
 1 

ววิรณ์  
Revelation by Paul D. Dugas 

รวบรวมโดย พอล ดี ดกูสั 

 

 

 

 
สาํนกัพิมพ์อพอสตอลกิ บุ๊ค พบัพลเิชอร์ส 

  

แปลโดย 
พรอนงค์  สนทนาสัมพนัธ์ 

 

ศนูย์ศกึษาพระคริสตธรรม 

สหคริสตจกัรเพนเตคอสแหง่ประเทศไทย 

96/2  บ. หลิง่กญุชร   ต. ดอนศิลา 

อ. เวียงชยั   จ. เชียงราย   57210 

โทร.  01-2877940,   053-736294 



 2 

คาํอุทศิ 
 

 ขอขอบคณุคณะผู้ ร่วมงานของสํานกัพิมพ์อพอสตอลิก บุ๊ค พบัพลิเชอร์สท่ีทํางานหนกัหลายชัว่โมงเพ่ือพิมพ์และเย็บเล่ม

หนงัสือนี ้

 ขอแสดงความขอบคณุทกุคนท่ีคริสตจกัร Abundant Life Church ผู้สละเวลาของตนเพ่ืองานนีโ้ดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ 

 ขอบคณุเดนนิส แมคครีร่ีเป็นพิเศษท่ีใช้เวลาในวนัหยดุหลายชัว่โมงเพ่ือเรียบเรียงและจดัเตรียมพิมพ์หนงัสือเลม่นี ้

 

 ออกแบบปกโดย โรเบิร์ต แมคลาฟลนิ – เดนนิส แมคครีร่ี 

 ภาพวาดโดย พอลลีน จอห์นสนั 
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คาํนํา 
 

 ในการเขียนหนงัสือเล่มนี ้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคณุอย่างสดุซึง้แก่ครูสอนพระคมัภีร์ท่ีดีเลิศมากมายหลายท่านใน

คณะเพน็เทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียว คําเทศนาท่ีได้รับการดลใจของพวกทา่นในเร่ืองคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์ทําให้ข้าพเจ้ามี

ความเข้าใจท่ีสําคญัในเร่ืองนี ้

 แม้วา่ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าชายเหลา่นีใ้ห้ความช่วยเหลือและแรงบนัดาลใจแก่ข้าพเจ้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกท่าน

จะเขียนเหมือนเช่นท่ีข้าพเจ้าได้เขียน หรือจําเป็นว่าต้องเข้าใจทกุสิ่งเหมือนกนักบัข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้ารู้สกึว่าเป็นเร่ืองสําคญัมากท่ี

จะแสดงความขอบคณุสําหรับความช่วยเหลือของพวกทา่นในเร่ืองเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเขียนไว้ในหนงัสือเลม่นี ้

 ในบรรดาชายเหลา่นี ้บคุคลคนแรก คือ เดวิด เอฟ เกรย์ แห่งเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงฤดรู้อนปี ค.ศ. 1956 

ภาคตะวนัตกของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ได้จดัสมัมนาขึน้ท่ีวิทยาลยั Western Apostolic Bible College เมืองสต็อกตนั รัฐ

แคลฟิอร์เนีย ในการประชมุสมัมนานี ้อาจารย์เกรย์สอนเร่ืองสมยัและยคุต่างๆ รวมทัง้เร่ืองพนัธสญัญาของพระเจ้า การสมัมนานีมี้

ประโยชน์อย่างมากในชีวิตของข้าพเจ้า และนอกเหนือไปจากการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าใจความจริงใหม่ๆ มากมายแล้ว ความหมายท่ี

แท้จริงของ 2ทิโมธี 2:15 ยงัได้ซมึซาบเข้าไปในใจของข้าพเจ้าด้วย 

 

“จงอตุสา่ห์สําแดงตนวา่ได้ทรงพิสจูน์แล้ว เป็นคนงานท่ีไมต้่องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถกต้องู ” 

 

 ข้าพเจ้าตระหนกัดีว่าการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า [อย่างเดียว] ไม่เพียงพอ แต่จะต้องใช้ความจริงแห่งพระวจนะ

อยา่งถกูต้อง โดยใช้พระคมัภีร์ทกุตอนในความหมายท่ีถกูต้อง 

 ชายคนท่ีสองท่ีมีผลต่อความเห็นของข้าพเจ้าเก่ียวกับคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์เป็นอย่างมาก คือ ไคล์ด เจ เฮน่ีย์ ผู้

ลว่งลบัแหง่เมืองสตอ็กตนั รัฐแคลฟิอร์เนีย 

 โครงสร้างหลกัของทกุสิง่ท่ีเขียนอยูใ่นหนงัสือเลม่นีมี้พืน้ฐานอยูบ่นคําสอนในชัน้เรียนของผู้ รับใช้ท่ีดีของพระเจ้าผู้ นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ไคล์ด เจ เฮน่ีย์กําลงัสอนในชัน้เรียนการศกึษาคําพยากรณ์ใ นช่วงทศวรรษ 1950 

 

 อาจารย์เฮน่ีย์มีความรู้สึกเช่นนีแ้ละแสดงความรู้สึกดงักล่าวออกมาว่า “คําพยากรณ์เป็นกระดูกสนัหลงัของพระคมัภีร์ 

การใช้พระวจนะของพระเจ้าในเร่ืองคําพยากรณ์อยา่งไมถ่กูต้อง จะทําให้ใช้พระวจนะผิดในทกุเร่ือง” 
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 ท่านมีความคิดว่า ผู้ ท่ีไม่แน่ใจเก่ียวกับคําพยากรณ์สําคัญของพระคัมภีร์เปิดตัวเองเพ่ือรับและเช่ือคําหลอกลวงทาง

ศาสนา ขบวนการฝนชกุปลายฤด ู (Latter rain movement) เป็นการหลอกลวงอย่างหนึ่งท่ีทําให้คนทัง้หลายทิง้ความจริงเพ่ือเป็น

สมาชิกของขบวนการนัน้ คําหลอกลวงคือการบอกว่าการฟืน้ฟูในเวลาสดุท้ายซึ่งพยากรณ์ไว้เพ่ือชนอิสราเอลและยงัไม่เกิดขึน้นัน้ 

(กระดกูแห้งของเอเสเคียล) คือการฟืน้ฟขูองคริสตจกัร และไมใ่สใ่จข้อความท่ีกลา่วไว้วา่ 

 

“แล้วพระองค์ตรัสกบัข้าพเจ้าวา่ ‘บตุรแหง่มนษุย์เอ๋ย กระดกูเหลา่นีคื้อพงศ์พนัธุ์อิสราเอลทัง้สิน้ ดเูถิด เขาทัง้หลายกลา่ว

วา่ “กระดกูของเราแห้ง และความหวงัของเราก็สิน้ไป เราถกูทําลายเสียหมดจดทีเดียว”  

 

เพราะฉะนัน้ จงเผยพระวจนะและกล่าวแก่เขาว่า พระเจ้าตรัสดงันีว้่า “ดเูถิด โอประชากรของเราเอ๋ย เราจะเปิดหลมุฝัง

ศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลมุฝังศพของเจ้า และนําเจ้ากลบัมายงัแผน่ดินอิสราเอล 

 

โอ ประชากรของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเจ้า ในเม่ือเราเปิดหลมุศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลมุศพ

ของเจ้า 

 

และเราจะบรรจวุิญญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่า

เราคือพระเจ้าได้ลัน่วาจาแล้ว และเราได้กระทํา พระเจ้าตรัสดงันีแ้หละ’ ” 

 

 ชายอีกคนหนึ่งท่ีมีผลอย่างมากต่อความเห็นของข้าพเจ้าในเร่ืองคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์ คือ คลาเรนซ์ ริดเดิลสเปอร์

เกอร์ แหง่เมืองคาร์ไมเคิล รัฐแคลฟิอร์เนีย อาจารย์ริดเดิลสเปอร์เกอร์เป็นผู้ เทศนาท่ีโดดเด่น แม้ว่าจะเป็นท่ีรู้จกัแต่เพียงในภาคของ

ทา่นเทา่นัน้ แตก็่เป็นผู้ศกึษาคําพยากรณ์ท่ีไมเ่หมือนใครและเป็นครูท่ีใช้แผนภาพหนงัสือวิวรณ์ในการสอน 

 อาจารย์ริดเดิลสเปอร์เกอร์เป็นเพ่ือนกบัข้าพเจ้ามากวา่ 20 ปี และทําให้ข้าพเจ้าไม่ได้นอนทัง้คืนเพราะต้องอธิบายให้เร่ือง

ท่ีไมแ่น่ชดัให้กบัข้าพเจ้าครัง้แล้วครัง้เลา่ 

 ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรอาจารย์ท่ีให้ความช่วยเหลือสําหรับหนงัสือเลม่นี ้



 5 

 

 

 

 

กา
รสํ
าแ
ดง
ขอ
งพ
ระ
เย
ซคู
ริส
ต์ 



 6 

สารบญั 
บทท่ี 

 คํานํา                                                                                                      3 

 บทนํา                                                                                                   12 

 วตัถปุระสงค์ของหนงัสือวิวรณ์                                                            17 

1 เหตกุารณ์ซึง่เจ้าได้เหน็ 22 

 มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว      ฤทธิเดชของลกูกญุแจ์  

2 คริสตจกัรทัง้ 7 ของเอเชียไมเนอร์ 38 

 คริสตจกัรจะสิน้สดุลงด้วยการฟืน้ฟทูัว่โลกหรือไม ่

 “เหตกุารณ์ท่ีกําลงัเป็นอยูข่ณะนี”้ 

 คําสอนของเยเซเบล 

3. ช่วงสดุท้ายของยคุคริสตจกัร 61 

 คริสตจกัรในพระนามของพระเยซ ู

 คริสตจกัรท่ีดําเนินการโดยสมาชิก 

4. คริสตจกัรท่ีลํา้ลกึ 73 

 ภาพการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 ผู้อาวโุสทัง้ 24 

 วิญญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า 

 วิญญาณทัง้เจ็ดของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 

5. หนงัสือท่ีมีตราประทบัเจ็ดดวง 90 

 พระเมษโปดกของพระเจ้าทรงมีชยัชนะ 

 การนมสัการของผู้อาวโุส 24 คน 

 

6. ตราประทบั 7 ดวง 98 

 ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข่ีม้าออกมา 

 การฟืน้ฟใูนเวลาสดุท้าย 

7. พระกิตติคณุเก่ียวกบัอาณาจกัร 108 

 การฟืน้ฟทูัว่โลก 

 การตัง้อิสราเอลขึน้ใหม ่

 ใครคือธรรมิกชนจากความทกุข์เวทนา 

8. ตราดวงท่ี 7 119 

 แตร 7 คนั 

9. วิบติัอยา่งแรก 127 

 วิญญาณชัว่ถกูปลอ่ย 

 ภาพสงคราม 

10. ทตูสวรรค์ท่ีมีฤทธิมาก์  134 

 เวลาหมดลงแล้ว 



 7 

11. วิหารท่ีสร้างขึน้ใหม ่ 140 

 พยานสองคน 

 วิบติัอยา่งท่ีสอง 

12. ผู้หญิงและบตุรชาย 152 

 ผู้หญิงคือใคร 

 บตุรชายคือใคร 

 คน 144,000 เป็นผลแรก 

 วิบติัอยา่งท่ีสาม 

 

 

13. การขึน้มาของสตัว์ร้าย 167 

 อาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟขูึน้มา 

 การนมสัการสตัว์ร้าย 

 สตัว์ร้ายออกจากโลก 

14. พระเมษโปดกและ 144,000 คน 179 

 ข่าวประเสริฐอนัเป็นอมตะ 

 ความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 ภาพอารมาเกดโดน 

15. ภยัพิบติั 7 อยา่งสดุท้าย 192 

 ธรรมิกชนในช่วงความทกุข์เวทนา 

 ขนั 7 ใบ 

16. ขนัแหง่พระพิโรธของพระเจ้า 197 

 ผีโสโครก 3 ตน 

 การทําลายโลกอยา่งแท้จริง 

17. คริสตจกัรของโลกนี ้– บาบิโลน 209 

 บาบิโลนท่ีลบัลกึ 

 ผู้หญิงและสตัว์ร้าย 

18. บาบิโลนลม่ 221 

 ออกมาจากนคร 

19. การเฉลมิฉลองบนสวรรค์ 229 

 บลัลงัก์พิพากษาของพระคริสต์ 

 ผู้ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรส 

 การเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซคูริสต์ 

 

20. ยคุอาณาจกัร 239 

 การฟืน้จากความตาย 

 สงครามโกกและมาโกก 



 8 

 พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว 

21. นครเยรูซาเลม็ใหม่ 249 

22. ดินแดนบรมสขุเกษมแหง่สวรรค์ 259 

 กญุแจแหง่พระพร 



 9 

บทนํา 
 

 การศึกษาเร่ืองคําพยากรณ์เป็นการศึกษาท่ีสําคญัท่ีสดุและน่าสนใจมากท่ีสดุเร่ืองหนึ่งในพระคมัภีร์ แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีถกู

ละเลยและใช้อยา่งไมถ่กูต้องมากท่ีสดุในพระคมัภีร์ด้วยเช่นกนั โดยสว่นใหญ่แล้ว เป็นเพราะการคาดคะเนอย่างไม่มีหลกัการของผู้

ท่ีสอนการตีความพระคมัภีร์ของตนเอง แทนท่ีจะอนญุาตให้ข้อพระคมัภีร์ตีความข้อพระคมัภีร์ เน่ืองจากการใช้อย่างผิดๆ นี ้หลาย

คนจึงฝังใจว่าการศึกษาหนงัสือวิวรณ์ไม่มีความสําคญัและไม่จําเป็น ผู้ รับใช้ท่านหนึ่งกลา่วกบัข้าพเจ้าว่า “จะเสียเวลาศึกษาเร่ือง

อนาคตไปทําไมในเม่ือเรายงัรู้เก่ียวกับปัจจุบันไม่พอ” แต่น่ีเป็นเหตุผลท่ีถูกต้องว่าเหตุใดเราจึงต้องรู้เก่ียวกับความจริงเร่ืองคํา

พยากรณ์ ก็เพราะเป็นทางเดียวท่ีจะรู้ได้วา่เราอย่ที่ไหน เรากาํลังจะไปู ที่ไหน และทาํไมเหตุการณ์ในปัจจุบันจงึเกดิขึน้ 

 เหตกุารณ์ท่ีมีการพยากรณ์เอาไว้ซึ่งเป็นเหตกุารณ์สําคญัลําดบัต่อมาบนปฏิทินของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ คือ การ

ทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป เราจะต้องทราบลกัษณะทกุประการท่ีแวดล้อมเหตกุารณ์นี ้

 การเสดจ็มาครัง้แรกขององค์พระผู้ เป็นเจ้ายงัรางหญ้าในเมืองเบธเลเฮมเป็นเหตกุารณ์ท่ีมีบอกไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจนใน

คําพยากรณ์ของพระคมัภีร์ แต่มีเพียงไม่กีคน่ ท่ีตระหนกัในทางฝ่ายวิญญาณและทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นัน้ ผู้ มีปัญญาทาง

ฝ่ายวิญญาณรู้จกัพระเยซไูด้อยา่งไร พวกเขาพบพระองค์ได้อยา่งไร 

 สิ เ ม โ อ น ท ร า บ ว่ า พ ร ะ อ ง ค์ กํ า ลั ง จ ะ เ ส ด็ จ ม า เ พ ร า ะ ข้ อ พ ร ะ คั ม ภี ร์ ที่ 

เ ป็ น คํ า พ ย า ก ร ณ์  แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ยื น ยั น จ า ก พ ร ะ เ จ้ า ว่ า เ ข า จ ะ ไ ด้ เ ห็ น พ ร ะ อ ง ค์  

(ลกูา 2:25-35) 

 นกัปราชญ์ทราบว่ากษัตริย์ของอิสราเอลกําลงัจะเสด็จมาเพราะการศึกษาคําพยากรณ์ จากนัน้เม่ือดหูมายสําคญัจาก

สวรรค์ พวกเขาจงึพบพระองค์ (มทัธิว 2:1-12) 

 ธรรมิกชนของพระเจ้าในปัจจุบนัต้องเตรียมพร้อมดหูมายสําคญัท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการเสด็จมาบนโลกเป็นครัง้ท่ีสองขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า หมายสําคญัเหล่านีเ้ป็นคําเตือนแก่เราซึ่งอยู่ในคริสตจกัรว่าการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปกําลงัจะเกิดขึน้ ผู้ เช่ือทกุคน

จะต้องระลกึว่าคําพยากรณ์ คือ “ประวติัศาสตร์ท่ีให้ไว้ล่วงหน้า” ดงันัน้ถ้าเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในเร่ืองคําพยากรณ์ไม่

ถกูต้อง เราก็จะไมส่ามารถเข้าพระวจนะของพระเจ้าทัง้หมดได้อยา่งถกูต้อง 

 เม่ือท่านศึกษาหนงัสือวิวรณ์จากหนงัสือเล่มนี ้ขอให้เปิดความคิดและจิตใจเพ่ือท่ีจะ “ฟังข้อความซึ่งองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ตรัส” 
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ววิรณ์ 
บทนํา 

ส่ิงสารพัดจะตัง้ขึน้ใหม่ 
 

 หนงัสือวิวรณ์เป็นความสมบรูณ์สดุท้ายและและครบถ้วนของแผนการและวตัถปุระสงค์ในการไถ่บาปของพระเจ้า เป็นสิ่ง

สําเร็จสดุท้ายของถ้อยคําท่ีกลา่วไว้ในกิจการ 3:20, 21 วา่ 

 

“และเพ่ือพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึง่กําหนดไว้แล้วนัน้มาเพ่ือทา่นทัง้หลาย คือพระเยซ ู

 

พระองค์นัน้สวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเม่ือสิ่งสารพดัจะตัง้ขึน้ใหม่ ตามซึง่พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้ เผยพระ

วจนะบริสทุธิของพระองค์ตัง้แตก่าลโบราณมา์ ” 

 

 การตัง้ขึน้ใหมนี่มี้ความเฉพาะเจาะจงมาก เป็นสิ่งท่ีตามซึงพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผ้เผยพระว่ ู จนะบริสุทธ์ิ

เทา่นัน้ ผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่าเป็นพยานเก่ียวกบัอะไร 

ประการแรก 

พวกเขาเป็นพยานครัง้แล้วครัง้เลา่เก่ียวกบัการตัง้อิสราเอลขึน้ใหม่เป็นพระท่ีนัง่ของอาณาจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าบน

โลก 

ประการท่ีสอง 

พวกเขาเป็นพยานว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงยืนยนัและทรงทําให้พระสญัญาตามพนัธสญัญาท่ีพระองค์ทรงกระทํากบั

มนษุย์นบัตัง้แตเ่วลาเร่ิมต้นนัน้สําเร็จทกุประการ พนัธสญัญาเหลา่นีป้ระกอบไปด้วยพระสญัญาของพระเจ้าสําหรับยคุนี ้

 

 เราได้รับพนัธสญัญาสําคญัแปดอย่างในพระวจนะของพระเจ้า1 พระสญัญาห้าอย่างเก่ียวข้องกบัชาติอิสราเอล สว่นพระ

สญัญาสามอยา่งหลงัประกอบไปด้วย 

1. การกู้ชาติอิสราเอลขึน้ใหมใ่นดินแดนปาเลสไตน์ 

2. การบงัเกิดใหมท่างวิญญาณของชนชาติอิสราเอลท่ีเหลืออยูซ่ึง่จะออกจากความทกุข์เวทนา 

3. กษัตริย์และอาณาจกัรท่ีจะทําให้อิสราเอลเป็นศีรษะ ไมใ่ช่หางของบรรดาประชาชาติบนโลกนี ้

 ดงันัน้วตัถปุระสงค์หลกัของหนงัสือวิวรณ์ คือ มมุมองด้านการพยากรณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สดุท้ายทัง้หลายท่ีนําไปสู่การ

เสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูคริสต์เพ่ือตัง้อาณาจกัรของพระองค์บนโลกนีใ้นแผ่นดินอิสราเอลท่ีได้รับการกู้  เม่ือหนงัสือวิวรณ์จบ

ลง ไม่มีสิ่งใดในพระทยัและความคิดของพระเจ้าตัง้แต่เวลาเร่ิมต้นมาท่ีไม่สําเร็จหรือไม่เป็นจริง แผนการท่ีสมบรูณ์ในการไถ่บาป

                                                           
1 1. พนัธสญัญาในสวนเอเดน (Edemic) ปฐมกาล 1:8, 31 

2. พนัธสญัญากบัอาดมั (Adamic) ปฐมกาล 3:15 

3. พนัธสญัญากบัโนอาห์ (Noahic) ปฐมกาล 9:1 

4. พนัธสญัญากบัอบัราฮมั (Abrahamic) ปฐมกาล 15:18 

5. พนัธสญัญากบัโมเสส (Mosaic) อพยพ 19:15 

6. พนัธสญัญากบัชาตปิาเลสไตน์ (Palestinian) เฉลยธรรมบญัญตัิ 30:3 

7. พนัธสญัญากบัดาวดิ (Davidic) 2ซามเูอล 7:16 

8. พนัธสญัญาใหม ่(New Covenant) ฮีบรู 8:8 
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ของพระองค์จะสําเร็จตามความพอพระทยัของพระองค์เอง หนงัสือเลม่นีนํ้าข้อมลูสว่นต่างๆ จากพระคมัภีร์เก่าและใหม่มารวมกนั 

และทําให้เกิดภาพท่ีสมบรูณ์ 

 

การตคีวามอย่างถกต้องู  
 เน่ืองจากหนงัสือวิวรณ์มีสญัลกัษณ์มาก จงึเป็นหนงัสือท่ีตีความได้ยากท่ีสดุในพระคมัภีร์ 

 แม้ว่าหนังสือวิวรณ์จะมีคําอวยพรพิเศษแก่ผู้ ท่ีอ่านและเช่ือฟังสิ่งท่ีได้อ่าน แต่ก็อาจจะเป็นหนงัสือท่ีมีผู้อ่านและศึกษา

น้อยท่ีสดุในพระคมัภีร์ 

 มีระบบการคิดท่ีสําคญัสองประการเก่ียวกบัวิธีการตีความหนงัสือเลม่นีอ้ยา่งถกูต้อง 
1. การตีความว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีต (Historical Interpretation) 
 เป็นระบบท่ีถือว่าวิวรณ์ได้สําเร็จสมบูรณ์แล้วเกือบจะทัง้หมดนบัตัง้แต่เขียนขึน้มา คนส่วนใหญ่ท่ีสอนมมุมองนีเ้ช่ือว่า

ปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือสนัตะปาปา ความทกุข์เวทนาสิน้สดุลงแล้ว และหลายคนเช่ือวา่เรากําลงัอยูใ่นยคุอาณาจกัรหนึง่พนัปี 
2. การตีความว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคต (Futurist Interpretation) 
 เป็นความจริงท่ีวา่หนงัสือทัง้เลม่ (ยกเว้นสามบทแรก) ยงัคงเป็นอนาคต ระบบในการแปลนีส้อนว่าคริสตจกัรจะได้ทรงรับ

ขึน้ไปในตอนท้ายของบทท่ีสาม เหตกุารณ์ต่างๆ จากบทท่ีส่ีจนถึงตอนจบของหนงัสือเกิดขึน้หลงัจากการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

และนําไปสูก่ารพิพากษาท่ีจะต้องเกิดขึน้กบัโลกนี ้เหตกุารณ์เหลา่นีจ้ะต้องเกิดขึน้ก่อนหน้าการตัง้ชาติอิสราเอลขึน้ใหม่ในท้ายท่ีสดุ

และการตัง้อาณาจกัรขององค์พระเยซคูริสตเจ้าของเราขึน้บนโลกนี ้

 ความจริงนีส้อดคล้องกบัวิธีการตีความพระคมัภีร์อย่างถกูต้อง และเป็นวิธีการตีความซึ่งผู้สอนพระคมัภีร์ท่ีสําคญัส่วน

ใหญ่ถือตาม 

 การตีความว่าหมายถึงเหตกุารณ์ในอนาคตสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงท่ีว่าหนงัสือวิวรณ์เป็นหนงัสือพยากรณ์อย่างแท้จริง 

และไมใ่ช่อดีตท่ีเกิดขึน้แล้ว เน่ืองจากหนงัสือนีเ้ป็นคําพยากรณ์ เนือ้หาสว่นใหญ่จงึยงัไมเ่กิดขึน้ 

 หนงัสือเล่มนีก้ล่าวถึงอนาคตหลงัจากการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปและนําไปสู่การสําเร็จสดุท้ายของคําพยากรณ์ในพระ

คมัภีร์เก่าทัง้หมดเก่ียวกบัชาติอิสราเอล ประเทศชาติตา่งๆ รวมทัง้ฟ้าสวรรค์และแผน่ดินโลก 

 

ผ้เขียนู  
 อคัรสาวกยอห์นเขียนหนงัสือวิวรณ์ในขณะท่ีถกูเนรเทศไปอยู่ท่ีเกาะปัทมอสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เขาถกูขบัไล่ให้ไป

อยูท่ี่เกาะนีเ้พราะเป็นพยานถงึองค์พระเยซคูริสตเจ้า (วิวรณ์ 1:9) 

 เวลาท่ีเขียนเช่ือกนัว่าประมาณปี ค.ศ. 96 อคัรสาวกยอห์นเป็นผู้ มีอายมุากแล้วในเวลานัน้ และเป็นอคัรสาวกคนสดุท้าย

ท่ีมีชีวิตอยู ่

 ยอห์นผู้ เขียนหนงัสือเลม่นีเ้ป็นคนเดียวกบัยอห์นผู้ เขียนพระกิตติคณุของยอห์น และจดหมายท่ีมีช่ือของเขาสามฉบบั 

 

วัตถุประสงค์ของหนังสือ 
 หนงัสือวิวรณ์เป็นหนงัสือท่ีเปิดเผย วลีท่ีเปิดหนงัสือขึน้มาบอกกบัเราว่าใครได้รับการสําแดงหรือเปิดเผยเพ่ือให้ทัง้โลกได้

เหน็ “ววิรณ์ของพระเยซคริสต์ู ซึง่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์” (วิวรณ์ 1:1) 

 องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใจความสําคญัของพระคมัภีร์ทัง้หมด พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์

ตัง้แต่แรกทรงสร้างโลก มีการกลา่วถึงพระองค์ด้วยช่ือเรียก [ตําแหน่ง] หลายอย่างทัว่ทัง้พระคมัภีร์ แต่ท่ีเด่นกว่าตําแหน่งอ่ืนๆ นัน้

คือ พระผู้ช่วยให้รอด หรือพระผู้ ไถ่ของเรา พระองค์ทรงเปิดเผยตําแหน่งของพระองค์ในฐานะพระเมษโปดกและพระผู้ ไถ่ของเราผู้

เตม็พระทยัท่ีจะทนทกุข์และวายพระชนม์เพ่ือช่วยโลกท่ีหลงนีใ้ห้รอดจากความบาป 
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 ตําแหน่งท่ีสําคญัเป็นอย่างท่ีสองและมีความสําคญัเท่าๆ กนัคือตําแหน่งท่ีเขียนไว้เหนือศีรษะของพระองค์เม่ือถกูตรึงบน

ไม้กางเขน “ผู้ นีคื้อเยซู กษัตริย์ของชนชาติยิว” (มทัธิว 27:37) อิสราเอลปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาและกษัตริย์ของพวก

เขาเม่ือพวกเขาตรึงพระเยซ ู

 ในหนงัสือกิจการ อคัรสาวกเปโตรให้คําพยานนีอ้ย่างกล้าหาญว่า “เหตฉุะนัน้ ให้พงศ์พนัธุ์อิสราเอลทัง้ปวงทราบแน่นอน

วา่ พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซนีู ้ซึง่ทา่นทัง้หลายได้ตรึงไว้ท่ีกางเขนนัน้ ทรงตัง้ขึน้ให้เป็นทัง้องค์พระผ้เป็ู นเจ้าและเป็นพระคริสต์” 

(กิจการ 2:36) 

 

“พระเยซซูึง่ทา่นทัง้หลายได้ฆา่เสียโดยแขวนไว้ท่ีต้นไม้นัน้ พระเจ้าแห่งบรรพบรุุษของเราได้ทรงบนัดาลให้เป็นขึน้มาใหม ่

พระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ไว้ท่ีพระหตัถ์เบือ้งขวาของพระองค์ ให้เป็นองค์พระผ้นําู และองค์พระผ้ช่วยให้รอดู  เพ่ือจะ

ให้ชนอิสราเอลกลบัใจใหม ่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขา” (กิจการ 5:30-31) 

 

 ในขณะท่ีชาวต่างชาติมากมายยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและองค์พระผู้ ช่วยให้รอดของพวกเขา 

อิสราเอลดําเนินตอ่ไปโดยไมมี่พระคณุท่ีช่วยให้รอดของพระองค์หรือให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ในจดหมายทกุฉบบั พระเยซูคริสต์

ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า เต็มไปด้วยพระเมตตา พระคณุ และความปราณีด้วยความรัก แต่ในหนงัสือวิวรณ์นี ้องค์พระ

เยซูคริสต์เจ้าทรงได้รับการเปิดเผยทัง้หมด ไม่ใช่ในฐานะองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ทรงเป็น “สิงห์แห่งเผ่ายู

ดาห์” 

 ในฐานะกษัตริย์ของทุกยุคสมยั พระองค์ได้รับการเผยว่าเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริ เร่ืองราวทัง้หมดในหนังสือ

วิวรณ์เก่ียวข้องกับชัยชนะอันย่ิงใหญ่ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราเหนือชนชาติทัง้หลายท่ีหัวเราะเยาะพระองค์ ผู้ ท่ีได้ละเลย

พระองค์ และกองทพัท่ีตอ่สู้กบัพระองค์ 

 เป็นภาพท่ีชดัเจนแสดงถึงชยัชนะของพระเยซูคริสต์เหนือความชัว่ทัง้ปวงของโลกนีแ้ละการตัง้อาณาจกัรของพระองค์ขึน้

บนโลกท่ีซึง่พระองค์จะทรงเป็นจอมเจ้านายและจอมกษัตริย์ 

 

สัญลักษณ์ 
 มีการใช้สญัลกัษณ์มากมายในงานเขียนหนังสือเล่มนี ้หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าสญัลกัษณ์เหล่านีไ้ม่มีความหมายท่ี

แน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นความจริงเลย สญัลกัษณ์มากมายได้รับการอธิบายในบริบทท่ีเขียนเอาไว้ เช่น ดวงดาวและคัน

ประทีปในวิวรณ์ 1:13, 17 มีคําอธิบายไว้ชดัเจนในข้อ 20 สญัลกัษณ์อ่ืนๆ มีคําอธิบายไว้โดยสญัลกัษณ์นัน้ในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ 

พระคมัภีร์เก่าเป็นพืน้ฐานของพระคมัภีร์ใหม ่ท่ีมาและความหมายของสญัลกัษณ์ในพระคมัภีร์ใหมส่ว่นใหญ่พบอยู่ในข้อพระคมัภีร์

เก่า หนงัสือวิวรณ์จะเป็นความลบัท่ีเก็บไว้มิดชิดถ้าไมมี่ความรู้เก่ียวกบัคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์เก่า หนงัสือดาเนียลเป็นกญุแจท่ี

เปิดข้อความท่ียากๆ มากมายท่ีพบอยูใ่นหนงัสือวิวรณ์ 
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ววิรณ์ 
 

บทนํา 
ข้อพระคัมภร์ีทีเ่ป็นกุญแจสําคัญ 

วิวรณ์ 1:19 

 ก่อนท่ีจะศกึษาหนงัสือวิวรณ์ เป็นสิ่งสําคญัมากท่ีจะต้องรู้จกัลกูกญุแจท่ีปลดลอ็กส่วนต่างๆ ของหนงัสือ ข้อพระคมัภีร์ท่ี

เป็นกญุแจสําคญันีคื้อ 1:19 

 

“จงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กําลังเป็นอย่ขณะนี ู้  กบัทัง้เหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึน้ในภายหน้า

ด้วย” 

 

 ทัง้สามสว่นนีเ้ป็นกญุแจท่ีปลดลอ็กลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเป็นการพยากรณ์ในลําดบัท่ีถกูต้อง 
 1. เหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เหน็ – บทที่ 1 

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ เป็นขึน้มา พระราชกิจของพระองค์คือเป็นมหาปโุรหิตและผู้พิพากษาผู้

ทรงประทบัอยูท่า่มกลางคริสตจกัร 
 2. เหตุการณ์ที่กาํลังเป็นอย่ขณะนี ู้  – บทที่ 2, 3 

คริสตจกัรทัง้เจ็ดแสดงภาพยคุคริสตจกัร 
 3. เหตุการณ์ซึ่งจะเกดิขึน้ในภายหน้า – บทที่ 4-22 

เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 
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พระเยซู 

70 ค.ศ. 
สมยัเอเฟซสั 
วว 2:1-7 

ค.จ. ท่ีหลงแล้ว 

170 ค.ศ. 
สมยัสเมอร์นา 
วว 2:8-11 

ค.จ. ท่ีถกูข่มเหง 

312 ค.ศ. 
สมยัเปอร์กามมั 
วว 2:12-17 

ค.จ. ท่ีไมมี่ศีลธรรม 

500 ค.ศ. 
สมยัธิยาทิรา 
วว 2:18-20 
ค.จ. ท่ีเพิกเฉย 

1520 ค.ศ. 
สมยัซาร์ดิส 
วว 3:1-6 

ค.จ. ท่ีไมมี่ชีวิต 
1750 ค.ศ. 

สมยัฟีลาเดลเฟีย 
วว 3:7-13 

ค.จ. ท่ีพระเจ้า 
ทรงพอพระทยั 

1900 ค.ศ. 
สมยัเลาดีเซีย 
วว 3:14-22 

ค.จ. ท่ีเป็นแตอุ่่นๆ 

1 2

3 4

5 

6

7
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ววิรณ์ 
บทท่ีหนึง่ 

ส่วนที่หน่ึง 
“เหตกุารณ์ซึง่เจ้าได้เห็น” 

(อา่นข้อ 1-3) 
 

วิวรณ์ของพระเยซคริสต์ู  

1:1 “ววิรณ์ของพระเยซคริสต์ู ซ่ึงพระเจ้าไดท้รงประทานแก่พระองค์ เพือ่ชีแ้จงใหผ้ร้บัใชู้ ทัง้หลายของพระองค์รู้ว่า...” 

 

 คําว่าวิวรณ์สามารถอธิบายให้ชดัเจนย่ิงขึน้ได้คือ “การเปิดเผย” หรือ “การประกาศ” ในข้อพระคมัภีร์เร่ิมต้นนี ้อคัรสาวก

ยอห์นได้รับมอบหมายให้เปิดเผยทุกสิ่งท่ีเขาได้เห็นและได้ยินเก่ียวกับองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริ ข้อพระคัมภีร์ต่อๆ มาให้

รายละเอียดเก่ียวกบัสิง่ท่ียอห์นทัง้เหน็และได้เป็นพยาน 

 

1:2 “ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ ท่านเป็นพยานในเหตกุารณ์ทัง้ส้ิน ซ่ึงท่านไดพ้บ

เห็น” 

 

 ข้อพระคมัภีร์นีเ้ร่ิมต้นสว่นแรกของหนงัสือด้วยถ้อยคําวา่ 
“เหตุการณ์...ซึ่งท่านได้พบเหน็” 

 ในกลุม่อคัรสาวกทกุคน ไม่มีใครมีคณุสมบติัเหมาะสมมากไปกว่ายอห์น ท่ีจะได้เห็นและเป็นพยานถึงองค์พระผู้ เป็นเจ้า

แหง่พระสริิ ยอห์นเป็นหนึ่งในสามคนท่ีพระเยซูทรงรวมอยู่ในกลุม่คนใกล้ชิดท่ีสดุของพระองค์ เขายืนอยู่กบัเปโตรและยากอบ และ

ได้เห็นเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงจําแลงพระกาย เขาอยู่กับองค์พระผู้ เป็นเจ้าในสวนเกทเสมนีและได้เห็นการ

อธิษฐานคร่ําครวญขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา เขาเป็นผู้ ท่ีเอนกายอยูใ่กล้พระทรวงของพระองค์ท่ีมือ้อาหารสดุท้าย และตอนนีเ้ข

ได้รับการทรงเรียกให้บนัทกึเหตกุารณ์ท่ีจะทําให้ประวติัศาสตร์สดุท้ายของการ “เปิดเผย” ของพระเยซคูริสต์ตอ่ทัง้โลกนัน้สําเร็จ 

 คําพยานท่ียอห์นต้องเขียนนัน้ประกอบไปด้วยคําพยานเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาเห็น และสิ่งท่ีพระเยซูตรัสกบัเขาหรือถ่ายทอดให้

เขาทางทตูขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ก่อนหน้านี ้ยอห์นได้บนัทกึความรู้ของเขาเก่ียวกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าไว้บางสว่นใน 1ยอห์น 1:1-2 ดงันี ้

 

“ซึ่งมีตัง้แต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกบัตา ซึ่งเราได้พินิจด ูและจบัต้องด้วยมือของเรานัน้เก่ียวกบัพระวาทะ

แห่งชีวิต (และชีวิตนัน้ได้ปรากฏ และเราได้เห็น และเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นัน้แก่ท่านทัง้หลาย ชีวิตนัน้ได้

ดํารงอยูก่บัพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทัง้หลาย)” 

 

คาํพยานส่วนตวัของยอห์น 
 คําพยานสว่นตวัของยอห์นก่อนหน้าหนงัสือวิวรณ์เป็นเร่ืองราวชีวิตและพระราชกิจขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในเวลาสองช่วง

ด้วยกนั 

1. พระราชกิจบนโลกของพระเยซูตัง้แต่เวลาของยอห์นผู้ให้บพัติศมาจนถึงการวายพระชนม์ การฝัง และการฟืน้คืนพระ

ชนม์ สิง่เหลา่นีบ้นัทกึเอาไว้ในหนงัสือส่ีเลม่ท่ีมีช่ือของยอห์น 
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2. คําพยานท่ีเขาได้เหน็พระเยซเูสดจ็ขึน้สูส่วรรค์จากภเูขามะกอกเทศ เร่ืองนีบ้นัทกึไว้ในหนงัสือกิจการและกลา่วถึงใน 1

ยอห์น 

 

 

ยอห์นผ้เหน็เป็นพยานู  
 ในบทแรกของหนงัสือวิวรณ์ อคัรสาวกยอห์นบนัทกึคําพยานท่ีสามและสดุท้ายของเขาเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ ท่ีเขาได้เห็นเป็น

พยาน 

 

1:3 “ขอความสขุจงมีแก่บรรดาผอ่้านู และผฟั้งคําพยากรณ์เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์นีู้  และถือรักษา

ขอ้ความทีเ่ขียนไวใ้นคําพยากรณ์นี ้เพราะว่าเวลานัน้ใกลเ้ข้ามาแลว้” 

 

 ทกุคนท่ีอา่น ฟังและถือรักษา (หรือปฏิบติัตาม) ข้อความท่ีเขียนไว้ในหนงัสือเลม่นีจ้ะได้รับการอวยพรพิเศษ 

 การอวยพรนีข้ึน้อยู่กบัการปฏิบติัตามข้อกําหนดทัง้สามประการ บางคนอ่านแต่ไม่เช่ือฟัง สําหรับพวกเขาแล้ว หนงัสือ

วิวรณ์เป็นเหมือนนวนิยาย เป็นสิง่ท่ีอา่นเพ่ือความบนัเทิงหรือความรู้ทางปัญญา 

 ในบทท่ี 2 และ 3 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเตือนคริสตจกัรเจ็ดครัง้ไมใ่ห้เพียงแคฟั่งแตไ่มป่ระพฤติสิง่ท่ีพระคําสัง่ไว้ 

 

“ใครมีหก็ูให้ฟังข้อความ ซึง่พระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจกัรทัง้หลาย” 

 

 พระคําของพระเจ้ามีไว้สําหรับหฝู่ายวิญญาณ การได้ยินทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่การรับเสียงท่ีสามารถได้ยินได้เท่านัน้ 

แตย่งัเป็นการฟังท่ีเอาใจใสโ่ดยปฏิบติัตามสิง่ท่ีได้ตรัส 

 บุคคลท่ีจะปฏิบัติตามคําสัง่ท่ีมีสามส่วนนัน้คือ อ่าน ฟัง ถือรักษาข้อความของหนังสือนี ้จะได้รับการอวยพรในการ

กระทําของตน 

 

การเปิดเผยเก่ียวกับพระผ้ช่วยให้รอดู  
ผ้ทรงได้รับสง่าราศีู  

1:4 “ยอห์นขอเรียนคริสตจกัรทัง้เจ็ดทีอ่ย่ในแควน้เอเชียใหท้ราบดงันี ้ขอใหท่้านทัง้หลายจงไดร้ับพระคณุและสนัติสขุ จากพระองค์ู

ผท้รงดํารงอย่ในปัจจุบนั และผท้รงดํารงอย่ในอดีต และผจ้ะเสด็จมาู ู ู ู ู ในอนาคตและจากวิญญาณทัง้เจ็ดทีเ่ฝ้าอย่หนา้พระทีน่ังู่

ของพระองค์” 

 

 ในตอนนีก้ลา่วถงึคริสตจกัรเจ็ดแหง่ในเอเชีย องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเลือกและตรัสกบัคริสตจกัรเจ็ดแห่งนีเ้พราะทัง้เจ็ดแห่ง

แสดงภาพประวติัศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ของคริสตจักรจนถึงปลายยุคนีท้ัง้ในคริสตจักรแต่ละแห่งและคริสตจักรโดยรวม ในเร่ืองนีจ้ะ

กลา่วถงึในบทท่ี 2 และ 3 

 

1:5 “และจากพระเยซคริสต์ผท้รงเป็นพยานทีซ่ื่อสตัย์ู ู  และทรงเป็นผแ้รกทีไ่ดฟ้ื้นจากความตาย และผท้รงครอบครองกษัตริย์ทัง้ปวงู ู

ในโลก แด่พระองค์ผท้รงรกัเราทัง้หลาย และไดท้รงปลดเปลือ้งบาปของเราดว้ยพระโู ลหิตของพระองค์” 

 
[ประการแรก] 
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 ในท่ีนีก้ล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพยานท่ีซ่ือสตัย์ การเรียกผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ ท่ีซ่ือสตัย์นัน้เป็นคําชมเชยลกัษณะของมนษุย์ท่ีดี

ท่ีสดุ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ ซ่ือสตัย์ต่อการทรงเรียกของพระองค์จนถึงความมรณา ธรรมิกชนในประเทศอินเดียและปากีสถาน

ชอบร้องเพลงหนึง่ท่ีเป็นพยานวา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงซ่ือสตัย์ดงันี ้

 

“พระองค์ทรงเป็นพระเยซเูหมือนเดิมไมเ่ปล่ียนแปลง 

พระเยซไูมเ่ปล่ียนแปลง พระเยซไูมเ่ปล่ียนแปลง 

พระองค์ทรงเป็นพระเยซเูหมือนเดิมไมเ่ปล่ียนแปลง 

ตลอดนิรันดร์กาล” 

 

 พระองค์ทรงเป็นสหายท่ีใกล้ชิดย่ิงกว่าพ่ีน้อง “พระเยซูคริสต์ยงัทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี ้และเวลาวนันี ้และต่อๆ ไป

เป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) 
ประการที่สอง 
 [ในท่ีนี]้ กลา่ววา่พระองค์ทรงเป็นผู้แรกท่ีได้ฟืน้จากความตาย 

 “...ทรงเป็นบตุรหวัปีเหนือสรรพสิง่ทัง้ปวง” (โคโลสี 1:15) ไมมี่ใครได้เป็นขึน้มามีชีวิตนิรันดร์ก่อนหน้าพระองค์ 

 พระเยซูคริสต์เป็นผลแรกท่ีเป็นขึน้จากความตาย คนอ่ืนๆ ทัง้หมดก่อนหน้าพระองค์ เช่น ลาซารัส เป็นเพียงผู้ ท่ีคืนชีวิต

ขึน้มาเพราะพวกเขากลบัลงไปสูห่ลมุฝังศพ 

 แตพ่ระเยซทูรงเป็นผู้ซึง่สิน้พระชนม์แล้ว แต่ดํารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ หลกัสําคญัเร่ืองความรอดคือว่าพระเยซูคริสต์

ทรงเป็นขึน้จากความตาย และทรงพระชนม์อยู ่ทรงทลูขอพระกรุณาให้ประชากรของพระองค์ 

 แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ของทกุยคุ แต่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและหลัง่พระโลหิตจนถึงแก่ความตายเพ่ือ

ล้างเราจากความผิดบาปและให้เราได้อยูใ่นคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศีของพระองค์ 

 

1:6 “และทรงตัง้เราไว ้ใหเ้ป็นอาณาจกัร [กษัตริย์] และเป็นปโุรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมี

แด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” 

 

 คริสตจกัรท่ีได้รับการชําระด้วยพระโลหิตและเช่ือเหมือนอคัรสาวกอย่างแท้จริงมีตําแหน่งพิเศษในพระเจ้าท่ีไม่มีบคุคลซึง่

ได้รับความรอดในยคุอ่ืนใดสามารถอ้างได้ ธรรมิกชนของคริสตจกัรเป็นทัง้กษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า เรารับใช้พระองค์ใน

ฐานะผู้ทลูขอพระกรุณาในปัจจบุนันี ้และวนัหนึง่เราจะได้ครอบครองกบัพระองค์ 

 อิสราเอลมีตําแหน่งสําคญักบัพระเจ้าในฐานะประชากรบนโลกของพระองค์ แต่ไม่มีผู้ ใดเป็นได้ทัง้กษัตริย์และปโุรหิต มี

แต่ชาวเลวีเท่านัน้ท่ีสามารถเป็นปุโรหิตได้ และมีเพียงเผ่ายูดาห์เท่านัน้ท่ีเป็นกษัตริย์ได้ แต่คําว่ากษัตริย์และปุโรหิตเป็นของ

ประชากรของพระเจ้าท่ีมีความเช่ือเหมือนอคัรสาวกอยา่งแท้จริง ได้รับการซือ้ด้วยพระโลหิต และมีใจอยูใ่นความบริสทุธิเทา่นัน้์  

 

“ของพระเจ้าพระบดิา”∗ 
 วลีนีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของคําแปลจากภาษากรีก แต่มีความสําคญัมากเพราะการใช้คําเช่นนีส้นบัสนนุข้อเท็จจริงว่ามี

พระเจ้าองค์เดียวอย่างแท้จริง เราทราบว่าไม่ใช่มีพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิองค์หนึ่งและมีพระบิดาของพระเจ้าองค์นี ้ข้อความนีมี้

                                                           
∗ วลนีี ้ในภาษาองักฤษ เขียนว่า “Unto God and His Father” ซึง่แปลตามตวัได้ว่า “ของพระเจ้าและพระบดิาของพระองค์” ทําให้เกิดปัญหาในภาษาองักฤษว่า มีพระเจ้าองค์หนึ่งและ

พระบดิาของพระเจ้าองค์นัน้ [ผู้แปล] 
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ความหมายท่ีถกูต้องว่า “ของพระเจ้า [คือ] พระบิดา” (unto God and Father) เพราะในภาษากรีกมีคํานําหน้านามเพียงคําเดียว

เพ่ือใช้กับทัง้สองคําในครัง้เดียว ให้เปรียบเทียบวลีนีก้บัทิตสั 2:13 ท่ีกล่าวถึงพระเยซูว่า “ให้คอยท่ารับความหวงัใจอนัให้มีสขุ 

และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง คือพระเยซคริสต์เจ้าผ้ช่วยให้รอดของเรานันู้ ู ” (great God and our Saviour 

Jesus Christ) 

 

“ดเถดิ พระองค์จะเสดจ็มาู ” 
1:7 “ดเถิด พระองค์จะเสด็จมาู พร้อมกบัหม่เมู ฆ และนยัน์ตาทกุดวง และคนเหล่านัน้ที่ไดแ้ทงพระองค์จะเห็นพระองค์ และมนษุย์

ทกุชาติทัว่โลกจะร่ําไหเ้พราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนัน้ อาเมน” 

 

 ใครจะเสดจ็มา พระเจ้าพระบิดาของเราดงัท่ีกลา่วถงึในข้อหก นัน่คือ องค์พระเยซคูริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นทัง้องค์พระผู้

เป็นเจ้า (พระเยโฮวาห์) และพระคริสต์ (พระเมสสยิาห์) ตอนนีอ้้างถงึการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือพระองค์เสด็จ

มาพร้อมกบัธรรมิกชนของพระองค์เพ่ือตัง้อาณาจกัรของพระองค์บนโลก เม่ือเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ ทกุคนในโลกจะได้เหน็พระองค์ 

 การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปไม่ใช่การเสด็จมาครัง้ท่ีสองยงัโลกนี ้เพราะไม่ใช่ทกุคนจะได้เห็นพระองค์ แต่พระองค์จะทรง

ปรากฏแก่ผู้ ท่ีรอคอยพระองค์ [เท่านัน้] ในการเสด็จมานี ้เราจะได้รับขึน้ไปพบกบัพระองค์ในอากาศ เราจะไม่ได้พบกบัพระองค์บน

โลกนี ้

 

มีพระเจ้าเพยีงองค์เดยีว 
1:8 “พระเจ้าผ้ทรงอย่เดี๋ยวนี้ ผ้ไดู้ ู ู ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผ้จะเสด็จมานัน้ และผ้ทรงฤทธานภุาพู ู สงสดุู  ได้ตรัสว่า ‘เราเป็นอลัฟา

และโอเมกา [เป็นปฐมและอวสาน∗]’ ”  

 

 ในตอนนี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสไว้ชดัเจนว่าพระองค์ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีสองในตรีเอกานภุาพ แต่พระองค์ทรงเป็นอลัฟา

และโอเมกา (อกัษรตวัแรกและตวัสดุท้ายในภาษากรีก) พระองค์ทรงเป็นเบือ้งต้นและเบือ้งปลาย  

หมายเหต ุข้อ 11 เขียนวา่ “เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็นผู้ ต้นและผู้ปลาย∗” 

 

 หนงัสืออิสยาห์ยืนยนัข้อเทจ็จริงวา่มีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเดียว พระเจ้าเดียว และพระผู้ช่วยให้รอดเดียวเทา่นัน้ และพระเยโฮ

วาห์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวนัน้ 

 

“พระเจ้า พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ ไถ่ของเขา พระเจ้าจอมโยธา ตรัสดงันีว้่า ‘เราเป็นผู้ ต้นและเราเป็นผู้

ปลาย นอกจากเราแล้วไมมี่พระเจ้า” (อิสยาห์ 44:6) 

 

“พระเจ้าตรัสวา่ ‘เจ้าทัง้หลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้ รับใช้ของเราซึง่เราได้เลือกไว้แล้ว เพ่ือเจ้าจะรู้จกัและเช่ือถือเรา 

และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นัน้แหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปัน้ขึน้ และภายหลงัเราก็จะไม่มี เรา เราคือพระเจ้า และ

นอกจากเราไมมี่พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด” (อิสยาห์ 43:10, 11) 

 

                                                           
∗ ข้อความนีไ้มมี่ในภาษาไทย [ผู้แปล] 
∗ ข้อความนีไ้มมี่ในภาษาไทย [ผู้แปล] 
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 จึงมีความหมายได้เพียงอย่างเดียวว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระเยโฮวาห์แห่งพระคมัภีร์เก่า ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์

เองแก่อคัรสาวกยอห์น (ดอูิสยาห์ 40:25; 41:4; 42:8; 45:5, 11, 18, 21, 22; 46:5, 9) 

 ข้อเทจ็จริงท่ีวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ินีไ้ด้รับการเปิดเผยตามตําแหน่งท่ีเป็นของพระองค์ 

1. พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า “ผ้ทรงอย่เดี๋ยวนี ู้ ู และผ้จะเสดจ็มานันู้ ” 

2. พระองค์ทรงเป็น “พยานที่ซ่ือสัตย์” ผู้ ท่ีไมเ่คยเปล่ียนแปลง 

 

“ของประทานอนัดีทกุอย่าง และของประทานอนัเลิศทกุอย่างย่อมมาจากเบือ้งบน และสง่ลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดา

ดวงสวา่ง ในพระบิดาไมมี่การแปรปรวน หรือไมมี่เงาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง” (ยากอบ 1:17) 

 

3. พระองค์ทรงเป็น “ผ้แรกที่ได้ฟ้ืนจากความตายู ” ผู้ทรงฟืน้จากหมู่คนตายเป็น “ผลแรกในพวกคนทัง้หลายท่ีได้ลว่ง

หลบัไปแล้วนัน้” 

4. พระองค์ทรงเป็น “ผ้ทรงครอบครองกษัตริย์ทัง้ปวงในโลกู ” ตําแหน่งนีทํ้าให้พระองค์ทรงฤทธิสงูสดุแต่พระองค์์

เดียวในจกัรวาลทัง้ปวง “พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทัง้ปวง และพระผเ้ป็นเจ้าเหนือเทพเจ้าทัง้ปวงู ” 

 การครองบลัลงัก์ท่ีมีสง่าราศีนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือพระองค์เสดจ็กลบัมาบนโลกเป็นครัง้ท่ีสอง 

 

นิมิตเก่ียวกับพระเยซคริสต์ู  
ในท่ามกลางคริสตจักร 

1:9-11 “ข้าพเจ้าคือยอห์น พีน่อ้งของท่านทัง้หลาย ผเ้ป็นเพือ่นร่วมการยากลําบากู  และร่วมราชอาณาจกัร และร่วมความอดทน 

ซ่ึงเป็นประสบการณ์ในพระเยซู ข้าพเจ้าจึงได้มาอย่ที่เกาะปัทมอสเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่องด้วยการเป็นู

พยานฝ่ายพระเยซู 

 

พระวิญญาณไดท้รงดลใจข้าพเจ้าในวนัขององค์พระผ้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าไดยิ้นพระสรุเสียงดงัมาจากเบื้องหลงัข้าพเจ้าดจุู

เสียงแตร 

 

ตรสัว่า ‘[เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็นผต้นู้ และผป้ลายู ]∗ ส่ิงซ่ึงท่านไดเ้ห็นจงเขียนไวใ้นหนงัสือม้วน และฝากไปใหค้ริสตจกัร

ทัง้เจ็ด [ทีอ่ย่ใู นแควน้เอเชีย] คือคริสตจกัรที่เมืองเอเฟซสั เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามมั เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟี

ลาเดลเฟียและเมืองเลาดีเซีย’ 

 

 นิมิตเก่ียวกับองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นขึน้และได้รับสง่าราศีทรงยืนอยู่ท่ามกลางคริสตจักรนีแ้สดงภาพพระองค์เป็น

ศีรษะของพระกายของพระคริสต์ ชีนํ้าศิษยาภิบาลของพระองค์ และทําหน้าท่ีผู้พิพากษาทกุสิง่ท่ีพระองค์ทรงบญัชา 

 ข้อ 10 บอกเราเก่ียวกบัความยากลําบากของยอห์นเม่ือเขาถกูเนรเทศไปอยูท่ี่เกาะปัทมอส เม่ือเขาอธิษฐานในวนัขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเรียกเขาด้วยเสียงดงั และยอห์นได้รับคําสัง่วา่เขาจะต้องเขียนทกุสิง่ท่ีเขาจะได้เหน็และได้ยินไว้ 

 

1:12-13 “ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสรุเสียงทีต่รสัแก่ข้าพเจ้านัน้ ครัน้แลว้ข้าพเจ้าก็เห็นคนัประทีปทองคําเจ็ดคนั 
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และในท่ามกลางคนัประทีปเหล่านัน้มีผห้น่ึงเหมือู นกบับตุรมนษุย์ ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผา้รัดประคด

ทองคําทีพ่ระอรุะ” 

 

 ตอนนี ้ยอห์นได้ยินเสียงและหนัไปเหน็นิมิตจากสวรรค์ เหน็คนัประทีปทองคําเจ็ดคนั 

 ข้อย่ีสบิทําให้เราทราบวา่คนัประทีปทองคําเหลา่นีห้มายถงึคริสตจกัร ซึง่เป็นแสงสวา่งของโลก ไม่ต้องสงสยัเลยว่าทองคํา

หมายถงึความไร้มลทินของคริสตจกัร 

 เสียงท่ียอห์นได้ยินมาจากท่ามกลางคริสตจกัร (คนัประทีป) ทัง้เจ็ด และผู้หนึ่งเหมือนกบับตุรมนษุย์ น่ีคือพระเยซูทรงรับ

ใช้คริสตจกัรของพระองค์ในฐานะปโุรหิตซึ่งทลูขอพระกรุณาสําหรับคริสตจกัรของพระเจ้า และในฐานะผู้พิพากษาประชากรของ

พระองค์ 

 

พระเยโฮวาห์แห่งพระคัมภร์ีเก่าคือ 
พระเยซคริสต์แห่งพระคัมภร์ีใหมู่  

 ฉลองพระองค์กรอมพระบาท และผ้ารัดประคดทองคําท่ีพระอรุะเป็นแบบของทัง้ผู้ วินิจฉัยและปโุรหิตในพระคมัภีร์เก่า 

(อพยพ 28:2) 

 

1:14 “พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดจุขนแกะสีขาว และดจุหิมะและพระเนตรของพระองค์ดจุเปลวเพลิง” 

 

 คําพรรณนาถงึองค์พระผู้ เป็นเจ้า [ในท่ีนี]้ เหมือนกบัท่ีอยูใ่นดาเนียล 7:9 วา่ 

 

“ขณะท่ีข้าพเจ้ายืนดอูยู่ มีหลายบลัลงัก์มาตัง้ไว้ และผู้หนึ่ง ผู้ เจริญด้วยวยัวฒิุ มาประทบั ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ 

พระเกศาท่ีพระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสทุธิ พระบั์ ลลงัก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจกัรของบลัลงัก์นัน้ 

เป็นไฟลกุ” 

 

 คําพรรณนานีแ้สดงวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็น “ผู้ เจริญด้วยวยัวฒิุ” ซึง่คือพระเยโฮวาห์แหง่พระคมัภีร์เก่า 

 ตําแหน่งของพระองค์ในฐานะมหาปโุรหิตได้พรรณนาและอธิบายเอาไว้ในฮีบรู 4:15-16 วา่ 

 

“เพราะวา่ เรามิได้มีมหาปโุรหิตท่ีไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถกูทดลองใจเหมือนอย่างเราทกุ

ประการ ถงึกระนัน้ พระองค์ก็ยงัปราศจากบาป ฉะนัน้ ขอให้เราทัง้หลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคณุ เพ่ือ

เราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคณุท่ีจะช่วยเราในขณะท่ีต้องการ” 

 

พระเยซคริสต์ทรงเป็นผ้พพิากษาู ู สุดท้าย 
1:15 “พระบาทของพระองค์ดจุทองสมัฤทธ์ิ เกลี้ยงเหมือนกบัว่าได้หลอมให้บริสุทธิแล้ว์  พระสรุเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ํามา

หลาย” 

 

 พระบาทของพระเยซูมีลกัษณะเป็นพระบาททองสมัฤทธ์ิ ทองสมัฤทธิในพระคมัภีร์์ แสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้า งู

ทองสมัฤทธ์ิในถ่ินทรุกนัดารเป็นแบบในพระคมัภีร์เก่าท่ีเช่ือมโยงทองสมัฤทธิกบั์ การพิพากษาความบาป (กนัดารวิถี 21:6-9) แท่น
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บชูาทองสมัฤทธิท่ีใช้์ ถวายเคร่ืองบชูาของอิสราเอลไม่เพียงแต่เป็นสถานท่ีพิพากษาความบาปเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสถานท่ีซึ่งมีไฟลกุ

อีกด้วย 

 ภาพในท่ีนีคื้อพระเยซทูรงเป็นผู้พิพากษาทา่มกลางคริสตจกัรของพระองค์ 

 “การพิพากษาจะต้องเร่ิมต้นท่ีครอบครัวของพระเจ้า” (1เปโตร 4:17) 

 การพิพากษาในยคุคริสตจกัรบรรเทาลงเพราะความเมตตาและพระคณุ วิบติัแก่โลกเม่ือองค์ผู้พิพากษาแห่งทกุยคุสมยันี ้

ทรงก้าวอออกจากคริสตจกัร และยคุพระคณุจบสิน้ลงด้วยการพิพากษาท่ีลกุเป็นไฟแก่โลกท่ีอธรรมนี ้

 

ศิษยาภบิาลต้องรับผิดชอบคริสตจักร 
1:16 “พระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ และพระพกัตร์ของ

พระองค์ดจุดงัดวงอาทิตย์ทีฉ่ายแสงกลา้” 

 

 ดวงดาวเจ็ดดวงในพระหตัถ์ขวาของพระองค์คือศิษยาภิบาลของคริสตจกัรทัง้เจ็ด ศิษยาภิบาลยืนอยู่ระหว่างพระเจ้าและ

คริสตจกัรของพระองค์ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร วิบติัแก่ศิษยาภิบาลท่ีไม่ใส่ใจตําแหน่งของตน วิบติัแก่ผู้ ท่ีทําอนัตรายต่อผู้ นําท่ีพระ

เจ้าทรงเลือก การรับใช้ท่ีแท้จริงอยูใ่นอุ้งพระหตัถ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ข้อพระคมัภีร์ให้คําเตือนจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าว่า “อย่า

แตะต้องบรรดาผู้ ท่ีเราเจิมไว้ อยา่ทําอนัตรายแก่ผู้ เผยพระวจนะทัง้หลายของเรา“ (สดดีุ 105:15) (ด ู1พงศาวดาร 16:22) 

 

คาํพยานส่วนตวัเก่ียวกับองค์พระผ้เป็นเจ้าู  
 ในตอนนี ้ยอห์นบนัทกึคําพยานสว่นตวัเก่ียวกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

1:17-18 “เมื่อข้าพเจ้าไดเ้ห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ลม้ลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกบัคนที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตวั

ข้าพเจ้าดว้ยพระหตัถ์เบือ้งขวา แลว้ตรสัว่า ‘อย่ากลวัเลย เราเป็นเบือ้งตน้และเป็นเบือ้งปลาย 

 

และเป็นผู้ทีดํ่ารงชีวิตอย่ เราไดต้ายแลว้ แต่ นีแ่น่ะ เราก็ยงัดํารงชีวิตอย่ตลอดไปเป็นนิตย์ู ู  [อาเมน∗] และเราถือลกกญุแจแห่งู

ความตายและแห่งแดนคนตาย” 

 

 ข้อความอ้างอิงนีห้มายถงึพระเยโฮวาห์แหง่พระคมัภีร์เก่าอยา่งแน่นอน 

 ผู้พยากรณ์อิสยาห์กลา่วถ้อยคําเหลา่นีเ้ก่ียวกบัพระองค์วา่ 

 

“พระเจ้า พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ ไถ่ของเขา พระเจ้าจอมโยธา ตรัสดงันีว้่า ‘เราเป็นผู้ ต้นและเราเป็นผู้

ปลาย นอกจากเราแล้วไมมี่พระเจ้า  

 

ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก เราคือพระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็นปลาย” (อิสยาห์ 44:6; 

48:12) 

 

พระเยโฮวาห์นีเ้ป็นใคร 
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 พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีตรัสในเวลานีว้า่ “[เรา] เป็นผู้ที่ดาํรงชีวติอยู่ เราได้ตายแล้ว แต ่น่ีแน่ะ เราก็ยงัดํารงชีวิตอยู่ตลอดไป

เป็นนิตย์ [อาเมน∗]” 1:18 

 ไม่อาจเป็นใครไปได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เพราะพระองค์เท่านัน้ท่ีวายพระชนม์แล้วเป็นขึน้มาใหม่ และ

ดํารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ คําว่าอาเมนมีความหมายว่า “ให้เป็นไปดงันัน้เถิด” ถ้อยคําเหล่านีห้มายถึงพระเยซูในวิวรณ์ 1:11; 

2:8 และ 22:13 

 

ฤทธิเดชของพระองค์คืออะไร์  
 “เราก็ยงัดํารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลกูกญุแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย” น่ีเป็นฤทธิเดชของการ์

ฟืน้คืนพระชนม์ การซือ้ของพระโลหิตท่ีไหลออกของพระเยซคูริสต์ พระเมษโปดกของพระเจ้า 

 เหตกุารณ์นีเ้ป็นการสําเร็จของคําพยากรณ์ในอิสยาห์ 22:22 วา่ 

 

“และเราจะวางลกูกญุแจของวงัดาวิดไว้บนบา่ของเขา เขาจะเปิดและไมมี่ผู้ใดปิด เขาจะปิดและไมมี่ผู้ใดเปิด” 

 

 ดวูิวรณ์ 3:7 

 

ฤทธิเดชของลกกุญแจ์ ู  
1. เปิดแผน่ดินสวรรค์ (มทัธิว 16:19) 

2. เปิดหลมุฝังศพและนําเหลก็ในของความตายนัน้ออกไป (1โครินธ์ 15:55-57) 

3. เปิดประตสํูาหรับการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปบนสวรรค์ ประตท่ีูไมมี่มนษุย์ใดสามารถปิดได้ (วิวรณ์ 3:7) 

4. ปิดประตนูรก (วิวรณ์ 1:18, มทัธิว 16:18) 

 

1:19-20 “จงเขียนเหตกุารณ์ซ่ึงเจ้าไดเ้ห็นและเหตกุารณ์ทีกํ่าลงัเป็นอย่ขณะนีู้  กบัทัง้เหตกุารณ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนในภายหนา้ดว้ย 

 

ส่วนความลึกลบัของดาวทัง้เจ็ดดวง ซ่ึงเจ้าไดเ้ห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคนัประทีปทองคําทัง้เจ็ดนัน้ก็คือ ดาวเจ็ดดวง

ไดแ้ก่ทตสวรรค์ของคริสตจกัรทัง้เจ็ด และคนัประทีปเจ็ดคนันัน้ไดแ้ก่คริสตจกัรทัง้เจ็ดู ” 

 

 ข้อ 1:19 คือลกูกญุแจสูห่นงัสือวิวรณ์ ดบูทนําเก่ียวกบัความสําคญัของข้อนัน้ในการอ่านหนงัสือนี ้ข้อ 1:20 อธิบายแบบ

ในข้อ 13 และ 16 อย่างชดัเจนว่าคนัประทีปทัง้เจ็ดและดวงดาวทัง้เจ็ดหมายถึงอะไร เราเรียนรู้ในท่ีนีว้่าข้อความขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าไม่ได้ทรงประทานให้กบัสมาชิกของคริสตจกัรโดยตรง แต่ให้ไว้กบัทตูสวรรค์ของคริสตจกัร คําว่า “ทตูสวรรค์” หมายถึง “ผู้ส่ง

สาร” และไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในสวรรค์ แต่หมายถึงมนษุย์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเลือกศิษยาภิบาลให้เป็นผู้ รับใช้ท่ีจะนํา

พระคําขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไปยงัคริสตจกัรของพระองค์ ดวงดาวทัง้เจ็ดคือศิษยาภิบาลของคริสตจกัรทัง้เจ็ดซึง่มีสญัลกัษณ์คือคนั

ประทีป 
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ววิรณ์ 
บทท่ีสอง 

บทนํา 
 ส่วนท่ีสําคัญส่วนท่ีสองเร่ิมต้นขึน้ในหนังสือวิวรณ์บทนี ้บทท่ีหนึ่งทําให้คําสัง่ท่ีอยู่ในข้อพระคมัภีร์ท่ีเป็นกุญแจสําคัญ 

(1:19) สมบรูณ์ 
“จงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เหน็” 

 วิวรณ์ท่ีทรงประทานให้แก่ยอห์นเป็นภาพของยคุคริสตจกัรทัง้ยคุ นบัตัง้แต่สมยัของยอห์นจนถึงการทรงรับคริสตจกัรขึน้

ไป 

 ในบทท่ี 2 และ 3 ข้อความท่ีทรงประทานให้กบัคริสตจกัรทัง้เจ็ดของเอเชีย มีคํากล่าวเตือนสติและคําเตือนท่ีหนกัแน่นซึ่ง

ใช้ได้กบัยคุปัจจบุนัด้วย 

 มีคริสตจกัรอ่ืนๆ อีกมากมายในเอเชียในเวลานี ้แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเลือกคริสตจกัร 7 แห่งนีด้้วยวตัถปุระสงค์ท่ีแน่

ชัด วัตถุประสงค์นีคื้อเพ่ือประทานภาพคําพยากรณ์เก่ียวกับยุคคริสตจักรทัง้ยุคตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงตอนจบ หมายเลข 7 เป็น

หมายเลขแหง่ความสมบรูณ์ของพระเจ้า 

 เม่ือศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรอย่างรอบคอบ จะเห็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน 7 ช่วงซึ่งตรงกับลักษณะและ

เหตกุารณ์แวดล้อมของคริสตจกัรทัง้ 7 แหง่นี ้ซึง่ชดัเจนแม้กระทัง่ความหมายของช่ือคริสตจกัรแตล่ะแหง่ด้วย 

 สว่นนี ้ซึ่งคือ “เหตุการณ์ที่กําลังเป็นอย่ขณะนี ู้ ” กลา่วถึงเหตกุารณ์ในปัจจบุนั (ในกรณีนี ้คริสตจกัรทัง้เจ็ดแสดงถึงยคุ

