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પ્રકટ કરણ

યોહાન આ ુસ્તક વષે કહે છે
1 આ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ છે. હવે ટૂક સમયમાં ું બનવા ું

છે, તે તેના સેવકોને દશાર્વવા દેવે ઈ ુને તે અંગેની મા હતી આપી.
ખ્રસ્તે પોતાના સેવક યોહાનને આ વાતો બતાવવા માટે પોતાના
દૂતને મોકલ્યો. 2 યોહાને જે કઈ જો ું હ ું તે વષે જણા ુ.ં
ઈ ુ ખ્રસ્તે યોહાન સમક્ષ જે પ્રગટ ક ુ તે સત્ય છે. તે તો દેવ
તરફ સંદેશ છે. 3 જે ક્ત દેવ તરફથી મળેલ આ સંદેશના
વચનો વાંચે છે, તેઓને ધન્ય છે. અને જે લોકો આ સંદેશ
સાંભળે છે અને તેમાં લખે ું છે તે પ્રમાણે કરે છે તેઓને પણ
ધન્ય છે. હવે વ ુ સમય બાક ર ો નથી.

યોહાન મંડળ ઓ માટે ઈ ુના સંદેશાઓ લખે છે
4 આ સયા* પ્રાંતમાંની સાત મંડળ ઓ જોગ લ ખતંગ યોહાન:

જે (દેવ) છે જે હતો અને જે આવી ર ો છે તેના તરફથી અને
તેના રા ાસનની આગળ જે સાત આત્મા છે, તેઓના તરફથી;
5 અને ઈ ુ ખ્રસ્ત પાસેથી, તમને કૃપા અને શાં ત થાઓ. ઈ ુ
ખ્રસ્ત વ ા ુ સાક્ષી છે. ૂએલાંમાંથી સજીવન થનાર તે સવર્
પ્રથમ હતો. ઈ ુ ૃથ્વીના રાજાઓનો અ ધપ ત છે.
ઈ ુ એક જ છે જે આપણને પ્રેમ કરે છે. અને ઈ ુ એ

એક છે જણેે પોતાના રક્ત વડે આપણને આપણા પાપમાથી ુક્ત
કયાર્; 6 ઈ ુએ આપણને એક રા તથા તેના પતા દેવની સેવાને
અથર્ યાજકો બના ા. ઈ ુનો મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ
પયત હોજો! આમીન.
* 1:4: આ સયા એ શયા માઈનોરનો એક પ્રાંત.
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7 જુઓ, ઈ ુ વાદળાંસ હત આવે છે! પ્રત્યેક ક્ત જઓેએ
તેને વીધ્યો† છે તેઓ પણ તેને જોશે. ૃથ્વી પરની બધી જ
જા તઓ તેને લીધે વલાપ કરશે.હા, આ બનશે જ! આમીન.

8 પ્ર ુ દેવ કહે છે કે, “હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા‡ છુ, હુ તે એક
છુ જે છે, જે હમેશા હતો અને જે આવનાર છે, હુ સવૅશ ક્તમાન
છુ,”

9 હુ યોહાન છુ, અને હુ ખ્રસ્તમાં તમારો ભાઈ છુ. આપણે
ઈ ુમા સાથે છ એ, રા માં, વપ માં તથા ધૈયૅમાં ભાગીદાર,
દેવના વચનને લીધે તથા ઈ ુની સાક્ષીને લીધે હુ પાત્મસ§ ટા ુ
પર હતો કારણકે હુ દેવના વચનમાં અને ઈ ુના સત્યમાં વ ાસ
ધરાવતો હતો. 10 પ્ર ુને દહાડે આત્માએ મને કા ુમાં રા ો.
મેં માર પાછળ મોટ વાણી સાંભળ , તે વાણી રણ શગડાના
અવાજ જવેી હતી. 11 તે વાણીએ ક ુ કે; “તેં જે બ ું જો ુ
છે તે ુસ્તકમાં લખ. અને તેને એફેસસમાં, સ્ ુનાર્મા, પગાર્મનમાં,
ુવા તરામાં, સા દસર્મા,ં ફલાદે લ્ફયામાં તથા લાવ દ કયામાં જે

સાત મંડળ ઓ છે તેઓને મોકલ.”
12 માર સાથે કોણ વાત કરે છે તે જોવા માટે હુ પાછો વ ો.
ારે હુ પાછો કય , ત્યારે મેં સોનાની સાત દ વીઓ જોઈ.

13 મેં દ વીઓની વચમાં “મ ુષ્ય ુત્ર જવેા” કોઈ એકને જોયો.
તેણે એક લાંબો ઝભ્ભો પહેય હતો, તેની છાતી પર સોનાનો પટો
બાંધેલો હતો. 14 તે ું મા ું અને તેના કેશ ધોળા ઊનના જવેા,
બરફ જવેા ેત હતા. તેની આંખો અ ની જવાળાઓ જવેી
હતી. 15 તેના પગ ભઠ્ઠ માં ુધ્ધ થયેલા ચળકતા પ ળના જવેા
હતા. તેનો અવાજ ુઘવતા ભરતીના પાણીના અણાજ જવેો
હતો. 16 તેણે જમણા હાથમાં સાત તારાઓ પકડ્યા હતા. તેના

† 1:7: જઓેએ તેને વીધ્યો જૂઓ યોહા 19:34. ‡ 1:8: આલ્ફા તથા ઓમેગા

ગ્રીક ૂળાક્ષરનો પહેલો અને છેલ્લો અક્ષર અથાર્ત પ્રથમ તથા છેલ્લો. § 1:9:
પાત્મસ એ સયા માઈનોરના તટ પાસે આવેલ એજીયન સાગરનો એક નાનો ટા ુ (જે
અત્યાર ું ુક કહેવાય છે)
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ુખમાંથી બેધાર પાણીદાર તલવાર નીકળતી હતી જે સમયે ૂયૅ
સૌથી વધારે તેજસ્વી હોય છે તેના જવેો પ્રકાશમાન દેખાતો હતો.

17 ારે મેં તેને જોયો, હુ તેનાં ચરણોમાં ૃતપ્રાય માણસની
જમે પડ ગયો. તેણે પોતાનો જમણો હાથ મારા પર ૂક ને ક ું
કે; “ગભરાઈશ નહ ! હુ પ્રથમ અને છેલ્લો છુ. 18 હુ એક જે
જીવંત છુ. હુ ૃત્ ુ પામ્યો હતો, પર ુ જુઓ: હુ અનંતકાળ
જીવતો છુ! અને ૃત્ ુ તથા હાદેસ** ની ચાવીઓ હુ રા ું
છુ. 19 તેથી ું જે ઘટનાઓ જુએ છે તે લખ. હમણા જે કઈ
ઘટનાઓ બને છે તે અને હવે પછ જે જે થશે તે સવર્ લખ.
20 મારા જમણા હાથમાં તેં જે સાત તારા અને સાત દ વાઓ
જોયા, તે ું રહસ્ય આ છે: એ સાત તારા તે સાત મંડળ ઓના
દૂતો છે, અને સાત દ વાઓ તો સાત મંડળ ઓ છે.

2
એફેસસમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર

1 “એફેસસમાંની મંડળ ના દૂતને આ પત્ર લખ કે:
“જે પોતાના જમણા હાથમાં સાત તારા રાખે છે, અને જે

સોનાની સાત દ વીઓની વચમાં ચાલે છે તે તમને આ વાતો કહે
છે.

2 “ ું ું કરે છે તે હુ જાણું છુ, ુ સખત કામ કરે છે અને ું
કદ છોડ દેતો નથી. હુ જાણું છુ કે દુ લોકોને ું સ્વીકારતો
નથી. અને જઓે પ્રે રતો હોવાનો દાવો કરે છે પણ તે ખરેખર
એવા નથી. તેવા લોકોનો તેં પારખી લીધા છે. તને ખબર પડ
છે કે તેઓ જુઠ્ઠા છે 3 તેં તારા પ્રયત્નો સતત ચા ુ રા ા છે,
મારા નામને ખાતર તેં ુશ્કેલીઓ સહન કર છે. અને ું આ
કામ કરવામાં થાક ગયો નથી.

4 “પણ તાર વરુદ્ધ મારે આટ ું છે કે, તે તારા શરુઆતના
પ્રેમનો ત્યાગ કય છે. 5 એ માટે ું હમણા ાથી પડ્યો છે
તે યાદ કર, પસ્તાવો કર, અને પ્રથમનાં જવેાં કામો કર. જો ું

** 1:18: હાદેસ ૃત્ ુ પામ્યા પછ જયાં લોકો જાયછે તે જગ્યા
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પસ્તાવો નહ કરે તો હુ તાર પાસે આવીશ અને તાર દ વીને તેની
જગ્યાએથી લઈ જઈશ. 6 પણ ું જે કઈક કરે છે તે બરાબર
છે: નકલાયતીઓ* જે કઈ કરે છે તેને તમે ધ ારો છો, તેઓ
જે કરે છે તેને હુ પણ ધ ારુ છુ.

7 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણ,ે આત્મા
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ. જે ક્ત વજય
મેળવે છે તેને હુ જીવનનાં ૃક્ષ પર ું ફળ ખાવાનો અ ધકાર
આપીશ. આ ૃક્ષ દેવના પારાદૈસમાં છે.

સ્ ુનાર્માંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
8 “સ્ ુનાર્માંની મંડળ ના દતુને આ લખ કે:
“એક જે પ્રથમ અને છેલ્લો છે તે આ હક કતો તમને કહે છે.

તે એક છે જે ૃત્ ુ પામ્યો અને ફર જીવતો થયો.
9 “તાર ુસીબતો હુ જાણું છુ. અને ું ગર બ છે તે પણ

જાણું છુ પર ુ ખરેખર ું ધનવાન છે! તારા વષે કેટલાક લોકો
ખરાબ વાતો કરે છે તે પણ હુ જાણું છુ. પેલા લોકો કહે છે
કે તેઓ યહૂદ ઓ છે. પણ તેઓ સાચા યહૂદ ઓ નથી તેઓ
શેતાનની સભા છે. 10 તાર સાથે જે કઈ બનશે તેથી ું ડરતો
નહ . હુ તમને કહુ છુ શેતાન તમારામાંના કેટલાકને બંદ વાન
બનાવશે. તે તમારુ પર ક્ષણ કરવા માટે આમ કરશે. તમારે દશ
દવસ ુધી સહન કર ુ પડશ.ે જો તારે ૃત્ ુ પામ ું પડે તો
પણ વ ા ુ રહેજ.ે જો ું વ ા ુ બની રહેશે તો પછ હુ તને
જીવનનો ુગટ આપીશ.

11 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે, તે આત્મા,
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળે. જે ક્ત વજય પ્રાપ્ત કરે
છે તેને બીજા ૃત્ ુ ું ુકશાન થશે ન હ.

પગાર્મનમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
12 “પગાર્મનમાંની મંડળ ના દૂત ને આ લખ કે:

* 2:6: નકલાયતીઓ એ શયા માઈનોરનો એક ધા મક જૂથ જે ખોટા મતોમાં માનતો
હતો.
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“જનેી પાસે બેધાર પાણીદાર તલવાર છે, તે આ હક કત તમને
કહે છે.

13 “ ું ાં વસે છે તે હુ જાણુ છુ. ું ાં શેતાનની પોતાની
ગાદ છે ત્યાં રહે છે, પણ મને તો ું વ ા ુ છે. અં તપાસના
સમય દર મયાન પણ તે મારામાં વ ાસ હોવા વષેની ના પાડ
ન હ. અં તપાસ મારો વ ા ુ સાક્ષી હતો જનેે તમારા શહેરમાં
માર નાખવામાં આ ો હતો. ાં શેતાન રહે છે તે તમારુ શહેર
છે.

14 “છતાં પણ માર પાસે તાર વરુદ્ધ થોડ એક વાતો છે:
તાર સાથે કેટલાક લોકો છે. જે બલામના બોધને અ ુસરે છે.
બલામે બાલાકને શીખ ું કે ઈસ્રાએલના લોકોને પાપ કરતા શીખવ,ે
તે લોકોએ ૂ તઓના નૈવેદ ખાઈને અને ભચાર કર ને પાપ ક .ુ
15 તમારા સ ૂહના પણ આ ું જ છે. તમાર પાસે એવા લોકો
છે, જે નકલાયતીઓના બોધને અ ુસરે છે. 16 તેથી પસ્તાવો
કરો. જો તમે પસ્તાવો ન હ કરો તો, હુ તમાર પાસે જલ્દ
આવીશ અને તે લોકોની સામે મારા ુખમાંથી નીકળતી તલવાર
વડે લડ શ.

17 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ!

“પ્રત્યેક ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હુ ુપ્ત રાખેલ
મા ા આપીશ. વળ હુ તને ેત પથ્થર આપીશ. આ પથ્થર
પર એક ન ું નામ લખે ું છે, જે નવા નામને કોઈ ક્ત જાણતી
નથી. ફક્ત જે ક્ત તે પથ્થર પ્રાપ્ત કરશે તે જ તે ન ું નામ
જાણશ.ે

ુવા તરામાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
18 “ ુવા તરામાંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“દેવનો ુત્ર એક છે જનેી આંખો અ ની જવાળા જવેી છે.

અને જનેા પગ ચળકતા પ ળના જવેા છે, તે તમને જે કહે છે
તે આ છે.
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19 “ ું જે કરે છે તે હુ જાણું છુ. હુ તારો પ્રેમ તારો વ ાસ,
તાર સેવા અને તાર ધીરજને જાણું છુ. તે પ્રથમ જે ક ુ તેનાથી
હમણાં તેં વધારે ક ુ છે તે પણ હુ જાણું છુ. 20 છતાં પણ
મારે તાર વરુદ્ધ આટ ું છે કે; ું ઈઝબેલ નામની ીને તેની
ઈચ્છા ુજબ કરવા દે છે. તે કહે છે કે તે એક પ્રબો ધકા છે.
પણ તે મારા લોકોને તેના ઉપદેશ વડે ભમાવે છે. ઈઝબેલ મારા
લોકોને ભચાર ું પાપ કરવાને તથા ૂ તઅ ના નૈવેદ ખાવા માટે
દોરે છે. 21 મેં તેને પસ્તાવો કરવા તથા પોતાના પાપમાંથી પાછા
ફરવાનો સમય આપ્યો છે. પર ુ તે પસ્તાવો કરવા ઈચ્છતી નથી.

22 “અને તેથી હુ તેને પીડાની પથાર માં પાડ શ. અને બધા
લોકો જઓે તેની સાથે ભચાર કરે છે તેઓ ૂબ સહન કરશે.
તે જે કઈ કરે છે તેનાથી તેઓ અટકશે ન હ, તો હવે હુ આ
કર શ. 23 હુ તેના છોકરાને પણ માર નાખીશ. પછ બધી જ
મંડળ ઓ જાણશે કે મન તથા અત:કરણનો પારખનાર હુ છુ. અને
હુ તમારામાંના દરેકને તમે જે કામ ક ુ છે તેનો બદલો આપીશ.

24 “પણ તમે બીજા લોકો જઓે ુવા તરામાં તેનાં બોધને
અ ુસયાર્ નથી અને જઓે શેતાનના ઉંડા મમ નો જે દાવો કરે છે,
તેને જઓે શી ા નથી તે તમોને હુ આ કહુ છુ કે: હુ તમારા
પર બીજો બોજો ૂક્તો નથી. 25 ફકત હુ આ ું નહ ત્યાં ુધી
તમાર પાસે જે છે તેને વળગી રહો.

26 “પ્રત્યેક ક ત જે વજય મેળવે છે અને હુ ઈચ્છુ છુ તે
કામો અન્ત ૂધી ચા ુ રાખે છે તેને હુ અ ધકાર આપીશ. હુ
તે ક્ત ને રા ો પર અ ધકાર આપીશ: 27 લોખંડના દડથી તે
તેઓ પર શાસન કરશે. માટ નાં વાસણની જમે તેમના તે ટૂકડે
ટૂકડા કરશે.† 28 આ તે જ અ ધકાર છે જે મેં મારા પતા
પાસેથી પ્રાપ્ત કય છે. હુ તે ક્ત ને પ્રભાતનો તારો પણ
આપીશ. 29 પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાભળ ું જોઈએ.
† 2:27: જૂઓ ગીતશા 2:8-9.
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3
સા દસર્માંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર

1 “સા દસર્માંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“તે એક કે જનેી પાસે સાત આત્મા અને સાત તારા છે તે

તમને આ વાતો કહે છે.
“ ું જે કામો કરે છે તે હુ જાણું છુ. લોકો કહે છે કે ું

જીવે છે. પણ ું ખરેખર ૃત્ ુ પામેલ છે. 2 જા ૃત થા! હજુ
ારે તારે કઈક છોડવા ું હોય તો તાર જાતને વધારે મજ ૂત

બનાવ. તે સં ૂણર્ ર તે ૃત્ ુ પામે તે પહેલા તાર જાતને વ ુ
મજ ુત બનાવ. મેં શોધ્ ું છે કે ું જે કામો કરે છે તે મારા દેવ
માટે સં ૂણર્ થયેલા નથી. 3 તેથી તને જે મ ુ છે અને તેં જે
સાંભ ુ છે, તેને યાદ કર અને તેને અ ુસર. ને પસ્તાવો કર.
તારે જા ૃત થ ું જોઈએ. અથવા હુ તાર પાસે આવીશ અને
તને ચોરની જમે નવાઈ પમાડ શ. હુ ારે આવીશ તે તને મા ૂમ
પડશે ન હ.

