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ಪ್ರಕಟಣೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಕತರ್ನು ದೇವದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನು

ಬರೆದಿರುವವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೕ ಾನನು
ತನ್ನನು್ನ ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದಿಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ
ಬರಹ ಾರ ಾದ ಜಸಿ್ಟನ್ ಾಟಿರ್ರ್, ಐರೆನಿಯಸ್, ಹಿ ್ಪಲೈಟಸ್,
ಟೆಟುರ್ಲಿಯನ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್ ಮತು್ತ
ಮು್ಯರಿಟೋರಿಯನ್ ಎಂಬವರೆಲ್ಲರು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೕ ಾನನು
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ
(ದೇವರ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ) ಶು್ರತಪಡಿಸಲು, ಾಂಕೇತಿಕ
ಅಲಂ ಾರವನು್ನ ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಹಿತ್ಯ ಾದ
‘ಅ ೕ ಾ್ಯಲಿಪಿ್ಟಕ್’ (ಭವಿಷ ್ಯದ್ದಶರ್ನ) ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 95-96 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನುಈಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂ ಾಗ ಏಜಿಯನ್

ಸಮುದ್ರದ ದಿ್ವೕಪ ಾದ ಪತೊ್ಮಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದನು ಎಂದು ಅವನು
ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ (1:9).
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ

ನಿದೇರ್ಶಿಸ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೕ ಾನನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (1:4).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ (1:1), ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವನು್ನ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಆತನ
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ಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಇದು
ಲೋಕವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಖಚಿತ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಕಲ
ಮಹಿಮೆಗಳ ಮಿನುಗುನೋಟವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯು
ಮ ಾ ಉಪದ್ರವದ ಸಕಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅಂತಿಮ
ಬೆಂಕಿಯವರೆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪುಸ್ತಕವು ಸೈ ಾನನ ಪತನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಾಗೂ ಅವನ
ದೂತರು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಅ ಾವರಣ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾ — 1:1-8
2. ನೀನು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು— 1:9-20
3. ಏಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳು— 2:1-3:22
4.ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು— 4:1-22:5
5. ಕತರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನ ಅಂತಿಮ

ಾ್ರಥರ್ನೆ— 22:6-21

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆಯು, ಆತನು *ಬೇಗನೆ

ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ †ಅವನ ಮೂಲಕ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

* 1:1 1:1 ಪ್ರಕ 22:6: † 1:1 1:1 ಪ್ರಕ 22:16:
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2 ೕ ಾನನು ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ §ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಾ ಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ * ಾನು ಕಂಡದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟ್ಟನು. 3 †ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಓದುವವನೂ, ಕೇಳುವವರೂ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ ಧನ್ಯರು. ‡ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೆರವೇರುವ
ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು

4 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ೕ ಾನನು
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; §ಇರು ಾತನೂ, *ಇ ಾ್ದತನೂ,
ಬರು ಾತನೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಮತು್ತ ‡ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ 5 ಮತು್ತ §ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಯೂ,
*ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ದಲು †ಎದು್ದಬಂ ಾತನೂ ಮತು್ತ
‡ಭೂ ಾಜರ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ. §ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾತನೂ
*ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಾತನೂ, 6 ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ † ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿಯೂ ‡ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾತನಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ §ಮಹಿಮೆಯು *ಬಲವು
‡ 1:2 1:2 ೕ ಾ 19:35: § 1:2 1:2 ಅಥ ಾ,ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ.
ಪ್ರಕ 6:9; 12:17; 19:10: * 1:2 1:2 ಪ್ರಕ 1:11, 19: † 1:3 1:3 ಪ್ರಕ 22:7;
ಲೂಕ 11:28; 1 ೕ ಾ 2:3: ‡ 1:3 1:3ಪ್ರಕ 22:10; 1 ೕ ಾ 2:18; ರೋ ಾ.
13:11 § 1:4 1:4ವಿ ೕ 3:14: * 1:4 1:4 ೕ ಾ 1:1: † 1:4 1:4ಪ್ರಕ
1:8; 4:8; ಇಬಿ್ರ. 13:8: ‡ 1:4 1:4ಪ್ರಕ 3:1; 4:5; 5:6: § 1:5 1:5ಪ್ರಕ 3:14;
ೕ ಾ 18:37; 1 ತಿ . 6:13;ಯೆ ಾ 55:4: * 1:5 1:5 ಕೊಲೊ 1:18. ಕೀತರ್

89:27; ಅ. ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ 15:20: † 1:5 1:5ಮೂಲ: ಹುಟಿ್ಟಬಂದವನೂ.
‡ 1:5 1:5 ಪ್ರಕ 17:14; 19:16; ಕೀತರ್ 89:27: § 1:5 1:5 ೕ ಾ 13:34;

15:9; ರೋ ಾ. 8:37: * 1:5 1:5 1ಪೇತ್ರ. 1:18, 19: † 1:6 1:6ಪ್ರಕ 5:10;
20:6; 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ವಿ ೕ 19:6: ‡ 1:6 1:6 ರೋ ಾ. 15:6: § 1:6 1:6
ರೋ ಾ. 11:36: * 1:6 1:6 1 ಪೇತ್ರ. 4:11:
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ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
7 ನೋಡಿರಿ, ಆತನು †ಮೇಘಗ ಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ, ‡ಎಲ್ಲರ

ಕಣು್ಣಗಳು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವವು, ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ
ಅದನು್ನ ಾಣುವರು, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನ
ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ೌದು, ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆಮೆನ್.

8 §“ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ, *ಇರು ಾತನೂ, ಇ ಾ್ದತನೂ,
ಬರು ಾತನೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ” ಎಂದು ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಶರ್ನ

9 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲ,
† ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿರುವ
ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡಲು ಪತೊ್ಮಸ್ ಎಂಬ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
10 ಾನು §ಕತರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ *ದೇವ ಾತ್ಮವಶ ಾಗಿರಲು, ನನ್ನ
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮ ಾಶಬ್ದ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು †ತುತೂ್ತರಿಯ
ಾದದಂತಿತು್ತ. 11 ಅದು, ‡“ನೀನು ನೋಡುವುದನು್ನ ಒಂದು
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್, ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ,
ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ, ಲ ದಿಕೀಯ, ಎಂಬೀ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.

12 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಶಬ್ದವು ಾರದೆಂದು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದೆನು. ತಿರುಗಿ ಾಗ
† 1:7 1:7 ಾನಿ. 7:13;ಮ ಾ್ತ 13:41; 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; ೕ ಾ
1:5 1;ಅ. ಕೃ. 1:16; 1 ಥೆಸ. 4:16;ಯೂದ 4: ‡ 1:7 1:7 ಜೆಕ. 12:10; ೕ ಾ
19:37: § 1:8 1:8ಯೆ ಾ 41:4; 44:6; 48:12; ಪ್ರಕ 21:6; 22:13: * 1:8
1:8 ವ. 4: † 1:9 1:9 2 ತಿ . 2:12: ‡ 1:9 1:9 ವ. 2: § 1:10 1:10
ಅ. ಕೃ. 20:7; 1 ಕೊರಿ 16:2: * 1:10 1:10ಪ್ರಕ 4:2; 17:3; 21:10.ಯೆಹೆ. 3:12;
ಮ ಾ್ತ 22:43; 2 ಕೊರಿ 12:2: † 1:10 1:10 ಪ್ರಕ 4:1: ‡ 1:11 1:11 ಪ್ರಕ 1:2,
19:
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§ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ *ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ ಇರುವವನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು.
†ಆತನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ‡ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 §ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಳೀ
ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿತು್ತ. *ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ, 15 †ಆತನ ಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸಿದ ಾಮ್ರದಂತೆಯೂ, ‡ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 16 §ಆತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದವು, *ಆತನ ಾ ಳಗಿಂದ ಹದ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿ
ಕತಿ್ತಯು ಹೊರಡುತಿ್ತತು್ತ. †ಆತನ ಮುಖವು ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ. 17 ಾನು ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಸತ್ತವನ ಾಗೆ ಆತನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದೆ್ದನು. ‡ಆತನು
ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟು್ಟ, §“ಹೆದರಬೇಡ,* ಾನು
ದಲನೆಯವನೂ, ಕಡೆಯವನೂ, 18 ಸ ಾ ಜೀವಿಸುವವನೂ

ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.†ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಆದರೆ ಇಗೋ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.‡ಮೃತು್ಯವಿನ ಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ
ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ§ನೀನು ಕಂಡವುಗಳನೂ್ನ
ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವವುಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇ ಾದವುಗಳನೂ್ನ
ಬರೆ. 20 ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ
§ 1:12 1:12 ವ. 20; ಪ್ರಕ 2:1; ವಿ ೕ 25:37; ಜೆಕ. 4:2; ಪ್ರಕ 11:4: * 1:13
1:13 ಾನಿ. 7:13; 10:16;ಪ್ರಕ 14:14: † 1:13 1:13ವಿ ೕ 28:4; ಾನಿ. 10:5:
‡ 1:13 1:13ಪ್ರಕ 15:6: § 1:14 1:14 ಾನಿ. 7:9: * 1:14 1:14ಪ್ರಕ 2:18;
19:12; ಾನಿ. 10:6: † 1:15 1:15ಯೆಹೆ. 1:7; ಾನಿ. 10:6: ‡ 1:15 1:15
ಯೆಹೆ. 1:24; 43:2; ಪ್ರಕ 14:2; 19:6: § 1:16 1:16 ವ. 20; ಪ್ರಕ 2:1; 3:1:
* 1:16 1:16 ಪ್ರಕ 19:15;ಯೆ ಾ 49:2; ಎಫೆ 6:17; ಇಬಿ್ರ. 4:12; ಪ್ರಕ 2:12, 16:
† 1:16 1:16ಮ ಾ್ತ 17:2: ‡ 1:17 1:17ಯೆಹೆ. 1:28; ಾನಿ. 8:17, 18; 10:9,
10, 15;ಮ ಾ್ತ 17:6, 7: § 1:17 1:17ಮ ಾ್ತ 17:7: * 1:17 1:17ಯೆ ಾ
41:4; 44:6; 48:12; ಪ್ರಕ 2:8; 22:13: † 1:18 1:18 ರೋ ಾ. 6:9; 14:9:
‡ 1:18 1:18 ಪ್ರಕ 9:1; 20:1: § 1:19 1:19 ಪ್ರಕ 1:2, 11, 12-16
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ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ*ದೂತರು, ಆ ಏಳು
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳುಅಂದರೆ†ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು.”

2
ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

1 “ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು†ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,

2 ‡“ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ, ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, ಬಲೆ್ಲನು.
ನೀನು ದುಜರ್ನರನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರೆ, ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ§ತಮ್ಮನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು*ಪರೀ ಸಿ
ಅವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ. 3 ನೀನು
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ†ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು.
4 ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾದನೆ
ಒಂದಿದೆ.‡ ದಲು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿ ಈಗಿಲ್ಲ.
5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದರುವಿ ೕ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ಾನ ಾಂತರಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ§ನೀನು ದಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡು. ನೀನು
ಾನ ಾಂತರಪಡದಿದ್ದರೆ* ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ

ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು
ಒಂದುಂಟು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ†ನಿಕೊ ಾಯಿತರ
* 1:20 1:20 ಪ್ರಕ 7:1; 9:11; 14:18; 16:5: † 1:20 1:20ಮ ಾ್ತ 5:14, 15:
* 2:1 2:1ಪ್ರಕ 1:11, 13, 16, 20: † 2:1 2:1ಪ್ರಕ 1:11, 13, 16, 20: ‡ 2:2
2:2ವ. 19: § 2:2 2:2 2 ಕೊರಿ 11:13: * 2:2 2:2 1 ೕ ಾ 4:1: † 2:3
2:3 ೕ ಾ 15:21: ‡ 2:4 2:4ಯೆರೆ 2:2: § 2:5 2:5 ವ. 2: * 2:5
2:5 ಪ್ರಕ 3:3, 19: † 2:6 2:6 ವ. 15:
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ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನೂ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರುವಿ.
7 ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಲಿ.§ ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ*ದೇವರ
ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವ†ಜೀವ ಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವೆನು.
ಸು್ಮನರ್ದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

8 “ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಆದಿಯು,
ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರು ಾತನು,‡ಸತ್ತವ ಾಗಿದು್ದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂ ಾತನೂ§ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 9 ಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ*ನಿನ್ನ ಬಡತನವನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು,
ಆದರೂ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ†ತಮ್ಮನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ದೂಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ,
ಸೈ ಾನನ‡ಸ ಾಮಂದಿರದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇಗೋ,§ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸಲು ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ
ಾಕುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ*ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ
ಸಂಕಟವಿರುವುದು.†ನೀನು ಾಯುವ ತನಕ‡ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು,
ಾನು ನಿನಗೆ§ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

‡ 2:7 2:7ಮ ಾ್ತ 11:15; 13:9 ಇ ಾ್ಯದಿ. ಪ್ರಕ 2:11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9:
§ 2:7 2:7 ಪ್ರಕ 3:5 ಇ ಾ್ಯದಿ 21:7: * 2:7 2:7ಯೆಹೆ. 28:13; 31:8. (ಗಿ್ರೕಕ್
ಮೂಲ);ಲೂಕ 23:43: † 2:7 2:7ಅಂದರೆ,ಆನಂದವನು್ನ. ಆದಿ 2:8, 9;ಪ್ರಕ 22:2:
‡ 2:8 2:8 ಪ್ರಕ 1:18: § 2:8 2:8ಯೆ ಾ 44:6; ಪ್ರಕ 1:17, 18: * 2:9 2:9
ಾಕೋಬ. 2:5; 1 ತಿ . 6:18; ಇಬಿ್ರ. 10:34; 11:26: † 2:9 2:9 ಪ್ರಕ 3:9,

10: ‡ 2:9 2:9 ಸೈ ಾನನ ಸ ಾ ಮಂದಿರದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. § 2:10 2:10 ಪ್ರಕ
3:9, 10: * 2:10 2:10 ಆದಿ 24:55; ಾನಿ. 1:12, 14: † 2:10 2:10 ಇಬಿ್ರ.
12:11: ‡ 2:10 2:10ಮ ಾ್ತ 10:22; 24:13; ಾಕರ್ 13:13; ಾಕೋಬ. 5:11:
§ 2:10 2:10 ಾಕೋಬ. 1:12:
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11 ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ*ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಲಿ.†ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ‡ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ
ಕೇ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಪೆಗರ್ಮದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
12 “ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,§ಹರಿತ ಾದ

ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 13 ನೀನು
ಾಸ ಾಡುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.*ಅದು ಸೈ ಾನ ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ದೃಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ.
ಸೈ ಾನನ ನಿ ಾಸ ಾದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಾ ಾದ ಅಂತಿಪನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗಲೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 14 ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆಗಳಿವೆ.†ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ‡ಜಾರತ್ವದಲಿ್ಲಯೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು§ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ
ಕಲಿಸಿದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದರೆ. 15 ಾಗೆಯೇ,*ನಿಕೊ ಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ† ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು‡ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕತಿ್ತಯಿಂದ§ಅವರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. 17 ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.* ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ

* 2:11 2:11 ವ. 7: † 2:11 2:11 ವ. 7: ‡ 2:11 2:11 ಪ್ರಕ 20, 6, 14;
21:8: § 2:12 2:12ಪ್ರಕ 1:16; 2:16: * 2:13 2:13ವ. 9: † 2:14 2:14
ವ. 20: ‡ 2:14 2:14ಅರಣ್ಯ 25:1, 2; 31:16; 1 ಕೊರಿ 10:8: § 2:14 2:14

2 ಪೇತ್ರ. 2:15: * 2:15 2:15 ವ. 6: † 2:16 2:16 ಪ್ರಕ 22:7: ‡ 2:16
2:16 ವ. 12; ಪ್ರಕ 1:16: § 2:16 2:16 2 ಥೆಸ. 2:8: * 2:17 2:17 ವ. 7:
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ಅವನಿಗೆ†ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ‡ಮನ್ನವೆಂಬ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಳೀಕಲ್ಲನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ§ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.*ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೇ ಹೊರತು
ಅದು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.
ಥುವತೈರದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

18 “ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,†ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಂತಿರುವ
ಾದಗಳುಳ್ಳ ದೇವಕು ಾರನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 19 ‡ನಿನ್ನ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ, ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ, ಸೇವೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಇತಿ್ತೕಚಿನ
ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ದಲಿನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದದು್ದ
ಎಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 20 ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆ
ಒಂದಿದೆ.§ಯೆಜೆಬೇಲೆಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು,*ಜಾರತ್ವ ಾಡಬಹುದೆಂದೂ†ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ
ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದೂ ನನ್ನ ಾಸರಿಗೆ

ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು
ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯದೆ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವಿ. 21ಜಾರತ್ವವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು,‡ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. 22 ಇಗೋ,
ಅವಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ
ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ
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ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ ಮ ಾ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 23 §ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ*ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯಗಳನೂ್ನ,
ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

24 “ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯ ಆಳವನು್ನ ಾ ಾರು
ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆಯೂ ಇರು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಾನು‡ಮತೊ್ತಂದು ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದರೆ§ನೀವು ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ಬರುವ ತನಕ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. 26-28 * ಾವನು
ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ†ಕಡೆಯವರೆಗೂ
ನಡಿಸು ಾ್ತನೋ,‡ಅವನಿಗೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರದಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು.§‘ಅವನು*ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವನು,†ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಲ
ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.’ ಇದಲ್ಲದೆ‡ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. 29 §ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
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3
ಾದಿರ್ಸಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

1 “ ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ದೇವರ
ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು.†ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ
ನೀನು‡ಸತ್ತವ ಾಗಿರುವೆ.

2 “ಎಚ್ಚರ ಾಗು, ಾಯುವ ಾಗಿರುವ§ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
3 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರಿಗಿಕೋ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ*ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ
ಬರುವೆನು. ಾನು ಾವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಆದರೂ†ತಮ್ಮ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ
ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲ
ನಿನಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು‡ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ§ಶುಭ್ರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
5 *ಜಯಹೊಂದುವವನು ಶುಭ್ರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸುವನು.†ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು
ಅಳಿಸದೆ,‡ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ
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ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 §ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ
ಬರೆ,*ಪರಿಶುದ್ಧನೂ,†ಸತ್ಯವಂತನೂ,‡ ಾವೀದನ
ಬೀಗದಕೈಯುಳ್ಳವನೂ, ಾರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚ ಾಗದಂತೆ
ತೆರೆಯುವವನೂ,§ ಾರಿಂದಲೂ ತೆರೆಯ ಾಗದಂತೆ
ಮುಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 8 ನಿನ್ನ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನಿನಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸದೆ, ನನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ*ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾರೂ ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. 9 ಾವು
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸು ಾ್ಳಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರನು್ನ†ಸೈ ಾನನ
ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು. ಅವರು‡ನಿನ್ನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 10 ಸೈರಣೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬ§ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ನೀನು ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,*ಭೂಲೋಕದನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿರುವ
ಕಡುಶೋಧನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಾನು†ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ,‡ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ
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ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರು. 12 § ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ*ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.†ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ‡ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ§ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ,*ನನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 13 †ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
ಲ ದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

14 “ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ಸತ್ಯ ಾ ಯೂ,‡ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಮೂಲನೂ
ಆಗಿರುವ§‘ಆಮೆನ್’ ಎಂ ಾತನು*ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
15 ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ತಣ್ಣಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ
ಬೆಚ್ಚಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಣ್ಣ ಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಾಗಲಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. 16 ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದೆ
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾ ಳಗಿಂದ
ಉಗಿದು ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ† ಾನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ಸಂಪನ್ನನು, ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ. ಆದರೆ ನೀನು
ಕೇವಲ ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವಂಥವನು, ೌ ಾರ್ಗ ್ಯನು,
ದರಿದ್ರನು,‡ಕುರುಡನು, ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವವನೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ
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ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವೆ. 18 ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಾ ಾಕಿದ ಚಿನ್ನವನೂ್ನ,§ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದ ಾದ ನಿನ್ನ
ಬೆತ್ತಲೆತನ ಾಣಿಸದಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ*ಬಿಳೀವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂಜನವನೂ್ನ
ನನಿ್ನಂದ†ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ ಾನು ಾ ಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೋ
ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರು. ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರಿಗಿಕೋ. 20 ಇಗೋ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟು್ಟ ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ.§ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದರೆ* ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡಊಟ ಾಡುವೆನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವನು. 21 † ಾನು
ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ
ಾಗೆಯೇ‡ಜಯ ಾಲಿ ಾದವನಿಗೆ§ನನೊ್ನಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 22 ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.”

4
*ಸ್ವಗೀರ್ಯಆ ಾಧನೆ

1 ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೆರೆದಿರುವ
ಒಂದು ಾಗಿಲು ಾಣಿಸಿತು. ದಲು ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದ
ಾಣಿಯು †ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ ಾತ ಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ
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ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, ‡“ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಾ,§ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು. 2 ಕೂಡಲೆ ಾನು *ದೇವ ಾತ್ಮವಶ ಾದೆನು, ಆಗ ಇಗೋ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ †ಒಂದು ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಒಬ್ಬನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ‡ಸೂಯರ್ ಾಂತಿ
ಪದ್ಮ ಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ
ಪಚೆ್ಚಯಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದ § ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ †ಶುಭ್ರವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‡ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. §ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ *ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು,
ಗಜರ್ನೆಗಳುಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತದ್ದವು. ಆಸಿಂ ಾಸನಮುಂದೆ †ದೇವರ
ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ‡ಏಳು ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದವು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ § ಾಜಿನ
ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದರ
ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ * ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ
ಮುಂದೆಯೂ ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 7 ದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು
ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ, ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹೋರಿಯಂತಿತು್ತ,
ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ,
ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು ಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತಿತು್ತ. 8 ಆ ಾಲು ್ಕ
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ಜೀವಿಗಳಿಗೆ †ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ‡ಸುತ್ತಲೂ
ಒಳಗೂ ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ,
§“ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು,

ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು,
*ಇರು ಾತನು, ಇ ಾ್ದತನು, ಬರು ಾತನು” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು.

9ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮಹಿಮೆ ೌರವ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 10-11 ಆ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ
†ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಾಕಿ,
“ಕತರ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ‡ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ, ೌರವವನು್ನ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕ, § ಏಕೆಂದರೆ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. *ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ
ಇದ್ದವು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5
ಸುರುಳಿಯೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ

1 ಾನು* ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು †ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದರ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
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ಮತು್ತ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ‡ಅದು
ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ
§ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು “ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಇದರ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ಾವನು
ೕಗ ್ಯನು?” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ

ಕಂಡೆನು. 3 ಆದರೆ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕದರೂ
ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕದರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಾರಿಂದಲೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ೕಗ ್ಯ ಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ. 5 ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡನೋಡು, *ಯೂದಕುಲದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ †ಸಿಂಹವೂ
‡ ಾವೀದನವಂಶಜನೂಆಗಿರುವಒಬ್ಬನು,ಆಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅದರ
ಏಳುಮುದೆ್ರಗಳನೂ್ನ ತೆರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಜಯವೀರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಿಂ ಾಸನವು, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ §ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯು
ವಧಿಸಲ್ಪಟಂತೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು
ಕೊಂಬುಗಳೂ *ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವು ಏನೆಂದರೆ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳೇ.
7 ಈತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ
ಬಲಗೈ ಳಗಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 8ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ
‡ 5:1 5:1ಯೆ ಾ 29:11; ಾನಿ. 12:4: § 5:2 5:2ಪ್ರಕ 10:1; 18:21: * 5:5
5:5 ಇಬಿ್ರ. 7:14: † 5:5 5:5ಅಥ ಾ, ಸಿಂಹ ಾ್ರಯನೂ;ಆದಿ 49:9: ‡ 5:5 5:5
ಯೆ ಾ 11:1, 10; ರೋ ಾ. 15:12;ಪ್ರಕ 22:16: § 5:6 5:6ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಗೆಯೇ; ಯೆ ಾ 53:7; ೕ ಾ 1:29, 36; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19. ಪ್ರಕ 5:9, 12; 13:8:
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ಹಿರಿಯರೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡ †ಬಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆಗಳೂ §ದೇವಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೆಂಬ
ಧೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ *ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 9ಅವರು
†ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ,
“ನೀನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು

ಅದರಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯಲು ನೀನು ಅಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನೀನು ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ‡ಯ ಾಪಿರ್ತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ

§ಸಕಲ ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜನ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ *ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.

10 ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿಯೂ,
† ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ.

ಅವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳುವರು.”
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ, ಜೀವಿಗಳ ಾಗೂ

ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹುಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ‡ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ
ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12ಅವರು
“ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯು

§ಬಲ, ಐಶ್ವಯರ್, ಾನ, ಾಮಥ್ಯರ್,
ಘನತೆ,ಮಹಿಮೆಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯನು”

ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ *ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ,

ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯೂ, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
† 5:8 5:8ಪ್ರಕ 4:10: ‡ 5:8 5:8ಪ್ರಕ 14:2; 15:2: § 5:8 5:8 ಕೀತರ್ 141:2;
ಪ್ರಕ 8:3, 4: * 5:8 5:8 ಪ್ರಕ 15:7: † 5:9 5:9 ಕೀತರ್ 40. 3; 96:1;ಯೆ ಾ
42:10; ಪ್ರಕ 14:3: ‡ 5:9 5:9 ವ. 6: § 5:9 5:9 ಪ್ರಕ 7:9; 11:9; 14:6;
ಾನಿ. 3:4: * 5:9 5:9 ಪ್ರಕ 14:3, 4; 2 ಪೇತ್ರ. 2:1: † 5:10 5:10 ವಿ ೕ

19:6; ಪ್ರಕ 1:6: ‡ 5:11 5:11 ಾನಿ. 7:19; ಇಬಿ್ರ. 12:22: § 5:12 5:12ಪ್ರಕ
4:11: * 5:13 5:13 ಕೀತರ್ 145:21; 150. 6:
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ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳೂ ಅಂದರೆ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶ ಸಮುದ್ರಗ ಳಗೆ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
“ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ

ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ,ಮಹಿಮೆ,ಅಧಿಪತ್ಯಗಳು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು
†“ಆಮೆನ್”ಅಂದವುಮತು್ತ ‡ಹಿರಿಯರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

6
ಏಳುಮುದೆ್ರಗಳು

1 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು *ಆ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು ನೋಡಿದೆನು ಮತು್ತ †ಆ ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ‡ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಸ್ವರದಿಂದ §“ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 2 ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ
*ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು †ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ‡ಕಿರೀಟವು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವನು §ಜಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಹೊರಟನು.

3 ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಎರಡನೆಯ
ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ
*ಕೆಂ ಾಗಿರುವಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯುಹೊರಟುಬಂದಿತು. ಅದರ
ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವನಿಗೆ †ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಇದರಿಂದ ಜನರು
† 5:14 5:14ಪ್ರಕ 7:12; 19:4: ‡ 5:14 5:14ವ. 8; ಪ್ರಕ 4:10: * 6:1 6:1
ಪ್ರಕ 5:1, 5-7: † 6:1 6:1 ಪ್ರಕ 4:7: ‡ 6:1 6:1 ಪ್ರಕ 14:2; 19:6: § 6:1
6:1ಅಥ ಾ ಹೊರಟು ಾ; ಪ್ರಕ 22:20: * 6:2 6:2ಜೆಕ. 1:8; 6:1-8; ಪ್ರಕ 19:11,
19, 21: † 6:2 6:2 ಕೀತರ್ 45:4, 5;ಹಬ 3:8, 9; ಜೆಕ. 9:13, 14: ‡ 6:2 6:2
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ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವವ ಾದರು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು
ಖಡ್ಗವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

5 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಮೂರನೆಯ
ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ,
ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನನಗೆ ‡ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಯು ಾಣಿಸಿತು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಇತು್ತ. 6 ಆ ಮೇಲೆ
ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಧ ್ವನಿಯು ಹೊರಟ ಾಗೆ
ಕೇಳಿದೆನು. §ಒಂದು *“ದೀ ಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಗೋದಿ ಮತು್ತ
ಒಂದು ದೀ ಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ, ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

7 ಆತನು ಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಾಲ್ಕನೆಯ
ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎನು್ನವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 8 ಆಗ
ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, †ನಸು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು
ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತು್ಯ ಎಂದು.
ಮೃತು್ಯಲೋಕ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ
ಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ‡ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಾಮದಿಂದಲೂ,
ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯ ಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ
ಕೊಂದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.

9 ಆತನು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ, §ದೇವರ
ಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, *ತಮಗಿದ್ದ ದೃಢ ಾದ ಾ ಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, †ಹತ ಾದವರ ಆತ್ಮಗಳು ‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಅವರು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
‡ 6:5 6:5 ಜೆಕ. 6:2: § 6:6 6:6 ಾಜ 26:26; 2 ಅರಸು. 7:1. * 6:6
6:6 ಾ್ರಚೀನ ರೋಮನ್ನರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ಅಥ ಾ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಅಥ ಾ ಕೂಲಿ.
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ಕತರ್ನೇ, §ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಸತ್ಯವಂತನೂ, ಆಗಿರು ಾತನೇ, ನಮ್ಮ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ *ಭೂಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು †ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಸಮಯ ‡ ಾ್ಯಯತೀರಿಸದೆಯೂ, ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡದೆಯೂ
ಇರುವಿ?” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು §ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
*ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ
ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇ ಾಗಿರುವ †ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ತೆ
ಸೇವಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ ಾದಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು.