คริสตจกัร) ซึง่จะไมส่ิน้สดุลงจนกวา่ช่วงเวลาของประวติัศาสตร์คริสตจกัรทัง้เจ็ดช่วงจะสมบรูณ์ 

 เป็นการดีท่ีจะสงัเกตว่าบทท่ีสามจบลงด้วยบันทึกเก่ียวกับข้อความสุดท้ายถึงคริสตจักรเจ็ดแห่ง (บทท่ีส่ีจึงเร่ิมด้วย

ถ้อยคําว่า “เหตกุารณ์ท่ีจะต้องเกิดขึน้ในภายหน้า” (4:1) คําว่าในภายหน้ามีความหมายว่าอย่างไร มีความหมายเพียงอย่างเดียว 

นัน่คือ หลงัจากคริสตจกัรสิน้สดุลงและได้ทรงรับขึน้ไปแล้ว สิง่เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ 

 ความจริงนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากถ้อยคําของอคัรสาวกเปโตรในกิจการ 15:14-16 ดงันี ้

 

“สเิมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเย่ียมเยียนคนต่างชาติครัง้แรก เพ่ือจะทรงเลือกชนกลุม่หนึ่งออกจากเขาทัง้หลาย

ให้เป็นของพระองค์ 

 

คําของผู้ เผยพระวจนะก็สอดคล้องกบัเร่ืองนี ้ดงัท่ีได้เขียนไว้แล้ววา่ 

 

ภายหลังเราจะกลับมา และเราจะสร้างพลบัพลาของดาวิดซึง่พงัลงแล้วขึน้ใหม่ ท่ีร้างหกัพงันัน้ เราจะก่อขึน้อีก และจะ

ตัง้ขึน้ใหม”่ 

 

คริสตจักรจะสิน้สุดลง 
ด้วยการฟ้ืนฟทั่วโลกหรือไมู่  

 ควรสงัเกตว่าภาพการพยากรณ์ของคริสตจักรสุดท้ายคือภาพของคริสตจกัรเลาดีเซีย คริสตจกัรนีทํ้าให้เราคาดว่ายคุนี ้

จะจบลงด้วยความล้มเหลวเหมือนเช่นยคุก่อนๆ คริสตจกัรสิน้สดุลงพร้อมกบัเสียงของผู้คนท่ีดําเนินกิจธุระของคริสตจกัรของพระ

เจ้า [แต]่ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอยูน่อกคริสตจกัร กําลงัเคาะประตท่ีูปิดใสพ่ระองค์ 
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 ดขู้อความอ้างอิงเหลา่นีเ้ก่ียวกบัการหนัไปจากพระเจ้าในเวลาสดุท้าย ได้แก่ ลกูา 18:8; 2เปโตร 2:1, 3; 2เธสะโลนิกา 

2:3; 1ทิโมธี 4:1; 2ทิโมธี 4:3; ยดูา 3-5 

 

ประวัตศิาสตร์ของคริสตจกัร 
 ประวติัศาสตร์ของโลกท่ีเขียนขึน้เก่ียวกบัคริสตจกัรไม่ใช่ประวติัศาสตร์ท่ีถกูต้อง นกัประวติัศาสตร์ของโลกไม่ได้พิจารณา

ว่ามีทัง้คนดีและคนชัว่ และทัง้สองฝ่ายอ้างตนเป็นคริสตจกัร เน่ืองจากนกัประวติัศาสตร์ไม่ใช่ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจึงใสใ่จ

ผู้ เช่ียวชาญท่ีอ้างตนเป็นคริสตจกัร แต ่[ในความเป็นจริง] เป็นเพียงคริสเตียนแตใ่นนามเทา่นัน้ 

 คริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระคมัภีร์คือคริสตจกัรเช่นในเอเฟซสั 2:19-22 ดงันี ้

 

“เหตฉุะนัน้ทา่นจงึไมใ่ช่คนตา่งด้าวตา่งแดนอีกตอ่ไป แตว่า่เป็นพลเมืองเดียวกนักบัธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระ

เจ้า ท่านได้ถูกประดิษฐานขึน้บนรากแห่งพวกอคัรทูตและพวกผู้ เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามมุเอก ใน

พระองค์นัน้ทกุส่วนของโครงร่างต่อกนัสนิท และเจริญขึน้เป็นวิหารอนับริสทุธิในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และในพระองค์นัน้ ์

ทา่นก็กําลงัจะถกูก่อขึน้ให้เป็นท่ีสถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย” 

 

 คริสตจกัรท่ีแท้จริงนีเ้ป็น “ที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณ” นบัตัง้แต่สมยัของอคัรสาวกจนถึงทกุวนันี ้มีผู้ เช่ือ

อยูอ่ยา่งน้อยสามประเภทด้วยกนั ได้แก่ 
1. ผ้เช่ียวชาญู ด้านศาสนา 

คนเหลา่นีเ้ป็นผู้แสแสร้งท่ีเรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียน แต่ไม่มีประสบการณ์ท่ีแท้จริงกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า คนเหลา่นีเ้ป็น

ผู้ เช่ียวชาญด้านศาสนาผู้ ทําเช่นนัน้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และเพ่ือความพอใจในชีวิตท่ีได้มาทางการประกาศความเช่ือ

อยา่งผิดๆ  
2. สมาชกิคริสตจักรเพียงในนาม 

สมาชิกนีเ้ป็นผู้ ท่ีถือเอาฐานะของตนในพระกายของพระคริสต์จากการท่ีเขาเป็นสมาชิกคริสตจกัรของคริสตจกัรท่ีเขาได้

เลือก ประสบการณ์ของเขาในพระเจ้าอาจเป็นจริง แต่ความรักของเขาสําหรับพระเจ้าไม่ลกึพอท่ีจะเช่ือฟังพระวจนะของ

พระเจ้าอย่างแท้จริง “เหตไุฉนท่านทัง้หลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทําตามท่ีเราบอก

นัน้” (ลกูา 6:46) 
3. ธรรมกิชนที่แท้จริงของพระเจ้า 

คนเหล่านีคื้อผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่ตามพระคมัภีร์ (ยอห์น 3:1-8; กิจการ 2:38) และผู้ ท่ีดําเนินชีวิตด้วยความเช่ือฟังพระวจนะ

ของพระเจ้า “ทําให้มีความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ “ พวกเขาจึงกลายเป็น “ท่ีสถิตของพระเจ้าในฝ่าย

พระวิญญาณ”  

 คริสตจกัรท่ีแท้จริงออกไปนอกลูน่อกทางและปนเปือ้นตลอดทัง้ประวติัศาสตร์เพราะผู้ ท่ีไมย่ดึมัน่ต่อพระวจนะของพระเจ้า 

พระเยซตูรัสไว้อยา่งชดัเจนในอปุมาในมทัธิว 13 วา่เหตกุารณ์เช่นนีจ้ะเกิดขึน้ 

 ข้าวละมานคือผู้ เสแสร้งชัว่ร้ายท่ีนําอิทธิพลชั่วและอธรรมของตนเข้ามาในคริสตจักร ผลลพัธ์คือคริสตจักรเติบโตอย่าง

ผิดปกติเพราะศิษยาภิบาลท่ีปลอ่ยให้เชือ้ความบาปเข้ามาในพระกาย 

 ประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรท่ีเราได้รับในบทท่ี 2 และ 3 ยืนยนัข้อเท็จจริงว่าผลลพัธ์สดุท้ายของการปนเปือ้นของ (สิ่งท่ี

เรียกวา่) คริสตจกัรนีคื้อการหนัไปจากพระเจ้าอยา่งแท้จริง 
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ส่วนที่สอง 
“เหตกุารณ์ท่ีกําลงัเป็นอยูข่ณะนี”้ 

คริสตจกัรทัง้เจ็ดในเอเชียไมเนอร์ 

 
เอเฟซัส “คริสตจักรซึ่งเป็นที่ปรารถนา” 

ช่วงประวตัศิาสตร์ ตัง้แตเ่พน็เทคอสต์ถงึ ค.ศ. 96 

คริสตจกัรของอคัรสาวก 

(อา่นข้อ 1-7) 
2:1 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แห่งคริสตจกัรที่เมืองเอเฟซัสวู่ า พระองค์ผ้ทรงถือดาวทัง้เจ็ดไว้ในพระหตัถ์เบื้องขวา และดําเนินอยู่ ู

ท่ามกลางคนัประทีปทองคําทัง้เจ็ดนัน้ตรสัดงันีว่้า” 

 

 ข้อความแรกจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าถึงคริสตจกัรต่างๆ เป็นข้อความถึงคริสตจักรท่ีเอเฟซสั ช่ือเอเฟซสัหมายถึง “เป็นท่ี

ปรารถนา” คริสตจกัรในช่วงเวลาของอคัรสาวกนีเ้ป็นคริสตจกัรท่ีพระเจ้าทรงปรารถนา 

 ภาพท่ีเราเห็นคือภาพขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงถือผู้ รับใช้ของ

พระองค์ไว้ในฝ่าพระหตัถ์ของพระองค์ (ด ู1:13 สําหรับคําอธิบายเก่ียวกบัดวงดาวและคนัประทีป) 

 ตัง้แต่วนัเพ็นเทคอสต์จนถึงการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป จดุสนใจขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคือคริสตจกัรท่ีทรงซือ้มาด้วยพระ

โลหิตของพระองค์ 

 

2:2 “เราร้จกัแนวการกระทําของเจ้า ร้ความเหนือ่ยยากและความอดทนของเจ้า และร้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทรุชนได ้เจ้าไดล้องู ู ู

ใจคนเหล่านัน้ทีอ่วดว่าเป็นอคัรทตู  แต่หาไดเ้ป็นไม่ และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมสุา” 

 

 ในตอนนี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงชมเชยคริสตจกัรเพราะคณุสมบติัท่ีดีของคริสตจกัร “เรารู้แนวการกระทําของเจ้า รู้ความ

เหน่ือยยาก [ของเจ้า]” คริสตจกัรท่ีได้รับการอวยพรคือคริสตจกัรท่ีทํางาน ไม่ใช่กาฝากซึ่งนัง่อยู่ทัง้วนัยุ่งเร่ืองของผู้ อ่ืน คําชมเชย 

ได้แก่ 

1. ความอดทนอยา่งมากของพวกเขา 

2. พวกเขาเกลียดชงัสิง่ท่ีชัว่ 

3. พวกเขาไมย่อมรับทกุคนเป็นผู้ รับใช้หรือพ่ีน้อง แตพ่ิสจูน์คนเหลา่นัน้  (ด ู1ยอห์น 4:1) 

 ความรักของพระเจ้าเป็นเหตจุงูใจของคริสตจกัรนีใ้นการแสวงหาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ การแสวงหาความจริงนีเ้กิด

ประโยชน์สองประการด้วยกนัคือไม่เพียงแต่เป็นการก่อตัง้คริสตจกัรในคําสัง่สอนเท่านัน้ แต่ยงัเปิดเผยว่าครูท่ีสอนเท็จเป็นคนมสุา

อยา่งแท้จริง 

 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระวจนะของพระองค์เป็นหลกัสําคญัในการตดัสินใจของคริสตจกัร คริสตจกัรท่ีก่อขึน้บน

พระวจนะของพระเจ้าเป็นคริสตจกัรท่ีมัน่คง 

 

การต่อส้เพื่อพระนามของพระเยซู  ู
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2:3 “เราร้ว่าพวกเจ้ามีู  [ความเพียรและ∗] ความอดทน และเหนือ่ยยากเพราะเห็นแก่นามของเรา และมิไดอ่้อนระอาไป” 

 ความเหน่ือยยากของคริสตจกัรนีไ้ม่ใช่เพ่ือช่ือเสียงของตนเอง แต่ทกุสิ่งกระทําไปเหมือนเช่นท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า 

“เพราะเหน็แก่นามของเรา” การตอ่สู้ของคริสตจกัรยคุแรกก็เพ่ือพระนามของพระเยซู (กิจการ 4) การตอ่สู้จะเป็นเช่นนีเ้สมอ (มทัธิว 

10:22; 24:9; มาระโก 13:13; ลกูา 21:17) 

 

จงระลึก 
2:4-5 “แต่เรามีข้อทีจ่ะต่อว่าเจ้าบา้ง คือว่าเจ้าละท้ิงความรกัดัง้เดิมของเจ้า 

 

เหตฉุะนัน้จงระลึกถึงสภาพเดิมทีเ่จ้าไดห้ล่นจากมาแลว้นัน้ จงกลบัใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนัน้เราจะมา

หาเจ้า และจะยกคนัประทีปของเจ้าออกจากที ่เวน้ไวแ้ต่เจ้าจะกลบัใจใหม่” 

 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้ามิทรงพอพระทยักบัการดําเนินของคริสตจกัรยคุแรกทกุประการ และหลงัจากคําชมเชยสําหรับงานท่ีดี

ของพวกเขา มีถ้อยคําวา่ “แตเ่รามีข้อท่ีจะตอ่วา่เจ้าบ้าง คือวา่เจ้าละทิง้ความรักดัง้เดิมของเจ้า” 

 บทเรียนท่ีสําคญัมากท่ีสดุอย่างหนึ่งท่ีคริสตจักรจะได้รับคือในคําว่า “แต่” บทเรียนนัน้ชัดเจนคือไม่ว่าจะมีความตัง้ใจ

เพียงใด หรือมีการเสียสละมากแค่ไหน พระเจ้าไม่ทรงมองข้ามการไม่ปฏิบติัตามพระวจนะของพระองค์ เคร่ืองบชูาทัง้หมดในโลก

ไม่สามารถแทนท่ีการเช่ือฟังได้ (1ซามเูอล 15:22) คําเตือนคือ “เจ้าได้หล่น” คําตําหนิคือว่า “เจ้าละทิง้ความรักดัง้เดิมของเจ้า” 

ซึง่เป็นก้าวแรกท่ีคริสตจกัรของอคัรสาวกเดินไปในทางของการหนัไปจากพระเจ้า 

 คําเตือนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคือ “จงระลกึถึงสภาพเดิมท่ีเจ้าได้หลน่จากมาแล้วนัน้” คริสตจกัรในปัจจบุนัต้องระลกึท่ีจะ

มองย้อนกลับไปในหนังสือกิจการเพ่ือเห็นภาพท่ีแท้จริงของคริสตจักรตามพระประสงค์ของพระเจ้า และรักษาความมั่นคงท่ี

แท้จริงของคริสตจกัรไว้ 

 วิธีการแก้ไขขององค์พระผู้ เป็นเจ้าสําหรับการหล่นนัน้คือ กลับใจใหม่ (หนักลบัอย่างแท้จริง) กลบัไปยงัจุดเร่ิมต้นและ

ประพฤติตามอยา่งเดิม 

 ผลของการไมก่ลบัใจใหม่คือองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงถอนการชําระของพระองค์ออกจากท่ีประชมุ เม่ือแสงแห่งความจริง

จากไป คริสตจกัรจะเดินโซเซไปสูค่วามมืดของการหนัไปจากความจริง (ยอห์น 12:35; 8:12; 9:4, 5) 

 

เกลียดชังคาํส่ังสอนเทจ็ 
2:6-7 “แต่ว่าพวกเจ้ายงัมีความดีอย่บา้งู  คือว่าเจ้าเกลียดชงักิจการของพวกนิโคเลาส์นิยม ทีเ่ราเองก็เกลียดชงั 

 

ใครมีหก็ใหฟั้งู ข้อความ ซ่ึงพระวิญญาณตรสัไวแ้ก่คริสตจกัรทัง้หลาย ผใ้ดมีชยัชนะ เราจะใหผ้น้ัน้กินผลจากตน้ไม้แห่งชีวิต ทีู่ ู

อย่ในอทุยานสวรรค์ของพระเจ้าู ’ ” 

 

 ตอนนี ้คริสตจกัรได้รับคําชมเพราะเกลียดชงัการกระทําของพวกนิโคเลาส์นิยม รากศพัท์ภาษากรีกสองคําทําให้เกิดคําว่า 

“นิโคเลาส์นิยม” คือ “นิคาโอ” (Nikao) ซึง่หมายถึง “ชนะ” และ “ลาออส” (Laos) ซึง่หมายถึง “ประชาชน” คําสัง่สอนนัน้เก่ียวกบั

การก่อตัง้คณะผู้ รับใช้ปกครองท่ีแยกออกและตัง้อยูเ่หนือสมาชิก ซึง่ทําให้สมาชิกเป็นชนชัน้ท่ีต่ํากวา่ซึง่ไมส่ามารถได้รับของประทา
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ฝ่ายพระวิญญาณได้ ภาพของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกปรากฏอยู่ในท่ีนีเ้พราะแยกและตัง้บาทหลวงไว้เหนือสมาชิกเพ่ือเป็นผู้กลาง

ระหวา่งสมาชิกและพระเจ้า การกระทําเช่นนีไ้มใ่ช่แผนการของพระเจ้าสําหรับผู้ รับใช้ของพระองค์ 

สเมอร์นา “คริสตจักรที่ทนทุกข์” 
ช่วงประวตัศิาสตร์ ตัง้แต ่ค.ศ. 96 ถงึ ค.ศ.316 

(อา่นข้อ 8-11) 
 คริสตจกัรท่ีสเมอร์นาเป็นคริสตจกัรท่ีทนทกุข์ ถกูทําร้ายและบดขยีโ้ดยจกัรวรรดิโรม ธรรมิกชนของพระเจ้าหลายพนัคน

ถกูทรมานจนเสียชีวิตเพราะความเช่ือในพระเยซคูริสต์ ตามคําสัง่ของจกัรพรรดิแหง่โรม 

 รากศพัท์ภาษากรีกว่า “เมอร์” (Myrrh) เป็นส่วนสําคญัของช่ือสเมอร์นา “เมอร์” (มดยอบ) เป็นนํา้มนัของเคร่ืองหอมที่ถู

บดขยีใ้ช้เป็นนํา้มนัหอมเพ่ือชโลมศพ 

 การท่ีมดยอบถกูสกดัออกมาโดยการบดขยี ้รวมทัง้การใช้มดยอบเพ่ือชโลมศพ แสดงว่าคําดงักล่าวเป็นสญัลกัษณ์ของ

การทนทกุข์และความตาย 

 

ความหวังในการฟ้ืนขึน้อีก 
2:8 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แหู่ งคริสตจกัรทีเ่มืองสเมอร์นาว่า พระองค์ผท้รงเป็นเบื้องตน้และเป็นเบื้องปลายู  ผซ่ึ้งส้ินพระชนม์แล้วู  

และกลบัฟ้ืนข้ึนอีก ไดต้รสัดงันีว่้า” 

 

 “เบือ้งต้นและ...เบือ้งปลาย ผู้ซึง่สิน้พระชนม์แล้ว และกลบัฟืน้ขึน้อีก” พระเยซูตรัสกบัคริสตจกัรนีด้้วยถ้อยคําปลอบโยนท่ี

สําคญั พระองค์ได้ทนทกุข์และวายพระชนม์ก่อนหน้าพวกเขาในฐานะพยานท่ีซ่ือสตัย์ ข้อความปลอบโยนแก่คริสตจกัรนีมี้อยู่ใน

พระคําของพระองค์ท่ีว่า “สิน้พระชนม์แล้ว” “กลบัฟืน้ขึน้อีก” ข้อความท่ีมีสง่าราศีนีแ้สดงว่าแม้ว่าเราจะทนทกุข์ แต่ก็มีการกลบัฟืน้

ขึน้ถงึชีวิตนิรันดร์ 

 

 

การข่มเหงนํามาซึ่งรางวัลที่มีค่า 
2:9 “ ‘เรารู้ [แนวการกระทําของพวกเจ้า และ∗] ว่าพวกเจ้ามีความทกุข์ลําบากและยากจน (แต่ว่าเจ้าก็มัง่มี) และร้เร่ืองการใส่ร้ายู

ของคนเหล่านัน้ ทีก่ล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาไดเ้ป็นไม่ แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน” 
 

 คริสตจกัรสเมอร์นาเต็มไปด้วยการกระทําดีโดยกระทําภารกิจอนัย่ิงใหญ่ในการประกาศพระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ 

ในระหว่างเวลาการข่มเหงท่ีเลวร้ายนีเ้องท่ีคริสตจกัรมีความแข็งแกร่งท่ีสดุ นีโรจกัรพรรดิของโรมต้องยอมรับว่า “ย่ิง คริสเตียนถกู

เผาท่ีเสาไม้มากเทา่ไร ดเูหมือนจะกลบัมาจากขีเ้ถ้ามากย่ิงขึน้เทา่นัน้” 

 ในสมยันัน้ ไม่มีคนหน้าซ่ือใจคดท่ีอ้างตนเป็นผู้ ติดตามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า การประกาศตนอย่างเปิดเผยแสดงว่าผู้

ประกาศนัน้เป็นบุตรท่ีแท้จริงของพระเจ้าเพราะต้องเส่ียงชีวิตอยู่ทกุวนั ไม่มีคนหน้าซ่ือใจคดคนใดจะประกาศตนว่ารู้จกัพระเยซู

คริสต์เม่ือจะต้องเส่ียงตาย 

 การประชมุไมไ่ด้จดัขึน้ท่ีโบสถ์ขนาดใหญ่ แต่สสุานใต้ดินของโรมกลายเป็นสถานท่ีพบกนัอย่างลบัๆ และเป็นท่ีฝังผู้ ท่ีสตัย์

ซ่ือจนถงึความตาย คริสตจกัรนีถ้กูข่มเหงอยา่งมากและเป็นผู้ยากจนในสายตาของโลก แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริทรงเปิดผ้า
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ท่ีปิดเหตผุลทางเนือ้หนงัออกเพ่ือประกาศว่า “แต่ว่าเจ้าก็มัง่มี” รางวลัจากสวรรค์สําหรับผู้ ท่ีทนทกุข์เพ่ือพระนามของพระเยซูจะทํา

ให้การทดลองและความทกุข์ลําบากทกุอยา่งในชีวิตเป็นสิง่เลก็น้อย 
 

ผลลัพธ์ของการข่มเหง 
 คริสตจักรท่ีสเมอร์นาได้เข้าไปใกล้ชิดกบัองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงทนทกุข์เพราะพวกเขาประสบกับการทดลอง การ

ทดลองความเช่ือของพวกเขาด้วยการทนทกุข์ทําให้กายผู้ เช่ือนีเ้ป็นหนึง่เดียวกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 คริสตจกัรนีพ้ิสจูน์ความรักของตนเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์จนข้อความท่ีองค์พระผู้

เป็นเจ้าตรัสกบัพวกเขาไมมี่การวา่กลา่วเลย 

 

เร่ืองการทนทุกข์ 
 บางคนคิดวา่บตุรของพระเจ้าท่ีถกูข่มเหงหรือต้องทนทกุข์เป็นผู้ ท่ีไม่อยู่ในนํา้พระทยัขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แตค่ริสตจกัรท่ี

เมอร์นาไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพอพระทยัในพวกเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยปกติ การทนทกุข์ซึง่เกิดขึน้กบับตุรของพระเจ้าทําให้พวกเขาเข้าใกล้ชิดกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากย่ิงขึน้ 

 อคัรสาวกเปาโลเขียนวา่ “ยิ่งกว่านัน้ เราช่ืนชมยนิดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทกุข์ยากนัน้ทํา

ให้เกิดความอดทน และความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนท่ีพระเจ้าทรงใช้ได้ และการท่ีเราเห็นเช่นนัน้ทําให้เกิดมีความหวงัใจ 

และความหวงัใจมิได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวงั เพราะเหตวุ่าความรักของพระเจ้าได้หลัง่เข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระ

วิญญาณบริสทุธิ ซึง่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว์ ” (โรม 5:3-5) 

 หนงัสือฮีบรูสอนไว้ชดัเจนวา่การทนทกุข์เป็นวิธีเรียนรู้การเช่ือฟัง “ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบตุร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้

ท่ีจะนอบน้อมยอมเช่ือฟังโดยความทกุข์ลําบาก” (ฮีบรู 5:8) 

 อคัรสาวกเปาโลซึ่งทราบสิ่งเหล่านี ้ร้องออกจากวิญญาณจิตของเขาว่า “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จกัพระองค์...ร่วมทกุข์กบั

พระองค์” ซาตานทําผิดอย่างใหญ่หลวงเม่ือนําการข่มเหงมายงัคริสตจกัรของพระเจ้า คริสตจักรเจริญและเติบโตขึน้ ไม่ใช่แค่มี

จํานวนมากขึน้เทา่นัน้ แตมี่ความมัน่คงทางวิญญาณและความโปรดปรานของพระเจ้าอยา่งมาก พวกเขาเช่ือฟังจนถงึความตาย 

 

มงกุฎรอผ้ทีู่ สัตย์ซ่ือ 
2:10-11 “อย่ากลวัความทกุข์ทรมานซ่ึงเจ้าจะไดร้ับนัน้ นีแ่น่ะ มารจะขงัพวกเจ้าบางคนไวใ้นคกุเพือ่จะลองใจเจ้า และเจ้าทัง้หลาย

จะไดร้บัความทกุข์ทรมานถึงสิบวนั แต่เจ้าจงมีใจมัน่คงอย่ตราบเท่าวนัตาย และเราจะมอบมงกฎุู แห่งชีวิตใหแ้ก่เจ้า 

 

ใครมีหูก็ใหฟั้งข้อความซ่ึงพระวิญญาณตรัสไวแ้ก่คริสตจกัรทัง้หลาย ผที้มี่ชยัชนะู จะไม่ไดร้ับอนัตรายจากความตายครั้งทีส่อง

เลย’ ” 

มงกุฎของผ้ที่ถกทรมานู ู  
จนเสียชีวติเพราะความเช่ือ 
ววิรณ์ 2:10 
 

 

มงกุฎแห่งชีวติ 
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 “อย่ากลวัความทุกข์ทรมาน” องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงจดัหาเพ่ือบรรเทาความกลวั “ความรักท่ีสมบูรณ์นัน้ก็ได้ขจัดความ

กลวัเสีย”คริสตจกัรท่ีสเมอร์นามีความรักเพ่ือพระเจ้านีใ้นวิญญาณจิตของพวกเขาซึ่งช่วยให้พวกเขาเผชิญกับความตาย

โดยปราศจากความกลัวได้ พวกเขาให้ชีวิตของตนด้วยใจยินดีเพ่ือพระนามของพระเยซ ู

 สญัญาแก่ผู้ ท่ีถกูทรมานจนถงึความตายซึง่สตัย์ซ่ือเหลา่นีคื้อมงกฎุพิเศษ นัน่คือ “มงกฎุแห่งชีวิต” 

คริสตจักรที่เปอร์กามัม “คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่” 
ช่วงประวตัศิาสตร์ ตัง้แต ่ค.ศ. 316 ถึง ค.ศ.500 

(อา่นข้อ 12-17) 

ซาตานเปล่ียนกลยทุธ์ 
2:12-13 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แห่งคริสตจกัรทีเ่มืองเปอร์กามมัว่า พระองค์ผท้รงถือดาบสองคมตรสัดงันีว่้าู ู  

 

“[เราร้จกัแนวการกระทําของเจ้าู ∗] เราร้จกัทีอ่ย่ของเจ้าู ู  ร้ว่าู ทีน่ ัง่ของซาตานอย่ทีไ่หนู  (คือเป็นทีน่ัง่ของซาตาน) เจ้ายึดนามของ

เราไวม้ัน่ และไม่ปฏิเสธความเชือ่ในเรา แม้ในเวลาทีอ่นัทีพาผเ้ป็นพยานทีซ่ื่อสตัย์ของเราตอ้งถกฆ่าในท่ามกลางู ู พวกเจ้า ในที่

ซ่ึงซาตานอยู่” 

 

 ช่ือ “เปอร์กามมั” มาจากคํากรีกสามคํา ได้แก่ “เพะริ” (peri) ซึง่แปลว่า กบั “กาเมะโอ” (gameo) ซึง่แปลว่า สมรส และ 

“คอสม็อส” (kosmos) ซึ่งแปลว่า โลก เปอร์กามมัจึงแสดงถึงการ “สมรสกับโลก” เม่ือซาตานเห็นว่าการข่มเหงมีแต่จะทําให้

คริสตจกัรแข็งแกร่งขึน้ มนัก็เปล่ียนกลยทุธ์ 

 ก้าวต่อไปของมนัคือพยายามท่ีจะรวมโลกเข้ากับคริสตจักร ซาตานไม่เคยเปล่ียนแปลง ก่อนอ่ืน มนัจะข่มเหง และถ้า

ไมสํ่าเร็จ ก็จะพยายามท่ีจะเอาโลกเข้ามาในคริสตจกัรเพ่ือทําลายฤทธิเดชของคริสตจกัรจากภายใน์  

 อคัรสาวกเปาโลเตือนเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ม่ือเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เม่ือข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสนุขัป่าอนัร้ายเข้ามา

ในหมูพ่วกทา่น และจะไมล่ะเว้นฝงูแกะไว้เลย” (กิจการ 20:29) (ด ู2เปโตร 2:1-3; 1โครินธ์ 11:19) 

หมายเหต ุถ้อยคําท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงใช้เพ่ือเรียกพระองค์เองกบัคริสตจกัรท่ีมีใจอยู่ทางโลกนีว้่า “พระองค์ผู้ทรงถือดาบ

สองคม” ฮีบรู 4:12 กล่าวว่าพระวจนะของพระองค์เป็นดาบสองคม ด้วยพระวจนะของพระองค์ พระองค์ทรงพยายามท่ีจะแยก
คริสตจักรของพระองค์ออกจากโลก 
 

ที่น่ังของซาตาน 
 ซาตานเร่ิมศาสนาของมนัท่ีบาบิโลน ผู้สนบัสนนุของมนัในเวลานัน้คือนิมโรด การบชูารูปเคารพท่ีกระทํากนัในเมืองชัว่นัน้

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําให้โลกเป็นมลทิน 

 ลรู่า ดเูพรบอกกบัเราว่าท่ีนัง่ของซาตานถกูย้ายจากบาบิโลนไปท่ีเอเชียไมเนอร์ได้อย่างไร และก่อให้เกิดการผสมศาสนา

ของมนักบัศาสนาของคริสตจกัรท่ีแท้จริง2 หลงัจากเมืองบาบิโลนถกูชาวมีเดียและเปอร์เซียยึดแล้ว ผู้ปกครองในระบบสมณศกัด์ิ

ของบาบิโลนหนีไปท่ีเปอร์กามมัในเอเชียไมเนอร์ และนําเอาสิ่งลกึลบัของพวกเคลเดียโบราณเข้ามา เราจะนึกได้ว่าจดหมายถึงทตู

สวรรค์แห่งคริสตจกัรเมืองเปอร์กามมัมีถ้อยคําว่า “ที่อย่ของเจ้า คือเป็นที่นัง่ของซาตานู ” นัน่เป็นเหตผุลว่าทําไมความลกึลบัของ

พวกเคลเดียโบราณถกูนําไปท่ีเปอร์กามมั เราต้องจดจําไว้ว่ากษัตริย์ของบาบิโลน เช่น เนบคูดัเนสซาร์และเบลชสัซาร์ ไม่เพียงแต่

                                                           
∗ ข้อความนีไ้มมี่ในภาษาไทย [ผู้แปล] 
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เป็นบุคคลสําคญัในราชวงศ์เท่านัน้ แต่ยงัเป็นบคุคลสําคญัทางศาสนาอีกด้วย พวกเขาไม่เพียงแต่มีอํานาจปกครองสงูสดุเท่านัน้ 

แต่ยงัเป็นสนัตะปาปาอีกด้วย กษัตริย์ของบาบิโลนโบราณเป็นสนัตะปาปาท่ีมีอํานาจปกครองสงูสดุ ดงันัน้ เม่ือความลึกลบัถูก

นําไปท่ีเปอร์กามมั เมืองนัน้ไม่เพียงแต่กลายเป็นศนูย์กลางทางศาสนาของบาบิโลนโบราณเท่านัน้ แต่ยงัเป็นศนูย์กลางอํานาจทาง

ราชวงศ์โบราณของบาบิโลนอีกด้วย กษัตริย์องค์สดุท้ายของเปอร์กามมั ซึ่งมีนามว่า แอตตาลสัท่ีสาม ผู้ถกูกฎหมายบงัคบัให้ยก

อํานาจการปกครองและอํานาจทัง้หมดให้แก่สมณศกัดิของโรม์  โดยพิธีกรรม พิธีการ อํานาจในหน้าท่ีตําแหน่งและฐานนัดรศกัด์ิ

ทัง้หมดจึงไปอยู่ท่ีโรมท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ดงันัน้ เราย้อนรอยความลกึลบัของบาบิโลนโบราณจากบาบิโลนไปยงัเปอร์กามมั และจาก

เปอร์กามมัไปยงัโรมท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ดงันัน้ซีซาร์ของโรมจึงไม่เพียงแต่เป็นกษัตริย์และจกัรพรรดิเท่านัน้ แต่ยงัเป็นปโุรหิตอีกด้วย 

พวกเขาเป็น Pontif ex Max คือเป็นกษัตริย์ สนัตะปาปา สนัตะปาปาสงูสดุ ซึง่ยงัคงใช้ตําแหน่งนัน้แม้เม่ือพวกเขากลายเป็นคริส

เตียนแต่เพียงในนามแล้ว ประมาณศตวรรษท่ีส่ีหลังจากพระคริสต์วายพระชนม์ จักรพรรดิกาเลอเรียสกล่าวว่าเขาถือว่าไม่

เหมาะสมท่ีจักรพรรดิซึ่งเป็นคริสเตียนแต่เพียงในนามจะใช้ตําแหน่งสันตะปาปาสูงสุดของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ดังนัน้เขาจึงทิง้

ตําแหน่งนัน้ไป ผลของการกระทํานีคื้อไม่มีศาลยุติธรรมท่ีคนนอกรีตจะถูกพิจารณาคดีต่อหน้าคริสเตียน และเกิดความสบัสน

ตามมามากมาย อํานาจจงึถกูรวบรวมไว้โดยหรือจริงๆ แล้วให้ไว้กบั “บิชอปแหง่โรม” ซึง่มีนามวา่ ดามาซสั เขามีชีวิตอยู่ในศตวรรษ

ท่ีส่ีและเป็นบิชอปแห่งโรมคนแรกท่ีใช้ตําแหน่งสนัตะปาปาสงูสดุ หรือ Pontif ex Max ดงันัน้ เราจะเห็นการเปล่ียนแปลงอีกครัง้ 

เวลานีจ้ากโรมท่ีไม่เช่ือพระเจ้าเป็นโรมท่ีมีสนัตะปาปา และโรมได้รับมาจากเปอร์กามมั เปอร์กามมัได้มาจากบาบิโลนโบราณ และ

บาบิโลนได้มาจากมาร”3  

 ข้อพระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่าท่ีนัง่ของซาตานไม่ได้อยู่ในนรกแต่อยู่ในระบบของโลกนี ้(2โครินธ์ 4:4) เคร่ืองมือท่ีซาตานใช้

เพ่ือนําโลกเข้ามาในคริสตจักรคือคอนสแตนติน จักรพรรดิโรมผู้ ไม่เช่ือพระเจ้า ลูร่า ดูเพรช่วยให้เรามีความเข้าใจเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์ในเวลานัน้วา่ 

 

“คณุอาจจะถามวา่ คอนสแตนตินทําอยา่งไรในการรวมสองอย่างเข้าไว้ด้วยกนั ดงัท่ีเราได้กลา่วไปก่อนหน้านีว้่า เขาเป็น 

Pontif ex Max หรือสนัตะปาปาสงูสดุ แหง่ลทัธิบาบิโลน ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีเขาไม่เคยยกเลิก เขาได้สญัญาท่ีจะลดการข่ม

เหงทางศาสนาทัง้หมด ซึ่งฟังดดีูสําหรับชาวคริสเตียนอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาทนทกุข์กับการทดลองอนัเหลือจะ

พรรณนาเป็นเวลาหลายปี ต้องนมสัการในสุสานใต้ดิน ไม่มีสถานท่ีอาศยัแน่นอน ฯลฯ เม่ือคอนสแตนตินเห็นความ

ยากลําบากของพวกเขา จึงดําเนินการรับกบัสถานการณ์ด้วยการเปิดประตวูิหารของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าให้กบัคริสเตียน

โดยกล่าวว่า ‘ศาสนาศักดิสิทธิ์ ์ของเรามีหลายสิ่งเหมือนกับศาสนาของเจ้า เรามี ‘เด็กท่ีเกิดจากหญิงพรหมจารี’ ‘ไม้

กางเขน’ ‘ความตายและการฟืน้จากความตาย’ ‘สถานท่ีบพัติศมา’ ‘โต๊ะศีลระลกึ’ ‘ตรีเอกานภุาพ’ ‘นรก’ ฯลฯ ท่ีเหมือนกบั

ศาสนาคริสต์ของพวกเจ้ามาก เราจะยินยอมท่ีจะเรียกรูปปัน้ คําสัง่สอน วันเทศกาล ระเบียบวิธีการของเราตามช่ือ

ของคริสเตียน”4 และศาสนานอกรีตจึงมีเปลือกนอกเป็นคริสเตียน ดังนัน้ “สิ่งผิด” จึงถูกแทนท่ี “สิ่งถูก” พระเยซูทรง

พยากรณ์เก่ียวกบัสิง่นีไ้ว้ในมทัธิว 13 ไม่ใช่หรือ “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน คนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน แต่เม่ือ

คนทัง้หลายนอนหลบัอยู่ ศัตรของคนนันู้ มาหว่านข้าวละมานปนกบัข้าวดีนัน้ไว้แล้วก็หลบไป ครัน้ต้นข้าวนัน้งอกขึน้

ออกรวงแล้ว ข้าวละมานกข็ึน้ปรากฏด้วย” 

 

 

 

ศาสนาปลอมเข้าร่วมคริสตจักร 
                                                           
3 Babylon Origin of Religions หน้า 13 และ 14 
4 IBID *รูปปัน้ของคนนอกรีตได้รับช่ือใหมว่า่ พระแมม่ารี นกับญุปีเตอร์ นกับญุลคุ นกับญุสตีเฟ่น ฯลฯ 
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2:14-17 “แต่เรามีข้อทีจ่ะต่อว่าเจ้าสองสามข้อ คือพวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอมั ซ่ึงสอนบาลาคใหก่้อเหตเุพือ่ใหพ้วก

อิสราเอลทําผิด คือใหเ้ขากินของทีไ่ดบ้ชาแกู่ รปเคารู พแลว้ และใหเ้ขาล่วงประเวณี  

 

และมีพวกเจ้าบางคนทีถื่อคําสอนของพวกนิโคเลาส์นิยม [ทีเ่ราเองก็เกลียดชงั∗] ดว้ยเหมือนกนั 

 

เหตฉุะนัน้จงกลบัใจเสียใหม่ มิฉะนัน้เราจะรีบมาหาเจ้าและจะสก้บัเขาเหล่านัน้ ดว้ยดาบแห่งู ปากของเรา 

 

ใครมีหก็ใหฟั้งข้อความซ่ึงพระวิญญาณไดต้รัสไู ว้แก่คริสตจกัรทัง้หลาย เราจะให้มานาที่ซ่อนอย่แก่ผที้่มีชยัชนะ และจะให้หินู ู

ขาวแก่เขาดว้ย ทีหิ่นนัน้มีชือ่ใหม่จารึกไวซ่ึ้งไม่มีผใ้ดร้เลยนอกจากผที้ร่บัเท่านันู้ ู ู ’ ” 

 

 คอนสแตนตินซึง่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนได้หยดุการข่มเหงคริสตจกัร แต่รวมคริสตจกัรเข้ากบัโลก ผู้ นําทางศาสนาหลาย

คนเช่ือจริงๆ ว่าอาณาจกัรหนึ่งพนัปีได้มาถึงแล้ว แต่สนัติสขุปลอมท่ีผู้ ทําการของซาตานนํามายงัคริสตจกัรได้ทําลายฤทธิเดชของ์

คริสตจกัรท่ีมีกบัพระเจ้า มีการกลา่วถงึคําสอนของบาลาอมัอีกครัง้ในท่ีนี ้

 

 คาํสอนนีคื้ออะไร บาลาอมัพบว่าตนไมส่ามารถแช่งสาปประชากรของพระเจ้าได้ แต่ก่อเหตใุห้ทําผิดได้โดยหญิงของโม

อบั บาลาอมัรู้ว่าถ้าอิสราเอลทําให้ตนเองเป็นมลทินโดยสมรสกบัคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้า พวกเขาจะเป็นมลทินและไม่สามารถทําให้

พระเจ้าพอพระทยัได้ (กนัดารวิถี 25:1-2; 31:16; ยดูา 11) 

 ด้วยการกระทําท่ีแสดงถึงความเมตตาอย่างใหญ่หลวงในการหยดุการข่มเหงทัง้ปวงและเปิดวิหารนมสัการขนาดใหญ่ 

จกัรพรรดิคอนสแตนตินก่อเหตใุห้ทําผิดเหมือนเช่นบาลาอมั การนมสัการเปิดกว้างและไม่มีการข่มเหง แต่เป็นมลทินเพราะการ

บชูารูปเคารพของบาบิโลน 

 คริสตจักรท่ีเปอร์กามัมยอมรับการประนีประนอมนีแ้ละไม่แยกตนออกต่อพระเจ้า และจบลงด้วยการเป็น” ท่ีนั่งของ

ซาตาน” ในโลกนี ้

 

หนิขาว 
2:17 “หินขาว” ในการดําเนินคดีในสมยัโบราณ มีธรรมเนียมการให้หินขาวแก่ผู้ ท่ีได้รับการตดัสินให้พ้นโทษต่อหน้าผู้พิพากษา โดย

ท่ีหินขาวนัน้แสดงวา่เขาไมมี่ผิด 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสญัญาวา่จะประทานหินขาวท่ีมีพระนามใหมข่องพระองค์ให้แก่ผู้ ท่ีมีชยัชนะ 

 

คริสตจักรที่ธิยาทริา “การบชาู อันไม่มีที่สิน้สุด” 
ช่วงประวตัศิาสตร์ ตัง้แต ่ค.ศ. 500 ถึง ค.ศ.1500 

(อา่นข้อ 18-19) 
2:18-19 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แห่งคริสตจกัรที่เมืองธิยาทิราู ว่า พระองค์ผซ่ึ้งเป็นพระบตุรของพระเจ้า ผู้ ูทรงมีพระเนตรดจุเปลว

ไฟ และมีพระบาทดจุทองสมัฤทธิเกลีย้ง ไดต้รสัดงันีว่้า ์  

 

                                                           
∗ ข้อความนีไ้มมี่ในภาษาไทย [ผู้แปล] 
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‘เรารู้จกัแนวการกระทําของเจ้า ร้ความรัก ความเชืู่ อ และการปรนนิบติัและความอดทนของเจ้า และร้ว่าการเบื้องปลายของู

เจ้ามีมากกว่าการเบือ้งตน้” 

 ประวติัศาสตร์โลกตัง้ช่ือช่วงเวลานีไ้ด้ดีวา่ “ยคุมืด” 

 แสงสว่างของพระเจ้าหายไปจากคริสตจักรของโรมนานแล้ว คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีสนัตะปาปาเป็นผู้ปกครองมี

อิทธิพลเหนือโลกนี ้

 การนมสัการเป็น “การบชูาอนัไม่มีท่ีสิน้สดุ” ท่ีซํา้ซากไร้ความหมาย พิธีมิซซา การสารภาพบาป คําอธิษฐานตอ่นางมารีย

เป็นรูปแบบการนมสัการท่ีดําเนินไปโดยไมมี่ท่ีสิน้สดุและปราศจากฤทธิเดชของพระเจ้์ า 

 

การพพิากษาด้วยไฟ 
2:18 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแนะนําพระองค์เองกับคริสตจักรนีว้่า “ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสมัฤทธ์ิ

เกลีย้ง” 

 ไฟ หมายถงึ การชําระล้างและการทําให้สะอาดด้วยการเผาเอาสิง่ไร้คา่ออก 

 ทองสมัฤทธิ หมายถงึ์  การพิพากษา 

 ข้อความขององค์พระผู้ เป็นเจ้าถงึเมืองธิยาทิราเป็นข้อความเก่ียวกบัการพิพากษาชําระล้าง 

 

คริสตจักรที่ทาํงานแห่งความรัก 
1:19 คริสตจกัรได้รับคําชมเชยเพราะ “แนวการกระทํา [และ] ความรัก” ของคริสตจกัรเป็นหลกั เวลานีเ้ป็นเวลาของการมีชีวิตอยู่

อย่างโหดร้าย ไม่มีโรงพยาบาลหรือสถาบนัการกศุล ในช่วงเวลานี ้โรงพยาบาลเดียวท่ีมีอยู่คือคริสตจกัรและงานการกุศลมาจาก

สถาบนัของคริสตจกัรเกือบทัง้หมด งานแหง่ความรักได้รับคําชมเชยจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

 

คาํสอนของเยเซเบล 
(อา่นข้อ 20-29) 

2:20-22 “แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือพวกเจ้าทนฟังผ้หญิงชื่อเยเซเบลู  ที่ยกตวัข้ึนเป็นผ้เผยพระวจนะ หญิงนัน้สอนและู

ล่อลวงผร้บัใชข้องเราใหล่้วงประเวณีู  และใหกิ้นของทีบ่ชาแก่รปเคารพแลวู้ ู  

 

เราใหโ้อกาสหญิงนัน้กลบัใจ แต่นางก็ไม่ไดก้ลบัใจจากการประพฤติชัว่เลย 

 

นีแ่น่ะ เราจะโยนหญิงนัน้ไวบ้นเตียงคนไข้ และคนทัง้หลายทีล่่วงประเวณีกบันาง เราก็จะท้ิงไวใ้หผ้จญกบัความระทมทกุข์ เวน้

ไวแ้ต่ว่าคนเหล่านัน้จะสํานึกในความประพฤติชัว่ของนาง” 

 

 ผู้หญิงช่ือเยเซเบลเป็นแบบของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอย่างแท้จริง เยเซเบลเป็นหญิงท่ีไม่เช่ือพระเจ้าซึ่งสมรสกับ

กษัตริย์ของอิสราเอล (1พงศ์กษัตริย์ 16:30-33; 21:25) เธอนําการบชูาของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าเข้ามาในอิสราเอล ทําให้การนมสัการ

ของอิสราเอลเป็นมลทินเพราะรวมการนมสัการบาอลัและอาเชราห์เข้ากบัการนมสัการพระเยโฮวาห์ คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกนํา

วิญญาณแบบเยเซเบลนีเ้ข้ามา 

หมายเหต ุช่ือเยเซเบลมีความหมายสองอยา่งด้วยกนั ได้แก่ “ผู้ ท่ีดีงาม” และ “สิง่สกปรกโสมม” 
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 คริสตจักรโรมันคาทอลิกอ้างว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ แต่ในความเป็นจริงเป็นสิ่งสกปรกโสมม ปลายทางของ

คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิอยูใ่นวิวรณ์ 17:4-6 

 ตลอดช่วงเวลาท่ีคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิขึน้มามีอํานาจนี ้สาวกของคริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์ลกุขึน้มาเพ่ือให้

ข่าวสารแหง่ความจริงกบัคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ แต่คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกทรมานธรรมิกชนท่ีแท้จริงของพระเจ้าจนถึงแก่ความ

ตาย และตราหน้าผู้ ท่ีสําแดงฤทธิเดช์ อศัจรรย์ของพระเจ้าวา่เป็นคนนอกศาสนาและไม่ลงัเลท่ีจะเผาพวกเขาท่ีเสาไม้ พระเจ้าจะทรง

พิพากษาการลว่งละเมิดเหลา่นีท้ัง้หมดอยา่งแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ีสาม 
คริสตจักรทัง้เจด็ในเอเชียไมเนอร์ 

เป
อร์

กา
มัม

 
ธิย

าท
ริา

 
ซา

ร์ด
ิส 

ฟีล
าเ
ดล

เฟี
ย 

สเ
มอ

ร นา

ทะ
เล
ให

ญ่
 

(ท
ะเ
ลเ
มด

เิต
อร์

เร
เนี
ยน

) 

รัส
เซี
ย 

เย
อร

ม

 แ
พน

ที่ข
อง

อา
ณ
าจ

ักร
โร
มัน

แล
ะค

ริส
ตจ

ักร
เจ
ด็แ

ห่ง
ใน

เอ
เซ
ีย 

(ว
วิร
ณ์

 



 35 

 
คริสตจักรที่ซาร์ดสิ “การหลบหนี” 

ช่วงประวตัศิาสตร์ ตัง้แต ่ค.ศ. 1500 ถึงเวลาปัจจบุนั 

(อา่นข้อ 1-6) 
 คริสตจกัรนีเ้ป็นคริสตจกัรปฏิรูปโปรเตสแตนต์ คณะผู้ ท่ีหลบหนีจากการข่มเหงของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกและเร่ิมตัง้

ความหวงัใหม่สําหรับยคุสมยัของตน เวลานีเ้ป็นเวลารุ่งเช้าของวนัใหม่จากคืนท่ีมืดของ “ยคุมืด” คําท่ีพดูกนัติดปากของพวกเขา 

คือ “คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูด้่วยความเช่ือ” แต่ผู้ปฏิรูปยคุแรกสดุใช้คําสัง่สอนนีน้อกไปจากการใช้ท่ีมุ่งหมายไว้โดยดหูม่ินการ

กระทําท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความรอดตามพระคมัภีร์ท่ีถกูต้อง 

 

ความเช่ือที่ปราศจากการกระทาํ 
3:1-6 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แหู่ งคริสตจกัรทีเ่มืองซาร์ดิสว่า พระองค์ผท้รงมีพระวิญญาณทัู้ งเจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ด

ดวงนัน้ ไดต้รสัดงันีว่้า ‘เราร้จกัแนวการกระทําของเจ้า เจ้าไดชื้อ่ว่ามีชีวิตอย่ แต่ว่าเจ้าไดต้ายเสียแลวู้ ู  

 

เจ้าจงตื่นข้ึนและกระตุ้นส่วนที่เหลืออย่ ซ่ึงจวนจะตายอย่แล้วู ู นัน้ให้แข็งแรงข้ึน เพราะว่า เราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดี

พร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 

เหตฉุะนัน้ เจ้าจงระลึกว่าเจ้าไดร้บัและไดยิ้นอะไร จงกระทําตามและกลบัใจเสียใหม่ ถา้เจ้าไม่เฝ้าระวงั เราจะมาหาเจ้าเหมือน

อย่างขโมย และเจ้าจะไม่ร้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมือ่ไรู  

แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามคนทีเ่มืองซาร์ดิสทีไ่ม่ไดก้ระทําใหเ้สือ้ผา้ของตนมีมลทิน และเขาเหล่านัน้ จะแต่งตวัสีขาวเดินไปกบัเรา 

เพราะว่าเขาเป็นคนทีส่มควรแลว้ 

 

ผใ้ดมีชยัชนะ ผน้ัน้จะสวมเสือ้สีขาวู ู  และเราจะไม่ลบชือ่ผน้ัน้ออกจากหนงัสือแห่งชีวิตู  เราจะรับรองชื่อผน้ัน้ต่อพรู ะพกัตร์พระ

บิดาของเรา และต่อหนา้เหล่าทตสวรรค์ของพระองค์ู  

 

ใครมีหก็ใหฟั้งข้อความซ่ึงพระวิญญาณไดต้รสัไวแ้ก่คริสตจกัรู ทัง้หลายเถิด’ ”  

 

 วิญญาณท่ีแท้จริงของการปฏิรูปมีอยูเ่พียงช่วงสัน้ๆ พวกเขามีช่ือแต่กลบัตายทางฝ่ายวิญญาณ คริสตจกัรได้หลบหนีออก

จากพิธีการของคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ แตพ่วกเขาไมไ่ด้ดําเนินตอ่ไปเพ่ือแสดงถงึงานแหง่ความรอดท่ีแท้จริง 

 ขอให้สงัเกตว่ามาร์ติน ลเูธอร์ ผู้ปฏิรูปท่ีสําคญัท่ีสดุคนหนึ่ง ดหูม่ินการดําเนินการของพระคณุท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการ

กระทําแห่งความชอบธรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากหนังสือยากอบไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแต่เน้นให้ธรรมิกชนแสดงออกซึ่ง

ความรอดของตนทางการกระทํา ลเูธอร์จงึเรียกหนงัสือเลม่นีว้า่เป็น “จดหมายท่ีไร้คา่อยา่งแท้จริง” 

 คําวา่กลา่วคริสตจกัรนีคื้อ “เจ้าได้ช่ือวา่มีชีวิตอยู ่แตว่า่เจ้าได้ตายเสียแล้ว” 

 คริสตจกัรปฏิรูปกลบัไปสูพ่ิธีการท่ีเยน็ชา แตมี่เพียงไมก่ี่ช่ือท่ีไมเ่ป็นมลทิน พระเจ้าทรงมีประชากรท่ีเหลืออยูเ่สมอ 

 

คริสตจักรที่ฟีลาเดลเฟีย “รักฉันพี่น้อง” 
(อา่นข้อ 7-13) 
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 เราติดตามคริสตจกัรลงไปยงัยคุมืด คริสตจกัรก่อนหน้านีซ้ึง่คือ คริสตจกัรท่ีซาร์ดิส นําเรากลบัสูก่ารปฏิรูป เดินขึน้กลบัมา

สู่หลกัการของอคัรสาวก ช่วงการปฏิรูปเป็นเพียงช่วงสัน้ๆ และไม่นานคริสตจกัรกลบัไปสู่การหนัไปจากความจริง แต่แผนการท่ี

สําคญัของพระเจ้าคือนําโลกออกจากคริสตจกัร และนําประชากรกลบัคืนสูป่ระสบการณ์แบบอคัรสาวกอยา่งแท้จริง 

 คริสตจกัรฟีลาเดลเฟียแสดงถงึการฟืน้ฟขูองประชากรของพระเจ้ากลบัสูค่วามเช่ือท่ีครัง้หนึง่เคยให้แก่ธรรมิกชน 

 

ประตในสวรรค์ู  
3:7 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แห่งคริสตจกัรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า พระองค์ผ้บริสทุธิู ู ์ ผส้ตัย์จริงู  ผท้รงถือลกกุญแจของดาวิดู ู  ผท้รงู

เปิดแลว้จะไม่มีผใ้ดปิด ผท้รงปิดแลว้จะไม่มีผใ้ดเปิด ไดต้รสัดงันีู้ ู ู ว่า” 
 

 พระคําขององค์พระผู้ เป็นเจ้าซึง่แนะนําพระองค์เองในข้อความถึงคริสตจกัรท่ีฟีลาเดลเฟียมีความสําคญัมาก “พระองค์ผู้

บริสทุธ์ิ ผู้สตัย์จริง ผู้ทรงถือลกูกญุแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไมมี่ผู้ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไมมี่ผู้ใดเปิด” 

 สิ่งเหล่านีท้ัง้หมดเป็นสิ่งเตือนใจประชากรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ให้เป็นผู้บริสทุธ์ิ เช่ือฟังความจริง เพราะเรามีประตูสู่

สวรรค์ท่ีเปิดออกตอ่ผู้ ท่ีมีชยัชนะ 

 

การทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
3:8 “ ‘เราร้จกัแนวการกระทําของเจ้า ดเถิด เราได้ตัง้ประตซ่ึงเปิดไว้ตรงหนาู้ ู ู พวกเจ้า ประตนี ้ไม่มีใครปิดไดู้  เราร้ว่าเจ้ามีกําลงัู

เพียงเล็กนอ้ย แต่กระนัน้เจ้าก็ไดป้ระพฤติตามคําของเราและไม่ไดป้ฏิเสธนามของเรา” 

 ในข้อนีก้ลา่วถงึการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 “เราได้ตัง้ประตซูึง่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า” ทําไมคริสตจกัรท่ีฟีลาเดลเฟียจงึมีพระสญัญานี ้

1. คริสตจกัรประพฤตติามพระคาํของพระองค์ 

2. คริสตจกัรไม่ได้ปฏเิสธนามของพระองค์ 

 คริสตจกัรนีเ้ป็นคริสตจกัรตามอย่างพระคมัภีร์ท่ีสร้างขึน้บนพระวจนะของพระเจ้า เป็นคริสตจกัรท่ีไม่เพียงแค่ได้ยินพระ

วจนะเท่านัน้แต่ยงัเช่ือฟังพระวจนะด้วย คริสตจกัรมีหลกัฐานว่ายึดถือการบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซแูละไมป่ระกา

เลกินบัถือในเวลาท่ีมีการทดลอง 

 “เจ้ามีกําลงัเพียงเลก็น้อย” คริสตจกัรนีไ้ม่ใช่คริสตจกัรท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุหรือเป็นคริสตจกัรท่ีมีบคุคลผู้ มีช่ือเสียงท่ีสดุซึง่

ประกาศตนเป็นคริสเตียน แตมี่พระสญัญาท่ีย่ิงใหญ่และมีคา่จากองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

ซาตานปกครองในธรรมศาลาของพวกยวิ 
3:9 “ดเถิด เราจะทําใหพ้วกธรรมศาลาของซาตานทีพ่ดมุสาว่า เขาเป็นพวกยิวและไม่ไดเ้ป็นนันู้ ู  มากราบลงแทบเท้าของเจ้า และ

ใหเ้ขาร้ว่า เราไดร้กัพวกเจ้าู ” 

 

 แอนดรูว์ เทตให้คําอธิบายเก่ียวกบัธรรมศาลาของซาตานวา่ 

 

“ศตัรูท่ีมีอํานาจมากท่ีสดุของคริสตจกัรของพระเยซูคริสต์คือพวกยิว เราอ่านเก่ียวกบัพวกยิวในเธสะโลนิกา ในสเมอร์นา

และท่ีน่ีในฟีลาเดลเฟีย และในทกุกรณี พวกเขาไม่เป็นมิตรเลยและเคืองแค้นคริสเตียน ในปาเลสไตน์ พวกเขาเป็นผู้ข่ม
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เหงพวกเดียวของคริสตจกัร และในท่ีอ่ืนๆ ถ้าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กบัพระกิตติคณุโดยตรง พวกเขาก็ยยุงคนอ่ืนๆ ให้กระทํา

เช่นนัน้ ในสเมอร์นา ‘ธรรมศาลาของซาตาน’ เดียวกนัหมายถงึพวกเขาเหมือนเช่นในท่ีนี”้5  

 

3:10 “เพราะเหตทีุเ่จ้าไดป้ระพฤติตามคําของเรา คือใหมี้ความอดทน เราจะป้องกนัเจ้าใหพ้น้จากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจ ซ่ึงจะ

มีทัว่ทัง้โลก เพือ่จะลองใจคนทัง้ปวงทีอ่ย่ในโลกู ” 

 

 “เราจะป้องกนัเจ้าใหพ้น้จากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจ ซ่ึงจะมีทัว่ทัง้โลก" 

 

 พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะทรงรับคริสตจกัรท่ีฟีลาเดลเฟียขึน้ไปเพ่ือเป็นวิธีในการช่วยกู้จากความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ท่ีจะ

ทดลองมนษุย์ทกุคนบนโลก สิง่ท่ีเน้นคือการช่วยกู้  “จาก” หรือจะให้ดีกวา่คือ “ออกจาก” การพิพากษาของพระเจ้าท่ีจะเกิดแก่โลก 

 พระคมัภีร์มีพระสญัญามากมายท่ีทรงประทานแก่คริสตจกัร แต่พระสญัญาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุคือความหวงัใจอนัให้มีสขุใน

การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป “เราได้ตัง้ประตซูึง่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า” วลัเวิร์ดให้ความคิดเหน็เก่ียวกบัพระสญัญานีว้า่ 

“ข้อความนีจ้ึงสนบัสนนุเร่ืองความหวงัท่ีพระคริสต์จะเสด็จมาเพ่ือคริสตจักรของพระองค์ในเวลาก่อนการทดลองและ

ความยากลําบากตามท่ีอธิบายไว้วิวรณ์ 6-19 เวลาแหง่ความทกุข์เวทนานีจ้ะเกิดขึน้กบัทัง้โลกเม่ือพระเจ้าทรงลงโทษคน

ต่างชาติท่ีไม่เช่ือเหมือนเช่นชาวยิวท่ีปฏิเสธพระคริสต์ คริสตจกัรฟีลาเดลเฟียจึงได้รับสญัญาว่าจะได้รับการช่วยกู้จาก

เวลาแห่งความยากลําบากท่ีจะเกิดขึน้ทัว่โลก แต่จะไม่เกิดขึน้กบัพวกเขา ด้วยเหตนุัน้ พวกเขาจึงได้รับกําลงัใจท่ีจะทน

การทกุข์ยากในปัจจบุนัและดําเนินตอ่ไปในความสตัย์ซ่ือและอดทนเม่ือพวกเขาเป็นพยานเพ่ือองค์พระเยซเูจ้า”6  

 

นิเวศใหม่ 
3:11-13 “เราจะมาในเร็วๆ นี ้จงยึดมัน่ในส่ิงทีเ่จ้ามี เพือ่ไม่ใหผ้ใ้ดชิงเอามงกฎุของเจ้าไปไดู้  

 

ผใ้ดู มีชยัชนะ เราจะตัง้ใหผ้น้ัน้เป็นหลกัอย่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราู ู  และผน้ัน้จะไม่ออกไปนอกพระวิหารู อีกเลย และที่

ตวัของผน้ัน้ เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชือ่เมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรซาเล็มใหม่ทีล่งมาจากสวรรค์จากู ู

พระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไวที้ผ่น้ ัน้ดว้ยู  

 

ใครมีหก็ใหฟั้งข้อความซ่ึงพระวิญญาณไดต้รสัไวแ้ก่คริสตจกัรทัง้หลายเถิู ด” 

 

 สําหรับธรรมิกชนท่ีมีชยัชนะ ผู้ ท่ีได้รับการขดุออกจากบ่อดินและอนญุาตให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าปัน้พวกเขาเป็นเสาในพระ

นิเวศของพระเจ้า มีพระสญัญานีว้า่ “ผู้นัน้จะไมอ่อกไปนอกพระวิหารอีกเลย” ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการคงอยู่อย่างถาวรในสถานท่ีท่ีไม่

มีการทดลอง ความเจ็บปวดใจ และปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัเราในชีวิตปัจจบุนันีอี้กตอ่ไป คําเตือนแก่ธรรมิกชนของพระเจ้าคือ “จง

ยดึมัน่ในสิง่ท่ีเจ้ามี เพ่ือไมใ่ห้ผู้ใดชิงเอามงกฎุของเจ้าไปได้” 

คริสตจักรที่เลาดเีซีย “การปกครองของประชาชน” 
ช่วงประวตัศิาสตร์ คริสตจกัรในเวลาสดุท้าย 

                                                           
5 Tait. Andrew. The Messages to the Seven Churches of Asia Minor: Hodden and Stoughten, 1884 
6 Walvoord, John F. “The Revelation of Jesus Christ” Moody Press, 1966 
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 คริสตจักรเลาดีเซียเป็นตัวแทนคริสตจักรสุดท้ายของยุคคริสตจักร ซึ่งนําเรามาใกล้กับเวลาสุดท้ายของยุคปัจจุบัน 

วิญญาณของเลาดีเซียจะทําให้คนมากมายออกจากคริสตจกัรฟีลาเดลเฟีย กลายเป็นนํา้อุน่ที่ไมเ่ช่ือฟังคําเตือนของเปาโลท่ีให้แก่ท

โมธี 

 

“เพราะจะถงึเวลาท่ีคนจะทนตอ่คําสอนท่ีมีหลกัไมไ่ด้ แตเ่ขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งท่ีเขาชอบฟัง เพ่ือบรรเทาความ

อยาก เขาจะเลกิฟังความจริง และจะหนัไปฟังเร่ืองนิยายตา่งๆ” (ทิโมธี 4:3, 4) 

 

คริสตจักรที่ดาํเนินการโดยสมาชิก 
3:14 “ ‘จงเขียนถึงทตสวรรค์แห่งคริสตจกัรทีเ่มืองเลาดีเซียู ว่า พระองค์ผท้รงเป็นพระอาเมนู  ทรงเป็นพยานทีซ่ื่อสตัย์และสตัย์จริง 

และทรงเป็นปฐมเหตแุห่งส่ิงสารพดั ซ่ึงพระเจ้าทรงสร้างไดต้รสัดงันีว่้า” 

 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแนะนําพระองค์เองกบัคริสตจกัรนีว้่าเป็น “พระอาเมน ทรงเป็นพยานท่ีซ่ือสตัย์และสตัย์จริง” คําว่า 

“อาเมน” เข้าใจกนัทัว่ไปวา่หมายถงึ “ให้เป็นไปดงันัน้เถิด” และใช้เพ่ือแสดงการเน้นในตอนจบของการประกาศหรือการอธิษฐาน 

 ในท่ีนี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ซึ่งเป็นพยานท่ีสตัย์จริงทรงเปิดเผยสถานะท่ีน่าเวทนาของคริสตจกัรในยคุสดุท้าย คริสตจกัรท่ี

ไมมี่ความสตัย์จริงและซ่ือสตัย์ตอ่พระองค์ 

 บางคนสอนว่าคริสตจกัรในเวลาสดุท้ายท่ีอยู่ทางโลก มีคณะกรรมการดําเนินการและมีความเย็นชานี ้จะจบลงด้วยการ

ฟืน้ฟูทั่วโลก พระเยซูทรงบรรยายสถานะสุดท้ายของคริสตจักรนีว้่าเป็นกายท่ีทํางานโดยปราศจากพระวิญญาณของพระองค์ 

พระองค์ทรงยืนอยูน่อกประต ูเคาะประตแูละวิงวอนท่ีจะเข้าไป 

 ถ้อยคําแนะนําชีใ้ห้เห็นว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า ถ้าพิธีการท่ีเย็นชาและการปกครองตวัเองเป็นสิ่งท่ีเจ้าต้องการ “เราก็

เป็นพยานท่ีสตัย์จริงตามใจปรารถนาของเจ้า ให้เป็นไปดังนัน้เถดิ” 

 

คริสตจักรเพน็เทคอสต์ที่อุ่นๆ 
3:15 “ ‘เราร้แนวการกระทําของเจ้า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ใหเ้จ้าเย็ู นหรือร้อน” 

 

 งานของคริสตจกัรในเวลาสดุท้ายไมเ่ป็นท่ีพอพระทยัในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 คริสตจกัรเป็นแต่ “อุ่นๆ” การนมสัการแบบเพ็นเทคอสต์ท่ีแท้จริงถกูทําลาย การเทศนาท่ีร้อนรนภายใต้ฤทธิเดชการทรง์

เจิมของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต ลกัษณะท่ีช่ําชองของโลกได้เข้ามาและที่ประชมุขนาดใหญ่ “ถือศาสนาแต่

เปลือกนอก สว่นแก่นแท้ของศาสนาเขาไมย่อมรับ” (2ทิโมธี 3:5) 

 คริสตจกัรนีถ้กูปกครองโดยสมาชิก ซึง่ทําให้พวกเขาเรียกคนเข้ามาเป็นศิษยาภิบาลซึง่จะกลา่วสิ่งท่ีพวกเขาต้องการจะได้

ยิน การกระทําท่ีอนัตรายนีนํ้าไปสูก่ารอยูท่างฝ่ายโลกและหลงไปจากพระเจ้าอยา่งแท้จริงในท่ีสดุ 

 ในพระคมัภีร์เก่า อิสยาห์กลา่วถงึสภาพเช่นนีท่ี้นําอิสราเอลไปสูส่ภาพท่ีหนัไปจากพระเจ้าจนไมมี่ทางแก้ไข 

 

“เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นชนชาติดือ้ดงึ เป็นลกูขีป้ด เป็นหลานท่ีไมย่อมฟังพระธรรมของพระเจ้า 

 

ผู้ตรัสแก่ผู้ เลง็ญาณวา่ ‘อยา่เหน็เลย’ และแก่ศาสดาพยากรณ์วา่ ‘อยา่พยากรณ์สิง่ท่ีถกูต้องแก่เราเลย จงพดูสิ่งราบร่ืนแก่

เรา จงพยากรณ์มายา” (อิสยาห์ 30:9, 10) 
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 การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีสมาชิกปกครองศิษยาภิบาลนัน้เป็นสถานท่ีซึ่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงก้าวออกไปจากท่ี

ประชมุคริสตจกัร7 

 

คายออกสู่ความทุกข์เวทนา 
3:16 “เพราะเหตทีุเ่จ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา” 

 

 จดุจบของการเป็นแตอุ่น่ๆ (การฟังเพียงคร่ึงเดียว) คือการถกูคายออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 

 คริสตจกัรในเวลาสดุท้ายท่ีหนัไปจากพระเจ้าจะถกูคายออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเข้าสูค่วามทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 เราตรวจสอบเพียงเล็กน้อย ก็จะทราบว่าวิญญาณของการเป็นแต่อุ่นๆ ของคริสตจกัรเลาดีเซียนัน้ครอบงําศาสนาคริสต์

ในปัจจบุนั 

 คําสอนนัน้ชดัเจน คือ การมีเพียงประสบการณ์บงัเกิดใหมท่ี่ได้รับการสนบัสนนุจากพระคมัภีร์นัน้ไม่เพียงพอท่ีจะสามารถ

หลบหนีจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ ธรรมิกชนของพระเจ้าต้องมีความร้อนรนเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วย 

