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ววิรณ์
ต้ี ได้ เปิด เผย หื้อ ยอหน์

คริสตจักร ยุค แรก ยอมฮบั วา่ พระธรรม ววิรณ์ เป๋น ก๋าน 
บันทึก นิมิต ต้ี เขียน โดย ยอหน์ ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู เขา 
คง เขียน พระธรรม เล่ม น้ี ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 95-96 ใน 
สมัย ของ จักรพรรดิ โดมิเตียน

ยอหน์ หนั นิมิต ก็ เลย เขียน บันทึก จดหมาย เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ 
ต้ี โดน ค่ํา เข ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี
บันทึก น้ี ก็ นํา มา ใจ๊ สําหรบั ผู้เจ้ือ กู้ คน ต้ี ก่ําลัง ตุ๊ก ทรมาน ใคว ่
โลก ยอหน์ เขียน นิมิต น้ี ไว ้ต๋อน ต้ี เขา เป๋น นักโต้ษ บน เกาะ 
ปัทมอส ยอ้น ความ เจ้ือ ของ เขา ใน พระเยซู ครสิต์

จาก นิมิต น้ี ต้ี หื้อ ยอหน์ หนั เขา สอน วา่ พระเยซู จะ ป๊ิก มา 
เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เป้ือ ปกครอง คน กู้ จ้าด ใคว ่โลก เถิง แม้วา่ ผูเ้จ้ือ 
จะ โดน ค่ํา จาก ผู้ปกครอง โลก น้ี แต่ หมู่ เขา ก็ ตัง้ ต๋า กอย ด้วย 
ความ หวงั เถิง เวลา ต้ี พระเยซู จะ มา ปา ไป อยู ่กับ พระองค์

ยอหน์ อู ้เก่ียวกับ หนังสือ เล่ม น้ี
1 น่ี คือ สิง่ ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ พระเยซู ครสิต์ เปิดเผย กับ หมู่ 

ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ เป้ือ หื้อ ฮู ้เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี จะ เกิด ขึ้น แหม 
บ่ เมิน น้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ ส่ง ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ ไป บอก 
เรือ่ง ต่าง ๆ น้ี กับ ยอหน์ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ 2 ยอหน์ ได้ เป๋น 
พยาน เถิง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เขา หนั คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตึง กํา
พยาน ต้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู้ 3 พระเจ้า จะ ป๋ันปอน 
คน ต้ี ได้ อา่น กํา ตวายตัก๊ น้ี หื้อ คน ตังหลาย ฟัง ตึง จะ ป๋ัน ปอน 
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คน ต้ี ได้ ฟัง แล้ว เยยีะ ต๋าม ตวย ยอ้น วา่ เวลา ต้ี เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี 
จะ เกิด ขึ้น ก็ ใก้ เข้า มา แล้ว

ยอหน์ ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด
4 จาก ยอหน์
เถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด ต้ี อยู ่ใน แควน้ เอเชยี
ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ฮบั พระคุณ กับ สันติสุข จาก พระเจ้า 

ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียวน้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปายหน้า กับ 
จาก วญิญาณ ตึง เจ็ด ต้ี เฝ้า อยู ่ต่อหน้า บัลลังก์ ของ พระองค์
5 กับ จาก พระเยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น พยาน ต้ี ซ่ือสัตย์ เป๋น คน เก๊า
หวัที ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เป๋น ผู้ มี อาํนาจ เหนือ กษัตรยิ ์
ตังหลาย ใน โลก น้ี

พระเยซู ครสิต์ ฮกั เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อสิระ จาก บาป 
ของ เฮา ผ่าน ตาง เลือด ของ พระองค์ เอง 6 พระองค์ เยยี ะ 
หื้อ เฮา เป๋น ครอบครวั ปุโรหติ ต้ี ฮบั ใจ๊ พระเจ้า พระบิดา ของ 
พระองค์ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระเยซู ครสิต์ 
ตลอด ไป อาเมน
7 ผ่อ เต๊อะ พระเยซู ก่ําลัง จะ มา ใน หมู่ เมฆ

กู้ คน จะ หนั พระองค์ แม้แต่ คน ต้ี แตง พระองค์
กู้ เผ่าพันธุ ์ใน โลก จะ โศกเศรา้ ยอ้น พระองค์

จะ เป๋น ต๋าม น้ัน อยา่ง แน่นอน อาเมน
8 พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียว น้ี กับ ต้ี จะ มา ใน 

ปายหน้า เป๋น ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด อู ้วา่ �เฮา เป๋น จุด ตัง้เก๊า 
กับ จุด สุดป๋าย ๑ ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่า เด่ียว น้ี กับ ต้ี จะ 
มา ใน ปาย หน้า เป๋น ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด�
๑ 1:8 1:8 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น กํา วา่ อลัฟา กับ โอเมกา อลัฟา
ใน ภาษา กรกี เป๋น อกัษร ตัว๋ เก๊า โอเมกา เป๋น อกัษร ตัว๋ สุดต๊าย 
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ยอหน์ หนั พระครสิต์
9 ข้าพเจ้า คือ ยอหน์ ป้ีน้อง ของ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม 

ใน ความ ตุ๊ก ยาก ฮว่ม อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระเยซู ตึง ฮว่ม 
ใน ความ อดทน กับ หมู่ ต้าน ยอ้น ติดต๋าม พระองค์ ต้ี เฮา เป๋น 
นักโต้ษ อยู ่บน เกาะ ปัทมอส น้ี ก็ ยอ้น วา่ ได้ บอก ถ้อย กํา ของ 
พระเจ้า กับ เป๋น พยาน ของ พระเยซู 10 ใน วนั ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
ได้ยนิ เสียง ดัง เหมือน เสียง แก มา จาก ตังหลัง 11 เสียง น้ัน อู ้
วา่ �หื้อ เขียน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน หนั ลง ไว ้ใน หนังสือ แล้ว ส่ง 
ไป หื้อ ครสิตจักร ตึง เจ็ด คือ ครสิตจักร ต้ี อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส
เมือง สเมอรน์า เมือง เปอรก์ามัม เมือง ธยิาทิรา เมือง ซารดิ์
ส เมือง ฟิลาเดลเฟีย กับ เมือง เลาดีเซีย�

12 เม่ือ ข้าพเจ้า เหลียว ไป ผ่อ ตัง เสียง ต้ี อู ้มา น้ัน ก็ หนั ขา ตัง้ 
โกมไฟ คํา เจ็ด อนั 13 ต้ามก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ หมู่ น้ัน ข้าพเจ้า หนั 
คน น่ึง เซิง่ ผ่อ เหมือน กับ บุตรมนษุย์ นุ่ง เส้ือ คุม ยาว จ๋น เถิง 
ตีน๋ กับ มี สาย สะปาย คํา ต้ี อก 14 ผม บน หวั ของ พระองค์ ขาว 
เหมือน ขน แกะ กับ ขาว เหมือน หมิะ ต๋า ของ พระองค์ เหมือน 
เปล๋วไฟ 15 ตีน๋ ของ พระองค์ เหมือน ตองแดง ต้ี ถูก หลอม 
ใน เต๋าไฟ จ๋น เกล้ียง เป๋น มัน เหล้ือม มาบ ๆ เสียง ของ พระองค์ 
เหมือน เสียง น้ํา ไหล ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน 16 ใน มือ ขวา ของ พระองค์ 
กํา๋ ดาว อยู ่เจ็ด ดวง มี ดาบ สอง คม ออก มา จาก ปาก พระองค์
กับ หน้า ของ พระองค์ เหมือน กับ ตะวนั ต้ี ก่ําลัง ส่อง แสง แจ้ง 
ขนาด

17 เม่ือ ข้าพเจ้า หนั พระองค์ ก็ โก้น ลง ฮมิ ตีน๋ ของ พระองค์ 
เหมือน กับ คน ต๋าย พระองค์ วาง มือ ขวา บน ตัว๋ ข้าพเจ้า แล้ว อู ้
วา่ �บ่ ต้อง กัว๋ เฮา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย 18 เฮา เป๋น ผู้ ต้ี มี จีวติ 
อยู่ เฮา เกย ต๋าย แต่ บ่าเด่ียวน้ี เฮา มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป เฮา เป๋น 



ววิรณ์ 1:19 iv ววิรณ์ 2:6

ผู้ มี อาํนาจ เหนือ ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย๒ 19 หื้อ เขียน สิง่ 
ต้ี ต้าน ได้ หนั หื้อ เขียน เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี ก่ําลัง เป๋น อยู ่บ่าเด่ียว 
น้ี กับ เหตุก๋ารณ์ ต้ี จะ เกิด ขึ้น ตวย 20 น่ี เป๋น ความ หมาย อนั เลิ็
กลับ ของ ดาว ตึง เจ็ด ดวง ต้ี ต้าน หนั ใน มือ ขวา ของ เฮา กับ ขา 
ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อนั ดาว ตึง เจ็ด ดวง น้ัน หมายเถิง หมู่ ทูต
สวรรค์ ของ ครสิตจักร ตึง เจ็ด แหง่ ขา ตัง้ โกมไฟ ตึง เจ็ด อนั น้ัน 
ก็ หมายเถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด ต้ี น้ัน ละ

2
ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง เอเฟซัส

1 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง เอเฟซัส 
วา่

พระองค์ ผู้ ต้ี กํา๋ ดาว ตึง เจ็ด ดวง ใน มือ ขวา กับ เตียว อยู ่ก๋าง 
ขา ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อนั อู ้วา่ 2 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ฮู ้เถิง 
ก๋าน หนัก ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ฮู ้เถิง ความ อดทน อยา่ง หนัก ของ 
หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ทน บ่ ไหว กับ คน บ่ ดี หมู่ น้ัน กับ หมู่ ต้าน 
ก็ ได้ ทดสอบ คน หมู่ น้ัน ต้ี แอบ อา้ง เป๋น หมู่ อคัรทูต แต๊ ๆ บ่ ใจ้
แล้ว หมู่ ต้าน ก็ หนั ได้ วา่ หมู่ เขา ขี้ จุ 3 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน อดทน ต่อ 
ความ ตุ๊กยาก ยอ้น หนั แก่ เฮา กับ บ่ ได้ ออ่นล้า ใน ก๋าน ติดต๋าม 
เฮา 4 แต่ เฮา มี ข้อ ต้ี จะ ต่อ วา่ พ่อง คือ หมู่ ต้าน ฮกั เฮา กับ ฮกั กัน๋ 
หน้อย ลง เหลือ เม่ือ เก๊าหวัที ต้ี ต้าน เกย มี น้ัน 5ยอ้น จาอัน้ ลอง 
ก๊ึด ผ่อ ลอ วา่ หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก สภาพ เก่า มอกใด หื้อ 
กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ป๊ิก ไป เยยีะ เหมือน เก่า ต้ี เกย เยยีะ ตัง้แต่ 
หวัที น้ัน ถ้า บ่ จาอัน้ เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน กับ จะ เอา ขา ตัง้ โก
มไฟ คํา ของ หมู่ ต้าน ออก ไป จาก ต้ี ของ มัน เหยี 6 แต่ หมู่ ต้าน ก็ 
๒ 1:18 1:18 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ ขะแจ๋ แหง่ ความ ต๋าย
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ยงั มี ข้อ ดี อยู่ คือ หมู่ ต้าน จัง ใน สิง่ ต้ี หมู่ นิโคเลาส์ เยยีะ เซิง่ ตัว๋ 
เฮา ก็ จัง เหมือน กัน๋

7 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ คริสต
จักร ต่าง ๆ เต๊อะ แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั เฮา จะ หื้อ กิน๋ หน่วย จาก เก๊า
ไม้ แหง่ จีวติ เซิง่ อยู ่ใน สวน สวรรค์ ของ พระเจ้าก

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง สเมอรน์า
8 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง สเมอร์

นา วา่
�พระองค์ ต้ี เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย ผู้ ต้ี เกย ต๋าย กับ ป๊ิก เป๋น 

ขึ้น มา ใหม่ อู ้วา่ 9 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก ลําบาก กับ ยาก
จ๋น แต่ แต๊ ๆ แล้ว หมู่ ต้าน เป๋น คน รํา่รวย เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ถูก 
ใส่ ฮา้ย จาก คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น จาว ยวิ แต่ บ่ ได้ เป๋น
หมู่ เขา เป๋น คน ของ ซาต๋าน 10 บ่ ต้อง กัว๋ เลย เถิง สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน 
จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน น้ัน ฟัง หื้อ ดี เน่อ มาร จะ ยบั หมู่ ต้าน 
บาง คน ขัง คอก เป้ือ ทดสอบ หมู่ ต้าน ต้าน ตังหลาย จะ ทน ตุ๊ก 
ทรมาน เป๋น เวลา สิบ วนั แต่ จง ซ่ือสัตย ์ต่อ เฮา ตลอด จ๋น ต๋าย
แล้ว เฮา จะ หื้อ มงกุฎ แหง่ จีวติ แก่ หมู่ ต้าน

11 �ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ คริสต
จักร ต่าง ๆ เต๊อะ แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั จะ บ่ ได้ฮบั อนัตราย จาก ความ 
ต๋าย เต้ือ สุดต๊าย ๓

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง เปอรก์ามัม
12 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ คริสตจักร ใน เมือง เปอร์

กามัม วา่
ก 2:7 2:7 ปฐก� 2:9; 3:22-24 ๓ 2:11 2:11 อา้งเถิง
ต๋าย ใน ฝ่าย วญิญาณ 
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�พระองค์ ผู้ กํา๋ ดาบ สอง คม อู ้วา่ 13 เฮา ฮู ้วา่ ต้ี ต้ี หมู่ ต้าน อยู ่
น้ัน เป๋น ต้ี ซาต๋าน ปกครอง อยู่ กับ เฮา ก็ ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ยงั จงฮกั 
ภักดี ต่อ เฮา หมู่ ต้าน บ่ เกย หยุด ไว้วางใจ๋ เฮา เลย แม้ ใน ต๋อน 
ต้ี อนัทีพาส พยาน ต้ี ซ่ือสัตย ์ของ เฮา ถูก ฆ่า ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน 
ใน ต้ี ต้ี ซาต๋าน อยู่ 14 แต่ เฮา มี ข้อ ต้ี จะ ต่อ วา่ พ่อง คือ บาง คน 
ใน หมู่ ต้าน ถือ ต๋าม กําสอน ของ บาลาอมั คน ต้ี แนะนํา วธิก๋ีาน 
หื้อ บาลาค จุล่าย จาว อสิราเอล หื้อ เยยีะ บาป โดย จุ หื้อ กิน๋ ขอ
งกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ กับ เยยีะ บาป ตาง เพศ 15 ใน 
หมู่ ต้าน ก็ มี บาง คน ต้ี ถือ ตวย ต๋าม กําสอน ของ หมู่ นิโคเลาส์ 
เหมือน กัน๋ 16 ยอ้น จาอัน้ หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป ถ้า บ่ อัน้ เฮา จะ 
มา หา ต้าน เวย ๆ น้ี แล้ว จะ ต่อสู้ กับ คน หมู่ น้ัน ด้วย ดาบ ต้ี ออก 
จาก ปาก ของ เฮา

17 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ คริสต
จักร ต่าง ๆ เต๊อะ แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั เฮา จะ หื้อ มานาขต้ี เก็บ ซ่อน 
อยู่ กับ จะ หื้อ หนิ สี ขาว เซิง่ เขียน จ้ือ ใหม่ แก่ คน น้ัน บ่ มี ใผ ฮู ้จ้ือ 
น้ัน นอก จาก คน ต้ี ได้ฮบั เต้าอัน้

ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง ธยิาทิรา
18 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง ธิยาทิ

รา วา่
พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า เซิง่ มี ต๋า เหมือน 

เปล๋วไฟ กับ มี ตีน๋ เหมือน ตองแดง ต้ี เหล้ือม มาบ ๆ อู ้วา่ 19 เฮา 
ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ กับ ความ ฮกั ความ เจ้ือ ก๋าน ฮบัใจ๊ ตึง 
ความ อดทน ต้ี หมู่ ต้าน มี เฮา ฮู ้วา่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน เยยีะ นัก 
เหลือ ต้ี เกย เยยีะ เม่ือ เก๊าหวัที แหม ก่อน 20 แต่ เฮา มี เรือ่ง ต้ี 
จะ ต่อ วา่ หมู่ ต้าน คือ หมู่ ต้าน อดทน ฟัง แม่ญิง คน น้ัน ต้ี จ้ือ เย
ข 2:17 2:17 อพย� 16:31
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เซเบล ผู้ ต้ี ยก ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
กําสอน ของ นาง ล่อลวง ผู้ ฮบัใจ๊ ของ เฮา หื้อ เยยีะ บาป ตาง เพศ
กับ หื้อ กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว 21 เฮา ได้ หื้อ 
โอกาส นาง กลับใจ๋ จาก บาป แต่ นาง ก็ บ่ ยอม หยุด เยยีะ สิง่ บ่ ดี 
หมู่ น้ัน ของ นาง 22 ผ่อ เน่อ เฮา จะ เยยีะ หื้อ แม่ญิง คน น้ัน นอน 
บน ต้ีนอน คน ป่วย แล้ว คน ตังหลาย ต้ี ล่วง ประเวณี กับ นาง
เฮา จะ หื้อ เขา ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน เวน้ แต่ วา่ คน หมู่ น้ัน จะ 
ยา้ง เยยีะ บาป ต้ี ได้ เยยีะ กับ นาง 23 เฮา จะ ฆ่า หมู่ ลูก ศิษย ์ของ 
นาง แล้ว ครสิตจักร ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น ผู้ ต้ี หยัง่ ฮู ้กําก๊ึด 
กับ จิตใจ๋ ของ คน เฮา จะ ตอบแตน หมู่ ต้าน แต่ ละ คน ต๋าม สิง่ 
ต้ี หมู่ ต้าน ได้ เยยีะ ลง ไป 24 สําหรบั หมู่ ต้าน ต้ี เหลือ อยู ่ใน เมือง 
ธิยาทิรา ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม กําสอน ของ นาง กับ ยงั บ่ ฮู้จัก สิง่ ต้ี 
บาง คน ฮอ้ง วา่ �ความ จรงิ อนั ล้ําเลิก็ ต้ี มา จาก ซาต๋าน� เฮา 
จะ บ่ มอบ ภาระ อื่น หื้อ หมู่ ต้าน แหม 25 แต่ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน มี อยู ่
แล้ว น้ัน ก็ หื้อ ฮกัษา ไว ้หื้อ ดี จ๋น กวา่ เฮา จะ มา

26 �คน ต้ี มี ชยั กับ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ เฮา ไว ้จ๋น 
เถิง ต้ี สุด เฮา จะ หื้อ เขา มี อาํนาจ ปกครอง จ้าด ตังหลาย
27 �เขา จะ ปกครอง จ้าด ตังหลาย โดย คทา เหล็ก

เขา จะ เยยีะ หื้อ หมู่ น้ัน แตก ออก เป๋น เส่ียง ๆ เหมือน กับ 
หม้อ ดินเผา ต้ี โดน ตุ๊บ�ค

28 เฮา จะ หื้อ อาํนาจ กับ เขา อยา่ง เดียว กับ ต้ี เฮา ได้ฮบั จาก พระ
บิดา ของ เฮา กับ เฮา จะ มอบ ดาว ประจํา๋ ฮุง่ หื้อ แก่ คน น้ัน 29 ใผ 
ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ
เต๊อะ