12 ಆತನು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆಗ ‡ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. §ಸೂಯರ್ನು
*ಕರೀಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು
ರಕ್ತದಂ ಾದನು. 13 †ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ
ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವ ಾಗೆ ‡ಆ ಾಶದಿಂದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆಉದುರಿ ಬಿದ್ದವು. 14ಆ ಾಶವು ಸುರುಳಿಯಂತೆ
ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ §ಮರೆ ಾಯಿತು. *ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕದಲಿದವು. 15 ಆಗ ಭೂ ಾಜರುಗಳೂ,
ಮ ಾಪುರುಷರೂ, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ,
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ ಾಸರೂ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ
†ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿಹೋಗಿ

§ 6:10 6:10ಪ್ರಕ 3:7. * 6:10 6:10ಪ್ರಕ 3:10. † 6:10 6:10 ಕೀತರ್ 94:3;
ಜೆಕ. 1:12 ‡ 6:10 6:10 ಕೀತರ್ 79:10; 119:84; ಲೂಕ 18:7, 8: § 6:11
6:11 ಪ್ರಕ 3:4; 7:9: * 6:11 6:11 ಪ್ರಕ 14:13: † 6:11 6:11 ಇಬಿ್ರ. 11:40.

‡ 6:12 6:12 ಪ್ರಕ 11:13; 16:18: § 6:12 6:12ಯೆ ಾ 13:10; 24:23
* 6:12 6:12ಯೆ ಾ 50. 3: † 6:13 6:13ಯೆ ಾ 34:4: ‡ 6:13 6:13
ೕವೇ. 3:15;ಮ ಾ್ತ 24:29: § 6:14 6:14 ಪ್ರಕ 20:11; 21:1: * 6:14

6:14 ಪ್ರಕ 16:20;ಯೆಹೆ. 38:20: † 6:15 6:15ಯೆ ಾ 2:19, 21:
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ತಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ‡ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ,
“ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!, §ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡದ ಾಗೆಯೂ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು
ತಟ್ಟದ ಾಗೆಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿರಿ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ
*ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಾಣಿಸುವ ಮ ಾ ದಿನವು ಬಂದಿದೆ, †ಅದರ
ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ

ಮುದೆ್ರ ತಿ್ತದು್ದ
1ಇ ಾದನಂತರ ಾಲು ್ಕಮಂದಿದೇವದೂತರುಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ

ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾವ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ
ಭೂಮಿಯ ಚತುದಿರ್ಕು ್ಕಗಳ ಾಳಿಗಳನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು *ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಹೊಂದಿದ ಆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾಸರಿಗೆ †ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಸಮುದ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಮರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಶ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 4 ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ‡ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರುಮುದೆ್ರ ತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ
‡ 6:16 6:16ಹೋಶೇ. 10:8;ಲೂಕ 23:30. § 6:16 6:16ಪ್ರಕ 4:2: * 6:17
6:17ಯೆರೆ 30. 7; ೕವೇ. 2:11, 31; ಚೆಫ. 1:14: † 6:17 6:17 ಎಜ್ರ. 9:15;
ಕೀತರ್ 76:7;ಮ ಾ. 3:2; ಲೂಕ 21:36: * 7:2 7:2ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ † 7:3
7:3ಯೆಹೆ. 9:4; ಪ್ರಕ 14:1; 22:4; ಪ್ರಕ 13 16: ‡ 7:4 7:4 ಪ್ರಕ 9:16:
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ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ. 5 ಯೂದನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ರೂಬೇನನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ, 6 ಅಷೇರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ನಫಾ್ತಲಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ, 7ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಇಸ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ, 8 ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು.
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಮ ಾ ಜನಸಮೂಹ

9 ಇ ಾದ ನಂತರ ಇಗೋ, ಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸ ಾಗದಂಥ
§ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹವು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. *ಅವರು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಜಾತಿಗಳವರೂ
ಸಕಲ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು †ಬಿಳೀ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ‡ಖಜೂರ್ರದ
ಗರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10 ಅವರು, “ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ §ಸೇರಿದು್ದ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದರು. 11ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲು
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ * ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಇವುಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
§ 7:9 7:9 ರೋ ಾ. 11:25: * 7:9 7:9 ಪ್ರಕ 5:9: † 7:9 7:9 ವ. 14.
ಪ್ರಕ 3:4: ‡ 7:9 7:9 ಾಜ 23:40; ೕ ಾ 12:13: § 7:10 7:10ಅಥ ಾ.
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ ಜಯ ಾಗಲಿ; ಕೀತರ್ 3:8; ಪ್ರಕ 12:10; 19:1: * 7:11
7:11 ಪ್ರಕ 4:6:
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†ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 12 ‡“ಆಮೆನ್! §ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ, ಮಹಿಮೆಯು, ಾನವೂ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ, ೌರವವೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ಪ ಾಕ್ರಮವೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ, ಆಮೆನ್!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

13 ಆಗ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, *“ಬಿಳೀ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವ ಾದ ಇವರು ಾರು?
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದರು” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು, “ಅ ಾ್ಯ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ”
ಎಂದೆನು. 14 ಅವನು ನನಗೆ, “ಇವರು †ಆ ಮ ಾಸಂಕಟದಿಂದ
ಹೊರಬಂದವರು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ‡ರಕ್ತದಲಿ್ಲ §ತಮ್ಮ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು *ಶುಭ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳೂ †ಆತನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ ಅವರಿಗೆ
‡ಬಿ ಾರ ಾಗಿರುವನು. 16 ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ §ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಲಿ,
ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, *ಅವರಿಗೆ ಸೂಯರ್ನ
ಬಿಸಿ ಾದರೂ, ಾವ ಝಳ ಾದರೂ ತಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 17 ಏಕೆಂದರೆ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
†ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬನಂತಿದು್ದ ‡ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಅವರನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ. §ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನ ಾ್ಲ
† 7:11 7:11 ಪ್ರಕ 4:10: ‡ 7:12 7:12ಅಂದರೆ, ತ ಾಸು್ತ, ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ; ಪ್ರಕ
5:14; 19:4: § 7:12 7:12 1ಪೂವರ್ 29:10, 11: * 7:13 7:13ವ. 14; ಪ್ರಕ
3:4: † 7:14 7:14ಮ ಾ್ತ 24:21, 29; ಾನಿ. 12:1: ‡ 7:14 7:14 ಪ್ರಕ 1:5
§ 7:14 7:14 ಪ್ರಕ 22:14;ಯೆ ಾ 1:18; ಜೆಕ. 3:3-5: * 7:14 7:14 ಾನಿ.

12:10;ಅ. ಕೃ. 15:9; 1 ೕ ಾ 1:7: † 7:15 7:15ಪ್ರಕ 22:3: ‡ 7:15 7:15
ಪ್ರಕ 21:3;ಯೆ ಾ 4, 5, 6;ಯೆಹೆ. 37:27; ೕ ಾ 1:14: § 7:16 7:16ಯೆ ಾ
49:10: * 7:16 7:16 ಕೀತರ್ 121:6: † 7:17 7:17 ಕೀತರ್ 23:1, 2;ಯೆ ಾ
40. 11;ಯೆಹೆ. 34:12, 23; 37:24; ಜೆಕ. 13:7;ಮ ಾ್ತ 2:6; ೕ ಾ 10:11; ಇಬಿ್ರ.
13:20; 1 ಪೇತ್ರ. 2:25; 5:4: ‡ 7:17 7:17 ಪ್ರಕ 22:1; ಕೀತರ್ 36:8, 9; ೕ ಾ
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ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8
ಏಳನೆಯಮುದೆ್ರ

1 *ಆತನು †ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಸು ಾರು
ಅಧರ್ಗಂಟೆ ಾಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಯಿತು. 2ಆಗ ‡ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಏಳು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಿಗೆ
ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.

3ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು, ಅವನು §ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು.
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಣ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ *ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಧೂಪವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 4 ಆಗ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು
ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದಹೊರಟು †ದೇವಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ತರು ಾಯ ಆ
ದೇವದೂತನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ
ಗಜಿರ್ಸುವ §ಗುಡುಗು, ಮ ಾಶಬ್ದಗಳು, ಮಿಂಚು, ಭೂಕಂಪವು
ಉಂಟಾದವು.
ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು

6 ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.

* 8:1 8:1ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಅಥ ಾಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು. † 8:1 8:1 ಪ್ರಕ 5:1; 6:1:
‡ 8:2 8:2 ಲೂಕ 1:19: § 8:3 8:3 ವಿ ೕ 30. 1, 3; ಪ್ರಕ 9:13: * 8:3
8:3ಪ್ರಕ 5:8: † 8:4 8:4 ಕೀತರ್ 141:2: ‡ 8:5 8:5 ಾಜ 16:12: § 8:5
8:5 ಪ್ರಕ 4:5:
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7 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಲು *ರಕ್ತ
ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ †ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ‡ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು
ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು. §ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗ ಸುಟು್ಟ
ಹೋದವು. ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.

8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ *ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ
ಎಂಬಂತಿರುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ †ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
9 ‡ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಸತ್ತವು
ಮತು್ತ §ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಾಶ ಾದವು.

10ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗಪಂಜಿನಂತೆಉರಿಯುವ *ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವುಆ ಾಶದಿಂದ
ನದಿಗಳ ಾಗೂ †ನೀರಿನಬುಗೆ್ಗಗಳಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗದಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ‡ ಾಚಿಪತೆ್ರ. ನೀರಿನ ಮೂರರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗ § ಾಚಿಪತೆ್ರಯಂತೆ ವಿಷ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಆ *ನೀರು
ಕಹಿ ಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು,
ಆಗ ಸೂಯರ್ನ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ
†ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
* 8:7 8:7 ೕವೇ. 2:30. † 8:7 8:7 ವಿ ೕ 9:23, 24; ಕೀತರ್ 18:12,
13;ಯೆರೆ 38:22: ‡ 8:7 8:7 ಪ್ರಕ 8:8-12; 9:15, 18; 12:4;ಯೆರೆ 5:2; ಜೆಕ.
13:8, 9: § 8:7 8:7ಯೆ ಾ 2:13;ಪ್ರಕ 9:4: * 8:8 8:8ಯೆರೆ 51:25; ಾಕರ್
11:23: † 8:8 8:8ಪ್ರಕ 11:6;ವಿ ೕ 7:17, 19 ‡ 8:9 8:9ಪ್ರಕ 16:3;ವಿ ೕ
7:20, 21: § 8:9 8:9ಯೆ ಾ 2:16: * 8:10 8:10 ಪ್ರಕ 9:1;ಯೆ ಾ 14:12:
† 8:10 8:10 ಪ್ರಕ 14:7; 16:4: ‡ 8:11 8:11 ಕಹಿ ಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ.
ಔಷಧಗಳ ತ ಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಸಿಅಥ ಾ ಗಿಡ. § 8:11 8:11ಧ ೕರ್ 29:18;
ಯೆರೆ 9:15; 3:15: * 8:11 8:11 ವಿ ೕ 15:23: † 8:12 8:12 ವಿ ೕ
10:21-23;ಯೆ ಾ 13:10; 30. 26; ಪ್ರಕ 8:10:
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ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ ಕತ್ತ ಾಗಿ
ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು
ಪ್ರ ಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತ ಾಗಿ, ಾತಿ್ರಯ ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

13ಆಮೇಲೆ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ ಒಂದು ಹದು್ದ ಆ ಾಶದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ, ಅದರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು, “ಇನು್ನ ಉಳಿದ ಮೂವರು ದೇವದೂತರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದು ಾಗ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ‡ಕೇಡು, ಕೇಡು, ಕೇಡು” ಎಂದು
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

9
1ಐದನೆಯದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ಆ ಾಶದಿಂದ

ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ *ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನಿಗೆ
†ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ‡ಕೂಪದ §ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
2 ಅವನು ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಕೂಪದಿಂದ
ಬಂದ ಹೊಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯ *ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು.
ಕೂಪದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ ಕ ಾ್ಪಗಿ
ಹೋದವು. 3 ಹೊಗೆ ಳಗಿಂದ †ಮಿಡತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೊರಟುಬಂದವು. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂಥ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ‡ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಹುಲ್ಲ ಾ್ನಗಲಿ ಾವ ಹಣು್ಣ ತರ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಮರವ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಶ ಾಡದೆ, §ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದವ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ಾಶ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ

‡ 8:13 8:13 ಪ್ರಕ 9:12; 11:14: * 9:1 9:1 ಅಥ ಾ, ನಕ್ಷತ್ರದವನೊಬ್ಬನನು್ನ;
ಪ್ರಕ 8:10; ಯೆ ಾ 14:12; ಲೂಕ 10:18; ಪ್ರಕ 12:9: † 9:1 9:1 ಪ್ರಕ 9:2, 11;
11:7; 17:8; 20:1, 3. ಅಧೋಲೋಕವೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಳ್ಳ ಮೂಲದಲಿ್ಲನ ಪದವು
ಲೂಕ 8:31; ರೋ ಾ. 10:7 ಈ ವಚನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ‡ 9:1
9:1ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳ,ಅಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳ. § 9:1 9:1ಪ್ರಕ 1:18: * 9:2 9:2ಯೆ ಾ
34:10: † 9:3 9:3 ವಿ ೕ 10:4, 5, 12, 15; ೕವೇ. 2:2: ‡ 9:4 9:4 ಪ್ರಕ
8:7: § 9:4 9:4 ಪ್ರಕ 7:2, 3;ಯೆಹೆ. 9:4:



ಪ್ರಕಟಣೆ 9:5 xxviii ಪ್ರಕಟಣೆ 9:13

ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 5ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ *ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆಯಿತು. ಅವರಿಗುಂಟಾದ
ಾತನೆಯುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಚೇಳುಕಡಿತದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಾತನೆಗೆ

ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ †ಮನುಷ ್ಯರು ಮರಣವನು್ನ
ಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯಬೇಕೆಂದು
ಕೋರುವರು, ‡ಆದರೆಮೃತು್ಯವುಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವುದು.

