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െവളിപ്പാട്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്

“കർത്താവ് ദൂതൻമുഖാന്തരംഅരുളിെച്ചയ്തത്
എഴുതിയ” വ്യക്തി എന്നാണ് േയാഹന്നാൻ
അേപ്പാസ്തലൻ സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത്
സഭയുെട ആദ്യകാല എഴുത്തുകാര ് ആയിരുന്ന
ജസ്റ്റിന ് മാര ്ട്ടിയര ് ഐേറനിയസ്, ഹിേപ്പാളിടസ്,
െതര് ത്തുല്യന ്അെലക്സ്രന്തിയായിെല െക്ലമന്ത,്
കൂടാെതമൂറെറ്റാരിയന ്േരഖകള ്എല്ലാംെവളിപ്പാട്
േയാഹന്നാന ് അേപ്പാസ്തലൻ എഴുതി എന്ന്
അംഗീകരിക്കുന്നു. െവളിപ്പാട് ‘അേപ്പാകാലിപ്ടിക’്
(്രപത്യാശെയ്രപകടിപ്പിക്കുവാന ്്രപതീകാത്മകമായ
അലങ്കാര ്രപേയാഗങ്ങളില ് എഴുതുന്ന
യഹൂദ ൈശലി) എന്ന സേങ്കത ്രപകാരമാണ്
രചിച്ചിരിക്കുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി 95-96.
േയാഹന്നാന് ഈ ്രപവചനങ്ങള ് കിട്ടിയത്
ഈജിയന ്കടലിലുള്ള പേത്മാസ് ദ്വീപില ്വച്ചാണ.്
(1:9).
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഏഷ്യൈമനറിെലഏഴുസഭകള് ക്ക്േവണ്ടിയാണ്
ഈ ്രപവചനങ്ങള ്ലഭിച്ചത്.
ഉേദ്ദശം
െവളിപാട് പുസ്തകം േയശുവിന ്െറ
ദിവ്യത്വെത്ത െവളിെപ്പടത്തുന്നു (1:1),
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അവൻെറ വ്യക്തിത്വം, ശക്തി, ഭാവിയിൽ കാല
സംഭവങ്ങള ് എന്നിവയും എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
േലാകാവസാനവും അന്ത്യന്യായവിധിയും
സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്ന യാഥാര ്ത്ഥ്യങ്ങള ്
ആെണന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സ്വർഗ്ഗെത്ത
കുറിച്ച ള്ള െചറിയ കാഴ്ച ഈ പുസ്തകം
നൽകുന്നു അേതാെടാപ്പം തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധിക്കായി സൂക്ഷിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക്
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വെത്തയും
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. മേഹാപ്രദവമുണ്ടാകും
അവിശ്വാസികൾ നിത്യനരകത്തിൽ എേന്നക്കും
കഷ്ടമനുഭവിക്കും. സാത്താനും അവൻെറ
ദൂതൻമാർക്കും വരുവാൻ േപാകുന്ന
ശിക്ഷെയക്കുറിച്ച ംഈപുസ്തകംവിവരിക്കുന്നു.
്രപേമയം
മറ നീക്കുക

സംേക്ഷപം
1. േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാടും
േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യവും. — 1:1-8

2. ദർശനങ്ങൾ. — 1:9-20
3.ഏഴു ്രപാേദശികസഭകൾ. — 2:1-3:22
4. സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. — 4:1-
22:5

5. കർത്താവിെന്റ അവസാനമുന്നറിയിപ്പ ം
അേപ്പാസ്തലെന്റ സമാപന ഉപസംഹാര
്രപാർത്ഥനയും — 22:6-21

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാട:്
േവഗത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്
തെന്റ ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവം അത് അവന് െകാടുത്തു.
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അവൻ അത് തെന്റ ദൂതൻ മുഖാന്തരം
അയച്ച് തെന്റ ദാസനായ േയാഹന്നാെന
കാണിച്ച . 2 േയാഹന്നാൻ ൈദവവചനവും
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യവുമായി
താൻ കണ്ടെതല്ലാം സാക്ഷീകരിച്ച . 3 സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്ഈ്രപവചനത്തിെന്റ
വാക്കുകെള വായിക്കുന്നവനും അവെയ
േകൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
അനുസരിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

4 േയാഹന്നാൻ ആസ്യയിെല ഏഴ് സഭകൾക്കും
എഴുതുന്നത:് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും
വരുന്നവനുമായവങ്കൽ നിന്നും, അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിലുള്ളഏഴ് ആത്മാക്കള െട
അടുക്കൽനിന്നും, 5 വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും
മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർക്കു ഭരണകർത്താവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും, നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 6 നെമ്മ
സ്േനഹിച്ചവനും തെന്റ രക്തത്താൽ നമ്മുെട
പാപങ്ങളിൽ നിന്നു നെമ്മ േമാചിപ്പിച്ച തെന്റ
പിതാവായ ൈദവത്തിന് നെമ്മ രാജ്യവും
പുേരാഹിതന്മാരും ആക്കിത്തീർത്തവനുമായവന്
എെന്നേന്നക്കും മഹത്വവും ബലവും; ആേമൻ.
7 ഇതാ, അവൻ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു;
ഏത് കണ്ണ ം, അവെന കുത്തിത്തുളച്ചവരും
അവെന കാണും; ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം
അവെനെച്ചാല്ലി വിലപിക്കും.അെത,ആേമൻ.

8ഞാൻഅല്ഫയുംഓേമഗയുംആകുന്നുഎന്ന്
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ
സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കർത്താവ്
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 നിങ്ങള െട സേഹാദരനും േയശു
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും
സഹനത്തിലുംപങ്കാളിയുമായേയാഹന്നാൻഎന്ന
ഞാൻ, ൈദവവചനവും േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യം അറിയിച്ചതു നിമിത്തവും
പെത്മാസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു.
10 കർത്തൃദിവസത്തിൽ* ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ
വിവശതയിലായി: കാഹളനാദംേപാെല
വലിെയാരു ശബ്ദം എെന്റ പുറകിൽ
േകട്ട്; 11 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും
ആകുന്നു; ആദ്യനും അന്ത്യനും തെന്ന. നീ
കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
എെഫെസാസ,് സ്മുർന്നാ, െപർഗ്ഗെമാസ്,
തുയൈഥരാ, സർദ്ദിസ,് ഫിലെദൽഫ്യ,
ലെവാദിക്ക്യാ എന്നീപട്ടണങ്ങളിലുള്ള ഏഴ്
സഭകൾക്കും അയയ്ക്കുക. 12 എേന്നാട്
സംസാരിച്ച ശബ്ദം ആരുേടെതന്ന് കാണുവാൻ
ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. 13 തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകെളയും
നിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ നിലയങ്കിയും
മാറത്ത് െപാൻകച്ചയും ധരിച്ചവനായി
മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെലയുള്ളവെനയും കണ്ട്.
14 അവെന്റ തലയും തലമുടിയും െവളത്ത
പഞ്ഞിേപാെല ഹിമേത്താളം െവള്ളയും
കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലേപാെലയും 15 കാൽ
ഉലയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് േതച്ച മിനുക്കിയ
െവേള്ളാടുേപാെലയും അവെന്റ ശബ്ദം

* 1. 10 കര ്ത്തൃദിവസം-ആഴചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസമായ
ഞായറാഴ്ച
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െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും
ആയിരുന്നു. അവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷ്രതം
ഉണ്ട്; 16 അവെന്റ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ പുറെപ്പടുന്നു;
അവെന്റ മുഖം സൂര്യൻ േശാഭേയാെട
്രപകാശിക്കുന്നതുേപാെലആയിരുന്നു. 17അവെന
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ മരിച്ചവെനേപ്പാെല അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു. അവൻ വലൈങ്ക എെന്റ
േമൽ െവച്ചിട്ട് എേന്നാട:് ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഞാൻ
ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു. 18ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു;എന്നാൽ
ഇതാ, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നു; ആേമൻ,
മരണത്തിെന്റയുംപാതാളത്തിെന്റയുംതാേക്കാൽ
എെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ട.് 19 അതുെകാണ്ട് നീ
കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതും ഇതിനുേശഷം
സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും 20 എെന്റ വലങ്കയ്യിൽ
കണ്ട ഏഴ് നക്ഷ്രതത്തിെന്റ മർമ്മവും ഏഴ്
െപാൻനിലവിളക്കിെന്റ വിവരവും എഴുതുക.
ഏഴ് നക്ഷ്രതം ഏഴ് സഭകള െട ദൂതന്മാരാകുന്നു;
നീ കണ്ട ഏഴ് നിലവിളക്കുകൾ ഏഴ് സഭകൾ
ആകുന്നു.

2
1എെഫെസാസിെലസഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
ഏഴ് നക്ഷ്രതം വലങ്കയ്യിൽ പിടിച്ച ംെകാണ്ട്
ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ
നടക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 2 ഞാൻ
നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും കഠിനാദ്ധ്വാനവും സഹനവും
െകാള്ളരുതാത്തവെര നിനക്ക് സഹിക്കുവാൻ
കഴിയാത്തതും അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ലാതിരിെക്ക
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തങ്ങൾ അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു
പറയുന്നവെര നീ പരിേശാധിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്നു
കെണ്ടത്തിയതും അറിയുന്നു. 3 കൂടാെത നിെന്റ
സഹനശക്തിയും എെന്റ നാമംനിമിത്തം നീ
അദ്ധ്വാനിച്ചതും ക്ഷീണിച്ച േപാകാഞ്ഞതും ഞാൻ
അറിയുന്നു. 4എങ്കിലും നിെന്റ ആദ്യസ്േനഹം
വിട്ട കളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം എനിക്ക്
നിെന്നക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട.് 5അതുെകാണ്ട്
നീ എവിെടനിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തു
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ആദ്യെത്ത ്രപവൃത്തി െചയ്യ ക;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ േവഗം
വരുകയും, നീ മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽ
നിെന്റ നിലവിളക്ക് അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്
നീക്കി കളയുകയും െചയ്യ ം. 6 എങ്കിലും
നിെക്കാലാവ്യരുെട*്രപവൃത്തി നീ െവറുക്കുന്നു
എെന്നാരു നന്മ നിനക്കുണ്ട.് അത് ഞാനും
െവറുക്കുന്നു. 7 ആത്മാവ് സഭകേളാടു
പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പറുദീസയിൽ ഉള്ള
ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ
െകാടുക്കും.

8 സ്മുർന്നയിെല സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക: മരിച്ചവനായിരുന്നു എങ്കിലും
വീണ്ടും ജീവിക്കയും െചയ്ത ആദ്യനും
അന്ത്യനുമായവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 9 ഞാൻ

* 2. 6 നിേക്കാലാേവാസ് എന്ന വ്യക്തിയുെട അനുയായികള ്.
അവര് സഭയുെട ഉപേദശങ്ങള ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു.
വി്രഗഹങ്ങെള ആരാധിച്ചിരുന്നു. അെപ്പാസ്തലന ്മാര ്അവരുെട
്രപവര ്ത്തികെളയും ഉപേദശങ്ങെളയുംഎതിര ്ത്തിരുന്നു
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നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും കഷ്ടതയും ദാരി്രദ്യവും — നീ
സമ്പന്നനാകുന്നു താനും — തങ്ങൾ െയഹൂദർ
എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിലും െയഹൂദരല്ലാത്ത,
സാത്താെന അനുസരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടരായ
പള്ളിക്കാരായവരുെട ൈദവദുഷണവും
അറിയുന്നു. 10 നീ സഹിക്കുവാനുള്ളതിെന
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ; നിെന്ന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലെര തടവിൽആക്കുവാൻ
േപാകുന്നു; പത്തു ദിവസം നിനക്ക് ഉപ്രദവം
ഉണ്ടാകും; മരണംവെര വിശ്വസ്തനായിരിക്ക;
എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം†നിനക്ക് തരും.
11 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ‡േദാഷം
വരികയില്ല.

12െപർഗ്ഗെമാസിെലസഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
മൂർച്ചയുള്ള ഇരുവായ്ത്തലവാൾ ഉള്ളവൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 13 നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും നീ
എവിെടതാമസിക്കുന്നുഎന്നുംഅത്സാത്താെന്റ
സിംഹാസനം ഉള്ള സ്ഥലം എന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു; എന്നിട്ട ം നീ എെന്റ നാമം മുറുെക
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ, സാത്താൻ
താമസിക്കുന്നിടത്ത് തേന്ന, എെന്റ സാക്ഷിയും
വിശ്വസ്തനുമായ അന്തിപ്പാസ് െകാല െചയ്യെപ്പട്ട
കാലത്തുേപാലും നീ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം
നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല. 14എങ്കിലും നിെന്നക്കുറിച്ച് അല്പം
കുറ്റം പറയുവാൻ എനിക്കുണ്ട;് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനും

† 2. 10 ജീവകിരീടം-നിത്യജീവന് ‡ 2. 11 ഒന്നാം
മരണം-ശാരീരിക മരണം. രണ്ടാം മരണം-നിത്യമായ മരണം
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ദുർന്നടപ്പ് ആചരിേക്കണ്ടതിനും
അവരുെട മുമ്പിൽ തടസ്സംെവപ്പാൻ
ബാലാക്കിന§്ഉപേദശിച്ച െകാടുത്ത
ബിെലയാമിെന്റഉപേദശംമുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ
അവിെട നിനക്കുണ്ട.് 15 അതുേപാെല ഞാൻ
െവറുക്കുന്ന നിെക്കാലാവ്യരുെട ഉപേദശം
മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ നിനക്കും
ഉണ്ട്. 16 അതുെകാണ്ട് മാനസാന്തരെപ്പടുക;
അല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ വന്നു
എെന്റ വായിൽനിന്നു വരുന്ന വാള െകാണ്ടു
അവർെക്കതിെര യുദ്ധം െചയ്യ ം. 17ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന*തിന്മാൻ
െകാടുക്കും; ഞാൻ അവന് െവള്ളക്കല്ല ം,
ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത മറ്റാരും അറിയാത്തതും
ആകല്ലിേന്മൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായപുതിയ
ഒരു നാമവും െകാടുക്കും.

18തുയൈഥരയിെലസഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
അഗ്നിജ്വാല േപാെല കണ്ണ ം േതച്ച മിനുക്കിയ
െവേള്ളാട്ടിന് സമമായ കാലും ഉള്ളൈദവപു്രതൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 19ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നിെന്റ സ്േനഹം, വിശ്വാസം, ശു്രശൂഷ,
സഹനശക്തി എന്നിവയും നിെന്റ ഇേപ്പാഴുള്ള
്രപവൃത്തി ആദ്യം െചയ്തതിലും അധികെമന്നും
അറിയുന്നു. 20എങ്കിലും, നിനെക്കതിെര ചിലത്

§ 2. 14 ബാലാക്ക്-േമാവാബ ്രാജാവ്. ബിലയാം-ബാബിേലാണ്യ
കള്ള്രപവാചകന ്സംഖ്യ 31:16 * 2. 17 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മന്ന-സ്വര് ഗത്തില ്നിന്നും നല ്കെപ്പടുന്നരഹസ്യ ഭക്ഷണം
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പറയുവാനുണ്ട;് താൻ ്രപവാചകി എന്ന് സ്വയം
അവകാശെപ്പടുകയും എെന്റ ദാസന്മാെര
ദുർന്നടപ്പിൽ ഏർെപ്പടുവാനും വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം വശീകരിക്കുകയും
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഈസേബൽ
എന്ന സ്്രതീെയ നീ അനുവദിക്കുന്നു. 21ഞാൻ
അവൾക്ക് മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ അവസരം
െകാടുത്തിട്ട ം അധാർമ്മികത വിട്ട അവൾ
മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല. 22 ജാ്രഗതയായിരിക്ക!
അവൾ മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ
അവെള േരാഗകിടക്കയിലും അവള മായി
വ്യഭിചരിക്കുന്നവെര വലിയ കഷ്ടതയിലും
ആക്കിക്കളയും. 23 ഞാൻ അവള െട
അനുയായികെളയും െകാന്നുകളയും; ഞാൻ
മനസ്സിേനയും ഹൃദയവിചാരങ്ങെളയും േശാധന
െചയ്യന്നവൻ എന്നു സകലസഭകള ം അറിയും;
നിങ്ങള െട ്രപവർത്തികൾെക്കാത്തവിധം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും പകരം
െചയ്യ ം. 24എന്നാൽ നിങ്ങേളാടും, ഈ ഉപേദശം
സ്വീകരിക്കാെതയും അവർ പറയുന്നത് േപാെല
സാത്താെനക്കുറിച്ച് ആഴമായ കാര്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന തുയൈഥരയിെല
േശഷമുള്ളവേരാടും മറ്റ് വലിയ ഭാരം ഒന്നുംതെന്ന
ഞാൻ ചുമത്തുന്നില്ല. 25 എന്തുതെന്ന
ആയാലും ഞാൻ വരുംവെര നിനക്കുള്ളത്
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾവിൻ. 26 ജയിക്കയും
എെന്റ ്രപവൃത്തികെള അവസാനേത്താളം
കാത്തുെകാള്ള കയും െചയ്യന്നവന് എെന്റ
പിതാവിൽനിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചതുേപാെല
ഞാൻജാതികള െടേമൽഅധികാരം െകാടുക്കും.
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27 അവൻ ഇരുമ്പുെചേങ്കാൽെകാണ്ട് അവെര
ഭരിക്കും; മൺപാ്രതങ്ങൾേപാെല അവെര
ഉടച്ച കളയും. 28ഞാൻഅവന് ഉദയനക്ഷ്രതവും
െകാടുക്കും. 29ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത്
എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട.

3
1 സർദ്ദിസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കള ം ഏഴ്
നക്ഷ്രതവും വഹിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു.
ജീവനുള്ളവൻ എന്നു നിനക്ക് ഒരു േപർ
ഉണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു.
2 ഉണരുക; മരിക്കാറായ േശഷിപ്പ കെള
ശക്തീകരിക്ക; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്റ ്രപവൃത്തി ൈദവത്തിെന്റ കണ്ണിൽ
പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. 3 അതുെകാണ്ട്
നീ ്രപാപിക്കുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തതു എന്ത് എന്നു ഓർത്ത് കാത്തു
സൂക്ഷിക്കുകയും മാനസാന്തരെപ്പടുകയും
െചയ്ക. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു
കള്ളെനേപ്പാെല വരും; ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ
നിനെക്കതിെര വരും എന്നു നീ അറിയുകയും
ഇല്ല. 4 എങ്കിലും തങ്ങള െട വസ്്രതം
അഴുക്കാക്കാത്ത കുെറ േപർ സർദ്ദിസിലുണ്ട.്
അവർ േയാഗ്യതയുള്ളവരാകയാൽ
െവള്ളധരിച്ച ംെകാണ്ട് എേന്നാടുകൂെട
നടക്കും. 5 ജയിക്കുന്നവൻ െവള്ളവസ്്രതം
ധരിക്കും; അവെന്റ േപരു ഞാൻ ഒരിക്കലും
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ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയാെത
എെന്റ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിലും അവെന്റ
ദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെകയും ഞാൻ ഏറ്റ പറയും.
6 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

7 ഫിലെദൽഫ്യയിെല സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിെന്റ
താേക്കാൽ കയ്യിൽ ഉള്ളവനും ആർക്കും
അടച്ച കൂടാതവണ്ണം തുറക്കുന്നവനും ആർക്കും
തുറക്കാനാകാത്ത വിധം അടയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 8 ഞാൻ
നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു. ഇതാ, ആർക്കും
അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു തുറന്ന
വാതിൽ ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു;
നിനക്ക് അല്പം ശക്തി*മാ്രതേമയുള്ള എങ്കിലും
നീ എെന്റ വചനം അനുസരിച്ച , എെന്റ േപർ
തള്ളികളഞ്ഞിട്ട ം ഇല്ല. 9 ജാ്രഗതയായിരിക്ക!
െയഹൂദരല്ലാതിരിെക്ക യഹൂദെരന്ന് കളവായി
പറയുന്ന സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാരായവെര
ഞാൻ വരുത്തുകയും നിെന്റ പാദത്തിൽ
നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ച
എന്നു അവർ അറിയുവാനും ഇടവരുത്തും.
10 ക്ഷമേയാടുകൂടി ഇരിപ്പാനുള്ള എെന്റ
കല്പന നീ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിനാൽ ഭൂമിയിൽ
ഒെക്കയും ഉള്ളവെര േശാധന െചേയ്യണ്ടതിന്
േലാകത്തിൽ വരുവാനുള്ള േശാധനാകാലത്ത്
ഞാനും നിെന്ന കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. 11 ഞാൻ
േവഗം വരുന്നു; നിെന്റ കിരീടം ആരും

* 3. 8 അല് പംശക്തി-കുറവ്അംഗങ്ങള് മാ്രതമുള്ളസഭ
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തട്ടിെയടുക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിനക്കുള്ളത് മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾക.
12 ജയിക്കുന്നവെന ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും; അവൻ
ഒരിക്കലും അതിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകയില്ല;
എെന്റൈദവത്തിെന്റ േപരും എെന്റൈദവത്തിൽ
നിന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തേന്ന ഇറങ്ങിവരുന്ന,
പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന എെന്റ ൈദവത്തിൻ
നഗരത്തിെന്റ േപരും എെന്റ പുതിയ േപരും
ഞാൻ അവെന്റേമൽ എഴുതും. 13 ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

14 ലെവാദിക്ക്യയിെല സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക: ആേമൻ എന്ന വിശ്വസ്തനും
സത്യസാക്ഷിയും ൈദവസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭവും
ആയിരിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് 15ഞാൻ
നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു; നീ ചൂടുള്ളവനുമല്ല;
തണുപ്പ ള്ളവനുമല്ല; നീ തണുപ്പ ള്ളവേനാ
ചൂടുള്ളവേനാ†ആയിരുെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു. 16 അതുെകാണ്ട,് നീ
തണുപ്പ ം ചൂടും ഉള്ളവനാകാെത, അല്പം
മാ്രതം ചൂടുള്ളവനാകയാൽ ഞാൻ നിെന്ന
എെന്റ വായിൽനിന്നു തുപ്പിക്കളയും. 17 ഞാൻ
ധനവാൻ; എനിക്ക് ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ
ധാരാളം ഉണ്ട.് എനിക്ക് ഒന്നുംതെന്ന ആവശ്യം
ഇല്ല എന്നു നീ പറയുന്നതുെകാണ്ടും; നീ
ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണ്ണനും ഗതിയില്ലാത്തവനും
െകട്ടവനും ദരി്രദനും കുരുടനും നഗ്നനും
† 3. 15 ആത്മികമായി ജീവേനാ ആത്മികമായി മരണേമാ
ഇല്ലാത്തതായഅവസ്ഥ



െവളിപ്പാട് 3:18 xiii െവളിപ്പാട് 4:1

എന്ന് അറിയായ്കെകാണ്ടും; 18 നീ
സമ്പന്നൻ ആേകണ്ടതിന് തീയിൽ
ഊതിക്കഴിച്ച െപാന്നും നിെന്റ നഗ്നത
െവളിവാകാതവണ്ണം ധരിേക്കണ്ടതിന്
തിളങ്ങുന്ന ശു്രഭവസ്്രതവും, നിനക്ക് കാഴ്ച
ലഭിേക്കണ്ടതിന് കണ്ണിൽ പുരട്ട വാൻ
േലപവും എേന്നാട് വിലയ്ക്കുവാങ്ങുക എന്ന
എെന്റ ഉപേദശം േകൾക്കുക. 19 എനിക്ക്
്രപിയമുള്ളവെരഒെക്കയുംഞാൻശാസിക്കുകയും
ശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ
ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്ക; മാനസാന്തരെപ്പടുക.
20 ഇതാ, ഞാൻ വാതില്ക്കൽ നിന്നു മുട്ട ന്നു;
ആെരങ്കിലും എെന്റ ശബ്ദം േകട്ട് വാതിൽ
തുറന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല കയും ഞാൻ അവേനാടും അവൻ
എേന്നാടും കൂെട ആഹാരം കഴിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 21ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻഎേന്നാടുകൂെട
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
അവകാശം നല്കും; ഞാനും ജയിച്ച എെന്റ
പിതാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നതുേപാെല തേന്ന. 22 ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

4
1 അതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത്
കണ്ട്; ആദ്യമായി ഞാൻ േകട്ടത്
കാഹളനാദംേപാെലഎേന്നാട്സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
ഒരു ശബ്ദം ആയിരുന്നു. അത് എേന്നാട്
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പറഞ്ഞത:് ഇവിെട കയറിവരിക; ഇനിയും
സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എെന്തന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
കാണിയ്ക്കും. 2 അേപ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ
പരിശുദ്ധാത്മ വിവശതയിലായി, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ഒരു സിംഹാസനം െവച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ
ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ട്.
3 അതിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക്
സൂര്യകാന്തേത്തയും പത്മരാഗേത്തയും േപാെല
ഉള്ളവൻ;സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റ ം കാഴ്ചയ്ക്ക്
മരതകേത്താടു തുല്യമാെയാരു പച്ചവില്ല്;
4 സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല്
ഇരിപ്പിടം; ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ െവള്ളവസ്്രതം
ധരിച്ച ംെകാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ
ഇരുന്നിരുന്നു. 5സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് മിന്നലും,
ഇടിമുഴക്കവും, ശബ്ദേഘാഷവും പുറെപ്പട്ടിരുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ
ഏഴുവിളക്കുകൾ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു; 6 സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ സ്ഫടിക തുല്യമായ കണ്ണാടിക്കടൽ;
സിംഹാസനത്തിെന്റചുറ്റിലും, മുമ്പിലും പുറകിലും
കണ്ണ കൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന നാല് ജീവികൾ.
7 ഒന്നാം ജീവി സിംഹെത്തേപ്പാെല; രണ്ടാം ജീവി
കാളെയേപ്പാെല മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യെനേപ്പാെല
മുഖമുള്ളത;് നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകന്
സമം. 8 നാല് ജീവികൾക്കും ആറ് ചിറകുകൾ
വീതം, അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിറെയ കണ്ണ കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും
വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തനായ ൈദവം
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ
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എന്നു അവർ രാപ്പകൽ േഭദം കൂടാെത
നിരന്തരം പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
9 എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ആ
ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും
സ്േതാ്രതവും െകാടുക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
10 സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരുംവീണു,എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന നമസ്കരിക്കുകയും
അവരുെട കിരീടങ്ങെള സിംഹാസനത്തിൻ
മുമ്പിൽ ഇട്ട െകാണ്ട്, 11ഞങ്ങള െട കർത്താേവ,
മഹത്വവും, ബഹുമാനവും ശക്തിയും
സ്വീകരിക്കുവാൻ നീ േയാഗ്യൻ. നിെന്റ
സേന്താഷത്തിനായി അവ ഉളവാകുകയും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

5
1 പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ അകത്തും
പുറകിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഏഴ്
മു്രദയാൽ മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു
ചുരുൾ കണ്ട്. 2 ആ ചുരുൾ തുറപ്പാനും
അതിെന്റ മു്രദ െപാട്ടിയ്ക്കുവാനും േയാഗ്യൻ
ആർ? എന്നു അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളംബരം
െചയ്യന്ന ശക്തനാെയാരു ദൂതെനയും ഞാൻ
കണ്ട്. 3 ചുരുൾ തുറക്കുവാേനാ അത് ഒന്ന്
േനാക്കുവാൻ േപാലുേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല. 4 ചുരുൾ തുറക്കുവാേനാ അത്
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വായിക്കുവാേനാ േനാക്കുവാേനാ േയാഗ്യതയുള്ള
ആെരയും കെണ്ടത്തായ്കെകാണ്ട് ഞാൻ
അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു. 5 എങ്കിലും
മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
കരയണ്ട; േനാക്കൂ, െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല
സിംഹവും* ദാവീദിെന്റ േവരുമായവൻ ചുരുൾ
തുറക്കുവാനും അതിെന്റ ഏഴുമു്രദയും
അഴിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ജയം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 സിംഹസനത്തിെന്റയും നാല് ജീവികള െടയും
നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിലും ഒരു
കുഞ്ഞാട് അറുക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ട്: അവന് ഏഴ് െകാമ്പും
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടേത്തക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണ ം
ഉണ്ട്. 7 അവൻ െചന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ നിന്നു ചുരുൾ
വാങ്ങി. 8 അവൻ ചുരുൾ വാങ്ങിയേപ്പാൾ
നാലുജീവികള ം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും
കുഞ്ഞാടിെന്റ മുമ്പാെക വീണു. ഓേരാരുത്തനു
വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുെട ്രപാർത്ഥന
എന്ന സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാ്രതവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 അവർ ഒരു പുതിയ പാട്ട്
പാടി: ചുരുൾ വാങ്ങുവാനും അതിെന്റ മു്രദ
തുറക്കുവാനും നീ േയാഗ്യൻ; “നീ അറുക്കെപ്പട്ട
നിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു സകലേഗാ്രതത്തിലും
ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ള
ജനങ്ങെള നീൈദവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങി;
* 5. 5 യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല സിംഹം-യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല
ശക്തിയുള്ള ജയിക്കുന്നവനും ദാവീദിന് െറ മഹത്വമുള്ള
പിന്തുടര ്ച്ചക്കാരനുമായ ്രകിസ്തു



െവളിപ്പാട് 5:10 xvii െവളിപ്പാട് 6:2

10 ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിനായി നീ ഞങ്ങെള
രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും ആക്കിെവച്ച ;
അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴും”. 11 പിെന്ന ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിെന്റയും
ജീവികള െടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും ചുറ്റിലും
അേനകം ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം േകട്ട;് അവരുെട
എണ്ണം പതിനായിരം ഇരട്ടി പതിനായിരവും
ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12 അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത:് “അറുക്കെപ്പട്ട
കുഞ്ഞാട്ശക്തിയുംധനവുംജ്ഞാനവുംബലവും
ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്േതാ്രതവും ലഭിപ്പാൻ
േയാഗ്യൻ”. 13സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു
കീഴിലും സമു്രദത്തിലും ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും
അവയിലുള്ളത് ഒെക്കയും പറയുന്നതായി ഞാൻ
േകട്ടത:് “സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും
കുഞ്ഞാടിനും സ്േതാ്രതവും ബഹുമാനവും
മഹത്വവും അധികാരവും എെന്നേന്നക്കും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട”. 14അേപ്പാൾ നാല് ജീവികള ം,
“ആേമൻ!” എന്നു പറഞ്ഞു; ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാരും എെന്നേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നവെന
വീണുആരാധിച്ച .