4 “પણ તારા સ ૂહમાં સા દસર્માં તાર પાસે થોડાં લોકો છે
જઓેએ તેમની જાતને ુદ્ધ રાખી છે. તે લોકો માર સાથે
ફરશે. તેઓ ઊજળાં વ ો પહેરશે કારણકે તેઓ લાયક છે.
5 પ્રત્યેક ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને આ લોકોની જમે
ઊજળા વ ો પહેરાવવામાં આવશ.ે હુ તે ક્ત ું નામ જીવનના
ુસ્તકમાંથી કાઢ નાખીશ ન હ. હુ મારા પતા અને તેના દૂતોની

આગળ કહ શ કે તે ક્ત માર છે. 6 પ્રત્યેક ક્ત જે આ
વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું
જોઈએ.

ફલાદે લ્ફયામાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
7 “ ફલાદે લ્ફયામાંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“જે એક પ વત્ર અને સત્ય છે તે તમને આ શ ો કહે છે.

તેની પાસે દાઉદની ચાવી છે. જયારે તે કઈક ઉઘાડે છે, તે બંધ
થઈ શક ું નથી. અને જયારે તે કઈક બંધ કરે છે તે ઉઘાડ
શકા ું નથી.
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8 “ ું જે કામો કરે છે તે હુ જાણું છુ. મે તાર સમક્ષ બારણું
ઉઘાડુ ૂક ૂં છે. કોઈ પણ ક્ત તેને બંધ કર શકે તેમ નથી.
હુ જાણું છુ કે ું અશકત છે. પર ુ ુ મારા ઉપદેશને અ ુસય
છે. ું મારુ નામ બોલતાં ડય નથી. 9 ધ્યાનથી સાંભળ! ત્યાં
એક સભા ાન છે જે શેતાનની મા લક ું છે. તે લોકો એમ કહે
છે કે તેઓ યહૂદ ઓ છે. પણ તેઓ જૂઠ્ઠા છે. તે લોકો સાચા
યહૂદ ઓ નથી. હુ તેઓની પાસે એમ કરાવીશ કે તેઓ તાર
આગળ આવીને તારા પગે પડશ.ે તેઓ જાણશે કે તમે એવા
લોકો છો જમેને મેં ચા ા છે. 10 ું ધીરજથી માર આજ્ઞાને
અ ુસય છે, તેથી આખી ૃથ્વી પર આવનાર વપ ના સમયમાં
હુ તને બચાવીશ. આ વપ જે લોકો ૃથ્વી પર રહે છે તેમ ું
પર ક્ષણ કરશે.

11 “હુ જલ્દ આવી ર ો છુ, હમણા ું જે ર તે જીવે છે તેને
વળગી રહે. પછ કોઈ ક્ત તારો ુગટ લઈ લેશે ન હ. 12 જે
વજય પ્રાપ્ત કરશે તે ક્ત મારા દેવનાં મ દરમાં સ્તંભ બનશ.ે
જે કત વજય મેળવે છે તેને માટે હુ તે કર શ. તે ક્ત
ફર થી કદા પ દેવનાં મં દર ને છોડશે ન હ. હુ મારા દેવ ું નામ તે

ક્ત પર લખીશ. અને મારા દેવના શહેર ું નામ તે ક્ત પર
લખીશ. તે શહેર એ ન ું યરૂશાલેમ છે. તે શહેર મારા દેવની
પાસેથી આકાશમાંથી નીચે ઊતરે છે. હુ તે ક્ત પર મારુ ન ું
નામ પણ લખીશ. 13 પ્રત્યેક કત જે આ વાતો સાંભળે છે
તેણે, આત્મા મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ.

લાવ દ કયાંમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
14 “લાવ દ કયામાંની મંડળ ના દૂતને લખ કે:
“જે આમીન* છે તે તમને આ વાતો કહે છે. તે વ ા ુ તથા

સાચો સાક્ષી છે. દેવે જે બ ું બના ું છે તેનો તે શાસક છે. તે
જે કહે છે તે આ છે:
* 3:14: આમીન આમીન શ નો અથર્ જે પરમ સત્ય છે તેને અ ુરૂપ થ ું તેમ
થાય પર ુ અહ ઈ ુના નામના રૂપે ઉલ્લેખ કય છે.
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15 “ ું ું કરે છે તે હુ જાણું છુ. ું ગરમ કે ઠડો નથી; હુ
ઇચ્છુ છુ કે ું ગરમ કે ઠડો થાય! 16 પણ ું માત્ર હૂફાળો
છે, નથી ગરમ કે નથી ઠડો. તેથી હુ મારા ુખમાંથી તને ૂંક
નાખીશ. 17 ું કહે છે કે ું શ્રીમંત છે. ું વચારે છે કે ું
ધનવાન બન્યો છે અને તને કશાની જરુર નથી. પણ તને ખબર
નથી કે ું ખરેખર કગાલ, બેહાલ, દ રદ્ર , આંધળો, અને ન
છે. 18 હુ તને સલાહ આ ુ છુ કે ું માર પાસેથી અ માં ુદ્ધ
કરે ુ સો ું વેચા ું લે. પછ ું સાચો શ્રીમંત થઈ શક શ. હુ
તને આ કહુ છુ. ઊજળાં વ ો જે છે તે ખર દ. પછ ું તાર
શરમજનક ન તાને ઢાંક શક શ. હુ તને આંખોમા આંજવા ું
અંજન પણ ખર દવા ુ કહુ છુ. પછ ું ખરેખર જોઈ શક શ.

19 “હુ જે લોકોને ચાહુ છુ તે સવૅને હુ સધારુ છુ અને શક્ષા
કરુ છુ. માટે ું ઉત્સાહ થા, પસ્તાવો કર. 20 હુ અહ છુ! હુ
બારણાં આગળ ઉભો રહ ને ખબડા ું છુ. જો કોઈ ક્ત માર
વાણી સાંભળે છે અને બારણું ઉઘાડે છે તો હુ અંદર આવીશ
અને તે ક્ત સાથે જમીશ અને તે માર સાથે જમશ.ે

21 “જે ક્ત વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હુ માર સાથે મારા
રા ાસન પર બેસવા દઈશ. માર સાથે પણ એમ જ હ ું. મેં
વજય મેળ ો અને મારા બાપ સાથે તેના રા ાસન પર બેઠેલો
છુ. 22 પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાત સાંભળે છે. તેણે આત્મા
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ.”

4
યોહાનને આકાશી દશર્ન

1 પછ મેં જો ું ત્યાં માર આગળ આકાશમાં એક દ્ધાર ઉઘડે ું
હ ુ.ં અને અગાઉ મને કહ હતી તે જ વાણી મેં સાંભળ . તે
વાણી રણ શગડાના અવાજ જવેી હતી. તે વાણી એ ક ું, “અહ
ઉપર આવ, અને હવે પછ જે જે થ ું જ જોઈએે તે હુ તને
બતાવીશ.” 2 પછ તે આત્માએ મારા પર કા ુ કર લીધો. ત્યાં
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માર આગળ આકાશમા એક રા ાસન હ ુ.ં રા ાસન પર
કોઈ એક માણસ બેઠેલો હતો. 3 તે રા ાસન પર જે બેઠો
હતો તે યાસ પસ લાલ કમતી પથ્થર જવેો દેખાતો હતો. અને
રા ાસનની ચારે બાજુ લીલમ જે ું સ્વચ્છ રગીન પ્રકાશ ું એક
મેઘધ ુષ્ય હ ુ.ં

4 રા ાસનની આસપાસ બીજાં 24 રા ાસનો હતા.ં તે 24
રા ાસનો પર 24 વડ લો બેઠાં હતા.ં તે વડ લોએ ઊજળાં
વ ો પહેયાર્ હતા. અને તેઓના માથા પર સોનાના ુગટ
હતા.ં 5 રા ાસનમાંથી વીજળ ઓ અને ગજનાઓ અને વાણીઓ
આવી. રા ાસનની આગળ અ ના સાત દ વાઓ સળગતા
હતા. આ દ વાઓ દેવના સાત આત્મા છે. 6 ત્યાં રા ાસનની
આગળ કાચના સ ુદ્ર જે ું કાંઈક હ ુ.ં તે સ્ફટ કના જે ું સ્વચ્છ
હ ુ.ં

રા ાસનની સામે અને તેની દરેક બાજુએ ત્યાં ચાર જીવતાં
પ્રાણીઓ હતા.ં આ જીવતાં પ્રાણીઓને તેમની બધી બાજુએ
આગળ પાછળ આંખો હતી. 7 પહે ું જીવ ું પ્રાણી સહ જે ું
હ ુ.ં બીજુ એક વાછરડાના જે ું હ ુ.ં ત્રીજાને મ ુષ્ય જે ું
ુખ હ ુ.ં ચો ું ઊડતા ગરુડના જે ું હ ુ.ં 8 આ ચાર જીવતા

પ્રાણીઓને છ છ પાંખો હતી. અને આ બધા જીવતા પ્રાણીઓ
અંદર અને બહાર બધી બાજુએ આંખોથી ભર ુર હતા.ં આ
જીવતા ચાર દવસ અને રાત કદ આ ર તે કહેતા વસામો લેતા
નથી;

“પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર, પ્ર ુ દેવ, સવર્શ ક્તમાન

જે હમેશા હતો, જે છે, અને જે આવનાર છે.”

9 જે રા ાસન પર બેઠેલો છે તેને આ જીવતા પ્રાણીઓ
મ હમા આપશે અને સ્ ુ ત ગાશ.ે તે એક છે જે સદાસવર્કાળ
જીવંત છે. અને ારે તે જીવતા પ્રાણીઓ આ કરે છે. 10 ત્યારે
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24 વડ લો* જે રા ાસન પર બેસે છે તેને પગે પડશ.ે જે
સદાસવર્કાળ જીવંત છે તેની વડ લો આરાધના કરે છે. તે વડ લો
રા ાસન આગળ પોતાના ુગટો ૂક દઇને કહેશે કે:

11 “અમારા પ્ર ુ અને દેવ!
ું મ હમા, માન તથા સામર્થ્ય પામવાને યોગ્ય છે.

કારણ કે તેં સવર્ને ઉત્પ કયાર્,
અને તાર ઈચ્છાથી તેઓ હતા,ં ને ઉત્પ થયા.ં”

5
હલવાનની મહ ા

1 પછ રા ાસન પર જે બેઠા હતા તે એકના જમણા હાથમાં
મે એક ઓ ળ ુ*ં જો ુ,ં ઓ ળયાની બંને બાજુએ લખાણ હ ું.
ઓ ળ ું સાત ુદ્રાઓથી ુ દ્રત રાખવામાં આ ું હ ું. 2 અને મેં
એક શ ક્તશાળ દૂતને જોયો. તે દૂતે મોટા સાદે ક ું કે, “આ
ઓ ળ ું ઉઘાડવાને અને તેની ુદ્રાઓ તોડવાને કોણ સમથર્ છે?”
3 પર ુ આકાશમાં કે ૃથ્વી પર કે ૃથ્વી નીચે ત્યાં એ ું કોઈ ન
મ ું કે જે તે ઓ ળ ું ઉઘાડવા કે તેની અંદરની બાજુએ જોવા
સમથર્ હોય. 4 હુ ૂબ ૂબ રડ્યો કારણ કે તે ઓ ળ ું ઉઘાડવાને
કે તેમાં જોવાને કોઈ યોગ્ય હ ું ન હ. 5 પર ું વડ લોમાંના એકે
મને ક ું કે, “રડ શ ન હ! યહૂદાના કુટુબના સ ુહમાથી તે સહે
( ખ્રસ્ત)ે વજય પ્રાપ્ત કય છે. તે દાઉદનો વંશજ છે. તે ઓ ળ ું
તથા તેની સાત ુદ્રાઓને ખોલવાને શ કતમાન છે.”

6 પછ રા ાસનની સમક્ષ ચાર જીવતાં પ્રૅંણીઓની વચમાં મેં
એક હલવાનને ઊ ું રહે ું જો ું. જનેી આજુબાજુ વડ લો પણ
હતા. તે હલવાન માર નંખાયેલા જે ું હલવાન લાગ ું હ ુ.ં તેને
સાત શગડા તથા સાત આંખો હતી. આ દેવના સાત આત્મા છે

* 4:10: વડ લો દેવના સંતોના મહાન આગેવાનો હતા. તેઓ કદાચ બાર યહૂદ

કૂળોના આગેવાનો હતા, તથા ઈ ુના બાર પ્રે રતો હતા. * 5:1: ઓ ળ ું લખવા
માટે વપરા ું લાં ુ લપેટે ું પેપર કે ચામડુ.
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જઓેને આખી ૃથ્વી પર મોકલવામાં આ ા છે. 7 તે હલવાન
આ ું અને રા ાસન પર બેઠેલા એકના જમણા હાથમાંથી તે
ઓ ળ ું લી ું. 8 હલવાને ઓ ળ ું લીધા પછ તે ચાર જીવતાં
પ્રાણીઓ અને 24 વડ લો હલવાનની આગળ પગે પડ્યા.ં તેમાંના
દરેકની પાસે વીણા હતી. તેઓએ ૂપથી ભરેલા સોનાના પ્યાલા
પણ પકડ્યા હતા. આ ૂપના પ્યાલા દેવના પ વત્ર લોકોની
પ્રાથર્નાઓ છે. 9 અને તે બધાએ હલવાન પાસે એક ન ું ગીત
ગા ુ:ં

“ ું ઓ ળ ું લેવાને
તથા તેની ુદ્રાને બોલવાને યોગ્ય છે,

કારણ કે તને માર નાખવામાં આ ો હતો.
અને તેં તારા લોહ થી દેવને માટે
સવર્ કૂલોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોના લોકોને ખર ધાં
છે.

10 અમારા દેવ માટે તેં લોકોને રા બના ા છે, અને આ
લોકોને અમારા દેવને સારુ યાજકો બના ા છે.

અને તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશે.”

11 પછ મેં જો ું અને મેં ઘણા દૂતોને વાણી સાંભળ . તે
દૂતો રા ાસનની, તે જીવતાં ચાર પ્રાણીઓની, અને વડ લોની
આજુબાજુ હતા. ત્યાં હજારો દૂતો હતા-અને તે લાખો અને
હજારોહજારની સં ામાં હતા. 12 તે દૂતોએ મોટા સાદે ક ું કે:

“જે હલવાનને માર નાખવામાં આ ું હ ું તે પરાક્રમ, સંપ ,
શાણપણ અને શ ક્ત,

માન, મ હમા મેળવવા તથા સ્ ુ તને યોગ્ય છે!”

13 પછ મેં પ્રત્યેક જીવતાં પ્રાણી કે જે આકાશમાં, અને ૃથ્વી
પર અને ૃથ્વીની નીચે અને સ ુદ્રમાં છે તેમને સાંભ ાં. મે આ
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બધી જગ્યાઓએ દરેક વાતો સાંભળ . મેં તમને બધાને કહેતાં
સાંભ ા કે:

“જે રા ાસન પર બેઠેલો છે
તેને તથા હલવાનને સ્ ુ ત, માન અને મ હમા તથા સ ા
સદાસવર્કાળ હો!”

14 તે ચારે જીવતા પ્રાણીઓએ ક ું, “આમીન!” અને વડ લોએ
પગે પડ ને આરાધના કર .

6
ુદ્રાઓ તોડવામાં આવી

1 ારે હલવાને તે સાત ુદ્રામાંની પહેલી ઉઘાડ ત્યારે મેં
જો ું. મેં ચાર જીવંત પ્રાણીઓમાંના એકને ગજના જવેા અવાજથી
બોલતા સાંભ ુ.ં તેણે ક ું કે, “આવ!” 2 મેં જો ું તો ત્યાં
માર આગળ એક સફેદ ઘોડો હતો. ઘોડા પરના સવાર પાસે એક
ધ ુષ્ય હ ુ;ં તે સવારને એક ુગટ આપવામા આ ો હતો. તે
ફર થી વજય મેળવવા જતો હોય તે ર તે સવાર થઈને નીક ો.