7 §ಆ ಮಿಡತೆಗಳ ರೂಪವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಂತೆ ಇತು್ತ. *ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆಯೂ, †ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ
ಮುಖಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 8 ಅವುಗಳ ಕೂದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ
ಕೂದಲಿನಂತೆಯೂ ‡ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು.
9ಅವುಗಳಿಗೆಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತಿದ್ದ ಕವಚಗಳುಇದ್ದವು. §ಅವುಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಓಡುವ ರ ಾಶ್ವಗಳ ಶಬ್ದದಂತೆ ಇತು್ತ.
10 ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಲಗಳೂ, ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ *ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವು
ಅವುಗಳ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು. 11 ಅಧೋಲೋಕದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ಾ್ನಳುವ ಅರಸನು. ಅವನಿಗೆ
ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಅಬದೊ್ದೕನನೆಂತಲೂ, ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
‡ಅ ಲು್ಲ ೕನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಂಟು.

12 § ದಲನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ವಿಪತು್ತಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದವು.

13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ದೇವರ
* 9:5 9:5 ವ. 10: † 9:6 9:6 ೕಬ. 3:21; 7:15, 16;ಯೆರೆ 8:3: ‡ 9:6
9:6 ಪ್ರಕ 6:16: § 9:7 9:7 ೕವೇ. 2:4-7: * 9:7 9:7 ನಹೂ. 3:17:
† 9:7 9:7 ಾನಿ. 7:8: ‡ 9:8 9:8 ೕವೇ. 1:6: § 9:9 9:9 ೕವೇ.
2:5: * 9:10 9:10 ವ. 5: † 9:11 9:11 ೕಬ. 26:6: ‡ 9:11 9:11
ಅಂದರೆ, ಾಶ ಾಡುವವನು, ಸಂ ಾರಕನು. § 9:12 9:12 ಪ್ರಕ 8:13; 11:14:
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ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ *ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ
ಹೊರಟ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, †“ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾ
ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ‡ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15ಆಗ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆಮೂರರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗದ ಜನರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಂಟೆ, ದಿನ,
ತಿಂಗಳು, ವಷರ್ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಗದಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ
ಆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು.
16 ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು *ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋಟಿ ಎಂದು †ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. 17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಕುದುರೆಗಳಮತು್ತ ಸ ಾರರ
ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ, ಸ ಾರರ ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ,
ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಾಗಿತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ‡ಸಿಂಹಗಳ
ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು. 18 ಅವುಗಳ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಬೆಂಕಿ,
ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಎಂಬಮೂರುಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಹತ ಾಯಿತು. 19 ಆ ಕುದುರೆಗಳ
ಾಮಥ್ಯರ್ವು ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಾಲಗಳು ತಲೆಗಳುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಸಪರ್ಗಳ ಾಗೆ ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು. 20ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ
ಾಯದೆಉಳಿದಜನರು * ಾವೇ ಾಡಿಕೊಂಡವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

†ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೂತ,ಪೆ್ರೕತಗಳ‡ಪೂಜೆಯನೂ್ನ
§ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ, ಮರ ದ ಾದವುಗಳಿಂದ
* 9:13 9:13ವಿ ೕ 30:3. ಾ ಾಂತರ: ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ. † 9:14 9:14
ಪ್ರಕ 16:12: ‡ 9:14 9:14 ಪ್ರಕ 7:1: § 9:15 9:15 ಪ್ರಕ 8:7: * 9:16
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1ಪೂವರ್ 12:8;ಯೆ ಾ 5:28, 29: § 9:18 9:18 ಪ್ರಕ 8:7: * 9:20 9:20
ಧ ೕರ್ 31:29;ಯೆರೆ 1:16; 25:14: † 9:20 9:20ಪ್ರಕ 2:21: ‡ 9:20 9:20
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ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಡ ಾರದೆ, ಕೇಳ ಾರದೆ, ನಡೆಯ ಾರದೆ ಇರುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕೊಲೆ, * ಾಟ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲ.

10
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯು

1 ತರು ಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು
ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. *ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. †ಅವನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನೊ ಾದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.

‡ಅವನ ಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. 2 §ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತು್ತ. ಅವನು ಬಲ ಾಲನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡ ಾಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಟು್ಟ, 3 *ಸಿಂಹವುಘಜಿರ್ಸುವಪ್ರ ಾರಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು.
ಕೂಗಿ ಾಗ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಧ ್ವನಿಕೊಟ್ಟವು.
4 ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿ ಾಗ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ, “ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯದೆ
†ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೈವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

5 ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿಂತಿರುವವ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ದೇವದೂತನು ‡ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನು್ನ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ, 6 §ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
* 9:21 9:21 ಪ್ರಕ 21:8; 22:15; ಗ ಾ. 5:20: * 10:1 10:1ಯೆಹೆ. 1:28:
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10:4ಮೂಲ: ಅವುಗಳಿಗೆಮುದೆ್ರ ಾಕು; ಾನಿ. 8:26; 12:4, 9;ಪ್ರಕ 22:10: ‡ 10:5
10:5 ಆದಿ 14:22: § 10:6 10:6 ಪ್ರಕ 4:11:



ಪ್ರಕಟಣೆ 10:7 xxxi ಪ್ರಕಟಣೆ 10:11

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, *ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತನ
ಮೇಲೆ †ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ‡“ಇನು್ನ ತಡ ಾಡದೆ, 7 §ಏಳನೆಯ
ದೇವದೂತನು ಶಬ್ದ ಾಡುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವುದಕಿ್ಕರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ *ತನ್ನ ಾಸ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ನೆರವೇರುವುದು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಯೂನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವದೂತನಕೈಯಲಿ್ಲರುವಆ
ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

9 ಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ, †ನೀನು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕಹಿ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟನು.
ಅದು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದನು್ನ ತಿಂದ
ನಂತರ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಕಹಿ ಾಯಿತು. 11ಅನಂತರ ಆ ದೂತನು
ನನಗೆ, “ನೀನುಇನೂ್ನಅನೇಕಪ್ರಜೆ,ಜನ, ಾಷೆಗಳನೂ್ನ,ಅರಸರನೂ್ನ
ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

11
ದೇವರ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು
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1 ತರು ಾಯ *ಅಳತೆಗೊಲಿನಂಥ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು, “ನೀನೆದು್ದ ದೇವರ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡು. 2 †ಆಲಯದ
ಹೊರಗಿರುವ ಹೊ ಾಂಗಣವನು್ನ ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು, ‡ಅದು
ಅನ್ಯಜನರಿ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
§ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳು ತುಳಿ ಾಡುವರು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು *ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಾಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡುವೆನು.” 4 ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ †ಎರಡು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ
ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇವರೇ. 5 ಇವರಿಗೆ ಾವ ಾದರೂ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ‡ಇವರ ಾ ಳಗಿಂದಬೆಂಕಿಯು
ಹೊರಟು ಇವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
§ಉಂಟು ಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹತ ಾಗಬೇಕು.
6 *ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ
ಮುಚು್ಚವ ಅಧಿ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ †ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ‡ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.

7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ,

* 11:1 11:1 ಜೆಕ. 2:1, 2;ಯೆಹೆ. 40. 3:5; ಪ್ರಕ 21:15, 16: † 11:2 11:2
ಯೆಹೆ. 40. 17, 20: ‡ 11:2 11:2 ಲೂಕ 21:24: § 11:2 11:2 ಪ್ರಕ 12:6;
13:5: * 11:3 11:3ಯೆ ಾ 20:2: † 11:4 11:4ಜೆಕ. 4:3, 11, 14: ‡ 11:5
11:5 2 ಅರಸು. 1:10, 12; ಯೆರೆ 5:14: § 11:5 11:5 ಅರಣ್ಯ 16:29, 35:
* 11:6 11:6 ಅರಣ್ಯ 17:1; ಲೂಕ 4:25; ಾಕೋಬ. 5:17: † 11:6 11:6
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§ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ *ಮೃಗವು †ಇವರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದು. 8 ಈ ಾ ಗಳ
ಶವಗಳು ‡ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಾಂಕೇತಿಕ ಾಗಿ §ಸೊದೋಮ್ ಎಂದು, *ಐಗುಪ್ತ
ಎಂದೂ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಇವರ ಒಡೆಯನು ಸಹ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು. 9 ಸಕಲ ಜನ, ಕುಲ,
ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ ಅವರ
†ಶವಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‡ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಸತ್ತದ್ದಕೆ ್ಕ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು §ಸಂತೋಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವರು. 11 ಮೂರುವರೆ ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆದೇವರಿಂದಜೀವ ಾ್ವಸವುಬಂದು ಆ ಶವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು,
*ಅವರು ಾಲೂರಿ ನಿಲು್ಲವರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. 12 ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ, †“ಇಲಿ್ಲ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಬನಿ್ನರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಣಿಯು
ತಿಳಿಸಿತು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ‡ಮೇಘದಲಿ್ಲ §ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋದರು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
13 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಗಿ †ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದಂಶವು ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಏಳು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಉಳಿದವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ
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4:17: § 11:12 11:12 ಪ್ರಕ 12:5; 2 ಅರಸು. 2:11: * 11:13 11:13 ಪ್ರಕ
6:12: † 11:13 11:13 ಪ್ರಕ 16:19:
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‡ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ §ಘನಪಡಿಸಿದರು.
14 *ಎರಡನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಗೋ,

ಮೂರನೆಯವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
†ಏಳನೆಯ ತುತೂ್ತರಿ

15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದನು.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ‡ಮ ಾಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ, §“ಲೋಕದ
ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೂ *ಆತನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ,

†ಆತನುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವನು” ಎಂಬ
ಮ ಾ ೕಷಣೆ ಾಯಿತು.

16ತರು ಾಯ ‡ದೇವರಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆತನಿಗೆ §ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
17 “ಕತರ್ನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, *ಇರು ಾತನೇ ಇ ಾ್ದತನೇ,
†ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು

ಆಳುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

18ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
‡ನಿನ್ನ ಕೋಪವೂಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.

§ಸತ್ತವರು ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವ ಸಮಯವುಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, ದೇವಜನರಿಗೂ,

‡ 11:13 11:13 2ಪೂವರ್ 36:23; ೕನ. 1:9: § 11:13 11:13ಯೆಹೋ.
7:19; ಪ್ರಕ 14:7; 16:9, 19:7: * 11:14 11:14 ಪ್ರಕ 8:13; 9:12: † 11:14
11:15 ಪ್ರಕ 10:7 ‡ 11:15 11:15 ಪ್ರಕ 16:17; 19:1: § 11:15 11:15 ಪ್ರಕ
12:10: * 11:15 11:15 ಕೀತರ್ 2:2; ಲೂಕ 9:20; ಅ. ಕೃ. 4:26: † 11:15
11:15 ಾನಿ. 2:44; 7:14, 18, 27; ಲೂಕ 1:33; ಇಬಿ್ರ. 1:8; ೕ ಾ 12:34:
‡ 11:16 11:16 ಪ್ರಕ 4:4: § 11:16 11:16 ಪ್ರಕ 4:10: * 11:17 11:17
ಮೂಲ. ಇರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ದತನೇ. ಪ್ರಕ 16:5; ಪ್ರಕ 1:4, 8; 4:8: † 11:17 11:17
ಕೀತರ್ 97:1;ಪ್ರಕ 19:6: ‡ 11:18 11:18 ಕೀತರ್ 2:5; 110:5: § 11:18 11:18
ಪ್ರಕ 6:10; 20:12; ಾನಿ. 7:10; 2 ಥೆಸ. 1:6, 7:
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*ನಿನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ

†ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ ವಿ ಾಶಗೊಳಿಸುವ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

19 ‡ಆಗಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದೇ ಾಲಯವುತೆರೆಯಿತು. §ಆತನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಾಣಿಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಜರ್ನೆ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚುಗಳು, ಭೂಕಂಪವು, *ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12
ಘಟಸಪರ್ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮ ಾ ಚಿಹೆ್ನಯು ಾಣಿಸಿತು.
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು *ಸೂಯರ್ಭೂಶಿತ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಾದದಡಿಯಲಿ್ಲ
ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2 †ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದು್ದ

ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
3 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಚಿಹೆ್ನಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ
‡ಕೆಂಪು ಘಟಸಪರ್ ಂದು ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ §ಏಳು ತಲೆಗಳೂ
*ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ †ಏಳು
ಕಿರೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. 4 ಅದು ತನ್ನ ಾಲದಿಂದ ‡ಆ ಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವನು್ನ ಎಳೆದು §ಭೂಮಿಗೆ
* 11:18 11:18ಪ್ರಕ 19:5: † 11:18 11:18ಪ್ರಕ 13:10: ‡ 11:19 11:19
ಪ್ರಕ 15:5: § 11:19 11:19 ಇಬಿ್ರ. 9:4: * 11:19 11:19 ಪ್ರಕ 16:21:
* 12:1 12:1 ಕೀತರ್ 104:2; ಪರಮ. 6:10: † 12:2 12:2ಯೆ ಾ 66:7-10;
ಮೀಕ. 4:10; ಮ ಾ್ತ 24:8; ೕ ಾ 16:21: ‡ 12:3 12:3ಯೆ ಾ 27:1; ಪ್ರಕ
17:3: § 12:3 12:3 ಪ್ರಕ 13:1; 17:9, 12: * 12:3 12:3 ಾನಿ. 7:7:
† 12:3 12:3 ಪ್ರಕ 19:12: ‡ 12:4 12:4 ಪ್ರಕ 8:7: § 12:4 12:4 ಾನಿ.
8:10:



ಪ್ರಕಟಣೆ 12:5 xxxvi ಪ್ರಕಟಣೆ 12:10

ಎಸೆಯಿತು. ಹೆರುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆತ್ತ ಕೂಡಲೇ *ಆಕೆಯ
ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಆಕೆಯಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು್ತ. 5 ಆಕೆ †ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಆಳಬೇ ಾದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಕೂಸು
ಪಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
6ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ ‡ ಾವಿರದ
ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ೕಷಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡಳು.

7ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. §ಮೀ ಾಯೇಲನೂ ಅವನ
ದೂತರೂ ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಘಟಸಪರ್ವೂ
*ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾ ಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ
ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸೋಲನ್ನಪಿ್ಪತು.
ಹೀಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.
9 †ಭೂಲೋಕದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಆಮ ಾ ಘಟಸಪರ್ವುಅಂದರೆ ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ
ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ‡ಪು ಾತನ ಸಪರ್ವನು್ನ §ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳ ಾಯಿತು.
ಅವನ ದೂತರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು,
“ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ *ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ಾಜ್ಯವೂ, ಆತನ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಆರಂಭ ಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ ಾ †ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ
* 12:4 12:4ಮ ಾ್ತ2:16: † 12:5 12:5ಮ ಾ್ತ2:6;ಪ್ರಕ2:27: ‡ 12:6 12:6
ಪ್ರಕ 11:2, 3; 13:5: § 12:7 12:7ಯೂದ. 9: * 12:7 12:7ಮ ಾ್ತ 25:41;
2 ಪೇತ್ರ. 2:4;ಯೂದ 6: † 12:9 12:9 ಪ್ರಕ 20:3, 10; 13:14; ೕ ಾ 8:44:
‡ 12:9 12:9ಆದಿ3:1;ಪ್ರಕ20:2: § 12:9 12:9ಲೂಕ10:18; ಾ. 12:31:
* 12:10 12:10ಅಥ ಾ ಜಯವೂ. ಪ್ರಕ 7:10; 19:1: † 12:10 12:10 ೕಬ.
1:9; 2:5; ಜೆಕ. 3:1:
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ದೂರು ಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 11 ಅವರು ‡ಮರಣದವರೆಗೆ
ತಮ್ಮ § ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಾ ಯ ಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ *ಅವನನು್ನ
ಜಯಿಸಿದರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ †ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವವರೇ, ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ‡ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರಗಳೇ
ನಿಮ್ಮ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು
§ತನಗಿರುವ ಾಲವು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮ ಾ
ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿತು.

13 ಘಟಸಪರ್ನು ಾನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, *ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು †ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾರಿಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
‡ಆಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹದಿ್ದನ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಲಿ್ಲ
ಆಕೆಯು ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ ಸಪರ್ನಿಗೆ
ಸಿಗದಂತೆ ೕಷಣೆ ಹೊಂದಿದಳು. 15 ಆ ಸಪರ್ನು ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ
ಾ ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ
ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು
ಘಟಸಪರ್ನು ತನ್ನ ಾ ಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನದಿಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.
17 ಆಗ ಘಟಸಪರ್ನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,
§ಆಕೆಯ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, *ದೇವರ
‡ 12:11 12:11 ಪ್ರಕ 2:10: § 12:11 12:11 ಲೂಕ 14:26; ೕ ಾ 12:25:
* 12:11 12:11ಪ್ರಕ 15:2; ೕ ಾ 16:33; ರೋ ಾ. 8:37; 16:20: † 12:12
12:12 ಕೀತರ್ 96:11;ಯೆ ಾ 44:23; 49:13; ಪ್ರಕ 18:20: ‡ 12:12 12:12 ಪ್ರಕ
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ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು †ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಮೇಲೆ ‡ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು,

18ಸಮುದ್ರ ತೀರದಮರಳಿನಮೇಲೆ ನಿಂತನು.

13
ಎರಡು ಮೃಗಗಳು

1 *ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
†ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ, ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ, ಕೊಂಬುಗಳ
ಮೇಲೆ ಹತು್ತ ಕಿರೀಟಗಳೂ, ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ‡ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಾಮಗಳೂಇದ್ದವು. 2 ಾನು ಕಂಡಮೃಗವುಚಿರತೆಯಂತಿತು್ತ ಅದರ
ಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಾಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅದರ ಾಯಿ ಸಿಂಹದ
ಾಯಿಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. §ಅದಕೆ್ಕ ಘಟಸಪರ್ನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ,

*ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಅದರ
ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯುವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆ ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯವು ಾಸಿ ಾಯಿತು,
†ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ಆಮೃಗವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
4 ಘಟಸಪರ್ನು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಆ ಘಟಸಪರ್ನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ಮೃಗಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ, ‡“ಈ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಸ ಾನರು ಾರು?
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರು ಶಕ್ತರು?” ಎಂದರು.

5 §ಬ ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನೂ್ನ
ಆಡುವ ಾಯಿ ಅದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ *ನಲವತೆ್ತರಡು
ತಿಂಗಳ ಪಯರ್ಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ
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ಅದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ ಮೃಗವು ಾಯಿದೆರೆದು ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಾಮವನೂ್ನ, ಆತನು ಾಸಿಸುವ
ನಿ ಾಸವನೂ್ನ, ಪರಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ದೂಷಿಸಿತು. 7 †ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವಜನರಮೇಲೆ ‡ಯುದ್ಧ ಾಡಿಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದಕೆ್ಕ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತುಮತು್ತ ಸಕಲ ಕುಲ,ಜನ, ಾಷೆ,ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮೇಲೆಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವುಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 8§ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ ದಲೇ
ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ *ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ
†ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವರು.

9 ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, 10 §ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವನು ಾನೇ
ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವನು, *ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ಾಯುವನು. †ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದೆ.

11 ‡ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವು ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಇದಕೆ್ಕ §ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು,
ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಾತ ಾಡಿತು. 12 ಈ ಮೃಗವು
ದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಎದುರು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ,

ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯ ಾಸಿ ಾದ * ದಲನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಭೂಲೋಕವೂ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಾಡಿತು.
13 ಇದು ಜನರ ಮುಂದೆ †ಬೆಂಕಿ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ
ಇಳಿದುಬರುವಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, 14 ಆ
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ದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ‡ಮರಳುಗೊಳಿಸಿತು್ತ.
ಅವರಿಗೆ, §ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ ಮೃಗದ
ಘನ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿತು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವು
ಇದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವು ಾತ ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ,
*ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ †ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಆದಕಿ್ಕತು್ತ. 16 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು,

ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು, ಬಡವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು,
ಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ‡ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಹಣೆಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿತು್ತ. 17ಆ
ಗುರುತು ಾರಿಗಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲು
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತು ಾವುದೆಂದರೆ § ದಲನೆಯಮೃಗದ
ಹೆಸರು ಅಥ ಾ *ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ.

18 †ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು ಾನವು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಬುದಿ್ಧವಂತನು
ಆ ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಎಣಿಸಲಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಖೆ್ಯಯು 666.

14
ಕುರಿಮರಿಯುಮತು್ತ ಆತನ ಜನರು

1ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ *ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
†ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
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ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ‡ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. §ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರೂ
ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ *ಜಲಪ್ರ ಾಹದ ೕಷದಂತೆಯೂ †ದೊಡ್ಡ
ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಾನು
ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ‡ವೀಣೆಗಳನು್ನ§ ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಡುತಿ್ತರುವ
ವೀಣೆ ಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 3 ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ
ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ *ಹೊಸ
ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರ ಹೊರತು †ಬೇರೆ
ಾರೂ ಆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಯ ಾರರು. 4 ಇವರು ‡ಕನೆ್ಯಯರಂತೆ

§ಕಳಂಕರಹಿತರು, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದವರು.
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು. ಇವರು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
*ಪ್ರಥಮಫಲದಂ ಾದರು. 5 ಇವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇವರು †ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಮೂವರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳು

6 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ‡ಆ ಾಶಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಭೂನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾರಿಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
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ನಿತ್ಯ ಾದ ಶುಭವತರ್ ಾನವು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 7 ಆ ದೂತನು,
“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಸಮಯವು
ಬಂದಿದೆ. ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, §ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ *ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, †“ಬಿದ್ದಳು!
ಬಿದ್ದಳು! ‡ ಾಬೆಲೆಂಬ ಮ ಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ಆಕೆಯು
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ §ತನ್ನ ಅತಿ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
*ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು,
“ ಾವ ಾದರೂ ಾವುದೇ †ಮೃಗವನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿ ‡ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅದರ
ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 10 ಅವನೂ ಸಹ §ದೇವರ
ಕೋಪವೆಂಬ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಬೆರಸದೇ ಾಕಿದ *ದೇವರ
ೌದ್ರವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಮುಂದೆಯೂ †ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ಗಂಧಕದಿಂದಲೂ
ಾತನೆಪಡುವನು. 11 ‡ಅಂಥವರ ಾತನೆಯ ಹೊಗೆಯು

ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರು ಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ, §ಮೃಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರಿನ
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ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಲಿ *ಹಗಲೂ ಾತಿ್ರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವರು” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದನು. 12 †ಇದರಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ‡ದೇವಜನರ ಾಳೆ್ಮಯು ಇಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಬೇ ಾಗಿದೆ.

13 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು, “ಇಂದಿನಿಂದ §ಕತರ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಾಯುವವರು *ಧನ್ಯರು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮನು,
“ ೌದು, ಅವರು ಧನ್ಯರೇ. †ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ
ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಮತು್ತ ಅವರ ಸುಕೃತ್ಯಗಳುಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

14 ಆಗ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೇಘವು
ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿದ್ದ
ಒ ಾ್ಬತನು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. §ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವೂ, ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲೂ
ಇದ್ದವು. 15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೂತನು *ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ
ಬಂದು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೆ, †“ಭೂಮಿಯ ಪೈರು
ಾಗಿದೆ, ಕೊಯು್ಯವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ. ‡ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ
ಾಕಿ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು.

16ಮೇಘದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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17 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನ ಬಳಿಯೂ ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲು ಇತು್ತ. 18 ತರು ಾಯ §ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಂದು, ಆ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿನವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ.
*ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು ಪೂ ಾ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. 19ಆಗ ಆ ದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿ, †ದೇವರ
ೌದ್ರವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆಗೆ ಾಕಿದನು. 20ಆಗ ಆಲೆಯನು್ನ

‡ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಳಿದರು. ಆ
ಆಲೆ ಳಗಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಟು ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿ ಾಣಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು §ಮುನೂ್ನರು ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷು್ಟ
ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

15
ಅಂತಿಮಉಪದ್ರವಗಳು

1 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ *ಮತೊ್ತಂದು ಮ ಾ
ಚಿಹೆ್ನಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. †ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳಿದ್ದವು, ಇವು ಕಡೇ ಉಪದ್ರವಗಳು.
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರ ೌದ್ರವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.

2 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ‡ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸದೆಯೂ §ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
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14:19ಯೆ ಾ 63:2, 3; ಪ್ರ ಾ 1:15; ಪ್ರಕ 19:15: ‡ 14:20 14:20 ಇಬಿ್ರ. 13:12:
§ 14:20 14:20ಮೂಲ: ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಾ್ತದ್ಯ. * 15:1 15:1 ಪ್ರಕ 12:1,
3: † 15:1 15:1ಪ್ರಕ 16:1; 17:1; 21:9: ‡ 15:2 15:2ಪ್ರಕ 4:6: § 15:2
15:2 ಪ್ರಕ 13:17:



ಪ್ರಕಟಣೆ 15:3 xlv ಪ್ರಕಟಣೆ 15:6

ಸಂಖೆ್ಯಯ *ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು
†ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದ ‡ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಅವರು §ದೇವರ
ಾಸ ಾದ * ೕಶೆಯ ಾಡನೂ್ನ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
ಾಡನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ,

†“ಕತರ್ ಾದ ದೇವರೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹ ಾ್ತದವುಗಳೂ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ.

‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ.
§ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂಸತ್ಯವೂಆಗಿವೆ.

4 ಕತರ್ನೇ, *ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದವರು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದವರು ಾ ಾದರು
ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?

†ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ
‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.”

5 ಇ ಾದ ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ
ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಏಳು *ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರವೂ,
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ಪ್ರ ಾಶವೂ ಆದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತು್ತ
†ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.
7 ‡ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ
§ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತ ಾದ ದೇವರ
ೌದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ *ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

8 †ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆ ಆಲಯ ತುಂಬಿತು್ತ. ಆ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ‡ಆ ಆಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

1 ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು *ಆಏಳುಮಂದಿದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವುಹೋಗಿ
†ಆಏಳುಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
‡ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

2 ಆಗ ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು §ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆ *ಭೀಕರ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳು ಎದ್ದವು.

† 15:6 15:6 ಪ್ರಕ 1:13: ‡ 15:7 15:7 ಪ್ರಕ 4:6: § 15:7 15:7 ಪ್ರಕ 1:18;
4:9; 5:13: * 15:7 15:7 ಪ್ರಕ 5:8: † 15:8 15:8 ವಿ ೕ 40. 34;ಯೆ ಾ
6:4;ಹ ಾ್ಗ. 2:7; 1ಅರಸು. 8:10; 2ಪೂವರ್ 5:13, 14: ‡ 15:8 15:8ವಿ ೕ 40.
35; 1 ಅರಸು. 8:11: * 16:1 16:1 ಪ್ರಕ 15:1: † 16:1 16:1 ಪ್ರಕ 15:7:
‡ 16:1 16:1 ಕೀತರ್ 79:6;ಯೆರೆ 10:25;ಚೆಫ. 3:8: § 16:2 16:2ಪ್ರಕ 13:16:
* 16:2 16:2 ವ. 11; ವಿ ೕ 9:9-11:



ಪ್ರಕಟಣೆ 16:3 xlvii ಪ್ರಕಟಣೆ 16:9

3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಅದು ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನ †ರಕ್ತದ ಾ ಾಯಿತು
ಮತು್ತ ‡ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸತ್ತವು.

4ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ §ನದಿಗಳ
ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ *ಅವುಗಳ ನೀರು
ರಕ್ತ ಾಯಿತು.

5ಆಮೇಲೆ ಜ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ದೂತನು, “ನೀನು †ಇರು ಾತನೂ
‡ ಇ ಾ್ದತನೂ §ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು ಆಗಿರುವ ದೇವರು,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವಿ. 6 ಅವರು *ನೀತಿವಂತರ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ †ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ‡ನೀನು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಾತ್ರರು.” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ §ಯಜ್ಞವೇದಿಯು
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ, *ನಿನ್ನ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಸೂಯರ್ನ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸುಡುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 9 ಮನುಷ ್ಯರು
ಬಲ ಾದಬಿಸಿಲಿನಿಂದಸುಟು್ಟಹೋ ಾಗೂ್ಯ ಅವರುಈಉಪದ್ರವಗಳ

† 16:3 16:3 ಪ್ರಕ 8:8: ‡ 16:3 16:3 ಪ್ರಕ 8:9; ವಿ ೕ 7:20, 21 § 16:4
16:4 ಪ್ರಕ 8:10: * 16:4 16:4 ವಿ ೕ 7:17-20: † 16:5 16:5 ಪ್ರಕ 11:17;
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ಮೇಲೆಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಾಮವನು್ನ †ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ,
ಅವರು ‡ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಮೃಗದ
§ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು *ಅದರ ಾಜ್ಯವು ಕತ್ತ ಾಯಿತು.
ಜನರು ಾತನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡು,
11 ತಮ್ಮ ಾತನೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ †ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ
‡ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
§ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲು,
*ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಾಜರಿಗೆ ಾಗರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ
†ಅದರ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 13ಆಗ ‡ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ,
§ಮೃಗದ ಾಯಿಂದ ಮತು್ತ *ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಂದ
ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
14 ಇವು †ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಭೂ ಾತ್ಮಗ ಾಗಿದು್ದ
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
‡ದೇವರ ಮ ಾದಿನದ §ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
15 “ಇಗೋ*ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು‡ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
† 16:9 16:9 ಪ್ರಕ 16:11, 21: ‡ 16:9 16:9 ಾನಿ. 5:22 23; ಪ್ರಕ 2:21:
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† 16:11 16:11 ವ. 2: ‡ 16:11 16:11 ಪ್ರಕ 11:13 § 16:12 16:12
ಪ್ರಕ 9:14: * 16:12 16:12ಯೆ ಾ 41:2, 25; 46:11: † 16:12 16:12
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ತಿರು ಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ§ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಧನ್ಯನು.”

