่าเวลานั,นใกล้เข้ามาแล้ว" เหตุการณ์ต่างๆทีกาํ ลังจะถูกเปิ ดเผยจึงน่าจะ
ใช่ความหมายตรงนี, ดังนั,น การใกล้เข้ามาของสิ งเหล่านั,นซึงเดี^ยวจะเกิดขึ,นแล้วจึงถูกสื ออย่าง
ชัดเจน หากนีเป็ นจริ งในตอนนั,น มันก็เป็ นจริ งในตอนนี,มากยิง กว่าขนาดไหน
วว 1:4

ผูร้ ับการเปิ ดเผยนี,ถูกพูดถึง ยอห์ นเรียนมายังคริสตจักรทั%งเจ็ดทีอ ยู่ใน

แคว้นเอเชีย แคว้ นเอเชี ยทีถูกพูดถึงนี,คือ แคว้นหนึงของจักรวรรดิโรมซึงกินพื,นทีชายฝังตะวัน
ตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียน้อย ในแคว้นนั,น คริ สตจักรเจ็ดแห่งได้ถูกตั,งขึ,นซึงจะถูกกล่าวถึงใน
สองบทต่อไป ในรู ปแบบทีคล้ายคลึงกับจดหมายฝากฉบับอืนๆในพระคัมภีร์ใหม่ คําทักทายของ

หนังสื อเล่มนี,เริ มต้นด้วยคําอวยพรทีคุน้ เคย ขอให้ ท่านทั%งหลายจงได้ รับพระคุณและสั นติสุข
คุณธรรมอันสู งส่ งทั,งสองประการนี,ได้ถูกทูลขอในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของพระคัมภีร์ใหม่
ยอห์นจึงกล่าวถึงผูท้ รงประทานสารแห่งการเปิ ดเผยนี, จากพระองค์ ผู้ทรงเป็ นอยู่เดีย8 วนี%
และผู้ทรงเป็ นอยู่ในกาลก่ อน และผู้จะเสด็จมานั%น ดังนั,น ผูท้ รงประทานการเปิ ดเผยนี,จึงทรงเป็ น
อยูท่ , งั ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตในเวลาเดียวกัน แน่นอนทีพระองค์ผนู ้ , ีหาใช่ใครอืนไม่
นอกจากพระเจ้า ความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน พระองค์ทรงเป็ นอยู่
เสมอมา พระองค์ทรงเป็ นอยูเ่ ดี^ยวนี,และจะทรงเป็ นอยูต่ ลอดไป นีสือถึงการเสด็จกลับมาได้ทุก
เมือของพระองค์ดว้ ย (ในพระคริ สต์) วลีสุดท้าย "ผูจ้ ะเสด็จมานั,น" มีความหมายตรงตัวว่า 'ผูท้ ี
กําลังเสด็จมา'
หนังสื อทีจะสําแดงนี,ยงั ถูกถือว่ามีทีมาจากพระวิญญาณทั%งเจ็ดทีอ ยู่หน้ าพระทีน ังของ
พระองค์ ดว้ ย พระวิญญาณทั,งเจ็ดนี,ไม่ได้ถกู กล่าวถึงอย่างชัดเจน บางคนเชือว่านีหมายถึง
คุณสมบัติท, งั เจ็ดประการของพระวิญญาณของพระคริ สต์ตามทีมีพยากรณ์ไว้ในอิสยาห์ 11:1
บางคนก็เชือว่านีเป็ นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของการรับใช้เจ็ดประการในพระคัมภีร์ใหม่ของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ;ซึงถูกแสดงในเลขเจ็ด ซึงเป็ นเลขแห่งความสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ จะในกรณี ใด
พระวิญญาณ (เหล่า) นี,กอ็ ยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้า ดังนั,น ทีวา่ ทีมาของสารนี,เป็ นมาจาก
สวรรค์จึงเป็ นสิ งทีเราไม่อาจโต้แย้งได้เลย มันมีทีมาจากพระเจ้า (ข้อ 1) โดยทางพระเยซู (ข้อ 5)
พร้อมกับพระวิญญาณ (เหล่านี,) ทีอยูห่ น้าพระทีนงั นีจึงสื ออย่างชัดเจนว่าตรี เอกานุภาพทรงเป็ น
ผูป้ ระทานสารนี,
วว 1:5

และจากพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็ นพยานทีส ั ตย์ซือ และทรงเป็ นผู้แรกทีไ ด้

ฟื% นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ท%งั ปวงในโลก แด่ พระองค์ ผู้ทรงรักเราทั%งหลาย
และได้ ทรงชําระบาปของเราด้ วยพระโลหิตของพระองค์
ยอห์นกล่าวชัดเจนว่าหนังสื อเล่มนี,มา "จากพระเยซูคริ สต์" โดยเฉพาะ จากนั,นท่านก็ให้
หนึงในคําบรรยายทีครอบคลุมและงดงามทีสุดในพระคัมภีร์ใหม่เกียวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา พระองค์ทรงถูกบรรยายว่าเป็ น (1) “พยานทีสัตย์ซือ" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกนิยาม

ว่าเป็ นพยานผูห้ นึงทีมีความสัตย์ซือในทุกด้าน ไม่วา่ จะในด้านบทบัญญัติ ด้านจริ ยธรรม และ
ด้านความถูกต้อง ข้อเท็จจริ งทีวา่ พระองค์ทรงเป็ นพยานถึงความจริ งของพระเจ้าก็เป็ นแบบอย่าง
ให้แก่เราในทุกวันนี,ดว้ ย นีสือถึงการเป็ นพยานรับรองในเรื องดังกล่าว พระองค์ทรงถูกเรี ยกด้วย
ว่าเป็ น (2) "ผูแ้ รกทีได้ฟ,ื นจากความตาย" นีสือชัดเจนถึงการฟื, นคืนพระชนม์ของพระองค์
นอกจากนี, นียงั สื อด้วยว่าคนอืนอีกมากมายจะทําตามแบบของพระองค์ในการเป็ นขึ,นจากตาย
นัน คือพวกเราผูท้ ีถกู ไถ่แล้วในพระองค์ สุ ดท้าย พระองค์ทรงถูกบรรยายว่าเป็ น (3) "ผูท้ รงครอบ
ครองกษัตริ ยท์ , งั ปวงในโลก" คําทีแปลว่า ผู้ทรงครอบครอง (อารโคน) มีความหมายประการ
หนึงว่า 'ผูเ้ ป็ นใหญ่' หรื อ 'ผูป้ กครอง' ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า พระองค์ทรงเป็ นผูท้ รง
ครอบครองเหนือกษัตริ ยท์ , งั ปวงบนแผ่นดินโลกทั,งในบัดนี,และในยุคเหล่านั,นทีจะมาด้วย
หนังสื อเล่มนี,จึงถูกอุทิศให้แด่พระเยซูคริ สต์ อัครสาวกท่านนี,ให้คาํ บรรยายสามประการ
อันเปี ยมด้วยอานุภาพเกียวกับพระองค์ผทู ้ ีหนังสื อเล่มนี,ถูกอุทิศถวายให้ (1) พระองค์ได้ทรง "รัก
เราทั,งหลาย" ช่างเป็ นคําต่อท้ายอันยิง ใหญ่สาํ หรับพระองค์และเป็ นพระพรสําหรับเรา (2)
พระองค์ได้ทรง "ชําระบาปของเราด้วยพระโลหิ ตของพระองค์" คุณสมบัติในการชําระล้างของ
พระโลหิตของพระคริ สต์ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน การชําระบาปเป็ นมาโดยพระโลหิตของพระ
คริ สต์แต่เพียงเท่านั,น และไม่ใช่โดยบัพติศมาในรู ปแบบใดทั,งสิ,น ดู 1 ยอห์น 1:7
วว 1:6

สุ ดท้าย (3) พระองค์ได้ทรงตั%งเราไว้ ให้ เป็ นกษัตริย์และเป็ นปุโรหิตของ

พระเจ้ าพระบิดาของพระองค์ คําบรรยายทีสามเกียวกับพระราชกิจของพระคริ สต์มีลกั ษณะเป็ น
คําพยากรณ์ สักวันหนึงในอาณาจักรทีจะมาของพระองค์ วิสุทธิชนผูเ้ ป็ นทีรักและทีถูกซื,อไว้แล้ว
ด้วยพระโลหิตของพระองค์จะปกครองและครอบครองร่ วมกับพระองค์ ดังนั,นบางคนในคริ สต
จักรในวันนั,นจะเป็ นกษัตริ ยแ์ ละบางคนจะรับใช้เป็ นปุโรหิตโดยมีหน้าทีบางอย่างต่อเบื,องพระ
พักตร์พระองค์ ถึงแม้วา่ ในตอนนี,ผเู ้ ชือมีตาํ แหน่งปุโรหิ ตอยูจ่ ริ งๆ แต่ในวันนั,นมันจะยิง ปรากฏ
ชัดเจนมากขึ,นเมือบางคนในหมู่ชนของพระเจ้าจะรับหน้าทีๆมองเห็นได้ในอาณาจักรของ
พระองค์

ดังนั,นแด่พระองค์ คือ พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ยอห์นจึงทูลขอ พระ
เกียรติและไอศวรรย์ จงมีแด่ พระองค์ สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน คําสุ ดท้าย เอเมน มีความหมายตาม
บริ บทนี,วา่ 'ขอให้เป็ นเช่นนั,น' แน่ทีเดียวทีสง่าราศีและการครอบครองดังกล่าวเป็ นขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเราตลอดไปเป็ นนิตย์
วว 1:7

ยอห์นกล่าวต่อไปถึงสรุ ปย่อทีเป็ นคําพยากรณ์เกียวกับสิ งทีองค์พระผูเ้ ป็ น

เจ้าของเราจะทรงกระทําในไม่ชา้ `ดูเถิด พระองค์ จะเสด็จมาในเมฆ และนัยน์ ตาทุกดวงและคน
เหล่านั%นทีได้ แทงพระองค์ จะเห็นพระองค์ การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ถูกนําเสนออย่าง
ชัดเจน การเสด็จกลับมานั,นจะมีสองระยะ (1) การรับขึ,นของคริ สตจักร และ (2) การเสด็จกลับ
มาของพระองค์ดว้ ยฤทธิ; เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ เห็นได้ชดั ว่าข้อความตรงนี,พดู ถึงระยะทีสอง
เมือพระเยซูเสด็จมาในการรับขึ,น ถึงแม้วา่ มันจะเกิดขึ,นในเมฆ แต่เห็นได้ชดั ว่าไม่ใช่วา่ นัยน์ตา
ทุกดวงจะได้เห็นพระองค์ อย่างไรก็ตาม เมือพระองค์เสด็จกลับมาด้วยฤทธิ; เดชและสง่าราศีใหญ่
ยิง ประชาชาติต่างๆบนแผ่นดินโลกจะเห็นพระองค์ตามทีมีบนั ทึกไว้ในวิวรณ์
19:11,19 นอกจากนี,ในมัทธิว 24:27-30 พระองค์ทรงถูกกล่าวว่าจะเสด็จมาบนเมฆในท้ องฟ้า
ทรงฤทธานุภาพและสง่ าราศีเป็ นอันมาก บริ บทตรงนั,นสื อชัดเจนถึงการเสด็จมาครั,งทีสองของ
พระองค์ นัน คือระยะสุ ดท้ายของการเสด็จกลับมาทีพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ ในวันนั,น คนทั,ง
ปวงทีรอดจากยุคเจ็ดปี จะเห็นพระองค์ ดู มัทธิว 26:64 ด้วย
นอกจากนี, คนเหล่านั%นทีไ ด้ แทงพระองค์ กจ็ ะเห็นพระองค์ เห็นได้ชดั ว่า ชนชาติยวิ ในวัน
นั,นจะไม่เพียงเห็นพระองค์เท่านั,นแต่จะจําพระองค์ได้ดว้ ย เศคาริ ยาห์ 13:6 ดูเหมือนจะพูดถึง
การกลับมาเจอกันอีกอันแสนขมขืนนั,น คําสอนเกียวกับอวสานกาลของพระคัมภีร์ดูเหมือนจะ
สื อว่า ก่อนถึงตอนนั,น ชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่หากไม่ใช่ท, งั หมดก็จะได้รับความรอด พวกเขา
จึงถูกนํามาเผชิญหน้ากับการกระทําทีบรรพบุรุษของพวกเขาได้ล่วงเกินต่อพระองค์ทีกางเขน
เมือหลายร้อยปี ก่อน
สุ ดท้าย และมนุษย์ ทุกชาติทวั โลกจะรําไห้ เพราะพระองค์ ' ความหมายก็คือว่า ประชาชาติ
ทั,งปวงบนแผ่นดินโลกในวันนั,นจะรําไห้เมือพวกเขารู ้ตวั ว่าพระองค์ผทู ้ ีพวกเขาได้ต่อต้านและ

ปฏิเสธมาจนถึงเดี^ยวนี,ได้เสด็จกลับมาแล้วตอนนี,พร้อมด้วยฤทธานุภาพ พวกเขาอยูฝ่ ่ ายแพ้และ
พวกเขาต้องจําใจยอมรับความจริ งข้อนี, พวกเขาทําได้แต่ร้องไห้ต่อเบื,องพระพักตร์พระองค์
คําเกริ นนําของยอห์นจึงจบลงแต่เพียงเท่านี, ท่านจึงทูลขอ จงเป็ นไปอย่างนั%น เอเมน นัน
คือ ขอให้เป็ นไปตามนั,น!
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พระเยซูเองจึงทรงใส่ ความเห็นโดยตรงของพระองค์เข้าไปด้วย องค์ พระ

ผู้เป็ นเจ้ าได้ ตรัสว่ า "เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ นปฐมและเป็ นอวสาน ผู้ทรงเป็ นอยู่เดีย8 วนี% ผู้ได้
ทรงเป็ นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั%น และผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด" ความเป็ นนิรันดร์ ของ
พระคริสต์ จึงถูกเอ่ยถึงอีกครั%งเมือ พระองค์ ทรงเรียกตัวเองด้ วยตัวอักษรแรกและตัวสุ ดท้ ายของ
พยัญชนะกรีก นันคือ อัลฟา และ โอเมกา มันเป็ นสํานวนทีสือถึงการเป็ นนิรันดร์และครอบคลุม
ทุกสิ ง เกรงว่าจะมีใครไม่เข้าใจตามนั,น พระเยซูจึงทรงประกาศเพิมเติมอีกว่าพระองค์ทรงเป็ นทั,ง
"ปฐมและเป็ นอวสาน" ทุกสิ งในจักรวาลมีจุดเริ มต้นและจุดจบของมันในพระองค์ พระองค์ทรง
ใส่ ความเห็นเพิมเติมอีกว่าพระองค์ทรงเป็ นอยูเ่ ดี^ยวนี,, ได้ทรงเป็ นอยูใ่ นกาลก่อนและจะเสด็จมา
ความคิดทีสาํ คัญแบบเดียวกันนี,กถ็ กู ยกว่าเป็ นของพระเจ้าพระบิดาในข้อ 4 พระเยซูจึงทรง
ประยุกต์ใช้เอกลักษณ์แบบเดียวกันนี,กบั พระองค์เอง ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์จึงถูกพูดถึง
อย่างชัดเจน นอกจากนี, การเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ของพระองค์กถ็ ูกสื ออีกครั,งด้วย สุ ดท้าย
พระองค์ทรงประยุกต์ใช้ตาํ แหน่งหนึงซึงถูกสงวนไว้สาํ หรับพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวกับพระองค์
เอง นัน คือ "ผูท้ รงฤทธานุภาพสูงสุ ด" ในพระภาคของพระองค์ มีฤทธิ;เดชและพลานุภาพอันไร้
ขีดจํากัด การเปิ ดเผยของพระเยซูคริ สต์ผา่ นทางยอห์นในหนังสื อเล่มนี,จึงตามมาต่อไป
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ข้ าพเจ้ า ยอห์ น พีน ้ องของท่ านทั%งหลาย ผู้เป็ นเพือ นร่ วมการยากลําบาก

และร่ วมราชอาณาจักร และร่ วมความอดทนของพระเยซู คริสต์ ข้ าพเจ้ าจึงได้ มาอยู่ทเี กาะปัทม
อส เนืองด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า และเนืองด้ วยคําพยานของพระเยซูคริสต์ คราวนี,ยอห์นนํา
เสนอสาเหตุทีตอ้ งมีการเปิ ดเผยจากพระเจ้านี, ก่อนอืนท่านเรี ยกตัวเองต่อผูอ้ ่านของท่านว่าเป็ น
(1) พีน้องของท่านทั,งหลาย, (2) และ "เพือนร่ วมการยากลําบาก" นีสือชัดเจนว่ายอห์นได้เผชิญ
กับการข่มเหงเพราะคําพยานเกียวกับพระเยซูคริ สต์ ดังทีจะกล่าวต่อไปในไม่ชา้ ผลทีตามมาก็คือ

ท่านถูกเนรเทศไปยังเกาะปัทมอส ข้อเท็จจริ งทีวา่ ผูอ้ ่านของท่านถูกบรรยายว่าเป็ นเพือนร่ วมการ
ยากลําบากก็บ่งชี,วา่ พวกเขาก็กาํ ลังเผชิญกับการข่มเหงเช่นกัน รัฐบาลโรมได้เริ มการข่มเหงอัน
เลืองชือของมันต่อคริ สตจักรแล้ว แต่ยอห์นเขียนว่าตัวท่านและพวกเขาต่างเป็ นเพือน "ร่ วมราช
อาณาจักรและและร่ วมความอดทนของพระเยซูคริ สต์" ถึงแม้วา่ การข่มเหงได้กลายเป็ นความเป็ น
จริ งอันแสนโหดร้าย แต่พวกเขาก็อุ่นใจในความหวังแห่งสง่าราศีทีรออยูเ่ บื,องหน้าและความ
อดทน (ความเพียรพยายามทีค, าํ จุน) ของพระเยซูคริ สต์เพือพวกเขา พระองค์ไม่เคยหมดหวังใน
ตัวพวกเขาถึงแม้วา่ พวกเขาถูกข่มเหงอย่างหนักก็ตาม
ยอห์นจึงเขียนว่าท่านได้ถูกเนรเทศไปอยูเ่ กาะปัทมอส “เนืองด้วยพระวจนะของพระเจ้า
และเนืองด้วยคําพยานของพระเยซูคริ สต์” เกาะๆนี,เป็ นเกาะทีมีคนอยูป่ ระปรายและตั,งอยูน่ อก
ชายฝังทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของทวีปเอเชียน้อยในทะเลอีเจียน โดยอยูต่ ิดกับแคว้นเอเชีย
เกาะนี,มีความยาวประมาณสิ บไมล์และกว้างประมาณห้าไมล์ มันเป็ นส่ วนหนึงของหมู่เกาะสปอ
ราเดสซึงตั,งอยูห่ ่างจากเมืองเอเฟซัสไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณสี สิบไมล์ อิกนาทิอุส
กล่าวว่ายอห์นได้ถูกเนรเทศให้ไปอยูท่ ีนนั โดยจักรพรรดิโดมิเทียนในประมาณปี ค.ศ. 95 หรื อ
96 เทอร์ทูเลียนอ้างว่ายอห์นได้ถูกโยนลงไปในภาชนะทีบรรจุน, าํ มันร้อนๆแต่กไ็ ม่ได้รับอันตราย
แต่อย่างใด ด้วยเหตุน, ี โดมิเทียนจึงขับไล่ท่านให้ไปอยูเ่ กาะปัทมอสซึงถูกใช้เป็ นเกาะสําหรับ
นักโทษ
ยอห์นกล่าวชัดเจนถึงความผิดของตัวเอง มันเป็ นเพราะพระวจนะของพระเจ้าและคํา
พยานของพระเยซูคริ สต์ นีจึงน่าจะหมายถึงงานเขียนพระกิตติคุณและจดหมายฝากหลายฉบับที
ท่านเขียน การแจกจ่ายงานเขียนดังกล่าวจึงอาจถูกมองว่าเป็ นการกระทําผิดซึงทําให้ท่านต้องถูก
เนรเทศให้ไปอยูท่ ีเกาะปัทมอส นอกจากนี, แม้จะชราแล้ว แต่ท่านก็ไม่หยุดกล่าวคําพยานของ
ท่านเกียวกับพระเยซูคริ สต์ ดู 1:2 เห็นได้ชดั ว่ายอห์นเสี ยชีวติ บนเกาะนี,ในช่วงเวลาหนึงหลังจาก
เขียนหนังสื อวิวรณ์เสร็จ
วว 1:10

พระวิญญาณได้ ทรงดลใจข้ าพเจ้ าในวันขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และ

ข้ าพเจ้ าได้ ยนิ พระสุ รเสี ยงดังมาจากเบือ% งหลังข้ าพเจ้ าดุจเสี ยงแตร คราวนีอ% คั รสาวกท่ านนี%
บรรยายถึงการทีท ่านได้ เจอกับพระคริสต์ ผู้ทรงฟื% นคืนพระชนม์ แล้วบนเกาะปัทมอส ท่ าน

บรรยายถึงตัวเองว่ า "พระวิญญาณได้ทรงดลใจ" ท่าน นีสือถึงประสบการณ์วญ
ิ ญาณออกจาก
ร่ างทีอาจคล้ายคลึงกับทีเปาโลมีตามทีท่านบรรยายไว้ใน 2 โคริ นธ์ 12:2-4 ในข้อนั,นเปาโลนํา
เสนอตัวเองว่าได้ถูกรับขึ,นไปยังสวรรค์ช, นั ทีสาม ตามทีหนังสื อวิวรณ์จะเปิ ดเผยให้เห็น เห็นได้
ชัดว่ายอห์นมีประสบการณ์ทีคล้ายๆกัน พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ;ได้ทรงพาท่านไปใน
วิญญาณสู่สวรรค์ซ ึงเป็ นทีๆท่านได้เห็นสิ งทีท่านนํามาเปิ ดเผยต่อ (ผูพ้ ยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม
หลายท่านก็มีประสบการณ์แบบทีไม่ต่างจากยอห์น เช่น อิสยาห์, เอเสเคียล, ดาเนียล)
ช่วงเวลานั,นคือ "วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า" (the Lord's day) บางคนพยายามมองว่านีเป็ น
'วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า' (Day of the Lord) ในความหมายเชิงอวสานกาลซึงไวยากรณ์อาจ
อนุโลมได้ อย่างไรก็ตาม ทรรศนะตามประวัติศาสตร์ซ ึงมีอยูท่ ่วมท้นก็เชือว่า วันทีถูกพูดถึงนี,ก็
เป็ นวันหนึงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นัน คือ 'วันต้นสัปดาห์' หรื อ วันอาทิตย์นนั เอง ตั,งแต่สมัยแรก
เริ มของความเชือแบบคริ สเตียน คริ สตจักรยุคต้นถือว่าวันต้นสัปดาห์เป็ นวันทีพวกเขามาร่ วม
ประชุมกันเพือระลึกถึงการฟื, นคืนพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ดู กิจการ 20:7 และ 1
โคริ นธ์ 16:2 เท่าทีเป็ นไปได้ท, งั หมดนี,อา้ งถึงวันเดียวกัน มันจึงกลายเป็ นคําศัพท์ใหม่ทีใช้สืบต่อ
มาจนถึงทุกวันนี,
ถึงแม้วา่ วันอาทิตย์ (Sunday) เป็ นคําทีชวนให้นึกถึงโรมทีกราบไหว้สิ งต่างๆในธรรมชาติ
แต่วนั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็สือความหมายพิเศษซึงเหล่าคริ สเตียนทีเชือพระคัมภีร์ให้แก่วนั ต้น
สัปดาห์ บางทีในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าวันนั,นยอห์นอาจกําลังอธิษฐานหรื อใคร่ ครวญพิเศษ
อยู่ พระเจ้าโดยพระประสงค์ของพระองค์จึงทรงเลือกวันนั,นเพือทีจะเปิ ดเผยให้ท่านเห็นถึงสิ งที
จะเกิดขึ,นในภายภาคหน้า
ในวันนั,นเองยอห์นได้ยนิ ข้างหลังท่าน "พระสุ รเสี ยงดัง...ดุจเสี ยงแตร" ทีน่าสนใจคือคํา
ว่า "พระสุ รเสี ยงดัง" คํากรี กสองคําทีถูกแปลตามนั,นคือ เมะกาส และ โฟเน คําภาษาอังกฤษ
megaphone จึงเป็ นภาพประกอบทีไม่ผดิ แต่อย่างใด นีสือถึงเสี ยงพูดทีดงั และมีพลังมากๆ ยอห์น
เปรี ยบว่าเสี ยงนี,เป็ นเหมือน "เสี ยงแตร" น่าสังเกตว่าในพระคัมภีร์มีการเชือมโยงกันระหว่างพระ
สุ รเสี ยงของพระเจ้าและเสี ยงแตร ดู อพยพ 19:16, 1 เธสะโลนิกา 4:16 และวิวรณ์ 4:1 เป็ น
ตัวอย่าง นีสือถึงเสี ยงทีกอ้ งกังวาน มีพลัง และชวนให้ตกใจมากๆ

วว 1:11

ตรัสว่ า "เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ นเบือ% งต้ นและเป็ นเบือ% งปลาย และ

สิงซึงท่ านได้ เห็นจงเขียนไว้ ในหนังสือ และฝากไปให้ คริสตจักรทั%งเจ็ดทีอ ยู่ในแคว้ นเอเชีย คือ
คริสตจักรทีเ มืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์ นา เมืองเปอร์ กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ ดิส เมืองฟี ลา
เดลเฟี ย และเมืองเลาดีเซีย"
เสี ยงอันดังสนัน นัน ประกาศก้องว่า “เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ นเบื,องต้นและเป็ นเบื,อง
ปลาย” ตามทีบอกไว้ในข้อ 8 อัลฟาและโอเมกาเป็ นตัวอักษรแรกและสุ ดท้ายในพยัญชนะกรี ก
และตามทีพระสุ รเสี ยงนี,ได้กล่าวไว้ พระองค์ทรงเป็ นเบื,องต้นและเป็ นเบื,องปลาย ตามทีขอ้ พระ
คัมภีร์ต่อๆไปจะเปิ ดเผยให้เห็น ผูต้ รัสคําพูดนี,คือพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความ
เป็ นนิรันดร์ของพระองค์อีกครั,งอย่างสั,นๆ
พระองค์ทรงสังยอห์นว่า “สิ งซึงท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสื อ” อีกไม่ชา้ ยอห์นจะถูก
เปิ ดเผยให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆทีจะเกิดขึ,นในช่วงเวลาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง ในอนาคต ท่านจึง
ถูกสังให้เขียนไว้ “ในหนังสื อ” คําทีแปลเช่นนั,น (บิบลิออน) หมายถึงหนังสื อเล่มเล็กๆและโดย
เฉพาะอย่างยิง เอกสารทีเป็ นม้วนหนังสื อ
ยอห์นถูกสังต่อไปให้ส่งหนังสื อเล่มนี,ไปยัง “คริ สตจักรทั,งเจ็ดทีอยูใ่ นแคว้นเอเชีย”
แคว้นเอเชียก็คือแคว้นทีท่านพูดถึงตามทีบอกไว้ในข้อ 4 มันกินพื,นทีฝังตะวันตกของพื,นทีที
สมัยก่อนเรี ยกกันว่าแคว้นเอเชียน้อย (หรื อตุรกีในปั จจุบนั ) นีสือว่ามีคริ สตจักรอยูเ่ จ็ดแห่งใน
แคว้นนี, คริ สตจักรทั,งเจ็ดนี,ถือว่าอยูใ่ กล้กบั เกาะปัทมอสทียอห์นอยูใ่ นตอนนั,น เห็นได้ชดั ว่า
ยอห์นส่ งสารทีถูกเขียนถึงแต่ละคริ สตจักรให้แก่พวกเขา ท่านอาจส่ งหนังสื อทั,งเล่มไปยัง
คริ สตจักรแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน
ทั,งเจ็ดเมืองทีมีคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งนี,ได้แก่ (1) เอเฟซัส โดยคริ สตจักรทีนนั ถูกตั,งโดย
เปาโลตามทีมีบอกไว้ในกิจการ 18; (2) สเมอร์ นา ซึงเป็ นเมืองท่าบนทะเลอีเจียนห่างออกไปทาง
เหนือของเมืองเอเฟซัสประมาณ 40 ไมล์; (3) เปอร์ กามัม ซึงตั,งอยูไ่ ปทางเหนือและตะวันตกของ
เมืองเอเฟซัส; (4) ธิ ยาทิรา ตั,งอยูย่ อ้ นไปทางใต้และตะวันออกของเมืองเหล่านี,; (5) ซาร์ ดิส ซึง
เป็ นเมืองหนึงทีต, งั อยูท่ างทิศใต้และตะวันออกของเมืองธิยาทิรา; (6) ฟี ลาเดลเฟี ย ซึงเป็ นเมือง

หนึงตั,งอยูท่ างทิศตะวันออกของเมืองซาร์ดิส และ (7) เลาดีเซี ย ซึงเป็ นเมืองหนึงตั,งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองฟี ลาเดลเฟี ย ห้าเมืองหลังนี,ถูกเชือมต่อกันโดยถนนสายหนึงซึงมี
ทหารโรมประจําการอยูซ่  ึงทําให้การติดต่อสื อสารระหว่างทั,งห้าเมืองนี,มีความสะดวก
วว 1:12

ข้ าพเจ้ าจึงเหลียวมาทางพระสุ รเสี ยงทีต รัสแก่ข้าพเจ้ านั%น ครั%นเหลียวแล้ว

ข้ าพเจ้ าก็เห็นคันประทีปทองคําเจ็ดคัน ยอห์นจึงหันไปดูวา่ พระสุ รเสี ยงทีตรัสกับท่านนั,นมาจาก
ไหน เมือหันไปดู ท่านก็เห็น “คันประทีปทองคําเจ็ดคัน” บางคนเสนอว่าท่านได้เห็นสิ งทีเรี ยก
กันว่า เมโนราห์ (Menorah) ของพวกยิว ซึงก็คือคันประทีปคันหนึงทีมีตะเกียงเจ็ดดวง นัน อาจ
เป็ นไปได้
อย่างไรก็ตาม คําทีแปลว่า คันประทีป (ลูคนีอา) ก็เป็ นคําพหูพจน์ ซึงสื อว่าท่านได้เห็น
คันประทีปเจ็ดคัน ทรรศนะนั,นถูกสนับสนุนในข้อต่อไปทียอห์นบรรยายถึงพระเยซูวา่ ทรงอยู่
ท่ ามกลางคันประทีปเหล่านั,น เราควรหมายเหตุดว้ ยว่าถึงแม้วา่ คํานี,จะถูกแปลเป็ น ‘คันประทีป’
แต่ความหมายตรงนี,กน็ ่าจะหมายถึงตะเกียงนํ,ามันมะกอกมากกว่า ไม่วา่ จะในกรณี ใด พวกมันก็
เป็ นอุปกรณ์ทีใช้กนั ทัว ไปเพือให้แสงสว่าง
วว 1:13

และในท่ามกลางคันประทีปทั%งเจ็ดคันนั%น มีผู้หนึงเหมือนกับบุตรมนุษย์

ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคําทีพระอุระ ท่ามกลางคัน
ประทีปทองคําเหล่านี, ยอห์นเห็นภาพแทนตัวอันน่าทึงของ “บุตรมนุษย์” เห็นได้ชดั ว่ายอห์นได้
รับอนุญาตให้ได้เห็นพระคริ สต์ผทู ้ รงฟื, นคืนพระชนม์แล้วในสภาพทีทรงเปี ยมด้วยสง่าราศี
เพราะว่าตอนนี,พระองค์ทรงอยูใ่ นสวรรค์ ถึงแม้วา่ ได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ; แต่ดู
เหมือนว่าท่านต้องพยายามคิดหาคําพูดเพือใช้บรรยายถึงความยิง ใหญ่ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านผูท้ รงได้รับสง่าราศีแล้ว เราจําได้ตอนทีเปาโลซึงตอนนั,นยังเป็ นคน
บาปทียงั ไม่ได้บงั เกิดใหม่ได้รับอนุญาตให้เห็นพระองค์ในแบบคล้ายๆกันในกิจการ 9 ท่านก็ลม้
ลงกับพื,นและตาบอดไปสามวัน ยอห์นมีขอ้ ได้เปรี ยบตรงทีท่านเป็ นผูร้ ับใช้ทีบงั เกิดใหม่แล้ว
ของพระคริ สต์ และได้รับใช้พระองค์มาตลอดชีวติ วัยผูใ้ หญ่ของท่าน
ท่านจึงพยายามทีจะบรรยายถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านในสง่าราศีของพระองค์ในตอน
ทีพระองค์ทรงเสด็จมาพบท่านทีนนั ในวันนั,น ยอห์นบรรยายถึงพระองค์วา่ ทรง “ฉลองพระองค์

กรอมพระบาท” ความยิง ใหญ่แบบกษัตริ ยข์ ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงถูกแสดงออกในความ
สุ ภาพเรี ยบร้อยของพระองค์ พระองค์ทรงคาด “ผ้ารัดประคดทองคํา” บริ เวณหน้าอกและอาจ
พาดเหนือไหล่ของพระองค์ดว้ ย ถึงแม้วา่ นีอาจเป็ นของแปลกสําหรับชาวตะวันตก แต่เครื องแต่ง
กายดังกล่าวก็เป็ นของธรรมดาสําหรับชาวโรมและชาวกรี กในสมัยนั,น มันเป็ นเครื องประดับกาย
ทีใช้เพือ ขับเสื, อคลุมชั,นนอกให้โดดเด่นและเหน็บเสื, อคลุมทีอยูข่ า้ งใต้มนั
วว 1:14

พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ ขาวดุจขนแกะสี ขาว และขาวดุจ

หิมะ และพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง ยอห์นบรรยายต่อไปเกียวกับพระเศียร (ศีรษะ)
และพระเกศา (เส้นผม) ของพระเยซูวา่ ไม่เพียงมีสีขาวดุจขนแกะเท่านั,น แต่ยงั “ขาวดุจหิมะ”
ด้วย ไม่มีสิ งใดทีจะขาวไปกว่าหิมะทีพ ึงตกใหม่ๆ มันสื อถึงความบริ สุทธิ;ทีสุด ความหมายตรงนี,
ไม่น่าใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกทีถูกฟอกขาว แต่หมายถึงความบริ สุทธิ;แบบไร้ขีดจํากัด และมี
รัศมีสว่างไสว “พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง” นีสือถึงสายพระเนตรของพระองค์ทีเพ่ง
ตรงแบบทะลุทะลวงอันแสดงถึงพระพิโรธอันบริ สุทธิ;ของพระองค์ เราควรหมายเหตุคาํ ว่าดุจ
ตรงนี, ยอห์นไม่ได้กล่าวว่าพระเนตรของพระองค์เป็ นเปลวเพลิง แต่พระเนตรคู่น, นั ดุจเปลวเพลิง
เห็นได้ชดั ว่าท่านพูดโดยใช้คาํ เปรี ยบเปรย
วว 1:15

พระบาทของพระองค์ ดุจทองสั มฤทธิLเงางาม ราวกับว่ าได้ ถูกหลอมใน

เตาไฟ พระสุ รเสียงของพระองค์ ดุจเสียงนํา% มากหลาย ยอห์นบรรยายต่อไปว่าพระบาทของ
พระองค์ “ดุจทองเหลืองเงางาม ราวกับว่าได้ถูกหลอมในเตาไฟ” พระองค์ผทู ้ รงถูกบรรยายถึงนี,
ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับความสุ กใสของทองสัมฤทธิ;หลอม เมือรวมทั,งหมดแล้ว ยอห์นก็นาํ
เสนอภาพบรรยายของพระเยซูคริ สต์ในพระกายทีได้รับสง่าราศีแล้วของพระองค์ซ ึงสื อถึงความ
บริ สุทธิ; อันสว่างไสวและลุกเป็ นไฟซึงสื อถึงการพิพากษา ท่านบรรยายถึงพระสุ รเสี ยงของ
พระองค์วา่ เป็ นเหมือน “เสี ยงนํ,ามากหลาย” ภาพเปรี ยบนี,ถูกใช้ในเอเสเคียล 43:2 และอีกครั,งใน
วิวรณ์ 14:2 และ 19:6 เราไม่ทราบว่ายอห์นเคยได้ยนิ เสี ยงนํ,าตกห่าใหญ่หรื อไม่ แน่นอนทีท่าน
ย่อมเคยได้ยนิ เสี ยงลมพัดคลืนกระทบฝัง แน่นอนทีเสี ยงดังกล่าวเป็ นเสี ยงทีน่าตืนตะลึงพรึ งเพริ ศ
เราสามารถได้ยนิ เสี ยงแบบนี,แม้จากทีไกลมากๆได้ นีสือว่าพระสุ รเสี ยงขององค์พระผูเ้ ป็ น

เจ้าของเราในพระกายทีได้รับสง่าราศีแล้วของพระองค์เป็ นเสี ยงทีดงั ก้องกังวานและเปี ยมด้วย
พลังยิง นัก
วว 1:16

พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ เบือ% งขวาของพระองค์

และมีพระแสงสองคมทีค มกริบออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และสี พระพักตร์ ของ
พระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ ทฉี ายแสงด้ วยฤทธานุภาพของพระองค์ ยอห์นบรรยายต่อไปถึงนิมิต
ทีท่านได้เห็นเกียวกับพระเยซู ท่านได้เห็น “พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์เบื,อง
ขวาของพระองค์” ซึงจะถูกนิยามในข้อ 20 จากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านได้เห็น “พระแสง
สองคมทีคมกริ บ” ถึงแม้วา่ พระเยซูทรงสําแดงพระองค์ในรู ปแบบนี,เพือเห็นแก่ยอห์น แต่ภาพ
เปรี ยบนี,กช็ ดั เจน พระวจนะของพระองค์ถูกบรรยายว่าเป็ นเหมือนกับดาบสองคม ดู เอเฟซัส
6:17 และฮีบรู 4:12 เห็นได้ชดั ว่าแหล่งทีมาของสิ งนี,คือ พระโอษฐ์ของพระองค์ นีสือเพิม เติมถึง
ฤทธิ;เดชของพระโอษฐ์ของพระองค์ดว้ ย เพราะพระสุ รเสี ยงของพระองค์ถูกบรรยายว่าเป็ น
เหมือนเสี ยงนํ,ามากหลาย ไม่มีพลังใดในธรรมชาติทีมีอาํ นาจมากไปกว่าแรงของนํ,าทีถูกพลังขับ
เคลือน เช่นเดียวกัน ไม่มีพลังใดทีมีอาํ นาจฝ่ ายวิญญาณมากไปกว่าพระวจนะของพระเจ้า ตามที
ถูกสื อ พระวจนะของพระเจ้านั,นคมกริ บและตามทีฮีบรู 4:12 ได้กล่าวไว้ พระวจนะของพระเจ้า
แทงทะลุไปจนถึงก้นบึ,งแห่งใจมนุษย์
สรุ ปแล้วก็คือว่า ยอห์นบรรยายนิมิตของท่านเกียวกับสี พระพักตร์ ของพระคริ สต์ผทู ้ รง
ได้รับสง่าราศีแล้วว่าเป็ นเหมือน “ดวงอาทิตย์ทีฉายแสงด้วยฤทธานุภาพของพระองค์” คําทีแปล
ว่า สี พระพักตร์ (ออพซิ ส) มีความหมายโดยทัว ไปว่า ‘รู ปลักษณ์’ ดังนั,นยอห์นได้เห็นรู ปลักษณ์
ของพระเยซู (ตามทีพระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์อย่างสู งแล้ว) ว่าเป็ น
เหมือนกับความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ยามเทียงวันในช่วงทีดวงอาทิตย์อยูห่ ่างจากเส้นศูนย์สูตร
มากทีสุด ณ เส้นรุ ้งเขตร้อน สี พระพักตร์ของพระคริ สต์สว่างไสวอย่างเหลือทีจะกล่าวจริ งๆ
วว 1:17

เมือ ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระองค์ ข้ าพเจ้ าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์

เหมือนกับคนทีต ายแล้ว แต่ พระองค์ ทรงแตะตัวข้ าพเจ้ าด้ วยพระหัตถ์ เบือ% งขวา แล้วตรัสแก่
ข้ าพเจ้ าว่ า "อย่ ากลัวเลย เราเป็ นเบือ% งต้ นและเป็ นเบือ% งปลาย ดังนั,น เมือยอห์นได้เห็นพระองค์

ผูท้ รงได้รับสง่าราศีอย่างมากจากพระบิดาหลังจากทีพระองค์เสด็จกลับขึ,นไปยังสวรรค์แล้ว ท่าน
ก็ “ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนทีตายแล้ว” การเปิ ดเผยอันน่าสะพรึ งกลัวของ
พระเยซูคริ สต์ในรู ปกายทีได้รับสง่าราศีแล้วก็ทาํ ให้ยอห์นตกใจกลัวเสี ยจนท่านทรุ ดตัวลง
เหมือนคนทีตายแล้วต่อเบื,องพระพักตร์พระองค์ นีจึงสื อชัดเจนถึงความบริ สุทธิ;อันเจิดจรัสของ
พระองค์ อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นชัดเจนถึงพระเมตตาอันอ่อนโยนและความรักอันกอปรด้วย
พระกรุ ณาของพระองค์ดว้ ย พระองค์จึงทรง “แตะตัว” ยอห์น “ด้วยพระหัตถ์เบื,องขวา” และตรัส
แก่ท่านว่า “อย่ากลัวเลย” จงสรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับพระเมตตาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ถึงแม้วา่ ทรงน่าสะพรึ งกลัวในความบริ สุทธิ; แต่พระองค์กท็ รงอ่อนโยนและกรุ ณาต่อบรรดาผูร้ ับ
ใช้ของพระองค์
พระเยซูจึงตรัสแก่ยอห์นต่อไปว่า “เราเป็ นเบื,องต้นและเป็ นเบื,องปลาย” นีเป็ นครั,งทีสาม
แล้วในบทนี,ทีความเป็ นนิรันดร์ของพระคริ สต์ถูกนําเสนอ ได้สือถึงความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์อย่างชัดเจน
วว 1:18

พระเยซูตรัสต่อไปว่า และเป็ นผู้ทดี ํารงชีวติ อยู่ เราได้ ตายแล้ว แต่ ดูเถิด

เราก็ยงั ดํารงชีวติ อยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน หลายเรื องทีสาํ คัญถูกสื อตรงนี, (1) ประการแรก
พระเยซูตรัสถึงการสิ, นพระชนม์และการฟื, นคืนพระชนม์ของพระองค์ และ (2) การถวายตัวพระ
องค์เองเป็ นเครื องบูชาแทนเราเพือให้เราได้รับความรอด แต่พระองค์ยงั ตรัสถึง (3) การดํารงอยู่
ก่อนแล้วมาตลอดชัว นิรันดร์และความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ตลอดทุกยุคสมัยด้วย ซึงแสดง
ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์อีกครั,ง รู ปกาลของคํากริ ยาก็บอกอะไรเราด้วย หากแปลตรงตัว
แล้ว คําพูดนี,กแ็ ปลได้วา่ ‘เราเป็ นผูท้ ีกาํ ลังมีชีวติ อยู่ และได้ตายไปแล้ว และดูเถิด เรากําลังมีชีวติ
อยูไ่ ปจนตลอดทุกยุคสมัย เอเมน’ ยกเว้นคําตรัสของพระองค์ทีวา่ พระองค์ได้ตายไปแล้ว รู ปกาล
ของคํากริ ยาก็เป็ นปัจจุบนั ซึงสื อถึงการดํารงอยูเ่ สมอไป มันเป็ นเช่นนั,นก่อนทีพระองค์ทรง
สิ,นพระชนม์และจะเป็ นเช่นนั,นต่อไป ‘ตลอดทุกยุคทุกสมัย’ (นัน คือ สื บๆไปเป็ นนิตย์) นัน ย่อม
ทําให้เรากล่าวว่า ‘เอเมน’ จริ งๆ
ท่านกล่าวต่อไปถึงสิ ทธิอาํ นาจแห่งความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ และเราถือลูกกุญแจ
แห่ งนรกและแห่ งความตาย คําทีแปลว่า นรก มีความหมายตรงตัวว่า ฮาเดส ดูคาํ อธิ บายเกียวกับ

คํานี,ได้ทีววิ รณ์ 20:13 สิ งทีสาํ คัญก็คือ ความจริ งของพวกยิวทีวา่ กุญแจแห่งความตายและแดนคน
ตายอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ายอห์นตระหนักถึงเรื องนั,นดีพอๆกับผูอ้ ่าน
ของท่าน นีสือชัดเจนอีกครั,งถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ เพราะพระองค์เองทรงถือกุญแจ
เหล่านั,น
วว 1:19

พระเยซูจึงทรงสังยอห์นว่า จงเขียนเหตุการณ์ ซึงเจ้ าได้ เห็น และ

เหตุการณ์ ทกี าํ ลังเป็ นอยู่ขณะนี% กับทั%งเหตุการณ์ ซึงจะเกิดขึน% ในภายหน้ าด้ วย การแบ่งเป็ นสาม
ตอนของหนังสื อเล่มนี,จึงถูกนําเสนออย่างมีช, นั เชิง (1) มีสิ งเหล่านั,นทียอห์นได้เห็นมาแล้ว
(อดีตกาล) (2) มีสิ งเหล่านั,นทีท่านจะกล่าวถึงซึงเกิดขึ,นในตอนนั,น (ปั จจุบนั กาล) สิ งเหล่านี,น่า
จะเป็ นจดหมายทีมีเนื,อหาเกียวกับคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งซึงถูกส่ งมาจากพระเยซูผา่ นทางยอห์น
ไปถึงคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งดังกล่าว จากนั,น (3) ยอห์นได้รับบัญชาให้เขียนสิ งทีท่านจะได้เห็น
ซึ งจะเกิดขึน ในภายหน้ าด้วย นัน จะกินพื,นทีส่วนใหญ่ของหนังสื อเล่มนี, ดังนั,นพระเยซูจึงทรง
แบ่งหนังสื อเล่มนี,ในบทแรกซึงเป็ น (1) สิ งต่างๆทียอห์นได้เห็นแล้ว; (2) บทที 2 และ 3 ซึงเป็ น
สิ งต่างๆทีเกิดขึ,นในตอนนั,น และ (3) บทที 4 ถึง 22 ซึงเป็ นสิ งต่างๆทีจะเกิดขึ,นในอนาคต
วว 1:20

ส่ วนความลึกลับของดาวทั%งเจ็ดดวงซึงเจ้ าได้ เห็นในมือข้ างขวาของเรา

และแห่ งคันประทีปทองคําทั%งเจ็ดนั%น ก็คอื ดาวทั%งเจ็ดดวงได้ แก่ทูตสวรรค์ ของคริสตจักรทั%งเจ็ด
และคันประทีปเจ็ดคันซึงเจ้ าได้ เห็นแล้ วนั%นได้ แก่คริสตจักรทั%งเจ็ด"
เช่นเดียวกับในเนื,อหาส่ วนใหญ่ของหนังสื อวิวรณ์ สัญลักษณ์ต่างๆถูกนิยามไว้ ซึงเหลือ
พื,นทีนอ้ ยมากสําหรับการตีความแบบคาดเดา พระเยซูจึงทรงนิยามให้ยอห์นทราบถึง “ความ
ลึกลับของดาวทั,งเจ็ดดวงซึ งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคําทั,งเจ็ด
นั,น” ดาวทั,งเจ็ดคือ “ทูตสวรรค์ของคริ สตจักรทั,งเจ็ด” คําทีแปลว่า ทูตสวรรค์ (อังเกะลอส) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ผูน้ าํ สาร’ ผูน้ าํ สารทั,งเจ็ดของคริ สตจักรทั,งเจ็ดนี,จึงน่าจะหมายถึงศิษยาภิ
บาลของพวกเขา เราควรหมายเหตุวา่ คนเหล่านั,นทีพระคริ สต์ได้ทรงเลือกให้ทาํ งานของพระองค์
ในตําแหน่งศิษยาภิบาลก็อยูใ่ นพระหัตถ์ขา้ งขวาของพระองค์ นีน่าจะทําให้เกิดความอุ่นใจ
สําหรับผูใ้ ดก็ตามทีดาํ รงตําแหน่งอันศักดิ;สิทธิ;และสู งส่ งดังกล่าว ถึงแม้วา่ ตําแหน่งนี,นาํ มาซึง

ภาระหนักและซาตานก็โจมตีหนักมากด้วยก็ตาม แต่ผทู ้ ีพระเจ้าทรงเรี ยกให้มาเป็ นผูเ้ ลี,ยงแกะ
ของพระองค์กอ็ ยูต่ รงกลางพระหัตถ์ขา้ งขวาของพระองค์
พระเยซูจึงทรงนิยามว่าคันประทีปทั,งเจ็ดคือผูใ้ ด พวกเขาคือคริ สตจักรทั,งเจ็ดทีถูกเอ่ยชือ
ไปแล้วนัน เอง น่าสนใจตรงทีวา่ คริ สตจักรท้องถินแห่งพระคัมภีร์ใหม่ถูกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราเปรี ยบเทียบว่าเป็ นเหมือนกับโคมไฟแบบหนึง บางคนแปลคํานี,วา่ ‘เชิงตะเกียง’ ข้อเท็จจริ งที
ว่าพวกเขาถูกบรรยายว่าเป็ นทองคําก็เปิ ดเผยให้เห็นถึงคุณค่าของพวกเขาทีมีต่อพระเจ้า นอกจาก
นี, หน้าทีหลักซึ งถูกสื อก็คือ คริ สตจักรท้องถินต้องเป็ นความสว่างให้แก่โลกทีมืดมิด หากเปรี ยบ
ว่าคริ สตจักรเป็ นเหมือนประภาคารก็ใช้ได้เช่นกัน ตามจริ งแล้วพระเยซูทรงสอนพวกสาวกของ
พระองค์ในตอนต้นของการรับใช้ของพระองค์วา่ พวกเขาต้องเป็ นความสว่างในโลกนี, นีสือ
ชัดเจนว่า หลังจากทีพระเยซูผทู ้ รงเป็ นความสว่างของโลกนี,จริ งๆได้เสด็จจากไปแล้ว คริ สตจักร
ซึงเป็ นผูส้ ื บทอดทีพระองค์ได้ทรงแต่งตั,งไว้กจ็ ะได้รับหน้าทีน, นั ต่อ ดู มัทธิว 5:14
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 2: องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงมีสารถึงคริ สตจักรที เมืองเอเฟซัส,
สเมอร์ นา, เปอร์ กามัม และธิ ยาทิรา ตามลําดับ สารแต่ ละฉบับทีส่งถึงคริ สตจักรทังเจ็ดก็ดาํ เนิน
ตามรู ปแบบทีเกิดขึน ซํา กัน ในแต่ ละกรณี สารนันก็ถกู ส่ งถึงทูตสวรรค์ ของคริ สตจักรนันๆ (คือ
ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรนันๆ) ในสารแต่ ละฉบับ พระเยซูทรงให้ คาํ บรรยายเกียวกับพระองค์
เองในเชิ งบทกวี ในบางกรณี พระองค์ ตรั สชมคริ สตจักรเท่ าทีพระองค์ ทรงทําได้ ในกรณี ส่วน
ใหญ่ แล้ ว พระองค์ กว็ ิจารณ์ คริ สตจักรแต่ ละแห่ งพร้ อมกับคําเตือนสติให้ กลับใจใหม่ สุดท้ ายใน
ทุกกรณี พระองค์ ทรงมีคาํ สัญญาแก่ “ผู้ทีมีชัยชนะ” ซึ งดูเหมือนไม่ ได้ เจาะจงสําหรั บทุกคนและ
ใช้ กบั เราในสมัยนีไ ด้ ด้วย ในพระสัญญาเหล่ านัน ยังมีการนําเสนอรายละเอียดบางอย่ างเกียวกับ
บําเหน็จต่ างๆแห่ งสวรรค์ ด้วย
วว 2:1

ผูท้ ีถูกเขียนถึงคือ ทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเมืองเอเฟซัส คําทีแปลว่า

ทูตสวรรค์ (อังเกะลอส) มีความหมายทัว ไปว่า ‘ผูน้ าํ สาร’ และดูเหมือนจะสื อถึงศิษยาภิบาลของ
คริ สตจักรอย่างชัดเจน พระเยซูจึงทรงให้คาํ บรรยายแรกอันมีเอกลักษณ์เกียวกับพระองค์เอง ว่ า
`พระองค์ ผู้ทรงถือดาวทั%งเจ็ดไว้ ในพระหัตถ์ เบือ% งขวาของพระองค์ และดําเนินอยู่ท่ามกลางคัน

ประทีปทองคําทั%งเจ็ดนั%นตรัสดังนีว% ่ า เมือเราดู วิวรณ์ 1:20 ดาวทั,งเจ็ดคือ ผูน้ าํ สาร (ศิษยาภิบาล)
ของคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งและคันประทีปทองคําทั,งเจ็ดคือ คริ สตจักรทั,งเจ็ด สิ งทีน่าสนใจก็คือว่า
พระเยซูเองทรงดําเนินอยูท่ ่ามกลางคริ สตจักรเหล่านั,น หากนีเป็ นจริ งในตอนนั,น มันก็ยอ่ มเป็ น
จริ งในสมัยนี,ดว้ ย การทีเราได้รู้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเฝ้ าดูและตรวจตราคริ สตจักร
ต่างๆในแบบทีเรามองไม่เห็นก็เป็ นเรื องทีทาํ ให้เราตาสว่าง มันยังน่าอุ่นใจด้วยทีได้รู้วา่ พระองค์
ทรงอยูใ่ กล้เสมอ
วว 2:2-3

เรารู้ จักแนวการกระทําของเจ้ า รู้ความเหนือยยากและความอดทนของเจ้ า

และรู้ ว่าเจ้ าไม่ สามารถทนต่ อทุรชนได้ เจ้ าได้ ลองใจคนเหล่ านั%นทีก ล่าวว่าเขาเป็ นอัครสาวก และ
หาได้ เป็ นไม่ และเจ้ าก็เห็นว่ าเขาเป็ นคนมุสา 3 เรารู้ ว่าพวกเจ้ าได้ ทนและมีความเพียร และ
เหนือยยากเพราะเห็นแก่ นามของเรา และมิได้ อ่อนระอาไป
สําหรับคริ สตจักรแต่ละแห่งในทั,งเจ็ดแห่งนี, พระเยซูทรงออกความเห็นของพระองค์โดย
ตรัสว่า “เรารู ้จกั แนวการกระทําของเจ้า” พระองค์ทรงทราบสิ งทีเรากําลังทําอยูร่ วมถึงสิ งทีเราไม่
ได้ กาํ ลังทําอยูด่ ว้ ย สําหรับคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส พระองค์ตรัสเสริ มว่าพระองค์ทรงรู ้จกั
“ความเหนือยยากและความอดทน” ของพวกเขา คําทีแปลว่า ความเหนือยยาก (คอพอส) มีความ
หมายว่า ‘การงานอันเหน็ดเหนือย’ คําทีแปลว่า ความอดทน (ฮูพอมอเน) มีความหมายนัยหนึงว่า
‘ความเพียรพยายาม’ คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสเป็ นคริ สตจักรทีทาํ งานซึงพากเพียรทํางานต่อไป
นอกจากนี, พระเยซูตรัสชมพวกเขาต่อไปโดยตรัสว่าพวกเขาไม่ได้ “ทนต่อทุรชน” นัน คือ พวก
เขาไม่ยอมทนต่อความบาป นอกจากนี, พวกเขามีการแยกแยะฝ่ ายวิญญาณเพือ ทีจะตรวจจับคน
เหล่านั,นทีอา้ งตัวผิดๆว่าเป็ นอัครสาวก และพบว่าคนเหล่านั,นเป็ นคนมุสา แม้กระทัง ในสมัย
แรกๆในประวัติศาสตร์คริ สตจักร พวกครู สอนเท็จก็มีอยูท่ วั แล้ว
พระเยซูทรงชมพวกเขาต่อไปโดยตรัสว่าพวกเขา “ได้ทนและมีความเพียร และเหนือย
ยากเพราะเห็นแก่นามของเรา และมิได้อ่อนระอาไป” พวกเขาได้แบกรับภาระแล้ว พวกเขาได้
เพียรพยายามแล้ว พวกเขาได้เหนือยยากเพราะเห็นแก่พระเยซูแล้ว และพวกเขาไม่ได้อ่อนระอา
ในการทําดี เมือดูท, งั หมดแล้ว นัน ก็เป็ นคําชมทีมีพลังมากจริ งๆ

วว 2:4

แต่ เรามีข้อทีจ ะต่ อว่ าเจ้ าบ้ าง คือว่าเจ้ าละทิง% ความรักดั%งเดิมของเจ้ า

อย่างไรก็ตาม พระเยซูกท็ รงมีคาํ วิจารณ์สาํ หรับคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสเช่นกัน พวกเขาได้
“ละทิ,งความรักดั,งเดิม” ของพวกเขา ความรักนั,นไม่ได้ถูกนิยามไว้ แต่มนั น่าจะเป็ นความรักที
พวกเขามีต่อพระเยซูคริ สต์เจ้า ถึงแม้วา่ พวกเขาได้ทาํ ทุกสิ งทีพวกเขาถูกเรี ยกให้กระทําแล้ว แต่
มันก็ได้กลายเป็ นการทําพอเป็ นพิธีและความรักทีพวกเขามีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาก็ได้
จืดจางลงไป ดังนั,น สิ งต่างๆ เช่น การนําวิญญาณ การรับใช้ และการแยกออกก็เริ มถดถอยลงไป
เช่นกัน
วว 2:5

พระเยซูทรงกําชับพวกเขาว่า เหตุฉะนั%น จงระลึกถึงสภาพเดิมทีเ จ้ าได้

หล่นจากมาแล้วนั%น จงกลับใจเสี ยใหม่ และประพฤติตามอย่ างเดิม มีคาํ เทศนาสามเรื องในคํา
เตือนนี, (1) จงระลึกสภาพฝ่ ายวิญญาณแบบเดิมของพวกเขา นัน คือ ความรัก, ความตืนเต้น และ
ความทุ่มเทตอนทีพวกเขาได้รับความรอดใหม่ๆ มันอาจหมายถึงสมัยทีเปาโลได้ต, งั คริ สตจักรขึ,น
ทีนนั พระองค์ยงั ทรงกําชับพวกเขาอีกให้ (2) กลับใจเสี ยใหม่ นัน คือ กลับไปสู่ ความร้อนรน
แบบเดิมนั,น จากนั,นพระองค์ตรัสสังให้พวกเขา (3) ประพฤติตามอย่ างเดิม ถึงแม้ไม่ได้ถูกนิยาม
ไว้ แต่มนั ก็น่าจะหมายถึงความร้อนรนในการเป็ นพยานหลังจากได้รับความรอดใหม่ๆ คริ สต
จักรนี,เดิมทีเป็ นคริ สตจักรทีนาํ วิญญาณ แต่พอผ่านไปหลายปี ความร้อนรนนี,กม็ อดลงไปแล้ว
พระเยซูทรงเสริ มคําเตือนทีเป็ นลางไว้วา่ มิฉะนั%นเราจะรีบมาหาเจ้ า และจะยกคัน
ประทีปของเจ้ าออกจากที เว้ นไว้ แต่ เจ้ าจะกลับใจใหม่ นีสือว่าหากคริ สตจักรใดหมดวิสัยทัศน์
และความมุ่งมัน ทีจะเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็อาจเอาความสว่างแห่งข่าว
ประเสริ ฐออกไปวางไว้ทีอืน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมีกิจในการตั,งคริ สตจักร เมือคริ สตจักรใดใน
พื,นทีหนึงๆหยุดนําวิญญาณผูท้ ีหลงหาย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็อาจเอาพระพรของพระองค์ไปจากที
นัน และไปใส่ ไว้ในคริ สตจักรแห่งใหม่ซ ึงจะพยายามทีจะนําวิญญาณผูห้ ลงหาย ยังมีอาคารคริ สต
จักรและโครงสร้างทีเป็ นองค์กรตั,งอยูม่ ากมายในชุมชนหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม พระพรของ
พระเจ้าและความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐได้ถกู โอนย้ายไปยังภารกิจใหม่แล้วซึงยินดีทีจะทําให้
พระมหาบัญชาสําเร็จ

วว 2:6

แต่ ว่าพวกเจ้ ายังมีความดีอยู่บ้าง คือว่ าเจ้ าเกลียดชังกิจการของพวกนิโค

เลาส์ นิยมทีเ ราเองก็เกลียดชังเช่ นกัน พระเยซูทรงเพิมคําชมสุ ดท้ายเข้าไป พวกเขาเกลียดชัง
กิจการของพวกนิโคเลาส์ นิยมซึงพระองค์กท็ รงเกลียดชังเช่นกัน พวกนิโคเลาส์นิยมไม่เคยถูก
ระบุวา่ เป็ นเหมือนคนกลุ่มใดทีเรารู ้จกั เลย บางคนได้พยายามทีจะแสวงหาความเข้าใจจากความรู ้
เรื องทีมาของคํา (นิโค---พิชิต และ เลาส์ --- ผูค้ น) โดยเสนอเรื องการมาถึงของพวกสงฆ์ทีมี
อํานาจปกครอง เช่น ระบบบาทหลวงของพวกโรมันคาทอลิก เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม นัน จะยัง
ไม่เกิดจนกว่าจะอีกหลายร้อยปี ต่อมา พระเยซูตรัสถึงเรื องนี,โดยใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั กาล
อย่างไรก็ตามเมือเราพิจารณาถึงสิ งทีพระเยซูได้ตรัสตรงนี,และในข้อ 15 พวกนิโคเลาส์นิยม (ไม่
ว่าพวกเขาจะเป็ นใครก็ตาม) ก็มีความผิดในเรื องต่อไปนี, (1) พวกเขาซึงเป็ นเหมือนบาลาอัมใน
สมัยโบราณพยายามทีจะเสนอการประนีประนอมกับชาวโลกโดยสนับสนุนการรับประทานของ
ไหว้รูปเคารพ นัน น่าจะสื อถึงปั ญหาทีใหญ่กว่า คือ การประนีประนอมกับโลก (2) นอกจากนี,
พวกนิโคเลาส์นิยม เช่นเดียวกับบาลาอัม ก็เพิกเฉยและถึงกับยอมรับการดําเนินชีวติ แบบเหลว
ไหลด้วย อีกครั,งทีหลักการทีใหญ่กว่าคือ การประนีประนอมกับโลก คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส
ไม่ยอมทนต่อการประนีประนอมและการร่ วมมือกับโลกเช่นนั,น น่าสังเกตต่อไปว่าพระเยซูทรง
ยอมรับตรงๆว่าเกลียดชังสิ งเหล่านั,น นีน่าจะทําให้เราเลิกกดดันคริ สตจักรให้ประนีประนอม
และร่ วมมือกับโลกได้แล้ว
วว 2:7

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลาย ผู้

ใดมีชัยชนะ เราจะให้ ผู้น%ันกินผลจากต้ นไม้ แห่ งชีวติ ทีอ ยู่ในท่ ามกลางอุทยานสวรรค์ของ
พระเจ้ า'
เช่นเดียวกับทีปรากฏในสารอีกหกฉบับ พระเยซูทรงปิ ดท้ายด้วยการตรัสว่า “ใครมีหูก็
ให้ฟังข้อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริ สตจักรทั,งหลาย” ความหมายแบบง่ายๆก็คือว่า ‘หาก
พวกท่านสามารถได้ยนิ ก็จงฟัง จงฟังสิ งทีพระวิญญาณบริ สุทธิ;จะตรัสต่อคริ สตจักรทั,งหลาย’
น่าสนใจอีกว่าข้อความในสารทั,งเจ็ดฉบับพูดถึง “คริ สตจักรทั,งหลาย” มันอยูใ่ นรู ปพหูพจน์ซ ึง
บ่งบอกถึงคริ สตจักรท้องถินหลายแห่งซึ งต่างจาก ‘พระศาสนจักร’ และสิ งทีหลายคนอนุมานว่า

เป็ นคริ สตจักรสากล พระคัมภีร์ใหม่ท, งั ฉบับเน้นเรื องคริ สตจักรท้องถินต่างๆและแทบไม่เคยพูด
ถึง ‘พระกายของพระคริ สต์’ แบบสากล ลึกลับและใหญ่โตเลย พระเยซูทรงส่ งสารไปยังคริ สต
จักรทั,งหลาย ไม่ใช่ ‘พระศาสนจักร’
จากนั,นในแต่ละฉบับของสารทั,งเจ็ดนั,น พระเยซูกเ็ สริ มว่า “ผูใ้ ดมีชัยชนะ” คําหลังนี,แปล
มาจากคําว่า นิคาโอ ซึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘พิชิต’ ความหมายทีใหญ่กว่าก็คือ ‘ผูใ้ ดทีได้รับ
ชัยชนะ’ หรื อ ‘มีชยั ในการสู ้รบ’ นัน คือ ชัยชนะทีมีต่อโลก, เนื,อหนัง และพญามาร ซึงสามสิ งนี,
เป็ นศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเรา
ในแต่ละฉบับของสารทั,งเจ็ดนี,ซ ึงขึ,นต้นด้วย “ผูใ้ ดมีชยั ชนะ” มีพระสัญญาตามมาด้วย
พระสัญญาเหล่านี,ไม่ได้มีไว้สาํ หรับคริ สตจักรนั,นๆ โดยเฉพาะแต่มีลกั ษณะทัว ๆไปมากกว่า
พระสัญญาเหล่านี,ใช้ได้กบั คริ สเตียนทุกคนทีชนะโลก, เนื,อหนัง และพญามารในการดําเนินชีวติ
คริ สเตียนแต่ละวันของพวกเขา ตามจริ งแล้วเราไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื,อหนังและเลือด คํากําชับทีเราได้
รับก็คือ ให้เรายืนหยัดต่อสู ้และเมือเสร็จแล้วจะยืนมัน ได้
พระสัญญาข้อแรกสําหรับการมีชยั ชนะ (ได้รับชัยชนะ) ก็คือว่า พระเยซูจะทรง “ให้ผนู ้ , นั
กินผลจากต้นไม้แห่งชีวติ ทีอยูใ่ นท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า” ต้นไม้แห่งชีวติ อยูใ่ น
สวรรค์ตามทีมีบอกไว้ในวิวรณ์ 22:2, 14 นีสือว่านัน เป็ นสิ ทธิพิเศษทีบางคนจะได้รับในสวรรค์
ในขณะทีบางคนจะไม่ได้รับ ตามทีบรรยายไว้ใน 22:2 ต้นไม้แห่งชีวติ มีผลสิ บสองชนิดและใบ
ของมันก็มีไว้รักษาประชาชาติท, งั หลาย เห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นพระพรพิเศษในสวรรค์ซ ึ งถูกสงวน
ไว้เป็ นพิเศษสําหรับคริ สเตียนทั,งหลายทีได้มีชยั ต่อโลก, เนื,อหนัง และพญามารในชีวติ นี, กล่าว
อีกนัยหนึง คนเหล่านี,ดาํ เนินชีวติ คริ สเตียนทีทุ่มเท บริ สุทธิ; และเชือฟัง โดยดําเนินในความ
นบนอบเชือฟังต่อพระประสงค์ของพระองค์ อันเป็ นการปรนนิบตั ิพระองค์ ในวิวรณ์ 22:14
เงือนไขข้อหนึงสําหรับการเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวติ ในตอนนันได้กค็ ือ ความเชือฟังต่อพระบัญชา
ต่างๆของพระองค์ในชีวติ นี,ในตอนนี  แน่นอนทีนีตอ้ งขึ,นอยูก่ บั การทีวา่ คนๆนั,นได้รับความรอด
แล้วด้วย ตรงนี,ไม่ได้พดู ถึงความรอด แต่พดู ถึงบําเหน็จบางส่ วนซึงจะมาพร้อมกับความรอดใน
สวรรค์

วว 2:8

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองสเมอร์ นาว่า `พระองค์ ผู้ทรง

เป็ นเบือ% งต้ นและเป็ นเบือ% งปลาย ผู้ซึงสิ%นพระชนม์ แล้ว และกลับฟื% นขึน% อีก ได้ ตรัสดังนีว% ่ า สาร
ฉบับต่อไปถูกส่ งถึงคริ สตจักรทีเมืองสเมอร์ นาผ่านทางศิษยาภิบาลของคริ สตจักร สิ งทีเป็ น
เอกลักษณ์เกียวกับคริ สตจักรทีเมืองสเมอร์นาก็คือว่า พวกเขาไม่โดนติเลย มันเป็ นคริ สตจักรแห่ง
เดียวในทั,งเจ็ดแห่งทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ทรงวิจารณ์
นีเป็ นอีกครั,งทีพระเยซูทรงให้คาํ บรรยายอันไพเราะเกียวกับพระองค์เอง พระองค์ทรง
บรรยายถึงตัวเองว่าเป็ น “เบื,องต้นและเป็ นเบื,องปลาย ผูซ้  ึงสิ, นพระชนม์แล้ว และกลับฟื, นขึ,น
อีก” พระองค์ไม่เพียงตรัสเพียงสั,นๆอีกครั,งถึงความเป็ นนิรันดร์และความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์เท่านั,น แต่พระองค์ยงั ทรงเตือนให้เราระลึกถึงการฟื, นคืนพระชนม์ของพระองค์อีกด้วย
พระองค์ทรงสิ, นพระชนม์ไปแล้ว แต่บดั นี,กาํ ลังทรงพระชนม์อยู่
วว 2:9

เรารู้ จักแนวการกระทําของเจ้ า และเรารู้ ว่าพวกเจ้ ามีความทุกข์ ลาํ บากและ

ยากจน (แต่ ว่าเจ้ าก็มงั มี) และรู้ เรืองการหมิน ประมาทของคนเหล่านั%นทีก ล่าวว่ า เขาเป็ นพวกยิว
และหาได้ เป็ นไม่ แต่ พวกเขาเป็ นธรรมศาลาของซาตาน พระเยซูตรัสชมคริ สตจักรนี, โดย
บรรยายถึง “แนวการกระทํา, ความทุกข์ลาํ บากและยากจน” ของพวกเขา “(แต่วา่ เจ้าก็มงั มี)” นี
เป็ นคริ สตจักรหนึงทีได้เผชิญกับความทุกข์ยากและขัดสนในทางวัตถุ กระนั,น พระเยซูทรงชี,ให้
เห็นอย่างรวดเร็วว่า อันทีจริ งแล้วพวกเขาก็มงั มีฝ่ายวิญญาณ ช่างเป็ นภาพทีตรงกันข้ามกับคริ สต
จักรทีเมืองเลาดีเซียทีร าํ รวยและมีขา้ วของเพิม พูนขึ,น แต่กย็ ากจนข้นแค้นในฝ่ ายวิญญาณ ถึงแม้
อาจไม่ใช่คาํ พูดทีเป็ นจริ งสักทีเดียว แต่ความมัง คัง ในทางวัตถุและความมัง คัง ในฝ่ ายวิญญาณก็ดู
เหมือนจะเข้ากันไม่ได้ และตามจริ งแล้ว พระเยซูกต็ รัสไว้วา่ คนมัง มีจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ก็
ยากนักหนา ถึงแม้วา่ คริ สตจักรหลายแห่งในอเมริ กาถือว่ามัง คัง แต่บ่อยครั,งพวกเขาก็ยากจนใน
ฝ่ ายวิญญาณ ในทางกลับกัน คริ สตจักรต่างๆทีอยูใ่ นประเทศทีประสบกับความยากลําบากก็มกั
ยากจนเมือเปรี ยบกับมาตรฐานของชาวตะวันตก แต่กม็ ีชีวติ ชีวาฝ่ ายวิญญาณในแบบทีไม่เป็ นที
รู ้จกั ในอเมริ กา
นอกจากนี, พระเยซูตรัสชมพวกเขาต่อไปเกียวกับการแยกแยะคนเหล่านั,นทีกล่าวว่า
ตนเองเป็ น “พวกยิวและหาได้เป็ นไม่ แต่พวกเขาเป็ นธรรมศาลาของซาตาน” พระเยซูอาจทรง

หมายถึงธรรมศาลาจริ งๆทีเมืองสเมอร์นาและพวกยิวปลอมๆ พวกเขาจึงเป็ นธรรมศาลาของ
ซาตาน ดู โรม 2:28-29 แต่ความหมายทีน่าจะใช่มากกว่าก็เป็ นเชิงอุปมา พระเยซูอาจทรงใช้คาํ ว่า
พวกยิว ในความหมายเชิงอุปมาเพือสื อถึงประชากรของพระเจ้า ในเมืองสเมอร์นาอาจมีพวกยิว
โดยกําเนิดทีอา้ งตัวว่าเป็ นประชากรของพระเจ้าทั,งๆทีความเป็ นจริ งแล้วพวกเขาทํากิจการของ
ซาตาน ไม่วา่ จะในกรณี ใด คริ สตจักรทีเมืองสเมอร์นาก็มีความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณทีจะทราบถึง
ความเสแสร้งของคนเหล่านั,นได้
วว 2:10

พระเยซูทรงให้กาํ ลังใจพวกเขาต่อไปโดยตรัสว่า อย่ากลัวความทุกข์

ทรมานต่ างๆซึงเจ้ าจะได้ รับนั%น ความยากลําบากจะเข้ามา เพราะการข่มเหงก็เข้ามาจริ งๆสําหรับ
คนมากมายในคริ สตจักรยุคต้น แต่พระเยซูทรงกําชับพวกเขาว่าไม่ตอ้ งกลัวมัน พระองค์ทรงชี,ให้
เห็นต่อไปว่า ดูเถิด พญามารจะขังพวกเจ้ าบางคนไว้ ในคุกเพือ จะลองใจเจ้ า เราเห็นชัดเจนถึง
แหล่งทีมาของการข่มเหง มันคือพญามารนัน เอง บางครั,งพระเจ้าจะทรงยอมให้ความทุกข์ดงั
กล่าวเข้ามาเพือทดสอบและชําระให้บริ สุทธิ; ความเห็นทีวา่ และเจ้ าทั%งหลายจะได้ รับความทุกข์
ทรมานถึงสิ บวันอาจเป็ นเชิงอุปมาโดยหมายถึงช่วงเวลาทีถือว่าสั,นๆ (บางคนคิดว่านีหมายถึง
การข่มเหงสิ บครั,งโดยเหล่าจักรพรรดิโรมันทีมีต่อคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม นัน ก็กินเวลาหลาย
ศตวรรษ ตรงนี,สารก็ถูกส่ งถึงคริ สตจักรนั,นทีเมืองสเมอร์นา ความหมายทีใหญ่กว่าก็คืออาจเป็ น
ได้วา่ ถึงแม้วา่ การข่มเหงจะเกิดขึ,นบ่อยๆ แต่ปกติแล้วมันก็ไม่กินเวลานานนัก
ไม่วา่ จะในกรณี ใด คํากําชับทีชดั เจนของพระเยซูกค็ ือ แต่ เจ้ าจงสัตย์ซือจนถึงความตาย
และเราจะมอบมงกุฎแห่ งชีวติ ให้ แก่ เจ้ า บําเหน็จทีทรงสัญญาไว้สาํ หรับความสัตย์ซือในตอนนีก ็
คือ มงกุฎแห่งชีวติ ซึงจะทรงประทานให้ในสวรรค์ในตอนนัน น่าหมายเหตุอีกตรงทีวา่ ในต้น
ฉบับเท็กซทัส รี เซปทัส วลีน, ีกล่าวตรงตัวว่า ‘มงกุฎแห่ งชีวติ รอันนัน’ มันน่าจะเป็ นหนึงใน
มงกุฎเหล่านั,นทีจะทรงประทานให้ทีบลั ลังก์พพิ ากษาโดยขึ,นอยูก่ บั ความสัตย์ซือ เนื,อหาที
สอดคล้องกันเกียวกับมงกุฎแห่งชีวติ ถูกพบในยากอบ 1:12 ซึงพูดถึงคนเหล่านั,นทีสู้ทนการ
ทดลองและการทดสอบ ตรงนั,นมีการสื อถึงความสัตย์ซือและความทุกข์ยากเหมือนทีกล่าวถึง
ตรงนี,

วว 2:11

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลาย ผู้ที

มีชัยชนะจะไม่ ได้ รับอันตรายจากความตายครั%งทีส องเลย' อีกครั,งทีคาํ เตือนให้ต, งั ใจฟังสิ งทีพระ
วิญญาณบริ สุทธิ;จะตรัสแก่คริ สตจักรทังหลายถูกกล่าวซํ,า ดูความเห็นเกียวกับเรื องนี,ได้ใน 1:7
นอกจากนี, เงือนไขของการมีชยั ชนะก็ถูกกล่าวถึง ตรงนี,มนั เป็ นพระสัญญาทัว ไปในเรื องความ
รอด การไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั,งทีสองย่อมสื อถึงการทีชือของคนๆหนึงได้ถูกจดไว้
แล้วในหนังสื อแห่งชีวติ ของพระเมษโปดกตามทีมีบรรยายไว้ใน วิวรณ์ 20:12-15 คนเหล่านั,นจะ
ได้รับความรอด การมีชยั ชนะในทีน, ีกค็ ือ ชัยชนะเหนือการต่อต้านของพญามารเมือเรากลับใจมา
หาพระคริ สต์
วว 2:12

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองเปอร์ กามัมว่ า `พระองค์ ผู้ทรง

ถือดาบสองคมทีค มกริบตรัสดังนีว% ่ า สารฉบับทีสามถูกส่ งถึงผูน้ าํ สาร (ศิษยาภิบาล) ของคริ สต
จักรในเมืองเปอร์ กามัม ยอห์นถูกบัญชาให้เขียนว่า “พระองค์ผทู ้ รงถือดาบสองคมทีคมกริ บตรัส
ดังนี,วา่ ” พระเยซูจึงให้คาํ บรรยายอันไพเราะและเป็ นเอกลักษณ์เกียวกับพระองค์เองอีกครั,ง
พระองค์ยอ่ มทรงหมายถึง ฮีบรู 4:12 ทีพระวจนะของพระเจ้าถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับดาบ
สองคม ยอห์นก็บรรยายถึงพระองค์แบบนี,ในวิวรณ์ 1:16 ว่าทรงมีพระแสงสองคมออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์
วว 2:13

เช่นเดียวกับในแต่ละฉบับของสารทั,งเจ็ด พระเยซูตรัสอีกครั,งว่า เรารู้ จกั

แนวการกระทําของเจ้ า นีสือว่าพระองค์ทรงทราบไม่ใช่แค่เจตนาของเราเท่านั,น แต่ยงั ทราบสิ งที
เรากําลังทําอยู่จริ งๆเพือพระองค์ดว้ ย พระองค์จึงทรงตรัสชมคริ สตจักรทีเมืองเปอร์กามัมต่อไป
ว่า เรารู้ จกั ทีอ ยู่ของเจ้ าคือเป็ นทีน ังของซาตาน เจ้ ายึดนามของเราไว้ มนั
คําทีแปลว่า ทีน ัง (ธรอนอส) มักถูกแปลเป็ น ‘บัลลังก์’ คํานี,จึงอาจมีความหมายเชิงอุปมา
มากกว่าซึงสื อถึงอิทธิพลของซาตานในศาสนาเทียมเท็จ มันเป็ นทีรู้กนั ด้วยว่าตําแหน่งผูน้ าํ ของ
ศาสนาลี,ลบั ของชาวบาบิโลนเดิม ซึงเป็ นบ่อเกิดอันโสมมของศาสนาเทียมเท็จทั,งปวง ได้ยา้ ย
ถินฐานไปอยูท่ ีเมืองเปอร์กามัมเพราะเหตุผลทางการเมือง ของปลอมทีสร้างขึ,นโดยซาตานนี,จึง
ทําให้เมืองเปอร์กามัมกลายเป็ นศูนย์บญั ชาการใหญ่ของมันและแผ่ขยายอิทธิพลอันดํามืดของมัน

ไปทัว ชุมชนนั,นด้วย (จะย้ายถินฐานไปยังกรุ งโรมต่อไป) ความจริ งทียงิ ใหญ่กว่าก็คือว่า
คริ สตจักรทีเมืองเปอร์กามัมตั,งอยูใ่ นเงามืดของศาสนาเทียมเท็จของซาตาน เป็ นเมืองแห่งความ
มืดฝ่ ายวิญญาณ
นอกจากนี, พระเยซูตรัสชมพวกเขาเพราะพวกเขายึดพระนามของพระองค์ไว้มนั และไม่
ปฏิเสธความเชือในเรา แม้ในเวลาทีอนั ทีพาผู้เป็ นพยานทีส ั ตย์ ซือของเรา ต้ องถูกฆ่ าในท่ามกลาง
พวกเจ้ าในทีซ ึงซาตานอยู่ ท่ามกลางความมืดฝ่ ายวิญญาณเช่นนั,น คริ สตจักรนี,ได้ยกชูพระนาม
ของพระเยซูคริ สต์และเชือวางใจพระองค์อย่างเปิ ดเผย นีรวมถึงในยามทีอันทีพาพลีชีพเพราะ
ความเชือด้วย เราไม่ทราบอะไรมากไปอีกเกียวกับอันทีพาผูน้ , ี บางคนพยายามหาความหมายใน
ทีมาของคําๆนี,ซ ึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘ต่อต้านทุกสิ ง’ ซึงสื อว่าเขายืนหยัดต่อต้านทุกสิ ง บาง
คนก็อา้ งว่าคําๆนี,หมายถึง บิดาผูห้ นึง การตีความทั,งสองแบบนี,อาจไม่มีหลักฐานสนับสนุนที
แข็งแรง ความจริ งทียงิ ใหญ่กว่าก็คือว่า คริ สตจักรทีเมืองเปอร์กามัมได้ยนื หยัดแม้ในยามทีเผชิญ
กับการต่อต้านอย่างหนัก นีสืออีกครั,งว่าซาตานมีศนู ย์บญั ชาการใหญ่อยูท่ ีนนั
วว 2:14-15

แต่ เรามีข้อทีจ ะต่ อว่ าเจ้ าบ้ างเล็กน้ อย คือพวกเจ้ าบางคนถือตามคําสอน

ของบาลาอัม ซึงสอนบาลาคให้ ก่อเหตุเพือ ให้ ชนชาติอสิ ราเอลสะดุด คือให้ เขากินของทีไ ด้ บูชาแก่
รูปเคารพแล้ วและให้ เขาล่ วงประเวณี 15 และมีพวกเจ้ าบางคนทีถ ือคําสอนของพวกนิโคเลาส์
นิยมด้ วยเหมือนกัน ทีเ ราเองก็เกลียดชัง
อย่างไรก็ตาม พระเยซูกท็ รงมีคาํ วิจารณ์เกียวกับคริ สตจักรนี, พระองค์ทรงบ่งชี,วา่ พวกเขา
ได้ยอมทนบางคนทีถือตาม “คําสอนของบาลาอัม ซึงสอนบาลาคให้ก่อเหตุเพือ ให้ชนชาติ
อิสราเอลสะดุด คือให้เขากินของทีได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณี ” นีเป็ นข้อที
อ้างอิงถึงกันดารวิถี 25:1-3 และ 31:15-16 ความหมายทีกว้างกว่าก็คือว่า บาลาอัมได้แนะให้บา
ลาคนําความบาปเข้าไปในค่ายของชนชาติอิสราเอล และทําให้พวกเขาประนีประนอม นีรวมถึง
การแทรกซึมเข้าไปของการทําผิดศีลธรรมผ่านทางเหล่าหญิงสําส่ อนและการไหว้รูปเคารพที
พวกนางส่ งเสริ มด้วย ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือ การออมชอมกับโลกและการพังกําแพงแห่ง
การแยกออกจากโลกทิ,งลง บาลาอัมทําสิ งนั,นสําเร็จในชนชาติอิสราเอล พญามารก็พยายามทีจะ

ทําแบบเดียวกันในวันนี,โดยอิทธิพลของโลกทีมีต่อผูค้ นของพระเจ้าในคริ สตจักร เห็นได้ชดั ว่านี
เป็ นสิ งทีถูกเรี ยกว่าเป็ น “คําสอนของพวกนิโคเลาส์นิยม” ทีพระเยซูทรงเกลียดชัง การแทรกซึม
ของโลกเข้ามาในคริ สตจักรยังคงเป็ นปัญหาต่อมาจนถึงทุกวันนี,
วว 2:16

พระเยซูจึงทรงกําชับคริ สตจักรนั,นว่า จงกลับใจเสี ยใหม่ มิฉะนั%นเราจะรีบ

มาหาเจ้ า และจะสู้ กบั เขาเหล่านั%นด้ วยดาบแห่ งปากของเรา อีกครั,งทีคาํ กําชับให้กลับใจเสี ยใหม่
ปรากฏชัดเจน เมือความบาปและการออมชอมแทรกซึมเข้ามาในชีวติ ของคริ สเตียน ก็มีทาง
แก้ไขแค่วธิ ีเดียวเท่านั,น และนัน คือ การกลับใจเสี ยใหม่ มันคือการหันเสี ยจากความบาปดังกล่าว
พร้อมกับมีความเสี ยใจตามแบบของพระเจ้าเพราะความบาปนั,น โดยขอการอภัยโทษจาก
พระองค์ นอกจากนี, พระเยซูทรงเตือนว่า หากพวกเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ พระองค์กจ็ ะต่อสู ้กบั
คนเหล่านั,นทียอมถูกโลกทําให้เป็ นมลทินไป อาวุธแห่ งการพิพากษาของพระองค์คือ พระแสง
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ นัน คือ พระวจนะของพระองค์ นีสือถึงการตีสอนทีมีต่อคริ สเตียน
ทีรักโลก ออมชอม และกลับไปทําบาปอีก การโดนพระองค์ผทู ้ รงถูกบรรยายถึงใน 1:13-16
จัดการกับคุณด้วยพระพิโรธก็น่าจะทําให้คุณฉุกคิด กล่าวง่ายๆก็คือ พระเยซูทรงเตือนว่า หาก
คริ สเตียนทีรักโลกทั,งหลายไม่ยอมกลับใจ พระองค์กจ็ ะทรงพาพวกเขาไปตีสอน
วว 2:17

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลาย ผู้ที

มีชัยชนะ เราจะให้ ผู้น%ันกินมานาทีซ ่ อนอยู่ และจะให้ หนิ ขาวแก่ ผู้น%ันด้ วย ทีห ินนั%นมีชือใหม่ จารึก
ไว้ซึงไม่ มผี ู้ใดรู้ เลยนอกจากผู้ทรี ับเท่านั%น' นีเป็ นอีกครั,งทีคาํ เตือนสติกค็ ือ จงฟังสิ งทีพระ
วิญญาณจะตรัสแก่คริ สตจักรทังหลาย (ดูคาํ อธิบายเพิมเติมเกียวกับเรื องนี,ได้ใน 2:7) สําหรับคน
เหล่านั,นทีมีชยั ชนะ (นัน คือ ได้ชยั ชนะ) พระองค์กท็ รงสัญญาว่าจะประทาน (1) “มานาทีซ่อน
อยู”่ , (2) “หินสี ขาว” และ (3) “ทีหินนั,นมีชือใหม่จารึ กไว้ซ ึงไม่มีผใู ้ ดรู ้เลยนอกจากผูท้ ีรับ
เท่านั,น”
“มานาทีซ่อนอยู”่ อาจหมายถึงความเข้าใจแบบพิเศษเกียวกับพระวจนะของพระเจ้าและ
สิ งต่างๆของพระเจ้า ตามจริ งแล้ว พระเยซูทรงเป็ นอาหารแห่งชีวติ มานาทีซ่อนอยูอ่ าจเป็ นความ
จริ งต่างๆของพระเจ้าทีอยูใ่ ต้พ,ืนผิวของพระคัมภีร์ ซึงทรงประทานให้แก่คนเหล่านั,นทีมีชยั ต่อ
โลก, เนื,อหนัง และพญามารในชีวติ นี,

วลีทีพดู ถึง “หินขาว” ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ชดั เจน อย่างไรก็ตาม มันเป็ นธรรมเนียมในศาล
พิจารณาคดีสมัยโบราณทีจะแสดงถึงการยกฟ้ องข้อกล่าวหาต่างๆโดยให้หินสี ขาวแก่จาํ เลย หินสี
ดําหมายถึงการปรับโทษ ดังนั,นนีจึงอาจสื อถึงการทําให้เราเป็ นคนชอบธรรม อีกทรรศนะหนึงก็
เชือว่าหินขาวนี, (ซึงมีความหมายตรงตัวว่า หินทีสุกใส เช่น เพชร เป็ นต้น) ก็คือ พลอยแบบหนึง
ทีมี “ชือใหม่จารึ กไว้” ซึงมีแต่ผรู ้ ับหินนั,นเท่านั,นทีรู้ นีอาจสื อว่าบนหิ นนั,นมีพระนามของพระ
คริ สต์อยู่ หรื อไม่กช็ ือของผูร้ ับ ไม่วา่ จะในกรณี ใด มันก็สือถึงพระพรและการยอมรับต่อเบื,อง
พระพักตร์พระองค์ผทู ้ รงประทานหินนั,น นัน คือ พระเยซู นีอาจหมายถึงพลอยทีมีชือสลักไว้เป็ น
พิเศษทีพระเยซูจะทรงประทานให้ทีบลั ลังก์พพิ ากษาในตอนนันแก่คนเหล่านั,นทีได้ปรนนิบตั ิ
พระองค์อย่างสัตย์ซือในตอนนี  หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง มันก็จะเป็ นบําเหน็จอีกรู ปแบบหนึงในวัน
นั,น
วว 2:18

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองธิยาทิรา ว่ า `พระองค์ ผู้ซึง

เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิLเงางาม ได้
ตรัสดังนีว% ่า สารฉบับทีสีถูกส่ งถึงผูน้ าํ สาร (นัน คือ ศิษยาภิบาล) ของคริ สตจักรทีเมืองธิ ยาทิรา
ให้เราสังเกตวิธีทีพระเยซูทรงบรรยายถึงพระองค์เองอย่างไพเราะ นัน คือ พระองค์ “ผูท้ รงมี
พระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองเหลืองเงางาม” พระองค์ตรัสชัดเจนถึงคําบรรยาย
เกียวกับพระองค์เองใน 1:14-15 นีสือถึงความสว่างไสวอันเจิดจรัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ในพระกายทีได้รับสง่าราศีแล้วของพระองค์
วว 2:19

เรารู้ จักแนวการกระทําของเจ้ า ความรัก การปรนนิบัติ ความเชือ และ

ความเพียรของเจ้ า และแนวการกระทําของเจ้ า และรู้ ว่าการเบือ% งปลายของเจ้ ามีมากกว่ าการเบือ% ง
ต้ น นีเป็ นอีกครั,งทีพระเยซูทรงบ่งบอกว่าพระองค์ทรงทราบเกียวกับแนวการกระทําของพวกเขา
ต่อเบื,องพระพักตร์พระองค์ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงสังเกตเห็นสิ งทีพวกเขากําลังทําอยู่
เพือ พระองค์ พระองค์จึงทรงชมเชย “ความรัก การปรนนิบตั ิ ความเชือ และความเพียรของเจ้า
และแนวการกระทําของเจ้า และรู ้วา่ การเบื,องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื,องต้น” นีเป็ นคริ สต
จักรแห่งหนึงทีข, ึนชือเป็ นความรัก การรับใช้ทีมีต่อผูอ้ ืน ความเชือและความเพียร จากนั,นพระ

เยซูทรงบ่งบอกเป็ นครั,งทีสองว่าพระองค์ทรงสังเกตเห็นแนวการกระทําของพวกเขาและการที
การเบื,องปลายของพวกเขามีมากกว่าการเบื,องต้นของพวกเขา เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นคริ สตจักรที
ทํางาน เป็ นคริ สตจักรทีมีความรักแก่ผอู ้ ืน เป็ นคริ สตจักรทีปรนนิบตั ิรับใช้ เป็ นคริ สตจักรที
ดําเนินชีวติ โดยความเชือ และเป็ นคริ สตจักรทีเพียรพยายาม นัน เป็ นคําชมทียอดเยีย มจากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา
วว 2:20

แต่ เรามีข้อทีจ ะต่ อว่ าเจ้ าบ้ างเล็กน้ อย คือพวกเจ้ ายอมให้ ผู้หญิงชือเยเซ

เบล ทีย กตัวขึน% เป็ นผู้พยากรณ์ หญิง หญิงนั%นสอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ ของเรา ให้ ล่วงประเวณี
และให้ กนิ ของทีบ ูชาแก่รูปเคารพแล้ ว อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงติเตียนคริ สตจักรนี,อย่างรุ นแรง
เพราะพวกเขายอมทนหญิงทีชวั ร้ายคนหนึง นางมีชือว่า เยเซเบล ซึงอาจเป็ นเชิงอุปมาทีทาํ ให้เรา
นึกถึงศีลธรรมและอุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณอันชัว ร้ายของหญิงชือเดียวกันในพระคัมภีร์เดิม ไม่วา่ จะ
ในกรณี ใด คริ สตจักรทีเมืองธิยาทิราย่อมรู ้จกั หญิงทีพระเยซูตรัสถึงอย่างไม่ตอ้ งสงสัย พระองค์
ทรงบรรยายถึงนางต่อไปว่าเป็ นผู้พยากรณ์ หญิงทีต, งั ตัวขึ,นมาเอง อิทธิพลของนางสื อชัดเจนใน
เรื องของการทําผิดศีลธรรมทางเพศและการไหว้รูปเคารพ
เราไม่ทราบชัดเจนว่าหญิงผูน้ , ีส่งเสริ มการล่วงประเวณี และการเล่นชูฝ้ ่ ายร่ างกายจริ งๆ
หรื อการกระทําเช่นนั,นในฝ่ ายวิญญาณ ในยากอบ 4:4 การเป็ นมิตรกับโลกถูกเปรี ยบว่าเป็ น
เหมือนกับการเล่นชูฝ้ ่ ายวิญญาณ ทัว พระคัมภีร์เดิมความเกียวข้องของชนชาติอิสราเอลกับการ
ไหว้รูปเคารพถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับการเล่นชูฝ้ ่ ายวิญญาณเช่นกัน ไม่น่าเป็ นไปได้ทีการล่วง
ประเวณี จริ งๆจะถูกปล่อยให้ปฏิบตั ิกนั ในคริ สตจักรหนึงทีพระเยซูทรงตรัสชมขนาดนั,น นัน ก็
จะหมายรวมถึงการล่วงประเวณี อย่างเปิ ดเผยพร้อมกับการเล่นชูใ้ นรู ปแบบของการร่ วมเพศเป็ น
หมู่คณะด้วย ความหมายอีกแบบน่าจะเป็ นการแทรกซึ มเข้ามาในรู ปของการเล่นชูฝ้ ่ ายวิญญาณ
นัน คือ การเสนอให้มีการไหว้รูปเคารพ, คําสอนผิด, การส่ งเสริ มให้ทาํ เหมือนอย่างโลก, และนัก
เทศน์หญิง ความหมายแบบหลังนี,น่าจะสอดคล้องกับคริ สตจักรทีได้ชือว่าพยายามทีจะปรนนิบตั ิ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากกว่า อย่างไรก็ตาม ความเป็ นไปได้ในเรื องการทําบาปทางเพศจริ งๆก็ไม่
อาจถูกตัดออกไปได้เช่นกัน

วว 2:21

ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระเยซูทรงเตือนว่า เราได้ ให้ โอกาสหญิงนั%นกลับใจ

จากการล่วงประเวณีของนาง แต่ นางก็ไม่ได้ กลับใจเลย อีกครั,งทีทางแก้สาํ หรับสถานการณ์น, ีคือ
การกลับใจใหม่ นัน คือ การหันกลับเสี ยจากบาปโดยสิ, นเชิง น่าเศร้าทีหญิงผูน้ , ียงั คงไม่ยอมกลับ
ใจจากความบาปของนางต่อไปไม่วา่ จะเป็ นความบาปฝ่ ายร่ างกายหรื อฝ่ ายวิญญาณก็ตาม (คําที
แปลว่า โอกาส (ครอนอส) มีความหมายว่า ‘เวลา’ พระเยซูทรงให้เวลานางมากแล้วทีจะกลับใจ
ใหม่)
วว 2:22-23

ดูเถิด เราจะทิง% หญิงนั%นไว้ บนเตียง และคนทั%งหลายทีล่วงประเวณีกบั นาง

เราก็จะทิง% ไว้ให้ ผจญกับความระทมทุกข์ เว้ นไว้ แต่ ว่าคนเหล่านั%นจะกลับใจจากการกระทําของ
ตน 23 เราจะประหารลูกทั%งหลายของหญิงนั%นเสียให้ ตาย และคริสตจักรทั%งหลายจะได้ รู้ ว่าเรา
เป็ นผู้พนิ ิจพิจารณาจิตใจ และเราจะให้ สิงตอบแทนแก่เจ้ าทั%งหลายทุกคนให้ เหมาะสมกับการงาน
ของเจ้ า
พระเยซูจึงทรงประกาศถึงการตีสอนอย่างรุ นแรง พระองค์ตรัสล่วงหน้าว่าทั,งนางและคน
เหล่านั,นทีเกียวข้องกับนางจะผจญกับ “ความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่วา่ คนเหล่านั,นจะกลับใจจาก
การกระทําของตน” คําทีแปลว่า ความระทมทุกข์ (ธลิพซิ ส) มีความหมายว่า ‘ความทุกข์ยาก’
หรื อ ‘ความเจ็บปวด’ นีสือชัดเจนว่าพระคริ สต์ผบู ้ ริ สุทธิ;กําลังจะตีสอนพวกเขาอย่างรุ นแรงแล้ว
ทีเป็ นลางยิง กว่าก็คือคําเตือนของพระเยซูทีวา่ พระองค์จะทรงประหารลูกๆของหญิงผูน้ , ี นีสือว่า
พวกเขาเกียวข้องในความบาปของนางมากยิง กว่าเสี ยอีก นัน เป็ นการตีสอนทีรุนแรงมากๆ! ใน
การทรงทําเช่นนั,น คริ สตจักรทั,งหลายในแคว้นนั,นก็จะได้รู้วา่ พระองค์เองทรงเป็ นผูท้ รงพินิจ
พิจารณาจิตใจ (ความหมายก็คือว่า พระองค์ทรงตรวจสอบแรงจูงใจและความคิดทีอยูล่ ึกทีสุด
ของเรา วลีทีพดู ถึงจิตของเรา (นัน คือ ลําไส้ของเรา) เป็ นสํานวนทีหมายถึงส่ วนลึกทีสุดของตัว
ตนของเรา) นอกจากนี, พระองค์เองทรงเป็ นผูท้ ี “จะให้สิ งตอบแทนแก่เจ้าทั,งหลายทุกคนให้
เหมาะสมกับการงานของเจ้า” นีสือชัดเจนถึงการตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดู ฮีบรู 12:6 ที
ชัดเจนอีกด้วยก็คือว่า การตอบสนองของพระเจ้าต่อความบาปทีรุนแรงในชีวติ ของคริ สเตียนคน
หนึงคือการตีสอนและไม่ใช่การสู ญเสี ยความรอด

วว 2:24

สํ าหรับพวกเจ้ า และคนอืน ทีเ หลืออยู่ทเี มืองธิยาทิรา ผู้ไม่ ถือคําสอนนี%

และไม่ รู้ จักสิ งทีเ ขาเรียกว่ า ความลํา% ลึกของซาตานนั%น เราขอบอกว่ า เราจะไม่ มอบภาระอืน ให้ เจ้ า
พระเยซูจึงทรงเตือนนางและคนทีเหลือในคริ สตจักรทีเมืองธิยาทิราอย่างจริ งจัง ซึงพวกเขาไม่ได้
เข้าส่ วนในความบาปของนางเยเซเบลผูน้ , ีและไม่ได้ “รู ้จกั สิ งทีเขาเรี ยกว่า ความลํ,าลึกของซาตาน
นั,น” พระองค์จะไม่ทรง “มอบภาระอืน” ให้แก่คนเหล่านั,นทีไม่ได้เข้าส่ วนในความบาปนี,
วว 2:25

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงเตือนสติคนทีเหลือในคริ สตจักรนี,วา่ แต่

สิงทีเ จ้ ามีอยู่แล้วนั%น จงยึดไว้ ให้ มนั จนกว่ าเราจะมา พระองค์จึงทรงเตือนสติคนทีเหลือให้ยดึ มัน
ในความสัตย์สุจริ ต ความบริ สุทธิ; และความเชือของตนไว้จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา นีสือ
ชัดเจนอีกครั,งถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
วว 2:26

ผู้ใดมีชัยชนะและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงทีส ุ ด `เราจะให้ ผู้น%ันมี

อํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ อีกครั,งทีมีเงือนไขเพิมเติมเข้าไปกับเงือนไขเรื องการมีชยั
ต่ออิทธิพลของโลก เนื,อหนัง และพญามาร นัน คือเงือนไขเรื องการ “ถือรักษากิจการของเราไว้
จนถึงทีสุด” ความหมายก็คือ การถือรักษาหรื อเชือฟังสิ งทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงบัญชา
เราให้กระทําจนกว่าเราจะสิ, นชีวติ ดังนั,น พระสัญญานี,จึงมีแก่ประชากรของพระเจ้าผูม้ ีชยั ชนะ
ต่อโลกและกระทํากิจการทีพระองค์ทรงบัญชาไว้จนสําเร็จ พระเยซูตรัสว่า “เราจะให้ผนู ้ , นั มี
อํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ” นียอ่ มหมายถึงการปกครองและครอบครองร่ วมกับ
พระองค์ในอาณาจักรของพระเจ้าทีจะมาถึง คําอุปมาเรื องสิ บเมืองทีทรงสอนในลูกา 19:11 ก็
อ้างอิงถึงเรื องนี,ตรงๆ นอกจากนี, มีการบ่งบอกถึงเรื องนี,โดยตรงในวิวรณ์ 20:4-6 และ 22:5 ด้วย
อย่างไรก็ตาม พระเยซูกท็ รงกําหนดเงือนไขทีไม่มีผใู ้ ดโต้แย้งได้สาํ หรับการครอบครองดังกล่าว
นัน คือ การมีชยั ต่อโลกและการปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยความเชือฟังในตอนนีเ พือทีจะปกครอง
และครอบครองในตอนนัน คําทีแปลว่า อํานาจ (เอ็กซออูเซี ย) หมายถึง ‘สิ ทธิอาํ นาจ’ โดยใน
กรณี น, ีคือ สิ ทธิอาํ นาจทีได้รับมอบต่อมาอีกที
วว 2:27

พระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่าในวันนั,น และผู้น%ันจะบังคับบัญชาคนทั%ง

หลายด้ วยคทาเหล็ก เหมือนกับเมือ หม้ อดินของช่ างหม้ อทีแ ตกออกเป็ นเสี ยงๆ' ตามทีเ ราได้ รับ

จากพระบิดาของเรา นีเป็ นหนึงในสี แห่งในพระคัมภีร์ทีการครอบครองของพระคริ สต์ถูกเปรี ยบ
ว่าเป็ นเหมือนกับคทาเหล็ก (สดุดี 2:9, วิวรณ์ 2:27, 12:5, 19:15) ในแต่ละกรณี มันสื อถึงการ
ครอบครองของพระองค์ดว้ ยความชอบธรรมในอาณาจักรทีจะมาถึงของพระองค์ซ ึงใน
อาณาจักรนั,นจะไม่มีการยอมทนต่อความบาปเลย การกบฏใดก็ตามทีมีต่อสิ ทธิอาํ นาจแห่งความ
เป็ นพระเจ้าของพระองค์จะถูกจัดการเหมือนกับภาชนะของช่างหม้อทีถูกตีให้แตกด้วยคทาเหล็ก
สิ ทธิอาํ นาจนั,นได้ถกู ประทานให้แก่พระองค์จากพระบิดาของพระองค์ ถึงแม้วา่ ยุคพันปี และ
อาณาจักรนิรันดร์ทีจะตามมาจะเป็ นช่วงเวลาแห่งพระพรอันไม่รู้สิ,นสุ ดซึ งเป็ นทีๆความชอบ
ธรรมดํารงอยูก่ ต็ าม แต่ความบาปก็จะถูกจัดการอย่างรุ นแรงและเฉียบขาด มันไม่น่าใช่เรื อง
บังเอิญทีคาํ เตือนทีจริ งจังนี,ถูกให้ในบริ บทของสารทีส่งถึงคริ สตจักรทีเมืองธิยาทิรา ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่า คริ สตจักรนี,มีความบาปทีร้ายแรงและหนักหนายิง กว่าคริ สตจักรอีกหกแห่ง มันบ่ง
บอกถึงความรุ นแรงอันบริ สุทธิ;ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทีมีต่อความบาป
วว 2:28

นอกจากนี, สําหรับคนเหล่านั,นทีรักษาตัวไว้ให้บริ สุทธิ; มีชยั ต่อโลก และ

ปรนนิบตั ิพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขาอย่างสัตย์ซือ พระองค์กท็ รงสัญญาว่า และเราจะมอบ
ดาวประจํารุ่งให้ แก่ ผู้น%ัน ถึงแม้ไม่มีนิยามไว้ แต่พระสัญญาข้อนี,กด็ ูเหมือนจะสื อถึงพระพรของ
พระคริ สต์เองเพราะพระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า “ดาวประจํารุ่ งอันสุ กใส” ในวิวรณ์ 22:16 บางทีสิงที
ถูกสื อด้วยก็คือ การรวมเป็ นหนึงเดียวกันของพระคริ สต์กบั คริ สตจักรของพระองค์ในฐานะเจ้า
สาวของพระองค์ในการเลี,ยงสมรสของพระเมษโปดก คนเหล่านั,นทีรักษาตัวให้บริ สุทธิ;ในตอน
นีก ส็ ามารถตั,งตาคอยความสัมพันธ์อนั แสนสุ ดยอดนั,นกับพระคริ สต์ได้ในตอนนัน
วว 2:29

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลาย

เถิด'" บทนี,ปิดท้ายด้วยคํากําชับเดิมทีให้ต, งั ใจฟังสิ งทีพระวิญญาณบริ สุทธิ;จะทรงตรัสแก่คริ สต
จักรทั,งหลาย
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 3: บททีสามของวิวรณ์ กล่ าวถึงสารสามฉบับสุดท้ ายจากพระเยซูถึง
คริ สตจักรทังเจ็ดแห่ งแคว้ นเอเชี ย นันคือ เมืองซาร์ ดิส, เมืองฟี ลาเดลเฟี ย และเมืองเลาดีเซี ย

วว 3:1

"จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองซาร์ ดิสว่า `พระองค์ ผู้ทรงมี