6
1കുഞ്ഞാട് ഏഴ് മു്രദകളിൽ ഒന്ന് െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ കണ്ടത്: “വരിക!” എന്നു നാല് ജീവികളിൽ
ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കത്തിെനാത്ത ശബ്ബത്തിൽ
പറയുന്നതായിരുന്നു.ഞാൻഅത്േകൾക്കുകയും
െചയ്തു. 2ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇതാ ഒരു
െവള്ളക്കുതിര;അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ
ഒരു വില്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് ഒരു കിരീടവും
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െകാടുത്തു; അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും
ജയാളിയായും പുറെപ്പട്ട .

3 അവൻ രണ്ടാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ:
“വരിക!” എന്നു രണ്ടാം ജീവി പറയുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട്. 4 അേപ്പാൾ തീേപാെല ചുവപ്പ
നിറമുള്ള മെറ്റാരു കുതിര പുറെപ്പട്ട ; അതിെന്റ
പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ അേന്യാന്യം
െകാല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽനിന്നു
സമാധാനം എടുത്തുകളേയണ്ടതിന് അധികാരം
െകാടുത്തു; ഒരുവലിയവാള ംഅവന് െകാടുത്തു.

5അവൻ മൂന്നാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!”
എന്നു മൂന്നാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്.
അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത കുതിരെയ കണ്ട്;
അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു ്രതാസ്
കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. 6 ഒരു ദിവസക്കൂലിയായ
ഒരു പണത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി േഗാതമ്പു; ഒരു
ദിവസക്കൂലിയായ ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടങ്ങഴി
യവം; എന്നാൽ എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും േകട്
വരുത്തരുത് എന്നു നാല് ജീവികള െടയും
ഇടയിൽനിന്നും ഒരു ശബ്ദവുംഞാൻ േകട്ട്.

7 അവൻ നാലാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ:
“വരിക!” എന്നു നാലാം ജീവി പറയുന്ന
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട.് 8 അേപ്പാൾ ഞാൻ
ചാരനിറമുള്ള ഒരു കുതിരെയ കണ്ട്;അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവന് മരണം എന്നു േപർ; പാതാളം
അവെന പിന്തുടർന്നു; അവർക്ക് വാള െകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാവ്യാധിെകാണ്ടും ഭൂമിയിെല
കാട്ട മൃഗങ്ങെളെക്കാണ്ടും െകാന്നുകളയുവാൻ
ഭൂമിയുെട നാലിെലാന്നിേന്മൽ അധികാരം
നൽകെപ്പട്ട .
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9 അവൻ അഞ്ചാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ:
ൈദവവചനം നിമിത്തവും തങ്ങൾ
ഉറേപ്പാെട കാത്തുെകാണ്ട സാക്ഷ്യം
നിമിത്തവും െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെള
ഞാൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ കീഴിൽ കണ്ട്;
10 വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ കർത്താേവ,
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട് ന്യായവിധിയും
ഞങ്ങള െട രക്തത്തിനുള്ള ്രപതികാരവും നീ
എ്രതേത്താളം നടത്താെതയിരിക്കും എന്നു
അവർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 11 അേപ്പാൾ
അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും െവള്ളയങ്കി
നൽകെപ്പട്ട ; അവർ െകാല്ലെപ്പട്ടതുേപാെല
അവരുെട സഹശു്രശുഷകന്മാരും ്രകിസ്തീയ
സേഹാദരന്മാരും െകാല്ലെപ്പടുന്നതുവെര
അല്പകാലം കൂെട അവർ കാത്തിരിക്കണം എന്നു
അവർക്ക്അരുളപ്പാടുണ്ടായി.

12 അവൻ ആറാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ;
ഞാൻ േനാക്കുകയിൽ ഒരു വലിയ
ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായി; സൂര്യൻ കരിമ്പടംേപാെല
കറുത്തു; ച്രന്ദൻ രക്തതുല്യമായിത്തീർന്നു.
13 അത്തിവൃക്ഷം െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്
കുലുങ്ങിയിട്ട് തണുപ്പ കാലത്ത് കായ്
ഉതിർക്കുേമ്പാെലആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ വീണു. 14 ചുരുൾ മുകളിേലക്കു
ചുരുട്ട ംേപാെല ആകാശം ഇല്ലാതായി; എല്ലാ
മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പായി.
15 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും
്രപധാനികള ം സഹ്രസാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും
ബലവാന്മാരും അടിമകള ം സ്വത്രന്തരും
ഗുഹകളിലും മലകളിെല പാറകള െട ഇടയിലും
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ഒളിച്ച െകാണ്ട് മലകേളാടും പാറകേളാടും;
16 “ഞങ്ങള െടേമൽവീഴുവിൻ;സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റദൃഷ്ടിയിൽനിന്നുംകുഞ്ഞാടിെന്റ
േകാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങെള മറയ്ക്കുവിൻ.
17 അവെന്റ മഹാേകാപദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു;
ആർക്ക് നില്ക്കുവാൻകഴിയും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

7
1 ഇതിനുേശഷം ഭൂമിേമലും കടലിേന്മലും
യാെതാരു വൃക്ഷത്തിേന്മലും നാല് ദൂതന്മാർ
ഭൂമിയിെല നാല് കാറ്റ ം പിടിച്ച െകാണ്ടു
ഭൂമിയുെട നാല് ദിക്കിലും നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ട്. 2 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
മു്രദയുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റാരു ദൂതൻ, കിഴക്കുനിന്ന്
മുകളിേലക്കു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അവൻ
ഭൂമിക്കും സമു്രദത്തിനും േകടുവരുത്തുവാൻ
അനുവാദം െകാടുക്കെപ്പട്ട നാല് ദൂതന്മാേരാട്:
3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട
െനറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മു്രദയിട്ട് തീരുേവാളം
ഭൂമിേക്കാ, സമൂ്രദത്തിേനാ, വൃക്ഷങ്ങൾേക്കാ
േകടുവരുത്തരുത്എന്നു ഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
4 മു്രദേയറ്റവരുെട എണ്ണവും ഞാൻ േകട്ട്;
യി്രസാേയൽ ജനങ്ങള െട എല്ലാ േഗാ്രതത്തിലും
നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ 1,44,000.
5 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ

പ്രന്തണ്ടായിരം;
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
6ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;



െവളിപ്പാട് 7:7 xxi െവളിപ്പാട് 7:14

മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
7ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േലവിേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
8െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േയാസഫ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
െബന്യാമിൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു മു്രദേയറ്റവർ

പ്രന്തണ്ടായിരവുംആയിരുന്നു.
9 ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ, എല്ലാ ജാതികളിലും
േഗാ്രതങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുംനിന്ന്
സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാെക
നില്ക്കുന്ന, ആർക്കും എണ്ണിത്തീർക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത െവള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ച ം
ൈകകളിൽ കുരുേത്താലകൾ പിടിച്ച ം ഉള്ള
ഒരു മഹാപുരുഷാരെത്ത കണ്ട്. അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: 10 “രക്ഷ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുെട
ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ഉള്ളത്”.
11 സകലദൂതന്മാരും സിംഹാസനത്തിെന്റയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും നാല് ജീവികള െടയും ചുറ്റ ം
നിന്നു, അവർ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കവിണ്ണ വീണു ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച ം െകാണ്ട്
പറഞ്ഞത:് “ആേമൻ;” 12 നമ്മുെട ൈദവത്തിന്
എെന്നേന്നക്കും സ്തുതിയും മഹത്വവും
ജ്ഞാനവും സ്േതാ്രതവും ബഹുമാനവും
ശക്തിയും ബലവും; ആേമൻ. 13 അേപ്പാൾ
മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട്: െവള്ളനിലയങ്കി
ധരിച്ചിരിക്കുന്നഇവർആർ?അവർഎവിെടനിന്നു
വന്നുഎന്നുേചാദിച്ച . 14യജമാനന്അറിയാമേല്ലാ



െവളിപ്പാട് 7:15 xxii െവളിപ്പാട് 8:3

എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത:് ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്ന്
വന്നവർ; അവർ കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്തിൽ*
അവരുെട അങ്കി അലക്കി െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട് അവർ ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിലിരുന്ന് അവെന്റ
ആലയത്തിൽ രാവും പകലും അവെന
ആരാധിക്കുന്നു; സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ അവേരാട് കൂെട വസിക്കും.
16 ഇനി അവർക്ക് വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയും
ഇല്ല; സൂര്യെവളിച്ചവും മറ്റ് ചൂടും അവെര
ബാധിക്കുകയില്ല. 17 സിംഹാസനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ
ഉള്ള കുഞ്ഞാട് അവെര േപാറ്റ കയും അവെര
ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്ക് നയിക്കുകയും
െചയ്യ ം. ൈദവം അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്ന്
കണ്ണ നീർഎല്ലാം തുടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.

8
1 കുഞ്ഞാട് ഏഴാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏകേദശം അരമണിക്കൂേറാളം
നിശബ്ദത ഉണ്ടായി. 2 അേപ്പാൾ ഞാൻ
ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാെര
കണ്ട്, അവർക്ക് ഏഴ് കാഹളം െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു.

3 മെറ്റാരു ദൂതൻ വന്നു ഒരു
സ്വർണ്ണധൂപപാ്രതം പിടിച്ച െകാണ്ടു
യാഗപീഠത്തിനരിെക നിന്നു. സിംഹാസനത്തിൻ
മുമ്പിലുള്ള സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിേന്മൽ

* 7. 14 കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തം-്രകിസ്തുവിന ്െറ
പാപപരിഹാരയാഗം
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സകലവിശുദ്ധജനങ്ങള െടയും ്രപാർത്ഥനേയാടുകൂെട
അത് അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് ധാരാളം
സുഗന്ധ്രദവ്യവും അവന് െകാടുത്തു.
4 സുഗന്ധ്രദവ്യത്തിെന്റ പുക വിശുദ്ധന്മാരുെട
്രപാർത്ഥനേയാടുകൂെട ദൂതെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് ഉയർന്നു. 5 ദൂതൻ
സുഗന്ധധൂപം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും
കനൽ നിറച്ച് ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു; അവിെട
ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം, ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം,
മിന്നലുകള ം, ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.

6ഏഴ് കാഹളങ്ങളള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാർ കാഹളം
ഊതുവാൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു.

7 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;അേപ്പാൾ
രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ഭൂമിയിൽ
പതിച്ച ; ഭൂമിയിൽ മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി;
വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി;എല്ലാ
പച്ചപ്പ ല്ല ം െവന്തുേപായി.

8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ തീ കത്തുന്ന വൻമലേപാെലെയാന്ന്
സമു്രദത്തിേലക്കു വീണിട്ട് കടൽ മൂന്നിെലാന്നു
രക്തമായിത്തീർന്നു. 9 സമു്രദത്തിൽ
ജീവനുണ്ടായിരുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിെലാന്നു
ചത്തുേപായി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിെലാന്നു
നശിച്ച േപായി.

10 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ ദീപംേപാെല ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു
മഹാനക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്ന് നദികളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും നീരുറവുകളിേന്മലും
വീണു. 11ആ നക്ഷ്രതത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്നു
േപർ; െവള്ളങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു വിഷമയം



െവളിപ്പാട് 8:12 xxiv െവളിപ്പാട് 9:4

ആയിത്തീർന്നു. കയ്പായ െവള്ളത്താൽ
മനുഷ്യരിൽപലരും മരിച്ച േപായി.

12നാലാമെത്തദൂതൻകാഹളംഊതി;അേപ്പാൾ
സൂര്യനിൽമൂന്നിെലാന്നും ച്രന്ദനിൽമൂന്നിെലാന്നും
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നും ബാധിക്കെപ്പട്ട ;
അതുെകാണ്ട് അവയിൽ മൂന്നിെലാന്നു
ഇരുണ്ടുേപായി; മൂന്നിെലാന്നു പകലും
മൂന്നിെലാന്നു രാവും െവളിച്ചമില്ലാെതയായി.

13 ഇനിയും ഊതുവാനുള്ള മൂന്നു
ദൂതന്മാരുെട കാഹളനാദം നിമിത്തം ഭൂമിയിൽ
ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം
എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ആകാശമേധ്യ
പറന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുകെന ഞാൻ
കാണുകയും അതിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും
െചയ്തു.

9
1 പിെന്ന അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ ഒരു നക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്ന്
ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്;
അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ താേക്കാൽ അവന്
െകാടുത്തു. 2അവൻ അഗാധഗർത്തം തുറന്നു;
ഒരു വലിയ ചൂളയിൽ നിന്നുള്ള പുകേപാെല
ഗർത്തത്തിൽനിന്ന് പുകെപാങ്ങി; ഗർത്തത്തിൽ
നിന്നും ഉയർന്ന പുകയാൽ സൂര്യനും
അന്തരീക്ഷവും ഇരുണ്ടുേപായി. 3പുകയിൽനിന്ന്
െവട്ട ക്കിളികൾ ഭൂമിേമൽ വന്നു, അവയ്ക്ക്
ഭൂമിയിെല േതള കൾക്കുള്ളതുേപാെലയുള്ള
ശക്തി െകാടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയില്ലാത്ത
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മനുഷ്യർക്കല്ലാെത ഭൂമിയിലുള്ള പുല്ലിനും,
യാെതാരു പച്ചയായസസ്യത്തിനും, വൃക്ഷത്തിനും
േകടുവരുത്തരുത് എന്നു അതിന് കല്പന
ലഭിച്ച . 5 അവെര െകാല്ല വാനല്ല, എന്നാൽ
അഞ്ചുമാസക്കാലംഅവെര ഉപ്രദവിക്കുവാനേ്രത
അവയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകിയത;് അവരുെട
േവദന, േതൾ മനുഷ്യെന കുത്തുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന േവദനേപാെല തെന്ന. 6 ആ
കാലത്ത് മനുഷ്യർ മരണം അേന്വഷിക്കും; പേക്ഷ
അത് കെണ്ടത്തുകയില്ല; അവർ മരിക്കുവാൻ
ആശിക്കും; എന്നാൽ മരണം അവരിൽ നിന്നു
പറന്നുേപാകും. 7 െവട്ട ക്കിളികള െട രൂപം
യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കിയ കുതിരകെളേപ്പാെല;
അവയുെട തലകളിൽ സ്വർണ്ണകിരീടങ്ങൾ
േപാെല എേന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
മുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട മുഖങ്ങൾ േപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 സ്്രതീകള െട മുടിേപാെല
അവയ്ക്ക് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
പല്ല കൾ സിംഹത്തിെന്റ പല്ല കൾ േപാെല
ആയിരുന്നു. 9 ഇരുമ്പുകവചംേപാെല അവയ്ക്ക്
കവചങ്ങൾ ഉണ്ട;് അവയുെട ചിറകുകള െട
ശബ്ദം യുദ്ധത്തിനു ഓടുന്ന അേനകം രഥങ്ങള ം
കുതിരകള ം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദംേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 10 അവയ്ക്ക് േതള കെളേപ്പാെല
വാലുകൾ ഉണ്ട;് അവയിൽ വിഷമുള്ള കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; മനുഷ്യെര അഞ്ചുമാസക്കാലം
ഉപ്രദവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവയ്ക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ ദൂതൻ
അവയുെടേമൽ രാജാവായി ഉണ്ടായിരുന്നു;
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അവെന്റ േപര് എ്രബായ ഭാഷയിൽ അബേദ്ദാൻ*
എന്നാകുന്നു, എന്നാൽ ്രഗീക്ക് ഭാഷയിൽ അത്
അെപ്പാല്ല േവാൻഎന്നുംആകുന്നു.