16 ಆಗ *ಅವು ಭೂ ಾಜರನು್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
†ಅಮರ್ಗೆದೊ್ದೕನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ಆಗ ಆಲಯದ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಿ “ಸಂಭವಿಸಿ
‡ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ §ಮಿಂಚುಗಳೂ, ಾದಗಳೂ,
ಗುಡುಗುಗಳೂಉಂಟಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು.
ಮನುಷ ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ
ಭೂಕಂಪ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 19 †ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣವು ‡ಮೂರು ಾಗ ಾಗಿ
ಬಿರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆಗ
ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ § ಾಬೆಲನು್ನ * ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು †ತನ್ನ
ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ‡ದಿ್ವೕಪವು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಮರೆ ಾದವು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಾಣದಂ ಾದವು. 21ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ §ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.
ಒಂದೊಂದು ಅಲಿಕಲು್ಲ ಸು ಾರು *ನಲ್ವತು್ತ ಕಿಲೊ ಾ್ರಮಿನಷು್ಟ
ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯ ಉಪದ್ರವವು ಬಹಳ
§ 16:15 16:15 ಮ ಾ್ತ 24:42; 25:13; 26:41; ಾಕರ್ 14:34-38; 1 ಕೊರಿ
16:13: * 16:16 16:16ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳುಅಥ ಾ ದೆವ್ವಗಳು. † 16:16 16:16
ಅಂದರೆ ಮೆಗೆದೊ್ದೕ ಬೆಟ್ಟ; ಜೆಕ. 12:11; ಾ್ಯಯ 5:19: ‡ 16:17 16:17 ಪ್ರಕ 10:6
§ 16:18 16:18 ಪ್ರಕ 4:5; 8:5; 11:19: * 16:18 16:18 ಪ್ರಕ 6:12; 11:13:
† 16:19 16:19ಪ್ರಕ 11:8: ‡ 16:19 16:19ಪ್ರಕ 11:13: § 16:19 16:19
ಪ್ರಕ 14:8: * 16:19 16:19 ಪ್ರಕ 18:5: † 16:19 16:19 ಪ್ರಕ 14:10:
‡ 16:20 16:20 ಪ್ರಕ 6:14: § 16:21 16:21 ಪ್ರಕ 11:19; ವಿ ೕ 9:23-25
* 16:21 16:21ಮೂಲ: ಒಂದು ತ ಾಂತು, ಸು ಾರು ನೂರು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕ.
ಹಳೇ ಾಲ ಾನವನು್ನ ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆ ಅಥ ಾ ತೂಕ.
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ವಿಪರೀತ ಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯರು
†ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

17
ಾಬೆಲೆಂಬಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಶವು

1 *ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ †ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಬಂದು, “ ಾ, ‡ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತರುವ
§ಮ ಾಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆಗುವ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 *ಅವ ಂದಿಗೆ ಭೂ ಾಜರು †ಜಾರತ್ವ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಆಕೆಯ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
‡ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವನು
ದೇವ ಾತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ §ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು *ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೃಗದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮೃಗದ
ಮೈಮೇಲೆ ಾ್ಲ †ದೂಷಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು.
‡ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು §ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ರ ಾ್ತಂಬರವನೂ್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ *ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಜಾರತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
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ಪ್ರಕ 19:2;ಯೆ ಾ 1:21;ಯೆರೆ 2:20 * 17:2 17:2ಅಥ ಾ ಅವಳ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿ. † 17:2 17:2 ಅಂದರೆ, ದೇವದೊ್ರೕಹ; ಯೆ ಾ 23:17; ನಹೂ. 3:4:
‡ 17:2 17:2ಯೆರೆ 51:7; ಪ್ರಕ 14:8: § 17:3 17:3 ಪ್ರಕ 21:10;ಯೆರೆ 43:5:
* 17:3 17:3ಪ್ರಕ 12:3: † 17:3 17:3ಪ್ರಕ 13:1 ‡ 17:3 17:3ಪ್ರಕ 17:7,
9, 12: § 17:4 17:4 ನೇರಳೆ. ಪ್ರಕ 18:16: * 17:4 17:4ಯೆರೆ 51:7; ಪ್ರಕ
18:6:
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ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 5 ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, “ಮಹ ಾ್ತದ
† ಾಬೆಲೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳ ಾತೆ” ಎಂಬ ‡ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು §ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತವನೂ್ನ *ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ನೀಡಿ
ಹತ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಾನು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟೆ್ಟನು. 7 ಆದರೆ ಆ
ದೇವದೂತನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ “ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್
ಪಡುತಿ್ತರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಅವಳ
ಾಹನ ಾಗಿದ್ದ ಮೃಗದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃಗ ಇರುವ †ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ‡ ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಮೃಗವು ದಲು ಇದದೂ್ದ,
ಈಗ ಇಲ್ಲದೂ್ದ, ಮತು್ತ §ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ *ಏರಿ ಬಂದು
ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿರುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು †ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ,ಅವರುಈಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿಇದು ದಲು
ಇದಿ್ದತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.

9 “ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‡ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಬೇಕು. ಆ
ಏಳುತಲೆಗಳುಆಹೆಂಗಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಏಳುಬೆಟ್ಟಗ ಾಗಿವೆ.
10 §ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಏಳು ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಐದು ಾಜರು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇನು್ನ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನುಬಂ ಾಗಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಇರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11ಇದಲ್ಲದೆ
† 17:5 17:5 ಪ್ರಕ 14:8: ‡ 17:5 17:5 ವ. 7: § 17:6 17:6 ಪ್ರಕ 16:6;
13:15: * 17:6 17:6 ಪ್ರಕ 2:13: † 17:7 17:7 ವ. 5: ‡ 17:7 17:7
ವ. 11; ಪ್ರಕ 1:4; 13:3: § 17:8 17:8 ಪ್ರಕ 9:1: * 17:8 17:8 ಪ್ರಕ 11:7:
† 17:8 17:8ಪ್ರಕ 3:5: ‡ 17:9 17:9ಪ್ರಕ 13:18: § 17:10 17:10ಅಥ ಾ,
ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳುಮಂದಿ ಅರಸುಗಳಿ ಾ್ದರೆ.
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* ದಲಿದು್ದ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗವು ಾನೇ ಎಂಟನೆಯ
ಅರಸನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಏಳು ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವನು ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.

12 “†ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇನೂ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದದಿರುವ ಹತು್ತ ಾಜರುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಾಜರಂತೆ
‡ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗದೊಂದಿಗೆ
ಹೊಂದುವರು. 13ಅವರು ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನೂ್ನ
ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡುವರು. 14 §ಅವರು ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು. ಆದರೆ
ಆತನು *ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಕುರಿಮರಿಯು †ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ದೇವರು
‡ಕರೆದವರೂ, ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ ಆಗಿರುವ
ಆತನವರು ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆ ಜಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವರು.”

15 ಇನೂ್ನ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, §“ಆ
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ನೀರನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು
ಜ ಾಂಗಳನು್ನ, ಜನ ಸಮೂಹಗಳನು್ನ, ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ, ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನೋಡಿದ *ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆಯಲ್ಲ? ಅವುಗಳು
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
†ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಅವಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು,
‡ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 17 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
* 17:11 17:11ವ. 8;ಪ್ರಕ 11:17: † 17:12 17:12ವ. 16; ಾನಿ. 7:24;ಜೆಕ.
1:18-21;ಪ್ರಕ 13:1: ‡ 17:12 17:12ಪ್ರಕ 18:10, 17, 19: § 17:14 17:14
ಪ್ರಕ 16:14: * 17:14 17:14 ಧ ೕರ್ 10:17; ಕೀತರ್ 136:3; ಾನಿ. 2:47; 1
ತಿ . 6:15;ಪ್ರಕ 19:16;ಅ. ಕೃ. 10:36: † 17:14 17:14ಪ್ರಕ 3:21: ‡ 17:14
17:14ಲೂಕ 18:7; ರೋ ಾ. 1:6: § 17:15 17:15ವ. 1: * 17:16 17:16
ವ. 12; ಾನಿ. 7:24; ಜೆಕ. 1:18-21; ಪ್ರಕ 13:1: † 17:16 17:16ಯೆಹೆ. 16:37,
39: ‡ 17:16 17:16 ಪ್ರಕ 18:8; ಾಜ 21:9:
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ತನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ,ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆಯೂ
ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ §ತಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಇದನು್ನ ಅವುಗಳ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು. 18 ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಭೂ ಾಜರ
ಮೇಲೆ ಆಳುವಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿದ *ಮ ಾನಗರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.”

18
ಾಬೆಲಿನ ಪತನವು

1ಇ ಾದನಂತರಮ ಾಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ *ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. †ಅವನ ತೇಜಸಿ್ಸನ
ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾಯಿತು. 2 ಅವನು ಬಲ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗು ಾ್ತ “ಬಿದ್ದಳು, ಬಿದ್ದಳು, ‡ ಾಬೆಲ್ ಎಂಬ
ಮ ಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು! ಅವಳು §ದೆವ್ವಗಳ ಾಸ ಾ್ಥನವೂ,
ಎ ಾ್ಲ ದು ಾತ್ಮಗಳಿಗೂ, *ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಗೂಡೂ ಆದಳು. 3 ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳವರೂ †ಅವಳ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ೌ್ರಯರ್ದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದರು. ‡ಅವ ಂದಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದರು. ಅವಳ §ಭೋಗವಿ ಾಸದಿಂದ ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುವಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು,

“ನನ್ನ ಜನರೇ, *ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ,
ಏಕೆಂದರೆಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗ ಾರದು.

§ 17:17 17:17 2ಥೆಸ. 2:11: * 17:18 17:18ಪ್ರಕ 16:19; 11:8: * 18:1
18:1 ಪ್ರಕ 17 1, 7: † 18:1 18:1ಯೆಹೆ. 43:2: ‡ 18:2 18:2ಯೆ ಾ 21:9;
ಪ್ರಕ 14:8: § 18:2 18:2ಯೆರೆ 50:39; 51:37; ಚೆಫ. 2:14,15: * 18:2
18:2ಯೆ ಾ 14:23: † 18:3 18:3 ಪ್ರಕ 14:8: ‡ 18:3 18:3ಅಥ ಾ,ಅವಳ
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ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸ ಾರದು.
5 †ಅವಳ ಾಪಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸೇರಿ ಆ ಾಶದ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ

ಬೆಳೆದಿವೆ.
‡ದೇವರು ಅವಳ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

6 §ಇತರರಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ *ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಕಲಸಿಕೊಟ್ಟ † ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕಲಸಿ
ಕೊಡಿರಿ.

7 ‡ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುಖಭೋಗವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ೕ

ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಾತನೆಯನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ
ಕೊಡಿರಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ,
§‘ ಾನು ಾಣಿ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,

ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ದುಃಖವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

8ಆದ್ದರಿಂದಉಪದ್ರವಗಳುಮರಣ, ಗೋ ಾಟಮತು್ತ ಾಮಗಳು
*ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ †ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು
ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

‡ಅವಳುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಳು.
9-10 “§ಅವ ಂದಿಗೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಭೋಗಿಗ ಾದ ಭೂ ಾಜರು
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ಅವಳ *ದಹನದಿಂದೇರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟು್ಟ
ಅವಳಿ ಾಗಿ †ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಳು ಾ್ತ ‡ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಅ ್ಯೕ
ಅ ್ಯೕ §ಮ ಾ ನಗರ ಾದ ಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಂಡನೆಯು *ಒಂದೇ
ಾಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಶೋಕಿಸುವರು.
11 “ಇದಲ್ಲದೆ †ಭೂಮಿಯ ವತರ್ಕರು ಅವಳಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ

ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, 12 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪು
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಮರಮುಟು್ಟ ಮತು್ತ ದಂತದ ಾ ಾನುಗಳು,
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಮರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ.
ಸುಗಂಧ ಸರಕುಗ ಾದ 13 ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ, ಧೂಪ, ರಕ್ತಬೋಳ,
ಸುಗಂಧತೈಲ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ ಹಿಟು್ಟ, ಗೋದಿ,
ದನ, ಕುರಿ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಗು ಾಮರು, ಮನುಷ ್ಯ ಾ್ರಣಗಳು
ಇವೇ ದ ಾದ ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವರು. 14 ‘ನೀನು

ಬಯಸಿದ ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವು. ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ವೈಭವವು ಾಗೂ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಸೊಗಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ
ಾಶ ಾದವು. ಅವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ.’