พระวิญญาณทั%งเจ็ดของพระเจ้ า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั%น ได้ ตรัสดังนีว% ่ า เรารู้ จักแนวการกระ
ทําของเจ้ า เจ้ าได้ ชือว่ ามีชีวติ อยู่ แต่ ว่าเจ้ าได้ ตายเสี ยแล้ว
สารฉบับทีหา้ ถูกส่ งถึงทูตสวรรค์ (ผูน้ าํ สาร หรื อศิษยาภิบาล) ของคริ สตจักรทีเมืองซาร์ดิ
ส พระเยซูทรงบรรยายถึงพระองค์เองตรงนี,วา่ ทรงเป็ น “พระองค์ผทู ้ รงมีพระวิญญาณทั,งเจ็ดของ
พระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั,น” ตามทีมีบอกไว้ในความเห็นเกียวกับวิวรณ์ 1:4 การพูดถึง
“พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้า” อาจหมายถึงความบริ บูรณ์, ของประทาน, และพระคุณต่างๆ
ของพระวิญญาณของพระเจ้า ดู คําอธิบายใน 1:4 ดาวทั,งเจ็ดดวงคือ ทูตสวรรค์ (คือ ผูน้ าํ สารหรื อ
ศิษยาภิบาล) ของคริ สตจักรทั,งเจ็ดตามทีมีบอกไว้ใน 1:20 สารถึงคริ สตจักรทีเมืองซาร์ดิสมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ตรงทีวา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ทรงชมเชยคริ สตจักรนี,เลย มีแต่คาํ วิพากษ์
วิจารณ์ นีเป็ นอีกครั,งทีพระองค์ทรงเตือนความจําทุกคนอีกครั,งว่า “เรารู ้จกั แนวการกระทําของ
เจ้า”
พระองค์ตรัสต่อไปว่า “เจ้าได้ชือว่ามีชีวติ อยู่ แต่วา่ เจ้าได้ตายเสี ยแล้ว” คําติเตียนนี,อาจ
รุ นแรงยิง กว่าทีทรงมีต่อคริ สตจักรทีเหลืออีกหกแห่ง พวกเขาได้ชือว่าพวกเขายังมีชีวติ อยู่ พวก
เขาอ้างว่าเป็ นคริ สเตียน อย่างไรก็ตาม อันทีจริ งแล้วพวกเขาก็ตายฝ่ ายวิญญาณแล้ว ในด้านหนึงนี
อาจสื อถึงความตายแล้วของวิสยั ทัศน์, ความมีชีวติ ชีวา และการปรนนิบตั ิรับใช้ อย่างไรก็ตาม
มันน่าจะหมายถึงการตายแล้วฝ่ ายวิญญาณในการทีพวกเขาตายในการล่วงละเมิดและความบาป
ต่างๆมากกว่า กล่าวอีกนัยหนึง หลายคนในคริ สตจักรนี,ไม่เคยได้บงั เกิดใหม่เลย ภาพเปรี ยบใน
ปัจจุบนั ก็น่าจะเป็ นคริ สตจักรสายหลักทั,งหลายทีได้ออกห่างจากข่าวประเสริ ฐไปตั,งนานแล้ว
และบัดนี,กต็ ายแล้วฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาเรี ยกตัวเองว่าคริ สเตียน แต่พวกเขาก็ตายแล้วสําหรับ
พระเจ้า
วว 3:2

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเตือนสติคนส่ วนน้อยทีเหลืออยูภ่ ายใน

คริ สตจักรนี,วา่ เจ้ าจงระแวดระวังให้ ดี และกระตุ้นส่ วนทีเ หลืออยู่ซึงจวนจะตายอยู่แล้วนั%นให้
แข็งแรงขึน% นีอาจหมายถึง การรักษาความจริ งส่ วนสุ ดท้ายทีเหลือไว้ในคริ สตจักรทีตายแล้วเช่น

นั,น นัน คือ ไม่กีคนทีได้บงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆ เกรงว่าจะไม่มีความจริ งเหลืออยูท่ ีนนั อีกเลย พระ
เยซูทรงออกความเห็นต่อไปว่า เพราะว่ าเราไม่ พบการประพฤติของเจ้ าดีพร้ อมต่ อพระพักตร์
พระเจ้ า สิ งทีพวกเขาได้กระทําไม่ได้สมบูรณ์แบบหรื อดีพร้อมต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้า พวก
เขาก็อาจเหมือนกับคริ สตจักรหัวเสรี ในปัจจุบนั ทั,งหลายทีให้ความสําคัญกับเรื องรองของความ
เชือแบบคริ สเตียน เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่ผขู ้ ดั สนในสังคม อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เพิก
เฉยต่อจุดประสงค์หลักของการประกาศข่าวประเสริ ฐและการนําวิญญาณผูห้ ลงหาย
วว 3:3

เหตุฉะนั%น เจ้ าจงระลึกว่ าเจ้ าได้ รับและได้ ยนิ อะไร จงยึดไว้ ให้ มนั และกลับ

ใจเสี ยใหม่ ฉะนั%นถ้ าเจ้ าไม่ เฝ้ าระวัง เราจะมาหาเจ้ าเหมือนอย่ างขโมย และเจ้ าจะไม่ รู้ ว่าเราจะมา
หาเจ้ าเมือ ไร คํากําชับของพระเยซูทีทรงมีต่อคริ สตจักรนี,มีความคล้ายคลึงกันหลายด้านกับทีทรง
มีต่อคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส ถึงแม้วา่ บริ บทจะต่างกันอย่างสิ, นเชิงก็ตาม พระองค์ทรงสังพวก
เขาว่า “จงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยนิ อะไร” สําหรับคนเหล่านั,นในคริ สตจักรทีถูกสร้างใหม่
แล้ว พระองค์กท็ รงกําชับพวกเขาให้ระลึกถึงความจริ งเดิมของข่าวประเสริ ฐซึงพวกเขาเคยได้ยนิ
เมือนานมาแล้วและได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว พระองค์ทรงกําชับพวกเขาเพิม เติมให้ “ยึดไว้ให้
มัน และกลับใจเสี ยใหม่” คํากําชับให้กลับใจเสี ยใหม่ถูกเอ่ยถึงหกครั,งต่อคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่ง
เรื องนี,ถูกทวนซํ,าสองรอบต่อคริ สตจักรทีเมืองธิยาทิราและไม่ได้ถูกกล่าวแก่คริ สตจักรทีเมือง
สเมอร์นาและเมืองฟี ลาเดลเฟี ยเลย เมือมีความบาปหรื อความบกพร่ องฝ่ ายวิญญาณ คําสังของ
พระเจ้าก็ท, งั เรี ยบง่ายและชัดเจน นัน คือ จงกลับใจเสี ยใหม่!
หากพวกเขาในฐานะคริ สตจักรไม่ยอมเอาใจใส่ จนถึงระดับทีพวกเขาจะกลับใจจากความ
ตายด้านฝ่ ายวิญญาณของตน โดยหันกลับมาหาพระคริ สต์จริ งๆ พระองค์กท็ รงเตือนว่า “เราจะ
มาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู้วา่ เราจะมาหาเจ้าเมือไร” ถึงแม้วา่ นีอาจดูเหมือนหมาย
ถึงการเสด็จมาของพระคริ สต์เหมือนอย่างขโมยทีแอบย่องมาในเวลากลางคืนในการเสด็จกลับ
มาของพระองค์ แต่นีน่าจะหมายถึงการตีสอนทีจะมาในไม่ชา้ ของพระองค์มากกว่า “เพราะองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตีสอนผูท้ ีพระองค์ทรงรัก” (ฮีบรู 12:6)

วว 3:4

แต่ กม็ พี วกเจ้ าสองสามชือทีเ มืองซาร์ ดิส ทีไ ม่ได้ กระทําให้ เสื%อผ้ าของตนมี

มลทิน และเขาเหล่ านั%นจะแต่ งตัวสี ขาวเดินไปกับเรา เพราะว่าเขาเป็ นคนทีส มควรแล้ว พระเยซู
ตรัสต่อไปว่ามีสองสามคนในคริ สตจักรทีเมืองซาร์ดิสที “มิได้กระทําให้เสื, อผ้าของตนมีมลทิน”
นีเป็ นภาพเปรี ยบทีสือถึงความบริ สุทธิ;ฝ่ ายวิญญาณ มีผทู ้ ีถูกสร้างใหม่แล้วจริ งๆอยูส่ องสามคนที
ยังไม่ได้แปดเปื, อนไปเพราะบาป ช่างเป็ นข้อคิดเห็นอันน่าเศร้า จากคนทั,งคริ สตจักร มีแค่สอง
สามคนทีรอดและเป็ นทีชอบพระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา พระสัญญาของพระองค์ที
ทรงมีต่อพวกเขาก็คือว่า “เขาเหล่านั,นจะแต่งตัวสี ขาวเดินไปกับเรา เพราะว่าเขาเป็ นคนทีสมควร
แล้ว” การอ้างอิงถึงเครื องแต่งกายสี ขาวน่าจะหมายถึงความชอบธรรมของเหล่าวิสุทธิชน “ผ้า
ป่ านเนื,อละเอียด สะอาดและขาว” ดู วิวรณ์ 19:8,14 มีแต่คริ สตจักรทีได้รับสง่าราศีแล้วเท่านั,นที
ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเช่นนั,นในพระคัมภีร์ มีความคล้ายคลึงกันกับฝูงชนมากมายทีถูกไถ่แล้วใน
วิวรณ์ 7:9-14 ด้วย ดู อิสยาห์ 1:18 ด้วย
วว 3:5

ในทํานองเดียวกัน พระเยซูทรงสัญญาต่อไปอีกว่า ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้น%ันจะ

สวมเสื%อสี ขาว ถึงแม้วา่ พระสัญญาบางประการสําหรับการมีชยั ชนะเกียวข้องกับบําเหน็จต่างๆ
ในสวรรค์ แต่ตรงนี,พระสัญญาก็เกียวข้องกับความรอดตั,งแต่แรกอย่างชัดเจน นอกจากนี,พระเยซู
ทรงสัญญาอีกว่า และเราจะไม่ ลบชือผู้น%ันออกจากหนังสื อแห่ งชีวติ หนังสื อแห่งชีวติ ในพระ
คัมภีร์เป็ นเรื องปริ ศนาอยูห่ น่อยๆ
บางคนถือตามทรรศนะทีวา่ มีหนังสื อแห่งชีวติ มากกว่าหนึงเล่มในสวรรค์ เล่มแรกอาจ
หมายถึงคนเหล่านั,นทียงั มีชีวติ อยูฝ่ ่ ายร่ างกาย นีอาจเป็ นเล่มนั,นทีโมเสสพูดถึงในอพยพ 32:32
อีกเล่มคือ หนังสื อแห่งชีวติ ของพระเมษโปดกตามทีมีบอกไว้ในวิวรณ์ 13:8 และ 21:27 อย่างไร
ก็ตาม ดูเหมือนว่ามีหนังสื อแห่งชีวติ แค่เล่มเดียวเท่านั,นมากกว่า ชือของคนเราถูกบันทึกไว้ในนั,น
ตอนทีเราเกิด และหากผูใ้ ดไม่ยอมรับพระคริ สต์ ชือของเขาก็ถูกลบออกไป มีแต่คนเหล่านั,นทีได้
บังเกิดใหม่แล้วและมีชีวติ นิรันดร์แล้วเท่านั,นทีมีชือของตนอยูใ่ นหนังสื อเล่มนั,นตลอดไป การที
ชือของตนถูกลบออกไปจากหนังสื อแห่งชีวติ ก็ดูเหมือนจะหมายถึงคนเหล่านั,นทีถึงแม้ยงั มีชีวติ
อยูแ่ ละไม่เคยต้อนรับพระคริ สต์ พวกเขาจึงถูกลบชือออกไปจากหนังสื ออันเปี ยมสุ ขเล่มนั,น
ตลอดกาล พวกเขาไม่เคยรอดเลย นีดูเหมือนจะสอดคล้องกับอุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักร

ทีเมืองซาร์ดิส คนส่ วนใหญ่ทีนนั ไม่รอดและมีแค่สองสามคนทีบงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆ สําหรับคน
พวกหลังนี, พระเยซูทรงสัญญาว่าจะไม่ลบชือของพวกเขาออกเลย
สําหรับคนเหล่านั,นทีชือของตนไม่ถูกลบออกไปจากหนังสื อแห่งชีวติ พระเยซูกท็ รง
สัญญาอีกว่า แต่ เราจะรับรองชือผู้น%ันต่ อพระพักตร์ พระบิดาของเรา และต่ อหน้ าเหล่าทูตสวรรค์
ของพระองค์ นีสอดคล้องกับมัทธิว 10:32-33 โดยไปดูทีขอ้ นั,นได้
วว 3:6

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเตือนอีกครั,งว่า ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึง

พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั%งหลายเถิด' กล่าวอีกนัยหนึง จงตั,งใจฟังสิ งทีพระวิญญาณ
บริ สุทธิ; จะทรงตรัสให้ดีๆ
วว 3:7

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองฟี ลาเดลเฟี ย ว่ า `พระองค์ ผู้

บริสุทธิL ผู้สัตย์ จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิ ดแล้วจะไม่ มผี ู้ใดปิ ด ผู้ทรงปิ ดแล้วจะ
ไม่ มผี ู้ใดเปิ ด ได้ ตรัสดังนีว% ่ า สารฉบับทีหกถูกส่ งถึง “ทูตสวรรค์แห่งคริ สตจักรทีเมืองฟี ลา
เดลเฟี ย” (นัน คือ ถึงศิษยาภิบาลของคริ สตจักรนั,น) ตรงนี,พระเยซูทรงบรรยายถึงตัวพระองค์เอง
ว่าเป็ น “พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ; ผูส้ ัตย์จริ ง” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ;จริ งๆ ดู 1 เป
โตร 1:15-16 พระองค์ยงั ทรงเป็ นการแสดงเป็ นบุคคลของความจริ งด้วยเพราะพระองค์ทรงเรี ยก
ตัวเองว่า ‘ความจริ ง’ ใน ยอห์น 14:6 พระองค์จึงทรงสัตย์จริ ง ซือตรง และชอบธรรม ทั,งหมดนี,
ถูกสื อในคําทีแปลว่า สัตย์จริง (อาเลธิ นอส) นอกจากนี, พระองค์ยงั ทรงถือ “ลูกกุญแจของดาวิด
ผูท้ รงเปิ ดแล้วจะไม่มีผใู ้ ดปิ ด ผูท้ รงปิ ดแล้วจะไม่มีผใู ้ ดเปิ ด” วลีทีพดู ถึงลูกกุญแจของดาวิดมา
จากอิสยาห์ 22:22-23 ซึงเป็ นคําพยากรณ์เกียวกับพระเมสสิ ยาห์
ความหมายทีสาํ คัญกว่าในการพูดถึงลูกกุญแจของดาวิดน่าจะหมายถึงการทีพระคริ สต์
ทรงเป็ นเชื,อสายของดาวิดและความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ ในฐานะกษัตริ ย ์ พระองค์ทรงมี
อํานาจทีจะปิ ด (ประตู) และไม่มีผใู ้ ดสามารถเปลียนแปลงมันได้ มันเป็ นวิธีการอ้างอิงอันไพเราะ
แบบบทกวีถึงสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์และจอมกษัตริ ย ์
ดังนั,น ตรงนี,พระเยซูจึงทรงบรรยายถึงพระองค์เองว่าเป็ น (1) ผูบ้ ริ สุทธิ; , (2) ผูส้ ัตย์จริ ง และ (3)
กษัตริ ยท์ ีได้รับการเจิมตั,ง (พระเมสสิ ยาห์)

วว 3:8

เรารู้ จักแนวการกระทําของเจ้ า ดูเถิด เราได้ ต%ังประตูซึงเปิ ดไว้ตรงหน้ า

พวกเจ้ า ประตูนีไ% ม่ มใี ครปิ ดได้ เพราะว่ าเจ้ ามีกาํ ลังเพียงเล็กน้ อย แต่ กระนั%นเจ้ าก็ได้ ประพฤติตาม
คําของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนามของเรา นีเป็ นอีกครั,งทีคาํ พูดนี,เน้นเรื องการทีพระองค์ทรงรู ้จกั
แนวการกระทําของประชากรของพระเจ้า มันสําคัญตรงทีวา่ ในแต่ละกรณี พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า
‘เรารู ้จกั เจตนาของเจ้า’ หรื อ ‘เรารู ้จกั ความรู ้สึกของเจ้า’ พระองค์ทรงเน้นเรื องกิจการต่างๆที
ประชากรของพระเจ้าได้กระทําจริ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นการดีหรื อการชัว ก็ตาม ดู 2 โคริ นธ์ 5:10,
เอเฟซัส 2:10 และวิวรณ์ 22:12
พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ได้ทรงตั,ง “ตั,งประตูซ ึงเปิ ดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูน, ี
ไม่มีใครปิ ดได้” เมือเห็นถึงความสอดคล้องกันกับคําบรรยายเรื องทีทรงถือลูกกุญแจของดาวิด
พร้อมกับสิ ทธิอาํ นาจทีจะเปิ ดหรื อปิ ดประตูไว้ ตรงนี,พระองค์กท็ รงเตือนให้คริ สตจักรทีเมืองฟี
ลาเดลเฟี ยระลึกถึงประตูทีเปิ ดไว้ซ ึงพระองค์ทรงจัดเตรี ยมให้แก่พวกเขา นีอาจหมายถึงโอกาสที
เยอะและมีมาไม่บ่อยในการประกาศข่าวประเสริ ฐ พวกเขาอาจมีโอกาสในการเก็บเกียวดวง
วิญญาณทีคริ สตจักรอืนๆไม่ได้รับ เปาโลดูเหมือนจะพูดถึงพระพรดังกล่าวใน 1 โคริ นธ์ 16:9
ท่านยังขอให้คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี อธิษฐานเพือทีประตูแห่งการประกาศจะได้เปิ ดให้แก่ท่าน
ทีกรุ งโรมด้วย (โคโลสี 4:3)
ไม่มีคาํ ติเตียนจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราสําหรับคริ สตจักรนี,เลย พระเยซูจึงทรงชมเชย
พวกเขาว่า “เพราะว่าเจ้ามีกาํ ลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั,นเจ้าก็ได้รักษาคําของเราและไม่ได้
ปฏิเสธนามของเรา” ถึงแม้วา่ คริ สตจักรนี,ไม่ได้มีกาํ ลังเยอะ บางทีอาจในเรื องของจํานวนหรื อ
อิทธิพล แต่พวกเขาก็ได้รักษา (เชือฟัง) พระวจนะของพระคริ สต์และไม่ได้ปฏิเสธพระนามของ
พระองค์ แม้ในยามทีเจอกับการข่มเหงและการต่อต้าน
วว 3:9

ดูเถิด เราจะทําให้ พวกธรรมศาลาของซาตานทีพ ูดมุสาว่าเขาเป็ นพวกยิว

และไม่ ได้ เป็ นนั%น ดูเถิด เราจะทําให้ เขามากราบลงแทบเท้ าของเจ้ า และให้ เขารู้ ว่า เราได้ รักพวก
เจ้ า พระเยซูตรัสถึงสิ งทีเห็นได้ชดั ว่าเป็ น “ธรรมศาลาของซาตาน ทีพดู มุสาว่าเขาเป็ นพวกยิว
และไม่ได้เป็ นนั,น” (ดู 2:9) เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรนี,กาํ ลังเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจาก

ธรรมศาลาในท้องถิน พระเยซูทรงเปรี ยบมันว่าเป็ นเหมือนซาตาน ดู โรม 2:28-29 เกียวกับยิวแท้
และยิวเทียม พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะ “ทําให้เขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขา
รู ้ว่า เราได้รักพวกเจ้า” นีอาจหมายถึงการกลับใจเชือของพวกยิวทีเป็ นปฏิปักษ์เหล่านี,ซ ึงในเวลา
อันเหมาะสมจะนมัสการต่อหน้าคริ สตจักรนี, วลีทีแปลว่า “แทบเท้าของเจ้า” อาจแปลได้ดว้ ยว่า
‘ต่อหน้าเท้าของเจ้า’ คนเหล่านี,ทีได้ขดั ขวางงานของพระเจ้าในคริ สตจักรนี,ในเวลาอันเหมาะสม
จะกลับใจมาหาพระคริ สต์และนมัสการร่ วมกับพวกเขาต่อหน้าต่อตาของพวกเขา คนเหล่านั,นจะ
ได้รู้วา่ ความรักของพระเจ้ามีอยูเ่ หนือคริ สตจักรนี, ดู เอเฟซัส 5:25
วว 3:10

พระเยซูทรงเสริ มคําชมเชยและพระสัญญาให้แก่คริ สตจักรนี,วา่ เพราะ

เหตุเจ้ าได้ ประพฤติตามคําของเราด้ วยความเพียร เราจะรักษาเจ้ าจากเวลาแห่ งการทดลองนั%น
ด้ วย ซึงจะบังเกิดมีทวั ทั%งโลก เพือ จะลองดูใจคนทั%งปวงทีอ ยู่ทวั แผ่ นดินโลก
คริ สตจักรทีเมืองฟี ลาเดลเฟี ยได้ “รักษาคําของเราด้วยความเพียร” นีหมายความว่าพวก
เขาได้สู้ทนและพากเพียรตามทีคาํ ทีแปลว่า ความเพียร (ฮูพอมอเน) สื อ การรักษาคริ สตจักรนี,
“จากเวลาแห่งการทดลองนั,นด้วย ซึงจะบังเกิดขึ,นทัว ทั,งโลก เพือ จะลองดูใจคนทั,งปวงทีอยูท่ วั
แผ่นดินโลก” น่าจะหมายถึงการรับขึ,นของคริ สตจักรก่อนยุคเจ็ดปี เวลาแห่งการลองใจนั,นจะมา
ถึงคนทั,งปวงทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก (อออีคออูเมะเน ซึงแปลเป็ น โลก) มันจะเป็ นช่วงเวลาแห่ง
การพิพากษาทีจะมาถึงคนทั,งโลก นียอ่ มหมายถึงยุคเจ็ดปี ได้แต่เพียงเท่านั,น การปกป้ องคริ สต
จักรไม่ให้ได้รับอันตราย (ซึงน่าจะใช่ความหมายตรงนี,) จากการลองใจดังกล่าวก็เข้าใจได้ดีทีสุด
ในเรื องของการรับขึ,นของคริ สตจักรก่อนยุคเจ็ดปี ดังนั,น เราจึงเห็นถึงทรรศนะทีเชือเรื องการรับ
ขึ,นก่อนยุคเจ็ดปี ตรงนี,
วว 3:11

พระเยซูตรัสต่อไปว่า ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว ยิง สนับสนุนวลีทีพดู ถึงการ

รับขึ,นในข้อทีแล้ว คําทีแปลว่า โดยเร็ว (ทาคู) สื อความหมายในเรื องวิธีทีพระองค์จะเสด็จมา
มากกว่าเวลาทีพะองค์จะเสด็จมา มันสื อถึงการเสด็จกลับมาได้ทุกเมือขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราในการรับขึ,น ดังนั,นพระองค์จึงทรงเตือนสติคริ สตจักรทีนนั ว่า จงยึดมัน ในสิงทีเ จ้ ามี เพือ ไม่
ให้ ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้ าไปได้ นียอ่ มหมายถึงบําเหน็จต่างๆทีรออยูใ่ นสวรรค์ ซึงทีสาํ คัญก็คือ

มงกุฎหลายแบบทีถูกพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่ นีสือถึงการยึดมัน ในความสัตย์ซือ ความเพียร
พยายาม และการเป็ นพยานซึ งในการเหล่านี,พวกเขาได้รับคําชมจากพระเยซูแล้ว
นีสือต่อไปอีกถึงความเป็ นไปได้ในเรื องของการแข่งขันเพือชิงมงกุฎต่างๆในสวรรค์ นี
สื อด้วยว่าอาจมีคนจํานวนจํากัดทีได้รับบําเหน็จ ดังนั,นเราอาจกําลังแข่งขันกับพีนอ้ งคนอืนๆ
ตลอดทุกยุคสมัยเพือชิงมงกุฎและบําเหน็จเดียวกันนั,น หากเราหย่อนยานในการปรนนิบตั ิของ
เราต่อพระคริ สต์ พีนอ้ งคนอืน อาจในช่วงเวลาอืนและสถานทีอืน ก็อาจปรนนิบตั ิพระคริ สต์ได้
อย่างสัตย์ซือเกินหน้าเราและเขาจะได้รับมงกุฎทีอาจตกเป็ นของเราไปก็ได้ เรื องนี,ยอ่ มทําให้เรา
ต้องฉุ กคิดให้ดีทีเดียว
วว 3:12

ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทําให้ ผู้น%ันเป็ นเสาในพระวิหารแห่ งพระเจ้ าของ

เรา และผู้น%ันจะไม่ ออกไปภายนอกอีกเลย อีกครั,งทีคาํ ทีแปลว่า มีชัยชนะ (นิคาโอ) มีความหมาย
ว่า ได้ชยั ชนะและนีกห็ มายถึงการมีชยั ชนะในชีวติ คริ สเตียน การมีชยั ชนะนี,คือชัยชนะเหนือ
ความไม่สัตย์ซือ ความบาป โลก เนื,อหนัง และพญามาร ชัยชนะดังกล่าวในชีวติ คริ สเตียนอาจได้
รับบําเหน็จเป็ นทีพิเศษในพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ นอกจากนี, พระพรนั,นจะคงอยูส่ ื บๆ
ไปเป็ นนิตย์ดว้ ย เหตุการณ์น, ีน่าจะเกิดขึ,นในสวรรค์และบําเหน็จทีจะทรงประทานในตอนนั,น
สําหรับการรับใช้พระคริ สต์อย่างสัตย์ซือในตอนนี, บางคนจะได้รับตําแหน่งและหน้าทีปรนนิบตั ิ
พิเศษทีพระวิหารนั,นของพระเจ้า ภาพเปรี ยบแบบคร่ าวๆในชีวติ คนอเมริ กนั ในปัจจุบนั ก็คง
เหมือนกับคนทีปรนนิบตั ิรับใช้ผสู ้ มัครชิงชัยตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างสัตย์ซือ พอผูส้ มัครคน
นั,นได้รับเลือก คนๆนั,นก็ได้รับเชิญให้ไปปรนนิบตั ิท่านประธานาธิบดีทีทาํ เนียบขาว
สําหรับผูร้ ับใช้ทีสัตย์ซือดังกล่าว พระเยซูทรงสัญญาว่า และเราจะจารึกพระนามพระเจ้ า
ของเราไว้ ทผี ู้น%ัน และชือเมืองของพระเจ้ าของเรา คือกรุงเยรู ซาเล็มใหม่ ทีล งมาจากสวรรค์จาก
พระเจ้ าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ ของเราไว้ ทผี ู้น%ันด้ วย สําหรับคนเหล่านั,นทีได้ปรนนิบตั ิ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาอย่างสัตย์ซือในชีวติ นี, พระเยซูกท็ รงสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะทรง
ประทานบําเหน็จเป็ นพิเศษให้แก่พวกเขาในตอนนัน สําหรับกลุ่มผูร้ ับใช้ทีสัตย์ซือของพระเจ้า
ในตอนนี, พวกเขาจะได้รับสิ ทธิพิเศษในวันนั,นของการมีชือพิเศษสามชือจารึ กอยูบ่ นตัวพวกเขา
ชือทั,งสามนั,นคือ (1) พระนามของพระเจ้า, (2) ชือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ และ (3) พระนามใหม่ของ

พระเยซู เราไม่ทราบว่าพระนามอันหลังนี,คืออะไร แต่เห็นได้ชดั ว่ามันจะเป็ นบําเหน็จขั,นสู งทีจะ
ได้รับการจารึ กชือเหล่านี,ในวันนั,น ดูคาํ อธิบายเพิมเติมเกียวกับกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ในวิวรณ์ 22
ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า สําหรับคนเหล่านั,นทีได้ปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซือใน
ชีวติ นี, จะมีการปูนบําเหน็จและรางวัลเป็ นพิเศษเมือถึงตอนนั,น
วว 3:13

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลายเถิด'

นีเป็ นอีกครั,งทีมีการทวนซํ,าคําเตือนให้ต, งั ใจฟังสิ งทีพระวิญญาณตรัสแก่คริ สตจักรทั,งหลาย การ
เอ่ยถึง “คริ สตจักรทั,งหลาย” เจ็ดครั,งชี,ให้เห็นอีกครั,งถึงคริ สตจักรท้องถินและไม่ใช่คริ สตจักร
สากลทีลึกลับ นีเป็ นการเน้นยํ,าทัว พระคัมภีร์ใหม่
วว 3:14

จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่ งคริสตจักรทีเ มืองเลาดีเซีย ว่ า `พระองค์ ผู้ทรง

เป็ นพระเอเมน ทรงเป็ นพยานทีส ั ตย์ซือและสัตย์จริง และทรงเป็ นปฐมเหตุแห่ งสิงสารพัดซึง
พระเจ้ าทรงสร้ าง ได้ ตรัสดังนีว% ่ า สารฉบับทีเจ็ดถูกส่ งถึง “ทูตสวรรค์แห่งคริ สตจักรทีเมืองเลาดี
เซีย” อีกครั,งทีสารฉบับสุ ดท้ายนี,ถูกส่ งถึงทูตสวรรค์ (คือ ผูน้ าํ สาร หรื อศิษยาภิบาล) ของคริ สต
จักรนั,น พระเยซูทรงให้คาํ บรรยายเกียวกับพระองค์เองเป็ นครั,งสุ ดท้ายในเนื,อหาตอนนี, พระองค์
ทรงบรรยายถึงตัวพระองค์เองว่าทรงเป็ น “พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเอเมน ทรงเป็ นพยานทีสัตย์
ซือและสัตย์จริ ง และทรงเป็ นปฐมเหตุแห่งสิ งสารพัดซึงพระเจ้าทรงสร้าง” พระองค์จึงทรงนํา
เสนอลักษณะเฉพาะตัวสามประการเกียวกับพระองค์เอง (1) พระองค์ทรงเป็ น “พระเอเมน” คําที
นํามาใช้แบบทับศัพท์เช่นนี, (เอเมน) มีความหมายว่า ‘อย่างแท้จริ ง’ จึงทรงหมายถึงความจริ ง คํา
ว่า เอเมน สื อถึงความสัตย์ซือ จริ งแท้ทีเดียวทีพระเยซูทรงเป็ นการแสดงเป็ นบุคคลของทั,งความ
จริ งและความสัตย์ซือ (2) ดังนั,น พระองค์จึงทรงเป็ นพยานทีสัตย์ซือและสัตย์จริ งของพระเจ้า”
(3) พระองค์ยงั ทรงเป็ น “ปฐมแห่งสิ งสารพัดซึงพระเจ้าทรงสร้าง” คําทีแปลว่า ปฐม (อารเค) สื อ
ความหมายในบริ บทนี,ถึงแหล่งกําเนิดต่างๆ พระเยซูทรงเป็ นแหล่งกําเนิดแห่งสรรพสิ งทีพระเจ้า
ทรงสร้าง นัน คือ พระองค์ทรงให้กาํ เนิดสิ งทรงสร้างต่างๆของพระเจ้า พระเจ้าทรงมอบหมาย
งานนั,นให้พระองค์กระทํา พระองค์ทรงเป็ นทีมาของสรรพสิ งทั,งปวงทีถูกสร้างขึ,น ดู ยอห์น 1:13, โคโลสี 1:16

วว 3:15-16

เรารู้ จักแนวการกระทําของเจ้ าว่า เจ้ าไม่ เย็นไม่ ร้อน เราใคร่ ให้ เจ้ าเย็นหรือ

ร้ อน 16 ดังนั%น เพราะเหตุทเี จ้ าเป็ นแต่ อ่ ุนๆไม่ เย็นและไม่ ร้อน เราจะคายเจ้ าออกจากปากของเรา
ขณะทีพระเยซูตรัสถึงแนวการกระทําของพวกเขาอีกครั,ง น่าสังเกตว่าพระองค์ไม่ทรงมี
คําชมสําหรับคริ สตจักรนี,เลย ในฝ่ ายวิญญาณแล้วพวกเขา “ไม่เย็นไม่ร้อน” พระเยซูทรงเศร้า
พระทัยและตรัสว่าพระองค์ใคร่ ให้พวกเขาไม่เย็นก็ร้อนไปเลย เพราะว่าพวกเขาเป็ นแต่ “อุ่นๆไม่
เย็นและไม่ร้อน” พระองค์จึงทรงเตือนว่าพระองค์จะคายพวกเขาออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์
พวกเขาจืดชืดในความรักของพวกเขาทีมีต่อพระคริ สต์ พวกเขาไม่ได้ตายด้านและเย็นชาเหมือน
คริ สตจักรทีเมืองซาร์ดิส แต่พวกเขาก็ไม่ได้ร้อนรนเพือพระคริ สต์เหมือนกัน พวกเขาอยูใ่ น
สภาพอุ่นๆใกล้ตายเต็มที องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงอยากให้เราร้อนรนเพือพระองค์แน่นอน
อยูแ่ ล้ว เมือเราไม่ร้อนรนเพือพระองค์ ก็คงดีกว่าทีจะเย็นชืดไปเลย แต่การอยูใ่ นสภาพแบบอุ่นๆ
แบบครึ งๆกลางๆ สุ กๆดิบๆนี,กเ็ ป็ นทีสะอิดสะเอียนสําหรับพระองค์ พระองค์ตรัสถึงการคาย
(ตรงตัวคือ สํารอก) พวกเขาออกมา นีน่าจะหมายถึงนํ,าทีถูกปล่อยไว้ให้อยูน่ ิงๆมาพักใหญ่ๆ
เพราะมันไม่ร้อนและก็ไม่เย็น มันจึงปล่อยให้สิ งมีชีวติ จําพวกจุลินทรี ยเ์ ติบโตขึ,น การดืมนํ,าที
อุ่นๆเช่นนั,นจึงทําให้เกิดการบ้วนทิ,งแบบไม่เต็มใจ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงหมายถึงสิ งนี,
แน่ๆ
วว 3:17

เพราะเจ้ าพูดว่ า "เราเป็ นคนมัง มี ได้ ทรัพย์ สมบัติทวีมากขึน% และเราไม่

ต้ องการสิ งใดเลย" เจ้ าไม่ รู้ ว่าเจ้ าเป็ นคนแร้ นแค้นเข็ญใจ เป็ นคนน่ าสังเวช เป็ นคนขัดสน เป็ นคน
ตาบอด และเปลือยกายอยู่ พระองค์ตรัสต่อไปว่าคริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซี ย “เป็ นคนมัง มี ได้
ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ,น” และไม่ขดั สนสิ งใดเลย นอกจากนี, คริ สตจักรนี,กท็ ราบในเรื องนี,และมี
ใจโอ้อวดจากการทีพวกเขาประกาศตัวในเรื องดังกล่าว นีกช็ , ีให้เห็นถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณของ
พวกเขาแล้ว
พระเยซูตรัสต่อไป พวกเขาไม่รู้วา่ ตัวเอง “เป็ นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็ นคนน่าสังเวช เป็ น
คนขัดสน เป็ นคนตาบอด และเปลือยกายอยู”่ พวกเขาไม่รู้เลยเกียวกับสภาพฝ่ ายวิญญาณของตัว
เองซึงต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้ามีลกั ษณะทีแร้นแค้นเข็ญใจ น่าสังเวช ขัดสน ตาบอดและเปลือย

กาย (หรื อ แทบไม่มีเสื, อผ้าใส่ ) ถึงแม้วา่ พวกเขามัง มีฝ่ายวัตถุและภาคภูมิใจในเรื องดังกล่าว แต่
พวกเขาก็ยากจนฝ่ ายวิญญาณ อันตรายของความมัง มีจึงปรากฏชัดเจนเพราะมันสําแดงตัวออกมา
ในรู ปของความอุ่นๆฝ่ ายวิญญาณ คริ สเตียน (และคริ สตจักร) ในอเมริ กายุคปัจจุบนั มากมาย
หลายแห่งย่อมมีลกั ษณะตรงตามคําบรรยายนี,อย่างแน่นอน นัน คือ มัง มีฝ่ายวัตถุ แต่ยากจนฝ่ าย
วิญญาณและอุ่นๆต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้า
วว 3:18

เราเตือนสติเจ้ าให้ ซื%อทองคําทีห ลอมให้ บริสุทธิLในไฟแล้วจากเรา เพือ เจ้ า

จะได้ เป็ นคนมัง มี และเสื%อผ้ าขาวเพือ จะนุ่งห่ มได้ และเพือ ความละอายแห่ งกายเปลือยเปล่าของ
เจ้ าจะไม่ ได้ ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้ าเพือ เจ้ าจะแลเห็นได้ พระเยซูจึงทรงแนะนําพวกเขา
เพราะพระองค์ทรงเป็ นทีปรึ กษาจริ งๆ ดู อิสยาห์ 9:6 คําแนะนําของพระองค์กค็ ือ ให้พวกเขาซื,อ
คุณธรรมฝ่ ายวิญญาณหลายประการ พวกเขามีเงินอยูแ่ ล้ว ดังนั,นพระองค์จึงเสนอสิ งเหล่านี,ให้
เป็ นการตอบแทน ในรู ปแบบทีคล้ายๆกัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงแนะนําชนชาติอิสราเอล
ให้ซ,ื ออาหารฝ่ ายวิญญาณจากพระองค์ในอิสยาห์ 55:1 เช่นกัน ตรงนี,พระเยซูขอให้พวกเขาซื,อ
“ทองคํา (ฝ่ ายวิญญาณ) ทีหลอมให้บริ สุทธิ;ในไฟ” (ทองคําทีบริ สุทธิ;และแพงทีสุด) นัน คือ พวก
เขาถูกกําชับให้ซ,ือความมัง คัง ฝ่ ายวิญญาณทีแท้จริ ง
นอกจากนี,พวกเขายังถูกกําชับให้ซ,ือ “เสื, อผ้าขาว” นีไม่ได้สือถึงความบริ สุทธิ;ซึ งพวกเขา
อาจขาดเพียงเท่านั,น แต่ทีสาํ คัญยิง ไปกว่านั,น นีสือถึงผ้าป่ านเนื,อละเอียด ขาวและสะอาดของ
เหล่าวิสุทธิชนด้วย “เพือ จะนุ่งห่มได้ และเพือ ความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้
ปรากฏ” บางคนในคริ สตจักรนั,นน่าจะยังไม่รอดด้วยซํ,า พวกเขายังไม่ได้นุ่งห่มเสื, อคลุมแห่ง
ความชอบธรรมซึ งมีแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเท่านั,นทีทรงประทานให้ได้เมือเราถูกทําให้เป็ น
คนชอบธรรมแล้ว
สุ ดท้าย พระองค์ทรงกําชับพวกเขาให้ซ,ือยาทาตาด้วยทรัพย์ของพวกเขา “เพือเจ้าจะแล
เห็นได้” คนสมัยก่อนใช้ยาทีปรุ งโดยเภสัชกรซึงพวกเขาเชือว่าจะบรรเทาตาทีเปื อยหรื อบวม
และทําให้กลับมองเห็นได้ดงั เดิม ตรงนี,พระเยซูอาจกําลังตรัสถึงการกลับมามีความเข้าใจฝ่ าย
วิญญาณและความเข้าใจเกียวกับพระวจนะของพระองค์ ถึงแม้วา่ ในฝ่ ายร่ างกายแล้วพวกเขายัง
มองเห็นอยู่ แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นความจริ งทียงิ ใหญ่กว่าของพระเจ้า

สําหรับพวกเขาในฝ่ ายวิญญาณได้ พระเยซูทรงกําชับให้พวกเขายอมแลกความมัง คัง ของตัวเอง
กับความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ นีอาจเป็ นการอ้างอิงแบบแฝงถึงคําแนะนําทีพระเยซูทรงให้แก่
ขุนนางหนุ่มผูร้  าํ รวยในมัทธิว 19:16-22 ก็ได้ ความมัง มีสามารถก่อให้เกิดความมืดบอดฝ่ าย
วิญญาณได้ง่ายมากจริ งๆ
วว 3:19

พระเยซูทรงเตือนความจําพวกเขาว่า เรารักผู้ใด เราก็ตกั เตือนและตีสอนผู้

นั%น นีเป็ นคําพูดทีเคยถูกกล่าวไปแล้วในฮีบรู 12:6 พระองค์จึงทรงสังพวกเขาว่า เหตุฉะนั%นจงมี
ความกระตือรือร้ น และกลับใจเสี ยใหม่ คําทีแปลว่า จงมีความกระตือรือร้ น (เซลอโอ) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ถูกทําให้ร้อน’ หรื อ ‘เดือดพล่าน’ พระองค์จึงทรงกําชับให้พวกเขาเกิดความ
ร้อนรนและกลับใจใหม่จากสภาพเฉื อยชาฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา นีเป็ นคํากําชับทีหกทีให้กลับ
ใจใหม่ในวิวรณ์ 2-3 เห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นคุณธรรมฝ่ ายวิญญาณประการหนึงทีจาํ เป็ นต้องมีในยุค
คริ สตจักรท่ามกลางผูค้ นของพระเจ้าจริ งๆ
วว 3:20

พระเยซูจึงทรงใช้ภาพประกอบทีพบเห็นได้ทุกวันเพือแสดงภาพความ

สัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั คริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซีย ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ทปี ระตู ถ้ าผู้ใดได้ ยนิ
เสี ยงของเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้ าไปหาผู้น%ัน และจะรับประทานอาหารร่ วมกับเขา และเขาจะ
รับประทานอาหารร่ วมกับเรา ปกติแล้วผูค้ นมักใช้พระคัมภีร์ตอนนี,เพือ พูดถึงการทีพระคริ สต์
ทรงเคาะทีประตูใจของคนทียงั ไม่รอดเพือขอเข้าไป นัน อาจเป็ นการประยุกต์ใช้แบบรองลงมา
อย่างไรก็ตามบริ บทตรงนี,กไ็ ม่ได้สนับสนุนทรรศนะดังกล่าวเลย พระเยซูทรงเตือนสติคริ สตจักร
ทีเมืองเลาดีเซี ยให้ร้อนรนและกลับใจจากสภาพอุ่นๆของตัวเอง ความหมายหลักของข้อความ
ตรงนี,น่าจะเกียวข้องกับการทีพระองค์ทรงเคาะทีประตูของคริ สตจักรนี,เพือ ขอเข้าไปในคริ สต
จักรมากกว่า พวกเขามัวแต่หลงระเริ งอยูก่ บั ความมัง มีและความเย่อหยิง ของตัวเองเสี ยจนพวก
เขาได้ขบั พระผูช้ ่วยให้รอดออกไปจากท่ามกลางพวกเขาแล้ว พระองค์จึงทรงกําชับพวกเขาให้
เปิ ดประตูและยอมให้พระองค์กลับเข้าไปมีสามัคคีธรรมกับพวกเขา น่าเศร้าทีคริ สตจักรมากมาย
จริ งๆจนถึงเวลานี,จาํ เป็ นต้องตั,งใจฟังคําทรงเรี ยกนี, แน่นอนทีคริ สตจักรต่างๆประกอบด้วย
คริ สเตียนทั,งหลาย ดังนั,น ความจําเป็ นทียงิ ใหญ่กว่าก็คือทีคริ สเตียนอุ่นๆทีกลับสัตย์ท, งั หลายจะ

เชิญชวนพระคริ สต์ให้กลับเข้ามามีสามัคคีธรรมในชีวติ ของพวกเขา สิ งนี,จะเกิดขึ,นได้กต็ ่อเมือมี
การกลับใจใหม่ตามทีมีบอกไว้ในข้อทีแล้ว
วว 3:21

พระสัญญาข้อสุ ดท้ายทีมีต่อคริ สตจักรทั,งหลายก็คือ ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะ

ให้ ผู้น%ันนังกับเราบนพระทีน ังของเรา เหมือนกับทีเ รามีชัยชนะแล้ ว และได้ นังกับพระบิดาของ
เราบนพระทีน ังของพระองค์ เปาโลพูดถึงการได้นงั ร่ วมกับพระเยซูคริ สต์ในสวรรค์ในเอเฟซัส
2:6 นัน หมายถึงตําแหน่งของเราในพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ตรงนี,กส็ ื อถึงการได้นงั ร่ วมกับพระ
คริ สต์บนพระทีนงั ของพระองค์จริ งๆสําหรับคนเหล่านั,นทีได้มีชยั ชนะอย่างสัตย์ซือต่อโลก
ความบาป เนื,อหนัง และอาการอุ่นๆ ในทีอืนพระองค์ยงั ทรงสัญญาอย่างชัดเจนถึงความเป็ นไป
ได้ในการร่ วมปกครองและครอบครองกับพระองค์ ดู วิวรณ์ 20:4,6; 22:5 สําหรับคนเหล่านั,นที
ได้เป็ นคนสัตย์ซือและทุ่มเทเป็ นพิเศษ พวกเขาก็อาจได้รับสิ ทธิพิเศษทีจะได้นงั ร่ วมกับพระเยซู
บนพระทีนงั ของพระองค์จริ งๆชัว ระยะเวลาหนึง มันอาจเหมือนกับการได้ถ่ายรู ปคู่กบั
ประธานาธิบดีในวันนี,กไ็ ด้ มันอาจสื อถึงตําแหน่งสู งและสิ ทธิอาํ นาจในการปกครองร่ วมกับ
พระองค์ในวันนั,นด้วย พระเยซูทรงกล่าวซํ,าถึงการทีพระองค์ได้มีชยั ชนะต่อความบาป ซาตาน
โลก ความตาย และนรกแล้ว พระบิดาของพระองค์จึงประทานสิ ทธิพเิ ศษแก่พระองค์ทีจะ
ประทับนัง กับพระองค์บนพระทีนงั ของพระองค์
วว 3:22

ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทั%งหลาย

เถิด'" ในสารทั,งเจ็ดฉบับมีหลักการทีชดั เจนว่าคนเหล่านั,นทีปรนนิบตั ิพระผูช้ ่วยให้รอดและ
พระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาอย่างสัตย์ซือในตอนนีจ ะได้รับบําเหน็จทียงิ ใหญ่และมีค่าในตอน
นัน มันเป็ นบําเหน็จของพระองค์สาํ หรับการรับใช้อย่างสัตย์ซือ ดู วิวรณ์ 22:12 ดังนั,นนีเป็ นครั,ง
ทีเจ็ดแล้วทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกําชับเราให้ “ฟังข้อความซึงพระวิญญาณตรัสไว้แก่
คริ สตจักรทั,งหลาย” นีสือถึงการทีพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ;ด้วย เพราะ
ถึงแม้วา่ พระเยซูได้ทรงเปิ ดเผยสารนี,ผา่ นทางยอห์นโดยตรง แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ;ก็ทรงเป็ นผู ้
ทีดลใจท่านให้เขียนสารนี,เป็ นพระคัมภีร์อย่างไม่ผดิ เพี,ยนและไม่ผดิ พลาด
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 4: ตรงข้ ามกับสามบทแรก ภาพบรรยายเปลียนแปลงไปอย่ างสิ นเชิ ง
ขณะทีจนถึงตอนนี  ยอห์ นอยู่ทีเกาะปั ทมอสและได้ เห็นพระคริ สต์ ผ้ ทู รงเปี ยมด้ วยสง่ าราศี คราว
นีเ นือ หาเปลียนไปพูดถึงสวรรค์ เองซึ งยอห์ นถูกพาไปที นนั ในวิญญาณ ณ ทีนัน ท่ านได้ ถกู
แนะนําให้ ร้ ู จักกับพระทีนังของพระเจ้ าพร้ อมกับเหล่ าผู้อาวุโสและสิ งมีชีวิตฝ่ ายวิญญาณที อยู่
หน้ าพระทีนังนัน
วว 4:1

ต่ อจากนั%น ดูเถิด ข้ าพเจ้ าได้ เห็นประตูสวรรค์ เปิ ดอ้าอยู่ และพระสุ รเสียง

แรกซึงข้ าพเจ้ าได้ ยนิ นั%นได้ ตรัสกับข้ าพเจ้ าดุจเสียงแตรว่ า "จงขึน% มาบนนีเ% ถิด และเราจะสํ าแดง
ให้ เจ้ าเห็นเหตุการณ์ ทจี ะต้ องเกิดขึน% ในภายหน้ า"
เนื,อหาตอนต่อไปของหนังสื อเล่มนี,เริ มต้นตรงนี, ตามทีววิ รณ์ 1:9 ได้กล่าวไว้ ยอห์นอยู่
บนเกาะปั ทมอสซึงเป็ นทีๆท่านได้พบกับพระคริ สต์ผทู ้ รงได้รับสง่าราศีแล้วในพระวิญญาณ ใน
สภาพนั,นเองทีพระเยซูทรงมอบสารทั,งเจ็ดฉบับสําหรับคริ สตจักรทั,งเจ็ดทีมีบนั ทึกไว้ในบทที 2
และ 3 คราวนี, “ต่อจากนั,น” (ตรงตัวคือ “หลังจากสิ งเหล่านี,แล้ว”) เราเห็นถึงการเปลียนแปลง
ของฉากหลังของหนังสื อเล่มนี, ยอห์น “ได้เห็นประตูสวรรค์เปิ ดอ้าอยู”่ เห็นได้ชดั ว่ายอห์นยังอยู่
“ในพระวิญญาณ” ตามทีมีบอกไว้ใน 1:10 ท่านจึงได้เห็นประตูบานหนึงเปิ ดออกให้แก่ท่านใน
สวรรค์ คําทีแปลว่า ได้ เห็น (เอะอีโด) มีความหมายจริ งๆว่า ‘รับรู ้’ โดยเฉพาะผ่านทางสายตา
“และพระสุ รเสี ยงแรกซึงข้าพเจ้าได้ยนิ นั,นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสี ยงแตร” สิ งทีท่าน
ได้ยนิ ตอนแรกคือ “พระสุ รเสี ยงแรก” ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ น “พระสุ รเสี ยงดังดุจเสี ยงแตร” ทีท่าน
ได้ยนิ แล้วใน 1:10 พระสุ รเสี ยงนั,นเป็ นของพระเยซู ซึงท่านได้ยนิ ตรงนี,อีกครั,ง พระสุ รเสี ยงนั,น
มีลกั ษณะชัด ก้อง และกังวานเหมือนเสี ยงแตร
นอกจากนี, พระสุ รเสี ยงนั,นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ตรัสว่า “จงขึ,นมาบนนี,เถิด”
มันอยูใ่ นรู ปของคําสัง นีอาจสื อถึงการรับขึ,นอยูก่ ลายๆ เมือ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองจะเสด็จมาจาก
สวรรค์ ด้วยเสี ยงกู่กอ้ ง ด้วยสําเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า” ในการรับขึ,น
คําสังทีจะถูกเอ่ยแก่เหล่าวิสุทธิชนก็คือ “จงขึ,นมาบนนี,เถิด” เราจะได้เห็น จากบนนั,นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราได้ตรัสแก่ยอห์นว่า “และเราจะสําแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ทีจะต้องเกิดขึ,นในภาย

หน้า” จนถึงตอนนี,จุดสนใจของหนังสื อเล่มนี,มีเนื,อหาเกียวกับสิ งเหล่านี,ทีเกิดขึน ในตอนนัน นัน
คือ ความจําเป็ นและปัญหาต่างๆของคริ สตจักรเหล่านั,นทีถูกพูดถึงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั,งแต่
จุดนี,เป็ นต้นไปจุดสนใจของหนังสื อเล่มนี,คือ เหตุการณ์ ทีจะต้ องเกิดขึน ในภายหน้ า ณ จุดนี,
เนื,อหาของหนังสื อวิวรณ์เริ มมีลกั ษณะเป็ นคําพยากรณ์แล้ว ถึงแม้วา่ สิ งทียอห์นจะได้เห็นในตอน
แรกคือเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นในสวรรค์ในตอนนัน แต่จุดสนใจของหนังสื อเล่มนี,ต, งั แต่น, ี
เป็ นต้นไปคือ เหตุการณ์ทีจะเกิดขึ,นในภายหน้า มันจึงเริ มมีเนื,อหาหลักเป็ นเหตุการณ์ต่างๆทีจะ
เกิดขึ,นในอวสานกาลแล้ว
นอกจากนี, ฉากหลังของหนังสื อเล่มนี,กเ็ ปลียนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือทีเดียว ขณะ
ทีจุดสนใจหลักจนถึงบัดนี,คือบนแผ่นดินโลกพร้อมกับคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่ง แต่จุดสนใจหลัก
ตั,งแต่น, ีเป็ นต้นไปคือในสวรรค์
วว 4:2

ในทันใดนั%น พระวิญญาณก็ทรงดลใจข้ าพเจ้ า และดูเถิด มีพระทีน ังตั%งอยู่

ในสวรรค์ และมีท่านองค์ หนึงประทับบนพระทีน ังนั%น เราเห็นถึงโครงสร้างประโยคแบบเดียว
กับใน 1:10 ในข้อนั,น ผูแ้ ปลฉบับคิงเจมส์แปลเป็ น “ในพระวิญญาณ” (in the Spirit) ซึงสื อถึง
พระวิญญาณบริ สุทธิ; แต่ตรงนี,พวกเขาไม่ได้ทาํ ให้คาํ ว่า spirit เป็ นตัวใหญ่ ในทั,งสองกรณี
ยอห์นน่าจะพบว่าตัวเองตกอยูใ่ นสภาพฝ่ ายวิญญาณแบบเดียวกัน เห็นได้ชดั ว่า ท่านถูกพาขึ,นไป
ในวิญญาณของท่ านสู่สวรรค์จากทีๆท่านได้รับการเปิ ดเผยถึงสิ งทีท่านได้เขียนลงไปแล้ว
ณ ทีนนั ท่านร้องออกมาว่า “และดูเถิด มีพระทีนงั ตั,งอยูใ่ นสวรรค์” หลังจากได้รับการ
ทรงเรี ยกในวิญญาณขึ,นไปบนสวรรค์ สิ งแรกทียอห์นเห็นอย่างชัดเจนคือ พระทีนงั ของพระเจ้า
(นีอาจบอกเป็ นนัยถึงสิ งทีผเู ้ ชือทั,งหลายจะได้เห็นเป็ นอย่างแรกเมือพวกเขาเข้าในสง่าราศี)
นอกจากนี, ยอห์นกล่าวว่า “และมีท่านองค์หนึงประทับบนพระทีนงั นั,น” ตามทีบริ บททีตามมา
จะเปิ ดเผยให้เห็นในบทต่อไป เห็นได้ชดั ว่าท่านองค์หนึงทีประทับบนพระทีนงั นั,นคือ พระเจ้า
พระบิดา สิ งทียอห์นได้เห็นน่าจะเป็ นภาพแสดงตัวตนของพระเจ้า ซึงมีลกั ษณะคล้ายกับการ
ปรากฏกายในสภาพมนุษย์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม (theophany) หรื ออาจเป็ นได้วา่ ท่านได้
ถูกพาขึ,นไปยังสวรรค์ในสภาพทีถูกสร้างใหม่แล้วจึงทําให้ท่านสามารถมองเห็นพระเจ้าโดยตรง
ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระองค์ทีประทับบนพระทีนงั นั,นก็คือ พระบิดา ในวิวรณ์ 5:6-7 เห็นได้

ชัดว่าพระเมษโปดกทรงปรากฏพระองค์ นอกเหนือจากพระองค์ทีประทับบนพระทีนงั แล้ว ไม่มี
ทีใดเลยทีบอกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ;ทรงประทับบนพระทีนงั ของพระเจ้า ดังนั,น โดยการตัด
ออก ตัวเลือกทีเหลือก็มีแต่พระบิดาเท่านั,น คําบรรยายทีคล้ายๆกันก็มีบอกไว้โดยดาเนียลและ
พระผูเ้ จริ ญด้วยวัยวุฒิในดาเนียล 7:9-10,13
วว 4:3

และพระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน ังนั%นปรากฏประดุจพลอยหยกและ

พลอยทับทิม และมีร้ ุงล้อมรอบพระทีน ังนั%น ดูประหนึงพลอยมรกต ยอห์นบันทึกเกียวกับสง่า
ราศีอนั ตระการตาทีท่านได้เห็นอย่างสุ ดความสามารถ “และพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระทีนงั นั,น
ปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับทิม” ท่านเปรี ยบเทียบการทรงสําแดงของพระเจ้าบน
พระทีนงั ของพระองค์วา่ เป็ นเหมือนกับพลอยหยก ถึงแม้วา่ ไม่มีคาํ บรรยายทีเฉพาะเจาะจงเกียว
กับพลอยหยก แต่มนั น่าจะหมายถึงพลอยทีโปร่ งแสง หรื อกึงโปร่ งแสงซึงมีหลายสี ไล่ต, งั แต่ม่วง
ไปจนถึงฟ้ าและเขียว สี ทีถกู พูดถึงบ่อยทีสุดคือสี ม่วง พลอยทับทิม เป็ นพลอยอีกแบบที
โปร่ งแสงหรื อกึงโปร่ งแสงทีมีสีแดงเหมือนเลือด
ดังนั,น หากเราเชือว่าเป็ นสี เหล่านี, ยอห์นก็ได้เห็นภาพแทนตัวตนของพระเจ้าบน
พระทีนงั ของพระองค์ซ ึงอาจมีสีม่วงและแดงสุ กใสเจิดจรัสพร้อมกับแสงแห่งความเป็ นพระเจ้า
ของพระองค์ฉายผ่านออกมาด้วย บางคนคิดว่าพลอยหยกเป็ นพลอยใสเหมือนเพชรและพลอย
ทับทิมมีสีเนื,อ สิ งเหล่านี,จึงสื อถึงความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา อย่างไรก็ตาม ทรรศนะแรกน่าจะใช่มากกว่าหากไม่ใช่เพราะเหตุผลอืนนอกจาก 5:67 เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงแตกต่างจากพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระทีนงั นั,น
สิ งทีปกอยูเ่ หนือพระทีนงั ของพระเจ้าคือ “รุ ้งล้อมรอบพระทีนงั นั,น ดูประหนนึงพลอย
มรกต” เห็นได้ชดั ว่ารุ ้งนี,มีสีของพลอยมรกต คือ เขียวโปร่ งแสง
ดังนั,น สิ งแรกทียอห์นได้เห็นเมือไปถึงในวิญญาณในสวรรค์คือ พระทีนงั ของพระเจ้า
และพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระทีนงั นั,น ยอห์นบรรยายถึงพระองค์วา่ ทรงมีสีม่วงและแดงสุ กใส
บางทีอาจสื อถึงความเป็ นกษัตริ ยแ์ ละสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า ทีโค้งอยูเ่ หนือพระทีนงั นั,นคือรุ ้งที
ทําให้ยอห์นตกตะลึงด้วยสี เขียวมรกต เป็ นภาพทีงดงามจับใจจริ งๆ

วว 4:4

ยอห์นบรรยายต่อไปถึงทีนงั อืนๆ (คือ พระทีนงั ต่างๆ) ซึงตั,งอยูใ่ น

ลักษณะครึ งวงกลมต่อหน้าพระทีนงั ของพระเจ้า และล้ อมรอบพระทีน ังนั%นมีทนี ังอีกยีส ิบสี ทนี ัง
และข้ าพเจ้ าได้ เห็นผู้อาวุโสยีส ิ บสีคนนังอยู่บนทีน ังเหล่านั%น ทุกคนนุ่งห่ มเสื%อสี ขาว และสวม
มงกุฎทองคําบนศีรษะ นอกจากพระทีนงั ของพระเจ้าแล้ว ยอห์นได้เห็นทีนงั อีกยีส ิ บสี ทีนงั คําที
แปลว่า ทีน ัง คือ ธรอนอส และก็ถูกแปลเป็ น พระทีนัง ด้วย ไม่วา่ จะในกรณี ใด มันก็สือถึงทีนงั
แห่งสิ ทธิอาํ นาจ
คําถามจึงเกิดขึ,นมาว่า ผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนนี,ทีนงั บนทีนงั ยีส ิ บสี ตวั นี,ต่อเบื,องพระพักตร์
พระเจ้าคือผูใ้ ด ประการแรก บุคคลเหล่านี,ถูกเรี ยกว่า ผู้อาวุโส ซึงแปลมาจากคําว่า เพรสบูเตะ
รอส คําๆนี,มีความหมายทัว ไปว่า ผูส้ ู งอายุ หรื อผูท้ ีดาํ รงตําแหน่งผูน้ าํ อย่างไรก็ตาม คําว่า เพรส
บูเตะรอส ก็มีชือตําแหน่งเฉพาะสําหรับผูน้ าํ ของคริ สตจักรท้องถินด้วย ถึงแม้ปกติแล้วคํานี,ถูก
แปลเป็ นผู้ปกครอง แต่ทวั พระคัมภีร์ใหม่คาํ ๆนี,กส็ ื อถึงคนเหล่านั,นทีปกติแล้วถูกเรี ยกว่า ‘ศิษยาภิ
บาล’ ดังนั,น เบาะแสแรกทีโยงไปสู่ ตวั ตนของผูอ้ าวุโสเหล่านี,จึงปรากฏตรงนี,
ประการทีสอง ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนนี,ถกู บรรยายว่านังอยู่ เราจําได้ถึงพระสัญญาของ
พระเยซูใน 3:21 เกียวกับการทีบางคนได้นงั กับพระองค์ในพระทีนงั ของพระองค์ พระสัญญานั,น
มีแก่พีนอ้ งทั,งหลายแห่งยุคคริ สตจักรผูซ้  ึงมีชยั ต่อโลก เนื,อหนัง และพญามาร เห็นได้ชดั ว่าหนึง
ในบําเหน็จสําหรับการปรนนิบตั ิพระคริ สต์อย่างสัตย์ซือก็คือ การได้รับอนุญาตให้มีทีนงั แห่ง
สิ ทธิอาํ นาจต่อหน้าพระทีนงั ในสวรรค์
ประการทีสาม ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนนี,ถูกบรรยายว่า “นุ่งห่มเสื, อสี ขาว” วิวรณ์ 19:8
บรรยายว่าคริ สตจักรในสวรรค์จะสวม “ผ้าป่ านเนื,อละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่ านเนื,อ
ละเอียดนั,นเป็ นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชน” มันจึงเริ มชัดเจนมากขึ,นว่าผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี
คนทีอยูห่ น้าพระทีนงั นี,เป็ นตัวแทนของคริ สตจักร
ประการทีสี ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนนี,ถูกบรรยายว่า “สวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ” นีเป็ นอีก
ครั,งทีหนึงในบําเหน็จทีทรงสัญญาแก่คริ สตจักรสําหรับการรับใช้อย่างสัตย์ซือก็คือ มงกุฎต่างๆ
ทีถูกเอ่ยถึงทัว พระคัมภีร์ใหม่

สุ ดท้าย ใน 5:9 ผูอ้ าวุโสเหล่านี,สรรเสริ ญพระเยซูเพราะว่าพระองค์ได้ทรงไถ่พวกเขาด้วย
พระโลหิตของพระองค์ “จากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศให้ไปถึงพระเจ้า” เห็น
ได้ ชัดว่ าผู้อาวุโสเหล่ านีเ ป็ นคนของคริ สตจักรเพราะว่ า (1) พวกเขาได้ ถกู ไถ่ ด้วยพระโลหิ ตของ
พระองค์ และ (2) พวกเขามาจากทุกประชาชาติบนแผ่ นดินโลก
ดังนั,น ดูเหมือนเห็นได้ชดั ว่าผูอ้ าวุโสเหล่านี,ทีอยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้าในสวรรค์เป็ น
ตัวแทนของยุคคริ สตจักร เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี,เป็ นผูท้ ีได้รับบําเหน็จในตอนนันเพราะการที
พวกเขาปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซือในชีวติ นี, อาจเป็ นได้วา่ มีมากกว่ายีส ิ บสี คนทีได้รับ
บําเหน็จเช่นนั,น อาจเป็ นได้วา่ มีคนมากมายได้รับสิ ทธิพิเศษเช่นนั,นและผลัดเปลียนหมุนเวียน
กันรับบําเหน็จดังกล่าวตามเวลาทีกาํ หนด ข้อเท็จจริ งทีวา่ พวกเขาถูกเรี ยกว่าผูอ้ าวุโสก็อาจสื อว่า
พวกเขาเคยเป็ นผูป้ กครองหรื อศิษยาภิบาลในคริ สตจักรต่างๆบนแผ่นดินโลก
ความหมายของตัวเลขยีสิบสี ไม่ปรากฏชัดเจน มีอคั รสาวกสิ บสองคนและมีชนอิสราเอล
สิ บสองตระกูล อย่างไรก็ตาม ชนชาติอิสราเอลไม่น่าจะถูกพูดถึงตรงนี,นอกจากข้อเท็จจริ งทีวา่ ค
ริ สตจักรยุคต้นประกอบด้วยผูเ้ ชือทีเป็ นยิวจํานวนมากเช่นกัน ในมัทธิว 19:28 พระเยซูตรัสแก่
พวกสาวกของพระองค์วา่ “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั,งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเมือบุตร
มนุษย์จะนัง บนพระทีนงั แห่งสง่าราศีของพระองค์น, นั พวกท่านทีได้ติดตามเรามาจะได้นงั บน
บัลลังก์สิบสองที พิพากษาชนอิสราเอลสิ บสองตระกูล” บางทีทีนงั ยีส ิ บสี อนั ดังกล่าวอาจหมาย
ถึงสิ บสองทีนงั ทีปกครองเหนือชนชาติอิสราเอลและสิ บสองทีนงั สําหรับการปกครองเหนือ
ประชาชาติท, งั หลาย
จุดสําคัญทีบ่งชี,เรื องความหมายก็คือว่า ต่ อจากนัน (เราจําคํานี,ได้ใน 4:1) คริ สตจักรก็อยู่
ในสวรรค์ ถึงแม้เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรอยูบ่ นแผ่นดินโลกในบทที 1-3 แต่ตอนนี,มนั ได้เข้าสู่ สง่า
ราศีแล้ว วิวรณ์ 4:2 ก็กล่าวชัดเจนว่าเหตุการณ์เหล่านี,เกิดขึ,นในภายหน้ า การพูดถึงคริ สตจักรครั,ง
ต่อไปในหนังสื อวิวรณ์ถูกพบในบทที 19 ทีมีบรรยายถึงงานเลี,ยงอภิเษกสมรสของพระเมษ
โปดก ในบทต่างๆทีคนั กลางก็คือ ยุคเจ็ดปี ความหมายของทั,งหมดนี,กบ็ ่งชี,ชดั เจนถึงการรับขึ,น
ก่อนยุคเจ็ดปี ก่อนจะมีการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆของยุคเจ็ดปี คริ สตจักรก็ถูกพบอยูใ่ นสวรรค์

เรี ยบร้อยแล้ว จากนั,นหลังจากเหตุการณ์ต่างๆในยุคเจ็ดปี เกิดขึ,นครบหมด คริ สตจักรก็กลับมา
พร้อมกับพระเยซูคริ สต์หลังยุคเจ็ดปี ตามทีมีบนั ทึกไว้ในวิวรณ์ 19
วว 4:5

มีฟ้าแลบฟ้าร้ อง และเสี ยงต่ างๆดังออกมาจากพระทีน ังนั%น และมีประทีป

เจ็ดดวงจุดไว้ ตรงหน้ าพระทีน ัง ซึงเป็ นพระวิญญาณทั%งเจ็ดของพระเจ้ า ยอห์นบรรยายต่อไปว่
า “มีฟ้าแลบฟ้ าร้อง และเสี ยงต่างๆดังออกมาจากพระทีนงั นั,น” สิ งเหล่านี,ไม่ได้ถูกนิยามเพิมเติม
ให้เราได้ทราบ อย่างไรก็ตาม ฟ้ าแลบและฟ้ าร้องก็เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงถึงการพิพากษาทีจะมา
ถึง เพราะเหตุการณ์ต่างๆของยุคเจ็ดปี กําลังจะถูกเปิ ดเผยในบทต่อๆไป พระพิโรธทีจะสําแดงใน
ยุคเจ็ดปี นั,นจึงอาจถูกสื อผ่านทางฟ้ าแลบและฟ้ าร้องทียอห์นได้เห็นและได้ยนิ คําทีแปลว่า เสียง
ต่ างๆ (โฟเน) อาจหมายถึงเสี ยงคนพูดหรื อเสี ยงของวัตถุทีไม่มีชีวติ ก็ได้ ความหมายแบบแรกน่า
จะใช่มากกว่า โดยอาจเป็ นเสี ยงของผูอ้ าวุโสเหล่านั,นหรื อของเหล่าทูตสวรรค์ นีอาจทําให้เรา
นึกถึงการจัดแถวของพวกทหารเมือนายทหารตะโกนออกคําสังทีถูกทวนซํ,าโดยเหล่าผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา หากเป็ นเช่นนั,น นีกอ็ าจสื อถึงการออกเดินของกองทัพแห่งสวรรค์สาํ หรับวันแห่งการ
พิพากษาทีจะมาถึงซึงใกล้จะเริ มต้นบนแผ่นดินโลกแล้ว
ยอห์นยังบันทึกด้วยว่า “มีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระทีนงั ซึงเป็ นพระวิญญาณทั,ง
เจ็ดของพระเจ้า” ประทีปทั,งเจ็ดดวงนี,ถูกบรรยายว่าเป็ น “พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้า” ตามที
อธิบายไว้ใน 1:4 และ 3:1 ประทีปเหล่านี,อาจเป็ นอีกวิธีหนึงในการบรรยายถึงพระวิญญาณ
บริ สุทธิ; โดยอาจหมายถึงการรับใช้ดา้ นต่างๆของพระองค์และความสมบูรณ์แบบเจ็ดประการ
ของการรับใช้เหล่านี,กไ็ ด้ ดู คําอธิบายเกียวกับ อิสยาห์ 11:2 ด้วย ดังนั,นและเท่าทีเห็นมาในบทนี,
ทั,งพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ;ทรงถูกบรรยายว่าอยูท่ ีพระทีนงั ของพระเจ้า
วว 4:6

ยอห์นบรรยายต่อไปเกียวกับบริ เวณพระทีนงั แห่งสวรรค์ ท่านกล่าวว่า

และตรงหน้ าพระทีน ังนั%นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก เห็นได้ชดั ว่าหน้าพระทีนงั และเท่าทีตา
มองเห็น มีทะเลแก้วอยู่ นีสือถึงคุณสมบัติทีโปร่ งแสงและขึ,นเงาของแก้วและการทีมนั สะท้อน
แสงและส่ งต่อแสง มันถูกบรรยายว่าใสเหมือนแก้วผลึก ซึงโปร่ งแสงและไม่มีตาํ หนิเลยแม้แต่

นิดเดียว เช่นเดียวกับทะเล มันทอดยาวออกไปสุ ดลูกหูลูกตาเท่าทียอห์นมองเห็นได้ นีสือถึง
อุปนิสัยทีไม่รู้สิ,นสุ ดของพระเจ้า
ยอห์นกล่าวต่อไปว่า และท่ามกลางพระทีน ังและล้อมรอบพระทีน ังนั%นมีสิงทีม ชี ีวติ อยู่สี
ตัว ซึงมีตาเต็มทั%งข้ างหน้ าและข้ างหลัง ในการพูดถึง “ท่ามกลางพระทีนงั ” เห็นได้ชดั ว่ายอห์น
หมายถึง บริ เวณโดยรอบพระทีนงั คําทีแปลว่า สั ตว์ (โซออน) มีความหมายว่า ‘สิ งมีชีวติ ’
เห็นได้ชดั ว่าสิ งทีถูกบรรยายตรงนี,และทีอืนในหนังสื อวิวรณ์เป็ นสิ งมีชีวติ ทีเป็ นทูต
สวรรค์ สิ งมีชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์ท, งั สี ตนนี,ทีอยูท่ ่ามกลางพระทีนงั ถูกบรรยายว่ามีตาเยอะแยะ
คําทีแปลเช่นนั,น (ออฟธาลมอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ดวงตา’ แต่กส็ ามารถมีความหมายเชิง
อุปมาได้ดว้ ยว่า ‘ความคิด’ หรื อ ‘การรับรู ้’ เราอาจเสนอได้ดว้ ยว่าสิ งมีชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์ท, งั สี
ตนนี,เป็ นตัวแทนของพระดําริ ทีทรงทราบทุกสิ งของพระเจ้า พวกมันดูเหมือนจะตรงกับ “สิ งทีมี
ชีวติ ” ทั,งสี ทีถูกบรรยายในนิมิตของเอเสเคียลในเอเสเคียล 1:5 ด้วย
วว 4:7

สิงทีม ชี ีวติ อยู่ตัวทีห นึงนั%นเหมือนสิงโต สิงทีม ชี ีวติ อยู่ตัวทีส องนั%น

เหมือนลูกโค สิงทีม ชี ีวติ อยู่ตวั ทีส ามนั%นมีหน้ าเหมือนมนุษย์ และสิงทีม ชี ีวิตอยู่ตัวทีส ี เหมือนนก
อินทรีกาํ ลังบิน
ยอห์นบรรยายถึงสิ งมีชีวติ ทั,งสี น, ีทีท่านได้เห็น “สัตว์ตวั ทีหนึงนั,นเหมือนสิ งโต สัตว์ตวั ที
สองนั,นเหมือนลูกโค สัตว์ตวั ทีสามนั,นมีหน้าเหมือนมนุษย์ และสัตว์ตวั ทีสีเหมือนนกอินทรี
กําลังบิน” พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ความหมายทีชดั เจนเกียวกับสัตว์ท, งั สี ตวั นี, ด้วยเหตุน, ีจึงมีการเสนอ
หลายความคิดออกมาเกียวกับความหมายของพวกเขา บางคนเปรี ยบว่าพวกเขาเป็ นเหมือนกับ
การรับใช้หลายด้าน บางคนก็เปรี ยบพวกเขาว่าเป็ นเหมือนกับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั,งสี เล่ม บ้างก็
เปรี ยบว่าเป็ นเหมือนพระลักษณะต่างๆของพระเจ้า ความเห็นของคนกลุ่มหลังนี,น่าจะใช่มากกว่า
คือ บรรยายถึงพระลักษณะต่างๆของพระเจ้า หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง เราก็อาจเสนอได้วา่ สิ งโตเป็ น
ตัวแทนของความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเจ้า ลูกโค (หรื อ วัวผู ้ ตามทีบางคนเสนอ) แสดงถึงพละ
กําลังของพระองค์ ส่ วนใบหน้ามนุษย์แสดงถึงความเป็ นบุคคลของพระองค์ และนกอินทรี กาํ ลัง
บินก็สือถึงพระลักษณะทีเป็ นมาจากสวรรค์ของพระองค์ แน่นอนทีการตีความเช่นนี,เป็ นสิ งที

มนุษย์คิดขึ,นเอง อย่างไรก็ตาม สิ งมีชีวติ ทีเอเสเคียลบรรยายถึงก็สาํ แดงลักษณะเฉพาะตัวทัว ๆไป
เหมือนกัน
วว 4:8

สิงทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สีน%ันแต่ ละตัวมีปีกหกปี กอยู่รอบตัว และมีตาเต็มข้ างใน

และสิ งทีม ชี ีวติ อยู่เหล่านั%นร้ องตลอดวันตลอดคืนไม่ ได้ หยุดเลย วลีทีพดู ถึงปี ของสิ งทีมีชีวติ เหล่า
นี,กท็ าํ ให้เรานึกถึงพวกเสราฟิ มใน อิสยาห์ 6:2-3 ซึงมีหกปี กเหมือนกัน อาจเป็ นได้วา่ เมืออิสยาห์
เอเสเคียล และยอห์นได้มีโอกาสเห็นพระทีนงั ของพระเจ้า พวกเขาแต่ละคนก็ได้เห็นสิ งเดียวกัน
และบันทึกสิ งทีพวกเขาได้เห็นตามนั,น สัตว์ เหล่านี,น่าจะเป็ นทูตสวรรค์ทีอยูห่ น้าและรอบๆ
พระทีนงั ของพระเจ้า ทีนนั เองพวกเขา “ร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลย” อาจไม่มีกลางวัน
และกลางคืนในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ยอห์นใช้คาํ ทีคนบนโลกเข้าใจเพือ บรรยายถึงการทีสิ งมี
ชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์เหล่านี,ปรนนิบตั ิพระเจ้าอย่างต่อเนืองและไม่หยุดเลยต่อหน้าพระทีนงั ของ
พระองค์
การรับใช้ของพวกเขาคือ การสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนว่ า
"บริสุทธิL บริสุทธิL บริสุทธิL องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด ผู้ได้ ทรงสภาพอยู่
ในกาลก่อน ผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึงจะเสด็จมา" เช่นเดียวกับพวกเสราฟิ มของ อิส
ยาห์ 6:3 พวกเขาสรรเสริ ญความบริ สุทธิ;ของพระเจ้าสามครั,ง ไม่มีพระลักษณะของพระเจ้าอันใด
ทีถูกบรรยายถึงสามครั,งแบบนั,น นีจึงทําให้เราเชือทรรศนะทีวา่ พระลักษณะหลักของพระเจ้าทีมี
อํานาจควบคุมคือ ความบริ สุทธิ;ของพระองค์ ซึงอาจสื อถึงความบริ สุทธิ;ของแต่ละพระภาคใน
ตรี เอกานุภาพด้วย ผูท้ ีได้รับคําสรรเสริ ญสามครั,งนี,คือ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท้ รงฤทธานุ
ภาพสู งสุ ด” พระเจ้าทรงถูกเรี ยกว่า “ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” 58 ครั,งในพระคัมภีร์ พระองค์
ทรงถูกเรี ยกว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด” ห้าครั,ง โดยทุกครั,งอยูใ่ น
หนังสื อวิวรณ์ นีเป็ นอีกครั,งทีความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ถูกสื ออย่างชัดเจนในการทีพระองค์
“ทรงสภาพอยูใ่ นกาลก่อน ผูท้ รงสภาพอยูใ่ นปัจจุบนั และผูซ้  ึงจะเสด็จมา”
วว 4:9-10

สิ งทีมีชีวติ ทั,งสี ตนนี,ไม่เพียงสรรเสริ ญพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ดใน

ความบริ สุทธิ;ของพระองค์เท่านั,น แต่พวกเขายังถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคํา

ขอบพระคุณแด่ พระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน ัง ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์ ดว้ ย การ
สรรเสริ ญพระเจ้าทีแท้จริ งจึงรวมถึงการถวายสง่าราศี พระเกียรติ และคําขอบพระคุณแด่
พระองค์ อีกครั,งทีความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ถูกเน้นยํ,าเพิม เติมในการทีพระองค์ “ทรง
พระชนม์อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์”
เมือสิ งทีมีชีวติ เหล่านี,สรรเสริ ญพระเจ้าแล้ว 10 ผู้อาวุโสทั%งยีส ิ บสี น%ันก็ทรุดตัวลงจําเพาะ
พระพักตร์ พระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน ังนั%น และนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดไป
เป็ นนิตย์ ดังนั,น ตัวแทนผูป้ กครองของยุคคริ สตจักรทั,งยีส ิ บสี คนจึงก้มกราบนมัสการต่อเบื,อง
พระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงสภาพนิรันดร์ขณะทีพวกสิ งทีมีชีวติ สรรเสริ ญพระเจ้า พวกเขายัง “ถอด
มงกุฎออกวางตรงหน้าพระทีนงั ” ด้วย คนเหล่านี,ซ ึงได้ถกู ยกชูจนได้ตาํ แหน่งผูน้ าํ และการ
ยอมรับสู งยิง ก็ยงั ถอดมงกุฎของตนทีพระคริ สต์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาออกและวางลงต่อ
เบื,องพระพักตร์พระเจ้า นีเป็ นการกระทําทีแสดงออกถึงการนมัสการ การยกย่องเชิดชู ความ
กตัญsู และความถ่อมใจ เราจึงเห็นชัดเจนถึงอุปนิสัยทีบริ สุทธิ; ไม่เห็นแก่ตวั ของคนเหล่านั,นที
ถูกไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระเมษโปดกในสวรรค์
วว 4:11

นอกจากนี, เมือพวกเขาก้มกราบลงเพือนมัสการพระเจ้าของตน พวกเขาก็

ร้องว่า "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์ ทรงสมควรทีจ ะได้ รับคําสรรเสริญ พระเกียรติ และ
ฤทธิLเดช เพราะว่ าพระองค์ได้ ทรงสร้ างสรรพสิ งทั%งปวง และสรรพสิ งทั%งปวงนั%นก็ทรงสร้ างขึน%
แล้วและดํารงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ ” พระเจ้าทรงสมควรได้รับคําสรรเสริ ญ การ
นมัสการ สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิ;เดชจริ งๆ เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ งทั,งปวง น่า
สังเกตอีกว่า “สรรพสิ งทั,งปวงนั,นก็ทรงสร้างขึ,นแล้วและดํารงอยูต่ ามชอบพระทัยของพระองค์”
คําทีแปลว่า ชอบพระทัย (เธะเลมา) มักถูกแปลเป็ น ‘พระประสงค์’ โดยในกรณี น, ีคือ พระ
ประสงค์ของพระเจ้า สรรพสิ งทั,งปวงรวมถึงพวกเราด้วยจึงถูกสร้างขึ,นเพือทําให้พระประสงค์
ของพระเจ้าสําเร็จ ด้วยเหตุน, ี พระองค์จึงสมควรได้รับคําสรรเสริ ญทั,งสิ, น
คริ สตจักรจึงถูกบรรยายถึงในสวรรค์ก่อนเข้าสู่ ยคุ เจ็ดปี นีหมายถึงรวมบรรดาผูน้ าํ ทีเป็ น
ตัวแทนของคริ สตจักรด้วยเพราะพวกเขาผลัดเปลียนหมุนเวียนกันนัง บนทีนงั ยีส ิ บสี ทีนงั ต่อหน้า

พระทีนงั ของพระเจ้า พวกเขาไม่เพียงมีสิทธิพิเศษในการนมัสการพระเจ้าด้วยตัวเองต่อหน้า
พระทีนงั ของพระองค์โดยตรงเท่านั,น แต่ยงั ได้รับสิ ทธิ พเิ ศษในการสําแดงความกตัญsูโดยการ
คืนมงกุฎทีทรงประทานให้แก่พวกเขาก่อนหน้านั,นแด่พระองค์ดว้ ย
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 5: บทที 5 นําเสนอบทโหมโรงก่ อนเข้ าสู่การเปิ ดหนังสื อม้ วนทีมี
ตราประทับเจ็ดดวง ยอห์ นบันทึกเกียวกับเหตุการณ์ ต่างๆอันน่ าตืนตาซึ งเกิดขึน ก่ อนการเปิ ด
หนังสื อม้ วนนันในสวรรค์
วว 5:1

ยอห์นบันทึกว่า และในพระหัตถ์ เบือ% งขวาของพระองค์ ผู้ทรงประทับบน

พระทีน ังนั%น ข้าพเจ้ าได้ เห็นหนังสื อม้ วนหนึงเขียนไว้ ท%งั ข้ างในและข้ างนอก มีตราประทับอยู่
เจ็ดดวง ขณะทียอห์นกําลังทําความคุน้ เคยกับภาพและเสี ยงต่างๆอันน่าตืนตาเกียวกับบริ เวณ
พระทีนงั แห่งสวรรค์อยูน่ , นั ท่านก็ถูกดึงความสนใจไปยังพระองค์ผปู ้ ระทับอยูบ่ นพระทีนงั นั,น
(พระเจ้าพระบิดา) ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีหนังสือม้วนหนึงอยู่ คําทีแปลเช่นนั,น (บิบลิ
ออน) มีความหมายว่า เอกสารทีถูกเขียนในรู ปของหนังสื อม้วน วิธีปฏิบตั ิโดยปกติในสมัยพระ
คัมภีร์กค็ ือ เอกสารต่างๆจะถูกเขียนลงบนด้านหนึงของกระดาษปาปิ รุ ส จากนั,นมันก็ถูกม้วนให้
อยูใ่ นรู ปของหนังสื อม้วน อย่างไรก็ตาม เอกสารชิ,นนี,ถูกเขียนบนทั,งสองด้านซึงแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลปริ มาณมหาศาลถูกบันทึกอยูใ่ นนั,น หรื อไม่กส็ ิ งทีถูกเขียนอยูด่ า้ นนอกอาจเป็ นชือเรื อง
ของเอกสารนั,นซึงบรรยายถึงเนื,อหาของมันก็ได้ ในสมัยนั,นธรรมเนียมปกติกค็ ือ การประทับ
ตราด้วยขี,ผ, งึ ลงบนขอบนอกของหนังสื อม้วนเพือทีจะพกพาได้สะดวก ทีสาํ คัญยิง ไปกว่านั,นก็
คือ ตราประทับดังกล่าวก็ช่วยรับประกันเรื องการรักษาความลับของหนังสื อม้วนนั,นด้วย
หากหนังสื อม้วนดังกล่าวเป็ นเอกสารของทางราชการ มันก็น่าจะมีรอยประทับตราเป็ น
ทางการของรัฐบาลลงบนขี,ผ, งึ ก่อนทีมนั จะแข็งตัว ในจักรวรรดิโรม ตราประทับของโรมก็มีสิทธิ
อํานาจของโรม การแกะตรานั,นออกโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เสี ยงทีจะโดนโรมลงโทษอย่าง
รุ นแรง หนังสื อม้วนนี,มีตราประทับเจ็ดดวงอยูบ่ นขอบด้านนอก ภายใต้กฎหมายของโรม
พินยั กรรมฉบับหนึงต้องมีพยานเจ็ดคนพร้อมกับตราประทับเจ็ดดวงของพวกเขา ไม่มีอะไรบ่ง
บอกว่านีเป็ นพินยั กรรม อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งทีวา่ มีตราประทับเจ็ดดวงก็บอกเป็ นนัยว่า

เอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารทางกฎหมาย บางคนคิดว่าหนังสื อม้วนนี,ซ ึงอยูใ่ นพระหัตถ์ของ
พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพคือ หนังสื อเล่มทีถูกพูดถึงในดาเนียล 12:4
บางคนก็เสนอว่า เอกสารฉบับนี,จริ งๆแล้วคือ โฉนดแสดงสิ ทธิความเป็ นเจ้าของแผ่นดิน
โลก ด้วยเหตุน, ี ตามทีเนื,อหาจะแสดงให้เห็น โฉนดฉบับทางการทีแสดงความเป็ นเจ้าของแผ่น
ดินโลกดังกล่าวจึงถูกมอบให้แก่พระบุตรของพระเจ้าซึ งแสดงถึงการทีพระองค์ทรงรับมอบ
อํานาจควบคุมแล้ว อีกทรรศนะหนึงก็เชือว่าหนังสื อม้วนนี,มีบนั ทึกเกียวกับการพิพากษาที
พระเจ้ากําลังจะทรงเทลงบนแผ่นดินโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี ทรรศนะแรกดู
จะสอดคล้องกับภาพรวมส่ วนใหญ่ของคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์มากกว่า ทรรศนะหลังก็อาจ
สอดคล้องกับการเปิ ดตราหกดวงในบทต่อไป อย่างไรก็ตาม เราเอนเอียงไปทางทรรศนะทีเชือว่า
เป็ นโฉนดมากกว่า
วว 5:2

ในขณะเดียวกัน ยอห์นเขียนว่า และข้ าพเจ้ าได้ เห็นทูตสวรรค์ทมี ฤี ทธิLองค์

หนึง ประกาศด้ วยเสี ยงอันดังว่ า "ใครเป็ นผู้ทสี มควรจะแกะตราและคลีห นังสื อม้ วนนั%นออก” คํา
ทีแปลว่า มีฤทธิL (อิสคูรอส) มีความหมายว่า ‘เปี ยมด้วยพละกําลัง’ นีสือว่าพวกทูตสวรรค์มีพลัง
มากจริ งๆ อย่างไรก็ตามมีการสื อถึงระดับพละกําลังทีแตกต่างกันในเขตแดนของพวกทูตสวรรค์
ด้วย บางองค์กม็ ีสิทธิอาํ นาจหรื อพลังมากกว่าองค์อืน บางคนก็เสนอว่าทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ; มาก
องค์น, ีอาจเป็ นหนึงในอัครเทวทูตาธิ บดีหลายองค์ โดยอาจเป็ นกาเบรี ยล หรื อน่าจะเป็ นมีคาเอล
มากกว่า องค์หลังนี,เกียวข้องกับบริ บทโดยตรงของดาเนียล 12 และ ‘การบันทึก’ ของโฉนดแห่ง
แผ่นดินโลกในห้องพิจารณาคดีแห่งสวรรค์ ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ีจึงร้องประกาศโดยอาจ
ไม่ตอ้ งการคําตอบว่า “ใครเป็ นผูท้ ีสมควรจะแกะตราและคลีหนังสื อม้วนนั,นออก” ทูตสวรรค์
องค์น, ีทราบดีถึงคําตอบของคําถามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพือทีจะเน้นความสําคัญของเรื องนี,
เขาจึงถามว่าใครมีสิทธิอาํ นาจตามกฎหมายทีจะแกะตราทีประทับอยูบ่ นโฉนดแผ่นดินโลก
วว 5:3

และไม่ มผี ู้ใดในสวรรค์ บนแผ่ นดินโลก หรือใต้ แผ่ นดินทีส ามารถคลี

หนังสือม้ วนนั%นออก หรือดูหนังสื อนั%นได้ พอได้ยนิ คําถามทีทูตสวรรค์องค์น, ีร้องประกาศออกมา
ยอห์นก็บนั ทึกว่า ไม่ มีผ้ ใู ด ในจักรวาลสามารถคลีหนังสื อม้วนนั,นออกได้ คําทีแปลว่า ไม่ มผี ู้ใด

(อออูเดะอิส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่มีใคร’ ไม่มีใคร ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อไม่ใช่คน ใน
สวรรค์ แผ่นดินโลก หรื อใต้แผ่นดินโลก นัน คือ แม้แต่ในนรก สามารถ คําทีแปลเช่นนั,น (ดู
นาไม) ในบริ บทนี,มีความหมายว่า ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นัน คือ มีสิทธิ อาํ นาจตามกฎหมาย
ทีจะเปิ ดหนังสื อม้วนนั,นหรื อดูสิ งทีถูกเขียนอยูใ่ นนั,นได้ ไม่มีใครในทั,งจักรวาลมีสิทธิอาํ นาจที
จะเอาเอกสารทางกฎหมายทีสาํ คัญฉบับนี,ไป ซึงเป็ นโฉนดแผ่นดินโลก แกะตราประทับออก
และอ่านมันได้
วว 5:4

และข้ าพเจ้ าก็รําไห้ มากมาย เพราะไม่ มผี ู้ใดสมควรจะคลีห นังสื อม้ วนนั%น

ออกและอ่านหนังสื อนั%น หรือดูหนังสื อนั%นได้ ยอห์นเข้าใจถึงความหมายของสิ งทีท่านได้เห็น
เห็นได้ชดั ว่าท่านรับรู ้ได้ถึงความหมายของหนังสื อม้วนนี, มันคือโฉนดแผ่นดินโลก ท่านจึง
ร้องไห้ทีไม่มีใครมีสิทธิอาํ นาจทีเข้ามาจัดการกับความวุน่ วายบนแผ่นดินโลกได้ ยอห์นทราบดี
ถึงความบาปและการข่มเหงทีกาํ ลังเกิดขึ,นอยูบ่ นแผ่นดินโลก ท่านทราบดีวา่ พญามารเป็ นพระ
แห่งโลกนี, ท่านทราบว่าซาตานกําลังดําเนินงานของมันอยูท่ ีนนั ดังนั,น ท่านจึงเศร้าใจทีไม่มีใคร
สามารถอ้างสิ ทธิ;ความเป็ นเจ้าของโฉนดแผ่นดินโลกและขจัดความชัว ร้ายทีมีอยูใ่ นนั,นออกไป
ได้ ดังนั,น การทีใครสักคนคู่ควรทีจะเปิ ดเอกสารฉบับนี,และอ่านเนื,อหาข้างในนั,นจึงไม่เพียงบ่ง
บอกถึงสิ ทธิอาํ นาจตามกฎหมายเท่านั,น แต่สือถึงความเป็ นเจ้าของแผ่นดินโลกด้วย การได้สิทธิ;
ความเป็ นเจ้าของจึงสื อถึงการซื,อมาด้วยราคาแพง เดี^ยวผูห้ นึงจะก้าวออกมาซึงเป็ นผูท้ ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขเหล่านั,น
วว 5:5

ท่ามกลางบรรยากาศทีสะเทือนใจดังกล่าวมีผู้หนึงในพวกผู้อาวุโสนั%น

บอกแก่ข้าพเจ้ าว่ า "อย่าร้ องไห้ เลย ดูเถิด สิ งโตแห่ งตระกูลยูดาห์ เป็ นมูลรากของดาวิด พระองค์
ทรงมีชัยแล้ ว พระองค์ จงึ ทรงสามารถแกะตราทั%งเจ็ดดวงและคลีห นังสือม้ วนนั%นออกได้ ”
ท่านประกาศว่าพระเยซูคริ สต์ทรงมีชยั ทีจะรับเอาหนังสื อม้วนนั,นไป เปิ ดออก และแกะ
ตราของมันได้ คําทีแปลว่า มีชัยแล้ว (นิคาโอ) มักถูกแปลเป็ น ‘มีชยั ชนะ’, ‘พิชิต’ หรื อ ‘ได้รับ
ชัยชนะ’ ดังนั,น เมือพิจารณาถึงพระสัญญาทีถูกกล่าวซํ,าๆในหลายบทก่อนหน้าทีมีแก่ผทู ้ ีมี
ชัยชนะ เราจึงเห็นชัดเจนว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงมีชยั ชนะแทนเราแล้ว ยอห์นจึงไม่มี

เหตุให้โศกเศร้าแล้ว มีพระองค์ผหู ้ นึงทีทรงมีสิทธิอาํ นาจและสิ ทธิพิเศษทีจะรับเอาโฉนดแผ่น
ดินโลกไปและทําสิ งทีพระองค์ทรงเห็นสมควร พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า “สิ งโตแห่งตระกูลยู
ดาห์” ซึงทําให้เรานึกถึงปฐมกาล 49:9-10 ตรงนั,นเองยาโคบพยากรณ์วา่ ตระกูลเชื,อพระวงศ์
กษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลทีจะได้ครอบครองเหมือนสิ งโตคือตระกูลยูดาห์ สิ งโตผูน้ , นั คือ พระ
บุตรของพระเจ้าผูท้ รงได้รับสง่าราศีแล้ว คือ พระเยซูคริ สต์
พระองค์ทรงถูกเรี ยกด้วยว่า “มูลรากของดาวิด” ซึงทําให้เรานึกถึงอิสยาห์ 11:1, 10 ทีผู ้
พยากรณ์ท่านนี,กล่าวล่วงหน้าว่า กิง (กษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นพระเมสสิ ยาห์) จะงอกออกมาจากราก
แห่งเจสซี (คือ ดาวิด) สักวันหนึง พระองค์นนั เองเป็ นผูท้ รงมีชยั เหนือความตาย โลก ความบาป
และพญามาร พระองค์นนั เองทีโดยพระโลหิตทีไหลออกของพระองค์ได้ทรงซื,อการไถ่แผ่นดิน
โลกกลับมาเป็ นของพระองค์เอง พระองค์จึงทรงมีอาํ นาจและสิ ทธิอาํ นาจตามกฎหมายทีจะรับ
เอาหนังสื อม้วนนี,ไปและแกะตราทั,งเจ็ดดวงออก พระองค์กาํ ลังจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินโลก
ทีถูกความบาปแช่งสาปและตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของซาตานมาตั,งนานแล้ว ยุคเจ็ดปี กําลังจะเริ มต้น
ตามทีจะถูกกล่าวถึงในบทต่อไป จากนั,น พระเยซูคริ สต์จะตรัสชัดเจนว่าพระองค์กาํ ลังจะเข้ามา
คุมแล้ว จากนั,นพระองค์จะทรงมีอาํ นาจควบคุมโดยสมบูรณ์ จากนั,นพระองค์จะทรงกํากับดูแล
เหตุการณ์ทุกอย่าง โดยการมีชยั ต่อความตายและการฟื, นคืนพระชนม์ของพระองค์ๆได้ทรงซื, อ
แผ่นดินโลกกลับมาเป็ นของพระองค์แล้ว จากนั,นพระองค์จะทรงรับเอาสิ ทธิ;ความเป็ นเจ้าของ
แผ่นดินโลกและรับหน้าทีกาํ กับดูแลมัน
วว 5:6

ขณะนั,นเองยอห์นเขียนว่า และในท่ามกลางพระทีน ังกับสิ งทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั

สีน%ัน และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ดูเถิด ข้ าพเจ้ าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึงทรง
ถูกปลงพระชนม์ ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซึงเป็ นพระวิญญาณทั%งเจ็ดของพระเจ้ า ที
ทรงส่ งออกไปทัว แผ่ นดินโลก
ทันใดนั,นยอห์นเห็นพระเมษโปดกทรงอยูท่ ่ามกลางพวกผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คน จากผูเ้ ขียน
พระคัมภีร์ใหม่ท, งั หมด ยอห์น (ยกเว้นเปโตรเพียงผูเ้ ดียวเท่านั,น) เป็ นผูเ้ ดียวเท่านั,นทีเน้นเรื องที
พระเยซูทรงเป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้า ดู ยอห์น 1:29 นอกจากนี, ยอห์นบันทึกว่าพระเมษ

โปดกของพระเจ้าประหนึงทรงถูกปลงพระชนม์ คําทีแปลเป็ นวลีน, ีคือ สฟาดโซ ถูกผันให้อยูใ่ น
รู ปกาลสมบูรณ์และประธานถูกกระทํา ดังนั,นความหมายก็คือว่า ยอห์นได้เห็นพระเมษโปดก
ของพระเจ้า ‘ทีทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว’ เราจึงเห็นชัดเจนถึงการสิ, นพระชนม์แทนมนุษย์ของ
พระองค์ นอกจากนี,ขอ้ เท็จจริ งทีวา่ พระองค์ทรงพระชนม์อยูแ่ ละประทับยืนอยูใ่ นสวรรค์กส็ ื อ
ชัดเจนถึงการฟื, นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ,นสู่ สวรรค์ของพระองค์
ปกติแล้วลูกแกะไม่มีเขา อย่างไรก็ตามทัว พระคัมภีร์เขาก็เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงถึงสิ ทธิ
อํานาจและพลัง ข้อเท็จจริ งทีวา่ ยอห์นเห็นเจ็ดเขาก็สือถึงฤทธานุภาพใหญ่ยงิ และความสมบูรณ์
แบบขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงเป็ นขึ,นแล้วของเรา วลีทีพดู ถึง “ตาเจ็ดดวง” อาจเป็ นอุปมาทีช, ี
ถึงความรู ้อนั สมบูรณ์แบบและความทรงสัพพัญsูของพระองค์ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ทั,งหมดนี,
เทียบเท่ากับ “พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้า” ตามทีหมายเหตุไว้ก่อนหน้านั,น (ดู หมายเหตุของ
วิวรณ์ 1:4, 3:1, 4:5) พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้าน่าจะเป็ นอุปมาเพือ หมายถึงความสมบูรณ์
แบบของพระวิญญาณบริ สุทธิ;และการรับใช้อนั สมบูรณ์แบบของพระองค์ทีมีต่อผูค้ นของ
พระเจ้า (เลขเจ็ดในพระคัมภีร์โดยสากลแล้วเป็ นเลขแห่งความสมบูรณ์แบบ)
วว 5:7

ดังนั,น พระเมษโปดกผูท้ รงถูกปลงพระชนม์แล้ว...ได้ เข้ ามารับม้ วน

หนังสือจากพระหัตถ์ เบือ% งขวาของพระองค์ ผู้ทรงประทับบนพระทีน ังนั%น ในวันนั,นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราจะทรงอ้างสิ ทธิ; ทุกประการในความเป็ นเจ้าของแผ่นดินโลก ยุคเจ็ดปี จึงจะเริ มขึ,น
เมือพระองค์ทรงเริ มกระบวนการรับอํานาจควบคุมแผ่นดินโลกอย่างเด็ดขาด
วว 5:8

เมือ พระองค์ ทรงรับหนังสื อม้ วนนั%นแล้ว สิงทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สี กบั ผู้อาวุโส

ยีส ิ บสีคนนั%นก็ทรุดตัวลงจําเพาะพระพักตร์ พระเมษโปดก ทุกคนถือพิณเขาคู่และถือขันทองคํา
บรรจุเครืองหอม ซึงเป็ นคําอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทั%งปวง
พอพระองค์ทรงได้รับโฉนดแผ่นดินโลก “สัตว์ท, งั สี กบั ผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนนั,นก็ทรุ ดตัวลง
จําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก” สิ งทีมีชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์ท, งั สี ตนซึงอยูห่ น้าพระทีนงั ของ
พระเจ้า และผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนแห่งยุคคริ สตจักร ก็เข้าใจความหมายของสิ งทีเพิง เกิดขึ,น พวกเขา
จึงก้มกราบนมัสการจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก พระองค์กาํ ลังจะทรงใช้มาตรการทีจาํ เป็ น

เพือ รับอํานาจควบคุมแผ่นดินโลก น่าสนใจตรงทีวา่ ผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนนี,ต่างคนต่างมีพิณของตน
ซึงสื อถึงการใช้มนั เพือประกอบการร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า นีจึงไม่เพียงสื อถึงการร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าในสวรรค์เท่านั,น แต่สือถึงการใช้เครื องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลง
สรรเสริ ญด้วย เห็นได้ชดั ว่าจะมีดนตรี อนั สุ ดแสนจะไพเราะในสวรรค์ โดยมีเป้ าหมายเพือ
สรรเสริ ญพระเจ้าและพระเมษโปดก
นอกจากนี, ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนนี,ยงั มี “ขันทองคําบรรจุเครื องหอม ซึงเป็ นคําอธิษฐาน
ของพวกวิสุทธิชนทั,งปวง” ด้วย คําทีแปลว่า ขัน (ฟี อาเล) มีความหมายว่า ‘ชามก้นตื,น’ หรื อ
‘ถาดรองถ้วยก้นลึก’ พวกมันเต็มไปด้วยเครืองหอม คําทีแปลเช่นนั,นคือ ธูมีอามา นีจึงอาจหมาย
ถึงภาชนะทองคําทีมีไว้สาํ หรับเผาเครื องหอม อย่างไรก็ตาม ความหมายทีชดั เจนของสิ งเหล่านี,ก็
คือ “คําอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทั,งปวง” ในเพลงสดุดี 141:2 ดาวิดเขียนเกียวกับคําอธิษฐาน
ของท่านว่า “เป็ นดังเครื องหอมต่อพระพักตร์พระองค์”
นีสือชัดเจนถึงกลินหอมสุ คนธรสของคําอธิษฐานของประชากรของพระเจ้าทีส่งถึง
พระองค์ นีสืออีกด้วยว่าคําสรรเสริ ญทีมีอยูใ่ นคําอธิษฐานก็ถูกเก็บไว้ในสวรรค์ ดุจดังเก็บไว้ใน
ภาชนะทองคําเพือทีจะเอาออกมาในเวลาอันเหมาะสมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าดุจเครื องหอมที
มีกลินหอม เราจึงสมควรทีจะระมัดระวังมากขึ,นในการเอ่ยคําสรรเสริ ญต่อพระเจ้าในคําอธิษฐาน
ทีเรามีต่อพระองค์ มันเป็ นกลินหอมสําหรับพระองค์
วว 5:9

เมือเราได้เห็นว่าพระเมษโปดกทรงรับเอาโฉนดแผ่นดินโลกไปแล้ว ซึง

สื อว่าพระองค์กาํ ลังจะเข้ามารับอํานาจควบคุมมันแล้ว ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนจึง (อาจพร้อมกับ
การบรรเลงเพลงประกอบด้วยพิณของพวกเขาด้วย) ร้ องเพลงใหม่ เพือสรรเสริ ญพระองค์ เพลง
นั,นจะมีเนื,อหาว่า "พระองค์ทรงเป็ นผู้ทสี มควรจะทรงรับม้ วนหนังสื อ และแกะตราม้ วนหนังสื อ
นั%นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์ แล้ว และด้ วยพระโลหิตของพระองค์น%ัน
พระองค์ได้ ทรงไถ่ เราทั%งหลายซึงมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ ไปถึง
พระเจ้ า

พวกเขาจึงสรรเสริ ญพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราว่าทรงสมควรหรื อมีสิทธิพิเศษที
จะเข้ามารับโฉนดแผ่นดินโลกและดูเนื,อหาทีมีอยูใ่ นโฉนดนั,น รายละเอียดเหล่านั,นอาจเป็ นสิ งที
ถูกเปิ ดเผยในบทต่อๆไปก็ได้ การทีพระองค์ทรงมีสิทธิพิเศษดังกล่าวส่ วนหนึงแล้วก็เป็ นเพราะ
พระองค์ได้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว พระองค์จึงได้ไถ่มวลมนุษย์ชาติโดยพระโลหิตของ
พระองค์ให้ไปถึงพระเจ้า เราจึงเห็นความคิดทีสาํ คัญหลายประการ (1) สิ งทีตอ้ งชําระเพือแลก
กับการไถ่เรา (นัน คือ ค่าไถ่) คือ พระโลหิตทีไหลออกของพระเยซูคริ สต์ ดู 1 เปโตร 1:18-19 (2)
เราทราบชัดเจนแล้วว่าผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนเป็ นใคร พวกเขาเป็ นตัวแทนของคนเหล่านั,นทีได้รับ
การไถ่โดยพระโลหิ ตของพระเมษโปดกจากทุกประชาชาติบนแผ่นดินโลก เห็นได้ชดั ว่านัน คือ
คริ สตจักร ผูอ้ าวุโสเหล่านี,จึงเป็ นตัวแทนของคริ สตจักร
วว 5:10

พระองค์ได้ ทรงโปรดให้ เราทั%งหลายเป็ นกษัตริย์และเป็ นปุโรหิตของ

พระเจ้ าของเรา และเราทั%งหลายจะได้ ครอบครองแผ่ นดินโลก" นอกจากนี, พวกเขาในฐานะเป็ น
ตัวแทนของคริ สตจักร จึงถูกพระเจ้าโปรดให้เป็ น “กษัตริ ยแ์ ละปุโรหิ ต” เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยว่า
พวกเขาพูดถึงอะไรอยู่ ผูอ้ าวุโสเหล่านี,จึงถูกบรรยายในการทีพวกเขาจะ “ครอบครองแผ่นดิน
โลก”
หลายความเห็นจึงตามมา (1) ตําแหน่งของการเป็ นกษัตริ ยแ์ ละปุโรหิตจึงสื อถึง
บรรดาศักดิ; สิ ทธิอาํ นาจ และสิ ทธิพิเศษในอาณาจักรทีจะมาถึงของพระคริ สต์ นัน คือ ยุคพันปี นี
ย่อมรวมถึงอาณาจักรนิรันดร์ตามทีมีบอกไว้ในวิวรณ์ 22:5 ด้วย ดูความเห็นทีคล้ายกันในวิวรณ์
1:6 (2) เราเห็นถึงบําเหน็จต่างๆสําหรับการรับใช้อย่างสัตย์ซือในอาณาจักรทีจะมาถึง
(ทั,งสองอาณาจักร) ของพระคริ สต์
(3) เราจึงอาจสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าอภิสิทธิ;ดังกล่าวไม่ได้มีไว้สาํ หรับผูอ้ าวุโส
เหล่านั,นในสวรรค์เท่านั,น เพราะพวกเขาเป็ นเพียงตัวแทนของคริ สตจักร แต่คาํ สอนมากมาย
เหลือเกินในพระคัมภีร์ใหม่เกียวกับเรื องนี,กส็ อนว่า ทุกคนทีปรนนิบตั ิพระองค์ผทู ้ รงเป็ นจอม
กษัตริ ยอ์ ย่างสัตย์ซือในชีวติ นี,จะได้รับสิ ทธิพเิ ศษดังกล่าวในตอนนัน ระดับของบําเหน็จจะขึ,นอยู่
กับระดับของการรับใช้และความสัตย์ซือในตอนนี  (4) เห็นได้ชดั ว่า จะมีสิทธิพิเศษของการไม่
เพียงครอบครองในอาณาจักรของพระองค์ตามชอบพระทัยพระองค์เท่านั,น แต่บางคนจะมีหน้า

