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ພຣະນມິດິ 
REVELATION 
 
ຊ່ຶງຊົງສະແດງ ຕ່ໍ ໂຢຣັນ  
to John 
 

1 ຄໍານໍາ 
Introduction and Salutation 

1 ການຊົງສະແດງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພຣະອົງ ເພືອ່ຊົງຊ  ້ີແຈງໃຫ້ບັນດາຂ້ອຍ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງຮູ້ເຖິງເຫດການທັງຫລາຍ ທ່ີຕ້ອງບັງເກີດຂ້ຶນໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງໃຊເ້ທວະດາຂອງ     
ພຣະອົງໄປສະແດງໝາຍສໍາຄັນແກ່ໂຢຮັນ ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

2 ໂຢຣັນເປັນພຍານຝ່າຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຝ່າຍຄໍາພຍານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ທ່ານເປັນພຍານໃນ
ເຫດການທັງສ້ິນຊ່ຶງທາ່ນໄດ້ເຫັນນ້ັນ 

3 ບັນດາຜູ້ອ່ານແລະຜູ້ຟັງຄໍາທໍານວາຍເຫລ່ົານ້ີແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຖືຮັກສາຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ນ້ີກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າ
ເວລານ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ 

4 ຈາກ ໂຢຮັນຮຽນ ຄຣິສຕະຈັກທັງເຈັດຢູ່ໃນແຂວງອາເຊັຽຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສຸກ
ຈາກພຣະອົງ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນອະດີດ ຜູ້ຈະສະເດັດມາໃນອະນາຄົດ ແລະຈາກວິນ
ຍານທັງເຈັດທ່ີເຝ້ົາຢູ່ຫນ້າຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງ 

5 ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຍານທ່ີສັດຊ່ື ແລະຊົງເປັນຜູ້ແຣກທ່ີໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ກັບທັງຊົງ
ຄອບຄອງກະສັດທັງຫລາຍໃນໂລກ ພຣະອົງຊງົຮັກເຮົາທັງຫລາຍ ແລະໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກການຜິດ
ບາບດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ 

6 ພຣະອົງຊົງຕ  ້ັງເຣົາທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນອານາຈັກ ແລະເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ ພຣະກຽດແລະພຣະອານຸ
ພາບຈ່ົງມີແດ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ 

7 ເບ່ິງແມ, ພຣະອົງຈະສະເດັດມາມີເມກເປັນຂະບວນແຫ່ ຕາມທຸກໜ່ວຍຈະເຫັນພຣະອົງ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ
ແທງພຣະອົງຈະເຫັນເໝືອນກັນ ມະນຸດຊາດທ່ົວໂລກຈະຮ້ອງໄຫ້ຮ  ໍ່າໄຮເພາະພຣະອົງ ຈະເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ ອາ
ແມນ 

8 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນອະດີດ ຜູ້ຈະສະເດັດມາໃນອະນາຄົດ ແລະຜູ້ຊົງ
ຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ຊງົກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາຄື ອາລະຟາ ໂອເມຄາî 
 
ນມິດິເຫນັບດຸມະນດຸ 



A Vision of Christ 

9 ຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືໂຢຮັນ ພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມການຍາກລໍາບາກ ຮ່ວມຣາຊອານາຈັກ 
ແລະຮ່ວມຄວາມພຽນອົດທົນຊຶງ່ເປັນປະສົບການໃນພຣະເຢຊູ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມາຢູ່ທ່ີເກາະປັດໂມ ເນ່ືອງດ້ວຍ
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເນ່ືອງດ້ວຍການເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ 

10 ໃນວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາປະກອບໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ ແລ້ວໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງດັງມາ
ເບ້ືອງຫລັງຂ້າພະເຈ ົ ້າເໝືອນດ່ັງສຽງແກ 

11 ຊົງກ່າວວ່າ, ìອັນທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນຈ່ົງຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືມ້ວນ ແລ້ວຝາກໄປໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກທັງເຈັດ ຄືຄຣິສຕະ
ຈັກທ່ີເມືອງເອເຟໂຊ ເມືອງຊະມີນາ ເມືອງເປຄາໂມທົວເຕຣາ ເມືອງຊາເດ ເມືອງຟີລາເດັນເຟັຽ ແລະທ່ີເມືອງ
ລາວດີເກອາî 

12 ຂ າ້ພະເຈ້ົາຈ່ຶງຫລຽວຫລັງເບ່ິງທາງພຣະສຸຣະສຽງທ່ີຊົງກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ ຄັນແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນເຄ່ືອງ
ຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາເຈັດອັນ 

13 ໃນຖ້າມກາງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມເຫລ່ົານ້ັນມຜູ້ີນ່ຶງເໝືອນບຸດມະນຸດ ຊົງສວມເຄ່ືອງສລອງກວມພຣະບາດ ແລະ
ຊົງຮັດສາຍປະຄົດທອງຄໍາທ່ີພຣະອຸຣະຂອງພຣະອົງ 

14 ພຣະສຽນແລະພຣະເກສາຂອງພຣະອ ົງຂາວເໝືອນຂົນແກະສີຂາວ ແລະເໝືອນດ່ັງຫິມະ ພຣະເນດຂອງພຣະ
ອົງເໝືອນດ່ັງແປວໄຟ 

15 ພຣະບາດຂອງພຣະອົງເໝືອນດ່ັງທອງເຫລືອງກ້ຽງ ເໝືອນກັບວ່າໄດ້ຫລອມໃຫບ້ຣໍສຸິດແລ້ວ ພຣະສຸຣະສຽງ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນສຽງນ້ໍາມາກ 

16 ພຣະຫັດກ້ໍາຂວາຂອງພຣະອົງຊົງຖືດາວເຈັດດວງ ມີພຣະແສງສອງຄົມອອກມາຈາກພຣະໂອດ ແລະພຣະພກັ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນດ່ັງດວງອາທິດທ່ີສ່ອງແສງກ້າ 

17 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ້ົມລົງແທບພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ເໝືອນດ່ັງຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວ 
ແຕ່ພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດກ້ໍາຂວາບາຍຂ້າພະເຈ້ົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຊູຢ້່ານ, ຝ່າຍເຮົາເປັນຜູ້ຕ້ົນ ແລະ
ເປັນເປັນຜູ້ປາຍ ແລະເປັນຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ 

18 ເຮົາໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແຕ່ເບ່ິງແມ, ເຮົາກໍມີຊີວດິຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະເຮົາຖືຂໍກະແຈແຫ່ງຄວາມຕາຍແລະ 
ແຫ່ງແດນມໍຣະນາ 

19 ສັນນ້ີຈ່ົງຂຽນເຫດການທັງຫລາຍທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ຄືເຫດການທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຫັນ ຄືເຫດການທ່ີເປັນຢູ່ດຽວນ້ີກ ບັ
ທັງເຫດການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນພາຍຫນ້າເໝືອນກັນ 

20 ສ່ວນຄວາມເລິກລັບຂອງດາວທັງເຈັດນ້ັນ ກ ຄືໍດາວເຈັດດວງນ້ັນໄດ້ແກ່ທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກທັງ
ເຈັດ ແລະເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທັງເຈັດນ້ັນໄດ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງເຈັດ 

 

2 ຂຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັເມອືງເອເຟໂຊ 
The Message to Ephesus 

1 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊວ່າ, ìພຣະອົງຜູ້ຊົງຖືດາວທັງເຈັດໄວ້ໃນພຣະ
ຫັດເບ້ືອງຂວາ ແລະສະເດັດໄປມາໃນຖ້າມກາງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາທັງເຈັດນ້ັນ ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, 

2 ìເຮົາຮູ້ຈັກການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ຮູ້ຈັກຄວາມເມ່ືອຍຍາກ ແລະຄວາມພຽນອົດທົນຂອງເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກເຈ້ົາບ່ໍສາ
ມາດທົນຕ່ໍຄົນຊ່ົວ ເຈ້ົາໄດ້ລອງໃຈຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີອວດວ່າເປັນອັຄສາວົກ ແຕ່ເຂົາບ່ໍເປັນ ແລະເຈ້ົາເຫັນວ່າເຂົາ
ເປັນຄົນປອມ 

3 ເຮົາຮູ້ວ່າເຈ້ົາຍັງມີຄວາມອົດທົນ ແລະໄດ້ອົດເອົາເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ເມ່ືອຍລ້າໄປ 



4 ແຕ່ເຮົາມີຂ້ໍຕ່ໍວ່າເຈ້ົາ ຄືເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມຄວາມຮັກເດີມຂອງເຈ້ົາເສັຽ 
5 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງລະນຶກວ່າເຈ້ົາໄດ້ຕົກຈາກສະພາບໃດ ແລ້ວຈ່ົງກັບໃຈເສັຽໃໝ່ ແລະທໍາຕາມຢ່າງເດີມ ຖ້າບ່ໍດ່ັງ

ນ້ັນເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາ ແລະຈະຍົກເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມຂອງເຈ້ົາອອກຈາກບ່ອນມັນ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ເຈ້ົາຈະກັບໃຈ
ເສັຽໃໝ່ 

6 ດີແຕ່ເຈ້ົາຍັງມີສ່ິງນ້ີ ຄືເຈ້ົາກຽດຊງັກິຈການຂອງພວກນີໂກລາຍເຕ ຊ່ຶງເຮົາເອງກ ກໍຽດຊັງເໝືອນກັນ 
7 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ ຜູໃ້ດມີຊຍັຊະນະ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ

ກິນຜົນຈາກຕ້ົນໄມ້ສໍາລັບຊີວິດຊຶງ່ຢູ່ໃນເທພອຸທຍານຂອງພຣະເຈ້ົາî 
 

ຂຽນໄປເຖງີຄຣສິຕະຈກັເມອືງຊະມນີາ 
The Message to Smyrna 

8 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງຊະມີນາວ່າ, ìພຣອົງຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ຕ້ົນແລະຜູ້ປາຍ ຜູ້ຊົງ
ສ້ິນພຣະຊນົແລ້ວແລະກັບຄືນມາອີກ ໄດ້ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, 

9 ເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາມຄີວາມທຸກລໍາບາກແລະຍາກຈົນ (ແຕ່ວ່າເຈ້ົາກໍຮ່ັງມີ) ແລະຮູ້ຄວາມໝ່ິນປມາດຂອງຄົນ
ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເວ້ົາວ່າເຂົາເປັນພວກຢິວ ແລະເຂົາບ່ໍເປັນ ແຕ່ພວກເຂົາເປັນພ ກັພວກຂອງຊາຕານ 

10 ຢ່າຊູຢ້່ານຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີເຈ້ົາຈວນຈະໄດ້ຮັບນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ພຍາມານຈວນຈະຈັບພວກເຈ້ົາບາງຄົນຖ້ິມ
ໃສ່ຄຸກເພ່ືອທົດລອງໃຈພວກເຈ້ົາ ແລະພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກໃນລະຫວ່າງສິບວັນ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງມີ
ໃຈສັດຊ່ືສຸຈຣິດຈົນເຖິງວັນຕາຍ ແລ້ວເຮົາຈະເອົາພວງມາລັຍແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 

11 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ ຜູທ້ີມີ່ຊຍັຊະນະຈະບ່ໍຖືກອັນຕະ
ຣາຍຈາກຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງî 
 

ຂຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັເມອືງເປຄາໂມ 
The Message to Pergamum 

12 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງເປຄາໂມວ່າ, ìພຣະອົງຜູ້ຊົງພຣະແສງສອງຄົມນ້ັນ ຊົງ
ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, 

13 ìເຮົາຮູ້ຈັກທີຢູ່່ຂອງເຈ້ົາ ຮູ້ວ່າທ່ີນ້ັນເປັນບັນລັງຂອງຊາຕານ ເຈ້ົາຍັງຍຶດຖືນາມຂອງເຮົາໄວ້ໝ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິ
ເສດຄວາມເຊ່ືອໃນເຮົາ ແມ່ນວາ່ໃນເວລາທ່ີ ອັນຕີປາ ຜູ້ເປັນພຍານທ່ີສັດຊ່ືຂອງເຮົາ ໄດ້ຖືກຂ້າເສັຽໃນຖ້າມ
ກາງພວກເຈ້ົາໃນບ່ອນທ່ີຊາຕານຢູ່ກໍຕາມ 

14 ແຕ່ເຮົາມີຂ້ໍທ່ີຈະຕ່ໍວ່າເຈ້ົາບາງຂ້ໍ ທ່ີນ້ັນມີບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາທີຖື່ຕາມຄໍາສອນຂອງບາລາອາມ ຜູໄ້ດ້ສອນໃຫ້
ກະສັດບາລາກກ່ໍເຫດການຕ່ໍຫນ້າພວກອິສຣາເອນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຫລົງຜິດ ຄືໃຫ້ເຂົາກິນຂອງທ່ີໄດ້ບຊູາແກ່ພຣະ
ທຽມແລ້ວ ແລະໃຫ້ເຂົາລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ 

15 ຢ່າງດຽວກັນໃນພວກເຈ້ົາມີບາງຄົນທ່ີໄດ້ຖືຕາມຄໍາສອນແຫ່ງພວກນິໂກລາຍເຕ 
16 ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງກັບໃຈໃຫມ່ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະຮີບມາຫາເຈ້ົາ ແລະຈະສູ້ຮົບກັບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍດາບຈາກ

ປາກຂອງເຮົາ 
17 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ ເຮົາຈະໃຫ້ມານາທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ແກ່ຜູ້ທ່ີ

ມຊັີຍຊະນະ ແລະຈະໃຫ້ຫີນຂາວແກ່ຜູ້ນ້ັນ ໃນຫີນນ້ັນມຊີືໃ່ໝ່ຈາຣຶກໄວ້ ຊ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ນອກຈາກຜູ ທ່ີ້ຮັບເທົ່າ
ນ້ັນî 
 



ຂຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັທີເ່ມອືງທວົເຕຣາ 
The Message to Thyatira 

18 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງທົວເຕຣາວ່າ, ìພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງມີພຣະເນດ
ເໝືອນດ່ັງແປວໄຟ ແລະມີພຣະບາດເໝືອນດ່ັງທອງເຫລືອງກ້ຽງ ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, 

19 ìເຮົາຮູ້ຈັກການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ຮູ້ຄວາມຮັກ ຄວາມເຊ່ືອ ການປະຕິບັດ ແລະຄວາມພຽນອົດທົນຂອງເຈ້ົາ ຮູ້
ວ່າການເບ້ືອງປາຍຂອງເຈ້ົາມຫີລາຍກວ່າການເບ້ືອງຕ້ົນ 

20 ແຕ່ເຮົາມີຂ້ໍທ່ີຈະຕ່ໍວ່າເຈ້ົາ ຄືເຈ້ົາຍອມທົນຟັງຜູ້ຍິງຊ່ືເຢເຊເບນ ທ່ີອ້າງຕົວເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຍິງນ້ັນສອນ
ແລະລ້ໍລວງພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ແລະໃຫ້ກິນຂອງທ່ີບູຊາແກ່ພຣະທຽມແລ້ວ 

21 ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຍິງນ້ັນມີໂອກາດທ່ີຈະກັບໃຈໃຫມ່ ແຕ່ນາງບ່ໍຢາກກັບໃຈຈາກການຜິດຊາຍຍິງຂອງຕົນ 
22 ດ່ັງນ້ີເຮົາຈະຖ້ິມຍິງນ້ັນໄວ້ເທິງບ່ອນນອນ ແລະຄົນທ ັງຫລາຍທ່ີລ່ວງຜິດຊາຍຍິງກັບຍິງນ້ັນ ເຮົາຈະຖ້ິມໄວ້ໃນ

ຄວາມທຸກລໍາບາກອັນໜັກ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະກັບໃຈເສັຽໃໝ່ຈາກບັນດາການກະທໍາຂອງຍິງນ້ັນ 
23 ຝ່າຍລູກຂອງຍິງນ້ັນ ເຮົາຈະປະຫານເຂົາໃຫ້ຕາຍເສັຽ ແລະຄຣິສຕະຈັກທັງປວງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົານ້ີເປັນຜູ້ຊັນນະ

ສູດເບ່ິງຈິດໃຈ ເຮົາຈະໃຫ້ຮາງວັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກຄົນຕາມການກະທໍາຂອງຕົນ 
24 ແຕ່ພວກເຈ້ົາທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ທ່ີເມືອງທົວເຕຣາ ຄືຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືຄໍາສອນນ້ີ ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີເຂົາເອ້ີນວ່າຄວາມເລິກ

ລັບຂອງຊາຕານນ້ັນ ເຮົາຂໍບອກວ່າເຮົາບ່ໍເອົາພາຣະອ່ືນໃດວາງໃສ່ພວກເຈ້ົາ 
25 ແຕ່ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ຈ່ົງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້ໝ້ັນຈົນກວ່າເຮົາຈະມາ 
26 ຜູ້ທີມີ່ຊຍັຊະນະແລະຖືກຮັກສາກິຈການຂອງເຮົາໄວ້ຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີອໍານາດປົກຄອງບັນດາ

ປະຊາຊາດ 
27 ແລະຜູ້ນ້ັນຈະບັງຄັບບັນຊາເຂົາດ້ວຍຄ້ອນເຫລັກ ເໝືອນດ່ັງຊ່າງຫມໍທໍ້າລາຍຫມ  ້ໍດິນໃຫ້ແຕກໝຸ່ນເສັຽ ຕາມທ່ີ

ເຮົານ້ີໄດ້ຮັບອໍານາດຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ 
28 ແລະເຮົາຈະປະທານດາວເພັກໃຫແ້ກ່ຜູ້ນ້ັນ 
29 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍî 
 

3 ຂຽນໄປເຖງີຄຣສິຕະຈກັເມອືງຊາເດ 
The Message to Sardis 

1 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງຊາເດວ່າ, ພຣະອົງຜູ້ຊົງມີພຣະວິນຍານທັງເຈັດຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງມີດາວທັງເຈັດດວງນ້ັນ ຊງົກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຮົາຮູ້ຈັກການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຜູ້ຊ່ືວ່າມຊີີວິດ
ຢູ່ແຕ່ວ່າເຈ້ົາຕາຍເສັຽແລ້ວ 

2 ເຈ້ົາຈ່ຶງຕ່ືນຂ້ຶນ ແລະເຊີດຊູສ່ວນທ່ີເຫລືອ ຊ  ່ຶງຈວນຈະຕາຍແລ້ວນ້ັນໃຫ້ແຂງແຮງຂ້ຶນ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍພົບການ
ກະທໍາຂອງເຈ້ົາສໍາເຣັດດີ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

