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యోహాను రాసిన పకటన గంథం
గంథకర
పభువు తన దూత దావ్రా వెలల్డించిన దానిన్ గంథసత్ం

చేసిన వాడిగా అపోసత్లుడు యోహాను తనను పరిచయం
చేసుకుంటునాన్డు. జసిట్న్ మారట్ర్, ఐరేనియస్, హిపోప్ టస్,
తెరులల్న్, అలెగాజ్ ండియా వా న కెల్మెంటు, మురటోరియనుల్
మొద న వారంతా పకటన గంథం రచయితగా అపోసత్లుడు
యోహానునే పేరొక్నాన్రు. పకటన గంథానిన్ యోహాను దరశ్న
సాహితయ్ లిలోరాశాడు. ఇదియూదుల రచనా లికి సంబంధించిన
నమూనా. ఇందులో హింసలోల్ ఉనన్వారికి అలంకారికంగా,
సాదృశయ్రూపంగానిరీకష్ణను (అంతిమవిజయందేవునిదే)వెలల్డించే
పధధ్తి కనిపిసుత్ ంది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 90 - 96
ఏజియన్ సముదంలో ఒక దీవ్పం పతామ్స్ లో తాను ఉనన్టుట్

యోహాను చెబుతునాన్డు. అకక్డ అతనికి ఈ దరశ్నాలు కలిగాయి.
సీవ్కర
ఆసియాలోని 7 సంఘాల కోసం ఈ పవచనాలు వచాచ్యని

యోహాను చెపాప్డు.
పయోజనం
పకటన గంథ రచన ఉదేద్శం కీసుత్ ను (1:1), అయన వయ్కితావ్నిన్,

అయన బలపభావాలను, తవ్రలో జరగబోయే వాటిని అయన
సేవకులకు చూపించడం. ఈ లోకం తవ్రలో అంతం అవుతుందనీ,
తీరుప్ తపప్క వసుత్ ందనీ చెపేప్ అంతిమ హెచచ్రిక ఇందులో ఉంది.
తమబటట్లుతెలల్గాఉంచుకునన్వారికోసంఎదురు చూసుత్ నన్ పరలోక
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భవం తాలూకు మచుచ్తునకలు ఈ గంథంలో కనిపిసాత్ యి. మహా
బాధల కాలం, అందులోని యాతనలు, అవిశావ్సులు శాసవ్తంగా
అనుభవించబోయే నరకాగిన్ఈ గంథం మనకు చూపుతుంది.
సాతాను పతనం, అతని, అతని దూతల వినాశనం ఇందులో
మనకు కనిపిసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
వెలల్డింపు

విభాగాలు
1. కీసుత్ చేసిన వెలల్డింపు,యేసు ఇచిచ్న సాకష్ ం— 1:1-8
2. “నీవు చూసినవి” — 1:9-20
3. ఏడు సాథ్ నిక సంఘాలు— 2:1-3:22
4. తవ్రలో సంభవించబోయేవి— 4:1-22:5
5. పభువిచేచ్చివరిహెచచ్రిక,అపోసత్లునిచివరిపారథ్న—22:6-
21

ముందుమాటలు
1ఇది తవ్రలోజరగాలిస్న సంగతులనుయేసుకీసుత్ తనదాసులకు

చూపించడం కోసం దేవుడు ఆయనకు ఇచిచ్న పతయ్కష్త. ఆయన
తన దేవదూతను పంపి తన దాసు నయోహానుకు ఈ సంగతులను
తెలియజేశాడు. 2యోహాను దేవుని వాకుక్ను గురించీ యేసు కీసుత్
సా నిన్ గురించీ తాను చూసినదానంతటికీ సా గా ఉనాన్డు.

3 ఈ పవచన వాకాయ్లను బిగగ్రగా చదివేవాడూ, వాటిని వినే
వారూ, వాటి పకారం నడుచుకునే వారూ ధనయ్ జీవులు. ఎందుకంటే
సమయం దగగ్ర పడింది.

4 ఆసియలో ఉనన్ ఏడు సంఘాలకు శుభాకాంకష్లతో యోహాను
రాసుత్ నన్ సంగతులు. పూరవ్ం ఉండి, పసుత్ తం ఉంటూ, రానునన్
వాడి నుండీ, ఆయన సింహాసనంముందు ఉనన్ ఏడు ఆతమ్ల నుండీ,
5 నమమ్క న సా , చనిపోయిన వారిలో నుండి పథముడిగా లేచిన
వాడూ, భూరాజులందరి పరిపాలకుడూ అయిన యేసు కీసుత్ నుండీ
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కృపా,శాంతీమీకు కలుగుగాక. ఆయనమనలనుపేమిసూత్ తనరకం
దావ్రామనలనుమనపాపాలనుండివిడిపించాడు. 6మనలనుతన
తండిఅయినదేవునికి ఒకరాజయ్ంగానూ,యాజకులుగానూ చేశాడు.
ఆయనకు కీరియశసుస్లూ, అధికారమూ కలకాలం ఉంటాయిగాక!
7చూడండి! ఆయనమేఘం ఎకిక్ వసుత్ నాన్డు.
ఆయనను పతి కనూన్ చూసుత్ ంది. ఆయనను పొడిచిన వారు కూడా

చూసాత్ రు.
భూమి ఉనన్ జనాలందరూ ఆయనను చూసి గుండెలు

బాదుకుంటారు.
8 “ఆలాఫ్, ఒమేగా నేనే. పసుత్ తముంటూ, పూరవ్ం ఉండి,

భవిషయ్తుత్ లో వచేచ్వాణిణ్ . సరవ్శకి గలవాణిణ్” అని పభువు
అంటునాన్డు.

పతమ్సులోయోహానుకు కీసుత్ విశవ్రూపం
9మీసోదరుణీన్, యేసు కోసం కలిగే హింసలోనూ, రాజయ్ంలోనూ,

ఓరుప్లోనూమీలోఒకడినీఅయినయోహానుఅనేనేనుదేవునివాకుక్
కోసం,యేసు సాకష్ ం కోసం పతమ్సు దీవ్పంలో ఉనాన్ను.

10 పభువు దినాన నేను దేవుని ఆతమ్ సావ్ధీనంలో ఉనన్పుప్డు
భేరీనాదం లాంటి ఒక పెదద్ సవ్రం 11 నా వెనక వినిపించింది.
“నువువ్ చూసుత్ నన్ది ఒక పుసత్కంలో రాయి. దానిన్ ఎఫెసు, సుమ్రన్,
పెరగ్ము,తుయ ర,సారీద్స్ ,ఫిలదెలిఫ్య,లవొదికయలలోఉనన్ఏడు
సంఘాలకు పంపు” అని చెపప్డం వినాన్ను.

12 అది వింటూనే “ఎవరిదీ సవ్రం?” అని చూడడానికి వెనకిక్
తిరిగాను. అకక్డ ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాలను చూశాను. 13 ఆ
ఏడు బంగారు దీపసత్ంభాలమధయ్ మనుషయ్ కుమారుడిలాంటి వయ్కిని
చూశాను. పాదాలను తాకుతునన్ ఒక పొడవాటి అంగీని ఆయన
ధరించాడు. రొముమ్కు బంగారు నడికటుట్ కటుట్ కుని ఉనాన్డు.
14ఆయన తల, తల వెంటుకలూ ఉనిన్లాగా, మంచు అంత తెలల్గా
ఉనాన్యి. ఆయన కళ ళ్ అగిన్ జావ్లలాల్ ఉనాన్యి. 15 ఆయన
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పాదాలుకొలిమిలోకాలుతూతళతళమెరుసుత్ నన్ కంచులాఉనాన్యి.
ఆయన కంఠ సవ్రం వేగంగా పడుతునన్ మహా జలపాతం ధవ్నిలా
ఉంది. 16ఆయన కుడి చేతిలో ఏడు నకష్తాలునాన్యి. ఆయన నోటి
నుండి పదు న రెండు అంచుల కతిత్ బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన
ముఖం తనపూరణ్ శకితో పకాశిసుత్ నన్ సూరుయ్డిలా ఉంది.

17 నేను ఆయనను చూడగానే నిశేచ్షుట్ డి నా ఆయన కాళళ్
దగగ్ర పడాడ్ ను. అపుప్డు ఆయన తన కుడి చేతిని నా ఉంచి
నాతో ఇలా అనాన్డు, “భయపడకు, మొదటివాణీణ్ చివరివాణీణ్
నేనే. 18 జీవిసుత్ నన్వాణీణ్ నేనే. చనిపోయాను కానీ శాశవ్తకాలం
జీవిసుత్ నాన్ను. మరణానికీ,పాతాళలోకానికీతాళం చెవులునాదగగ్రే
ఉనాన్యి. 19 ఇపుప్డు నువువ్ చూసిన సంగతులనూ పసుత్ తమునన్
సంగతులనూ, వీటి తరువాత జరగబోయేసంగతులనూ రాయి.

20 నా కుడి చేతిలో నువువ్ చూసిన ఏడు నకష్తాలు, ఆ ఏడు
బంగారుదీపసత్ంభాలరహసయ్ంఇది,ఆఏడునకష్తాలుఏడుసంఘాల
దూతలు. ఏడు దీపసత్ంభాలు ఏడు సంఘాలు.

2
ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ

1 “ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
తన కుడి చేతిలో ఏడు నకష్తాలను పటుట్ కుని ఏడు దీపసత్ంభాల

మధయ్ తిరిగేవాడు చెపేప్ విషయాలు ఏవంటే, 2 నువువ్ చేసుత్ నన్
పనులూ, నువువ్ పడుతునన్ కషట్మూ, నీ ఓరూప్ నాకు తెలుసు.
నువువ్ దురామ్రుగ్ లను సహించలేవనీ, అపొసత్లులు కాకుండానే,
మేము అపొసత్లులం అని చెపుప్కుంటూ తిరిగే వారిని పరీ ంచివారు
మోసగాళళ్ని పసిగటాట్ వనీనాకు తెలుసు. 3ఎంతోఓరుప్తో నువువ్నా
నామం కోసం భారం భరిసూత్ అలసి పోలేదనీనాకు తెలుసు.

4అయినానీవిషయంలోనాకుఅభయ్ంతరంఒకటిఉంది. మొదటోల్
నీకునన్ పేమను నువువ్ వదిలి వేశావు. 5 కాబటిట్ ఎంత ఉనన్త
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సాథ్ యి నుండి నువువ్ పడిపోయావో గురు చేసుకో. పశాచ్తాత్ పపడి
పారంభంలో చేసిన పనులు చెయియ్. అలా చేసి నువువ్ మారితే సరి.
లేకపోతే నేను వచిచ్ నీ దీపసత్ంభానిన్ అకక్డ నుండి తీసివేసాత్ ను.
6 అయితే నీలో ఈ విషయం ఉంది. నికొలాయితులు అనే వారి
పనులను నువువ్ అసహియ్ంచుకుంటునాన్వు. ఆ పనులంటే నాకూ
అసహయ్మే.

7మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.
జయించేవాణిణ్ దేవుని పరమ నివాసంలో ఉనన్ జీవ వృకష్ ఫలాలను
తిననిసాత్ ను.”

సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ
8 “సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
మొదటివాడూ చివరివాడూ చనిపోయి తిరిగి బతికిన వాడు

చెబుతునన్దేమిటంటే, 9నువువ్ పడుతునన్హింసలూ,నీపేదరికమూ
నాకు తెలుసు. కానీనువువ్ ధనవంతుడివే. మేముయూదులమేఅని
కి అంటునాన్ నిజానికి సాతాను సమాజానికి చెందినవారు నినెన్లా
దూషణల పాలు చేసుత్ నాన్రో నాకు తెలుసు. 10 నీకు కలగబోయే
కషాట్ లను గురించి భయపడవదుద్ . విను, మిమమ్లిన్ పరీ ంచడానికి
సాతాను మీలో కొందరిని చెరలో వేయించబోతునాన్డు. పది రోజులు
హింస ఉంటుంది. చనిపోయేంత వరకూ నమమ్కంగా ఉండు. నేను
నీకు జీవ కిరీటం ఇసాత్ ను.

11 చెవులు ఉనన్వాడు దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్ మాట
వినండి. జయించేవాడికి రెండవమరణం ఏ హని చేయలేదు.”

పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘానికి లేఖ
12 “పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
రెండు పులా పదునునన్ కతిత్ కలవాడు చెబుతునన్ సంగతులు.

13 నీ నివాసం సాతాను సింహాసనం ఉనన్ చోట ఉంది అని నాకు
తెలుసు. అయినానాపేరును నువువ్ గటిట్గా పటుట్ కునాన్వు. సాతాను
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నివసించే ఆ సథ్లంలో నా కోసం సాకష్ ం చెపిప్న అంతిపా అనే నా
విశావ్సిని చంపిన రోజులోల్ కూడా నువువ్ నీ విశావ్సానిన్ వదలేల్దు.

14 అయినా నువువ్ చేసుత్ నన్ కొనిన్ తపుప్లను నేను ఎతిత్
చూపాలిస్ందే. అవేవంటే ఇశాయేలీయులు విగహాలకు బలి ఇచిచ్న
వాటిని తినేలా, వయ్భిచారం చేసేలా వారిని తపుప్దారి పటిట్ంచమని
బాలాకుకు నూరిపోసిన బిలాము బోధను ఖచిచ్తంగా పాటించేవారు
నీలో ఉనాన్రు. 15అలాగే నికొలాయితుల బోధను అనుసరించే వారు
కూడా నీలో ఉనాన్రు. 16కాబటిట్ పశాచ్తాత్ పపడు. లేకపోతే నీ దగగ్రికి
తవ్రగా వసాత్ ను. నా నోటి నుండి వెలువడుతునన్ కతిత్తో వారితో
యుదధ్ం చేసాత్ ను.

17మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్ మాట విను
గాక. ఎవ తేజయిసాత్ రోఅతణిణ్ దాచిఉంచినమనాన్ను తిననిసాత్ ను.
అంతేకాకుండాఅతనికి తెలల్ రాయినిఇసాత్ ను. ఆరాతిమీదఒక కొతత్
పేరు రాసి ఉంటుంది. ఆ పేరు పొందిన వాడికే అది తెలుసుత్ ంది గానీ
ఇంకెవరికీ తెలియదు.”

తుయ రలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
18 “తుయ రలో ఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.

అగిన్జావ్లలాల్ టి కళ ళ్, మెరుసుత్ నన్ కంచు లాంటి పాదాలూ ఉనన్
వ పుతుడు చెపేప్ సంగతులు ఏమిటంటే, 19 నీ పనులూ నీ పేమా
నీ విశావ్సమూ నీ సేవా నీ ఓరూప్ అనీన్ నాకు తెలుసు. పారంభంలో
నువువ్చేసినపనుల కంటేఇపుప్డునువువ్చేసుత్ నన్ పనులుఎకుక్వని
నాకు తెలుసు.

20 అయినా నీ మీద ఒక తపుప్ ఎతిత్ చూపాలి. అదేమిటంటే
‘నేను పవకని’ అని చెపుప్కుంటునన్ యెజెబెల్ అనే సీని నువువ్
సహిసుత్ నాన్వు. ఆమె తన బోధతో నా సేవకులకు వయ్భిచారం
చేయడం, విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటిని తినడం నేరిప్సూత్
వారిని మోసం చేసూత్ ఉంది. 21 పశాచ్తాత్ పపడడానికి నేను
ఆమెకు సమయమిచాచ్ను. కానీ ఆమె వయ్భిచారం విడిచి
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పశాచ్తాత్ పపడడానికి ఇషట్పడలేదు. 22 ఇదిగో విను, నేను ఆమెను
జబుబ్పడి మంచం పటేట్లా చేసాత్ ను. ఆమెతో వయ్భిచారం చేసిన
వారు పశాచ్తాత్ ప పడాలిస్ందే. లేకపోతే వారు తీవ న హింసలు
పడేలా చేసాత్ ను. 23 ఆమె పిలల్లను కచిచ్తంగా చంపుతాను. దాని
వలల్ అంతరంగాలనూ హృదయాలనూ పరిశీలించేవాణిణ్ నేనే అని
సంఘాలనీన్ తెలుసుకుంటాయి. మీలో పతి ఒకక్రికీ వారు చేసిన
పనుల పకారం పతిఫలం ఇసాత్ ను.

