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ெவளிப்படுத்தன
வ ேசஷம்

ஆச ரியர்

அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவான்,
ேதவதூதன் மூலமாக ேதவன்
ெசான்னைவகைள எழுதனவர் என்று
தன்ைனத்தாேன குற ப்படுக றார். ஜஸ்டின்
மார்ைடயர், ஐெரனியஸ், ஹப்ேபாலிடஸ்,
ெதர்துல்லியன், அெலக்ஸாண்டிரியாவன்
கெளெமண்ட் மற்றும் முர்ேடாரியன்
ேபான்ற சைபயன் ஆத எழுத்தாளர்கள்,
அப்ேபாஸ்தலனாகய ேயாவாைன,
ெவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தன் ஆச ரியர்
என்று கூறுகன்றனர். ெவளிப்படுத்தன
வேசஷம், “ெவளிப்பாடுகள்” வடிவத்தல்,
உபத்த ரவத்தன் மத்தயல் உள்ளவர்களுக்கு
நம்ப க்ைகையக் ெகாடுக்கும்படி
(ேதவனுைடய இறுதயான ெவற்றயல்)
அைடயாள கற்பைனகைளப் பயன்படுத்தும்
யூத இலக்கயத்தன் ஒரு வைகயாக
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்

ஏறக்குைறய க ப 95-96 க்கு இைடயல்
எழுதப்பட்டது.
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ேயாவான் தீர்க்கதரிசனத்ைதப்
ெபற்றேபாது ஏகயன் கடலில் உள்ள ஒரு
தீவான பத்மு தீவல் இருந்ததாக அவர்
குற ப்படுக றார், (1: 9).
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ஆசயாவல் ஏழு சைபகளுக்கு

தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கப்பட்டதாக ேயாவான்
கூறனார் (1: 4).

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இேயசு க றஸ்துைவயும் (1: 1), அவருைடய

ஆள்தத்துவம், அவருைடய வல்லைம,
ஆகயவற்ைற ெவளிப்படுத்துவதும்,
சீக்க ரத்தல் சம்பவக்கப்ேபாக றைவகைள
அவருைடயஊழியர்களுக்குக்காண்பப்பதும்
ெவளிப்படுத்துதலின் ேநாக்கமாக
இருக்க றது. உலகமானது முடிவுக்கு
வரும் மற்றும் நயாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும்
என்பதற்கானஇறுத எச்சரிக்ைகஇதுவாகும்.
இது நமக்கு பரேலாகத்ைதப்பற்றய ஒரு
ச றய பார்ைவையக் ெகாடுக்க றது மற்றும்
தங்கள் வஸ்த ரங்கைள ெவண்ைமயாக
பாதுகாத்துக் காத்தருக்கும் அைனவருக்கும்
மகைம காத்தருக்க றது. ெவளிப்படுத்தல்,
எல்லாக் ேகடுகளுடனும் மிகுந்த
உபத்த ரவத்தன் வழியாக நம்ைம எடுத்துச்
ெசல்க றது. எல்லா அவசுவாச களும்
ந த்தயத்த ற்காக எத ர்ெகாள்ளும் கைடச
அக்கனிையப் பற்றயும் ெசால்க றது.
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புத்தகம் சாத்தானின்வீழ்ச்ச மற்றும்அவனது
தூதர்கூட்டமும் கட்டிப் பைணக்கப்படுவைத
மீண்டும்கூறுகறது.

ைமயக்கருத்து
அறமுகப்படுத்துதல்
ெபாருளடக்கம்
1. க றஸ்துவன் ெவளிப்பாடு மற்றும்
இேயசுவன்சாட்ச — 1:1-8

2. நீங்கள் பார்த்தருக்க ற காரியங்கள் —
1:9-20

3. ஏழுஉள்ளூர்சைபகள்— 2:1-3:22
4. சம்பவ க்கப்ேபாகும் வஷயங்கள் — 4:1-
22:5

5. கர்த்தரின் கைடச எச்சரிக்ைகயும்,
அப்ேபாஸ்தலனின் கைடச ெஜபமும் —
22:6-21

ேதவனின்ெவளிப்பாடு
1சீக்க ரத்தல்சம்பவக்கேவண்டியைவகைளத்

தம்முைடய ஊழியக்காரர்களுக்குக்
காண்பப்பதற்காக, ேதவன்
இேயசுக றஸ்துவற்கு ஒப்புவத்ததும், இவர்
தம்முைடய தூதைன அனுப்ப , தம்முைடய
ஊழியக்காரனாகய ேயாவானுக்கு
ெவளிப்படுத்தனதுமான காரியம். 2 இவன்
ேதவனுைடய வசனத்ைதக்குற த்தும்,
இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சாட்சையக்குறத்தும், தான் பார்த்த
எல்லாவற்ைறயும் சாட்ச யாக



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்1:3ivெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்1:7

அறவத்தருக்க றான். 3 இந்தத்
தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளப்
படிக்க றவனும், ேகட்க றவர்களும்,
இதல் எழுதயருக்க றைவகளின்படி
நடக்க றவர்களும் பாக்கயவான்கள், காலம்
ெநருங்கவ ட்டது.

வாழ்த்துதல்
4 ேயாவான் ஆசயாவல் உள்ள

ஏழு சைபகளுக்கும் எழுதுகறதாவது:
இருக்கறவரும் இருந்தவரும்
வருகறவருமானவராலும், அவருைடய
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற
ஏழு ஆவகளாலும், 5 உண்ைமயுள்ள
சாட்ச யும், மரித்ேதாரிலிருந்து முதலில்
பறந்தவரும், பூமியன் ராஜாக்களுக்கு
அத பதயுமாகய இேயசுக றஸ்துவனாலும்
உங்களுக்குக் கருைபயும் சமாதானமும்
உண்டாவதாக. 6 நம்ேமல் அன்புைவத்து,
தமது இரத்தத்தனாேல நம்முைடய
பாவங்கைளக் கழுவ , தம்முைடய
ப தாவாகய ேதவனுக்குமுன்பாக நம்ைம
ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கன
அவருக்கு மகைமயும் வல்லைமயும்
என்ெறன்ைறக்கும் உண்டாயருப்பதாக.
ஆெமன். 7 இேதா, ேமகங்கேளாடு
வருகறார்; கண்கள் எல்லாம் அவைரப்
பார்க்கும், அவைரக் குத்தனவர்களும்
அவைரப் பார்ப்பார்கள்; பூமியல் உள்ள
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ேகாத்த ரத்தார்கள் எல்ேலாரும் அவைரப்
பார்த்துப் புலம்புவார்கள். அப்படிேய நடக்கும்,
ஆெமன். 8 இருக்கறவரும் இருந்தவரும்
வருகறவருமாகய சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓெமகாவும்,
துவக்கமும், முடிவுமாக இருக்க ேறன் என்று
உைரக்க றார்.

மனிதகுமாரனுக்குஒப்பானவர்
9 உங்களுைடய சேகாதரனும்,

இேயசுக றஸ்துவனிமித்தம் வருகற
உபத்த ரவத்த ற்கும் அவருைடய
ராஜ்யத்த ற்கும் அவருைடய ெபாறுைமக்கும்
உங்களுைடய உடன்பங்காளியுமாக
இருக்க ற ேயாவானாகய நான்
ேதவவசனத்தனிமித்தமும்,இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சாட்ச யனிமித்தமும், பத்மு என்னும்
தீவ ேல இருந்ேதன். 10 கர்த்த்தைர
ஆராத க்கும் நாளில் நான் ஆவயானவரின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ேதன்; அப்ெபாழுது
எனக்குப் பன்னாேல எக்காளசத்தம்ேபால
ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.
11 அது: நான் அல்பாவும் ஓெமகாவும்,
முந்தனவரும்ப ந்தனவருமாகஇருக்க ேறன்.
நீ பார்க்க றைத ஒரு புத்தகத்தல் எழுத ,
ஆசயாவல் இருக்கற எேபசு, ச மிர்னா,
ெபர்கமு, தயத்தீரா, சர்ைத, பலெதல்பயா,
லேவாத க்ேகயா என்னும் பட்டணங்களில்
உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும் அனுப்பு
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என்று ெசான்னது. 12 அப்ெபாழுது
என்ேனாடு ேபசன அந்த சத்தத்ைதப்
பார்க்கத் தரும்ப ேனன்; தரும்பனெபாழுது,
ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகைளயும்,
13 அந்த ஏழு குத்துவளக்குகளின்
நடுவ ேல, பாதம்வைர நீளமான அங்க
அணிந்து, மார்பல் ெபாற்கச்ைச
கட்டியருந்த மனிதகுமாரைனப்ேபால
ஒருவைரப் பார்த்ேதன். 14 அவருைடய
தைலயும், தைலமுடியும் ெவண்ைமயான
பஞ்ைசப்ேபாலவும் உைறந்த
பனிையப்ேபாலவும் ெவண்ைமயாக
இருந்தது; அவருைடய கண்கள்
அக்கனிஜூவாைலையப்ேபால இருந்தது;
15அவருைடய பாதங்கள்உைலய ேலகாய்ந்த
ப ரகாசமான ெவண்கலம்ேபால இருந்தது;
அவருைடய சத்தம் ெபருெவள்ளத்து
இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது. 16 தமது
வலது ைகய ேல ஏழு நட்சத்த ரங்கைள
ஏந்த க்ெகாண்டிருந்தார்; அவர் வாயல்
இருந்து இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான
வாள் புறப்பட்டு வந்தது; அவருைடய
முகம் வல்லைமையப் ப ரகாச க்க ற
சூரியைனப்ேபால இருந்தது. 17 நான்
அவைரப் பார்த்தேபாது ெசத்தவைனப்ேபால
அவருைடய பாதத்தல் வழுந்ேதன்;
அப்ெபாழுது அவர் தம்முைடய வலது
ைகைய என்ேமல் ைவத்து, என்ைனப்
பார்த்து: பயப்படாேத, நான் முந்தனவரும்
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ப ந்தனவரும், உயருள்ளவருமாக
இருக்க ேறன்; 18 மரித்ேதன், ஆனாலும்,
இேதா, எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு
இருக்க ேறன், ஆெமன்; நான் மரணம்
மற்றும் பாதாளத்தன் தறவுேகால்கைள
ைவத்தருக்க ேறன். 19நீபார்த்தைவகைளயும்
இருக்கறைவகைளயும், இைவகளுக்குப்
பன்பு நடக்கப்ேபாக றைவகைளயும் எழுது;
20 என் வலது ைகயல் நீ பார்த்த ஏழு
நட்சத்த ரங்களின் இரகச யத்ைதயும்,
ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகளின்
இரகச யத்ைதயும் எழுது; அந்த ஏழு
நட்சத்த ரங்களும் ஏழு சைபகளின் தூதர்கள்;
நீ பார்த்த ஏழு குத்துவளக்குகளும் ஏழு
சைபகள்.

அத்த யாயம் 2
எேபசு சைபக்குதூதனின்ெசய்த

1 எேபசு சைபயன் தூதனுக்கு நீ
எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ஏழு நட்சத்த ரங்கைளத் தம்முைடய
வலது ைகயல் ஏந்த க்ெகாண்டு,
ஏழு ெபான் குத்துவளக்குகளின்
நடுவ ேல உலாவக்ெகாண்டிருக்க றவர்
ெசால்லுகறதாவது; 2 நீ ெசய்தைவகைளயும்,
உன் கடினஉைழப்ைபயும், உன்
ெபாறுைமையயும், நீ ெபால்லாதவர்கைளச்
சக த்துக்ெகாள்ளமுடியாமல்இருக்கறைதயும்,
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அப்ேபாஸ்தலர்களாக இல்லாதவர்கள்
தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள் என்று
ெசால்லுகறைத நீ ேசாத த்துப்பார்த்து
அவர்கள் ெபாய்யர்கள் என்பைதக்
கண்டுபடித்தைதயும்; 3 நீ சக த்துக்ெகாண்டு
இருக்கறைதயும், ெபாறுைமயாக
இருக்க றைதயும், என் நாமத்த ற்காக
ஓய்வு இல்லாமல் ப ரயாசப்பட்டைதயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 4 ஆனாலும்,
நீ ஆரம்பத்த ேல ைவத்தருந்த
அன்ைபவ ட்டுவ ட்டாய் என்று உன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு. 5 எனேவ, நீ
எந்த நைலைமயல் இருந்து வழுந்தாய்
என்பைத நைனத்து, மனம்தரும்ப ,
ஆதயல் ெசய்த ெசய்ைககைளச்
ெசய்; இல்லாவ ட்டால் நான் சீக்க ரமாக
உன்னிடம் வந்து, நீ மனம்தரும்பவல்ைல
என்றால், உன் வளக்குத்தண்ைட
அதனிடத்தலிருந்து நீக்கவடுேவன்.
6 நான் ெவறுக்கற ந க்ெகாலாய் மதத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களின் ெசய்ைககைள நீயும்
ெவறுக்கறாய், இது உன்னிடத்தல்
உண்டு. 7 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுகறைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம் ெபறுகறவன்
எவேனா அவனுக்கு ேதவனுைடய பரதீசன்
நடுவல் இருக்கற ஜீவமரத்தன் கனிைய
உண்ணக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.
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ச மிர்னா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
8 ச மிர்னா சைபயன் தூதனுக்கு நீ

எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
முந்தனவரும் ப ந்தனவரும்,
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தவருமானவர் ெசால்லுகறதாவது;
9 உன் ெசய்ைககைளயும், உன்
உபத்த ரவத்ைதயும், நீ ஐசுவரியம்
உள்ளவனாக இருந்தும் உனக்கு
இருக்கற தரித்த ரத்ைதயும், தங்கைள
யூதர்கள் என்று ெசால்லியும் யூதர்களாக
இல்லாமல் சாத்தானுைடய கூட்டமாக
இருக்க றவர்கள் ெசய்யும் அவதூறுகைளயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 10 நீ படப்ேபாக ற
பாடுகைளப்பற்ற ப் பயப்படாேத; இேதா,
நீங்கள் ேசாத க்கப்படுவதற்காகப் ப சாசு
உங்களில் சலைரக் காவலில் ேபாடுவான்;
பத்துநாட்கள் உபத்த ரவப்படுவீர்கள்.
ஆனாலும் நீ மரிக்கும்வைர உண்ைமயாக
இரு, அப்ெபாழுது ஜீவக ரீடத்ைத
உனக்குத் தருேவன். 11 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுகறைதக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம்
ெபறுகறவன் இரண்டாம் மரணத்தனால்
ேசதப்படுவதல்ைலஎன்றுஎழுது.

ெபர்கமுசைபக்குதூதனின்ெசய்த
12 ெபர்கமு சைபயன் தூதனுக்கு நீ

எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
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இரண்டு பக்கமும் கூர்ைமயான வாைள
ைவத்தருப்பவர் ெசால்லுகறதாவது;
13 உன் ெசய்ைககைளயும், சாத்தானுைடய
சங்காசனம் இருக்கற இடத்தல்
நீ குடியருக்க றைதயும், நீ என்
நாமத்ைத உறுதயாகப் ப டித்துக்
ெகாண்டிருக்க றைதயும், சாத்தான்
குடியருக்க ற இடத்த ேல உங்களுக்குள்ேள
எனக்கு உண்ைமயுள்ள சாட்ச யான
அந்த ப்பா என்பவன் ெகால்லப்பட்ட
நாட்களிலும் என்ேமல் நீ ைவத்த உன்
வசுவாசத்ைத, நீ மறுதலிக்காமல்
இருந்தைதயும் அற ந்தருக்க ேறன்.
14 ஆனாலும், ச ல காரியங்கைளக்குறத்து
உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு;
இஸ்ரேவல் மக்கள் வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்தைவகைள சாப்படுவதற்கும்
ேவச த்தனம் பண்ணுவதற்கும் சாதகமான
இடறைலஅவர்களுக்குமுன்பாகப்ேபாடும்படி
பாலாக் என்பவனுக்குப் ேபாதைனெசய்த
ப ேலயாமுைடய ேபாதைனையக்
கைடப டிக்க றவர்கள் உன்னிடம் உண்டு.
15 அப்படிேய ந க்ெகாலாய் மதத்தனருைடய
ேபாதைனையக் கைடப டிக்க றவர்களும்
உன்னிடம் உண்டு; அைத நான்
ெவறுக்க ேறன். 16 நீ மனம்தரும்பு,
இல்லாவ ட்டால் நான் சீக்க ரமாக உன்னிடம்
வந்து, என்வாயன்வாளினால்அவர்கேளாடு
யுத்தம்பண்ணுேவன். 17 ஆவயானவர்
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சைபகளுக்குச் ெசால்லுகறைதக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும்; ெஜயம்
ெபறுகறவனுக்கு நான் மைறவான
மன்னாைவ உண்ணக்ெகாடுத்து,
ெபற்றுக்ெகாள்க றவைனத்தவ ர
ேவெறாருவனுக்கும் ெதரியாத புதய நாமம்
எழுதப்பட்ட ெவண்ைமயானக் கல்ைலக்
ெகாடுப்ேபன்என்றுஎழுது.

