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คําแนะนํา 
“ผูอาน และผูฟงท้ังหลายท่ีไดฟงคําพยากรณเหลานี ้ และถือรักษาขอความท่ีเขียนในคํา

พยากรณนี้ไว จะไดรับความสุข ดวยวาจวนจะถึงเวลาอยูแลว” (วิวรณ 1:3) 
พระธรรมวิวรณภาค 2 นี้ เปนบทเรียนท่ีตอมาจากพระธรรมวิวรณภาค 1 ขอทานผูใชหนังสือ

คูมือครูวรีวารศึกษาเลมนี้ โปรดอานขอแนะนําบางประการ ซ่ึงมีอยูในพระธรรมวิวรณภาค 1 แลว 
ขอพระเจาทรงอวยพรทกุทานท่ีใชหนังสือคูมือเลมนี้ 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 1 
วิวรณ 13:1-10 

ผูตอตานพระคริสต 

บทเรียนพระธรรมวิวรณภาคท่ีหนึ่งเราไดจบลงท่ีแตรคันท่ีเจ็ด หรือมหาวิบัติท่ีสาม แตกอนที่
จะศึกษาถึงรายละเอียดของวิบัติตาง ๆ ยอหนไดพาเรายอนกลับไปดูเบ้ืองหลังของเหตุการณท้ังหมด ท่ี
กําลังจะเกิดข้ึน เราไดศึกษาถึงชนชาติอิสราเอล ท่ีไดใหกําเนดิพระเยซูคริสตฝายเนื้อหนัง เราไดเห็นถึง
แผนการรายของมาร ท่ีคอยทําลายชีวิตของพระกุมารซ่ึงจะเปนพระผูชวยใหรอดของโลก แตมารไดพาย
แพอยางส้ินเชิง โดยการเสียสละพระชนมชีพของพระเยซูคริสต มนุษยไดรับการไถใหรอดพนจากทาส
ของความบาป พระเยซูคริสตทรงชนะความตายถูกรับข้ึนไปบนเมืองสวรรคประทับ ณ เบ้ืองขวาของ
พระเจา เปนมหาปุโรหิตและทนายความคอยแกคําฟองรองของมารซ่ึงฟองคริสเตียนทุกคนท้ังกลางวนั 
และกลางคืน ในครึ่งหลังของยุคทุกขเข็ญมารจะถูกไลลงจากเมืองสวรรคอยางเด็ดขาด ดวยความโกรธ
แคนอยางสุดขีดและดวยทราบวาเวลาของมันมีนอยเต็มทีแลว มันจะกลับมาขมเหงรังแก ทํารายชนชาติ
อิสราเอลท่ีพระเจาทรงเลือกสรรและคริสเตียนทุกคนท่ียนืหยดัอยูฝายพระเจา 

พระธรรมวิวรณท่ีสิบสาม ไดกลาวถึงส่ิงท่ีมารจะกระทํา เม่ือถูกไลลงจากเมืองสวรรคแลว เช่ือ
วาเหตุการณเหลานี้จะเกิดข้ึน และเขาสูสถานการณท่ีตึงเครียดท่ีสุดในคร่ึงหลังยุคทุกขเข็ญซ่ึงเปน
ขณะเดียวกนักบัท่ี พระเจาทรงเทมหาวิบัติคร้ังสุดทายลงมา แลวทุกอยางก็ถึงกาลอวสาน 

1-4 ยอหนไดเห็นนิมิตนี้บนพื้นโลกขณะที่ทานยืนอยูชายทะเล ทานไดเห็นสัตวรายตัวหนึ่ง
ข้ึนมาจากทะเล มีเศียรเจ็ดเศียร มีเขาสิบเขา ตัวมันเหมือนเสือดาว ตนีมันเหมือนตนีหมี และปากมัน
เหมือนสิงโตทานท่ีไดศึกษาพระธรรมดาเนียลมากอนแลว คงพอจะนกึไดวาสัตวรายน้ีหมายถึงใคร เพื่อ
ชวยใหทุกทานเขาใจไดดยีิ่งข้ึน เราจะยอนกลับไปพิจารณาถึงคําพยากรณของดาเนยีลอีกคร้ังหนึ่ง ใน
พระธรรมดาเนียลบทท่ีเจด็ ดาเนียลไดฝนเห็นสัตวรายส่ีตัวข้ึนมาจากทะเล ตัวหนึ่งเหมือนสิงห ตัวหนึ่ง
เหมือนหมี ตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว อีกตวัหนึ่งหนึ่งนาเกลียดนากลัวมากจนไมอาจบรรยายได สัตวนีต้าง
กับสัตวอ่ืน เพราะมีเขาสิบเขา ขณะท่ีดาเนียลจองดูท่ีเขาท้ังสิบนั้น กมี็เขาเล็กอันหนึ่งผุดข้ึนมาหวางเขา
อ่ืน และทําลายเขาท่ีข้ึนอยูกอนนั้นเสียสามเขา เขาอันเล็กนี้มีตาเหมือนมนุษย และมีปากพูดคุยโต ใน
ตอนทายของบทเดียวกัน ไดอธิบายวา ในบ้ันปลายแผนดินโลก จะมีกษัตริยสิบองคเกิดข้ึน พยายามต้ัง
เปนภาคีท้ังสิบ แตไมสําเร็จ จนกระท่ังมีกษัตริยอีกองคหนึ่ง คือเขาอันเล็กปรากฏตัวข้ึนและโคนกษัตริย
ท่ีมีอยูเดิมสามพระองคเสีย กษัตริยองคนี้จะต้ังตนเปนใหญจะพดูจากาวราวตอพระผูสูงสุด จะ
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เบียดเบียนขมเหงเหลาผูบริสุทธ์ิของพระเจา และคิดเปล่ียนวาระและบทบัญญัติ และสัตวเหลานัน้จะถูก
มอบไวในมือผูนี้ เปนเวลาสามปคร่ึง 

จากบทอื่น ๆ ในพระธรรมดาเนียลไดชวยใหเราเขาใจวา สัตวท้ังส่ีนี้ เล็งถึงมหาอาณาจักรของ
ชาวตางประเทศส่ีมหาอาณาจักร เร่ิมต้ังแตอาณาจักรบาบิโลน จนกระท่ังมหาอาณาจกัรสุดทายกอนพระ
เยซูคริสตจะเสด็จมา และเราไดศึกษาดวยวา กอนพระเยซูคริสตเสด็จมา เขาอันเล็กซ่ึงแทจริงคือผู
ตอตานจะไดรับอํานาจและรุงเรืองถึงขีดสุด พระธรรมววิรณบทท่ี 13 ไดชวยใหเราเขาใจกระจางข้ึนมาก 

เขาสิบเขาของสัตวรายท่ีข้ึนมาจากทะเล หมายถึงอาณาจักร 10 อาณาจักรพยายามรวมตัวกัน
เปนอาณาจักรเดียวกอนวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเหตุการณนี้จะเกิดข้ึน ปจจุบันเรามีชาติ
มหาอํานาจตาง ๆ พยายามรวมตัวกันรวมทําสัมพันธไมตรีเปนภาคีตอกนัและกันดงัเชนองคการ
สันนิบาตชาติ หลังสงครามคร้ังท่ีหนึ่ง และองคการสหประชาชาติปจจุบัน เพื่อหวังวา หากทุกประเทศ
สามารถจับมือเปนมิตรกันได สันติภาพกจ็ะเกิดแกโลก ปจจุบันแผนการนี้ยังไมบรรลุผลสําเร็จ เพราะ
ฝายเสรีประชาธิปไตยกับฝายคอมมิวนิสตไมอาจจับมือเปนมิตรกันได แตวนัหนึ่งขางหนา เขาอันเล็ก
หรือผูตอตานพระคริสตจะทําการนี้สําเร็จ มันจะรวบรวม 10 มหาอํานาจ เขาเปนภาคีเดียวกัน และตั้งตน
เปนจักรพรรดผูิยิ่งใหญของโลก เหตุท่ีมันสามารถทําการนี้ไดสําเร็จเพราะมันมิใชคนธรรมดาแตเปน
จักรพรรดิองคหนึ่ง ท่ีพญามารซาตานมอบอํานาจให มันจะดุรายนากลัวและมีฤทธ์ิยิ่งกวาจักรพรรดิใด 
ๆ ท่ีมีอยูกอนรวมกัน จากขอ 3 และ 11:7 เราพอจะวาดภาพไดวา ผูตอตานพระคริสตนี้คงจะเปน
จักรพรรดิองคหนึ่งในขณะน้ัน ท่ีถูกฆาตายจะดวยเหตใุดก็ตาม แตพญามารซาตานไดชุบชีวิตของมันให
เปนข้ึนมาใหม ท้ังนี้เพราะไดรับอนุญาตจากพระเจา เพื่อแผนการของพระองคจะสําเร็จอาจจะเปนไปได
วา มารไดอาศัยรางของมนษุยผูนั้นสําหรับดําเนินงานของมัน โดยเลียนแบบของพระเจา พระเจาทรง
บังเกิดเปนเนื้อหนัง เพื่อชวยใหมนุษยรูจกัพระองค มารก็เปนวิญญาณไมอาจติดตอกับมนุษยไดอยาง
แทจริง และมนุษยก็ไมรูจกัมันไดอยางแทจริง จนกวามันไดอยูในสภาพของมนุษยสําแดงอิทธิฤทธ์ิ และ
อํานาจอันใหญยิ่งใหปรากฏ 11:7 กลาววาสัตวรายนี้ข้ึนมาจากเหวอันลึก แสดงวาผูตอตานพระคริสตมี
วิญญาณของพญามารซาตานอยู มันถูกฆาตายแลว แตมารไดอาศัยรางนั้น ทําใหมันมีชีวิตข้ึนมาใหม 
แผลเปนซ่ึงปรากฏแกสายตาคนท้ังปวง ไดเปนพยานอันดีถึงส่ิงอัศจรรยนี้เม่ือมันเปนข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่ง 
จะประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจจากมาร ทําใหคนทุกชาติทุกภาษาอัศจรรยใจ เกรงกลัวนบนอบ ลองคิดดู
อยางงาย ๆ วา ทานเห็นคนหน่ึงถูกฆาตาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนนัน้เปนผูมีอํานาจมาคนหน่ึง สองสาม
วันตอมา คนนั้นกลับมีชีวติข้ึนมาใหม แผลท่ีถูกทํารายกห็ายสนิท ทานจะอัศจรรยใจเพียงใด ยิ่งกวานั้น 
ขณะน้ันผูเปนพยานสองทานจากพระเจา กําลังมีฤทธ์ิอํานาจอยูบนโลก และไมมีใครอาจปราบปรามได
เลย เม่ือจักรพรรดิท่ีตายแลว ฟนคืนชีพข้ึนมาใหม สามารถปราบปราม ผูเปนพยานท้ังสองทานของพระ
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เจาได ชาวโลกก็จะตองตกตะลึง พูดเปนเสียงเดียวกนัวา “ใครจะเปรียบปรานสัตวนี้ไดและใครอาจจะสู
รบกับสัตวนี้ได” แทนท่ีจะกลับใจใหมเช่ือพระเยซูคริสต เขาท้ังหลายจะหันกลับมาบูชา ผูตอตานพระ
คริสต และพญามารซาตานผูใหอํานาจแกมัน 

5-10 โปรดเขาใจไววา ขณะท่ีเหตุการณนี้บังเกิดข้ึนนั้น เปนระยะคร่ึงหลังของยุคแสนเข็ญ 
พระเจาทรงอนุญาตใหมารใชอํานาจอยางเต็มท่ี เปนเวลาอีกส่ีสิบสองเดือนหรือสามปคร่ึง แลวพระองค
ก็จะเสด็จมากาํจัดมาร  

ในเวลานั้น ผูตอตานพระคริสตจะพูดจาหม่ินประมาทพระเจา มันจะต้ังตนเปนใหญใหมนษุย
บูชานมัสการมันแทนพระเจา ในพระวหิารของพระองค พวกท่ีตอตานไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังหรือ
กฎหมายของมัน ก็จะถูกทําลายอยางราบคาบ เหลาสิทธชนจะถูกขมเหงรังแกอยางทารุณรายท่ีสุด อาจมี
บางประเทศไมเห็นดวยกับพฤติการณของมัน และระบบการปกครองของมัน แตไมมีประเทศใด
อาณาจักรใดของมนุษยสามารถเอาชนะมันได มันมีอํานาจเหนือทุกตระกูล ทุกภาษา ทุกประเทศ และ
บรรดาคนท่ีอาศัยแผนดนิโลกจะบูชาสัตวรายนั้น กระนัน้ก็ตาม แมคนท้ังโลกจะหนักลับไปกราบไหว
บูชาผูตอตานพระคริสต ซ่ึงเปนตัวแทนของพญามารซาตาน แตยังมีคนอีกกลุมหนึ่งท่ียนืหยดัอยูฝาย
พระเจา ไมยอมกมหวัใหแกผูตอตานพระคริสต ไมวาอะไรจะเกดิข้ึนแกคนก็ตาม 

ขอท่ีสิบเปนบทเรียนและขอสอนใจแกทุกทาน ท่ีอาจเผชิญสถานการณทํานองเดียวกันนี ้ พระ
เยซูคริสตทรงสอนใหเราทุกคนรักศัตรู อวยพรแกผูท่ีแชงดาทาน ชนะเขาดวยความรักของพระเยซู
คริสต มิใชดวยกําลังอํานาจของตน พระองคตรัสวา คนใดท่ีฆาเขาดวยดาบ คนนั้นจะถูกฆาดวยดาบ
เหมือนกนั บางคร้ังทานอาจถูกขมเหงรังแก ดูถูกเยาะเยยไมไดรับความยุติธรรมนานาประการเพราะ
พระนามของพระคริสตขอทานโปรดกมหนาอดทนไปกอน อยาคิดการแกแคนหรือตอบแทนใด ๆ ดวย
กําลังความสามารถของตนเอง “อยาทําช่ัวตอบแทนช่ัวแกผูหนึ่งผูใดเลย จงประพฤติตามความชอบ
ธรรมอันเปนท่ีนิยมแกคนท้ังปวง” (โรม 12:17) องคพระผูเปนเจาตรัสวา “การแกแคนนั้นเปนพนกังาน
ของเรา เราเองจะตอบแทน...อยาใหความชัว่มีชัยแกตวั แตจงระงับความช่ัวดวยความดี (โรม 12:19-21) 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 2 
วิวรณ 13:11-18 

ผูพยากรณเท็จ 

ถาทานเปนคนชางคิดและชางสังเกตจะพบวา พญามารซาตานไดเลียนแบบพระเจาทุกอยางใน
การดําเนนิงานของมัน มันพยายามเลียนแบบแมกระท่ังตรีเอกานุภาพของพระเจา ในววิรณบทท่ี 12 เรา
พบวา พญานาคหมายถึงมารซาตานวิวรณบทท่ี 13 เราไดพบสัตวรายตัวหนึ่งข้ึนมาจากทะเล หมายถึงผู
ตอตานพระคริสต พญามารซาตานไดมอบอํานาจใหสัตวนี้ ทําใหคนท้ังโลกตองอยูใตอิทธิพลของมัน 
ในบทเรียนวนันี้ เราจะเรียนถึงสัตวรายอีกตัวหนึ่ง ข้ึนมาจากแผนดินโลก เปนองคประกอบท่ีสามของ
มาร ซ่ึงเราเช่ือเรา สัตวรายนี้หมายถึงผูพยากรณเท็จถาจะเทียบกับพระเจาแลว พญามารซาตานก็พอจะ
เปรียบไดกับพระบิดา ผูตอตานพระคริสตเปรียบไดกับพระบุตร และผูพยากรณเท็จเปรียบไดกับพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ 

11-13 กลาวถึงลักษณะและฤทธ์ิอํานาจของผูพยากรณเท็จ พระเยซูคริสต อาจารยเปาโล และ
สาวกคนอ่ืน ๆ ของพระเยซูคริสต ไดสอนใหคริสเตียนทุกคนระมัดระวังผูพยากรณเท็จ ซ่ึงจะมีมากอน
วันเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสต แทจริงผูพยากรณเท็จไดเกดิข้ึนมากมายแลวในปจจุบัน เขาเหลานั้น
ไดแฝงอยูในรางของผูชอบธรรม หลอกลวงใหคริสเตียนหลงผิดไปจากพระเจา เปล่ียนแปลงพระคําของ
พระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีร โดยหาวา ขอความบางตอนมิไดเกิดข้ึนจริงดังท่ีบันทึกไว และยงัมีคํา
สอนแปลก ๆ แหวกแนวอีกมากมาย แมผูพยากรณเท็จจะเกิดข้ึนมากมายแลวก็ตาม คนเหลานั้นไมใชผู
พยากรณท่ีแทจริง ดังท่ีบันทึกไวในวิวรณบทท่ี 13 แตเปนเพียงผูบุกเบิกทางของผูพยากรณท่ีแทจริง ซ่ึง
จะมีมาในวนัขางหนา กอนพระเยซูคริสตเสด็จมาดุจเดียวกับผูตอตานพระคริสต ปจจุบันมีผูตอตานพระ
คริสตมากมาย แตผูตอตานพระคริสตท่ีแทจริงคือ สัตวรายท่ีข้ึนมาจากทะเลท่ี ซ่ึงจะเกิดข้ึนในวัน
ขางหนาท้ังผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะเปนบุคคล มิใชองคการหรือลัทธิ ผูตอตานพระ
คริสตจะเปนบุคคลผูหนึ่ง ท่ีมีอํานาจยิ่งทางการเมือง เพราะมันสามารถทําใหทุกชาติทุกภาษาตกอยูใต
อํานาจของมัน สวนผูพยากรณเท็จจะเปนบุคคลอีกผูหนึ่งท่ีมีอํานาจยิง่ทางศาสนา ท้ังสองนี้ซ่ึงอยูใน
สภาพของมนษุยจะทํางานรวมกับมาร เปนองคประกอบสามครบสามประการ คลายกับตรีเอกานุภาพ
ของพระเจา  

ขอ 11 กลาววา “สัตวรายนั้นมีเขาสองเขา เหมือนลูกแกะและพูดจาเหมือนพญานาค” ผู
พยากรณเท็จท่ีจะมีมาในอนาคต จะเลียนแบบเปนพระเมษโปดกของพระเจา มันจะอยูในรางของ “แกะ” 
ท่ีสุภาพออนหวานและน่ิมนวล หากมองแตผิวเผินใคร ๆ ก็จะตองเขาใจวา นี่คงเปนพระคริสตท่ีจะเสด็จ
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กลับมากระมัง ดูซิมันมีฤทธ์ิอํานาจแสดงเปนมหานิมิต เรียกไฟใหตกลงมาจากทองฟาประจักษแกตา
มนุษยท้ังหลาย แตพระเยซูคริสตไดทรงเตือนไวกอนแลววา “ในเวลานั้นถาผูใดจะบอกพวกทานวา 
แนะ พระคริสตอยูท่ีนี่ “หรือ อยูท่ีโนน” อยาไดเช่ือเลยดวยวาจะมีพระคริสตและผูทํานายเทียมเท็จหลาย
คนเกิดข้ึน เขาจะทําหมายสําคัญอันใหญ และการอัศจรรยลอลวงใหหลง ถาเปนไดถึงแมผูท่ีถูก
เลือกสรรแลวก็จะใหหลงไปดวย” (มัทธิว 24:23-28) พระองคยังตรัสดวยวา “ทานจะรูจกัเขาเพราะผล
ของเขา” (มัทธิว 7:16) พระคริสตปลอมอาจสามารถอําพรางตัวไดขณะหนึ่งแตความจริงยอมหนคีวาม
จริงไมพน “มันมีเขาสองเขาเหมือนลูกแกะ” ก็จริง แตคําพูดของมันเหมือน “พญานาค” หรือมาร ดงัคํา
ภาษิตท่ีวา “สําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล” ถามีใครคนหนึ่ง นั่งอยูเฉย ๆ ไมพูดไมจา ไมแสดงกิริยา
ทาทางอะไร เราก็ไมอาจทราบไดวา เขาเปนคนเชนใด กระท่ังเม่ือเขาพูดหรือกระทําบางส่ิงบางอยาง 
คําพูดและกิริยาทาทางของเขาก็จะบอกใหเราทราบ ถึงนิสัยของเขาไมมากก็นอย เปนความจริงท่ีวาพระ
คริสตปลอมอาจหลอกลวงคนไดท้ังกิริยาทาทางและคําพดู แตผูท่ีใกลชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต
เสมอ ยอมสามารถจําแนกพระคริสตท่ีแทจริงไดเพราะ “แกะนั้นจะฟงเสียงของเรา” (ยอหน 10:16) จาก
คําพูดและคําสอนของผูพยากรณเท็จ ทําใหเราทราบไดอยางไมผิดพลาดวาใครเปน “ขโมย” และใคร
เปน “ผูเล้ียงแกะท่ีด”ี นี่เปนขอเตือนใจและขอหนนุใจ ใหคริสเตียนทุกคนเอาใจใสตอการอาน และ
ศึกษาพระคําของพระเจา ใหเขาใจลึกซ้ึงแตกฉานเพื่อวาไดไมถูกผูพยากรณเท็จหรือพระคริสตปลอม
หลอกลวงไปอยางงายดาย 

14,15 เปนท่ีเช่ือกันวา ผูพยากรณเท็จผูนีจ้ะตองเปนชาวยิว เพราะพระเยซูคริสตเปนชาวยวิ ผูท่ี
จะเลียนแบบพระเยซูคริสตไดก็ควรจะเปนชาวยวิดวย ในตอนเร่ิมตนมันอาจไมสําแดงตนเปนปรปกษ
ของพระคริสต แตแฝงตัวในรางของ “แกะ” วากลาวส่ังสอนประชาชน และสําแดงการอัศจรรยตาง ๆ 
เหมือนพระคริสต ดวยเหตุนีค้นเปนอันมาก จึงหลงผิด แตตอมามันจะถอดหนากากของมันออก เร่ิมงาน
ท่ีช่ัวรายของมันตามแผนการของมารและผูตอตานพระคริสต มันจะสรางรูปปนของผูตอตานพระคริสต
ข้ึน บันดาลใหรูปปนนั้นพูดไดเหมือนมนุษย แลวประกาศใหคนท้ังโลก กราบไหวนมัสการรูปปนนั้น
และผูตอตานพระคริสต แทนพระเจาองคเท่ียงแทผูสถิตในมหาสวรรค สมัยนั้นผูทรยศพระคริสตจะ
พยายามทําลายศาสนาอ่ืนทุกศาสนาใหสาบสูญไปจากโลก แลวตั้งศาสนาของตนข้ึนแทน มันมฤีทธ์ิ
อํานาจมาก ถึงกับสามารถออกกฎหมายบังคับใหทุกคนตองนับถือศาสนาของมัน กราบไหวบูชารูปปน
ของผูตอตานพระคริสต ผูใดฝาฝนก็จะถูกทําลายชีวิตอยางไมปรานีอยางไรก็ตาม แมผูพยากรณเท็จจะมี
อํานาจทางศาสนาและมีฤทธ์ิเดชเกงกลาสามารถผิดมนุษยกจ็ริง แตฤทธ์ิเดชและอํานาจเหลานัน้ พระเจา
ทรงเปนผูอนุญาตใหมันมีข้ึน (ดูขอ 14) มารใชเกินขอบเขตท่ีพระเจาทรงอนุญาตไมได เม่ือถึง
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กําหนดเวลาท่ีพระเจาทรงอนุญาตไว ท้ังมาร ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จก็จะถูกจับท้ิงลงใน
บึงไฟ รับโทษช่ัวกัปช่ัวกัลป 

