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േയാഹന്നാന് ലഭിച്ച െവളിപ്പാട്

ആമുഖം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപ്പാട.്
േവഗത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസർക്കു
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നതിനായി ൈദവം അത്
േയശു്രകിസ്തുവിന് നൽകി. അവിടന്ന് ഒരു
ദൂതെന അയച്ച് അവിടെത്ത ദാസനായ
േയാഹന്നാന് അതു െവളിെപ്പടുത്തി.
2 അേദ്ദഹം ൈദവവചനത്തിെന്റയും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും സാക്ഷ്യത്തിനായി
താൻ കണ്ടെതല്ലാം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
3 സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ
്രപവചനപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
വാക്കുകൾ വായിച്ച േകൾപ്പിക്കുന്നവരും
േകൾക്കുന്നവരും അവ അനുസരിക്കുന്നവരും
അനുഗൃഹീതർ.

അഭിവാദനവുംസ്തുതിയും
4 േയാഹന്നാൻ,

ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല* ഏഴു സഭകൾക്ക്
എഴുതുന്നത:്

* 1:4 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില
പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം.
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ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിൽ
ഒരുേപാെല നിലനിൽക്കുന്നവനായ†
ൈദവത്തിൽനിന്നും അവിടെത്ത
സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ഏഴ്
ആത്മാക്കളിൽനിന്നും 5-6 വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ആദ്യം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനും‡ ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരുെട അധിപനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

നെമ്മസ്േനഹിച്ച് സ്വന്തം രക്തത്താൽ,നമ്മുെട
പാപങ്ങളിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിച്ച് അവിടെത്ത
ൈദവവും പിതാവുമായവനുേവണ്ടി നെമ്മ
രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരുമാക്കിത്തീർത്ത
േയശു്രകിസ്തുവിന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വവും
ആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!ആേമൻ.
7 “ഇതാ,അവിടന്നു േമഘങ്ങളിേലറി വരുന്നു,”§

“എല്ലാകണ്ണ കള ം—തെന്ന
കുത്തിത്തുളച്ചവർേപാലും അേദ്ദഹെത്ത

കാണും.”
ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം

“അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച വിലപിക്കും.”*
അേത,ആേമൻ.

8 “ഞാൻ ആൽഫയും ഒേമഗയും†
ആകുന്നു,” എന്ന് ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവി
† 1:4 മൂ.ഭാ. ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും

വരുന്നവനുമായ ‡ 1:5-6 മൂ.ഭാ. ജനിച്ചവനും § 1:7 ദാനി.
7:13 * 1:7 െസഖ. 12:10 † 1:8 ്രഗീക്ക് അക്ഷരമാലയിെല
ആദ്യെത്തയും അവസാനെത്തയും അക്ഷരങ്ങൾ; ആരംഭവും
അവസാനവുംഎന്നുവിവക്ഷ.
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കാലങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല നിലനിൽക്കുന്നവനായ,
സർവശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

മനുഷ്യപു്രതന് സദൃശനായ ഒരാൾ
9 നിങ്ങള െട സേഹാദരനും േയശുവിെന്റ
രാജ്യത്തിലും കഷ്ടതയിലും സഹിഷ്ണുതയിലും
നിങ്ങള െട പങ്കാളിയുമായ േയാഹന്നാൻ എന്ന
ഞാൻ,ൈദവവചനവും േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും
നിമിത്തം “പെത്മാസ”് എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു. 10 കർത്തൃദിവസത്തിൽ
ഞാൻ ആത്മാവിലായി. “നീ കാണുന്നത്
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, എേഫേസാസ്,
സ്മുർന്ന, െപർഗെമാസ്, തുയൈഥര, സർദിസ്,
ഫിലെദൽഫിയ, ലെവാദിക്യ എന്നീ ഏഴു
സഭകൾക്ക്അയച്ച െകാടുക്കുക,” 11എന്നിങ്ങെന
കാഹളതുല്യമായ ഒരു വലിയശബ്ദം എെന്റ
പിന്നിൽഞാൻ േകട്ട .

12 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ശബ്ദം എെന്തന്നു
കാണാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ഏഴു നിലവിളക്കും
13 അവയുെട നടുവിൽ പാദംവെര എത്തുന്ന
വസ്്രതംധരിച്ച,് മാറിൽ തങ്കക്കച്ചെകട്ടി
മനുഷ്യപു്രതനു‡ സദൃശനായ ഒരു ആളിെനയും
കണ്ടു. 14 അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിെല
മുടി കമ്പിളിേപാെലയും ഹിമംേപാെലയും
അതിശു്രഭവും കണ്ണ കൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കും
15 കാലുകൾ ഉലയിൽ കാച്ചിപ്പഴുപ്പിച്ച

‡ 1:13 ദാനി. 7:13
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െവേള്ളാടിനുതുല്യവും ശബ്ദം വലിയ
െവള്ളച്ചാട്ടത്തിെന്റ ഇരമ്പലിനുതുല്യവും
ആയിരുന്നു. 16അേദ്ദഹത്തിെന്റവലതുൈകയിൽ
ഏഴു നക്ഷ്രതം പിടിച്ചിരുന്നു. വായിൽനിന്ന്
മൂർച്ചേയറിയ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ
പുറെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം
സൂര്യേതജേസ്സാെട ്രപേശാഭിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
മരിച്ചവെനേപ്പാെല ആ പാദങ്ങളിൽ വീണു.
അവിടന്ന് എെന്റേമൽ വലതുൈകെവച്ച െകാണ്ട്
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത,് “ഭയെപ്പേടണ്ട,ഞാൻ
ആകുന്നുആദ്യനുംഅന്ത്യനും 18ജീവിക്കുന്നവനും.
ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതാ,
എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിെന്റയും
പാതാളത്തിെന്റയും താേക്കാലുകൾ എെന്റ
ൈകവശമുണ്ട.്

19 “ആകയാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളതും ഇനി
സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ നീ
ദർശിച്ചകാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. 20 എെന്റ
വലതുൈകയിൽ കണ്ടഏഴു നക്ഷ്രതത്തിെന്റയും
ഏഴു തങ്കനിലവിളക്കിെന്റയും രഹസ്യം
ഇതാകുന്നു: ഏഴു നക്ഷ്രതം ഏഴു സഭയുെട
ദൂതന്മാരും,§ഏഴു നിലവിളക്ക്ഏഴുസഭയുമാണ.്

2
എേഫേസാസിെലസഭയ്ക്ക്

1 “എേഫേസാസിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:

§ 1:20 അതായത്,സേന്ദശവാഹകന്
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“വലതുൈകയിൽ ഏഴു നക്ഷ്രതം
പിടിച്ച െകാണ്ട*് ഏഴു തങ്കനിലവിളക്കിെന്റ
നടുവിൽനടക്കുന്നഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

2 “നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും അധ്വാനവും
സഹിഷ്ണുതയും ഞാൻ അറിയുന്നു.
ദുഷ്ടമനുഷ്യെര നിനക്കു സഹിച്ച കൂടാത്തതും
അെപ്പാസ്തലരെല്ലങ്കിലും സ്വയം
അെപ്പാസ്തലെരന്നു നടിക്കുന്നവെര നീ
പരിേശാധിച്ച് അവർ വ്യാജരാെണന്നു
കെണ്ടത്തിയതും ഞാൻ അറിയുന്നു. 3എെന്റ
നാമത്തിനുേവണ്ടി േക്ലശങ്ങൾ ക്ഷമേയാെട
സഹിച്ചിട്ട ം തളർന്നുേപാകാതിരുന്നതും ഞാൻ
അറിയുന്നു.

4 “എങ്കിലും നിനെക്കതിേര എനിക്ക് ഒരു
പരാതിയുണ്ട:് നിെന്റ ആദ്യസ്േനഹം നീ
ത്യജിച്ച . 5 നീ എ്രത ഉയരത്തിൽനിന്നാണ്
വീണിരിക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കി
പശ്ചാത്തപിച്ച െകാണ്ട് നിെന്റ പഴയ
്രപവൃത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കുക. നീ
അനുതപിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരികയും നിെന്റ നിലവിളക്ക്
അതിെന്റസ്ഥാനത്തുനിന്നുനീക്കിക്കളയുകയും
െചയ്യ ം. 6 എന്നാൽ, നിെക്കാലാവ്യരുെട
്രപവൃത്തികൾ നീ െവറുക്കുന്നു എന്ന ഒരു േമന്മ
നിനക്കുണ്ട.്അവഞാനും െവറുക്കുന്നു.

7 “ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന്

* 2:1 അതായത്,നിയ്രന്തിച്ച െകാണ്ട്
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ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പറുദീസയിലുള്ള
ജീവവൃക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്കും.

സ്മുർന്നയിെലസഭയ്ക്ക്
8 “സ്മുർന്നയിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:

“മരിച്ചിട്ട് പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത ആദ്യനും
അന്ത്യനുംആകുന്നഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

9 “നീ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതയും ദാരി്രദ്യവും—
എങ്കിലും നീ ധനികൻതെന്ന—ഞാൻ
അറിയുന്നു. തങ്ങൾ െയഹൂദർഅല്ലാതിരിെക്ക
െയഹൂദെരന്നു മിഥ്യാഭിമാനം പുലർത്തുന്ന
സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച
പറയുന്ന അപവാദങ്ങള ം ഞാൻ അറിയുന്നു.
10നിങ്ങൾസഹിക്കാൻ േപാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
ഒട്ട ം ഭയെപ്പടരുത.് സൂക്ഷിക്കുക; പിശാചു
നിങ്ങളിൽ ചിലെര തടവിലാക്കി നിങ്ങെള
പരീക്ഷിക്കാൻ േപാകുന്നു. പത്തുദിവസം
നിങ്ങൾക്കു പീഡനമുണ്ടാകും. മരണംവെര
വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക; ഞാൻ ജീവകിരീടം
നിനക്കുതരും.

11 “ആത്മാവ്സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന്
രണ്ടാംമരണത്തിെന്റ ഭീഷണിയില്ല.

െപർഗെമാസിെലസഭയ്ക്ക്
12 “െപർഗെമാസിലുള്ള സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക:

“മൂർച്ചേയറിയ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള ള്ള
ഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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13 “നീ വസിക്കുന്നത് എവിെടെയന്നും
അവിെട സാത്താെന്റ സിംഹാസനമുെണ്ടന്നും
എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നീ എെന്റ
നാമേത്താടുള്ള വിശ്വസ്തതപുലർത്തുന്നു.
നിങ്ങള െടയിടയിൽ, സാത്താൻ
താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്നുതെന്നയുള്ള
എെന്റ വിശ്വസ്തസാക്ഷിയായ അന്തിപ്പാസ്
രക്തസാക്ഷിയായിത്തീർന്ന കാലത്തുേപാലും,
നീഎന്നിലുള്ളവിശ്വാസംത്യജിച്ചില്ല.

