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คํ านํ าเขาสูหนังสือคํ าพยากรณ

หนังสือวิวรณเปนหนังสือคํ าพยากรณเพียงเลมเดียวในพันธสัญญาใหม เปนการมองชํ าเลืองเขา
ไปในอนาคตของพระเจา รวมถึงปลายยุคคือการทรงสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม การ
พิพากษาและการเริ่มตนของเวลาชั่วนิรันดร

เพ่ือชวยใหคุณเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นในวิวรณไดชัดเจน จงใชสัญลักษณตอไปน้ี จงเขียนรูป
เหลานี้ในชองวางขางๆ ในพระคัมภีร

เขยีนสญัลักษณน้ีตรงขอพระคัมภีรที่กลาวถึงการรับคริสตจักรขึ้นไป

ใสสญัลักษณน้ีตรงขอพระคัมภีรที่เกียวกับสถานการณของโลกในปจจุบัน

ใสสญัลักษณของแหวนแตงงานตรงขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงในงานสมรส
ของพระเมษโปดก

ใสสญัลักษณน้ีตรงขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับกลียุค

ใสสญัลกัษณน้ีตรงขอพระคัมภีรเกี่ยวกับการพิพากษามนุษย ซาตานและทูต
สวรรคของพระองค

ใสสัญลักษณน้ีตรงขอพระคัมภีรเกี่ยวกับยุคพันป

วาดตราประทับตรงขอพระคัมภีรเกี่ยวกับการพิพากษา 7 ตราประทับ

วาดรปูชามตรงขอพระคัมภีรเกี่ยวกับการพิพากษาดวยขันทั้งเจ็ด

วาดรูปแตรตรงขอพระคัมภีรเกี่ยวกับแตรทั้งเจ็ด

ใชสัญลักษณน้ีเพ่ือทํ าเครื่องหมายขอพระคัมภีรที่อธิบายฟาสวรรคใหมและแผน
ดินโลกใหม
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บทที่ 21
วิวรณ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือวิวรณ
-  บอกวาหนังสือวิวรณเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือวิวรณ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือวิวรณจากความทรงจํ า
-  จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือวิวรณ

คํ านํ า

ผูเขียน ยอหน
เขียนถึงใคร ถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเซียและผูเชื่อทั่วๆ ไป
จุดประสงค เพ่ือเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“จงเขียนเหตุการณซึ่งเจาไดเห็นและเหตุการณที่กํ าลังเปนอยูในขณะน้ี  
กับทัง้เหตุการณซึ่งจะเกิดข้ึนในภายหนาดวย”  วิวรณ  1:19

หลกัการของชีวิตและการรับใช ในที่สุดความดีก็จะชนะเหนือความชั่วเสมอ  พระเจามักจะทรงทํ าให
แผนการ และจุดประสงคที่ทรงตั้งไวไดสํ าเร็จเสมอ

โครงราง
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ภาคท่ี 1   อดีต “สิ่งตางๆ ที่ทานไดเห็น”
I. คํ านํ า   1:1-3
II. คํ าทักทาย  1:14-6
III. หัวขอของวิวรณ   1:7-8
IV. ผูเขียน   :  ยอหน  1:9-10
V. นิมิตของยอหนเกี่ยวกับพระผูเปนเจา  1:10-18

A. ความเปนบุคคลของพระองค อัลฟาและโอเมกา องคพระผูเปนเจา  1:11
B. ตํ าแหนงของพระองค   :  ศูนยกลางของคริสตจักร (เชิงเทียน)  1:12-13
C. ลกัษณะเฉพาะของพระองค   1:13-16
D. ขอความของพระองค   1:17-30

ภาคท่ี 2   ปจจุบัน  “สิ่งตางๆ ที่เปนอยูปจจุบัน”
I. ขอความที่มีไปถึงคริสตจักร   2:1-3:22

A. เอเฟซัส   2:1-7
B. สเมอรนา  2:8-11
C. เปอรกามัม  2:13-17
D. ธิยาทิรา   2:18-29
E. ซารดิส   3:1-6
F. ฟลาเดลเฟย   3:7-13
G. เลาดีเซีย   3:14-22

ภาคท่ี 3  อนาคต  “สิ่งที่จะเปนในภายหลัง”
I. การควบคุมเหตุการณในเวลาสุดทาย   4:1-5:14