16-18 ในขณะนั้นผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะตองมีอํานาจยิ่งทางการเมือง อาจ
เปนไดวาเขามีอาวุธยุทธโธปกรณท่ีรายแรงท่ีสุดอยูในกํามือ มีกําลังทหารท่ีแข็งแกรง ไมมีใครอาจ
เปรียบได เขาไดควบคุมเศรษฐกิจท่ัวโลก มีอิทธิพลสูงสุดในวงการธุรกิจทุกอยางสินคาทุกชนิดจะตอง
ประทับตราเคร่ืองหมายการคาของมัน มิฉะนั้นจะซ้ือขายกันไมได สวนผูท่ีไมตองการอดตาย หรือไม
ตองการที่จะไดรับความเดือดรอนจากอิทธิพลรายนี้ ก็จะตองรับเคร่ืองหมายสักจากผูพยากรณเท็จดวย ผู
ท่ียอมรับเคร่ืองหมายสักนี้ไดยอมตนเปนผูติดตามผูพยากรณเท็จ กราบไหวบูชาผูตอตานพระคริสต 
และเขาจะมีอิสระเสรีในการซ้ือขาย ถึงวาระน้ันทุกคนจะถูกบังคับใหเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง จะ
เลือกเอาผูทรยศพระคริสต และรับการสักท่ีมือขวาหรือท่ีหนาผาก หรือเลือกเขาพระคริสตซ่ึงหมายถึง
ความเดือนรอนและความตายแนนอน จะมีคนเปนอันมากท่ีเห็นแกสวสัดิภาพของตนเอง รักชีวิตของ
ตนเองยินยอมออนนอมตอผูพยากรณเท็จโดยดษุณี แตหาทราบไมวาเขากําลังติดตามผูนําท่ีพาไปสู
ความพินาศฉิบหาย “ผูท่ีพยายามจะใหชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิต แตผูท่ีสูเสียชีวิตของตนเพราะ
เห็นแกเรากจ็ะไดชีวิตรอด” อยาวาแตเม่ือถึงเวลานั้นเลย ปจจุบันมีคนมากมายไดแลกชีวิตนิรันดรกับ
เกียรติ ตําแหนงช่ือเสียง เงิน ทอง เพราะเหน็แกส่ิงเหลานี ้เขาไดละทิ้งพระเจาท่ีเท่ียงแท ไมไปโบสถ ไม
อธิษฐาน ไมอานพระคัมภรีบางคนถึงกับไมกลารับตอหนามิตรสหายวา ตนเปนสานุศิษยคนหนึ่งของ
พระเยซูคริสต นึกวาตนได “ชีวิต” แตแทจริงกําลัง “เสียชีวิต” หากผูหนึ่งผูใดสํานกึวาตนกําลังเดินอยู
ในทางดังกลาวนี้ โปรดรีบหนักลับมาสูทางแหงความจริงขณะท่ียังมีโอกาสอยู 

ขอสุดทายกลาววา ผูพยากรณมีเลขประจําตัว คือเลข 666 ไดมีคําอธิบายเกีย่วกับเลข 666 นี้
มากมาย และตางก็ไมทราบความหมายท่ีแทจริง แตเราพอจะอธิบายไดวา เลข 666 นี ้หมายถึงความช่ัว
รายสุดขีดของมาร เลข 7 หมายถึงความครบถวนบริบูรณของพระเจา มารพยายามเลียนแบบพระเจาทุก
อยางเพื่อหลอกลวงมนุษย แตจะพยายามสักเทาใดก็ตาม มันก็คงเปนมารแหงความช่ัวชาอยูนั้นเอง เลข 6 
ก็คงเปนเลข 6 จะเพิ่ม 6 ตอทายสักกี่ตวักย็งัคงเปนเลข 6 จะเปนเลข 7 ไปไมได ฉะนัน้ไมมีทางอ่ืนใดท่ี
จะชวยใหมนษุยกลายเปนผูชอบธรรม แมจะพยายามสรางคุณงามความดีเพิ่มเติม มนุษยก็คงเปนมนุษย
แหงความบาปอยูนั่นเอง ผูพยากรณเท็จไมอาจชวยใหใครพบทางแหงความชอบธรรมได มีทางเดียว
เทานั้น ท่ีจะนาํมนุษยสูความชอบธรรม คือ ทางของพระเยซูคริสต พระองคตรัสวา “เราเปนทางน้ัน เปน
ความจริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6) 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 3 
วิวรณ 14:1-5 

ผูสัตยซื่อ 144,000 คน 

หนุมสาวสวนมากเม่ือไดยินคําวาเปนนกัเทศน ศิษยาภบิาล หรือเปนคนงานชนดิใดชนิดหนึ่ง
ของพระเยซูคริสต ก็มักจะส่ันหัว พูดเปนเสียงเดยีววา “จางเทาไรก็ไมขอทํางานชนิดนี”้ ถาเราจะ
กลาวโทษเขาทีเดียวเลยวา เขารักฝายโลกไมรวมมือรวมใจในงานของพระเจา ก็ไมถูกตองนัก เพราะงาน
การเปนนกัเทศนหรือศิษยาภิบาล มิใชเปนงานท่ีงายผูท่ีจะทํางานชนิดนี้ตองเสียสละเพ่ือพระเจาจริง ๆ 
เขาจะไมมีเกียรติยศช่ือเสียง ตําแหนงอะไรมากมายในสายตาของชาวโลกความเปนอยูของเขากไ็มดีไป
กวาปุถุชนธรรมดา มิหนําซํ้าบางคนยังตองรับความยากลําบากนานาประการ จากคําเยาะเยยถากถางบาง 
จากการกล่ันแกลงบางจากความเขาใจผิดของสังคมบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในคราวที่มีการขมเหงรังแก 
คริสเตียน หรือคราวท่ีมีการตอตานคริสเตียน ผูท่ีตองการรับใชพระเจาดวยความสัตยซ่ือ จะตองสูทน
ตอความลําบากอยางมากมาย ดังเชนเหตุการณท่ีจะเกดิแกผูรับใชของพระเจาในยคุทุกขเข็ญ เม่ือผู
ตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จตัง้ตนเปนใหญ พยายามกวาดลางศาสนาอ่ืนทุกศาสนาใหส้ินไป
จากโลก แตผูท่ียอมเสียสละทุกอยางเพื่อพระเจา สัตยซ่ือตอพระองคจนถึงท่ีสุด พระองคยอมทรงระลึก
ถึงและจะประทานบําเหนจ็รางวัลใหอยางคุมคา ยิ่งกวาท่ีผูนั้นไดเสียสละไป ววิรณบทท่ี 14 ไดเปดเผย
ใหเราหน็ถึงปนปลายของผูท่ีสัตยซ่ือตอพระองค และผูท่ีฝาฝนน้ําพระทัยของพระองค เพื่อเปนส่ิงหนนุ
น้ําใจใหคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ ยดึม่ันในพระเจา 

1 ยอหนไดเหน็พระเมษโปดกยนือยูท่ีภูเขาศิโยน พรอมดวยคนจํานวนแสนส่ีหม่ืนส่ีพันคน ได
มีขอถกเถียงกนัมากมาย เกี่ยวกับความหมายของพระธรรมตอนน้ี เราจะไมเขารวมในการถกเถียงนี้ แต
พยายามรับบทเรียนจากพระธรรมตอนน้ีใหมากท่ีสุด เพื่อชวยเพิ่มพูนกําลังฝายวิญญาณจิตของเราให
เขมแข็งยิ่งข้ึน  

คนจํานวน 144,000 คนนี้ เราจะตีความหมายเปนอ่ืนไปไมได นอกจากกลาววาคนเหลานี้คือ 
ผูรับใชของพระเจาซ่ึงเปนชาวยวิ ท่ีพระเยซูคริสตทรงเลือกสรรไวเปนพิเศษ สําหรับประกาศพระกิตติ
คุณของพระองคในวาระสุดทายของโลกพระธรรมวิวรณบทท่ี 7 ไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา เขา
เหลานั้นไดรับการเลือกสรรมาจากชนชาติอิสราเอลท้ังสิบสองตระกูล พระองคทรงประทับตราไวท่ี
หนาผากของเขาเปนหมายสําคัญ เราเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงมอบหมายหนาท่ี ในการประกาศพระกิตติ
คุณใหแกคนเหลานี้ วิวรณบทท่ี 9 กลาววา พระเจาทรงคุมกันรักษาคนจํานวน 144,000 นี้ ใหปลอดภัย
จากการทํารายของมาร ในบทท่ี 14 เราไดเห็นพระเยซูคริสตทรงยืนอยูทามกลางคนจํานวน 144,000 คน
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นี้ ทําใหเราเหน็ถึงความสัตยซ่ือของพระองค ท่ีมีตอผูรับใชของพระองคทุกคน กอนท่ีพระองคจะเสด็จ
ข้ึนสูสวรรค พระองคตรัสแกสาวกของพระองค “....ทานท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกประเทศให
เปนสาวก....นีแ่หละเราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไปเปนนิจกวาจะส้ินโลก” พระองคทรงรักษาคําพูด
ของพระองคเสมอ คนจํานวน 144,000 คนท่ีพระเยซูคริสตทรงประทับตราไว ไมมีใครอาจทําอันตราย
ใด ๆ แกเขาได แมวาขณะนัน้ ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะมีฤทธ์ิอํานาจมาก คนทุกชาติทุก
ภาษา ทุกตระกูลตองออนนอมกราบไหวบูชามัน ผูขัดขืนจะตองถูกประหารชีวิต หากจะพิจารณาตาม
สติปญญาของมนุษยแลว คน 144,000 คนนี้ไมนาจะมีชีวิตรอดอยูตอไปไดอีก เพราะไมเพยีงแตไมยอม
บูชาผูทรยศพระคริสตแลว ยังส่ังสอนใหประชาชนมิใหกราบไหวพระเทียมเท็จ แตใหหันกลับมา
นมัสการพระเจาท่ีเท่ียงแทบนสวรรค เช่ือเหลือเกินวา ในเวลานัน้ผูตอตานพระคริสตจะตองสงกําลัง
ทหาร ตํารวจ พรอมดวยอาวุธรายทุกชนิด ออกลาชีวิตคนเหลานี ้ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศนคงจะตองประกาศใหรางวัลอยางงามท่ีสุดแกทุกคนท่ีสามารถจับผูรับใชของพระเจาเหลานี้ ไม
วาจะจับเปนหรือจับตายแตพระเยซูคริสตทรงยืนอยูทามกลางเขาท้ังหลาย พระองคผูเปนเจาท่ีมีฤทธานุ
ภาพสูงสุด ผูทรงเปนพระเจาแหงพระท้ังปวงผูทรงกําอํานาจทุกอยางไวในพระหัตถของพระองค 
พระองคนี้แหละจะพิทักษรักษาเขา ไมมีใครอาจทํารายเขาได เพราะวาพระองคเองไดตรัสแลววา “เรา
จะไมละทานไวเลย” หรือ “เราจะไมท้ิงทานเสีย” เหตุฉะนั้น เราอาจกลาวดวยใจกลาวา “องคพระผูเปน
เจา เปนผูทรงชวยขาพเจา ขาพเจาจะไมกลัว มนษุยจะกระทําอะไรแกขาพเจาไดเลา” (ฮีบรู 13:6) “อยา
กลัวผูท่ีฆาไดแตกาย แตไมมีอํานาจที่จะฆาจิตวิญญาณ แตจงกลัวทานผูมีฤทธ์ิท่ีจะใหท้ังจิตท้ังกายพินาศ
ในนรกได” (มัทธิว 10:28) 

ทาจเคยหวาดกลัวตอการประกาศพระกิตติคุณของพระเจาไหม ขอบคุณพระเจาท่ีรัฐบาลของ
เราใหอิสระเสรีเต็มท่ีแกเรา ในการประกาศพระกิตติคุณ เรานาจะรีบฉวยโอกาสนี้ออกไปประกาศพระ
กิตติคุณของพระองค จะโดยอาศัยใบปลิวก็ดี โดยการชักชวนใหมิตรสหายมาโบสถก็ดี ชวยโดยทาง
ทรัพยสินก็ดี จงเรงมือทํางาน เราไมทราบวา โอกาสเชนนี้จะมีอีกนานเทาใด คริสเตียนเปนอันมากไม
กลาประกาศพระกิตติคุณ หรือเปนพยาน มิใชเพราะกลัวภัยอันตรายแตเพราะกลัวอาย อาจารยเปาโล 
กลาววา “ดวยวาขาพเจาไมมีความละอายในเร่ืองกิตติตณุของพระคริสต เพราะวากิตติคุณนัน้เปนฤทธ์ิ
เดชของพระเจา ใหคนท้ังปวงท่ีเช่ือนั้นไดถึงท่ีรอดทุกคน” (โรม 1:16) ทานคงไมละอายผูใด หากทาน
จะมอบเงินหนึ่งแสนบาทใหแกใครสักคนหนึ่งโดยไมหวังผลตอบแทน ทานกลับจะภูมิใจเสียดวยซํ้า 
พระกิตติคุณซ่ึงอาจชวยวิญญาณจิตของมนุษยใหรอดนัน้ มีคายิ่งกวาเงินแสนเงินลานมากมายนัก ทาน
ยังจะละอายดวยเหตุอันใด แมนบางคร้ังอาจมีการเยาะเยยขูเข็ญเกดิข้ึน กจ็งวางใจในพระเยซูคริสต 
พระองคทรงสัญญาวาจะอยูกบัเราเสมอไปเปนนิจ เรามีพระเจาผูใหญยิ่งสถิตอยูดวย “มนุษยจะกระทํา

 12 



อะไรแกขาพเจา” ถึงแมพระองคจะทรงอนุญาตใหมารทําลายชีวิตของเรา เราก็จะไดรับบําเหน็จ และ
เกียรตยิศสูงสุดบนเมืองสวรรค จงจําไวดวยวา หากพระเจาไมทรงอนญุาตแลว ไมมีผูใดอาจแตะตองทํา
รายเราได ดังคน 144,000 คน ท่ีไดรับประทับตรา ไมมีใครสักคนหนึ่งไดรับอันตรายเลย 

2,3 ทามกลางความยากลําบากตาง ๆ ท่ีคน 144,000 คน ไดรับจากน้าํมือของผูทรยศพระคริสต 
และผูพยากรณเท็จพวกเขาไดรับเสียงเพลงปลอบโยนจากเมืองสวรรค เปนเสียงเพลงท่ีไพเราะซาบซ้ึง 
ไมมีใครอาจเขาใจได หรือเรียกไดนอกจากคน 144,000 คนนี้เทานัน้ เสียงเพลงนี้ ทําความสุขใจแกผูฟง
อยางเหลือท่ีจะพรรณนาไดอยางท่ีหาไมไดในโลกน่ีแหละ คือส่ิงตอบแทนของผูรับใชพระเจา ในยาม
ทุกขยากลําบาก นอกจากพระเยซูคริสตจะทรงสถิตอยูดวยแลว แมเหลาทูตสวรรคก็จะบรรเลงเลาโลม
เขา เขาจะพบความสุข ความอ่ิมใจและช่ืนบานใจทามกลางความทุกขลําบากนั้น เปนความสุขท่ีคนใน
โลกไมเขาใจและหาไมพบ มหาเศรษฐีคนหน่ึงพูดกับคริสเตียนท่ียากจนคนหน่ึงวา “ผมอิจฉาชีวิตของ
คุณเหลือเกนิ ผมมีทุกอยางท่ีตองการแตผมไมมีความสุขอยางคุณ คุณอาศัยในบานท่ีเล็ก ๆ สวมเส้ือผา
เกา ๆ แตคุณราเริง ผองใส รองเพลงสรรเสริญพระเจาของคุณทุกวัน ผมอยากจะมีชีวติอยางคุณมากกวา” 

4,5 ยอหนกลาววา คน 144,000 คนนี้ มิไดมีมลทินกับผูหญิง หลายคนพากันเขาใจผิดอยางถนัด
วา ผูรับใชท่ีพระเจาทรงโปรดปรานนั้น คือผูรับใชท่ีพระเจาทรงโปรดปรานนั้น คือผูรับใชท่ีเปนโสดไม
แตงงานตลอดชีวิต โดยเหตุนี้ จึงพากนัครองตนเปนโสดฝาฝนธรรมชาติ ทนทุกขลําบากหลายอยาง
ตลอดมา พระเจาหามีพระประสงคเชนนัน้ไม แทจริง พระองคทรงหนุนใจใหมนษุยแตงงานในทางท่ี
ถูกที่ชอบ ตามนํ้าพระทัยของพระองคตั้งแตยุคปฐมกาล พระองคตรัสใหพระคริสตธรรมเลมแรกทีเดยีว
วา “ซ่ึงมนุษยผูนั้นจะอยูคนเดียวก็ไมเหมาะ เราจะสรางคนอีกคนหนึ่งใหเปนคูเคียงเหมาะกับเขา” (ปฐม
กาล 2:18) “เพราะเหตุฉะนั้นผูชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา และเขาท้ังสองเปน
เนื้อหนังอันเดยีวกัน” (ปฐมกาล 2:24) คําวา “คนท่ีมิไดมีมลทินกับผูหญิง” หรือ “พวกพรหมจารี” นั้น 
มิไดหมายถึงการครองโสด แตหมายถึงผูท่ีไมเขาไปคลุกเคลากับความช่ัวทางฝายโลก รักษาตนให
บริสุทธ์ิ ปราศจากมลทินตาง ๆ การท่ีคริสเตียนปลอยตวัไปกับความชั่วของโลก กไ็มผิดอะไรกบัการ
ลวงประเวณี คริสเตียนทุกคนไดรับการไถจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไดเปนของพระองคแตผู
เดียวต้ังแตวินาทีท่ีเราไดรับความรอด พระองคทรงตองการใหเรารักพระองคติดตามพระองคเสมอ ดุจ
ดังท่ีพระองคทรงรักเรา หากเราหันกลับไปรักฝายโลกอีก ก็ไมผิดกับชายหรือหญิงสองใจ ฉะนั้นใหเรา
ทุกคนรักษาความบริสุทธ์ิไวเสมออยาใหความทุกขยากลําบาก การทดลองหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดทําใหเรา
เปนมลทินไปจงจําไววา พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะสถิตอยูกับเราเสมอไปเปนนจิ จนกวาจะส้ินโลก  
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 4 
วิวรณ 14:6-20 

กิตติคุณซ่ึงเจริญเปนนิจ 

เราไดเรียนถึงหมายสําคัญหลายอยางท่ีจะเกิดข้ึน กอนวันเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู 
เชนการสงคราม การกันดารอาหาร แผนดนิไหว ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเปนตน แตหมาย
สําคัญท่ีสุดสองอยางท่ีทานจะลืมเสียไมได ก็คือผูตอตานพระคริสต ผูพยากรณเท็จ และการประกาศ
พระกิตติคุณ เพราะวาหมายสําคัญท้ังสองนี้เกิดข้ึนเม่ือไร เม่ือนั้นแหละพระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา หมาย
สําคัญอันดับแรกคือ ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จดังท่ีทานไดศึกษามาแลวในวิวรณบทท่ี 13 
กอนวนัเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตเล็กนอย ผูตอตานพระคริสตจะต้ังตนเปนใหญ ใหมนุษยท่ัวโลก
กราบไหวบูชาตนแทนพระเจาองคเท่ียงแท เหตุการณนีย้ังมิไดเกิดข้ึน แตจะตองเกิดข้ึนแนนอนในวัน
หนึ่งขางหนา หมายสําคัญท่ีสอง พระเยซูคริสตจะยังไมเสด็จมา จนกวาพระกิตติคุณจะไดรับการ
เผยแพรไปท่ัวโลก และจนกระทั่งมนุษยทุกชาติ ทุกภาษา ทุกตระกลู ทุกคนไดยนิถึงพระกิตติคุณนัน้ 
ปจจุบัน แมการคมนาคมการส่ือสารจะสะดวก แตยังมีสถานท่ีมากมายหลายแหงท่ีพระกิตติคุณยังไมเคย
แพรเขาไปถึง มารจะดีใจมาก หากคริสเตียนไมชวยกนัประกาศพระกิตติคุณเพราะอยางนอยท่ีสุด จะ
ชวยทําเวลาของมันใหมีอิสระเสรีในโลกนีย้าวนานยิ่งข้ึน 

6,7 พญามารซาตานก็ทราบดีวา เวลาของมันในโลกนี้มไีมมากนกั ทางหนึ่งท่ีจะขัดขวางไมให
พระเยซูคริสตกลับมาโดยเร็ว และไมใหมนุษยรูจกัพระองค คือกําจัดพระกิตติคุณของพระองคใหหมด
ไปจากโลก ถาทานศึกษาประวตัิศาสตรคริสตจักรจะเหน็วา มารไดพยายามทําลายพระคริสตธรรม
คัมภีรหลายคร้ัง และพยายามกําจัดผูท่ีเผยแพรพระกิตติคุณของพระองค แตไมอาจทําใหสําเร็จ พระองค
ทรงกลาวในพระธรรมวิวรณบทท่ีสามวาพระองคทรงเปนผูถือลูกกุญแจแหงพระกิตติคุณ เม่ือพระองค
ทรงเปดประตูแหงพระกิตติคุณออก จะไมมีผูใดผูหนึ่งอาจปดได และเม่ือพระองคปดประตูแหงพระ
กิตติคุณก็ไมมีผูใดอาจเปดได แมมารจะพยายามปดประตูแหงพระกิตติคุณมาหลายศตวรรษแลว ก็มิเปน
ผลสําเร็จพระเจาทรงเมตตามนุษยทุกคน ไมอยากใหมนุษยผูหนึ่งผูใดตองพินาศ ทรงโปรดประทาน
โอกาสแกเราเหลือท่ีจะกลาวไดเพื่อใหไดยินพระกิตติคุณแหงความรอดเม่ือถึงวาระสุดทาย มารจะ
พยายามเปนคร้ังสุดทายเพื่อปดประตูแหงพระกิตติคุณเสีย โดยคิดทําลายคน 144,000 คน ท่ีพระเยซู
คริสตทรงเลือกสรรไวเปนพเิศษสําหรับประกาศพระกิตติคุณ แตไมอาจทําอันตรายแกพวกเขาได เพราะ
พระเยซูคริสตทรงพิทักษรักษาไว ผูพยากรณเท็จจะออกคําส่ังอยางเด็ดขาด ใหทําลายสถานท่ีนมัสการ
พระเจา และสถานประกาศกิตติคุณทุกแหง ส่ังใหปดสถานีวิทยุโทรทัศน โรงพิมพ ท่ีทําการเผยแพร
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พระกิตติคุณของพระองค คน 144,000 คนจะตองหนีเขาไปในสถานท่ี ซ่ึงพระเจาทรงเตรียมไว ไมมีใคร
ในโลกอาจประกาศพระกิตติคุณไดอีกตอไป มารคงจะหัวเราะดวยความดีใจวา แผนการของมันสัมฤทธ์ิ
ผล แตมันลืมไปวา มันกําลังตอสูกับพระเจาผูสูงสุด มันอาจขัดขวางงานของมนุษยได แตมันไมมีวันที่
จะขัดขวางงานของมนุษยได แตมันไมมีวันที่จะขัดขวางงานของพระผูใหญยิ่งไดแผนการของพระองค
จะตองสําเร็จ พระกิตติคุณจะตองเผยแพรออกไปท่ัวโลก กอนพระเยซูคริสตจะเสด็จมา เม่ือพระเจาไม
อาจใชมนษุยทํางานได พระเจาก็จําตองใชทูตสวรรค ซ่ึงผูตอตานพระคริสตไมอาจทําลายได สําหรับ
การประกาศพระกิตติคุณทําใหเราเห็นถึงความรัก ความเมตตาของพระเจาตอชาวโลกอีกคร้ังหนึ่ง แม
มนุษยจะเกลียดพระองค ดือ้ดานตอพระองคมากมายเพียงใด พระองคยังทรงรักเขา เปดโอกาสใหเขา
จนถึงวินาทีสุดทายใชทูตสวรรคออกไปประกาศขาวแหงความรอดแกทุกคน หวังวาจะมีคนกลับใจใหม 
ในวนิาทีสุดทายนั้น 