24 అయితే తుయ రలో మిగిలినవారు, అంటే ఈ బోధను
అంగీకరించకుండా,సాతానులో నవిషయాలుఅభయ్సించనివారితో
‘ఇక మరే భారమూ మీ మీద పెటట్ను’ అని చెబుతునాన్ను. 25నా
రాక వరకూ మీకు ఉనన్దానేన్ గటిట్గా పటుట్ కోండి. 26 జయిసూత్ , నా
పనులను చివరి వరకూ చేసేవాడికి జాతుల అధికారం ఇసాత్ ను.
27 అతడు ఇనప దండంతో వారిని పరిపాలిసాత్ డు. వారిని మటిట్
కుండను పగలగొటిట్నటుట్ ముకక్లు చెకక్లు చేసాత్ డు. 28తండి నాకు
ఇచిచ్నటుల్ గా నేనూ అతనికి ఉదయతారను కూడా ఇసాత్ ను.

29 మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్ మాట
వినండి.”

3
సారీద్స్ లోఉనన్ సంఘానికి లేఖ

1 “సారీద్స్ లోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
ఏడు నకష్తాలూ దేవుని ఏడు ఆతమ్లూ ఉనన్వాడు చెపేప్

విషయాలు. నీ పనులు నాకు తెలుసు. బతికి ఉనాన్వనే పేరు
మాతం నీకు ఉంది గానీ నువువ్ చచిచ్న వాడివే. 2 జాగతత్ పడు.
చావడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుకో. ఎందుకంటే
నీ పనులు నా దేవునిముందు నాకు సంపూరణ్ంగా కనిపించడం లేదు.
3 కాబటిట్ నీవు ఉపదేశం ఎలా పొందావో, ఎలా వినాన్వో జాఞ్ పకం
చేసుకో. దానినేఆచరించి పశాచ్తాత్ ప పడు. నువువ్మేలుకొనకపోతే,
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నేను దొంగలా వసాత్ ను. ఏ సమయంలో వసాత్ నో నీకు ఎంతమాతం
తెలియదు.

4 అయితే సారీద్స్ లో నీ దగగ్ర ఉనన్వారిలో కొందరు తమ బటట్లు
మురికి చేసుకోలేదు. వారుయోగుయ్లు. కాబటిట్ వారు తెలల్టి బటట్లు
వేసుకుని నాతో కలసి నడుసాత్ రు. 5 జయించేవాడు తెలల్టి దుసుత్ లు
వేసుకుంటాడు. జీవగంథంలో నుండి అతని పేరును నేను ఎనన్టికీ
తుడిచివేయను. అంతే కాకుండా నా తండి ఎదుటా ఆయన దూతల
ఎదుటాఅతడిపేరు ఒపుప్కుంటాను. 6మీకుచెవులుంటేదేవునిఆతమ్
సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

ఫిలదెలిఫ్యలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
7 “ఫిలదెలిఫ్యలోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
సతయ్ం మూరీభవించిన వాడూ పరిశుదుధ్ డూ దావీదు తాళం

చెవులను చేత పటుట్ కునన్ వాడు; తెరిచాడంటే ఎవరూ మూయలేరు,
మూశాడంటే ఎవరూ తీయలేరు, అలాటి ఈయన చెపేప్
విషయాలేమిటంటే, 8 నీ పనులు నాకు తెలుసు. చూడు, నీ
ఎదుట తలుపు తీసిఉంచాను. దానిన్ ఎవరూమూయలేరు. నీ బలం
సవ్లప్మే అయినా నా వాకుక్కు విధేయత చూపావు. నా నామానిన్
తిరసక్రించలేదు. 9సాతాను సమాజానికి చెందినవా ఉండి,మేము
యూదులమే అని అబదధ్మాడే వారిని రపిప్సాత్ ను. వారు వచిచ్ నీ
కాళళ్ పడి నీకు నమసాక్రం చేసాత్ రు. నేను నినున్ పేమించానని
వారికి అరథ్ం అయేయ్లా చేసాత్ ను. 10 ఓరుప్తో సహించాలనన్ నా
ఆదేశానికి నువువ్ కటుట్ బడి ఉనాన్వు. కాబటిట్ భూమి నివసించే
వారిని పరిశోధించడానికి లోకం మీదికి రాబోయేపరీ కాలంలో నేను
నినున్ కాపాడతాను.

11 నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. నీ కిరీటానిన్ ఎవరూ తీసుకోకుండా
నీకునన్ దానిన్ గటిట్గా పటుట్ కో. 12 జయించేవాణిణ్ నా దేవుని
ఆలయంలో ఒక సత్ంభంగా చేసాత్ ను. అందులో నుండి అతడు ఇక
ఎపప్టికీ బయటకు వెళళ్డు. నా దేవుని పేరునూ పరలోకంలో
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నా దేవుని దగగ్ర నుండి వసుత్ నన్ నా దేవుని పటట్ణ న కొతత్
యెరూషలేము పేరునూ నా కొతత్ పేరునూ అతని రాసాత్ ను. 13మీకు
చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్మాట వినండి.”

లవొదికయలోఉనన్ సంఘానికి లేఖ
14 “లవొదికయలోఉనన్ సంఘదూతకు ఇలా రాయి.
ఆమేన్ అనే పేరునన్ వాడూ నమమ్క న సతయ్సా దేవుని సృషిట్కి

మూలం అయిన వాడూ చేసే పకటన ఏమిటంటే, 15 నీ పనులు
నాకు తెలుసు. నువువ్ చలల్గా లేవు, వేడిగా కూడా లేవు. నువువ్
చలల్గానో, వేడిగానో ఉంటే మంచిది. 16 నువువ్ చలల్గా నా
వేడిగా నా ఉండకుండాా గోరువెచచ్గా ఉనాన్వు. కాబటిట్ నేను నినున్
నా నోటి నుండి ఉమిమ్లా ఊసేదాద్ మనుకుంటునాన్ను. 17 ‘నేను
ఆసిత్పరుణిణ్ , నా డబుబ్ పెరిగిపోతూ ఉంది, నాకే లోటూ లేదు’ అని
నువువ్ చెపుప్కుంటునాన్వు. కానీ నీకు తెలియనిదేమిటంటే నీవొక
నిరాభ్గుయ్డివి,దీనావసథ్లోఉనాన్వు,దరిదుడివి, గుడిడ్వాడివి. బటట్లు
లేవు.

18 నా సలహా విను, నీకు సంపద పెరగడం కోసం కొలిమిలో
కరగబెటిట్న బంగారానీన్, నీ నగన్తవ్ం కనిపించి నీ సిగుగ్ పోకుండా
ధరించడానికి తెలల్ని వసాలనూ, నీవు చూడగలిగేలా కళళ్కు మందు
నా దగగ్ర కొనుకోక్. 19నేను పేమించేవారినిమందలిసాత్ ను. శి సాత్ ను.
కాబటిట్ చితత్శుదిధ్తో పశాచ్తాత్ పపడు.

20చూడండి, నేను తలుపుదగగ్ర నిలబడితలుపుకొడుతునాన్ను.
ఎవ నా నా మాట విని తలుపు తీసేత్ నేను లోపలికి అతని దగగ్రికి
వసాత్ ను. నేను అతనితో కలసి భోజనం చేసాత్ ను. అతడూ నాతో
కలసిభోజనం చేసాత్ డు. 21నేను విజయంసాధించినాతండితో కలసి
ఆయన సింహాసనంమీద కూరుచ్నన్టేట్ జయించేవాణిణ్ నాతో కూడానా
సింహాసనంమీద కూరోచ్నిసాత్ ను.
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22 మీకు చెవులుంటే దేవుని ఆతమ్ సంఘాలతో చెపేప్ మాట
వినండి.”

4
పరలోక దరశ్నం: దేవుని సింహాసనం

1 ఇదంతా జరిగాక నేను చూసూత్ ఉనాన్ను. అపుప్డు పరలోకంలో
ఒక తలుపు తెరుచుకుని ఉంది. నేను ఇంతకు ముందు వినన్ సవ్రం
భేరీ నాదంలా నాతోమాటాల్ డుతుంటే వినాన్ను. ఆ సవ్రం, “ కి రా.
తరువాత జరగాలిస్నవి నీకు చూపిసాత్ ను” అని పలికింది.

2 వెంటనే నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి వెళాళ్ను. అపుప్డు
పరలోకంలో ఉనన్ ఒక సింహాసనానీన్, ఆ సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఒక
వయ్కినీ చూశాను. 3 అలా కూరుచ్నన్ వయ్కి చూడడానికి సూరయ్కాంత
మణిలాగా కెంపులాగాఉనాన్డు. ఆ సింహాసనం చుటూట్ మరకతంలా
పకాశిసూత్ ఒక ఇందధనుసుస్ ఆవరించి ఉంది.

ఇర నలుగురు పెదద్లూ,నాలుగు జీవులూ
4ఆ సింహాసనం చుటూట్ ఇర నాలుగు వేరే సింహాసనాలునాన్యి.

వాటి మీద ఇర నలుగురు పెదద్లు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వీరంతా
తెలల్టి బటట్లు కటుట్ కుని ఉనాన్రు. వారి తలల బంగారు
కిరీటాలునాన్యి.

5 ఆ సింహాసనం నుండి మెరుపులు, శబాద్ లు, ఉరుములు
వసుత్ నాన్యి. సింహాసనం ముందు ఏడు దీపాలు వెలుగుతూ
ఉనాన్యి. అవి దేవుని ఏడు ఆతమ్లు.

6 ఆ సింహాసనం ఎదురుగా సఫ్టికంలాటి సముదంలాటిది ఉంది.
ముందూ వెనకా కళ ళ్ ఉనన్ నాలుగు పాణులు సింహాసనం చుటూట్
ఉనాన్యి. 7మొదటి పాణి సింహంలా ఉంది. రెండవది దూడలా
ఉంది. మూడవపాణికిమనిషిముఖంలాటిముఖంఉంది. నాలుగవ
పాణి ఎగురుతూ ఉనన్ డేగలా ఉంది.

పెదద్ల, జీవుల ఆరాధన
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8ఈ నాలుగు పాణులోల్ పతి పాణికీ ఆరు రెకక్లునాన్యి. వాటి
చుటూట్ , లోపలా, రెకక్ల లోపల కూడా కళళ్తో నిండి ఉనాన్యి. అవి
పగలూ రాతీ మానకుండా ఈ విధంగా చెబుతునాన్యి, “పూరవ్ం
ఉండి, పసుత్ తముంటూ, భవిషయ్తుత్ లో వచేచ్వాడూ, అంతటినీ
పరిపాలించే వాడూ, దేవుడూ అయిన పభువు పరిశుదుధ్ డు,
పరిశుదుధ్ డు, పరిశుదుధ్ డు!”

9 ఆ పాణులు సింహాసనం కూరుచ్ని శాశవ్తంగా జీవిసుత్ నన్
వాడికి ఘనత, కీరి, కృతజఞ్తలూ సమరిప్సూత్ ఉనన్పుప్డు 10 ఆ
ఇర నలుగురు పెదద్లూ సింహాసనం కూరుచ్నన్ వాడి ఎదుట
సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేశారు. వారు శాశవ్తంగా జీవిసుత్ నన్
వాడికి మొకిక్, 11 “మా పభూ, మా దేవా, నువువ్ ఘనత, కీరి,
పభావాలు పొందడానికి అరుహ్ డివి. ఎందుకంటే నువువ్ సమసాత్ నీన్
సృషిట్ంచావు. నీ ఇషట్పకారమేఅవిఉనికిలోఉనాన్యి”అనిచెబుతూ
తమ కిరీటాలను ఆ సింహాసనం ముందు వేశారు.

5
ఏడు సీళ ళ్ వేసి ఉనన్ గంథం

1 అపుప్డు సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన చేతిలో ఏడు
సీలులతో గటిట్గా మూసి ఉనన్ ఒక గంథానిన్ చూశాను. ఆ
గంథం వెనకా లోపలా రాసి ఉంది. 2 బలిషుట్ న ఒక దేవదూత,
“ఆ గంథం సీలులు తీసి దానిన్ తెరవగలిగే యోగుయ్డు ఎవరు?”
అని బిగగ్రగా పకటన చేసుత్ ంటే చూశాను. 3 కానీ ఆ గంథానిన్
తెరవడాని నా, చూడడాని నా పరలోకంలో భూమి మీదా భూమి
కిందా ఎవరికీ సామరథ్ ం లేకపోయింది. 4ఆ గంథానిన్ తెరవడాని నా
చూడటాని నాసామరథ్ ం కలవారు ఎవరూ కనబడకపోవడంతోనేను
వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్ను.
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5 అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకడు నాతో, “ఏడవకు. చూడు, ఏడు
సీలులను తీసి ఆ గంథానిన్ తెరవడానికి యూదా గోత సింహమూ,
దావీదు వేరూ అయిన వయ్కి జయించాడు” అనాన్డు.

కీసుత్ ఆ గంథం విపప్డం
6 సింహాసనానికీ ఆ నాలుగు పాణులకూ పెదద్లకూ మధయ్లో

గొరెపిలల్ నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. ఆ గొరెపిలల్ వధ
అయినటుట్ గా కనిపించింది. ఆ గొరెపిలల్కు ఏడు కొముమ్లూ ఏడు
కళ ళ్ ఉనాన్యి. ఆ కళ ళ్ భూమి అంతటికీ వెళిళ్న దేవుని ఏడు
ఆతమ్లు. 7గొరెపిలల్ వచిచ్సింహాసనం కూరుచ్నన్ఆయనకుడిచేతిలో
నుండి ఆ గంథానిన్ తీసుకునాన్డు.

మనుషుల విమోచన పెదద్ల ఆరాధన
8 ఆ గంథానిన్ తీసుకునన్పుప్డు ఆ నాలుగు పాణులూ, ఇర

నలుగురు పెదద్లూ ఆ గొరెపిలల్ ఎదుట సాషాట్ ంగపడాడ్ రు. ఆ ఇర
నలుగురు పెదద్ల చేతులోల్ తీగ వాయిదాయ్లూ ధూపంతో నిండి ఉనన్
బంగారు పాతలూ ఉనాన్యి. ఆ ధూపం పరిశుదుధ్ ల పారథ్నలు.

9 ఆ పెదద్లు, “ఆ గంథానిన్ తీసుకుని దాని సీలులు తెరవడానికి
నువువ్ యోగుయ్డివి. నువువ్ వధ అయాయ్వు. పతి వంశం నుండీ,
పతిభాషమాటాల్ డే వారి నుండీ, పతిజాతి నుండీ, పతి జనం నుండీ
నీ రకానిన్ ఇచిచ్ దేవుని కోసంమనుషులను కొనాన్వు. 10మాదేవుడికి
సేవ చేయడానికివారిని ఒక రాజయ్ంగానూయాజకులుగానూ చేశావు.
కాబటిట్ వారు భూలోకానిన్ పరిపాలిసాత్ రు” అంటూ ఒక కొతత్ పాట
పాడారు.

11 ఇంకా నేను చూసూత్ ఉండగా సింహాసనానీన్, ఆ పాణులనూ,
పెదద్లనూ చుటుట్ కుని ఉనన్ గొపప్ దూతల బృంద సవ్రం వినిపించింది.
వారి సంఖయ్ లకష్ల కొలదిగా, కోటల్ కొలదిగా ఉంది. 12వారు, “వధ
అయిన గొరెపిలల్ శకి, ఐశవ్రయ్ం, జాఞ్ నం, బలం, ఘనత, యశసుస్,
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పశంస పొందడానికి యోగుయ్డు” అని పెదద్ సవ్రంతో చెబుతూ
ఉనాన్రు.

13 అపుప్డు పరలోకంలోనూ భూమి నా భూమి కిందా
సముదంలోనూ సృషిట్ అయిన పతి పాణీ వాటిలోనిదంతా
“సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయనకూ గొరెపిలల్కూ పశంసా ఘనతా
యశసూస్ పరిపాలించే శకి కలకాలం కలుగు గాక!” అనడం నేను
వినాన్ను.

14 ఆ నాలుగు పాణులూ, “ఆమేన్ ” అని చెపాప్యి. ఆ పెదద్లు
సాగిలపడిపూజించారు.

6
సీళ ళ్ విపప్డం: మొదటిది

1 ఆ గొరెపిలల్ ఆ ఏడింటిలో మొదటి సీలు తెరవడం చూశాను.
అపుప్డు ఆ నాలుగు పాణులోల్ ఒకటి గరిజ్సుత్ నన్టుట్ గా, “ఇలా రా”
అనడం వినాన్ను. 2 నేను అటు చూసుత్ ంటే తెలల్ని గురం ఒకటి
కనిపించింది. దాని మీద కూరుచ్నన్ రౌతు చేతిలో ఒక విలుల్ ఉంది.
అతనికిఒక కిరీటం ఇచాచ్రు. అతడు జయిసూత్ ఇంకాజయించడానికి
బయలుదేరాడు.