A. พระบัลลังกของพระเจา   4:1-11
B. หนังสือมวน  5:1-5
C. พระเมษโปดก   5:6-14

II. พระพิโรธของพระเมษโปดก   6:1-19:21
1. การประทับตราครั้งแรก   6:1-2
2. การประทับตราครั้งที่สอง  6:3-4
3. การประทับตราครั้งที่สาม   6:5-6
4. การประทับตราครั้งที่สี่   6:7-8
5. การประทับตราครั้งที่หา  6:9-11
6. การประทับตราครั้งที่หก   6:12-17
7. ชวงระหวางเหตุการณ   7:1-17

a) บนพ้ืนโลก  :  การประทับตราของผูรับใชของพระเจา  7:1-8
b) ในสวรรค  :  การรองเพลงของผูรับใชของพระเจา  7:9-17
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8. การประทับตราครั้งที่เจ็ด   8:1-11:19
III. การปกครองของซาตานบนโลกนี้   12:1-13:18

A. ซาตานและอิสราเอล  12:1-17
B. ซาตานและโลก   13:1-18

IV. การพิพากษาดวยขัน    14:1-15:18
A. เหตุการณที่มากอนการพิพากษาดวยขัน   14:1-15:18
B. การพิพากษาดวยขัน   16:1-21

1. การพิพากษาดวยขันครั้งที่หน่ึง   16:2
2. การพิพากษาดวยขันครั้งที่สอง  16:3
3. การพิพากษาดวยขันครั้งที่สาม   16:4-7
4. การพิพากษาดวยขันครั้งที่สี่   16:8-9
5. การพิพากษาดวยขันครั้งที่หา   16:10-11
6. การพิพากษาดวยขันครั้งที่หก   16:12-16
7. การพิพากษาดวยขันครั้งที่เจ็ด   16:17-21

V. การทํ าลายระบบศาสนาของโลก   17:1-18
A. ประวัติศาสตร   17:1-6
B. อนาคต   17:7-18

VI. การทํ าลายระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองของโลก   18:1-24
VII. ความพายแพของศัตรูของพระเจาที่เมืองอารมาเกดโดน   19:1-2

A. การเฉลิมฉลองในสวรรค   19:1-10
B. การเผชิญหนาบนโลก   19:11-21

VIII. การพิพากษามนุษย   20:4-15
A. ขึน้สูชีวิต   20:4-10
B. เขาสูความตาย   20:11-15

IX. ฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม   21:1-22:5
A. ภาพรวมโดยสรุป    21:1-8
B. นครเยรูซาเล็มใหม โดยรายละเอียด   21:9-22:5

X. คํ าหนุนใจปดทาย   22:6-21
ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง  บทที่ 21

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือวิวรณ
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2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือวิวรณ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือวิวรณเขียนถึงใคร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือวิวรณ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือวิวรณจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบตนเอง  บทที่ 21

1. ยอหน

2. เพ่ือเปดเผยแผนการของพระเจาที่มีตอโลก

3. ถึงเจ็ดคริสตจักรในเอเซียและผูเชื่อทั่วไป

4. ในที่สุดความดีก็จะชนะเหนือความชั่วเสมอ  พระเจาทรงนํ าใหแผนการและจุดประสงคที่ทรงตั้ง
ไวไดสํ าเร็จเสมอ
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5. “จงเขียนเหตุการณซ่ึงเจาไดเห็นและเหตุการณที่กํ าลังเปนอยูในขณะนี้  กับทั้งเหตุการณซ่ึงจะ
เกิดขึ้นในภายหนาดวย”  วิวรณ  1:19

เพื่อศึกษาตอไป

1. มีพระพรอยู 7 ประการที่ประกาศไวในหนังสือวิวรณ  คือ
− ผูที่อานคํ าพยากรณก็เปนสุข   1:3
− คนทั้งหลายที่ตายเพื่อองคพระผูเปนเจาก็เปนสุข   14:13
− คนที่ตื่นอยูและรักษาเสื้อผาของตนอยางดีก็เปนสุข  10:15
− ผูที่ไดรับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดกก็เปนสุข   19:9
− ผูที่มีสวนในการฟนจากความตายครั้งแรกก็เปนสุข  20:6
− ผูที่รักษาคํ าพยากรณในหนังสือน้ีก็เปนสุข  22:7
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− คนที่ชํ าระเสื้อผาของตนก็เปนสุข   22:14

2. จงศึกษาคํ าอธิบายถึงมารในบทที่ 9
3. จงอานเกี่ยวกับกับการประชุมอธิษฐานที่ยิ่งใหญที่สุดของคนที่ไมไดรับความรอดในประวัติ