8 “เม่ือบาบิโลนอันใหญ” ในขอ 8 หมายถึงศาสนาเทียมเท็จของผูตอตานพระคริสต ท่ีหลอกให
คนท่ีโลกหลงผิดไปจากพระเจา หนักลับมากราบไหวบูชาพระเทียมเท็จ คือผูทรยศพระคริสต เราได
อธิบายไวในบทกอนวา การกระทําเชนนั้นไมผิดแปลกไปจากการลวงประเวณีอยางไรก็ตาม แมผู
ตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จจะมีฤทธ์ิอํานาจมากสามารถหลอกลวงบังคับใหคนท้ังโลกติดตาม
มัน แตเวลาของมันจะตองถึงจุดจบเขาวันหนึ่ง เม่ือพระกิตติคุณไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลกแลว จุดจบ
ของศาสนาเทียมเท็จก็มาถึง ทูตสวรรคองคท่ีสองประกาศเสียงดังวา “เมืองบาบิโลนอันใหญนัน้ลมจม
เสียแลว” พระเยซูคริสตเองจะทรงเปนผูทําลายศาสนาเทียมเท็จนีใ้หพนิาศลมจม 

9-11 พรอมกับความลมจมของศาสนาเทียมเท็จนัน้ ผูท่ีกราบไหวบูชาผูทรยศพระคริสต และ
รูปเคารพของมัน และรับรอยสักของมันไวท่ีหนาผากหรือท่ีมือ จะตองพบกับความพินาศคร้ังใหญ
หลวงดวย “เหลาองุนซ่ึงไมไดระคนกับส่ิงใด” หมายถึงพระพิโรธท่ีแทจริงของพระเจา ถึงเวลาแลวท่ี
พระองคจะตองลงโทษคนเหลานั้น ท่ีแข็งกระดางตอพระองค พระองคทรงใหเขามีโอกาสไดยินพระ
กิตติคุณเปดโอกาสใหกลับใจใหมนับคร้ังไมถวน เขาเหลานั้นไมเพยีงแตไมยอมฟงเทานั้น หากยัง
พยายามทําลายผูประกาศขาวประเสริฐของพระองคอีกดวย กระน้ันพระองคยังทรงอดกล้ันพระทัยไว 
สงทูตสวรรคมาอีกแตพวกเขาก็ยังไมยอมกลับใจ พระองคทรงชาในการพิโรธ แตเม่ือพระพิโรธของ
พระองคเกิดข้ึนเม่ือไร กไ็มอาจมีผูใดยับยั้งไวได คนเหลานั้นท่ีไมยอมกลับใจใหม จะตองทนทุกข
ทรมานดวยไฟกํามะถันตลอดไปเปนนิจ นี่ก็นาจะเปนขอเตือนใจแกทุกทาน ท่ียังไมไดตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคทรงเปดโอกาสใหทานท่ีจะกลับใจใหมมานานแลวอยาไดมีใจแข็ง
กระดางตอไปอีกเลย เกลือกวาพระพิโรธของพระองคจะตกมาถึงทานอยางไมรูตัว ทานจะคิดกลับใจ
ใหมในขณะน้ันก็จะสายเสียแลว 
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12,13 กอนท่ีผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จจะพบกาลอวสาน มันจะสําแดงความ
โหดรายทารุณท่ีสุดแกสิทธชนของพระเจาอีกคร้ังหนึ่ง โดยประหารชีวิตทุกคนท่ีเปล่ียนใจไปเช่ือพึง่
พระเยซูคริสตพระเยซูคริสตทรงไดหนนุใจ และเตือนใจใหคริสเตียนทุกคนดําเนนิตามความเช่ือของ
พระองค ประพฤติตามส่ิงท่ีพระองคไดตรัสไว อยากลัวผูท่ีจะทํารายไดแตรางกาย เปนการดีเสียอีกท่ีจะ
จากโลกแหงความทุกขทรมานน้ี ไปอยูกับพระองค ในเมืองบรมสุขเกษม ท่ีนั่นจะไมมีความทุกขลําบาก 
ไมมีการเหน็ดเหน่ือย พระองคจะทรงระลึกถึงกิจการทุกอยางท่ีเขาไดกระทําและเสียสละเพ่ือพระองค 
โปรดสังเกตตอนสุดทายของขอ 13 วา “ผลแหงกิจการท่ีเขาไดกระทาํนั้นก็ตดิตามเขาไป” ทานท่ีไดทน
ทุกขลําบากเพือ่พระเจาทานท่ีไดเสียสละเพื่อกิจการงานของพระเจาในปจจุบัน โปรดไดรักษาความดี
นั้นไวตลอดไป พระเจาจะไมทรงลืมทานแมแตน้ําแกวเดยีวท่ีทานไดเสียสละแกเด็กนอย เพื่อเห็นแก
พระนามของพระองค “เหตุฉะนัน้พี่นองท้ังหลายท่ีรักของขาพเจาทานท้ังหลายจะต้ังม่ันคงอยู อยา
สะเทือนสะทาน จงกระทําการขององคพระผูเปนเจาใหบริบูรณทุกเวลา ดวยวาทานท้ังหลายรูวา โดย
องคพระผูเปนเจานั้น การของทานจะไรประโยชนก็หามิได” (1 โครินธ 15:58) 

14-20 เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมายังโลกนี ้พระองคจะทรงกระทําอยางนอยสองประการ 

ประการแรก คือ การเกี่ยวเก็บผูท่ีเช่ือและปฏิบัติตามพระกิตติคุณของพระองคผูท่ีนั่งอยูบน
เมฆขาวเหมือนบุตรมนุษย มีมงกุฎทองคําท่ีศีรษะ และมือถือเคียวอันคม จะเปนผูอ่ืนไปไมได นอกจาก
พระเยซูคริสต พระองคทรงรอคอยมาเปนเวลานานแลว ท่ีจะเสด็จมารับบุตรของพระองคทุกคนกลับ
ไปสูออมอกของพระองค บัดนี้เวลานั้นกม็าถึงแลว “ดูกอน ทานท้ังหลายพระองคจะเสดจ็มาในเมฆ 
และนัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองค” (วิวรณ 1:7) มันเปนเวลาที่คริสเตียนทุกคนตื่นเตนยนิดีและเฝาคอย
มาเปนเวลานานแลว แตในทางตรงกันขาม 

อีกประการหน่ึง ท่ีพระองคจะทรงกระทํา คือทําลายมนษุยคนที่เปนศัตรูของพระองค ลุมหลง
ในความบาปไมยอมกลับใจใหมรับเช่ือพระองค พระองคจะทรงรวบรวมคนเหลานีไ้วในสถานท่ีแหง
หนึ่ง แลวประหัตประหารคนเหลานี้อยางไมเมตตาปรานี ดุจผลองุนท่ีถูกเทลงในเคร่ืองหีบผลองุนอัน
ใหญ แลวถูกเหยยีบย่ําและค้ันองุนนั้น ตอนทายของตอนนี้กลาววา โลหิตของคนเหลานั้นจะนองไปท่ัว
แผนดิน ทวมถึงบังเหียนมา เปนภาพท่ีนากลัว ชวนใหขนลุกขนพองเหลือเกิน เร่ืองนี้เราจะเรียนอยาง
ละเอียดในบทตอ ๆ ไป กอนจะจบบทเรียนวันนี้ ขอใหถามตนเองวา ทานพรอมแลวยงั ท่ีจะตอนรับการ
เสด็จกลับมาของพระองค ทานท่ีเปนบุตรของพระองคแลว ขณะนี้ทานไดกระทําอะไรเพื่อพระองคบาง 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 5 
วิวรณ 15,16 

วิบัติครั้งสุดทาย 

ในพระธรรมววิรณบทท่ีเกาถึงสิบเอ็ด เราไดกลาวถึงมหาวิบัติสามอยางท่ีจะเกิดข้ึนกอนวัน
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต มหาวิบัตสิองอยางไดผานพนไปแลว ในบทที่เกาถึงสิบเอ็ด ความจริง
วิบัติท่ีสามควรจะตอจากวิบัติท่ีสองทันทีในบทท่ีสิบสอง แตมีหลายอยางท่ีพระเยซูคริสตทรงตองการ
ใหเราทราบ จงึตองอธิบายแทรกไวระหวางวิบัติท่ีสองและวิบัติท่ีสาม เพราะวิบัติท่ีสามหรือสุดทายเปน
ท่ีรวมของจุดอวสานของส่ิงท้ังปวงในโลก แมวิบัติคร้ังสุดทายจะถูกบันทึกไวในบทที่ 15 เปนตนไป ก็
พึงเขาใจวา วบัิตินี้จะเกิดข้ึนทันที เม่ือวิบัติท่ีสองผานพนไป วันแหงการพิพากษาของพระองคมาถึงแลว
พระองคจะไมถวงเวลาตอไปอีก 

15:1 เปนฉากเดียวกันกับท่ียอหนไดเห็นในวิวรณบทท่ี 11 ตอนสุดทาย ทานไดเหน็ทูตสวรรค
องคท่ีเจ็ดเปาแตร แลวมีเสียงแซซองสรรเสริญดังข้ึนในสวรรคประกาศถึง ชัยชนะและการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูคริสต แลวในขอสุดทายของบทท่ี 11 ยอหนไดเห็นพระวหิารของพระเจาในสวรรคเปด
ออก วิวรณ 15:1 เปนขอความท่ีติดตอกับขอสุดทายของววิรณบทท่ี 11 ไดอยางเหมาะเจาะท่ีสุดหลังจาก
ทานไดยินเสียงแตรท่ีเจ็ด และเห็นพระวหิารของพระเจาเปดออก ทานก็เห็นนิมิต มีทูตสวรรคเจ็ดองค 
ถือภัยทรมานเจ็ดอยาง อันเปนวิบัติคร้ังสุดทาย ขอเจ็ดกลาววา มหาวิบัติท้ังเจด็นี้บรรจุไวในขันทองคํา
เจ็ดใบ ทานท่ีไดศึกษามาต้ังแตตนคงจะสังเกตถึงภยัพิบัติท่ีจะเกิดแกชาวโลกในยคุแสนเข็ญสามตอน 
ตอนแรกจากบทท่ี 6 ถึงบทท่ี 8 เปนวิบัติเจ็ดประการในตราเจ็ดดวง ตอนท่ีสอง จากบทที่ 8 ถึงบทท่ี 11 
เปนวิบัตเิจ็ดประการในแตรเจ็ดคัน 

ตอนสุดทายจากบทท่ี 15 ถึงบทท่ี 16 เปนวิบัติคร้ังสุดทายในขันทองคําเจ็ดใบ โปรดสังเกตดวย
วา แตรเจ็ดคันรวมอยูในตราดวงท่ีเจ็ด และขันทองคําเจ็ดใบรวมอยูในแตรคันท่ีเจ็ด แมเหตุการณท้ังสาม
จะเกิดข้ึนไมพรอมกัน แตท้ังสามดําเนินติดตอกันไป แลวจบพรอมกันกับวิบัตคิร้ังสุดทาย โปรดดู
ภาพประกอบ) หมายความวา วิบัติแตละตอนไดเพิ่มความรุนแรงนากลัวแกวบัิติท่ีเกดิข้ึนกอนแลว ถาจะ
เปรียบเหมือนคนปวยก็พอจะเปรียบไดกับ คนเปนโรคอหิวาต โรคหวิาตกําลังคุกคามอยางหนกั มีโรค
หืดเขาแทรกแซงขณะท่ีคนปวยทนทุกขทรมานดวยอหวิาตกโรคและโรคหืด จวนจะตายอยูแลว เกดิเปน
โรคฝราย เปนหนองทัว่ท้ังตัวเขามาคุกคามอีกตอหนึ่ง จนกระท่ังเขาพบจุดจบของชีวิตดวยแสนทุกข
ทรมาน วิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในยคุแสนเข็ญก็จะเปนดังนี ้

 17 



2-4 ดูเหมือนพระธรรมวิวรณลวนบรรยายถึง ภาพท่ีนาเกลียดนากลัวซ่ึงจะเกดิแกชาวโลก ท่ีไม
ยอมเช่ือฟงและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา แตทามกลางความโหดรายทารุณของวิบัติเหลานั้นท่ี
ผานมา เรายังไดเหน็พระเมตตาอันใหญหลวงของพระเจา พระองคทรงเลือกสรรคนอีกกลุมหนึง่ ให
ออกไปตักเตือนส่ังสอนใหคนกลับใจใหม ในตอนสุดทาย แมผูตอตานพระคริสตจะพยายามกําจัด
มนุษยทุกคนท่ีติดตามพระเจา ดวยความรักมนุษยของพระเจาไมทรงประสงคท่ีจะใหคนหน่ึงคนใดตอง
พินาศ ทรงพยายามเปนคร้ังสุดทาย สงทูตสวรรคลงมาปาวประกาศพระกิตติคุณ และน่ันเปนพระกิตติ
คุณสุดทายซ่ึงมนุษยจะมีโอกาสไดยนิ ผูท่ีกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสตในขณะน้ัน จะถูกผูตอตาน
พระคริสตและผูพยากรณเท็จฆาตายส้ิน ในขอ 2 ถึงขอ 4 เราเห็นคนเหลานั้นถูกรับข้ึนไปยังเมืองสวรรค 
ดีดพณิ รองเพลงสรรเสริญพระเจา 

5-8 ในบทที่ 15 และ 16 ไดเปรียบเทียบใหเราเหน็ภาพสองอยาง ภาพแรกคือภาพแหงความสุข
ยินดี ประกอบดวยเสียงดนตรีและเสียงเพลง ของเหลาผูท่ีติดตามพระเยซูคริสต ดวยความสัตยซ่ือใน
เมืองสวรรค อีกภาพหนึ่ง เปนภาพแหงความทุกขทรมานอยางโหดรายทารุณท่ีสุดแทนท่ีจะไดยิน
เสียงดนตรีและเสียงเพลงทานจะไดยนิเสียงครํ่าครวญขบเข้ียวเค้ียวฟนของบรรดาชาวแผนดินโลก ท่ี
ตอตานพระเยซูคริสต ขณะนี้เหลาทูตสวรรคท่ีถือขันทองคําเจ็ดใบ บรรจุเต็มไปดวยวิบัติคร้ังสุดทาย 
พรอมแลวท่ีจะเทมายังพื้นโลก   

16:1,2 เราเช่ือวา เม่ือมาถึงตอนน้ีจะไมมีการประกาศพระกิตติคุณใด ๆ อีกและจะไมมีคริส
เตียนเหลืออยูในโลก เพราะทุกคนท่ีกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสตไมยอมกราบไหวบูชาผูตอตาน
พระคริสตหรือรูปเคารพของผูตอตานพระคริสตจะถูกประหารชีวิตหมด คริสเตียนท่ีอาจยังเหลืออยูใน
โลก คงเปนพวกอิสราเอล 144,000 คน ซ่ึงพระเจาทรงประทับตรา คุมกันรักษาไวไมใหรับอันตราย 
ขณะน้ันพวกเขาจะไมมีโอกาสไดประกาศกิตติคุณพระเจาจะทรงปกปกรักษาเขาไวในท่ีปลอดภัย แมภัย
วิบัติคร้ังสุดทายก็ไมอาจทําอันตรายแกพวกเขาได ทานจะเขาใจไดดียิ่งข้ึน หากนึกถึงภาพคราวท่ีพระเจา
ทรงเทวิบัติลงมายังประเทศอียิปต คราวท่ีกษัตริยฟาโรหมีใจแข็งกระดาง ไมยอมใหโมเสสนําชนชาติ
อิสราเอลใหออกจากเมืองอียิปต วิบัติหลายอยางในคร้ังสุดทายนี้ ก็เหมือนกับวิบัตใินสมัยโมเสส พระ
เจาทรงคุมกันชนชาติอิสราเอลสมัยนั้น ไมใหรับอันตรายจากวิบัตินัน้เลย 

ทูตสวรรคองคแรกไดเทขันแหงวิบัติลงบนแผนดิน “แลวก็บังเกิดมีผีอันมีทุกขเวทนาแสน
สาหัสแกคนท้ังหลาย ท่ีมีหมายสําคัญของสัตวรายนัน้ และท่ีไดบูชารูปของมัน” 

3 ทูตสวรรคองคท่ีสองเทวิบัติลงมาทําใหทะเลกลายเปนเลือด และสัตวท่ีมีชีวิตในทะเลก็ตาย
หมด ทานคงจะนึกภาพไดวาอะไรจะเกิดข้ึน หากสัตวในทะเลตายหมดชาวประมงจะตองพากันอดอยาก 
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รวมท้ังคนท่ัวโลกจะไมมีเนือ้ปลารับประทาน กล่ินเหม็นเนาของปลาจะตองฟุงกระจายไปทุกแหง จน
มนุษยไมรูวาจะไปหลบซอนท่ีใด  

4-7 ไมเพยีงแตส่ิงมีชีวิตในนํ้าเค็มตายหมด และสัตวน้ําจืดในแมน้ําลําธารจะตองตายไปดวย 
เพราะเม่ือทูตสวรรคองคท่ีสามเทวิบัติท่ีสามลงมา น้ําในแมน้ําลําธารจะกลายเปนเลือด สัตวในน้ําก็ไม
อาจมีชีวิตตอไปได เม่ือน้ําในแมน้ําลําธารกลายเปนเลือด มนุษยก็จะพากันอดน้ําตายอยางนับไมถวน สา
สมแลวท่ีพวกเขาจะรับโทษเชนนั้น พระเยซูคริสตตรัสวา “การแกแคนนั้นเปนพนกังานของเรา เราเอง
จะตอบแทน” (โรม 12:19) เขาเหลานัน้ไดทําใหเลือดของสิทธชนนองไปท่ัวแผนดิน ถึงเวลาแลวท่ี
จะตองรับผลกรรมท่ีไดทําไว 

8,9 เม่ือทูตสวรรคองคท่ี 4 ไดเทขันแหงวิบัติลงมา ดวงอาทิตยก็บังเกิดมีความรอนเพิ่มข้ึนสูง 
คลอกคนท้ังหลายในท่ีนี้มิไดกลาววา คนเหลานั้นถูกความรอนของดวงอาทิตยคลอกตาย นีก่็เปนภาพ
ของไฟในนรก แมจะรอนแรงไมมีอะไรเปรียบ มนุษยจะไมตายดวยไฟนัน้แตจะตองทนทุกขทรมาน
ดวยความรอนแรงของไฟท่ีไมรูจักดับตลอดไปเปนนิจฤดูรอนในประเทศไทย ก็นบัวาสรางความทุกข
ทรมานใหแกเราไมนอยแลว แตถาดวงอาทิตยเพิ่มความรอนมากกวานัน้ ประกอบกบัเกิดมีผีรายท้ังตัว 
และไมมีน้ําดืม่ จะเพิ่มความทุกขทรมานมากข้ึนสักเทาใด กระน้ันกต็ามมนุษยก็ยังมีใจแข็งกระดาง ไม
ยอมกลับใจใหม 

10,11 ทูตสวรรคไดเทวิบัตลิงมายังท่ีนั่งของผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จบันดาลให
ความมืดเกิดข้ึนท่ัวราชอาณาจักร มนุษยจะเจ็บปวดรวดราวจนตองกัดล้ินของตน ทามกลางความมืดนั้น 

12,16 ทูตสวรรคไดเทขันแหงวิบัติลงท่ีแมน้ํา ยูเฟรตีส ทําใหแมน้ําแหงไปเปดทางใหแกศัตรู
ของพระเจา นาํกําลังทหารท้ังหมดเขาสูกับดัก ซ่ึงพระเจาทรงวางไว สําหรับประหัตประหารเขาท้ังหมด
พญามารซาตาน ผูทรยศพระคริสต และผูพยากรณเท็จ จะสงคนออกไปปลุกปนใหประชากรที่เหลืออยู
ท่ัวโลก ลุกฮอืข้ึนมาสูรบกับพระเจา เราเรียกสงครามคร้ังนี้วา สงครามแหงอารมาเกดโดน จะเปน
สงครามท่ีตื่นเตนหวาดเสียวท่ีสุดในประวตัิศาสตร เราจะเรียนรายละเอียดของการสงครามนี้ในววิรณ
บทท่ี 19 

17-21 ทูตสวรรคองคสุดทายไดเทขันแหงวิบัติลงท่ีอากาศ บันดาลใหเกิดฟาแลบ ฟารอง และ
แผนดินไหวอยางขนานใหญ ทําใหพืน้ดนิแยกออก เมืองใหญตาง ๆ มากมาย แมกระท่ังเมืองบาบิโลน
เมืองหลวงใหญท่ีผูตอตานพระคริสตสรางข้ึน ตลอดจนหมูเกาะใหญนอยท้ังหลายไดจมหายลงไปใน
พื้นดิน แลวยงัมีลูเห็บใหญ แตละกอนหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ตกลงมาจากทองฟา ทําอันตรายแก
ส่ิงกอสราง พืชผลไรนา และส่ิงท่ีชีวิตทุกชนิดท่ียังเหลืออยู “สําเร็จแลว” “สําเร็จแลว” การแกแคนของ
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พระเจาเพื่อสิทธชนท้ังปวงไดสําเร็จแลว อาณาจักรของโลกทุกอาณาจักรตางลมจมไป พระองคจะทรง
ตั้งอาณาจักรของพระองคข้ึนมาแทนท่ี เหลาสิทธชนจะไดครอบครองรวมกับพระองคสืบ ๆ ไปเปนนิจ 