การหลอกลวงของความม่ังมี 
3:17 “เพราะเจ้าพดว่าู  ‘เราเป็นคนมัง่มีไดท้รพัย์สมบติัมาก และเราไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย’ เจ้าไม่ร้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแคน้เข็ญู ใจ เป็น

คนขดัสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่” 

 

 ความมัง่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นหายนะท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของคริสตจกัร พระเยซูเตือนเก่ียวกบัการหลอกลวงของความ

มัง่มีครัง้แล้วครัง้เลา่ (ดมูทัธิว 13:22; มาระโก 4:19; 10:23, 24; ลกูา 18:24) 

 คริสตจกัรเลาดีเซียร่ํารวยเงินทอง แตย่ากจนอยา่งมากในวิญญาณ ความมัง่มีของโลกนีทํ้าให้พวกเขาตาบอดอยา่งสิน้เชิ

ในเร่ืองของประทานนิรันดร์ของพระเจ้าท่ีทรงสญัญาให้แก่ผู้ ท่ีมีชัยชนะ พระสญัญาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุอย่างหนึ่งในพระคมัภีร์คือว่า

คริสตจกัรจะปกครองและครอบครองในฐานะทายาทและทายาทร่วมกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ มีชยัชนะจะเป็นเศรษฐีพนัล้านทาง

ฝ่ายวิญญาณ 

 

ตาบอด 
3:18-19 “เราเตือนสติเจ้าใหซ้ื้อทองคําที่หลอมให้บริสทุธ์ิแล้วจากเรา เพือ่เจ้าจะไดเ้ป็นคนมัง่มี และให้เจ้าซ้ือเสือ้ผา้สีขาว เพือ่นุ่ง

ห่มใหพ้น้จากความอบัอายทีเ่จ้าตอ้งเปลือยกายอย่ และซ้ือยาทาตาของเจ้า เพืู่ อเจ้าจะไดแ้ลเห็น 

 

เรารกัผใ้ดเราก็ตกัเตือนและตีสอนผน้ันู้ ู  เหตฉุะนัน้จงมีความกระตือรือร้น และกลบัใจเสียใหม่” 

 

 คําแนะนําขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคือ “ซ้ือยาทาตาของเจ้า เพือ่เจ้าจะไดแ้ลเห็น” 

 คริสตจกัรนีต้้องได้รับฤทธิเดชการเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์เพ่ือเปิดตาท่ีบอดทางฝ่ายวิญญาณของพวกเขาเพ่ือท่ีจะ

เหน็ความมัง่มีมากมายของพระเยซคูริสต์ 

 คําเตือนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคือ กลับใจเสียใหม่ ไม้ตีสอนกําลงัจะตีลงมาแล้ว 

 

อีคาโบด - สง่าราศีขององค์พระผ้เป็นเจ้าได้จากไปู  

                                                           
7 For a true picture of a Bible run church, see Theocratic Church Government. Apostolic Book Publishers. 
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3:20-22 “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอย่ที่ประต ถ้าผ้ใดได้ยินเสียงู ู ู ของเราและเปิดประต เราจะเข้าไปหาผ้นัน้และจะรับประทานอาหารู ู

ร่วมกบัเขา และเขาจะรบัประทานอาหารร่วมกบัเรา 

 

ผใ้ดมีชยัชนะู  เราจะใหผ้น้ัน้นัง่กบัเราบนพระทีน่ัง่ของเราู  เหมือนกบัทีเ่รามีชยัชนะแลว้ และไดน้ัง่กบัพระบิดาของเราบนพระที่

นัง่ของพระองค์ 

 

ใครมีหก็ใหฟั้งขู้ อความซ่ึงพระวิญญาณไดต้รสัไวแ้ก่คริสตจกัรทัง้หลายเถิด’ ” 

 

 ภาพสดุท้ายของยคุคริสตจกัรนัน้ช่างน่าเศร้า 

 พระเยซทูรงยืนอยูน่อกประตคูริสตจกัรท่ีพระองค์ทรงซือ้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 

 พระองค์ทรงยืนอยูเ่คาะและร้องวา่ “ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประต ูเราจะเข้าไปหาผู้นัน้” 

 ช่างเป็นจดุจบท่ีน่าเศร้าของผู้ ท่ีแสร้งเป็นคริสตจกัรของพระเจ้า พวกเขาโอ้อวดถึงความร่ํารวยของตนและการไมข่าดสิง่ใ

เลย แตก่ลบัยืนเปลือยกายไมมี่ความจริงทางวิญญาณ เป็นผู้ปฏิเสธพระองค์ผู้ ท่ีพวกเขาอ้างว่ารับใช้ ไม่เหมาะสมท่ีจะออกจากโลก

นีโ้ดยการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป จดุจบของพวกเขาถกูกําหนดไว้แน่นอนแล้ว 

 ผู้ ท่ียงัคงเป็นแตอุ่น่ๆ จะถกูคายออกมาสูค่วามทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 อย่างไรก็ตาม พระเมตตาของพระเจ้าเปิดออกกว้างต่อผู้ ท่ีทาตาของตนและเพิ่มเติมพระวิญญาณบริสทุธ์ิ สําหรับคน

เหลา่นัน้ ยงัคงมีพระสญัญา “ผู้ใดมีชยัชนะ เราจะให้ผู้นัน้นัง่กบัเราบนพระท่ีนัง่ของเรา” 
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บทท่ีสี ่
บทนํา 

 ในบทท่ี 2 และ 3 เราได้ศกึษาเก่ียวกบัคริสตจกัรทัง้เจ็ดในเอเชียไมเนอร์ ภาพการพยากรณ์ท่ีอยู่ในพระคมัภีร์ได้ปรากฏว่า

เป็นจริงในเร่ืองช่วงเวลาตา่งๆ ของคริสตจกัรซึง่ในเวลานีก้ลายเป็นประวติัศาสตร์ไปแล้ว 

 พระคมัภีร์ประกาศอย่างหนกัแน่นว่าคริสตจกัรตามประวติัศาสตร์จะสิน้สดุลงด้วยวิญญาณท่ีเป็นแต่อุ่นๆ และหลงไป 

(2เธสะโลนิกา 2:3) 

 เรากําลงัอยูใ่นเวลาสดุท้ายเพราะไม่เคยมีคนมากมายขนาดนีท่ี้อ้างว่าได้บงัเกิดใหม่แต่มีไม่ก่ีคนท่ีแสดงความปรารถนาท่ี

จะเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ เวลาสดุท้ายเป็นเวลาท่ีเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ (2ทิโมธี 4:3, 4) 

 

ความลํา้ลึกเก่ียวกับการที่คริสตจักรจะออกไปจากโลก 
 คริสตจักรฟีลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรท่ีแท้จริงท่ีเหลืออยู่บนโลกในตอนปลายยุคคริสตจักร ได้รับพระ

สญัญาวา่จะไมต้่องพบกบัเวลาแหง่การทดลองท่ีจะเกิดขึน้ทัว่โลกซึง่จะทดสอบคนเหลา่นัน้ท่ีอาศยัอยูบ่นโลก (วิวรณ์ 3:10) 

 คริสตจกัรนีต้้องปฏิบติัตามเง่ือนไขสองประการเพ่ือท่ีจะได้ทรงรับขึน้ไป ได้แก่ 

1. เพราะเหตท่ีุเจ้าได้ประพฤตติามคาํของเรา 

2. และไม่ได้ปฏเิสธนามของเรา 

หมายเหต ุเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสอย่างชดัเจนเก่ียวกบัเวลาแห่งความทกุข์เวทนา พระองค์ทรงสญัญาสิ่งหนึ่งกบัธรรมิกชนท่ี

อธิษฐาน คือ 

 

“เหตฉุะนัน้จงเฝ้าอยูท่กุเวลา จงอธิษฐานเพ่ือท่านทัง้หลายจะมีกําลงัท่ีจะพ้นเหตุการณ์ทัง้ปวงซึง่จะบงัเกิดมานัน้ และ

จะยืนอยูต่อ่หน้าบตุรมนษุย์ได้” (ลกูา 21:36) 

 

 ให้สงัเกตพระคําของพระองค์ว่า “จะพน้เหตกุารณ์ทัง้ปวง” ไม่ใช่พ้นแค่บางสว่นหรือจะซ่อนตวัอยู่ได้ท่ามกลางเหตกุารณ์

เหลา่นัน้ 

  พระองค์จะไมท่รงตอบคําอธิษฐานนัน้หรือ 

 ในข้อความเดียวกนันี ้(ลกูา 21:25-28) องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสถึงเหตุการณ์แวดล้อมการเสด็จกลบัมายงัโลกเป็นครัง้ท่ี

สองเพ่ือปกครองในสง่าราศีอนัย่ิงใหญ่ น่ีไม่ใช่การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป แต่เป็นอีกเหตกุารณ์ซึ่งจะเกิดขึน้เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า

เสด็จกลับมาบนโลกหลังจากความทุกข์เวทนา แต่หมายสําคัญท่ีเกิดก่อนการเสด็จมาบนโลกเป็นครัง้ท่ีสองเป็นคําเตือนแก่

คริสตจกัรวา่การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปนัน้ใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซตูรัสกบัเราในท่ีนีไ้ว้ด้วยถ้อยคําท่ีชดัเจนและไมผิ่ดพลาด 

 

“เม่ือเหตุการณ์ทัง้ปวงนีเ้ร่ิมจะบงัเกิดขึน้ ท่านทัง้หลายจงยืดตวัและผงกศีรษะขึน้ ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว” (ลู

กา 21:28) 

 

 พระพิโรธของพระเจ้าไมใ่ช่สิง่ท่ีทรงกําหนดไว้เพ่ือคริสตจกัร (1เธสะโลนิกา 1:9, 10; 5:8, 9) 

 พระเจ้าไมท่รงเทพระพิโรธของพระองค์แก่ผู้ ท่ีเช่ือฟังเช่นกนั (ปฐมกาล 18:23-26; 19:22) 

 พระเจ้าจะไม่ทรงทําลายแผ่นดินโลกด้วยนํา้ทว่มจนกวา่เอโนค ซึง่เป็นแบบของคริสตจกัรจะได้รับขึน้สวรรค์ไปก่อน

พระองค์จะไมท่รงทิง้คริสตจกัร ซึง่เป็นเจ้าสาวของพระองค์ ให้ประสบกบัพระพิโรธของพระองค์ซึง่จะตกแก่โลก 
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 เราได้ศกึษาคําพยากรณ์เก่ียวกบัคริสตจกัรทัง้เจ็ดแล้ว ถ้าพระสญัญาเก่ียวกบัการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปเป็นความจริง ก็

จะต้องมีสิ่งท่ีบ่งบอกว่าพระเจ้าได้ทรงรับคริสตจกัรฟีลาเดลเฟียนัน้ขึน้ไปจากโลก ควรสังเกตว่าหลังจากบทที่ 3 ไป ไม่มีการ
กล่าวถงึคริสตจักรในฐานะกายของผ้ที่เช่ือซึ่งอาศัยอย่บนโลกู ู อีก 
 ถ้าคริสตจกัรฟีลาเดลเฟียได้ทรงรับขึน้ไป จะต้องมีร่องรอยของการทรงรับชึน้ไป และเราต้องเห็นคริสตจกัรในสง่าราศี บท

ท่ี 4 และ 5 จะกลา่วถงึรายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ์นี ้

 
ส่วนที่สาม 

เหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึน้ในภายหน้า 
 บทท่ี 4 เป็นจดุเร่ิมต้นของสว่นท่ีสามและเป็นสว่นสดุท้ายของเหตกุารณ์ท่ีบนัทกึเอาไว้ในหนงัสือวิวรณ์ 

 วลีท่ีวา่ “เหตกุารณ์ซึง่จะเกิดขึน้ในภายหน้า” ชีใ้ห้เหน็วา่จะต้องมีสิง่หนึง่สําเร็จก่อนท่ีจะเกิดสิง่อ่ืนๆ ตามมา  

 ในบทท่ี 3 ประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรได้สําเร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี ้“ในภายหน้า” หรือหลงัจากคริสตจกัรได้ทรงรับไป

แล้ว เราจะกลา่วถงึเหตกุารณ์ท่ีจะตามมา 

 

 
 

ภาพการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
(อา่นบทนี)้ 

4:1 “ต่อจากนัน้ ข้าพเจ้าไดเ้ห็นประตสวรรค์ู เปิดอา้อยู่ และพระสรุเสียงแรกซ่ึงข้าพเจ้าไดยิ้นนัน้ ไดต้รัสกบัข้าพเจ้าดจุเสียงแตรว่า 

‘จงข้ึนมาบนนีเ้ถิด และเราจะสําแดงใหเ้จ้าเห็นเหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งเกิดข้ึนในภายหนา้’ ” 

 

 บทนีเ้ปิดขึน้วา่ยอห์น “เหน็ประตสูวรรค์เปิดอ้าอยู”่ ตอ่มาเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงแตรตรัสวา่ “จงขึน้มาบนนีเ้ถิด” 

 เหตกุารณ์ทัง้สองนัน้จะเป็นสญัญาณถงึการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 เหตกุารณ์แรกได้ทรงสญัญาไว้กบัคริสตจกัรฟีลาเดลเฟียว่าเป็นทางท่ีจะหลีกหนีจากความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ ถ้อยคําท่ี

ตรัสไว้คือ “เราได้ตัง้ประตซูึง่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า” 

 ในตอนนี ้ยอห์นเหน็ประตแูหง่พระสญัญานีเ้ปิดไว้อยูใ่นสวรรค์อยา่งชดัเจน 

 ส่วนสญัญาณอย่างท่ีสองของการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปนัน้ อคัรเปาโลได้กล่าวถึงไว้ล่วงหน้าใน 1เธสะโลนิกา 4:13-18 

ถ้อยคําของเขาคือ “ด้วยว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสส่ัง (เสียงกู่ก้อง) ด้วยสําเนียงเรียกของ

เทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า” 

 ประการแรก ยอห์นเห็นประตูท่ีเปิดไว้ตามท่ีทรงสัญญา จากนัน้ เขาได้ยิน “พระสุรเสียง...ดุจเสียงแตร” ฉบับ 

Weymounth แปลไว้วา่ “ดจุเสียงอกึทกึของแตร” 

 เสียงเรียกท่ียอห์นได้ยินซึ่งเหมือนกบัเสียงแตรเป็นการทรงเรียกรับคริสตจักรขึน้ไปอย่างแน่นอน ถ้อยคําท่ีตรัสคือ “จง

ขึน้มาบนนีเ้ถิด” 

 ไมต้่องสงสยัเลยวา่เป็นการทรงเรียกรับคริสตจกัรขึน้ไป เหตกุารณ์นีไ้ด้รับการพิสจูน์ในวิวรณ์ 11:11-12 เม่ือพยานสองคน

ถกูฆา่ ศพของพวกเขานอนอยู่บนถนนเป็นเวลา 3½ วนั จากนัน้ ในทนัใดมี “พระสรุเสียงดงัมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า ‘จงขึน้มา

ที่น่ีเถดิ’ และ...เขาขึน้ไปในหมูเ่มฆหมูส่วรรค์” 

 พวกเขาได้ทรงรับขึน้ไปเหมือนเช่นคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไปในตอนท้ายของบทท่ี 3 

 เหตกุารณ์เหลา่นีส้อดคล้องกบัความเข้าใจของอคัรสาวกเก่ียวกบัแผนการของพระเจ้าสําหรับยคุนีท้ัง้ยคุ 
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 ในการตดัสินใจท่ีการประชมุสภาอคัรสาวกเป็นครัง้แรกตามท่ีบนัทึกไว้ในกิจการ 15:14-17 อคัรสาวกเปโตรแสดงความ

คิดเหน็ของพวกเขาวา่ 

 

“สเิมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเย่ียมเยียนคนต่างชาติครัง้แรก เพ่ือจะทรงเลือกชนกลุม่หนึ่งออกจากเขาทัง้หลาย

ให้เป็นของพระองค์ (เพ่ือพระนามของพระองค์) คําของผู้ เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเร่ืองนี ้ดงัท่ีได้เขียนไว้แล้วว่า 

‘ภายหลงัเราจะกลบัมา และเราจะสร้างพลบัพลาของดาวิดซึ่งพงัลงแล้วขึน้ใหม่ ท่ีร้างหักนัน้เราจะก่อขึน้อีก และจะ

ตัง้ขึน้ใหม ่เพ่ือคนอ่ืนๆ จะได้แสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า คือบรรดาคนตา่งชาติซึง่เราจองไว้” 

 

 การตดัสนิใจของพวกเขามีประเดน็สําคญัสามประการดงันี ้

1. องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงนําชนตา่งชาติออกมาเพ่ือพระนามของพระองค์ (ทรงรับออกไป) 

2. หลงัจากนัน้พระองค์จะทรงกลบัมาท่ีพระสญัญาซึง่ทรงประทานให้แก่อิสราเอลและทําให้พนัธสญัญาของดาวิดสมบรูณ์

ด้วยการยกชนชาวอิสราเอลท่ีเหลือซึง่มีชีวิตรอดจากความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ขึน้ (ดปูฐมกาล 12:1-4; 13:14-17; 15:1-

7; 2ซามเูอล 7:8-17) (ดโูรม 11) 

3. องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงครอบครองในฐานะกษัตริย์บนโลก โดยประทบัอยู่บนพระท่ีนัง่ของดาวิด ชนต่างชาติท่ีเหลือซึ่ง

รอดจากความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่จะมีโอกาสท่ีจะเข้ามาและนมสัการพระองค์ 

 เราพบลําดบัเหตกุารณ์นีใ้นหนงัสือวิวรณ์เจ็ดบทแรก 

 บทท่ี 2 และ 3 แสดงภาพของคริสตจกัรบนโลก 

 บทท่ี 4 และ 5 แสดงภาพของคริสตจกัรท่ีได้ทรงรับขึน้ไปในสวรรค์ 

 บทท่ี 6 และ 7 แสดงภาพบนโลก ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกเปิดเผย ความทุกข์เวทนาเร่ิมต้นขึน้ ชนชาติอิสราเอล 

144,000 คน ได้ประทบัตราด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ข้อพระคัมภร์ีเก่ียวกับการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
 จะต้องจําไว้ว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือวิวรณ์ไม่ใช่เพ่ืออธิบายเก่ียวกับการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป แต่ให้ภาพการ

พยากรณ์ซึง่จบลงด้วยการเปิดเผยวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นจอมเจ้านายและจอมกษัตริย์ 

 หนงัสือวิวรณ์เป็นการสําเร็จของงานท่ีอคัรสาวกเปโตรกล่าวไว้ในกิจการ 3:20-21 ว่า “วาระเม่ือสิ่งสารพดัจะตัง้ขึน้ใหม ่

ตามซึง่พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้ เผยพระวจนะบริสทุธิของพระองค์ตั ้์ งแตก่าลโบราณมา” 

 

คาํส่ังสอนสาํคัญเก่ียวกับการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
 คริสตจกัรได้รับคําสัง่สอนเก่ียวกบัการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปจากหนงัสือต่างๆ ในพระคมัภีร์ใหม่ ข้อพระคมัภีร์ท่ีสําคญั 

ได้แก่ 

ยอห์น 14:1-3 

ลกูา 21:34-36 

1โครินธ์ 15:23 

1เธสะโลนิกา 2:19; 3:13; 4:13-17; 5:9, 23 

2โครินธ์ 5:1-8 

เอเฟซสั 5:27 

ฟีลปิปี 3:11; 20-21 
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1เปโตร 5:4 

ทิตสั 2:11-13 

 ในหนงัสือวิวรณ์ มีการกล่าวถึงการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปเพียง 3 ครัง้ ได้แก่ วิวรณ์ 2:25; 3:11 และตอนนีใ้น 4:1 

หลงัจากข้อพระคมัภีร์ท่ีเรากําลงัศกึษาอยูต่อนนีคื้อ วิวรณ์ 4:1 เราจะไมเ่หน็วา่คริสตจกัรอยูบ่นโลกนีอี้ก 

 
ขอให้สังเกตเป็นพเิศษ 
 ควรจะสงัเกตว่าผู้ ท่ีอยู่บนโลกซึ่งได้เรียกว่าเป็นธรรมิกชนในบทท่ีตามมานัน้ไม่ได้รับการกล่าวถึงด้วยถ้อยคําที่ เป็น
ลักษณะของพระกายของพระคริสต์ 
 มีผู้ ท่ีเรียกวา่เป็นผ้รับใชู้  

หรือ 

 มีผู้ ท่ีเรียกวา่เป็นปุโรหติ 

หรือ 

 มีผู้ ท่ีเรียกวา่เป็นคนต่างชาตทิี่ได้รอด 

หรือ 

 มีผู้ ท่ีเรียกวา่เป็นชาวอสิราเอลที่ได้รอด 
แต่ 
 ไมเ่คยได้เรียกวา่เป็นเจ้าสาว กษัตริย์และปโุรหิต หรือคําศพัท์อ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเหมือนกบัคริสตจกัร 

 

วัตถุประสงค์ของการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
 เพ่ือให้เข้าใจคําสัง่สอนเก่ียวกบัการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปอย่างแท้จริง เราจําเป็นต้องทราบและเข้าใจสิ่งท่ีข้อพระคมัภีร์

สอนวา่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 
การทรงรับคริสตจักรขึน้ไปมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ 

1. เพ่ือเป็นเหตุให้ธรรมิกชนหลีกหนีจากความทุกข์เวทนาและยืนอย่ต่อู พระพักตร์ของบุตรมนุษย์ ลกูา 21:34-36; 

โรม 5:8-9; 1เธสะโลนิกา 5:8-10; วิวรณ์ 3:7-10 

2. เพ่ือนําอํานาจกีดขวางซึ่งหยุดยัง้ผ้ไร้กฎระเบียบ น่ันคือ ู ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ไม่ให้ครอบครองโลกนี ้2เธ

สะโลนิกา 2:1-8 (เปรียบเทียบกบัการทรงรับขึน้ไปของเอโนคก่อนหน้านํา้ทว่มและการหลบหนีของโลทก่อนการทําลายโ

โดม) 

3. เพ่ือถวายธรรมิกชนให้กับพระองค์เองในฐานะเจ้าสาวที่จะอย่ด้วยู ตลอดไป เอเฟซสั 5:27; 1เธสะโลนิกา 4:17; 

ยอห์น 14:3  

4. เพ่ือให้ผ้ชอบธรรมที่ตายู ไปในความเช่ือฟ้ืนขึน้จากท่ามกลางคนอธรรมที่ตายไป 1โครินธ์ 15:21-23, 51-58; ฟี

ลปิปี 3:11, 21; วิวรณ์ 20:4-6; โรม 8:9-11 

5. เพ่ือเปล่ียนกายที่มตะของเราให้เป็นกายที่อมตะ 1โครินธ์ 15:21, 23, 51-58; ฟีลปิปี 3:20-21 

6. เพ่ือพิพากษาธรรมิกชนของพระเจ้าตามการประพฤติในร่างกายที่งานเลีย้งของพระเมษโปดก 2โครินธ์ 5:10; 

วิวรณ์ 19:7-9 

 

ห้องพระที่น่ังและคริสตจกัรที่ทรงรับขึน้ไป 
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4:2-3 “ในทนัใดนัน้ พระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และนีแ่น่ะ มีพระทีน่ัง่ตัง้อย่ในสวรรค์และมีท่านองค์หน่ึงประทบับนพระทีน่ังู่

นัน้ 

และท่านผ้ประทบับนพระที่นัง่นัน้ปรากฏู ประดุจแก้วมณีโชติและแก้วทบัทิม และมีรุ้งล้อมรอบพระที่นัง่นัน้ ดประหน่ึู งแก้ว

มรกต” 

 
“พระวญิญาณ...ทรงดลใจข้าพเจ้า” 
 แม้ว่ายอห์นยงัคงอยู่ท่ีเกาะปัทมอส ในวิญญาณ เขาก้าวไปอยู่ต่อหน้าพระพกัตร์ของพระเจ้า สิ่งท่ีเขาเห็น ได้แก่ พระที่

น่ังหน่ึงและการสําแดงท่ีประจกัษ์แก่ตาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงประทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่์ นัน้ 

 ผู้นัน้ไมอ่าจเป็นใครไปได้นอกจากพระเยซคูริสต์ ซึง่เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า 

 การพรรณนาถงึความงามท่ีสอ่งสวา่งของพระองค์เป็นการพรรณนาถงึหินอนัมีคา่ 

 สิ่งนีเ้ป็นสัญลักษณ์อย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาท่ีทดสอบแล้วในอิสยาห์ 28:16 และเป็นศิลามุมเอกของ

คริสตจกัร (1เปโตร 2:6) 

 ไมใ่ช่เร่ืองน่าแปลกใจท่ีตอนนีใ้นสวรรค์ พระองค์ทรงสอ่งแสงจากพระกายของพระองค์ รุ้งท่ีมีสง่าราศีเหมือนเช่นศิลาอนัมี

คา่ซึง่ได้รับการทดสอบและแท้จริง ศลิาของทุกยุคสมัย 

 

ผ้อาวุโสู ทัง้ 24 
(อา่น 4:4-5 และ 5:8-9) 

4:4 “และล้อมรอบพระทีน่ัง่นัน้มีทีน่ ัง่อีกยีสิ่บสีที่่นัง่ และมีผอ้าวโุสู ยีสิ่บสีค่นนัง่อย่บนทีน่ัง่เหล่านัน้ ทกุคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎู

ทองคําบนศีรษะ 

มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆ ดงัออกมาจากพระทีน่ัง่นัน้ และมีคบเพลิงเจ็ดดวงจุดไวต้รงหนา้พระทีน่ัง่ คบเพลิงเหล่านัน้คือ

วิญญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า” 

 ผู้อาวโุสเหลา่นีคื้อใคร 

ข้อ 4 เม่ือใช้คํานีใ้นพระคมัภีร์เก่า จะใช้กบัมนษุย์เสมอ ไม่เคยใช้กบัทตูสวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ คําว่า “ผู้อาวโุส” พบอยู่ 152 ครัง้

ในพระคมัภีร์เก่าและในการใช้สว่นใหญ่ หมายถงึหวัหน้าของครอบครัวหรือเผา่ บุคคลผ้เป็นตัวแทนู  

 ในพระคัมภีร์ใหม่ คําว่า “ผู้อาวุโส” นํามาจากคําภาษากรีกว่า “เพร็สบูเทะรอส” (presbuteros) มีการใช้ 66 ครัง้เพ่ือ

หมายถงึผู้ปกครองในคริสตจกัร 

 การใช้ท่ีมีเหตุผลมากท่ีสุดในข้อนีคื้อผู้ อาวุโสเหล่านีเ้ป็นมนุษย์ผู้ ได้รับการไถ่ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนท่ีมีจํานวน

มากกวา่นัน้ 

 ข้อสรุปเก่ียวกบัการพรรณนาถงึพวกเขาในข้อนี ้ได้แก่ 

1. ผู้อาวโุส 24 คนนัง่อยูบ่นท่ีนัง่ 

2. พวกเขานุ่งหม่ขาว 

3. พวกเขาสวมมงกฎุทองคํา 

 นอกจากนี ้เราต้องสนันิษฐานจากตําแหน่ง “ผู้อาวโุส” วา่พวกเขาเป็นตวัแทนของกลุม่คนท่ีมีจํานวนมากกวา่ 

 1พงศาวดาร 24:1-9 เป็นตวัอย่างของการเลือกผู้แทนสําหรับการรับใช้ ปโุรหิตทกุคนไม่สามารถรับใช้ท่ีแท่นบูชาได้ใน

เวลาเดียวกนั จึงต้องแบ่งออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ หมายเหต ุปโุรหิต 24 คนรับใช้ในเวลาเดียวกนัและพวกเขาเป็นตวัแทนปโุรหิต

ทัง้หมดและชนชาติอิสราเอลทกุคนด้วย 
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 ข้อเท็จจริงเหล่านีชี้ใ้ห้เห็นว่าผู้อาวโุสทัง้ 24 ยืนอยู่ต่อหน้าพระท่ีนัง่ของพระเจ้า เป็นตวัแทนของกลุ่มคนท่ีเป็นเหมือนกบั

พวกเขา 

 พวกเขาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรท่ีได้ทรงรับขึน้ไปซึ่งตอนนีอ้ยู่ในสวรรค์ โดยมีข้อสนบัสนนุจากการบรรยายเพิ่มเติมใน

วิวรณ์ 5:8-10  

เพลงของพวกเขาคืออะไร “พระองค์ได้ทรงไถ่เราทัง้หลาย” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

พวกเขาเป็นชนชาตอิะไร “ออกจากทกุตระกลู ทกุภาษา ทกุชาติและทกุประเทศ” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

การทรงเรียกของพวกเขาคืออะไร “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเป็นกษัตริย์ และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา” (พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 
ใครเป็นผ้ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมทุกประการู  

1. คริสตจักรที่เช่ือพระนามของพระเยซูเหมือนเช่นอัครสาวก เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ เจ้าสาวของพระเมษโปดก 

แต่งกายในชุดขาว เอเฟซสั 5:27; 2เปโตร 3:14; วิวรณ์ 19:7, 8, 14 

2. คริสตจักรที่ เช่ือพระนามของพระเยซูเหมือนเช่นอัครสาวก จะน่ังกับพระองค์บนพระที่ น่ังของพระองค์เพ่ือ

พิพากษาและครอบครองกบัพระองค์ 2ทิโมธี 2:12; 1โครินธ์ 6:2, 3 

3. คริสตจักรที่เช่ือพระนามของพระเยซเหมือนเช่นอัครสาวกู  จะได้รับมงกุฎแห่งพันธสัญญาใหม่ 

มงกฎุ 5 มงกฎุท่ีทรงประทานแก่คริสตจกัร ได้แก่ 

(1) มงกฎุแหง่ชีวิต ยากอบ 1:12; วิวรณ์ 2:10 

(2) มงกฎุแหง่สง่าราศี 1เปโตร 5:2-4 

(3) มงกฎุแหง่ความช่ืนชมยินดี 1เธสะโลนิกา 2:19, 20; ฟีลปิปี 4:1 

(4) มงกฎุแหง่ความชอบธรรม 2ทิโมธี 4:8 

(5) มงกฎุท่ีไมร่่วงโรย 1โครินธ์ 9:25-27 

4. คริสตจักรที่เช่ือพระนามของพระเยซเหมือนเช่นอัครสาวกู  เป็นผู้ เดียวในพระคมัภีร์จนถึงเวลานีท่ี้ได้รับการไถ่จาก

คนทุกชาต ิทุกประเทศและทุกภาษา กิจการ 10:34, 35; 2เปโตร 2:9, 10 

5. คริสตจักรที่เช่ือพระนามของพระเยซเหมือนเช่นอัครสาวกู  เป็นกายเดียวในพระคมัภีร์ท่ีมีกล่าวถงึว่าเป็นกษัตริย์
และปุโรหติของพระเจ้า 

 อิสราเอลไมอ่าจดํารงตําแหน่งนีไ้ด้ มีเพียงบตุรของอาโรนในเผ่าเลวีเท่านัน้ท่ีสามารถเป็นปโุรหิตได้ มีเพียงผู้ ท่ีเกิดจากเผ่า

ยดูาห์จากพงศ์พนัธุ์ของดาวิดเท่านัน้ท่ีสามารถเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมได้อย่างถกูต้อง ไม่มีใครสามารถเป็นทัง้กษัตริย์และปโุรหิต

ได้ 

 พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นบุตรของดาวิด มีสิทธิท่ีถกูต้อง์ ทางเชือ้สายของดาวิดท่ีจะครอบครองในฐานะกษัตริย์บนพระท่ีนัง่

ของดาวิด 

 พระเยซคูริสต์ ในฐานะพระผู้ไถ่ของเรา เป็นปโุรหิตเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค 

 ผู้ ท่ีกลบัใจด้วยความเสียใจอย่างชอบพระทยัพระเจ้าและได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูซึง่ขึน้มาแสวงหาและรับ

พระวิญญาณบริสทุธิโด์ ยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาตา่งๆ ได้บังเกดิใหม่ 

 

“พระองค์ได้เสด็จมายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์ แต่สว่นบรรดาผู้

ท่ีต้อนรับพระองค์ ผู้ ท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสทิธิให้เป็นบตุรของพระเจ้า ซึง่ในฐานะนัน้เป็น

ผู้ ท่ีมิได้เกิดจากเลือดเนือ้ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนษุย์ แตเ่กิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:11-13) 



 47 

 

 ด้วยการบงัเกิดนัน้ เราจึงเป็นบตุรของพระเจ้า ในฐานะบตุร โดยการรับมรดก เราจะปกครองและครอบครองกบัพระบิดา

แหง่สวรรค์ของเราในฐานะกษัตริย์และปุโรหติ 1เปโตร 2:5, 9 

 เราต้องสรุปวา่หลกัฐานตามพระคมัภีร์ทัง้หมดพิสจูน์วา่ 

 ผู้อาวโุสทัง้ 24 เป็นตวัแทนของกายของเจ้าสาวท่ีได้รับการไถ่ของพระคริสต์ ซึง่คือคริสตจกัรของพระองค์ ซึง่ตอนนีอ้ยู่ใน

สวรรค์ 

หมายเหต ุจากจุดนีเ้ป็นต้นไป ผู้อาวโุสทัง้ 24 ปรากฏอยู่ในหนงัสือวิวรณ์ท่ีเหลือต่อพระพกัตร์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในสวรรค์ (ดู

วิวรณ์ 5:14; 7:11; 11:15, 16; 14:3; 19:4) 

 

ข้อ 5 ภาพในข้อพระคมัภีร์นีเ้ปรียบเทียบกบัภาพของอพยพ 19:16 ท่ีซึง่ [พระเจ้า] ทรงประทานพระบญัญัติให้กบัโมเสสท่ีภเูขาซี

นาย 

 เป็นภาพของการสําแดงฤทธิเดชของพระเจ้าผู้ทรงมหิ์ ทธิฤทธ์ิอยา่งน่าเกรงขาม 

 คริสตจกัรอยู่ในสวรรค์และพระพิโรธของพระเจ้ากําลงัจะตกลงบนคริสตจกัรเลาดีเซียท่ีเป็นแต่อุ่นๆ ในโลกท่ีถกูแช่งสาป

ด้วยบาป 

 ความทกุข์เวทนากําลงัจะเร่ิมต้นขึน้ การพิพากษาของพระเจ้าจะตกแก่มนษุย์ทัง้ปวง 

 

วิญญาณทัง้เจด็ของพระเจ้า 
 วิญญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้ามีกลา่วถึงไว้ในวิวรณ์ 1:4 ด้วย ในท่ีนี ้อาจหมายถึงวิญญาณแห่งการรับใช้ทัง้เจ็ดท่ีออกจาก

พระท่ีนัง่ของพระองค์ ทัง้หมดเป็นวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสทุธิองค์เดียว์  

1. วิญญาณแหง่พระคณุ ฮีบรู 10:29 

2. วิญญาณแหง่การวินิจฉยั อิสยาห์ 11:2 

3. วิญญาณแหง่การพิพากษา อิสยาห์ 4:4 

4. วิญญาณแหง่ความรู้ อิสยาห์ 11:2 

5. วิญญาณแหง่สติปัญญา อพยพ 28:3 

6. วิญญาณแหง่ความจริง ยอห์น 14:17 

7. วิญญาณแหง่ความเข้าใจ อิสยาห์ 11:2 

 

วิญญาณทัง้เจด็ของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
 วิญญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้ามีศตัรูคือวิญญาณของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ (1ยอห์น 4:3) ซึง่มีการสําแดงตน 7 อยา่ง 

1. วิญญาณแหง่การผกูมดั โรม 8:15 

2. วิญญาณแหง่การเลน่ชู้  โฮเชยา 4:12; 5:4 

3. วิญญาณแหง่การทํานาย กิจการ 16:16 

4. วิญญาณแหง่ความเทจ็ 1ยอห์น 4:6 

5. วิญญาณแหง่ความกลวั 2ทิโมธี 1:7 

6. วิญญาณแหง่ความอิจฉา กนัดารวิถี 5:14 

7. วิญญาณแหง่ความเซ่ืองซมึ โรม 11:8 
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ส่ิงที่มีชีวิตอยู่ทัง้ส่ี 
4:6 “และตรงหน้าพระที่นัง่นัน้มองดเหมือนทะเลแก้วผลึกู  และบริเวณรอบพระที่นัง่ทั้งสองข้างนัน้ มีสตัว์สี่ตวัซ่ึงมีตาเต็มทั้ง

ข้างหนา้และข้างหลงั 

 

สตัว์ตวัทีห่น่ึงนัน้เหมือนสิงห์ สตัว์ตวัทีส่องนัน้เหมือนโค สตัว์ตวัทีส่ามนัน้มีหนา้เหมือนมนษุย์ และสตัว์ตวัทีสี่เ่หมือนนกอินทรี

กําลงับิน 

สตัว์ทัง้สี่นัน้มีปีกหกปีกและมีตาทัง้รอบนอกและข้างใน และสตัว์เหล่านัน้ร้องตลอดวนัตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า ‘บริสุทธ์ิ 

บริสทุธิ บริสทุธิ์ ์ พระเจ้าผท้รงฤทธานภุาพสงสดุู ู  ผไ้ดท้รงดํารงอย่ในกาลก่อนู ู  ผท้รงดํารงอย่ในปัจจุบนัู ู  และผซ่ึ้งจะเสด็จมาู ’ ” 
 

 คําแปลวา่ “สตัว์” นัน้ไมใ่ช่การบรรยายท่ีถกูต้อง ดีท่ีสดุท่ีจะใช้ว่า “สิ่งท่ีมีชีวิตอยู่” พระคมัภีร์สว่นใหญ่จะให้คําแปลนีไ้ว้ใน

คําอธิบายด้านข้าง 

 วลัเวิร์ดอธิบายไว้อย่างมีเหตุผลเก่ียวกับ “สิ่งท่ีมีชีวิตอยู่” ว่า “บางคนแปลสิ่งท่ีมีชีวิตอยู่ทัง้ส่ีว่าเป็นตัวแทนของพระ

ลักษณะหรือคุณสมบัตขิองพระเจ้าตามท่ีแสดงให้กบัยอห์นในท่ีนีเ้ป็นสิง่ท่ีมีชีวิต”8 

 มีสิง่หนึง่ท่ีเราตระหนกัเป็นอยา่งมาก คือวา่สิง่ท่ีมีชีวิตอยูเ่หลา่นีป้ระกาศทัง้วนัและคืนถึงลกัษณะสําคญัท่ีสดุสองประการ

ของพระเจ้าของเรา 

 สิ่งท่ีประกาศคือ “บริสทุธิ บริสทุธิ บริสทุธิ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ์ ์ ์  ผ้ได้ทรงดํารงอย่ในกาลก่อน ผ้ทรงดํารงู ู ู

อย่ในปัจจุบัน และผ้ซึ่งจะเสดจ็มาู ู ” พระเจ้าองค์เดียวนีไ้ม่ใช่ใครอ่ืนนอกไปจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ ไม่เพียงแต่มีชีวิตอยู่และ

วายพระชนม์เทา่นัน้ แตท่รงเป็นขึน้จากความตายและเสดจ็มาอีกครัง้ ทิตสักลา่วไว้อีกครัง้วา่พระองค์ทรงเป็นผู้ใด 

 “ให้คอยทา่รับความหวงัใจอนัให้มีสขุ และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง คือพระเยซคริสต์เจ้าผ้ช่วยให้รอดู ู

ของเรานัน้” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 
 

การนมัสการในสวรรค์ 
4:9-11 “เมื่อสตัว์เหล่านัน้ถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคําโมทนาแด่พระองค์ ผ้ประทบับนพระที่นัง่ ผ้ทรงดํารงอยู่ ู ู

ตลอดไปเป็นนิตย์คราวใด 

ผอ้าวโุสทัง้ยีสิ่บสีน่ัน้ก็ทรุดตวัลงถวายบงัคมพระองค์ผป้ระทบับนพระทีน่ัง่นันู้ ู  และนมสัการพระองค์ผท้รงดํารงอย่ตลอดไปเป็นู ู

นิตย์ และถอดมงกฎุออกวางตรงหนา้พระทีน่ัง่ร้องว่า 

 

‘องค์พระผ้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายู  พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญ พระเกียรติและฤทธิเดช์  เพราะว่า

พระองค์ไดท้รงสร้างสรรพส่ิงทัง้ปวง และสรรพส่ิงทัง้ปวงนัน้ก็ทรงสร้างข้ึนแลว้ และดํารงอย่ตามชอบพระทยัของพระอู งค์’ ” 

 

 สรรพสิ่งทัง้ปวงได้ทรงสร้างขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการนําความพอพระทยัมายงัองค์พระผู้ เป็นเจ้า (สดดีุ 19:1; โคโลสี 

1:16) ในการนมสัการจากใจท่ีขอบพระคณุของเรา เราทําให้พระองค์ทรงพอพระทยั และพระองค์ทรงสง่การอวยพรของพระองค์มา

ให้กบัเรา 

 ผู้อาวโุสทัง้ 24 ได้รับมงกฎุเพราะการกระทําท่ีชอบธรรมอนัสําเร็จบนโลก แต่เม่ือพวกเขาเห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ถกู

ตรึงท่ีไม้กางเขน พวกเขาร้องออกตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้าวา่ “พระองค์ผู้ เดียวทรงสมควรแก่การสรรเสริญและการยกย่องทัง้ปวง” พวก

                                                           
8 IBID 
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เขาล้มลงท่ีพระบาทของพระองค์ ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระท่ีนัง่ ร้องด้วยการยกย่องว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพระองค์

ทัง้หลาย พระองค์ทรงสมควร" 
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บทท่ีห้า 
หนังสือที่มีตราประทบัเจด็ดวง 

ทําการซือ้ 
5:1 “และในพระหตัถ์เบือ้งขวาของพระองค์ผป้ระทบับนพระทีน่ัง่นัน้ ข้าพเจ้าไดเ้ห็นหนงัสือมว้นหน่ึงเขียนไวท้ัง้ข้างในและู ข้างนอก 

มีตราประทบัอย่เจ็ดดวงู ” 

 

 บทท่ี 5 ดําเนินตอ่ไปด้วยนิมิตของยอห์นเก่ียวกบัพระท่ีนัง่ในสวรรค์ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงถือหนังสือท่ีมีตราประทับเจ็ดดวงอยู่ หนังสือนีเ้ป็นแผ่นหนังท่ีม้วนเอาไว้และมีตราประทับ

เหมือนกบัโฉนดท่ีดิน 

 ผู้ เผยพระวจนะเยเรมีย์เผยความหมายท่ีแท้จริงเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราอ่านในท่ีนีใ้นเหตกุารณ์ท่ีบนัทึกไว้ในเยเรมีย์บทท่ี 32 ใน

เหตกุารณ์นัน้ เยเรมีย์ได้รับคําสัง่ให้ซือ้ท่ีดินแปลงหนึ่งแม้ว่ายดูาห์กําลงัจะถกูจบัไปเป็นเชลยท่ีบาบิโลนก็ตาม ซึง่หมายความว่าเขา

ไมส่ามารถครอบครองท่ีดินซึง่เขากําลงัจะซือ้ได้ แตต่ามพระคําขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แสดงให้เหน็วา่เยเรมีย์ได้ซือ้ท่ีดินนัน้และท่ีดิน

ก็เป็นของเขาอย่างถกูต้องและได้รับประทบัตราอย่างเป็นทางการ เยเรมีย์ทําการซือ้โดยเช่ือว่าวนัหนึ่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงให้

เขาได้ครอบครองสิง่ท่ีเขามีสทิธิอยา่ง์ แท้จริง เขาได้รับพระสญัญานีจ้ากองค์พระผู้ เป็นเจ้าวา่ 

 

“เพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดงันีว้่า บ้านเรือนและไร่นาและสวนองุ่นจะมีการซือ้ขายกันอีกใน

แผน่ดินนี”้ (เยเรมีย์ 32:15) 

 

 สิ่งท่ีเยเรมีย์ได้รับจากการซือ้ของเขานัน้คือโฉนดท่ีดินท่ีมีตราประทบัซึ่งเขาเก็บรักษาไว้ หลายปีผ่านไปและดเูหมือนว่า

โฉนดท่ีดินจะไม่มีวนัทําให้เยเรมีย์ได้ครอบครองท่ีดินนัน้ แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสตัย์ซ่ือต่อพระสญัญาของพระองค์ อิสราเอล

ได้รับการปลดปลอ่ยจากการเป็นเชลย ไมใ่ช่โดยศตัรู แตโ่ดยฤทธิเดชท่ีช่วยกู้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ชนชาติอิสราเอลจึ์ งได้กลบัไปยงั

เมืองของตนอีกครัง้ และได้ครอบครองแผ่นดินซึ่งเป็นมรดกของตน ทายาทของเยเรมีย์ก้าวออกมาและเปิดโฉนดท่ีมีตราประทบั 

และอ้างสทิธ์ิในท่ีดินซึง่เยเรมีย์ซือ้ไว้เป็นของตน 

 ม้วนหนงัสือท่ีมีตราประทบัเจ็ดดวงท่ียอห์นเห็นนัน้เป็นโฉนดเช่นกนั โฉนดนัน้ไม่ใช่โฉนดของท่ีดินผืนหนึ่ง แต่เป็นโฉนด

ของโลกและผู้ ท่ีอยูใ่นโลกนัน้ (1โครินธ์ 6:20; 7:23; สดดีุ 24:1) 

 มนษุย์เดิม คือ อาดมั ได้เสียอํานาจการปกครองโลกนีใ้ห้กบัอํานาจของซาตานเพราะความไมเ่ช่ือฟังของตน 

 มนษุย์ท่ีสอง คือ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริ ได้เสด็จมาบนโลก และทรงนําโลกกลบัมาและไถ่โลกนัน้

ให้กบัพระองค์เองด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงซือ้แล้วแต่ยงัไม่ได้ครอบครอง เป็นเวลาเกือบสองพนัปีท่ีพระองค์ทรงรอ

คอยเพ่ือให้ประชากรของพระองค์ผู้ ท่ีพระองค์ทรงซือ้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของ

คนทัง้ปวง ในเวลานีเ้วลาหมดลงแล้ว โลกไม่ได้ถวายเกียรติแก่องค์พระผู้ เป็นเจ้าโดยยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็น

เจ้าของพวกเขา ผู้ ท่ียอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า ซึง่คือ คริสตจกัร ได้ทรงรับออกไปจากโลกแล้ว มนษุย์ท่ีเหลืออยู่

บนโลกเป็นผู้ ท่ีไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าของและกษัตริย์ของคนทัง้ปวง องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกอ่ืน

นอกจากใช้โฉนดท่ีดินของพระองค์กบัคนไม่เช่ือฟังผู้ชัว่ร้ายนี ้พวกเขากําลงัจะได้รับการพิพากษาท่ียติุธรรมตามการกระทําชัว่ของ

ตน ในระหวา่งการพิพากษานี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็กลบัมาบนโลกและขบัไล ่“ผู้บรุุก“ ท่ีชัว่ร้ายเหลา่นี ้โดยมีธรรมิกชนปกครอง

คนทัง้ปวงในโลก ธรรมิกชนจะปกครองและครอบครองร่วมกบัพระองค์ 
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5:2-4 “และข้าพเจ้าไดเ้ห็นทตสวรรค์ทีมี่ฤทธิู ์องค์หน่ึง ประกาศดว้ยเสียงอนัดงัว่า ‘ใครเป็นผที้ส่มควรจะแกะตราแู ละคลีห่นงัสือม้วน

นัน้ออก’ 

 

และไม่มีผใ้ดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรือใตแ้ผ่นดินทีส่ามารถคลีห่นงัสือมว้นนัน้ออกหรือดหนงัสือนัน้ไดู้ ู  

 

และข้าพเจ้าก็ร่ําไห ้เพราะไม่มีผใ้ดสมควรจะคลีห่นงัสือมว้นนัน้ออกหรือดหนงัสือนัน้ไดู้ ู ” 

 

 ความสําคญัของเหตกุารณ์ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้นีเ้หน็ได้จากทตูสวรรค์ท่ีมีฤทธ์ิองค์หนึ่งร้องว่า “ใครเป็นผู้ ท่ีสมควรจะแกะตรา

และคล่ีหนงัสือม้วนนัน้ออก” ทูตสวรรค์นีอ้าจจะเป็นกาเบรียล ผู้ซึ่งบอกให้ผู้ เผยพระวจนะดาเนียลปิดและประทบัตรางานเขียน

พยากรณ์ของตนเอาไว้ 

 ภาพท่ีน่าต่ืนตะลงึซึง่ปรากฏในตอนนีเ้น้นความสําคญัของหนงัสือท่ีอยู่ในพระหตัถ์เบือ้งขวาของพระองค์ผู้ประทบับนพระ

ท่ีนัง่ ไม่มีมนษุย์คนใดบนสวรรค์หรือในโลกมีฤทธิและอํานาจ์ ท่ีจะเปิดหนงัสือหรือดหูนงัสือได้ ยอห์นร่ําไห้เพราะดเูหมือนวา่หนงัสื

ท่ีมีตราประทบันัน้จะถกูปิดไว้ตลอดไป 

 

พระเมษโปดกของพระเจ้าทรงมีชัยชนะ 
5:5-7 “และมีผห้น่ึงในพวกผอ้าวโุสนัน้ บอกแก่ข้าพเจ้าว่า ู ู ‘อย่าร้องไหเ้ลย นีแ่น่ะสิงห์แห่งเผ่ายดาห์ เชือ้สายของดาวิด พระองค์ทรงู

มีชยัแลว้ พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทัง้เจ็ดดวงและคลีห่นงัสือมว้นนัน้ออกได’้ 

 

และระหว่างพระที่นัง่กบัสตัว์ทัง้สีน่ ัน้ และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทบัยืนอย่ประหน่ึงทรงถกู ู

ปลงพระชนม์ พระเมษโปดกทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซ่ึงเป็นวิญญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า ทีท่รงส่งออกไปทัว่แผ่นดิน

โลก 

 

และพระเมษโปดกนัน้ไดเ้ข้ามารบัมว้นหนงัสือจากพระหตัถ์เบือ้งขวาของพระองค์ ผป้ระทบับนพู ระทีน่ัง่นัน้” 

 

 ผู้อาวโุสคนหนึง่ประกาศวา่ “สงิห์แหง่เผา่ยดูาห์ เชือ้สายของดาวิด พระองค์ทรงมีชยัแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตรา

ทัง้เจ็ดดวงและคล่ีหนงัสือม้วนนัน้ออกได้” 
 
สงิห์แห่งเผ่ายดาห์นี ู้ คือใคร 
 น่ีเป็นพระลกัษณะหนึ่งของพระเยซูคริสต์ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผย คือพระเยซูในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงมีชยัชนะซึ่งจะเสด็จมายงั

โลกเป็นครัง้ท่ีสองเพ่ือพิพากษาด้วยคทาเหล็ก เป็นพระองค์ผู้จะทรงครอบครองมรดกของพระองค์ โดยใช้พระพิโรธของพระองค์ 

(อิสยาห์ 63:1-6) 

 เม่ือยอห์นมองดดู้วยความประหลาดใจ เขาแลเหน็ “พระเมษโปดกประทบัยืนอยูป่ระหนึง่ทรงถกูปลงพระชนม์” 

 
พระเมษโปดกคือใคร 
 น่ีเป็นลกัษณะของพระเยซูคริสต์ท่ีได้เปิดเผยแล้ว พระองค์ได้เสด็จมาบนโลกนีใ้นฐานะพระเมษโปดกของพระเจ้าแล้ว 

และในฐานะพระเมษโปดก พระองค์ได้ทรงไถ่อย่างเต็มราคา พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกท่ีถกูฆ่าเพ่ือการไถ่บาปของมนษุย์ทกุ

คน พระองค์ทรงประทบัการไถ่บาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงจ่ายค่าโฉนดของโลก และทกุคนท่ีอยู่ในโลก ยอห์น
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เหน็พระเมษโปดกผู้ทรงไถ่บาปนีเ้ม่ือพระองค์ทรงถือโฉนดของโลกท่ีมีตราประทบัไว้ในพระหตัถ์ท่ีย่ืนออกมา ไม่มีมนษุย์คนใดมีสิทธ์ิ

ท่ีจะแกะตราประทบัได้ แต่พระเมษโปดกทรงมีชยัชนะแล้ว และเวลาครอบครองได้มาถึงแล้ว ตอนนี ้พระองค์ทรงรับหนงัสือเพ่ือ

เตรียมแกะตราประทบัและใช้สทิธิในการไถ่์  

 พระเมษโปดกเป็นผู้ เปิดโฉนดท่ีมีตราประทบั แต่พระองค์ไม่ได้ทรงครอบครองโลกนีใ้นฐานะพระเมษโปดก แต่ในฐานะ 

“สงิห์แหง่เผา่ยดูาห์” พระองค์จะเสด็จกลบัมาบนโลกในเวลานีไ้ม่ใช่ในฐานะพระเมษโปดกผู้ เป็นเคร่ืองบชูา แต่ในฐานะกษัตริย์เพ่ือ

ครอบครองผู้ ท่ีอยูใ่นโลกซึง่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของโดยชอบธรรม 

 
ใครประทับบนพระที่น่ัง 
 ผู้ ท่ีเช่ือตรีเอกานภุาพจะบอกเราว่าผู้ ท่ีประทบับนพระท่ีนัง่คือบคุคลแรกในตรีเอกานภุาพ นัน่คือ พระบิดา และพระเมษ

โปดกคือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นบคุคลท่ีสองในตรีเอกานภุาพ แต่สิงห์และพระเมษโปดกไม่ได้เป็นบคุคล แต่เป็นลกัษณะอนัเป็น

สญัลกัษณ์ของพระองค์ผู้ทรงประทบับนพระท่ีนัง่ 

 ผู้ประทบับนพระท่ีนัง่ไมอ่าจเป็นผู้ใดไปได้นอกจากองค์พระเยซคูริสต์ 

วิวรณ์ 4:2 กลา่ววา่  

 

“ในทนัใดนัน้ พระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และน่ีแน่ะ มีพระท่ีนัง่ตัง้อยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หน่ึงประทบับนพระ

ท่ีนัง่นัน้” 

 

วิวรณ์ 4:8 เขียนไว้ละเอียดมากย่ิงขึน้วา่ท่านองค์หน่ึงคือผู้ใด 

 พระองค์คือ “...พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ ผู้ ได้ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงดํารงอยู่ในปัจจบุนั และผ้ซึ่งจะเสด็จู

มา” 
 
ใครจะเสดจ็มา 
กิจการ 1:11 กลา่ววา่ 

 

“พระเยซอูงค์นี.้..จะเสดจ็มาอีก” 

 

การนมัสการของผ้อาวุโสู  24 คน 
5:8-12 “เมื่อพระองค์ทรงรับหนงัสือนัน้แลว้ สตัว์ทัง้สีก่บัผอ้าวโุสยีสิ่บสีค่นนัน้ ก็ทรุดตวัลงถวายบงัคมพระเมษโู ปดก ทกุคนถือพิณ

และถือขนัทองคําบรรจุเคร่ืองหอม ซ่ึงเป็นคําอธิษฐานของธรรมิกชนทัง้ปวง 

 

และพวกเขาทัง้หลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดงันี้ ‘พระองค์ทรงเป็นผที้่สมควรจะทรงรับม้วนหนงัสือ และแกะตราม้วนหนงัสือนันู้

ออก เพราะว่าพระองค์ทรงถกปลงพระชนม์แลว้ และดว้ยพระโลหิตของพระอู งค์นัน้ พระองค์ไดท้รงไถ่คนทกุเผ่า ทกุภาษา ทกุ

ชาติและทกุประเทศเพือ่ถวายแด่พระเจ้า 

 

พระองค์ไดท้รงโปรดใหเ้ขาเป็นอาณาจกัร (กษัตริย์) และเป็นปโุรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะไดค้รอบครองแผ่นดิน

โลก 
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แล้วข้าพเจ้าก็มองด และข้าพเจ้าได้ยินเสียงทตสวรรค์เป็นอนัมากนัู ู บเป็นโกฏิๆ เป็นแสนๆ ซ่ึงอย่ล้อมรอบพระที่นัง่รอบสตัว์ู

และผอ้าวโุสทัง้หลายนัน้ ู  

 

ร้องเสียงดงัว่า ‘พระเมษโปดกผ้ทรงถกปลงพระชนม์แล้วนัน้ เป็นผ้ที่สมควรได้รับฤทธิเดช ทรัพย์สมบติัู ู ู ์  ปัญญา อานุภาพ 

เกียรติ พระสิริ และคําสดดีุ’ ” 

 

 ผู้อาวโุส 24 คนเป็นตวัแทนของคริสตจกัร ผู้ นําคําอธิษฐานและคําสรรเสริญของธรรมิกชนในการนมสัการมายงัพระเมษ

โปดกของพระเจ้า บทเพลงของพวกเขาแสดงให้เหน็วา่พวกเขาเป็นผู้ ท่ีได้รับการไถ่ ไมใ่ช่ทตูสวรรค์ 

 ตําแหน่งของพวกเขาคือกษัตริย์และปโุรหิต และพวกเขาจะครอบครองแผน่ดินโลก 

 สิง่ท่ีมีชีวิตอยู่ทัง้ 4 ร่วมร้องบทเพลงแห่งการไถ่ด้วย เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตอยู่ทัง้ 4 ร้องเพลงแห่งการไถ่เหมือนกบัผู้อาวโุส 24 

คน นกัวิจารณ์กลา่วว่าบทเพลงนีไ้ม่อาจเป็นบทเพลงแห่งการไถ่ของคริสตจกัรได้ พวกเขามีเหตผุลว่าสิ่งท่ีมีชีวิตอยู่ทัง้ 4 ต้องเป็น

ทตูสวรรค์ และไม่อาจอยู่ในกลุ่มผู้ ท่ีได้รับการไถ่ได้ คําตอบของเราคือว่า คริสตจกัรได้รับการปกป้องจากทตูสวรรค์และได้รับการ

เย่ียมโดยทตูสวรรค์รับใช้ ทตูสวรรค์เป็นสว่นหนึ่งในชีวิต งานและการรับใช้ของเรา พวกเขาร้องเพลงในฐานะพวกเราคนหนึ่งเพราะ

เป็นสว่นหนึง่ในชีวิตและการไถ่ของเรา 

 ทกุคนร้องว่า “เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว” แม้ว่าจะไม่ได้เล่นอยู่ในทีมแต่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง [ของทีม] เพราะ

กําลงัใจอนัแรงกล้าของตน ดงันัน้ จึงเหมาะสมท่ีเราจะถือว่าตนอยู่ฝ่ายเดียวกบัผู้ ท่ีเราให้กําลงัใจ หมายความว่า ถ้าทําได้ เราจะ

เป็นส่วนหนึ่งของทีมนัน้ด้วยตวัของเรา บรรดาทูตสวรรค์ผู้สนับสนุนการต่อสู้ของเราเพ่ือให้มีชัยชนะ ก็จะร้องเพลงแห่งชัยชนะ

ร่วมกบัเรา ราวกบัวา่ได้รับการไถ่เพราะพวกเขาอยูฝ่่ายเดียวกนักบัเรา 

 

ความปีตยินิดใีนสวรรค์ 
5:13-14 “และข้าพเจ้าไดยิ้นเสียงส่ิงมีชีวิตทัง้หมด ทัง้ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใตแ้ผ่นดิน ในมหาสมทุร บรรดาที่อย่ในที่เหล่านัน้ ู

ร้องว่า ‘ขอใหคํ้าสดดีุและเกียรติ และพระสิริและฤทธิเดช จงมีแด่พระองค์ผป้ระทบับนพระทีน่ัง่ ์ ู และแด่พระเมษโปดกตลอดไป

เป็นนิตย์’ 

และสตัว์ทัง้สีน่ ัน้ก็ร้องว่า ‘อาเมน’ และผอ้าวโุสเหล่านัน้ก็ทรุดตวัลงกราบนมสัการู ” 

 

 ในตอนนี ้เสียงแห่งการนมสัการท่ีย่ิงใหญ่และมีสง่าราศีดงัขึน้ในการยกย่องพระเมษโปดกของพระเจ้า ช่างเป็นภาพท่ีน่า

ทึง่เม่ือสวรรค์มีสขุเพราะเสียงร้องเพลงท่ีย่ิงใหญ่ 

 ภาพเหตกุารณ์ในสวรรค์จบลงด้วยความปีติยินดีท่ีย่ิงใหญ่ ในขณะท่ีโลกท่ีชัว่ร้ายรอคอยการพิพากษาอย่างเยือกเย็นและ

น่าเศร้า ในบทท่ีหก เราจะกลบัไปท่ีโลกเพ่ือดภูาพเหตกุารณ์ท่ีน่ากลวัของการพิพากษาท่ีเกิดกบัโลกท่ีชัว่ร้ายและไมเ่ช่ือ 
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บทท่ีหก 
บทนํา 

 เราเห็นภาพคริสตจกัรมีความปีติยินดีในสวรรค์ไปแล้ว และในภาพเหตกุารณ์บนโลกต่อๆ มา เราจะไม่เห็นคริสตจกัรอยู่

บนโลกจนกระทัง่ตอนท้ายของความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในบทท่ี 6 จนถึง 19 ตรงกบัเวลายากลําบากของอิสราเอลนานเจ็ดปี (ความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่) ซึ่ง

จะสิน้สดุลงเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็มายงัโลก 
 

ตราประทบั 
6:1-2 “เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหน่ึงในเจ็ดดวงนัน้ออกแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น และไดยิ้นสตัว์ตวัหน่ึงในสีต่วันัน้ร้องเสียง

ดงัดจุเสียงฟ้าร้องว่า ‘มาเถอะ’  
 

ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดเถิด มีม้าขาวตวัหน่ึงออกมา และท่านที่ขี่ม้านัน้ถือธน และได้รับพระราชทานมงกุฎ แล้วท่านก็ขี่ม้าู ู

ออกไปอย่างมีชยั และเพือ่ไดช้ยัชนะ” 
 

 บทท่ี 5 จบลงท่ีพระเมษโปดกของพระเจ้าได้รับหนังสือท่ีมีตราประทบัเจ็ดดวง ตอนนีใ้นบทท่ี 6 ภาพเหตุการณ์เปล่ียน

มายงัโลก มีเสียงฟ้าร้องมาจากสวรรค์ พายแุหง่ความเดือดดาลอยา่งไมเ่คยมีมาก่อนกําลงัจะเกิดขึน้กบัโลก 
 

ตราดวงที่หน่ึง – ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
 

 

 

 ตราดวงท่ีหนึง่ถกูแกะออกและมีผู้ ข่ีม้าขาวออกมา “อยา่งมีชยั และเพ่ือได้ชยัชนะ” 

 ผู้ ท่ีข่ีม้านีคื้อใคร 

 คือพระเมสสยิาห์ปลอม คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ (ดดูาเนียล 7:8, 24-26; 8:8-10, 20-25; 11:35-45)  

 แม้ว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์สญัญาว่าจะให้สนัติสขุแก่โลก แต่จะมาเพ่ือเอาชนะโลก เหมือนเช่นผู้ เอาชนะโลกอ่ืนๆ ใน

เวลาก่อนหน้านัน้ ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะทําสงครามกบัชาติต่างๆ ท่ีประชากรของมนัเกลียดชงั มนัจะทําสงครามโดยอ้างว่าจะ

นําความสงบมา และคนทัง้หลายจะยกย่องมนัว่าเป็นผู้ นําสนัติสขุมา ในฐานะจกัรพรรดิของจกัรวรรดิโรมท่ีตัง้ขึน้ใหม่จาก 10 ชน

ชาติ มนัจะลกุขึน้มาอย่างรวดเร็วโดยการเอาชนะเพ่ือเป็นผู้ปกครองชนชาติทัง้ปวง “ใครจะสามารถต่อต้านมนัได้” (2เธสะโลนิกา 

2:8-12; วิวรณ์ 13:1-4) 

 ความหายนะของสงคราม อนัได้แก่ การกนัดารอาหาร โรคระบาด ความตาย เป็นผลเน่ืองมาจากความทะเยอทะยานท่ี

จะเอาชนะของมนั 

 ปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นผู้ เดียวท่ีมีคําพยากรณ์ไว้ว่ามนัจะออกไป "มีชยัและเพ่ือได้ชยัชนะ” (ดมูทัธิว 24:4, 5; ยอห์น 

5:43; ดาเนียล 9:27) 

 

ตราดวงที่สอง – สงคราม 
 

 

 

 

ปฏิปักษ์ของ 
พระคริสต์ 
ข่ีม้าออกมา 

ม้าสีแดงสด 
แห่งสงคราม 
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6:3-4 “เมือ่พระองค์ทรงแกะตราดวงทีส่องนัน้แลว้ ข้าพเจ้าก็ไดยิ้นสตัว์ตวัทีส่องร้องว่า ‘มาเถอะ’  

 

และมีม้าอีกตวัหน่ึงเข้ามาเป็นม้าสีแดงสด ผ้ที่ขี่ม้าู ตวันี้ได้รับพระราชานญุาตให้นําสนัติสขุไปจากแผ่นดินโลก เพือ่ให้คนทัง้

ปวงรบราฆ่าฟันกนั และท่านผนีู้้ ไดร้บัพระราชทานดาบใหญ่เล่มหน่ึง” 

 

 ในตอนนี ้โลกกําลงัจะเข้าสูเ่วลายากลําบากอยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน 

 ผู้หลอกลวงท่ีร้ายกาจ ซึ่งคือ ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ข่ีม้าออกมาเพ่ือได้ชยัชนะและมีม้าสีแดงสดแห่งสงครามตามมา

อยา่งรวดเร็ว 

 เลือดแดงของสิง่ท่ีอาจเป็นสงครามโลกครัง้ท่ีสาม ได้แก่ เลือดของรัสเซียแดงท่ีเป็นปฏิปักษ์กบัพระเจ้า 

 สงครามดงัท่ีบรรยายเอาไว้ในเอเสเคียล 38, 39 อาจเกิดขึน้ในเวลานี ้ทัง้นี ้จะต้องมีการต่อสู้กนัเพราะพระพิโรธของพระ

เจ้าเกิดขึน้ในการพิพากษาผู้ ท่ีเกลียดชงัพระองค์ 

 ดาบของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นําเอาสนัติสขุออกไปจากโลก เพ่ือไมใ่ห้มีสนัติสขุอีกจนกระทัง่องค์สนัติราชเสด็จมาพร้อม

กบัปีกท่ีรักษาโรคภยัของพระองค์ 

 

ตราดวงที่สาม – การกันดารอาหาร 
 

 

 

 

 

6:5-6 “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็ไดยิ้นสตัว์ตวัที่สามร้องว่า ‘มาเถอะ’ แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดเถิด ู

มา้ดําตวัหน่ึงเข้ามา และท่านทีขี่่มา้นัน้ถือตราชู 

 

แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง เหมือนกบัว่าดงัออกมาจากท่ามกลางสตัว์ทัง้สี่นัน้ว่า ‘ข้าวสาลีราคาทะนานละหน่ึงเดนาริอนั ข้าว

บารลีสามทะนานต่อหน่ึงเดนาริอนั แต่เจ้าอย่าทําอนัตรายแก่น้ํามนัและน้ําองุ่น” 

 

 ในเวลานี ้มีม้าดําตวัหนึง่ออกมา ผู้ ข่ีม้านัน้ถือตราช ูซึง่ตราชแูบบนีใ้ช้เพ่ือชัง่สนิค้าและเสียงร้องท่ีตามมาทําให้เราทราบว่า

จะมีการกนัดารอาหารเกิดขึน้หลงัสงคราม 

 

ตราดวงที่ส่ี – ความตาย 
 

 

 

 

 

ม้าสีดาํแห่งการ
กันดารอาหาร 

ม้าสีกะเลียว 
แห่งความตาย 

ออกมา 
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6:7-8 “เมือ่พระองค์ทรงแกะตราดวงทีสี่น่ ัน้แลว้ ข้าพเจ้าก็ไดยิ้นสตัว์ตวัทีสี่ร้่องว่า ‘มาเถอะ’  

 

แลว้ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดเถิด ม้าสีกะเลียวตวัหน่ึงเข้ามา ผที้น่ัง่บนหลงัม้านัน้มีชือ่ว่ามจัจุราชู ู  และแดนคนตายก็ติดตามมา

ดว้ย พระองค์ทรงใหท้ัง้สองนีมี้อํานาจลา้งผลาญแผ่นดินโลกไดห้น่ึงในสีส่่วน ดว้ยคมดาบ ดว้ยความอดอยาก ดว้ยโรคระบาด 

(ความตาย) และดว้ยสตัว์ร้ายแห่งแผ่นดิน” 

 ตอนนี ้มีม้าสีกะเลียวออกมา สีท่ีเหมือนปีศาจนีเ้ป็นภาพของความตาย 

 ผู้ ข่ีม้านัน้คือมจัจรุาช และตามมาด้วยแดนคนตาย ซึง่เป็นท่ีพกัอาศยัของผู้ไมช่อบธรรมท่ีตายไปแล้ว 

 ผู้ ข่ีม้าแหง่ความตายนีมี้อํานาจมากอยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์โลก 

 มนัมีอํานาจท่ีจะฆ่าประชากรหนึ่งในส่ีของโลก ถ้าสงครามนีเ้กิดขึน้ในปัจจบุนั คนประมาณหนึ่งพนัล้านคนจะเสียชีวิตใน