ศาสตร 6:15-17
4. ถอยคํ าสุดทายของพระเยซูคริสตที่มีถึงคริสตจักรไดบันทึกไวในบทที่ 2 และบทที่ 3
5. ยอหนผูเขียนหนังสือวิวรณก็ไดเขียนหนังสือยอหน และ 1, 2 และ 3 ยอหนดวย  จงศึกษาขอ

เขียนอ่ืนที่เขาไดรับการดลใจ ยอหนเปนสาวกของพระเยซู  คุณจะอานประวัติของเขาไดใน
หนังสือพระกิตติคุณ

6. ใหคุณหันกลับไปดูหนังสือดาเนยีลขณะที่คุณศึกษาวิวรณ จงสังเกตขออางอิงตอไปน้ี
− เกี่ยวกับอิสราเอล  ในดาเนียล  3 และ  6  และวิวรณบทที่ 12
− เกี่ยวกับแอนตี้ไครสต ในดาเนียล  3:1-7,  7:7, 8, 24, 25,  8:9-12, 23-25,  9:27,

11:36-45,  วิวรณ  13
− เกี่ยวกับกลียุค  ในดาเนียล  9:24-27,  วิวรณ  11:2,  13:6, 14,  13:5
− ดาเนียลเปนหนังสือที่ไดรับการประทับตรา ดูดาเนียล 12:9  ซ่ึงหมายถึงวาทุกสิ่งที่

เกีย่วกับอนาคตจะไมถูกเปดเผยในเวลานั้น
− ววิรณเปนหนังสือที่ไมไดประทับตรา (วิวรณ 22:10)  ถูกเขียนขึ้นเพ่ือทํ าใหการเปด

เผยแผนการของพระเจาที่มีตอมนุษยเสร็จสมบูรณ
7. พระคัมภีรกลาวถึงมงกุฎหลายอยางที่ผูเชื่อจะไดรับ

− มงกุฎที่เสื่อมสลายไมได  :  1 โครินธ 9:25
− มงกุฎแหงความยินดี  :  1 เธสะโลนิกา 2:19-20
− มงกุฎแหงความชอบธรรม   :  2 ทิโมธี  4:8
− มงกุฎแหงสงาราศี   :  1 เปโตร 5:2-4
− มงกุฎแหงชีวิต   :  วิวรณ 2:10

8. จงศึกษาขอความของเจ็ดคริสตจักรในวิวรณ บทที่ 2-3  ทํ าตารางในบันทึกขอมูลตอไปน้ีเกี่ยว
กบัแตละคริสตจักรที่ถูกกลาวถึง
ชื่อของคริสตจักร ขอความที่มีถึงใคร  ไดใหชื่อแตละคริสตจักรไวอยางชัดเจน
คํ าอธิบาย แตละขอความบรรจุคํ าอธิบายของพระเยซูคริสต
คํ าชมเชย จงบอกรายการคุณสมบัติที่ดีซ่ึงพระเยซูทรงชมเชย
การกลาวโทษ จงบอกถึงความผิดซึ่งพระเยซูทรงกลาวโทษ
คํ าสั่ง ในแตละขอความพระเยซูทรงประทานคํ าสั่งและเสนอการบํ าบัด

เยียวยาสํ าหรับปญหาของคริสตจักร
พระสัญญา ทรงใหพระสัญญาแกแตละคริสตจักรที่จะหนุนใจใหเขารับการเปลี่ยนแปลง

9. วิวรณใหรายชื่อตํ าแหนงของพระเยซูคริสตมากกวาหนังสือใดๆ  ในพระคัมภีรตอไปน้ีเปนราย
การของชื่อบางชื่อ คุณคนหาชื่ออ่ืนๆ ไดอีกไหม
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− พระเยซูคริสต  1:1
− พยานที่ซ่ือสัตย  1:5
− ผูแรกที่เปนขึ้นมาจากความตาย  1:5
− ผูเปนเจาครอบครองกษัตริยทั้งปวงในโลก   1:5
− เปนอัลฟาและโอเมกา  1:8
− เปนเบื้องตนและเปนเบื้องปลาย   1:17
− เปนบุตรมนุษย   1:13
− เปนบุตรของพระเจา   2:18
− เปนผูถือกุญแจของดาวิด   3:7
− เปนผูถือกุญแจของนรกและความตาย  1:18
− เปนสิงหแหงยูดาห   5:5
− เชื้อสายของดาวิด   5:5
− พระเมษโปดกผูทรงถูกปลงพระชนม  5:6
− พระเมษโปดกผูทรงออนโยน  7:17
− องคพระผูเปนเจาของเรา   11:8
− บุตรชาย   12:5
− องคพระมหากษัตริยแหงประชาชาติ  15:3
− สตัยซ่ือและสัตยจริง  19:11
− พระวาทะของพระเจา  19:13
− จอมกษัตริย   19:16
− จอมเจานาย  19:16
− เปนเบื้องตนและเปนเบื้องปลาย  22:13
− เปนดาวประจํ ารุงอันสุกใส   22:16