தயத்தீரா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
18 தயத்தீரா சைபயன் தூதனுக்கு

நீ எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
அக்கனிஜூவாைல ேபான்ற கண்களும்,
ப ரகாசமான ெவண்கலம்ேபான்ற
பாதங்களும் உள்ள ேதவகுமாரன்
ெசால்லுகறதாவது; 19 உன்
ெசய்ைககைளயும், உன் அன்ைபயும், உன்
ஊழியத்ைதயும், உன் வசுவாசத்ைதயும்,
உன் ெபாறுைமையயும், நீ முன்பு
ெசய்த ெசயல்கைளவ ட பன்பு ெசய்த
ெசயல்கள் அதகமாக இருக்க றைதயும்
அற ந்தருக்க ேறன். 20 ஆனாலும், உன்ேமல்
எனக்குக் குைற உண்டு; என்னெவன்றால்,
தன்ைனத் தீர்க்கதரிச என்று ெசால்லுகற
ேயசேபல் என்னும் ெபண், என்னுைடய
ஊழியக்காரர்கள் ேவச த்தனம்பண்ணவும்
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்தைவகைளச்
சாப்ப டவும் அவர்களுக்குப் ேபாத த்து,
அவர்கைள ஏமாற்ற, நீ அவளுக்கு
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இடம் ெகாடுக்க றாய். 21 அவள்
மனம்தரும்புவதற்காக அவளுக்கு
வாய்ப்புக்ெகாடுத்ேதன்; தன் ேவச த்தன
வழிையவ ட்டு மனம்தரும்ப அவளுக்கு
வருப்பம் இல்ைல. 22 இேதா, நான்
அவைளக் கட்டில்கைடயாக்க , அவேளாடு
வபசாரம் ெசய்தவர்கள் தங்களுைடய
ெசய்ைககைளவ ட்டு மனம்தரும்பவல்ைல
என்றால், அவர்கைளயும் அதக
உபத்த ரவத்த ேல தள்ளி, 23 அவளுைடய
பள்ைளகைளயும் ெகால்லுேவன்;
அப்ெபாழுது நாேன, ச ந்தைனகைளயும்,
இருதயங்கைளயும் ஆராய்க றவர் என்று
எல்லா சைபகளும் அறந்துெகாள்ளும்;
உங்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் உங்களுைடய
ெசய்ைககளுக்குத் தகுந்தபடிேய பலன்
ெகாடுப்ேபன். 24 தயத்தீராவ ேல
இந்தப் ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றாமலும்,
சாத்தானுைடய ஆழமான இரகச யங்கள்
என்று ெசால்லப்படுக ற அந்தத்
தந்த ரங்கைள அறந்துெகாள்ளாமலும்
இருக்கறமற்றவர்களாகயஉங்களுக்குநான்
ெசால்லுகறதாவது;உங்கள்ேமல்எந்தெவாரு
பாரத்ைதயும் சுமத்தமாட்ேடன். 25 நான்
வரும்வைரக்கும் என்ைன வசுவாச த்து
என்ைனப் பற்ற க்ெகாண்டிருங்கள்.
26 ெஜயம்ெபற்று கைடசவைரக்கும்
நான் ெசய்த காரியங்கைளச்
ெசய்க றவன் எவேனா அவனுக்கு நான்
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என் ப தாவ டம் இருந்து அதகாரம்
ெபற்றதுேபால, ேதசங்களின் மக்கள்ேமல்
அதகாரம் ெகாடுப்ேபன். 27 அவன்
இரும்புக்ேகாலால் அவர்கைள ஆளுவான்;
அவர்கள் மண்பாண்டங்கைளப்ேபால
ெநாறுக்கப்படுவார்கள். 28 வடியற்கால
நட்சத்த ரத்ைதயும்அவனுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
29 ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்
ெசால்லுகறைதக் காதுள்ளவன்
ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

அத்த யாயம் 3
சர்ைத சைபக்குதூதனின்ெசய்த

1 சர்ைத சைபயன் தூதனுக்கு நீ
எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
ேதவனுைடய ஏழு ஆவகைளயும் ஏழு
நட்சத்த ரங்கைளயும் ைவத்தருப்பவர்
ெசால்லுகறதாவது; உன் ெசய்ைககைள
அறந்தருக்க ேறன், நீ உயருள்ளவன்
என்று ெபயர்ெபற்றருந்தும் ெசத்தவனாக
இருக்க றாய். 2 நீ வழித்துக்ெகாண்டு,
மரித்துப்ேபாக றதாக இருக்க ற
காரியங்கைளப் ெபலப்படுத்து; உன்
ெசய்ைககள் ேதவனுக்குமுன்பாக
நைறவானைவகளாக நான்
பார்க்கவல்ைல. 3 எனேவ நீ
ேகட்டைதயும், ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும்
நைனத்துப்பார்த்து, அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து
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மனம்தரும்பு. நீ வழிப்பைடயாவ ட்டால்,
தருடைனப்ேபாலஉன்னிடம் வருேவன்; நான்
உன்னிடம் வரும் ேநரத்ைத நீ ெதரியாமல்
இருப்பாய். 4 ஆனாலும் தங்களுைடய
ஆைடகைள அசுத்தப்படுத்தாத சலேபர்
சர்ைதயலும் உனக்கு உண்டு; அவர்கள்
தகுத உைடயவர்களாக இருப்பதால்,
ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்து என்ேனாடு
நடப்பார்கள். 5 ெஜயம் ெபறுகறவன்
எவேனா அவனுக்கு ெவண்ைமயான ஆைட
அணிவ க்கப்படும்; ஜீவபுத்தகத்தலிருந்து
அவனுைடயெபயைரநான்நீக்க ப்ேபாடாமல்,
என் ப தாவற்கு முன்பாகவும் அவருைடய
தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் ெபயைர
அறக்ைகச் ெசய்ேவன். 6 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுகறைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

பலெதல்பயா சைபக்குதூதனின்ெசய்த
7 பலெதல்பயா சைபயன் தூதனுக்கு

எழுதேவண்டியது என்னெவன்றால்:
பரிசுத்தம் உள்ளவரும், சத்தயம்
உள்ளவரும், தாவீதன் தறவுேகாைல
உைடயவரும், ஒருவனும் பூட்டமுடியாதபடி
த றக்க றவரும்,ஒருவனும்தறக்கமுடியாதபடி
பூட்டுக றவருமாக இருக்க றவர்
ெசால்லுகறதாவது; 8 நீ ெசய்த உன்
ெசயல்கைள அறந்தருக்க ேறன்;
உனக்குக் ெகாஞ்சம் ெபலன் இருந்தும்,
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நீ என் நாமத்ைத மறுதலிக்காமல், என்
வசனத்தற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால்,
இேதா, த றந்தவாசைல உனக்கு
முன்பாக ைவத்தருக்க ேறன், அைத
ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். 9 இேதா,
யூதர்களாக இல்லாதருந்தும் தங்கைள
யூதர்கள் என்று ெபாய் ெசால்லுகற
சாத்தானுைடய கூட்டத்தாரில் ச லைர
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்; இேதா, அவர்கள்
உன் பாதங்களுக்குமுன்பாக வந்து பணிந்து,
நான் உன்ேமல் அன்பாக இருப்பைத
அவர்கள் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி ெசய்ேவன்.
10 என் ெபாறுைமையப்பற்ற ச் ெசால்லிய
வசனத்தற்கு நீ கீழ்ப்படிந்து நடந்ததனால்,
பூமியல் குடியருக்க றவர்கைளச்
ேசாத ப்பதற்காகப் பூச்சக்கரத்தன்ேமல்
வரப்ேபாக ற ேசாதைனக்காலத்த ற்கு
நான் உன்ைனத் தப்ப த்துக் காப்ேபன்.
11 இேதா, சீக்க ரமாக வருக ேறன்; யாரும்
உன் க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளாதபடி
நான் உனக்குச் ெசான்னைதெயல்லாம்
ெசய்துெகாண்டு இரு. 12 ெஜயம்
ெபறுகறவன் எவேனா, அவைன என்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ேல தூணாக
ைவப்ேபன், அதல் இருந்து அவன்
எப்ேபாதும் நீங்குவது இல்ைல; என்
ேதவனுைடய நாமத்ைதயும் என் ேதவனால்
பரேலாகத்தல்இருந்துஇறங்கவருகறபுதய
எருசேலமாகய என் ேதவனுைடய நகரத்தன்
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நாமத்ைதயும், என் புதய நாமத்ைதயும்
அவன்ேமல் எழுதுேவன். 13 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுகறைதக்
காதுள்ளவன்ேகட்கேவண்டும்என்றுஎழுது.

லேவாத க்ேகயா சைபக்கு தூதனின்
ெசய்த

14 லேவாத க்ேகயா சைபயன்
தூதனுக்கு நீ எழுதேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உண்ைமயும் சத்தயமுள்ள
சாட்ச யும், ேதவனுைடய பைடப்ப ற்கு
ஆதயுமாக இருக்க ற ஆெமன் என்பவர்
ெசால்லுகறதாவது; 15 உன் ெசய்ைககைள
அறந்தருக்க ேறன்; நீ குளிரும் இல்ைல
அனலும் இல்ைல; நீ குளிராக அல்லது
அனலாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்.
16 இப்படி நீ குளிரும் இல்லாமல்
அனலும் இல்லாமல் ெவதுெவதுப்பாக
இருக்க றதனால் உன்ைன என் வாயல்
இருந்து வாந்த பண்ணிப்ேபாடுேவன்.
17 நீ பாக்கயமில்லாதவனாகவும்,
பரிதாபப்படத்தக்கவனாகவும், தரித்த ரனும்,
பார்ைவ இல்லாதவனாகவும்,
ந ர்வாணியாகவும் இருக்க றைத
அறயாமல், நான் ஐசுவரியவான்
என்றும், ெபாருளாதார வசத பைடத்தவன்
என்றும், எனக்கு ஒரு குைறயும்
இல்ைல என்றும் ெசால்லுகறதனால்;
18 நான்: நீ ஐசுவரியவானாவதற்காக
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ெநருப்ப ேல புடமிடப்பட்ட ெபான்ைனயும்,
உன் ந ர்வாணமாகய அவலட்சணம்
ெதரியாதபடி நீ உடுத்த க்ெகாள்வதற்கு
ெவண்ைமயான ஆைடகைளயும் என்னிடம்
வாங்க க்ெகாள்ளவும், நீ பார்ைவ
ெபறுவதற்காக உன் கண்களுக்கு மருந்து
ேபாடேவண்டும் என்று உனக்கு ஆேலாசைன
ெசால்லுக ேறன். 19 நான் ேநச க்க றவர்கள்
எவர்கேளா அவர்கைளக் கடிந்துெகாண்டு
ச ட்ச க்க ேறன்; எனேவ நீ எச்சரிக்ைகயாக
இருந்து, மனம்தரும்பு. 20 இேதா,
வாசற்படிய ேலநன்றுகதைவத்தட்டுக ேறன்;
ஒருவன் என் சத்தத்ைதக்ேகட்டு, கதைவத்
த றந்தால், நான் அவன் வீட்டிற்குள் ெசன்று,
அவேனாடுகூட உணவு உண்ேபன், அவனும்
என்ேனாடுஉண்பான். 21நான்ெஜயம்ெபற்று
என் பதாவுைடய சங்காசனத்த ேல
அவேராடு உட்கார்ந்ததுேபால, ெஜயம்
ெபறுகறவன் எவேனா,அவனும் என்னுைடய
சங்காசனத்தல் என்ேனாடு உட்காருவதற்கு
அருள்ெசய்ேவன். 22 ஆவயானவர்
சைபகளுக்குச் ெசால்லுகறைதக்
காதுள்ளவன் ேகட்கேவண்டும் என்று எழுது
என்றார்.

அத்த யாயம் 4

ேதவனுைடயசங்காசனம்



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்4:1xviiiெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்4:6

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, இேதா,
பரேலாகத்தல் த றக்கப்பட்டிருந்த
ஒரு வாசைலக் கண்ேடன். முதலில்
எக்காளசத்தம்ேபால என்ேனாடு ேபசன
சத்தமானது: இங்ேக ஏறவா,இைவகளுக்குப்
பன்பு நடக்கேவண்டியைவகைள
உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்று
ெசான்னது. 2 உடேன ஆவக்குள்ளாேனன்;
அப்ெபாழுது, இேதா, வானத்தல் ஒரு
சங்காசனம் ைவக்கப்பட்டிருந்தது,
அந்தச் சங்காசனத்தன்ேமல் ஒருவர்
வீற்றருந்தார். 3 வீற்றருந்தவர்,
பார்ப்பதற்கு வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும்,
பதுமராகத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தார்;
அந்த சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு
வானவல் இருந்தது; அது பார்ப்பதற்கு
மரகதம்ேபால ேதான்றயது. 4 அந்த
சங்காசனத்ைதச் சுற்றலும் இருபத்துநான்கு
சங்காசனங்கள் இருந்தன; இருபத்துநான்கு
மூப்பர்கள் ெவண்ைமயான ஆைட அணிந்து,
தங்களுைடய தைலகளில் ெபாற்க ரீடம்
சூடி, அந்த சங்காசனங்களின்ேமல்
உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன். 5 அந்தச்
சங்காசனத்தல் இருந்து மின்னல்களும்
இடிமுழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன;
ேதவனுைடய ஏழு ஆவகளாகய ஏழு
அக்கனி தீபங்கள் சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாக எரிந்துெகாண்டிருந்தன.
6 அந்தச் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகப்
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பளிங்குக் கல்ைலப்ேபால கண்ணாடிக்
கடல் இருந்தது; அந்தச் சங்காசனத்தன்
நடுவலும் அந்தச் சங்காசனத்ைதச்
சுற்றலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன,
அைவகள்முன்பக்கத்தலும்பன்பக்கத்தலும்
கண்களால் நைறந்தருந்தன. 7 முதலாம்
ஜீவன் சங்கத்ைதப்ேபாலவும், இரண்டாம்
ஜீவன் காைளையப்ேபாலவும், மூன்றாம்
ஜீவன் மனிதமுகம் ேபான்ற முகம்
உள்ளதாகவும், நான்காம் ஜீவன் பறக்க ற
கழுகுேபாலவும் இருந்தன. 8 அந்த
நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்ெவான்றும்
ஆறுஆறு சறகுகள் உள்ளைவகளும்,
சுற்றலும், உள்ேளயும் கண்களால்
நைறந்தைவகளுமாகஇருந்தன.அைவகள்:
“இருந்தவரும் இருக்கறவரும்

வருகறவருமாகயசர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்” என்று
இரவும் பகலும் ஓய்வு இல்லாமல்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தன. 9 ேமலும்,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்து,
எல்லாக் காலங்களிலும் உய ேராடு
இருக்க றவருக்கு அந்த ஜீவன்கள்,
மகைமையயும் கனத்ைதயும்
ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும்ெசலுத்தும்ேபாது,

10 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருக்கு
முன்பாகத் தாழவழுந்து, எல்லாக்
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காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவைரத்
ெதாழுதுெகாண்டு, தங்களுைடய
க ரீடங்கைளச் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக
ைவத்து:
11 கர்த்தாேவ, ேதவரீர், மகைமையயும்

கனத்ைதயும்
வல்லைமையயும் ெபற்றுக்ெகாள்க றதற்குத்

தகுத உைடயவராகஇருக்க றீர்;
நீேர எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தீர்,
உம்முைடய வருப்பத்தனாேல அைவகள்

உண்டாயருக்க றைவகளும்
பைடக்கப்பட்டைவகளுமாக இருக்க றது”

என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 5
புத்தகச் சுருளும்,ஆட்டுக்குட்டியும்

1 பன்னும், உள்ேளயும் ெவளிேயயும்
எழுதப்பட்டு, ஏழு முத்தைரகளால் முத்தைர
ேபாடப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்ைத
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்தவருைடய
வலது ைகய ேல பார்த்ேதன். 2 புத்தகத்ைதத்
த றக்கவும் அதன் முத்தைரகைள
உைடக்கவும் தகுதயானவர் யார்?
என்று அதக சத்தமாகக் ேகட்க ற
பலமுள்ள ஒரு தூதைனயும் பார்த்ேதன்.
3 வானத்த ேலா, பூமிய ேலா, பூமியன்
கீழாவது, ஒருவனும் அந்தப் புத்தகத்ைதத்
த றக்கவும், அைதப் படிக்கவும் முடியாமல்
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இருந்தது. 4 ஒருவனும் அந்தப் புத்தகத்ைதத்
த றக்கவும் படிக்கவும் தகுதயானவனாக
இல்லாததனால் நான் மிகவும் அழுேதன்.
5 அப்ெபாழுது மூப்பர்களில் ஒருவன்
என்ைனப் பார்த்து: நீ அழேவண்டாம்;
இேதா, யூதா ேகாத்த ரத்தன் சங்கமும்,
தாவீதன் ேவருமானவர் புத்தகத்ைதத்
த றக்கவும் அதன் ஏழு முத்தைரகைளயும்
உைடக்கவும் ெஜயங்ெகாண்டிருக்க றார்
என்றான். 6அப்ெபாழுது,இேதா,அடிக்கப்பட்ட
நைலயல் இருக்கற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி
சங்காசனத்த ற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும்,
மூப்பர்களுக்கும் நடுவ ேல ந ற்பைதக்
கண்ேடன்; அது ஏழு ெகாம்புகைளயும் ஏழு
கண்கைளயும் உைடயதாக இருந்தது; அந்தக்
கண்கள் பூமிெயல்லாம் அனுப்பப்படுக ற
ேதவனுைடய ஏழு ஆவகேள.
7 அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் வந்து,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருந்தவருைடய
வலது கரத்தலிருந்து அந்தப் புத்தகத்ைத
வாங்கனார். 8 அந்தப் புத்தகத்ைத
அவர் வாங்கனேபாது, அந்த நான்கு
ஜீவன்களும், இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
தங்களுைடய சுரமண்டலங்கைளயும்,
பரிசுத்தவான்களுைடய ெஜபங்களாகய
தூபவர்க்கத்தால்நைறந்தெபாற்கலசங்கைளயும்
ப டித்துக்ெகாண்டு,ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு
முன்பாகமுகங்குப்புறவழுந்து:
9 “ேதவரீர் புத்தகத்ைத வாங்கவும் அதன்
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முத்தைரகைள உைடக்கவும் தகுத
உள்ளவராகஇருக்க றீர்;

ஏெனன்றால், நீர் அடிக்கப்பட்டு, எல்லாக்
ேகாத்த ரங்களிலும், ெமாழிகளிலும்,
மக்களிலும், ேதசங்களிலும்இருந்து

எங்கைள ேதவனுக்காக உம்முைடய
இரத்தத்தனாேலமீட்டுக்ெகாண்டு,

10 எங்களுைடய ேதவனுக்குமுன்பாக
எங்கைள ராஜாக்களும்
ஆசாரியர்களுமாக்கனீர்;

நாங்கள் பூமிய ேல அரசாளுேவாம்” என்று
புதயபாட்ைடப் பாடினார்கள்.