3 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າເຈ້ົາໄດ້ຮັບແລະໄດ້ຍິນຢ່າງໃດ ຈ່ົງຖືກຮັກສາແລະກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຕ່ືນ
ຂ້ຶນ ເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາເຫມອືນດ່ັງຂະໂມຍ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮູ້ວ່າຍາມໃດເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາ 

4 ແຕ່ວ່າໃນເມືອງຊາເດ ເຈ້ົາກໍຍັງມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນເປ້ືອນເປິ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະນຸ່ງ
ເຄ່ືອງຂາວຍ່າງໄປກັບເຮົາ ເພາະເຂົາເປັນຄົນສົມຄວນຢູ່ແລ້ວ 

5 ຜູ້ທີມ່ີຊັຍຊະນະ ຜູນ້ັ້ນຈະຫົມ່ເຄ່ືອງຂາວແລະເຮົາຈະບ່ໍລຶບຊ່ືຂອງຜູ້ນ້ັນອອກເສັຽຈາກທະບຽນແຫ່ງຊີວິດຈັກ
ເທ່ືອ ແຕ່ເຮົາຈະຮັບຮອງຊ່ືຜູ້ນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະຕ່ໍຫນ້ ່າຝູງເທວະດາຂອງພຣະອົງ 

6 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍî 



ຂຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັເມອືງຟລີາເດນັເຟຽັ 
The Message to Philadelphia 

7 ìຈ  ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງຟີລາເດັນເຟັຽວ່າ ìພຣະອົງບໍຣິສຸດ ຜູ້ສັດຈິງ ຜູ້ຊົງຖືຂໍ
ກະແຈຂອງດາວິດ ຜູ້ຊົງໄຂແລ້ວຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດອັດ ຜູ້ຊົງອັດແລ້ວຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດໄຂ ຊງົກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, 

8 ìເຮົາຮູ້ຈັກການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ໃຫ້ມີປະຕູໄຂຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຈ  ້ົາ ຊຶງ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດອັດໄດ້ ເຮົາຮູ້ວ່າເຈ້ົາມີ
ກໍາລັງພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ຖືຮັກສາຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດນາມຂອງເຮົາ 

9 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະໃຫ້ພັກພວກຂອງຊາຕານທ່ີຕົວະວ່າເຂົາເອງເປັນຊາດຢິວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເປັນນ້ັນ ມາຂາບລົງແທບ
ຕີນຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກເຈົ້າ 

10 ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ຖືຮັກສາຕາມຄໍາຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໃຫ້ມີຄວາມພຽນອົດທົນ ຝ່າຍເຮົາຈະປ້ອງກັນເຈ້ົາເໝືອນກັນ 
ໃຫພ້ົ້ນຈາກການທົດລອງທ່ີຈວນຈະມີມາທ່ົວໂລກ ເພ່ືອຈະລອງໃຈຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ເໜືອຫນ້າແຜ່ນດິນ 

11 ເຮົາຈະມາໃນໄວໆນ້ີ ຈ່ົງຍຶດຫມັນ້ຢູ່ໃນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາມີນ້ັນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຍາດຊີງເອົາພວງມາລັຍຂອງເຈ້ົາໄປໄດ້ 
12 ຜູ້ທີມີ່ຊຍັຊະນະ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເປັນເສົາໃນພຣະວິຫານພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະຜູ້ນ້ັນແຫລະ ບ່ໍອອກໄປນອກ

ພຣະວິຫານຈັກເທ່ືອ ເຮົາຈະຈາຣຶກພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໃສ່ຕົວຜູ້ນ້ັນ ກັບທັງຊ່ືມະຫານະຄອນ
ແຫ່ງພຣະເຈ ົ ້າຂອງເຮົາ ຄ ືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ ຊ່ຶງລົງມາແຕ່ສວັນຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະຈາຣຶກ
ນາມໃໝ່ຂອງເຮົາໃສ່ຜູ້ນ້ັນເຫມືອນກັນ 

13 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈົ່ງຟັງຂໍ້ຄວາມທີພ່ຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍî 
 

ຂຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັເມອືງລາວດເີກອາ 
The Message to  Laodicea 

14 ìຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງລາວດີເກອາວ່າ, ìພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນອາແມນນ້ັນ ຊົງ
ເປັນພຍານທ່ີສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຊົງເປັນປະຖົມເຫດແຫ່ງສ່ິງສາຣະພັດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງ ໄດ້ຊ ງົກ່າວດ່ັງ
ນີ້ວ່າ, 

15 ìເຮົາຮູ້ຈັກການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍເຢັນບ່ໍຮ້ອນ ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາເຢັນຫລືຮ້ອນ  
16 ເພາະເຈ້ົາພຽງແຕ່ອຸ່ນໆບ່ໍເຢັນບ່ໍຮ້ອນ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະຄາຍເຈ້ົາອອກຈາກປາກຂອງເຮົາ 
17 ເພາະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຮ່ັງມີແລ້ວ ໄດ້ຊັບສ່ິງຂອງທະວີຂ້ຶນ ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງໃດî ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຈ້ົາເປັນຄົນ

ທຸກໄຮ້ເຂັນໃຈ ເປັນຄົນໜ້າສົງສານ ເປັນຄົນຂັດສົນ ເປັນຄົນຕາບອດ ແລະເປືອຍກາຍຢູ່ 
18 ເຫດນ້ັນເຮົາເຕືອນສະຕິເຈ້ົາໃຫຊ້ືຄໍ້າທ່ີຫລອມໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວຈາກເຮົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນຄົນຮ່ັງມີ ແລະໃຫ້

ເຈ້ົາຊ້ືເສ້ືອຜ້າຂາວນຸ່ງຫ່ົມຕົວ ເພ່ືອປົກບັງຄວາມລະອາຍຂອງການເປືອຍກາຍຂອງເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ປາກົດ ແລະຊ້ືຢາ
ໃສ່ຕາຂອງເຈ້ົາເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ 

19 ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາຮັກຜູ້ໃດເຮົາກໍຕິຕຽນຂ້ຽນສອນຜູ້ນ້ັນ ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງມີໃຈຮ້ອນຮົນແລະຕ້ັງໃຈເສັຽໃໝ່ 
20 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຢືນເຄາະຢູ່ທ່ີປະຕູ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາ ແລະໄຂປະຕູ ເຮົາຈະເຂ້ົາໄປຫາຜູ້ນ້ັນ ເຮົາຈະ

ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັບຜູ້ນ້ັນ ແລະຜູ້ນ້ັນຈະຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັບເຮົາ 
21 ຜູ້ທີຊັ່ຍຊະນະ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນ່ັງກັບເຮົາເທິງບັນລັງຂອງເຮົາ ເໝືອນກັບທ່ີເຮົາມຊັີຍຊະນະແລ້ວ ແລະໄດ້ນ່ັງ

ກັບພຣະບິດາຂອງເຮົາເທິງຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງ 
22 ຜູ້ໃດມີຫູ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົບກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍî 
 

4 ການນະມສັການໃນສວນັ 



The Heavenly Worship 
(ອຊຢ 6:1-3) 

1 ພາຍຫລັງເຫດການທັງຫລາຍນ້ີ ຂ້າພະເຈ  ້ົາໄດ້ເບ່ິງ ແລະດ່ັງນ້ີ ມປີະຕູໄຂຢູ່ໃນສວັນ ແລະພຣະສຸຣະສຽງທໍາອິດ
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງສຽງແກວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນມາທ່ີນ້ີ ແລະເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາ
ເຫັນເຫດການທ່ີຕ້ອງເກີດຂ້ຶນໃນພາຍໜ້າî 

2 ໃນທັນໃດນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປະກອບໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຣາຊບັນລັງຕ້ັງຢູ່ໃນສວັນ ມີທ່ານ
ອົງນ່ຶງປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນ 

3 ທ່ານຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນມີລັກສະນະເໝືອນແກ້ວມະນີໂຊດ ແລະແກ້ວພິລາ ມຮຸ້ີງກິນນ້ໍາລ້ອມຮອບຣາຊ
ບັນລ ງັນ້ັນຄ້າຍຄືແສງແກ້ວມ ຣໍະກົດ 

4 ລ້ອມຮອບຣາຊບັນລັງນ້ັນມີບັນລັງອີກຊາວສ່ີອັນ ແລະມີຜູ້ອາວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານນ່ັງເທິງບັນລັງເຫລ່ົານ້ັນ ທກຸ
ທ່ານນຸ່ງເຄ່ືອງຂາວແລະມີພວງມາລັຍຄໍາສວມຫົວ 

5 ມຟ້ີາແມບຮ້ອງແລະສຽງຕ່າງໆດັງອອກມາຈາກຣາຊບັນລັງນ້ັນ ແລະມີໂຄມໄຟເຈັດໜ່ວຍໄຕ້ໄວ້ຕ່ໍໜ້າຣາຊບັນ
ລັງນ້ັນ ໂຄມໄຟເຫລ່ົານ້ັນຄືວິນຍານທັງເຈັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

6 ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຣາຊບັນລັງເປັນເໝືອນທະເລແກ້ວມະນີ ຢູ່ອ້ອມຮອບຣາຊບັນລັງທຸກດ້ານມີສັດໂລກສ່ີໂຕ ຊ່ຶງມີຕາ
ເຕັມທັງຂ້າງໜ້າແລະຂ້າງຫລັງ 

7 ສັດໂຕທີນ່ຶງເໝືອນສິງ ໂຕທສີອງເໝືອນງົວນ້ອຍ ໂຕທີສາມມີໜ້າເໝືອນມະນຸດ ແລະໂຕທີສ່ີເໝືອນນົກອິນຊີ
ກໍາລັງບິນ 

8 ສັດທັງສ່ີໂຕ ທຸກໂຕມີປີກຫົກປີກ ແລະມີຕາເຕັມຂ້າງນອກແລະຂ້າງໃນ ສັດເຫລ່ົານ້ັນຮ້ອງຕລອດເວັນ ຕລອດ
ຄືນ ບ່ໍຢຸດບ່ໍເຊົາວ່າ, ìບໍຣສຸິດ ບໍຣິສຸດ ບໍຣິສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນອະ
ດີດ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຜູ້ຈະສະເດັດມາî 

9 ຄັນສັດເຫລ່ົານ້ັນຖວາຍຄໍາສັຣເສີນ ຖວາຍພຣະກຽດ ແລະໂມທະນາພຣະຄຸນແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ປະທັບເທິງຣາຊ 
ບັນລັງ ຜູ້ຊົງມີພຣະຊົນດໍາຣົງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດເມ່ືອໃດ 

10 ເມ່ືອນ້ັນບັນດາຜູ້ອາວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານກໍຂາບລົງຖວາຍບັງຄົມພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງຣາຊບັນລັງນ້ັນ ນະມັສການ
ພຣະອົງ ຜູຊົ້ງພຣະຊົນຢ ູ ່ຕລອດໄປເປັນນິດ ແລ້ວຖອດພວງມາລັຍອອກວາງລົງຕ່ໍຫນ້າຣາຊບັນລັງຮ້ອງວ່າ,  

11 ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄໍາສັຣ
ເສີນ ພຣະກຽດ ແລະຣິດເດດ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງສັພສ່ິງທັງປວງ ແລະສັພສ່ິງທັງປວງນ້ັນກໍຊົງສ້າງຂ້ຶນ
ແລ້ວ ແລະດໍາຣົງຢູ່ຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງî 

 

5 ຫນງັສມືວ້ນແລະພຣະເມສານອ້ຍ 
The Scroll and the Lamb 

1 ໃນພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໜັງສືມ້ວນນ່ຶງ
ຂຽນໄວ້ທັງຂ້າງໃນແລະຂ້າງນອກ ຕີຕາປະທັບໄວ້ເຈັດດວງ 

2 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາຜູ້ມີຣິດຕົນນ່ຶງປະກາດດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìຜູ້ໃດໜໍເປັນຜູ້ສົມຄວນຈະແກະ
ຕາປະທັບແລະມາຍມ້ວນໜັງສືມ້ວນນ້ີອອກî 

3 ບໍ່ມຜູ້ີໃດໃນສວັນ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຫລືໃຕ້ແຜ່ນດິນກໍດີ ທີສ່າມາດມາຍໜັງສືມ້ວນນ້ັນອອກ ຫລືເບ່ິງໜັງສືນ້ັນ
ໄດ້ 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຮໍ່າໄຮຫລາຍ ເພາະບໍ່ມຜູ້ີໃດສົມຄວນຈະມາຍໜັງສືນ້ັນອອກຫລືເບ່ິງໄດ້ 



5 ແລ້ວມຜູ້ີນ່ຶງໃນພວກອາວຸໂສນ້ັນ ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຢ່າຮ້ອງໄຫ້ ເບ່ິງແມ, ສິງແຫ່ງຕະກູນຢູດາ ໜ່ໍເຊ້ືອຂອງ
ດາວິດໄດ້ຊັຍຊະນະແລ້ວ ຈ່ຶງສາມາດແກະຕາທັງເຈັດແລະມາຍໜັງສືນ້ັນອອກໄດ້î 

6 ໃນລະຫວ່າງພຣະຣາຊບັນລັງກັບສັດທັງສ່ີ ແລະໃນຖ້າມກາງພວກອາວຸໂສເຫລ່ົານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະ
ເມສານ້ອຍປະທັບຢືນຢູ່ເໝືອນຖືກຂ້າແລ້ວ ພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນມີເຂົາເຈັດອັນ ມຕີາເຈັດຫນ່ວຍຊ່ຶງເປັນວິນ
ຍານທັງເຈັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຊົງໃຊອ້ອກໄປທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ 

7 ແລະພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນໄດ້ເຂ  ້ົາມາຮັບໜັງສືມ້ວນນ້ັນຈາກພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງ
ຣາຊບັນລັງນ້ັນ 

8 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຮັບໜັງສືນ້ັນແລ້ວ ສັດທັງສ່ີກັບພວກອາວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານນ້ັນ ກ ຂໍາບລົງຖວາຍບັງຄົມພຣະເມ
ສານ້ອຍ ທ ກຸທ່ານຖືພິນແລະຂັນຄໍາເຕັມດ້ວຍເຄ່ືອງຫອມ ຊຶງ່ເປັນຄໍາໄຫວ້ວອນຂອງໄພ່ພົນທງັປວງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ  

9 ເຂົາໄດ້ຮ້ອງເພງໃໝ່ວ່າ, ìພຣະອ ົງຊົງເປັນຜູ້ສົມຄວນຈະຊົງຮັບມ້ວນໜັງສື ແລະແກະຕາມ້ວນ ໜັງສື
ອອກເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຖືກຂ້າແລ້ວ ແລະດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໄຖ່ມະນຸດທຸກ
ເຜ່ົາທຸກພາສາທຸກຊາດແລະທຸກປະເທດສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ 

10 ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເຂົາເປັນຣາຊອານາຈັກ ແລະເປັນປະໂຣຫິດທ່ີປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 
ແລະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຈະໄດ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກî 

11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວເບ່ິງ ແລະໄດ້ຍິນສຽງເທວະດາ ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍນັບເປັນໂກດໆ ແສນໆ 
ຊ່ຶງຢູ່ອ້ອມຮອບພຣະຣາຊບັນລັງ ຮອບສັດ ແລະຮອບຜູ້ອາວຸໂສທັງຫລາຍນ້ັນ 

12 ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, ìພຣະເມສານ້ອຍຜູ້ຖືກຂ້າແລ້ວນ້ັນ ເປັນຜູ້ທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບຣິດເດດ ຊັບສົມບັດ ສະຕິປັນຍາ 
ອານຸພາບ ກຽດຕິຍົດ ສະງ່າຣາສີ ແລະຄໍາສັຣເສີນî 

13 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງສ່ິງທ່ີມຊີີວິດທັງໝົດ ທງັໃນສວັນ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໃຕ້ແຜ່ນດິນ ແລະໃນມະຫາ
ສມຸດ ຄືສ່ິງທັງປວງຊ່ຶງຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນຮ້ອງວ່າ, ìຂໃໍຫຄໍ້າສັຣເສີນ ກຽດຕິຍົດ ສະງ່າຣາສີ ແລະຣິດທານຸພາບ ຈ່ົງມີ
ແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງ ແລະແດ່ພຣະເມສານ້ອຍຕລອດໄປເປັນນິດî 

14 ສັດທັງສ່ີນ້ັນກໍຮ້ອງວ່າ, ìອາແມນî ແລະຜູ້ອາວຸໂສເຫລ່ົານ້ັນກໍຂາບລົງນະມັສການ 
 

6 ຕາປະທບັທງັເຈດັ 
The Seven Seals 

1 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາດວງນ່ຶງໃນເຈັດດວງນ້ັນອອກແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງແລະໄດ້ຍິນສັດໂຕນ່ຶງ
ໃນສ່ີໂຕນ້ັນຮ້ອງສຽງດັງເໝືອນສຽງຟ້າຮ້ອງວ່າ, ìມາເທາະî 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງແລະດ່ັງນ້ີ, ມີມ້າສີຂາວໂຕນ່ຶງອອກມາ ຜູ້ທີຂ່ີ່ມ້ານ້ັນຖືທະນູ ແລະໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານ 
ພວງມາລັຍ ແລ້ວກໍຂ່ີມ້າອອກໄປຢ່າງມີຊຍັເພ່ືອຈະຊັຍຊະນະ 

3 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີສອງນ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງສັດໂຕທ່ີສອງຮ້ອງວ່າ, 
ìມາເທາະî 

4 ແລະມມ້ີາສີແດງເຂ້ັມໂຕນ່ຶງອອກມາອີກ ຜູ້ທ່ີຂ່ີມ້າໂຕນ້ີໄດ້ຮັບພຣະຣາຊອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາສັນຕິສຸກໄປຈາກ
ໂລກ ເພືອ່ໃຫ້ຄົນທັງປວງຮົບຮາຂ້າຟັນກັນ ແລະທັງໄດ້ພຣະຣາຊທານດາບໃຫຍ່ດວງນ່ຶງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ 

5 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີສາມນ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງສັດໂຕທີສາມຮ້ອງວ່າ, 
ìມາເທາະî ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງ ແລະດ່ັງນ້ີ, ມີມ້າສີດໍາໂຕນ່ຶງອອກມາ ຜູ້ທ່ີຂ່ີມ້ານ້ັນຖືຄັນຊ່ັງ 



