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પ્રકટ કરણ
લેખક
પ્ર ુએ દૂત દ્વારા જે ક ું તેને લખી લેનાર તર કે યોહાન પ્રે રત પોતા ું

નામ આપે છે. જ ટન મા ટર, ઇરેનીયસ, હ પો લટસ, તે ુર્ લયન,
આલેકસા ન્દ્રયાનો ક્લેમેંટ તથા ુર ટો રયન જવેા મંડળ ના શરૂઆતના
લેખકો યોહાન પ્રે રતને પ્રકટ કરણના ુસ્તકનો લેખક ગણે છે. આ
ુસ્તક યહૂદ સા હત્યનો એક પ્રકાર એટલે કે “ભ વષ્યવાણી” ના

રૂપમાં લખાયે ું છે કે જે જઓે સતાવણીનો સામનો કર ર ા છે
તેઓને ઈ રના અં તમ વજય વષે આશાનો સંદેશોઆપવા સાંકે તક
કલ્પનાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 95 થી 96 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાન નદ શત કરે છે કે તે એજીયન સ ુદ્રના પાત્મસ બેટ પર હતો

કે ાં તેણે પ્રબોધવાણી પ્રાપ્ત કર હતી (1:9).

વાંચકવગર્
યોહાને ક ું કે પ્રબોધવાણીઆ સયામાંની સાત મંડળ ઓ માટે હતી

(1:4).

હે ુ
પ્રકટ કરણનો નદ શત હે ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને તથા તેમ ું ક્તત્વ અને

સામથ્યર્ને પ્રગટ કરવાનો તથા જે બહુ જલદ બનવા ું હ ું તે તેમના
સેવકોને જણાવવાનો છે (1:1). આ જગતનો અંત ચો સ આવશે
અને ચો સ ન્યાય કરવામાં આવશે તે વષે આઅં તમ ચેતવણી છે. તે
આપણને સ્વગર્ની તથા જઓે પોતાના વ ોને સફેદ રાખે છે તેઓ માટે
રાખી ૂકેલા બધા મ હમાની થોડ ઝાંખી કરાવે છે. પ્રકટ કરણ ું ુસ્તક
આપણને મહા વપ કાળની વપ ઓ તથા અં તમ અ કે જનેો
સામનો બધા જ અ વ ાસીઓ અનંતકાળ માટે કરશે તે ું અવલોકન
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કરાવે છે. આ ુસ્તક શેતાન ું પતન તથા તે અને તેના દૂતોનો જે અં તમ
હાલ થવાનો છે તે દોહરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
અનાવરણ

રૂપરેખા
1. ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ તથા ઈ ુની સાક્ષી— 1:1-8
2. તેં જોયેલી બાબતો— 1:9-20
3. સાત ા નક મંડળ ઓ— 2:1-3:22
4. બનવા જઇ રહેલી બાબતો— 4:1-22:5
5. પ્ર ુની અં તમ ચેતવણી તથા પ્રે રતની અં તમ પ્રાથર્ના— 22:6-
21

યોહાનને થયે ું પ્રકટ કરણ
1 ઈ ુ ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ,એટલે જે બનાવો ટૂક સમયમાં બનવાના

છે તે પોતાના દાસોને કહ બતાવવા સારુ ઈ રે તેમના ુત્ર ઈ ુને તે
આપ્ ુ.ં અને તેમણે*પોતાનો સ્વગર્દૂત મોકલીને તે પોતાના દાસયોહાનને
બતા ું. 2યોહાને ઈ રનાં વચન તથા ઈ ુ ખ્રસ્તની સાક્ષી વષે જટે ું
પોતે જો ું તેની મા હતી આપી. 3ભ વષ્યમાં બનવાની બનાઓજઓે
વાંચે છે, આ ભ વષ્યવાણી ું વચન જઓે સાંભળે છે અને એમાં જે
લખે ું છે તે પાળે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે સમય પાસે છે.

સાત મંડળ ઓને સલામી
4જે સાત મંડળ ના વ ાસી સ ુદાયઆ સયામાં છે તેઓને યોહાન

લખે છે. જે છે અને જે હતા અને જેઆવનાર છે તેમનાંથી, તથા તેમના
સહાસન આગળ જે સાત આત્મા છે તેઓના તરફથી, 5 તથા ઈ ુ
ખ્રસ્ત જે વ ા ુ સાક્ષી, અને મરણ પામેલાંમાંથી પ્રથમ ઊઠેલ અને
દુ નયાના રાજાઓનાઅ ધકાર છે તેમનાંથી, તમારા પર કૃપા તથા શાં ત
હો. જમેણે આપણા પર પ્રેમ કય , અને પોતાના રક્ત વડે આપણને
આપણાં પાપથી બચા ા; 6અને ઈ ર પતાને માટે આપણને રા

* 1:1 1:1 ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે
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તથા યાજકો બના ા, તેમનો મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ ુધી
હો;આમીન.

7 જુઓ, તે વાદળાંમાં આવે છે અને દરેકઆંખ,અને જઓેએ તેમને
વીંધ્યા તેઓ પણ તેમને જોશે;અને ૃથ્વી પરનાં સઘળાં કુળો તેમને લીધે
વલાપ કરશ;ે હા,આમીન.
8 પ્ર ુ ઈ ર જે છે, જે હતા અને જે આવનાર છે, જે સવર્સમથર્ છે,

તે એમ કહે છે કે, ‘હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા છુ.’ ”

યોહાનને ખ્રસ્ત ું સંદશર્ન
9 હુ યોહાન તમારો ભાઈ, અને વપ માં તથા ઈ ુના રા તથા

ધીરજમાં તમારા સહભાગી, ઈ રનાં વચનને લીધે તથા ઈ ુની સાક્ષીને
લીધે, પાત્મસ ટા ુ પર હતો. 10 પ્ર ુના દવસે હુ આત્મામાં હતો, ત્યારે
મેં માર પાછળ રણ શગડાના અવાજ જવેી મોટ વાણી એમ કહેતી
સાંભળ કે, 11 ‘ ું જે જુએ છે તે ુસ્તકમાં લખ, અને એફેસસમાં,
સ્મનાર્મા,ં પેગાર્મનમા,ં ુઆતૈરામા,ં સા દસમા,ં ફલાડે લ્ફયામાં તથા
લાઓ દ કયામાં જે સાત મંડળ છે તેઓને મોકલ.’ ”

12 જે વાણીએ માર સાથે વાત કર , તેને જોવા હુ ફય ; ત્યારે મેં
સોનાની સાત દ વીને જોઈ. 13 તે દ વીઓની વચમાં મ ુષ્ય ુત્ર જવેા
એકને મેં જોયા, તેમણે પગની નીચે ુધી પહોંચે એવો ઝભ્ભો પહેરેલો
હતો અને તેમની છાતી પર સોનાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો.

14 તેમ ું મા ું તથા વાળ સફેદ ઊન અને બરફની માફક ેત હતા;ં
અને તેમની આંખો અ ની જ્વાળા જવેી હતી. 15 તેમના પગ જાણે
ભઠ્ઠ માં ુદ્ધ થયેલા ચળકતા પ ળના જવેા હતા;અને તેમનો અવાજ
ઘણાં પાણીનાં મોજાંના જવેો ગજતો હતો. 16 તેમના જમણાં હાથમાં
સાત તારા હતા;અને તેમના ુખમાંથી બેધાર તી ણ તલવાર નીકળતી
હતી. તેમનો ચહેરો ૂણર્ તેજથી પ્રકાશતા ૂયર્ સમાન હતો.

17 જયારે મેં તેમને જોયા ત્યારે ૂએલા જવેો થઈને હુ તેમના પગ
પાસે પડ ગયો. ત્યારે તેમણે પોતાનો જમણો હાથ મારા પર ૂક ને ક ું
કે, ‘બીશ ન હ, પ્રથમ તથા છેલ્લો હુ છુ; 18અને જે જીવંત છે તે હુ છુ.
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હુ ૃત્ ુ પામ્યો હતો અને જુઓ, હવે હુ સદાકાળ જીવતો છુ! મરણ
તથા પાતાળની ચાવીઓ માર પાસે છે.

19તેં જે જો ું છે અને જે થ ું છે,અને હવે પછ જેજે થશે, તે સઘ ું
લખ. 20મારા જમણાં હાથમાં જે સાત તારા તથા સોનાની સાત દ વી તેં
જોયાં, એમનો ુલાસો ું લખ. સાત તારા તો સાત મંડળ ના સ્વગર્દૂત
છે,અને સાત દ વી તો સાત મંડળ છે.

2
એફેસસની મંડળ ને સંદેશ

1એફેસસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જે પોતાના જમણાં હાથમાં સાત તારા રાખે છે અને જે સોનાની સાત

દ વીની વચ્ચે ચાલે છે તે આ વાતો કહે છે, 2 તારાં કામ, તાર મહેનત
તથા તાર ધીરજને હુ જાણું છુ, વળ એ પણ જાણું છુ કે, ું દજુનને
સહન કર શકતો નથી,અને જઓે પોતાને પ્રે રત કહેવડાવે છે પણએવા
નથી, તેઓને તેં પારખી લીધા,અને તેઓ જૂઠા છે એમ તને ખબર પડ .

3 વળ ું ધીરજ રાખે છે, તથા મારા નામની ખાતર તેં સહન ક ુ છે,
અને ું થાક ગયો નથી. 4 તોપણ તાર વરુદ્ધ મારે આટ ું છે કે, તેં
તારા પ્રથમના પ્રેમનો ત્યાગ કય છે. 5એ માટે ું ાંથી પડ્યો છે તે
યાદ કર ને પસ્તાવો કર તથા પ્રથમના જવેા કામ ન હ કરે તો હુ તાર પાસે
આવીશ,અને જો ું પસ્તાવો ન હ કરે તો તાર દ વીને તેની જગ્યાએથી
હુ હટાવી દઈશ.

6 પણ તાર તરફેણમાં આ તારા માટે સાર વાત છે કે ું
નીકોલાયતીઓના કામ,જઓેને હુ ધ ારુ છુ, તેઓને ું પણ ધ ારે
છે. 7 પ વત્ર આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જનેે કાન છે તે સાંભળે. જે
વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને ઈ રના પારાદૈસમાંના જીવનનાં ૃક્ષ પર ું ફળ
હુ ખાવાને આપીશ.

સ્મનાર્ની મંડળ ને સંદેશ
8 સ્મનાર્માંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
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જે પ્રથમ તથા છેલ્લાં, જે ૃત્ ુ પામ્યા પણ સજીવન થયા, તે આ
વાતો કહે છે, 9 હુ તાર વપ તથા તાર ગર બી જાણું છુ તોપણ ું
ધનવાન છે,જે કહે છે કે,અમે યહૂદ છ એ પણ તેઓ યહૂદ નથી પણ
શેતાનની સભા છે, તેઓ ું દભુાર્ષણ હુ જાણું છુ.

10 તારે જે જે સહન કર ું પડશે, તેનાથી બીશ ન હ; જુઓ!
તમારુ પર ક્ષણ થાયએ માટે તમારામાંના કેટલાકને શેતાન બંદ ખાનામાં
નાખવાનો છે; તમને દસ દવસ ુધી વપ પડશ.ે ું મરણ ુધી
વ ા ુ રહે અને હુ તને જીવનનો ુગટ આપીશ. 11 પ વત્ર આત્મા
મંડળ ને જે કહે છે, તે જનેે કાન છે તે સાંભળે; જે વજય પ્રાપ્ત કરશે
તેને બીજા મરણ ું દઃુખ ભોગવ ું પડશે ન હ.

પેગાર્મમની મંડળ ને સંદેશ
12 પેગાર્મનમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જનેી પાસે બેધાર તી ણ તલવાર છે તે આ વાતો કહે છે કે, 13 ું
ાં રહે છે તે હુ જાણું છુ, એટલે ાં શેતાનની ગાદ છે ત્યા.ં વળ
ું મારા નામને વળગી રહે છે,જયારે મારા વ ા ુ સાક્ષી અં તપાસને,

તમારામાં, એટલે ાં શેતાન વસે છે ત્યા,ં માર નાખવામાં આ ો, તે
દવસોમાં પણ તેં મારા પરના વ ાસનો ઇનકાર કય ન હ.
14 તોપણ મારે તાર વરુદ્ધ થોડ ક વાતો છે, કેમ કે બલામના

શક્ષણને વળગી રહેનારા ત્યાં તાર પાસે છે;એણે બાલાકને ઇઝરાયલ
ુત્રોની આગળ પાપ કરવા શીખ ું કે તેઓ ૂ તઓની પ્રસાદ

ખાય અને ભચાર કરે. 15 એ જ પ્રમાણે જઓે એવી ર તે
નીકોલાયતીઓના બોધને વળગી રહે છે તેઓ પણ તારે ત્યાં છે.

16 તેથી પસ્તાવો કર! ન હ તો હુ તાર પાસે વહેલો આવીશ અને
મારા મોમાંની તલવારથી હુ તેઓની સાથે લડ શ. 17આત્મા મંડળ ને
જે કહે છે તે જનેે કાન છે તે સાંભળે. જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને હુ
ુપ્તમાં રાખેલા મા ામાંથી આપીશ, વળ હુ તેને સફેદ પથ્થરઆપીશ,

તેના પર એક ન ું નામ લખે ું છે, તેને જે પામે છે તે સવાય બીજુ કોઈ
તે નામ જાણ ું નથી.

ુઆતૈરાની મંડળ ને સંદેશ
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18 ુઆતૈરામાંનાં મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
ઈ રના ુત્ર,જમેની આંખો અ ની જ્વાળા જવેી છે,અને જમેનાં

પગ ચળકતા પ ળના જવેા છે, તે આ વાતો કહે છે. 19 તારાં કામ,
તારો પ્રેમ, તાર સેવા, તારો વ ાસ તથા તાર ધીરજ હુજાણું છુ, તારાં
છેલ્લાં કામ પહેલાંના કરતાં અ ધક છે એ પણ હુ જાણું છુ.

20 તોપણ મારે તાર વરુદ્ધ આટ ું છે કે ઇઝબેલ, જે પોતાને
પ્રબો ધકા કહેવડાવે છે, તે ીને ું સહન કરે છે. તે મારા સેવકોને

ભચાર કરવાને તથા ૂ તઓની પ્રસાદ ખાવાને શીખવે છે તથા
ભમાવે છે. 21 તે પસ્તાવો કરે, માટે મેં તેને તક આપી; પણ તે પોતાના
બદકૃત્યનો પસ્તાવો કરવા ઇચ્છતી નથી.

22 જુઓ, હુ તેને દઃુખના પથાર માં ફેંક દઈશ,અને તેની સાથે મળ ને
જઓે બેવફાઈ કરે છે તેઓ જો પોતાના કામનો પસ્તાવો ન કરે તો
તેઓને હુ મોટ વપ માં ના ું છુ. 23મરક થી હુ તેનાં છોકરાંનો સંહાર
કર શ, જથેી સવર્ વ ાસી સ ુદાય જાણશે કે મન તથા અંતઃકરણનો
પારખનાર હુ છુ. તમને દરેકને હુ તમારાં કામ પ્રમાણે બદલો આપીશ.