14 “എങ്കിലും നിനക്കു വിേരാധമായി
ഇതാ ചില കാര്യങ്ങൾ: വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിക്കാനും ദുർനടപ്പിൽ ഏർെപ്പടാനും
ഇ്രസാേയല്യെര വശീകരിക്കാൻ ബാലാക്കിനു
നിർേദശംെകാടുത്ത ബിെലയാമിെന്റ
ഉപേദശം മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
ചിലർ നിങ്ങള െട ഇടയിലുണ്ട.്
15 അതുേപാെലതെന്ന നിെക്കാലാവ്യരുെട
ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരും
നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. 16 അനുതപിക്കുക;
അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ േവഗം നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ വായിെല വാൾെകാണ്ട്
അവേരാടു േപാരാടും.

17 “ആത്മാവ്സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന† നൽകും.
ഞാൻ അവന് ഒരു െവള്ളക്കല്ല ം െകാടുക്കും.
ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത
ഒരു പുതിയ േപരും ആ കല്ലിേന്മൽ

† 2:17 ഇ്രസാേയൽജനതനാൽപ്പതുവർഷം മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷിച്ച
ആഹാരം. പുറ. 16:32-34;എ്രബാ. 9:4
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എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കും.
തുയൈഥരയിെലസഭയ്ക്ക്

18 “തുയൈഥരയിലുള്ള സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക:

“അഗ്നിജ്വാലേപാെല കണ്ണ കള ം
െവേള്ളാടിനു തുല്യമായ പാദങ്ങള മുള്ള
ൈദവപു്രതൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

19 “നിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം നിെന്റ സ്േനഹം,
വിശ്വാസം, േസവനം,സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും
നീ ഇേപ്പാൾ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തി ആദ്യം
െചയ്തതിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായിരുന്നു
എന്നതുംഞാൻഅറിയുന്നു.

20 “എന്നാൽ, നിെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റം
എനിക്കു പറയാനുണ്ട.് ദുർനടപ്പിൽ
ഏർെപ്പടാനും വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കാനും
എെന്റ ദാസന്മാെര ഉപേദശിച്ച വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
സ്വയം്രപഖ്യാപിത ്രപവാചികയായ
ഈസേബൽ എന്ന സ്്രതീെയ നീ
അനുവദിക്കുന്നു. 21 അവൾക്കു തെന്റ
അസാന്മാർഗികതയിൽനിന്ന് അനുതപിക്കാൻ
ഞാൻ സമയം നൽകിെയങ്കിലും
അതിൽനിന്ന് മാനസാന്തരെപ്പടാൻ അവൾക്കു
മനസ്സില്ല. 22 േനാക്കുക, ഞാൻ അവെള
കഷ്ടതയുെട കിടക്കയിലാക്കും; അവള മായി
വ്യഭിചരിക്കുന്നവർ അവൾ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാെത
ഇരുന്നാൽ ഞാൻ അവെരയും വലിയ
യാതനയിലാക്കും. 23 അവള െട മക്കെളയും
ഞാൻ വധിച്ച കളയും. ഞാൻഹൃദയങ്ങെളയും
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മനസ്സ കെളയും പരിേശാധിക്കുന്നവെനന്നും
ഓേരാരുത്തർക്കും തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുസൃതമായി പകരം നൽകുന്നവെനന്നും
സകലസഭകള ംഅറിയും.

24 “എന്നാൽ അവള െട ഉപേദശം
സ്വീകരിക്കാെതയും സാത്താെന്റ
നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ പറയുന്നവ
അഭ്യസിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നവരായ
തുയൈഥരയിെല േശഷമുള്ളവേരാടു ഞാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നത:് 25 ‘ഞാൻ വരുന്നതുവെരയും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതു മുറുെകപ്പിടിക്കുക;
ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു ഭാരവും ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽചുമത്തുന്നില്ല.’

26 “വിജയിക്കുകയും അന്ത്യംവെര എെന്റ
്രപവൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുംെചയ്യന്നവന്
എെന്റ പിതാവ് എനിക്കു നൽകിയതുേപാെല
ഞാൻ ജനതകള െടേമൽ അധികാരം
െകാടുക്കും. 27 ‘അേദ്ദഹംഇരുമ്പുേകാൽെകാണ്ട്
അവെര ഭരിക്കും; മൺപാ്രതങ്ങൾേപാെല
അവർ നുറുങ്ങിേപ്പാകും.’‡ 28 എെന്റ
പിതാവിൽനിന്ന്എനിക്കുലഭിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല
ഞാൻ അവന് ്രപഭാതനക്ഷ്രതം നൽകും.
29 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.

3
സർദിസിെലസഭയ്ക്ക്

1 “സർദിസിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
‡ 2:27 സങ്കീ. 2:9
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“ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കള ം ഏഴു
നക്ഷ്രതവുമുള്ളഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അറിയുന്നു;
ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ന േപര് നിനക്കുെണ്ടങ്കിലും
നീ മരിച്ചവനാണ.് 2 ഉണരുക! മരണാസന്നനായ
നിന്നിൽ അവേശഷിച്ചകാര്യങ്ങൾ
ശാക്തീകരിക്കുക. നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾഎെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പൂർണതയുള്ളതായി
ഞാൻ കണ്ടില്ല. 3 അതുെകാണ്ട,് നീ
സ്വീകരിച്ചതും േകട്ടതും ഓർക്കുക: അതു
മുറുെകപ്പിടിക്കുക; മാനസാന്തരെപ്പടുക. നീ
ജാഗരൂകനായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ കള്ളൻ
വരുന്നതുേപാെല വരും, എന്നാൽ ഞാൻ ഏതു
സമയത്തു നിെന്റ അടുക്കൽ വരുെമന്നു നീ
ഒരിക്കലുംഅറിയുകയുമില്ല.

4 “എങ്കിലും തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ
കളങ്കെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏതാനുംേപർ
സർദിസിൽ നിനക്കുണ്ട.് അവർ
േയാഗ്യതേനടിയവരാകുകയാൽ
േതേജാമയവസ്്രതം ധരിച്ച് എേന്നാടുകൂെട
നടക്കും. 5 വിജയിക്കുന്നവർ
അവെരേപ്പാെലതെന്ന േതേജാമയവസ്്രതം
ധരിക്കും.ഞാൻജീവെന്റപുസ്തകത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട േപര് മായിച്ച കളയുകയില്ല. മറിച്ച്,
അവർ എെന്റ സ്വന്തെമന്ന് പിതാവിെന്റയും
അവിടെത്ത ദൂതന്മാരുെടയും സന്നിധിയിൽ
ഞാൻഅംഗീകരിക്കും. 6ആത്മാവ്സഭകേളാടു
പറയുന്നെതെന്തന്ന് െചവിയുള്ളവർ
േകൾക്കെട്ട.
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ഫിലെദൽഫിയയിെലസഭയ്ക്ക്
7 “ഫിലെദൽഫിയയിെല സഭയുെട ദൂതന്
എഴുതുക:

“വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിെന്റ
താേക്കാലുള്ളവനുംആരുംഅടയ്ക്കാത്തവിധം
തുറക്കുന്നവനും ആരും തുറക്കാത്തവിധം
അടയ്ക്കുന്നവനുമായഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

8 “ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അറിയുന്നു.
േനാക്കൂ, ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരു തുറന്ന വാതിൽ ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്കു ശക്തി അൽപ്പേമ
അവേശഷിച്ചിട്ട ള്ള എങ്കിലും എെന്റ
വചനം അനുസരിക്കുകകയും എെന്റ
നാമം നിേഷധിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തു.
9 തങ്ങൾ െയഹൂദർ അല്ലാതിരിെക്ക,
െയഹൂദെരന്ന വ്യാേജന മിഥ്യാഭിമാനം
പുലർത്തുന്നവരാണ് സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാർ.
ഞാൻ നിെന്ന വാസ്തവമായി സ്േനഹിച്ച
എന്ന് അവർ ്രഗഹിച്ചിട്ട് നിെന്റ കാൽക്കൽ
വീഴാനിടയാക്കുന്നതു നീ കണ്ടുെകാള്ള ക.
10 സഹിഷ്ണുതെയ സംബന്ധിച്ച
എെന്റ വചനം നീ അനുസരിച്ചതിനാൽ
സകലഭൂവാസികെളയും പരിേശാധിക്കുന്ന
പരീക്ഷാസമയത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
സംരക്ഷിക്കും.

11 “ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; നിെന്റ കിരീടം
ആരുംഎടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിനക്കുള്ളതു
മുറുെകപ്പിടിക്കുക. 12 വിജയിക്കുന്നവെന
ഞാൻഎെന്റൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽഒരു
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തൂണാക്കും. അയാൾ ഒരുനാള ം അവിടംവിട്ട്
പുറത്തുേപാകുകയില്ല. അവെന്റേമൽ എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ നാമവും എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന്, സ്വർഗത്തിൽനിന്നുതെന്ന,
ഇറങ്ങിവരുന്ന പുതിയ െജറുശേലം എന്ന
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിെന്റ നാമവും
എെന്റ പുതിയ നാമവും ഞാൻ എഴുതും.
13 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.

ലെവാദിക്യയിെലസഭയ്ക്ക്
14 “ലെവാദിക്യയിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:

“വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും സത്യവാനും
ൈദവസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭവുമായ ‘ആേമൻ’
എന്നഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

15 “ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അറിയുന്നു;
നീ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല. നീ
ശീതവാേനാ ഉഷ്ണവാേനാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
എ്രത നന്നായിരുന്നു. 16 എന്നാൽ
നീ ശീതവാനുമല്ല, ഉഷ്ണവാനുമല്ല,
േകവലം മേന്ദാഷ്ണവാനായിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ വായിൽനിന്ന്
തുപ്പിക്കളയും. 17 ഞാൻ ധനികൻ,
സമ്പത്തുള്ളവനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു,
എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്നു നീ
പറയുന്നുണ്ട;് എങ്കിലും നീ യഥാർഥത്തിൽ
നിസ്സഹായനും പരമദയനീയനും ദരി്രദനും
അന്ധനും നഗ്നനുമായ നികൃഷ്ടനാെണന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 18 നീ ധനികനാേകണ്ടതിന്



െവളിപ്പാട് 3:19 xiii െവളിപ്പാട് 4:1

അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടംെചയ്ത തങ്കവും നിെന്റ
ലജ്ജാകരമായ നഗ്നത മറയ്േക്കണ്ടതിന്
ധരിക്കാൻ ശു്രഭവസ്്രതങ്ങള ം നിനക്കു കാഴ്ച
ലഭിേക്കണ്ടതിനു കണ്ണിൽ പൂേശണ്ട േലപനവും
എേന്നാടു വിലയ്ക്കുവാങ്ങാൻ ഞാൻ നിെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നു.

19 “ഞാൻ സ്േനഹിക്കുന്നവെര ശാസിക്കയും
ശിക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. അതുെകാണ്ട്
ആത്മാർഥതേയാെട പശ്ചാത്തപിക്കുക.
20 ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന്
മുട്ട ന്നു. ആെരങ്കിലും എെന്റ ശബ്ദം
േകട്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ
അകത്തുെചന്ന് അവേനാടുകൂെടയും അയാൾ
എേന്നാടുകൂെടയുംഅത്താഴംകഴിക്കും.

