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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಪ್ರಕಟನೆ

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ. ದೇವರು ಬೇಗನೆ

ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ೕ ಾನನು ಾನು ಕಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಇದು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಸಂದೇಶ. 3 ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಓದುವವರೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವವರೂ ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆರವೇರುವ
ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

ೕ ಾನನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ
4 ಏ ಾ್ಯ* ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ೕ ಾನನು
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ವತರ್ ಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ ್ಯ ಾ ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನಿಂದ ಮತು್ತ
ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
5 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಆತನೇ ದಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಲೋಕದ
ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 1:4: ಏ ಾ್ಯ ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯ. (ಇಂದಿನ ಟಕಿರ್.)
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ಯೇಸು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣ)
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದನು; 6 ನಮ್ಮನು್ನ
ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದದೇವರಸೇವೆ
ಾಡುವ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಮಹಿಮೆಪ್ರ ಾವಗಳಿರಲಿ! ಆಮೆನ್.
7 ಇಗೋ, ಯೇಸು ೕಡಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು, ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು†
ಸಹ ನೋಡುವರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುವರು. ೌದು, ಇದು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ! ಆಮೆನ್.

8 ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನೇ ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂ‡ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ವತರ್ ಾನ, ಭೂತ ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯತ್
ಾಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನು. ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನು.”
9 ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಪತೊ್ಮಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ನನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಶಬ್ದವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ.
11 ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್, ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ, ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ
ಮತು್ತ ಲ ದಿಕೀಯ ಎಂಬ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.
† 1:7: ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ನೋಡಿರಿ: ೕ ಾನ 19:34. ‡ 1:8: ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂಇದುಗಿ್ರೕಕ್ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಯಪ್ರಥಮಮತು್ತ ಕೊನೆಯಅಕ್ಷರ ಾಗಿದೆ. ಈವಿಧದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಾ್ರರಂಭಿಕನೂಮತು್ತ ಮು ಾ್ತಯ ಾರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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12 ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾರು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು
ನೋಡಲು ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ, ಏಳು ಬಂ ಾರದ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ”ನಂತೆ§ ಇರು ಾತನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆತನು ಉದ್ದನೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು
ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವು; ಕಣು್ಣಗಳು
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದ್ದವು; 15 ಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸಿದ ಾಮ್ರದಂತಿದ್ದವು; ಧ ್ವನಿಯು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ
ೕಷದಂತಿತು್ತ. 16 ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನ ಾ ಳಗಿನಿಂದ ಹರಿತ ಾದ
ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವು ಹೊರಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನ ಮುಖವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ.

17 ಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಾದಗಳ ಬಳಿ
ಸತ್ತವನಂತೆ ಕುಸಿದುಬಿದೆ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮೇಲಿಟು್ಟ, “ಹೆದರಬೇಡ! ಾನೇ ಆದಿ ಮತು್ತ ಅಂತ್ಯ. 18 ಾನೇ
ಜೀವಿಸು ಾತನು. ಾನು ಸತೆ್ತನು, ಆದರೆ ಇಗೋ ನೋಡು, ಾನು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ
ಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. 20 ನನ್ನ
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಂಡ
ಏಳು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಏಳು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು. ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ
ಏಳು ಸಭೆಗಳು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

§ 1:13: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದುಯೇಸುವಿನಹೆಸರು. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13.
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2
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರು ಾತನು ಮತು್ತ

ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ತಿರು ಾಡು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

2 “ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ.
ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿ, ಅವರು
ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಸತತ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ
ಬೇಸರಪಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.

4 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿನ್ನ
ದಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು

ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ; ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ. ನೀನು ದಲು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು. ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು

ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. 6ಆದರೆ
ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಒಂದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
ನಿಕೊ ಾಯಿತರು* ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ.
ಾನು ಸಹ ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಾವನು

* 2:6: ನಿಕೋ ಾಯಿತರು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು.
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ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೋಅವನಿಗೆತಿನ್ನಲುಜೀವ ಾಯಕಮರದಹಣ್ಣನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಮರವುದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದೆ.
ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

8 “ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂ ಾತನು ಆತನೇ.
9 “ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ಬಡವನೆಂಬುದೂ

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ. ನಿನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆ
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ನಿಜ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈ ಾನನ ಸ ಾಜದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
10 ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ
ಾಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀನು ಾಯಬೇ ಾದರೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

11 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ
ಎರಡನೆಯಮರಣದಿಂದ ಕೇ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

12 “ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ

ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
13 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಸೈ ಾನನ ಸಿಂ ಾಸನ ವಿರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಅಂತಿಪನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
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ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಪನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಾಗಿದ್ದನು.
ನಿನ್ನ ನಗರ ಸೈ ಾನನು ಾಸಿಸುವ ನಗರ ಾಗಿದೆ.

14 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಕೆಲವುಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಮನ ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ದುಬೋರ್ಧನೆ
ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ

ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದರು. 15 ನಿನ್ನ

ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ. ನಿಕೊ ಾಯಿತರ
ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆ
ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

“ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾನು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವ
ಮನ್ನವನು್ನ† ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಾನು ಬಿಳು ಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಹೊಸ ಹೆಸರು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
18 “ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:

† 2:17: ಮನ್ನ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 16:4-36; ಇಬಿ್ರಯ. 9:4.
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“ದೇವಕು ಾರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಬೆಂಕಿಯ
ಉರಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಕಣು್ಣಗಳೂಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಂತಿರುವ
ಾದಗಳೂಇರು ಾತನು, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
19 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ,

ನಂಬಿಕೆ, ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈಗ ನೀನು
ದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 20 ಆದರೆ

ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಯೆಜೆಬೇಲ್ ಎಂಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡಲು ಅವ ಾಶಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆಕೆಯು
ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದುಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದನನ್ನ
ಸೇವಕರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಸೆಳೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ

ತಿನು್ನವಂತೆಯೂ ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.‡
21 ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ
ಸರಿಯಲು ಾನು ಆಕೆಗೆ ಸಮಯಕೊಟ್ಟರೂ ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಲು
ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮ ಾಸಂಕಟಪಡು ಾ್ತ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವಳು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಮುಖ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ಾನು ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಾನು ಅವಳ
ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗವನೂ್ನ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ
ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಇನಿ್ನತರರಿಗೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಆಕೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ
‡ 2:20: ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 2:14.
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ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ‘ಸೈ ಾನನ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು’ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಬೇರೊಂದು ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಈಗ ನೀವಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಿ.
26 “ಜಯಗಳಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ

ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಡುವವನಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: 27 ‘ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಮಣಿ್ಣನ ಕುಡಿಕೆಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ✡ 28 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಕಿ್ತ ಇದೇ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಉದಯಸೂಚಕ
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. 29ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

3
ಾದಿರ್ಸ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಜೀವವುಳ್ಳವನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತು್ತ ಹೋಗಿರುವೆ. 2 ಎದೆ್ದೕಳು!
ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ನೀನು
ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ
✡ 2:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 2:9.
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ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾ ಾಗ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ.

4 “ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾದಿರ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಳಕು
ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವರು. ಅವರು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸು ಾ್ತರೆ.

5ಜಯಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಈ ಜನರಂತೆ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯಹೆಸರನು್ನ ಾನು ಜೀವ ಾದ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
6 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಪವಿತ್ರನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನೀಡುವ

ಸಂದೇಶವಿದು: ಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ತೆರೆದದ್ದನು್ನ
ಾರೂಮುಚ್ಚ ಾರರು;✡ಮುಚಿ್ಚದ್ದನು್ನ ಾರೂ ತೆರೆಯ ಾರರು.
8 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ

ಮುಂದೆ ತೆರೆದ ಾಗಿಲನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದನು್ನ ಾರೂ
ಮುಚ್ಚ ಾರರು. ನೀನು ದುಬರ್ಲನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಲು ನೀನು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಲಿಸು! ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನ
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳು್ಳ. ಅವರು ನಿಜ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ
✡ 3:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 22:22.
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ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಜನರು
ನೀವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 10 ನೀನು
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯಿಂದ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ
ಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

11“ ಾನುಬೇಗನೆಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗನೀನಿರುವಂತೆಯೇಇರು. ಆಗ
ಾರೂ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 12 ಜಯಗಳಿಸಿದ

ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರಸ್ತಂಭವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಅವನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನೂ್ನ ನನ್ನ
ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ
ಜೆರುಸಲೇಮೇ ಆ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

14 “ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆ:
“ಆಮೆನ್* ಎಂ ಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯ ಾ ಯೂ

ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
15 “ನೀನು ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ

ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಬಿಸಿ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ ಅಥ ಾ
ತಣ್ಣ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ! 16 ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ
ಉಗುಳಿ ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೆಂದು
* 3:14: ಆಮೆನ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದಕೆ್ಕ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಹೀಬೂ್ರ
ಪದದ ಅಥರ್ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಜ ಾಗಲಿ.
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ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ದುರವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳ ಾದವ ಾಗಿರುವೆ,
ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ, ದರಿದ್ರ ಾಗಿರುವೆ, ಕುರುಡ ಾಗಿರುವೆ
ಮತು್ತ ಬೆತ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ ಾಕಿದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆಗ
ನೀನು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಔಷಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವುದು.

19 “ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ಾನು ತಿದು್ದತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ! ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ಇಗೋ, ಾನು ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ತಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದರೆ, ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21 “ ಾನು ಜಯಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. ಅಂತೆಯೇ ಜಯಗಳಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 22 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಆಲಿಸು.”

4
ೕ ಾನನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಿದನು
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1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ
ಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ದಲು
ಾತ ಾಡಿದ್ದ ಧ ್ವನಿಯೇ ಮತೆ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿತು. ಆ

ಧ ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತ
ಾ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಕೂಡಲೇ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಶ ಾದೆನು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಾರೋ
ಒಬ್ಬನು ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸೂಯರ್ ಾಂತ, ಪದ್ಮ ಾಗ
ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಬಣ್ಣದ
ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ.
4 ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ
ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಆ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಸಿಡಿಲಿನ ಆಭರ್ಟವೂ ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯೂ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆಏಳುದೀಪಗಳುಬೆಳಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಈದೀಪಗಳು
ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಾಣುವ ವಸು್ತ ಂದಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ
ಸ್ಪಚ್ಛ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು

ಮಗು್ಗಲಿನಲೂ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಈಜೀವಿಗಳಹಿಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 7 ದಲನೆ
ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯದು ಹಸುವಿನಂತಿತು್ತ.
ಮೂರನೆಯದರ ಮುಖ ಾನವನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ. ಾಲ್ಕನೆಯದು
ಾರುವ ಗರುಡನಂತಿತು್ತ.* 8ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ

* 4:7: ನೋಡಿರಿ: ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 1:4-14.
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ಒಳ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು
ಎಡಬಿಡದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು:

“ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಆತನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನು.

ಆತನು ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನೂ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇರು ಾತನೂಮುಂದೆ ಬರು ಾತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

9 ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾವ, ೌರವ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನು ಆತನೇ.
10 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಬದಿಗಿಟು್ಟ, ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಣ ಾಲೂರಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇಂತೆಂದರು:

11 “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ!
ನೀನು ಪ್ರ ಾವ, ೌರವ, ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು

ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು; ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡವು.”

5
ಾರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲರು?

1 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಬರಹವಿತು್ತ. ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿತು್ತ.
2 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಈ
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ಸುರುಳಿಯ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ

ಭೂಮಂಡಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ ಾಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ನೋಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ 4 ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಗೋ ಾಡಿದೆನು. 5ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ!
ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹ ಾಗಿರು ಾತನು (ಕಿ್ರಸ್ತ) ಜಯಗಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವನು. ಆತನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ನಂತರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಆ
ಕುರಿಮರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತಿತು್ತ.
ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಇವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು. 7 ಆ
ಕುರಿಮರಿಯು ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ಬಲಗೈಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 8 ಆಗ ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ
ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ
ಕೈಯಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂತಿ ಾದ್ಯವಿತು್ತ. ಧೂಪವು ತುಂಬಿದ್ದ
ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾತೆ್ರಗಳು
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. 9 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಕುರಿಮರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು:

“ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದರಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣದಿಂದ) ಸಕಲ ಕುಲ, ಾಷೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.
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10ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ; ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ;

ಅವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಳುವರು.”

11 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಅನೇಕ ದೇವದೂತರ
ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಈ ದೇವದೂತರು ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯನು ಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
12ಈದೇವದೂತರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದರು:

“ವಧಿತ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯುಅಧಿ ಾರವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ, ಾನವನು್ನ,
ಬಲವನು್ನ,
ೌರವವನು್ನ, ಪ್ರ ಾವವನು್ನ, ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು

ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!”

13 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳ ಾಗದಲೂ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲೂ್ಲ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗಳು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು:

“ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೂ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ

ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ, ಪ್ರ ಾವ, ಅಧಿ ಾರಗಳು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ!”

14ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು “ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಹಿರಿಯರು
ಣ ಾಲೂರಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

6
ಕುರಿಮರಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚತು
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1ನಂತರ ಕುರಿಮರಿಯು ಏಳುಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ
ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು.
ಅದು “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. ಆ
ಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವನು ಶತು್ರವನು್ನ
ಸೋಲಿಸು ಾ್ತ ಜಯಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು.

3 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ
ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
4 ಆಗ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನಿಗೆ
ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲೂ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಾಡಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈ
ಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಮ ಾಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ
ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಪು ್ಪ
ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸ ಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 6 ಆಗ
ಒಬ್ಬನ ಸ್ವರ ೕ ಎಂಬಂತೆಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದಈಧ ್ವನಿಯು ಹೊರಹೊಮಿ್ಮತು. ಆಧ ್ವನಿಯು,
“ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋಧಿ. ಒಂದು
ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಾಲಿರ್. ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು.

ಆಗ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಧ ್ವನಿಯು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 8 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು
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ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನೇ ಮೃತು್ಯ.* ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಾ ಾಳ ಎಂಬುವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ
ಾಲು ಾಗದಮೇಲೆಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಬರ ಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ನೀಡ ಾಯಿತು.