ทีบางอย่างเหมือนปุโรหิตในวันนั,นด้วย ตรงนี,สือมากกว่าแค่เรื องตําแหน่งปุโรหิตของผูเ้ ชือ เห็น
ได้ชดั ว่าจะมีการรับใช้แบบปุโรหิตซึงจะทรงประทานให้ในตอนนันแก่คนเหล่านั,นทีได้
ปรนนิบตั ิพระองค์อย่างสัตย์ซือในตอนนี  ถึงแม้ไม่มีนิยามไว้ แต่มนั ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็ น
บําเหน็จอันใหญ่ยงิ
วว 5:11-12

แล้วข้ าพเจ้ าก็มองดู และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสียงทูตสวรรค์ เป็ นอันมากนับเป็ น

โกฏิๆเป็ นแสนๆ ซึงอยู่ล้อมรอบพระทีน ังรอบสิ งทีม ชี ีวติ อยู่และผู้อาวุโสทั%งหลายนั%น 12 ร้ อง
เสี ยงดังว่ า "พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ แล้วนั%น เป็ นผู้ทสี มควรได้ รับฤทธิLเดช ทรัพย์
สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่ าราศี และคําสดุดี"
นอกจากบทเพลงสรรเสริ ญทียอห์นได้ยนิ จากผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนหน้าพระทีนงั แล้ว ท่าน
ยังได้ยนิ คณะนักร้องประสานเสี ยงทีเป็ นทูตสวรรค์หมู่ใหญ่ร่วมวงในการร้องเพลงสรรเสริ ญ
พระเมษโปดกด้วย ท่านบรรยายว่าได้ยนิ “เสี ยงทูตสวรรค์เป็ นอันมากนับเป็ นโกฏิๆเป็ นแสนๆ
ซึงอยูล่ อ้ มรอบพระทีนงั รอบสัตว์และผูอ้ าวุโสทั,งหลายนั,น” มันจะเป็ นคณะนักร้องประสาน
เสี ยงในสวรรค์ทียงิ ใหญ่ขนาดไหน เพราะว่ามีทตู สวรรค์ “เป็ นโกฏิๆเป็ นแสนๆ” เราเห็นสอง
กลุ่มอย่างชัดเจน (1) กลุ่มทีเป็ นทูตสวรรค์ ซึงรวมถึงสิ งมีชีวติ ทั,งสี ดว้ ย (คือ สัตว์เหล่านั,น) และ
(2) เหล่าผูอ้ าวุโสซึงเป็ นตัวแทนของคริ สตจักรทีรวมตัวกันในสวรรค์ เราไม่ทราบชัดเจนว่า
ยอห์นตั,งใจใช้ตวั เลขเพือหมายถึงจํานวนตามนั,นจริ งๆหรื อใช้ในเชิงอุปมามากกว่า “เป็ นโกฏิๆ”
คือ หนึงร้อยล้าน และ “เป็ นแสนๆ” คือ หลายล้าน นัน อาจเป็ นไปได้จริ งๆ ในทางกลับกัน ท่าน
อาจตั,งใจทีจะหมายถึงทูตสวรรค์จาํ นวนมหาศาลนับไม่ถว้ นก็ได้ คําทีแปลว่า เป็ นโกฏิๆ (มูรีอาส)
มีความหมายว่า ‘มากมายเหลือคณานับ’ และเป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ a myriad
คําทีแปลว่า เป็ นแสนๆ (คีลีอาส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘หลายพัน’ วลีน, ีจึงมีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘มากมายเหลือคณานับและเป็ นหมืนเป็ นแสน’ ความหมายก็คือ หมู่คณะทีมีจาํ นวนนับ
ไม่ถว้ น เนืองจากมีทูตสวรรค์อยูส่ องกลุ่มและใช้คาํ บรรยายทีเป็ นตัวเลขสองชุด นีจึงสื อว่ามีทูต
สวรรค์เป็ นโกฏิๆอยูใ่ นตอนนั,นและมีคนจํานวนมากมายนับไม่ถว้ นของคริ สตจักรด้วย เมือมอง

จากสวรรค์แล้วยุคเจ็ดปี จะเริ มต้นในบทต่อไปและเพราะคนจํานวนนับไม่ถว้ นของคริ สตจักรอยู่
ในสวรรค์แล้วก่ อนยุคเจ็ดปี จะเริ มต้น นีจึงสื อชัดเจนอีกครั,งถึงการรับขึ,นก่อนยุคเจ็ดปี
คณะนักร้องประสานเสี ยงในสวรรค์จึงร้องเพลงด้วยเสี ยงอันดังว่า “พระเมษโปดกผูท้ รง
ถูกปลงพระชนม์แล้วนั,น เป็ นผูท้ ีสมควรได้รับฤทธิ;เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ
สง่าราศี และคําสดุดี” มีบางคนโต้แย้งว่าไม่มีการเอ่ยถึงการร้องเพลงในทีน, ีเลย อย่างไรก็ตาม
การพูดถึงพิณในข้อ 8 รวมถึงเพลงนั,นในข้อ 9 ก็สือชัดเจนถึงดนตรี และการร้องเพลงด้วย เพราะ
เดี^ยวจะมีการแกะตราทั,งเจ็ดดวงแล้ว และพระเมษโปดกจะทรงถูกนําเสนอว่าทรงมีเขาเจ็ดเขา
และพระเนตรเจ็ดดวง (พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้า) คณะนักร้องประสานเสี ยงในสวรรค์จึง
เริ มร้องเพลงสรรเสริ ญเจ็ดประการ
เพราะการไถ่ของพระองค์ทีกางเขน พระองค์จึงสมควรได้รับ (1) ฤทธิLเดช คําทีแปลเช่น
นั,น (ดูนามิส) สื อถึงฤทธิ;เดชอันใหญ่ยงิ ซึงพระองค์ทรงได้รับเพือทีจะยึดอํานาจครอบครองมา
จากซาตาน พระองค์ทรงสมควรได้รับ (2) ทรั พย์ สมบัติ นัน คือความมัง คัง ทั,งสิ, นแห่งสิ งทรง
สร้างของพระองค์ซ ึงพระองค์กาํ ลังจะได้รับอํานาจครอบครองแล้ว พระองค์ทรงสมควรได้รับ
(3)ปั ญญา ซึงพระองค์จาํ เป็ นต้องใช้ในการปกครองและครอบครองในอาณาจักรทีจะมาถึงของ
พระองค์ พระองค์ยงั สมควรได้รับ (4) อานุภาพ ทีจาํ เป็ นต้องใช้ในการเอาชนะซาตานในการสู ้
รบทีอารมาเกดโดน จากนั,นพระองค์ทรงสมควรได้รับ (5) เกียรติ และ (6) สง่ าราศี ทีพระองค์จะ
ทรงได้รับเมือพระองค์ทรงประทับนัง เป็ นกษัตริ ยส์ ื บๆไปเป็ นนิตย์บนพระทีนงั ของพระองค์
สุ ดท้าย พระองค์ทรงสมควรได้รับ (7) คําสดุดี หรื อคําสรรเสริ ญสําหรับทุกสิ งทีพระองค์ทรง
เป็ น ทุกสิ งทีพระองค์ได้ทรงกระทําและทุกสิ งทีพระองค์จะทรงกระทํา
วว 5:13

และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสี ยงสิงมีชีวติ ทั%งหมด ทั%งในสวรรค์ ในแผ่ นดินโลก ใต้

แผ่ นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาทีอ ยู่ในทีเ หล่านั%น ร้ องว่ า "ขอให้ คาํ สดุดีและเกียรติ และ
สง่ าราศีและฤทธิLเดช จงมีแด่ พระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน ัง และแด่ พระเมษโปดกตลอดไปเป็ น
นิตย์ " ในวันนั,น “สิ งมีชีวติ ทั,งหมด” ในจักรวาลของพระเจ้าจะสรรเสริ ญพระองค์ นีไม่ได้สือถึง
แค่บรรดาทูตสวรรค์และคริ สตจักรทีได้รับสง่าราศีแล้วเท่านั,น แต่สือถึงสิ งมีชีวติ อืนๆทีเหลือ

ทั,งหมดในอาณาจักรของพระองค์ในวันนั,นด้วย พวกเขาจะร่ วมวงในการสรรเสริ ญพระเจ้าพระ
บิดาและพระเมษโปดกโดยกล่าวว่า “ขอให้คาํ สดุดีและเกียรติ และสง่าราศีและฤทธิ;เดช จงมีแด่
พระองค์ผปู ้ ระทับบนพระทีนงั และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็ นนิตย์” เราเห็นชัดเจนถึงภาพ
แสดงล่วงหน้าของการทีสิ งทั,งปวงร้องสรรเสริ ญพระเจ้าและพระเยซูคริ สต์ในอาณาจักรยุคพันปี
ทีจะมาและอาณาจักรนิรันดร์ทีจะตามมาหลังจากนั,นด้วย ในวันนั,น ทุกคนจะสรรเสริ ญสง่าราศี
และฤทธิ;เดชของพระองค์
วว 5:14

และสิ งทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สี น%ันก็ร้องว่ า "เอเมน" และผู้อาวุโสทั%งยีส ิบสี กท็ รุด

ตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์ เมือยอห์นได้มีโอกาสเห็นเล็กน้อย
ถึงเหตุการณ์สาํ คัญเหล่านี,ในสวรรค์ โดยอย่างแรกคือการรับโฉนดแผ่นดินโลกโดย
พระเมษโปดก จากนั,นก็การสรรเสริ ญโดยสิ งทั,งปวงซึงจะตามมาหลังจากนั,น บรรดาผูอ้ าวุโสทั,ง
ยีส ิ บสี คนจึง “ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผูท้ รงพระชนม์อยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์” ขณะเดียวกัน
สัตว์ (สิ งทีมีชีวติ ) ซึงเป็ นทูตสวรรค์ท, งั สี ตนก็กล่าวว่า เอเมน!
พระเจ้าจึงทรงสําแดงผ่านทางยอห์นให้เราได้เห็นพระทีนงั อันเปี ยมด้วยสง่าราศีของ
พระองค์ในวันนั,นก่อนเริ มต้นยุคเจ็ดปี บนแผ่นดินโลก พระเยซูคริ สต์ทรงได้รับมอบโฉนดแผ่น
ดินโลก คริ สตจักรทีรวมตัวกันในสวรรค์พร้อมกับคณะนักร้องประสานเสี ยงทีเป็ นทูตสวรรค์
ต่างทุ่มสุ ดใจในการร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า พวกเขารู ้วา่ เดี^ยวจะเกิดอะไรขึ,นเมือพระเยซูทรง
เริ มกระบวนการยึดอํานาจควบคุมแผ่นดินโลก พวกเขารู ้ดว้ ยว่าเมือทุกสิ งเสร็จสมบูรณ์ ทั,ง
จักรวาลก็จะสรรเสริ ญพระเจ้าและพระเมษโปดก มันเป็ นช่วงเวลาแห่งการชืนชมยินดีครั,งใหญ่
ในสวรรค์เมือพระเยซูทรงเริ มนําแผ่นดินโลกกลับมาเป็ นกรรมสิ ทธิ;ของพระองค์
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 6: ในบทนีค ือ การแกะตราหกดวงจากเจ็ดดวงของหนังสื อม้ วนที
พระเมษโปดกทรงรั บมา ตราสี ดวงแรกคือ ม้ าสี ตัวและคนขีสีคน ตราดวงทีห้าเปิ ดเผยราย
ละเอี ยดมากขึน เกียวกับสวรรค์ อย่ างน้ อยก็ในตอนนัน ตราดวงทีหกเปิ ดเผยให้ เห็นการพิพากษา
ซึ งเป็ นการเปิ ดเผยจากพระเจ้ าโดยตรง นีสือชัดเจนถึงการพิพากษาบนแผ่ นดินโลก ดูเหมือน
ไม่ มีข้อสงสัยเลยว่ านันเป็ นการเริ มต้ นของยุคเจ็ดปี

วว 6:1

เมือ พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึงนั%นออกแล้ว ข้ าพเจ้ าก็แลเห็น

และได้ ยนิ สิ งทีม ชี ีวติ อยู่ตวั หนึงในสิ งทีม ชี ีวติ อยู่สีตัวนั%นร้ องดุจเสี ยงฟ้าร้ องว่ า "มาดูเถิด" ขณะ
ทียอห์นสังเกตดูสิ งอัศจรรย์ต่างๆทีเกิดขึ,นในสวรรค์อยูน่ , นั ท่านก็ได้เห็นพระเมษโปดกทรงแกะ
ตราดวงแรกบนหนังสื อม้วนนั,น ดูความเห็นเกียวกับหนังสื อม้วนนี,ได้ในวิวรณ์ 5 ขณะเดียวกัน
ยอห์นก็ได้ยนิ สัตว์ ตวั หนึงในสี ตวั (สิ งทีมีชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์หน้าพระทีนงั ) สังท่านว่า “มา
ดูเถิด” ยอห์นออกความเห็นว่าเสี ยงของสิ งมีชีวติ ทีเป็ นทูตสวรรค์ตนนี, “ดุจเสี ยงฟ้ าร้อง” นีสือถึง
ลักษณะเฉพาะทีมีสิทธิอาํ นาจของทูตสวรรค์องค์น, ีพร้อมกับฤทธิ;เดชอันน่าสะพรึ งกลัว นํ,าเสี ยง
ดังสนัน และการบอกล่วงหน้าถึงการพิพากษา
วว 6:2

ข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึง และผู้ทขี มี ้านั%นถือธนู และได้

รับมงกุฎ และผู้น%ันก็ออกไปอย่างมีชัย และเพือ ได้ ชัยชนะ เมือยอห์นเข้าไปดู ท่านก็เห็น (หรื อ
ตรงตัวคือ ‘รับรู ้’) “ม้าขาวตัวหนึง” ไม่มีการบ่งบอกชัดเจนว่ายอห์นเห็นม้าตัวนี,และตัวต่อๆไป
ทีไหน อย่างไร หรื อในรู ปแบบใดกันแน่ เราทราบแต่เพียงว่าท่านได้เห็นม้าเหล่านั,น
หากเราสันนิษฐานจากบริ บทรวมๆว่า บทที 6 เป็ นจุดเริ มต้นของยุคเจ็ดปี (ซึงเป็ น
ทรรศนะก่อนยุคพันปี ซึงเป็ นทียอมรับ) นัน ก็หมายความว่า ม้าทั,งสี ตวั และผูท้ ีขีมา้ ซึงถูกบรรยาย
ในทีน, ีเป็ นเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นตอนเริ มต้นยุคเจ็ดปี เนื,อหาโดยรวมตั,งแต่ตรงนี,ไปจนจบบท
ที 19 จึงนําเสนอพัฒนาการตามลําดับเหตุการณ์ของยุคเจ็ดปี ยกเว้นบททีมีเนื,อหาแทรกหลายบท
นอกจากนี,ยอห์นได้เห็นคนขี “ม้าขาว” ตัวนี,ดว้ ย ท่านบรรยายถึงเขาว่าถือ “ธนู และได้รับ
มงกุฎ และผูน้ , นั ก็ออกไปอย่างมีชยั และเพือ ได้ชยั ชนะ” ให้เราปะติดปะต่อเบาะแสต่างๆเพือทีจะ
ทราบถึงตัวตนของบุคคลผูน้ , ีในช่วงต้นของยุคเจ็ดปี กัน คันธนู เป็ นอาวุธทางทหารทีใช้ในการรุ ก
ในสมัยนั,น ข้อเท็จจริ งทีวา่ เขาได้รับมงกุฎก็แสดงให้เห็นว่า เขาได้ข, นึ มาสู่ ตาํ แหน่งทีมีอาํ นาจ
ทางการเมือง ไม่มีการบ่งบอกว่าผูใ้ ดให้มงกุฎนี,แก่เขา อย่างไรก็ตาม ตามทีภาพนี,จะเปิ ดเผยให้
เห็นเพิมเติม อาจเป็ นได้วา่ พญามารเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ของเขา ไม่วา่ จะในกรณี ใด ผูป้ กครองทีถือ
อาวุธและดุดนั อย่างเห็นได้ชดั ผูน้ , ีกเ็ ริ มทีจะพิชิตประชาชาติอืนๆโดยมีเป้ าหมายทีจะพิชิตทุก
ประชาชาติ เมือเราปะติดปะต่อชิ,นส่ วนต่างๆเข้าด้วยกัน เราก็สันนิษฐานได้อย่างมีน, าํ หนักว่า ผูข้ ี

ม้าขาวผูน้ , ีคือ ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ขณะทีเขาเริ มก้าวขึ,นสู่อาํ นาจครองโลก ม้าสี ขาวในสมัย
โรมเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงจักรพรรดิผพู ้ ิชิตหรื ออย่างน้อยก็นายพล
หนังสื อดาเนียลสื อชัดเจนว่าผูค้ รอบครองซึงได้รับอํานาจจากซาตานผูน้ , ีจะปรากฏตัวขึ,น
จากโลกตะวันตก ถึงแม้วา่ เขามีแผนทีจะสร้างสันติภาพให้แก่ชนชาติอิสราเอล แต่ในช่วงแรก
ของยุคเจ็ดปี ดูเหมือนว่าเขาสร้างฐานของเขาให้แข็งแกร่ งโดยการใช้ความรุ นแรง โดยสร้าง
จักรวรรดิของตนโดยการเหยียบยํา ประชาชาติอืนๆ มัทธิว 24 นําเสนอเหตุการณ์ทีสอดคล้องกับ
วิวรณ์ 6 ในมัทธิว 24:6-8 (ซึงเห็นได้ชดั ว่าอ้างอิงถึงเหตุการณ์ช่วงแรกๆของยุคเจ็ดปี ) พระเยซู
ตรัสล่วงหน้าถึง “สงครามและข่าวลือเรื องสงคราม” พร้อมกับประชาชาติทีลุกขึ,นต่อสู ้
ประชาชาติ เห็นได้ชดั ว่าในช่วงเริ มต้นของยุคเจ็ดปี จะมีการสงครามระดับโลกซึ งเห็นได้ชดั ว่ามี
คนแห่งการบาปผูน้ , ีเป็ นผูน้ าํ เมือเขาเริ มการผงาดขึ,นสู่ การครองโลก
วว 6:3-4

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีส องนั%นแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยนิ สิ งทีม ชี ีวติ อยู่

ตัวทีส องร้ องว่ า "มาดูเถิด" 4 และมีม้าอีกตัวหนึงออกไปเป็ นม้ าสี แดงสด ผู้ทขี มี ้ าตัวนีไ% ด้ รับ
อนุญาตให้ นําสั นติสุขไปจากแผ่ นดินโลก เพือ ให้ คนทั%งปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นีไ% ด้ รับดาบ
ใหญ่ เล่มหนึง
ขณะทียอห์นยังอยูใ่ นสวรรค์อยูแ่ ละได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี,เกิดขึ,นอยูท่ ีนนั ท่านก็ได้เห็น
การแกะ “ตราดวงทีสอง” ท่านได้รับคําสังว่า “มาดูเถิด” อีกครั,ง คราวนี,ท่านได้เห็น “ม้าอีกตัว
หนึงออกไปเป็ นม้าสี แดงสด” ผูข้ ีมา้ สี แดงสดได้รับอนุญาต “ให้นาํ สันติสุขไปจากแผ่นดินโลก
เพือ ให้คนทั,งปวงรบราฆ่าฟันกัน และผูน้ , ีได้รับดาบใหญ่เล่มหนึง” ถึงแม้วา่ เราสามารถบ่งบอก
ได้บา้ งว่าผูข้ ีมา้ คนแรกเป็ นใคร แต่ผขู ้ ีมา้ คนทีสองนี,มีลกั ษณะเป็ นอุปมามากกว่า เขาอาจเป็ นทูต
สวรรค์ตนหนึงซึงเป็ นฝ่ ายดีหรื อฝ่ ายชัว ก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ภารกิจของเขาก็คือ การนํา
สันติสุขไปจากแผ่นดินโลก
ขณะทีความรุ นแรงทีชดั เจนของผูข้ ีมา้ คนแรกถูกกระทําผ่านทางการสงคราม แต่ตรงนี,
ความรุ นแรงดูเหมือนจะเป็ นการล่มสลายของความเป็ นระเบียบทางสังคมอย่างสิ, นเชิง นีสือถึง
การแพร่ กระจายของสภาวะไร้ขือแปโดยทีเพือนบ้านฆาตกรรมเพือ นบ้าน บางทีเพราะความ
จําเป็ นต่างๆของชีวติ เพราะการสงครามโดยรวมได้ทาํ ลายโครงสร้างพื,นฐานของชีวติ ไปแล้ว เรา

อาจอนุมานได้ดว้ ยว่าในช่วงทีมีการสงครามทัว โลกในตอนต้นของยุคเจ็ดปี นั,น ระเบิดนิวเคลียร์
จะถูกยิงใส่ ฝ่ายตรงข้าม นัน จะทําลายโครงสร้างพื,นฐานของชีวติ ปัจจุบนั อันนํามาซึงไฟฟ้ า เชื,อ
เพลิง อาหาร ระบบคมนาคม และการสื อสาร ในอารยธรรมทีชินแล้วกับสิ งอํานวยความสะดวก
เหล่านั,นและการเห็นการถูกทําลาย สภาวะอนาธิปไตยเต็มรู ปแบบพร้อมกับความรุ นแรงทีตาม
มาด้วยจึงเป็ นสิ งทีเกิดขึ,นได้แน่ๆ
ดูเหมือนว่าเมือผูข้ ีมา้ คนทีสองกระทําภารกิจของตนลุล่วงแล้ว โครงสร้างทุกอย่างของ
ความเป็ นระเบียบทางสังคมก็จะถูกทําลายไปเรี ยบร้อยแล้ว เมือคริ สตจักรซึงเป็ นเกลือแห่งแผ่น
ดินโลกและอิทธิพลในการเหนียวรั,งของพระวิญญาณบริ สุทธิ; ถูกพาออกไปในการรับขึ,น อํานาจ
ของความชัว ร้ายและความรุ นแรงของมันก็จะไม่ถูกยับยั,งไว้แล้ว ดังนั,น จะไม่ได้มีเพียงแค่การ
นองเลือดครั,งใหญ่จากการสงครามเท่านั,น แต่จากการล่มสลายอย่างสิ, นเชิงของอารยธรรมใน
พื,นทีหลายส่ วนของโลกด้วย
วว 6:5-6

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีส ามนั%นแล้ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยนิ สิ งทีม ชี ีวิตอยู่

ตัวทีส ามร้ องว่ า "มาดูเถิด" แล้วข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าดําตัวหนึง และผู้ทขี มี ้ านั%นถือ
ตราชู 6 แล้วข้ าพเจ้ าก็ได้ ยนิ เสี ยงออกมาจากท่ ามกลางสิงทีมชี ีวติ อยู่ท%งั สี น%ันว่ า "ข้ าวสาลีราคา
ทะนานละหนึงเดนาริอนั ข้ าวบาร์ เลย์ สามทะนานต่ อหนึงเดนาริอนั และเจ้ าอย่าทําอันตรายแก่
นํา% มันและนํา% องุ่น"
ยอห์นถูกเรี ยกอีกครั,งให้ไปดูการแกะตราดวงทีสาม คราวนี,ท่านได้ “เห็นและดูเถิด มีมา้
ดําตัวหนึง และผูท้ ีขีมา้ นั,นถือตราชู” โดยสากลแล้วสี ดาํ เป็ นสี แห่งความตาย ผูข้ ีมา้ คนนี,ถือตราชู
ซึงเป็ นอุปกรณ์ทีใช้กนั เป็ นปกติในสมัยโบราณสําหรับการทําธุรกรรมเชิงพาณิ ชย์ ตามทีขอ้ ต่อ
ไปจะบรรยายให้เห็น ตรงนี,สือถึงความฝื ดเคืองทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ยอห์นได้ยนิ เสี ยง “เสี ยง
ออกมาจากท่ามกลางสัตว์ท, งั สี น, นั ว่า "ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึงเดนาริ อนั ข้าวบาร์เลย์สาม
ทะนานต่อหนึงเดนาริ อนั ”
ข้าวสาลีหนึงทะนานเป็ นปริ มาณทีเวลาถูกบดจนเป็ นแป้ งสาลีแล้วจะได้ขนมปั งหนึงแถว
เดนาริ อนั เป็ นเหรี ยญเงินของโรม ตามทีมทั ธิว 20:2-13 ได้กล่าวไว้ ในเศรษฐกิจของศตวรรษแรก

ซึงมีค่าเท่ากับค่าแรงหนึงวัน ข้าวบาร์เลย์เป็ นเม็ดข้าวทีหยาบกว่าซึงปกติแล้วใช้เลี,ยงสัตว์ ดังนั,น
จะซื,อขนมปังในปริ มาณนั,นได้สามก้อนต้องใช้ค่าแรงหนึงวัน
ความหมายของภาพนี,จึงชัดเจน ไม่วา่ ค่าแรงหนึงวันจะเป็ นเงินเท่าไรก็ตาม การสามารถ
ซื,อได้เพียงขนมปังขาวได้เพียงแถวเดียวหรื อขนมปังหยาบได้เพียงสามแถวก็สือให้เห็นถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจทีรุนแรงจริ งๆ อัตราเงินเฟ้ อจะสู งลิวหรื อจะมีการกันดารอาหารซึงทําให้ขาดแคลน
อาหารหรื ออาจทั,งสองสิ ง สรุ ปก็คือ ภาพทีถูกบรรยายตรงนี,คือ การล่มสลายของเศรษฐกิจ เราจํา
ได้ถึงคําพยากรณ์ของพระเยซูในมัทธิว 24:7 เกียวกับความอดอยากและโรคระบาดซึงเกิดขึ,นใน
วันนั,นพร้อมๆกัน ทั,งสองอย่างเป็ นผลอันเกิดจากการสงครามแบบไร้ขีดจํากัด เมือสงคราม
ทําลายประเทศใด เศรษฐกิจของประเทศนั,นก็มกั ล่มสลาย ความอดอยากก็ตามมาเมือพืชผลถูก
ทําลายไปแล้ว และโรคภัยก็มกั ตามมาในภายหลัง หากยิง เป็ นสงครามนิวเคลียร์ดว้ ยแล้ว หายนะ
ทางเศรษฐกิจก็จะยิง เลวร้ายมากกว่าเดิม ดังนั,น ดูเหมือนว่าเมือยุคเจ็ดปี เริ มเข้ามา จะมี (ก)
สงครามเกิดขึ,นทัว โลก, (ข) การล่มสลายอย่างสิ, นเชิงของอารยธรรมและความเป็ นระเบียบทาง
สังคม และ (ค) การล่มสลายทางเศรษฐกิจ นีน่าจะทําให้ผฟู ้ ังเกิดความกังวลบ้างแล้ว
ความเห็นสุ ดท้าย “และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่น, าํ มันและนํ,าองุ่น” ค่อนข้างเป็ นปริ ศนา คํา
ทีแปลว่า นํา% มัน (เอะไลออน) หมายถึง นํ,ามันมะกอก ทั,งนํ,ามันมะกอกและนํ,าองุ่นเป็ น
สัญลักษณ์ทีแสดงถึงเศรษฐกิจของชนชาติอิสราเอลทั,งในตอนนั,นและในปัจจุบนั อาจเป็ นไปได้
ว่า ในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี พระเจ้าทรงสังให้ละเว้นเศรษฐกิจของชนชาติอิสราเอลจากการ
พิพากษาทีเกิดขึ,นในทีอืนๆ เพราะความทุกข์ยากในทีอืนเกิดจากสงคราม นีจึงสื อว่ามีสันติสุข
สําหรับชนชาติอิสราเอลในช่วงต้นของยุคเจ็ดปี นัน สอดคล้องกับเนื,อหาส่ วนอืนๆของพระ
คัมภีร์ทีพดู ถึงอวสานกาล ซึงดูเหมือนจะสื อว่าในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี ชนชาติอิสราเอลจะมี
สันติสุขและไม่ตอ้ งเจอกับการพิพากษาทีเกิดขึ,นในพื,นทีส่วนทีเหลือของโลก อย่างไรก็ตาม นัน
จะเปลียนเมือถึงตอนกลางของยุคเจ็ดปี
วว 6:7-8

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีส ี น%ันแล้ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยนิ เสี ยงสิงทีม ชี ีวิต

อยู่ตัวทีส ี ร้องว่ า "มาดูเถิด" 8 แล้วข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสี กะเลียวตัวหนึง ผู้ทนี ังบน
หลังม้ านั%นมีชือว่ าความตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้ วย และได้ ให้ ท%งั สองนีม% อี าํ นาจล้างผลาญ

แผ่ นดินโลกได้ หนึงในสี ส่วน ด้ วยดาบ ด้ วยความอดอยาก ด้ วยความตาย และด้ วยสัตว์ ร้ายแห่ ง
แผ่ นดิน
เมือตราประทับดวงทีสีถูกแกะออก ยอห์นก็ถูกสังอีกครั,งให้ดูเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นอัน
เกียวข้องกับตราดวงนั,น คราวนี,ท่านเห็น “ม้าสี กะเลียวตัวหนึง ผูท้ ีนงั บนหลังม้านั,นมีชือว่าความ
ตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้วย” คําทีแปลว่า สี กะเลียว (คโลรอส) หมายถึง สี เขียวหรื ออาจ
เป็ นสี เขียวเหลืองซีด ดังนั,นสี ทีถูกพูดถึงนี,จึงเป็ นสี แห่งความตาย ซึงมีลกั ษณะผิดธรรมชาติและ
เกียวข้องกับการเปื อยเน่า นอกจากนี,ชือของผูท้ ีนงั บนหลังม้าคือ ความตาย (ธานาทอส) และนรก
คําหลังนี,แปลมาจากคําว่า ฮาเดส ซึงหมายถึง ดินแดนของคนตาย โดยเชือกันว่าอยูใ่ จกลางของ
แผ่นดินโลก มันยังมีความหมายโดยทัว ไปว่าหลุมศพด้วย กล่าวให้เฉพาะเจาะจงยิง ขึ,นก็คือ พระ
คัมภีร์ใหม่สอนว่า ฮาเดส เป็ นสถานทีเบื,องต้นของคนตายทีจากโลกนี,ไป มันอาจถูกเปรี ยบว่า
เป็ นเหมือนกับคุกกักขังในตอนแรกก่อนถึงการพิพากษาทีพระทีนงั ใหญ่สีขาวและบึงไฟทีลุก
โชนอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ ลูกา 16:23 กล่าวชัดเจนว่ามันเป็ นสถานทีทีมีไฟและการทรมาน กล่าว
สั,นๆก็คือ ม้าสี กะเลียวตัวนี,และผูท้ ีขีมนั สื อถึงความตายและนรก
ยอห์นได้รับการเปิ ดเผยว่า “และได้ให้ท, งั สองนี,มีอาํ นาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึงใน
สี ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน” เราไม่ทราบ
ชัดเจนว่า “หนึงในสี ส่วนของแผ่นดินโลก” หมายถึงอะไร มันอาจหมายถึงหนึงในสี ของ
ภูมิศาสตร์ของแผ่นดินโลก อย่างไรก็ตาม ลักษณะทีกินพื,นทีไปทัว โลกของยุคเจ็ดปี ดูเหมือนจะ
สื อถึงหนึงในสี ของประชากรโลกมากกว่า เมือสงครามโลกซึงถูกจุดชนวนโดยปฏิปักษ์ของพระ
คริ สต์ทวีความรุ นแรงและก่อให้เกิดการล่มสลายของอารยธรรมในกลุ่มประชากรส่ วนใหญ่ของ
โลก นัน คือ การล่มสลายทางเศรษฐกิจ ความอดอยาก และโรคระบาดทีตามมา ซึงก็ฟังดูมีเหตุผล
ยอห์นกล่าวถึงสี สิ งทีก่อให้เกิดความตายดังกล่าว (1) ดาบ นัน คือ ความตายจากปฏิบตั ิการทาง
ทหารหรื อไม่กค็ วามรุ นแรงทีเกิดจากพลเรื อนด้วยกันเอง (2) ความอดอยาก นัน คือ ความตายที
เกิดจากการไม่มีอาหารรับประทานเพราะการกันดารอาหารทีระบาดไปทัว (3) ความตาย ซึงอาจ
เกิดจากโรคระบาดหรื อสงคราม และ (4) สัตว์ ร้ายแห่ งแผ่ นดิน ซึงเป็ นความตายโดยนํ,ามือของ
สัตว์ป่าซึงเตลิดไปทัว เพราะเหตุกนั ดารอาหารและความโกลาหลบนแผ่นดินโลก

หากเราจะสมมุติวา่ ประชากรโลกมีประมาณหกพันล้านคน นัน ก็แปลว่าในช่วงทีเกิด
สงครามตอนต้นยุคเจ็ดปี คนหนึงพันห้าร้อยล้านคนจะต้องตาย นัน เป็ นจํานวนเยอะมากจริ งๆ
ในการเข่นฆ่าในสงครามโลกครั,งทีสอง รวมถึงการสังหารหมู่ชาวยิวด้วย มีการประมาณการว่า
คนมีหา้ สิ บล้านคนได้เสี ยชีวติ นัน เป็ นแค่ส่วนน้อยของสิ งทีจะเกิดขึ,นในช่วงปี แรกๆของยุคเจ็ดปี
ม้าและผูข้ ีมา้ ทั,งสี จึงถูกบรรยายไปแล้ว พวกเขารวมกันเป็ นการพิพากษาเบื,องต้นของยุคเจ็ดปี
วว 6:9

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีห ้ านั%นแล้ว ข้ าพเจ้ าก็แลเห็นดวงวิญญาณ

ใต้ แท่ นบูชา เป็ นวิญญาณของคนทั%งหลายทีถ ูกฆ่ าเพราะพระวจนะของพระเจ้ า และเพราะคํา
พยานทีเ ขายึดถือนั%น
เมือตราประทับดวงทีหา้ ถูกแกะออก ยอห์นก็ถูกดึงความสนใจไปยังเหตุการณ์ต่างๆทีเกิด
ขึ,นในสวรรค์ เมือตราทีหา้ ถูกแกะออก ยอห์นได้ “เห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา เป็ นวิญญาณ
ของคนทั,งหลายทีถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานทีเขายึดถือนั,น” ตรงนี,มี
ความเห็นหลายประการทีควรเอ่ย (1) นีเป็ นวิญญาณของคนเหล่านั,นทีพลีชีพเพือความเชือเพราะ
พระวจนะของพระเจ้าและคําพยานของพวกเขา คําทีแปลว่า ถูกฆ่ า (สฟาโซ) สื อถึงความตายที
เกิดจากความรุ นแรง หรื อถึงกับแล่เนื,อเถือหนังเลยทีเดียว (2) เห็นได้ชดั ว่าคนกลุ่มนี,ไม่ใช่
ชนชาติอิสราเอลและเห็นได้ชดั ว่าถูกแยกจากกลุ่มทีเป็ นคริ สตจักรซึงมีชยั ชนะแล้วและอยูใ่ น
สวรรค์แล้ว ดังนั,น คนเหล่านั,นทีพลีชีพเพือ ความเชือในยุคคริ สตจักรจึงไม่ได้ถูกกล่าวถึงตรงนี,
(3) พวกเขาถูกบรรยายว่าอยู่ “ใต้แท่นบูชา” ซึงก็ชดั เจนอยูแ่ ล้วว่าอยูใ่ นสวรรค์
มีพระวิหารอยูห่ ลังหนึงในสวรรค์ซ ึ งเห็นได้ชดั ว่ามีแท่นบูชาอันหนึง บริ เวณพื,นหรื อฐาน
แท่นบูชาถูกบรรยายไปแล้วว่าเป็ นทะเลแก้ว (5:6) ซึงสื อให้เห็นถึงความโปร่ งแสง เห็นได้ชดั ว่า
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมทีพิเศษไว้สาํ หรับผูพ้ ลีชีพกลุ่มนี,ในพื,นทีๆอยูใ่ ต้แท่นบูชาของพระวิหาร
ในสวรรค์ เพราะความโปร่ งแสงของพื,นทีอยูด่ า้ นบน ยอห์นจึงมองเห็นพวกเขาได้ นีอาจสื อด้วย
ว่าเพราะคนเหล่านี,อยูใ่ ต้แท่นบูชา พวกเขาจึงอยู่ ‘ใต้พระโลหิ ต’ (4) ตามทีบริ บทจะเปิ ดเผยต่อไป
ดูเหมือนว่าคนเหล่านี,เป็ นผูท้ ีได้รับความรอดในช่วงยุคเจ็ดปี แต่ถูกฆ่าตายเพราะคําพยานของ
พวกเขา วิวรณ์ 20:4 พูดถึงคนเหล่านั,นทีถกู ตัดศีรษะโดยสัตว์ร้ายนั,นในช่วงยุคเจ็ดปี เห็นได้ชดั
ว่าคนกลุ่มนี,ไม่ใช่คริ สตจักร แต่ดูเหมือนจะเป็ นผูเ้ ชือทีพลีชีพเพือความเชือในช่วงยุคเจ็ดปี

มากกว่า นีอาจรวมถึงพวกยิวทีถูกไถ่ซ ึงกลับใจมาหาพระคริ สต์ในวันนั,น รวมถึงคนอีกมากมาย
จากทุกประชาชาติดว้ ย ดู วิวรณ์ 7:9
วว 6:10

ยอห์นบันทึกว่า เขาเหล่านั%นร้ องเสี ยงดังว่า "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้

บริสุทธิLและสัตย์ จริง อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองให้ เลือดของเรา
ต่ อคนทั%งหลายทีอ ยู่ในโลก” คนเหล่านี,ร้องทูลพระเจ้าให้ทรงล้างแค้นให้กบั โลหิตของพวกเขา
ซึงถูกทําให้ไหลออกไปก่อนหน้านั,นบนแผ่นดินโลก
วว 6:11

แล้วพระองค์ทรงประทานเสื%อสีขาวแก่คนเหล่านั%นทุกคน และทรงกําชับ

เขาให้ หยุดพักต่ อไปอีกหน่ อย จนกว่ าเพือ นผู้รับใช้ ของเขา และพวกพีน ้ องของเขาจะถูกฆ่ า
เหมือนกับเขานั%นจะครบจํานวน ขณะเดียวกัน พระเจ้าทรงให้พวกเขาได้สวมเสื, อสี ขาว นัน คือ
เสื, อผ้าแห่ งความรอดและความบริ สุทธิ; นีสือด้วยว่าในสวรรค์ ก่อนจะมีการเป็ นขึ,นจากตายของ
คนแต่ละกลุ่ม พวกวิสุทธิชนก็มีร่างกายฝ่ ายวิญญาณชัว คราวซึงสวมเสื, อผ้าได้ พวกเขาจึงถูกขอ
ให้ “หยุดพักต่อไปอีกหน่อย จนกว่าเพือนผูร้ ับใช้ของเขา และพวกพีนอ้ งของเขาจะถูกฆ่า
เหมือนกับเขานั,นจะครบจํานวน” ดังนั,น เห็นได้ชดั ว่าคนกลุ่มนี,เป็ นผูเ้ ชือทีพลีชีพในช่วงยุคเจ็ดปี
ก่อนทีเรื องทุกอย่างจะจบลง ผูเ้ ชืออีกมากมายก็จะต้องพลีชีพเหมือนพวกเขาเช่นกัน
วว 6:12

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีห กนั%นแล้ว ดูเถิด ข้ าพเจ้ าก็ได้ เห็นแผ่ นดิน

ไหวใหญ่ โต ดวงอาทิตย์ กก็ ลายเป็ นมืดดําดุจผ้ ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ กก็ ลายเป็ นสี
เลือด เมือตราดวงทีหกถูกแกะออก ยอห์นก็ถูกดึงความสนใจกลับมายังแผ่นดินโลกและ
เหตุการณ์หายนะต่างๆทีกาํ ลังเกิดขึ,นอยูท่ ีนนั ช่วงเวลาตอนนี,อาจเข้าใกล้ตอนกลางของยุคเจ็ดปี
แล้ว ยอห์นเริ มบรรยายถึงเหตุการณ์หายนะต่างๆบนแผ่นดินโลกและโดยเฉพาะฟ้ าสวรรค์ทีอยู่
เหนือแผ่นดินโลก ก่อนอืนท่านบันทึกเกียวกับ “แผ่นดินไหวใหญ่โต” ตามทีพระเยซูตรัสไว้ใน
มัทธิว 24:7 ในวันนั,นจะมี “แผ่นดินไหวหลายแห่ง” แต่แผ่นดินไหวทีเกิดขึ,นในครั,งนี,จะเป็ น
หายนะครั,งใหญ่เป็ นพิเศษ ถึงแม้วา่ เหตุการณ์ทีถูกบรรยายตรงนี,สอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
มัทธิว 24:27-31 แต่เห็นได้ชดั ว่าช่วงเวลาในข้อดังกล่าวเป็ นตอนปลายของยุคเจ็ดปี ตรงนี,ช่วง
เวลาเกิดก่อนตอนนั,นตั,งนานและน่าจะเป็ นตอนกลางของยุคเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวที

ถูกบรรยายถึงตรงนี,กน็ ่าจะเป็ นอันเดียวกับทีมีพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ในอิสยาห์ 2:21 และ 24:1921
นอกจากนี, เหตุการณ์เหล่านี,ทีเกิดขึ,นในฟ้ าสวรรค์กเ็ ป็ นสิ งทีไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลย
หากมีสิ งหนึงทีมนุษย์ไม่เห็นค่า ซึงก็คงเป็ นดวงอาทิตย์ทีจะขึ,นในตอนเช้าพร้อมกับเสถียรภาพที
คาดการณ์ได้ของดวงดาวต่างๆในฟ้ าสวรรค์ ทั,งหมดนี,จะเปลียนแปลงไปพอถึงตอนกลางของยุค
เจ็ดปี ในวันนั,น ดวงอาทิตย์จะกลายเป็ น “มืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์” คําหลังนี,เป็ นสํานวน
สมัยโบราณทีสือถึงความมืดสนิท ผ้ากระสอบขนสัตว์มกั ทําจากขนแพะสี ดาํ มันมืดสนิทจนแสง
ส่ องผ่านไม่ได้เลย ขณะเดียวกัน “ดวงจันทร์กก็ ลายเป็ นสี เลือด” โยเอล 2:31 พูดถึงเหตุการณ์ดงั
กล่าวทีเกิดขึ,นก่อน “วันใหญ่ยงิ และน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง” จุดสนใจของวัน
หลังนี,อยูท่ ีชนชาติอิสราเอล สําหรับพวกเขาแล้ว พระพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกลงมาจนกว่าจะ
ถึงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี ดังนั,น คําพยากรณ์ของโยเอลเกียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงน่าจะ
เป็ นอันเดียวกับทีถูกกล่าวถึงตรงนี,
วว 6:13

และดวงดาวทั%งหลายในท้ องฟ้าก็ตกลงบนแผ่ นดิน เหมือนต้ นมะเดืออัน

หวัน ไหวด้ วยลมกล้าจนทําให้ ผลหล่นลงไม่ ทนั สุ ก อัครสาวกท่านนี,ใช้ภาพเปรี ยบของต้นมะเดือ
ทีเต็มไปด้วยใบมะเดือเขียวสดซึงถูกพัดให้ร่วงโดยลมพายุอนั แรงกล้า ภาพเปรี ยบนั,นก็ใช้กบั
ดวงดาวต่างๆแห่งฟ้ าสวรรค์ทีร่วงลงสู่แผ่นดินโลก สิ งทียอห์นอาจกําลังบรรยายอยูน่ ่าจะเป็ นฝน
อุกกาบาตทีรุนแรงซึงแผ่นดินโลกไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนเลย ท้องฟ้ าอันมืดมิดดูเหมือนจะ
เทดวงดาวต่างๆแห่ งฟ้ าสวรรค์ลงมาในรู ปของห่าฝนอุกกาบาตอันน่าสะพรึ งกลัว
วว 6:14

ท่านกล่าวต่อไปว่า ท้ องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสื อทีเ ขาม้ วนขึน% ไป

หมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลือ นไปจากทีเ ดิม ยอห์นพยายามอธิบายอย่างสุ ดความ
สามารถว่า ดูเหมือนราวกับว่าฟ้ าสวรรค์อนั มืดมิดถูกแยกออกจากกันและถูกม้วนขึ,นไป อิสยาห์
เขียนถึงเหตุการณ์คล้ายๆกันในอิสยาห์ 34:4 อย่างไรก็ตาม ในข้อนั,นบริ บทดูเหมือนจะเป็ นตอน
ปลายของยุคเจ็ดปี อีกแล้ว
เมือรวมสิ งเหล่านี,ท, งั หมดเข้าด้วยกัน สิ งทียอห์นได้เห็นอาจเป็ นฝนอุกกาบาตทีพระเจ้า
ทรงส่ งมาเพือ ตกลงบนแผ่นดินโลก ซึงเมือเข้าใกล้แผ่นดินโลก ก็จะบดบังดวงอาทิตย์จนราวกับ

ว่าดวงอาทิตย์ถูกทําให้มืดไป เงาสะท้อนของมันก็อาจทําให้ดวงจันทร์ดูเหมือนเป็ นสี แดงด้วย
(หรื อไม่ก็ ฝุ่ นทีเดินทางมาพร้อมกับฝนอุกกาบาตอาจบดบังชั,นบรรยากาศจนดวงอาทิตย์ดู
เหมือนเป็ นสี แดงก็ได้) ฝุ่ นจากฝนอุกกาบาตทีฟุ้งกระจายทัว ชั,นบรรยากาศก่อนการมาถึงของฝน
อุกกาบาตเองจะทําให้เกิดฝนอุกกาบาตซึ งดูเหมือนดวงดาวเทลงมาเป็ นฝน ก่อนการมาถึงของ
อุกกาบาต ท้องฟ้ าชั,นบรรยากาศก็คงดูเหมือนแยกออกและม้วนขึ,นไปขณะทีมนั กระแทกผ่านชั,น
บรรยากาศ แรงกระแทกบนแผ่นดินโลกคงทําให้เกิดแผ่นดินไหวครั,งใหญ่ทีสุดใน
ประวัติศาสตร์ซ ึ งจะทําให้ภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะเคลือนไปจากทีเดิม เหตุการณ์ดงั กล่าว
ย่อมเป็ นเรื องทีน่ากลัวจริ งๆสําหรับคนเหล่านั,นทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก
วว 6:15

แล้วกษัตริย์ท%งั หลายในโลก พวกคนใหญ่ คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้

มีอาํ นาจ และทุกคนทั%งทีเ ป็ นทาสและเป็ นอิสระ ก็ซ่อนตัวอยู่ในถํา% และโขดหินตามภูเขา ด้วยเหตุ
นี, ประชากรบนแผ่นดินโลกตั,งแต่บรรดาเจ้านายไปจนถึงคนชั,นตําทีสุดในสังคมมนุษย์กจ็ ะ
พยายามซ่อนตัว “อยูใ่ นถํ,าและโขดหินตามภูเขา” เมือมนุษย์ชาติรู้ตวั ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ,น พวก
เขาก็จะคลานเข้าไปอยูใ่ นถํ,าและภูเขาจริ งๆเพือหาทีหลบภัย
วว 6:16

พวกเขาร้ องบอกกับภูเขาและโขดหินว่ า "จงล้มทับเราเถิด จงซ่ อนเราไว้

ให้ พ้นจากพระพักตร์ ของพระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระทีน ัง และให้ พ้นจากพระพิโรธของพระ
เมษโปดกนั%น ขณะทีพวกเขาทําเช่นนั,น พวกเขาก็จะร้องต่อภูเขาและโขดหิน (ราวกับว่าจะช่วย
อะไรพวกเขาได้) ให้ลม้ ทับพวกเขาและ “ซ่อนเราไว้ให้พน้ จากพระพักตร์ของพระองค์ ผู ้
ประทับอยูบ่ นพระทีนงั และให้พน้ จากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั,น” สิ งทีน่าอัศจรรย์กค็ ือ
ว่า ประชากรแห่งแผ่นดินโลกรู ้วา่ เป็ นพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ คือ พระเมษโปดก ที
กําลังเทพระพิโรธของพระองค์ลงบนแผ่นดินโลก พวกเขารู ้วา่ พระเจ้ากําลังพิพากษาพวกเขาด้วย
พระพิโรธแบบทีไม่เคยพบเห็นมาก่อน
วว 6:17

ผูอ้ ยูอ่ าศัยบนแผ่นดินโลกรู ้ดว้ ยว่าเพราะว่าวันสํ าคัญแห่ งพระพิโรธของ

พระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู่ได้ เล่า” นีสือให้เราเห็นหลายสิ ง (1) ในวันนั,น ชาวโลกจะรู ้
ว่าใครกําลังพิพากษาพวกเขาอยู่ (2) เห็นได้ชดั ว่าวันแห่งพระพิโรธกําลังจะมาถึงในไม่ชา้ สามปี

ครึ งหลังจะเลวร้ายยิง กว่านี,เสี ยอีก โดยเฉพาะสําหรับชนชาติอิสราเอล (3) ชาวโลกรู ้ดีวา่ พวกเขา
ไม่มีทางทนต่อการพิพากษาของพระเจ้าได้แน่ๆ แต่พวกเขาก็ไม่มีทีท่าทีจะกลับใจใหม่ดว้ ยไม่วา่
จะเกิดอะไรขึ,น
บทต่อไปจะมีลกั ษณะเป็ นเนื,อหาแทรก ตราประทับดวงทีเจ็ดจะถูกแกะออกในตอนต้น
ของบทที 8
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 7: บททีเจ็ดของวิวรณ์ เป็ นบทเนือ หาแทรกซึ งให้ ภาพรวมของ (1)
พยาน 144,000 คนในช่ วงยุคเจ็ดปี และ (2) นิมิตของยอห์ นเกียวกับฝูงชนมหาศาลซึ งไม่ มีผ้ ใู ด
สามารถนับได้ ในสวรรค์
วว 7:1

ยอห์นเริ มต้นบทนี,โดยกล่าวว่า ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี% ข้ าพเจ้ าได้ เห็น

ทูตสวรรค์ สีองค์ ยนื อยู่ทมี ุมทั%งสี ของแผ่ นดินโลก ห้ ามลมในแผ่ นดินโลกทั%งสี ทศิ ไว้ เพือ ไม่ ให้ ลม
พัดบนบก ในทะเล หรือทีต ้ นไม้ ใดๆ
ข้อเท็จจริ งทีวา่ ยอห์นเห็นภาพนี,และภาพต่อๆไป นัน คือ “ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี,”
(ตรงตัวคือ ‘หลังจากนี,’) อาจไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆในบทนี,เกิดขึ,นต่อจากเหตุการณ์
เหล่านั,นในบททีหก ซึงสื อแน่นอนว่ายอห์นได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี,หลังจากทีท่านเห็น
เหตุการณ์ต่างๆของบททีแล้ว และเมือดูจากบันทึกของท่านแล้ว เหตุการณ์เหล่านี,ถูกบันทึกไว้
ระหว่างตราประทับดวงทีหกและดวงทีเจ็ด อย่างไรก็ตาม บทนี,ดูเหมือนจะเป็ น ‘บทเนื,อหา
แทรก’ ทีเชือมโยงกับบริ บทโดยรวมมากกว่า กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ ถึงแม้วา่ เนื,อหาหลักจนถึง
ตอนนี,คือ การแกะตราเจ็ดดวงซึ งดําเนินต่อไปในบทที 8 แต่ตรงนี,ยอห์นได้เห็นหลายเรื องที
สอดคล้องกับลําดับเหตุการณ์หลักๆ
ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์พดู ถึงแผ่นดินโลกว่าเป็ นทรงกลมจริ งๆ (อิสยาห์ 40:22) แต่มนั ก็เป็ น
ธรรมเนียมปกติของคนสมัยโบราณทีจะพูดถึงสี มุมของแผ่นดินโลก และลมทีพดั มาจากสี ทิศ คือ
เหนือ ตะวันออก ใต้ และตะวันตก ยอห์นได้มีโอกาสเห็นทูตสวรรค์สีตนยืนอยูท่ ีสีมุมของแผ่น
ดินโลกซึ งกําลังยับยั,งลมจากทั,งสี ทิศชัว ขณะหนึง สิ งทีถูกสื อต่อไปนี,กค็ ือว่า ลมทีทตู สวรรค์ท, งั สี

ควบคุมอยูถ่ ูกกําหนดให้สร้างความเสี ยหายบนแผ่นดินโลก อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี, ลมจากทั,งสี
ทิศนี,ถูกระงับไว้ไม่ให้พดั ชัว คราว
วว 7:2-3

แล้วข้ าพเจ้ าก็เห็นทูตสวรรค์ อกี องค์ หนึงปรากฏขึน% มาจากทิศตะวันออก

ถือดวงตราของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ยังมีคนถกเถียงกันอยูว่ า่ ทูตสวรรค์องค์น, ีเป็ นใครและ
ทําไมเขาถึงมาจากทิศตะวันออก ในด้านหนึงแล้วเขาอาจ (ก) เป็ นอัครเทวทูตาธิบดีองค์หนึงทีมี
พลังมากๆ บางคนก็ถือทรรศนะทีวา่ (ข) เขาหาใช่ผอู ้ ืนใดไม่ นอกจากเป็ นทูตสวรรค์แห่งพันธ
สัญญา นัน คือ พระเยซูคริ สต์ เหตุผลก็คือว่า คงมีแต่พระองค์เท่านั,นทีทรงสามารถเข้าถึง “ดวง
ตราของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ ถึงแม้วา่ จุดสนใจในบทที 4-6 คือภาพทีเห็นจากสวรรค์ แต่
ตรงนี,จุดสนใจเปลียนมาอยูท่ ีแผ่นดินโลกเพราะมีแต่บนแผ่นดินโลกเท่านั,นทีมีลมและทิศตะวัน
ออก
ถึงแม้ไม่มีระบุไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่าจุดอ้างอิงคือ แผ่นดินบริ สุทธิ;และทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;
องค์น, ีข, ึนมาจากทิศตะวันออก หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง ภาพทีเห็นก็คงเป็ นทางขึ,นสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
จากทิศตะวันออกซึงส่ วนใหญ่แล้วเป็ นทางลาดสู งขึ,น ดวงตราในสมัยโบราณมักเป็ นแหวนตรา
ประทับซึงถูกสลักไว้ดว้ ยชือหรื อสัญลักษณ์ของกษัตริ ย ์ เจ้านาย หรื อรัฐบาล แหวนตราหรื อดวง
ตรานี,จึงถูกใช้เพือทิ,งรอยประทับไว้บนขี,ผ, งึ เหลว ซึงทิ,ง ‘ลายเซ็น’ หรื อตราประทับไว้ มันเป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงสิ ทธิอาํ นาจและความเป็ นเจ้าของ ในกรณี น, ี ดวงตรานี,เป็ นของ “พระเจ้า
ผูท้ รงพระชนม์อยู”่ ความเป็ นเจ้าของดวงตรานี,จึงสื อถึงสิ ทธิอาํ นาจใหญ่ยงิ
และท่ านได้ ร้องประกาศด้ วยเสียงอันดังแก่ ทูตสวรรค์ ท%งั สี ผู้ได้ รับมอบอํานาจให้ ทาํ
อันตรายแก่ แผ่ นดินและทะเลนั%น เราเห็นถึงจุดประสงค์เพิมเติมของทูตสวรรค์ท, งั สี องค์น, ี พวก
เขาได้รับหน้าทีให้ทาํ อันตราย (คือ สร้างความเสี ยหาย) แก่แผ่นดินโลก เราอาจสรุ ปได้วา่ ความ
เสี ยหายทีเกิดขึ,นโดยนํ,ามือของพวกเขาจะมาทางลมพายุใหญ่
อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รับคําสังจากทูตสวรรค์ทีเปี ยมฤทธิ;องค์น, ี 3 ว่า "จงอย่ าทํา
อันตรายแผ่ นดิน ทะเลหรือต้ นไม้ จนกว่ าเราจะได้ ประทับตราไว้ ทหี น้ าผากผู้รับใช้ ท%งั หลายของ
พระเจ้ าของเราเสียก่อน" เหตุการณ์ตอนนี,สอดคล้องอย่างชัดเจนกับหรื อถึงขนาดเกิดขึ,นก่อน

การแกะตราหกดวงออกในบททีแล้ว หากตําแหน่งทีทูตสวรรค์องค์น, ีปรากฏตัวขึ,นจากทิศตะวัน
ออกจริ งๆแล้วอยูใ่ นอาณาบริ เวณของกรุ งเยรู ซาเล็มและเป็ นประเทศอิสราเอลด้วย เราก็อาจสรุ ป
ได้วา่ ความเสี ยหายทีเกิดขึ,นโดยทูตสวรรค์สีองค์น, ีจะเกิดขึ,นหลักๆทีนนั ตามทีเนื,อหาต่อไปจะ
กล่าวชัดเจน ผูร้ ับใช้เหล่านั,นของพระเจ้าล้วนเป็ นยิวทั,งสิ, น นียงิ ทําให้เราเชือว่าสถานทีๆถูกพูด
ถึงอยูน่ , ีคือ ประเทศอิสราเอล
ภาพรวมของคําพยากรณ์ทีนาํ มาปะติดปะต่อกันของยุคเจ็ดปี ดูเหมือนจะบ่งชี,วา่ ขณะที
พระพิโรธของพระเจ้าและโทสะของปฏิปักษ์ของพระคริ สต์กินอาณาบริ เวณไปทัว โลกของคน
ต่างชาติในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี ประเทศอิสราเอลจะมีความสงบสุ ขและความปกติสุขใน
ช่วงเวลาดังกล่าว หากตามจริ งแล้วทูตสวรรค์ท, งั สี องค์น, ีถูกห้ามมิให้ปลดปล่อยอันตรายของพวก
เขาต่อพื,นทีบริ เวณนี,ของแผ่นดินโลก มันก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับเบาะแสอืนๆทีบอกว่า
ประเทศอิสราเอลจะไม่ประสบกับความทุกข์เหมือนกับชาวโลกทีเหลือในช่วงครึ งแรกของยุค
เจ็ดปี
ส่ วนหนึงแล้วทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;เหล่านี,ถูกห้ามมิให้ทาํ ร้ายแผ่นดินโลกจนกว่าเหล่าผูร้ ับ
ใช้ของพระเจ้าทีถูกบรรยายไว้ดา้ นล่างถูกประทับตราทีหน้าผากของพวกเขาเสี ยก่อน ยิว
144,000 คนนี,จะมีดวงตราของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูถ่ ูกประทับลงบนหน้าผากของพวกเขา
วิวรณ์ 14:1 บ่งบอกว่าตราประทับนั,นก็คือการมีพระนามของพระเจ้าพระบิดาถูกเขียนลงบนหน้า
ผากของพวกเขานัน เอง นีสือว่าซาตาน ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ หรื อใครก็ตามไม่อาจมีอาํ นาจ
เหนือคนเหล่านี,ได้เลยจนกว่าการรับใช้ของพวกเขาจะเสร็จสิ, น วิวรณ์ 9:4 ดูเหมือนจะพูดถึงคน
กลุ่มนี,เช่นกัน ในข้อนั,นมีบอกไว้วา่ ภัยพิบตั ิต่างๆทีถูกประกาศโดยเสี ยงแตรจะไม่สามารถทําร้าย
คนเหล่านั,นทีมีตราประทับของพระเจ้าอยูท่ ีหน้าผากของตน พวกเขาจึงมีพระนามของพระเจ้า
พระบิดาอยูท่ ีหน้าผากของพวกเขาเลย เช่นเดียวกับทีพวกสาวกของปฏิปักษ์ของพระคริ สต์จะมี
เครื องหมายของมันอยูท่ ีหน้าผากของตนเช่นกัน ผูร้ ับใช้เหล่านี,ของพระเจ้าก็ไม่เพียงมีตรา
ประทับของพระเจ้าเท่านั,น แต่มีพระนามของพระองค์อยูท่ ีหน้าผากของตนด้วย
วว 7:4-8

และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ จํานวนของผู้ทไี ด้ การประทับตรา คือผู้ทไี ด้ การประทับ

ตรานั%น ก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอสิ ราเอลได้ แสนสี หมืน สีพนั คน ดังนั,น จึงเห็นได้ชดั ว่าคน

จํานวนนี,เป็ นยิว วิวรณ์ 14:1-5 กล่าวชัดเจนว่าพวกเขาทุกคนเป็ นคนหนุ่มชาวยิวทีไม่ได้แต่งงาน
และเป็ นพรหมจารี
5 ผู้ทมี าจากตระกูลยูดาห์ ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลรู เบน
ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลกาดได้ การประทับตราหมืน สองพัน
คน 6 ผู้ทมี าจากตระกูลอาเชอร์ ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลนัฟทาลี
ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลมนัสเสห์ ได้ การประทับตราหมืน สองพัน
คน 7 ผู้ทีมาจากตระกูลสิ เมโอนได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลเลวีได้ การ
ประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลอิสสาคาร์ ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน 8 ผู้
ทีม าจากตระกูลเศบูลนุ ได้ การประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลโยเซฟได้ การ
ประทับตราหมืน สองพันคน ผู้ทมี าจากตระกูลเบนยามินได้ การประทับตราหมืน สองพันคน
ชนชาติอิสราเอลสิ บสองตระกูลถูกกล่าวถึงตรงนี,: ยูดาห์, รู เบน, กาด, อาเชอร์, นัฟทาลี,
มนัสเสห์, สิ เมโอน, เลวี, อิสสาคาร์, เศบูลุน, โยเซฟ และเบนยามิน จากแต่ละตระกูลมีคนหนึง
หมืนสองพันคนถูกประทับตรา น่าสังเกตว่าตระกูลดานไม่ถูกเอ่ยถึง เราทําได้เพียงคาดเดาว่า
เพราะเหตุใด บางคนเสนอว่าตระกูลดานซึงละทิ,งความจริ งไปตั,งนานแล้วไม่เหลืออยูอ่ ีกต่อไป
แล้ว ตระกูลโยเซฟถูกเอ่ยถึงสองครั,งในตระกูลมนัสเสห์และโยเซฟ แน่นอนทีเขาได้รับส่ วนสอง
เท่า
การรับใช้ของชายหนุ่มชาวยิวทั,ง 144,000 คนนี,ไม่ได้ถูกบรรยายถึงชัดเจน มีการบอก
เป็ นนัยหลายแห่งในคําพยากรณ์หลายตอนของพระคัมภีร์วา่ ชายหนุ่มเหล่านี,เทียวไปทัว โลกโดย
ไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกยิวก่อนจากนั,นก็คนต่างชาติ อิสยาห์ 66:19-21 เป็ นตอนทีพดู ถึง
อวสานกาลอย่างชัดเจนซึงเกียวข้องกับยุคเจ็ดปี และอาจบอกเป็ นนัยถึงคนทั,ง 144,000 คนนั,น
ด้วย ในข้อดังกล่าวมีการพูดถึงคนเหล่านั,นทีจะถูกส่ งไปยังประชาชาติต่างๆเพือประกาศสง่าราศี
ของพระเจ้าแก่คนต่างชาติและดึงพวกยิวมาหาพระเยโฮวาห์ดว้ ย
บันทึกของลูกาเกียวกับคนเจ็ดสิ บคนทีถูกใช้ไป (ลูกา 10:1-20) ถึงแม้จะเป็ นเจ็ดสิ บคน
ตามทีกล่าวจริ งๆ อาจพยากรณ์แบบเป็ นนัยถึงคนทั,ง 144,000 คนนั,นด้วย โดยเฉพาะในข้อ 19

ในมัทธิว 24:14 ซึงเห็นได้ชดั ว่าอยูใ่ นบริ บทของยุคเจ็ดปี พระเยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริ ฐเรื อง
อาณาจักรนี,จะประกาศไปทัว โลกให้เป็ นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีสุดปลายจะมาถึง”
นีดูเหมือนจะสอดคล้องกับการรับใช้ของ 144,000 คนนั,น ถึงแม้วา่ ไม่มีการพูดถึงชัดเจนอีกครั,ง
แต่การกลับใจเชือของคนเหล่านี,อาจเป็ นผลมาจากพยานทั,งสองซึงถูกบรรยายถึงในบทที 11
เปาโลกล่าวชัดเจนว่าวันนั,นกําลังจะมาเมือชนอิสราเอลทั,งปวงจะได้รับความรอด (โรม
11:26) มันปรากฏชัดเจนด้วยว่า ก่อนพระคริ สต์เสด็จกลับมาตอนปลายของยุคเจ็ดปี ชนอิสราเอล
ส่ วนใหญ่กจ็ ะกลับใจมาหาพระองค์แล้ว อาจเป็ นได้วา่ การรับใช้ของ 144,000 คนนี,กค็ ือ การ
ประกาศพระคริ สต์แก่พีนอ้ งของพวกเขาเอง คือ พวกยิว และจากนั,นก็ประกาศแก่พวกคนต่าง
ชาติทีจะยอมฟัง ดังนั,นดูเหมือนว่า พวกเขาแพร่ กระจายไปจากประเทศอิสราเอลไปยังทีใดก็ตาม
ทีมีนิคมชาวยิวตั,งอยูท่ วั โลกเพือไปประกาศพระคริ สต์แก่พวกเขา เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี,ไม่เพียง
ได้รับการปกป้ องจากพระเจ้าบนตัวพวกเขาเท่านั,น แต่ยงั จะมีฤทธิ;เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ;
ในการชักจูงพีนอ้ งของพวกเขาให้กลับใจมาหาพระคริ สต์ดว้ ย คน 144,000 คนนี,จะถูกเอ่ยถึงอีก
ทีในวิวรณ์ 14 อย่างไรก็ตาม ในข้อนั,นดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ,นหลังจากทีการรับใช้ของ
พวกเขาสิ, นสุ ดลงแล้ว
วว 7:9

ยอห์นถูกดึงความสนใจไปยังอีกเหตุการณ์หนึงทีเกียวข้อง ท่านกล่าวว่า

ต่ อจากนั%นมา ข้ าพเจ้ าก็มองดู เช่นเดียวกับเนื,อหาก่อนหน้าเกียวกับคน 144,000 คน สิ งทีท่านจะ
ได้เห็นต่อไปนั,นสอดคล้องกับ แต่กแ็ ยกออกจาก ลําดับเหตุการณ์ต่างๆของยุคเจ็ดปี อีกครั,งที
เหตุการณ์ต่อไปนี,แทรกอยูร่ ะหว่างการแกะตราดวงทีหกกับดวงทีเจ็ด ขณะทีการประทับตรายิว
144,000 คนและการรับใช้ของพวกเขาเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลกอย่างชัดเจน คราวนี,เหตุการณ์
เปลียนไปเกิดขึ,นบนสวรรค์แล้ว เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นภาพของเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นในสวรรค์
ขณะทียคุ เจ็ดปี กําลังทวีความรุ นแรงขึ,นบนแผ่นดินโลก
ยอห์นจึงบันทึกสิ งทีท่านได้เห็น และดูเถิด คนมากมาย ถ้ ามีผู้ใดจะนับประมาณมิได้ เลย
มาจากทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่านั%นสวมเสื%อสี ขาว ถือใบตาลยืนอยู่
หน้ าพระทีน ัง และต่ อพระพักตร์ พระเมษโปดก เดี^ยวยอห์นจะถามว่าฝูงชนเหล่านี,เป็ นใครและ

พวกเขามาจากไหน คําถามนั,นยังมีอยู่ แต่ขอ้ เท็จจริ งหลายประการสามารถถูกยืนยันได้ (1) ฝูง
ชนมหาศาลเหล่านี,มาจากทุกประชาชาติบนแผ่นดินโลก มันจึงไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลอย่าง
ชัดเจน (2) พวกเขาสวมเสื, อผ้าสี ขาว ถึงแม้วา่ นัน อาจสื อถึงคริ สตจักร แต่บริ บททีตามมาก็ไม่ได้
สื อว่าเป็ นเช่นนั,น (3) เราไม่ทราบชัดเจนถึงความหมายของใบตาลทีอยูใ่ นมือพวกเขา ในยอห์น
12:13 และการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูม้ ีชยั ของพระเยซูในวันอาทิตย์ก่อนการถูกตรึ ง
กางเขนของพระองค์ ฝูงชนก็นาํ ใบตาลมาปูตามทางทีพระองค์เสด็จเข้ากรุ ง ความหมายก็คือว่า
คนสามัญต้อนรับพระองค์ดุจกษัตริ ยข์ องพวกเขา ความหมายแบบเดียวกันนี,อาจถูกสื อตรงนี,กไ็ ด้
วว 7:10

ยอห์นจึงบันทึกว่าฝูงชนมหาศาลเหล่านี,ร้องเสี ยงดังว่ า "ความรอดมีอยู่ที

พระเจ้ าของเราผู้ประทับบนพระทีน ัง และมีอยู่ทพี ระเมษโปดก" พวกเขาจึงสรรเสริ ญพระเจ้า
และพระเมษโปดกสําหรับความรอดทีพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากยุคเจ็ดปี นั,น
วว 7:11-12

ขณะเดียวกันทูตสวรรค์ ท%งั ปวงทียนื รอบพระทีน ัง รอบผู้อาวุโส และรอบ

สิงทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สีน%ัน ก้มลงกราบหน้ าพระทีน ัง และนมัสการพระเจ้ า 12 กล่าวว่ า "เอเมน ความ
สรรเสริญ สง่ าราศี ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิLเดช จงมีแด่ พระเจ้ า
ของเราตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน" ถึงแม้วา่ พวกผูอ้ าวุโสและสัตว์ (สิ งทีมีชีวติ ) เหล่านี,ถูกพูดถึง
แต่เป็ นเหล่าทูตสวรรค์ทียนื อยูร่ อบพระทีนงั ทีกม้ ลงกราบจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพือ
สรรเสริ ญพระองค์สาํ หรับการทีพระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้รอด พวกเขาร้องประสานเสี ยงเจ็ดสิ ง
เกียวกับพระเจ้า ซึงเริ มต้นด้วย เอเมน
จากนั,นพวกเขาก็สรรเสริ ญพระเจ้าโดยยกให้เจ็ดสิ งนี,เป็ นของพระองค์: (1) ความ
สรรเสริ ญ, (2) สง่ าราศี, (3) ปั ญญา, (4) การขอบพระคุณ, (5) พระเกียรติ, (6) อํานาจและ (7)
ฤทธิe เดช นอกจากนี, คําสรรเสริ ญนี,กถ็ ูกทูลต่อพระเจ้า “ตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน” ซึงดูเหมือน
ชัดเจนว่าต่อหน้าพระทีนงั ของพระเจ้าในสวรรค์มีการสรรเสริ ญพระเจ้าเสมอไป ไม่วา่ จะโดยสิ ง
ทีมีชีวิตเหล่านั,น, ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คน หรื อเหล่าทูตสวรรค์ ดู วิวรณ์ 4:8-11 และ 5:11-13
วว 7:13

และคนหนึงในพวกผู้อาวุโสนั%นถามข้ าพเจ้ าว่า "คนทีส วมเสื%อสี ขาวเหล่า

นีค% อื ใคร และมาจากไหน" ยอห์นดูและสงสัยเหตุการณ์ทีกาํ ลังเกิดขึ,นในสวรรค์ ผูห้ นึงในผู ้

อาวุโสยีส ิ บสี คนนั,นจึงเดินเข้าไปหาท่านและตอบโดยกล่าวแก่ยอห์นว่า “คนทีสวมเสื, อสี ขาว
เหล่านี,คือใคร และมาจากไหน” เห็นได้ชดั จากเนื,อหาทีตามมาว่าผูอ้ าวุโสท่านนี,ทราบดีวา่ คน
เหล่านี,เป็ นใคร คําถามทีท่านถามยอห์นจริ งๆแล้วก็คือว่า ‘ท่านทราบไหมว่าคนเหล่านี,เป็ นใคร
และพวกเขามาจากไหน’
วว 7:14

ข้ าพเจ้ าตอบท่ านว่ า "ท่ านเจ้ าข้ า ท่ านก็ทราบอยู่แล้ว" ยอห์นให้ความ

เคารพต่อผูอ้ าวุโสแห่งยุคคริ สตจักรท่านนี,อย่างสู ง ท่านรับรู ้วา่ ผูอ้ าวุโสท่านนี,ทราบคําตอบของ
คําถามนี,อยูแ่ ล้ว ท่ านจึงบอกข้ าพเจ้ าว่า "คนเหล่านีค% อื คนทีม าจากความทุกข์ เวทนาครั%งใหญ่
พวกเขาได้ ชําระล้างเสื%อผ้ าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื%อผ้านั%นขาวสะอาด ถึง
แม้วา่ คําว่า ความทุกข์ เวทนา อาจหมายถึงความทุกข์ร้อนโดยทัว ไป แต่ขอ้ เท็จจริ งทีมนั ถูกเรี ยกว่า
“ความทุกข์เวทนาครั,งใหญ่” ก็ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงช่วงครึ งหลังของสัปดาห์ทีเจ็ดสิ บของดา
เนียล เห็นได้ชดั ว่าจะมีคนมากมายมหาศาลจากทุกประชาชาติทีจะได้รับความรอดในช่วงยุคเจ็ด
ปี บางทีอาจเพราะการประกาศของนักเทศน์ 144,000 คนซึงถูกบรรยายถึงไปก่อนหน้านั,น มันยัง
ปรากฏชัดอีกด้วยว่าคนส่ วนใหญ่ในหมู่ชนเหล่านี,จะพลีชีพเพือความเชือเพราะการทีพวกเขาได้
วางใจเชือพระคริ สต์แล้ว วิวรณ์ 20:4 กล่าวว่าคนมากมายในหมู่ชนเหล่านี,จะถูกตัดศีรษะ “เพราะ
เป็ นพยานของพระเยซู” นีอาจหมายถึงคนกลุ่มเดียวกับทีถูกบรรยายว่าอยูใ่ ต้แท่นบูชาใน 6:9-11
อย่างไรก็ตาม ในข้อนั,นพวกเขาได้รับเสื, อผ้าสี ขาว ขณะทีตรงนี,เสื, อผ้าของพวกเขาถูกชําระให้
ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเมษโปดก
การกล่าวถึงการทีพวกเขาชําระเสื, อผ้าของตนให้ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเมษ
โปดกก็เป็ นอุปไมยเพือเปรี ยบเปรยว่าความบาปทําให้ ‘เสื, อผ้า’ แห่งชีวติ ของคนๆหนึงแปดเปื, อน
มีแต่พระโลหิตของพระคริ สต์เท่านั,นทีสามารถทําให้เสื, อผ้านั,นสะอาดได้ เช่นเดียวกับทีกล่าวไว้
ใน วิวรณ์ 1:5 เราเองก็ถูกชําระจากความบาปของเราแล้วในพระโลหิตของพระองค์เอง
วว 7:15-16

เพราะเหตุน%ันเขาทั%งหลายจึงได้ อยู่หน้ าพระทีนังของพระเจ้ า และ

ปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ท%งั กลางวันและกลางคืน และพระองค์ผู้ประทับบน

พระทีน ังจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั%น 16 พวกเขาจะไม่ หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและ
ความร้ อนจะไม่ ส่องต้ องเขาอีกต่ อไป
นอกจากการพูดถึงในวิวรณ์ 3:12 แล้ว นีเป็ นการพูดถึงพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์
โดยตรงเป็ นครั,งแรก เห็นได้ชดั ว่ามันแตกต่างและอยูค่ นละส่ วนกับพระทีนงั ของพระองค์ ฝูงชน
มหาศาลเหล่านี,ซ ึงเห็นได้ชดั ว่าตามช่วงเวลาแห่งยุคเจ็ดปี บนแผ่นดินโลก ปรนนิบตั ิพระเจ้าใน
พระวิหารของพระองค์ “ทั,งกลางวันและกลางคืน” นีเป็ นอีกครั,งทีคนกลุ่มนี,เป็ นคนละกลุ่มกับ
ชนชาติอิสราเอลหรื อคริ สตจักร คริ สตจักรได้ถูกรับขึ,นไปก่อนแล้วในฐานะเจ้าสาวของพระ
คริ สต์ ชนชาติอิสราเอลก็ยงั อยูบ่ นแผ่นดินโลก คนเหล่านี,จึงได้รับการดูแลเป็ นพิเศษและมีการ
ปรนนิบตั ิพระเจ้าในสวรรค์จนกว่ายุคเจ็ดปี จะสิ, นสุ ดลง อันทีจริ งแล้วพระองค์ “จะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั,น” พวกเขาจึง “จะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่อง
ต้องเขาอีกต่อไป” ทีน่าสนใจก็คือบริ บทของคนเหล่านี,ทีสือถึงมนุษย์บน ‘แผ่นดินโลก’ ช่วงเวลา
ของพวกเขาในสวรรค์ถกู กล่าวว่าเป็ น “ทั,งกลางวันและกลางคืน” ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นคําบรรยาย
เกียวกับแผ่นดินโลก พวกเขาไม่หิวกระหาย และไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั แสงแดดและความร้อนของ
มันด้วย
วว 7:17

เพราะว่ าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระทีน ังนั%นจะทรงเลีย% งดูเขาไว้

และจะทรงนําเขาไปให้ ถงึ นํา% พุแห่ งชีวติ คําทีแปลว่า เลีย% งดู (พอยไมโน) เป็ นรู ปกริ ยาของคําว่า
พอยเมน ซึงแปลว่า คนเลี,ยงแกะ ความหมายตรงนี,กค็ ือว่า พระเมษโปดกในสวรรค์จะทรงเลี,ยงดู
พวกเขาหรื อดูแลพวกเขาและทรง “นําพวกเขาไปให้ถึงนํ,าพุแห่งชีวติ ” ความหมายตรงนี,
สอดคล้องกับอิสยาห์ 49:10
ช่างเป็ นการเล่นคําทีงดงาม พระเมษโปดกผูท้ รงเป็ นพระผูเ้ ลี,ยงใหญ่ดว้ ยจะทรงนําและ
เลี,ยงดูฝงู แกะนี,ในสวรรค์ พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมสําหรับความต้องการทุกอย่างของพวกเขา
นอกจากนี,เรายังเห็นถึงพระทัยทีอ่อนโยนและเปี ยมด้วยพระกรุ ณาของพระเจ้าด้วย และพระเจ้ า
จะทรงเช็ดนํา% ตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั%น"นีสือว่ามีน, าํ ตาในสวรรค์ คนเหล่านี,ได้ออกมา
จากความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ (ยุคเจ็ดปี ) และความยากลําบากของช่วงเวลาดังกล่าว พวกเขาอาจมี

คนทีพวกเขารักซึ งไม่ได้กลับใจมาหาพระผูช้ ่วยให้รอดและยังอยูบ่ นแผ่นดินโลก พวกเขาอาจ
ตกใจทีพบว่าคนทีพวกเขารักซึงได้ตายจากพวกเขาไปแล้วไม่ได้อยูใ่ นสวรรค์ แต่ถึงอย่างไรแล้ว
พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ,าตาทุกหยดจากตาของพวกเขา
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 8: บททีแปดเริ มต้ นด้ วยการแกะตราดวงทีเจ็ดซึ งเป็ นบทนําสู่การ
พิพากษาของแตรเจ็ดคันตามลําดับ ยอห์ นยังได้ เห็นพืน ทีบริ เวณแท่ นบูชาแห่ งสวรรค์ และคํา
อธิษฐานของเหล่ าวิสุทธิ ชนที ลอยขึน ไปจําเพาะพระพักตร์ พระเจ้ า การพิพากษาของแตรสี คัน
แรกถูกนําเสนอ ในแต่ ละครั ง มีการพิพากษาทีสร้ างความโกลาหลบนแผ่ นดินโลกโดยหนึงใน
สามส่ วนของแผ่ นดินโลกถูกทําลายในการพิพากษาแต่ ละครั ง การพิพากษาครั งทีสีส่งผลกระ
ทบต่ อแผ่ นดินโลกทังใบและส่ งผลต่ อวิธีการบอกเวลาด้ วย
วว 8:1

เมือ พระองค์ ทรงแกะตราดวงทีเ จ็ด ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์ อยู่

ประมาณครึงชัวโมง พระองค์ ในทีน, ีคือ พระเมษโปดก ตราดวงทีเจ็ดของหนังสื อม้วนทีมีตรา
ประทับเจ็ดดวงถูกแกะออกและตามมาด้วยความเงียบในสวรรค์ การพูดถึง “ครึ งชัว โมง” อาจ
เป็ นเชิงเปรี ยบเทียบถึงช่วงเวลาสั,นๆเพราะว่าสวรรค์ไม่น่าจะถูกกํากับโดยชัว โมงเหมือนอย่างเรา
ทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก เวลาและชัว โมงเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลก ความหมายที
สําคัญกว่าก็น่าจะเป็ นความเงียบหรื อความสงบก่อนพายุทีกาํ ลังก่อตัวขึ,น ยุคเจ็ดปี เพิงเริ มต้น
เท่านั,น ซึ งจะเลวร้ายยิง กว่านี,อีก
วว 8:2

แล้วข้ าพเจ้ าก็เห็นทูตสวรรค์ ท%งั เจ็ดองค์ ทยี นื อยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้ า

นั%น ได้ รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเพิม เติมว่า “ทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดองค์” ที
ยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระเจ้าคือใครกันแน่ ซึงสื อว่าพวกเขาเป็ นทูตสวรรค์ทีมียศสู งทีสุดเพราะ
พวกเขายืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทูตเหล่านี,ไม่น่าใช่พระวิญญาณทั,งเจ็ดของพระเจ้าซึงถูก
พูดถึงใน 1:4 และ 5:5 ถึงแม้วา่ บางคนจะสันนิษฐานว่าพวกเขาเป็ นก็ตาม ไม่วา่ จะในกรณี ใด
พวกเขาแต่ละคนได้รับพระราชทานแตรคนละคัน ดังทีเราจะเห็นในไม่ชา้ เสี ยงแตรแต่ละคันสื อ
ถึงการพิพากษาครั,งใหญ่

คนสมัยโบราณใช้แตรสําหรับการสื อสารทางทหาร โดยส่ งสัญญาณถึงการแปรทัพหลาย
รู ปแบบ แตรยังถูกใช้เพือ ส่ งสัญญาณเตือนให้พลเรื อนป้ องกันตัวด้วย โดยเตือนเกียวกับอันตราย
ทีกาํ ลังใกล้เข้ามา สรุ ปก็คือ การเป่ าแตรทั,งเจ็ดคันนี,จะส่ งสัญญาณถึงพระพิโรธเพิม เติมจาก
สวรรค์ทีมีต่อแผ่นดินโลก เราควรหมายเหตุไว้วา่ การพิพากษาของตราเจ็ดดวงนั,นมีตน้ กําเนิดบน
แผ่นดินโลกยกเว้นเฉพาะตราดวงทีหก การพิพากษาของตราเจ็ดดวงหลักๆแล้วเป็ นการสงคราม
ทีเกิดขึ,นทัว โลกและโรคระบาดและความล่มสลายทางเศรษฐกิจทีตามมาด้วย อย่างไรก็ตาม การ
พิพากษาของแตรเจ็ดคันหลักๆแล้วมีตน้ กําเนิดมาจากสวรรค์โดยตรง โดยเฉพาะแตรห้าคันแรก
วว 8:3

และทูตสวรรค์ อกี องค์หนึงถือกระถางไฟทองคําออกมายืนอยู่ทแี ท่ น เห็น

ได้ชดั ว่ามีแท่นเผาเครื องหอมอยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้าในสวรรค์นอกจากแท่นบูชาของพระ
วิหารแห่งสวรรค์ตามทีระบุไว้ตรงนี,และใน 6:9 กระถางเป็ นอุปกรณ์เสริ มทีใช้เพือ จุดไฟเผา
เครื องหอม เช่น การจุดไฟเผาเครื องหอมบนแท่นบูชา เป็ นต้น ปกติแล้วอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นถัง
โลหะ (ในกรณี น, ีทาํ จากทองคํา) โดยมีทีจบั ซึงมีขนาดยาวพอทีจะเอื,อมเข้าไปในไฟได้ เครื อง
หอมก็ถูกใส่ ไว้ในกระถางดังกล่าวจากนั,นก็ถกู เผา และทรงประทานเครืองหอมเป็ นอันมากแก่
ทูตองค์ น%ัน เพือ ให้ ถวายร่ วมกับคําอธิษฐานของวิสุทธิชนทั%งปวงบนแท่ นทองคําทีอ ยู่หน้ า
พระทีน ังนั%น น่าสนใจตรงทีวา่ ทูตสวรรค์องค์น, ีได้รับพระราชทาน “เครื องหอมเป็ นอันมาก” ซึง
จะถูกถวายพร้อมกับ “คําอธิษฐานของวิสุทธิชนทั,งปวงบนแท่นทองคํา” นีเป็ นอีกครั,งทีคาํ
อธิษฐานของประชาชนของพระเจ้าถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกลินหอมของเครื องหอมอันบริ สุทธิ;
ดู คําอธิบายเกียวกับเรื องนี,ใน วิวรณ์ 5:8 พระเจ้าทรงพอพระทัยเมือประชากรของพระองค์
อธิษฐาน มันเป็ นกลินสุ คนธรสอันหอมหวานต่อพระองค์ บทเรี ยนทีชดั เจนก็คือว่า เราจําเป็ น
ต้องอธิษฐานมากกว่านี,
วว 8:4

และควันเครืองหอมนั%นก็ลอยขึน% ไปพร้ อมกับคําอธิษฐานของวิสุทธิชน

ทั%งหลาย จากมือทูตสวรรค์ สู่ เบือ% งพระพักตร์ ของพระเจ้ า เช่นเดียวกับทีควันของเครื องหอมใน
กระถางทองคํานั,นลอยขึ,นไป “จากมือทูตสวรรค์สู่ เบื,องพระพักตร์ของพระเจ้า” คําอธิษฐานของ
ประชากรของพระเจ้าก็กระทําแบบเดียวกัน ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าวิสุทธิชนเหล่านี,

เป็ นผูใ้ ดกันแน่ พวกเขาอาจเป็ นคนเหล่านั,นบนแผ่นดินโลกทีได้รับความรอดในช่วงยุคเจ็ดปี
ก็ได้ เราเห็นได้อีกว่า นีอาจเป็ นคําอธิษฐานของประชากรของพระเจ้าซึงอยูใ่ นสวรรค์แล้วตามที
ถูกสื อใน 6:10 เห็นได้ชดั ว่าบทนี,ไม่ใช่ ‘บทเนื,อหาแทรก’ แต่เป็ นเนื,อหาต่อเนืองตามลําดับ
มากกว่า ซึงไม่น่าหมายถึงเหล่าวิสุทธิชนแห่งยุคคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม เราอาจสรุ ปได้อย่าง
ชัดเจนว่าคําอธิษฐานของเราในวันนี,เปรี ยบเหมือนกับกลินสุ คนธรสอันหอมหวานเฉพาะพระ
พักตร์พระเจ้า
วว 8:5

แล้วทูตสวรรค์องค์ น%ันก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่ นจนเต็ม และโยน

กระถางนั%นลงบนแผ่ นดินโลก ไฟบริ สุทธิ;แห่งพระพิโรธของพระเจ้าถูกใส่ ลงไปในกระถางนั,น
เหมือนถ่านร้อนๆและถูกโยนลงไปบนแผ่นดินโลก นีสือถึงพระพิโรธและภัยพิบตั ิมากกว่านี,ที
จะมา ลองนึกภาพทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์หนึงทุ่มกระถางไฟร้อนๆจากสวรรค์ลงมาบนแผ่น
ดินโลกอย่างสุ ดกําลัง นีสือถึงแรงอันมหาศาลเสี ยจนเผาผลาญลึกลงไปถึงข้ างในแผ่นดินโลกเลย
และมีเสียงต่ างๆ ฟ้าร้ อง ฟ้าแลบ และแผ่ นดินไหว เราไม่ทราบชัดเจนว่าเหตุการณ์ท, งั สี น, ีเกิดขึ,น
ในสวรรค์หรื อในแผ่นดินโลก อย่างไรก็ตามการพูดถึง “แผ่นดินไหว” ก็สือว่าจุดสนใจอยูบ่ น
แผ่นดินโลก แรงกระแทกของกระถางทองคํานั,นทีทะลุทะลวงผ่านชั,นบรรยากาศของแผ่นดิน
โลกก็ทาํ ให้เกิด (1) ความอกสันขวัญหนีของคนและเสี ยงแห่งความหวาดกลัวของพวกเขา, (2)
พายุกระแสไฟฟ้ าครั,งใหญ่พร้อมกับ (3) ฟ้ าร้องทีตามมาด้วย เมือกระถางนี,ตกกระแทกพื,นโลก
มันก็จะเกิด (4) แผ่นดินไหว
วว 8:6

หลังจากโหมโรงนั,นแล้ว ทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ ทถี ือแตรทั%งเจ็ดนั%นต่ างก็

เตรียมพร้ อมทีจ ะเป่ า การพิพากษาของแตรเจ็ดคันส่ วนใหญ่แล้วจะมาในรู ปของดวงดาวใน
ท้องฟ้ าถูกทิ,งลงบนแผ่นดินโลกและสร้างความเสี ยหายใหญ่โต เห็นได้ชดั ว่ากระถางทองคําทีถูก
ทิ,งลงมาบนแผ่นดินโลกเป็ นคําเตือนถึงสิ งทีกาํ ลังจะเกิดขึ,นตามมาเมือทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดปลด
ปล่อยการพิพากษาของตนซึงถูกประกาศโดยเสี ยงแตรทั,งเจ็ดของพวกเขา
วว 8:7

เมือ ทูตสวรรค์องค์ แรกเป่ าแตรขึน% ลูกเห็บและไฟปนด้ วยเลือดก็ถูกทิง% ลง

บนแผ่ นดิน น่าสังเกตว่าแตรสี คนั แรกมีลกั ษณะคล้ายกับภัยพิบตั ิทีเกิดกับอียปิ ต์ ถึงแม้วา่ ภัยพิบตั ิ

เหล่านี,เกิดขึ,นทัว โลกและมีความรุ นแรงมากกว่าเยอะอย่างเห็นได้ชดั ก็ตาม นีเป็ นพายุลูกเห็บครั,ง
รุ นแรงทีถูกเทลงบนหนึงในสามส่ วนของแผ่นดินโลก ไฟอาจหมายถึงฟ้ าแลบอันรุ นแรงซึ ง
ทําให้เกิดไฟไหม้ใหญ่โต หรื อมันอาจเป็ นไฟทีถกู ทิ,งลงมาบนแผ่นดินโลกจากสวรรค์กไ็ ด้ ไม่วา่
จะในกรณี ใด มันถูกปนด้วยเลือด เห็นได้ชดั ว่าเลือดถูกทิ,งลงมาบนแผ่นดินโลกจากท้องฟ้ า
ต้ นไม้ ไหม้ ไปหนึงในสามส่ วน และหญ้ าเขียวสดไหม้ ไปหมดสิ%น (เราจําได้วา่ ใน 7:1 ทูต
สวรรค์สีองค์ทียบั ยั,งลมทั,งสี ทิศถูกห้ามในตอนแรกมิให้ทาํ อันตรายต่อต้นไม้และทะเล) เราไม่
ทราบชัดเจนว่าทําไมหนึงในสามของต้นไม้ถึงถูกไฟเผา อาจเป็ นได้วา่ ป่ าหนึงในสามของโลกได้
ถูกทําลายโดยไฟป่ าซึงถูกจุดให้ลุกโดยไฟทีมาจากสวรรค์ นอกจากนี, ทุ่งหญ้าเขียวสดของแผ่น
ดินโลกก็ไหม้ไปหมดสิ น เราทําได้แต่เพียงนึกภาพไฟลุกไหม้ใหญ่โตอันแสนน่ากลัวซึงเกิดจาก
การพิพากษาครั,งนี,
วว 8:8

ไม่มีการเอ่ยถึงการเว้นช่วงเวลาระหว่างเสี ยงแตรแต่ละคันทีถูกเป่ าตาม

ลําดับ อย่างไรก็ตาม นีอาจสื อได้วา่ ไม่มีการเว้นช่วงนาน ดังนั,น ทีตามหลังการพิพากษาของเสี ยง
แตรแรกติดๆเลยก็คือทูตสวรรค์ องค์ ทสี องเป่ าแตรขึน% ก็มสี ิงหนึงเหมือนภูเขาใหญ่ กาํ ลังลุกไหม้
ถูกทิง% ลงไปในทะเล ไม่มีการบรรยายเพิม เติมเกียวกับภูเขาลูกนี, อย่างไรก็ตาม เราอาจเสนอได้
หลายความเห็น (1) ภูเขาใหญ่ลกู นี,อาจเป็ นอุกกาบาตอีกลูก (ดู คําอธิ บายใน 6:14-15) ทีลุกไหม้
ด้วยไฟเมือมันทะลุผา่ นชั,นบรรยากาศ (2) เห็นได้ชดั ว่ามันตกลงไปในมหาสมุทรแห่ งหนึง ผลก็
คือ และทะเลนั%นได้ กลายเป็ นเลือดเสียหนึงในสามส่ วน เราไม่ทราบชัดเจนว่าบางส่ วนของทะเล
กลายเป็ นเลือดได้อย่างไรและเพราะเหตุใด อย่างไรก็ตามมันสอดคล้องกับการพิพากษาของ
พระเจ้าทีเกิดกับแม่น, าํ ไนล์ตามทีมีบนั ทึกไว้ในอพยพ 7:20 ดู วิวรณ์ 16:3 ด้วย
วว 8:9

สัตว์ ท%งั ปวงทีม ชี ีวติ อยู่ในทะเลนั%นตายเสี ยหนึงในสามส่ วน และบรรดา

เรือกําปันแตกเสี ยหนึงในสามส่ วน ทุกชีวติ ทั,งคนและสัตว์รวมถึงเรื อต่างๆในทะเลทีได้รับผล
กระทบต่างถูกทําลาย นีรวมเป็ นหนึงในสามของทะเลของโลก นีอาจหมายถึงหนึงในมหาสมุทร
ใหญ่ๆของโลก เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก หรื อ มหาสมุทรแอตแลนติก

วว 8:10

หลังจากนั,นและเห็นได้ชดั ว่าไม่มีการเนินช้าเลย ทูตสวรรค์ องค์ ทสี ามเป่ า

แตรขึน% ก็มดี าวใหญ่ ดวงหนึงเป็ นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจากท้ องฟ้า นีเป็ นอีกครั,งทีไม่มี
การบ่งบอกชัดเจนว่าดาวดวงนี,เป็ นอะไร อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งทีวา่ มันตกลงมาจากฟ้ าสวรรค์
ก็อาจสื อถึงดาวทีลอยอยูใ่ นท้องฟ้ า โดยอาจเป็ นดาวหางทีมีหางสุ กใสตามมา ดาวดังกล่าว
ประกอบด้วยนํ,าแข็งและฝุ่ นมากกว่าหินแข็ง อาจเป็ นได้วา่ เมือเข้าสู่ ช, นั บรรยากาศของโลกก็ลุก
เป็ นไฟเหมือนโคมไฟ
ดาวนั%นตกลงบนแม่ นํา% หนึงในสามส่ วน และตกทีบ ่ อนํา% พุท%งั หลาย ขณะทีภูเขาใหญ่ทีลุก
เป็ นไฟซึงถูกบรรยายด้านบนนี,ตกลงในมหาสมุทร ดาวดวงนี,กต็ กลงในทวีปหนึงซึงส่ งผลกระ
ทบต่อแหล่งนํ,าจืดของทวีปนั,น “บ่อนํ,าพุ” เหล่านี,น่าจะเป็ นนํ,าบาดาลในบ่อและนํ,าพุ เราไม่ทราบ
ชัดเจนว่านีเป็ นทวีปไหน
วว 8:11

ดาวดวงนีม% ชี ือว่ าบอระเพ็ด รสของนํา% กลายเป็ นรสขมเสียหนึงในสาม

ส่ วน ชือทีถูกตั,งให้แก่ดาวตก (ดาวหาง) นี, คือ บอระเพ็ด ซึงเป็ นพืชในแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีรส
ขมมาก ดังนั,นหนึงในสามของแหล่งนํ,าจืดของแผ่นดินโลก ซึงเห็นได้ชดั ว่าอยูใ่ นพื,นทีของทวีป
หนึงถูกทําให้เสี ยและมีรสขม และคนเป็ นอันมากก็ได้ ตายไปเพราะนํา% นั%นกลายเป็ นนํา% รสขมไป
อาจเป็ นได้วา่ ดาวหางดวงนี,มีกมั มันตรังสี หรื ออาจมีพิษ ดังนั,นเมือแตรเหล่านี,ถูกเป่ า หนึงในสาม
ของป่ าของแผ่นดินโลกก็ถูกทําลายไปพร้อมกับทุ่งหญ้าเขียวสดทั,งหมด หนึงในมหาสมุทร
สําคัญๆของโลกก็ถูกทําให้กลายเป็ นเลือดและทําให้ทุกชีวติ ทีอยูใ่ นนั,นตายสิ, น คราวนี,เห็นได้ชดั
ว่าแหล่งนํ,าจืดในทวีปหนึงของแผ่นดินโลกถูกทําให้เป็ นพิษ สิ งมีชีวติ มากมายก็ตายไปเพราะ
เหตุน, ี (น่าสนใจตรงทีวา่ นํ,าจืดปริ มาณมหาศาลในโลกมีอยูใ่ นหมู่ทะเลสาบเกรทเลคส์ (Great
Lakes) ของอเมริ กาเหนือ
วว 8:12

ขณะทีการพิพากษาของแตรสามคันแรกเริ มต้นในฟ้ าสวรรค์และก่อให้

เกิดความเสี ยหายใหญ่โตต่อแผ่นดินโลก การพิพากษาครั,งทีสีน, ีกย็ งั เกิดขึ,นในสวรรค์อยูแ่ ต่กส็ ่ ง
ผลกระทบมหาศาลบนแผ่นดินโลก เมือ ทูตสวรรค์ องค์ ทสี ีเป่ าแตรขึน% ดวงอาทิตย์ กถ็ ูกทําลายไป
หนึงในสามส่ วน ดวงจันทร์ และดวงดาวทั%งหลายก็เช่ นเดียวกันจึงมืดไปหนึงในสามส่ วน กลาง

วันก็ไม่ สว่างเสี ยหนึงในสามส่ วน และกลางคืนก็เช่ นเดียวกับกลางวัน ถึงแม้วา่ การอ่านเผินๆอาจ
สื อว่าหนึงในสามส่ วนของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆถูกทําให้มืดไป แต่กญ
ุ แจที
จะทําให้เราเข้าใจข้อนี,อยูต่ รงท้ายข้อ วันเวลาถูกทําให้ส, นั ลงหนึงในสามส่ วน กล่าวอีกนัยหนึงก็
คือ ขณะทีวนั ปกติตลอดทุกยุคทุกสมัยมียสี ิ บสี ชวั โมง แต่ตอนนี,วนั จะมีแค่สิบหกชัว โมง ให้เรา
นึกถึงความอกสันขวัญหนีของคนทีมีชีวติ รอดอยูใ่ นตอนนั,นดู
พื,นฐานของเวลาถูกเปลียนแปลงไปหมด นาฬิกาก็บอกเวลาไม่ตรงอีกต่อไป เพราะระยะ
เวลาของวันหนึงคือเวลาทีโลกหมุนหนึงรอบ ความเร็วของการหมุนของโลกจึงถูกเร่ งให้เร็วขึ,น
อย่างเห็นได้ชดั บางทีอาจเพราะแรงกระแทกของอุกกาบาตต่างๆทีเพิงตกใส่ แผ่นดินโลก พื,น
ฐานของสังคม คือ เวลา จึงถูกเปลียนแปลงไป พระเยซูตรัสในมัทธิว 24:22 “และถ้ามิได้ทรงให้
วันเหล่านั,นย่นสั,นเข้า จะไม่มีเนื,อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผทู ้ ีเลือกสรรไว้ จึง
ทรงให้วนั เหล่านั,นย่นสั,นเข้า” จากแหล่งข้อมูลต่างๆเกียวกับอวสานกาล เห็นได้ชดั ว่ายุคแห่ ง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ กินเวลาเจ็ดปี เป๊ ะ นัน คือ ช่วงเวลาสี สิบสองเดือนสองช่วงซึงแต่ละช่วงมี
1,260 วัน เห็นได้ชดั ว่าปริ มาณวันไม่สามารถถูกทําให้ส, นั ลงได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะ
ของวันดังกล่าวก็ถูกทําให้ส, ันลงได้ พระเจ้าโดยพระเมตตาทีทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลทียงั มีชีวติ
รอดอยู่ จะทรงทําให้วนั เหล่านั,นสั,นลงเพือทีพวกเขาจะได้รับการช่วยให้พน้
วว 8:13

แล้วข้ าพเจ้ าก็มองดูและได้ ยนิ ทูตสวรรค์ องค์ หนึงทีบ ินอยู่ในท้ องฟ้า ร้ อง

ประกาศเสียงดังว่ า "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทั%งหลายทีอ ยู่บนแผ่ นดินโลก เพราะเสี ยงแตร
ของทูตสวรรค์ ท%งั สามองค์ กาํ ลังจะเป่ าอยู่แล้ว" กล่าวอีกนัยหนึง ทูตสวรรค์อีกองค์บินไปทัว ชั,น
บรรยากาศของโลกพร้อมกับคําเตือนอันน่าสะพรึ งกลัว คําเตือนเรื องวิบตั ิสามทีของเขาก็มีต่อคน
เหล่านั,นทียงั มีชีวติ อยูบ่ นแผ่นดินโลก มันจะยิง เลวร้ายกว่านี,อีก ถึงแม้ไม่มีระบุไว้ชดั เจน แต่ช่วง
เวลาตรงนี,อย่างน้อยก็เป็ นตอนกลางของยุคเจ็ดปี อย่างเห็นได้ชดั โดยอาจเลยไปเล็กน้อย
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 9: ในบทนีก ารพิพากษาของแตรคันทีห้าและหกถูกบรรยายให้ เห็น
ภาพ ลักษณะเฉพาะทีเป็ นภัยพิบตั ิของยุคเจ็ดปี มีแต่ จะทวีความเลวร้ ายยิงขึน

วว 9:1

เมือ ทูตสวรรค์องค์ ทหี ้ าเป่ าแตรขึน% ข้ าพเจ้ าก็เห็นดาวดวงหนึงตกจากฟ้า

ลงมาทีแ ผ่นดินโลก และประทานลูกกุญแจสํ าหรับเหวทีไ ม่ มกี ้นเหวให้ แก่ดาวดวงนั%น ขณะทีแตร
สี คนั แรกเกียวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆทีตกใส่ แผ่นดินโลก ตรงนี,ดาวดวงนี,เป็ นบุคคลหนึง มี
ทรรศนะทีแตกต่างกันไปเกียวกับว่า 'ดาว' ดวงนี,เป็ นใครกันแน่ บางคนถือทรรศนะทีวา่ ดาวดวง
นี,คือพระคริ สต์ เพราะพระองค์ทรงถือลูกกุญแจแห่งนรกและความตาย บางคนก็มองว่า 'ดาว'
ดวงนี,เป็ นทูตสวรรค์องค์หนึง บางคนก็ถือทรรศนะทีวา่ 'ดาว' ดวงนี,คือ ลูซิเฟอร์และการร่ วงลง
จากสวรรค์ คําทีแปลว่า ตก (พิพโต) เป็ นคํากริ ยารู ปสมบูรณ์กาล ดังนั,นวลีน, ีอาจแปลได้วา่ 'และ
ข้าพเจ้าได้เห็นดาวดวงหนึงทีได้ร่วงลงมาจากสวรรค์แล้ว' เขาได้รับลูกกุญแจสําหรับ “เหวทีไม่มี
ก้นเหว” คําทีแปลว่า ไม่ มกี ้นเหว (อาบุซซอซ) เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ abyss จริ งๆแล้วมัน
ก็มีความหมายว่า 'ไม่มีกน้ ' ดังทีเราจะได้เห็นโดยตรง เหวทีไม่มีกน้ เหวนี,เป็ นทีอยูข่ องเหล่า
วิญญาณผีปีศาจ
ดูเหมือนว่าตัวตนของ 'ดาว' ดวงนี,ไม่ปรากฏชัดเจน อย่างไรก็ตาม (1) ไม่วา่ เขาจะเป็ น
ใคร เขาก็ร่วงลงมาแล้วตามทีสือในกาลสมบูรณ์ของคําว่า ตก (2) ข้อเท็จจริ งทีวา่ เขาได้รับ
ลูกกุญแจเพือเปิ ดเหวนั,นอาจเอนเอียงไปทางทรรศนะทีวา่ บุคคลผูน้ , ีคือ ซาตาน ลูกา 10:18 และ
วิวรณ์ 12:12-13 อาจเป็ นการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งเดียวกัน นอกจากนี, ข้อ 11 ก็สือว่าดาวดวงนี,
เป็ น “ทูตแห่งเหวทีไม่มีกน้ เหว” ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นซาตาน
วว 9:2

เห็นได้ชดั ว่า เหวทีไม่มีกน้ เหวนี,อยูใ่ นแผ่นดินโลก เมือ เขาเปิ ดเหวทีไ ม่ มี

ก้นเหวนั%น ก็มคี วันพลุ่งขึน% มาจากเหวนั%นดุจควันทีเ ตาใหญ่ และดวงอาทิตย์ และอากาศก็มดื ไป
เพราะเหตุควันทีข นึ% มาจากเหวนั%น ถึงแม้วา่ บางคนพยายามทีจะตีความควันนี,เป็ นเชิงฝ่ าย
วิญญาณ โดยสื อถึงความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณของชาวโลกในสมัยนั,น แต่ดูเหมือนว่าสิ งทีถูก
บรรยายตรงนี,มีความหมายตรงตัวมากกว่า เหวนี,อาจเป็ นอันเดียวกับฮาเดสซึงเห็นได้ชดั ว่าตั,งอยู่
ในใจกลางของแผ่นดินโลก เราไม่ทราบชัดเจนว่าควันนี,ถูกระบายขึ,นมาสู่ พ,นื ผิวโลกได้อย่างไร
ดูเหมือนว่าน่าจะมีลกั ษณะเป็ นภูเขาไฟ