21 “ഞാൻ വിജയിയായി എെന്റ
പിതാവിേനാടുകൂെട അവിടെത്ത
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെലതെന്ന,
എേന്നാടുകൂെട എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കാൻ വിജയിക്കുന്നവന് ഞാനും
അധികാരം നൽകും. 22ആത്മാവ് സഭകേളാടു
പറയുന്നെതെന്തന്ന് െചവിയുള്ളവർ
േകൾക്കെട്ട.”

4
സ്വർഗത്തിെലസിംഹാസനം

1 ഇതിനുേശഷം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു
വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. കാഹളനാദംേപാെല ആദ്യം
സംസാരിച്ച േകട്ട ശബ്ദം എേന്നാട,് “ഇവിെട
കയറിവരിക, ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളവ ഞാൻ
നിനക്കു കാണിച്ച തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
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2 ഉടെന ഞാൻ ആത്മാവിലായി. ഇതാ,
സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം; അതിൽ
ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു. 3 സിംഹാസനസ്ഥൻ
സൂര്യകാന്തേത്താടും പത്മരാഗേത്താടുംസദൃശൻ;
സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റ ം മരതകതുല്യമായ
ഒരു മഴവില്ല.് 4 സിംഹാസനത്തിനു
ചുറ്റ ം േവെറയും ഇരുപത്തിനാലു
സിംഹാസനം; േതേജാമയവസ്്രതം ധരിച്ച
ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാർ അവയിൽ
ഇരിക്കുന്നു; അവരുെട തലയിൽ
തങ്കക്കിരീടങ്ങൾ. 5 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
മിന്നൽപ്പിണരുകള ം ശബ്ദങ്ങള ം ഇടിമുഴക്കവും
പുറെപ്പട്ട വരുന്നു. സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ
ഏഴുദീപങ്ങൾ ്രപകാശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
6 സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ പള ങ്കുേപാെല
സുതാര്യമായകണ്ണാടിക്കടൽ.

േക്രന്ദസ്ഥാനത്തുള്ള സിംഹാസനത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം നാലു ജീവികൾ; അവ മുന്നിലും പിന്നിലും
കണ്ണ കളാൽ െപാതിയെപ്പട്ടിരുന്നു. 7 ഒന്നാമെത്ത
ജീവി സിംഹത്തിനു സദൃശം, രണ്ടാമെത്ത
ജീവി കാളെയേപ്പാെല, മൂന്നാമെത്ത ജീവി
മനുഷ്യെനേപ്പാെലമുഖമുള്ളത,്നാലാമെത്തജീവി
പറക്കുന്നകഴുകേനാടു സദൃശം. 8നാലു ജീവികൾ
ഓേരാന്നിനും ആറു ചിറകുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവയ്ക്ക് ചിറകുകൾക്കുള്ളിലും പുറേമയുമായി
നിറെയ കണ്ണ കള മുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജീവികൾ
രാപകൽവി്രശമമില്ലാെത,
“ഭൂത,വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിൽഒരുേപാെല
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നിലനിൽക്കുന്നവനായ,
‘സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താവ,്*
പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ’ ”

എന്നു തുടെര പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
9 സിംഹാസനസ്ഥനായി അനന്തകാലം
ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന് ആ ജീവികൾ
മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും സ്േതാ്രതവും
അർപ്പിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം 10 ഇരുപത്തിനാലു
മുഖ്യന്മാരും സിംഹാസനസ്ഥെന്റ മുമ്പിൽ
വീണ്, അനന്തകാലം ജീവിക്കുന്നവെന
നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട:്
11 “ഞങ്ങള െടകർത്താവുംൈദവവുമായുള്ളവെന,
അങ്ങ്സകലെത്തയുംസൃഷ്ടിച്ച .

അവിടെത്തഇഷ്ടത്താൽഅവഉത്ഭവിക്കുകയും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുകയാൽ,
അവിടന്നു മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും
ശക്തിയുംസ്വീകരിക്കാൻ േയാഗ്യൻ,”

എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങള െട കിരീടങ്ങെള
സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽസമർപ്പിക്കും.

5
പുസ്തകച്ച രുള ം കുഞ്ഞാടും

1ഞാൻ സിംഹാസനസ്ഥെന്റ വലതുൈകയിൽ,
അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതും ഏഴു
മു്രദപതിച്ചതുമായ ഒരു പുസ്തകച്ച രുൾ
കണ്ടു. 2 “പുസ്തകച്ച രുൾ തുറക്കാനും
മു്രദകൾ െപാട്ടിക്കാനും ആരാണു േയാഗ്യൻ?”
എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച േചാദിക്കുന്ന
ശക്തനാെയാരു ദൂതെനയും ഞാൻ കണ്ടു.
3എന്നാൽ പുസ്തകച്ച രുൾ തുറക്കാേനാ അതു

* 4:8 െയശ. 6:3
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വായിക്കാേനാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു
താെഴയും ഒരാൾക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
4 ചുരുൾ തുറക്കാേനാ അതു വായിക്കാേനാ
േയാഗ്യനായിആെരയുംകാണാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ വളെര കരഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ
മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ എേന്നാട;് “കരേയണ്ട,
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല സിംഹവും ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനാവകാശിയും* ആയവൻ ഇതാ
വിജയിയായിരിക്കുന്നു. പുസ്തകവും ചുരുള ം
അതിെന്റ ഏഴു മു്രദയും തുറക്കാൻ അവിടന്നു
േയാഗ്യൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 സിംഹാസനത്തിനും നാലു ജീവികൾക്കും
മുഖ്യന്മാർക്കും മധ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാട്
അറക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നിൽക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. ആ കുഞ്ഞാടിന്,
ഭൂമിയിെലല്ലായിടേത്തക്കും അയയ്ക്കെപ്പട്ട
ൈദവാത്മാക്കളായ ഏഴു െകാമ്പും ഏഴു
കണ്ണ ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 കുഞ്ഞാട് വന്ന്
സിംഹാസനസ്ഥെന്റ വലതുൈകയിൽനിന്ന്
ചുരുൾ വാങ്ങി. 8 വാങ്ങിയേപ്പാൾ നാലു
ജീവികള ം ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാരും
കുഞ്ഞാടിെന്റ മുമ്പാെക വീണു്രപണമിച്ച .
ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ വീണയും അവർ
വിശുദ്ധരുെട ്രപാർഥനകൾ എന്ന ധൂപവർഗം
നിറച്ച തങ്കക്കലശങ്ങള ം പിടിച്ചിരുന്നു. 9അവർ
പുതിെയാരു കീർത്തനംആലപിച്ച :
“അങ്ങ് (യാഗമൃഗെമന്നേപാെല)

അറക്കെപ്പടുകയും
അവിടെത്തരക്തത്താൽ

* 5:5 മൂ.ഭാ. േവര്
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സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും
ജനവിഭാഗങ്ങളിലുംരാജ്യങ്ങളിലുംനിന്നുള്ളവെര
ൈദവത്തിനായി വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

10 ഭൂമിയിൽ വാേഴണ്ടതിനായി അവെര നമ്മുെട
ൈദവത്തിനു രാജ്യവും പുേരാഹിതരും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ ചുരുൾ വാങ്ങാനും മു്രദകൾ
തുറക്കാനുംഅങ്ങ് േയാഗ്യൻതെന്ന.”

11 ഞാൻ ദർശനത്തിൽ, സിംഹാസനത്തിനും
ജീവികൾക്കും മുഖ്യന്മാർക്കു ചുറ്റിലുമായി
അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം േകട്ട . അവരുെട
എണ്ണം ആയിരം ആയിരവും പതിനായിരം
പതിനായിരവും ആയിരുന്നു. 12 അവർ
അത്യ ച്ചശബ്ദത്തിൽ:
“അറക്കെപ്പട്ടകുഞ്ഞാട,്
ശക്തിയും ധനവുംജ്ഞാനവുംബലവും
ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും സ്തുതിയും
സ്വീകരിക്കാൻ േയാഗ്യൻ!”

എന്നുപറയുന്നു.
13അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു
താെഴയുംസമു്രദത്തിലുമുള്ളസകലജീവികള ം,
“സിംഹാസനസ്ഥനുംകുഞ്ഞാടിനും
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും
ആധിപത്യവും,

എന്നുംഎെന്നേന്നക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!”
എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . 14 നാലു
ജീവികള ം ആേമൻ എന്നു പറഞ്ഞു; മുഖ്യന്മാർ
സാഷ്ടാംഗം വീണ്ആരാധിച്ച .
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6
മു്രദകൾ

1 കുഞ്ഞാട് ഏഴു മു്രദയിൽ ഒന്നു തുറന്നു.
അേപ്പാൾ നാലു ജീവികളിൽ ഒന്ന് “വരിക!”
എന്നു േമഘഗർജനംേപാെലയുള്ള ശബ്ദത്തിൽ
പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . 2 തുടർന്നു ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയ കണ്ടു.
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവെന്റ ൈകയിൽ ഒരു
വില്ല ണ്ട.് അവന് ഒരു കിരീടം നൽകെപ്പട്ട .
അയാൾ വിജയംെകായ്യാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്ന
ജയവീരെനേപ്പാെല മുേന്നാട്ട് കുതിച്ച .

3 കുഞ്ഞാട് രണ്ടാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ
“വരിക!” എന്നു രണ്ടാമെത്ത ജീവി പറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട . 4 അേപ്പാൾ െചമപ്പ നിറമുള്ള
തീജ്വാലയ്ക്കു സമമായ മെറ്റാരു കുതിര
പുറെപ്പട്ട . അതിേന്മലിരിക്കുന്നവന് ഒരു വലിയ
വാള ം നൽകെപ്പട്ട . മനുഷ്യർ പരസ്പരം
െകാല്ല ന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് സമാധാനം
എടുത്തുകളയാൻഅവന്അധികാരവും ലഭിച്ച .

5 കുഞ്ഞാട് മൂന്നാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ “വരിക!”
എന്നു മൂന്നാമെത്ത ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ
േകട്ട . ഉടെനതെന്ന ഒരു കറുത്ത കുതിരെയ
ഞാൻ കണ്ടു. അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
ൈകയിൽ ഒരു തുലാസുണ്ടായിരുന്നു.
6 “ഒരു ദിവസെത്ത കൂലിക്ക്* ഒരു കിേലാ†
േഗാതമ്പ്, ഒരു ദിവസെത്ത കൂലിക്ക്
മൂന്നുകിേലാ‡ യവം;§ എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും

* 6:6 മൂ.ഭാ. ഒരു ഡിനാറിയസ് † 6:6 മൂ.ഭാ. ഏക. 1 ലി. ‡ 6:6
മൂ.ഭാ.ഏക. 3ലി. § 6:6 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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േകടുവരുത്തരുത,്” എന്നു പറയുേന്നാരു ശബ്ദം
നാലു ജീവികള െടയും മധ്യത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ
േകട്ട .