9 ಕುರಿಮರಿಯು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಕೊಂಡ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಗಳೇ ಅವು. 10 ಈ
ಆತ್ಮಗಳು, “ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗಿದವು. 11 ಆ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಯುವಂತೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಲೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ ಾಯಿತು.

12 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್ನು ಕಪು ್ಪ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು. ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು
ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾದನು. 13 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಿರು ಾಳಿ
ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು ಮರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉದುರುವಂತೆ ಉದುರಿದವು. 14 ಆ ಾಶವು ವಿ ಾಗಗೊಂಡು
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು

* 6:8: ಮೃತು್ಯ ಈ ಪದಕೆ್ಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪದದಲಿ್ಲ ರೋಗ ಎಂಬ ಅಥರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು.
15ಆಗ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ

ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗು ಾಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಪ್ರಜೆಯೂ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 16 ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ; ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ; 17 ಆತನ ಕೋಪವು
ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ ಮ ಾದಿನವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಕೋಪದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ 1,44,000 ಜನರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮರದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಬೀಸದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳ
ಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2 ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದದೇವರಮುದೆ್ರಯುಈದೇವದೂತನಬಳಿಯಿತು್ತ.
ಈ ದೇವದೂತನು ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದನು. ಭೂಮಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ತೊಂದರೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದೇವರು ಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ

ನೀಡಿದ್ದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರ ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ
ಭೂಮಿ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಮರಗಳಿ ಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
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4 ನಂತರ, ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು.
ಅವರಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,44,000ಮಂದಿ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಯೂದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ರೂಬೇನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಾದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

6ಆಶೇರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
7ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಲೇವಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
8ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ೕಸೇಫನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಜನರಮ ಾಸಮೂಹ
9 ಬಳಿಕ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಜನರ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ

ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಎಣಿಸ ಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆಗಳವರೂ ಲೋಕದ ಸಕಲ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯ (ಯೇಸು) ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 10 ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ,
“ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ ಜಯವು ಲಭಿಸಿತು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
11ಹಿರಿಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವರ
ಸುತ್ತಲೂಮತು್ತ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ದೇವದೂತರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರನು್ನ
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ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 12ಅವರು, “ಆಮೆನ್! ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ
ಪ್ರ ಾವವೂ ಾನವೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತಯೂ ೌರವವೂ ಅಧಿ ಾರವೂ
ಮತು್ತ ಬಲವೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!”
ಎಂದರು.

13 ಆಗ ಹಿರಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನರು ಾರು! ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವರು?” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

14 “ ಾ್ವಮೀ, ಅವರು ಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ಆಗ ಹಿರಿಯನು, “ಈ ಜನರು ಭೀಕರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ

ಬಂದವರು. ಅವರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತಮ್ಮ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.* ಈಗ ಅವರು
ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬಿಳು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರು
ಈಗ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ. 16 ಆ
ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹಸಿವೆ ಾಗಲಿ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ
ಾಪ ಾಗಲಿಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಾವ ಾಪವೂಸುಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಅವರ
ಕುರುಬ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕವ
ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ಒರಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಏಳನೆಯಮುದೆ್ರ

* 7:14: ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳುಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂದಥರ್.
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1 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದನು.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಗಂಟೆಯ ಾಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಯಿತು.
2 ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ದೇವದೂತರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

3 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ
ನಿಂತನು. ಈ ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವನು್ನ

ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ದೇವದೂತನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ನದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಈ ಧೂಪವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 4ಧೂಪದ
ಹೊಗೆಯುದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದದೇವಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳೂಮತಿ್ತತರ
ಧ ್ವನಿಗಳೂಭೂಕಂಪಗಳೂಉಂಟಾದವು.

ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ

ಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
7 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು.

ಆಗ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಲಸಿದ್ದ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದವು; ಮತು್ತ ಮರಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಸುಟು್ಟಹೋದವು.

8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿದ್ದ
ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಸಮುದ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
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9 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ
ಸತು್ತಹೋದವು ಮತು್ತ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ
ಾಶ ಾದವು.
10ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆ ಾಶದಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಬಿತು್ತ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ “ಕಹಿ
ಮರ”* ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು
ಕಹಿ ಾಯಿತು. ಈ ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಅನೇಕ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ, ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.

13 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಾಯುಮಂಡಲದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಗರುಡ ಪ ಂದು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಪ ಯು
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ತೊಂದರೆ! ತೊಂದರೆ! ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ! ಇತರಮೂರುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
ತಮ್ಮ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ವಿಪತು್ತಗಳು ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಕೂಗಿತು.

9
ಐದನೆಯ ತುತೂರಿ— ದಲನೆ ವಿಪತು್ತ

1 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ
* 8:11: ಕಹಿ ಮರ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಇದು ದುಃಖದ
ಸಂಕೇತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪಕೆ್ಕ*
ಹೋಗುವ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ನಂತರ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು
ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಬರುವಂತೆ ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು.
ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ
ಕ ಾ್ಪದವು.

3 ನಂತರ ಮಿಡತೆಗಳು ಹೊಗೆ ಳಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದಿಳಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೇಳುಗಳಂತೆ ಕುಟುಕುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹುಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಸಸ್ಯ ಾ ್ಕಗಲಿ
ಮರ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನಿ ಾಡದಂತೆ ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ನೋವು ಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಕುಟುಕಿ ಾಗ ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಷೆ್ಟೕ
ನೋ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಮರಣವನು್ನ ಬಯಸಿದರೂಮರಣವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
7 ಮಿಡತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ
ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆ
ಎನೋ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಾನವರ
ಮುಖಗಳಂತಿದ್ದವು. 8 ತಲೆಕೂದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ತಲೆಕೂದಲಂತಿತು್ತ;
ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ಹಲು್ಲಗಳಂತಿದ್ದವು. 9 ಎದೆಗಳು ಉಕಿ್ಕನ
ಕವಚಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತುರದಿಂದ
ಓಡುವ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ರಥಗಳ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.
10 ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಾಲಗಳೂ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಜನರಿಗೆ
ಐದುತಿಂಗಳ ಾಲ ನೋವುಂಟು ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ
* 9:1: ಕೂಪ ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 20:1-3.
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ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 11ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿದ್ದನು. ತಳವಿಲ್ಲದ
ಕೂಪದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಬೂ್ರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅಬದೊ್ದೕನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ

“ಅ ಲು್ಲ ೕನ್” (ವಿ ಾಶಕರ) ಎಂದೂ ಹೆಸರಿತು್ತ.
12 ದಲನೆಯ ಮ ಾವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇನೂ್ನ

ಎರಡು ಮ ಾವಿಪತು್ತಗಳು ಬರಲಿದ್ದವು.

ಆರನೇ ತುತೂರಿಯ ಾ್ರರಂಭ
13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ
ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು.
14 ಆ ಧ ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ,
“ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ಬಳಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಈ
ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಇದೇ ವಷರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ
ದಿನ, ಇದೇ ಾಸಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಇವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು. 16 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶ್ವದಳದ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸ ಾರರನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು: ಅವರು
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂ ಾದ, ಕ ಾ್ಪದ, ನೀಲಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಧಕದಂತೆ
ಹಳದಿ ಾದ ಕವಚಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು
ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುದುರೆಗಳ ಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ,
ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಕುದುರೆಗಳ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 19 ಕುದುರೆಗಳ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ
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ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಾಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲ
ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು.