3 હલવાને બીજી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં બીજા જીવતા પ્રાણીને
કહેતાં સાંભ ું કે. “આવ!” 4 પછ બીજો એક ઘોડો બહાર
આ ો. આ એક લાલ ઘોડો હતો. તે ઘોડા પર જે સવાર હતો
તેને ૃથ્વી પરથી શાં ત લઈ લેવાની સ ા આપવામાં આવી, જથેી
લોકો એકબીજાને માર નાખે તેવી તેને સ ા આપવામાં આવી
હતી. આ સવારને એક મોટ તલવાર આપવામાં આવી હતી.

5 હલવાને ત્રીજી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં ત્રીજા જીવતા પ્રાણીને
કહેતા સાંભ ું કે, “આવ!” મે જો ું, અને ત્યાં માર આગળ
એક કાળો ઘોડો હતો. ઘોડા પર બેઠેલા સવાર પાસે તેના હાથમાં
ત્રાજવાંની જોડ હતી. 6 પછ મેં કઈક વાણીના જવેો અવાજ
સાંભ ો. ાં ચાર જીવતા પ્રાણીઓ હતાં ત્યાંથી તે વાણી
આવી. તે વાણીએ ક ું કે, “એક દવસના વેતનમાં અડધો કલો
ઘઉં, અને એક દવસના વેતનમાં દોઢ કલો જવ, પણ તેલ કે
દ્રાક્ષારસને ું વેડફ શ ન હ!”
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7 હલવાને ચોથી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં ચોથા જીવતા પ્રાણીની
વાણી સાંભળ કે, “આવ!” 8 મેં જો ું, તો ત્યાં માર આગળ એક
ફ ા રગનો ઘોડો હતો. ઘોડા પરના સવાર ું નામ મરણ હ ું.
હાદેસ તેની પાછળ પાછળ આવ ું હ ુ.ં તેઓને ૃથ્વીના ચોથા
હસ્સા પર અ ધકાર આપવામા આ ો હતો. તેઓને તલવારથી,
દકુાળથી, રોગચાળાથી, અને ૃથ્વીના જગલી પ ુઓથી લોકોને
માર નાખવાનો અ ધકાર આપવામાં આ ો હતો.

9 તે હલવાને પાંચમી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં કેટલાક આત્માઓને
વેદ નીચે જોયા. તે એ લોકોના આત્માઓ હતા જઓે દેવના
સંદેશને વફાદાર હતા. તથા જે સત્ય તેઓને પ્રાપ્ત થ ુ હ ુ,ં
તેમાં તેઓ વ ા ુ હતા તેથી તેઓને માર નાખવામાં આ ા
હતા. 10 આ આત્માઓએ મોટા સાદે પોકાર કય કે, “ઓ,
પ વત્ર અને સત્ય પ્ર .ુ ું ાં ુધી ઈન્સાફ કરવા ું તથા ૃથ્વી
પરનાં રહેનારાંઓની પાસેથી અમારા રક્તનો બદલો લેવા ું ુલવ્વી
રાખીશ?” 11 તેઓમાંના દરેક આત્માને ેત ઝભ્ભો આપવામાં
આ ો. તે આત્માઓને ાં ુધી આ બધા લોકોને માર
નાખવા ું ૂરુ ન થાય ત્યાં ુધી રાહ જોવા ક ું. તમારા સાથી
સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ, જઓે તમાર પેઠે માયાર્ જવાના છે.
તેઓની સં ા ૂર ન થાય, ત્યાં ુધી હજુ વસામો લો.

12 ારે તે હલવાને છઠ ુદ્રા તોડ પછ મેં જો ું. તો ત્યાં
મોટો ધરતીકપ થયો હતો. વાળમાંથી બનાવેલા કાળા કામળા
જવેો ૂયર્ કાળો બની ગયો. આખો ચંદ્ર લોહ જવેો લાલ થઈ
ગયો. 13 જમે ભારે તોફાન પવનથી અંજીરના કોમળ ફળો ૂટ
પડે છે, તેમ આકાશમાંના તારાઓ ૃથ્વી પર પડ્યા. 14 આકાશના
ભાગલા પડ્યા હતા. તે ઓ ળયાની પેઠે વીંટાઇ ગ ું અને દરેક
પહાડ અને ટા ુને તેની જગ્યાએથી ખસેડવામા આ ાં.

15 પછ બધાં લોકો ુફાઓમાં અને ખડકોની પાછળ છુપાઇ
ગયા. ત્યાં જગતના રાજાઓ, શાસકો, સેનાપ તઓ, ધનવાન લોકો
તથા પરાક્રમી લોકો હતા.ં દરેક ક્ત ુલામ કે સ્વતંત્ર સંતાઇ
ગયા. 16 તે લોકોએ પહાડો અને ખડકોને ક ું કે; “અમારા પર
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પડો, રા ાસન પર બેઠેલાની નજર આગળથી તથા હલવાનના
કોપથી અમને છુપાવી દો! 17 કારણ કે તેઓના મહાન કોપનો
દવસ આ ો છે. તેની સામે કોઈ ક્ત ઊભો રહ શકશે
ન હ.”

7
ઈસ્રાએલના 1,44,000 લોકો ુ દ્રત

1 આ બન્યા પછ મેં ચાર દૂતોને ૃથ્વીના ચાર ૂણા પર ઊભા
રહેલા જોયા. તે દૂતોએ ૃથ્વી પર કે સ ુદ્ર પર કે કોઈ ૃક્ષ પર
પવન ન વાય માટે ચાર વા ુઓને અટકાવી રા ા હતા. 2 પછ
મેં બીજા એક દૂતને ૂવર્માંથી આવતા જોયો. તે દૂત પાસે જીવતા
દેવની ુંદ્રા હતી. તે દૂતે મોટા સાદે બીજા ચાર દૂતોને બોલા ા.
આ તે ચાર દૂતો હતા જમેને દેવે ૃથ્વી અને સ ુદ્રને ઉપદ્ધવ
કરવાની સ ા આપી હતી. તે દૂતે ચાર દૂતોને ક ું કે, 3 “ ાં
ુધી આપણા દેવના સેવકોને અમે ુ દ્રત ન કર રહ એ. ત્યાં
ુધી તમે ૃથ્વીને અથવા સ ુદ્રને અથવા ૃક્ષોને ુકસાન કરશો

નહ . આપણે તેઓના કપાળ પર ુદ્રા અં કત કરવાની છે.”
4 કેટલાક લોકોને ુ દ્રત કરવાના છે તેની સં ા પછ મેં

સાભળ ; ઈસ્રાએલના ુત્રોનાં સવર્ કુળોમાના 1,44,000 ુ દ્રત
થયા.

5 યહુદાના કુળમાંથી 12,000
રુબેનના કુળમાંથી 12,000
ગાદના કુળમાંથી 12,000
6 આશેરના કુળમાંના 12,000
નફતાલીના કુળમાંથી 12,000
મનાશ્શાના કુળમાંથી 12,000
7 શમયોનના કુળમાંથી 12,000
લેવીનાં કુળમાંથી 12,000
ઇસ્સાખારના કુળમાંથી 12,000
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8 ઝ ુલોનના કુળમાંથી 12,000
ૂસફના કુળમાંથી 12,000

અને બન્યામીનના કુળમાથી 12,000

9 પછ મેં જો ુ,ં તો ત્યાં ઘણા, ઘણા લોકો હતા. ત્યાં એટલા
બઘા લોકો હતા કે કોઈ ક્ત તે બધાને ગણી શકે ન હ. તેઓ
ૃથ્વી પરના સવર્ દેશોમાંથી લોકોની જા તમાંથી અને ભાષાના હતા

આ લોકો રા ાસન તથા હલવાનની આગળ ઊભા હતા. તે
બધાએ ેત ઝભ્ભા પહેયાર્ હતા અને તેઓના હાથમાં ખજૂર ની
ડાળ ઓ હતી. 10 તેઓએ મોટે સાદે પોકાર કય કે, “આપણો
દેવ જે રા ાસન પર બેસે છે, તેનો અને હલવાનનો વજય
થાઓ.”

11 ત્યાં વડ લો અને ચાર જીવતા પ્રાણીઓ હતા. બધાજ દૂતો
તેમની આજુબાજુ અને રા ાસનની આજુબાજુ ઊભા હતા,
તે દૂતોએ રા ાસન આગળ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને દેવની
આરાધના કર . 12 તેઓએ ક ું કે, “આમીન! અમારા દેવને
ધન્યવાદ તથા મ હમા તથા જ્ઞાન તથા આભારસ્ ુ ત તથા માન
તથા પરાક્રમ તથા સામર્થ્ય સદાસવર્કાળ હો. આમીન!”

13 પછ વડ લોમાંના એકે મને ૂછ ું કે, “આ ેત ઝભ્ભાવાળા
લોકો કોણ છે? તેઓ ાંથી આ ા છે?”

14 મેં ક ું કે, “સાહેબ, તેઓ કોણ છે તે તમે જાણો છો.”
અને તે વડ લે ક ું કે, “જઓે મોટ આફતમાથી પસાર થયા તે

આ લોકો છે. તેઓએ હલવાનના રક્તથી તેમના ઝભ્ભા ધોયાં છે.
હવે તેઓ ઊજળાં અને સ્વચ્છ છે. 15 તે માટે આ લોકો દેવના
રા ાસન આગળ છે. તેઓ મં દરમાં રાત દવસ દેવની આરાધના
કરે છે અને તે એક જે રા ાસન પર બેઠેલો છે તે તેઓ ું
રક્ષણ કરશે. 16 તેઓને ફર થી કદ ૂખ લાગશે ન હ, તેઓને
ફર થી કદ તરસ લાગશે ન હ. ૂયર્ તેમને ઈજા કરશે ન હ કોઈ
પણ પ્રકારની ગરમી તેમને બાળશે ન હ. 17 રા ાસનની મધ્યે
જે હલવાન છે તે તેઓનો પાળક થશે. તે તેઓને જીવનજળનાં
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ઝરણાંઓ પાસે દોર લઈ જશે. અને દેવ તેઓની આંખોમાંનાં
બધાજ આં ુ ૂછ નાખશ.ે”

8
સાતમી ુદ્રા

1 ારે હલવાને સાતમી ુદ્રા તોડ , ત્યારે ત્યાં આકાશમાં
લગભગ અડધા કલાક ુધી શાં ત હતી. 2 અને મેં દેવ આગળ
ઊભા રહેનારા તે સાત દૂતોને જોયા. તેઓને સાત રણ શગડાં
આપવામાં આ ા હતા.ં

3 ત્યાર પછ બીજો એક દૂત વેદ પાસે આ ો અને ઊભો
ર ો, આ દૂત પાસે સોનાની ૂપદાની હતી. તે દૂત પાસે દેવના
સવર્ પ વત્ર લોકોની પ્રાથર્નાઓ સાથે અપર્ણ કરવા માટે ૂર ું
ૂપદ્ર હ ુ.ં તે દૂતે રા ાસનની આગળ સોનાની વેદ પર

તે ૂપદાની અપર્ણ કર . 4 દૂતના હાથમાંથી ૂપની ૂણી દેવના
સંતોની પ્રાથર્નાઓ સાથે દેવની આગળ ઊંચે ચડ . 5 પછ દૂતે
ૂપદાનીને વેદ ના અ થી ભર . તે દૂતે ૂપદાની જમીન પર ફેંક

દ ધી. પછ ત્યાં વીજળ ઓના ચમકારા, ગજનાઓઅને વાણીઓ
સાથે ધરતીકપ થવાં લાગ્યા.ં

તે સાત દૂતો તેમનાં રણ શગડા કે છે
6 પછ જમેની પાસે સાત રણ શગડાં હતા.ં તે સાત દૂતો તેમના

રણ શગડાં વગાડવા માટે તૈયાર થયા.
7 પ્રથમ દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ રક્ત મ શ્રત કરા

તથા અ ૃથ્વી પર ફેંકવામાં આ ાં; અને ૃથ્વીનો ત્રીજો ભાગ,
ૃક્ષોનો ત્રીજો ભાગ અને બ ું જ લી ું ઘાસ બળ ગ ુ.ં
8 બીજા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું પછ મોટ આગથી સળગતા

પહાડ જે ું કઈક સ ુદ્રમાં ફેંકવામાં આ ું. અને સ ુદ્રનો ત્રીજો
ભાગ લોહ થઈ ગયો, 9 જથેી સ ુદ્રમાંના જીવતાં પ્રાણીઓનો
ત્રીજો ભાગ ૃત્ ુ પામ્યો; અને વહાણોનો ત્રીજો ભાગ નાશ પામ્યો.
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10 તે પછ ત્રીજા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું. પછ એક મોટો
તારો સળગતા દ વાની જમે આકાશમાંથી પડયો. તે તારો ત્રીજા
ભાગની નદ ઓ પર અને પાણીનાં ઝરણાંઓ પર પડ્યો. 11 તે
તારા ું નામ કડવાદૌના* છે; અને સમગ્ર પાણીનો ત્રીજો ભાગ
કડવો બન્યો. ઘણાં લોકો તે કડ ું પાણી પીવાથી ૃત્ ુ પામ્યા.ં

12 તે ચોથા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું. પછ ૂયર્ના ત્રીજા
ભાગ પર અને ચંદ્રના ત્રીજા ભાગ પર તથા તારાઓના ત્રીજા
ભાગ પર પ્રહાર થયો, તેથી તેઓનો ત્રીજો ભાગ અંધકારરુપ
થાય. દવસ અને રાતનો ત્રીજો ભાગ પ્રકાશર હત થાય.

13 ારે મેં જો ું તો અંત રક્ષમાં ઊંચે ઊડતાં એક ગરુડને
સાંભ ું, તે ગરુડે મોટે સાદે ક ું કે, “અફસોસ! અફસોસ!
ૃથ્વી પર રહેનારાં લોકોને માટે અફસોસ! બીજા ત્રણ દૂતો વગાડશે

અને તેઓનાં રણ શગડાના અવાજ પછ આફતો આવશે.”

9
પાંચમા દૂતે રણ શગડુ વગા ું

1 તે પાંચમાં દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ મેં આકાશમાંથી
એક તારાને ૃથ્વી પર પડલેો જોયો. તે તારાને અ ત ઊંડા
ખાડાની કૂચી આપવામા આવી હતી. જે નીચે અસીમ ઊંડાઈ
તરફ દોરે છે. 2 પછ તે તારાએ અસીમ ઊંડાઈ તરફ દોરતા
ખાડાને ઉઘાડ્યો. તે ખાડામાંથી મોટ ભઠ્ઠ નાના ૂમાડા જવેો
ુમાડો નીક ો; ખાડામાથી નીકળતા ુમાડાને કારણે ૂયૅ અને

આકાશમાં અંધારાં થયા.ં
3 પછ ુમાડામાથી તીડો નીકળ ને ૃથ્વી પર આ ાં. તેઓને

વીંછુઓ જવેી ડખ મારવાની શ ક્ત આપવામાં આવી હતી.
4 તીડોને ૃથ્વી પરના ઘાસને કે કોઈ છોડને કે ૃક્ષને ુકસાન
ન હ કરવા ું કહેવામાં આ ું હ ુ.ં ફક્ત જે લોકોની પાસે તેમના
કપાળ પર દેવની ુદ્રા ન હોય એ લોકોને જ ઈજા કરવાની હતી.

* 8:11: કડવાદૌના બહુ જ કડવા છોડ ું નામ, અહ ગહેરા શોકના પ્ર તરૂપપે વાપ ુર્
છે.
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5 આ તીડોને લોકોને પાંચ મ હના ુધી પીડા આપવાની શ ક્ત
આપવામા આવી હતી. પર ુ તીડોને લોકોને માર નાખવાની શ ક્ત
આપવામાં આવી નહોતી. અને પીડા જે લોકોએ અ ુભવી તે
વીંછુ ક્તને કરડે અને જે પીડા થાય તેવી હતી. 6 તે દવસો
દર મયાન લોકો મરવાનો રસ્તો શોધશે પણ તેઓને તે જડશે ન હ,
અને તેઓ મરવાની બહુ ઇચ્છા રાખશ,ે પણ મરણ તેઓની પાસેથી
નાસી જશ.ે

7 તે તીડો ુધ્ધ માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓના જવેા હતા.
તેઓના માથાં પર તેઓએ સોનાના ુગટો જવેી વસ્ ુઓ પહેર
હતી. તેઓના ુખ માણસોના ુખ જવેા હતા.ં 8 તેઓના કેશ

ીઓના કેશ જવેા દેખાતા હતા. તેઓના દાંતો સહના દાંતો
જવેા હતા. 9 તેઓની છાતીઓ લોખડનાં બખતર જવેી દેખાતી.
તેઓની પાંખોનો અવાજ લડાઈમાં દોડતા ઘણા ઘોડા અને રથોના
ગડગડાટ જવેો હતો. 10 તીડોને વીંછુઓના ડખ જવેી, ડખવાળ
ૂંછડ ઓ હતી, તેઓની ૂંછડ ઓમાં પાંચ મ હના ુધી લોકોને

પીડા આપવાની શ કત હતી. 11 તીડોને તેઓનો એક રાજા છે
તે રાજા અસીમ ઊંડાણની ખાઈનો દૂત છે. હ ૂ ભાષામાં તે ુ
નામ અબદ્દોન* છે, ગ્રીક ભાષામાં તે ું નામ અપોલ્યોન છે.