రెండవ సీలు: యుదాధ్ లు
3 గొరెపిలల్ రెండవ సీలు తెరచినపుప్డు రెండవ పాణి, “ఇలా రా”

అనడం వినాన్ను. 4అపుప్డు ఎరగా ఉనన్ మరో గురం బయలేద్రింది.
దాని న కూరుచ్నన్ రౌతుకు పెదద్ కతిత్ ఇచాచ్రు. మనుషులు
ఒకరినొకరు హతం చేసుకునేలా భూమి న శాంతిని తీసివేయడానికి
అతనికి అనుమతి ఉంది.

మూడవ సీలు: కరువు కాటకాలు
5ఆతరువాతగొరెపిలల్ మూడవసీలు తెరిచాడు. అపుప్డు, “ఇలా

రా” అని మూడవ పాణి పిలవడం వినాన్ను. నేను అపుప్డు ఒక
నలల్ని గురం చూశాను. దానిమీద కూరుచ్నన్ వయ్కి చేతిలో ఒక తాసు
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పటుట్ కుని ఉనాన్డు. 6నాలుగు పాణుల మధయ్ నుండి ఒక సవ్రం,
“రోజు కూలికి ఒక కిలో గోదుమలూ, రోజు కూలికిమూడు కిలోలబారీల్
గింజలు. ఇక నూనెనీ,దా రసానీన్పాడు చేయవదుద్ ”అని పలకడం
వినాన్ను.

నాలుగవ సీలు: మరణం
7 గొరెపిలల్ నాలుగవ సీలు తెరచినపుప్డు, “ఇలా రా” అని

నాలుగవ పాణి చెపప్డం వినాన్ను. 8 అపుప్డు బూడిద రంగులో
పాలిపోయినటుట్ ఉనన్ ఒక గురం కనిపించింది. దానిమీద కూరుచ్నన్
వాడి పేరు మరణం. పాతాళం వాడి వెనకే వసూత్ ఉంది. కతిత్తో,
కరువుతో, వాయ్ధులతో, కూరమృగాలతో చంపడానికి భూమి మీద
నాలుగవ భాగం అతనికి అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది.

ఐదవ సీలు: హతసాకష్ులు
9ఆయన అయిదవ సీలు తెరచినపుప్డు దేవుని వాకుక్ కోసమూ,

తమ సాకష్ ం కారణంగానూ హత న వారి ఆతమ్లను ఒక బలిపీఠం
కింద చూశాను. 10వారు బిగగ్రగా ఇలాఅరుసుత్ నాన్రు, “సరావ్ధికారీ,
పరిశుదుధ్ డా, సతయ్వంతుడా, ఎంతకాలం ఇలా తీరుప్ తీరచ్కుండా
ఉంటావు? మా రకానికి పతిగా భూమి ఉనన్వారిని శి ంచకుండా
ఎంతకాలం ఉంటావు?” 11 అపుప్డు వారిలో పతి ఒకక్రికీ తెలల్ని
దుసుత్ లు ఇచాచ్రు. “మీలాగే హతం కావాలిస్న మీ తోటి సేవకుల,
సోదర సోదరీల లెకక్ మొతత్ం పూరి అయేంతవరకూ ఇంకా కొంత
సమయం వేచి ఉండాలి” అనివారికి చెపప్డం జరిగింది.

ఆరవ సీలు: ఆకాశంలో ఉతాప్తాలు
12ఆయన ఆరవ సీలు తెరిచినపుప్డు నేను చూసూత్ ఉండగా పెదద్

భూకంపం కలిగింది. సూరుయ్డు గొంగళిలాగా నలల్గామారిపోయాడు.
చందబింబమంతా రకంలా ఎరగా అయింది. 13 పెనుగాలి
వీచినపుప్డు అంజూరు చెటుట్ నుండి పచిచ్ కాయలు రాలినటుట్ గా
ఆకాశంలోని నకష్తాలు భూమి రాలాయి. 14 ఆకాశమంతా చుటిట్న
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కాగితంలా అదృశయ్ పోయింది. పరవ్తాలూ, దీవ్పాలూ అనీన్ వాటి
వాటిసాథ్ నాల నుండి కదిలిపోయాయి.

15 అపుప్డు భూమి మీద ఉనన్ రాజులూ, పముఖులూ,
సేనాధిపతులూ, సంపనున్లూ, శకిమంతులూ, ఇంకా బానిసలూ,
సేవ్చాఛ్జీవులూ అంతా పరవ్తాల రాళళ్ సందులోల్ నూ, గుహలోల్ నూ
దాకుక్నాన్రు. 16వారు, “మీరు మా మీద పడండి! సింహాసనం
కూరుచ్నన్ ఆయన ముఖకాంతి నుండీ గొరెపిలల్ తీవ ఆగహం నుండీ
మమమ్లిన్ దాచిపెటట్ండి. 17 వారి మహా ఉగత దినం వచేచ్సింది.
ఎవరు నిలబడగలరు?” అంటూ పరవ్తాలనూ, రాళళ్నూ
బతిమాలుకునాన్రు.

7
అదనపు వివరణ

1 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత భూమి నాలుగు దికుక్లోల్
నలుగురు దేవదూతలు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. వారు
భూమి మీద నాలుగు పుల నుంచి వీయాలిస్న గాలి వీయకుండా
బలంగా అడుడ్ కునాన్రు. దాంతో భూమిమీద గానీ, సముదంమీద
గానీ, ఏ చెటుట్ మీద గానీ గాలి వీయడం లేదు.

2మరొక దూత తూరుప్ దికుక్ నుండి కి లేవడం నేను చూశాను.
అతనికి సజీవ దేవుని సీలు ఉంది. భూమికీ సముదానికీ హని
చేయడానికి అనుమతి ఉనన్ మొదటి నలుగురు దూతలతో అతడు
బిగగ్రగా 3 “మేము మా దేవుని దాసుల నుదిటి ముద వేసేంత
వరకూ భూమికీ, సముదానికీ, చెటల్కూ ఎలాంటి హని చేయవదుద్ ”
అనాన్డు.

ఇశాయేలులో శేషించిన వారి లెకక్
4 సీలు పొందిన వారి సంఖయ్ చెబుతుంటే నేను వినాన్ను.

ఇశాయేలు వారి గోతాలనిన్టిలో సీలు పొందినవారి సంఖయ్ 1,
44,000.
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5గోతాలవారీగాముద పొందిన వారి సంఖయ్.
యూదాగోతంలో 12,000.
రూబేను గోతంలో 12,000.
గాదు గోతంలో 12,000.
6ఆషేరు గోతంలో 12,000.
నఫాత్ లి గోతంలో 12,000.
మనషేష్ గోతంలో 12,000.
7షిమోయ్ను గోతంలో 12,000.
లేవి గోతంలో 12,000.
ఇశాశ్ఖారు గోతంలో 12,000.
8జెబూలూను గోతంలో 12,000.
యోసేపుగోతంలో 12,000.
బెనాయ్మీను గోతంలో 12,000.

మహాబాధల కాలంలో నుండి వచిచ్నయూదేతరులు
9 ఆ తరువాత సింహాసనం ఎదుటా, గొరెపిలల్ ఎదుటా ఒక మహా

జనసమూహంనిలబడిఉండడంనేనుచూశాను. వీరినిలెకక్పెటట్డం
ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు. వారిలో పతి జాతినుండీ, పతి వంశం నుండీ,
పతి గోతం నుండీ, భూమి మీద ఉనన్ అనిన్ భాషలోల్ మాటాల్ డే వారి
నుండీ పజలు ఉనాన్రు. వారు తెలల్ని బటట్లు ధరించి చేతులోల్
ఖరూజ్ రం మటట్లు పటుట్ కుని ఉనాన్రు. 10వీరంతా కలసి,
“రకష్ణ సింహాసనం కూరుచ్నన్మా దేవునిది, గొరెపిలల్ది”
అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్లా చెపాప్రు.

11దేవదూతలంతాసింహాసనంచుటూట్ ,పెదద్ల చుటూట్ ,ఆనాలుగు
పాణుల చుటూట్ నిలబడి ఉనాన్రు. వారంతా సింహాసనం ఎదుట
సాషాట్ ంగపడి తమముఖాలు నేలకు ఆనించి,
12 “ఆమేన్! మా దేవుడికి కీరీ, యశసూస్, జాఞ్ నమూ, కృతజఞ్తలు,

ఘనత, శకి, మహా బలం కలకాలం కలుగు గాక” అని
చెబుతూ దేవుణిణ్ పూజించారు.
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13 అపుప్డు ఆ పెదద్లోల్ ఒకతను “తెలల్టి వసాలు వేసుకునన్
వీళెళ్వరు? ఎకక్డి నుండి వచాచ్రు?” అని ననున్ అడిగాడు.
14 అందుకు నేను “అయాయ్, నీకే తెలుసు” అని జవాబిచాచ్ను.
అపుప్డు అతడు నాతో ఇలా చెపాప్డు, “వీరంతా మహా బాధలోల్
నుండి వచిచ్నవారే. వీళ ళ్ గొరెపిలల్ రకంలో తమ బటట్లు
ఉతుకుక్నాన్రు. వాటిని తెలల్గా చేసుకునాన్రు. 15 అందుకే వారు
దేవునిసింహాసనం ఎదుటఉండిపగలూరాతీతేడాలేకుండాఆయన
ఆలయంలో ఆయనకు సేవలు చేసూత్ ఉనాన్రు. సింహాసనం
కూరుచ్నన్ ఆయన తన సనిన్ధితో వారిని సంర సాత్ డు. 16 వారికి
ఇకముందు ఆకలి గానీ దాహం గానీ వేయదు. ఎండ గానీ తీవ న
వేడిమిగానీవారికి తగలదు.

17 ఎందుకంటే సింహాసనం మధయ్లో కూరుచ్నన్ గొరెపిలల్
వారికి కాపరిగా ఉంటాడు. జీవమిచేచ్ నీటి ఊటల దగగ్రికి
వారిని నడిపిసాత్ డు. వారి కళళ్లో నుండి కారే కనీన్టిని ఆయనే
తుడిచివేసాత్ డు.”

8
ఏడవ సీలు, అందులో ఉనన్ ఏడు బాకానాదాలు

1 ఆయన ఏడవ సీలు తెరిచినపుప్డు పరలోకంలో దాదాపు
అరగంట సేపు నిశశ్బద్ం అలుముకుంది.

ఏడు బాకాలు
2 అపుప్డు నేను దేవుని సమకష్ంలో నిలబడే ఏడుగురు

దేవదూతలను చూశాను. వారికి ఏడు బాకాలు ఇచాచ్రు. 3మరో
దూత ధూపం వేసే బంగారు పాత చేతోత్ పటుట్ కుని వచిచ్ బలిపీఠం
ముందు నిలుచునాన్డు. సింహాసనం ఎదుట ఉనన్ బంగారు
బలిపీఠం పరిశుదుధ్ ల పారథ్నలతో కలపడానికి చాలా పరిమళ
సాంబాణి అతనికి ఇచాచ్రు. 4 అపుప్డు ఆ దూత చేతిలో నుండి
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పరిమళ వాసనలు, సాంబాణిపొగ పరిశుదుధ్ ల పారథ్నలతో కలసి కి
లేచి దేవుని సమకష్ంలోకి వెళాళ్యి.

5 ఆ దూత ధూపం వేసే పాతను తీసుకుని, బలిపీఠం న ఉనన్
నిపుప్ కణికలతో దానిన్ నింపి భూమిమీదికి విసిరి వేశాడు. అపుప్డు
గరజ్నలాంటి శబాద్ లూ, ఉరుములూ, మెరుపులూ, భూకంపమూ
కలిగాయి. 6 అపుప్డు ఏడు బాకాలు పటుట్ కునన్ ఆ ఏడుగురు
దూతలు వాటినిఊదడానికి సిదధ్ం అయాయ్రు.

బాకానాదాల తీరుప్లు. మొదటిది
7మొదటి దూత బాకా ఊదినపుప్డు రకంతో కలసిన వడగళ ళ్

నిపూప్ భూమి మీద కురిశాయి. దాని మూలంగా భూమి మీద
మూడవ భాగం, చెటల్లో మూడవ భాగం తగలబడి పోయాయి.
పచచ్గడిడ్ అంతా తగలబడిపోయింది.

రెండవ బాకా
8 రెండవ దూతబాకాఊదినపుప్డు భగభగ మండుతూ ఉనన్ ఒక

పెదద్ కొండలాంటిదిసముదంలోపడింది. దానిమూలంగాసముదంలో
మూడవ భాగం రకం అయిపోయింది. 9 సముదంలోని పాణులోల్
మూడవ భాగం చచిచ్పోయాయి. ఓడలోల్ మూడోభాగం నాశనం
అయాయ్యి.

మూడవబాకా
10 మూడవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు ఒక పెదద్ నకష్తం

కాగడాలాగా మండిపోతూ ఆకాశం నుండి రాలిపోయింది. అది
భూమి మీద ఉనన్ నదులోల్ మూడవ భాగం నా, నీటి ఊటల నా
పడింది. 11ఆ నకష్తం పేరు “చేదు.” కాబటిట్ నీళళ్లోమూడవభాగం
చే పోయాయి. నీళ ళ్ చే పోవడం వలల్ దాని మూలంగా చాలా
మంది చచిచ్పోయారు.

నాలుగవ బాకా
12 నాలుగవ దూత బాకా ఊదినపుప్డు సూరుయ్డిలో మూడవ

భాగం, చందుడిలో మూడోభాగం, నకష్తాలోల్ మూడవభాగం దెబబ్
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తినాన్యి. కాబటిట్ వాటిలో మూడోభాగం కాంతి విహీనం అయాయ్యి,
చీకటిగా మారాయి. దాంతో పగలు మూడవ భాగం, రాతి మూడవ
భాగం వెలుగు లేకుండాపోయింది.

13 తరువాత ఆకాశంలో ఎగురుతునన్ ఒక పెదద్ డేగను నేను
చూశాను. అది ఎగురుతూ “ఇంకా బాకాలు ఊదబోతునన్ మిగిలిన
ముగుగ్ రు దేవదూతల బాకా శబాద్ లను బటిట్ భూమి నివసించే వారికి
అయోయ్, ఎంతయాతన, ఎంతయాతన, ఎంతయాతన!” అంటూ
బిగగ్రగా అరుసుత్ ంటే వినాన్ను.

9
ఐదవబాకా: మొదటియాతన

1 ఇక ఐదవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు ఆకాశం నుండి
భూమి పడిన ఒక నకష్తానిన్ చూశాను. అడుగు లేని అగాధం
తాళం చెవులు ఆ నకష్తానికి ఇవవ్డం జరిగింది. 2 అతడు లో న,
అంతు లేని ఆ అగాధానిన్ తెరిచాడు. బహామ్ండ న కొలిమిలోనుండి
లేచినటుట్ దటట్ న పొగ ఆ అగాధంలో నుండి లేచింది. ఆ పొగ వలల్
సూరయ్గోళం నలల్బడి చీకటి కమిమ్ంది. గాలి కూడా నలల్బడింది.

3ఆ పొగలో నుండి మిడతల దండు భూమిమీదికి వచిచ్ పడింది.
భూమి న ఉండే తేళళ్కు ఉనన్ శకిలాంటి శకి వాటికి ఇవవ్డం
జరిగింది. 4 నుదుటి మీద దేవుని ముద లేని మనుషులకే తపప్
భూమి న గడిడ్కి గానీ, మొకక్లకు గానీ, చెటల్కు గానీ ఎలాంటి హని
చేయకూడదనివాటికి ఆజఞ్ ఉంది.

5 ఆ మిడతలకు ఐదు నెలల వరకూ వేధించడానికి అధికారం
ఇచాచ్రు. కానీ చంపడానికి మాతం వాటికి అధికారం లేదు. వాటి
వలల్ కలిగే నొపిప్ తేలు కుటిట్నపుడు కలిగే నొపిప్లాగా ఉంటుంది.
6 ఆ రోజులోల్ మనుషులు చావుకోసం వెతుకుతారు కానీ అది వారికి
దొరకదు. చావాలని కోరుకుంటారు గానీ మరణం వారి దగగ్రనుంచి
పారిపోతుంది.
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7 ఆ మిడతలు చూడడానికి యుదాధ్ నికి సనన్దధ్ న గురాలాల్
ఉనాన్యి. వాటి తలల బంగారు కిరీటాలాల్ ంటివి మెరుసూత్
ఉనాన్యి. వాటి ముఖాలు మనుషుల ముఖాలాల్ ంటివి. 8 వాటికి
వెంటుకలునాన్యి. అవి సీల తలవెంటుకలాల్ ఉనాన్యి. వాటి పళ ళ్
సింహం కోరలాల్ ఉనాన్యి. 9 ఇనప కవచం లాంటి ఛాతీ కవచాలు
వాటికి ఉనాన్యి. అసంఖాయ్క న గురాలూ, రథాలూ యుదాధ్ నికి
పరిగెడుతుంటేవినిపించేధవ్నిలావాటిరెకక్లచపుప్డు వినిపిసుత్ ంది.
10పతిదానికీ తేళళ్కు ఉనన్టుట్ తోకా, కొండీ ఉనాన్యి. తమతోకలతో
ఐదు నెలల వరకూ మనుషులకు హని చేయడానికి వాటికి అధికారం
ఉంది.