24 પણ તમે ુઆતૈરામાંનાં બાક ના જટેલાં તેણીનો શક્ષણ માનતા
નથી,જઓે શેતાનના ‘ઊંડા મમ ’જમે તેઓ કહે છે તેમ જાણતા નથી,
તે તમોને હુ આ કહુ છુ કે, તમારા પર હુ બીજો બોજો નાખીશ ન હ;
25 તોપણ તમાર પાસે જે છે, તેને હુ આ ું ત્યાં ુધી વળગી રહો.

26 જે જીતે છે અને અંત ુધી મારાં કામ કયાર્ કરે છે, તેને હુ દેશો
પર અ ધકાર આપીશ. 27 તે લોખંડના રાજદડથી તેઓ પર અ ધકાર
ચલાવશ,ે કુભારના વાસણની પેઠે તેઓના ટુકડટુેકડાં થઈ જશ.ે 28મારા
પતા પાસેથી જે અ ધકાર મને મ ું છે તે હુ તેઓને આપીશ; વળ હુ
તેને પ્રભાતનો તારો આપીશ. 29આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જનેે કાન
છે તે સાંભળે.

3
સા દસમાંની મંડળ ને સંદેશ

1સા દસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
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જમેને ઈ રના સાતઆત્મા તથા સાત તારા છે, તેઓઆવાતો કહે
છે તારાં કામ હુ જાણું છુ કે “ ું જીવંત તર કે જાણીતો છે, પણ ખરેખર
ું ૃત છે.” 2 ું જા ૃત થા અને બાક ના જે કાય તારામાં બચી ગયો

છે તે મરણ પામવાની તૈયાર માં છે, તેઓને બળવાન કર; કેમ કે મેં તારાં
કામ મારા ઈ રની આગળ સં ૂણર્ થયેલાં જોયાં નથી.

3 માટે તને જે મ ું, તેં જે સાંભ ું છે, તેને યાદ કર અને ધ્યાનમાં
રાખ, અને પસ્તાવો કર. કેમ કે જો ું જા ૃત ન હ રહે તો હુ ચોરની
માફક આવીશ, અને કઈ ઘડ એ હુ તારા પર આવીશ તેની તને ખબર
ન હ પડ.ે 4 તોપણ જઓેએ પોતાનાં વ ો અ ુદ્ધ કયા નથી, એવાં
થોડા લોકો તાર પાસે સા દસમાં છે; તેઓ સફેદ વ પહેર ને માર
સાથે ફરશે; કેમ કે તેઓ લાયક છે.

5 જે જીતે છે તેને એ જ પ્રમાણે સફેદ વ પહેરાવાશે; જીવનનાં
ુસ્તકમાંથી તે ું નામ હુ ૂંસી નાખીશ ન હ. પણ મારા પતાનીઆગળ

તથા તેમના સ્વગર્દૂતોની આગળ હુ તે ું નામ સ્વીકાર શ. 6 આત્મા
મંડળ ને જે કહે છે, તે જનેે કાન છે તે સાંભળે.

ફલાડે લ્ફયામાંની મંડળ ને સંદેશ
7 ફલાડે લ્ફયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જે પ વત્ર છે, જે

સત્ય છે, જનેી પાસે દાઉદની ચાવી છે, જે તે ઉઘાડે છે એને કોઈ બંધ
કરશે ન હ, તથા જે તે બંધ કરશે એને કોઈ ઉઘાડ શકશે નથી, તે આ
વાતો કહે છે.

8 તારાં કામ હુ જાણું છુ. જુઓ, તાર આગળ મેં બારણું ુલ્ ું ૂ ું
છે, તેને કોઈ બંધ કર શકે તેમ નથી. તારામાં થોડ શ ક્ત છે, તોપણ તેં
માર વાત માની છે અને મારા નામનો ઇનકાર કય નથી.

9 જુઓ,જઓે શેતાનની સભામાંના છે,જઓે કહે છે કે અમે યહૂદ
છ એ, તોપણ એવા નથી, તેઓ જૂઠુ બોલે છે. હુ તેઓની પાસે એમ
કરાવીશ કે તેઓઆવીને તારા પગઆગળ નમશે,અને મેં તારા પર પ્રેમ
રા ો છે એ ું તેઓ જાણશે. 10 તેં ધીરજ ૂવર્ક મારા વચન પા ું છે,
તેથી ૃથ્વી પર રહેનારાઓની કસોટ કરવા સારુ કસોટ નો જે સમય
આખા માનવજગત પર આવનાર છે, તેનાથી હુ પણ તને બચાવીશ.
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11 હુ વહેલો આ ું છુ; તારુ જે છે તેને ું વળગી રહે કે, કોઈ તારો ુગટ
લઈ લે ન હ.

12જે જીતે છે તેને હુ મારા ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં સ્તંભ કર શ, તે
ફર ત્યાંથી બહાર જશે ન હ; વળ તેના પર ઈ ર ું નામ તથા મારા
ઈ રના શહેર ું નામ, એટલે જે ન ું યરુશાલેમ મારા ઈ રની પાસેથી
સ્વગર્માંથી ઊતરે છે તે ું, તથા મારુ પોતા ું ન ું નામ લખીશ. 13આત્મા
મંડળ ને જે કહે છે તે જનેે કાન છે તે સાંભળે.

લાઓ દ કયામાંની મંડળ ને સંદેશ
14 લાઓ દ કયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જે આમીન છે,

જે વ ા ુ તથા ખરા સાક્ષી છે,જે ઈ રની ૃ ના ૂળરૂપ છે, તે આ
વાતો કહે છે.

15 તારાં કામ હુ જાણું છુ, કે ું ઠડો નથી, તેમ જ ગરમ પણ નથી; ું
ઠડો અથવા ગરમ થાય એમ હુ ચાહુ છુ! 16 પણ ું હૂફાળો છે, એટલે
ગરમ નથી તેમજ ઠડો પણ નથી, માટે હુ તને મારા મોંમાંથી ૂંક નાખીશ.

17 ું કહે છે કે, હુ શ્રીમંત છુ, મેં સંપ મેળવી છે, મને કશાની ખોટ
નથી; પણ ું જાણતો નથી કે, ું કગાળ, દયાજનક, ગર બ, અંધ તથા
નવર્ છે. 18 માટે હુ તને એવી સલાહ આ ું છુ કે ું શ્રીમંત થાય,
માટે અ થી ુદ્ધ કરે ું સો ું માર પાસેથી વેચા ું લે; ું વ પહેર, કે
તાર નવર્ હોવાની શરમ પ્રગટ ન થાય, માટે સફેદ વ વેચાતાં લે;
ું દેખતો થાય, માટે અંજન વેચા ું લઈને તાર આંખોમાં આંજ.
19 હુ જટેલાં પર પ્રેમ રા ું છુ, તે સવર્ને ઠપકો આ ું છુ તથા શીખવ ું

છુ; માટે ું ઉત્સાહ થા અને પસ્તાવો કર. 20 જુઓ, હુ બારણાઆગળ
ઊભો રહ ને ખટખટાવ ું છુ; જો કોઈ માર વાણી સાંભળ ને બારણું
ઉઘાડશે, તો હુ તેની પાસે અંદર આવીને તેની સાથે જમીશ, તે પણ
માર સાથે જમશ.ે

21જે જીતે છે તેને હુ મારા રા ાસન પર માર પાસે બેસવા દઈશ,
જમે હુ પણ જીતીને મારા પતાની પાસે તેમના રા ાસન પર બેઠેલો
છુ. 22આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જનેે કાન છે તે સાંભળે.
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4
સ્વગર્માં આરાધના

1 એ ઘટનાઓ બન્યા પછ મેં જો ું, તો જુઓ, સ્વગર્માં એક દ્વાર
ૂલે ું હ ુ.ં જે પ્રથમ વાણી રણ શગડાના અવાજ જવેી મેં સાંભળ તે

માર સાથે બોલતી હતી. તેણે ક ું કે, ‘અહ ઉપરઆવ,હવે પછ જેજે
થવા ું છે તે હુ તને બતાવીશ.’ ” 2એકાએક હુ આત્મામાં હતો; ત્યારે
જુઓ, સ્વગર્માં એક રા ાસન ૂકવામાં આ ું, તેના પર એક જણ
બરાજલેા હતા. 3 તે દેખાવમાં લાલ પાષાણ તથા અક ક જવેા હતા;
રા ાસનનીઆસપાસએકમેઘધ ુષ હ ુ.ં તેનો દેખાવ નીલમ ણજવેો
હતો.

4 રા ાસનની આસપાસ ચોવીસ આસનો હતા;ં તેના પર ચોવીસ
વડ લો બેઠેલા મેં જોયા, તેઓએ સફેદ વ પહેરેલાં હતાં; તેઓનાં
માથાં પર સોનાનાં ુગટ હતા. 5 રા ાસનમાંથી વીજળ ઓ, વાણીઓ
તથા ગજનાઓનીકળતી હતીઅને રા ાસનનીઆગળઅ ના સાત
દ વા બળતા હતા જે ઈ રના સાત આત્માઓ હતા.

6 રા ાસનની આગળ સ્ફ ટકના જવેો ચળકતો સ ુદ્ર હતો.
રા ાસનની મધ્યે તથા તેની આસપાસ આગળ પાછળ આંખોથી
ભર ૂર એવાં ચાર પ્રાણી હતા.ં

7 પહે ું પ્રાણી સહના જે ું હ ુ,ં બીજુ પ્રાણી બળદના જે ું હ ું,
ત્રીજા પ્રાણીને માણસના જે ું મોં હ ુ,ં ચો ું પ્રાણી ઊડતા ગરુડના જે ું
હ ુ.ં 8 તે ચાર પ્રાણીમાંના દરેકને છ છ પાંખ હતી, અને તેઓ ચારે
તરફ તથા અંદર આંખોથી ભર ૂર હતા.ં તેઓ ‘પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર,
સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, જે હતા, જે છે,અને જે આવનાર છે,’એમ
રાત દવસ કહેતાં વસામો લેતાં નહોતાં.

9 રા ાસન પર જે બેઠેલા છે, જે સદાસવર્કાળ જીવંત છે, તેમનો
મ હમા, માન તથા આભારસ્ ુ ત તે પ્રાણીઓ જયારે બોલશે, 10 ત્યારે
ચોવીસ વડ લો રા ાસન પર બેઠેલાને દડવત પ્રણામ કરશે. જે
સદાસવર્કાળ ુધી જીવંત છે તેમની આરાધના કરશે અને રા ાસન
આગળ પોતાના ુગટ ઉતાર ને કહેશે કે, 11 ‘ઓ અમારા પ્ર ુ તથા
ઈ ર, મ હમા, માન તથા સામથ્યર્ પામવાને તમે જ યોગ્ય છો; કેમ કે
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તમે સવર્ને ઉત્પ કયાર્,અને તમાર ઇચ્છાથી તેઓઅ સ્તત્વમાં આ ા
અને ઉત્પ થયાં.’ ”

5
1 રા ાસન પર જે બરાજલેા હતા તેમના જમણાં હાથમાં મેં એક

ઓ ળ ું જો ું, તેની અંદરની તથા બહારની બ ે બાજુએ લખે ું હ ું,
તથા સાત ુદ્રાથી તે મહોરબંધ કરે ું હ ુ.ં 2 તેવામાં મેં એક બળવાન
સ્વગર્દૂતને જોયો, તેણે મોટા અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘આ ઓ ળ ું
ખોલવાને અને તે ું મહોર તોડવાને કોણ યોગ્ય છે?’ ”

3 પણ સ્વગર્માં, ૃથ્વી પર અથવા પાતાળમા,ં તે ઓ ળ ું ખોલવાને
અથવા તેમાંથી વાંચવાને કોઈ સમથર્ નહોતો. 4 ત્યારે હુ બહુ રડ્યો,
કારણ કે તે ઓ ળ ું ખોલવાને અથવા તેમાંથી વાંચવાને કોઈ યોગ્ય

ક્ત મળ ન હ. 5 ત્યારે વડ લોમાંના એકે મને ક ું કે, ું રડ શ નહ ;
જો, યહૂદાના કુળમાંનો જે સહ છે,જે દાઉદ ું ૂળ છે, તે આઓ ળ ું
ખોલવાને તથા તેના સાત મહોર તોડવાને વજયી થયો છે.

6 રા ાસનની તથા ચાર પ્રાણીઓની વચ્ચે તથા વડ લોની વચ્ચે
માર નંખાયેલા જે ું એક હલવાનઊ ું રહે ું મેં જો ું. તેને સાત શગડાં
તથા સાત આંખ હતી; એ આંખો ઈ રના સાત આત્મા છે, જઓેને
આખી ૃથ્વી પર મોકલવામાં આવેલા છે. 7 તેમણે જઈને રા ાસન
પર બેઠેલાના જમણાં હાથમાંથી તે ઓ ળ ું લી ું.

8 જયારે તેમણે તે ઓ ળ ું લી ું, ત્યારે ચારેય પ્રાણી તથા ચોવીસ
વડ લોએ હલવાનઆગળ દડવત પ્રણામ ક ;ુઅને દરેકની પાસે વીણા
તથા ૂપથી ભરેલાં ુવણર્ પાત્ર હતા,ં જે સંતોની પ્રાથર્નાઓ છે.

9 તેઓ ન ું ગીત ગાતાં કહે છે કે, તમે ઓ ળ ું લેવાને તથા તે ું
મહોર તોડવાને યોગ્ય છો; કેમ કે તમને માર નાખવામાં આ ા હતા,
તમે તમારા રક્તથી ઈ રને સારુ સવર્ કુળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા
દેશોમાંના લોકોને ખર દેલા છે. 10 તમે તેઓને અમારા ઈ રને સારુ
રા તથા યાજકો બના ા છે;અને તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશે.

11 મેં જો ું, તો રા ાસન, પ્રાણીઓ તથા વડ લોની આસપાસ
ઘણાં સ્વગર્દૂતોની વાણી સાંભળ ; તેઓની સં ા લાખોલાખ અને
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હજારોહજાર હતી. 12 તેઓએ મોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘જે
હલવાન માર નંખાયે ું હ ું તે પરાક્રમ, સંપ , જ્ઞાન, સામથ્યર્, માન,
મ હમા તથા સ્ ુ ત પામવાને યોગ્ય છે.’ ”

13 વળ બધા પ્રાણીઓ જે સ્વગર્મા,ં ૃથ્વી પર, પાતાળમાં તથા
સ ુદ્રમાં છે, તેઓમાંનાં સવર્ને મેં એમ કહેતાં સાંભ ાં કે, રા ાસન પર
જે બેઠેલા છે તેમને તથા હલવાનને સ્ ુ ત, માન, મ હમા તથા અ ધકાર
સદાસવર્કાળ હો.

14 ત્યારે ચારે પ્રાણીઓએ ક ું, આમીન! પછ વડ લોએ દડવત
પ્રણામ કર ને તેમની આરાધના કર .