วว 9:3

มีฝูงตัTกแตนบินออกจากควันนั%นมายังแผ่ นดินโลก ได้ ประทานอํานาจแก่

ตักT แตนนั%น เหมือนกับอํานาจของแมลงป่ องแห่ งแผ่ นดินโลก จากกลุ่มควันใต้โลกนี,มีสิ งมีชีวติ ที
เป็ นผีปีศาจบินขึ,นมาสู่ ช, นั บรรยากาศของแผ่นดินโลก ยอห์นเปรี ยบพวกนี,วา่ เป็ นเหมือนตักw แตน
กระนั,นเห็นได้ชดั จากบริ บททีตามมาว่าพวกนี,ไม่ใช่ตกwั แตนธรรมดาๆ นอกจากนี, “ได้ประทาน
อํานาจแก่ตกwั แตนนั,น เหมือนกับอํานาจของแมงป่ องแห่งแผ่นดินโลก” นีสือว่าพวกเขาได้รับ
อํานาจทีจะทําร้ายด้วยการต่อยอันเต็มไปด้วยพิษของมันเหมือนอย่างแมงป่ องกระทํา
วว 9:4

เห็นได้ชดั ว่า ฝูงตักw แตนทีเหมือนแมงป่ องเหล่านี,ไม่ใช่ของธรรมชาติ และ

มีคาํ สั งแก่มนั ไม่ ให้ ทาํ ร้ ายหญ้ าบนแผ่ นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้ นไม้ สิ งเหล่านี,ปกติแล้วเป็ น
แหล่งอาหารของตักw แตนตามธรรมชาติ แต่สิ งทีมีชีวติ จากนรกเหล่านี,ได้รับคําบัญชาให้ทาํ ร้ายแต่
คนเหล่านั%นทีไ ม่ มตี ราของพระเจ้ าบนหน้ าผากของเขาเท่ านั%น คนเหล่านั,นทีมีตราประทับของ
พระเจ้าบนหน้าผากหาใช่ใครอืนใดไม่นอกจากยิว 144,000 คนนั,น ดู วิวรณ์ 14:1 เห็นได้ชดั ว่า
คนอืนๆทีเหลือโดยเฉพาะคนเหล่านั,นทีเป็ นสาวกของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ต่างตกเป็ นเหยือ ของ
สิ งทีมีชีวติ ซึงเป็ นผีปีศาจเหล่านี, เห็นได้ชดั ว่า ก่อนถึงเวลานี,คนส่ วนใหญ่ซ ึงได้กลับใจมาหาพระ
คริ สต์กถ็ ูกฆ่าตายเพราะความเชือของพวกเขาไปเรี ยบร้อยแล้ว
วว 9:5

และไม่ให้ ฆ่าคนเหล่านั%น แต่ ให้ ทรมานเขาห้ าเดือน การทรมานนั%น

เป็ นการทรมานทีเ หมือนกับถูกแมลงป่ องต่ อย สัตว์ร้ายจากนรกเหล่านี,จะทําร้ายผูค้ นด้วยการ
ต่อยของมันขณะทีพวกมันบินไปในในอากาศและความเจ็บปวดซึงเกิดจากพิษร้ายของมันจะคง
อยูเ่ ป็ นเวลาห้าเดือน นีไม่ใช่แมงป่ องธรรมดาๆแล้ว!
วว 9:6

นอกจากนี, ตลอดเวลาเหล่านั%น คนทั%งหลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่

พบ เขาอยากจะตาย แต่ ความตายจะหนีไปจากเขา ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดอันเกิด
จากสัตว์ร้ายเหล่านี,จะรุ นแรงเสี ยจนคนอยากจะตายไปเสี ยให้พน้ ๆแต่กต็ ายไม่ได้
วว 9:7

ตักT แตนนั%นมีรูปร่ างเหมือนม้ าทีผ ูกเครืองพร้ อมสํ าหรับออกศึก บนหัวมี

สิงหนึงทีด ูเหมือนมงกุฎทองคํา หน้ ามันเหมือนหน้ ามนุษย์ เราได้เห็นรายละเอียดเพิมเติมเกียว
กับสัตว์นรกเหล่านี, “มีรูปร่ างเหมือนม้าทีผกู เครื องพร้อมสําหรับออกศึก” ภาพเปรี ยบนี,มีลกั ษณะ

สองประการ ประการแรกตักw แตนในดินแดนตะวันออกกลางได้ชือว่ามีหน้าตาคล้ายกับม้า โดย
เฉพาะเหมือนม้าทีเตรี ยมพร้อมออกศึก ประการทีสอง ภัยพิบตั ิทีเกิดจากฝูงตักw แตนใน
ตะวันออกกลางเป็ นเหมือนกับกองทัพทีแผ่กระจายไปทัว แผ่นดิน นอกจากนี, สัตว์ร้ายเหล่านี,ยงั
สวม “สิ งหนึงทีดูเหมือนมงกุฎทองคํา” บนหัวของมัน มงกุฎเหล่านี,ไม่ใช่ทองคําแต่ดูเหมือน
มงกุฎทองคํา พวกมันยังมีหน้าเหมือนมนุษย์ดว้ ย เห็นได้ชดั ว่าสิ งทีมีชีวติ เหล่านี,ไม่ใช่แค่สัตว์
ธรรมดาๆเพราะพวกนี,มีใบหน้าเหมือนมนุษย์
วว 9:8

ผมมันเหมือนผมผู้หญิง ฟันมันเหมือนฟันสิงโต เห็นได้ชดั ว่าพวกมันมี

ผมยาวเหมือนผูห้ ญิงและมีฟันน่ากลัวดุจสิ งโต รู ปลักษณ์ภายนอกของสัตว์ร้ายทีเป็ นปี ศาจเหล่านี,
ดูคล้ายคลึงกันมากกับภาพลักษณ์ของพวกนักร้องเพลงร็ อคในปั จจุบนั ทั,งสองกลุ่มมาจากผูใ้ ห้
กําเนิดเดียวกัน
วว 9:9

มันมีทบั ทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสี ยงปี กมันเหมือนเสียงรถม้า

เป็ นอันมากกรู เข้ ารบข้ าศึก สัตว์ปีศาจเหล่านี,สวมทับทรวงเหล็กและเมือพวกมันบิน เสี ยงกระพือ
ปี กของมันก็เหมือนกับเสี ยง “รถม้าเป็ นอันมากกรู เข้ารบข้าศึก” จะมีเสี ยงสุ ดแสนจะหนวกหูแต่ก็
เป็ นเสี ยงทีไม่ได้เป็ นของโลกนี,เมือฝูงตักw แตนปี ศาจเหล่านี,บินไปทัว แผ่นดินโลก
วว 9:10

สัตว์นรกทีไม่ได้เป็ นของโลกเหล่านี,มีหางเหมือนหางแมลงป่ อง และหาง

มันนั%นมีเหล็กไน มันมีอาํ นาจทีจะทําร้ ายมนุษย์ตลอดห้ าเดือน จากข้อ 5 เห็นได้ชดั ว่าความเจ็บ
ปวดอันเกิดจากการถูกพวกมันต่อยคงอยูต่ ลอดห้าเดือน ตรงนี,อาจสื อว่าภัยพิบตั ิทีเกิดจากสิ งทีมี
ชีวติ ซึงพล่านไปทัว แผ่นดินโลกเหล่านี,จะกินเวลาห้าเดือน
วว 9:11

มันมีทูตแห่ งเหวทีไ ม่ มกี ้นเหวนั%นเป็ นกษัตริย์ปกครองมัน ทีม ชี ือเรียกใน

ภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน แต่ ในภาษากรีกเรียกว่ า อปอลลิโยน เราเห็นเพิมเติมว่าฝูงปี ศาจเหล่านี,มี
“ทูตแห่งเหวทีไม่มีกน้ เหวนั,นเป็ นกษัตริ ยป์ กครองมัน” ทูตตนนี,อาจเป็ นคนเดียวกับดาวดวงนั,น
ซึงถูกบรรยายถึงไปแล้วในข้อ 1
เราไม่ควรลืมว่าสัตว์ปีศาจเหล่านี,ข, ึนมาจากเหวลึกนั,น (ตรงนี,ใช้แค่คาํ ว่า อาบุซซอซ คําว่า
‘เหว’ ไม่ปรากฏในต้นฉบับภาษากรี ก) กษัตริ ยป์ ี ศาจตนนี,แห่งเหวลึกมีชือเป็ นภาษาฮีบรู วา่ อา

บัดโดน ซึงในทีน, ีแปลว่า ‘การทําลาย’ ในภาษากรี ก ชือของมันคือ อปอลลิโยน ซึงแปลว่า ‘ผู ้
ทําลาย’ น่าสนใจตรงทีวา่ ชือ อปอลลิโยน มาจากคํากรี ก อปอลลูมิ ซึงแปลว่า ‘พินาศ’ หรื อ
‘ความพินาศ’ อปอลลิโยนจึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูท้ ีจะพินาศ’ หรื อ ‘บุคคลแห่งความ
พินาศ’ นีจึงไม่ใช่ใครอืนเลยนอกจากซาตาน
เมือนําทุกสิ งมารวมกัน การพิพากษาของแตรคันทีหา้ จึงเป็ นการทีพระเจ้าทรงยอมให้
ซาตานเปิ ดเหวทีไม่มีกน้ เหว (ฮาเดส) ซึงเป็ นทีๆฝูงปี ศาจถูกกักขังไว้มาตลอด นีสือว่าปี ศาจเหล่า
นี,อาจร้ายกาจยิง กว่าพวกปี ศาจทีได้รับอนุญาตให้เข้าสู่แผ่นดินโลกได้มาตลอดทุกยุคสมัย พวก
มันจะมีโอกาสเหลือเฟื อในการทรมานมนุษย์ชวั ระยะเวลาหนึงในช่วงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี
วว 9:12

มีคาํ ประกาศทีบอกเป็ นลางจากสวรรค์วา่ วิบัตอิ ย่ างทีห นึงผ่ านไปแล้ว

ดูเถิด ยังมีวิบัติอกี สองอย่ างทีจ ะเกิดขึน% ในภายหน้ า นีสือถึงความน่ากลัวและความน่าตกตะลึง
ของการพิพากษาครั,งนี, วิบตั ิทีสองถูกกล่าวถึงใน 11:13-14 วิบตั ิทีสามไม่ได้ถูกนิยามชัดเจน แต่
มักถูกสันนิษฐานว่าเป็ นการพิพากษาของแตรคันทีเจ็ดถึงแม้วา่ บางคนอาจเชือว่าเป็ นการ
พิพากษาของขันเจ็ดใบได้ดว้ ยก็ตาม ดูคาํ อธิบายใน 9:19 ด้วย
วว 9:13-14

เมือ ทูตสวรรค์องค์ ทหี กเป่ าแตรขึน% ข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสี ยงออกมาจากเชิงงอน

มุมทั%งสี ของแท่ นทองคําทีอ ยู่เบือ% งพระพักตร์ พระเจ้ า 14 เสี ยงนั%นสังทูตสวรรค์ องค์ ทหี กทีถ ือ
แตรนั%นว่ า "จงแก้มดั ทูตสวรรค์ท%งั สี ทถี ูกมัดไว้ ทแี ม่ นํา% ใหญ่ น%ัน คือแม่ นํา% ยูเฟรติส"
เมือทูตสวรรค์องค์ทีหกเป่ าแตรของตน ยอห์นก็ “ได้ยนิ เสี ยงออกมาจากเชิงงอนมุมทั,งสี
ของแท่นทองคําทีอยูเ่ บื,องพระพักตร์พระเจ้า” ถึงแม้วา่ ยุคเจ็ดปี กําลังทวีความรุ นแรงอยูบ่ นแผ่น
ดินโลกเบื,องล่าง แต่สิ งทียอห์นได้เห็นก็ยงั เป็ นภาพในสวรรค์อยู่ เห็นได้ชดั ว่า “แท่นทองคํา” นี,
คือ แท่นเผาเครื องหอมในพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ เราไม่ทราบว่าเสี ยงนั,นเป็ นของใคร
ถึงแม้วา่ บางคนเชือว่านัน เป็ นเสี ยงของพระคริ สต์เพราะว่าเสี ยงนั,นสังทูตสวรรค์ทีมีตาํ แหน่งสู ง
ซึงเป่ าแตรของตน คําสังทีมีมายังทูตสวรรค์ของเสี ยงแตรทีหกก็คือ “จงแก้มดั ทูตสวรรค์ท, งั สี ที
ถูกมัดไว้ทีแม่น, าํ ใหญ่น, นั คือแม่น, าํ ยูเฟรติส” คําว่า ที (แม่น, าํ ใหญ่) คือ เอะพิ ซึงมีความหมายด้วย
ว่า ‘บน’, ‘ใน’ หรื อ ‘โดย’

นอกจากนี,คาํ ทีแปลว่า ถูกมัดไว้ (เดะโอ) ก็อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาลและประธานถูกกระทํา
ความหมายก็คือว่า พวกเขาถูกมัดไว้ก่อนหน้านี,แล้ว เราไม่ทราบว่าเมือไหร่ อย่างไรก็ตาม มัน
อาจย้อนกลับไปถึงตอนทีซาตานถูกทิ,งลงมาบนแผ่นดินโลกในครั,งทีมนั ตกตําลงก็ได้ สิ งสําคัญ
ก็คือว่า แม่น, าํ ยูเฟรติสไหลผ่านหรื อติดกับเมืองบาบิโลนสมัยโบราณ ศาสนาเทียมเท็จทุกศาสนา
ในโลกมีตน้ ตอย้อนกลับไปถึงศาสนาลี,ลบั ของบาบิโลนเก่า เราไม่ทราบวาทูตสวรรค์ท, งั สี น, ีเป็ น
ผูใ้ ด อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าพวกมันอยูใ่ นเขตแดนของซาตานและถูกมัดไว้อยูจ่ นถึงตอนนี,
อาจเพราะความร้ายกาจเป็ นพิเศษของพวกมันก็ได้
วว 9:15

ทูตสวรรค์ ท%งั สี กถ็ ูกแก้ปล่ อยไป ซึงทรงเตรียมไว้สําหรับชัวโมง วัน เดือน

และปี ทีจ ะให้ ฆ่ามนุษย์เสี ยหนึงในสามส่ วน ดังนั,น ทูตสวรรค์ท, งั สี ตนนี,จึงถูกแก้ปล่อยไป “ซึง
ทรงเตรี ยมไว้สาํ หรับชัว โมง วัน เดือน และปี ” ความหมายคือ พวกมันถูกจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับ
ชัว โมง วัน เดือน และปี ที กาํ หนดไว้ แล้ ว ทูตสวรรค์ทีตนทีร้ายกาจนี,ได้ถูกมัดไว้จนถึงเวลานี,เพือ
“ทีจะให้ฆ่ามนุษย์เสี ยหนึงในสามส่ วน” ขณะทีการพิพากษาของตราสี ดวงแรกฆ่าประชากรโลก
ไปถึงหนึงในสี ส่วน ทูตสวรรค์ท, งั สี ตนนี,จะฆ่ามนุษย์อีกหนึงในสามส่ วน การคิดเลขง่ายๆแสดง
ให้เห็นว่าเมือประชากรโลกถูกกําจัดไปหนึงในสี ส่วน ก็เหลืออีกสามในสี ส่วน คราวนี,อีกหนึง
ในสามของประชากรโลกถูกฆ่าตาย นัน จึงรวมเป็ นครึ งหนึงของประชากรโลกและยุคเจ็ดปี ก็ยงั
ไม่มีทีท่าว่าจะสิ, นสุ ดลงด้วยซํ,า
วว 9:16

พอทูตสวรรค์ทีชวั ร้ายทั,งสี ตนนี,ถูกปล่อยตัวไป กองทัพผีปีศาจอีกฝูงก็ถูก

ปล่อยตัวมาพร้อมกับพวกมันด้วย และจํานวนพลทหารม้ ามีสองร้ อยล้าน นีคอื จํานวนทีข ้าพเจ้ า
ได้ ยนิ ในช่วงหลายสิ บปี หลังนี,มีคนเสนอหลายทรรศนะเกียวกับพลทหารสองร้อยล้านนี,และ
ทีมาของพวกมัน ทรรศนะทีเป็ นทีนิยมก็คือว่า นีคือกองทัพของจีนแดง โดยมีพลทหารสองร้อย
ล้านคนทีเคลือนทัพเข้าสู่ ตะวันออกกลางเพือทําศึกในกาลสุ ดท้าย
อย่างไรก็ตาม เพือ เราพิจารณาข้อความเหล่านี,ใกล้ๆ เราก็จะเห็นว่ามันไม่น่าใช่เช่นนั,นเลย
ประการแรก นีเป็ นจํานวนเปรี ยบเทียบและไม่ใช่จาํ นวนเด็ดขาด คําทีแปลว่า สองร้ อย คือ ดูออ
ซึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘สอง’ คําทีแปลว่า ล้าน (มูรีอาส) มีความหมายตรงตัวว่า นับไม่ถว้ น

คําภาษาอังกฤษ myriad ก็มีทีมาจากคําๆนี, ซึงเป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า ‘เป็ นโกฎิๆ’ ในวิวรณ์
5:11, ‘คนเป็ นอันมากนับไม่ถว้ น’ ในลูกา 12:1 และ ‘สักกีพนั คน’ ในกิจการ 21:20 ความหมายที
ถูกต้องทีสุดก็คือ เป็ นโกฏิๆสองเท่า หรื อ พลทหารม้าจํานวนนับไม่ถว้ น คํากรี กปกติทีแปลว่า
‘พัน’ คือ คีลีอาส (ความเห็นของยอห์นตอนท้ายข้อนี, “นีคือจํานวนทีขา้ พเจ้าได้ยนิ ” สนับสนุน
ทรรศนะทีเชือว่านีเป็ นตัวเลขทีเฉพาะเจาะจง และนีอาจเป็ นเหตุวา่ ทําไมกลุ่มผูแ้ ปลฉบับคิงเจมส์
เลือกใช้ตวั เลขสองร้อยล้าน) นอกจากนี, เท่าทีจะเห็นชัดเจนในบริ บททีตามมา เช่นเดียวกับฝูง
ตักw แตนทีถูกเอ่ยถึงไปก่อนหน้านั,นในบทนี, พลทหารม้าเหล่านี,มีพลังเหนือธรรมชาติและมี
ลักษณะเหมือนผีปีศาจ
วว 9:17

ในนิมติ นั%นข้ าพเจ้ าสั งเกตเห็นม้าเป็ นดังนีค% อื ผู้ทีนังบนหลังม้านั%น ก็มี

ทับทรวงสีไฟ สี พลอยสี แดง และสี กาํ มะถัน หัวม้าทั%งหลายนั%นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควัน
และกํามะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน พลทหารม้าทีมีพลังเหนือธรรมชาติและเป็ นปี ศาจจาก
นรกเหล่านี,ถูกบรรยายถึงในข้อนี, พวกมันสวม “ทับทรวงสี ไฟ สี พลอยสี แดง และสี กาํ มะถัน”
บางคนคิดว่านีหมายถึงสี ของทับทรวงของพวกมัน โดยอาจเป็ นการมองเห็นจากระยะไกลต่าง
กันไป นัน อาจเป็ นไปได้ สี พลอยสี แดงอาจมีสีฟ้าและสี กาํ มะถันก็มกั ถูกคิดว่าเป็ นสี เหลือง คํา
บรรยายถึงพวกมันว่ามีลกั ษณะเหมือนไฟอาจสื อถึงรู ปลักษณ์ภายนอกทีสุกใสของพวกมัน
ม้าทีน่าเกลียดน่ากลัวเหล่านี,มีหวั เหมือนหัวสิ งโตและ “มีไฟและควันและกํามะถันพลุ่ง
ออกมาจากปากของมัน” บางคนพยายามทีจะเปรี ยบสิ งมีชีวติ ทีไม่ได้เป็ นของโลกเหล่านี,วา่ เป็ น
เหมือนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบสมัยใหม่เพราะมันยิงไฟ ควัน และการทําลายล้างออกมาจาก
ปากของมัน (คือ อาวุธต่างๆ) นัน อาจเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาวุธดังกล่าวดูเหมือนจะไม่เข้า
กันกับภาพรวมทีใหญ่กว่า ภาพทีชดั เจนยิง กว่าก็คือ สิ งมีชีวติ ทีเป็ นปี ศาจซึงมีรูปลักษณ์ทีน่า
เกลียดน่ากลัวและมีพลังมหาศาล
วว 9:18

ยอห์นบันทึกว่า มนุษย์ถูกฆ่าเสียหนึงในสามส่ วนด้ วยภัยพิบัตสิ ามอย่างนี%

คือ ไฟและควันและกํามะถันทีพ ลุ่งออกมาจากปากมันนั%น ท่านกล่าวชัดเจนว่าทั,งสามสิ งคือ ไฟ
ควัน และกํามะถันทีออกมาจากปากของสัตว์นรกเหล่านี,ทีถูกปล่อยตัวออกบนแผ่นดินโลก หนึง

ในสามของประชากรโลกถือเป็ นจํานวนทีมากมายเหลือเกิน แค่นึกภาพพลทหารม้าจากนรก
เหล่านี,ซ ึ งฆ่าคนตายได้ตามใจชอบไปทัว โลกก็เป็ นเรื องทีน่าสะพรึ งกลัวจริ งๆ
วว 9:19

เพราะว่ าฤทธิLของม้ านั%นอยู่ทปี ากและหาง หางของมันเหมือนงูและมีหัว

สิงเหล่านีท% าํ ให้ มนั ทําร้ ายคนได้
สิ งมีชีวติ จากนรกเหล่านี,มีอาํ นาจทีจะทําร้ายผูค้ นไม่ใช่ดว้ ยปากของพวกมันเท่านั,น แต่
ด้วยหางของพวกมันด้วยซึ งเปรี ยบเหมือนงู ถึงแม้วา่ วิบตั ิทีสองไม่ได้ถูกเอ่ยถึงว่าสิ, นสุ ดลงแล้ว
จนกว่าจะถึง 11:14 แต่ขอ้ พระคัมภีร์ทีมาคัน อยูก่ ม็ ีลกั ษณะเป็ นเนื,อหาแทรก ดังนั,นจริ งๆแล้วนีจึง
อาจเป็ นวิบตั ิทีสองก็ได้
วว 9:20

ถึงแม้จะเผชิญกับความน่ากลัวของยุคเจ็ดปี และโดยเฉพาะอย่างยิง ฝูง

ปี ศาจจากนรกเหล่านี, แต่มนุษย์ ท%งั หลายทีเ หลืออยู่ ทีม ไิ ด้ ถูกฆ่าด้ วยภัยพิบัติเหล่านี% ยังไม่ ได้ กลับ
ใจเสี ยใหม่ จากงานทีม อื เขาได้ กระทํา ไม่ ได้ เลิกบูชาผี บูชา `รู ปเคารพทีท าํ ด้ วยทองคํา เงิน ทอง
สัมฤทธิL หินและไม้ รู ปเคารพเหล่านั%นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ ได้ '
ทั,งๆทีทวั โลกเผชิญกับการทําลายล้างครั,งใหญ่ แต่ประชากรทีเหลือของโลกก็ยงั ไม่ยอม
กลับใจจากการบูชาผีปีศาจและรู ปเคารพ ความเกียวข้องกันระหว่างการไหว้รูปเคารพและผี
ปี ศาจถูกเอ่ยถึงอีกครั,ง ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า พวกเขาไม่ยอมกลับใจมาหาพระเจ้า พวก
เขาไม่ยอมกลับใจเสี ยใหม่ท, งั ๆทีได้เผชิญกับการพิพากษาอันน่าสะพรึ งกลัวจากพระเจ้าไปแล้ว
ความเสื อมทรามของใจมนุษย์ทีถูกทําให้แข็งกระด้างไปเพราะความบาปจึงปรากฏชัดเจนอยู่
เหมือนเดิม
วว 9:21

และเขาก็มไิ ด้ กลับใจเสียใหม่ จากการฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การ

ล่วงประเวณี และการลักขโมย นอกจากนี, ชาวโลกทีมีใจแข็งกระด้างไปเพราะความบาปในวัน
นั,นก็ไม่ยอมกลับใจจากความบาปทีมีอยูม่ ากมายในชีวติ ของตนด้วย เราเห็นได้ชดั ถึงความ
รุ นแรงทีก่อให้เกิดการฆาตกรรม คําทีแปลว่า การเวทมนตร์ (ฟารมาเคะเอีย) มีความหมายทั,ง
เป็ นการใช้เวทมนตร์คาถา และการใช้ยาทีผดิ กฎหมายต่างๆซึงมักเกียวข้องกับการใช้เวทมนตร์
คาถาด้วย การทําผิดศีลธรรมทางเพศทีระบาดไปทัว (รวมถึงการรักร่ วมเพศด้วย) ก็ปรากฏชัดใน

วันนั,นซึงชาวโลกทีเหลือไม่ยอมกลับใจจากความบาปนี, อีกอย่างคือการลักขโมยเมือผูค้ นขโมย
อะไรก็ตามทีขโมยได้ในวันนั,นเพือ ทีจะเอาชีวติ รอด ความจริ งทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า แม้ในยามที
เผชิญกับการพิพากษาครั,งใหญ่จากพระเจ้า ชาวโลกทีชวั ร้ายซึ งหลงเหลืออยูก่ ย็ งั ไม่ยอมกลับใจ
จากความบาปของตนอยูด่ ี
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 10: บางคนถือว่ าบททีสิบเป็ นบทเนือ หาแทรกเพราะว่ าทูตสวรรค์ ที
มีฤทธิe มากซึ งถูกบรรยายถึงไม่ ได้ เป็ นทูตสวรรค์ ทีเป่ าแตรคันทีเจ็ดซึ งจะต้ องเป็ นคนต่ อไปตาม
ลําดับ ไม่ ว่าจะในกรณี ใด ยอห์ นก็บรรยายถึงทูตสวรรค์ ทีมีฤทธิe มากองค์ หนึงซึ งถือหนังสื อเล็กๆ
ม้ วนหนึงผู้ซึงเมือเขาร้ องเสี ยงดัง เสี ยงฟ้ าร้ องทังเจ็ดก็ดังขึน ยอห์ นถูกห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อความที
ฟ้ าร้ องทังเจ็ดได้ ร้อง บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยการทียอห์ นรั บเอาหนังสื อม้ วนเล็กนัน จากทูตสวรรค์ ทีมี
ฤทธิe มากองค์ นันและกินมันเข้ าไป
วว 10:1

ยอห์นเขียนว่า และข้ าพเจ้ าได้ เห็นทูตสวรรค์ทมี ฤี ทธิLมากอีกองค์ หนึงลง

มาจากสวรรค์ มีเมฆคลุมตัวท่าน และมีร้ ุ งบนศีรษะท่าน และหน้ าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และ
เท้ าท่ านเหมือนเสาไฟ คําถามหนึงจึงเกิดขึ,นมาว่า ทูตสวรรค์ผนู ้ , ีเป็ นใคร เห็นได้ชดั ว่าเขาไม่ใช่
ทูตสวรรค์ผเู ้ ป่ าแตรคันทีเจ็ด เพราะเขายังไม่เป่ าจนกว่าจะถึงวิวรณ์ 11:15 ด้วยเหตุน, ีเอง บางคน
จึงเสนอทรรศนะทีวา่ บทที 10 เป็ นบทเนื,อหาแทรกอีกบท มันไม่ใช่บททีมีเนื,อหาต่อเนืองตาม
ลําดับ แต่เป็ นบททีสอดแทรกเนื,อหาเพิมเข้ากับเนื,อหาหลัก
มีความคล้ายคลึงกันมากระหว่าง “ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มาก” องค์น, ีซ ึงลงมาจากสวรรค์กบั
พระคริ สต์ผทู ้ รงได้รับสง่าราศีซ ึงถูกบรรยายถึงในวิวรณ์ 1:13-16 ด้วยเหตุน, ีเอง บางคนจึงเสนอ
ว่าบางทีทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ีจริ งๆแล้วก็คือ พระเยซู ถึงแม้ไม่มีขอ้ พิสูจน์วา่ เป็ นเช่นนั,น
ก็ตาม
วว 10:2

ท่านถือหนังสื อเล็กๆม้วนหนึงซึงคลีอ ยู่ในมือของท่าน ท่านวางเท้าขวา

ของท่ านบนทะเล และเท้าซ้ ายของท่ านบนบก ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ี “ถือหนังสื อเล็กๆ
ม้วนหนึงซึ งคลีอยูใ่ นมือของท่าน” คําทีแปลว่า หนังสื อเล็กๆ (บิบลิอาริ ดิออน) หมายถึง หนังสื อ

ม้วนทีมีขนาดเล็กมากโดยอาจเป็ นเอกสารชิ,นเล็กๆด้วยซํ,า ข้อนี,บอกว่ามันถูกคลีออกแล้ว
นอกจากนี,ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ี “วางเท้าขวาของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบน
บก” ถึงแม้มีคนเสนอความเห็นมากมายเกียวกับความหมายของเท้าขวาของทูตสวรรค์องค์น, ีทีอยู่
บนทะเลและเท้าซ้ายของท่านทีอยูบ่ นบก แต่ขอ้ พระคัมภีร์เองก็ไม่ได้บ่งบอกความหมายใด
นอกจากว่าการมาถึงของทูตสวรรค์องค์น, ีเกียวข้องกับแผ่นดินโลกทั,งใบ บางคนก็เสนอว่าเนื,อหา
ของหนังสื อม้วนเล็กนั,นคือสิ งทีถูกบันทึกใน 11:1-13 ถึงแม้วา่ นัน เป็ นความเห็นทีน่าสนใจ แต่ก็
ไม่มีเนื,อหาจากข้อพระคัมภีร์ทีมีน, าํ หนักพอทีจะสนับสนุนทรรศนะดังกล่าว ตัวเชือมเดียวก็คือว่า
บทที 11 มีเนื,อหาต่อเนืองตามลําดับและเห็นได้ชดั ว่าเป็ นบทเนื,อหาแทรกอีกบทหนึง วิวรณ์
11:15 คือการเป่ าแตรคันทีเจ็ดซึงปิ ดเนื,อหาแทรกทีเห็นได้ชดั ว่าถูกเริ มต้นในบทที 10
วว 10:3

ท่านร้ องเสี ยงดังดุจเสียงสิงโตคําราม เมือ ท่ านร้ องแล้ ว เสี ยงฟ้าร้ องทั%งเจ็ด

เสี ยงก็ดงั ขึน% เช่นเดียวกับทีพระสุ รเสี ยงของพระเยซูใน 1:15 ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับ “เสี ยง
นํ,ามากหลาย” เสี ยงของทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ีกเ็ ป็ น “เสี ยงดังดุจเสี ยงสิ งโตคําราม” นีสือ
ถึงอํานาจและความเป็ นกษัตริ ยใ์ นเสี ยงของทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;มากองค์น, ี
ยอห์นกล่าวต่อไปว่า “เมือท่านร้องแล้ว เสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดเสี ยงก็ดงั ขึ,น” นีเป็ นหนึงใน
เรื องลี,ลบั ทีสุดของหนังสื อวิวรณ์ ยอห์นบันทึกว่าได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้องเจ็ดเสี ยง มีการพิพากษาเจ็ด
ครั,งตามลําดับและการพิพากษาของแตรหกคันในเจ็ดคันไปแล้ว ในไม่ชา้ จะมีการพิพากษาของ
ขันเจ็ดใบ ดังนั,นเราจึงอาจสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่า ฟ้ าร้องทั,งเจ็ดนี,แสดงถึงการพิพากษา
อีกเจ็ดประการทีจะเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลก จากสัญลักษณ์ท, งั หมดทีถูกนําเสนอมาแล้ว (ตราเจ็ด
ดวง, แตรเจ็ดคัน และขันเจ็ดใบ) ฟ้ าร้องก็สือถึงลางร้ายได้มากทีสุด
อาจเป็ นได้วา่ การพิพากษาของเสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดนี,เลวร้ายยิง กว่าการพิพากษาทีเหลือ ถ้ า
เรายอมรับทรรศนะทีวา่ นีเป็ นบทเนื,อหาแทรก ซึงก็หมายความว่า ช่วงเวลาของการพิพากษาของ
เสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดนี,เมือเทียบกับช่วงเวลาทีเหลือของยุคเจ็ดปี ไม่เป็ นทีทราบชัดเจน เราจึงเสนอ
ได้วา่ การพิพากษาของเสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดนี,กระจัดกระจายไปทัว ยุคเจ็ดปี โดยไม่ข, ึนกับการ
พิพากษาอืนๆทีเหลือ

วว 10:4

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า เมือ เสี ยงฟ้าร้ องทั%งเจ็ดดังขึน% แล้ว ข้ าพเจ้ าจึงลงมือ

จะเขียน แต่ ข้าพเจ้ าได้ ยนิ พระสุ รเสี ยงจากสวรรค์ ตรัสแก่ข้าพเจ้ าว่ า "จงประทับตราปิ ดข้ อความ
ซึงฟ้าร้ องทั%งเจ็ดได้ ร้องนั%น จงอย่าเขียนข้ อความเหล่านั%น" ยอห์นถูกห้ามมิให้เขียนหรื อเปิ ดเผย
ข้อความของเสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดนั,น เสี ยงหนึงจากสวรรค์สงั ท่านให้ “ประทับตราปิ ด
ข้อความ...อย่าเขียนข้อความเหล่านั,น” เราทําได้แต่คาดเดาว่าทําไมท่านถึงถูกกําชับเช่นนั,น อาจ
เป็ นได้วา่ มีบางสิ งทีพระเจ้าทรงประสงค์ทีจะปิ ดซ่ อนไว้จากซาตานไม่ให้มนั ได้รู้เลย มันรู ้พระ
คัมภีร์ นีอาจเป็ นบางสิ งทีพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ซาตานได้อ่าน หรื ออาจหมายถึงชนชาติ
อิสราเอลในช่วงยุคเจ็ดปี ทีจะมารู ้จกั พระคริ สต์และเริ มต้นทีจะค้นดูพระคัมภีร์ใหม่ในวันนั,นก็ได้
บางทีอาจมีบางสิ งตรงนี,ทีพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้คนอิสราเอลได้รู้ในตอนนั,น เราทําได้แต่
เพียงคาดเดาเท่านั,น มีขอ้ ห้ามคล้ายๆกันทีเปาโลได้รับใน 2 โคริ นธ์ 12:4 และทีดาเนียลได้รับใน
ดาเนียล 12:4
วว 10:5-6

จากนั,นยอห์นก็เขียนว่า ฝ่ ายทูตสวรรค์ องค์ทขี ้ าพเจ้ าเห็นยืนอยู่ท%งั บน

ทะเลและบนบกนั%นได้ ชูมือขึน% สู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ ผู้ทรง
พระชนม์ อยู่เป็ นนิตย์ ผู้ได้ `ทรงสร้ างฟ้าสวรรค์ และสรรพสิ งซึงมีอยู่ในฟ้าสวรรค์ น%ัน ทรงสร้ าง
แผ่ นดินโลก และสรรพสิ งซึงมีอยู่ในแผ่ นดินโลกนั%น และทรงสร้ างทะเล กับสรรพสิ งซึงมีอยู่ใน
ทะเลนั%น' ยอห์นบันทึกว่าทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ; มากองค์น, ีได้ชูมือ (ขวา?) ของเขาขึ,นสู่ ทอ้ งฟ้ าและ
ปฏิญาณโดยพระองค์ (1) ผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ และเป็ น (2) ผูท้ รงสร้างสรรพสิ งทั,งปวง
แต่ทูตสวรรค์ผนู ้ , ีอาจปฏิญาณต่อพระคริ สต์เองก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ท่านก็ปฏิญาณต่อพระเจ้า
ผูท้ รงเป็ นอยูน่ ิรันดร์และทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้างสรรพสิ งทั,งปวง
สาระสําคัญของคําปฏิญาณของทูตสวรรค์ผนู ้ , ีกค็ ือ “ว่า จะไม่มีการเนินช้าอีกต่อไปแล้ว”
นีอาจเป็ นคําตอบสําหรับคําถามทีถูกถามโดยเหล่าวิสุทธิชนทีพลีชีพเพือ ความเชือในสวรรค์ตาม
ทีถูกบันทึกไว้ใน 6:10 ทีถามว่า “อีกนานเท่าใด พระองค์เจ้าข้า” หากเราสันนิษฐานเพิมอีกว่า
เนื,อหาแทรกจบลงตรงวิวรณ์ 11:14 และเหตุการณ์ทีเกิดขึ,นตามลําดับต่อไปเริ มต้นในวิวรณ์
11:15 พร้อมกับการเป่ าแตรคันทีเจ็ด ในข้อนั,นก็มีคาํ ประกาศว่า “ราชอาณาจักรทั,งหลายแห่ง

พิภพนี,ได้กลับเป็ นราชอาณาจักรทั,งหลายของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” กล่าวอีก
นัยหนึง การสิ, นสุ ดของยุคเจ็ดปี เกือบจะมาถึงแล้ว การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ดว้ ยฤทธานุ
ภาพเพือทีจะรับอํานาจครอบครองแผ่นดินโลกก็ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั,นจะไม่มีการเนินช้าอีกต่อ
ไปแล้ว
วว 10:7

ความเห็นดังกล่าวยิง ถูกตอกยํ,าเมือยอห์นเขียนว่า แต่ ว่าในวันแห่ งเสียง

ของทูตสวรรค์ องค์ ทเี จ็ดนั%น คือเมือ ท่ านจะเป่ าแตรขึน% ความลึกลับของพระเจ้ าทีพ ระองค์ได้
ตรัสไว้ แก่พวกศาสดาพยากรณ์ ซึงเป็ นผู้รับใช้ ของพระองค์ น%ันก็จะสํ าเร็จ กุญแจทีช่วยให้เรา
เข้าใจก็คือ การไม่ลืมว่าพระคัมภีร์ตอนนี,น่าจะเป็ นเนื,อหาแทรกและไม่ได้เป็ นส่ วนหนึงของ
เนื,อหาต่อเนืองของหนังสื อเล่มนี, ดังนั,นตามทีกล่าวไว้แล้วข้างบน จะไม่มีการเนินช้าอีกต่อไป
เมือเสี ยงแตรคันทีเจ็ดดังขึ,น เมือถึงเวลานั,น ระยะสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี ก็จะมาถึง ความลึกลับของ
พระเจ้าในยุคเจ็ดปี ก็จะสิ, นสุ ดลงในไม่ชา้ เมือเราคิดเช่นนี,แล้ว ซึงก็น่าจะเป็ นไปได้วา่ การ
พิพากษาของขันเจ็ดใบในบทที 16 ก็จะเกิดขึ,นในช่วงเวลาทีส, นั มากๆ ทุกสิ งทีได้ถูกพยากรณ์ไว้
แล้วผ่านทางผูพ้ ยากรณ์ท, งั หลายในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เกียวกับยุคเจ็ดปี ก็กาํ ลังจะ
สําเร็จ จุดจบของเรื องราวทั,งหมดกําลังจะมาถึงแล้ว
วว 10:8

หลังจากนั,น ยอห์นก็ถูกสังโดยพระสุ รเสี ยงทีตรัสกับท่านออกมาจาก

สวรรค์ และพระสุ รเสี ยงทีข ้ าพเจ้ าได้ ยนิ จากสวรรค์ น%ันตรัสกับข้ าพเจ้ าอีกว่ า "จงไปรับหนังสื อ
เล็กๆม้ วนนั%นทีค ลีอ ยู่ในมือของทูตสวรรค์ องค์ทยี นื อยู่ท%งั บนทะเลและบนบกนั%น"
วว 10:9-10

ข้ าพเจ้ าจึงไปหาทูตสวรรค์ องค์น%ันและกล่าวแก่ ท่านว่ า "ขอหนังสื อม้ วน

เล็กนั%นเถิด" ท่ านจึงตอบข้ าพเจ้ าว่ า "เอาไปเถิด และกินมันเสีย มันจะทําให้ ท้องเจ้ าขม แต่ เมือ อยู่
ในปากของเจ้ า มันจะหวานเหมือนนํา% ผึง% " 10 ข้ าพเจ้ ารับหนังสื อม้ วนเล็กนั%นจากมือทูตสวรรค์
แล้วก็กนิ เข้ าไป ขณะทีม นั อยู่ในปากของข้ าพเจ้ านั%นมันก็หวานเหมือนนํา% ผึง% แต่ เมือ ข้ าพเจ้ ากิน
มันเข้ าไปแล้วท้ องข้ าพเจ้ าก็ขม
ยอห์นจึงเดินเข้าไปหาทูตสวรรค์องค์น, นั และกล่าวว่า “ขอหนังสื อม้วนเล็กนั,นเถิด” ท่าน
จึงได้รับคําสังว่า “เอาไปเถิด และกินมันเสี ย มันจะทําให้ทอ้ งเจ้าขม แต่เมืออยูใ่ นปากของเจ้า

มันจะหวานเหมือนนํ,าผึ,ง” หนังสื อนั,นมีขนาดเล็กและยอห์นก็ถูกสังให้กินมัน อย่างไรก็ตาม พอ
ยอห์นกินมันเข้าไปมันก็มีรสหวานก่อน แต่ภายในมันก็มีรสขม เราทุกคนเคยมีประสบการณ์กบั
การรับประทานอะไรสักอย่างทีมีรสอร่ อย แต่กท็ าํ ให้ทอ้ งไส้เราปันป่ วนในภายหลังกันมาแล้ว
ทั,งนั,น มีการเอ่ยสองครั,งว่าหนังสื อม้วนเล็กนี,ถูกคลีออก เราอาจสันนิษฐานได้วา่ ยอห์นได้อ่าน
สิ งทีถูกเขียนอยูข่ า้ งในนั,น อาจเป็ นได้วา่ ยอห์นพอใจกับสิ งทีท่านได้อ่านถึงแม้วา่ สิ งทีตามมาภาย
หลังนั,นมีรสขมก็ตาม
หากเราสันนิษฐานว่าเนื,อหาส่ วนแรกของบทต่อไปเปิ ดเผยถึงเนื,อหาข้างในหนังสื อม้วน
เล็กนี, มันก็อาจเป็ นได้วา่ ยอห์นพอใจทีได้อ่านเกียวกับพยานทั,งสองและการรับใช้ของพวกเขาใน
ช่วงปี แรกๆของยุคเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม การเสี ยชีวติ ก่อนเวลาอันควรของพวกเขาและการไม่ให้
เกียรติศพของพวกเขาก็ยอ่ มเป็ นเรื องทีทาํ ให้ยอห์นไม่พอใจ
บางคนก็คาดเดาว่ารสหวานนี,อาจเป็ นการพิพากษาคนเหล่านั,นทีข่มเหงประชากรของ
พระเจ้าเพียงเพือ จะทราบว่าวันแห่งพระพิโรธจะเน้นหนักไปทีพีนอ้ งของท่าน คือ พวกยิว มัน
อาจเป็ นรสขมในการทีท่านได้ทราบถึงการพิพากษาทีจะเกิดกับคนอิสราเอลในช่วงยุคเจ็ดปี และ
รสหวานของการทีพวกเขาจะกลับใจมาหาพระคริ สต์ในทีสุดก่อนทีทุกสิ งจะจบลง แต่นีกเ็ ป็ น
เพียงการคาดเดาเท่านั,น ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายเกียวกับทั,งรสหวานและรสขม
ยอห์นจึงทําตามทีได้รับคําสังและรับประทานหนังสื อม้วนเล็กนั,นเข้าไป ตามทีมีกล่าวไว้
ล่วงหน้า มันมีรสหวานเหมือนนํ,าผึ,งในปากของท่าน แต่ทาํ ให้ทอ้ งของท่านขม คําทีแปลว่า ท้ อง
ตรงนี,และในข้อ 9 คือ คอยเลีย ซึงหมายถึงทางเดินระบบย่อยอาหารทั,งหมด
วว 10:11

ความเห็นสุ ดท้ายของบทนี,ค่อนข้างมีลกั ษณะเป็ นปริ ศนา ยอห์นมีอายุ

เยอะแล้วในตอนนั,นโดยน่าจะมีอายุประมาณเก้าสิ บกว่าๆ ไม่มีบนั ทึกทางประวัติศาสตร์เพิม เติม
เกียวกับการทีท่านถูกปล่อยตัวออกจากเกาะปัทมอส กระนั,น พระสุ รเสี ยงนั,นจากสวรรค์กบ็ อก
ท่านว่า "เจ้ าต้ องพยากรณ์ อกี ต่ อชนชาติท%งั หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษัตริย์"
ขอบเขตของคําพยากรณ์ของท่านเกียวกับอนาคตมีลกั ษณะเป็ นสากลเพราะมันจะเกียวข้องกับ
ชนชาติต่างๆ ประชาชาติต่างๆ ภาษาต่างๆ และแม้แต่ต่อหน้ากษัตริ ยท์ , งั หลายด้วยซํ,า ความเข้าใจ
ในเรื องดังกล่าวก็น่าจะเกียวข้องกับบันทึกทีท่านได้เขียนไว้แล้ว หนังสื อวิวรณ์ ซึงเป็ นเหมือน

หินก้อนบนสุ ดของพระคัมภีร์ใหม่ทีครบสมบูรณ์ ก็มีไปถึงทุกชนชาติ ทุกประชาชาติ ทุกภาษา
และแม้แต่กษัตริ ยท์ ุกองค์จริ งๆ
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 11: เนือ หาส่ วนแรกของบทที 11 เป็ นส่ วนหนึงของเนือ หาแทรกที
ถูกเริ มต้ นในบททีแล้ ว ตรงนีย อห์ นได้ รับคําสังให้ วดั ขนาดพระวิหารในยุคเจ็ดปี เหมือนกับเป็ น
นักสํารวจ จากนัน ส่ วนทีเหลือของเนือ หาตรงนีจ ะเกียวข้ องกับการรั บใช้ ของพยานทังสอง วิบตั ิ
ทีสองและแผ่ นดินไหวครั งใหญ่ กถ็ กู พูดถึงด้ วย จากนัน เนือ หาส่ วนสุดท้ ายของบทนีน าํ เสนอ
เสี ยงแตรคันทีเจ็ดซึ งมาพร้ อมกับการประกาศถึงการเสด็จกลับมาในไม่ ช้าของพระคริ สต์
วว 11:1-2

ท่านผู้หนึงจึงเอาไม้ อ้อท่ อนหนึงให้ ข้าพเจ้ ารู ปร่ างเหมือนไม้ เรียว และทูต

สวรรค์ องค์ น%ันยืนอยู่กล่าวว่ า "จงลุกขึน% ไปวัดพระวิหารของพระเจ้ า และแท่นบูชา และคํานวณ
คนทั%งหลายซึงนมัสการในนั%น 2 แต่ ไม่ ต้องวัดลานชั%นนอกพระวิหารนั%น เพราะว่ าทีน ันได้ มอบ
ไว้แก่คนต่ างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํา เมืองบริสุทธิLลงใต้ เท้ าตลอดสี สิบสองเดือน
ยอห์นบรรยายว่าตนได้รับ “ไม้ออ้ ท่อนหนึงรู ปร่ างเหมือนไม้เรี ยว” การสํารวจพื,นทีใน
สมัยโบราณมีการใช้ไม้ออ้ หรื อไม้เรี ยวขนาดมาตรฐาน โดยอาจเป็ นไม้ไผ่โดยใช้เป็ นเหมือนไม้
วัดขนาด จากนั,นท่านก็ถูกสังว่า “จงลุกขึ,นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า” คําถามหนึงจึงเกิดขึ,นมา
ว่า พระวิหารหลังไหน ตอนทียอห์นเขียนหนังสื อเล่มนี, พระวิหารของพระเจ้าทีกรุ งเยรู ซาเล็มได้
ถูกทําลายไปแล้วเป็ นเวลาเกือบยีส ิ บห้าปี ถึงแม้วา่ ท่านได้พดู ถึงพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์
ไปแล้ว (3:12, 7:15) และจะพูดถึงอีกทีในบทนี, (11:19) แต่เห็นได้ชดั ว่าพระวิหารหลังนี,ต, งั อยู่
บนโลก ในข้อ 2 มีการกล่าวถึงพื,นทีสาํ หรับคนต่างชาติและพวกเขาจะเหยียบยํา เมืองบริ สุทธิ;ลง
ใต้ฝ่าเท้าเป็ นเวลาสี สิบสองเดือน
ดังนั,นมันอาจเป็ นไปได้วา่ พระวิหารหลังนี,คือหลังทีถกู สร้างขึ,นในช่วงยุคเจ็ดปี ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม มีขอ้ พระคัมภีร์ทีสาํ คัญๆหลายข้อเกียวกับอวสานกาลทีพดู ถึงพระวิหารหลังหนึงใน
กรุ งเยรู ซาเล็มในช่วงยุคเจ็ดปี ดู ดาเนียล 9:26-27 และ 2 เธสะโลนิกา 2:4 ข้อเท็จจริ งทีวา่ ยอห์น
ถูกสังให้วดั ขนาด (คือ สํารวจ) พระวิหารหลังนี,กส็ ื อว่าเพิงถูกสร้างขึ,นใหม่ๆ มีการบ่งชี,อย่างมี
นํ,าหนักว่าพระวิหารในช่วงยุคเจ็ดปี จะไม่ถูกสร้างขึ,นจนกว่ายุคเจ็ดปี ได้เริ มต้นแล้ว

คําถามต่อมาก็คือว่า ทําไมยอห์นถึงถูกใช้ให้ไปวัดขนาดของพระวิหาร ซึงอาจสื อว่า
พระเจ้าคงอยากรู ้วา่ พระวิหารหลังนี,มีลกั ษณะอย่างไรกัน เห็นได้ชดั ว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ,นตามพระ
บัญชาของพระองค์ ด้วยเหตุน, ี พระองค์จึงอาจใช้ยอห์นไป (ผ่านทางนิมิต) เพือทีจะทราบถึงรู ป
แบบและมิติต่างๆของพระวิหาร นีอาจสื อด้วยว่าพระวิหารในยุคเจ็ดปี นี,ไม่ได้ถูกสร้างขึ,นบนพื,น
ทีๆพระวิหารหลังก่อนๆเคยตั,งอยู่ ท่านยังถูกใช้ให้ไปวัดขนาด “แท่นบูชาและคํานวณคนทั,ง
หลายซึ งนมัสการในนั,น” ด้วย นีสือให้เห็นว่าผูท้ ีอยูใ่ นสวรรค์อยากทราบเกียวกับพระวิหารหลัง
ใหม่น, ีในกรุ งเยรู ซาเล็ม แท่นบูชาใหม่ของพระวิหาร มีใครกําลังนมัสการทีนนั และมีกีคน
อย่างไรก็ตาม ยอห์นถูกสังว่าอย่าวัดขนาดลานชั,นนอกพระวิหารเพราะมันถูก “มอบไว้
แก่คนต่างชาติแล้ว” นีสือว่าตัววิหารเองถูกสงวนไว้สาํ หรับพวกยิว บริ เวณลานชั,นนอกเปิ ดรับ
คนต่างชาติ เห็นได้ชดั ว่าสวรรค์ไม่สนใจเกียวกับขนาดของลานชั,นนอกนัน
จากนั,นคําพูดทีเป็ นลางก็ถูกกล่าวออกมา “และเขาจะเหยียบยํา เมืองบริ สุทธิ;ลงใต้เท้า
ตลอดสี สิบสองเดือน” เขาในทีน, ีคือ บรรดาคนต่างชาติ นีสือชัดเจนว่ากองกําลังของคนต่างชาติ
จะมาเข้ายึดกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นเวลาสี สิบสองเดือนในช่วงยุคเจ็ดปี สี สิบสองเดือนทีวา่ นี,กค็ ือ สาม
ปี ครึ ง ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี,คือ ครึ งหลังของยุคเจ็ดปี ดาเนียล 9:24-27 กล่าวอย่างมีน, าํ หนักว่า
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะทําข้อตกลงสันติภาพกับประเทศอิสราเอลในตอนต้นของยุคเจ็ดปี เพียง
เพือ ทีจะละเมิดข้อตกลงดังกล่าวในอีกสามปี ครึ งต่อมา ดังนั,นการทีกรุ งเยรู ซาเล็มถูกเหยียบยํา
โดยคนต่างชาติจึงเป็ นช่วงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี อย่างชัดเจน เห็นได้ชดั ว่านีตรงกับทีลูกาเขียนไว้
ว่า “และคนต่างชาติจะเหยียบยํา กรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาติน, นั จะครบ
ถ้วน” ในลูกา 21:24 พระคัมภีร์ไม่เปิ ดเผยชัดเจนว่าคนต่างชาติเหล่านี,เป็ นใคร อย่างไรก็ตาม เมือ
คํานึงถึงความบาดหมางทีอิสราเอลเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั เราก็อาจเดาได้อย่างปลอดภัยว่า คนต่าง
ชาติเหล่านี,ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นพวกอาหรับ โดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์ นีสือชัดเจนท่าทีทีเป็ น
ปฏิปักษ์และเป็ นศัตรู ของคนเหล่านั,นทีจะเหยียบยํา กรุ งเยรู ซาเล็มลงใต้ฝ่าเท้า
วว 11:3

ผูพ้ ดู ในข้อนี,ไม่ปรากฏชัดเจน บริ บทสื อว่าน่าจะเป็ นผูพ้ ดู ของข้อ 1-2 ซึง

ก็เป็ นทูตสวรรค์องค์หนึงทีไม่ได้ถูกระบุชือ บางคนก็เสนอว่าผูพ้ ดู คนนี,คือ พระเจ้าเอง หรื อไม่ก็
พระเยซูคริ สต์ ไม่วา่ เขาจะเป็ นใคร เขาก็พดู ถึง "พยานทั,งสองของเรา" การพูดถึงตัวเองในทีน, ีจึง

มีน, าํ หนักไปทางพระบิดาหรื อไม่กพ็ ระบุตร หากทูตสวรรค์ในข้อ 2 เป็ นองค์เดียวกับทูตสวรรค์
ทีมีฤทธิ;มากของ 10:1 เขาก็อาจเป็ นคนเดียวกันกับพระบุตร เราจะกล่าวต่อไปโดยอาศัย
สมมุติฐานดังกล่าว ไม่วา่ จะในกรณี ใด ผูพ้ ดู จากสวรรค์ผนู ้ , ีกป็ ระกาศว่า และเราจะให้ ฤทธิLอาํ นาจ
แก่พยานทั%งสองของเรา และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพันสองร้ อยหกสิ บวัน นุ่งห่ มด้ วยผ้ ากระสอบ
ก่อนอืนต้องขอบอกว่า คําว่า ฤทธิe อาํ นาจ ไม่ได้ปรากฏในต้นฉบับเดิม แต่ถูกใส่ เข้ามาโดยกลุ่ม
นักแปล ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าทรงมอบอํานาจให้พยานทั,งสองนี,กล่าวคํา
พยากรณ์
อีกคําถามหนึงจึงเกิดขึ,นมาว่า พยานทั,งสองนี,เป็ นใคร วลีน, ีอ่านตรงตัวว่า “พยานทั,งสอง
ของเรา” ซึงสื อว่าพวกเขาเป็ นคนทีเรารู ้จกั ข้อสรุ ปทีแพร่ หลายก็คือว่า พวกเขาคือ เอโนค และเอ
ลียาห์เพราะว่าพวกเขาไม่ประสบกับความตายเลย เมือเรารวมข้อเท็จจริ งทีวา่ เข้ากับฮีบรู 9:27 “มี
ข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึง และหลังจากนั,นก็จะมีการพิพากษา
ฉันใด” เราก็ได้ขอ้ สรุ ปทีวา่ คนทั,งสองนี,จะต้องประสบกับความตายในสักวันหนึง เพราะว่า
พยานทั,งสองนี,จะต้องตาย ข้อสรุ ปจึงได้วา่ สองคนนี,เองคือพยานทั,งสอง นอกจากนี, ผูพ้ ยากรณ์
มาลาคีกก็ ล่าวล่วงหน้าว่าเอลียาห์จะมาก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์อนั ใหญ่ยงิ และน่าสะพรึ งกลัว
ในมาลาคี 4:5 อย่างไรก็ตาม ปั ญหาเกียวกับหลักตรรกะนี,กค็ ือว่า ในการรับขึ,นไปนั,น คน
มากมายจะเข้าสู่ สวรรค์โดยไม่ตอ้ งตาย ดังนั,นหลักตรรกะนี,จึงตกไป มีคนเสนอชือคนอืนๆอีก
เช่น โมเสสและเอลียาห์ เพราะว่าพวกเขาปรากฏตัวพร้อมกับพระเยซูบนภูเขาแห่งการจําแลง
พระกาย
อย่างไรก็ตามข้อสรุ ปทีปลอดภัยกว่าก็คือว่า เราไม่รู้จริ งๆว่าพยานทั,งสองนี,เป็ นผูใ้ ด พวก
เขาอาจเป็ นนักเทศน์พิเศษทีพระเจ้าทรงตั,งขึ,นสําหรับการนี,โดยเฉพาะก็ได้ ข้อเท็จจริ งทีวา่ พวก
เขาจะพยากรณ์กบ็ ่งชี,วา่ พวกเขาเป็ นนักเทศน์ มีคนมากมายสันนิษฐานว่าโดยการเทศนาของพวก
เขา นักเทศน์ยวิ 144,000 คนนั,นก็จะกลับใจรับเชือ ไม่มีหลักฐานด้านบริ บททีสนับสนุน
ทรรศนะดังกล่าว มันเป็ นมาจากหลักตรรกะเท่านั,นทีวา่ ต้องมีใครสักคนประกาศแก่คน 144,000
คนนั,นเพือทีพวกเขาจะได้กลับใจเชือ คริ สตจักรได้ถูกพาตัวออกไปแล้วผ่านทางการรับขึ,นไป
เห็นได้ชดั ว่า พระเจ้าจึงทรงใช้นกั เทศน์ท, งั สองคนนี,มา บางทีพวกเขาอาจเป็ นบุคคลทีมีชือเสี ยง

ในพระคัมภีร์ซ ึงถูกส่ งมาจากสวรรค์เพือการนี,โดยเฉพาะ และเอลียาห์อาจเป็ นหนึงในสองคน
นั,น นัน ย่อมเป็ นการทําให้คาํ พยากรณ์ใน มาลาคี 4:6 สําเร็จตามตัวอักษร
การรับใช้ของพวกเขาจะกินเวลา “พันสองร้อยหกสิ บวัน” ในปฏิทินฮีบรู ปีหนึงมี 360 วัน
ดังนั,นหนึงพันสองร้อยหกสิ บวันจึงเท่ากับสามปี ครึ งพอดี ถ้ าเราสันนิษฐานว่าการรับใช้ของสอง
คนนี,คือ การประกาศเพือทีคน 144,000 คนนั,นจะกลับใจเชือ และถ้ าเราสันนิษฐานว่าคนหนึงใน
สองคนนั,นน่าจะเป็ นเอลียาห์ผทู ้ ีจะมาปรากฏตัวก่ อนช่วงเวลาเลวร้ายทีสุดของยุคเจ็ดปี สําหรับ
คนอิสราเอลจะเริ มต้นขึ,น ซึงก็ดูเหมือนว่าการรับใช้ของพวกเขาเกิดขึ,นในช่วงครึ งแรกของยุค
เจ็ดปี นอกจากนี, เมือพวกเขากลับขึ,นไปยังสวรรค์ เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆในยุคเจ็ดปี ก็ยงั เหลือ
อีกเยอะ ซึงจึงปรากฏชัดเจนว่าการรับใช้ของพยานทั,งสองนี,มีข, ึนในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี
นอกจากนี, บริ บททีตามมาก็บ่งชี,ชดั เจนว่าการรับใช้ของพวกเขามีข, ึนในประเทศอิสราเอล เพราะ
พวกเขาทําให้คาํ พยากรณ์ของเศคาริ ยาห์ 4:2-3 สําเร็จ ซึงเป็ นคําพยากรณ์ทีเกียวข้องกับดินแดน
อิสราเอลอย่างชัดเจน นอกจากนี, พวกเขายังเสี ยชีวติ ในกรุ งเยรู ซาเล็มด้วย
เครื องแต่งกายของพวกเขาทีเป็ นผ้ากระสอบก็บ่งชี,ถึงเครื องแต่งกายแบบสมถะทีผู ้
พยากรณ์ฮีบรู สมัยก่อนสวมใส่ ดู อิสยาห์ 20:2, เยเรมีย ์ 4:8 และดาเนียล 9:3 อาจเป็ นได้วา่ รู ป
ลักษณ์ภายนอกของพวกเขาซึ งสื อถึงการเป็ นผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิมอย่างชัดเจน อาจ
รับรองความเป็ นผูพ้ ยากรณ์ของพวกเขาเพือทีวา่ คนอิสราเอลในปัจจุบนั จะตั,งใจฟังข้อความที
พวกเขาจะประกาศ
วว 11:4

ผูพ้ ดู จากสวรรค์คนนี,จึงประกาศว่า พยานทั%งสองนั%นคือต้ นมะกอกเทศ

สองต้ น และคันประทีปสองคันทีต %ังอยู่เบือ% งพระพักตร์ พระเจ้ า ผู้ทรงเป็ นเจ้ าแห่ งแผ่ นดินโลก นี
เป็ นข้อทีอา้ งอิงถึงเศคาริ ยาห์ 4:2-3 และ 14 อย่างชัดเจน ในข้อนั,นผูพ้ ยากรณ์เศคาริ ยาห์กล่าวว่า
การรับใช้ของพวกเขาจะ “มิใช่ดว้ ยกําลัง มิใช่ดว้ ยฤทธานุภาพ แต่ดว้ ยวิญญาณของเรา พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสดังนี,” วลีทีวา่ “ทีต, งั อยูเ่ บื,องพระพักตร์พระเจ้า ผูท้ รงเป็ นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก”
(ตรงตัวคือ ‘ทีต, งั อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’) สื อถึงการทีเขาทั,งสองมาจากสวรรค์ นี
ยิง สนับสนุนทรรศนะทีวา่ พวกเขาถูกใช้มาจากสวรรค์ นอกจากนี,ลกั ษณะเฉพาะแบบคนฮีบรู

และการรับใช้ของพวกเขาในดินแดนอิสราเอลก็ถูกสื อชัดเจนจากข้อพระคัมภีร์ในหนังสื อเศคาริ
ยาห์
วว 11:5

พยานทั,งสองนี,มีความสามารถเหนือธรรมชาติจริ งๆ เพราะว่าถ้ าผู้ใดจะ

ใคร่ ทาํ ร้ ายพยานทั%งสองนั%น ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรู ผู้น%ัน กระนั,นข้อเท็จจริ งที
ว่าพวกเขาตายได้ตามทีบอกไว้ในข้อ 7 ก็สือถึงความเป็ นมนุษย์ของพวกเขา พระเจ้าจึงทรง
ประทานความสามารถเหนือมนุษย์แก่พวกเขาเพือ ปกป้ องตัวเอง และถ้ าผู้ใดจะทําร้ ายพยานทั%ง
สอง ผู้น%ันก็จะต้ องตายในลักษณะนี%
วว 11:6

พวกเขายังได้รับฤทธิ;เดชเหนือธรรมชาติอีกเพราะว่าพยานทั%งสองมีฤทธิL

ปิ ดท้ องฟ้าได้ เพือ ไม่ ให้ ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั%นทีเ ขากําลังพยากรณ์ และมีฤทธิLอาํ นาจเหนือ
นํา% ทําให้ กลายเป็ นเลือดได้ และมีฤทธิLบันดาลให้ ภัยพิบัติต่างๆกระหนําโลก กีค รั%งก็ได้ ตามความ
ปรารถนาของเขา การรับใช้ของพวกเขาจึงมีลกั ษณะคล้ายกับของเอลียาห์ (1 พงษ์กษัตริ ย ์ 17:1)
และโมเสสและภัยพิบตั ิต่างๆในหนังสื ออพยพ นีทาํ ให้บางคนคิดว่า เอลียาห์และโมเสสคือตัว
ตนทีแท้จริ งของพยานทั,งสองนี, ฤทธิ; เดชอัศจรรย์ของพวกเขาจึงมีไว้เพือ (1) ปกป้ องพวกเขา
จนกว่าการรับใช้ของพวกเขาจะเสร็จสิ, น และ (2) เพือรับรองว่าพวกเขากําลังกระทําภารกิจของ
พระเจ้าอยู่ และชักจูงคนทีได้ยนิ ให้ต, งั ใจฟัง เห็นได้ชดั ว่าเขาทั,งสองกระทําการอัศจรรย์เหล่านี,
จากภายในขอบเขตของประเทศอิสราเอล
วว 11:7

และเมือ เสร็จสิ%นการเป็ นพยานแล้ว สั ตว์ร้ายทีข นึ% มาจากเหวทีไ ม่ มีก้นเหว

ก็จะสู้ รบกับเขา จะชนะเขาและจะฆ่ าเขาเสี ย นีเป็ นการเอ่ยถึง ‘สัตว์ร้าย’ ผูน้ , นั เป็ นครั,งแรกใน
หนังสื อวิวรณ์ เห็นได้ชดั ว่านีหมายถึงปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ นอกจากนี,นีเป็ นข้ออ้างอิงเดียวทีพดู
ถึงการทีสัตว์ร้ายนั,นขึ,นมาจากเหวที ไม่ มีก้นเหว อันบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะแบบซาตานของมัน
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเพิมเติมเกียวกับการสิ, นสุ ดคําพยานของพยานทั,งสองนี, อย่างไรก็ตาม เรา
อาจกล่าวได้วา่ เมือนักเทศน์ยวิ ทั,ง 144,000 คนกลับใจรับเชือและได้รับการฝึ กฝนแล้ว การรับใช้
ของพยานทั,งสองนี,กเ็ สร็จสิ, นลง ดังนั,น พระเจ้าจึงทรงยอมให้ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ฆ่าพวกเขา

วว 11:8

เห็นได้ชดั ว่าการเสี ยชีวติ ของพยานทั,งสองเกิดขึ,นในกรุ งเยรู ซาเล็ม และ

ศพของเขาจะอยู่ทถี นนในเมืองใหญ่ น%ัน ซึงตามฝ่ ายจิตวิญญาณเรียกว่ า เมืองโสโดมและอียปิ ต์
อันเป็ นเมืองซึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราถูกตรึงด้ วย วลีสุดท้ายกล่าวชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะตัว
ของกรุ งเยรู ซาเล็ม เมืองโสโดมในพระคัมภีร์โดยสากลแล้วมักสะท้อนให้เห็นถึงความบาปอัน
ใหญ่ยงิ และอียปิ ต์กส็ ะท้อนถึงโลก พระวิญญาณบริ สุทธิ;จึงตรัสถึงลักษณะเฉพาะตัวทีชวั ร้าย
และเป็ นแบบโลกของกรุ งเยรู ซาเล็ม มีนอ้ ยครั,งจริ งๆตลอดสมัยประวัติศาสตร์ทีกรุ งใหญ่น, ีเคยมี
ลักษณะตามแบบของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ในเวลาส่ วนใหญ่แล้วเมืองนี,เต็มไปด้วยความชัว ช้า
จนถึงปัจจุบนั นี,มนั ก็ยงั เป็ นเช่นนั,นอยู่
วว 11:9-10

ยอห์นบรรยายต่อไปว่า คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลาย

ประชาชาติ จะเพ่งดูศพเขาตลอดสามวันครึง และจะไม่ ยอมให้ เอาศพนั%นใส่ อโุ มงค์เลย เห็นได้
ชัดว่านีหมายถึงการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จาก ‘จุดเกิดเหตุ’ ผ่านดาวเทียมไปทัว โลก น่า
สังเกตว่าเทคโนโลยีน, ีเพิง มีมาไม่นานนี,เอง เมือรายงานข่าวนี,เกิดขึ,น ทุกอย่างก็ถูกจัดเตรี ยมไว้
พร้อมแล้วสําหรับวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าทําไมพยานทั,งสอง
ถึงนอนตายเป็ นเวลาสามวันครึ ง อย่างไรก็ตาม สิ งทีปรากฏชัดเจนก็คือ ความเกลียดชังทีเหล่า
ชาวโลกทีไม่เชือมีต่อคนของพระเจ้า เราอาจสันนิษฐานได้ดว้ ยว่า การเสี ยชีวติ ของพวกเขาเกิด
ขึ,นหลังจากทีสัตว์ร้ายนั,นได้เข้ายึดครองกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วในตอนกลางของยุคเจ็ดปี โดยละเมิด
ข้อตกลงสันติภาพทีมนั ได้กระทําไว้กบั ประเทศอิสราเอล
10 คนทั%งหลายซึงอยู่ในแผ่ นดินโลกจะยินดีเพราะเขา และจะสนุกสนานรืนเริง จะให้
ของขวัญแก่ กนั เพราะว่ าผู้พยากรณ์ ท%งั สองนีไ% ด้ ทรมานคนเหล่านั%นทีอ าศัยอยู่ในโลก" ขณะ
เดียวกัน บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกก็เฉลิมฉลองกันอย่างเปิ ดเผยเมือพยานทั,งสองจาก
สวรรค์น, ีเสี ยชีวติ ในรู ปแบบทีคล้ายคลึงกับการเฉลิมฉลองในวันคริ สตมาส พวกเขาส่ งของขวัญ
ให้กนั พร้อมกับการกินเลี,ยงใหญ่โต บางทีช่วงเวลาทีพวกเขาเสี ยชีวติ อาจใกล้คริ สตมาส ก็ได้ ดู
เหมือนเห็นได้ชดั ว่าพยานทั,งสองนี, ถึงแม้จะกระทํากิจในประเทศอิสราเอล แต่พวกเขาก็สามารถ
ทีจะส่ งภัยพิบตั ิต่างๆไปทัว แผ่นดินโลกได้และชาวโลกก็ทราบเรื องนี,ดี

วว 11:11-12 เมือ เวลาผ่ านไปสามวันครึงแล้ว ลมปราณแห่ งชีวติ จากพระเจ้ าก็เข้ าสู่ ศพ
ของเขาอีก และเขาก็ลกุ ขึน% ยืน คนทั%งหลายทีไ ด้ เห็นเขาก็มคี วามหวาดกลัวเป็ นอันมาก 12 คนทั%ง
หลายได้ ยนิ พระสุ รเสี ยงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่ า "จงขึน% มาทีน ีเถิด" และพวกศัตรู กเ็ ห็น
เขาขึน% ไปในหมู่เมฆสู่ สวรรค์
หลังจากผ่านไปสามวันครึ ง “ลมปราณแห่งชีวติ จากพระเจ้าก็เข้าสู่ ศพของเขาอีก และเขา
ก็ลุกขึ,นยืน” เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงให้พวกเขาเป็ นขึ,นจากตายฝ่ ายร่ างกายในแบบทีมองเห็นได้
พระวิญญาณแห่งชีวติ ของพระองค์ได้ทาํ ให้พวกเขากลับมีชีวติ อีกครั,ง ในสายตาของชาวโลกที
ไม่เชือแล้ว นีทาํ ให้บรรดาคนทีพบเห็นพวกเขา “มีความหวาดกลัวเป็ นอันมาก” บางทีอาจโดย
ทางการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ทีถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปทัว โลก ในแบบทีอาจชวนให้
นึกถึงการรับขึ,นไป มีพระสุ รเสี ยงหนึงจากสวรรค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “จงขึ,นมาทีนีเถิด” เหมือน
กับการเสด็จขึ,นสู่ สวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา “และพวกศัตรู กเ็ ห็นเขาขึ,นไปในหมู่เมฆสู่
สวรรค์” หากมีใครสงสัยว่าพวกเขามาจากสวรรค์จริ งๆหรื อไม่ พวกศัตรู กไ็ ด้เห็นกับตาว่า พยาน
ทั,งสองได้กลับขึ,นไปยังสวรรค์
วว 11:13

เห็นได้ชดั ว่าในขณะเดียวกัน และในเวลานั%นก็เกิดแผ่ นดินไหวใหญ่ และ

เมืองนั%นก็ถล่ มลงเสียหนึงในสิ บส่ วน มีคนตายเพราะแผ่ นดินไหวเจ็ดพันคน เมืองทีถูกพูดถึงนี,
น่าจะเป็ นกรุ งเยรู ซาเล็ม หนึงในสิ บส่ วนของเมืองนี,ถูกทําลายและคนเจ็ดพันคนก็เสี ยชีวติ ใน
เหตุการณ์น, ี ยอห์นกล่าวต่อไปว่า และคนทีเหลืออยู่น%ันมีความหวาดกลัวยิง และได้ ถวายพระ
เกียรติแด่ พระเจ้ าแห่ งสวรรค์ คําทีแปลว่า คนทีเ หลืออยู่ (ลออีพอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คน
ทีเหลือ’ หรื อ ‘พวกทีเหลือ’ ดังนั,น คนทีเหลืออยูใ่ นบริ บทนี,จึงเป็ นคนยิวทียงั มีชีวติ รอดอยูใ่ น
กรุ งเยรู ซาเล็ม นีสือถึงการทีพวกเขากลับใจรับเชือพระคริ สต์แล้วตอนนี, โดยการเป็ นพยานของ
พยานทั,งสองและ 144,000 คนนั,น เราเชือว่าคนยิวจํานวนมากทั,งในดินแดนอิสราเอลและทัว
โลกได้กลับใจมาหาพระคริ สต์
วว 11:14

จึงมีคาํ ประกาศนี,ออกมาว่า วิบัตอิ ย่ างทีส องก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่าง

ทีส ามก็จะมาถึงในไม่ ช้านีแ% หละ ดูเหมือนว่าส่ วนทีเป็ นเนื,อหาแทรกซึงเริ มต้นขึ,นใน 10:1 ตอนนี,

มาถึงตอนจบแล้ว เนื,อหาหลักทีต่อเนืองตามลําดับจึงเริ มต้นขึ,นอีกครั,ง แม้จะเป็ นเพียงช่วงสั,นๆ
ก็ตาม พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าวิบตั ิทีสองคืออะไรกันแน่ ดูเหมือนว่าส่ วนทีเป็ นเนื,อหา
แทรกซึงสิ, นสุ ดลงพร้อมกับแผ่นดินไหวทีกรุ งเยรู ซาเล็มเทียบกันไม่ได้เลยกับวิบตั ิแรกทีถูกกล่าว
ถึงใน 9:1-12
อาจเป็ นไปได้วา่ วิบตั ิทีสองคือ เสี ยงแตรคันทีหกตามทีถูกบรรยายไว้ใน 9:13-21 วิบตั ิที
สามจะสําเร็จในแตรคันทีเจ็ดซึงกําลังจะถูกเป่ า เห็นได้ชดั ว่านัน จะเป็ นการเสด็จกลับมาของพระ
คริ สต์ในการสูร้ บทีอารมาเกดโดน อีกทรรศนะหนึงก็เสนอว่า วิบตั ิทีสามอาจเป็ นการพิพากษา
ต่างๆของขันทั,งเจ็ดใบ หรื อวิบตั ิทีสองอาจเป็ นการพิพากษาของเสี ยงฟ้ าร้องทั,งเจ็ดซึงเราไม่รู้
อะไรเกียวกับมันเลยก็ได้ ทรรศนะหลังนี,น่าจะใช่มากทีสุด
วว 11:15

และทูตสวรรค์ องค์ ทเี จ็ดก็เป่ าแตรขึน% และมีเสียงหลายๆเสียงกล่ าวขึน%

ดังๆในสวรรค์ว่า "ราชอาณาจักรทั%งหลายแห่ งพิภพนีไ% ด้ กลับเป็ นราชอาณาจักรทั%งหลายขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา และเป็ นของพระคริสต์ ของพระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครอง
ตลอดไปเป็ นนิตย์ ” ตอนนี,เองที “ทูตสวรรค์องค์ทีเจ็ดก็เป่ าแตรขึ,น” บางคนพยายามทีจะเชือม
โยงเสี ยงแตรคันทีเจ็ดนี,กบั เสี ยงแตรครั,งสุ ดท้ายซึงถูกบอกใน 1 โคริ นธ์ 15:54 พวกเขาจึงมาถึง
ข้อสรุ ปเรื องการรับขึ,นไปในช่วงกลางยุคเจ็ดปี มีหลายความเห็นทีตอ้ งนําเสนอ ไม่มีการเชือม
โยงตามบริ บทเลยระหว่างสิ งทีเปาโลเขียนตรงนั,นกับสิ งทีเกิดขึ,นตรงนี, แตรเป็ นสิ งทีคนใช้ส่ง
สัญญาณในศตวรรษแรก เสี ยงแตรครั,งสุ ดท้ายของ 1 โคริ นธ์ 15:54 น่าจะแค่หมายถึงการส่ ง
สัญญาณครั,งสุ ดท้ายเกียวกับยุคคริ สตจักร ซึงเป็ นสัญญาณทีแสดงถึงการสิ, นสุ ดของยุคดังกล่าว
ไม่มีการเชือมโยงด้านบริ บทในด้านใดๆกับการพิพากษาของแตรเจ็ดคันในหนังสื อวิวรณ์เลย
นอกจากนี, ดังจะเห็นได้ชดั ในไม่ชา้ การเป่ าแตรคันทีเจ็ดเกิดขึ,นใกล้ตอนจบของยุคเจ็ดปี
ถึงแม้วา่ ยังมีการพิพากษาของขันเจ็ดใบรออยู่ แต่มนั ก็จะเกิดขึ,นเร็วมาก เห็นได้ชดั ว่ามีช่วงเวลา
เพียงสั,นๆเท่านั,นก่อนจะถึงการสู ้รบทีอารมาเกดโดน ดังนั,น การเสนอว่าการรับขึ,นไปเกิดขึ,นใน
ช่วงหลังๆของยุคเจ็ดปี ก็เป็ นเรื องทีไม่เข้ากัน ซึงฟังดูไม่เข้าท่าเอาเสี ยเลย
พอเสี ยงแตรคันทีเจ็ดดังขึ,น “มีเสี ยงหลายๆเสี ยงกล่าวขึ,นดังๆในสวรรค์” เช่นเดียวกับใน
วิวรณ์ 4:5 เสี ยงเหล่านี,อาจบ่งบอกถึงบรรดาเจ้าหน้าทีในสวรรค์ทีออกคําสังแก่กองทัพแห่ง

สวรรค์ ช่วงเวลาแห่งการเคลือนพลออกไปเพือยึดครองแผ่นดินโลกนั,นอยูไ่ ม่ไกลแล้ว การ
เตรี ยมตัวขั,นสุ ดท้ายในสวรรค์เพือ บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวก็กาํ ลังเกิดขึ,นแล้ว
เสี ยงเหล่านั,นจากสวรรค์จึงร้องประกาศว่า “ราชอาณาจักรทั,งหลายแห่งพิภพนี,ได้กลับ
เป็ นราชอาณาจักรทั,งหลายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และเป็ นของพระคริ สต์ของพระองค์
และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์” การเป่ าแตรคันทีเจ็ดจึงเป็ นการประกาศว่า
พระเยซูคริ สต์กาํ ลังจะเข้ายึดครองประชาชาติต่างๆแห่งแผ่นดินโลกแล้ว เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นการ
ประกาศถึงการเสด็จมาในไม่ชา้ ในสง่าราศีของพระองค์ในการสู ้รบทีอารมาเกดโดนดังจะถูก
กล่าวถึงอย่างละเอียดยิง ขึ,นใน 14:10-20 และ 19:11-21 ปฐมบทแห่งจุดจบได้มาถึงแล้ว เสี ยงแตร
คันทีเจ็ดเป็ นสัญญาณทีบ่งบอกถึงเรื องดังกล่าว
วว 11:16-17

ขณะเดียวกัน และผู้อาวุโสยีส ิ บสีคนซึงนังในทีน ังของตนเบือ% ง

พระพักตร์ พระเจ้ าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้ า คําสรรเสริ ญของพวกเขาก็คือ 17 และทูล
ว่า "โอ ข้าแต่ พระเจ้ า องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด ผู้ทรงดํารงอยู่บดั นี% และผู้ได้
ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมาในอนาคต ข้าพระองค์ท%งั หลายขอบพระคุณพระองค์
ทีพ ระองค์ได้ ทรงใช้ ฤทธานุภาพอันใหญ่ ยงิ ของพระองค์ และได้ ทรงครอบครอง ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บ
สี คนแห่งยุคคริ สตจักรยอมรับในความเป็ นนิรันดร์ของพระเจ้าและสรรเสริ ญพระองค์ขณะที
พระองค์กาํ ลังจะทรงใช้กาํ ลังเข้ายึดครองแผ่นดินโลก การครองราชย์ของพระเยซูคริ สต์บนแผ่น
ดินโลกกําลังจะเริ มต้น พวกเขาทราบเกียวกับเรื องนี,ดีและยกชูพระนามของพระเจ้าเพราะเหตุน, ี
วว 11:18

เหล่าประชาชาติมคี วามโกรธแค้ น แต่ พระพิโรธของพระองค์กม็ าถึงแล้ ว

ถึงเวลาทีพ ระองค์จะทรงพิพากษาคนทั%งหลายทีต ายไปแล้ว และถึงเวลาทีพ ระองค์จะทรง
ประทานบําเหน็จแก่ผู้รับใช้ ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชนทั%งปวง และแก่
คนทั%งหลายทีย าํ เกรงพระนามของพระองค์ท%งั ผู้น้อยผู้ใหญ่ และถึงเวลาแล้วทีพ ระองค์จะทรง
ทําลายคนทีท าํ ลายแผ่ นดินโลก" เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นเนื,อหาต่อเนืองในคําประกาศของผูอ้ าวุโสทั,ง
ยีส ิ บสี คน พวกเขายอมรับว่า “เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น” ความหมายตรงตัวก็คือ ‘เหล่า
ประชาติถูกทําให้โกรธแค้น’ นียอ่ มสอดคล้องกับเพลงสดุดี 2:1 เมือบรรดาประชาชาติเห็นว่า

พระคริ สต์ใกล้ทีจะเสด็จกลับมาแล้วและเข้ายึดครอง พวกเขาจึงรู ้สึกโกรธแค้นเพราะเหตุดงั
กล่าว นีอาจเป็ นส่ วนหนึงของแรงจูงใจของพวกเขาในการรวมตัวกันในประเทศอิสราเอลใน
ทีราบชือว่า เอสดราเอโลน และในพื,นทีใกล้เคียงเพือสู ้รบกับพระองค์ ก่อนการสู ้รบทีอารมาเกด
โดน
ในทางกลับกัน เหล่าผูอ้ าวุโสยอมรับว่าพระพิโรธของพระองค์ได้มาถึงแล้ว ตามทีบอก
ไว้อย่างละเอียดใน 19:11-21 พระเยซูกาํ ลังจะเสด็จกลับมาด้วยพระพิโรธตามทีมีกล่าวไว้ใน 2 เธ
สะโลนิกา 1:8 “ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั,นทีไม่รู้จกั พระเจ้า และแก่คนทีไม่เชือ
ฟังข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา”
การพูดถึง “เวลาทีพระองค์จะทรงพิพากษาคนทั,งหลายทีตายไปแล้ว” อาจหมายความ
รวมๆถึงการเป็ นขึ,นจากตายในครั,งต่างๆซึงจะเกิดขึ,นในตอนนั,นและตามทีบอกไว้ใน ดาเนียล
12:1-2 เท่าทีเป็ นไปได้ นีน่าจะเป็ นตอนทีชนชาติอิสราเอลจะถูกชุบให้เป็ นขึ,นจากตายเพือรับการ
พิพากษา “บ้างก็จะเข้าสู่ชีวติ นิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์”
นอกจากนี, บําเหน็จสําหรับพวกยิวทีชอบธรรมซึงตอนนี,ถูกชุบให้เป็ นขึ,นจากตายก็จะถูก
ประทานให้ดว้ ยตามทีมีกล่าวไว้วา่ “และถึงเวลาทีพระองค์จะทรงประทานบําเหน็จแก่ผรู ้ ับใช้
ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชนทั,งปวง และแก่คนทั,งหลายทียาํ เกรง
พระนามของพระองค์ท, งั ผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย” ถึงแม้วา่ คริ สตจักรได้รับบําเหน็จของมันไปเรี ยบร้อยแล้ว
ในสวรรค์ทีบลั ลังก์พิพากษาขณะทียคุ เจ็ดปี ทวีความรุ นแรงขึ,นอยูเ่ บื,องล่าง คราวนี,หลังจากการ
สงครามทีอารมาเกดโดน ชนชาติอิสราเอลก็จะถูกชุบให้เป็ นขึ,นมาเพือ รับการพิพากษา วิสุทธิชน
สมัยพระคัมภีร์เดิมเหล่านั,น ซึงรวมถึงเหล่าผูพ้ ยากรณ์สมัยก่อน (และคนอืนๆทั,งผูใ้ หญ่และผู ้
น้อยทียาํ เกรงพระนามของพระองค์) จะได้รับบําเหน็จของตน ณ เวลานี, เหตุการณ์น, ีอาจเกิดขึ,น
ในช่วงเวลาคัน กลางซึ งดาเนียลกล่าวถึงหลังสิ, นสุ ด 1,260 วันสุ ดท้าย ดู ดาเนียล 12:11-12
ในทีสุด ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนก็สรรเสริ ญพระเจ้าในการทีพระองค์ “จะทรงทําลายคนที
ทําลายแผ่นดินโลก” ขณะทีพระเยซูคริ สต์กาํ ลังจะเสด็จกลับมาด้วยพระพิโรธและการพิพากษา
พระองค์จะทรงทําลายเหล่าคนชัว ทีอยูภ่ ายใต้การนําของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ซ ึงได้ทาํ ให้แผ่น
ดินโลกเสื อมทรามมานานเหลือเกินแล้ว

วว 11:19

แล้วพระวิหารของพระเจ้ าในสวรรค์ กเ็ ปิ ดออก ในพระวิหารนั%นเห็นมีหีบ

พันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็มฟี ้ าแลบ และเสียงต่ างๆ ฟ้าร้ อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่ าง
หนัก ตรงนี,มีการพูดถึงพระวิหารในสวรรค์อีกครั,ง เมือเสี ยงแตรคันทีเจ็ดดังขึ,นและการเสด็จ
กลับมาของพระคริ สต์เกือบจะมาถึงอยูแ่ ล้ว ยอห์นก็ได้เห็นภาพของพระวิหารในสวรรค์ “แล้ว
พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์กเ็ ปิ ดออก” นีสือให้เห็นถึงการเปิ ดออกของประตูสู่ พ,นื ทีบริ สุทธิ;
ทีอยูล่ ึกข้างในสุ ด นัน คือ ทีบริ สุทธิ;ทีสุดของพระวิหารแห่งสวรรค์ ยอห์นบันทึกว่า “ในพระ
วิหารนั,นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์
ในพระวิหารนั,นยอห์นได้เห็นหี บพันธสัญญา คําทีแปลว่า พันธสัญญา คือ ดีอาเธเค (คํา
ว่าพันธสัญญาภาษาอังกฤษข้อนี,ใช้ testament ขณะทีส่วนใหญ่แล้วใช้คาํ ว่า covenant) ดูเหมือน
ว่าหีบพันธสัญญาทียอห์นเห็นทีนนั ไม่ใช่หีบอันทีโมเสสทําขึ,นมา แต่เป็ นต้นแบบในสวรรค์ของ
หีบนั,นมากกว่า เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นทีๆพระทีนงั กรุ ณาตั,งอยูโ่ ดยทีพระโลหิตอันมีค่ามากของพระ
คริ สต์ถูกประพรมอยูบ่ นนั,น อันเป็ นการลบล้างพระอาชญาอันชอบธรรมของพระเจ้าทีมีต่อ
ความบาปของเรา
พอประตูสู่ ทีบริ สุทธิ;ทีสุดในสวรรค์เปิ ดออกเพือ เปิ ดโอกาสให้ยอห์นได้เห็นข้างในนั,น
“แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสี ยงต่างๆ ฟ้ าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนัก” นีมีลกั ษณะคล้าย
กับสิ งทีถูกบันทึกไว้ใน 4:5 ดูคาํ อธิบายตรงนั,นได้ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าแผ่นดินไหวและ
ลูกเห็บทีตกมาอย่างหนักเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลก นีสอดคล้องกับการพิพากษาของขันใบทีเจ็ด
ตามทีมีบอกไว้ใน 16:17-21 อาจเป็ นได้วา่ เสี ยงต่างๆ ฟ้ าร้อง แผ่นดินไหว และลูกเห็บเป็ นภาพ
ให้ชมก่อนแบบย่อๆของการพิพากษาของขันเจ็ดใบซึงกําลังจะถูกเทลงบนแผ่นดินโลกอย่าง
รวดเร็วต่อเนือง
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 12: บททีสิบสองเริ มต้ นเนือ หาแทรกทีสาํ คัญอี กส่ วนของหนังสื อ
เล่ มนี  บทที 12 และ 13 นําเสนอบุคคลเจ็ดคนหรื อ ‘ผู้เล่ น’ เจ็ดคนในช่ วงยุคเจ็ดปี ในบทนีม ีพดู
ถึงห้ าคน นันคือ (1) หญิงผู้ยิงใหญ่ คนนัน, (2) พญานาคใหญ่สีแดงตัวนัน, (3) บุตรชายคนนัน,

(4) มีคาเอล และ (5) เชื อสายที เหลืออยู่ของหญิงนัน แต่ ละบุคคลได้ ถกู บรรยาย และทําให้ เรา
เข้ าใจเกียวกับตัวตนทีแท้ จริ งของพวกเขา
วว 12:1-2

หลังจากย้อนกลับมายังลําดับเหตุการณ์ต่อเนืองในการเป่ าแตรคันทีเจ็ด

เนื,อหาแทรกอีกส่ วนของหนังสื อเล่มนี,กเ็ ริ มต้นขึ,น เราพึงระลึกว่าเนื,อหาแทรกคือ การออกนอก
เรื องไปจากเหตุการณ์ทีเกิดขึ,นตามลําดับต่อเนืองในเนื,อหาส่ วนทีเป็ นคําพยากรณ์ของหนังสื อ
เล่มนี, ส่ วนทีเป็ นเนื,อหาแทรกดังกล่าวนําเสนอภาพรวมของเหตุการณ์อืนๆทีเกิดขึ,นในช่วงยุค
เจ็ดปี โดยในกรณี น, ีคือ ‘ผูเ้ ล่นคนสําคัญในยุคเจ็ดปี ’
ยอห์นบันทึกว่า มีการมหัศจรรย์ใหญ่ ยงิ ปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหนึงมีดวง
อาทิตย์ เป็ นอาภรณ์ มีดวงจันทร์ อยู่ใต้ เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิ บสองดวงเป็ นมงกุฎ 2 ผู้
หญิงนั%นมีครรภ์ และร้ องครวญด้ วยความเจ็บครรภ์ ทใี กล้จะคลอด
เห็นได้ชดั ว่ามีการตั,งใจใช้ภาพเปรี ยบ ผูห้ ญิงคนนี, เมือดูจากคําบรรยายเกียวกับนางแล้ว
ไม่ใช่มนุษย์ปกติ แต่เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงถึงบุคคลทีสาํ คัญยิง กว่านั,น นาง “มีดวงอาทิตย์เป็ น
อาภรณ์ มีดวงจันทร์อยูใ่ ต้เท้า” ดังนั,น ผูห้ ญิงคนนี,จึงเป็ นคนทีสาํ คัญมากๆ อันเห็นได้จากภาพ
เปรี ยบแบบเกินจริ งนี,ทีใช้บรรยายถึงความสู งส่ งของนาง
ดาวสิ บสองดวงนั,นก็เป็ นเบาะแสทีเปิ ดเผยเกียวกับตัวตนของนาง ในปฐมกาล 37:9
โยเซฟฝันเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พร้อมกับดาวสิ บเอ็ดดวงทีกม้ กราบเขา เห็นได้ชดั ว่านัน
เป็ นความฝันเกียวกับอิสราเอลและบุตรทั,งหลายของเขา ดูเหมือนเห็นได้ชดั ว่าคําบรรยายแบบไม่
ปกติธรรมดานี,เกียวข้องกับชนชาติอิสราเอล ตามจริ งแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็เป็ นจุดสนใจที
สําคัญอย่างหนึงในยุคเจ็ดปี
นอกจากนี, ผูห้ ญิงทีถูกบรรยายถึงนี,กต็ , งั ครรภ์ เจ็บท้องและใกล้คลอดด้วย เมือพิจารณา
จากประวัติศาสตร์ นีน่าจะหมายถึงการประสู ติของพระคริ สต์ผา่ นทางชนชาติอิสราเอล ดูขอ้ 5 นี
สอดคล้องกับอิสยาห์ 66:7 ทีวา่ ก่อนความเจ็ดปวดจะมาถึงอิสราเอล (ในยุคเจ็ดปี ) นางก็ให้กาํ เนิด
บุตรชายคนหนึง ดังนั,นบุคคลแรกทีถูกบรรยายถึงคือ (1) ชนชาติอิสราเอล แน่นอนทีพวกเขามา
ก่อนคริ สตจักรและจนถึงทุกวันนี,กย็ งั เป็ นประชากรทีพระเจ้าทรงเลือก

วว 12: 3-4

ยอห์นจึงเห็นบุคคลอีกผูห้ นึง และมีการมหัศจรรย์ อกี อย่างหนึงปรากฏใน

สวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่ สีแดงตัวหนึง มีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และทีหวั เหล่านั%นมีมงกุฎเจ็ด
อัน 4 หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้ องฟ้าทิง% ลงมาทีแ ผ่ นดินโลกเสี ยหนึงในสามส่ วน และ
พญานาคนั%นยืนอยู่เบือ% งหน้ าผู้หญิงทีก าํ ลังจะคลอดบุตร เพือ จะกินบุตรเมือ คลอดออกมาแล้ว
เห็นได้ชดั ว่าบุคคลทีสองนี, นัน คือ “พญานาคใหญ่สีแดง” คือ พญามารตามทีบอกไว้ใน
ข้อ 9 มันถูกบรรยายว่ามี “เจ็ดหัวและมีสิบเขา และทีหวั เหล่านั,นมีมงกุฎเจ็ดอัน” นีจะถูกพูดถึง
เพิมเติมใน 13:1 และโดยเฉพาะใน 17:9-14 ดูคาํ อธิ บายในข้อนั,นได้ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่า
รายละเอียดเหล่านี,สือถึงกิจกรรมทางการเมืองต่างๆของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์
ทีชดั เจนน้อยกว่าก็คือ ความหมายของพญานาคทีตวัด “ดวงดาวในท้องฟ้ าทิ,งลงมาทีแผ่น
ดินโลกเสี ยหนึงในสามส่ วน” ดูเหมือนว่าบทนี,ไม่ได้อิงตามเวลา ยอห์นได้มีโอกาสเห็น
เหตุการณ์ต่างๆซึงกินระยะเวลายาวนานมาตั,งแต่จุดเริ มต้นของกาลเวลาจนสิ, นสุ ดยุคเจ็ดปี วลีที
พูดถึงการทีพญามารตวัดดวงดาวหนึงในสามส่ วนของฟ้ าสวรรค์เข้าหามันและลงมาสู่แผ่นดิน
โลกด้วยกันกับมันอาจหมายถึงเรื องต่อไปนี, มันอาจหมายถึงการทีมนั กบฏต่อพระเจ้าเมือนานมา
แล้วโดยทีมนั ชักชวนหนึงในสามของพวกทูตสวรรค์ให้เข้าร่ วมในการกบฏของมันด้วย ทูต
สวรรค์เหล่านั,นพร้อมกับมันได้ถกู ผลักทิ,งลงมาบนแผ่นดินโลกจนกว่าจะถึงเวลาแห่งการ
พิพากษา จากนั,นมันก็กลายเป็ นพระแห่งโลกนี,และเป็ นเจ้าแห่ งอํานาจในย่านฟ้ าอากาศ บรรดา
ดวงดาวทีร่วงมาพร้อมกับมัน คือ เหล่าทูตสวรรค์ทีตกสวรรค์ ก็กลายเป็ นพลโยธาผีปีศาจของมัน
ไม่มีขอ้ สนับสนุนทรรศนะนี,แบบเป็ นกลางในทีอืนของพระคัมภีร์อีก อย่างไรก็ตาม ภาพ
เหตุการณ์ทีถูกบรรยายไปด้านบนก็ดูเหมือนสอดคล้องกับสิ งทีเราทราบเกียวกับอาณาจักรของ
ซาตาน
วลีทีพดู ถึงพญานาคทีรอกินบุตรของหญิงนั,นเมือบุตรนั,นคลอดออกมาแล้วก็ดูเหมือน
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ตอนทีพระเยซูทรงประสู ติ ซาตานพยายามทําทุกวิถีทางเพือ กําจัดพระคริ สต์ขณะ
ทรงเยาว์วยั โดยอาศัยความอิจฉาทีถูกกระตุน้ ให้เกิดขึ,นในตัวเฮโรดมหาราช การทีเฮโรดสังฆ่า
เด็กน้อยทั,งในและรอบกรุ งเยรู ซาเล็มก็ดูเหมือนจะตรงกับความพยายามของซาตานทีจะกินบุตร

ของหญิงนั,นตามทีถูกบรรยายไว้ตรงนี, ดังนั,น บุคคลทีสองย่อมเป็ น (2) พญามาร อย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย ซึงเป็ นผูเ้ ล่นคนสําคัญในช่วงยุคเจ็ดปี เลยจริ งๆ
วว 12:5

หญิงนั%นคลอดบุตรชาย ผู้ซึงจะครอบครองประชาชาติท%งั ปวงด้ วยคทา

เหล็ก และบุตรนั%นได้ ขนึ% ไปถึงพระเจ้ า ถึงพระทีน ังของพระองค์ ยอห์นบรรยายต่อไปเกียวกับผู ้
หญิงนั,น (อิสราเอล) ทีคลอด “บุตรชาย ผูซ้  ึงจะครอบครองประชาชาติท, งั ปวงด้วยคทาเหล็ก
และบุตรนั,นได้ข, ึนไปถึงพระเจ้า ถึงพระทีนงั ของพระองค์” บุตรชายทีหญิงผูน้ , ีคลอดออกมาย่อม
เป็ นพระเยซูคริ สต์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย วลีทีพดู ถึงการทีพระองค์ครอบครองประชาชาติท, งั ปวง
ด้วย “คทาเหล็ก” ก็เป็ นการทําให้เพลงสดุดี 2:9 สําเร็จโดยตรง ซึงเป็ นคําพยากรณ์เกียวกับพระ
เมสสิ ยาห์อย่างชัดเจน นอกจากนี, ในวิวรณ์ 2:27 พระเยซูตรัสชัดเจนว่าการครอบครองดังกล่าว
จะเป็ นของพระองค์ นอกจากนี, บุตรชายของหญิงนี,กถ็ ูกรับ “ขึ,นไปถึงพระเจ้า ถึงพระทีนงั ของ
พระองค์” ในเวลาอันเหมาะสม ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านียอ่ มหมายถึงการเสด็จขึ,นสู่ สวรรค์ขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตามทีมีบนั ทึกไว้ในกิจการ 1:11 ดังนั,นบุคคลทีสามแห่งวันขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้านี,ยอ่ มเป็ น (3) พระเยซูคริ สต์ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
วว 12:6

ยอห์นออกความเห็นเพิมเติมเกียวกับชนชาติอิสราเอลก่อนทีจะกล่าวถึง

บุคคลต่อไป และหญิงนั%นก็หนีเข้ าไปในถิน ทุรกันดาร ทีน างมีสถานทีซ ึงพระเจ้ าได้ ทรงจัด
เตรียมไว้ ให้ เพือ นางจะได้ รับการเลีย% งดูอยู่ทนี ันตลอดพันสองร้ อยหกสิ บวัน ทีวา่ นีเกียวข้องกับ
ยุคเจ็ดปี โดยตรงก็ปรากฏชัดในการพูดถึง 1,260 วัน นีคือ 42 เดือนหรื อสามปี ครึ ง ซึงถูกพูดถึงใน
11:2-3 และ 12:14 และในทีอืนๆโดยหมายถึงครึ งหนึงของยุคเจ็ดปี
การทีหญิงนั,นหนีเข้าไปในถินทุรกันดารทีนางมีสถานทีซ ึงพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้
ก็ดูเหมือนเป็ นการแทรกแซงของพระเจ้าโดยตรงในช่วงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี เพือ พิทกั ษ์รักษา
และปกป้ องชนชาติอิสราเอลให้พน้ จากความโกรธของพญามาร เรื องนี,จะถูกพูดถึงเพิมเติมใน
12:13-16 เพือพิจารณาจากแผนการของยุคเจ็ดปี 1,260 วันทีวา่ นี,น่าจะหมายถึงช่วงครึ งหลังของ
ยุคเจ็ดปี ณ เวลานี,เองทีซาตานจะหันมาเล่นงานชนชาติอิสราเอลผ่านทางปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ผู ้
ซึงละเมิดข้อตกลงสันติภาพทีมนั กระทํากับพวกเขา

วว 12:7-8

ยอห์นกล่าวต่อไปเกียวกับการสงครามทีเกิดขึ,นในสวรรค์ระหว่างมีคา

เอลกับพญามาร และมีสงครามเกิดขึน% ในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ ต่อสู้ กบั
พญานาค และพญานาคกับพวกทูตของมันก็ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่ มี
ทีอ ยู่ในสวรรค์อกี เลย คําทีแปลว่า สงคราม (พอเละมอส) สามารถแปลได้ดว้ ยว่า ‘การสู ้รบ’ ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าผลของการสู ้รบนี,ออกมาในรู ปไหน พญามารและพวกทูตของมันได้รับความ
พ่ายแพ้ บุคคลทีสีในยุคเจ็ดปี นี,จึงถูกกล่าวถึงว่าเป็ น (4) มีคาเอล อัครเทวทูตาธิบดี
อย่างไรก็ตาม คําถามทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า สงครามนี,เกิดขึ,นเมือไร มีหลายทรรศนะถูก
เสนอออกมา ทรรศนะแรกเชือว่า สงครามครั,งนี,เกิดขึ,นในตอนทีซาตานกบฏต่อพระเจ้าเมือนาน
มาแล้วอันส่ งผลให้พวกมันถูกขับออกจากสวรรค์ อีกทรรศนะเชือว่าสงครามทีวา่ นี,เป็ นความขัด
แย้งทีเกิดขึ,นในสวรรค์ระหว่างซาตานกับพระเจ้าในช่วงยุคเจ็ดปี ทรรศนะนี,ยกอีกทรรศนะทีวา่
ซาตานได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้ าพระเจ้าได้มาตลอดหลายยุคหลายสมัยในฐานะเป็ นผูก้ ล่าวหาพวก
พีน อ้ ง ดู โยบ 1 ทรรศนะทีสามเชือว่ามีสงครามฝ่ ายวิญญาณเกิดขึ,นมาตลอดตั,งแต่ตอนทีซาตาน
กบฏต่อพระเจ้าและการสงครามนี,กต็ ่อเนืองมาจนถึงทุกวันนี, สงครามนี,จะทวีความรุ นแรงถึงขีด
สุ ดในช่วงยุคเจ็ดปี เมือซาตานไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ สวรรค์ได้อีกต่อไป ถึงแม้วา่ นีไม่ใช่การสู ้
รบครั,งสุ ดท้ายกับซาตาน แต่มนั มีความสําคัญต่อยุคเจ็ดปี ตรงทีวา่ ความโกรธของซาตานนั,นจะ
ถูกระบายออกต่อประชากรของพระเจ้าทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก ทรรศนะทีสามนี,น่าจะเป็ นทรรศนะ
ทีใช่ตามทีขอ้ ต่อไปจะแสดงให้เห็น
วว 12:9

เห็นได้ชดั ว่าซาตานได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้ าหน้าพระทีนงั ของพระเจ้าได้

แบบจํากัดมาตลอดหลายยุคหลายสมัย เราเห็นเรื องนี,ชดั เจนจากโยบ 1 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา
ทีอาจตอนกลางของยุคเจ็ดปี พญานาคใหญ่ ซึงเป็ นงูดึกดําบรรพ์ ทีเ ขาเรียกกันว่ า พญามารและ
ซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ท%งั โลก พญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิง% ลงมาในแผ่ นดินโลก ข้อ
นี,ช่วยให้เราคลายสงสัยเลยว่าตัวตนทีแท้จริ งของพญานาคนี,คือใคร มันคือ “งูดึกดําบรรพ์” ซึง
ทําให้เรานึกถึงเจ้างูน, นั ในสวนเอเดน ซึงถูกบรรยายเพิม เติมว่าเป็ น “พญามาร” ชือหลังนี,มี
ลักษณะเป็ นคําบรรยายมากกว่าทีจะเป็ นชือเฉพาะ มันแปลมาจากคําว่า ดีอาบอลอส และมีความ

หมายตรงตัวว่า ‘ผูก้ ล่าวร้าย’, ‘ผูก้ ล่าวหาอย่างผิดๆ’ หรื อกล่าวโดยง่ายก็คือ ‘ผูม้ ุสา’ นัน เอง มัน
ได้หลอกลวงคนทั,งโลกมาตลอดหลายพันปี แล้วจริ งๆ พระเยซูตรัสในยอห์น 8:44 ว่ามันเป็ นผู ้
แรกทีโกหกและเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดการโกหกด้วย ชือของมันทีเหมาะสมมากกว่าก็คือ ซาตาน ซึงมี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ปฏิปักษ์’
ตรงนี,ถูกบรรยายว่า “พญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ,งลงมาในแผ่นดินโลก” ข้อ
ต่อไปดูเหมือนจะบ่งชี,เกียวกับช่วงเวลาทีเหตุการณ์น, ีเกิดขึ,น
วว 12:10

เมือยอห์นได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี,แล้ว ท่านก็เขียนว่า และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ

เสี ยงดังขึน% ในสวรรค์ว่า "บัดนีค% วามรอด และฤทธิLเดช และราชอาณาจักรแห่ งพระเจ้ าของเรา
และอํานาจพระคริสต์ ของพระองค์ได้ มาถึงแล้ ว เพราะว่าผู้ทกี ล่าวโทษพวกพีน ้ องของเราต่ อพระ
พักตร์ พระเจ้ าของเรา ทั%งกลางวันและกลางคืนนั%น ก็ได้ ถูกผลักทิง% ลงมาแล้ว นีดูเหมือนจะบ่งชี,
อย่างชัดเจนว่าการทีซาตานถูกผลักทิ,งออกจากสวรรค์น, ีเกิดขึ,นในช่วงหลังของยุคเจ็ดปี โดยอาจ
ตรงกับเสี ยงแตรคันทีเจ็ดตามทีบอกไว้ใน 11:15 เมือการอเปหิน, ีเกิดขึ,น ยอห์นก็ได้ยนิ เสี ยงหนึง
ในสวรรค์ทีประกาศถึงการมาของไม่เพียงความรอดและฤทธิ;เดชเท่านั,น แต่ราชอาณาจักรของ
พระเจ้าด้วย เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นตอนท้ายของยุคเจ็ดปี
นอกจากนี, วลีสุดท้ายทีพดู ถึงผูท้ ีกล่าวโทษพวกพีนอ้ งซึงถูกผลักทิ,งลงมาก็สือถึงอดีตกาล
รู ปกาลในภาษากรี กจริ งๆแล้วก็เป็ นอดีตกาล แต่บริ บทก็สือถึงการกระทําในอดีตเมือเทียบกับ
การขับออกจากสวรรค์น, ี เราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริ งนี,ดว้ ยว่า ซาตานได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้ า
พระเจ้าได้เพือ กล่าวหาพวกพีนอ้ งของเราทั,งกลางวันและกลางคืน จงสรรเสริ ญพระเจ้าทีเรามี
“พระองค์ผชู ้ ่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระบิดา คือพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชอบธรรมนั,น” (1 ยอห์น 2:1)
ซึงเป็ นใหญ่กว่าซาตาน
วว 12:11