20 ಈ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದೆವ್ವಗಳ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ, ನಡೆಯ ಾರದ,
ನೋಡ ಾರದ ಮತು್ತ ಕೇಳ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ
ಅವರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಇತರರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ
ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳ್ಳತನವನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10
ದೇವದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ

1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ
ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ದೇವದೂತನ ಮುಖವು
ಸೂಯರ್ನಂತೆಯೂಅವನ ಾಲುಗಳುಬೆಂಕಿಯಕಂಬಗಳಂತೆಯೂ
ಇದ್ದವು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುರುಳಿಯು ಬಿಚಿ್ಚತು್ತ. ಅವನು
ತನ್ನ ಬಲ ಾದವನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಎಡ ಾದವನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 ಸಿಂಹ ಗಜಿರ್ಸುವಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳ ಧ ್ವನಿಯು
ಾತ ಾಡಿತು.
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4 ಅದನು್ನ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ
ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಬರೆಯಬೇಡ. ಅವುಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟಿ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ
ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿದನು. 6 ಆ ದೇವದೂತನು ಯುಗ
ಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿರು ಾತನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ್ಟ ಾತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು:
“ಇನು್ನ ಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; 7 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು
ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ
ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯು ನೆರವೇರುವುದು. ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯೇ ಈ ೕಜನೆ.”

8 ಬಳಿಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಅದೇ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವದೂತನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ದೇವದೂತನು
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ,
“ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡು. ಅದು
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು
ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ
ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದೆನು. ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ
ಾನುಅದನು್ನ ತಿಂದಬಳಿಕ,ಅದುನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಯಿತು.

11ಆಗಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನುಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ,ಪ್ರಜೆಗಳ,
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ಾಷೆಗಳ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11
ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು

1 ತರು ಾಯ ದಂಡದಂತಿರುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಕೋಲನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು: “ಹೋಗು, ದೇವರ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅಳತೆ ಾಡು; ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕು. 2ಆದರೆ ಆಲಯದಹೊರಗಿರುವ
ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಲವತೆ್ತರಡು
ತಿಂಗಳ ಾಲ ತುಳಿ ಾಡುವರು. 3 ಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ
ದಿನಗಳ ಾಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ.”

4ಭೂಲೋಕದಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಎರಡು ಆಲಿವ್
ಮರಗಳು ಮತು್ತ ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು.
5 ಈ ಾ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ,
ಾ ಗಳ ಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಬಂದು ಅವರ ಶತು್ರವನು್ನ
ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಈ ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ನೀರನು್ನ
ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿಸಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಷು್ಟ ಸಲ ಹೀಗೆ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ, ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುವ ಮೃಗವು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೃಗವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
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ಕೊಂದು ಾಕುತ್ತದೆ. 8ಈ ಾ ಗಳ ಎರಡು ಶವಗಳುಮ ಾನಗರದ
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸೊದೋಮ್*ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಥರ್ವಿದೆ.
ಪ್ರಭುವು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9 ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ,
ಕುಲ, ಾಷೆ,ಜ ಾಂಗದವರುಮೂರುವರೆದಿನಗಳ ಾಲಈ ಾ ಗಳ
ಶವಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ಜನರು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನಜನರು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಸ ಾರಂಭಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

11 ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು. 12 ಅನಂತರ “ಮೇಲೇರಿ ಬನಿ್ನ!”
ಎಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮ ಾ ಾಣಿಯು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ೕಡದೊಂದಿಗೆ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರ
ಶತು್ರಗಳು ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಆ ನಗರದ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಶ ಾಯಿತು. ಭೂಕಂಪದಲಿ್ಲ ಏಳು
ಾವಿರ ಜನರು ಾಶ ಾದರು. ಾಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ಬಹು
ಭಯಗೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದರು.

14 ಎರಡನೆಯ ಮ ಾವಿಪತು್ತ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೂರನೆಯ
ಮ ಾವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ.

* 11:8: ಸೊದೋಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಾಸ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳ. ದೇವರು ಅವರ ನಗರವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
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ಏಳನೆಯ ತುತೂರಿ
15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಆ ಶಬ್ದಗಳು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವು:

“ಈ ಲೋಕದ ಾಜ್ಯವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮತು್ತ
ಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿ ಾ ಾರ್ಟಾಯಿತು.

ಆತನುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವನು.”

16ನಂತರ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಇವರು. 17ಆ ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದತನೇ,
ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

18ಲೋಕದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಸಮಯ.

ಸತ್ತವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವ
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.

ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಿದು.”

19 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಆಲಯವು ತೆರೆಯಿತು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳು
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ಹೊಳೆದವು,ಶಬ್ದಗ ಾದವು,ಗುಡುಗುಗ ಾದವು,ಭೂಕಂಪಗ ಾದವು
ಮತು್ತ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್

1 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು.
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಾದದ
ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯತಲೆಯಮೇಲೆಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಳ್ಳ
ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2 ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯು
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.

3 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು:
ಕೆಂ ಾದ ಮ ಾ ಘಟಸಪರ್ ಂದು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು
ತಲೆಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯಮೇಲೂ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 4ಆ ಸಪರ್ದ ಾಲವು ಆ ಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸೆಳೆದೆಳೆದು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆಎಸೆಯಿತು. ಆಘಟಸಪರ್ವುಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆರುವ ಮಗುವನು್ನ
ನುಂಗಿ ಾಕಲು ಆ ಸಪರ್ವು ಾದುಕೊಂಡಿತು್ತ.

5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳುವ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವಳ
ಮಗುವನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. 6 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ ಾಗಿ ದೇವರು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಆ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ
ಾಲ ೕಷಿಸ ಾಗುವುದು.
7 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು.

ಮಿ ಾಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹದೂತರು ಆ ಘಟಸಪರ್ದ
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ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಆ ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ದೂತರೂ
ಹೋ ಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಘಟಸಪರ್ವೂ ಅದರ ದೂತರೂ
ಸೋತುಹೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
9 ಆ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಪರಲೋಕದಿಂದ (ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ
ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಅದರ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜಯವು, ಶಕಿ್ತಯು ಮತು್ತ ಾಜ್ಯವು
ಾಗೂ ಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿ ಾರವು ಈಗ ಬಂದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಾಡುವವನನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಎಸೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ದೂರು ಹೇಳಿದನು.
11 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ
ಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಣಕೆ್ಕ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೇ,
ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಆದರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ, ಸೈ ಾನನು
ನಿಮ್ಮಬಳಿಗೆಬಂದಿರುವುದರಿಂದನಿಮಗೆದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು!
ಸೈ ಾನನು ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ತನಗಿರುವುದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.”