7 കുഞ്ഞാട് നാലാം മു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ
“വരിക” എന്നു നാലാമെത്ത ജീവി പറയുന്ന
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട . 8 അേപ്പാൾത്തെന്ന
ഇളംപച്ചനിറമുള്ള ഒരു കുതിരെയ ഞാൻ കണ്ടു.
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവനു മരണം എന്ന് േപര.്
പാതാളം അവെന അനുഗമിച്ച . വാൾ, ക്ഷാമം,
വിവിധ ബാധകൾ, ഭൂമിയിെല വന്യമൃഗങ്ങൾ
എന്നിവയാൽ ഭൂമിയുെട നാലിൽ ഒന്നിേന്മൽ
സംഹാരം നടത്താൻഇവർക്ക്അധികാരം ലഭിച്ച .

9 കുഞ്ഞാട് അഞ്ചാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ,
തങ്ങൾ ൈദവവചനേത്താടു നിലനിർത്തിയ
വിശ്വസ്തസാക്ഷ്യം നിമിത്തം വധിക്കെപ്പട്ടവരുെട
ആത്മാക്കെള ഞാൻ യാഗപീഠത്തിനു കീഴിൽ
കണ്ടു. 10 അവർ ഉച്ചത്തിൽ, “പരിശുദ്ധനും
സത്യവാനുമായ സർേവാന്നതനാഥാ, എ്രതവെര
അവിടന്നു ഭൂവാസികെള ന്യായംവിധിക്കാെതയും
ഞങ്ങള െടരക്തത്തിനു ്രപതികാരംെചയ്യാെതയും
ഇരിക്കും?” എന്നു നിലവിളിച്ച . 11 ഉടെന
അവർക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും പാദംവെര
എത്തുന്ന ശു്രഭവസ്്രതം നൽകെപ്പടുകയും
അവെരേപ്പാെലതെന്ന വധിക്കെപ്പടാനുള്ള
സഹഭൃത്യരായ സേഹാദരങ്ങള െട സംഖ്യ
പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര, അൽപ്പകാലംകൂെട
വി്രശമിക്കണെമന്ന് അവർക്കു മറുപടി
നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തു.

12 കുഞ്ഞാട് ആറാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ
വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതു ഞാൻ
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കണ്ടു. സൂര്യൻ കറുകറാകറുത്ത
ആട്ടിൻേരാമംെകാണ്ടു നിർമിച്ച വസ്്രതംേപാെല
കറുത്തതായിത്തീർന്നു. ച്രന്ദൻ പൂർണമായും
രക്തവർണമായിത്തീർന്നു. 13 െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
ഉലയുന്ന അത്തിവൃക്ഷത്തിൽനിന്ന,്
ഇളംകായ്കൾ ഉതിർന്നുവീഴുംേപാെല
ആകാശത്തിൽനിന്ന് ഉൽക്കകൾ* ഭൂമിയിൽ
നിപതിച്ച . 14ആകാശം പുസ്തകച്ച രുൾേപാെല
ചുരുട്ടിമാറ്റെപ്പട്ട ; എല്ലാ മലയും ദ്വീപും
സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇളകിേപ്പായി.

15 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും ൈസന്യാധിപന്മാരും സമ്പന്നരും
ശക്തരും എല്ലാ അടിമകള ം സ്വത്രന്തരും
ഗുഹകളിലും മലകളിെല പാറകൾക്കിടയിലും
േപായി ഒളിച്ച . 16 അവർ മലകേളാടും
പാറകേളാടും: “ഞങ്ങള െടേമൽ വീണ്
സിംഹാസനസ്ഥെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും
കുഞ്ഞാടിെന്റ േ്രകാധത്തിൽനിന്നും ഞങ്ങെള
മറയ്ക്കുക;† 17 അവരുെട േ്രകാധത്തിെന്റ
മഹാദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു. അതിെനതിേര
നിൽക്കാൻആർക്കുകഴിയും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

7
മു്രദയിട്ട 1,44,000

1 ഇതിനുേശഷം നാലു ദൂതന്മാർ ഭൂമിയുെട
നാലുേകാണിൽ നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
കരയിേലാ സമു്രദത്തിേലാ ഏെതങ്കിലും
വൃക്ഷത്തിേന്മേലാ വീശാത്തവിധം ഭൂമിയിെല

* 6:13 മൂ.ഭാ. നക്ഷ്രതങ്ങൾ † 6:16 േഹാശ. 10:8കാണുക.
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നാലു കാറ്റിെനയുംഅവർ പിടിച്ചിരുന്നു. 2 മെറ്റാരു
ദൂതൻ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയുമായി
കിഴക്കുനിന്നു കയറിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
കരയ്ക്കും സമു്രദത്തിനും േകടുവരുത്താൻ
അധികാരം ലഭിച്ച നാലു ദൂതന്മാേരാട് അയാൾ:
3 “നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട
െനറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മു്രദയിടുന്നതുവെര
ഭൂമിേക്കാ സമു്രദത്തിേനാ വൃക്ഷങ്ങൾേക്കാ
േകടുവരുത്തരുത”് എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 4 ഞാൻ മു്രദേയറ്റവരുെട
സംഖ്യയും േകട്ട ; ഇ്രസാേയൽമക്കള െട എല്ലാ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും മു്രദേയറ്റവർ 1,44,000 േപർ
ആയിരുന്നു.

5 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മു്രദേയറ്റവർ
12,000,
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
6ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
7ശിമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
േലവി േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
8െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
േയാേസഫ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മു്രദേയറ്റവർ
12,000.

െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച മഹാസമൂഹം
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9 ഇതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
സകലരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
ജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭാഷകളിൽനിന്നും
ആർക്കും എണ്ണിത്തീർക്കാനാകാത്ത വലിെയാരു
ജനസമൂഹം പാദംവെര എത്തുന്ന ശു്രഭവസ്്രതം
ധരിച്ച ം ൈകയിൽ കുരുേത്താലകേളന്തിയും
സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാെക
നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 10 അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ:
“ ‘രക്ഷ’സിംഹാസനസ്ഥനായ
നമ്മുെടൈദവത്തിനും
കുഞ്ഞാടിനും ഉള്ളത”്

എന്ന് ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 11-12 അേപ്പാൾ
സർവദൂതന്മാരും, സിംഹാസനത്തിനും
മുഖ്യന്മാർക്കും നാലു ജീവികൾക്കും ചുറ്റിലുമായി
നിൽക്കയും,
“ആേമൻ!
നമ്മുെടൈദവത്തിന്എെന്നേന്നക്കും
സ്തുതിയും മഹത്ത്വവും
ജ്ഞാനവുംസ്േതാ്രതവുംബഹുമാനവും
അധികാരവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട,
ആേമൻ!”
എന്നു പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം ്രപണമിച്ച െകാണ്ട് ൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.

13 പിെന്ന മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട,്
“ശു്രഭവസ്്രതധാരികളായ ഇവർ ആര;് ഇവർ
എവിെടനിന്നു വന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

14 അതിനു ഞാൻ, “എെന്റ യജമാനേന,
അേങ്ങക്ക് അറിയാമേല്ലാ” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.
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അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “ഇവർ
മഹാപീഡനത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; ഇവർ
തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിെന്റ
രക്തത്തിൽ കഴുകി െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
15ആകയാൽ,
“അവർൈദവാലയത്തിൽൈദവസിംഹാസനത്തിനു

മുമ്പാെക,
രാപകൽൈദവെത്തആരാധിക്കുന്നു.

സിംഹാസനസ്ഥൻ
അവർക്കുമീേതകൂടാരമായിരിക്കും.

16 ‘അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും വിശക്കുകേയാ
ദാഹിക്കുകേയാഇല്ല;

െവയിേലാഅത്യ ഷ്ണേമാ,’*
അവെര ഒരിക്കലുംബാധിക്കുകയുമില്ല.

17 കാരണം, സിംഹാസനത്തിെന്റ മേധ്യയുള്ള
കുഞ്ഞാട്
അവെര േമയിച്ച്

‘ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്ക് നയിക്കും.’†
‘ൈദവംതെന്ന അവരുെട കണ്ണ കളിൽനിന്ന്
കണ്ണ നീെരല്ലാം തുടച്ച നീക്കും.’‡”

8
ഏഴാംമു്രദയും തങ്കധൂപകലശവും

1 കുഞ്ഞാട് ഏഴാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ
സ്വർഗത്തിൽ ഏകേദശം അരമണിക്കൂേറാളം
നിശ്ശബ്ദതയുണ്ടായി.

2 ൈദവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഴു
ദൂതന്മാെര അേപ്പാൾ ഞാൻ കണ്ടു; അവർക്ക്
ഏഴു കാഹളം നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തു.
* 7:16 െയശ. 49:10 † 7:17 െയശ. 49:10 ‡ 7:17 െയശ. 25:8
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3 അേപ്പാൾ മെറ്റാരു ദൂതൻ
തങ്കധൂപകലശവുമായി യാഗപീഠത്തിനരിെക
വന്നുനിന്നു. സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിലുള്ള
തങ്കയാഗപീഠത്തിേന്മൽ സകലവിശുദ്ധരുെടയും
്രപാർഥനകേളാടുകൂെട അർപ്പിക്കാൻ തനിക്കു
വളെര ധൂപവർഗം ലഭിച്ച . 4 ദൂതെന്റ
ൈകയിൽനിന്നും ധൂപവർഗത്തിെന്റ
പുക വിശുദ്ധരുെട ്രപാർഥനകേളാെടാപ്പം
ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് ഉയർന്നു. 5ആ ദൂതൻ
ധൂപകലശെമടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിെല
തീക്കനൽ നിറച്ച ഭൂമിയിേലക്ക് എറിഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ഇടിമുഴക്കവും നാദവും മിന്നലും
ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.

കാഹളങ്ങൾ
6 കാഹളേമന്തിയ ഏഴു ദൂതന്മാരും കാഹളം
ഊതാൻതയ്യാെറടുത്തു.

7 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളംഊതി. അേപ്പാൾ
രക്തംകലർന്ന കന്മഴയും തീയും ഉണ്ടായി, അവ
ഭൂമിയിേലക്ക് വർഷിച്ച . ഭൂമിയുെട മൂന്നിെലാന്നു
ഭാഗം െവന്തുെവണ്ണീറായി; വൃക്ഷങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നുംഎല്ലാ പച്ചപ്പ ല്ല ംകരിഞ്ഞുേപായി.