การทําลายล้างซึง่ผู้ ข่ีม้าแหง่ความตายนีจ้ะนํามาสูโ่ลก 

 การพิพากษาท่ีน่ากลวันีเ้ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของการพิพากษาของพระเจ้าตอ่โลกท่ีไมเ่ช่ือฟังนี ้

 

ตราดวงที่ห้า – ธรรมกิชนในระหว่างความทกุข์เวทนา 
 

 

 

 

 

6:9-11 “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้านัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใตแ้ท่นบชา เป็นวิญญาณของคนทัง้หลายที่ถกู ู

ฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานทีเ่ขายึดถือนัน้ 

 

เขาเหล่านัน้ร้องเสียงดงัว่า ‘ข้าแต่องค์พระผ้เป็นเจ้าผ้บริสทุธิและสตัย์จริงู ู ์  อีกนานเท่าใด พระองค์จึงจะทรงพิพากษา และ

ตอบสนองต่อคนทัง้หลายทีอ่ย่ในโลกู ’ 

แล้วพระองค์ทรงประทานเสือ้สีขาวแก่คนเหล่านัน้ทกุคน และทรงกําชบัเขาให้รอต่อไปอีกหน่อย จนกว่าเพือ่นผร้ับใช้ของเขา ู

คือพวกพีน่อ้งของเขาจะถกฆ่าเหมือนกบัู เขาครบจํานวน” 

 

 ตอนนี ้ยอห์นเปล่ียนจากภาพเหตกุารณ์บนโลกเป็นภาพเหตกุารณ์ในสวรรค์ บางคนคิดว่าไม่อาจมีผู้ ใดได้รับความรอด

หลงัจากคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้ามิได้เป็นเช่นนัน้ พระเมตตาของพระองค์นัน้ดํารงอยู่ทกุชัว่ชาติพนัธุ์ (สดดีุ 

100:5) 

 แม้ว่าจะเป็นความจริงว่าเม่ือคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป ไม่มีผู้ ใดอาจบงัเกิดเข้าสู่กลุ่มผู้ เช่ือท่ีได้เลือกสรรไว้ได้อีก แต่องค์

พระผู้ เป็นเจ้ามิได้ปิดประตแูหง่พระคณุท่ีช่วยให้รอดของพระองค์ 

 เราจะสงัเกตได้วา่ธรรมิกชนในระหวา่งความทกุข์เวทนาได้รับการทรงเรียกท่ีมีฐานะต่ํากวา่คริสตจกัรของพระองค์ 

 การท่ีมนษุย์ได้รับความรอดหลงัจากคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไปสูส่วรรค์นัน้เป็นการให้โอกาสครัง้ท่ีสองแก่ผู้ ท่ีพลาดการทรง

รับคริสตจกัรขึน้ไปหรือเปลา่ ข้อพระคมัภีร์ไมไ่ด้สอนเช่นนัน้ มีคําเตือนท่ีหนกัแน่นเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นเยเรมีย์ 12:5 วา่ 

 

ธรรมกิชนใน 
ระหว่างความ 
ทุกข์เวทนา 
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“ถ้าเจ้าได้วิ่งแข่งกันด้วยคนเดินเท้า แลเขาได้ให้เจ้าเหน็ดเหน่ือยแล้ว ก็ท่ีไหนเจ้าจะอาจสู้ ด้วยฝูงม้าเล่า แลถ้าเจ้าใน

ประเทศอนัเป็นสขุอยู่ ท่ีเจ้าได้ไว้ใจนัน้ เขาทัง้ปวงได้ให้เจ้าเหน็ดเหน่ือยแล้ว ก็เจ้าจะทําประการใดในนํา้ทว่มของแมนํ่า้

ระเดนเลา่” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

 

 ถ้าผู้ ท่ีเข้าร่วมคริสตจกัรอยู่ในตอนนีไ้ม่ถ่อมใจลงและเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีแท้จริงอย่างเปิดเผยและเต็มท่ีในขณะท่ีไม่

มีการข่มเหง เขาจะมีกําลงัในการยืนหยดัเพ่ือพระเจ้าในเวลายากลําบากได้อย่างไร เม่ือผู้ ข่ีม้าออกมาและการประกาศว่าเช่ือใน

พระเยซคูริสต์หมายถงึการตายด้วยดาบ ผู้กลวัท่ีจะรับใช้พระเจ้าในเวลานีก็้จะปฏิเสธพระองค์ในเวลานัน้ 

 อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ ท่ีไม่เคยมีโอกาสท่ีแท้จริงในการรับความรอด ผู้ซึ่งเม่ือเห็นการสําแดงฤทธิเดชอศัจรรย์ของพระเจ้า์

แล้ว จะยอมรับองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 คนเหล่านีส้ามารถรับพระวิญญาณบริสทุธิได้หรือไม่ หลายคนรู้สึกว่าเม่ือคริสต์ จกัรได้ทรงรับขึน้ไปแล้ว จะไม่มีผู้ ใดรับ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้อีก 

 คริสตจักรท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจะเป็นกําลงั์ ขัดขวางสดุท้ายท่ีขัดขวางวิญญาณปฏิปักษ์ของพระคริสต์

ไม่ให้ครอบครองโลก (1เธสะโลนิกา 2:7) แต่การท่ีคริสตจักรได้ทรงรับขึน้ไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ ใดบนโลกท่ีจะรับพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิได้อีก 

 

การฟ้ืนฟในเวลาสุู ดท้าย 
 ข้อเท็จจริงคือว่าการฟืน้ฟูในเวลาสดุท้ายท่ีหลายคนบอกว่าเป็นของคริสตจกัรนัน้จะเกิดขึน้หลงัจากคริสตจกัรสมบูรณ์

แล้ว และการฟืน้ฟใูนเวลาสดุท้ายมีวตัถปุระสงค์อ่ืน 

 วตัถปุระสงค์นัน้คืออะไร 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมายงัโลกอีกครัง้หลงัความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่เพ่ือตัง้อาณาจกัรของพระองค์ขึน้บนโลก 

(วิวรณ์ 19:11-16; 20:4-6) 

 พระองค์ได้เสด็จมาครัง้แรกยงัอิสราเอลหลงัการประกาศของยอห์นผู้ ให้บพัติศมา เสียงร้องของยอห์นคือว่า “จงกลบัใจ

เสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” ข้อความนัน้ชดัเจนว่าอิสราเอล จงกลบัใจใหม่เพราะผู้ปกครองสวรรค์กําลงัจะเสด็จ

มา แตพ่วกเขาไม่ได้กลบัใจใหม่ และเพราะความมืดบอดทางใจของพวกเขา พวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์

ของพวกเขา พระองค์ถกูปฏิเสธและการปกครองอาณาจกัรของพระองค์ไมไ่ด้รับการยอมรับ (ยอห์น 1:11) 

 การเสดจ็มาครัง้ท่ีสองขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะแตกตา่งไป พระองค์จะเสด็จกลบัมายงัชาวอิสราเอลท่ีเหลือผู้ ใสใ่จถ้อยคํา

ของผู้ส่งสารของพระเจ้า และได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ตามจริงแล้ว ผู้ ท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่จะพร้อมท่ีจะรับพระองค์ (เศคาริยาห์ 

12:10; 14:16-21; อิสยาห์ 11:4, 6-9; 65:20; สดดีุ 2:9; สดดีุ 72:1-10; โรม 11) 

 บริบทท่ีสมบรูณ์ของโยเอล 2:28-32 จะสําเร็จสมบรูณ์ในวนัท่ีความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่เกิดขึน้กบัโลก 

 ดงันัน้ จงึไมน่่าแปลกใจท่ีมนษุย์จะได้รับความรอดและได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเข้าในชีวิตของตน์  พระเจ้าทรงมีงานอ่ืน

นอกไปจากคริสตจกัรเพ่ือให้เกิดการครอบครองหนึง่บนโลกอยา่งสนัติสขุเป็นเวลาหนึง่พนัปี 

 

คนกลุ่มแรกที่ถกฆ่าู ในระหว่างความทกุข์เวทนา 
 ข้อ 9 ยอห์นเหน็ดวงวิญญาณของธรรมิกชนกลุม่แรกท่ีถกูฆา่ในระหวา่งความทกุข์เวทนาท่ีใต้แทน่บชูา 

 ข้อ 10 ผู้ทรมานพวกเขายงัคงมีชีวิตอยู่บนโลก และเสียงร้องของพวกเขาคือ “ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้บริสทุธิและสตัย์์

จริง อีกนานเทา่ใด พระองค์จงึจะทรงพิพากษา และตอบสนองตอ่คนทัง้หลายท่ีอยูใ่นโลก” 
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 ข้อ 11 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบคําถามนัน้โดยอนญุาตให้พวกเขาทราบว่าแผนการและโครงการของพระองค์สําหรับ

โลกนีย้งัไมเ่สร็จสิน้ ยงัมีคนอ่ืนๆ ท่ีจะเสียชีวิตของตนเพราะพระนามของพระเยซ ู

 เราไม่ทราบแน่ชดัว่าผู้ ท่ีถกูฆ่าในท่ีนีมี้ตําแหน่งอย่างไร แต่ดเูหมือนว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผู้ ท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ขององค์พระผู้

เป็นเจ้าในการฟืน้จากความตาย พวกเขารอคอยการตายของผู้ อ่ืนๆ ท่ีเรียกวา่เป็น “เพ่ือนผู้ รับใช้” (ดวูิวรณ์ 7:15) 

 

 

ตราดวงที่หก – พระพโิรธ 
 

 

 

 

 

6:12-17 “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็ไดเ้ห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลบัมืดดํา ดจุผา้กระสอบ

ขนสตัว์ และดวงจนัทร์วนัเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือด 

 

และดวงดาวทัง้หลายในทอ้งฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดิน เหมือนกบัตน้มะเดือ่อนัถกลมกลา้พดัจนทําใหู้ ผลทีย่งัไม่ทนัสกุหล่นลงหมด 

 

ทอ้งฟ้าก็หายไปเหมือนกบัหนงัสือทีเ่ขามว้นข้ึนไปหมด และภเขาทกุลกและเกาะทกุเกาะก็เลือ่นไปจากทีเ่ดิมู ู  

 

แลว้กษัตริย์ทัง้หลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต นายทหารใหญ่ เศรษฐี ผมี้อํานาจ และทกุคนทัง้ทีเ่ป็นทู าสและเป็นอิสระก็ซ่อน

ตวัอย่ในถ้ําและโขดหินตามภเขาู ู  

พวกเขาร้องบอกกบัภเขาและโขดหินว่าู  ‘จงลม้ทบัเราเถิด จงซ่อนเราไว ้ใหพ้น้จากพระพกัตร์ของพระองค์ผป้ระทบัอย่บนพระทีู่ ู

นัง่ และใหพ้น้จากพระพิโรธของพระเมษโปดกนัน้ 

 

เพราะว่าวนัสําคญัแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแลว้ และผใ้ดจะทนอย่ไดเ้ล่าู ู ’ ” 

 

 สิง่สําคญัเก่ียวกบัตราดวงท่ีหกคือภยัพิบติัท่ีร้ายแรงท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้กบัโลก 

 ในท่ีนีเ้ป็นคําบรรยายเก่ียวกบัพระพิโรธของพระเจ้าท่ีทรงมีตอ่คนในยคุท่ีไมช่อบธรรม 

 บางคนสอนว่าความทกุข์เวทนาไม่ได้เร่ิมต้นขึน้จนกระทัง่เวลาตอนกลางของช่วงเวลา 7 ปี ท่ีเรียกกนัว่าเวลาทกุข์ใจของ

ยาโคบ (เยเรมีย์ 30:7) 

 แต่ท่ีมาของภาพอนัน่ากลวันีไ้ม่น่าสงสยัเลย “เพราะว่าวนัสําคญัแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู่

ได้เลา่” 

ภยัพบัิต ิ
ที่ร้ายแรงที่สุด 
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บทท่ีเจ็ด 
พระกติตคุิณเก่ียวกับอาณาจักร 

7:1-3 “ต่อจากนัน้ ข้าพเจ้าไดเ้ห็นทตสวรู รค์สีอ่งค์ยืนอย่ทีม่มุทัง้สีข่องแผ่นดินโลก หา้มลมในแผ่นดินโลกทัง้สีทิ่ศไวู้  เพือ่ไม่ใหล้มพดั

บนบก ในทะเลหรือทีต่น้ไมใ้ดๆ  

 

แลว้ข้าพเจ้าก็เห็นทตสวรรค์อีกองค์หน่ึงปรากฏู ข้ึนมาจากทิศตะวนัออก ถือดวงตราของพระเจ้าผท้รงดํารงอย่ และท่านไดู้ ู ร้อง

ประกาศดว้ยเสียงอนัดงัแก่ทตทัง้สี ่ผซ่ึ้งไดร้บัมอบอํานาจใหทํ้าอนัตรายแก่แผ่นดินและทะเลู ู นัน้ 

 

ว่า ‘จงอย่าทําอนัตรายแผ่นดิน ทะเล หรือตน้ไม้ จนกว่าเราจะไดป้ระทบัตราไวที้ห่นา้ผากผร้ับใชท้ัง้หลายของพระเจ้าเสียก่อนู ’ 

” 

 

 ในตอนนี ้ยอห์นเปล่ียนจากภาพเหตกุารณ์ในโลกไปท่ีภาพเหตกุารณ์ในสวรรค์ 

 มีเสียงร้องว่า “จงอย่าทําอนัตรายแผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทบัตราไว้ท่ีหน้าผากผู้ รับใช้ทัง้หลายของ

พระเจ้าเสียก่อน” 

 ผู้ เผยพระวจนะเอเสเคียลบรรยายเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีคล้ายคลงึกนัในเอเสเคียล 9:4-6 วา่ 

 

“และพระเจ้าตรัสสัง่เขาว่า ‘จงไปตลอดนครคือตลอดเยรูซาเล็ม และทําเคร่ืองหมายไว้ท่ีหน้าผากของ ประชาชนท่ีถอน

หายใจและคร่ําครวญ เพราะความลามกทัง้สิน้ท่ีกระทํากนัในเมือง’ 

 

และพระเจ้าตรัสกบัคนอ่ืนๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้ยินว่า ‘จงผ่านไปตลอดนครตามชายคนนัน้ไปและฆ่าฟันเสีย นยัน์ตาของเจ้า

อยา่ได้ปรานี และเจ้าอยา่สงสารเลย 

 

จงฆ่าให้ตายทัง้คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้เด็กๆ และผู้หญิง แต่อย่าแตะต้องผู้ ท่ีมีเคร่ืองหมาย และจงเร่ิมต้นท่ีสถาน

นมสัการของเรา’ ดงันัน้เขาจงึตัง้ต้นกบัพวกคนแก่ผู้ซึง่อยูห่น้าพระนิเวศนัน้” 

 

 ในนิมิตของเอเสเคียล เราสงัเกตว่าผู้ ท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีหน้าผากเป็นผู้ ท่ีถือว่าสมควรท่ีจะหลีกหนีจากการพิพากษาของ

พระเจ้า ทกุคนมีคณุสมบติัอย่างหนึ่ง นัน่คือ พวกเขาเกลียดชังความบาป การเกลียดชงัความบาปของพวกเขานัน้แสดงออกมา

ด้วยการถอนหายใจและคร่ําครวญเพราะความลามกทัง้สิน้ท่ีกระทํากนัในชาติอิสราเอล 

 การเกลียดชงัความบาปจะนํามาซึง่ความรักสําหรับสิ่งท่ีบริสทุธ์ิ ชอบธรรมและบริสทุธิ ผลคือว่า์ คนหนึ่งได้รับการชําระให้

บริสทุธิและแยก์ ออกเป็นผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงของพระเจ้า 

 ผู้นัน้ในปัจจบุนัไมใ่ช่ผู้ ท่ีสารภาพบาปเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นผู้ ท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิซึง่เปล่ียน์ แปลงชีวิต ผู้นัน้เป็น

ผู้ ท่ีพระเจ้าทรงทําเคร่ืองหมายเอาไว้ ทัง้โลกสามารถเห็นคนของพระเจ้าผู้ ดําเนินชีวิตอย่างบริสทุธิ ซึง่ได้รับการชําระเพ่ือ์ ให้เจ้านาย

ใช้งานได้ 

 พวกเราในปัจจุบนัไม่ทราบทกุอย่างเก่ียวกบัลกัษณะของเคร่ืองหมายท่ีมองเห็นได้ของธรรมิกชนในระหว่างความทกุข์

เวทนานัน้ แต่เราทราบว่ามารจะปลอมเคร่ืองหมายนีด้้วยเคร่ืองหมายของมนัเอง แต่จะไม่มีข้ออ้างใดๆ ท่ีจะยอมรับของปลอมของ

ซาตานเพราะเราทราบลกัษณะของเคร่ืองหมายนี ้นัน่คือเป็นหมายเลขท่ีไมส่มบรูณ์ของมนษุย์ คือ 666 (วิวรณ์ 13:18) 
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การฟ้ืนฟทั่วโลกู  
7:4-10 “และข้าพเจ้าไดยิ้นจํานวนของผทีู้่ ไดก้ารประทบัตรา คือผที้ม่าจากทกุเผ่าในพวกอิสราเอลไดแ้สนสีห่มืน่สีพ่นัคนู  

 

ผที้ม่าจากู เผ่ายดาห์ไดห้มืน่สองพนัคน ผที้ม่าจากเผ่ารเบนหมืน่สองพนัคนู ู ู  ผที้ม่าจากเผ่ากาดหมืน่สองพนัคนู   

 

ผที้ม่าจากเผ่าอาเชอร์หมืน่สองพนัคน ผที้ม่าจากเผ่านฟัทาลีหมืน่สองพนัคน ผู้ ู ูทีม่าจากเผ่ามนสัเสห์หมืน่สองพนัคน  

 

ผที้ม่าจากเผ่าสิเมโอนหมืน่สองพนัคน ผที้ม่าจากเผ่าเลวีหมืน่สองพนัคน ผที้ม่าจากเผ่าอิสสาคาร์หมืน่สองพนัคนู ู ู  

 

ผที้ม่าจากเผ่าเศบลนุหมืน่สองพนัคนู ู  ผที้ม่าจากพงศ์พนัธุ์โยเซฟหมืน่สองพนัคน ผที้ม่าจากเผ่าเบนยามินู ู หมืน่สองพนัคน 

 

ต่อจากนัน้มา ข้าพเจ้าก็มองด และดเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทกุเผ่าพนัธุ์ ทกุชาติทกุภาษา คนเหล่านัน้สวมเสือ้สีู ู

ขาว ถือใบตาลยืนอย่หนา้พระทีน่ัง่ และต่อพระพกัตร์พระเมษโปดกู  

 

คนเหล่านัน้ร้องเสียงดงัว่า ‘ความรอดข้ึนอย่กบัพระเจ้าของเราผป้ระทบับนพระทีน่ัง่ ู ู และข้ึนอย่กบัพระเมษโปดกู ’ ” 

 ไคล์ด เจ เฮน่ีย์ ผู้ ก่อตัง้วิทยาลยั Christian Life College อธิบายเก่ียวกบัภาพเหตกุารณ์ท่ีถกูต้องของการฟืน้ฟใูนเวลา

สดุท้ายนีว้า่ 

 

“ในบทท่ี 7 เราจะเห็นว่ามี 144,000 คนท่ีได้รับการประทบัตรา คือ 12,000 คนจากแต่ละเผ่า ลทัธิผิดๆ จํานวนมากอ้าง

ตนว่าเป็นกลุ่ม 144,000 คน แต่คนเหลา่นัน้เป็นแต่คนอิสราเอลเท่านัน้....เป็นการกลบัคืนสูส่ภาพเดิมของอิสราเอลซึง่ผู้

เผยพระวจนะบริสุทธิได้กล่าวไว้์  เป็นการเคล่ือนไหวท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้าจนหลายคนพยายามท่ีจะใช้เร่ืองนีก้ับ

คริสตจกัรอย่างไม่ถกูต้อง โดยสอนว่าจะมีการฟืน้ฟูเกิดขึน้ทัว่โลก ซึ่งต้องเกิดขึน้ก่อนท่ีพระเยซูจะทรงรับคริสตจกัรของ

พระองค์ขึน้ไปได้ 

 

ในบทก่อนหน้านี ้คือบทท่ี 6 เราอา่นในข้อ 12, 13 ว่า ‘ดวงอาทิตย์ก็กลบัมืดดํา...และดวงจนัทร์วนัเพ็ญกลายเป็นสีเลือด’ 

หลงัจากนัน้ ในบทท่ีเจ็ดนี ้คน 144,000 คนได้รับการประทบัตรา 

 

ผู้ เผยพระวจนะทํานายถึงการฟืน้ฟูทางฝ่ายวิญญาณท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัเหตกุารณ์นีใ้ช่หรือไม่ ขอให้สงัเกตถ้อยคําในโย

เอล 2:1, 2 และ 2:25-32 คําพยากรณ์นีพ้ยากรณ์ขึน้เก่ียวกบัอิสราเอลเป็นสําคญั และจะเกิดขึน้อย่างสมบรูณ์ในวนัเวลา

ท่ีดวงอาทิตย์มืดดํา และดวงจนัทร์กลายเป็นเลือด เหตกุารณ์นีจ้ะเกิดขึน้ในเวลาแห่งความทกุข์เวทนา และเกิดขึน้พร้อม

กบัการประทบัตรา 144,000 คนพอดี”9 

 

การตัง้อสิราเอลขึน้ใหม่ 
 ในวันเพ็นเทคอสต์ อัครสาวกเปโตรบอกกับฝูงชนว่า พระวิญญาณบริสุทธิซึ่งเทลงบน์  120 คนท่ีห้องชัน้บนนัน้เป็น

เหตกุารณ์ท่ีทํานายไว้โดยผู้ เผยพระวจนะโยเอล แต่ก็เป็นเพียงการเร่ิมเทของประสบการณ์ฝนชุกปลายฤดท่ีูย่ิงใหญ่นี ้การสําเร็จ

                                                           
9 Haney, Cylde J. Notes on prophetical Research 1958 
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ของคําพยากรณ์นีย้งัไม่เกิดขึน้จนกระทัง่ปลายยคุนี ้ทัง้นี ้จะมีหมายสําคญัท่ีโยเอลกลา่วถึง นัน่คือ ดวงอาทิตย์จะกลบัมืดดํา และ

ดวงจนัทร์กลายเป็นสีเลือด และมีหมายสําคญัอ่ืนๆ ในสวรรค์เบือ้งบน ในเวลานี ้ผู้ ท่ีเหลืออยู่ในพงศ์พนัธุ์ของดาวิด (อิสราเอล) จะ

หนัไปหาพระเจ้าและการฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่อยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อนจะเกิดขึน้ 

 เหตกุารณ์นีถ้กูต้องตามพระคมัภีร์ ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งสอนเราเก่ียวกบัการฟืน้ฟฝูนชกุปลายฤดท่ีูย่ิงใหญ่นี ้

 

โรม 11:25, 26 “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอนัลํา้ลกึนี ้คือเร่ืองที่บางคนในพว

อิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทําให้พวกตา่งชาติได้เข้ามาครบจํานวน 

 

และเม่ือเป็นดงันัน้ พวกอิสราเอลทัง้ปวงก็จะได้รับความรอดตามท่ีมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา

จากเมืองศิโยน และจะทรงกําจดัอธรรมให้สญูสิน้ไปจากยาโคบ” 

 

เอเสเคียล 37:1-14 เป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีเก่ียวกบัการกู้ลานกระดกูของเอเสเคียล ผู้ ท่ีได้กลบัมีชีวิตคือ “พงศ์พนัธุ์

อิสราเอล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานกระดกของเอเสเคียลู  
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“กระดกูเหลา่นีคื้อพงศ์พันธ์ุอิสราเอลทัง้สิน้” เอเสเคียล 37:11 

 

 อิสราเอลจะเป็นถ่ินทรุกนัดาร “จนกวา่พระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบือ้งบน” 

 

อิสยาห์ 32:13-15 “ด้วยเร่ืองท่ีดินของชนชาติของเรา ซึ่งงอกแต่หนามใหญ่และหนามย่อย ด้วยเร่ืองบ้านเรือนท่ีช่ืนบานในนครท่ี

สนกุสนาน 

 

เพราะวา่พระราชวงัจะถกูทอดทิง้ เมืองท่ีมีคนหนาแน่นจะถกูทิง้ร้าง เนินและหอคอยจะกลายเป็นท่ีร้างเป็นนิตย์ เป็นท่ีช่ืนบาน

ของลาป่า เป็นลานหญ้าของฝงูแพะแกะ 

 

จนกวา่พระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบือ้งบน และถ่ินทรุกนัดารกลายเป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้นัน้จะถือวา่เป็นป่า” 

 

 เม่ือพวกเขาได้รับการนํากลบัมาสูแ่ผ่นดินท่ีของพวกเขา องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะไม่ทรงซ่อนพระพกัตร์ของพระองค์จากพวก

เขา 

 

เอเสเคียล 39:27-29 “เม่ือเราได้นําเขากลบัมาจากชนชาติทัง้หลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศตัรูของเขา และเม่ือเราสําแดง

ความบริสทุธ์ิของเราทา่มกลางเขาทัง้หลาย ตอ่หน้าตอ่ตาประชาชาติเป็นอนัมาก   

 

 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดา

ประชาชาติ แล้วก็รวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขาทัง้หลาย เราจะไม่ปล่อยให้สกัคนหนึ่งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลาง

บรรดาประชาชาติอีกเลย   

 และเราจะไมซ่อ่นหน้าของเราไว้จากเขาทัง้หลายอีกเลย เม่ือเราเทวิญญาณของเราเหนือพงศ์พนัธุ์อิสราเอล พระเจ้าตรัสดงันี ้

แหละ” 

 

เศคาริยาห์ 12:9, 10 “ในวนันัน้ เราจะแสวงท่ีจะทําลายประชาชาติทัง้สิน้ ซึง่เข้ามาตอ่สู้ เยรูซาเลม็ 

 

และเราจะเทวิญญาณแหง่ความเมตตาเอน็ดแูละการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเลม็ ดงันัน้เม่ือเขาทัง้หลายมองดู

เรา ผู้ ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพ่ือท่าน เหมือนคนไว้ทุกข์เพ่ือบุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมข่ืนเพ่ือท่าน 

เหมือนอยา่งคนร้องไห้เพ่ือบตุรหวัปีของตน” 

 

ใครจะเทศนาต่ออสิราเอล 
7:9-12 “ต่อจากนัน้มา ข้าพเจ้าก็มองด และดเถิด คนมากมายเหลือคณนาู ู มาจากทกุเผ่าพนัธุ์ ทกุชาติทกุภาษา คนเหล่านัน้สวม

เสือ้สีขาว ถือใบตาลยืนอย่หนา้พระทีน่ังู่  และต่อพระพกัตร์พระเมษโปดก 

 

คนเหล่านัน้ร้องเสียงดงัว่า ‘ความรอดข้ึนอย่กบัพระเจ้าของเราผป้ระทบับนพระทีน่ัง่ และข้ึนอย่กบัพระเมษโปดกู ู ู ’ 

 

และทตสวรรค์ทัง้ปวงทียื่นรอบพระทีน่ัง่ รอบผอ้าวโุสู ู  และรอบสตัว์ทัง้สีน่ ัน้ กม้ลงกราบหนา้พระทีน่ัง่ และนมสัการพระเจ้า 
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และกล่าวว่า ‘อาเมน ความสรรเสริญ พระสิริ ปัญญา คําโมทนา พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิเดชจงมีแด่พระเจ้าของเรา์

ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน’ ” 

 คน 144,000 ท่ีได้รับการประทบัตราด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจะ์ เป็นผู้ประกาศข่าวเก่ียวกบัอาณาจกัร ผลของการรับใช้

ของพวกเขาคือ “คนมากมายเหลือคณนา” จะกลายเป็นผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า การฟืน้ฟูนีเ้ป็นการเตรียมการสําหรับการ

เสดจ็กลบัมายงัโลกขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือครอบครองเหนือชนทกุชาติบนโลก 

 

ผู้ที่ถกฆ่าู ซึ่งยอห์นเหน็รอบๆ พระที่น่ังคือใคร 
7:13-17 “แลว้คนหน่ึงในพวกผอ้าวโุสนัน้ถามข้าพเจ้าว่า ู ‘คนทีส่วมเสือ้สีขาวเหล่านีคื้อใครและมาจากไหน’  

 

ข้าพเจ้าตอบท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอย่แลวู้ ’ ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า ‘คนเหล่านีคื้อคนทีม่าจากความทกุข์เวทนาครั้ง

ใหญ่ พวกเขาไดชํ้าระลา้งเสือ้ผา้ของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดก จนเสือ้ผา้นัน้ขาวสะอาด 

 

เพราะเหตนุัน้ เขาทัง้หลายจึงไดอ้ย่หนา้พระทีน่ัง่ของพระเจ้า แู ละปรนนิบติัพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทัง้กลางวนัและ

กลางคืน และพระองค์ผป้ระทบับนพระทีน่ัง่จะทรงสถิตดว้ย และปกป้องคุม้ครอู งเขา 

 

พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องตอ้งเขาอีกต่อไป 

 

เพราะว่าพระเมษโปดก ผท้รงอย่กลางพระทีน่ัง่นัน้จะคุม้ครองดู ู ูแลเขา และจะทรงนําเขาไปใหถึ้งน้ําพแุห่งชีวิต และพระเจ้าจ

ทรงเช็ดน้ําตาทกุหยดจากตาของเขาเหล่านัน้’ ” 

 

 ผู้อาวโุสคนหนึง่ใน 24 คนนัน้ตอบคําถามนี ้“คนเหลา่นีคื้อคนท่ีมาจากความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่” 

 สิง่หนึ่งมีความชดัเจนในท่ีนี ้นัน่คือว่าผู้อาวโุส 24 คนเป็นตวัแทนของกลุม่คนท่ีต่างจากผู้ ท่ีได้รับความรอดออกจากความ

ทกุข์เวทนา 

 เราได้กลา่วไปแล้ววา่ผู้อาวโุส 24 คนหมายถงึคริสตจกัร ดงันัน้ ฝงูชนนีเ้ป็นผู้ เช่ือท่ีได้รับความรอดอีกกลุม่หนึ่งซึง่ตอนนีอ้ยู่

ตอ่หน้าพระท่ีนัง่ในสวรรค์ 

 เรารู้จากในข้อ 15 วา่ กลุม่คนตา่งชาติท่ีได้รับความรอดนีไ้มใ่ช่คริสตจกัร พวกเขาไม่ใช่กษัตริย์และปโุรหิตผู้ซึง่จะปกครอง

และครอบครองกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ตําแหน่งของพวกเขาเป็นผู้ รับใช้ “เพราะเหตนุัน้ เขาทัง้หลายจึงได้อยู่หน้าพระท่ีนัง่ของพระ

เจ้าและปรนนิบัตพิระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทัง้กลางวนัและกลางคืน และพระองค์ผู้ประทบับนพระท่ีนัง่จะทรงสถิตด้วย” 

 ธรรมิกชนท่ีได้รับการไถ่เหลา่นีซ้ึง่เป็นผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้ามีตําแหน่งท่ีสําคญัในอาณาจกัรในอนาคตขององค์พระ

ผู้ เป็นเจ้า แตไ่มมี่คณุสมบติัท่ีจะปกครองกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

 

ข่าวสารในระหว่างความทุกข์เวทนาคืออะไร 
 พระเยซตูรัสถงึข่าวสารท่ีต้องไปถงึทัง้โลกก่อนท่ีปลายยคุจะมาถงึ ปลายยคุนัน้ไมใ่ช่การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปเหมือนเช่น

ท่ีบางคนสอน แต่เป็นปลายของยคุนี ้หมายถึงการท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาเพ่ือตัง้อาณาจกัรของพระองค์ขึน้ในยคุพนัปี และ

การเกิดฟ้าสวรรค์ใหมแ่ละแผน่ดินใหม ่
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 ข่าวเก่ียวกบัอาณาจกัร คือ จงกลบัใจใหมเ่พราะแผน่ดินสวรรค์มาใกล้แล้ว (หรือการปกครองของสวรรค์กําลงัจะตัง้ขึน้บน

โลก) พวกอิสราเอลท่ีเหลือจะต้องใสใ่จพระกิตติคณุเร่ืองการกลบัใจใหม่นีก่้อนท่ีอาณาจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะตัง้ขึน้บนโลกนี ้

ได้ จะมีการเทศนาพระกิตติคณุเร่ืองอาณาจกัรนีท้ัว่โลกแม้จะมีความน่ากลวัในช่วงเวลาของความทกุข์เวทนาก็ตาม จากนัน้ปลาย

ยคุจะมาถงึ (มทัธิว 24:14) 
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บทท่ีแปด 
ตราดวงที่เจด็ – เสียงแตรทัง้เจด็ 

 ในบทท่ี 7 เราเห็นว่ามีการฟืน้ฟใูนพวกอิสราเอล คนจํานวน 144,000 คนได้รับความรอดตามการสําเร็จของคําพยากรณ์

ของผู้ เผยพระวจนะโยเอล 

 การฟืน้ฟขูยายออกไปสูค่นต่างชาติ และคนจํานวนมากได้รับความรอดและถกูฆ่าเพราะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ คน

ตา่งชาติท่ีได้รับความรอดเหลา่นีไ้มใ่ช่ผู้ มีตําแหน่งปกครองของคริสตจกัรแตเ่ป็นผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 อาจดูแปลกท่ีมีคนได้รับความรอดจํานวนมากเช่นนีเ้ม่ือเทียบกับข้อเท็จจริงว่ามีเพียง 3,120 คนได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิในวนัเพ็นเทคอสต์ อย่างไรก็ตาม คริสตจกัร์ มีอยู่มาเกือบจะ 2,000 ปีแล้ว และมีคนมากมายได้รับความรอดตามอย่างพระ

คมัภีร์ในช่วงเวลานี ้งานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในช่วงเวลาแหง่ความทกุข์เวทนานัน้เป็นงานระยะสัน้ 

 อคัรสาวกเปาโลอธิบายเร่ืองนีใ้นโรม 9:27, 28 “ผู้ ท่ีเหลืออยู่เท่านัน้จะรอด ด้วยว่า พระองค์จะทรงให้การนัน้สาํเร็จ 

และจะให้สาํเร็จโดยเร็วพลันในความชอบธรรม” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 

การแกะตราดวงที่เจด็ 
 

 

 

 

 

8:1 “เมือ่พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงทีเ่จ็ด ความเงียบก็ครอบคลมุสวรรค์อย่ประมาณคร่ึงชัว่โมงู ” 

 ในบทท่ี 7 การบรรยายถึงเหตกุารณ์บนโลกถกูขัดจงัหวะเม่ือยอห์นนําเราไปท่ีสวรรค์เพ่ือดูภาพเหตกุารณ์ซึ่งเกิดขึน้ต่อ

หน้าพระท่ีนัง่ของพระเจ้า 

 ตอนนี ้บทท่ี 8 เปิดขึน้ด้วยการกลบัไปท่ีเหตกุารณ์บนโลก บทท่ี 6 หยดุลงตรงท่ีตราดวงท่ีเจ็ดจะถกูแกะ ตราดวงท่ีเจ็ดถกู

แกะออกในเวลานีแ้ละความเงียบครอบคลมุสวรรค์ 

 เม่ือการนมสัการทัง้หมดหยดุลงต่อหน้าพระท่ีนัง่ของพระเจ้า มีความเงียบเป็นเวลาคร่ึงชัว่โมงซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

พิพากษาของพระเจ้า ซึง่มีลกัษณะน่ากลวัมากจนโลกวิญญาณทัง้หมดยืนอยูด้่วยความเงียบ ไตร่ตรองถงึเวลาอนัเลวร้ายนี ้

 

แตรเจด็คัน 
 

 

 

 

8:2-6 “แลว้ข้าพเจ้าก็เห็นทตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์ทียื่นอย่หนา้พระเจ้านัน้ ไดร้บัพระราชทานแตรเจ็ดคนัู ู  

 

และทตสวรรค์ู อีกองค์หน่ึงถือกระถางไฟทองคําออกมายืนอย่ทีแ่ทู่ น พระเจ้าไดท้รงประทานเคร่ืองหอมเป็นอนัมากแก่ทตองค์ู

นัน้ เพือ่ใหถ้วายร่วมกบัคําอธิษฐานของธรรมิกชนทัง้ปวงบนแท่นทองคํา ทีอ่ย่หนา้พระทีน่ัง่นันู้  

 

ความเงยีบ 
ก็ครอบคลุมสวรรค์อย่ ู
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และควนัเคร่ืองหอมนัน้ก็ลอยข้ึนไปพร้อมกบัคําอธิษฐานของธรรมิกชนทัง้หลาย จากมือทตสวรรค์ส่เบื้องพระพกัตร์ของพระู ู

เจ้า 

แล้วทตสวรรค์องค์นัน้ก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระถางนัน้ลงบนแผ่นดินโลก ทําให้มีเสียงฟ้าู ร้อง 

เสียงต่างๆ ฟ้าแลบและแผ่นดินไหว 

 

และทตสวรรค์เจ็ดองค์ทีถื่อแตรทัง้เจ็ดนัน้ต่างก็เตรียมพร้อมทีจ่ะเป่าู ” 

 

 การแกะตราดวงท่ีเจ็ดเผยให้เหน็ทตูสวรรค์ทัง้เจ็ดถือแตรเจ็ดคนั เตรียมท่ีจะเป่าแตรเหลา่นัน้ 

 ในตอนนี ้เราเห็นภาพเหมือนเช่นในวิวรณ์ 4:5 เม่ือสวรรค์เร่ิมคํารามด้วยเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ เป็นสญัญาณว่าการ

พิพากษาโลกท่ีน่ากลวัของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว 

 

แตรคันแรก – ลกเหบ็ ไฟ ู เลือด 
 

 

 

 

 

 

 

8:7 “เมื่อทตสวรรค์องค์แรกเปู่ าแตรข้ึน ลกเห็บและไฟ ปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดิน แผ่นดินโลกไหม้ไปหน่ึงในสามส่วน ู

ตน้ไมไ้หมไ้ปหน่ึงในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหมไ้ปหมดส้ิน” 

 

 ภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้จากแตรทัง้เจ็ดมีลกัษณะหลายอยา่งคล้ายคลงึกบัภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้กบัอียิปต์ 

 วตัถปุระสงค์ของภยัพิบติัเหล่านีก็้คล้ายคลงึกนั ภยัพิบติัของอียิปต์นําอิสราเอลออกจากการเป็นทาสและกลบัสู่ดินแดน

แห่งพนัธสญัญา ภยัพิบติัในเวลานีเ้ป็นพระหตัถ์ของพระเจ้านําชาวอิสราเอลท่ีเหลืออยู่ออกจากสภาพกระจดักระจายในชาติต่างๆ 

และกลบัสูดิ่นแดนแหง่พนัธสญัญาอีกครัง้ 

 ทตูสวรรค์เป่าแตรคนัแรก และต้นไม้และหญ้าเขียวถกูทําลายไป (ดภูยัพิบติัในอพยพ 9:23-26) 

 

แตรคันที่สอง – ชาตหิน่ึงล้มลง 
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8:8-9 “เมือ่ทตสวรรค์องค์ู ทีส่องเป่าแตรข้ึน ก็มีส่ิงหน่ึงเหมือนภเขาใหญ่ กําลงัลกุไหมู้ ถกท้ิงลงไปในทะเล และทะเลนัน้ไดก้ลายเป็นู

เลือดเสียหน่ึงในสามส่วน 

 

สตัว์ทัง้ปวงทีมี่ชีวิตอย่ในทะเลนัน้ตายเสียหน่ึงในสามส่วน และบรรดาเรือกําป่ันแตกเสียหน่ึงในสามส่วนู ” 

 

 แตรคนัท่ีสองดงัขึน้ และมีสิง่หนึง่เหมือนภเูขาใหญ่ลกุไหม้ถกูทิง้ลงในทะเล 

 เราระมดัระวงัในการท่ีจะให้พระคมัภีร์อธิบายข้อพระคมัภีร์เองในการศึกษาหนงัสือวิวรณ์นี ้คือ แปลข้อพระคมัภีร์ทกุข้อ

ตามตวัอกัษรในท่ีซึ่งเป็นไปได้ และเราจะทําเช่นนัน้ต่อไป แต่ข้อความนีต้้องแปลแบบสญัลกัษณ์จึงจะเข้าใจความหมายได้อย่าง

แท้จริง 

 ภเูขาใหญ่ท่ีตกลงในทะเลนัน้มีข้อความนําหน้าว่า “สิ่งหนึ่งเหมือน” ถ้อยคํานีชี้ใ้ห้เห็นว่าภเูขาเป็นสญัลกัษณ์ ในข้อพระ

คมัภีร์ ภเูขาหมายถงึอาณาจกัรหรือการปกครองหนึง่ (ดดูาเนียล 2:35; อิสยาห์ 2:2-3) 

 การตกลงของภเูขาใหญ่นีชี้ใ้ห้เห็นว่าชาติท่ีสําคญัชาติหนึ่งจะถกูทําลายโดยฉบัพลนัด้วยไฟ และในการตกลงนัน้ มนษุย์

หนึง่ในสามจะต้องเสียเลือด 

 ไม่ว่าจะเป็นภาพการล้มของประเทศมหาอํานาจหนึ่งของโลก เช่น สหรัฐฯ หรือไม่นัน้ ภาพนีแ้สดงให้เห็นว่าโลกจะ

สะเทือนเพราะการทําลายท่ีย่ิงใหญ่ของการพิพากษาโลกนี ้
 

แตรคันที่สาม – ดาวตก 
 

 

 

 

 

 

8:10-11 “เมือ่ทตสวรรค์องค์ทีส่ามเป่าแตรข้ึน ก็มีดาวใหญ่ดวงหน่ึงเป็นเปลวไฟลกุโพลงู ดจุไตต้กจากทอ้งฟ้า ดาวนัน้ตกลงบนแม่น้ํ

หน่ึงในสามส่วน และตกทีบ่่อน้ําพทุัง้หลาย 

ดาวดวงนีมี้ชือ่บอระเพ็ด รสของน้ํากลายเป็นรสขมเสียหน่ึงในสามส่วน และคนเป็นอนัมากก็ไดต้ายไปเพราะน้ํานัน้กลายเป

น้ํารสขมไป” 

 

 เม่ือแตรคนัท่ีสามดงัขึน้ ดาวใหญ่ดวงหนึง่เหมือนเปลวไฟลกุโพลงตกลงในแหลง่นํา้ของโลก 

 ในท่ีนี ้มีภาษาสญัลกัษณ์ท่ีอาจชีใ้ห้เห็นถึงการล้มลงของผู้ นําศาสนาท่ีอ้างตวัเป็นผู้ ท่ีเช่ือท่ีสําคญัคนหนึ่ง ตวัแทนของ

ซาตานทําตวัเหมือนกบัซาตาน และข้อพระคมัภีร์อธิบายว่าซาตานเป็น “ทตูของความสว่าง” ดาวท่ีตกนีเ้ปรียบกบัความพ่ายแพ้

สดุท้ายของซาตานในสวรรค์เม่ือมนัถกูทิง้ลงมาบนโลก 

 

 

 

 

 

 

"เราไดเ้หน็ซาตาน  ตกจาก 
ฟา้ เหมอืนฟาแลบ้ "  ลกูา 10:18 
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 ลอูิส ทลับอทกล่าวไว้ในข้อคิดเห็นของเขาเก่ียวกบัข้อความนีใ้นหนงัสือวิวรณ์ว่า “ยอห์นกล่าวว่า ‘ดาวใหญ่’ ดวงหนึ่งตก

จากสวรรค์ และการท่ีดาวตกนัน้ จะทําให้คนจํานวนมากได้รับผลกระทบ ดวงดาวนีห้มายถึงใคร ไม่ต้องสงสยัเลยว่าหมายถึงผู้ ท่ีมี

อํานาจในทางศาสนาอยา่งมาก และผู้ ท่ีกลายเป็นผู้ ท่ีหนัไปจากความจริงท่ีได้รับการยอมรับ...ลองนึกถึงความสบัสนท่ีจะเกิดขึน้ใน

กลุม่ผู้ ติดตามของเขา เม่ือคนนบัล้าน ซึง่ได้ปฏิบติัตามคําสอนและการนําของเขาอยา่งไร้เหตผุล พบวา่เขาหนัไปจากความจริง”10  

 

 ไมว่า่จะเป็นบคุคล หรือดวงดาวหนึง่ท่ีพุง่ชนโลกเหมือนเช่นดาวตก โลกนีจ้ะสัน่สะเทือน 

 

แตรคันที่ส่ี – ความสว่างจากสวรรค์ถกทาํลายู  
 

 

 

 

 

 

 

8:12-13 “เมื่อทตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรข้ึน ดวงอาทิตย์ก็ถกทําลายู ู ไปหน่ึงในสามส่วน ดวงจันทร์และดวงดาวทัง้หลายก็

เช่นเดียวกนัจึงมืดไปหน่ึงในสามส่วน กลางวนัก็ไม่สว่างเสียหน่ึงในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกบักลางวนั 

 

แล้วข้าพเจ้าก็มองดและได้ยินนกอินทรีตวัหน่ึงที่บินอย่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดงัว่า ู ู ‘วิบัติ วิบัติ วิบัติ’ จะมีแก่คน

ทัง้หลายทีอ่ย่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรอีกสามคนัซ่ึงทตทัง้สามองค์กําลงัจะเป่าอู ู ย่แลวู้ ” 

 

 แตรคนัท่ีส่ีดงัขึน้ และแสงสวา่งจากสวรรค์ถกูทําลาย การพิพากษาของแตรนีเ้ป็นข้อเท็จจริงตามตวัอกัษร คําพยากรณ์ใน

พระคมัภีร์เก่าบอกไว้เก่ียวกบัวา่ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวจะถกูป่ันป่วนเพราะการพิพากษาในเวลาแห่งความทกุข์เวทนา 

(ดอูาโมส 5:8; โยเอล 2:30-31) 

 

วิบัต ิวิบัต ิวบัิต ิ

                                                           
10 IBID Talbot, Louis T. 



 70 

 ทตูสวรรค์อีกองค์หนึง่ประกาศทัว่ทัง้สวรรค์เก่ียวกบัการพิพากษาท่ีร้ายแรงกวา่ ซึง่จะเกิดขึน้เม่ือแตรอีกสามคนัดงัขึน้ 

 วิบติัสามประการท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ทําให้การพิพากษาจากสวรรค์ตอ่ผู้ ท่ีอยูบ่นโลกนัน้รุนแรงย่ิงขึน้ 
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บทท่ีเก้า 
แตรคันที่ห้า – วบิตัอิย่างแรก 

 

 

 

 

 

 

 

9:1-2 “เมื่อทตสวรรค์องค์ทีห่า้เป่าแตรข้ึน ข้าพเจ้าก็เห็นดวงดาวหน่ึงตกจากฟ้าลงมาทีแ่ผ่นู ดินโลก พระเจ้าทรงประทานลกกญุแจู

สําหรบัช่องบาดาลใหแ้ก่ดาวดวงนัน้ 

 

เมื่อท่าน [ดาวดวงนัน้] เปิดช่องบาดาลนัน้ ก็มีควนัพลุ่งข้ึนมาจากปากนัน้ ดจุควนัที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็

มืดไป เพราะเหตคุวนัทีข้ึ่นมาจากปากนัน้” 

 

 ในบทท่ี 9 แตรคนัท่ีห้าและหกดงัขึน้ และวิบติัอยา่งแรกเกิดขึน้ 

 แตรคนัท่ีห้าดงัขึน้ และดวงดาวตกลงมาท่ีแผน่ดินโลก 

 ในท่ีนี ้หมายถึงซาตาน ก้าวแรกสูห่ายนะของซาตานมีบนัทกึอยู่ในอิสยาห์ 14:12-19 พระเยซูเองตรัสเก่ียวกบัการล้มลง

ของซาตานในลกูา 10:18 วา่ 

 

“พระองค์ตรัสกบัเขาทัง้หลายวา่ ‘เราได้เหน็ซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” 

 ช่ือของลซูิเฟอร์หมายถึง “ดาวประจํารุ่ง” มนัไม่ได้อยู่ถกูผกูมดัไว้กบัโลกในเวลานี ้แต่ถกูไลอ่อกจากสวรรค์ขององค์พระผู้

เป็นเจ้าท่ีซึง่มนัเข้าไปในฐานะ “ผู้ ท่ีกลา่วโทษพวกพ่ีน้อง” 

 มนัได้รับลกูกญุแจสูเ่หวหรือสถานท่ีซึง่เรียกวา่ ช่องบาดาล (เหวอนัลกึ) ซึง่เป็นสถานท่ีคมุขงัวิญญาณชัว่ 

 

วิญญาณช่ัวถกปล่อยู  
9:3-4 “มีฝงตัก๊แตนู บินออกจากควนันัน้มายงัแผ่นดินโลก พระเจ้าทรงประทานอํานาจแก่ตัก๊แตนนัน้ เหมือนกบัอํานาจของแมงป่อง

แห่งแผ่นดินโลก 

 

พระองค์ทรงห้ามมนัไม่ให้ทําร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือตน้ไม้ แต่ให้ทําร้ายคนเหล่านัน้ ที่ไม่มีตราของพระ

เจ้าบนหนา้ผากของเขาเท่านัน้” 

 

 เม่ือซาตานเปิดช่องบาดาลนัน้ มีควนัขึน้มา และวิญญาณชัว่และเลวร้ายทกุตนซึ่งถกูกกัขงัไว้ไม่ให้ต่อสู้มนษุย์นัน้จะถกู

ปลดปลอ่ยให้เป็นอิสระ 

 เป็นเร่ืองแปลกท่ีโลกนีมี้ความรู้บางอย่างเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เช่น ผีหลอกเด็ก แม่มด สิ่งมีชีวิตพิลกึพิกลทกุ

ประเภท มีเคร่ืองแตง่กาย เร่ืองเลา่ และเพลง และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงฮลัโลวีน 
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 แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะกล่าวว่าพวกเขาไม่เช่ือสิ่งเหล่านัน้ แต่มนุษย์ทราบเก่ียวกับวิญญาณสกปรกท่ีตอนนีซ้าตาน

ปลดปลอ่ยจากช่องบาดาลอยูบ้่าง 

 

9:5-12 “พระองค์ไม่ใหฆ่้าคนเหล่านัน้ แต่ใหท้รมานเขาหา้เดือน การทรมานนัน้เป็นการทรมานทีเ่หมือนกบัถกแมงป่องต่อยู  

 

ตลอดเวลาเหล่านัน้ คนทัง้หลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบ เขาอยากจะตาย แต่ความตายจะหนีไปจากเขา 

 

ตัก๊แตนนัน้มีรปร่างเหมือนม้าที่ผกเคร่ืองพร้อมสําหรับออกศึกู ู  บนหวัมีส่ิงหน่ึงที่ดเหมือนู มงกุฎทองคําหน้ามนัเหมือนหน้า

มนษุย์ 

 

ผมมนัเหมือนผมผห้ญิง ฟันมนัเหมือนฟันสิงห์ มนัมีู ทบัทรวงเหมือนกบัทบัทรวงเหล็ก เสียงปีกมนัเหมือนเสียงรถและม้าเป็น

อนัมากกรเข้ารบข้าศึกู  

 

มนัมีหางเหมือนหางแมงป่อง และหางมนันัน้มีเหล็กไน อํานาจของมนัทีจ่ะทําร้ายมนษุย์ตลอดหา้เดือนนัน้อย่ทีห่างู  

 

มนัมีทตแห่งช่องบาดาลนัน้เป็นกษัตริย์ปกครองมนั ชื่อทตแห่งช่องบาดาู ู ลนัน้ ภาษาฮีบรเรียกว่าอาบดัโดนู  และภาษากรีก

เรียกว่าอปอลลิโยน 

 

วิบติัอย่างทีห่น่ึงผ่านไปแลว้ ดเถิด ยงัมีวิบติัอีกสองอย่างทีจ่ะเกิดข้ึนในภายหนาู้ ” 

 

 สิ่งมีชีวิตท่ีเป็นปีศาจซึ่งตอนนีเ้ข้าสู่ชีวิตของมนษุย์บนโลก นํามาซึ่งการทรมานท่ีร้ายแรงซึ่งทําให้มนษุย์ฆ่าตวัตาย และ

วิญญาณสกปรกเหลา่นีไ้มใ่ช่วิญญาณแหง่ความตาย แตเ่ป็นวิญญาณแห่งการทรมานและมนษุย์ไม่สามารถฆ่าตนเองได้ ความน่า

กลวัของการรุกรานนีจ้ากช่องบาดาลของโลกนีเ้หนือคําบรรยาย 

 ใครไมห่วาดกลวัในเวลาหนึง่เวลาใดด้วยการปรากฏอยา่งกะทนัหนัของสิง่มีชีวิตนีท่ี้พวกเขากลวั แต่คุ้นเคยน้อยท่ีสดุ บาง

ที งพูิษ แมงมมุพิษ แมงป่องหรือสิง่มีชีวิตท่ีน่ากลวัอ่ืนๆ 

 แต่น่ากลวัเพียงใดท่ีจะพบกบัสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นปีศาจแห่งความทรมาน ซึ่งคําบรรยายนัน้ประกอบทกุสิ่งท่ีเราสามารถเข้าใจ

ได้ และมากเข้าไปถงึสิง่ท่ีเราไมรู้่ 

 ผู้ นําของประสบการณ์ท่ียากลําบากเป็นเวลาห้าเดือนนี ้ซึง่โจมตีโลกเป็นผู้ ท่ีเรียกว่า “อปอลลิโยน” ซึง่หมายถึง “ผู้ ทําลาย” 

ใครจะรู้บ้างวา่มีจิตใจมากเทา่ใดท่ีจะถกูทําลายอยา่สิน้เชิงโดยซาตานเอง หรือผู้ เป็นตวัแทนสําคญัของมนั 

 น่ีเป็นวิบติัอยา่งแรก แตเ่ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของความน่ากลวั เพราะยงัมีวิบติัอีกสองอยา่งท่ีจะตามมา 

 

แตรคันที่หก - สงคราม 
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9:13-16 “เมื่อทตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรข้ึน ข้าพเจ้าก็ไดยิ้นเสียงออกมาจากเชิงู งอนมมุทัง้สีข่องแท่นทองคํา ที่อย่เบื้องหนา้พระู

เจ้า 

 

เสียงนัน้สัง่ทตสวรรค์องค์ทีห่กู ทีถื่อแตรนัน้ว่า ‘จงแกม้ดัทตสวรรค์ู ทัง้สีที่ถ่กมดัไวที้แ่ม่น้ําใหญ่นัน้ คือแม่น้ํายเฟรตีสู ู  

 

พระเจ้าทรงเตรียมทตสวรรค์ทัง้สีไ่วสํ้าหรบัชัว่โมงู  วนั เดือนและปี ทีจ่ะใหฆ่้ามนษุย์เสียหน่ึงในสามส่วน 

และมีพลทหารมา้สองร้อยลา้น นีคื่อจํานวนทีข่้าพเจ้าไดยิ้น” 

 

 ในตอนนี ้ยอห์นได้ยินเสียงโดยตรงจากแท่นทองคําท่ีอยู่เบือ้งหน้าพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแตรคันท่ีหกซึ่งดังอยู่

ในตอนนีเ้ร่ิมต้นการพิพากษาซึง่เป็นความเดือดดาลอนัชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ 

 

ทตสวรรค์ู ที่ถกมัดู  
 ทตูสวรรค์ซึง่เป่าแตรคนัท่ีหกได้รับคําสัง่ให้แก้มดัทตูสวรรค์ทัง้ส่ีท่ีถกูมดัไว้ท่ีแมนํ่า้ยเูฟรตีสใหญ่ 

 สถานการณ์นีแ้ปลกท่ีเหลา่ทตูสวรรค์ถกูมดัไว้ ไมต้่องสงสยัเลยวา่เป็นสว่นหนึง่ของสิง่ท่ีกลา่วถงึในยดูา 6 

 

“และเหล่าทตูสวรรค์ท่ีไม่พอใจอธิปไตยท่ีทรงประทานให้ แต่ได้ละทิง้ถ่ินฐานอนัเหมาะสมของตนนัน้ พระองค์ก็ได้ทรง

จองจําไว้ด้วยเคร่ืองพนัธนาการอนัไมรู้่จกัสลาย ขงัไว้ในท่ีมืด จนกวา่จะถงึเวลาพิพากษาในวนัสําคญัย่ิงนัน้” 

 

 เราได้เรียนรู้แล้วจากแตรคนัท่ีห้าวา่วิญญาณท่ีชัว่ร้ายและสกปรกจะเป็นสว่นหนึง่ของการพิพากษาในเวลาทกุข์เวทนา 

 ทตูสวรรค์ทัง้ส่ีนีถ้กูปลอ่ยจากแมนํ่า้ยเูฟรตีส ซึง่เป็นสถานท่ีของวิญญาณชัว่ท่ีนํานํา้ทว่มมาสูโ่ลกด้วย 

 นอกจากนี ้ยงัเป็นสิง่สืบเน่ืองมาจากบาบิโลนโบราณท่ีซึง่นิมโรดตัง้ศาสนาปลอมของซาตานขึน้ 

 ทตูสวรรค์ชัว่เหลา่นีซ้ึง่เป็นสว่นหนึ่งของมลทินของมนษุย์โบราณ ตอนนีไ้ด้รับการปลอ่ยให้นําความตายมายงัมนษุย์หนึ่ง

ในสามสว่นของโลก เดือน วนัและชัว่โมงเดียวกนัของเหตกุารณ์สําคญันีไ้ด้ก่อตัง้ขึน้แล้วโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ 

 งานของทตูสวรรค์เหลา่นีจ้ะเป็นการเตรียมทางสําหรับกองทพัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีจะเดินทพัในสนามรบ กองทพัซึง่มีคนสอง

ร้อยล้านคนนีจ้ะประกอบเป็นกองทพัของตะวนัออก 
 

ภาพการส้รบู  
9:17-19 “ในนิมิตนัน้ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นมา้เป็นดงันีคื้อ ผที้น่ัง่บนหลงัมา้นัน้ ผมี้ทบัทรวงสีไฟ สีน้ําเงิน และสีกํามะถนั หวัมา้ทัง้หลาู ู

นัน้เหมือนหวัสิงห์ มีไฟและควนัและกํามะถนัพลุ่งออกมาจากปากของมนั 
 

มนษุย์ถกฆ่าเสียู หน่ึงในสามส่วนดว้ยภยัพิบติัสามอย่างนี ้คือ ไฟและควนัและกํามะถนัทีพ่ลุ่งออกมาจากปากมา้นัน้ 
 

เพราะว่าฤทธิของมา้นัน้์ อย่ทีป่ากและหางู  หางของมนัเหมือนงและมีหวัู  ส่ิงเหล่านีทํ้าใหม้นัทําร้ายคนได”้ 
 

 คําบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัการสู้รบซึง่จะทําลายมนษุย์หนึง่ในสามของโลกเหมือนกบัสงครามในปัจจบุนั 

 เราต้องจําไว้วา่ยอห์นไมรู้่อะไรเลยเก่ียวกบัอาวธุของสงครามสมยัใหม่ แต่ให้สงัเกตว่าความตายและการทําลายท่ีอธิบาย

ไว้ไมเ่หมือนกบัความตายและการทําลายของม้าและคนม้าในสมยัโบราณ 
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 สิง่ท่ียอห์นเหน็เป็นการทําลายท่ีเกิดขึน้จากสงครามเคร่ืองจกัรกลสมยัใหม ่คนตายในสนามรบนัน้มีสาเหตมุาจากไฟ ควนั 

และกํามะถนั ซึง่ออกจากปากของม้าและจากหางของพวกมนั ช่างเป็นการบรรยายท่ีดีถงึสงครามเคร่ืองจกัรกลสมยัใหมจ่ริงๆ 
 

การไม่กลับใจใหม่ 
9:20-21 “มนษุย์ทัง้หลายทีเ่หลืออย่ ทีมิ่ไดถ้กฆ่าดว้ยภยัพิบติัเหล่านี ้ยงัไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม่จากงานทีมื่อเขาไดก้ระทําู ู  ไม่ไดเ้ลิก

บชาผีู  บชารปเคารพทีทํ่าดว้ยทอู ู งคํา เงิน ทองสมัฤทธ์ิ หินและไม ้รปเคารพเหล่านัน้ จะด หรือฟัง หรือเดินก็ไม่ไดู้ ู  
 

และเขาก็มิไดสํ้านึกผิดในการฆ่าฟันกนั และการเชือ่เวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลกัขโมย” 
 

 ผลลพัธ์ท่ีน่าเศร้าของภยัพิบติัในการพิพากษานีคื้อว่ามนษุย์ท่ีไม่ถกูฆ่าไม่หนัมาหาพระเจ้าเพ่ือขอความช่วยเหลือ แต่ยงั

นมสัการผีมารตอ่ไป 

 บางคนรู้สึกว่าวิธีท่ีดีอย่างหนึ่งในการหนัใจของมนุษย์มาหาพระเจ้าคือให้พวกเขาถูกพระเจ้าเฆ่ียนตี แต่มกัจะไม่เป็น

เช่นนัน้ เหมือนเช่นมนษุย์ท่ีต่ําช้าเหลา่นีซ้ึง่ยอห์นบรรยายไว้ มีแนวโน้มวา่มนษุย์ที่ถกูพิพากษาจะโทษพระเจ้าสําหรับสิง่ที่พวกเข

นํามาสูต่นเอง และไมก่ลบัใจจากการกระทําชัว่ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ีสบิ 
ทตสวรรค์ที่มีฤทธิมากู ์  

10:1-2 “ข้าพเจ้าไดเ้ห็นทตสวรรค์ที่มีฤทธิมากอีกองค์หน่ึงู ์ ลงมาจากสวรรค์ มีเมฆล้อมรอบตวัท่านและมีรุ้งเหนือศีรษะท่าน และ

หนา้ท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และขาท่านเหมือนเสาไฟ 

 

ท่านถือหนงัสือเล็กๆ มว้นหน่ึงซ่ึงคลีอ่ย่ในมือของท่านู  เทา้ขวาของท่านยืนอย่บนู ทะเล เทา้ซ้ายของท่านยืนอย่บนบกู ” 

 

 ตอนนี ้ยอห์นนําเรากลบัมาท่ีสวรรค์เพ่ือดภูาพเหตกุารณ์ซึง่เลง็ถงึปลายยคุ 

 ในตอนนี ้ทตูสวรรค์ซึ่งมีฤทธิมาก์ มาจากสวรรค์ ลกัษณะของทตูสวรรค์นีไ้ม่เหมือนกบัลกัษณะของทตูสวรรค์ท่ีทรงสร้าง

ขึน้ใดๆ 

 ฤทธิท่ีเป็นของทตูสวรรค์นัน้และลกัษณะของทตูสวรรค์ชีใ้ห้เห็นว่าทตูสวรรค์นีไ้ม่ใช่อ่ืนใด แต่เป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้า์  

การท่ีพระองค์ถกูเรียกว่าเป็นทตูสวรรค์นัน้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของพระองค์ พระคมัภีร์เก่ามีตวัอย่างมากมายท่ี

พระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏเป็นมนษุย์ในฐานะ “ทตูของพระเจ้า” (ดปูฐมกาล 16:1-13; 22:11-16; 31:11-13; อพยพ 3:2-4) 

 คําวา่ “ทตูสวรรค์” หมายถงึผู้สง่สาร รูปร่างของผู้สง่สารนัน้ไมสํ่าคญั แตฤ่ทธิอํานาจของ์ ทา่นนัน้สําคญั 

 ขอให้สงัเกตลกัษณะของผู้สง่สารนัน้วา่ 

 ทา่นมี “เมฆล้อมรอบตวัทา่น” 
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 ทา่นมี “รุ้งเหนือศีรษะทา่น” 

 “หน้าทา่นเหมือนดวงอาทิตย์” และ 

 “ขาทา่นเหมือนเสาไฟ” 

 นอกไปจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราแล้ว จะมีใครท่ีมีลกัษณะท่ีย่ิงใหญ่เช่นนี ้

 ทา่นมีตําแหน่งท่ีสามารถสัง่โลกและทะเลให้อยูใ่ต้เท้าของทา่นได้ 

 

ความลํา้ลึกซึ่งเปิดเผยออกของเสียงฟ้าร้องทัง้ 7 
10:3-4 “ท่านร้องเสียงดงัดจุเสียงสิงห์คําราม เมือ่ท่านร้อง เสียงฟ้าร้องทัง้เจ็ดเสียงก็ดงัข้ึน 

 

เมือ่เสียงฟ้าร้องทัง้เจ็ดดงัข้ึนแลว้ ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน แต่ข้าพเจ้าไดยิ้นพระสรุเสียงจากสวรรค์ตรสัว่า ‘จงประทบัตราปิด

ข้อความซ่ึงฟ้าร้องทัง้เจ็ดไดร้้องนัน้ จงอย่าเขียนข้อความเหล่านัน้’ ” 

 

 ในเวลานี ้ทตูสวรรค์ร้องออกมาด้วยเสียงอนัดงั เสียงนีเ้หมือนกับเสียงของสิงห์ท่ีมีกําลงั (ข้อสงัเกต พระลกัษณะอย่าง

หนึง่ของพระเยซคูริสต์คือ “สงิห์แหง่เผา่ยดูาห์”) 

 ใครท่ีได้ยืนอยูใ่กล้และได้ยินเสียงคํารามซึง่มีกําลงัของสิงโตท่ีหิวจะไม่ลืมพลงัท่ีทําให้แผ่นดินสัน่สะเทือนแห่งเสียงคําราม

ของมนัได้ เสียงขององค์พระผู้ เป็นเจ้าร้องออกมาด้วยเสียงเหมือนสงิห์คํารามและสวรรค์สัน่สะเทือนด้วยเสียงนัน้ 

 จากนัน้ มีเสียงฟ้าร้องทัง้เจ็ดตอบสนองเสียงร้องนี ้

 ตามจริงแล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้เจ็ดเป็นเสียงสะท้อนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเดียวกนันี ้ลกัษณะเสียงของ

พระองค์เป็นเหมือนเสียงดงักงัวานท่ีมีกําลงัของเสียงฟ้าร้อง ซึง่เป็นเสียงบอกเหตถุงึการพิพากษาท่ีน่ากลวัซึง่ใกล้เข้ามา 

 ยอห์นกําลงัจะเขียนถ้อยคําท่ีเขาได้ยิน แต่เป็นความลบัท่ีไม่ให้มนุษย์ได้รู้ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยินพระสรุเสียงจาก

สวรรค์ตรัสวา่ ‘จงประทบัตราปิดข้อความซึง่ฟ้าร้องทัง้เจ็ดได้ร้องนัน้ จงอยา่เขียนข้อความเหลา่นัน้’ “ 

 ข้อความนีเ้ป็นข้อความสําหรับยอห์นเทา่นัน้ และความลบัท่ีเขาได้ยินยงัคงถกูซอ่นเอาไว้จากยคุของเรา 

 ทัง้ดาเนียลและอคัรสาวกเปาโลได้ยินความลบัคล้ายคลงึกนั ซึง่พวกเขาไม่อาจถ่ายทอดสิ่งเหลา่นัน้ให้กบัเราได้ (ดาเนียล 

12:4, 9; 2โครินธ์ 12:2-4) 

 เรามองผ่านกระจกอย่างคลมุเครือ พระเจ้าทรงมีความลบัท่ีมีค่าสําหรับเราเพ่ือให้เห็นและรู้จกัเป็นครัง้แรกเม่ือถึงชีวิต

หน้า 

 

เวลาหมดลงแล้ว 
10:5-7 “ฝ่ายทตสวรรค์องค์ทีข่้าพเจ้าเห็นยืนอย่ทัง้บนทะเลและบนบกนัน้ ไดช้มือขวาู ู ู ข้ึนส่ทอ้งฟ้าู  

 

และสาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์ผท้รงดํารงอย่เป็นนิตย์ู ู  ผไ้ด้ทรงสร้างฟ้าู สวรรค์ และสรรพส่ิงซ่ึงมีอย่ในสวรรค์ู นัน้ 

ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพส่ิงซ่ึงมีอย่ในแผ่นดินโลกนัน้ และทรงสร้างทะเลกบัสรรพส่ิงซ่ึงมีอย่ในทะเลนันู้ ู  ว่าจะไม่มีการ

เน่ินชา้อีกต่อไปแลว้ 

 

แต่ว่าในวนัทีท่ตสวรรค์องค์ทีเ่จ็ดจะเป่าแตรนัน้ ความล้ําลึกของพระเจ้าทีพ่ระองค์ไดต้รสัไวแ้ก่พวกผเ้ผยพระวจนะ ซ่ึงู ู เป็นผร้รัู

ใชข้องพระองค์นัน้ก็จะสําเร็จ” 
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 ทตูสวรรค์ประกาศว่าเวลานัน้สมบรูณ์แล้ว มีข้อลํา้ลกึ 11 ประการของพระเจ้า11 และทัง้หมดจะต้องสําเร็จก่อนท่ียคุนีจ้ะ

สิน้สดุลง 

 ข้อลํา้ลกึ 11 ประการของพระเจ้าเป็น “ข้อลํา้ลกึเก่ียวกบัการกู้สิง่ทัง้ปวง” ซึง่เป็นข้อลํา้ลกึที่หมายถงึในที่นี ้ในเวลานี ้ทกุสิ่