12 ആദ്യെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞുേപായി.
ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഇനിയും രണ്ട് കഷ്ടങ്ങൾ
കൂെട വരുവാനുണ്ട.്

13ആറാമെത്തദൂതൻകാഹളംഊതി;അേപ്പാൾ
ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിെല
നാല് െകാമ്പുകളിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട്. 14ആ ശബ്ദം കാഹളം കയ്യിലുള്ള
ആറാം ദൂതേനാട് പറഞ്ഞത,് “യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന
മഹാനദിക്കരിെക ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല്
ദൂതന്മാെര അഴിച്ച വിടുക”. 15 മനുഷ്യരിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന െകാല്ല വാനായി, ഒരു
മണിക്കൂറിനും ഒരു ദിവസത്തിനും ഒരു
മാസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിനും ഒരുക്കിയിരുന്ന
നാല് ദൂതന്മാെര അഴിച്ച വിട്ട . 16കുതിരപ്പടയുെട
സംഖ്യ ആയിരം മടങ്ങ് രണ്ടുലക്ഷം എന്നു ഞാൻ
േകട്ട്. 17ഞാൻ കുതിരകെളയും കുതിരപ്പ റത്ത്
ഇരിക്കുന്നവെരയും എെന്റ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത്
എങ്ങെന എന്നാൽ: അവരുെട മാർകവചങ്ങൾ
തീെകാണ്ടുള്ളതും, ചുവന്ന സ്ഫടികവും
ഗന്ധകവും േപാെല ഉള്ളതും ആയിരുന്നു;
കുതിരകള െട തല സിംഹങ്ങള െട തലേപാെല
ആയിരുന്നു; അവയുെട വായിൽനിന്നും തീയും
പുകയും ഗന്ധകവും വമിച്ച . 18 അവയുെട
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട തീ, പുക, ഗന്ധകം
എന്നിവയാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു

* 9. 11 അബേദ്ദാന ്-നാശം,അപ്പല്ല േവാന ്-നശിപ്പിക്കുന്നവന ്
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െകാല്ലെപ്പട്ട . 19 അവയുെട ശക്തി വായിലും
വാലിലും ആയിരുന്നു; അവയുെട വാലുകൾ
സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല ആയിരുന്നു; മനുഷ്യെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് തലകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 ഈ ബാധകളാൽ
െകാല്ലെപ്പടാത്ത ബാക്കി മനുഷ്യേരാ അവർ
െചയ്തിരുന്ന ്രപവൃത്തി വിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല,
ദുർഭൂതങ്ങെളയും,കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും
നടക്കുവാനുംകഴിയാത്തെപാന്നു,െവള്ളി,െചമ്പു,
കല്ല,് മരം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങെളയും
ആരാധിക്കുന്നതും അവർ നിർത്തിയില്ല.
21 അവരുെട െകാലപാതകം, മ്രന്തവാദം,
ദുർന്നടപ്പ്, േമാഷണം എന്നീ ്രപവർത്തികൾ വിട്ട
മാനസാന്തരെപ്പട്ടതുമില്ല.

10
1അേപ്പാൾ േമഘം ധരിച്ച െകാണ്ട് ബലവാനായ
മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങി
വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അവെന്റ തലയ്ക്ക്
മീെത ഒരു മഴവില്ല ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ
മുഖം സൂര്യെനേപ്പാെലയും അവെന്റ പാദങ്ങൾ
തീത്തൂണുകൾേപാെലയും ആയിരുന്നു.
2 അവൻ കയ്യിൽ തുറന്നിരുന്ന ഒരു െചറിയ
ചുരുൾ പിടിച്ചിരുന്നു. അവൻ വലെത്ത കാൽ
സമു്രദത്തിേന്മലും ഇടെത്ത കാൽ ഭൂമിേമലും
െവച്ച.് 3 പിെന്ന അവൻ സിംഹത്തിെന്റ
ഗർജ്ജനം േപാെല അത്യ ച്ചത്തിൽ ആർത്തു
പറഞ്ഞു; ആർത്തേപ്പാൾ ഏഴ് ഇടികള ം നാദം
മുഴക്കി. 4ഏഴ് ഇടികള ം നാദം മുഴക്കിയേപ്പാൾ,
ഞാൻ എഴുതുവാൻ തുനിഞ്ഞു; എന്നാൽ



െവളിപ്പാട് 10:5 xxviii െവളിപ്പാട് 10:10

ഏഴ് ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞത,് ഒന്നും
എഴുതാെത മു്രദയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്
പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ
േകട്ട്. 5 പിെന്ന സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും
നില്ക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലെത്ത
ൈക ആകാശേത്തക്ക് ഉയർത്തി: 6 ‘ഇനി
കാലം ഉണ്ടാകയില്ല’ എന്ന് എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും, ആകാശെത്തയും
അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും ഭൂമിേയയും
അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും സമു്രദേത്തയും
അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും ്രസഷ്ടിച്ചവെന
െചാല്ലി സത്യംെചയ്തു. 7 എന്നാൽ ഏഴാം
ദൂതെന്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത,് അവൻ
കാഹളം ഊതുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന,
ൈദവം തെന്റ ദാസരായ ്രപവാചകന്മാേരാട്
അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം ൈദവിക മർമ്മത്തിനു
പൂർത്തിയുണ്ടാകും. 8ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
േകട്ട ശബ്ദം പിെന്നയും എേന്നാട:് “േപാകുക,
സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്ന ദൂതെന്റ
കയ്യിലുള്ള തുറന്നിരിക്കുന്ന െചറിയ ചുരുൾ
എടുക്കുക.” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന ഞാൻ
ദൂതെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് െചറിയ ചുരുൾ
എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ
എേന്നാട:് ചുരുൾ എടുത്തു തിന്നുക; അത്
നിെന്റ വയറ്റിൽ കയ്പായിരിക്കും എങ്കിലും നിെന്റ
വായിൽ അത് േതൻേപാെല മധുരിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 10ഞാൻ ദൂതെന്റകയ്യിൽനിന്നു െചറിയ
ചുരുൾ എടുത്തു തിന്നു; അത് എെന്റ വായിൽ
േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ
അത് തിന്ന ഉടെന എെന്റ വയറു കയ്പായി.
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11അേപ്പാൾ ആ ദൂതന ് *എേന്നാട്: നീ ഇനിയും
അേനകം വംശങ്ങള േടയും ജാതികള േടയും
ഭാഷകള േടയും രാജാക്കന്മാരുേടയും മുമ്പാെക
്രപവചിേക്കണംഎന്നുപറഞ്ഞു.

11
1 പിെന്ന അളവുേകാൽേപാെലയുള്ള ഒരു
ദണ്ഡ് എനിക്ക് നൽകി. ദൂതൻ നിന്നുെകാണ്ട്
എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് “എഴുേന്നറ്റ് ൈദവത്തിെന്റ
ആലയെത്തയും യാഗപീഠെത്തയും അതിൽ
ആരാധിക്കുന്നവെരയും അളക്കുക.
2 എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള
്രപാകാരം വിേട്ടക്കുക, അത് അളക്കരുത;്
അത് ജാതികൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർ വിശുദ്ധനഗരെത്ത നാല്പത്തിരണ്ട്
മാസം ചവിട്ടി െമതിക്കും. 3 ചണവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ട് ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപത് ദിവസം
്രപവചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ എെന്റ
രണ്ടു സാക്ഷികൾക്കു െകാടുക്കും”. 4 ഇവർ
ഭൂമിയുെട കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
നില്ക്കുന്ന രണ്ടു ഒലിവുവൃക്ഷവും രണ്ടു
നിലവിളക്കും ആകുന്നു. 5 ആെരങ്കിലും
അവെര ഉപ്രദവിച്ചാൽ അവരുെട വായിൽനിന്നു
തീ പുറെപ്പടുകയും അവരുെട ശ്രതുക്കെള
ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം; അവെര
ഉപ്രദവിക്കുന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും
അവൻ ഇങ്ങെന െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും.
6 അവർ ്രപവചിക്കുന്ന കാലത്ത്
മഴെപയ്യാെതവണ്ണംആകാശംഅടച്ച കളയുവാൻ

* 10. 11 ആദൂതന ്-അവന് അെല്ലങ്കില ്ൈദവം
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അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. അവർ
ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും െവള്ളെത്ത
രക്തമാക്കുവാനും സകലവിധബാധെകാണ്ട്
ഭൂമിെയ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക്
അധികാരം ഉണ്ട.് 7അവർ അവരുെട സാക്ഷ്യം
പൂർത്തീകരിക്കുേമ്പാൾ, അഗാധഗർത്തത്തിൽ
നിന്നും കയറി വരുന്ന മൃഗം അവർെക്കതിെര
യുദ്ധം െചയ്യ കയും അവെര ജയിക്കുകയും
െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. 8 അവരുെട
ശവശരീരങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവ്
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും ്രപതീകാത്മകമായി െസാേദാം
എന്നും മി്രസയീം എന്നും വിളിക്കപ്പടുന്നതുമായ
മഹാനഗരത്തിെന്റ െതരുവിൽ കിടക്കും.
9 മൂന്നരദിവസേത്തക്ക് എല്ലാ വംശങ്ങളിലും
േഗാ്രതങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ജാതികളിലും
ഉള്ളവർ അവരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ
കാണുകയും അവരുെട ശവങ്ങൾ കല്ലറയിൽ
അടക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 10 ഈ ്രപവാചകന്മാർ
ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ
നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുകയും ആനന്ദേഘാഷം
നടത്തുകയും അേന്യാന്യം സമ്മാനങ്ങൾ
െകാടുത്തയയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 എന്നാൽ
മൂന്നരദിവസത്തിനുേശഷംൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ജീവെന്റ ആത്മാവ് അവരിൽ ്രപേവശിച്ച് അവർ
കാൽ ഊന്നിനിന്നു. അവെര കണ്ടവർെക്കല്ലാം
വലിയ ഭയം ഉണ്ടായി. 12 അേപ്പാൾ “ഇവിെട
കയറിവരുവിൻ!” എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരു മഹാശബ്ദം അവേരാട് പറയുന്നത്
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അവർ േകട്ട്. അവരുെട ശ്രതുക്കൾ
അവെര േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന അവർ േമഘത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
കയറി. 13 ആ നാഴികയിൽ തെന്ന അവിെട
വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; നഗരത്തിൽ
പത്തിെലാന്ന് തകർന്നുേപായി; ഭൂകമ്പത്തിൽ
ഏഴായിരം േപർ െകാല്ലെപ്പട്ട ; േശഷമുള്ളവർ
ഭയപരവശരാവുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

14 രണ്ടാമെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു;
ജാ്രഗതയായിരിക്ക! മൂന്നാമെത്ത കഷ്ടം േവഗം
വരുന്നു.

15 പിെന്ന ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം
ഊതി: “േലാകരാജ്യങ്ങൾ നമ്മുെട
കർത്താവിെന്റയും അവെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റയും
രാജ്യങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ
എെന്നേന്നക്കും വാഴും” എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
മഹാേഘാഷം ഉണ്ടായി. 16 അേപ്പാൾ
ൈദവമുമ്പാെക സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന
ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും കവിണ്ണ വീണു
ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് 17 പറഞ്ഞത:്
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ
സർവ്വശക്തനായ ൈദവേമ, നീ നിെന്റ
മഹാശക്തിേയാെട വാഴ്ച ആരംഭിച്ചതിനാൽ
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി കേരറ്റ ന്നു. 18 ജാതികൾ
േകാപിച്ച : എന്നാൽ നിെന്റ േ്രകാധം
വന്നിരിക്കുന്നു: മരിച്ചവെര ന്യായം വിധിപ്പാനും
നിെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർക്കും
വിശുദ്ധന്മാർക്കും നിെന്ന ഭയെപ്പടുന്ന
െചറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവർക്കും
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്രപതിഫലം െകാടുക്കുവാനുള്ളസമയവും ഭൂമിെയ
നശിപ്പിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള നിെന്റ
സമയവും വന്നിരിക്കുന്നു.

19 അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവാലയം
തുറന്നു, അവെന്റ നിയമെപ്പട്ടകം അവെന്റ
ആലയത്തിൽ കാണെപ്പടുകയും െചയ്തു;
അവിെട മിന്നലുകള ം ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം
ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം ഭൂകമ്പവും വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ ം
ഉണ്ടായി.

12
1 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിെയാരു അടയാളം
കാണ്മാനായി: സൂര്യെന അണിെഞ്ഞാരു സ്്രതീ;
അവള െട കാൽക്കീഴിൽ ച്രന്ദനും അവള െട
തലയിൽ പ്രന്തണ്ട് നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുെള്ളാരു
കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2അവൾഗർഭിണിയായി
്രപസവേവദനയാൽ േനാവുകിട്ടി നിലവിളിച്ച .
3 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മെറ്റാരു അടയാളം കൂടി
കാണെപ്പട്ട : ഏഴ് തലയും പത്തു െകാമ്പും
തലയിൽ ഏഴ് കിരീടവും ഉള്ളതായി വലിയ
ഒരു ചുവന്ന മഹാസർപ്പം. 4 അതിെന്റ
വാൽ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന വലിച്ച കൂട്ടി ഭൂമിയിേലക്കു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ്രപസവിപ്പാറായ സ്്രതീ
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ അവള െട ശിശുവിെന
വിഴുങ്ങിക്കളവാൻ സർപ്പം അവള െട
മുമ്പിൽനിന്നു. 5 അവൾ സകലജാതികെളയും
ഇരുമ്പുേകാൽ െകാണ്ട് ഭരിക്കുവാനുേള്ളാരു
ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച ; അവള െട ശിശു
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും അവെന്റ
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സിംഹാസനത്തിേലക്കും െപെട്ടന്ന് എടുക്കെപ്പട്ട .
6 ആയിരത്തിരുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം അവെള
േപാറ്റ ന്നതിനായി മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി
ൈദവം ഒരുക്കിയിരുെന്നാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
സ്്രതീഓടിേപ്പാകയും െചയ്തു.