13 ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ತನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮ ಾಗರುಡನ
ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ತನ ಾಗಿ ಮರುಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಹೋಗಲು ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವಳುಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ೕಷಣೆ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ
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ಾಣದಂತೆಮರೆ ಾಗಿರುವಳು.
15 ಆಗ ಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ನದಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ

ಹೊರಚೆಲಿ್ಲತು. ಆ ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಅವಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚ
ಕೊಂಡುಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆ ಘಟಸಪರ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
16ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ
ತೆರೆದು, ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನದಿಯನು್ನ
ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 17 ಆಗ ಘಟ ಸಪರ್ವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾ
ಹೇಳುವವರಮೇಲೆ ಹೋ ಾಟ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.

18ಆಘಟಸಪರ್ವು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

13
ಎರಡು ಾ್ರಣಿಗಳು

1 ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಹೊರಗೆ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ
ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ
ಒಂದೊಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೂ
ದೇವದೂಷಣೆ ಾಮಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಈ ಮೃಗವು
ನೋಡಲು ಚಿರತೆ ಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾದಗಳು ಕರಡಿಯ
ಾದಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅದರ ಾಯಿಯು ಸಿಂಹದ ಾಯಿಯಂತಿತು್ತ.
ಘಟಸಪರ್ವು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಾದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿತು.

3 ಮೃಗದ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯು ಾಯಗೊಂಡು
ಸತ್ತಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಮರಣಕರ ಾದ ಈ ಾಯವನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 4 ಆ
ಘಟಸಪರ್ವುತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಜನರೆಲ್ಲರೂ
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ಆ ಸಪರ್ವನೂ್ನ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ಮೃಗಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಧಿಕ ಬಲ ಾಲಿಗಳು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾರು
ಹೋ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಆಮೃಗಕೆ್ಕ ಬ ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನೂ್ನ
ಆಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಬಳಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು. 6ಆ
ಮೃಗವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಾಸಿಸುವ
ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆ ಾಡಿತು. 7 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ
ನೀಡ ಾಯಿತು. ಸಕಲ ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆ ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮೇಲಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 8 ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೃಗವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಲೋಕವು
ಆರಂಭಗೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವರೇ ಈ ಜನರು.

9ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಲಿ:

10ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವವನು
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು.

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

11 ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಮತೊ್ತಂದು
ಮೃಗವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಟಗರಿನಂತೆ ಎರಡು
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ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಈ ಮೃಗವು ದಲಿನ ಮೃಗದ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಲಿನ ಮೃಗವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಾಡಲು ಅದು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಾದದೆ್ದೕ ದಲನೆಯ
ಮೃಗ. 13 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ

ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.
14 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತನಗೆ

ನೀಡಿರುವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ಮರುಳು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಲು ಅದು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾಯಗೊಂಡಿದೂ್ದ ಾಯದೆಬದುಕಿದ ದಲನೆಯಮೃಗಕೆ್ಕ ೌರವ
ತೋರಲು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವಂತೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿತು.
15 ದಲನೆಯ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಾ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಬಂದಿತು. ಅದು ತನ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಕೊಲು್ಲವು ಾಗಿ ಆ ಹೊರಡಿಸಿತು. 16 ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಸಹ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರನು್ನ, ದೊಡ್ಡವರನು್ನ, ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ,
ಬಡವರನು್ನ, ಗು ಾಮರನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರನು್ನ, ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಗುರುತು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿತು. 17ಈಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಾರೂ
ಕೊಳು್ಳವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುತು ಏನೆಂದರೆ ಆ
ಮೃಗದ ಹೆಸರು ಅಥ ಾ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯ.

18 ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. ಇಲಿ್ಲ ಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಮನುಷ ್ಯನ ಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಂಖೆ್ಯ 666.
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14
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಉತ್ಸವ ಗೀತೆ

1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಇದ್ದನು. ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ 1,44,000 ಜನರಿದ್ದರು.
ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

2 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮತು್ತ
ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಇದಿ್ದತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತರುವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3ಜನರು
ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ

1,44,000ಜನರು ಾತ್ರ ಈ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ
ಾಡನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಕಲಿಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
4 ಇವರು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದೆ ಕನಿ್ನಕೆಯರಂತೆ

ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೇ 1,44,000 ಮಂದಿ.
ದೇವರಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ ಅಪಿರ್ತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಇವರೇ
ದಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 5ಈ ಜನರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು

ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂರುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ

ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲಜ ಾಂಗ, ಕುಲ,ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆಗಳಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿತ್ಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಆ ದೇವದೂತನಲಿ್ಲತು್ತ.
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7ಆದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೀಪುರ್ನೀಡುವಸಮಯವು
ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು
ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಅವಳು ಾಶ ಾದಳು!
ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು! ಆಕೆಯು ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಮತು್ತ ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಈ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಮೃಗವನೂ್ನ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆತನ್ನ ಕೈಗಳಮೇ ಾಗಲಿ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆಕೇ ಾಗುವುದು.
10 ಅವನು ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅದರ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆ
ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದಿಂದ ಾತನೆಪಡಿಸ ಾಗುವುದು. 11 ಅವರ
ಾತನೆಯೆಂಬಹೊಗೆಯುಸ ಾಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಮೃಗವನು್ನ

ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ
ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ಹಗಲಲೂ್ಲ ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.” 12ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ, ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕುಮತು್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟರಬೇಕು.

13 ನಂತರ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆಧ ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: “ಇದನು್ನ ಬರೆ: ಇಂದಿನಿಂದ
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ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಾಯುವಂತಹ ಜನರು ಧನ್ಯರು.”
“ ೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಾಡಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲ

14 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ*
ಾಣುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ ಬಿಳಿಯ ೕಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಈ ದೇವದೂತನು ೕಡದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಭೂಮಿಯ ಫಸಲನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಾಕೆಂದರೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವು
ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಸಲು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬೀಸಿದನು. ಆಗಭೂಮಿಯಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

17 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದ
ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆ ದೇವದೂತನಲಿ್ಲಯೂ
ಹರಿತ ಾದ ಒಂದು ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 18 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಅವನು ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲಿದ್ದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ತೋಟದಿಂದ
ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ
ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ

* 14:14: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಹೆಸರು.
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಪದವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13-14.
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ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ, ಾ್ರ ಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗೆ ಎಸೆದನು.
20 ಆ ಾ್ರ ಯನು್ನ ನಗರದ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ
ಕಿವುಚಿ ಾಕಿದರು. ಆ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು. ಅದು ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರಕೆ ್ಕ ಏರಿ ಇನೂ್ನರು
ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

15
ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೊನೆಯಉಪದ್ರವಗಳು

1 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಅದು ಮ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಏಳು
ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ದೇವರ ಕೋಪವು ಈಉಪದ್ರವಗ ಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಇವು ಕಡೆಯಉಪದ್ರವಗ ಾಗಿದ್ದವು.

2ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬೆರಸಿದ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಾಣಿಸುವ ಏನೋ
ಒಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಮೃಗವನು್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ
ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದವು. 3 ಅವರು ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡುವೆ.

ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಜನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂಸತ್ಯವೂಆಗಿವೆ.

4ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವನು.

ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.”