6 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເຫມືອນກັບສຽງທ່ີດັງອອກມາຈາກຖ້າມກາງສັດທັງສ່ີນ້ັນວ່າ, ìເຂ້ົາບເລຣາຄາລິດນ່ຶງຕ່ໍນ່ຶງເດ
ນາຣິອົນ ເຂ້ົາເດືອຍສາມລິດຕ່ໍນ່ຶງເດນາຣິອົນ ແຕ່ຢ່າເຮັດອັນຕະຣາຍຕ່ໍນ້ໍາມັນແລະເຫລ້ົາແວງî 

7 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີສ່ີຮ້ອງວ່າ, ìມາເທາະî 
8 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ແລະດ່ັງນ້ີ, ມີມ້າສີຂຽວອ່ອນໂຕນ່ຶງອອກມານ້ັນແລ້ວ ຜູ້ທ່ີຂ່ີມ້ານ້ັນມຊີືວ່່າ ມັດຈຸຣາຊ ແລະ

ແດນມ ໍຣະນາກໍຕິດຕາມມານໍາ ເຂົາທັງສອງໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານອໍານາດລ້າງຜານແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ນ່ຶງສ່ວນ
ສ່ີດ້ວຍຄົມດາບ ດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ ດ້ວຍຄວາມຕາຍ ແລະດ້ວຍສັດຮ້າຍຕ່າງໆໃນແຜ່ນດິນໂລກ 

9 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີຫ້ານ້ັນແລ ວ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນດວງວິນຍານຢູ່ໃຕ້ແທ່ນບູຊາ 
ເປັນວິນຍານຂອງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຖືກຂ້າເພາະພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເພາະຄໍາພຍານທ່ີເຂົາຍຶດຖືນ້ັນ 

10 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ບໍຣິສຸດແລະທ່ຽງແທ້ ຍັງດົນປານໃດໜໍ ພຣະອົງ
ຈ່ຶງຈະຊົງພພິາກສາຕອບສນອງຄົນທ ງັຫລາຍທ່ີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທ່ີໄດ້ຂ້າພວກຂ້າພຣະອົງນ້ັນî 

11 ແລ້ວເຂົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານເສ້ືອສີຂາວແລະຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາລໍໄປຈັກໜ້ອຍ ຈົນກວ່າຈໍານວນເພ່ືອນ
ຂ້ອຍໃຊ້ແລະພີນ້່ອງຂອງເຂົາຈະຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຄືພວກທີຈ່ວນຈະຖືກຂ້າເໝືອນກັບເຂົານ້ັນ 

12 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີຫົກນ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງແລະດ່ັງນ້ີ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວ່ັນ
ໄຫວອັນໃຫຍ່ ດວງອາທິດກໍເກີດມືດດໍາເໝືອນດ່ັງຜ້າຂົນສັດຫຍາບ ດວງຈັນວັນເພັງກໍກັບເກີດເປັນສີເລືອດ 

13 ດວງດາວທັງຫລາຍໃນທ້ອງຟ້າກໍຕົກລົງເທິງແຜ່ນດິນເໝືອນກັບຕ້ົນເດ່ືອເທດທ່ີຖືກລົມກ້າພັດຈົນໝາກທ່ີຍັງບ່ໍ
ທັນສຸກຫລ່ົນລົງໝົດ 

14 ທ້ອງຟ້າກໍຫົດເຂ້ົາເສັຽເໝືອນດ່ັງຫນັງສືທ່ີເຂາົມ້ວນ ພທຸູກໜ່ວຍແລະເກາະທຸກເກາະກໍເຄ່ືອນໄປຈາກບ່ອນ
ເດມີ 

15 ແລ້ວກະສັດທັງຫລາຍໃນແຜ່ນດິນໂລກ ພວກເຈ້ົານາຍ ພວກນາຍພັນນາຍພົນ ພວກເສດຖີ ພວກຜູ້ມີອໍານາດ 
ແລະທຸກຄົນທັງທ່ີເປັນຂ້ອຍຂ້າແລະມີເສຣີກໍພາກັນໄປລ້ີຊ່ອນຢູ່ໃນຖ້ໍາແລະໃນຫວ່າງຫີນຕາມພູ 

16 ເຂົາຮ້ອງບອກພູແລະໂງ່ນຫີນວ່າ, ìຂໍໃຫ້ເນ້ີງມາບັງພວກເຮົາໄວ້ ໃຫ້ພ້ົນຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປະ
ທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງແລະຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນ 

17 ເພາະວ່າວັນສໍາຄັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ແລະຜູ້ໃດໜໍ ຈະອາດທົນຢູ່ໄດ້î 
 

7 ແສນສີໝ່ືນ່ສີພ່ນັຄນົຮບັການປະທບັຕາ  
The 144,000 of Israel Sealed 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາສ່ີຕົນ ຢືນຢູ່ໃນທິດທັງສ່ີຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຫາ້ມລົມໃນແຜ່ນດິນທັງ
ສ່ີທິດໄວ້ບ່ໍໃຫ້ພັດມາໃສ່ບົກ ໃສ່ທະເລ ຫລືຕ້ົນໄມ້ໃດໆ 

2 ແລ້ວຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາອີກຕົນນ່ຶງ ປາກົດຂ້ຶນມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຖືຕາປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້
ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເທວະດາຕົນນ້ັນປະກາດສຽງດັງແກ່ເທວະດາທັງສ່ີ ຜູ້ຊຶງ່ໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານອໍານາດໃຫ້ເຮັດ
ອັນຕະຣາຍແກ່ແຜ່ນດິນແລະທະເລນ້ັນ 

3 ວ່າ, ìຢ່າເຮັດອັນຕະຣາຍແກ່ແຜ່ນດິນ ແກ່ທະເລ ຫລືຕ້ົນໄມ້ ຈົນກວ່າເຮົາຈະໄດ້ປະທັບຕາໄວ້ທ່ີໜ້າຜາກບັນ
ດາຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາເສ ຽັກ່ອນî 

4 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈໍານວນຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບປະທັບຕາແລ້ວ ຄືຜູ້ທີມ່າຈາກທຸກຕະກູນໃນພວກອິສຣາເອນ ມ ີ
ແສນສ່ີໝ່ືນສີພັນຄົນ 

5 ຈາກຕະກູນຢູດາ ມໝ່ືີນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນຣູເບນ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນກາດ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ 



6 ຈາກຕະກູນອາເຊີ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນເນັຟທາລີ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນມານັສເຊ ໝ່ືນສອງ
ພັນຄົນ 

7 ຈາກຕະກູນຊີເມໂອນ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນເລວີ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນອິສຊາຄາ ໝ່ືນສອງພັນ
ຄົນ 

8 ຈາກຕະກູນເຊບູລູນ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນໂຢເຊັບ ໝ່ືນສອງພັນຄົນ ຈາກຕະກູນເບັນຢາມີນ ໝ່ືນສອງ
ພັນຄົນ 
 
ມວນຊນົຈາກທກຸປະຊາຊາດ 
The Multitude From Every Nation 

9 ຫລັງຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາເບ່ິງ ແລະດ່ັງນ້ີ, ມີຝູງຄົນຫລວງຫລາຍເຫລືອຄະນານັບ ມາຈາກທຸກປະເທດ ທຸກຕະ
ກູນ ທຸກຊາດ ແລະທຸກພາສາ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງສີຂາວ ຖືກ້ານຕານ ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະຣາຊບັນລັງແລະຕ່ໍ  
ພຣະພັກພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນ 

10 ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, ìຄວາມລອດພ້ົນຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງ ແລະຂ້ຶນ
ຢູ່ກັບພຣະເມສານ້ອຍî 

11 ແລະເທວະດາທັງປວງທ່ີຢືນອ້ອມພຣະຣາຊບັນລັງ ອ້ອມອາວຸໂສ ແລະອ້ອມສັດທັງສ່ີນ້ັນ ກ້ົມລົງຕ່ໍໜ້າພຣະ 
ຣາຊບັນລັງ ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 

12 ໂດຍກ່າວວ່າ, ìອາແມນ ຄວາມສັຣເສີນ ສະງ່າຣາສີ ສະຕິປັນຍາ ຄໍາໂມທະນາ ພຣະກຽດຕິຍົດ ອໍານາດ ແລະ
ຣິດເດດ ຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນî 

13 ແລ້ວຜູ້ນ່ຶງໃນພວກອາວຸໂສນ້ັນຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຄົນທີນຸ່່ງເຄ່ືອງສີຂາວເຫລ່ົານ້ັນແມ່ນໃຜ ແລະມາແຕ່ໃສî 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìທ່ານເອີຍ, ທ່ານກໍຊາບຢູ່ແລ້ວî ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີ    

ແຫລະ, ທ່ີມາຈາກຄວາມທຸກຂະເວທນາອັນໃຫຍ່ ເຂົາໄດ້ຊໍາຮະລ້າງເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວສະອາດດ້ວຍ  
ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນ 

15 ເພາະເຫດນ້ັນເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງໃນພຣະວິຫານຂອງ   
ພຣະອົງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງນ້ັນ ຈະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາແລະ
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຂົາ 

16 ຕ່ໍໄປເຂົາຈະບ່ໍອຶດເຂ້ົາຢາກນ້ໍາອີກຈັກເທ່ືອ ແສງແດດແລະຄວາມຮ້ອນຢ່າງນ່ຶງຢ່າງໃດຈະບ່ໍສ່ອງຖືກເຂົາ 
17 ເພາະວ່າພຣະເມສານ້ອຍ ທ່ີປະທັບຢູ່ຖ້າມກາງພຣະຣາຊບັນລັງນ້ັນ ຈະຊົງເປັນຜູ້ດູແລເຂົາແລະຈະຊົງນໍາເຂົາ

ໄປເຖິງນ້ໍາພຸອັນປະກອບດ້ວຍຊີວິດ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ໍາຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາî 
 

8 ຕາປະທບັດວງທເີຈດັ  
The Seventh Seal and the Golden Censer 

1 ເມ່ືອພຣະເມສານ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີເຈັດ ຄວາມສງັດງຽບກໍເກີດຂ້ຶນໃນສວັນປະມານເຄ່ິງຊ່ົວໂມງ 
2 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນເທວະດາເຈັດຕົນທ່ີຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພ ກັພຣະເຈ້ົານ້ັນ ໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານແກ່ເຈັດອັນ 
3 ມເີທວະດາອີກຕົນນ່ຶງຖືໝ  ້ໍຄໍາໜ່ວຍນ່ຶງອອກມາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າແທ່ນ ໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານເຄ່ືອງຫອມຈ ໍານວນ

ຫລາຍ ເພ່ືອຈະຖວາຍຮ່ວມກັບຄໍາໄຫວ້ວອນຂອງໄພ່ພນົທ ງັປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເທິງແທ່ນຄໍາທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະ 
ຣາຊບັນລັງນ້ັນ 



4 ແລະຄວັນເຄ່ືອງຫອມນ້ັນກໍລອຍຂ້ຶນໄປ ພ້ອມກັບຄໍາໄຫວວ້ອນຂອງພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈາກມືເທວະ
ດາຊ່ຶງຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 

5 ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຖືໝ້ໍໄປເອົາໄຟຈາກແທ່ນໃສ່ໃຫ້ເຕັມ ໂຍນໝ້ໍນ້ັນລົງເທ ງິແຜ່ນດິນໂລກ ກໍເກີດມີສຽງ
ຟ້າຮ້ອງ ສຽງຕ່າງໆ ມີຟ້າແມບແລະແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວ 
 

ແກທງັເຈດັ  
The Seven Trumpets 

6 ແລະເທວະດາຕົນທ່ີຖືແກທັງເຈັດນ້ັນ ຕ່າງກໍຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເປ່ົາ 
7 ເມ່ືອເທວະດາຕົນແຣກເປ່ົາແກຂ້ຶນ ໝາກເຫັບແລະໄຟປົນເລືອດຖືກຖ້ິມລົງມາຍັງແຜ່ນດິນ ແຜ່ນດິນໂລກຖືກ

ໄໝ້ເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມ ຕ້ົນໄມ້ກໍຖືກໄມ້ເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມ ແລະຫຍ້າຂຽວສົດຖືກໄໝ້ເສັຽທັງໝົດ 
8 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທີສອງເປ່ົາແກຂ້ຶນ ກໍມສ່ິີງນ່ຶງເໝືອນພູໜ່ວຍໃຫຍ່ທ່ີໄຟກໍາລັງໄໝ້ຢູ່ ຖືກຖ້ິມລົງໃນທະເລ 

ແລະທະເລນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນເລືອດເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມ 
9 ສາຣະພັດໃນທະເລທ່ີມີຊວິີດຢູ່ກໍຕາຍເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມ ແລະບັນດາເຮືອສະເພົາກໍຖືກທໍາລາຍເສັຽນ່ຶງສ່ວນ

ສາມ 
10 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທີສາມເປ່ົາແກຂ້ຶນ ກໍມີດາວໃຫຍ່ດວງນ່ຶງລຸກເປັນໄຟເໝືອນກະບອງຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ ດາວ

ນ້ັນຕົກໃສ່ແມ່ນ້ໍານ່ຶງສ່ວນສາມ ແລະຕົກໃສ່ນ້ໍາພຸທັງຫລາຍ 
11 ດາວດວງນ້ີມີຊ່ືວາ່ ຂົມ (Wormwood) ຣົດຂອງນ້ໍາຈ່ຶງກາຍເປັນຣົດຂົມນ່ຶງສ່ວນສາມ ແລະຄົນຈໍານວນຫລວງ

ຫລາຍໄດ້ຕາຍເພາະນ້ໍານ້ັນມີຣົດຂົມ 
12 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທີສ່ີເປ່ົາແກຂ້ຶນ ດວງອາທິດກໍຖືກທໍາລາຍເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມ ດວງຈັນແລະດວງດາວທັງຫລາຍ

ກໍເໝືອນກັນ ຈ່ຶງມືດໄປເຖິງນ່ຶງສ່ວນສາມ ກາງເວັນບ່ໍສວ່າງນ່ຶງສ່ວນສາມ ແລະກາງຄືນກໍເໝືອນກັນ 
13 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍເບ່ິງ ແລະໄດ້ຍິນນົກອິນຊີໂຕນ່ຶງທ່ີບິນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ ຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìວບັິດ ວິບັດ ວິບັດຈະມີ

ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພາະສຽງແກທ່ີເຫລືອ ຊ່ຶງເທວະດາສາມຕົນຈວນຈະເປ່ົານ້ັນî 
 

9   
Chapter 9 

1 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທີຫ້າເປ່ົາແກຂ້ຶນ ຂ້າພະເຈ  ້ົາກໍເຫັນດາວດວງນ່ຶງຕົກຈາກຟ້າລົງມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ ໄດ້ຮັບ 
ພຣະຣາຊທານຂໍກະແຈສໍາລັບປ່ອງເຫວເລິກ 

2 ເມ່ືອດາວດວງນ້ັນໄຂປ່ອງເຫວອອກ ກໍມຄີວັນພຸ່ງຂ້ຶນມາຈາກເຫວນ້ັນເໝືອນຄວັນທ່ີເຕົາໃຫຍ່ ດວງອາທິດ
ແລະອາກາດກໍມືດໄປເພາະເຫດຄວັນທີຂ້ຶ່ນມາຈາກເຫວນ້ັນ 

3 ມຝູີງຕັກແຕນບິນອອກຈາກຄວັນນ້ັນມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະເຈ້ົາຊງົພຣະຣາຊທານອໍານາດແກ່ຕັກແຕນນ້ັນ 
ເໝືອນກັບອໍານາດແມງງອດທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ 

4 ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມມັນບ່ໍໃຫທໍ້າຮ້າຍຫຍ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ສິງ່ຂຽວສົດຫລືຕ້ົນໄມ້ໃດໆ ແຕ່ໃຫທໍ້າຮ້າຍຄົນ 
ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍມີປະທັບຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໜ້າຜາກຂອງເຂົາເທ່ົານ້ັນ 

5 ພຣະອົງບ່ໍຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ມັນຂ້າຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ່ໃຫ້ທຣໍະມານເຂົາໃນລະຫວ່າງຫ້າເດືອນ ການທໍຣະມານ
ນ້ັນເໝືອນກັບແມງງອດຕອດ 

6 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຈະສແວງຫາຄວາມຕາຍ ແຕ່ຈະບ່ໍພົບຈັກເທ່ືອ ເຂົາປາຖນາຈະຕາຍ ແຕ່ຄວາມ
ຕາຍຈະປົບໜີໄປຈາກເຂົາ 



7 ລັກສະນະອາການຕັກແຕນເຫລ່ົານ້ັນເໝືອນມ້າທ່ີຫ້າງໄວແ້ລ້ວສໍາລັບການເສິກ ເທິງຫົວມັນມີສ່ິງນ່ຶງເໝືອນ
ພວງມາລັຍຄໍາ ໜ້າຂອງມັນເໝືອນໜ້າມະນຸດ 

8 ຜົມມັນເໝືອນຜົມຜູ້ຍິງ ແລະແຂ້ວມັນເໝືອນແຂ້ວສິງ 
9 ມັນມີສ່ິງນ່ຶງເໝືອນເຄ່ືອງເຫລັກປ້ອງກັນໜ້າເອິກ ສຽງປີກຂອງມັນເໝືອນສຽງຣົດທຽມມ້າຈໍານວນຫລາຍແລ່ນ

ເຂ້ົາຮົບເສິກ 
10 ມັນມີຫາງເໝອືນຫາງແມງງອດ ມໄີລຕອດໃນຫາງນ້ັນ ມັນມີອໍານາດທ່ີຈະທໍາຮ້າຍມະນຸດຕລອດຫ້າເດືອນ 
11 ມັນມີກະສັດອົງນ່ຶງຄຸ້ມຄອງ ກະສັດນ້ັນຄ ບໍືຣິວານຂອງເຫວເລິກນ້ັນ ບໍຣິວານນ້ັນຕາມພາສາເຣັບເຣີເອ້ີນວ່າ ອາ

ໂປລີໂອນ 
12 ວິບັດອັນຕ້ົນຜ່ານໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ຍັງຈະມີວິບັດສອງປະການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນພາຍໜ້າ 
13 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທີຫົກເປ່ົາແກຂ້ຶນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງອອກມາຈາກຮູບເຂົາທ່ີແຈທ ງັສ່ີຂອງແທ່ນຄໍາ ຊຶງ່ຢູ່ຕ່ໍ

ພຣະພັກພຣະເຈ້ົານ້ັນ  
14 ສ່ັງແກ່ເທວະດາຕົນທີຫົກທ່ີຖືແກນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງແກ້ປ່ອຍເທວະດາທັງສ່ີ ຊຶງ່ຖືກມັດໄວ້ທີ່ແມນ້ໍ່າເອີຟຣາດນ້ັນເສັຽî 
15 ເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນຖືກປ່ອຍໄປແລ້ວ ຄືເທວະດາທັງສີ່ທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງຈັດໄວແ້ລ້ວສໍາລັບຊ່ົວໂມງ ວັນ ເດືອນ 