11వాటి న ఒక రాజు ఉనాన్డు. వాడు లో న అగాధ దూత.
వాడి పేరు హీబూ భాషలో అబదోద్ ను. గీకు భాషలో అపొలోయ్ను
(‘విధవ్ంసకుడు’ అని ఈ పేరుకి అరథ్ం). 12 మొదటి యాతన
ముగిసింది. చూడు, ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత మరో రెండు
యాతనలు కలుగుతాయి.

ఆరవబాకా
13 ఆరవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు దేవుని ముందు

ఉనన్ బంగారు బలిపీఠం కొముమ్ల నుండి ఒక సవ్రం వినిపించింది.
14 ఆ సవ్రం “మహా నది యూఫటీసు దగగ్ర బంధించిన నలుగురు
దూతలను విడిచి పెటుట్ ” అని బాకా పటుట్ కుని ఉనన్ ఆరవ
దూతతో చెపప్డం వినాన్ను. 15 మనుషులోల్ మూడవ భాగానిన్
చంపివేయడానికి ఆ గంట కోసం, ఆ రోజు కోసం, ఆ నెల
కోసం, ఆ సంవతస్రం కోసం సిదధ్పరచిన ఆ నలుగురు దూతలను
విడిచిపెటాట్ రు.

16 నయ్ంలో అశివ్క దళం సంఖయ్ ఇర కోటుల్ . వారి సంఖయ్
ఇది అని నేను వినాన్ను. 17 నా దరశ్నంలో ఈ గురాలను గూరీచ్,
వాటి న ఉనన్ నిక దళం గూరీచ్ నేనేం చూశానంటే, గురాలూ,
నికులూ ధరించిన కవచాలు నిపుప్లాటి ఎరుపూ, చికక్టి నీలం,
గంధకంలాటి పసుపు రంగులోల్ ఉనాన్యి. గురాల తలలు సింహాల
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తలలాల్ ఉనాన్యి. అవి తమ నోళళ్లో నుండి అగిన్, పొగ, గంధకం
వెళళ్గకుక్తునాన్యి. 18వాటినోళల్లోనుండిబయటకువసుత్ నన్ అగిన్,
పొగ, గంధకం అనే మూడు అనరాథ్ ల వలన మనుషులోల్ మూడవ
వంతు జనాభా చనిపోయారు.

19 ఆ గురాల బలం వాటి నోళళ్లోనూ తోకలోల్ నూ ఉంది.
ఎందుకంటే ఆ తోకలు తలలునన్ పాములాల్ ఉనాన్యి. అవి వాటితో
మనుషులను గాయపరుసాత్ యి.

20 ఈ కీడుల చేత చావకుండా మిగిలిన మానవాళి
పశాచ్తాత్ పపడలేదు. వారు దయాయ్లను పూజించడం, తమ
చేతులతో చేసిన చూడటానికీ, వినడానికీ, నడవడానికీ శకి లేని
బంగారంతో, వెండితో, కంచుతో, రాయితో, కరతో చేసిన విగహాలను
పూజించడంమానలేదు. 21అలాగేవారుసాగిసుత్ నన్ నరహతయ్లనూ,
మాయమంతాలనూ, వయ్భిచారాలనూ, దొంగతనాలనూ విడిచిపెటిట్
పశాచ్తాత్ పపడలేదు.

10
అదనపు వివరణ దరశ్నాలు: మహాపతాపశాలి, చినన్ పుసత్కం

1మహాబలవంతు నమరో దూత పరలోకం నుండి రావడం నేను
చూశాను. ఆయన మేఘానిన్ వసంగా ధరించుకునాన్డు. ఆయన
తల ఇంద ధనుసుస్ ఉంది. ఆయన ముఖం సూరయ్బింబంలా
ఉంది. ఆయన కాళ ళ్ అగిన్ సత్ంభాలాల్ ఉనాన్యి. 2 ఆయన చేతిలో
చుటిట్న ఒక చినన్ పతం ఉంది. అది తెరచి ఉంది. ఆయన
తన కుడి కాలు సముదం నా ఎడమకాలు భూమి నా ఉంచాడు.
3తరువాత ఆయన ఒక పెదద్ కేక వేశాడు. ఆ కేక సింహం గరిజ్ంచినటుట్
ఉంది. ఆయన వేసిన కేక వెనుకే ఏడు ఉరుముల శబాద్ లు పలికాయి.
4 ఆ ఏడు ఉరుముల శబాద్ లు పలికిన తరువాత నేను రాయడానికి
మొదలుపెటాట్ ను. కానీ పరలోకం నుండి “ఏడు ఉరుములు పలికిన
విషయాలను రహసయ్ంగాఉంచు. వాటినిరాయవదుద్ ”అంటూనాకొక
సవ్రం వినిపించింది.
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5 అపుప్డు సముదంమీదా భూమిమీదా నిలబడి ఉనన్ ఆ
దూత తన కుడి చేతిని ఆకాశం పు ఎతాత్ డు. 6 పరలోకానీన్,
భూమినీ, సముదానీన్, వాటిలో ఉనన్వాటిననిన్టినీ సృషిట్ంచి
శాశవ్తంగా జీవిసుత్ నన్ దేవుని నామంలో ఇలా శపథం చేశాడు. “ఇక
ఆలసయ్ం ఉండదు. 7 ఏడవ దూత బాకా ఊదబోయే రోజున బాకా
ఊదబోతుండగా దేవుడు తన దాసులకూ, పవకలకూ పకటించిన
వమరమ్ం నెరవేరుతుంది.”
8అపుప్డు పరలోకం నుండి నేను వినన్ ఆ సవ్రంమళీల్, “సముదం
నా భూమి నా నిలిచిన ఆ దూత చేతి నుండి తెరచి ఉనన్ పతానిన్
తీసుకో” అని నాకు చెపాప్డు. 9నేను ఆ దూత దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ చినన్
పతానిన్ నాకిమమ్ని అడిగాను. దానికాయన, “ఈ పతం తీసుకుని
తిను. అది నీ కడుపుకు చేదుగా ఉంటుంది. నీ నోటికి మాతం అది
తేనెలా తియయ్గా ఉంటుంది” అనాన్డు.

యోహాను చినన్ పుసత్కానిన్ తినడం
10అపుప్డు నేను దూత చేతిలో నుండి ఆ చినన్ పతానిన్ తీసుకుని

తినేశాను. అది నా నోటికి తేనెలా తియయ్గా ఉంది కానీ అది
కడుపులోకి వెళాళ్క కడుపంతా చేదు అయింది. 11 అపుప్డు
వారు నాతో ఇలా చెపాప్రు. “నువువ్ అనేకమంది పజలను గూరీచ్,
జాతులను గూరీచ్, వివిధ భాషలుమాటాల్ డే వారిని గూరీచ్, రాజులను
గూరీచ్ మళీళ్ పవచించాలి.”

11
యూదేతరుల కాలం

1 కొలబదద్లా ఉపయోగించడానికి ఒక చేతి కరను నాకిచాచ్రు.
అపుప్డుఅతడునాతోఇలాఅనాన్డు. “నువువ్లే. దేవునిఆలయం,
బలిపీఠం కొలతలు తీసుకో. ఆలయంలో ఎంతమంది ఆరాధిసుత్ నాన్రో
లెకక్ పెటుట్ . 2 ఆలయం బయటి ఆవరణం మాతం కొలవకు. అది
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యూదేతరులది. వారు నల రెండు నెలల పాటు ఈ పరిశుదధ్
పటట్ణానిన్ తమ కాళళ్ కింద తొకుక్తారు.

ఇదద్రు సాకష్ులు 42 నెలల కారయ్కలాపాలు
3 “నా ఇదద్రు సాకష్ులు గోనెపటట్ కటుట్ కుని 1, 260 రోజులు దేవుని

మాటలు పకటించడానికి వారికి అధికారం ఇసాత్ ను.” 4 భూమికి
పభు న వాని సనిన్ధిలో ఉండే రెండు ఒలీవ చెటుల్ , రెండు
దీపసత్ంభాలు వీరే. 5ఎవ నావీరికిహని చేయాలనిచూసేత్,వారినోటి
నుండి అగిన్ జావ్లలు బయలేద్రి వారి శతువులను దహించి వేసాత్ యి.
కాబటిట్ ఎవ నా హాని చేయాలని చూసేత్ వారికి అలాంటి మరణమే
కలగాలి.

6 తాము పవచించే రోజులోల్ వాన కురవకుండా ఆకాశానిన్
మూసి ఉంచే అధికారం వారికి ఉంటుంది. అలాగే తాము
తలచుకునన్పుడలాల్ నీటిని రకంగా చేయడానికీ అనిన్ రకాల పీడలతో
భూమిని వేధించడానికీ వారికి అధికారం ఉంది. 7 వారు తమ
సా నిన్ పకటించి ముగించగానే లో న అగాధంలో నుండి వచేచ్
కౄర మృగం వారితోయుదధ్ం చేసుత్ ంది. వారిని ఓడించి చంపుతుంది.
8 వారి మృత దేహాలు ఆ మహా పటట్ణం వీధులోల్ పడి ఉంటాయి.
ఆ పటట్ణానికి ఉపమాన రూపకంగా ఈజిపుట్ , సోదొమ అనే పేరుల్
ఉనాన్యి. ఇకక్డే వారి పభువును కూడా సిలువ వేసి చంపారు.
9 మనుషులోల్ , అనిన్ జాతుల వారిలో, రకరకాల భాషలు మాటాల్ డే
వారిలో, తెగల వారిలో కొందరు వీరి మృత దేహాలను చూసూత్
మూడునన్ర రోజులు వీరిని సమాధిలో పెటట్నివవ్రు. 10 ఈ ఇదద్రు
పవకలు భూమి నివసించే వారిని వేధించారు గనక వారికి పటిట్న
గతిని చూసి వారంతా సంతోషిసాత్ రు. సంబరాలు చేసుకుంటారు.
ఒకరికొకరు బహ మానాలు పంపుకుంటారు.

11 కాని మూడునన్ర రోజు న తరువాత దేవుని దగగ్ర నుండి
జీవానిన్చేచ్ ఊపిరి వచిచ్ వారిలో పవేశిసుత్ ంది. వారు లేచి తమ
కాళళ్ నిలబడతారు. ఇది చూసిన వారికి విపరీత న భయం
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కలుగుతుంది. 12 అపుప్డు, “ఇకక్డికి కి రండి” అని ఒక సవ్రం
బిగగ్రగా తమకు చెపప్డం వారు విని మేఘాల ఎకిక్ పరలోకానికి
వెళిళ్పోతారు. వారు వెళత్ ండగావారి శతువులు వారిని చూసాత్ రు.

రెండవయాతన
13 సరిగాగ్ ఆ గంటలోనే ఒక మహా భూకంపం వసుత్ ంది. దాని

మూలంగా పటట్ణంలో పదవ భాగం కూలిపోతుంది. ఆ భూకంపంలో
ఏడు వేలమంది చచిచ్పోతారు. చావకుండా మిగిలి ఉనన్వారు
భయకంపితు పరలోకంలో ఉనన్ దేవుణిణ్ కీరిసాత్ రు. 14 రెండవ
యాతన ముగిసింది. ఇపుప్డు మూడవయాతన తవ్రలో పారంభం
కానుంది.

రెండవ వివరణ దరశ్నం సమాపత్ం. ఏడవబాకా
15 ఏడవ దూత బాకా ఊదాడు. అపుప్డు పరలోకంలో గొపప్

సవ్రాలు వినిపించాయి. ఆ సవ్రాలు ఇలా పలికాయి, “ఈ లోక
రాజయ్ం మన పభువు రాజయ్మూ, ఆయన కీసుత్ రాజయ్మూ అయింది.
ఆయన యుగయుగాలు పరిపాలన చేసాత్ డు.” 16 అపుప్డు
దేవుని ఎదుట సింహాసనాల కూరుచ్నన్ ఇర నలుగురు పెదద్లూ
సాషాట్ ంగపడి దేవుణిణ్ ఆరాధించారు.

17 “పభు న దేవా, సరవ్ శకిశాలీ, పూరవ్ం ఉండి పసుత్ తం
ఉనన్వాడా, నువువ్ నీ మహాశకి సమేతంగా పాలించడం
పారంభించినందుకు నీకు మా కృతజఞ్తలు. 18 జనాలకు కోధం
పెరిగిపోయింది. కాని నీ తీవ ఆగహం వయ్కం అయింది. చనిపోయిన
వారికి తీరుప్ తీరచ్డానికీ, నీ సేవకు న పవకలకీ పరిశుదుధ్ లకీ
గొపప్వా నా అనామకు నా నీ పేరు అంటే భయభకులు ఉనన్ వారికి
పారితోషికాలు ఇవవ్డానికీ, భూమిని నాశనం చేసే వారిని లేకుండా
చేయడానికీ సమయం వచిచ్ంది” అనాన్రు.

19అపుప్డు పరలోకంలో దేవుని ఆలయం తెరుచుకుంది. దేవుని
నిబంధన మందసం అందులో కనిపించింది. అపుప్డు మెరుపులూ,
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గొపప్ శబాద్ లూ,ఉరుములూ, భూకంపమూ కలిగాయి. పెదద్ వడగళ ళ్
పడాడ్ యి.

12
ఏడుగురు వయ్కులు

సీ-ఇశాయేలు
1అపుప్డుపరలోకంలోఒకగొపప్సంకేతం కనిపించింది. సూరుయ్ణిణ్

ధరించుకునన్ ఒక సీ ఉంది. ఆమె కాళళ్ కింద చంద బింబం ఉంది.
ఆమె తల పనెన్ండు నకష్తాల కిరీటం ఉంది. 2 ఆమె నిండు
చూలాలు. పురిటినొపుప్లకు తీవవేదనపడుతూ కేకలు వేసూత్ ఉంది.

సాతాను
3ఇంతలోపరలోకంలోమరోసంకేతం కనిపించింది. అదిరెకక్లునన్

మహా సరప్ం. వాడికి ఏడు తలలునాన్యి. పది కొముమ్లునాన్యి.
వాడి ఏడు తలల ఏడు కిరీటాలునాన్యి. 4 వాడు తన తోకతో
ఆకాశంలో ఉనన్ నకష్తాలోల్ మూడవ భాగానిన్ ఈడిచ్ వాటిని భూమి
మీదికి విసిరికొటాట్ డు. ఆ మహాసరప్ం కనడానికి నొపుప్లు పడుతునన్
సీకి ఎదురుగా నిలబడాడ్ డు. ఆ సీ బిడడ్కు జనమ్ నివవ్గానే ఆ బిడడ్ను
మింగివేయాలనన్ది వాడి ఉదేద్శం.

మగ బిడడ్-కీసుత్
5 ఆమె ఒక మగ బిడడ్కు జనమ్నిచిచ్ంది. ఆ శిశువు ఇనప దండం

పటుట్ కుని జాతులనిన్టి పరిపాలన చేయాలిస్ ఉంది. ఆమె బిడడ్ను
ఆమె దగగ్రనుంచి లాకుక్ని దేవుని దగగ్రకూ, ఆయన సింహాసనం
దగగ్రకూ తీసుకు వెళాళ్రు. 6 ఆ సీ అరణయ్ంలోకి పారిపోయింది.
అకక్డ ఆమెను 1, 260 రోజులు ఉంచి పోషించడానికి దేవుడు ఒక
సథ్లానిన్ సిదధ్ం చేసి ఉంచాడు.