ท่ีพระเจ้าได้ตรัสด้วยปากของผู้ เผยพระวจนะบริสทุธิจะ์ เกิดขึน้จริง 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะไมท่รงปลอ่ยให้ซาตานหรือรัฐบาลมนษุย์ชาวตา่งชาติมีอํานาจในงานของโลกอีกตอ่ไป 

 สําหรับคนอธรรมท่ีไมเ่คยเช่ือพระวจนะของพระเจ้า หรือยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความลํา้ลกึที่ยิ่งใหญ่

ความรู้ของพวกเขาเพราะความไม่เช่ือทําให้พระองค์ลดลงไปเป็นวิญญาณหลอกหลอนซึง่ไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นรูปเคารพท่ีมองเห็น

ได้ 

 ก้าวสดุท้ายขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือพระองค์ทรงก้าวเข้าสูป่ระวติัศาสตร์ของมนษุย์อีกครัง้ในฐานะจอมกษัตริย์และจอม

เจ้านาย ผู้ทรงปกครองด้วยคทาเหลก็ จะเป็นการสําแดงท่ีน่าประหลาดใจแก่โลกท่ีไมเ่ช่ือ 

 การประกาศนีคื้อวา่ “จะไมมี่การเน่ินช้าอีกตอ่ไปแล้ว” ทกุสิง่จะสําเร็จโดยทนัที 

 

กินหนังสือม้วนเล็ก 
10:8-11 “และพระสรุเสียงที่ข้าพเจ้าไดยิ้นจากสวรรค์นัน้ ตรัสกบัข้าพเจ้าอีกว่า ‘จงไปรับม้วนหนงัสือทีค่ลี่อย่ในมือของทตสวรรค์ ู ู

องค์ทียื่นอย่ทัง้บนทะเลและบนบกนันู้ ’ 

 

ข้าพเจ้าจึงไปหาทตสวรรค์องค์นัน้ และขอหนงัสือม้วนเล็กนัน้ ท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ู ‘เอาไปเถิด แลว้กินมนัเสีย มนัจะทําให้

ทอ้งเจ้าขม แต่เมือ่อย่ในปากของเจ้ามนัจะู หวานเหมือนน้ําผ้ึง’ 

 

ข้าพเจ้ารับหนงัสือม้วนเล็กนัน้จากมือทตแล้วก็กินเข้าไป ขณะที่มนัอย่ในปากของข้าพเจ้านัน้มนัก็หวานเหมือนน้ําผ้ึง แต่เมืู่ ู

ตกถึงทอ้งแลว้ก็ขม 

 

และมีผบ้อกข้าพเจ้าว่า ู ‘เจ้าตอ้งพยากรณ์อีก เกีย่วกบัชนชาติทัง้หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษัตริย์’ ” 

 

 ยอห์นได้รับคําสัง่ให้นําหนงัสือมาจากมือของทตูสวรรค์ จากนัน้ได้รับคําสัง่ให้กินหนงัสือนัน้ ประสบการณ์นีอ้าจเปรียบได้

กบัประสบการณ์ท่ีคล้ายกนัของผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่า หนงัสือท่ีทกุคนได้รับคําสัง่ให้กินนัน้เป็นพระวจนะของพระเจ้า (เอ

เสเคียล 2:9-10; 3:1-4, 14; เยเรมีย์ 15:16-18) 

 พระวจนะของพระเจ้าหวานสําหรับมนษุย์ท่ีรักองค์พระผู้ เป็นเจ้า กษัตริย์ดาวิดทรงแสดงความยิ่งใหญ่ของพระวจนะของ

พระเจ้าในสดดีุ 19:9-10 ไว้วา่ 

 

“ความยําเกรงพระเจ้านัน้สะอาดหมดจด ถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระเจ้าก็สตัย์จริง และชอบธรรมทัง้สิน้ 

 

น่าปรารถนามากกวา่ทองคํา ย่ิงกวา่ทองนพคณุมากนกั หวานย่ิงกวา่นํา้ผึง้ท่ีหยดลงจากรวง” 

 

                                                           
11 ELEVEN MYSTERIES OF GOD, Dugas Paul D. Apostolic Book Publishers 
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 พระวจนะนัน้มีรสชาติหวานสําหรับวิญญาณของมนษุย์ แต่ขมสําหรับเนือ้หนงั เนือ้หนงัของมนุษย์ไม่ต้องการยอมต่อ

หลกัการทางศีลธรรมในการดําเนินชีวิตท่ีชอบพระทยัพระเจ้า และปฏิบติัตนตอ่ต้านสิง่ท่ีจะฆา่ความต้องการท่ีชัว่ร้าย 

 ผู้ ท่ีชอบธรรมรักท่ีจะได้ยินการเทศนาเร่ืองความบริสทุธิ แต่เนือ้หนงัสัน่เทาเพราะรสขมของยาจากสวรรค์ท่ีจะ์ ทําให้งาน

ของเนือ้หนงัออ่นแอและตายไป 
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บทท่ีสบิเอด็ 
บทนํา 

 บทนีเ้ป็นบทท่ีตีความยากท่ีสดุบทหนึง่ในหนงัสือวิวรณ์ แตเ่ม่ือเวลาใกล้จะสิน้สดุ แสงสว่างท่ีสอ่งมายงัพระวจนะของพระ

เจ้านัน้ก็มีมากขึน้ๆ ข้อความท่ีในอดีตถกูซ่อนเอาไว้ในความมืดได้เป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนัเม่ือความจริงเก่ียวกบัการพยากรณ์เร่ือง

เวลาสดุท้ายนัน้กําลงัจะสําเร็จ 

 

วิหารที่สร้างขึน้ใหม่ 
11:1-2 “ท่านผ้หน่ึงจึงเอาไม้อู้ อท่อนหน่ึงให้ข้าพเจ้ารปร่างเหมือนไม้วดัู  แล้วสัง่ข้าพเจ้าว่า ‘จงลกุข้ึนไปวดัพระวิหารของพระเจ้า 

และแท่นบชาและคํานวณคนทัง้หลายซ่ึงนมสัการในนันู้  

 

แต่ไม่ตอ้งวดัลานชัน้นอกพระวิหารนัน้ เพราะว่าทีน่ัน่ไดม้อบใหแ้ก่คนต่างชาติแลว้ และเขาจะเหยียบย่ําวิสทุธนคร ตลอดสีสิ่

สองเดือน” 

 

 ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล มีการสร้างพระวิหารขึน้มาสามครัง้เพ่ือการนมสัการพระเยโฮวาห์ 

 พระวิหารแรกนัน้ซาโลมอนสร้างขึน้ท่ีเยรูซาเลม็ พระวิหารของซาโลมอนถกูทําลายโดยกองทพัของกษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์

เม่ือยดูาห์ถกูจบัไปเป็นเชลยท่ีบาบิโลน (2พงศ์กษัตริย์ 24-25) เราทราบจาก 2พงศาวดาร 36:19 ว่าพระวิหารนีถ้กูไฟไหม้ทําลายลง

อยา่งสิน้เชิง 

 พระวิหารท่ีสองนัน้สร้างขึน้มาใหม ่ณ สถานท่ีเดิม โดยชาวยิวท่ีกลบัสูป่าเลสไตน์ในตอนปลายของช่วงเวลา 70 ปีของการ

ถกูจบัไปเป็นเชลยท่ีบาบิโลน ผู้ นําในการสร้างวิหารขึน้ใหม่นีคื้อ เศรุบบาเบล พระวิหารของเศรุบบาเบลถกูดหูม่ินและทําลายลง

โดยแอนติออกสั เอพิฟานิส ชายคนนีเ้ป็นแบบและผู้ เบิกทางของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 

 พระวิหารท่ีสามถกูสร้างขึน้ใหมอี่กครัง้ ณ สถานท่ีเดิม โดยกษัตริย์เฮโรด พระวิหารนีต้ัง้อยู่เม่ือพระเยซูประสติู พระเยซูไม่

เพียงแตไ่ด้ถวายตวัท่ีน่ีเทา่นัน้ แตชี่วิตและพระราชกิจของพระองค์มีจดุศนูย์กลางอยูท่ี่พระนิเวศแห่งการนมสัการนี ้พระวิหารของเฮ

โรดถกูทําลายลงในปี ค.ศ. 70 โดยทิตสั แมท่พัโรม  

 ข้อพระคมัภีร์แสดงไว้อยา่งชดัเจนวา่พระวิหารท่ีส่ีจะถกูสร้างขึน้โดยชาวยิว (เอเสเคียล 40:3; เศคาริยาห์ 2:1) 

 พระวิหารนีจ้ะถกูสร้างขึน้บนสถานท่ีเดียวกนักบัพระวิหารสามหลงัแรกในเมืองเยรูซาเลม็ 

 ในเวลานี ้มีอปุสรรคสําคญัท่ีต่อสู้กบัความพยายามในการสร้างพระวิหารท่ีส่ีขึน้ใหม่ เพราะสเุหร่าโอมาร์ ซึ่งเป็นสถานท่ี

บูชามสุลิมศกัดิสิทธิ์ ์ ตัง้อยู่ท่ีบนท่ีตัง้ของพระวิหาร สถานท่ีบูชานีไ้ม่เพียงแต่เป็นสิ่งศกัดิสิทธิต่อชาวอาหรับเท่านัน้ แต่ชาวมสุลิม์ ์

ของชาติทัง้ปวงทัว่โลกด้วย ชาวมสุลิมซึ่งนําโดยชาติอาหรับจะต่อสู้กบัความพยายามของชาวยิวในการครอบครองสถานท่ีนีเ้พ่ือ

เป็นสถานท่ีสําหรับพระวิหารหลงัท่ีส่ีเป็นอยา่งมาก 

 อย่างไรก็ตาม มีวันหนึ่งท่ีจะมาถึงเม่ือสุเหร่านีจ้ะถูกกวาดออกไปและในท่ีนัน้ จะมีวิหารของชาวยิวขึน้มา วิหารของ

ชาวยิวหลงัสดุท้ายนีจ้ะแตกต่างอย่างมากจากวิหารท่ีสร้างขึน้ก่อนหน้านัน้ วิหารสามหลงัแรกสร้างขึน้ด้วยความเช่ือโดยชาวยิวท่ี

เช่ือ แต่วิหารสดุท้ายนีจ้ะสร้างขึน้ด้วยความไม่เช่ือโดยชาวยิวผู้ปฏิเสธพระเยโฮวาห์ พระเมสสิยาห์ของพวกเขา ชาวยิวเหล่านีจ้ะ

สร้างให้กบัศาสนาท่ีตายแล้วเม่ือพวกเขาเกลือกกลิง้อยู่ในความมืดบอดทางฝ่ายวิญญาณ (โรม 11:25) นานแล้วท่ีพระเมสสิยาห์

เสดจ็มาเพ่ือจะยกเลกิการนมสัการท่ีวิหารและการบชูาสตัว์ 

 เน่ืองจากวิหารหลงัท่ีส่ีนีส้ร้างขึน้ด้วยความไม่เช่ือ วิหารนีจ้ึงจะเป็นเวทีสําหรับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ท่ีจะยกย่องตนเอง

ราวกบัวา่มนัเป็นพระเมสสยิาห์ 
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“ผู้ กีดกัน้ขดัขวางและยกตวัขึน้ต่อสู้อะไรๆ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นพระ หรืออะไรๆ ท่ีเขาไหว้นมสัการนัน้ แล้วมนัก็นัง่ในพระวิหาร

ของพระเจ้า ประกาศตวัวา่เป็นพระเจ้า” (2เธสะโลนิกา 2:4) 

 

วิหารที่ส่ีปกครองโดยชาวต่างชาต ิ
11:2 “แต่ไม่ตอ้งวดัลานชัน้นอกพระวิหารนัน้ เพราะว่าทีน่ัน่ไดม้อบใหแ้ก่คนต่างชาติแลว้ และเขาจะเหยียบย่ําวิสทุธนคร ตลอดสีสิ่

สองเดือน” 

 

 ในช่วงคร่ึงหลงัของความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ เมืองเยรูซาเลม็จะอยูภ่ายใต้การปกครองของชาวตา่งชาติ 

 ชาวต่างชาติจะกดข่ีเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลา 3½ ปี ในช่วง 3 ½ ปีนี ้พระวิหารจะถูกควบคมุโดยชาวต่างชาติด้วยการ

นมสัการท่ีให้แก่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 

 ข้อพระคมัภีร์ทําให้เราทราบว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะปกครองจากวิหารนีเ้องในระหว่างความทกุข์เวทนาหรือรูปปัน้

ของมนัจะตัง้อยูท่ี่นัน่ (วิวรณ์ 13:14-15; ดาเนียล 9:27; 12:11) 

 ชาวตา่งชาติและชาวยิวท่ีรับเคร่ืองหมายของสตัว์ร้ายจะมีสว่นในการนมสัการพระคริสต์ของซาตานนี ้

 ชาวยิวท่ีแท้จริงจะไม่ทําตามสญัญากบัปฏิปักษ์ของพระคริสต์เม่ือมนัตัง้ตนเองราวกบัว่าเป็นพระเจ้า พวกเขาจะไม่หนั

กลบัไปนมสัการรูปเคารพ 

 

 

เวลา 3 ½ ปีแห่งความทกุข์เวทนา 
 เหตกุารณ์ตา่งๆ จนถงึช่วงกลางของความทกุข์เวทนาสรุปได้ดงันี ้

1. มีการสร้างพระวิหารขึน้ 

2. ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปกครองด้วยสนัติสขุ โดยมีสญัญากบัอิสราเอล 

3. ในกลางสปัดาห์ (ช่วงเวลาเจ็ดปี) อิสราเอลไมป่ฏิบติัตามสญัญาและหนัไปจากปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ผู้ซึง่ตัง้ตนเอง

ขึน้ในพระวิหารเพ่ือท่ีจะได้รับการนมสัการเหมือนพระเจ้า 

4. วันเวลาท่ีเลวร้ายเม่ือเคร่ืองหมายของสัตว์ร้ายจะถูกกําหนดให้มีขึน้ และไม่มีผู้ ใดสามารถซือ้หรือขายได้โดย

ปราศจากเคร่ืองหมายนัน้ 

5. เมืองเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้อํานาจของชนต่างชาติเป็นเวลา 48 เดือน หรือ 3 ½ ปีสดุท้ายของความทุกข์เวทนา (ดู

ดาเนียล 9 และ 12 สําหรับคําพยากรณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์เหลา่นี)้ 

ควรสงัเกตวา่พระเยซทูรงปฏิบติัพระราชกิจบนโลกเป็นเวลา 3 ½ ปี 

 

“พระองค์ได้เสดจ็มายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไมไ่ด้ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11) 

 

 ตอนนี ้ในเวลาสดุท้าย ชาวยิวจะถกูนําไปสูก่ารทดสอบอีกอย่างหนึ่ง เวลานี ้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะทําให้การปกครอง 

3 ½ ปีสําเร็จในฐานะผู้ ทําให้เกิดสนัติสขุ มนัจะก้าวขึน้ไปสู่พระวิหารราวกบัว่ามนัเป็นพระเจ้า และชาวยิวเหล่านีจ้ะต้องตดัสินใจ

เลือก พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง้หลายมิได้รับเรา ถ้าผู้ อ่ืนมาในนามของเขาเอง ท่าน

ทัง้หลายก็จะรับผู้นัน้” (ยอห์น 5:43) 

คาํพยานของพยานสองคน 
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11:3-6 “และเราจะใหฤ้ทธิอํานาจแก่์ พยานทัง้สองของเรา เพือ่ใหเ้ผยพระวจนะตลอดพนัสองร้อยหกสิบวนั และใหเ้ขาแต่งตวัดว้ย

ผา้กระสอบ 

 

พยานทัง้สองนัน้คือตน้มะกอกเทศสองตน้ และคนัประทีปสองคนัทีต่ัง้อย่เบือ้งหนา้พระเจ้า ผท้รงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกู ู  

 

ถา้ผใ้ดทําร้ายพยานทัง้สองนัน้ ไฟก็จะพลุ่งู ออกจากปากเผาผลาญศตัรผน้ัน้ ถา้ผใ้ดทําร้ายพยานทัง้สองู ู ู  ผน้ัน้ก็จะตอ้งตายู  

 

พยานทัง้สองมีฤทธิปิดทอ้งฟ้าได ้เพือ่ไม่ใหฝ้นตกในระหว่างวนัเหล่านัน้ทีเ่ขากําลงัเผยพระวจนะ และมีฤทธิทําใหน้ํ้ากลายเป็์ ์

เลือดได ้และมีฤทธิบนัดาลใหภ้ยัพิบติัต่างๆ กระหน่ําโลกกีค่รัง้ก็ไดต้ามความปรา์ รถนา” 

 

 มีทฤษฎีว่าพยานทัง้สองนีห้มายถึงชาวยิวและชาวต่างชาติร่วมกนัเพ่ือก่อให้เกิดคริสตจกัร และข้อ 12 เป็นคําบรรยายถึง

การทรงรับคริสตจกัรนีข้ึน้ไป แตท่ฤษฎีนีทํ้าให้คําแปลตามตวัอกัษรของข้อพระคมัภีร์เสียไปหมด ซึง่ไมไ่ด้รับการยืนยนั 

 น่าจะเป็นไปได้มากกวา่วา่พยานทัง้สองนีเ้ป็นมนษุย์สองคนท่ีสง่มาจากสวรรค์เพ่ือนําพยานอศัจรรย์เก่ียวกบัฤทธิเดชของ์

พระเจ้ามายงัอิสราเอลและชนชาติทัง้ปวง 

 อิสราเอลเป็นทาสของอียิปต์อีกครัง้ (นัน่คือ พวกเขาถกูปกครองโดยผู้ ท่ีได้รับการดลใจจากซาตาน) พยานทัง้สองมาโดยมี

หน้าท่ีเหมือนยอห์นผู้ให้บพัติศมา พวกเขาเป็นผู้ ท่ีมาก่อนเพ่ือเตรียมทางสําหรับการปรากฏของพระเยซูคริสต์เพ่ือตัง้อาณาจกัรของ

พระองค์ขึน้บนโลก 

 มนษุย์ผู้ เส่ือมทรามซึง่รักความชัว่จะไม่ยอมรับ (อย่างสงบน่ิง) ผู้ ท่ีมาเพ่ือปกครอง “โลก” นีด้้วยมาตรฐานของพระคมัภีร์ 

คนบาปต้องกลบัใจใหม่ก่อนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะสามารถปกครองชีวิตของพวกเขา พระเยซูถูกปฏิเสธในฐานะกษัตริย์ของ

อิสราเอลในการเสด็จมาครัง้แรกของพระองค์เพราะใจของพวกเขาแข็งกระด้าง แต่ตอนนี ้ในการเสด็จมาครัง้ท่ีสอง คนทัง้สองมี

ฤทธิเดชมากกว่ายอห์นผู้ ให้บพัติศมา์  ด้วยถ้อยคําของพวกเขาและการอศัจรรย์เหนือธรรมชาติของพวกเขา ทําให้ชาวอิสราเอลท่ี

เหลือกลบัใจใหม่ ดงันัน้ หนทางจึงได้รับการเตรียมเพ่ือการเสด็จกลบัมาครัง้ท่ีสองขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เวลานีจ้ะเป็นการสวม

มงกุฎโดยชาวยิวท่ีเหลือซึ่งได้รอดพ้นจากความทกุข์เวทนา อิสราเอลท่ีกลบัใจใหม่จะกลายเป็นศีรษะของชาติทัง้หลาย แทนท่ีจะ

เป็นหาง 
 

พยานทัง้สองนีคื้อใคร 
ข้อ 3 พวกเขาต้องเป็นมนุษย์เพราะแต่งกายด้วยผ้ากระสอบเหมือนเช่นผู้ เผยพระวจนะในสมัยก่อน ไม่ใช่ภาพเจ้าสาวของพระ

คริสต์หรือทตูสวรรค์ แตเ่ป็นชายสองคนท่ีอิสราเอลมีความเก่ียวข้องด้วย 

ข้อ 7, 8 พวกเขาต้องเป็นมนษุย์ท่ีมตะเพราะพวกเขาให้ชีวิตของตนเพ่ือการเป็นพยานท่ีพวกเขานํามาและศพของพวกเขาอยูท่ี่ถนน 

 

คนประเภทใดที่จะชักชวนชาตยิวิที่เส่ือมทรามและไม่เช่ือ 
ให้ร้ว่าพระเจ้าทรงมีอาํนาจปกครองสงสุดู ู  

 พวกเขาจะต้องเป็นผู้ ทําการอศัจรรย์ท่ีอิสราเอลรู้จกั จะต้องใช้การแสดงอํานาจของพระเจ้าซึง่เหนือธรรมชาติในการรับใช้

ของพวกเขาเพ่ือชาวยิวจะตระหนกัวา่พวกเขาเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพทรงสง่มา 

 มีชายสองคนท่ีมีคณุสมบติัสําหรับการรับใช้นี ้พวกเขาคือเอลียาห์และโมเสส 

1. ชายทัง้สองคนนีทํ้าการอศัจรรย์เหนือธรรมชาติในการรับใช้ของตน 

2. ชายทัง้สองคนนีมี้ความลํา้ลกึเกี่ยวกบัสถานะในปัจจบุนัของพวกเขา เพราะเอลียาห์ได้ทรงรับขึน้ไปสูส่วรรค์ในรถเพลงิ 

(2พงศ์กษัตริย์ 2:11) สว่นโมเสสนัน้ ซาตานต้องการศพของโมเสส แต่อคัรเทวทตูาธิบดีมีคาเอล โต้แย้งกบัมารและนําศพ
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ของโมเสสไปบนสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสยั (ยดูา 1:9) เรามีบนัทกึท่ีทําให้ทราบว่าไม่มีใครพบศพของโมเสสบนโลก (เฉลย

ธรรมบญัญติั 34:6) 

3. ชายทัง้สองคนนีป้รากฏตวัในเหตกุารณ์อศัจรรย์ท่ีเล็งถึงการวายพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และงานท่ีพระองค์จะ

กระทําให้สําเร็จ เพราะพวกเขาปรากฏบนโลกท่ีภเูขาจําแลงพระกายเพ่ือพดูคยุกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเก่ียวกบัเหตกุารณ์

เหลา่นีเ้ป็นการสว่นตวั (มทัธิว 17:37) เหตกุารณ์ต่างๆ ซึง่เกิดขึน้ท่ีภเูขาจําแลงพระกายเป็นแบบของการครอบครองหนึ่ง

พนัปีของประชากรแห่งสวรรค์บนโลก เปโตรปรารถนาท่ีจะสร้างพลบัพลาสามหลงัสําหรับคนเหล่านีเ้พ่ืออาศยัอยู่บนโลก

ในเวลานัน้ แต่เวลาในการครอบครองบนโลกนีน้ัน้ยงัไม่มาถึง เทศกาลพลบัพลาในพระคมัภีร์เล็งถึงการครอบครองหนึ่ง

พนัปีท่ีเปโตร ยากอบและยอห์นได้เหน็ชัว่ขณะหนึง่ท่ีภเูขาจําแลงพระกาย 

 
ทาํไมจงึเป็นโมเสสและเอลียาห์ 
โมเสส แสดงถงึบทบญัญติั 

เอลียาห์ แสดงถงึผู้ เผยพระวจนะ 

 

 ชาวยิวจะรู้จกัชายทัง้สองนีใ้นทนัที และพวกเขาจะได้รับเกียรติและความเคารพอยา่งสงูโดยชาวยิวทกุคน 

 ข้อพระคมัภีร์ประกาศวา่เอลียาห์จะกลบัมาบนโลกก่อนหน้าท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็มาเป็นครัง้ท่ีสอง “ดเูถิด เราจะสง่

เอลียาห์ผู้ เผยพระวจนะมายงัเจ้าก่อนวนัแหง่พระเจ้า คือวนัท่ีใหญ่ย่ิงและน่าสะพรึงกลวัมาถงึ” (มาลาคี 4:5) 

 

“พยานทัง้สองมีฤทธ์ิปิดท้องฟ้าได้ เพ่ือไม่ให้ฝนตกในระหว่างวนัเหล่านัน้ท่ีเขากําลงัเผยพระวจนะ และมีฤทธ์ิทําให้นํ ้

กลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธ์ิบนัดาลในภยัพิบติัตา่งๆ กระหน่ําโลกก่ีครัง้ก็ได้ตามความปรารถนา” 

 

 เอลียาห์เป็นผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้ ปิดสวรรค์เพ่ือท่ีฝนจะไม่ตก อิสราเอลจะรู้จกัและยอมรับว่าเขาเป็นผู้ เผยพระ

วจนะของพระเจ้าเม่ือเขาเร่ิมแสดงถงึฤทธิเดชการอศัจรรย์เหนือธรรมชาตินี ้์  

 ด้วยฤทธิเดชของ์ ไม้เท้าอศัจรรย์ โมเสสเปล่ียนนํา้เป็นเลือดและตีพืน้ดินด้วยภยัพิบตัิที่นําอิสราเอลออกจากการเป็นทา

ของอียีปต์ การกระทําการอศัจรรย์เหลา่นีอี้กจะหนัอิสราเอลจากใจท่ีแข็งกระด้างและความไมเ่ช่ือ 

 แทบไม่ต้องสงสยัเลยว่าชายทัง้สองคนนี ้คือ เอลียาห์และโมเสส เป็นพยานทัง้สองท่ีจะปรากฏแก่อิสราเอลในข้อพระ

คมัภีร์นี ้

 

การเทศนาเร่ืองความชอบธรรม 
ทรมานคนบาปที่ปฏญิาณตน 

11:7-10 “และเมือ่เสร็จส้ินการเป็นพยานแลว้ สตัว์ร้ายทีข้ึ่นมาจากบาดาลก็จะสร้บกบัเขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสียู  

 

และศพของเขาจะอย่ที่ถนนในมหานครนัน้ ซ่ึงตามอปุมาเรียกว่า เมืองโสโดม และเมืองอียิปต์ อนัเป็นเมืองซ่ึงองค์พระผเ้ป็นู ู

เจ้าของเขาถกตรึงู  

คนหลายชาติ หลายเผ่า หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่งดศพเขาตลอดสามวนัคร่ึง และจะไม่ยอมให้เอาศพนัน้ใสู่

อโุมงค์เลย 
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คนทัง้หลายซ่ึงอย่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขาและจะสนกุสนานร่ืนเริงู  จะให้ของขวญัแก่กนั เพราะว่าผเ้ผยพระวจนะทังู้

สองนีไ้ดท้รมานคนเหล่านัน้ทีอ่ย่ในโลกู ’ ” 

 

 พยานทัง้สองเทศนาการกลบัใจใหม่และการหนัไปสูค่วามชอบธรรมในกลุม่ชาวยิวเป็นเวลาเกือบ 3 ½ ปี ในระหว่างเวลา

นี ้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์วุ่นอยู่กบัการนํารัฐบาลของโลกให้อยู่ภายใต้การควบคมุของมนั มนัอดทนกบัการเทศนาของพวกเขาเพ่ือ

ประโยชน์ทางการเมือง แตต่อนนีม้นัได้ตัง้ตนเองเป็นผู้ เผดจ็การของโลก มนัหนัความโกรธของมนัหาสองคนนี ้และให้ฆา่พวกเขา 

 ประชากรท่ีไมช่อบธรรมของโลกจะเหน็ศพของชายสองคนนีเ้ม่ือพวกเขาถกูทิง้อยูบ่นถนน ท่ีเป็นเช่นนัน้ได้เพราะสญัญาณ

โทรทศัน์ดาวเทียม 

 คนบาปดีใจท่ีการเทศนาเร่ืองความชอบธรรมหยุดลงและงานของพระเจ้าถกูต่อต้านอย่างสําเร็จ การเทศนาพระวจนะ

เป็นการทรมานพวกเขา พวกเขาเฉลมิฉลองท่ีผู้ทรมานนัน้ตายแล้ว 

 

การอัศจรรย์สุดท้าย 
11:11-14 “เมื่อเวลาผ่านไปสามวนัคร่ึง ลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าส่ศพของเขาอีก และเขาก็ลกุข้ึนยืน คนทัง้หลายทีไ่ดเ้ห็นเขาก็มีู

ความหวาดกลวัเป็นอนัมาก 

 

คนทัง้หลายได้ยินพระสรุเสียงดงัมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า ‘จงข้ึนมาที่นี่เถิด’ และพวกศตัรก็เห็นเขาข้ึนไปในหม่เมฆหมู่ ู ู

สวรรค์ 

 

และในเวลานัน้ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และเมืองนัน้ก็ถล่มลงเสียหน่ึงในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพนัคน และ

คนทีเ่หลืออย่นัน้มีความหวาดกลวัย่ิง และไดถ้วายพู ระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ 

 

วิบติัอย่างทีส่องก็ผ่านไปแลว้ ดเถิด วิบติัอย่างทีส่ามก็จะมาถึงในไม่ชา้นีแ้หละู ” 

 

 ศพของพยานทัง้สองถกูทิง้ไว้บนถนนเป็นเวลา 3 ½ วนั เพ่ือทําให้ผู้ ท่ีกล้ายืนหยดัเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าท้อถอย องค์พระผู้

เป็นเจ้าให้ลมปราณกลบัคืนสูร่่างกายของพวกเขา และเม่ือฝงูชนเหน็พวกเขากลบัมีชีวิตและยืนขึน้ เสียงยินดีของพวกเขากลายเป็น

ความหวาดกลวัย่ิง 

 เสียงเรียกมาจากสวรรค์วา่ “จงขึน้มาท่ีน่ีเถิด” และพยานทัง้สองก็ได้รับขึน้สูส่วรรค์ 

 

วิบัตอิย่างที่สอง 
11:13 แผ่นดินไหวร้ายแรงทําให้เมืองเยรูซาเล็มสัน่สะเทือน คนบาปร้องออกมาด้วยความกลวั แต่คนท่ีเหลือซึ่งหนัไปหาพระเจ้า 

ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์แม้ว่าจะรู้สกึต่ืนตระหนก ความน่ากลวัของแผ่นดินไหวยากท่ีจะอธิบายแต่เป็นประสบการณ์ท่ี

น่ากลวัมาก เม่ือรากฐานของโลกเคล่ือนออกจากใต้เท้าของมนษุย์ 

 น่ีเป็นวิบติัอยา่งท่ีสอง ยงัมีวิบติัอีกอยา่งหนึง่ท่ีน่ากลวัมากกวา่จะตามมา 
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แตรคันที่เจด็ 
 

 

 

 

 

 

 

11:15-18 “และทตสวรรค์องค์ทีเ่จ็ดก็เป่าแตรข้ึน และมีเสียงหลายๆ เสียงกล่าวข้ึนดงัๆ ในสวรรค์ว่า ู ‘ราชอาณาจกัรแห่งพิภพนี ้ได้

กลบัเป็นราชอาณาจกัรขององค์พระผ้เป็นเจ้าของเรา และเป็ู นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครอง

ตลอดไปเป็นนิตย์ 

 

และผอ้าวโุสยีสิ่บสีค่นซ่ึงนัง่ในทีน่ัง่ของตน เบือ้งหนา้พระเจ้าก็ทรุดตวัลงกราบนมสัการพระเจ้า ู  

 

และทลว่าู  ‘ข้าแต่พระเจ้าผท้รงฤทธานภุาพสงสดุ ผ้ทรงดํารงอย่บดันี้และผ้ได้ทรงดํารงอย่ในกาลก่อน ู ู ู ู ู ู ข้าพระองค์ทัง้หลาย

รําลึกในพระคณุของพระองค์ ทีพ่ระองค์ไดท้รงใชฤ้ทธานภุาพอนัใหญ่ย่ิงของพระองค์ ทรงเร่ิมครอบครองแผ่นดินโลก 

 

เหล่าประชาชาติมีความโกรธแคน้ แต่พระนิเคราะห์ของพระองค์ก็มาถึงแลว้ ถึงเวลาทีพ่ระองค์จะทรงพิพากษาคนทัง้หลายที่

ตายไปแล้ว และถึงเวลาประทานบําเหน็จแก่ผ้รับใช้ของพระองค์ คือพวกผ้เผยพระวจนะและธรรมิกชนทัง้ปวงู ู  และแก่คน

ทัง้หลายทียํ่าเกรงพระนามของพระองค์ทัง้ผใ้หญ่ผน้อ้ยและถึงเวลาแลว้ทีพ่ระองค์จะทรงทําลายคนทีทํ่าลายแผ่นดินโลกู ู ’ ” 

 

 เสียงแตรแห่งการพิพากษาสดุท้ายดงัขึน้ และผู้อยู่ในสวรรค์ประกาศว่าอาณาจกัรของโลกนีก้ลายเป็นอาณาจกัรของพระ

เยซคูริสต์ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้ายงัไม่ได้เสด็จมาเอาชยัชนะท่ีทตูสวรรค์ประกาศ แต่ชดัเจนว่าการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณนัน้ทรงชนะ

แล้ว ใจของผู้ ท่ีเหลือชาวอิสราเอลได้หนัไปจากความไม่เช่ือ และแม้ว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะยงัไม่ได้ครอบครองโลก หรือทรงเร่ิมการ

พิพากษาชาติตา่งๆ แตก็่ได้รับการประกาศอยา่งเหมาะสมวา่เสร็จสิน้แล้ว 

 

 
พระวิหารอันเป็นที่มาของพระพโิรธของพระเจ้า 

11:19 “แลว้พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิด ในพระวิหารนัน้เห็นมีหีบพนัธสญัญาของพระองค์ แลว้ก็มีสายฟ้าแลบ และเสียง

ต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลกเห็บก็ตกอย่างหนกัู ” 

 ชาติต่างๆ รอคอยการเทพระพิโรธอนัเลวร้ายของพระเจ้าซึ่งกําลงัจะเทลงบนโลก การเทนัน้เกิดขึน้โดยตรงจากพระวิหาร

แหง่พลบัพลาในสวรรค์ (ดวูิวรณ์ 15:5-7) 

 โลกสัน่สะเทือนอีกครัง้เพราะเสียงฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว เพราะการพิพากษาคนมากมายซึง่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกันัน้

กําลงัจะเกิดขึน้ 
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บทท่ีสบิสอง 
ผ้หญิงและบุตรชายู  

 เรามาพบกบัหวัข้อท่ีมีการโต้เถียงกนัมาก แต่คําตอบท่ีถกูต้องว่าผู้หญิงและบตุรชายเป็นใครนัน้มีเพียงคําตอบเดียว วิธี

เดียวท่ีเป็นไปได้ในการหาวา่คนเหลา่นีเ้ป็นใครคือโดยการศกึษาพระคมัภีร์อยา่งละเอียด 

 

ผ้หญิงู  
12:1-2 “มีหมายสําคญัใหญ่ย่ิงปรากฏในสวรรค์ คือผห้ญิงคนหน่ึงมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจนัทร์อย่ใตเ้ทา้ และบนศีรษะู ู มี

ดาวสิบสองดวงเป็นมงกฎุ 

 

ผห้ญิงนัน้มีครรภ์ และร้องครวญู ดว้ยความเจ็บครรภ์ทีใ่กลจ้ะคลอด” 

 

ผู้หญิงนีคื้อใคร 

 ประการแรก ผู้หญิงนีไ้มใ่ช่บคุคล แตเ่ป็นสญัลกัษณ์ท่ีชาติอิสราเอลเข้าใจได้ง่าย ซึง่คือชาติอิสราเอลท่ีได้รับการช่วยกู้หรือ

คนอิสราเอลท่ีจะกลบัไปปาเลสไตน์ในช่วงสปัดาห์ท่ีเจ็ดสิบในคําพยากรณ์ของดาเนียล (เรียกกนัว่าความทกุข์เวทนา 7 ปี ดโูยเอล 

3; เศคาริยห์ 9:10-16; มทัธิว 24:15-26; ดาเนียล 9:27) 

 ชาวยิวในแผ่นดินอ่ืนๆ จะคงเป็นเหมือนเช่นเดิมจนกระทัง่การเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูคริสต์ และการกู้อิสราเอล

ทัง้หมดอยา่งแท้จริง (ดอูิสยาห์ 11:11; เอเสเคียล 37:1-28; มทัธิว 24:31) 

 เหตผุลสําคญัสองประการวา่ทําไมผู้หญิงจงึเป็นสญัลกัษณ์ของชาติอิสราเอล คือ 

1. ในพระคมัภีร์เก่า มกัจะกลา่วถงึอิสราเอลวา่เป็นหญิงท่ีแตง่งานแล้ว อิสยาห์ 54:1-6; เยเรมีย์ 3:1-14 

2. หนงัสือโฮเชยาท่ีใช้โฮเชยาและโกเมอร์ภรรยาไมซ่ื่อสตัย์ของเขาทําให้เหน็ภาพอิสราเอลท่ีลว่งประเวณี โฮเชยา 2:14-23 

 สญัลกัษณ์ ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์และมงกฎุดวงดาวทัง้ 12 ท่ีอยู่ในวิวรณ์ 12:1 เป็นเหมือนเช่นสญัลกัษณ์ในปฐมกาล 

37:9-11 ซึง่ความฝันของโยเซฟหมายถงึชาติอิสราเอล โดยโยเซฟเป็นหนึง่ในดวงดาวเหลา่นัน้ 

 

ความเจบ็ปวดของผ้หญิงู  
 ความเจ็บปวดของอิสราเอลในอดีตเป็นแบบของเวลาแห่งการทดลองท่ีร้ายแรงซึ่งจะเกิดขึน้กบัอิสราเอลในความทุกข์

เวทนา ซึง่เป็นเวลาท่ีเลวร้ายท่ีสดุของอิสราเอล (ดาเนียล 12:1; มทัธิว 24:15-26) ความเจ็บปวดในช่วงเวลาแห่งความลําบากของ

อิสราเอลนีมี้ผลสองประการด้วยกนั 

ประการแรก 

 การคลอดบตุรชายในกลางสปัดาห์ (วิวรณ์ 12:2-5) 

 เยเรมีย์ 30:6-9 เม่ือศกึษาภาพคําพยากรณ์นี ้จะเห็นว่าผู้หญิงเป็นเพียงสญัลกัษณ์เพราะในท่ีนี ้คนทัง้หลายคร่ําครวญใ

อิสราเอลเน่ืองจากการเกิดบตุรคนหนึง่ (ดาเนียล 12:1; อิสยาห์ 66:7-8) 

 ความเจ็บปวดจะเป็นผลของความกลวัอนัเลวร้ายและความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้เม่ือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ทําลายสญัญา

ของตนกบัอิสราเอลในกลางสปัดาห์ ผลลพัธ์ของความเจ็บปวดท่ีเลวร้ายนีคื้อวา่บตุรชายท่ีเกิดจากหญิงนีจ้ะถกูรับขึน้ไปสูส่วรรค์ 

 พระเจ้าทรงปกป้องผู้หญิงในถ่ินทรุกนัดาร 

ประการท่ีสอง 

 ความเจ็บปวดของผู้หญิงจะนํามาซึง่การคลอดในเวลาท้ายสปัดาห์ 
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 สิ่งนีเ้กิดขึน้เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จกลบัมาตัง้อาณาจกัรของพระองค์และกู้อิสราเอลทนัจากมือของปฏิปักษ์ของพระ

คริสต์ในการตอ่สู้ ท่ีอารมาเกดโดน 

 อาณาจกัรจะถกูตัง้ขึน้ (โรม 11:26, 27; วิวรณ์ 19:11-20; 2เธสะโลนิกา 1:7-10) 

 

พญานาคถกูทิง้ลงบนโลก 
12:3-4 “และมีหมายสําคญัอีกอย่างหน่ึงปรากฏในสวรรค์ ดเถิด มีพญาู นาคใหญ่สีแดงตวัหน่ึงมีเจ็ดหวัและมีสิบเขา และทีห่วัเจ็ด

หวันัน้มีมงกฎุเจ็ดอนั 

 

หางพญานาคตวดัดวงดาวในท้องฟ้าท้ิงลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหน่ึงในสามส่วน และพญานาคนัน้ยืนอย่เบื้องหน้าผห้ญิงทีู่ ู

กําลงัจะคลอดบตุร เพือ่จะกินบตุรเมือ่คลอดออกมาแลว้” 

 

 วตัถปุระสงค์แรกของซาตาน พญานาคเก่าแก่นัน้คือทําลายบตุรชายเม่ือบตุรนัน้เกิดมา (วิวรณ์ 12:4) 

 สิ่งนีไ้ม่สําเร็จเม่ือบุตรชายนัน้ได้รับขึน้ไปและมนัหนัมาหาผู้หญิงผู้คลอดบุตรชายนัน้ และนําการข่มเหงท่ีร้ายแรงมายงั

อิสราเอล (ในระหวา่งการข่มเหง อิสราเอลหนีเข้าไปในถ่ินทรุกนัดาร) อิสยาห์ 16:1-5; มทัธิว 24:15-22 

 

บุตรชายคือใคร 
12:5-6 “หญิงนัน้คลอดบุตรชาย ผซ่ึ้งจะครอบครองู ประชาชาติทัง้ปวงดว้ยคทาเหล็ก แต่เขานําบุตรนัน้ข้ึนไปเฝ้าพระเจ้า ยงัพระที่

นัง่ของพระองค์ 

 

และหญิงนัน้ก็หนีเข้าไปในถ่ินทุรกนัดาร ที่นางมีสํานกัซ่ึงพระเจ้าไดท้รงจดัเตรียมไว้ให้ เพือ่นางจะได้รับการเลี้ยงดอย่ที่นันู่ ู

ตลอดพนัสองร้อยหกสิบวนั” 

 

 บางคนเข้าใจวา่บตุรชายนีคื้อพระเยซคูริสต์ 

 ถ้าเป็นเช่นนัน้จริง ลําดบัท่ีต่อเน่ืองของหนงัสือวิวรณ์ก็จะเสียไปหมด เพราะเหตกุารณ์นีเ้ป็นเหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์ท่ี

แทรกเข้ามาในสิง่ท่ีเป็นคําพยากรณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ซึง่จะหมายความว่าตอนนีเ้รากลบัไปท่ีเหตกุารณ์ท่ีอยู่นอกบริบท

ของสว่นนีข้องหนงัสือ เพราะตอนนีเ้ราอยูใ่น “เหตกุารณ์ซึง่จะเกิดขึน้ในภายหน้า” 

 ถ้าหมายถึงพระเยซูคริสต์จริง ก็จะหมายความว่าเหตกุารณ์ทัง้หมดจากวิวรณ์ 1:1-2 ต้องสําเร็จก่อนท่ีพระคริสต์จะเสด็จ

ขึน้ไป แตเ่หตกุารณ์แวดล้อมวิวรณ์ 12 ไมส่อดคล้องกบัเหตกุารณ์แวดล้อมการประสติูของพระเยซคูริสต์ โดยมารีย์หญิงพรหมจารี 

 ข้อเทจ็จริงวา่บตุรนัน้ได้รับขึน้ไปเป็นอีกประเดน็หนึง่ท่ีหลายคนใช้เพ่ือกลา่ววา่บตุรชายหมายถงึพระเยซคูริสต์ 

 แต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับขึน้ไปเม่ือบงัเกิด หรือเม่ือเป็นเด็ก แต่มีชีวิตอยู่ 33 ปี วายพระชนม์และจากนัน้ ได้ทรงรับขึน้ไป 

ซึง่ไมส่อดคล้องกบัวิวรณ์ 12 นอกจากนี ้ยอห์นไม่จําเป็นต้องให้ทตูสวรรค์มาแสดงให้เขาเห็นการเสด็จขึน้สูส่วรรค์ของพระคริสต์ซึง่

เกิดขึน้แล้ว เพราะเขาเหน็ด้วยตนเองในเวลา 60 ปีก่อนเวลานี ้

 “ผู้จะครอบครองด้วยคทาเหล็ก” หลายคนกล่าวว่าหมายถึงพระเยซูได้เท่านัน้ คําว่า ”คทาเหล็ก” หมายถึงอํานาจเหนือ

ประชาชาติ แตผู่้ ท่ีได้รับขึน้ไปทกุคนมีอํานาจนีก้บัพระคริสต์ 

 ธรรมิกชนในพระคมัภีร์เก่า (สดดีุ 149:6-9; มทัธิว 8:11, 12) 

 คริสตจกัร (มทัธิว 19:28; 1โครินธ์ 4:8; 2ทิโมธี 2:12) 

 144,000 คน (วิวรณ์ 7:1-8; วิวรณ์ 14:1-5) 
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 ธรรมิกชนระหวา่งความทกุข์เวทนา (วิวรณ์ 20:4-6) 

 

บางคนเข้าใจว่าบุตรชายคือคริสตจักร 
 ผู้ ท่ีเข้าใจว่าบตุรชายคือคริสตจกัรยดึตามทฤษฎีนีเ้พราะรู้สกึว่าแตรคนัท่ีเจ็ดของวิวรณ์ 11:13-14, 18 เป็นแตรสดุท้ายท่ี

เป่าเม่ือคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป 

 

วิวรณ์ของพระคัมภร์ีเก่ียวกับแตรคันที่เจด็คืออะไร 
 ประการแรก แตรคนัท่ีเจ็ดไม่ใช่แตรสดุท้าย จะมีแตรอ่ืนๆ ท่ีดงัขึน้ในความทกุข์เวทนา (อิสยาห์ 27:12; เศฟันยาห์ 1:16-

19; เศคาริยาห์ 9:14, 15) 

 ความแตกตา่งระหวา่งแตรของพระเจ้าท่ีรับคริสตจกัรขึน้ไปกบัแตรคนัท่ีเจ็ดคืออะไร 

 แตรหนึง่เป็นแตรของพระเจ้า 

 อีกแตรหนึง่เป็นแตรของทตูสวรรค์องค์ท่ีเจ็ด 

 แตรหนึง่เพ่ือประกาศเหตกุารณ์เดียวท่ีเกิดขึน้ในพริบตาเดียว (1/40 ของวินาที) (1โครินธ์ 15:51-58) 

 อีกแตรหนึง่เพ่ือประกาศเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในเวลาหลายวนั (วิวรณ์ 10:7) 

 แตรหนึง่เป็นแตรแหง่การอวยพร 

 อีกแตรหนึง่เป็นแตรแหง่วิบติั (วิวรณ์ 8:3; 12:12) 

 แตรหนึง่นําเราไปสูก่ารเร่ิมต้นของความทกุข์เวทนา 

 อีกแตรหนึง่อยูร่ะหวา่งกลางของความทกุข์เวทนา 

 แตรหนึง่อยูก่่อนหน้าธรรมิกชน (มีตวัแทนคือผู้อาวโุส 24 คน) จะถกูรับขึน้ไป (วิวรณ์ 4:1) 

 อีกแตรหนึง่หลงัจากผู้อาวโุสอยูใ่นสวรรค์ (วิวรณ์ 14:3) 

 แตรหนึง่อยูก่่อนหน้าตราประทบัเจ็ดดวงและแตรหกคนัแรกจะดงัขึน้ (วิวรณ์ 6:1-9, 21) 

 อีกแตรหนึง่หลงัจากสิง่เหลา่นัน้ 

 

มีการทรงรับขึน้ไปมากกว่าหน่ึงครัง้ 
 บางคนเข้าใจวา่มีการทรงรับขึน้ไปเพียงครัง้เดียวในการฟืน้ขึน้มาครัง้แรก ดงันัน้การทรงรับขึน้ไปนีจ้ะต้องเป็นเจ้าสาวของ

พระคริสต์ 

 ความจริงคือวา่เจ้าสาวของพระคริสต์เป็นการทรงรับขึน้ไปครัง้แรก (1เธสะโลนิกา 4:13-18; วิวรณ์ 4:1) 

 การทรงรับขึน้ไปนีเ้ป็นการทรงรับครัง้แรกในหลายๆ ครัง้ท่ีจะเกิดขึน้ในระหวา่งการฟืน้จากความตายเป็นครัง้แรก 

 นอกจากการทรงรับนี ้จะมีการทรงรับบตุรชายขึน้ไป (วิวรณ์ 7:1-3; 12:5; 14:1-5) 

 การทรงรับธรรมิกชนระหวา่งความทกุข์เวทนา (วิวรณ์ 6:9-11; 7:9-17;  15:2-4; 20:4) 

 การทรงรับพยานทัง้สอง (วิวรณ์ 11:3-13) 

 ข้อความข้างต้นนัน้สอนและกล่าวว่ามีการทรงรับขึน้ไปมากกว่าหนึ่งครัง้ ซึ่งจําเป็นต่อการทําให้เข้าใจได้ชัดว่าเปาโล

หมายความวา่อยา่งไรเม่ือกลา่ววา่ “ทกุคนจะเป็นไปตามลําดบั” (1โครินธ์ 15:20-23) 

 ภาษากรีกสําหรับคําว่า “ลําดบั” คือ “ทากมา” (tagma) และปรากฏเพียงครัง้เดียวในท่ีนี ้เป็นคําท่ีใช้ในเซ็พทวัจินท์เพ่ือ

หมายถงึกลุม่ทหารและกองทพั (กนัดารวิถี 2:2; 2ซามเูอล 23:13) 

 คํานีห้มายถึงกลุ่มหรือคณะบุคคล ในการท่ีทกุคนจะได้รับการทรงรับขึน้ไป “ตามลําดบั” หรือกลุ่มของตนได้ จะต้องมี

กลุม่ผู้ ท่ีได้รับการไถ่ตา่งๆ ท่ีรอดและได้ทรงรับขึน้ไปในเวลาท่ีแตกตา่งกนั 
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ลักษณะที่แท้จริงของบุตรชาย 
 พระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลออกมาไม่ใช่เพ่ือเป็นผู้ ได้รับวางใจในบทบญัญัติและสายโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด

เทา่นัน้ แตก่่อให้เกิดชาติท่ีกลบัใจใหมท่างพระเยซคูริสต์ซึง่สามารถปกครองโลกนีไ้ด้ 

 อิสราเอลไร้ผลทางฝ่ายวิญญาณในช่วงประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา แต่ในตอนปลายยคุใกล้เข้ามา ความไร้ผลนัน้สิน้สดุลง 

(อิสยาห์ 54:1-7; กิจการ 15:16-18; อิสยาห์ 66:7-10) 

 เวลานีเ้ป็นเวลาท่ีอิสราเอลจะให้ผลแรกทางฝ่ายวิญญาณแก่พระเจ้า 

 บตุรชายเป็นผลแรกนีแ้ละเป็น 144,000 คนท่ีได้รับตราประทบัเป็นของพระเจ้า 

 

หลักฐานตามพระคัมภร์ีเก่ียวกับเร่ืองนีคื้ออะไร 
1. มีข้อพระคัมภีร์มากมายท่ีพิสูจน์ว่าผู้ หญิงหมายถึงอิสราเอล อิสราเอลไม่อาจให้กําเนิดกลุ่มชาวต่างชาติได้ เธอไม่

สามารถให้กําเนิดบคุคลหนึง่ได้ มีเพียงบคุคลเทา่นัน้ท่ีสามารถทําได้ 

เน่ืองจากผู้หญิงเป็นตวัแทนของกลุม่คน เธอจงึต้องให้กําเนิดกลุม่คนหนึง่ออกมา 

คน 144,000 เป็นกลุม่คนนีต้ามท่ีบรรยายและประทบัตราไว้ในวิวรณ์ 7 

2. มีกลุม่ธรรมิกชนแหง่สวรรค์ท่ีได้รับการไถ่ส่ีกลุม่นบัจากอาดมัจนถงึการฟืน้จากความตายครัง้แรก 

เม่ือกลุม่หนึง่ครบถ้วน การรวบรวมกลุม่ถดัมาก็เร่ิมต้นขึน้ 

1. ธรรมิกชนในพระคมัภีร์เก่า (มทัธิว 11:1-2) 

2. ธรรมิกชนในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:27-28; เอเฟซสั 1:20-23) 

3. ช า ว ยิ ว  1 4 4 , 0 0 0  ค น  ก ลุ่ ม แ ย ก จ า ก ลุ่ ม อ่ื น ๆ  ( วิ ว ร ณ์  7 :1-8;  

14:-5) 

4. ธรรมิกชนระหว่างความทกุข์เวทนาจํานวนมาก กลุม่ท่ีแตกต่างจากทัง้สามกลุม่ข้างต้น (วิวรณ์ 7:9-17; 14:13; 

15:2-4; 20:4) 

คนทัง้ 144,000 นีเ้ป็นผลแรกของผู้ ท่ีได้รับขึน้ไปออกจากความทกุข์เวทนาและเป็นส่วนหนึ่งของการฟืน้ขึน้จากความตายเป็นครัง้

แรก 

3. บตุรชายเป็นตวัแทนของกลุม่ธรรมิกชนท่ีมีชีวิตอยูเ่ทา่นัน้ ดงันัน้จงึไมอ่าจเป็นเจ้าสาวซึง่ประกอบด้วยคนตายและคนเป็น 

พญานาคฆา่บตุรชายได้อยา่งไรถ้าบตุรชายนัน้ประกอบด้วยคนท่ีตายแล้ว หรือแม้แตค่นท่ีฟืน้ขึน้จากความตาย เป็นไปไม่ได้เลย จึง

พิสจูน์ได้วา่บตุรชายเป็นตวัแทนของกลุม่คนท่ีมีชีวิตอยูเ่ทา่นัน้ ผู้ซึง่ยงัอยูใ่นกายธรรมชาติซึง่มีโอกาสท่ีจะถกูฆา่ได้ 

 ดงันัน้ จงึตดัธรรมิกชนในพระคมัภีร์เก่า ธรรมิกชนในคริสตจกัร และธรรมิกชนระหวา่งความทกุข์เวทนาออกไปได้ 

 มีกลุม่คนท่ีได้รับการไถ่อีกกลุม่เดียวเหลืออยู่ และกลุม่เดียวท่ีประกอบไปด้วยธรรมิกชนท่ีมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคือชาวยิว 

144,000 คนซึ่งจะได้รับประทบัตราให้ผ่านพ้นการพิพากษาของแตรหกคนัแรก และผู้จะได้รับขึน้ไปเม่ือเป่าแตรคนัท่ีเจ็ดในฐานะ

บตุรชาย 

 เราเหน็พวกเขาอยูใ่นสวรรค์ตลอดสามปีคร่ึงหลงั ดงันัน้ พวกเขาต้องถกูรับขึน้ในตอนกลางสปัดาห์ (วิวรณ์ 14:1-5) 

 พระเจ้าจะปกป้องบตุรชายคือชาวอิสราเอล 144,000 คนนีอ้ย่างอศัจรรย์จากพญานาคและปฏิปักษ์ของพระคริสต์ เม่ือ

ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ละเมิดสญัญาของมนักบัอิสราเอล ในตอนกลางสปัดาห์ โดยจบัมนัขึน้ไปยงัพระท่ีนัง่ของพระองค์ 

 ถ้าคน 144,000 คนไมไ่ด้รับขึน้ไปในฐานะบตุรชาย เช่นนัน้พวกเขาจะได้รับการทรงรับขึน้ไปได้อยา่งไรและเม่ือไร 
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วหิารหนิในเพทรา ในดนิแดนเอโดม 
รูปภาพจากห้องสมดุ Forbes เมืองนอร์ธแธมตนั เมืองแมสซาชเูซสต์ และนํามาใช้โดยได้รับอนญุาตเป็นพิเศษ 
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เพทราซ่อนอยู่ในหบุเขาหินของเอโดม เป็นเมืองท่ีแปลกและน่าพิศวงท่ีสดุในโลกเมืองหนึ่ง ยงัไม่ได้รับการสํารวจอย่างถ่ีถ้วน วิหาร

และหลมุฝังศพแกะสลกัขึน้จากหินแข็ง 

 ถ้าคนทัง้ 144,000 ไม่ใช่บตุรชายแล้ว ประวติัศาสตร์ของบตุรชายก็ไม่สมบรูณ์ และถ้าการรับบตุรชายขึน้ไปไม่ใช่การทรง

รับคนทัง้ 144,000 ขึน้ไปแล้ว ข้อลํา้ลกึก็ซอ่นเร้นการทรงรับคนทัง้ 144,000 รวมทัง้จดุหมายและตําแหน่งบตุรชายท่ีพระท่ีนัง่ด้วย 

 เม่ือเราเช่ือว่า 144,000 คนเป็นบุตรชาย และยอห์นเห็น 144,000 คนได้รับขึน้สู่สวรรค์ในฐานะบุตรชายในวิวรณ์ 12:5 

และประวติัศาสตร์ของบตุรชายสําเร็จในวิวรณ์ 14:1-5 ก็จะไมมี่ความลกึลบัและคําถามใดๆ อีก 

 

144,000 คนเป็นผลแรกของพระเจ้าและพระเมษโปดก 
วิวรณ์ 14:4 

 คนทัง้ 144,000 จะเป็นผลแรกของพระเจ้าจากอิสราเอลในขณะท่ีการเก็บเก่ียวท่ีแท้จริงของอิสราเอลจะเกิดขึน้ในตอน

ปลายของความทกุข์เวทนาเม่ือชนชาติจะเกิดขึน้ในเวลาเดียว (อิสยาห์ 66:7, 8; โรม 11:26, 27) 

 เน่ืองจากผลแรกของการเก็บเก่ียวในพระคมัภีร์เก่าเป็นของพระเจ้าและใช้ตามการพิจารณาของพระองค์ ดงันัน้ผลแรก

เหลา่นีข้องอิสราเอลทัง้ปวงจงึอทุิศให้เป็นพิเศษแก่พระเจ้าและการรับใช้พระองค์ 

 การเก็บเก่ียวหลงัจากรวบรวมผลแรก ถกูทิง้ไว้เพ่ือคํา้จนุชีวิตทางธรรมชาติเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงทิง้การเก็บเก่ียวอิสราเอลใ

ฐานะประชากรบนโลกเพ่ือรับใช้ เพ่ือเป็นปัจจยัในการคํา้จนุชีวิตทางธรรมชาติของโลก (อิสยาห์ 9:6, 7; ลกูา 1:32-35; วิวรณ์ 21, 

22) 

 

 

 

 

สงครามในสวรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:7-12 “ขณะนัน้เกิดสงครามข้ึนในสวรรค์ มีคาเอล กบัเทพบริวารของท่านไดต่้อสก้บัพญานาค และพญานาคกบับริวารของมนัก็ู

ต่อสู้ 
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แต่ฝ่ายพญานาคแพ ้และพวกพญานาคไม่มีทีอ่ย่ในสวรรค์อีกเลยู  

 

พญานาคใหญ่ซ่ึงเป็นงดึกดําบรรพ์ ที่เขาเรียกกนัว่ามารและซาตาน ผล่้อลวงมนษุย์ทัง้โลกก็ถกผลกัท้ิงลงไปู ู ู  พญานาคและ

บริวารของมนัถกผลกัท้ิงลงไปในแผ่นดินโลกู  

 

และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดงัข้ึนในสวรรค์ว่า ‘บดันี้ความรอดและฤทธิเดชและราชอาณาจกัรแห่งพระเจ้าของเรา และอํานาจ์

พระคริสต์ของพระองค์ไดม้าถึงแล้ว เพราะว่าผที้่กล่าวโทษพวกพีน่อ้งของเราต่อพระพกัตร์พระเจ้าทัง้กลางวนัและกลางคืนู

นัน้ ก็ไดถ้กผลกัท้ิงลงไปแลวู้  

 

เขาเหล่านัน้ชนะพญามารดว้ยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคําพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ไดเ้สียดายทีจ่ะ

พลีชีพของตน 

 

ฉะนัน้สวรรค์และบรรดาผที้อ่ย่ในสวรรค์จงร่ืนเริงยินดีเถิด แต่วิบติัจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่ามารไดล้งมาหาเจ้าู ู

ดว้ยความโกรธย่ิงนกั เพราะมนัร้ว่าเวลาของมนัมีนอ้ยู ” 

 

 บางคนคิดวา่ท่ีตัง้ใหญ่ของซาตานอยูใ่นนรก แตม่นัไม่เคยอยู่ท่ีนัน่ พระคมัภีร์เพียงแต่บอกถึงสถานท่ีและตําแหน่งของมนั 

มนัเป็นเจ้าแหง่ยา่นอากาศ (เอเฟซสั 2:2; 6:12) 

 มนัมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฐานะผู้ ท่ีกลา่วโทษพวกพ่ีน้อง แตเ่วลาของมนัมาถงึ และมนัเผชิญหน้ากบักองทพัทตูสวรรค์

แหง่สวรรค์ซึง่นําโดยอคัรเทวทตูาธิบดีมีคาเอล 

 ในการต่อสู้สดุท้ายเพ่ืออํานาจสงูสดุของสวรรค์ ซาตานผู้หลอกลวงร้ายกาจถกูทิง้ลงมาในโลก สวรรค์ได้รับการชําระและ

สงครามสดุท้ายท่ีจะชําระโลกกําลงัจะเกิดขึน้ 

 

วิบัตแิก่โลก 
ข้อ 12 มารมายงัโลกด้วยความโกรธ และวิบติัแก่ผู้ ท่ีอยู่ในโลกเม่ือมนัแก้แค้นมนษุย์ทัง้ปวง มนัรู้ว่ามนักําลงัจะถกูขงัในบึงไฟและ

มนัมีใจต้องการทําลายทกุคนท่ีสามารถทําได้ในเวลาท่ีมีเหลืออยู ่

การข่มเหงของอสิราเอล 
12:13-17 “เมือ่พญานาคนัน้เห็นว่ามนัถกผลกัท้ิงลงไปในแผ่นดินโลกแลว้ มนัก็ไล่ตามหญิงทีค่ลอดบตุรชายนันู้  

 

แต่พระเจ้าทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนัน้ เพือ่ให้นางบินหนีพญานาคเข้าไปในถ่ินทุรกนัดาร จนถึงที่ซ่ึง

นางจะไดร้บัการเลีย้งดตลอดวาระหน่ึงและสองวาระและคร่ึงวาระู  

 

งนัน้ก็พ่นน้ําออกจากปากเหมือนแม่น้ําไหลตามหญิงนัน้ เพือ่จะใหพ้ดัหญิงนัน้ไปู  

 

แต่แผ่นดินก็ไดช่้วยหญิงนัน้ไวไ้ด ้โดยแยกออกเป็นช่องแลว้สบน้ําทีพ่่นออกจากปากพญานาคนัน้ลงไปู  

 

พญานาคโกรธแคน้หญิงนัน้ มนัจึงออกไปทําสงครามกบัพงศ์พนัธุ์ของนางทีเ่หลืออย่นัน้ คือผที้ป่ระพฤติตามพระบญัญติัของู ู

พระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซ และมนัก็ไดยื้นู อย่ทีห่าดทรายชายทะเลู ” 
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 เราได้กลา่วถงึเหตกุารณ์ท่ีบรรยายไว้ท่ีน่ีเม่ือซาตานในความโกรธของมนัพยายามท่ีจะทําลายอิสราเอล 

 ซาตานรู้วา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็มาอีกครัง้เพ่ือปกครองโลกทางผู้ ท่ีเหลือซึง่กลบัใจใหม ่มนัจงึแสวงหาคนเหลา่นัน้ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้านําอิสราเอลเข้าสู่การซ่อนตวัเหมือนพระองค์ทรงนําอิสราเอลออกจากการข่มเหงของฟาโรห์บนปีกนก

อินทรีหลายพนัปีก่อน (อพยพ 19:4; เฉลธรรมบญัญติั 32:11, 12) 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงปกป้องอิสราเอลในเวลาท่ีผู้ ท่ีเหลือหนีไปสูโ่มอบัและการปกป้องในถํา้ของเพทรา 

 ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ต้องหยดุการดําเนินการของมนัเม่ือมีข่าวมาว่ากองทพัท่ีย่ิงใหญ่กําลงัจะต่อสู้มนั (ดาเนียล 11:44, 

45) 
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บทท่ีสบิสาม 
การขึน้มาของอาณาจักรสัตว์ร้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:1-2 “และข้าพเจ้าไดเ้ห็นสตัว์ร้ายตวัหน่ึงข้ึนมาจากทะเล มนัมีเจ็ดหวัและสิบเขา ทีเ่ขาทัง้สิบนัน้มีมงกฎุสิบอนั และมีชือ่ทีเ่ป็นคํา

หม่ินประมาทพระเจ้าจารึกไวที้ห่วัของมนั 

 

สตัว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนัน้ ตวัเหมือนเสือดาว และตีนเหมือนตีนหมี และปากเหมือนปากสิงห์ และพญานาคได้ให้ฤทธ์ิ

อํานาจอนัย่ิงใหญ่และทีน่ัง่ของมนัแก่สตัว์ร้ายนัน้” 

 

 ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นการสําเร็จสดุท้ายของนิมิตของดาเนียลตามท่ีอธิบายไว้ในดาเนียล 7:1-8 ในการท่ีจะเข้าใจข้อความนี ้

ได้อยา่งแท้จริง จะต้องเปรียบเทียบข้อความนีก้บัคําพยากรณ์เหลา่นีข้องดาเนียล 

 

“ในปีต้นแหง่รัชกาลเบลชสัชาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลน ดาเนียลมีความฝันและนิมิตผดุขึน้ในศีรษะของท่าน เม่ือท่านนอนอยู่

ในท่ีนอนของทา่น ทา่นจงึบนัทกึความฝันนัน้ไว้ และบรรยายเนือ้เร่ืองนัน้ 
 

ดาเนียลกลา่ววา่ ‘ข้าพเจ้าได้เหน็ในนิมิตเวลากลางคืน และดเูถิด ลมทัง้ส่ีของฟ้าสวรรค์ได้ปลกุป่ันทะเลใหญ่นัน้ 
 

และสตัว์มหมึาส่ีตวัได้ออกมาจากทะเล ตา่งตวัตา่งกนั 

 

ตวัแรกเหมือนสิงห์มีปีกนกอินทรี เม่ือข้าพเจ้ามองดนูัน้ ขนปีกก็ถกูถอนออกไป และมนัถกูยกขึน้จากแผ่นดิน และให้ยืน

สองเท้าเหมือนคน และมอบใจของมนษุย์ให้แก่มนั 

 

และดเูถิด มีสตัว์อีกตวัหนึ่งเป็นตวัท่ีสองเหมือนหมี มนัขยบัตวัข้างหนึ่ง มีกระดกูซ่ีโครงสามซ่ีอยู่ในปากของมนัระหว่างซ่ี

ฟัน มีเสียงบอกมนัวา่ ‘จงลกุขึน้กินเนือ้ให้มากๆ’ 

 

ตอ่จากนีไ้ป ข้าพเจ้าได้เหน็ในนิมิตกลางคืน และดเูถิด สตัว์ตวัท่ีส่ีมนัร้ายกาจและเป็นท่ีน่ากลวัและแข็งแรงย่ิงนกั มนัมีฟัน

เหล็กมหึมา มนักินและหกัเป็นชิน้ๆ และกระทืบสิ่งท่ีเหลือกินนัน้เสีย มนัต่างกบัสตัว์อ่ืนทัง้หมดท่ีอยู่ก่อนมนั มนัมีเขาสิบ

เขา 
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ข้าพเจ้าพิเคราะห์เร่ืองเขาเหล่านัน้ ดเูถิด มีอีกเขาหนึ่งเล็กๆ งอกขึน้มาท่ามกลางเขาเหล่านัน้ เขารุ่นแรกสามเขา ได้ถกู

ถอนรากออกไปตอ่หน้ามนั และดเูถิด ในเขาอนันีมี้ตาเหมือนตามนษุย์ มีปากพดูเร่ืองใหญ่โต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สตัว์ร้ายท่ียอห์นเห็นว่าออกมาจากทะเลเป็นภาพสว่นประกอบของปฏิปักษ์ของพระคริสต์และแผ่นดินท่ีปฏิปักษ์ของพระ

คริสต์ปกครองในฐานะเผดจ็การท่ีย่ิงใหญ่ แผน่ดินนีเ้ป็นอาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟขูึน้มาตามท่ีแสดงภาพด้วยนิว้เท้าทัง้ 10 ของภาพของ

เนบคูดัเนสซาร์ แผ่นดินเร่ิมต้นขึน้ด้วยเป็นสหภาพท่ีรวมกนัอยู่หลวมๆ ของกษัตริย์ทัง้ 10 และแผ่นดินทัง้ 10 ท่ีออกมาจากความ

หายนะของอาณาจกัรโรมเก่า ด้วยเสน่ห์สว่นตวัและความสามารถในการชกัจงูมนษุย์ของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ มนัเข้าครอบครอง

สหภาพนีแ้ละประสานเข้าไว้เป็นรัฐบาลโลก กษัตริย์สามองค์ในสหภาพจะต่อสู้กบัมนั แต่มนัจะกําจดักษัตริย์เหล่านัน้ออกไปเพ่ือ

เป็นผู้ เผดจ็การท่ีเดด็ขาด 

 

อาณาจกัรโรมที่ฟ้ืนฟขึน้มาู  
 โรมมีอํานาจอยู่ในเวลาท่ีพระเยซูคริสต์ทรงประสติู เป็นรัฐบาลท่ีตรึงองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา การกระทํานีด้เูหมือนว่า

เป็นการพ่ายแพ้ท่ีย่ิงใหญ่และสิน้สดุซึง่จะกนัไม่ให้พระเจ้าของเราตัง้แผ่นดินของพระองค์ขึน้ แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินแห่ง

การครอบครองของสวรรค์บนโลกนี ้
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 แต่กระนัน้ นั่นไม่ใช่จุดจบ เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์เหล่านีว้่าในตอนสิน้ยุค อาณาจักรโรมท่ีปฏิปักษ์ของพระคริสต์