11 பன்னும் நான் பார்த்தேபாது,
சங்காசனத்ைதயும் ஜீவன்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும் சுற்றயருந்த அேநக
தூதர்களுைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்;
அவர்களுைடய எண்ணிக்ைக
ேகாடானேகாடியாக இருந்தது. 12அவர்களும்
அதக சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியானவர் வல்லைமையயும்
ஐசுவரியத்ைதயும் ஞானத்ைதயும்
ெபலத்ைதயும் கனத்ைதயும் மகைமையயும்
ஸ்ேதாத்த ரத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளத்
தகுதயுள்ளவராக இருக்க றார் என்று
ெசான்னார்கள். 13 அப்ெபாழுது,
வானத்தலும், பூமியலும், பூமியன்
கீழும் இருக்கற பைடப்புகளும்,
கடலில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களும்:
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருக்கும்
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ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்ேதாத்த ரமும்
கனமும் மகைமயும் வல்லைமயும் எல்லாக்
காலங்களிலும் உண்டாவதாக என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 14 அதற்கு
நான்கு ஜீவன்களும்: ஆெமன்
என்று ெசால்லின. இருபத்துநான்கு
மூப்பர்களும் முகங்குப்புறவழுந்து எல்லாக்
காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க றவைரத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஆறுமுத்தைரகள்

1 ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்தைரகளில்
ஒன்ைற உைடக்கக் கண்ேடன்.
அப்ெபாழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று
என்ைனப் பார்த்து: நீ வந்து பார்
என்று இடிமுழக்கம்ேபால சத்தமாகச்
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 2நான் பார்த்தேபாது,
இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதைரையக்
கண்ேடன்; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவன்
வல்ைலப் ப டித்தருந்தான்; அவனுக்கு
ஒரு க ரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது; அவன்
ெஜயக்க றவனாகவும் ெஜய ப்பவனாகவும்
புறப்பட்டான். 3அவர்இரண்டாம்முத்தைரைய
உைடத்தேபாது, இரண்டாம் ஜீவனானது:
நீ வந்து பார் என்று ெசால்லக்ேகட்ேடன்.
4 அப்ெபாழுது சவப்பான ேவெறாரு குதைர
புறப்பட்டது; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவனுக்கு,



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்6:5xxivெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்6:8

பூமியலுள்ளவர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
ெகாைல ெசய்வதற்காகச் சமாதானத்ைத
பூமியலிருந்து எடுத்துப்ேபாடும்படியான
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது; ஒரு ெபரிய
வாளும் அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
5 அவர் மூன்றாம் முத்தைரைய
உைடத்தேபாது, மூன்றாம் ஜீவனானது: நீ
வந்து பார் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
நான் பார்த்தேபாது, இேதா, ஒரு
கறுப்புக்குதைரையப் பார்த்ேதன்;
அதன்ேமல் ஏறயருந்தவன் ஒரு
தராைசத் தன் ைகய ேல ப டித்தருந்தான்.
6அப்ெபாழுது, ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு ஒருபடி
ேகாதுைமெயன்றும், ஒரு ெவள்ளிக்காசுக்கு
மூன்றுபடி வாற்ேகாதுைமெயன்றும்,
எண்ெணையயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
ேசதப்படுத்தாேத என்றும், நான்கு
ஜீவன்களின் நடுவலிருந்து உண்டான
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 7 அவர் நான்காம்
முத்தைரைய உைடத்தேபாது, நான்காம்
ஜீவனானது: நீ வந்து பார் என்று ெசால்லும்
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 நான் பார்த்தேபாது,
இேதா, மங்கன நறமுள்ள ஒரு குதைரையப்
பார்த்ேதன்; அதன்ேமல் ஏறயருந்தவனுக்கு
மரணம் என்று ெபயர்; பாதாளம் அவனுக்குப்
பன்ேன ெசன்றது. பட்டயத்தனாலும்,
பஞ்சத்தனாலும், மரணத்தனாலும்,
பூமியன் ெகாடிய மிருகங்களினாலும்,
பூமியல் உள்ள நான்கல் ஒரு பங்கு
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மக்கைளக் ெகாைலெசய்ய அைவகளுக்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அவர்
ஐந்தாம் முத்தைரைய உைடத்தேபாது,
ேதவவசனத்தனாலும் தாங்கள் ெகாடுத்த
சாட்ச யனாலும் ெகால்லப்பட்டவர்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளப் பலிபீடத்தன் கீேழப்
பார்த்ேதன். 10 அவர்கள்: பரிசுத்தமும்
சத்தயமும் உள்ள ஆண்டவேர, ேதவரீர்
பூமியன்ேமல் குடியருக்க றவர்களிடம்
எங்களுைடய இரத்தத்ைதக்குற த்து
எவ்வளவு காலங்கள் நயாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர்
என்று அதக சத்தமாகக் ேகட்டார்கள்.
11அப்ெபாழுதுஅவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ெவள்ைள அங்ககள் ெகாடுக்கப்பட்டது;
அவர்கள் தங்கைளப்ேபாலக்
ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாக றவர்களாகய
தங்களுைடய உடன்பணியாளர்களும்
தங்களுைடய சேகாதரர்களுமானவர்களின்
எண்ணிக்ைக நைறவாகும்வைர இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலம் காத்தருக்கேவண்டும்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது.
12 அவர் ஆறாம் முத்தைரைய உைடப்பைதப்
பார்த்ேதன்; இேதா, பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது;
சூரியன் கருப்புக் கம்பளிையப்ேபாலக்
கருத்துப்ேபானது; சந்த ரன் இரத்தம்ேபால
ஆனது. 13 அத்தமரம் ெபருங்காற்றனால்
அைசக்கப்படும்ேபாது, அதன் காய்கள்
உதருகறதுேபால, வானத்தன்
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நட்சத்த ரங்களும் பூமிய ேல வழுந்தது.
14 வானமும் சுருட்டப்பட்ட புத்தகம்ேபால
வலக ப்ேபானது; மைலகள் தீவுகள்
எல்லாம் தங்களுைடய இடங்கைளவ ட்டு
வலக ச்ெசன்றன. 15 பூமியன் ராஜாக்களும்,
ெபரிேயார்களும், ஐசுவரியவான்களும்,
பைடத்தளபத களும், பலவான்களும்,
அடிைமகள்,சுதந்த ரமானவர்கள்எல்ேலாரும்,
குைககளிலும் மைலகளின் பாைறகளிலும்
ஒளிந்துெகாண்டு, 16 மைலகைளயும்
பாைறகைளயும் பார்த்து: நீங்கள்
எங்கள்ேமல் வழுந்து, சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்க றவருைடய முகத்த ற்கும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய ேகாபத்த ற்கும்
எங்கைள மைறத்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
17 அவருைடய ேகாபத்தன் மகா நாள்
வந்துவ ட்டது, யார் நைலத்து நற்கமுடியும்
என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 7
முத்தைரய டப்படுதல்

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, பூமியன் நான்கு
தைசகளிலும் நான்கு தூதர்கள் நன்று,
பூமியன்ேமேலா, கடலின்ேமேலா, ஒரு
மரத்தன்ேமேலா காற்று அடிக்காதபடி
பூமியன் நான்கு காற்றுகைளயும்
ப டித்தருப்பைதப் பார்த்ேதன். 2 ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய முத்தைரக்ேகாைல
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ைவத்தருந்த ேவெறாரு தூதன் சூரியன்
உதக்கும் தைசயலிருந்து ஏறவருவைதப்
பார்த்ேதன்; அவன், பூமிையயும் கடைலயும்
ேசதப்படுத்துகறதற்கு அதகாரம் ெபற்ற
அந்த நான்கு தூதைரயும் ேநாக்க : 3 நாம்
நமது ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்களின்
ெநற்ற களில் முத்தைரப் ேபாடும்வைரக்கும்
பூமிையயும் கடைலயும் மரங்கைளயும்
ேசதப்படுத்தாமல் இருங்கள் என்று
அதக சத்தமாகச் ெசான்னான்.
4 முத்தைரேபாடப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைகையச் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்;
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய எல்லாக்
ேகாத்த ரங்களிலும்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து நான்காய ரம்ேபர்.
5யூதாேகாத்த ரத்தல்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ரூபன்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். காத் ேகாத்த ரத்தல்
முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்பன்னிரண்டாய ரம்.
6ஆேசர்ேகாத்த ரத்தல்முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். நப்தலி
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். மனாேச
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 7 ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ேலவ
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
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பன்னிரண்டாய ரம். இசக்கார்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். 8 ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ேயாேசப்பு
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம். ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல் முத்தைரேபாடப்பட்டவர்கள்
பன்னிரண்டாய ரம்.
ெவள்ைள அங்க அணிந்தருந்த த ரளான

மக்கள்
9 இைவகளுக்குப் பன்பு, நான்

பார்த்தேபாது,இேதா, எல்லாத் ேதசங்களிலும்
ேகாத்த ரங்களிலும் மக்களிலும்
ெமாழிக்காரர்களிலுமிருந்து வந்ததும்,
ஒருவனும் எண்ணிப்பார்க்க முடியாத
த ரளான மக்கள்கூட்டம், ெவள்ைள
அங்ககைள அணிந்து, தங்களுைடய
ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப்
ப டித்து, சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகவும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும்
ந ற்பைதக் கண்ேடன். 10 அவர்கள் அதக
சத்தமாக: இரட்ச ப்பு, சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்க ற எங்களுைடய ேதவனுக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உரியது என்று
ஆர்ப்பரித்தார்கள். 11 தூதர்கள் எல்ேலாரும்
சங்காசனத்ைதயும் மூப்பர்கைளயும்
நான்கு ஜீவன்கைளயும் சுற்ற நன்று,
சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக முகங்குப்புற
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வழுந்து, ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு:
12 ஆெமன், எங்களுைடய ேதவனுக்குத்
துதயும்மகைமயும்ஞானமும்ஸ்ேதாத்த ரமும்
கனமும் வல்லைமயும் ெபலனும் எல்லாக்
காலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆெமன்,
என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது, மூப்பர்களில்
ஒருவன் என்ைனப் பார்த்து: ெவள்ைள
அங்ககைளஅணிந்தருக்க றஇவர்கள்யார்?
எங்ேக இருந்துவந்தார்கள்? என்று ேகட்டான்.
14அதற்கு நான்: ஆண்டவேன, அது உமக்ேக
ெதரியும் என்ேறன்.அப்ெபாழுதுஅவன்:
இவர்கள் அதக உபத்த ரவத்தல் இருந்து

வந்தவர்கள்;
இவர்கள் தங்களுைடய அங்ககைள

ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
இரத்தத்த ேலநைனத்து

ெவண்ைமயாக்க க்ெகாண்டவர்கள்.
15 எனேவ, இவர்கள் ேதவனுைடய

சங்காசனத்த ற்குமுன்பாகஇருந்து,
இரவும் பகலும் அவருைடய ஆலயத்த ேல

அவைரஆராத க்க றார்கள்;
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவர்

இவர்கேளாடுஇருந்துபாதுகாப்பார்.
16இவர்கள்இனிப் பச யைடவதும்இல்ைல,
இனித் தாகமைடவதும்இல்ைல;ெவய ேலா,
ெவப்பேமாஇவர்கள்ேமல்படுவதும்இல்ைல.
17 சங்காசனத்தன் நடுவல் இருக்கற

ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்கைள
ேமய்த்து,
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இவர்கைள ஜீவத்தண்ணீர் உள்ள
ஊற்றுகளுக்கு நடத்த க்ெகாண்டு
ேபாவார்;

ேதவேன இவர்களுைடய கண்ணீர்
எல்லாவற்ைறயும் துைடப்பார்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 8
ஏழாம்முத்தைரயும்,ெபாற்கலசமும்

1அவர் ஏழாம்முத்தைரையஉைடத்தேபாது,
பரேலாகத்தல் ஏறக்குைறயஅைரமணிேநரம்
வைர அைமத உண்டானது. 2 பன்பு,
ேதவனுக்குமுன்பாக ந ற்க ற ஏழு
தூதர்கைளயும் பார்த்ேதன்; அவர்களுக்கு
ஏழு எக்காளங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டது.
3 ேவெறாரு தூதனும் வந்து, தூபங்காட்டும்
ெபாற்கலசத்ைதப் ப டித்துப் பலிபீடத்தன்
படிய ேல நன்றான்; சங்காசனத்த ற்கு
முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன்ேமல்
எல்லாப் பரிசுத்தவான்களுைடய
ெஜபங்கேளாடு அத கமான தூபவர்க்கம்
ெசலுத்தும்படிஅவனுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டது.
4 அப்படிேய பரிசுத்தவான்களுைடய
ெஜபங்கேளாடும் ெசலுத்தப்பட்ட
தூபவர்க்கத்தன் புைகயானது தூதனுைடய
ைகயல் இருந்து ேதவனுக்குமுன்பாக
எழும்பயது. 5 பன்பு, அந்தத் தூதன்
தூபகலசத்ைத எடுத்து, அைதப் பலிபீடத்து
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ெநருப்பனால் ந ரப்ப , பூமிய ேல
ெகாட்டினான்; உடேன சத்தங்களும்,
இடிமுழக்கங்களும், மின்னல்களும், பூமி
அத ர்ச்ச யும்உண்டானது.

எக்காளங்கள்
6 அப்ெபாழுது, ஏழு எக்காளங்கைள

ைவத்தருந்த ஏழு தூதர்கள்
எக்காளம் ஊதுகறதற்குத் தங்கைள
ஆயத்தப்படுத்தனார்கள். 7 முதலாம்
தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
இரத்தம் கலந்த கல்மைழயும் அக்கனியும்
உண்டாக , பூமிய ேல ெகாட்டப்பட்டது;
அதனால் மரங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கு ெவந்துேபானது, பசும்புல்ெலல்லாம்
எரிந்துேபானது. 8 இரண்டாம் தூதன்
எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
அக்கனியால் எரிக ற ெபரிய மைலேபால
ஒன்று கடலிேல ேபாடப்பட்டது. அதனால்
கடலில் மூன்றல் ஒரு பங்கு இரத்தமாக
மாறயது. 9 கடலில் இருந்த உயருள்ள
பைடப்புகளில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
மரித்துப்ேபானது; கப்பல்களில் மூன்றல்
ஒரு பங்கு ேசதமானது. 10 மூன்றாம் தூதன்
எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது ஒரு
ெபரிய நட்சத்த ரம் தீவட்டிையப்ேபால
எரிந்து, வானத்தலிருந்து வழுந்தது; அது
ஆறுகளில் மூன்றல் ஒருபங்கன்ேமலும்,
நீரூற்றுகளின்ேமலும் வழுந்தது. 11 அந்த
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நட்சத்த ரத்த ற்கு எட்டி என்று ெபயர்;
அதனால் தண்ணீரில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
எட்டிையப்ேபாலக் கசப்பானது; இப்படிக்
கசப்பான தண்ணீரினால் மனிதர்களில்
அேநகர் மரித்தார்கள். 12 நான்காம்
தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
சூரியனில் மூன்றல் ஒருபங்கும், சந்த ரனில்
மூன்றல் ஒருபங்கும், நட்சத்த ரங்களில்
மூன்றல் ஒருபங்கும் ேசதமானது,
அைவகளில் மூன்றல் ஒரு பங்கு இருள்
அைடந்தது; பகலிலும் மூன்றல் ஒரு பங்கு
ப ரகாசம் இல்லாமல்ேபானது, இரவலும்
அப்படிேய ஆனது. 13 பன்பு, ஒரு கழுகு
வானத்தன் நடுவ ேல பறந்து வருவைதப்
பார்த்ேதன்; அவன் அதக சத்தமாக: இனி
எக்காளம் ஊதப்ேபாக ற மற்ற மூன்று
தூதர்களுைடய எக்காள சத்தங்களினால்
பூமியல் குடியருக்க றவர்களுக்கு ஐேயா,
ஐேயா, ஐேயா (ஆபத்துவரும்) என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.