6
સાત ુદ્રા

1 જયારે હલવાને તે સાત મહોરમાંથી એકને તો ું ત્યારે મેં જો ું,
તો ચાર પ્રાણીઓમાંના એકને મેં બોલતાં સાંભ ું જાણે ગજના થતી
હોય તેવા અવાજથી તેણે ક ું કે, ‘આવ.’ ” 2 મેં જો ું, તો જુઓ,એક
સફેદ ઘોડો હતો, તેના પર જે બેઠેલો હતો તેની પાસે એક ધ ુષ્ય હ ું;
તેને ુગટ આપવામાં આ ો, તે પોતે વજતેા હજી વ ુ જીતવા સારુ
નીક ો.

3 ારે હલવાને બીજુ મહોર તો ુ,ં ત્યારે મેં બીજા પ્રાણીને એમ
કહેતાં સાંભ ું કે, ‘આવ.’ ” 4 ત્યારે બીજો એક લાલ ઘોડો નીક ો;
તેના પર જે બેઠેલો હતો તેને ૃથ્વી પરથી શાં ત ન કરવાની સ ા
આપવામાં આવી, જથેી તેઓ એકબીજાને માર નાખ;ે વળ તેને એક
મોટ તલવાર આપવામાં આવી.

5જયારે તેણે ત્રીજુ મહોર તો ,ુ ત્યારે મેં ત્રીજા પ્રાણીને એમ કહેતાં
સાંભ ું કે, ‘આવ.’ ” ત્યારે મેં જો ુ,ં તો જુઓ,એક કાળો ઘોડો હતો;
અને તેના પર જે બેઠેલો હતો તેના હાથમાં ત્રાજવાં હતા.ં 6 અને
ચાર પ્રાણીઓની વચમાં મેં એક વાણી એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘અડધે
રૂ પયે પાંચસો ગ્રામ ઘઉં, અડધે રૂ પયે દોઢ કલો જવ; પણ તેલ તથા
દ્રાક્ષારસનો બગાડ ું ન કર.’ ”



પ્રકટ કરણ 6:7 xii પ્રકટ કરણ 6:17

7જયારે તેણે ચો ું મહોર તો ુ,ં ત્યારે મેં ચોથા પ્રાણીની વાણીને એમ
કહેતી સાંભળ કે, ‘આવ.’ ” 8 મેં જો ું, તો જુઓ, આછા રગનો એક
ઘોડો; તેના પર જે બેઠેલો હતો તે ું નામ મરણ હ ું; પાતાળ તેની પાછળ
પાછળ ચાલ ું હ ુ,ં તલવારથી, દકુાળથી, મરક થી તથા ૃથ્વી પરનાં
હસક પ ુઓથી જગતમાંનાં ચોથા હસ્સાને માર નાખવાનો અ ધકાર
તેને આપવામાં આ ો.

9જયારે તેણે પાંચ ુ મહોર તો ુ,ં ત્યારે ઈ રના વચનને લીધે તથા
પોતાની મ મ સાક્ષીને લીધે માર નાખવામાં આવેલાના આત્માઓને
મેં યજ્ઞવેદ નીચે જોયા. 10 તેઓએ મોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘હે
સ્વામી, પ વત્ર તથા સત્ય, ઇનસાફ કરવા ું તથા ૃથ્વી પર રહેનારાંઓની
પાસેથી અમારા લોહ નો બદલો લેવા ું તમે ાં ુધી ુલતવી રાખશો?’
11 પછ તેઓમાંના દરેકને સફેદ વ આપવામાં આ ું; અને તેઓને
એમ કહેવામાં આ ું કે ‘તમારા સાથી સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ,
જઓે તમાર માફક માયાર્ જવાના છે, તેઓની સં ા ૂર ન થાય, ત્યાં
ુધી હજુ થોડ વાર તમે વસામો લો.’ ”
12જયારે તેણે છ મહોર તો ુ,ં ત્યારે મેં જો ુ,ં તો મોટો ધરતીકપ

થયો; ૂયર્ નમાળાના કામળા જવેો કાળો થયો,અને આખો ચંદ્ર લોહ
જવેો લાલ થઈ ગયો, 13જમેભારે પવનથી અંજીર હાલી ઊઠે છે,અને
તેનાં કાચાં ફળ ૂટ પડે છે, તેમ આકાશમાંના તારાઓ ૃથ્વી પર ખર
પડ્યા. 14 વળ આકાશ વાળ લીધેલા ઓ ળયાની જમે અદ્રશ્ય થઈ
ગ ુ;ં દરેક પહાડ તથા બેટને તેમની જગ્યાએથી ખસેડવામાં આ ા.

15 દુ નયાના રાજાઓ, મોટા માણસો, સેનાપ તઓ, શ્રીમંતો,
પરાક્રમીઓ તથા દરેક દાસ તથા સ્વતંત્ર, એ તમામ લોકો ુફાઓમાં
તથા પહાડોના ખડકોને પાછળ સંતાઈ ગયા; 16 તેઓએ પહાડોને તથા
ખડકોને ક ું કે, ‘અમારા પર પડો, રા ાસન પર બેઠેલાની નજર
આગળથી તથા હલવાનના કોપથી અમને છુપાવી દો.’ ” 17 કેમ કે
તેઓના કોપનો મોટો દવસઆ ો છે;એટલે કોણ તેનાથી બચી શકે?

7
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ઇઝરાયલનાં ુ દ્રત 144,000.
1એ પછ , મેં ચાર સ્વગર્દૂતને ૃથ્વીના ચાર ૂણા પર ઊભા રહેલા

જોયા; તેઓએ ૃથ્વીના ચાર પવનને એવી ર તે અટકાવી રા ા હતા
કે, ૃથ્વી પર અથવા સ ુદ્ર પર, કોઈ ઝાડ પર પવન વાય ન હ. 2 મેં
બીજા એક સ્વગર્દૂતને ૂવર્ દશાથી ચઢતો જોયો, તેની પાસે જીવતા
ઈ રની મહોર હતી,અને ૃથ્વીને તથા સ ુદ્રને હા ન કરવાની સ ા જે
ચાર સ્વગર્દૂતોને અપાઈ હતી, તેઓને તેણે મોટે અવાજે ૂમ પાડ કે,
3 ‘ ાં ુધી અમે અમારા ઈ રના દાસોને તેઓના કપાળ પર ુદ્રા કર
ન રહ એ, ત્યાં ુધી તમે ૃથ્વીને અથવા સ ુદ્રને અથવા ઝાડોને ક ું
ુકસાન કરશો ન હ.’ ”
4અને ુ દ્રત થયેલાની સં ા મેં સાંભળ ; ઇઝરાયલના સવર્ કુળમાંના

એક લાખ ુંમાળ સ હજાર ુ દ્રત થયા; 5 યહૂદાના કુળમાંના બાર
હજાર ુ દ્રત થયા, રૂબેનના કુળમાંના બાર હજાર; ગાદના કુળમાંના
બાર હજાર; 6 આશેરના કુળમાંના બાર હજાર; નફતાલીના કુળમાંના
બાર હજાર, મનાશ્શાના કુળમાંના બાર હજાર; 7 શમયોનના કુળમાંના
બાર હજાર; લેવીના કુળમાંના બાર હજાર; ઇસ્સાખારના કુળમાંના બાર
હજાર; 8 ઝ ુલોનના કુળમાંના બાર હજાર; ૂસફના કુળમાંના બાર
હજાર; બન્યામીનના કુળમાંના બાર હજાર ુ દ્રત થયા.

કોઈથી ગણી ન શકાય એટલી મોટ સભા
9 ત્યાર બાદ મેં જો ું, તો જુઓ, સવર્ દેશમાંથી આવેલાની, સવર્ કુળ,

પ્રજાતથાભાષાના માણસોની કોઈથી ગણી શકાય ન હએવીએકમોટ
સભા! તેઓ રા ાસનનીઆગળ તથા હલવાનની સમક્ષઊભા ર ા;
તેઓએ સફેદ ઝભ્ભા પહેરેલા હતા, અને તેઓના હાથમાં ખજૂર ની
ડાળ ઓ હતી; 10અને તેઓ મોટા અવાજે પોકાર ને કહે છે કે, ‘ઉદ્ધાર
ઈ ર જે રા ાસન પર બેઠેલા છે તેમ ું તથા હલવાન ું છે માટે પ્રશંસા
હોજો.’ ”

11 સઘળા સ્વગર્દૂતો રા ાસનની તથા વડ લોની તથા ચારે
પ્રાણીઓની આસપાસ ઊભેલા હતા, અને તેઓએ રા ાસનની
આગળ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની ભજન કરતાં ક ું કે, 12 ‘આમીન,
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સ્ ુ ત, મ હમા, જ્ઞાન, આભાર, માન, પરાક્રમ તથા સામથ્યર્ સવર્કાળ
ુધી અમારા ઈ રને હો;આમીન.’ ”
13 પછ તે વડ લોમાંથી એકે મને ૂ ું કે, ‘જઓેએ સફેદ વ

પહેરેલાં છે તેઓ કોણ છે,અને ાંથી આ ા છે?’ 14 તેમને મેં ક ું કે,
‘ઓમારા ુરબ્બી, તમે જાણો છો.’ ”અને તેમણે મને ક ું, ‘જઓે મોટ
વપ માંથી આ ા તેઓ એ છે; અને તેઓએ પોતાના વ ધોયાં,
અને હલવાનના રક્તમાં સફેદ કયાર્.

15 માટે તેઓ ઈ રના રા ાસનની આગળ છે, અને તેમના
ભ ક્ત ાનમાં રાત દવસ તેમની સેવા કરે છે; અને રા ાસન ઉપર
જે બેઠેલા તે તેઓના પર છત્રરૂપે રહેશ.ે 16 તેઓને ફર ૂખ ન હ
લાગશ,ે અને ફર તરસ પણ ન હ લાગશ,ે અને ૂયર્નો તાપ અથવા
કઈ પણ પ્રકારની ગરમી તેઓના પર પડશે ન હ; 17 કેમ કે જે હલવાન
રા ાસનની મધ્યે છે, તે તેઓના પાળક થશે અને જીવનનાં પાણીના
ઝરાઓપાસે તેઓને દોર જશે;અને ઈ ર તેઓનીઆંખો ું દરેકઆં ુ
ૂછ નાખશે.’ ”

8
સાતમી ુદ્રા

1જયારે હલવાને સાતમી મહોર તોડ , ત્યારે આશરે એક ઘડ ુધી
સ્વગર્માં મૌન ર ું. 2 ઈ રની આગળ જે સાત સ્વગર્દૂતો ઊભા રહે છે
તેઓને મેં જોયા,અને તેઓને સાત રણ શગડાં અપાયાં.

3 ત્યાર પછ બીજો સ્વગર્દૂતેઆવીને યજ્ઞવેદ પાસે ઊભો ર ો, તેની
પાસે સોનાની ૂપદાની હતી, અને તેને ુષ્કળ ૂપ આપવામાં આ ું
જથેી સવર્ સંતોની પ્રાથર્નાઓ સાથ,ે રા ાસનની સામે જે સોનાની
યજ્ઞવેદ છે, તેના પર તે અપર્ણ કરે. 4 ૂપનો ુમાડો સંતોની પ્રાથર્નાઓ
સાથે તે સ્વગર્દૂતના હાથથી ઈ રની સમક્ષ પહોંચ્ચો. 5 સ્વગર્દૂતે
ૂપદાની લઈને તથા તેમાં યજ્ઞવેદ નો અ ભર ને તેને ૃથ્વી પર નાખી

દ ધો; પછ ગજનાઓ, વાણીઓ, વીજળ ઓતથા ધરતીકપો શરૂ થયાં.
રણ શગડાં
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6 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત રણ શગડાં હતાં તેઓ વગાડવા
સારુ તૈયાર થયા.

7પહેલા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ુ,ંએટલે લોહ માં મ શ્રત
કરા તથાઆગથયા.ં તે ૃથ્વી પર ફેંકાયાં અને ૃથ્વી ું ત્રીજો ભાગબળ
ગયો, તેથી ૃક્ષોનો ત્રીજો ભાગ બળ ગયો,અને બ ું લી ું ઘાસ સળગી
ગ ુ.ં

8 પછ બીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે આગથી બળતા
મોટા પહાડના જે ું ક ુંક સ ુદ્રમાં નંખા ુ,ં અને સ ુદ્રનો ત્રીજો ભાગ
લોહ થયો, 9તેને લીધે સ ુદ્રમાંનાં જે પ્રાણીઓજીવતાં હતા,ં તેઓમાંનાં
ત્રીજા ભાગનાં ૃત્ ુ પામ્યા. અને વહાણોનો ત્રીજો ભાગ નાશ પામ્યો.

10 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ુ,ં અને દ વાના જવેો સળગતો
એક મોટો તારો આકાશમાંથી નદ ઓનાં ત્રીજા ભાગ પર તથા પાણીના
ઝરાઓ પર પડ્યો. 11 તે તારા ું નામ નાગદમન હ ુ.ં તેથી પાણીનો
ત્રીજો ભાગ કડવો થયો અને એ પાણીથી ઘણાં માણસો મર ગયા,
કારણ કે પાણી કડવાં થયાં હતા.ં

12પછ ચોથા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે ૂયર્ના ત્રીજાભાગ,
ચંદ્રના ત્રીજા ભાગ અને તારાઓનાં ત્રીજા ભાગ પર પ્રહાર થયો, જથેી
તેઓનો ત્રીજો ભાગ અંધકારરૂપ થયો. દવસનો ત્રીજો ભાગ તથા
રાતનો ત્રીજો ભાગ પ્રકાશર હત થયો.

13જયારે મેં જો ુ,ં તો ગગનમાં ઊડતા એક ગરુડને મોટા અવાજથી
એમ કહેતો સાંભ ો કે, બાક રહેલા બીજા ત્રણ સ્વગર્દૂતો જે પોતાના
રણ શગડા વગાડવાના છે, તેઓના અવાજને લીધે ૃથ્વી પરના લોકોને
અફસોસ! અફસોસ! અફસોસ!

9
1 જયારે પાંચમા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે મેં એક તારો

આકાશથી ૃથ્વી પર પડલેો જોયો; તેને અનંતઊંડાણની ખાઈની ચાવી
અપાઈ. 2 તેણે અનંતઊંડાણની ખાઈને ખોલી. તો તેમાંથી મોટ
ભઠ્ઠ માંથી નીકળતો હોય તેવો ુમાડો નીક ો તેનાથી ૂયર્ તથા હવા
અંધકારમય થઈ ગયા.
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3એ ુમાડામાંથી તીડો નીકળ ને ૃથ્વી પરઆ ાં,અને ૃથ્વી પરના
વીંછ ઓની શ ક્તજવેી શ ક્ત તેઓનેઆપવામાંઆવી. 4અને તેઓને
એ ું ફરમા ું કે, ૃથ્વીના ઘાસન,ે કોઈ છોડને તથા કોઈ ઝાડને ુકસાન
કરો ન હ પણ જે માણસોના કપાળ પર ઈ રની મહોર નથી તેઓને
ઉપદ્રવ કરો.