7 പിെന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി;
മീഖാേയലും* അവെന്റ ദൂതന്മാരും
മഹാസർപ്പത്തിെനതിെര േപാരാടി; സർപ്പവും
അവെന്റ ദൂതന്മാരും തിരിച്ച് േപാരാടിെയങ്കിലും
8 ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
അവർക്ക് ഇടവും ഇല്ലാതായി. 9 േലാകെത്ത
മുഴുവനും ചതിക്കുന്ന സാത്താൻ എന്നും പിശാച്
എന്നും വിളിക്കുന്ന പഴയ പാമ്പായ വലിയ
സർപ്പെത്ത ഭൂമിയിേലക്കു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവെനയും അവെന്റ ദൂതന്മാെരയും
ഭൂമിയിേലക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ
ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം
േകട്ടത:് ഇേപ്പാൾ രക്ഷയും ശക്തിയും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രാജ്യവും അവെന്റ
്രകിസ്തുവിെന്റ അധികാരവും വന്നിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര രാവും പകലും
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന
അപവാദിെയതാേഴക്ക്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ.
11അവർ അവെന കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്താലും
അവരുെട സാക്ഷ്യവചനത്താലും ജയിച്ച ;
മരണേത്താളം അവരുെട ജീവെന അവർ
സ്േനഹിച്ചതുമില്ല. 12 ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗവും
അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര,
* 12. 7 മീഖാേയല ്-ൈദവത്തിന് െറ ്രപധാന ദൂതന ്
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ആനന്ദിപ്പിൻ; എന്നാൽ, അല്പസമയം
മാ്രതേമ തനിക്കുള്ള എന്നറിഞ്ഞ് പിശാച്
മഹാേകാപേത്താെട നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഭൂമിയിലും
സമു്രദത്തിലും വസിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാകഷ്ടം.

13 തെന്ന ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു
എന്നു സർപ്പം മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ, അവൻ
ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച സ്്രതീെയ പിന്തുടർന്ന്
േ്രദാഹിച്ച . 14 എന്നാൽ മഹാസർപ്പത്തിെന്റ
പിടിയിൽെപ്പടാെത ഒരുകാലവും കാലങ്ങള ം
അരക്കാലവും സംരക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ
മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്പരന്നുേപാേകണ്ടതിന്കഴുകെന്റ
വലിയ രണ്ട് ചിറകുകൾ അവൾക്ക് െകാടുത്തു.
15 സർപ്പം സ്്രതീെയ െവള്ളെപ്പാക്കത്താൽ
ഒഴുക്കിക്കളേയണ്ടതിന് തെന്റ വായിൽനിന്നു
നദിേപാെല െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ച . 16എന്നാൽ
ഭൂമി സ്്രതീെയ സഹായിച്ച ; മഹാസർപ്പം തെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച നദിെയ ഭൂമി വായ്
തുറന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾ സർപ്പം
സ്്രതീേയാട് േകാപിക്കുകയും ൈദവകല്പന
അനുസരിക്കുന്നവരും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായ അവള െട സന്തതിയിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു. 18 പിെന്ന സർപ്പം
കടൽപ്പ റെത്തമണലിേന്മൽനിന്നു.

13
1 അേപ്പാൾ പത്തു െകാമ്പുകള ം ഏഴ്
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തലകള ം െകാമ്പുകളിൽ പത്തു കിരീടങ്ങള ം
തലയിൽ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന േപരുകള ം
ഉെള്ളാരു മൃഗം സമു്രദത്തിൽനിന്നു കയറി
വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 2 ഞാൻ കണ്ട
മൃഗം പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെലയും അതിെന്റ
കാലുകൾ കരടിയുെട കാലുകൾ േപാെലയും
വായ് സിംഹത്തിെന്റ വായ്േപാെലയും
ആയിരുന്നു. അതിന് സർപ്പം തെന്റ ശക്തിയും
ഇരിപ്പിടവും വലിയ അധികാരവും െകാടുത്തു.
3 മൃഗത്തിെന്റ തലകളിൽ ഒന്നിൽ മാരകമായ
ഒരു മുറിവുള്ളതായി കാണെപ്പട്ട ; എന്നാൽ
മാരകമായആമുറിവ്സൗഖ്യമായി;സർവ്വഭൂമിയും
മൃഗെത്തകണ്ട് അതിശയിച്ച . 4 മൃഗത്തിന് തെന്റ
അധികാരം െകാടുത്ത മഹാസർപ്പെത്ത അവർ
ആരാധിച്ച : മൃഗെത്തേപ്പാെലആരുള്ള ? അതിന്
എതിെര െപാരുതുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും?
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ മൃഗെത്തയും
ആരാധിച്ച . 5 അഹങ്കാരവും ൈദവനിന്ദയും
പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു വായ് അതിന് ലഭിച്ച ;
നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം ്രപവർത്തിപ്പാൻ അതിന്
അധികാരം ഉണ്ടായി. 6 ൈദവേത്തയും
അവെന്റ നാമേത്തയും അവെന്റ കൂടാരേത്തയും
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരയും നിന്ദിപ്പാൻ
വായ് തുറന്നു. 7 വിശുദ്ധന്മാേരാട് യുദ്ധം
െചയ്യ വാനും അവെര ജയിക്കുവാനും അതിന്
സാധിക്കുമായിരുന്നു. സകല വംശത്തിേന്മലും
ഭാഷേമലും ജാതിേമലും കർത്തൃത്വം
നടത്തുവാൻ അവന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
8 േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കെപ്പട്ടതായ
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കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭൂവാസികൾ
എല്ലാവരും അതിെന ആരാധിക്കും.
9 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
10 അടിമത്തത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നവർ
അടിമത്തത്തിലായിേപ്പാകും; ആെരങ്കിലും
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ന്നവൻ വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും; വിശുദ്ധന്മാരുെട
സഹനവും വിശ്വാസവും ഇവിെടആവശ്യം.

11 പിെന്ന മെറ്റാരു മൃഗം ഭൂമിയിൽനിന്നു
കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; അതിന്
കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുേപാെല രണ്ടു
െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു; അത് മഹാസർപ്പം
എന്നേപാെല സംസാരിച്ച . 12 അതിന്
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമെത്ത മൃഗത്തിെന്റ
അധികാരം എല്ലാം അത് ഏെറ്റടുക്കുകയും
ഭൂമിെയയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
മാരകമായ മുറിവ് സൗഖ്യമായ ഒന്നാം
മൃഗെത്ത ആരാധിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 13 അത് ജനങ്ങള െട മുമ്പിൽ
ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിേലക്കു തീ
ഇറക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കയും 14ആദ്യമൃഗത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
െചയ്യ വാൻ തനിക്കു ലഭിച്ച അനുവാദം
െകാണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച് ഭൂമിയിൽ
ജീവിക്കുന്നവെര വഞ്ചിക്കുകയും വാളാൽ
മുറിേവറ്റിട്ട ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമ
ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട്
പറയുകയും െചയ്യന്നു. 15 മൃഗത്തിെന്റ
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്രപതിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനും, ്രപതിമ
സംസാരിേക്കണ്ടതിനും മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമെയ
ആരാധിക്കാത്തവെര എല്ലാം െകാേല്ലണ്ടതിനും
അതിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 അത്
െചറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും
സാധുക്കള ം സ്വത്രന്തന്മാരും അടിമകള മായ
എല്ലാവെരയും വലൈങ്കേമേലാ െനറ്റിയിേലാ ഒരു
മു്രദ സ്വീകരിക്കുവാനും; 17 മു്രദേയാ, മൃഗത്തിെന്റ
േപേരാ, േപരിെന്റ സംഖ്യേയാ ഇല്ലാത്ത
ആർക്കും തെന്ന വാങ്ങുവാേനാ വില്ക്കുവാേനാ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 18ഇവിെട
ജ്ഞാനംെകാണ്ട് ആവശ്യം. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ
മൃഗത്തിെന്റ സംഖ്യ കണക്കുകൂട്ടെട്ട: അത് ഒരു
മനുഷ്യെന്റസംഖ്യയേ്രത.അവെന്റസംഖ്യ 666.

14
1 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ സീേയാൻമലയിൽ
കുഞ്ഞാട് നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്. അവെന്റ
നാമവും അവെന്റ പിതാവിെന്റ നാമവും
െനറ്റിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരായ 1,44,000
േപർ അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും
വലിെയാരു ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു േഘാഷം ഞാൻ േകട്ട്;
ഞാൻ േകട്ട േഘാഷം വീണ വായനക്കാർ
അവരുെട വീണകൾ മീട്ട ന്നതുേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 3 അവർ സിംഹാസനത്തിനും
നാല് ജീവികൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും മുമ്പാെക
ഒരു പുതിയ പാട്ട പാടി; ഭൂമിയിൽനിന്നു
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരായ 1,44,000 േപർക്കല്ലാെത
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ആർക്കും ആ പാട്ട പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
4 അവർ സ്്രതീകളാൽ മാലിന്യെപ്പടാത്തവർ;
ശുദ്ധിയുള്ളവരായി* സൂക്ഷിച്ചവർ തെന്ന.
കുഞ്ഞാട് േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും അവർ
അവെന അനുഗമിക്കുന്നു; ൈദവത്തിനും
കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ ആയിരുന്നു
ഇവർ. 5 കള്ളം അവരുെട വായിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ൈദവസിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിൽ
അവർകുറ്റമില്ലാത്തവർതേന്ന.

6 േവെറാരു ദൂതൻ ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്; ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന
സകലജാതിയും േഗാ്രതവും ഭാഷയും വംശവും
ആയവേരാട് അറിയിക്കുവാൻ അവെന്റ പക്കൽ
നിത്യസുവിേശഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ട അവന് മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ;
അവെന്റ ന്യായവിധിയുെട നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു.
ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും നീരുറവകള ം
ഉണ്ടാക്കിയവെന ആരാധിപ്പിൻ എന്നു അവൻ
അത്യ ച്ചത്തിൽപറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

8 േവെറാരു ദൂതൻ പിൻെചന്നു:
വീണുേപായി! തെന്റ ദുർന്നടപ്പിെന്റ േ്രകാധമദ്യം
സകലജാതികെളയും കുടിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
മഹാനഗരമായ ബാബിേലാൺ വീണുേപായി
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

9 മൂന്നാമതു േവെറാരു ദൂതൻ അവരുെട
പിന്നാെല െചന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത:്
മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ ്രപതിമേയേയാ

* 14. 4 ശുദ്ധിയുള്ളവര ്-വി്രഗഹെത്തആരാധിക്കാത്തവര ്
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ആരാധിക്കുകയും തെന്റ െനറ്റിയിേലാ
ൈകേമേലാ അവെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും 10 അവൻ
ൈദവേകാപത്തിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ
കലർപ്പില്ലാെത പകർന്നിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ
േ്രകാധമദ്യം കുടിേക്കണ്ടിവരും; അവൻ
വിശുദ്ധദൂതന്മാരുേടയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
മുമ്പാെക തീയിലും ഗന്ധകത്തിലും
ദണ്ഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 11 അവരുെട
ദണ്ഡനത്തിെന്റ പുക എെന്നേന്നക്കും
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും; മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമേയയും ആരാധിക്കുന്നവർക്കും
അതിെന്റ േപരിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുന്ന
ഏവർക്കും രാവും പകലും ഒരു
സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ല. 12 ൈദവകല്പന
അനുസരിക്കുന്നവരും േയശുവിങ്കലുള്ള
വിശ്വാസവും കാത്തുെകാള്ളന്നവരുമായ
വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹനം െകാണ്ട് ഇവിെട
ആവശ്യം.

13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം എേന്നാട്
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്; “ഇതു എഴുതുക: ഇന്ന്
മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ;അെത,അവരുെടഅദ്ധ്വാനങ്ങളിൽ
നിന്നുഅവർ വി്രശമിേക്കണ്ടതാകുന്നു;അവരുെട
്രപവൃത്തികൾഅവെരപിന്തുടരുംഎന്നുആത്മാവ്
പറയുന്നു”.

14 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, ഇതാ
ഒരു െവളത്ത േമഘം, േമഘത്തിേന്മൽ
മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെല ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്. അവെന്റ തലയിൽ ഒരു
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സ്വർണ്ണകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുെള്ളാരു
അരിവാള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 പിെന്ന മെറ്റാരു
ദൂതൻ ൈദവാലത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു,
േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവേനാട:് നിെന്റ
അരിവാൾ എടുത്തു െകായ്യ വാൻ തുടങ്ങുക;
ഭൂമിയിെല വിളവ് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ
െകായ്ത്തിന് സമയം ആയിരിക്കുന്നു എന്നു
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ
േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവെന്റ
അരിവാൾ ഭൂമിക്കുമീെത വീശി, ഭൂമിയിെല
വിളെവടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

17 മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ആലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നു;
മൂർച്ചയുെള്ളാരു അരിവാൾ അവനും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പിന്നീട് തീയുെടേമൽ
അധികാരമുള്ള േവെറാരു ദൂതൻ
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു, അവൻ
മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ പിടിച്ചിരുന്നവേനാട:്
മുന്തിരിങ്ങ നന്നായി പഴുത്തിരിക്കയാൽ നിെന്റ
മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ എടുത്തു ഭൂമിയിെല
മുന്തിരിക്കുലകെള അറുെത്തടുക്കുക ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ തെന്റ അരിവാൾ
ഭൂമിയിേലക്കു വീശി, ഭൂമിയിെല മുന്തിരിക്കുലകൾ
േശഖരിച്ച്, ൈദവേകാപത്തിെന്റ വലിയ
മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ഇട്ട്. 20 മുന്തിരിച്ചക്ക് നഗരത്തിന്
പുറത്തുവച്ച് ചവിട്ടി; ചക്കിൽനിന്ന് രക്തം രണ്ടു
മീറ്റര ് ഉയരത്തില ് മുന്നൂറ് കിേലാമീറ്റേറാളം
ദൂരേത്താളം ഒഴുകി.
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15
1 പിെന്ന വലുതും അത്ഭുതകരവുമായ
മെറ്റാരു അടയാളം ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ട്;
അവിെട അവസാനെത്ത ഏഴ് ബാധകള ള്ള
ഏഴ് ദൂതന്മാെര തെന്ന. ൈദവേ്രകാധം ഇവരിൽ
പൂർത്തിയായി.