ความช่ัวกําลังมีอิทธิพลมาในโลกปจจุบัน และนับวันจะเพิ่มความช่ัวรายข้ึนทุกที ทานอยานกึ
วา พระเจาทรงไมเอาใจใสเหลียวแลตอส่ิงเหลานั้น พระองคทรงทราบทุกอยางท่ีเกดิข้ึนในโลก และใน
ชีวิตประจําวันของทาน เวลาของพระองคมาถึงเม่ือใด เม่ือนั้นพระองคก็จะกําจดัความชัว่ทุกอยาง 
ออกไปจากโลก “จงดูเถิด เราจะดอดมาเหมือนขโมย ผูท่ีเฝาระวังใหดี และรักษาเส้ือผาของตนจะเปน
สุข เกลือกวาผูนั้นจะเดนิเปลือยกายและคนท้ังหลายจะไดเห็นความนาละอายของเขา” (ววิรณ 16:15) 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 6 
วิวรณบทท่ี 17 

หญิงแพศยาบนสัตวรายสีแดงเขม 

ทานคงจะแปลกใจและรูสึกทอใจบางคร้ัง ท่ีเห็นคนช่ัวกลับไดดีเจริญรุงเรืองในดานตาง ๆ สวน
คนดีกลับตองอับจน ตกระกําลําบาก กิจกรรมของคริสเตียนท่ีมิไดตั้งม่ันอยูในความเช่ืออยางแทจริง 
ไดรับการอุดหนุน ความรวมมืออยางเต็มท่ีสวนกิจกรรมของคริสเตียน ท่ีทําเพื่อพระเจาอยางแทจริง 
กลับถูกทอดท้ิงใหอยูเดียวดาย ตองดิ้นรนตอสูแบบเลือดตาแทบกระเด็น ทานท่ีตองอยูในสภาพการณ
ดังกลาวนี ้ โปรดไดละสายตาจากการมองดูตัวเองและคนอ่ืน หันกลับมามององคพระเยซูคริสต 
พระองคจะทรงชี้ใหทานเห็นถึงบ้ันปลายของทุกส่ิง 

1-6 ทูตสวรรคองคหนึ่งไดช้ีใหยอหนเหน็การพิพากษาลงโทษหญิงแพศยา ซ่ึงไดทําการรวม
ประเวณีกับกษัตริยท่ัวโลกหญิงแพศยาผูนี้นุงหมดวยผาสีมวง และสีแดงเขม ประดับตัวดวยเคร่ือง
ทองคําเพชรนิลจินดาตาง ๆ หลอนไดนั่นอยูบนสัตวรายสีแดงเขมตัวหนึ่ง ซ่ึงมีเศียรเจ็ดเศียรและมีเขา
สิบเขา ยอหนกลาววา ผูหญิงนั้นเมาดวยโลหิตของพวกสิทธชน ท่ีพลีชีวิตเปนพยานเพ่ือพระเยซูคริสต 
เม่ือยอหนไดเห็นภาพเหลานี้แลว ทําใหรูสึกแปลกใจและอัศจรรยใจยิ่งนัก ดวยไมทราบความหมายท่ี
แทจริงของภาพน้ี และคงฉงนสนเทหใจเชนเดียวกับเราท้ังหลายวา “ทําไมหนอ คนช่ัวกลับเจริญรุงเรือง
มีอํานาจราชศักดิ์เชนนี”้ 

7-8 ขณะท่ียอหนฉงนสนเทหตอภาพท่ีเห็น ทูตสวรรคก็อธิบายใหทราบวา สัตวรายท่ียอหน
เห็นอยูนั้น ไดมีชีวิตอยูในกาลกอน บัดนี้มิไดเปนอยู แตมันจะกลับมีชีวิตอีก โดยข้ึนมาจากเหวอันลึก 
คนท้ังหลายท่ีมิไดเชื่อในองคพระเยซูคริสต จะตองอัศจรรยใจตอปรากฏการณท่ีเหน็อยูนี้ เราไดเห็น
สัตวรายตัวเดยีวกันนี้ในววิรณบทท่ี 11:7 และววิรณ 13:3,4 และเราไดรับคําอธิบายวา สัตวรายตัวนี้
หมายถึงผูตอตานพระคริสต ส่ิงท่ีทําใหคนทั่วโลกอัศจรรยใจมากก็คือ สัตวรายตัวนี้ (แทจริงเปนมนษุย) 
ไดมีชีวิตอยูในสมัยกอน มันไดตายไปนานแลว แตทันทีทันใดมนักลับมีชีวิตข้ึนมาอีก และประกอบดวย
ฤทธ์ิอํานาจยิ่ง คนผูนี้มิใชคนธรรมดา มันข้ึนมาจากเหวอันลึก ซ่ึงเปนท่ีขังของวิญญาณช่ัวท้ังหลาย แม
เราจะไมเขาใจถึงขอลึกลับนี้ดี แตกพ็อจะอธิบายไดเปนสองนัยวา คนผูนี้หรือสัตวราย หรือผูตอตาน
พระคริสต อาจเปนผูตอสูพระคริสตคนใดคนหน่ึงในสมัยกอน ท่ีตายไปนานแลว แตดวยฤทธ์ิอํานาจ
ของมาร และโดยการอนุญาตของพระเจา คนผูนี้จะฟนคืนชีพข้ึนมาในยุคแสนเข็ญ รับอํานาจทุกอยาง
จากพญามารซาตาน ประกอบกรรมชั่วรายทุกอยางในวาระสุดทายของโลก ถาเปนดงัท่ีคาดหมายนี ้ ก็
อาจเปนไปไดอีกนัยหนึ่งวา คนผูหนึ่งมีชีวิตอยูในสมยันั้นแตวิญญาณของพญามารซาตานซ่ึงข้ึนมาจาก
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เหวอันลึกเขาไปสิงสู ใชรางของมนุษยสําหรับประกอบกรรมช่ัว ผูตอตานพระคริสตจะเกดิข้ึนอยางไร 
เราไมอาจทราบแนส่ิงท่ีเราทราบมาแน ก็คือ มันจะมีฤทธ์ิอํานาจทุกอยางจากพญามารซาตานและมันจะ
บังคับใหคนทัว่โลก กราบไหวบูชามันแทนพระเจา 

10,11 ทูตสวรรคอธิบายตอไปวา “เศียรท้ังเจ็ดนัน้คือภูเขาเจ็ดยอดท่ีผูหญิงนั่งอยู” และ “ผูหญิง
ท่ีทานไดเหนก็คือเมืองใหญนั้น (เมืองบาบิโลน) ท่ีครอบครองกษัตริยท้ังหลายท่ัวแผนดินโลก” (ขอ 18) 
ถาทานตองการเขาใจความหมายของพระธรรมวิวรณบทท่ี 17 นี้ ทานตองเขาใจวา ผูหญิงแพศยานี้
หมายถึงอะไรขอ 18 เพียงแตกลาววา ผูหญิงนี้หมายถึงเมืองใหญ และบทท่ี 18 ไดชวยใหเราเขาใจ
กระจางข้ึนอีกเล็กนอยวา เมืองใหญนี้คือเมืองบาบิโลน ตามประวัติศาสตรพระคัมภรีเดิม เมืองบาบิโลน
ถูกสรางข้ึนคร้ังแรกหลังจากน้ําทวมใหญสมัยโนอาห มีช่ือเรียกวา “เมืองบาเบล” เปนแหลงท่ีมนุษยอวด
ดีตอพระเจา สรางหอบาเบลข้ึนเพื่อใหสูงทัดเทียมและใหญยิ่งเทากบัพระเจา พระเจาทรงลงโทษพวก
เขา โดยทําใหเกิดภาษาตาง ๆ ข้ึนในทามกลางคนเหลานั้น พวกเขาไมอาจเขาใจซ่ึงกันและกันได จึงได
กระจัดกระจายไปท่ัวโลก 2000 ป ตอมา ราชาเนบูคัดเนสซารไดสรางกรุงบาบิโลนข้ึนใหม ในเขตแดน
เดียวกัน คือริมฝงแมน้ํายูเฟรตีสตามประวัติศาสตรเราทราบวา เมืองนีเ้จริญรุงเรือง ใหญโตมโหฬาร ไม
มีเมืองใดในโลกทัดเทียมได ราชาเนบูคัดเนสซารตั้งเมืองนี้เปนเมืองหลวง สําหรับบังคับบัญชาประเทศ
ราชตาง ๆ ท่ีมีอยูและในพระคริสตธรรมคัมภีรยังบันทึกวา เมืองบาบิโลนเปนแหลงกําเนิดความช่ัวทุก
อยางเปนท่ีชุมนุมของศาสนาเทียมเท็จทุกอยางเปนท่ีซองสุมของกิเลส ราคะตัณหา และอบายมุขทุก
ชนิด เมืองนี้ไดถูกตีแตก พงัทลายพินาศไปนานแลว แตพระคัมภีรหลายตอนไดใหความสวางแกเราวา
เมืองนี้จะถูกสรางข้ึนใหมอีกคร้ังหนึ่งในปลายแผนดินโลก 

ฉะนั้น “หญิงแพศยา” ในบทนี้เราจึงอาจตีความหมายไดสองชนิดคือ หมายถึงกรุงบาบิโลนท่ีจะ
ถูกสรางข้ึนใหมในอนาคตซ่ึงผูตอตานพระคริสตใชเปนเมืองหลวงและหมายถึงความชั่วรายและศาสนา
เทียมเท็จทุกชนิดในโลก ท่ีไมยอมรับวาพระเยซูคริสตเปนบุตรของพระเจา ทรงส้ินพระชนมไถบาป
ของปวงมนุษยท่ัวโลกภูเขาเจ็ดยอดหมายถึงท่ีตั้งของกรุงบาบิโลนในอนาคต หรือท่ีชุมนุมของความช่ัว
และศาสนาเทียมเท็จทุกชนดิ 

12-14 “เขาท้ังสิบเขาท่ีทานไดเหน็นั้น คือกษัตริยสิบองคท่ียังไมไดเสวยราชสมบัติ” ในพระ
ธรรมดาเนียล บทท่ี 2 ทานคงยังจําไดวา ราชาเนบูคัดเนสซารไดฝนเห็นรูปปนใหญ ศีรษะทําดวยทองคํา
หมายถึงอาณาจักรบาบิโลน สวนอกและแขนเปนเงิน หมายถึงอาณาจกัร มาดายและ ฟารัศ สวนทอง
และโคนขาเปนทองเหลือง เล็งถึงอาณาจักร กรีซ ขาเปนเล็ก เล็งถึงอาณาจักรโรมัน เทาเปนเหล็กปนดิน
เล็งถึง อาณาจักรโรมันท่ีฟนฟูใหม นิ้วเทาสิบนิ้วหมายถึงกษัตริยสิบองคหรือผูนําของสิบประเทศ 
พยายามทําสนธิสัญญารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ในวิวรณบทนี้ไดชวยใหเราเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ในปลายแผนดินโลก จะเกิดมีชาติมหาอํานาจสิบประเทศรวมใจกันยกผูตอตานพระคริสตข้ึนเปนใหญ 
มีอํานาจบงการประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ดวยฤทธ์ิอํานาจท่ีไดรับจากพญามารซาตาน ชนทุกชาติทุก
ตระกูล ทุกภาษา จะยอมนบนอบอยูใตบังคับบัญชาของเขา ในตอนตน ผูทรยศพระคริสตจะสัญญาให
สันติภาพแกชาวโลก ใหมีอิสระเสรีใหสันติภาพแกชาวโลก ใหมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนาเทียมเท็จ
ทุกชนิด เขาจะรวบรวมศาสนาตาง ๆ ท่ัวโลก เขาเปนศาสนาเดียวกนั ตั้งเปนศาสนาใหม เหมือนดังคน
บางกลุมกําลังกระทํากนัปจจุบัน แลวประกาศวา นีแ่หละคือศาสนาท่ีดีท่ีสุด ท่ีทันสมัยท่ีสุด ผูนําของ
ประเทศและประชาชนมากมายท่ัวโลกตางหลงเช่ือ ถูกหลอกลวงใหรับเช่ือ ศาสนาเทียมเท็จท่ีผูตอตาน
พระคริสตคิดข้ึนนี้ “หญิงแพศยา” ก็เล็งถึงศาสนาเทียมเท็จนี้ และคนที่ติดตามรับเช่ือศาสนานี้ก็เทากับ
เปนการลวงประเวณีผูนําของชาติตาง ๆ และศาสนาตาง ๆ ท่ีมิไดสอนตามพระวจนะของพระเยซูคริสต 
จะรวมใจกนัทําลายคริสเตียนท่ีสัตยซ่ือตอพระเยซูคริสต ซ่ึงไมยอมรวมมือรวมใจกบัพวกเขา เขาจะ
ทําลายโบสถวิหารของพระเจา จับคริสเตียนไปขังคุก ทรมานหรือประหารชีวิตตามท่ีเขาชอบ เขาจะ
เยาะเยยหม่ินประมาทพระเจาผูสูงสุด ประหนึ่งวา พระเจาไมอาจตอกรกับพวกเขาไดเลย แตหาเปนดัง
เขาคิดไม พระเจาทรงเปนเจานายเหนือเจานายท้ังหลาย และทรงเปนพระมหากษัตริยเหนือกษัตริย
ท้ังหลาย พระองคสามารถชนะพวกเขาไดอยางงายดาย และคนท่ีสัตยซ่ือตอพระองคก็จะตองไดชัยชนะ
ในท่ีสุดดวย 

15-18 ในขอแรกเราอานพบวา หญิงแพศยานั่งอยูบน “น้ํามากหลาย” ในขอ 15 อธิบายวา น้าํ
มากหลายหมายถึงประชาชน และประเทศตาง ๆ ในตอนแรก ผูตอตานพระคริสตจะสําแดงตนดุจ
นักบุญเครงศาสนา ประกอบกรรมอุจาดลามก โดยเอาศาสนาบังหนา คนมากหลายตางช่ืนชมยินดี ยอม
อยูภายใตอํานาจของศาสนานี้ แตช่ัวระยะเวลาหนึ่งผานพนไป เหลาผูนําท้ังหลายเหน็วาศาสนาเทียมเท็จ
นี้มิไดดไีปกวาผูตอตานพระคริสต และแทจริงอํานาจสิทธ์ิขาดทุกอยางอยูท่ีผูตอตานพระคริสตแตผู
เดียวพวกเขาจงึตกลงพรอมใจกัน เลิกลมศาสนาเทียมเท็จนั้นเสีย ออกหมายประกาศส่ังหามใหนับถือ
ศาสนาใด ๆ ท่ีมีอยูในโลก นอกจากผูทรยศพระคริสตแตผูเดียว เวลานี้แหละ ผูตอตานพระคริสตจะมี
สิทธิอํานาจเต็มท่ี ท้ังในทางการเมืองและทางศาสนา มันจะอวดอํานาจขนานใหญ ยกตนข้ึนสูงทัดเทียม
กับพระเจา แตอนิจจา หาทราบไมวา วาระสุดทายของตนไดมาถึงแลว บทตอไปเราจะศึกษาถึงความ
พินาศของ “เมืองบาบิโลน”  

อยามีใจอิจฉาริษยาตอความเจริญรุงเรืองของคนช่ัวในโลกนี้เลย เพราะจุดหมายปลายทางของ
เขาคือความพนิาศ ความรุงเรืองในโลกยนืยงไดไมกี่สิบปก็ผานพนไป แตความดซ่ึีงสรางสมไวในองค
พระเยซูคริสต จะติดตามทานตลอดไปเปนนิจ จงยึดม่ันในพระวจนะของพระเจาอยาลุมหลงตอคําสอน
เทียมเท็จ เพราะคําสอนอันเทียมเท็จและผูตดิตามคําสอนนั้นจะตองพินาศไปดุจ “เมืองบาบิโลน” 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 7 
วิวรณ บทท่ี 18 

ความพินาศของเมืองบาบิโลน 

ในพระธรรมววิรณบทท่ี 17 ซ่ึงเราไดศึกษาเม่ืออาทิตยกอน เราทราบวาหญิงแพศยานัน้หมายถึง
เมืองบาบิโลน และเมืองบาบิโลนยังมีความหมายสองนยั นัยหนึ่งเล็งถึงความช่ัวรายทุกอยาง และศาสนา
เทียมเท็จท้ังหลายท่ีมีอยูในโลก วันหนึ่งผูตอตานพระคริสตจะทําลายศาสนาทุกศาสนาเสีย แลวตัง้ตน
ข้ึนเปนพระเจา ใหมนุษยท่ัวโลกกราบไหวบูชาแทน อีกนัยหนึ่งเล็งถึงกรุงบาบิโลน ท่ีจะถูกสรางใหมใน
อนาคต เปนเมืองหลวงท่ีใหญโตหรูหรา ทันสมัย เจริญรุงเรือง และฟุมเฟอยท่ีสุดในโลก 

1-3 แทจริงวิวรณบทท่ี 17 และบทท่ี 18 กลาวถึงเร่ืองเดยีวกัน คือความพินาศของเมืองบาบิโลน 
ท่ีแตกตางกันก็คือ บาบิโลนในบทท่ี 17 เราเล็งถึงศาสนาเทียมเท็จท้ังหลาย ซ่ึงลวนมีตนกําเนดิมาจาก
เมืองบาบิโลนในสมัยกอน ไดพบจุดจบจากน้ํามือของผูตอตานพระคริสต สวนบาบิโลนในบทท่ี 18 เล็ง
ถึงตัวเมืองอยางแทจริง ซ่ึงผูตอตานพระคริสตจะสรางข้ึนใหม แตงต้ังใหเปนเมืองหลวง ในขอ 1 ยอหน
ไดเหน็ทูตสวรรคองคหนึ่งลงมาจากสวรรค ประกาศดวยเสียงดังวา “เมืองบาบิโลนใหญนั้น ลมจมเสีย
แลว ลมจมเสียแลว...” มีบางคนอธิบายวาเมืองท่ีจะลมจมนี้ มิใชเมืองบาบิโลน เพราะเมืองบาบิโลนได
ถูกตีแตก และลมจนไปนานแลว จะลมจมอีกไดอยางไร แตจากคําพยากรณหลายตอนในพระคัมภรีเดิม 
ทําใหเราปฏิเสธไมไดวา กรุงบาบิโลนจะถูกสรางข้ึนใหมในอนาคต คําพยากรณเกีย่วกับความพินาศ
ของเมืองบาบิโลน ยังมิไดสําเร็จลุลวงทุกประการ ศาสดาพยากรณเยเรมียไดพยากรณไวในพระธรรม
เยเรมียบทท่ี 51:26 เกี่ยวกับความลมจมของเมืองบาบิโลนวา “แลเขาท้ังปวงจะเอากอนหินแตเจาสักกอน
หนึ่ง เพื่อจะทํามุมตึกมิได หรือจะเอากอนหินแตเจาสักกอนหน่ึง เพื่อจะทํารากตึกมิได แตเจาจะเปน
ความเริดรางตอไปเปนนิตย” ตามคําพยากรณนี้บอกวา เมืองบาบิโลนน้ีจะถูกทําลายอยางส้ินซาก จนไม
มีกอนอิฐกอนหินแมสักกอนเดียวเหลืออยู ใหเปนประโยชนแกคนรุนหลัง และสถานท่ีนั้นจะเริดราง ไม
มีมนุษยอาศัยอยูตลอดไปเปนนิตย แตหนวยสํารวจของมหาวิทยาลัยชิคาโกไดไปสํารวจและพบวา ยังมี
กอนอิฐกอนหนิของกรุงบาบิโลนเกากองพะเนินอยูเปนจาํนวน พัน ๆ ตัน กอนอิฐเหลานี้ทําข้ึนตาม
คําส่ังของราชาเนบูคัดเนสซาร คือแตละกอนยาว 17 นิว้ กวาง 13 นิ้วและหนา 3 นิ้ว ทุกแผนสลักช่ือของ
ราชาเนบูคัดเนสซาร และรายงานในป ค.ศ. 1939 แจงวา ปจจุบันในใจกลางสถานที่ของเมืองบาบิโลน
เกา ยังมีเมืองหน่ึงต้ังอยูช่ือเมือง “ฮิลลาห” มีประชากร 4 หม่ืนคน ประชาชนซ่ึงอาศัยอยูในบริเวณนัน้ได
ใชกอนอิฐกอนหินซ่ึงเปนส่ิงปรักหักพังของกรุงบาบิโลนเกากอสรางส่ิงตาง ๆ จะเหน็วา คําพยากรณ
ของอิสยาหและเยเรมีย ยังไมบรรลุผลสําเร็จท่ีแทจริง คําพยากรณจะตองสําเร็จอยางแนนอน และจะ
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สําเร็จไดก็ตอเม่ือกรุงบาบิโลนถูกสรางใหม และถูกทําลายลงอยางส้ินซากโดยพระหัตถของพระเจา จะ
ไมมีกอนอิฐแมสักกอนเดยีวเหลือไวใหเปนประโยชน สถานท่ีนั้นจะถูกทอดท้ิงเริดรางตลอดไปเปนนิจ 
พระเจาทรงทําลายเมืองนี้ เพราะเหตุเมืองนีเ้ปนท่ีกําเนิดและเปนท่ีชุมนมุของความช่ัวรายทุกชนิด “เปน
ท่ีอาศัยแหงผีปศาจ เปนท่ีคุมขังผีโสโครกทุกอยาง” ขอ 2) เปนศูนยกลางของแหลงกราบไหวบูชาผู
ทรยศพระคริสต เปนเมืองท่ีปราศจากความดี ความโอบออมอารี ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เคารพยําเกรงซึ่งกันและกันและศีลธรรม ดุจเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหในสมัยกอน 

4-8 พระเจาทรงเท่ียงธรรมเสมอ แมพระพิโรธของพระองคจะมากถึงสุดขีด พระองคก็ไมเคย
ลืมประชากรของพระองค ทรงเรียกใหพลไพรของพระองคออกจากเมืองนั้น เพื่อจะไดไมมีสวนในการ
บาปและจะไมไดรับอันตราย ทุกวันนี้ พระเจาทรงใหเราออกจากความบาปของฝายโลกพระองคตรัสวา 
“ทานท้ังหลายจงเปนคนบริสุทธ์ิ เพราะเราเปนผูบริสุทธ์ิ” (1 เปโตร 1:17) การแยกตัวออกจากฝายโลก
มิไดหมายวา ใหเราตัดสัมพันธไมตรีกับมนุษย อพยพเขาไปอยูในดงในปา อยูดวยกันกับเฉพาะพวก 
คริสเตียน แตหมายความวาใหเราตัดขาดจากความบาปทุกอยาง ไมวาจะเปนการกนิ การดื่ม การทํา
อะไรก็ตาม เราทําเพื่อเปนการถวายเกียรติยศแกพระเจา จงหลีกใหพนใหไกลที่สุดจากความบาป
เหลานั้น อยานึกวาลองนดิหนอย ดนูิดหนอย และทํานดิหนอยคงไมเปนไร ท่ีคริสเตียนลมเหลวพายแพ
ก็เนื่องจากไมยอมตัดคําวา “นิดหนอย” ออกจากชีวิตประจําวันของเขานั่นเอง 