5તેઓને તે લોકોને માર નાખવાની પરવાનગીઆપી ન હ, પણ પાંચ
મ હના ુધી પીડા પમાડ.ે વીંછુ જયારે માણસને ડખ મારે છે ત્યારની
પીડા જવેી એ પીડા હતી. 6 તે દવસોમાં માણસો મરણ માટે તળપશે
પણ તે તેમને મળશે જ ન હ, તેઓ મરણ ઇચ્છશે પણ મરણ તેઓ
પાસેથી જ ું રહેશ.ે

7તે તીડોનાં સ્વરૂપ લડાઈને માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓનાં જવેા હતા,ં
અને તેઓનાં માથાં પર જાણે કે સોનાનાં હોય એવા ુગટો હતા તેઓના
ચહેરા માણસોના ચહેરા જવેા હતા; 8અને તેઓના વાળ ીનાં વાળ
જવેા અને તેઓના દાંત સહના દાંત જવેા હતા; 9અને તેઓનાં અંગે
લોખંડનાં બખતર જવેા બખતર હતા;ં અને તેઓની પાંખોનો અવાજ
ુદ્ધમાં દોડતા ઘણાં ઘોડાના રથોના અવાજ જવેો હતો.
10તેઓને વીંછુઓનાજવેી ૂંછડ હતી,અને ડખ પણહતો, તેઓની
ૂંછડ ઓમાં માણસોને પાંચ માસ ુધી પીડા પમાડવાની શ ક્ત હતી.

11 અનંતઊંડાણનો જે દૂત છે તે તેઓનો રાજા છે; તે ું નામ હ ૂ
ભાષામાં અબેદોન, પણ ગ્રીક ભાષામાં તે ું નામ આપોલ્યોન એટલે
વનાશક છે.
12 પહેલી આફત ૂર થઈ છે, જુઓ, હવે પછ બીજી બે આફતો

આવવાની છે.
13 પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ દૂતે વગા ું ત્યારે ઈ રની

સન્ ુંખની સોનાની યજ્ઞવેદ નાં શગડાંમાંથી નીકળતી હોય એવી એક
વાણી મેં સાંભળ ; 14 તેણે જે છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતની પાસે રણ શગડુ હ ું
તેને ક ું કે, ‘મહાનદ ુફે્ર તસ પર જે ચાર નકદૂતો બાંધેલા છે તેઓને
ુક્ત કરે. 15આચાર દૂતો માણસોના ત્રીજા ભાગને માર નાખે તે ઘડ ,
દવસ, મ હના તથા વષર્ને માટે તૈયાર કરાયા હતા તેઓને છૂટા કરાયા.
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16 તેઓના લશ્કરના ઘોડસેવારોની સં ા વીસ કરોડ હતી તે મારા
સાંભળવામાં આવી. 17 આવી ર તે દશર્નમાં મેં ઘોડાઓને તથા તેઓ
પરબેઠેલાઓને જોયા; તેઓનાં બખતરઆગજવેા રાતાં,જાંબલી તથા
ગંધકના રગના હતા.ં એ ઘોડાઓનાં માથાં સહોનાં માથાં જવેા હતા,ં
અને તેઓનાં મોંમાંથી આગ તથા ુમાડા તથા ગંધક નીકળતાં હતા.ં

18એ ત્રણ આફતોથી,એટલે તેઓના ુખમાંથી નીકળતી આગથી,
ુમાડાથી તથા ગંધકથી માણસોનો ત્રીજો ભાગ માર નંખાયો; 19 કેમ કે

ઘોડાઓની શ ક્ત તેઓનાં મોંમાં તથા તેઓની ૂંછડ ઓમાં છે; કારણ કે
તેઓનાં ૂંછડાં સાપના જવેા છે,અને તેઓને માથાં હોય છે જથેી તેઓ
ઉપદ્રવ કરે છે.

20 બાક ના જે માણસો તે આફતોથી માર નંખાયા ન હ, તેઓએ
પોતાના હાથની કૃ તઓ સંબંધી એટલે કે દુ ાત્માઓની, સોનાની,
રૂપાની, પ ળની, પથ્થરની તથા લાકડાની ૂ તઓ જઓેને જોવાની
તથા સાંભળવાની તથા ચાલવાની પણ શ ક્ત નથી, તેઓની ઉપાસના
કરવાનો પસ્તાવો કય ન હ. 21 વળ તેઓએ પોતે કરેલી હત્યાઓ,
જાદુ ક્રયા, ભચારના પાપો તથા ચોર ઓ વષે પસ્તાવો કય ન હ.

10
દૂત અને ના ું ઓ ળ ું

1 મેં બીજા એક બળવાન સ્વગર્દૂતને સ્વગર્માંથી ઊતરતો જોયો, તે
વાદળથી ઘેરાયેલો હતો,અને તેના માથા પર મેઘધ ુષ હ ું,અને તે ું મોં
ૂયર્ના જે ું તથા તેના પગ અ ના સ્તંભો જવેા હતા. 2 તેના હાથમાં

ઉઘાડે ું એક ના ું ઓ ળ ું હ ું, અને તેણે પોતાનો જમણો પગ સ ુદ્ર
પર તથા ડાબો પગ જમીન પર ૂ ો.

3 અને જમે સહ ગજ છે તેમ તેણે મોટે અવાજે પોકાર કય અને
જયારે તેણે તે પોકાર કય ત્યારે, સાત ગજનાનો અવાજ થઈ. 4જયારે
તે સાત ગજના બોલી ત્યારે હુ લખી લેવાનો હતો પણ મેં સ્વગર્થી એક
વાણી એ ું કહેતી સાંભળ કે ‘સાત ગજનાએ જે જે વાત કહ તેઓને
ું લખીશ ન હ તે જાહેર કરવાની નથી.’ ”
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5પછ મેં જે સ્વગર્દૂતને સ ુદ્ર પર તથા ૃથ્વી પર ઊભો રહેલો જોયો
હતો, તેણે પોતાનો જમણો હાથ સ્વગર્ તરફ ઊંચો કય , 6 અને પોતે
પ્ર તજ્ઞા કર કે જઓે સદાસવર્કાળ જીવંત છે, જમેણે આકાશ તથા
તેમાં, ૃથ્વી તથા તેમાં અને સ ુદ્ર તથા તેમાં જે કઈ છે તે બ ું ઉત્પ ક ુ
તેમના સમ ખાઈને તેણે ક ું કે, ‘હવે વલંબ થશે ન હ; 7 પણ સાતમાં
સ્વગર્દૂતની વાણીના દવસોમા,ં એટલે જયારે તે રણ શગડુ વગાડશે
ત્યારે ઈ રનો મમર્, જે તેમણે પોતાના સેવકોને એટલે પ્રબોધકોને
જણા ો હતો તે પ્રમાણે સં ૂણર્ થશે.’ ”

8 સ્વગર્માંથી જે વાણી મેં સાંભળ હતી તેણે ફર થી મને ક ું કે ‘ ું
જા. અને જે સ્વગર્દૂત સ ુદ્ર પર તથા જમીન પર ઊભો છે, તેના હાથમાં
જે ુલ્ ું ઓ ળ ું છે તે લે.’ ” 9 મેં સ્વગર્દૂતની પાસે જઈને તેને ક ું કે
‘એ ના ું ઓ ળ ું મને આપ.’ ” અને તેણે મને ક ું કે ‘તે લે અને ખાઈ
જા. તે તારા પેટને કડ ું કરશે પણ તારા મોમાં મધ જે ું મીઠુ લાગશ.ે’ ”

10 ત્યારે સ્વગર્દૂતના હાથમાંથી ના ું ઓ ળ ું લઈને હુ તેને ખાઈ ગયો
અને તે મારા મોમાં મધ જે ું મીઠુ લાગ્ ું પણ તેને ખાધા પછ તે મને
કડ ું લાગ્ ુ.ં 11 પછ મને એ ું કહેવામાં આ ું કે ઘણાં પ્રજાઓ, દેશો,
ભાષાઓ તથા રાજાઓ વષે તારે પ્રબોધ કરવો જોઈએ.’ ”

11
ઈ રના બે સાક્ષીઓ

1લાકડ જવેી એક માપપટ્ટ મને અપાઈ અને કહેવામાં આ ું કે ‘ ું
ઊઠ, ઈ રના ભ ક્ત ાન તથા યજ્ઞવેદ ું માપ લે તથા ત્યાંના ભજન
કરનારાઓની ગણતર કર. 2 પણ મં દરની બહાર જે ચોક છે તે ું માપ
લઈશ ન હ કેમ કે તે વદેશીઓને આપે ું છે; તેઓ બેતાળ સ મ હના
ુધી પ વત્ર નગરને કચડશે.
3 મારા બે સાક્ષીને હુ એવો અ ધકાર આપીશ કે તેઓ ટાટ પહેર ને

એક હજાર બસો સાંઠ દવસ ુધી પ્રબોધ કરે. 4જૈ ૂનનાં જે બે ુક્ષ
તથા જે બે દ વી ૃથ્વીના ઈ રની સમક્ષઊભા છે તેઓએજતે સાક્ષી
છે. 5 જો કોઈ તેઓને ઈજા પહોંચાડવા ચાહશે તો તેઓનાં મોંમાંથી
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આગ નીકળશે અને તેઓના શ ુઓને ન કરશે. અને જો કોઈ તેઓને
ઈજા કરવા ઇચ્છશે તો તેને આ ર તે માયાર્ જ ું પડશે.

6 તેઓને આકાશ બંધ કરવાનો અ ધકાર છે કે તેઓના પ્રબોધ
કરવાના દવસો દર મયાન વરસાદ વરસે ન હ. અને પાણીઓ પર
તેઓને અ ધકાર છે કે તેઓ પાણીને લોહ રૂપે બદલી નાખે અને
તેઓ જટેલી વાર ચાહે તેટલી વાર ૃથ્વી પર દરેક પ્રકારની આફત
લાવ.ે 7 જયારે તેઓ પોતાની સાક્ષી ૂર કરશે ત્યારે જે હસક પ ુ
અનંતઊંડાણમાંથી નીકળે છે તે તેઓની સાથે લડાઈ કરશે અને તેઓને
જીતશે તથા તેઓને માર નાખશે.

8જે મોટુ નગર આ ત્મક ર તે સદોમ તથા મસર કહેવાય છે, ાં
તેઓના પ્ર ુ વધસ્તંભે જડાયા તે નગરના રસ્તામાં તેઓના ૃતદેહો
પડ્યા રહે છે; 9 અને સવર્ પ્રજાઓ, કુળો, ભાષાઓ તથા દેશોમાંથી
આવેલા કેટલાક માણસો સાડાત્રણ દવસ ુધી તેઓનાં ૃતદેહ જુએ
છે અને એ ૃતદેહોને કબરમાં દફનાવવા દેતાં નથી.

10 ૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓ તેઓને લીધે હષર્ કરશે અને આનં દત
થશે અને એકબીજા પર ભેટ મોકલશે કેમ કે તે બે પ્રબોધકોએ ૃથ્વી
પરનાં રહેનારાંઓને દઃુખ દ ું હ ુ.ં 11 સાડાત્રણ દવસ પછ ઈ ર
તરફથી જીવનનો આત્મા તેઓમાં પ્રવેશ્યો. તેથી તેઓ પોતાના પગ પર
ઊભા ર ા; પછ તેઓને જોનારાઓને ઘણી બીક લાગી. 12 તેઓએ
સ્વગર્માંથી મોટ વાણી પોતાને એમ કહેતાં સાંભળ કે ‘તમે અહ ઉપર
આવો’ અને તેઓ વાદળ પર થઈને સ્વગર્માં ચઢ ગયા. અને તેઓના
શ ુઓએ તેઓને ચઢતાં જોયા.

13 તે સમયે મોટો ધરતીકપ થયો અને તે નગરનો દસમો ભાગ ન
થઈ ગયો. ધરતીકપથી સાત હજાર માણસો ૃત્ ુ પામ્યા અને જે બચી
ગયા તેઓ ગભરાયા, તેઓએ સ્વગર્ના ઈ રને મ હમા આપ્યો.

14બીજીઆફતઆવી ગઈ છે, જુઓ, ત્રીજીઆફત વહેલી આવી
રહ છે.

સાત ું રણ શગડુ
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15પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ું ત્યારેઆકાશમાં
મોટ વાણીઓથઈ. તેઓએક ું કે ‘આદુ નયા ું રા આપણા પ્ર ુ ું
તથા તેમના ખ્રસ્ત ું થ ું છે, તે સદાસવર્કાળ રા કરશે.’ ”

16જે ચોવીસ વડ લો ઈ રની આગળ પોતાનાં સહાસન પર બેઠા
હતા તેઓએ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ ર ું ભજન કરતાં ક ું કે, 17 ‘ઓ
સવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, જે છે, ને જે હતા,અમે તમાર આભાર માનીએ
છ એ કેમ કે તમે પોતા ું મહાન પરાક્રમ ધારણ કર ને શાસન શરુ ક ુ
છે. 18 દેશોના લોકો ુસ્સે ભરાયા અને તમારો કોપ પ્રગટ થયો; અને
સમય આ ો છે કે, મરેલાંઓનો ન્યાય થાય અને તમારા સેવકો એટલે
પ્રબોધકો, સંતો તથા તમારા નામથી ડરનારા,ં પછ તેઓ નાના હોય કે
મોટા હોય, તેઓને પ્ર તફળઆપવાનો તથા જઓે ૃથ્વીને ન કરનારા
છે તેઓનો સંહાર કરવાનો સમયઆ ો છે.’ ”

19 પછ સ્વગર્માં ઈ ર ું જે ભ ક્ત ાન છે તે ઉઘાડવામાં આ ું.
અને ભ ક્ત ાનમાં તેમના કરારનો કોશ દેખાયો. અને વીજળ ઓ,
વાણીઓ, ગજનાઓ તથા ધરતીકપ થયા.ં અને ુષ્કળ કરા પડ્યા.

12
ી અને અજગર

1 પછ આકાશમાં મોટુ ચ દેખા ુ,ં એટલે ૂયર્થી વે ત એક ી
જોવામાં આવી. તેના પગ નીચે ચંદ્ર અને માથા પર બાર તારાનો ુગટ
હતો. 2 તે ગભર્વતી હતી. તેણે પ્રસવપીડા સાથે ૂમ પાડ હતી. તે
જન્મઆપવાની તૈયાર માં હતી.

3 આકાશમાં બીજુ ચ પણ દેખા ુ;ં જુઓ, મોટો લાલ અજગર
હતો, જનેે સાત માથાં ને દસ શગડાં હતા;ં અને તેના દરેક માથા પર
સાત ુગટ હતા; 4 તેના ૂછડાએ આકાશના તારાઓનો ત્રીજો ભાગ
ખેંચીને તેઓને ૃથ્વી પર ફેંક દ ધા. જે ીને પ્રસવ થવાનો હતો, તેની
આગળ તે અજગર ઊભો ર ો હતો, એ માટે કે જયારે તે જન્મ આપે
ત્યારે તેના બાળકને તે ખાઈ જાય.