8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം
ഊതി. അേപ്പാൾ വൻമലേപാെല
വലുപ്പമുള്ള എേന്താ ഒന്ന് കത്തിെക്കാണ്ടു
സമു്രദത്തിേലക്കു പതിച്ച . സമു്രദത്തിെന്റ
മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗം രക്തമായിത്തീർന്നു.
9 സമു്രദത്തിെല ജീവജാലങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു
ചെത്താടുങ്ങുകയും കപ്പലുകളിൽ മൂന്നിെലാന്നു
തകർന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.
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10 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി.
അേപ്പാൾ തീപ്പന്തംേപാെല കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു
വലിയ നക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്നു നദികളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും നീരുറവുകളിേന്മലും
നിപതിച്ച . 11 —ആ നക്ഷ്രതത്തിനു കയ ്പ്*
എന്നു േപർവിളിക്കെപ്പടുന്നു—ജലാശയങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു കയ് പുള്ളതായിത്തീരുകയും
തൻനിമിത്തം നിരവധി ആള കൾ മരിക്കുകയും
െചയ്തു.

12 നാലാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി.
അേപ്പാൾ സൂര്യെന്റയും ച്രന്ദെന്റയും
മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗത്തിനും നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിനും ആഘാതേമറ്റ . അവയുെട
മൂന്നിെലാന്ന് ഭാഗം ഇരുണ്ടുേപായി. അങ്ങെന,
പകലിെന്റയും രാ്രതിയുെടയും മൂന്നിെലാന്ന് ഭാഗം
്രപകാശരഹിതമായിത്തീർന്നു.

13ഞാൻേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
“ഇനിയുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാർകാഹളംഊതുേമ്പാൾ
ഭൂവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഭയങ്കരം!
ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! എന്നിങ്ങെന അത്യ ച്ചത്തിൽ
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഒരു കഴുകൻ ആകാശമേധ്യ
പറക്കുന്നതു ഞാൻ കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തു.”

9
1 അഞ്ചാമെത്തദൂതൻ കാഹളം ഊതി.
അേപ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു നക്ഷ്രതം
ഭൂമിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
അതിന് അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ തുരങ്കത്തിെന്റ

* 8:11 മൂ.ഭാ.അപ്സിേന്താസ,്ഇതിനു കാഞ്ഞിരംഎന്നർഥം.
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താേക്കാൽ ലഭിച്ച . 2 ആ നക്ഷ്രതം
അഗാധഗർത്തിെന്റ തുരങ്കം തുറന്നേപ്പാൾ വലിയ
തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല അതിൽനിന്ന് പുക
െപാങ്ങി. ആപുകയിൽസൂര്യനുംഅന്തരീക്ഷവും
ഇരുണ്ടുേപായി. 3പുകയിൽനിന്ന് െവട്ട ക്കിളികൾ
പുറെപ്പട്ട ഭൂമിയിേലക്കിറങ്ങിവന്നു. അവയ്ക്കു
ഭൂമിയിെല േതള കൾക്കുള്ള ശക്തി ലഭിച്ച .
4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയില്ലാത്ത
മനുഷ്യർെക്കാഴിെക മറ്റാർക്കുേമാ ഭൂമിയിെല
പുല്ലിേനാ സസ്യത്തിേനാ വൃക്ഷത്തിേനാ
േകടുവരുത്തരുത് എന്ന് അവയ്ക്കു കൽപ്പന
ലഭിച്ച . 5 അവെര അഞ്ചുമാസേത്തക്ക്
ഉപ്രദവിക്കാനല്ലാെത, െകാല്ലാനുള്ള അധികാരം
അവയ്ക്കു നൽകെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവയിൽനിന്ന്
മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന േവദന േതൾ
ഇറുക്കുന്നതുേപാെല ആയിരുന്നു. 6 ആ
ദിവസങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മരണം അേന്വഷിക്കും;
എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല; അവർ മരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കും; എന്നാൽ മരണം അവെര വിട്ട്
ഓടിേപ്പാകും.

7 ആ െവട്ട ക്കിളികള െട രൂപം
യുദ്ധത്തിനണിയിെച്ചാരുക്കിയകുതിരകള േടതിനു
തുല്യം. അവയുെട തലകളിൽ
സ്വർണക്കിരീടംേപാെല എേന്താ ഒന്ന്
അണിഞ്ഞിരുന്നു; അവയുെട മുഖം
മനുഷ്യരുെട മുഖങ്ങൾേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 അവയ്ക്ക് സ്്രതീകള െട
മുടിേപാെല മുടിയും സിംഹങ്ങള േടതുേപാെല
പല്ല കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ഇരുമ്പു
കവചങ്ങൾക്കു തുല്യമായ കവചങ്ങൾ
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അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട
ചിറകുകള െട ഇരമ്പൽ യുദ്ധത്തിനായി പായുന്ന
അേനകം കുതിരകള െടയും രഥങ്ങള െടയും
മുഴക്കത്തിനു തുല്യമായിരുന്നു. 10 അവയ്ക്കു
േതള കള േടതുേപാെല വാലും വിഷമുള്ള കള ം
ഉണ്ട്. മനുഷ്യെര അഞ്ചുമാസേത്തക്കു
ദണ്ഡിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അവയുെട
വാലിൽ ഉണ്ട.് 11 അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ
ദൂതനാണ് അവയുെട രാജാവ.് അവെന്റ
േപര് എ്രബായഭാഷയിൽ അബേദ്ദാൻ എന്നും
്രഗീക്കുഭാഷയിൽഅെപ്പാേല്യാൻ*എന്നുമാണ.്

12 ഒന്നാമെത്ത ഭീകരാനുഭവം കഴിഞ്ഞു; ഇതാ,
ഇനിയും രണ്ട് ഭീകരാനുഭവങ്ങൾകൂടി വരുന്നു.

13ആറാമെത്തദൂതൻകാഹളംഊതി.അേപ്പാൾ
ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള തങ്കയാഗപീഠത്തിെന്റ
നാലു െകാമ്പുകളിൽനിന്നും ഒരു ശബ്ദം
വരുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . 14കാഹളം വഹിച്ചിരുന്ന
ആറാമെത്ത ദൂതേനാട് ആ ശബ്ദം, “യൂ്രഫട്ടീസ്
മഹാനദിയുെട തീരത്തുബന്ധിതരായിട്ട ള്ളനാലു
ദൂതന്മാെരയും അഴിച്ച വിടുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
15 ഈ വർഷം, ഈമാസം, ഈ ദിവസം, ഈ
മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗെത്ത
െകാന്നുകളയുന്നതിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കി
നിർത്തിയിരുന്ന നാലു ദൂതന്മാെരയും അേപ്പാൾ
അഴിച്ച വിട്ട . 16അശ്വാരൂഢരായ ൈസനികരുെട
എണ്ണം ഇരുപതുേകാടിയാണ് എന്നു പറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട .

17 തുടർന്ന്, കുതിരകെളയും അതിേന്മൽ

* 9:11 അബേദ്ദാൻ, അപ്പേല്യാൻ എന്നിവക്ക് നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
എന്നർഥം.
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ഇരിക്കുന്നവെരയും ഞാൻ ദർശനത്തിൽ
കണ്ടു. കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവരുെട
കവചങ്ങൾ തീയുെടനിറവും കടുംനീലയും
ഗന്ധകവർണവുമായിരുന്നു. കുതിരകള െട
തല സിംഹങ്ങള േടതുേപാെല ആയിരുന്നു.
അവയുെട വായിൽനിന്ന് തീയും പുകയും
ഗന്ധകവും വമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 18 അങ്ങെന
ബഹിർഗമിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന തീ, പുക, ഗന്ധകം
എന്നീ മൂന്നു ബാധകളാൽ മനുഷ്യരിൽ
മൂന്നിെലാന്നു െകാല്ലെപ്പട്ട . 19 കുതിരകള െട
ശക്തി അവയുെട വായിലും വാലിലും
ആയിരുന്നു; സർപ്പെത്തേപ്പാെല തലയുള്ള വാൽ
ഉപേയാഗിച്ചാണ്അവമുറിേവൽപ്പിച്ചിരുന്നത.്

20 ഈ ബാധകളാൽ െകാല്ലെപ്പടാെത
അവേശഷിച്ച മനുഷ്യർ എന്നിട്ട ം തങ്ങള െട
ദുഷ് ്രപവൃത്തികളിൽനിന്ന് മാനസാന്തരെപ്പട്ട്
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല. അവർ സ്വർണം,
െവള്ളി, െവങ്കലം, കല്ല,് തടി എന്നിവെകാണ്ടു
നിർമിച്ചതും കാണാനും േകൾക്കാനും നടക്കാനും
കഴിവില്ലാത്തതുമായ വി്രഗഹങ്ങെളയും
ഭൂതങ്ങെളയും ഭജിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല.
21 തങ്ങൾെചയ്ത െകാലപാതകം, മ്രന്തവാദം,
അസാന്മാർഗികത, േമാഷണം എന്നിവെയപ്പറ്റി
അവർഅനുതപിച്ചതുമില്ല.

10
ദൂതനും െചറിയപുസ്തകച്ച രുള ം

1 േമഘം ധരിച്ച് തലയിൽ മഴവില്ലണിഞ്ഞവനും
സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപഭയുള്ള മുഖവും
അഗ്നിസ്തംഭങ്ങൾേപാെല പാദങ്ങൾ
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ഉള്ളവനുമായ ശക്തനായ മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 2 ആ ദൂതെന്റ ൈകയിൽ തുറന്ന
ഒരു െചറുപുസ്തകച്ച രുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അയാൾ വലതുകാൽ കടലിേന്മലും ഇടതുകാൽ
കരയിലും െവച്ച . 3 സിംഹം ഗർജിക്കുേമ്പാെല
ആ ദൂതൻ അത്യ ച്ചത്തിൽ അലറി. അേപ്പാൾ
ഏഴ് ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി. 4 ഏഴ് ഇടിമുഴക്കം
ശബ്ദിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞു.
എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം
എേന്നാട,് “ഏഴ് ഇടിമുഴക്കത്തിലൂെട സംസാരിച്ച
കാര്യങ്ങൾ മു്രദയിടുക, അവ എഴുതരുത”് എന്നു
പറയുന്നതുഞാൻ േകട്ട .

5കടലിേന്മലും കരയിലുമായി നിൽക്കുന്നതായി
ഞാൻകണ്ടദൂതൻവലതുൈകആകാശേത്തക്ക്
ഉയർത്തി. 6-7 ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലതും
സൃഷ്ടിച്ച, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ അയാൾ
്രപതിജ്ഞെചയ്തു പറഞ്ഞത,് “ഇനി ഒട്ട ം
താമസിക്കുകയില്ല! ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ
തെന്റ കാഹളംമുഴക്കുേമ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
രഹസ്യപദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും.
അവിടെത്ത ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാെര
ൈദവം അറിയിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന ഇതു
സംഭവിക്കും.”