ขอ 8 กลาววา เมืองนี้จะถูกทําลายดวยไฟ เปนไฟชนดิเดียวกนักับท่ีพระเจาทรงใชเผาผลาญ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ตามรายงานสํารวจของนักเคมีวทิยาแจงวา เมืองโสโดมและโกโมราห
ถูกเผาไหมดวยไฟชนดิท่ีรอนแรงท่ีสุด ไมเพียงแตอิฐ ไม เหล็ก จะถูกไหมเปนจุลแมแตพื้นดินท่ีเมืองท้ัง
สองต้ังอยูยังถูกไหมเกิดเปนหลุมลึก 1,300 ฟุต ปจจุบันไดถูกน้ําในทะเลแดงทวมจนมองไมเห็น พระเจา
จะทรงสงไฟลงมาเผาเมืองแหงความช่ัวนี ้ เม่ือทูตสวรรคองคท่ีเจ็ดไดเทวิบัติคร้ังสุดทายลงมา (ดวูิวรณ 
17:17,18)  

9-19 ตามคําอธิบายในพระธรรมตอนน้ีกลาววา เมืองบาบิโลนจะถูกเผาพินาศส้ินภายในช่ัวโมง
เดียว ฟงดเูปนส่ิงไมนาเช่ือ เมืองท่ีใหญโตเชนนีจ้ะถูกเผาราบคาบเพียงในช่ัวโมงเดียวไดอยางไร 
เหตุการณในเกาะฮิโรชิมา และนางาซากิจะชวยใหเราเขาใจไดดียิ่งข้ึน เม่ือระเบิดปรมาณูไดระเบิดข้ึน 
ทุกส่ิงบนเกาะถูกทําลายช่ัวพริบตาเดียว ไมตองใชเวลานานถึงหนึ่งช่ัวโมงเลย บางคนที่กําลังนั่ง
รับประทานอาหารอยูถูกรังสีปรมาณูเผาไหม หายวับสาปสูญไปกับตา ไฟกํามะถันซ่ึงตกลงมาจาก
ทองฟาจะตองรายแรงยิ่งกวานั้น ผูนําของประเทศท่ัวโลกเหลาพอคาและนักธุรกิจท้ังหลาย จะตองพา
กันครํ่าครวญรองไหตอการสูญเสียคร้ังใหญนี้ คาเสียหายคร้ังนี้จะนบัไมถวนลองคิดดูงาย ๆ ถา
กรุงเทพฯ ท้ังเมืองถูกไฟไหมอยางส้ินซาก ความหายนะจะเกิดข้ึนอยางใหญหลวงเพียงใด กรุงเทพฯ ไม
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อาจเปรียบไดกับเมืองบาบิโลนซ่ึงจะถูกสรางข้ึนใหมในอนาคต เราไดเรียนจากบทเรียนกอน ๆ แลว 
กอนวนัพระเยซูคริสตเสด็จมา ประเทศท่ัวโลกจะยอมทําสัญญาเปนภาคีกัน โดยมีผูทรยศพระคริสตเปน
ผูนํา เขาจะสรางเมืองหลวงของโลกท่ีกรุงบาบิโลน ท่ีนั่นจะเปนศูนยกลางของทุกอยาง เปนท่ีตั้งรัฐสภา
ของโลก เปนแหลงประชุมออกกฎหมายควบคุมเศรษฐกิจการคาของโลก ไมมีใครอาจซ้ือขายได หาก
ไมไดรับอนุมัติจากผูทรยศพระคริสต (ดวูวิรณ 13:16-17) เปนศูนยกลางธุรกิจท่ีใหญยิ่งท่ีสุด เปนคลัง
แหงวิทยาการท้ังหลาย เปนท่ีสํ่าสมของอาวุธยุทธโธปกรณ เคร่ืองเคมีภณัฑและเคร่ืองมือวิทยาศาสตรท่ี
ทันสมัยท่ีสุดเปนเมืองแหงความฟุมเฟอย สุรุยสุรายท่ีสุดในโลก (ดูขอ 11-14) เปนท่ีรวมของความอจุาด
ลามก ความโสมมและความบาปทุกชนิด ชาวโลกจะไมพิลาปรํ่าไหไดอยางไร เม่ือเขาไดสูญเสียทุก
อยางในช่ัวพริบตาเดียว นี่กเ็ปนขอเตือนใจใหเราทุกคนทราบวา “ทุกอยางในโลกลวนอนิจจัง” ทานไม
ตองอิจฉาผูหนึ่งผูใดท่ีรํ่ารวย ไมตองดูถูกเหยียดหยามคนท่ีต่ําตอยกวา จงต้ังม่ันคงอยูในพระเยซูคริสต 
“โลกน้ีกับความใครของโลกกําลังผานพนไป แตผูท่ีประพฤติตามพระทัยของพระเจา คงจะต้ังอยูเปน
นิตย” (1 ยอหน 2:17) “อยาสํ่าสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลกท่ีตัวหนอนและสนิมอาจทําลายเสีย
ได และท่ีขโมยอาจขุดซองลวงลักเอาไปได แตจงสํ่าสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ท่ีหนอนหรือสนิม
ทําลายเสียไมได และท่ีไมมีขโมยขุดชองลวงลักเอาไปได” (มัทธิว 6:19,20) 

20-24 ขณะที่วินาศกรรมและความเศราโศกกําลังคลุมไปท่ัวโลก ณ สถานท่ีอีกแหงหนึ่งใน
เมืองสวรรค พวกสิทธชนและอัครสาวก และพวกผูพยากรณกําลังช่ืนชมยินดีตอชัยชนะของพระเยซู
คริสต ท่ีไดกวาดลางอาณาจักรอันช่ัวรายของมนุษยใหออกไปจากโลก พระเจาไดทรงลงโทษแกแคน
แทนพวกเขาแลว เมืองบาบิโลนเคยรุงเรืองถึงขีดสุด ไดลอลวงบรรดาประเทศใหลุมหลง ไดทารุณ
โหดราย และฆาพวกผูพยากรณ และพวกสิทธชนจํานวนนับไมถวน บัดนี้ไดถูกทําลายอยางราบคาบ 
ตอไปมันจะไมอาจหลอกลวงผูใดไดอีก จะไมมีผูใดไดพบเหน็ความช่ัวรายอันนาบัดสีของเขาอีกทูต
สวรรคองคหนึ่งท่ีมีฤทธ์ิมาก กย็กกอนหนิใหญกอนหนึ่งทุมลงในทะเล และกลาววา “เมืองบาบิโลน
เมืองใหญนัน้จะลมจมลงอยางนี้แหละ” กอนหินนัน้ไดถูกทวมมิดหายวับไปกับสายตาอยางไร เมืองบา
บิโลนก็จะถูกกลืนกินหายวบัไปกับไฟกํามะถันอยางนัน้ 

โลกและสังคมท่ีเราอาศัยอยูปจจุบันพอจะเปรียบเทียบไดกับเมืองบาบิโลน ซ่ึงประกอบดวย
ความบาป ความอยุติธรรมทุกชนิด ขอทานโปรดไดแยกตัวออกจากความบาปน้ัน เพื่อทานจะไมมีสวน
ในความพินาศ ซ่ึงจะเกดิข้ึนในวันขางหนา  
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 8 
วิวรณ 19:1-10 

การมงคลสมรสของพระเมษโปดก 

“รูธ” เปนสุภาพสตรีท่ีจบจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแหงหนึ่งเม่ือไมนานมานี้ หลอนไดรับ
หม้ันกับสุภาพบุรุษคนหนึ่งเม่ือปกลาย และสัญญากันวา หนึ่งเดือน หลังจากรับปริญญาบัตรแลว ท้ัง
สองจะเขาสูพธีิมงคลสมรส วันสําคัญนั้นไดใกลเขามาทุกขณะ เพ่ือนคนหน่ึงถามรูธวา “รูธ เธอรูสึกเปน
อยางไรบาง” รูธตอบวา “ฉันต่ืนเตนยินดอียางบอกไมถูก จนบางคืนนอนไมหลับ ยิ่งใกลวันมงคลสมรส
เทาไร ฉันยิ่งตื่นเตนมากข้ึนเพียงนั้น” ในท่ีสุดวันมงคลสมรสของรูธก็มาถึง ทามกลางความช่ืนชมยินดี
ของมิตรสหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดาและพ่ีนองของเธอ พิธีอยางใหญโตหรูหราไดจัดข้ึนท่ี
โบสถ ทุกอยางไดเตรียมพรอมสรรพสําหรับงานน้ี เม่ือเจาสาวปรากฏตัวเดนิผานแขกหรือผูมีเกยีรติ
ท้ังหลาย เขามาท่ีธรรมาสน เสียงเปยโนและคณะนักรองก็กระหึ่มข้ึน วนิาทีแหงความตื่นเตนยินดีซ่ึงทุก
คนรอคอยก็มาถึง เจาบาวไดเดินมาท่ีธรรมาสนรับเจาสาวเขาสูพิธีอันบริสุทธ์ิ ประกาศเปนพยานแก
ชาวโลกกวาแตนี้ไป เขาท้ังสองจะเปนเนื้ออันเดยีวกัน คริสเตียนทุกคนไดรับการหม้ันไวแลวกบัพระ
เยซูคริสต วันหนึ่งเราจะเขาสูพิธีมงคลสมรส ท่ีใหญยิ่งหรูหราท่ีสุดในโลกบทเรียนวันนี้ ไดบอกใหเรา
ทราบถึงวันอันสุขเกษมนัน้ 

1,2 ในบทนี้เราไดยินเสียงเพลงของคณะนักรองท่ีใหญโตท่ีสุดของโลก รองเพลงท่ีช่ือวา 
“อาเลลูยา” คณะนักรองท่ีเราเห็นอยูปจจุบัน ถามีนักรองจํานวน 120 คน ก็นับวาเปนคณะนักรองท่ีใหญ
มากแลว ในวันทําพิธีระลึกถึงการฟนพระชนมของพระเยซูคริสตคร้ังหนึ่งท่ีกรุงมะนิลา มีนักรองจาก
คริสตจักรตาง ๆ มารวมกันประกอบเปนคณะนักรองใหญท่ีสุดมีจํานวนนักถึง 600 คน แตคณะนักรอง
นี้ไมอาจจะเปรียบไดกับคณะนักรอง ในวันมงคลสมรสแหงพระเมษโปดกเลย เพราะจะประกอบดวย
นักรองจากคริสตจักรท่ัวโลก คนท่ีบอกวา รองเพลงไมเปนในขณะนี้ เม่ือถึงวันนั้น จะเปลงเสียงรอง
เพลง “อาเลลูยา” รวมกับเหลาทูตสวรรคและคณะนกัรองโดยไมตองมีใครสอน เสียงเพลงนัน้ ไม
เพียงแตจะไดยินภายในโบสถแหงเดียว หรือสถานท่ีเดียวแตจะกองกงัวานไปท่ัวแผนดินสวรรคแผนดิน
โลก และแมใตพิภพโลก คํา “อาเลลูยา” แปลวา “สรรเสริญพระเจา” พวกเขาเหลานั้นสรรเสริญพระเจา 
ดวยเหตุอยางนอยสามประการ ประการแรก เพราะพระเจาไดทรงแกแคนแทนเหลาสิทธชน ไดพพิากษา
ลงโทษ “หญิงแพศยา” ตามความเท่ียงธรรมของพระองค ประการท่ีสอง พวกเขาสรรเสริญพระเจาเนื่อง
ในงานมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก ประการท่ีสาม พวกเขาสรรเสริญพระเจา ดวยพระเยซูคริสตจะ
เสด็จมาทําลายศัตรูใหราบคาบ และจะทรงครอบครองโลกพรอมดวยเหลาสิทธชน  
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พระธรรมสดุดี ไดบอกใหเราสรรเสริญพระเจาดวยเสียงเพลง ดวยพณิ ดวยแตร ดวยฉ่ิง ฉาบ 
และดวยเคร่ืองดนตรีท้ังหลาย นี่คือชีวิตคริสเตียนท่ีแทจริง เปนชีวิตท่ีเต็มไปดวยการขอบคุณสรรเสริญ 
เปนชีวิตแหงความสุข ความยินดี บางคนอาจกลาววา ไมเห็นมีอะไรที่ฉันจะตองสรรเสริญพระเจา ฉัน
ไดรับความทุกขลําบากมากมายอยางนี ้พระเจาไมเคยเหลียวแลเลย ยังจะสรรเสริญพระเจาไดอยางไรกัน 
อยาเพิ่งตอวาพระเจาเชนนัน้ จงหลับตานึกถึงพระคุณของพระองค และนับดวยนิ้วมือของทานแตละ
อยางซ่ึงพระองคไดใหแกทาน แลวทานจะทราบวา พระคุณของพระองคมีมากเหลือท่ีจะนับได อากาศ 
ลมหายใจสถานท่ีอยู เคร่ืองนุงหม แสงแดด น้ําฝน อาหาร ตนไม พืชผัก ชีวิตของทาน ความรอด ฯลฯ 
ส่ิงเหลานี้มาจากไหน ถานึกใหดแีลว จะรูสึกวาเราเปนคน เนรคุณจริง ๆ ความรักของพระองคก็อัศจรรย
เชนนี้แหละ พระองคทรงรักคนท่ีไมนารัก ทรงรักเราแมกระท่ังเม่ือเรายังเปนคนบาปทานยังจะกลาววา
ไมสมควรท่ีจะกลาวขอบพระคุณสรรเสริญพระเจาอีกหรือ 

3-8 คณะนกัรองไดรองเพลง “อาเลลูยา” สรรเสริญพระเจาติดตอกนัไปพรอมกับเสียงตอบรับ
ของ “ผูปกครองท้ังยี่สิบส่ีคน” กับ สัตวท้ังส่ีนั้นวา “สาธุ (หรือ อาเมน) อาเลลูยา” เพลงบทแรกท่ีผานไป 
เปนการสรรเสริญพระเจากลาวขอบคุณพระองคท่ีทรงแกแคนแทนเหลาสิทธชน เพลงบทท่ีสองจากขอ 
3 ถึง ขอ 8 เปนเพลงแสดงคามยินดีตอการมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก มีคําถามวา การมงคลสมรสน้ี
เกิดข้ึนเม่ือไร และใครเปนเจาสาวของพระเมษโปดก จากการวิเคราะหขอความตาง ๆ ในพระธรรม
วิวรณ เราพอจะกลาววา การมงคลสมรสแหงพระเมษโปดก เร่ิมหลังจากคริสเตียนไดถูกรับข้ึนไปพบ
พระเยซูคริสตบนทองฟากอนยุคแสนเข็ญ และกอนพระเยซูคริสต จะเสด็จมาทําลายอาณาจักรของโลก
หรืออาจสรุปไดวา การมงคลสมรสของพระเมษโปดกเกิดข้ึนระหวางยุคแสนเข็ญแตจะเปนตอนตน 
ตอนกลาง หรือตอนปลายของยุคแสนเข็ญ เราไมทราบ  

สวนเจาสาวของพระเมษโปดกน้ัน จะเปนคนอ่ืนไมได นอกจากคริสตจักรของพระเยซูคริสต 
หรือคริสเตียนทุกคนต้ังแตคริสตจักรในยุคตน จนถึงยุคกอนความทุกขแสนเข็ญจะเกิดข้ึน หมายความ
วาคริสเตียนท่ีแทจริงทุกคนในปจจุบัน รวมท้ังทานดวยจะเปนเจาสาวของพระเยซูคริสต กอนยุคแสน
เข็ญจะเกดิข้ึน คริสเตียนท่ีมีชีวิตอยู จะไดรับการเปล่ียนแปลงรางใหมและถูกรับข้ึนไปพบพระคริสต ณ 
สถานท่ีแหงหนึ่งบนทองฟา สวนคริสเตียนท่ีตายแลวจะฟนคืนชีพ ไดรับรางใหม ถูกรับข้ึนไปพบพระ
เยซูคริสต ซ่ึงกําลังรออยูแลวเชนกัน เม่ือทุกคนไปถึงท่ีนั่นพรอมแลว พิธีมงคลสมรสก็จะเร่ิมข้ึน การท่ี
เราเรียกเหตุการณคร้ังนี้วา “มงคลสมรส” เพราะวาคริสเตียนทุกคนเปนดุจหญิงสาวท่ีรับการหม้ันไว
แลวกับคูหม้ันของตน บัดนี้คูหม้ันไดกลับไปเตรียมสถานท่ีสําหรับเจาสาว เม่ือเตรียมทุกอยางพรอม
แลว ก็จะกลับมารับเจาสาวไปอยูดวยกนั และจะไมจากกนัอีก พระเยซูคริสตตรัสวา “....เราไปจัดแจงท่ี
สําหรับทานท้ังหลาย ถาเราไปจัดแจงท่ีสําหรับทานแลว เราจะมาอีกรับทานใหไปอยูกับเรา เพื่อเราอยูท่ี
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ไหนทานท้ังหลายจะอยูท่ีนัน่ดวย” (ยอหน 14:2-3) บัดนี้พระองคสถิตอยูกับเราในสภาพของพระ
วิญญาณเทาน้ัน แตวนัหนึ่งเราจะพบพระองคตอหนา วนันั้นพระองคจะทรงมีพระกายอันกอปรดวยสงา
ราศี 

ในขอ 8 ไดอธิบายอยางชัดเจนวาเจาสาวน้ันคือเหลาสิทธชนท้ังหลาย เขาเหลานั้นไดนุงหมดวย 
“ผาปานเนื้อละเอียดสดใสบริสุทธ์ิ” ตอนทายของขอนี้อธิบายวา “ผาปานนั้นไดแกการประพฤติชอบ
ธรรมของพวกสิทธิชน” ในท่ีนี้ไดกลาวถึง ความประพฤติของเหลาสิทธชนดวยเปนความจริงท่ีวา เราได
กลายเปนผูชอบธรรมแลว โดยพระโลหติของพระเยซูคริสต และเรามิไดรับความชอบธรรมนั้นโดยการ
พยายามทําบุญทําทาน หรือพยายามสรางคุณงามความดีของเราเอง แตพระเยซูคริสตก็ทรงเนนในเร่ือง
การประพฤติของชีวิตคริสเตียนมาก พระองคตรัสผานทานยอหนวา “คนใดท่ีอาศัยอยูในพระองค คน
นั้นไมไดมีปกติกระทําบาป ผูใดที่มีปกติกระทําบาป ผูนั้นยังไมไดเหน็พระองค และยังไมไดรูจัก
พระองค” (1 ยอหน 3:6) คริสเตียนทุกคนเปนคูหม้ันของพระเยซูคริสตแลว จงรักษาความบริสุทธ์ิของ
ตนไว ท้ังทางกาย วาจา ใจ และการประพฤติทุกอยาง เพื่อเราจะไมมีดางพรอย และมลทินในวนัท่ี
พระองคเสด็จมา 

9-10 เหตุการณท่ีนาแปลกใจซ่ึงทานควรสนใจในตอนสุดทายนี้ คือยอหนไดกมลงท่ีเทาของ
ทูตสวรรค จะกราบไหวทูตสวรรคองคนั้น เราเช่ือวา ยอหนคงทราบดีวา เราไมควรกราบไหวบูชาผูหนึ่ง
ผูใดนอกจากพระเจาองคเท่ียงแท ท่ียอหนไดกมลงจะกราบไหวนั้น คงเนื่องจากทูตสวรรคองคนั้น มี
รูปพรรณสัณฐานและสงาราศีเหมือนพระเยซูคริสต จนทําใหยอหนเขาใจผิดนกึวาเปนพระเยซูคริสต 
ทูตสวรรคองคนั้นรีบปฏิเสธทันที บอกวา “อยากราบไหวเลย ขาพเจากับทานเปนทาสดวยกัน และ
ขาพเจามาจากพวกท่ีนองของทาน....” คําพูดของทูตสวรรคนี้แหละทําใหเราตองแปลกใจ เพราะทูต
สวรรคกลาววา เขาก็คือคนหนึ่งมาจากทามกลางคริสเตียนในโลกน้ี ทําใหเรานกึถึงสภาพของคริสเตียน
ในวนัหนึ่งขางหนา เราจะไดรับการเปล่ียนแปลงใหมใหมีรูปพรรณสัณฐานเหมือนพระเยซูคริสต เราจะ
ไดรับใชพระองคตามหนาท่ีซ่ึงพระเจาทรงมอบหมายให ผูท่ีดีดพิณ เปาแตร และตําแหนงหนาท่ีทูต
สวรรคอ่ืน ๆ ก็คงจะเปนคริสเตียน ฉะนัน้ขอใหทานอดทนอีกเล็กนอย ในกจิกรรมตาง ๆ เพื่อพระเยซู
คริสตเพราะความทุกขลําบากซ่ึงเราไดอดทนเพ่ือพระเยซูคริสตในโลกน้ีนั้น ไมอาจเปรียบไดกับสงา
ราศี ซ่ึงเราจะไดรับจากพระองคเลย  
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2                บทเรียนท่ี 9 
วิวรณ 19:11-21 

สงครามอารมาเกดโดน 

มีคนเปนอันมากไดวิพากษ วิจารณกนัวา สงครามนิวเคลียรจะมีทางเกิดข้ึนไดอีกหรือไม ถา
สงครามโลกคร้ังท่ีสามเกิดข้ึน ผลจะเปนอยางไร หากพิจารณาพระธรรมวิวรณใหดี เราพอจะกลาววา 
สงครามโลกชนิดท่ีใชอาวุธนิวเคลียรนัน้ ไมนาจะเกดิข้ึน ถาจะเกิดข้ึนก็คงกอนวันเสด็จกลับมาของพระ
เยซูคริสตเล็กนอย เพราะประการแรก ชาติมหาอํานาจตาง ๆ หลายชาติ ตางมีอาวุธรายอยูในกํามือ หาก
สงครามโลกเกิดข้ึนจริงและชาติเหลานี้ใชอาวุธปรมาณู อาวุธนิวเคลียรในการสูรบ เพียงไมกีน่าทีคนท้ัง
โลกจะตายหมด ดวยตางฝายตางรักชีวิต และกลัวตาย โลกจะพยายามรักษาสันติภาพไวอยางสุด
ความสามารถ จะพยายามหลีกเล่ียงสงครามใหญท่ีใชอาวุธนิวเคลียร จะพยายามจัดองคการตาง ๆ เพื่อ
นําสันติภาพมาสูโลก ในพระธรรมวิวรณก็กลาววา เม่ือถึงปลายแผนดินโลกคนท่ัวโลกจะยอมอยูใต
อํานาจของผูตอตานพระคริสต เพื่อหวังจะนําสันติสุขมาสูปวงมนุษย ประการท่ีสอง พระเยซูคริสตทรง
ตองการแกแคนศัตรูของพระองคแทนสิทธชนท้ังหลายโดยพระองคเองไมตองการใชมนุษยทําหนาท่ีนี้
แทนพระองค คนช่ัวจะตองผานความทุกขยากลําบากในยุคแสนเข็ญ ตามท่ีกลาวไวในพระธรรมววิรณ 
อยางไรก็ตาม การสงครามจะไมมีวนัหมดส้ินไปจากโลกตราบใดท่ีมารยังเปนเจาโลกอยู สงครามจะเพ่ิม
ความรุนแรงข้ึนในบ้ันปลายแผนดินโลก จนกระท่ังกอนวันพระเยซูคริสตจะกลับมาเล็กนอย ชาติตาง ๆ 
ท่ัวโลกจะรวมตัวกันเปนกองทัพใหญท่ีสุด เพื่อทําสงครามกับเหลาสิทธชนและพระคริสตเปน
สงครามโลกระหวางกองทัพของพระคริสตกับกองทัพของมาร ซ่ึงเราเรียกวา “สงครามอารมาเกดโดน” 