5 ‘તે ીએ ુત્રને જન્મઆપ્યો’જે નરબાળક હતો, તે સઘળા દેશના
લોકો પર લોખંડના દડથી રાજ કરશ.ે એબાળકને ઈ ર પાસે તથા તેના
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રા ાસન પાસે લઈજવામાંઆ ો. 6 ી અરણ્યમાં નાસી ગઈ. ત્યાં
ઈ રે તેને માટે બારસો સાંઠ દવસ ુધી તે ું પોષણ થાય એ ું ળ
તૈયાર કર રા ું હ ું.

7 પછ આકાશમાં ુદ્ધ મચ્ ુ.ં મીખાયેલ તથા તેના સ્વગર્દૂતો
અજગરની સાથે લડ્યા; અને અજગર તથા તેના દૂતો પણ લડ્યા;
8 તોપણ તે અજગર તેટલો બળવાન ન હતો. તે જીતી શ ો ન હ
અને તેને ફર સ્વગર્માં ાન મ ું ન હ. 9 તે મોટો અજગર બહાર
ફેંક દેવાયો. એટલે તે જૂનો સાપ જે દશુ્મન તથા શેતાન કહેવાય છે, જે
આખા માનવજગતને ભમાવે છે, તેને ૃથ્વી પર ફેંક દેવાયો. અને તેની
સાથે તેના દૂતોને પણ નાખી દેવાયા.

10 ત્યારે સ્વગર્માંથી મોટ વાણી મેં એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘હમણાં
ઉદ્ધાર, પરાક્રમ તથા અમારા ઈ ર ું રા તથા તેમના ખ્રસ્તનો
અ ધકાર આ ાં છે; કેમ કે અમારા ભાઈઓ પર દોષ ૂકનાર, જે
અમારા ઈ રની આગળ રાત દવસ તેમની વરુદ્ધ આક્ષેપો ૂકે છે તેને
નીચે ફેંકવામાં આ ો છે.

11 તેઓએ હલવાનના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને
જીત્યો છે અને છેક મરતાં ુધી તેઓએ પોતાનો જીવ વહાલો ગણ્યો
ન હ. 12 એ માટે, ઓ સ્વગ તથા તેઓમાં રહેનારાંઓ, તમે આનંદ
કરો! ઓ ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર તમને અફસોસ છે; કેમ કે શેતાન તમાર
પાસે ઊતય છે અને તે બહુ ક્રો ધત થયો છે, તે જાણે છે કે હવે તેની
પાસે થોડો જ સમય બાક છે.

13જયારે અજગરે જો ું કે પોતે ૃથ્વી પર ફેંકાયો છે ત્યારે જે ીએ
નરબાળકને જન્મ આપ્યો હતો, તેને તેણે સતાવી. 14 ીને મોટા
ગરુડની બે પાંખો આપવામાં આવી, કે જથેી તે અજગરની આગળથી
અરણ્યમાં પોતાના નયત ળેઊડ જાય, ત્યાં સમય તથા સમયો તથા
અડધા સમય ુધી તે ું પોષણ કરવામાં આવે.

15અજગરે પોતાના મોમાંથી નદ ના જવેો પાણીનો પ્રવાહ તે ીની
પાછળ વહેતો ૂ ો કે તેના ૂરથી તે તણાઈ જાય. 16 પણ ૃથ્વીએ તે

ીને સહાય કર . એટલે ૃથ્વી પોતા ું મોં ઉઘાડ ને જે પાણીનો પ્રવાહ
અજગરે પોતાના મોમાંથી વહેતો ૂ ો હતો તેને પી ગઈ. 17 ત્યારે
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અજગર તે ી પર ુસ્સે થયો. અને તેનાં બાક નાં સંતાન એટલે જઓે
ઈ રની આજ્ઞા પાળે છે અને જઓે ઈ ુની સાક્ષીને વળગી રહે છે
તેઓની સાથે લડવાને તે નીક ો; 18 અને તે સ ુદ્રની રેતી પર ઊભો
ર ો.

13
બે ાપદ

1 પછ મેં એક હસક પ ુને સ ુદ્રમાંથી નીકળ ું જો ુ,ં તેને દસ
શગડાં તથા સાત માથાં હતા,ં તેનાં શગડાં પર દસ ુગટ તથા તેનાં
માથાં પર ઈ ર ું અપમાન કરનારાં નામો હતાં. 2જે હસક પ ુને મેં
જો ું, તે ચ ાના જે ું હ ુ,ં તેના પગ ર છના પગ જવેા હતા, તે ું મોં
સહના મોં જે ું હ ું; તેને અજગરે પોતા ું પરાક્રમ, રા ાસન તથા
મોટો અ ધકાર આપ્યા.ં

3 મેં તેનાં માથાંમાંના એકને મરણતોલ ઘાયલ થયે ું જો ું; પણ તેનો
પ્રાણઘાતક ઘા રુઝાયો, અને આખી દુ નયા તે હસક પ ુને જોઈને
આ યર્ પામી; 4તેણે હસક પ ુને અ ધકારઆપ્યો હતો, તેથી તેઓએ
તેની ઉપાસના કર ; તેઓએ હસક પ ુની પણ ઉપાસના કર ,અને ક ું
કે, ‘ હસક પ ુના જે ું બીજુ કોણ છે? એની સામે લડ શકે એ ું કોણ
છે?’ ”

5 બડાઈ કરનારુ તથા ઈ ર વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કરનારુ મોં તેને
આપવામાં આ ું; બેતાળ સ મ હના ુધી તે એમ કયાર્ કરે એવો
અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો. 6 તેણે ઈ ર ું અપમાન કરવા સારુ
પોતા ું મોં ખોલ્ ું કે, તે ઈ રના નામ ુ,ં તેમના પ વત્ર ાન ું તથા
સ્વગર્માં રહેનારાઓ ું અપમાન કરે.

7 તેને એ ું સામથ્યર્ પણ આપવામાં આ ું કે, તે સંતોની સામે લડ,ે
અને તેઓને જીતે; વળ સવર્ કુળ, પ્રજા, ભાષા તથા દેશ પર તેને
અ ધકાર આપવામાં આ ો. 8જઓેનાં નામ ૃ ના સજનથી માર
નંખાયેલા હલવાનના જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, એવાં ૃથ્વી પર
રહેનારાં સવર્ તેની ઉપાસના કરશે.
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9જો કોઈને કાન હોય તો તે સાંભળે. 10જો કોઈને ુલામ તર કે લઈ
જવામાં આવે તો તે પોતે ુલામીમાં જશે; જો કોઈને તલવારથી માર
નાંખવામાં આવ,ે તો તેને પોતાને તલવારથી માયાર્ જ ું પડશ.ે આમાં
સંતોની પાસે ધીરજ તથા વ ાસ હોવો જોઈએ.

11પછ મેં ૃથ્વીમાંથી બીજાએક હસક પ ુને બહારઆવ ું જો ું;
તેને ઘેટાંના શગડાં જવેા બે શગડાં હતા,ં તે અજગરની માફક બોલ ું
હ ુ.ં 12પહેલા હસક પ ુનો સવર્ અ ધકાર તેની સમક્ષ તે ચલાવે છે,જે
પહેલા હસક પ ુનો પ્રાણઘાતક ઘા રુઝાયો હતો, તેની ઉપાસના ૃથ્વી
પાસે તથા તે પરના રહેનારાંઓની પાસે તે કરાવે છે.

13 તે મોટા ચમત્કા રક ચ ો કરે છે, એટલે ુધી કે તે માણસોની
નજરઆગળઆકાશમાંથી ૃથ્વી પરઅ પણવરસાવે છે. 14 હસક
પ ુની સમક્ષ જે ચમત્કા રક ચ ો કરવાનો અ ધકાર તેને આપવામાં
આ ો, તેઓ વડે ૃથ્વી પર રહેનારાંઓને તે ભમાવે છે;અને ૃથ્વી પર
રહેનારાંઓને તે કહે છે કે, ‘જે હસક પ ુ તલવારથી ઘાયલ થ ું હ ું,
છતાં તે જીવ ું ર ું, તેની ૂ ત બનાવો.’ ”

15 તેને, એ ું સામથ્યર્ આપવામાં આ ું કે તે હસક પ ુની ૂ તમાં
પ્રાણ ૂકે,જથેી તે હસક પ ુની ૂ ત બોલ,ેઅને જટેલાં માણસો હસક
પ ુની ૂ તની ઉપાસના ન કરે તેટલાંને તે માર નંખાવે. 16 વળ નાના
તથા મોટા,શ્રીમંત તથા દ રદ્ર , સ્વતંત્ર તથા દાસ, તે સવર્ની પાસે તેઓના
જમણાં હાથ પર અથવા તેઓનાં કપાળ પર તે છાપ મરાવે છે; 17 વળ
જનેે તે છાપ,એટલે હસક પ ુ ું નામ,અથવા તેના નામની સં ા હોય,
તે વગર બીજા કોઈથી કઈ વેચાય-લેવાય ન હ,એવી પણ તે ફરજ પાડે
છે.

18આમાં ચા ુયર્ રહે ું છે. જે જ્ઞાની છે, તે હસક પ ુની સં ા ગણે;
કેમ કે તે એક માણસની સં ા છે અને તેની સં ા છસો છાસઠ છે.

14
ઉદ્ધાર પામેલા 144,000 ું ગીત

1 પછ મેં જો ું, તો જુઓ, સયોન પહાડ પર હલવાન ઊભે ું હ ું,
તેની સાથે એક લાખ ુંમાળ સ હજાર સંતો હતા. તેઓનાં કપાળ પર
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તે ું તથા તેના પતા ું નામ લખે ું હ ુ.ં 2 મેં ઘણાં પાણીના અવાજના
જવેી તથા મોટ ગજનાના અવાજના જવેી વાણી સ્વગર્માંથી સાંભળ ;
તે તો વીણા વગાડનારાઓ પોતાની વીણા વગાડતા હોય એવી વાણી
હતી.

3 તેઓ રા ાસન તથા ચાર પ્રાણીઓની તથા વડ લોની આગળ
જાણે કે ન ું ગીત ગાતા હતા; ૃથ્વી પરથી જે એક લાખ ુંમાળ સ
હજારને ુ ક્ત ૂલ્ય દ્વારા ખર દવામાંઆ ા હતા, તેઓ સવાય બીજુ
કોઈ એ ગીત શીખી શ ું ન હ. 4 ીઓ ના સંસગર્ થી જઓે અ ુદ્ધ
નથી થયા તેઓ એ છે; કેમ કે તેઓ કુવારા છે. હલવાન ાં જાય
છે ત્યાં તેની પાછળ જે ચાલનારાં છે તેઓ તે છે. તેઓ ઈ રને સારુ
તથા હલવાનને સારુ પ્રથમફળ થવાને માણસોમાંથી ખર દવામાં આ ા
હતા; 5 તેઓનાં ુખમાં અસત્ય નથી; તેઓ નદ ષ છે.

ત્રણ દૂતો
6 પછ મેં બીજા એક સ્વગર્દૂતને અંત રક્ષમાં ઊડતો જોયો, ૃથ્વી

પર રહેનારાંઓમાં, એટલે સવર્ દેશ, કુળ, ભાષા તથા પ્રજામાં પ્રગટ
કરવાને, તેની પાસે અનંતકા ળક ુવાતાર્ હતી; 7 તે મોટે અવાજે કહે છે
કે, ‘ઈ રથી ડરો અને તેમને મ હમા આપો, કેમ કે તેમના ન્યાયકરણનો
સમયઆ ો છે,જમેણેઆકાશ, ૃથ્વી,સ ુદ્ર તથા પાણીના ઝરાઓને
ઉત્પ કયાર્, તેમની આરાધના કરો.’ ”

8 ત્યાર પછ તેની પાછળ બીજો એક સ્વગર્દૂત આવીને એમ બોલ્યો
કે, ‘પ ું રે, મોટુ બા બલ શહેર પ ું કે, જણેે પોતાના ભચારનો
દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશના લોકોને પાયો છે, જે કોપનો દ્રાક્ષારસ છે.’ ”

9પછ તેઓની પાછળત્રીજો સ્વગર્દૂતઆવીને ઊંચાઅવાજેબોલ્યો
કે, હસક પ ુને તથા તેની ૂ તને જો કોઈ ૂજે અને તેની છાપ પોતાના
કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર લગાવે, 10 તો તે પણ ઈ રના
કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ, જે તેમના ક્રોધના પ્યાલામાં ૂણર્ શ ક્તથી રેડે ું છે,
તે પીવો પડશે;અને પ વત્ર સ્વગર્દૂતોની તથા હલવાનની સમક્ષ અ માં
તથા ગંધકમાં તે દઃુખ ભોગવશ.ે
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11 તેઓની પીડાનો ુમાડો સદાસવર્કાળ ુધી ઉપર ચઢ્યાં કરે છે;
જઓે હસક પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કરે છે તથા જે કોઈ
તેના નામની છાપ લગાવે છે, તેઓને રાત દવસઆરામ નથી. 12 પ વત્ર
સંતોએ ધીરજ રાખવી જોઈએ, જઓે ઈ રની આજ્ઞા પાળે છે તથા
ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખે છે.

13 પછ મેં સ્વગર્માંથી એક વાણી એ ું બોલતી સાંભળ કે, ‘ ું
એમ લખ કે, હવે પછ જે મરનારાંઓ પ્ર ુમાં ૃત્ ુ પામે છે, તેઓ
આશીવાર્ દત છે; આત્મા કહે છે, હા, કે તેઓ પોતાના શ્રમથી આરામ
લે; કેમ કે તેઓના કામ તેઓની સાથે આવે છે.’ ”

ૃથ્વીની કાપણી - બે પ્રકારના પાક
14 પછ મેં જો ું, તો જુઓ, સફેદ વાદ ું અને તે વાદળાં પર

મ ુષ્ય ુત્ર જવેા એક ુરુષ બેઠેલા હતા, તેમના માથા પર સોનાનો ુગટ
હતો, તેમના હાથમાં ધારદાર દાતરડુ હ ુ.ં 15 પછ ભ ક્ત ાનમાંથી
બીજા એક સ્વગર્દૂતે બહાર આવીને વાદળાં પર બેઠેલા ુરુષ ને મોટા
અવાજે હાંક માર કે, ‘તમે તમારુ દાતરડુ ચલાવીને કાપો, કેમ કે
કાપણીનો સમયઆ ો છે,અને ૃથ્વીની ફસલ ૂરે ૂર પાક ગઈ છે.’ ”
16 ત્યારે વાદળાં પર બેઠેલા ુરુષે ૃથ્વી પર પોતા ું દાતરડુ ચલા ું;
એટલે ૃથ્વી પરનાં પાકની કાપણી કરવામાં આવી.