పధాన దూత-మిఖాయేలు
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7 అపుప్డు పరలోకంలో యుదధ్ం జరిగింది. మిఖాయేలూ అతని
దూతలూ ఆ మహాసరప్ంతో యుదధ్ం చేశారు. ఆ మహా సరప్ం తన
దూతలతో కలసి పోరాటం చేశాడు. 8 కానీ గెలవడానికి వాడి బలం
చాలలేదు. కాబటిట్ పరలోకంలో ఆ మహా సరాప్నికీ వాడి అనుచర
దూతలకూసాథ్ నం లేకపోయింది. 9ఈమహాసరాప్నికి అపవాదిఅనీ,
సాతాను అనీ పేరుల్ నాన్యి. వాడు లోకానన్ంతా మోసం చేసే పాచీన
సరప్ం. వాణీణ్ వాడితోపాటువాడిఅనుచర దూతలనూ భూమిమీదికి
తోసి వేశారు.

10 అపుప్డు నేను పరలోకం నుండి బిగగ్రగా వినబడిన సవ్రం
వినాన్ను. “మన సోదరులను నిందించే వాడూ, పగలనీ రాతనీ
లేకుండా దేవుని ఎదుట మన సోదరుల నేరం మోపే వా న
అపవాదిని భూమిమీదికి తోసేశారు. కాబటిట్ ఇక మన దేవుని రకష్ణా
శకీ రాజయ్మూ వచేచ్శాయి. ఆయన అభిషికు న కీసుత్ అధికారమూ
వచిచ్ంది. 11వారు గొరెపిలల్ రకం తోనూ, తమ సా లతోనూ వాణిణ్
జయించారు. మరణం వచిచ్నా సరే, తమపాణాలను పేమించలేదు.

12కాబటిట్ పరలోకమూ, పరలోకంలో నివసించే వారూ, సంబరాలు
చేసుకోండి. భూమీ, సముదం, మీకుయాతన. ఎందుకంటే అపవాది
మీ దగగ్రికి దిగి వచాచ్డు. వాడు భీకర న కోపంతో ఉనాన్డు.
ఎందుకంటే తన సమయం కొంచెమే అనివాడు తెలుసుకునాన్డు.

మహాబాధల కాలంలోసాతాను, ఇశాయేలు
13 తనను భూమి కి తోసివేయడానిన్ చూసి ఆ రెకక్ల సరప్ం,

మగబిడడ్ను పసవించిన ఆ సీని వెంటాడాడు. 14 కానీ అరణయ్ంలో
తనకు సిదధ్ం చేసిన చోటుకు వెళళ్డానికి ఆమె డేగ రెకక్లాల్ ంటి రెండు
రెకక్లు పొందింది. అకక్డ సరాప్నికి అందుబాటులో లేకుండా ఒక
కాలం, కాలాలు, ఒక అరథ్కాలం ఆమెకు పోషణ ఏరాప్టయింది.
15కాబటిట్ ఆ సీ నీళళ్లో కొటుట్ కుపోవాలని ఆ సరప్ం తన నోటి నుండి
నీటినినదీపవాహంగావెళళ్గకాక్డు. 16కానీభూమిఆసీకిసహాయం
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చేసింది. అది నోరు తెరచి ఆ మహాసరప్ం నోటి నుండి వచిచ్న నదీ
పవాహానిన్ మింగివేసింది.

ఇశాయేలులో శేషించిన వారు
17 అందుచేత తీవ న ఆగహం తెచుచ్కునన్ ఆ మహా సరప్ం,

దేవుని ఆదేశాలు పాటిసూత్ యేసును గురించి పకటిసూత్ ఉనన్ ఆమె
సంతానంలో మిగిలిన వారితో యుదధ్ం చేయడానికి బయలేద్రాడు.
18 దానికోసం ఆ మహా సరప్ం సముద తీరంలో ఇసుక తినెన్ల
నిలబడింది.

13
6. సముదంలో నుండి వచిచ్న మృగం-కీసుత్ విరోధి

1 తరువాత కూర మృగం ఒకటి సముదంలో నుండి బయటకు
రావడం చూశాను. దానికి పది కొముమ్లూ, ఏడు తలలూ ఉనాన్యి.
దాని కొముమ్ల పది కిరీటాలునాన్యి. దాని తలల మీద దేవుణిణ్
అవమానపరిచే పేరుల్ ఉనాన్యి.

2 నేను చూసిన ఆ మృగం చిరుత పులిలా ఉంది. దాని
కాళ ళ్ ఎలుగుబంటి కాళళ్లాగానూ దాని నోరు సింహం నోరులాగానూ
ఉనాన్యి. ఆ మహాసరప్ం ఈ మృగానికి తన శకినీ, తన
సింహాసనానీన్, గొపప్ అధికారానీన్ ఇచాచ్డు. 3దాని తలలోల్ ఒకదానికి
చావు దెబబ్ తగిలినటుట్ గా కనిపించింది. అయితే ఆ గాయం
మానిపోయింది. భూమి న మనుషులందరూ ఆశచ్రయ్చకితు ఆ
మృగం వెంట పడి వెళాళ్రు. 4 ఆ మృగానికి అధికారమిచాచ్డని
వారంతా మహాసరాప్నికి కూడాపూజలు చేశారు. “ఈమృగంలాంటి
వాడు ఎవడనాన్ ఉనాన్డా? ఇతనితో యుదధ్ం చేయగల వారెవరు?”
అని చెపుప్కుంటూ వారంతా మృగానికి కూడా పూజలు చేశారు.
5బడాయిమాటలూ వదూషణలూచేసేనోరూవాడికిఉంది. నల
రెండు నెలలు అధికారం చలాయించడానికి వాడికి అనుమతి ఉంది.
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6కాబటిట్ దేవుణిణ్ దూషించడానికీ, ఆయన పేరునీ, ఆయన నివాస
సథ్లానీన్, పరలోకంలో నివసించే వారినందరినీ దూషించడానికి వాడు
నోరు తెరిచాడు. 7 ఇంకా పరిశుదుధ్ లతో యుదధ్ం చేసి వారిని
జయించడానికి వాడికి అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది. పతి వంశం
నా, పజల నా, భినన్ న భాషలు మాటాల్ డే వారి నా, పతి
జాతి నా అధికారం వాడికివవ్డం జరిగింది. 8 భూమి నివసించే
వారంతా, అంటే సృషిట్ పారంభం నుండీ వధ అయిన గొరెపిలల్కు
చెందిన జీవ గంథంలో పేరుల్ లేని వారంతా ఆమృగానిన్పూజిసాత్ రు.

9మీకు చెవులుంటే వినండి!
10చెరలోకి పోవలసినవాడు చెరలోకి పోతాడు.
కతిత్తో హతం కావలసిన వాడు కతిత్తో హతమౌతాడు.
పరిశుదుధ్ నవారుఈవిషయంలోసహనం,విశావ్సం కలిగిఉండాలి.

7. భూమిలో నుండి వచిచ్న మృగం-అబదధ్ పవక
11 అపుప్డు భూమిలో నుండి మరో కూర మృగం కి రావడం

చూశాను. వాడికి గొరెపిలల్ కొముమ్ల వంటి కొముమ్లు రెండు ఉనాన్యి.
ఆ మృగం మహాసరప్ంలాగా మాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు. 12 వాడు
పాణాంతక న దెబబ్ తగిలి పూరిగా నయ న మొదటి కూర
మృగానికునన్ అధికారానిన్, వాడి సమకష్ంలో ఉపయోగిసూత్ ఉనాన్డు.
తదావ్రా ఆ మొదటి మృగానిన్ భూమీ, దానిలో నివసించే వారంతా
పూజించేలా చేశాడు.

13 వాడు అనేక చిత విచితాలు చేసుత్ నాన్డు. మనుషులంతా
చూసుత్ ండగా ఆకాశం నుండి భూమికి అగిన్ రపిప్ంచడం వంటి
అదుభ్తాలు చేసుత్ నాన్డు. 14 తనకు అనుమతి ఉనన్ంత మేర తాను
చేసుత్ నన్ అదుభ్తాలతో భూమి అందరీన్ మోసం చేసూత్ ఉనాన్డు.
కతిత్ దెబబ్ తినాన్ బతికే ఉనన్ మొదటి కూరమృగానికి ఒక విగహానిన్
సాథ్ పించాలనివాడు అందరికీ చెబుతూ ఉనాన్డు.

15 గా ఆ మృగం విగహానికి పాణం పోసి అది మాటాల్ డేలా
చేయడానికీ, ఆ మృగం విగహానిన్ పూజించని వారిని చంపడానికీ
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వాడికి అధికారం ఇవవ్డం జరిగింది. 16 ఇంకా తమ కుడి
చేతి గానీ నుదిటి గానీ ముద వేయించుకోవాలని పముఖులనూ,
అనామకులనూ, ధనవంతులనూ, నిరుపేదలనూ, సవ్తంతులనూ,
బానిసలనూ అందరీన్ వాడు బలవంతం చేశాడు.

17ఆముద,అంటేఆమృగం పేరుగానీవాడిసంఖయ్గానీలేకుండా
ఎవరి నాఅమమ్డం గానీ కొనడం గానీ అసాధయ్ం. 18ఇందులోజాఞ్ నం
ఉంది. వివేకిఅయినవాడుఆమృగం సంఖయ్ను లెకిక్ంచాలి. అదిఒక
మనిషి సంఖయ్. వాడి సంఖయ్ 666.

14
అదనపువివరణ దరశ్నాలు-గొరెపిలల్తో ల నల నాలుగు వేల

మంది
1 తరువాత నేను చూసూత్ ఉనాన్ను. నాకు ఎదురుగా సీయోను

పరవ్తం గొరెపిలల్ నిలబడి ఉండడం నాకు కనిపించింది. ఆయనతో
కూడా 1, 44,000 మంది ఉనాన్రు. వారందరి నొసళళ్ ఆయన
పేరూ, ఆయన తండి పేరూ రాసి ఉనాన్యి. 2అపుప్డు విసాత్ రజలం
పడుతునన్టుట్ గా, పెదద్ ఉరుము శబద్ంలా పరలోకం నుండి ఒక శబద్ం
రాగా వినాన్ను. తీగ వాయిదాయ్లు వాయించేవారు వాయిసుత్ నన్ శబద్ం
వలే అది ఉంది.

3 వారంతా సింహాసనం ఎదుటా, ఆ నాలుగు పాణుల ఎదుటా,
పెదద్ల ఎదుటా ఒక కొతత్ పాట పాడారు. భూలోకంలో విమోచన
జరిగిన 1, 44,000మందితపప్ ఇంకెవవ్రూఆపాటను నేరుచ్కోలేరు.
4వీళ ళ్ సీతో ంగిక సంబంధంమూలంగాతమను అశుదధ్ం చేసుకోని
వారు. ంగికంగా తమను పవితంగా ఉంచుకొనన్ వారు. వీళ ళ్
గొరెపిలల్ వెళిళ్న చోటికలాల్ వెళత్ ఆయనను అనుసరిసూత్ ఉంటారు.
మానవాళిలో నుండి దేవుని కోసమూ, గొరెపిలల్ కోసమూ పథమ
ఫలాలుగావిమోచనజరిగినవారు. 5అబదధ్మనన్దివీళళ్నోటినుండి
రాదు. వీళ ళ్ నిందా రహితులు.
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శాశవ్త సువార గల దూత
6 అపుప్డు మరో దూతను చూశాను. అతడు ఆకాశంలో

ఎగురుతునాన్డు. భూమిమీద నివసించే వారందరికీ పతి దేశానికీ,
తెగకూ, పతి భాష మాటాల్ డే వారికీ, పతి జాతికీ పకటించడానికి
అతని దగగ్ర శాశవ్త సువార ఉంది. 7 అతడు, “మీరు దేవునికి
భయపడండి. ఆయనకు మహిమ ఆపాదించండి. ఆయన
మనుషులకు తీరుప్ చెపేప్ సమయం వచిచ్ంది. కాబటిట్ భూమినీ,
ఆకాశాలనూ, సముదానీన్, భూమి మీద నీటి ఊటలనూ సృషిట్ంచిన
ఆయననుపూజించండి.” అంటూ బిగగ్రగా చెపాప్డు.

బబులోను పతనం పకటన
8 వేరొక దూత, అంటే రెండవ దూత అతని వెనకే వచాచ్డు.

“నాశన పోయింది! తనతీవమోహంఅనేసారాయినిభూమిమీద
జనాలందరికీ తాగించిన మహా బబులోను నాశన పోయింది! ఆ
మదయ్మేదాని తీవ ఆగహానిన్ తెచిచ్పెటిట్ంది” అని చెపాప్డు.

మృగానిన్పూజించేవారి వినాశం
9 తరువాత మూడవ దూత వీరి వెనకే వచిచ్ పెదద్ సవ్రంతో ఇలా

చెపాప్డు. “ఆ కూర మృగానిన్ గానీ దాని విగహానిన్ గానీపూజించినా
దాని ముదను తన నుదుటి మీదనో చేతి మీదనో వేయించుకునాన్
10 వాడు దేవుని ఆగహ పాతలో కలీత్ ఏమీ లేకుండా తయారుచేసి
పోసిన దేవుని ఆగహ మదాయ్నిన్ తాగుతాడు. పరిశుదధ్ దేవదూతల
ఎదుటా, గొరెపిలల్ ఎదుటా అగిన్ గంధకాలు వాణిణ్ బాధిసాత్ యి.

11 వారి యాతనకి సంబంధించిన పొగ కలకాలం లేసూత్ నే
ఉంటుంది. ఆ కూర మృగానిన్ గానీ దాని విగహానిన్ గానీ పూజించిన
వారూ, దాని ముద వేయించుకునన్ వారూ రేయింబవళ ళ్ విరామం
లేకుండా బాధలపాలు అవుతూ ఉంటారు. 12 దేవుని ఆదేశాలు
పాటించేవారూ, యేసును విశవ్సించిన వారూ అయిన పరిశుదుధ్ లు
సహనంతో కొనసాగాలి.”
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పవితు న మృతుల ధనయ్త
13 అపుప్డు పరలోకం నుండి ఒక సవ్రం నాకిలా వినిపించింది,

“ఇలారాయి. ‘ఇక నుండి పభువులోఉంటూ చనిపోయేవారు దీవెన
పొందినవారు.’ ” నిజమే, వారు తమ బాధ పయాసలనీన్ విడిచి
విశాంతి పొందుతారు. ఎందుకంటే వారు చేసిన పనులు వారి వెనకే
వెళాత్ యి.

మనుషయ్ కుమారుడి పంట కోత
14 మళీళ్ నేను చూసినపుప్డు ఒక తెలల్ని మేఘం కనిపించింది.

ఆ మేఘం మనుషయ్ కుమారుడి లాంటి వయ్కి కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
ఆయన తల బంగారు కిరీటం ఉంది. ఆయన చేతిలో పదు న
కొడవలి ఉంది. 15 అపుప్డు మరో దూత దేవాలయంలో నుండి
బయటకు వచిచ్ మేఘం కూరుచ్నన్ వయ్కితో పెదద్ సవ్రంతో ఇలా
అనాన్డు, “పంట కోసే సమయం వచిచ్ంది. భూమి పంట పండింది.
నీ కొడవలితో కోయడం మొదలుపెటుట్ .” 16 అపుప్డు మేఘం
కూరుచ్నన్ వయ్కి భూమి మీదికి కొడవలి విసిరాడు. వెంటనే భూమి
మీద కోత జరిగింది.

దురామ్రుగ్ ల పంటకోత
17 అంతలోనే పరలోకంలోని ఆలయంలో నుండి మరో దూత

బయటకు వచాచ్డు. అతని చేతిలో కూడా ఒక పదు న కొడవలి
ఉంది. 18 మరో దూత బలిపీఠంలో నుండి బయటకు వచాచ్డు.
ఇతనికి అగిన్ అధికారం ఉంది. ఇతడు పదు న కొడవలి చేతిలో
పటుట్ కునన్ దూతను పెదద్ కేక పెటిట్ పిలిచాడు, “భూమిమీదదాకష్పళ ళ్
పండాయి. పదు న నీ కొడవలితో దాకష్ గుతుత్ లు కోయి” అనాన్డు.
19అపుప్డుఆదూతతనకొడవలినిభూమిమీదికివిసిరిభూమిమీద
ఉనన్ దాకష్గుతుత్ లను కోశాడు. వాటిని దేవుని ఆగహమనే గొపప్ దాకష్
గానుగ తొటిట్లో పడవేశాడు.
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20 పటట్ణానికి బయట ఆ దాకష్ గానుగ తొటిట్లో దాకష్లు తొకక్డం
జరిగింది. దానిలో నుండి రకం గురం కళెళ్ం అంత ఎతుత్ న సుమారు
రెండు వందల ళళ్ వరకూ పవహించింది.