3
ค 2:27 2:27 สดด� 2:8-9
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ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง ซารดิ์ส
1 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง ซารดิ์ส 

วา่
�พระองค์ ผู้ ปกครอง วญิญาณ ตึง เจ็ด ดวง ต้ี ฮบั ใจ๊ 

พระเจ้าฅ ๔ กับ มี ดาว ตึง เจ็ด ดวง พระองค์ อู ้วา่ เฮา ฮู ้สิง่ 
ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ เฮา ฮู ้วา่ ใผ ก็ ถือ วา่ หมู่ ต้าน มี จีวติ ต้ี เจ้ือ วาง
ใจ๋ เฮา แต่ แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ได้ ต๋าย แล้ว ใน ฝ่าย วญิญาณ 2 ต่ืน 
ขึ้น มา เหยี เต๊อะ หื้อ เสรมิ สิง่ ดี ต้ี เหลือ อยู ่หน้อย ของ หมู่ ต้าน 
น้ัน หื้อ แข็งแฮง ขึ้น ก่อน ต้ี มัน จะ ต๋าย ไป ยอ้น เฮา หนั วา่ สิง่ ต้ี 
หมู่ ต้าน เยยีะ ตึงหมด น้ัน บ่ ดี ปอ ใน สายต๋า พระเจ้า ของ เฮา
3 ยอ้น จาอัน้ หื้อ จดจํา๋ กําสอน ต้ี หมู่ ต้าน ได้ฮบั ฟัง ไว้ หื้อ เจ้ือ
ฟัง ต๋าม น้ัน กับ กลับใจ๋ จาก บาป เหยี ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม ต่ืน ขึ้น 
มา เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย แล้ว หมู่ ต้าน จะ บ่ ตัน ฮู ้
ตัว๋ วา่ เฮา จะ มา หา เม่ือ ใด เป้ือ จะ ลง โต้ษ ต้าน 4 แต่ จาใด ก็ ต๋าม 
ยงั มี สอง สาม คน ใน เมือง ซารดิ์ส ต้ี ได้ ฮกัษา เส้ือผ้า ของ ตัว๋ 
หื้อ สะอาด อยู่ ก็ เปิง แล้ว ต้ี หมู่ เขา จะ ใส่ เส้ือ สี ขาว สะอาด เตียว 
ไป กับ เฮา 5 คน ต้ี มี ชยั จะ ได้ ใส่ เส้ือผ้า สี ขาว เหมือน หมู่ เขา
แล้ว เฮา จะ บ่ ลบ จ้ือ ของ เขา ออก จาก หนังสือ แหง่ จีวติ แต่ เฮา 
จะ ยนืยนั ต่อหน้า พระบิดา ของ เฮา กับ ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ 
ของ พระองค์ วา่ คน ๆ น้ี เป๋น ของ เฮา

6 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ คริสต
จักร ต่าง ๆ เต๊อะ

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง ฟิลาเดลเฟีย
7 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ คริสตจักร ใน เมือง ฟิลา

เดลเฟีย วา่
ฅ 3:1 3:1 วว� 1:4 ๔ 3:1 3:1 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี เป๋น
วญิญาณ ตึง เจ็ด ของ พระเจ้า 
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�พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์ซ่ือสัตย์ ต้ี กํา๋ ลูก ขะแจ๋ ของ กษัตรยิ ์ดา
วดิ คือ ผู้ ต้ี เปิด ปะตู๋ แล้ว จะ บ่ มี ใผ หบั ได้ เป๋น ผู้ ต้ี หบั ปะตู๋ แล้ว 
ก็ บ่ มี ใผ เปิด ได้ อู ้วา่ 8 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ผ่อ หื้อ ดี เฮา 
ได้ เปิด ปะตู๋ หื้อ หมู่ ต้าน ต้ี บ่ มี ใผ หบั ได้ เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน มี แฮง 
หน้อย แต่ หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยยีะ ตวย กําสอน ของ เฮา กับ บ่ ได้ ละ 
ความ เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา 9 ส่วน หมู่ คน ต้ี เป๋น ของ ซาต๋าน ต้ี จุ 
วา่ เป๋น จาว ยวิ แต่ แต๊ ๆ บ่ ได้ เป๋น ผ่อ ไว ้หื้อ ดี เฮา จะ เยยีะ หื้อ 
หมู่ เขา มา หมอบ ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ หมู่ ต้าน กับ เยยีะ หื้อ คน หมู่ 
น้ัน ฮู ้วา่ เฮา ฮกั หมู่ ต้าน 10 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง กําสัง่ ต้ี บอก 
หื้อ อด ไว้ เฮา จะ ปกป้อง หมู่ ต้าน จาก เวลา แหง่ ความ ตุ๊กยาก 
ต้ี จะ มา ทดสอบ คน บน โลก น้ี 11 เฮา จะ มา เวย ๆ น้ี แต่ สิง่ ต้ี 
หมู่ ต้าน มี อยู ่แล้ว น้ัน ก็ หื้อ ฮกัษา ไว ้หื้อ ดี เป้ือ จะ บ่ มี ใผ มา ลู่ 
เอา มงกุฎ ฆไป จาก หมู่ ต้าน ได้ 12 เฮา จะ ตัง้ คน ต้ี มี ชยั น้ัน เป๋น 
เสา หลัก ใน พระวหิาร ของ พระเจ้า ของ เฮา เขา จะ อยู ่ต้ี หัน้ 
ตลอด ไป เฮา จะ เขียน จ้ือ ของ พระเจ้า ของ เฮา ลง บน ตัว๋ เขา 
กับ จ้ือ เมือง ของ พระเจ้า ของ เฮา คือ กรุง เยรูซาเล็ม ใหม่ ของ 
พระเจ้า ต้ี จะ ลง มา จาก สวรรค์ จาก พระเจ้า ของ เฮา แล้ว เฮา 
จะ เขียน จ้ือ ใหม่ ของ เฮา ไว ้บน ตัว๋ ของ เขา ตวย

13 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิต
จักร ตาง ๆ เต๊อะ

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง เลาดีเซีย
14 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ คริสตจักร ใน เมือง เลาดี

เซีย วา่
�น่ี เป๋น กํา อู ้ของ พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ จ้ือ วา่ อาเมน ผู้ ต้ี เป๋น 

พยาน ต้ี ซ่ือสัตย ์กับ แต๊ จรงิ พระเจ้า ได้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ขึ้น 
ฆ 3:11 3:11 วว� 2:10
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มา ผ่าน ตาง ผู้ น้ี พระองค์ อู ้วา่ 15 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยี
ะ หมู่ ต้าน บ่ ฮอ้น บ่ หนาว ต่อ เฮา เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้ฮอ้น ฮู ้
หนาว เลือก เอา อยา่งใด อยา่ง น่ึง เหยี 16 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน อุน่ ๆ
บ่ ดาย บ่ ฮอ้น แต๊ บ่ หนาว แต๊ เฮา จะ ถุย เจ้า ออก จาก ปาก ของ 
เฮา 17 หมู่ ต้าน อู ้วา่ �ข้า รํา่รวย กับ มัง่คัง่ บ่ ขาด เหลือ อะหยงั 
เลย� แต่ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ ตัว๋ หมู่ ต้าน น้ัน น่า สมเพช เวทนา น่า 
อนิดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับ ป๋วย ตัว๋ อยู่ 18 เฮา แนะนํา หื้อ หมู่ 
ต้าน ซ้ือ คํา ต้ี ได้ หลอม ด้วย ไฟ หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว จาก เฮา เป้ือ หมู่ 
ต้าน จะ ได้ รํา่รวย แต๊ ๆ หื้อ หมู่ ต้าน ซ้ือ เส้ือผ้า สี ขาว ไป ใส่ เป้ือ 
จะ ได้ บ่ ต้อง อาย ยอ้น ป๋วย ตัว๋ อยู่ แล้ว หื้อ ซ้ือ ยา มา ใส่ ต๋า ของ 
หมู่ ต้าน เป้ือ จะ ได้ ผ่อ หนั 19 เฮา ฮกั ใผ เฮา ก็ จะ ตักเตือ๋น กับ ตี ๋
สอน เป้ือ สอน คน น้ัน ยอ้น จาอัน้ หื้อ กระตือรอืรน้ กับ กลับใจ๋ 
จาก บาป 20 ผ่อ เต๊อะ เฮา ยนื ฮอ้ง อยู ่ต้ี ปะตู๋ ถ้า ใผ ได้ยนิ เสียง 
ของ เฮา แล้ว เปิด ปะตู๋ ฮบั เฮา จะ เข้า ไป ตังใน แล้ว กิน๋ ข้าว กิน๋ 
น้ํา ฮว่ม กัน๋ กับ คน น้ัน 21 เฮา จะ หื้อ สิทธิ ์กับ คน น้ัน ต้ี มี ชยั ได้ 
น่ัง บน บัลลังก์ กับ เฮา เหมือน กับ ต้ี เฮา มี ชยั แล้ว ได้ น่ัง กับ พระ
บิดา ของ เฮา บน บัลลังก์ ของ พระองค์

22 �ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิต
จักร ต่าง ๆ เต๊อะ�

4
ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า ใน สวรรค์

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ปะตู๋ สวรรค์ เปิด อา้ อยู ่ตัด๊ หน้า
แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ต้ี เกย อู ้กับ ข้าพเจ้า เต้ือ แรก ดัง 
เหมือน เสียง แก วา่ �ขึ้น มา บน เพ้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน 
หนั วา่ ต่อ จาก น้ี ไป จะ เกิด อะ หยงั ขึ้น� 2 ตัน ใด น้ัน พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั บัลลังก์ 
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ใน สวรรค์ กับ มี ผู้ น่ึง น่ัง อยู ่บน น้ัน 3 ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ น้ัน 
ส่อง สวา่ง เหมือน หนิ เจียระไน มี ตึง สี เขียว กับ สี แดง กับ มี ฮุง้ 
แจ้ง สดใส เหมือน แก้ว มรกต ล้อม แวด บัลลังก์ น้ัน อยู่ 4 นอก 
จาก น้ี ยงั มี บัลลังก์ แหม ซาว ส่ี บัลลังก์ ล้อม แวด บัลลังก์ น้ัน
กับ มี ผู้ อาวุโส ซาว ส่ี คน น่ัง อยู ่บน แต่ ละ บัลลังก์ ผู้ อาวุโส หมู่ 
น้ัน ใส่ เส้ือผ้า สี ขาว กับ ใส่ มงกุฎ คํา 5 มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮอ้ง 
ดัง ออก มา จาก บัลลังก์ กับ มี โกมไฟ เจ็ด อนั ลุก แจ้ง อยู ่หน้า 
บัลลังก์ เซิง่ คือ วญิญาณ ตึง เจ็ด ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้า 6 ตัด๊ หน้า 
บัลลังก์ น้ัน ผ่อ เหมือน ทะเล แก้ว ต้ี ใส อยา่ง แก้ว เจียระไน

ส่วน ตัด๊ ก๋าง บรเิวณ รอบ บัลลังก์ มี สิง่ มี จีวติ ส่ี ต๋น เซิง่ มี 
แก่น ต๋า อยู ่รอบ ตัว๋ เต๋ม ไป หมด ตึง ตัง หน้า ตัง หลัง 7 สิง่ มี จีวติ 
ตัว๋ ต้ี น่ึง เหมือน สิงโต ตัว๋ ต้ี สอง เหมือน งวัปู๊ ตัว๋ ต้ี สาม มี หน้า
ต๋า เหมือน คน ตัว๋ ต้ี ส่ี เหมือน นก อนิทร ีก่ําลัง บิน 8 สิง่ มี จีวติ 
ตึง ส่ี ต๋น น้ี แต่ ละ ต๋น มี หก ปีก กับ มี แก่นต๋า เต๋ม ไป หมด ตึง รอบ 
ตัว๋ กับ ใน ปีก ตวย ตึง เม่ือ วนั ตึง เม่ือ คืน บ่ เกย หยุด อู ้วา่
�บรสุิทธิ์ บรสุิทธิ์ บรสุิทธิ์
คือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด
ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียวน้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปายหน้า�
9 เม่ือ ใด ต้ี สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น อู ้กํา สรรเสรญิ ถวาย เกียรติ กับ 
ขอบพระคุณ พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ ผู้ เซิง่ มี จีวติ อยู ่
ตลอด ไป 10 ผู้ อาวุโส ตึง ซาว ส่ี คน ก็ ก้ม ลง กราบ นมัสก๋าน 
พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ กับ มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป แล้ว หมู่ 
เขา ก็ ถอด มงกุฎ ของ ตัว๋ ลง ตัด๊ หน้า บัลลังก์ ฮอ้ง วา่
11 �ข้า แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ หมู่ เฮา

พระองค์ สมควร ต้ี จะ ได้ฮบั กํา สรรเสรญิ
ได้ฮบั เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ
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พระองค์ ได้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ขึ้น
กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ เกิด ขึ้น กับ เป๋น อยู่

ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์�

5
หนังสือ ม้วน กับ ลูก แกะ

1 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั หนังสือ ม้วน มัด น่ึง ใน มือ ขวา ของ 
พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ หนังสือ ม้วน น้ัน มี กํา เขียน ไว ้
ตึง ตังหน้า ตังหลัง กับ ปิด ไว ้โดย ก๋า จ๊ํา เจ็ด ดวง 2 จาก น้ัน 
ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ ผู้ มี อาํนาจ องค์ น่ึง บอก เสียง อนั ดัง วา่
�ใผ สมควร ต้ี จะ ได้ แกะ ก๋าจ๊ํา ต้ี ติด อยู่ กับ เปิด หนังสือ ม้วน 
น้ี ออก� 3 แต่ ก็ บ่ มี ใผ ใน สวรรค์ บน โลก กาวา่ ใต้ ป๊ืน แผ่น
ดิน โลก ต้ี สมควร จะ เปิด หนังสือ ม้วน น้ี แล้ว อา่น ข้อความ ตัง 
ใน ได้ 4 ข้าพเจ้า ไห ้แล้ว ไห ้แหม ยอ้น ยงั บ่ มี ใผ สมควร จะ เปิด 
หนังสือ ม้วน น้ี กับ อา่น ข้อความ ตัง ใน น้ัน 5 แต่ มี ผู้ อาวุโส คน 
น่ึง อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �บ่ ดี ไห ้เน่อ ผ่อ หัน้ ลอ สิงโต จาก เผ่า ของ 
ยูดาห ์ผู้ เป๋น เจ๊ือสาย อนั ยิง่ใหญ่ ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ มี ชยั แล้ว
กับ สามารถ แกะ ก๋า จ๊ํา ตึง เจ็ด ดวง แล้ว เปิด หนังสือ ม้วน น้ี 
ออก ได้�

6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ลูก แกะ๕ ตัว๋ น่ึง ยนื อยู ่ตัด๊ ก๋าง ใก้ ๆ กับ 
บัลลังก์ สิง่ มี จี วติ ตึง ส่ี ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส แวด มัน อยู่ ผ่อ 
เหมือน วา่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เกย ถูก ฆ่า มา แล้ว มัน มี เจ็ด เขา กับ 
เจ็ด ต๋า เซิง่ เป๋น วญิญาณ ตึง เจ็ด ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต้ี พระองค์ 
ส่ง ออก ไป ใคว ่โลก 7 แล้ว ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ก็ เตียว เข้า มา ฮบั 
หนังสือ ม้วน น้ัน จาก มือ ขวา ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์
8 เม่ือ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ฮบั หนังสือ ม้วน น้ัน แล้ว สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี 
๕ 5:6 5:6 พระคัมภีร ์ไทย ฉบับ มาตรฐาน ใจ๊ กํา วา่ พระเมษโปดก 



ววิรณ์ 5:9 xiii ววิรณ์ 5:14

ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว ส่ี คน ก็ ก้ม กราบ ลง ต่อหน้า ลูก แกะ 
ตัว๋ น้ัน แต่ ละ คน มี พิณ กับ กํา๋ สลุง คํา ต้ี มี เครือ่งหอม เต๋ม ไป 
หมด เซิง่ เป๋น กํา อธษิฐาน ของ คน ของ พระเจ้า 9หมู่ เขา ก็ ฮอ้ง 
เพลง บท ใหม่ วา่
�พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี สมควร ต้ี จะ ได้ฮบั หนังสือ ม้วน น้ี

กับ แกะ ก๋า ออก
ยอ้น พระองค์ ได้ ถูก ฆ่า แล้ว

กับ ได้ ไถ่ คน ตังหลาย หื้อ พระเจ้า โดย เลือด ของ พระองค์
เซิง่ คน หมู่ น้ัน มา จาก กู้ เผ่า กู้ ภาษา กู้ จ้าด กับ กู้ บ้าน

เมือง
10 พระองค์ เยยี ะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น ปุโรหติ ใน อาณาจักร ของ 

พระเจ้า ของ เฮา
กับ หมู่ เขา จะ ปกครอง โลก น้ี�

11 ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ แหม เต้ือ แล้ว ได้ยนิ เสียง ของ ทูตสวรรค์ 
นัก ขนาด เป๋น จํา๋นวน ล้าน ๆ ต้ี อยู ่ล้อม แวด บัลลังก์ กับ สิง่ มี จี
วติ ตึง ส่ี ต๋น ตึง ผู้ อาวุโส ตังหลาย 12 ทูตสวรรค์ ก็ ฮอ้ง ด้วย เสียง 
อนั ดัง วา่
�ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ถูก ฆ่า ก็ สมควร จะ ได้ฮบั
ฤทธิ ์อาํนาจ ความ มัง่คัง่ ผญา ป๋ัญญา กํา๋ลัง
เกียรติยศ พระสิริ กับ กํา สรรเสรญิ�
13 จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง สิง่ มี จีวติ ตึง หมด ใน สวรรค์
บน แผ่นดิน โลก ใต้ ป๊ืน แผ่นดิน โลก กับ ใน ทะเล ก็ คือ กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ต้ี มี จีวติ อยู ่ใน จักรวาล ฮอ้ง สรรเสรญิ วา่
�ขอ กํา สรรเสรญิ เกียรติยศ พระสิริ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ
จง มี แก่ พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ กับ แก่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน
ตลอด ไป�
14 จาก น้ัน สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น ก็ อู ้วา่ �อาเมน� แล้ว ผู้ อาวุโส ตึง 
หมด ก็ ก้ม ลง กราบ นมัสก๋าน
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6
ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี น่ึง เถิง หก