2 തീ കലർന്ന പള ങ്കുകടൽ േപാെലെയാന്നും
അതിനരിെക മൃഗെത്തയും അതിെന്റ
്രപതിമേയയും മൃഗത്തിെന്റേപരിെന്റസംഖ്യേയയും
ജയിച്ചവർ, ൈദവം നൽകിയ വീണകൾ
പിടിച്ച ംെകാണ്ട് നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ട്.
3അവർ ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ േമാെശയുെട
പാട്ട ം കുഞ്ഞാടിെന്റ പാട്ട ം പാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു:
സകലെത്തയും ഭരിക്കുന്നവനായ ൈദവമായ
കർത്താേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ വലുതും
അത്ഭുതങ്ങള മായവ; സർവ്വശക്തനായ
കർത്താവും വിശുദ്ധരുെട രാജാേവ, നിെന്റ
വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ. 4കർത്താേവ,
ആർ നിെന്ന ഭയെപ്പടാെതയും നിെന്റ നാമെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്താെതയും ഇരിക്കും? എെന്തന്നാൽ
നീ മാ്രതം പരിശുദ്ധൻ; നിെന്റ ന്യായവിധികൾ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സകലജാതികള ം
വന്നുതിരുസന്നിധിയിൽആരാധിക്കും.

5 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം
ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിെല
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിെന്റ ആലയം തുറന്നതായി
കണ്ട്. 6 ഏഴ് ബാധകൾ കയ്യിലുള്ള ഏഴ്
ദൂതന്മാരും ശുദ്ധമായ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച ം
മാറത്ത് െപാൻകച്ച െകട്ടിയുംെകാണ്ട്
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നു പുറത്തു വന്നു.
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7 നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധം നിറഞ്ഞ
ഏഴ് സ്വർണ്ണപാ്രതങ്ങൾ ആ ഏഴ് ദൂതന്മാർക്ക്
െകാടുത്തു. 8 ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിനാലും
ശക്തിയാലും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം പുകെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞു; ഏഴ് ദൂതന്മാരുെട ബാധ ഏഴും
പൂർത്തിയാകുേവാളം അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
്രപേവശിക്കുവാൻആർക്കുംകഴിഞ്ഞില്ല.

16
1 നിങ്ങൾ േപായി ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ പാ്രതം
ഏഴും ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച കളവിൻ എന്നു ഏഴ്
ദൂതന്മാേരാടും വിളിച്ച പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽനിന്നുഞാൻ േകട്ട.്

2 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ േപായി തെന്റ പാ്രതം
ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച ; മൃഗത്തിെന്റ മു്രദയുള്ളവരും
അതിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിച്ചവരുമായ
മനുഷ്യരുെടേമൽനാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നദുഷിച്ച ്രവണം
ഉണ്ടായി.

3 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം
സമു്രദത്തിൽ ഒഴിച്ച ; അത് മരിച്ചവെന്റ
രക്തംേപാെല ആയിത്തീർന്നു; സമു്രദത്തിെല
ജീവജന്തു ഒെക്കയും ചത്തുേപായി.

4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം
നദികളിലും നീരുറവുകളിലും ഒഴിച്ച ,
അവ രക്തമായിത്തീർന്നു. 5 അേപ്പാൾ
ജലത്തിനധിപനായ ദൂതൻ പറയുന്നതായി
ഞാൻ േകട്ടത:് “ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും
വരുവാനുള്ളവനുമായ കർത്താേവ, നീ ഇങ്ങെന
ഈ ന്യായവിധി നടത്തിയതുെകാണ്ട് നീ
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നീതിമാൻ ആകുന്നു. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും രക്തം അവർ
ഒഴുക്കിയതുെകാണ്ട് നീ അവർക്ക് രക്തം
കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; അതിന് അവർ
അർഹർ തെന്ന”. 7അതുേപാെല യാഗപീഠത്തിൽ
നിന്നും: “അേത, സർവ്വശക്തനായ ൈദവമായ
കർത്താേവ, നിെന്റ ന്യായവിധികൾ സത്യവും
നീതിയുമുള്ളവ”എന്ന്പറയുന്നതായിഞാൻേകട്ട്.

8 നാലാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം സൂര്യനിൽ
ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ തീെകാണ്ട് മനുഷ്യെര
ചുട്ട െപാള്ളിക്കുവാൻ അതിന് അധികാരം
െകാടുത്തു. 9 മനുഷ്യർ െകാടുംചൂടിനാൽ
െവന്തുേപായി; എങ്കിലും ഈ ബാധകള െടേമൽ
അധികാരമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
നിന്ദിച്ചതല്ലാെത,അവന് മഹത്വം െകാടുക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണംഅവർ മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

10 അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം
മൃഗത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ച ;
അേപ്പാൾ അതിെന്റ രാജ്യം ഇരുണ്ടുേപായി.
അതിേവദനയാൽ അവർ നാവ് കടിച്ച .
11 േവദനയും ്രവണങ്ങള ം നിമിത്തംസ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവെത്ത നിന്ദിച്ചതല്ലാെത അേപ്പാഴും അവർ
െചയ്തിരുന്ന ്രപവൃത്തിവിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.

12ആറാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം യൂ്രഫട്ടീസ്
എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ച : കിഴക്ക് നിന്നു വരുന്ന
രാജാക്കന്മാർക്കു വഴി ഒരുേങ്ങണ്ടതിന് അതിെല
െവള്ളം വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാസർപ്പത്തിെന്റയും
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മൃഗത്തിെന്റയും കള്ള്രപവാചകെന്റയും*
വായിൽനിന്ന് തവളകെളേപ്പാെല മൂന്നു
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. 14 ഇവ ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ഉള്ള
രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാദിവസത്തിെല യുദ്ധത്തിന്
കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ഭുതങ്ങൾ
െചയ്തുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കേലക്ക്
െചല്ല ന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തേന്ന. —
15 ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഞാൻ കള്ളെനേപ്പാെല
വരും; സൂക്ഷിച്ച് തെന്റ വസ്്രതം വൃത്തിയായി
കാത്തുെകാള്ളന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അെല്ലങ്കിൽ,
അവർ നഗ്നരായി നടക്കുകയും മറ്റ ള്ളവർ
അവരുെട ലജ്ജകാണുകയും െചയ്യ ം. 16അവൻ
അവെര എ്രബായ ഭാഷയിൽ ഹർമ്മെഗേദ്ദാൻ†
എന്നു േപരുള്ളസ്ഥലത്ത്കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്നു.

17 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം
ആകാശത്തിൽ ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ:
െചയ്തു തീർന്നു എന്നു പറയുന്ന ഒരു
മഹാശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറെപ്പട്ട .
18 അേപ്പാൾ ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം
ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലുകള ം ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യർ ഉണ്ടായതുമുതൽ ഇേന്നാളം
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുമായ വലുതാെയാരു
ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി. 19 മഹാനഗരം മൂന്ന്
ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു; ജാതികള െട പട്ടണങ്ങള ം

* 16. 13 കള്ള്രപവാചകന ്-ഭൂമിയില് നിന്ന്കയറിവന്നരണ്ടാമെത്ത
മൃഗം, െവളിപ്പാട് 13:1 † 16. 16 ഹര ്മ്മഗേദാന ്-മഗിേദ്ദാന ്-കുന്ന്
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വീണുേപായി; അേപ്പാൾ ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ
തീഷ്ണതയുള്ള മദ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
മഹാബാബിേലാണിെന ൈദവം ഓർത്തു.
20 സകലദ്വീപും ഓടി മറഞ്ഞു; പർവ്വതങ്ങൾ
കാണ്മാനില്ലാെതയായി. 21 മനുഷ്യരുെടേമൽ
ആകാശത്ത് നിന്നും വലിയ കൽമഴ
െപയ്ത.് ഓേരാ കല്ലിനും ഒരു താലന്ത്‡ ഭാരം
ഉണ്ടായിരുന്നു. കൽമഴയുെട ബാധ ഏറ്റവും
കഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ ആ
ബാധനിമിത്തംൈദവെത്തദുഷിച്ച .

17
1 ഏഴ് പാ്രതമുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ
ഒരുവൻ വന്നു എേന്നാട് സംസാരിച്ച്
പറഞ്ഞത:് “വരിക, ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
േവശ്യാവൃത്തി െചയ്ത,്തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട
മദ്യത്താൽ 2 ഭൂവാസികെള മത്തരാക്കി
െപരുെവള്ളത്തിന്മീെത ഇരിക്കുന്ന
മഹാേവശ്യയുെട ന്യായവിധി ഞാൻ നിനക്ക്
കാണിച്ച തരാം”. 3ആദൂതൻഎെന്നആത്മാവിൽ
മരുഭൂമിയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അേപ്പാൾ
ഏഴ് തലകള ം പത്തു െകാമ്പുകള ം ഉള്ള,
ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കടുഞ്ചുവപ്പ െള്ളാരു
മൃഗത്തിേന്മൽ ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്. 4 ആ സ്്രതീ ധൂ്രമവർണ്ണവും
കടുഞ്ചുവപ്പ് നിറവും ഉള്ള വസ്്രതം ധരിച്ച
െപാന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളായി,
അവള െട േവശ്യാവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതയും

‡ 16. 21 ഒരു താലന്ത് 40കിേലാ്രഗാം.



െവളിപ്പാട് 17:5 xlvi െവളിപ്പാട് 17:11

അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞസ്വർണ്ണപാനപാ്രതംകയ്യിൽ
പിടിച്ചിരുന്നു. 5മർമ്മം: മഹതിയാംബാബിേലാൺ;
േവശ്യകള േടയും ഭൂമിയിെല േമ്ലച്ഛതകള െടയും
മാതാവ് എെന്നാരു േപർ അവള െട െനറ്റിയിൽ
എഴുതീട്ട ണ്ട്. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെട രക്തവും
േയശുവിനു േവണ്ടി സാക്ഷികളായവരുെട
രക്തവും കുടിച്ച് സ്്രതീ മത്തയായിരിക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ട്; അവെള കണ്ടേപ്പാൾ, ഞാൻ
അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 7 ദൂതൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത:് നീ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത് എന്ത?് ഈ
സ്്രതീയുെടയുംഏഴ് തലയും പത്തു െകാമ്പും ഉള്ള
അവെള ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റയും അർത്ഥം
ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ച തരാം. 8 നീ കണ്ട
മൃഗേമാ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും
ഇനി അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്നും കയറി
നാശത്തിേലക്കു േപാകുവാൻ ഉള്ളതുംആകുന്നു;
േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ
േപർ എഴുതെപ്പടാതിരിക്കുന്ന ഭൂവാസികൾ
ഒെക്കയും, ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ
ഇല്ലാത്തതും വരുവാനുള്ളതുമായ മൃഗെത്ത
കാണുേമ്പാൾ അതിശയിക്കും. 9 ഇവിെട
ജ്ഞാനമുള്ള മനസ്സ് ആവശ്യം; തല ഏഴും
സ്്രതീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴ് മലകളാകുന്നു.
10 അവ ഏഴ് രാജാക്കന്മാരും ആകുന്നു;
അഞ്ചുരാജാക്കന്മാർ വീണുേപായി; ഒരുവൻ
ഉണ്ട്; മെറ്റാരുവൻ ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; അവൻ
വരുേമ്പാൾ,അവന്അല്പകാലംഇരിേക്കണ്ടിവരും.
11 ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതുമായ
മൃഗം എട്ടാമത്തവനും എഴുവരിൽ ഒരുവനും
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവനും ആകുന്നു.
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12 നീ കണ്ട പത്തു െകാമ്പുകള ം ഇതുവെര
രാജത്വം ്രപാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പത്തു രാജാക്കന്മാർ;
എന്നാൽ അവർ മൃഗേത്താടു കൂെട ഒരു നാഴിക
േനരേത്തക്ക് രാജാക്കന്മാേരേപ്പാെല അധികാരം
്രപാപിക്കും. 13 ഇവർ ഒേര മനസ്സള്ളവർ;
അവർ അവരുെട ശക്തിയും അധികാരവും
മൃഗത്തിന് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 14 അവർ
കുഞ്ഞാടിെനതിെര യുദ്ധം െചയ്യ ം; എന്നാൽ
താൻ കർത്താധികർത്താവും രാജാധിരാജാവും
ആയതുെകാണ്ട് കുഞ്ഞാട് അവരുെട േമൽ
ജയം്രപാപിക്കും. അവേനാട് കൂെടയുള്ളവർ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശ്വസ്തരും എന്ന്
വിളിക്കെപ്പടും 15 ദൂതൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
നീ കണ്ടതും േവശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ െവള്ളം
വംശങ്ങള ം ജനങ്ങള ം ജാതികള ം ഭാഷകള ം
അേ്രത. 16 നീ കണ്ട മൃഗത്തിേന്മലുള്ള
െകാമ്പുകള ം േവശ്യെയ െവറുക്കുകയും
അവർ അവെള നിർമ്മൂലവും നഗ്നയുമാക്കി
അവള െട മാംസം തിന്നുകളയുകയും
അവെള തീെകാണ്ട് ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ ം.
17 ൈദവത്തിെന്റ വചനം നിവൃത്തിയാകുേവാളം,
ൈദവഹിതം നടത്തുന്നതിന,് മൃഗത്തിനു
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ആേലാചന നൽകി.
18 നീ കണ്ട സ്്രതീേയാ ഭൂരാജാക്കന്മാരുെട േമൽ
വാഴുന്ന മഹാനഗരംതേന്ന.

18
1 ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം വലിയ
അധികാരമുള്ള മെറ്റാരു ദൂതൻ
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സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്; അവെന്റ േതജസ്സിനാൽ ഭൂമി
മുഴുവനും ്രപകാശിച്ച . 2 അവൻ ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “വീണുേപായി! മഹതിയാം
ബാബിേലാൺവീണുേപായി;അവൾഭൂതങ്ങള െട
പാർപ്പിടവും സകല അശുദ്ധാത്മാക്കള െടയും
വാസസ്ഥലവുംഅശുദ്ധിയുംഅറപ്പ മുണ്ടാക്കുന്ന
സകലപക്ഷികള െടയുംതാവളവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
3അവള െടേമൽ േവശ്യാവൃത്തിയുെട േ്രകാധമദ്യം
സകലജാതികള ം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർ അവേളാട് േവശ്യാസംഗം
െചയ്തു; ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവള െട
അതിേമാഹത്താൽസമ്പന്നരായിത്തീർന്നു”.