ปกครองนัน้จะปกครองโลกอีกครัง้ 

 บริเวณดินแดนเดิมขยายจากแม่นํา้ยเูฟรติสที่ไหลไปทัว่ยโุรปตอนใต้ ประเทศตา่งๆ 10 ประเทศจะเกิดขึน้มาอีกครัง้จาก

บริเวณนีเ้พ่ือตัง้อาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟขูึน้มา 

 ขอให้เราทบทวนอีกครัง้เก่ียวกบัการเกิดขึน้ของแผน่ดินของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี ้อาณาจกัรนีจ้ะผ่านสามขัน้ตอนหลกั

เพ่ือไปยงัสถานท่ีของอํานาจสงูสดุของโลก 

1. สหภาพของแผน่ดินทัง้ 10 คือเท้าและนิว้เท้าของภาพเนบคูดัเนสซาร์ (ดาเนียล 2:41; 7:17-27) 

ลกัษณะของรัฐบาลต่างชาติสดุท้ายนีจ้ะอ่อนแอ เป็นเหล็กผสมกบัโคลน ธาตทุัง้สองนีผ้สมกนัแต่ไม่มีความเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนั  

2. รัฐบาลรวมกนัเป็นหนึ่งเม่ือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เข้าแทนท่ีกษัตริย์สามองค์ ผู้ เผยพระวจนะปลอมซึ่งเป็นผู้ นําท่ีหนัไป

จากความจริงของคริสตจกัรของโลก รวมทัง้คริสตจกัรท่ีหนัไปจากความจริงจะจงรักภกัดีแก่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึง่จะ

ทําให้มนัมีอํานาจควบคมุทางศาสนาและทางการเมืองของโลก (ดาเนียล 7; วิวรณ์ 13:11-18) 

3. ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึง่เป็นผู้ เผด็จการท่ีสงูสดุของอาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟขูึน้มาจะปกครองทัง้โลก (ดาเนียล 7:23; วิวรณ์ 

13:7-8)  

 

ลักษณะการปกครองของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
13:2 “สตัว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนัน้ ตวัเหมือนเสือดาว และตีนเหมือนตีนหมี และปากเหมือนปากสิงห์ และพญานาคได้ให้ฤทธ์ิ

อํานาจอนัย่ิงใหญ่และทีน่ัง่ของมนัแก่สตัว์ร้ายนัน้” 

 

 บางคนคาดการณ์วา่สตัว์ร้ายเหลา่นีห้มายถงึรัฐบาลโลกในเวลาสดุท้าย อนัได้แก่ สหรัฐฯ เกรทบริเทน รัสเซีย ฯลฯ แต่การ

คาดการณ์เช่นนีไ้มมี่ข้อสนบัสนนุจากพระคมัภีร์เลย จงึไมมี่มลูความจริง 

 น่ีเป็นการบรรยายถงึอํานาจท่ีย่ิงใหญ่และความมุง่ร้ายของอาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟขูึน้มา 

 สตัว์ร้ายเหล่านีเ้ป็นสตัว์ร้ายท่ีอยู่ในนิมิตในเวลากลางคืนท่ีดาเนียลเห็นในดาเนียล บทท่ี 7 ในท่ีนี ้ดาเนียลเห็นลกัษณะ

สตัว์ร้ายของอาณาจกัรต่างๆ ท่ีจะมีอํานาจการปกครองโลกในระหว่าง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” โลกนีม้องว่าอาณาจกัรโลก

เป็นเหมือนภาพของเนบูคดัเนสซาร์ คือประเทศแห่งทอง เงิน ทองแดง เหล็ก ประเทศต่างๆ ท่ีมีลกัษณะภายนอกเป็นประเทศท่ีมี

อํานาจย่ิงใหญ่ แต่ดาเนียลในนิมิตเวลากลางคืนเห็นประเทศเหลา่นีต้ามท่ีเป็นจริงๆ คือ เป็นสตัว์ร้ายท่ีไร้ความปรานี โหดร้าย เป็น

มือสงัหารเหย่ือ 

 ข้อความของข้อพระคมัภีร์ท่ีเรากําลงัศกึษาคือแผน่ดินโลกสดุท้ายนีโ้หดเหีย้มย่ิงใหญ่กว่าแผ่นดินก่อนๆ ท่ีผ่านมา แผ่นดิน

โลกนีจ้ะถกูปกครองโดยสตัว์ร้ายท่ีมีลกัษณะประกอบกนัขึน้จากสตัว์ร้ายอ่ืนๆ ก่อนหน้านัน้ วิบติัจงมีแก่คนเหล่านัน้ท่ีอยู่ภายใต้

ความโกรธท่ีไร้ความปรานีของมนั 

 

พระเจ้าทรงกลายเป็นกษัตริย์ 
 วนัสดุท้ายนี ้อาณาจกัรโรมท่ีปกครองโดยปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเผาผลาญโลกทัง้หมดเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัสูโ่ลกอีก

ครัง้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมาเม่ือฝงูชนชาวโรมเหยียบย่ําเยรูซาเลม็ เมื่อกองทพัของโลกเหน็การปรากฏของพระองค์ จะ

หนัจากการทําลายเยรูซาเล็มไปสู่การทําลายองค์พระผู้ เป็นเจ้าและกองทพัของพระองค์ แต่ในครัง้นีจ้ะต่างออกไป พระเมษโปดก

ของพระเจ้าจะเสด็จมาเป็นสิงห์ พระองค์จะไม่อยู่เพียงลําพงัแต่กองทพัของพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกบัพระองค์ และอาณาจกัร

โรมจะลม่ แผน่ดินของโลกนีจ้ะกลายเป็นแผน่ดินของพระเจ้า (วิวรณ์ 19:11-16) 
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ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
13:3 “หวัๆ หน่ึงของมนัดเหมือนถกฟันปางตาย แต่แผลที่ถกฟันนัน้รักษาหายแล้ว คนทัง้โลกติดตามสตัว์ร้ายนัน้ไปด้วยความู ู ู

อศัจรรย์ใจ 

 

 หลายคนเข้าใจว่าข้อความนีห้มายถึงข้อเท็จจริงว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือผู้ นําโลกท่ีฟืน้ขึน้มาจากอดีต เช่น นีโร ดิโอ

คลีเชียน ฯลฯ ซึง่ไม่ใช่การแปลความท่ีชดัเจนของข้อความนี ้ดเูหมือนว่าการอ้างนีเ้ก่ียวข้องกบัการฟืน้ขึน้มาของอาณาจกัรโรมเก่า

มากกว่า ไม่ใช่กษัตริย์ของอาณาจกัรดงักล่าว อาณาจกัรโรมมีอยู่เสมอมาในประเทศต่างๆ แต่รูปแบบอาณาจกัรนัน้เส่ือมหายไป 

หรืออีกนัยหนึ่งคือ “หัวๆ หนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตาย” เป็นการอัศจรรย์ท่ีแท้จริงท่ี “หัว” กลับคืนมา และมีผู้ ปกครอง

อาณาจกัรโรมอีกครัง้ นัน่คือ สตัว์ร้าย ผู้ซึง่จะกู้ รัฐบาลของโรมมาสูก่ารปกครองโลกอีกครัง้ 

 

การนมัสการสัตว์ร้าย 
13:4-10 “เขาทัง้หลายไดบ้ชาพญานาคเพราะพญานาคไดใ้หอํ้านาจแก่สตัว์ร้ายนัน้ เขาไดบ้ชาสตัว์ร้ายนันู้ ู  กล่าวว่า ‘ใครจะเปรียบ

ปานสตัว์นีไ้ด ้และใครสามารถจะสร้บกบัสตัว์นีไ้ดู้ ’ 

 

สตัว์ร้ายนัน้มีปากทีพ่ดคําจาบจ้วงและหม่ินประมาทพระเจ้า และทรงยอมใหม้นัใชอํ้านาจกระทําอย่าู งนัน้ตลอดสีสิ่บสองเดือน  

 

มนักล่าวคําหม่ินประมาทต่อพระเจ้า ต่อพระนามของพระองค์ ต่อสถานทีส่ถิตของพระองค์ และต่อผที้อ่ย่ในสวรรค์ ู ู  

 

ทรงยอมใหม้นัทําสงครามกบัธรรมิกชน และชนะเขา ทรงประทานใหม้นัมีอํานาจเหนือชนทกุเผ่า ทกุชาติ ทกุภาษา และทกุ

ประชาชาติ 

 

และคนทีอ่ย่ในู แผ่นดินโลกจะบชาสตัว์ร้ายนัน้ เวน้แต่คนทัง้ปวงทีมี่ชือ่จดไวใ้นหนงัสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผท้รงถกปลงู ู ู

พระชนม์ ซ่ึงบนัทึกไวต้ัง้แต่แรกทรงสร้างโลก 

 

ใครมีหก็ใหฟั้งเอาเถิดู  

 

ผู้ใดทีกํ่าหนดไวใ้หไ้ปเป็นเชลย ผน้ัน้ก็จะตอ้งไปเป็นเชลยู  ผใ้ดฆ่าเขาดว้ยดาบู  ผน้ัน้ก็ตู้ องถกฆ่าดว้ยดาบ ู นีแ่หละคือความ

อดทนและความเชือ่ทีพ่วกธรรมิกชนจะตอ้งมี” 

 

 ขัน้สดุท้ายของการท่ีมนษุย์หนัไปจากความจริงคือการยอมรับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ว่าเป็นพระเจ้าของตนโดยการให้

เกียรติปฏิปักษ์ของพระคริสต์ด้วยการนมสัการ 

 จดุนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของการท่ีพระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาในความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่หรือเวลา 3 ½ ปีสดุท้ายของ

ความทกุข์ใจของยาโคบ (เยเรมีย์ 30:7) 

 ตอนนี ้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ขึน้เป็นผู้ นําทางการเมืองของโลก การแสดงอํานาจเผด็จการเปิดเผยให้เห็นลกัษณะท่ี

แท้จริงของมนั 

 เหมือนเช่นผู้ นําอาณาจกัรของโรมในสมยัก่อน ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเป็นทรราชย์ท่ีปกครองด้วยกําปัน้เหลก็  
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 ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะข่มเหงและทําลายธรรมิกชนในสมยัความทกุข์เวทนา 

 มนัไมเ่พียงต้องการให้คนสว่นใหญ่นมสัการตนเช่นพระเจ้าเท่านัน้ แต่ต้องการให้ทกุคนล้มลง และนมสัการมนัและรูปปัน้

ของมนั 

 ตอนนีป้ฏิปักษ์ของพระเจ้าเร่ิมสงครามอยา่งมุง่มัน่ท่ีจะกําจดัธรรมิกชนของพระเจ้าทัง้หมด 

สัตว์ร้ายออกจากโลก 
13:11-15 “แลว้ข้าพเจ้าเห็นสตัว์ร้ายอีกตวัหน่ึงข้ึนมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลกแกะู  และพดเหมือนพญานาคู  

 

มนัใช้อํานาจของสตัว์ร้ายตวัเดิมนัน้อย่างครบถ้วนและต่อหน้า มนัทําให้โลกและคนที่อย่ในโลกบชาสตัว์ร้ายู ู ตวัเดิมนัน้ ที่มี

แผลปางตายแต่รกัษาหายแลว้ 

 

สตัว์ร้ายนีแ้สดงหมายสําคญัใหญ่ จนกระทําใหไ้ฟตกลงมาจากฟ้าส่แผ่นดินโลกประจกัษ์แก่ตามนษุย์ทัง้หลายู  

 

มนัล่อลวงคนทัง้หลายที่อย่ในโลกู ด้วยหมายสําคญันัน้ ซ่ึงทรงยอมให้มนักระทําต่อหน้าสตัว์ร้ายตวัเดิมนัน้ และมนัสัง่ให้คน

ทัง้หลายทีแ่ผ่นดินโลก สร้างรปจําลองู ใหแ้ก่สตัว์ร้ายทีถ่กฟันดว้ยดาบแต่ยงัไม่ตายนันู้  

 

ทรงยอมใหม้นัมีอํานาจทีจ่ะใหล้มหายใจแก่รปสตัว์นัน้ เพือ่ใหร้ปสตัว์ร้ายนันู้ ู พดได ้และใหมี้อํานาจทีจ่ะกระทําใหบ้รรดาคนทีู่

ไม่ยอมบชารปสตัว์ร้าู ู ยนัน้ ถึงแก่ความตายได”้ 

 

 ซาตานมีมนษุย์อีกคนหนึง่ในอํานาจของมนัซึง่ตอนนีไ้ด้เปิดเผยออกมาแล้ว สตัว์ร้ายตวัท่ีสองนีคื้อผู้ เผยพระวจนะปลอม 

 โลกต่ืนตะลงึเพราะการอศัจรรย์และหมายสําคญัต่างๆ ท่ีมนักระทํา แม้กระทัง่การเรียกไฟให้ตกลงมาจากฟ้าสูแ่ผ่นดินโล

ตอ่สายตาของมนษุย์ทัง้หลาย 

 ลกัษณะของมนัเหมือนแกะ ซึง่แสดงให้เห็นว่ามนัเป็นผู้ นําในทางศาสนา มนัล้อเลียนพระเมษโปดกท่ีแท้จริงของพระเจ้า 

แตใ่นความเป็นจริงแล้ว มนัเป็นทตูของซาตาน 

คริสตจักรของโลก 
 ผู้ เผยพระวจนะปลอมแสดงตนเป็นจริงตามช่ือเรียกของมนั ในฐานะหวัหน้าระบบคริสตจกัรของโลก มนัให้การสนบัสนนุ

พระเมสสยิาห์ปลอม ซึง่คือผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ อยา่งเตม็ท่ี 

 ด้วยการอศัจรรย์อนัมาจากซาตานของมนั มนัชกัจงูชายและหญิงท่ีได้รับการสถาปนาจากพระเจ้า และให้อํานาจของตน

กบัผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์อยา่งเปิดเผย 

 ก้าวสดุท้ายของมนัในการสนบัสนนุสตัว์ร้ายตวัแรกคือมนัชกัจงูคนทัง้หลายให้สร้างรูปจําลองของผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
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 ด้วยอํานาจอนัมาจากซาตาน ผู้ เผยพระวจนะปลอมทําให้ทัง้โลกต่ืนตะลึงเม่ือมนัให้อํานาจแก่รูปนัน้เพ่ือท่ีมนัจะมีชีวิต

และพดูได้ การนีเ้ป็นหมายสําคญัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีบนัทกึไว้เก่ียวกบัอํานาจของซาตาน รูปจําลองนีถ้กูทําให้มีชีวิตขึน้มา 

 มนษุย์ทกุคนจงึก้มลงและนมสัการรูปเคารพนีซ้ึง่มีอํานาจท่ีจะมีชีวิตและพดูได้ 

 ผู้ ท่ีปฏิเสธท่ีจะนมสัการรูปเคารพจะถกูฆา่ด้วยดาบ 

 

เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย 
 ก้าวสดุท้ายของการแสวงหาของผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ท่ีจะมีอํานาจเหนือมนษุย์ทัง้ปวงมีกลา่วถงึอยูใ่นคําประกาศนี ้

13:16-17 “และมนัยงัได้บงัคบัคนทัง้ปวง ทัง้ผ้ใหญ่ผ้น้อย คนมัง่มี และคนจน ไทและทาสให้รับเคร่ืองหมาย ไว้ที่มือขวาหรือทีู่ ู

หนา้ผากของเขา 

 
 “ประชากรของเราถกทาํลายเพราะขาดความรู้ ู”  โฮเชยา 4:6 
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เพือ่ไม่ใหผ้ใ้ดทําการซ้ือขายได ้นอกจากผที้มีู่ ู เคร่ืองหมายนัน้ ซ่ึงเป็นชือ่ของสตัว์ร้ายนัน้ หรือเลขชือ่ของมนั 

 

 ด้วยคําประกาศท่ีสําคญันี ้ทัง้โลกจะไปถงึจดุท่ีต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 

 

666 
13:18 “ในเร่ืองนี ้จงใชส้ติปัญญาใหดี้ ถา้ผใ้ดมีความเข้าใจก็ใหคิ้ดตรึกตรองู เลขของสตัว์ร้ายนัน้ เพราะว่าเป็นเลขของบคุคลผห้น่ึง ู

เลขของมนัคือหกร้อยหกสิบหก” 
 

 ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โลกนีด้เูหมือนว่าจะพร้อมต่อการทําให้แผนการย่ิงใหญ่ของซาตานท่ีจะควบคมุโลกนีสํ้าเร็จ 

ด้วยการควบคมุการค้าทัง้หมด มนัยกเลกิระบบเงินตรา มีแตผู่้ ท่ียอมท่ีจะมีเคร่ืองหมายของมนัเทา่นัน้ท่ีจะซือ้หรือขายได้ 
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บทท่ีสบิสี ่
พระเมษโปดก และ 144,000 คน 

14:1-5 “ข้าพเจ้าไดแ้ลเห็น และดเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอย่ทีภ่เขาศิโยนู ู ู  และผที้อ่ย่กบัู ู พระองค์มีจํานวนแสนสีห่มื่นสีพ่นัคน ซ่ึง

เป็นผที้มี่พระนามของพระองค์ และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไวทีู้่ หนา้ผากของเขา 

 

และข้าพเจ้าไดยิ้นเสียงดงัจากสวรรค์ ดจุเสียงน้ํามากหลาย และดจุเสียงฟ้าร้องสนัน่ เสียงทีข่้าพเจ้าไดยิ้นนัน้ เหมือนเสียงพว

ดีดพิณกําลงัเล่นพิณอยู่ 

 

คนเหล่านัน้ร้องเพลงบทใหม่ หนา้พระทีน่ัง่หนา้สตัว์ทัง้สีน่ ัน้และหนา้พวกผอ้าวโุสู ไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนัน้ได ้นอกจาก

คนแสนสีห่มืน่สีพ่นัคนนัน้ ทีไ่ดท้รงไถ่ไวแ้ลว้จากแผ่นดินโลก 

 

คนเหล่านีเ้ป็นคนทีมิ่ไดมี้มลทินกบัผห้ญิง เพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารีู  พระเมษโปดกเสด็จไปทีใ่ด คนเหล่านีก็้ตามเสด็จไป

ดว้ย พวกเขาเป็นผที้ท่รงไถ่จากมวลมนษุย์ู  เพือ่เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก 

 

ปากเขาไม่กล่าวคํามสุาเลย เพราะเขาไม่ด่างพร้อยเลย” 

 

 ภาพเหตกุารณ์ท่ียอห์นเหน็ในเวลานีอ้ยูใ่นสวรรค์ ผู้ ท่ีเขาเหน็คือพระเยซคูริสต์เจ้า ผู้ซึง่เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า และ

มีคน 144,000 คนอยูก่บัพระองค์ 

 บางคนสอนว่าเป็นข้อพระคมัภีร์ซึ่งพยากรณ์ถึงช่วงเวลาการครอบครองหนึ่งพนัปี พวกเขากล่าวว่าเหตกุารณ์นีแ้สดงให้

เหน็ชยัชนะสดุท้ายของพระเยซูคริสต์เม่ือพระองค์จะเสด็จกลบัมาบนโลก และประทบัท่ีภเูขาศิโยน ในเวลานัน้ คน 144,000 คนจะ

เข้าร่วมกบัพระองค์ แตเ่หตกุารณ์นีไ้มไ่ด้สอดคล้องกบัเนือ้หาทัง้หมดของข้อพระคมัภีร์นี ้

 วลีวา่ “ภเูขาศิโยน” เม่ือพบอยูใ่นพระคมัภีร์แสดงถงึเยรูซาเลม็ใหม่เสมอคําว่า “ศิโยน” คําเดียวหมายถึงเยรูซาเลม็บนโลก 

ฮีบรู 12:18-22 แสดงภาพบรรยายถงึภเูขาศิโยนแหง่สวรรค์ ข้อ 22 กลา่ววา่ 

 

“แต่ท่านทัง้หลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงท่ี

ชมุนมุทตูสวรรค์มากมายเหลือท่ีจะนบัได้” 

 

 ในข้อพระคมัภีร์ท่ีเราศกึษาอยูใ่นนี ้แสดงให้เหน็พระเมษโปดก และคน 144,000 คนในภเูขาศิโยนแหง่สวรรค์ 

 
คนทัง้ 144,000 

 เราพบในบทท่ี 7 วา่ คน 144,000 คนเป็นกายท่ีได้รับการไถ่ซึง่นําออกจากชนอิสราเอล 12 เผา่ 

 ในบทท่ี 12 เราเหน็วา่การไถ่ของพวกเขาเกิดจากผู้หญิงซึง่คืออิสราเอล (อิสยาห์ 66:7-8) 

 วิวรณ์ 12:5 กล่าวว่า “...เขานําบุตรนัน้ขึน้ไปเฝ้าพระเจ้า ยงัพระท่ีนัง่ของพระองค์” การนําคน 144,000 นีข้ึน้ไปเป็นผล

แรกของการเก็บเก่ียววิญญาณท่ีจะได้รับการไถ่ออกจากคนชาวอิสราเอลท่ีเหลือ (โรม 11) 

 คนเหล่านีไ้ด้รับการประทบัด้วยพระนามของพระบิดา พระนามนีคื้อพระนามพระเยซูคริสต์นัน่เอง (ลกูา 1:31 และอิส

ยาห์ 9:6) 
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 พระเยซูทรงเป็นผู้ ท่ีตรัสว่า “เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา...” (ยอห์น 5:43) มีนามเดียวท่ีเป็นจุดสงูสดุของการ

สําแดงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ และพระนามนัน้คือพระเยซ ู(ดเูศคาริยาห์ 14:9) 

 

บทเพลงของผ้ได้รับการไถู่  
14:2 “และข้าพเจ้าไดยิ้นเสียงดงัจากสวรรค์ ดจุเสียงน้ํามากหลาย และดจุเสียงฟ้าร้องสนัน่ เสียงทีข่้าพเจ้าไดยิ้นนัน้ เหมือนเสีย

พวกดีดพิณกําลงัเล่นพิณอยู่” 

 

 ในเวลาท่ีชีวิตหนึ่งเป็นอิสระจากความบาป ก็จะพบเพลงแห่งความปีติยินดีในชีวิตนัน้ เราสงัเกตว่าทตูสวรรค์ของพระเจ้า

ร้องเพลงและปีติยินดีอยู่รอบพระบลัลงัก์ของพระเจ้าอยู่เสมอ ความบาปไม่ได้ทําลายพวกทตูสวรรค์และนําความปีติยินดีท่ีแท้จริง

ไปจากพวกเขา ในทํานองเดียวกัน ผู้ ท่ีได้รับการไถ่จากโลกนีก็้มีเพลงท่ีเกิดขึน้จากความปีติยินดีของการไถ่ท่ีเกิดขึน้จากภายใน

วิญญาณของพวกเขา 

 บทเพลงของผู้ได้รับการไถ่แตง่ขึน้จากคําพยานท่ีแสดงว่าพวกเขาเป็นใครและตําแหน่งของพวกเขาในระบบของพระเจ้าผู้

ทรงฤทธานภุาพคืออะไร 

 บทเพลงของคริสตจกัรเป็นเพลงบทใหม่ในสวรรค์ บทเพลงแห่งคําพยานของพวกเขาคือ “...เพราะว่าพระองค์ทรงถกูปลง

พระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นัน้ พระองค์ได้ทรงไถ่คนทกุเผ่า ทกุภาษา ทกุชาติและทกุประเทศเพ่ือถวายแด่พระ

เจ้า พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร [กษัตริย์] และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครอง

แผน่ดินโลก” (5:9-10) 

 ในตอนนีค้น 144,000 คนร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งท่ีผู้อาวโุส 24 คน (คริสตจกัร) ไม่สามารถร้องได้ แม้ว่าบทเพลงจะไม่ได้

บนัทกึไว้สําหรับพวกเรา เราสามารถเข้าใจได้วา่เหตใุดคริสตจกัรจงึไมส่ามารถร้องเพลงนีไ้ด้ 

 ในบทท่ี 15:2-4 เราได้ยินอีกเพลงหนึ่งท่ีมาจากกลุม่ผู้ ท่ีได้รับการไถ่อีกกลุ่มหนึ่ง บทเพลงของพวกเขาเป็นของโมเสสและ

พระเมษโปดก คนเหล่านีเ้ป็นคนอิสราเอลและไม่ใช่คนต่างชาติเพราะพวกเขาเท่านัน้ท่ีสามารถร้องเพลงของโมเสสเป็นเพลงคํา

พยานของตนได้ 

 คนทัง้ 144,000 มีคําพยานท่ีแตกต่างไปแต่ร้องเพลงของกลุ่มนีอ้ย่างไม่ต้องสงสยั เพราะพวกเขาเป็นผู้ ได้รับการไถ่ออก

จากความทกุข์เวทนา และเป็นพวกยิว ซึง่เป็นผลแรกของอิสราเอล 
 

หญิงพรหมจารี 
 ตลอดทัง้พระวจนะของพระเจ้า ผู้ ท่ีครัง้หนึง่เคยรู้จกัพระเจ้าและหนัไปนมสัการรูปเคารพ หรือท่ีติดตามผู้ ท่ีได้ปฏิเสธความ

จริง จดัเป็นผู้ ท่ีได้กระทําการลว่งประเวณีทางฝ่ายวิญญาณ 

 มีการกล่าวถึงคน 144,000 คนว่าเป็นหญิงพรหมจารี พวกเขาได้รักษาตนเองให้บริสุทธิในทางฝ่ายวิญญาณ์  ใน

ท่ามกลางการนมสัการของหญิงโสเภณีของบาบิโลนและรูปของผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ พวกเขาได้ปฏิเสธท่ีจะคกุเข่าลงหรือก้ม

กราบความสกปรกแหง่การลว่งประเวณีทางฝ่ายวิญญาณ (17:2-5) 
 

ข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ 
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14:6-7 “แล้วข้าพเจ้าไดเ้ห็นทตสวรรค์อีกองค์หน่ึงเหาะไปในท้องฟ้า เพือ่ประกาศข่าวประเสริฐอนัเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทัง้ปวงู  

ทกุเผ่าพนัธุ์ ทกุชาติ ทกุภาษา 

 

ท่านประกาศดว้ยเสียงอนัดงัว่า ‘จงยําเกรงพระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาทีพ่ระองค์จะทรงพิพากษา

แลว้ และจงนมสัการพระองค์ ผไ้ดท้รงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน้ําพทุัง้หลายู ’ ” 

 

 ข่าวประเสริฐท่ีเรียกวา่เป็นข่าวประเสริฐอนัเป็นอมตะนัน้ได้รับการเทศนาเม่ือความทกุข์เวทนาใกล้จะจบลง 

 ดเูหมือนวา่ข่าวนัน้ไมใ่ช่ข่าวแหง่ความรอดแตเ่ป็นข่าวแหง่การพิพากษาท่ีใกล้เข้ามา คําว่า “ข่าวประเสริฐ” หมายถึง “ข่าว

ดี” และข้อความท่ีทูตสวรรค์นีเ้ทศนาเป็นข่าวดีสําหรับอิสราเอลและสําหรับธรรมิกชนในระหว่างความทกุข์เวทนาอย่างแน่นอน 

พวกเขาจะทราบจากข่าวนีว้า่พวกเขากําลงัจะได้เป็นอิสระจากผู้ทรมานพวกเขา 

 

บาบโิลนล่ม 
14:8 “ทตสวรรค์อีกองค์หน่ึงเป็นองค์ที่สองตามไปประกาศว่าู  ‘บาบิโลนมหานครนัน้ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว นครนัน้ที่ทําให้

ประชาชาติทัง้ปวง ดืม่เหลา้องุ่นแห่งความกําหนดัของเธอในการล่วงประเวณี’ ” 

 

 บาบิโลนเป็นช่ือท่ีให้กบัคริสตจกัรซึ่งหนัไปจากพระเจ้า การนมสัการของคริสตจกัรนัน้เปรียบได้กบัการนมสัการของหญิง

โสเภณี 

 เราได้รับการเตือนอีกครัง้วา่เกียรติและสง่าราศีของการนมสัการนัน้จะต้องสงวนไว้สําหรับผู้ ท่ีสมควร ซึง่คือองค์พระผู้ เป็น

เจ้าพระเจ้าของเรา การนมสัการทัง้หมดท่ีชีนํ้าไปท่ีผู้ อ่ืนนัน้เป็นการบชูารูปเคารพ และถือเป็นการลว่งประเวณีทางฝ่ายวิญญาณ 

(การลม่ของบาบิโลนมีกลา่วถงึในบทท่ี 17-18) 

 

เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย 
14:9-12 “และทตสวรรค์อีกองค์หน่ึงเป็นองค์ทีส่ามตามไป ประกาศดว้ยเสียงอนัดงัว่า ู “ถา้ผใู้ ดบชาสตัว์ร้ายและรปของมนั และมีู ู

เคร่ืองหมายของมนัไวที้ห่นา้ผากหรือทีมื่อ  

 

ผ้นัน้จักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซ่ึงไม่ได้ระคนกบัส่ิงใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาู

จะตอ้งถกทรมานดว้ยไฟและกํามะถนัต่อหนา้ทตสวรรค์ผบ้ริสทุธิทัง้หลายู ู ู ์ และต่อพระพกัตร์พระเมษโปดก  

 

และควนัแห่งการทรมานของเขาพลุ่งข้ึนตลอดไปเป็นนิตย์ และคนทัง้หลายทีบ่ชาสตัว์ร้ายและรปของมนั และทีร่ับเคร่ืองหมายู ู

ชือ่ของมนั จะไม่มีการพกัผ่อนเลยทัง้กลางวนัและกลางคืน”  

 

นีแ่หละความอดทนซ่ึงพวกธรรมิกชนคือผที้ป่ระพฤติตามพระบญัญติัขู องพระเจ้า และดําเนินตามความเชือ่ของพระเยซู

จะตอ้งมี” 
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 การพิพากษาท่ีเลวร้ายของพระเจ้าซึ่งจะเกิดขึน้กบัผู้ ท่ียอมรับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ และรับเอาเคร่ืองหมายของมนัได้

เปิดเผยขึน้ในตอนนี ้

 การพิพากษาท่ีมีการเปิดเผยในท่ีนีไ้มไ่ด้เกิดขึน้ด้วยมือของมนษุย์ แตเ่ป็นผลของการกระทําของพวกเขา 

 

ความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ 
14:10-11 “ผน้ัน้จกัตอ้งดืม่เหลา้องุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซ่ึงไม่ไดร้ะคนกบัส่ิงใดู  ทีไ่ดเ้ทลงในถว้ยพระพิโรธของพระองค์ และ

เขาจะตอ้งถกทรมานดว้ยไฟและกํามะถนัต่อหนา้ทตสวรรค์ผบ้ริสทุธิทัง้หลายและต่อพระพกัตร์พระู ู ู ์ เมษโปดก  

 

และควนัแห่งการทรมานของเขาพลุ่งข้ึนตลอดไปเป็นนิตย์ และคนทัง้หลายทีบ่ชาสตัว์ร้ายและรปของมนั และทีร่ับเคร่ืองหมายู ู

ชือ่ของมนั จะไม่มีการพกัผ่อนเลยทัง้กลางวนัและกลางคืน”  

 

 ในตอนนี ้มีการอธิบายว่าความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่เป็นความเดือดดาลอย่างเต็มท่ีของพระพิโรธของพระเจ้าท่ีเทลงบน

โลกท่ีไมก่ลบัใจใหม ่

 หนงัสือวิวรณ์ไมใ่ช่แหลง่ท่ีมาทัง้หมดของคําบรรยายเก่ียวกบัเวลาแหง่ความน่ากลวัท่ีจะเกิดขึน้บนโลกนี ้แต่ให้คําบรรยาย

ท่ีแสดงภาพได้ชดัเจนท่ีสดุในพระคมัภีร์ในเร่ืองเวลาแห่งความลําบากนี ้ปัจจยัท่ีประกอบเป็นการพิพากษาเกิดจากความหายนะ

สดุท้ายเจ็ดอยา่ง และขนัหรือถ้วยแหง่การพิพากษาท่ีเราจะศกึษาในบทท่ี 15-16 

 

ความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่คืออะไร 
 ประการแรก ความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่คือพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสงูสดุท่ีเทลงบนมนุษย์โดยไร้ความ

เมตตา 

 หมายเหตใุนข้อท่ี 10 “เหล้าองุ่นแหง่พระพิโรธของพระเจ้า ซึง่ไมไ่ด้ระคนกบัสิง่ใดท่ีได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์” 

 เน่ืองจากพระพิโรธของพระเจ้านีจ้ะไม่ถูกผสมกับพระเมตตา การพิพากษานีไ้ม่สามารถเล่ือนออกไปด้วยเสียงร้องขอ

ความช่วยเหลืออยา่งสิน้หวงั ยคุแหง่พระเมตตาของพระเจ้าในการพิพากษาได้ผา่นพ้นไปแล้ว จะมีการเทขนัพระพิโรธเจ็ดอย่างของ

พระเจ้าลงบนโลกในระหวา่งความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 การเทซึง่แสดงถงึความดเุดือดของพระพิโรธของพระเจ้าจะมาจาก “พระวิหารของเตน็ท์แหง่สกัขีพยานในสวรรค์” (15:5) 

 เราจงึสามารถแน่ใจได้วา่การพิพากษาเหลา่นีเ้ป็นพระพิโรธท่ีเท่ียงธรรมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ 

 เราจะศึกษาลกัษณะของการพิพากษาแต่ละอย่างในข้อพระคมัภีร์ต่อมา แต่ตอนนีเ้ราต้องศึกษาอีกด้านของการเทพระ

พิโรธนีก่้อน นัน่คือ ด้านของมนษุย์ 

 

พระพโิรธแห่งความทกุข์เวทนามีที่มาจากที่ใด 
 หลายคนถามคําถามว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและยงัคงนําความทรมานและการทําลายมายงัมนษุย์ใน

พระพิโรธของพระองค์ได้อยา่งไร 

 ในการท่ีจะเข้าใจเร่ืองนี ้เราต้องกลบัไปท่ีจดุเร่ิมต้นของพระคณุและการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน การตายบน

ไม้กางเขนไมไ่ด้กวนพระพิโรธขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของสูก่ารพิพากษาแตเ่ป็นการสําแดงวา่พระองค์ทรงเป็นมนษุย์ท่ีมีความรักเม่ือ

พระองค์ร้องออกมาวา่ “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภยัโทษเขาเพราะวา่ เขาไมรู้่วา่ เขาทําอะไร” 

 สิง่ท่ีกวนองค์พระผู้ เป็นเจ้าสูพ่ระพิโรธคือความไมเ่ช่ือฟังของผู้ ท่ีพระองค์ทรงซือ้ด้วยการตาย การฝังและการฟืน้จากความ

ตายของพระองค์ ราคาท่ีซือ้ความรอดของเรานัน้หาคา่มิได้เลย 
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 ในฐานะผู้ รับใช้ท่ีทรงซือ้มาด้วยพระโลหิตของพระเยซคูริสต์ มนษุย์ทกุคนได้รับคําสัง่จากอคัรสาวกเปาโลว่า “พระเจ้าทรง

ซือ้ทา่นด้วยราคาสงู อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย” (1โครินธ์ 7:23) 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นเจ้าของเราทกุคน มนษุย์มีหน้าท่ีรับใช้และเช่ือฟังองค์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้านาย 

 แต่มนษุย์ซึง่เป็นเหมือนเช่นสนุขัท่ีไร้การขอบคณุ รับเอาสิ่งดีทกุอย่างท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้กบัเขา นัน่คือ 

อาหาร ท่ีพกัอาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม แสงอาทิตย์ สขุภาพท่ีดี แต่ไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านาย มนษุย์ไม่ใสใ่จเม่ือองค์พระผู้ เป็น

เจ้าทรงเรียกพวกเขา เหมือนเช่นสนุขัท่ีไม่มีผู้ควบคมุได้ มนัหนัหน้าของตนไปและว่ิงจากไปจนกว่าจะมีความจําเป็นอีกอย่างจาก

มือของเจ้านาย เม่ือนัน้เขาจะหนัไปหาพระเจ้าเพ่ือขอความช่วยเหลือ แตไ่มย่อมจํานนตนเองตอ่คําสัง่ และนํา้พระทยัขององค์พระผู

เป็นเจ้าและองค์เจ้านาย มนษุย์ท่ีไมเ่ช่ือฟังทราบเก่ียวกบัปัญหาท่ีตนเองสร้างขึน้ให้กบัตวัเองเพียงเลก็น้อย 

 การกระทําท่ีไม่เช่ือฟังทกุอย่างของมนษุย์ ความบาปท่ีสกปรกทกุอย่าง และรูปเคารพทกุอย่าง รวมทัง้ถ้อยคําสบถกวน

พระพิโรธของพระเจ้าท่ีมีต่อความบาปเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพระเจ้าทรงมีความเมตตาและอดทนนาน พระองค์ไม่ได้

ทรงพิพากษาความบาปอย่างรวดเร็ว แต่ทรงเก็บการพิพากษาไว้เบือ้งหลงัเข่ือนท่ีสร้างขึน้ด้วยพระคุณและการอดทนนานของ

พระองค์ ดงันัน้ ตะกอนในถ้วยแหง่ความไร้ศีลธรรมของมนษุย์ถกูเก็บไว้เพ่ือตอ่ต้านตวัเขาเองจนถงึวนัพิพากษา 

 ขนัแหง่พระพิโรธของพระเจ้าจะได้รับการเติมเตม็จากบอ่แหง่ความไร้ศีลธรรมของมนษุย์อนัเน่าเป่ือยและสกปรก ท่ีเก็บไว้

เบือ้งหลงัเข่ือนแหง่พระคณุและพระเมตตาของพระเจ้า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเตือนเราเก่ียวกบัเวลาท่ีจะเกิดขึน้ “ในสมยัของโนอาห์ 

เหตกุารณ์ได้เป็นมาแล้วอยา่งไร...ก็จะเป็นไปอยา่งนัน้เลย” 

เข่ือนแตก 
 เนือ้หาจากพระคมัภีร์ท่ีเราศกึษาตอนนีนํ้าเราไปสูส่ถานท่ีน่ากลวัท่ีซึง่ความไร้ศีลธรรมของมนษุย์ทะลทุกุอย่างไป องค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าตรัสวา่พอแล้ว ทตูสวรรค์เร่ิมต้นเป่าแตรเม่ือสวรรค์มองไปในความยําเกรงและความประหลาดใจ วนัแห่งการพิพากษาได้

มาถงึแล้ว 

 ประตูเข่ือนแห่งความเมตตาของพระเจ้าได้เปิดออกแล้ว ขันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเต็มไปด้วยตะกอนแห่งความไร้

ศีลธรรมของมนษุย์ท่ีสกปรก ซึง่เทลงบนศีรษะของเขาเองโดยปราศจากเมตตา 

 ในโลก มนษุย์ท่ีทนทกุข์ร้องออกมาด้วยเสียงความเจ็บปวดเม่ือพวกเขาด่ืมตะกอนของถ้วยแห่งความไร้ศีลธรรมท่ีเพิ่มพนู

นบัพนัเทา่ผา่นทางพระพิโรธท่ีชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพท่ีเก็บไว้ถงึวนัแหง่การพิพากษานี ้

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าเร่ิมเก็บเก่ียวข้าวละมานท่ีชัว่ร้ายจากทุง่ของมนษุย์บนโลก 

 วลัเวิร์ดกลา่ววา่ “ผลท่ีจะต้องเก็บเก่ียวในแผน่ดินโลกนัน้สกุแล้ว” เป็นภาพของผลหรือพืชผกัท่ีสกุมากจนเร่ิมท่ีจะแห้งหรือ

เห่ียวเฉา 

 ความหมายคือวา่โลกของพวกเขาเน่าเป่ือยในความไร้ศีลธรรมอยา่งแท้จริง 

 ฤดเูก็บเก่ียวท่ีเกิดขึน้ทัว่โลกนีบ้รรลผุลในสว่นใหญ่ด้วยสงครามอารมาเกดโดน โดยจะกลา่วถึงต่อไปอย่างละเอียดในบท

ตอ่ๆ ไป 

 น่ีเป็นบอ่ย่ําองุ่นของพระพิโรธของพระเจ้าท่ีอธิบายในคําพยากรณ์อิสยาห์ 63:1-6 

 

“น่ีใครหนอท่ีมาจากเมือง เอโดม สวมเสือ้ผ้าย้อมสีแดงจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึง่โออ่า่ในเคร่ืองทรงของพระองค์ 

เสดจ็มาด้วยกําลงัย่ิงใหญ่ของพระองค์ “น่ีเราเองร้องประกาศการช่วยกู้  และมีอานภุาพท่ีจะช่วยให้รอด” 

 

ทําไมเคร่ืองทรงของพระองค์จงึสีแดง และเสือ้ผ้าของพระองค์เหมือนกบั ของคนท่ีย่ําในบอ่ย่ําองุ่น 

 



 104 

“เราได้ย่ําบอ่องุ่นแตลํ่าพงั และไมมี่ใครจากชนชาติทัง้หลายอยู่กบัเราเลย เราย่ํามนัด้วยความโกรธของเรา เราเหยียบมนัด้

ความพิโรธของเรา โลหิตของเขาพรมอยูบ่นเสือ้ผ้าของเรา และเราได้ทําให้เสือ้ผ้าของเราเปือ้นหมด 

 

เพราะวนัแก้แค้นอยูใ่นใจของเรา และปีแหง่การไถ่ของเราได้มาถงึ 

 

เรามอง แตไ่มมี่ผู้ใดหนนุมา เราประหลาดใจ แต่ไมมี่ผู้ชไูว้ มือของเราเองจงึนําชยัมาให้เรา และความพิโรธของเราชเูราไว้ 

 

เราย่ําชนชาติทัง้หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราได้ทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเรา และเราได้เทโลหิตของเขาบ

แผน่ดินโลก”  

 

ความสุขของผ้ที่ตายอย่างบริสุทธิู ์ 
วิวรณ์ 14:13 “และข้าพเจ้าไดยิ้นพระสรุเสียงจากสวรรค์สัง่ว่า ‘จงเขียนไวเ้ถิดว่าตัง้แต่นีต่้อไป คนทัง้หลายทีต่ายเพือ่องค์พระผเ้ป็นู

เจ้าจะเป็นสขุ’ และพระวิญญาณตรัสว่า ‘จริงอย่างนัน้ เขาไดห้ยดุพกัจากการงานของเขา เพราะการงานทีเ่ขาไดก้ระทํานัน้จะ

ติดตามเขาไป’ ” 

 

 เป็นความสขุเสมอท่ีจะได้ตายเพราะความเช่ือเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ในวนัแห่งความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ท่ีเลวร้าย 

การตายเช่นนัน้จะเป็นประตแูหง่ความหวงัพิเศษสําหรับผู้ ท่ีรักพระเจ้า 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงยืนยนักบัทกุคนท่ีจะสตัย์ซ่ือและรักษาคําสัง่ของพระองค์จนถึงความตายว่าจะได้รับความสขุเป็น

รางวลัของตน 

 สิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัคนเหล่านีคื้อ “ดีกว่าท่ีเจ้าทัง้หลายจะเสียชีวิตด้วยมือของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ แทนท่ีจะ

เป็นท่ีชอบพอของมนัด้วยการนมสัการมนั” 

 ผู้ ท่ีตายเพราะความเช่ือเพ่ือพระเจ้าในระหวา่งเวลาแหง่ความมืดนีจ้ะมีความสขุท่ีมาจากพระองค์ 

 

อารมาเกดโดน - การเกบ็เก่ียวมนุษย์ที่เตม็ไปด้วยบาป 
วิวรณ์ 14:14-20 “ข้าพเจ้าไดแ้ลเห็น และดเถิดู  มีเมฆขาว และมีผห้น่ึงประทบับนเมฆนัน้เหมือนกบับตุรมนษุย์ู  สวมมงกฎุทองคํา

บนพระเศียร และพระหตัถ์ถือเคียวอนัคม 

 

และมีทตสวรรค์อีกองค์หน่ึง ออกมาจากพระวิหาร ร้องทลพระองค์ผป้ระทัู ู ู บบนเมฆนัน้ดว้ยเสียงอนัดงัว่า ‘จงใชเ้คียวของ

พระองค์เกีย่วไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาเกีย่วแลว้ เพราะว่าผลทีจ่ะตอ้งเก็บเกีย่วในแผ่นดินโลกนัน้สกุแลว้’ 

 

และพระองค์ผป้ระทบับนเมฆนัน้ ู ไดท้รงตวดัเคียวนัน้บนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ไดถ้กเกี่ยวแลวู้  

และทตสวรรค์อีกองค์หน่ึู งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือเคียวอนัคมเช่นเดียวกนั 

 

และทตสวรรค์อีกองค์หน่ึงผมี้ฤทธิเหนือไฟไดอ้อกมาจู ู ์ ากแท่นบชา ู และร้องบอกท่านทีถื่อเคียวคมนัน้ดว้ยเสียงอนัดงัว่า ‘ท่าน

จงใชเ้คียวคมของท่านเกีย่วเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลก เพราะลกองุ่นนัน้สกุดีแลวู้ ’ 
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ทตสวรรู ค์นัน้ก็ตวดัเคียวบนแผ่นดินโลก และเก็บเกีย่วผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลก และเทลงไปในบ่อย่ําองุ่นอนัใหญ่แห่งพระพิโร

ของพระเจ้า 

 

บ่อย่ําองุ่นถกย่ําภายนอกเมือู ง และโลหิตไหลออกจากบ่อย่ําองุ่นนัน้ สงถึงบงัเหียนมา้ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตรู  

(คําเดิมว่า หน่ึงพนัหกร้อย สทาดิโอน)” 

 

 ตอนนีเ้ราเห็นพระเยซูคริสต์ทรงกําลงัจะเก็บเก่ียวการพิพากษาบนโลก ทตูสวรรค์ท่ีร้องออกหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าเร่ิมการ

เก็บเก่ียวท่ีน่ากลวันีก้้าวออกจากพระวิหารของพระเจ้า เป็นการแสดงถึงการพิพากษาท่ีกําลงัจะเกิดขึน้กบัโลกเป็นการพิพากษาท่ี

ชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพซึง่เร่ิมขึน้ตอ่หน้าพระพกัตร์ของพระเจ้า 
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บทท่ีสบิห้า 
ภยัพบัิต ิ7 อย่างสุดท้าย 

15:1-2 “ข้าพเจ้าเห็นหมายสําคญัในสวรรค์อีกประการหน่ึง ใหญ่ย่ิงและน่าประหลาด คือมีทตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภยัพิบติัเจ็ดอย่าง ู

อนัเป็นภยัพิบติัครัง้สดุทา้ย เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าส้ินสดุลงดว้ยภยัพิบติัเหล่านัน้ 

 

ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชยัต่อสตัว์ร้าย และรปของมนั และเลขประจําชื่อของมนั ยืนอย่ริมู ู

ทะเลแกว้นัน้ พวกเขาถือพิณของพระเจ้า” 

 

 “ภยัพิบติัเจ็ดอย่าง อนัเป็นภยัพิบติัครัง้สดุท้าย” เป็นการพิพากษาของพระเจ้าครัง้สดุท้ายท่ีประกอบด้วยพระพิโรธของ

พระเจ้าท่ีจะเทลงบนโลก ภยัพิบติัเหลา่นีเ้กิดขึน้ก่อนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็กลบัมายงัโลกนี ้

 การพิพากษาของพระเจ้าในระหวา่งความทกุข์เวทนาจดัออกเป็นสามกลุม่ ได้แก่ 

 กลุม่ท่ีหนึง่ ตราประทบัเจ็ดดวง 

 กลุม่ท่ีสอง แตรเจ็ดตวั 

 กลุม่ท่ีสาม ภยัพิบติัเจ็ดอยา่ง 

 พระพิโรธของพระเจ้าท่ีบรรยายให้เห็นในบทนีแ้สดงให้เห็นลกัษณะของพระองค์เดียวด้านเดียว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

แหง่การพิพากษาแตพ่ระองค์ยงัทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความเมตตาอีกด้วย 

 

 

 

พระเมตตาของพระองค์ 
หมายเหตุ: พระเจ้าทรงมีความสตัย์ซ่ือในพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงประทานข่าวประเสริฐแห่งการกลบัใจใหม่ตลอด

ช่วงเวลาแหง่ความทกุข์เวทนาให้กบัคนทัง้ปวงท่ีจะรับ 

 ในระหวา่งการพิพากษาตราประทบัทัง้ 7 พระองค์ทรงไถ่และสง่คน 144,000 คนออกไปเป็นพยานในการไถ่ จากนัน้เสียง

แตรทัง้เจ็ดดงัขึน้และตามด้วยคําพยานของพยานสองคน สดุท้าย ก่อนหน้าท่ีภยัพิบติัจะเกิดขึน้ ทตูสวรรค์ถกูสง่ออกไปเทศนาข่าว

ประเสริฐอนัเป็นอมตะยงัมนษุย์ทัง้ปวง 

 เหน็ได้ชดัเจนวา่มีคนมากมายท่ีพบวา่ตวัเองอยูใ่นสภาพท่ีหลง ในเวลาทกุยคุ พระเจ้าได้พยายามท่ีจะกัน้หนทางไปสูน่รก 

เราเหน็ในท่ีนีว้า่พระคณุของพระองค์อนันําไปสูก่ารไถ่ก็มีอยูใ่นเวลาระหวา่งความทกุข์เวทนา 

 

ธรรมกิชนในช่วงความทุกข์เวทนา 
15:3-4 “เขาร้องเพลงของโมเสส ซ่ึงเป็นผร้ับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า ู ‘ข้าแต่พระเจ้าผท้รงฤทธานภุาพสงสดุ ู ู

พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ย่ิงและมหศัจรรย์นกั ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งประชาชาติทัง้ปวง วิธีการทัง้หลายของ

พระองค์ยติุธรรมและเทีย่งตรง 

 

ข้าแต่องค์พระผเ้ป็นเจ้า มีผใ้ดบา้งทีจ่ะไม่ยําเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้ ู ู

เดียวทรงเป็นผบ้ริสทุธิประชาชาติทัง้ปวงจะมานมสัการพระองค์ เพรู ์ าะว่าการพิพากษาของพระองค์เร่ิมข้ึนแลว้’ ” 

 

 เม่ือยืนอยูท่ี่ทะเลกระจกท่ีผสมไปด้วยไฟ เราจะเหน็ธรรมิกชนท่ีถกูฆา่ตายจํานวนมากมาย 
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ธรรมกิชนเหล่านีคื้อใคร 
 พวกเขาคือคนอิสราเอลท่ีเสียชีวิตของตนเพราะความเช่ือในระหว่างความทกุข์เวทนา ผู้ ท่ีจะไม่รับเคร่ืองหมายของสตัว์

ร้ายหรือนมสัการสตัว์ร้ายนัน้ 

 

บทเพลงของโมเสส 
 บทเพลงของพวกเขาแสดงวา่พวกเขาเป็นคนอิสราเอล คริสตจกัรไมท่ราบบทเพลงนี ้

 ครัง้แรกท่ีมีการกลา่วคําว่า “เพลง” ในพระคมัภีร์คือในอพยพ 15 หลงัจากอิสราเอลข้ามทะเลแดงไป มิเรียมนําผู้หญิงร้อง

เพลงและเต้นรําในเพลงแห่งการไถ่เพลงแรก เพลงแห่งการไถ่เพลงสดุท้ายอยู่ในวิวรณ์ 15:3 ในระหว่างสองเพลงนี ้มีเร่ืองราวแห่ง

พระเมตตาของพระเจ้าในการไถ่มนษุย์จากการเป็นทาสของความบาป 

 ข้อเทจ็จริงท่ีวา่ธรรมิกชนในช่วงความทกุข์เวทนาร้องเพลงของโมเสสแสดงว่าพวกเขาเป็นชาวอิสราเอล เพลงของพวกเขา

น่าจะเป็นถ้อยคําท่ีโมเสสกล่าวในเฉลยธรรมบญัญัติ 32 ในข้อพระคมัภีร์นี ้โมเสสกล่าวถึงความสตัย์ซ่ือของพระเจ้าต่ออิสราเอล

และพระสญัญาอนัย่ิงใหญ่ท่ีจะเอาชนะศตัรู อิสราเอลทกุคนรับเอาเพลงนีเ้ป็นความหวงัของตนและตอนนีเ้ป็นบทเพลงแหง่ชยัชนะ 

 บทเพลงของพระเมษโปดกแสดงให้เราเห็นว่าคนอิสราเอลเหล่านีย้อมรับพระโลหิตของพระเยซูท่ีไหลออกว่าเป็นการไถ่

ความบาปของตน พระเยซคูริสต์ได้กลายเป็นพระเมสสยิาห์ของพวกเขา 

 

 
 

พระพโิรธอันชอบธรรมของพระเจ้า 
วิวรณ์ 15:5-6 “ต่อจากนีข้้าพเจ้าก็ไดแ้ลเห็นพระวิหารของเต็นท์แห่งสกัขีพยานในสวรรค์เปิดออก 

 

และทตสวรรค์ทัง้เู จ็ดองค์ทีถื่อภยัพิบติัทัง้เจ็ด ไดอ้อกมาจากพระวิหารนัน้ นุ่งห่มผา้ป่านสะอาดสกุใส และคาดรดัประคดทองคํา” 

 

 ภาพเหตกุารณ์นีแ้สดงให้เห็นชดัเจนว่าการพิพากษาท่ีกําลงัจะเทลงมาเป็นการแสดงถึงพระพิโรธอนัชอบธรรมของพระ

เจ้าผู้บริสทุธ์ิ 

 ทตูสวรรค์ทัง้ 7 พร้อมด้วยภยัพิบติัทัง้ 7 ออกจากสถานท่ีศกัดิสทิธิแหง่์ ์ พระวิหาร นัน่คือออกจากสถานท่ีบริสทุธ์ิ 

 ทตูสวรรค์เหล่านีส้วมเสือ้ผ้าขาวบริสทุธ์ิ และรัดประคดทองคําเป็นสญัลกัษณ์ของความชอบธรรมของพระเจ้า ทัง้หมดนี ้

เป็นพยานถงึข้อเทจ็จริงท่ีวา่ภยัพิบติัเป็นการสําแดงพระพิโรธอนัชอบธรรมของพระเจ้าผู้บริสทุธ์ิ 

 มนษุย์จะได้รับตะกอนของถ้วยแหง่ความไร้ศีลธรรมของตนเองท่ีเกิดขึน้จากความบาปและการกบฏตอ่พระเจ้ากลบัคืนมา 

 

ขันเจด็ใบ 
วิวรณ์ 15:7-8 “และสตัว์ตวัหน่ึงในสีต่วันัน้ ไดเ้อาขนัทองคําเจ็ดใบ เต็มดว้ยพระพิโรธของพระเจ้า ผท้รงดํารงอย่เป็นนิตย์ส่งใู ู หแ้ก่

ทตสวู รรค์ทัง้เจ็ดองค์นัน้ 

 

และพระวิหารก็เต็มไปดว้ยควนัซ่ึงมาจากพระสิริของพระเจ้า และจากฤทธานภุาพของพระองค์ และไม่มีผใ้ดสามารถเข้าไปในู

พระวิหารนัน้ได ้จนกว่าภยัพิบติัทัง้เจ็ดของทตสู วรรค์เจ็ดองค์นัน้จะไดส้ิ้นสดุลง” 

 ทตูสวรรค์ทัง้เจ็ดท่ีถือภยัพิบติั 7 อยา่งตอนนีไ้ด้รับชามหรือขนั 7 ใบท่ีเตม็ไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า 
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 ขอให้ระลึกว่าพระพิโรธนีเ้ป็นความเดือดดาลอนัชอบธรรมของพระพิโรธของพระเจ้าเหนือความบาปท่ีมนษุย์อธรรมได้

กระทํา สิง่ซึง่กําลงัจะถกูเทลงบนมนษุย์ท่ีอธรรมเป็นเพียงการตอบแทนการกระทําชัว่ของพวกเขาเทา่นัน้ 

 สว่นท่ีน่าเศร้าท่ีสดุเก่ียวกบัการพิพากษากําลงัจะเกิดขึน้คือการพิพากษาเหลา่นีเ้ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของความพิโรธนิรันดร์

ของไฟนรกท่ีรอคอยคนบาปท่ีอธรรม ในข้อ 7 นี ้เราได้รับการเตือนว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ตลอดไป และข้อพระคมัภีร์ท่ีอธิบาย

ถึงความเจ็บปวดในบงึไฟเตือนเราเก่ียวกบัความเจ็บปวดจะดําเนินต่อไปอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ ตลอดไปและตลอดไป (14:11; 20:10; 

มาระโก 9:44, 46, 48) 

 ควนัท่ีเต็มอยู่ในวิหารเป็นหมายสําคญัของภยัพิบติัท่ีใกล้เข้ามาซึ่งจะเกิดขึน้คนทัง้หลายท่ีดําเนินชีวิตอยู่ในความชัว่ร้าย

โดยไม่สนใจเลยว่าพระเจ้าผู้ทรงบริสทุธิท์ รงเป็นพระเจ้า ในระหว่างเวลาท่ีเลวร้ายนี ้เม่ือมีการเตรียมขนัและเทลงบนโลก ผู้ ท่ีได้รับ

การไถ่แหง่สวรรค์ถกูห้ามไมใ่ห้เข้าสูพ่ระวิหารของพระเจ้า 
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บทท่ีสบิหก 
ขันแห่งพระพโิรธของพระเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บทนีก้ลา่วถงึขนัแหง่พระพิโรธของพระเจ้า 7 ใบ 

 ขนัเหลา่นีมี้ภยัพิบติั 7 อยา่งและเป็น “เจ็ด” อยา่งสดุท้ายในการเทการพิพากษาของพระเจ้าท่ีเร่ิมต้นขึน้ในบทท่ี 6 

 ขนัทัง้ 7 เพิ่มความรุนแรงของการพิพากษาบนโลก และทําให้พระคําของพระเยซสูมบรูณ์ดงันี ้

 

 “ด้วยวา่ในคราวนัน้จะเกิดความทกุข์ลําบากใหญ่ย่ิง อย่างท่ีไม่เคยมีตัง้แต่เร่ิมโลกมาจนถึงทกุวนันี ้และในเบือ้งหน้าจะไม่

มีตอ่ไปอีก” (มทัธิว 24:21) 

 

คาํส่ังให้เทขัน 
16:1 “แลว้ข้าพเจ้าก็ไดยิ้นเสียงดงัออกมาจากพระวิหาร สัง่ทตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์นัน้ว่าู  ‘จงไปเถิด เอาขนัทัง้เจ็ดใบทีเ่ต็มไปดว้ยพระ

พิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลก’ ” 

 

 การพิพากษาด้วยขัน 7 ใบเร่ิมต้นเม่ือ “เสียงดัง” ออกจากพระวิหาร สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ท่ีมีเสียงอนัดงัเหมือนเช่นเสียง

คํารามของสิงโตเรียกให้ทตูสวรรค์ของพระองค์เร่ิมการเดินทางของตนเพ่ือทํางานท่ีน่ากลวัมากจนไม่สามารถอธิบายได้ว่าน่ากลวั

เพียงใด 

 ภัยพิบัติแห่งการพิพากษาจากขันส่ีใบมีความคล้ายคลึงกับภัยพิบัติท่ีพระเจ้าทรงทําให้เกิดขึน้กับอียิปต์ในการนํา

อิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ แต่ขันเหล่านีจ้ะส่งผลมากย่ิงกว่านัน้ เพราะอิสราเอลจะกลบัสู่การกลบัใจใหม่อย่าง

แท้จริง และมีใจท่ีเปล่ียนไป รวมทัง้ได้รับการช่วยกู้จากการเป็นทาสในแผน่ดินของซาตาน 

 ความเดือดดาลของพระเจ้าและชนชาติตา่งๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากพระพิโรธของพระองค์มีบรรยายอยู่ในเยเรมีย์ 25:15-

38 
 

ขันใบแรก - หนอง 
 

 

 

 

 

 

หนองเกดิขึน้กับคน 
ที่มีเคร่ืองหมาย 
ของสัตว์ร้าย 
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วิวรณ์ 16:2 “ทตสวรรค์องค์แรกจึงออกไป และเทขนัของตนลงบนแผ่นดินโลก และคนทังู้ หลายที่มีเคร่ืองหมายของสตัว์ร้าย และ

บชารปของมัู ู นก็เกิดเป็นแผลร้ายทีเ่ป็นหนองทัว่ตวั” 

 

 ภยัพิบติัแรกเป็นเหมือนเช่นภยัพิบติัในอพยพ 9:8-12 

 ภยัพิบติันีเ้ป็นเหมือนเช่นภยัพิบติัอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา คือไมใ่ช่ภยัพิบติัท่ีเกิดจากธรรมชาติ แต่เป็นเพราะความพิโรธของพระ

เจ้าท่ีทําให้เกิดขึน้ 

 ความเจ็บปวดอนัเกินกว่าจะทนได้เกิดขึน้เม่ือหนองแตก และทกุการเคล่ือนไหวทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างไม่สามารถ

จะบรรยายได้ โยบทราบวา่ความเจ็บปวดนีเ้ป็นอยา่งไร (โยบ 3:1-26) 

 เหน็ได้ชดัวา่ภยัพิบติันีเ้กิดขึน้กบัผู้ ท่ีนมสัการรูปของสตัว์ร้าย และรับเอาเคร่ืองหมายของสตัว์ร้ายนัน้มา 

 

ขันใบที่สอง - ทะเลกลายเป็นเลือด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:3 “ทตสวรรค์องค์ทีส่องก็เทขนัของตนลงในทะเล และทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาส่ิงที่มีชีวิตอยู่ ู

ในทะเลนัน้ก็ตายหมดส้ิน” 

 

 การพิพากษานีเ้ปรียบเหมือนกบัแตรคนัท่ีสอง (วิวรณ์ 8:8-9) ความแตกต่างคือว่าในเวลาของแตรคนัท่ีสอง หนึ่งในสาม

ของทะเลกลายเป็นเลือด แตต่อนนี ้เม่ือขนัใบท่ีสองเทออกทะเลทัง้หมดกลายเป็นเลือด 

 ผลท่ีเลวร้ายของการพิพากษานีคื้อการทําลายชีวิตในทะเลทัง้หมด กลิน่เหมน็ของความตายเป็นสิง่ท่ียากจะนกึภาพได้ 

 สภาพท่ีน่าเศร้าของมนษุย์เม่ือกลิ่นเหม็นของซากสตัว์ท่ีเน่าพดัไปอยู่บนดิน เป็นสิ่งเลวร้ายท่ีสดุซึง่เราในตอนนีทํ้าได้เพียง

แคจิ่นตนาการเอาเทา่นัน้ 

 

ขันใบที่สาม – แม่นํา้และบ่อนํา้พุกลายเป็นเลือด 
 

 

ทุกส่ิงในทะเลตาย 

แม่นํา้และบ่อนํ
กลายเป็นเลือด 
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[picture 124] 

 

16:4-7 “ทตสวรรค์องค์ทีส่ามเทขนัของตนลงทีแ่ม่น้ําและบ่อน้ําพทุัง้ปวง และน้ําเหล่านัน้ก็กลายเป็นเลือดู   

 

และข้าพเจ้าไดยิ้นทตสวรรค์แห่งน้ําร้องว่า ู ‘พระองค์ผบ้ริสทุธิเจ้าข้า ผดํ้ารงอย่บดันี ้และผไ้ดท้รงดํารงอย่ในกาลก่อน พระองค์ู ู ู ู ู์

ทรงเป็นผช้อบธรรมในการทรงพิพากษาเหตกุารณ์เหล่านันู้  

 

เพราะเขาทัง้หลายไดก้ระทําใหโ้ลหิตของพวกธรรมิกชนและของผเ้ผยพระวจนะไหลออก และพรู ะองค์ไดป้ระทานโลหิตใหเ้ขา

ดืม่ สมควรแก่กรรมของเขาแลว้’ 

 

และข้าพเจ้าไดยิ้นแท่นบชาร้องว่า ู ‘จริงอย่างนัน้ พระเจ้าผท้รงฤทธานภุาพสงสดุ การพิพากษาของพระองค์เทีย่งตรงและู ู

ยติุธรรมแลว้’ ” 

 

 ภยัพิบติันีเ้หมือนกบัภยัพิบติัแรกท่ีเกิดขึน้กบัอียิปต์ในอพยพ 7:19-24 

 ผู้ ท่ีถกูพิพากษาคือผู้ ท่ีทําให้โลหิตของคนบริสทุธิตก ตอนนีก้า์ รแก้แค้นคือฝนแหง่โลหิตท่ีตกลงบนคนท่ีมีความผิด 

 

 
 
 
 
 
 

ขันใบที่ส่ี – ภยัพบัิตแิห่งความร้อนที่แรงกล้า 

16:8-9 “ทตสวรรค์องค์ที่สี่เทขันของตนลงทีู่

ดวงอาทิตย์ และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนษุย์

ดว้ยไฟ 

ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทัง้หลาย และ

พวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าผ้ทรงฤทธิ ู ์

เหนือภัยพิบัติเหล่านั้น และพวกเขาไม่ได้

ดวงอาทติย์คลอก 
มนุษย์ทัง้ปวง 
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กลบัใจและไม่ไดถ้วายพระเกียรติแด่พระองค์” 
 

 การพิพากษานีเ้ทียบได้กบัแตรตวัท่ีส่ี (วิวรณ์ 8:12) ความแตกต่างคือว่าแตรตวัท่ีส่ีสง่ผลต่อหนึ่งสว่นสามของดวงอาทิตย์ 

ดวงจนัทร์และดวงดาว แตข่นัใบท่ีส่ีสง่ผลตอ่กําลงัของดวงอาทิตย์ 

 ความร้อนท่ีคลอกของดวงอาทิตย์เข้มข้นขึน้จนกระทัง่มนษุย์ถกูคลอกราวกบัเสือ้ผ้าท่ีอยู่ในเคร่ืองอบผ้านานเกินไป แม้ว่า

มนษุย์จะตระหนกัวา่ภยัพิบติัเป็นพระหตัถ์ของพระเจ้า แตพ่วกเขาจะไมก่ลบัใจใหม ่

 ใจท่ีแข็งกระด้างของพวกเขาเป็นเหมือนใจท่ีแข็งกระด้างของฟาโรห์ในระหวา่งภยัพิบติัท่ีอียิปต์ 

 คนท่ีไมช่อบธรรมจะทําใจของตนให้แข็งกระด้าง 

 มนษุย์ท่ีเต็มไปด้วยบาปควรจะพิจารณาตวัเอง และเม่ือเห็นชีวิตท่ีชัว่ช้าของตนต่อหน้าพระเจ้า ควรจะกลบัใจใหม่และ

ร้องขอความเมตตา แต่ความแข็งกระด้างในใจท่ีอยู่ในมนุษย์ท่ีบาปและเส่ือมทรามทําให้มนุษย์โทษพระเจ้าเน่ืองจากสภาพท่ี

เลวร้ายของตนเอง และในกรณีนี ้ดหูม่ินความหวงัใจแหง่ความเมตตา 
 

ขันใบที่ห้า – ภยัพบัิตแิห่งความมืด 
 

16:10-11 “ทตสวรรค์องค์ที่ห้าเทขนัของตนู

ลงบนที่นัง่ของสตัว์ร้ายนัน้ และอาณาจักร

ของมนัก็มืดไป คนเหล่านัน้ได้กดัล้ินของตน

ดว้ยความระทม 
 

และสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความ

เจ็บปวด และเพราะแผลตามตวัของเขา แต่

เขาไม่ไดสํ้านึกในการประพฤติผิดของตน” 

 ภยัพิบติันีเ้หมือนกบัภยัพิบติัใน

อพยพ 10:21-22 

 เม่ือขนัเทออก มีการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่เกิดขึน้ แสงสวา่งท่ีเจิดจ้าของดวงอาทิตย์นัน้กลายเป็นความดํามืด 

 ตรงกลางของภยัพิบติันัน้เป็นท่ีนัง่ของสตัว์ร้าย 

 

ขันใบที่หก – แม่นํา้ยเฟรตสีแห้งู  
 

16:12 “ทตสวรรค์องค์ที่หกเทขนัของตนลงทีู่

แม่น้ําใหญ่ คือแม่นํ้ายเฟรตีสทาใหแ้ม่นํ้ านู ํ

แห้ง เ พื่อ เตรียมมรรคาไว้ สําหรับบรรดา

กษัตริย์ทีม่าจากทิศตะวนัออก” 

 

 การพิพากษานีเ้ทียบได้กบัแตรคนัท่ี

หก (วิวรณ์ 9:13-21) 

 ในระหว่างแตรท่ีหก กองทพัมนษุย์ 

200 ล้านคนถูกปล่อยเพ่ือฆ่ามนุษย์ส่วนท่ี

แผ่นดนิโลกมืดไป 

กองทพับุก 
อสิราเอล 
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สาม 

 แมนํ่า้ยเูฟรตีสเป็นเส้นเขตแดนทางตะวนัออกของแผน่ดินปาเลสไตน์ท่ีทรงสญัญาไว้กบัอบัราฮมัและพงศ์พนัธุ์ของเขา พร

สญัญาเก่ียวกบัเขตแดนนีท้รงให้ไว้ในพระคมัภีร์หลายข้อ ได้แก่ ปฐมกาล 15:18; เฉลยธรรมบญัญติั 1:7; 11:24; โยชวูา 1:4 

 วตัถปุระสงค์ของการทําให้แม่นํา้ยเูฟรตีสแห้งคือเพื่อเตรียมหนทางให้กบักองทพัของกษัตริย์แหง่ตะวนัออกที่บกุรุกดินแดน