ยอห์นบันทึกเกียวกับคนเหล่านั,นทีเห็นได้ชดั ว่าเป็ นบรรดาวิสุทธิชนทีได้

รับความรอดในช่วงยุคเจ็ดปี ว่า เขาเหล่านั%นชนะพญามารด้ วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และ
โดยคําพยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ ได้ เสียดายทีจ ะพลีชีพของตน พีนอ้ งเหล่านี,ชนะ (ได้รับ
ชัยชนะ) เหนือพญามารในวันนั,นโดย (ก) “พระโลหิตของพระเมษโปดก” และ (ข) “คําพยาน

ของพวกเขาเอง” พระโลหิตของพระเมษโปดกก็มีฤทธิ;มากจริ งๆในการสู ้รบกับซาตาน แม้
กระทัง ในทุกวันนี, ซึงก็ยงั เป็ นสิ งทีใช้ขดั ขวางอิทธิพลของซาตานได้อยู่ ซึงปกป้ องเราได้จริ งๆใน
ตําแหน่งของเราในพระคริ สต์ การอ้างพระโลหิตยังนํามาซึงชัยชนะเหนือการทดลองและอิทธิ
พลอืนๆของซาตานด้วย นอกจากนี,คาํ พยานของเราก็เป็ นตัวขัดขวางอิทธิพลของซาตานได้อย่าง
ดีดว้ ย นีสือชัดเจนถึงการเป็ นพยานด้วยใจกล้า เป็ นการรุ กฝ่ ายวิญญาณ เป็ นการนํามาซึงชัยชนะ
เหนืออํานาจของซาตาน นอกจากนี, บรรดาพีนอ้ งในวันนั,นจะไม่เสี ยดายทีจะพลีชีพของตน พวก
เขาจะยินดีทีจะยอมถูกตัดศีรษะเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซู
วว 12:12

ยอห์นบันทึกต่อไปเกียวกับสิ งทีเสี ยงยิง ใหญ่ในสวรรค์น, นั ประกาศเพิม

เติม ฉะนั%นสวรรค์ และบรรดาผู้ทอี ยู่ในสวรรค์จงรืนเริงยินดีเถิด แต่ วบิ ัติจะมีแก่ผู้ทอี ยู่ในแผ่ นดิน
โลกและทะเล เพราะว่ าพญามารได้ ลงมาหาเจ้ าด้ วยความโกรธยิง นัก เพราะมันรู้ ว่าเวลาของมันมี
น้ อย" เมือซาตานไม่สามารถเข้าสู่ สวรรค์ได้อีกแล้วและมันถูกทิ,งผลักทิ,งลงมาครั,งเดียวพอ เสี ยง
นั,นในสวรรค์กส็ ังให้ฟ้าสวรรค์และบรรดาผูท้ ีอยูใ่ นนั,นชืนชมยินดี อย่างไรก็ตาม เสี ยงนั,นก็เตือน
ด้วยถึงวิบตั ิทีจะเกิดแก่คนเหล่านั,นทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก “เพราะว่าพญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วย
ความโกรธยิง นัก เพราะมันรู ้วา่ เวลาของมันมีนอ้ ย”
เห็นได้ชดั ว่าซาตานลงมาด้วยความโกรธยิง นัก เพราะมันถูกขับออกจากสวรรค์แล้ว
นอกจากนี,มนั รู ้ดว้ ยว่าเหลือเวลาน้อยเต็มที คําทีแปลว่า น้ อย (ออลีกอส) นอกจากแปลว่า ‘สั,น’ ก็
แปลว่า ‘น้อยนิด’ ด้วย มีเวลาเหลือสําหรับมันน้อยนิดจริ งๆ นีกบ็ ่งชี,ดว้ ยว่าการสู ้รบในสวรรค์น, ี
เกิดขึ,นในช่วงยุคเจ็ดปี
วว 12:13

เมือ พญานาคนั%นเห็นว่ามันถูกผลักทิง% ลงมาในแผ่ นดินโลกแล้ว มันก็

ข่ มเหงหญิงทีค ลอดบุตรชายนั%น หลังจากถูกขับออกจากสวรรค์แล้ว พญานาค (คือ พญามาร) ก็
“ข่มเหงหญิงทีคลอดบุตรชายนั,น” ถึงแม้วา่ ซาตานเป็ นรากเหง้าแห่งลัทธิเกลียดยิวมาตลอดหลาย
ยุคหลายสมัยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่ดูเหมือนว่าความเกรี, ยวกราดของมันทีมีต่อชนชาติอิสราเอล
จะทวีความรุ นแรงถึงขีดสุ ดในช่วงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี นีอาจเป็ นตัวแปรทีจุดชนวนให้ปฏิปักษ์
ต่อพระคริ สต์ละเมิดข้อตกลงสันติภาพทีมนั ทําไว้กบั ประเทศอิสราเอลในตอนกลางของยุคเจ็ดปี

ด้วยความโกรธยิง นักของมันซาตานก็ต, งั ใจทีจะกวาดล้างชนชาติอิสราเอลให้สิ,นไปครั,ง
เดียวจบ มันล้มเหลวไปแล้วในการทําลายคริ สตจักร เพราะพวกเขาอยูใ่ นสวรรค์แล้วตอนนี,
ประชากรทีเหลือของพระเจ้าซึงอยูบ่ นแผ่นดินโลกคือชนชาติอิสราเอล นีสือด้วยว่าคนเหล่านั,นที
กลับใจเชือพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี ก็อาจถูกซาตานและชาวโลกถือว่าเป็ นวงศ์วานทีแตกแขนง
ออกมาของชนชาติอิสราเอลด้วยเหมือนกับในสมัยแรกๆของคริ สตจักร
วว 12:14

ยอห์นจึงบันทึกเกียวกับการเข้าแทรกแซงของพระเจ้าเพือช่วยชนชาติ

อิสราเอลให้พน้ ในวันนั,น แต่ ทรงประทานปี กนกอินทรีใหญ่ สองปี กแก่ หญิงนั%น เพือ ให้ นางบิน
หนีหน้ างูเข้ าไปในถิน ทุรกันดารในสถานทีข องนาง จนถึงทีซ ึงนางจะได้ รับการเลีย% งดู ตลอดวาร
หนึงและสองวารและครึงวาร
ตามทีได้กล่าวไปแล้วตอนต้นของบทนี, ผูห้ ญิงคนนี,คือ ชนชาติอิสราเอล “วาระหนึงและ
สองวาระและครึ งวาระ” เป็ นอีกวิธีหนึงของการพูดว่าสามปี ครึ ง (หรื อสี สิบสองเดือน หรื อ
1,260 วัน) ดู คําอธิ บายสําหรับดาเนียล 12:7 การปกป้ องดูแลชนชาติอิสราเอลเป็ นพิเศษโดย
พระเจ้านี,เห็นได้ชดั ว่าเกิดขึ,นในช่วงสามปี ครึ งหลังของยุคเจ็ดปี นีอาจสอดคล้องกับสิ งทีพระเยซู
ทรงเตือนไว้ในลูกา 21:20-21 นอกจากนี, มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากตรงนี,กบั การทีโมเสส
บรรยายถึงการทีชนชาติอิสราเอลได้รับการช่วยให้พน้ จากอียปิ ต์ในอพยพ 19:4 ตรงนั,นโมเสส
บรรยายถึงการช่วยให้พน้ ของพระเจ้าในตอนนั,นว่าเป็ นเหมือนกับอยูบ่ นปี กนกอินทรี ภาพ
เปรี ยบฝ่ ายวิญญาณทีสอดคล้องกันนี,กถ็ ูกพบในอิสยาห์ 40:31
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าปี กนกอินทรี น, ีคืออะไรกันแน่ เห็นได้ชดั จากอพยพ 19:4
ว่าปี กนกอินทรี ซ ึงถูกบรรยายถึงตรงนั,นไม่ใช่ปีกนกจริ งๆแต่เป็ นภาพเปรี ยบทีแสดงถึงการที
พระเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พน้ ในตอนนั,น ความหมายทีคล้ายคลึงกันก็น่าจะเป็ น
ตรงนี,ดว้ ยเช่นกัน ในช่วงครึ งหลังของยุคเจ็ดปี พระเจ้าจะทรงประทานการช่วยให้พน้ และการ
ปกป้ องคุม้ ครองให้แก่ชนชาติอิสราเอลจากการเข่นฆ่าอย่างโหดเหี,ยมของพญามารโดยใช้วธิ ีที
ไม่มีบอกไว้

วว 12:15-16

ยอห์นให้เบาะแสเพิมเติมเกียวกับการช่วยให้พน้ นี, ถึงแม้อาจจงใจ

ให้เป็ นปริ ศนาก็ตาม พระเจ้าอาจไม่ทรงประสงค์ให้ซาตานรู ้รายละเอียดเกียวกับวิธีทีพระองค์จะ
ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พน้ ก่อนถึงวันนั,น งูน%ันก็พ่นนํา% ออกจากปากเหมือนนํา% ท่ วม
ไหลตามหญิงนั%น เพือ จะให้ พดั หญิงนั%นไปกับนํา% ท่ วม 16 แต่ แผ่ นดินก็ได้ ช่วยหญิงนั%นไว้ได้ โดย
แยกออกเป็ นช่ องแล้วสู บนํา% ท่ วมนั%นทีพ ่นออกจากปากพญานาคนั%นลงไป
มีการคาดเดาเยอะแยะมากเกียวกับการทีพระเจ้าจะทรงปกป้ องดูแลชนชาติอิสราเอลใน
วันนั,น ทฤษฎีหนึงซึงเป็ นทีนิยมมากๆก็คือว่า ชนชาติอิสราเอลจะถูกนําพาไปโดยทางจิต
วิญญาณสู่เปตรา อันเป็ นเมืองแห่งคนตายในประเทศจอร์แดน อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานตาม
พระคัมภีร์ทีสนับสนุนทรรศนะนั,น อย่างไรก็ตาม 12:6 กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงเตรี ยมที
พิเศษไว้สาํ หรับชนชาติอิสราเอลในวันนั,น
อย่างไรก็ตาม ข้อพระคัมภีร์กก็ ล่าวชัดเจนว่า ซาตานจะส่ งนํ,าท่วมในรู ปแบบหนึงมา
กําจัดชนชาติอิสราเอล เราไม่ทราบชัดเจนว่านีจะเป็ นนํ,าท่วมจริ งๆหรื อเป็ นภาพเปรี ยบของวิธี
อืนๆ บางคนคาดเดาว่านีจะเป็ นการรุ กรานของทหารเหมือนนํ,าท่วมโดยมีจุดประสงค์เพือทําลาย
ชนชาติอิสราเอลให้ราบคาบ (คนอาหรับและศาสนาอิสลามจนถึงทุกวันนี,กพ็ ร้อมแล้วทีจะทําให้
ภาพเปรี ยบนี,เป็ นจริ ง)
ไม่วา่ ซาตานจะใช้วธิ ีใดในการกําจัดชนชาติอิสราเอล พระเจ้าก็จะทรงเข้าแทรกแซง
โดยตรงโดยทําให้แผ่นดินโลกช่วยพวกเขาโดยการกลืนนํ,าท่วมแห่งการทําลายล้างนี,ซ ึงถูกใช้มา
เพือ ทําลายหญิงนี, อีกครั,งทีมีการเชือมโยงโดยตรงระหว่างสิ งทีถูกบันทึกตรงนี,กบั สิ งทีพระเยซู
ทรงเตือนสําหรับพวกยิวทีเชือในวันนั,น ดู ลูกา 21:20-24 หากนํ,าท่วมของซาตานนี,เป็ นสิ งที
พระเยซูได้ตรัสล่วงหน้าไว้ในหนังสื อลูกา มันก็เห็นได้ชดั ว่านํ,าท่วมนี,คือ การรุ กรานทางทหารที
จะเกิดกับประเทศอิสราเอลในวันนั,น อาจเป็ นไปได้วา่ การเข้าแทรกแซงโดยตรงของพระเจ้าใน
การกลืนพวกศัตรู ของอิสราเอลในวันนั,นก็คือ การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ทีอารมาเกดโดน
วว 12:17

สิ งทีน่าจะเป็ นบุคคลทีหา้ ในยุคเจ็ดปี นี,จึงถูกบรรยายถึง พญานาคโกรธ

แค้ นหญิงนั%น มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื%อสายของนางทีเ หลืออยู่น%ัน คือผู้ทปี ระพฤติตามพ

ระบัญญัติของพระเจ้ า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์ หลักฐานสนับสนุนทรรศนะทีถูก
เสนอในข้อทีแล้วจึงปรากฏตรงนี, ซาตานโกรธแค้นอิสราเอล (หญิงนั,น) ยิง นัก มันจึงทําสงคราม
เพือ กําจัดเชื,อสายของนางซึงเดี^ยวจะถูกกล่าวถึงในไม่ชา้ อย่างไรก็ตาม สิ งทีสาํ คัญก็คือ การทีมนั
ทําสงครามกับประเทศอิสราเอล นีอาจเป็ นนํ,าท่วมทีถูกบรรยายถึงในข้อ 15 ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ีตกเป็ นเป้ าแห่งความโกรธแค้นของมันจริ งๆก็คือ “เชื,อสายของนางที
เหลืออยูน่ , นั คือผูท้ ีรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริ สต์” คนที
เหลืออยูน่ , ียอ่ มเป็ นมากกว่าคนอิสราเอลโดยทัว ไป เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาเป็ นเชื,อสายของหญิงนั,น
คือ ชนชาติอิสราเอล อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี,ทีเหลืออยูค่ ือผูท้ ี (1) “รักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า” และ (2) “ยึดถือคําพยานของพระเยซูคริ สต์” เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี,คือ พวกยิวทีกลับ
ใจเชือพระคริ สต์ หนึงในเป้ าหมายหลักของยุคเจ็ดปี ก็เพือ การนี,เอง เมือพยานทั,งสองได้ประกาศ
และยิว 144,000 คนกลับใจรับเชือ พวกเขาก็เทียวไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกยิวก่อนจาก
นั,นก็ประกาศแก่คนต่างชาติคนใดก็ตามทียอมฟัง
เห็นได้ชดั ว่าคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศตามทีมีบนั ทึกไว้ในมัทธิ ว 24-25 และลูกา 21
มีไว้เพือพวกยิวทีเชือในวันนั,น พอถึงตอนนั,นพวกเขาก็จะกลับใจมารับเชือพระคริ สต์ไปแล้ว
และกําลังเริ มสํารวจพระคัมภีร์ใหม่ พระวิญญาณบริ สุทธิ;อาจทรงทํางานผ่านทางพยานทั,ง
144,000 คนนั,น โดยอาจทรงทําให้พวกเขาสนใจคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศนั,นเพือให้
แนวทางแก่พวกเขาเกียวกับสิ งทีกาํ ลังเกิดขึ,นอยูร่ อบๆตัวพวกเขา
พญามารหันมาระบายความโกรธแก่พวกยิวทีเชือซึงเป็ นพวกทีเหลืออยูเ่ หล่านี,นีเอง คําที
แปลว่า (พวก) ทีเ หลืออยู่ (ลออีพอส) มักถูกแปลเป็ น ‘คนทีเหลือ’, ‘ส่ วนทีเหลือ’ หรื อ ‘คนอืนที
เหลือ’ นีสือว่าไม่ใช่วา่ คนอิสราเอลทุกคนจะกลับใจเชือพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม สําหรับคนที
กลับใจเชือพระคริ สต์ พวกเขาก็จะเผชิญกับความโกรธอันรุ นแรงของพญามาร กระนั,น พระเจ้า
จะทรงประทานการช่วยกูใ้ ห้พน้ อันใหญ่ยงิ แก่พวกเขา ดังนั,น บุคคลทีหา้ ในยุคเจ็ดปี นี,ถกู บ่งบอก
ว่าเป็ น (5) คนอิสราเอลทีเชื อซึ งยังเหลืออยู่
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 13: บททีสิบสามของวิวรณ์ มีเนือ หาต่ อเนืองจากบททีแล้ วโดยนํา
เสนอบุคคลสําคัญๆในยุคเจ็ดปี ซึ งเป็ นส่ วนต่ อเนืองของเนือ หาแทรกของหนังสื อเล่ มนี  ในบทนี 
บุคคลที หกและเจ็ดถูกบรรยายถึง: (6) สัตว์ ร้ายทีขึน มาจากทะเล และ (7) สัตว์ ร้ายทีขึน มาจาก
แผ่ นดินโลก
วว 13:1

ยอห์นบรรยายเกียวกับบุคคลทีหกแห่งยุคเจ็ดปี นี, และข้าพเจ้ าได้ ยนื อยู่ที

หาดทรายชายทะเล และเห็นสั ตว์ ร้ายตัวหนึงขึน% มาจากทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิ บเขา ทีเ ขาทั%งสิ บ
นั%นมีมงกุฎสิ บอัน และมีชือทีเ ป็ นคําหมิน ประมาทจารึกไว้ทหี ัวทั%งหลายของมัน เห็นได้ชดั ว่า
ยอห์นถูกพาโดยจิตวิญญาณกลับไปยังแผ่นดินโลกซึงเป็ นทีๆท่านยืนอยูท่ ีชายฝังทะเล ทีนนั เอง
ท่านได้เห็น “สัตว์ร้ายตัวหนึงขึ,นมาจากทะเล” บริ บททีตามมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสัตว์ร้ายตัว
นี,เป็ นภาพเปรี ยบถึงบุคคลทีชวั ร้ายยิง กว่านี,เยอะ วิวรณ์ 17:8-18 นําเสนอสิ งทีดูเหมือนเป็ นคํา
อธิบายทีเกียวข้องกันแต่กแ็ ยกจากกันเกียวกับสัตว์ร้ายตัวนี, กล่าวโดยสรุ ปก็คือ มันเป็ นคํานิยาม
ของ (6) ปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริ สต์ วิวรณ์ 17:15 ดูเหมือนสอดคล้องกับ 13:1 ในข้อนั,นนํ,ามากหลาย
ถูกบรรยายว่าเป็ น “ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษาต่างๆ” หรื อกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ
มนุษยชาติจาํ นวนมากมายมหาศาลนัน เอง นีน่าจะเป็ นสัญลักษณ์ทีทะเลในทีน, ีสือถึงตรงนี,
สัตว์ร้ายตัวนี,ถูกบรรยายว่ามี “เจ็ดหัวและสิ บเขา ทีเขาทั,งสิ บนั,นมีมงกุฎสิ บอัน และมีชือ
ทีเป็ นคําหมินประมาทจารึ กไว้ทีหวั ทั,งหลายของมัน” มีการคาดเดามากมายเกียวกับรายละเอียด
ตรงนี,และมีความสับสนเกิดขึ,นมากมายด้วยเช่นกัน ตรงนี,มีรายละเอียดทีสอดคล้องกับบทที 17
ซึงเป็ นทีๆหญิงแพศยาใหญ่โตคนนั,นถูกบรรยายถึง ในข้อนั,นเจ็ดหัวถูกบรรยายว่าเป็ นเขาเจ็ด
ยอด อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่ามีความแตกต่างระหว่างสัตว์ร้ายตรงนี,กบั หญิงแพศยาในข้อนั,น
มีความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างสัตว์ร้ายทีถูกบรรยายถึงตรงนี,กบั สัตว์ร้ายตัวทีสีในคํา
พยากรณ์ของดาเนียลในดาเนียล 7:24
ทรรศนะหนึงทีดูเหมือนสอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์หลายตอนก็คือว่า หัวเจ็ดหัวนี,คือ
เจ็ดอาณาจักรทีข, ึนครองโลกโดยเริ มตั,งแต่ระบบโลกทีหอบาเบลเป็ นต้นมา วิวรณ์ 17:10 บอกเรา
ว่ายอห์นมีชีวติ อยูใ่ นสมัยของหัวทีหกซึงก็คือ โรม เมือย้อนถอยหลังกลับไปมันก็ดูเหมือนว่าหัว
แรกอาจเป็ นยุคสมัยของโลกหลังเหตุการณ์น, าํ ท่วมโดยเริ มต้นด้วย (ก) รัฐบาบิโลนเดิมซึงถูกก่อ

ตั,งขึ,นทีหอบาเบล นีอาจขยายต่อมาและรวมถึงยุคสมัยของอียปิ ต์ดว้ ย ต่อจากนั,นก็ (ข) อัสซีเรี ย
(ค) เห็นได้ชดั ว่าต่อมาคือ จักรวรรดิบาบิโลนในสมัยของดาเนียล (ง) จากนั,นก็เปอร์เซีย (จ) กรี ก
และ (ฉ) จักรวรรดิโรมในสมัยของยอห์น (ช) การรวมกันเป็ นหนึงแบบเปราะบางของจักรวรรดิ
โรมทีถูกฟื, นขึ,นใหม่กบั ยุโรปในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี คือ หัวทีเจ็ด ดู วิวรณ์ 17:10-11 ยอห์น
จึงได้เห็นสัตว์ร้ายทีเป็ นการสัมฤทธิ; ผลของสิ งทีเป็ นระบบของโลกทีกินเวลาหลายพันปี
เขาสิ บเขานี,พร้อมกับมงกุฎสิ บอันของมันดูเหมือนจะสอดคล้องกับเขาสิ บเขาในดาเนียล
7:24 ทีพวกมันถูกบรรยายว่าเป็ น “กษัตริ ยส์ ิ บองค์ทีจะขึ,นมา” คําพยากรณ์หลายตอนของดาเนีย
ลบ่งบอกถึงการแบ่งออกเป็ นสิ บส่ วนของจักรวรรดิโรมทีฟ,ื นขึ,นใหม่ เห็นได้ชดั ว่ากษัตริ ยส์ ิ บ
องค์น, ีเป็ นผูค้ รอบครองอาณาจักรทีถูกแบ่งเป็ นสิ บส่ วนดังกล่าว ดาเนียลดูเหมือนจะบอกว่า
กษัตริ ย ์ (ผูน้ าํ ) สิ บคนนี,จะเป็ นฐานการเมืองทีทาํ ให้ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ข, ึนเรื องอํานาจ เห็นได้
ชัดว่าพวกเขาเป็ นลูกหลานทางการเมืองและวัฒนธรรมของชาวโลกโรมันสมัยเก่า จริ งๆแล้วมัน
ก็ได้ชือว่าเป็ นโลกตะวันตกในปัจจุบนั นัน เอง ชือหมินประมาทบนหัวทั,งหลายของสัตว์ร้ายตัวนี,
เห็นได้ชดั ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะทีปราศจากพระเจ้าของระบบของโลกมาตลอดหลายยุคหลาย
สมัย ชือเรี ยกของจักรพรรดิหลายองค์แห่งอาณาจักรเหล่านี,มาตลอดหลายยุคสมัยก็มกั เป็ นคํา
หมินประมาท
สัตว์ร้ายตัวนี,มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และทางคําพยากรณ์มายาวนาน เห็นได้ชดั ว่า
มันเป็ นระบบการปกครองทีแผ่ขยายไปทัว กระนั,นตามทีบทนี,จะแสดงให้เห็น สัตว์ร้ายตัวนี,ก็
เป็ นบุคคลหนึงด้วยซึ งได้รับพลังจากอํานาจของพญามาร ดังนั,นสัตว์ร้ายตัวนี,จึงเป็ นทั,งระบบ
หนึงและเป็ นบุคคลหนึงซึงเป็ นผูน้ าํ แห่งรู ปแบบสุ ดท้ายของระบบนี, เราควรหมายเหตุไว้วา่ คําที
แปลว่า สั ตว์ ร้าย ในบทนี,ท, งั บทคือ เธรี ออน และมีความหมายตรงตัวว่า สัตว์ป่าทีดุร้าย คําทีแปล
ว่า สัตว์ ในบทที 4 และ 5 (ซึงหมายถึงสิ งทีมีชีวติ ในสวรรค์ทีอยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้า) คือ
โซออน และมีความหมายว่า ‘สิ งทีมีชีวติ ’ หรื อ ‘สิ งทีเป็ นอยู’่
วว 13:2

ยอห์นบรรยายต่อไปเกียวกับสัตว์ร้ายตัวนี, สั ตว์ ร้ายทีข ้ าพเจ้ าได้ เห็นนั%น

เหมือนเสือดาว และเท้ าเหมือนเท้ าหมี และปากเหมือนปากสิ งโต และพญานาคได้ ให้ ฤทธิLของมัน
และทีน ังของมัน และสิ ทธิอาํ นาจอันใหญ่ ยงิ แก่สัตว์ ร้ายนั%น สัตว์ป่าสามชนิดทีถูกใช้เป็ น

สัญลักษณ์กเ็ ป็ นชนิดเดียวกับทีถูกใช้เป็ นสัญลักษณ์เพือ แสดงถึงสามจักรวรรดิหรื อยุคสมัยแห่ง
อํานาจโลกซึงมาก่อนโรมในดาเนียล 7:4-6 ตรงนั,นเสื อดาวแสดงถึงความว่องไวของกรี ซภายใต้
อเล็กซานเดอร์ หมีแสดงถึงพลังมหาศาลของจักรวรรดิเปอร์เซีย และสิ งโตแสดงถึงความไม่รู้จกั
พอของบาบิโลน คุณสมบัติเหล่านี,เป็ นลักษณะเฉพาะของจักรวรรดิต่างๆของระบบของโลกมา
ตลอดหลายยุคสมัย เห็นได้ชดั ว่ามันจะเป็ นลักษณะเฉพาะของรู ปแบบสุ ดท้ายและผูน้ าํ คน
สุ ดท้ายของระบบนี,ในช่วงยุคเจ็ดปี
ดังทีกล่าวไว้แล้วข้างบน สัตว์ร้ายตัวนี,เป็ นระบบหนึง อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่ามัน
เป็ นการสําแดงตัวเป็ นบุคคลหนึงตามแบบของซาตานด้วย สัตว์ร้ายตัวนี,ถกู กล่าวถึงเหมือนเป็ น
บุคคลคนหนึงโดยตรงตรงนี, นอกจากนี, ฤทธิ;เดชและอํานาจของผูน้ าํ คนนี,ยงั มาจาก “พญานาค”
โดยตรงด้วย ซึงก็คือพญามารนัน เอง ดู 12:9 พญานาคเป็ นผูท้ ีให้ “ฤทธิ;ของมัน และทีนงั ของมัน
และสิ ทธิ อาํ นาจอันใหญ่ยงิ แก่สัตว์ร้ายนั,น” คําทีแปลว่า ทีน ัง (ธรอนอส) มักถูกแปลเป็ น
‘บัลลังก์’ นีสือถึงอํานาจและสิ ทธิอาํ นาจในการปกครองดังทีได้กล่าวไว้แล้ว มันจะเป็ นผูค้ รอบ
ครองโลกคนหนึง
วว 13:3

ยอห์นบรรยายต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าได้ เห็นว่ าหัวๆหนึงของสั ตว์ร้ายดูเหมือน

ถูกฟันปางตาย แต่ แผลทีถ ูกฟันนั%นรักษาหายแล้ว คนทั%งโลกติดตามสั ตว์ ร้ายนั%นไปด้ วยความ
อัศจรรย์ ใจ บริ บททีตามมาจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่า แผลปางตายไม่ได้ถูกกระทําต่อยุคสมัยแห่ง
การปกครองนี,เท่านั,น แต่เกิดกับตัวบุคคลทีเรี ยกว่าสัตว์ร้ายนี,ดว้ ย ข้อพระคัมภีร์จะแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าผูน้ าํ คนนี,คือ ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ ในแบบทีไม่ได้ระบุไว้ชดั เจน เขาจะได้รับบาดแผล
ปางตายและดูเหมือนจะตายด้วย กระนั,น ทีถูกสื อชัดเจนตรงนี,และในบริ บททีตามมาก็คือว่า เขา
ดูเหมือนจะเป็ นขึ,นจากตาย ท้ายข้อ 4 บอกเป็ นนัยว่าการเสี ยชีวติ แบบจัดฉากของมันอาจเกิดขึ,น
ในสงคราม หรื อไม่มนั อาจเกิดขึ,นผ่านทางการลอบสังหารก็ได้
อย่างไรก็ตาม ชาวโลกต่างพากันอัศจรรย์ใจ นีเป็ นผูท้ ีดูเหมือนเป็ นขึ,นจากตายได้และ
กลับมาต่อสู ้อีกครั,ง คําทีแปลว่า โลก (เก) จริ งๆแล้วก็หมายถึง ‘แผ่นดินโลก’ ทัว ทั,งแผ่นดินโลก
ต่างพากันอัศจรรย์ใจไปกับอํานาจทีพวกเขาเห็นว่าบุคคลผูน้ , ีมี

วว 13:4

ต่อมา เขาทั%งหลายได้ บูชาพญานาคทีไ ด้ ให้ อาํ นาจแก่ สัตว์ ร้ายนั%น เขาได้

บูชาสั ตว์ ร้ายนั%น กล่าวว่ า "ใครจะเปรียบปานสัตว์ นีไ% ด้ และใครสามารถจะทําสงครามกับสัตว์ นี%
ได้ ”
บุคคลผูน้ , ี คือ สัตว์ร้าย ไม่เพียงแสดงรู ปแบบสุ ดท้ายแห่งอํานาจของโลกออกมาเป็ น
บุคคลในฐานะผูน้ าํ ทีซาตานดลใจเท่านั,น แต่เขายังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆทางศาสนา
ด้วย มนุษยชาติเริ มบูชากราบไหว้เขา อาจเป็ นไปได้วา่ เขายกชูตวั เองในสายตาของชาวโลก (และ
โดยเฉพาะอย่างคนอิสราเอล) ว่าเป็ นพระคริ สต์ทีพวกเขารอคอยมานาน โดยพิสูจน์ตวั เองว่าเป็ น
เช่นนั,นโดยการป่ าวประกาศเรื องทีเขาตายและเป็ นขึ,นจากตายอย่างสง่างาม นอกจากนี, พญามาร
ซึงเป็ นผูใ้ ห้อาํ นาจแก่สัตว์ร้ายนี,กไ็ ด้รับการกราบไหว้บูชาจากคนทั,งโลกด้วย การบูชาพญามาร
จะไม่ใช่สิ งทีคนแอบๆทําหรื อเป็ นเรื องของคนเล่นของอีกต่อไป ในวันนั,น เขาจะนําเสนอตัวเอง
ต่อสายตาชาวโลกว่าเป็ นพระเจ้า ดู 2 เธสะโลนิกา 2:4 คนมากมายจะเชือคําโกหกนั,นอันเป็ นการ
รับประกันถึงความพินาศของตัวพวกเขาเอง
ในวันนั,นคนจะป่ าวร้องกันว่า “ใครจะเปรี ยบปานสัตว์น, ีได้ และใครสามารถจะทํา
สงครามกับสัตว์น, ีได้” คําทีแปลว่า สงคราม (พอเละเมะโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘การต่อสู ้’ นีสือ
ว่าดูเหมือนเขาจะถูกฆ่าในการสู ้รบ และจากนั,นก็เป็ นขึ,นจากตาย ดู 17:8 ด้วย คุณจะสู ้กบั คน
แบบนั,นได้อย่างไร เขาต้องเป็ นพระเจ้าอยูแ่ ล้ว ดังนั,น จงบูชาเขาเสี ย
วว 13:5

ยอห์นบันทึกต่อไปว่า และยอมให้ สัตว์ ร้ายนั%นมีปากทีพ ูดคํากล่าวร้ ายและ

หมิน ประมาท เมือปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ข, ึนสู่จุดสู งสุ ดของการครองโลก เขาก็ได้รับ (เห็นได้ชดั
ว่าจากซาตาน) ความสามารถในการพูดคํากล่าวร้ายและหมินประมาทใหญ่โต ก็อาจเป็ นการ
แถลงการณ์ต่อสาธารณชนและต่อคนทั,งโลกว่าเขาเป็ นพระเจ้า จากนั,นพระคัมภีร์บอกว่า และ
ยอมให้ มนั ใช้ อาํ นาจกระทําอย่ างนั%นตลอดสี สิบสองเดือน คําทีแปลว่า อํานาจ คือ เอ็กซออูซีอา
มันมีความหมายไปทาง ‘สิ ทธิ อาํ นาจ’ มากกว่า เห็นได้ชดั ว่านีแปลว่า พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขา
กล่าวคําพูดหมินประมาทได้เป็ นเวลาสี สิบสองเดือน นีคือช่วงเวลาสามปี ครึ ง สิ งทีสาํ คัญก็คือว่า
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ได้รับอํานาจทีจะพ่นถ้อยคําหมินประมาทของมันในช่วงสามปี ครึ งหลัง

ของยุคเจ็ดปี มันใช้เวลาช่วงครึ งแรกเพือทีจะขึ,นเรื องอํานาจ จากนั,นมันก็ข, ึนนัง ในวิหารทีถูก
สร้างใหม่ทีกรุ งเยรู ซาเล็มโดยประกาศให้โลกรู ้วา่ มันคือพระเจ้า พระเจ้าทรงยอมให้มนั กล่าวคํา
หมินประมาทได้แค่จนสิ, นสุ ดยุคเจ็ดปี คือ เป็ นเวลาสี สิบสองเดือน
วว 13:6

เขาจึงได้รับอนุญาตให้กล่าวคําหมิน ประมาทต่ อพระเจ้ า เพือ หมิน

ประมาทต่ อพระนามของพระองค์ ต่ อพลับพลาของพระองค์ และต่ อผู้ทอี ยู่ในสวรรค์ ปฏิปักษ์
ต่อพระคริ สต์ในช่วงสี สิบสองเดือนสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี จึงไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเพือที
จะกล่าวถ้อยคําหมินประมาทต่อพระเจ้า พระนามของพระองค์ พลับพลาของพระองค์ หรื อ
บรรดาผูท้ ีอยูใ่ นสวรรค์ เราไม่ทราบชัดเจนว่าพลับพลาทีถูกเอ่ยถึงในทีน, ีคืออะไร ซึงอาจเป็ น
พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์กไ็ ด้ อย่างไรก็ตาม ซึงอาจหมายถึงวิหารของพวกยิวทีเพิงถูก
สร้างขึ,นไม่นานในกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ นีน่าจะใช่มากกว่า ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์อา้ งตัวว่าเป็ น
พระเจ้าต่อหน้าสาธารณชนและอ้างว่าพระวิหารของพระองค์เป็ นของมันด้วย มันจึงท้าทาย
อํานาจของพระเจ้าในสวรรค์วา่ จะทําอะไรมันได้
วว 13:7

และยอมให้ มนั ทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน และชนะเขา และให้ มนั มี

อํานาจเหนือชนทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ
คําว่า พวกวิสุทธิ ชน มักหมายถึงชนชาติอิสราเอล แต่ไม่น่าจะใช่ความหมายตรงนี,เพราะ
พระเจ้าได้ทรงทําอะไรบางอย่างเพือพิทกั ษ์รักษาพวกเขาแล้วตามทีมีบอกไว้ใน 12:13-16
อย่างไรก็ตาม 12:17 ก็กล่าวชัดเจนว่าในวันนั,นพญามารจะทําสงครามกับคนอิสราเอลทีเหลืออยู่
ซึงเชือ อย่างไรก็ตาม พวกวิสุทธิชนในข้อนี,น่าจะหมายถึง คนต่างชาติจาํ นวนมหาศาล (ทีมีอยูท่ วั
โลก) ซึงกลับใจรับเชือพระคริ สต์หลังการรับขึ,นไป เนื,อหาตอนท้ายของข้อนี,กส็ นับสนุน
ทรรศนะดังกล่าว นีน่าจะหมายถึงฝูงชนจํานวนมหาศาลทีไม่มีใครนับได้ตามทีมีบนั ทึกไว้ใน
6:9-11 และ 7:13-17
เมือผูค้ นกลับใจเชือพระคริ สต์ พวกเขาก็ถูกตามล่าอย่างโหดเหี, ยมโดยกองกําลังของ
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และถูกประหารชีวติ บางทีอาจโดยการตัดศีรษะตามทีกล่าวไว้ใน 20:4
การข่มเหงอย่างรุ นแรงนี,กินขอบเขตขยายออกไปถึงทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ

กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ ทุกคนทีเกิดเข้ามาในโลก ผูค้ นรอดได้และจะรอดในช่วงยุคเจ็ดปี แต่พวก
เขาก็อาจต้องยอมแลกด้วยชีวติ
วว 13:8

ขณะทีระยะสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี เริ มงวดเข้ามา และบรรดาคนทีอ ยู่ในแผ่ น

ดินโลกจะบูชาสัตว์ ร้ายนั%น ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะใช้อาํ นาจยิง ใหญ่และอิทธิพลทีมนั มีเพือ
หลอกลวงให้คนส่ วนใหญ่ของโลกกราบไหว้มนั คนเหล่านี,คอื คนทั%งปวงทีไ ม่ มชี ือจดไว้ ใน
หนังสือแห่ งชีวติ ของพระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ ต%ังแต่ แรกทรงสร้ างโลก ชาวโลกทีไม่
รอดจะบูชาสัตว์ร้ายนั,น ชือของพวกเขาไม่เคยถูกจดไว้ในหนังสื อแห่งชีวติ เลยเพราะว่าพวกเขา
ไม่เคยกลับใจรับเชือพระองค์ พวกเขารับเอาเครื องหมายของสัตว์ร้ายนั,น พวกเขาจึงทําให้ตวั เอง
พินาศต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้า
ทีน่าสนใจก็คือ การเอ่ยถึง “หนังสื อแห่งชีวติ ของพระเมษโปดก” นีเป็ นหนึงในสองแห่ ง
ในพระคัมภีร์ทีหนังสื อแห่งชีวติ ถูกพูดถึงในแบบทีเกียวข้องกับพระเมษโปดก อีกแห่งคือ วิวรณ์
21:27 ทีน่าสนใจอีกอย่างก็คือ (2) การพูดถึงพระเมษโปดก “ผูท้ รงถูกปลงพระชนม์ต, งั แต่แรก
ทรงสร้างโลก” คําทีแปลว่า ถูกปลงพระชนม์ (สฟาดโซ) ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาลและ
ประธานถูกกระทํา พระเมษโปดกได้ ทรงถูกปลงพระชนม์ แล้ วตั,งแต่แรกทรงสร้างโลก
คําทีแปลว่า สร้ าง (คาทาบอเล) มีความหมายตรงตัวว่า 'การปฏิสนธิ ' และในทางภาพ
เปรี ยบแล้ว ก็หมายถึงการวางรากฐาน ความหมายตรงนี,คือ 'การเริ มต้น' คําทีแปลว่า โลก (คอ
สมอส) ถึงแม้ในบางกรณี หมายถึง สรรพสิ งทีทรงสร้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็หมายถึง ระบบแห่ง
ความชัว ร้าย
พระเมษโปดกของพระเจ้าได้ถูกปลงพระชนม์ตังแต่ การมีข, ึนของโลก นีสือว่าเมือความ
บาปได้เข้ามาและโลกในฐานะทีเป็ นระบบหนึงได้เริ มต้นขึ,น พระเมษโปดกของพระเจ้าก็ถูก
ปลงพระชนม์แล้วในพระดําริ ของพระเจ้า ความหมายตรงนี,ไม่ใช่ก่อนการทรงสร้างโลก แต่ ณ
เวลาทีโลกนี,เริ มมีมาต่างหาก ไม่วา่ จะในกรณี ใด คนต่างชาติจาํ นวนมากมายมหาศาลทีกลับใจ
เชือพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี ก็จะถูกฆ่าตายในวันนั,น

วว 13:9

เช่นเดียวกับในสารเจ็ดฉบับทีส่งถึงคริ สตจักรทั,งเจ็ดในบทที 2 และ 3 มี

คําเตือนตรงนี,วา่ ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังเอาเถิด เห็นได้ชดั ว่าคําเตือนนี,ปรากฏในข้อต่อไป
วว 13:10

คําเตือนนี,มีเนื,อหาเกียวกับความโง่เขลาของผูค้ นของพระเจ้าทีขดั ขืนใน

วันนั,น ผู้ใดทีก าํ หนดไว้ ให้ ไปเป็ นเชลยผู้น%ันก็จะต้ องไปเป็ นเชลย ผู้ใดฆ่ าเขาด้ วยดาบผู้น%ันก็ต้อง
ถูกฆ่าด้ วยดาบ การพยายามทีจะเป็ นฝ่ ายรุ กเพือต่อต้านกองกําลังของสัตว์ร้าย และจับพวกศัตรู
เป็ นเชลย มีแต่จะนําไปสู่ ความพ่ายแพ้ การปกป้ องตัวเองโดยใช้กาํ ลังมีแต่จะทําให้เสี ยชีวติ
แน่นอน ตรงข้ามกับพฤติกรรมแบบคนชัว เช่นนั,น ยอห์นกล่าวว่า นีแหละคือความอดทนและ
ความเชือของพวกวิสุทธิชน แทนทีจะเป็ นเช่นนั,น ความแตกต่างของผูค้ นของพระเจ้าในวันนั,นก็
คือ การสู ้ทนต่อสิ งใดก็ตามทีเกิดขึ,นโดยอาศัยความเชือ อีกทรรศนะหนึงก็เสนอว่า คนเหล่านั,นที
ข่มเหงประชากรของพระเจ้าในวันนั,นก็จะได้รับพระพิโรธของพระเจ้าเป็ นการตอบแทน
อย่างไรก็ตาม คําเตือนนี,ดูเหมือนจะหมายถึงคนเหล่านั,นทีปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
มากกว่า นัน จึงทําให้ทรรศนะหลังตกไป
วว 13:11-12

ยอห์นจึงบันทึกว่าตนได้เห็น (7) สัตว์ ร้ายตัวทีสองทีข, ึนมาจาก

แผ่นดิน (ซึงเป็ นบุคคลทีเจ็ดในยุคเจ็ดปี ) และข้าพเจ้ าเห็นสั ตว์ ร้ายอีกตัวหนึงขึน% มาจากแผ่ นดิน
มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค สัตว์ร้ายตัวทีสองนี,จะเป็ นผูพ้ ยากรณ์เท็จ (ชือนี,
ไม่ถูกเอ่ยถึงโดยตรงจนกว่าจะถึง 16:13 และอีกครั,งใน 19:20 และ 20:10 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือน
จะปรากฏชัดเจนว่าสัตว์ร้ายตัวทีสองนี,เป็ นคนเดียวกับคนทีได้ชือว่าผูพ้ ยากรณ์เท็จในสามข้อดัง
กล่าว) ขณะทีสัตว์ร้ายตัวแรกมีลกั ษณะเกียวข้องกับการเมืองเป็ นหลัก สัตว์ร้ายตัวทีสองนี,จะมี
ลักษณะเกียวข้องกับศาสนาเป็ นหลัก การทีมนั มีสองเขาเหมือนลูกแกะ (แกะหนุ่มตัวผู)้ ก็สือถึง
ความละมุนละม่อมของมันซึงแตกต่างจากความรุ นแรงของสัตว์ร้ายตัวแรก ตามจริ งแล้วบรรดา
ผูน้ าํ ทางศาสนาจอมปลอมส่ วนใหญ่กแ็ สร้งวางตัวว่าเป็ นคนน่าเลือมใสและไม่มีพิษภัยกันทั,งนั,น
แต่ส่วนผูพ้ ยากรณ์เท็จตัวเอ้ผนู ้ , ีจะแสร้งทําตัวน่าเลือมใสศรัทธาและเป็ นคนรักสงบ กระนั,น มันก็
กล่าวในนามของพญามารซึงก็คือพญานาคนั,น

12 เช่นเดียวกับสัตว์ร้ายตัวแรกทีใช้อาํ นาจทางการเมือง มันใช้ อาํ นาจของสั ตว์ ร้ายตัวเดิม
นั%นอย่างครบถ้ วนต่ อหน้ าสั ตว์ร้ายตัวเดิมนั%น มันทําให้ โลกและคนทีอ ยู่ในโลกบูชาสัตว์ ร้ายตัว
เดิมนั%น ทีม แี ผลปางตายแต่ รักษาหายแล้ว มีการกล่าวถึงการบูชาสัตว์ร้ายตัวแรก คือ ปฏิปักษ์ต่อ
พระคริ สต์ อีกครั,ง ในฐานะเป็ นตัวแทนของมัน ผูพ้ ยากรณ์เท็จบังคับให้คนทั,งโลกบูชาผูน้ าํ ของ
มัน มีการเอ่ยถึงอีกครั,งเกียวกับแผลปางตายของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และการทีมนั ฟื, นตัวจาก
อาการบาดเจ็บดังกล่าว
วว 13:13-14

ยอห์นบันทึกต่อไปว่าผูพ้ ยากรณ์เท็จผูน้ , ีมีความสามารถทีจะแสดง

การมหัศจรรย์ ใหญ่ จนกระทําให้ ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่ แผ่ นดินโลกประจักษ์ แก่ตามนุษย์ ท%งั หลาย
มันได้รับอํานาจจากพญามารเพือ ทีจะสามารถกระทําการอัศจรรย์ได้ นอกจากนี, เพือทําให้ชาว
โลกประจักษ์ถึงอํานาจของมัน บางครั,งมันก็เรี ยกไฟให้ตกลงมาจากท้องฟ้ าได้ ในสายตาของชาว
โลกซึงไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว นีตอ้ งเป็ นอํานาจของพระเจ้าอย่างแน่นอน
นอกจากนี,มนั ยัง 14 ล่ อลวงคนทั%งหลายทีอ ยู่ในโลกด้ วยการอัศจรรย์ น%ัน ซึงมันมีอาํ นาจ
กระทําท่ามกลางสายตาของสั ตว์ ร้ายตัวเดิมนั%น เปาโลเตือนใน 2 เธสะโลนิกา 2:11-12 ว่าพระเจ้า
จะทรง “ให้ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้เขาเชือสิ งทีเท็จ เพือคนทั,งหลายทีไม่เชือความจริ ง
แต่ยนิ ดีในการไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน” สิ งทีเท็จทีวา่ นี,อาจเป็ นเรื องทีวา่
สัตว์ร้ายนี,เป็ นพระเจ้าและเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ผูพ้ ยากรณ์เท็จได้รับอํานาจในการกระ
ทําการอัศจรรย์อืนๆเพือทําให้เรื องหลอกลวงนี,น่าเชือถือยิง ขึ,นไปอีก เห็นได้ชดั ว่าพญามาร
สามารถกระทําการอัศจรรย์ต่างๆได้เพือ หลอกลวง
ผูพ้ ยากรณ์เท็จนี,ยงั สังให้คนทั,งหลายทีอยูบ่ นแผ่นดินโลกสร้ างรู ปจําลองให้ แก่สัตว์ ร้าย ที
ถูกฟันด้ วยดาบแต่ ยงั มีชีวติ อยู่น%ัน คําทีแปลว่า รู ปจําลอง (เอะอีโคน) สื อถึง ‘ความคล้ายคลึงกัน’
หรื อ ‘รู ปปั,น’ ทุกวิถีทางถูกใช้เพือปั,นเรื องหลอกลวงเกียวกับบุคคลทีชวั ร้ายผูน้ , ีซ ึงโดยอํานาจ
ของพญามารได้ทาํ ให้คนทั,งโลกเชือว่ามันได้เป็ นขึ,นจากตายแล้ว มีการบอกเป็ นนัยเพิมเติมว่ามัน
ตายยังไงตรงทีบอกว่ามันถูกฟันด้วยดาบ นอกจากนี, มีการบอกเป็ นนัยอีกว่าจริ งๆแล้วมันไม่ได้

ตาย แต่แค่บาดเจ็บเท่านั,น กระนั,น คนทัว โลกจะถูกหลอกให้เชือว่ามันตายแล้วและเป็ นขึ,นจาก
ตาย
วว 13:15

เพือ ทําให้การหลอกลวงนี,น่าเชือถือยิง ขึ,น ผูพ้ ยากรณ์เท็จผูน้ , ีมอี าํ นาจทีจ ะ

ให้ ลมหายใจแก่รูปสัตว์ น%ัน เพือ ให้ รูปสั ตว์ ร้ายนั%นทั%งพูดได้ ทีน่าสนใจคือคําทีแปลว่า ลมหายใจ
(พนือมา) ซึงเป็ นคําทีมกั แปลว่า ‘วิญญาณ’ คํานี,มีความหมายด้วยว่า ‘ชีวติ ’ และ ‘ลมหายใจ’ โดย
อย่างหลังน่าจะใช่ความหมายตรงนี, รู ปจําลองนี,ไม่เพียงดูเหมือนหายใจได้เท่านั,น แต่ยงั พูดได้
ด้วย สิ งทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า รู ปจําลองของสัตว์ร้ายนี,ซ ึงถูกทําขึ,นโดยผูพ้ ยากรณ์เท็จดูเหมือนมีชี
วิตจริ งๆ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่ารู ปจําลองนี,ถูกใช้งานทีไหนและอย่างไร อย่างไรก็ตาม
มันจะกระทําให้ บรรดาคนทีไ ม่ยอมบูชารู ปสัตว์ร้ายนั%นถึงแก่ความตายได้
วว 13:16-17

และมันยังได้ บังคับคนทั%งปวง ทั%งผู้น้อยผู้ใหญ่ คนมัง มีและคนจน

ไทและทาส ให้ รับเครืองหมายไว้ ทมี อื ขวาหรือทีห น้ าผากของเขา 17 เพือ ไม่ ให้ ผู้ใดทําการซื%อขาย
ได้ นอกจากผู้ทีมเี ครืองหมายนั%น หรือชือของสัตว์ ร้ายนั%น หรือเลขชือของมัน
หนึงในเรื องลึกลับอันยิง ใหญ่ของหนังสื อวิวรณ์ได้ถูกเปิ ดเผย ผูพ้ ยากรณ์เท็จ (ไม่ใช่
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์) สังให้คนทั,งปวงทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก ไม่วา่ จะยศถาบรรดาศักดิ;ใดก็ตาม
รับเครื องหมายไว้บนมือขวาของพวกเขาหรื อไม่กบ็ นหน้าผากของพวกเขา
คําทีแปลว่า เครื องหมาย (คารั กมา) ถูกใช้เพือหมายถึง การตีตราของเจ้าของไว้บน
ปศุสัตว์ของตน เรื องการตีตราไม่ได้ถูกสื อตรงนี,มากเท่ากับเรื องการมีเครื องหมายแห่งความเป็ น
เจ้าของของพญามาร พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าเครื องหมายนี,ถูกฝังอย่างไร มีการคาดเดา
ไม่รู้จบเกียวกับว่าเครื องหมายนี,น่าจะเป็ นอะไรกันแน่ ถึงแม้วา่ ผูพ้ ยากรณ์เท็จเป็ นผูท้ ีสังให้ผคู ้ น
รับเครื องหมายนี, แต่เห็นได้ชดั ว่าเครื องหมายนี,เป็ นของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ เห็นได้ชดั ว่ามัน
เป็ นการบ่งบอกทีมองเห็นได้วา่ ผูท้ ีมีเครื องหมายนี,ได้ถวายความสวามิภกั ดิ;ต่อสัตว์ร้ายนั,นแล้ว
จุดประสงค์ทีเป็ นลางบอกเหตุอีกประการของเครื องหมายนี,กค็ ือว่า “เพือ ไม่ให้ผใู ้ ด
ทําการซื,อขายได้ นอกจากผูท้ ีมีเครื องหมายนั,น หรื อชือของสัตว์ร้ายนั,น หรื อเลขชือของมัน”
ในวันนั,น คนไม่สามารถทําการซื,อขายในรู ปแบบใดๆได้เลยหากพวกเขาไม่มีเครื องหมาย ชือ

หรื อเลขชือของสัตว์ร้ายนั,นบนมือหรื อหน้าผากของตน อาจเป็ นไปได้วา่ การเอ่ยถึงสามอย่างนี,
คือ เครื องหมาย ชือ และเลขของสัตว์ร้ายนั,นรวมกันเป็ นเครื องหมายดังกล่าว มันอาจรวมถึงชือ
ของสัตว์ร้ายนี,และหมายเลขของมันด้วย
วว 13:18

ยอห์นโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ;ได้ให้หมายเหตุแห่งสติปัญญาไว้วา่ ใน

เรืองนีจ% งใช้ สติปัญญา ถ้ าผู้ใดมีความเข้ าใจก็ให้ คดิ ตรึกตรองเลขของสัตว์ ร้ายนั%น เพราะว่าเป็ น
เลขของบุคคลผู้หนึง เลขของมันคือหกร้ อยหกสิ บหก สิ งแรกทีตอ้ งการบอกคือ ‘ให้ผทู ้ ีมีหวั คิด
คํานวณตัวเลขของสัตว์ร้ายนี,’ สิ งแรกคือ “เลขของบุคคลผูห้ นึง” ตลอดทัว พระคัมภีร์ ตัวเลขที
เป็ นมนุษย์คือ เลขหก มันเป็ นตัวเลขทีแสดงถึงความไม่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี,เลขของสัตว์ร้าย
นี,คือ 666 มีการคาดเดาไม่รู้จบเกียวกับความหมายของเลขชุดนี, มีสิ งหนึงทีดูเหมือนปรากฏ
ชัดเจน มันคือเลขของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ บางคนคาดเดาว่ามันอาจเป็ นหมายเลขประจําตัวหก
หลักสามชุด หรื ออาจเป็ นรู ปแบบหนึงของรหัสบาร์โค้ดประจําผลิตภัณฑ์สากล (UPC:
Universal Product Code) ซึงเป็ นเลขหกหลักสามชุด ไม่วา่ เครื องหมายนี,จะมีรูปแบบใดก็ตาม
เห็นได้ชดั ว่ามันจะมีชือ สัญลักษณ์ และเลขประจําตัวทีปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์มอบให้แก่ชาย
หญิง และเด็กทุกคนบนพื,นพิภพ วิวรณ์ 14:9-11 บ่งชี,วา่ ใครก็ตามทีรับเครื องหมายนี,จะต้องพบ
กับความหายนะโดยอัตโนมัติตลอดกาล ทีน่าสนใจอีกก็คือความเห็นใน 15:2 ทีบอกว่าฝูงชน
จํานวนมหาศาลจะไม่ยอมรับเครื องหมายนี,อนั นําไปสู่ การพลีชีพของพวกเขา
ในส่ วนของเวลาทีผคู ้ นรับเครื องหมายนี,น, นั อาจเป็ นไปได้วา่ มันจะยังไม่เกิดขึ,นจนกว่า
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์มีอาํ นาจเต็มเปี ยมเหนือผูค้ นทั,งโลกแล้ว นีดูเหมือนจะเป็ นช่วงสามปี ครึ ง
หลังของยุคเจ็ดปี
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 14: บททีสิบสี ของวิวรณ์ เป็ นบทสุ ดท้ ายที เป็ นเนือ หาแทรก ยอห์ น
เห็นคน 144,000 คนนันยืนอยู่บนภูเขาศิโยนกับพระเยซูคริ สต์ ท่ านเห็นและได้ ยินทูตสวรรค์ หก
องค์ ประกาศเรื องราวใหญ่ โต สุดท้ ายท่ านได้ เห็นนิมิตเชิ งอุปมาเกียวกับการสู้รบที อารมาเกด
โดน

วว 14:1

ส่ วนทีเป็ นเนื,อหาแทรกซึงถูกเริ มต้นในบทที 11 (ถึงแม้จะถูกขัดจังหวะ

เพียงช่วงสั,นๆโดยการพิพากษาของเสี ยงแตรคันทีเจ็ด) มาถึงบทสรุ ปตรงนี, ดูเหมือนว่าเหตุการณ์
ต่างๆทีถูกเปิ ดเผยในบทนี,เป็ นภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ,นในช่วงวันสุ ดท้ายของยุคเจ็ด
ปี ยอห์นกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าได้ แลเห็น และดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ทภี ูเขาศิโยน และผู้
ทีอ ยู่กบั พระองค์ มจี ํานวนแสนสี หมืน สี พนั คน ซึงเป็ นผู้ทมี พี ระนามของพระบิดาของพระองค์
เขียนไว้ ทหี น้ าผากของเขา ไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่าพระเมษโปดกในทีน, ีหาใช่ใครอืนไม่นอกจากพระ
เยซูคริ สต์ พระองค์ทรงถูกแสดงให้เห็นว่ายืนอยูบ่ นภูเขาศิโยน
ถึงแม้วา่ ภูเขาศิโยนทีอยูบ่ นโลกตั,งอยูท่ ีกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ขอ้ พระคัมภีร์กจ็ ะกล่าวชัดเจน
ว่าในกรณี น, ีมนั เป็ นภาพเปรี ยบถึงสวรรค์ ข้อ 3 จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยูต่ ่อหน้าพระทีนงั
ของพระเจ้าในสวรรค์และถูกไถ่แล้วจากแผ่นดินโลก
บนหน้าผากของพวกเขามีจารึ ก “พระนามของพระบิดาของพระองค์” (คือ พระนามของ
พระเจ้า) เห็นได้ชดั ว่านีคือดวงตราทีถูกพูดถึงใน 7:3-4 เห็นได้ชดั ว่าหลังจากทีพวกเขาได้ทาํ การ
รับใช้ของตนสําเร็จแล้วในการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนทัว แผ่นดินโลก พระเจ้าก็อาจทรง
อนุญาตให้ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ฆ่าพวกเขาเหมือนพยานทั,งสองนั,น อีกทรรศนะหนึงก็เชือว่า
พวกเขาอาจถูกพาขึ,นไปยังสวรรค์โดยตรงเลยโดยวิธีใดวิธีหนึง ยอห์นจึงได้เห็นพวกเขาใน
สวรรค์ตอนนี,กบั พระเมษโปดก
วว 14:2

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า และข้าพเจ้ าได้ ยนิ เสี ยงจากสวรรค์ดุจเสี ยงนํา% มาก

หลาย และดุจเสียงฟ้าร้ องสนัน และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสี ยงพวกดีดพิณเขาคู่กาํ ลังบรรเลงอยู่ ท่าน
ได้ยนิ (1) เสี ยงดังจากสวรรค์ ซึงบรรยายว่า “ดุจเสี ยงนํ,ามากหลาย” ซึงอาจเป็ นคําบรรยายถึง
เสี ยงนํ,าตกห่าใหญ่หรื อคลืนในทะเลระลอกใหญ่ทีถาโถม ประเด็นก็คือว่าเสี ยงทีท่านได้ยนิ นั,น
เปี ยมไปด้วยพลังอันท่วมท้น ท่านบรรยายต่อไปว่าเสี ยงนี,เป็ นเหมือน “เสี ยงฟ้ าร้องสนัน ” เสี ยง
ฟ้ าร้องโดยเฉพาะในระยะใกล้มากๆย่อมเป็ นเสี ยงทีทรงพลังและน่ากลัวจริ งๆ เห็นได้ชดั ว่าเสี ยง
ดังสนัน ทีท่านได้ยนิ เป็ นเสี ยงรวมกันของ 144,000 คนนั,นทีร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ประการ
ทีสอง (2) ยอห์นได้ยนิ “เสี ยงพวกดีดพิณเขาคู่กาํ ลังบรรเลงอยู”่ คําทีแปลว่า เสี ยง ในทีน, ีคือ

โฟเน คือเป็ นเสี ยงของสิ งทีไม่มีชีวติ ไม่มีคาํ พูดทีบอกโดยตรงว่าพิณเหล่านี,อยูใ่ นมือของ
144,000 คนนั,นถึงแม้วา่ นัน อาจเป็ นไปได้กต็ าม หากพูดโดยใช้คาํ พูดสมัยใหม่แล้ว บางทีสิ งที
ยอห์นได้ยนิ อาจเป็ นเสี ยงวงดนตรี ในสวรรค์ทีบรรเลงดนตรี ประกอบการร้องประสานเสี ยงของ
144,000 คนนั,นขณะทีพวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าและพระเมษโปดก นัน จะเป็ นเสี ยงอัน
ไพเราะก้องกังวานขนาดไหน!
วว 14:3

คณะนักร้องประสานเสี ยง 144,000 คนนี,ร้องเพลงราวกับว่ า เป็ นเพลงบท

ใหม่ ต่อหน้ าพระทีน ัง หน้ าสิ งทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สี น%ัน และหน้ าพวกผู้อาวุโส ผูท้ ีจะฟังคณะนักร้อง
ประสานเสี ยงใหญ่โตนี,กจ็ ะเป็ นพระทีนงั ของพระเจ้าและพระองค์ผทู ้ รงประทับนัง อยูบ่ นนั,น สิ ง
ทีมีชีวิตทั,งสี ตนทีอยูร่ อบพระทีนงั นั,น และบรรดาผูอ้ าวุโสยีส ิ บสี คนทีอยูร่ อบพระทีนงั อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาร้องเพลง “ราวกับว่าเป็ นเพลงบทใหม่” นีเป็ นเพลงทีใหม่เสี ยจนไม่ มใี ครสามารถ
เรียนรู้ เพลงบทนั%นได้ นอกจากคนแสนสี หมืน สี พนั คนนั%น ทีไ ด้ ทรงไถ่ ไว้ แล้วจากแผ่ นดินโลก
ความหมายตรงตัวก็คือ ไม่ มีผ้ ใู ด สามารถ “เรี ยนรู ้บทเพลงนั,นได้” คําทีแปลว่า เรียนรู้
(มันธาโน) มีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘เข้าใจ’ อาจเป็ นไปได้วา่ ไม่มีผใู ้ ดสามารถซาบซึ,งกับเนื,อ
เพลงทีถูกร้องออกมาได้นอกจากคน 144,000 คนนั,น ประสบการณ์ของพวกเขาจะเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ คนเหล่านี,คือยิวทีกลับใจรับเชือพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี และได้เจอกับความ
กริ, วโกรธของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์มากับตัวสามารถร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าได้ในแบบทีคน
อืนไม่สามารถทําได้เลย
เราควรหมายเหตุดว้ ยว่าพวกเขา “ถูกไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ทั,ง
144,000 คนนี,ถูกไถ่มาพร้อมกันโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก พวกเขายังถูกไถ่จากแผ่นดิน
โลกไปยังสวรรค์ดว้ ย คําทีแปลว่า จาก ในทีน, ี (อาพอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ออกมาจาก’ คน
144,000 คนนี,ได้รับการทรงไถ่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึงออกมาจากแผ่นดินโลกโดยพระเมษ
โปดก นีสือว่ามันอาจเป็ นการรับขึ,นแบบพิเศษสําหรับคนเหล่านี,โดยเฉพาะ ไม่มีการกล่าวถึง
เกียวกับการสิ, นสุ ดของการรับใช้ของพวกเขาและวิธีการทีพวกเขาจากโลกนี,ไปสู่ สวรรค์

วว 14:4

ลักษณะเฉพาะตัวด้านศีลธรรมและฝ่ ายวิญญาณของพวกยิวทีกลับใจเชือ

จํานวน 144,000 คนนี,ถูกกล่าวถึง คนเหล่านีเ% ป็ นคนทีม ไิ ด้ มมี ลทินกับผู้หญิง เพราะว่ าเขาเป็ น
พวกพรหมจารี คําทีแปลว่า มีมลทิน (มอลูโน) หมายถึงความไม่บริ สุทธิ;ฝ่ ายศีลธรรม มันสื อถึง
คนเหล่านั,นทีทาํ ให้ตวั เองแปดเปื, อนด้วยการล่วงประเวณีและการเล่นชู ้ ชายชาวยิว 144,000 คน
นี,ไม่ได้ทาํ บาปในทั,งสองเรื องนี, นอกจากนี, เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาเป็ นชายหนุ่ม เพราะพวกเขายัง
ไม่เคยแต่งงานและเป็ นพรหมจารี ประเด็นสําคัญก็คือว่า คน 144,000 คนนี,จะเป็ นชายหนุ่มที
บริ สุทธิ;ในทางศีลธรรม
นอกจากนี, พระเมษโปดกเสด็จไปทีใ ด คนเหล่านีก% ต็ ามเสด็จไปด้ วย เราเห็นถึงภาพ
เปรี ยบถึงเหล่าศิษย์พวกแรกของพระเยซู พวกเขาติดตามพระองค์ไปในทีใดก็ตามทีพระองค์
เสด็จไปในการรับใช้บนโลกนี,ของพระองค์ คน 144,000 คนนี,กจ็ ะทําแบบเดียวกันในวิธีทีไม่มี
อธิบายไว้ นีอาจบอกเป็ นนัยถึงการรับใช้ต่อไปของคน 144,000 คนนี,ในอาณาจักรยุคพันปี ทีจะ
มาถึงในไม่ชา้ ก็ได้
ยอห์นบันทึกต่อไปว่า พวกเขาเป็ นผู้ทที รงไถ่ จากมวลมนุษย์ เหมือนทีกล่าวถึงไปแล้วใน
ข้อทีแล้ว จากนั,นท่านหมายเหตุไว้วา่ เป็ นผลแรกถวายแด่ พระเจ้ าและแด่ พระเมษโปดก การพูด
ถึง 144,000 คนนี,ในฐานะเป็ นผลแรกอาจเกียวข้องกับข้อเท็จจริ งทีวา่ พวกเขาเป็ นพวกแรกในหมู่
ชนชาติอิสราเอลทีกลับใจรับเชือพระคริ สต์ พวกเขาจึงเป็ นผลแรกของคนกลุ่มดังกล่าวจริ งๆ
วว 14:5

ลักษณะเฉพาะตัวของคน 144,000 นี,ถูกกล่าวถึงเพิมเติม ถึงแม้วา่ พวกเขา

เป็ นคนบาปเหมือนกับคนอืนๆ แต่พวกเขาก็ดาํ เนินชีวติ ในทางชอบธรรมเป็ นพิเศษ พวกเขาไม่
เพียงเป็ นคนบริ สุทธิ;ในด้านศีลธรรมเท่านั,น แต่ปากเขาไม่ กล่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่ มคี วาม
ผิดต่ อหน้ าพระทีน ังของพระเจ้ าด้วย คําทีแปลว่า คําอุบาย (ดอลอส) หมายถึง คําหลอกลวง คน
หนุ่มเหล่านี,เป็ นคนซือตรงจริ งๆ คําทีแปลว่า ไม่ มคี วามผิด (อาโมมอส) มีความหมายด้วยว่า
‘ปราศจากการถูกตําหนิ’ บางคนพยายามตีความคําบรรยายเหล่านี,ให้เป็ นเชิงจิตวิญญาณว่าหมาย
ถึง ความชอบธรรมของพระเจ้าทีทรงถือว่าเป็ นของคนเหล่านั,นทีอยูใ่ นพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม
นัน ก็เป็ นจริ งอยูแ่ ล้วสําหรับผูเ้ ชือทุกคน ตรงนี,ดูเหมือนยอห์นกําลังบรรยายถึงลักษณะเฉพาะตัว

ด้านศีลธรรมและส่ วนบุคคลของคนเหล่านั,นทีถูกเลือกให้เป็ นส่ วนหนึงของพยานทั,ง 144,000
คนนั,น พอสิ,นสุ ดการรับใช้ของพวกเขาบนแผ่นดินโลก พวกเขาก็ถูกพาขึ,นไปยังสวรรค์เพือไป
ปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์บนสวรรค์นบั แต่น, นั เป็ นต้นไป
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แล้วข้ าพเจ้ าได้ เห็นทูตสวรรค์อกี องค์ หนึงทีบ ินอยู่ในท้ องฟ้า เพือ ประกาศ

ข่ าวประเสริฐอันเป็ นอมตะแก่คนทั%งหลายทีอ ยู่ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และ
ประชากร จนถึงตอนนี,มีเพียงอีกสองครั,งเท่านั,นทียอห์นกล่าวว่าตนได้เห็น “ทูตสวรรค์อีกองค์
หนึง” (7:2,8:3) ครั,งแรกก็เป็ นตอนทีคน 144,000 คนนั,นได้รับการประทับตรา ครั,งต่อมาก็เป็ น
ตอนทีเริ มการพิพากษาของเสี ยงแตรทั,งเจ็ด ยอห์นจะบันทึกแบบเดียวกันนี,อีกสี ครั,งในบทนี, เห็น
ได้ชดั ว่าทูตสวรรค์เหล่านี,ไม่เข้าพวกกับกลุ่มใดเลย เราไม่ทราบอะไรมากไปกว่านี,เกียวกับตัวตน
ของพวกเขา
ในกรณี น, ี ยอห์นกล่าวว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์น, ี “บินอยูใ่ นท้องฟ้ า” คําทีแปลว่า ใน
ท้ องฟ้า (เมะซออูราเนมา) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ในสวรรค์ช, นั กลาง’ มันหมายถึงฟ้ าสวรรค์ช, นั
บรรยากาศซึงอยูเ่ หนือแผ่นดินโลก ณ ทีนนั เองทูตสวรรค์องค์น, ีจะประกาศ “ข่าวประเสริ ฐอัน
เป็ นอมตะแก่คนทั,งหลายทีอยูใ่ นโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และประชากร” ข่าว
ประเสริ ฐอันเป็ นอมตะนี, (ตรงตัวคือ ข่าวประเสริ ฐอันเป็ นนิรันดร์) ย่อมหมายถึงข่าวดีเรื องความ
รอดโดยทางความเชือในพระเยซูคริ สต์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย มันเป็ นเรื องอมตะและคงอยูช่ วั นิรัน
ดร์จริ งๆ จุดประสงค์ตรงตัวของทูตสวรรค์องค์น, ีกค็ ือ ‘เพือ ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนเหล่านั,น
ทีอาศัยอยูบ่ นแผ่นดินโลก’ ซึงจะรวมถึงคนทุกเชื,อชาติ
ตลอดยุคคริ สตจักร ข่าวประเสริ ฐได้ถูกมอบไว้แก่คริ สตจักรเพือเป็ นพยานรับรองและ
เพือ ประกาศออกไป ในระยะแรกๆของยุคเจ็ดปี ข่าวสารเรื องความรอดถูกสานต่อผ่านทางพยาน
ทั,งสองและจากนั,นก็ผา่ นทางนักเทศน์ชาวยิวทั,ง 144,000 คน อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะสุ ดท้าย
ของยุคเจ็ดปี ทั,งๆทีมีการตบตาและหลอกลวงใหญ่โตซึงเป็ นฝี มือโฆษณาชวนเชือของพญามาร
ผ่านทางปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ แต่พระเจ้ายังทรงสําแดงพระเมตตาต่อมวลมนุษยชาติทีหลงหาย
โดยทรงประทานโอกาสสุ ดท้ายให้แก่พวกเขาเพือทีจะรอดได้ สําหรับคนเหล่านั,นที
กระจัดกระจายไปไกลเกินกว่าอํานาจของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะเอื,อมถึง พระเจ้าก็ทรงใช้ทูต

สวรรค์องค์หนึงบินไปในท้องฟ้ าเพือประกาศข่าวประเสริ ฐอันเป็ นอมตะแก่พวกเขา เราเห็นได้
ชัดถึงพระเมตตาและพระคุณอันใหญ่ยงิ ของพระเจ้าของเรา ขณะทีระยะสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี ใกล้
จะมาถึง พระองค์กท็ รงเสนอโอกาสสุ ดท้ายอีกแค่ครั,งเดียวทีพวกเขาจะได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐและ
กลับใจมาหาพระคริ สต์ เราไม่ทราบว่ามนุษย์จะตอบสนองต่อความพยายามนี,อย่างไร อย่างไร
ก็ตาม สิ งทีปรากฏชัดเจนก็คือว่าพระเจ้าจะทรงประทานโอกาสสุ ดท้ายให้แก่คนทัว ทั,งสี ทิศของ
แผ่นดินโลกผ่านทางทูตสวรรค์องค์น, ีเพือทีพวกเขาจะรอดได้ พระองค์ช่างยิง ใหญ่เหลือเกิน!
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ท่านประกาศด้ วยเสียงอันดังว่า "จงยําเกรงพระเจ้ า และถวายสง่ าราศีแด่

พระองค์ เพราะถึงเวลาทีพ ระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว มนุษยชาติถูกสังให้ยาํ เกรงพระเจ้าแห่ง
ฟ้ าสวรรค์และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เวลาแห่งการพิพากษาของพระองค์ได้มาถึงแล้ว ชาว
โลกจะอยูท่ ่ามกลางความทุกขเวทนาใหญ่ยงิ ของยุคเจ็ดปี และบทสรุ ปอันน่ากลัวของมันก็เกือบ
จะมาถึงแล้ว นอกจากนี, คนในโลกยังถูกสังด้วยว่า และจงนมัสการพระองค์ `ผู้ได้ ทรงสร้ างฟ้า
สวรรค์ แผ่ นดินโลก ทะเล' และบ่ อนํา% พุท%งั หลาย” ชาวโลกไม่เพียงถูกสังให้นมัสการพระเจ้า
เท่านั,น แต่ยงั ถูกสังให้ยอมรับพระองค์วา่ ทรงเป็ นพระผูท้ รงสร้างของพวกเขาด้วย กล่าวโดยสรุ ป
ก็คือว่า พวกเขาต้องยอมสลัดทิ,งทฤษฎีววิ ฒั นาการซึงเป็ นเรื องโกหก กล่าวง่ายๆคือ พวกเขาได้
รับการทรงเรี ยกให้กลับใจเสี ยใหม่ จงยําเกรงพระเจ้า จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์ จงนมัสการ
พระองค์ จงยอมรับพระองค์ในฐานะพระผูส้ ร้าง ทั,งหมดนี,เป็ นสิ งทีถกู สื อออกมาในการกลับใจ
รับเชือพระคริ สต์
ดังนั,น ในช่วงวันท้ายๆของยุคเจ็ดปี พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึงให้เทียวไปทัว โลก
โดยบินไปในท้องฟ้ า และประกาศความรอดผ่านทางพระคริ สต์จนคนทั,งปวงได้ยนิ ไม่มีมนุษย์
คนใดในวันนั,นทีจะพูดได้วา่ ตัวเองไม่ได้ยนิ พระเจ้าจะทรงประทานโอกาสให้แก่มนุษย์จนวาระ
สุ ดท้ายเพือทีเขาจะกลับใจใหม่ ไม่มีบนั ทึกไว้วา่ จะมีกีคนตอบรับต่อโอกาสทีพระองค์ทรงหยิบ
ยืน ให้
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ทูตสวรรค์ อกี องค์ หนึงตามไปประกาศว่า "บาบิโลนมหานครนั%นล่มจม

แล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่ านครนั%นทําให้ ประชาชาติท%งั ปวงดืม เหล้าองุ่นแห่ งความเดือดดาลของ

เธอในการล่วงประเวณี" นีเป็ นอีกครั,งทีเราไม่ควรลืมว่าบทนี,เป็ นบทเนื,อหาแทรกและมีลกั ษณะ
เป็ นเอกเทศจากเนื,อหาส่ วนทีเหลือซึ งบันทึกเหตุการณ์หลักๆทีเกิดขึ,นตามลําดับเวลาของหนังสื อ
เล่มนี, อย่างไรก็ตาม เมือได้กล่าวเช่นนั,นแล้ว เห็นได้ชดั ว่าคําประกาศของทูตสวรรค์องค์น, ีบ่งชี,
ถึงช่วงวันท้ายๆของยุคเจ็ดปี คําพูดซํ,าๆทีวา่ “ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว” ก็สือถึงความแน่นอนและ
จุดจบของการล่มจมของบาบิโลน
รู ปแบบสุ ดท้ายในอวสานกาลของบาบิโลนเป็ นเรื องทีคนคาดเดาไปต่างๆนานา แน่นอน
ทีบาบิโลนเคยเป็ นเมืองหนึงในประวัติศาสตร์และเป็ นแหล่งทีมาของศาสนาเทียมเท็จทั,งปวง ใน
ทางประวัติศาสตร์แล้วมันเป็ นแบบของการเผยแพร่ ระบบโลกมาตั,งแต่สมัยนํ,าท่วมโลก ใน
หลายๆด้านแล้วมันก็เป็ นสิ งทีตรงข้ามกับนครของพระเจ้าในทางฝ่ ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เรา
ไม่ทราบชัดเจนว่าการสําแดงในคราวสุ ดท้ายของบาบิโลนจะเป็ นเช่นไร
ในประเทศอิรักปัจจุบนั ชาวอิรักกําลังอยูใ่ นขั,นตอนของการฟื, นฟูสถานทีเก่าแก่ของกรุ ง
บาบิโลนสมัยโบราณให้กลับมามีสภาพเหมือนทีมนั เคยเป็ นสักช่วงเวลาหนึงในอดีต อย่างไร
ก็ตาม อย่างน้อยก็ ณ จุดนี, นีเป็ นเพียงการฟื, นฟูทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีเพือเป็ น
อนุสรณ์ระลึกถึงอดีตเท่านั,น
วิวรณ์ 17 และ 18 จะบรรยายถึงบาบิโลนทีเป็ นศาสนาและเป็ นการเมือง และรู ปแบบที
เป็ นการพาณิ ชย์และวัฒนธรรมของมันตามลําดับ ทั,งหมดนี,ดูเหมือนจะบ่งชี,วา่ รู ปแบบสุ ดท้าย
ของบาบิโลนไม่ใช่ตามตัวอักษรแต่เป็ นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าซึงสื อถึงสิ งทีบาบิโลนเป็ นมา
จนถึงบัดนี,ในส่ วนทีเกียวข้องกับพระเจ้า วิวรณ์ 17 ดูเหมือนจะบ่งชี,ถึงการละทิ,งความจริ งของ
โรมและศาสนาเทียมเท็จซึงมีทีต, งั อยูท่ ีนนั วิวรณ์ 18 ดูเหมือนจะชี,ถึงนครใหญ่ทีเป็ นแบบโลกซึง
ทําให้คนทั,งโลกทีเหลือเสื อมทรามไปผ่านทางอํานาจทางการเงินและอิทธิพลทีชวั ร้ายของมัน
รายละเอียดเกียวกับเรื องนี,จะถูกนําเสนอในความเห็นของบทที 17-18
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญตรงนี,กค็ ือ การประกาศถึงการล่มจมของระบบของโลก ซึง
ถูกนําเสนอในรู ปแบบสุ ดท้ายของบาบิโลน ทูตสวรรค์องค์น, ีกล่าวว่านครทีชวั ร้ายนี,ได้ “ทําให้
ประชาชาติท, งั ปวงดืมเหล้าองุ่นแห่งความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี ” ระบบของโลกนี,
เป็ นผูส้ นับสนุนการทําผิดศีลธรรมมาตั,งแต่แรกเริ มทั,งในฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายวิญญาณ ทุก

ประชาชาติต่างเต็มใจดืมเหล้าองุ่นทีทาํ ให้มึนเมานั,น พวกเขาจึงจะต้องรับพระพิโรธของพระเจ้า
ทีทรงมีต่อการกระทํานั,น เมือบาบิโลนรู ปแบบสุ ดท้ายล่มจม โลกในฐานะทีเป็ นระบบหนึงก็
ล่มจมไปพร้อมกับมันด้วย ทูตสวรรค์องค์น, ีจึงป่ าวประกาศเกียวกับเรื องนี,
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และทูตสวรรค์ ซึงเป็ นองค์ทสี ามตามไปประกาศด้ วยเสียงอันดังว่ า "ถ้ าผู้

ใดบูชาสั ตว์ ร้ายและรู ปของมัน และรับเครืองหมายของมันไว้ ทหี น้ าผากหรือทีมอื ของตน ยอห์น
จึงบันทึกข้อความของทูตสวรรค์องค์ทีสามผูซ้  ึงประกาศด้วยเสี ยงอันดังว่า “ถ้าผูใ้ ดบูชาสัตว์ร้าย
และรู ปของมัน และรับเครื องหมายของมันไว้ทีหน้าผากหรื อทีมือของตน” เราไม่ทราบชัดเจน
ว่าผูค้ นได้ยนิ คําประกาศนี,ของทูตสวรรค์องค์น, ีในช่วงยุคเจ็ดปี หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม มันก็จะ
สอดคล้องกับพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าซึงเราเห็นแล้วจากการทีทตู สวรรค์องค์แรก
ประกาศข่าวประเสริ ฐนั,นเพือทีจะเตือนคนทั,งหลายทีอยูบ่ นแผ่นดินโลก มีคาํ เตือนเกียวกับการ
ทําสองสิ งซึงเป็ นสิ งทียกโทษให้ไม่ได้เลย นัน คือ (1) การบูชาสัตว์ร้ายนั,นและรู ปจําลองของมัน
และ (2) การรับเครื องหมายของมันไว้ทีหน้าผากหรื อทีมือ
วว 14:10-11

มีโทษอันน่ากลัวสี ประการสําหรับคนเหล่านั,นทีบูชาสัตว์ร้ายนั,น

หรื อให้ความร่ วมมือกับแผนการของมัน (1) ผู้น%ันจะต้ องดืม เหล้าองุ่นแห่ งพระพิโรธของพระเจ้ า
ซึงไม่ ได้ ระคนกับสิ งใด ทีไ ด้ เทลงในถ้ วยพระพิโรธของพระองค์ ในคําบรรยายอันเห็นภาพเป็ น
ลางบอกเหตุเช่นนี, ทูตสวรรค์องค์น, ีบรรยายถึงพระพิโรธของพระเจ้าว่าเป็ นเหมือนเหล้าองุ่นที
ถูกเทใส่ ถว้ ยโดยไม่เจือจาง ความหมายก็คือ คนเหล่านี,จะเผชิญกับพระพิโรธของพระเจ้าแบบ
เต็มๆ พระพิโรธของพระเจ้าซึงถูกเก็บงําไว้มาหลายยุคสมัยจะถูกเทออกมาในวันนั,นลงบนคน
ทั,งหลายทีไปจับมือกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ (2) และเขาจะต้ องถูกทรมานด้ วยไฟและกํามะถัน
ต่ อหน้ าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิLท%งั หลาย และต่ อพระพักตร์ พระเมษโปดก เราเห็นถึงการลงโทษอัน
น่ากลัวทีคนเหล่านี,เผชิญจากข้อเท็จจริ งทีวา่ การพิพากษาเบื,องต้นของพวกเขาจะมีข, นึ ต่อพระ
พักตร์พระเยซูคริ สต์ผซู ้  ึ งพวกเขาได้ปฏิเสธ ไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่าผูท้ ีพพิ ากษาพวกเขาคือผูใ้ ด การ
ทีพวกเขาปฏิเสธพระคริ สต์จะเป็ นการประทับตราความพินาศของพวกเขา

นอกจากนี, (3) 11 และควันแห่ งการทรมานของเขาพลุ่งขึน% ตลอดไปเป็ นนิตย์ เห็นได้ชดั
ว่านีหมายถึงนรกถึงแม้ไม่มีบอกไว้กต็ าม คนเหล่านี,ทีร่วมมือกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะถูก
ทรมานตลอดไปเป็ นนิตย์ในนรกโดยเห็นได้จากควันของพวกเขาทีพลุ่งขึ,นตลอดไปเป็ นนิตย์ (4)
และผู้ทบี ูชาสั ตว์ร้ายและรู ปของมัน และผู้ใดก็ตามทีร ับเครืองหมายชือของมันจะไม่ มกี ารพัก
ผ่ อนเลยทั%งกลางวันและกลางคืน” สําหรับคนเหล่านั,นทีเพิกเฉยต่อข้อความแห่งการทรงไถ่ของ
พระเจ้าและไปเข้าร่ วมกับสัตว์ร้ายนั,น พวกเขาจะไม่มีการพักผ่อนเลยตลอดไปเป็ นนิตย์ พวกเขา
จะรับโทษตลอดไปเป็ นนิตย์อย่างสิ, นหวัง
วว 14:12

ข้อนี,เป็ นภาพตรงกันข้ามอย่างสิ, นเชิงกับข้อทีแล้ว นีแหละคือความอดทน

ของพวกวิสุทธิชน คือผู้ทปี ระพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้ า และดําเนินตามความเชือของ
พระเยซู ในด้านหนึงก็คือการพิพากษาอันน่าสยดสยองทีจะตกลงบนคนเหล่านั,นทีเข้าส่ วนกับ
พญามารและพรรคพวกของมัน เมือตระหนักถึงการลงโทษนั,นแล้ว ผูค้ นของพระเจ้าจึงต้องมี
ความอดทน พวกวิสุทธิชนของพระองค์คือ คนเหล่านั,นทีถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์และ
ได้วางใจเชือพระเยซูแล้ว กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ ผูค้ นของพระเจ้ามีเหตุให้อดทนเมือพวกเขา
ตระหนักถึงชะตากรรมของเหล่าชาวโลก นัน เป็ นจริ งในทุกวันนี, และจะเป็ นจริ งแน่นอนในวัน
นั,น
วว 14:13

ภาพตรงกันข้ามซึงถูกกล่าวถึงในข้อ 12 ดําเนินต่อไป ยอห์นบันทึกว่า

ได้ยนิ เสี ยงหนึงจากสวรรค์ทีสงั ท่านให้เขียนว่า ตั%งแต่ นีส% ื บไปคนทั%งหลายทีต ายในองค์พระผู้เป็ น
เจ้ าจะเป็ นสุ ข" และพระวิญญาณตรัสว่ า "จริงอย่ างนั%น เพือ เขาจะได้ หยุดพักจากความเหนือย
ยากของเขา และการงานทีเ ขาได้ กระทํานั%นจะติดตามเขาไป" ขณะทีเหล่าคนชัว เผชิญกับ
พระพิโรธของพระเจ้าตามทีมีบรรยายไว้ขา้ งบน ผูค้ นของพระเจ้าสามารถตั,งตาคอยพระพรยิง
ใหญ่ได้ แม้กระทัง ในความตายก็ตาม เวลาทีถกู ระบุวา่ เป็ นตังแต่ นีส ื บไปน่าจะหมายถึงเวลาที
ยอห์นเขียนหนังสื อเล่มนี,และนับแต่น, นั เป็ นต้นไป พระวิญญาณบริ สุทธิ;ก็ทรงยืนยันสิ งทีท่าน
เขียน การตายในพระคริ สต์กค็ ือการหยุดพักจากความเหนือยยากของตน นอกจากนี,การรับใช้ที
เรากระทําเพือพระเยซูคริ สต์ในชีวติ นี,กจ็ ะไม่ถูกลืมในชีวติ หน้าด้วย การงานทีติดตามพวกเขาไป

ย่อมหมายถึงบําเหน็จต่างๆทีรอคอยคนเหล่านั,นสําหรับการรับใช้ทีพวกเขาได้กระทําเพือพระ
เยซูคริ สต์ การเสี ยชีวติ แบบธรรมชาติหรื อการถูกฆ่าตายโดยนํ,ามือของคนทีข่มเหงก็ถือว่าเป็ น
สถานการณ์อนั เปี ยมสุ ขสําหรับประชากรของพระเจ้า จะไม่มีการทํางานตรากตรําเหน็ดเหนือย
อีกต่อไป บําเหน็จในสวรรค์กร็ อคอยพวกเขาอยู่ คนเหล่านั,นเป็ นสุ ขจริ งๆ
วว 14:14

นิมิตสุ ดท้ายของบทนี,ช, ีให้เห็นชัดเจนถึงตอนจบของยุคเจ็ดปี สงครามที

อารมาเกดโดน และการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ดว้ ยฤทธิ;เดชและพระพิโรธ ดู 2 เธสะโลนิกา
1:7-10 ยอห์นบรรยายถึงวันทีจะมาถึงนั,นโดยใช้สาํ นวนโวหารว่า ข้ าพเจ้ าได้ แลเห็น และดูเถิด มี
เมฆขาว และมีผู้หนึงประทับบนเมฆนั%นเหมือนกับบุตรมนุษย์ สวมมงกุฎทองคําบนพระเศียร
และพระหัตถ์ ถือเคียวอันคม พระเยซูตรัสล่วงหน้าในมัทธิว 24:30 ถึงการทีพระองค์เองจะเสด็จ
กลับมาในหมู่เมฆแห่งฟ้ าสวรรค์ดว้ ยฤทธานุภาพและด้วยสง่าราศีใหญ่ยงิ ในข้อนั,นเองพระองค์
ทรงเรี ยกตัวเองว่าบุตรมนุษย์ (นีเป็ นหนึงในไม่กีแห่งนอกเหนือพระกิตติคุณสี เล่มทีพระเยซูทรง
ถูกเรี ยกเช่นนั,น) พระองค์ยงั ทรงถูกบรรยายด้วยว่าสวม “มงกุฎทองคํา” คําทีแปลว่า มงกุฎ (ส
เตะฟานอส) หมายถึง มงกุฎของผูช้ นะ เมือพระเยซูเสด็จกลับมา มันจะเป็ นไปอย่างผูม้ ีชยั ชนะ
วิวรณ์ 19:12 กล่าวถึงพระองค์ดว้ ยว่าทรงสวมมงกุฎหลายอันถึงแม้วา่ ตรงนั,นใช้คาํ ว่า ดีอาเดมา
ก็ตาม
ภาพเปรี ยบทีแสดงให้เห็นพระองค์ทรงเก็บเกียวในสวนองุ่นแห่งแผ่นดินโลกโดยการ
ขว้างองุ่นลงไปในบ่อยํา องุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าได้เริ มต้นขึ,นแล้ว ตรงนี,บอกว่าพระองค์
ทรงถือ “เคียวอันคม” ในพระหัตถ์ของพระองค์ คําทีแปลว่า เคียว (ดเระพานอน) ก็มีความหมาย
ด้วยว่า ขอเกียวลิดแขนงทีใช้เก็บเกียวพวงองุ่น
วว 14:15-16

และมีทูตสวรรค์อกี องค์ หนึงออกมาจากพระวิหารร้ องทูล

พระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั%นด้ วยเสี ยงอันดังว่า "จงใช้ เคียวของพระองค์ เกีย วไปเถิด เพราะว่า
ถึงเวลาทีพ ระองค์จะเกีย วแล้ว เพราะว่าผลทีจ ะต้ องเก็บเกีย วในแผ่ นดินโลกนั%นสุ กแล้ว" คําที
แปลว่า จงใช้ ในทีน, ีเป็ นความหมายตรงตัวของคําว่า เพ็มโพ ความหมายตรงนี,กค็ ือ การใช้และ
ตัดด้วยเคียวของพระองค์ เวลาแห่งการเก็บเกียวแผ่นดินโลกได้มาถึงแล้ว ดูความหมายที

คล้ายคลึงกันในมาระโก 4:29 และโยเอล 3:13 คําทีแปลว่า สุ กแล้ว (เซราอีโน) มีความหมายตรง
ตัวว่า ‘แห้งหรื อเหียวแล้ว’ นีสือว่าเลยกําหนดเก็บเกียวมาแล้ว ดังนั,นบุตรมนุษย์จึงทรงถูก
คะยั,นคะยอโดยทูตสวรรค์องค์หนึงในสวรรค์ให้เริ มการเก็บเกียวของแผ่นดินโลกได้แล้ว เวลา
ของมันได้มาถึงตั,งนานแล้ว 16 และพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั%น ได้ ทรงตวัดเคียวนั%นบนแผ่ น
ดินโลก และแผ่ นดินโลกก็ได้ ถูกเกีย วแล้ว คําทีแปลว่า ถูกเกีย วแล้ ว (เธะรี โซ) เป็ นคําทีน่าสนใจ
อันมีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกเก็บเกียวแล้ว’ อย่างไรก็ตาม อาจมีความหมายด้วยว่า ‘ตัดลงมา’
หรื อ ‘ทําลาย’ เหมือนกับทีพืชผลทางการเกษตรถูกตัดลงมาในฤดูเก็บเกียว ความหมายแบบหลัง
นี,น่าจะใช่ตรงนี,
วว 14:17

มีบนั ทึกเกียวกับทูตสวรรค์อีกองค์หนึง และทูตสวรรค์ อกี องค์ หนึงก็ออก

มาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่ นเดียวกัน ทูตสวรรค์องค์ทีหา้ นี,จะถูกกําชับให้เก็บ
เกียวแผ่นดินโลกในข้อ 18-20
วว 14:18

ทูตสวรรค์องค์ทีหกได้ “ออกมาจากแท่นบูชา” เห็นได้ชดั ว่าหน้าทีของเขา

คือ การดูแลไฟของแท่นบูชาแห่งสวรรค์ และทูตสวรรค์ อกี องค์หนึงผู้มฤี ทธิLเหนือไฟ ได้ ออกมา
จากแท่ นบูชา และร้ องบอกทูตองค์ น%ันทีถ อื เคียวคมนั%นด้ วยเสี ยงอันดังว่า "ท่านจงใช้ เคียวคม
ของท่ านเกีย วเก็บพวงองุ่นแห่ งแผ่ นดินโลก เพราะลูกองุ่นนั%นสุ กดีแล้ว" เขาร้องเสี ยงดังบอกทูต
สวรรค์องค์ทีหา้ ทีถือเคียวอันคมนั,นว่า “ท่านจงใช้เคียวคมของท่าน” ทูตสวรรค์องค์น, ีจึงถูกสังให้
ตัดพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกออก ลูกองุ่นเหล่านั,นก็สุกพร้อมหมดแล้ว
วว 14:19

เมือได้รับคําสังนั,นแล้ว ทูตสวรรค์ น%ันก็ตวัดเคียวบนแผ่ นดินโลก และเก็บ

เกีย วผลองุ่นแห่ งแผ่ นดินโลก และขว้ างลงไปในบ่ อยํา องุ่นอันใหญ่ แห่ งพระพิโรธของพระเจ้ า
ภาพเปรี ยบนี,กม็ าถึงจุดสู งสุ ดของมันแล้ว เถาองุ่นแห่งแผ่นดินโลก ซึงเป็ นพรรคพวกของพญา
มารไล่ลงมาตั,งแต่ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์เป็ นต้นมา ก็ถูกขว้างลงไปใน “บ่อยํา องุ่นอันใหญ่แห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า” บ่อยํา องุ่นเป็ นอุปกรณ์อย่างหนึงทีใช้เพือบีบนํ,าองุ่นออกมาจากผลองุ่นที
ถูกเก็บเกียวแล้ว ภาพเปรี ยบของการทําให้โลหิตของพวกศัตรู ของพระเจ้าหลัง ออกจะถูกนํา
เสนออย่างชัดเจนมากขึ,นในข้อต่อไป ภาพเปรี ยบทีสาํ คัญตรงนี,กค็ ือ พระพิโรธของพระเจ้าทีถูก

เทออกเหนือแผ่นดินโลกในทีสุด ด้วยพระเมตตาและพระคุณพระองค์ได้ทรงเก็บงําพระพิโรธ
นั,นไว้มาตลอดหลายยุคหลายสมัย อย่างไรก็ตาม ในวันทีจะมาถึงแน่ๆนั,น จะไม่มีพระเมตตา
หรื อพระคุณแล้ว พระพิโรธของพระองค์จะโถมทับลงบนมนุษยชาติทีชวั ร้ายเหมือนกับบ่อยํา
องุ่นอันใหญ่
วว 14:20

รายละเอียดสุ ดท้ายของอุปไมยนี,ถูกแสดงให้เห็นชัดเจน บ่ อยํา องุ่นถูกยํา

ภายนอกเมือง เมืองทีถูกพูดถึงนี,คือ กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างไม่ตอ้ งสงสัย กองทัพต่างๆซึงมาจากทัว
โลกภายใต้การนําของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์กร็ วมตัวกันในภูมิภาคนั,น คําพยากรณ์ของเศคาริ
ยาห์ 14:2-3 กําลังจะสําเร็จแล้ว จุดสู งสุ ดของยุคเจ็ดปี ซึงเป็ นทีรู้จกั ในชือสงครามทีอารมาเกด
โดน คือ การเผชิญหน้าทางทหารทีกินพื,นทีต, งั แต่ภูเขาเมกิดโด (ฮารมาเกดโดน) และทีราบต่างๆ
ทีอยูต่ ิดกันทีเรี ยกว่าเอสดราเอโลนทางเหนือและทางใต้ ไปจนถึงกรุ งเยรู ซาเล็มและไล่ยาวไปจน
ถึงโบสราห์ในประเทศจอร์แดนปัจจุบนั (อิสยาห์ 63:1-6) ในวันนั,นพระเยซูคริ สต์จะทรง “ตีโลก
ด้วยตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว ด้วยลมแห่งริ มฝี ปากของท่าน” (อิสยาห์
11:4) พื,นทีๆอยูต่ ิดกับเยรู ซาเล็มก็จะเผชิญกับการเข่นฆ่าครั,งใหญ่ทีสุดในการประจันหน้าทาง
ทหารครั,งเดียวในประวัติศาสตร์โลก
และโลหิตไหลออกจากบ่ อยํา องุ่นนั%นสู งถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประมาณสามร้ อย
กิโลเมตร ภาพเปรี ยบนี,มาถึงตอนจบตรงนี, คราวนี,เป็ นสิ งทีเกิดขึ,นจริ งแล้ว ในการสงครามฝ่ าย
เดียวทีอารมาเกดโดน โลหิตของกองทัพต่างๆของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ทีถูกทําลายจะไหลนอง
สูงถึงบังเหียนม้าเป็ นระยะทางไกลถึง 300 กิโลเมตร (ภาษากรี กคือ 1,600 สทาดิออน) บางคน
นิยามว่ามันไกลถึง 582 ฟุต บ้างก็ 600 ฟุต (นัน คือเท่ากับ 176 ไมล์จนถึง 181 ไมล์ตามลําดับ)
นัน เป็ นระยะทางโดยประมาณตั,งแต่ภูเขาเมกิดโดตามเส้นทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม จากนั,นก็ต่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ไปจนถึงโบสราห์ เราไม่ควรสรุ ปว่าเลือดจะไหลนองสู งถึงบังเหี ยน
ม้าไปตลอดระยะทางนั,น แต่สูงถึงขนาดนั,นในสถานทีหลายแห่งตามแนวเส้นทางนั,นมากกว่า
บ่อยํา องุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าก็ถกู เหยียบยํา เมือพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา ดู พระคัมภีร์
ตอนทีสอดคล้องกันในวิวรณ์ 16:13-16 และ 19:11-21
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 15: บททีสิบห้ าของวิวรณ์ จริ งๆแล้ วก็เป็ นบทนําสู่เนือ หาตอนต่ อไป
นันคือ การพิพากษาของขันเจ็ดใบ มันเป็ นการกลับมาสู่พัฒนาการตามลําดับเหตุการณ์ ของ
หนังสื อเล่ มนี  ในบทนีท ูตสวรรค์ ทังเจ็ดองค์ ซึงจะเทขันของตนลงบนแผ่ นดินโลก ก็พร้ อมทีจะ
ทําเช่ นนันแล้ วขณะทีคณะนักร้ องประสานเสี ยงหมู่ใหญ่ แห่ งสวรรค์ ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ า
วว 15:1

ข้ าพเจ้ าเห็นหมายสํ าคัญในสวรรค์ อกี ประการหนึง ใหญ่ ยงิ และน่ า

ประหลาด คือมีทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ ถือภัยพิบตั ิเจ็ดอย่ าง อันเป็ นภัยพิบัตคิ รั%งสุ ดท้าย เพราะว่ า
พระพิโรธของพระเจ้ าสิ%นสุ ดลงด้ วยภัยพิบัติเหล่านั%น
หนังสื อเล่มนี,กลับมาสู่ พฒั นาการตามลําดับเหตุการณ์ซ ึงค้างไว้ต, งั แต่เนื,อหาตอนท้ายๆ
ของบทที 11 ยอห์นเขียนว่า “ข้าพเจ้าเห็นหมายสําคัญในสวรรค์อีกประการหนึง ใหญ่ยงิ และน่า
ประหลาด” หมายสําคัญทีท่านได้เห็นอาจเป็ นเหตุการณ์สาํ คัญทีกาํ ลังจะถูกบรรยายถึง ดังนั,น ข้อ
นี,จึงอาจเป็ นภาพสรุ ปย่อเหตุการณ์ต่างๆให้เห็นก่อนซึงจะถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดในข้อต่อๆไป
นอกจากนี, หมายสําคัญนี,ยงั ถูกนําเสนอในแบบที “ใหญ่ยงิ และน่ าประหลาด” ด้วย คําหลังนี,แปล
มาจากคํากรี ก ธาอูมาสตอส และมีความหมายว่า ‘น่าทึง’ หรื อ ‘น่าอัศจรรย์ใจ’ ส่ วนหนึงของ
หมายสําคัญนี,กค็ ือ “ทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภัยพิบตั ิเจ็ดอย่าง อันเป็ นภัยพิบตั ิครั,งสุ ดท้าย” คําที
แปลว่า ภัยพิบัติ (พเลเก) ในบริ บทนี, มีความหมายว่า ‘หายนะภัยต่างๆ’ บางทีสิ งทีสาํ คัญยิง กว่าก็
คือ ยอห์นบันทึกไว้วา่ “เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิ, นสุ ดลงด้วยภัยพิบตั ิเหล่านั,น” คําทีแปล
ว่า สิ%นสุ ดลง (เทะเละโอ) มีความหมายว่า ‘เสร็จสิ, น’ หรื อ ‘ครบถ้วน’ ความหมายโดยรวมก็คือว่า
โดยทางทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดองค์น, ี พระพิโรธของพระเจ้าทีทรงมีต่อแผ่นดินโลกก็จะเสร็จสิ, น ภัย
พิบตั ิเหล่านี,เป็ นการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายแห่งยุคเจ็ดปี เห็นได้ชดั ว่าภัยพิบตั ิเหล่านี,จะเกิดขึ,นใน
ช่วงเวลาทีถือว่าสั,นมากๆ
วว 15:2

นียงั เป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ,นในสวรรค์เหมือนเดิมและน่าจะนําเสนอส่ วน

ทีเป็ นหมายสําคัญใหญ่ยงิ ทียอห์นเห็นเพิมเติมด้วย ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าเห็นเป็ นเหมือน
ทะเลแก้วปนไฟ ยอห์นเขียนถึงทะเลแก้วครั,งแรกใน 4:6 และในข้อนั,นท่านก็บรรยายถึงมันว่าอยู่
หน้าพระทีนงั ของพระเจ้าในสวรรค์ ตรงนี,ยอห์นบรรยายเพิมเติมว่าเป็ นทะเลแก้ว “ปนไฟ” นีน่า

จะหมายถึงฟ้ าแลบทีเป็ นลางบอกเหตุซ ึงเห็นได้ทะลุผา่ นทะเลแก้วนั,น ฟ้ าแลบดังกล่าวถูกพูดถึง
ใน 4:5 ตรงนี,มนั อาจสื อถึงการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายทีกาํ ลังจะถูกเทออกเหนือแผ่นดินโลกในไม่
ช้าแล้ว กล่าวโดยสรุ ปก็คือ ยอห์นได้เห็นพายุทีกาํ ลังก่อตัวซึ งแสดงถึงการพิพากษาครั,งสุ ดท้าย
ของพระเจ้าก่อนทีมนั จะถูกเทลงเหนือแผ่นดินโลก นีเป็ นส่ วนหนึงของหมายสําคัญใหญ่ยงิ และ
น่าประหลาดซึ งท่านได้เห็นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ท่านกล่าวต่อไปว่า และบรรดาคนทีม ชี ัยต่ อสั ตว์ ร้าย และรู ปของมัน และเครืองหมาย
ของมัน และเลขประจําชือของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนั%น พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้ า เห็น
ได้ชดั ว่านีเป็ นฝูงชนมหาศาลกลุ่มเดียวกับทีถูกบรรยายถึงใน 7:9 และ 6:9 พวกเขาเป็ นผูท้ ีกลับใจ
รับเชือพระเยซูคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี กระนั,นพวกเขาก็ตอ้ งพลีชีพอันเป็ นผลทีตามมาด้วย พวก
เขาจึงถูกบรรยายว่า “มีชยั ต่อสัตว์ร้าย และรู ปของมัน และเครื องหมายของมัน และเลขประจํา
ชือของมัน”
หนึงในเรื องทีขดั แย้งกันเองมากทีสุดของความเชือของคริ สเตียนปรากฏตรงนี,จริ งๆ คน
เหล่านี,เป็ นผูท้ ีถูกปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ฆ่าตาย แต่พวกเขาก็ถูกพบว่าอยูใ่ นสวรรค์ในฐานะเป็ นผู ้
มีชยั ชนะยิง ใหญ่ สิ งทีเป็ นความพ่ายแพ้ในสายตาของชาวโลกก็มกั เป็ นชัยชนะสําหรับผูค้ นของ
พระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง ในกรณี ของการพลีชีพเพือความเชือ พวกเขาถูกกล่าวว่าถือพิณเขาคู่
ของพระเจ้า ดังทีจะกล่าวถึงในข้อต่อไป พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า แม้ไม่ได้มีบอกไว้
แต่นีกส็ ื อว่าพวกเขาบรรเลงดนตรี ประกอบด้วยโดยใช้เครื องสายชนิดนี, ดังนั,น ฝูงชนจํานวน
มหาศาลนี,จึงกลายเป็ นคณะนักดนตรี หมู่ใหญ่แห่งสวรรค์ทีบรรเลงดนตรี สรรเสริ ญพระเจ้า แม้
ไม่ได้มีบอกไว้แต่มนั ก็สือว่าพระเจ้าได้ทรงประทานความสามารถอัศจรรย์ในการเล่นเครื อง
ดนตรี ของพวกเขาได้อย่างผูม้ ีทกั ษะชํานาญ
วว 15:3

ยอห์นบรรยายต่อไปถึงการทีพวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า นัน จะ

เป็ นการร้องประสานเสี ยงทีไพเราะขนาดไหน โดยเฉพาะอย่างยิง เขาร้ องเพลงของโมเสส ซึง
เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า และเพลงของพระเมษโปดก เพลงของโมเสสน่าจะถูกบันทึกในอพยพ
15:1-19 อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เสริ มท่อนใหม่เข้าไปโดยสรรเสริ ญการทรงไถ่ของพระเมษ
โปดกด้วย นีอาจเป็ นเพลงบทใหม่ซ ึงถูกกล่าวถึงในวิวรณ์ 5:9 และ 14:3 เพลงสรรเสริ ญพระเจ้า