அத்த யாயம் 9
1 ஐந்தாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்;

அப்ெபாழுது வானத்தலிருந்து பூமியன்ேமல்
வழுந்த ஒரு நட்சத்த ரத்ைதப் பார்த்ேதன்;
அவனுக்குப் பாதாளக்குழியன்
தறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. 2 அவன்
பாதாளக்குழிையத் த றந்தான்; உடேன
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ெபரியசூைளயன் புைகையப்ேபால அந்தக்
குழியலிருந்து புைக எழும்பயது; அந்தக்
குழியன்புைகயனால்சூரியனும்ஆகாயமும்
இருளானது. 3 அந்தப் புைகயலிருந்து
ெவட்டுக்களிகள் புறப்பட்டுப் பூமியன்ேமல்
வந்தது; அைவகளுக்குப் பூமியல் உள்ள
ேதள்களின் வல்லைமக்கு இைணயான
வல்லைமக் ெகாடுக்கப்பட்டது. 4 பூமியன்
புல்ைலயும், பசுைமயான பூண்ைடயும்,
மரத்ைதயும் ேசதப்படுத்தாமல், தங்களுைடய
ெநற்ற களில் ேதவனுைடய முத்தைர
இல்லாத மனிதர்கைளமட்டும் ேசதப்படுத்த
அைவகளுக்கு உத்தரவு ெகாடுக்கப்பட்டது.
5 ேமலும் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற்கு
அைவகளுக்கு அனுமத ெகாடுக்காமல்,
ஐந்து மாதங்கள்வைர அவர்கைள
ேவதைனப்படுத்துவதற்குமட்டும் அனுமத
ெகாடுக்கப்பட்டது; அைவகள் ெகாடுக்கும்
ேவதைன, ேதள் மனிதைனக் ெகாட்டும்ேபாது
உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபால
இருக்கும். 6 அந்த நாட்களில் மனிதர்கள்
மரித்துப்ேபாவதற்கான வழிையத்
ேதடுவார்கள். ஆனாலும் அவர்கள்
மரிக்கமாட்டார்கள், சாகேவண்டும் என்று
ஆைசப்படுவார்கள், ஆனால், சாேவா
அவர்களுக்கு வலக தூரமாக ஓடிப்ேபாகும்.
7 அந்த ெவட்டுக்களிகளின் உருவம்
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட
குதைரகள்ேபால இருந்தது; அைவகளுைடய
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தைலகளின்ேமல் ெபாற்க ரீடம்
ேபான்றைவகள் இருந்தன; அைவகளின்
முகங்கள் மனிதர்களுைடய முகங்கள்ேபால
இருந்தன. 8 அைவகளுைடய கூந்தல்
ெபண்களுைடய கூந்தல்ேபால இருந்தது;
அைவகளின் பற்கள் சங்கங்களின்
பற்கள்ேபால இருந்தன. 9 இரும்புக்
கவசங்கைளப்ேபால மார்புக்கவசங்கள்
அைவகளுக்கு இருந்தன; அைவகளுைடய
ச றகுகளின் சத்தம் யுத்தத்த ற்கு
ஒடுகற அேநக குதைரகள் பூட்டிய
இரதங்களின் சத்தத்ைதப்ேபால
இருந்தன. 10 அைவகள் ேதள்களின்
வால்கைளப்ேபான்ற வால்கைளயும்,
அந்த வால்களில் ெகாடுக்குகைளயும்
உைடயைவகளாக இருந்தன;
அைவகள் ஐந்து மாதங்கள்வைரக்கும்
மனிதர்கைளச் ேசதப்படுத்துவதற்கு
அதகாரம் உைடயைவகளாக இருந்தன.
11 அைவகளுக்கு ஒரு ராஜா உண்டு, அவன்
பாதாளத்தன் தூதன்; எப ெரய ெமாழிய ேல
அெபத்ேதான் என்றும், க ேரக்க ெமாழிய ேல
அப்ெபால்லிேயான் என்றும் அவனுக்குப்
ெபயர். 12 முதலாம் ஆபத்து கடந்துேபானது;
இைவகளுக்குப் பன்பு இன்னும் இரண்டு
ஆபத்துகள், இேதா வருகறது. 13 ஆறாம்
தூதன் எக்காளம் ஊதனான்; அப்ெபாழுது
ேதவனுக்குமுன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன்
நான்கு ெகாம்புகளிலும் இருந்து ஒரு
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சத்தம் உண்டாக , 14 எக்காளத்ைதப்
ப டித்தருந்த ஆறாம் தூதைனப் பார்த்து:
ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதய ேல
கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு தூதர்கைளயும்
அவழ்த்துவடுஎன்றுெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
15 அப்ெபாழுது மனிதர்களில் மூன்றல்
ஒரு பங்ைகக் ெகால்வதற்காக
ஒருமணிேநரத்த ற்கும், ஒரு நாளுக்கும்,
ஒரு மாதத்த ற்கும், ஒரு வருடத்த ற்கும்
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு
தூதர்களும் அவழ்த்துவ டப்பட்டார்கள்.
16 குதைரப்பைடகளாகய இராணுவங்களின்
எண்ணிக்ைக ேகாடானேகாடியாக
இருந்தது; அைவகளின் எண்ணிக்ைகையச்
ெசால்லக்ேகட்ேடன். 17 குதைரகைளயும்,
அைவகளின்ேமல் ஏறயருந்தவர்கைளயும்
நான் தரிசனத்தல் பார்த்தவ தமாவது;
அவர்கள் அக்கனி ச வப்பு ந றமும்,
நீலந றமும், கந்தக மஞ்சள் நறமுமான
மார்புக்கவசங்கைள உைடயவர்களாக
இருந்தார்கள்; குதைரகளுைடய தைலகள்
சங்கங்களின் தைலகைளப்ேபால இருந்தன;
அைவகளுைடய வாய்களிலிருந்து
அக்கனியும் புைகயும் கந்தகமும்
புறப்பட்டு வந்தது. 18 அைவகளுைடய
வாய்களிலிருந்து புறப்பட்டுவந்த அக்கனி,
புைக, கந்தகம் என்னும் இந்த மூன்றனாலும்
மனிதர்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு
ெகால்லப்பட்டார்கள். 19அந்தக்குதைரகளின்
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வல்லைம அைவகளுைடய வாயலும்
வால்களிலும் இருக்க றது; அைவகளுைடய
வால்கள் பாம்புகள்ேபாலவும், தைலகள்
உள்ளைவகளாகவும் இருக்க றது,
அைவகளாேல மனிதர்கைளச்
ேசதப்படுத்துகறது. 20 அப்படியருந்தும்,
அந்த வாைதகளால் ெகால்லப்படாத
மற்றமனிதர்கள், ேபய்கைளயும் ெபான்
ெவள்ளி ெசம்பு கல் மரம் ேபான்றைவகளால்
ெசய்யப்பட்டைவகளும், பார்க்கவும்
ேகட்கவும் நடக்கவும் முடியாதைவகளுமாக
இருக்க ற வக்க ரகங்கைளயும்;
வணங்காமல் இருப்பதற்குத் தங்களுைடய
ைககளின் ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்பவும் இல்ைல; 21 தங்களுைடய
ெகாைலபாதகங்கைள, தங்களுைடய
சூனியங்கைள, தங்களுைடய
ேவச த்தனங்கைள, தங்களுைடய
களவுகைளவ ட்டும்மனம்தரும்பவல்ைல.

அத்த யாயம் 10
ேதவதூதனும்புத்தகமும்

1 பன்பு, பலமுள்ள ேவெறாரு
தூதன் வானத்தலிருந்து இறங்க
வருவைதப் பார்த்ேதன்; ேமகம் அவைனச்
சுற்றயருந்தது, அவனுைடய தைலயன்ேமல்
வானவல் இருந்தது, அவனுைடய முகம்
சூரியைனப்ேபாலவும், அவனுைடய
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கால்கள் அக்கனித் தூண்கைளப்ேபாலவும்
இருந்தது. 2 த றக்கப்பட்ட ஒரு ச றய
புத்தகம் அவனுைடய ைகயல் இருந்தது;
தன் வலது பாதத்ைதக் கடலின்ேமலும்,
தன் இடதுபாதத்ைத பூமியன்ேமலும்
ைவத்து, 3 சங்கம் ெகர்ச்ச க்க றதுேபால
அத க சத்தமாக ஆர்ப்பரித்தான்; அவன்
ஆர்ப்பரித்தேபாது ஏழு இடிகளும் சத்தமிட்டு
முழங்கன. 4 அந்த ஏழு இடிகளும்
தங்களுைடய சத்தங்கைள முழங்கனேபாது
நான் எழுதேவண்டுெமன்று இருந்ேதன்.
அப்ெபாழுது: ஏழு இடிமுழக்கங்கள்
ெசான்னைவகைள நீ எழுதாமல் அைவகள்
இரகச யமாக இருக்க முத்தைரேபாடு என்று
வானத்தலிருந்து ெசான்ன ஒரு சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். 5 கடலின்ேமலும் பூமியன்ேமலும்
ந ற்க றதாக நான் பார்த்த அந்த தூதன்,
தன் ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக உயர்த்த :
6 இனி காலம் தாமதம் ஆகாது; ஆனாலும்
ேதவன் தம்முைடய ஊழியக்காரர்களாகய
தீர்க்கதரிச களுக்கு நற்ெசய்தயாக
அறவத்தபடி,ஏழாம்தூதனுைடயநாட்களிேல
அவன் எக்காளம் ஊதப்ேபாக றேபாது
ேதவ இரகச யம் நைறேவறும் என்று,
7வானத்ைதயும் அதல் இருப்பைவகைளயும்,
பூமிையயும் அதல் இருப்பைவகைளயும்,
கடைலயும் அதல் இருப்பைவகைளயும்
உண்டாக்கனவரும் எல்லாக் காலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க றவருமானவர்ேமல்



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்10:8xxxviiiெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்11:1

ஆைணயட்டுச் ெசான்னான். 8 நான்
வானத்தல் இருந்து ேகட்ட சத்தம்
மீண்டும் என்ேனாடு ேபச : கடலின்ேமலும்
பூமியன்ேமலும் ந ற்க ற தூதனுைடய
ைகயல் இருக்கும் த றக்கப்பட்ட ச றய
புத்தகத்ைத நீ ேபாய் வாங்க க்ெகாள் என்று
ெசால்ல, 9 நான் தூதனிடம்ேபாய்: அந்தச்
ச றய புத்தகத்ைத எனக்குத் தரேவண்டும்
என்ேறன். அதற்கு அவன்: நீ இைத வாங்க ச்
சாப்படு; இது உன் வயற்றுக்குக் கசப்பாக
இருக்கும். ஆனால் உன் வாய்க்கு இது
ேதைனப்ேபாலச் சுைவயாக இருக்கும்
என்றான். 10நான்அந்தச் ச றய புத்தகத்ைதத்
தூதனுைடய ைகயலிருந்து வாங்க ,
அைதச் சாப்ப ட்ேடன்; என் வாய்க்கு அது
ேதைனப்ேபால இனிைமயாக இருந்தது;
நான் அைதச் சாப்ப ட்டவுடேன என் வயறு
கசப்பானது. 11அப்ெபாழுதுஅவன்என்ைனப்
பார்த்து: நீ மீண்டும் அேநக மக்கைளயும்,
ேதசங்கைளயும், பல ெமாழிக்காரர்கைளயும்,
ராஜாக்கைளயும்குறத்துத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லேவண்டும்என்றான்.

அத்த யாயம் 11
இரண்டுசாட்ச கள்

1 பன்பு ைகத்தடி ேபான்ற ஒரு
அளவுேகால் என்னிடம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அப்ெபாழுது ேதவதூதன் நன்று, என்ைனப்
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பார்த்து: நீ எழுந்து, ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும், அதல்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறவர்கைளயும்
அளந்து பார். 2 ஆலயத்தற்கு ெவளிேய
இருக்க ற முற்றம் யூதரல்லாதவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டபடியால் அைத
அளக்கேவண்டாம்; பரிசுத்த
நகரத்ைத அவர்கள் நாற்பத்த ரண்டு
மாதங்கள்வைரக்கும் மித ப்பார்கள்.
3 என்னுைடய இரண்டு சாட்ச களும்
துக்கத்த ற்கான சாக்கு ஆைட
அணிந்துெகாண்டவர்களாக, ஆயரத்து
இருநூற்றுஅறுபது நாட்கள்வைர
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவதற்குஅவர்களுக்கு
அதகாரம் ெகாடுப்ேபன். 4 பூேலாகத்தன்
ஆண்டவருக்கு முன்பாக ந ற்க ற
இரண்டு ஒலிவமரங்களும் இரண்டு
வளக்குத்தண்டுகளும் இவர்கேள. 5ஒருவன்
அவர்கைளச் ேசதப்படுத்த நைனத்தால்,
அவர்களுைடய வாயலிருந்து அக்கனி
புறப்பட்டு, அவர்களுைடய எத ராளிகைள
அழிக்கும்; யாராவது அவர்கைளச்
ேசதப்படுத்த நைனத்தால், அவனும்
அப்படிேய ெகால்லப்படேவண்டும். 6அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற நாட்களிேல
மைழெபய்யாதபடி வானத்ைத அைடக்க
அவர்களுக்கு அதகாரம் உண்டு; அவர்கள்
தண்ணீர்கைள இரத்தமாக மாற்றவும்,
தங்களுக்கு ேவண்டியேபாெதல்லாம்
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பூமிைய எல்லாவத வாைதகளாலும்
வாத க்கவும் அவர்களுக்கு அதகாரம்
உண்டு. 7அவர்கள் தங்களுைடய சாட்சையச்
ெசால்லி முடிக்கும்ேபாது, பாதாளத்தல்
இருந்து ேமேல ஏற வருகற மிருகம்
அவர்கேளாடு யுத்தம்பண்ணி, அவர்கைள
ெஜயத்து, அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடும்.
8அவர்களுைடயஉடல்கள்,நம்முைடயகர்த்தர்
சலுைவய ேல அைறயப்பட்ட மகா நகரத்தன்
வீதய ேல க டக்கும். அந்த நகரம் ேசாேதாம்
என்றும் எக ப்து என்றும் அைடயாளமாகச்
ெசால்லப்படும். 9 மக்களிலும்,
ேகாத்த ரங்களிலும், பல ெமாழிக்காரர்களும்,
பல ேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும்
அவர்களுைடய உடல்கைள மூன்றைர
நாட்கள்வைர பார்ப்பார்கள், ஆனால்,
அவர்களுைடய உடல்கைளக் கல்லைறகளில்
ைவக்க அனுமதக்கமாட்டார்கள். 10 அந்த
இரண்டு தீர்க்கதரிச களும் பூமியன்
மக்கைள ேவதைனப்படுத்தனதனால்
அவர்களுக்காகபூமியல்குடியருக்க றவர்கள்
சந்ேதாஷப்பட்டுமக ழ்ந்து,ஒருவருக்ெகாருவர்
ெவகுமத கைளஅனுப்புவார்கள். 11மூன்றைர
நாட்களுக்குப்பன்பு ேதவனிடத்தல் இருந்து
ஜீவ சுவாசம் அவர்களுக்குள் ப ரேவச த்தது,
அப்ெபாழுது அவர்கள் கால் ஊன்ற
நன்றார்கள்;அவர்கைளப் பார்த்தவர்களுக்கு
அதக பயம் உண்டானது. 12 இங்ேக
ஏறவாருங்கள் என்று வானத்தலிருந்து
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அவர்களுக்கு உண்டான ெபரிய சத்தத்ைத
அவர்கள் ேகட்டு, ேமகத்தல் ஏற
வானத்த ற்குப் ேபானார்கள்; அவர்களுைடய
எத ராளிகள் அவர்கைளப் பார்த்தார்கள்.
13 அந்த ேநரத்த ேல பூமி அத கமாக
அத ர்ந்தது, உடேன அந்த நகரத்தல் பத்தல்
ஒரு பங்கு இடிந்து வழுந்தது; மனிதர்களில்
ஏழாய ரம்ேபர் பூமி அத ர்ச்ச யனால்
அழிந்தார்கள்; மீத இருந்தவர்கள்
பயமைடந்து பரேலாகத்தன் ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள். 14 இரண்டாம்
ஆபத்து கடந்துேபானது; இேதா, மூன்றாம்
ஆபத்துசீக்க ரமாகவருகறது.

ஏழாம் எக்காளம்
15 ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதனான்;

அப்ெபாழுது உலகத்தன் ராஜ்யங்கள்
நம்முைடய கர்த்தருக்கும், அவருைடய
கறஸ்துவற்குரிய ராஜ்யங்களானது;
அவர் எல்லாக் காலங்களிலும்
ராஜ்யங்கைள ஆளுவார் என்ற
சத்தங்கள் வானத்தல் உண்டானது.
16 அப்ெபாழுது ேதவனுக்கு முன்பாகத்
தங்களுைடய சங்காசனங்கள்ேமல்
அமர்ந்தருந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
முகங்குப்புறவழுந்து:
17 “இருக்கறவரும் இருந்தவரும்

வருகறவருமாகயசர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக ய ேதவேன,



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்11:18xliiெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்11:19

உம்ைமஸ்ேதாத்த ரிக்க ேறாம்;
ேதவரீர்உமதுமகாவல்லைமையக்ெகாண்டு

ராஜ்யங்கைளஆளுகறீர்.
18ேதசத்தன்மக்கள்ேகாப த்துக்ெகாண்டார்கள்,
அப்ெபாழுதுஉம்முைடய ேகாபம்வந்தது;
மரித்தவர்கள் நயாயத்தீர்ப்பு

அைடக றதற்கும்,
தீர்க்கதரிச களாகய உம்முைடய

ஊழியக்காரர்களுக்கும்
பரிசுத்தவான்களுக்கும்

உமது நாமத்தன்ேமல் பயபக்தயாக இருந்த
ச றயவர்கள்மற்றும்ெபரியவர்களுக்கு
பலன்ெகாடுப்பதற்கும்,

பூமிையக் ெகடுத்தவர்கைளக்
ெகடுக்க றதற்கும் ேநரம்வந்தது”
என்று ெசால்லி, ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

19 அப்ெபாழுது பரேலாகத்தல்
ேதவனுைடய ஆலயம் தறக்கப்பட்டது,
அவருைடய ஆலயத்த ேல அவருைடய
உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி காணப்பட்டது;
அப்ெபாழுது மின்னல்களும், சத்தங்களும்,
இடிமுழக்கங்களும், பூமி அத ர்ச்ச யும்,
ெபருங்கல்மைழயும்உண்டானது.