4 പിെന്ന േവെറാരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ട്: എെന്റ
ജനങ്ങേള, അവള െട പാപങ്ങളിൽ
പങ്കാളികളാകാെതയും അവള െട ബാധകൾ
ഒന്നുംതെന്ന തട്ടാെതയുമിരിപ്പാൻ അവെള
വിട്ട േപാരുവിൻ. 5 അവള െട പാപം
സ്വർഗ്ഗേത്താളംകൂമ്പാരമായിരിക്കുന്നു;അവള െട
ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ൈദവം ഓർത്തിട്ട മുണ്ട്.
6അവൾ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ
അവൾക്കും പകരം െചയ് വിൻ; അവള െട
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൾക്ക്
ഇരട്ടിയിരട്ടിയായി പകരം െകാടുക്കുവിൻ;
അവൾ നിറച്ച തന്ന പാനപാ്രതത്തിൽ തെന്ന
അവൾക്ക് ഇരട്ടി നിറച്ച െകാടുക്കുവിൻ;
7 അവൾ എ്രതേത്താളം തെന്നത്താൻ
പുകഴ്ത്തി േമാഹപരവശയായി ജീവിച്ച േവാ,
അ്രതേത്താളം പീഢയും ദുഃഖവും അവൾക്ക്
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െകാടുക്കുവിൻ. രാജ്ഞിയായി ഞാൻ
ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ വിധവയല്ല; ഞാൻ
ഒരിക്കലും ദുഃഖം കാണുകയില്ല എന്നു അവൾ
ഹൃദയംെകാണ്ട് പറയുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട്
മരണം, വിലാപം,ക്ഷാമം എന്നിങ്ങെനഅവള െട
ബാധകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തേന്ന വരും;
അവെള തീയിൽ ഇട്ട് നിേശഷം ചുട്ട കളയും;
അവെളന്യായംവിധിക്കുന്നൈദവമായകർത്താവ്
ശക്തനേല്ലാ. 9അവേളാട് കൂെട േവശ്യാസംഗം
െചയ്ത് േമാഹപരവശരായിരുന്ന ഭൂരാജാക്കന്മാർ
അവള െട ദഹനത്തിെന്റ പുക കണ്ട്
അവെളെച്ചാല്ലി മുറയിടുകയും വിലപിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 10അവള െട പീഢ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് ദൂെര
നിന്നുെകാണ്ട,് മഹാനഗരമായ ബാബിേലാേണ,
ബലേമറിയ പട്ടണേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം!, ഒരു
മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നിെന്റ ന്യായവിധി വന്നേല്ലാ
എന്നു പറയും 11 െപാന്നു, െവള്ളി, രത്നം, മുത്ത്,
േനരിയ തുണി, ധൂ്രമവസ്്രതം, പട്ട,് കടുഞ്ചുവപ്പ,്
ചന്ദനത്തരങ്ങൾ, 12 ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
സകലവിധ പാ്രതങ്ങൾ, വിലേയറിയ മരം പിച്ചള
ഇരുമ്പ് മർമ്മരക്കല്ല് എന്നിവെകാണ്ടുള്ള സകല
സാമാനങ്ങള ം, 13 ലവംഗം, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,
േലപനങ്ങൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, വീഞ്ഞ,് എണ്ണ,
േനരിയ മാവു, േകാതമ്പ,് കന്നുകാലി, ആട്,
കുതിര, രഥങ്ങൾ, അടിമകൾ, മാനുഷ്രപാണൻ
എന്നിങ്ങെന അവള െട ചരക്കുകൾ ഇനി ആരും
വാങ്ങായ്കയാൽ ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ
അവെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു വിലപിക്കും. 14 നിെന്റ
മുഴുശക്തിേയാെട നീ ഏറ്റവും െകാതിച്ച
കായ്കനികൾ നിനക്ക് നഷ്ടമായി; നിെന്റ



െവളിപ്പാട് 18:15 l െവളിപ്പാട് 18:21

സ്വാദിഷ്ട േഭാജ്യങ്ങള ം അവയുെട രുചിയും
ഇല്ലാെതയായി; നീ ഇനി ഒരിക്കലും അവ
കാണുകയില്ല. 15 ഈ സാധനങ്ങെളെകാണ്ട്
അവളാൽ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ
അവള െട പീഢ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് കരഞ്ഞും
അലമുറയിട്ട ം െകാണ്ട് ദൂരത്ത് മാറിനിൽക്കും:
16 േനരിയ തുണിയും ധൂ്രമവർണ്ണവും
കടുഞ്ചുവപ്പ ം ധരിച്ച് െപാന്നും രത്നവും മുത്തും
അണിഞ്ഞ മഹാനഗരേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം!
ഇ്രതവലിയ സമ്പത്ത് ഒരു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു
നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു അവർ പറയും.
17 എല്ലാ കപ്പിത്താന്മാരും ഓേരാ ദിക്കിേലക്കും
കപ്പേലറി േപാകുന്നവരും നാവികരും കടലിൽ
വ്യാപാരം െചയ്യന്നവെരാെക്കയും 18 ദൂരത്തുനിന്ന്
അവള െട ദഹനത്തിെന്റ പുക കണ്ടേപ്പാൾ, ഈ
മഹാനഗരേത്താട് തുല്യമായി മേറ്റത് നഗരം
ഉണ്ട്? എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 അവർ
തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട:് കടലിൽ
കപ്പലുള്ളവർെക്കല്ലാം തെന്റ ധനത്താൽ
സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച മഹാനഗരേമ, കഷ്ടം,
കഷ്ടം! ഒറ്റ മണിക്കൂറുെകാണ്ടു അവൾ
നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ
വിലപിച്ച ം നിലവിളിച്ച ം കരഞ്ഞു. 20 സ്വർഗ്ഗേമ,
വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരുേമ,
ആനന്ദിക്ക!ൈദവംനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഅവേളാട്
്രപതികാരം നടത്തിയേല്ലാ.

21 പിെന്ന, ശക്തനാെയാരു ദൂതൻ
തിരികല്ല് േപാെല വലിയ ഒരു കല്ല് എടുത്തു
സമു്രദത്തിൽ എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞത:് ഇങ്ങെന
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ബാബിേലാൺ എന്ന മഹാനഗരെത്ത
ശക്തിേയാെട എറിഞ്ഞുകളയും; ഇനി
അതിെന ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. 22 വീണ
വായിക്കുന്നവരുെടയും, സംഗീതക്കാരുെടയും,
കുഴലൂത്തുകാരുെടയും, കാഹളക്കാരുെടയും
സ്വരം നിന്നിൽ ഇനി ഒരിക്കലും േകൾക്കുകയില്ല;
ഒരുതരത്തിലുമുള്ളകൗശലപ്പണിക്കാരുംനിന്നിൽ
ഇനി കാണുകയില്ല; തിരികല്ലിെന്റ ഒച്ച ഒരിക്കലും
നിന്നിൽ േകൾക്കുകയുമില്ല. 23 വിളക്കിെന്റ
െവളിച്ചം ഇനി നിന്നിൽ ്രപകാശിക്കുകയില്ല;
മണവാളെന്റയും മണവാട്ടിയുെടയും സ്വരം ഇനി
നിന്നിൽ േകൾക്കുകയില്ല; നിെന്റ വ്യാപാരികൾ
ഭൂമിയിെല മഹത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു;
നിെന്റ മ്രന്തവാദത്താൽ എല്ലാ ജാതികള ം
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 24 ്രപവാചകന്മാരുെടയും
വിശുദ്ധന്മാരുെടയും ഭൂമിയിൽെവച്ച െകാല
െചയ്യെപ്പട്ട എല്ലാവരുെടയും രക്തം അവളിൽ
അേല്ലാകണ്ടത്.

19
1 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വലിെയാരു പുരുഷാരത്തിെന്റ മഹാേഘാഷം
ഞാൻ േകട്ട്: “ഹെല്ലലൂയ്യാ!* രക്ഷയും
മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും നമ്മുെട
ൈദവത്തിനുള്ളത.് 2തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ട്
ഭൂമിെയ വഷളാക്കിയ മഹാേവശ്യെയ
അവൻ ന്യായം വിധിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന്റ
ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ.

* 19. 1 ഹെല്ലലൂയ്യാ-ൈദവത്തിനുസ്തുതി
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അവൾ െചാരിഞ്ഞ അവെന്റ ദാസന്മാരുെട
രക്തത്തിന് അവൻ ്രപതികാരം െചയ്തു.”
3 അവർ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം, ഹെല്ലലൂയ്യാ! എന്ന്
പാടി. അവളിൽ നിന്നും പുക എെന്നേന്നക്കും
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 4 ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികള ം, ‘ആേമൻ,
ഹെല്ലലൂയ്യാ!’ എന്നു പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന ൈദവെത്ത വീണു നമസ്കരിച്ച .
5 അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സകലദാസന്മാരും
അവെന ഭയെപ്പടുന്നവരുമായി െചറിയവരും
വലിയവരും ആയുേള്ളാേര, അവെന
വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നു പറയുെന്നാരു ശബ്ദം
സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട . 6അേപ്പാൾ
വലിയ പുരുഷാരത്തിെന്റ േഘാഷംേപാെലയും
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും
തകർത്ത ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും പറയുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട;് ഹെല്ലലൂയ്യാ! പരിപൂർണ്ണാധികാരി
ആയ ൈദവമായ കർത്താവ് വാഴുന്നു.
7 നമുക്ക് സേന്താഷിക്കാം, ആനന്ദിക്കാം അവന്
ബഹുമാനം െകാടുക്കാം. കുഞ്ഞാടിെന്റ
കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു. അവെന്റ മണവാട്ടിയും
തെന്നത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അവെള
ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവസ്്രതം
െകാണ്ട് അലങ്കരിക്കുവാൻ അനുവാദം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വിേശഷവസ്്രതം
വിശുദ്ധന്മാരുെട നീതി്രപവൃത്തികൾ തേന്ന.
9 അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് ഇതു
എഴുതുക, കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണസദ്യയ്ക്ക്
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; “ഇതു



െവളിപ്പാട് 19:10 liii െവളിപ്പാട് 19:15

ൈദവത്തിെന്റ സത്യവചനങ്ങൾ ആകുന്നു.”
എന്നും അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ
അവെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു; എന്നാൽ അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത:് “നീ അത് െചയ്യരുത;്ഞാൻ നിനക്കും
േയശുവിെനകുറിച്ച സാക്ഷ്യം ഉള്ള നിെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കും കൂട്ട ദാസനേ്രത;ൈദവെത്ത
ആരാധിക്ക; ്രപവചനത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്നത്
േയശുവിെനകുറിച്ച ള്ളസാക്ഷ്യം തേന്ന”.

11 പിെന്ന സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്;ഞാൻേനാക്കിയേപ്പാൾഒരുെവള്ളക്കുതിര;
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും
സത്യവാനും എന്നു േപർ, അവൻ നീതിേയാെട
ന്യായം വിധിക്കുകയും േപാരാടുകയും െചയ്യന്നു.
12അവെന്റ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലേപാെല; അവെന്റ
തലയിൽ അേനകം കിരീടങ്ങൾ; അവനല്ലാെത
മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാെത എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
ഒരു നാമവും അവനുണ്ട.് 13 രക്തത്തിൽ
മുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അങ്കിയും അവൻ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവവചനം എന്നു അവന്
േപർ പറയുന്നു. 14 സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈസന്യം
ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവസ്്രതം ധരിച്ച്
െവള്ളക്കുതിരകള െട പുറത്തു അവെന
അനുഗമിച്ച . 15 ജാതികെള െവേട്ടണ്ടതിന്
അവെന്റ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു
പുറെപ്പടുന്നു. ഇരുമ്പുേകാൽ െകാണ്ട്
അവൻ അവെര ഭരിക്കും; സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധവും േകാപാഗ്നിയുമായ
മുന്തിരിച്ചക്ക് അവൻ െമതിക്കുന്നു.
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16 രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും
എെന്നാരു നാമംഅവെന്റഅങ്കിേമലും തുടേമലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ട്; അവൻ ആകാശത്തുകൂടി
പറക്കുന്ന സകല പക്ഷികേളാടും:
“ൈദവത്തിെന്റ വലിയ അത്താഴത്തിന്
വന്നുകൂടുവിൻ, 18 രാജാക്കന്മാരുെട മാംസവും
േസനാധിപന്മാരുെട മാംസവും വീരന്മാരുെട
മാംസവും കുതിരകള െടയും അതിെന്റ പുറത്തു
ഇരിക്കുന്നവരുെടയും മാംസവും സ്വത്രന്തന്മാരും
അടിമകള ം െചറിയവരും വലിയവരുമായ
സകലമനുഷ്യരുെടയും മാംസവും ഭക്ഷിക്കുവിൻ”
എന്നു ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

19 കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവേനാടും അവെന്റ
ൈസന്യേത്താടും യുദ്ധം െചയ് വാൻ മൃഗവും
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും അവരുെട
ൈസന്യങ്ങള ം ഒന്നിച്ച് കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ട്.
20 മൃഗെത്തയും അതിെന്റ മുമ്പാെക താൻ
െചയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യെര ചതിച്ച്
മൃഗത്തിെന്റ മു്രദ ഏല്പിക്കുകയും അതിെന്റ
്രപതിമെയ ആരാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത
കള്ള്രപവാചകെനയും പിടിച്ച് െകട്ടി. അവർ
ഇരുവെരയും ഗന്ധകം കത്തുന്നതീെപ്പായ്കയിൽ
ജീവേനാെട തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവർ
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവെന്റ വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട വാളിനാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട , അവരുെട
മാംസംസകലപക്ഷികള ംതിന്ന് തൃപ്തരായി.
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20
1 പിെന്ന ഒരു ദൂതൻ അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ
താേക്കാലും വലിയ ഒരു ചങ്ങലയും
പിടിച്ച െകാണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും
ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 2 അവൻ
പിശാചും സാത്താനും എന്ന പഴയ പാമ്പായ
മഹാസർപ്പെത്ത പിടിച്ച് ആയിരം വർഷേത്തക്ക്
ബന്ധിച്ച . 3 ആയിരം വർഷക്കാലം
ജാതികെള വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ ദൂതൻ
അവെന അഗാധഗർത്തത്തിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട്
അടച്ച പൂട്ട കയും മീെത മു്രദയിടുകയും െചയ്തു.
അതിന് െറേശഷം അല്പസമയേത്തക്ക് അവെന
അഴിച്ച വിേടണ്ടതാകുന്നു.

4 പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങെളയും
അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവെരയും കണ്ട്; ന്യായം
വിധിപ്പാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് െകാടുത്തു;
േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും ൈദവവചനവും
നിമിത്തം തലയറുക്കെപ്പട്ട,് മൃഗെത്തേയാ
അതിെന്റ ്രപതിമെയേയാ ആരാധിക്കാെത
െനറ്റിയിേലാ ൈകേമേലാ അവെന്റ മു്രദ
ഏൽക്കാതിരുന്നവരുെട ആത്മാക്കെളയും
ഞാൻ കണ്ട്; അവർ ജീവിച്ച ആയിരം വർഷം
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂടി വാണു. 5 േശഷം മരിച്ചവർ
ആയിരം വർഷക്കാലം ജീവിച്ചില്ല. ഇതു
ഒന്നാമെത്ത പുനരുത്ഥാനം. 6 ഒന്നാമെത്ത
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും
വിശുദ്ധനും ആകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട
േമൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരം
ഇല്ല; അവർ ൈദവത്തിനും ്രകിസ്തുവിനും
പുേരാഹിതന്മാരായി ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട



െവളിപ്പാട് 20:7 lvi െവളിപ്പാട് 20:13

ആയിരം വർഷംവാഴും.
7ആയിരം വർഷം കഴിയുേമ്പാേഴാ സാത്താെന
തടവിൽ നിന്നു േമാചിപ്പിക്കും. 8അവൻ ഭൂമിയുെട
നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി, േഗാഗ്,
മാേഗാഗ് എന്നിവെര, വഞ്ചന െചയ്തുെകാണ്ട,്
യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതിന് പുറെപ്പടും.
അവർ സംഖ്യയിൽ കടല്പ റെത്ത മണൽേപാെല
ആയിരുന്നു. 9 അവർ ഭൂമിയിൽ പരെക്ക
െചന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുെട പാളയെത്തയും
്രപിയനഗരെത്തയും വളഞ്ഞു. എന്നാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിൽനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി
അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 10അവെര വഞ്ചിച്ച
പിശാചിെന, മൃഗവും കള്ള്രപവാചകനും ഉള്ള
ഗന്ധകത്തീെപ്പായ്കയിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട ;
അവർ എെന്നേന്നക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും.