ແລະປີນ້ັນ ເພ່ືອໄປຂ້າມະນຸດນ່ຶງສ່ວນສາມເສັຽ 
16 ມພົີນທະຫານມ້າສອງຮ້ອຍລ າ້ນຄົນ ຕາມຈໍານວນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ 
17 ໃນນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນ້ັນກໍເປັນດ່ັງນ້ີ ມີຝູງມ້າ ແລະຜູ້ທ່ີຂ່ີມ້ານ້ັນມເີຄ່ືອງປ້ອງກັນເອິກເປັນສີໄຟ ສີນ້ໍາ

ເງິນ ແລະມີມາດ ຫົວມ້າເຫລ່ົານ້ັນເໝືອນຫົວສິງ ມີໄຟແລະຄວັນກັບມາດພຸ່ງອອກມາຈາກປາກມັນ 
18 ມະນຸດຖືກຂ້າເສັຽນ່ຶງສ່ວນສາມດ້ວຍພັຍອັນຕະຣາຍສາມຢ່າງນ້ີຄື ໄຟ ຄວັນ ແລະມາດ ທ່ີພຸ່ງອອກມາຈາກ

ປາກມ້ານ້ັນ  
19 ເພາະຣິດຂອງມ້ານ້ັນມີຢູ່ໃນປາກ ແລະໃນຫາງຂອງມັນຄືກັບງູ ແລະມີຫົວ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຂົາໃຊ້ທ າໍຮ້າຍມະນຸດ

ໄດ້ 
20 ສ່ວນມະນຸດທັງຫລາຍທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ຊຶງ່ບ່ໍໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍພັຍອັນຕະຣາຍເຫລ່ົານ້ັນ ກໍບ່ໍໄດ້ກັບໃຈເສັຽໃໝ່ຈາກ

ກິຈການທ່ີຕ ນົໄດ້ເຮັດ ບ່ໍໄດ້ເລີກບູຊາຜີ ບູຊາພຣະທຽມທີເ່ຮັດດ້ວຍຄໍາ ເງິນ ທອງເຫລືອງ ດ້ວຍຫີນແລະໄມ້ ຊ  ່ຶງ
ບ່ໍສາມາດຈະເຫັນ ຈະໄດ້ຍິນ ຫລືຈະຍ່າງໄປໄດ້ 

21 ເຂົາບ່ໍໄດ້ກັບໃຈເສັຽໃໝ່ ເລີກຈາກການຂ້າຟັນກັນ ການເຊ່ືອເວດມົນຄາຖາ ການຜິດຊາຍຍິງ ແລະການລັກ
ຂອງຕົນ 

 

10 ເທວະດາແລະໜງັສມືວ້ນນອ້ຍ  
The Angel with the Little Scroll 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາມີຣິດອີກຕົນນ່ຶງລົງມາຈາກສວັນ ມີເມກປົກຄຸມຕົວໄວ້ແລະມຮຸ້ີງກິນນ້ໍາຢູ່ເທິງຫົວ 
ໜ້າຂອງທ່ານເໝືອນດວງອາທິດແລະຂາກໍເໝືອນເຕົາໄຟ 

2 ທ່ານຖືໜັງສືມ້ວນນ້ອຍນ່ຶງມ້ວນທ່ີພືຢູ່ໃນມື ຕີນເບ້ືອງຂວາຢຽບນ້ໍາທະເລແລະຕີນເບ້ືອງຊ້າຍຢຽບບົກ 
3 ທ່ານຮ້ອງດັງເໝືອນດ່ັງສິງຮ້ອງ ເມ່ືອທ່ານຮ້ອງ ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍດັງຂ້ຶນ 
4 ເມ່ືອສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດດ ັງຂ້ຶນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍລົງມືຈະຂຽນ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຈາກສວັນ

ຊົງກ່າວວ່າ, ìສ່ິງທ່ີຟາ້ຮ້ອງທັງເຈັດໄດ້ຮ້ອງແລ້ວນ້ັນ ຈ່ົງປະທັບຕາອັດໄວ້ ຢ່າໄດ້ຂຽນî 
5 ຝ່າຍເທວະດາຕົນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຢືນເທິງທະເລແລະເທິງບົກນ້ັນໄດ້ຍໍມືຂວາຂ້ຶນໃສ່ຟ້າ 



6 ແລະສາບານໂດຍອ້າງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງຢູ່ເປັນນິດ ຜູ້ຊງົສ້າງຟ້າສວັນແລະສັພສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນສວັນ
ນ້ັນ ຊງົສ້າງແຜ່ນດິນໂລກແລະສັພສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກນ້ັນ ແລະຊົງສ້າງທະເລກັບສັພສ່ິງທ່ິມຢູ່ີໃນທະເລ
ນ້ັນ ວ່າຈະບ່ໍມີການຊ້ານານອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ 

7 ແຕ່ໃນເວລາເທວະດາຕົນທ່ີເຈັດອອກສຽງ ຄືເວລາເປ່ົາແກນ້ັນ ຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສ ດີແກ່ພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄືພວກຜູ້ທໍານວາຍນ້ັນກໍຈະສໍາເຣັດ 

8 ແລ້ວພຣະສຸຣະສຽງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກສວັນນ້ັນຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, ìຈ່ົງໄປຮັບເອົາໜັງສືມ້ວນ
ນ້ັນ ທ່ີພຢູ່ືໃນມືຂອງເທວະດາຕົນທ່ີຢືນຢູ່ເທິງທະເລແລະເທິງບົກນ້ັນî 

9 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄປຫາເທວະດາຕົນນ້ັນ ແລະຂໍເອົາໜັງສືມ້ວນນ້ອຍນ້ັນ ທ່ານໄດ້ຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເອາົໄປ
ກິນເສັຽ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງເຈ້ົາຂົມ ແຕ່ໃນປາກຂອງເຈ້ົາຈະຫວານເໝືອນນ້ໍາເຜ້ິງî 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເອົາໜັງສືມ້ວນນ້ອຍຈາກມືເທວະດາແລ້ວກໍກິນເສັຽ ໃນປາກຂ້າພະເຈ້ົາມນັກໍຫວານເໝືອນ
ນ້ໍາເຜ້ິງ ແຕ່ເມ່ືອກິນແລ້ວທ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂົມ 

11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສ່ັງວ່າ, ìເຈ້ົາຕ້ອງທໍານວາຍອີກເຖິງເຣ່ືອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ບັນດາປະຊາຊາດ ພາສາ 
ແລະກະສັດທັງຫລາຍî 

 

11 ພຍານທັງສອງ 
The Two Witnesses 

1 ມຜູ້ີນ່ຶງໄດ້ເອົາໄມ້ແທກອັນນ່ຶງເໝືອນໄມ້ຄ້ອນເທ້ົາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລ້ວສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປແທກພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກັບແທ່ນບູຊາ ແລະນັບຈໍານວນຄົນທັງຫລາຍທ່ີນະມັສການຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

2 ແຕ່ບໍຣິເວນຂ້າງນອກພຣະວິຫານນ້ັນຈ່ົງເວ້ັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ແທກ ເພາະວ່າບ່ອນນ້ັນໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ
ແລ້ວ ເຂົາຈະຢຽບຢ່ໍານະຄອນສັກສິດໃນລະຫວ່າງສ່ີສິບສອງເດືອນ 

3 ເຮົາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພຍານທ ັງສອງຂອງເຮົາ ແລະເຂົາຈະນຸ່ງຫ່ົມຜ້າຫຍາບ ແລະປະກາດພຣະທັມໄປຕລອດ
ພັນສອງຮ້ອຍຫົກສິບວັນî 

4 ພຍານທັງສອງນ້ັນຄືຕ້ົນໝາກກອກເທດສອງຕ້ົນ ແລະເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມສອງອັນທ່ີຕ້ັງຢູ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 

5 ຖ້າຜູ້ໃດຢາກທໍາຮ້າຍພຍານທັງສອງນ້ັນ ໄຟກໍຈະພຸ່ງອອກຈາກປາກຂອງເຂົາເຜົາຜານສັດຕຣູນ້ັນເສັຽ ແມ່ນ
ແລ້ວ, ຖ້າຜູ້ໃດຢາກທໍາຮ້າຍເຂົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ອງຕາຍຢ່າງນ້ັນ 

6 ຝ່າຍພຍານທັງສອງນ້ັນມີສິດອໍານາດອັດທ້ອງຟ້າໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກໃນລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ັນ ທ່ີເຂົາກໍາລັງ
ປະກາດພຣະທ ັມ ແລະມສິີດອໍານາດໃຫ້ນ້ໍາກາຍເປັນເລືອດໄດ້ ທງັມີສິດອໍານາດບັນດານໃຫ້ພັຍອັນຕະຣາຍ
ທຸກຢ່າງທໍຣະມານແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມປາຖນາ 

7 ເມ່ືອການພຍານຂອງເຂົາສ້ິນສຸດແລ້ວ ສັດຮ້າຍທ່ີຂ້ຶນມາຈາກເຫວເລິກນ້ັນ ກໍຈະສູ ຮົ້ບກັບເຂົາຈະຊະນະເຂົາ 
ແລະຈະຂ້າເຂົາເສັຽ 

8 ແລະສົບຂອງເຂົາຈະຢູ່ທ່ີຖນົນໃນມະຫານະຄອນນ້ັນ ຊຶງ່ຕາມຄວາມປຽບທຽບເອ້ີນວ່າເມືອງໂຊໂດມແລະເອ
ຢິບ ອັນເປັນເມືອງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາຊົງຖືກຄຶງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ 

9 ຄົນຫລາຍຊາດ ຫລາຍຕະກູນ ຫລາຍພາສາ ແລະຫລາຍປະເທດ ຈະເປັນສົບຂອງເຂົາຕລອດສາມວັນເຄ່ິງ 
ແລະຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ເອົາສົບເຫລ່ົານ້ັນບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ 

10 ແລະບັນດາຊາວໂລກຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະເຂົາ ຈະສນຸກມ່ວນຊ່ືນ ຈະໃຫ້ຂອງຂວັນຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະຜູ້
ປະກາດພຣະທ ັມທັງສອງນ້ີໄດ້ທໍຣະມານຊາວໂລກທັງຫລາຍ 



11 ເມ່ືອສາມວັນເຄ່ິງຜ່ານພ້ົນໄປແລ້ວ ລົມຊີວິດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາໃນສົບຂອງເຂົາ ເຂ າົກໍລຸກຢືນຂ້ຶນ 
ແລະຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຫັນເຂົາກໍມີຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

12 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງດັງມາຈາກສວັນ ຊງົກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນມາທ່ີນ້ີî ແລະພວກສັດຕຣູກໍ
ໄດ້ເຫັນເຂົາຂ້ຶນເມືອໃນເມກເຂ້ົາສູ່ສວັນ 

13 ໃນເວລາໂມງນ້ັນບັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໃຫຍ່ ແລະນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງນະຄອນນ້ັນກໍເພພັງລົງ ຈໍານວນຄົນ
ຕາຍເພາະແຜ່ນດິນໄຫວນ້ັນມີເຈັດພັນຄົນ ແລະຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ກໍເກີດມີຄວາມຢ້ານຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ຈຶ່ງພາ
ກັນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງສວັນ 

14 ວິບັດຖ້ວນສອງກໍຜ່ານໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ວິບັດຖ້ວນສາມກໍຈະມາເຖິງໃນໄວໆນ້ີແຫລະ 
15 ເມ່ືອເທວະດາຕົນທ່ີເຈັດໄດ້ເປ່ົາແກຂ້ຶນແລ້ວ ມີຫລາຍສຽງໃນສວັນກ່າວດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພພິົບ

ນ້ີ ໄດ້ກາຍເປັນກໍາມະສິດແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະເປັນຂອງພຣະຄຣິດຂອງພຣະອົງ  
ພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຕລອດໄປເປັນນິດî 
The Seventh Trumpet 

16 ສ່ວນອະວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານນ້ັນ ຊ່ຶງນ່ັງຢູ່ທ່ີບັນລັງຂອງຕົນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ກໍໝູບລົງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 
ກາບທູນວ່າ,  

17 ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ແລະໄດ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນຄາວ
ກ່ອນ ພວກຂ້າພຣະອົງໂມທະນາພຣະເດດພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊງົໃຊ້ຣິດທານຸພາບອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ ຈ່ຶງໄດ້ຊົງຕ້ັງຕ້ົນສເວີຍຣາດແຜ່ນດິນໂລກ 

18 ຝ່າຍນາໆຊາດກໍມີຄວາມເຄືອງແຄ້ນ ແຕ່ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງກໍມາເຖິງແລ້ວ ເຖິງເວລາທ່ີຈະຊົງປະທານ
ຮາງວັນ ແກ່ພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຄືພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະແກ່
ທຸກຄົນທ່ີຢໍາເກງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ທັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍ
ພວກຄົນທ່ີທໍາລາຍແຜ່ນດິນໂລກî 

19 ແລ້ວພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນມະຫາສວັນກໍໄຂອອກ ໃນພຣະວິຫານນ້ັນກໍເຫັນມີຫບີພຣະສັນຍາຂອງ    
ພຣະອົງ ແລ້ວກ ບັໍງເກີດມີຟ້າແມບ ສຽງຕ່າງໆກັບຟ້າຮ້ອງ ແຜ່ນດິນໄຫວ ທັງໝາກເຫ ບັຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

 

12 ຜູຍ້ງິແລະພຍານາກ 
The Woman and the Dragon 

1 ມຫີມາຍສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ປາກົດໃນສວັນ ຄືຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງມີດວງອາທິດຄຸມຕົວເໝືອນອາພອນ ມີດວງຈັນຢູ່ໃຕ້ຕ ນີ 
ມດີາວສິບສອງດວງຢູ່ເທິງຫົວເໝືອນພວງມາລັຍ 

2 ຍິງນ້ັນມີທ້ອງແລະຮ້ອງຄາງເຈັບປວດຢູ່ ກໍາລັງຈະເກີດລູກ 
3 ມໝີາຍສໍາຄັນອີກຢ່າງນ່ຶງປາກົດໃນສວັນດ່ັງນ້ີ ມພີຍານາກໃຫຍ່ສີແດງໂຕນ່ຶງ ມເີຈັດຫົວ ສິບເຂົາ ຢູ່ເທິງຫົວນ້ັນ

ມມົີງກ ຸດເຈັດອັນ 
4 ຫາງພຍານາກໄດ້ຟາດດວງດາວໃນທ້ອງຟ້ານ່ຶງສ່ວນສາມລົງໃສ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະພຍານາກໂຕນ້ັນຢືນຢູ່ຕ່ໍ

ຫນ້າຜູ້ທ່ີຈວນຈະເກີດລູກ ເພ່ືອຈະກິນລູກນ້ັນເມ່ືອເກີດແລ້ວ 
5 ຜູ້ຍິງນ້ັນໄດ້ເກີດລູກຊາຍ ຜູ້ຊ່ຶງຈະປົກຄອງປະຊາຊາດທັງປວງດ້ວຍຄ້ອນເຫລັກ ແລະລູກນ້ັນໄດ້ຖືກຊົງຍົກຂ້ຶນ

ເມືອເຖິງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຖິງພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງ 
6 ຝ່າຍຍິງນ້ັນໄດ້ໜີເຂ້ົາໄປອາສັຍຢູ່ໃນປ່າ ທ່ີນາງມີບ່ອນຢູ່ ຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ເພ່ືອນາງຈະໄດ້ຮັບ

ການລ້ຽງດູຢູ່ທ່ີນ້ັນລະຫວ່າງພັນສອງຮ້ອຍຫົກສິບວັນ 



Michael Defeats the Dragon 

7 ຂນະນ້ັນໄດ້ເກີດສົງຄາມຂ້ຶນໃນຟ້າສວັນ ມີຄາເອນກັບເທພບໍຣິວານຂອງຕົນໄດ້ສູ້ຮົບກັບພຍານາກ ພຍານາກ
ກັບບໍຣິວານຂອງມັນກໍຕ່ໍສູ້ 

8 ແຕ່ຝ່າຍພຍານາກບ່ໍອາດຊັຍຊະນະໄດ້ ແລະພວກພຍານາກຈ່ຶງບ່ໍມີບ່ອນຢູ່ໃນສວັນຕ່ໍໄປອີກ 
9 ພຍານາກໃຫຍ່ຊ່ຶງເປັນງູແຕ່ເດິກດໍາບັນທ່ີເຂົາເອ້ີນວ່າ ເດ ັຽໂບໂລ (Devil) ຫລື ຊາຕານ (Satan) ຜູຫ້ລອກ

ລວງມະນຸດທງັໂລກ ກໍຖືກຊັດຖ້ິມລົງເສັຽ ພຍານາກກັບບໍຣິວານຂອງມັນກໍຖືກຖ້ິມລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
10 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງດັງຂ້ຶນໃນສວັນວ່າ, ìບັດນ້ີຄວາມລອດພ້ົນ ຣດິເດດ ແລະຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະ

ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍກັບທັງອໍານາດພຣະຄຣິດຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີກ່າວໂທດພວກພ່ີ
ນ້ອງຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ກໍໄດ້ຖືກຖ້ິມລົງເສັຽແລ້ວ 

11 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຊະນະພຍານາກດ້ວຍພຣະໂລຫດິຂອງພຣະເມສານ້ອຍ ແລະເພາະຄ ໍາພຍານຂອງເຂົາເອງ 
ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະຕາຍກໍບ່ໍເສັຽດາຍຊີວິດຂອງຕົນ 

12 ເພາະເຫດນ້ັນແຫລະ, ສວັນກັບບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນສວັນ ຈ່ຶງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແຕ່ວິບັດຈະມີແກ່ແຜ່ນດິນໂລກແລະນ້ໍາ
ທະເລ ເພາະວ່າມານໄດ້ລົງມາຫາເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນອັນໃຫຍ່ ເພາະມັນຮູ້ວ່າເວລາຂອງມັນມີນ້ອຍî 
The Dragon Fights Again on Earth 

13 ເມ່ືອພຍານາກນ້ັນເຫັນວ່າຕົນຖືກຖ້ິມລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວ ມນັກໍໄລ່ຕິດຕາມຍິງທ່ີເກີດລູກຜູ້ຊາຍນ້ັນ 
14 ແຕ ພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານປີກນົກອິນຊີໃຫຍ່ສອງປີກໃຫ້ແກ່ຍິງນ້ັນ ເພ່ືອໃຫນ້າງບິນໜີຈາກໜ້າງູນ້ັນເຂ້ົາໄປ