8 എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ േകട്ട
ശബ്ദം പിെന്നയും എേന്നാട,് “നീ െചന്ന്
സമു്രദത്തിേന്മലും കരയിലുമായി നിൽക്കുന്ന
ദൂതെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്ന
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പുസ്തകച്ച രുൾവാങ്ങുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
9 ഞാൻ ദൂതെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന് ആ
െചറുപുസ്തകച്ച രുൾ തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച .
അയാൾ എേന്നാട,് “ഇതാ, വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക,
ഇത് നിെന്റ ഉദരെത്ത കയ ്പിക്കും, എന്നാൽ
‘വായിേലാ മധുേപാെല മധുരമായിരിക്കും’*”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ ദൂതെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന്ആെചറുപുസ്തകച്ച രുൾവാങ്ങി
ഭക്ഷിച്ച . അത് എെന്റ വായിൽ മധുേപാെല
മധുരമുള്ളതായിരുന്നു; ഭക്ഷിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
എെന്റ ഉദരം കയ ്േപറിയതായി. 11 അേദ്ദഹം
എേന്നാടു പറഞ്ഞു, “നീ അേനകം
ജനവിഭാഗങ്ങെളയും രാഷ്്രടങ്ങെളയും
ഭാഷകെളയും രാജാക്കന്മാെരയുംകുറിച്ച് ഇനിയും
്രപവചിക്കണം.”

11
രണ്ട്സാക്ഷികൾ

1 അളവുേകാൽേപാെലയുള്ള ഒരു ഓടത്തണ്ട്
എെന്റൈകയിൽലഭിച്ച . തുടർന്ന്എനിക്കുലഭിച്ച
ആജ്ഞ: “നീ െചന്നുൈദവാലയവും യാഗപീഠവും
അളക്കുക; അവിെട ആരാധിക്കുന്നവെര
എണ്ണ ക. 2 ൈദവാലയാങ്കണം അളക്കാെത
വിടുക. കാരണം, അത് െയഹൂേദതരർക്കു
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ വിശുദ്ധനഗരെത്ത
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടി അശുദ്ധമാക്കും.
3 അവിെട എെന്റ രണ്ട് സാക്ഷികെള ഞാൻ
നിേയാഗിക്കും. അവർ ചണവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ട് 1,260 ദിവസം ്രപവചിക്കും.”
* 10:9 െയഹ. 3:3
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4 അവർ “ഈ ഭൂമിയുെട അധിപതിയുെട
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവുമരവും
രണ്ട് വിളക്കുതണ്ടും ആകുന്നു.”* 5അവർക്കു
േദാഷം വരുത്താൻ ആെരങ്കിലും തുനിഞ്ഞാൽ
ആ ്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട്
അവരുെട ശ്രതുക്കെള നശിപ്പിച്ച കളയും.
ഇങ്ങെന അവർക്കു േദാഷം വരുത്താൻ
ഇച്ഛിക്കുന്ന ഓേരാരുത്തനും ഹിംസിക്കെപ്പടും.
6 തങ്ങള െട ്രപവചനശു്രശൂഷാകാലത്ത് മഴ
െപയ്യാെത ആകാശം അടച്ച കളയാൻ അവർക്ക്
അധികാരമുണ്ട.് െവള്ളം രക്തമാക്കാനും
ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം സകലവിധ
ബാധകളാലും ഭൂമിെയ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനുമുള്ള
അധികാരവുംഅവർക്കുണ്ട.്

7 അവർ തങ്ങള െട ശു്രശൂഷ†
പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിയുേമ്പാൾഅഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്ന്
കയറിവരുന്ന മൃഗം അവേരാടു യുദ്ധംെചയ്ത്
അവെര കീഴടക്കി െകാന്നുകളയും. 8അവരുെട
കർത്താവ് ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും ആലങ്കാരികമായി
െസാേദാം എന്നും ഈജിപ്റ്റ് എന്നും
വിളിക്കെപ്പടുന്നതുമായ മഹാനഗരത്തിെന്റ
െതരുവീഥിയിൽ അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ
കിടക്കും. 9 സകലജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ഭാഷകളിൽനിന്നും
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ളവർ മൂന്നര ദിവസം
അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും; ആ
മൃതേദഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ആെരയും
അനുവദിക്കുകയുമില്ല. 10ഈരണ്ട് ്രപവാചകന്മാർ

* 11:4 െസഖ. 4:3,11,14കാണുക. † 11:7 മൂ.ഭാ.സാക്ഷ്യം
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ഭൂവാസികെള ദണ്ഡിപ്പിച്ചതിനാൽ അവരുെട
മരണത്തിൽ ഭൂവാസികൾ ആനന്ദിക്കുകയും
ആഹ്ലാദം പങ്കിടാൻ പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ
ൈകമാറുകയും െചയ്യ ം.

11 എന്നാൽ, മൂന്നര ദിവസത്തിനുേശഷം
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജീവശ്വാസം‡ അവരിൽ
്രപേവശിച്ച , അവർ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു. അവെര
കണ്ടവെരല്ലാം അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട . 12അേപ്പാൾ,
“ഇവിെട കയറിവരിക” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
തങ്ങേളാടു പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം അവർ
േകട്ട . അവരുെട ശ്രതുക്കൾ േനാക്കിനിൽെക്ക
ഒരു േമഘത്തിൽ അവർ സ്വർഗത്തിേലക്കു
കയറിേപ്പായി.

13 ഉടൻതെന്ന ശക്തമായ ഭൂകമ്പം
ഉണ്ടായി. നഗരത്തിെന്റ പത്തിെലാന്നു
ഭാഗം തകർന്നുവീണു. ഏഴായിരംേപർ ആ
ഭൂകമ്പത്തിൽെകാല്ലെപ്പട്ട ; േശഷമുള്ളവർ ഭയന്ന്,
സ്വർഗത്തിെല ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻ
തുടങ്ങി.

14 രണ്ടാമെത്ത ഭീകരാനുഭവം കഴിഞ്ഞു.
ഇതാ, മൂന്നാമെത്ത ഭീകരാനുഭവം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു.
ഏഴാമെത്തകാഹളം

15 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളംമുഴക്കി.
അേപ്പാൾ,
“േലാകഭരണംനമ്മുെടകർത്താവിനും
അവിടെത്ത ്രകിസ്തുവിനും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്നേന്നക്കും ഭരിക്കും”

‡ 11:11 െയഹ. 37:5,14കാണുക.
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എന്ന് അത്യ ച്ചനാദങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു
്രപേഘാഷണമുണ്ടായി. 16 ൈദവസന്നിധിയിൽ
സിംഹാസനസ്ഥരായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാലു
മുഖ്യന്മാരും കമിഴ്ന്നുവീണു ൈദവെത്ത
ആരാധിച്ച െകാണ്ട് പറഞ്ഞത:്
17 “ഭൂത, വർത്തമാന കാലങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല

നിലനിൽക്കുന്നവനായ
സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,

അങ്ങുമഹാശക്തിധരിച്ച വാഴുകയാൽ
ഞങ്ങൾഅങ്ങെയവാഴ്ത്തുന്നു.

18രാജ്യങ്ങൾ ്രകുദ്ധിച്ച ;
അങ്ങയുെട േ്രകാധദിവസവും വന്നുേചർന്നു.

മരിച്ചവെരന്യായംവിധിക്കാനും;
അങ്ങയുെട ദാസരായ ്രപവാചകന്മാർക്കും

അങ്ങയുെട നാമംആദരിക്കുന്നവിശുദ്ധർക്കും
െചറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവർക്കും
്രപതിഫലം നൽകാനും

ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള
സമയവും വന്നിരിക്കുന്നു.”

19 അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിെല ൈദവാലയം
തുറന്നു; ആലയത്തിനുള്ളിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ദൃശ്യമായി. മിന്നലും നാദവും
ഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പവും വലിയ കന്മഴയും
ഉണ്ടായി.

12
സ്്രതീയും മഹാവ്യാളിയും

1 സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരത്ഭുതചിഹ്നം
ദൃശ്യമായി: സൂര്യെന വസ്്രതമായി ധരിച്ച ഒരു
സ്്രതീ,അവള െടകാൽക്കീഴിൽച്രന്ദൻ,അവള െട
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തലയിൽ പ്രന്തണ്ട് നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുള്ള
കിരീടം. 2 അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു.
ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ്രപസവത്തിെന്റ
അതിേവദനേയാെട അവൾ നിലവിളിച്ച .
3അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽ മെറ്റാരത്ഭുതചിഹ്നവും
ദൃശ്യമായി: ഇതാ, ഏഴു തലയും പത്തു െകാമ്പും
തലകളിൽ ഏഴു കിരീടവുമായി െചമന്ന നിറമുള്ള
ഒരു മഹാവ്യാളി.* 4 അത് ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നിെന തെന്റ
വാൽെകാണ്ടു വാരിെയടുത്തു ഭൂമിയിേലക്ക്
ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു. സ്്രതീ ്രപസവിച്ചാലുടൻ
തെന്ന ശിശുവിെന വിഴുങ്ങാനായി ആ
മഹാവ്യാളി ഒരുങ്ങി, അവള െടമുമ്പാെക
നിലെകാണ്ടു. 5 “സകലരാജ്യങ്ങെളയും ഇരുമ്പു
െചേങ്കാൽെകാണ്ടു ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന”†
ഒരാൺകുട്ടിക്ക് സ്്രതീ ജന്മംനൽകി. അവള െട
കുട്ടി ൈദവത്തിേലക്കും അവിടെത്ത
സിംഹാസനത്തിേലക്കും തൽക്ഷണം
എടുക്കെപ്പട്ട . 6 സ്്രതീ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
പലായനംെചയ്തു. 1,260 ദിവസം അവെള
സംരക്ഷിക്കാൻ ൈദവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലം
അവൾക്കവിെടയുണ്ട.്

7 അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധം
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട . മീഖാേയലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ദൂതന്മാരും മഹാവ്യാളിേയാടു െപാരുതി.
മഹാവ്യാളിയുംഅവെന്റകിങ്കരന്മാരുംഎതിർത്തു
െപാരുതി. 8 എന്നാൽ അവന് മതിയായ
ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല; മഹാവ്യാളിയും

* 12:3 അതായത,് തീ തുപ്പ ന്ന ചിറകുള്ള ഉ്രഗസർപ്പം † 12:5
സങ്കീ. 2:9
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അവെന്റ കിങ്കരന്മാരും സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
പുറന്തള്ളെപ്പട്ട . 9 ഭൂവാസികെള മുഴുവൻ
വഴിെതറ്റിക്കുന്നവനും പിശാച് എന്നും സാത്താൻ
എന്നും േപരുള്ളവനുമായ പുരാതന സർപ്പമായ
മഹാവ്യാളി താേഴക്കു ചുഴറ്റി എറിയെപ്പട്ട .
ഭൂമിയിേലക്കാണ് അവെനയും അവെന്റ
കിങ്കരന്മാെരയും തള്ളിയിട്ടത.്

10 ഉടൻതെന്ന ഞാൻ, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു
വലിയശബ്ദം ഇ്രപകാരം പറയുന്നതു േകട്ട :
“ഇേപ്പാഴിതാ നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷയും

ശക്തിയും
രാജ്യവും
തെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റ രാജാധിപത്യവും
വന്നിരിക്കുന്നു.