அத்த யாயம் 12
ெபண்ணும்இராட்சசப் பாம்பும்
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1 அன்றயும் ஒரு ெபரிய அைடயாளம்
வானத்த ேல காணப்பட்டது; ஒரு
ெபண் சூரியைன அணிந்தருந்தாள்,
அவள் பாதங்களின் கீேழ சந்த ரனும்,
அவள் தைலயன்ேமல் பன்னிரண்டு
நட்சத்த ரங்களுள்ள க ரீடமும்
இருந்தன. 2 அவள் கர்ப்பவதயாக
இருந்து, ப ரசவேவதைனயைடந்து,
குழந்ைதெபறும்படி கதற அழுதாள்.
3 அப்ெபாழுது ேவெறாரு அைடயாளம்
வானத்த ேல காணப்பட்டது;
ஏழு தைலகைளயும், பத்துக்
ெகாம்புகைளயும், தன் தைலகளின்ேமல்
ஏழு க ரீடங்கைளயுைடய சவப்பான ெபரிய
இராட்சசப் பாம்பு இருந்தது. 4 அதன்
வால் வானத்தன் நட்சத்த ரங்களில்
மூன்றல் ஒரு பங்ைக இழுத்து,
அைவகைளப் பூமியல் வழத்தள்ளியது;
ப ரசவேவதைனப்படுகற அந்தப் ெபண்
குழந்ைதெபற்றவுடேன, அவளுைடய
குழந்ைதையக் ெகான்றுேபாடுவதற்காக
அந்த இராட்சசப் பாம்பு அவளுக்கு முன்பாக
நன்றது. 5 எல்லா ேதசங்கைளயும்
இரும்புக்ேகாலால் ஆளுைகெசய்யும்
ஆண்பள்ைளைய அவள் ெபற்றாள்;
அவளுைடய குழந்ைத ேதவனிடத்த ற்கும்
அவருைடய சங்காசனத்தனிடத்த ற்கும்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 6 அந்தப்
ெபண் வனாந்த ரத்த ற்கு ஓடிப்ேபானாள்;
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அவைள ஆய ரத்து இருநூற்றுஅறுபது
நாட்கள் ேபாஷப்பதற்காக ேதவனால்
ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அங்ேக
இருந்தது. 7 வானத்த ேல யுத்தம்
உண்டானது; அந்த யுத்தத்தல் மிகாேவலும்
அவைனச் ேசர்ந்த தூதர்களும் இராட்சசப்
பாம்ேபாடு யுத்தம்பண்ணினார்கள்;
இராட்சசப் பாம்பும் அைதச் ேசர்ந்த
தூதர்களும் யுத்தம்பண்ணியும் ெவற்ற
ெபறமுடியவல்ைல. 8 பரேலாகத்தல்
அவர்கள்இருந்தஇடமும்காணாமல்ேபானது.
9 உலகம் முழுவைதயும் ஏமாற்றுகறவன்
ப சாசு என்றும் சாத்தான் என்றும்
ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல் இருந்த
பாம்பாக ய ெபரிய இராட்சசப் பாம்பு
தள்ளப்பட்டது; அது பூமிய ேல
வழத்தள்ளப்பட்டது, அேதாடு அைதச்
ேசர்ந்த தூதர்களும் தள்ளப்பட்டார்கள்.
10அப்ெபாழுதுவானத்த ேலஒருெபரியசத்தம்
உண்டாக : இப்ெபாழுது இரட்ச ப்பும்
வல்லைமயும் நமது ேதவனுைடய
ராஜ்யமும், அவருைடய கறஸ்துவன்
அதகாரமும் உண்டாயருக்க றது; இரவும்
பகலும் நம்முைடய ேதவனுக்குமுன்பாக
நம்முைடய சேகாதரர்ேமல்குற்றஞ்சாட்டும்படி
அவர்கள்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவன் தூக்க
எறயப்பட்டான். 11 மரணம் சம்பவக்க றதாக
இருந்தாலும் அதற்குத் தப்ப ப்பதற்காக
தங்களுைடய உயைரயும் பார்க்காமல்,
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ஆட்டுக்குட்டியன் இரத்தத்தனாலும்
தங்களுைடய சாட்ச யன் வசனத்தனாலும்
அவைன ெஜயத்தார்கள். 12 எனேவ,
பரேலாகங்கேள! அைவகளில்
வச க்க றவர்கேள! களிகூருங்கள். ஆனால்,
பூமியலும் கடலிலும் குடியருக்க றவர்கேள!
ஐேயா, ப சாசானவன் தனக்குக்
ெகாஞ்சக்காலம்மட்டும் இருக்க றைதத்
ெதரிந்து, அதக ேகாபப்பட்டு, உங்களிடம்
இறங்கனதனால்,உங்களுக்குஆபத்துவரும்
என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். 13 இராட்சசப்
பாம்பானது தான் பூமிய ேல தள்ளப்பட்டைத
அற ந்து, அந்த ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ற ெபண்ைணத் துன்பப்படுத்தனது.
14 அந்தப் ெபண் அந்தப் பாம்பன்
முகத்த ற்கு வலக , ஒரு காலமும்,
காலங்களும், அைரக்காலமுமாகப்
ேபாஷக்கப்படத்தக்கதாக வனாந்த ரத்தல்
உள்ள தன்இடத்த ற்குப் பறந்துேபாவதற்காக
ெபரிய கழுகன் இரண்டு சறகுகள்
அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
15 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்ைண
ெவள்ளம் அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்படி
பாம்பானது தன் வாயலிருந்து ஒரு
நத ேபான்றதண்ணீைரஅவளுக்குப்பன்பாக
ஊற்றவ ட்டது. 16 ஆனால், பூமியானது
ெபண்ணுக்கு உதவயாகத் தன் வாையத்
த றந்து, இராட்சசப் பாம்பு தன் வாயலிருந்து
ஊற்றன தண்ணீைர வழுங்கனது.
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17-18 அப்ெபாழுது இராட்சசப் பாம்பு
ெபண்ணின்ேமல் ேகாபப்பட்டு, ேதவனுைடய
கட்டைளகைளக் கைடப டிக்க றவர்களும்,
இேயசுக றஸ்துைவக்குறத்துச் சாட்சைய
உைடயவர்களுமாகய அவளுைடய
வம்சத்தன் மற்ற பள்ைளகேளாடு
யுத்தம்பண்ணப்ேபானது.

அத்த யாயம் 13
கடலிலிருந்துஎழும்பனமிருகம்

1 பன்பு நான் கடற்கைர மணலின்ேமல்
நன்ேறன். அப்ெபாழுது கடலிலிருந்து
ஒரு மிருகம் எழும்பவருவைதப்
பார்த்ேதன்; அதற்கு ஏழு தைலகளும்
பத்துக்ெகாம்புகளும் இருந்தன; அதன்
ெகாம்புகளின்ேமல் பத்து க ரீடங்களும்,
அதன் தைலகளின்ேமல் ேதவைன
அவமத க்கும் ெபயர்களும் இருந்தன.
2 நான் கண்ட மிருகம் சறுத்ைதையப்ேபால
இருந்தது; அதன் கால்கள் கரடியன்
கால்கைளப்ேபாலவும், அதன் வாய்
சங்கத்தன் வாையப்ேபாலவும் இருந்தன;
இராட்சசப் பாம்பானது தன் பலத்ைதயும் தன்
சங்காசனத்ைதயும் மிகுந்தஅத காரத்ைதயும்
அதற்குக் ெகாடுத்தது. 3 அதன்
தைலகளில் ஒன்றல் மரணத்தற்குரிய
காயமைடந்தருப்பைதப் பார்த்ேதன்;
ஆனாலும் மரணத்தற்குரிய அந்தக்
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காயம் குணமாக்கப்பட்டது. பூமியலுள்ள
எல்ேலாரும் ஆச்சரியத்ேதாடு அந்த
மிருகத்ைதப் பன்பற்ற , 4அந்த மிருகத்த ற்கு
அப்படிப்பட்ட அத காரம் ெகாடுத்த
இராட்சசப் பாம்ைப வணங்கனார்கள்.
அல்லாமலும்: மிருகத்த ற்கு ந கரானவன்
யார்?அேதாடுயுத்தம்ெசய்பவன்யார்? என்று
ெசால்லி, மிருகத்ைதயும் வணங்கனார்கள்.
5 ெபருைமயானைவகைளயும் அவதூறான
வார்த்ைதகைளயும் ேபசும் வாய் அதற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது; ேமலும், நாற்பத்த ரண்டு
மாதங்கள் யுத்தம்பண்ண அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 6 அது ேதவைன
அவமத ப்பதற்காகத் தன் வாையத் த றந்து,
அவருைடய நாமத்ைதயும், அவருைடய
இருப்ப டத்ைதயும், பரேலாகத்தல்
வச க்க றவர்கைளயும் அவமத த்து. 7 ேமலும்,
பரிசுத்தவான்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து
அவர்கைள ெஜயக்கும்படி அதற்குஅதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது, ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரம்,
ெமாழி, ேதசம் மற்றும் மக்களின்ேமலும்
அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
8 உலகம் உண்டானதுமுதல் அடிக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியனுைடய ஜீவபுத்தகத்தல்
ெபயர் எழுதப்படாத பூமியல் வச க்கன்ற
மக்கள் எல்ேலாரும் அைத வணங்குவார்கள்.
9 காதுள்ளவன் எவேனா அவன்
ேகட்கேவண்டும்.
10 சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு ேபாக றவன்
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சைறப்பட்டுப்ேபாவான்;
பட்டயத்தனாேல ெகால்லுகறவன்

பட்டயத்தனாேலெகால்லப்படேவண்டும்.
பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைமயும்

வசுவாசமும்இத ேலெவளிப்படும்.

பூமியலிருந்துஎழும்பனமிருகம்
11 பன்பு, ேவெறாரு மிருகம் பூமியலிருந்து

எழும்புவைதப் பார்த்ேதன்; அது ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இரண்டு
ெகாம்புகைள உைடயதாக இருந்து,
இராட்சசப் பாம்ைபப்ேபாலப் ேபசனது.
12 அது முந்தன மிருகத்தன் அதகாரம்
முழுவைதயும்அதன்முன்பாகநடத்த க்காட்டி,
மரணத்தற்குரிய காயத்தலிருந்தும்
குணமைடந்த முந்தன மிருகத்ைதப் பூமியும்
அதல் வாழும் மக்கைளயும் வணங்கும்படிச்
ெசய்தது. 13அன்றயும், அது மனிதர்களுக்கு
முன்பாக வானத்தலிருந்து பூமியன்ேமல்
அக்கனிைய இறங்கப்பண்ணும்வதமாகப்
ெபரிய அற்புதங்கைள நடத்த க்காட்டி,
14 மிருகத்தன் முன்பாக அந்த
அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்படி தனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட அைடயாளங்களினாேல
பூமியன் மக்கைள ஏமாற்ற , வாளினாேல
காயப்பட்டுப் பைழத்த மிருகத்த ற்கு ஒரு
உருவம்உண்டாக்கேவண்டும்என்றுபூமியன்
மக்களுக்குச் ெசான்னது. 15 ேமலும் அந்த
மிருகத்தன் உருவம் ேபசத்தக்கதாகவும்,
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மிருகத்தன் உருவத்ைத வணங்காத
எல்ேலாைரயும் ெகாைலெசய்வதற்காகவும்,
மிருகத்தன் உருவத்தற்கு சுவாசத்ைதக்
ெகாடுக்கும்படி அதற்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. 16 அது சறயவர்கள்,
ெபரியவர்கள், ெசல்வந்தர்கள், ஏைழகள்,
சுதந்த ரமானவர்கள், அடிைமகள், இவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் தங்கள் வலது
ைககளிேலா அல்லது ெநற்ற களிேலா
ஒரு முத்தைரையப் ெபறும்படிக்கும்,
17 அந்த மிருகத்தன் முத்தைரையேயா,
ெபயைரேயா, அந்த ெபயரின் எண்ைணேயா
அணிந்துெகாள்ளுகறவைனத்தவ ர
ேவெறாருவனும் வாங்கவும் வற்கவும்
முடியாதபடிக்கும் ெசய்தது. 18 இைதப்
புரிந்துெகாள்ள ஞானம் ேதைவ; அந்த
மிருகத்தன் எண்ைணப் புத்தயுைடயவன்
கணக்குப் பார்க்கேவண்டும்; அது
மனிதனுைடய எண்ணாக இருக்கறது;
அதனுைடய எண்அறுநூற்றுஅறுபத்த ஆறு
666.

அத்த யாயம் 14
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவருைடய

கூட்டத்தனரும்
1பன்பு நான்பார்த்தேபாது,இேதா, சீேயான்

மைலயன்ேமல் ஆட்டுக்குட்டியானவைரயும்,
அவேராடு அவருைடய ப தாவன் ெபயர்
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தங்களுைடய ெநற்ற களில் எழுதப்பட்டிருந்த
ஒருஇலட்சத்து நாற்பத்து நான்காய ரம்ேபரும்
ந ற்பைதப் பார்த்ேதன். 2 அல்லாமலும்,
ெபருெவள்ளத்தன் இைரச்சல்ேபாலவும்.
பலத்த இடிமுழக்கம்ேபாலவும், ஒரு சத்தம்
வானத்தலிருந்து உண்டாகக் ேகட்ேடன்;
நான் ேகட்ட சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்கள்
தங்களுைடய சுரமண்டலங்கைள
வாச க்க ற ஓைசையப்ேபால இருந்தது.
3 அவர்கள் சங்காசனத்த ற்கு முன்பாகவும்,
நான்கு ஜீவன்களுக்கு முன்பாகவும்,
மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புதுப்பாட்ைடப்
பாடினார்கள்; அந்தப் பாட்டு பூமியலிருந்து
மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்ட ஒருஇலட்சத்து
நாற்பத்து நான்காய ரம் நபர்கைளத்தவ ர
ேவெறாருவரும் கற்றுக்ெகாள்ளமுடியாமல்
இருந்தது. 4 ெபண்களால்
தங்கைளக் கைறப்படுத்தாதவர்கள்
இவர்கேள; கற்புள்ளவர்கள் இவர்கேள;
ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ேக ெசன்றாலும்
அவைரப் பன்பற்றுகறவர்கள் இவர்கேள;
இவர்கள் மனிதர்களில் இருந்து
ேதவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
முதற்பலனாக மீட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள்.
5 இவர்களுைடய வாய ேல கபடம்
காணப்படவல்ைல; இவர்கள்
ேதவனுைடய சங்காசனத்த ற்கு முன்பாக
குற்றமில்லாதவர்களாகஇருக்க றார்கள்.
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மூன்றுேதவதூதர்கள்
6 பன்பு ேவெறாரு தூதன்

வானத்தன் நடுவ ேல பறப்பைதப்
பார்த்ேதன்; அவன் பூமியல்
வச க்கன்ற எல்லா ேதசத்தார்களுக்கும்,
ேகாத்த ரத்தார்களுக்கும்,ெமாழிக்காரர்களுக்கும்,
மக்கள்கூட்டத்தனருக்கும் அறவக்கும்
ந த்தய நற்ெசய்தைய உைடயவனாக
இருந்து, 7 அதக சத்தமிட்டு:
ேதவனுக்குப் பயந்து, அவைர
மகைமப்படுத்துங்கள்; அவர் நயாயத்தீர்ப்பு
ெகாடுக்கும் ேநரம் வந்துவ ட்டது;
வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும்
நீரூற்றுகைளயும் உண்டாக்கனவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னான்.
8 ேவெறாரு தூதன் பன்ேனெசன்று:
பாப ேலான் மகா நகரம் வழுந்தது!
வழுந்தது! தன் ேவச த்தனமாகய
ேகாபமான மதுைவ எல்லா ேதசத்து
மக்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாேள!
என்றான். 9 அவர்களுக்குப் பன்னால்
மூன்றாம் தூதன் வந்து, அதக சத்தமிட்டு:
மிருகத்ைதயும் அதன் உருவத்ைதயும்
வணங்கத் தன் ெநற்றய ேலா தன்
ைகய ேலா அதன் முத்தைரைய அணிந்து
ெகாள்ளுகறவன் எவேனா, 10 அவன்
ேதவனுைடய ேகாபத்தன் தண்டைனயாகய
பாத்த ரத்த ேல கலப்பல்லாமல் ஊற்றப்பட்ட
அவருைடய ேகாபமாக ய மதுைவக் குடித்து,
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பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும்,
அக்கனியனாலும் கந்தகத்தனாலும்
வாத க்கப்படுவான். 11 அவர்களுைடய
வாைதயன் புைக எல்லாக் காலங்களிலும்
எழும்பும்; மிருகத்ைதயும் அதன்
உருவத்ைதயும் வணங்குகறவர்களுக்கும்,
அதனுைடய ெபயரின் முத்தைரைய
அணிந்துெகாள்ளுகற அைனவருக்கும்
இரவும் பகலும் ஓய்வு இருக்காது.
12 ேதவனுைடய கட்டைளகைளயும்
இேயசுவன்ேமலுள்ள வசுவாசத்ைதயும்
காத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களாகய
பரிசுத்தவான்களுைடய ெபாறுைம
இத ேல ெவளிப்படும் என்று ெசான்னான்.
13 பன்பு, பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம்
உண்டாகக் ேகட்ேடன்; அது: கர்த்தருக்குள்
மரிக்க றவர்கள் இதுமுதல் பாக்கயவான்கள்
என்று எழுது; அவர்கள் தங்களுைடய
ேவைலகளில் இருந்து ஒய்ெவடுப்பார்கள்;
அவர்களுைடய ெசய்ைககள் அவர்கேளாடு
கூடப்ேபாகும்; ஆவயானவரும் ஆம் என்று
ெசால்லியருக்க றார் என்றுெசால்லியது.

பூமியன்அறுவைட
14 பன்பு நான் பார்த்தேபாது, இேதா,

ெவண்ைமயான ேமகத்ைதயும், அந்த
ேமகத்தன்ேமல் மனிதகுமாரைனப்ேபால
தமது தைலயன்ேமல் ெபாற்க ரீடத்ைதயும்
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தமது ைகய ேல கூர்ைமயான
அரிவாைளயும் ைவத்தருக்கும் ஒருவர்
உட்கார்ந்தருப்பைதயும் பார்த்ேதன்.
15 அப்ெபாழுது ேவெறாரு தூதன்
ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
ேமகத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க றவைரப்
பார்த்து: பூமியன் பய ர் முத ர்ந்தது,
அறுக்கறதற்குக் காலம் வந்தது,
எனேவ உம்முைடய அரிவாைள நீட்டி
அறுத்துவடும் என்று அதக சத்தமிட்டுச்
ெசான்னான். 16அப்ெபாழுது ேமகத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருந்தவர் தமது அரிவாைளப்
பூமியன்ேமல்நீட்டினார்,பூமியன்வைளச்சல்
அறுக்கப்பட்டது. 17 பன்பு ேவெறாரு
தூதனும் கூர்ைமயான அரிவாைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டு பரேலாகத்தலுள்ள
ேதவாலயத்தலிருந்து புறப்பட்டுவந்தான்.
18 அக்கனியன்ேமல் அதகாரம் உள்ள
ேவெறாரு தூதனும் பலிபீடத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவந்து, கூர்ைமயான அரிவாைளப்
ப டித்தருக்க றவைனப் பார்த்து: பூமியன்
த ராட்ைசப்பழங்கள் பழுத்தருக்க றது,
கூர்ைமயான உமது அரிவாைள நீட்டி,
அதன் குைலகைள அறுத்துவடும்
என்று அதக சத்தத்ேதாடு ெசான்னான்.
19 அப்ெபாழுது அந்தத் தூதன் தன்
அரிவாைளப் பூமியன்ேமேல நீட்டி, பூமியன்
த ராட்ைசப்பழங்கைளஅறுத்து, ேதவனுைடய
ேகாபத்தன் தண்டைன என்னும் ெபரிய
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ஆைலயேல ேபாட்டான்; 20 நகரத்த ற்கு
ெவளிேய உள்ள அந்த ஆைலய ேல அது
மித க்கப்பட்டது; அந்த ஆைலயலிருந்து
முந்நூறு க ேலாமீட்டர் தூரத்த ற்கு இரத்தம்
புறப்பட்டு குதைரகளின் கடிவாளங்களின்
உயரம்வைரக்கும்ெபருகவந்தது.