อันยิง ใหญ่น, ียงั มีเนื,อเพลงด้วยว่ า "ข้ าแต่ พระเจ้ า องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด
พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ ยงิ และมหัศจรรย์ นัก ข้ าแต่ องค์พระมหากษัตริย์แห่ งวิสุทธิชนทั%ง
ปวง วิถีทางทั%งหลายของพระองค์ ยตุ ิธรรมและเทีย งตรง พวกเขาไม่เพียงสรรเสริ ญความยิง ใหญ่
และลักษณะเฉพาะอันน่าอัศจรรย์ของพระราชกิจต่างๆของพระเจ้าเท่านั,น โดยเรี ยกพระองค์วา่
“ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด” แต่พวกเขายังสรรเสริ ญพระลักษณะ
ของพระองค์ดว้ ย นัน คือ “วิถีทางทั,งหลายของพระองค์ยตุ ิธรรมและเทียงตรง” ด้วย พระลักษณะ
ของพระเจ้านั,นเปี ยมด้วยความชอบธรรมและเป็ นแก่นแท้ของความจริ ง นอกจากนี,พระองค์ยงั
ทรงถูกเรี ยกด้วยว่า “พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งวิสุทธิชนทั,งปวง” คําทีแปลว่า วิสุทธิชน (ฮากีออส) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘เหล่าผูท้ ีบริ สุทธิ;’ และหมายถึงประชากรของพระองค์
วว 15:4

โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า มีผู้ใดบ้ างทีจ ะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ และไม่

ถวายพระเกียรติแด่ พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ ผู้เดียวทรงเป็ นผู้บริสุทธิL
ประชาชาติท%งั ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์ พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์
ปรากฏแจ้ งแล้ว”
คณะนักร้องประสานเสี ยงแห่งสวรรค์น, ีร้องเพลงต่อไปว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มี
ผูใ้ ดบ้างทีจะไม่ยาํ เกรงพระองค์” ตามจริ งแล้ว เมือมนุษย์ทีบาปหนาเผชิญหน้ากับพระลักษณะ
อันชอบธรรมและความจริ งแท้สูงสุ ดของพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ; ทางเดียวทีมนุษย์จะทําได้ก็
คือ (1) ยําเกรงพระองค์ และ (2) ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ มีแต่พระเจ้าเท่านั,นที
ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิe อย่างแท้จริ ง ไม่มีผอู ้ ืนอีกทีได้รับการขนานนามว่าบริ สุทธิ;สามครั,ง (อิสยาห์
6:3 และวิวรณ์ 4:8) ในการทีพวกเขาตั,งตาคอยอาณาจักรยุคพันปี ของพระคริ สต์ทีจะมาถึงและ
มองต่อไปยังอาณาจักรนิรันดร์ทีจะตามมาหลังจากนั,นด้วย คณะนักร้องประสานเสี ยงแห่ง
สวรรค์น, ีกร็ ้องเพลงว่า “ประชาชาติท, งั ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะ
ว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว”
วันนั,นจะมาถึงก่อนอืนเลยในยุคพันปี และในอาณาจักรนิรันดร์น, นั ทีจะตามมาเมือ
ประชาชาติทีเป็ นคนต่างชาติทังปวงจะมาปรากฏตัวจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพือนมัสการ

พระองค์ คําทีแปลว่า การพิพากษา (ดิไคโอมา) เกียวข้องโดยตรงกับหลักการเรื องความชอบ
ธรรม มันสื อถึง ‘การตัดสิ นอันชอบธรรม’ ในความหมายเชิงพิจารณาคดี เมือประชาชาติท, งั
หลายในวันนั,นนึกย้อนกลับไปยังการพิพากษาของพระเจ้าทีเกิดขึ,นตลอดยุคเจ็ดปี พวกเขาก็จะ
ตระหนักอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะอันชอบธรรมของการพิพากษานั,นและสรรเสริ ญพระเจ้า
ความชอบธรรมแห่งการพิพากษาของพระองค์ทีทรงมีต่อชาวโลกทีชวั ร้ายจึงเป็ นทีเข้าใจและ
ปรากฏแจ้งอย่างชัดเจนในวันนั,น
วว 15:5

หลังจากได้เห็นคณะนักร้องประสานเสี ยงและคณะนักดนตรี แห่ งสวรรค์

บนทะเลแก้วนั,นแล้ว (ซึงสะท้อนแสงด้วยฟ้ าแลบแปลบปลาบแบบเป็ นลางบอกเหตุ) และทูต
สวรรค์ท, งั เจ็ดพร้อมกับการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายของพระเจ้า ยอห์นจึงกล่าวต่อไปว่า ต่ อจากนี%
ข้ าพเจ้ าได้ แลเห็น และดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่ งสักขีพยานในสวรรค์เปิ ดออก มีการพูด
ถึงพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ พลับพลาทีอยูบ่ นโลกนี,และพระวิหารหลังต่อๆมาทีกรุ ง
เยรู ซาเล็มเป็ นเพียงแบบจําลองของพระวิหารของแท้ในสวรรค์ การพูดถึง “พลับพลาแห่งสักขี
พยาน” อาจทําให้เรานึกถึงเต็นท์พลับพลาแห่งสักขีพยานซึงถูกพูดถึงในกันดารวิถี 9:15 และ
17:7 สองคําหลังนี,เป็ นชืออืนทีใช้เรี ยก ‘พลับพลา’ ทีถูกบรรยายถึงในหนังสื อเบญจบรรณ (ห้า
เล่มแรกของโมเสส) ทั,งพระวิหารบนโลกนี,และในสวรรค์ต่างก็เป็ น “สักขีพยาน” ของพระเจ้า
พระวิหารแต่ละหลังต่างเป็ นพยานรับรองความจริ งของพระเจ้า
ดังนั,น หลังจากหมายสําคัญอันน่าตกตะลึงทียอห์นได้เห็นในสี ขอ้ แรกของบทนี,แล้ว
ประตูแห่งพระวิหารหลังนี,ในสวรรค์กเ็ ปิ ดออก บางทีอาจด้วยความน่าเกรงขามและพิธีการใหญ่
โตด้วย
วว 15:6

ยอห์นบันทึกว่า และทูตสวรรค์ ท%งั เจ็ดองค์ทถี ือภัยพิบัตทิ %งั เจ็ด ได้ ออกมา

จากพระวิหารนั%น เห็นได้ชดั ว่านีหมายถึงสิ งทีถูกบรรยายถึงในข้อ 1 ในข้อนั,นยอห์นอาจให้สรุ ป
ย่อของสิ งทีท่านจะบรรยายอย่างละเอียดตรงนี,และในข้อต่อๆไป ท่านบรรยายเกียวกับทูตสวรรค์
ทียงิ ใหญ่เหล่านี,ต่อไปว่าพวกเขานุ่งห่ มผ้ าป่ านสี ขาวและบริสุทธิL และคาดรัดประคดทองคํา น่า
สังเกตว่าพระเยซูคริ สต์เองก็ถูกบรรยายถึงในลักษณะคล้ายคลึงกันในวิวรณ์ 1:13 ข้อต่อๆไปจะ

เปิ ดเผยว่าทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดนี,ออกมาจากพระวิหารแห่ งสวรรค์โดยมีจุดประสงค์ชดั เจนทีจะเท
การพิพากษาอันน่ากลัวของพระเจ้าลงบนแผ่นดินโลก
วว 15:7

ยอห์นบรรยายต่อไปอีกว่า และสิงทีม ชี ีวติ อยู่ตวั หนึงในสี ตวั นั%นได้ เอา

ขันทองคําเจ็ดใบเต็มด้ วยพระพิโรธของพระเจ้ า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่เป็ นนิตย์ ส่ งให้ แก่ทูตสวรรค์
ทั%งเจ็ดองค์ น%ัน เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์น, ีเกิดขึ,นในสวรรค์ สัตว์ท, งั สี ทีถูกพูดถึงตรงนี,กค็ ือ สัตว์ที
ถูกบรรยายถึงเป็ นครั,งแรกใน 4:6-8 ดูคาํ อธิ บายโดยละเอียดในข้อเหล่านั,นได้ กล่าวโดยสรุ ปก็คือ
พวกเขาเป็ นสิ งทีมีชีวติ ในสวรรค์ซ ึงอยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้า สัตว์ตวั หนึงก้าวออกมาข้าง
หน้าและเอาขันทองคําเจ็ดใบให้แก่ทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดองค์น, นั คําทีแปลเช่นนั,น (ฟี อาเล) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ชาม’ หรื อ ‘ถาดรองแก้วก้นลึก’ นีจึงหมายถึงภาชนะทีคล้ายอ่างหรื อกะละมัง
ขันเหล่านี,ไม่ได้เต็มไปด้วยเครื องหอม แต่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าต่างหาก ดังทีกล่าว
แล้วในข้อ 1 นีเป็ นการระบายพระพิโรธของพระเจ้าออกมาเป็ นครั,งสุ ดท้ายในยุคเจ็ดปี อาจมี
ความเกียวข้องกันกับเยเรมีย ์ 25:15 ทีมีการพูดถึงถ้วยแห่งพระพิโรธอันรุ นแรงของพระเจ้าทีทรง
มีต่อประชาชาติท, งั ปวง อิสยาห์ 51:17 ก็พดู ถึงถ้วยแห่งความกริ, วโกรธของพระองค์เช่นกัน
ยอห์นไม่ปล่อยโอกาสให้ผา่ นเลยไปทีจะถวายความสรรเสริ ญและความยิง ใหญ่แด่
พระเจ้า ท่านจึงพูดถึงพระองค์วา่ ทรงเป็ น “ผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์” เราเห็นชัดเจนถึงความ
เป็ นนิรันดร์ของพระองค์
วว 15:8

และพระวิหารก็เต็มไปด้ วยควันซึงมาจากสง่ าราศีของพระเจ้ า และจาก

ฤทธานุภาพของพระองค์ มีหลายคนพยายามอธิบายความหมายของการทีพระวิหารหลังนี,เต็ม
ไปด้วยควันซึงมาจากสง่าราศีของพระเจ้า มันอาจเป็ นเพียงสัญลักษณ์ทีแสดงถึงพระพิโรธของ
พระองค์ซ ึงถูกระบายออกขณะทีช่วงสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี เริ มต้นขึ,น ไม่วา่ จะในกรณี ใด สง่าราศี
และฤทธิ;เดชของพระองค์กถ็ ูกเชือมโยงกับควันแห่งสวรรค์น, ีและไม่ มผี ู้ใดสามารถเข้ าไปในพระ
วิหารนั%นได้ จนกว่ าภัยพิบัติท%งั เจ็ดของทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ น%ันจะได้ สิ%นสุ ดลง คําทีแปลว่า ไม่ มผี ู้
ใด คือ อออูเดะอีส มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่มีใคร’ ดังนั,น ไม่มีใครสักคน ไม่วา่ จะเป็ นทูต
สวรรค์หรื อทีไม่ใช่ทูตสวรรค์ ทีได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ได้

จนกว่าการพิพากษาแห่งขันเจ็ดใบซึงเป็ นการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายนี,จะถูกเทออกเหนือแผ่นดิน
โลกเสี ยก่อน หรื อกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ ไม่มีใครสามารถเข้าไปในพระวิหารหลังนั,นได้จนกว่า
ยุคเจ็ดปี จะสิ, นสุ ดลง
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 16: ในบทนีก ารพิพากษาของ ‘ขัน’ ทังเจ็ดถูกบรรยายถึง การ
พิพากษาเหล่ านีเ กิดขึน ติดๆกันอย่ างรวดเร็วและมีลักษณะคล้ ายกับภัยพิบตั ิเหล่ านัน ทีเกิดขึน กับ
อียิปต์ ในหนังสื ออพยพ จุดสนใจดูเหมือนจะเป็ นความเจ็บปวดทีเกิดขึน กับบรรดาชาวโลกที
ปฏิเสธพระเจ้ าในช่ วงวันท้ ายๆของยุคเจ็ดปี บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยการพิพากษาสุดท้ ายของยุคเจ็ดปี
วว 16:1

ยอห์นบรรยายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึ,นต่อไป แล้วข้ าพเจ้ าก็ได้ ยนิ เสี ยงดัง

ออกมาจากพระวิหาร สั งทูตสวรรค์ ท%งั เจ็ดองค์ น%ันว่า "จงไปเถิด เอาขันทั%งเจ็ดใบ ทีเ ต็มไปด้ วย
พระพิโรธของพระเจ้ า เทลงบนแผ่ นดินโลก” ไม่มีการบอกว่าเสี ยงทีท่านได้ยนิ ออกมาจากพระ
วิหารในสวรรค์น, นั เป็ นของใคร อย่างไรก็ตาม เราเชือกันโดยทัว ไปว่านัน เป็ นพระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้าเอง พระสุ รเสี ยงนั,นจึงสังให้ทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดซึงถูกบรรยายถึงใน 15:1 ออกไปเทขันของ
ตนเหนือแผ่นดินโลก สิ งทีสาํ คัญเป็ นพิเศษก็คือว่า สิ งทีอยูใ่ นขันเหล่านั,นถูกบรรยายว่าเป็ น
พระพิโรธของพระเจ้า ตามทีบทนี,จะเปิ ดเผยให้เห็น พระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้จะมีต่อแผ่นดิน
โลกเอง แต่จะมีต่อคนเหล่านั,นทีอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกมากกว่า
วว 16:2

ดังนั,น ทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดจึงเริ มเทขันของตนออกตามลําดับ ทูตสวรรค์

องค์ แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่ นดินโลก และคนทั%งหลายทีม เี ครืองหมายของสัตว์
ร้ าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็ นแผลร้ ายทีเ ป็ นหนองมีทุกข์ เวทนาแสนสาหัส
คําทีแปลว่า แสนสาหัส (คาคอส) มีความหมายว่า ‘รุ นแรง’ หรื อ ‘เลวร้าย’ คําทีแปลว่า มี
ทุกข์ เวทนา (พอเนรอส) มีความหมายด้วยว่า ‘เจ็บปวด’ ซึงน่าจะใช่ความหมายตรงนี, สุ ดท้าย คํา
ทีแปลว่า แผลร้ ายทีเ ป็ นหนอง (เฮ็ลคอส) ก็คือ ฝี ทีแตกออกมีน, าํ หนองไหล อย่างไรก็ตาม ภัย
พิบตั ิน, ีเกิดขึ,นกับเฉพาะคนเหล่านั,นทีมีเครื องหมายของสัตว์ร้ายนั,นพร้อมกับคนเหล่านั,นทีบูชา
รู ปจําลองของมัน ดังนั,น พรรคพวกของพญามารในวันนั,นจะเจ็บปวดเพราะแผลร้ายเป็ นฝี ทีแตก

ออกเป็ นหนองซึงน่าเกลียดและแสนเจ็บปวดทีเกิดขึ,นตามร่ างกายของพวกเขา ภัยพิบตั ิน, ีมี
ลักษณะคล้ายกับการพิพากษาทีหกซึงเกิดขึ,นกับอียปิ ต์ในอพยพ 9:10
วว 16:3

ทูตสวรรค์ องค์ ทสี องก็เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็กลายเป็ น

เหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ งทีมชี ีวติ อยู่ในทะเลนั%นก็ตายหมดสิ%น พระคัมภีร์ไม่ได้
บอกเราว่าภัยพิบตั ิน, ีเกิดขึ,นได้อย่างไร คําทีแปลว่า ทะเล (ธาลาซซา) อาจหมายถึงมหาสมุทรทัว ๆ
ไปหรื ออาจเจาะจงถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ งอยูต่ ิดกับดินแดนปาเลสไตน์ ถึงแม้วา่ นีอาจหมาย
ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ขอ้ เท็จจริ งทีวา่ ทูตสวรรค์เหล่านี,ถูกสังให้เทขันของตนออกเหนือ
แผ่นดินโลกก็น่าจะบ่งบอกถึงมหาสมุทรใหญ่ๆของโลก ด้วยเหตุน, ี มหาสมุทรเหล่านี,จึงกลาย
เป็ น “เหมือนเลือดของคนตาย”
เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทะเลได้กลายเป็ นเลือดของคนตาย แต่เป็ น
เหมือนเลือดของคนตาย นีน่าจะหมายถึงสี แดงฉานส่ งกลินเหม็นน่าสะอิดสะเอียน พื,นทีบริ เวณ
ใกล้ชายฝังในพื,นทีเขตร้อนต่างคุน้ เคยกับกระแสนํ,าสี แดงซึงทําให้ทะเลดูมีสีแดงและทําให้ปลา
ตายเพราะติดเชื,อจุลินทรี ยท์ ีมาพร้อมกับกระแสนํ,านั,น เราไม่ทราบชัดเจนว่ามันเป็ นเพราะเหตุน, ี
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์กค็ ือว่า “บรรดาสิ งทีมีชีวิตอยูใ่ นทะเลก็ตายหมดสิ, น” แหล่งอาหาร
หลักสําหรับมนุษยชาติไม่เพียงถูกทําลายเท่านั,น แต่ทะเลก็ส่งกลินเหม็นตลบอบอวลไปทัว ด้วย
ในการพิพากษาของเสี ยงแตรคันทีสองของวิวรณ์ 8:8-9 ทะเลหนึงในสามส่ วนได้กลายเป็ นเลือด
เห็นได้ชดั ตรงนี,วา่ มหาสมุทรทุกแห่งได้รับผลกระทบทั,งหมด
วว 16:4

ทูตสวรรค์ องค์ ทสี ามเทขันของตนลงทีแ ม่ นํา% และบ่ อนํา% พุท%งั ปวง และนํา%

เหล่านั%นก็กลายเป็ นเลือด คราวนี,จุดสนใจเปลียนมาทีแหล่งนํ,าจืดของแผ่นดินโลกบ้าง คําทีแปล
ว่า บ่ อนํา% พุ (เพเก) อาจหมายถึงบ่อนํ,าพุและบ่อเก็บนํ,าต่างๆ มันหมายถึง นํ,าบาดาลซึ งเป็ นนํ,าจืด
นํ,าบาดาลนี,พร้อมกับนํ,าจากแม่น, าํ และลําธารต่างๆ ล้วนเป็ นแหล่งทีมาของนํ,าดืมส่ วนใหญ่ ขณะ
ทีในภัยพิบตั ิอนั ก่อนหน้านํ,าของมหาสมุทรต่างๆได้กลายเป็ นเหมือนเลือด ตรงนี,น, าํ จืดก็กลาย
เป็ นเลือดจริ งๆ ดังนั,นภัยพิบตั ิน, ีจึงใกล้เคียงกับการพิพากษาทีเกิดขึ,นกับอียปิ ต์ในอพยพ 7:19
อย่างมาก นอกจากนี, ในการพิพากษาของเสี ยงแตรคันทีสามซึงมีกล่าวไว้ใน 8:10-11 หนึงใน

สามส่ วนของนํ,าดืมของแผ่นดินโลกก็เน่าเสี ยไป แต่ตอนนี,น, าํ ดืมทังหมดก็กลายเป็ นเลือด เราไม่
ทราบชัดเจนว่ามีการปกป้ องเป็ นพิเศษในเรื องนี,สาํ หรับคนเหล่านั,นทีไม่ยอมรับเครื องหมายของ
สัตว์ร้ายนั,นหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ได้รับการปกป้ องจริ งๆในกรณี ของการพิพากษาของ
ขันใบแรก เราอาจสันนิษฐานได้วา่ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมนํ,าจืดเป็ นพิเศษให้แก่ประชากรของ
พระองค์ คือ คนอิสราเอล และคนอืนๆทีได้กลับใจมาหาพระองค์ในช่วงยุคเจ็ดปี ข้อเท็จจริ งทีวา่
คนเหล่านี,บางคนมีชีวติ รอดอยูแ่ ละเข้าสู่ อาณาจักรยุคพันปี ซึงจะตามมาในไม่ชา้ ก็บ่งชี,วา่ พระเจ้า
ทรงมีวธิ ีพิเศษบางอย่างในการดูแลพวกเขา
วว 16:5-7

และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ ทูตสวรรค์ แห่ งนํา% ร้ องว่า "โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้

ดํารงอยู่บัดนี% และผู้ได้ ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู่ในอนาคต พระองค์ทรงเป็ น
ผู้ชอบธรรม เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่ างนั%น 6 เพราะเขาทั%งหลายได้ กระทําให้ โลหิตของ
พวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหลออก และพระองค์ ได้ ประทานโลหิตให้ เขาดืม
ด้ วยเขาทั%งหลายก็สมควรอยู่แล้ว" 7 และข้ าพเจ้ าได้ ยนิ ทูตสวรรค์ อกี องค์ หนึงซึงอยู่ทแี ท่ นบูชา
ร้ องว่ า "จริงอย่ างนั%น พระเจ้ า องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด การพิพากษาของ
พระองค์เทีย งตรงและชอบธรรมแล้ว"
หลังจากนั,นยอห์นก็ได้ยนิ ทูตสวรรค์ทีทาํ ให้น, าํ ดืมเน่าเสี ยไปกล่าวว่า “โอ ข้าแต่องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า ผูด้ าํ รงอยูบ่ ดั นี, และผูไ้ ด้ทรงดํารงอยูใ่ นกาลก่อน และผูจ้ ะทรงดํารงอยูใ่ นอนาคต
พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม เพราะพระองค์ทรงพิพากษาอย่างนั,น” พระเจ้าทรงได้รับการ
ขนานนามว่าทรงเป็ นผูช้ อบธรรมในการกระทําเช่นนั,น ความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ถูกบ่ง
บอกอย่างชัดเจนในรู ปกาลปัจจุบนั อดีต และอนาคตของคํากริ ยา ‘ทรงดํารงอยู’่ พระองค์ทรง
เป็ นอยูม่ าโดยตลอด ทรงเป็ นอยูใ่ นตอนนี, และจะทรงเป็ นอยูเ่ สมอไป ทูตสวรรค์องค์น, ีกล่าวว่า
พระเจ้าได้ทรงพิพากษาชาวโลกทีไม่ยอมกลับใจใหม่อย่างยุติธรรมแล้ว
ทูตสวรรค์องค์น, ีกล่าวต่อไปว่า “เพราะเขาทั,งหลายได้กระทําให้โลหิตของพวกวิสุทธิชน
และของพวกศาสดาพยากรณ์ไหลออก และพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดืม ด้วยเขาทั,ง
หลายก็สมควรอยูแ่ ล้ว” คําทีแปลว่า ทําให้ ...ไหลออก (เอ็คเขะโอ) เป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า ‘เท

ออก’ เหมือนกับทีทตู สวรรค์แต่ละองค์ในบทนี,เทขันของตนออก พรรคพวกของพญามารตลอด
ทุกยุคสมัยและโดยเฉพาะอย่างยิง ในวันนั,นได้เทโลหิ ตของประชากรของพระเจ้าออกมาแล้ว
พระเจ้าจึงทรงประทานโลหิ ตให้พวกเขาดืมในวันนั,น ชาวโลกจึงสมควรอยูแ่ ล้วทีจะได้รับผล
ตอบแทนดังกล่าว จากนั,นยอห์นก็ได้ยนิ ทูตสวรรค์อีกองค์ออกมาจากแท่นบูชาในสวรรค์ร้องว่า
“จริ งอย่างนั,น พระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด การพิพากษาของพระองค์
เทียงตรงและชอบธรรมแล้ว” พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ดจึงได้ทรงประทานการพิพากษาอัน
เทียงตรงและชอบธรรมแล้วเหมือนทีพระองค์ทรงกระทําเช่นนี,เสมอ
วว 16:8-9

ทูตสวรรค์ องค์ ทสี ี เทขันของตนลงทีด วงอาทิตย์ และทรงให้ อาํ นาจแก่ดวง

อาทิตย์ น%ันทีจ ะคลอกมนุษย์ ด้วยไฟ ตลอดยุคเจ็ดปี บรรดาดวงดาวต่างๆในท้องฟ้ าต่างถูกพระเจ้า
ใช้เพือกระทําการพิพากษาต่อชาวโลกทีชวั ร้ายและไม่ยอมกลับใจใหม่ ตรงนี,ทูตสวรรค์องค์ทีสี
ถูกสังให้ใช้ดวงอาทิตย์เพือทําร้ายชาวโลกทีไม่ยอมกลับใจใหม่ดว้ ยความร้อนอันรุ นแรงดุจไฟ
เราอาจสันนิษฐานได้อีกว่า พระเจ้าจะทรงปกป้ องดูแลคนเหล่านั,นทีได้กลับใจมาหาพระองค์ใน
ช่วงยุคเจ็ดปี โดยอาจทรงใช้วธิ ีต่างๆซึงไม่มีบรรยายไว้ในทีน, ี
9 ความร้ อนแรงกล้าได้ คลอกคนทั%งหลาย และพวกเขาพูดหมิน ประมาทพระนามของ
พระเจ้ า ผู้ซึงมีฤทธิLเหนือภัยพิบัตเิ หล่านั%น และพวกเขาไม่ได้ กลับใจและไม่ได้ ถวายพระเกียรติ
แด่ พระองค์ เราอาจสรุ ปได้อย่างถูกต้องว่า ความร้อนทีพระเจ้าทรงใช้น, นั เป็ นมากกว่าแค่คลืน
ความร้อนเท่านั,น ในช่วงวันท้ายๆของยุคเจ็ดปี อุณหภูมิของโลกนั,นก็จะร้อนเสี ยจนมนุษย์ถูก
คลอกด้วยความร้อนนั,น ในวันนั,น จะมีภาวะโลกร้อนจริ งๆจนถึงขนาดทีแผ่นดินโลกเป็ น
เหมือนกับเตาหลอมเลย
ตลอดสมัยประวัติศาสตร์มนุษย์ พระเจ้าได้ทรงอวยพรแผ่นดินโลกเสมอมาด้วยสภาพอา
กาศสบายๆ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ต่างๆทีอยูใ่ กล้กบั ดวงอาทิตย์มากกว่า ในวัน
นั,น ความร้อนจะกลายเป็ นสิ งทีมนุษย์ทนไม่ได้เลย อาจเป็ นไปได้วา่ พระเจ้าจะทรงขยับวงโคจร
ของโลกเข้าไปใกล้กบั ดวงอาทิตย์มากขึ,น แทนทีจะกลับใจมาหาพระเจ้า ชาวโลกในวันนั,นจะ
พูดหมินประมาทพระนามของพระองค์ เห็นได้ชดั ว่าชาวโลกในวันนั,นจะรู ้เลยว่าภัยพิบตั ิสุดท้าย

เหล่านี,มาจากไหน นัน คือ มาจากพระเจ้าเอง อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ไม่ยอมกลับใจใหม่หรื อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์
วว 16:10-11

สําหรับชาวโลกทีชวั ร้าย ยังมีมากกว่านี,อีก ทูตสวรรค์ องค์ ทหี ้ าเท

ขันของตนลงบนทีน ังของสัตว์ ร้ายนั%น และอาณาจักรของมันก็มดื ไป คนเหล่านั%นได้ กดั ลิน% ของ
ตนด้ วยความเจ็บปวด คําทีแปลว่า ทีน ัง (ธรอนอส) เป็ นคําสําคัญ มันเป็ นคําทีมกั แปลเป็ น
‘บัลลังก์’ ขณะทีภยั พิบตั ิต่างๆจนถึงบัดนี,เกิดขึ,นทัว โลก แต่จุดสนใจตรงนี,ดูเหมือนจะเป็ นนคร
ใหญ่ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ 1 เธสะโลนิกา 2:4 บ่งบอกว่าปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะมีทีนงั ใน
พระวิหารทีอยูส่ ร้างขึ,นใหม่ทีกรุ งเยรู ซาเล็ม เราไม่ทราบชัดเจนว่าตรงนี,หมายถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
หรื อไม่ นอกจากนี, อาณาจักรของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์กถ็ ูกความมืดเข้าปกคลุม นีสือว่าถึงแม้วา่
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะใช้อิทธิพลของมันไปทัว โลก แต่มนั จะมีประเทศใดประเทศหนึงหรื อ
กลุ่มของประเทศต่างๆทีถูกพิชิตเป็ นฐานของมัน
ดาเนียล 2, 7 และ 9 ดูเหมือนจะบ่งบอกว่านีเป็ นรู ปแบบหนึงของจักรวรรดิโรมันทีถูกฟื, น
ขึ,นใหม่ อาจเป็ นไปได้วา่ พระเจ้าทรงใช้วธิ ีอศั จรรย์ในการนําความมืดมาสู่ภูมิภาคนี,จนถึงขนาดที
มนุษย์กดั ลิ,นของตนด้วยความเจ็บปวด การพิพากษานี,กค็ ล้ายกับภัยพิบตั ิแห่งความมืดซึ งเกิดกับ
อียปิ ต์ตามทีมีบอกไว้ในอพยพ 10:22 ในประวัติศาสตร์มนุษย์จะไม่เคยมีใครได้ยนิ ถึงความมืด
แบบนี,มาก่อนซึงเลวร้ายจนถึงขนาดทีทาํ ให้มนุษย์เจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
นีเป็ นอีกครั,งทีแทนทีจะกลับใจมาหาพระเจ้า ชาวโลกโดยทัว ไปและอาณาจักรของ
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์โดยเฉพาะกลับ 11 พูดหมิน ประมาทพระเจ้ าแห่ งสวรรค์ เพราะความเจ็บ
ปวดและเพราะแผลทีม หี นองตามตัวของเขา แต่ เขาไม่ได้ กลับใจเสียใหม่ จากการประพฤติของ
ตน แผลทีมีหนองซึ งถูกพูดถึงนี,อาจหมายถึงแผลใน 16:2 หรื ออาจเป็ นผลลัพธ์ของขันใบทีหา้ นี,
ก็ได้
วว 16:12

เมือขันใบทีหกถูกเทออกมา จุดสนใจก็เปลียนจากภัยพิบตั ิต่างๆทีเกิดขึ,น

กับบรรดาประชากรของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์มายังการเตรี ยมพร้อมสําหรับจุดสําคัญสู งสุ ดของ
ยุคเจ็ดปี ทูตสวรรค์ องค์ ทหี กเทขันของตนลงทีแ ม่ นํา% ใหญ่ คือแม่ นํา% ยูเฟรติส ทําให้ นํา% ในแม่ นํา% นั%น

แห้ งไป เพือ เตรียมมรรคาไว้สําหรับบรรดากษัตริย์ทมี าจากทิศตะวันออก เราอาจสันนิษฐานได้
ว่าภัยพิบตั ิทีเกิดขึ,นกับแหล่งนํ,าจืดของแผ่นดินโลกตามทีกล่าวไว้ใน 16:4-6 เกิดขึ,นเพียงชัว คราว
เพราะเหตุผลหลายประการ (1) มนุษย์ยงั มีชีวติ อยูต่ ่อไปหลังจากนั,น หากปราศจากนํ,าทีดืมได้
ชีวติ ของมนุษย์บนแผ่นดินโลกก็จะสู ญสิ, นไปในเวลาไม่นาน (2) แม่น, าํ ยูเฟรติสตรงนี,ถูกบรรยาย
ว่ามีน, าํ อยูข่ า้ งใน อย่างไรก็ตาม เมือภัยพิบตั ิน, ีเกิดขึ,น นํ,าในแม่น, าํ นี,กแ็ ห้งเหือดไป เหตุผลทีมี
กล่าวไว้กค็ ือว่าเพือ “เตรี ยมมรรคาไว้สาํ หรับบรรดากษัตริ ยท์ ีมาจากทิศตะวันออก” ข้อ 16 กล่าว
ชัดเจนว่านีเป็ นการเตรี ยมพร้อมสําหรับสงครามแห่งอารมาเกดโดนทีกาํ ลังใกล้เข้ามา
บางคนถึงกับสันนิษฐานว่าบรรดากษัตริ ยท์ ีมาจากทิศตะวันออกนี,คือกองทัพต่างๆทีถกู
บรรยายถึงใน 9:19 อย่างไรก็ตาม กองทัพในข้อนั,นก็มีอาํ นาจเหนือธรรมชาติอย่างชัดเจนและมี
ลักษณะของผีปีศาจ บางคนก็สนั นิษฐานว่าบรรดากษัตริ ยแ์ ห่งทิศตะวันออกนี,เป็ นกองทัพของ
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ นัน อาจเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าตรงนี,มีมากกว่าหนึงประเทศ
เพราะว่าบรรดากษัตริ ยถ์ ูกพูดถึงในรู ปพหูพจน์ บางคนก็คิดว่าบรรดากษัตริ ยแ์ ห่งทิศตะวันออกนี,
คือ ประเทศต่างๆทีอยูท่ างทิศตะวันออกของแม่น, าํ ยูเฟรติส เช่น อิรัก อิหร่ าน หรื ออินเดียใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ข้อ 14 ก็พดู ถึงกษัตริ ยท์ , งั ปวงแห่งแผ่นดินโลกและนัน ย่อมหมายถึง
ประเทศในแถบตะวันออกไกลทั,งปวง ซึงรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ดว้ ย จุดจบของยุคเจ็ดปี ใกล้จะ
มาถึงแล้ว เห็นได้ชดั ว่ากองทัพต่างๆในวันนั,นต้องกลับไปใช้วธิ ีการคมนาคมแบบล้าสมัย นัน คือ
การเดินเท้า ดังนั,นพวกเขาจึงเดินหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนสู่ ความพินาศของตนทีอารมาเกดโดน
วว 16:13-14

สองข้อนี,เป็ นความเห็นแทรกซึ งถูกใส่ เข้ามาเสริ มเข้ากับ

เหตุการณ์ทีเกิดขึ,นตามลําดับ ขณะเดียวกันยอห์นก็เขียนว่า และข้ าพเจ้ าเห็นผีโสโครกสามตนรู ป
ร่ างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ ร้ายนั%น และออกจากปากของผู้
พยากรณ์เท็จ มีสิ งมีชีวติ ไม่กีอย่างทีน่าเกลียดมากไปกว่ากบ เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระคัมภีร์ไม่
ได้กล่าวว่ากบสามตัวออกมาจากพญานาค สัตว์ร้าย และผูพ้ ยากรณ์เท็จนั,น แต่ “ผีโสโครกสาม
ตน” รู ปร่ างคล้ ายกบออกมาจากปากของตรี เอกภาพทีชวั ร้ายนั,น แน่นอนทีพญานาคนั,นคือ พญา
มาร (ดู วิวรณ์ 12:9) ด้วยเหตุน, ี ตรี เอกภาพทีชวั ร้ายแห่งความมืดจึงถูกบรรยายถึงในทีน, ีร่วมกัน
ในพระคัมภีร์ขอ้ เดียว

14 ด้ วยว่าผีเหล่านั%นเป็ นผีร้ายกระทําการอัศจรรย์ มันออกไปหากษัตริย์ท%งั ปวงแห่ งแผ่ น
ดินโลกคือทัว พิภพ เพือ ให้ บรรดากษัตริย์เหล่านั%นร่ วมกันทําสงครามในวันยิง ใหญ่ ของพระเจ้ า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด เกรงว่าจะมีใครสงสัยว่าพญามารสามารถกระทําการอัศจรรย์ได้หรื อไม่
เห็นได้ชดั จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี,วา่ มันทําได้ คําทีแปลว่า ผีร้าย (ดาอีโมน) เป็ นทีมาของคําภาษา
อังกฤษ ‘demon’ มันหมายถึงเหล่าทูตสวรรค์ทีลม้ ลงทีชวั ร้ายแห่งอาณาจักรของซาตาน ผี
โสโครกสามตนนี,ถูกปล่อยออกมาเพือจุดประสงค์หนึงโดยเฉพาะ นัน คือ เพือจูงใจกษัตริ ยท์ , งั
ปวงแห่งแผ่นดินโลกเพือให้พวกเขามารวมตัวกันทําสงคราม “ในวันยิง ใหญ่ของพระเจ้าผูท้ รง
ฤทธานุภาพสู งสุ ด” การบรรลุขีดสุ ดและจุดสําคัญสู งสุ ดแห่งยุคเจ็ดปี ได้มาถึงแล้ว กองทัพที
เหลือของคนทั,งโลกก็ถูกชักจูงโดยทางอิทธิพลของซาตานให้มายังตะวันออกกลางและประเทศ
อิสราเอลโดยเฉพาะเพือทําสงครามครั,งสุ ดท้าย
แรงจูงใจของกองทัพใหญ่น, ีไม่ปรากฏชัดเจน บางคนเชือว่าซาตานใส่ ความเกลียดชังใน
ยุคสุ ดท้ายนี,ทีมีต่อชนชาติอิสราเอลไว้ในจิตใจของพวกเขา โดยโทษพวกเขาว่าเป็ นตัวการให้เกิด
ภัยพิบตั ิและการพิพากษาต่างๆแห่งยุคเจ็ดปี ดังนั,นพวกเขาจึงรวมตัวกันเพือขจัดพวกยิวออกไป
ให้พน้ จากแผ่นดินโลกทีเดียวให้จบๆไป เศคาริ ยาห์ 12:2-3 และ 14:2 ดูเหมือนจะบ่งชี,เช่นนั,น
อีกทรรศนะหนึงก็เชือว่าบรรดาผูน้ าํ ประเทศเหล่านี,มารวมตัวกันเพือทําสงครามกับพระเยซู
คริ สต์และเอาชนะพระองค์ เพือทีพระองค์จะได้ไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการต่างๆของพวกเขาอีก
ต่อไป ตามทีกล่าวไว้ใน 14:6-7 ทูตสวรรค์องค์หนึงได้บินไปทัว แผ่นดินโลกเพือ ประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์แก่ชาวโลกทีชวั ร้ายแล้ว
ทัว หนังสื อวิวรณ์ เราสังเกตเห็นว่าคนทั,งโลกทราบดีวา่ ความทุกข์ทรมานของพวกเขาเกิด
มาจากฝี มือใคร นัน คือ พระเจ้าแห่ งฟ้ าสวรรค์และพระเมษโปดก ดู วิวรณ์ 6:16-17 และ 16:11
ไม่วา่ จะในกรณี ใดก็ตาม พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานรวบรวมบรรดากองทัพจากทั,งโลกให้
มายังดินแดนตะวันออกกลางเพือทําสงครามครั,งสุ ดท้ายแห่งยุคสมัย
วว 16:15

เนื,อหาแทรกยังดําเนินต่อไป ถึงแม้วา่ จะมีการเปลียนจุดสนใจไปเลย

ก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าผูพ้ ดู คือ พระเยซูคริ สต์ "จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ทเี ฝ้ าระวังให้ ดีและ

รักษาเสื%อผ้ าของตนจะเป็ นสุ ข เกลือกว่ าผู้น%ันจะเดินเปลือยกาย และคนทั%งหลายจะได้ เห็นความ
น่ าละอายของเขา” ตามทีมีบอกไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 5:2, 2 เปโตร 3:10 และวิวรณ์ 3:3 การเสด็จ
กลับมาของพระเยซูคริ สต์ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับการปรากฏตัวแบบไม่มีการบอกกล่าวล่วง
หน้าและแบบไม่คาดคิดของขโมย พระองค์จึงตรัสอวยพรให้แก่คนทั,งหลายในวันนั,นทีเฝ้ าระวัง
และดําเนินชีวติ ในความบริ สุทธิ;ฝ่ ายศีลธรรม คนเหล่านั,นทีถูกบรรยายเช่นนั,นอาจเป็ นคน
อิสราเอลทีกลับใจเชือก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์นิดเดียว ตรงนี,เราเห็นความเชือมโยง
กันอย่างชัดเจนระหว่างการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์กบั สงครามแห่งอารมาเกดโดนซึ งใกล้จะ
มาถึงแล้ว
วว 16:16

ความเห็นแทรกนี,จบลงแล้ว เนื,อหากลับมาต่อเนืองจากทีคา้ งไว้ใน

16:12 และมันให้ เขาทั%งหลายชุ มนุมทีต ําบลหนึง ซึงภาษาฮีบรู เรียกว่ า อารมาเกดโดน บรรดา
กษัตริ ยแ์ ห่งทิศตะวันออกไม่เพียงถูกนําพาให้มายังทีนนั เท่านั,น แต่บรรดากษัตริ ยข์ องคนทั,งโลก
ด้วย ตามทีบรรยายไว้ขา้ งบน พญามาร (ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงอนุญาตมันเป็ นพิเศษก็ตาม) ชักจูง
บรรดากองทัพของคนทั,งโลกให้มายังประเทศอิสราเอลและบริ เวณทีอยูโ่ ดยรอบ เศคาริ ยาห์
12:2-3 และ 14:2 กล่าวถึงกรุ งเยรู ซาเล็มโดยเฉพาะว่าเป็ นสถานทีแห่งยุทธศาสตร์ของพวกเขา
คําว่า อารมาเกดโดน ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิม คําตรงนี,เป็ นการสังเคราะห์คาํ ฮีบรู ฮาร
(ซึงหมายถึงภูเขา) และคําฮีบรู เมกิดโด เมกิดโดตั,งอยูบ่ นขอบทีราบเอสดราเอโลนและข้างแม่น, าํ
เมกิดโด ‘ฮาร เมกิดโด’ จึงเป็ นภูเขาทีโผล่ข, ึนจากสันเขาทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของหุบเขาเยสเร
เอลซึ งเป็ นทีต, งั ของสถานทีชือเมกิดโด ซึงอยูใ่ นประเทศอิสราเอลทางตอนกลางไปทางเหนือใน
ปัจจุบนั สงครามแห่งอารมาเกดโดนจึงดูเหมือนจะขยายจากเมกิดโดในภาคเหนือไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มและยาวต่อไปจนถึงประเทศจอร์แดนในปัจจุบนั ทีโบสราห์ เหมือนกับทีมีบอกไว้ใน
อิสยาห์ 63:1-6 ดูความเห็นทีเกียวข้องกันได้สาํ หรับ 14:19-20
วว 16:17

ฉากสุ ดท้ายของยุคเจ็ดปี ได้มาถึงแล้ว ทูตสวรรค์องค์ ทเี จ็ดได้ เทขันของ

ตนลงในอากาศ และมีพระสุ รเสียงดังออกมาจากพระทีน ังในพระวิหารแห่ งสวรรค์ ว่า "สํ าเร็จ
แล้ว" นีเป็ นอีกครั,งทีเสี ยงทีได้ยนิ บ่อยๆแต่มองไม่เห็นร้องออกมาจากพระวิหารแห่งสวรรค์อีก

ครั,ง อย่างไรก็ตาม เบาะแสสําคัญทีช่วยบ่งบอกว่าเป็ นเสี ยงของใครถูกเปิ ดเผยตรงนี, เสี ยงนี,ออก
มา “จากพระทีนงั แห่งสวรรค์” ด้วย มันจึงน่าจะเป็ นพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าเอง คําพูดทีวา่
“สําเร็ จแล้ว” ถึงแม้วา่ ไม่ใช่คาํ เดียวกันกับทีพระเยซูเปล่งออกมาบนกางเขน (เทเทเลสตาอี) แต่ก็
มีความหมายเหมือนกัน คําทีแปลเช่นนั,น (เกะกอเนน) มีความหมายตรงตัวว่า ‘มันครบถ้วนแล้ว’
(หรื อเสร็จสิ, นแล้ว) การพิพากษาต่างๆและภัยพิบตั ิต่างๆของพระเจ้าทีทรงมีต่อแผ่นดินโลกบัดนี,
ก็จบลงแล้วพร้อมกับการพิพากษานี,ทีสิ,นสุ ดลง ยกเว้นการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์เพือ ทํา
สงครามทีอารมาเกดโดน ยุคเจ็ดปี ก็เกือบจะสิ, นสุ ดลงแล้ว เหลือแค่ภยั พิบตั ิอนั สุ ดท้ายเท่านั,น
วว 16:18-19

และเกิดมีเสียงต่ างๆ มีฟ้าร้ อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่ นดินไหวครั%ง

ใหญ่ ซึงตั%งแต่ มมี นุษย์ เกิดมาบนแผ่ นดินโลก ไม่ เคยมีแผ่ นดินไหวร้ ายแรงและยิง ใหญ่ เช่ นนีเ% ลย
19 มหานครนั%นก็แยกออกเป็ นสามส่ วน และบ้ านเมืองของนานาประชาชาติกล็ ่มจม มหานครบา
บิโลนนั%นก็อยู่ในความทรงจําต่ อเบือ% งพระพักตร์ พระเจ้ า เพือ จะให้ นครนั%นดืมถ้ วยเหล้าองุ่นแห่ ง
พระพิโรธอันใหญ่ หลวงของพระองค์
ดังนั,นจึงมี “เสี ยงต่างๆ มีฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ” ขณะทียคุ เจ็ดปี เริ มต้นขึ,นในวิวรณ์ 4:5 และ
ตอนกลางของยุคเจ็ดปี ใน 8:5 ในตอนสิ, นยุคเจ็ดปี มันก็มีเสี ยงต่างๆ มีฟ้าร้องและมีฟ้าแลบ นีสือ
ถึงลางบอกเหตุถึงการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายของพระเจ้า ขณะทีกองพลโยธาแห่งสวรรค์ได้รับคํา
สัง ในรู ปแบบทีอาจเหมือนทหารในตอนต้นของยุคเจ็ดปี คราวนี,บรรดากองทัพแห่งสวรรค์กไ็ ด้
รับคําสังให้แปรขบวนเพือ ทีจะมาด้วยกันกับพระคริ สต์ในการเสด็จกลับมาของพระองค์ตามทีมี
บอกไว้ใน 19:11-14 เสี ยงเหล่านั,นทียอห์นได้ยนิ อาจเป็ นเสี ยงของเหล่าเจ้าหน้าทีแห่งกองทัพนั,น
ทีตะโกนออกคําสังเพือให้พร้อมสําหรับการยาตราทัพดังกล่าว ฟ้ าแลบและฟ้ าร้องก็สือถึง
พระพิโรธสุ ดท้ายทีจะมาถึงของพระเจ้าซึงทรงมีต่อแผ่นดินโลก
ขณะเดียวกัน ก็มี “แผ่นดินไหวครั,งใหญ่ ซึงตั,งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคย
มีแผ่นดินไหวร้ายแรงและยิง ใหญ่เช่นนี,เลย มหานครนั,นก็แยกออกเป็ นสามส่ วน” ขณะทียคุ เจ็ด
ปี ใกล้จะปิ ดฉาก แผ่นดินไหวครั,งใหญ่ทีสุดในประวัติศาสตร์กเ็ กิดขึ,นทัว แผ่นดินโลก ถึงแม้วา่ ผู ้
อรรถาธิบายพระคัมภีร์หลายท่านเสนอว่านครใหญ่น, ีเป็ นรู ปแบบสุ ดท้ายของบาบิโลน (ซึงจะถูก

กล่าวถึงในข้อ 19 และถูกบรรยายในสองบทต่อไป) บางคนก็คิดว่าจริ งๆแล้วมันอาจเป็ นกรุ ง
เยรู ซาเล็ม อย่างไรก็ตาม วิวรณ์ 11:8 ก็พดู ถึงกรุ งเยรู ซาเล็มว่าเป็ น “เมืองใหญ่น, นั ” เศคาริ ยาห์
14:4 พูดถึงการแบ่งแยกครั,งใหญ่ของกรุ งเยรู ซาเล็มเมือพระเยซูทรงวางพระบาทลงบนภูเขา
มะกอกเทศในการเสด็จกลับมาของพระองค์ มันจะนํามาซึงความเปลียนแปลงครั,งใหญ่ในส่ วน
ของสภาพภูมิประเทศของภูมิภาคนั,น อิสยาห์ 40:4 พูดถึงการทีหุบเขาทุกแห่งของภูมิภาคนั,นจะ
ถูกยกขึ,น และภูเขาทุกลูกจะถูกทําให้ตาํ ลงเมือพระคริ สต์เสด็จกลับมา
คําสันธาน และ หลายตัวดูเหมือนจะบ่งบอกว่า นอกจากนี,แล้ว “และบ้านเมืองของนานา
ประชาชาติกล็ ่มจม มหานครบาบิโลนนั,นก็อยูใ่ นความทรงจําต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้า เพือจะ
ให้นครนั,นดืมถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์” ความรุ นแรงของแผ่น
ดินไหวครั,งสุ ดท้ายแห่งยุคเจ็ดปี นี,กร็ ้ายแรงเสี ยจนเห็นได้ชดั ว่าเมืองทุกเมืองของบรรดา
ประชาชาติกล็ ่มจม ซึงรวมถึงบาบิโลนด้วย อาจเป็ นไปได้วา่ พระเจ้าทรงทําลายประชาชาติท, งั
ปวงในการโจมตีครั,งเดียวก่อนการมาถึงของอาณาจักรยุคพันปี ของพระคริ สต์เพือ ทีจะเริ มต้น
อารยธรรมใหม่หมดซึ งจะถูกสร้างขึ,นหลังจากนั,นในช่วงการครอบครองของพระคริ สต์
บรรดาสถานบันเทิงและร้านรวงแห่งความบาปต่างๆจะถูกทําลายก่อนทีอาณาจักรของ
พระคริ สต์เริ มต้นขึ,น บาบิโลนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบสุ ดท้ายใดของมันก็ตามจะตกอยูใ่ ต้
พระพิโรธจากพระเจ้าเป็ นพิเศษในวันนั,น นางได้ดืม “ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธอันใหญ่
หลวงของพระองค์” ให้เราสังเกตความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนระหว่างตรงนี,กบั ใน 14:19 สอง
บทต่อไปจะลงลึกรายละเอียดในการระบุรูปแบบสุ ดท้ายของบาบิโลนและการทีพระเจ้าจะทรง
ทําลายมันให้สิ,นซาก
วว 16:20

เมือแผ่นดินไหวขั,นหายนะนี,ทาํ ให้บรรดาประชาชาติของโลกสันไหว

บรรดาเกาะต่ างๆก็หนีหายไป และภูเขาทั%งหลายก็ไม่ มีผู้ใดพบ นีสือถึงความเปลียนแปลงขั,น
รุ นแรงของลักษณะทางธรณี วทิ ยา ภูมิประเทศ และภูมิศาสตร์ของแผ่นดินโลก หายนะครั,งนี,น่า
จะอยูใ่ นระดับเดียวกับนํ,าท่วมโลกซึ งเปลียนแปลงแผ่นดินโลกไปอย่างรุ นแรง อาจเป็ นไปได้วา่
พระเจ้าทรงทําให้แผ่นดินโลกกลับคืนสู่ สภาพทีคล้ายกับสมัยก่อนนํ,าท่วมโลกเพือ ทีจะเตรี ยม
พร้อมสําหรับการครอบครองในยุคพันปี ของพระคริ สต์ซ ึงใกล้จะมาถึง ภูเขาทั,งหลายตามทีเรา

รู ้จกั นี,กเ็ ป็ นผลมาจากนํ,าท่วมครั,งนั,น คราวนี,ภูเขาทั,งหลายก็จะหดกลับเข้าไปสู่ พ,ืนผิวของโลก
เหมือนเดิม นีสือถึงการเปลียนแปลงครั,งใหญ่ในลักษณะของมหาสมุทรต่างๆด้วยจากการทีเกาะ
ต่างๆถูกขจัดออกไป ซึงจะเป็ นโลกทีต่างไปจากเดิมเลยในวันนั,น ดู อิสยาห์ 40:4 อีกครั,ง
วว 16:21

ตรงนี,เราเห็นถึงการล้างแค้นของพระเจ้าเป็ นครั,งสุ ดท้ายในยุคเจ็ดปี ก่อนที

พระคริ สต์จะเสด็จกลับมาอย่างผูม้ ีชยั ทีอารมาเกดโดน และมีลูบเห็บใหญ่ ตกลงมาจากฟ้าถูกคน
ทั%งปวง แต่ ละก้ อนหนักประมาณห้ าสิ บกิโลกรัม คนทั%งหลายจึงพูดหมิน ประมาทพระเจ้ า เพราะ
ภัยพิบัติทเี กิดจากลูกเห็บนั%น เพราะว่าภัยพิบัตจิ ากลูกเห็บนั%นร้ ายแรงยิง นัก
ในสมัยโรมัน เงินหนึงตะลันต์มีน, าํ หนัก 100 ปอนด์ (มาตราชัง แบบอังกฤษ) สําหรับ
ทองคํา หนึงตะลันต์กเ็ ท่ากับ 200 ปอนด์ ลูกเห็บทีหนักถึงหนึงตะลันต์ (50 กิโลกรัม) ย่อมสร้าง
ความเสี ยหายได้ถึงขั,นหายนะอย่างแน่นอน ขณะทีแผ่นดินโลกเจ็บท้องใกล้คลอดปฐมบทใหม่
เพือ เตรี ยมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระผูส้ ร้างของมัน พระเจ้าก็ทรงส่ งการพิพากษา
ครั,งสุ ดท้ายลงมา นัน คือ ลูกเห็บซึงมีน, าํ หนักตั,งแต่ 100 ไปจนถึง 200 ปอนด์ เมือตกใส่ คน ย่อม
ทําให้คนตายแน่นอน พระคัมภีร์ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าพายุลูกเห็บครั,งนี,จะเกิดขึ,นทัว แผ่นดิน
โลกหรื อเฉพาะบางพื,นที แต่มนั น่าจะเกิดขึ,นเฉพาะบางพื,นทีเพราะว่ามีผรู ้ อดชีวติ จากยุคเจ็ดปี ซึง
เข้าสู่ อาณาจักรทีจะมาถึง ทั,งๆทีมีการบ่งบอกชัดเจนถึงฤทธิ;อํานาจของพระเจ้า แต่คนทีเหลือซึง
อยูใ่ นโลกก็พดู หมินประมาทพระเจ้าเพราะเหตุภยั พิบตั ิลูกเห็บและความร้ายแรงของมัน บรรดา
คนชัว มีแต่จะทําให้ใจของตนแข็งกระด้างยิง ขึ,นเมือพระเจ้าทรงจัดการกับพวกเขา
ยุคเจ็ดปี สิ, นสุ ดลงแล้ว บทที 17 และ 18 เป็ นเนื,อหาแทรกซึงพูดถึงจุดจบของระบบของ
โลกซึงถูกแสดงออกผ่านทางบาบิโลน ลําดับเหตุการณ์ต่างๆซึงเกิดขึ,นตามเวลาจะกลับมาอีกที
ใน 19:11 พร้อมกับการปรากฏตัวของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยฤทธิ;เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ ในการ
เสด็จกลับมาของพระองค์
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 17: ตังแต่ ตอนกลางของบทนีไ ปจนถึงตอนกลางของวิวรณ์ 19
สามารถถือได้ ว่ามีลกั ษณะเป็ นเนือ หาแทรก อย่ างไรก็ตาม เห็นได้ ชัดว่ าจุดสนใจของบทนีค ือ

ช่ วงวันท้ ายๆของยุคเจ็ดปี เหตุการณ์ ต่างๆของบทที 17 เป็ นเหตุการณ์ ทีเกิดขึน จริ งตาม
ประวัติศาสตร์ และเป็ นเหตุการณ์ ทีคล้ ายๆกันซึ งเกิดขึน ตลอดยุคเจ็ดปี ด้ วย ในบทนีย อห์ นบรร
ยายถึง ความลีล บั บาบิโลน และระบบของสัตว์ ร้ายนันซึ งสนับสนุนความลึกลับนัน
วว 17:1

หลังจากเหตุการณ์รุนแรงต่างๆของการพิพากษาของขันทั,งเจ็ดใบ ยอห์

นก็เขียนว่า ทูตสวรรค์ องค์หนึงในเจ็ดองค์ ทถี ือขันเจ็ดใบนั%น มาหาข้ าพเจ้ าและพูดว่ า "เชิญมาที
นีเถิด ข้าพเจ้ าจะให้ ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสํ าคัญทีน ังอยู่บนนํา% มากหลาย ดัง
ทีถูกบ่งบอกไว้ หนึงในทูตสวรรค์ท, งั เจ็ดของการพิพากษาของขันเจ็ดใบได้เดินเข้าไปหายอห์น
และสังให้ท่านเข้ามาใกล้เพือทีเขาจะแสดงให้ท่านเห็นการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายซึงกําลังจะเกิด
ขึ,นกับ “หญิงแพศยาคนสําคัญทีนงั อยูบ่ นนํ,ามากหลาย” ข้อ 3-6 จะให้รายละเอียดทีเฉพาะเจาะจง
มากขึ,นเกียวกับหญิงผูน้ , ี อย่างไรก็ตาม ข้อ 18 ก็กล่าวชัดเจนว่าจริ งๆแล้วหญิงสกปรกผูน้ , ีกเ็ ป็ น
เมืองใหญ่เมืองหนึงซึ งมีอิทธิพลทัว โลก หญิงแพศยาคนสําคัญนี,ถูกบรรยายว่านัง อยูบ่ น “นํ,ามาก
หลาย” ข้อ 15 จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่านีหมายถึงประชาชนทั,งหลายของโลก ดังนั,น บทที 17
จึงนําเสนอเนื,อหาบางส่ วนเกียวกับอิทธิพลทีเสื อมทรามของเมืองทีข, นึ ชือนี,ต่อคนในโลก
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ทูตสวรรค์ผนู ้ , ีบอกยอห์นเพิม เติมว่าเมืองทีโด่งดังนี,ซ ึงถูกบรรยายว่าเป็ น

หญิงแพศยาคนสําคัญ มีอิทธิพลต่อบรรดาผูป้ กครองของโลก ในการพูดถึงเมืองทีเสื อมทรามนี,
ทูตสวรรค์ผนู ้ , ีกล่าวต่อไปว่า คือหญิงทีบ รรดากษัตริย์ทวั แผ่ นดินโลกได้ ล่วงประเวณีด้วย และคน
ทั%งหลายทีอ ยู่ในแผ่ นดินโลกก็ได้ มวั เมาด้ วยเหล้าองุ่นแห่ งการล่วงประเวณีของเธอ" ทูตสวรรค์ผู ้
นี,ใช้ภาพเปรี ยบของโสเภณี คนหนึงทียอมให้ชายทั,งหลายมาทําการผิดศีลธรรมกับนาง ดังนั,น นี
จึงสื อว่าบรรดาผูป้ กครองของโลกได้จ่ายเงินให้แก่เมืองทีเสื อมทรามนี,เพือตอบแทนบริ การที
เมืองนี,มอบให้ หากจะใช้คาํ สแลงในปัจจุบนั ก็คือ บรรดาผูน้ าํ ของโลกได้ ‘ขึ,นเตียง’ กับเมืองทีชวั
ร้ายนี,ซ ึงจะถูกเปิ ดเผยในไม่ชา้ ว่าเป็ นโรมและกรุ งวาติกนั ดังทีจะปรากฏชัดเจนในไม่ชา้ เมืองที
เสื อมทรามนี,มีอิทธิพลมหาศาลในด้านศาสนาต่อคนทัว โลก โดยเฉพาะอย่างยิง ในยุคเจ็ดปี
นอกจากนี, “คนทั,งหลายทีอยูใ่ นแผ่นดินโลกก็ได้มวั เมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณี ของ
เธอ” นีสือว่าเมืองทีชวั ร้ายนี,มีอิทธิพลมอมเมาอย่างมหาศาลผ่านทางศาสนาต่อบรรดาคนทั,ง
หลายในโลกมาตลอดหลายศตวรรษ
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แต่ภาพนี,กเ็ ริ มมีความซับซ้อนมากขึ,น ทูตสวรรค์ องค์ น%ันได้ นําข้ าพเจ้ า

เข้ าไปในถินทุรกันดารโดยพระวิญญาณ และข้ าพเจ้ าได้ เห็นผู้หญิงคนหนึงนังอยู่บนสั ตว์ร้ายสี
แดงเข้ มตัวหนึง ซึงมีชือหลายชือเป็ นคําหมิน ประมาทเต็มไปทั%งตัว มันมีเจ็ดหัวและสิ บเขา เรา
ไม่ทราบชัดเจนว่าทําไมยอห์นถึงถูกนําพาไปโดยวิญญาณเข้าไปในถินทุรกันดาร บางคนเสนอ
ว่าการขึ,นเรื องอํานาจของเมืองทีมีอิทธิพลและเสื อมทรามนี,ในตอนแรกยังไม่สาํ คัญเท่าไร บาง
คนก็เชือมโยงกับความเชือทีวา่ บาบิโลน ซึงจะถูกพูดถึงในไม่ชา้ ตอนแรกก็อยูใ่ นทะเลทราย
ไม่วา่ จะในกรณี ใดก็ตาม หญิงผูน้ , ียอ่ มเป็ นหญิงคนเดียวกับหญิงแพศยาคนสําคัญซึงถูก
บรรยายถึงในสองข้อแรกอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เมืองนี, (ซึงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนหญิงแพศยาคน
หนึง) ถูกบรรยายว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับ “สัตว์ร้ายสี แดงเข้มตัวหนึง” (ซึงนางก็ข, ึนเตียง
กับมันด้วย) เห็นได้ชดั ว่าสัตว์ร้ายตัวนี,เป็ นตัวเดียวกับตัวทีถูกบรรยายถึงในบทที 13 ทั,งสองตัวมี
เจ็ดหัวและสิ บเขา (เราควรหมายเหตุไว้วา่ คําทีแปลว่า สัตว์ ร้าย ตรงนี, (เธรี ออน) ปกติแล้วก็ถูกใช้
เพือ บรรยายถึงสัตว์ป่าทีกินเนื,อและดุร้าย ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และระบบของมันจึงถูกเปรี ยบว่า
เป็ นเหมือนสัตว์ทีดุร้ายเช่นนี, สัตว์ท, งั สี ซ ึงอยูห่ น้าพระทีนงั ของพระเจ้าตามทีมีบรรยายไว้ในบท
ที 4 ก็มาจากคําว่า โซออน ซึงหมายถึง ‘สิ งทีมีชีวติ ’)
สัตว์ร้ายตรงนี,ถูกบรรยายว่ามี “สี แดงเข้ม” เราเห็นชัดเจนถึงความเกียวข้องกันระหว่าง
สัตว์ร้ายตัวนี,กบั พญานาคสี แดงในบทที 12 เห็นได้ชดั ว่าสัตว์ร้ายสี แดงเข้มตัวนี,คือ ปฏิปักษ์ต่อ
พระคริ สต์ผไู ้ ด้รับอํานาจจากพญามาร มันอาจหมายถึงระบบของสัตว์ร้ายนี,ดว้ ย เมืองทางศาสนา
ทีมีอิทธิพลและเสื อมทรามนี,ถูกบรรยายว่านัง อยูบ่ นมัน ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างทั,ง
สองจึงถูกสื ออย่างชัดเจนตรงนี, นอกจากนี, หญิงมลทินผูน้ , ี (เมืองทางศาสนาทีมีอิทธิพลนี,) ก็
“มีชือหลายชือเป็ นคําหมินประมาทเต็มไปทั,งตัว” นีสือชัดเจนว่าเมืองทางศาสนานี,โดยตัวมันเอง
แล้วก็มีลกั ษณะทีหมินประมาทพระเจ้า นอกจากนี, การหมินประมาทส่ วนหนึงก็ถูกพบอยูใ่ นชือ
บุคคลต่างๆทีมีอยูใ่ นเมืองนี,ดว้ ย เป็ นไปได้ไหมว่าชือต่างๆทีถูกพูดถึงนี,คือชือของ ‘นักบุญ’ ทั,ง
หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง ‘มารดาของพระเจ้า’ ตัวตนของ “หัวเจ็ดหัวและสิ บเขา” นี,จะถูกพูดถึง
ในข้อ 9 และ 10
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ยอห์นบรรยายต่อไปเกียวกับหญิงชัว ผูน้ , ี (เมืองศาสนาทีมีอิทธิพลนี,) หญิง

นั%นนุ่งห่ มด้ วยผ้าสี ม่วงและสี แดงเข้ ม และประดับด้ วยเครืองทองคํา เพชรพลอยต่ างๆและไข่ มุก
หญิงนั%นถือถ้ วยทองคําทีเ ต็มด้ วยสิงน่ าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่ งการล่วงประเวณีของ
ตน
ตรงนี,เราเห็นเบาะแสสําคัญๆทีบ่งชี,ตวั ตนของเมืองศาสนาทีหมินประมาทพระเจ้านี,
สัญลักษณ์ทีชดั เจนของผูน้ าํ ของเมืองศาสนานี,กค็ ือ “สี ม่วงและสี แดงเข้ม” นอกจากนี, ผูน้ าํ ของ
มันยังสวมเครื องประดับราคาแพงทีเป็ น “เครื องทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก” ด้วย ยิง ไป
กว่านั,น เครื องหมายทีชดั เจนของผูน้ าํ ของเมืองศาสนานี,กค็ ือ “ถ้วยทองคํา” ซึงถูกยกชูข, ึน สิ งที
อยูใ่ นถ้วยนั,นถูกบรรยายว่าเป็ นสิ งน่าสะอิดสะเอียนซึ งเป็ นแบบฉบับของความโสโครกของนาง
แม้ไม่ได้เป็ นนักศึกษาทีเก่งกาจในวิชาประวัติศาสตร์ศาสนา เราก็รู้วา่ พระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกซึงมีกองบัญชาการใหญ่อยูท่ ีกรุ งโรม มีอิทธิพลทางศาสนาแบบละทิ,งความจริ ง
อย่างมากมายมหาศาลต่อบรรดาผูน้ าํ ทางการเมืองของประเทศส่ วนใหญ่ของโลกมาตลอดหลาย
ศตวรรษ กษัตริ ยแ์ ละผูน้ าํ นับไม่ถว้ นต่างเคย ‘ขึ,นเตียง’ กับโรมมาหลายร้อยปี ซึงทําให้มวลชน
มหาศาลมึนเมาไปกับการละทิ,งความจริ งซึงหมินประมาทพระเจ้าของมัน เครื องหมายทางการ
ของผูน้ าํ ของมัน คือ พระสันตะปาปาและเหล่าพระคาร์ดินลั ก็คือสี ม่วงและสี แดงเข้ม นอกจากนี,
เหล่าผูน้ าํ สู งสุ ดพวกนี,กม็ กั สวมชุดประจําตัวทีตกแต่งด้วยเครื องประดับหรู หราด้วย เหล่าสงฆ์ที
เป็ นประธานของ ‘พระศาสนจักร’ นี, ไล่ต, งั แต่พระสันตะปาปาลงมา ก็มกั ชูถว้ ยทองคําในพิธี
มิสซาโดยอ้างว่าในถ้วยนั,นมีพระโลหิตทีไหลออกของพระเยซูคริ สต์ นีไม่ใช่สิ งทีน่า
สะอิดสะเอียนหรอกหรื อ
ตลอดสมัยพระคัมภีร์เดิม การบิดเบือนและการขายความจริ งเกียวกับพระเจ้าถูกเปรี ยบว่า
เป็ นเหมือนกับการเล่นชูห้ รื อการล่วงประเวณี ฝ่ายวิญญาณ การละทิ,งความจริ งแบบหมิน
ประมาทพระเจ้าของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงถูกบรรยายถึงในแง่ของ ‘สิ งน่า
สะอิดสะเอียน’ และ ‘ของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี ’ การละทิ,งความจริ งทางศาสนาของโรม
ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับการทําผิดศีลธรรมในเรื องการขายบริ การทางเพศ นัน คือ คนมากมาย
เคยขึ,นเตียงกับนาง นอกจากนี, ระบบศาสนาทีละทิ,งความจริ งนี,ซ ึงมีศนู ย์บญั ชาการใหญ่อยูท่ ีกรุ ง

โรมยังมีความเกียวข้องโดยตรงกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และพญามารเองด้วย นีสือชัดเจนว่า
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกหรื อระบบศาสนาหนึงซึงแตกออกมาจากพวกนั,นจะเป็ นหุน้ ส่ วน
สําคัญร่ วมกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ในยุคเจ็ดปี
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ยอห์นบรรยายต่อไปอีกว่า และทีห น้ าผากของหญิงนั%นเขียนชือไว้ ว่า

"ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ ของหญิงแพศยาทั%งหลาย และแม่ แห่ งสิ งทั%งปวงทีน ่ า
สะอิดสะเอียนแห่ งแผ่ นดินโลก"
มีการเชือมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างเมืองศาสนาทีละทิ,งความจริ งนี,กบั นครบาบิโลน
สมัยโบราณ บนหน้าผากของหญิงแพศยาคนสําคัญนี,มีเขียนไว้วา่ “ความลึกลับบาบิโลน” บาบิ
โลนเป็ นเมืองทีถูกตั,งขึ,นมาภายหลังจากการล่มสลายของหอบาเบลไม่นาน อันทีจริ งแล้ว หลาย
คนเชือว่าบาเบลเป็ นทีมาของบาบิโลน นอกจากนี, ก็ยงั เป็ นบ่อเกิดแห่งศาสนาเทียมเท็จด้วย
ศาสนาลึกลับแห่งบาบิโลนมีแหล่งกําเนิดทีนนั ซึงมีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชดั
หลายประการกับคําสอนผิดๆของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในทางประวัติศาสตร์แล้ว เหล่า
ลูกหลานของพวกปุโรหิตของศาสนาลึกลับแห่งบาบิโลนได้ยา้ ยถินฐานไปยังเมืองเปอร์กามัมใน
เวลาต่อมา ในคริ สต์ศตวรรษทีสาม พวกเขาก็ยา้ ยถินฐานไปยังกรุ งโรมอีก มีคนเชือกันว่าพวกเขา
มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อคริ สตจักรทีกรุ งโรมโดยสอดแทรกหลักคําสอนแปลกๆของพวกเขา
เข้าไปในคริ สตจักรทีนนั
มีการถกเถียงกันมากมายหลายปี เกียวกับว่าจะมีการสร้างบาบิโลนขึ,นใหม่บนแม่น, าํ ยูเฟ
รติสหรื อไม่ในช่วงยุคเจ็ดปี จริ งๆแล้วคนอิรักในปัจจุบนั ก็ได้สร้างเมืองจําลองทีเลียนแบบของ
เดิมขึ,นบนสถานทีๆมีซากปรักหักพังของเมืองบาบิโลนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การสร้างขึ,นใหม่น, ี
ก็ดูเหมือนจะเป็ นอนุสรณ์สถานทีไร้ชีวติ เพือรําลึกถึงอดีตมากกว่าทีจะเป็ นเมืองทีมีอิทธิพล
มหาศาลต่อชาวโลกทั,งในด้านการเมืองและด้านศาสนา อิสยาห์ 13:9-22 ดูเหมือนจะบ่งบอกว่า
เมืองบาบิโลนจริ งๆจะไม่มีวนั ถูกสร้างขึ,นมาใหม่อีกเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม กรุ งโรมพร้อมกับ
วาติกนั ซึงอยูท่ ่ามกลางมันก็มีอิทธิพลอย่างมากมายมหาศาลต่อคนในโลกทั,งในด้านการเมือง
และในด้านศาสนาอย่างแน่นอน

คําบรรยายของเมืองนี,ทีวา่ เป็ น “แม่ของหญิงแพศยาทั,งหลาย และแม่แห่งสิ งทั,งปวงทีน่า
สะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก” ย่อมหมายถึงแหล่งทีมาของการละทิ,งความจริ งฝ่ ายวิญญาณ
และสิ งน่าสะอิดสะเอียนทีเป็ นการบูชารู ปเคารพมาตลอดหลายยุคสมัยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อาจมี
การอ้างอิงถึงการทําผิดศีลธรรมทางร่ างกายจริ งๆซึงมีทีมาจากการทําผิดเหล่านั,นด้วย
วว 17:6

ยอห์นเขียนต่อไปอีกว่า และข้ าพเจ้ าเห็นหญิงนั%นเมามายด้ วยโลหิตของ

พวกวิสุทธิชน และโลหิตของคนทั%งหลายทีพ ลีชีพเพือ เป็ นพยานของพระเยซู เห็นได้ชดั ว่าเมือง
ศาสนานี,ซ ึงเป็ นแหล่งทีมาของการละทิ,งความจริ งฝ่ ายวิญญาณทั,งปวง ไม่ได้หมายถึงเมืองบาบิ
โลนจริ งๆทีถูกสร้างขึ,นใหม่หรื ออะไรอืน เมืองนั,นและระบบศาสนานั,นทียอห์นเขียนถึงได้
ทําให้โลหิตของประชากรของพระเจ้าหลัง ไหลมาตลอดหลายยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง โลหิต
ของ “ผูท้ ีพลีชีพเพือพระเยซู”
ถึงแม้คาํ ทีแปลว่า พวกวิสุทธิ ชน อาจหมายถึงพวกวิสุทธิชนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้เช่น
กัน (คือ ชนชาติอิสราเอล) ทีบาบิโลนสมัยโบราณเข่นฆ่า แต่ยอห์นก็กล่าวต่อไปถึง “คนทั,งหลาย
ทีพลีชีพเพือเป็ นพยานของพระเยซู” นัน ย่อมไม่อาจหมายถึงเมืองบาบิโลนในประวัติศาสตร์
เพราะว่ามันถูกทําลายไปนานแล้วก่อนสมัยพระคริ สต์ ตลอดหลายยุคสมัย พระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกได้เข่นฆ่าคริ สเตียนทีบงั เกิดใหม่แล้วและเชือพระคัมภีร์ไปเป็ นจํานวนมหาศาล
จนนับไม่หวาดไม่ไหว เพราะพวกเขาไม่ยอมเข้าร่ วมกับการหมินประมาทของโรม เห็นได้ชดั ว่า
นีหมายถึงโรมและพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เลือดของผูบ้ ริ สุทธิ;จํานวนมหาศาลทีหลัง ออก
ด้วยนํ,ามือของมันมีแต่ทาํ ให้พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกมัวเมาและทําการข่มเหงหนักขึ,นไป
อีก
ยอห์นจึงออกความเห็นว่า เมือ ข้ าพเจ้ าเห็นหญิงนั%นแล้ว ข้าพเจ้ าก็อศั จรรย์ใจยิง นัก เมือ
ได้เห็นการน่าสะอิดสะเอียนนี, ยอห์นก็ประหลาดใจเหลือจะกล่าว คําทีแปลว่า อัศจรรย์ ใจยิง นัก
(ธาอูมา) มีความหมายว่า ‘ประหลาดใจ’ หรื อ ‘ตกตะลึง’ อาจเป็ นไปได้วา่ ยอห์นตระหนักว่า
ระบบทีละทิ,งความจริ งนี,แสดงตัวว่าเป็ นตัวแทนของพระคริ สต์บนโลกนี,เหมือนกับทีมนั ทําเป็ น
ปกติ
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ทูตสวรรค์ทีสาํ แดงให้ยอห์นเห็นสิ งเหล่านี,จึงบอกท่านว่า "เหตุไฉนท่ าน

จึงอัศจรรย์ ใจ ข้าพเจ้ าจะบอกให้ ท่านรู้ ถึงความลึกลับของหญิงนั%น และของสัตว์ ร้ายทีม เี จ็ดหัว
และสิ บเขาทีเ ป็ นพาหนะของหญิงนั%น ทูตสวรรค์องค์น, ีกาํ ลังจะตีความสัญลักษณ์ทีถูกนําเสนอมา
จนถึงตรงนี, นัน คือ หญิงผูน้ , ีและสัตว์ร้ายตัวนี,ทีมีเจ็ดหัวและสิ บเขา
วว 17:8

ทูตสวรรค์องค์น, ีเริ มต้นโดยการอธิบายเกียวกับสัตว์ร้ายตัวนี, สัตว์ ร้ายที

ท่านได้ เห็นนั%นเป็ นอยู่ในกาลก่อน แต่ บดั นี%มไิ ด้ เป็ น และมันจะขึน% มาจากเหวทีไ ม่ มกี ้ นเหวเพือ ไป
สู่ ความพินาศแล้ว ดังทีได้บรรยายไว้ใน 13:1-10 สัตว์ร้ายตัวนี, (ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์) แสร้งทํา
ราวกับว่ามันได้เป็ นขึ,นจากตายแล้ว เราเห็นชัดเจนถึงการลอกเลียนแบบพระคริ สต์ คําทีแปลว่า
เป็ นอยู่ในกาลก่ อน ก็อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาล ซึงสื อถึงอดีตกาล ยอห์นเห็นว่ามันมีชีวติ อยู่ กระนั,น
อีกไม่นานมันก็จะไม่เป็ นอยูแ่ ล้ว นีสือชัดเจนถึงความตาย การฟื, นคืนชีพ และจากนั,นก็ความตาย
ในทีสุด มันมาจาก “เหวทีไม่มีกน้ เหว” นั,น ซึงบ่งชี,ชดั เจนถึงทีมาแบบซาตานและลักษณะเฉพาะ
ตัวของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม สถานะสุ ดท้ายของมันคือ ความพินาศ คําทีแปลเช่น
นั,น (อาโพเละอีอา) มีความหมายตรงตัวว่าการทําลายและหมายถึงการทําลายครั,งสุ ดท้ายในนรก
ยอห์นจึงถูกแจ้งให้ทราบถึงจุดจบทีจะมาถึงในไม่ชา้ ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์
อัครสาวกท่านนี,กล่าวต่อไปว่า และคนทั%งหลายทีอ ยู่ในโลก ซึงไม่ มชี ือจดไว้ ในหนังสื อ
แห่ งชีวติ ตั%งแต่ แรกทรงสร้ างโลกนั%น ก็จะอัศจรรย์ ใจ เมือ เขาเห็นสั ตว์ ร้าย ซึงได้ เป็ นอยู่ในกาล
ก่อน แต่ บัดนีม% ไิ ด้ เป็ น และกําลังจะเป็ น เราได้เห็นเพิม เติมเกียวกับปฏิกิริยาของชาวโลกในวัน
นั,น คนเหล่านี,ถูกบรรยายว่าไม่มีชือจดอยูใ่ น “หนังสื อแห่งชีวติ ตั,งแต่แรกทรงสร้างโลกนั,น” ดูคาํ
อธิบายเกียวกับหนังสื อแห่งชีวติ ได้ในวิวรณ์ 13:8
อย่างไรก็ตาม สิ งหนึงก็ปรากฏชัดเจน ชาวโลกในวันนั,นไม่ได้รับความรอดและจะไม่ได้
รับความรอด เมือพวกเขาได้เห็นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และการทีมนั หายจากแผลปางตายและ
เป็ นขึ,นจากตาย (วิวรณ์ 13:3,12) พวกเขาก็อศั จรรย์ใจไปกับฤทธิ;เดชของมัน นีอาจเป็ นสิ งทีเท็จ
ซึงถูกพูดถึงใน 2 เธสะโลนิกา 2:10-11 นีเป็ นอีกครั,งทีรูปกาลปัจจุบนั อดีต และปัจจุบนั ถูกนํา

เสนอตามลําดับ นีสือถึงชีวติ ความตาย และชีวติ ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ ชาวโลกอัศจรรย์ใจ
ไปกับสิ งนี,เอง เราไม่ทราบชัดเจนว่าการแกล้งตายนี,เกิดขึ,นได้อย่างไรกันแน่
อาจเป็ นไปได้วา่ ในการสงครามครั,งใหญ่ในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ดปี ปฏิปักษ์ต่อพระ
คริ สต์ดูเหมือนจะถูกฆ่าอย่างเป็ นพิธีการใหญ่โตเพียงเพือ ทีจะฟื, นคืนชีพขึ,นมาอีกที คนอืนก็
เสนอว่าเหตุการณ์ต่างๆทีถกู บรรยายถึงในดาเนียล 11:40-45 และการรุ กรานประเทศอิสราเอล
โดยกษัตริ ยแ์ ห่งถินเหนือ (รัสเซีย?) เกียวข้องกับการเสี ยชีวติ และการปรากฏตัวอีกครั,งของ
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ เหตุการณ์ตรงนั,นเกียวข้องกับคนรัสเซีย (?) ทีเคลือนพลลงมาจากทิศ
เหนือในช่วงยุคเจ็ดปี เข้ามาในประเทศอิสราเอลและบดขยี,มนั และปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ก่อนที
จะลงใต้ต่อไปยังอียปิ ต์ อย่างไรก็ตาม หลังจากมาถึงในอียปิ ต์แล้ว คนรัสเซีย (?) ก็ได้ยนิ ข่าวอัน
น่าตกใจทีวา่ ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ผซู ้  ึงพวกเขาคิดว่าได้ฆ่าตายไปแล้วทีกรุ งเยรู ซาเล็ม กลับฟื, น
คืนชีพขึ,นมาใหม่แล้ว พอกลับไปทีประเทศอิสราเอล กษัตริ ยแ์ ห่งถินเหนือ (รัสเซีย?) ก็ถูก
พระเจ้าทําลาย (เอเสเคียล 39:4) ถึงแม้ไม่แน่นอน แต่เหตุการณ์น, ีกด็ ูเหมือนจะเชือมโยงราย
ละเอียดต่างๆทางอวสานกาลทีเกียวข้องกันซึงพบในหนังสื อเอเสเคียล ดาเนียล และวิวรณ์เข้า
ด้วยกัน
วว 17:9

ทูตสวรรค์องค์น, ีให้คาํ อธิบายเพิม เติมเกียวกับสิ งทีได้ถูกบรรยายไปก่อน

หน้านี,ในบทนี, นีต้องใช้ สติปัญญา หัวทั%งเจ็ดนั%นคือภูเขาเจ็ดยอดทีห ญิงนั%นนังอยู่ ความเห็นเกริ น
นําของเขาดูเหมือนจะบ่งชี,วา่ คนทั,งหลายทีมีสติปัญญาตามพระคัมภีร์จะเข้าใจสิ งทีเขาจะพูด
“หัวทั,งเจ็ดนั,นคือภูเขาเจ็ดยอดทีหญิงนั,นนัง อยู”่ หญิงนี,ถูกบรรยายว่านัง อยูบ่ นนํ,ามากหลายซึงจะ
ถูกอธิ บายในข้อ 15 และถูกบรรยายว่านัง อยูบ่ นสัตว์ร้ายสี แดงเข้มตัวนั,น ตรงนี,หวั ทั,งเจ็ดของ
สัตว์ร้ายตัวนี,ถูกนิยามว่าเป็ น “ภูเขาเจ็ดยอด” ข้อ 10 จะนําเสนอข้อมูลเสริ มเกียวกับหัวทั,งเจ็ดนี,
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภูเขาเจ็ดยอดตรงนี,กบั กษัตริ ย ์
เจ็ดองค์ในข้อ 10 ผูค้ นทราบกันโดยทัว ไปว่ากรุ งโรมตั,งอยูบ่ นเนินเขาเจ็ดยอด ในทาง
ประวัติศาสตร์แล้วมันก็ได้ชือว่านครแห่งเขาเจ็ดยอด (septem montes) นอกจากนี, คํากรี กทีแปล
ว่า ภูเขา (ออรอส) บางครั,งก็แปลเป็ น ‘เนินเขา’ เห็นได้ชดั ว่าตัวตนทีแท้จริ งของเมืองของหญิง

ชัว นี,คือ กรุ งโรม มันคือหญิงแพศยาคนสําคัญผูซ้  ึงได้ทาํ ให้คนในโลกมัวเมาไปกับการละทิ,ง
ความจริ งทางศาสนาของมัน โดยทําให้พวกเขาด้านชาต่อความจริ ง
วว 17:10

อย่างไรก็ตาม ทูตสวรรค์องค์น, ียงั ทําให้เราเข้าใจมากขึ,นเกียวกับหัวทั,งเจ็ด

ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ดว้ ย และมีกษัตริย์เจ็ดองค์ ซึงห้ าองค์ ได้ ล่วงไปแล้ว องค์หนึงกําลังเป็ น
อยู่ และอีกองค์ หนึงนั%นยังไม่ ได้ เป็ นขึน% และเมือ เป็ นขึน% มาแล้ว จะต้ องดํารงอยู่ชัวขณะหนึง เรา
จําได้จากบทที 13 ว่าสัตว์ร้ายนั,นไม่ใช่คนๆหนึงเท่านั,น แต่เป็ นระบบๆหนึงด้วย ตรงนี,บ่งบอกว่า
ระบบนี,มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ทีอยูล่ ึกมากโดยย้อนกลับไปยังรุ่ งอรุ ณแห่งระบบโลกเลย
แน่นอนทีไม่มีความคิดเป็ นเอกฉันท์เกียวกับกษัตริ ยท์ , งั เจ็ดองค์น, ี อย่างไรก็ตาม นีกเ็ ป็ นความ
เข้าใจของผูเ้ ขียนคนนี, กษัตริ ยเ์ หล่านี,ทีถูกพูดถึงคือตัวแทนของอาณาจักร จักรวรรดิ และยุคสมัย
ทีพวกเขาเรื องอํานาจ
สิ งทีถูกนําเสนอตรงนี,คือ เชื,อสายแบบย่อๆของระบบโลกไล่ต, งั แต่สมัยบาบิโลนโบราณ
มาจนถึงยุคเจ็ดปี ยอห์นได้รับการบอกว่าในกษัตริ ยท์ , งั เจ็ดองค์น, ี องค์หนึงกําลังเป็ นอยู่ อีกองค์
หนึงยังไม่ได้เป็ นขึ,น และห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว ยอห์นมีชีวติ อยูใ่ นช่วงรุ่ งเรื องทีสุดของจักรวรรดิ
โรมัน นัน น่าจะเป็ นกษัตริ ย ์ (หรื อราชอาณาจักร) ทีทูตสวรรค์องค์น, นั บอกว่า กําลังเป็ นอยู่ ยอห์น
ได้มีชีวติ อยูใ่ นช่วงยุคสมัยดังกล่าวของประวัติศาสตร์ กษัตริ ย ์ (อาณาจักร) ทีเจ็ดทีจะเป็ นขึ,นนั,น
ก็จะเป็ นรู ปแบบสุ ดท้ายของโลกโรมันทีถูกสร้างขึ,นใหม่อย่างหลวมๆในช่วงครึ งแรกของยุคเจ็ด
ปี (นิ,วเท้าสิ บนิ,วของปฏิมากรใหญ่ในนิมิตทีดาเนียลเห็น ในดาเนียล 2:40-43)
กษัตริ ย ์ (ราชอาณาจักร) ห้าองค์น, นั ซึงล่วงไปแล้วโดยนับมาจนถึงสมัยของยอห์นก็น่าจะ
เป็ นมหาอํานาจโลกต่างๆทีมาก่อนยุคสมัยของโรม เมือนับถอยหลังไป อาณาจักรเหล่านั,นก็คือ
(5) กรี ซ, (4) เปอร์เซีย, (3) จักรวรรดิบาบิโลนในสมัยดาเนียล, (2) มหาอํานาจต่างๆทีครองโลก
ก่อนสมัยของดาเนียล เช่น อัสซีเรี ยและอาจรวมถึงยุคต่างๆของอียปิ ต์ดว้ ยในประวัติศาสตร์
โบราณ และสุ ดท้ายคือ (1) ยุคแห่งคนบาบิโลนดั,งเดิมซึ งเป็ นทีมาของระบบโลกซึงถูกพัฒนาขึ,น
หลังนํ,าท่วมโลก
กษัตริ ย ์ (อาณาจักร) องค์ทีเจ็ดซึงยังมาไม่ถึงถูกกล่าวว่าจะดํารงอยูช่ วั ขณะหนึง รู ปแบบ
สุ ดท้ายของจักรวรรดิโรมทีถูกสร้างขึ,นใหม่อย่างหลวมๆในช่วงยุคเจ็ดปี จะดํารงอยูน่ อ้ ยกว่าสาม

ปี ครึ ง มันจะเพิง ก่อตัวขึ,นไม่นานเองตอนทีปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะเข้ายึดอํานาจขณะทีมนั ขึ,น
ครองโลก เห็นได้ชดั ว่าจะมีผขู ้ , ึนดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ของจักรวรรดิโรมันทีถูกตั,งขึ,นใหม่น, ี อย่างไร
ก็ตามเขาจะดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ได้เพียงไม่นาน
วว 17:11

ทูตสวรรค์องค์น, ีแจ้งให้ยอห์นทราบต่อไปว่า สัตว์ ร้ายทีเ ป็ นแล้วเมือ ก่อน

แต่ เดีย8 วนีไ% ม่ ได้ เป็ นนั%นก็เป็ นทีแ ปด แต่ กย็ งั เป็ นองค์หนึงในเจ็ดองค์น%ัน และจะไปสู่ ความพินาศ
พอถึงตอนกลางของยุคเจ็ดปี ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์เองซึงเป็ น “สัตว์ร้ายทีเป็ นแล้วเมือก่อน แต่
เดี^ยวนี,ไม่ได้เป็ น” จะสถาปนาตัวเองเป็ นผูค้ รอบครองโลก ซึงจะเป็ นองค์ทีแปดในลําดับ
จักรวรรดิทีข, ึนครอบครองโลกโดยไล่ตามประวัติศาสตร์แล้ว แม้กระนั,น จุดจบก็คือ ความพินาศ
นัน คือการถูกทําลายในนรก
วว 17:12-13

ทูตสวรรค์องค์น, ีบอกให้ยอห์นทราบต่อไปอีกว่า เขาทั%งสิ บเขาที

ท่านได้ เห็นนั%นคือกษัตริย์สิบองค์ทยี งั ไม่ได้ เสวยราชสมบัติ แต่ จะรับอํานาจอย่างกษัตริย์ด้วยกัน
กับสัตว์ร้ายนั%นหนึงชัวโมง คนเหล่านี,น่าจะเป็ นผูน้ าํ ของสมาพันธ์สิบประเทศของจักรวรรดิโรม
ทีถูกฟื, นขึ,นใหม่อย่างหลวมๆตามทีมีกล่าวล่วงหน้าไว้โดยดาเนียลในดาเนียล 2:40-43 และ 7:24
พวกเขาจะได้ข, ึนครอบครองเพียงหนึงชัว โมง (นัน คือ เวลาสั,นมากๆ) อาจเป็ นไปได้วา่ ปฏิปักษ์
ต่อพระคริ สต์ชกั จูงให้พวกเขาสนับสนุนมัน พอทําได้แล้วมันก็ยดึ อํานาจของพวกเขามาเป็ นของ
มันเอง นีน่าจะเป็ นส่ วนหนึงของวิธีทีมนั ผงาดขึ,นสู่ การครอบครองโลก
นอกจากนี, 13 กษัตริย์ท%งั หลายนั%นมีนํา% พระทัยอย่ างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิLและ
อํานาจของตนไว้ แก่ สัตว์ ร้ายนั%น สมาพันธ์สิบประเทศนี, ซึงน่าจะเป็ นประเทศยุโรปต่างๆ ก็รวม
กันเป็ นหนึงและพวกเขาก็มอบอํานาจครอบครองของพวกเขาให้แก่ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์
วว 17:14

ทูตสวรรค์องค์น, ีกล่าวต่อไปอีกว่า กษัตริย์เหล่านีจ% ะกระทําสงครามกับ

พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา นีน่าจะหมายถึงสงครามแห่งอารมาเกด
โดนซึงจะมาถึงในไม่ชา้ รู ปแบบสุ ดท้ายของสมาพันธ์โรมัน (ยุโรป) นี,จะเป็ นพันธมิตรกับ
ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ โดยนําไปสู่ การรุ กรานประเทศอิสราเอลเพือทําสงครามครั,งสุ ดท้ายที
อารมาเกดโดน

พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นพระเมษโปดก ถูกบรรยายในทีน, ีวา่ เพราะว่ าพระองค์ทรงเป็ น
เจ้ านายเหนือเจ้ านายทั%งหลาย และทรงเป็ นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ท%งั หลาย ในรู ปแบบที
คล้ายกับคําพูดทีมีบนั ทึกไว้ใน 19:16 มีการพูดถึงคนเหล่านั,นทีกลับมาพร้อมกับพระคริ สต์เพือ
ทําสงครามกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ และผู้ทอี ยู่กบั พระองค์ น%ันเป็ นผู้ทพี ระองค์ ได้ ทรงเรียก และ
ทรงเลือกไว้ และเป็ นผู้ทสี ั ตย์ ซือ” บางคนตีความว่าบรรดากองทัพแห่งสวรรค์ซ ึงถูกบรรยายถึง
ใน 19:14 ทีกลับมาพร้อมกับพระเยซูคริ สต์ทีอารมาเกดโดนคือ พวกทูตสวรรค์ อย่างไรก็ตาม
ตรงนี,เราเห็นชัดเจนว่าคนเหล่านี,คือผูท้ ี (1) พระองค์ ได้ ทรงเรี ยก, (2) ได้ ทรงเลือกไว้ และ (3)
เป็ นผู้ทีสัตย์ ซือ คําบรรยายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับทูตสวรรค์ แต่สอดคล้องกับคริ สตจักร
มากกว่า เราอาจกล่าวได้วา่ เฉพาะคนเหล่านั,นทีเป็ นของยุคคริ สตจักรซึงได้พิสูจน์ตวั แล้วว่าเป็ นผู ้
ทีสัตย์ซือจะได้รับสิ ทธิพิเศษในการกลับมาในกองทัพแถวหน้าพร้อมกับพระเยซูคริ สต์ นอกจาก
นี, วิวรณ์ 19:14 ก็บรรยายถึงพวกเขาว่าสวม “ผ้าป่ านเนื,อละเอียด ขาวและสะอาด” ซึงเป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวอันเป็ นเอกลักษณ์ของคริ สตจักร นีสือชัดเจนอีกครั,งถึงคริ สตจักรในสวรรค์ใน
ช่วงยุคเจ็ดปี ซึงกลับมาพร้อมกับพระคริ สต์ตอนทีพระองค์ปรากฏพระองค์ในฤทธิ;เดชและสง่า
ราศีใหญ่ยงิ นีจึงสื อชัดเจนอีกครั,งถึงทรรศนะทีเชือเรื องการรับขึ,นก่อนยุคเจ็ดปี
วว 17:15

ทูตสวรรค์องค์น, นั จึงบรรยายให้ยอห์นฟังต่อไปว่า "นํา% มากหลายทีท ่ าน

ได้ เห็นหญิงแพศยานังอยู่น%ัน ก็คอื ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษาต่ างๆ ในข้อ 1 ของบทนี,
หญิงแพศยาคนสําคัญถูกบรรยายว่านัง อยูบ่ นนํ,ามากหลาย ตรงนี,กล่าวชัดเจนว่านํ,ามากหลายคือ
บรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลก คือ ทะเลแห่งมวลมนุษยชาติ อิทธิพลและความยิง ใหญ่ของ
โรมตลอดหลายศตวรรษจึงยิง ใหญ่จริ งๆ
วว 17:16

ถึงแม้วา่ ระบบศาสนาของโรมกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะมีสถานะใกล้

ชิดกันดุจคู่ตุนาหงันเหลือเกิน แต่ดว้ ยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบ เขาสิ บเขาทีท่านได้ เห็นอยู่บนสัตว์
ร้ าย จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั%น จะกระทําให้ นางโดดเดีย วอ้างว้างและเปลือยกาย และจะ
กินเนือ% ของหญิงนั%น และเผานางเสียด้ วยไฟ บางทีหลังจากทีได้ข, นึ ครองโลกและได้ต, งั ตัวเป็ น
พระเจ้าแล้วด้วยความช่วยเหลือของผูพ้ ยากรณ์เท็จ ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์กอ็ นุญาตให้เหล่าผูใ้ ต้

บังคับบัญชาชาวยุโรปของมัน ซึงก็คือ กษัตริ ยท์ , งั สิ บของมัน ทําลายระบบศาสนาทีละทิ,งความ
จริ งของโรมครั,งเดียวพอ นีสือถึงการทําลายอิทธิพลของโรมในยุโรปจนสิ, นซากและน่าจะสื อถึง
ความพินาศสู ญสิ, นของกรุ งวาติกนั เองด้วย
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคําพูดทีวา่ พวกเขาทําให้นางเปลือยกายและกินเนื,อของนางนั,นมีความ
หมายแฝงอยู่ อาจเป็ นไปได้วา่ ความเปลือยเปล่าของนางก็คือ การเผยให้เห็นถึงความว่างเปล่า
และความหลอกลวงของระบบของนาง การกินเนื,อของนางอาจเป็ นการเตือนความจําแบบ
เหน็บแนมถึงหลักคําสอนทีคงอยูม่ านานของโรมเรื องการเปลียนแปลงสารัตถะ
(transubstantiation) ในพิธีมิสซาของมัน ไม่วา่ จะในกรณี ใด ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์กห็ นั มาเล่น
งานพันธมิตรของมันทันทีทีมนั ไม่จาํ เป็ นต้องใช้บริ การของนางอีกต่อไป มันอาจแต่งตั,งตัวเอง
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกยิวทีกรุ งเยรู ซาเล็ม จากนั,นก็ทาํ ลายโรมในฐานะคู่แข่งไปเสี ย
วว 17:17

ทูตสวรรค์องค์น, ีออกความเห็นต่อไปว่า เพราะว่ าพระเจ้ าทรงดลใจเขาให้

กระทําตามพระทัยของพระองค์ โดยการทรงทําให้ พวกเขามีความคิดอย่ างเดียวกัน และมอบ
อาณาจักรของเขาให้ แก่สัตว์ร้ายนั%น จนถึงจะสํ าเร็จตามพระวจนะของพระเจ้ า พระเจ้าทรงจัด
เตรี ยมให้กษัตริ ยย์ โุ รปสิ บชาติน, ีกระทําพันธมิตรกับปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ โดยให้ประเทศเหล่า
นั,นตกเป็ นของมันจนกว่าจะถึงเวลาทีพระวจนะของพระเจ้าจะสําเร็จอย่างเหมาะสม จากการกระ
ทําสิ งเหล่านี,ท, งั หมด พระเจ้าก็ทรงกระทํากิจในประเทศเหล่านี,เพือทําให้คาํ พยากรณ์สาํ เร็จและ
เพือ ทีจะบรรลุพระประสงค์ของพระองค์ดว้ ย
วว 17:18

เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยว่าตัวตนของหญิงนี,ซ ึงถูกบรรยายไปก่อนหน้านั,น

ในบทนี,วา่ เป็ นใคร ทูตสวรรค์องค์น, ีจึงแจ้งให้ยอห์นทราบว่า และผู้หญิงทีท ่านเห็นนั%นก็คอื นคร
ใหญ่ ทีม อี าํ นาจเหนือกษัตริย์ท%งั หลายทัว แผ่ นดินโลก” ดังทีได้บรรยายไปอย่างระมัดระวังตลอด
บทนี,แล้ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเมืองนี,คือ กรุ งโรม และอิทธิพลของมันทีถูกใช้ผา่ นทางวาติกนั
วาติกนั ได้ใช้อิทธิพลและอํานาจมหาศาลของมันเหนือกษัตริ ยแ์ ละประชาชาติมากมายเหลือเกิน
มาตลอดหลายศตวรรษ ทั,งหมดนี,จะมาถึงจุดจบในช่วงยุคเจ็ดปี
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 18: บทนีส านต่ อเนือ หาเกียวกับการล่ มจมของบาบิโลน ขณะทีบทที
17 มีเนือ หาเกียวกับบาบิโลนทีเป็ นศาสนาและการเมือง บทที 18 ก็มีเนือ หาเกียวกับสิ งที อาจ
เรี ยกได้ ว่าเป็ นบาบิโลนทีเป็ นการพาณิ ชย์ และที เป็ นวัฒนธรรม จริ งๆแล้ วมันก็คือการสิ นสุดลง
ของระบบโลกนันเอง โดยเฉพาะความเย่ อหยิง ความมัง มี และอิทธิ พลของโลก พระคัมภีร์ไม่ ได้
กล่ าวว่ าเรื องนีเ กิดขึน ช่ วงเวลาใดเลยในยุคเจ็ดปี แต่ มนั เป็ นภาพรวมซึ งสอดคล้ องกับเหตุการณ์
อืนๆที เกิดขึน ในตอนนันมากกว่ า
วว 18:1

บทนี,เริ มต้นด้วยการทียอห์นบันทึกว่า ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านีข% ้ าพเจ้ า

ก็ได้ เห็นทูตสวรรค์ อกี องค์หนึงลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอาํ นาจใหญ่ ยงิ และรัศมีของท่ านได้ ทาํ ให้
แผ่ นดินโลกสว่ างไป พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าทูตสวรรค์ทีมีอาํ นาจและรัศมีใหญ่ยงิ นี,เป็ นใคร
บางคนเสนอว่านีคือพระเยซูคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ซึงก็มีไม่มีขอ้ พิสูจน์ทีชดั เจน เพราะคําทีแปล
ว่า ทําให้ ...สว่ าง (โฟทิโซ) ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปอดีตกาล จึงแปลได้วา่ ‘และรัศมีของท่านได้ทาํ ให้
แผ่นดินโลกสว่างไปในตอนนั,น’ พระเยซูยงั ทรงเป็ นความสว่างของโลกอยูใ่ นตอนนี,
วว 18:2

คําประกาศของทูตสวรรค์องค์น, ีน่าตกใจ พอๆกับทีมนั ดังก้องกังวานและ

ชัดเจน ท่ านได้ ร้องประกาศด้ วยเสี ยงกึกก้องว่ า "บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว คํา
ประกาศนี,สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับคําประกาศของอิสยาห์ในอิสยาห์ 2:19 โดยดูในข้อนั,น
ได้ ขณะทีคาํ พยากรณ์ของอิสยาห์กินระยะเวลายาวนาน แต่คาํ ประกาศของทูตสวรรค์องค์น, ีพดู
ถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ งกําลังจะเกิดขึ,นในไม่ชา้ เรื องของเรื องก็คือว่า บาบิโลนมหานครกําลังจะ
ล่มจม ข้อเท็จจริ งทีวา่ มันถูกกล่าวซํ,าก็เน้นยํ,าความเป็ นจริ งและความแน่นอนของสิ งทีกาํ ลังจะ
เกิด
คําถามหนึงจึงเกิดขึ,นมาว่า ยอห์นกําลังเขียนถึงกรุ งบาบิโลนจริ งๆซึงถูกฟื, นฟูข, ึนใหม่
หรื อท่านกําลังเขียนถึงเมืองหนึง (หรื อแม้แต่ระบบหนึง) ในยุคสุ ดท้ายซึงเป็ นแบบของทุกสิ งที
เติบโตขึ,นมาจากรากเหง้าของบาบิโลนสมัยโบราณ ทรรศนะหลังนี,ดูเหมือนจะสอดคล้องไม่
เพียงกับเนื,อหาเท่านั,น แต่กบั ประวัติศาสตร์ดว้ ย

ทูตสวรรค์องค์น, ีบรรยายถึงบาบิโลนต่อไปว่า มันกลายเป็ นทีอ าศัยของผีปิศาจ เป็ นทีค ุม
ขังของผีโสโครกทุกอย่ าง และเป็ นกรงของนกทุกอย่างทีไ ม่ สะอาดและน่ าเกลียด การล่มสลาย
ของระบบ วัฒนธรรม และสังคมของคนชัว ซึงถูกแสดงเป็ นแบบในเมืองใหญ่น, ี ถูกเปรี ยบว่า
เป็ นเหมือนกับทีอยูอ่ าศัยในอนาคตสําหรับพวกสมุนของซาตาน มันถูกบรรยายว่าเป็ นทีคุมขัง
สําหรับผีปีศาจดังกล่าว วลีหลังทีพดู ถึง “นกทุกอย่างทีไม่สะอาดและน่าเกลียด” ก็สือถึงพวก
วิญญาณชัว เหล่านี,ในรู ปของสัญลักษณ์ นกทีไม่สะอาดและน่าเกลียดอาจหมายถึงนกแร้งทีบิน
วนเวียนอยูเ่ หนือซากสัตว์กไ็ ด้
เมือระบบโลกถูกทําลายในเมืองทีเป็ นตานํ,าของมัน นีกส็ ื อว่าอันทีจริ งแล้วมันจะกลาย
เป็ นทีคุมขังสําหรับพวกผีปีศาจซึงถูกแสดงเป็ นสัญลักษณ์โดยนกแร้ง ซึงเป็ นนกแห่งความตายที
น่าเกลียด บทที 19 จะบันทึกว่าสัตว์ร้ายนั,นและผูพ้ ยากรณ์เท็จถูกโยนทิ,งลงไปในบึงไฟโดยตรง
บทที 20 จะบันทึกเกียวกับการทีซาตานถูกล่ามโซ่ไว้เป็ นเวลาหนึงพันปี ในเหวทีไม่มีกน้ เหวนั,น
เห็นได้ชดั ว่าตลอดยุคพันปี นั,น พวกผีปีศาจทีเหลือในอาณาจักรของซาตานจะถูกล่ามโซ่ไว้ในที
คุมขังฝ่ ายวิญญาณแห่งหนึงซึงตั,งอยูบ่ นสถานทีๆเป็ นบาบิโลนกรุ งเก่า หรื อไม่กเ็ มืองทีถูกบาบิ
โลนแสดงเป็ นแบบในตอนท้ายของยุคเจ็ดปี
วว 18:3

เราได้เบาะแสเพิมเติมเกียวกับตัวตนของบาบิโลนยุคสุ ดท้ายนี, ยอห์น

เขียนว่า เพราะว่ าประชาชาติท%งั ปวงได้ ดืมเหล้าองุ่นแห่ งความเดือดดาลในการล่วงประเวณีของ
นครนั%น และบรรดากษัตริย์บนแผ่ นดินโลกได้ ล่วงประเวณีกบั นครนั%น และพ่อค้ าทั%งหลายแห่ ง
แผ่ นดินโลกก็ได้ มงั มีขนึ% ด้ วยทรัพย์ ฟุ่มเฟื อยของนครนั%น"
เนื,อความตรงนี,อาจแปลแบบถอดความได้วา่ ‘เพราะว่าทุกประชาชาติได้มีส่วนร่ วมใน
การผิดศีลธรรมของนาง และพวกเจ้านายของแผ่นดินโลกได้เกี,ยวพาราสี นาง และบรรดาพ่อค้า
แห่งแผ่นดินโลกได้ถูกทําให้ร าํ รวยขึ,นด้วยอํานาจแห่งเศรษฐกิจของนาง’ คําทีแปลว่า ทรัพย์
ฟุ่ มเฟื อย (สตเรนอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘กําลังแห่งความมัง มี’ ในคําศัพท์สมัยใหม่กว่า
ความหมายก็คือ ‘เศรษฐกิจ’ ของประเทศหนึงนัน เอง เห็นได้ชดั ว่ายอห์นไม่ได้เขียนถึงผูห้ ญิงที
ทําผิดศีลธรรมคนหนึง แต่เขียนถึงระบบหนึงทีชวั ช้าซึงแพร่ หลายไปทัว โลกต่างหาก ซึงถูก

แสดงเป็ นแบบโดยนครใหญ่แห่งยุคสุ ดท้าย ดูเหมือนว่าบาบิโลนทียอห์นเขียนถึงนี,เป็ นระบบ
ของโลกซึงมาพร้อมกับค่านิยม หลักปรัชญาและวัฒนธรรมทีผดิ ศีลธรรมของมัน
บรรดาผูป้ กครองทั,งหลายของโลกต่างได้รับอิทธิพลจากความเสื อมทรามทางเศรษฐกิจ
ทางจิตวิญญาณซึงมีลกั ษณะทีผดิ ศีลธรรมของระบบนี,ของมัน นอกจากนี, องค์กรและนักธุรกิจ
ทั,งหลายของโลกก็ร าํ รวยขึ,นเพราะอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกและเมืองใหญ่ (หรื อประเทศ
ใหญ่) ของมันด้วย ดูเหมือนจะเห็นได้ชดั ว่าบาบิโลนของวิวรณ์ 18 นี,หาใช่ใครอืนใดไม่นอกจาก
ระบบโลกนั,น ซึงถูกแสดงเป็ นแบบในเมืองใหญ่เมืองหนึง (หรื อประเทศใหญ่ประเทศหนึง) ใน
ยุคสุ ดท้าย
วว 18:4