17 ત્યાર પછ આકાશમાંના ભ ક્ત ાનમાંથી બીજો એક સ્વગર્દૂત
બહાર આ ો, તેની પાસે પણ ધારદાર દાતરડુ હ ું. 18 અને બીજો
એક સ્વગર્દૂત,એટલે કે જનેે અ પર અ ધકાર છે તે, યજ્ઞવેદ પાસેથી
બહાર આ ો; તેણે જનેી પાસે ધારદાર દાતરડુ હ ું તેને મોટા અવાજે
ક ું કે, ું તારુ ધારદાર દાતરડુ ચલાવીને ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં ઝૂમખાંને
લણી લે; કેમ કે તેની દ્રાક્ષ પાક ૂક છે.’ ”

19 ત્યારે તે સ્વગર્દૂતે પોતા ું દાતરડુ ૃથ્વી પર ચલા ુ,ં અને
ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં ઝૂમખાંને કાપી લીધાં, અને ઈ રના કોપના મોટા

દ્રાક્ષાકુડમાં ના ાં. 20 દ્રાક્ષાકુડમાં જે હ ું તે શહેર બહાર ૂંદવામાં



પ્રકટ કરણ 15:1 xxvi પ્રકટ કરણ 15:8

આ ું, દ્રાક્ષાકુડમાંથી ત્રણસો કલો મટર ુધી ઘોડાઓની લગામોને
પહોંચે,એટ ું લોહ વહેવા લાગ્ ુ.ં

15
આખર અનથ રેડનાર સ્વગર્દૂતો

1 ત્યાર પછ મેંઆકાશમાં બીજુ મોટુ તથાઆ યર્કારક ચ જો ું,
એટલે સાત સ્વગર્દૂતો અને તેઓની પાસે છેલ્લી સાતઆફતો હતી, કેમ
કે તેઓમાં ઈ રનો કોપ ૂરો કરવામાં આવે છે.

2 પછ મેં જાણે કે અ મ શ્રત ચળકતો સ ુદ્ર જોયો; જઓેએ
હસક પ ુ પર, તેની ૂ ત પર, તથા તેના નામની સં ા પર વજય
મેળ ો હતો, તેઓ તે ચળકતા સ ુદ્ર પાસે ઊભા રહેલા હતા અને
તેઓની પાસે ઈ રની વીણાઓ હતી.

3તેઓઈ રના સેવક ૂસા ું ગીત તથા હલવાન ું ગીત ગાઈને કહેતાં
હતા કે, હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, તમારાં કામો મહાન તથા અદ્ભત
છે; હે ુગોના રાજા, તમારા માગર્ ન્યાયી તથા સત્ય છે. 4 હે પ્ર ુ,
તમારાથી કોણ ન હ બીશે, તમારા નામનો મ હમા કોણ ન હ કરશે? કેમ
કે એકલા તમે પ વત્ર છો; હા સઘળ પ્રજાઓ તમાર આગળ આવશે
ને તમાર આરાધના કરશે; કેમ કે તમારાં ન્યાયી કૃત્યો પ્રગટ થયાં છે.

5 ત્યાર પછ મેં જો ું, તો સ્વગર્માં સા યમંડપના મં દરને ઉઘાડવામાં
આ ું હ ુ;ં 6 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત આફતો હતી, તેઓ
ભ ક્ત ાનમાંથી બહારઆ ા; તેઓએ સ્વચ્છ તથા ચળકતાં શણનાં
વ પહેરેલાં હતાં, તથા કમર પર સોનાનાં પટ્ટા બાંધેલા હતા.

7 ચાર પ્રાણીઓમાંના એકે સદાસવર્કાળ જીવંત ઈ રના કોપથી
ભરેલાં સાત ુવણર્ પાત્રો તે સાત સ્વગર્દૂતોને આપ્યા.ં 8 ઈ રના
ગૌરવના તથા તેમના પરાક્રમના ુમાડાથી ભ ક્ત ાનભરાઈ ગ ુ;ંસાત
સ્વગર્દૂતોની સાત આફતો ૂર થઈ ત્યાં ુધી કોઈથી ભ ક્ત ાનમાં
પ્રવેશ કર શકાયો ન હ.
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16
ઈ રના કોપના સાત પ્યાલાં

1 એક મોટ વાણી ભ ક્ત ાનમાંથી મેં સાંભળ , તેણે સાત
સ્વગર્દૂતોને એમ ક ું કે, ‘તમે જાઓ ને ઈ રના કોપના સાત પ્યાલાં
ૃથ્વી પર રેડ દો.’ ”
2 પહેલો સ્વગર્દૂત ગયો, અને તેણે પોતાનો પ્યાલો ૃથ્વી પર રેડયો,

અને જે માણસો હસક પ ુની છાપ રાખતાં હતાં અને તેની ૂ તને
ૂજતાં હતા,ં તેઓ પર ત્રાસદાયક તથા દઃુખદાયક ૂમડાં ટ નીક ા.ં
3 બીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો સ ુદ્ર પર રેડ્યો એટલે સ ુદ્ર
ૃતદેહના લોહ જવેો થયો,અને જે સઘળા સજીવ પ્રાણી સ ુદ્રમાં હતા

તે મરણ પામ્યા.
4 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો નદ ઓ પર તથા પાણીના ઝરાઓ

પર રેડયો,અને પાણી લોહ થઈ ગયા. 5મેં પાણીના સ્વગર્દૂતને બોલતાં
સાંભ ો કે, ‘તમે ન્યાયી છો, તમે જે છો અને જે હતા, પ વત્ર ઈ ર,
કેમ કે તમે અદલ ન્યાય ુકાદો કયાર્ છે; 6 કારણ કે તેઓએ તમારા
સંતો ું તથા પ્રબોધકો ું લોહ વહેવડા ું,અને તમે તેઓને લોહ પીવાને
આપ્ ું છે; તેઓ તેને માટે લાયક છે.’ ” 7 યજ્ઞવેદ માંથી એવો અવાજ મેં
સાંભ ો કે, ‘હા,ઓસવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, તમારા ન્યાય ુકાદા સત્ય
તથા ન્યાયી છે.’ ”

8ચોથા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો ૂરજ પર રેડયો;એટલે તેનેઆગથી
માણસોને બાળ નાખવાની શ ક્ત આપવામાં આવી; 9 તેથી માણસો
આગની આંચથી દાઝ્યા.ં ઈ ર, જમેને આ આફતો પર અ ધકાર છે,
તેમના નામની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કર તેઓએ તેમને મ હમા આપ્યો ન હ
અને પસ્તાવો કય ન હ.

10 પાંચમા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો હસક પ ુના રા ાસન પર
રેડયો; અને તેના રા પર અંધારપટ છવાયો; અને તેઓ પીડાને લીધે
પોતાની જીભોને કરડવા લાગ્યા, 11અને પોતાની પીડાઓને લીધે તથા
પોતાનાં ુમડાંઓને લીધે તેઓએ સ્વગર્ના ઈ રની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ
ક ુ; પણ પોતાનાં કામોનો પસ્તાવો કય ન હ.
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12 પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો મોટ નદ એટલે ુફે્ર તસ
પર રેડ્યો અને તે ું પાણી ુકાઈ ગ ુ,ં એ માટે કે ૂવથી જે રાજાઓ
આવનાર છે તેઓનો રસ્તો તૈયાર થાય. 13 ત્યારે પેલા અજગરના
મોંમાંથી, હસક પ ુના મોંમાંથી તથા જૂઠાં પ્રબોધકના મોંમાંથી નીકળતા
દેડકા જવેા ત્રણ અ ુદ્ધ આત્મા મેં જોયા; 14 કેમ કે તેઓ ચમત્કા રક
ચ ો કરનારા દુ ાત્માઓ છે, કે જઓેઆખી દુ નયાના રાજાઓ પાસે
જાય છે એ માટે કે સવર્સમથર્ ઈ રના મહાન દવસની લડાઈને સારુ
તેઓ તેઓને એકત્ર કરે. 15 જુઓ ચોરની જમે હુ આ ું છુ, જે જા ૃત
રહે છે, અને પોતાનાં વ એવાં રાખે છે કે પોતાને નવર્ જવેા ન
ચાલ ું પડ,ેઅને તેની શરમજનક પ ર ત ન દેખાય, તે આશીવાર્ દત
છે. 16 ત્યારે હ ૂ ભાષામાં ‘આમાગેદન’ કહેવાતી જગ્યાએ, તેઓએ
તેઓને એકત્ર કયા.

17પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો વાતાવરણમાં રેડયો,એટલે
મં દરમાંના રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એ ું બોલી કે, સમાપ્ત થ ું;
18 અને વીજળ ઓ, વાણીઓ તથા ગજનાઓ થયા;ં વળ મોટો
ધરતીકપ થયો. તે એવો ભયંકર તથા ભારે હતો કે માણસો ૃથ્વી પર
ઉત્પ થયાં ત્યારથી એના જવેો કદ થયો નહોતો. 19 મોટા નગરના
ત્રણ ભાગ થઈ ગયા,અને રા ોનાં શહેરો ન થયાં;અને ઈ રને મોટા
બા બલની યાદ આવી,એ માટે કે તે પોતાના સખત કોપના દ્રાક્ષારસનો
પ્યાલો તેને આપ.ે

20 ટા ુઓ અદ્રશ્ય થઈ ગયા, અને પહાડોનો પ ો લાગ્યો ન હ.
21 અને આકાશમાંથી આશરે ચાલીસ કલોગ્રામનાં કરા માણસો પર
પડ્યા અને કરાની આફતને લીધે માણસોએ ઈ રને શ્રાપ આપ્યો કેમ
કે તે આફત અ તશય ભારે હતી.

17
ઘણાં પાણી પર બેઠેલી ગ ણકાને સજા

1 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે તે સાત પ્યાલા હતા, તેઓમાંનો એક
આ ો અને તેણે માર સાથે બોલતાં ક ું કે, ‘અહ આવ, અને જે
મોટ ગ ણકા ઘણાં પાણી પર બેઠેલી છે, તેને જે શક્ષા થવાની છે તે હુ
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તને બતા ું. 2 તેની સાથે દુ નયાના રાજાઓએ ભચાર કય છે અને
તેના ભચારના દ્રાક્ષારસથી ૃથ્વીના રહેનારા ચક ૂર થયા છે.’ ”

3 પછ તે સ્વગર્દૂત મને આત્મામાં અરણ્યમાં લઈ ગયો; અને એક
કરમજી રગના હસક પ ુ પર એક ી બેઠેલી મેં જોઈ; તે પ ુ ઈ ર ું
અપમાન કરનારાં નામોથી ભરે ું હ ુ,ંઅને તેને સાત માથાં ને દસ શગડાં
હતા.ં 4 તે ીએ જાં ુડા તથા કરમજી રગનાં વ પહેરેલાં હતાં
અને તે સોનાથી તથા ૂલ્યવાન રત્નો તથા મોતીથી શણગારેલી હતી,
અને તેના ભચારના ધ ારપાત્ર કૃત્યોથી તથા અ ુદ્ધતાથી ભરેલો
સોનાનો પ્યાલો તેના હાથમાં હતો. 5 તેના કપાળ પર એક મમર્જનક
નામ લખે ું હ ુ,ંએટલ,ે ‘મહાન બા બલોન, ગ ણકાઓની તથા ૃથ્વીના
ધ ારપાત્ર બાબતોની માતા.’ ”
6 મેં તેં ીને સંતો ું લોહ તથા ઈ ુના સાક્ષીઓ ું લોહ પીધેલી

નશામાં જોઈ. તેને જોઈને મને ઘણું આ યર્ થ ુ.ં 7 સ્વગર્દૂતે મને ૂ ું
કે, ‘ ું કેમ આ યર્ પામે છે? એ ીનો, અને સાત માથાં તથા દસ
શગડાવા ું હસક પ ુ કે, જનેાં પર તે બેઠેલી છે, તેનો મમર્ હુ તને
સમજાવીશ.’ ”

8જે હસક પ ુ તેં જો ું, તે હ ું અને નથી;અને તે અનંતઊંડાણમાં
જલ્દ નીકળવા ું તથા નાશમાં જવા ું છે. અને ૃથ્વી પરના રહેનારાંઓ
કે જઓેનાં નામ ૃ ના મંડાણથી જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, તેઓ
જે હસક પ ુ હ ું અને નથી અને આવનાર છે, તેને જોઈને આ યર્
પામશે.

9 આનો ુલાસો જ્ઞાની મન કરે. જે સાત માથાં છે તે સાત પહાડ
છે, તેઓ પર ી બેઠેલી છે; 10અને તેઓ સાત રાજા છે; તેમાંના પાંચ
પડ્યા છે, એક જીવંત છે, અને બીજો હજી ુધી આ ો નથી; જયારે
તે આવશે ત્યારે થોડ વાર તે રહેશે.

11જે હસક પ ુ હ ું અને હમણાં નથી, તે જ વળ આઠમો રાજા
છે,અને તે સાતમાંનો એક છે; તે નાશમાં જાય છે.

12જે દસ શગડાં તેં જોયાં છે તેઓ દસ રાજા છે, તેઓ હજી ુધી
રા પામ્યા નથી; પણ હસક પ ુની સાથે એક ઘડ ભર રાજાઓના
જવેો અ ધકાર તેઓને મળે છે. 13 તેઓ એક મતના છે, અને તેઓ
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પોતા ું પરાક્રમ તથા અ ધકાર હસક પ ુને સોંપી દે છે. 14 તેઓ
હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓને જીતશે કેમ કે તેઓ મહાન
પ્ર ુઓ ના પ્ર ુ તથા રાજાઓના રાજા છે;અને તેમની સાથે જઓે છે,
એટલે તેડાયેલા, પસંદ કરેલા તથા વ ા ુ છે તેઓ પણજીતશ.ે

15 તે સ્વગર્દૂત મને કહે છે કે, જે પાણી તે જો ું છે, ાં તે ગ ણકા
બેઠ છે, તેઓ પ્રજાઓ, સ ુદાય, દેશો તથા ભાષાઓ છે.

16તેં જે દસ શગડાં તથા પ ુ તે જોયાં તેઓ તે ગ ણકાનો દ્વષે કરશે,
તેને પાયમાલ કર ને તેને ઉઘાડ કરશે તે ું માંસ ખાશે અને આગથી તેને
બાળ નાખશે. 17 કેમ કે ઈ રે પોતાની ઇચ્છા ૂર કરવા હે ુ, તેઓના
મનમાં એવા વચાર ના ા છે,અને ઈ રનાં વચનો ૂરાં થાય ત્યાં ુધી
તેઓ પોતાના રા નો અ ધકાર હસક પ ુને સોંપશ.ે

18જે ીને તેં જોઈ છે, તે તો જે મોટુ શહેર દુ નયાના રાજાઓ પર
રાજ કરે છે તે છે.

18
બા બલોન ું પતન

1 એ પછ મેં બીજા એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો; તેને
મોટો અ ધકાર મળેલો હતો; અને તેના ગૌરવથી ૃથ્વી પ્રકા શત થઈ.
2 તેણે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘પ ું રે, પ ુ,ં મોટુ બા બલોન પ ુ.ં
અને તે દુ ાત્માઓ ું નવાસ ાન તથા દરેક અ ુદ્ધ આત્મા ું અને
અ ુદ્ધ તથા ધ ારપાત્ર પક્ષી ું વાસો થ ું છે. 3 કેમ કે તેના ભચારને
લીધે રેડાયેલો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશના લોકોએ પીધો છે; દુ નયાના
રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર કય છે, અને વેપાર ઓ તેના ુષ્કળ
મોજશોખથી ધનવાન થયા છે.