การบกุรุกท่ีบรรยายไว้ในวิวรณ์ 9:13-21 การบกุรุกนีถ้งึจดุสงูสดุในการตอ่สู้ ท่ีอารมาเกดโดน 

 กษัตริย์ของตะวันออกเป็นชนชาติตะวันออก กองทัพท่ีบุกรุกอาจมีผู้ นําเป็นยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออก ซึ่งคือ จีน

คอมมิวนิสต์ 

 

ภาพที่แทรกเข้ามา – ผีโสโครกสามตน 
 

16:13-16 “และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตน

รปร่างคล้ายกบ ออกมาจากปากพญานาค ู

ออกจากปากสตัว์ร้ายนัน้ และออกจากปาก

คนทีป่ลอมตวัเป็นผเ้ผยพระวจนะู  

 

ดว้ยว่าผีเหล่านัน้เป็นผีร้ายกระทําหมายสําคญั มนัออกไปหากษัตริย์ทัง้ปวงทัว่พิภพ เพือ่ให้บรรดากษัตริย์เหล่านัน้ร่วมกนัทํา

สงคราม ในวนัย่ิงใหญ่ของพระเจ้าผท้รงฤทธาู นภุาพสงสดุู  

 

(นีแ่น่ะ เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมย ผที้่ตื่นอย่และรักษาเสือ้ผา้ของตนไว้อย่างดีจะเป็นสขุ เพราะว่าเขาไม่ตอ้งเดิู ู นเปลือย

กายใหค้นทัง้หลายเห็น)  

 

และมนัทัง้สามไดช้มุนมุพวกกษัตริย์ทีตํ่าบลหน่ึง ซ่ึงภาษาฮีบรเรียกว่าอาู รมาเกดโดน” 

 น่ีเป็นภาพท่ีแทรกเข้ามาอย่างท่ีเจ็ดในหนงัสือวิวรณ์และเกิดขึน้ตามลําดบัของการพิพากษาในอดีต ในกลุม่การพิพากษา

ก่อนหน้านี ้(ตราประทบัและแตร) มีภาพเช่นนีเ้กิดขึน้ในระหวา่งการพิพากษาครัง้ท่ี 6 และ 7 ในแตล่ะกลุม่ 

 “ผีโสโครกสามตน” ในร่างของกบออกมาจากปากของพญานาค สตัว์ร้ายและคนท่ีปลอมตวัเป็นผู้ เผยพระวจนะ 

 วิญญาณชัว่เหลา่นีอ้อกไปเพ่ือทําการอศัจรรย์ท่ีหลอกลวงและเพ่ือหลอกกษัตริย์ของโลกนีโ้ดยนําพวกเขามาสูก่ารต่อสู้ ท่ี

อารมาเกดโดน 

 การรวบรวมชาติตา่งๆ นีเ้ป็นสิง่ท่ีพระเยซไูด้ตรัสบอกไว้ลว่งหน้าในมทัธิว 24:15-20 วา่ 

 

“เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายเห็นสิ่งอนัน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้เกิดความวิบติั ตามพระวจนะท่ีตรัสโดยดาเนียลผู้

เผยพระวจนะนัน้ตัง้อยูใ่นสถานบริสทุธิ ์ (ให้ผู้อา่นเข้าใจเอาเถิด) 

 

เวลานัน้ให้ผู้ ท่ีอยูใ่นแคว้นยเูดียหนีไปยงัภเูขา 

 

ผู้ ท่ีอยูบ่นดาดฟ้าหลงัคาตกึ อยา่ให้ลงมาเก็บข้าวของออกจากตกึของตน 

 

ผู้ ท่ีอยูต่ามทุง่นา อยา่ให้กลบัไปเอาเสือ้ผ้าของตน 
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แตใ่นวนัเหลา่นัน้ อนิจจาน่าสงสารหญิงท่ีครรภ์หรือมีลกูออ่นกินนมอยู ่

 

จงอธิษฐานขอเพ่ือการท่ีทา่นต้องหนีนัน้จะไมต่กในฤดหูนาว หรือในวนัสะบาโต” 

ขันใบที่เจด็ – ภยัพบัิตขิองแผ่นดนิไหวและลกเหบ็ู  
 

16:17-21 “ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดไดเ้ทขนัของ

ตนลงในอากาศ และมีพระสรุเสียงดงัออกมา

จากพระทีน่ัง่ในพระวิหารนัน้ว่า ‘สําเร็จแลว้’ 
 

และเกิดฟ้าแลบ มีเสียงต่างๆ มีฟ้าร้อง และ

เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซ่ึงตัง้แต่มีมนุษย์

เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหว

ร้ายแรงเช่นนีเ้ลย 
 

มหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และ

บ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจม พระ

เจ้ามิได้ทรงลืมมหานครบาบิโลน พระองค์

ทรงใหน้ครนัน้ดืม่ถว้ยแห่งพระพิโรธอนัใหญ่หลวงของพระองค์ 
 

และบรรดาเกาะต่างๆ ก็หนีหายไปและภเขาทัง้หลายก็ไม่มีผใ้ดพบู ู  

และมีลกเห็บใหญ่ ตกลงมาจากฟ้าถกคนทัง้ปวง แู ู ต่ละก้อนหนกัประมาณห้าสิบกิโลกรัม คนทัง้หลายจึงสาปแช่งพระเจ้า 

เพราะภยัพิบติัทีเ่กิดจากลกเห็บนัน้ เพราะว่าภยัพิบติัจากลกเห็บนัน้ร้ายแรงย่ิงนกัู ู ” 

 

 การพิพากษาของลกูเหบ็เหมือนกบัภยัพิบติัอยา่งท่ีเจ็ดในอียิปต์ (อพยพ 9:13-36) 

 อยา่งไรก็ตาม การทําลายของการพิพากษานีไ้มเ่หมือนสิง่ใดท่ีเคยเกิดขึน้บนโลกก่อนเวลานี ้แผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินใหญ่

ร้ายแรงจนพืน้ผิวโลกทัง้หมดเปล่ียนแปลงไป เกาะหนีไปและภเูขาหายไปตลอดกาล ลกูเห็บแต่ละลกูหนกัประมาณ 100 ปอนด์ ขนั

นีทํ้าให้พระพิโรธของพระเจ้าบนโลกนีส้มบรูณ์ 

 ภมิูประเทศของทัง้โลกเปล่ียนแปลงไปมากจนต้องเลิกใช้แผนท่ีทกุแบบในเวลาข้ามคืน ไม่มีมนษุย์คนใดท่ีจะพบสถานท่ี

สําคญัท่ีตนคุ้นเคย มนษุย์จะเป็นคนแปลกหน้าในแผน่ดินของตนเอง 

 เหตกุารณ์สดุท้ายท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากภยัพิบติัสดุท้ายคือการกลบัมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้ายงัโลกนี ้ซึง่จะทําให้เวลาของ

สปัดาห์ท่ี 70 ของดาเนียล (ความทกุข์เวทนา) สิน้สดุลง และนําเราสู่การครองราชย์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในฐานะกษัตริย์เหนือ

กษัตริย์ และเจ้านายเหนือเจ้านายบนโลกปัจจบุนั 

 ประวติัศาสตร์ทัง้หมดของเหตกุารณ์เหลา่นีถ้กูขดัจงัหวะด้วยภาพท่ีแทรกเข้ามาในบทท่ี 17 ซึง่จะสมบรูณ์ในบทท่ี 18 

บ้านเมืองล่มจม 
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บทท่ีสบิเจ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
บาบโิลนทางศาสนา - คริสตจักรของโลกนี ้

17:1-2 “ทตสวรรค์องค์หน่ึงในเจ็ดองค์ทีถื่อขนัเจ็ดใบนัน้ มาหาข้าพเจ้าและพดว่า ู ู ‘เชิญมานีเ่ถิด ข้าพเจ้าจะใหท่้านดการพิพากษาู

ลงโทษหญิงแพศยาคนสําคญัทีน่ัง่อย่บนน้ํามากหลายู  

 

คือหญิงทีบ่รรดากษัตริย์ทัว่แผ่นดินโลกไดล่้วงประเวณีดว้ย และคนทัง้หลายทีอ่ย่ในแผ่นดินโลก ก็ไดม้วัเมาดว้ยเหลา้องุ่นแห่งู

การล่วงประเวณีกบัหญิงนัน้’ ” 

 

 บาบิโลนซึ่งหมายถึง “ความสบัสน” เป็นสญัลกัษณ์ของความชัว่ ระบบการเมืองของเมืองบาบิโลนในปฐมกาลบทท่ี 11 

ไมเ่พียงแตเ่ส่ือมทรามและตอ่ต้านพระเจ้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นแหลง่กําเนิดของศาสนาของซาตานอีกด้วย 

 เราจะต้องทราบความแตกตา่งของบาบิโลนสองแหง่ในหนงัสือวิวรณ์ 

 แห่งแรก เป็นบาบิโลนทางศาสนา “หญิงแพศยาคนสําคญั” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการนําปฏิปักษ์ของพระคริสต์มาสูอํ่านาจ 

เป็นคริสตจกัรของโลกในเวลาสดุท้ายซึง่สร้างขึน้บนคําสัง่สอนของคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ 
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 แห่งท่ีสอง เป็นบาบิโลนทางการเมือง อาณาจักรทั่วโลกนีข้ึน้มามีอํานาจด้วยการสนับสนุนของคริสตจักรของโลก 

พนัธมิตรทางการเมืองและศาสนาระหว่างสองแห่งนีมี้อยู่นานพอท่ีผู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะรวบรวมอํานาจของตน จากนัน้ มนัก็

หนัไปจากบาบิโลนทางศาสนาซึ่งนํามนัมาสู่อํานาจ มนัเพียงแต่ใช้หญิงแพศยานัน้ เป็นแบบของความรักท่ีให้กบัหญิงโสเภณี เม่ือ

เธอไมมี่ประโยชน์อีกตอ่ไป มนัก็ทําลายหญิงนัน้ 

 

 

 

 

คริสตจักรของโลกนี ้- หญิงแพศยาคนสาํคัญ 
 ในบทท่ี 17 ยอห์นเห็นนิมิตการทําลาย “หญิงแพศยาคนสําคญั” ซึง่นัง่อยู่บนนํา้มาหลาย “นํา้” มากหลายเป็นสญัลกัษณ์

หมายถงึประเทศมากมาย หญิงแพศยาหมายถงึคริสตจกัรโลกในเวลาสดุท้ายซึง่แสดงภาพเป็นหญิงโสเภณี 

 หญิงแพศยาคนสําคญัเป็นผู้หญิงหนึง่ในส่ีคนในหนงัสือวิวรณ์ ซึง่ทกุคนแสดงถงึการนมสัการทางศาสนา 

 เยเซเบล - การบชูารูปเคารพของคนท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้า 2:20 

 หญิงท่ีมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ - อิสราเอล 12:1 

 เจ้าสาวของพระเมษโปดก - คริสตจกัรท่ีแท้จริง 19:7 

 หญิงแพศยา - คริสตจกัรของโลกนี ้17:4 

 ลกัษณะของคริสตจกัรของโลกเป็นลกัษณะของหญิงโสเภณี เป็นคริสตจกัรให้เช่า เสียงร้องของเธอคือ “มาร่วมกบัเรา“ 

เป็นคริสตจกัรท่ีไม่มีหลกัความเช่ือถือหรือคําสัง่สอน คริสตจกัรท่ีไม่มีศีลธรรม เธอไม่ได้เป็นเจ้าสาวท่ีแท้จริง แต่เข้าร่วมกบัใครก็ได้ 

เธอมีตวัตนอยูไ่มใ่ช่เพ่ืออวยพรชีวิตทัง้หลาย แตเ่พ่ือเงนิ อาํนาจ ช่ือเสียง และประโยชน์ทางการเมืองท่ีได้มาอยา่งไมถ่กูต้อง 

 คริสตจกัรนีเ้ชือ้เชิญและเอาชนะกษัตริย์ของโลกนี ้และนําพวกเขาเข้าสูก่ารปกครองของเธอ เธอรับเอาศาสนาท่ีผิดๆ ทัง้

ปวง และอํานาจทางการเมืองทําให้เธอมีเสน่ห์ นกัการเมืองต้องการมีเป็นหนึ่งกบัเธอในทางหนึ่งทางใดเพ่ือให้ประชาชนทัง้หลาย

จงรักภกัดีตอ่พวกตน 

 

อาํนาจของคริสตจักรของโลก 
17:3-4 “ทตสวรรค์องค์นัน้ ไดนํ้าข้าพเจ้าเข้าไปในถ่ินทรุกนัดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าไดเ้ห็นผห้ญิงคนหน่ึง นัง่อย่บนสตัว์ู ู ู

ร้ายสีแดงเข้มตวัหน่ึง ซ่ึงมีชือ่หลายชือ่ เป็นคําหม่ินประมาทเต็มไปทัง้ตวั มนัมีเจ็ดหวัและสิบเขา 

หญิงนัน้นุ่งห่มดว้ยผา้สีม่วงและสีแดงเข้ม และประดบัดว้ยเคร่ืองทองคํา เพชรพลอยต่างๆ และไข่มกุ หญิงนัน้ถือถว้ยทองคําที่

เต็มดว้ยส่ิงน่าสะอิดสะเอียน และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตน” 
 

 ยอห์นถกูนําไปยงัถ่ินทรุกนัดารและเหน็หญิงแพศยาคนสําคญันีน้ัง่อยูบ่นสตัว์ร้ายสีแดงเข้มตวัหนึง่ 

 สตัว์ร้ายสีแดงเข้มซึ่งหญิงแพศยานัน้นั่งอยู่คืออาณาจักรโรมท่ีฟื้นฟูขึน้มาซึ่งปรากฏขึน้เป็นรัฐบาลโลกรัฐบาลสุดท้าย 

(วิวรณ์ 13:1) 

 อาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟูขึน้มาจะนํา “หญิง” (คริสตจกัรของโลก) ไปสู่ตําแหน่งสดุท้ายของอาณาจกัรในฐานะคริสตจกัรท่ีมี

ความร่ํารวย ช่ือเสียงและความแข็งแกร่งทางการเมืองทา่มกลางชนชาติทัง้ปวง ข้อเทจ็จริงที่วา่คริสตจกัรนีจ้ะเลื่อนไปสูจ่ดุสิน้สดุขอ

ยคุนี ้“วิญญาณของคริสตจกัรเลาดีเซีย” ท่ีซึง่สมาชิกปกครองศิษยาภิบาล นําคริสตจกัรไปสูส่ภาพท่ีน่าเศร้านี ้

 หญิงท่ีสวมใส่เคร่ืองประดบัตนมากมายนีมี้ลกัษณะเหมือนกบัคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ผ้าสีแดงเข้ม ทองคํา เพชรพลอย

ตา่งๆ ทัง้หมดนีเ้ป็นชดุของหญิงแพศยา 
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 การแต่งกายภายนอกนีเ้ป็นสิ่งทดแทนอนัไร้ค่าและจอมปลอมสําหรับความบริสทุธิท่ี์ เจ้าสาวท่ีแท้จริงจะสวมใส่ (1ทิโมธี 

2:9-10) 
 

“ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกนั ให้แต่งตวัสภุาพเรียบร้อย ไม่ใช่ถกัผมหรือประดบักายด้วยเคร่ืองทองและไข่มกุ หรือเสือ้ผ้า

ราคาแพง 
 

แตใ่ห้ประดบัด้วยการกระทําดี ซึง่สมกบัหญิงท่ีประกาศตวัวา่ถือพระเจ้า” 
 

 เม่ือคริสตจักรเร่ิมอยู่ในแนวเดียวกับโลก คริสตจักรจะแสดงท่าทีโอ้อวด เช่น เสือ้ผ้าท่ีหรูหรา เคร่ืองประดบัราคาแพง 

อาคารคริสตจกัรท่ีหรูหรา ในขณะท่ีการยืนหยดัเพ่ือคําสัง่สอนตามพระคมัภีร์และการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ้วยทองท่ีหญิงแพศยาคนสําคัญถือนี  ้“เต็มด้วยสิ่งน่า สะอิดสะเอียน และของโสโครกแห่งการ

ลว่งประเวณีของตน“ เห็นได้ชดัเจนว่าตลอดทัง้พระคมัภีร์ พระเจ้าทรงเกลียดชงัการเลน่ชู้และการลว่งประเวณีทางเนือ้หนงัทัง้หมด 

พระคมัภีร์เก่าสัง่ให้ขว้างหินคนท่ีเลน่ชู้จนตาย 

 โลกได้กระทําการล่วงประเวณีทางฝ่ายวิญญาณกบัหญิงแพศยานีแ้ละตอนนีอ้งค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพตรัสบรรยาย

ถงึความโสโครกของการลว่งประเวณีทางฝ่ายวิญญาณวา่เป็นความบาปสงูสดุ และเป็นสิง่ท่ีน่ารังเกียจของพระเจ้า 

 

บาบโิลนที่ลับลึก 
17:5 “และที่หนา้ผากของหญิงนัน้เขียนชื่อไว้ว่า ‘ความลึกลบั บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทัง้หลาย และแม่แห่งส่ิงทัง้

ปวงทีน่่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก” พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์ 
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 บาบิโลนท่ีลบัลกึเป็นคําท่ีทําให้เราย้อนกลบัไปท่ีการก่อตัง้เมืองบาบิโลนโบราณ คอนสแตนตินนําการนมสัการมารดาและ

บตุร รวมทัง้ความลบัลกึน้อยใหญ่ของศาสนาท่ีเส่ือมเข้ามายงัคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ 

 การสมรสของโลกกบัคริสตจกัรนีมี้การกลา่วถงึโดยเช่ือมโยงกบัคริสตจกัรเปอร์กามมั 

 การกระทําของคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้าแห่งศาสนาโบราณนีไ้ด้สง่ผลกระทบอย่างมากต่อคริสตจกัรในปัจจบุนั ดงันัน้ เราต้อง

ย้อนกลบัไปดท่ีูคําสัง่สอนของคนท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้าซึง่คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิทําให้กลายเป็นของคริสเตียน 

 

วลัเวิร์ดสรุปประวติัศาสตร์บางสว่นให้กบัเราวา่ 

 “นอกไปจากเนือ้หาท่ีอยู่ในพระคมัภีร์แล้ว บนัทึกโบราณแสดงว่าภรรยาของนิมโรดซึ่งก่อตัง้เมืองบาบิโลน กลายเป็น

หัวหน้าของสิ่งท่ีเรียกว่าความลบัลึกของบาบิโลนอันประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนาท่ีลึกลบัซึ่งพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการ

นมสัการรูปเคารพในบาบิโลน เธอรู้จกักนัในนามของเซมิรามิส และเป็นมหาปโุรหิตหญิงของการนมสัการรูปเคารพ ตามบนัทกึอ่ืนๆ 

นอกไปพระคมัภีร์ซึง่มีการเก็บรักษาไว้ ทําให้ทราบว่าเซมิรามิส ให้กําเนิดลกูชายท่ีเธออ้างว่าปฏิสนธิขึน้อย่างอศัจรรย์ ลกูชายคนนี ้

มีช่ือว่า ทมัมสุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดของประชากรของเขา แต่ในความเป็นจริงแล้ว คือพระเมสสิยาห์ปลอมซึ่งอ้างว่าเป็นการ

ทําให้สญัญาท่ีให้แก่เอวาสมบรูณ์ ตํานานของแม่และเด็กถกูรวมเข้าด้วยกนัเป็นพิธีทางศาสนาและมีการกลา่วซํา้ในศาสนาของค

ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้ามากมาย รูปเคารพแสดงภาพของแม่เป็นเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ซึง่อุ้มเด็กทารกอยู่มีอยู่ทัว่ไปในโลกสมยัโบราณ และ

มีการแนะนําพิธีกรรมทางศาสนามากมายท่ีอ้างว่าจะชําระจากความบาป แม้ว่าพิธีกรรมท่ีปฏิบติักนัในศาสนาท่ีผิดๆ ของบาบิโลน

จะแตกตา่งกนัมากมายในสถานท่ีหลายแหง่ มีลําดบัปโุรหิตซึง่เพิ่มเติมไปจากการนมสัการของแม่และเด็ก มีการพรมนํา้บริสทุธิ แล์

ตัง้หญิงพรหมจารีให้เป็นโสเภณีในทางศาสนา กลา่วกนัว่า ทลัมสุ ซึง่เป็นลกูชายถกูสตัว์ป่าฆ่าตาย และหลงัจากนัน้กลบัมามีชีวิต

ใหม ่เหน็ชดัวา่เป็นการทํานายของซาตานเก่ียวกบัการฟืน้ขึน้ของพระคริสต์ 

 “ในข้อพระคมัภีร์เอง แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงข้อเท็จจริงเหล่านีม้ากมาย แต่มีการกล่าวถึงความขดัแย้งระหว่างความ

เช่ือท่ีแท้จริงกบัศาสนาปลอม เอเสเคียลปฏิสธพิธีกรรมการร้องไห้ให้กบัทลัมสุ ในเอเสคียล 8:14 เยเรมีย์กลา่วถึงการกระทําของคน

ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าเก่ียวกบัการทําขนมให้กบัเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ (เยเรมีย์ 7:18) และถวายเคร่ืองหอมแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ (เยเร

มีย์ 44:17-19, 25) การนมสัการบาอลั ลกัษณะของศาสนาท่ีไม่เช่ือพระเจ้าในคานาอนั เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศาสนาท่ีลบัลึก

เดียวกนันีซ้ึง่มีกําเนิดในบาบิโลน บาอลัถือว่าเหมือนกบัทลัมสุ คําสัง่สอนเก่ียวกบัศาสนาท่ีลบัลกึของบาบิโลนดเูหมือนว่าจะแทรก

ซึมเข้าไปในโลกในสมยัโบราณ ซึ่งทําให้เกิดศาสนาท่ีลบัลึกมากมาย แต่ละศาสนามีลทัธิและความเช่ือส่วนเฉพาะอนัทําให้เกิด

ศาสนาปลอมและพระเจ้าปลอมในทางตรงข้ามกบัพระเจ้าเท่ียงแท้ตามท่ีสําแดงในพระคมัภีร์ มีการพรรณาถึงบาบิโลนในฐานะ

หญิงแพศยาในคําพยากรณ์ของเศคาริยาห์ 5:1-11 ซึง่หญิงในข้อ 7 ได้แสดงถงึความชัว่ในข้อ 8 

 “ในท่ีสดุ ลทัธิของบาบิโลนไปถึงเมืองอ่ืนๆ รวมทัง้เปอร์กามมั สถานท่ีตัง้ของหนึ่งในคริสตจกัรเจ็ดแห่งของเอเชีย หวัหน้า

ปโุรหิตของลทัธิบาบิโลนสวมมงกุฎรูปหวัปลา อนัหมายถึงดาโกน พระเจ้าแห่งปลา โดยมีคําว่า ‘คนเฝ้าสะพาน’ ซึ่งคือ ‘สะพาน’ 

ระหวา่งมนษุย์และซาตาน เป็นรอยประทบัอยูบ่นมงกฎุ คําดงักลา่วนีมี้ความหมายเดียวกนัในภาษาของโรมว่า pontifex maximus 

ซึง่ซีซาร์และจกัรพรรดิของโรมในเวลาต่อๆ มานํามาใช้ และยงัใช้เป็นตําแหน่งของบิชอปของโรมอีกด้วย ในช่วงศตวรรษแรกๆ ของ

คริสตจกัรในโรม มีความสบัสนท่ีเหลือเช่ือเกิดขึน้ และมีความพยามท่ีจะรวมลกัษณะบางอย่างของศาสนาท่ีลบัลกึของบาบิโลนกบั

ความเช่ือคริสเตียน ซึ่งเป็นความสบัสนท่ีส่งต่อมายงัปัจจุบนั ในบทนีใ้นวิวรณ์ ขัน้สดุท้ายของศาสนาปลอมถกูสําแดงว่ามีอยู่ใน

ช่วงเวลาก่อนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสดจ็กลบัมายงัโลก 

 “เป็นข้อคิดเห็นท่ีน่าเศร้าเก่ียวกบัศาสนาคริสต์ในปัจจบุนัซึ่งแสดงความปรารถนาท่ีหย่ิงยโสท่ีจะกลบัไปยงัโรมแม้ว่าโรม

จะมีการหนัไปจากศาสนาคริสต์ท่ีเช่ือพระคมัภีร์อยา่งแท้จริงก็ตาม ตามจริงแล้ว เสรีภาพสมยัใหม่เบ่ียงเบนออกไปจากหลกัศาสนา

ของของคริสตจกัรในยคุแรกมากกย่ิงก่าโรม จึงไม่มีอะไรจะต้องเสียในการกลบัไปสู่การเป็นโรม การหนัไปจากพระเจ้าซึ่งเห็นใน
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รูปแบบท่ีแฝงอยู่ในปัจจุบัน จะเติบโตขึน้ในรูปแบบสุดท้ายในคริสตจักรท่ีดีเลิศในอนาคตท่ีจะกลืนศาสนาคริสต์ในระยะเวลา

หลงัจากคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป”*1 

17:6 “และข้าพเจ้าเห็นหญิงนัน้เมามายดว้ยโลหิตของพวกธรรมิกชน และโลหิตของคนทัง้หลายทีพ่ลีชีพ เพือ่เป็นพยานของพระเยซู 

เมือ่ข้าพเจ้าเห็นหญิงนัน้แลว้ ข้าพเจ้าก็อศัจรรย์ใจย่ิงนกั” 

 

 “หญิงนัน้เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน” คําอธิบายนีต้รงกบัคริสตจกัรหนึง่ในอดีต คือ คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ 

 ในระหว่างการบกุรุกของสเปน คนนบัพนัๆ ถกูทรมานและฆ่าโดยคริสตจกัรท่ีแพศยานี ้ประมาณกนัว่าคริสตจกัรฆ่าชาว

โปรแตสเตนท์ในพระนามของพระคริสต์มากถึง 35,000 คนในคืนเดียวเพ่ือทําลายการนมสัการท่ีนอกเหนือไปจากการควบคมุของ

ตน 

 ยอห์นต่ืนตะลงึกบังานท่ีเลวร้ายของคริสตจกัรท่ีหนัไปจากพระเจ้านี ้

 

ผ้หญิงและสัตว์ร้ายู  
17:7-15 “ทตสวรรค์องค์นัน้จึงถามข้าพเจ้าว่า ู ‘เหตไุฉนท่านจึงอศัจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านร้ความหมายที่แฝงอย่ของหญิงู ู

นัน้ และของสตัว์ร้ายทีมี่เจ็ดหวัและสิบเขาทีเ่ป็นพาหนะของหญิงนัน้  

 

สตัว์ร้ายทีท่่านไดเ้ห็นนัน้เป็นอย่ในกาลก่อน แต่บดันีมิ้ไดเ้ป็น และมนัจวนจะข้ึนมาจากบาดาล เพือ่ไปส่ความพินาศแลว้ และู ู

คนทัง้หลายทีอ่ย่ในโลก ซ่ึงไม่มีชือ่จดไวใ้นหนงัสือแห่งชีวิต ตัง้แต่แรกทรงสร้างโลกนัน้ก็จะประหลาดใจ เมื่อเขาเห็นสตัว์ร้ายซ่ึงู

ไดเ้ป็นอย่ในกาลก่อน แต่บดันีมิ้ไดเ้ป็น และกําลัู งจะเป็น 

 

นีต่อ้งใชส้ติปัญญา หวัทัง้เจ็ดนัน้คือเนินเขาเจ็ดยอดทีห่ญิงนัน้นัง่อยู่ 

 

คือกษัตริย์เจ็ดองค์ ซ่ึงหา้องค์ไดล่้วงไปแลว้ องค์หน่ึงกําลงัเป็นอย่ และอีกองค์หน่ึงนัน้ยงัไม่ไดเ้ป็นข้ึน และเมื่อเป็นข้ึนมาแล้วู

จะตอ้งดํารงอย่ชัว่ขณะหน่ึง ู  

 

สตัว์ร้ายทีเ่ป็นแลว้เมือ่ก่อน แต่เดีย๋วนีไ้ม่ไดเ้ป็นนัน้ก็เป็นทีแ่ปด แต่ก็ยงัเป็นองค์หน่ึงในเจ็ดองค์นัน้ และจะไปส่ความพินาศู  

 

เขาทัง้สิบเขาที่ท่านได้เห็นนัน้ คือกษัตริย์สิบองค์ ที่ยงัไม่ไดเ้สวยราชสมบติั แต่จะรับอํานาจอย่างกษัตริย์ดว้ยกนักบัสตัว์ร้าย

นัน้หน่ึงชัว่โมง  

 

กษัตริย์ทัง้หลายนัน้มีน้ําพระทยัอย่างเดียวกนั และทรงมอบฤทธิและอํานาจของตนไวแ้ก่สตัว์ร้ายนัน้ ์  

 

กษัตริย์เหล่านีจ้ะกระทําสงครามกบัพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงมีชยัชนะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย 

และทรงเป็นจอมกษัตริย์ และผที้อ่ย่กบัพระองค์นัน้ เป็นผที้่พระองค์ู ู ู ไดท้รงเรียกและทรงเลือกไว้ และเป็นผที้่ซ่ือสตัย์ก็จะมีชยัู

ดว้ย”  

 

และทตสวรรค์นัน้บอกข้าพเจ้าว่า ู ‘น้ํามากหลายทีท่่านไดเ้ห็นหญิงแพศยานัง่อย่นัน้ ก็คือชนชาติมวลชนประชาชาติ และภาษู

ต่างๆ ” 
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 ผู้หญิงนัน้คือคริสตจกัรโลกในเวลาสดุท้าย 

 ลกัษณะของสตัว์ร้ายเป็นภาพประกอบของอาณาจกัรโรมท่ีฟืน้ฟูขึน้มาในเวลาสดุท้าย และมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็น

ผู้ปกครองอาณาจกัร 

 ภเูขาเจ็ดแหง่และศีรษะทัง้เจ็ดมีความหมายสองประการ ประการแรกคือตําแหน่งของเมืองจริงของ “บาบิโลน” ไม่ใช่เร่ือง

น่าสงสัยเลยเพราะโรมอยู่บนภูเขาเจ็ดลูก แต่นอกจากนัน้แล้ว ภูเขาทัง้เจ็ดนีย้ังหมายถึงอาณาจักรโรมเจ็ดช่วงดังปรากฏใน

ผู้ปกครองสําคญัของโรม 

17:10 กลา่ววา่ 

 “ห้าองค์ได้ลว่งไปแล้ว” 

 “องค์หนึง่กําลงัเป็นอยู”่ 

 “และอีกองค์หนึง่นัน้ยงัไมไ่ด้เป็นขึน้” 

 ตอนนีใ้ห้สงัเกตใน 17:11 “สตัว์ร้ายท่ีเป็นแล้วเม่ือก่อน แต่เด๋ียวนีไ้ม่ได้เป็นนัน้ก็เป็นท่ีแปด แต่ก็ยังเป็นองค์หน่ึงในเจ็ด
องค์นัน้” 
 ตอนนีถ้้าสตัว์ร้ายเป็นผู้ปกครองท่ีแปดในรัฐบาลการเมือง หวัหรือหวัหน้าทัง้เจ็ดต้องมาก่อนหน้าสตัว์ร้ายนัน้ ซึง่ทําให้ข้อ

พระคัมภีร์สมบูรณ์ จะเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ปกครองโรมในอดีตหรือเป็นหนึ่งท่ียังไม่ครองบัลลังก์ในสมัยของยอห์น ต้องเดาท่ีจะ

พยายามบอกช่ือคนนัน้ เพราะคนนีมี้ลกัษณะของซาตานและลกึลบัไร้ศีลธรรม 

 

สัตว์ร้ายต่อส้กับคริสตจักรโลกู  
17:16-18 “เขาสิบเขาทีท่่านไดเ้ห็นและสตัว์ร้ายจะพากนัเกลียดชงัหญิงแพศยานัน้ จะทําใหน้างไร้มิตรและเปลือยกาย และจะกิน

เนือ้ของหญิงนัน้ และเอาไฟเผานางเสีย 

 

เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาใหก้ระทําตามพระทยัของพระองค์ โดยการทรงทําใหพ้วกมนัมีความคิดอย่างเดียวกนั และมอบ

อาณาจกัรของเขาใหแ้ก่สตัว์ร้ายนัน้ จนถึงจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 

 

และผห้ญิงทีท่่านเห็นนัน้ก็คือนครใหญ่ ทีมี่อํานาจเหนือกษัตริย์ู ทัง้หลายทัว่แผ่นดินโลก” 

 

 ม่านสุดท้ายจะปล่อยลงมาบนคริสตจักรโลกเม่ือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ไม่สามารถใช้คริสตจักรเพ่ือประโยชน์ทาง

การเมืองได้อีกต่อไป มันจะแสดงความเกลียดชังเธอเม่ือเธอถูกปลดออกจากการโอ้อวดและอํานาจ และโครงสร้างคริสตจักร

ทัง้หมดของเธอถกูทําให้ล้มลงและทําลายลง แม้แตเ่มืองท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเป็นแหลง่อํานาจของเธอก็ถกูเผาและทําลาย 



 121 

บทท่ีสิบแปด 
บาบโิลนล่ม 

18:1-3 “ต่อจากนีข้้าพเจ้าก็ไดเ้ห็นทตสวรรค์อีกองค์หน่ึง ลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอํานาจใหญ่ย่ิง และรัศมีของท่านไดทํ้าใหแ้ผ่นดินู

โลกสว่าง 

 

ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า ‘บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็นที่อาศยัของผีปีศาจ เป็นที่สิงอยู่

ของผีโสโครกทกุอย่าง และเป็นทีอ่าศยัของนกทกุอย่างทีไ่ม่สะอาดและน่าเกลียด 

 

เพราะว่าประชาชาติทัง้ปวงไดดื้ม่เหล้าองุ่นแห่งความกําหนดั ในการล่วงประเวณีของนครนัน้ และบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน

โลกไดล่้วงประเวณีกบันครนัน้ และพ่อคา้ทัง้ลายแห่งแผ่นดินโลกก็ไดม้ัง่มีข้ึน ดว้ยทรพัย์ฟุ่ มเฟือยของนครนัน้” 

 

 บทท่ี 18 กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับความเส่ือมทรามของคริสตจักรท่ีเรียกว่า “บาบิโลน มารดาของหญิง

แพศยา” 

 ข้อ 2-3 แสดงภาพการล้มของกายทางศาสนาท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งได้ตัง้ตนขึน้เป็นราชินีของโลก เม่ือเธอล้มลง ทําให้เกิดการ

ทําลายเมืองย่ิงใหญ่ คือ “บาบิโลน” (โรม) 

 ตําแหน่งท่ีเธอล้มลงกลายเป็นท่ีอาศยัของวิญญาณท่ีชัว่ร้ายและสกปรกทัง้ปวง ซาตานยงัคงรักษาท่ีนัง่แห่งอํานาจของตน

บนพืน้ดินท่ีสกปรกนี ้คําอธิบายถงึวิญญาณชัว่เป็นคําอธิบายเก่ียวกบันกท่ีอยูใ่นกรง 

 พระเยซูทรงแสดงภาพการทํานายเก่ียวกับวิญญาณสกปรกเหล่านีใ้นอุปมาเก่ียวกับเมล็ดมสัตาร์ด (มทัธิว 13:31-32) 

ภาพในอปุมาเป็นภาพของเมล็ดมสัตาร์ดท่ีเม่ือปลกูแล้วควรจะเติบโตขึน้เป็นต้นไม้ลําต้นอ่อน แต่กลบัโตอย่างผิดปกติเป็นต้นไม้ท่ี

ใหญ่มีก่ิงสาขาให้นกมาทํารัง อปุมานีแ้สดงถึงการเติบโตอย่างมากของคริสตจกัรบาบิโลนของโลก ไม่ใช่คริสตจกัรท่ีแท้จริง แต่เป็น

ท่ีอาศยัของนกท่ีชัว่ร้าย ผู้พยากรณ์อิสยาห์กลา่วถึงคําอธิบายอีกอย่างหนึ่งเก่ียวกบันกเหลา่นีท่ี้อาศยัอยู่ในสถานท่ีไร้ผู้คนเป็นเมือง

ท่ีลม่ลงในอิสยาห์ 34:11-15 

 คริสตจกัรโรมมีสํานกังานใหญ่ในเมืองโรม ซึ่งเรียกว่าเป็น “Holy See” (หมายถึงนครวาติกนั) แต่ในความเป็นจริงเป็น

สถานท่ีแห่งความไร้ศีลธรรม กษัตริย์ทัง้หลายเสด็จมาท่ีวาติกนัเพ่ือขายวิญญาณของตน พ่อค้าปล้นและขโมยภายใต้อํานาจของ

เธอ ฆาตกรรม การปล้นและฆ่าผู้ รับใช้ท่ีบริสทุธิของพระเจ้า์ กระทําภายใต้การปกป้องของเธอและด้วยการปลอมตวัเป็นศาสนา 

ความมัง่คัง่ท่ีผิดศีลธรรมนัน้ทําให้เธอร่ํารวยในทา่มกลางชาติตา่งๆ แตต่อนนีเ้ธอได้รับสิง่ท่ีควรได้รับ คือ “บาบิโลนลม่” 

 

ออกมาจากนคร 
18:4-8 “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหน่ึงประกาศมาจากสวรรค์ว่า ‘ดก่อน ชนชาติของเราจงออกมาจากนครนัน้เถิดเพือ่ท่านู

ทัง้หลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนัน้ และเพือ่ท่านจะไม่ตอ้งรบัภยัพิบติัทีจ่ะเกิดแก่นครนัน้  

 

เพราะว่าบาปของนครนัน้กองสงข้ึนถึงสวรรค์แลวู้  และพระเจ้าไดท้รงจําการทจุริตแห่งนครนัน้ได ้

 

นครนัน้ไดใ้หผ้ลอย่างไร ก็จงใหผ้ลแก่นครนัน้อย่างนัน้ และจงตอบแทนการกระทําของนครนัน้เป็นสองเท่า ในถว้ยทีน่ครนัน้ได้

ผสมไว ้ก็จงผสมลงในถว้ยนัน้เป็นสองเท่าใหน้ครนัน้   
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นครบาบิโลนได้เย่อหย่ิงจองหองและเสเพลมากเท่าใด ก็จงให้นครนัน้ได้รับการทรมาน และความระทมทุกข์มากเท่านัน้ 

เพราะว่านครนัน้ทะนงใจว่า 'เราดํารงอย่ในตําแหน่งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทกุข์เลยู '  

 

เหตฉุะนัน้ภยัพิบติัต่างๆ ของนครนัน้จะเกิดข้ึนในวนัเดียว คือโรคระบาด ความระทมทุกข์ การกนัดารอาหาร และไฟจะเผา

นครนัน้ใหพิ้นาศหมดส้ิน เพราะว่าพระเจ้าผท้รงพิพากษานครนัน้ทรงอานภุาพย่ิงใหญู่ ” 

 

 เสียงร้องจากสวรรค์คือ “ดกู่อนชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนัน้เถิด“ 

 วิญญาณของคริสตจักรของโลกนีเ้ห็นได้ชัดในวิญญาณของการประนีประนอมผ่านทางความรัก คําวิงวอนของหญิง

แพศยาคือ “มาเถิด และอยู่กับเรา ท่านเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าและดําเนินชีวิตในความบาปมวัเมาในโลกีย์ได้” เสียงเรียกอนั

นุ่มนวลนีล้อ่ลว่งธรรมิกชนท่ีบริสทุธิของพระเจ้าซึง่บงัเกิดใหมแ่ล้วจํานวนมากให้ทิง้คําสัง่สอนตามพระคมัภีร์เพ่ือคําสัง่สอนของมาร์  

 เปาโลเตือนทิโมธีเก่ียวกบัวิญญาณของหญิงแพศยานีเ้ม่ือเขากลา่ววา่ 

 

“พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชดัแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิง้ความเช่ือ โดยหนัไปเช่ือฟังวิญญาณท่ีล่อลวง 

และฟังคําสอนของพวกผีปีศาจ” 1ทิโมธี 4:1 

 

 เสียงร้องของหญิงแพศยาในปัจจบุนัคือ “ไมมี่กฎ มีแตค่วามรัก ไมมี่หลกัความเช่ือถือ มีแตพ่ระคริสต์“ 

 ในความเป็นจริง เสียงเรียกนีเ้ป็นเพลงรักแห่งความตาย ความรักท่ีแท้จริงเป็นการเรียกจากเบือ้งบน ไม่ใช่ทําให้ต่ําลงหรื

ทําให้เส่ือมทรามแตเ่ป็นสิง่สะอาด ชอบธรรมและบริสทุธิ เป็นการยกขึน้์ ไปยงัท่ีท่ีสงูขึน้ เสียงร้องของคริสตจกัรท่ีแท้จริงคือ “บริสทุธิ ์

บริสทุธิ บริสทุธิ พระเจ้าผู้ทรงฤ์ ์ ทธานภุาพสงูสดุ” 

 

มุมมองของคนบาปเก่ียวกับบาบโิลน 
18:9-19 “บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ที่ไดล่้วงประเวณีกบันครนัน้และไดเ้สเพลร่วมกนันัน้ เมื่อไดเ้ห็นควนัไฟทีไ่หม้นครนัน้ก็จะ

พิลาปร่ําไหค้ร่ําครวญ  

 

พวกกษัตริย์จะยืนอย่แต่ห่างๆ เพราะกลวัภยัแห่งการทรมานของนครนันู้  และจะกล่าวว่า ‘วิบติัแลว้ วิบติัแลว้บาบิโลนมหานคร

ทีย่ิ่งใหญ่ เจ้าไดร้บัการพิพากษาโทษใหพิ้นาศไปภายในชัว่โมงเดียวเท่านัน้’ 

 

บรรดาพ่อคา้ในแผ่นดินโลกจะร่ําไหค้ร่ําครวญเพราะนครนัน้ เพราะว่าไม่มีใครซ้ือสินคา้ของเขาอีกต่อไปแลว้ 

 

สินค้าเหล่านัน้คือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้หอมทุกชนิด 

เคร่ืองทีทํ่าดว้ยงา เคร่ืองไมที้มี่ราคามาก เคร่ืองทองสมัฤทธิ เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองศิลาลาย ์  

 

อบเชย เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม มดยอบ กํายาน เหล้าองุ่น น้ํามนั ยอดแป้ง ข้าวสาลี โค แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวิต

มนษุย์  

 

ผลซ่ึงจิตของเจ้ากระหายใคร่ไดน้ัน้ก็ล่วงพน้ไปจากเจ้าแลว้ ส่ิงสารพดัอนัวิเศษย่ิงและหรหราก็พินาศไปจากเจ้าแลว้ ู และเจ้าจะ

ไม่ไดพ้บอีกเลย 
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บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายส่ิงของเหล่านัน้ จนเป็นคนมัง่มีเพราะนครบาบิโลนนัน้ จะยืนอย่แต่ไกล เพราะกู ลวัภยัจากการทรมาน

ของนครนัน้ พวกเขาจะร้องไหค้ร่ําครวญดว้ยเสียงดงั 

 

ว่า ‘วิบติัแล้ว วิบติัแล้วมหานครนัน้ ที่ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้ม ที่ได้ประดบัด้วยทองคํา เพชร

พลอยต่างๆ และไข่มกุนัน้  

 

เพียงในชัว่โมงเดียว ทรัพย์สมบติัเหล่านัน้ก็พินาศสญไปส้ินู ’ และนายเรือทกุคน คนทีโ่ดยสารเรือ พวกลกเรือ ู และคนทัง้หลาย

ทีมี่อาชีพทางทะเลก็ไดยื้นอย่แต่ห่างๆ ู  

 

และเมือ่คนเหล่านัน้ไดเ้ห็นควนัไฟทีไ่หมน้ครนัน้ก็ร้องว่า ‘นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี’้ 

 

และเขาก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน พลางร้องไหค้ร่ําครวญ ว่า ‘วิบติัแลว้ วิบติัแลว้มหานครนีอ้นัเป็นทีซ่ึ่งคนทัง้ปวงทีมี่เรือ

กําป่ันเดินทะเลไดเ้ป็นคนมัง่มีข้ึนดว้ยทรพัย์สมบติัของนครนัน้ ภายในชัว่โมงเดียวนครนัน้ก็เป็นทีร้่างเปล่า’ ” 

 

 การเผาเมืองบาบิโลนทําให้เกิดเสียงคร่ําครวญแหง่การสํานกึผิดของผู้ ที่นมสัการรูปเคารพและได้รับประโยชน์จากการค้

ภายใต้อํานาจของนครนัน้ 

 ตอนนี ้ผู้ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเคลิบเคลิม้กบัความดึงดดูใจของนครและได้รับความสขุเพราะนครนัน้ ยืนอยู่ไกลด้วยความกลวั 

พวกเขากลวัวา่การพิพากษาจะเกิดขึน้กบัตวั แตไ่มพ่ยายามท่ีจะทําตวัให้ถกูต้องตอ่พระเจ้า 

 รายการของสินค้าท่ีซือ้ขายมีมากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งเป็นความบาปท่ีเลวร้ายท่ีสดุ ข้อ 13 กล่าวว่า “และทาส และชีวิต
มนุษย์” 
 คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิมีความผิดในการขายกายและวิญญาณของมนษุย์ 

 
มีวธีิการอย่างไร 
 คริสตจกัรได้กําหนดท่ีพกัชัว่คราว (ท่ีชําระ) สําหรับวิญญาณของมนษุย์ท่ีผ่านจากชีวิตนีไ้ปสูนิ่รันดร์ สถานท่ีชําระเป็นการ

เลียนแบบความเช่ือฟืน้บ้านของกรีก12 ไมมี่หลกัฐานตามพระคมัภีร์เลย แตค่ริสตจกัรนัน้ขายวิญญาณของมนษุย์ 

 บาทหลวงคาทอลิกหาเงินได้นบัล้านๆ เหรียญในแต่ละสปัดาห์โดยการขายเทียนและพิธีศีลระลกึท่ีมีการอธิษฐานเพ่ือนํา

วิญญาณออกไปจากคกุท่ีสมมติขึน้มา ซึง่เรียกวา่ ท่ีชําระ ไม่น่าสงสยัว่าคริสตจกัรคาทอลิกมีช่ือว่าเป็นมารดาของหญิงแพศยาและ
สิ่งน่ารังเกียจของโลก 
 ความร่ํารวยของโลกนีเ้ป็นเพียงชัว่คราวและในชัว่โมงเดียว สิง่ทัง้หมดที่คริสตจกัรแพศยาได้สะสมก็ไมมี่ความหมายอะไ

เลย คา่ทางโลกของโลกปัจจบุนันีช้่างน่าหลอกลวงเสียจริง 

 

                                                           
12 ชาวกรีกโบราณจะวางเหรียญไว้ใต้ลิน้ของผู้ ท่ีเสียชีวิต เม่ือไปถึงโลกของคนตายแล้ว วิญญาณท่ีจากไปจะพบกบัแมนํ่า้ใหญ่ เรียกว่า แมนํ่า้ สติกซ์ (Styx) ซึง่แยกพวกเขาออกจาก

แดนสขุาวดีของเทพพลโูต (Pluto) 

 วิธีเดียวท่ีจะข้ามแมนํ่า้ท่ีใหญ่นีไ้ปได้คือในเรือท่ีพายโดยชารอน ถ้าวิญญาณท่ีจากไปไมมี่เหรียญทองเพ่ือจ่ายค่าข้ามแมนํ่า้ไปยงัแผ่นดินของพลโูต เขาต้องเดินไปเดินมา

ฝ่ังตรงข้ามเป็นเวลา 1,000 ปีก่อนท่ีจะข้ามไปแดนสขุาวดีได้ 

 สําหรับคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ ใช้เงินเพียงเลก็น้อยก็ทําให้มีสถานท่ีสําหรับวิญญาณท่ีจากไปได้ คือ ท่ีชําระ และเปลี่ยนวิถีทางหลบหนีไปสูแ่ดนสขุาวดีโดยใสไ่ว้ในมือ

ของบาทหลวงของโลกนี ้
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มุมมองของทตสวรรค์เก่ียวกับบาบโิลนู  
18:20-24 “แน่ะเมืองสวรรค์ บรรดาธรรมิกชน อคัรทตและพวกผเ้ผยพระวจนะทัง้หลายู ู  จงร่าเริงยินดีเพราะนครนัน้เถิดเพราะพระ

เจ้าไดท้รงพิพากษาลงโทษนครนัน้ใหท่้านทัง้หลายแลว้ 

 

แลว้ทตสวรรค์องค์หน่ึงทีมี่ฤทธิู ์มาก ก็ไดย้กหินกอ้นหน่ึงเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเล แลว้ว่า ‘บาบิโลนมหานครนัน้จะถกู

ทุ่มลงโดยแรงอย่างนีแ้หละ และจะไม่มีใครเห็นนครนัน้อีกต่อไปเลย 

 

และจะไม่มีใครไดยิ้นเสียงนกัดีดพิณ นกัเล่นมโหรี นกัเป่าขลุ่ยและนกัเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่าง

ต่างๆ อีกต่อไป และจะไม่มีใครไดยิ้นเสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป 

 

และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดา

พ่อคา้ของเจ้าไดเ้ป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแลว้ และวิทยาคมของเจ้าไดล่้อลวงบรรดาประชาชาติใหลุ้่มหลง 

 

และในนครนัน้เขาไดพ้บโลหิตของผเ้ผยพระวจนะและพวกธรรมิกชนและบรรดาคนทีถ่กฆ่าบนแผ่นดินโลกู ู ’ ” 

 

 มีเสียงปีติยินดีดงัก้องไปทัว่สวรรค์เพราะคริสตจกัรแพศยาท่ีได้ข่มเหงผู้พยากรณ์และธรรมิกชนท่ีแท้จริงของพระเจ้าเป็น

เวลานานนัน้ไมมี่อยูอี่กตอ่ไป 

 ภยัอนัตรายท่ีเลวร้ายท่ีสดุสําหรับคริสตจกัรเท่ียงแท้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยูคื่อศาสนาปลอม 

 มารรู้ว่าธรรมิกชนท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะไม่ติดตามการกระทําชัว่ของมนัในอาณาเขตท่ีมนัควบคมุอยู่อย่างเปิดเผย ไม่มี

วิญญาณท่ีแท้จริงใดท่ีจะอยูใ่นบารหรือห้องเต้นรํา ดงันัน้มนัจงึจดัการประชมุคริสตจกัรเพ่ือวางกบัดกัผู้ ท่ีไมร่ะมดัระวงั 

 หลายครัง้ กลยทุธ์ท่ีหลอกลวงของซาตานอาจดเูหมือนจริง มารเสนอเร่ืองประหลาดมหศัจรรย์แทนพระวิญญาณบริสทุธิ ์

และการนมสัการด้วยเนือ้หนงัเหมือนหุ่นยนต์แทนการดําเนินงานของพระวิญญาณบริสทุธิ มารใช้์ การมองและความรู้สกึด้วยการ

อศัจรรย์ปลอมและการอ้างอย่างผิดๆ เก่ียวกบัการฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่ ด้วยเหตนีุแ้ละการเลียนแบบอ่ืนๆ ฝงูชนจึงทิง้ความจริงตามพระ

คมัภีร์ไปเพ่ือรับเอาคําโกหก “วิทยาคมของเจ้าได้ลอ่ลวงบรรดาประชาชาติให้ลุม่หลง“ 

 ภายนอก เธอฉาบไปด้วยความชอบธรรมของตนเอง และยงัคงหลอกลวงคนนบัล้านๆ แต่เม่ือพระเจ้าทรงเปิดเผยเธอและ

ดงึผ้าคลมุท่ีผิดๆ ซึง่ปิดบงัไว้ จะพบวา่มี “โลหิตแหง่ผู้พยากรณ์และธรรมิกชน“  
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บทท่ีสบิเก้า 
การเฉลิมฉลองบนสวรรค์ 

19:1-6 “ต่อจากนีข้้าพเจ้าไดยิ้นเสียงดงักึกกอ้งดจุเสียงฝงชนจํานวนมากในสวรรค์ร้องว่าู  ‘อาเลลยาู  (แปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเถิด) 

ความรอด พระสิริและฤทธิเดชจงมีแด่พระเจ้าของเรา์  

 

เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรม พระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคญันัน้ที่ได้

กระทําให้แผ่นดินโลกชัว่ไปดว้ยการล่วงประเวณีของนาง และพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผห้ญิงนัู้ นเพือ่ทดแทนโลหิตแห่งผ้รับใชู้

ของพระองค์’ 

 

คนเหล่านัน้ร้องอีกเป็นครัง้ทีส่องว่า ‘อาเลลู ยาควนัไฟทีเ่กิดจากนครนัน้พลุ่งข้ึนตลอดไปเป็นนิตย์’ 

 

และพวกผ้ปกครองทัง้ยี่สิบสี่คนกบัสตัว์ทัง้สี่นันู้  ก็ได้ทรุดตวัลงนมสัการพระเจ้าผ้ประทบับนพระที่นัง่นันู้  และร้องว่า ‘อาเมน 

อาเลลยาู ’ 

 

และมีเสียงออกมาจากพระทีน่ัง่ว่า ‘ท่านทัง้หลายทีเ่ป็นผร้ับใชข้องพระองค์ทียํ่าเกรงพระองค์ทัง้ผใ้หญ่และผน้อ้ยจงสรรเสริญู ู ู

พระเจ้าของเรา’ 

 

แลว้ข้าพเจ้าไดยิ้นเสียงดจุเสียงฝงชนเป็นอนัมากู  ดจุเสียงน้ํามากหลาย และดจุเสียงฟ้าร้องสนัน่ว่า ‘อาเลลยาเพู ราะว่าพระ

เจ้าของเราผท้รงฤทธานภุาพสงสดุทรงครอบครองอยู่ ู ู” 

 

 ความทกุข์เวทนาจบสิน้ลงแล้ว และสวรรค์ดงัไปด้วยเสียงการประชมุเฉลิมฉลองของชาวเพ็นเทคอสต์ท่ีย่ิงใหญ่ ธรรมิกชน

และทตูสวรรค์ทัง้หมดร่วมกนัในการสรรเสริญพระเจ้าผู้ได้พิพากษาและทําลายคริสตจกัรแพศยา 

 ความเจ็บปวดใจและความหายนะท่ีคริสตจกัรนีไ้ด้นํามาสูง่านท่ีแท้จริงของพระเจ้าไม่อาจท่ีจะวดัได้ แต่คริสตจกัรนีไ้ด้รับ

การพิพากษาเป็นการตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้รับการสรรเสริญเพราะการแก้แค้นโลหิตของธรรมิกชนมากมายท่ีไหลออกด้วยศาสนาท่ีไม่ชอบธรรม

นี ้

 เราเห็นผู้อาวโุสทัง้ 24 ในสวรรค์นมสัการต่อหน้าพระเจ้าท่ีทรงประทบัอยู่บนบลัลงัก์ เราสงัเกตในการศึกษาของเราว่ามี

บลัลงัก์เดียว การสําแดงเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุผู้ทรง

ประทบับนบลัลงัก์นัน้ (วิวรณ์ 1:7, 8; 11:17; 21: 5-7) 

 

การทรงเชิญมาในการมงคล 
สมรสของพระเมษโปดก 

19:7-8 “ขอใหเ้ราทัง้หลายร่าเริงยินดีและเตน้โลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลามงคลสรสของพระเมษโปดกแลว้ และ

เจ้าสาวของพระองค์ไดเ้ตรียมพร้อมแลว้ 

 

ทรงโปรดใหเ้จ้าสาวสวมผา้ป่านเนือ้ละเอียดใสบริสทุธ์ิ เพราะผา้ป่านเนือ้ดีนัน้ ไดแ้ก่ การประพฤติอนัชอบธรรมของพวกธรรมิก

ชน” 
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 เจ้าสาวปลอมถกูพิพากษาเพราะการกระทําชัว่ท่ีเป็นมลทินของเธอ และเตรียมตวัสําหรับการมงคลสมรสของพระเมษ

โปดก เจ้าสาวท่ีแท้จริงแตง่กายในชดุขาวท่ีไร้ตําหนิ ได้รับเกียรติร่วมกบัเจ้าบา่วในการเลีย้งแหง่สวรรค์นี ้

 “เจ้าสาวได้เตรียมพร้อมแล้ว” เธอได้รับชดุ “ผ้าป่านเนือ้ละเอียดใสบริสทุธ์ิ” ท่ีเธอสวมใสน่ัน้ได้อยา่งไร บริบทข้อพระคมัภีร์

กล่าวว่า “เพราะผ้าป่านเนือ้ดีนัน้ ได้แก่ การประพฤติอันชอบธรรมของพวกธรรมิกชน“ สิ่งท่ีเราเห็นคือความจริงท่ีเรียบง่าย

เก่ียวกบัวิถีทางของการทําให้ความบริสทุธิสมบรูณ์ ์ “การประพฤติอนัชอบธรรม” คือการกระทําสิ่งท่ีถกูต้อง คําสัง่ขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าคือ “ถ้าทา่นทัง้หลายรักเรา ทา่นก็จะประพฤติตามบญัญติัของเรา” 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงจดัเตรียมวิถีทางสําหรับการชําระ เอเฟซสั 5:25-26 กลา่ววา่  

 

“ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอยา่งท่ีพระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร และทรงประทานพระองค์เองเพ่ือคริสตจกัร 

 

เพ่ือจะได้ทรงทําให้คริสตจกัรบริสทุธ์ิ โดยการทรงชาํระด้วยนํา้และพระวจนะ” 

 

บลัลังก์พพิากษาของพระคริสต์ 
 เจ้าสาวจะไม่ได้รับการเชิญไปงานสมรสจนกว่าจะได้รับการพิพากษาท่ีบลัลงัก์พิพากษาของพระคริสต์ มีการกล่าวถึง

บลัลงัก์พิพากษานีใ้นโรม 14:10 ท่ีซึ่งเปาโลบอกกบัคริสตจกัรว่า “...เพราะว่าเราทกุคนต้องยืนอยู่หน้าบลัลงัก์พิพากษาของพระ

เจ้า” 

 ใน 2โครินธ์ 5:10 เปาโลอธิบายเหตผุลชดัเจนย่ิงขึน้สําหรับการพิพากษานีว้า่ 

 

“เพราะว่าจําเป็นท่ีเราทกุคนจะต้องปรากฏตวัท่ีหน้าบลัลงัก์ของพระคริสต์ เพ่ือทกุคนจะได้รับสมกบัการท่ีได้ประพฤติใน

ร่างกายนี ้แล้วแตจ่ะดีหรือชัว่” 

 

 เจ้าสาวจะไม่พร้อมท่ีจะปกครองและครอบครองกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าจนกว่าจะได้รับรางวลัสําหรับการท่ีกระทําในกาย 

คณุสมบติัในการปกครองของเธอจะถกูตรวจสอบ ผู้ ท่ีเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์มีงานต้องทําในขณะท่ีอยู่บนโลก และจะได้รับการ

กําหนดตามการท่ีกระทําในกาย 

 ในขณะท่ีอยู่บนโลก เจ้าสาวไม่ได้เพียงแต่ “ค้าขาย” อยู่เท่านัน้ ธรรมิกชนทกุคนท่ีก่อขึน้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์จะถกู

พิพากษาสําหรับงานแหง่ความชอบธรรมของตน มีงานในการเตรียมตวัก่อนการพิพากษา “เจ้าสาวได้เตรียมพร้อมแล้ว” 

 

ผ้ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสู  
19:9-10 “และทตสวรรค์ู องค์นัน้สัง่ข้าพเจ้าว่า ‘จงเขียนไวเ้ถิดว่า ความเจริญสขุมีแก่คนทัง้หลายทีไ่ดร้ับเชิญมาในการมงคลสมรส

ของพระเมษโปดก’ และท่านบอกข้าพเจ้าว่า ‘ถอ้ยคําเหล่านัน้เป็นพระวจนะแทข้องพระเจ้า’ 

 

แลว้ข้าพเจ้าไดท้รุดตวัลงแทบเทา้ของท่านเพือ่จะนมสัการท่านแต่ท่านไดก้ล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘อย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพือ่นผร้ับใชู้

เหมือนกบัท่านและพวกพีน่อ้งของท่านที่ยึดถือคําพยานของพระเยซจงนมสัการพระเจ้าเถิดู ’ เพราะว่าคําพยานกล่าวถึงพระ

เยซนัน้เป็นหวัใจของการเผยพระวจนะู ” 

 คําเชิญสง่ออกไปยงัผู้ ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรส เจ้าสาวไม่ใช่คนเหล่านัน้ เพราะเจ้าสาวเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดงาน

เลีย้ง 



 127 

 ผู้ได้รับเชิญเหลา่นีคื้อใคร 

 มีการคาดเดากนัมากมายว่าคนเหล่านีคื้อใคร บางคนกล่าวว่าเป็นพวกเพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือพระเจ้าสามองค์ท่ีไม่รับนาม

พระเยซู บางคนกล่าวว่าเป็นสมาชิกคริสตจกัรท่ีดีซึง่ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ฯลฯ์  การคาดเดาเหล่านีไ้ม่น่าจะใช่ แต่มีธรรมิก

ชนของพระเจ้าในยคุอ่ืนๆ ท่ีจะมีคณุสมบติัเหมาะสมสําหรับคําเชิญ 

 ความคิดท่ีว่าพระเจ้าทรงปฏิบติักบัธรรมิกชนทกุยคุเหมือนกนัไม่มีหลกัตามพระคมัภีร์ วตัถปุระสงค์ของพระเจ้าสําหรับ

อิสราเอลไมเ่หมือนกบัวตัถปุระสงค์ของพระเจ้าสําหรับผู้ เช่ือท่ีเป็นชาวตา่งชาติ ดาเนียลมีความปรารถนาท่ีจะทราบความลกึซึง้ของ

ความจริงท่ีเขาได้รับการสําแดงเก่ียวกบัยคุของเรา แตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัเขาวา่ 

 

“แตเ่จ้าจงไปจนวาระท่ีสดุเถิดและเจ้าจะได้หยดุพกัสงบและจะยืนขึน้ในสว่นท่ีกําหนดให้เจ้าเม่ือสิน้สดุวนัทัง้หลายนัน้” 

 

 มีกลุม่คนท่ีแตกต่างกนัมากมายในระบบของพระเจ้า ยอห์นผู้ให้บพัติศมาจดัตนเองอยู่ในพวกสหายของเจ้าบ่าว (ยอห์น 

3:27-30) 

 แน่นอนว่า ยอห์นผู้ให้บพัติศมาจะเป็นผู้ ท่ีได้รับเชิญไปในการมงคลสมรส ในกลุม่คนนัน้ จะมีโนอาห์ อบัราฮมั อิสอคั ยา

โคบ โมเสส และผู้พยากรณ์ทกุคนของอิสราเอล เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัฝงูชนจากอิสราเอลซึ่งจะอยู่ในรายช่ือผู้ ท่ี

ได้รับเชิญ ยงัมีผู้ ท่ีอยูใ่นความทกุข์เวทนาท่ีจะมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะได้รับเชิญ 

 ไมมี่พืน้ฐานใดในข้อพระคมัภีร์ท่ีจะทําให้เช่ือว่าบคุคลท่ีไม่ปฏิบติัตามแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าในยคุของตนจะ

สามารถเข้าไปสูส่วรรค์ได้ในฐานะผู้ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรส 

 

การเสดจ็มาครัง้ที่สองของพระเยซคริสต์ู  
19:11-16 “แลว้ข้าพเจ้าก็ไดเ้ห็นสวรรค์เปิดออก และดเถิดู  มีม้าขาวตวัหน่ึง พระองค์ผท้รงม้านัน้มีพระนามว่าู  ‘สตัย์ซ่ือและสตัย์

จริง’ พระองค์พิพากษาและทรงกระทําสงครามดว้ยความเป็นธรรม 

 

พระเนตรของพระองค์ดจุเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอนัและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไวซ่ึ้งไม่มี

ผใ้ดร้จกัเลยู ู  นอกจากพระองค์เอง 

 

พระองค์ทรงฉลองพระองค์ทีจุ่่มเลือดและพระนามทีเ่รียกพระองค์นัน้คือ ‘พระวาทะของพระเจ้า’ 

 

เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผา้ป่านเนือ้ละเอียดขาวบริสทุธิไดน้ัง่บนหลงัมา้ขาวตามเสด็จพระองค์ไป์  

 

มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพือ่พระองค์จะไดท้รงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติ ดว้ยพระแสงนัน้ และ

พระองค์จะทรงครอบครองเขาดว้ยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ําองุ่นแห่งพระพิโรธอนัเฉียบขาดของพระเจ้า ผท้รงู

ฤทธานภุาพสงสุู ด 

 

พระองค์ทรงมีพระนามจารึกทีฉ่ลองพระองค์ และทีต่น้พระอรุของพระอู งค์ว่า ‘จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย’ ” 

 ในวิวรณ์ 4:1 ประตสูวรรค์เปิดและคริสตจกัรได้รับการทรงเรียกขึน้ไปพบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ในตอนท้ายของการทกุข์

เวทนา ประตใูนสวรรค์เปิดอีกครัง้และธรรมิกชนออกมาทางด้านหลงัของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของ

พวกเขา 



 128 

 ไม่อาจมีข้อผิดพลาดเลยว่าผู้ ท่ีข่ีบนม้าขาวคือใคร ผู้นัน้คือพระเยซู องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งสง่าราศี ซึง่เสด็จลงมายงัโลกนี ้

อีกครัง้ ในครัง้นีพ้ระองค์ไมไ่ด้เสดจ็มาเพ่ือทนทกุข์และวายพระชนม์แตเ่พ่ือตัง้อาณาจกัรท่ีชอบธรรมของพระองค์ขึน้บนโลก 

 ในยคุต่างๆ ซาตานได้ทําลายวิญญาณของมนษุย์อยู่เสมอโดยนําพวกเขาให้เป็นเชลยอยู่ในนรกนิรันดร์ ในหลายยคุ มาร

ดเูหมือนวา่จะเป็นผู้ ท่ีได้ชยัชนะ แตไ่มไ่ด้เป็นเช่นนัน้ 

 ในแผนการของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุได้ทรงช่วยวิญญาณของมนษุย์ไปสูชี่วิตนิรันดร์ ทกุคนท่ีได้เช่ือฟัง

นํา้พระทยัของพระองค์ในแตล่ะยคุมีชีวิตอยูแ่ละพร้อมสําหรับองค์พระผู้ เป็นเจ้า เมื่อเวลาผา่นไปอยา่งช้าๆ กองทพัที่มีชีวิตที

ย่ิงใหญ่และมีอํานาจนีซ้ึง่เป็นอิสระจากการเป็นเชลยได้ก่อตวัขึน้ด้านหลงัของพระองค์ 

 ในนิมิตท่ีเป็นคําทํานายท่ีสําคญั เอโนคเหน็ผลลพัธ์ของงานแหง่การไถ่ท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้านี ้

 

“คนเหลา่นีแ้หละท่ีเอโนคซึง่เป็นคนชัว่อายท่ีุเจ็ดนบัจากอาดมัได้พยากรณ์ไว้ว่า น่ีแน่ะองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อม

กบัผู้บริสทุธิของพระองค์เป็นหม่ืนๆ์  

 

เพ่ือทรงพิพากษาปรับโทษคนทัง้ปวง และทรงกระทําให้ทรุชนทัง้ปวงรู้สึกตวัถึงการอธรรมท่ีเขาได้กระทําด้วยใจชัว่และ

รู้สกึตวัถงึการหยาบช้าทัง้หมด ท่ีทรุชนคนบาปเหลา่นัน้ได้กลา่วร้ายตอ่พระองค์” ยดูา 14, 15 

 

 ในเวลาท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็กลบัมา พรรคพวกของซาตานจะถกูทําลายให้เหลือเพียงเลก็น้อยเพราะการทกุข์เวทนา 

 ซาตานจะต้องประหลาดใจเม่ือมองขึน้ไปบนสวรรค์แล้วเห็นกองทัพใหญ่ท่ีกําลังมาเพ่ือยึดครองอาณาจักรของมัน 

กองทพัของมนัจะเล็กเหมือนกบัฝงูแพะ องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะมีชยัชนะเหนือศตัรูของพระองค์และจะควบคมุการครอบครองของ

รัฐบาลบนโลกนี ้ตําแหน่งของพระองค์จะเป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย 

 มีกษัตริย์และเจ้านายผู้ ย่ิงใหญ่มากมาย แต่พระเยซูคริสต์จะบดบงัรัศมีของกษัตริย์และเจ้านายเหลา่นัน้ทัง้หมด พระองค์

ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทัง้ปวงและเจ้านายเหนือเจ้านายทัง้ปวง 

 

สงครามอารมาเกดโดน 
19:17-19 “แลว้ข้าพเจ้าเห็นทตสวรรค์องค์หน่ึงยืนอย่บนดวงอาทิตย์ู ู  ท่านร้องประกาศแก่นกทัง้ปวงทีบิ่นอย่ในทอ้งฟ้าู  ดว้ยเสียงอนั

ดงัว่า ‘จงมาประชมุกนัในการเลีย้งใหญ่ของพระเจ้า 

 

เพือ่จะไดกิ้นเนือ้กษัตริย์ เนือ้นายทหาร เนือ้ชายฉกรรจ์ เนือ้ม้า และเนือ้คนที่นัง่บนม้า และเนือ้ประชาชน ทัง้ไทและทาส ทัง้