ทรรศนะนี,ยงิ ถูกสนับสนุนเพิม เติมโดยคําประกาศต่อไป และข้าพเจ้ า

ได้ ยนิ เสี ยงอีกเสี ยงหนึงประกาศมาจากสวรรค์ ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั%นเถิด
เพือ ท่ านทั%งหลายจะไม่ มสี ่ วนในการบาปของนครนั%น และเพือ ท่านจะไม่ ต้องรับภัยพิบัติทจี ะเกิด
แก่นครนั%น มีอีกเสี ยงหนึงซึงไม่ระบุวา่ เป็ นเสี ยงของใครร้องออกมาจากสวรรค์ เพราะเหตุทีเสี ยง
นั,นเรี ยกผูฟ้ ังคําประกาศของท่านว่า “ชนชาติของเรา” เราจึงอาจสรุ ปได้วา่ จริ งๆแล้วนัน เป็ นเสี ยง
ของพระเจ้าพระบิดาหรื อไม่กข็ องพระเยซูคริ สต์ หากเรายอมรับทรรศนะทีวา่ นีเป็ นบทเนื,อหา
แทรก ซึงให้เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆทีกาํ ลังเกิดขึ,นในยุคเจ็ดปี จากมุมมองเสริ ม งั,นคํากําชับที
ให้ออกมาจากบาบิโลนซึงเป็ นระบบของโลกก็เป็ นสิ งทีประชากรของพระเจ้าทุกคนในยุคเจ็ดปี
ต้องตั,งใจฟัง ไม่วา่ เขาจะเป็ นยิวทีเชือหรื อเป็ นคนต่างชาติกต็ าม ในหนังสื อของผูพ้ ยากรณ์ต่างๆ
ในพระคัมภีร์เดิมมีคาํ สังแบบทีคล้ายกันนี,หลายครั,ง เช่น อิสยาห์ 48:20, 52:11
ความพินาศของบาบิโลนซึ งถูกพยากรณ์ในหนังสื ออิสยาห์และเยเรมียน์ ่าจะหมายถึง
ความพินาศของบาบิโลนสมัยโบราณซึงได้เกิดขึ,นแล้วจริ งๆในสมัยของดาเนียลและหลังจากนั,น
อย่างไรก็ตาม ความพินาศของบาบิโลนสมัยโบราณน่าจะเป็ นภาพแสดงให้เห็นล่วงหน้าและเป็ น
แบบของความพินาศครั,งสุ ดท้ายของระบบทีแพร่ หลายไปทัว โลกซึงถูกแพร่ กระจายไปโดยมัน
และกินเวลาไปจนถึงสิ, นยุคเจ็ดปี เลย เรื องนี,ถูกบรรยายในวิวรณ์ 18 คําสังทีให้ประชากรของ
พระเจ้าแยกออกจากโลกก็สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับสิ งทีพระวิญญาณบริ สุทธิ;ทรงกําชับให้
เปาโลเขียนใน 2 โคริ นธ์ 6:17-18 แม้กระทัง ในขณะนี,กต็ าม เมือผูค้ นของพระเจ้าไปเกลือกกลั,ว

กับโลก พวกเขาก็จาํ ต้องมีส่วนในความบาปต่างๆของโลกและรับผลทีตามมาของมันในท้าย
ทีสุดอย่างหลีกเลียงไม่ได้ คํากําชับทีให้แยกออกจากโลกไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความบริ สุทธิ;
ของพระเจ้าเท่านั,นแต่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ดว้ ย พระเจ้าทรงทราบดีถึง
อิทธิพลทีชวนให้เสื อมเสี ยของมันและการพิพากษาอันร้ายแรงทีจะมีมาเหนือมันด้วย
วว 18:5

คําสังเพิมเติมช่วยทําให้เราได้ทราบตัวตนของผูพ้ ดู นี, เพราะว่ าบาปของ

นครนั%นกองสู งขึน% ถึงสวรรค์ แล้ว และพระเจ้ าได้ ทรงจําความชัวช้ าแห่ งนครนั%นได้ ดูเหมือนจะ
เห็นได้ชดั ว่าผูพ้ ดู คือสมาชิกองค์หนึงของตรี เอกานุภาพ ตรงนี,เห็นได้ชดั ว่านีไม่ใช่พระบิดา นีจึง
อาจเป็ นพระบุตร พระองค์ตรัสว่ากลินเหม็นเน่าแห่งความบาปของโลกได้โชยขึ,นไปถึงสวรรค์
แล้วและพระเจ้าไม่ได้ทรงลืมมันเลย
วว 18:6

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงทูลขอต่อพระบิดาในสวรรค์วา่ นครนั%น

ได้ ให้ ผลอย่ างไร ก็จงให้ ผลแก่นครนั%นอย่างนั%น และจงตอบแทนการกระทําของนครนั%นเป็ นสอง
เท่ า ในถ้ วยทีน ครนั%นได้ ผสมไว้ กจ็ งผสมลงเป็ นสองเท่ าให้ นครนั%น คําทีแปลว่า ให้ ผล (อาพอดิ
โดมิ) ในบริ บทนี,มีความหมายว่า ‘ตอบแทน’ น่าสนใจตรงทีวา่ พระราชบัญญัติของโมเสส
กําหนดเรื องการตอบแทนสองเท่าสําหรับความบาปหลายอย่าง ดู อพยพ 22:4, 7, 9 องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราได้ทรงขอให้พระบิดาทรงตอบแทนชาวโลกด้วยการพิพากษาสองเท่าซึงสมกับ
การกระทําทีชวั ช้าของพวกเขา ท่านใช้ภาพเปรี ยบของการพิพากษาทีถูกเทออกจากถ้วยอีกครั,ง
ในกรณี น, ี พระเจ้าทรงถูกขอให้เทออกเป็ นสองเท่าสําหรับสิ งทีโลกเทให้พระเจ้าและประชากร
ของพระองค์ นียอ่ มหมายถึงภาพรวมของยุคเจ็ดปี ซึงจะเป็ นวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจริ งๆ
พระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกเก็บงําไว้มาตลอดหลายยุคหลายสมัย ในช่วงยุคเจ็ดปี
จะถูกเทออกเป็ นสองเท่าให้แก่ชาวโลกทีชวั ช้า
วว 18:7

พระเจ้าทรงถูกขออีกว่า นครนั%นได้ เย่อหยิง จองหองและมีชีวติ อย่าง

หรู หรามากเท่ าใด ก็จงให้ นครนั%นได้ รับการทรมานและความระทมทุกข์ มากเท่ านั%น ระบบโลก
ซึงมีรากเหง้าอยูใ่ นบาบิโลนสมัยโบราณและถูกแสดงเป็ นแบบในเมืองใหญ่/ประเทศใหญ่ในยุค
สุ ดท้ายของมันได้เย่อหยิง จองหองมานานแล้ว (ตรงนี,ถูกเรี ยกเหมือนเป็ นผูห้ ญิงคนหนึง) ความ

หมายของการมีชีวติ อย่ างหรู หราก็สือถึงความมัง คัง ดังนั,นพระเจ้าจึงทรงถูกขอให้พพิ ากษา
ระบบโลกด้วยการทรมานและความระทมทุกข์ตามความเย่อหยิง ความมัง คัง ทางเศรษฐกิจ และ
การโอ้อวดในสิ งนี,ของมัน คําพูดต่อไปนี,น่าสนใจ เพราะว่ านครนั%นทะนงใจว่ า `เราดํารงอยู่ใน
ตําแหน่ งราชินี ไม่ใช่ หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์ เลย' นีเป็ นการอ้างอิงถึงอิสยาห์
47:8-9 โดยตรงซึงพูดถึงความเย่อหยิง ของบาบิโลนสมัยโบราณ
“ฉะนั,น เจ้าผูร้ ักความเพลิดเพลิน จงฟังเรื องนี, คือผูน้ งั อย่างไร้กงั วล ผูค้ ิดในใจของตนว่า
"ข้านีแหละ และไม่มีผใู ้ ดอืนอีก ข้าจะไม่นงั อยูเ่ ป็ นหญิงม่าย หรื อรู ้จกั การสู ญเสี ยลูก" ทั,งสอง
เรื องนี,จะมาถึงเจ้าในขณะเดียวกันในวันเดียว คือความทีตอ้ งพรากจากลูกและความทีเป็ นหญิง
ม่าย จะมาถึงเจ้าอย่างเต็มขนาดทั,งทีมีวทิ ยาคมเป็ นอันมาก และอานุภาพใหญ่ยงิ ในเวทมนตร์ของ
เจ้า” (อิสยาห์ 47:8-9) เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าบาบิโลนสมัยโบราณได้สาํ แดงความโอหังของ
มันจนถึงขนาดทีพระเจ้าตรัสล่วงหน้าผ่านทางอิสยาห์ถึงความพินาศทีจะมาถึงของมัน คํา
พยากรณ์น, นั ถูกกล่าวถึงอีกครั,งพร้อมกับความพินาศของทายาทรุ่ นสุ ดท้ายของบาบิโลน นัน คือ
ระบบของโลกในช่วงยุคเจ็ดปี
วว 18:8

จุดจบของเมืองใหญ่น, ีของโลกในช่วงยุคเจ็ดปี ถูกกล่าวถึงล่วงหน้า เหตุ

ฉะนั%น ภัยพิบัติต่างๆของนครนั%นจะเกิดขึน% ในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การ
กันดารอาหาร และไฟจะเผานครนั%นให้ พนิ าศหมดสิ%น เพราะว่าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้ทรง
พิพากษานครนั%น ทรงอานุภาพยิง ใหญ่ " ความพินาศของนครใหญ่น, ีของระบบของโลกจึงมีผล
แล้ว ณ ช่วงเวลาหนึงในขณะทีมีการพิพากษาหลายอย่างของยุคเจ็ดปี นครนี,ซ ึ งเป็ นแบบของโลก
และทั,งหมดทีมนั แสดงถึงจะถูกทําลาย มันจะเกิดขึ,นในวันเดียว มันจะทิ,งความตาย ความระทม
ทุกข์ และการกันดารอาหารไว้เบื,องหลัง
นครนี,ซ ึงเป็ นแบบของความมัง คัง อันชัว ร้ายของโลกมานานจะถูก “ไฟเผา..ให้พนิ าศ
หมดสิ, น” เราคงได้แต่เดาว่าเหตุการณ์น, ีจะเกิดขึ,นโดยระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามของการ
พิพากษาของตราประทับทั,งเจ็ดหรื อเกิดจากอุกกาบาตไฟลุกทีตกจากท้องฟ้ าซึงถูกบรรยายถึงใน
การพิพากษาของเสี ยงทั,งเจ็ด อย่างไรก็ตาม ในวันนั,นนครใหญ่น, นั ของเศรษฐกิจของโลกและ

อิทธิพลทีชวั ช้าเลวทรามของมันจะถูกทําลาย เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัย ข้อพระคัมภีร์น, ีกก็ ล่าว
ชัดเจนว่าผูใ้ ดทรงอยูเ่ บื,องหลังทั,งหมดนี, “เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท้ รงพิพากษา
นครนั,น ทรงอานุภาพยิง ใหญ่” ประเด็นสําคัญของวิวรณ์ 18 ก็คือ ความพินาศของระบบโลกใน
ช่วงยุคเจ็ดปี มันจะถูกแสดงเป็ นแบบในความพินาศของนครใหญ่ของมัน (และอาจเป็ นประเทศ
ใหญ่ของมันด้วย) ในวันนั,น
วว 18:9

คราวนี,จุดสนใจเปลียนมาพูดถึงมุมมองจากแผ่นดินโลกและปฏิกิริยาของ

พวกคนใหญ่คนโตของระบบของโลกเมือพวกเขาได้เห็นความพินาศของมัน ยอห์นเขียนถึง
ปฏิกิริยาของบรรดาผูป้ กครองโลกเมือระบบของพวกเขาถูกทําลายไปจากใต้ฝ่าเท้าของพวกเขา
บรรดากษัตริย์แห่ งแผ่ นดินโลกทีไ ด้ ล่วงประเวณีกบั นครนั%น และได้ มชี ีวติ อย่างหรู หราร่ วมกัน
นั%น เมือ ได้ เห็นควันไฟทีไ หม้ นครนั%น ก็จะพิลาปรําไห้ ครําครวญเพราะนครนั%น บรรดาผูป้ กครอง
ของโลกซึงได้เต็มใจมีส่วนในความเสื อมทรามทางศีลธรรรมของโลกและได้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการนั,นก็จะพิลาปรําไห้เมือได้เห็นความพินาศของมัน คนเหล่านี,ซ ึ งได้ขายวิญญาณ
ของตนแก่พญามารเพือแลกกับความเพลิดเพลินฝ่ ายเนื,อหนังและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึง
ถูกเสนอโดยระบบของโลกก็จะแสดงความเสี ยใจเมือพวกเขาได้เห็นความพินาศของมันในช่วง
ยุคเจ็ดปี ขณะทีการพิพากษาต่างๆถูกปล่อยออกมาเพือทําลายโลก ตัวขับเคลือนทางเศรษฐกิจ
ของมันซึงได้สร้างความมัง คัง และราคะดังกล่าวก็ถูกทําลายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา
วว 18:10

น่าสนใจเพิมเติมตรงทีวา่ บรรดาผูค้ รอบครองของโลกมารวมตัวกันเป็ น

ครั,งคราวในนครใหญ่ของโลกนี, พวกเขาจึงยืนอยู่แต่ ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่ งการทรมานของ
นครนั%น และจะกล่าวว่ า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย บาบิโลนมหานครทีย งิ ใหญ่ นครทีแ ข็งแรง
เพราะเจ้ าได้ รับการพิพากษาโทษให้ พนิ าศไปภายในชัวโมงเดียวเท่ านั%น" ตรงนี,สือด้วยว่านคร
ใหญ่ของโลกนี,ยงั เป็ นทีรวมตัวกันของบรรดาผูน้ าํ ทางการเมืองของโลกด้วย เห็นได้ชดั ว่าพวก
เขาไม่อยูใ่ นนครนี,ตอนทีมนั ถูกทําลาย แต่กท็ ราบดีถึงเรื องทีมนั ถูกทําลาย พวกเขาจึงร้องไห้
ครําครวญให้กบั ความพินาศของมัน อีกครั,งทีความพินาศของมันถูกกล่าวถึงว่าเกิดขึ,นในชัว โมง

เดียว หากนัน ไม่ใช่การทําลายล้างด้วยระเบิดนิวเคลียร์ มันก็ตอ้ งเป็ นอะไรทีคล้ายๆกันอย่าง
แน่นอน
วว 18:11-13

เราเห็นบันทึกเพิมเติมเกียวกับการทีบรรดาองค์กรยักษ์ใหญ่ของ

โลกต่างร้องไห้ครําครวญให้กบั ความพินาศของนครใหญ่น, ี การลงทุนและการค้าขายหลักทรัพย์
ของเศรษฐกิจโลกก็มีศนู ย์กลางอยูท่ ีนครใหญ่น, ีเอง บรรดาพ่อค้าในแผ่ นดินโลกจะรําไห้
ครําครวญเพราะนครนั%น เพราะว่าไม่ มใี ครซื%อสินค้าของเขาอีกต่ อไปแล้ ว เมือศูนย์กลางทีเป็ น
เหมือนเส้นประสาททางการเงินของโลกถูกทําลาย เหล่าผูน้ าํ ทางธุรกิจของโลกก็ครําครวญ
เพราะพวกเขาไม่สามารถขายสิ นค้าของตนได้อีกต่อไป
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกถูกบรรยายในแง่ทีคนรู ้จกั ดีในศตวรรษแรก คําทีแปลว่า
สินค้า (กอมอส) มีความหมายด้วยว่า ‘สิ นค้าโภคภัณฑ์’ หรื อ ‘ผลิตภัณฑ์’ หากจะใช้คาํ ศัพท์ใน
แบบสมัยใหม่กว่า ดังนั,นยอห์นจึงกล่าวถึงสิ นค้าโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของเศรษฐกิจ
โลกซึงถูกขัดจังหวะโดยการถูกทําลายของเศรษฐกิจโลก 12 สิ นค้าเหล่านั%นคือ ทองคํา เงิน เพชร
พลอยต่ างๆ ไข่ มุก ผ้ าป่ านเนือ% ละเอียด ผ้ าสี ม่วง ผ้ าไหม ผ้าสีแดงเข้ ม ไม้ หอมทุกชนิด บรรดา
ภาชนะทีท าํ ด้ วยงา บรรดาภาชนะไม้ ทมี รี าคามาก ภาชนะทองสั มฤทธิL ภาชนะเหล็ก ภาชนะหิน
อ่อน 13 อบเชย เครืองเทศ เครืองหอม กํายาน เหล้าองุ่น นํา% มัน ยอดแป้ ง ข้ าวสาลี สั ตว์ ต่างๆ
แกะ ม้ า รถรบ และทาส และชีวติ มนุษย์
เศรษฐกิจของโลกไล่ต, งั แต่เงิน (ทองคําและเงิน) ไปจนถึงเพชรพลอยต่างๆ ไปจนถึง
สิ นค้าโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทุกรู ปแบบต้องหยุดชะงักหมด ทีน่าสนใจก็คือความเห็นเกียวกับ
“ทาสและชีวติ มนุษย์” ถึงแม้วา่ การค้าทาสไม่ใช่ส่วนหนึงของเศรษฐกิจของชาติตะวันตกใน
ปัจจุบนั อีกต่อไปแล้ว แต่มนั ก็เป็ นเช่นนั,นมาตลอดหลายยุคสมัย นอกจากนี, การค้าทาสก็ยงั ถูก
ปฏิบตั ิอยูใ่ นประเทศแถบเอเชียและประเทศโลกทีสามบางประเทศ โดยเฉพาะในธุ รกิจค้ากาม
“ชีวติ มนุษย์” ถูกซื,อและขายผ่านทางหลักปรัชญาทีชวั ร้ายต่างๆซึงถูกเผยแพร่ ผา่ นทางสื อหลาย
แขนงของโลก ระบบเศรษฐกิจของโลกทีเสื อมทรามและแพร่ หลายเหลือเกินในทุกวันนี,จึงถูก
บรรยายถึงอย่างชัดเจน

วว 18:14

คราวนี,ยอห์นเปลียนมาพูดถึงแง่มุมของผูบ้ ริ โภคของเศรษฐกิจโลกบ้าง

และผลซึงจิตของเจ้ ากระหายใคร่ ได้ น%ันก็ล่วงพ้นไปจากเจ้ าแล้ว สิงสารพัดอันวิเศษยิง และ
หรู หราก็พนิ าศไปจากเจ้ าแล้ว และเจ้ าจะไม่ ได้ พบมันอีกเลย เราอาจแปลแบบถอดความได้วา่
‘และผลิตภัณฑ์ต่างๆทีเจ้าปรารถนาเหลือเกินก็ไปจากเจ้าแล้ว และทุกสิ งซึงเป็ นของสังคมทีฟฟู่่ า
ก็จะไม่มีให้เจ้าอีกต่อไป’ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทีเป็ นความสะดวกสบายและเทคโนโลยี นัน คือ สิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆของสังคมทีฟุ้งเฟ้ อจะจากไปหมด คนส่ วนใหญ่ในโลกมีชีวติ อยูเ่ พือ
ความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ ซึงได้กลายเป็ นพระเจ้าของพวกเขาไปแล้วจริ งๆ ตราบใดทีตวั บ่งชี,
ทางเศรษฐกิจต่างๆยังเป็ นแง่บวก ผูค้ นก็มีความสุ ข โดยเฉพาะเมือมันเกียวข้องกับพวกเขา
โดยตรง ในช่วงยุคเจ็ดปี เศรษฐกิจโลกซึงได้นาํ ความมัง คัง และความสะดวกสบายเข้ามาก็จะถูก
ทําลาย
วว 18:15-16

นอกจากนี, บรรดาผูน้ าํ ทางเศรษฐกิจ เหล่าผูม้ ีอิทธิพลแห่งวงการ

ธุรกิจ และบรรดาเจ้าของกิจการต่างๆของโลกจะพิลาปรําไห้เมือระบบการพาณิชย์ของตนถูก
ทําลายจนราบเป็ นหน้ากลอง บรรดาพ่ อค้าทีไ ด้ ขายสิ งของเหล่านั%น จนเป็ นคนมัง มีเพราะนคร
นั%น จะยืนอยู่แต่ ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั%น พวกเขาจะร้ องไห้ ครําครวญด้ วย
เสี ยงดัง เมือระบบเศรษฐกิจของโลกซึงถูกแสดงเป็ นแบบโดยนครใหญ่น, ีถูกทําลาย จะมีความ
โศกเศร้าอย่างขมขืนโดยคนเหล่านั,นทีร าํ รวยขึ,นโดยมัน 16 ว่ า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานคร
นั%น ทีไ ด้ น่ ุงห่ มผ้ าป่ านเนือ% ละเอียด ผ้ าสี ม่วง และผ้ าสี แดงเข้ ม ทีไ ด้ ประดับด้ วยทองคํา เพชร
พลอยต่ างๆและไข่ มุกนั%น ตรงนี,มีการใช้สัญลักษณ์ทีแสดงถึงความฟุ้ งเฟ้ อในศตวรรษแรก หาก
จะแปลแบบถอดความโดยใช้คาํ พูดปัจจุบนั ก็จะได้วา่ ‘อนิจจา อนิจจาเอ๋ ย ให้กบั มหานครนั,นที
ชนชั,นสู งของมันแต่งกายด้วยแฟชัน ล่าสุ ดและประดับกายด้วยเครื องเพชรราคาแพง’ ทั,งหมดนี,
จะถูกทําลายสิ, น โดยเฉพาะบรรดาผูน้ าํ ทีมีอิทธิพลและเย่อหยิง ของมัน
วว 18:17-19

อีกเบาะแสหนึงทีช่วยบอกเราถึงตัวตนของมหานครนี,กป็ รากฏ

ตรงนี, นครใหญ่น, ีซ ึงมีอิทธิพลต่อคนในโลกผ่านทางวัฒนธรรมและสังคมทีเสื อมทรามของมัน
นครทีเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีสาํ คัญของโลก นครทีเป็ นทีต, งั แห่งกิจกรรมทางการเมือง

ของโลก ยังเป็ นเมืองท่าทีสาํ คัญด้วย อีกครั,งทีมีคนได้ยนิ เสี ยงรําไห้ครําครวญเพราะเหตุความ
พินาศฉับพลันของนครใหญ่น, ี เพียงในชัวโมงเดียว ทรัพย์ สมบัติอนั ยิง ใหญ่ น%ันก็พนิ าศสู ญไป
สิ%น" และนายเรือทุกคน คนทีโ ดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทั%งหลายทีม อี าชีพทางทะเล ก็ได้ ยนื
อยู่แต่ ห่างๆ 18 และเมือ คนเหล่ านั%นได้ เห็นควันไฟทีไ หม้ นครนั%นก็ร้องว่า "นครใดเล่าจะเป็ น
เหมือนมหานครนี%"
บรรดาผูท้ ีทาํ การค้าทางทะเลกับนครใหญ่น, ีต่างร้องไห้ครําครวญเมือได้เห็นความพินาศ
ฉับพลันของมัน เราเห็นถึงความโศกเศร้าของพวกเขาทีตอ้ งสู ญเสี ยรายได้ของตนไปผ่านทางการ
ใช้คาํ พูดแบบตะวันออกกลาง 19 และเขาทั%งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน พลางร้ องไห้
ครําครวญว่า "อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย มหานครนั%น อันเป็ นทีซ ึงคนทั%งปวงทีม เี รือกําปันเดินทะเล
ได้ กลายเป็ นคนมัง มีด้วยเหตุจากสิงของมีค่าของนครนั%น เพราะภายในชัวโมงเดียวนครนั%นก็เป็ น
ทีร กร้ างไป” ศูนย์กลางใหญ่แห่งความมัง คัง และระบบเศรษฐกิจของโลกซึ งรวมถึงธุรกิจการ
ขนส่ งทางทะเลด้วยต่างถูกทําลายสิ, น เมือใช้สาํ นวนภาษาแบบตะวันออกกลางเพือบรรยายถึง
ความทุกข์โศกของตน (โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน) บรรดาพ่อค้าทีทาํ ธุรกิจกับเมืองนี,ต่างก็
รําไห้ครําครวญทีตอ้ งสูญเสี ยธุรกิจการค้าของตนไป
บาบิโลนทีเป็ นการพาณิ ชย์ในยุคสุ ดท้ายคืออะไรกันแน่ บางคนเสนอว่ามันเป็ นเมืองหนึง
ทีถูกสร้างขึ,นใหม่บนสถานทีๆเคยเป็ นเมืองบาบิโลนสมัยโบราณ อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศอิรัก
ประสบความสําเร็จแล้วในการสร้างเมืองจําลองเพือแสดงถึงเมืองบาบิโลนสมัยโบราณ แต่มนั ก็
ไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อคนทั,งโลกเหมือนทีบรรยายไปแล้วในบทนี, นครและประเทศทีเป็ นผู ้
กําหนดฝี เท้าของโลกในยุคสุ ดท้ายจะเป็ นเมืองหรื อประเทศทีทาํ ให้ศีลธรรมของโลกเสื อมทราม
ผ่านทางวัฒนธรรมซึงเป็ นทีนิยมของมันและการไร้ซ ึงศีลธรรมของมัน มันจะเป็ นเมืองทีบรรดา
ผูน้ าํ ทางการเมืองของโลกมารวมตัวกันเป็ นครั,งคราว เห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของ
เศรษฐกิจของโลก เป็ นเมืองท่าทีสาํ คัญแห่งหนึงและเป็ นศูนย์กลางแห่งการขนส่ งทางทะเลทัว
โลก

เป็ นไปได้ไหมว่าบาบิโลนทางเศรษฐกิจซึงถูกบรรยายถึงในทีน, ีหาใช่เมืองอืนใดไม่
นอกจากเมืองนิวยอร์กซิต, ี ซึงเป็ นตานํ,าแห่งวัฒนธรรมอเมริ กนั ทีนนั มีสาํ นักงานใหญ่ของ
สหประชาชาติ ทีนนั มีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ โดยยังไม่ตอ้ งพูดถึงศูนย์กลางทางการเงินทีทรง
อํานาจทีสุดของโลกคือ ตลาดวอลล์สตรี ท ด้วยซํ,า ทีนนั เป็ นทีมาของวัฒนธรรมป๊ อบที
เสื อมทรามคือ ละครบรอดเวย์ และย่านไทม์สแควร์อนั โด่งดังในเรื องหยาบช้า ซึงทําให้โลก
เสื อมทรามไปด้วยวัฒนธรรมป๊ อบ ทีวา่ นิวยอร์กซิต, ีเป็ นเมืองท่าทีสาํ คัญแห่งหนึงนั,นก็เป็ นเรื องที
ปฏิเสธไม่ได้เลย มันเป็ นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก น่าสนใจตรงทีวา่ หนึงใน
ชานเมืองของมันมีชือว่า เวสต์บาบิโลน (West Babylon) นีเป็ นเรื องบังเอิญหรื อไม่? บางทีอาจจะ
ใช่กไ็ ด้ แต่ขอ้ มูลโดยรวมของเมืองนี,ในปัจจุบนั ก็ตรงกับลักษณะคําบรรยายเกียวกับบาบิโลนทาง
เศรษฐกิจของวิวรณ์ 18 ไม่วา่ จะในกรณี ใด ในช่วงยุคเจ็ดปี ระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
โลกพร้อมกับนครใหญ่ของมันก็จะถูกทําลาย
วว 18:20

คราวนี,จุดสนใจเปลียนไปทีสวรรค์และปฏิกิริยาของมันบ้างแล้ว เมือง

สวรรค์ พวกอัครสาวกอันบริสุทธิL และพวกศาสดาพยากรณ์ ท%งั หลาย จงร่ าเริงยินดีเพราะนคร
นั%นเถิด เพราะพระเจ้ าทรงแก้ แค้ นต่ อนครนั%นให้ ท่านทั%งหลายแล้ว คนเหล่านั,นทีอยูใ่ นสวรรค์
แล้ว โดยเฉพาะบรรดาอัครสาวกและผูพ้ ยากรณ์ท, งั หลายทีทนทุกข์ดว้ ยนํ,ามือของชาวโลกก็ได้
รับการแก้แค้นแล้วตอนนี, พวกเขาจึงถูกสัง ให้ร่าเริ งยินดีเมือได้เห็นความล่มจมของศัตรู เก่าของ
ตน
วว 18:21

ด้วยเหตุน, ีทูตสวรรค์องค์ หนึงทีม ฤี ทธิLมาก ก็ได้ ยกหินก้ อนหนึงเหมือน

หินโม่ ใหญ่ ท่ ุมลงไปในทะเลแล้วว่ า "บาบิโลนมหานครนั%นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี%แหละ และ
จะไม่ มใี ครเห็นนครนั%นอีกต่ อไปเลย ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;องค์หนึงทุ่มหินก้อนหนึงเหมือนหินโม่
ใหญ่ลงไปในทะเล ทูตสวรรค์องค์น, ีกล่าวว่า รู ปแบบสุ ดท้ายของบาบิโลนและระบบโลกของมัน
ก็จะถูกทําลายในรู ปแบบทีคล้ายกันนี, โดยจะไม่ถูกพบเห็นอีกเลย
วว 18:22

อิทธิพลและกิจกรรมอืนๆของนครทีเน่าเหม็นนี,กถ็ ึงคราวสิ, นสุ ดลงเช่น

กัน และจะไม่ มใี ครได้ ยนิ เสียงนักดีดพิณเขาคู่ นักเล่นมโหรี นักเป่ าปี และนักเป่ าแตร ในเจ้ าอีกต่ อ

ไป และในเจ้ าจะไม่ มชี ่ างในวิชาช่ างต่ างๆอีกต่ อไป และจะไม่ มใี ครได้ ยนิ เสี ยงโม่ แป้ งในเจ้ าอีกต่ อ
ไป ธุรกิจบันเทิงของนครทีชวั ช้านี,ซ ึงมีอิทธิพลต่อชาวโลกเหลือเกินก็จะถูกทําลาย คําทีน่าสนใจ
คือ ช่ าง และวิชาช่ าง รากคําของคําทีแปลเป็ นสองคํานี,กค็ ือ เท็คเน ซึงเป็ นทีมาของคําว่า
‘เทคโนโลยี’ ในปัจจุบนั ในสมัยโบราณคํานี,กห็ มายถึงช่างฝี มือจริ งๆ
เราเห็นชัดเจนเหลือเกินถึงความสัมพันธ์ของคําๆนี,กบั เทคโนโลยีในปัจจุบนั นีสือชัดเจน
ว่า ‘เทคโนโลยี’ ของบาบิโลนยุคสุ ดท้าย (ระบบของโลกและนครใหญ่ของมัน) จะถูกขัดจังหวะ
อย่างฉับพลัน พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่ามันเป็ นเช่นนี,ได้อย่างไรและเพราะเหตุใด การพิพากษา
ต่างๆของยุคเจ็ดปี อย่างน้อยก็น่าจะทําลายการผลิตและการส่ งกระแสไฟฟ้ าซึงคนใช้อย่างไม่รู้
คุณค่าเหลือเกิน เทคโนโลยีส่วนใหญ่ต่างต้องพึงกระแสไฟฟ้ าทั,งสิ, น วลีทีพดู ถึงเสี ยงโม่แป้ งย่อม
หมายถึงอุตสาหกรรมขั,นพื,นฐาน ระบบเศรษฐกิจของโลกพร้อมกับความบันเทิงและธุรกิจ
เทคโนโลยีท, งั หลายของมันจะฝื ดเคืองจนกระทัง หยุดลงในทีสุด
วว 18:23

เราเห็นว่าชีวติ ประจําวันก็ถูกทําให้สับสนวุน่ วายด้วย และในเจ้ าจะไม่ มี

แสงประทีปส่ องสว่างอีกต่ อไป และจะไม่ มใี ครได้ ยนิ เสี ยงเจ้ าบ่ าวเจ้ าสาวในเจ้ าอีกต่ อไป เพราะว่า
บรรดาพ่อค้ าของเจ้ าได้ เป็ นคนใหญ่ โตแห่ งแผ่ นดินโลกแล้ ว อย่างน้อยมีการสื อถึงการหยุดชะงัก
ของชีวติ ปกติในนครใหญ่แห่งยุคสุ ดท้ายของโลก นัน คือ บาบิโลนทีฉาวโฉ่ นีอาจสื อถึงการไม่มี
ไฟฟ้ าใช้ในเมืองนั,นด้วย การจัดงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ในเมืองนั,นก็จะยุติลงด้วย ทีน่าสนใจ
คือ อดีตกาล (กาลไม่สมบูรณ์ในภาษากรี ก) ของกิจกรรมทางการพาณิ ชย์ในนครนั,น เมือพระเจ้า
ทรงหมดความอดทนกับระบบของโลกและนครใหญ่น, นั ชีวติ ปกติกจ็ ะไม่มีในนครนั,นอีกต่อไป
มันจะกลายเป็ นทีคุมขังของผีปีศาจดังทีกล่าวไว้ในข้อ 2 จริ งๆ เราไม่ทราบชัดเจนว่านีคือลูก
หลานในยุคสุ ดท้ายของบาบิโลนสมัยโบราณหรื อเป็ นเมืองโบราณนั,นจริ งๆ สิ งทีชดั เจนก็คือ
การพิพากษาของพระเจ้าทีมีลกั ษณะละเอียดครบถ้วน ไม่มีอะไรเหลือเลยเมือพระองค์ทรงหมด
ความอดทน
นีเป็ นอีกครั,งทีมีการกล่าวถึงอิทธิพลทีเสื อมทรามของทั,งบาบิโลนในสมัยโบราณและ
บาบิโลนในยุคสุ ดท้าย และโดยวิทยาคมของเจ้ าได้ ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ ล่มุ หลง คําทีแปล

ว่า วิทยาคม (ฟารมาเคะเอีย) หมายถึงการใช้เวทมนตร์คาถาและการใช้ยาเสพย์ติดชนิดต่างๆของ
มัน ระบบโลกตลอดหลายยุคสมัยและในยุคสุ ดท้ายนี,อย่างแน่นอนไม่เพียงหลอกลวงบรรดา
ประชาชาติของแผ่นดินโลกเท่านั,น แต่ยงั ทําให้ประชาชาติเหล่านั,นเสื อมทรามไปด้วยอิทธิพล
ต่างๆทีชวั ร้ายของมันอีกด้วย เรื องทีสาํ คัญไม่นอ้ ยทีสุดก็คือ การค้ายาเสพย์ติด
วว 18:24

เช่นเดียวกับทีโลหิตของประชากรของพระเจ้าได้ถูกทําให้ไหลออกเป็ น

ประจําโดยบาบิโลนในรู ปแบบศาสนา (คริ สตจักรแห่งโรมทีละทิ,งความจริ ง) บาบิโลนแห่งทาง
โลก (ระบบของโลก) ก็มีความผิดในเรื องนี,มาตลอดเช่นเดียวกัน และในนครนั%นเขาได้ พบโลหิต
ของพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนทีถ ูกฆ่ าบนแผ่ นดินโลก" จากบาบิ
โลนในหลากหลายรู ปแบบตลอดหลายยุคสมัย ทั,งทีเป็ นศาสนาและทีเป็ นทางโลก รากเหง้าแห่ง
จุดสนใจของพวกมันก็เหมือนกัน นัน คือ ความเกลียดชังทีมีให้กบั ประชากรทีแท้จริ งของพระเจ้า
ทั,งศาสนาเทียมเท็จต่างๆทีถือกําเนิดขึ,นมาจากบาบิโลนสมัยโบราณและระบบโลกทีเป็ นการ
พาณิ ชย์อนั สกปรกโสโครกในหลากหลายรู ปแบบ ต่างทําให้โลหิตของประชากรของพระเจ้า
ไหลออก ถึงแม้จะสําแดงตัวออกมาในรู ปแบบทีแตกต่างกัน แต่บาบิโลนทีเป็ นศาสนาและทีเป็ น
แบบของโลกต่างก็มีเป้ าหมายเดียวกันมาตลอด นัน คือ การถอนรากถอนโคนงานของพระเจ้า
และประชากรของพระเจ้าให้สิ,นซาก จงสรรเสริ ญพระเจ้าทีวนั นั,นกําลังจะมาถึงเมือบาบิโลนใน
ทุกรู ปแบบของมันจะถูกทําลาย
*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 19: เนือ หาส่ วนต่ อไปนีถ ือว่ าเป็ นบทไคลแม็กซ์ ของหนังสื อเล่ มนี 
บทนีข ึน ต้ นด้ วยคําสรรเสริ ญพระเจ้ า มีการบรรยายถึงงานเลีย งสมรสของพระเมษโปดก จากนัน
ก็มีการนําเสนอการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ ด้วยฤทธิe เดชและสง่ าราศีใหญ่ ยิง ยอห์ นให้ ราย
ละเอี ยดแบบคลุมเครื อเกียวกับผลลัพธ์ ของสงครามที อารมาเกดโดนรวมถึงความพินาศของ
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริ สต์ และผู้พยากรณ์ เท็จด้ วย

วว 19:1

ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านีข% ้าพเจ้ าได้ ยนิ เสี ยงดังกึกก้ องของฝูงชนจํานวน

มากในสวรรค์ ร้องว่ า "อาเลลูยา ความรอด สง่ าราศี พระเกียรติ และฤทธิLเดชจงมีแด่ องค์พระผู้
เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของเรา
บางคนถือว่าบทนี,เป็ นบทเนื,อหาแทรก อย่างไรก็ตาม เนื,อหาส่ วนทีเหลือของหนังสื อเล่ม
นี,กด็ ูเหมือนเกิดขึ,นตามลําดับเหตุการณ์ โดยต่อเนืองจากความพินาศล่มจมของบาบิโลน หลัง
จากการเปิ ดเผยเกียวกับการพิพากษาระบบโลกซึงถูกแสดงเป็ นแบบในบาบิโลน ภาพเหตุการณ์ก็
เปลียนไปอย่างสิ, นเชิง “ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี,ขา้ พเจ้าได้ยนิ เสี ยงดังกึกก้องของฝูงชนจํานวน
มากในสวรรค์ร้องว่า อาเลลูยา ความรอด สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิ;เดชจงมีแด่องค์พระผู ้
เป็ นเจ้า พระเจ้าของเรา” ทีน่าหมายเหตุกค็ ือความเห็นของยอห์นทีวา่ “ฝูงชนจํานวนมากใน
สวรรค์”
ในวิวรณ์ 4 และ 5 ผูท้ ีร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าคือ ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บสี คนและเหล่านัก
ร้องประสานเสี ยงทีเป็ นทูตสวรรค์ ตรงนี,คือ “ฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์” นีอาจรวมถึงเหล่าวิ
สุ ทธิชนในพระคัมภีร์เดิม ในข้อ 7 คนกลุ่มนี,กล่าวถึงคริ สตจักรในฐานะเป็ นบุคคลทีสาม คน
เหล่านี,อาจเป็ นฝูงชนจํานวนมหาศาลทีได้รับความรอดและพลีชีพในช่วงยุคเจ็ดปี ก็ได้ พวกเขา
น่าจะเป็ นทุกคนทีได้รับการไถ่ในสวรรค์โดยไม่รวมคริ สตจักรซึ งสรรเสริ ญพระเจ้าเช่นนี,
คําว่า อาเลลูยา จริ งๆแล้วก็เป็ นคําฮีบรู ซ ึ งไม่ได้ถูกแปล หากแต่ใช้แบบทับศัพท์เลย ใน
ภาษาฮีบรู คาํ นี,แปลว่า ‘ท่านทั,งหลายจงสรรเสริ ญพระเจ้าเถิด’ มีเพลงสดุดี 15 บททีข, ึนต้นหรื อ
ลงท้ายด้วยคําๆนี, คณะนักร้องประสานเสี ยงแห่งสวรรค์น, ีสรรเสริ ญสี สิ งในบทเพลงนี,: (1) ความ
รอด, (2) สง่ าราศี, (3) พระเกียรติ และ (4) ฤทธิe เดชจงมีแด่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเรา
วว 19:2

คณะนักร้องแห่งสวรรค์หมู่ใหญ่น, ีร้องเพลงต่อไปอีกว่า `เพราะว่ าการ

พิพากษาของพระองค์เทีย งตรงและชอบธรรม' พระองค์ได้ ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคน
สํ าคัญนั%น ทีไ ด้ กระทําให้ แผ่ นดินโลกชัวไปด้ วยการล่วงประเวณีของนาง และ `พระองค์ได้ ทรง
แก้แค้ นผู้หญิงนั%นเพือ ทดแทนโลหิตแห่ งพวกผู้รับใช้ ของพระองค์ '" การพิพากษาของพระเจ้านั,น
เทียงตรงและชอบธรรมจริ งๆ นีถูกสําแดงในการทีพระองค์ทรงพิพากษา “หญิงแพศยาคน

สําคัญ” ผูน้ , นั นัน คือ ระบบโลก ซึงถูกแสดงเป็ นแบบในรู ปแบบสุ ดท้ายของบาบิโลน เพราะว่า
นครทีชวั ช้าในยุคสุ ดท้ายนี,ได้ทาํ ให้บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกเสื อมทรามไปด้วย
อิทธิพลทีตาํ ทรามของนาง ในทีสุดพระเจ้าจึงทรงทําลายมันเสี ยและระบบโลกทีมนั เป็ นตัวแทน
ในการทรงทําเช่นนั,น พระองค์กไ็ ด้ทรงแก้แค้นให้แก่โลหิตของบรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ทีถูก
ฆ่าตายมาตลอดหลายยุคสมัยด้วยนํ,ามือของระบบของโลก
วว 19:3

คณะนักร้องประสานเสี ยงหมู่ใหญ่น, ีร้องอีกครั,งว่า "อาเลลูยา `ควันไฟที

เกิดจากนครนั%นพลุ่งขึน% ตลอดไปเป็ นนิตย์ '" นีเป็ นการอ้างอิงย้อนกลับไปยัง 18:18 และการทีบา
บิโลนยุคสุ ดท้ายถูกไฟเผา เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าจะทรงยอมให้ควันไฟทีเกิดจากนครทีชวั ร้ายนี,
พลุ่งขึ,นจากซากปรักหักพังของมันตลอดยุคพันปี เพือเป็ นเครื องเตือนใจถึงการพิพากษาของ
พระองค์ทีทรงมีต่ออดีตระบบโลกทีชวั ร้ายนี,
วว 19:4

ด้วยเหตุน, ี พวกผู้อาวุโสทั%งยีส ิ บสีคนกับสิ งทีม ชี ีวติ อยู่ท%งั สี น%ัน ก็ได้ ทรุด

ตัวลงนมัสการพระเจ้ า ผู้ประทับบนพระทีน ังนั%นและร้ องว่ า "เอเมน อาเลลูยา" ผูอ้ าวุโสทั,งยีส ิ บ
สี คนซึงถูกบรรยายถึงในบทที 4 และ 5 ได้ทรุ ดตัวลงหน้าพระทีนงั พร้อมกับสิ งทีมีชีวติ ทั,งสี ทีอยู่
รอบพระทีนงั นั,น เขาเหล่านั,นนมัสการพระเจ้าร่ วมกัน โดยอาจเป็ นเหมือนการร้องโต้สลับกับฝูง
ชนทีถูกไถ่แล้วหมู่ใหญ่ดา้ นบน การตอบสนองของพวกเขานั,นเรี ยบง่ายพอๆกับทีมนั ลึกซึ,ง เพือ
ทีจะสรรเสริ ญพระเจ้า พวกเขาทําได้แต่เพียงร้องว่า “เอเมน อาเลลูยา!”
วว 19:5

และมีเสียงออกมาจากพระทีน ังว่า "`ท่ านทั%งหลายทีเ ป็ นผู้รับใช้ ของ

พระองค์ และผู้ทยี าํ เกรงพระองค์ ทั%งผู้น้อยและผู้ใหญ่ จงสรรเสริญพระเจ้ าของเรา'" ไม่มีการ
บอกว่าเสี ยงนั,นเป็ นของใคร แต่เห็นได้ชดั ว่านีน่าจะเป็ นทูตสวรรค์ทีมีตาํ แหน่งสู ง คําสังของเขา
นั,นเรี ยบง่าย “ท่านทั,งหลายทีเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ และผูท้ ียาํ เกรงพระองค์ จงสรรเสริ ญ
พระเจ้าของเรา” ทั,งผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ยก็ได้รับคําสังให้ทาํ เช่นนั,นด้วย กาลสุ ดปลายแห่งยุคสมัยได้
มาถึงแล้ว
วว 19:6

นอกจากสิ งเหล่านี,แล้ว ท่านก็เขียนต่อไปอีกว่า แล้วข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสียงดุจ

เสี ยงฝูงชนเป็ นอันมาก ดุจเสียงนํา% มากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้ องสนันว่า "อาเลลูยา เพราะว่ าองค์

พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด ทรงครอบครองอยู่ การตอบสนองของคณะนัก
ร้องแห่งสวรรค์ เหล่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้าทั,งผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ย พร้อมกับทูตสวรรค์ทุกระดับชั,น
ต่างส่ งเสี ยงดุจฝูงชนเป็ นอันมากในสวรรค์ เสี ยงของพวกเขาทีรวมกันก็เหมือน “เสี ยงนํ,ามาก
หลาย” ภาพเปรี ยบนี,กเ็ หมือนกับเสี ยงกระหึมของนํ,าตกทุกสายของแผ่นดินโลก การประสาน
เสี ยงของเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าในสวรรค์กย็ งิ ใหญ่เหลือเกิน มันยังถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับ
“เสี ยงฟ้ าร้องสนัน ” ด้วย นีเป็ นอีกครั,งทีภาพเปรี ยบนี,ใช้สิ งต่างๆของแผ่นดินโลก
การตอบสนองเป็ นเพลงสรรเสริ ญแด่พระเจ้าจากคําสังของทูตสวรรค์องค์น, ีกเ็ ป็ นเหมือน
กับเสี ยงฟ้ าร้องทีดงั สนัน จนพื,นพิภพสะเทือนสะท้าน พระเยซูคริ สต์กาํ ลังจะเข้าครอบครองแผ่น
ดินโลกแล้ว พระองค์กาํ ลังจะเสด็จกลับมาด้วยฤทธิ;เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ แล้ว วันของพระ
คริ สต์กาํ ลังใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั,น ฝูงชนทีรวมตัวกันในสวรรค์จึงร้องว่า “อาเลลูยา เพราะว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด ทรงครอบครองอยู”่ คําทีน่าสนใจคือ ผู้ทรง
ฤทธานุภาพสู งสุ ด (พันทอคราทอร์ ) แปลได้เป็ น ‘ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ;’ การปกครองและการครอบ
ครองของพระคริ สต์บนแผ่นดินโลกกําลังจะเริ มขึ,นแล้ว
วว 19:7

คราวนี,ภาพเหตุการณ์เปลียนมาพูดถึงงานเลี,ยงสมรสของพระเมษโปดก

บ้าง ข้อ 7-10 ของบทนี,อาจเป็ นเนื,อหาแทรก เหตุการณ์น, ีอาจถูกนําเสนอเป็ นเหมือนความจริ งที
สอดคล้องกันกับเนื,อหาหลักทีเกิดขึ,นตามลําดับเหตุการณ์ หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง เวลาและสถานที
ทีมีงานเลี,ยงสมรสนี,กน็ ่าจะเกิดขึ,นในสวรรค์ขณะทียคุ เจ็ดปี กําลังเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลก อย่างไร
ก็ตาม หากเนื,อหาต่อไปนี,เป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ,นต่อไปตามลําดับเวลา เราก็อาจสันนิษฐานได้วา่
เหตุการณ์น, ีเกิดขึ,นบนแผ่นดินโลกเพือ ต้อนรับการมาถึงของยุคพันปี ทรรศนะแบบก่อนยุคพันปี
ซึงมีลกั ษณะเป็ นการแบ่งยุคต่างๆแบบดั,งเดิมก็เชือว่าเหตุการณ์น, ีเกิดขึ,นในสวรรค์อาจในช่วง
ครึ งหลังของยุคเจ็ดปี ไม่วา่ จะในกรณี ใด ทีมีบนั ทึกไว้กค็ ือ คําประกาศถึงงานสมรสทีจะเกิดขึ,น
ระหว่างคริ สตจักรกับเจ้าบ่าวของนาง นัน คือ พระเยซูคริ สต์ บางคนก็เสนอว่ายุคพันปี คือ งาน
เลี,ยงสมรสและฮันนีมนู สําหรับพระคริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์

เหล่านักร้องในสวรรค์ร้องว่า ขอให้ เราทั%งหลายร่ าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสีของพระองค์ ได้ เตรียม
ตัวพร้ อมแล้ว งานสมรสทียงิ ใหญ่ทีสุดเท่าทีเคยมีมาในอดีต ปัจจุบนั หรื ออนาคตกําลังจะมีข, นึ
แล้ว กลุ่มนักร้องในสวรรค์จึงชักชวนกันให้มีความร่ าเริ งยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
เพราะเหตุใดน่ะหรื อ? “เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของ
พระองค์ได้เตรี ยมตัวพร้อมแล้ว” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเมษโปดกคือพระเยซูคริ สต์ (ดู ยอห์น
1:29) มเหสี ของพระองค์กห็ าใช่ใครอืนใดไม่นอกจากคริ สตจักรทีรวมตัวกันในสวรรค์ เปาโล
กล่าวชัดเจนว่านีคือคริ สตจักรใน 2 โคริ นธ์ 11:2 และเอเฟซัส 5:25-32 พระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ น
อันหนึงอันเดียวกับเจ้าสาวของพระองค์อย่างเป็ นทางการในพิธีสมรสแห่งยุคสมัย ธรรมเนียม
ของพวกยิวทีวา่ งานแต่งงานมีข, นึ ในบ้านของเจ้าบ่าวก็สนับสนุนทรรศนะทีวา่ เหตุการณ์สาํ คัญนี,
จะเกิดขึ,นในสวรรค์ก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
วว 19:8

คริ สตจักรถูกบรรยายถึงในลักษณะทีไม่ถูกสงวนไว้สาํ หรับใครอืนว่า

และทรงโปรดให้ มเหสี สวมผ้าป่ านเนื%อละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่ านเนือ% ละเอียดนั%นเป็ น
ความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชน" ในภาพเปรี ยบอันตระการตานี, ความชอบธรรมทีถูกถือให้
เป็ นของวิสุทธิชน (คริ สตจักร) ถูกบรรยายว่าเป็ นเหมือน “ผ้าป่ านเนื,อละเอียด สะอาดและขาว”
ทีน่าสนใจคือคําทีแปลว่า สะอาด (คาธารอส) คํานี,มกั ถูกแปลเป็ น ‘บริ สุทธิ;’ ถึงแม้วา่ ความบาป
ของเราเหมือนสี แดงเข้มและแดงอย่างผ้าแดง แต่พระองค์ได้ทรงชําระล้างเราในพระโลหิตของ
พระเมษโปดกและทําให้เราขาวเหมือนหิมะแล้ว ถึงแม้วา่ เราเป็ นผูช้ อบธรรมในตําแหน่งของเรา
ในพระคริ สต์แล้ว แต่เราก็มีหน้าทีในการดําเนินชีวติ ในทางทีบริ สุทธิ;และสะอาดในระหว่างนี,
ด้วย
วว 19:9

ผูท้ ีพดู ตรงนี,ถูกระบุในข้อ 10 ว่าเป็ นเพือ นผูร้ ับใช้และเป็ นพีนอ้ งฝ่ าย

วิญญาณด้วยกันกับยอห์น เขาอาจเป็ นหนึงในผูอ้ าวุโสดังทีระบุไว้ใน 7:13 ก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี
ใด และทูตสวรรค์องค์ น%ันสังข้ าพเจ้ าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่ า ความสุ ขมีแก่คนทั%งหลายทีไ ด้ รับเชิญ
มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก" ไม่มีความเห็นเป็ นเอกฉันท์วา่ ผูใ้ ดบ้างทีได้รับเชิญ

บางคนถือทรรศนะทีวา่ คําเชิญนี,มีมาถึงมนุษยชาติทียงั อยูใ่ นยุคสมัยนี, ซึงเป็ นผูท้ ีหนังสื อวิวรณ์
ถูกเขียนถึง หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง มันก็ยงั เป็ นคําเชิญทีเปิ ดรับคนทั,งหลายให้มาถึงพระคริ สต์อยู่
เหมือนกับทีคาํ เชิญสุ ดท้ายของหนังสื อเล่มนี,ถูกบันทึกไว้ใน 22:17 บางคนก็ถือทรรศนะทีวา่ พอ
ถึงตอนนี,คริ สตจักรก็รวมตัวกันในสวรรค์แล้วและคําเชิญนี,กม็ ีมาถึงคนทั,งหลายทีจะมาเป็ นแขก
ในงานเลี,ยงสมรสนี, คนเหล่านี,จึงน่าจะเป็ นชนชาติอิสราเอลทีกลับใจรับเชือ คําอุปมาหลายเรื อง
ของพระเยซูเกียวกับงานเลี,ยงสมรสในมัทธิว 22:1-14 และ 25:1-13 ก็สนับสนุนทรรศนะนี,
ปัญหาเดียวทีเกิดกับทรรศนะหลังนี,กค็ ือว่า หากงานเลี,ยงสมรสนี,มีข, ึนในสวรรค์ในช่วงยุคเจ็ดปี
ชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่กย็ งั อยูบ่ นแผ่นดินโลกอยู่ นีจึงทําให้บางคนเชือทรรศนะทีวา่ งานเลี,ยง
สมรสจริ งๆนั,นจะเกิดขึ,นในช่วงยุคพันปี
เจ้าบ้านของยอห์นจึงออกความเห็นว่า "ถ้ อยคําเหล่ านีเ% ป็ นพระดํารัสแท้ ของพระเจ้ า" คํา
ทีแปลว่า พระดํารัส (ลอกอส) มักถูกแปลเป็ น ‘พระวจนะ’ ดังนั,นคําพูดนี,จึงอาจแปลใหม่ได้วา่
‘ถ้อยคําเหล่านี,เป็ นพระวจนะทีแท้จริ งของพระเจ้า’
วว 19:10

แล้วข้ าพเจ้ าได้ ทรุดตัวลงแทบเท้ าของท่านเพือ จะนมัสการท่าน แต่ ท่าน

ได้ กล่ าวแก่ข้าพเจ้ าว่า "อย่าเลย ข้ าพเจ้ าเป็ นเพือ นผู้รับใช้ เหมือนกับท่ าน และพวกพีน ้ องของท่ าน
ทีย ดึ ถือคําพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้ าเถิด เพราะว่ าคําพยานของพระเยซูน%ันเป็ น
หัวใจของการพยากรณ์ "
ยอห์นจึง “ทรุ ดตัวลงแทบเท้าของท่านเพือจะนมัสการท่าน” เจ้าบ้านผูน้ , ีของท่านจึงกําชับ
ท่านว่า “อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็ นเพือ นผูร้ ับใช้เหมือนกับท่าน และพวกพีนอ้ งของท่านทียดึ ถือคํา
พยานของพระเยซู” เห็นได้ชดั ว่าบุคคลผูน้ , ีไม่ใช่ทูตสวรรค์เพราะเขาบอกยอห์นว่าเขาเป็ นเพือน
ผูร้ ับใช้คนหนึงของพระเจ้าและเป็ นพีนอ้ งฝ่ ายวิญญาณของท่านคนหนึงทีถือคําพยานของพระ
เยซู ไม่มีทีใดเลยในพระคัมภีร์ทีพวกทูตสวรรค์ถูกนําเสนอว่าเป็ นพีนอ้ งฝ่ ายวิญญาณหรื อเป็ น
พยานของพระคริ สต์ ดังทีได้กล่าวไปแล้วข้างบน นีอาจเป็ นหนึงในผูอ้ าวุโสเหล่านั,นทีอยูห่ น้า
พระทีนงั ซึ งถูกมอบหมายให้พายอห์นเทียวชมรอบๆสวรรค์ ดู วิวรณ์ 7:13 เขาไม่ยอมรับการ
นมัสการ เขาบอกยอห์นว่า “จงนมัสการพระเจ้าเถิด”

ความเห็นทิ,งท้ายของเขานั,นน่าสนใจ “เพราะว่าคําพยานของพระเยซูน, นั เป็ นหัวใจของ
การพยากรณ์” ความหมายตรงนี,ค่อนข้างคลุมเครื อ บางคนเชือว่าคําพยากรณ์ทุกอย่างสุ ดท้ายแล้ว
ก็พุ่งเป้ าไปทีพระเยซู หรื อคําพยานเกียวกับพระเยซูเป็ นแก่นแท้ของคําพยากรณ์ บางคนก็เสนอ
ว่าคําพยานของพระเยซูกเ็ ป็ นจุดสนใจสําคัญของคําพยากรณ์ทุกอย่าง ทั,งสองทรรศนะก็เกียวข้อง
กันอย่างใกล้ชิด ความจริ งทีสาํ คัญตรงนี,กค็ ือว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นหัวใจของคําพยากรณ์ทุก
อย่าง พระองค์ทรงเป็ นกุญแจทีไขสู่ ความเข้าใจคําพยากรณ์เช่นคําพยากรณ์ในหนังสื อวิวรณ์
เป็ นต้น คนทียงั ไม่รอดก็ไม่อาจเข้าใจหนังสื อทีลึกลับเล่มนี, เคล็ดลับทีช่วยให้เราเข้าใจมันก็คือ
คําพยานของพระเยซู นัน คือ การมารู ้จกั พระองค์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด จากนั,นทุกสิ งก็จะ
เริ มชัดเจนยิง ขึ,น
วว 19:11

ภาพเหตุการณ์เปลียนอีกครั,งไปอย่างมาก หากเนื,อหาก่อนหน้าเป็ นเนื,อหา

แทรก เนื,อหาส่ วนทีเหลือนี,กไ็ ม่ใช่เนื,อหาแทรกอย่างแน่นอน การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
ด้วยฤทธิ;เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ ก็มาถึงแล้ว เราไม่ทราบชัดเจนว่ายอห์นกําลังเขียนจากมุมมองที
ท่านเห็นบนแผ่นดินโลกหรื อนียงั เป็ นมุมมองในสวรรค์อยู่ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าท่านกําลัง
เขียนจากมุมมองของแผ่นดินโลกและมองขึ,นไปยังสวรรค์ ท่านจึงเขียนว่า แล้วข้ าพเจ้ าได้ เห็น
สวรรค์ เปิ ดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึง พระองค์ ผู้ทรงม้ านั%นมีพระนามว่ า "สั ตย์ ซือและ
สัตย์จริง" พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทําสงครามด้ วยความชอบธรรม
ช่างเป็ นภาพทีตรงกันข้ามกับการเสด็จมาครั,งแรกของพระคริ สต์ ในตอนนั,นพระองค์
เสด็จมาด้วยความถ่อมใจและความอ่อนแอในรู ปของทารกน้อย พระองค์เสด็จมาในตอนนั,นด้วย
พระคุณและความอ่อนสุ ภาพโดยเสนอพระองค์เองต่อชนชาติอิสราเอลโดยการขีลูกลา เมือ
พระองค์เสด็จมาด้วยฤทธานุภาพ มันจะเป็ น “ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนอง” บรรดาศัตรู ของ
พระองค์ (2 เธสะโลนิกา 1:8) เมือถึงตอนนั,นพระองค์จะทรงขีมา้ ขาว ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของผู ้
พิชิตทีเปี ยมด้วยชัยชนะ พระนามของพระองค์ถูกกล่าวว่าเป็ น “สัตย์ซือและสัตย์จริ ง” นอกจากนี,
พระองค์กเ็ สด็จมาเพือ พิพากษาและกระทําสงครามด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้แค้นนี,จะเป็ นไป
ด้วยความชอบธรรม ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะตัวทีบ่งบอกถึงตัวตนของพระองค์ พระองค์ทรงขีมา้

ข้ามฟ้ าสวรรค์มาด้วยชัยชนะใหญ่ยงิ ก่อนทีจะทรงเข้ารบกับบรรดากองทัพของโลกทีมารวมตัว
กันทีอารมาเกดโดน
วว 19:12-13

ยอห์นบรรยายต่อไปอีกว่า พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ

และบนพระเศียรของพระองค์มมี งกุฎหลายอัน และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ ซึงไม่ มผี ู้ใด
รู้ จักเลย นอกจากพระองค์เอง 13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ทจี ่ ุมเลือด และพระนามทีเ รียก
พระองค์น%ันคือ "พระวาทะของพระเจ้ า" ในรู ปแบบทีชวนให้นึกถึงวิวรณ์ 1:14 พระเนตรของ
พระองค์ถูกบรรยายว่าเป็ นเหมือนไฟซึงอาจบ่งบอกถึงพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์ คําที
แปลว่า มงกุฎ (ดีอาเดมา) หมายถึงมงกุฎของกษัตริ ย ์ ข้อเท็จจริ งทีวา่ พระองค์จะทรงสวมมงกุฎ
หลายอันก็อาจเกียวข้องกับข้อเท็จจริ งทีวา่ พญานาคนั,นสวมมงกุฎบนหัวทั,งเจ็ดของมัน (12:3)
และสัตว์ร้ายนั,นสวมมงกุฎบนหัวทั,งสิ บของมัน (13:1) พระเยซูในฐานะเป็ นจอมกษัตริ ยก์ ท็ รงยิง
ใหญ่กว่าคนทั,งปวงและทรงสวมมงกุฎหลายอัน ซึงบ่งบอกว่าพระองค์ทรงอยูเ่ หนือทุกสรรพสิ ง
ทัว พระคัมภีร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกขนานนามด้วยหลายชือ เมือพระองค์เสด็จ
กลับมา พระองค์จะทรงมีนามหนึงซึ งตอนนี,ยงั ไม่ถูกเปิ ดเผย เราไม่ทราบว่าพระนามนี,ถูกเขียน
ไว้ตรงไหน อย่างไรก็ตาม คนทั,ง 144,000 คนก็มีพระนามของพระบิดาเขียนอยูบ่ นหน้าผากของ
พวกเขา พวกสมุนของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์กม็ ีชือของมันหรื อเครื องหมายของมันอยูบ่ นหน้า
ผากของพวกเขา และหญิงแพศยาคนสําคัญแห่งวิวรณ์ 17 ก็มีชือของนางเขียนอยูบ่ นหน้าผาก
ของนาง (17:5) อาจเป็ นไปได้วา่ พระเยซูทรงมีพระนามใหม่ซ ึงยังไม่ถูกเปิ ดเผยเขียนอยูบ่ นหน้า
ผากของพระองค์ เราจะเห็นในตอนนั,น
นอกจากนี, พระองค์ยงั ทรงฉลองพระองค์ทีจุ่มเลือดด้วย ในความเห็นของผูเ้ ขียน แทบจะ
ไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่าเลือดนั,นมาจากไหน ซึงน่าจะเป็ นพระโลหิ ตอันมีค่ามากของพระองค์เอง
(บางคนกลับเสนอว่ามันคือเลือดของพวกศัตรู ของพระองค์ทีกระเด็นมาเปื, อนฉลองพระองค์
ขณะทีพระองค์ทรงมีชยั ต่อพวกเขา มีการอ้างอิงไปยัง อิสยาห์ 63:1 หรื อวิวรณ์ 14:20) อย่างไร
ก็ตาม คําทีแปลว่า จุ่ม (บัพโต) ก็ช่วยเปิ ดเผยให้เห็น ซึงมีความหมายตรงตัวว่าจุ่มเหมือนในการ
ย้อมผ้า นอกจากนี,มนั ยังเป็ นรากคําของคําว่า บัพติดโซ ซึงถูกใช้ทบั ศัพท์เป็ นคําว่า ‘ให้บพั ติศมา’

ด้วย ฉลองพระองค์ทีพระเยซูทรงสวมตอนทีพระองค์เสด็จกลับมาก็ถูกจุ่มในเลือด นัน คือ พระ
โลหิตของพระองค์เอง เพือเป็ นคําพยานอันทรงพลังเกียวกับฤทธิ;เดชอันยิง ใหญ่ของมันให้ท, งั
บรรดาผูท้ ีถูกไถ่และพวกศัตรู ได้รับรู ้ดว้ ย เกรงว่าจะมีคนสับสน ยอห์นจึงบันทึกว่า “และ
พระนามทีเรี ยกพระองค์น, นั คือ "พระวาทะของพระเจ้า” บางคนเสนอว่านีอาจเป็ นพระนามนั,นที
ถูกพูดถึงในข้อ 12 อย่างไรก็ตาม นัน ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าพระเยซูทรงถูกเรี ยกเช่นนั,นอยูแ่ ล้วใน
ยอห์น 1:1 นีเป็ นอีกครั,งทีมีการนําเสนอพระนามทีชดั เจนอีกอันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
วว 19:14

พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพียงผูเ้ ดียว เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ ผ้า

ป่ านเนื%อละเอียด ขาวและสะอาด ได้ นังบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไป เห็นได้ชดั ว่ากองทัพ
เหล่านั,นคือคริ สตจักร เพราะคําบรรยายแบบเดียวกันนี, “ผ้าป่ านเนื,อละเอียด ขาวและสะอาด” ก็
ถูกใช้เพือบรรยายถึงคริ สตจักรในข้อ 8 เราจะกลับมาพร้อมกับพระองค์โดยขีมา้ ขาวเช่นกัน นี
เป็ นอีกครั,งทีคริ สตจักรซึงมีชยั ชนะถูกนําเสนอภาพว่าอยูใ่ นสวรรค์ก่อนการเสด็จกลับมาของ
พระคริ สต์เมือสิ, นยุคเจ็ดปี นีจึงเป็ นการสื อถึงการรับขึ,นก่อนยุคเจ็ดปี อย่างชัดเจน (ดังทีได้กล่าว
ไปแล้วในคําอธิบายของ 11:15 ทรรศนะทีเรี ยกว่า ‘กลางยุคเจ็ดปี ’ ซึงเชือมโยงกับแตรคันทีเจ็ด
ซึงเชือกันว่าเป็ นแตรคันสุ ดท้ายจริ งๆแล้วก็เกิดขึ,นตอนสิ, นสุ ดยุคเจ็ดปี จึงฟังดูไม่มีเหตุผลเลยที
จะถูกรับขึ,นไปยังสวรรค์เพียงเพือทีจะวกกลับมาพร้อมกับพระคริ สต์ในทันทีในตอนนั,น)
โคโลสี 3:4 ก็พดู ถึงคริ สตจักรทีปรากฏตัวพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีเมือพระองค์เสด็จกลับมา
เช่นกัน
วว 19:15

ยอห์นเขียนต่อไปอีกว่า มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์

เพือ พระองค์จะได้ ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั%น วิวรณ์ 1:16 ก็พดู ถึง
พระแสงสองคมทีอยูใ่ นพระโอษฐ์ของพระองค์ ซึงน่าจะเป็ นคําเปรี ยบเพือหมายถึงพระวจนะ
ของพระเจ้าทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดู ฮีบรู 4:12 การอ้างอิงถึง อิสยาห์ 11:4 ทีวา่ “ท่านจะตีโลก
ด้วยตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว ด้วยลมแห่งริ มฝี ปากของท่าน” น่าจะ
หมายถึงเหตุการณ์เดียวกัน ดูเหมือนว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ได้เสด็จกลับมาและเข้าสู ้รบ
ปรบมือกับกองทัพของพญามารโดยตรง แต่พระองค์ทรงสังหารพวกมันโดยลมพระโอษฐ์ของ
พระองค์และโดยพระวจนะทีพระองค์ทรงเอ่ยออกมามากกว่า นอกจากนี, และพระองค์ จะทรง

ครอบครองเขาด้ วยคทาเหล็ก ในการทําให้เพลงสดุดี 2:9 สําเร็จ พระองค์เสด็จกลับมาเพือทีจะใช้
กําลังเข้ายึดครองบรรดาประชาชาติของโลกนี, ดู วิวรณ์ 2:27 และ 12:5 ด้วย ดังทีได้กล่าวไว้ใน
11:18 เหล่าประชาชาติจะมีความโกรธแค้น (ดู เพลงสดุดี 2:1-9 ด้วย) แต่ในฐานะทีทรงเป็ นจอม
กษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านาย พระเยซูจะทรงยึดอํานาจครอบครองทัว ทั,งแผ่นดินโลก นับแต่น, นั
พระองค์จะทรงครอบครองด้วยความชอบธรรมทีไม่โอนอ่อนเลย จะไม่มีการยอมทนต่อความ
บาป ความเสื อมทรามและความชัว ช้าอีกต่อไป ในวันนั,นคนเหล่านั,นทีกบฏจะถูกบดขยี,ดว้ ยคทา
เหล็ก
ตามทีมีบรรยายไว้อย่างไพเราะในวิวรณ์ 14:15-20 พระองค์จะทรงเหยียบบ่ อยํา องุ่นแห่ ง
พระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด วันแห่ งพระพิโรธของพระเจ้าได้มา
ถึงขีดสุ ดแล้ว ในวันนั,นมันจะถูกเทออกมาด้วยความเฉียบขาด พระพิโรธอันชอบธรรมของ
พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ;ซึ งผูค้ นกล่าวคําหมินประมาทและเยาะเย้ยมานานจะถูกเทออกมาจนหมดในวัน
นั,นเหนือชาวโลกทีชวั ช้าและเกลียดชังพระคริ สต์เมือพระคริ สต์เสด็จกลับมา เช่นเดียวกับทีพวง
องุ่นถูกคั,นเอานํ,าองุ่นในบ่อยํา องุ่น โลหิตของเหล่าคนชัว ก็จะถูกคั,นออกจากตัวพวกเขาเช่นกัน
โดยพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด พระพิโรธของพระองค์จะถูก
สําแดงออกมาผ่านทางพระเยซูคริ สต์เมือพระองค์ทรงแก้แค้นคนเหล่านั,นทีไม่รู้จกั พระเจ้าด้วย
เปลวเพลิง
วว 19:16

เกรงว่าจะมีใครสงสัย พระองค์ ทรงมีพระนามจารึกทีฉ ลองพระองค์ และ

ทีต ้ นพระอูรุของพระองค์ว่า "พระมหากษัตริย์แห่ งมหากษัตริย์ท%งั ปวงและเจ้ านายแห่ งเจ้ านาย
ทั%งปวง" พระนามนี,ทีไม่มีใครเทียบมีจารึ กไว้ทีฉลองพระองค์และทีตน้ พระอูรุของพระองค์
“พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งมหากษัตริ ยท์ , งั ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั,งปวง” ในวันนั,นการปกครอง
และการครอบครองของพระองค์เหนือกษัตริ ยแ์ ละเจ้านายทั,งปวงของแผ่นดินโลกจะเริ มขึ,น จง
สรรเสริ ญพระเจ้าทีซ ึงจะเริ มต้นตั,งแต่บดั นั,นเป็ นต้นไปและต่อเนืองไปตลอดกาล
วว 19:17-18

ขณะเดียวกัน ยอห์นก็เขียนว่า แล้วข้ าพเจ้ าเห็นทูตสวรรค์ องค์

หนึงยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ ท่ านร้ องประกาศแก่นกทั%งปวงทีบ ินอยู่ในท้องฟ้าด้ วยเสียงอันดังว่า

"จงมาประชุมกันในการเลีย% งของพระเจ้ ายิง ใหญ่ 18 เพือ จะได้ กนิ เนือ% กษัตริย์ เนือ% นายทหาร เนือ%
คนมีบรรดาศักดิL เนือ% ม้ า และเนือ% คนทีน ังบนม้ า และเนือ% ประชาชน ทั%งไทและทาส ทั%งผู้น้อยและ
ผู้ใหญ่ ” ความหมายตรงนี,กค็ ือว่า ทูตสวรรค์ทีมีฤทธิ;องค์หนึงในชั,นบรรยากาศของฟ้ าสวรรค์
และตรงกับแนวของดวงอาทิตย์ดว้ ยประกาศด้วยเสี ยงอันดัง บรรดานกทีกินซากสัตว์กถ็ ูกเรี ยก
มายังทีราบเอสดราเอโลนและบริ เวณโดยรอบเพือจัดการเก็บกวาดซากศพ (มีการเรี ยกฝูงนกมา
ในแบบคล้ายๆกันในเอเสเคียล 39:17 ช่วงเวลาทีวา่ อาจเป็ นหรื อไม่เป็ นช่วงเดียวกัน แต่เห็นได้
ชัดว่ามันเป็ นตอนอวสานกาลและเกียวข้องกับยุคเจ็ดปี ) และนัน จะไม่ใช่กองซากศพแบบธรรม
ดาๆ บรรดานกทีกินซากศพแห่งท้องฟ้ า คือ อีแร้ง เหยีย ว อินทรี และนกกินซากอืนๆจะถูกเรี ยก
มาจากทั,งสี มุมของแผ่นดินโลกเพือย้ายถินฐานมายังประเทศอิสราเอล ทีนนั พวกมันจะได้กินเนื,อ
ของบรรดากษัตริ ย ์
บรรดาประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี กษัตริ ยแ์ ละผูน้ าํ ของประชาชาติท, งั หลายทีรวมตัว
กันทีอารมาเกดโดนจะถูกประหารพร้อมกันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ เหล่านายพลและ
ทหารในกองทัพทีมารวมตัวกันก็จะประสบชะตากรรมเดียวกัน พวกเขาจะถูกประหารสิ, นทุกคน
ทีน่าสนใจก็คือซากศพในตอนนั,นจะรวมถึงศพของม้าของกองทัพทีมารุ กรานเหล่านี,ดว้ ย นี
ทําให้บางคนสงสัยว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะหลงเหลืออยูใ่ นวันนั,นหรื อไม่ อาจเป็ นไปได้วา่ ภัย
พิบตั ิและการพิพากษาต่างๆของยุคเจ็ดปี ได้ทาํ ลายโครงสร้างพื,นฐานต่างๆของโลกจนยาน
พาหนะเดียวทีจะยังใช้ได้อยูก่ ค็ ือ ม้า
วว 19:19-20

นอกเหนือจากสิ งเหล่านี,แล้ว ยอห์นยังเขียนอีกว่า และข้ าพเจ้ า

เห็นสั ตว์ ร้ายนั%น และบรรดากษัตริย์บนแผ่ นดินโลก พร้ อมทั%งพลรบของกษัตริย์เหล่านั%น มา
ประชุมกันจะทําสงครามกับพระองค์ ผู้ทรงม้ า และกับพลโยธาของพระองค์ กองทัพทั,งหลาย
ทีมารวมตัวกันซึงมาจากประชาชาติต่างๆของแผ่นดินโลกถูกบรรยายว่าพวกเขาพร้อมแล้วทีจะ
ลองสู ้กบั พระเยซูคริ สต์ ช่างเป็ นความพยายามทีเปล่าประโยชน์เสี ยจริ งๆ! ดูววิ รณ์ 16:13-15 และ
เศคาริ ยาห์ 12:2-3 และ 14:1-4 ไม่วา่ กองทัพเหล่านี,จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่หรื อเหลือแค่
อาวุธพื,นๆ พวกเขาก็จะถูกฆ่าตายหมดโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์

20 สั ตว์ ร้ายนั%นถูกจับพร้ อมด้ วยผู้พยากรณ์ เท็จ ทีไ ด้ กระทําการอัศจรรย์ต่อหน้ าสั ตว์ ร้าย
นั%น และใช้ การอัศจรรย์ น%ันล่อลวงคนทั%งหลายทีไ ด้ รับเครืองหมายของสัตว์ ร้ายนั%น และบูชารู ป
ของมัน สั ตว์ ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จถูกทิง% ทั%งเป็ นลงในบึงไฟทีไ หม้ ด้วยกํามะถัน ปฏิปักษ์ต่อพระ
คริ สต์และผูพ้ ยากรณ์เท็จซึงเป็ นเพือนคู่กายของมันจะถูก “ทิ,งทั,งเป็ น” ลงในบึงไฟ เดิมทีนรกถูก
เตรี ยมไว้สาํ หรับพญามารและพวกสมุนของมัน เห็นได้ชดั ว่าคนแรกทีจะถูกโยนลงไปในนั,นก็
คือปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ผซู ้  ึงได้รับพลังจากซาตานเอง
น่าสนใจอีกตรงทีวา่ ‘การรับใช้’ ของผูพ้ ยากรณ์เท็จนี,ถกู กล่าวว่าเป็ นการล่อลวง ความ
ถนัดของซาตานตลอดทุกยุคสมัยก็คือ การหลอกลวงมนุษยชาติ นีจะเป็ นจุดแข็งของมันด้วยใน
ยุคเจ็ดปี คําทีแปลว่า กํามะถัน (เธะอีออน) มีทีมาไม่ชดั เจน ในความหมายด้านหนึงของคํานี, มัน
ถูกเชือมโยงกับการเผาเครื องหอมอันบริ สุทธิ;หรื อแม้แต่ไฟจากสวรรค์ ฟ้ าแลบก็ถูกเชือกันว่าเป็ น
ไฟจากพระเจ้าเช่นกัน มันทิ,งกลินทีเชือกันว่าเป็ นกลินกํามะถันไว้ (เดี^ยวนี,เป็ นทีรู้จกั ในชือ
โอโซน) ดังนั,นนีจึงเป็ นกํามะถันทีลุกไหม้ แต่จะกล่าวไปแล้ว มันอาจหมายถึงลาวาที
หลอมเหลวก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใดปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และผูพ้ ยากรณ์เท็จก็ถูกทิ,งให้รับโทษที
นัน ตลอดไปเป็ นนิตย์เมือสิ, นสุ ดสงครามทีอารมาเกดโดน เห็นได้ชดั ว่าพวกมันข้ามการพิพากษา
ทีพระทีนงั ใหญ่สีขาวไปเลย
วว 19:21

ส่ วนคนทีเหลือของกองทัพของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ทีมารวมตัวกันทีอา

รมาเกดโดน และคนทีเ หลืออยู่น%ัน ก็ถูกฆ่าด้ วยพระแสงทีอ อกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์
ผู้ทรงม้ านั%นเสีย และนกทั%งปวงก็กนิ เนือ% ของคนเหล่านั%นจนอิม พวกเขาเช่นกันจะถูกประหาร
ด้วยพระแสงแห่งพระโอษฐ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา นัน คือ พระวจนะของพระเจ้า หรื อลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ พวกเขาก็จะเป็ นอาหารให้กบั พวกนกกินซากศพทีมารวมตัวกันด้วย
สงครามทีอารมาเกดโดนจึงสิ, นสุ ดด้วยประการฉะนี, ระบบโลกซึงถูกแสดงเป็ นแบบในบาบิโลน
ได้ถกู ทําลายแล้ว พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จกลับมาแล้วด้วยฤทธิ;เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ อาณาจักร
ทีเรารอคอยมานานของพระองค์กาํ ลังจะเริ มต้นขึ,นซึงเป็ นทีๆความชอบธรรมจะดํารงอยูอ่ ย่าง
บริ บูรณ์และพระองค์จะทรงปกครองและครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์

*****
ภาพรวมของวิวรณ์ 20: หลังจากสิ นสุ ดยุคเจ็ดปี แล้ ว จุดสนใจก็อยู่ทีการจองจําซาตาน
ยุคพันปี และการสงครามครั งสุดท้ ายกับโกกและมาโกก บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยการที ซาตานถูกโยน
ทิง ลงไปในบึงไฟตลอดไปเป็ นนิตย์ จากนันก็เป็ นรายละเอียดเกียวกับการพิพากษาทีพระทีนัง
ใหญ่ สีขาว
วว 20:1

ยุคเจ็ดปี สิ, นสุ ดลงแล้ว และภาพเหตุการณ์ใหม่กป็ รากฏ ยอห์นเขียนว่า

แล้วข้ าพเจ้ าเห็นทูตสวรรค์องค์ หนึงลงมาจากสวรรค์ ท่ านถือลูกกุญแจของเหวทีไ ม่ มกี ้นเหวนั%น
และถือโซ่ ใหญ่ ไม่มีการระบุวา่ ทูตสวรรค์องค์น, ีเป็ นใคร อย่างไรก็ตาม สิ งทีน่าสนใจคือการพูด
ถึง “โซ่ ใหญ่” ในมือของทูตสวรรค์องค์น, ี
วว 20:2

ทูตสวรรค์องค์น, ีจึงได้ จับพญานาค ซึงเป็ นงูดึกดําบรรพ์ ผู้ซึงเป็ นพญา

มารและซาตาน และล่ามมันไว้ พนั ปี เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยว่าพญานาคซึงถูกพูดถึงหลายครั,งใน
หนังสื อเล่มนี,เป็ นใคร ยอห์นจึงกล่าวชัดเจนว่ามันก็คือซาตานนัน เอง ชือสี ชือของซาตานจึงถูก
กล่าวถึงตรงนี, มันจึงถูกล่ามไว้พนั ปี นัน จะเป็ นช่วงเวลาอันเปี ยมสุ ขขนาดไหน ปฏิปักษ์ ผู ้
ล่อลวง ผูท้ าํ ลาย และผูช้ วั ร้ายจะถูกกักขังไว้ตลอดยุคพันปี
วว 20:3

นอกจากนี, ทูตสวรรค์องค์น, ีผถู ้ ือโซ่ใหญ่ยงั ทิง% มันลงไปในเหวทีไ ม่ มกี ้น

เหวนั%น แล้วได้ ลนั กุญแจประทับตรา เพือ ไม่ ให้ มนั ล่อลวงบรรดาประชาชาติได้ อกี ต่ อไป จนครบ
กําหนดพันปี คําทีแปลว่า เหวทีไ ม่ มกี ้นเหว คือ อาบุซซอส ซึงเป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ
abyss เป็ นทีเชือกันว่ามันเป็ นสถานทีของคนตาย โดยเฉพาะอย่างยิง มันเป็ นทีอาศัยของผีปีศาจ
พญามารจึงถูกกักขังไว้ (‘ลัน กุญแจ’) และการกักขังมันก็ถกู ประทับตราไว้ดว้ ย การประทับตราก็
ชวนให้นึกถึงการใช้ตราประทับของชาวโรมัน ตราประทับของโรมก็ประกอบไปด้วยสิ ทธิ
อํานาจของรัฐบาลโรม วิบตั ิจงมีแก่ผใู ้ ดก็ตามทีไปเปลียนแปลงตราประทับดังกล่าว ผูท้ ีฝ่าฝื นก็มี
โทษถึงตาย ความหมายตรงนี,น่าจะเป็ นว่าตราประทับแห่งสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุ
ภาพสู งสุ ดได้ถูกประทับเหนือทีคุมขังของซาตานเกรงว่าผีปีศาจตนใดจะพยายามปลดปล่อยมัน
ออกมา ฤทธานุภาพของพระเจ้าจึงรับรองการกักขังซาตานไว้

การกักขังมันจะดําเนินต่อไป “จนครบกําหนดพันปี ” แล้วหลังจากนั%นจะต้ องปล่ อยมัน
ออกไปชัวขณะหนึง จุดประสงค์ของการปล่อยมันออกมาจะถูกพูดถึงในข้อ 7-9 ทีน่าหมายเหตุ
ไว้กค็ ือว่า ภารกิจของพญามารตลอดทุกยุคสมัยก็คือการล่อลวงบรรดาประชาชาติ พระเยซูตรัส
ว่ามันเป็ นผูม้ ุสาและเป็ นพ่อของการมุสา การหลอกลวงเป็ นธุรกิจและการค้าของมันมาตั,งแต่วนั
ทีหนึง มันยังเป็ นอย่างนี,มาจนถึงทุกวันนี, จงสรรเสริ ญพระเจ้าทีมนั จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ เช่น
นั,นได้ในช่วงยุคพันปี
วว 20:4

ยอห์นจึงเขียนว่า ข้ าพเจ้ าได้ เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ทนี ังบน

บัลลังก์น%ัน ทรงมอบให้ เป็ นผู้ทจี ะพิพากษา พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าใครนัง อยู่บนบัลลังก์เหล่านี,
หรื อบอกว่าทรงมอบให้ผใู ้ ดเป็ นผูท้ ีจะพิพากษา เป็ นทีเชือกันว่าพระเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ทรงอยูใ่ นฐานะดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าบัลลังก์ทีถูกบรรยายถึงนี,มีไว้สาํ หรับผูอ้ ืนอีกนอกจากพระเจ้า
พระบิดาและพระบุตรแล้ว ในวิวรณ์ 5:10 เหล่าผูอ้ าวุโสแห่งยุคคริ สตจักรประกาศว่า “และเราทั,ง
หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก” เนื,อหาส่ วนหลังของข้อนี,พดู ถึงคนเหล่านั,นทีพลีชีพในยุค
เจ็ดปี ซึงได้ครอบครองกับพระคริ สต์เป็ นเวลาหนึงพันปี ข้อ 6 ของบทนี,พดู ถึงคนเหล่านี,ทีมีส่วน
ในการเป็ นขึ,นจากตายครั,งแรกว่าพวกเขาได้ครอบครองร่ วมกับพระคริ สต์เป็ นเวลาหนึงพันปี ใน
22:5 เหล่าผูร้ ับใช้ของพระเมษโปดกก็ถูกกล่าวว่าได้ครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์ ดูเหมือนว่า
เมือสิ,นยุคเจ็ดปี และเริ มการครอบครองในยุคพันปี ของพระคริ สต์ สิ งแรกทีถูกกระทําก็คือ การ
สถาปนาการปกครองโดยมนุษย์ข, ึนมาใหม่ การปกครองดังกล่าวจะอยูใ่ นรู ปของระบอบกษัตริ ย ์
โดยมีพระคริ สต์ทรงเป็ นประมุขและคนเหล่านั,นทีได้ปรนนิบตั ิพระองค์อย่างสัตย์ซือในยุคนี,ก็
จะได้รับการแต่งตั,งให้เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีมีอาํ นาจครอบครองทัว แผ่นดินโลกด้วย
ยอห์นกล่าวต่อไปว่า และข้ าพเจ้ ายังได้ เห็นดวงวิญญาณของคนทั%งปวงทีถ ูกตัดศีรษะ
เพราะเป็ นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้ า และเป็ นผู้ทไี ม่ ได้ บูชาสั ตว์ร้าย
นั%นหรือรู ปของมัน และไม่ ได้ รับเครืองหมายของมันไว้ ทหี น้ าผากหรือทีม อื ของเขา จุดสนใจ
เปลียนไปอยูท่ ีคนเหล่านั,นทีกลับใจรับเชือพระคริ สต์ในยุคเจ็ดปี โดยพวกเขาไม่ยอมร่ วมมือกับ

ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ พวกเขาจึงต้องพลีชีพ โดยถูกตัดศีรษะ เราควรหมายเหตุไว้วา่ คนเหล่านี,
ถูกพูดถึงในแบบทีแตกต่างจากคริ สตจักรซึงได้รวมเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับพระคริ สต์แล้วใน
งานเลี,ยงสมรสของพระเมษโปดก ดู วิวรณ์ 19:7-8 เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านั,นทีพลีชีพในช่วงยุค
เจ็ดปี ถึงแม้วา่ ได้รับความรอดและอยูใ่ นสวรรค์แล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่ได้ถูกถือว่าเป็ นส่ วน
หนึงของคริ สตจักร พวกเขาเป็ นคนละพวกกับคริ สตจักร กระนั,น มีการเขียนถึงพวกเขาไว้วา่ คน
เหล่านั%นกลับมีชีวติ ขึน% มาใหม่ และได้ ครอบครองร่ วมกับพระคริสต์ เป็ นเวลาพันปี ถึงแม้วา่ พวก
เขามีความสัมพันธ์กบั พระคริ สต์ในแบบทีแตกต่างไปจากทีคริ สตจักรมีกบั พระองค์ แต่พวกเขาก็
จะได้รับบําเหน็จเป็ นตําแหน่งทีประกอบด้วยสิ ทธิอาํ นาจและยศศักดิ;ในช่วงยุคพันปี เช่นกัน
วว 20:5

ยอห์นจึงบันทึกว่า แต่ คนอืน ๆทีต ายแล้วไม่ ได้ กลับมีชีวติ อีกจนกว่ าจะ

ครบกําหนดพันปี คําพูดนี,มีความคลุมเครื อนิดหน่อย แต่เห็นได้ชดั ว่า นีหมายถึงคนตายทีไม่ได้
เป็ นคนชอบธรรม นัน คือ บรรดาคนทีไม่รอดตลอดทุกยุคสมัย คนเหล่านี,จะถูกจัดการในการ
พิพากษาทีพระทีนงั ใหญ่สีขาวซึงถูกบรรยายไว้ในตอนท้ายของบทนี, คําทีแปลว่า กลับมีชีวิต (อ
นาซาโอ) มีความหมายว่า ‘ฟื, นฟูข, ึนใหม่’ หรื อ ‘ฟื, นตัว’ และสื อถึงการเป็ นขึ,นจากตายอยูบ่ า้ ง
ยอห์นจึงออกความเห็นแบบลึกลับไว้วา่ นีแหละคือการฟื% นจากความตายครั%งแรก คนตาย
เหล่านั,นทีถูกพูดถึงก่อนหน้านี,ในข้อนี,ไม่ได้ถกู ชุบให้เป็ นขึ,นตลอดระยะเวลาพันปี พระพรมีแก่
คนเหล่านั,นทีมีส่วนในการเป็ นขึ,นจากตายครั,งแรกตามทีกล่าวในข้อต่อไป ด้วยเหตุน, ี ดูเหมือน
ว่าตรงนี,ยอห์นกําลังพูดถึงคนเหล่านั,นในข้อ 4 ผูซ้  ึงจะได้ครอบครองกับพระคริ สต์ คนเหล่านี,คือ
ผูท้ ีมีส่วนในการเป็ นขึ,นจากตายครั,งแรก วิวรณ์ 11:18 ซึงตามลําดับเหตุการณ์แล้วก็อยูใ่ นช่วง
เวลาเดียวกัน พูดถึงช่วงเวลาของคนตายทีเหล่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะได้รับการประทานบําเหน็จ
นีน่าจะเป็ นส่ วนหนึงของการเป็ นขึ,นจากตายครั,งแรกเช่นกัน ในกรณี หลังนี, มันน่าจะเป็ นการฟื, น
ขึ,นจากตายของเหล่าวิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมเมือถึงรุ่ งอรุ ณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า คน
เหล่านี,พร้อมกับคริ สตจักรและบรรดาวิสุทธิชนทีพลีชีพในยุคเจ็ดปี ต่างมีส่วนในการฟื, นจาก
ความตายครั,งแรกทั,งสิ, น กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ การฟื, นจากความตายครั,งแรกก็คือ ทุกคนทีถูกไถ่
จากทุกยุคสมัยไม่วา่ พวกเขาจะเป็ นคนในยุคสมัยใดก็ตาม

วว 20:6

ยอห์นกล่าวต่อไปในเรื องนี, ผู้ใดทีไ ด้ มสี ่ วนในการฟื% นจากความตายครั%ง

แรกก็เป็ นสุ ขและบริสุทธิL ความตายครั%งทีส องจะไม่ มอี าํ นาจเหนือคนเหล่านั%น ทุกคนทีมีส่วนใน
การฟื, นจากความตายครั,งแรกก็เป็ นสุ ขจริ งๆ พวกเขาเป็ นวิสุทธิชนของพระเจ้า คือ เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ;
สิ งทีน่าสนใจก็คือคําว่า บริสุทธิL (ฮากีออส) ก็แปลได้ดว้ ยว่า ‘วิสุทธิชน’ คนเหล่านี,ซ ึ งถูกไถ่แล้ว
ตลอดทุกยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็ นวิสุทธิชนในพระคัมภีร์เดิม คริ สตจักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่ หรื อผู ้
พลีชีพในยุคเจ็ดปี ทุกคนต่างมีส่วนในการฟื, นจากความตายครั,งแรกทั,งสิ, น คนเหล่านี,จึงไม่ได้รับ
อันตรายจากความตายครั,งทีสองซึ งถูกบรรยายต่อไปในบทนี, (20:14) ว่าเป็ นบึงไฟ กล่าวอีกนัย
หนึงก็คือ คนเหล่านี,จึงถูกไถ่แล้วและมีส่วนในการฟื, นจากความตายครั,งแรกจะไม่ตอ้ งประสบ
กับบึงไฟเลย จงสรรเสริ ญพระเจ้า คนเหล่านี,เป็ นสุ ขจริ งๆ
แต่ เขาจะเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่ วมกับพระองค์
ตลอดเวลาพันปี วิสุทธิชนเหล่านี,ทีถูกไถ่ซ ึงเป็ นขึ,นจากตายแล้วทั,งจากสมัยพระคัมภีร์เดิมและ
พระคัมภีร์ใหม่จะมีส่วนในการรับใช้ดา้ นต่างๆในยุคพันปี บางคนจะรับใช้เป็ นปุโรหิตของ
พระเจ้าและพระคริ สต์และทุกคนจะครอบครองร่ วมกับพระองค์ตลอดยุคพันปี คําทีแปลว่า
ครอบครอง (บาสิ เละอูโอ) เป็ นคําน่าสนใจ มันมาจากคําทีแปลว่า ‘กษัตริ ย’์ (บาสิ เละอุส) เห็นได้
ชัดว่าการปกครองของยุคพันปี จะเป็ นระบอบกษัตริ ยโ์ ดยมีพระองค์ผทู ้ รงเป็ นจอมกษัตริ ยเ์ ป็ นเจ้า
นาย นอกจากนี, บรรดาผูท้ ีพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้กจ็ ะครอบครองร่ วมกับพระองค์ดว้ ย คํานี,มีความ
หมายด้วยว่าผูว้ า่ ประจําจังหวัด
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์จะทรงแบ่งโลกในทางการเมืองในตอนนั,น
อย่างไร อย่างไรก็ตามสิ งทีชดั เจนก็คือว่าคนเหล่านั,นทีปกครองภายใต้การนําของพระองค์จะเป็ น
เหล่าวิสุทธิชนของทุกยุคสมัย ความเป็ นไปได้น, ีชวนให้เรานึกถึงคําอุปมาเกียวกับเงินสิ บมินาที
พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 19:11-24 ในข้อนั,นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสถึงสิ ทธิอาํ นาจหลาย
ระดับทีทรงมอบให้ในอาณาจักรทีจะมาถึง ซึงจะขึ,นอยูก่ บั ความสัตย์ซือในการรับใช้ในขณะนี,
ความเป็ นไปได้ดงั กล่าวก็เป็ นเรื องอันเปี ยมสุ ขจริ งๆ คนทั,งหลายทีรับใช้พระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์

ซือในยุคนี,กส็ ามารถตั,งตาคอยตําแหน่งต่างๆทีประกอบด้วยยศศักดิ;และสิ ทธิอาํ นาจในการครอบ
ครองร่ วมกับพระองค์ในอาณาจักรทีจะมาถึงของพระองค์ได้
วว 20:7-8

ครั%นพันปี ล่วงไปแล้ว ก็จะปล่ อยซาตานออกจากคุกทีข งั มันไว้ 8 และมัน

จะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติท%งั สี ทศิ ของแผ่ นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้ คนมาชุมนุม
กันทําศึกสงคราม จํานวนคนเหล่านั%นมากมายดุจเม็ดทรายทีท ะเล
หนึงในปริ ศนาทียงิ ใหญ่ทีสุดของพระคัมภีร์อยูต่ รงนี, “ครั,นพันปี ล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อย
ซาตานออกจากคุกทีขงั มันไว้” พระเจ้าทรงยอมให้เป็ นเช่นนั,นเพราะเหตุใด ยอห์นกล่าวต่อไป
โดยกล่าวว่าพญามาร “จะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติท, งั สี ทิศของแผ่นดินโลก” พระเจ้า
ทรงอนุญาตให้มนั ใช้ลกู ไม้เก่าๆของมันอีกครั,ง นัน คือ การหลอกลวงบรรดาประชาชาติ คําที
แปลว่า ทิศ (โกนีอา) ก็มีความหมายด้วยว่า ‘มุม’ ความหมายก็คือว่าซาตานจะได้รับอนุญาตให้
ออกไปล่อลวงทั,งสี มุมของแผ่นดินโลก นัน คือ เหนือ ตะวันออก ใต้ และตะวันตก คือคนทั,งโลก
คําถามทีปรากฏอีกครั,งก็คือว่า พระเจ้าทรงยอมให้เป็ นเช่นนั,นเพราะเหตุใด นีอาจเป็ น
เหตุผล ตลอดสมัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คือตั,งแต่สวนเอเดนเป็ นต้นมา มนุษยชาติกต็ อ้ ง
เผชิญกับการทดลองหลากหลายรู ปแบบโดยมันผูช้ วั ร้าย ในยุคพันปี จะมีคนทีเกิดมาซึงไม่เคยเจอ
กับการทดลองและการหลอกลวงทีพีนอ้ งของพวกเขาตลอดทุกยุคสมัยเคยประสบ
เราควรหมายเหตุไว้วา่ จะมีคนส่ วนน้อยทีเป็ นมนุษย์ธรรมดาซึงมีชีวิตรอดจากยุคเจ็ดปี
และพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกลูกหลานได้อยูใ่ นช่วงยุคพันปี บรรดาวิสุทธิชนทีเป็ นขึ,น
จากตายจะปกครองและครอบครองเหนือคนเหล่านี,นีเอง คนเหล่านี,เองทีจะต้องเผชิญกับการ
ทดลองและการล่อลวงของซาตาน เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้คนเหล่านี,ตดั สิ นใจว่า
จะกลับใจรับเชือพระองค์หรื อติดตามพญามาร มนุษย์คนอืนๆตั,งแต่สมัยอาดัมและเอวาจนถึงยุค
พันปี ต่างเคยต้องตัดสิ นใจในเรื องดังกล่าวกันแล้วทั,งนั,น
บรรดาผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นยุคพันปี จะประสบกับช่วงเวลาหนึงพันปี แห่งความชอบธรรมและ
พระพรจากพระเจ้า ซึงไม่เคยมีมนุษย์ในยุคใดเคยประสบมาก่อนเลย ซาตานจะถูกคุมขังไว้ ความ
บาปจะถูกยับยั,งไว้ สภาพของสิ งต่างๆบนแผ่นดินโลกจะใกล้เคียงกับสภาพในสวรรค์ตอนทีลูซิ
เฟอร์กบฏต่อพระเจ้า ดังนั,น พระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี,เสมอภาคกับพีนอ้ งของพวกเขาตลอด

ทุกยุคสมัย พวกเขาเช่นกันจะเผชิญกับโอกาสทีจะกบฏต่อพระเจ้าหรื อเลือกทีจะสัตย์จริ งและ
สัตย์ซือต่อพระองค์ต่อไป น่าเสี ยดายทีบางคนจะเลือกทีจะยอมรับการล่อลวงของพญามาร
เหมือนกับทีเอวากระทําในสวนเอเดน พวกเขาจะร่ วมมือกับซาตานและกบฏต่อพระเจ้า
ด้วยเหตุน, ีซาตานจะชักจูงพวกเขาไปยังสถานทีแห่งหนึงทีมีชือว่า “โกกและมาโกก ให้
คนมาชุมนุมกันทําศึกสงคราม จํานวนคนเหล่านั,นมากมายดุจเม็ดทรายทีทะเล” เราไม่ทราบ
ชัดเจนถึงความหมายของ “โกกและมาโกก” มาโกกถูกพูดถึงในช่วงทีเกิดเป็ นประชาชาติต่างๆ
หลังสมัยนํ,าท่วมโลก (ปฐมกาล 10:2) โกกและมาโกกถูกบรรยายไว้อย่างละเอียดว่ารุ กราน
อิสราเอลในช่วงยุคเจ็ดปี ในเอเสเคียล 38
ในทางประวัติศาสตร์และในทางภูมิศาสตร์แล้ว โกกและมาโกกเป็ นชนชาติทีอยูท่ างทิศ
เหนือของอิสราเอลและถูกเชือกันว่าเป็ นบรรพบุรุษของรัสเซีย หรื ออย่างน้อยก็เป็ นคนเอเชียซึง
อยูใ่ นบริ เวณทะเลดําและทะเลแคสเปี ยน อย่างไรก็ตาม บริ บทตรงนี,กเ็ กิดขึ,นหลังยุคพันปี ซึงใน
ช่วงเวลาดังกล่าวบรรดาประชาชาติอย่างทีเรารู ้จกั ในตอนนี,จะถูกเปลียนแปลงไปอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย อาจเป็ นไปได้วา่ สถานทีๆเกิดการกบฏดังกล่าวต่อพระเจ้าตั,งอยูใ่ นภูมิภาคทีในสมัยพระ
คัมภีร์เดิมคือโกกและมาโกก นัน คือ รัสเซียใต้ น่าเศร้าตรงทีวา่ จํานวนของคนเหล่านี,ทีไปอยูฝ่ ่ าย
พญามารในการกบฏครั,งสุ ดท้ายของมันต่อพระเจ้าจะ “มากมายดุจเม็ดทรายทีทะเล”
วว 20:9

ยอห์นจึงบันทึกไว้วา่ และคนเหล่านั%นยกขบวนออกไปทัว แผ่ นดินโลก

และล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็ นทีร ักนั%นไว้ การกบฏต่อพระเจ้าครั,งสุ ดท้ายนี,
โดยมนุษย์ทีบาปหนาผูซ้  ึงน่าจะรู ้ดีกว่าใครก็มารวมตัวกันจาก “ทัว แผ่นดินโลก” คําทีแปลว่า ยก
ขบวน (อานาบาอีโน) มีความหมายด้วยว่า ‘ปรากฏขึ,นมา’
ความหมายก็คือว่า การกบฏครั,งนี,เกิดขึ,นมาจากทั,งสี ทิศของแผ่นดินโลก พวกเขาจึงมา
จากทั,งสี ทิศเพือมาล้อม “กองทัพของพวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็ นทีรักนั,นไว้” เห็นได้ชดั ว่านี
คือกรุ งเยรู ซาเล็มในยุคพันปี อันเป็ นเมืองหลวงของโลกและเป็ นทีต, งั แห่งพระทีนงั ของพระคริ สต์
ในยุคพันปี นีสือว่าบรรดาคนทีดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในโลกนี,พร้อมกับคนเหล่านั,นทีได้
ปกครองและครอบครองในนามของพระคริ สต์เข้าไปหลบภัยในบริ เวณกรุ งเยรู ซาเล็มในยุคพันปี

ซึงอาจเป็ นประเทศอิสราเอลในยุคพันปี เหล่าคนชัว ของโลกได้ลอ้ มคนเหล่านี,ไว้ในการกบฏต่อ
พระคริ สต์และอาณาจักรของพระองค์
ช่างเป็ นความเห็นทีน่าเศร้าเกียวกับความเสื อมทรามของจิตใจมนุษย์ คนเหล่านี,มีชีวติ อยู่
ภายใต้พระพรโดยตรงและความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์เป็ นเวลาหนึงพันปี โดยรู ้จกั แต่
ความสมบูรณ์พนู สุ ขของพระเจ้า ไม่มีความเจ็บป่ วย และอาจไม่มีความตายด้วย กระนั,นคน
มากมายก็เลือกทีจะกบฏต่อพระเจ้าของตนโดยไปเข้าร่ วมกับพญามารในการกบฏครั,งสุ ดท้าย
ของมันต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับทีลูซิเฟอร์ได้ล่อลวงพวกทูตสวรรค์ในสง่าราศีก่อนทีพวกเขาจะ
ล้มลงและได้ล่อลวงอาดัมและเอวาในแดนสวรรค์ของพวกเขา มันก็ล่อลวงคนจํานวนมหาศาลที
อาศัยอยูใ่ นแดนสวรรค์ของพระเจ้าเป็ นเวลาหนึงพันปี
อย่างไรก็ตาม การพิพากษาพวกเขาก็ท, งั รุ นแรงและรวดเร็ว แต่ ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้ า
ออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่านั%น ความพยายามอย่างสิ, นหวังของซาตานทีจะกบฏก็ถูก
พระเจ้าทําลาย นอกจากนี, คนเหล่านั,นทีหลงกลติดตามการหลอกลวงของพญามารก็ถูกไฟจาก
พระเจ้าเผาผลาญ ความพินาศของพวกเขาถูกผนึกตราไว้เป็ นนิตย์
วว 20:10

จุดจบของซาตานมาถึงในทีสุด ส่ วนพญามารทีล่อลวงเขาเหล่ านั%นก็ถูก

โยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ทีสัตว์ ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จอยู่น%ัน และมันต้ องทนทุกข์ ทรมาน
ทั%งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็ นนิตย์ อีกครั,งทีเราเห็นว่ากลวิธีของพญามารถูกกล่าวว่า
เป็ นการล่อลวง อย่างไรก็ตาม บัดนี,มนั ก็ถูกโยนทิ,งลงไปในบึงไฟตลอดไปเป็ นนิตย์แล้ว ดังที
กล่าวไว้ใน 19:20 มันตามไปสมทบกับสัตว์ร้ายนั,นและผูพ้ ยากรณ์เท็จซึงไปรออยูท่ ีนนั ก่อนแล้ว
คําทีแปลว่า ทนทุกข์ ทรมาน (บาซานิโซ) ก็มีความหมายด้วยว่า ‘ทําให้เจ็บปวด’ หรื อ ‘รังควาน
หรื อทําให้เป็ นทุกข์’ ถึงแม้วา่ จะไม่มีกลางวันหรื อกลางคืนในนรก แต่ยอห์นก็ใช้คาํ ทีเราคุน้ เคยนี,
เพือ บรรยายถึงความทุกข์ทรมานอันไม่รู้จบและไม่มีวนั สิ, นสุ ดทีพญามารจะต้องได้รับ “ตลอด
ไปเป็ นนิตย์” วลีหลังนี,มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไปจนตลอดทุกยุคสมัย’ พญามารผูท้ ีเป็ นแบบ
อย่างของความชัว และเป็ นผูย้ ยุ งให้เกิดความชัว มาตลอดทุกยุคสมัยบัดนี,กเ็ ผชิญกับความชัว

ตลอดไปเป็ นนิตย์ ในยุคต่อๆไปไม่รู้จบมันจะถูกทรมานทั,งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็ น
นิตย์ จงสรรเสริ ญพระเจ้า!
วว 20:11

คราวนี,จุดสนใจเปลียนไปทีการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายของพระเจ้าสําหรับ