15
ఏడు పాతలు పటుట్ కుని ఉనన్ ఏడుగురు దూతలు

1పరలోకంలోమరోఆశచ్రయ్కర నగొపప్ సంకేతం నేను చూశాను.
అదేమిటంటే ఏడుగురు దేవదూతలు తమ చేతులోల్ ఏడు తెగుళ ళ్
పటుట్ కుని ఉనాన్రు. ఇవి చివరివి. వీటితో దేవుని ఆగహం
తీరిపోతుంది.

2తరువాత నేను ఒక గాజు సముదం లాంటిది చూశాను. దానితో
అగిన్ కలసి ఉంది. కూర మృగానీన్, దాని విగహానీన్, దాని పేరునూ
సూచించే సంఖయ్నూ జయించిన వారు ఆ గాజు సముదం దగగ్ర
నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. వారి చేతులోల్ దేవుడు ఇచిచ్న తీగ
వాయిదాయ్లు ఉనాన్యి.

3వారు దేవుని సేవకు నమోషేపాట, గొరెపిలల్ పాటపాడుతూ,
“పభు న దేవా, సరవ్పరిపాలకా, నీవి గొపప్కారాయ్లు, అదుభ్తాలు.
సారవ్భౌమా, నీ విధానాలు నాయ్య నవి, సతయ్ నవి.
4 పభూ, నువువ్ మాతమే పరిశుదుధ్ డివి, నీకు భయపడనివారెవరు?

నీ నామానిన్ కీరించనిదెవరు?
నీ నాయ్యకియలు అందరికీ తెలిశాయి. కాబటిట్ అనిన్ జాతుల వారూ

నీ సనిన్ధికి వచిచ్ నినున్ పూజిసాత్ రు.”
5ఆతరువాత నేను చూసుత్ నన్పుప్డు పరలోకంలోసాకష్పు గుడారం

ఉనన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లం తెరుచుకుంది. 6 అపుప్డు ఏడు తెగుళ ళ్
చేతిలో పటుట్ కుని ఏడుగురు దూతలు ఆ పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుండి
బయటకు వచాచ్రు. వారంతా పవిత న, పకాశవంత న బటట్లు
వేసుకుని ఉనాన్రు. రొముమ్కు బంగారు వలెల్వాటు కటుట్ కుని ఉనాన్రు.
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7అపుప్డు ఆ నాలుగు పాణులోల్ ఒకడు ఏడు బంగారు పాతలను
ఆ ఏడుగురు దూతలకు ఇచాచ్డు. ఆపాతలోల్ నితయ్ం జీవించే దేవుని
ఆగహం నిండి ఉంది. 8దేవునియశసుస్ నుండీ, బలం నుండీ లేచిన
పొగతో అతి పరిశుదధ్ సథ్లం నిండిపోయింది. కాబటిట్ ఆ ఏడుగురు
దూతలకిచిచ్న కీడులనీన్జరిగేవరకూఅతిపరిశుదధ్ సథ్లంలోకిఎవరూ
పవేశించలేకపోయారు.

16
దేవుని ఉగతపాతలు

1అపుప్డు ఒక పెదద్ సవ్రం అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో నుంచి, “మీరు
వెళిళ్ ఏడు పాతలోల్ నిండి ఉనన్ దేవుని ఆగహానిన్ భూమి మీద
కుమమ్రించండి” అని ఆ ఏడుగురు దేవదూతలతో చెపప్డం నేను
వినాన్ను.

మొదటిపాత
2 అపుప్డు మొదటి దూత బయటకు వచిచ్ తన పాతను

భూమి మీద కుమమ్రించాడు. అపుప్డు ఆ కూరమృగానికి చెందిన
ముద వేసుకునన్ వారికీ, వాడి పతిమను పూజించే వారికీ ఒంటి
బాధాకర న వికార న కురుపులు పుటాట్ యి.

రెండవ పాత
3 రెండవ దూత తన పాతను సముదంలో కుమమ్రించాడు.

సముదమంతా చచిచ్న మనిషి రకంలా మారిపోయింది. దాంతో
సముదంలోనిపాణులనీన్ చచాచ్యి.

మూడవపాత
4 మూడవ దూత తన పాతను నదులోల్ నూ నీటి ఊటలోల్ నూ

కుమమ్రించాడు. అపుప్డు ఆ నీళల్నీన్ రకం అయాయ్యి. 5-6అపుప్డు
నీటికి అధిపతిగా ఉనన్ దూత, “పూరవ్ముండి పసుత్ తమునన్
దేవా, పరిశుదుధ్ డా, నీ పరిశుదుధ్ ల రకానీన్, పవకల రకానీన్ వారు
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ఒలికించారు. అందుకే నువువ్ వారికి తాగడానికి రకం ఇచాచ్వు. ఈ
విధ న తీరుప్ చెపాప్వు గనక నువువ్ నాయ్యవంతుడివి. దీనికి
వారు అరుహ్ లే.” అని చెపాప్డు. 7 అపుప్డు బలిపీఠం, “అవును,
పభూ దేవా, సరవ్శకి శాలీ, నువువ్ చెపేప్ తీరుప్లు సతయ్ నవి,
నాయ్య నవి” అని జవాబివవ్గా వినాన్ను.

నాలుగవ పాత
8 నాలుగవ దూత తన పాతను సూరుయ్డి కుమమ్రించాడు.

అపుప్డు మనుషులను తన వేడితో మాడిచ్వేయడానికి సూరుయ్డికి
అధికారం కలిగింది. 9మనుషులు తీవ న వేడికి మాడిపోయారు.
అయితే ఈ కీడుల అధికారం కలిగిన దేవుని పేరును దూషించారు
గానీ పశాచ్తాత్ పపడి ఆయనకు మహిమ కలిగించ లేదు.

ఐదవపాత
10 అయిదవ దూత తన పాతను కూరమృగం సింహాసనం న

కుమమ్రించాడు. అపుప్డు వాడి రాజయ్ం అంతా చీకటి అలముకుంది.
మనుషులు ఈ యాతనలకి తటుట్ కోలేక నాలుకలు కరచుకునాన్రు.
11 అయితే తమకు కలిగిన వేదనలను బటీట్ , కురుపులను బటీట్
పరలోకంలో ఉనన్ దేవుణిణ్ దూషించారు తపప్ తమ కియలు మాని
పశాచ్తాత్ ప పడలేదు.

ఆరవపాత
12 ఆరవ దూత తన పాతను యూఫటీసు అనే మహానది

కుమమ్రించాడు. దాంతో తూరుప్ దికుక్నునన్ రాజులకు మారగ్ం సిదధ్ం
చేయడానికి ఆ నది నీళ ళ్ ఎండిపోయాయి.

అదనపు వివరణ
13 అపుప్డు ఆ మహాసరప్ం నోటినుండీ, కూరమృగం నోటినుండీ,

అబదధ్ పవకనోటినుండీ కపప్లాల్ గా కనిపిసుత్ నన్మూడు అపవితాతమ్లు
బయటకు రావడం చూశాను. 14 అవి ఆశచ్రయ్కర న సూచనలు
జరిగించే దయాయ్ల ఆతమ్లే. శకిశాలి అయిన దేవుని మహాదినాన
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జరగబోయే యుదాధ్ నికి లోకంలో ఉనన్ రాజులందరీన్ కూడగటట్డానికి
వారి దగగ్రికి వెళత్ నన్ ఆతమ్లు అవి.

15 “వినండి! నేను దొంగలా వసుత్ నాన్ను. పదిమందిలో
సిగుగ్ పడాలిస్న అవసరం లేకుండా, బయటకు వెళిళ్నపుప్డు
తన నగన్తవ్ం కనిపించకుండా జాగతత్గా ఉండి దుసుత్ లు ధరించి
ఉండేవాడు దీవెనపొందుతాడు.”

16 హీబూ భాషలో ‘హర్ మెగిదోద్న్’ అనే పేరునన్ సథ్లానికి ఆ
రాజులందరీన్ పోగు చేశారు.

ఏడవపాత
17 ఏడవ దూత తన పాతను గాలిలో కుమమ్రించాడు. అపుప్డు

అతిపరిశుదధ్ సథ్లం నుండీ సింహాసనంనుండీ, “ఇకఅయిపోయింది”
అని ఒక పెదద్ శబద్ం వినిపించింది. 18 అపుప్డు వివిధ శబాద్ లూ,
మెరుపులూ,భారీఉరుములూ కలిగాయి. భయంకర న భూకంపం
వచిచ్ంది. మనుషుల సృషిట్ జరిగిన దగగ్రున్ండీ అలాంటి భూకంపం
కలగలేదు. అంత పెదద్ భూకంపం అది.

19పసిదధ్ న ఆమహా నగరం మూడు భాగాలుగా చీలిపోయింది.
దేశాలోల్ ని నగరాలనీన్ నాశనమయాయ్యి. అపుప్డు దేవుడు మహా
బబులోను నగరానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. తన తీవ ఆగహం
అనే మదయ్ంతో నిండిన పాతను ఆ నగరానికిచాచ్డు. 20 పతి
దీవ్పమూ అదృశయ్ పోయింది. పతి పరవ్తం కనిపించకుండా
పోయింది. 21ఆకాశం నుండి మనుషుల మీద సుమారు నల ఐదు
కిలోల బరువునన్ భీకర న వడగళ ళ్ పడాడ్ యి. ఆ వడగళళ్ దెబబ్
భయంకరంగా ఉంది కాబటిట్ మనుషులు దేవుణిణ్ దూషించారు.

17
ఏడు విధవ్ంసాలు - 1. బబులోను పతనం
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1 ఏడు పాతలు చేతబటుట్ కునన్ ఏడుగురు దేవదూతలోల్
ఒకడు వచిచ్ నాతో, “అనేక జలాల కూరుచ్నన్ మహావేశయ్కు శికష్
విధించడానిన్ నీకు చూపిసాత్ ను రా. 2 భూమి రాజులు ఆమెతో
వయ్భిచారం చేశారు. భూమి నివసించే వారు ఆమె ంగిక
విశృంఖలత అనేమదాయ్నిన్ తాగిమతుత్ లో మునిగారు” అనాన్డు.

3 అపుప్డు నేను ఆతమ్ సావ్ధీనంలోకి వెళాళ్ను. ఆ దూత ననున్
ఒక అరణయ్ంలోకి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ నేను ఒక సీని చూశాను.
ఆమె ఒక ఎరని మృగం మీద కూరుచ్ని ఉంది. ఆ మృగానికి ఏడు
తలలూ పది కొముమ్లూ ఉనాన్యి. దాని ఒళళ్ంతా దేవ దూషణ పేరుల్
రాసి ఉనాన్యి. 4 ఆ సీ ఊదారంగు, ఎర రంగు వసాలు కటుట్ కుని
ఉంది, బంగారంతో, రతాన్లతో, ముతాయ్లతో అలంకరించుకుంది.
ఆమె చేతిలో ఒక బంగారు పాత ఉంది. ఆ పాతలో తాను చేసుత్ నన్
అతి జుగుపాస్కర న పనులూ, ంగిక అవినీతికి సంబంధించిన
అపవితకారాయ్లూ ఉనాన్యి. 5 ఆమె నుదుటి మీద ఆమె పేరు
ఇలా రాసి ఉంది. దానికో రహసయ్ న అరథ్ం ఉంది. “ఇది మహా
బబులోను. భూమిమీద ఉనన్ వేశయ్లందరికీ, ఏహయ్ న వాటికీ ఇది
తలిల్.”

6 ఆ సీ పరిశుదుధ్ ల రకానీన్, యేసు హతసాకష్ుల రకానీన్ తాగి
మతెత్కిక్ ఉండడం చూశాను. అది చూసి నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.
7 అపుప్డు ఆ దూత నాతో ఇలా అనాన్డు, “నువెవ్ందుకు
ఆశచ్రయ్పడాడ్ వు? ఈమెకు సంబంధించిన రహసాయ్నీన్, ఏడు తలలూ
పదికొముమ్లూఉండిఈసీనిమోసుత్ నన్ కూరమృగానికి సంబంధించిన
రహసాయ్నీన్ నీకు తెలుపుతాను.

8 నువువ్ చూసిన ఆ మృగం పూరవ్ం ఉంది కానీ ఇపుప్డు లేదు.
కానీ అది లో న అగాధంలో నుండి కి రావడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.
తరవాత అదినాశనానికిపోతుంది. ఒకపుప్డు ఉండి, ఇపుప్డు లేని,
ముందు రాబోయేమృగానిన్ చూసి భూమిమీదనివసించేవారు,అంటే
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సృషిట్ పారంభం నుండీ దేవుని జీవ గంథంలో తమ పేరుల్ లేని వారు
ఆశచ్రయ్పోతారు. 9 దీనికి జాఞ్ నం కలిగిన మనసు అవసరం. ఆ
మృగానికునన్ ఏడు తలలు ఆ సీ కూరుచ్నన్ ఏడు కొండలు.
ఇంకా వారు ఏడుగురు రాజులు. 10 వారిలో ఐదుగురు

నాశనమయాయ్రు. పసుత్ తం ఒకడునాన్డు. చివరి వాడు ఇంకా
రాలేదు. వాడు వచిచ్నపుప్డు కొంత కాలం ఉండాలి. 11 ఒకపుప్డు
ఉండి ఇపుప్డు లేనిదిఅయినఈకూరమృగం ఆ ఏడుగురిలోఒకడు.
కానీ ఎనిమిదవ రాజు కూడావాడే. నాశనానికి పోయేదీవాడే.

12 నీకు కనిపించిన ఆ పది కొముమ్లూ పదిమంది రాజులు. వారికి
ఇంతకు ముందు రాజయ్ం లేదు. కానీ కూరమృగం ఏలేటపుప్డు వారు
ఒక గంటసేపు రాజులాల్ అధికారం చలాయిసాత్ రు. 13 వీరికి ఒకే
ఉదేద్శంఉంటుంది. వీళ ళ్తమశకినీఅధికారానీన్మృగానికిఅంకితం
చేసాత్ రు.

14 వీళ ళ్ గొరెపిలల్తో యుదధ్ం చేసాత్ రు కానీ ఆయన వారిని
ఓడిసాత్ డు. ఎందుకంటే గొరెపిలల్ పభువులకు పభువు, రాజులకు
రాజు. ఆయనతో ఉనన్వారు పిలుపునందుకునన్ వారు, ఎనిన్క
అయినవారు, నమమ్క న వారు.”

15ఆ దూత ఇంకా నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్చోట
నువువ్ చూసిన జలాలు పజలనూ, జన సమూహాలనూ,జాతులనూ,
వివిధ భాషలు మాటాల్ డే వారినీ సూచిసాత్ యి. 16 నువువ్ చూసిన
పది కొముమ్లు-వారూ ఆ మృగమూ ఆ వేశయ్ను దేవ్షిసాత్ రు. ఆమె
బటట్లూడదీసి దికుక్మాలిన దానిన్గా చేసాత్ రు. ఆమె మాంసానిన్
తింటారు. మంటలోల్ ఆమెను కాలిచ్వేసాత్ రు.

17 దేవుని మాటలు నెరవేరే వరకూ వారు తమ హృదయాలోల్
ఏకీభవించి తమ రాజాయ్నిన్ ఆ మృగానికి అపప్గించడం దావ్రా తన
సంకలప్ం కొనసాగించేలా దేవుడు వారికి ఆ మనసు పుటిట్ంచాడు.
18ఇక నువువ్ చూసిన ఆ సీ భూమి రాజులను పరిపాలిసుత్ నన్ మహా
నగరమే.
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18
చివరి రోజులోల్ ఉండబోయేభషఠ్ ర్సత్వయ్ం

1ఆతరవాత పరలోకం నుండిమరో దూత దిగిరావడం చూశాను.
అతనికి గొపప్ అధికారం ఉంది. అతనికునన్ యశసుస్ చేత భూమి
అంతా పకాశించింది.

2అతడు గొపప్ సవ్రంతో బిగగ్రగా ఇలా అనాన్డు.
“బబులోనునాశన ంది! బబులోనునాశన ంది! అదిదయాయ్లకు

నివాస ంది.
పతిఅపవితాతమ్కూఉనికిపటుట్ అయింది. అపవితమూఅసహయ్మూ

అయిన పతి ప కీ గూడు అయింది.
3 ఎందుకంటే దేవుని కోపానిన్ తెచేచ్ దాని ంగిక విశృంఖలతా

మదాయ్నిన్ జనమంతాతాగిమతెత్కిక్ పడిపోయారు.
భూమి మీద రాజులు ఆమెతో వయ్భిచారం చేశారు. లోకంలో

వాయ్పారులు ఆమె అధిక సుఖభోగాల పభావం వలల్
సంపనున్లయాయ్రు.”