ໃນປ່າ ເຖິງບ່ອນທ່ີນາງຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໃນຊ່ົວເວລານ່ຶງ ສອງເວລາ ກັບເຄ່ິງເວລາ 
15 ງູນ້ັນໄດ້ພ່ົນນ້ໍາອອກຈາກປາກເໝືອນແມ່ນ້ໍາໄຫລຕາມຍິງນ້ັນເພ່ືອຈະໃຫ້ພັດຍິງນ້ັນໄປ 
16 ແຕ່ແຜ່ນດິນໄດ້ຊ່ອຍຍິງນ້ັນໄວ້ ໂດຍໄດ້ຍະຊ່ອງຮັບກືນເອົານ້ໍາທ່ີພຍານາກໄດ້ພ່ົນອອກມານ້ັນ 
17 ຝ່າຍພຍານາກກໍຄຽດແຄ້ນຍິງນ້ັນ ຈ່ຶງອອກໄປສູ້ຮົບກັບເຊ້ືອສາຍຂອງຍິງນ້ັນທ່ີເຫລືອຢູ່ ຄ ືພວກທ່ີຖືຮັກສາຂ້ໍບັນ

ຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ີຍຶດຖືຄໍາພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ  
The First Beast 

ມັນໄດ້ຢືນຢູ່ທ່ີຫາດຊາຍທະເລ 
 

13 ສດັຮາ້ຍສອງໂຕ 
The Two Beasts 

1 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສັດຮ້າຍໂຕນ່ຶງຂ້ຶນມາຈາກທະເລ ມີສິບເຂົາເຈັດຫົວທ່ີເຂົາທ ງັສິບມີມົງກຸດສິບອັນ ແລະ
ທ່ີຫົວທັງເຈັດນ້ັນມີຊ່ືເປັນຄໍາໝ່ິນປມາດ 

2 ສັດຮ້າຍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນ້ັນ ໂຕເໝືອນເສືອດາວ ຕີນເໝືອນຕີນໝີ ແລະປາກເໝືອນປາກສິງ ພຍານາກ
ໄດໃ້ຫຣິ້ດເດດແລະບັນລັງກັບອໍານາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງຕົນແກ່ສັດຮ້າຍນ້ັນ 

3 ຫົວຂອງສັດຮ້າຍນ້ັນຫົວນ່ຶງປາກົດເໝືອນກັບວ່າຖືກຟັນເຖິງຕາຍແລ້ວ ແຕ່ບາດແຜອັນໜ້າຈະຕາຍນ້ັນໄດ້ຖືກ
ປວົໃຫດີ້ແລ້ວ ຄົນທ ງັໂລກໄດ້ຕິດຕາມສັດຮ້າຍນ້ັນໄປດ້ວຍຄວາມອ ສັຈັນໃຈ 

4 ເຂົາບູຊາພຍານາກເພາະມັນໄດ້ໃຫ້ອໍານາດແກ່ສັດຮ້າຍນ້ັນ ແລະເຂົາໄດ້ບູຊາສັດຮ້າຍນັນ້ໂດຍກ່າວວ່າ, ìໃຜ
ຈະປຽບປານກັບສັດນ້ີໄດ້ ແລະໃຜຈະສາມາດສູ້ຮົບກັບສັດນ້ີໄດ້î 

5 ພຣະເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ສັດນ້ັນມີປາກເວ້ົາຄໍາຈອງຫອງແລະໝ່ິນປມາດ ແລະຊົງຍອມໃຫ້ມນັມີອໍານາດເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນຕລອດສ່ີສິບສອງເດືອນ 



6 ມັນຕ້ັງຕ້ົນກ່າວຄໍາໝ່ິນປມາດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຕ່ໍສະຖານທ່ີສະຖິດຂອງພຣະອົງ ແລະຕ່ໍຜູ້
ທ່ີຢູ່ໃນສວັນ 

7 ແລະໄດ້ຊົງຍອມໃຫ້ມ ັນສູ້ຮົບກັບບັນດາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊະນະເຂົາ ຍັງຊົງປະທານໃຫ້ມັນມີອໍານາດ
ເໜືອຊົນທຸກຕະກູນ ທກຸຊາດ ທຸກພາສາ ແລະທຸກປະເທດ 

8 ບັນດາຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນໂລກຈະບູຊາສັດຮ້າຍນ້ັນ ຄືທຸກຄົນທ່ີບ່ໍມີຊືຈ່ົດໄວໃ້ນທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ ຕ້ັງແຕ່ຊົງ
ສ້າງໂລກຄືທະບຽນຂອງພຣະເມສານ້ອຍທ່ີຊົງຖືກຂ້າເສັຽນ້ັນ 

9 ຖ້າຜູ້ໃດມີຫ ູຈົ່ງຟັງເອົາເທີນ 
10 ìຜູ້ໃດທ່ີກໍານົດໄວ້ໃຫໄ້ປເປັນຊະເລີຍ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະຕ້ອງໄປເປັນຊະເລີຍ ຜູ້ໃດທ່ີກໍານົດໄວ້ໃຫ້ຕາຍດ້ວຍດາບ ຜູ້

ນ້ັນກໍຈະຕ້ອງຖືກຂ້າດ້ວຍດາບî ນ້ີແຫລະ, ຄືຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງມີ 
The Second Beast 

11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນສັດຮ້າຍໂຕນ່ຶງຂ້ຶນມາຈາກພ້ືນດິນ ມສີອງເຂົາເໝືອນແກະນ້ອຍແລະກ່າວຄໍາເໝືອນພຍາ
ນາກ 

12 ມັນໃຊ້ອໍານາດສັດຮ້າຍໂຕເດີມນ້ັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະຕ່ໍໜ້າມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ໂລກແລະຄົນທ່ີຢູ່ໃນໂລກບູຊາ
ສັດຮ້າຍໂຕເດີມນ້ັນ ຊ່ຶງບາດແຜອັນເປັນໜ້າຈະຕາຍນ້ັນໄດ້ຖືກປົວໃຫ້ດີແລ້ວ 

13 ສັດຮ້າຍນ້ີສະແດງໝາຍສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄຟຕົກຈາກຟ້າລົງສູ່ແຜ່ນດິນໂລກຕ່ໍຕາມະນຸດ 
14 ມັນຫລອກລວງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນ ທີຊົ່ງຍອມໃຫ້ມັນເຮັດຕ່ໍໜ້າສັດຮ້າຍໂຕເດີມນ້ັນ 

ແລະມັນສ່ັງໃຫ້ເຂົາສ້າງຮູບສັດຮ້າຍທ່ີຖືກຟັນດ້ວຍດາບແຕ່ຍັງບ່ໍຕາຍນ້ັນ 
15 ຊົງຍອມໃຫມັ້ນມີອໍານາດທ່ີຈະໃຫ້ລົມຫນັໃຈແກ່ຮູບສັດນ້ັນ ເພ່ືອຮູບສັດນ້ັນຈະປາກໄດ້ ແລະໃຫ້ມີອໍານາດເຮັດ

ໃຫບັ້ນດາຄົນທ່ີບ່ໍຍອມບູຊາຮູບສັດຮ້າຍນ້ັນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 
16 ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທັງປວງທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ທງັຮ່ັງມີແລະຍາກຈົນ ທັງເສຣີແລະຂ້ອຍຂ້າ ໄດ້ຮັບເຄ່ືອງໝາຍ

ໄວທ້ີ່ມຂືວາຫລືທ່ີໜ້າຜາກຂອງເຂົາ 
17 ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຊ້ືຫລືຂາຍໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີມີເຄ່ືອງໝາຍນ້ັນ ຊ່ຶງເປັນຊ່ືຂອງສັດຮ້າຍຫລືເລກທ່ີໝາຍເຖິງຊ່ື

ມັນນ້ັນ 
18 ໃນເຣ່ືອງນ້ີຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາຄວາມຮູ້ ຖ້າຜູ້ໃດມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກໍໃຫ້ຄິດເລກຂອງສັດນ້ັນ ເພາະເປັນເລກ

ຂອງບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງ ເລກຂອງມັນຄືຫົກຮ້ອຍຫົກສິບຫົກ 
 

14 ເພງຂອງຄນົແສນສີໝ່ື່ນສີພ່ັນ  
The Lamb and the 144,000 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລະດ່ັງນ້ີ ພຣະເມສານ້ອຍຊົງຢືນຢູ່ທ່ີພູຊໂີອນ ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງມີຈໍານວນແສນສ່ີ
ຫມືນ່ສ່ີພັນຄົນ ຊຶງ່ເປັນຜູ້ທີ່ມພີຣະນາມຂອງພຣະອົງແລະພຣະນາມພຣະບິດາຂອງພຣະອົງຂຽນໄວ້ທ່ີໜ້າຜາກ
ຂອງເຂົາ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງດັງຈາກສວັນເໝືອນສຽງນ້ໍາອັນຫລວງຫລາຍ ແລະເໝືອນສຽງຟ້າຮ້ອງດັງສນ່ັນ ສຽງທ່ີ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນນ້ັນກໍເໝືອນສຽງນັກດີດພິນກໍາລັງດີດພິນຢູ່ 

3 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮ້ອງເພງບົດໃຫມ່ຕ່ໍໜ້າພຣະຣາຊບັນລັງ ຕ່ໍໜ້າສັດທັງສ່ີ ແລະຕ່ໍໜ້າພວກຜູ້ອະວຸໂສ ບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ສາມາດຮຽນຮູ້ເພງບົດນ້ັນໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ຄົນແສນສ່ີຫມ່ືນສ່ີພັນນ້ັນທ່ີໄດ້ຊງົໄຖ່ໄວ້ແລ້ວຈາກແຜ່ນດິນໂລກ 



4 ຄົນເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມຄີວາມຊ່ົວມົວໝອງກັບຜູ້ຍິງ ເພາະເຂົາເປັນພວກພົມມະຈາຣີ ພຣະເມສາ
ນ້ອຍສະເດັດໄປທາງໃດແມ່ນຄົນເຫລ່ົານ້ີທ່ີຕາມສະເດັດ ຄົນເຫລ່ົານ້ີແຫລະ,  ທ່ີຊົງໄຖ່ໄວ້ຈາກມວນມະນຸດ 
ເພ່ືອເປັນຜົນແຣກຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະແດ່ພຣະເມສານ້ອຍ 

5 ຈະຫາຄວາມຕ ວົະໃນປາກຂອງເຂົາບ່ໍພົບ ເຂົາບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍແລ້ວ 
The Messages of the Three Angels 

6 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາອີກຕົນນ່ຶງບິນໄປໃນທ້ອງຟ້າ ມີຂ່າວປະເສ ດີອັນຕລອດໄປເປັນນິດເພ່ືອນໍາ
ໄປປະກາດແກ່ຊາວໂລກທັງປວງ ທຸກປະເທດ ທຸກຕະກູນ ທກຸພາສາ ແລະທຸກຊາດ 

7 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ ເພາະເຖິງເວ
ລາທີພ່ຣະອົງຈະຊົງພພິາກສາແລ້ວ ແລະຈ່ົງນະມັສການພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ນ້ໍາທະເລ 
ກັບນ້ໍາພຸທັງຫລາຍî 

8 ແລະເທວະດາອີກຕົນນ່ຶງເປັນຕົນທີສອງໄດ້ຕາມໄປຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìບາບິໂລນມະຫານະຄອນນ້ັນຫລ້ົມຈົມແລ້ວ 
ຫລ້ົມຈົມເສັຽແລ້ວ ຄືນະຄອນທ່ີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊາດທັງປວງດ່ືມເຫລ້ົາແວງປຸກຢ່າງເຫລືອເກີນຂອງຕົນ ຕາມ
ຄວາມປາຖນາທາງກາມî 

9 ມເີທວະດາອີກຕົນນ່ຶງເປັນຕົນທີສາມ ຕາມໄປຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າຜ  ູ້ໃດບູຊາສັດຮ້າຍແລະຮູບຂອງມັນ 
ແລະຮັບເຄ່ືອງໝາຍນ້ັນໄວ້ທ່ີໜ້າຜາກຫລືທີມ່ື 

10 ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະຕ້ອງດ່ືມເຫລ້ົາແວງແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົ້າ ທີຊົ່ງຖອກລົງໃນຈອກແຫ່ງພຣະພິໂຣດ
ນ້ັນໂດຍບ່ໍປົນກັບສ່ິງໃດ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກທໍຣະມານໃນໄຟກັບມາດຕ່ໍໜ້າຝູງເທວະດາບໍຣິສຸດ ແລະຕໍ່ພຣະພັກ
ພຣະເມສານ້ອຍ 

11 ຄວ ັນແຫ່ງການທ ໍຣະມານຂອງເຂົາກໍພຸ່ງຂ້ຶນຕລອດໄປເປັນນິດ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີບູຊາສັດຮ້າຍແລະຮູບຂອງມັນ 
ກັບຜູ້ທ່ີຮັບເຄ່ືອງໝາຍຊ່ືຂອງມັນນ້ັນ ຈະບ່ໍມີເວລາພັກຜ່ອນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ 

12 ໃນເຣ່ືອງນ້ີພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືຜູ້ທ່ີຖືຮ ກັສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຊ່ືອຝ່າຍພຣະເຢຊູ ກໍ
ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພຽນອົດທົນ 

13 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຈາກສວັນຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນໄວ້ວ່າ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຕາຍໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປກໍເປັນສຸກî ແລະພຣະວິນຍານຊົງຢືນຢັນວ່າ, ìຈິງຢູ່ແລ້ວ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກ
ການເມ່ືອຍຍາກຂອງຕົນ ເພາະວ່າການງານທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດນ້ັນກໍຕິດຕາມເຂົາໄປî 
 
ການກຽ່ວເກບັຜນົຂອງແຜນ່ດນິໂລກ 
Reaping the Earthís Harvest 

14 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງ ແລະດ່ັງນ້ີ ມເີມກຂາວ ແລະມີຜູ້ນ່ຶງປະທັບເທິງເມກນ້ັນເໝືອນກັບບຸດມະນຸດ ພຣະສຽນ
ສວມພວງມາລັຍຄໍາ ແລະພຣະຫັດຊງົຖືກ່ຽວດວງຄົມ 

15 ມເີທວະດາອີກຕົນນ່ຶງອອກມາຈາກພຣະວິຫານ ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນທູນພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງເມກນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໃຊ້
ກ່ຽວຂອງພຣະອົງກ່ຽວໄປເທີນ ເພາະເຖິງເວລາກ່ຽວແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຜົນທ່ີຈະຕ້ອງເກັບກ່ຽວໃນແຜ່ນດິນໂລກກໍ
ສຸກແລ້ວî 

16 ພຣະອົງຜູ້ຊງົປະທັບເທິງເມກນ້ັນໄດ້ຊົງໃຊ້ກ່ຽວນ້ັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແຜ່ນດິນໂລກຈ  ່ຶງໄດ້ຖືກກ່ຽວແລ້ວ 
17 ມເີທວະດາອີກຕົນນ່ຶງອອກມາຈາກພຣະວິຫານໃນສວັນ ຖືກ່ຽວດວງຄົມເໝືອນກັນ 
18 ແລະມເີທວະດາອີກຕົນນ່ຶງຜູ້ມີອໍານາດເໝືອນໄຟ ໄດ້ອອກມາຈາກແທ່ນບູຊາຮ້ອງບອກຜູ້ຖືກ່ຽວ 



ດວງຄົມດ້ວຍສຽງດັງວ່າ, ìຈົ່ງໃຊກ່້ຽວດວງຄົມຂອງທ່ານກ່ຽວພ້ົວໝາກອະງ  ຸ່ນແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ເພາະໝາກ
ອະງຸ່ນນ້ັນສຸກແລ້ວî 

19 ເທວະດາຕົນນ້ັນຈ່ຶງໃຊ້ກ່ຽວຂອງຕົນໄປເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເກັບກ່ຽວຜົນເຄືອອະງຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ແລ້ວກໍ
ຖ້ິມລົງໃນອ່າງໃຫຍ່ຢຽບໝາກອະງຸ່ນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

20 ອ່າງທ່ີເຂົາຢຽບນ້ັນຕ້ັງຢູ່ນອກເມືອງ ເລືອດຈ່ຶງໄຫລອອກຈາກອ່າງນ ັ ້ນສູງເຖິງບັງຫຽນມ້າ ໄຫລນອງໄປປະມານ
ແສນຫົກໝ່ືນວາ 

 

15 ເທວະດາແລະພ ັຍອນັຕະຣາຍປະການສດຸທາ້ຍ 
The Angels with the Seven Last Plagues 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະໜ້າອັສຈັນໃນສວັນອີກປະການນ່ຶງ ຄືມເີທວະດາເຈັດຕົນຖື
ພັຍອັນຕະຣາຍເຈັດຢ່າງ ເປັນພັຍອັນຕະຣາຍຄ້ັງສຸດທ້າຍ ເພາະວ່າພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄົບຖ້ວນລົງ
ດ້ວຍພ ັຍອັນຕະຣາຍເຫລ່ົານ້ັ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເປັນເໝືອນທະເລແກ້ວປົນໄຟ ແລະໄດ້ເຫັນບ ນັດາຄົນທ່ີຊະນະສັດຮ້າຍແລະຮູບຂອງມັນ 
ກັບເລກໝາຍຊ່ືຂອງມັນ ຢືນຢູ່ແຄມທະເລແກ ວ້ນ້ັນ ເຂົາຖືພິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ 

3 ເຂົາຮ້ອງເພງຂອງໂມເຊຂ້ອຍໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາແລະເພງຂອງພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ
ຣິດທານຸພາບອັນສູງສຸດ ພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງກໍໃຫຍ່ຫລວງແລະໜ້າອັສຈັນ ຂ້າແດ່ອົງພຣະມະຫາກະ
ສັດແຫ່ງປະຊາຊາດທັງປວງ ວຖິ ທີາງຂອງພຣະອົງກໍຍຸດຕິທັມແລະທ່ຽງຈິງ 

4 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຜໜໍຈະບ່ໍຢໍາເກງພຣະອົງ ແລະຈະບ່ໍຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວຊົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ ປະຊາຊາດທງັປວງຈະມານະມັສການຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ເພາະກິຈ
ການອັນຍຸດຕິທ ັມຂອງພຣະອົງກໍປາກົດຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງກໍປາກົດແຈ້ງແລ້ວî 

5 ຫລັງຈາກນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະວຫິານໃນສວັນ ຄືສໍານັກຜ້າແຫ່ງຄໍາພຍານໄຂອອກ 
6 ເທວະດາເຈັດຕົນທ່ີຖືພ ຍັອັນຕະຣາຍທັງເຈັດໄດ້ອອກມາຈາກພຣະວິຫານນ້ັນ ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ

ເສາະໃສ ແລະມີສາຍຮັດຄໍາຮັດທ່ີໜ້າເອິກ 
7 ສັດໂຕນ່ຶງໃນສ່ີໂຕນ້ັນ ໄດ້ເອົາຂັນຄໍາເຈັດໜ່ວຍທ່ີເຕັມດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ສືບໆໄປ

ເປັນນິດ ຍ່ືນໃຫ້ແກ່ເທວະດາທັງເຈັດຕົນນ້ັນ 
8 ແລ້ວພຣະວິຫານກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນທ່ີມາຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈາກຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ 

ບໍ່ມຜູ້ີໃດສາມາດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານນ້ັນໄດ້ ຈົນກວ່າພັຍອັນຕະຣາຍທັງເຈັດຂອງເທວະດາເຈັດຕົນນ້ັນຈະ
ໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ 

 

16 ຂນັແຫງ່ພຣະພໂິຣດ 
The Bowls of Godís Wrath 

1 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງດັງອອກມາຈາກພຣະວິຫານ ສ່ັງເທວະດາເຈັດຕົນນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປເສັຽ ເອົາຂັນທັງ
ເຈັດໜ່ວຍ 

2 ເທວະດາຕົນແຣກຈ່ຶງອອກໄປເອົາຂັນຂອງຕົນຖອກລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຄົນທັງຫລາຍທ່ີມີເຄ່ືອງໝາຍ
ຂອງສັດຮ້າຍ ແລະບູຊາຮູບຂອງມັນ ຈ່ຶງເກ ດີເປັນຝີຮ້າຍແຮງແລະເຈັບປວດ 

3 ເທວະດາຕົນທີສອງໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ທະເລ ແລ້ວນ້ໍາທະເລກໍກາຍເປັນເລືອດເໝືອນເລືອດຂອງຄົນ
ຕາຍ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີມຊີີວິດຢູ່ນ້ັນກໍຕາຍໝົດ 



4 ເທວະດາຕົນທີສາມໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ແມ່ນ້ໍາແລະນ້ໍາພຸທັງຫລາຍ ນ້ໍາເຫລ່ົານ້ັນກໍກາຍເປັນເລ ອືດ 
5 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເທວະດາແຫ່ງນ້ໍານ້ັນຮ້ອງວ່າ, ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ບັດນ້ີ ແລະຜູ້ຊົງ

ດໍາຣົງຢູ່ໃນຄາວກ່ອນ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທັມ ເພາະພຣະອົງຊົງພິພາກສາເຫດການເຫລ່ົານ້ີ 
6 ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫເ້ລືອດໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄຫລອອກ ແລະ

ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານເລືອດໃຫ້ເຂົາດ່ືມ ກໍສົມຄວນກັບການກະທໍາຂອງເຂົາແລ້ວî 
7 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແທ່ນບູຊາຮ້ອງວ່າ, ìຈິງຢູ່ແລ້ວ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງມີຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ການພິ

ພາກສາຂອງພຣະອົງກໍທ່ຽງຈິງແລະຍຸດຕິທັມî 
8 ເທວະດາຕົນທີສ່ີໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ດວງອາທິດ ດວງອາທິດຈ່ຶງໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານອໍານາດລວກມະ

ນຸດດ້ວຍໄຟ 
9 ມະນຸດທັງຫລາຍຈ່ຶງຖືກລວກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນອັນແຮງກ້າ ແລະເຂົາໄດ້ປ້ອຍດ່າພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຜູ້ຊົງມີອໍານາດເໜືອພັຍອັນຕະຣາຍເຫລ່ົານ້ັນ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ
ອົງ 

10 ເທວະດາຕົນທີຫ້າໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ບັນລັງຂອງສັດຮ້າຍ ແລະອານາຈັກຂອງມັນກໍມືດໄປ ຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ັນໄດ້ຂົບຄ້ຽວລ້ີນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ 

11 ເຂົາໄດ້ປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາແຫ່ງສວັນ ເພາະຄວາມເຈັບປວດແລະເພາະຝີທ່ີເກີດຕາມຕົວ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ກັບໃຈ
ເສັຽໃໝ່ຈາກກິຈການຂອງຕົນ 

12 ເທວະດາຕົນທີຫົກໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່ ຄືແມນ້ໍ່າເອີຟຣາດ ນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍານ້ັນຈ່ຶງແຫ້ງໄປ 
ເພ່ືອຈັດແຈງທາງໄວ້ສໍາລັບກະສັດທັງຫລາຍທ່ີມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ 

13 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຜີຖ່ອຍຮ້າຍສາມໂຕເໝືອນກັບອອກມາຈາກປາກພຍານາກ ຈາກປາກສັດຮ້າຍ ແລະ
ຈາກປາກຜູ້ປະກາດພຣະທ ັມປອມ 

14 ດ້ວຍວ່າຜີເຫລ່ົານ້ັນເປັນຜີຮ້າຍທ່ີເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ມນັອອກໄປຫາກະສັດທັງຫລາຍທ່ົວພພົິບ ເພ່ືອໃຫ້ກະສັດ
ເຫລ່ົານ້ັນມາຮ່ວມກັນສໍາລັບການສົງຄາມ ໃນວັນອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ 

15 (ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມາເໝືອນຂະໂມຍ ຄວາມສຸກຈະມີແກ່ຜູ້ທ່ີເຝ້ົາລະວັງ ແລະແກ່ຜູ້ທ່ີຮັກສາເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນບ່ໍ
ໃຫຕົ້ວເປືອຍກາຍ ຢ້ານວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນຄວາມລະອາຍຂອງຕົນî) 

16 ແລະຜີທັງສາມໂຕນ້ັນໄດ້ໃຫ້ກະສັດທັງຫລາຍມາຊຸມນຸມກັນໃນບ່ອນນ່ຶງ ຕາມພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ ອາມາ
ເຄໂດນ 

17 ເທວະດາຕົນທີເຈັດໄດ້ຖອກຂັນຂອງຕົນລົງໃສ່ອາກາດ ແລະມີພຣະສຸຣະສຽງດ່ັງອອກມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ
ໃນພຣະວິຫານນ້ັນວ່າ, ìສໍາເຣັດແລ້ວî 

18 ແລະເກີດມີຟ້າແມບ ມສີຽງດັງຕ່າງໆ ມີຟ້າຮ້ອງ ແລະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອັນໃຫຍ່ ຊ່ຶງຕ້ັງແຕ່ມີມະນຸດເກີດມາ
ໃນໂລກ ບໍເ່ຄີຍມີແຜ່ນດິນໄຫວອັນໃຫຍ່ແລະຮ້າຍປານນ້ີຈັກເທ່ືອ 

19 ມະຫານະຄອນນ້ັນກໍແຍກອອກເປັນສາມສ່ວນ ແລະຫົວເມືອງທັງປວງຂອງນາໆປະເທດກໍຫລ້ົມຈົມ ພຣະເຈ້ົາ
ບ່ໍໄດ້ຊົງລືມມະຫານະຄອນບາບິໂລນ ແຕ່ໄດ້ຊົງໃຫນ້ະຄອນນ້ັນດ່ືມຈອກເຫລ້ົາແວງແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງ    
ພຣະອົງ 

20 ເກາະທຸກເກາະກໍເຄ່ືອນໜີໄປແລະຈະຊອກຫາພູທັງຫລາຍກໍບ່ໍພົບ 
21 ມໝີາກເຫັບໃຫຍ່ ກ້ອນລະຫ້າສິບກິໂລກຣາມ ຕົກລົງມາຈາກຟ້າຖືກຄົນທັງປວງ ເຂົາຈ່ຶງປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາ

ເພາະພຍັອັນຕະຣາຍທ່ີເກີດຈາກໝາກເຫັບນ້ັນ ດ້ວຍວ່າພັຍອັນຕະຣາຍນ້ັນຮ້າຍແຣງເຫລືອເກີນ 
 



17 ການພິພາກສາລງົໂທດຍງິໂສເພນຄີນົສາໍຄນັ 
The Great Whore and the Beast 

1 ເທວະດາຕົນນ່ຶງໃນເຈັດຕົນທ່ີຖືຂັນທັງເຈັດໜ່ວຍນ້ັນ ໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຊີນມານ້ີເທີນ ເຮົາ
ຈະໃຫທ່້ານເຫັນການຊົງພິພາກສາລົງໂທດຍິງໂສເພນີຄົນສໍາຄັນ ທ່ີນ່ັງຢູ່ເທິງແມ່ນ້ໍາອັນຫລວງຫລາຍ 

2 ຄືຍິງນ້ັນທ່ີບັນດາກະສັດທ່ົວໂລກໄດ້ຫລ້ີນຜິດຊາຍຍິງກັບມັນ ແລະຊາວໂລກທັງຫລາຍໄດ້ມົວເມົາດ້ວຍເຫລ້ົາ
ແວງແຫ່ງການຜິດຊາຍຍິງຂອງມັນນ້ັນî 

3 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນປ່າໂດຍພຣະວິນຍານ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງ ນ່ັງຢູ່
ເທິງຫລັງສັດຮ້າຍສີແດງເຂ້ັມໂຕນ່ຶງ ຊຶງ່ມີຊືຫ່ລາຍຊ່ືເປັນຄໍາໝ່ິນປມາດເຕັມໄປທັງໂຕມັນມີເຈັດຫົວແລະສິບ
ເຂົາ 

4 ຍິງນ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງສີມ່ວງອ່ອນແລະສີແດງເຂ້ັມ ປະດັບປະດາດ້ວຍເຄ່ືອງຄໍາ ດ້ວຍເພັດພອຍຕ່າງໆແລະໄຂ່ມຸກ ມື
ຂອງຍິງນ້ັນຖືຈອກຄໍາທ່ີເຕັມດ້ວຍຂອງໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ແລະຂອງຂ້ີດຽດແຫ່ງການຜິດຊາຍຍິງຂອງຕົນ 

5 ທ່ີໜ້າຜາກມີຊ່ືຂຽນໄວ້ເປັນຄວາມເລິກລັບວ່າ, ìບາບິໂລນມະຫານະຄອນ ແມ່ຂອງຍິງໂສເພນີທັງຫລາຍ ແລະ
ແມ່ຂອງສ່ິງທັງປວງທ່ີໜ້າກຽດໜ້າຊັງໃນແຜ່ນດິນໂລກî 

6 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນວ່າຍິງນ້ັນເມົາດ້ວຍເລືອດໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະດ້ວຍເລືອດຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີຍອມ 
ສລະຊີວິດເພາະເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຍິງນ້ັນແລ້ວກໍອັສຈັນໃຈຫລາຍ 

7 ເທວະດາຕົນນ້ັນຈ່ຶງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງອັສຈັນ ເຮົາຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ຄວາມໝາຍຂ້ໍເລິກ
ລັບຂອງຍິງນ້ັນ ແລະຂອງສັດຮ້າຍທ່ີມີເຈັດຫົວແລະສິບເຂົາ ຊ່ຶງເປັນພາຫະນະຂອງຍິງນ້ັນ 

8 ສັດຮ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນໄດ້ເປັນຢູ່ໃນຄາວກ່ອນ ແຕ່ບັດນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ ມັນຈວນຈະຂ້ຶນມາຈາກເຫວເລິກເພ່ືອ
ໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ ບັນດາຊາວໂລກທ່ີບ່ໍມີຊືຈົ່ດໄວ້ໃນທະບຽນແຫ່ງຊີວິດຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຊົງສ້າງໂລກນ້ັນ ກໍຈະ
ປລາດໃຈເມ່ືອເຂົາເຫັນສັດຮ້າຍທ່ີໄດ້ເປັນຢູ່ໃນຄາວກ່ອນ ແຕ່ບັດນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ ແລະຈວນຈະປາກົດມາອີກ 

9 ໃນເຣ່ືອງນ້ີແຫລະ, ຕ້ອງໃຊ້ຈິດໃຈທ່ີມີສະຕິປັນຍາ ຫົວທັງເຈັດນ້ັນໄດ້ແກ່ພູນ້ອຍເຈັດໜ່ວຍທ່ີຍິງນ້ັນນ່ັງຢູ່ ຄືໄດ້
ແກ່ກະສັດເຈັດອົງ 

10 ຊ່ຶງຫ້າອົງໄດ້ຊົງລ່ວງໄປແລ້ວ ອົງນ່ຶງກໍາລັງຊົງເປັນຢູ່ ແລະອີກອົງນ່ຶງຍັງບ່ໍໄດ້ສະເດັດມາ ເມ່ືອສະເດັດມາແລ້ວ
ຈະຕ້ອງດໍາຣົງຢູ່ຊ່ົວຂນະນ່ຶງ 

11 ສັດຮ້າຍທ່ີໄດ້ເປັນຢູ່ໃນຄາວກ່ອນ ແຕ່ບັດນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຢູ່ນ້ັນ ກໍເປັນອົງຖ້ວນແປດ ແຕ່ຍັງເປັນອົງນ່ຶງໃນເຈັດອົງ
ນ້ັນ ແລະຈະໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ 

12 ເຂົາທັງສິບທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນ ໄດ້ແກ່ກະສັດສິບອົງທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ສເວີຍຣາຊສົມບັດ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບອ າໍນາດເໝືອນ
ກະສັດດ້ວຍກັນກັບສັດຮ້າຍນ້ັນນ່ຶງຊ່ົວໂມງ 

13 ກະສັດເຫລ່ົານ້ັນມີນ້ໍາພຣະທັຍຢ່າງດຽວກັນ ແລະຊົງມອບຣິດແລະອໍານາດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສັດຮ້າຍນ້ັນ 
14 ກະສັດທັງຫລາຍນ້ັນຈະສູ້ຮົບກັບພຣະເມສານ້ອຍ ແລະພຣະເມສານ້ອຍຈະມີຊັຍຊະນະ ເພາະວ່າ 

ພຣະອົງເປັນຈອມເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍແລະເປັນຈອມເຈ້ົາກະສັດທັງຫລາຍ ຝ່າຍບັນດາຄ ນົທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງ 
ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາ ແລະຊົງເລືອກໄວ້ ກັບທັງເປັນຜູ້ສັດຊ່ື ກໍຈະມຊັີຍດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ 

15 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìແມນ້ໍ່າທັງຫລາຍທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນຍິງໂສເພນີນ່ັງຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ແກ່ຊົນຊາດ 
ມວນຊົນ ປະຊາຊາດ ແລະພາສາຕ່າງໆ 

16 ເຂົາທັງສິບກັບສັດຮ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນຈະພາກັນກຽດຊັງຍິງໂສເພນີ ຈະເຮັດໃຫ້ມນັຂາດມິດສະຫາຍແລະ
ເປືອຍກາຍ ຈະກັດກິນຊ້ີນແລະຈະເອົາໄຟເຜົາມັນເສັຽ 



17 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງດົນໃຈເຂົາໃຫ້ເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ໂດຍການຊົງເຣັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມ
ຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ຈ່ຶງໄດ້ມອບອານາຈັກຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສັດຮ້າຍນ້ັນ ຈົນເຖິງຈະສໍາເຣັດຕາມພຣະທັມຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 

18 ສ່ວນຜູ້ຍິງທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນນ້ັນໄດ້ແກ່ມະຫານະຄອນ ທ່ີມອໍີານາດເໝືອນກະສັດທັງຫລາຍທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກî 
 

18 ນະຄອນບາບໂິລນ 
The Fall of Babylon 

1 ຫລັງຈາກນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາອີກຕົນນ່ຶງກໍາລັງລົງມາຈາກສວັນ ມີອໍານາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ສວ່າງຂ້ຶນດ້ວຍຣັສມີຂອງຕົນນ້ັນ 

2 ເທວະດານ້ັນໄດ້ຮ້ອງປະກາດສຽງແຮງກ້າຂ້ຶນວ່າ, ìບາບິໂລນມະຫານະຄອນຫລ້ົມຈົມແລ້ວ ຫລ້ົມຈົມເສັຽແລ້ວ 
ມັນກາຍເປັນບ່ອນອາສ ຍັຂອງຜີຮ້າຍ ເປັນບ່ອນລ້ີຊ່ອນຂອງຜີຖ່ອຍຮ້າຍທຸກຢ່າງ ແລະເປັນຄອນນົກບ່ໍສະອາດ
ແລະໜ້າກຽດທ ຸກຊະນິດ 

3 ເພາະວ່າປະຊາຊາດທງັປວງໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາແວງປຸກຢ່າງເຫລືອເກີນແຫ່ງການຜິດຊາຍຍິງຂອງນະຄອນນ້ັນ ບັນ
ດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ລ່ວງຜິດຊາຍຍິງກັບນະຄອນນ້ັນ ແລະພ່ໍຄ້າທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ລ້ໍາລວຍດ້ວຍຊັບອັນຟ  ຸ່ມເຟ ອືຍຂອງນະຄອນນ້ັນî 

4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ  ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງອີກ ປະກາດອອກມາຈາກສວັນວ່າ, ìໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາ
ຈາກນະຄອນນ້ັນເສັຽ ເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນການຜິດບາບຂອງມັນ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກພັຍອັນ
ຕະຣາຍທ່ີຈະເກີດແກ່ມັນນ້ັນ 

5 ເພາະວ່າບາບຂອງນະຄອນນ້ັນກອງສູງຂ້ຶນພຽງຟ້າແລ້ວ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈົດຈໍາການທຸຈຣິດຂອງມັນໄວ ້
6 ນະຄອນນ້ັນໄດ້ໃຫ້ຜົນຢ່າງໃດກໍຈ່ົງໃຫ້ຜົນແກ່ມັນຢ່າງນ້ັນ ແລະຈ່ົງຕອບແທນແກ່ການກະທໍາຂອງມັນເປັນສອງ

ທໍ່ ໃນຈອກທີມັ່ນໄດ້ປະສົມໄວ້ກໍຈ່ົງປະສົມລົງໃນຈອກນ້ັນສອງທ່ໍ 
7 ນະຄອນນ້ັນໄດ້ອວດຈອງຫອງແລະປ່ອຍຕົວໄປ ຕາມຄວາມສນຸກສນານເທ່ົາໃດກໍຈ່ົງໃຫ້ມັນໄດ້ຣັບການທຣໍະ

ມານແລະຄວາມໂສກເສ້ົາຫລາຍເທ່ົານ້ັນ ເພາະມັນຄຶດໃນໃຈວ່າ ìເຮົາຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຣາຊນີີ ບ່ໍແມ່ນແມ່ໝ້າຍ 
ເຮົາຈະບ່ໍປະສົບຄວາມໂສກເສ້ົາຈັກເທ່ືອî 