5 ಇ ಾದ ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯವು
(ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು) ತೆರೆಯಿತು. 6 ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ
ತರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿ
ಈ ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು. ಈ
ಾತೆ್ರಗಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ
ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವರ ವೈಭವ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಏಳು ದೇವದೂತರ
ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಾತೆ್ರಗಳು

1 ನಂತರ ಆಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಶಬ್ದವು ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ
ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

2 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಮೃಗದ
ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ
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ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಹುಣು್ಣಗ ಾದವು.

3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಸತ್ತ
ಮನುಷ ್ಯನ ರಕ್ತದಂ ಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವು.

4ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನದಿಗಳ
ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ನದಿಗಳು ಮತು್ತ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. 5 ಆಗ ನೀರಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ದೂತನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು:

“ನೀನೇ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲರು ಾತನು.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನೀನು ನೀಡಿದಈ ತೀಪುರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವೆ.
6ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ

ಸುರಿಸಿದರು.
ಈಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ನೀಡಿರುವೆ.

ಅವರು ಇದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

7 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ ಾನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು:
“ ೌದು, ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,

ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.”

8 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಜನರನು್ನ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ
ಕಂದಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
9 ಜನರು ಕುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂದಿಹೋಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ
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ಶಪಿಸಿದರು. ಈ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಂತಿ್ರಸ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಆ
ಮೃಗದ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಮೃಗದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಂಧ ಾರವು ಕವಿಯಿತು. ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ
ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 11 ಜನರು ತಮ ಾದ ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ನೋವಿನಿಂದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಮ ಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು. ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರುಗಳು
ಬರಲು ಾಗರ್ವು ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 13 ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು
ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವು ಘಟಸಪರ್ದ
ಾಯಿಂದ,ಮೃಗದ ಾಯಿಂದಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 14ಈ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸೈ ಾನನ ಆತ್ಮಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಈ
ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮ ಾದಿನದಂದು
ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ, ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಾಜರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

15 “ಕೇಳಿರಿ! ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆಗ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”
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16 ಬಳಿಕ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಾಜರುಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಹಮೆರ್ಗದೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಆಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು,
“ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳೂ
ಾಣಿಗಳೂ ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಮತು್ತ ಭೂಕಂಪವೂ
ಆಯಿತು. ಜನರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ
ಅಂತಹ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವು ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ
ಮ ಾನಗರವು ಒಡೆದು ಮೂರು ಾಗ ಾಯಿತು. ಜ ಾಂಗಗಳ
ನಗರಗಳು ಾಶ ಾದವು. ಮ ಾನಗರ ಾದ ಾಬಿಲೋನನು್ನ
ದೇವರು ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕುಡಿಯಲು
ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಸಕಲ ದಿ್ವೕಪಗಳೂ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ
ಇಲ್ಲ ಾದವು. 21 ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ನೂರು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಉಪದ್ರವದ ಾಟದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದರು. ಈಉಪದ್ರವವು ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ.

17
ಮೃಗದಮೇಲಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ

ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ದೇವದೂತನು, “ ಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ವೇ ಾ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ನೀಡುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹಳ
ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವಳು ಅವಳೇ. 2 ಲೋಕದ
ಾಜರುಗಳು ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಲೋಕದ
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ಜನರು ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಮರಳು ಾಡಿಗೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಕೆಂಪುಮೃಗದಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಮೃಗದ ಮೈಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ದೇವದೂಷಣೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ಮತು್ತ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಾನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆ
ಬಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳ
ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತು್ತ. 5 ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಬರಹವನು್ನ ಬರೆದಿತು್ತ. ಆ ಬರಹಕೆ್ಕ ಗೂ ಾಥರ್ವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದು್ದದು ಹೀಗಿತು್ತ:

ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬಮ ಾನಗರಿಯು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಯಿ.

6ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಅವಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಜನರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅವಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ತುಂ ಾ

ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 7 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನೇಕೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡೆ? ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಈಕೆ
ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಏಳು ತಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗದ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
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8 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗವು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಮೃಗವು ಜೀವಂತ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವು
ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದಬಂದು ಾಶ ಾಗು
ವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅದು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮತೆ್ತ
ಬರುವುದು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲ.

9 “ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬೇಕು. ಆಮೃಗದ
ಏಳು ತಲೆಗಳೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವು ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಐದು ಮಂದಿ
ಾಜರುಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಾತ್ರ ಈಗ
ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕೊನೆಯ ಾಜನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಬಂದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರು ಾ್ತನೆ. 11ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ, ಆದರೆ
ಈಗ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ಈ ಮೃಗವು ಎಂಟನೆಯ ಾಜ. ಈ ಎಂಟನೆಯ
ಾಜನೂ ದಲಏಳು ಾಜರುಗಳಗುಂಪಿಗೆಸೇರಿದವನು. ಅವನೂ
ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
12 “ನೀನು ನೋಡಿದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೇ ಹತು್ತ ಾಜರುಗ ಾಗಿವೆ.

ಈ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗದ ಸಂಗಡ
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 13 ಈ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಅವರು
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನೊಂದಿಗೆ,
ಾನು ಕರೆದಿರುವ ಜನರು, ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ
ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಇದ್ದರು” ಎಂದನು.
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15 ನಂತರ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಆ
ವೇಶೆ್ಯಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನೀರುಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ಈ
ನೀರುಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಜನರನೂ್ನ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಷೆಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸು ತ್ತವೆ. 16 ನೀನು ನೋಡಿದ
ಆ ಮೃಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ( ಾಜರುಗಳು)
ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಅವಳನು್ನ ನ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಅವಳ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
17 ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ದೇವರು
ಆ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಳಲು
ತಮಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ದೇವರು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಅವರು ಆಳು ಾ್ತರೆ.
18 ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಆಳುವ
ಮ ಾನಗರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.”

18
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಶ ಾಯಿತು

1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಮ ಾ
ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನ ಪ್ರ ಾವವು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 2 ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು:

“ಅವಳು ಾಶ ಾದಳು!
ಾಬಿಲೋನೆಂಬಮ ಾನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು!

ಅವಳು ( ಾಬಿಲೋನ್) ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದಳು,
ಸಕಲ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಾದಳು,
ಅಶುದ್ಧ ಾದಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
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ಸಕಲ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾದಳು.”
3 ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವೆಂಬ

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾದರು.

ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ
ಾಡಿದರು.

ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಅತಿ ಾದ ಸುಖದಿಂದ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು.

4 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿತು:

“ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.
ಆಗ ನೀವು ಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;

ಅವಳಿ ಾಗುವಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಆ ನಗರಿಯ ಾಪಗಳು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ

ಬೆಳೆದುನಿಂತಿವೆ.
ಅವಳು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ.

6ಆ ನಗರಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅವಳಿಗೆಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಿರಿ.

7ಅವಳು ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭವದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿರಿ.

‘ ಾನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಣಿ.
ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವಳು ತನಗೆ
ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
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8ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆಮರಣ, ಗೋ ಾಟ,
ಭೀಕರ ಾಮ ಎಂಬ ಉಪದ್ರವಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ

ಾಶ ಾಗು ಾ್ತಳೆ.