அத்த யாயம் 15
ஏழுதூதர்களும்ஏழுவாைதகளும்

1 பன்பு, வானத்த ேல ெபரிதும்
ஆச்சரியமுமானேவெறாருஅைடயாளமாகய
கைடசயான ஏழு வாைதகைளயுைடய ஏழு
தூதர்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகளால்
ேதவனுைடய ேகாபம் முடிவற்கு வந்தது.
2 அன்றயும், அக்கனிக் கலந்த கண்ணாடிக்
கடல்ேபால ஒரு கடைலயும், மிருகத்த ற்கும்
அதன்உருவத்தற்கும் அதன்முத்தைரக்கும்
அதன் ெபயரின் எண்ணிற்கும்
உள்ளாகாமல் ெஜயம் ெபற்றவர்கள் ேதவ
சுரமண்டலங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு
அந்தக்கண்ணாடிக்கடலருேகந ற்க றைதயும்
பார்த்ேதன். 3 அவர்கள் ேதவனுைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசயன் பாட்ைடயும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடயபாட்ைடயும் பாடி:
“சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகய

கர்த்தாேவ,
ேதவரீருைடய ெசய்ைககள் மகத்துவமும்

ஆச்சரியமுமானைவகள்;
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பரிசுத்தவான்களின் ராஜாேவ, ேதவரீருைடய
வழிகள்நீதயும் சத்தயமுமானைவகள்.

4கர்த்தாேவ,யார்உமக்குப் பயப்படாமலும்,
உமது நாமத்ைத மகைமப்படுத்தாமலும்

இருப்பார்கள்?
ேதவரீர்ஒருவேர பரிசுத்தர்,
எல்லா ேதசத்து மக்களும் வந்து உமக்கு

முன்பாகத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்;
உம்முைடய நீதயான ெசயல்கள்

ெவளிப்பட்டது” என்றார்கள்.
5 இைவகளுக்குப் பன்பு, நான்

பார்த்தேபாது, இேதா, பரேலாகத்த ேல
சாட்ச யன் கூடாரமாக ய ேதவனுைடய
ஆலயம் தறக்கப்பட்டது; 6 அந்த
ஆலயத்தலிருந்து ஏழு வாைதகைளயுைடய
அந்த ஏழு தூதர்களும் பரிசுத்தமும்
ப ரகாசமுமான ெமல்லிய ஆைடயணிந்து,
மார்பல்ெபாற்கச்ைசகைளக்கட்டிக்ெகாண்டு
புறப்பட்டார்கள். 7 அப்ெபாழுது அந்த
நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று, எல்லாக்
காலங்களிலும் உய ேராடு இருக்க ற
ேதவனுைடய ேகாபாத்தனால் நைறந்த
ஏழு ெபாற்கலசங்கைள அந்த ஏழு
தூதர்களுக்குக் ெகாடுத்தது. 8 அப்ெபாழுது,
ேதவனுைடய மகைமயனாலும்
அவருைடய வல்லைமயனாலும் உண்டான
புைகயனாேல ேதவனுைடய ஆலயம்
நைறந்தது; ஏழு தூதர்களுைடய ஏழு
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வாைதகளும் முடியும்வைரக்கும் ஒருவரும்
ேதவாலயத்த ற்குள்ெசல்லமுடியவல்ைல.

அத்த யாயம் 16
ேதவனுைடய ேகாபக்கலசங்கள்

1 அப்ெபாழுது ேதவாலயத்தலிருந்து வந்த
ஒரு ெபரியசத்தம் அந்த ஏழு தூதர்களிடம்:
நீங்கள் ேபாய் ஏழு கலசங்களிலும் உள்ள
ேதவனுைடய ேகாபத்ைத பூமியன்ேமல்
ஊற்றுங்கள் என்று ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
2 முதலாம் தூதன் ேபாய், தன் கலசத்தல்
இருந்தைத பூமியன்ேமல் ஊற்றனான்;
உடேன மிருகத்தன் முத்தைரைய
அணிந்தவர்களும் அதன் உருவத்ைத
வணங்குகற மனிதர்களுக்குப் ெபால்லாத
ெகாடிய புண்கள் உண்டானது. 3 இரண்டாம்
தூதன் தன் கலசத்தல் உள்ளைதக் கடலிேல
ஊற்றனான்; உடேன அது மரித்தவனுைடய
இரத்தத்ைதப்ேபாலானது; கடலிலுள்ள
ப ராணிகெளல்லாம் மரித்துப்ேபாயன.
4 மூன்றாம் தூதன் தன் கலசத்தலுள்ளைத
ஆறுகளிலும், நீரூற்றுகளிலும் ஊற்றனான்;
உடேன அைவகள் இரத்தமாக மாறயது.
5அப்ெபாழுதுதண்ணீர்களின்தூதன்:
இருக்கறவரும் இருந்தவரும்

பரிசுத்தருமாகய ேதவரீர்
இப்படி நயாயந்தீர்க்க நீதயுள்ளவராக

இருக்க றீர்.
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6 அவர்கள் பரிசுத்தவான்களுைடய
இரத்தத்ைதயும்

தீர்க்கதரிச களுைடய இரத்தத்ைதயும்
ச ந்தனதனால்,

இரத்தத்ைதேய அவர்களுக்குக்
குடிக்கக்ெகாடுத்தீர்;

அதற்குத் தகுதயுைடயவர்களாக
இருக்க றார்கள்” என்று
ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
7பலிபீடத்தலிருந்துேவெறாருவன்:

ஆம், சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தாேவ,

உம்முைடயநயாயத்தீர்ப்புகள்
சத்தயமும் நீதயுமானைவகள்” என்று

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
8 நான்காம் தூதன் தன் கலசத்தல்

உள்ளைதச் சூரியன்ேமல் ஊற்றனான்;
தீயனால் மனிதர்கைளச் சுடுவதற்கு அதற்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. 9 அப்ெபாழுது
மனிதர்கள் அத க ெவப்பத்தனால்
சுடப்பட்டு, இந்த வாைதகைளச் ெசய்ய
அதகாரமுள்ள ேதவனுைடய நாமத்ைத
அவமத த்தார்கேளதவ ர, அவைர
மகைமப்படுத்த மனம்தரும்பவல்ைல.
10 ஐந்தாம் தூதன் தன் கலசத்தலுள்ளைத
மிருகத்தனுைடய சங்காசனத்தன்ேமல்
ஊற்றனான்; அப்ெபாழுது அதன்
ராஜ்யம் இருளைடந்தது; அவர்கள்
வருத்தத்தனாேல தங்களுைடய
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நாக்குகைளக் கடித்துக்ெகாண்டு,
11 தங்களுைடய வருத்தங்களாலும்,
தங்களுைடய புண்களாலும், பரேலாகத்தன்
ேதவைன அவமத த்தார்கேளதவ ர,
தங்களுைடய ெசய்ைககைளவ ட்டு
மனம்தரும்பவல்ைல. 12 ஆறாம்
தூதன் தன் கலசத்தல் உள்ளைத
ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய நதயல்
ஊற்றனான்;அப்ெபாழுதுசூரியன்உதக்கும்
தைசயலிருந்து வரும் ராஜாக்களுக்கு
வழி ஆயத்தமாகும்படி அந்த நதயன்
தண்ணீர் வற்ற ப்ேபானது. 13 அப்ெபாழுது,
இராட்சசப் பாம்பன் வாயலும் மிருகத்தன்
வாயலும் கள்ளத்தீர்க்கதரிச யன் வாயலும்
இருந்து தவைளகைளப்ேபால மூன்று
அசுத்தஆவகள் புறப்பட்டு வருவைதப்
பார்த்ேதன். 14 அைவகள் அற்புதங்கைளச்
ெசய்க ற ப சாசுகளின் ஆவகள்; அைவகள்
பூேலாகெமங்கும் உள்ள ராஜாக்கைள
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
மகாநாளில் நடக்கும் யுத்தத்த ற்குக்
கூட்டிச்ேசர்க்கும்படி புறப்பட்டுப்ேபாக றது.
15 இேதா, தருடைனப்ேபால வருக ேறன்.
தன் மானம் ெதரியும்படி ந ர்வாணமாக
நடக்காமல் வழித்துக்ெகாண்டு, தன்
உைடகைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகறவன்
பாக்கயவான். 16 அப்ெபாழுது எப ெரய
ெமாழிய ேல அர்மெகேதான் என்னப்பட்ட
இடத்த ேல அவர்கைளக் கூட்டிச் ேசர்த்தன.
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17 ஏழாம் தூதன் தன் கலசத்தல்
உள்ளைத ஆகாயத்தல் ஊற்றனான்;
அப்ெபாழுது பரேலாகத்தன்ஆலயத்தலுள்ள
சங்காசனத்தலிருந்து வந்த ெபரிய சத்தம்
அதுெசய்துமுடிக்கப்பட்டதுஎன்றுெசான்னது.
18 சத்தங்களும் இடிமுழக்கங்களும்
மின்னல்களும் உண்டானது; பூமி மிகவும்
அத ர்ந்தது, பூமியன்ேமல் மனிதர்கள்
உண்டான நாளிலிருந்து அப்படிப்பட்ட
ெபரிய அத ர்ச்ச உண்டானது இல்ைல.
19 அப்ெபாழுது மகா நகரம் மூன்று பங்காகப்
ப ரிக்கப்பட்டது, யூதரல்லாதவர்களுைடய
பட்டணங்கள் வழுந்தன. மகா
பாப ேலானுக்கு ேதவனுைடய கடுைமயான
ேகாபத்தன் தண்டைனயாகய மதுவுள்ள
பாத்த ரத்ைதக் ெகாடுக்கும்படி அது
அவருக்கு முன்பாக ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது.
20 தீவுகள் எல்லாம் அகன்றுேபாயன;
மைலகள் காணாமல்ேபானது. 21 நாற்பது
க ேலா எைடயுள்ள ெபரிய கல்மைழயும்
வானத்தலிருந்து மனிதர்கள்ேமல் வழுந்தது;
அந்தக் கல்மைழயனால் உண்டான
வாைதயனால் மனிதர்கள் ேதவைன
அவமத த்தார்கள்; அந்த வாைத மகா
ெகாடியதாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 17
மிருகத்தன்ேமலுள்ளெபண்
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1 ஏழு கலசங்கைளயுைடய அந்த
ஏழு தூதர்களில் ஒருவன் வந்து
என்ேனாடு ேபச : நீ வா, த ரளான
தண்ணீர்கள்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க ற
மகா ேவச ேயாடு பூமியன் ராஜாக்கள்
ேவச த்தனம்பண்ணினார்கேள, அவளுைடய
ேவச த்தனமாகய மதுவால் பூமியன்
மக்களும் ெவறெகாண்டிருந்தார்கேள;
2 அவளுக்கு வருகற தண்டைனைய
உனக்குக் காண்பப்ேபன் என்று
ெசால்லி; 3 ஆவக்குள் என்ைன
வனாந்த ரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபானான்.
அப்ெபாழுது ஏழு தைலகைளயும் பத்து
ெகாம்புகைளயும் உைடயதும் அவதூறான
ெபயர்களால் நைறந்ததுமான சவப்பு
ந றமுள்ள மிருகத்தன்ேமல் ஒரு ெபண்
ஏறயருப்பைதப் பார்த்ேதன். 4 அந்தப்
ெபண் இரத்தாம்பரமும் சவப்பான
ஆைடயும் அணிந்து ெபான்னினாலும்
இரத்தனங்களினாலும் முத்துக்களினாலும்
சங்காரிக்கப்பட்டு, தன் ேவச த்தனமாகய
அருவருப்புகளாலும் அசுத்தத்தாலும்
நைறந்த ெபாற்பாத்த ரத்ைதத் தன்ைகய ேல
ப டித்தருந்தாள். 5 ேமலும், இரகசயம், மகா
பாப ேலான், ேவச களுக்கும் பூமியலுள்ள
அருவருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும்
ெபயர் அவள் ெநற்றயல் எழுதயருந்தது.
6 அந்தப் ெபண் பரிசுத்தவான்களின்
இரத்தத்தனாலும், இேயசுவனுைடய
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சாட்ச களின் இரத்தத்தனாலும்
ெவறெகாண்டிருக்க றைதப் பார்த்ேதன்;
அவைளப் பார்த்து நான் மிகவும்
ஆச்சரியப்பட்ேடன். 7 அப்ெபாழுது,
தூதனானவன் என்ைனப் பார்த்து: ஏன்
ஆச்சரியப்படுக றாய்? இந்தப்ெபண்ணுைடய
இரகச யத்ைதயும், ஏழு தைலகைளயும்
பத்துக்ெகாம்புகைளயுமுைடயதாகஇவைளச்
சுமக்க றமிருகத்தனுைடயஇரகச யத்ைதயும்
உனக்குச் ெசால்லுக ேறன். 8 நீ பார்த்த
மிருகம் முன்ேன இருந்தது, இப்ெபாழுது
இல்ைல; அது பாதாளத்தலிருந்து ஏற
வந்து, நாசமைடயப்ேபாக றது. உலகம்
உண்டானதுமுதல் ஜீவபுத்தகத்தல்
ெபயர் எழுதப்படாத பூமியன் மக்கேள,
இருந்ததும், இல்லாமல்ேபானதும், இனி
இருப்பதுமாகஇருக்க றமிருகத்ைதப்பார்த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள். 9 ஞானமுள்ள மனம்
இைதப் புரிந்துெகாள்ளும். அந்த ஏழு
தைலகளும்அந்தப்ெபண்உட்கார்ந்தருக்க ற
ஏழு மைலகளாம். 10 அைவகள் ஏழு
ராஜாக்களாம்; இவர்களில் ஐந்துேபர்
வழுந்தார்கள், ஒருவன் இருக்கறான்,
மற்றவன் இன்னும் வரவல்ைல; வரும்ேபாது
அவன் ெகாஞ்சக்காலம் ஆட்ச ெசய்வான்.
11இருந்ததும்,இப்ெபாழுதுஇல்லாததுமாகய
மிருகேம எட்டாவதாக வருகறவனும்,
அந்த ஏழு இராஜாக்களில் ஒருவனும்
நாசமைடயப்ேபாக றவனுமாக இருக்க றான்.
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12 நீ பார்த்த பத்துக்ெகாம்புகளும்,
பத்து ராஜாக்கேள; இவர்கள்
இன்னும் ராஜ்யம் ெபறவல்ைல;
இவர்கள் மிருகத்துடன் ஒருமணி
ேநரம்வைர ராஜாக்கள்ேபால அத காரம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறார்கள். 13இவர்கள்ஒேர
மனதுைடயவர்கள்; இவர்கள் தங்களுைடய
வல்லைமையயும் அதகாரத்ைதயும்
மிருகத்த ற்குக் ெகாடுப்பார்கள்.
14 இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவேராடு
யுத்தம்பண்ணுவார்கள்;ஆட்டுக்குட்டியானவர்
கர்த்தாத கர்த்தரும் ராஜாத
ராஜாவுமாக இருக்க றதனால்
அவர்கைள ெஜயப்பார்; அவேராடு
இருக்க றவர்கள் அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவர்களும்
உண்ைமயுள்ளவர்களுமாக இருக்க றார்கள்
என்றான். 15பன்னும்அந்ததூதன் என்ைனப்
பார்த்து: அந்த ேவச உட்கார்ந்தருக்க ற
தண்ணீர்கைளப் பார்த்தாேய; அைவகள்
மக்களும், த ரள்கூட்டமும், ேதசங்களும்,
பல்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுக றவர்களுேம.
16 நீ மிருகத்தன்ேமல் பார்த்த
பத்துக்ெகாம்புகைளப் ேபான்றவர்கள்
அந்த ேவசையப் பைகத்து, அவைளப்
பாழும் ந ர்வாணமுமாக்க , அவளுைடய
சரீரத்ைத நாசமாக்க , அவைள
ெநருப்பனால் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுவார்கள்.
17 ேதவன் தம்முைடய வார்த்ைதகள்
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நைறேவறும்வைரயும், அவர்கள் தமது
ேயாசைனைய நைறேவற்றுகறதற்கும்,
ஒேர மனதுைடயவர்களாக இருந்து,
தங்களுைடய ராஜ்யத்ைத மிருகத்த ற்குக்
ெகாடுக்க றதற்கும் அவர்களுைடய
இருதயங்கைள ஏவனார். 18நீ பார்த்த அந்தப்
ெபண் பூமியன் ராஜாக்கள்ேமல் ராஜ்யபாரம்
பண்ணுகறமகா நகரேம என்றான்.

அத்த யாயம் 18
பாப ேலானின்வீழ்ச்ச

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, ேவெறாரு
தூதன் மிகுந்த அத காரமுைடயவனாக,
வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன்; அவனுைடய மகைமயனால்
பூமி ப ரகாசமாக இருந்தது. 2 அவன் அதக
சத்தமிட்டு:
“மகா பாப ேலான்வழுந்தது! வழுந்தது!
அதுேபய்களுைடயகுடியருப்பும்,
எல்லாவத அசுத்தஆவகளுக்கும் காவல்

வீடும்,
அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள எல்லாவத

பறைவகளுைடயகூடுமானது.
3 அவளுைடய ேவச த்தனத்தன் ேகாபமான

மதுைவ எல்லா ேதசத்து மக்களும்
குடித்தார்கள்;

பூமியன் ராஜாக்கள் அவேளாடு ேவச த்தனம்
ெசய்தார்கள்;
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பூமியலிருந்த வயாபாரிகள்
அவளுைடய ெசல்வச்ெசழிப்பனால்
ெசல்வந்தர்களானார்கள்” என்று
ெசான்னான்.