12 પ્રથમ મહાન ુસીબત ૂર થઈ ગઈ છે. હજુ પણ બે
મહાન ુસીબતો છે જે આવનાર છે.

છઠ્ઠા દૂતે રણ શગડુ વગા ું
13 તે છઠ્ઠા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ દેવની આગળની

સોનાની વેદ નાં રણ શગડાંમાંથી મેં એક વાણી સાંભળ . 14 તેણે
જે છઠ્ઠા દૂતની પાસે રણ શગડુ હ ું તેને ક ું કે, “મહાનદ ુફે્ર ટસ
પર જે ચાર દૂતોને બાંધેલા છે તેઓને છોડ ૂક.” 15 આ ચાર
દૂતોને આ વષર્ના આ મ હનાના આ દવસના અને આ કલાક
માટે તૈયાર રાખેલા હતા. આ દૂતોને ૃથ્વી પરના ત્રીજા ભાગના
લોકોને માર નાખવા ુક્ત કરવામાં આ ાં. 16 મેં સાંભ ું

* 9:11: અબદ્દોન જૂના કરારમાં વનાશના ળ માટે વપરાએ ું નામ (અ .ૂ 26:6;
ગી. શા. 88:11)
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હ ું તેઓના લશ્કરમાં ઘોડસેવારોની કેટલીક ટુકડ ઓ હતી. તેઓ
200,000,000 (વીસ કરોડ) હતા.

17 મેં મારા દશર્નમાં ધોડાઓને તથા તેઓ પર બેઠેલા સવારોને
જોયા. તેઓ આવા દેખાતા હતા: તેઓના બખતર અ જવેાં
રાતાં તથા જાં ુડા તથા ગંધક જવેા પીળા હતા.ં તે ઘોડાઓના
માથાં સહોંના માથાંઓ જવેા દેખાતાં હતાં. તે ઘોડાઓનાં મોંમાથી
અ , ુમાડો તથા ગંધક નીકળતા હતા. 18 આ ઘોડાઓના
ુખમાથી બહાર નીકળતી ત્રણ ખરાબ વસ્ ુઓ અ , ુમાડો

તથા ગંધકથી ૃથ્વી પરના બધા લોકોના ત્રીજા ભાગને માર
નાખવામાં આ ા હતા. 19 કારણ કે ઘોડાઓ ું સામર્થ્ય તેના
મોંઢાંમા અને ૂંછડ ઓમાં છે. લોકોને ઇજા કરવા અને કરડવા
માટે તેઓને સાપના જવેી ૂંછડ ઓ અને ૂંછડ ઓને માંથાં હોય
છે.

20 ૃથ્વી પરના બીજા લોકોને આ ખરાબ વસ્ ુઓથી માર
નાખવામાં આ ાં ન હ. છતાં આ લોકોએ હજુ પણ પસ્તાવો
કય નથી. અને તેઓ પોતાના હાથની બનાવેલી કૃ તઓ તરફથી
પાછા ફયાર્ ન હ. તેઓએ ૂતોની તથા સોનાચાંદ , પ ળ,
પથ્થરની ૂ તઓ અને લાકડાની વસ્ ુઓ જે જોવા કે સાંભળવા
કે ચાલવા શ ક્તમાન નથી, તેઓની ૂજા કરવા ું બંધ ક ુર્ નથી.
21 આ લોકોએ પસ્તાવો કય ન હ. તેઓએ બીજા લોકોને માર
નાખવા ું બંધ ક ુર્ નથી. તેઓએ તેમની દુ જાદુ ક્રયા, પોતાના

ભચારનાં પાપો અને પોતાની ચોર ઓ વષે પસ્તાવો કય ન હ

10
દૂત અને ના ું ઓ ળ ું

1 પછ મેં બીજા એક શ ક્તશાળ દૂતને આકાશમાંથી નીચે
ઊતરતો જોયો. તે વાદળાથી વે ત હતો. તેના માથાં પર
મેઘધ ુષ્ય હ ુ.ં તે દૂત ું મોં ૂયર્ના જે ું હ ું. અને તેના પગો
અ ના સ્તંભો જવેા હતા. 2 દૂતે એક ના ું ઓ ળ ું રા ું હ ું.
તે ઓ ળ ું તેના હાથમાં ુલ્ ું હ ુ.ં તે દૂતે તેનો જમણો પગ
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દ રયા પર અને તેનો ડાબો પગ ૂ મ પર ૂ ો; 3 તે દૂતે મોટા
સાદે સહની ગજનાની જમે પોકાર કય ; દૂતના પોકાર પછ સાત
ગજનૅા બોલી.

4 તે સાત ગજનૅા જે બોલી તે લખવા ું મેં શરુ ક ુ, પણ પછ
મેં આકાશમાંથી વાણી સાંભળ . તે વાણીએ ક ું કે, “તે સાત
ગજનૅાએ જે ક ું તે લખીશ ન હ. તે વસ્ ુઓ ને ુપ્ત રાખ.”

5 પછ મે જે દૂતને જોયો તેણે સ ુદ્ર પર અને જમીન પર
ઊભા રહ ને તેનો જમણો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કય . 6 તે
જે સદાસવૅકાળ જીવંત છે તેના અ ધકારથી તે દૂતે પ્ર તજ્ઞા કર .
તે દેવ એક છે જણેે ૃથ્વી અને ૃથ્વી પર જે બ ું છે તે અને
આકાશ તથા તેમાં જે કઈ છે તે, સ ુદ્રો, તથા તેમાં જે બ ું છે
તે ું સજન ક .ુ તે દૂતે ક ું કે, “હવે વધારે વલંબ થશે ન હ!
7 તે દવસોમાં ારે તે સાતમો દૂત તે ુ રણ શગડુ વગાડવા
માંડશે, ત્યારે દેવની ુપ્ત યોજના ૂણર્ થશે. આ યોજના એક તે
ુવાતાર્ છે જે દેવે તેના સેવકો એટલે પ્રબોધકોને કહ હતી.”
8 પછ મેં ફર થી આકાશમાંથી તે જ વાણી સાંભળ . તે

વાણીએ મને ક ું કે, “જા અને દૂતના હાથમાંથી જે ુલ્ ું
ઓ ળ ું છે તે લે. આ તે દૂત છે જે સ ુદ્ર પર તથા જમીન પર
ઊભેલો છે.”

9 તેથી હુ તે દૂત પાસે ગયો અને મને તે ના ું ઓ ળ ું આપવા
ક ું. તે દૂતે મને ક ું કે, “આ ઓ ળ ું લે અને તેને ખા. તે તારા
પેટમાં કડ ું બનશે પણ તે તારા મોંમાં મધ જે ું મીઠુ લાગશે.”
10 તેથી મેં તે ના ું ઓ ળ ું દૂતના હાથમાંથી લી ું. મેં તે ઓ ળ ું
ખા ું. ુખમાં તેનો સ્વાદ મધ જવેો મીઠો લાગ્યો પણ મારા ખાધા
પછ તે મારા પેટમાં કડ ું લાગ્ ુ.ં 11 પછ મને કહેવામા આ ું
હ ું કે, “તારે ફર થી ઘણી જા તના લોકો, ઘણાં દેશો, ભાષાઓ
અને રાજાઓ વષે પ્રબોધ કરવો જોઈએ.”
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11
બે સાક્ષીઓ

1 પછ મને ચાલવા માટેની લાકડ જટેલો લાબો એક માપદડ
આપવામાં આ ો. મને કહેવામાં આ ું કે, “જા અને દેવના
મં દર ું અને વેદ ું માપ લે, અને ત્યાં ઉપાસના કરનારા લોકોની
ગણતર કર. 2 પણ મં દરની બહારના આંગણા ું માપ લઈશ
ન હ. તે એક ું છોડ દે. તે જે લોકો યહૂદ નથી તેઓને
આપવામાં આવેલ છે. તેઓ 42 મ હના ુધી પ વત્ર શહેરને
ૂંદ વળશે. 3 અનેં હુ મારા બે સાક્ષીઓને આ ધકાર આપીશ

અને તેઓ 1,260 દવસ માટે પ્રબોધ કરશ.ે તેઓ શણના કપડાં
પહેરશે.”

4 આ બે સાક્ષીઓ, જૈ ુનનાં જે બે ૃક્ષ, તથા બે દ વીઓ
જે ૃથ્વીના પ્ર ુની સમક્ષ ઊભા રહે છે તે છે. 5 જો કોઈ

ક્ત સાક્ષીઓને ુકશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તેઓનાં
ુખોમાંથી અ નીકળે છે અને તેઓના દશુ્મનોનો નાશ કરે છે.

જો કોઈ ક્ત તેઓને ઇજા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો આ ર તે
તે ૃત્ ુ પામશે. 6 તેઓના પ્રબોધ કરવાના સમય દર મયાન આ
સાક્ષીઓને વરસાદને આકાશમાંથી વરસતો રોકવાની સ ા છે. આ
સાક્ષીઓને પાણી ું લોહ કરવાની સ ા છે. તેઓને ૃથ્વી પર
દરેક પ્રકારની વપ ત મોકલવાની સ ા છે. તેઓ જટેલી વખત
ઈચ્છે તેટલી વખત આ કર શકે છે.

7 ારે તે બે સાક્ષીઓ પોતાનો સંદેશ કહેવા ું ૂણર્ કરશે,
ત્યારે ાપદ તેઓની વરુદ્ધ લડશે. આ તે પ્રાણી છે જે અસીમ
ઊંડ ખાઈમાંથી બહાર આવે છે. તે પ્રાણી તેઓને હરાવશ,ે
અને તેઓને માર નાખશે. 8 તે બે સાક્ષીઓના ૃતદેહો મોટા
શહેરની શેર માં પડ્યાં રહેશે. આ શહેર સદોમ અને મસર
કહેવાય છે. તે શહેરના આ નામો હોવાનો વ શ અથર્ છે.
આ તે શહેર છે ાં તેઓના પ્ર ુને માર નાખવામાં આ ો
હતો. 9 દરેક જા તઓ, કુળો, ભાષાઓ અને દેશોમાથી આવેલા
લોકો બે સાક્ષીઓના ૃતદેહોને સાડા ત્રણ દવસો ુધી જોશે.
લોકો તેઓને દફનાવવાની ના પાડશ.ે 10 જે લોકો ૃથ્વી પર રહે
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છે, તેઓ ુશ થશે. કારણકે આ બે ૃત્ ુ પામેલ છે. તેઓ
મજબાનીઓ કરશે અને અકબાજાને ભેટ મોં કલશે. તેઓ આ
બ ું કરશે કારણ કે આ બે પ્રબોધકોએ જે લોકો ૃથ્વી પર રહે
છે તેઓને ૂબ દ:ુખ દ ું છે.

11 પર ુ સાડા ત્રણ દવસ પછ આ બંને પ્રબોધકોના શર રમાં
દેવ તરફથી જીવનનો ાસ આ ો. તેઓ પોતાના પગો પર
ઊભા થયા. જે બધા લોકોએ તેઓને જોયા તેઓ ભયભીત થયા.
12 પછ તે બે પ્રબોધકોએ આકાશમાંથી મોટા સાદે વાણીને પોતાને
કહેતા સાંભળ કે; “અહ ઉપર આવ!” અને તે બે પ્રબોધકો
આકાશમાં ઊંચે એક વાદળામાં ગયા. તેઓનાં શ ુંઓએ તેઓને
ચઢતાં જોયા.

13 તે જ સમયે ત્યાં એક મોટો ધરતીકપ થયો. શહેરનો દશમો
ભાગ નાશ પામ્યો. અને 7,000 લોકો ધરતીકપમાં ૃત્ ુ પામ્યા.
જે લોકો ૃત્ ુ પામ્યા નહોતા તે ઘણા ગભરાયા હતા. તેઓએ
આકાશના દેવને મ હમા આપ્યો.

14 (બીજી મોટ આપ ૂર થઈ છે. હવે ત્રીજી મોટ આપ
જલદ થી આવી રહ છે.)

સાત ું રણ શગડુ
15 સાતમાં દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ આકાશમાં મોટે

સાદે વાણીઓ થઈ. વાણીઓએ ક ું કે:

“આ જગત ું રા હવે આપણા પ્ર ુ, અને તેના ખ્રસ્ત ું છે;
તે સદાસવર્કાળ રાજ કરશે.”

16 પછ 24 વડ લોએ દેવની સમક્ષ નીચે નમીને દેવની આરાધના
કર . આ તે વડ લો છે જે દેવ સમક્ષ તેનાં રા ાસન પર બેઠા
છે. 17 તે વડ લોએ ક ું કે:

“હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ દેવ, અમે તાર સ્ ુ ત કર એ છ એ.
ું તે એક છે, જે છે અને જે હતો.

હવે તેં મહાસામર્થ્ય ધારણ ક ુર્ છે.
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હવે તારુ રા ાપન થ ું છે!
18 જગતના લોકો ુસ્સે થયા હતા;

પર ુ હવે તારા ુસ્સાનો સમય છે.
હવે ૂએલાંનો ઈનસાફ કરવાનો સમય છે.

તારા સેવકોન,ે તે પ્રબોધકોને
તારા સંતો તથા નાના મોટા લોકોને

જે તારા નામથી ડરનારા છે, તેઓને પ્ર તફળ આપવાનો
સમય આ ો છે,

જઓે ૃથ્વીનો વનાશ કરે છે તે લોકોનો વનાશ કરવાનો સમય
આવી પહોંચ્યો છે!”

19 ત્યાર પછ આકાશમાં દેવ ું મં દર ઉઘાડવામાં આ ું અને
તેના મં દરમાં તેના કરારનો કોશ જોવામા આ ો, પછ ત્યાં
વીજળ ઓના ચમકારા, વાણીઓ, ગજનૅાઓ તથા ધરતીકપ થયો,
તથા ુષ્કળ કરા પડ્યા.

12
ી અને અજગર

1 અને પછ આકાશમાં એક મોટુ આ યર્ દેખા ું ત્યાં એક ી
હતી, જે ૂયર્થી વે ત હતી. ચંદ્ર તેના પગ નીચે હતો. તેના
માથા પર બાર તારાવાળો ુગટ હતો. 2 તે ી ગભર્વતી હતી.
તેણે પીડા સાથે ૂમ પાડ . તે જન્મ આપવાની તૈયાર માં હતી.

3 પછ આકાશમાં બીજુ એક ચન્હ દેખા ુ:ં ત્યા એક મોટો
લાલ અજગર હતો. તે અજગરને સાત માથાં પર સાત ુગટ,
દરેક માથાં પર એક ુગટ હતો. તે અજગરને દસ શગડા પણ
હતા.ં 4 તે અજગરના ૂંછડાએ આકાશના તારાઓનો ત્રીજો ભાગ
ખેંચીને ૃથ્વી પર નીચે ફેંકયો. તે અજગર તે ીની સામે આ ો
અને ઊભો ર ો જે બાળકને જન્મ આપવાની તૈયાર માં હતી. તે
અજગરની ઈચ્છા ારે તે ી ું બાળક જન્મે ત્યારે તેને ખાઇ
જવાની હતી.
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5 તે ીએ એક ુત્રને જન્મ આપ્યો, તે તમામ દેશો પર
લોઢાનાં દડથી રાજ કરશે. અને તેના બાળકને દેવ પાસે અને
તે ના રા ાસન પાસે લઈ જવામા આ ો હતો. 6 તે ી
અરણ્યમાં એક જગ્યા જે દેવે તેના માટે તૈયાર કર હતી, ત્યાં
નાસી ગઈ. ત્યાં અરણ્ય માં 1,260 દવસો ુધી તેની સંભાળ
રાખવામાં આવશ.ે

7 પછ ત્યાં આકાશમાં ુદ્ધ થ ુ.ં મખાયેલ તથા તેના દૂતો
અજગરની સાથે લડ્યા. તે અજગર અને તેના દૂતો તેમની સામે
લડ્યા. 8 પણ તે અજગર જોઈએ તેટલો બળવાન ન હતો. તે
અજગર અને દૂતોએ આકાશમાં તેઓ ું ાન ુમા ું. 9 તે મોટા
અજગરને આકાશની બહાર ફેંક દેવામાં આ ો. (તે અજગર જે
જુનો સાપ છે જે દુ ાત્મા તથા શેતાન કહેવાય છે. તે આખા
જગતને ખોટા માગ દોરે છે.) તે અજગરને તેના દૂતો સાથે ૃથ્વી
પર ફેંકવામાં આ ો હતો.