1 ข้าพเจ้า หนั ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เปิด ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี น่ึง ออก มา จาก 
ตึง หมด เจ็ด อนั ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จีวติ ต๋น น่ึง ใน ส่ี 
ต๋น น้ัน อู ้เสียง ดัง อยา่ง ฟ้าฮอ้ง วา่ �มา เต๊อะ� 2 ข้าพเจ้า หนั 
ม้า ขาว ตัว๋ น่ึง อยู ่ตัด๊หน้า ผู้ ต้ี ขี่ ม้า ตัว๋ น้ัน กํา๋ กันธนู กับ ได้ฮบั 
มงกุฎ แล้ว ก็ ขี่ ม้า ออก ไป อยา่ง ผู้ มี ชยั เป้ือ จะ ไป เอา ชยั แหม 
เต้ือ 3 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี สอง ออก ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง 
ของ สิง่ มี จีวติ แหม ต๋น น่ึง อู ้วา่ �มา เต๊อะ� 4 จาก น้ัน ม้า แหม 
ตัว๋ น่ึง สี แดง ไฟ ก็ ออก มา ผู้ ต้ี ขี่ อยู ่บน หลัง ม้า ได้ฮบั อาํนาจ ต้ี 
จะ เอา สันติสุข ไป จาก โลก เป้ือ เยยีะ หื้อ คน ฆ่า กัน๋ เอง ผู้ ขี่ ม้า 
ได้ฮบั ดาบ ใหญ่ เล่ม น่ึง 5 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี สาม ออก
ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จีวติ ต๋น ต้ี สาม อู ้วา่ �มา เต๊อะ�
ข้าพเจ้า ก็ หนั ม้า สี ดํา กับ ผู้ ต้ี ขี่ น้ัน กํา๋ ต๋าจัง้ ไว ้ใน มือ 6 ข้าพเจ้า 
ได้ ยนิ เสียง น่ึง เหมือน กับ วา่ มา จาก ต้ามก๋าง ต้ี สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี 
ต๋น อยู่ อู ้วา่ �ข้าว สาลี น่ึง ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง น่ึง วนั ข้าว 
บารเ์ลย ์สาม ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง น่ึง วนั แต่ หา้ม เยยีะ หื้อ 
น้ํามัน กับ เหล้า องุน่ เสียหาย�

7 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี ส่ี ออก ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ 
สิง่ มี จีวติ ต๋น ต้ี ส่ี อู ้วา่ �มา เต๊อะ� 8 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ม้า สี ซีด 
ตัว๋ น่ึง อยู ่ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ผู้ ต้ี ขี่ ม้า ตัว๋ น้ี มี จ้ือ วา่ ความ ต๋าย
กับ แดน คน ต๋าย ก็ ตวย หลัง มา ติด ๆ ตึง สอง ได้ฮบั อาํนาจ ต้ี 
จะ ฆ่า น่ึง ใน ส่ี ของ คน ใน โลก น้ี ด้วย คม ดาบ ความ อดอยาก
โรคระบาด กับ หมู่ สัตว ์ฮา้ย ต่าง ๆ ต้ี อยู ่บน แผ่นดิน โลก 9 เม่ือ 
ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี หา้ ออก ข้าพเจ้า ก็ หนั วญิญาณ หลาย ดวง 
อยู ่ป๊ืน แต้น ปู่จา เป๋น หมู่ วญิญาณ ของ คน ต้ี ถูก ฆ่า ยอ้น วา่ 
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หมู่ เขา ได้ เป๋น พยาน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า อยา่ง ซ่ือสัตย์
10 วญิญาณ หมู่ น้ัน เอิน้ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย ์เจ้า ข้า พระองค์ จะ หื้อ เฮา ถ้า ไป แหม 
เมิน เต้าใด ต้ี พระองค์ จะ ตัดสิน กับ ลงโต้ษ คน บน โลก น้ี ต้ี 
ได้ ฆ่า หมู่ เฮา� 11 แล้ว เขา หมู่ น้ัน กู้ คน ก็ ได้ ฮบั เส้ือ คุม สี 
ขาว กับ พระองค์ บอก หมู่ เขา หื้อ ถ้า ต่อ ไป แหม กําเดียว จ๋น 
กวา่ หมู่ ป้ี น้อง ผู้ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ จะ ถูก ฆ่า อยา่ง กับ หมู่ เขา 
จ๋น ครบ จํา๋นวน ต้ี ต้องก๋าน 12 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี หก 
ออก ข้าพเจ้า หนั แผ่นดิน ไหว อยา่ง แฮง ตะวนั ก็ มืด ดํา ไป 
เหมือน ผ้า กระสอบ สี ดํา ๆ เดือน ก็ ก๋าย เป๋น สี แดง เหมือน 
เลือด 13 ดาว บน ต๊องฟ้า ก็ ตก ลง มา บน แผ่นดิน โลก เหมือน 
กับ หน่วย บ่าเด่ือ ต้ี ยงั บ่ ตัน สุก ถูก ลมหลวง ป๊ัด หล่น ลง มา จาก 
เก๊า 14 ต๊องฟ้า ก็ หาย ไป เหมือน หนังสือ ม้วน ต้ี กิก๊ เก็บ ไว้ ดอย 
กับ เกาะ ตังหลาย ก็ ยา้ย ไป จาก ต้ี เก่า 15 จาก น้ัน กษัตรยิ ์ตัง
หลาย ใน โลก น้ี หมู่ ผู้ ยิง่ใหญ่ หมู่ แม่ ทัพ ทหาร ใหญ่ หมู่ คน 
รํา่รวย คน ต้ี มี อาํนาจ กับ กู้ คน ต้ี เป๋น ขี้ข้า กับ คน ต้ี มี อสิระ ก็ 
ปา กัน๋ ไป ซ่อน อยู ่ใน ถ้ํา กับ ใน ฮอ่ม บ่าหนิ ผา ต่าง ๆ บน ดอย
16 หมู่ เขา ฮอ้ง ขอ ดอย กับ หนิ ผา วา่ �ขอ หื้อ ตก ลง มา ใส่ หมู่ 
เฮา กํา เต๊อะ กับ ซ่อน หมู่ เฮา เอา ไว้ เป้ือ วา่ พระองค์ ต้ี น่ัง อยู ่บน 
บัลลังก์ จะ ได้ ผ่อ บ่ หนั กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จะ ลง โต้ษ หมู่ เฮา บ่ ได้
17ยอ้น วา่ วนั ต้ี พระเจ้า กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จะ ลงโต้ษ กู้ คน ได้ มา 
เถิง แล้ว ใผ จะ รอด จีวติ จาก ก๋าน ลงโต้ษ น้ี ได้ กา�

7
จาว อสิราเอล จํา๋นวน แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ ส่ี องค์ ยนื อยู ่ต้ี ส่ี แจ่ง 
ของ โลก กับ หา้ม ลม ตึง ส่ี ทิศ ไว ้บ่ หื้อ ป๊ัด บน แผ่นดิน โลก บน 
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ทะเล กา วา่ เก๊ า ไม้ เก๊า ไหน แหม 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ทูต
สวรรค์ แหม องค์ น่ึง มา จาก ตาง ทิศ ตะวนั ออก กํา๋ ก๋า จ๊ํา ของ 
พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ แล้ว ต้าน เอิน้ เสียง ดัง ฮอ้ง ทูต ตึง ส่ี องค์
ต้ี ได้ฮบั อาํนาจ จาก พระเจ้า เยยีะ หื้อ แผ่นดิน โลก กับ ทะเล น้ัน 
เสียหาย วา่ 3 �หา้ม เยยีะ หื้อ แผ่นดิน โลก กาวา่ ทะเล กาวา่ เก๊า
ไม้ เสียหาย เต้ือ จ๋น กวา่ เฮา จะ ได้ จ๊ําก๋า ไว ้ต้ี หน้าผาก ของ ผู้ ฮบั
ใจ๊ พระเจ้า ของ เฮา เหยี ก่อน� 4 แล้ว จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ 
จํา๋นวน คน ต้ี ได้ฮบั จ๊ําก๋า แล้ว คือ น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน ต้ี มา 
จาก กู้ เผ่า ของ จาว อสิราเอล
5 จาก เผ่า ยูดาห์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า รูเบน น่ึง หม่ืน สอง 

ปัน คน เผ่า กาด น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
6 เผ่า อาเชอร์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า นัฟทาลี น่ึง หม่ืน สอง 

ปัน คน เผ่า มนัสเสห์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
7 เผ่า สิเมโอน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า เลวี น่ึง หม่ืน สอง ปัน 

คน เผ่า อสิสาคาร์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
8 เผ่า เศบูลุน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า โยเซฟ น่ึง หม่ืน สอง ปัน 

คน กับ เผ่า เบนยามิน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
หมู่ คน มา จาก กู้ จ้าด

9 หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ หนั คน จํา๋นวน นัก ขนาด นับ ปอ 
บ่ แป๊ ต้ี มา จาก กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ เจ๊ือ จ้าด กับ กู้ ภาษา ยนื อยู ่
ต่อหน้า บัลลังก์ กับ ต่อหน้า ลูก แกะ น้ัน หมู่ เขา ใส่ เส้ือ คุม สี ขาว
ใน มือ กํา๋ ใบ ปาล์ม 10 หมู่ เขา เอิน้ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่
�ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ พระเจ้า ของ เฮา
ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์
ตึง เป๋น ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ตวย�
11 ทูตสวรรค์ ตึง หมด ต้ี ยนื แวด บัลลังก์ แวด หมู่ ผู้ อาวุโส กับ 
แวด สิง่ มี จี วติ ตึง ส่ี ต๋น น้ัน ก็ ก้ม หน้า ลง กราบ อยู ่ต่อ หน้า 
บัลลังก์ แล้ว นมัสก๋าน พระเจ้า 12 อู ้วา่
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�อาเมน ขอ กํา สรรเสรญิ พระสิริ ผญา ป๋ัญญา กํา โมทนา 
ขอบคุณ เกียรติยศ อาํนาจ กับ ฤทธิ ์เดช จง มี แก่ 
พระเจ้า ของ เฮา ตลอด ไป อาเมน�

13 จาก น้ัน ผู้ อาวุโส คน น่ึง ถาม ข้าพเจ้า วา่ �หมู่ คน ต้ี ใส่ เส้ือ 
คุม สี ขาว น้ี เป๋น ใผ พ่อง หมู่ เขา มา จาก ต้ี ไหน กัน๋� 14 ข้าพเจ้า 
ตอบ ต้าน วา่ �ต้าน เจ้าข้า ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เขา เป๋น ใผ� ผู้ 
อาวุโส จึง บอก วา่ �คน หมู่ น้ี คือ คน ต้ี มา จาก ความ ตุ๊กยาก 
ลําบาก ต้ี หนัก ขนาด หมู่ เขา ซัก เส้ือ คุม ของ หมู่ เขา ด้วย เลือด 
ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จ๋น ขาว สะอาด 15 หมู่ เขา เถิง ได้ มา อยู ่ต่อ 
หน้า บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ ตึง เม่ือวนั ตึง เม่ือ
คืน ใน พระวหิาร ของ พระองค์ กับ พระองค์ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ 
จะ ปกปัก ฮกัษา กับ อยู ่ตวย หมู่ เขา 16 หมู่ เขา จะ บ่ อยาก ข้าว 
อยาก น้ํา แหม ความ ฮอ้น จาก แสงแดด จะ บ่ เผา หมู่ เขา แหม 
ต่อ ไป 17 ยอ้น วา่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี อยู ่ตัด๊ ก๋าง ใก้ กับ บัลลังก์ จะ 
ผ่อ กอย หมู่ เขา เหมือน กับ คน เล้ียง แกะ ต้าน จะ ปา หมู่ เขา ไป 
หา ต๋าน้ํา แหง่ จีวติ กับ พระเจ้า จะ เจ๊ด น้ําต๋า กู้ หยด จาก ต๋า ของ 
เขา หมู่ น้ัน�

8
ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี เจ็ด

1 เม่ือ พระองค์ เปิด ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี เจ็ด ออก มา สวรรค์ ก็ ดัก ไป 
เป๋น เวลา ประมาณ เกิง่ จัว้โมง 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ทูตสวรรค์ 
ตึง เจ็ด องค์ ยนื อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า หมู่ เขา ได้ฮบั แก เจ็ด อนั
3 แล้ว ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง กํา๋ กระถาง ไฟ คํา เข้า มา ยนื อยู ่
ต้ี แต้น ปู่จา พระเจ้า ได้ หื้อ เครือ่งหอม จํา๋นวน นัก ขนาด กับ 
ทูต องค์ น้ัน เป้ือ ใจ๊ เผา ถวาย ฮว่ม กับ กํา อธษิฐาน ของ คน ของ 
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พระเจ้า บน แต้น ปู่จา คํา ต้ี อยู ่หน้า บัลลังก์ 4 ควนั ของ เครือ่ง
หอม ใน กระถาง ต้ี ทูตสวรรค์ กํา๋ อยู ่น้ัน กับ กํา อธษิฐาน ของ คน 
ของ พระเจ้า ก็ ลอย ขึ้น ไป หา พระเจ้า 5 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ เอา 
ไฟ จาก แต้น ปู่จา มา ใส่ ลง ใน กระถาง แล้ว เอา กระถาง น้ัน โจ้ง 
ลง ไป บน แผ่นดิน โลก เยยีะ หื้อ เกิด ฟ้า แมบ ฟ้า ฮอ้ง เสียง ดัง
กับ แผ่นดิน ไหว

ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด เป่า แก
6 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ก็ ปา กัน๋ เกียม พรอ้ม ต้ี จะ 

เป่า แก ตึง เจ็ด อนั ของ เขา 7 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง เป่า แก 
ขึ้น บ่าเหบ็ กับ ไฟ ต้ี สูน กับ เลือด ก็ ตก ลง มา บน แผ่นดิน โลก
เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ โลก รวม ตึง น่ึง ใน สาม ของ เก๊าไม้ กับ 
หญ้า ต้ี เขียว จุ้ม ก็ ถูก ไฟ เผา ไป หมด

8 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง เป่า แก ขึ้น มี สิง่ น่ึง ต้ี ผ่อ เหมือน 
ดอย ใหญ่ ขนาด ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ เป๋น ไฟ ถูก โจ้ง ลง ไป ใน ทะเล
เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ ทะเล ก๋าย เป๋น เลือด 9 น่ึง ใน สาม ของ 
สิง่ มี จีวติ ใน ทะเล กับ น่ึง ใน สาม ของ เฮอื ตึงหมด ก็ ถูก ทําลาย 
ไป

10 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม เป่า แก ขึ้น ก็ มี ดาว ใหญ่ แก่น 
น่ึง เป๋น เหมือน โกมไฟ ลุก แจ้ง อยู่ ตก ลง มา จาก ต๊องฟ้า ลง 
ไป ต้ี น่ึง ใน สาม ของ แม่น้ํา ตังหลาย กับ ต๋าน้ํา ตังหลาย 11 ดาว 
แก่น น้ี จ้ือ วา่ บอระเพ็ด เยยีะ หื้อ น้ํา น่ึง ใน สาม ขม กับ เยยีะ หื้อ 
คน จํา๋นวน นัก ขนาด ต้ี กิน๋ น้ํา น้ัน ต๋าย ไป ยอ้น น้ํา ขม

12 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี ส่ี เป่า แก ขึ้น เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม 
ของ ตะวนั เดือน กับ ดาว ต่าง ๆ ถูก ทําลาย จ๋น มืด ไป เยยีะ หื้อ 
น่ึง ใน สาม ของ เม่ือวนั กับ เม่ือคืน มืด ไป 13 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ผ่อ 
อยู ่น้ัน ก็ ได้ยนิ เสียง นก อนิทร ีตัว๋ น่ึง ต้ี บิน อยู ่ก๋าง อากาศ ฮอ้ง 
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เสียง ดัง วา่ �ฉิบหาย ฉิบหาย ฉิบหาย จะ มี แก่ คน บน โลก น้ี
ยอ้น วา่ ทูตสวรรค์ แหม สาม องค์ ก่ําลัง จะ เป่า แก ขึ้น มา แหม 
แล้ว�

9
1 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หา้ เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ หนั ดาว 

แก่น น่ึง ต้ี ได้ ตก จาก ต๊องฟ้า ลง บน แผ่นดิน โลก ดาว แก่น น้ัน 
ได้ฮบั ลูก ขะแจ๋ ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด 2 เม่ือ ดาว แก่น น้ัน เปิด ขุม ต้ี 
เลิก็ ต้ี สุด ก็ มี ควนั ปุ้ง ออก มา เหมือน ควนั ต้ี ออก มา จาก เต๋า
ไฟ ขนาด ใหญ่ ควนั น้ี บัง ตะวนั กับ ต๊องฟ้า หื้อ มืด มิด ไป หมด
3 มี ฝูง จัก๊แต๋น บิน ออก มา จาก ควนั น้ี ลง มา บน แผ่นดิน โลก
หมู่ จัก๊แต๋น น้ี ได้ฮบั อาํนาจ จาก พระเจ้า หื้อ เดือด ได้ เหมือน 
แมงป่อง ใน โลก 4 แต่ พระองค์ บ่ หื้อ ทําลาย หญ้า พืชผัก ต่าง ๆ
กาวา่ เก๊าไม้ แต่ หื้อ ทําลาย ก้า คน ต้ี บ่ มี ก๋า จ๊ํา ของ พระเจ้า อยู ่
บน หน้าผาก เต้าอัน้ 5 พระเจ้า หา้ม จัก๊แต๋น หมู่ น้ี วา่ บ่ หื้อ ฆ่า 
หมู่ เขา แต่ หื้อ ทรมาน เป๋น เวลา หา้ เดือน หื้อ เจ็บปวด เหมือน 
แมงป่อง เดือด 6 ใน หวา่ง น้ัน คน ตังหลาย จะ เซาะหา ความ 
ต๋าย แต่ ก็ บ่ ปะ หมู่ เขา ใค่ ต๋าย แต่ ความ ต๋าย ได้ หนี ไป เหยี

7 จัก๊แต๋น หมู่ น้ี ผ่อ เหมือน ม้า ต้ี เกียม จะ ออก ฮบ บน หวั ของ 
จัก๊แต๋น สุบ สิง่ ต้ี เหมือน กับ มงกุฎ คํา หน้า เหมือน กับ หน้า ของ 
คน 8 ผม บน หวั เหมือน กับ ผม ของ แม่ญิง เขี้ยว เหมือน เขี้ยว 
ของ สิงโต 9 กับ มี เกราะ กัน๋ หน้าอก เหมือน เกราะ เหล็ก เสียง 
ปีก บิน เหมือน เสียง ของ ม้า กับ รถ ฮบ เป๋น จํา๋นวน นัก ขนาด
ต้ี ฟ่ัง เข้า สู่ สงคราม 10 หาง มี เหล็กใน เหมือน หาง แมงป่อง
อาํนาจ ต้ี จะ เยยีะ ฮา้ย คน ตลอด หา้ เดือน น้ัน อยู ่ต้ี หาง ของ มัน
11 จัก๊แต๋น หมู่ น้ี มี ทูต ของ ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง 
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หมู่ มัน อยู่ ทูต องค์ น้ี มี จ้ือ ภาษา ฮบีรู วา่ อาบัดโดน กับ ภาษา 
กรกี วา่ อปอลลิโยน ( คือ ผู้ ทําลาย )

12 เรือ่ง ฉิบหาย อนั ต้ี น่ึง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ ยงั มี เรือ่ง 
ฉิบหาย หลวง แหม สอง อยา่ง ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น ปายหน้า