4 பன்பு, ேவெறாரு சத்தம் வானத்தலிருந்து
உண்டாகக் ேகட்ேடன்.அது:

“என் மக்கேள, நீங்கள் அவளுைடய
பாவங்களுக்குஉடன்படாமலும்,

அவளுக்கு நடக்கும் வாைதகளில்
ச க்காமலும் இருக்கும்படி
அவைளவட்டுெவளிேயவாருங்கள்.

5அவளுைடயபாவம்வானம்வைர எட்டியது,
அவளுைடய அநயாயங்கைள ேதவன்

நைனத்தார்.
6 அவள் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால

நீங்களும்அவளுக்குச்ெசய்யுங்கள்;
அவளுைடய ெசய்ைககளுக்கு தகுந்தவாறு

அவளுக்கு இரண்டுமடங்காகக்
ெகாடுங்கள்;

அவள் உங்களுக்குக் கலந்துெகாடுத்த
பாத்த ரத்த ேல இரண்டுமடங்காக
அவளுக்குக்கலந்துெகாடுங்கள்.

7அவள் தன்ைன மகைமப்படுத்த , எவ்வளவு
ெசல்வச்ெசழிப்பாய்வாழ்ந்தாேளா

அந்த அளவுக்ேக வாைதையயும்
துக்கத்ைதயும் அவளுக்குக்
ெகாடுங்கள்.

நான்அரச யாகஇருக்க ேறன்;
நான்வதைவப்ெபண்இல்ைல,
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நான் துக்கத்ைதப் பார்ப்பதல்ைல
என்று அவள் தன் இருதயத்த ேல
நைனத்தாள்.

8 எனேவ அவளுக்கு வரும் வாைதகளாகய
மரணமும் துக்கமும் பஞ்சமும் ஒேர
நாளிேலவரும்;

அவள்அக்கனியனாேலசுட்ெடரிக்கப்படுவாள்;
அவளுக்கு நயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும்

ேதவனாகய கர்த்தர் வல்லைம
உள்ளவர்.

9 “அவளுடன் ேவச த்தனம்ெசய்து
ெசல்வச்ெசழிப்பாய் வாழ்ந்த பூமியன்
ராஜாக்களும் அவள் அக்கனியல்
ேவக றதனால் உண்டான புைகையப்
பார்க்கும்ேபாது அவளுக்காக அழுது புலம்ப ,
10 அவளுக்கு உண்டான வாைதயனால்
பயந்து,தூரத்த ேலநன்று:
ஐேயா! பாப ேலான், மகா நகரேம! பலமான

பட்டணேம!
ஒருமணிேநரத்தல் உனக்கு தண்டைன

வந்தேத! என்பார்கள்.
11 “பூமியன் வயாபாரிகளும் தங்களுைடய

ெபாருட்களான ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும், இரத்தனங்கைளயும்,
முத்துக்கைளயும், ெமல்லிய ஆைடகைளயும்,
இரத்தாம்பரத்ைதயும், பட்டு ஆைடகைளயும்,
சவப்பு ஆைடகைளயும், 12 எல்லாவதமான
வாசைனக் கட்ைடகைளயும், தந்தத்தனால்
ெசய்த ெபாருள்கைளயும், வைலயுயர்ந்த
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மரத்தனாலும் ெவண்கலத்தனாலும்
இரும்பனாலும் ெவள்ைளக் கல்லினாலும்
ெசய்தருக்க ற ெபாருள்கைளயும்,
13 இலவங்கப்பட்ைடையயும்,
தூபவர்க்கங்கைளயும், ைதலங்கைளயும்,
சாம்ப ராணிையயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
எண்ெணையயும், ெமல்லிய மாைவயும்,
ேகாதுைமையயும், மாடுகைளயும்,
ஆடுகைளயும், குதைரகைளயும்,
இரதங்கைளயும், அடிைமகைளயும்,
மனிதர்களுைடய ஆத்துமாக்கைளயும் இனி
வாங்குகறவர்கள் இல்ைல என்பதால்
அவளுக்காக அழுது புலம்புவார்கள்.
14 உன் ஆத்துமா வரும்பய பழவைககள்
உன்ைனவட்டு நீங்க ப்ேபானது;
ஆடம்பரங்களும், ெசல்வச்ெசழிப்பும்
உன்ைனவட்டு நீங்க ப்ேபானது; நீ
அைவகைள இனிப் பார்ப்பதல்ைல.
15 இப்படிப்பட்டைவகளினால் வயாபாரம்
ெசய்து அவளால் ெசல்வந்தர்களாக
மாறயவர்கள் அவளுக்கு உண்டான
வாைதையப் பார்த்து பயந்து, தூரத்த ேல
நன்று;
16 ஐேயா! ெமல்லிய ஆைடயும்

இரத்தாம்பரமும் சவப்பாைடயும்
அணிந்து,

ெபான்னினாலும் இரத்தனங்களினாலும்
முத்துக்களினாலும்

சங்காரிக்கப்பட்டிருந்த மகா நகரேம! ஒேர
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மணிேநரத்தல் எல்லாச் ெசல்வமும்
அழிந்துேபானேத! என்று ெசால்லி,
அழுதுதுக்கத்ேதாடுஇருப்பார்கள்.

17 கப்பல்களில் பயணம்ெசய்க றவர்களும்,
மாலுமிகள் அைனவரும், கப்பலில் ேவைல
ெசய்க றவர்களும், கடலில் ெதாழில்ெசய்க ற
அைனவரும் தூரத்த ேல நன்று, 18 அவள்
ேவகறதனால் உண்டான புைகையப்
பார்த்து: இந்த மகா நகரத்த ற்கு ஒப்பான
நகரம் உண்ேடா என்று சத்தமிட்டு,
19தங்களுைடயதைலகளின்ேமல்புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு:
ஐேயா,மகா நகரேம!
கடலிேல கப்பல்கைள உைடயவர்கள்

எல்ேலாரும் இவளுைடய
ெசல்வத்தனால்ெசல்வந்தர்களானார்கேள!

ஒருமணி ேநரத்த ேல இவள்
அழிந்துேபானாேள!” என்று அழுது
துக்கத்ேதாடுஓலமிடுவார்கள்.

20 பரேலாகேம! பரிசுத்தவான்களாகய
அப்ேபாஸ்தலர்கேள!

தீர்க்கதரிச கேள! அவைளக்குறத்துக்
களிகூருங்கள்.

உங்களுக்காக ேதவன் அவைள
நயாயந்தீர்த்தாேர!” என்று தூதன்
ெசான்னான். 21 அப்ெபாழுது,
பலமுள்ள தூதன் ஒருவன் ெபரிய
எந்த ரக்கல்லுக்கு சமமானஒருகல்ைல
எடுத்துக்கடலிேலதூக்கெயற ந்து:
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“இப்படிேய பாப ேலான் மகா நகரம்
ேவகமாகத் தள்ளப்பட்டு,

இனிஒருேபாதும்பார்க்கமுடியாமல்ேபாகும்.
22சுரமண்டலக்காரர்களும்,கீதவாத்தயக்காரர்களும்,
நாகசுரக்காரர்களும்,எக்காளக்காரர்களுமானவர்களுைடய

சத்தம் இனி உன்னிடத்தல்
ேகட்கப்படுவதுமில்ைல;

எந்தக் ைகவைனத் ெதாழிலாளியும் இனி
உன்னிடத்தல்இருக்கமாட்டார்கள்;

எந்த ரசத்தம் இனி உன்னிடத்தல்
ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.

23 வளக்குெவளிச்சம் இனி உன்னிடத்தல்
ப ரகாச ப்பதுமில்ைல;

மணமகன் மற்றும் மணமகளுைடய
சத்தம் இனி உன்னிடத்தல்
ேகட்கப்படுவதுமில்ைல.

உன்னுைடய வயாபாரிகள் உலகத்தன்
முக்கயநபர்களாகஇருந்தார்கேள;

உன் சூனியத்தால் எல்லா நாட்டு மக்களும்
ேமாசம்ேபானார்கேள.

24 தீர்க்கதரிச களுைடய இரத்தமும்
பரிசுத்தவான்களுைடயஇரத்தமும்

பூமியல் ெகால்லப்பட்ட அைனவருைடய
இரத்தமும் அவளிடத்தல்
காணப்பட்டது” என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 19
ேதவைனமகைமப்படுத்துதல்



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்19:1lxixெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்19:5

1 இைவகளுக்குப் பன்பு, பரேலாகத்தல்
த ரளான மக்கள்கூட்டம் ஆரவாரத்ேதாடு
சத்தமிடுக றைதக் ேகட்ேடன்.அவர்கள்:
“அல்ேலலூயா,இரட்ச ப்பும்மகைமயும்
கனமும் வல்லைமயும் நம்முைடய

ேதவனாகயகர்த்தருக்ேகஉரியது;
அவருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் சத்தயமும்

நீதயுமானைவகள்.
2 தன் ேவச த்தனத்தனால் பூமிையக்

ெகடுத்த மகா ேவச க்கு அவர்
நயாயத்தீர்ப்புக்ெகாடுத்து,

தம்முைடய ஊழியக்காரர்களின்
இரத்தத்த ற்காக அவளிடத்தல்
பழிவாங்கனாேர” என்றார்கள்.
3மறுபடியும்அவர்கள்:

“அல்ேலலூயா” என்று ெசால்லி
ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

அவளுைடய புைக என்ெறன்ைறக்கும்
எழும்புக றதுஎன்றார்கள்.

4 இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு
ஜீவன்களும்முகங்குப்புறவழுந்து:

ஆெமன், அல்ேலலூயா,” என்று ெசால்லி,
சங்காசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கும்
ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

5 ேமலும், நமது ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கேள,

அவருக்குப் பயப்படுக ற ச ற ேயார்கேள
ெபரிேயார்கேள,

நீங்கள்எல்ேலாரும்அவைரத்துதயுங்கள்”
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என்று ஒரு சத்தம் சங்காசனத்தலிருந்து
வந்தது.

6 அப்ெபாழுது த ரளான மக்கள் ேபாடும்
ஆரவாரம்ேபாலவும்,

ெபரியெவள்ளத்தன்இைரச்சைலப்ேபாலவும்,
பலத்த இடிமுழக்கம்ேபாலவும், ஒரு
சத்தம்உண்டாக :

அல்ேலலூயா, சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்ராஜ்யபாரம்பண்ணுகறார்.

7 நாம் சந்ேதாஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து
அவருக்குத்துதெசலுத்தக்கடேவாம்.

ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய தருமணம்
வந்தது,

அவருைடய மைனவ தன்ைன
ஆயத்தம்பண்ணினாள்” என்று
ெசால்லக்ேகட்ேடன்.

8 சுத்தமும் ப ரகாசமுமான ெமல்லிய
ஆைட அணிந்துெகாள்ளும்படி அவளுக்கு
தரப்பட்டது; அந்த ெமல்லிய ஆைட
பரிசுத்தவான்களுைடய நீத கேள.
9 பன்னும், அவன் என்ைனப்
பார்த்து: “ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய
தருமணவருந்துக்கு அைழக்கப்பட்டவர்கள்
பாக்கயவான்கள்” என்று எழுது என்றான்.
ேமலும், இைவகள் ேதவனுைடய
சத்தயமான வசனங்கள் என்று என்னுடேன
ெசான்னான். 10 அப்ெபாழுது அவைன
வணங்கும்படி அவனுைடய பாதத்தல்
வழுந்ேதன். அவன் என்ைனப் பார்த்து:
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இப்படிச் ெசய்யாதபடிக்குப் பார்;
உன்ேனாடும் இேயசுைவக்குறத்துச்
சாட்ச ய ட்ட உன் சேகாதரர்கேளாடு
நானும் ஒரு ஊழியக்காரன்; ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள். இேயசுைவப்பற்றன சாட்ச
தீர்க்கதரிசனத்தன் ஆவயாக இருக்க றது
என்றான்.

ெவள்ைளக் குதைரயன்ேமல்
ஏறயருந்தவர்

11 பன்பு, பரேலாகம் த றந்தருப்பைதப்
பார்த்ேதன்; இேதா, ஒரு ெவள்ைளக்குதைர
காணப்பட்டது, அதன்ேமல் ஏறயருந்தவர்
உண்ைமயும் சத்தயமும் உள்ளவர்
என்று அைழக்கப்பட்டவர்; அவர் நீதயாக
நயாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகறார்.
12அவருைடயகண்கள்அக்கனிஜூவாைலையப்ேபாலிருந்தன,
அவருைடய தைலயன்ேமல் அேநக
க ரீடங்கள் இருந்தன; அவருக்ேகயன்ற
ேவெறாருவருக்கும் ெதரியாத ஒரு
ெபயரும் எழுதயருந்தது. 13 இரத்தத்தல்
ேதாய்க்கப்பட்ட ஆைடைய அணிந்தருந்தார்;
அவருைடய ெபயர் ேதவனுைடய வார்த்ைத
என்பேத. 14 பரேலாகத்தலுள்ள பைடகள்
ெவண்ைமயும் சுத்தமுமான ெமல்லிய
ஆைட அணிந்தவர்களாக, ெவள்ைளக்
குதைரகளின்ேமல் ஏற , அவருக்குப்
பன் ெசன்றார்கள். 15 அந்நய மக்கைள
ெவட்டும்படிக்கு அவருைடய வாயலிருந்து
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கூர்ைமயான வாள் புறப்படுக றது;
இரும்புக்ேகாலால் அவர்கைள அரசாளுவார்;
அவர் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
கடுைமயான ேகாபமாக ய மதுபான
ஆைலைய மித க்க றார். 16 ராஜாத
ராஜா, கர்த்தாத கர்த்தா என்னும் நாமம்
அவருைடய ஆைடயன்ேமலும் அவருைடய
ெதாைடயன்ேமலும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
17 பன்பு ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில்
ந ற்பைதப் பார்த்ேதன்; அவன் வானத்தன்
நடுவல் பறக்க ற எல்லாப் பறைவகைளயும்
பார்த்து: 18 நீங்கள் ராஜாக்களின்
மாம்சத்ைதயும், பைடத் தளபத களின்
மாம்சத்ைதயும், பலவான்களின்
மாம்சத்ைதயும், குதைரகளின்
மாம்சத்ைதயும், அைவகளின்ேமல்
ஏறயருக்க றவர்களின் மாம்சத்ைதயும்,
சுதந்த ரமானவர்கள், அடிைமகள், ச ற ேயார்,
ெபரிேயார், இவர்களுைடய மாம்சத்ைதயும்
அழிக்கும்படிக்கு, ேதவன் ெகாடுக்கும்
வருந்துக்குக் கூடிவாருங்கள் என்று மிகுந்த
சத்தமாகக் கூப்ப ட்டான். 19 பன்பு, மிருகமும்
பூமியன் ராஜாக்களும் அவர்களுைடய
பைடகளும், குதைரயன்ேமல்
ஏறயருக்க றவேராடும் அவருைடய
பைடகேளாடும் யுத்தம்பண்ணுவதற்கு
வருவைதப் பார்த்ேதன். 20 அப்ெபாழுது
மிருகம் ப டிக்கப்பட்டது; மிருகத்தன்முன்பாக
அற்புதங்கள் ெசய்த கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும்
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ப டிக்கப்பட்டான். தன்னுைடய
அற்புதங்கள் மூலமாக மிருகத்தன்
முத்தைரைய அணிந்தவர்கைளயும் அதன்
உருவத்ைத வணங்கனவர்கைளயும்
ஏமாற்றனவன் இவேன; இருவரும்
கந்தகம் எரிக ற அக்கனிக்கடலிேல
உய ேராடு தள்ளப்பட்டார்கள். 21 மற்றவர்கள்
குதைரயன்ேமல் ஏறனவருைடய
வாயலிருந்து புறப்படுக ற வாளினால்
ெகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்களுைடய
மாம்சத்தனால் பறைவகள் யாவும்
தருப்தயைடந்தன.

அத்த யாயம் 20
ஆயரவருடஅரசாட்ச

1 ஒரு ேதவதூதன் பாதாளத்தன்
தறவுேகாைலயும் ெபரிய சங்கலிையயும்
தன் ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு
வானத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன். 2 ப சாசு என்றும் சாத்தான்
என்றும் ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தல்
இருந்த பாம்பாக ய இராட்சசப் பாம்ைப
அவன் படித்து, அைத ஆய ரம் வருடங்கள்
கட்டிைவத்து, அந்த ஆய ரம் வருடங்கள்
நைறேவறும்வைரக்கும் அது மக்கைள
ஏமாற்றாதபடிக்கு அைதப் பாதாளத்த ேல
ேபாட்டு, அதன்ேமல் முத்தைரேபாட்டான்.
3 அதற்குப்பன்பு அது ெகாஞ்சக்காலம்
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வடுதைலயாகேவண்டும். 4 அன்றயும்,
நான் சங்காசனங்கைளப் பார்த்ேதன்;
நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுக்கும்படி
அத காரம் அளிக்கப்பட்டவர்கள்
அைவகளின்ேமல் உட்கார்ந்தார்கள்.
இேயசுைவப்பற்றய சாட்ச யனிமித்தமும்
ேதவனுைடய வசனத்தனிமித்தமும்
ச ரச்ேசதம்பண்ணப்பட்டவர்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளயும், மிருகத்ைதயாவது
அதன் உருவத்ைதயாவது வணங்காமலும்
தங்களுைடய ெநற்றயலும்
தங்களுைடய ைகயலும் அதன்
முத்தைரையத் அணிந்துெகாள்ளாமலும்
இருந்தவர்கைளயும் பார்த்ேதன். அவர்கள்
உய ர்த்ெதழுந்து கறஸ்துேவாடுகூட ஆய ரம்
வருடங்கள்அரசாண்டார்கள். 5மரணமைடந்த
மற்றவர்கள் அந்த ஆய ரம் வருடங்கள்
முடியும்வைர உய ரைடயவல்ைல. இதுேவ
முதலாம் உய ர்த்ெதழுதல். 6 முதலாம்
உய ர்த்ெதழுதலுக்குப் பங்குள்ளவன்
பாக்கயவானும் பரிசுத்தவானுமாக
இருக்க றான்; இவர்கள்ேமல் இரண்டாம்
மரணத்தற்கு அதகாரம் இல்ைல; இவர்கள்
ேதவனுக்கும் கறஸ்துவற்கும் முன்பாக
ஆசாரியர்களாக இருந்து, அவேராடுகூட
ஆய ரம்வருடங்கள்அரசாளுவார்கள்.