10 પછ મેં આકાશમાં મોટા સાદે વાણીને કહેતા સાંભળ કે,
“હવે તારણ અને પરાક્રમ અને અમારા દેવ ું રા અને તેના
ખ્રસ્તની સ ા આ ાં છે; આ વસ્ ુઓ આવી છે કારણ કે
અમારા ભાઇઓ પર દોષ ૂકનાર, જે અમારા દેવની આગળ રાત
દવસ તેઓના પર દોષ ૂકે છે. તેને નીચે ફેંક દેવામાં આ ો છે.
11 અમારા ભાઈઓએ તેને હલવાનના રક્તથી અને સાક્ષીઓના
વચનથી હરા ો છે. તેઓ પોતાના જીવનને વધારે વહા ું ગણતા
ન હ. તેઓ ૃત્ ુથી ડરતા નહોતા. 12 તેથી તે બધા જે ત્યાં રહે
છે તે ુખી થાઓ. પર ુ ૃથ્વી અને સ ુદ્ર માટે તે ખરાબ થશે
કારણ કે શેતાન તમાર પાસે નીચે ઉતર આ ો છે. તે શેતાન
ક્રોધથી ભરેલો છે. તે જાણે છે તેની પાસે હવે વધારે સમય ર ો
નથી.”

13 તે અજગરે જો ું કે તેને ૃથ્વી પર ફેંક દેવામાં આ ો છે.
તેથી ત,ે ીની પાછળ ગયો જણેે એક દ કરાને જન્મ આપ્યો
હતો. 14 પર ુ તે ીને મોટા ગરૂડની બે પાંખો આપવામાં આવી
હતી જથેી તે તે ળેથી ઊડ ને અરણ્યમાં જઇ શકે ાં તેના
માટે જગા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તે ળેથી તેની સંભાળ
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સાડા ત્રણ વષર્ ુધી રાખવામાં આવે છે. અજગર તેની પાસે
પહોંચી શકે ન હ. 15 પછ તે અજગરે તેના મોંઢામાથી નદ ની
જમે પાણી બહાર કા ું તે અજગરે તે ીના તરફ પાણી કા ું
તેથી ૂર તેને દૂર તાણી જાય. 16 પર ુ ૃથ્વીએ તે ીને મદદ
કર . ૃથ્વીએ તે ું મોં ખોલ્ ું અને નદ ને ગળ ગઈ જે અજગરના
ુખમાંથી નીકળતી હતી. 17 પછ અજગર તે ી પર ઘણો
ુસ્સે થયો હતો. તે અજગર તેનાં બીજા બાળકો સામે ુદ્ધ

કરવા માટે ચાલી નીક ો. (જે દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે
અને ઈ ુએ જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેના સત્યને વળગી રહે છે,
તે લોકો તેનાં બાળકો છે.)

18 તે મોટો અજગર સ ુદ્ર કનારે ઊભો ર ો.

13
બે પ્રાણીઓ

1 પછ મે એક ાપદને સ ુદ્રમાંથી નીકળ ું જો ુ.ં તેને દસ
શગડાં અને સાત માથાં હતા,ં તેના દરેક શગડા પર ુગટ હતો.
તેના દરેક માથાં પર ઈ ર નદક નામ લખે ું હ ું. 2 આ ાપદ
ચ ા જે ું દેખા ું હ ું તેના પગ ર છના પગ જવેા હતા. તેને
સહના જે ું મોં હ ું તે અજગરે તે ાપદને તેની બધી જ સ ા
તે ું રા ાસન અને મહાન અ ધકાર આપ્યાં.

3 તે પ્રાણી માથામાં ું એક મરણતોલ ઘાયલ થયેલા જે ું દેખા ુ.ં
પણ આ પ્રાણઘાતક ઘા રૂઝાઈ ગયો હતો. દુ નયાના બધા લોકો
નવાઇ પામ્યા હતા. અને તેઓ બધા તે પ્રાણી પાછળ ગયા.
4 લોકોએ તે અજગરની આરાધના કર . કારણ કે તેણે તેનો
અ ધકાર પ્રાણીને આપ્યો હતો અને તે લોકોએ તે પ્રાણીની પણ
આરાધના કર . તેઓએ ૂછ ું ત,ે “તે પ્રાણીનાં જટે ું પરાક્રમી
કોણ છે? તેની સામે ુદ્ધ કોણ કર શકે?”

5 તે પ્રાણીને ઘમંડ શ ો અને ઘણી દુ વસ્ ુઓ કહેવાની
પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. તે પ્રાણીને તેની શ ક્તનો 42
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મ હના માટે ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવામા આવી હતી.
6 તે પ્રાણીએ દેવની નદા કરવા માટે તે ું મોં ઉઘા ું. તે પ્રાણીએ
દેવના નામની, દેવ ાં રહે છે તે જગ્યાની અને આકાશમાં જે
બધા લોકો રહે છે તેઓની નદા કર . 7 તે પ્રાણીને સંતો સાથે
ુદ્ધ કરે અને તેઓને પરા જત કરે તે ું સાંમર્થ્ય આપવામાં આ ું.

તે પ્રાણીને દરેક કુળ, જા તના લોકો, ભાષા અને દેશ પર અ ધકાર
આપવામાં આ ો. 8 બધા જ લોકો જે ૃથ્વી પર રહે છે, તેઓ
તે પ્રાણીની આરાધના કરશે. (આ એ લોકો છે જઓેનાં નામો
જગત ું સજન થ ું ત્યારથી હલવાનના જીવનના ુસ્તકમાં લખેલાં
નથી. તે હલવાન કે જનેે માર નાખવામાં આ ો હતો.)

9 જો કોઈ ક્ત આ વાતો સાંભળે, તો પછ તેણે આ
ધ્યાનથી સાંભળ ું જોઈએ:

10 જો કોઈ ક્ત બીજાને બંદ વાન કરવા જાય છે,
તો તે ક્ત પોતે જ બંદ વાન થશે.

જો કોઈ બીજાને તલવારથી માર નાખવા માટે જાય છે
તો તેને પોતાને તલવારથી માયાર્ જ ું પડશ.ે

આનો અથર્ એ છે કે સંતો પાસે ધીરજ અને અ વ ાસ હોવા
જોઈએ.

ૃથ્વીમાંથી નીકળે ું પ ું
11 પછ મેં બીજા એક પ્રાણીને ૃથ્વીમાંથી બહાર નીકળ ું

જો ું. તેને હલવાનની જમે બે શગડાં હતાં પણ તે અજગરની
જમે બોલ ું હ ુ.ં 12 આ પ્રાણી પ્રથમ પ્રાણી પાસે જે અ ધકાર
હતો તે જ અ ધકારનો ઉપયોગ કર ને પ્રથમ પ્રાણીની સામે ઉ ું
રહે છ. તેને આ અ ધકારનો ઉપયોગ ૃથ્વી પર રહેનારા બધા
લોકોને પ્રથમ પ્રાણીની આરાધના કરાવવા માટે કય . તે પ્રથમ
પ્રાણી તે એક કે જનેો પ્રાણધાતક ધા રુઝાયો હતો. 13 આ બીજુ
પ્રાણી મોટા ચમત્કારો કરે છે. તે લોકોની નજર આગળ તેઓના
દેખતા આકાશમાંથી ૃથ્વી પર અ વરસાવે છે.
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14 આ બીજુ પ્રાણી છે જે ૃથ્વી પર રહે છે તે લોકોને ૂખર્
બનાવે છે. તે તેઓને ચમત્કારોનો ઉપયોગ કર ને ૂખર્ બનાવે
છે, કે જે કરવાનો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો છે. તે આ
ચમત્કારો પ્રથમ પ્રાણીની સેવા માટે કરે છે. તે બીજુ પ્રાણી,
પ્રથમ પ્રાણીને સન્માનવા લોકોને તેની ૂ ત બનાવવા હુકમ કરે છે
તે પ્રાણી હ ું જે તલવારથી ઘાયલ થ ું હ ુ,ં છતાં પણ તે ૃત્ ુ
પામ્ ું નથી. 15 તે બીજા પ્રાણીને પ્રથમ પ્રાણીની ૂ તમાં પ્રાણ
ૂકવા માટે ું સામર્થ્ય આપવામાં આ ું હ ુ.ં પછ તે ૂ ત બોલી

શકે અને જે બધા લોકો ૂજા કરતાં નથી. તેઓને હુકમ કર ને
માર નંખાવ.ે 16 તે બીજા પ્રાણીએ, નાના અને મોટા ધનવાન અને
ગર બ, સ્વતંત્ર અને ુલામ, બધા લોકોને તેઓના જમણા હાથ
પર કે તેઓના કપાળ પર છાપ લેવા પણ દબાણ ક .ુ 17 આ
છાપ વના કોઈ ક્ત ખર દ કે વેચાણ કર શકે ન હ. (આ
છાપ પ્રાણીના નામની કે તેના નામની સં ાની હોય છે.)

18 જે ક્ત પાસે સમજશ ક્ત હોય છે તે પ્રાણીની સં ાનો
અથર્ સમજી શકે છે આમાં ડહાપણની જરુર પડે છે. આ સં ા
તે એક માણસની સં ા છે; અને તેની સં ા 666 છે.

14
ઉદ્ધાર પામેલાઓ ું ગીત

1 પછ મેં જો ું તો ત્યાં માર આગળ હલવાન હ ુ.ં તે સયોન
પહાડ પર ઊં ું હ ુ.ં ત્યાં તેની સાથે 1,44,000 લોકો હતા.
તેઓ બધાના કપાળ પર તે ું નામ અને તેના પતા ું નામ લખે ું
હ ુ.ં

2 અને મેં પાણીના ૂર જવેો ઘોંઘાટ અને મોટ ગજના જવેો
અવાજ સાંભ ો. મેં જે અવાજ સાંભ ો તે લોકો પોતાની
વીણા વગાડતા હોય તેવો હતો. 3 તે લોકોએ રા ાસનની
આગળ અને ચાર પ્રાણીઓની અને વડ લોની આગળ એક ન ું
ગીત ગા ુ.ં તે ન ું ગીત ગાઈ શકે તેવા ફક્ત 1,44,000 લોકો
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હતા. જઓેનો ૃથ્વી પરથી ઉદ્ધાર કરવામાં આ ો હતો. બીજુ
કોઈ તે ગીત ગાઇ શ ું ન હ.

4 આ 1,44,000 એવા લોકો છે, જઓેએ ીઓ સાથે કોઈ
કુકમર્ ક ુ નથી. તેઓએ પોતાની જાતને ુદ્ધ રાખી છે. તેઓ

ાં જતા ત્યાં હલવાનને અ ુસરતા. ૃથ્વી પરના લોકોમાંથી આ
1,44,000નો ઉદ્ધાર કરવામાં આ ો હતો. દેવને અને હલવાનને
અ પત થનાર તેઓ પહેલા હત. 5 આ લોકો અસત્ય બોલવાના
દો ષત ન હતા. તેઓ નદ ષ છે.

ત્રણ દૂતો
6 પછ મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાં ઊંચે ઉડતો જોયો.

તે દૂત પાસે સનાતન ુવાતાર્ હતી. જે ૃથ્વી પર રહેતા હતા,
તે લોકો દરેક રા , જા ત, ભાષા અને પ્રજાના લોકોને બોધ
આપવા માટે હતી. 7 તે દૂતે મોટા સાદે વાણીમા ક ું કે, “દેવનો
ડર રાખો અને તેની આરાધના કરો. તેના માટે દરેક લોકોનો ન્યાય
કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. દેવની આરાધના કરો, તેણે
આકાશો, ૃથ્વી, સ ુદ્ર, અને પાણીનાં ઝરાઓ ઉત્પ કયાર્ છે.”

8 પછ તે બીજો દૂત પ્રથમ દૂતને અ ુસય અને ક ું કે, “તેનો
વનાશ થયો છે! તે મહાન બે બલોનનો વનાશ થયો છે. તેણે
પોતાનો ભચાર (ને લીધે રેડાયેલો) અને દેવનો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ
સવર્ દેશોને પીતાં કયાર્ છે.”

9 એ ત્રીજો દૂત પહેલા બે દૂતોને અ ુસય , આ ત્રીજા દૂતે
મોટા સાદે વાણીમાં ક ું કે, “જે તે પ્રાણી અને પ્રાણીની ૂ તને
ૂજે છે અને તેના કપાળ પર કે તેના હાથ પર તે પ્રાણીની છાપ

પ્રાપ્ત કરે છે તે ક્ત ઓ માટે ખરાબ સમય હશ.ે 10 તે
ક્ત દેવનો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ પીશે. આ દ્રાક્ષારસ દેવના કોપના

પ્યાલામાં તેની ૂણર્ શ ક્તથી તૈયાર થયો છે. તે ક્ત પ વત્ર
દૂતો અને હલવાનની આગળ સળગતા ગંધકથી રબાશ.ે 11 અને
તેઓના ત્રાસમાંથી નીકળતો ુમાડો સદા સવર્કાળ ઊંચે ચઢશે. જે
લોકો પ્રાણીની તથા તેની ૂ તની ૂજા કરે છે તથા જે કોઈ તેના
નામની છાપ લે છે, તેઓને રાત દવસ આરામ નથી.” 12 આનો
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અથર્ એ છે કે સંતો ધૈયર્વાન હોવા જોઈએે. તેઓએ દેવની
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું જોઈએે અને ઈ ુમાં તેઓએ વ ાસ
રાખવો જોઈએ.

13 પછ મેં આકાશમાંથી વાણી સાંભળ . તે વાણીએ ક ું કે,
“આ લખ, કે હવે પછ જે ૃત્ ુ પામનારાઓ પ્ર ુમાં ૃત્ ુ પામે
છે. તેઓને ધન્ય છે.”
આત્મા કહે છે, “હા, તે સા ું છે. તે લોકો તેઓનાં સખત

શ્રમથી આરામ કરશે. તેઓએ જે કઈ ક ુ છે તે તેઓની સાથે
રહે છે.”

ૃથ્વી પરની કાપણી
14 ારે મેં નજર કર ત્યારે મેં ત્યાં માર આગળ એક ઊજ ું

વાદળ જો ું તે ઊજળા વાદળ પર બેઠેલો એક દૂત માણસનાં
ુત્ર* જવેો દેખાતો હતો. તેના માથા પર સોનાનો ુગટ અને

હાથમા ધારદાર દાતરડુ હ ું. 15 પછ બીજો એક દૂત મં દરમાથી
બહાર આ ો. આ દૂતે જે વાદળ પર બેઠો હતો તેને બોલા ો
અને ક ું કે, “તારુ દાતરડુ ચલાવ અને બધો પાક ભેગો કર,
કાપણી કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. ૃથ્વીનાં ફળ પાકયાં
છે.” 16 તેથી જે વાદળ પર બેઠો હતો તેણે ૃથ્વી પર દાતરડુ
ચલા ું અને ૃથ્વીની ફસલ લણાઈ ગઈ.

17 પછ બીજો એક દૂત મં દરની બહાર આ ો જે આ
આકાશમાં હ ુ.ં આ દૂત પાસે પણ એક ધારદાર દાતરડુ હ ું.
18 પછ બીજો એક દૂત વેદ માંથી બહાર આ ો. આ દૂતને
અ પર અ ધકાર છે. આ દૂતે મોટા અવાજે તે દૂતને ધારદાર
દાતરડાં સાથે બોલા ો. તેણે ક ું કે, “તારુ ધારદાર દાતરડુ લે
અને ૃથ્વીની દ્રાક્ષમાંથી દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાને ભેગાં કર. ૃથ્વીની દ્રાક્ષો
પાક ૂક છે.” 19 તે દૂતે તે ું દાતરડુ ૃથ્વી પર ચલા ું. તે દૂતે
ૃથ્વીની દ્રાક્ષોનાં ઝૂમખાં ભેગા કર ને દેવના કોપના મોટા દ્રાક્ષાકુડમાં

* 14:14: માણસનાં ુત્ર આ નામ દા ન. 7:13-14 માંથી છે ઈ ુ ારે પોતાના
સંબંધી કહે છે ત્યારે આ નામનો ઉપયોગ કરે છે.
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ના ાં. 20 અને દ્રાક્ષાકુડમાં જે હ ું તે શહેરની બહાર ૂંદવામાં
આ ું, 200 માઈલ ુધી ઘોડાઓના માથાં જટેલી ઊંચાઈએ
પહોંચે એટ ુ લોહ દ્રાક્ષાકુડમાંથી બહાર વહ નીક ુ.ં

15
છેલ્લા અનથર્ સાથે દૂત

1 પછ મેં આકાશમાં બીજુ એક આ યર્કારક ચન્હ જો ું,
તે મહાન અને આ યર્કારક હ ું ત્યાં સાત દૂતો સાત વપ ઓ
લા ા હતા. (આ છેલ્લી વપ ઓ છે, કારણ કે આ વપ ઓ
પછ દેવનો કોપ ૂણર્ થાય છે.)