4 સ્વગર્માંથી બીજી એક વાણી એ ું કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘હે મારા
લોકો, તેનાથી બહાર આવો, તમે તેના પાપના ભાગીદાર ન થાઓ,અને
તેના પર આવનાર આફતોમાંની કોઈ પણ તમારા પર નઆવે. 5 કેમ કે
તેનાં પાપ સ્વગર્ ુધી ભેગા થયા છે,અને ઈ રે તેના દરુાચારોને યાદ કયાર્
છે. 6જમે તેણે બીજાઓને ભર આપ્ ું તેમ તેને પાછુ ભર આપો,અને
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તેની કરણીઓ પ્રમાણે તેને બમણું જ આપો; જે પ્યાલો તેણે મેળવીને
ભય છે તેમાં તેને માટે બમણું મેળવીને ભરો.

7 તેણે પોતે જટેલી ક ત મેળવી અને જટેલો મોજશોખ કય તેટલો
ત્રાસ તથા પીડા તેને આપો; કેમ કે તે પોતાના મનમાં કહે છે કે, હુ રાણી
થઈને બેઠ છુ. હુ વધવા નથી, અને હુ રુદન કરનાર નથી; 8એ માટે
એક દવસમાં તેના પરઆફતો એટલે મરણ, રુદન તથા દકુાળઆવશે,
અને તેને અ થી બાળ નંખાશ;ે કેમ કે પ્ર ુ ઈ ર કે જમેણે તેનો ન્યાય
કય , તે સમથર્ છે.

9 દુ નયાના જે રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર તથા વલાસ કય ,
તેઓ જયારે તેમાં લાગેલી આગનો ુમાડો જોશે, ત્યારે તેઓ તેને માટે
રડશ,ે અને વલાપ કરશ,ે 10અને તેની પીડાની બીકને લીધે દૂર ઊભા
રહ ને કહેશે કે, હાય! હાય! મોટુ બા બલોન નગર! બળવાન નગર!
એક ઘડ માં તને કેવી શક્ષા થઈ છે.’ ”

11 ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ પણ તેને માટે રડે છે અને વલાપ કરે
છે, કેમ કે હવેથી કોઈ તેમનો સામાન ખર દનાર નથી; 12 સો ું, ચાંદ ,
કમતી રત્નો, મોતીઓ, બાર ક શણ ું કાપડ, જાં ુડા રગનાં, રેશમી
અને કરમજી રગનાં વ ; તથા સવર્ જાતનાં ુગંધી કા , હાથીદાંતની,
ૂલ્યવાન કા ની, પ ળની, લોખંડની તથા સંગેમરમરની સવર્ જાતની

વસ્ ુઓ; 13 વળ તજ, તેજાના, ૂપદ્ર ો, અ ર, લોબાન, દ્રાક્ષારસ,
તેલ, ઝ ણો મેંદો, અનાજ તથા ઢોરઢાંક, ઘેટા,ં ઘોડા, રથો, ચાકરો તથા
માણસોના પ્રાણ,એ તેમનો માલ હતો.

14 તારા જીવનાં ઇ ચ્છત ફળ તાર પાસેથી જતા ર ાં છે,અને સવર્
ુંદર તથા કમતી પદાથ તાર પાસેથી નાશ પામ્યા છે, અને હવેથી તે

કદ મળશે જ ન હ.
15એ વસ્ ુઓના વેપાર કે જઓે તેનાથી ધનવાન થયા, તેઓ તેની

પીડાની બીકને લીધે રડતા તથા શોક કરતા દૂર ઊભા રહ ન,ે 16 કહેશે
કે, હાય! હાય! બાર ક શણનાં, જાં ુડા તથા કરમજી રગનાં વ થી
વે ત,અને સોનાથી, રત્નોથી તથા મોતીઓથી અલંકૃત મહાન નગરને
હાયહાય!’ 17 કેમ કે એક પળમાં એટલી મોટ સંપ ન થઈ છે.
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અને સવર્ કપ્તાન, સવર્ ુસાફરો, ખલાસીઓ અને દ રયાઈ માગ વેપાર
કરનારા દૂર ઊભા ર ા છે.

18 અને તેઓએ તેમાં લાગેલી આગનો ુમાડો જોઈને ૂમ પાડતાં
ક ું કે, આ મોટા નગર જે ું બીજુ ક ું નગર છે?’ 19 હાય! હાય!
તેઓએ પોતાનાં માથાં પર ૂળ નાખી, અને રડતાં તથા વલાપ કરતાં
મોટે સાદે ક ું કે, ‘હાય! જે મોટા નગરની સંપ થી સ ુદ્રમાંનાં સવર્
વહાણના મા લકો ધનવાન થયા,એકક્ષણમાં ઉજ્જડથ ું છે.’ ” 20ઓ
સ્વગર્, સંતો, પ્રે રતો તથા પ્રબોધકો, તેને લીધે તમે આનંદ કરો, કેમ કે
ઈ રે તમારો ન્યાય તેના પર લા ો છે.’ ”

21 પછ એક બળવાન સ્વગર્દૂતે મોટ ઘંટ ના પડ જવેો એક પથ્થર
ઊંચક લીધો અને તેને સ ુદ્રમાં નાખીને ક ું કે, ‘તે મોટા નગર
બા બલોનને એ જ ર તે નદયતા ૂવર્ક નાખી દેવામાં આવશ.ે અને તે
ફર કદ પણ જોવામાં ન હ આવે. 22 તથા વીણા વગાડનારા, ગાનારા,
વાંસળ વગાડનારા તથા રણ શગડુ વગાડનારાઓનો સાદ ફર તારા
નગરમાં સંભળાશે ન હ; અને કોઈ પણ વસાયનો કોઈ કાર ગર ફર
તારામાં દેખાશે ન હ અને ઘંટ નો અવાજ તારામાં ફર સંભળાશે નહ .

23દ વા ું અજવા ું તારામાં ફર પ્રકાશશે ન હઅને વર તથા કન્યાનો
અવાજ તારામાં ફર સંભળાશે નહ ! કેમ કે તારા વેપાર ઓ ૃથ્વીના
મહાન ુરુષો હતા. તાર જાદુ ક્રયાથી સવર્ દેશમાંના લોકો ુલાવામાં
પડ્યા. 24અને પ્રબોધકો ુ,ં સંતો ું તથા ૃથ્વી પર જઓે માર નંખાયા
છે, તે સઘળા ું લોહ પણ તેમાંથી જ ું હ ુ.ં’ ”

19
1 તે પછ સ્વગર્માં મોટા સ ૂદાયના જવેી વાણી મેં મોટે અવાજે એમ

કહેતી સાંભળ કે ‘હાલે ુયા, ઉદ્ધારઆપણા ઈ રથી છે; મ હમા તથા
પરાક્રમ તેમના છે.’ ” 2 કેમ કે તેમના ન્યાય ુકાદા સત્ય તથા યથાથર્ છે;
કેમ કે જે મોટ વારાંગનાએ પોતાના ભચારથી ૃથ્વીને ભ્ર કર ,
તેનો તેમણે ન્યાય કય છે અને તેની પાસેથી પોતાના સેવકોના લોહ નો
બદલો લીધો છે.
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3 તેઓએ ફર થી ક ું કે, ‘હાલે ુયા, તેનો નાશનો ુમાડો
સદાસવર્કાળ ઉપર ચઢે છે.’ ” 4 રા ાસન પર બેઠેલા ઈ ર ું ભજન
કરતાં ચોવીસ વડ લોએ તથા ચાર પ્રાણીઓએ દડવત પ્રણામ કર ને
ક ું, ‘આમીન, હાલે ુયા.’ ”

હલવાન ું લ જમણ
5રા ાસનમાંથીએવી વાણી થઈ કે, ‘આપણાઈ રના સવર્ સેવકો,

તેમનો ડર રાખનારા, નાના તથા મોટા, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો.’ ”
6 મોટા સ ુદાયના જવેી, ઘણાં પાણીના પ્રવાહ જવેી તથા ભારે

ગજનાઓના જવેી વાણીને એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, હાલે ુયા; કેમ કે
પ્ર ુ આપણા ઈ ર જે સવર્સમથર્ છે તે રાજ કરે છે.

7 આપણે આનંદ કર ને ુશ થઈએ અને તેમને મ હમા આપીએ;
કેમ કે હલવાનના લ નો દવસઆ ો છે,અને તેમની કન્યાએ પોતાને
તૈયાર કર છે. 8 તેજસ્વી ુદ્ધ તથા બાર ક શણ ું વ તેને પહેરવા
આપ્ ું છે, તે બાર ક વ સંતોના ન્યાયીપણાના કામ દશાર્વે છે.

9 સ્વગર્દૂતે મને ક ું કે, ‘ ું એમ લખ કે હલવાનના લ જમણને સારુ
જઓેને નમંત્રેલા છે તેઓઆશીવાર્ દત છે,’ તે મને એમ પણ કહે છે કે,
‘આતો ઈ રના સત્ય વચનો છે.’ ” 10મેં તેમને ભજવાને દડવત પ્રણામ
કયાર્, પણ તેમણે મને ક ું કે, ‘જોજ,ે એ ું ન કર, હુ તારો અને ઈ ુની
સાક્ષી રાખનારા તારાભાઈઓમાંનોએકસાથી સેવક છુ; ઈ ર ું ભજન
કર; કેમ કે ઈ ુની સાક્ષી તો પ્રબોધનો આત્મા છે.’ ”

ેત ઘોડા પર રાજાઓના રાજા તથા પ્ર ુઓના પ્ર ુ
11 પછ મેં સ્વગર્ ઊઘડે ું જો ુ,ં અને જુઓ, એક સફેદ ઘોડા ઉપર

જે બેઠેલા છે તે ‘ વ ા ુ તથા સત્ય’ છે,અને તેઓપ્રમા ણકતાથી ન્યાય
તથા લડાઈ કરે છે. 12અ ની જ્વાળા જવેી તેમની આંખો છે, અને
તેમના માથા પર ઘણાં ુગટ છે; જનેાં પર એ ું નામ લખે ું છે કે જે
તેમના સવાય બીજુ કોઈ જાણ ું નથી. 13 લોહ થી છટાયેલો ઝભ્ભો
તેમણે પહેય છે; તેમ ું નામ ‘ઈ રનો શ ’ છે.



પ્રકટ કરણ 19:14 xxxiv પ્રકટ કરણ 20:3

14 સ્વગર્નાં સૈન્ય તે ેત ઘોડા પર સફેદ તથા ુદ્ધ બાર ક શણનાં
વ ો પહેર ને તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. 15 તેમના મોમાંથી
ધારવાળ તલવાર નીકળે છે; એ માટે કે તેનાથી તે દેશને મારે, અને
લોખંડના દડથી તેઓ પર તે સ ા ચલાવશ!ે અને સવર્સમથર્ ઈ રના
ભારે કોપનો દ્રાક્ષાકુડ તે ૂંદે છે. 16 તેમના ઝભ્ભા પર તથા તેમની જાંઘ
પર એ ું લખે ું છે કે ‘રાજાઓનો રાજા તથા પ્ર ુઓનો પ્ર .ુ’ ”

17 મેં એક સ્વગર્દૂતને ૂયર્માં ઊભો રહેલો જોયો, અને તેણે
આકાશમાં ઊડનારાં સવર્ પક્ષીઓને મોટે અવાજે હાંક માર કે, ‘તમે
આવો અને ઈ રના મોટા જમણને સારુ ભેગા થાઓ; 18 એ સારુ
કે રાજાઓ ું, સેનાપ તઓ ુ,ં ૂરવીરો ુ,ં ઘોડાઓ ુ,ં સવારો ું, સ્વતંત્ર
તથા દાસો ુ,ં નાના તથા મોટા ું માંસ તમે ખાઓ.”

19 પછ મેં હસક પ ,ુ દુ નયાના રાજાઓ તથા તેઓનાં સૈન્યને
ઘોડા પર બેઠેલાની સામે તથા તેમના સૈન્યની સામે લડવાને એકઠા
થયેલા મેં જોયા. 20 હસક પ ુ પકડા ુ,ં અને તેની સમક્ષ જે જૂઠાં
પ્રબોધકે ચમત્કા રક ચ ો દેખાડ ને હસક પ ુની છાપલેનારાઓને તથા
તેની ૂ તની ઉપાસના કરનારાઓને ભમા ા હતા તેને પણ તેની સાથે
પકડવામાં આ ો. એ બ ેને સળગતા ગંધકની સરોવરમા,ંજીવતા જ
ફેંકવામાં આ ા.

21 અને જઓે બાક ર ા તેઓને ઘોડા પર બેઠેલાના મોમાંથી જે
તલવાર નીકળ તેનાથી માર નાખવામાં આ ા; અને તેઓના માંસથી
સઘળાં પક્ષી ૃપ્ત થયા.ં

20
એક હજાર વષર્

1 મેં એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો, તેની પાસે
અનંતઊંડાણની ચાવી હતી,અને તેના હાથમાં મોટ સાંકળ હતી. 2તેણે
પેલા અજગરને જે ઘરડો સપર્, દુ તથા શેતાન છે, તેને પકડ્યો. અને
હજાર વષર્ ુધી તેને બાંધી રા ો. 3 અને તેણે તેને અનંતઊંડાણમાં
ફેંક ને તે બંધ ક ,ુ અને તેને મહોર ક ુ, એ માટે કે તે હજાર વષર્ ૂરાં
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થતાં ુધી તે ફર લોકોને ુલાવે ન હ; ત્યાર પછ થોડ વાર ુધી તે
છૂટો કરવામાં આવશે.

4 પછ મેં રા ાસનો જોયાં અને તેઓ પર જે લોકો બેઠેલા હતા
તેઓને ન્યાય કરવા ું સોંપવામાં આ ું. અને જઓેનો ઈ ુની સાક્ષીને
લીધે તથા ઈ રના વચનને લીધે શરચ્છેદ કરવામાં આ ા હતા તથા
જઓેએ હસક પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કર ન હતી અને
પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર તેની છાપ લગાવી ન હતી
તેઓના આત્માઓને મેં જોયાં;અને તેઓ સજીવન થયા અને ખ્રસ્તની
સાથે હજાર વષર્ રા ક ુર્.

5મરણ પામેલાંઓમાંના જે બાક ર ા, તેઓ તે હજાર વષર્ ૂરાં થયાં
ત્યાં ુધી સજીવન થયાં ન હ. એ જ પહે ું ુનરુત્થાન છે. 6 પહેલા
મરણોત્થાનમાં જનેે ભાગ છે તે આશીવાર્ દત તથા પ વત્ર છે; તેવાઓ
પર બીજા મરણનો અ ધકાર નથી, પણ તેઓ ઈ રના તથા ખ્રસ્તનાં
યાજક થશે અને તેમની સાથે હજાર વષર્ રાજ કરશે.