11-16 เราวาการ “สงครามอารมาเกดโดน” เปนสงครามท่ีนาต่ืนเตนและใหญท่ีสุด เพราะเปน
สงครามระหวางมนุษยโลกซ่ึงมีพญามารซาตานเปนจอมทัพ กับกองทัพของพระเจาซ่ึงมีพระคริสตเปน
จอมทัพ บทเรียนท่ีผานมาคงจะชวยใหทานรูจักจอมทัพพญามารซาตานไมมากกน็อย ขอพระธรรมตอน
แรกนี้ ไดแนะนําใหเรารูจักกับจอมทัพสวรรค เนื่องจากมารมีฤทธ์ิอํานาจยิ่ง จึงไมมีมนุษยปุถุชนคนใด
อาจเอาชนะมันได นอกจากพระคริสตผูทรงเปนเบ้ืองตนและเปนเบ้ืองปลายของสรรพส่ิงเทานั้น จอม
ทัพและพลโยธาแหงสวรรคมีลักษณะดังตอไปนี ้

จอมทัพ คือพระเยซูคริสตทรงมาขาวออกจากสวรรค มาขาวหมายถึงความบริสุทธ์ิ และความ
เท่ียงธรรมพระองคทรงบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรมเสมอ แมในยามทําสงครามปราบปรามศัตรู พระเนตร
ของพระองคดจุเปลวไฟ แสดงถึงพระพิโรธของพระองค ท่ีมีตอปวงมนุษยซ่ึงไมยอมถอมตัวกลับใจ
ใหมประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง หมายถึงการทรงลวงรูทุกอยางของพระองค มนษุยไมอาจปดซอน
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ความลับใด ๆ จากพระองคได ไมวาความคิด การกระทํา คําพูด พระองคไมเพยีงแตมองสวนภายนอก
ของมนุษยเทานั้น แตมองลึกเขาไปในจิตใจของทุกคน  

ท่ีพระเศียรของพระองคมีมงกุฎหมายมงกฎุ แสดงวาพระองคทรงเปนกษตัริยแหงกษัตริย
ท้ังหลาย เพราะโดยท่ัวไป กษัตริยสวมมงกุฎเดยีวเทานัน้ ท่ีพระองคทรงสวมหลายมงกุฎ แสดงใหเห็น
ถึงฤทธ์ิอํานาจท่ีพระองคทรงมีเหนือกษัตริยทุกองคในโลก 

ในตอนนี้เราพบคําท่ีเรียกแทนพระนามสองคํา คือ “สุจริตและสัตยจริง” และ “พระวาทะของ
พระเจา” พระองคทรงสัตยจริงเสมอ ทรงรักษาคําม่ันสัญญาทุกอยางท่ีไดใหไวแกชาวโลก พระองค
เสด็จมาในฐานะเปน “พระวาทะของพระเจา” คือตรัสแทนพระเจา และนํามนุษยซ่ึงเต็มไปดวยความ
บาปกลับคืนมีสัมพันธไมตรีกับพระองคเชนเดิม 

เคร่ืองฉลองพระองคทรงเปอนดวยโลหิต โลหิตท่ีเห็นคร้ังนี้มิใชพระโลหิตของพระเยซูคริสต
เอง แตเปนโลหิตของเหลาศัตรูท่ีถูกฆา แลวเปรอะเปอนเคร่ืองทรงของพระองค ท่ีเคร่ืองทรงน้ันยังได
จารึกพระนามของพระองควา “พระมหากษัตริยแหงมหากษัตริยท้ังปวง และเจานายแหงเจานายท้ังปวง” 
จอมทัพของเราทรงยิ่งใหญเชนนี้ เรายังจะกลัวผูใดอีกหรือ 

พระองคไมตองใชระเบิดปรมาณู ปน หรืออาวุธส่ิงใดท่ีมนุษยมี แตทรงมีอาวุธท่ีรายแรงที่สุด 
คือ “พระวาทะ” ของพระองค โดยพระวาทะนี้ พระองคไดทรงสราง ฟา ดิน สวรรค ตนไม ส่ิงมีชีวิต
ท้ังหลาย พระองคตรัสเพียงคําเดียวส่ิงเหลานั้นก็เกดิข้ึน เปนการงายเหลือเกินท่ีพระองคจะทรงทาํลาย
มนุษย เพยีงแตตรัสคําเดียวใหเกิดแผนดนิไหว ฟาผาพายุกลาแกแผนดนิโลก มนุษยกไ็มมีท่ีจะหลบซอน
แลวเม่ือพระองคเสด็จมา ผูท่ีอวดดีคิดตอสูพระองคก็จะถูกทําลายพินาศสิ้นในช่ัวพริบตาเดียว 

ในขอ 14 เราเห็นกองทพัของพระคริสตประกอบดวยสิทธชนท้ังหลาย พวกเขามไิดสวมเส้ือ
เกราะ หรือถืออาวุธใด ๆ แตสวมผาปานเนือ้ละเอียดขาวบริสุทธ์ินั่งมาขาว ติดตามพระเยซูคริสตไป การ
สงครามคร้ังนี้ เปนสงครามโดยตรงของพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาเพื่อแกแคนแทนสิทธชน 
พระองคจะสูรบแตพระองคเดียว เรามีหนาท่ีติดตามพระองคเทานั้น เม่ือทรงไดชัยชนะแลว พระองคจะ
สถาปนาอาณาจักรของพระองคข้ึนบนโลก จะทรงใหสิทธชนท้ังหลายครอบครองโลกรวมกับพระองค 

17-18 การสงครามอารมาเกดโดนนี้ ศัตรูของพระคริสตจะตายอยางนับไมถวนจนหาท่ีฝงแทบ
ไมได พระองคตรัสใหบรรดานกท้ังหลาย มาชวยกันกนิเนื้อของศัตรูเหลานี้เสีย 

19-21 ในตอนตน เราไดกลาวถึงจอมทัพของทัพสวรรค คือองคพระเยซูคริสต ในตอนทายได
เปดเผยใหเราทราบถึงจอมทัพของฝายโลก ไดแกพญามารซาตานในรางของผูตอตานพระคริสต และผู
พยากรณเท็จ มันจะเรียก “บรรดากษัตริยแหงแผนดินโลก กับท้ังพลรบของกษัตริยเหลานั้น มาประชุม
กัน จะทําสงครามกับทานผูทรงมานั้น และกับพลโยธาของทาน” ในบทท่ี 16 กลาววา ผีโสโครกสามตน 
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รูปรางเหมือนกบ ออกจากปากของพญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ออกไป
ชักชวนใหกษตัริยท่ัวโลกทําสงครามกับพระคริสต มันจะบอกผูนําเหลานั้นวา พระเจาไมทรงยุตธิรรม 
ทรงสงทุกขภัยตาง ๆ มาสูพวกเขา ทําใหทนทกุขทรมานย่ิงทรงทําลายชีวิตมนุษยเกือบท้ังโลกอยาง
โหดรายทารุณ ทรงทําลายทรัพยสินมรดกตาง ๆ ท่ีพวกเขามีอยูอยางไมเปนธรรมท่ีสุด “ดูซิเมืองบาบิ
โลน ท่ีพวกเราอุตสาหสละแรงงานหยาดเหง่ือ ทุมเททุนทรัยพทุกอยาง บัดนี้ก็พนิาศไปส้ิน” คนท้ังโลก
ซ่ึงเช่ือวา ไมมีคริสเตียนเหลืออยูในทามกลางเขาขณะน้ัน จะลุกฮือข้ึนดวยความโกรธแคนตอพระคริสต 
ตามคํายุยงสงเสริมของมาร ประกอบกับไดเห็นฤทธ์ิอํานาจอันใหญยิ่งของผูทรยศพระคริสตและผู
พยากรณเท็จ ท่ีชนะไดแมกระท่ังผูเปนพยานท้ังสองท่ีมีฤทธ์ิยิ่งของพระเจา มารไดทําใหตาของคน
เหลานี้บอดไปอยางสนิท พวกเขาเช่ือวา อยางไรเสีย ผูทรยศพระคริสตและผูพยากรณเท็จคงจะสามารถ
ชนะพระคริสต และแกแคนแทนพวกเขาได จึงรวมมือรวมใจกัน สงกาํลังทหารท้ังหมดมาสูรบกับพระ
คริสต 

อารมาเกดโดนมีท่ีราบกวางใหญจากบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนกระท่ังถึงเมืองจอรแดน มี
ช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “ท่ีราบใหญ เจซรีล” ท่ีราบแหงนี้เคยเปนสนามรบใหญยิ่งในสมัยพระคัมภีรเดิม 
ทางทิศตะวนัออกมีแมน้ํายูเฟรตีสขวางกัน้อยู เม่ือถึงเวลานั้น พระเยซูคริสตจะบันดาลใหแมน้าํนี้แหง
ขอดไป (ดู ววิรณ 16:12) เปดเปนทางใหทัพของผูทรยศพระคริสตเคล่ือนเขามาอยางสะดวก พวกเขาจะ
ยาตราทัพเขาทําลายเมืองบริสุทธ์ิของพระเจา คือกรุงเยรูซาเล็มอยางปนป พระเจาทรงอนุญาตใหเขาทํา
เชนนั้นเพื่อใหพวกเขาเกิดเหลิงใจ และเคล่ือนพลตอไปท่ีสนามรบใหญ คือท่ีราบ “อารมาเกดโดน” ดวย
ใจกระหยิ่มยิ้มยองตอชัยชนะของกองทัพทุกประเทศ ทุกแหงจะไปรวมพลกันท่ีนั่น รอคอยท่ีจะทําศึก
กับ “พระมหากษัตริยแหงกษัตริยท้ังปวง และเจานายแหงเจานายท้ังปวง” นึกดูเปนเร่ืองท่ีนาขําเหลือเกิน 
ท่ีมนุษยริอานจะทําศึกกับพระเจาผูใหญยิง่ แตดังไดกลาวแลววา มารไดทําใหตาของพวกเขาบอดไปจน
ไมทราบวา อะไรควร และอะไรมิบังควรจะทํา เม่ือทุกส่ิงทุกอยางไดดําเนินไปตามท่ีพระเยซูคริสตทรง
คาดคะเนไวแลว ทองฟาก็จะเปดออก พระเยซูคริสตทรงนําทัพสวรรคลงมาประจับกับทัพของมาร 
เหตุการณตอนน้ีจะตองต่ืนเตนหวาดเสียวท่ีสุด มนุษยคงจะยิงปนใหญ ยิงจรวดนําวิถี นําเคร่ืองบิน
ประจัญบานทุกอยางออกใช แตช่ัวพริบตาเดียวเทานัน้ดวยคําตรัสเพยีงคําเดียวของพระเยซูคริสต ทัพ
ของมารก็พินาศไปส้ิน ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ถูกจับท้ิงลงไปในบึงไฟไหมดวยกํามะถัน
ท้ังเปน นั่นเปนวาระสุดทายของเขาท้ังสอง สวนทัพของเขานั้นววิรณบทท่ี 14 กลาววา โลหิตของพวก
เขาจะไหลออกทวมถึงบังเหยีนมา ไหลนองไปถึงพันสองรอยแปดสิบเสนเศษ 

อันตรายท่ีใหญหลวงท่ีสุด ในการยอมใหมารมีอํานาจเหนือชีวิตของทานดังท่ีเหน็ในบทเรียนนี ้
คือ มันจะทําใหดวงตาแหงจติสํานึกผิดและชอบของทานบอดได อวดดี หาวหาญแมกระท่ังคิดตอสูพระ
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เจาผูใหญยิ่ง มารพยายามทกุวิถีทางท่ีจะเอาชนะสิทธชนของพระคริสตแตเราวางใจไดวา หากเราติดตาม
พระเยซูคริสตอยางใกลชิดเสมอ มารก็ไมอาจเอาชนะเราได เพราะพระองคทรงเปนจอมทัพและตอสู
เพื่อเรา  
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2             บทเรียนท่ี 10  
วิวรณ บทท่ี 20 

ยุคหนึ่งพนัป 

มนุษยไดใฝฝนมาเปนเวลานานแลววา วนัหนึ่งขางหนา โลกจะพบสันติสุขจะไมมีการสงคราม
รบราฆาฟนกนั จะไมมีการขโมย ฉกฉวย แยงชิง จะไมมีการทรยศ คดโกง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ ไม
มีการดูถูกเหยยีดหยาม ไมมีโรคภัยไขเจ็บ และมีหลายคนเช่ือวา ส่ิงเหลานี้มีทางเปนไปได หากพยายาม
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม ทางดานวิทยาการ ทางดานจิตใจ การคมนาคม เปนตน แตเทาท่ีสังเกตด ู
ความหวังเชนนี้ดูจะเลือนลางเต็มที เพราะโลกเจริญกาวหนามากข้ึนเพยีงใด ความช่ัวก็ทวีคูณมากยิ่งข้ึน
เพียงนัน้การรบราฆาฟน เอารัดเอาเปรียบ คดีอาญาตาง ๆ ตลอดจนความช่ัวอ่ืน ๆ ปรากฏอยูบนหนา
หนังสือพิมพทุกวัน จนกลายเปนส่ิงธรรมดาไปเสียแลว ตราบใดท่ีมารยังเปนเจาโลกอยู ตราบนั้นโลก
จะไมมีสันติ ไมมีทางใดท่ีมนุษยจะนําสันติมาสูโลกได จนกวาราชาแหงสันติราช คือพระเยซูจะเสด็จมา
ครองโลก พระองคจะกําจัดราชาแหงความช่ัวรายนัน้ออกเสีย  

1-3 อาทิตยกอนเราไดศึกษาวา ผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ไดถูกจับท้ิงลงในบึงไฟ
ท่ีไหมดวยกํามะถันท้ังเปนวาระสุดทายของอาณาจักรมนษุยไดมาถึง พระองคจะต้ังอาณาจกัรของ
พระองคข้ึนแทนท่ี ในบทนีเ้ราจะเห็นวา เม่ือผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จถูกจับท้ิงลงในบึงไฟ
แลว ทูตสวรรคองคหนึ่งไดลงจากสวรรค มือถือลูกกุญแจสําหรับเหวลึกและโซใหญ จับพญามาร
ซาตานผูกมัดไว ขังไวในเหวลึกเปนเวลาหนึ่งพันป “เหวลึก” ท่ีกลาวนี้ตางกับ “บึงไฟท่ีไหมดวย
กํามะถัน” “เหวลึก” เปนแหลงท่ีคุมขังของวิญญาณช่ัวท้ังหลาย รวมทั้งวิญญาณของมนุษยท่ีมิไดกลับใจ
บังเกิดใหม เพือ่รอการพิพากษา ณ “พระท่ีนั่งใหญขาว” พญามารซาตาน และผีปศาจอื่น ๆ จะถูกจาํขัง
ไวในเหวลึกนัน้หนึ่งพันปนาแปลกใจเหลือเกิน ไมมีขอความบันทึกวา พญามารซาตานไดตอสูดิน้รน 
ไมยอมใหจับ นี่แสดงวา มารไมมีทางท่ีจะตอสูพระเยซูคริสตไดเลย หากพระองคทรงตองการกําจัดมาร
จริง ๆ มารกไ็มอาจหนจีากพระหัตถอันทรงฤทธ์ิของพระองคไปได ในการจับกุมมารคราวน้ี พระเยซู
คริสตทรงกระทําไดดวยความงายดาย เม่ือพระองคทรงล่ันกุญแจประทับตราประตูแหงเหวลึกนัน้ มารก็
ไมมีทางท่ีจะออกมาหลอกลวงชาวโลกอีก  

4-6 ในระหวางหนึ่งพันปท่ีมารถูกคุมขังอยูในเหวลึก พระองคจะทรงตัง้อาณาจักรของพระองค
ข้ึนบนโลก และใหเหลาสิทธชนท้ังหลายครอบครองโลกรวมกับพระองค คริสเตียนบางคนจะไดรับการ
แตงต้ังเปนกษตัริยครองเมือง 10 เมือง บางคนครอง 5 เมือง บางคนครอบ 1 เมือง บางคนมีตําแหนงเปน
รัฐมนตรี เปนผูวาราชการจังหวัด เปนนายอําเภอ เปนกํานันผูใหญบาน แลวแตความสัตยซ่ือของเขาท่ีมี
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ตอพระเยซูคริสต ขณะท่ียังมีชีวิตอยูผูท่ีเปนเจาเปนนายในปจจุบัน ไมวาจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ใหญโต
เพียงใดก็ตาม เขาอาจดํารงตําแหนงไมถึงสิบป บางคนไมกี่ปเสียดวยซํ้าก็พนตําแหนงนั้นไป แตผูท่ีจะ
ครอบครองรวมกับพระเยซูคริสต จะดํารงตําแหนงเปนเวลาหนึ่งพนัปเต็ม ๆ ทานไมตองหวงวาจะไร
ความสามารถในการปกครอง พระเยซูคริสตจะประทานสตปิญญาและฤทธ์ิอํานาจทุกอยางให
ผูปกครองสูงสุด คือพระองค พระองคจะปกครองชาวโลกโดยอํานาจเด็ดขาดแตผูเดยีว ในยุคหนึ่งพันป
นั้น จะเปนยคุแหงสันติสุขอยางแทจริง พลังนิวเคลียรซ่ึงมนุษยเคยนําไปใชในการสรางอาวุธ การ
ประหัตประหาร จะถูกนาํมาใชในทางท่ีเปนประโยชนแกมนุษยท้ังส้ิน จะไมมีการกันดารอาหาร 
แผนดินไหว โรคระบาดและทุกขภยัใด ๆ อีก มนุษยทุกคนจะมีอายุยืน ผูท่ีอายส้ัุนที่สุดยังมีอายุยืน
ยาวถึว 100 ป (ด ู อิสยาหบทท่ี 65) ท้ังนี้เพราะพญามารซาตาน เจาแหงความช่ัวไดถูกกําจดัไปจากโลก
ประการหน่ึง อีกประการหนึ่ง เพราะพระเยซูคริสตทรงปกครองชาวโลกดวยอํานาจเด็ดขาด ผูฝาฝนกฎ
บังคับของพระองคจะถูกลงโทษอยางหนกัท่ีสุด 

ขอ 6 ไดกลาวถึงคนท่ีเปนข้ึนจากความตายเปนคร้ังแรก ท่ีไดรับสงาราศีครอบครองรวมกับพระ
เยซูคริสต คนเหลานี้หมายถึงคริสเตียนท่ีแทจริงทุกคนซ่ึงถูกรับข้ึนไปกอนยุคแสนเข็ญ และคริสเตียนท่ี
ถูกประหารในระหวางยุคแสนเข็ญ เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา ผูท่ีถูกรับข้ึนไปกอนยุคแสนเข็ญจะ
ติดตามมาพรอมกัน สวนผูท่ีถูกฆาตายเพราะพระนามของพระเยซูคริสตในยุคแสนเข็ญจะฟนข้ึนใหม 
ถูกรับข้ึนไปพบพระเยซูคริสตและเหลาสิทธชนท้ังหลายที่รออยูกอนแลวนั่นหมายความวา หากทาน
เปนคริสเตียนท่ีแทจริง ทานก็จะมีโอกาสไดครอบครองรวมกับพระเยซูคริสตดวย แตจะเปนตําแหนงใด
นั้น ขอถามตัวเองวา ไดสัตยซ่ือตอพระองคเพียงใด 

7-10 แมมนุษยจะไดรับพระเมตตาคุณจากพระเจามากมายเพียงใดก็ตาม มนุษยซ่ึงมีนิสัยบาปก็
คงเปนคนบาปอยางเดิมนัน่เอง เวลาหนึ่งพันปท่ีพระเยซูคริสตทรงครองโลกดวยความยุติธรรมไมชวย
ใหมนษุยเปนคนดีข้ึนเลย มนุษยสวนมากไมยอมรับตามพระวจนะท่ีตรัสสอนไวในพระธรรมโรมวา 
มนุษยทุกคนเปนคนบาปไมมีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไมมีเลย (ดูโรม 3:23,11) ตางกลาวโทษผูอ่ืนเม่ือ
ตนทําผิดวา เพราะคนน้ันคนนี้ทําผิดตอตนกอนบางละ เพราะส่ิงแวดลอมบางละเพราะความอยตุิธรรม
บางละ ไมมีใครยอมรับวา ตนเปนคนผิดคนบาปสักคน ยุคหนึ่งพันปจึงเปนเคร่ืองพสูิจนใหมนุษยเห็น
ถึงสภาพอยางแทจริงของตน เม่ือครบหน่ึงพันป มารไดถูกปลอยออก จะดวยเหตใุดเราไมอาจทราบแน 
อาจเพราะประการแรก พระเยซูคริสตทรงตองการเลือกเฉพาะผูท่ีเช่ือ และยอมติดตามพระองคอยาง
แทจริงเขาสูแผนดินสวรรค ทางท่ีจะทราบวาใครสัตยซ่ือตอพระองคอยางแทจริง ก็โดยปลอยใหมารมา
ทดลองและลอลวงมนุษยอีก เม่ือการทดลองเกิดข้ึนเราก็ทราบไดทันทีวา ใครคือคริสเตียนปลอมและ
ใครคือคริสเตียนท่ีแทจริง อีกประการหนึ่ง อาจเปนเพราะพระเยซูคริสตทรงเปดโอกาสคร้ังสุดทาย ให

 35 



มารกลับใจใหม ทรงคิดวา จากการทนทุกขทรมานในเหวลึกหนึ่งพันป คงทําใหมารยอมกลับใจใหม
กระมัง แตมารก็ยังคงมีนิสัยช่ัวอยูเชนเดมิ เม่ือรับการปลดปลอยออกแลว ก็ออกลอลวงชาวโลกให
กระทําบาปมนุษยซ่ึงมิไดกลับใจใหมอยางแทจริงจํานวน “มากดจุทรายท่ีทะเล” จะหลงเช่ือถอยคําของ
มาร ชุมนุมกําลังศึกท่ัวโลกลอมกองทัพของพวกสิทธชน หมายจะขยีใ้หแหลกลาน แตยังไมทันท่ีเขาจะ
ลงมือทําประการใด ไฟก็ตกลงจากฟาสวรรคลางผลาญพวกเขาเสีย พญามารไดถูกจับกุมตัวอีกคร้ังหนึ่ง 
คราวนี้ถูกโยนลงในบึงไฟท่ีไหมดวยกํามะถัน ในท่ีซ่ึงผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จรับโทษอยู
ตรีเอกนุภาพของมาร คือ พญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จกจ็ะทนทุกขทรมาน
ในท่ีนั่นท้ังกลางวันกลางคืนสืบ ๆ ไปเปนนิตย นี่คือวาระสุดทายของมาร 