11 പിെന്ന ഞാൻ വലിെയാരു െവള്ള
സിംഹാസനവും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും
കണ്ട്; അവെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഭൂമിയും
ആകാശവും ഓടിേപ്പായി; അവയ്ക്ക് അവിെട
സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. 12 വലിയവരും
െചറിയവരുമായ മരിച്ചവർ സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്;
പുസ്തകങ്ങൾതുറന്നു;ജീവെന്റപുസ്തകംഎന്ന
മെറ്റാരു പുസ്തകവും തുറന്നു; പുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക്
അവർ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾക്കുള്ള ന്യായവിധി
ഉണ്ടായി. 13 സമു്രദം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവെര
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; മരണവും പാതാളവും
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തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു;
അവർ ഓേരാരുത്തനും അവനവൻ െചയ്ത
്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ന്യായവിധി
ഉണ്ടായി. 14 മരണെത്തയും പാതാളെത്തയും
തീെപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിട്ട . ഇതു
രണ്ടാമെത്ത മരണം*. 15 ജീവപുസ്തകത്തിൽ
േപെരഴുതിക്കാണാത്ത ഏവെനയും
തീെപ്പായ്കയിൽതള്ളിയിടും.

21
1 പിെന്ന ഞാൻ പുതിയ ഒരു ആകാശവും
പുതിയ ഒരു ഭൂമിയും കണ്ട്; ഒന്നാമെത്ത
ആകാശവും ഒന്നാമെത്ത ഭൂമിയും ഇല്ലാെത
ആയി; സമു്രദവും ഇനി േമൽ ഇല്ല.
2 ഭർത്താവിനായി അണിയിെച്ചാരുക്കിയ
മണവാട്ടിെയേപ്പാെല പുതിയ െയരൂശേലം
എന്ന വിശുദ്ധനഗരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ,
ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന്തേന്ന,ഇറങ്ങിവരുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്. 3 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു
മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ടത:്
ഇതാ, മനുഷ്യേരാടുകൂെട ൈദവത്തിെന്റ കൂടാരം;
അവൻ അവേരാടുകൂെട വസിക്കും; അവർ
അവെന്റ ജനമായിരിക്കും; ൈദവം താൻതെന്ന
അവരുെടൈദവമായിഅവേരാടുകൂെടഇരിക്കും.
4 അവൻ അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണ നീർ
എല്ലാം തുടച്ച കളയും. ഇനി േമൽ മരണേമാ
ദുഃഖേമാ കരച്ചിേലാ േവദനേയാ ഉണ്ടാവുകയില്ല;
മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞുേപായി.
5 സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എേന്നാട്

* 20. 14 രണ്ടാമെത്തമരണം-നിത്യമരണം
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പറഞ്ഞത:് ഇതാ, ഞാൻ സകലവും
പുതിയതാക്കുന്നു. അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
എഴുതുക; ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും
സത്യവുംആകുന്നു. 6പിെന്നയുംഅവൻഎേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് അത് സംഭവിച്ച തീർന്നു;
ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആദിയും
അന്തവും ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന്
ജിവനീരുറവിൽ നിന്നു സൗജന്യമായി ഞാൻ
െകാടുക്കും. 7 ജയിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
അവകാശമാക്കും; ഞാൻ അവന് ൈദവവും
അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. 8എന്നാൽ
ഭീരുക്കൾക്കും, അവിശ്വാസികൾക്കും,
അറപ്പണ്ടാക്കുന്നവർക്കും,കുലപാതകന്മാർക്കും,
ദുർന്നടപ്പ കാർക്കും, ക്ഷു്രദക്കാർക്കും,
ബിംബാരാധികൾക്കും, േഭാഷ്കുപറയുന്ന
ഏവർക്കും ഉള്ള പങ്ക,് തീയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന
തീെപായ്കയിലെ്രത;ഇതു രണ്ടാമെത്തമരണം. *

9 അന്ത്യബാധകൾ ഏഴും നിറഞ്ഞ
ഏഴ് പാ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ്
ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു പറഞ്ഞത:് “ഇവിെട വരിക, ഞാൻ
കുഞ്ഞാടിെന്റ കാന്തയാകുവാനുള്ള
മണവാട്ടിെയ കാണിച്ച തരാം.” 10 അവൻ
എെന്ന ആത്മാവിൽ ഉയർന്നതും വലിയതും
ആയ ഒരു മലയിൽ െകാണ്ടുേപായി,
വിശുദ്ധ െയരൂശേലെമന്ന വലിയ നഗരം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്, ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന്
തേന്ന, ൈദവമഹത്വേത്താെട ഇറങ്ങി വരുന്നത്
എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നു. 11അതിെന്റ േജ്യാതിസ്സ്

* 21. 8 രണ്ടാമെത്തമരണം-നിത്യമരണം
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ഏറ്റവും വിലേയറിയ രത്നത്തിന് തുല്യമായി
സ്ഫടികസ്വച്ഛമായുള്ള സൂര്യകാന്തംേപാെല
ആയിരുന്നു. 12 അതിന് വലിയ ഉയരമുള്ള
മതിലും പ്രന്തണ്ട് വാതിലുകള ം, വാതിലുകളിൽ
പ്രന്തണ്ട് ദൂതന്മാരും ഉണ്ട;് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള െടയും േപരുകൾ
വാതിലുകളിൽ െകാത്തീട്ട ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 കിഴക്ക് മൂന്നു വാതിലുകൾ, വടക്കു മൂന്നു
വാതിലുകൾ, െതക്ക് മൂന്നു വാതിലുകൾ
പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു വാതിലുകൾ. 14 നഗരത്തിെന്റ
മതിലിന് പ്രന്തണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങള ം അവയിൽ
കുഞ്ഞാടിെന്റ പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
േപരുകള ം ഉണ്ട്. 15 എേന്നാട് സംസാരിച്ചവന്
നഗരെത്തയും അതിെന്റ വാതിലുകെളയും
അതിെന്റ മതിലിെനയും അളേക്കണ്ടതിന്
ഒരു സ്വർണ്ണേകാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 നഗരം
സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു; അതിെന്റ വീതിയും
നീളവും സമം. അളവുേകാൽെകാണ്ട് അവൻ
നഗരെത്ത അളന്നു; ആയിരത്തിരുനൂറ്
നാഴിക; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും ഉയരവും
സമം തേന്ന. 17 അവൻ അതിെന്റ മതിലും
അളന്നു; നൂറ്റിനാല്പത്തിനാല് മുഴം ഘനം;
മനുഷ്യെന്റ അളവിന് എന്നുവച്ചാൽ ദൂതെന്റ
അളവിന് തേന്ന. 18 മതിലിെന്റ പണി
സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിെനാത്ത
തങ്കവും ആയിരുന്നു. 19 മതിലിെന്റ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകലവിധ രത്നങ്ങള ംെകാണ്ട്
അലങ്കരിച്ചിരുന്നു; ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം
സൂര്യകാന്തം രണ്ടാമേത്തത് നീലരത്നം,
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മൂന്നാമേത്തതു മാണിക്യം, നാലാമേത്തത്
മരതകം, 20 അഞ്ചാമേത്തത് സ്ഫടികക്കല്ല്,
ആറാമേത്തത് ചുവപ്പ കല്ല,് ഏഴാമേത്തത്
ച്രന്ദകാന്തം, എട്ടാമേത്തത് േഗാേമദകം,
ഒമ്പതാമേത്തത് പുഷ്യരാഗം, പത്താമേത്തത്
ൈവഡൂര്യം, പതിെനാന്നാമേത്തത് പത്മരാഗം,
പ്രന്തണ്ടാമേത്തത് സുഗന്ധിരത്നം. 21 പ്രന്തണ്ട്
വാതിലുകള ം പ്രന്തണ്ട് മുത്ത്; ഓേരാ വാതിലും
ഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിെന്റ
വീഥികൾ സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ
തങ്കവും ആയിരുന്നു. 22 ഒരു ആലയവും
നഗരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല; സർവ്വശക്തനായ
ൈദവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ
ആലയം ആകുന്നു. 23 ൈദവേതജസ്സ്
നഗരെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
അതിൽ സൂര്യന് െറേയാ ച്രന്ദേന്റേയാ
ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ
വിളക്കു ആകുന്നു. 24 രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട
ജാതികൾ അതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കും;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവരുെട മഹത്വവും
ബഹുമാനവും അതിേലക്ക് െകാണ്ടുവരും.
25 അതിെന്റ വാതിലുകൾ പകൽക്കാലത്ത്
അടയ്ക്കുകയില്ല; രാ്രതി അവിെട ഇല്ലേല്ലാ.
26 അവർ ജാതികള െട മഹത്വവും
ബഹുമാനവും അതിേലക്ക് െകാണ്ടുവരും.
27 കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാെത† അശുദ്ധി

† 21. 27 ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരിെല്ലങ്കിൽ അതിൽ
കടക്കുകയില്ലഎന്നഅർത്ഥത്തിലാണ്ഈ ്രപേയാഗം.



െവളിപ്പാട് 22:1 lxi െവളിപ്പാട് 22:6

ഉണ്ടാക്കുന്നേതാ, ഏെതങ്കിലും ചതിേവാ
േമ്ലച്ഛതേയാ ്രപവർത്തിക്കുന്നേതാ ആയ
ഒന്നുംതെന്നഅതിൽകടക്കുകയില്ല.

22
1 പിെന്ന അവൻ ൈദവത്തിെന്റയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും
പുറെപ്പടുന്ന പള ങ്കുേപാെല നിർമ്മലമായ
ജീവജലനദി എെന്ന കാണിച്ച . 2 അതിെന്റ
വിധിയുെട നടുവിൽ നദിയ്ക്ക് ഇക്കെരയും
അക്കെരയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു; അത്
പ്രന്തണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ച് മാസംേതാറും
അതത് ഫലം െകാടുത്തിരുന്നു; വൃക്ഷത്തിെന്റ
ഇലകൾ ജാതികൾക്ക് േരാഗശാന്തിക്കു
നൽകിയിരുന്നു. 3 യാെതാരു ശാപവും
ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവത്തിെന്റയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനം അതിൽ
ഇരിക്കും; അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന
േസവിക്കും. 4 അവർ അവെന്റ മുഖംകാണും;
അവെന്റ േപർ അവരുെട െനറ്റിയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും. 5 ഇനി രാ്രതി അവിെട
ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവമായ കർത്താവ് അവർക്ക്
്രപകാശം നൽകുന്നതുെകാണ്ട് വിളക്കിെന്റ
െവളിച്ചേമാ സൂര്യ്രപകാശേമാ അവർക്ക്
ആവശ്യമില്ല.അവർഎെന്നേന്നക്കും വാഴും.

6 അവൻ എേന്നാട:് ഈ വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു;
വിശുദ്ധ ്രപവാചകന്മാരുെട കർത്താവായ
ൈദവം േവഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തെന്റ



െവളിപ്പാട് 22:7 lxii െവളിപ്പാട് 22:14

ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന് തെന്റ ദൂതെന
അയച്ച . 7 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; ഈ
പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള
കാത്തുെകാള്ളന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.

8 േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തു. ഞാൻ േകൾക്കുകയും കാൺകയും
െചയ്തേപ്പാൾ അത് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്ന
ദൂതെനനമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻകാൽക്കൽ
വീണു. 9അവൻ എേന്നാട:് നീ അത് െചയ്യരുത:്
ഞാൻ നിെന്റയും നിെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുേടെടയും ഈ പുസ്തകത്തിെല
വചനം അനുസരിക്കുന്നവരുെടയും
കൂട്ട ദാസനേ്രത; ൈദവെത്ത ആരാധിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു.

10 അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത:് സമയം
അടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിെല
്രപവചനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള മു്രദയിടരുതു.
11അനീതിയുള്ളവൻ ഇനിയും അനീതി െചയ്യെട്ട;
േമ്ലച്ഛനായവൻ ഇനിയും േമ്ലച്ഛനായിരിക്കെട്ട;
നീതിമാൻ ഇനിയും നീതിമാനായിരിക്കെട്ട;
വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധനായിരിക്കെട്ട.
12 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം
െകാടുക്കുവാൻ ്രപതിഫലം എെന്റ അടുക്കൽ
ഉണ്ട്. 13 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും
ആരംഭവും അവസാനവും ആദിയും അന്ത്യവും
ആകുന്നു. 14 ജീവെന്റ വൃക്ഷത്തിൽ പങ്ക്
ലഭിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകളിൽകൂടി
നഗരത്തിൽ കടേക്കണ്ടതിനും അവന ്െറ



െവളിപ്പാട് 22:15 lxiii െവളിപ്പാട് 22:20

്രപമാണങ്ങെളഅനുസരിക്കുന്നവരായതങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങെള അലക്കുന്നവര ്*ഭാഗ്യവാന്മാർ.
15 നായ്ക്കള ം ക്ഷു്രദക്കാരും ദുർന്നടപ്പ കാരും
കുലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികള ം വ്യാജെത്ത
ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന
എല്ലാവരും പുറത്തുതെന്ന.

16 സഭകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ
സാക്ഷീകരിേക്കണ്ടതിന് േയശു എന്ന
ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദാവീദിെന്റ േവരും
വംശവും േതജസ്സള്ളഉദയനക്ഷ്രതവുമാകുന്നു.

17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും
പറയുന്നു; േകൾക്കുന്നവനും വരിക
എന്നു പറയെട്ട; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരെട്ട;
ആശിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി
വാങ്ങെട്ട.

18 ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ
വാക്കുകൾ േകൾക്കുന്ന ഏവേനാടും
ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത:് അതിേനാട്
ആെരങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാധകൾ ൈദവം അവന്
വരുത്തും. 19 ഈ ്രപവചന പുസ്തകത്തിെല
വചനങ്ങളിൽ നിന്നു ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും
നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിേലയും
വിശുദ്ധനഗരത്തിേലയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാത്തിേലയും അവനുള്ള
ഓഹരിൈദവം നീക്കിക്കളയും.

20 ഈ കാര്യങ്ങെള സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്അേത,ഞാൻ േവഗം വരുന്നു.
* 22. 14 തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങെളഅലക്കുന്നവര ്-്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിക്കുന്നവര ്
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ആേമൻ, അെത, കർത്താവായ േയശുേവ,
വേരണേമ.

21 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ആേമൻ.
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