શેતાનનો પરાજય
7જયારે તે હજાર વષર્ ૂરાં થશે ત્યારે શેતાનને તેના બંધનમાંથી ુક્ત

કરવામાં આવશ.ે 8અને તે ૃથ્વી પર ચારે ૂણામાં રહેતા લોકોને, ગોગ
તથા માગોગને ગેરમાગ દોર ને લડાઈને સારુ તેઓને એકઠા કરવાને
બહાર આવશ;ે તેઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી છે.

9 તેઓ ૃથ્વીની આખી સપાટ પર ગયા અને તેઓએ સંતોની
છાવણીને જે પ્રય શહેર છે તેને ઘેર લી ું; પણ સ્વગર્માંથી અ ઊતય
અને તેઓનો સંહાર કય . 10 શેતાન જે તેઓને ભમાવનાર હતો, તેને
સળગતા ગંધકના સરોવરમા,ં ાં હસક પ ુ તથા જૂઠો પ્રબોધક છે,
ત્યાં ફેંક દેવામાં આ ો. ત્યાં રાત દવસ સદાસવર્કાળ ુધી તેઓ પીડા
ભોગવશ.ે

હજાર વષર્ પછ નો ન્યાય ુકાદો
11 પછ મેં મોટા સફેદ રા ાસનને તથા તેના પર જે બેઠેલા હતા

તેમને જોયા, તેમની સન્ ુંખથી ૃથ્વી તથા આકાશ અદ્રશ્ય થઈ ગયા.
અને તેઓને માટે કોઈ ાન મ ું ન હ. 12 પછ મેં ૂએલાંન,ે મોટાં
તથા નાનાં સવર્ને સહાસનની સમક્ષ ઊભા રહેલાં જોયાં; અને ુસ્તકો
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ઉઘાડવામાંઆ ાં,અને બીજુ ુસ્તકજેજીવન ું છે તે પણઉઘાડવામાં
આ ું. અને તે ુસ્તકોમાં જે જે લ ું હ ું તે પરથી ૃત્ ુ પામેલાંનો
તેઓની કરણીઓ પ્રમાણ,ે ન્યાય કરવામાં આ ો.

13સ ુદ્રે પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતાં તેઓને પાછાઆપ્યા,ંઅને
મરણે તથા પાતાળ પણ પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતાં, તેઓને પાછા
આપ્યા;ંઅને દરેકનો ન્યાય તેની કરણી પ્રમાણે કરવામાંઆ ો. 14 ૃત્ ુ
તથા પાતાળ અ ની સરોવરમાં ફેંકાયાં. અ ની ખાઈ એ જ બીજુ
મરણ છે. 15જે કોઈ ું નામ જીવનના ુસ્તકમાં નોંધાયે ું જણા ું ન હ
તેને અ ના સરોવરમાં ફેંક દેવામાં આ ો.

21
ન ું આકાશ અને નવી ૃથ્વી

1પછ મેં ન ું આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જોયાં, કેમ કે પ્રથમ ું આકાશ
તથા પ્રથમની ૃથ્વી જતા ર ાં હતા;અને સ ુદ્ર પણ ર ો ન હતો. 2મેં
પ વત્ર નગર, ન ું યરુશાલેમ, ઈ રની પાસેથી સ્વગર્માંથીઊતર ું જો ું,
અને જમે કન્યા પોતાના વરને સારુ શણગારેલી હોય તેમ તે તૈયાર કરે ું
હ ુ.ં

3 રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘જુઓ,
ઈ ર ું રહેઠાણ માણસોની સાથે છે,અને ઈ ર તેઓની સાથે વસશે,
અને તેઓ તેમના લોકો થશ,ે અને ઈ ર પોતે તેઓની સાથે રહ ને
તેઓના ઈ ર થશ.ે 4 તે તેઓની આંખોમાં ું દરેક આં ુ ૂછ નાખશે;
હવે મરણ, શોક, રુદન કે વેદના ફર થી થશે ન હ. જૂની વાતો જતી રહ
છે.’ ”

5 રા ાસન પર જે બેઠેલા છે, તેમણે ક ું કે, ‘જુઓ, હુ સઘ ું ન ું
બના ું છુ.’ ” ફર થી તે કહે છે કે, ‘ ું લખ, કેમ કે આ વાતો વ સનીય
તથા સાચી છે.’ ” 6 તેમણે મને ક ું કે, ‘તે ૂર થઈ ગઈ છે. હુ આલ્ફા
તથા ઓમેગા, શરૂઆત તથા અંત છુ. હુ તરસ્યાને જીવનનાં પાણીના
ઝરામાંથી મફત જળઆપીશ.
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7 જે જીતે છે તે તેઓનો વારસો પામશ,ે અને હુ તેમનો ઈ ર
થઈશ, અને તેઓ મારા બાળકો થશ.ે 8 પણ કાયરો, અ વ ાસીઓ,
દજુનો, હત્યારાઓ, ભચાર ઓ, તાં ત્રકો, ૂ ત ૂજકો તથા સઘળા
જૂઠુ બોલનારાઓન,ેઅ તથા ગંધકથી બળનારા સરોવરમાં ફેંકવામાં
આવશ.ે એજ બીજુ મરણ છે.”

ન ું યરુશાલેમ
9 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત પ્યાલા હતા, તે સાત છેલ્લી

આફતોથી ભરેલા હતા તેઓમાંનો એક સ્વગર્દૂત માર પાસે આ ો
ને મને ક ું કે, ‘અહ આવ, અને જે કન્યા હલવાનની પત્ની છે તેને
હુ તને બતાવીશ.’ ” 10 પછ તે મને આત્મામાં એક મોટા તથા ઊંચા
પહાડ પર લઈ ગયો,અને ઈ રની પાસેથી સ્વગર્થી ઊતર ું પ વત્ર નગર
યરુશાલેમ મને બતા ું.

11તેમાં ઈ ર ું ગૌરવ હ ુ,ંઅને તે ું તેજ અ ત ૂલ્યવાન રત્ન જે ુ,ં
એટલે યાસ પસ પાષાણજે સ્ફ ટક સમાન નમર્ળ હોય,એના જે ું હ ું.
12તેની દવાલ મોટ તથા ઉંચી હતી અને જનેે બાર દરવાજા હતા,અને
દરવાજા પાસે બાર સ્વગર્દૂતો ઊભેલા હતા. દરવાજા પર ઇઝરાયલનાં
બાર કુળોના નામો લખેલાં હતા.ં 13 ૂવર્માં ત્રણ દરવાજા, ઉ રમાં ત્રણ
દરવાજા, દ ક્ષણમાં ત્રણ દરવાજા અને પ મમાં ત્રણ દરવાજા હતા.

14 નગરની દ વાલના પાયાના બાર પથ્થર હતા, અને તેના પર
હલવાનના બાર પ્રે રતોનાં બાર નામ હતા.ં 15 માર સાથે જે સ્વગર્દૂત
બોલતો હતો, તેની પાસે નગર, દરવાજા અને દ વાલ ું માપ લેવાની
સોનાની લાકડ હતી.

16 નગર સમચોરસ હ ું તેની જટેલી લંબાઈ હતી તેટલી જ તેની
પહોળાઈ હતી. તેણે લાકડ થી નગર ું માપ લી ુ.ં તો તે બે હજાર
ચારસો કલો મટર થ ુ.ં નગરની લંબાઈ, પહોળાઈઊંચાઈસરખી હતી.
17 તેણે તેની દ વાલ ું માપ લી ું, તે માણસના માપ, એટલે સ્વગર્દૂતના
માપ પ્રમાણે ગણતાં એક્સો ુંમાળ સ હાથ હ ું.

18 તેની દ વાલની બાંધણી યાસ પસની હતી; અને નગર સ્વચ્છ
કાચનાં જે ું ુદ્ધ સોના ું હ ુ.ં 19 નગરની દ વાલના પાયા દરેક પ્રકારના
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ૂલ્યવાન પાષાણથી ુશો ભત હતા; પહેલો પાયો યાસ પસ, બીજો
નીલમ, ત્રીજો માણેક, ચોથો લીલમ, 20 પાંચમો ગોમેદ, છઠ્ઠો અક ક,
સાતમો ૃણમ ણ,આઠમો પરોજ, નવમો પોખરાજ, દસમો લસ ણયો,
અ ગયારમો શ ન, બારમો યાકૂત.

21 તે બાર દરવાજા બાર મોતી હતા, તેઓમાંનો દરેક દરવાજો એક
એક મોતીનો બનેલો હતો. નગરનો માગર્ પારદશર્ક કાચ જવેા ુદ્ધ
સોનાનો બનેલો હતો. 22 મેં તેમાં ભ ક્ત ાન જો ું ન હ, કેમ કે
સવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર તથા હલવાન એ જ ત્યા ું ભ ક્ત ાન છે.

23 નગરમાં ૂયર્ કે ચંદ્ર પ્રકાશઆપે એવી જરૂર નથી. કેમ કે ઈ રના
ગૌરવે તેને પ્રકા શત ક ુ છે,અને હલવાન તેનો દ વો છે. 24 ૃથ્વીની સવર્
પ્રજાતેના પ્રકાશમાં ચાલશ.ે અને દુ નયાના રાજાઓપોતાનો વૈભવ તેમાં
લાવે છે. 25 દવસે તેના દરવાજા કદ બંધ થશે ન હ ત્યાં રાત પડશે ન હ.

26 તેઓ સવર્ પ્રજાઓનો વૈભવ તથા ક ત તેમાં લાવશે; 27અને જે
કઈઅ ુદ્ધ છે,અનેજે કોઈ ધ ારપાત્ર તથાઅસત્ય ુંઆચરણકરે છે
તેઓ તેમાં પ્રવેશી શકશે ન હ. જઓેનાં નામ હલવાનનાજીવન ુસ્તકમાં
લખેલાં છે તેઓ જ પ્રવેશ પામી શકશ.ે

22
1 સ્ફ ટકના જવેી ચળકતી, જીવનનાં પાણીની નદ , ત્યારે તેણે મને

ઈ રના તથા હલવાનના રા ાસનમાંથી વહેતી નગરના માગર્ વચ્ચે
બતાવી. 2 એ નદ ના બંને કનારા પર જીવન ું ૃક્ષ હ ું, તેને બાર
પ્રકારનાં ફળ લાગતાં હતા;ં દર માસે તે નવાં ફળ આપ ું હ ુ;ં અને તે
ૃક્ષ નાં પાંદડાં સવર્ પ્રજાઓને સાજાં કરવા માટે હતા.ં
3 ત્યાં કદ કોઈ શાપ થનાર નથી, પણ તે નગરમાં ઈ ર ું તથા

હલવાન ું રા ાસન થશ,ેઅને તેમના સેવકો તેમની સેવા કરશે, 4તેઓ
તેમ ું મોં નહાળશે. અને તેઓનાં કપાળ પર તેમ ું નામ હશ.ે 5 ફર થી
રાત પડશે ન હ; તેઓને દ વાના અથવા ૂયર્ના પ્રકાશની જરૂર નથી, કેમ
કે પ્ર ુ ઈ ર તેઓ પર પ્રકાશ પાડશે, અને તેઓ સદાસવર્કાળ રા
કરશે.

ઈ ુ ું ુનરાગમન
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6 તે દૂતે મને ક ું કે, ‘એ વાતો વ સનીય તથા સાચી છે;અને પ્ર ુ
જે પ્રબોધકોના આત્માઓના ઈ ર છે તેમણે જે થોડા સમયમાં થવા ું
છે તે પોતાના સેવકોને બતાવવા સારુ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે.
7 જુઓ, હુ થોડ વારમાંઆ ું છુ,આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે પાળે
છે તે આશીવાર્ દત છે.’ ”

8 જણેે એ સાંભ ું તથા જો ું છે તે હુ યોહાન છુ; અને ારે મેં
સાંભ ું ને જો ુ,ં ત્યારે જે સ્વગર્દૂતે મને એ બનાઓ બતાવી, તે ું
દડવત પ્રણામ કરવા હુ તેની આગળ નમ્યો. 9 પણ તેણે મને ક ું કે,
‘જોજ,ે એમ ન કર, હુ તો તારો તથા તારા સાથી પ્રબોધકોનો ભાઈઓ
અને બહેનો તથા આ ુસ્તકની વાતોને પાળનારાનો સાથી સેવક છુ; ું
ઈ ર ું ભજન કર.’ ”

10 તેણે મને ક ું કે, ‘આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનોને મહોરથી બંધ
ન કર, કેમ કે સમય પાસે છે. 11જે અન્યાયી છે તે હજી અન્યાય કયાર્
કરે,જે મ લન છે તે હજુ મ લન થતો જાય,અને જે ન્યાયી છે તે ન્યાયી
કૃત્યો કયાર્ કરે,અને જે પ વત્ર છે તે પ વત્ર થતો જાય.

12 જુઓ, હુ થોડ વારમાં આ ું છુ, અને દરેક ું જે ું કામ હશે તે
પ્રમાણે તેને ભર આપવાનો બદલો માર પાસે છે. 13 હુ આલ્ફા તથા
ઓમેગા, પ્રથમ તથા છેલ્લો,આરભ તથા અંત છુ.

14જીવનનાં ૃક્ષ પર તેઓને હક મળે અને તેઓ દરવાજામાં થઈને
નગરમાં પ્રવેશ કરે તે માટે જઓેપોતાનાં વ ધોવે છે તેઓઆશીવાર્ દત
છે. 15 કૂતરા, તાં ત્રકો, ભચાર ઓ, હત્યારાઓ, ૂ ત ૂજકો તથા
જઓે અસત્ય ચાહે છે અને આચરે છે, તેઓ બધા નગરની બહાર છે.

16 મેં ઈ ુએ મારા સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે કે તે વ ાસી સ ુદાયને
સારુ આ સાક્ષી તમને આપ.ે હુ ૂળ, તથા દાઉદ ું સંતાન, અને
પ્રભાતનો ઉજ્જવળ તારો છુ.

17આત્મા તથા કન્યા બંને કહે છે કે, ‘આવો;’અને જે સાંભળે છે તે
એમ કહે કે, ‘આવો,’અને જે ૃ ષત હોય, તે આવે;જનેી ઇચ્છા હોય તે
જીવન ું જળ મફત લ.ે

ઉપસંહાર
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18 આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે કોઈ સાંભળે છે તેને હુ ચેત ું
છુ, ‘જો કોઈ તેઓમાં વધારો કરશે તો તેના પર ઈ ર આ ુસ્તકમાં
લખેલી આફતો વધારશે; 19અને જો કોઈઆ પ્રબોધવચનના ુસ્તકનાં
વચનોમાંથી કઈ પણ કાઢ નાખશે, તો ઈ ર તેનો ભાગ જીવનનાં
ૃક્ષમાંથી તથા પ વત્ર નગરમાંથી, જમેનાં વષે આ ુસ્તકમાં લખે ું છે

તેમાંથી કાઢ નાખશે.’ ”
20જેઆવાતોની સાક્ષીઆપે છે તે કહે છે કે, ‘હા, થોડ વારમાંઆ ું

છુ.’ ”આમીન, ‘ઓપ્ર ુ ઈ ,ુઆવો.’ ”
21 પ્ર ુ ઈ ુની કૃપા બધા સંતો પર હો,આમીન.
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