15 ‡ಆ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಅವಳಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ
ವತರ್ಕರು §ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅವಳ ಾತನೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಭಯಪಟು್ಟ ದುಃಖಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, 16 ‘ಅ ್ಯೕ ಅ ್ಯೕ
ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ, ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ
* 18:9-10 18:9-10 ಪ್ರಕ 18:18; 19:3; ಆದಿ 19:28: † 18:9-10 18:9-10
ಪ್ರಕ 18:15, 17: ‡ 18:9-10 18:9-10ಯೆರೆ 50. 46: § 18:9-10 18:9-10
ಪ್ರಕ 14:8: * 18:9-10 18:9-10 ಪ್ರಕ 18:17, 19; ವ. 8: † 18:11 18:11
ಪ್ರಕ 18:3, 15;ಯೆಹೆ. 27:36: ‡ 18:15 18:15 ಪ್ರಕ 18:3, 11: § 18:15
18:15 ವ. 10:
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*ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮ ಾಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಎಂಥ ದುಗರ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.’ 17 ಅಷು್ಟ ಐಶ್ವಯರ್ವು †ಒಂದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ
‡ಹಡಗುಗಳ ಯಜ ಾನರೂ, ಪಯಣಿಗರೂ, ಾವಿಕರೂ
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, 18 §ಅವಳ ದಹನದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ *‘ಈ
ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಾವುದು?’ ಎಂದು
ರೆಯಿಡುವರು. 19 ಅನಂತರ ಅವರು †ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಮಣ್ಣನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ‘ಅ ್ಯೕ ಅ ್ಯೕ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಅವಳ ಅಮೂಲ್ಯ
ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರ ಾ್ಲ, §ಇವಳು ಒಂದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾದಳ ಾ್ಲ’ ”ಎಂದು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
20 *ಪರಲೋಕವೇ, ದೇವಜನರೇ, ಅ ಸ್ತಲರೇ, †ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ
ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಇವಳು
ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಇವಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

21 ಆಗ §ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ
ಕಲಿ್ಲನಂತಿರುವ *ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಬಿ ಾಡಿ, †“ಮ ಾಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾಬೆಲನು್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಂ ಾಚಾರದಿಂದ
ಬಿ ಾಡುವನು. ಅದು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಬೆಲೇ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆ ಾರರೂ, ಾದ್ಯ ಾರರೂ, ಕೊಳಲು ಊದುವವರೂ,
* 18:16 18:16 ಪ್ರಕ 17:4: † 18:17 18:17 ಪ್ರಕ 18:10, 19: ‡ 18:17
18:17 ಯೆಹೆ. 27:28, 29: § 18:18 18:18 ವ. 9: * 18:18 18:18
ಯೆಹೆ. 27:30, 32; ಪ್ರಕ 13:4: † 18:19 18:19ಯೆಹೋ. 7:6; ೕಬ. 2:12:
‡ 18:19 18:19ಪ್ರಕ 18:3, 15: § 18:19 18:19ಪ್ರಕ 18:10, 17: * 18:20
18:20ಧ ೕರ್ 32:43;ಯೆರೆ 51:48;ಪ್ರಕ 12:12: † 18:20 18:20ಲೂಕ 11:49,
50. ‡ 18:20 18:20 ಪ್ರಕ 19:2: § 18:21 18:21 ಪ್ರಕ 5:2; 10:1:
* 18:21 18:21ಯೆರೆ 51:63, 64: † 18:21 18:21 ವ. 10: ‡ 18:22
18:22ಯೆ ಾ 14:11; 24:8;ಯೆಹೆ. 26:13:
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ತುತೂ್ತರಿಯವರೂ ದ ಾದವರ ಧ ್ವನಿಯೂ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದೇ ವಿಧ ಾದ ಕಸಬು ಾರನೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. §ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸದು. 23 ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಪ್ರ ಾಶಿಸದು. *ವಧೂವರರ ಸ್ವರವುನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರದು.
†ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಗ ಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ‡ನಿನ್ನ
ಾಟದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದವರು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
24 “§ಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವಜನರ ರಕ್ತವು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವೂ *ಅವಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕತ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮ ಾ

ಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅವರು,
“†ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ. ‡ರಕ್ಷಣೆಯೂ, §ಮಹಿಮೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. 2 *ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು
ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ, ತನ್ನ ಜಾರತ್ವದಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ
ಕೆಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ †ಆ ಮ ಾ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವಳು
ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ‡ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 3 ಎರಡನೆಯ ಾರಿ, “ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ

ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿ, §ಅವಳ ದಹನದಿಂದುಂಟಾದ ಹೊಗೆಯು
§ 18:22 18:22 ಪ್ರಸಂಗಿ. 12:4;ಯೆರೆ 25:10: * 18:23 18:23ಯೆರೆ 7:34;
16:9; 33:11: † 18:23 18:23ಯೆ ಾ 23:8: ‡ 18:23 18:23 ನಹೂ. 3:4:
§ 18:24 18:24 ಪ್ರಕ 17:6; ಮ ಾ್ತ 23:35, 36: * 18:24 18:24 ಮೂಲ:
ಅವಳಲಿ್ಲ. * 19:1 19:1 ಪ್ರಕ 11:15: † 19:1 19:1 ಅಂದರೆ. ಕತರ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಕೀತರ್ 105:45; 106:1: ‡ 19:1 19:1ಅಥ ಾ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ. § 19:1
19:1 ಪ್ರಕ 4:11; 7:10; 12:10: * 19:2 19:2 ಪ್ರಕ 15:3; 16:7: † 19:2
19:2 ಪ್ರಕ 17:1: ‡ 19:2 19:2 ಧ ೕರ್ 32:43; 2 ಅರಸು. 9:7; ಪ್ರಕ 6:10;
16:6: § 19:3 19:3ಯೆ ಾ 34:10; ಪ್ರಕ 18:9, 18; ಪ್ರಕ 14:11:
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ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಆ ಾಲು ್ಕ
ಜೀವಿಗಳೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರಿಗೆ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ, †“ಆಮೆನ್, ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ” ಎಂದರು.
ಕುರಿಮರಿಯವಿ ಾಹದ ಔತಣ

5 ಆ ಮೇಲೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು,
“ದೇವರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು
ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ‡ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು. 6 ತರು ಾಯ §ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನರ ಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವು
*ಜಲಪ್ರ ಾಹದ ೕಷದಂತೆಯೂ †ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗಿನ
ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು,
“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು
‡ಆಳು ಾ್ತನೆ. 7 §ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹ ಾಲವು
ಬಂದಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ, ಹಷರ್ಗೊ ್ಳೕಣ, ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗುವ
ಕನೆ್ಯಯು *ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು. 8 †ಪ್ರ ಾಶ ಾನವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಕೆಗೆ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸಿತು.

(ಆ ‡ ಾರುಮಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವಜನರ ನೀತಿಕೃತ್ಯಗಳೇ).
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ಯಜ್ಞದ

* 19:4 19:4ಪ್ರಕ 4:4, 6, 10; 5:14: † 19:4 19:4ಅಂದರೆ, ತ ಾಸು್ತ, ಾಗೆಯೇ
ಆಗಲಿ. ‡ 19:5 19:5 ಕೀತರ್ 22:23; 113:1; 134:1; 135:1: § 19:6 19:6
ವ. 1; ಾನಿ. 10:6: * 19:6 19:6 ಪ್ರಕ 1:15: † 19:6 19:6 ಪ್ರಕ 6:1; 14:2;

‡ 19:6 19:6 ಕೀತರ್ 97:1; ಪ್ರಕ 11:15, 17: § 19:7 19:7ಮ ಾ್ತ 22:2;
25:10; ಲೂಕ 12:36; 14:8; ಎಫೆ 5:22-32: * 19:7 19:7 ಪ್ರಕ 21:2, 9;ಯೆ ಾ
54:5, 6; ಹೋಶೇ. 2:19, 20: † 19:8 19:8 ಕೀತರ್ 45:13-15;ಯೆಹೆ. 16:10:
‡ 19:8 19:8 ಕೀತರ್ 132:9;ಯೆ ಾ 61:10: § 19:9 19:9ವ. 7; ಲೂಕ 14:15:
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ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಧನ್ಯರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, *“ಈ ಾತುಗಳು
ದೇವರ ಸತ್ಯವಚನಗ ಾಗಿವೆ”ಅಂದನು.

10 ಆಗ † ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನ
ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ‡ಅವನು, “ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಡ ನೋಡು,
ಾನು ನಿನಗೂ, §ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ದೇವರಿಗೆ
*ಆ ಾಧನೆ ಾಡು, ಯೇಸುವಿನ ಾ ಯು ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಆತ್ಮವೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 †ಪರಲೋಕವುತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. ಆಗಇಗೋ,
‡ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಯು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನಿಗೆ
§ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಸತ್ಯವಂತನು ಎಂದು ಹೆಸರು. *ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತನೆ, ನೀತಿಯಿಂದಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 12 †ಆತನ
ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತಿವೆ, ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ‡ಅನೇಕ
ಕಿರೀಟಗಳುಂಟು, §ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
*ಅದು ಆತನಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. 13 ಆತನು
†ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ‡ಆತನಿಗೆ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 14 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನ್ಯವು
§ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ
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ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 15 *ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಯು ಆತನ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ. †ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ದಂಡದಿಂದ
ಆಳುವನು. ‡ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ
ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವನು. 16 ಆತನ
ವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೂ, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೂ “§ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಕ ಾರ್ಧಿ
ಕತರ್ನೂ” ಎಂಬ *ಹೆಸರು ಬರೆದಿದೆ.

17ಆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮ ಾ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗು ಾ್ತ †ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೆ, “ಬನಿ್ನರಿ, ‡ದೇವರು ಾಡಿಸುವಮ ಾ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, 18 ಾಜರ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ
ಾಂಸವನೂ್ನ, ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗಳ
ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರರೂ,
ಾಸರೂ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಾಂಸವನೂ್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ತರು ಾಯ §ಆ ಮೃಗವೂ, ಭೂ ಾಜರೂ, ಅವರ
ಸೈನ್ಯಗಳವರೂ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆಯೂ
ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ *ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 20 ಆಗ ಆ
ಮೃಗವನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ †ಮೃಗದ
ಪರ ಾಗಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಮೃಗದ ಗುರುತು
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನೂ್ನ ‡ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸಿದವರನೂ್ನ
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ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದನು. ಇವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ §ಗಂಧಕದಿಂದ
ಉರಿಯುವ *ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಾಕ ಾಯಿತು. 21ಉಳಿದವರು ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ † ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ಬಯಿ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು, ‡ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವರ ಾಂಸವನು್ನ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದವು.

20
ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

1 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು *ಅಧೋಲೋಕದ †ಬೀಗದ
ಕೈಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ಅವನು
ಪಿ ಾಚಿಯೂ ಸೈ ಾನನೂ ಆಗಿರುವ ‡ಪು ಾತನ ಸಪರ್ವೆಂಬ
ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ §ಹಿಡಿದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 3 ಆ
ಾವಿರವಷರ್ಮುಗಿಯುವತನಕ *ಸೈ ಾನನು ಇನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ †ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ

ತಳಿ್ಳ ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ‡ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದನು. ಆ ಾವಿರ
ವಷರ್ಗ ಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು.

4 §ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. *ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ † ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಯೇಸುವಿನ ಾ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರ ಾಕ್ಯದ
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3:21: † 20:4 20:4 ಾನಿ. 7:22; 1 ಕೊರಿ 6:2,3: ‡ 20:4 20:4 ಪ್ರಕ 6:9:



ಪ್ರಕಟಣೆ 20:5 lxii ಪ್ರಕಟಣೆ 20:10

ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡವರ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ §ಮೃಗಕೂ್ಕ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರನೂ್ನ
ಕಂಡೆನು. *ಅವರು ಪುನಃ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ † ಾವಿರ
ವಷರ್ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದರು. 5 ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಆ
ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ದಲನೇಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವು. 6 ‡ ದಲನೇಯ
ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಧನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. §ಇಂಥವರಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ * ಾಜಕ ಾಗಿ †ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳುವರು. 7 ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ
ಮೇಲೆ ‡ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 8ಅವನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ, §ಗೋಗ್ಮತು್ತ ಾಗೋಗ್ ಎಂಬ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ

ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ *ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷಿ್ಟರುವುದು. 9 ಅವರು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೇವಜನರ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ಆ ಪಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವರು. ಆದರೆ †ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಅವರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದ ಪಿ ಾಚನು §ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ

ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲ *ಮೃಗವೂ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಸಹ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಾತನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವರು.

ಕಡೇ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
11ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮ ಾ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. †ಆತನೆದುರಿನಿಂದ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು
ಓಡಿಹೋದವು, ಆದರೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವ ಾದ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರು ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಗ ‡ಪುಸ್ತಕಗಳು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪುಸ್ತಕವು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, *ಅವರವರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು. 13 ಸಮುದ್ರವು
ತನೊ್ನಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. †ಮೃತು್ಯವೂ ಾ ಾಳವೂ ತಮ್ಮ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು. 14 ಆ ಮೇಲೆ
ಮೃತು್ಯವೂ ಾ ಾಳವೂ ‡ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಆ
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು. 15 ಾರ ಹೆಸರು
ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಾ್ದಗಿ ಾಣಲಿಲ್ಲ ೕ *ಅವನು
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು.

21
ನೂತನ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು

† 20:11 20:11 ಕೀತರ್ 102:26: ‡ 20:12 20:12 ಾನಿ. 7:10: § 20:12
20:12 ಲೂಕ 10:20; ಫಿಲಿ. 4:3: * 20:12 20:12 ರೋ ಾ. 14:10; 2 ಕೊರಿ
5:10: † 20:13 20:13 ಪ್ರಕ 6:8: ‡ 20:14 20:14 ಲೂಕ 20:36; 1 ಕೊರಿ
15:26; ಪ್ರಕ 21:4: § 20:14 20:14 ವ. 6: * 20:15 20:15ಮ ಾ್ತ 13:42,
50.
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1 ತರು ಾಯ *ನೂತನ ಆ ಾಶವನೂ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಕಂಡೆನು. † ದಲಿನ ಆ ಾಶವೂ ದಲಿನ ಭೂಮಿಯೂ ‡ಗತಿಸಿ
ಹೋದವು. ಇನು್ನ ಸಮುದ್ರವು ಇಲ್ಲ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
§ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ *ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ †ದೇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ‡ಅದು ತನ್ನ
ಪತಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
3 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇಗೋ §ದೇವರ ನಿ ಾಸವು ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಇದೆ. *ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ಾಸ ಾಡುವನು. †ಅವರು
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವರು. ದೇವರು ಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಇರುವನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 4 ‡ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನೇ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. §ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. *ಇನು್ನ
ದುಃಖ ಾಗಲಿ, ಗೋ ಾಟ ಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಲಿದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಆಗ †ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, ‡“ಇಗೋ, ಾನು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಮತು್ತ §ಒಬ್ಬನು
ನನಗೆ, “ನೀನು ಇದನು್ನ ಬರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ * ಾತುಗಳು
ನಂಬತಕ್ಕವೂ, ಸತ್ಯ ಾದವೂ ಆಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, †“ಎ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿತು,
* 21:1 21:1ಯೆ ಾ 65:17; 66:22; 2ಪೇತ್ರ. 3:13: † 21:1 21:1ಪ್ರಕ 20:11:
‡ 21:1 21:1 ಅಥ ಾ: ಕಳೆದು, ಾಯ ಾಗು, ಇಲ್ಲದೆ. § 21:2 21:2ಯೆ ಾ
52:1; ಪ್ರಕ 11:2; 22:19: * 21:2 21:2 ಗ ಾ. 4:26; ಇಬಿ್ರ. 12:22; ಪ್ರಕ 3:12:
† 21:2 21:2 ಇಬಿ್ರ. 11:10 ‡ 21:2 21:2ಯೆ ಾ 61:10; 62:4, 5; ಪ್ರಕ 19:7:
§ 21:3 21:3 ಾಜ 26:11, 12: * 21:3 21:3 ೕ ಾ 1:14: † 21:3
21:3ಯೆಹೆ. 36:27: ‡ 21:4 21:4ಯೆ ಾ 25:8; ಪ್ರಕ 7:17: § 21:4 21:4
1 ಕೊರಿ 15:26; ಪ್ರಕ 20:14: * 21:4 21:4 ಯೆ ಾ 35:10; 51:11; 65:19:
† 21:5 21:5 ಪ್ರಕ 4:2, 9; 5:1; 20:11: ‡ 21:5 21:5 2 ಕೊರಿ 15:26; ಪ್ರಕ
20:14: § 21:5 21:5 ಅಥ ಾ, ಆತನು * 21:5 21:5 1 ತಿ . 1:15; ಪ್ರಕ
3:14; 19:11; 22:6: † 21:6 21:6 ಪ್ರಕ 10:6:
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‡ ಾನೇ ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯವೂ, ಾ್ರರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. § ಾಹವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು. 7 *ಜಯ ಹೊಂದುವವನು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು. † ಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. 8 ‡ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳು,
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು,ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಾಳು ಾರ ಾಗಿರುವವರು,
ಕೊಲೆ ಾರರು, ಜಾರರು, ಾಟ ಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ಎ ಾ್ಲ
ಸುಳು್ಳ ಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಾಲು §ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳುರಿಯುವ
ಕೆರೆಯೇ,ಅದು ಎರಡನೆಯಮರಣವು” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹೊಸಯೆರೂಸಲೇಮ್