13 เม่ือ ทูตสวรรค์ ต้ี หก เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง มา 
จาก หงอน ต้ี งอน ตึง ส่ี แจ่ง ของ แต้น ปู่จา ต้ี แป๋ง จาก คํา ต้ี ตัง้ 
อยู ่ตัด๊หน้า พระเจ้า 14 เสียง น้ัน สัง่ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หก ต้ี กํา๋ 
แก วา่ �หื้อ แก้ มัด ทูตสวรรค์ ตึง ส่ี ต้ี ถูก มัด ไว ้ต้ี แม่น้ํา ใหญ่ คือ 
แม่น้ํา ยูเฟรติส� 15 แล้ว ทูตสวรรค์ ตึง ส่ี ต้ี พระเจ้า ได้ เกียม ไว ้
สําหรบั จัว้โมง น้ี วนั น้ี เดือน น้ี ป๋ี น้ี ก็ ถูก ปล่อย ออก มา เป้ือ 
หมู่ เขา จะ ได้ ฆ่า คน เหยี น่ึง ใน สาม ของ คน ตึง หมด 16 ข้าพเจ้า 
ได้ยนิ วา่ จํา๋นวน ของ ก๋องทัพ ทหาร ม้า มี อยู ่สอง รอ้ย ล้าน คน
17 ใน นิมิต น้ัน ข้าพเจ้า หนั ลักษณะ ของ ม้า กับ คน ขี่ น้ัน เป๋น จา
อี ้คือ คน ขี่ ม้า มี เกราะ กัน๋ หน้าอก สี แดง เหมือน ไฟ สี น้ําเงนิ 
เข้ม เหมือน พลอย กับ สี เหลือง เหมือน กํามะถัน หวั ของ ม้า 
ตังหลาย ก็ เหมือน หวั สิงโต ปาก ก็ มี ไฟ ควนั กับ กํามะถัน ปุ้ง 
ออก มา ตวย 18 คน น่ึง ใน สาม ต๋าย โดย สาม อยา่ง น้ี ต้ี เยยีะ หื้อ 
เกิด ความ ฉิบหาย คือ ไฟ ควนั กับ กํามะถัน ต้ี ปุ้ง ออก มา จาก 
ปาก ของ ม้า หมู่ น้ัน 19 ยอ้น วา่ ฤทธิ ์ของ ม้า น้ัน อยู ่ต้ี ปาก กับ 
หาง หาง ของ ม้า เหมือน งู ต้ี มี หวั ไว ้เยยีะ ฮา้ย ต่อ คน ได้

20 คน ตังหลาย ต้ี เหลือ อยู่ ต้ี บ่ ได้ ถูก ฆ่า จาก ความ ฉิบหาย 
สาม อยา่ง น้ี ยงั คง บ่ ได้ กลับใจ๋ เลิก เจ้ือ ใน สิง่ ต่าง ๆ ต้ี หมู่ เขา 
สรา้ง ขึ้น มา กับ มือ ของ ตัว๋ เก่า หมู่ เขา บ่ ได้ เลิก กราบ ไหว ้หมู่ ผี 
ป๋ีศาจ กาวา่ ฮูป เคารพ ต้ี เอา คํา เงนิ ตอง เหลือง หนิ กับ ไม้
มา แป๋ง ฮูป เคารพ หมู่ น้ัน บ่ สามารถ ผ่อ หนั กาวา่ ได้ยนิ กาวา่ 
เตียว ได้ 21 หมู่ เขา บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก ก๋าน ฆ่า ฟัน กัน๋ ตึง ก๋าน ใจ๊ 
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เวทมนตร ์กาถา ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ ก๋าน ลัก ขโมย

10
ทูตสวรรค์ กับ หนังสือ ม้วน เล่ม หน้อย

1 ข้าพเจ้า ได้ หนั ทูตสวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์นัก ขนาด แหม องค์ น่ึง 
ลง มา จาก สวรรค์ มี เมฆ หุม้ ตัว๋ กับ มี ฮุง้ อยู ่รอบ หวั ใบ หน้า 
เหมือน ตะวนั กับ มี ขา เป๋น เหมือน เสา ต้น ใหญ่ ต้ี เต๋ม ไป ด้วย 
เปล๋วไฟ 2 ใน มือ ของ ต้าน มี หนังสือ ม้วน หน้อย ๆ ต้ี ก๋าง ออก 
อยู่ ตีน๋ ขวา ของ ต้าน ยํ่า อยู ่บน ทะเล ส่วน ตีน๋ ซ้าย ยํ่า อยู ่บน 
แผ่นดิน 3 ต้าน ฮอ้ง เสียง ดัง เหมือน สิงโต คําราม เม่ือ ต้าน 
ฮอ้ง เสียง ฟ้าฮอ้ง ตึง เจ็ด เสียง ก็ ดัง ขึ้น 4 เม่ือ เสียง ฟ้าฮอ้ง 
ตึง เจ็ด ดัง ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ก่ําลัง จะ เขียน ต่อ แต่ ข้าพเจ้า ได้ยนิ 
เสียง จาก สวรรค์ บอก วา่ �หื้อ เก็บ สิง่ ต้ี ฟ้าฮอ้ง ตึง เจ็ด บอก 
กับ ต้าน ไว ้น้ัน เป๋น ความ ลับ หา้ม เขียน ข้อความ หมู่ น้ัน ลง 
ไป เน่อ� 5 จาก น้ัน ทูต สวรรค์ ต้ี ข้าพเจ้า หนั ยนื อยู ่ตัง บน 
ทะเล กับ บน แผ่นดิน น้ัน ได้ ยก มือ ขวา ของ ต้าน ขึ้น ฟ้า 6 แล้ว 
สาบาน โดย อา้ง เถิง พระองค์ ผู้ มี จีวติ อยู ่ตลอดไป ผู้ สรา้ง ฟ้า 
สวรรค์ แผ่นดิน โลก ทะเล กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี อยู ่ใน น้ัน ตวย ทูต
สวรรค์ สาบาน วา่ �พระเจ้า จะ บ่ จ๊า แหม ต่อ ไป แล้ว ต้ี จะ เยยี
ะ ต๋าม แผน ของ พระองค์� 7 ใน เวลา ต้ี ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด 
จะ เป่า แก น้ัน พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ แผนก๋าน อนั เลิ็กลับ ของ 
พระองค์ สําเรจ็ ต๋าม ต้ี พระองค์ ได้ บอก ไว ้กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ 8 จาก น้ัน 
เสียง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ จาก สวรรค์ ก็ บอก ข้าพเจ้า แหม เต้ือ น่ึง 
วา่ �ไป ฮบั ม้วน หนังสือ ต้ี เปิด อยู ่ใน มือ ของ ทูตสวรรค์ ต้ี ยนื อยู ่
ตึง บน ทะเล กับ บน แผ่นดิน มา เหยี�
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9 ข้าพเจ้า จึง ไป หา ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน กับ ขอ หนังสือ ม้วน 
หน้อย น้ัน ต้าน บอก วา่ �เอา ไป เต๊อะ เอา ไป กิน๋ เหยี มัน จะ 
บ่ ม่วน เม่ือ อยู ่ใน ต๊อง แต่ เม่ือ ยงั อยู ่ใน ปาก จะ หวาน เหมือน น้ํา
เผิง้� 10 ข้าพเจ้า จึง ฮบั หนังสือ ม้วน หน้อย จาก มือ ทูตสวรรค์ 
มา กิน๋ เม่ือ หนังสือ ม้วน หน้อย อยู ่ใน ปาก ก็ หวาน เหมือน 
น้ํา เผิง้ แต่ เม่ือ ตก ลง ต๊อง ก็ บ่ ม่วน ต๊อง 11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ 
ได้ยนิ เสียง บอก วา่ �ต้าน จะ ต้อง บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน 
เรือ่ง แผน ก๋าน ของ พระองค์ ต่อ เผ่าพันธุ ์ตังหลาย จ้าด ต่าง ๆ
ภาษา ต่าง ๆ กับ หมู่ กษัตรยิ�์

11
พยาน ตึง สอง

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ฮบั ไม้ออ้ ยาว อนั น่ึง ไว ้ใจ๊ เป๋น ไม้ 
วดั มอก แล้ว มี เสียง บอก ข้าพเจ้า วา่ �ไป วดั ขนาด พระวหิาร 
ของ พระเจ้า กับ แต้น ปู่จา แล้ว นับ จํา๋นวน คน ต้ี ก่ําลัง นมัสก๋า
น อยู ่ใน พระวหิาร น้ัน ตวย 2แต่ บ่ ต้อง วดั ข่วง จัน๊ นอก ของ พระ
วหิาร ยอ้น ได้ ยก หื้อ กับ คน ต่างจ้าด แล้ว หมู่ เขา จะ ยํ่า ไป กู้ ต้ี กู้ 
ตาง ใน เมือง ต้ี บรสุิทธิ ์เป๋น เวลา ส่ี สิบ สอง เดือน 3 แล้ว เฮา จะ 
ส่ง พยาน ของ เฮา ไป สอง คน กับ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ หมู่ เขา หมู่ เขา 
จะ นุ่ง ผ้า กระสอบ แล้ว บอก ถ้อยกํา ของ เฮา เป๋น เวลา น่ึง ปัน 
สอง รอ้ย หก สิบ วนั�

4 พยาน ตึง สอง น้ัน ก็ คือ เก๊า บ่ากอกเทศ สอง เก๊า กับ ขา ตัง้ 
โกมไฟ สอง อนัง เซิง่ พยาน ตึง สอง น้ี เป๋น ผู้ ต้ี ยนื อยู ่ต่อ หน้า 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ปกครอง โลก น้ี 5 ถ้า มี ใผ ฮ ิต้ี จะ เยยีะ ฮา้ย 
พยาน ตึง สอง น้ี ก็ จะ มี ไฟ ออก จาก ปาก ของ หมู่ เขา ตึง สอง เผา 
ทําลาย ศัตรู ๋น้ัน เหยี ถ้า มี ใผ พยายาม เยยีะ ฮา้ย เขา ตึง สอง ก็ 
ง 11:4 11:4 ศคย� 4:1-14
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จะ ต้อง ต๋าย จาอี้ 6 พยาน ตึง สอง น้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ ตึด ต๊อง
ฟ้า บ่ หื้อ ฝน ตก ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า 
อยู่ หมู่ เขา มี ฤทธิ ์อาํนาจ เยยีะ หื้อ แหล่ง น้ํา ตึง หมด ก๋าย เป๋น 
เลือด กับ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย ต่าง ๆ
บน โลก ก่ี เต้ือ ก็ ได้ ต๋าม ต้ี ต้อง ก๋าน 7 เม่ือ หมู่ เขา เป๋น พยาน 
เสรจ็ แล้ว จะ มี สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด ออก 
มา ต่อสู้ กับ หมู่ เขา สัตว ์น้ัน จะ มี ชยั กับ ฆ่า หมู่ เขา เหยี 8 ศพ 
ของ เขา ตึง สอง จะ นอน ก๋อง อยู ่บน ถนน ใน เมือง อนั ยิง่ใหญ่๖
เป๋น เมือง ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง 
เขน เหมือน กัน๋ เซิง่ ได้ จ้ือ เป๋น กํา เผียบ วา่ โสโดม กับ อยีปิต์
9 คน จาก กู้ เจ๊ือ จ้าด กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ ประเทศ จะ ปักต๋าผ่อ 
ศพ ของ หมู่ เขา เป๋น เวลา สาม วนั เกิง่ กับ จะ บ่ ยอม หื้อ เอา ศพ 
น้ัน ไป ฝัง 10 คน บน โลก น้ี ก็ จะ มี ความ สุข ยอ้น เขา ตึง สอง 
ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จะ เล้ียง ฉลอง กับ หื้อ ของ ขวญั แก่ กัน๋ ยอ้น 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง สอง คน น้ี ได้ เยยีะ หื้อ คน 
หมู่ น้ัน ต้ี อยู ่บน โลก ทน ตุ๊ก ทรมาน 11 แต่ หลังจาก ผ่าน ไป สาม 
วนั เกิง่ พระเจ้า หื้อ ลมหายใจ๋ ต้ี หื้อ จีวติ กับ เขา ตึง สอง แหม
หมู่ เขา ก็ ลุก ขึ้น ยนื หมู่ คน ต้ี หนั ก็ อก สัน่ ขวญั หาย 12 เขา ตึง 
สอง ได้ยนิ เสียง ดัง จาก สวรรค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ ขึ้น มา ต้ี 
น่ี� มี เมฆ มา ฮบั หมู่ เขา ขึ้น ไป บน สวรรค์ หมู่ ศัตรู ๋ของ หมู่ เขา ก็ 
หนั ตวย 13 ใน เวลา เดียว กัน๋ ก็ เกิด แผ่นดิน ไหว อยา่ง แฮง เยยี
ะ หื้อ น่ึง ใน สิบ ส่วน ของ เมือง น้ัน ถูก ทําลาย ลง มี คน ต๋าย เจ็ด 
ปัน คน จาก แผ่นดิน ไหว ส่วน คน ต้ี เหลือ อยู ่ก็ อกสัน่ขวญัหาย
ก็ ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ต้ี ปกครอง ใน สวรรค์

14 เรือ่ง ฉิบหาย อนั ต้ี สอง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ เรือ่ง 
๖ 11:8 11:8 อา้งเถิง กรุง เยรูซาเล็ม
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ฉิบหาย อนั ต้ี สาม ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น ใน เวย ๆ น้ี

แก ต้ี เจ็ด
15 เม่ือ เสียง แก จาก ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด ดัง ขึ้น ก็ มี เสียง 

หลาย เสียง ใน สวรรค์ ดัง ขึ้น อู ้วา่
�แผ่นดิน ของ โลก น้ี ได้ ก๋าย เป๋น แผ่นดิน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 

เจ้า ของ เฮา กับ พระครสิต์ ของ พระองค์
แล้ว พระองค์ จะ ปกครอง ตลอดไป�
16 หมู่ ผู้ อาวุโส ซาว ส่ี คน ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ ของ ต๋น ตัด๊ หน้า 
พระเจ้า ก็ ก้ม ลง กราบ นมัสก๋าน พระเจ้า 17 กับ อู ้วา่
�ข้าพเจ้า ตังหลาย ขอบคุณ พระองค์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด

ผู้ ต้ี เป๋น อยู ่ใน บ่าเด่ียวน้ี กับ ใน อดีต
ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ใจ๊ อาํนาจ อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ แล้ว
กับ ได้ ตัง้เก๊า ปกครอง แผ่นดิน โลก
18 จ้าด ตังหลาย ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ พระองค์ ปา กัน๋ โขด แค้น

แต่ บ่าเด่ียว น้ี เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ จะ แสดง ความ 
โขด ของ พระองค์

เถิง เวลา ต้ี พระองค์ จะ ตัดสิน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว
กับ เถิง เวลา ต้ี หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ คือ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 

เสียง แตน พระเจ้า จะ ได้ ฮบั รางวลั
ฮว่ม กับ คน ของ พระองค์ คือ คน หมู่ น้ัน ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง 

พระองค์ ตึง ผู้ใหญ่ กับ ผู้น้อย
เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ จะ ทําลาย คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ 

ทําลาย แผ่นดิน โลก�
19 จาก น้ัน พระ วหิาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิด ออก
ข้าพเจ้า หนั หบี ใส่ พันธสัญญา ของ พระองค์ ใน พระวหิาร น้ัน
กับ มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮอ้ง ดัง แผ่นดินไหว กับ ลมหลวง มี บ่า
เหบ็ ตก หนัก ขนาด
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12
แม่ญิง กับ มังกร

1 หลังจาก น้ัน ก็ มี หมายสําคัญ อนั ยิง่ใหญ่ เกิด ขึ้น บน ต๊อง
ฟ้า คือ มี แม่ญิง คน น่ึง นุ่ง ตะวนั เป๋น เส้ือผ้า มี เดือน อยู ่ป๊ืน 
ตีน๋ บน หวั ของ นาง มี มงกุฎ ต้ี เป๋น ดาว สิบ สอง ดวง 2 แม่ญิง 
คน น้ี ต๊อง นาง ฮอ้ง อยา่ง เจ็บปวด ยอ้น วา่ ใก้ จะ เกิด ลูก แล้ว
3 ข้าพเจ้า ก็ ได้ หนั สิง่ ต้ี เป๋น หมายสําคัญ แหม อยา่ง น่ึง เกิด ขึ้น 
บน ต๊องฟ้า มี มังกร แดง ใหญ่ ตัว๋ น่ึง มี เจ็ด หวั สิบ เขา แต่ ละ หวั 
มี มงกุฎ ใส่ อยู่ 4หาง แกวง่ กวัด๊ เอา น่ึง ใน สาม ของ ดาว บน ต๊อง
ฟ้า ขวา้ง ตก ลง มา บน โลก แล้ว ก็ ยนื อยู ่ตัด๊หน้า แม่ญิง ต้ี ก่ําลัง 
จะ เกิด ลูก คน น้ัน เป้ือ แน จะ กิน๋ ลูก ของ นาง ตันที ต้ี เกิด ออก 
มา 5 แม่ญิง คน น้ัน ได้ เกิด ลูก ป้อจาย คน ต้ี จะ ปกครอง จ้าด 
ตังหลาย ด้วย คทา เหล็ก แต่ พระเจ้า ก็ ฮบั เอา ลูก ของ นาง ไป 
อยู ่ตวย บน บัลลังก์ ของ พระองค์ 6 แล้ว นาง ก็ ได้ หนี เข้า ไป ใน 
ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ต้ี พระเจ้า ได้ เกียม ไว ้สําหรบั นาง เป้ือ 
นาง จะ ได้ฮบั ก๋าน ผอ่กอย เป๋น เวลา น่ึง ปัน สอง รอ้ย หก สิบ วนั

7 ต่อ มา ได้ เกิด สงคราม ขึ้น บน สวรรค์ มีคาเอล จ กับ ทูต ต้ี 
ติดต๋าม เขา ได้ ต่อสู้ กับ มังกร ตัว๋ น้ัน แต่ มังกร ตัว๋ น้ัน กับ หมู่ 
ต้ี ติดต๋าม มัน ก็ ต่อสู้ ตอบโต้ 8 ฝ่าย มังกร ก๊าน มัน กับ หมู่ ต้ี 
ติดต๋าม จึง อยู ่บน สวรรค์ บ่ ได้ แหม ต่อ ไป 9 มังกร ใหญ่ ต้ี เป๋น 
งู โบราณ น้ัน เซิง่ ฮอ้ง กัน๋ วา่ มาร กาวา่ ซาต๋าน ผู้ ต้ี ล่อลวง 
มนษุย ์ตึง โลก ก็ ถูก ยู ้โจ้ง ลง มา บน โลก พรอ้ม กับ หมู่ ต้ี ติดต๋าม

10 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง ดัง ขึ้น ใน สวรรค์ วา่
จ 12:7 12:7 ดนล� 10:13,21; 12:1; ยด� 9
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�บ่า เด่ียว น้ี พระเจ้า จ้วย เฮา หื้อ รอด แล้ว กับ พระเจ้า จะ 
ใจ๊ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ปกครอง แผ่น ดิน ของ 
พระองค์

กับ พระครสิต์ ของ พระองค์ ได้ สําแดง สิทธ ิอาํนาจ ของ 
พระองค์ แล้ว

ผู้ ต้ี เต็ก โต้ษ ป้ีน้อง ของ เฮา ต่อหน้า พระเจ้า ตึง วนั ตึง คืน
ได้ ถูก ยู ้โจ้ง ไป แล้ว

11 แต่ ป้ีน้อง ของ เฮา มี ชยั ได้ น้ัน
ก็ ยอ้น เลือด ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ต๋าย

กับ ยอ้น กําพยาน ของ หมู่ เขา เอง
หมู่ เขา ยอม ต๋าย บ่ เสียดาย จีวติ ของ ต๋น

12 ยอ้น จาอี้ ขอ หื้อ สวรรค์
กับ ผู้ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ น้ัน จง จ้ืนจมยนิดี เต๊อะ