2 મેં જો ું, જે અ મ શ્રત કાચના સ ુદ્ર જે ું હ ુ.ં બધા
લોકો જઓેએ પ્રાણી પર, અને તેની ૂ ત અને તેના નામની સં ા
પર વજય મેળ ો. તેઓ તે સ ુદ્રની બાજુમાં ઊભા હતા. આ
લોકો પાસે વીણા હતી જે દેવે તેઓને આપી હતી. 3 તેઓએ
દેવના સેવક ૂસા ું અને હલવાન ું ગીત ગા ુ:ં

“હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ દેવ,
તારાં કાય મહાન તથા અદ ૂત છે.

હે ુગોના રાજા
તારા માગ ન્યાયી અને સત્ય છે.

4 હે પ્ર ુ બધા લોકો તારાથી બીશે.
બધા લોકો તારા નામની સ્ ુ ત ગાશ!ે

કારણ કે માત્ર ું એકલો જ પ વત્ર છે.
બધા લોકો આવશે અને તાર આગળ આરાધના કરશે,

કારણ કે તે સ્પ છે કે ું જે કરે છે તે ન્યાયી છે.”

5 આ પછ મેં આકાશમા એક મં દર (દેવની હાજર ની પ વત્ર
જગ્યા) જો ુ,ં તે મં દર ઉઘાડુ હ ું 6 અને સાત વપ ઓ સાથે
સાત દૂતો મં દરમાંથી બહાર આ ા. તેઓએ સ્વચ્છ ચળકતાં
શણનાં વ ો પહેરેલાં હતા.ં તેઓએ તેઓની છાતીની આજુબાજુ
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સોનાના પટ્ટા પહેયાર્ હતા. 7 પછ ચાર જીવંત પ્રાણીઓમાંથી
એક જીવંત પ્રાણીએ સાત દૂતોને સોનાનાં સાત પ્યાલા આપ્યા.ં તે
પ્યાલાઓ સદાસવર્કાળ જીવંત એવા દેવના કોપથી ભરેલાં હતા.ં
8 તે મં દર દેવ મ હમાના તથા તેના પરાક્રમના ુમાડાથી ભરાયે ું
હ ુ.ં ાં ુધી સાત દૂતોની સાત વપ ઓ ૂર ન થઈ ત્યાં
ુધી મં દરમાં કોઈ પ્રવેશ કર શ ું ન હ.

16
દેવના કોપથી સાત પ્યાલા ભરાયા

1 પછ મેં મં દરમાથી મોટા સાદે વાણી સાંભળ . તે વાણીએ
સાત દૂતોને ક ું, કે “જાઓ અને દેવના ૂણર્ કોપથી ભરેલા સાત
પ્યાલા ૃથ્વી પર રેડ દો.”

2 પ્રથમ દૂતે જગ્યા છોડ . તેણે તે ું પ્યા ું જમીન પર રેડ
દ ુ.ં પછ બધા લોકો જઓેના પર પ્રાણીની છાપ હતી અને
જઓેએ તેની ૂ તની ૂજા કર તેઓને પીડાકારક અને ત્રાસદાયક
ુમડાં થયાં.
3 બીજા દૂતે તે ું પ્યા ું સ ુદ્ર પર રેડ દ ુ.ં પછ તે સ ુદ્ર
ૃત્ ુ પામેલા એક માણસના લોહ ના જવેો થઈ ગયો. સ ુદ્રમાંના

દરેક જીવંત પ્રાણી ૃત્ ુ પામ્યા.ં
4 તે ત્રીજા દૂતે તે ું પ્યા ું નદ ઓ તથા પાણીના ઝરાઓ પર

રેડ દ ુ.ં તે નદ ઓ અને તે ઝરાઓ લોહ થઈ ગયા. 5 પછ
મેં પાણીના દૂતને દેવને એમ કહેતા સાંભ ો કે:

“ ું તે એક છે, જે છે, અને હમેશા હતો.
ું પ વત્ર છે,
ું જે ન્યાય કરે છે તે યોગ્ય છે.

6 તે લોકોએ તારા સંતો ુ,ં અને તારા પ્રબોધકો ુ,ં લોહ વહેવડા ું
છે.

હવે તેં પેલા લોકોને લોહ પીવા આપ્ ું છે.
તેઓ એ માટે લાયક છે.”
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7 અને મેં વેદ ને એમ કહેતાં સાભળ કે:

“હા, પ્ર ુ દેવ, સવર્શ ક્તમાન,
તારા ન્યાયના ૂકાદા સત્ય તથા યથાથર્ છે.”

8 તે ચોથા દૂતે તે ું પ્યા ું ૂયર્ પર રેડ દ ુ.ં તે ૂયર્ ને
અ થી લોકોને બાળ નાખવાની શ ક્ત આપવામા આવી. 9 તે
લોકો અ તશય ગરમીથી દાઝ ગયા હતા. તે લોકોએ દેવના
નામની નદા કર . જે દેવનો આ વપ ઓ પર કા ુ છે. પર ુ
તે લોકોએ પસ્તાવો કય ન હ તથા દેવને મ હમા આપ્યો ન હ.

10 તે પાંચમા દૂતે તે ું પ્યા ું પ્રાણીના રા ાસન પર રેડ દ ુ.ં
અને પ્રાણીના રા માં અંધકાર છવાઈ ગયો. લોકોએ વેદનાને
કારણે તેઓની જીભ કરડ . 11 લોકોએ પોતાના દ:ુખોના અને
પોતાને પડલેા ઘા ને કારણે આકાશના દેવની નદા કર . પણ
તે લોકોએ પસ્તાવો કરવાની તથા તેઓએ પોતે કરેલાં ખરાબ
કામોમાંથી પાછા ફરવાની ના પાડ .

12 તે છઠ્ઠા દૂતે તે ું પ્યા ું મહાન નદ ુફે્ર ટસ પર રેડ દ ુ.ં
નદ માં પાણી ુકાઈ ગ ુ.ં આથી ૂવર્ના રાજાઓ માટે આવવાનો
માગર્ તૈયાર થયો. 13 પછ મેં ત્રણ અ ુદ્ધ આત્માઓ જે દેડકાઓ
જવેા દેખાતા હતા તે જોયા.ં તેઓ અજગરના ુખમાથી, તે
પ્રાણીના ુખમાંથી, અને ખોટા પ્રબોધકના ુખમાથી બહાર આ ા.
14 (આ અ ુદ્ધ આત્માઓ શેતાનના આત્માઓ તરફથી છે. તેઓ
પાસે ચમત્કારો કરવાની શ ક્ત છે. આ દુ આત્માઓ આખી
દુ નયાના રાજાઓ પાસે જવા નીક ા. જઓે સવર્શ ક્તમાન
દેવના મહાન દવસની લડાઇને માટે રાજાઓ ને ભેગા કરવા
બહાર નીક ા.)

15 “ધ્યાનથી સાંભળ! અચાનક એક ચોર આવે છે, તેવી ર તે
હુ આ ું છુ. તે ક્તને ધન્ય છે જે તેનાં વ ો તેની પાસે રાખે
છે અને જા ૃત રહે છે. જથેી તેને વ ો વના બહાર જ ું ન
પડ.ે અને લોકો એ ું તો ન હ જુએ કે જે જોવાથી તેમને શરમા ું
પડ.ે”
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16 પછ તે અ ુદ્ધ આત્માઓએ રાજાઓને એક જગ્યાએ ભેગા
કયાર્. જે હ ૂ ભાષામાં હર-મ ગદોન કહેવાય છે.

17 પછ સાતમા દૂતે રાજગાદ પરથી મં દરની બહાર તે ું પ્યા ું
હવામા રેડ દ ુ.ં રા ાસનમાંથી મં દરની બહાર એક મોટા સાદે
વાણી બહાર આવી. તે વાણીએ ક ું કે; “તે ૂણર્ થ ું છે!”
18 પછ ત્યાં વીજળ ની જવાળાઓ, ગજનાઓ, ઘોંઘાટો સાથે
એક મોટો ધરતીકપ થયો. આવો મોટો ધરતીકપ કદ પણ થયો
હતો. ૃથ્વી પર ારથી લોકો ઉત્પ થયા, ત્યારથી આજ ુધી
આ ું બન્ ું ન હ ુ.ં 19 તે મહાન શહેર ત્રણ ભાગમા વહેંચાઇ
ગ ુ.ં રા ોનાં તે શહેરનો નાશ થયો હતો. અને દેવ મહાન
બા બલોનને શક્ષા કરવા ું ૂલ્યા ન હ. તે શહેરને તેના ભયંકર
કોપના દ્રાક્ષારસ ું ભરે ું પ્યા ું આપ્ ુ.ં 20 દરેક ટા ુ અદૃશ્ય થઈ
ગયા. અને ત્યાં કોઈ પવર્ત રહયો ન હતો. 21 રાક્ષસી કરા
આકાશમાંથી લોકો પર પડ્યા. આ કરા લગભગ 100 પૌંડના
વજનના હતા. લોકોએ આ કરાની ુસીબતોને કારણે દેવની નદા
કર ; કેમ કે આ ુસીબત ભયંકર હતી.

17
પ્રાણી પરની સ્રી

1 સાત દૂતોમાંનો એક આ ો અને માર સાથે વાત કર . આ
દૂતોમાંનો એક હતો જનેી પાસે સાત પ્યાલા હતા. તે દૂતે ક ું,
“આવ, અને હુ તમને વ ાત વેશ્યાને જે શક્ષા કરવામાં આવશે
તે બતાવીશ. તે એક કે જે ઘણી નદ ઓના પાણી પર બેસે છે.
2 ૃથ્વીના રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર ું પાપ ક ુ છે. ૃથ્વી
પરના લોકો તેના ભચારના પાપના દ્રાક્ષારસથી છાકટા થયા
છે.”

3 પછ તે દૂત મને આત્મામાં રણમાં લઈ ગયો. ત્યાં મેં
એક ીને લાલ પ્રાણી પર બેઠેલી જોઈ. તે પ્રાણી તેના પર
લખાયેલા ઈ ર નદક નામોથી ઢકાયે ું હ ુ.ં તે પ્રાણીને સાત માથાં
અને દસ શગડા હતા. 4 તે ીએ જાંબલી અને લાલ રગના
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વ ો પહેયા હતા. તે સોનાનાં અલંકારો અને કમતી પથ્થરોથી
શણગારેલી હતી. તેના હાથમાં સોના ું પ્યા ું હ ુ.ં આ પ્યા ું
ભયંકર વસ્ ુઓ અને તેનાં અ ુદ્ધ ભચારનાં પાપોથી ભરાયે ું
હ ુ.ં 5 તેના કપાળ પર એક શીષર્ક (નામ) લખાયે ું હ ું, આ
શીષર્કનો ુપ્ત અથર્ છે. જે ું લખાણ આ પ્રમાણે હ ુ:ં

હે મહાન બા બલોન
વેશ્યાઓની માતા

અને ૃથ્વી પરની દુ બાબતોની માતા

6 મેં જો ું કે તે ી પીધેલી હતી. તેણે સંતો ું લોહ પીધે ું
હ ું જે લોકો ઈ ુમાંના તેઓના વ ાસ વષે કહેતા હતા તે
લોકો ું લોહ તેણે પી ું હ ું.

ારે મેં તે ીને જોઈ ત્યારે હુ અ તશય આ યર્ પામ્યો.
7 પછ તે દૂતે મને ક ું કે, “ ું શા માટે આ યર્ પામે છે? હુ
તને આ ીનો અને જે પ્રાણી પર તે સવાર કરે છે, તે સાત
માથા અને દસ શગડાંવાળા પ્રાણી નો મમર્ કહ શ. 8 ું જે પ્રાણી
જુએ છે તે એક વખત જીવ ું હ ું પણ તે પ્રાણી હમણા જીવ ું
નથી. પણ તે પ્રાણી જીવ ુ થશે તે અસીમ ઊંડાણમાંથી બહાર
નીકળશે અને વનાશના માગ જશે. ૃથ્વી પર જે લોકો રહે છે.
તે આ યર્ પામશ.ે કારણ કે તે એક વખત જીવ ું હ ું, હમણા
તે જીવ ું નથી. પણ ફર થી આવશે. પણ આ તે લોકો છે કે
જમેના નામો દુ નયાના આરભથી જીવનનાં ુસ્તકમાં લખેલા નથી.

9 “તને આ વાત સમજવા માટે જ્ઞાની મનની જરૂર છે, તે પ્રાણી
પરના સાત માથાં તે ી ાં બેસે છે તે સાત ટેકર ઓ છે.
તેઓ સાત રાજાઓ પણ છે. 10 રાજાઓમાંના પાંચ તો મર
ગયા છે. રાજાઓમાંનો એક હમણાં જીવે છે. અને તે એક જે
હજી ુધી આ ો નથી. ારે તે આવશે, તે ફક્ત થોડો સમય
જ રહેશે. 11 તે પ્રાણી એક વખત જીવ ું હ ું પણ તે હાલમાં
જીવ ું નથી. તે જ આઠમો રાજા છે. આ આઠમો રાજા પણ
તે પહેલાના સાત રાજાઓમાનો એક છે. અને તેનો વનાશ થશ.ે
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12 “તે દસ શગડાંઓ જે તમે જોયાં તે આ દસ રાજાઓ છે.
જઓેને હજુ તેઓ ું રા મ ું નથી. પણ તેઓ એક કલાક
માટે તે પ્રાણી સાથે શાસન કરવા અ ધકાર મેળવશે. 13 આ
રાજાઓમાંના બધા દસ નો હે ુ એક જ છે અને તેઓ તેઓની
સ ા અને અ ધકાર તે પ્રાણીને આપશે. 14 તેઓ હલવાનની
સાથે ુદ્ધ કરશે. પર ુ હલવાન તેઓને હરાવશે. કારણ કે તે
પ્ર ુઓનો પ્ર ુ અને રાજાઓનો રાજા છે. તે તમને પોતે પસંદ
કરેલા અને વ ાસી જઓેને તેણે બોલા ા છે તેઓના વડે તેને
હરાવશે.”

15 પછ તે દૂતે મને ક ું કે, “જે પ્રાણી તેં જો ું છે તેના પર તે
વેશ્યા બેસે છે. આ પ્રાણી તે ઘણા લોકો, જુદ જુદ જા તઓ,
રા ો અને દુ નયાની ભાષાઓ છે. 16 તે જે દસ શગડાંઓ અને
પ્રાણી જોયાં તેઓ તે વેશ્યાને ધ ારશ.ે તેઓ તેની પાસેથી બ ું
જ લઈ લેશે અને તેને નગ્ર છોડ દેશે. તેઓ તેના શર રને ખાશે
અને તેને અ વડે બાળ નાખશે. 17 દેવે તેનો હે ુ ૂરો કરવાની
ઈચ્છાથી દસ શગડાંઓ બના ા:ં તેઓ તેની શાસન કરવાની
સ ા પ્રાણીને આપવા સમંત થયા.ં દેવે કહેલાં વચન ૂણર્ થશે
ત્યાં ુધી તેઓ શાસન કરશે. 18 તમે જે ીને જોઈ તે એક
મોટુ શહેર છે. જે ૃથ્વીના રાજાઓ પર શાસન કરે છે.”

18
બા બલોનનો વનાશ

1 પછ મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે આવતા જોયો.
આ દૂત પાસે વધારે સ ા હતી. તે દૂતના મ હમાથી ૃથ્વી
પ્રકા શત થઈ. 2 તે દૂતે મોટા શ ક્તશાળ અવાજ સાથે ૂમ
પાડ કે:

“તેનો વનાશ થયો છે!
તે મોટા શહેર બા બલોનનો નાશ થયો છે!

તે ૂતો ું ઘર બન્ ુ.ં
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તે શહેર દરેક અ ુદ્ધ આત્માઓને રહેવા માટે ું ળ બન્ ું
છે.

તે બધી જાતના અ ુદ્ધ પક્ષીઓથી ભરે ું શહેર બન્ ું છે.
તે બધા અ ુદ્ધ તરસ્કૃત પ્રાણીઓ ું શહેર બન્ ું છે.

3 ૃથ્વી પરના બધા લોકોએ તેના ભચારના પાપનો તથા દેવના
કોપનો દ્રાક્ષારસ પીધો છે.

ૃથ્વી પરના રાજાઓએ તેની સાથે ભચારનાં પાપ કયાર્ છે
અને ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ તેની સ ૃદ્ધ સંપ અને
મોજશોખમાંથી શ્રીમંત થયા છે.”

4 પછ મેં બીજો એક અવાજ આકાશમાંથી કહેતા સાંભ ો
કે:
“મારા લોકો, તે શહેરમાથી બહાર આવો,

જથેી તમે તેના પાપોના ભાગીદાર ન થાઓ.
પછ તમે તેના પર આવનાર વપ ઓને તમારે સહન કરવી પડશે

ન હ.
5 તે શહેરનાં પાપો દૂર આકાશ ુધી પહોંચ્યા છે.