8 ເຫດສັນນ້ັນພັຍອັນຕະຣາຍຕ່າງໆຂອງນະຄອນນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນໃນວັນດຽວກັນ ຄືຄວາມຕາຍ ຄວາມໂສກເສ້ົາ 
ຄວາມອຶດຢາກ ແລະໄຟຈະເຜົາມັນໃຫ້ຈິບຫາຍເສັຽ ເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພິພາກສາ
ນະຄອນນ້ັນຊົງປະກອບດ້ວຍພຣະກໍາລັງ 

9 ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກທ່ີໄດ້ລ່ວງຜິດຊາຍຍິງກັບນະຄອນນ້ັນ ແລະໄດ້ປ່ອຍຕົວໄປຕາມຄວາມສນຸກ
ສນານຮ່ວມກັນນ້ັນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຄວັນໄຟທ່ີໄໝ້ມັນກໍຈະຕີເອິກຮ້ອງໄຫ້ 

10 ກະສ ດັເຫລ່ົານ້ັນຈະຢືນຢູ່ຫ່າງໄກ ເພາະຢ້ານພັຍແຫ່ງການທ່ີທ ໍຣະມານຂອງນະຄອນນ້ັນ ແລະຈະກ່າວວ່າ, ìວິ
ບັດ ວິບັດແລ້ວ ບາບິໂລນ ມະຫານະຄອນທ່ີແຂງແຮງເອີຍ, ເຈ້ົາໄດ້ຖືກການພິພາກສາລົງໂທດເສັຽ ພາຍໃນ
ຊ່ົວໂມງດຽວເທ່ົານ້ັນî 

11 ບັນດາພ່ໍຄ້າແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະຮ້ອງໄຫ້ແລະໂສກເສ້ົາເພາະນະຄອນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີໃຜຈະຊ້ືສິນຄ້າທ່ີເຂົາ
ບັນທຸກມານ້ັນ 

12 ສິນຄ້າເຫລ່ົານ້ັນຄືຄໍາ ເງິນ ເພັດພອຍຕ່າງໆ ໄຂ່ມຸກ ຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ ຜ້າໄຫມ ຜ້າສີແດງ
ເຂັ້ມ ໄມຫ້ອມທຸກຊະນິດ ເຄ່ືອງໃຊ້ທຸກຊະນິດທ່ີເຮັດດ້ວຍງາ ດ້ວຍໄມ້ອັນມີຄ່າ ດ້ວຍທອງເຫລືອງ ດ້ວຍເຫລັກ 
ແລະດ້ວຍຫີນລາຍ 



13 ແຄ ເຄ່ືອງຫອມ ກໍາຍານ ນ້ໍາມັນຫອມ ເຄ່ືອງຫອມເຜົາບູຊາ ເຫລ້ົາແວງ ນ້ໍາມັນ ເຂ້ົາແປ້ງລະອຽດ ເຂ້ົາບເລ ງົວ 
ແກະ ມ້າ ຣດົ ຂ້ອຍຂ້າ ແລະຊີວິດຈິດໃຈມະນຸດ 

14 ìຜົນຊ່ຶງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາປາຖນາຢາກໄດ້ນ້ັນ ກໍລ່ວງພ້ົນໄປຈາກເຈ້ົາແລ້ວ ສ່ິງສາຣະພັດອັນປານີດວິເສດແລະ
ງົດງາມເຫລ້ືອມໃສ ກໍສູນເສັຽໄປຈາກເຈ້ົາແລ້ວ ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ພົບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີອີກຈັກເທ່ືອî 

15 ບັນດາພ່ໍຄ້າທີຂ່າຍສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີ ຈົນເປັນຄົນຮ່ັງມີເພາະນະຄອນນ້ັນ ຈະຢືນຢູ່ຫ່າງໄກ ເພາະຢ້ານພັຍແຫ່ງ
ການທ ໍຣະມານຂອງມັນ ເຂົາຈະຮ້ອງໄຫແ້ລະໂສກເສ້ົາດ້ວຍສຽງດັງ 

16 ວ່າ, ìວິບ ັດ ວບັິດແລ້ວ ມະຫານະຄອນນ້ັນ ທີເ່ຄີຍນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານເນ  ້ືອລະອຽດ ຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ ຜ້າສີແດງເຂ້ັມ 
ທ່ີເຄີຍປະດັບຕົວດ້ວຍຄໍາ ດ້ວຍເພັດພອຍຕ່າງໆແລະໄຂ່ມຸກນ້ັນ 

17 ພຽງແຕ່ໃນຊ່ົວໂມງດຽວ ຊບັສົມບັດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຖືກຊົງທໍາລາຍເສັຽໄປໝົດî ນາຍສະເພົາທຸກຄົນ ແລະຄົນ
ໂດຍສານ ບັນດາລູກເຮືອແລະຄົນທັງປວງທ່ີມີອາຊ ີບທາງທະເລກໍຢືນຫ່າງໄກ 

18 ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເຫັນຄວັນໄຟທີ່ໄໝນ້ະຄອນນ້ັນກໍຮ້ອງວ່າ, ìນະຄອນໃດໜໍ ຈະເປັນເໝືອນມະຫານະ
ຄອນນ້ີî 

19 ເຂົາໄດ້ເອົາຂ້ີຝຸ່ນດິນໃສ່ຫົວຂອງຕົນ ພ້ອມຮ້ອງໄຫ້ແລະໂສກເສ້ົາເອີຍຂ້ຶນວ່າ, ìວິບ ັດ ວບັິດແລ້ວ ມະຫານະ
ຄອນນ້ີ ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງປວງທ່ີມີສະເພົາເດີນທະເລ ເປັນຄົນຮ່ັງມີດ້ວຍຊັບສົມບັດຂອງມັນ ພາຍໃນຊ່ົວ
ໂມງດຽວກໍຖືກຊົງທາໍລາຍເສັຽໄປໝົດî 

20 ìໂອ ຟ້າສວັນແລະບັນດາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂອ ອັຄສາວົກແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີເພາະນະຄອນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງພິພາກສາລົງໂທດນະຄອນນ້ັນ ເພ່ືອເປັນການແກ້ແຄ້ນໃຫ້
ທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວî 

21 ແລ້ວມເີທວະດາຜູ້ມີຣິດຕົນນ່ຶງ ໄດ້ຍົກຫີນກ້ອນນ່ຶງເໝືອນຫີນໂມ້ໃຫຍ່ ຖ້ິມລົງໃນທະເລກ່າວວ່າ, ìບາບິໂລນ
ມະຫານະຄອນນ້ັນຈະຖືກຖ້ິມລົງໂດຍຮຸນແຮງຢ່າງນ້ີແຫລະ ແລ້ວຈະບ່ໍມີໃຜເຫັນມັນຕ່ໍໄປອີກຈັກເທ່ືອ 

22 ສຽງນັກດີດພິນ ນັກເສບ ນັກເປ່ົາຂຸ່ຍ ແລະເປ່ົາແກ ຈະບ່ໍໄດ້ຍິນໃນເຈ້ົາຕ່ໍໄປອີກ ຈະບ່ໍພົບຄົນທ່ີມີວຊິາຊາ່ງຢ່າງ
ໃດຈັກຄົນໃນເຈ້ົາຕ່ໍໄປອີກ ແລະສຽງໂມ້ແປ້ງຈະບ່ໍໄດ້ຍິນໃນເຈ້ົາຕ່ໍໄປອີກຈັກເທ່ືອ 

23 ຈະບໍ່ມແີສງໂຄມສ່ອງສວ່າງໃນເຈ້ົາຕ່ໍໄປອີກ ຈະບ່ໍມີໃຜໄດ້ຍິນສຽງເຈ້ົາບ່າວເຈ້ົາສາວໃນເຈ້ົາຕ່ໍໄປຈັກເທ່ືອ  
ເພາະວ່າບັນດາພ່ໍຄ້າຂອງເຈ້ົາໄດ້ເປັນເຈ້ົານາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະບັນດາປະຊາຊາດໄດ້ຖືກຫລອກລວງ
ດ້ວຍເວດມົນຄາຖາຂອງເຈ້ົາ 

24 ໃນນະຄອນນ້ັນເຂົາໄດ້ພົບເລືອດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຂອງພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ກັບເລືອດຂອງ
ບັນດາຄົນທ່ີຖືກຂ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ັນî 

 

19   
 The Rejoicing in Heaven 

1 ຫລັງຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເໝືອນສຽງດັງຂອງຝູງຄົນຈໍານວນຫລາຍໃນສວັນ ກໍາລັງຮ້ອງວ່າ, ìອາເລລູຢາ 
ຄວາມພ້ົນ ສະງ່າຣາສີ ແລະຣິດເດດ ກໍເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

2 ເພາະວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະອ ງົທ່ຽງຈິງແລະຍຸດຕິທັມ ພຣະອົງໄດ້ຊົງພິພາກສາລົງໂທດຍິງໂສເພນີຄົນ
ສໍາຄັນນ້ັນ ທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຊ່ົວຮ້າຍໄປດ້ວຍການລ່ວງຜິດຊາຍຍິງຂອງຕົນ ເພ່ືອເປັນການແກ້ແຄ້ນ
ຍິງນ້ັນຍ້ອນເລືອດບັນດາຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງî 

3 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮ້ອງຂ້ຶນເປັນເທ່ືອທີສອງວ່າ, ìອາເລລູຢາ ຄວັນໄຟທ່ີໄຫມນ້ະຄອນນ້ັນກໍພຸ່ງຂ້ຶນຕລອດໄປເປັນ
ນິດî 



4 ແລະພວກຜູ້ອະວຸໂສທງັຊາວສ່ີທ່ານກັບສັດທັງສ່ີນ້ັນ ກໍໄດ້ຂາບລົງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະ
ຣາຊບັນລັງນ້ັນ ແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìອາແມນ ອາເລລູຢາî 

5 ແລະມສີຽງດັງອອກມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຜູ້ເປ ນັຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະອົງ ທ່ີຢໍາເກງພຣະ
ອົງ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ ອ້ຍ ຈ່ົງຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍî 
 

ງານລຽ້ງມງຸຄນຸສມົຣດົຂອງພຣະເມສານອ້ຍ 
6 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເໝືອນສຽງຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເໝືອນສຽງນ້ໍາຫລາຍ ແລະເໝືອນສຽງຟ້າຮ້ອງ

ສຽງແຮງກ້າວ່າ, ìອາເລລູຢາ ເພາະວ ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຊງົຣິດທານຸພາບອັນສູງ
ສຸດ ໄດ້ຊົງຂ້ຶນສເວີຍຣາຊແລ້ວ 

7 ໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະປິຕ ຍິິນດີ ພາກັນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ ເພາະເຖິງເວລາມຸງຄຸນສົມ
ຣົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍແລ້ວ ແລະເຈ້ົາສາວຂອງພຣະອົງໄດ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວ 

8 ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາສາວນ້ັນ ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດເສາະໃສແລະບໍຣິສຸດî (ເພາະຜ້າປ່ານເນ້ືອດີນ້ັນ ໄດ້
ແກ່ການປະຕິບ ດັອັນຊອບທັມແຫ່ງພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ) 

9 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນໄວ້ວ່າ ຄວາມສຸກມີແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຮັບເຊີນມາໃນງານ
ລ້ຽງມຸງຄຸນສົມຣົດຂອງພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນî ແລະທ່ານໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີເປັນພຣະ
ທັມທ່ຽງແທຂ້ອງພຣະເຈ້ົາî 

10 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ້ົມຕົວລົງແທບຕີນເທວະດານ້ັນເພ່ືອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ
ວ່າ, ìລະວັງ ຢ່າເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເຮົາເປັນເພ່ືອນຂ້ອຍໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບທ່ານ ແລະຮ່ວມກັບພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານທ່ີຍຶດຖື
ຄໍາພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ ຈ່ົງນະມັສການພຣະເຈ້ົາî ເພາະວ່າເນ້ືອຄວາມຂອງການປະກາດພຣະທັມກໍເປັນຄໍາ
ພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ 
The Rider on the White Horse 

11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສວັນໄຂອອກ ແລະດ່ັງນ້ີ ມມ້ີາຂາວໂຕນ່ຶງ ພຣະອົງຜ  ູ້ປະທັບເທິງຫລັງມ້ານ້ັນຊົງພຣະ
ນາມວ່າ ìສັດຊື່î ແລະ ìທ່ຽງແທî້ ພຣະອົງຊົງພພິາກສາແລະທໍາເສິກດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ 

12 ພຣະເນດຂອງພຣະອົງເໝືອນແປວໄຟ ເທິງພຣະສຽນຂອງພຣະອົງມີມົງກຸດຫລາຍອັນ ພຣະອົງຊງົມີພຣະນາມ
ຈາຣຶກໄວ້ ຊຶ່ງບໍ່ມຜູ້ີໃດຮູ້ຈັກເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະອົງເອງ 

13 ເສ້ືອຄຸມທ່ີພຣະອົງຊົງພືນ້ັນກໍຈຸ່ມແລ້ວໃນເລືອດ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ìພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າî 
14 ຝູງກອງທັບໃນສວັນນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດຂາວບໍຣິສຸດ ຂ່ີມ້າຂາວແຫຕ່າມສະເດັດໄປ 
15 ມພີຣະແສງດວງຄົມອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຟັນບັນດາປະຊາຊາດດ້ວຍພຣະ

ແສງນ້ັນ ພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ຈະຊົງຄຸ້ມຄອງເຂົາດ້ວຍຄ້ອນເຫລັກ ພຣະອົງຈະຊົງຢຽບຂຸມຢຽບໝາກອະງຸ່ນແຫ່ງ
ພຣະພໂິຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຣດິທານຸພາບສູງສ ດຸ 

16 ພຣະອົງຊົງມີພຣະນາມຈາຣຶກໄວ້ທີເ່ຄ່ືອງທົງ ແລະທ່ີພຣະອຸຣະຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈອມເຈ້ົາກະສັດî ແລະ 
ìຈອມເຈ້ົານາຍî 
The Beast and Its Armies Defeated 

17 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາຕົນນ່ຶງຢືນຢູ່ໃນດວງອາທິດ ທ່ານປະກາດດ້ວຍສຽງດັງແກ່ນົກທັງປວງທ່ີບິນ
ໄປມາໃນທ້ອງຟ ້າວ່າ, ìຈ່ົງມາໂຮມກັນສໍາລັບການກິນລ້ຽງອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ 

18 ເພ່ືອຈະໄດ້ກິນຊ້ີນກະສັດ ຊີນ້ນາຍທະຫານ ຊ້ີນຊາຍສະກັນ ຊ້ີນມ້າແລະຊີ ນ້ຄົນຂ່ີມ້ານ້ັນ ແລະຊ້ີນປະຊາຊນົ 
ທັງເສຣແີລະຂ້ອຍຂ້າ ທັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່î 



19 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສັດຮ້າຍແລະກະສັດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ພ້ອມທັງກອງທັບຂອງກະສັດເຫລ່ົາ
ນ້ັນມາໂຮມກັນ ເພ່ືອຮົບເສິກຕ່ໍສູ້ພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງຫລັງມ້ານ້ັນ ແລະຕ່ໍສູ້ກອງທັບຂອງພຣະອົງ 

20 ສັດຮ້າຍນ້ັນໄດ້ຖືກຈັບພ້ອມດ້ວຍຄົນທ່ີປອມຕົວເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ີໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນຕ່ໍໜ້າສັດຮ້າຍ
ນ້ັນ ແລະໃຊ້ໝາຍສໍາຄັນນ້ັນຫລອກລວງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັບເຄ່ືອງໝາຍຂອງສັດຮ້າຍແລະບູຊາຮູບຂອງມັນ 
ເຂົາທັງສອງໄດ້ຖືກຖ້ິມລົງທັງເປັນໃນບຶງໄຟທ່ີໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍມາດ 

21 ສ່ວນຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍພຣະແສງທ່ີອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງ
ຫລັງມ້ານ້ັນ ແລະນົກທັງປວງກໍກິນຊ້ີນຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈົນອ່ີມ 

 

20 ລະຫວາ່ງພນັປ ີ
The Thousand Years 

1 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເທວະດາຕົນນ່ຶງລົງມາຈາກສວັນ ທ່ານຖືຂໍກະແຈຂອງເຫວເລິກ ແລະຖືໂສ້ເສ້ັນໃຫຍ່ 
2 ທ່ານໄດ ້ຈັບພຍານາກຊ່ຶງເປັນງູແຕ່ດຶກດໍາບັນ ຄືພຍານາກແລະຊາຕານ ແລະໄດ້ຜູກມັດມັນໄວ້ລະຫວ່າງພັນປີ 
3 ແລ້ວຖ້ິມມັນລົງໃນເຫວເລິກ ແລະລ່ັນກະແຈທັງຕີຕາປະທັບໃສ່ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມັນຫລອກລວງບັນດາປະຊາຊາດ

ອີກຕ່ໍໄປ ຈົນກ່ວາພັນປີນ້ັນລ່ວງໄປແລ້ວ ພາຍຫລັງນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ອຍມັນອອກໄປຊ່ົວຄາວ 
4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບັນລັງຫລາຍອັນ ແລະຜູ້ທ່ີນ່ັງເທິງບັນລັງນ້ັນເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານອໍານາດພິ

ພາກສາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເຫັນດວງວິນຍານຂອງຄົນທ ັງປວງທ່ີຖືກຕັດຄໍ ເພາະເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ 
ແລະເພາະພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຄືຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ບູຊາສັດຮ້າຍຫລືຮູບຂອງມັນ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບເຄ່ືອງໝາຍຂອງມັນ
ຕິດໄວ້ທ້່ີໜາຜາກຫລືມືຂອງຕົນ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກັບຄືນມີຊວິີດໃໝ່ ແລະໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດໃນລະ
ຫວ່າງພັນປ ີ

5 (ນອກຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ີຄົນອ່ືນໆທ່ີຕາຍແລ້ວບ່ໍໄດ້ກັບຄືນມີຊວິີດອີກ ຈົນກວ່າພັນປີນ້ັນລ່ວງໄປແລ້ວ) ນ້ີແຫລະ, 
ຄືການຄືນມາຈາກຕາຍຄ້ັງແຣກ 

6 ຜູ້ໃດທ່ີມີສ່ວນໃນການຄືນມາຈາກຕາຍຄ້ັງແຣກ ຜູນ້ັ້ນແຫລະ, ກໍເປັນສຸກແລະບໍຣິສຸດ ຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງຈະ
ບໍ່ມອໍີານາດເໜືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ ເ່ຂົາຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງພຣະຄຣິດ ທັງຈະຄຸ້ມ
ຄອງຮ່ວມກັບພຣະອົງໃນລະຫວ່າງພັນປີ 
Satanís Doom 
(ອຊກ 38-39) 