നമ്മുെടസേഹാദരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ൈദവസന്നിധിയിൽരാപകൽകുറ്റാേരാപണം
നടത്തുന്നഅപവാദി,
താേഴക്കുചുഴറ്റിഎറിയെപ്പട്ട വേല്ലാ.

11അവർകുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തവും
തങ്ങള െടസാക്ഷ്യവചനവും നിമിത്തം
അവെനജയിച്ച ;

അവസാനശ്വാസംവെര
അവർതങ്ങള െടജീവെനസ്േനഹിച്ചതുമില്ല.

12അതുെകാണ്ട,്സ്വർഗവും
സ്വർഗവാസികള മായവേര,ആനന്ദിക്കുക!

എന്നാൽഭൂമിക്കുംസമു്രദത്തിനുംഅേയ്യാകഷ്ടം!
തെന്റ സമയം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞുെകാണ്ട,്

പിശാച് ഉ്രഗേകാപേത്താെട
നിങ്ങള െടഅടുേത്തക്ക്ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.”
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13ഭൂമിയിേലക്കുതാൻചുഴറ്റിഎറിയെപ്പട്ട എന്നു
മഹാവ്യാളി കണ്ടേപ്പാൾആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച
സ്്രതീെയ പിെന്നയും ഉപ്രദവിച്ച . 14 മരുഭൂമിയിൽ
അവൾക്കായി ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു പറന്നുേപാകാനായി സ്്രതീക്ക്
വലിയ കഴുകെന്റ രണ്ട് ചിറകുകൾ ലഭിച്ച .
അവിെട സർപ്പത്തിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽനിന്ന്
അകെലയായി കാലവും കാലങ്ങള ം
കാലാർധവും അവൾ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട .
15സ്്രതീെയ ജല്രപവാഹത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ
സർപ്പം തെന്റ വായിൽനിന്നു നദിേപാെല െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിച്ച . 16 എന്നാൽ മഹാവ്യാളി തെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച ജല്രപവാഹെത്ത,
ഭൂമി തെന്റ വായതുറന്ന് മുഴുവനും
വിഴുങ്ങിെക്കാണ്ട് സ്്രതീെയ സഹായിച്ച .
17 മഹാവ്യാളി സ്്രതീേയാടു ്രകുദ്ധിച്ച,് അവള െട
സന്തതിയിൽ േശഷമുള്ളവരും ൈദവത്തിെന്റ
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരും േയശുവിെന്റ
സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായ ജനങ്ങേളാടു
യുദ്ധംെചയ്യാൻ പുറെപ്പട്ട േപായി. ആമഹാവ്യാളി
സമു്രദതീരെത്തമണലിേന്മൽനിലയുറപ്പിച്ച .

13
സമു്രദത്തിൽനിന്ന് കയറിവന്നമൃഗം

1 അേപ്പാൾ സമു്രദത്തിൽനിന്ന് ഒരു മൃഗം
കയറിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അതിന് പത്തു
െകാമ്പും ഏഴു തലയും െകാമ്പുകളിൽ പത്തു
കിരീടവും ഓേരാ തലയിലും ൈദവെത്ത
നിന്ദിക്കുന്ന നാമങ്ങള ം എഴുതെപ്പട്ടിരുന്നു.
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2 ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പ ലിക്കു സദൃശവും
അതിെന്റ പാദങ്ങൾ കരടിയുേടതുേപാെലയും
വായ് സിംഹത്തിേന്റതുേപാെലയും ആയിരുന്നു.
മഹാവ്യാളി തെന്റ ശക്തിയും സിംഹാസനവും
വിപുലമായ അധികാരവും മൃഗത്തിനു
ൈകമാറി. 3 മൃഗത്തിെന്റ ഒരു തലയിൽ
മാരകമാെയാരു മുറിേവറ്റിട്ട ണ്ടായിരുന്നതായി
കണ്ടു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾഅത് ഉണങ്ങിയിരുന്നു.
സർവഭൂമിയും അത്ഭുതെപ്പട്ട് മൃഗത്തിെന്റ
അനുയായികളായിത്തീർന്നു. 4 മൃഗത്തിന്
അധികാരം നൽകിയതു നിമിത്തം മനുഷ്യർ
മഹാവ്യാളിെയ ആരാധിച്ച . “മൃഗത്തിനു തുല്യൻ
ആര?് അവേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ ആർക്കു
കഴിയും?” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ മൃഗെത്ത
നമസ്കരിച്ച .

5 അഹന്തനിറഞ്ഞ വാക്കുകള ം
ൈദവദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായും
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം േസ്വച്ഛാധിപതിയായി
ഭരണം നടത്താനുള്ള അധികാരവും അതിനു
ലഭിച്ച . 6ൈദവത്തിെനതിേര ദൂഷണം പറയാനും
അവിടെത്ത നാമെത്തയും തിരുനിവാസെത്തയും
സ്വർഗവാസികെളയും നിന്ദിക്കാനും അതു വായ്
തുറന്നു. 7 വിശുദ്ധേരാടു യുദ്ധംെചയ്ത് അവെര
കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അവനു ലഭിച്ച .
സകലേഗാ്രതങ്ങള െടയും ജനവിഭാഗങ്ങള െടയും
ഭാഷകള െടയും രാജ്യങ്ങള െടയും േമലുള്ള
അധികാരവും അവനു നൽകെപ്പട്ട .
8 േലാകസ്ഥാപനംമുതൽ, യാഗമാക്കെപ്പട്ട
കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ,
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േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത സകലഭൂവാസികള ം
അതിെനആരാധിക്കും.

9െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.
10 “ബന്ധനത്തിനായി വിധിക്കെപ്പട്ടവർ
ബന്ധനത്തിേലക്കു േപാകുന്നു.

വധിക്കെപ്പടാൻവിധിക്കെപ്പട്ടവർ
വാളിനാൽവധിക്കെപ്പടുന്നു.”*

ൈദവജനത്തിന് സഹിഷ്ണുതയും
വിശ്വസ്തതയുംഇവിെടഅത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളമൃഗം

11ഭൂമിയിൽനിന്ന് മെറ്റാരു മൃഗംവരുന്നതുഞാൻ
കണ്ടു. കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുേപാെല അതിനു രണ്ട്
െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. മഹാവ്യാളിെയേപ്പാെലഅത്
സംസാരിച്ച ; 12 അത് ഒന്നാംമൃഗത്തിനുേവണ്ടി
തെന്റ എല്ലാ അധികാരവും ്രപേയാഗിക്കുകയും,
മാരകമായ മുറിവുണങ്ങിേപ്പായ ആ
ഒന്നാംമൃഗെത്ത ആരാധിക്കാനായി
സർവഭൂവാസികെളയും നിർബന്ധിക്കുകയും
െചയ്തു. 13 മനുഷ്യെരല്ലാവരുെടയും കാഴ്ചയിൽ
ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിേലക്കു തീ ഇറക്കുക
എന്നിങ്ങെനയുള്ള മഹാത്ഭുതങ്ങൾ അതു
്രപവർത്തിച്ച . 14 മൃഗത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െചയ്യാൻ തനിക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്ന
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾെകാണ്ട് അത് ഭൂവാസികെള
വഴിെതറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മാരകമായ
മുറിേവറ്റിട്ട ം ജീവേനാടിരുന്ന മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമ
നിർമിക്കാൻ അവേരാടു കൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 15 മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമയ്ക്

* 13:10 യിര. 15:2
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സംസാരേശഷിലഭിക്കുന്നതിന് അതിന്
ആത്മാവിെന നൽകാനും മൃഗത്തിെന്റ
്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കാത്തവെരെയല്ലാം
െകാല്ലിക്കാനും രണ്ടാംമൃഗത്തിന് അധികാരം
ലഭിച്ച . 16 െചറിയവരും വലിയവരും, ധനികരും
ദരി്രദരും, സ്വത്രന്തരും അടിമകള മായ
സകലരും വലതുൈകയിേലാ െനറ്റിയിേലാ
അടയാളം പതിക്കണെമന്ന് അതു നിർബന്ധിച്ച .
17 മൃഗത്തിെന്റ നാമേമാ നാമത്തിെന്റ
സംഖ്യേയാ ആയ മു്രദേയൽക്കാത്ത
ആർക്കും യാെതാന്നും ്രകയവി്രകയം െചയ്യാൻ
സാധ്യമല്ലാതാക്കിത്തീർത്തു.

18ജ്ഞാനമാണ്ഇവിെടഅത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത.്
വിേവകമുള്ളയാൾ മൃഗത്തിെന്റ സംഖ്യ
കണക്കുകൂട്ടെട്ട; അത് ഒരു മനുഷ്യെന്റ
സംഖ്യയാണ്;അവെന്റസംഖ്യ 666.

14
കുഞ്ഞാടും 1,44,000 േപരും

1ഞാൻേനാക്കി:അേപ്പാൾസീേയാൻ*മലയിൽ
കുഞ്ഞാടും അവിടേത്താെടാപ്പം െനറ്റിയിൽ
കുഞ്ഞാടിെന്റയും പിതാവിെന്റയും നാമം
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 1,44,000 േപരും ഇതാ
നിൽക്കുന്നു! 2 സ്വർഗത്തിൽനിെന്നാരു ശബ്ദം
ഞാൻേകട്ട .അത്അലറുന്നതിരമാലേപാെലയും
മഹാേമഘഗർജനംേപാെലയും ആയിരുന്നു. ആ
ശബ്ദം അേനകം ൈവണികന്മാർ ഒരുമിച്ച
വീണമീട്ട ന്നതിനു സമാനവുമായിരുന്നു.