แต่ หมู่ เจ้า ต้ี อยู ่ใน โลก กับ ใน ทะเล จะ ปะ กับ ความ ฉิบหาย
ยอ้น มาร ได้ ลง มา หา หมู่ เจ้า ด้วย ความ แค้น ขนาด หนัก
ยอ้น ฮู ้วา่ เวลา ของ มัน มี หน้อย นักแก แล้ว�

13 เม่ือ มังกร หนั วา่ ถูก ยู ้ขวา้ง ลง บน แผ่นดิน โลก แล้ว ก็ 
ได้ ไล่ เซาะ หา แม่ญิง ต้ี เกิด ลูก ป้อ จาย คน น้ัน 14 แต่ แม่ญิง 
น้ัน ได้ฮบั ปีก ของ นก อนิทร ีใหญ่ สอง ปีก เป้ือ นาง จะ ได้ บิน เข้า 
ไป ใน ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ต้ี ต้ี ได้ จัด เกียม ไว ้สําหรบั นาง
เป้ือ นาง จะ ได้ฮบั ก๋าน ผ่อ กอย ตลอด เวลา สาม ป๋ี เกิง่ กับ จะ ได้ 
อยู ่หา่ง จาก มังกร ตัว๋ น้ัน 15 แล้ว มังกร ก็ ได้ พ่น น้ํา ออก จาก 
ปาก เหมือน กับ แม่น้ํา ไหล เป้ือ ต้ี จะ หื้อ น้ํา ป๊ัด แม่ญิง คน น้ัน ไป
16 แต่ แผ่นดิน โลก ได้ จ้วย แม่ญิง น้ัน โดย แยก ออก เป๋น ฮอ่ม 
ดูด น้ํา ต้ี มังกร น้ัน ได้ พ่น ออก มา จาก ปาก ไหล ลง ไป ใน ฮอ่ม น้ัน 
เหยี 17 เยยีะ หื้อ มังกร โขด แค้น แม่ญิง คน น้ัน นัก ขนาด จึง ไป 
เยยีะ สงคราม กับ ลูก หลาน ต้ี เหลือ อยู ่ของ นาง หมู่ เขา คือ คน 
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ต้ี เจ้ือฟัง บท บัญญัติ ของ พระเจ้า กับ กําพยาน ของ พระเยซู 
เก่ียวกับ พระเจ้า 18 มังกร น้ัน ได้ ไป ยนื อยู ่ต้ี ฮมิ ฝ่ัง ทะเล

13
สัตว ์ฮา้ย สอง ตัว๋

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ หนั สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก 
ทะเล มี เจ็ด หวั กับ สิบ เขา กู้ เขา มี มงกุฎ ใส่ อยู่ กับ กู้ หวั มี จ้ือ 
ต้ี ดู แควน พระเจ้า เขียน ติด อยู่ 2 สัตว ์ฮา้ย ต้ี ข้าพเจ้า หนั น้ี มี 
ลักษณะ เหมือน เสือดาว มี ตีน๋ เหมือน ตีน๋ หมี กับ ปาก เหมือน 
ปาก สิงโต มังกร ได้ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ บัลลังก์ กับ สิทธ ิอาํนาจ 
อนั ยิง่ใหญ่ ของ มัน แก่ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน 3 หวั น่ึง ของ มัน ผ่อ ดี ๆ
เหมือน มี แผล ต้ี ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮกัษา จ๋น หาย ดี แล้ว
คน ตึง โลก ปา กัน๋ งดื กับ ตวย สัตว ์ฮา้ย น้ัน ไป 4 หมู่ เขา ก็ นมัส
ก๋าน มังกร ยอ้น วา่ มังกร ได้ หื้อ อาํนาจ แก่ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน หมู่ 
เขา ก็ นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย น้ัน ตวย อู ้วา่ �ใผ จะ มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
เหมือน สัตว ์ตัว๋ น้ี ใผ จะ สู้ ได้�

5 พระเจ้า ยอม หื้อ สัตว ์ฮา้ย โออ้วด เก่ียว กับ สิทธ ิอาํนาจ 
ของ มัน ยอ้น จาอี ้สัตว ์ฮา้ย จึง ดู แควน พระเจ้า พระเจ้า ก็ ยอม 
หื้อ มัน มี สิทธ ิอาํนาจ ได้ เถิง ส่ี สิบ สอง เดือน 6 สัตว ์ฮา้ย จึง ตัง้
เก๊า อู ้ดู แควน พระเจ้า ดู แควน จ้ือ ของ พระองค์ กับ สถาน ต้ี 
ต้ี พระองค์ อยู่ ตึง หมู่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ ตวย 7 สัตว ์ตัว๋ น้ี ได้ฮบั 
ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ เยยีะ สงคราม กับ คน ของ พระเจ้า กับ มี ชยั 
เหนือ หมู่ เขา ตวย มัน ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ เผ่า กู้ จ้าด กู้ 
ภาษา กับ กู้ บ้านเมือง 8 กู้ คน บน โลก น้ี จะ ปา กัน๋ ไป นมัสก๋าน 
มัน นอกจาก คน ต้ี มี จ้ือ จด ไว ้ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ก่อน พระเจ้า 
สรา้ง โลก คือ หนังสือ ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ถูก ฆ่า น้ัน
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9 ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ
10 คน ต้ี ถูก กํา๋หนด หื้อ เป๋น เชลย

คน น้ัน ก็ จะ ต้อง เป๋น เชลย
คน ต้ี ถูก กํา๋หนด หื้อ ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ

คน น้ัน ก็ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ
น่ี หมายเถิง วา่ คน ของ พระเจ้า จะ ต้อง อดทน กับ ซ่ือสัตย์

11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั สัตว ์ฮา้ย แหม ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก แผ่น
ดิน โลก มัน มี สอง เขา เหมือน ลูก แกะ แต่ อู ้เหมือน มังกร
12 มัน ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด ของ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที ต่อหน้า 
สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน มัน เยยีะ หื้อ กู้ คน บน โลก นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย 
ตัว๋ หวัที ต้ี มี แผล ต้ี ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮกัษา จ๋น หาย ดี 
แล้ว 13 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี สอง น้ี ได้ เยยีะ หมายสําคัญ อนั ยิง่ใหญ่ 
ต่าง ๆ จ๋น เถิง ขนาด หื้อ มี ไฟ ตก จาก สวรรค์ ลง มา บน แผ่นดิน 
โลก ต่อ หน้า ต่อ ต๋า คน ตังหลาย 14 มัน จุล่าย หมู่ คน ต้ี อยู ่บน 
โลก โดย หมายสําคัญ ต่าง ๆ ต้ี มัน ได้ฮบั อนญุาต หื้อ เยยีะ ต่อ
หน้า สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที น้ัน มัน สัง่ หื้อ คน ต้ี อยู ่บน โลก แป๋ง ฮูป 
ป้ัน เป๋น ฮูป สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี ถูก ดาบ ฟัน แต่ ยงั บ่ ต๋าย 15 สัตว ์ตัว๋ 
ต้ี สอง น้ัน ได้ฮบั สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ หื้อ ลมหายใจ๋ กับ ฮูป ป้ัน ของ 
สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที น้ัน เป้ือ หื้อ ฮูป ป้ัน น้ัน อู ้ได้ แล้ว เยยีะ หื้อ คน 
ต้ี บ่ นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน น้ัน ถูก ฆ่า ต๋าย 16 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี สอง น้ี 
บังคับ กู้ คน ตึง คน ต่ําต้อย กับ คน ยิง่ใหญ่ ตึง คน รวย กับ คน 
ตุ๊ก ตึง คน ต้ี มี อสิระ กับ เป๋น ขี้ข้า หื้อ ฮบั เครือ่งหมาย ไว ้ต้ี มือ 
ขวา กาวา่ หน้าผาก 17 เป้ือ บ่ หื้อ ใผ ซ้ือ ขาย อะหยงั ได้ นอกจาก 
จะ มี เครือ่งหมาย ต้ี เป๋น จ้ือ ของ สัตว ์ฮา้ย กาวา่ หมายเลข แตน 
จ้ือ ของ สัตว ์ฮา้ย น้ัน อยู่ 18 ใน เรือ่ง น้ี จะ ต้อง ใจ๊ สติ ป๋ัญญา หื้อ ดี
ใผ ต้ี หลวก ก็ จะ สามารถ ก๊ึด ความหมาย ของ ตัว๋ เลข ของ สัตว ์



ววิรณ์ 14:1 xxix ววิรณ์ 14:7

ฮา้ย น้ัน ได้ ยอ้น ตัว๋ เลข น้ัน แตน จ้ือ ของ คน ๆ น่ึง ตัว๋ เลข ของ 
เขา คือ หก รอ้ย หก สิบ หก

14
ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน กับ คน น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน

1 จาก น้ัน ข้าพเจ้า ผ่อ หนั ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ยนื อยู ่ต้ี ดอย ศิโยน 
ฮว่ม กับ คน น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน ต้ี มี จ้ือ ของ พระองค์ กับ 
จ้ือ ของ พระ บิดา ของ พระองค์ เขียน อยู ่บน หน้า ผาก 2 กับ 
ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง จาก สวรรค์ เหมือน เสียง น้ํา ไหล ดัง สน่ัน 
ป่ัน ป๊ืน กาวา่ เหมือน เสียง ฟ้าฮอ้ง เสียง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ น้ัน 
เหมือน เสียง ของ หมู่ นัก ดนตร ีก่ํา ลัง ดีด พิณ อยู่ 3 หมู่ เขา 
ก่ํา ลัง ฮอ้ง เพลง บท ใหม่ ต่อหน้า บัลลังก์ ต่อหน้า สิง่ มี จีวติ 
ตึง ส่ี ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส บ่ มี ใผ สามารถ ฮอ้ง เพลง บท ใหม่ น้ี 
ได้ นอกจาก คน น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน จาก แผ่นดิน โลก ต้ี 
พระองค์ ได้ ไถ่ หื้อ มี อสิระ น้ัน 4 คน หมู่ น้ี บ่ เกย แปด เป้ือน จาก 
ก๋าน มี เพศ สัมพันธ ์กับ แม่ญิง หมู่ เขา ติดต๋าม ลูก แกะ ไป กู้ 
หน กู้ แหง่ พระองค์ ได้ ไถ่ หมู่ เขา ออก จาก คน ตังหลาย บน โลก
เป้ือ หื้อ เป๋น ผล แรก ต้ี เก็บเก่ียว เอา มา ปู่จา พระเจ้า กับ ลูก แกะ
5 หมู่ เขา บ่ ขี้ จุ กับ บ่ มี ต้ี ติ เลย

ทูตสวรรค์ สาม องค์
6 แล้ว ข้าพเจ้า หนั ทูต สวรรค์ แหม องค์ น่ึง เหาะ ไป ก๋าง 

อากาศ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน มี ข่าวดี ต้ี เป๋น นิรนัดร์ ต้ี จะ บอก หื้อ 
กับ คน ตังหลาย บน โลก คือ กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ เจ๊ือ 
จ้าด 7 ทูตสวรรค์ น้ัน อู ้เสียง ดัง ขนาด วา่ �หื้อ เก๋งกัว๋ พระเจ้า
หื้อ สรรเสรญิ พระองค์ ยอ้น เวลา ของ พระองค์ ต้ี จะ ตัดสิน คน 
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ตังหลาย มา เถิง แล้ว หื้อ นมัสก๋าน พระองค์ ผู้ สรา้ง ฟ้า สวรรค์
แผ่นดิน โลก ทะเล กับ แหล่ง น้ํา ตังหลาย�

8 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง ได้ ตวย ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง 
ไป กับ บอก วา่ �บาบิโลน เมือง อนั ยิง่ใหญ่ หล้มจ๋ม แล้ว ได้ 
หล้มจ๋ม แล้ว เมือง ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่ ของ ราคะ 
ตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน�๗

9 แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม ก็ ตวย ทูตสวรรค์ สอง องค์ น้ัน 
มา กับ เอิน้ บอก วา่ �ถ้า คน ไหน นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย กับ ฮูป 
ป้ัน ของ มัน กับ ฮบั เครือ่งหมาย ของ มัน อยู ่บน หน้าผาก กา
วา่ บน มือ 10 คน น้ัน จะ ต้อง กิน๋ เหล้า องุน่ แหง่ ความ โขด ของ 
พระเจ้า โดย บ่ ได้ ผสม อะหยงั กับ เขา จะ ถูก ทรมาน ด้วย ไฟ 
กํามะถัน ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์กับ ต่อหน้า ลูก แกะ
11 ควนั แหง่ ก๋าน ทรมาน คน หมู่ น้ี จะ ลอย ขึ้น ตลอด เวลา กับ 
ตลอดไป คน ต้ี นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย กับ ฮูป ป้ัน ของ มัน กับ คน ต้ี 
ได้ฮบั เครือ่งหมาย แตน จ้ือ มัน จะ บ่ มี วนั ได้ ยา้ง จาก ก๋าน ถูก 
ทรมาน เลย ตึง เม่ือ วนั ตึง เม่ือ คืน 12 จาอัน้ คน ของ พระเจ้า จะ 
ต้อง มี ความ อดทน คน หมู่ น้ี คือ คน ต้ี ฮกัษา บท บัญญัติ ของ 
พระเจ้า กับ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเยซู�

13 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง จาก สวรรค์ อู ้วา่ �หื้อ 
เขียน วา่ ตัง้แต่ น้ี ไป คน ต้ี ต๋าย ยอ้น ติดต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
อยา่ง ซ่ือสัตย์ พระเจ้า ก็ จะ ป๋ันปอน หมู่ เขา� พระวญิญาณ อู ้
วา่ �แม่น แล้ว เป๋น เรือ่ง แต๊ หมู่ เขา จะ ได้ ยา้ง จาก ก๋าน หนัก 
ของ เขา ยอ้น ผล ตอบแตน จาก ก๋าน งาน ต่าง ๆ ต้ี หมู่ เขา ได้ 
เยยีะ น้ัน จะ ติดต๋าม หมู่ เขา ไป�
๗ 14:8 14:8 แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่
�เมือง ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ราคะตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน�
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ก๋าน เก็บ เก่ียว พืชผล แผ่นดิน โลก
14 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ ไป หนั เมฆ สี ขาว กับ มี ผู้ น่ึง ผ่อ เหมือน 

กับ บุตรมนษุย ์น่ัง อยู ่บน เมฆ น้ัน บน หวั มี มงกุฎ คํา ใน มือ กํา๋ 
เคียว ต้ี คม ขนาด 15แล้ว ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง ก็ ออก มา จาก 
พระวหิาร กับ ฮอ้ง บอก ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน เมฆ เสียง อนั ดัง วา่ �ใจ๊ 
เคียว ของ พระองค์ เก็บ เก่ียว ไป เต๊อะ ยอ้น วา่ เถิง เวลา เก่ียว 
แล้ว กับ พืชผล บน โลก น้ัน ก็ สุก งอม แล้ว� 16 แล้ว ผู้ ต้ี น่ัง บน 
เมฆ จึง ใจ๊ เคียว เก่ียว ลง บน แผ่นดิน โลก พืชผล บน โลก ก็ ถูก 
เก็บ เก่ียว

17 จาก น้ัน ก็ มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ น่ึง ออก มา จาก พระ
วหิาร บน สวรรค์ กํา๋ เคียว ต้ี คม ขนาด มา เหมือน กัน๋ 18 มี ทูต
สวรรค์ แหม องค์ น่ึง ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ เหนือ ไฟ ๘ออก มา จาก 
แต้น ปู่จา ต้าน ได้ ฮอ้ง บอก ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี กํา๋ เคียว คม น้ัน 
ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �ใจ๊ เคียว ของ ต้าน เก็บ เก่ียว ปุ๊ก องุน่ หมู่ 
น้ัน จาก เคือ บน แผ่นดิน โลก เต๊อะ ยอ้น หน่วย องุน่ หมู่ น้ัน สุก 
แล้ว� 19 จาอัน้ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี มี เคียว จึง เก่ียว ลง บน แผ่น
ดิน โลก กับ รวบรวม ปุ๊ก องุน่ หมู่ น้ัน โจ้ง ลง ไป ใน บ่อ ยํ่า องุน่ 
ขนาด ใหญ่ แหง่ ความ โขด ของ พระเจ้า 20 หน่วย องุน่ หมู่ น้ัน 
ถูก ยํ่า อยู ่ใน บ่อ ยํ่า องุน่ นอก เมือง แล้ว มี เลือด ไหล ออก จาก 
บ่อ ยํ่า องุน่ สูง ประมาณ เมตร เกิง่ ไหล นอง ไป เป๋น ระยะ ตาง 
สาม รอ้ย กิโลเมตร

15
ทูตสวรรค์ กับ ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง

๘ 14:18 14:18 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �มี หน้าต้ี ผ่อกอย ไฟ�
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1 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ หนั หมาย สําคัญ ใน สวรรค์ แหม อยา่ง 
น่ึง ต้ี ยิง่ ใหญ่ มหศัจ๋รรย์ มี ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ต้ี จะ เยยี ะ 
หื้อ โลก เกิด ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง สุดต๊าย ยอ้น ความ โขด 
ของ พระเจ้า จะ เส้ียง สุด ลง เม่ือ ความ ฉิบหาย หมู่ น้ี เกิด ขึ้น
2 ข้าพเจ้า หนั สิง่ ต้ี ผ่อ เหมือน ทะเล แก้ว ป๋น ไฟ กับ มี หมู่ คน ยนื 
อยู ่ฮมิ ทะเล แก้ว น้ัน กํา๋ พิณ ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ คน น้ี คือ คน ต้ี 
มี ชยั เหนือ สัตว ์ฮา้ย ตึง ฮูป ป้ัน ของ มัน ตึง ตัว๋ เลข ต้ี แตน จ้ือ มัน 
ตวย 3 หมู่ เขา ฮอ้ง เพลง ของ โมเสส ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า กับ 
เพลง ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เขา ฮอ้ง วา่
�ข้า แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด

สิง่ ต้ี พระองค์ เยยีะ น้ัน ยิง่ใหญ่ กับ มหศัจ๋รรย ์นัก ขนาด
ข้า แต่ กษัตรยิ ์ของ คน กู้ จ้าด ๙

วถีิ ตาง ต่าง ๆ ของ พระองค์ น้ัน ถูกต้อง กับ ยุติธรรม
4 พระองค์ เจ้า ข้า

ใผ พ่อง จะ บ่ เก๋งกัว๋ พระองค์
มี ใผ พ่อง จะ บ่ หื้อ เกียรติ จ้ือ ของ พระองค์

ยอ้น มี แต่ พระองค์ เต้าอัน้ ต้ี บรสุิทธิ์
คน กู้ จ้าด จะ มา นมัสก๋าน พระองค์

ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ ต้ี ยุติธรรม ของ พระองค์ ได้ เปิดเผย หื้อ 
หนั แล้ว�

5 หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั พระวหิาร คือ เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์
แหง่ สักขีพยาน ใน สวรรค์ เปิด ออก 6 หมู่ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ 
ต้ี ได้ฮบั หน้าต้ี ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง น้ัน ออก 
มา จาก พระวหิาร หมู่ เขา แต่ง ตัว๋ ด้วย ผ้า ลินิน ต้ี ขาว สะอาด 
เป๋น มัน เหล้ือม กับ ฮดั สาย สะปาย สี ทอง ไว ้รอบ อก 7 สิง่ มี 
จีวติ ต๋น น่ึง ใน ส่ี ต๋น น้ัน ได้ เอา สลุง คํา เจ็ด แก่น มอบ หื้อ ทูต
๙ 15:3 15:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ แป๋ วา่ �ของ กู้ ยุค กู้ สมัย�



ววิรณ์ 15:8 xxxiii ววิรณ์ 16:6

สวรรค์ เจ็ด องค์ น้ัน สลุง คํา น้ัน มี ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี 
จีวติ อยู ่ตลอด ไป ใส่ เอา ไว ้เต๋ม ไป หมด 8 แล้ว พระวหิาร ก็ มี 
ควนั จาก รศัมี กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เต๋ม ไป หมด จึง บ่ มี 
ใผ สามารถ เข้า ไป ใน พระวหิาร น้ัน ได้ จ๋น กวา่ ความ ฉิบหาย 
ตึง เจ็ด ของ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ น้ัน จะ เส้ียง สุด ลง

16
สลุง เจ็ด ใบ ต้ี ใส่ ความ โขด ของ พระเจ้า

1 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง ต้ี ดัง ออก มา จาก พระวหิาร สัง่ 
หมู่ ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ วา่ �เอา สลุง ตึง เจ็ด ต้ี มี ความ โขด 
ของ พระเจ้า น้ัน ถอก ลง บน แผ่นดิน โลก�

2 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง จึง ออก ไป ถอก สลุง ของ ต๋น ลง บน 
แผ่นดิน โลก เยยีะ หื้อ คน ต้ี มี เครือ่งหมาย ของ สัตว ์ฮา้ย กับ 
นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน ของ มัน เป๋น แผล ปุ๊ปอง ปวด แสบ ปวด ฮอ้น 
ไป ตึง ตัว๋

3 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน ทะเล เยยีะ 
หื้อ ทะเล ก๋าย เป๋น เลือด เหมือน เลือด ของ คน ต๋าย สิง่ มี จีวติ ใน 
ทะเล ก็ ต๋าย หมด

4 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา กับ 
ต๋าน้ํา ตังหลาย แล้ว น้ํา หมู่ น้ัน ก็ ก๋าย เป๋น เลือด

5 ข้าพเจ้า ได้ยนิ ทูตสวรรค์ ต้ี มี สิทธ ิอาํนาจ เหนือ น้ํา น้ัน อู ้
วา่
�พระองค์ ผู้ เป๋น อยู ่ใน บ่าเด่ียวน้ี กับ ใน อดีต พระองค์ เป๋น ผู้ 

บรสุิทธิ์
พระองค์ ยุติธรรม แล้ว ต้ี ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ จาอี้

6 ยอ้น หมู่ เขา ได้ เยยีะ หื้อ เลือด ของ คน ของ พระองค์
กับ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ไหล ออก มา
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สมควร แล้ว ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา กิน๋ เลือด๑�
7 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง จาก แต้น ปู่จา ฮอ้ง วา่

�แม่น แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด
ก๋าน ตัดสิน ลง โต้ ษ ของ พระองค์ ถูก ต้อง กับ ยุติธรรม 

แล้ว�
8 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี ส่ี ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ต้ี ตะวนั

เซิง่ เยยี ะ หื้อ ตะวนั มี อาํนาจ ต้ี จะ เผา คน ตัง หลาย ด้วย ไฟ
9 ความ ฮอ้น อนั ใหญ่ หลวง น้ัน ได้ เผา คน ตังหลาย หมู่ เขา ก็ 
แจ้งด่า จ้ือ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ เหนือ ความ ฉิบหาย 
หมู่ น้ี แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก บาป กับ บ่ ได้ สรรเสรญิ 
พระเจ้า

10 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หา้ ก็ ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง บน บัลลังก์ 
ของ สัตว ์ฮา้ย แล้ว แผ่นดิน ของ มัน ก็ ตก อยู ่ใน ความ มืด คน ต้ี 
อยู ่ใน แผ่นดิน น้ัน ก็ ขบ ลิน้ ของ ตัว๋ ยอ้น ความ เจ็บปวด 11 หมู่ 
เขา ก็ แจ้ง ด่า พระเจ้า ต้ี ปกครอง ใน สวรรค์ ยอ้น ความ เจ็บ
ปวด จาก แผล ปุ๊ปอง ของ หมู่ เขา แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก 
สิง่ บ่ ดี ต้ี หมู่ เขา ได้ เยยีะ

12 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หก ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา 
ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยู เฟรติส เยยีะ หื้อ น้ํา แหง้ แก็ก เป้ือ เกียม 
ตาง สําหรบั หมู่ กษัตรยิ ์ต้ี มา จาก ตัง วนัออก 13 ข้าพเจ้า ก็ หนั 
วญิญาณ ฮา้ย สาม ตัว๋ ต้ี ผ่อ เหมือน กบ ตัว๋ น่ึง ออก จาก ปาก 
มังกร ตัว๋ น่ึง ออก จาก ปาก สัตว ์ฮา้ย ฉ กับ แหม ตัว๋ น่ึง ออก จาก 
ปาก ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม 14 วญิญาณ 
ฮา้ย หมู่ น้ัน เยยีะ หมายสําคัญ หมู่ มัน ออก ไป หา กษัตรยิ ์ตัง
๑ 16:6 16:6 ใน วฒันธรรม ยวิ สมัย น้ัน ก๋าน กิน๋ เลือด เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี นัก ขนาด
ฉ 16:13 16:13 วว� 13:11-15
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หลาย ต้ี อยู ่ใน โลก เป้ือ หื้อ กษัตรยิ ์หมู่ น้ัน ไป ฮว่ม กัน๋ เยยีะ 
สงคราม ใน วนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด

15�ฟัง หื้อ ดี เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย คน ต้ี ต่ืน ตัว๋ 
กับ เกียม เส้ือผ้า ของ ตัว๋ เก่า ไว ้พรอ้ม ต้ี จะ ใส่ ก็ เป๋น สุข เขา จะ 
บ่ ได้ ป๋วย ตัว๋ หื้อ อาย ต่อหน้า คน ตังหลาย�

16 แล้ว หมู่ มัน ก็ ได้ ฮอ้ง หมู่ กษัตรยิ ์ตังหลาย หื้อ มา จุมนุ
ม กัน๋ ใน สถานต้ี แหง่ น่ึง ใน ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �อารมาเกด
โดน�๒

17 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด ถอก สลุง ของ ตัว๋ ลง ไป ใน อากาศ มี 
เสียง ดัง ออก มา จาก บัลลังก์ ใน พระวหิาร วา่ �สําเรจ็ แล้ว�
18 หลัง จาก น้ัน ก็ มี ฟ้า แมบ ฟ้า ฮอ้ ง ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน กับ 
เกิด แผ่นดิน ไหว ใหญ่ เป๋น แผ่นดินไหว ต้ี ฮา้ย แฮง ต้ี สุด นับ 
ตัง้แต่ มี มนษุย ์อยู ่ใน โลก น้ี มา 19 เมือง ใหญ่ น้ัน ๓ถูก แบ่ง ออก 
เป๋น สาม ส่วน บ้าน เมือง ของ จ้าด ตังหลาย ก็ ถูก ทําลาย ลง
พระเจ้า บ่ ลืม ลง โต้ษ เมือง บาบิโลน ต้ี ยิง่ใหญ่ ตวย พระองค์ 
หื้อ นาง กิน๋ จาก ถ้วย ต้ี ใส่ เหล้า องุน่ แหง่ ความ โขด แค้น ของ 
พระองค์ 20 หมู่ เกาะ ตังหลาย ก็ หาย ไป หมด ดอย ตังหลาย ก็ 
เซาะ หา บ่ ปะ 21 มี บ่าเหบ็ ก้อน ใหญ่ หล่น ลง มา จาก ต๊องฟ้า ตก 
ใส่ คน ตังหลาย แต่ ละ ก้อน หนัก ประมาณ หา้ สิบ กิโลกรมั คน 
ตังหลาย ปา กัน๋ แจ้งด่า พระเจ้า ยอ้น ความ ฉิบหาย ต้ี เกิด จาก 
บ่าเหบ็ น้ี ฮา้ยแฮง ขนาด

17
แม่ญิง ต้ี น่ัง บน หลัง สัตว ์ฮา้ย

๒ 16:16 16:16 กํา น้ี หมายเถิง ดอย ของ มาเกดโด
เซิง่ มาเกดโด เป๋น สถาน ต้ี ต้ี จาว อสิราเอล เกย ฮบ กัน๋ 2 พกษ� 23:29;
ศคย� 5:19 ๓ 16:19 16:19 คือ เมือง บาบิโลน
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1 ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง จาก เจ็ด องค์ ต้ี กํา๋ สลุง เจ็ด ใบ น้ัน เข้า 
มา อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �มา เพ้ กํา ลอ มา ผ่อ ก๋าน ลงโต้ษ ต้ี ก่ํา
ลัง จะ เกิด ขึ้น กับ แม่ญิง ขายตัว๋ ต้ี มี จ้ือ เสียง โด่ง ดัง ต้ี น่ัง อยู ่
บน แม่น้ํา หลาย สาย 2 หมู่ กษัตรยิ ์ใคว ่แผ่นดิน โลก ได้ ล่วง 
ประเวณี กับ นาง กับ หมู่ คน บน โลก ก็ ได้ กิน๋ เหล้า องุน่ ของ นาง 
จ๋น เมา คือ ได้ ล่วง ประเวณี กับ นาง� 3 จาก น้ัน พระวญิญาณ 
ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน ปา ข้าพเจ้า ไป ต้ี ดิน
แดน ทุรกัน๋ดาร ต้ี หัน้ ข้าพเจ้า หนั แม่ญิง คน น่ึง น่ัง อยู ่บน สัตว ์
ฮา้ย สี แดง สด ตัว๋ น้ัน บน ตัว๋ สัตว ์ฮา้ย น้ัน มี จ้ือ ต่าง ๆ ต้ี ดู แควน 
พระเจ้า เต๋ม ไป หมด สัตว ์ตัว๋ น้ี มี เจ็ด หวั สิบ เขา 4 แม่ญิง คน 
น้ัน ใส่ เส้ือผ้า สี ม่วง กับ สี แดง สด ตัว๋ นาง แต่งหยอ้ง ด้วย คํา
เพชรนิลจินดา กับ ไข่มุก ใน มือ ของ นาง มี ถ้วย คํา ต้ี มี สิง่ น่า ขี้
จ๊ะ กับ สิง่ สกปรก เต๋ม ไป หมด จาก ก๋าน ล่วง ประเวณี ของ นาง
5 บน หน้าผาก ของ นาง มี จ้ือ เขียน ไว้ เซิง่ มี ความ หมาย เลิก็ลับ 
วา่ �เมือง บาบิโลน ต้ี ยิง่ ใหญ่ แม่ ของ หมู่ แม่ญิง ขายตัว๋ กับ 
แม่ ของ สิง่ ต้ี น่า ขี้จ๊ะ ตึง หมด บน โลก�

6 ข้าพเจ้า หนั แม่ญิง คน น้ัน เมา เลือด จาก คน ของ พระเจ้า
คือ เลือด ของ คน ต้ี ต๋าย ยอ้น เป๋น พยาน หื้อ กับ พระเยซู เม่ือ 
ข้าพเจ้า หนั นาง ข้าพเจ้า งดื ขนาด 7 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน จึง 
ถาม ข้าพเจ้า วา่ �จะ งดื ไป เยยีะ หยงั เฮา จะ อธบิาย เถิง ความ 
หมาย ต้ี ซ่อน อยู ่ของ แม่ญิง คน น้ัน กับ สัตว ์ฮา้ย ต้ี มี เจ็ด หวั สิบ 
เขา ต้ี นาง ขี่ อยู ่หื้อ เจ้า ฟัง 8 คือ เต้ือ น่ึง สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน ต้ี ต้าน 
หนั เกย มี จีวติ อยู่ แต่ บ่าเด่ียวน้ี บ่ มี จีวติ แล้ว แหม บ่ เมิน ก็ จะ 
ขึ้น มา จาก ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด กับ จะ ต้อง ปะ กับ ความ ฉิบหาย จาก 
น้ัน คน บน โลก น้ี ต้ี บ่ มี จ้ือ จด ไว ้ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ก่อน ก๋าน 
สรา้ง โลก มา แล้ว ก็ จะ งดื ยอ้น หมู่ เขา จะ หนั สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน ต้ี 
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เต้ือ น่ึง เกย มี จีวติ กับ ต๋อน น้ี บ่ มี จีวติ แล้ว แต่ จะ ป๊ิก มา แหม 
เต้ือ น่ึง�

9 �เรือ่ง น้ี ต้อง ใจ๊ สติ ป๋ัญญา กับ ความ เข้า ใจ๋ หวั ตึง เจ็ด ของ 
สัตว ์ฮา้ย หมายเถิง ดอย ตึง เจ็ด ต้ี แม่ญิง ขายตัว๋ คน น้ัน น่ัง อยู่
กับ ยงั หมายเถิง กษัตรยิ ์เจ็ด องค์ ตวย 10 กษัตรยิ ์หา้ องค์ เก๊า 
ต๋าย ไป แล้ว แหม องค์ ยงั ปกครอง อยู ่บ่าเด่ียวน้ี ส่วน องค์ สุด
ต๊าย ยงั บ่ มา เต้ือ เม่ือ กษัตรยิ ์องค์ น้ัน มา ก็ ถูก กํา๋หนด หื้อ มา 
อยู ่กําเดียว เต้าอัน้ 11 ส่วน สัตว ์ฮา้ย ต้ี เต้ือ น่ึง เกย มี จีวติ แต่ บ่า
เด่ียวน้ี บ่ มี จีวติ แล้ว น้ัน ก็ คือ กษัตรยิ ์องค์ ต้ี แปด ต้ี เกย เป๋น 
กษัตรยิ ์องค์ น่ึง ใน เจ็ด องค์ น้ัน ก็ ก่ําลัง จะ ไป สู่ ความ ฉิบหาย 
ของ มัน� 12 �ส่วน เขา สิบ อนั ต้ี หนั น้ัน หมายเถิง กษัตรยิ ์สิบ 
องค์ ต้ี ยงั บ่ ได้ ขึ้น ปกครอง แผ่นดิน ของ ต๋น แต่ จะ ได้ฮบั สิทธ ิ
อาํนาจ ต้ี จะ เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง ฮว่ม กับ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน
เป๋น เวลา น่ึง จัว้โมง 13 หมู่ กษัตรยิ ์ตึง สิบ องค์ น้ี ก็ จะ ฮว่มใจ๋ 
ปา กัน๋ มอบ ฤทธิ ์อาํนาจ กับ สิทธ ิอาํนาจ หื้อ กับ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน
14หมู่ เขา จะ ฮบ กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน แต่ ลูก แกะ จะ มี ชยั เหนือ หมู่ 
เขา ยอ้น พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เหนือ เจ้า ตังหลาย
กับ เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย คน ต้ี อยู ่กับ พระองค์ 
น้ัน คือ คน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง กับ เลือก ยอ้น หมู่ เขา น้ัน ซ่ือสัตย�์

15 ทูตสวรรค์ อู ้กับ ข้าพเจ้า แหม วา่ �แม่น้ํา หลาย สาย ต้ี 
เจ้า หนั แม่ญิง ขายตัว๋ น่ัง อยู ่น้ัน ก็ คือ เจ๊ือ จ้าด ต่าง ๆ หมู่ คน 
ต่าง ๆ ประเทศ ต่าง ๆ กับ ภาษา ต่าง ๆ 16 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน กับ 
เขา ตึง สิบ ต้ี ต้าน หนั จะ ปา กัน๋ จัง แม่ญิง ขาย ตัว๋ น้ัน หมู่ เขา 
จะ เอา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ของ นาง ไป กับ จะ ละ หื้อ นาง ป๋วย ตัว๋ โจ๊ะ
โละ หมู่ เขา จะ กิน๋ จิน๊ ของ นาง แล้ว เอา ไฟ เผา ส่วน ต้ี เหลือ เหยี
17 ยอ้น พระเจ้า ได้ ดลใจ๋ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ตวย ต๋าม แผนก๋าน 
ของ พระองค์ โดย ก๋าน เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ตกลง ฮว่มใจ๋ กัน๋ ต้ี จะ 
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มอบ สิทธ ิอาํนาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว ์ฮา้ย จ๋น กวา่ สิง่ 
ต้ี พระเจ้า อู ้ไว ้จะ สําเรจ็ 18 ส่วน แม่ญิง ต้ี เจ้า หนั น้ัน คือ เมือง 
ใหญ่ ต้ี ปกครอง เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย บน โลก น้ี �๔

18
เมือง บาบิโลน ถูก ทําลาย

1 ต่อ จาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง ลง มา จาก 
สวรรค์ ทูตสวรรค์ องค์ น้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ นัก ขนาด รศัมี จาก ตัว๋ 
ของ ทูตสวรรค์ องค์ น้ี เยยีะ หื้อ แผ่นดิน โลก แจ้ง หล้ึง 2 เขา เอิน้ 
เสียง ดัง วา่
�เมือง บาบิโลน อนั ยิง่ใหญ่ หล้มจ๋ม แล้ว ได้ หล้มจ๋ม แล้ว

ก๋าย เป๋น ต้ี อยู ่ของ ผี ป๋ีศาจ กับ ผี ฮา้ย๕ กู้ ตัว๋
เมือง น้ัน ได้ ก๋าย เป๋น ต้ี อยู ่ของ นก กู้ ตัว๋ ต้ี บ่ สะอาด

( กับ เป๋น ต้ี อยู ่ของ สัตว ์ฮา้ย กู้ ตัว๋ ต้ี บ่ สะอาด๖) กับ น่า ขี้จ๊ะ
3 ยอ้น เมือง น้ัน เยยีะ หื้อ กู้ จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่

ของ ราคะ ตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน
กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน

ป้อก๊า ตังหลาย ใน โลก ก็ รํา่รวย นัก ขึ้น จาก ความ มัง่คัง่
กับ ความ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง น้ัน�
4 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง แหม เสียง น่ึง จาก สวรรค์ อู ้วา่
�คน ของ เฮา ออก มา จาก เมือง น้ัน เหยี

หมู่ เจ้า จะ บ่ ได้ มี ส่วน ฮว่ม ใน ความ บาป ต่าง ๆ ของ เมือง 
น้ัน

กับ เจ้า จะ บ่ ต้อง ถูก ทรมาน จาก ความ ฉิบหาย
ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน

๔ 17:18 17:18 หมายเถิง กรุง โรม ๕ 18:2 18:2 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่
บ่ สะอาด ๖ 18:2 18:2 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อความ น้ี
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5 ยอ้น ความ บาป ของ เมือง น้ัน ก๋อง สูง เถิง สวรรค์
แล้ว พระเจ้า บ่ เกย ลืม ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี ของ เขา

6 หื้อ เยยีะ กับ เมือง น้ัน เหมือน กับ ต้ี เมือง น้ัน เยยีะ กับ คน อื่น
หื้อ ตอบแตน เมือง น้ัน เป๋น สอง เต้า ของ สิง่ ต้ี เมือง น้ัน ได้ 

เยยีะ
หื้อ ถอก เหล้า ใส่ ถ้วย หื้อ เมือง น้ัน กิน๋ แฮง เป๋น สอง เต้า 

ของ ถ้วย ต้ี เมือง น้ัน เกียม ไว ้หื้อ คน อื่น กิน๋
7 เมือง น้ัน หื้อ เกียรติยศ กับ ความ ฟุ่มเฟือย ตัว๋ เก่า เต้าใด