10. ตารางตอไปน้ีจะชวยใหคุณเขาใจสงคราม 3 ครั้งสุดทายซึ่งพระคัมภีรกลาวถึง
        ผูเขารวมในสงคราม        เกิดขึ้น ผลของสงคราม  ขออางอิง

1. รัสเซียและพันธมิตร กอนและระหวาง
กลียุค อาจเกิด
ขึน้ไดทุกเวลา

พระเจาจะทรง
เขามาแทรกแซง
และกองทัพรัส
เซียจะถูกทํ าลาย

เอเสเคียล 38:1-
39:16

2. กองทัพจากทุกๆ ชาติ  ตอสู
กบัพระเจาที่กรุงเยรูซาเล็ม

ตอนปลายของกลี
ยุค 7 ป

พระเยซูเสด็จลง
มาจากสวรรค

โยเอล 3:9, 12
เศคาริยาห 14:1-
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และทํ าลายศัตรู 4
วิวรณ 16:13-16,
19:11-21
เอเสเคียล 39:17-
29

3. ซาตานตอสูกับพระเจา ตอบปลายของ
ยุคพันป

ซาตานและพันธ
มิตรถูกขวางลง
ไปในบึงไฟชั่วนิ
รันดร

วิวรณ 20:7-10

11. จงศึกษาความขัดแยงระหวางการเริ่มตนและการสิ้นสุดของโลก

การเริ่มตน
(อัลฟา)

การสิ้นสุด
(โอเมกา)

ปฐมกาล บทที่ 1-3

พระเจาทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก
1:1

ใหมีความสวางเกิดขึ้น  1:3-5

น้ํ าเรียกวาทะเล  1:10

มีแมน้ํ าไหลออกจากเอเดน  2:10

ความตายเกิดจากตนไม  2:17

ววิรณ  บทที่ 20-22

และขาพเจาก็เห็นฟาสวรรคใหมและแผนดิน
โลกใหม  21:1

เมืองไมตองการแสงสวางอีกตอไป 21:23,
22:5

แมน้ํ าบริสุทธิ์แหงชีวิต  22:1

ชวีิตจากตนไม   22:2

การเริ่มตน

(อัลฟา)

การสิ้นสุด

(โอเมกา)

มีคํ าสาปเกิดขึ้น   3:17

มีความเจ็บปวด  3:17

ปดทางเขาเสีย   3:24

พระองคทรงดํ าเนินกับเขา  3:8

มีความตายเกิดขึ้น  2:17

มารหลอกลวง  3:4-6

มารปลดปลอยออกมา  3:4

ไมมีคํ าสาปอีกตอไป   22:3

ไมมีความเจ็บปวดตอไป   21:4

เปดทางเขา   21:25

พระองคทรงอยูกับเขา  21:3

ความตายหายไป  20:14

มารไมสามารถหลอกลวงได   20:3

มารถูกมัด  20:2
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ความเศราโศก   3:17

สรางแผนดินโลกและฟาสวรรค   1:1

ฤทธิ์เดชของการทรงสรางของพระเจา  1:1

ซอนหนาจากพระเจา  3:8

เปนการเริ่มตน  1:1

ไมมีความเศราอีกตอไป   21:4

แผนดินโลกและฟาสวรรคหายไป  20:11

อํ านาจของการทํ าลายของพระเจา  20:9

ยืนอยูตอหนาพระเจา  20:12

ทํ าสํ าเร็จแลว  21:6

สรุป

พระคัมภีรเปดเผยใหเห็นแผนการสํ าคัญที่เปนนิรันดรของพระเจา พันธสัญญาเดิมเปนการ
เตรียมตัวสํ าหรับแผนการ พระกิตติคุณเปนการสํ าแดงใหเห็น  และกิจการของอัครทูตและจดหมายฝาก
เปนการเหมาะเจาะเขากันกับแผนการ  วิวรณเสนอการสรุปแผนการของพระเจา