તેણે જે ખરાબ કૃત્યો કયાર્ છે તે દેવ ૂલ્યો નથી.
6 તે શહેરને એટ ું ભર આપો, જટે ું તેણે બીજાઓને ભર

આપ્ ું છે.
તેણે જટે ું ક ુર્ છે તેનાથી બમણું આપો;

તેને માટે દ્રાક્ષારસ જટેલો તેણે બીજાઓ માટે તૈયાર કય હતો
તેનાથી બમણો તેજ તૈયાર કરો.

7 બા બલોને પોતાને મોટ ક ત અને મોજશોખ જીવનમાં પ્રાપ્ત
કયાર્,

તેટલાં દ:ુખો અને વેદનાઓ પણ તેને આપો;
તે તેની જાતને કહે છે, ‘હુ મારા રા ાસન પર બેઠેલી એક રાણી

છુ.
હુ વધવા નથી,
હુ કદ ઉદાસ થનાર નથી.’

8 તેથી એક દવસમાં આ બધી
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ખરાબ બાબતો ૃત્ ,ુ શોક અને દકુાળ તેની પાસે આવશ.ે
તેનો અ થી નાશ થશે,

કારણ કે પ્ર ુ દેવ જે તેનો ન્યાય કરે છે તે શ ક્તશાળ છે.

9 “ ૃથ્વીના રાજાઓ, જમેણે તેની સાથે ભચારનાં પાપ કયાર્
અને તેની સંપ માં ભાગ પડા ો તેઓ તેની આગનો ૂમાડો
જોશે. પછ તે રાજાઓ તેના ૃત્ ુને કારણે રડશે અને દ:ુખી
થશે. 10 તેની વેદનાના ભયથી તે રાજાઓ દૂર ઊભા રહેશે. તે
રાજાઓ કહેશે કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર, મહાન બા બલોન નગર,
બા બલોન ું બળવાન નગર!

તાર શક્ષા એક કલાકમાં થઈ!’

11 “અને ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ તેના માટે શોક કરશે અને તેને
માટે દ:ુખી થશે. તેઓ દલગીર થશે કારણ કે હવે તેઓ જે વેચે છે
તેને ખર દનારા ત્યાં કોઈ નથી. 12 તેઓ સો ું, રૂ ુ,ં કમતી રત્નો,
મોતીઓ, ુંદર બાર ક શણના કપડા,ં જાં ુડ કાપડ, રેશમી તથા
કરમજી કાપડ સવર્ જાતના ુગંધીદાર કા , હાથીદાંતની ૂલ્યવાન
કા ની, પતળની, લોઢાની તથા સંગેમરમરની, સવર્ જાતની વસ્ ુઓ
વેચતા.ં 13 તે વેપાર ઓ, તજ, તેજાનાં, ૂપદ્ધ ો, અ ર, લોબાન,
દ્ધાક્ષારસ, તેલ, ઝ ણો મેંદો, ઘઉં, તથા ઢોરઢાંકર, ઘેટા,ં ઘોડા,
રથો, ુલામો તથા માણસોના પ્રાણ, પણ તેઓ વેચતા. તે વેપાર
માણસો રડશે અને કહેશે કે:

14 ‘ઓ બા બલોન, તમે જે સાર વસ્ ુઓની ઈચ્છા છે તે તાર
પાસેથી દૂર થઈ છે.

તાર બધી કમતી અને ુંદર વસ્ ુઓ અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે.
તને ફર થી તે વસ્ ુઓ કદા પ મળશે ન હ.’
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15 “તે વેપાર માણસો તેની વેદનાથી ભયભીત થશે અને તેનાથી
દૂર ઊભા રહેશે. આ તે માણસો છે જે વસ્ ુંઓ વેચીને તેમાંથી
ધનવાન થયા. તે માણસો રડશે અને શોક કરશે. 16 તેઓ કહેશે
કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર!
બાર ક શણનાં, જાં ુડ તથા કરમજી રગના વ ોથી વે ત
અને સોનાથી, કમતી પથ્થરો અને મોતીઓથી અલંકૃત
મહાન નગરને હાય હાય!

17 આ બધી સંપ ત એક કલાકમાં ન થઈ!’

“સવર્ ના ુદા, બધા લોકો જે વહાણોમાં સફર કરનારા છે,
બધા જ ખલાસીઓ અને તે બધા લોકો જે સ ુદ્ર માગ પૈસા
કમાનારા છે તેઓ બા બલોનથી દૂર ઊભા ર ા. 18 તેઓએ તેના
બળવાનો ૂમાડો જોયો. તેઓએ મોટે સાદે ક ું કે: ‘ત્યાં આના
જે ું મહાન નગર કદા પ હ ું ન હ!’ 19 તેઓએ પોતાનાં માથાં
પર ૂળ ફેંક . તેઓ રડ્યા અને વલાપ કરવા લાગ્યા.ં તેઓએ
મોટા સાદે ક ું કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર તે મહાન નગર!
તે બધા લોકો જમેની પાસે સ ુદ્ર પર વહાણો છે, તેઓ તથા

તેની સંપ તને કારણે તેઓ ધનવાન થયા.
પર ુ તેનો વનાશ એક કલાકમાં થયો!

20 ઓ આકાશ! આના કારણે આનં દત થાઓ.
સંતો, પ્રે રતો અને પ્રબોધકો, આનંદ કરો.
તેણે તમાર સાથે જે કાંઇ ક ુ તેને કારણે દેવે તેને શક્ષા કર .’ ”

21 પછ એક શ ક્તશાળ દૂતે એક મોટો પથ્થર ઉઠા ો. આ
પથ્થર ઘંટ ના પડ જવેો મોટો હતો. તે દૂતે તે પથ્થરને દ રયામાં
નાખી દ ધો અને ક ું કે:
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“તે મહાન નગર બા બલોનને એટલી જ નદયતા ૂવર્ક નીચે ફેંક
દેવામાં આવશે.

તે શહેર ફર થી કદ જોવામાં ન હ આવે.
22 વીણા વગાડનારા, ગાનારા, બીજા વાજંીત્રો વાંસળ અને

રણ શગડુ વગાડનારા લોકો ું સંગીત તારામાં ફર કદ
સંભળાશે ન હ.

પ્રત્યેક કસબી જે કાંઇ કામ કરતો હોય.
ફર થી કદ તારામાં જોવામાં આવશે ન હ.
ઘંટ નો અવાજ ફર કદ તારામાં સંભળાશે ન હ.
23 તારામાં દ વાનો પ્રકાશ ફર કદ પ્રકાશશે ન હ.
તારામાં વર કન્યાનો અને વરરાજાનો અવાજ ફર કદ સંભળાશે

ન હ
કારણ કે તારા વેપાર ઓ દુ નયાના મહાન માણસો હતા.
તાર જાદઈુ ુ ક્તઓથી બધા દેશો ભ્રમમાં પડ્યા.
24 બધા લોકો જઓેને ૃથ્વી પર માર નાખવામાં આ ા હતા,

બધા પ્રબોધકો અને સંતો ું લોહ વહાવવા માટે તે
(બા બલોન) દો ષત છે.”

19
આકાશમાં લોકો દેવની સ્ ુ ત કરે છે

1 આ પછ મેં આકાશમાં ઘણા લોકોના સ ૂહના જવેો મોટો
અવાજ સાંભ ો. તે લોકો કહેતા હતા કે:

“હાલે ુયા!*
આપણા દેવને તારણ, મ હમા અને પરાક્રમ છે.
2 તેના ન્યાય ૂકાદા સત્ય તથા બરાબર છે.
આપણા દેવે વેશ્યાને શક્ષા કર છે.

તેણે દુ નયાને તેનાં ભચારનાં પાપથી ભ્ર કર .
આપણા દેવે વેશ્યાને શક્ષા કર છે અને તેના સેવકોના લોહ નો

બદલો તેની પાસેથી લીધો છે.”
* 19:1: હાલે ુયા અથાર્ત પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ!
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3 આકાશમાં તે લોકોએ પણ ક ું કે:

“હાલે ુયા!
તે સળગે છે અને તેનો ુમાડો સદા-સવર્કાળ ઊચે ચડે છે.”

4 પછ 24 વડ લો અને તે ચાર જીવતા પ્રાણીઓ નીચા નમ્યા.
તેઓએ દેવની આરાધના કર . જે રા ાસન પર બેસે છે.
તેઓએ ક ું કે:

“આમીન, હાલે ુયા!”

5 પછ રા ાસનમાંથી એક વાણી આવી, તે વાણી એ ક ું
કે:

“બધા લોકો જે તેની સેવા કરે છે, આપણા દેવની સ્ ુ ત કરો.
તમે બધા લોકો નાના અને મોટા જે તેને માન આપો છો, દેવની

સ્ ુ ત કરો.”

6 પછ મેં જનસ ૂહના અવાજના જે ું કઈક સાંભ ુ.ં તે
પાણીના ૂરના જવેી અને ભારે ગજનાઓ જવેી વાણી હતી.
લોકો કહેતા હતા કે:

“હાલે ુયા!
આપણો પ્ર ુ દેવ સવર્શ ક્તમાન
રાજ કરે છે.

7 આપણે આનંદ કર એ અને ુશ થઈએ અને દેવનો મ હમા
ગાઇએ!

દેવને મ હમા આપીએ, કારણ કે હલવાન (ઈ )ુ ના લ નો દવસ
આ ો છે,

હલવાનની કન્યા (મંડળ ) તેની જાતે તૈયાર થઈ છે.
8 ુંદર શણ ું વ વ ૂને તેણે પહેરવા માટે આપ્ ું છે.

તે શણ ું વ તેજસ્વી અને સ્વચ્છ છે.”
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(તે ુંદર શણ ું વ સંતોના સત્કમ રૂપ છે. જે સાર વસ્ ુઓ
કર છે તે.)

9 પછ તે દૂતે મને ક ું કે, “આ લખ: પેલા લોકો કે જઓેને
હલવાનના લ માં ભોજન માટે નમંત્રણ અપાયાં છે, તે લોકોને
ધન્ય છે!” પછ તે દૂતે ક ું કે, “આ દેવના ખરાં વચનો છે.”

10 પછ હુ દૂતના ચરણોમાં તેની આરાધના કરવા તેને પગે
પડ્યો. પણ તે દૂતે મને ક ું કે, “માર આરાધના ન કર. હુ તો
તારા જવેો અને તારા ભાઇઓ, જઓેની પાસે ઈ ુ ું સત્ય છે
તેમના જવેો સેવક છુ. કારણ કે ઈ ુ ું સત્ય પ્રબોધનો આત્મા
છે, તેથી દેવની આરાધના કર.”

ેત ઘોડા પરનો સવાર
11 પછ મેં ઊઘડે ું આકાશ જો ું. ત્યાં માર આગળ એક
ેત ઘોડો હતો. ઘોડા પરનો સવાર વ ા ુ તથા સાચો કહેવાય

છે. તે તેના ન્યાયમાં તથા લડાઇ કરવામાં ન્યાયી છે. 12 તેની
આંખો અ ની જવાળા જવેી છે. તેના માથાં પર ઘણા ુગટ છે.
તેના પર નામ લખે ું છે. પણ કેવળ તે જ એક છે જે નામ જાણે
છે. 13 તેણે રક્તથી છટાયેલો ઝભ્ભો પહેરેલો છે. તે ું નામ દેવનો
શ છે. 14 આકાશનાં સૈન્યો તેની પાછળ આવતાં હતા.ં તેઓ
ેત ઘોડાઓ પર સવાર કરતા હતા. તેઓ સ્વચ્છ ેત અને

શણનાં વ ો પહેરેલા હતા. 15 એક અણીદાર બેધાર તલવાર
સવારના મોંમાંથી બહાર આવી. તે આ તલવારનો ઉપયોગ રા ોને
હરાવવા માટે કરશે. તે લોઢાના દડથી રા ો પર શાસન કરશે.
તે સવર્શ ક્તમાન દેવના ભયંકર કોપનો દ્રાક્ષકુડ ૂંદે છે. 16 તેના
ઝભ્ભા પર તથા તેની જાંધ પર આ નામ લખે ું હ ું:

રાજાઓનો રાજા અને પ્ર ુઓનો પ્ર ુ

17 પછ મેં એક દૂતને ૂયર્માં ઊભેલો જોયો. તે દૂતે આકાશમાં
ઊંચે ઊડતાં બધાં પક્ષીઓને મોટા સાદે ક ું કે, “દેવના સાંજના
મહાન જમણ માટે સાથે મળ ને આવો. 18 જથેી તમે રાજાઓ ું,
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સેનાપ તઓ ું, ૂરવીરો ું, ઘોડાઓ ુ,ં અને સવારો ુ,ં સવર્ સ્વતંત્ર
તથા દાસો ુ,ં નાના તથા મોટા ું માંસ ખાઓ.”

19 પછ મેં ાપદ અને ૃથ્વીના રાજાઓને જોયા. તેઓના
સૈન્યોના ઘોડસેવારો અને તેઓનાં લશ્કરો ભેગાં થયા હતાં અને
લડવા તૈયાર હતા. તે જો ુ.ં 20 પણ તે ાપદ પકડા ું, અને
તેની સમક્ષ જે જૂઠા પ્રબોધકો ચમત્કારો દેખાડ ને ાપદની છાપ
લેનારાઓને તથા તેની ૂ ત ૂજનારાઓને ભમા ા હતા, તે જૂઠા
પ્રબોધક અને તે પ્રાણીને ગંધકથી બળનારા અ ના સરોવરમાં
જીવતા ફેંક દેવામાં આ ાં. 21 તેમનાં સૈન્યોને ઘોડા પરના
સવારના મોંઢામાથી બહાર નીકળેલી તલવાર વડે માર નંખાયા.
બધાં પક્ષીઓએ ૃપ્ત થતાં ુધી આ ૃત શર રોને ખાધા.ં

20
1,000 વષ

1 મેં એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે આવતાં જોયો. તે દૂત
પાસે અસીમ ઊંડાણની ચાવી હતી. તેમજ તેના હાથમાં એક
મોટ સાંકળ પણ હતી. 2 તે દૂતે તે અજગર એટલે ઘરડા
સાપને પકડ્યો. તે અજગર શેતાન છે. દૂતે 1,000 વષર્ માટે
તેને સાંકળથી બાંધ્યો. 3 તે દૂતે તે અજગરને અસીમ ઊંડાણમાં
ના ો અને તેને બંધ ક .ુ તે દૂતે તા ું માર તેના પર મહોર
માર . તે દૂતે આ ક ુ, જથેી તે સાપ 1,000 વષર્ ૂરા થતાં ુધી
ૃથ્વીના લોકોને ફર થી ભ્ર મત કર શકે ન હ. (1,000 વષર્ પછ

તે અજગરને થોડાક સમય માટે ુક્ત કરાશે.)
4 પછ મેં કેટલાંક રા ાસનો અને લોકોને તેઓના પર બેઠેલા

જોયા. આ તે લોકો હતા, જઓેને ન્યાય કરવાનો અ ધકાર
અપાયો હતો અને મેં એ લોકોના આત્માઓ જોયા. જઓેનો
શરચ્છેદ કરવામાં આ ો હતો. કારણ કે તેઓ ઈ ુના સત્યને
અને દેવ તરફથી આવેલ સંદેશને વફાદાર હતા. એ લોકો તે
પ્રાણીને કે તેની ૂ તને ૂજતા ન હતા. તેઓનાં કપાળ પર કે
તેઓનાં હાથો પર પ્રાણીની છાપ ન હતી. તે લોકો ફર થી સજીવન
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થયા અને ખ્રસ્ત સાથે તેઓએ 1,000 વષર્ રા ક ુ. 5 (બીજા
મરેલા લોકો 1,000 વષર્ ૂરાં થતાં ુંધી ફર થી સજીવન થયા
ન હ.)
આ પ્રથમ ુનરુત્થાન છે. 6 એ લોકો જનેો પ્રથમ ુનરુત્થાન

માં ભાગ છે તે લોકો ધન્ય અને પ વત્ર છે. તે લોકો પર બીજા
ૃત્ ુનો અ ધકાર નથી. તે લોકો દેવના તથા ખ્રસ્તના યાજકો

થશે. તેઓ 1,000 વષર્ માટે તેની સાથે રાજ કરશે.
શેતાનની હાર

7 ારે 1,000 વષર્ ૂરા થશે ત્યારે શેતાનને તેના અસીમ
ઊંડાણમાંથી, બંદ ખાનામાંથી ુક્ત કરવામાં આવશે. 8 ૃથ્વી
પરના બધા રા ોને ગોગ અને માગોગને ભ્ર મત કરવા તે બહાર
જશે. શેતાન લોકોને લડાઈ માટે ભેગા કરશે. ત્યાં એટલા બધા
લોકો હશ,ે જથેી તેઓ સ ુદ્ર કનારા પરની રેતી જવેા હશ.ે

9 શેતાનના લશ્કરે ૃથ્વીની આખી સપાટ પર કૂચ કર ને દેવના
લોકોની છાવણીની આજુબાજુ અને તે શહેર જનેે દેવ ચાહે છે તેની
આજુબાજુ ઘેરો ઘાલ્યો. પણ આકાશમાંથી અ નીચે ઊતય
અને શેતાનના લશ્કરનો વનાશ કય . 10 અને શેતાન ગંધકના
સળગતા સરોવરમાં પ્રાણી અને જૂઠા પ્રબોધક સાથે ફેંકાયો હતો.
ત્યાં તેઓને દવસ અને રાત સદાસવર્કાળ વેદના ભોગવવી પડશે

ૃથ્વીના લોકોનો ન્યાય
11 પછ મેં એક મોટુ ેત રા ાસન જો ું. એક જે રા ાસન

પર બેઠો હતો તેને મેં જોયો. ૃથ્વી અને આકાશ તેનાથી દૂર જતાં
ર ા; અને અદશ્ય થઈ ગયા. 12 અને મેં તે લોકોને જઓે ૃત્ ુ
પામ્યા હતા એવા નાના મોટા સવર્ને રા ાસન આગળ ઊભેલા
જોયા. કેટલાક ુસ્તકો ઉઘાડ્યાં હતાં તેની સાથે જીવન ું ુસ્તક
પણ ઉઘા ું હ ું. આ ૃત્ ુ પામેલા લોકોનો તેઓએ કરેલાં
કૃત્યોનો ન્યાય કરવામાં આ ો. આ વસ્ ુઓ તે ુસ્તકોમાં લખેલી
છે.