เหล่าคนทีไม่รอดของทุกยุคสมัยบ้าง ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระทีน ังใหญ่ สีขาว และเห็นพระองค์ ผู้
ประทับบนพระทีน ังนั%น และแผ่ นดินโลกและฟ้าอากาศก็อนั ตรธานไปจากพระพักตร์ พระองค์
และไม่ มที อี ยู่สําหรับแผ่ นดินโลกและฟ้าอากาศนั%นต่ อไปเลย เห็นได้ชดั ว่าช่วงเวลาทีเหตุการณ์
สําคัญนี,เกิดขึ,นเป็ นช่วงหลังจากการสู ้รบกับโกกและมาโกกพร้อมกับความพ่ายแพ้ในทีสุดของ
ซาตาน ยอห์นบันทึกว่าตนได้เห็น “พระทีนงั ใหญ่สีขาว” ผูท้ ีประทับบนพระทีนงั นั,นหาใช่ใคร
อืนใดไม่นอกจากพระเยซูคริ สต์ ในยอห์น 5:22 พระเยซูทรงบรรยายว่าพระบิดา “ได้ทรงมอบ
การพิพากษาทั,งสิ, นไว้กบั พระบุตร” เห็นได้ชดั อีกว่าพระองค์ประทับทีนนั ด้วยพระพิโรธใหญ่ยงิ
เพราะว่าแม้แต่แผ่นดินโลกและฟ้ าอากาศก็หนีไปและหาทีซ่อนไม่พบเลย
จักรวาลทีเป็ นอยูน่ , ีเข้าใจดีถึงการพิพากษาอันน่าสะพรึ งกลัวทีกาํ ลังจะเกิดขึ,น เห็นได้ชดั
ว่าเหตุการณ์น, ีจะเกิดขึ,นในสวรรค์และอาจเป็ นทีเดียวกับทีมีบรรยายไว้ในวิวรณ์ 4:2, 6 และ 15:2
ด้วย นัน คือ พระทีนงั ของพระเจ้า บัดนี,มนั ได้ถูกเปลียนเป็ นบัลลังก์พิพากษาครั,งสุ ดท้ายใน
ประวัติศาสตร์แล้ว
วว 20:12

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าได้ เห็นบรรดาผู้ทตี ายแล้ว ทั%งผู้น้อยและ

ผู้ใหญ่ ยืนอยู่จําเพาะพระพักตร์ พระเจ้ า ถึงแม้ไม่มีบอกไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นการเป็ นขึ,นจาก
ตายของคนทัว ไป (หรื อการเป็ นขึ,นจากตายครั,งสุ ดท้าย) ทีในการฟื, นขึ,นจากความตายครั,งนี,
บรรดาคนทีไม่รอดจากทุกยุคทุกสมัยก็ถูกนําตัวมาอยูต่ ่อหน้าการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายของ
พระเจ้า คนเหล่านี,ซ ึงได้รอคอยการพิพากษาในฮาเดสซึงเป็ นสถานทีชวั คราวแห่งการทรมานมา
โดยตลอด ก็ถูกเรี ยกตัวมาเพือ รับโทษชัว นิรันดร์ของตน ยอห์นบรรยายถึงพวกเขาว่าเป็ น
“บรรดาผูท้ ีตายแล้ว ทั,งผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ย” คนตายทีไม่เชือพระเจ้าทั,งหลายตั,งแต่สมัยคาอิน
จนถึงการกบฏของโกกและมาโกกถูกบังคับให้ยนื อยูจ่ าํ เพาะพระพักตร์ผทู ้ รงพิพากษา ทั,งคน
ใหญ่คนโตและผูน้ อ้ ยทั,งหลายจากทุกยุคสมัย ซึ งเป็ นคนตายทีไม่ได้รับการทรงไถ่ต, งั แต่กษัตริ ย ์

ไปจนถึงทาสต่างมายืนอยูจ่ าํ เพาะพระพักตร์พระเจ้าทีละคนๆ ทั,งคนรวยและคนมีชือเสี ยงของ
โลกนี,ไปจนถึงคนทีไม่มีใครรู ้จกั ต่างถูกเรี ยกตัวให้มาปรากฏตัว
และหนังสือต่ างๆก็เปิ ดออก หนังสื ออีกม้ วนหนึงก็เปิ ดออกด้ วย คือหนังสือแห่ งชีวติ ใน
การพิจารณาคดีอนั น่าอัศจรรย์น, ี บันทึกต่างๆจะถูกนําออกมา หลักฐานจะถูกนําเสนอ นอกจากนี,
หนังสื ออีกเล่มก็ถูกเปิ ดออกด้วย คือ “หนังสื อแห่งชีวติ ” เห็นได้ชดั ว่าในหนังสื อเล่มนี,คือบันทึก
ชัว นิรันดร์ในสวรรค์ซ ึงมีเนื,อหาเกียวกับทุกคนทีเคยมีชีวติ อยูแ่ ละได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขของ
พระเจ้าในเรื องการทรงไถ่ เฉพาะผูท้ ีได้รับความรอดแล้วเท่านั,นถึงจะมีชือเขียนอยูใ่ นหนังสื อ
เล่มนั,น ซึงเป็ นบันทึกเกียวกับผูท้ ีถูกไถ่แล้วจากทุกยุคทุกสมัย นัน จะเป็ นหนังสื อทีแสน
มหัศจรรย์ขนาดไหน
และผู้ทตี ายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้ อความทีจ ารึกไว้ ในหนังสื อเหล่านั%น ตามทีเ ขาได้
กระทํา เราไม่ควรลืมว่านีไม่ใช่การพิพากษาเพือทีจะกําหนดว่าคนเหล่านี,จะได้ไปสวรรค์หรื อไป
นรก นัน เป็ นข้อสรุ ปทีบรรลุไปตั,งนานแล้ว พวกเขาได้ใช้เวลาในสถานทีชวั คราวแห่งการ
พิพากษาไปแล้ว นัน คือ ฮาเดส แทนทีจะเป็ นเช่นนั,น นีกลับเป็ นการรับฟังการตัดสิ นโทษครั,ง
สุ ดท้ายซึงในการรับฟังครั,งนี,เหล่าคนชัว จากทุกยุคสมัยจะต้องรับโทษตลอดไปเป็ นนิตย์ตาม
ระดับของการลงโทษในบึงไฟ หลักเกณฑ์ของการพิพากษาโดยรวมในครั,งนี,จะขึ,นอยูก่ บั สิ งที
ถูกเขียนไว้ในหนังสื อต่ างๆ และสิ งทีถูกเขียนไว้ในหนังสื อเหล่านั,นก็เป็ น “ตามทีเขาได้กระทํา”
นีสือถึงการกระทําทีบาปหนาในชีวติ ของแต่ละคน พวกเขาไม่เคยเลือกทีจะถูกทําให้เป็ นคนชอบ
ธรรมโดยความเชือในพระเยซูคริ สต์เลย พวกเขาไม่เคยได้รับการชําระในพระโลหิตของพระเมษ
โปดกเลย พวกเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอแห่งความรอดอันมีค่าประเสริ ฐของพระเจ้า พวกเขาไม่เคย
เลือกทีจะยอมรับการยกโทษของพระเจ้าผ่านทางพระโลหิตทีไหลออกของพระคริ สต์ ด้วยเหตุน, ี
เอง หลักเกณฑ์เดียวทีเหลือทีจะใช้พพิ ากษาพวกเขาก็คือความบาปทีสะสมมาตลอดชัว ชีวติ ของ
พวกเขา บันทึกเกียวกับความบาปเหล่านี,จึงถูกเขียนไว้ในหนังสื อเหล่านั,น
วว 20:13

เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยเกียวกับขอบเขตแห่งความเป็ นสากลของการ

พิพากษาครั,งนี, ยอห์นจึงบันทึกว่า ทะเลก็ส่งคืนคนทั%งหลายทีต ายในทะเล ความตายและนรกก็

ส่ งคืนคนทั%งหลายทีอ ยู่ในทีเ หล่านั%น คนทีไม่รอดจากทุกยุคสมัยซึงตายในทะเลก็ถูกนําตัวมาจาก
ทีนนั เพือรับการพิพากษา ในแบบเดียวกัน คนทั,งหลายทีตายบนบกก็ถูกส่ งคืนโดยความตาย (ธา
นาทอส) คําหลังนี,สือถึงคนเหล่านั,นทีถูกฝังไว้ในหลุมศพ
คําทีแปลว่า นรก (ฮาเดส) เป็ นสถานทีทวั ๆไปของคนตายทีล่วงลับไปแล้ว บางครั,งก็อาจ
หมายถึงหลุมศพ อย่างไรก็ตาม มันน่าจะหมายถึงสถานทีแห่งการพิพากษาชัว คราวซึงเป็ นทีๆคน
ทีไม่รอดเข้าไปอยูท่ นั ทีหลังจากเสี ยชีวติ ในลูกา 16:23 พระเยซูทรงบรรยายถึงการทีเศรษฐี “อยู่
ในนรก” เป็ นทุกข์ทรมานยิง นัก คําตรงนั,นก็เป็ น ฮาเดส เช่นกัน พระเยซูทรงบรรยายตรงนั,นว่า
มันเป็ นสถานทีๆมีไฟและการทรมาน ประเด็นสําคัญก็คือว่าคนตายทีเป็ นคนอธรรม ไม่วา่ พวก
เขาจะตายทีไหน ตอนนี,กอ็ ยูใ่ นฮาเดสและรอคอยการพิพากษาอยู่ และคนทั%งหลายก็ถูกพิพากษา
ตามการกระทําของตนหมดทุกคน
คนตายทีเป็ นคนชัว จากทุกยุคสมัยจะถูกทําให้เป็ นขึ,นจากฮาเดสโดยไม่สาํ คัญว่าพวกเขา
ได้ตายทีทะเลหรื อบนบกก็ตาม พวกเขาทุกคนจะถูกพิพากษาตามการกระทําของตนตามทีมี
บันทึกไว้ในหนังสื อเหล่านั,น นีหมายถึงการกําหนดระดับของความผิดในแบบทียตุ ิธรรมจริ งๆ
หลักฐานก็มีอยูต่ ่อหน้าแล้วเกรงว่าจะมีใครคัดค้านชะตากรรมของตน คนเหล่านี,ถูกพิพากษาตาม
หลักฐานทีพบว่ามีเขียนอยูใ่ นหนังสื อเหล่านั,นซึงเป็ นบันทึกเกียวกับความบาปชัว ชีวติ เห็นได้ชดั
ว่าพวกเขาได้รับโทษตามสัดส่ วนของระดับความบาปของพวกเขาในวันนั,น ถึงแม้วา่ ไม่มีบอกไว้
ตรงนี, แต่กม็ ีหลักฐานทีอืนในพระคัมภีร์ทีพดู ถึงการลงโทษในระดับต่างๆในนรก พระเยซูตรัส
หลายครั,งเกียวกับบางคนทีได้รับ “พระอาชญามากยิง ” กว่าคนอืน (มัทธิว 23:14, มาระโก 12:40
และลูกา 20:47)
วว 20:14

ในรู ปแบบทีคล้ายๆกับมัทธิว 25:41 แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิง%

ลงไปในบึงไฟ นีแหละเป็ นความตายครั%งทีส อง คนเหล่านั,นทีได้ตายไปโดยปราศจากพระคริ สต์
ในความบาปของตนเองและถูกปรับโทษแล้วก็ “ถูกทิ,งลงไปในบึงไฟ” คําทีแปลว่า ทิง% (บาลโล)
มีความหมายว่า ‘ขว้าง’ หรื อ ‘โยน’ หลังจากถูกตัดสิ นโทษโดยพระเยซูคริ สต์ทีพวกเขาปฏิเสธ

พระเมตตา พระคุณ และความจริ งของพระองค์ บรรดาคนตายทีไม่รอดจากทุกยุคสมัยก็จะถูกทิง
ทีละคนลงไปในบึงไฟจริ งๆ
เห็นได้ชดั ว่าฮาเดส (นรก) ก็เป็ นคนละทีกบั บึงไฟ เราอาจอธิบายความแตกต่างนี,ได้โดย
ใช้ระบบศาลยุติธรรมของอเมริ กา ก่อนอืนผูท้ ีกระทําผิดก็ถูกกักขังในคุกประจําเขตจนกว่าจะถึง
เวลาพิจารณาคดีและตัดสิ นโทษเขา ในเวลานั,นเองเขาก็จะถูกตัดสิ นให้รับโทษในทัณฑสถาน
ระยะยาว เมือคนไม่รอดตาย เขาก็ไปยัง ‘ฮาเดส’ ทันที นัน คือ สถานทีแห่งการพิพากษาชัว คราว
จนกว่าจะถึงการพิพากษาทีพระทีนงั ใหญ่สีขาว เมือถึงตอนนั,นพวกเขาก็จะต้องรับโทษตลอดไป
เป็ นนิตย์ในบึงไฟตามระดับของการลงโทษทีพระเยซูคริ สต์ทรงถือว่ายุติธรรม พระวิญญาณ
บริ สุทธิ; จึงทรงบรรยายว่านีเป็ น “ความตายครั,งทีสอง” คนเหล่านั,นทีมีส่วนในการฟื, นจากความ
ตายครั,งแรก นัน คือ คนเหล่านั,นทีได้รับความรอด จะไม่ตอ้ งประสบกับความตายครั,งทีสองเลย
(20:6) จงสรรเสริ ญพระเจ้า!
วว 20:15

เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยอีกถึงจุดจบและขอบเขตของการพิพากษาครั,งนี,

ยอห์นจึงเขียนว่า และผู้ใดทีไ ม่ มชี ือจดไว้ ในหนังสื อแห่ งชีวติ ผู้น%ันก็ถูกทิง% ลงไปในบึงไฟ คนเหล่า
นั,นทีไม่เคยปฏิบตั ิตามเงือนไขแห่งความรอดของพระเจ้า นัน คือ ความเชือในพระราชกิจทีเสร็จ
สิ,นแล้วของพระคริ สต์ ก็จะไม่พบชือของตนในหนังสื อแห่งชีวติ พวกเขาจึงจะถูก “ทิ,งลงไปใน
บึงไฟ”
ดังนั,น ซาตาน ความบาป และบรรดาคนบาปก็จะถูกกําจัดไปให้พน้ จากพระราชกิจของ
พระเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์ อิทธิพลของพวกเขาจะไม่ถูกพบอีกเลย พวกเขาต้องรับโทษตลอดชัว
นิรันดร์ในสถานทีแห่งการลงทัณฑ์ไม่รู้จบโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวเลย สําหรับคนเหล่านั,นที
หลงหาย นีกเ็ ป็ นเรื องทีน่ากลัวจริ งๆ สําหรับคนเหล่านั,นทีรู้จกั พระคริ สต์ นีกเ็ ป็ นเรื องแสนวิเศษ
ดังนั,นเราจึงควรออกไปประกาศและนําวิญญาณคนให้มาถึงพระผูช้ ่วยให้รอดให้มากทีสุดเท่าที
เราจะทําได้ตราบใดทียงั กลางวันอยู่ กลางคืนกําลังจะมาแล้วซึงจะเป็ นเวลาทีสายเกินไป
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 21: บทต่ อไปซึ งเป็ นบทก่ อนบทสุดท้ ายนีใ นพระคัมภีร์มีคาํ บรรยาย
เกียวกับฟ้ าสวรรค์ ใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ โดยตามมาด้ วยคําบรรยายทีชัดเจนยิงกว่ าเกียวกับ
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
วว 21:1

บททีแล้วปิ ดท้ายด้วยการสิ, นสุ ดลงของยุคพันปี และการพิพากษาที

พระทีนงั ใหญ่สีขาว แผ่นดินโลกได้ทาํ หน้าทีของมันเสร็จเรี ยบร้อยแล้วและเวลาอย่างทีเรารู ้จกั ก็
สิ,นสุ ดลงแล้ว ยอห์นจึงเขียนว่า ข้ าพเจ้ าได้ เห็นท้ องฟ้าใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ เพราะท้ องฟ้า
เดิมและแผ่ นดินโลกเดิมนั%นหายไปหมดสิ%นแล้ว และทะเลก็ไม่ มอี กี แล้ว ท่านไม่ได้ให้รายละเอียด
เกียวกับการเสื อมสลายของจักรวาลทีมีอยูต่ อนนี, รายละเอียดบางตอนถูกพูดถึงใน 2 เปโตร
3:10,12 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะชัดเจนว่าแผ่นดินโลกถูกทําลาย เราทราบน้อยไปอีกเกียวกับ
ฟ้ าสวรรค์ทีถูกทําลายและถูกสร้างขึ,นใหม่ คําทีแปลว่า ท้ องฟ้า (อออูรานอส) มักหมายถึงฟ้ า
อากาศทีอยูเ่ หนือเรา นัน คือ ชั,นบรรยากาศและอาจหมายถึงชั,นอวกาศทีมีดวงดาวต่างๆด้วย ข้อ
เท็จจริ งทีวา่ ยอห์นพูดถึง “ท้องฟ้ าเดิม” (ท้องฟ้ าอันแรก) ก็สนับสนุนความเชือเรื องท้องฟ้ าทีเป็ น
ชั,นบรรยากาศซึงคนสมัยโบราณเชือว่าเป็ น ‘สวรรค์ช, นั แรก’ นัน ดูเหมือนจะเป็ นอย่างอืนไปไม่
ได้
เราไม่ทราบชัดเจนว่านีรวมถึงฟ้ าสวรรค์ทีเป็ นชั,นอวกาศหรื อแม้แต่สวรรค์ช, นั ทีสาม ซึง
เป็ นทีอยูข่ องพระเจ้าด้วยหรื อไม่ ข้อต่อไปพูดถึงกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ที “เลือนลอยลงมาจาก
พระเจ้าและจากสวรรค์” ซึงสื อว่าสวรรค์ช, นั ทีสามยังคงอยู่ หากทรรศนะนีเชือว่าพระเจ้าทรง
สร้างทุกสิ งใหม่หมด ซึ งรวมถึงสวรรค์ช, นั ทีสามด้วย ซึงก็ตอ้ งเป็ นเพราะว่าทั,งจักรวาลได้ถูก
ความบาปทําให้แปดเปื, อนไป โดยเฉพาะแผ่นดินโลกและชั,นบรรยากาศของมันซึงเป็ นถินทีอยู่
ของพญามารมาตลอดหลายยุคสมัย อย่างน้อยซาตานก็มีอิทธิพลต่อสวรรค์ช, นั ทีสามด้วยซึงเป็ น
ทีๆมันกบฏต่อพระเจ้า ท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะสวยสดงดงามมากยิง กว่าขนาดไหน!
ความเห็นสุ ดท้ายทีบอกว่า “ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว” ค่อนข้างเป็ นปริ ศนา อาจเป็ นไปได้วา่ ใน
แผ่นดินโลกใหม่จะไม่มีทะเลอีกต่อไป คําทีแปลว่า ทะเล (ธาลัซซา) ถึงแม้จะหมายถึงทะเลโดย

ทัว ไปแต่มนั ก็หมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะ นีอาจแปลว่าจะไม่มีทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนอีกต่อไปแล้วในวันนั,น อย่างไรก็ตาม ทรรศนะแรกก็น่าจะใช่มากกว่า
สิ งทีจะตามมาคือ คําบรรยายเกียวกับสถานะชัว นิรันดร์ อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า
และสิ งทีเราจะเรี ยกโดยทัว ไปว่า ‘สวรรค์’ ซึงจะไม่ใช่แค่ทีสถิตของพระเจ้า (คือ สวรรค์) เท่านั,น
แต่จะรวมถึงแผ่นดินโลกทีเป็ นเหมือนอุทยานสวรรค์ดว้ ย สองบทต่อไปจะเน้นเรื องสถานทีและ
เวลาอันเปี ยมสุ ขนี,
วว 21:2

ยอห์นจึงเขียนต่อไปว่า ข้ าพเจ้ า คือยอห์ น ได้ เห็นเมืองบริสุทธิL คือกรุ ง

เยรู ซาเล็มใหม่ เลือ นลอยลงมาจากพระเจ้ าและจากสวรรค์ กรุงนีไ% ด้ จดั เตรียมไว้พร้ อมแล้ว
เหมือนอย่างเจ้ าสาวแต่ งตัวไว้ สําหรับสามี นครหลวงแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก นัน คือ กรุ ง
เยรู ซาเล็มใหม่ กําลังจะถูกบรรยายถึงในไม่ชา้ น่าสนใจตรงทีถูกบรรยายว่า “เลือนลอยลงมาจาก
พระเจ้าและจากสวรรค์” เห็นได้ชดั ว่ากรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ‘ถูกก่อสร้าง’ โดยพระเจ้าในสวรรค์
จากนั,นมันก็เลือนลอยลงมาจากสวรรค์สู่ แผ่นดินโลกใหม่
ในการเปรี ยบเทียบทีไม่น่าใช่เรื องบังเอิญ กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ถูกบรรยายว่า “จัดเตรี ยมไว้
พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สาํ หรับสามี” ข้อ 9-10 กล่าวชัดเจนว่ากรุ งเยรู ซาเล็ม
ใหม่เป็ นทีอยูข่ องมเหสี ของพระเมษโปดก นัน คือ คริ สตจักร พระเยซูตรัสว่า “ในพระนิเวศของ
พระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง” คฤหาสน์เหล่านี,น่าจะอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ เหมือนกับเจ้า
สาวทีแต่งตัวในชุดขาวทีสวยงามและบริ สุทธิ;มาเสนอตัวต่อเจ้าบ่าว กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่กถ็ ูก
บรรยายถึงในลักษณะเดียวกัน นัน คือ งดงามและบริ สุทธิ;อย่างน่าตะลึง
ขณะทีมิติของกรุ งนี,ถูกบรรยายต่อไปในบทนี, บางคนก็สันนิษฐานว่ามันลอยอยูเ่ หนือ
แผ่นดินโลกใหม่ในฐานะเป็ นนครหลวงชัว นิรันดร์ ซึงจะเป็ นทีสถิตของพระเจ้าพระบิดาและ
พระบุตร ดู 21:22-23
วว 21:3

ยอห์นจึงบันทึกเกียวกับเสี ยงประกาศอันดังทีท่านได้ยนิ หลังจากนั,น

ข้ าพเจ้ าได้ ยนิ เสียงดังมาจากสวรรค์ ว่า "ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้ าอยู่กบั มนุษย์ แล้ว พระองค์
จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็ นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้ าเองจะประทับอยู่กบั เขา และจะ

ทรงเป็ นพระเจ้ าของเขา เราไม่ทราบชัดเจนว่าคําประกาศนี,มีข, ึนเมือไร อาจมาถึงยอห์นตอนที
ท่านได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆทีจะเกิดขึ,นหรื อไม่ หรื อท่านได้ยนิ คําประกาศนี,ตอนทีกรุ งเยรู ซาเล็ม
ใหม่เลือนลอยลงมา หากเป็ นกรณี หลัง นีกส็ ื อว่ายังมีสถานทีๆเรี ยกว่าสวรรค์อยูน่ อกจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มใหม่แล้ว ทางเลือกก็คือว่าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะเป็ นอันหนึงอันเดียวกันในวันนั,น
โดยมีกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่เป็ นเมืองหลวงของทั,งสอง
อย่างไรก็ตาม คําประกาศจากสวรรค์น, ีกก็ ล่าวชัดเจนว่า “พลับพลาของพระเจ้า” จากทีนนั
จะมาอยูก่ บั มนุษย์แล้ว นีสือว่าจะมีอารยธรรมมนุษย์ในแผ่นดินโลกใหม่นอกจากคริ สตจักรทีได้
รับสง่าราศีแล้วและชนชาติอิสราเอลทีเป็ นขึ,นจากตายแล้ว อีกทรรศนะหนึงก็เชือว่ามนุษย์ ทีถูก
พูดถึงนี,กค็ ือผูท้ ีถูกไถ่แล้วจากทุกยุคสมัยทีตอนนี,อยูใ่ นสวรรค์แล้ว ไม่วา่ จะในกรณี ใด ในวันนั,น
พระเจ้า “จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็ นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยูก่ บั เขา
และจะทรงเป็ นพระเจ้าของเขา” นีสือชัดเจนถึงความสนิทสนม การเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และ
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าซึ งจะมีข, ึนในวันนั,นซึงพวกเราทุกวันนี,รู้จกั แต่เพียงผิวเผินเท่านั,น
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ในวันนั,น พระเจ้ าจะทรงเช็ดนํา% ตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะ

ไม่ มอี กี ต่ อไป ความครําครวญ การร้ องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่ มอี กี ต่ อไป เพราะยุคเดิมนั%นได้
ผ่านพ้นไปแล้ว” นีสือว่าในสวรรค์ใหม่และกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ซึงเป็ นสวรรค์อย่างทีเราคิดกัน
ทุกวันนี, จะมีน, าํ ตาอยูเ่ พราะว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดมันออกไป อาจเป็ นไปได้วา่ เหล่าผูท้ ีถกู ไถ่แล้ว
จากทุกยุคสมัยได้เห็นการพิพากษาทีพระทีนงั ใหญ่สีขาวซึ งเพิงผ่านพ้นไป ในการพิจารณาคดีอนั
น่ากลัวนั,น คนมากมายทีพวกเขารักและเพือนๆของพวกเขาจะถูกทิ,งลงไปในบึงไฟ นัน ย่อม
ทําให้ผเู ้ ชือหลัง นํ,าตาอย่างแน่นอน (ดู วิวรณ์ 7:17 และอิสยาห์ 25:8) อย่างไรก็ตาม พระกรุ ณา
คุณอันยิง ใหญ่ของพระเจ้าก็จะเช็ดนํ,าตาทุกหยดออกไปในวันนั,น
เมือกรุ งเยรู ซาเล็มมาถึง จะไม่มีความตายอีกต่อไป ความบาปจะเป็ นสิ งทีเคยมีในอดีต
ด้วยเหตุน, ี ความตายจึงจะไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป ชัยชนะได้มีข, ึนแล้วในการฟื, นคืนพระชนม์ของพระ
คริ สต์ บัดนี,ความเป็ นจริ งของชัยชนะครั,งนั,นจะเกิดขึ,นจริ งทั,งหมด ในแบบเดียวกัน “ความ
ครําครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป” เพราะว่าความบาปเป็ นเรื องในอดีต
แล้ว ผลลัพธ์อนั ขมขืนของมันทั,งหมด นัน คือ ความครําครวญ ความเจ็บปวด และความตาย จะ

ไม่มีอีกต่อไป นัน จะเป็ นวันทีดีขนาดไหน! ดู อิสยาห์ 65:17 ด้วย ในข้อนั,นผูพ้ ยากรณ์อิสยาห์
บอกว่าแม้แต่สิ งเก่าก่อน นัน คือ ความบาปและสิ งน่าเกลียดต่างๆทีตามมา จะไม่แม้แต่เข้ามาใน
ความคิดของเราอีกต่อไป
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ดังนั,นสิ งทีรอคอยอยูเ่ บื,องหน้าจึงถูกสรุ ปย่อไว้ตรงนี, พระองค์ ผู้ประทับ

บนพระทีน ังตรัสว่ า "ดูเถิด เราสร้ างสิ งสารพัดขึน% ใหม่ " และพระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่า "จง
เขียนไว้ เถิด เพราะว่าถ้ อยคําเหล่ านีเ% ป็ นคําสั ตย์จริงและสัตย์ซือ” ในวันนั,นพระเจ้าจะทรงสร้าง
ทุกสิ งใหม่หมด ยอห์นจึงถูกสังให้เขียนลงไปเช่นนั,นเพราะว่าสิ งทีท่านได้ยนิ นั,นก็เป็ นคํา “สัตย์
จริ งและสัตย์ซือ” จริ งๆ
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เสี ยงนั,นจากสวรรค์จึงกล่าวแก่ยอห์นว่า พระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า

"สํ าเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ ผู้น%ันดืม จาก
บ่ อนํา% พุแห่ งชีวติ โดยไม่ ต้องเสี ยอะไรเลย เสี ยงนั,นซึงถูกพูดถึงเป็ นครั,งแรกในข้อ 3 เห็นได้ชดั ว่า
เป็ นพระสุ รเสี ยงของพระเยซูคริ สต์ ดูววิ รณ์ 1:8 ด้วย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกลับมาใช้คาํ
เปรี ยบเทียบฝ่ ายวิญญาณซึงมีอยูท่ วั พระคัมภีร์ นัน คือ นํ,าแห่งชีวติ ดู อิสยาห์ 55:1, ยอห์น 4:10,
วิวรณ์ 7:17, 22:1 และ 17 พระองค์เองทรงเป็ นนํ,าฝ่ ายวิญญาณอันเปี ยมสุ ขนั,นและทรงประทาน
ให้แก่ผทู ้ ีขอโดยทีเขาไม่ตอ้ งเสี ยอะไรเลย มันคือแก่นแท้แห่งชีวติ ฝ่ ายวิญญาณทีมีอยูใ่ นพระองค์
เท่านั,น
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ในลักษณะทีคล้ายกับพระสัญญาเหล่านั,นทีทรงมีต่อคริ สตจักรทั,งเจ็ดใน

บทที 2 และ 3 พระเยซูทรงสัญญาว่า ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้น%ันจะได้ รับสิ งสารพัดเป็ นมรดก และเราจะ
เป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา นีเป็ นข้อความทีพระองค์ตรัสแก่คนในยุค
ปัจจุบนั นี,พร้อมกับพระสัญญาทีวา่ เมือประชาชนของพระเจ้ามีชยั ต่อโลก เนื,อหนังและพญามาร
ในชีวติ นี, พวกเขาก็จะได้สิ งสารพัดเป็ นมรดกในวันนั,น นีสือว่าความบาปในชีวติ นี,อาจทําให้ผู ้
เชือเสี ยหรื อไม่ได้รับบําเหน็จเต็มจํานวนในวันนั,น นอกจากนี, พระเยซูทรงสัญญาว่าเมือเรามี
ชัยชนะในชีวติ คริ สเตียนของเราในตอนนี, พระองค์กจ็ ะทรงเป็ นพระเจ้าของเราและเราจะเป็ น

บุตรของพระองค์ในตอนนั,นด้วย นีสือถึงพระพรเต็มจํานวนทั,งในตอนนี,และในตอนนั,นสําหรับ
การมีชยั ชนะอย่างสัตย์ซือต่อโลก เนื,อหนังและพญามาร
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ในทางกลับกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงสรุ ปย่อว่า แต่ คนขลาด คน

ไม่เชือ คนทีน ่ าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่ วงประเวณี คนใช้ เวทมนตร์ คนไหว้ รูปเคารพ และ
คนทั%งปวงทีพ ูดมุสานั%น จะได้ รับส่ วนของตนในบึงทีเผาไหม้ ด้วยไฟและกํามะถัน นันคือความ
ตายครั%งทีส อง"
คนเหล่านั,นทีปฏิเสธพระคริ สต์ ดังทีมีสรุ ปไว้ในรายการความบาปต่างๆด้านบน ก็ต, งั ตา
คอยการรับโทษในบึงไฟได้ คําทีแปลว่า คนขลาด (เดะอีลอส) มีความหมายค่อนข้างคลุมเครื อ
ในด้านหนึงมันอาจหมายถึงคนที ‘น่าสะพรึ งกลัว’ แต่มนั ก็มีความหมายด้วยว่า ‘คนขี,ขลาด’ หาก
เป็ นในกรณี แรก มันก็เข้ากันกับบริ บทโดยหมายถึงคนทีใช้ความรุ นแรงหรื อเป็ นคนชัว ในทาง
กลับกัน หากนีเป็ นความหมายแบบทีสอง มันอาจหมายถึงคนเหล่านั,นทีเพราะความขี,ขลาดไม่
เคยกลับใจรับเชือพระคริ สต์เลย นียงิ จะเป็ นเช่นนั,นสําหรับบางคนในยุคเจ็ดปี ทีอาจต้องยอมแลก
ด้วยชีวติ สําหรับการกลับใจรับเชือพระคริ สต์ พวกคนขี,ขลาดก็จะไม่ได้รับอันตรายอะไร
รายการของความบาปต่างๆของคนเหล่านั,นทีปฏิเสธพระคริ สต์กถ็ ูกสรุ ปย่อว่าเป็ นคนไม่
เชือและเป็ นคนทีน ่ าสะอิดสะเอียน คําทีแปลเช่นนั,น (บเดะลูซโซ) มีความหมายว่า ‘น่ารังเกียจ’
มันย่อมหมายถึงเหล่าคนชัว คนบาปในแบบอืนๆก็ถูกสรุ ปว่าเป็ น “ฆาตกร คนล่วงประเวณี
คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ” คําทีแปลว่า คนใช้ เวทมนตร์ (ฟารมาเคะอูส) ถึงแม้ความ
หมายตรงตัวคือการใช้ยา แต่สุดท้ายแล้วมันก็หมายถึงการใช้เวทมนตร์คาถา ในสมัยโบราณการ
ใช้เวทมนตร์คาถาก็ใช้ยาหลอนประสาทในฐานะเป็ นส่ วนหนึงของพิธีกรรม โลกและวิธีปฏิบตั ิที
ชัว ช้าของมันจึงถูกสรุ ปย่อในทีกล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเสริ ม
ความบาปประเภทสุ ดท้ายเข้าไปด้วยเกรงว่าจะมีผใู ้ ดไม่ยอมรับว่าตนมีความผิดในความบาป
ต่างๆด้านบน นัน คือ “คนทั,งปวงทีพดู มุสา” เหมือนกับทีการฆาตกรรมครั,งเดียวก็ทาํ ให้คนๆ
หนึงเป็ นฆาตกร การโกหกครั,งเดียวก็ทาํ ให้คนๆหนึงเป็ นคนพูดมุสาเช่นกัน ไม่เคยมีใครทีเกิดมา
บนแผ่นดินโลกทีไม่เคยโกหก

ประเด็นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานั,นก็ชดั เจน ทุกคนล้วนมีความผิด ไม่สาํ คัญว่า
ความบาปของพวกเขาจะชัดเจนโจ่งแจ้งหรื อปิ ดซ่อนคลุมเครื อ เช่น การโกหก เป็ นต้น คนทั,ง
ปวงทีอยูน่ อกพระคริ สต์จะพบว่าตัวเองต้องรับโทษ “ในบึงทีเผาไหม้ดว้ ยไฟและกํามะถัน นัน
คือความตายครั,งทีสอง”
ดังนั,น หลังจากได้สรุ ปย่อเกียวกับสง่าราศีแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่และสวรรค์ องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรายังทรงสรุ ปย่อเกียวกับจุดจบของคนเหล่านั,นทียงั อยูใ่ นความบาปของตนต่อไปไม่
ว่าความบาปนั,นจะร้ายแรงสักปานใดก็ตาม มันคือความตายครั,งทีสองและบึงไฟ ทางเลือกทั,ง
สองนั,นก็ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
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หลังจากนั,น ทูตสวรรค์ องค์ หนึงในบรรดาทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ ทถี อื ขันเจ็ด

ใบ อันเต็มด้ วยภัยพิบัติสุดท้ายทั%งเจ็ดประการนั%น ได้ มาพูดกับข้าพเจ้ าว่า "เชิญมานีเถิด ข้ าพเจ้ า
จะให้ ท่านดูเจ้ าสาวทีเ ป็ นมเหสี ของพระเมษโปดก" แน่นอนทีมเหสี ของพระเมษโปดกหาใช่ใคร
อืนนอกจากคริ สตจักรทีถกู ไถ่แล้ว มีชยั ชนะและได้รับสง่าราศีแล้วในสวรรค์ การรวมตัวกัน
อย่างเปี ยมสุ ขของเราในวันนั,นในฐานะคริ สตจักรสากลจะเป็ นดัง เจ้าสาวของพระคริ สต์
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เห็นได้ชดั ว่ามุมมอง ณ จุดนี,เป็ นมุมมองจากแผ่นดินโลก ท่ านได้ นํา

ข้ าพเจ้ าโดยพระวิญญาณขึน% ไปบนภูเขาสู งใหญ่ และได้ สําแดงให้ ข้าพเจ้ าเห็นเมืองใหญ่ น%ัน คือ
กรุงเยรู ซาเล็มอันบริสุทธิL ซึงกําลังลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้ า เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัย
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ (ซึงถูกกล่าวด้วยว่ามีขนาดใหญ่และบริ สุทธิ; ) เป็ นทีอยูข่ องมเหสี ของพระเมษ
โปดก นัน คือ คริ สตจักร พวกเราทุกวันนี,เป็ นส่ วนหนึงของคนกลุ่มใหญ่ทีจะรวมตัวกันใน
สวรรค์สักวันหนึงในฐานะเป็ นมเหสี ของพระองค์ นัน จะเป็ นสิ ทธิพิเศษขนาดไหน ยอห์นบรร
ยายถึงกรุ งอันเปี ยมสุ ขนี,อีกครั,งว่า “ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า” ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี,
จะบรรยายถึงความยิง ใหญ่ของกรุ งนี,
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ยอห์นบรรยายถึงกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ต่อไปว่า เมืองนั%นประกอบด้ วยสง่ า

ราศีของพระเจ้ า ใสสว่ างดุจพลอยมณีอนั หาค่ามิได้ เช่ นเดียวกับพลอยหยกอันสุ กใสเหมือน
แก้วผลึก แนวคิดเรื องสง่ าราศีทวั พระคัมภีร์ท, งั เล่มและโดยเฉพาะอย่างยิง ในส่ วนทีซ ึงเกียวข้อง

กับพระเจ้าก็สือถึงแสงอันสว่างจ้า กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่จึงมีรัศมีเจิดจรัสขณะทีลอยลงมาจาก
สวรรค์ การกล่าวว่ามันจะเป็ นกรุ งแห่งความสว่างอันเจิดจ้าก็เป็ นคําพูดทีถูกต้อง นอกจากนี,
ความสว่างของกรุ งนี,ยงั “ใสสว่างดุจพลอยมณี อนั หาค่ามิได้ เช่นเดียวกับพลอยหยกอันสุ กใส
เหมือนแก้วผลึก” พลอยหยกเป็ นอัญมณี ทีไม่มีสีใดสี หนึงโดยเฉพาะ แต่มีสีหลายเฉดสี เหมือนรุ ้ง
เบาะแสสําคัญก็คือว่า แสงพลอยหยกของกรุ งนี,ก็ “สุ กใสเหมือนแก้วผลึก” นีอาจหมายถึงความ
สว่างจ้าของเพชรอันบริ สุทธิ; ในด้านหนึงแล้วมันสุ กใสเหมือนแก้วผลึก แต่เมือแสงส่ องทะลุ
ผ่านมัน มันก็มีสีรุ้งหักเหออกมาเหมือนออกมาจากแก้วปริ ซึม นัน อาจเป็ นสิ งทียอห์นหมายถึงใน
การทีท่านพูดถึงความสว่างของกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ สง่าราศีของพระเจ้าถูกหักเหออกมาจาก
ภายในกรุ งนั,นเหมือนกับความสุ กใสของเพชรเม็ดโตทีสุดเท่าทีเคยมีมา
วว 21:12-13

ยอห์นบรรยายถึงกรุ งนี,ต่อไปว่า เมืองนั%นมีกาํ แพงสู งใหญ่ มีประตู

สิบสองประตู และทีป ระตูมที ูตสวรรค์ สิบสององค์ และทีป ระตูน%ันจารึกเป็ นชือตระกูลของ
ชนชาติอสิ ราเอลสิ บสองตระกูล 13 ทางด้ านตะวันออกมีสามประตู ทางด้ านเหนือมีสามประตู
ทางด้ านใต้ มสี ามประตู ทางด้ านตะวันตกมีสามประตู
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่จะเป็ นกรุ งทีมีกาํ แพงใหญ่โตมากๆ มันจะมีรูปทรงสี เหลียมจัตุรัสโดย
มีสามประตูแต่ละด้าน แต่ละประตูจะมีทูตสวรรค์องค์หนึงเฝ้ าอยูแ่ ละเห็นได้ชดั ว่าประตูแต่ละ
บานจะมีชือแต่ละตระกูลของชนชาติอิสราเอลจารึ กไว้เหนือมัน นัน เป็ นเรื องน่าสนใจเพราะว่า
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่จะเป็ นทีอยูข่ องคริ สตจักร ถึงแม้ไม่ได้มีบอกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่นีกส็ ื อ
ถึงความเชือมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างคริ สตจักรและชนชาติอิสราเอล ตามจริ งแล้วคริ สตจักร
ก็มีพ,ืนฐานอยูบ่ นรากฐานทางประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ทีถูกวางไว้ในชนชาติอิสราเอล
สมัยพระคัมภีร์เดิม นอกจากนี,คริ สตจักรก็ถือกําเนิดออกมาจากศาสนายิวและเป็ นเช่นนั,นจริ งๆที
พระวิหารของพวกยิวในวันเพ็นเทคอสต์
วว 21:14

นอกจากนี,แล้ว และกําแพงเมืองนั%นมีฐานสิบสองฐาน และทีฐ านนั%นจารึก

ชืออัครสาวกสิ บสองคนของพระเมษโปดก อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ในเอเฟซัส 2:20 ว่าคริ สต
จักรตั,งอยูบ่ นรากฐานของพวกอัครสาวกโดยมีพระเยซูคริ สต์เป็ นศิลามุมเอก ด้วยเหตุน, ีฐานของ

กําแพงของกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่จะมีสิบสองรากโดยมีชือของอัครสาวกทั,งสิ บสองคนเขียนอยูท่ ี
ฐานเหล่านั,น นีอาจหมายถึงหินทีเป็ นรากฐานสิ บสองแถว (หรื อสิ บสองชั,นติดต่อกัน) ฐานเหล่า
นี,จะถูกสาธยายเพิมเติมในข้อ 19-20
วว 21:15-16

ยอห์นบันทึกเกียวกับการทีทูตสวรรค์องค์น, ีวดั ขนาดกรุ งนี,ต่อไป

เหมือนกับทีนกั สํารวจทีดินจะกระทํา ทูตสวรรค์ องค์ ทพี ูดกับข้ าพเจ้ านั%น ถือไม้วดั ทองคําเพือ จะ
วัดเมือง และวัดประตูและกําแพงของเมืองนั%น ทูตสวรรค์ทีถูกพูดถึงในข้อ 9 มีไม้วดั ทองคํา เรา
จําได้ในบทที 11 ว่า ‘ไม้ออ้ ’ เป็ นอุปกรณ์สมัยโบราณทีนกั สํารวจทีดินใช้เพือวัดขนาด มันก็คง
เหมือนกับไม้หลาขนาดใหญ่ ถึงแม้ไม้ออ้ นี,อาจมีขนาดยาวกว่าเยอะ
ดังนั,นทูตสวรรค์องค์น, ีจึงพบว่า 16 เมืองนั%นเป็ นสี เหลีย มจัตุรัส กว้ างยาวเท่ ากันและท่าน
เอาไม้ วดั เมืองนั%น ได้ สองพันสี ร้อยกิโลเมตร กว้ างยาวและสู งเท่ ากัน เมืองนี,มีรูปทรงสี เหลียม
จัตุรัส ยอห์นพบว่ามันมีขนาด “สองพันสี ร้อยกิโลเมตร” (หรื อ “หมืนสองพันสทาดิออน”) คําที
แปลว่า สทาดิออน เป็ นหน่วยวัดหนึงภาษากรี ก คนเชือกันว่ามันมีขนาดยาวถึง 582 ถึง 600 ฟุต
หรื อหนึงในแปดของไมล์แบบโรมัน ในทางปฏิบตั ิแล้ว สทาดิออน ก็มีขนาดประมาณ 600 ฟุต
นัน จึงคิดเป็ นความยาวประมาณ 1,350 ถึง 1,500 ไมล์ โดยขึ,นอยูก่ บั ว่าจะใช้หน่วยวัดอะไร
สําหรับหนึงสทาดิออน
สิ งทีไม่ชดั เจนก็คือว่าหมืนสองพันสทาดิออนนี,เป็ นความยาวของด้านหนึงของเมืองนี,
หรื อเป็ นเส้นรอบวงของเมืองนี, การตีความแบบดั,งเดิมและตามยุคสมัยค่อนข้างโอนเอียงไป
ทางการตีความแบบแรก อย่างไรก็ตาม การทีคนๆหนึงวัดขนาดของเมืองนี,กอ็ าจเอนเอียงไป
ทางการตีความแบบทีสองก็ได้ ซึงในกรณี ดงั กล่าว เมืองนี,กจ็ ะมีความยาวด้านหนึงประมาณ 325
ถึง 350 ไมล์โดยขึ,นอยูก่ บั หน่วยวัดทีใช้สาํ หรับหนึงสทาดิออน บางคนก็เสนอว่าตัวเลขพวกนี,มี
ไว้เพือบ่งบอกถึงความใหญ่โตมหึมาของเมืองนี,มากกว่าทีจะเป็ นขนาดทีเฉพาะเจาะจง อย่างไร
ก็ตาม ข้อเท็จจริ งทีวา่ ยอห์นวัดขนาดและได้ตวั เลขพวกนี,ออกมาก็ดูจะขัดแย้งกับทรรศนะดัง
กล่าว ไม่วา่ จะในกรณี ใดก็ตาม เมืองนี,กม็ ีขนาดมหึมา โดยใหญ่โตกว่าเมืองใดทีโลกนี,เคยรู ้จกั

ยอห์นกล่าวต่อไปว่าเมืองนี, “กว้างยาวและสู งเท่ากัน” มีคนคาดเดาไปต่างๆนานาเกียวกับ
รู ปทรงของเมืองนี, บางคนสันนิษฐานว่ามันเป็ นรู ปทรงลูกบาศก์ บ้างก็รูปทรงพีระมิด อันทีจริ ง
มันก็อาจเป็ นได้ท, งั สองแบบก็ได้ อย่างไรก็ตาม มันอาจเป็ นตึกแบบ ‘ตึกระฟ้ า’ ในเมืองก็ได้ซ ึงมี
ความสู งเท่ากับความยาว โดยมี ‘เส้นขอบฟ้ า’ แบบแปลกๆทีเมืองส่ วนใหญ่มี นีน่าจะเป็ นสิ งที
ยอห์นกําลังจะสื อ แน่นอนยกเว้นยอห์นแล้ว ตาไม่เคยเห็นสิ งทีพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้
สําหรับคนเหล่านั,นทีรักพระองค์ นัน จะเป็ นสถานทีๆยิง ใหญ่ตระการตาและงดงามสักเพียงใด
วว 21:17

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า ท่ านวัดกําแพงเมืองนั%น ได้ เจ็ดสิ บสองเมตร ตาม

มาตรวัดของมนุษย์ ซึงคือมาตรวัดของทูตสวรรค์ องค์น%ัน อีกครั,งทีมิติทีระบุน, ีไม่ชดั เจน มันอาจ
เป็ นความสูงของกําแพงหรื ออาจเป็ นความกว้างของมันก็ได้ แต่มนั น่าจะเป็ นความสู งของกําแพง
มากกว่า ไม่วา่ จะในกรณี ใด ขนาดก็คือ 144 ศอก หรื อประมาณ 216 ฟุต นัน เป็ นความสู ง
ประมาณตึกยีส ิ บชั,น นัน ถือว่าเล็กเมือเทียบกับความสู งโดยรวมของเมืองนี, แต่กถ็ ือว่าสู งมากๆ
เมือเทียบกับกําแพงเมืองใดๆทีเคยถูกสร้างมา ถึงแม้วา่ ยอห์นเข้าไปมีส่วนเกียวข้องและใช้มาตร
วัดของมนุษย์ แต่เห็นได้ชดั ว่าท่านได้รับความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์องค์น, ีทีไปเป็ นเพือนท่าน
ด้วย นีเป็ นอีกครั,งทีวา่ เลขสิ บสองเป็ นรากทีสองของ 144 เห็นได้ชดั ว่านีสอดคล้องกับชือของ
อัครสาวกทั,งสิ บสองคนทีถูกพบทีฐานของกําแพงนั,น เห็นได้ชดั ว่าแต่ละแถวหรื อชั,นของกําแพง
นี,มีขนาด 12 ศอก โดยน่าจะเป็ นความสู ง
วว 21:18

เช่นเดียวกับตัวเมืองนี,เอง กําแพงเมืองนั%นก่อด้ วยพลอยหยก และเมืองนั%น

เป็ นทองคําบริสุทธิL สุ กใสดุจแก้ว เมืองนี,ไม่เพียงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนพลอยหยกเท่านั,น แต่
กําแพงเมืองเองก็ถูกเปรี ยบเช่นนั,นด้วย นอกจากนี,เมืองนี,กถ็ ูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือน “ทองคํา
บริ สุทธิ; สุ กใสดุจแก้ว” นีหมายถึงทองคําทีบริ สุทธิ;เสี ยจนมันดูเหมือนจะโปร่ งแสง เมืองนี,จึง
เปล่งประกายออกมาไม่ใช่แค่ดว้ ยแสงของเพชรทีเปล่งออกมาจากสง่าราศีของพระเจ้าทีอยู่
ภายในเมืองนี,เท่านั,น แต่ยงั เปล่งแสงทองคําออกมาด้วย นัน จะเป็ นภาพอันน่าตืนตาขนาดไหน!
วว 21:19-20

ยอห์นบรรยายต่อไปว่า ฐานของกําแพงเมืองนั%นประดับด้ วยเพชร

พลอยทุกชนิด คําทีแปลว่า ประดับ (คอสเมะโอ) มีความหมายว่า ‘ประดับประดา’ หรื อ ‘ทําให้

สวย’ นีไม่ได้หมายความว่าฐานของกําแพงนี,ถูกสลักไปด้วยเพชรพลอยต่างๆทีมีขนาดเล็ก แต่
แต่ละแถวของฐานประกอบไปด้วยเพชรพลอยโปร่ งแสงก้อนมหึ มามากกว่าดังทีกล่าวไว้ดา้ น
ล่าง
ฐานทีห นึงเป็ นพลอยหยก ทีส องไพทูรย์ ทีส ามหินคว๊ อตซ์ โปร่ งแสง ทีส ี มรกต 20 ทีห ้ า
โกเมน ทีห กทับทิม ทีเ จ็ดเพชรสี เขียว ทีแ ปดพลอยเขียว ทีเ ก้าบุษราคัม ทีส ิ บหยก ทีส ิ บเอ็ดพลอย
สีแดง ทีส ิ บสองเป็ นพลอยสี ม่วง ฐานทั,งสิ บสองแถว (ชั,น) ของกําแพงนี,ถูกสาธยายว่าเป็ นเพชร
พลอยสิ บสองชนิดทีแตกต่างกัน เพชรพลอยแต่ละชนิดก็มีสีต่างๆของสี รุ้ง ในทางประวัติศาสตร์
แล้วเพชรพลอยแต่ละชนิดทีถกู เอ่ยถึงนี,ประกอบด้วยมากกว่าหนึงเฉดสี แต่เมือรวมกันแล้ว พวก
มันก็แสดงถึงสี ของสายรุ ้งจากสี แดง เหลือง เขียว ฟ้ า และม่วงแบบโปร่ งแสง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
พระเจ้าผูย้ งิ ใหญ่ของเราจะทรงจัดเรี ยงและออกแบบสี เหล่านี,ให้มีความสวยงามแบบลืมหายใจ
เลยทีเดียว
วว 21:21

ประตูท%งั สิ บสองประตูน%ันเป็ นไข่ มุกสิบสองเม็ด ประตูละเม็ด นีแปลว่า

แต่ละบานของประตูท, งั สิ บสองนี,จะเป็ นไข่มุกก้อนมหึมา เราจะไม่เห็นวัสดุราคาถูกในเมืองนี,
เลย ไม่มีการพูดถึงขนาดของประตูเมืองนี, กระนั,น เมือพิจารณาเมืองทีมีขนาดใหญ่โตนี,แล้ว
ประตูเหล่านี,กต็ อ้ งมีขนาดใหญ่มหึมาเช่นกัน
จากนั,นยอห์นก็บนั ทึกเกียวกับสิ งทีอาจเป็ นหนึงในจุดเด่นทีน่าประทับใจมากทีสุด และ
ถนนในเมืองนั%นเป็ นทองคําบริสุทธิL ใสราวกับแก้ว นีเป็ นอีกครั,งทีมีการบรรยายถึงทองคําที
บริ สุทธิ;เสี ยจนมันโปร่ งใส ทีน่าสนใจคือคําว่า ถนน เป็ นคําเอกพจน์ คําทีแปลเช่นนั,น (พลาเทะ
เอีย) มีความหมายตรงตัวว่า ทางกว้างทางหนึง มันจึงเป็ นถนนคนเดินสายหนึง ในเมืองต่างๆ
สมัยโบราณ เป็ นเรื องปกติทีจะมีถนน ‘สายหลัก’ เส้นเดียวทีทอดยาวจากด้านหนึงไปยังอีกด้าน
หนึงของเมือง เราไม่ทราบชัดเจนว่านัน จะเป็ นความหมายสําหรับตรงนี,ดว้ ยหรื อไม่
วว 21:22-23

ขณะทีจนถึงจุดนี, ยอห์นบรรยายถึงบริ เวณรอบนอกของเมืองนี,มา

ตลอด คราวนี,ท่านจะให้ขอ้ มูลบางอย่างเกียวกับภายในของเมืองนี,บา้ ง ข้ าพเจ้ าไม่เห็นมีพระ
วิหารในเมืองนั%นเลย เพราะองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด และพระเมษ

โปดกทรงเป็ นพระวิหารในเมืองนั%น ในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ซึงเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรนิรัน
ดร์และเป็ นสิ งทีเราเรี ยกกันโดยทัว ไปว่า ‘สวรรค์’ ไม่มีพระวิหารในนั,น ข้อนี,บอกเราว่า “องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด และพระเมษโปดกทรงเป็ นพระวิหารในเมือง
นั,น” ทีน่าสนใจก็คือความหมายตรงตัวของคําทีแปลว่า พระวิหาร (นาออส) ความหมายแบบ
เรี ยบง่ายทีสุดคือ ‘ทีสถิตอยูข่ องพระเจ้า’ กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่เองเป็ นทีสถิตอยูข่ องพระเจ้าและ
พระเมษโปดก ดังนั,นจึงไม่จาํ เป็ นต้องมีพระวิหารแยกต่างหาก
23 เมืองนั%นไม่ ต้องการแสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่ าราศีของพระเจ้ า
เป็ นแสงสว่ างของเมืองนั%น และพระเมษโปดกทรงเป็ นความสว่ างของเมืองนั%น เพราะว่าเทว
สภาพของพระเจ้าจะสถิตอยูใ่ นเมืองนั,น ความเจิดจรัสแห่งความสว่างของพระองค์ท, งั สองจึง
แทรกซึมและทะลุทะลวงไปทัว ทั,งเมืองจนไม่จาํ เป็ นต้องมีดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์เพือให้
ความสว่างในเมืองนี, ความหมายก็คือว่าพระเจ้าเองทรงให้ความสว่างแก่เมืองนี,และพระเมษ
โปดกก็ทรงเป็ นความสว่างของเมืองนั,น เพราะคุณสมบัติทีโปร่ งแสงของเมืองนี, สง่าราศีแห่ง
ความสว่างของพระองค์ท, งั สองก็แทรกซึมไปทัว ทั,งเมือง พระเยซูจะทรงเป็ นความสว่างของโลก
ในวันนั,นจริ งๆ
วว 21:24

นีเป็ นอีกครั,งที มีการบ่งชี,ชดั เจนว่าจะมีอารยธรรมมนุษย์บนแผ่นดินโลก

ใหม่ ยอห์นกล่าวต่อไปว่า บรรดาประชาชาติทรี อดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่ างของเมือง
นั%น และบรรดากษัตริย์ในแผ่ นดินโลกจะนําสง่ าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั%น นีสือว่า
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่อยูใ่ กล้กบั แผ่นดินโลกใหม่ แต่อาจไม่ได้ต, งั อยูเ่ หนือมันจริ งๆ เนืองจากกรุ งนี,
ลอยอยูเ่ หนือแผ่นดินโลก กรุ งนี,จึงให้แสงสว่างแก่แผ่นดินโลก ยอห์นเขียนถึง “บรรดา
ประชาชาติของแผ่นดินโลก” ในวันนั,น นีสือว่าจะมีชีวติ มนุษย์ดาํ เนินต่อไปในแผ่นดินโลกใหม่
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราชัดเจนว่ามันจะเป็ นเช่นนั,นไปได้อย่างไร เราคงทําได้เพียงคาดเดาว่า
พวกเขาถูกนําไปอยูบ่ นแผ่นดินโลกใหม่ได้อย่างไรและพวกเขามาจากไหน บรรดาประชาชาติ
เหล่านี,มีกษัตริ ยแ์ ละพวกเขาก็นาํ สง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่เพือทีจะ
นมัสการพระเจ้าผูย้ งิ ใหญ่ของพวกเขาอย่างเห็นได้ชดั มีสิ งหนึงทีแน่นอนก็คือ จะไม่มีความบาป

หรื อความเปื อยเน่าในแผ่นดินโลกใหม่ซ ึงคงอยูช่ วั นิรันดร์และได้รับพระพรนั,นเลย จะมีสภาพ
ของแดนสวรรค์ในวันนั,นอย่างแท้จริ งตลอดไปเป็ นนิตย์
วว 21:25-26

นอกจากนี,แล้ว ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ ปิดเลยในเวลากลางวัน

ด้ วยว่าจะไม่ มเี วลากลางคืนในเมืองนั%นเลย 26 และคนทั%งหลายจะนําสง่ าราศีและเกียรติของ
บรรดาประชาชาติเข้ ามาในเมืองนั%น ในเมืองทีมีกาํ แพงล้อมรอบสมัยโบราณ ประตูจะถูกปิ ด
ตอนกลางคืนเพือป้ องกันการโจมตีจากภายนอก อย่างไรก็ตามในวันนั,นประตูเมืองนี,จะไม่มีวนั
ปิ ดเลย อันบ่งบอกถึงสันติภาพนิรันดร์ซ ึงจะครอบครอง นอกจากนี, ในตอนนั,นจะไม่มีกลางคืน
อีกต่อไปแล้ว นีจึงสื อว่าจะไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องพักผ่อนและจะไม่มีความเหนือยล้าด้วย
พระเจ้าผูย้ งิ ใหญ่ของเราจะทรงนําเสนอโลกทีสมบูรณ์แบบในทุกด้านของมัน มีการพูดถึงอีกครั,ง
ว่าประตูของเมืองนี,จะเป็ นทางเข้าสําหรับประชาชาติท, งั หลายทีจะนําสง่าราศีและเกียรติของตน
มาถวายพระองค์ผทู ้ รงเป็ นจอมกษัตริ ย ์ ข้อเท็จจริ งทีวา่ บรรดาประชาชาติถูกบรรยายถึงว่ามีสง่า
ราศีและเกียรติกส็ ื ออยูแ่ ล้วถึงความรุ่ งเรื องและความยิง ใหญ่ของอารยธรรมในวันนั,น
วว 21:27

สุ ดท้าย ยอห์นกล่าวชัดเจนถึงเหตุผลทีอาณาจักรนิรันดร์น, นั มีความยิง

ใหญ่ สิงใดทีเ ป็ นมลทิน หรือผู้ใดก็ตามทีก ระทําสิ งทีน ่ าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้ าไปใน
เมืองไม่ได้ เลย เว้ นแต่ เฉพาะคนทีม ชี ือจดไว้ ในหนังสื อแห่ งชีวติ ของพระเมษโปดกเท่ านั%นจึงจะ
เข้ าไปได้ จะไม่มีความบาปใดได้รับอนุญาตหรื อมีอยูเ่ ลย จะไม่มีความบาปในรู ปแบบใดๆซึง
เสื อมทรามและเป็ นมลทินในวันนั,นเลย มีแต่คนเหล่านั,นทีมีชือเขียนไว้ในหนังสื อแห่งชีวติ ของ
พระเมษโปดกจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินโลกใหม่น, นั มีแต่คนเหล่านั,นทีมีความบริ สุทธิ; จะได้รับ
อนุญาตให้อยูไ่ ด้ ความบาปและคนบาปทั,งปวงถูกกําหนดให้ไปอยูใ่ นบึงไฟเมือถึงกาลสิ, นสุ ด
ของแผ่นดินโลกใบเก่าทีถูกความบาปครอบงํา นีไม่น่าหมายความว่าบรรดาคนบาปจะหลบๆ
ซ่อนๆอยูท่ ีไหนสักแห่งภายนอกอาณาจักรนิรันดร์น, นั โดยถูกขัดขวางมิให้เข้าไป แต่น่าจะ
หมายความว่าคนเหล่านั,นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้วมากกว่า ดังนั,น สง่าราศีและเกียรติของยุคนั,นจึง
คงอยูต่ ลอดไปทุกชัว ยุคสมัย
*****

ภาพรวมของวิวรณ์ 22: บทสุดท้ ายในพระคัมภีร์ให้ คาํ บรรยายเพิมเติมเกียวกับสภาพ
ต่ างๆในอาณาจักรนิรันดร์ นัน มันปิ ดท้ ายด้ วยการทีพระเยซูเองทรงสัญญาเกียวกับพระพรต่ างๆ
พระองค์ ทรงสัญญาว่ าจะเสด็จมาโดยเร็ว สุดท้ ายมีคาํ เตือนห้ ามมิให้ ตัดแต่ งหรื อเพิมเติมพระ
วจนะของพระเจ้ า
วว 22:1

หลังจากได้บรรยายถึงโครงสร้างของกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ในบททีแล้วไป

แล้ว คราวนี,ยอห์นให้รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับลักษณะเฉพาะของมัน ท่านได้ ชี%ให้ ข้าพเจ้ าดู
แม่ นํา% บริสุทธิLทมี นี ํา% แห่ งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระทีน ังของพระเจ้ า และของ
พระเมษโปดก มีหลายสิ งทีสาํ คัญเกียวกับแม่น, าํ สายนี, (1) สิ งแรกก็คือ ความบริ สุทธิ;ของแม่น, าํ
สายนี, ความหมายตรงตัวก็คือว่า แม่น, าํ แห่งชีวติ สายนี,มีลกั ษณะใสแจ๋ ว จะไม่มีมลพิษในวันนั,น
เลย (2) แม่น, าํ สายนี,ไหลออกมาจากพระทีนงั ของพระเจ้าและพระเมษโปดกโดยตรง เห็นได้ชดั
ว่านีอยูข่ า้ งในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ (3) มีชือว่าแม่น, าํ แห่งชีวติ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าแม่น, าํ
นี,มีไว้เพืออะไร อย่างไรก็ตาม ใน 21:6 พระเยซูตรัสถึงการให้น, าํ ดืมแก่คนเหล่านั,นทีกระหายจาก
บ่อนํ,าพุแห่งชีวติ ใน 22:17 มีการพูดถึงนํ,าแห่งชีวติ อีกครั,งและเห็นได้ชดั ว่าตรงนั,นซึงมีความ
หมายฝ่ ายวิญญาณ มีหลายสิ งทีคล้ายๆกันกับเอเสเคียล 47:1-5 อย่างไรก็ตาม ในข้อนั,นแม่น, าํ นั,น
ก็ถูกบรรยายว่าอยูใ่ นยุคพันปี
วว 22:2

นีเป็ นอีกครั,งทีมีการพูดถึง ‘ถนน’ ของกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ท่ ามกลางถนน

ในเมืองนั%นและริมแม่ นํา% ทั%งสองฟากมีต้นไม้ แห่ งชีวติ ซึงออกผลสิ บสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน
และใบของต้ นไม้ น%ันสํ าหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้ หาย คําทีแปลว่า ท่ ามกลาง (เมะซอส) มี
ความหมายแบบพื,นๆทีสุดว่า ‘ตรงกลาง’ นีสือถึงการทีแม่น, าํ แห่งชีวติ ในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ไหล
ลงมาตรงกลางของ ‘ถนน’ นั,น นีอาจหมายความว่าถนนสายหลักของเมืองนี,เป็ นเหมือนถนนใน
สวนสาธารณะทีมีแม่น, าํ แห่งชีวติ ไหลผ่ากลางและ ‘ถนน’ นั,นก็กลายเป็ นสองข้างทางโดยอยู่
คนละฝังของแม่น, าํ สายนี, มีการเอ่ยถึงต้นไม้แห่งชีวติ ด้วย ซึงถูกกล่าวในรู ปเอกพจน์ แต่ในขณะ
เดียวกันมันก็อยูท่ , งั สองฟากของแม่น, าํ นี, อาจเป็ นไปได้วา่ ถนนสองฟากของ ‘ถนน’ สายหลักนี,
ซึงทอดยาวตามแนวแม่น, าํ แห่งชีวติ มีตน้ ไม้แห่งชีวติ ปลูกไว้เป็ นแนวยาวตลอดทั,งเส้น ถึงแม้วา่

ต้นไม้แบบนี,มีชนิดเดียวเท่านั,น แต่มนั อาจมีตน้ ไม้แบบนี,หลายต้นอยูต่ ลอดทั,งสองฟากของ
แม่น, าํ สายนี,กไ็ ด้
ต้นไม้ทีแปลกประหลาดทีสุดนี,ออกผลสิ บสองชนิด ผลใหม่ของมันจึงออกมาทุกเดือน ที
น่าสนใจก็คือมีการเอ่ยถึง ‘เดือน’ ในอาณาจักรนิรันดร์น, นั เห็นได้ชดั ว่าจะมีหน่วยวัดเวลาแบบ
มาตรฐานในอาณาจักรนั,น นอกจากนี,ใบของต้นไม้แห่งชีวติ นี,ยงั มีไว้เพือรักษาบรรดาประชาชาติ
ให้หายด้วย คําทีแปลว่า รักษาให้ หาย (เธะราเพะเอีย) สามารถมีความหมายด้วยว่า ‘บริ การ’ หรื อ
‘ประโยชน์’ มันดูเหมือนไม่สอดคล้องกันทีจะมีความเจ็บป่ วยซึงต้องมีการรักษาให้หายใน
สวรรค์
ทีน่าสนใจอีกก็คือการพูดถึง บรรดาประชาชาติในวันนั,น นีสืออีกครั,งว่าจะมีประชาชาติ
ต่างๆในอาณาจักรนิรันดร์น, นั ดูคาํ อธิบายสําหรับ 21:24 ดูเหมือนว่าผลของต้นไม้แห่งชีวติ พร้อม
กับแม่น, าํ แห่งชีวติ เป็ นอาหารและบ่อนํ,าพุแห่งชีวติ สําหรับมนุษยชาติในสวรรค์ซ ึงถูกนําไปอยู่
บนแผ่นดินโลกใหม่ในอาณาจักรนิรันดร์น, นั แม้แต่ใบของต้นไม้เหล่านั,นก็มีไว้เพือประโยชน์
ของประชาชาติเหล่านั,น เราจําได้วา่ ต้นไม้แห่งชีวติ ถูกพูดถึงในปฐมกาล 2:9 และ 3:22, 24 ด้วย
อาจเป็ นได้วา่ ชีวติ ทีไม่รู้สิ,นสุ ดนั,นมีอยูใ่ นต้นไม้แห่งชีวติ ถึงแม้วา่ อาดัมและเอวาไม่เคยได้กินผล
ของมันเลยก็ตาม อย่างไรก็ตาม ต้นไม้อนั เปี ยมสุ ขนี,จะมีอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
วว 22:3

นอกจากนี, เมือวันนั,นมาถึงจะไม่ มกี ารสาปแช่ งใดๆอีกต่ อไป การสาปแช่ง

ทีถูกพูดถึงนี,เห็นได้ชดั ว่าหมายถึงการสาปแช่งทีความบาปนํามาสู่ แผ่นดินโลกในเวลาทีอาดัมล้ม
ลงในความบาป ในแผ่นดินโลกใหม่ จะไม่มีการสาปแช่งอีกต่อไป ดู ปฐมกาล 3:17 ปั ญหาทุก
อย่างของแผ่นดินโลกนี,ลว้ นมีทีมาจากการสาปแช่งซึงเกิดขึ,นเพราะความบาปของอาดัม การสาป
แช่งนี,กไ็ ล่ต, งั แต่ความเจ็บป่ วยและความตายไปจนถึงวัชพืชทีมีหนามแหลม ไปจนถึงสัตว์ทีกิน
เนื,อ จะไม่มีสิ งเหล่านี,ในสวรรค์เลย
พระทีน ังของพระเจ้ าและของพระเมษโปดกจะตั%งอยู่ในเมืองนั%น และบรรดาผู้รับใช้ ของ
พระองค์จะปรนนิบัติพระองค์ ดังทีได้กล่าวไปแล้วใน 22:1 พระทีนงั ของพระเจ้าและของพระ
เมษโปดกตั,งอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์จะปรนนิบตั ิพระองค์ทีนนั ใน
เวลานั,น แน่นอนทีเหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์กค็ ือคนเหล่านั,นทีได้รับความรอดจากทุกยุคสมัย

ไม่วา่ จะเป็ นชนชาติอิสราเอลทีถูกไถ่หรื อคริ สตจักรทีได้ชยั ชนะในสวรรค์ ในวันนั,น เราจะได้
รับอภิสิทธิ;ในการปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์เสมอไป
วว 22:4

นอกจากนี,เขาเหล่ านั%นจะเห็นพระพักตร์ พระองค์ และพระนามของ

พระองค์จะประทับอยู่ทหี น้ าผากเขา ถึงแม้วา่ มนุษย์ทีบาปหนาในเนื,อหนังทีเต็มไปด้วยความ
บาปไม่มีทางเห็นพระเจ้าได้ แต่ยคุ ใหม่กก็ าํ ลังจะมาถึง ในวันนั,นเหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์จะ
สลัดทิ,งร่ างกายทีเต็มไปด้วยความบาปเพือรับเอาร่ างกายทีถกู ชุบให้เป็ นขึ,นใหม่ซ ึ งบริ สุทธิ;และ
เปี ยมด้วยสง่าราศี ธรรมชาติอนั บาปหนาของพวกเขา คือเนื,อหนัง จะถูกฝังพร้อมกับกายเก่าของ
พวกเขา ในสวรรค์พวกเขาจะเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ;และชอบธรรมไปพร้อมๆกัน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
ประชาชนของพระเจ้าในวันนั,นจะเห็นพระเยซูหน้าต่อหน้า ดู 1 ยอห์น 3:2 คําถามก็คือว่าเราจะ
ได้เห็นพระเจ้าเองหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม นัน ก็ถูกสื อไว้ดว้ ย ไม่ใช่แค่ตรงนี,เท่านั,นแต่ในมัทธิว
5:8 และฮีบรู 12:14 ด้วย นอกจากนี,ในวันนั,น “พระนามของพระองค์จะประทับอยูท่ ีหน้าผาก
เขา” เหมือนกับทีบรรดาผูร้ ับใช้ของซาตานในช่วงยุคเจ็ดปี มีเครื องหมายของมันอยูท่ ีหน้าผาก
ของพวกเขา ในสวรรค์บรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าก็จะมีพระนามของพระเจ้าอยูท่ ีหน้าผากของ
พวกเขาเช่นเดียวกัน
วว 22:5

สภาพเพิมเติมของวันอันเปี ยมสุ ขนั,นถูกบรรยายถึง กลางคืนจะไม่ มที นี ัน

เขาไม่ ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่ าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าคือพระเจ้ าทรงประทานแสง
สว่ างแก่เขา ในปัจจุบนั ปรากฏการณ์ทีเป็ นกลางคืนเป็ นตัวแบ่งเขตของแต่ละวัน เนืองจากใน
ตอนนั,นจะไม่มีกลางคืน วันอย่างทีเรารู ้จกั กันนี,กจ็ ะอยูใ่ นอีกมิติทีไม่ได้ถกู บรรยายถึง เวลาอย่าง
ทีเรารู ้จกั ก็จะอยูใ่ นอีกมิติอย่างแน่นอน (อย่างไรก็ตาม เดือนก็ถูกพูดถึงในข้อ 2 ของบทนี,) ดังนั,น
มันจึงไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องใช้แสงเทียมเพราะว่าไม่มีกลางคืนทีนนั นอกจากนี, ทีนนั ไม่
จําเป็ นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์ดว้ ย “เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสง
สว่างแก่เขา” เป็ นความจริ งทีพระเจ้าทรงเป็ นความสว่างและในพระองค์ไม่มีความมืดเลย ดูคาํ
อธิบายของ 21:23

ทีน่าสนใจก็คือคําพูดอันลึกซึ,งทีวา่ และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์ เห็นได้
ชัดว่าคนเหล่านี,คือ ‘บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์’ ในข้อ 3 อีกครั,งทีคนเหล่านี,น่าจะเป็ นเหล่าผูท้ ี
ถูกไถ่ไว้จากทุกยุคสมัยผูซ้  ึงจะครอบครองร่ วมกับพระคริ สต์ในอาณาจักรนิรันดร์น, นั ดู ดาเนียล
7:27, วิวรณ์ 1:6, 5:10, 20:4 นอกจากนี,คาํ อุปมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเกียวกับตําแหน่ง
ต่างๆทีประกอบด้วยสิ ทธิอาํ นาจในอาณาจักรนั,น (ลูกา 19:12-26 และมัทธิว 25:14-28) ก็น่าจะ
นํามาประยุกต์ใช้ได้จริ งตรงนี,ดว้ ย ความจริ งทีสาํ คัญกว่าก็คือว่าคนเหล่านั,นทีขณะยังมีชีวติ อยูไ่ ด้
ปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซือก็จะได้รับบําเหน็จในวันนั,นพร้อมกับตําแหน่งทีประกอบ
ด้วยยศถาบรรดาศักดิ;และสิ ทธิอาํ นาจในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ ในวันนั,นพวกเราจะได้
ครอบครองร่ วมกับพระองค์ เห็นได้ชดั ว่าบรรดาข้าแผ่นดินในอาณาจักรนั,นก็จะเป็ นเหล่า
มนุษยชาติทีถูกสร้างขึ,นใหม่บนแผ่นดินโลกใหม่
วว 22:6

เนื,อหาตอนนี,กใ็ กล้จะถึงบทสรุ ปแล้วเมือยอห์นบันทึกความเห็นทิ,งท้าย

ของทูตสวรรค์องค์น, ี และทูตสวรรค์ องค์ น%ันบอกข้ าพเจ้ าว่า "ถ้ อยคําเหล่ านีเ% ป็ นคําสั ตย์ซือและ
สัตย์จริง และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าแห่ งพวกศาสดาพยากรณ์ อนั บริสุทธิL ได้ ทรงใช้ ทูต
สวรรค์ ของพระองค์สําแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ ของพระองค์ ถึงเหตุการณ์ ท%งั ปวงซึงจะอุบัติขนึ% ใน
ไม่ช้า” จุดเริ มต้นแห่งบทสรุ ปได้มาถึงแล้ว ทูตสวรรค์องค์น, ีรับรองว่าทุกสิ งทียอห์นได้เห็นและ
ได้ยนิ ล้วนเป็ น “คําสัตย์ซือและสัตย์จริ ง” วลีทีตามมา “และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าแห่งพวก
ศาสดาพยากรณ์อนั บริ สุทธิ; ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์สาํ แดงแก่บรรดาผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ ถึงเหตุการณ์ท, งั ปวงซึงจะอุบตั ิข, นึ ในไม่ชา้ ” ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงหนังสื อวิวรณ์ท, งั
เล่ม ในการทีทรงสําแดงสิ งเหล่านี,แก่ยอห์น พระเจ้าก็ทรงให้เหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์จนถึงทุก
วันนี,ทราบถึงสิ งที “จะอุบตั ิข, ึนในไม่ชา้ ” ถึงแม้วา่ เวลาได้ผา่ นพ้นไปจากมุมมองของมนุษย์แล้ว
แต่ในพระดําริ ของพระเจ้า สิ งต่างๆทีถูกเปิ ดเผยในหนังสื อวิวรณ์กก็ าํ ลังจะเกิดขึ,นแล้ว หากสิ ง
เหล่านั,นใกล้จะเกิดขึ,นในสมัยของยอห์น มันจะยิง ใกล้จะเกิดขึ,นในตอนนี,มากยิง กว่าสักเท่าใด
วว 22:7

คําพยากรณ์ส่วนใหญ่ของหนังสื อเล่มนี,ได้จบลงแล้ว ตั,งแต่ตรงนี,ไป

จนถึงตอนจบของหนังสื อเล่มนี,จึงเป็ นความเห็นทิ,งท้าย เห็นได้ชดั ว่า ขณะทีทูตสวรรค์องค์น, ีให้

ความเห็นทิ,งท้ายแก่ยอห์น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเราก็ทรงแทรกเข้ามาและ
ตรัสว่า "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ใดทีถ ือรักษาคําพยากรณ์ ในหนังสื อนีก% เ็ ป็ นสุ ข" พระองค์ตรัส
พระสัญญาทีสาํ คัญสองประการ (1) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะเสด็จมาโดยเร็ว คําทีแปลเช่นนั,น
(ทาคู) อาจหมายถึงรู ปแบบทีพระองค์จะเสด็จกลับมามากพอๆกับวิธีทีพระองค์จะเสด็จกลับมา
ด้วย มันจะเกิดขึ,นในชัว ขณะเดียว ในพริ บตาเดียว ระยะแรกของการเสด็จกลับมาของพระองค์
คือ ตอนทีคริ สเตียนถูกรับขึ,นไป จากนั,นเจ็ดปี ต่อมาพระองค์กจ็ ะทรงปรากฏพระองค์ดว้ ยฤทธิ;
เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ
พระสัญญาประการทีสอง (2) คือพระพรสําหรับคนทั,งหลายทีถือรักษา “คําพยากรณ์ใน
หนังสื อนี,” คําทีแปลว่า คํา ตรงนี,คือ ลอกอส ด้วยเหตุน, ีพระเยซูจึงตรัสว่า พระพรจงมีแก่คนทั,ง
หลายทีเชือฟังถ้อยคําต่างๆทีมีอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี, (มีการสื อถึงการดลใจในด้านถ้อยคําอีกครั,ง
ผ่านทางคําว่า ‘คํา’) เท่าทีเป็ นไปได้พระสัญญานี,กค็ รอบคลุมถึงพระคัมภีร์ท, งั เล่ม พระเยซูทรง
ทราบว่านีเป็ นหนังสื อเล่มสุ ดท้ายของสารบบพระคัมภีร์ มันเป็ นหินทีวางอยูย่ อดบนสุ ดของพระ
คัมภีร์ พระองค์จึงทรงเน้นยํ,าพระสัญญาข้อหนึงทีถูกพบอยูท่ วั พระคัมภีร์ มีพระพรสําหรับคนทั,ง
หลายทีเชือฟังพระวจนะของพระเจ้า พระสัญญาข้อนี,เองถูกพบอยูใ่ นคําขึ,นต้นของหนังสื อเล่มนี,
ใน 1:3
วว 22:8-9

ยอห์นจึงยืนยันคําพยานส่ วนตัวของตนเกียวกับทุกสิ งทีท่านได้ยนิ และได้

เห็น ข้ าพเจ้ า คือยอห์ น เป็ นผู้ได้ เห็นและได้ ยนิ เหตุการณ์ เหล่านี% และครั%นข้ าพเจ้ าได้ ยนิ และได้
เห็นแล้ ว ท่านจึงเผลอทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้ าทูตสวรรค์ทไี ด้ สําแดงเหตุการณ์ เหล่านี%แก่
ข้ าพเจ้ า จากนั,นท่านก็ถูกทูตสวรรค์องค์น, ีตาํ หนิโดยทันที 9 แต่ ท่านห้ ามข้ าพเจ้ าว่ า "อย่าเลย
ด้ วยว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเพือ นผู้รับใช้ เช่ นเดียวกับท่ าน และพวกพีน ้ องของท่านคือพวกศาสดา
พยากรณ์ และพวกทีถ ือรักษาถ้ อยคําในหนังสื อนี% จงนมัสการพระเจ้ าเถิด"
นีเป็ นเรื องทีน่าสนใจ ผูน้ าํ ทางของยอห์นโดยเฉพาะตั,งแต่ 21:9 เป็ นต้นมา เป็ นหนึงใน
ทูตสวรรค์ทีถือขันเจ็ดใบแห่งการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายในยุคเจ็ดปี ตรงนี,ทตู สวรรค์องค์น, ีแจ้งให้
ยอห์นทราบว่าเขาไม่ได้เป็ นเพียงเพือนผูร้ ับใช้พระเจ้าคนหนึงเท่านั,น แต่เป็ นพวกพีน อ้ งของท่าน

คือพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกทีเชือฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วย คําถามหนึงจึงเกิดขึ,นมาว่า
“ทูตสวรรค์บางตนทีถูกเอ่ยถึงตลอดหนังสื อเล่มนี,จริ งๆแล้วก็คือบรรดาผูพ้ ยากรณ์ในพระคัมภีร์
เดิมทีพระเจ้าทรงใช้การในช่วงยุคเจ็ดปี เพือทําให้พระประสงค์ของพระองค์สาํ เร็จหรื อไม่?”
คําว่า ทูตสวรรค์ (อังเกะลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูน้ าํ สาร’ หรื อ ‘ทูตผูแ้ ทน’
เหมือนกับทีพวกทูตสวรรค์แห่งคริ สตจักรทั,งเจ็ดในบทที 2 และ 3 ไม่ใช่สิ งทีมีชีวติ ในสวรรค์
อย่างเห็นได้ชดั แต่เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งนั,น ทูตสวรรค์ตรงนี,กอ็ าจเป็ นผูน้ าํ
สารแห่งสวรรค์คนหนึง แต่ไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์ของสิ งทีมีชีวติ ในสวรรค์ทีเรี ยกกันโดยทัว ไปว่า
‘ทูตสวรรค์’ ดูเหมือนว่าเขาเป็ นผูพ้ ยากรณ์คนหนึงทีตอนนี,อยูใ่ นสวรรค์แล้วและเป็ นผูท้ ีพระเจ้า
ทรงใช้ให้ทาํ หน้าทีน, ี คําสังของเขาทีมีต่อยอห์นนั,นชัดเจน “จงนมัสการพระเจ้าเถิด!” เขาไม่
ยอมรับการนมัสการใดๆเลย
วว 22:10

ผูแ้ ทนแห่ งสวรรค์ท่านนี,จึงกําชับยอห์นว่า "อย่ าประทับตราปิ ดคํา

พยากรณ์ในหนังสือนี% เพราะว่ าใกล้จะถึงเวลานั%นแล้ว ตรงข้ามกับคําสังทีให้แก่ดาเนียล (ดาเนียล
12:4 และ 10) ยอห์นได้รับคําสังมิให้ประทับตราคําพยากรณ์ทีถูกเปิ ดเผยแก่ท่านแล้ว ยอห์นได้
รับทราบว่า “ใกล้จะถึงเวลานั,นแล้ว” คําทีแปลว่าใกล้ คือ เอ็กกุส ความหมายก็คือว่า ช่วงเวลาของ
สิ งทั,งปวงทีได้ถูกพยากรณ์ไปแล้วใกล้จะเป็ นจริ งแล้ว เราจําได้วา่ พันปี ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็
เป็ นเหมือนวันเดียว ความจริ งทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า เวลานั,นจะใกล้เข้ามามากยิง กว่าสักเท่าใด
วว 22:11

จุดสนใจตรงนี,เปลียนจากเนื,อหาทีเป็ นคําพยากรณ์กลับมาสู่ ปัจจุบนั คํา

เตือนต่อไปนี,มีไว้สาํ หรับผูท้ ียนิ ดีฟัง คราวนี,ผพู ้ ดู คือพระเยซูซ ึงทรงเตือนว่า ผู้ทเี ป็ นคนอธรรมก็
ให้ เขาอธรรมต่ อไป ผู้ทเี ป็ นคนลามกก็ให้ เขาลามกต่ อไป ผู้ทเี ป็ นคนชอบธรรมก็ให้ เขาชอบธรรม
ต่ อไป และผู้ทเี ป็ นคนบริสุทธิLกใ็ ห้ เขาเป็ นคนบริสุทธิLต่อไป” ความหมายตรงตัวตรงนี,กค็ ือ ‘ผูท้ ี
เป็ นคนอธรรม ก็ให้เขาเป็ นคนอธรรมต่อไปอีก ผูท้ ีลามก ก็ให้เขาเป็ นคนลามกต่อไปอีก ฯลฯ’
กล่าวแบบถอดความก็คือว่า ‘ผูท้ ีเป็ นคนอธรรม ก็จงเป็ นอย่างนั,นต่อไป ผูท้ ีลามก ก็ให้เป็ นอย่าง
นั,นต่อไป ผูท้ ีชอบธรรม ก็ให้เป็ นอย่างนั,นต่อไป และผูท้ ีบริ สุทธิ; ก็ให้เป็ นอย่างนั,นต่อไป’

เพราะเหตุทีจุดจบของชีวติ และของยุคทั,งหลายใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูจึงทรงเตือนให้ทุก
คนระวังตัวไว้ไม่วา่ เขาจะอยูใ่ นสถานะใดก็ตาม เพราะเขาจะอยูใ่ นสถานะนั,นตลอดไปเป็ นนิตย์
สําหรับคนทั,งหลายทีใช้ชีวติ ในความบาปซึงกําลังจะเข้าสู่ นิรันดร์กาล พวกเขาก็จะอยูใ่ นสภาพ
โสมมของตนตลอดไปเป็ นนิตย์ สําหรับคนทั,งหลายทีกาํ ลังจะเข้าสู่นิรันดร์กาลในฐานะคนชอบ
ธรรมและบริ สุทธิ;ในพระคริ สต์ พวกเขาก็จะมัน ใจอยูใ่ นสภาพนั,นตลอดไปเป็ นนิตย์เช่นกัน เวลา
นั,นกําลังใกล้เข้ามาแล้ว พระคริ สต์กาํ ลังจะเสด็จกลับมาแล้ว
เหตุฉะนั,นจงระวังไว้ เมือฟันเฟื องแห่งอวสานกาลเริ มเดินหน้า การกลับใจใหม่กจ็ ะเป็ น
เรื องยากแล้ว ขณะทียคุ สมัยนี,ใกล้จะถึงจุดจบของมัน สถานะฝ่ ายวิญญาณของมนุษยชาติกจ็ ะอยู่
ในสภาพทีพวกเขาเข้าสู่ นิรันดร์กาลตลอดไป สําหรับคนทั,งหลายทียงั ใช้ชีวติ ในความบาปต่อไป
พวกเขาก็อยูใ่ นสภาพนั,นตลอดไปในนรก สําหรับคนทั,งหลายทีเป็ นคนบริ สุทธิ;และชอบธรรม
ในพระคริ สต์ พวกเขาก็จะคงอยูใ่ นสภาพนั,นตลอดไปในสวรรค์เช่นกัน
วว 22:12

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงคะยั,นคะยอให้ผคู ้ นกลับใจมาหาพระองค์

"ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนําบําเหน็จของเรามาด้ วย เพือ ตอบแทนการกระทําของทุกคน คํา
ทีแปลว่า โดยเร็ว (ทาคู) มีความหมายว่า ‘อย่างรวดเร็ ว’ หรื อ ‘อย่างฉับพลัน’ มันไม่เพียงสื อถึง
เวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์เท่านั,น (ในไม่ชา้ ) แต่สือถึงอากัปกิริยาแห่งการเสด็จมาของ
พระองค์ดว้ ย (อย่างฉับพลัน)
พระเยซูยงั ตรัสถึงการทีบําเหน็จของพระองค์มาพร้อมกับพระองค์ดว้ ย คําทีแปลเช่นนั,น
(มิสธอส) หมายถึง ‘ค่าตอบแทนอันสมนํ,าสมเนื,อกับบริ การทีได้รับ’ คํานี,ยงั ถูกแปลเป็ น ‘ค่าจ้าง’
ด้วย นีน่าจะหมายถึงบําเหน็จในรู ปแบบต่างๆทีทรงสัญญาไว้สาํ หรับการรับใช้พระคริ สต์อย่าง
สัตย์ซือในชีวติ นี, ‘มีเพียงชีวติ เดียว อีกเดี^ยวก็ผนั ผ่าน มีแต่สิ งทีทาํ เพือพระคริ สต์ จะคงอยูช่ วั
กัลปาวสาน’ นีอาจหมายถึงการพิพากษาทีบลั ลังก์ของพระคริ สต์ซ ึงใกล้จะมาถึงแล้ว ไม่วา่ จะใน
กรณี ใด บําเหน็จต่างๆของพระองค์ในวันนั,นก็มีสัญญาไว้สาํ หรับทุกคน “ตามการกระทําของทุก
คน” แน่นอนทีเราไม่ได้รับความรอดโดยการประพฤติดี แต่จะมีบาํ เหน็จสําหรับการรับใช้พระ
คริ สต์อย่างสัตย์ซือสักวันหนึง โดยขึ,นอยูก่ บั การงานทีเราได้กระทําเพือพระองค์หลังจากทีเราได้

รับความรอดแล้ว นอกจากนี, น่าสนใจทีพระเยซูตรัสถึง ‘การกระทํา’ มันคือสิ งทีเราได้กระทํา
เพือ พระคริ สต์ในชีวติ คริ สเตียนทีจะได้รับค่าตอบแทนในวันนั,น
วว 22:13

เหมือนกับทีพระเยซูได้ทรงสําแดงพระองค์เองแก่ยอห์นในตอนต้นของ

หนังสื อเล่มนี, (1:8, 17) พระองค์กท็ รงประกาศอีกครั,งว่า เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็ นปฐมและ
เป็ นอวสาน เป็ นเบือ% งต้ นและเบือ% งปลาย” (ดูคาํ อธิบายเกียวกับเรื องนี,ได้ในวิวรณ์ 1:8,17) อีกครั,ง
ทีเราเห็นถึงความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ พระองค์ผทู ้ รงสภาพอยูน่ ิรันดร์ใกล้จะเสด็จกลับมา
ตามทีได้ทรงสัญญาไว้แล้ว
วว 22:14

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเน้นยํ,าพระสัญญาพื,นฐานทีสุดข้อหนึงในพระ

คัมภีร์ คนทั%งหลายทีป ระพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ กเ็ ป็ นสุ ข การประพฤติตามพระ
บัญญัติของพระเจ้าไม่ได้นาํ มาซึงความรอด แต่เมือเราได้กลายเป็ นบุตรคนหนึงของพระเจ้าโดย
ความเชือในพระคริ สต์ พระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะประทานพระพรให้สาํ หรับการทีเราเชือฟัง
พระสัญญาเรื องพระพรสําหรับการเชือฟังก็มีอยูท่ วั พระคัมภีร์ตลอดทั,งเล่ม เรื องนี,ถูกอธิบาย
อย่างละเอียดในเลวีนิติ 26 และพระราชบัญญัติ 28 มันถูกเน้นยํ,าตรงนี,อีกครั,งเมือใกล้จะถึงตอน
จบของพระคัมภีร์แล้ว พระเจ้าทรงอวยพรสําหรับการเชือฟังพระวจนะของพระองค์ นัน เป็ นพระ
สัญญาของทั,งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ มันยังมีผลบังคับใช้อยูเ่ หมือนเดิมจนถึง ณ เวลา
นี,
จากนั,นพระเยซูกป็ ระยุกต์ใช้พระสัญญาของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิง ขึ,น เพือ
ว่าเขาจะได้ มสี ิ ทธิLในต้ นไม้ แห่ งชีวติ และเพือ เขาจะได้ เข้ าไปในเมืองนั%นโดยทางประตู นีอาจ
หมายถึงคนเหล่านั,นทีในชีวติ นี,ได้กลับใจมาหาพระคริ สต์และได้วางใจพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด หรื อมันอาจหมายถึงคนเหล่านั,นทีเชือฟังก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ในฟ้ าสวรรค์ใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่ คนเหล่านี,กจ็ ะมีสิทธิ;ในต้นไม้แห่งชีวติ และในการเข้าสู่กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ดู
เหมือนว่าหลักการเรื องความเชือฟังจะพบพระพรแม้กระทัง ในอาณาจักรนิรันดร์น, นั ด้วย ไม่วา่
จะในตอนนี,หรื อตอนนั,น พระเจ้าก็ทรงสัญญาแล้วว่าจะทรงอวยพรผูท้ ีเชือฟังพระวจนะของ
พระองค์

วว 22:15

จากนั,นพระเยซูกต็ รัสอย่างเป็ นลางบอกเหตุวา่ ด้ วยว่าภายนอกนั%นมีสุนัข

คนใช้ เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ คนใดทีร ักและกระทําการมุสา นีก็
อาจหมายถึงคนเหล่านั,นทีจะใช้เวลาชัว นิรันดร์ในนรก พวกเขาจะอยูน่ อกขอบเขตของฟ้ าสวรรค์
ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (นัน คือ สวรรค์) ในตะวันออกกลางสมัยโบราณ สุ นขั มักเป็ นสัตว์กิน
ซากเนื,อซึ งเป็ นทีเกลียดชังของคนทัว ไป หากกล่าวโดยใช้คาํ พูดปั จจุบนั แล้ว พวกมันก็คงเหมือน
กับพวกหนูทีอยูต่ ามท่อในเมือง คําว่าสุ นขั นี,ถูกใช้เป็ นคําเปรี ยบเพือหมายถึงเหล่าคนชัว จากทุก
ยุคสมัยซึงสรุ ปได้เป็ นคนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร และคนไหว้รูปเคารพ ในความ
บาปเหล่านี,มนั ก็คือการเล่นของ การทําผิดศีลธรรม การใช้ความรุ นแรง และความบาปของ
วิญญาณผ่านทางการไหว้รูปเคารพ เมือฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (นัน คือ สวรรค์) มา
ถึง คนบาปทุกชนิดก็จะต้องรับโทษอยูห่ ่างไกลออกไปในบึงไฟ โดยจะไม่ได้ข, ึนมามีอิทธิพลอีก
เลย นีสืออีกครั,งถึงคําเตือนให้คนเหล่านั,นทียงั อยูใ่ นความบาปกลับใจเสี ยใหม่ หรื อไม่กต็ อ้ ง
พินาศในบึงไฟนั,น เวลานั,นใกล้จะถึงแล้ว
วว 22:16

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงตรัสว่า "เราคือเยซู ผู้ใช้ ให้ ทูตสวรรค์ ของเรา

ไปเป็ นพยานสํ าแดงเหตุการณ์ เหล่านี%แก่ ท่านเพือ คริสตจักรทั%งหลาย ทูตสวรรค์ทีถูกพูดถึงนี,
จริ งๆแล้วจึงอาจเป็ นยอห์นก็ได้ อีกครั,งทีคาํ ทีแปลว่า ทูตสวรรค์ (อังเกะลอส) มีความหมายตรง
ตัวว่า ‘ผูน้ าํ สาร’ หรื อ ‘ทูตผูแ้ ทน’ ผูท้ ีรับคําพยานแห่งคําพยากรณ์ของหนังสื อวิวรณ์กค็ ือ ‘คริ สต
จักรทั,งหลาย’ นียอ่ มรวมถึงคริ สตจักรทั,งเจ็ดแห่งซึงถูกเอ่ยถึงในตอนต้นของหนังสื อเล่มนี,ดว้ ย
มันยังรวมถึงคริ สตจักรทั,งหลายทีเชือพระคัมภีร์ตลอดทุกยุคสมัยจนถึงทุกวันนี,ดว้ ย น่าสังเกตว่า
พระเยซูไม่ได้ทรงส่ งหนังสื อเล่มสุ ดท้ายนี,ของพระคัมภีร์ไปถึง ‘พระศาสนจักร’ แต่ส่งไปถึง ‘ค
ริ สตจักรทั,งหลาย’ คริ สตจักรทีมีลกั ษณะเป็ น ‘คริ สตจักรสากล’ ไม่วา่ จะแบบอีแวนเจลิคหรื อ
ไม่ใช่อีแวนเจลิคนั,นไม่เป็ นทีรู้จกั ในพระคัมภีร์ใหม่แต่อย่างใด คริ สตจักรนั,นมีลกั ษณะเป็ นค
ริ สตจักรท้องถินเสมอ คริ สตจักรท้องถินเป็ นจุดศูนย์รวมแห่งพระราชกิจของพระเจ้าในยุคนี,
นอกจากนี, คริ สตจักรทั,งหลายไม่เพียงเป็ นผูร้ ับพระคัมภีร์เท่านั,น แต่ยงั เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาพระ
คัมภีร์ดว้ ยในฐานะเป็ นหลักและรากแห่งความจริ ง

พระเยซูจึงทรงนําเสนอพระนามอืนๆของพระองค์เอง เราเป็ นรากและเป็ นเชื%อสายของ
ดาวิด และเป็ นดาวประจํารุ่ งอันสุ กใส” ในวิวรณ์ 1:5 พระเยซูทรงได้ชือว่าเป็ น “รากของดาวิด”
ตรงนี,พระองค์ทรงถูกบรรยายถึงในฐานะเป็ นรากของดาวิด นัน คือเป็ นต้นกําเนิดของดาวิด และ
ในขณะเดียวกันก็เป็ นเชื,อสายของดาวิดด้วย อันหลังนี,หมายถึงการเป็ นทายาทกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์
ของดาวิด นีจึงเป็ นการนําเสนอความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์
พระเยซูยงั ทรงเรี ยกตัวเองด้วยว่า “ดาวประจํารุ่ งอันสุ กใส” เราระลึกถึงสง่าราศีของ
พระองค์ทุกเช้าในดาวประจํารุ่ งทีข, ึนเหนือเส้นขอบฟ้ าก่อนดวงอาทิตย์ข, นึ ข้อทีพดู ถึงพระคริ สต์
ในฐานะเป็ นดาวมีอยูท่ วั พระคัมภีร์ ไล่ต, งั แต่กนั ดารวิถี 24:17 ไปจนถึง 2 เปโตร 1:19 จนถึง
วิวรณ์ 2:28
วว 22:17

เมือพิจารณาถึงการเสด็จกลับมาตามทีทรงสัญญาไว้ของพระเยซู (และคํา

เตือนทีมีอยูใ่ นข้อ 11 และ 15) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ตรัสคําเชิญสามครั,งให้ผคู ้ นมาหา
พระองค์ พระวิญญาณและเจ้ าสาวตรัสว่ า "เชิญมาเถิด" และให้ ผู้ทไี ด้ ยนิ กล่าวว่า "เชิญมาเถิด"
และให้ ผู้ทกี ระหายเข้ ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ ผู้น%ันมารับนํา% แห่ งชีวติ โดยไม่ ต้องเสียอะไรเลย
พระวิญญาณบริ สุทธิ;กําลังเสนอคําเชิญอย่างต่อเนืองในยุคนี,ให้ผคู ้ นมาหาพระคริ สต์ เจ้าสาว คือ
คริ สตจักรก็เชิญชวนให้คนเข้ามาอย่างต่อเนืองเช่นกัน นอกจากนี, ผูใ้ ดก็ตามทีได้ยนิ ข่าว
ประเสริ ฐแล้วก็ถกู กําชับให้พดู ว่า “เชิญมาเถิด” เช่นกัน สําหรับคนทั,งหลายทีกระหายฝ่ าย
วิญญาณ สารทีส่งไปถึงพวกเขาก็คือ เชิ ญมาเถิด
คําเชิญนี,ยอ่ มชวนให้เรานึกถึงคําเทศนาเกียวกับผูท้ ีเป็ นสุ ขทั,งหลายทีพระเยซูตรัสว่า
“บุคคลผูใ้ ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ , นั เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้อมิ บริ บูรณ์” (มัทธิว 5:6)
ยอห์น 7:37 ก็อาจอยูใ่ นเกณฑ์น, ีเช่นกัน “ในวันสุ ดท้ายของเทศกาลซึงเป็ นวันใหญ่น, นั พระเยซู
ทรงยืนและประกาศว่า “ถ้าผูใ้ ดกระหาย ผูน้ , นั จงมาหาเราและดืม” สุ ดท้าย คําเชิญทีวา่ ‘เชิญมา
เถิด’ ก็มีไปถึง ‘ผูใ้ ดทีมีใจปรารถนา’ ด้วย ความหมายของวลีน, ีกค็ ือ ‘ผูใ้ ดก็ตามทีเต็มใจ’ นํ,าแห่ง
ชีวติ มีให้แก่ผนู ้ , นั โดยทีเขาไม่ตอ้ งเสี ยอะไรเลย
ความรอดในพระคริ สต์จึงถูกแสดงให้เห็นอย่างงดงามว่าเป็ นนํ,าแห่งชีวติ ซึงมีให้เปล่าๆ
และถูกหยิบยืน ให้แก่ทุกคนทีประสงค์ทีจะยอมรับมัน เราเห็นถึงด้านของมนุษย์ในเรื องของ

ความรอด เรื องของความประสงค์ (เจตจํานง) เป็ นเรื องทีสาํ คัญมาก คนๆหนึงจะไม่ได้รับนํ,าแห่ง
ชีวติ จนกว่าเขาจะประสงค์ ทีจะหันมาพึงพระคริ สต์และรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด นี
เกียวข้องกับเรื องของการกลับใจใหม่ซ ึงเป็ นส่ วนสําคัญของความเชือทีช่วยให้รอด มันเริ มต้นที
ใจทีประสงค์ ทีจะหันมาหาพระเจ้า จากนั,นมันก็ถูกสมทบด้วยความเชือในพระผูช้ ่วยให้รอด
วว 22:18-19

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสคําเตือนทีเป็ นลางบอกเหตุเกียวกับ

การเข้าไปเปลียนแปลงพระวจนะของพระเจ้าทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้ าพเจ้ าเตือนทุกคนทีไ ด้ ยนิ
คําพยากรณ์ ในหนังสื อนีว% ่า ถ้ าผู้ใดจะเพิม เติมคําเข้ าไปในหนังสือนี% พระเจ้ าก็จะทรงเพิม ภัยพิบัติ
ทีเ ขียนไว้ ในหนังสื อม้ วนนีแ% ก่ ผู้น%ัน การต่อเติมเพิม เข้ากับพระคัมภีร์เป็ นการกระทําผิดทีร้ายแรง
จริ งๆ คนมากมายได้กระทําเช่นนั,นโดยการให้หนังสื อศาสนาของตัวเองมีความน่าเชือถือเท่ากับ
พระคัมภีร์ นีทาํ ให้เรานึกถึงหนังสื ออธิกธรรมและคัมภีร์มอรมอน ภัยพิบตั ิต่างๆทีพบอยูท่ วั
หนังสื อวิวรณ์จะเกิดแก่คนเหล่านั,นทีตดั แต่งต่อเติมพระวจนะของพระเจ้า ถึงแม้วา่ บริ บทใกล้
เคียงของ “หนังสื อนี,” ย่อมหมายถึงหนังสื อวิวรณ์เท่านั,น แต่เราก็เห็นถึงการประยุกต์ใช้ที
ครอบคลุมถึงสารบบพระคัมภีร์ท, งั เล่มเช่นกัน
ในทํานองเดียวกันพระเยซูทรงเตือนว่า 19 และถ้ าผู้ใดตัดข้ อความออกจากหนังสื อ
พยากรณ์นี% พระเจ้ าก็จะทรงเอาส่ วนแบ่ งของผู้น%ันทีม อี ยู่ในหนังสื อแห่ งชีวติ และทีมอี ยู่ในเมือง
บริสุทธิLน%ัน และจากสิ งทีม เี ขียนไว้ในหนังสื อม้ วนนีไ% ปเสีย คําแช่งสาปสําหรับการไป
เปลียนแปลงพระคัมภีร์ถูกขยายเพิมเติม การตัดเนื,อหาบางส่ วนของพระคัมภีร์ออกไป (ไม่ใช่แค่
จากหนังสื อวิวรณ์เท่านั,น แต่หมายถึงพระคัมภีร์ท, งั เล่มด้วย) จะนํามาซึงผลทีตามมาอันร้ายแรง
คนเหล่านั,นทีได้ตดั บางข้อหรื อเนื,อหาบางตอนออกไปจากพระคัมภีร์โดยอ้างเรื องการวิจารณ์
ต้นฉบับ (textual criticism) ก็นาํ พาชีวติ ตัวเองให้ไปอยูใ่ นภาวะเสี ยงเหลือเกิน พระเยซูทรงเตือน
เกียวกับการทีคนเหล่านั,นจะถูกตัดออกไปจากการมีส่วนในหนังสื อแห่งชีวติ และในเมือง
บริ สุทธิ;นั,น
หากเราเชือว่าความรอดนั,นเมือได้มาแล้วก็คงอยูถ่ าวรไม่หลุดหาย ความหมายตรงนี,กอ็ าจ
คล้ายคลึงกับการพูดหมินประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ; ซึงเป็ นความบาปทีอภัยให้ไม่ได้ การไป

เปลียนแปลงพระคัมภีร์ โดยเฉพาะการตัดเนื,อหาบางส่ วนของพระคัมภีร์ออกไป ก็เป็ นการทําให้
ตัวเองตกอยูใ่ นสถานะทีเขาไม่อาจได้รับความรอดได้ นอกจากนี, พระพรทั,งหมดทีได้ทรงสัญญา
ไว้ซ ึงมีเขียนอยูใ่ นหนังสื อวิวรณ์กจ็ ะถูกเอาไปจากบุคคลเช่นนั,นด้วย การเข้าไปเปลียนแปลงพระ
คัมภีร์กเ็ ป็ นเรื องทีเสี ยงจริ งๆ
วว 22:20

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสความเห็นสุ ดท้ายซึงมีบนั ทึกไว้ พระองค์

ผู้ทรงเป็ นพยานในเหตุการณ์ ท%งั ปวงนี% ตรัสว่า "แน่ นอน เราจะมาโดยเร็ว" เห็นได้ชดั ว่าผูพ้ ดู คือ
พระเยซู คําพยานสุ ดท้ายและพระสัญญาสุ ดท้ายทีมีบนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์คือ “แน่นอน เราจะมา
โดยเร็ว” นีเป็ นครั,งทีสามแล้วในบทสุ ดท้ายนี,ของพระคัมภีร์ทีพระเยซูทรงสัญญาว่าจะเสด็จมา
โดยเร็ว ดู 22:7 และ 12 อีกครั,งทีพระสัญญานั,นบ่งบอกถึงเวลาทีพระองค์จะเสด็จกลับมาพอๆกับ
วิธีทีพระองค์จะเสด็จกลับมา มันเกิดขึ,นได้ทุกเมือ เมือพระองค์เสด็จมาเพือ รับผูเ้ ชือขึ,นไป มันจะ
เกิดขึ,นอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้ าแลบ เราจึงควรเตรี ยมตัวให้พร้อมไว้ เอเมน นี,น่าจะเป็ นการตอบ
สนองของยอห์นเมือท่านกล่าวว่า เอเมน พระเยซูเจ้ า ขอให้ เป็ นเช่ นนั%น เชิญเสด็จมาเถิด ในการ
ตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเยซูทีจะเสด็จมาโดยเร็วนั,น ยอห์นพูดได้แต่เพียงว่า “เอเมน
พระเยซูเจ้า ขอให้เป็ นเช่นนั,น เชิญเสด็จมาเถิด” นัน ควรเป็ นคําอธิษฐานของเราเสมอไปด้วยเช่น
กัน
วว 22:21

หนังสื ออันยิง ใหญ่ทีพดู ถึงอวสานกาลนี,กป็ ิ ดท้ายด้วยคําทูลขอของยอห์

นว่า ขอให้ พระคุณแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา จงดํารงอยู่กบั ท่ านทั%งหลายเถิด
เอเมน ในรู ปแบบทีคล้ายคลึงกับจดหมายฝากหลายฉบับของเปาโล ยอห์นผูเ้ ป็ นอัครสาวกทูลขอ
พระคุณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราให้แก่ผอู ้ ่านของท่านและปิ ดท้ายเนื,อหาทั,งหมดด้วยคําว่า
เอเมน ขอให้เป็ นเช่นนั,น!