ก็ หื้อ ความ ตุ๊ก ทรมาน กับ ความ เศรา้โศก เกิด กับ เมือง 
น้ัน เต้า อัน้

ยอ้น เมือง น้ัน ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่
�ข้า เจ้า น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ เป๋น ราชนีิ ข้า เจ้า บ่ ใจ้ แม่ 

หม้าย
ข้าเจ้า จะ บ่ มี วนั โศกเศรา้�
8 จาอัน้ ความ ฉิบหาย หมู่ น้ี จึง ได้ เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน ภายใน 

วนั เดียว
คือ ความ ต๋าย ความ เศรา้โศก เสียใจ๋ กับ ความ อดอยาก

เมือง น้ัน จะ ถูก ไฟ เผา จ๋น วอดวาย
ยอ้น พระเจ้า มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ

9 �กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก ต้ี ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน
กับ ฮว่ม ใน ความ มัง่คัง่ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง น้ัน จะ ไหห้อน วอน
ตุ๊ก เม่ือ หมู่ เขา หนั ควนั ไฟ ต้ี เผา ไหม้ เมือง น้ัน 10 หมู่ เขา จะ ยนื 
อยู ่หา่ง ๆ เมือง น้ัน ยอ้น กัว๋ เจ็บปวด ทรมาน ไป ตวย หมู่ เขา จะ 
อู ้วา่
�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง ต้ี ยิง่ ใหญ่

บาบิโลน เมือง ต้ี เต๋ม ไป ด้วย อาํนาจ
ยอ้น ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ของ เจ้า น้ัน มา เถิง เจ้า ภายใน จัว้โมง 

เดียว�
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11 �หมู่ ป้อก๊า ใน โลก จะ ไห้หุย กับ โศกเศรา้ ยอ้น เมือง น้ัน
ยอ้น บ่ มี ใผ ซ้ือ สินก๊า ของ หมู่ เขา แหม ต่อไป 12 บ่ วา่ จะ เป๋น 
คํา เงนิ เพชรพลอย ไข่มุก ผ้า ลินิน ผ้า สี ม่วง ผ้า ไหม ผ้า สี 
แดง สด ไม้หอม กู้ อยา่ง กับ สิง่ ของ ต่าง ๆ ต้ี แป๋ง จาก งาจ๊าง ต้ี 
แป๋ง จาก ไม้ รากา แปง ตองแดง เหล็ก กับ หนิออ่น 13 อบเชย
เครือ่งเทศ เครือ่งหอม มดยอบ กํายาน เหล้า องุน่ น้ํามัน บ่า
กอก แป้ง ละเอยีด ข้าว สาลี งวั แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับ เชลย

14 �หมู่ ป้อก๊า จะ อู ้วา่
�หมู่ สิง่ของ ต่าง ๆ ต้ี เจ้า หลงใหล น้ัน

ได้ หาย ไป จาก เจ้า แล้ว
ตึง ความ หรูหรา กับ สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ เจ้า งาม น้ัน

ได้ หาย ไป แล้ว
เจ้า จะ บ่ มี วนั ได้ ปะ สิง่ หมู่ น้ี แหม เลย�
15 หมู่ ป้อ ก๊า ต้ี รํา่รวย จาก ก๋าน ขาย สินก๊า หื้อ กับ เมือง น้ัน จะ 
ยนื อยู ่หา่ง ๆ ยอ้น กัว๋ ต้ี จะ ได้ ฮว่ม ใน ความ เจ็บปวด ทรมาน ต้ี 
เมือง น้ัน ได้ฮบั หมู่ เขา จะ ไหห้อน วอนตุ๊ก 16 กับ อู ้วา่
�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง ต้ี ยิง่ ใหญ่

ต้ี เกย เอา ผ้า ลินิน อยา่ง ดี ผ้า สี ม่วง กับ ผ้า สี แดง สด
คํา เพชรพลอย กับ ไข่มุก มา แต่งหยอ้ง

17 ภาย ใน จัว้โมง เดียว ทรพัย ์สมบัติ หมู่ น้ี ได้ ถูก ทําลาย จ๋น 
หมด จ๋น เส้ียง�

�หมู่ กัปตัน เฮอื กับ ผู้ โดยสาร ลูกเฮอื กับ คน ตังหลาย ต้ี มี 
อาชพี ตาง ทะเล ก็ ยนื อยู ่หา่ง ๆ จาก เมือง บาบิโลน น้ัน 18 เม่ือ 
หมู่ เขา หนั ควนั ไฟ จาก ก๋าน เผา เมือง น้ัน หมู่ เขา อู ้วา่ �บ่ มี 
เมือง ไหน ต้ี เกย เป๋น เหมือน เมือง อนั ยิง่ ใหญ่ น้ี� 19 หมู่ เขา จะ 
เอา ขีฝุ่้น ใส่ หวั ของ เขา กับ ไหห้อน วอนตุ๊ก วา่
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�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง อนั ยิง่ ใหญ่
กู้ คน ต้ี มี เฮอื เตียว ทะเล น้ัน

ก็ รํา่รวย มา จาก ความ มัง่คัง่ ของ เมือง น้ี
แต่ บ่าเด่ียว น้ี มัน ถูก ทําลาย ลง ภายใน จัว้โมง เดียว

20 สวรรค์ เหย ขอ หื้อ ดีใจ๋ กับ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน
คน ของ พระเจ้า กับ หมู่ อคัรทูต

ตึง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จง ดีใจ๋ เต๊อะ
ต้ี พระองค์ ตัดสิน ลงโต้ษ เมือง น้ัน

ยอ้น สิง่ ต้ี เมือง น้ัน ได้ เยยีะ กับ หมู่ เจ้า� �
21 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์องค์ น่ึง ได้ ยก หนิ ก้อน น่ึง 

ขนาด ใหญ่ เต้า กับ บ่าหนิ โม่ แป้ง อนั ใหญ่ โจ้ง ลง ไป ใน ทะเล
แล้ว อู ้วา่
�เมือง บาบิโลน อนั ยิง่ ใหญ่ เจ้า จะ ถูก โจ้ง ลง มา แฮง จาอี้

แล้ว จะ บ่ มี ใผ หนั เจ้า แหม เลย
22 จะ บ่ มี เสียง เพลง จาก นัก ดีด พิณ นัก ดนตรี

นัก เป่า ขลุ่ย กับ นัก เป่า แก ใน เจ้า แหม เลย
จะ บ่ หนั หมู่ จัง้ ฝีมือ ใน ด้าน ใด ๆ ใน เจ้า แหม

จะ บ่ ได้ยนิ เสียง โม่ แป้ง ใน เจ้า แหม เลย
23 จะ บ่ มี แสง สวา่ง ของ โกม ไฟ ส่อง แสง ใน ตัว๋ เจ้า แหม 

เหมือน กัน๋
จะ บ่ ได้ยนิ เสียง ของ เจ้า บ่าว กับ เจ้าสาว ใน เจ้า แหม

สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น กับ เจ้า ยอ้น หมู่ ป้อก๊า ของ เจ้า ได้ เป๋น ผู้ ยิง่ 
ใหญ่ ใน โลก

กับ ยอ้น เจ้า ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา ของ เจ้า หลอกลวง จ้าด 
ต่าง ๆ

24 กับ ใน เจ้า ก็ ปะ เลือด ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า
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กับ หมู่ คน ของ พระเจ้า กับ คน ตึง หมด ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย ใน 
โลก�

19
สรรเสรญิ ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า

1 ต่อ จาก น้ัน ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน เหมือน 
เสียง ของ คน จํา๋นวน นัก ขนาด บน สวรรค์ ฮอ้ง วา่
�สรรเสรญิ พระเจ้า
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ พระ สิริ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ เป๋น ของ 

พระเจ้า ของ เฮา
2 ก๋าน ตัดสิน ลง โต้ษ ของ พระองค์ น้ัน ถูก ต้อง กับ 

ยุติธรรม
พระองค์ ได้ ลง โต้ษ แม่ญิง ขายตัว๋ ต้ี ยิง่ใหญ่ คน น้ัน

นาง ได้ เยยีะ หื้อ โลก น้ี เส่ือม ไป ยอ้น ก๋าน ล่วง ประเวณี 
ของ นาง

พระองค์ ได้ ลงโต้ษ นาง ยอ้น นาง ได้ ฆ่า ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์�
3 หมู่ เขา ยงั ฮอ้ง แหม วา่
�สรรเสรญิ พระเจ้า
ควนั ไฟ จะ ลอย ขึ้น มา จาก เมือง น้ัน ตลอดไป�
4 ต่อ จาก น้ัน หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว ส่ี คน กับ สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น ก็ 
ก้ม ลง นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ แล้ว อู ้วา่
�อาเมน สรรเสรญิ พระเจ้า�
5 แล้ว มี เสียง ออก มา จาก บัลลังก์ วา่
�ต้าน ตัง หลาย ตึง ผู้ใหญ่ ผู้ น้อย ต้ี เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ ต้ี เก๋ งกัว๋ 

พระเจ้า
จง สรรเสรญิ พระเจ้า ของ เฮา ตังหลาย กัน๋ เต๊อะ�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง เหมือน เสียง ของ คน จํา๋นวน นัก 
ขนาด เสียง น้ัน เหมือน เสียง น้ําตก ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน กับ เสียง ฟ้า 
ฮอ้ง กึกก้อง เสียง น้ัน อู ้วา่
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�สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด กับ ผู้ ต้ี เป๋น กษัตรยิ์

7 หื้อ ข้าพเจ้า ตังหลาย จ้ืนจมยนิดี มี ความ สุข
กับ สรรเสรญิ พระเจ้า เต๊อะ

ยอ้น วา่ เวลา แหง่ ก๋าน แต่งงาน ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ได้ มา เถิง 
แล้ว

เจ้าสาว ของ พระองค์ ก็ ได้ เกียม ตัว๋ ไว ้พรอ้ม แล้ว
8 พระองค์ หื้อ นาง ใส่ ผ้า ลินิน เน้ือ ละเอยีด สะอาด สดใส�
( ผ้า ลินิน ต้ี งดงาม น้ัน หมายเถิง สิง่ ดี ๆ ต้ี คน ของ พระเจ้า ได้ 
เยยีะ )

9 แล้ว ทูตสวรรค์ น้ัน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �เขียน ลง ไป วา่ คน ต้ี 
ได้ฮบั เจิญ มา ใน งาน แต่งงาน ของ ลูก แกะ น้ัน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ �
ต้าน อู ้แหม วา่ �สิง่ หมู่ น้ี เป๋น กํา อู ้ต้ี แต๊ จรงิ ของ พระเจ้า�
10 ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ลง แผว ตีน๋ เป้ือ นมัสก๋าน ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน
แต่ ต้าน อู ้วา่ �หา้ม เยยีะ จาอัน้ เน่อ ยอ้น เฮา เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ 
เหมือน กับ ต้าน กับ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ กู้ คน ต้ี ยดึมัน่ ใน กําพยาน 
ต้ี พระเยซู ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู้ ยอ้น จาอัน้ จง นมัสก๋าน พระเจ้า 
เต๊อะ ยอ้น กําพยาน ต้ี พระเยซู ได้ เปิดเผย น้ัน เป๋น สิง่ ต้ี ดลใจ๋ 
หื้อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู�้

ผู้ ต้ี ขี่ ม้า สี ขาว
11 แล้ว ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ เปิด ออก มี ม้า สี ขาว ตัว๋ น่ึง ผู้ ต้ี ขี่ 

ม้า น้ัน มี จ้ือ วา่ ซ่ือสัตย ์เต้ียงแต๊ ช ยอ้น พระองค์ ได้ ตัดสิน ลง 
โต้ษ กับ เยยีะ สงคราม ต๋าม ความ ยุติธรรม 12 ต๋า ของ พระองค์ 
น้ัน ผ่อ เหมือน เปล๋ ว ไฟ มี มงกุฎ อยู ่หลาย อนั บน หวั ของ 
พระองค์ มี จ้ือ เขียน ไว ้บน ตัว๋ ของ พระองค์ บ่ มี ใผ ฮู ้จ้ือ น้ัน 
ช 19:11 19:11 วว� 3:14
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นอก จาก พระองค์ เต้าอัน้ 13พระองค์ นุ่ง เส้ือ คุม ต้ี เต๋ม ไป ด้วย 
เลือด จ้ือ ของ พระองค์ คือ �พระกํา ของ พระเจ้า� 14 หมู่ ก๋อง
ทัพ แหง่ สวรรค์ ขี่ ม้า สี ขาว ตวย พระองค์ มา หมู่ เขา นุ่ง ผ้า ลินิน 
เน้ือ ละเอยีด สี ขาว สะอาด 15 มี ดาบ คม ขนาด เถ่ียน น่ึง ออก 
มา จาก ปาก ของ พระองค์ ดาบ น้ี เอา ไว ้ใจ๊ ผาบ จ้าด ตังหลาย
พระองค์ จะ ใจ๊ คทา เหล็ก ปกครอง คน หมู่ น้ัน พระองค์ จะ ยํ่า 
องุน่ ใน บ่อ ยํ่า องุน่ แหง่ ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
สูงสุด 16 มี จ้ือ เขียน อยู ่ต้ี เส้ือ คุม กับ ต้ี เก๊า ขา ของ พระองค์ วา่
�พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เหนือ เจ้านาย ตังหลาย กับ 
เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย�

17 แล้ว ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ยนื อยู ่บน ตะวนั กับ 
ฮอ้ง เสียง ดัง บอก หมู่ นก ต้ี บิน อยู ่ก๋าง อากาศ วา่ �มา เต๊อะ มา 
ฮว่ม จุมนุม กัน๋ ใน งาน เล้ียง ต้ี ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า 18 เป้ือ จะ 
ได้ กิน๋ จิน๊ ของ หมู่ กษัตรยิ์ แม่ทัพ นายก๋อง กับ หมู่ ทหาร จิน๊ 
ม้า จิน๊ คน ขี่ ม้า กับ จิน๊ ของ คน ตึงหมด ตึง ของ คน ต้ี เป๋น ขี้ข้า
คน ต้ี มี อสิระ คน ต้ี เป๋น ผู้น้อย เป๋น ผู้ใหญ่�

19 แล้ว ข้าพเจ้า หนั สัตว ์ฮา้ย กับ หมู่ กษัตรยิ ์ใน โลก ตึง ก๋อง 
ทัพ ของ หมู่ เขา มา จุมนมุ กัน๋ เป้ือ เยยีะ สงคราม กับ ผู้ ต้ี ขี่ ม้า กับ 
ก๋องทัพ ของ พระองค์ 20 แต่ สัตว ์ฮา้ย น้ัน ถูก ยบั กับ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม ต้ี เกย เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต่อ 
หน้า สัตว ์ฮา้ย น้ัน ก๋าน อศัจ๋รรย ์น้ี จุล่าย คน ต้ี มี เครือ่งหมาย 
ของ สัตว ์ฮา้ย น้ัน กับ นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน ของ มัน ตึง สอง ก็ ถูก ยบั 
โจ้ง ลง ไป ตึง เป๋น ใน ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ อยู่ 21 ผู้ ต้ี ขี่ ม้า 
น้ัน ใจ๊ ดาบ ต้ี ออก มา จาก ปาก ของ พระองค์ ฆ่า หมู่ ก๋องทัพ น้ัน
หมู่ นก ตังหลาย ก็ กิน๋ จิน๊ ของ คน หมู่ น้ัน จ๋น อิม่
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20
เวลา น่ึง ปัน ป๋ี

1 ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ลง มา จาก สวรรค์ ใน มือ 
กํา๋ ขะแจ๋ ของ ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด กับ เจ้ือก เหล็ก เส้น ใหญ่ 2 ต้าน 
ได้ ยบั มังกร ใหญ่ ต้ี เป๋น งู โบราณ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ มาร กาวา่ ซา
ต๋าน แล้ว เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม มัน ไว ้น่ึง ปัน ป๋ี 3 แล้ว ทูตสวรรค์ 
ก็ โจ้ง มังกร ตัว๋ น้ี ลง ไป ใน ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด กับ ใส่ ขะแจ๋ ปะตู๋ ตาง 
เข้า แล้ว จ๊ํา ก๋า ขัง มัน ไว ้อยา่ง แน่นหนา เป้ือ มัน จะ บ่ สามารถ 
ไป ล่อลวง จ้าด ต่าง ๆ ได้ แหม เป๋น เวลา น่ึง ปัน ป๋ี หลังจาก น้ัน 
จะ ปล่อย หื้อ มัน ออก มา แหม เป๋น เวลา สัน้ ๆ

4 แล้ว ข้าพเจ้า หนั บัลลังก์ ต่าง ๆ กับ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ 
น้ัน หมู่ เขา ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ ตัดสิน หมู่ เขา เป๋น หมู่ 
วญิญาณ ของ ผู้ ต้ี ถูก กก คอ ยอ้น ได้ บอก กําพยาน ต้ี พระเยซู 
ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ กับ ยอ้น ได้ บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า หมู่ 
เขา บ่ ได้ นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย กาวา่ ฮูป ป้ัน ของ มัน กับ บ่ ได้ ฮบั 
เครือ่งหมาย ของ มัน ติด บน หน้าผาก กาวา่ บน มือ ของ หมู่ เขา
หมู่ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ได้ ปกครอง ฮว่ม กับ พระ
ครสิต์ เป๋น เวลา น่ึง ปัน ป๋ี 5 ( ส่วน คน ต๋าย คน อื่น ๆ ต้ี เหลือ บ่ ได้ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จ๋น กวา่ จะ ผ่าน ไป น่ึง ปัน ป๋ี ) น่ี คือ ก๋าน 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เต้ือ ต้ี น่ึง 6 หมู่ คน ต้ี มี ส่วนฮว่ม ใน ก๋าน 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เต้ือ ต้ี น่ึง น้ี ก็ เป๋น สุข กับ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ์
ความ ต๋าย เต้ือ ต้ี สอง จะ บ่ มี อาํนาจ เหนือ หมู่ เขา เลย หมู่ เขา 
จะ เป๋น ปุโรหติ ของ พระเจ้า กับ ของ พระครสิต์ กับ จะ ปกครอง 
ฮว่ม กับ พระองค์ เป๋น เวลา น่ึง ปัน ป๋ี

ซาต๋าน ก๊าน
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7 เม่ือ เวลา น่ึง ปัน ป๋ี ผ่าน ไป แล้ว ซาต๋าน จะ ถูก ปลดปล่อย 
ออก มา จาก คอก ต้ี ขัง มัน 8 มัน จะ ออก ไป หลอกลวง กู้ จ้าด 
ใน โลก น้ี ต้ี มี จ้ือ วา่ โกก กับ มาโกกซ มัน จะ รวบรวม จ้าด 
ตังหลาย เป้ือ ไป เยยีะ สงคราม หมู่ เขา จะ มี จํา๋นวน นัก ขนาด 
เหมือน กับ เม็ด ทราย ต้ี อยู ่ต๋าม ฮมิ ฝ่ัง ทะเล 9 ข้าพเจ้า หนั หมู่ 
เขา ยก ก๋องทัพ ข้าม โลก มา ล้อม ต้ี อยู ่ของ คน ของ พระเจ้า ต้ี 
เป๋น เมือง ต้ี พระองค์ ฮกั แต่ จะ มี ไฟ ตก ลง มา จาก สวรรค์ เผา 
ทําลาย ก๋อง ทัพ หมู่ น้ัน 10มาร เซิง่ ได้ หลอกลวง หมู่ เขา น้ัน ถูก 
โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ ใน บึง น้ัน มี สัตว ์
ฮา้ย ตึง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม อยู ่ตวย หมู่ 
มัน ตึงหมด ได้ ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน ตึง วนั ตึง คืน ตลอดไป