சாத்தானின்தண்டைன
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7 அந்த ஆய ரம் வருடங்கள்
முடியும்ேபாது சாத்தான் தன்
காவலிலிருந்து வடுதைலயாக ,
8 பூமியன் நான்கு தைசகளிலுமுள்ள
ேதசத்து மக்களாகய ேகாைகயும்
மாேகாைகயும் ஏமாற்றவும், அவர்கைள
யுத்தத்த ற்குக் கூட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கும்
புறப்படுவான்; அவர்களுைடய
எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்ேபால
இருக்கும். 9 அவர்கள் பூமிெயங்கும்
ந ரம்ப , பரிசுத்தவான்களுைடய
பாைளயத்ைதயும், ப ரியமான
நகரத்ைதயும் வைளந்துெகாண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது ேதவனால் வானத்தலிருந்து
அக்கனி இறங்க அவர்கைள
அழித்துப்ேபாட்டது. 10 ேமலும் அவர்கைள
ஏமாற்றன ப சாசானவன், மிருகமும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச யும் இருக்க ற
இடமாகய அக்கனியும் கந்தகமுமான
கடலிேல தள்ளப்பட்டான். அவர்கள்
இரவும் பகலும் எல்லாக் காலங்களிலும்
வாத க்கப்படுவார்கள்.

மரணம்நயாயந்தீர்க்கப்பட்டது
11 பன்பு, நான் ெபரிய ெவள்ைளச்

சங்காசனத்ைதயும் அதன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்க றவைரயும் பார்த்ேதன்;
அவருைடய சமூகத்தலிருந்து பூமியும்
வானமும் அகன்றுேபாயன; அைவகளுக்கு
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இடங்காணப்படவல்ைல. 12 மரித்ேதாராக ய
ச ற ேயாைரயும் ெபரிேயாைரயும்
ேதவனுக்குமுன்பாக ந ற்பைதப்
பார்த்ேதன்; அப்ெபாழுது புத்தகங்கள்
தறக்கப்பட்டன; ஜீவபுத்தகம் என்னும்
ேவெறாரு புத்தகமும் த றக்கப்பட்டது;
அப்ெபாழுது அந்தப் புத்தகங்களில்
எழுதப்பட்டைவகளின்படிேய மரித்ேதார்
தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளுக்குத்தக்கதாக
நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 13 கடல்
தன்னிலுள்ள மரித்ேதாைர ஒப்புவத்தது;
மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள
மரித்ேதாைர ஒப்புவத்தன. அைனவரும்
தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளின்படிேய
நயாயத்தீர்ப்பைடந்தார்கள். 14 அப்ெபாழுது
மரணமும் பாதாளமும் அக்கனிக்கடலிேல
தள்ளப்பட்டன. இது இரண்டாம் மரணம்.
15 ஜீவபுத்தகத்த ேல எழுதப்பட்டவனாகக்
காணப்படாதவன் எவேனா அவன்
அக்கனிக்கடலிேலதள்ளப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 21
புதயஎருசேலம்

1 பன்பு, நான் புதய வானத்ைதயும் புதய
பூமிையயும் பார்த்ேதன்; முந்தன வானமும்
முந்தன பூமியும் ஒழிந்துேபாயன; கடலும்
இல்லாமல்ேபானது. 2 ேயாவானாகய
நான், புதய எருசேலமாகய பரிசுத்த
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நகரத்ைத ேதவனிடத்தலிருந்து
பரேலாகத்ைதவ ட்டு இறங்க வருவைதப்
பார்த்ேதன்; அது தன் கணவனுக்காக
அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. 3 ேமலும்,
பரேலாகத்தலிருந்து உண்டான ஒரு
ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அது:
இேதா, மனிதர்களிடத்த ேல ேதவனுைடய
வாசஸ்தலம் இருக்க றது, அவர்களிடத்த ேல
அவர் வாசமாக இருப்பார்; அவர்களும்
அவருைடய மக்களாக இருப்பார்கள்,
ேதவன்தாேம அவர்கேளாடு இருந்து
அவர்களுைடய ேதவனாக இருப்பார்.
4 அவர்களுைடய கண்ணீர் யாைவயும்
ேதவன் துைடப்பார்; இனி மரணமுமில்ைல,
துக்கமுமில்ைல, அலறுதலுமில்ைல,
வருத்தமுமில்ைல; முந்தனைவகள்
ஒழிந்துேபாயன என்று ெசான்னது.
5 சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருந்தருந்தவர்:
இேதா, நான் எல்லாவற்ைறயும்
புத தாக்குக ேறன் என்றார். பன்னும்
அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தயமும்
உண்ைமயுமானைவகள், இைவகைள
எழுது என்றார். 6 அன்றயும், அவர்
என்ைனப் பார்த்து: ஆயற்று, நான்
அல்பாவும், ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும்,
முடிவுமாக இருக்க ேறன். தாகமாக
இருக்க றவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீர்
ஊற்றலிருந்து இலவசமாகக் ெகாடுப்ேபன்.



ெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்21:7lxxviiiெவளிப்படுத்தனவேசஷம்அத்தயாயம்21:12

7ெஜயங்ெகாள்ளுகறவன் எல்லாவற்ைறயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவான்; நான் அவன்
ேதவனாகஇருப்ேபன்,அவன்என்குமாரனாக
இருப்பான். 8 பயப்படுக றவர்களும்,
அவசுவாச களும், அருவருப்பானவர்களும்,
ெகாைலபாதகர்களும், வபசாரக்காரர்களும்,
சூனியக்காரர்களும், வக்க ரக
ஆராதைனக்காரர்களும், ெபாய்யர்கள்
அைனவரும் இரண்டாம் மரணமாகய
அக்கனியும் கந்தகமும் எரிக ற கடலிேல
பங்கைடவார்கள் என்றார். 9 பன்பு,
கைடச யான ஏழுவாைதகளால் நைறந்த ஏழு
கலசங்கைளயுைடய அந்த ஏழு தூதர்களில்
ஒருவன் என்னிடத்தல் வந்து: நீ இங்ேக வா,
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய மைனவயாகய
மணமகைள உனக்குக் காண்பக்க ேறன்
என்று ெசால்லி, 10 ெபரிதும் உயரமுமான
ஒரு மைலயன்ேமல் என்ைன ஆவயல்
ெகாண்டுேபாய், ேதவனுைடய மகைமைய
அைடந்த எருசேலமாகய பரிசுத்த நகரம்
பரேலாகத்ைதவ ட்டு ேதவனிடத்தலிருந்து
இறங்கவருகறைத எனக்குக் காண்பத்தான்.
11 அதன் ப ரகாசம் மிகவும் வைலயுயர்ந்த
இரத்தனக்கல்ைலப்ேபாலவும், பளிங்கன்
ஒளியுள்ள வச்ச ரக்கல்ைலப்ேபாலவும்
இருந்தது. 12அதற்குப் ெபரிதும் உயரமுமான
மதலும், க ழக்ேக மூன்று வாசல்கள்,
வடக்ேக மூன்று வாசல்கள், ெதற்ேக
மூன்று வாசல்கள், ேமற்ேக மூன்று
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வாசல்கள் ஆகப் பன்னிரண்டு வாசல்களும்
இருந்தன. 13 வாசல்களின் அருேக
பன்னிரண்டு தூதர்களிருந்தார்கள்; அந்த
வாசல்களின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தல்
உள்ள பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தாருைடய
நாமங்களும்எழுதப்பட்டிருந்தன. 14நகரத்தன்
மதலுக்குப் பன்னிரண்டு அஸ்தபாரக்
கற்கள் இருந்தன; அைவகள்ேமல்
ஆட்டுக்குட்டியானவருைடய பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலரின் பன்னிரண்டு ெபயர்களும்
பத ந்தருந்தன. 15 என்னுடேன ேபசனவன்,
நகரத்ைதயும் அதன் வாசல்கைளயும்
அதன் மதைலயும் அளக்கறதற்கு ஒரு
ெபாற்ேகாைலப் ப டித்தருந்தான். 16 அந்த
நகரம் சதுரமாக இருந்தது, அதன் அகலமும்
நீளமும் சமமாக இருந்தது. அவன் அந்தக்
ேகாலினால் நகரத்ைத அளந்தான்; அது
இரண்டாய ரத்து இருநூறு க ேலாமீட்டர்
தூர அளவாக இருந்தது; அதன் நீளமும்
அகலமும் உயரமும் சமமாக இருந்தது.
17அவன்அதன்மதைலஅளந்தேபாது,மனித
அளவன்படிேய அது நூற்றுநாற்பத்துநான்கு
முழமாக இருந்தது. 18 அதன் மதல்
வச்ச ரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது;
நகரம் ெதளிந்த பளிங்குக்கு ஒப்பான
சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 19 நகரத்து
மதல்களின் அஸ்தபாரங்கள்
எல்லாவைக இரத்தனங்களினாலும்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன; முதலாம்
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அஸ்தபாரம் வச்ச ரக்கல், இரண்டாவது
இந்த ரநீலம், மூன்றாவது சந்த ரகாந்தம்,
நான்காவது மரகதம், 20 ஐந்தாவது
ேகாேமதகம், ஆறாவது பதுமராகம்,
ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம், எட்டாவது
படிகப்பச்ைச, ஒன்பதாவது புஷ்பராகம்,
பத்தாவது ைவடூரியம், பத ேனாராவது
சுநீரம், பன்னிரண்டாவது சுகந்த இைவகேள.
21 பன்னிரண்டு வாசல்களும் பன்னிரண்டு
முத்துக்களாக இருந்தன; ஒவ்ெவாரு
வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாயருந்தது.
நகரத்தன் வீத ெதளிவுள்ள பளிங்குேபாலச்
சுத்தப்ெபான்னாக இருந்தது. 22 அத ேல
ேதவாலயத்ைத நான் பார்க்கவல்ைல;
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனாகய
கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம
அதற்கு ஆலயம். 23 நகரத்த ற்கு
ெவளிச்சம் ெகாடுக்கச் சூரியனும்
சந்த ரனும் அதற்கு ேவண்டியதல்ைல;
ேதவனுைடய மகைமேய அைதப்
ப ரகாச ப்ப த்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவேர
அதற்கு வளக்கு. 24 இரட்ச க்கப்படுக ற
மக்கள் அதன் ெவளிச்சத்த ேல
நடப்பார்கள். பூமியன் ராஜாக்கள்
தங்களுைடய மகைமையயும் கனத்ைதயும்
அதற்குள்ேள ெகாண்டுவருவார்கள்.
25 அங்ேக இரவு இல்லாதபடியால், அதன்
வாசல்கள் பகலில் அைடக்கப்படுவேத
இல்ைல. 26 உலகத்தாருைடய
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மகைமையயும் கனத்ைதயும் அதற்குள்ேள
ெகாண்டுவருவார்கள். 27 தீட்டுள்ளதும்
அருவருப்ைபயும் ெபாய்ையயும்
நடப்ப க்க றதுமாகய ஒன்றும் அதல்
ெசல்வதல்ைல; ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
ஜீவபுத்தகத்தல் எழுதப்பட்டவர்கள்மட்டும்
அதல்ெசல்வார்கள்.

அத்த யாயம் 22
ஜீவநத

1 பன்பு, பளிங்ைகப்ேபால ெதளிவான
ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நத
ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும்
இருக்கற சங்காசனத்தலிருந்து புறப்பட்டு
வருகறைத எனக்குக் காண்பத்தான்.
2 நகரத்து வீதயன் மத்தயலும், நதயன்
இருகைரயலும், பன்னிரண்டு வதமான
கனிகைளத்தரும் ஜீவமரம் இருந்தது,
அது மாதந்ேதாறும் தன் கனிையக்
ெகாடுக்கும்; அந்த மரத்தன் இைலகள்
மக்கள் ஆேராக்கயமாக வாழ்வதற்குத்
தகுந்தைவகள். 3 இனி சாபமில்ைல.
ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கற
சங்காசனம் அதலிருக்கும். 4 அவருைடய
ஊழியக்காரர்கள் அவைரச் ேசவ த்து,
அவருைடய முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள்,
அவருைடய ெபயர் அவர்களுைடய
ெநற்ற களில் இருக்கும். 5 அங்ேக
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இரவுகள் இருக்காது; வளக்கும்
சூரியனுைடய ெவளிச்சமும் அவர்களுக்கு
ேவண்டியதல்ைல; ேதவனாகய
கர்த்தாேவ அவர்கள்ேமல் ப ரகாச ப்பார்.
அவர்கள் எல்லாக் காலங்களிலும்
அரசாளுவார்கள். 6 பன்பு, ேதவதூதன்
என்ைனப் பார்த்து: “இந்த வசனங்கள்
உண்ைமயும் சத்தயமானைவகள், சீக்க ரமாக
நடக்கேவண்டியைவகைளத் தம்முைடய
ஊழியக்காரர்களுக்குக் காட்டும்படி, பரிசுத்த
தீர்க்கதரிச களின்கர்த்தராக யேதவனானவர்
தம்முைடயதூதைனஅனுப்பனார்”.

இேயசுசீக்க ரமாகவருகறார்
7 “இேதா, சீக்க ரமாக வருக ேறன்;

இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளக் கைடப டிக்க றவன்
பாக்கயவான்” என்றார். 8 ேயாவானாகய
நாேன இைவகைளப் பார்த்தும் ேகட்டும்
இருந்ேதன். நான் ேகட்டுப் பார்த்தேபாது,
இைவகைள எனக்குக் காண்பத்த
தூதைன வணங்கும்படி அவன் பாதத்தல்
வழுந்ேதன். 9 அதற்கு அவன்: நீ இப்படிச்
ெசய்யேவண்டாம்; “உன்ேனாடும் உன்
சேகாதரர்கேளாடும் தீர்க்கதரிச கேளாடும்,
இந்தப் புத்தகத்தன் வசனங்கைளக்
கைடப டிக்க ற ஊழியர்களில் நானும்
ஒருவன்; ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்”
என்றான். 10 அவர் என்ைனப் பார்த்து:
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இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்களுக்கு முத்தைர ேபாடேவண்டாம்;
காலம் ெநருங்கயருக்க றது.
11 “அநயாயம் ெசய்க றவன் இன்னும்
அநயாயம் ெசய்யட்டும்; அசுத்தமாக
இருக்க றவன் இன்னும் அசுத்தமாக
இருக்கட்டும்; நீதயுள்ளவன் இன்னும்
நீதெசய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன்
இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். 12 இேதா,
சீக்க ரமாக வருக ேறன்; அவனவனுைடய
ெசய்ைககளின்படி அவனவனுக்கு நான்
அளிக்கும் பலன் என்ேனாடுகூட வருகறது.
13 நான் அல்பாவும் ஓெமகாவும், ெதாடக்கமும்
முடிவும், முந்தனவரும் ப ந்தனவருமாக
இருக்க ேறன். 14 ஜீவமரத்தன்ேமல்
அதகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும்,
வாசல்கள்வழியாக நகரத்த ற்குள்
ெசல்வதற்கும்அவருைடய கட்டைளகளின்படி
ெசய்க றவர்கள் பாக்கயவான்கள்.
15 நாய்களும், சூனியக்காரர்களும்,
வபசாரக்காரர்களும், ெகாைலபாதகர்களும்,
வக்க ரகஆராதைனக்காரர்களும்,ெபாய்ைய
வரும்ப அதன்படி ெசய்க ற அைனவரும்
ெவளிேய இருப்பார்கள். 16 இைவகைள
சைபகளில் உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
ெதரிவ க்கும்படிக்கு இேயசுவாகய
நான் என் தூதைன அனுப்ப ேனன்.
நான் தாவீதன் ேவரும், வம்சமும்,
ப ரகாசமுள்ள வடியற்கால நட்சத்த ரமுமாக
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இருக்க ேறன்” என்றார். 17 ஆவயானவரும்
மணமகளும் வா என்கறார்கள்;
ேகட்க றவனும் வா என்பானாக;
தாகமாக இருக்க றவன் வரேவண்டும்;
வருப்பமுள்ளவன் ஜீவத்தண்ணீைர
இலவசமாக வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும்.
18 இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள தீர்க்கதரிசன
வசனங்கைளக் ேகட்க ற அைனவருக்கும்
நான் சாட்ச யாக எச்சரிக்க றதாவது: ஒருவன்
இைவகேளாடு எைதயாவது கூட்டினால்,
இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதயருக்க ற
வாைதகைள ேதவன் அவன்ேமல்
கூட்டுவார். 19 ஒருவன் இந்தத் தீர்க்கதரிசன
புத்தகத்தன் வசனங்களிலிருந்து
எைதயாவது எடுத்துப்ேபாட்டால்,
ஜீவபுத்தகத்தலிருந்தும், பரிசுத்த
நகரத்தலிருந்தும், இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டைவகளில் இருந்தும்,அவனுைடய
பங்ைக ேதவன் எடுத்துப்ேபாடுவார்.
20 இைவகைளச் சாட்ச யாக
அறவக்க றவர்: “உண்ைமயாகேவ நான்
சீக்க ரமாக வருக ேறன்” என்கறார்.
“ஆெமன், கர்த்தராக ய இேயசுேவ,
வாரும்.” 21 நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைப உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பதாக.ஆெமன்.
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