13 સ ુદ્ર તેનામાં જે ૃત્ ુ પામેલા લોકો હતા. તેઓને પણ
પાછા આપી દ ધા અને ૃત્ ુ તથા હાદેસે પણ પોતાનામાં રહેલા
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ૃત લોકોને પણ પાછા આપ્યા.ં પ્રત્યેક કતનો તેઓએ કરેલા
કૃત્યો પ્રમાણે ન્યાય કરવામાં આ ો. 14 અને ૃત્ ુ અને હાદેસને
અ ના સરોવરમાં નાખવામાં આ ાં. આ અ ું સરોવર એ
બીજુ મરણ છે. 15 અને જે કોઈ ક્ત જીવનના ુસ્તકમાં
નોંધાયેલો ન મ ો તે ક્તને આ ની ખાઈમાં ફેંક દેવામાં
આ ો.

21
ન ું યરૂશાલેમ

1 પછ મેં એક ન ું આકાશ અને એક નવી ૃથ્વી જોયાં. તે
પ્રથમ આકાશ અને પ્રથમ ૃથ્વી અદ્દશ્ય થયા હતા. હવે ત્યાં
દ રયો ન હતો. 2 અને મેં દેવ પાસેથી આકાશમાંથી નીચ આવતા
પ વત્ર શહેરને જો ું. આ પ વત્ર શહેર ન ું યરૂશાલેમ હ ુ.ં તેને
તેના પ તના માટે શણગારવામાં આવેલ કન્યા જે ું તૈયાર કરવામાં
આ ું હ ુ.ં

3 મેં એક મોટ વાણી રા ાસનમાંથી સાંભળ , તે વાણીએ
ક ું કે: “હવે દેવ ું ઘર લોકો સાથે છે. તે તેઓની સાથે રહેશે.
તેઓ તેના લોકો થશે. દેવ પોતે તેઓની સાથે રહેશે, તે તેઓનો
દેવ થશ.ે 4 દેવ તેઓની આંખોમાંથી પ્રત્યેક આં ુ ૂછશ.ે ત્યાં
હવે ફર થી ૃત્ ,ુ ઉદાસીનતા, રૂદન કે દ:ુખ હશે ન હ. બધી
જુની વાતો જતી રહ છે.”

5 તે જે રા ાસન પર બેઠો હતો, તેણે ક ું, “જુઓ! હુ
બધી જ વસ્ ુઓ નવી બના ું છુ!” પછ તેણે ક ું, “આ લખ,
કારણ કે આ વાતો સત્ય છે અને વ ાસપાત્ર છે.”

6 રા ાસન પરનાં તે એકે મને ક ું, “તે ૂરુ થ ું છે! હુ
આલ્ફા તથા ઓમેગા, આરભ અને અંત છુ. હુ, જે ક્ત તરસી
છે તેને જીવનના પાણીના ઝરણાંમાંથી મફત પાણી આપીશ. 7 તે

ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તે આ બ ું પ્રાપ્ત કરશે અને હુ
તેનો દેવ થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશે. 8 પણ તે લોકો જે કાયર
છે, જઓે માનવાની ના પાડે છે, જે ભયંકર કામો કરે છે. જે
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હત્યા કરે છે, જે ભચારનાં પાપો કરે છે, જે દુ જાદુ કરે છે,
જે ૂ ત ૂજા કરે છે, અને જે જૂઠુ બોલે છે, તે બધા લોકોને
સળગતાં ગંધકની ખાઈમાં જગ્યા મળશ.ે આ જ બીજુ મરણ
છે.”

9 સાત દૂતોમાંથી એકે આવીને મને ક ું, “આ તે દૂતો હતા
જઓેની પાસે છેલ્લાં સાત અનથ થી ભરેલાં સાત પ્યાલાં હતા.”
તે દૂતે ક ું કે, “માર સાથે આવ. હુ તને તે કન્યા, હલવાનની
વહુ બતાવીશ.” 10 તે દૂતે મને આત્મા દ્ધારા ઘણા મોટા અને
ઊંચા પહાડ પાસે લઈ ગયો. તે દૂતે મને પ વત્ર શહેર યરૂશાલેમ
બતા ું તે શહેર દેવ પાસેથી આકાશમાંથી બહાર નીચે આવી ર ું
હ ુ.ં

11 તે શહેર દેવના મ હમા સાથે પ્રકાશ ું હ ુ.ં તે અ ત ૂલ્યવાન
કમતી પથ્થર યાસ પસ જે ું ચમક ું તેજ હ ું. તે સ્ફ ટકના જે ું
નમર્ળ હ ુ.ં 12 તે શહેરને એક મોટ અને ઊંચી બાર દરવાજા
વાળ દવાલ હતી. દરેક દરવાજા પાસે બાર દૂતો હતા. દરેક
દરવાજા પર ઈ ાએલ ુત્રોના બાર કુળોનાં નામ લખેલા હતા.
13 ત્યાં ૂવર્માં ત્રણ દરવાજા, ઉ રમાં ત્રણ દરવાજા, દ ક્ષણમાં
ત્રણ દરવાજા, અને પ મમાં ત્રણ દરવાજા હતા. 14 શહેરની
દવાલો બાર પાયાના પથ્થરો પર બંધાયેલી હતી. અને તે પથ્થરો
પર હલવાનના બાર પ્રે રતોનાં નામ હતાં.

15 તે દૂતે જણેે માર સાથે વાત કર . તેની પાસે માપ લેવા
માટે સોનાની છડ હતી. તે દૂત પાસે તે શહેર, તેના દરવાજાઓ
એને તેની દવાલો માપવા આ છડ હતી. 16 તે શહેર ચોરસમાં
બાંધવામાં આ ું હ ુ.ં તે દૂતે માપવાની છડ વડે શહેરને માપ્ ુ.ં
તેની લંબાઇ તેની પહોળાઇ જટેલી હતી. તે શહેર 12,000
ટેડ યા * લાં ,ુ 12,000 ટેડ યા પહો ું અને 12,000 ટેડ યા
ઊં ું હ ુ.ં 17 (તે દૂતે તેની દવાલ માપી. તે 144 હાથ ઊંચીં
લોકોના માપ પ્રમાણે હતી. તે માપનો ઉપયોગ દૂત કરતો હતો.)
* 21:16: ટેડ યા એક ટેડ આ તે લગભગ 200 વાર ું અંતર. 12,000 ટેડ આ
એટલે 1,400 માઈલ અથવા 2,200 ક લોમીટર.
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18 તે દવાલ યાસ પસની બનેલી હતી. તે શહેર નમર્ળ કાચના
જે ું ુદ્ધ સોના ું બને ું હ ું.

19 નગરની દવાલમાં પાયાના પથ્થરોમાં દરેક જાતના કમતી
પથ્થરો હતા. પ્રથમ પાયાનો પથ્થર યાસ પસ હતો, બીજો નીલમ
હતો, ત્રીજો પા ું, ચોથો લીલમ હતો. 20 પાંચમો અક ક હતો,
છઠો લાલ હતો. સાતમો પીળો ૃણમ ણ હતો આઠમો પરોજ
હતો, નવમો પોખરાજ હતો. દશમો લસ ણયો હતો. અ ગયારમો
શ ન હતો, બારમો યાકૂવ હતો. 21 ત્યાં બાર દરવાજા અને બાર
મોતી હતાં, દરેક દરવાજો એક એક મોતીમાંથી બના ો હતો. તે
શહેરની શેર ુદ્ધ સોનામાંથી બનાવાઈ હતી. સો ું નમર્ળ કાચના
જે ું હ ુ.ં

22 મેં શહેરમાં મં દર જો ું ન હ કારણ કે તે પ્ર ુ દેવ
સવર્શ ક્તમાન અને હલવાન (ઈ )ુ એ જ મં દર છે. 23 તે
શહેર પર ૂયર્ને કે ચંદ્રને પ્રકાશવાની જરૂર નથી. દેવનો મ હમા
શહેરને પ્રકાશ આપે છે. તે હલવાન શહેરનો દ વો છે.

24 દુ નયાના લોકો તેના પ્રકાશમાં ચાલશ.ે ૃથ્વીના રાજાઓ
પોતા ું ગૌરવ શહેરમાં લાવશ.ે 25 તે શહેરના દરવાજાઓ દવસ
દરમ્યાન કદા પ બંધ રહેશે ન હ. કારણ કે ત્યાં રા ત્ર નથી. 26 સવર્
પ્રજાઓ ું ગૌરવ અને સન્માન શહેરમાં લવાશ.ે 27 શહેરમાં કદા પ
અ ુદ્ધ પ્રવેશ કરશે ન હ. જે ક્ત શરમજનક કાય કરે છે
અથવા જૂઠુ બોલે છે તે આ શહેરમાં પ્રવેશ કરશે જ ન હ. ફક્ત
તે જ લોકો જઓેનાં નામો હલવાનના જીવનના ુસ્તકમાં લખેલાં
છે તેઓ જ પ્રવેશ કરશ.ે

22
1 પછ થી તે દૂતે મને જીવનના પાણીની નદ બતાવી. તે નદ

સ્ફ ટકના જવેી ચમકતી હતી. તે નદ દેવના અને હલવાનના
રા ાસનમાંથી વહે છે. 2 તે શહેરની શેર ની મધ્યમાંથી વહે છે.
જીવન ું ૃક્ષ નદ ની બ ે બાજુ પર હ ુ.ં જીવન ું ૃક્ષ વષર્માં
બાર વખત ફળ આપે છે. તે પ્ર ત માસ ફળ આપે છે. તે ૃક્ષનાં
પાંદડાઓ બધા લોકોને સાજા કરવા માટે છે.
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3 ત્યાં કોઈ પ્રકારનો શાપ થનાર નથી. દેવ જે ુનાઓનો ન્યાય
કરે છે એ ું કઈ ત્યાં તે શહેરમાં હશે ન હ. દેવ ું અને હલવાન ું
રા ાસન તે શહેરમાં હશ.ે દેવના સેવકો તેની આરાધના કરશે.
4 તેઓ તેનો ચહેરો જોશે દેવ ું નામ તેઓના કપાળો પર લખે ું
હશ.ે 5 ત્યાં કદા પ રાત થશે ન હ. લોકોને દ વાના પ્રકાશની
કે ૂયર્ના પ્રકાશની જરૂર રહેશે ન હ. પ્ર ુ દેવ તેઓને પ્રકાશ
આપશે. અને તેઓ રાજાઓની જમે સદાસવર્કાળ રા કરશે.

6 તે દૂતે મને ક ું, “આ વાતો સત્ય છે અને વ ાસપાત્ર છે.
પ્ર ુ જે પ્રબોધકોના આત્માઓનો દેવ છે. તેણે તેના દૂતને જે
થોડ વારમાં થવા ું જ છે તે તેના સેવકોને બતાવવાં મોકલ્યો છે.
7 ‘ધ્યાનથી સાભંળો! હુ જલદ થી આ ું છુ. જે ક્ત પ્રબોધના
વચનોને પાળે છે તેને ધન્ય છે.’ ”

8 હુ યોહાન છુ. મેં આસાંભ ું ને જો ું ત્યારે જે દૂતે મને
એ વાતો દેખાડ , તેને વંદન કરવા હુ પગે પડ્યો. 9 પણ તે દૂતે
મને ક ું કે, “મને વંદન કર ન હ, હુ તો તારા દેવો છુ અને તારો
તથા જે પ્રબોધકો તારા ભાઇઓ છે તેઓનો તથા આ ુસ્તકની
વાતોને પાળનારાઓનો સાથી સેવક છુ. ું દેવની આરાધના કર!”

10 પછ તે દૂતે મને ક ુ,ં “આ ુસ્તકના ભ વષ્ય કથનના
વચનોને ુપ્ત રાખીશ ન હ. આ વાતો થવાનો સમય નજીક છે.
11 જે ક્ત અન્યાયી છે તેને અન્યાય કરવા ું ચ ુ રાખવા દો.
જે ક્ત મ લન છે તેને મ લન થવા ું ચા ુ રાખવા દો. જે

ક્ત સાં ુ કામ કરે છે તે સાં ુ કામ કરવા ું ચા ુ રાખે. જે
ક્ત પ વત્ર છે તે હજુ પ વત્ર થવા ું ચા ુ રાખ.ે”
12 “ધ્યાનથી સાંભળો! હુ જલદ થી આ ું છુ! હુ માર સાથે

બદલો લાવીશ. હુ દરેક ક્તને તેઓના કરેલાં કાય નો બદલો
આપીશ. 13 હુ આલ્ફા અને ઓમેગા છુ. પ્રથમ અને છેલ્લો છુ.
હુ આરભ અને અંત છુ.

14 “તે લોકો જઓેએ તેઓના ઝભ્ભા ધોયા છે તેઓને ધન્ય છે.
તેઓને જીવનના ૃક્ષમાંથી ખોરાક ખાવા માટેનો હ મળશ.ે તેઓ
દરવાજાઓમાં થઈને નગરમાં જઈ શકશ.ે 15 શહેરની બહારની
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બાજુ કૂતરાંઓ (દુ લોકો) છે, તે લોકો અ ુદ્ધ જાદુ કરે છે,
ભચારના પાપો કરે છે. બીજા લોકોનાં ૂન કરે છે, ૂ તઓની

ૂજા કરે છે, અને અસત્યને ચાહે છે અને જૂઠુ બોલે છે.
16 “મેં, ઈ ુએ મારા દૂતને આ વાતો મંડળ ઓને કહેવા માટે

મોકલ્યો છે. હુ દાઉદના પ રવારનો વંશજ છુ. હુ પ્રભાતનો
પ્રકા શત તારો છુ.”

17 આત્મા અને કન્યા બ ે કહે છે કે, “આવ!” પ્રત્યેક ક્ત
જે આ સાંભળે છે તેણે પણ કહે ું જોઈએ, “આવ!” જો
કોઈ તરસ્યો હોય, તેને આવવા દો; જો તે ઈચ્છે તો તે ક્ત
વના ૂલ્યે જીવન ું પાણી લઈ શકે.
18 જે આ પ્રબોધનાં વચનો સાંભળે છે તે દરેક ક્તને હુ

ચેત ું છુ. જો કોઈ ક્ત આ વચનોમાં કાંઈક ઉમેરો કરશે, તો
દેવ તે ક્તને આ ુસ્તકમાં લખેલી ુસીબતો આપશ.ે 19 અને
જો કોઈ ક્ત આ ુસ્તકના પ્રબોધનાં વચનોમાંથી કઈ પણ
કાઢ નાખશે, તો દેવ તેનો ભાગ જીવનનાં ૃક્ષમાંથી, અને પ વત્ર
નગરમાંથી, એટલે જનેા વષે આ ુસ્તકમાં જે લખે ું છે, તેમાંથી
કાઢ નાખશે.

20 ઈ ુ કહે છે કે આ વાતો સત્ય છે. હવે તે કહે છે કે,
“હા, હુ જલદ થી આ ું છુ”
આમીન! હે પ્ર ુ ઈ ,ુ આવ!
21 પ્ર ુ ઈ ુની કૃપા સંતો પર હો! આમીન!
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