ก๋าน ตัดสิน ของ พระเจ้า เต้ือ สุดต๊าย
11 แล้ว ข้าพเจ้า หนั บัลลังก์ ใหญ่ สี ขาว กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี น่ัง 

อยู ่บน บัลลังก์ น้ัน เม่ือ พระองค์ มา ป๋ากฏ แผ่นดิน โลก กับ 
สวรรค์ ก็ หาย ไป บ่ เหลือ ฮอย หื้อ ใผ หนั แหม เลย 12ข้าพเจ้า หนั 
คน ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว บ่ วา่ ผู้ ยิง่ใหญ่ กาวา่ ผู้ หน้อย ยนื 
อยู ่ต่อ หน้า บัลลังก์ น้ัน มี หนังสือ หลาย เล่ม เปิด ออก อยู่ กับ 
มี หนังสือ แหม เล่ม น่ึง ถูก เปิด ออก ตวย คือ หนังสือ แหง่ จีวติ
คน ต๋าย หมู่ น้ัน ได้ฮบั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม สิง่ ต้ี เขา เยยีะ ไป ต้ี ได้ 
บันทึก ไว ้ใน หนังสือ หมู่ น้ัน 13 คน ตังหลาย ต้ี ต๋าย อยู ่ใน ทะเล 
ก็ ขึ้น มา ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ ได้ ส่ง คน ตังหลาย ต้ี อยู ่
ต้ี หัน้ ขึ้น มา เหมือน กัน๋ หมู่ คน ต๋าย กู้ คน ได้ฮบั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม 
สิง่ ต้ี หมู่ เขา ได้ เยยีะ ลง ไป 14 หลังจาก น้ัน ความ ต๋าย กับ แดน 
คน ต๋าย ก็ ถูก กํา๋ โจ้ง ลง สู่ บึง ไฟ บึง ไฟ น้ี ละ คือ ความ ต๋าย เต้ือ 
ซ 20:8 20:8 อสค� 38:1-39:20
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สุดต๊าย 15 ถ้า ใผ บ่ มี จ้ือ จด ไว ้ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ก็ จะ ถูก โจ้ง 
ลง ไป ใน บึง ไฟ น้ัน

21
สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่ ยอ้น วา่ 
สวรรค์ เก่า กับ โลก เก่า น้ัน หาย ไป แล้ว กับ บ่ มี ทะเล แหม ต่อ ไป
2 ข้าพเจ้า หนั เมือง บรสุิทธิ์ คือ กรุง เยรูซาเล็ม แหง่ ใหม่ เซิง่ 
มา จาก พระเจ้า ลง มา จาก สวรรค์ เมือง น้ี ได้ เกียม ไว ้พรอ้ม 
แล้ว เหมือน กับ เจ้าสาว ต้ี แต่งตัว๋ งาม ไว ้ถ้า ฮบั คน ต้ี จะ เป๋น 
ผัว ของ นาง 3 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ดัง จาก บัลลังก์ อู ้วา่ �ผ่อ 
เต๊อะ ต้ี อยู ่ของ พระเจ้า ก็ อยู ่กับ มนษุย ์แล้ว พระองค์ จะ อยู ่
กับ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ เป๋น คน ของ พระองค์ พระเจ้า เอง ก็ จะ 
อยู ่กับ หมู่ เขา เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา๗ 4 พระองค์ จะ เจ๊ด 
น้ําต๋า กู้ หยด จาก ต๋า ของ หมู่ เขา แล้ว จะ บ่ มี ความ ต๋าย ความ 
เศรา้โศก ก๋าน ไห ้ฮอ้ง กาวา่ ความ เจ็บปวด แหม ต่อ ไป ยอ้น 
สิง่ เก่า ๆ ต้ี เกย เป๋น มา ได้ ป๊น ไป แล้ว�

5 หลังจาก น้ัน ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ อู ้วา่ �ผ่อ น่ี เต๊อะ เฮา 
ก่ําลัง สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ขึ้น มา ใหม่� กับ อู ้แหม วา่ �เขียน เรือ่ง 
น้ี ไว้ ยอ้น กํา อู ้หมู่ น้ี เจ้ือถือ ได้ เป๋น เรือ่ง แต๊� 6 แล้ว พระเจ้า อู ้
กับ ข้าพเจ้า วา่ �สําเรจ็ แล้ว เฮา เป๋น อลัฟา กับ โอเมกา คือ 
เป๋น จุด ตัง้เก๊า กับ จุด สุด ต๊าย ถ้า ใผ ใค่ กิน๋ น้ํา เฮา จะ หื้อ ผู้ น้ัน 
กิน๋ จาก ต๋า น้ํา แหง่ จีวติ โดย บ่ ต้อง ซ้ือ 7 คน ต้ี มี ชยั จะ เป๋น คน 
ต้ี ได้ฮบั สิง่ หมู่ น้ี ตึงหมด กับ เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ เขา เขา 
จะ เป๋น ลูก ของ เฮา 8 แต่ คน ต้ี ขี้แขะ คน ต้ี ละ ความ เจ้ือ ไป คน 
ต้ี เยยีะ สิง่ ต้ี น่า ขี้จ๊ะ คน ต้ี ฆ่า คน คน ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี ใจ๊ 
๗ 21:3 21:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ประโยค ต้ี วา่
�เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา�
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เวทมนตร ์กาถา คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ กับ กู้ คน ต้ี อู ้ขี้ จุ ขี้ 
ล่าย จะ อยู ่ใน บึง ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ น่ัน จะ เป๋น ความ 
ต๋าย เต้ือ สุดต๊าย�

กรุง เยรูซาเล็ม ใหม่
9 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ใน เจ็ด องค์ ต้ี กํา๋ สลุง ใบ ต้ี เต๋ม 

ไป ด้วย ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง สุด ต๊าย มา อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่
�มา น่ี กํา ลอ เฮา จะ หื้อ เจ้า หนั เจ้าสาว ต้ี เป๋น เมีย ของ ลูก แกะ 
ตัว๋ น้ัน� 10 ต๋อน ต้ี พระวญิญาณ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า น้ัน ทูตสวรรค์ 
ก็ ปา ข้าพเจ้า ไป ดอย ต้ี สูง ใหญ่ ขนาด แล้ว หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ เมือง 
ต้ี บรสุิทธิ ์คือ กรุง เยรูซาเล็ม เซิง่ ก่ําลัง ลอย ลง มา จาก สวรรค์
มา จาก พระเจ้า 11 เมือง น้ัน ก็ มี รศัมี ของ พระเจ้า แจ้ง เต๋ม ไป 
หมด เซิง่ ความ เป่งแจ้ง น้ัน เหมือน กับ เพชรพลอย ต้ี มี รากา 
แปง นัก ขนาด เหมือน พลอย สี เขียว สด ใส อยา่ง หนิ เจียระไน
12 เมือง น้ัน มี ก่ําแปง สูง ใหญ่ ต้ี มี ปะตู๋ อยู ่สิบ สอง บาน แต่ ละ 
บาน มี ทูตสวรรค์ ยนื เฝ้า อยู ่น่ึง องค์ แต่ ละ ปะตู๋ ก็ มี จ้ือ น่ึง จาก 
สิบ สอง ผะกุ๋น ของ อสิราเอล เขียน ไว้ 13 แต่ ละ ทิศ มี ปะตู๋ อยู ่
สาม บาน ตึง ทิศ เหนือ ทิศ ใต้ ทิศ ตะวนั ออก กับ ทิศ ตะวนั ตก
14 ก่ําแปง เมือง แป๋ง อยู ่บน ฐาน หนิ สิบ สอง ก้อน บน ฐาน หนิ
แต่ ละ อนั น้ัน มี จ้ือ ของ อคัรทูต สิบ สอง คน ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน 
เขียน ติด ไว ้คน ละ ฐาน

15 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี อู ้กับ ข้าพเจ้า กํา๋ ไม้ วดั มอก คํา เป้ือ ต้ี จะ 
เอา ไว ้วดั ขนาด ของ เมือง ตึง ปะตู๋ กับ ก่ําแปง ต่าง ๆ 16 เมือง 
น้ัน เป๋น ฮูป ส่ี เหล่ียม เต้า กัน๋ กู้ ด้าน เซิง่ มี ความ ยาว เต้า กับ 
ความ กวา้ง ทูต องค์ น้ัน จึง ได้ เอา ไม้มอก วดั ขนาด ของ เมือง
เซิง่ วดั ความ กวา้ง ความ ยาว กับ ความ สูง ได้ เต้า กัน๋ หมด
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คือ สอง ปัน ส่ี รอ้ย กิโลเมตร 17 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน วดั ก่ําแปง 
เมือง ได้ สูง รอ้ย ส่ี สิบ ส่ี ศอก๘ ต๋าม มอก วดั ของ มนษุย ์ต้ี ทูต
สวรรค์ ก็ ใจ๊ เหมือน กัน๋ 18 ก่ําแปง น้ัน แป๋ง จาก แจสเพอร์ ตัว๋ 
ของ เมือง น้ัน แป๋ง จาก คํา บรสุิทธิ์ เซิง่ ใส เหมือน แก้ว 19 ฐาน 
หนิ สิบ สอง ฐาน ของ ก่ําแปง เมือง แต่งหยอ้ง ด้วย เพชรพลอย 
ต่าง ๆ ฐาน ต้ี น่ึง เป๋น แจสเพอร์ ฐาน ต้ี สอง เป๋น ไพลิน ฐาน ต้ี 
สาม เป๋น หนิโมรา ฐาน ต้ี ส่ี เป๋น มรกต 20 ฐาน ต้ี หา้ เป๋น หนิ
โอนิกซ์ ฐาน ต้ี หก เป๋น คารเ์นเลียน ฐาน ต้ี เจ็ด เป๋น เพอริโด
ฐาน ต้ี แปด เป๋น เบรลิ ฐาน ต้ี เก้า เป๋น บุษราคัมน้ําออ่น ฐาน ต้ี 
สิบ เป๋น ครโิซเพรส ฐาน ต้ี สิบ เอด็ เป๋น เพทาย ฐาน ต้ี สิบ สอง 
เป๋น แอเมทิสต์ 21 ปะ ตู๋ ตึง สิบ สอง ปะ ตู๋ น้ัน แป๋ง จาก ไข่มุก 
ขนาด ใหญ่ สิบ สอง เม็ด ปะตู๋ ละ น่ึง เม็ด ถนน หนตาง ของ เมือง 
แป๋ง จาก คํา บรสุิทธิ ์เซิง่ ใส เหมือน แก้ว

22 ข้าพเจ้า บ่ หนั พระวหิาร ใน เมือง น้ัน เลย ยอ้น องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ก็ คือ พระ
วหิาร น้ัน เอง 23 เมือง น้ี บ่ จํา๋ เป๋น ต้อง มี แสง สวา่ง จาก ดวง 
ตะวนั กาวา่ ดวงเดือน ยอ้น รศัมี ของ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เมือง 
น้ี เป่งแจ้ง ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เป๋น โกม ไฟ ของ เมือง น้ี 24 จ้าด ตัง
หลาย ก็ จะ เตียว โดย ใจ๊ แสง จาก เมือง น้ี กับ หมู่ กษัตรยิ ์บน 
โลก จะ นํา เอา ความ มัง่คัง่ ของ ต๋น เข้า มา สู่ เมือง น้ี 25 ปะตู๋ 
เมือง จะ เปิด ตลอด เวลา บ่ มี วนั หบั ยอ้น เมือง น้ี บ่ มี เม่ือคืน
26 จ้าด ตังหลาย จะ นํา ทรพัย ์สมบัติ กับ ความ มัง่คัง่ ของ เขา 
เข้า มา สู่ เมือง น้ี 27 สิง่ ต้ี บ่ บรสุิทธิ ์จะ บ่ สามารถ เข้า ไป ได้ เลย
รวม ตึง คน ต้ี เยยีะ สิง่ น่า ขี้จ๊ะ กาวา่ อู ้ขี้ จุ ตวย คน ต้ี จะ เข้า ไป ได้ 
จะ ต้อง เป๋น คน ต้ี มี จ้ือ จด อยู ่ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ของ ลูก แกะ 

๘ 21:17 21:17 อาจ อา้งเถิง ความ หนา
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ตัว๋ น้ัน เต้าอัน้

22
แม่น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ

1 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ แม่น้ํา เซิง่ มี น้ํา 
ต้ี หื้อ จีวติ น้ํา น้ัน ใส เหมือน แก้ว เจียระไน ไหล ออก มา จาก 
บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน 2 มัน ไหล ลง มา ต้ี 
ก๋าง ถนน หนตาง ของ เมือง ฮมิ สอง ฝ่ัง ของ แม่ น้ํา มี เก๊าไม้ ต้ี 
หื้อ จีวติ ต้ี ออก หน่วย ป๋ี ละ สิบ สอง เต้ือ เดือน ละ เต้ือ ส่วน ใบ 
ของ เก๊า น้ัน เอา ไว ้ฮกัษา จ้าด ตังหลาย หื้อ หาย โรค 3 ใน เมือง 
บ่ มี สิง่ ใด ต้ี พระเจ้า สาป แจ้ง เลย บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ 
ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จะ อยู ่ใน เมือง น้ี กับ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ 
จะ กราบ ไหว ้พระองค์ 4 หมู่ เขา จะ หนั หน้า ของ พระองค์ กับ 
จ้ือ ของ พระองค์ จะ อยู ่บน หน้าผาก ของ หมู่ เขา 5 จะ บ่ มี เม่ือ
คืน แหม ต่อ ไป จะ บ่ มี ใผ ต้องก๋าน แสง จาก โกม ไฟ กาวา่ แสง 
ตะวนั ยอ้น พระเจ้า องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ เป๋น แสง สวา่ง หื้อ 
หมู่ เขา หมู่ เขา จะ ปกครอง ตลอดไป

พระเยซู จะ มา
6 แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �กํา อู ้หมู่ น้ี เจ้ือ

ถือ ได้ เป๋น ความ จรงิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ของ 
จิตวญิญาณ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ ส่ง ทูต
สวรรค์ ของ พระองค์ หื้อ ไป แสดง หื้อ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ 
หนั เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี จะ ต้อง เกิด ขึ้น เวย ๆ น้ี�

7 �ผ่อ เต๊อะ เฮา ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี คน ต้ี เจ้ือฟัง กํา ตวาย
ตัก๊ ต้ี ได้ เปิดเผย ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี ก็ เป๋น สุข�

8 ข้าพเจ้า คือ ยอหน์ คน ต้ี ได้ยนิ กับ ได้ หนั สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี
เม่ือ ข้าพเจ้า ได้ยนิ กับ ได้ หนั แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ตัว๋ ลง เป้ือ จะ 
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หมอบ ลง นมัสก๋าน ต้ี ตีน๋ ทูตสวรรค์ ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า หนั 
สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี 9 แต่ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน บอก ข้าพเจ้า วา่ �บ่ ดี 
เยยีะ จาอี้ ยอ้น เฮา ก็ เป๋น เป้ือน ผู้ ฮบัใจ๊ ตวย กัน๋ กับ เจ้า กับ ป้ี
น้อง ของ เจ้า ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง กู้ คน 
ต้ี เจ้ือฟัง ถ้อยกํา ใน หนังสือ เล่ม น้ี จง นมัสก๋าน พระเจ้า เต๊อะ�

10 แล้ว ต้าน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �หา้ม เก็บ กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ 
เปิดเผย ไว ้ใน หนังสือ เล่ม น้ี เป๋น ความ ลับ ยอ้น ใก้ เถิง เวลา ต้ี 
เรือ่ง หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว 11 ปล่อย คน ต้ี เยยีะ ผิด หื้อ เยยีะ ผิด 
ต่อ ไป คน ลามก ก็ หื้อ ลามก ต่อ ไป ส่วน คน ต้ี เยยีะ ถูก ก็ หื้อ เยยี
ะ จาอัน้ ต่อ ไป คน บรสุิทธิ ์ก็ หื้อ เป๋น คน บรสุิทธิ ์ต่อ ไป�

12 �ฟัง หื้อ ดี เฮา ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี จะ เอา รางวลั มา ตวย
เป้ือ จะ ตอบแตน แต่ ละ คน ต๋าม ต้ี เขา เยยีะ 13 เฮา คือ อลัฟา 
กับ โอเมกา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย เป๋น จุด ตัง้เก๊า กับ จุด สุดต๊าย
14 หมู่ คน ต้ี ซ่วย ล้าง เส้ือ คุม ของ ต๋น ก็ เป๋น สุข เขา จะ ได้ มี สิทธิ ์
กิน๋ จาก เก๊าไม้ ต้ี หื้อ จีวติ กับ ผ่าน ปะตู๋ เข้า ไป ใน เมือง ได้ 15 ส่วน 
คน ต้ี อยู ่นอก เมือง เป๋น หมู่ หมา คือ คน ต้ี ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา
คน ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี ฆ่า คน อื่น คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ
กับ คน ต้ี ฮกั ก๋าน ขี้ จุ กับ จุ อยู ่ตลอด เวลา 16 เฮา คือ เยซู ได้ ส่ง 
ทูตสวรรค์ ของ เฮา หื้อ มา เป๋น พยาน กับ หมู่ ต้าน เก่ียวกับ สิง่ 
ต่าง ๆ หมู่ น้ี เป้ือ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ
เฮา สืบ เจ๊ือสาย มา จาก ครอบครวั ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เฮา คือ 
ดาว ประจํา๋ ฮุง่ ต้ี สุกใส�

17 พระวญิญาณ กับ เจ้าสาว อู ้วา่ �มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ต้ี 
ได้ยนิ เรือ่ง น้ี อู ้วา่ �มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา มา
ใผ ก็ ต๋าม ต้ี ใค่ ได้ ก็ จะ ได้ฮบั น้ํา แหง่ จีวติ โดย บ่ ต้อง ซ้ือ เลย
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18 ข้าพเจ้า ยอหน์ ขอ เตือ๋น กู้ คน ต้ี ได้ยนิ กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ 
เปิด เผย ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี วา่ ถ้า คน ใด เต่ือม แถ้ง อะ
หยงั เข้า ไป ใน กํา หมู่ น้ี พระเจ้า จะ เต่ือม แถ้ง ความ ฉิบหาย 
ต่าง ๆ ต้ี ได้ เขียน ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี หื้อ กับ เขา 19 ถ้า เขา 
ตัด กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ เปิดเผย ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี ออก ไป
พระเจ้า ก็ จะ ตัด สิทธิ ์เขา บ่ หื้อ กิน๋ ผล จาก เก๊าไม้ แหง่ จีวติ กับ 
บ่ หื้อ เข้า ไป ใน เมือง บรสุิทธิ ์น้ัน ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ เล่ม 
น้ี 20 พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ เป๋น พยาน เรือ่ง น้ี อู ้วา่ �แม่น แล้ว เฮา ก่ํา
ลัง จะ มา เวย ๆ น้ี� อาเมน ขอ หื้อ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
มา เวย ๆ เต๊อะ 21 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ได้ฮบั พระคุณ จาก พระ
เยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เต๊อะ อาเมน
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