11-15 เม่ือการพิพากษาลงโทษพญามารซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จหมด
ส้ินลง ก็ถึงคราวท่ีพระเยซูคริสตจะทรงพพิากษาชาวโลกทุกคน คริสเตียนทุกคนจะถูกพิพากษาเชนกัน 
การพิพากษาของคริสเตียน มิไดเกีย่วกับการลงโทษหรือความรอด แตเกี่ยวกับความสัตยซ่ือของเขาและ
บําเหน็จซ่ึงพวกเขาจะไดรับ เพราะความผิดบาปของคริสเตียนทุกคนไดรับการลบลางแลว โดยพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต พระองคจะไมทรงระลึกถึงและไมเอยถึงอีก แตจะเปนส่ิงท่ีนาละอายเหลือเกนิ 
ในวนัพิพากษาคริสเตียนน้ัน หากคนใดไดรับความรอดก็เปนแตเพยีงดุจถูกกระชากออกจากกองเพลิง
เทานั้น คือไมมีความดีอะไรติดตัวท่ีพอจะทําใหไดรับบําเหน็จเลย 

สวนผูท่ีมิไดกลับใจใหม จะฟนคืนชีวิตเชนกัน เม่ือยคุหนึ่งพันปและไฟผลาญโลกไดผานไป
แลว พวกเขาทุกคนจะยืนอยูท่ีหนาพระท่ีนั่งขาว หนงัสือบันทึกความดีความช่ัวจะถูกเปดออก พรอมกบั
หนังสืออีกเลมหนึ่งคือ สมุดทะเบียนประจําชีพผูใดท่ีไมมีช่ือจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพ ไมวา
ผูใหญผูนอยจะถูกพิพากษาตามความประพฤติของเขาทุกอยาง ถึงเวลานั้นไมตองมีใครขูเข็ญให
สารภาพผิด ทุกคนจะคุกเขากมกราบเฉพาะพระพักตรพระเยซูคริสต ยอมรับวาพระองคคือพระเจาผู
สูงสุด พวกเขาจะยอมสารภาพความผิดบาปทุกอยางท่ีไดกระทํา ไมวาจะนาบัดสี นาอับอายขายหนา
เพียงใด แตสายเกินไปเสียแลวที่จะสารภาพผิดขณะนั้นดวย “ผูหนึ่งผูใดท่ีไมมีช่ือจดไวในสมุดทะเบียน
ประจําชีพนัน้ ผูนั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ” เขาจะขบเข้ียวเค้ียวฟนดวยความเจ็บปวด โอดครวญรองไหดวย
ความทุกขทรมาน 

ทานท่ีรัก ช่ือของทานจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพแลวหรือยัง มีวธีิเดียวเทานั้นท่ีทานจะมี
ช่ือในสมุดทะเบียนประจําชีพคือ ตอนรับพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดของทาน สวนทานท่ีเช่ือ
แนวามีช่ือในสมุดทะเบียนประจําชีพแลวจงคิดดวยวา ทานไดทําส่ิงใดเพื่อพระเยซูคริสต เพื่อทานจะไม
อับอายขายหนาในวนัพิพากษา 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2              บทเรียนท่ี 11 
วิวรณ บทท่ี 21 

ฟาใหมและแผนดินโลกใหม 

ในสมัยของโนอาห เม่ือพระเจาไดทรงทําลายโลกโดยการบันดาลใหน้ําทวมแลว พระองคทรง
รูสึกเศราพระทัย และสัญญาวาจะไมทําลายโลกดวยน้ําอีก พระเจาทรงประกอบดวยพระเมตตาคุณและ
ความรัก โดยพระทัยอันแทจริงของพระองคแลวพระองคไมทรงประสงคท่ีจะใหมนุษยคนใดตองไดรับ
ความทุกขยากลําบากเลย ตั้งแตมนุษยคูแรกไดกระทําบาปเปนตนมา พระองคทรงหาทางท่ีจะชวยมนุษย
ใหหลุดพนจากความบาป ทรงอดทนตอความช่ัวรายของมนุษยจนถึงท่ีสุด ทรงใหโอกาสแกมนุษย
จนถึงวินาทีสุดทาย เพื่อจะกลับใจบังเกิดใหม ตั้งแตพระธรรมปฐมกาล จนกระท่ังถึงวิวรณบทท่ี 20 ซ่ึง
เปนวาระสุดทายของแผนดนิโลก มนุษยจาํนวนนับไมถวนคงพอใจเดนิในทางแหงความบาป ทําตาม
ความปรารถนาฝายเนื้อหนัง พระเจาทรงสัญญาไดแลววา จะไมทําลายโลกดวยน้ํา แตในวาระส้ินสุด
ของโลก พระองคจะทรงลงโทษชาวโลกนี้ ยิ่งกวาท่ีเคยไดทรงลงโทษคนในสมยัโนอาห คือจะใชไฟ
ผลาญโลก ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากยุคหนึ่งพนัปผานพนไปแลว เม่ือพระองคทรงเห็นวา ไมมีประโยชนอัน
ใดท่ีจะปลอยใหคนบาป ซ่ึงมีใจแข็งกระดางเหลานี้มีชีวติอยูตอไป พระองคจะทรงสงไฟแหงกํามะถัน
ลงมาจากทองฟา เผาส่ิงท่ีมีชีวิตและทุกส่ิงทุกอยางในโลกใหพินาศวอดวายไป 2 เปโตร 3:10 ไดบรรยาย
ถึงวันท่ีนากลัวนั้นวา “ในวนันั้นทองฟาอากาศจะลวงเสียไปดวยเสียงอันดังสนั่น และโลกธาตุจะละลาย
ไปดวยไฟอันรอนยิ่ง และแผนดนิโลกกับส่ิงสารพัดท่ีมีอยูในโลกนั้นจะตองไหมเสียส้ิน” โลกใน
ขณะน้ันจะแลดูเหมือนดวงอาทิตยท่ีมีไฟลุกโพลงอยู จนทุกส่ิงทุกอยางซ่ึงเปนของยุคแหงความบาปได
อันตรธานลวงลับไป 

1-4 เม่ือทุกอยางในโลกไดลวงลับไปแลว ยอหนก็ไดเหน็ทองฟาใหมและแผนดินโลกใหม เปน
โลกและทองฟาเดียวกนักับท่ีเราเห็นอยูปจจุบัน แตไดรับการชําระใหมโดยไฟของพระเจา ส่ิงเกา ๆ 
ท้ังหลายไดสูญส้ินไป ทุกส่ิงทุกอยางจะกลายเปนของใหม เช้ือโรคซ่ึงมีอยูมากมายท่ัวโลกจะถูกไฟเผา
ผลาญทําลายหมด จะไมมีโรครายคอยรังควานมนษุยอีกตอไป ทะเลและมหาสมุทร ซ่ึงเปนท่ีสะสมของ
ส่ิงสกปรกท้ังหลายก็จะไมมีตอไปอีก มีผูอธิบายวา คนในสมัยกอนยคุโนอาหมีอายยุืนมาก มนุษยบาง
คนมีอายุยนืถึงเกือบพันปเพราะยุคนัน้ โลกมีเปลือกหุมอีกช้ันหนึ่งอาจเปนไอน้ํากไ็ด เพราะขณะนัน้ยัง
ไมมีฝนตก น้าํท้ังหลายรวมตัวกันเปนไอน้ํา หอหุมโลกนี้ไว ปองกันรังสีท่ีมีพิษ และเช้ือโรคตาง ๆ ซ่ึง
อาจเกิดแกมนษุย แตหลังจากเกิดฝนตก เปลือกหุมโลกชนิดนี้ก็อันตรธานไป ในอากาศจึงเต็มไปดวย
เช้ือโรค และส่ิงท่ีเปนภยัแกมนุษยท้ังหลายทําใหชีวิตของมนุษยส้ินลง แตในยุคฟาอากาศใหมและ
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แผนดินโลกใหม น้ําในทะเลมหาสมุทรท่ีเปนแหลงชุมนุมของเช้ือโรคตาง ๆ จะสูญหายไป กลับ
กลายเปนไอหุมหอเปนเปลือกชั้นพิเศษ ปองกันโลกและส่ิงมีชีวิตในโลกดังเชนสมัยยคุโนอาหมนุษยก็
จะมีอายยุืนอีก ความตายจะไมมีตอไป การครํ่าครวญและรองไห และการเจ็บปวดอยางหนึ่งอยางใดจะ
ไมมีอีก โรงพบาล เรือนจํา หลุมฝงศพจะหาไมพบในแผนดินโลกใหมนี้ และไมจําเปนตองมีตอไปอีก 

ขณะน้ีเราสามารถติดตอเขาใกลชิดกับพระเจาโดยทางวิญญาณจิตเทานัน้ แตในแผนดินโลก
ใหมพระเยซูคริสตจะดําเนนิทามกลางมนษุย มนุษยสามารถพูดคุยกบัพระองค สัมผัสมือกับพระองค 
เดินเลนดวยกนักับพระองค ดุจดังสมัยท่ีพระเจาเสดจ็มา สนทนากับอาดัมในสวนเอเดน สัตวรายไมวา
จะเปนสิงโต เสือ ชาง งูพิษ จะเปนเพื่อนของมนุษย และจะไมทํารายซ่ึงกันและกันอีก นี่แหละคือสภาพ
ของฟาอากาศใหม และแผนดินโลกใหม เปนส่ิงใหมซ่ึงมนุษยทุกคนปรารถนา และรอคอยมาเปน
เวลานานแลว  

5-8 ขณะท่ียอหนกําลังลืมตัวไปกับความอัศจรรยของส่ิงใหมเหลานี้ ก็ไดเห็นเมืองหน่ึงคือเมือง
เยรูซาเล็มใหมลอยลงมาจากสวรรค เปนเมืองท่ีพระเยซูคริสตทรงสัญญาไวในพระธรรมยอหน บทท่ี 14 
วา จะทรงกลับไปเตรียมท่ีอยูสําหรับเราเม่ือเตรียมพรอมแลว จะกลับมารับเราไปอยูกบัพระองค (ยอหน 
14:1-3) ขณะน้ีพระองคยังทรงกําลังเตรียมเมืองเยรูซาเล็มใหมนี้อยู แตวันหนึ่งขางหนาเม่ือทุกส่ิงทุก
อยางพรอมแลว เมืองนีก้็จะเล่ือนลอยลงจากสวรรค มาเปนท่ีอยูของเหลาสิทธชน (ดูขอ 7) เนื่องจากพระ
ธรรมบทน้ีมิไดกลาววา กรุงเยรูซาเล็มใหมนี้จะเล่ือนลอยลงมาต้ังอยูบนโลก หรืออยูในอากาศ เราจึงมิ
อาจทราบสถานท่ีตั้งของเมืองได แตจากพระคริสตธรรมตอนอ่ืน ๆ ไดใหความสวางแกเราวา เมือง
เยรูซาเล็มใหม จะลอยอยูในอากาศเหนือแผนดินโลกใหมเล็กนอย ไมสูงเกินไปจนผูท่ีอาศัยอยูบน
แผนดินโลกใหมมองไมเหน็ ไมต่ําเกนิไป จนไมอาจใหแสงสวางแกแผนดินโลกใหมอยางนอยคร่ึงโลก
ได 

ขอ 7 และขอ 8 ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูท่ีจะมาอยูในกรุงเยรูซาเล็มใหม หรือเมืองสวรรคท่ี
แทจริงของเราและผูท่ีไมอาจเขาไปในเมืองสวรรคนี้ ขอทานไดอานดู ขอ 7 ขอ 8 อีกคร้ังหนึ่งแลวคิดดู
วา ตนอาจไดเขาไปอยูในกรุงเยรูซาเล็มใหมนี้หรือไม ถาความบาปของทานมิไดรับการชําระ โดยพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต และช่ือของทานมิไดจดไวในสมุดทะเบียนประจําชีพของพระเมษโปดก (ขอ 
27) ก็เปนอันแนใจวาทานไมมีหุนสวนในแผนดินสวรรค และแผนดินโลกใหมนี้  

9-27 บทนี้ท้ังบทไดบรรยายถึงสภาพของกรุงเยรูซาเล็มใหม เราจะพยายามอธิบายใหรวบรัด
ตัดความ เพื่อทานจะมองเหน็ภาพของเมืองนี้ไดชัดเจนยิง่ข้ึน กอนอ่ืน ขอใหทานนกึถึงภาพของเมือง
ลอยอยูในอากาศบนแผนดนิโลกใหม มองจากพื้นโลกข้ึนไปจะเหน็รัศมีอันเจิดจาของพระเจาปกคลุมอยู
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ท่ัวทั้งเมือง (ขอ 11) ตัวเมืองมีกําแพงสูงใหญ กวางยาวเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส คือมีสวนกวาง สวนยาว และ
สวนสูงเทากัน ยาวดานละ 54,600 เสน ทําดวยแกวมณีโชติ  

กําแพงเมืองนีมี้รากหรือฐานสิบสองช้ัน มีช่ือของพวกอัครสาวกจารึกไวรากท้ังหลายประดับ
ดวยแกวประเสริฐทุกอยาง สะทอนแสงสีงดงามตระการตา (ดูขอ 19,20) ขอใหทานหลับตานึกถึงภาพ
ของหลอดไฟนีออน ท่ีมีสีสันตาง ๆ สลับกัน ในงานร่ืนเริงหรือถนนใหญตาง ๆ จะชวยใหทานมองเห็น
ความสวยงามของกําแพงนัน้ยิ่งข้ึน 

เมืองนี้มีประตูเมืองสิบสองประตูคือกําแพงแตละดานมีสามประตู แตละประตูมีทูตสวรรค
ประจําอยูองคหนึ่ง และมีช่ือของตระกูลอิสราเอลสิบสองตระกูลจารึกอยูท่ีประตูเหลานั้น 

ส่ิงกอสราง เชนถนนหนทางอาคารบานเรือน ลวนทําดวยทองคําเนื้อบริสุทธ์ิดุจแกวสุกใส (ขอ 
18,21) จากภาพท่ีเราเห็นเพียงเล็กนอยนี้ ทําใหเราเห็นถึงความสวยงาม ความอัศจรรยของเมืองซ่ึงพระ
เยซูคริสตทรงเตรียมใหแกเราท้ังหลายท่ีติดตามพระองคดวยความสัตยซ่ือไมตองอธิบายก็ทราบวา เรา
จะมีความสุขมากมายเพียงใดในเมืองสวรรคนี้ ในเมืองสวรรคจะไมมีส่ิงตอไปนี้ 1.น้ําตา เพราะพระเจา
จะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเรา (ขอ 4) 2. ความตาย เพราะความบาปซ่ึงเปนตัวทําลายชีวติไมมี
เหลืออยูในแผนดินสวรรค 3. การครํ่าครวญรองไห และความเจ็บปวด เพราะส่ิงเหลานั้นไดผานพนไป
แลว (ขอ 4) 4. พระวิหาร (ขอ 22) เพราะพระเจาทรงสถิตอยูทามกลางเรา ไมจําเปนตองมีพระวิหารที่
สรางดวยมือมนุษยอีก 5. ดวงอาทิตยและดวงจันทร เพราะพระรัศมีของพระเจาและพระเมษโปดกไดให
แสงสวางมากพอแลว แมคนบนแผนดินโลกใหมกจ็ะอาศัยแสงสวางจากพระสงาราศีนั้น (ขอ 23,24) 6. 
ไมมีบานประตู เพราะไมมีขโมย ไมจําเปนตองปดประตู (ขอ 25) 7. ความบาป เพราะ “ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ี
เปนมลทิน หรือผูหนึ่งผูใดท่ีประพฤติเปนท่ีอุจาด หรือพดูมุสาจะเขาในเมืองนั้นไมไดเลย” (ขอ 27) 

จากขอ 24 ถึง 26 จะเหน็วา มีการติดตออยางใกลชิดระหวางผูท่ีอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มใหม 
และผูท่ีอาศัยอยูบนแผนดินโลกใหม เพราะ “กษัตริยท้ังปวงในแผนดินโลกจะนําสงาราศีของตนมา
ถวายในเมืองนั้น” กษัตริยเหลานี้คงหมายถึงสิทธชนท้ังหลาย ท่ีไดรับบําเหน็จจากพระเยซูคริสต ให
ครอบครองเมืองตาง ๆ ตามท่ีพระองคทรงสัญญาไวสวนใครผูใดจะอาศัยอยูบนแผนดินโลกใหมนัน้ ไม
มีใครทราบ ตองรอจนถึงวันนั้น แลวความลับทุกอยางก็จะถูกเปดเผยออก แตเราทราบวา ผูท่ีมีชัยชนะ
ตอความบาป โดยอาศยัพระเยซูคริสต กจ็ะมีหุนสวนในแผนดนิสวรรค หรือเมืองเยรูซาเล็มใหมของ
พระองค 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2              บทเรียนท่ี 12 
วิวรณ บทท่ี 22 

“เราจะมาโดยเร็วพลัน” 

สัปดาหกอนเราไดเหน็สงาราศี และภาพอันสวยงามของ “เมืองเยรูซาเล็มใหม” ลอยลงจาก
สวรรค เปนท่ีประทับของพระเจา พระเมษโปดก และเปนท่ีอยูของคริสเตียนท่ีสัตยซ่ือท้ังหลาย ท่ีนั่นไม
มีความยากลําบาก ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ไมมีความอดยาก ไมมีการตาย ชีวิตประจําวันจะเต็มไปดวย
ความสุขสดช่ืน และการขอบคุณสรรเสริญพระเจาตลอดเวลา 

1-5 ขอพระธรรมหาขอแรกในบทท่ี 22 นี้ ควรจะรวมอยูในบทที่ 21 เพราะเปนคําบรรยาย
เกี่ยวกับเมืองเยรูซาเล็มใหม ในบทที่ 21 ไดบรรยายใหเราทราบถึงสวนประกอบและขนาดของกําแพง
เมืองฐานของกําแพงเมือง ประตูเมือง ถนนหนทาง และส่ิงกอสรางภายในเมือง ซ่ึงลวนแตวิจติรพสิดาร
สุดจะพรรณนา ในบทกอนเราไดเรียนวา ไมมีทะเลในแผนดินโลกใหม แตในเมืองเยรูซาเล็มใหมจะมี
แมน้ําสายหน่ึง มิใชเปนแมน้ําธรรมดาแตเปน “แมน้ําแหงชีวิต” น้ําใสดุจแกวแสดงถึงความสะอาดหมด
จด และความบริสุทธ์ิของนํ้า แมน้ํานีไ้หลจากพระท่ีนั่งของพระเจาไปยังเแหลงตาง ๆ ทามกลางถนน
ใหญในเมือง ริมแมน้ําท้ังสองเรียงรายดวย “ตนไมแหงชีวิต” ผลิตผลทุกเดือน ตนไมแหงชีวิตนี้ เราเช่ือ
วาเปนตนไมชนิดเดยีวกันกับตนไมแหงชีวติ ในสวนเอเดน ซ่ึงพระเจาทรงสรางใหแกอาดัมและเอวา ผู
รับประทานผลไมจากตนไมแหงชีวิต จะมีชีวิตยนืยาวตลอดไปเม่ืออาดัมและเอวากระทําบาป พระเจา
ทรงขับไลเขาท้ังสองออกจากสวนน้ันเสีย และไมใหมนุษยมีโอกาสไดกินผลไมจากตนไมแหงชีวิตอีก 
มนุษยจึงตองพบความตายตัง้แตนั้นมา 

เราไมไดพบตนไมแหงชีวิตอีก จนกระท่ังถึงเมืองเยรูซาเล็มใหม พระเจาทรงใหตนไมนี้เจริญ
งอกงามท่ัวท้ังสองฝง ของแมน้ําแหงชีวิต เปนอาหารของผูท่ีอาศัยในเมืองนั้น เพื่อเขาจะไดมีชีวิตยนืยาว
ตลอดไปเปนนิจ ท่ีเราเช่ือวา คนท่ีอาศัยในกรุงเยรูซาเล็มใหม รับประทานผลไมแหงชีวิต เพราะตนไม
นั้นผลิตผลทุก ๆ เดือน หากไมมีใครรับประทานแลว ตนไมจะผลิตผลทุก ๆ เดอืนไมได เราไมตอง
ตรากตรําทํางาน เหง่ือไหลทวมตัวเพื่อการดํารงชีพ พระเยซูคริสตทรงเตรียมทิพยอาหารไวใหเรา
บริบูรณแลว หากตองการรับประทานเม่ือใด กเ็ด็ดผลไมจากตนไมแหงชีวิตนั้นมารับประทาน ในพระ
คัมภีรภาษาอังกฤษยังกลาววา ตนไมแหงชีวิตจะผลิตผลชนิดตาง ๆ กันถึง 12 ชนิดทุก ๆ เดือน ทานจึง
ไมตองหวงวาจะตองทนเบ่ือรับประทานอาหารรสชาดเดยีวกันทุก ๆ วนั 

ในเมืองสวรรคจะไมมีการสาปแชงใด ๆ โรคภัยไขเจ็บและอันตรายอันเกิดจากการสาปแชงจะ
อันตรธานไปส้ิน เราจะอยูอยางใกลชิดสนิทสนมท่ีสุดกับพระเจา เพราะพระท่ีนั่งของพระองคตั้งอยู
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ทามกลางเมืองนั้น ขณะน้ีเราไมอาจมองเห็นพระเจาและพระเยซูคริสตได แตถึงวันนัน้เราจะพบปะ
สนทนากับพระองคไดตอหนาทุกวนัท่ีนั่นจะไมมีกลางคืน ไมตองการแสงไฟฟา ตะเกยีงเจาพาย ุ หรือ
แสงสวางจากดวงอาทิตย เพราะพระรัศมีของพระเจาไดเปนแสงสวางเจิดจาสองอยูตลอดเวลาแลว 