4తరువాతమరో సవ్రం పరలోకం నుండి వినిపించింది. ఆ సవ్రం
ఇలా చెపిప్ంది.
“నా పజలారా, మీరు ఆమె పాపాలోల్ భాగం పంచుకోకుండా, ఆమెకు

సంభవించబోయే కీడులోల్ ఏదీ మీకు సంభవించకుండా
ఆమెను విడిచి వచెచ్యయ్ండి.

5ఆమెపాపాలు ఆకాశానన్ంటుతునాన్యి.
దేవుడు ఆమె నేరాలనిన్టినీ జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు.
6ఆమె చెలిల్ంచిన పకారం ఆమెకు చెలిల్ంచండి.
ఆమె చేసినదానికి ఆమెకు రెటిట్ంపు చేయండి.
ఆమె కలిపినపాతలోనే ఆమె కోసం రెండొంతులు కలపండి.

7 ఆమె తనను తాను హెచిచ్ంచుకుంది. విలాస భోగాలోల్
జీవించింది.
అంతేమొతత్ంలో ఆమెకు హింసనూ, వేదననూ కలగజేయండి.
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ఎందుకంటే ఆమె తన మనసులో, “నేను రాణిగా కూరుచ్ండేదానిన్,
విధవను కాను.

సంతాపం చూడనే చూడను” అనుకుంది.
8 కాబటిట్ ఆమెకి కీడులనీన్ ఒకక్ రోజే కలుగుతాయి. మరణమూ,

దుఖమూ, కరువూ వసాత్ యి.
దేవు నపభువుమహాశకిశాలి. ఆమెకుతీరుప్ చెపేప్దిఆయనే. ఆమె

అగిన్కి ఆహ పోతుంది.”
బబులోను పతనం గురించి విలాపం

9-10 ఆమెతో అకమ ంగిక సంబంధాలు పెటుట్ కుని సుఖభోగాలు
అనుభవించిన భూరాజులు అందరూ ఆమెకు కలుగుతునన్ వేదన
చూసి భయంతో దూరంగా నిలబడతారు. ఆమె తగలబడి పోతుంటే
వచేచ్ పొగను చూసూత్ రోదిసాత్ రు.
“అయోయ్, అయోయ్, బబులోను మహానగరమా,
శకివంత ననగరమా,ఒకక్ గంటలోనేనీమీదికి శికష్ వచిచ్ పడిందా”

అంటూ ఏడుసాత్ రు.
11లోకంలోని వాయ్పారులు కూడా ఆ నగరానిన్ చూసి విలపిసాత్ రు.

ఎందుకంటే,ఇకమీదటతమవసుత్ వులుకొనేవారుఎవవ్రూఉండరు.
12వారి సరుకులు ఏవంటే బంగారం, వెండి, రతాన్లు, ముతాయ్లు,
సనన్నినేతబటట్లు,ఊదారంగుబటట్లు,పటుట్ బటట్లు,ఎరనిబటట్లు,
ఇంకా పరిమళానిన్చేచ్ విలువగల పతి రక న కలప, దంతం, ఎంతో
విలు న చెకక్, ఇతత్డి, ఇనుము, పాల రాళ ళ్ మొద న వాటితో
చేసిన ఎనోన్ రకాల వసుత్ వులూ 13దాలిచ్న చెకక్, సుగంధ దవాయ్లు,
ధూపంకోసంవాడేవసుత్ వులూ,అతత్రు,సాంబాణి,దా రసం,నూనె,
మెతత్ని పిండి, గోదుమలు, పశువులు, గొరెలు మొద నవి. ఇంకా
గురాలూ, రథాలూ,బానిసలూ,మనుషుల పాణాలు.

14 “నీ మనసుస్ ఆశించిన ఫలం నినున్ విడిచి పోయింది. నీ
విలాసం, భోగం మాయ పోయాయి. అవి ఇక కనపడవు” అని
చెబుతూ ఏడుసాత్ రు. 15 ఆ నగరంలో ఈ వసుత్ వులతో వాయ్పారం
చేసిసంపనున్ నవాయ్పారులు ఆమెవేదనచూసిభయంతోదూరంగా
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నిలిచి ఏడుసూత్ గటిట్గా రోదిసాత్ రు. 16 “సనన్ని నేత బటట్లు,
ఊదారంగు,ఎరనిబటట్లు కటుట్ కుని బంగారంతో, రతాన్లతో,వెలగల
నగలతో, ముతాయ్లతో అలంకరించుకునన్ మహా నగరమా, అయోయ్,
అయోయ్, ఇంత ఐశవ్రయ్మూ ఒకక్ గంటలోనే మాయ పోయిందే!”
అంటారు.

17 పతి నౌకాధిపతి, సముద యాతికులు, ఓడ నావికులు, ఇలా
సముదం మీద ఆధారపడి బతికే వారంతా దూరంగా నిలబడి
18నగరం తగలబడి పోతుంటే రాజుకునన్ పొగను చూసి, “ఈమహా
నగరానికి సమాన నదేది?” అంటూ కేకలు పెడతారు. 19 తమ
తలలమీద దుముమ్ చలుల్ కుని ఏడుసూత్ రోదిసూత్ , “అయోయ్, అయోయ్,
ఆ మహా నగరం. సొంత నౌకలు ఉనన్ వారంతా ఈ నగరంలోని
సంపద వలల్ ధనవంతులయాయ్రు. అలాటిది ఒకక్ గంటలోనే ఇలా
నాశనమయిందే” అంటారు.

బబులోను పతనం గురించి భకుల హరష్ం
20 “పరలోకమా, పరిశుదుధ్ లారా, అపొసత్లులారా, పవకలారా,

ఆమెను గురించిసంతోషించండి. ఎందుకంటేఅదిమిమమ్లిన్ శి ంచిన
దానికి పతిగా దేవుడు ఆమెను శి ంచాడు.”

21 ఆ తరువాత బలవంతు న ఒక దూత పెదద్ తిరగలి రాయి
వంటిరాయిఎతిత్ సముదంలో పడవేసి ఇలాఅనాన్డు, “ఇలాగేమహా
నగర న బబులోను కూడా హింసల పా కూలిపోతుంది. ఇక
అది ఎనన్టికీ కనిపించదు. 22 కాబటిట్ తీగ వాయిదాయ్ల శబాద్ లూ,
గాయకుల పాటలూ, పిలల్నగోవి, బూరలు ఊదేవారి శబాద్ లూ ఇక
ఎనన్టికీ నీ దగగ్ర వినిపించవు. ఎలాంటి శిలప్ నా చెకేక్ శిలిప్
ఎవరూ నీ దగగ్ర ఇక కనపడడు. తిరగలి శబద్ం ఇక ఎపప్టికీ నీ దగగ్ర
వినపడదు.

23 దీపం వెలుతురు నీలో ఇక కనిపించదు. పెళిళ్ కొడుకు సవ్రం,
పెళిళ్ కూతురు సవ్రం ఇక ఎనన్టికీ నీలో వినపడవు. ఎందుకంటే
నీ వరకులు పపంచంలో గొపప్వారుగా ఉండేవారు. దేశాలనీన్ నీ
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మాయలో పడి మోసపోయాయి.” 24 పవకల రకం, హతసాకష్ుల
రకం, ఇంకాభూమి వధఅయినవారిరకంఆమెలోకనిపిసూత్ ఉంది.

19
వివరణ దరశ్నం. నాలుగు హలెల్లూయలు

1ఈవిషయాలుజరిగినతరువాతఅనేకమందిమాటాల్ డుతునన్టుట్
పరలోకంలో నుండి ఒక పెదద్ శబద్ం నేను వినాన్ను.
“హలెల్లూయ! రకష్ణ,యశసుస్, బల పభావాలు మన దేవునివే.
2ఆయన తీరుప్లు సతయ్ంగా నాయ్యంగా ఉనాన్యి.
తన ంగికఅవినీతితోభూలోకానిన్భషట్తవ్ంలోకినెటిట్నమహావేశయ్ను

ఆయన శి ంచాడు.
ఆమెఒలికించిన తన సేవకుల రకానికి ఆయన పతీకారం తీరాచ్డు.”

3 రెండోసారి వారంతా, “హలెల్లూయ! ఆ నగరం నుండి పొగ
కలకాలం కి లేసూత్ నే ఉంటుంది” అనాన్రు.
4 అపుప్డు ఆ ఇర నలుగురు పెదద్లూ ఆ నాలుగు పాణులూ

సాషాట్ ంగపడి సింహాసనం కూరుచ్నన్ దేవునికి,
“ఆమెన్,హలెల్లూయ!” అని చెబుతూ ఆయననుపూజించారు.
5అపుప్డు, “దేవునిదాసులు, ఆయనకు భయపడేవారు,
గొపప్వా నా అనామకు నా అందరూ మన దేవుణిణ్ సుత్ తించండి”

అంటూ ఒక సవ్రం సింహాసనం నుండి వినిపించింది.
6 తరువాత అనేకమంది మాటాల్ డుతునన్టుట్ , అనేక జలపాతాల

గరజ్నలా,బల నఉరుముల ధవ్నిలాఒక సవ్రం ఇలావినిపించింది.
“హలెల్లూయ! సరవ్ శకిశాలి, మన పభువు అయిన దేవుడు

పరిపాలిసుత్ నాన్డు.”
గొరెపిలల్ కలాయ్ణం

7 “గొరెపిలల్ వివాహమహోతస్వ సమయం వచిచ్ంది.
పెండిల్కుమారె సిదధ్పడి ఉంది.
కాబటిట్ మనం సంతోషించి ఆనందించుదాం.
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ఆయనకు మహిమఆపాదించుదాం.”
8 ఆమె ధరించుకోడానికి మెరిసిపోయే, పరిశుభ న శేషఠ్ వసాలు

ఇచాచ్రు.
ఈ శేషఠ్వసాలు పరిశుదుధ్ ల నీతి కారాయ్లు.

9అపుప్డుఆదూతనాతోఇలాఅనాన్డు, “గొరెపిలల్ పెళిళ్ విందుకు
ఆహావ్నం అందినవారు ధనుయ్లు అని రాయి.” అతడే ఇంకా, “ఇవి
నిజంగా దేవుని మాటలు” అనాన్డు. 10 అందుకు నేను అతణిణ్
పూజించడానికిఅతనిముందుసాషాట్ ంగపడబోయాను. కానీఅతడు,
“అలాచేయకు! యేసుకుసాకష్ులుగాఉనన్నీకూనీసోదరులకూనేను
తోటిదాసుణిణ్ మాతమే” అనాన్డు.

మహిమలో కీసుత్ రాక
11తరువాత పరలోకం తెరుచుకుని ఉండడం చూశాను. అపుప్డు

చూడండి! తెలల్ని గురం ఒకటి నాకు కనిపించింది. దానిమీద
కూరుచ్నన్ వయ్కి పేరు ‘నమమ్క న వాడు, సతయ్వంతుడు.’ ఆయన
నాయ్యంగా తీరుప్ చెబుతూ యుదధ్ం చేసాత్ డు. 12 ఆయన నేతాలు
అగిన్జావ్లలాల్ ఉనాన్యి. ఆయన తల అనేక కిరీటాలునాన్యి.
ఆయన ఒక పేరు రాసి ఉంది. అది ఆయనకు తపప్ వేరెవరికీ
తెలియదు. 13ఆయన ధరించిన దుసుత్ లు రకంలో ముంచి తీసినవి.
‘దేవునివాకుక్’ అనే పేరు ఆయనకుంది.

14 ఆయన వెనకే పరలోక సేనలు తెలల్ని నార బటట్లు వేసుకుని
తెలల్ గురాల ఎకిక్ వెళత్ నాన్రు. 15వివిధ జాతి పజలను కొటట్డానికి
ఆయన నోటి నుండి పదు న కతిత్ బయటకు వసూత్ ఉంది. ఆయన
ఇనుప లాఠీతో వారిని పరిపాలిసాత్ డు. సరావ్ధికారి అయిన దేవుని
తీకష్ణ న ఆగహపు దాకష్ గానుగ తొటిట్ని ఆయనే తొకుక్తాడు.
16 ఆయన బటట్ల మీదా, తొడ మీదా ‘రాజులకు రాజు, పభువులకు
పభువు’ అనే పేరు రాసి ఉంది.

హరెమ్గిదోద్ న్యుదధ్ం
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17 అపుప్డు ఒక దూత సూరయ్బింబంలో నిలబడి ఉండడం నేను
చూశాను. అతడు బిగగ్రగా కేక వేసి న ఎగిరే పకష్ులను పిలిచాడు,
“రండి, దేవుడు ఏరాప్టు చేసిన మహా విందును ఆరగించండి.
18 రాజుల మాంసం, నాయ్ధిపతుల మాంసం, బలవంతుల
మాంసం, గురాల మాంసం, వాటి సావ్రీ చేసేవారి మాంసం,
సవ్తంతులూ, బానిసలూ, పలుకుబడి లేనివారూ, గొపప్వారూ
అయినమనుషులందరిమాంసం, వచిచ్ తినండి” అనాన్డు.

19 కూరమృగం, భూమిమీదనునన్ రాజులందరూ తమ నాయ్లతో
వూయ్హం తీరి ఉండడం నేను చూశాను. వారు ఆ గురం మీద
కూరుచ్నన్ వయ్కితోనూఆయన నయ్ంతోనూయుదధ్ం చేయడానికిసిదధ్ం
అవుతునాన్రు.

మృగం పతనం. 2. అబదధ్ పవక పతనం
20 అపుప్డా మృగమూ, వాడి ముందు అదుభ్తాలు చేసిన అబదధ్

పవకా పటుట్ బడాడ్ రు. ఈ అదుభ్తాలతోనే వీడు మృగం ముద
వేయించుకునన్ వారిని, ఆ విగహానిన్ పూజించిన వారిని మోసం
చేశాడు. ఈ ఇదద్రినీ గంధకంతో మండుతునన్ అగిన్ సరసుస్లో
పాణాలతోనే పడవేశారు.

3. వారిని అనుసరించిన రాజుల పతనం
21మిగిలినవారు గురం మీద కూరుచ్నన్ వయ్కి నోటి నుండి వసుత్ నన్

కతిత్వాత పడి చచిచ్పోయారు. వారి మాంసానిన్ పకష్ులు కడుపారా
ఆరగించాయి.

20
సాతానుకు అగాధంలో చెర

1 తరువాత ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి రావడం నేను
చూశాను. అతని చేతిలో ఒక పెదద్ గొలుసూ లో న అగాధం
తాళం చెవీ ఉనాన్యి. 2 అతడు అపవాది, సాతాను అనే పేరుల్ నన్
ఆది సరప్ం అయిన మహా సరాప్నిన్ పటుట్ కుని వెయియ్ సంవతస్రాల
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వరకూ అగాధంలో పడవేశాడు. 3వాణిణ్ అగాధంలో పడవేసి, దానిన్
మూసివేసిదానికిముద వేశాడు. ఆ వెయియ్ సంవతస్రాలయేయ్ వరకూ
పజలనుమోసం చేయకుండా వాడు అగాధంలోనే బందీగా ఉండాలి.
ఆ తరువాత కొదిద్ సమయంవాణిణ్ వదిలిపెటాట్ లి.

మొదటిపునరుతాథ్ నం
4అపుప్డు సింహాసనాలు చూశాను. వాటి కూరుచ్నన్వారికితీరుప్

చెపేప్ అధికారం ఇచాచ్రు. యేసును గురించి తాము చెపిప్న సాకష్ ం
కోసమూ, దేవునివాకుక్ను పకటనచేసినందుకూ తల నరికించుకునన్
భకుల ఆతమ్లు చూశాను. వారు కూర మృగానిన్ గానీ,వాడి విగహానిన్
గానీ పూజించలేదు. వారి నుదుటి మీద గానీ చేతి మీద గానీ ముద
వేయనీయలేదు. వారిపుప్డు సజీవు కీసుత్ తో కలిసి వెయేయ్ళ ళ్
పరిపాలించారు.

5 ఆ వెయియ్ సంవతస్రాలు ముగిసే వరకూ చనిపోయిన మిగిలిన
వారు సజీవులు కాలేదు. ఇదే మొదటి పునరుతాథ్ నం. 6ఈమొదటి
పునరుతాథ్ నంలో పాలొగ్ నన్వారు పరిశుదుధ్ లు, దీవెన పొందిన వారు.
వీళళ్ రెండవ మరణానికి అధికారం లేదు. వీరు దేవునికీ, కీసుత్ కీ
యాజకు కీసుత్ తో కూడా వెయియ్ సంవతస్రాలు పరిపాలన చేసాత్ రు.