9 *ಕಡೇ ಏಳುಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ †ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ
‡ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 10 §ದೇವ ಾತ್ಮನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ *ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವು
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ, ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 11 ಅದು ದೇವರ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ.
†ಪಟ್ಟಣವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ
ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ
ಗೋಡೆ ಇತು್ತ. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ
‡ 21:6 21:6 ಪ್ರಕ 1:8; 22:13: § 21:6 21:6ಯೆ ಾ 55:1; ೕ ಾ 4:10,
13, 14; 7:37; ಪ್ರಕ 22:17: * 21:7 21:7 ಪ್ರಕ 2:7: † 21:7 21:7 ವ.
3: ‡ 21:8 21:8 1 ಕೊರಿ 6:9, 10; ಗ ಾ. 5:19-21; ಎಫೆ 5:5; 1 ತಿ . 1:9:
§ 21:8 21:8 ಪ್ರಕ 19:20: * 21:9 21:9 ಪ್ರಕ 15:1: † 21:9 21:9 ಪ್ರಕ
17:1: ‡ 21:9 21:9 ವ. 2: § 21:10 21:10 ಪ್ರಕ 17:3; ಯೆಹೆ. 43:5:
* 21:10 21:10 ಕೀತರ್ 87:1;ಯೆಹೆ. 40. 2: † 21:11 21:11ಮ ಾ್ತ 5:14;
ಫಿಲಿ. 2:15 ‡ 21:12 21:12ಯೆಹೆ. 8:31-34:
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ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು.
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು.

14 §ಪಟ್ಟಣದ * ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳಿದ್ದವು. †ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಅ ಸ್ತಲರ
ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. 15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಅಳತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ‡ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆ ಕೋಲನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅಳತೆಯು ಸು ಾರು §2,200
ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು, ಅಗಲವು, ಎತ್ತರವು
ಸಮ ಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಅದು ನೂರನಲ್ವತು್ತ ಾಲು ್ಕ * ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಈ

ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನ ಳ ಎಂದರೆ ದೇವದೂತನ ಳ.
18 ಆ ಗೋಡೆಯು †ಸೂಯರ್ ಾಂತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ
ಪಟ್ಟಣವು ಶುದ್ಧ ಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
19 ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ‡ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿದ್ದವು. ದಲನೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ಸೂಯರ್ ಾಂತಶಿಲೆ ಎರಡನೆಯದು ನೀಲಮಣಿ ಮೂರನೆಯದು
ಪಚೆ್ಚ. ಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮ ಾಗ, 20 ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ,
§ 21:14 21:14 ಇಬಿ್ರ. 11:10; 1 ಕೊರಿ 3:11: * 21:14 21:14 ಅಥ ಾ,
ಗೋಡೆಗೆ. † 21:14 21:14 ಮ ಾ್ತ 16:18; ಎಫೆ 2:20: ‡ 21:15 21:15
ಯೆಹೆ. 40 3, 5; ಪ್ರಕ 11:1: § 21:16 21:16ಮೂಲ: ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾ್ತದ್ಯ.
ಅಂದರೆ ಸು ಾರು ಹದಿನೈದು ಮೈಲಿಗಳು. * 21:17 21:17 ಅಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಕೈಯಳತೆ್ತ. † 21:18 21:18 ಅಥ ಾ: ಚಕಮಕಿ ಜಾತಿಕಲು್ಲ, ವಜ್ರದಿಂದ; ವ. 11:
‡ 21:19 21:19ಯೆ ಾ 54:11, 12
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ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು
ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ,
ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರನೀಲ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ,
21 ಹನೆ್ನರಡು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯು ಶುದ್ಧ ಾದ ಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 22 §ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೂ
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೂ ಅದರ ದೇ ಾಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
23 *ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲು ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ
ಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ †ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೇ
ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೇ
ಅದರ ದೀಪವು. 24 ‡ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ನಡೆ ಾಡುವರು. §ಭೂ ಾಜರು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ
ತರುವರು. 25 *ಅದರ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮುಚು್ಚವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ † ಾತಿ್ರಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 26 ಜ ಾಂಗಗಳ
ವೈಭವವೂ ೌರವವೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತರಲ್ಪಡುವವು. 27 ‡ಅದರಲಿ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾದದೊ್ದಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಾನ ಾದ ಾ್ದಗಲಿ
ವಂಚನೆ ಾಗಲಿ ಾಡುವವನು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು.
ಆದರೆ §ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ ಅವರು ಾತ್ರ

ಸೇರುವರು.
§ 21:22 21:22 ೕ ಾ 4:23: * 21:23 21:23ಯೆ ಾ 60. 19, 20; ಪ್ರಕ
22:5; ವ. 25: † 21:23 21:23 ವ. 11: ‡ 21:24 21:24ಯೆ ಾ 60. 3; ಪ್ರಕ
22:2: § 21:24 21:24 ವ. 26;ಯೆ ಾ 60. 5, 16: * 21:25 21:25ಯೆ ಾ
60. 11: † 21:25 21:25 ವ. 23: ‡ 21:27 21:27ಯೆ ಾ 35:8; 52:1;
ಯೆಹೆ. 44:9; ೕವೇ. 3:17; ಜೆಕ. 14:21; ಪ್ರಕ 22:14, 15: § 21:27 21:27
ಪ್ರಕ 3:5:
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22
1 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಅತಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ *ಜೀವಜಲದ

ನದಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಹೊರಟು, 2 ಪಟ್ಟಣದ
ಬೀದಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. †ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲ
‡ಜೀವವೃಕ್ಷವಿತು್ತ. ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು್ದ ತರಹದ
ಫಲವನು್ನ ಬಿಡು ಾ್ತ §ಹನೆ್ನರಡು ತರಹದಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. *ಆ
ಮರದಎಲೆಗಳುಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವಂಥ ಾಗಿದ್ದವು.
3 †ಇನೂ್ನ ಾವ ಾಪವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ‡ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವುದು.
§ಆತನ ಸೇವಕರು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವರು. 4 *ಅವರು ಆತನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು. †ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು
ಇರುವುದು. 5 ಇನು್ನ ಾತಿ್ರಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ‡ದೀಪದ
ಬೆಳಕೂ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೂ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ
ಅವರಿಗೆಬೆಳ ಾಗಿರುವನು. §ಅವರುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಆಳುವರು.
ಯೇಸುವಿನಪುನ ಾಗಮನ

6 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, *“ಈ ಾತುಗಳು
ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಅತಿಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ
* 22:1 22:1ಯೆಹೆ. 47:1-12; ಜೆಕ. 14:8: † 22:2 22:2ಯೆಹೆ. 47:12:
‡ 22:2 22:2ಆದಿ 2:9; ಪ್ರಕ 22:14, 19; 2:7: § 22:2 22:2ಅಥ ಾ,ಹನೆ್ನರಡು
ಾರಿಬಿಡುತ್ತವೆ;ಯೆಹೆ. 47:12: * 22:2 22:2ಪ್ರಕ 21:24: † 22:3 22:3ಯೆಹೆ.

14:11; ಆದಿ 3:17: ‡ 22:3 22:3ಯೆಹೆ. 48:35; ಪ್ರಕ 21:3, 23: § 22:3
22:3 ಪ್ರಕ 7:15: * 22:4 22:4 ಮ ಾ್ತ 5:8; 1 ಕೊರಿ 13:12; 1 ೕ ಾ 3:2:
† 22:4 22:4 ಪ್ರಕ 3:12; 7:3; 14:1: ‡ 22:5 22:5 ಕೀತರ್ 36:9; ಪ್ರಕ 21:11,
23-25: § 22:5 22:5 ಾನಿ. 7:18, 27; ರೋ ಾ. 5:17; 2 ತಿ . 2:12; ಪ್ರಕ
20:4: * 22:6 22:6 ಪ್ರಕ 21:5
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ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
†ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

7 “ಇಗೋ ನೋಡು! ಾನು‡ಅತಿಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!§ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 * ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವನೂ
ನೋಡಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಕಂ ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ †ಅವನು
ನನಗೆ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಬೇಡ! ನೋಡು. ಾನು ನಿನಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ‡ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
§“ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು
ನೆರವೇರುವ ಾಲವುಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 11 *ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು
ಇನೂ್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿ. ಮೈಲಿಗೆ ಾಗಿರುವವನು ತನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ
ಮೈಲಿಗೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನೀತಿವಂತನು ಇನೂ್ನ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲಿ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.”

12 “ನೋಡು! ಾನು ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡತಕ್ಕ‡ಪ್ರತಿಫಲವು
ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 13 ಾನೇ§ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ,* ದಲನೆಯವನೂ,
† 22:6 22:6 ಪ್ರಕ 1:1: ‡ 22:7 22:7 ಪ್ರಕ 3:11; 22:12, 20: § 22:7
22:7 ಪ್ರಕ 1:3. * 22:8 22:8 ಪ್ರಕ 1:1; 4:9: † 22:9 22:9 ಪ್ರಕ 9:10
‡ 22:9 22:9ಪ್ರಕ 1:3: § 22:10 22:10ಮೂಲ: ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡಬೇಡ.
* 22:11 22:11ಯೆಹೆ. 3 27; ಾನಿ. 12:10; 2 ತಿ . 3:13: † 22:12 22:12
ಮ ಾ್ತ 16:27; ರೋ ಾ. 2:6; 14 12; ಇಬಿ್ರ. 9:27: ‡ 22:12 22:12ಯೆ ಾ 40.
10; 62:11: § 22:13 22:13 ಪ್ರಕ 1:8: * 22:13 22:13 ಪ್ರಕ 1:17; 1:4:
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ಕಡೆಯವನೂ,† ಾ್ರರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ‡“ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು

ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ§ಜೀವವೃಕ್ಷದ
ಹಕು ್ಕ ಇರುವುದು.*ಅವರು ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ
ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವರು. 15 ಆದರೆ
ಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರೂ, ಾಟ ಾರರೂ, ಜಾರರೂ,
ಕೊಲೆ ಾರರೂ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರೂ, ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ†ಹೊರಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 “ಯೇಸುವೆಂಬ ಾನು‡ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ§ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.
ಾನು* ಾವೀದನ ವಂಶವೆಂಬ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೇರೂ†ಅವನ
ಸಂತತಿಯೂ‡ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.”

17 ಆತ್ಮನು ಮತು್ತ §ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, “ ಾ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಕೇಳುವವನು, “ ಾ” ಎನ್ನಲಿ. ಾ ಾರಿದವನು ಬರಲಿ,
*ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಸ ಾಪಿ್ತ

18ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ
ಾನು ಹೇಳುವ ಾ ಏನೆಂದರೆ, †ಇವುಗಳಿಗೆ ಾವ ಾದರೂ
ಹೆಚು್ಚ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ
† 22:13 22:13 ಪ್ರಕ 21:6: ‡ 22:14 22:14 ಪ್ರಕ 7:14 § 22:14 22:14
ಪ್ರಕ 22:2, 19: * 22:14 22:14 ಕೀತರ್ 118:20; ಪ್ರಕ 21:27: † 22:15
22:15 ಮ ಾ್ತ 8:12; ಗ ಾ. 5:19-21; ಪ್ರಕ 21:8: ‡ 22:16 22:16 ಪ್ರಕ 1:4:
§ 22:16 22:16 ಪ್ರಕ 1:1: * 22:16 22:16 ಪ್ರಕ 5:5: † 22:16 22:16 2
ಸಮು 7:12-16;ಯೆ ಾ 11:1; ರೋ ಾ. 1:3: ‡ 22:16 22:16 ಅರಣ್ಯ 24:17;
ಯೆ ಾ 60. 3;ಮ ಾ್ತ 2:2;ಪ್ರಕ 2:28: § 22:17 22:17ಪ್ರಕ 21:2, 9: * 22:17
22:17ಯೆ ಾ 55:1; ೕ ಾ 7:37; ಪ್ರಕ 21:6: † 22:18 22:18 ಧ ೕರ್ 4:2;
12:32; ಾ. 30. 6:
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ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು.
19 ಾವ ಾದರೂ ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ §ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ
ದೇವರು ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

20 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವವನು, “ ೌದು ಾನು
ನಿಜ ಾಗಿ*ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಮೆನ್.
†ಕತರ್ ಾದಯೇಸುವೇ ಾ.

21 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ‡ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್!

‡ 22:19 22:19 ಪ್ರಕ 21:2: § 22:19 22:19 ಪ್ರಕ 22:2, 14: * 22:20
22:20 ಪ್ರಕ 22:7,12: † 22:20 22:20 2 ತಿ . 4:8: ‡ 22:21 22:21
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಇದೆ.
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