มีคนถามวา เม่ือเราไปอยูในเมืองสวรรคแลว เราจะมีงานอะไรทําหรือไมเช่ือวาพระเยซูคริสต
ทรงตองมอบหมายงานบางอยางใหเราทําแน บางคนจะมีตําแหนงหนาท่ีเปนกษัตริยครองนานาชาติบน
แผนดินโลกใหม และคนอ่ืน ๆ จะมียศถาบรรดาศักดิ์ลดหล่ันกันไป ตามท่ีพระองคทรงเห็นชอบและ
ควร บางคนจะมีหนาท่ีบรรเลงดนตรี ขับรองถวายเกยีรติยศแกพระเจา (ถาทานอยากเปนนกัดนตรีใน
เมืองสวรรค ก็ควรจะเร่ิมฝกหัดเสียต้ังแตบัดนี้) พระธรรมวิวรณไมไดกลาวถึงยวดยานพาหนะใชในการ
สัญจร ระหวางเมืองเยรูซาเล็มใหมกับแผนดินโลกใหม หรือการสัญจรภายในแผนดินโลกใหมและ
ภายในเมืองสวรรค อาจจะเปนไปไดวา ขณะนั้นเราไมจาํเปนตองมียวดยานพาหนะเชนเคร่ืองบิน หรือ
รถยนตอีกตอไป ทุกคนมีรางกายท่ีรับการเปล่ียนแปลงใหมเหมือนพระเยซูคริสต สามารถบินไปที่ใดก็
ไดตามใจชอบ ดวยความเร็วท่ีไมอาจประมาณได เม่ือนกึวาจะไปท่ีใด ช่ัวพริบตาเดยีวเราก็จะถึงสถานท่ี
นั้น (นีเ่ปนเพยีงภาพนึกฝนเทานั้น)  

6-9 พระเยซูคริสตทรงใชทูตสวรรคเนนใหยอหนและเราทุกคนทราบวา คําพยากรณท่ีเขียนไว
ในพระธรรมววิรณนีเ้ปนจริง เหตกุารณท้ังปวงจะตองอุบัติข้ึนจริงในไมชานี้ บางคนเม่ือไดอานพระ
ธรรมวิวรณ หรือไดยินเร่ืองราวท่ีบันทึกไวในพระธรรมเลมนี้ อาจจะหัวเราะเยาะวา เปนเร่ืองเหลวไหล
หลอกใหกลัว เปนเทพนยิายหลอกเด็ก ใหหลงเช่ือ ไมมีทางท่ีจะเปนไปได พระเยซูคริสตทรงเนนอยาง
หนักแนนวา ส่ิงเหลานี้จะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน ทรงกลาวประโยคเดียวกัน เพื่อเปนขอเตือนใจเราถึง
สามคร้ังในบทเดียวกันนี้วา “จงดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพลัน” ทุกคนท่ีถือรักษาคําพยากรณท่ีกลาวไวก็
เปนสุข  

10,11 ในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรคไดบอกใหดาเนยีลประทับตรา เก็บซอนคําพยากรณทุก
อยางไว จนกวาบ้ันปลายแผนดนิโลกจะมาถึงแตทูตสวรรคไดกลาวตรงกันขามกบัยอหนวา อยา
ประทับตราหรือเก็บคําพยากรณนี้ไวเปนความลับเพราะ “เวลานั้นใกลจะถึงแลว” ควรจะปาวประกาศ
ขาวนี้ใหทุกคนทราบ ผูใดท่ีไดยนิคําเตือนและขาวประเสริฐ ไมยอมกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอด ยังคงประพฤติอธรรม คลุกคลีกับส่ิงท่ีเปนมลทิน ก็ไมมีทางท่ีจะชวยเขาไดอีก
ตอไป นอกจากปลอยใหเขากระทําเชนนั้นจนกวา “วันนัน้” จะมาถึงสวนผูท่ีไดยิน และยอมปฏิบัติตาม
คําพยากรณท่ีกลาวไว เขาจะกลายเปนผูบริสุทธ์ิ มีสิทธิเขาไปรับหุนสวนในเมืองสวรรคซ่ึงบริสุทธ์ิ 

12-15 พระเยซูคริสตตรัสเตือนเปนคร้ังท่ีสองวา “จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลัน” การเตือนคร้ัง
แรกเปนการเตือนผูท่ียังมิไดกลับใจใหม ตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด ในครั้งท่ีสอง พระองค
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ทรงเตือนผูท่ีไดกลับใจบังเกดิใหมแลว ใหระมัดระวังในเร่ืองการประพฤติเพื่อเขาจะไดรับบําเหน็จคร้ัง
ท่ีหนึ่งเกีย่วกับความรอดสวนคร้ังท่ีสองเกี่ยวกับบําเหน็จ การท่ีเราไดรับความรอดนัน้เปนอยางหน่ึง แต
การจะรับบําเหน็จอีกอยางหน่ึง เรารับความรอดไดอยางเปลา ๆ โดยอาศัยความเช่ือในพระเยซูคริสต ทุก
คนท่ีเช่ือก็จะไดรับความรอด สวนบําเหนจ็นั้น เรารับโดยการยอมเสียสละเวลา ทรัพยสินกาํลังกาย 
สติปญญา และชีวิตเพื่อพระราชกิจของพระองค อดทนเพื่อพระคริสตทํางานเพื่อพระคริสต และมีชีวิต
อยูเพื่อพระคริสต เชนเดียวกบัการเปนทหาร ทุกคนท่ีถูกเกณฑไดช่ือวาเปนทหารท้ังส้ินสวนคนท่ีไดรับ
บําเหน็จนั้น ตองเปนผูท่ีมีความดีความชอบธรรมในราชการบางอยางทานไดทําความดีความชอบอะไร
เพื่อพระเยซูคริสตบาง 

ขอ 14,15 กลาวถึงคนสองพวกพวกหน่ึงมีโอกาสไดรับประทานผลไมจากตนไมแหงชีวิต เปน
พวกท่ีไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก อีกพวกหนึ่งถูกทอดท้ิงใหอยู
ภายนอก ทนทุกขทรมานตลอดไปเปนนิจ เพราะเขาเลือกทางเดินของเขาเอง 

16-17 พระเยซูทรงเชิญชวนใหทุกคนมาหาพระองค ในท่ีนี้มีคนสามพวกท่ีพระองคไดทรง
เชิญ คือ ผูท่ีไดยินคําตรัสเชิญของพระองค ผูท่ีมีความหิวกระหายฝายชีวิตและฝายวิญญาณ และผูท่ีมีใจ
ประสงคท่ีจะแสวงหาความจริง “น้ําแหงชีวิต” ซ่ึงพระองคทรงประทานใหอยางเปลา ๆ นั้น จะทําใหเขา
ไดพบความอ่ิมอกอ่ิมใจอยางแทจริง 

18-21 พระเยซูคริสตจะเสด็จมาโดยเร็วพลัน วิบัติจะเกิดแกชาวโลก ทุกส่ิงทุกอยางในโลก
จะตองลวงพนไป ผูท่ีเคยดูหม่ิน เยาะเยย ตอตานพระเยซูคริสตและไมยอมกลับใจใหม จะตองรับโทษท่ี
ตนไดกระทําไว สวนผูท่ียอมทนทุกขลําบากเพื่อพระนามของพระองค ก็จะไดรับบําเหน็จเกินกวาท่ีตน
คาดหมาย คําพยากรณเหลานี้เปนความจริง เร่ืองสวรรค นรก การพพิากษา ชีวิตนิรันดรเปนเร่ืองจริง 
พระองคทรงส่ังหามไมใหผูใดเพิ่มเติมขอความ หรือตัดทอนขอความที่ไดบันทึกไวในพระธรรมววิรณ
นี้ พระองคจะทรงเพิ่มภัยทรมานดังท่ีเขียนไวในหนังสือเลมนี้ แกผูท่ีบังอาจฝาฝน กอนจะจบพระธรรม
วิวรณ พระเยซูคริสตไดทรงเนนอีกคร้ังหนึ่งวา “แทจริงเราจะมาโดยเร็วพลัน” 

พระเยซูคริสตจะตองเสดจ็มา ในเร็ว ๆ นี้ ทานพรอมท่ีจะพบพระองคแลวหรือยัง หากพระองค
จะเสดจ็มาในวันนี้ ทานพรอมท่ีจะกลาวอยางนี้หรือไมวา “อาเมน” พระเยซูเจาเชิญเสดจ็มาเถิด 
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พระธรรมวิวรณ ภาค 2        บทเรียนท่ี 13 

บททบทวน 

คริสเตียนต้ังแตสมัยพระครสิตธรรมคัมภีรใหมจนกระทั่งปจจุบัน ไดรอคอยเหตุการณสําคัญยิ่ง
อยูอยางหนึ่ง คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ความหวังของคริสเตียนอยูท่ีการเสด็จมาของ
พระองค เม่ือพระองคเสด็จมา คริสเตียนจะฟนคืนชีพ ไดรับสงาราศีและบําเหน็จความทุกขลําบากท่ี
ไดรับ การเสียสละหยาดเหง่ือ เลือดเนื้อ ทรัพยสิน และเวลากจ็ะไมไรประโยชน มารและความช่ัวทุก
อยางก็จะถึงวาระสุดทาย พระเยซูคริสตจะทรงแกแคนแทนคริสเตียนทุกคน แลวจะทรงนําเราเขาสู
แผนดินสวรรค ครอบครองรวมกับพระองคสืบ ๆ ไปเปนนิจ หากพระองคมิไดเสด็จมา ส่ิงเหลานี้จะไม
เกิดข้ึน การรับเช่ือพระเยซูคริสตก็จะไรประโยชนดจุหนุมสาวท่ีรักกนัและไดหม้ันกันไวแลว ความหวัง
ของฝายหญิงมิใชอยูท่ีการหม้ันเทานั้น แตอยูท่ีวันแตงงานเธอจะรอวนักลับมาของฝายชาย เพื่อเขาสูพิธี
มงคลสมรส แลวท้ังสองจะอยูดวยกนัตลอดไปเปนนิจ 

ผูท่ีกลับใจบังเกิดใหมแลว ก็ประดุจไดหม้ันไวกับพระเยซูคริสตแลว พระองคไดทรงสัญญา
อยางม่ันเหมาะในพระคริตธรรมคัมภีรวา “จะกลับมาอีก” และจะกลับมา “โดยเร็วพลัน” เพื่อรับคริส
เตียนท้ังหลายไปอยูกับพระองค ในพระธรรมวิวรณบทสุดทาย พระองคทรงเนนสามคร้ังถึงการเสด็จ
กลับมาของพระองควา “จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลัน” 

การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตแบงเปนสองตอน ตอนแรก เสด็จมาเหนือแผนดนิโลก หยุด
อยูบนทองฟาซ่ึงเราไมอาจมองเห็น คริสเตียนท่ีตายแลวจะฟนคืนชีพ ไดรับรางใหมประกอบดวยสงา
ราศี ถูกรับข้ึนไปพบพระองคบนทองฟา สวนคริสเตียนทุกคนท่ียังมีชีวิตอยูจะถูกรับข้ึนไปทั้งเปน 
วินาทีนัน้จะไมมีคริสเตียนท่ีแทจริงแมสักคนเดยีวเหลืออยูในโลก หนังสือพมิพ วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน คงออกขาวเกรียวกราวตอปรากฏการณท่ีอัศจรรยนี้ เหตุการณนี้จะเกิดข้ึนกอนยุคแสนเข็ญ แต
จะเปนเม่ือไรนั้น ไมมีใครทราบ 

เม่ือคริสเตียนทุกคนถูกรับข้ึนไปพบพระเยซูคริสต ซ่ึงเสด็จมารอคอยอยูบนอากาศแลว ยุคแสน
เข็ญก็จะเร่ิมข้ึน ผูทรยศพระคริสตเร่ิมปรากฏตัว แตแฝงอยูในรางของผูรักสันติ เครงศาสนา ไมมีใคร
ทราบจุดมุงหมายและตัวจริงของเขา ดวยอํานาจทางการเมือง เลหเหล่ียมเพทุบาย คนมากมายท่ัวโลกจะ
ถูกหลอกลวงไป ตอมาก็จะเกิดสงครามใหญ กันดารอาหาร โรคระบาด คนท่ัวโลกจะตายไปประมาณ
หนึ่งสวนในสามสวน นี่เปนเพียงการเร่ิมตนของยุคแสนเข็ญ คนอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงเม่ือกอนเคยได
ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต เคยไดศึกษาพระคําของพระองค แตไมยอมกลับใจบังเกดิใหมอยาง
แทจริง เม่ือเหน็เพื่อน ๆ ท่ีเปนคริสเตียนหายหนาหายตาไปจากโลกหมด และความทุกขทรมานตาง ๆ 
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ไดเกดิข้ึนจริงตามคําพยากรณ ในพระคริสตธรรมคัมภีรทุกประการ เขาจะเร่ิมสํานกึตัว สารภาพผิดตอ
พระเยซูคริสตกลับใจบังเกิดใหม เขาจะไดรับความรอดเชนกัน แตมิไดรับข้ึนไปพบพระเยซูคริสต ดัง 
คริสเตียนท้ังหลายในยุคแสนเข็ญ ผูตอตานพระคริสตจะคอย ๆ ถอดหนากากออกเผยโฉมหนาท่ีแทจริง
ใหชาวโลกไดรูจักพรอมกับภัยพิบัตติาง ๆ ซ่ึงพระเยซูคริสตทรงเทลงมายังโลก ก็มากยิ่งข้ึนทุกทีดัง
บรรยายไวในแตรเจ็ดคัน และขันทองคําแหงวิบัติเจ็ดใบ ทานท่ีไดศึกษามาแตตน คงนึกภาพแหงความ
ทารุณโหดรายของวิบัติเหลานั้นได จะเกดิมีฝรายในตัวมนุษย เขาจะตองขบเข้ียวเคี้ยวฟนดวยความ
เจ็บปวด น้ําในทะเลมหาสมุทรแมน้ําลําธาร จะกลายเปนเลือด โรครายตาง ๆ จะระบาดไปท่ัว การ
สงคราม การกันดารอาหาร ภัยธรรมชาติทุกอยางจะเกดิข้ึนพรอมกัน ส่ิงมีชีวิตทุกอยาง ไมวาสัตวบก 
สัตวน้ํา หรือมนุษยจะตายระเนระนาด จนหาท่ีฝงศพแทบไมได นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของวิบัติท้ังหลาย
เทานั้น 

ยุคแสนเข็ญจะกินเวลาท้ังส้ิน 7 ป เม่ือถึงกึ่งกลางของยคุแสนเข็ญ คือสามปคร่ึงผานพนไป ผู
ตอตานพระคริสตจะมีฤทธอํานาจเต็มท่ี มันจะเลิกลมศาสนาทุกอยางในโลก ตั้งตนเองข้ึนเปนพระเจา
ใหชาวโลกกราบไหวบูชา มันมีฤทธ์ิอํานาจมาก อาจควบคุมเศรษฐกิจและสถานการณทุกอยางของโลก 
มนุษยทุกชาต ิ ทุกภาษา ทุกตระกูลจะตองปฏิบัตติามกฎหมายที่มันตั้งไว ขณะนัน้พระเจาจะทรง
เลือกสรรชาวอิสราเอล 144,000 คน ออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระองคท่ัวแผนดินโลก เขา
เหลานั้นไดรับการคุมครองจากพระเจาเปนพิเศษ ผูทรยศพระคริสตไมอาจทํารายเขาได แตหลังจากผู
ทรยศพระคริสตไดประกาศตนเปนพระเจาแลว มันจะฆาคริสเตียนทุกคนท่ีไมยอมกราบไหวบูชามัน 
โบสถและท่ีประชุมนมัสการพระเจาทุกแหงจะถูกทําลายหมด คนจํานวน 144,000 ตองไปหลบซอนตัว
ในท่ี ซ่ึงพระเยซูคริสตทรงเตรียมไว เม่ือไมมีมนุษยผูใด อาจเปนพยานแกพระคริสตได พระองคก็สง
พยานสองคนซ่ึงประกอบดวยฤทธ์ิอํานาจมาประกาศพระกิตติคุณแทน แตในท่ีสุดพยานท้ังสองก็ถูกผู
ทรยศพระคริสตฆาเสียแลวฟนคืนชีพในวนัท่ีสาม ถูกรับข้ึนไปยังเมืองสวรรค พระเจาทรงรักมนุษยและ
ปรารถนาท่ีจะชวยมนุษยกระท่ังวนิาทีสุดทาย จึงสงทูตสวรรคมาประกาศพระกิตติคุณอีกในคร้ังสุดทาย 

แทนท่ีชาวโลกจะกลับใจบังเกิดใหม เพราะวิบัติตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงสงมาทําโทษนั้น พวกเขา
กลับมีใจแข็งกระดางยิ่งข้ึน ตั้งตนเปนศัตรูคิดตอสูพระเจา ตรีเอกานภุาพของมาร ซ่ึงประกอบดวย พญา
มาร ซาตาน ผูตอตานพระคริสต และผูพยากรณเท็จจะออกไปปลุกปน ยุแหยใหคนท่ัวโลกเกิดใจฮึกเหมิ 
ทาทายใหพระเจาทําศึกกับพวกเขา 

ขณะนัน้ ผูทรยศพระคริสตไดสรางเมืองหลวงใหมช่ือเมืองบาบิโลน เปนเมืองท่ีใหญโตท่ีสุด
ของโลก เปนศูนยกลางของการคา ธุรกิจ การส่ือสาร การคมนาคม การปกครอง และศิลปะวิทยาการทุก
ชนิด เขาจะอวดอางถึงความยิ่งใหญ ความเจริญรุงโรจนของเมืองนี้ ดุจคนในสมัยพระคัมภีรเดิมท่ีสราง 
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และอวดอางถึงความยิ่งใหญของหอบาเบล พระธรรมวิวรณไดกลาววา เมืองบาบิโลนเปนแหลงชุมนุม
ความช่ัวรายเลวทรามทุกชนดิ เปนท่ีซองสุมของเหลาผีปศาจ ขณะท่ีผูตอตานพระคริสตผูพยากรณเท็จ 
และชาวโลกพากันช่ืนชมตอเมืองนี้ ความพินาศของเมืองก็มาถึง พระเจาทรงเผาเมืองนี้ และส่ิงช่ัวราย
ทุกอยางใหวอดวาย ไปในช่ัวอึดใจเดยีว แทนท่ีชาวโลกจะกลับใจใหม พวกเขากลับโกรธแคนพระเจา 
เขารวมพวกกบัผูตอตานพระคริสตและผูพยากรณเท็จ ประกาศสงครามกับพระเจา ผูนําจากทุกสารทิศ
จะนํากองทัพของตนมาชุมนุมกันท่ีตําบลหนึ่ง เรียกวาตําบล อารมาเกดโดน การศึกคราวน้ีเราเรียก 
“สงครามอารมาเกดโดน” เปนการสงครามระหวางกองทัพของพญามารซาตาน กับกองทัพของพระเยซู
คริสต นี่ก็เปนแผนการของพระเยซูคริสต ท่ีใหขาศึกเหลานี้มารวมพลกันท่ีตําบลอารมาเกดโดน เพื่อ
พระองคจะไดทําลายใหพนิาศส้ินพรอมกัน พระธรรมวิวรณกลาววาเหลาศัตรูจะถูกฆาส้ิน จนโลหิต
ไหลทวมถึงบังเหียนมา ไหลนองไปถึงเจ็ดพันสองรอยแปดสิบเสนเศษ สวนผูทรยศพระคริสตและผู
พยากรณเท็จ จะถูกจับท้ังเปนและถูกท้ิงลงในบึงไฟท่ีไหมดวยกํามะถันรับทุกขทรมานตลอดไปเปนนิจ 

ขณะเดียวกนัพระเยซูคริสตก็ทรงจับพญามารซาตานขังไวในเหวลึกเปนเวลาหนึ่งพนัป คริส
เตียนท่ีถูกฆาตายระหวางยุคแสนเข็ญจะฟนคืนชีพ นี่เปนท่ีส้ินสุดของยุคแสนเข็ญ อาณาจักรของมนุษย
ไดลวงพนไปแลว พระเยซูคริสตจะทรงตั้งอาณาจักรของพระองคข้ึนแทนท่ียุคแสนเข็ญผานพนไป ก็ถึง
ยุคพันป พระเยซูคริสตจะทรงปกครองโลก รวมกับสิทธชนท้ังหลาย สันติภาพท่ีแทจริงจะกลับคืนมาสู
มนุษย เปนเวลาหนึ่งพันปเต็ม ๆ เม่ือยุคหนึ่งพันปแหงสันติสุขผานพนไปพญามารซาตานจะถูกปลอย
ออกใหลอลวงมนุษยอีก มนษุยเปนอันมากดุจทรายในทะเลจะติดตามพญามารซาตาน ประกาศสงคราม
กับพระเจาอีกคร้ังหนึ่ง ภาพนี้ทําใหเราเหน็ถึงนิสัยท่ีแทจริงของมนุษยดังท่ีพระธรรมโรมกลาววา “ไมมี
คนชอบธรรมเลย ไมมีแมสักคนเดยีว” แมพระเยซูคริสตจะประทานสันติสุข และความสมบูรณพูนสุข
ทุกอยางใหในยุคหนึ่งพนัปพวกเขาก็ยังคงมีใจแข็งกระดางอยูนั่นเอง เม่ือไมมีทางท่ีจะชวยเขาได 
พระองคก็สงไฟกํามะถันจากทองฟามาเผาผลาญมนุษยช่ัวเหลานัน้ส้ินทุกคน คราวนี้พระเยซูคริสตจะ
ชําระโลกท้ังโลกดวยไฟ ความบาปทุกอยางในโลกก็จะถูกกําจดัออกไปพญามารซาตานก็จะถูกจับท้ิงลง
ในบึงไฟกํามะถัน รับโทษช่ัวนิรันดรท่ีนั่น พรอมดวยมนษุยทุกคนที่ติดตามมัน 

หลังจากนัน้ก็เกิดแผนดินโลกใหมและทองฟาใหม เปนแผนดนิโลกใหมท่ีบริสุทธ์ิไดรับการ
ชําระแลว โดยไฟของพระเยซูคริสต เวลาเดียวกัน เมืองเยรูซาเล็มใหม หรือเมืองสวรรคก็ลอยลงมาใกล
พื้นโลก เปนเมืองท่ีสรางดวยทองคําบริสุทธ์ิ เพชรนิลจนิดาและแกวประสริฐทุกชนิด ผูท่ีไดรับการชําระ
แลวโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ก็ไดเขาไปอยูท่ีนั่นรับความสุขกับพระเยซูคริสตตลอดไปเปนนิจ  

กอนจะจบพระธรรมวิวรณ พระเยซูไดทรงเนนถึงสามคร้ังวา พระองคจะมาโดยเร็วพลัน ทุกส่ิง
ทุกอยางท่ีพยากรณไวจะเกดิข้ึนจริง ทานไดทําส่ิงใดบาง เพื่อเตรียมตัวรับการเสด็จกลับมาของพระองค 
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ทานท่ียังมิไดตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด พระองคทรงเชิญชวนทานเดี๋ยวนี้ 
พระองคตรัสวา “เชิญมาเถิด ใหผูท่ีฟง....ผูท่ีกระหายใหเขามาเถิดและใครผูใดมีน้ําใจประสงค ก็ใหผูนั้น
มารับประทานน้ําแหงชีวิต โดยไมตองเสียคาอะไรเลย” สําหรับทานท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตแลว ก็ควร
ตรึงตรองดูวา ตนไดกระทําอะไรบาง เพื่อจะมิไดเปนท่ีอับอายขายหนาในวนัท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา 
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