9 “ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾದ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಅವಳ ದಹನದಿಂದೇರುವ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ಅವಳು ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಾಜರುಗಳು ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. 10 ಅವಳ
ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಾಜರುಗಳು ಭಯದಿಂದ ದೂರನಿಂತು

ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ,
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,

ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಆಯಿತ ಾ್ಲ!’

11 “ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ಅವರು ಾರುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ದುಃಖಿಸುವರು. 12 ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ರ ಾ್ತಂಬರ, ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಅಗಿಲುಮರ, ದಂತದಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾ ಬಗೆಯ
ವಸು್ತಗಳು, ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಮರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. 13 ಆ ವತರ್ಕರು
ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳು, ಧೂಪ, ಪರಿಮಳತೈಲ,
ಾಂ ಾ್ರಣಿ, ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ ಹಿಟು್ಟ,
ಗೋಧಿ, ದನಕರು, ಕುರಿ, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ
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ಾನವ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. ವತರ್ಕರು ಅಳು ಾ್ತ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು:
14 ‘ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸಿದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ

ನಿನಿ್ನಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅಲಂ ಾರಿಕ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ

ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.’

15 “ಆ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ
ಅವಳಿಂದ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅವಳಿಗೆ ಾರಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ ವತರ್ಕರು ಇವರೇ. 16 ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ!
ಅವಳು ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ,
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ಉಡುಪನು್ನ ಮತು್ತ ರ ಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದಳು.

ಅವಳುಚಿನ್ನ, ರತ್ನ,ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು!
17ಈ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!’

“ಹಡಗುಗಳಒಡೆಯರೂಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು 18 ಾಬಿಲೋನಿನ ದಹನದಿಂದೇರುತಿ್ತದ್ದ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಈ
ಮ ಾನಗರಿಯಂತಹ ನಗರವು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು,
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
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‘ಅ ್ಯೕ! ಅ ್ಯೕ! ಈಮ ಾನಗರಿಗೆ ಎಂ ಾ ಗತಿ ಾಯಿತು!
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ

ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು!
ಆದರೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು!

20ಪರಲೋಕವೇ, ಇದರಿಂದ ನೀನೂ ಸಂತೋಷಪಡು!
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ, ಅ ಸ್ತಲರೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನೀವೂ

ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳನು್ನ

ದಂಡಿಸಿದನು.’ ”
21 ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ

ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ
ಕಲಿ್ಲನಂತಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎಸೆದು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಮ ಾನಗರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಆ ನಗರಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಾಪ್ರ್ ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು,

ಕೊಳಲು ಮತು್ತ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ
ಸಂಗೀತವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಾರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
23ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಧೂವರರ ಧ ್ವನಿಯು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಪ್ರಪಂಚದಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನ ಾಟದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂಮರು ಾದರು.
24ಅವಳುಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಜನರ
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ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು.”

19
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ
ಮ ಾಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಜನರು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ, (ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ)
ಜಯವೂಪ್ರ ಾವವೂಅಧಿ ಾರವೂನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
2ಆತನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ

ದಂಡಿಸಿದನು.”
3ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ಅವಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳ ಹೊಗೆಯು

ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂಮೇಲೇಳುತಿ್ತರುವುದು.”

4ನಂತರಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕಮಂದಿಹಿರಿಯರುಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು
ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ

ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು,

“ಆಮೆನ್! ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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5ಆಗಸಿಂ ಾಸನದಿಂದಒಂದುಧ ್ವನಿಯುಬಂದಿತು. ಆಧ ್ವನಿಯು,

“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿರಿ!

ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ೌರವ ನೀಡುವ ಚಿಕ್ಕವರೇ, ದೊಡ್ಡವರೇ, ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ನಂತರ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಮ ಾಶಬ್ದದಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿ ಂದು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರಿನ ೕಷದಂತೆಯೂ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇತು್ತ. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸೋಣಮತು್ತ ಸಂತಸಪಡೋಣ!
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ! ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ

(ಯೇಸು) ವಿ ಾಹ ಾಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸೋಣ.

ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಧು (ಸಭೆ) ತನ್ನನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

8ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ವಧುವಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಾರುಮಡಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ ಾಗೂ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.”

(ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯೆಂದರೆದೇವರಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಎಂದಥರ್.)

9 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ರೀತಿ ಬರೆ:
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
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ಜನರು ಧನ್ಯರು!” ನಂತರ ದೇವದೂತನು, “ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಾದ
ನುಡಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಾನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವನ ಾದದ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನಂತೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು! ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವೇ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಮೇಲಿನ ಸ ಾರನು
11 ನಂತರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.

ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿತು್ತ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಹೆಸರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ. ಆತನು
ತನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
12ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತುಬೇರೆ ಾರಿಗೂತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13ಆತನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ನೆನೆಸಿದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ.
14 ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವರು ಬಿಳು ಾಗಿಯೂ ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ
ಇದ್ದ ನಯ ಾದ ಾರಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 15 ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಾಯಿಂದ ಹರಿತ ಾದ ಕತಿ್ತ ಂದು ಹೊರಗೆ
ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಈ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬಳಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಿವುಚಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ. 16 ಆತನ
ನಿಲುವಂಗಿಯಮೇಲೆಯೂಆತನ ಾಲಿನಮೇಲೆಯೂ,
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“ ಾಜಾಧಿ ಾಜಮತು್ತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು”

ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
17 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ

ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತರುವಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು: “ದೇವರ
ಮ ಾಭೋಜನಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. 18 ನೀವು ಾಜರುಗಳ ಮತು್ತ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಕುದುರೆಗಳ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವರ,
ಗು ಾಮರ,ಚಿಕ್ಕವರಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಬನಿ್ನರಿ.”

19 ನಂತರ ಾನು ಲೋಕದ ಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೇ
ಮೃಗ ಾ ್ಕಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಿದವನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯು
ಮೃಗದ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಲು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿದ್ದನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಮೃಗವನೂ್ನ, ಬೆಂಕಿ
ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. 21 ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು.
ಈದೇಹಗಳನು್ನ ಪ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿಂದವು.

20
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

1 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ಬೀಗದ
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ಕೈಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 2ಆದೇವದೂತನುಪು ಾತನಘಟಸಪರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವೇ ಸೈ ಾನ. ದೇವದೂತನು
ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 3ಆ ದೇವದೂತನು ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಳವಿಲ್ಲದ
ಕೂಪಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗ ಾಕಿದನು, ಆ ಘಟಸಪರ್ವು
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಲೋಕದ
ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಾಡದಿರಲೆಂದು ಆ ದೇವದೂತನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು. ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ

ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಗುವುದು.
4 ನಂತರ ಾನು ಕೆಲವು ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ

ಮೇಲೆ ಜನರು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಜನರು
ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ
ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಜನರು
ಮೃಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳಿದರು. 5 (ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಇತರ ಜನರು ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಜೀವಂತ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.)
ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನ. 6 ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಸೇರಿರುವವರು ಪವಿತ್ರರೂ ಧನ್ಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಎರಡನೆಮರಣಕೆ್ಕಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆಜನರುದೇವರಿಗೆಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್

ಆಳು ಾ್ತರೆ.

ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೋಲು
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7ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳುಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸೈ ಾನನನು್ನ ಅವನ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಸೈ ಾನನು ಗೋಗ್ ಮತು್ತ
ಾಗೋಗ್ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

9 ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶಿಸಿ್ತನಿಂದ ನಡೆ ಾಡಿ
ದೇವಜನರ ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಬೆಂಕಿಯು ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 10 ಸೈ ಾನನನು್ನ
(ಇವನೇ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದವನು.) ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಮೃಗವೂ ಇತು್ತ,
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂಇದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲಅವರುಹಗಲಿರುಳುಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಲೋಕದ ಜನರಿ ಾಗುವ ತೀಪುರ್

11 ಬಳಿಕ ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಆ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು.
12ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರುಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಯಿತು.
ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡ ಾಯಿತು. ಇವುಗಳುಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

13 ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ
ಾ ಾಳವೂ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು.
14 ಆಮೇಲೆ ಮೃತು್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾಳವನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯು ಎರಡನೆಯ ಮರಣ.
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15 ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ೕ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

21
ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್

1ನಂತರನೂತನಪರಲೋಕವನು್ನಮತು್ತ ನೂತನಭೂಮಿಯನು್ನ*
ಾನುನೋಡಿದೆನು. ದಲನೆಪರಲೋಕಮತು್ತ ದಲನೆಭೂಮಿ
ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವೇ ನೂತನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್. ವಧುವು ತನ್ನ ಪತಿ ಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.

3 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಈಗ ದೇವರ ಮನೆಯು
ಜನರ ಸಂಗಡವಿದೆ. ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಆತನವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 4 ದೇವರು ಅವರ
ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒರಸಿ ಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋ ಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ನೋವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು, “ನೋಡು! ಾನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ
ಆತನು, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು! ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
* 21:1: ನೂತನ … ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಯೆ ಾಯ 65:17; 66:22; 2 ಪೇತ್ರ
3:13.
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ಾನೇ ಾ್ರರಂಭವೂ ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ
ಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

7 ಜಯಗಳಿಸುವವನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಾನು
ಅವನ ದೇವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
8 ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯ
ಾಡುವವರಿಗೆ, ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಾಟಮಂತ್ರ ಾರರಿಗೆ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರಿಗೆ, ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ

ಸ್ಥಳ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ. ಇದು ಎರಡನೆಯ
ಮರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

9 ಕಡೆಯ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಪತಿ್ನ ಾಗಲಿರುವ
ವಧುವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 10 ಆ
ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾದ
ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ದೇವದೂತನು ನನಗೆ
ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನಗರವು
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತತು್ತ.

11 ಆ ನಗರವು ದೇವರ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು
ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಜ್ರದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳುಳ್ಳ
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲಿನ
ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು, ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು.

14 ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳ
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ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಹನ್ನರೆಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆಗೋಲಿತು್ತ. ಆ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ನಗರವನು್ನ ಚೌಕೋನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತನು ತನ್ನ
ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ ನಗರವನು್ನ ಅಳೆದನು. ನಗರವು 1,500 ಮೈಲಿ
ಉದ್ದ, 1,500 ಮೈಲಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ 1,500 ಮೈಲಿ† ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
17 ದೇವದೂತನು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ
ಳದಲಿ್ಲ 144 ಳವಿತು್ತ.‡ ದೇವದೂತನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ

ಅಳತೆ ಾನವೇ ಅದು. 18 ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸೂಯರ್ ಾಂತ
ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ನಗರವನು್ನ ಾಜಿನಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಾದ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.

19 ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ದಲನೆ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ
ವಜ್ರ, ಎರಡನೆಯದು ವೈಢೂಯರ್, ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ,
20 ಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮ ಾಗ, ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ,
ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು
ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ,
ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರನೀಲ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು
ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ. 21 ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು
ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲು ಒಂದೊಂದು
ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ನಗರದ ಬೀದಿಯು ಾಜಿನಂತೆ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
† 21:16: 1,500ಮೈಲಿಅಂದರೆಸು ಾರು 2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು. ‡ 21:17:
144 ಳ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 72ಮೀಟರ್ಅಥ ಾ 210ಅಡಿಗಳು.
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22 ಾನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
(ಯೇಸು) ನಗರದ ಆಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 23 ನಗರದ ಮೇಲೆ
ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ
ಪ್ರ ಾವವೇ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
ನಗರಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ನೀಡಿದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ
ತರು ಾ್ತರೆ. 25 ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚು್ಚವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೇ ಇಲ್ಲ. 26 ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈಭವ
ಮತು್ತ ೌರವಗಳು ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ. 27 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ
ಾವುದೂ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಾನಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ
ನಗರವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವನೋ
ಅವರು ಾತ್ರ ಆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

22
1 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ

ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನದಿಯು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ನದಿಯು ದೇವರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಆಗಮಿಸಿ, 2 ನಗರದ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದ ್ದವು. ಆ
ಜೀವವೃಕ್ಷವುಪ್ರತಿತಿಂಗಳುಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸು ಾ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ತರದಫಲಗಳನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆವೃಕ್ಷದಎಲೆಗಳುಜ ಾಂಗದವರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

3 ದೇವರಿಂದ ಾಪ ಹೊಂದಿದ ಾವುದೂ ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
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(ಯೇಸು) ಸಿಂ ಾಸನವು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರು
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 4 ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 5ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ದೀಪದ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ.

6 ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ
ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೇ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ:
7 ‘ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರುವವನು
ಧನ್ಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನೇ ೕ ಾನನು. ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆನು
ಮತು್ತ ನೋಡಿದೆನು. ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಂ ಾಗ, ನನಗೆ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 9ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು. ನೀನು ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡಬೇಡ.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 11 ತಪು ್ಪ
ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು.

ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು.
ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವವನು ೕಗ ್ಯ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ.
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ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 “ಕೇಳು! ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನು ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ
ದಲನೆಯವನೂ ಕಡೆಯವನೂ ಾ್ರರಂಭವೂ ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ

ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 “ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಹಕು ್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. 15 ನಗರದ
ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳಿವೆ (ಕೆಟ್ಟಜನರು), ಕೆಟ್ಟ ಾಟವನು್ನ
ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ,

ಕೊಲೆ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಮತು್ತ ಹೇಳುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.

16“ಯೇಸುವೆಂಬ ಾನೇ,ನನ್ನ ಸಭೆಗಳಪ್ರ ೕಜ ಾಥರ್ ಾಗಿಈ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡಲೆಂದು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17 ಆತ್ಮನೂ ಮದುಮಗಳೂ, “ ಾ!” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇದನು್ನ
ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ, “ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಾ ಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ
ಜೀವಜಲವನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

18 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: ಈ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 19 ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ
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ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ, ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪವಿತ್ರಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳು ಾತನು ಯೇಸುವೇ. ಈಗ
ಆತನು, “ ೌದು, ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆಮೆನ್! ಪ್ರಭುಯೇಸುವೇ, ಾ!
21ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan
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