ผใ้หญ่และผน้อ้ยู ู ’ 

 

และข้าพเจ้าเห็นสตัว์นัน้ และบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลก พร้อมทัง้พลรบของกษัตริย์เหล่านัน้มาประชมุกนัจะทําสงครามกบั

พระองค์ผู้ทรงมา้ และกบัพลโยธาของพระองค์” 

 เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็กลบัมาบนโลก สงครามอารมาเกดโดนกําลงัเดินหน้าไป 

 กองทพัของโลกนีไ้ด้เบียดอดักนัภายในประตขูองเมืองเยรูซาเลม็และความหายนะอนัเลวร้ายเกิดขึน้ 

 

“เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทัง้สิน้ให้ทําศกึกบัเยรูซาเลม็ เมืองนัน้จะถกูยดึเขาจะปล้นเอาทรัพย์ในเรือนและข่มขืน

ผู้หญิง พลเมืองคร่ึงหนึง่จะตกไปเป็นเชลย ประชาชนสว่นท่ีเหลืออยูจ่ะไมถ่กูตดัออกเสียจากเมือง 
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แล้วพระเจ้าจะเสดจ็ออกไปต่อส้กับประชาชาตเิหล่านันู้  เหมือนเม่ือพระองค์ทรงตอ่สู้ในวนัสงคราม 

 

ในวนันัน้พระบาทของพระองค์จะยืนอยูท่ี่ภเูขามะกอกเทศ...” (เศคาริยาห์ 14:2-4) 

 

 ในเวลานี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงทําลายอาณาจกัรของปฏิปักษ์ของพระคริสต์และเอาชนะชนชาติทัง้ปวง (เอเสเคียล 39:1-

4; เศคาริยาห์ 14:9-21) 

 

หายนะของสัตว์ร้ายและผ้พยากรณ์เทจ็ู  
19:20-21 “สตัว์ร้ายนัน้ถูกจับพร้อมด้วยคนท่ีปลอมตวัเป็นผู้ เผยพระวจนะ ท่ีได้กระทําหมายสําคญัต่อหน้าสตัว์ร้ายนัน้ และใช้

หมายสําคญันัน้ล่อลวงคนทัง้หลาย ท่ีได้รับเคร่ืองหมายของสตัว์ร้ายนัน้ และบชูารูปของมนั สตัว์ร้ายและคนท่ีปลอมตวัเป็นผู้ เผย

พระวจนะถกูทิง้ทัง้เป็นลงในบงึไฟท่ีไหม้ด้วยกํามะถนั 
 

และคนท่ีเหลืออยู่นัน้ ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านัน้เสีย และนกทัง้ปวงก็กินเนือ้ของคน

เหลา่นัน้จนอิ่ม” 
 

 หายนะสดุท้ายเป็นเน่ืองจากอํานาจของซาตาน ปฏิปักษ์ของพระคริสต์และผู้ เผยพระวจนะเทจ็ถกูทิง้ลงในบงึไฟ 

 ตวัแทนทัง้สองของซาตานซึง่ช่วยมนัจดัตัง้อาณาจกัรบนโลกถกูทิง้ลงในท่ีสดุท้ายแห่งการลงโทษตลอดนิรันดร์ ซาตานเอง

จะถกูทิง้ลงในไฟนิรันดร์อีก 1000 ปีตอ่มา (20:10) 

 กองทัพของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกทําลายอย่างสิน้เชิงด้วยพระแสงของพระเยซูคริสต์และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

ควบคมุโลก 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุดด้วยอํานาจสูงสุดของพระองค์ ในเวลาเพียงชั่วขณะเดียว ทรงล้มล้าง

ชาวตา่งชาติในการเป็นเจ้านายของโลกนี ้

 โลกจะต่ืนตะลงึและประหลาดใจด้วยเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนไปอยา่งกะทนัหนันีเ้พราะปฏิปักษ์ของพระคริสต์มีอํานาจสงูและ

หนึง่ในสามของเยรูซาเลม็เทา่นัน้ท่ียืนอยูร่ะหวา่งมนัและความย่ิงใหญ่อยา่งแท้จริงของโลกทัง้ปวง 

 การล่มของอาณาจักรโรมท่ีฟื้นฟูขึน้และปกครองโดยปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นจุดสิน้สุดของ “เวลากําหนดของคน

ต่างชาติ " ช่วงเวลานีเ้ร่ิมต้นขึน้ในปี 606 ก่อนคริสตกาล เม่ือเยรูซาเล็มถกูบกุรุกโดยกษัตริย์เนบูคดัเนสซาร์ และชนชาวต่างชาติ

ครอบครองการเป็นผู้ นําของโลก 

 เหตกุารณ์สดุท้ายในข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นชะตากรรมของผู้ ท่ีดําเนินชีวิตทางเนือ้หนงัในการกบฎต่อพระเจ้า “นกทัง้ปวงก็กิน

เนือ้ของคนเหลา่นัน้จนอิ่ม” ความตายเป็นชะตากรรมท่ีน่าเศร้าสําหรับคนเหลา่นัน้ท่ีมีความหวงัเพียงแคใ่นชีวิตทางโลกในเนือ้หนงั 
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บทท่ีย่ีสิบ 
ยุคอาณาจักร 

 บทนีแ้สดงให้เราเห็นสง่าราศีแห่งการครอบครองหนึ่งพนัปีของพระเยซูคริสต์ เหตกุารณ์ท่ีบรรยายไว้ในข้อความนีนํ้าไปสู่

การสําเร็จของคําพยากรณ์หลายร้อยคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าเก่ียวกบัยคุอาณาจกัร คําพยากรณ์ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสดุคือ

อิสยาห์ บทท่ี 11 อาณาจกัรของพระเจ้าบนโลกเป็นการสําเร็จของพระสญัญาท่ีทรงให้ไว้ในพนัธสญัญาของพระเจ้ากบัอิสราเอล 

พนัธสญัญากบัดาวิดมีพืน้ฐานคือพระสญัญาท่ีทรงประทานให้กบักษัริย์ดาวิดเก่ียวกบั “บลัลงัก์” และ “ราชอาณาจกัร...ให้อยู่เป็น

นิตย์” (2ซามเูอล 7:8-17) 

 ในเวลานี ้อาณาจักรพนัปีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า บุตรท่ีย่ิงใหญ่กว่าของดาวิด ทรงปกครองในฐานะกษัตริย์เหนือ

กษัตริย์ซึง่ปกครองพลบัพลาของดาวิด 

 

ซาตานถกผกมัู ู ด 
20:1-3 “แลว้ข้าพเจ้าเห็นทตสวรรค์องค์หน่ึงลงมาจากสวรรค์ู  ท่านถือลกกญุแจของบาดาลนันู้  และถือโซ่ใหญ่ 

 

และท่านไดจ้บัพญานาคซ่ึงเป็นงดึกดําบรรพ์ผซ่ึ้งเป็นพญามารและซาตานและมดัมนัไวพ้นัปีู ู  

 

แล้วท้ิงมนัลงไปในบาดาลนัน้ แล้วไดล้ัน่กุญแจประทบัตรา เพือ่ไม่ให้มนัล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกําหนด

พนัปีแลว้จึงจะตอ้งปล่อยมนัออกไปชัว่ขณะหน่ึง” 

 

 เหตกุารณ์ในโลกนีท้ัง้ท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นอยู่ในพระหตัถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ โดยการวายพระชนม์และ

การฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงมีอํานาจควบคมุกญุแจแห่งความตายและแดนคนตายอย่างแท้จริง แดนคน

ตายอยูภ่ายใต้การควบคมุของพระองค์ (1:18) 

 ในตอนนี ้ทตูสวรรค์ลงจากสวรรค์พร้อมด้วยกญุแจสูน่รกท่ีเป็นเหวลกึและโซ่ใหญ่ ทตูสวรรค์ได้ถกูสง่ออกมาเพ่ือทําหน้าท่ี

ซึง่ธรรมิกชนของทกุยคุได้อธิฐานให้เกิดขึน้ 

 ทูตสวรรค์นีคื้อมีคาเอล อัครเทวทูตาธิบดี ซึ่งควบคุมกองทัพทูตสวรค์แห่งสวรรค์ เราอ่านเก่ียวกับการเผชิญหน้าท่ี

คล้ายคลงึกนัซึง่มีคาเอลเผชิญหน้ากบัซาตานในยดูา 9 

 

“ฝ่ายอคัรเทวทตูาธิบดี มีคาเอล ครัง้เม่ือ ท่านโต้เถียงกบัมารเร่ืองศพของโมเสส ท่านเองก็ยงัไม่บงัอาจกล่าวก้าวร้าวต่อ

มารเลย เป็นแตเ่พียงกลา่ว วา่ ‘ให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิด’ ”  

 

 เวลานีไ้มใ่ช่เวลาโต้เถียงและทะเลาะกนั แตท่ตูสวรรค์จบักมุซาตานไว้ มดัมนัและทิง้มนัลงในเหวอนัลกึ 

 ซาตานถกูมดัอยูเ่ป็นเวลา 1000 ปี คือเวลาท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงครอบครอง 

 

บลัลังก์ในสวรรค์ 
20:4 “ข้าพเจ้าไดเ้ห็นบลัลงัก์หลายบลัลงัก์ และผที้น่ัง่บนบลัลงัก์นันู้  เป็นผที้จ่ะพิพากษาและข้าพเจ้ายงัไดเ้ห็นดวงวิญญาณของคนู

ทัง้ปวงที่ถกตดัศีรษะู  เพราะเป็นพยานของพระเยซและเพราะพระวจนะของพระเจ้าู  และผที้่ไม่ไดบ้ชาสตัว์ร้ายนัน้หรือรปของู ู ู
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มนั และไม่ไดติ้ดเคร่ืองหมายของมนัไวที้ห่นา้ผากหรือทีมื่อของเขา คนเหล่านัน้กลบัมีชีวิตข้ึนมาใหม่ และไดค้รอบครองร่วมกบั

พระคริสต์เป็นเวลาพนัปี” 

 

 ในตอนนีย้อห์นเหน็บลัลงัก์หลายบลัลงัก์ และผู้ ท่ีนัง่อยูบ่นบลัลงัก์และปกครองจากบลัลงัก์เหลา่นี ้เพราะพวกเขามีอํานาจ

ในการพิพากษา 

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่าคือคริสตจักรนั่นเอง เพราะอํานาจในการพิพากษาเป็นอํานาจแห่งพระสญัญาท่ีทรงประทานให้แก่

คริสตจกัร 

 อคัรสาวกเปาโลประกาศไว้ใน 1โครินธ์ 6:1 วา่ “ทา่นไมรู้่หรือวา่ธรรมิกชนจะพิพากษาโลก” 

 วิญญาณของกลุ่มธรรมิกชนท่ีกล่าวถึงเป็นครัง้แรกใน 6:9,10 ได้กลบัมาอยู่กบักายท่ีฟืน้ขึน้มาของพวกเขา และพวกเขา

ร่วมปกครองและครอบครองกบัพระคริสต์ การครอบครองนีจ้ะใช้เวลา 1,000 ปี 

 

การฟ้ืนจากความตาย 
20:5-6 “นอกจากคนเหล่านี ้คนอื่นๆ ที่ตายแล้วไม่ได้กลบัมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกําหนดพนัปี นี่แหละคือการฟ้ืนจากความตาย

ครัง้แรก 

 

ผใ้ดทีไ่ดู้ มีส่วนในการฟ้ืนจากความตายครั้งแรกก็เป็นสขุและบริสทุธิ ความตายครั้งที่สอง์ จะไม่มีอํานาจเหนือคนเหล่านัน้ 

แต่เขาจะเป็นปโุรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกบัพระองค์ตลอดเวลาพนัปี” 

 

 ความรอดของเราขึน้อยูก่บัการฟืน้จากความตายอยา่งแท้จริง (1โครินธ์ 15:12-19) 

 

เกิดอะไรขึน้เม่ือเราตาย 

 เม่ือเราตาย ร่างกายจะลงไปอยู่ในหลมุเพ่ือรอการฟืน้ขึน้ของร่างกาย “มีข้อกําหนดสําหรับมนษุย์ไว้แล้วว่าจะตายครัง้

เดียว และหลงัจากนัน้ก็จะมีการพิพากษาฉนัใด” วิญญาณของมนษุย์ กายทางฝ่ายวิญญาณของเขา จะไปท่ีดินแดนบรมสขุเกษม

หรือนรก ในท่ีหนึง่ท่ีใดนัน้ วิญญาณขะรอการฟืน้ขึน้ของร่างกายและการพิพากษาครัง้สดุท้าย 

 การฟื้นจากความตายทัง้สองครัง้ยังเป็นเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงทุกคนท่ีอยู่ในหลุมฝังศพ พระเยซูทรงอธิบาย

เก่ียวกบัการฟืน้จากความตายทัง้สองครัง้ให้กบัเราอยา่งชดัเจนวา่ 

 

“อยา่ประหลาดใจในข้อนีเ้ลย เพราะใกล้จะถึงเวลาท่ีบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในอโุมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสรุเสียงของพระองค์ และ

จะได้ออกมา บรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติดี ก็ฟืน้ขึน้สูชี่วิต บรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติชัว่ ก็จะฟืน้ขึน้สูก่ารพิพากษา” (ยอห์น 5:28-

29) 

 

 การฟืน้จากความตายทัง้สองครัง้นีเ้ป็น 

1. การฟืน้จากความตายสูชี่วิต 

 1โครินธ์ 5:22-23; 1เธสะโลนิกา 4:14-17; วิวรณ์ 20:4 

2. การฟืน้ขึน้จากความตายสูค่วามตายครัง้ท่ีสอง 

 

 การฟืน้จากความตายสองครัง้นีแ้ยกออกจากกนัด้วยการครอบครอง 1000 ปีของพระเยซคูริสต์ในอาณาจกัรหนึง่พนัปี 
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การฟ้ืนจากความตายครัง้แรก 
 การฟืน้ขึน้จากคามตายครัง้แรกไม่ใช่เหตกุารณ์ครัง้เดียวเหมือนเช่นท่ีหลายคนคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการทรงเรียกคริสตจกัร

ขึน้ไปหลงัการทกุข์เวทนามีพืน้ฐานอยู่บนการคาดเดาท่ีไม่ถกูต้องนี ้ผู้ ท่ีมีความเช่ือนีเ้ห็นว่าข้อ 4 ของบทนีแ้สดงถึงการฟืน้ขึน้จาก

ความตายเดียวในยคุคริสตจกัร และจงึเป็นเวลาการทรงเรียกคริสตจกัรขึน้ไป 

 อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไมเ่ข้าใจวา่คําวา่ “น่ีแหละคือการฟืน้จากความตายครัง้แรก” มีความหมายโดยนยัว่า เหตุการณ์นี ้

แสดงถึงการสิน้สุดของการฟ้ืนจากความตายครัง้แรก อีกนยัหนึ่ง ทกุคนท่ีเป็นขึน้ในเวลานีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการฟืน้ขึน้ เป็น

การแบง่ระหวา่งกลุม่คนสองกลุม่ท่ีฟืน้ขึน้จากหลมุฝังศพ 

 การฟืน้จากความตายครัง้แรกมีลําดบัท่ีแตกตา่งกนัสามระดบั เปาโล กลา่วถงึเร่ืองนีเ้ม่ือกลา่ววา่ 

 

“เพราะว่าคนทัง้ปวงต้องตายเก่ียวเน่ืองกบัอาดมัฉนัใด คนทัง้ปวงก็จะกลบัได้ชีวิตเก่ียวเน่ืองกบัพระคริสต์ฉนันัน้ แต่ว่า

จะเป็นไปตามลําดบั” (1โครินธ์ 15:22-24) 

 

 คําว่า ลําดบั เป็นคําพดูในทางทหาร ท่ีใช้เพ่ือกําหนดกลุ่ม กองพลหรือกองทพั ลําดบัหรือกลุ่มคนสามอย่างนีใ้นการฟืน้

จากความตาย ได้แก่ 

1. ผลแรกของการเกบ็เก่ียว คือ พระเยซคูริสต์และธรรมิกชนในพระคมัภีร์เก่าท่ีได้ฟืน้ขึน้มากบัพระองค์ดงัเป็นผลแรก

ของผู้ ท่ีตายไปแล้ว 

2. การเกบ็เก่ียวหลัก คือ คริสตจกัรท่ีได้รับการทรงเรียก “คนทัง้หลายท่ีเป็นของพระคริสต์ ในเม่ือพระองค์เสดจ็มา” 

3. การเกบ็สิ่งที่ล่วงหล่น คือ ธรรมิกชนจากความทกุข์เวทนา หลายคนถกูฆา่ตายเพราะความเช่ือของตน 

 การฟืน้จากความตายครัง้ท่ีสองเป็นกลุม่ท่ีส่ี คือ 

4. ข้าวละมาน นัน่คือ ลําดบัของพระคมัภีร์ในการฟืน้จากความตายซึง่ทําให้ข้อพระคมัภีร์ทัง้หมดสมบรูณ์ในเร่ืองนี ้13 

 

สงครามโกกและมาโกก 
20:7-9 “ครัน้พนัปีล่วงไปแลว้ ก็จะปล่อยซาตานออกจากคกุทีข่งัมนัไว ้

 

และมนัจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทัง้สีทิ่ศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้คนมาชมุนมุกนัทําศึกสงคราม 

จํานวนคนเหล่านัน้มากมายดจุเม็ดทรายทีท่ะเล 

 

และคนเหล่านัน้ยกขบวนออกไปทัว่แผ่นดินโลก และลอ้มกองทพัของพวกธรรมิกชนและนครอนัเป็นทีร่ักนัน้ไว ้แต่ไฟไดต้ก

ลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านัน้” 

 

 การครอบครองท่ีชอบธรรมของพระเยซคูริสต์ดําเนินตอ่ไปบนโลกเป็นเวลา 1,000 ปี โลกมีประชากรอยู่เต็มอีกครัง้และคน

นบัล้านๆ รับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า คนเหลา่นัน้ไมเ่คยถกูทดลองเพ่ือพิสจูน์ความภกัดีของพวกเขาตอ่พระองค์ 

                                                           
13 สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติม ด ู“Where Are The Dead” สํานกัพิมพ์ Apostolic Book Publishers. 9643 N. Ivanhoe, Portland, 

OR 97203 
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 องค์พระผู้ เป็นเจ้ากําลงัจะเปล่ียนระบบของโลกโดยการตัง้ฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ท่ีมีความชอบธรรม มนษุย์ทกุคน

ต้องพิสจูน์วา่ตนเองมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะเข้าไปในโลกใหม่นี ้แต่ประชากรของแผ่นดินหนึ่งพนัปีนีไ้ม่เคยถกูลอ่ลวงหรือทดลอง

ในเร่ืองความรักท่ีแท้จริงของพวกเขาตอ่พระเยซคูริสต์ ความบาปซอ่นตวัอยูแ่ละไมถ่กูทดสอบ 

 ซาตานถกูปลอ่ยออกมาและ มนัแสดงเจตนาท่ีจะทําลายงานของพระเจ้าเหมือนเช่นในสวนเอเดน 

 เหมือนเช่นท่ีเอวาถูกล่อลวงในสวน คนมากมายในช่วงหนึ่งพันปีเช่ือคําโกหกของซาตานและกองทัพก้าวไปเพ่ือ

ครอบครองเยรูซาเลม็ 

 แต่ผลสุดท้ายนัน้แตกต่างจากเอเดน ในครัง้นีพ้ระเจ้าทรงเข้ามาต่อสู้  และส่งไฟจากสวรรค์ลงมาทําลายกองทัพของ

ซาตาน 

 

หายนะสุดท้ายของซาตาน 
20:10 “ส่วนพญามารทีล่่อลวงเขาเหล่านัน้ก็ถกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถนัทีส่ตัว์ร้ายและคนทีป่ลอมตวัเป็นผเ้ผยพระวจนะตกู ู

อย่ในนัน้ และมนัตอ้งทนทกุข์ทรมานู ทัง้กลางวนัและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์” 

 

 ซาตาน ผู้ซึง่ลอ่ลวงเก่าแก่ ได้ใช้การหลอกลวงของตนครัง้สดุท้าย ตอนนีม้นัถกูทิง้ลงไปในบงึไฟ ตรีเอกานภุาพของซาตาน

กลายเป็นหนึง่ในการทรมานเม่ือซาตานเข้าร่วมกบัสตัว์ร้าย และผู้ เผยพระวจนะปลอมซึง่ถกูทิง้ลงในเหวแห่งการทรมานท่ีไม่สิน้สดุ

ในเวลา 1,000 ปีก่อนหน้ามนั 

 ผู้ ท่ีติดตามซาตานและพรรคพวกของมนั รวมทัง้คนเหล่านัน้ท่ีถกูทําลายในสงครามโกกและมาโกกไม่ได้ถกูทิง้ลงในเหว 

แต่ถกูเก็บไว้จนวนัพิพากษา มนษุย์ทกุคนจะถกูไต่สวนอย่างยติุธรรมต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุเพ่ือรับผิดชอบต่อการ

กระทําของตน 

 

พระที่น่ังใหญ่สีขาว 
20:11-15 “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นัง่ใหญ่สีขาวและเห็นท่านผ้ประทบับนพระที่นัง่นัน้ เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและู

ทอ้งฟ้าก็หายไป และไม่มีทีอ่ย่สําหรบัู แผ่นดินโลกและทอ้งฟ้าเลย 

 

ข้าพเจ้าไดเ้ห็นบรรดาผที้ต่ายแลว้ ทัง้ผใ้หญ่และผน้อ้ยยืนอย่หนา้พระทีน่ัง่นัน้ และหนงัสือต่างๆ ก็เปิู ู ู ู ดออก หนงัสืออีกเล่มหน่ึง

ก็เปิดออกดว้ย คือหนงัสือชีวิตและผที้ต่ายไปแลว้ทัง้หมด ก็ถกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไวใ้นหนงัสือเหล่านัน้ และตามทีู่ ู

เขาไดก้ระทํา 

 

ทะเลก็ส่งคืนคนทัง้หลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทัง้หลายที่อย่ในแดนนันู้  และคนทัง้หลายก็ถกู

พิพากษาตามการกระทําของตนหมดทกุคน 

 

แลว้ความตาย และแดนมรณาก็ถกผลกัท้ิงลงไปในบึงไฟ บึงไฟนีแ่หละเป็นความตายครัง้ทีส่องู  

 

และถา้ผใ้ดทีไ่ม่มีชือ่จดไวใ้นหนงัสือชีวิต ผน้ัน้ก็ถกท้ิงลงในบึงไฟู ู ู ” 

 

 ในตอนนีย้อห์นเห็นพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวและผู้ซึง่ประทบับนพระท่ีนัง่มีอํานาจมากจนแม้แต่สวรรค์และแผ่นดินโลกก็หนีไป

จากพระองค์ 



 134 

 ผู้นัน้คือ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูทรงตรัสถ้อยคํานีเ้ก่ียวกบัพระองค์เองว่า 

“ฤทธานภุาพทัง้สิน้ในสวรรค์ก็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” (มทัธิว 28:18) 

 ยอห์น 5:22 กล่าวว่า “เพราะว่า พระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ ใด แต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทัง้สิน้ไว้กับพระ

บตุร” 

 ในตอนนี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทําลายฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และการพิพากษาจะถกูจดัออกให้แก่ฝงูชนท่ีฟืน้ขึน้สูก่าร

พิพากษาท่ีพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว 

 “การฟืน้จากความตายครัง้ท่ีสอง” เป็นการพิพากษาแห่งพระพิโรธ ผู้ ท่ีชัว่ร้ายจะถกูเรียกขึน้มาต่อหน้าพระพกัตร์พระเจ้า

เพ่ือรับการพิพากษาสําหรับการกระทําท่ีไม่ชอบธรรมของตน การพิพากษาสดุท้ายนีจ้ะนําคนบาปออกจากห้องขงัในนรกไปสูห้่อง

พิพากษา และจากนัน้ ตอนจบของพวกเขาอยู่ท่ีบึงไฟ ในพระราชกิจของพระองค์ พระเยซูทรงเตือนเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงสถานท่ี

แหง่การทรมานนี ้“ในท่ีนัน้ ตวัหนอนก็ไมต่ายและไฟก็ไมด่บัเลย” (มาระโก 9:46) 
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บทท่ีย่ีสิบเอด็ 
นครเยรซาเล็มใหมู่  

21:1-2 “ข้ าพ เ จ้ า ได้ เ ห็นท้อ ง ฟ้ า ให ม่และ

แผ่นดินโลกใหม่ เพราะทอ้งฟ้าเดิมและแผ่นดิน

โลกเดิมนัน้หายไปหมดส้ินแลว้ และทะเลก็ไม่มี

อีกแลว้ 

 

ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนคร คือนครเยรซาเล็มู

ใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระ

เจ้า นครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือน

อย่างเจ้าสาวแต่งตวัไวสํ้าหรบัสามี” 

 

 ในตอนนี ้เราได้เห็นท้องฟ้าใหม่และ

แผ่นดินโลกใหม่อนัเป็นสถานท่ีซึ่งมีความชอบ

ธรรม 

 อัครสาวกเปโตรกล่าวว่า  โลกใน

ปัจจบุนัจะละลายไปด้วยความร้อนและฟ้าใหม่

จะเกิดขึน้พร้อมกับเสียงดัง และงานทัง้หมด

ของโลกจะถกูเผาไป (2เปโตร 3:12, 13) 

 ฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เกิดจาก

ประสบการณ์ ท่ีค ล้ายคลึ งอย่ า งมากกับ

ประสบการณ์การบงัเกิดใหม่ของธรรมิกชนของ

พระเจ้า 

 โลกท่ีสมบูรณ์แบบในการสร้างครัง้

แรกของพระเจ้าถกูซาตานโค่นไปเพราะการกบฏและความบาป แต่โลกนีไ้ด้รับการชําระจากความบาปของอดีตเม่ือพระเจ้ากลบั

พระทยัและบพัติศมาโลกนัน้ด้วยนํา้ทว่มในสมยัของโนอาห์ 

 ในตอนนี ้โลกรอก้าวสดุท้ายท่ีจะมีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่เม่ือได้รับการชําระโดยการบพัติศมาด้วยไฟ สิ่งเก่าๆ จะ

ถกูทําลายไปทัง้หมด กลายเป็นสิง่ใหมท่ัง้นัน้ 

 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในแผ่นดินโลกใหม่คือจะไม่มีทะเลอีกต่อไป พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของโลกปัจจบุนันีป้กคลมุ

ไปด้วยนํา้ และอปุสรรคสําคญัเหลา่นีแ้ยกคนและชนชาติของโลกในปัจจบุนั 

 แผน่ดินโลกใหมจ่ะมีพืน้ท่ีอยูอ่าศยัขนาดใหญ่กวา่โลกปัจจบุนัถงึสองเทา่ โดยมีอปุสรรคในการอพยพคนและชนชาติต่างๆ 

น้อย 

 

นครเยรซาเล็มใหมู่ ลอยลงมา 
ข้อ 2 อบัราฮมัเดินทางท่องเท่ียวไปและเป็นคนแปลกถ่ินบนโลก “เฝ้ารอคอยนครท่ีตัง้บนรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและ

ทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮีบรู 11:10) 

โลกใหม่ 

โลกในยุคพนัปี 
อสิยาห์ 35:1-2 

โลกใหม่ 
อสิยาห์ 65:17 
วิวรณ์ 21:1 

โลกถก ู  
“บพัตศิมาด้วยไฟ” 

2เปโตร 3:7-13 

เยรซาเล็ู มใหม่ 

เดนิไปในท่ามกลาง 

เมืองใหม่ 
“บรรดาประชาชาติจะ 

แสงสว่างของนครนัน้“ 

บนัไดของ    ยาโคบ  
ปฐก 28:10-25   ยอห์น 1:51 

อสิยาห์ 11:6-9   

การสร้างจกัรวาลใหม่ 
“สิ่งสารพดัจะตัง้ขึน้ใหม่” 

กจิการ 3:21 

โลกครัง้แรก 

โลกถกู  
“บพัตศิมาด้วยนํา้” 
ปฐมกาล 6:5; 
2เปโตร 2:4-5 

“ท้องฟ้าและแผ่นดนิโลกที่มี 
อย่ในปัจจุบนันี ู้ ” 2เปโตร 3:7 
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 เมืองท่ียอห์นเห็นลอยลงมาจากสวรรค์เป็นเมืองท่ีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงตัง้ใจไว้สําหรับอคัรปีตาอบัราฮัม และ

สําหรับธรรมิกชนทกุคนของพระเจ้า 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงเตรียมเมืองนีใ้ห้เป็นบ้านสําหรับเจ้าสาวของพระองค์ ซึง่คือ คริสตจกัร การตกแต่งของคริสตจกัร

นัน้มีความสวยงามย่ิง สวยงามย่ิงกวา่สิง่ใดๆ ท่ีเคยมีการสร้างมาก่อน 

 

ส่ิงสารพดัใหม่ 
21:3-5 “ข้าพเจ้าไดยิ้นเสียงดงัมาจากพระทีน่ัง่ว่า ‘ดเถิด พลบัพลาของพระเจ้าอย่กบัมนษุย์แลว้ พระองค์จะทรงสถิตกบัเขา เขาจะู ู

เป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทบัอย่กบัเขาู  

 

พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทกุๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ําครวญ การร้องไห ้และการเจ็บปวดจะไม่

อีกต่อไป เพราะยคุเดิมนัน้ไดผ่้านพน้ไปแลว้’ 

 

พระองค์ผ้ประทบับนพระที่นัง่ตรัสว่า ู ‘ดเถิด เราสร้างส่ิงสารู พดัข้ึนใหม่’ และพระองค์ตรัสอีกว่า ‘จงเขียนไว้เถิด เพราะว่า

ถอ้ยคําเหล่านีเ้ป็นคําสตัย์ซ่ือและสตัย์จริง’ ” 

 

 พระสญัญาท่ีสําคญัเก่ียวกบัการพกัผ่อนท่ีประทานให้กบัผู้ เหน็ดเหน่ือย สนัติสขุท่ีประทานให้กบัผู้ ท่ีเศร้า และความปีติ

ยินดีท่ีประทานให้กบัผู้ ท่ีโศกเศร้าเป็นจริงขึน้มาแล้วในตอนนี ้

 ไมมี่นํา้ตาอีกตอ่ไป 

 ไมมี่ความตายอีกตอ่ไป 

 ไมมี่ความโศกเศร้าอีกตอ่ไป 

 ไมมี่ความเจ็บปวดอีกตอ่ไป 

 จะเป็นวนัท่ีมีสง่าราศีเม่ือสิง่เก่าๆ ทัง้หมดลว่งไป และกลายเป็นสิง่ใหมท่ัง้นัน้ 

 

รางวัลของผ้มีชัยชนะู  
21:6-8 “พระองค์ตรสักบัข้าพเจ้าว่า ‘สําเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผใ้ดกระหาย เราจะใหผ้น้ัน้ดืม่จากู ู

บ่อน้ําพแุห่งชีวิตโดยไม่ตอ้งเสียอะไรเลย 

 

ผใ้ดมีชยัชนะ ผน้ัน้จะไดร้บัส่ิงเหล่านีเ้ป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบตุรของเราู ู  

 

แต่คนขลาด คนไม่เชือ่ คนทีน่่าเกลียดน่าชงั คนทีฆ่่ามนษุย์ คนล่วงประเวณี คนใชเ้วทมนตร์ คนไหวร้ปเคารพ และคนทัง้ปวงู

ทีพ่ดมสุานัน้ มรดกของเขาอย่ทีใ่นบึงไฟและกํามะถนัู ู ทีกํ่าลงัไหมอ้ย่นัน้ นัน่คือความตายครัง้ทีส่องู ’ ” 

 

 นํา้แหง่ชีวิตซึง่กลา่วถงึในท่ีนีเ้ป็นแบบของนํา้ท่ีได้รับทางการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ยอห์น 7:37-39) 

 ธรรมิกชนของพระเจ้าได้รับมรดกของตนในฐานะ “ทายาทและทายาทร่วมกับพระคริสต์” ธรรมิกชนซึ่งบงัเกิดใหม่และ

ดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมของพระเจ้าจะรับแผ่นดินโลกเป็นมรดก พระเยซูตรัสเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นการเทศนาเร่ือง “ผู้ เป็นสขุ” ด้วย

วลีสัน้ๆ วา่ “ผู้ใดมีใจออ่นโยนจะได้รับแผน่ดินโลกเป็นมรดก” 

 คําเชิญนีเ้ป็นคําเชิญสําหรับทกุคนท่ีกระหายท่ีจะด่ืมจากพระพรแหง่ชีวิตนิรันดร์ 
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 ผู้พยากรณ์อิสยาห์กลา่วถงึพระพรเหลา่นีเ้ป็นครัง้แรกในอิสยาห์ 55:1 วา่  

 

“เชิญทกุคนท่ีกระหาย จงมาถึงนํา้ และผู้ ที่ไมม่ีเงินมาซือ้กินเถิด มาซือ้เหล้าองุ่นและนํา้นมเถิด โดยไม่ต้องเสียเงิน เสีย

คา่” 

 

 พระเยซคูริสต์ยงัได้ประกาศเช่นนีใ้นยอห์น 4:10, 13-14 แตต่อนนี ้นํา้พนีุไ้หลหรือทะลกัออกมาอยา่งแท้จริงเพื่อที่ทกุคนที

กระหายจะสามารถด่ืมได้ 

 

สภาพของผ้ที่ไม่เช่ือู  
21:8 “แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าเกลียดน่าชงั คนที่ฆ่ามนษุย์ คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รปเคารพ และคนทังู้

ปวงทีพ่ดมสุานัน้ มรดกของเขาอย่ทีใ่นบึงไฟและกํามะถนัทีกํ่าลงัไหมอ้ย่นัน้ นัน่คือความตายครัง้ทีส่องู ู ู ’ ” 

 สภาพท่ีน่าเศร้าของผู้ ท่ีไม่เช่ือถกูเปิดเผยให้เห็นในทางตรงกนัข้ามกบัพระพรนิรันดร์อนัย่ิงใหญ่ท่ีทรงประทานให้แก่ผู้ มีชยั

ชนะ 

 รายการความบาปท่ียอห์นได้รับเป็นคําเตือนสําคญักบัธรรมิกชนท่ีมีชีวิตอยู่ของพระเจ้า [พวกเขาจะต้องระวงั] มิฉะนัน้

แล้ว พวกเขาจะพบวา่ตนเองมีความผิดอยา่งหนึง่อยา่งใด 

 บางคนหลงไปจากพระคณุของพระเจ้าโดยการจดักลุม่ความบาปว่าเป็นความบาปน้อยและความบาปมาก แต่ให้สงัเกต

ว่าคนขลาด และคนไม่เช่ืออยู่ในกลุ่มเดียวกบัคนบาปซึ่งเป็นคนท่ีฆ่ามนษุย์และคนล่วงประเวณี มีคนท่ีจดักลุ่มคําโกหกว่าเป็นคํา

โกหกเล็กๆ น้อยๆ และคําโกหกร้ายแรง แต่ยอห์นเขียนว่า “คนทัง้ปวงท่ีพดูมสุานัน้ มรดกของเขาอยู่ในบึงไฟและกํามะถนัท่ีกําลงั

ไหม้อยูน่ัน้” 

 

นครเยรซาเล็มใหมู่  บ้านของเจ้าสาว 
21:9-14 “ทตสวรรค์องค์หน่ึงในบรรดาทตสวรรค์เจ็ดองค์ ที่ถือขนัเจ็ดใบอนัเต็มด้วยภยัพิบติัสดุท้ายทัง้เจ็ดประการนัน้ ได้พดกบัู ู ู

ข้าพเจ้าว่า ‘เชิญมานีเ่ถิด ข้าพเจ้าจะใหท่้านดเจ้าสาวทีเ่ป็นมเหสีู ของพระเมษโปดก’ 

 

ท่านได้นําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณข้ึนไปบนภเขาสงใหญ่ และได้สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสทุธิ คือเยรซาเล็ม ซ่ึงกําลงัู ู ู์

ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า 

 

นครนัน้ประกอบดว้ยพระสิริของพระเจ้า ใสสว่างดจุแกว้มณีอนัหาค่ามิได ้เช่นเดียวกบัแกว้มณีโชติอนัสกุใสและเป็นผลึก 

 

นครนัน้มีกําแพงสงใหญ่ มีประตสิบสองประต และที่ประตมีทตสวรรค์สิบสององค์ และที่ประตนัน้จารึกเป็นชื่อเผ่าของพวกู ู ู ู ู ู

อิสราเอลสิบสองเผ่า 

 

ทางดา้นตะวนัออกมีสามประต ทางดา้นเหนือมีสามประต ทางดา้นใตมี้สามประต และทางดา้นตะวนัตกมีสามประตู ู ู ู 
 

และกําแพงนครนัน้มีฐานศิลาสิบสองฐาน และทีฐ่านศิลานัน้จารึกชือ่อคัรทตสิบสองคนของพระเมษโปดกู ” 
 

 เรากลับมาท่ีการบรรยายถึงนครเยรูซาเล็มใหม่อีกครัง้ ความย่ิงใหญ่และความงดงามของนครนีเ้หนือความเข้าใจ

ธรรมชาติของมนษุย์ 
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 เม่ือมนษุย์คํานวณหน่วยวดัของพระคมัภีร์เป็นหน่วยวดัมาตรฐานในปัจจบุนั ทําให้ได้ภาพท่ีเหลือเช่ือ 

 นครเป็นทองคําบริสทุธ์ิ 

 ความหนาของกําแพงคือ 216 ฟตุ [ประมาณ 65.8 เมตร] 

 นครมีความกว้าง ยาว และสงู 1500 ไมล์ [ประมาณ 2,414 กิโลเมตร] 

 ระยะหา่งระหวา่งแตล่ะชัน้คือ 125 ไมล์ [ประมาณ 201.1 กิโลเมตร] 

 ถ้าแบง่พืน้ท่ีเป็นห้องขนาดตารางไมล์ จะมีห้องถงึ 3,375,000,000 ห้อง 

 ถ้าใช้เวลาหนึง่วนัในแตล่ะห้องจากเวลาของอบัราฮมัจนถงึปัจจบุนั เราจะได้เข้าไปในห้อง 52,560,000 ห้อง ทําให้เหลืออีก 

3,322,440,000 ห้องท่ียงัไมไ่ด้เข้าไป 
 

กาํแพงของนคร 
ข้อ 12-14 บรรยายลกัษณะของนครนีที้ละอยา่งไป 

 กําแพงสูงใหญ่ของนครแสดงให้เราเห็นว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าไป กําแพงและประตูใหญ่เป็น

สญัลกัษณ์ของคณุคา่ท่ีย่ิงใหญ่ของเมือง 

 ไมใ่ช่เร่ืองแปลกท่ีมนษุย์จะกลา่วถึงคริสตจกัรว่า “เราต้องลดกําแพงท่ีเป็นอปุสรรคท่ีจะเข้าถึงโลก” แต่คําตอบจะต้องเป็น 

“ไมใ่ช่เลย กําแพงไมใ่ช่อปุสรรคในการเข้าถงึโลกของเรา เราเข้าถงึคนหลายล้านและพวกเขาได้เข้ามาทาง ‘ประตแูคบ' “ 

 นครของพระเจ้ามีกําแพงอยูเ่สมอเพ่ือกนัความสกปรกของความบาปไว้ภายนอก ในพนัธสญัญาเก่า อิสราเอลได้รับคําสัง่

ให้สร้างกําแพงขึน้ เจ้าสาวของพระคริสต์จะดําเนินชีวิตแยกออกมาภายหลงักําแพงท่ีบริสทุธิ คริสตจกัรแพศยา์ เป็นคริสตจักรท่ี

อาศยัอยูใ่น “ถ่ินทรุกนัดาร” ท่ีซึง่ทกุคนสามารถเข้ามาและอาศยัอยูก่บัคริสตจกัรได้ 

 ชนอิสราเอลสิบสองเผ่ามีช่ือของตนเขียนอยู่บนประต ูซึง่เป็นสญัลกัษณ์ถึงข้อเท็จจริงว่าอิสราเอลเป็นประตท่ีูนําโลกไปสู่

พระผู้ไถ่ของตน ชนอิสราเอลท่ีได้รับการไถ่จะเป็นสว่นหนึง่ของการครอบครองนครใหญ่นี ้

 ช่ือของอคัรสาวกสบิสองคนเขียนอยูบ่นฐานของนคร ไม่น่าประหลาดใจเลยว่าช่ือของคนเหลา่นีซ้ึง่เป็นฐานของคริสตจกัร

ควรจะเป็นช่ือท่ีเป็นฐานของนครของเจ้าสาว (เอเฟซสั 2:20) 

 เราไม่ทราบว่าคนเหล่านีจ้ะมีตําแหน่งใดในนครเยรูซาเล็มใหม่ แต่ในฐานะผู้ นําของคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม ่

บทบาทการเป็นผู้ นําของพวกเขาจะขยายออกไปในการปกครองนครนีอ้ยา่งแน่นอน 

 

ด้านเท่าของนคร 
21:15-21 “ทตสวรรค์องค์ทีพ่ดกบัข้าพเจ้านัน้ถือไมว้ดัทองคําเพือ่จะวดันครู ู  และวดัประต และกําแพงของนครนันู้  

นครนัน้เป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสักวา้งยาวเท่ากนั และท่านเอาไมว้ดันครนัน้ไดส้องพนักว่ากิโลเมตร กวา้งยาวและสงเท่ากนัู  

 

ท่านวดักําแพงนครนัน้ไดร้้อยสีสิ่บสีศ่อกตามมาตรวดัของมนษุย์ ซ่ึงเหมือนกนักบัของทตสวรรค์ู  

 

กําแพงนครนัน้ก่อดว้ยแกว้มณีโชติ และนครนัน้สร้างดว้ยทองคําเนือ้บริสทุธิสกุใสดจุแกว้์  

 

ฐานของกําแพงนครนัน้ประดบัดว้ยเพชรนิลจินดาทกุชนิด ฐานทีห่น่ึงเป็นแกว้มณีโชติ ทีส่องไพฑรย์ ทีส่ามโมรา ทีสี่ม่รกตู  

 

ทีห่า้โกเมน ทีห่กทบัทิม ทีเ่จ็ดบษุราคมัน้ําแก่ ทีแ่ปดเพทาย ทีเ่กา้บษุราคมัน้ําอ่อน ทีสิ่บหยก ทีสิ่บเอ็ดนิล ทีสิ่บสองเป็นพลอย

ม่วง 
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ประตทัง้สิบสองประตนัน้ทําดว้ยไข่มกุสิบสองเม็ด ประตละเม็ด และถนนในนครนัน้เป็นทองคําบริสทุธิ ใสราวกบัแกวู้ ู ู ์ ” 

 

 [ทตูสวรรค์] วดันครนัน้และนครมีขนาดท่ีเป็นส่ีเหล่ียมด้านเท่า โดยมีด้านละประมาณ 1500 ไมล์ ขนาดท่ีใหญ่นีเ้กือบจะ

เกินความเข้าใจของมนษุย์ 

 นครมีความจุมากจนมนษุย์ไม่ต้องกลวัว่าจะไม่มีท่ีพอสําหรับตน เราได้กล่าวถึงตวัเลขซึ่งให้ภาพคร่าวๆ เก่ียวกบัความ

ย่ิงใหญ่ของนครท่ีพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กบัประชากรของพระองค์ไปแล้ว นครนีมี้ความงดงามมาก ไม่มีตาหรือหใูดเคยได้ยินถึง

ความอศัจรรย์เช่นนีม้าก่อน ตัง้แต่ถนนทองคําไปจนถึงกําแพงแก้วมณีโชติ ไม่มีอะไรเทียบได้กบัคําบรรยายถึงบ้านท่ีสวยงามของผู้

ท่ีได้รับการไถ่เลย 

 น่ีเป็นรางวลัของผู้ซึ่งเต็มใจท่ีจะเป็นผู้ ท่ีท่องเท่ียวไปและเป็นคนแปลกหน้าของโลก น่ีเป็นบ้านของคนยากไร้และยากจน

ของโลก ผู้ซึง่เป็นทายาทในความร่ํารวยของพระเจ้าในนครเยรูซาเลม็ใหม ่

พระวหิารใหม่ 
21:22 “ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนัน้เลย เพราะพระเจ้าผ้ทรงฤทธานภุาพสงสดุ และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในู ู

นครนัน้” 

 

 จะไม่จําเป็นต้องมีพระวิหารหรืออาคารคริสตจักรอีกต่อไป องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีจะทรงประทับอยู่ในนคร 

พระองค์จะทรงเป็นพระวิหารและไมต้่องมีอาคารหรูหราเพ่ือท่ีจะแสดงพระสริิของพระองค์ 

 ช่างเป็นการเปล่ียนแปลงสําหรับธรรมิกชนของพระเจ้าจริงๆ เราซึ่งไม่มีทางท่ีจะได้เห็นโลกฝ่ายวิญญาณ ได้นมสัการ

ตลอดทัง้ชีวิตของเราในอาคารท่ีวา่งเปลา่ สรรเสริญพระเจ้าท่ีเราไมส่ามารถมองเหน็ได้ 

 แตต่อนนี ้เรายืนอยูต่อ่หน้าพระพกัตร์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการนมสัการของเราจะอยูต่อ่หน้าพระพกัตร์ของพระองค์ 

 

แสงของนคร 
21:23-24 “นครนัน้ไม่ตอ้งการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนัน้ และพระ

เมษโปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนัน้ 

 

บรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครนัน้ และบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนําศกัดิศรีของตนเข้ามาใน์

นครนัน้” 

 พระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกเป็น “แสงสว่างของโลก” โลกไม่ยอมรับพระองค์และหลงไปสู่ความมืดไปอย่างมาก แต่ผู้ ท่ี

ยอมรับพระเยซคูริสต์วา่เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดจะอยูใ่นนครท่ีพระเมษโปดกทรงเป็นแสงสวา่ง 

 วนัและคืนจะเหมือนกนั พระสริิของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพจะสอ่งสวา่งนครท่ีย่ิงใหญ่นี ้

 แม้แตก่ษัตริย์และชนชาติทัง้หลายจะเหน็สง่าราศีนี ้และให้เกียรติแก่กษัตริย์ของเรา 

 

ผ้ที่สามารู ถเข้าไปในนคร 
21:25-27 “ประตนครทกุประตจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวนั และจะไม่มีเวลากลางคืนในนครนัน้เลยู ู  

 

และคนทัง้หลายจะนําศกัดิศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครนัน้์  
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ส่ิงใดที่เป็นมลทิน หรือผใ้ดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพดมุสาจะเข้าไปในนครไมู่ ู ไดเ้ลย เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ใน

หนงัสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านัน้จึงจะเข้าไปได”้ 

 

 “ผู้ ท่ีมีช่ือจดไว้ในหนงัสือชีวิตของพระเมษโปดก” สามารถเข้าไปในนครของพระเจ้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อความนี ้

เตือนทกุคนว่าการเป็นคนจริงใจหรือเป็นคริสเตียนแต่เพียงในนามแต่ไม่ปฏิบติัตาม ไม่ได้ให้สิทธิท่ีจะมีชีวิตนิรันดร์ เรา์ มีรายการ

เก่ียวกบัการละเมิดท่ีจะกนัมนษุย์ไมใ่ห้มีช่ือของตนจดอยูใ่นหนงัสือชีวิต ซึง่จะขดัขวางเขาไมใ่ห้เข้าสูน่ครนิรันดร์ของพระเจ้าได้ 
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บทท่ีย่ีสิบสอง 
ดนิแดนบรมสุขเกษมแห่งสวรรค์ 

22:1-2 “ท่านไดชี้ใ้หข้้าพเจ้าดูแม่น้ําทีมี่น้ําแห่งชีวิต ใสเหมือนแกว้ไหลมาจากพระทีน่ัง่ของพระเจ้า และพระทีน่ัง่ของเมษโปดก 

 

ไหลไปตามกลางถนนในนครนัน้ และริมแม่น้ําทัง้สองฟากมีตน้ไมแ้ห่งชีวิต ซ่ึงออกผลสิบสองชนิด ออกผลทกุๆ เดือนและใ

ของตน้ไมน้ัน้สําหรบัรกัษา บรรดาประชาชาติใหห้าย” 

 

 ในภาพสดุท้ายเหล่านีเ้ม่ือพระคมัภีร์มาใกล้จุดสิน้สดุ องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้เอาชนะซาตานและทําลายระบบโลกของมนั 

รวมทัง้ทกุสิง่ท่ีเป็นของโลก เมืองบรมสขุเกษมท่ีมนษุษย์เสียไปเพราะความบาปของอาดมัและเอวาได้รับการกู้มาแล้ว 

 พระเยซไูมเ่พียงแตท่รงทรมานและวายพระชนม์เพ่ือไถ่สว่นหนึง่ของสิง่ท่ีพระองค์ทรงสร้างเท่านัน้ แต่ทรงกู้ทกุสิ่งกลบัมาสู่

สภาพเดิมแห่งความสมบูรณ์แบบ ชยัชนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าสําเร็จในเวลานี ้และเราเห็นว่าเป็นผลของสง่าราศีท่ีเมืองบรมสขุ

เกษมได้รับการกู้ คืนกลบัมาย่ิงใหญ่กวา่สง่าราศีของเอเดน 

 นํา้แหง่ชีวิตนิรันดร์ไหลเป็นแมนํ่า้บริสทุธิที่ยิ่งใหญ่ ทางเข้าสูต้่นไม้แหง่ชีว์ ิตไมไ่ด้ถกูปกป้องด้วยโดยทตูสวรรค์และดาบ

อีกตอ่ไป แตก่ิ่งก้านของต้นไม้นัน้ขยายออกไปปกคลมุแมนํ่า้แหง่ชีวิตท่ีให้ทกุคนด่ืมได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใดๆ 

 แทบไมต้่องสงสยัเลยวา่ต้นไม้นีคื้อต้นไม้ท่ีกลา่วถงึในปฐมกาล 3:22, 24 

 

บลัลังก์ซึ่งอย่ตลอดไปู  
22:3-5 “จะไม่มีส่ิงใดถกสาปแช่งอีกต่อไป พระที่นัง่ของพระเจ้าและของพระเมษโปดกู จะตัง้อย่ที่นัน่ และบรรดาู ผ้รับใช้ของู

พระองค์จะนมสัการพระองค์ 

เขาเหล่านัน้จะเห็นพระพกัตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะประทบัอย่ทีห่นา้ผากเขาู  

 

กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่ตอ้งการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขา และเขาจะ

ครอบครองอย่ตลอดไปเป็นนิตย์ู ” 

 

 เราเหน็ภาพบลัลงัก์ซึง่อยูต่ลอดไปของดาวิดกบัพระเยคูริสต์ ผู้ทรงปกครองและครอบครองบนบลัลงัก์นี ้

 คนเหลา่นัน้ท่ีรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะประกอบไปด้วยเจ้าสาวของพระคริสต์ผู้ ท่ีรับใช้ในการปกครอง และธรรมิกชนใน

การทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ผู้ มีคา่ซึง่จะเป็นผู้ รับใช้ตอ่หน้าพกัตร์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ช่างเป็นสทิธิพิเศษท่ีจะได้รับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าตลอดชัว่นิรันดร์ บางคนในโลกจะยืนด้วยความต่ืนตะลงึตอ่หน้าผู้ มี

เกียรติของโลก แตเ่หตกุารณ์เช่นนัน้จะไมสํ่าคญัเลยเม่ือเทียบกบัสทิธิพิเศษท่ีจะยืนอยูต่อ่หน้าพระพกัตร์ของกษัตริย์ของทกุยคุใน

ฐานะสหายและผู้ รับใช้ท่ีไว้ใจได้ 

 ข้อ 4 วลีท่ีว่า “เขาเหล่านัน้จะเห็นพระพกัตร์พระองค์” แสดงให้เห็นถึงการท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรู้จกัผู้ ท่ีรับใช้พระองค์

เป็นการส่วนตัว ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ รู้จักกับผู้ ท่ีรับใช้เขาเป็นการส่วนตัวและจดจําเขาได้ในทางใดทางหนึ่งเพียงไม่ก่ีคน

เทา่นัน้ แต่ธรรมิกชนของพระเจ้าจะพดูคยุกบัพระเจ้าของเราโดยเป็นการสว่นตวั “เวลานัน้ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จกั

ข้าพเจ้า” 

 สมัพนัธภาพของธรรมิกชนกับองค์พระผู้ เป็นเจ้าขึน้อยู่กับหมายสําคญัท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งทําให้ผู้ ท่ีเช่ือแท้จริงทุกคนเป็นหนึ่ง

เดียวกนั หมายสําคญันีคื้อการยอมรับพระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่มีผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามภาคในเหตกุารณ์นี ้มีเพียงผู้ เช่ือพระเจ้า
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องค์เดียวเหมือนกบัอคัรสาวกท่ีได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพองค์เดียวและได้รับพระนามของพระองค์บน

พวกเขาเป็นเคร่ืองหมายของการเข้าสหุนตัในพนัธสญัญาใหม ่ผา่นทางการบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ู(โคโลสี 2:11) 

 ธรรมิกชนแหง่พนัธสญัญาเก่าท่ียงัอยูร่อบๆ บลัลงัก์จะเป็นผู้ ท่ีได้รับพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของตน คือผู้ ท่ีเช่ือ “โอ 

อิสราเอล ฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเดียว” พวกเขามีพระนามท่ีช่วยให้รอดของทกุยคุเพราะพระเยซคูริสต์คือ

พระเยโฮวาห์เจ้าแหง่พนัธสญัญาเก่า (ยอห์น 18:5 และอพยพ 3:14) 

 

 ข้อ 5 เราเหน็ภาพของพระเยซคูริสต์ผู้ซึง่เป็น “แสงสวา่งของโลก” (ลกูา 2:32; ยอห์น 1:8; 5:35; 8:12; 9:5) อีกครัง้หนึง่ 

 การปกครองแผ่นดินนีจ้ะยาวนานไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

 

ส่ิงประกันความหวัง 
22:6-7 “และทตสวรรค์องค์นัน้บอกข้าพเจ้าว่า ู ‘ถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสตัย์ซ่ือและสตัย์จริง และองค์พระผเ้ป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจิตู

วิญญาณของผ้เผยพระวจนะ ได้ทรงใช้ให้ทตสวรรค์ของพระองค์สําแดงแก่บรรดาผร้ับใช้ของพระองค์ เพือ่ให้ร้เหตกุารณ์ทังู้ ู ู ู

ปวงซ่ึงจะอบุติัข้ึนในไม่ชา้ 

 

และดเถิด เราจะมาในเร็วๆ นีู้ ’ ผใ้ดทีถื่อรกัษาคําพยากรณ์ในหนัู งสือนีก็้เป็นสขุ” 

 

 ทกุคนท่ีเช่ือวา่พระเจ้าจะทรงปฏิบติัตามพระวจนะของพระองค์มีความเช่ือมัน่ เพราะ “พระองค์ทรงสตัย์ซ่ือ” 

 ในตอนนีย้อห์นได้รับการยืนยนัโดยทตูสวรรค์ผู้ซึง่เปิดเผยคําพยากรณ์เหลา่นีต้่อเขา ว่าข้อความท่ีให้กบัเขานีม้าจากพระ

เจ้าแห่งสวรรค์ นอกจากนี ้เขายงัได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุทรงประทานคําพยากรณ์เดียวกนันีใ้ห้กับผู้ เผยพระ

วจนะบริสทุธิแหง่พระคมัภีร์เก่า์  

 เราต้องจําว่าสิ่งท่ียอห์นบนัทกึให้กบัเราในหนงัสือวิวรณ์ไม่ใช่สิ่งใหม่ท่ีลกึลบั เขาบนัทกึถึงการกลบัสูส่ภาพเดิมของทกุสิ่ง

ท่ีกลา่วไว้โดยปากของผู้ เผยพระวจนะบริสทุธ์ิ (กิจการ 3:21) 

 สิ่งท่ีทําให้บนัทกึของยอห์นมีความพิเศษมากคือว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเปิดเผยกบัเขาถึงลําดบัท่ีคําพยากรณ์เหลา่นีจ้ะ

สําเร็จ ดงันัน้ ธรรมิกชนในพนัธสญัญาใหม่จึงได้รับการอวยพรท่ีได้เห็นภาพท่ีชดัเจนย่ิงขึน้เก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้ เผยพระวจนะไม่สามารถ

เข้าใจได้อยา่งแท้จริง 

 

นมัสการพระเจ้า 
22:8-9 “ข้าพเจ้าคือยอห์นเป็นผไ้ดยิ้นและไดเ้ห็นเหตกุารณ์เหล่านี ้และครั้นข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วู  ข้าพเจ้าก็ทรุดตวัลงจะ

นมสัการแทบเทา้ทตสวรรค์ู  ทีไ่ดสํ้าแดงเหตกุารณ์เหล่านีแ้ก่ข้าพเจ้า 

 

แต่ท่านหา้มข้าพเจ้าว่า ‘อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพือ่นผร้บัใชเ้ช่นเดียวกบัท่านและพวกพีน่อ้งของท่าน ซ่ึงเป็นพวกผเ้ผยพระวจนะ ู ู

และพวกทีถื่อรกัษาถอ้ยคําในหนงัสือนี ้ท่านจงนมสัการพระเจ้าเถิด’ ” 

 

 ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของ “สิ่งท่ีมีชีวิต” กบัความสมัพนัธ์ของผู้อาวโุส 24 คนในบทท่ี 5 เราเห็นว่าทตูสวรรค์เหล่านัน้จดั

กลุม่ตนเองอยู่กบัผู้อาวโุสทัง้ 24 ซึง่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าซึง่ได้รับการไถ่ออกจากโลก ในท่ีนี ้เราเห็นว่าทตูสวรรค์กบัคนเหลา่นี ้

มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิด ทูตสวรรค์ท่ียอห์นทรุดตวัลงจะนมสัการอย่างไม่ถูกต้องนัน้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นเพ่ือนผู้ รับใช้

เช่นเดียวกบัทา่นและพวกพ่ีน้องของทา่น ซึง่เป็นพวกผู้ เผยพระวจนะ” ทตูสวรรค์และคนเหลา่นีจ้งึมีความใกล้ชิดกนั 
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 คําสัง่ท่ียอห์นได้รับนัน้เป็นคําสัง่ท่ีให้กบัมนษุย์ทกุคนเหมือนกนั นัน่คือ นมสัการพระเจ้า การนมสัการจะต้องนมสัการด้วย

ความรู้วา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด จงึจะเป็นการนมสัการท่ีมีผล 

 

“เหตฉุะนัน้ ให้พงศ์พนัธุ์อิสราเอลทัง้ปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี ้ซึง่ท่านทัง้หลายได้ตรึงไว้ท่ีกางเขน

นัน้ ทรงตัง้ขึน้ให้เป็นทัง้องค์พระผู้ เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์” กิจการ 2:36 

 

22:10-12 “และท่านบอกข้าพเจ้าว่า ‘อย่าประทบัตราไวปิ้ดคําพยากรณ์ในหนงัสือนี ้เพราะว่าใกลจ้ะถึงเวลานัน้แลว้ 

 

ผที้่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป ผที้่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผที้่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขากระทําการู ู ู

ชอบธรรมต่อไปและผที้เ่ป็นคนบริสทุธิ ก็ใหเ้ขาเป็นคนบริู ์ สทุธิต่อไป์ ’ 

 

‘ดเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี ้และจะนําบําเหน็จของเรามาดว้ยู  เพือ่ตอบแทนการกระทําของทกุคน” 

 

 เราจะต้องประกาศข้อความของหนงัสือนีใ้ห้กบัโลกท่ีหลงและกําลงัจะตาย 

 เราได้รับคําเตือนในท่ีนีเ้ก่ียวกบัข้อเทจ็จริงท่ีวา่เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเรียกมนษุย์กลบับ้าน เขาก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเตรียม

ตวัสําหรับนิรันดร์ “มนั [ต้นไม้] ล้มลงตรงไหนมนัก็นอนอยูต่รงนัน้” (ปัญญาจารย์ 11:3) 

 “ผู้ ท่ีเป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป” ไม่มีมนษุย์คนใดมีอํานาจท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพของตนเม่ือเขาหมด

ลมหายใจ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงเรียกมนษุย์ออกมาสูนิ่รันดร์ตามท่ีพระองค์ทรงเลือก แม้จะดีท่ีสดุแล้ว ชีวิตก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

ชีวิตเป็นเหมือนกบัไอนํา้ รางวลัแหง่นิรันดร์มีคา่แก่ผู้ ท่ีใช้เวลาของตนบนโลกนีใ้นการรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

กุญแจแห่งพระพร 
22:13-16 “เราคืออลัฟาและโอเมกา เป็นเบือ้งตน้และเป็นเบือ้งปลาย เป็นปฐมและเป็นอวสาน’ 

 

คนทัง้หลายที่ชําระเสือ้ผา้ของตนก็เป็นสขุ เพือ่ว่าเขาจะไดมี้สิทธิในตน้ไม้แห่งชีวิต และเพือ่เขาจะไดเ้ข้าไปในนครนัน้โดยทาง์

ประตู 

 

ภายนอกนัน้มีสนุขั คนใชเ้วทมนตร์ คนล่วงประเวณี คนฆ่ามนษุย์ คนไหวร้ปเคารพ ทกุคนทีร่กัการมสุาและปู ระพฤติตาม 

 

‘เราคือเยซผใ้ช้ให้ทตสวรรค์ของเรา ไปเป็นพยานสําแดงเหตกุารณ์เหล่านีแ้ก่ท่าน เพือ่คริสตจกัรทัง้หลาย เราป็นเชื้อสายของู ู ู

ดาวิด และเป็นดาวประจํารุ่งอนัสกุใส’ ” 

 

 พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้และทรงพระชนม์อยู่เพียงองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าท่ีไม่

ประจักษ์แก่ตาในอดีต ทรงปรากฏเป็นเนือ้หนัง ไม่ใช่บุคคลท่ีสอง แต่บุคคลแรก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจกัรวาลเพียงองค์

เดียวและองค์เดียวเทา่นัน้ (เฉลยธรรมบญัญติั 6:4; เอเฟซสั 4:5) 

 ข้อ 14 ในตอนนี ้มีการมอบกญุแจเข้าสู่นครนิรันดร์ กญุแจนีคื้อพระสญัญาท่ีน่าต่ืนเต้นท่ีสดุท่ีมนษุย์เคยได้รับมา กญุแจ

เข้าสูน่ครนิรันดร์ของพระเจ้าไมใ่ช่พิธีกรรมท่ีซบัซ้อนบางอยา่ง 
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 กุญแจ คือ “คนทัง้หลายท่ีชําระเสือ้ผ้าของตนก็เป็นสขุ เพ่ือวา่เขาจะได้มีสทิธิในต้นไม้แหง่ชีวิต์ ” 

 ในตอนนี ้เราได้รับคําเตือนอีกครัง้เก่ียวกบัความบาปท่ีจะขดัขวางมนษุย์ไม่ให้เข้าสูชี่วิตนิรันดร์ มนษุย์ทกุคนต้องใสใ่จคํา

เตือนมากมายเหลา่นีซ้ึง่มีการกลา่วถงึซํา้แล้วซํา้อีกในหนงัสือเลม่นี ้มิฉะนัน้พวกเขาจะตกอยูใ่นนรก 

 

คาํเชิญให้รับความรอด 
22:16-18 “เราคือเยซผใ้ชใ้หท้ตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตกุารณ์เหล่านีู้ ู ู แก่ท่าน เพือ่คริสตจกัรทัง้หลาย เราเป็นเชือ้สาย

ของดาวิด และเป็นดาวประจํารุ่งอนัสกุใส 

 

พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า ‘เชิญมาเถิด’ และให้ผ้ที่ไดยิ้นคํากล่าวว่า ู ‘เชิญมาเถิด’ และให้ผ้ที่กระหายเข้ามา ผใ้ดมีใจู ู

ปรารถนา ก็ใหผ้น้ัน้มารบัน้ําแห่งชีวิต โดยไม่ตอ้งเสียอะู ไรเลย 

 

ข้าพเจ้าเตือนทกุคนที่ไดยิ้นคําพยากรณ์ในหนงัสือนีว่้า ถา้ผใ้ดจะเพ่ิมเติมคําเข้าไปในหนงัสือนี ้พระเจ้าก็จะทรงเพ่ิมภยัพิบติัทีู่

เขียนไวใ้นหนงัสือเล่มนีแ้ก่ผน้ันู้ ” 

 

 ในท่ีนี ้เราเหน็ความย่ิงใหญ่ของพระเยซคูริสต์ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แหง่โลก และเป็นดาวท่ีสอ่งสวา่งสดใสแหง่สวรรค์ 

 คําเชิญท่ีดีเลิศและสง่างามสําหรับมนุษย์ทุกคนทกุแห่งให้มาและรับความรอดเป็นการทรงเรียกของพระวิญญาณของ

พระเจ้าและเจ้าสาวของพระองค์คําเชิญให้รับความรอดนีมี้ลกัษณะส่ีประการ 

1. การทรงเรียกท่ีไม่มีการพดูซึ่งเรียกทุกคนในโลก การทรงเรียกง่ายๆ นัน้คือ“จงมาเถิด” และเป็นการดึงท่ีมองไม่เห็นของ

พระวิญญาณบริสทุธิและการเป็นพยานสว่นตวั์ ของเจ้าสาว 

2. การทรงเรียกผู้ ท่ีได้ยินการเทศนาพระวจนะ “ให้ผู้ ท่ีได้ยินคํากลา่ว...เข้ามา” เป็นการดงึท่ีแทน่บชูา 

3. การเรียกของความกระหายภายในของวิญญาณ “ให้ผู้ ท่ีกระหายเข้ามา“ เป็นการเรียกของวิญญาณให้มารับนํา้แหง่ชีวิต 

4. สดุท้าย การทรงเรียกทกุคน ทกุชนชาติ “ผู้ใดมีใจปรารถนา“ เป็นการทรงเรียกท่ียืนยนัว่าไม่มีคนใดบาปเกินไป ประตแูห่ง

ความรอดมีไว้สําหรับทกุคนท่ีจะเข้ามา 

 

วบิตัแิก่มนุษย์ที่แก้ไขพระวจนะของพระเจ้า 
22:18-21 “ข้าพเจ้าเตือนทกุคนทีไ่ดยิ้นคําพยากรณ์ในหนงัสือนีว่้า ถา้ผใ้ดจะเพ่ิมเติมคําเข้าไปในหนงัสือนี ้พระเจ้าก็จะทรงเพ่ิมภยัู

พิบติัทีเ่ขียนไวใ้นหนงัสือเล่มนีแ้ก่ผน้ันู้  

และถา้ผใ้ดตดัข้อความออกจากหนงัสือพยากรณ์นี ้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผน้ัน้ทีมี่อย่ในตน้ไม้แห่งชีวิตและทีมี่อย่ในู ู ู ู

วิสทุธนครนัน้ ซ่ึงบรรยายไวใ้นหนงัสือเล่มนีไ้ปเสีย 

 

พระองค์ผท้รงเป็นพยาน ในเหตกุารณ์ทัง้ปวงเหล่านี ้ตรสัว่า ู ‘เราจะมาในเร็วๆ นีแ้น่นอน’ อาเมน พระเยซเจ้า เชิญเสด็จมาเถิดู  

 

ขอใหพ้ระคณุแห่งพระเยซเจ้าจงดํารงอย่กบัธรรมิกชนทัง้หลายเถิด อาเมนู ู ” 

 

 คําเตือนท่ีจริงจงันีใ้ห้ไว้กบัทกุคนท่ีจะกล้าเปล่ียนแปลงพระวจนะของพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงเนือ้หาหรือความหมายท่ี

ได้บนัทกึไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเป็นการกระทําผิดท่ีร้ายแรงท่ีสดุอยา่งหนึง่ 

 คําเตือนแรกไมใ่ห้กระทําการดงักลา่วอยูใ่นตอนต้นของพระคมัภีร์ของเรา เฉลยธรรมบญัญติั 4:2 กลา่ววา่ 
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“ท่านทัง้หลายอย่าเสริมเติมคําท่ีข้าพเจ้าได้บญัชาท่านไว้ และอย่าตดัออกเพ่ือท่านทัง้หลายจะรักษาพระบญัญัติของ

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่น ซึง่ข้าพเจ้าได้บญัชาทา่น” 

 

 ในตอนกลางของพระคมัภีร์ เราอา่นจากสภุาษิต 30:6 วา่ 

 

“อยา่เพิ่มอะไรเข้ากบัพระวจนะของพระองค์ เกรงวา่พระองค์จะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเหน็วา่เจ้าเป็นคนมสุา” 

 

 ในข้อท้ายๆ ของหนงัสือท่ีสําคญันี ้เรามีคําเตือนท่ีน่ากลวัสองอยา่ง 

 “ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคําเข้าไปในหนงัสือนี.้..พระเจ้าก็จะทรงเอาสว่นแบ่งของผู้นัน้ท่ีมีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิต” การเปล่ียนพระ

วจนะของพระเจ้าคือการเสียวิญญาณของตนไป 

 ถ้อยคําสดุท้ายขององค์พระผู้ เป็นเจ้ามีความชดัเจนว่า “ดเูถิด เราจะมาในเร็วๆ นี"้ คําตอบของเราก็เหมือนกบัของยอห์น

วา่ 

 “อาเมน พระเยซเูจ้า เชิญเสดจ็มาเถิด” 

 

จบ 

 