సాతాను విడుదల. 4. గోగు,మాగోగు పతనం
7 వెయియ్ సంవతస్రాలు ముగిశాక సాతాను తన చెరలో నుండి

విడుదల అవుతాడు. 8 వాడు బయలేద్రి భూమి నాలుగు దికుక్లోల్
ఉనన్ గోగు,మాగోగులనుమోసం చేసి లెకక్కు సముదపు ఇసుకలాగా
ఉనన్ వారిని యుదాధ్ ని సమకూరుసాత్ డు. 9 వారు బయలు దేరి
పరిశుదుధ్ ల శిబిర న పియ పటట్ణానిన్ ముటట్డి వేసాత్ రు. అపుప్డు
పరలోకం నుండి అగిన్ దిగి వచిచ్ వారిని దహించి వేసుత్ ంది.

5. సాతాను పతనం
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10 వారిని మోసం చేసిన అపవాదిని మండుతునన్ గంధకం
సరసుస్లో పడవేసాత్ రు. అకక్డే కూర మృగమూ, అబదధ్ పవకా
ఉనాన్రు. వారు రాతీ పగలూ కలకాలం బాధలపాలవుతారు.

6. అవిశావ్సుల పతనం. అంతిమ తీరుప్
11 తరవాత తెలల్ని సింహాసనానీన్ దాని కూరుచ్నన్ ఒకాయననూ

చూశాను. ఆయన సనిన్ధి నుండి భూమీ ఆకాశాలూపారిపోయాయి.
కానీ అవి వెళళ్డానికి చోటు కనపడలేదు. 12 చనిపోయిన వారు
గొపప్వా నా అలుప్ నా ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలబడి ఉండడం
చూశాను. అపుప్డు గంథాలు తెరిచారు. మరో గంథానిన్ కూడా
తెరిచారు. అది జీవ గంథం. ఆ గంథాలోల్ తమ కారాయ్లను గురించి
రాసి ఉనన్ దానిన్ బటిట్ వారు తీరుప్ పొందారు.

13 సముదం తనలో ఉనన్ చనిపోయిన వారిని అపప్గించింది.
మరణమూ, పాతాళ లోకమూ వాటి వశంలో ఉనన్ చనిపోయిన
వారిని అపప్గించాయి. వారంతా తమ కారాయ్లను బటిట్ తీరుప్
పొందారు. 14మరణానీన్ పాతాళానీన్ అగిన్ సరసుస్లో పడవేయడం
జరిగింది. ఈ అగిన్ సరసేస్ రెండవ మరణం. 15 జీవ గంథంలో పేరు
లేని వాణిణ్ అగిన్ సరసుస్లో పడవేశారు.

21
ఏడు కొతత్ విషయాలు. 1. కొతత్ భూమి, 2. కొతత్ ఆకాశం

1అపుప్డు నేను కొతత్ ఆకాశానీన్, కొతత్ భూమినీ చూశాను. మొదటి
ఆకాశం, మొదటి భూమీ గతించి పోయాయి. సముదం అనేది ఇక
లేదు. 2అపుప్డు నేను కొతత్ యెరూషలేముఅనేపరిశుదధ్ పటట్ణం తన
భర కోసం అలంకరించుకునన్ పెళిళ్కూతురిలా తయా పరలోకంలో
ఉనన్ దేవుని దగగ్ర నుండి దిగి రావడం చూశాను.

3. కొతత్ పజ
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3 అపుప్డు పరలోకంలో నుండి ఒక గొపప్ సవ్రం, “చూడండి,
దేవుని నివాసం మనుషులతో ఉంది. ఆయన వారితో కలసి
జీవిసాత్ డు. వారు ఆయన పజ ఉంటారు. దేవుడు తానే వారితో
ఉంటాడు. వారికి దేవు ఉంటాడు. 4 ఆయన వారి కనున్ల నుండి
పతి కనీన్టి బొటుట్ నూ తుడుసాత్ డు. ఇక మరణం గానీ, వేదన పడడం
గానీ, ఏడుపు గానీ బాధ గానీ ఉండవు. మొదటి సంగతులు గతించి
పోయాయి” అని చెబుతుండగా వినాన్ను.

5అపుప్డు సింహాసనం కూరుచ్నన్ ఆయన, “చూడండి,అనిన్టినీ
కొతత్విగా చేసుత్ నాన్ను” అనాన్డు, “ఈ మాటలు సతయ్ నవీ,
నమమ్దగినవీ కాబటిట్ రాయి” అని నాతో అనాన్డు. 6 ఆయన
ఇంకానాతో ఇలాఅనాన్డు, “ఈవిషయాలనీన్ సమాపత్ం అయాయ్యి.
ఆలాఫ్,ఒమేగానేనే. అంటేఆదీఅంతమూనేనే. దాహంవేసినవాడికి
జీవ జలాల ఊట నుండి నీరు ఉచితంగా ఇసాత్ ను. 7 జయించేవాడు
వీటిని పొందుతాడు. నేను అతనికి దేవుడిగా ఉంటాను. అతడు
నాకు కుమారుడిగా ఉంటాడు.

8 పిరికివారూ, అవిశావ్సులూ, అసహ య్లూ, నరహంతకులూ,
వయ్భిచారులూ, మాంతికులూ, విగహారాధకులూ, అబదిధ్కులందరూ
అగిన్ గంధకాలతోమండే సరసుస్లో పడతారు. ఇది రెండవమరణం.

గొరెపిలల్ భారయ్. 4. కొతత్ యెరూషలేము
9 అపుప్డు ఆ చివరి ఏడు కీడులతో నిండిన ఏడు పాతలను

పటుట్ కుని ఉనన్ ఏడుగురు దేవదూతలోల్ ఒకడు నా దగగ్రికి వచాచ్డు.
“ఇలారా,పెళిళ్ కూతురినిఅంటేగొరెపిలల్ భారయ్ను నీకు చూపిసాత్ ను”
అనాన్డు.

10 ఆతమ్ సావ్ధీనంలో ఉనన్ ననున్ ఎతత్యిన గొపప్ పరవ్తం కి
తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ యెరూషలేము అనే పరిశుదధ్ పటట్ణం
పరలోకంలోని దేవుని దగగ్ర నుండి రావడం నాకు చూపించాడు.
11 యెరూషలేము దేవుని మహిమ కలిగి ఉంది. అది పశసత్ న
సూరయ్కాంతం రాయిలా సఫ్టికంలా ధగ ధగా మెరుసూత్ ఉంది.
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12 ఆ పటట్ణానికి ఎతత్యిన పహరీ గోడా, ఆ పహరీ గోడకు
పనెన్ండు దావ్రాలూ ఉనాన్యి. ఆ దావ్రాల దగగ్ర పనెన్ండు మంది
దేవదూతలునాన్రు. ఇశాయేలు వారి పనెన్ండు గోతాల పేరూల్ ఆ
దావ్రాల రాసిఉనాన్యి. 13తూరుప్నమూడుదావ్రాలూ,ఉతత్రాన
మూడు దావ్రాలూ, ద ణాన మూడు దావ్రాలూ, పశిచ్మాన మూడు
దావ్రాలూ ఉనాన్యి. 14 ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడకు పనెన్ండు
పునాదులునాన్యి. ఆ పునాదుల పనెన్ండు మంది గొరెపిలల్
అపొసత్లుల పేరుల్ కనిపిసుత్ నాన్యి.

15నాతో మాటాల్ డే దూత దగగ్ర ఆ పటట్ణానీన్, దాని దావ్రాలనూ,
పహరీ గోడనూ కొలవడానికి ఒక బంగారు కొలబదద్ ఉంది. 16 ఆ
పటట్ణం చతురసాకారంగా ఉంది. దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో
సమానం. అతడు ఆ కొలబదద్తో పటట్ణానిన్ కొలిసేత్ దాని కొలత
సుమారు రెండు వేల రెండు వందల కిలో మీటరుల్ ఉంది. దాని
పొడుగూ, వెడలూప్, ఎతూత్ అనీన్ సమానమే. 17 తరువాత అతడు
పహరీ గోడను కొలిచాడు. అదిమనుషుల లెకక్ పకారం నూట నల
నాలుగు మూరలుంది. ఆ కొలత దూత వేసిన కొలతే.

18 ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడను సూరయ్కాంత మణులతో కటాట్ రు.
పటట్ణం చూసేత్ నిరమ్ల న సఫ్టికం లాంటి మేలిమి బంగారంతో
కటిట్ ఉంది. 19 ఆ పటట్ణపు పహరీ గోడ పునాదులు పశసత్ న
రకరకాల విలు న రాళళ్తో అలంకరించారు. మొదటి పునాది
సూరయ్కాంతం, రెండవది ఇంద నీలం, మూడోది యమునారాయి,
నాలుగోది పచచ్, 20 అయిదోది ఢూరయ్ం, ఆరోది కెంపు, ఏడోది
సువరణ్ రతన్ం, ఎనిమిదోది గోమేధికం, తొమిమ్దోది పుషయ్రాగం, పదోది
సువరణ్లశునీయం, పదకొండోది పదమ్రాగం, పనెన్ండోది పదమ్రాగం.

21దానిపనెన్ండుదావ్రాలూపనెన్ండుముతాయ్లు. ఒకోక్దావ్రానీన్
ఒకోక్ ముతయ్ంతో కటాట్ రు. పటట్ణపు రాజవీధి సవ్చఛ్ న సఫ్టికం
లాంటిమేలిమి బంగారం.

5. కొతత్ ఆలయం
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22 అకక్డ ఎలాంటి దేవాలయమూ నాకు కనిపించలేదు.
ఎందుకంటే సరవ్శకిశాలి, పభువు అయిన దేవుడూ, గొరెపిలాల్
దానికి దేవాలయంగా ఉనాన్రు.

6. కొతత్ పకాశం
23 ఆ పటట్ణంలో వెలుగివవ్డానికి సూరుయ్డూ చందుడూ

అకక్రలేదు. దేవునియశసుస్ అకక్డ పకాశిసూత్ ఉంటుంది. గొరెపిలల్
దాని దీపం. 24 వివిధ జాతి పజలు ఆ వెలుగులో తిరుగుతారు.
భూరాజులు తమ భవానిన్ దానిలోకి తెసాత్ రు.

25 రోజంతా దాని దావ్రాలు మూయరు. ఎందుకంటే అకక్డ
రాతి లేదు. 26 వివిధ జాతి పజలు తమ భవానీన్ గౌరవానీన్
దానిలోకి తెసాత్ రు. 27 పవితం కానిదేదీ దానిలో పవేశించదు.
అవమానకర న దానినీ, మోసకర న దానినీ చేసినవారు దానిలో
కచిచ్తంగా పవేశించరు. గొరెపిలల్ జీవ గంథంలో పేరుల్ నన్వారు
మాతమేదానిలో పవేశిసాత్ రు.

22
పరలోకం, జీవజలనది

1 అపుప్డు జీవజలనదిని ఆ దూత నాకు చూపించాడు. అది
సఫ్టికంలా నిరమ్లంగా మెరుసూత్ ఉంది. అది దేవునిదీ గొరెపిలల్దీ
అయినసింహాసనం నుండీ, 2ఆపటట్ణం పధానవీధిమధయ్లోనుండి
పవహిసుత్ ంది. ఆ నదికి రెండు పకక్లా జీవ వృకష్ం ఉంది. అది నెల
నెలా ఫలిసూత్ , పనెన్ండు రకాల పండుల్ కాసుత్ ంది. ఆ చెటుట్ ఆకులు
జనాల సవ్సథ్త కోసం ఉపయోగపడతాయి.

3అకక్డ ఇక శాపం అనేది ఉండదు. దేవునిదీ గొరెపిలల్దీ అయిన
సింహాసనం అకక్డ ఉంటుంది. ఆయన సేవకులు ఆయనకు సేవ
చేసాత్ రు. 4ఆయనముఖానిన్ చూసాత్ రు. ఆయన పేరు వారి నొసళళ్
ఉంటుంది. 5రాతి ఇక ఎపప్టికీ కలగదు. దీపాల కాంతీ, సూరుయ్డి
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వెలుగూ వారికి అకక్ర లేదు. దేవు న పభువే వెలు వారిమీద
పకాశిసూత్ ఉంటాడు. వారు కలకాలం పరిపాలిసాత్ రు.

6 ఆ దూత నాతో ఇలా చెపాప్డు, “ఈ మాటలు నమమ్దగగ్వి,
సతయ్ నవి. పవకల ఆతమ్లకు దేవు న పభువుతవ్రలో జరగాలిస్న
వాటిని తన దాసులకు చూపించడానికి తన దూతను పంపాడు.”
7 “చూడండి! నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. ఈ పుసత్కంలోని
పవచనవాకుక్లను సీవ్కరించేవాడు ధనుయ్డు.”

8యోహాను అనే నేను ఈ సంగతులనీన్ వినాన్ను, చూశాను. అలా
నేను వింటూ చూసూత్ ఉనన్పుప్డు వాటిని నాకు చూపిసుత్ నన్ దూతను
పూజించడానికి అతని ఎదుట సాషాట్ ంగపడాడ్ ను. 9అపుప్డు అతడు,
“అలా చెయయ్కు. నేను నీకూ, నీ సోదరులకూ, పవకలకూ, ఈ
పుసత్కంలో మాటలను పాటించే వారందరికీ తోటి సేవకుణిణ్ . దేవుణిణ్
పూజించు” అని చెపాప్డు.

10 అతడు నాతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, “ఈ పుసత్కంలో ఉనన్
పవచన వాకుక్లను మూసి ముద వేయవదుద్ . ఎందుకంటే సమయం
దగగ్ర పడింది. 11 అనాయ్యం చేసేవాణిణ్ అనాయ్యం చేసూత్ నే
ఉండనియియ్. అపవితుణిణ్ ఇంకా అపవితుడిగానే ఉండనియియ్.
నీతిమంతుణిణ్ ఇంకా నీతిమంతుడిగానే ఉండనియియ్. పరిశుదుధ్ ణిణ్
ఇంకా పరిశుదుధ్ డిగా ఉండనియియ్.

12 “చూడండి, నేను తవ్రగా వసుత్ నాన్ను. పతి వయ్కికీతాను చేసిన
పనుల పకారం నేనివవ్బోయేపతిఫలం నా దగగ్ర ఉంది.

13 ఆలాఫ్, ఓమెగా నేనే. మొదటి వాణిణ్ , చివరి వాణిణ్ నేనే.
పారంభానీన్ ముగింపునీ నేనే.

14 జీవ వృకష్ ఫలానిన్ ఆరగించడానికీ, ఆ పటట్ణ దావ్రాల నుండి
లోపలికి పవేశించడానికీ యోగుయ్లు అయేయ్ందు తమ వసాలను
ఉతుకుక్నే వారు దీవెన పొందిన వారు.
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15 పటట్ణం బయట కుకక్లూ, మాంతికులూ, వయ్భిచారులూ,
హంతకులూ, విగహపూజచేసేవారూ, అబదాధ్ నిన్ పేమించి అభాయ్సం
చేసేవారూ ఉంటారు.

16యేసు అనే నేను సంఘాలకు చెపప్డం కోసం ఈ విషయాలను
మీకు తెలియజేయడానికి నా దూతను పంపించాను. నేనే దావీదు
వేరునూ సంతానానీన్ పకాశవంత న వేకువ నకష్తానీన్.

17 “రా” అంటూ ఆతామ్, పెళిళ్కూతురూ చెబుతునాన్రు.
వింటునన్వాడూ, “రా” అని చెపాప్లి. దాహం వేసిన వాడు రావాలి.
ఇషట్మునన్ వయ్కి జీవ జలానిన్ ఉచితంగా తీసుకోవచుచ్.”

18 ఈ పుసత్కంలోని పవచనవాకుక్లను వినే పతి వయ్కినీ
నేను హెచచ్రించేది ఏమిటంటే ఎవ నా వీటిలో ఏ నా కలిపితే
దేవుడు ఈ పుసత్కంలో రాసి ఉనన్ కీడులనీన్ వాడికి కలగజేసాత్ డు.
19 ఎవ నా దేని నా తీసి వేసేత్ దేవుడు ఈ పుసత్కంలో వివరించిన
జీవ వృకష్ంలోనూ, పరిశుదధ్ పటట్ణంలోనూ వాడికి భాగం లేకుండా
చేసాత్ డు.

చివరి వాగాద్ నం, చివరి పారథ్న
20 ఈ సంగతులను గురించి సాకష్మిసుత్ నన్ వాడు, “అవును,

తవ్రగా వసుత్ నాన్ను” అని అంటునాన్డు.
ఆమేన్ ! పభుయేసూ, తవ్రగా రా.
21పభుయేసు కృప పరిశుదుధ్ లందరికీ తో ఉండుగాక. ఆమేన్ .
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