7 ເມ່ືອພັນປີນ້ັນລ່ວງໄປແລ້ວ ຊາຕານຈະຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກບ່ອນຂັງມັນໄວ້  
8 ມັນຈະອອກໄປຫລອກລວງບັນດາປະຊາຊາດ ທ່ີຢູ່ໃນທິດທັງສ່ີຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຄື ໂຄກ ແລະມາໂຄກ ໃຫ້

ມາໂຮມກັນເພ່ືອການຮົບເສິກ ຈໍານວນຄົນຫລ່ົານ້ັນຫລາຍເໝືອນເມັດຊາຍທ່ີທະເລ 
9 ເຂົາໄດ້ຍົກທັບອອກໄປທ່ົວໜ້າແຜ່ນດິນ ແລ້ວອ້ອມຄ້າຍພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບນະຄອນທ່ີພຣະອົງຊົງ

ຮັກນ້ັນ ແຕ່ໄຟໄດ້ຕົກລົງມາຈາກສວັນລ້າງຜານຄົນເຫລ່ົານ້ັນເສັຽ 
10 ສ່ວນພຍາມານທີຫ່ລອກລວງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ກໍຖືກຖ້ິມລົງໃນບຶງໄຟປົນກັບມາດ ຄືບ່ອນທ່ີສັດຮ້າຍແລະຄົນທ່ີ

ປອມຕົວເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ໃນນ້ັນ ເຂົາຈະຕ້ອງທົນທຸກທ ໍຣະມານທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນຕລອດໄປ
ເປັນນິດ 
 

ພຣະຣາຊບນັລງັອນັໃຫຍສ່ຂີາວແລະການຊງົພພິາກສາ 
The Dead Are Judged 



11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ  ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຣາຊບັນລັງໃຫຍ່ສີຂາວ ແລະເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນ ເມ່ືອພຣະ
ອົງຊົງປາກົດແຜ່ນດິນໂລກແລະທ້ອງຟ້າກໍຜ່າຍໜີ ແລະບ່ອນຢູ່ສໍາລັບແຜ່ນດິນໂລກແລະທ້ອງຟ້ານ້ັນກໍບ່ໍເຫັນ
ອີກ 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບັນດາຜູ້ທ່ີຕາຍແລ້ວ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍ ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະຣາຊບັນລັງນ້ັນ ແລະຫນັງສື
ຕ່າງໆກໍໄຂອອກ ມີຫນັງສືອີກເຫລ້ັມນ່ຶງກ ໄໍຂອອກ ຄືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ ແລະຄົນທັງຫລາຍທ່ີຕາຍແລ້ວກໍຖືກ
ຊົງພິພາກສາ ຕາມການປະຕິບັດຂອງເຂົາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືເຫລ່ົານ້ັນ 

13 ທະເລສ່ົງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຕາຍໃນທະເລຄືນ ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍຣະນາກໍສ່ົງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນແດນນ້ັນ
ຄືນ ເຂົາທັງປວງກໍຖືກຊົງພິພາກສາຕາມການປະຕິບັດຂອງຕົນທ ຸກຄົນ 

14 ຄວາມຕາຍແລະແດນມໍຣະນາກໍຖືກຖ້ິມລົງໃນບຶງໄຟ ບຶງໄຟນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງ  
15 ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍມີຊືຈົ່ດໄວ້ໃນທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ ຜູ້ນ້ັນກໍຖືກຖ້ິມລົງໃນບຶງໄຟ 
 

21 ທອ້ງຟາ້ແລະແຜນ່ດນິໂລກໃຫມ ່
The New Heaven and the New Earth 

1 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າທ້ອງຟ້າເດີມແລະແຜ່ນດິນເດີມນ້ັນໄດ້
ລ່ວງໄປແລ້ວ ແລະທະເລກໍບ່ໍມີເໝືອນກັນ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫມ ່ກໍາລັງລົງມາຈາກສວັນແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ ນະ
ຄອນນ້ີໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈ້ົາສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສໍາລັບເຈ້ົາບ່າວ 

3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ທີສ່ະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ກ ັບມະນ ດຸແລ້ວ  
ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາເອງຈະປະ
ທັບຢູ່ກັບເຂົາ 

4 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ໍາຕາທຸກໆຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ຄວາມໂສກເສ້ົາ ການຮ້ອງ
ໄຫ້ ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີມຢູ່ີຄາວກ່ອນນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ 

5 ພຣະອົງຜູ້ຊງົປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນໃໝ່î ແລະພຣະອົງ
ຊົງກ່າວອີກວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນໄວ້ ເພາະວ່າຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້î 

6 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìສໍາເຣັດແລ້ວ ເຮົານ້ີຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ ເປັນເບ້ືອງຕ້ົນແລະເປັນ
ເບ້ືອງປາຍ ຜູ້ໃດຫິວນ້ໍາ ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນດ່ືມຈາກນ້ໍາພຸແຫ່ງຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າ 

7 ຜ  ູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜ  ູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະ
ເປັນບຸດຂອງເຮົາ 

8 ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີໂຍ່ຍ ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນໃຊ້ເວດ
ມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວພ້ຣະທຽມ ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນນ້ັນ ມ ຣໍະດົກຂອງເຂົາຈະຢູ່ໃນບຶງທ່ີໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍໄຟປົນ
ກັບມາດ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງî 
Vision of the New Jerusalem 
(ອຊກ 48:30-35) 

9 ເທວາດາຕົນນ່ຶງໃນບັນດາເຈັດຕົນທ່ີຖືຂັນເຈັດໜ່ວຍ ອັນເຕັມໄປດ້ວຍ ັຍພອັນຕະຣາຍສຸດທ້າຍທັງເຈັດປະການ
ນ້ັນ ໄດ້ມາເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຊີນມານ້ີ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນເຈ້ົາສາວທ່ີເປັນມະເຫສີຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍນ້ັນî 



10 ທ່ານໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍພຣະວິນຍານໄປເທິງພູສູງໜ່ວຍໃຫຍ່ ແລະໄດ້ຊີ້ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາເຫັນນະຄອນສັກ
ສິດຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຊຶງ່ກໍາລັງລັງມາຈາກສວັນແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ 

11 ນະຄອນນ້ັນປະກອບດ້ວຍຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ ມີແສງຮຸ່ງເຮືອງເໝືອນແກ້ວມະນີອັນມີຄ່າແພງເໝືອນກັບແກ້ວ
ມະນີໂຊດອັນເສາະໃສ 

12 ນະຄອນນ້ັນມີກໍາແພງໃຫຍ່ສູງ ມປີະຕູສິບສອງປ່ອງ ທ່ີປະຕູນ້ັນມີເທວະດາສິບສອງຕົນ ແລະທ່ີປະຕູນ້ັນໄດ້ຈາ
ຣຶກຊ່ືຕະກູນຂອງພວກອິສຣາເອນສິບສອງຕະກູນໄວ້ 

13 ທິດຕາເວັນອອກມີສາມປະຕູ ທິດເໜືອມີສາມປະຕູ ທດິໃຕ້ມີສາມປະຕູ ແລະທິດຕາເວັນຕົກມີສາມປະຕູ 
14 ກໍາແພງນະຄອນນ້ັນມີຫນີສິບສອງກ້ອນເປັນຖານ ແລະທ່ີຫນີນ້ັນໄດ້ຈາຣຶກຊ່ືອັຄສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະ

ເມສານ້ອຍ 
15 ເທວະດາຕົນທ່ີເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຖືໄມ້ແທກຄໍາ ເພ່ືອຈະແທກພຣະນະຄອນ ແທກປະຕູ ກັບກໍາແພງ ຂອງ

ນະຄອນນ້ັນ 
16 ຮູບຂອງນະຄອນນ້ັນເປັນສ່ີຫລ່ຽມມົນທົນ ກວ້າງຍາວທ່ໍກັນ ທ່ານເອົາໄມ້ແທກນະຄອນນ້ັນໄດ້ສອງແສນວາ 

ກວ້າງຍາວແລະສູງທ່ໍກັນ 
17 ທ່ານແທກກໍາແພງນະຄອນນ້ັນ ໄດ້ຮ້ອຍສ່ີສິບສ່ີສອກຕາມໄມ້ແທກວາທ່ີເທວະດານ້ັນໃຊ້ ຊ່ຶງເປັນເໝອນໄມ້

ແທກວາທ່ີມະນຸດເຄີຍໃຊື້ 
18 ກໍາແພງນະຄອນນ້ັນກໍດ້ວຍແກ້ວມະນີໂຊດ ແລະນະຄອນນ້ັນສ້າງດ້ວຍຄໍາບໍຣິສ ຸດສຸກໃສເໝືອນແກ້ວ 
19 ບັນດາຖານຂອງກໍາແພງນະຄອນນ້ັນປະດັບດ້ວຍເພັດພອຍທຸກຊະນິດ ຖານທີນ່ຶງເປັນແກ້ວມະນີໂຊດ ທີສອງ

ໄພທູນ ທີສາມໂມຣາ ທີສ່ີມ ໍຣະກດົ  
20 ທີຫ້າບຸດ ທີຫົກພິລາ ທີເຈັດບຸສບາຄໍານ້ໍາແກ່ ທີແປດເພທາຍ ທເີກ້ົາບຸສບາຄໍານ້ໍາອ່ອນ ທີສິບຢົກ ທີສິບເອັດນິນ 

ແລະທສິີບສອງເປັນແກ້ວເພທາຍສີມ່ວງ 
21 ປະຕູທັງສິບສອງນ້ັນເຮັດດ້ວຍໄຂ່ມຸກສິບສອງໜ່ວຍ ປະຕູລະໜ່ວຍ ແລະຖນົນໃນນະຄອນນ້ັນເປັນຄໍາບໍຣິສຸດ

ສ່ອງໃສເໝືອນແກ້ວ 
22 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດເ້ຫັນມພີຣະວິຫານໃນນະຄອນນ້ັນ ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງ

ສຸດ ແລະພຣະເມສານ້ອຍຊົງເປັນພຣະວິຫານໃນນະຄອນນ້ັນ 
23 ນະຄອນນ້ັນບ່ໍຕ້ອງການແສງສວ່າງຂອງດວງອາທິດແລະດວງຈັນ ເພາະພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນແສງ

ສວ່າງ ແລະພຣະເມສານ້ອຍຊົງເປັນໂຄມໄຟຂອງນະຄອນນ້ັນ 
24 ບັນດາປະຊາຊາດຈະທຽວໄປມາໃນຖ້າມກາງແສງສວ່າງຂອງນະຄອນນ້ັນ ແລະບັນດາກະສັດໃນແຜ່ນດິນ

ໂລກຈະນໍາເອົາສະງ່າຣາສີຂອງຕົນເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນນ້ັນ 
25 ປະຕູທັງຫລາຍໃນນະຄອນນ້ັນຈະບ່ໍອັດໃນເວລາກາງເວັນ (ເພາະໃນນະຄອນນ້ັນບ່ໍມີກາງຄືນ) 
26 ເຂົາຈະນໍາເອົາສະງ່າຣາສີແລະກຽດຕິຍົດຂອງນາໆປະເທດມາສູ່ນະຄອນນ້ັນ 
27 ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີຖືກຊ່ົວມວົຫມອງ ຫລືຜູ້ໃດທ່ີເຮັດການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຫລືເວ້ົາຕົວະ ຈະເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນ

ນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນເດັດຂາດ ມແີຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີມີຊືຈົ່ດໄວ້ໃນທະບຽນຂອງພຣະເມສານ້ອຍເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໄດ້ 
 

22  
The River of Life 

1 ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແມນ້ໍ່າທ່ີມີຊີວດິໃສເໝືອນແກ້ວໄຫລອອກມາຈາກ 
ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍ 



2 ນ້ໍານ້ັນໄຫລຜ່ານຖນົນຂອງນະຄອນນ້ັນ ຢູ່ຮິມແມນ້ໍ່າທັງສອງຟາກມີຕ້ົນໄມແ້ຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງເກີດຜົນສິບສອງຊະ
ນິດ ເກີດຜົນທຸກເດືອນ ແລະໃບຕ້ົນນ້ັນສໍາລັບປົວບັນດາປະຊາຊາດໃຫ້ດີ 

3 ຈະບໍ່ມສ່ິີງໃດຖືກຊົງປ້ອຍດ່າອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນ ແລະບັນດາຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະບົວລະບັດພຣະອົງ  

4 ເຂົາຈະເຫັນພຣະພກັຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະຊົງປະທັບຕາໃສ່ຫນ້າຜາກຂອງເຂົາ 
5 ກາງຄືນຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເຂົາບ່ໍຕ້ອງການແສງໂຄມໄຟຫລືແສງອາທິດ ເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສ່ອງ

ສວ່າງໃສ່ເຂົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຄຸ້ມຄອງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

ພຣະເຢຊຈູະສະເດດັມາໂດຍໄວ 
6 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     

ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງດວງວິນຍານຂອງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໄດ້ຊົງໃຫເ້ທວະດາຂອງພຣະອົງສະແດງແກ່ບັນດາ
ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ໃຫ້ຮູ້ເຫດການທັງປວງທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນໃນໄວໆນ້ັນî 

7 ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມາໃນໄວໆນ້ີ ຜູ້ໃດທ່ີຖືຮັກສາຄໍາທໍານວາຍໃນຫນັງສືມ້ວນນ້ີ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນສຸກî 
Epilogue and Benediction 

8 ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືໂຢຮັນ ເປັນຜູ້ໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ
ແລ້ວ ກໍນ້ອມຕົວລົງຈະນະມັສການແທບຕີນຂອງເທວະດາຕົນທ່ີໄດ້ສະແດງເຫດການເຫລ່ົານ້ີແກ່ຂ າ້ພະເຈ້ົາ 

9 ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìລະວັງ ຢ່າເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເຮົາເປັນເພ່ືອນຂ້ອຍໃຊ້ຢ່າງດຽວກັນກັບ
ທ່ານ ແລະກັບພວກພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຊ່ຶງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະກັບພວກທ່ີຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍ
ໃນໜັງສືມ້ວນນີ້ ໃຫທ່້ານນະມັສການພຣະເຈ້ົາສາî 

10 ແລ້ວທ່ານໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຢ່າປະທັບຕາອັດຄໍາທໍານວາຍໃນໜັງສືມ້ວນນ້ີ ເພາະວ່າເວລານ້ັນໃກ້ຈະ
ເຖິງແລ້ວ 

11 ຝ່າຍຄົນອະທັມກໍໃຫ້ເຮັດການອະທັມຕ່ໍໄປ ຜູ້ທ່ີເປັນຄົນຊ່ົວຊາ້ກໍໃຫ້ເຂົາຊ່ົວຊ້າຕ່ໍໄປ ຝ່າຍຄ ນົຊອບທັມກໍໃຫ້
ເຮົາການຊອບທັມຕ່ໍໄປ ແລະຜູ້ທ່ີເປັນຄົນບໍຣິສຸດກໍໃຫ້ເຂົາເປັນບໍຣິສຸດຕ່ໍໄປî 

12 ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມາໃນໄວໆນ້ີ ເຮົາຈະເອົາບໍາເໜັດຂອງເຮົາມານໍາ ເພ່ືອຕອບແທນການປະຕິບັດຂອງທຸກຄົນ  
13 ຝ່າຍເຮົາ ຄື ອາລະຟາ ແລະໂອເມກາ ເປັນຜູ້ກົກແລະເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ ເປັນເບ້ືອງຕ້ົນແລະເປັນເບ້ຶອງປາຍî  
14 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຊາໍຮະລ້າງເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນນ້ັນແຫລະ, ເປັນສຸກ ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະມີສິດເຂ້ົາໄປເຖິງຕ້ົນໄມ້ທີ່ໃຫ້

ມຊີີວິດ ແລະເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນນ້ັນທາງປະຕູ 
15 ສ່ວນຝູງໝາກັບຄົນທ່ີໃຊເ້ວດມົນຄາຖາ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນໄຫວພ້ຣະທຽມ ກັບທຸກໆຄົນທີ່

ຮັກຄວາມບ່ໍຈິງ ແລະເຮັດຕາມພວກເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ຈະຢູ່ພາຍນອກ 
16 ìຝ່າຍເຮົາ ຄື ເຢຊູ ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເທວະດາຂອງເຮົາໄປເປັນພຍານ ເພ່ືອສະແດງເຫດການເຫລ່ົານ້ີແກ່ທ່ານສໍາລັບ

ຄຣສິຕະຈັກທັງຫລາຍ ເຮົານ້ີເປັນຮາກເຄ້ົາແລະໜ່ໍເຊ້ືອຂອງດາວິດ ເປັນດາວເພັດໃສຮຸ່ງເຮືອງî 
17 ຝ່າຍພຣະວິນຍານແລະເຈ້ົາສາວຊົງກ່າວວ່າ, ìເຊນີມາî ໃຫຜູ້້ໄດ້ຍິນນ້ັນທູນວ່າ, ìເຊີນມາî ໃຫ ຜູ້້ຫິວນ້ໍາເຂ້ົາມາ 

ຜູ້ໃດມີໃຈປາຖນາກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມາຮັບນ້ໍາສໍາລັບຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າ 
18 ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາ, ເປັນພຍານແກ່ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຄໍາທໍານວາຍທັງຫລາຍໃນໜັງສືມ້ວນນ້ີວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຈະເພ້ີມ

ເຕີມຂ້ໍຄວາມໃດໃສ່ຫນັງສືນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອົາພັຍອັນຕະຣາຍທ່ີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືມ້ວນນ້ີ ເພ້ີມເຕີມແກ່ຜູ້ນ້ັນ 
19 ແລະຖ້າຜູ້ໃດຕັດຂ້ໍຄວາມໃດອອກຈາກໜັງສືທໍານວາຍນ້ີ ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຊົງຕັດສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ນ້ັນທ່ີມີຢູ່ໃນ

ຕ້ົນໄມ້ຊຶງ່ໃຫ້ມຊີີວດິ ແລະສ່ວນແບ່ງໃນນະຄອນສັກສິດ ທ່ີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືມ້ວນນ້ີອອກເສັຽ 



20 ພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນພຍານໃນເຫດການເຫລ່ົານ້ີຊົງກ່າວວ່າ, ìແນ ່ນອນ ເຮົາຈະມາໃນໄວໆນ້ີî ìອາແມນ ພຣະເຢ
ຊເູຈ້ົາ ເຊີນສະເດັດມາເທີນî 

21 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາຄົນທັງປວງເທີນ 
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