* 14:1 അതായത്, െജറുശേലം
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3 സിംഹാസനത്തിനും നാലു ജീവികൾക്കും
മുഖ്യന്മാർക്കുംമുമ്പാെക അവർ പുതിെയാരു
ഗീതംആലപിച്ച . ഭൂമിയിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട
1,44,000 േപർക്കല്ലാെത ആർക്കും ആ ഗീതം
പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 4അവർ സ്്രതീകള മായി
മലിനെപ്പടാെത സ്വയം കാത്തതിനാൽ,
ചാരി്രത്യം നഷ്ടെപ്പടാത്തവരാണ്. കുഞ്ഞാട്
േപാകുന്നിടെത്തല്ലാം അവർ അവിടെത്ത
അനുഗമിക്കുന്നു. ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും
്രപഥമഫലമായി സമർപ്പിക്കാൻ അവെര
മനുഷ്യരിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
5 അവരുെട അധരങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വ്യാജം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;അവർനിഷ്കളങ്കരാണ.്

മൂന്നു ദൂതന്മാർ
6 മെറ്റാരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യത്തിൽ
പറക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഭൂമിയിലുള്ള
സകലരാജ്യങ്ങേളാടും േഗാ്രതങ്ങേളാടും
ഭാഷകേളാടും ജനവിഭാഗങ്ങേളാടും
അറിയിക്കാനുള്ള നിത്യസുവിേശഷം അവെന്റ
ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നു. 7 “ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ട് അവിടേത്തക്കു മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക;
അവിടെത്ത ന്യായവിധിയുെട സമയം
വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും എല്ലാ നീരുറവകള ം സൃഷ്ടിച്ചവെന
ആരാധിക്കുക!” എന്നിങ്ങെന ആ ദൂതൻ
അത്യ ച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

8 തുടർന്നു രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “ ‘നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’ തെന്റ
അസാന്മാർഗികതയുെട അത്യാസക്തിയാകുന്ന
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മദ്യം സകലരാജ്യങ്ങെളയും കുടിപ്പിച്ച
‘മഹാനഗരമായ ബാേബൽ ഇതാ
നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’†”

9 അതിെന്റേശഷം മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “ആെരങ്കിലും
മൃഗെത്തയും അവെന്റ ്രപതിമെയയും
ആരാധിക്കുകേയാ െനറ്റിയിേലാ ൈകയിേലാ
അവെന്റ അടയാളം സ്വീകരിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ 10ൈദവേകാപത്തിെന്റ ചഷകത്തിൽ
പൂർണവീര്യേത്താെട പകർന്നുെവച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവേ്രകാധെമന്ന മദ്യം അയാൾ
കുടിേക്കണ്ടിവരും. വിശുദ്ധദൂതന്മാരുെടയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും മുമ്പാെക തീയിലും
ഗന്ധകത്തിലും അവർ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും.
11അവരുെട ദണ്ഡനത്തിെന്റ പുക യുഗാനുയുഗം
ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയയും നമസ്കരിക്കുകേയാ
അതിെന്റ േപരിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവർക്ക് രാപകൽ സ്വസ്ഥത
അന്യമായിരിക്കും.” 12 ൈദവകൽപ്പനകൾ
അനുസരിക്കുകയും േയശുവിലുള്ള വിശ്വാസം
സൂക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ൈദവജനത്തിന്
സഹിഷ്ണുതഇവിെടഅത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

13 അേപ്പാൾ, സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം
ഞാൻ േകട്ടത,് “എഴുതുക; ഇേപ്പാൾമുതൽ
കർത്താവിൽ മരിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ.”

“അേത,” ൈദവാത്മാവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, “തങ്ങള െടഅധ്വാനങ്ങളിൽനിന്ന്
† 14:8 െയശ. 21:9
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അവർ വി്രശമിേക്കണ്ടതാകുന്നു; അവരുെട
്രപവൃത്തികൾഅവെരഅനുഗമിക്കും.”

ഭൂമിയിെല െകായ്ത്ത്
14 അതിനുേശഷം ഒരു െവൺേമഘം
ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാ, ആ േമഘത്തിനുമീേത
മനുഷ്യപു്രതന‡് തുല്യനായ ഒരുവൻ തലയിൽ
തങ്കക്കിരീടമണിഞ്ഞും ൈകയിൽ മൂർച്ചയുള്ള
അരിവാേളന്തിയും ഇരിക്കുന്നു. 15 അേപ്പാൾ
മെറ്റാരു ദൂതൻ ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുവന്നു േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവേനാട്
അത്യ ച്ചത്തിൽ ഇങ്ങെന വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“ഭൂമിയിെല വിളവു െകായ്ത്തിനു
പാകമായിരിക്കുന്നു. െകായ്ത്തിനുള്ള സമയവും
ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട,് ഇേപ്പാൾ
നിെന്റ അരിവാൾ എടുത്തു െകായ്ത്ത്
ആരംഭിക്കുക.” 16േമഘത്തിേന്മൽഇരിക്കുന്നവൻ
തെന്റ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞു;
അങ്ങെനഭൂമിയിൽ െകായ്ത്തു നടന്നു.

17 േവെറാരു ദൂതനും സ്വർഗത്തിെല
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് വന്നു. അവെന്റ
ൈകയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അരിവാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അഗ്നിയുെടേമൽ
അധികാരമുള്ള മെറ്റാരു ദൂതൻ
യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് വന്ന് മൂർച്ചയുള്ളഅരിവാൾ
പിടിച്ചിരുന്നവേനാട,് “ഭൂമിയിൽ മുന്തിരിങ്ങ
പാകമായിരിക്കുകയാൽ നിെന്റ മൂർച്ചയുള്ള
അരിവാൾ എറിഞ്ഞ് മുന്തിരിവള്ളിയിൽനിന്ന്
മുന്തിരിക്കുലകൾ മുറിെച്ചടുക്കുക” എന്ന്

‡ 14:14 ദാനി. 7:13
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അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ
അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്ക് എറിഞ്ഞ് മുന്തിരിവിളവ്
േശഖരിച്ച ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ വലിയ
ചക്കിേലക്ക് എറിഞ്ഞു. 20 നഗരത്തിനു
പുറത്തുെവച്ച് മുന്തിരിക്കുല ചക്കിൽ
ചവിട്ടിെമതിച്ച . ചക്കിൽനിന്ന് രക്തം പുറെപ്പട്ട്
ഒരു കുതിരയുെട കടിഞ്ഞാണുള്ള ഉയരംവെര
െപാങ്ങി, 300കിേലാമീറ്റർ§ ദൂരംവെര ഒഴുകി.

15
ഏഴുബാധകൾവഹിക്കുന്നഏഴു ദൂതന്മാർ

1 ഞാൻ വലിയതും വിസ്മയകരവുമായ
മെറ്റാരത്ഭുതചിഹ്നം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു;
ഏഴു ബാധകൾ വഹിക്കുന്ന ഏഴു
ദൂതന്മാെര. അവേയാടുകൂെട ൈദവേ്രകാധം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ അവ
അവസാനെത്ത ബാധകളാണ.് 2 പിെന്ന,
അഗ്നിമയമായ കണ്ണാടിക്കടൽേപാെല
ഒന്നു ഞാൻ കണ്ടു; മൃഗത്തിേന്മലും
അതിെന്റ ്രപതിമയുെടേമലും മൃഗത്തിെന്റ
നാമസംഖ്യയുെടേമലും ജയം േനടിയവർ
ൈദവത്തിെന്റ വീണകൾ പിടിച്ച െകാണ്ട്
ആ കടൽതീരത്തുനിൽക്കുന്നതും കണ്ടു.
3 അവർ ൈദവദാസനായ േമാശയുെടയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും ഗീതംആലപിച്ച :
“മഹത്തും വിസ്മയകരവുമാകുന്ന
സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,

ജനതകള െട രാജാേവ,

§ 14:20 മൂ.ഭാ. 1,600 േസ്റ്റഡിയ.
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അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ നീതിയും
സത്യസന്ധവുംതെന്ന.

4ആര്അങ്ങെയഭയെപ്പടാെതയും
അങ്ങയുെട നാമം മഹത്ത്വെപ്പടുത്താെതയും
ഇരിക്കും,കർത്താേവ?

പരിശുദ്ധൻഅങ്ങുമാ്രതം.
അങ്ങയുെട നീതി്രപവൃത്തികൾ

്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാൽ
ജനതകെളല്ലാം വന്ന്

തിരുസന്നിധിയിൽവീണ്അങ്ങെയവണങ്ങും.”*
5 ഇതിെനല്ലാംേശഷം സ്വർഗത്തിെല
ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരെമന്ന ൈദവാലയം
തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 6 ശുദ്ധവും
ശു്രഭവുമായ മൃദുലചണവസ്്രതം ധരിച്ച ം
മാറത്തു തങ്കക്കച്ച െകട്ടിയും ബാധകൾ
ഓേരാന്നും വഹിച്ച െകാണ്ട് ദൂതന്മാർ ഏഴുേപരും
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കുവന്നു.
7അേപ്പാൾനാലുജീവികളിൽഒന്ന്എെന്നേന്നക്കും
ജീവിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധം നിറഞ്ഞ
ഏഴു തങ്കക്കലശങ്ങൾ ഏഴു ദൂതന്മാർക്കും
െകാടുത്തു. 8ൈദവത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വല്രപഭയുെടയും
ശക്തിയുെടയും പുകെകാണ്ട് ൈദവാലയം
നിറഞ്ഞു. ഏഴു ദൂതന്മാർ അവരുെട
ഏഴു ബാധകള ം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവെര
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ ആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല.

16
ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റഏഴുകുംഭങ്ങൾ

* 15:4 സങ്കീ. 111:2,3;ആവ. 32:4;യിര. 10:7;സങ്കീ. 86:9; 98:2
കാണുക.
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1 തുടർന്ന് ആ ഏഴു ദൂതന്മാേരാട്,
“നിങ്ങൾ േപായി ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ ഏഴു
കുംഭങ്ങള ം ഭൂമിയിേലക്ക് ഒഴിക്കുക” എന്നു
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്യന്നഒരു ശബ്ദംഞാൻ േകട്ട .

2 അേപ്പാൾ ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ പുറെപ്പട്ട
തെന്റ കുംഭം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച . മൃഗത്തിെന്റ
മു്രദയുള്ളവരുെടയും അതിെന്റ ്രപതിമെയ
നമസ്കരിക്കുന്നവരുെടയുംേമൽ ബീഭത്സവും
ചീഞ്ഞുനാറുന്നതുമായ ്രവണങ്ങളണ്ടായി.

3രണ്ടാമെത്തദൂതൻതെന്റകുംഭംസമു്രദത്തിൽ
ഒഴിച്ച ; സമു്രദത്തിെല ജലം ശവശരീരത്തിെല*
രക്തംേപാെല ആയിത്തീർന്നു; സമു്രദത്തിെല
സകലജീവജാലങ്ങള ംചത്തുേപായി.

4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം
നദികളിലും ജലേ്രസാതസ്സ കളിലും ഒഴിച്ച ;
അവ രക്തമായിത്തീർന്നു. ജലത്തിെന്റേമൽ
അധികാരമുള്ള ദൂതൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട :
5 “ഭൂത,വർത്തമാന േഭദമില്ലാത്തപരിശുദ്ധേന,
ഈവിധം ന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുകയാൽഅങ്ങ്
നീതിമാൻതെന്ന!

6അങ്ങയുെട വിശുദ്ധരുെടയും ്രപവാചകരുെടയും
രക്തം െചാരിഞ്ഞവർക്ക്,
രക്തം കുടിക്കാൻ െകാടുത്തത് അവർ
അർഹിക്കുന്നശിക്ഷയേല്ലാ!”

7ഇതിനു യാഗപീഠം ്രപതിവചിച്ചത്ഞാൻ േകട്ട :
“സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,
* 16:3 അതായത,് രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ഇരുണ്ടനിറത്തിലായി.
ഈജിപ്റ്റിെല പത്തുബാധകളിൽ ഒന്നുേപാെല. പുറ. 7:20,21
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അങ്ങയുെട വിധികൾ സത്യവും
നീതിയുള്ളവയുംതെന്ന,നിശ്ചയം!”

8 നാലാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം
സൂര്യനിൽ ഒഴിച്ച . തീെകാണ്ടു മനുഷ്യെര
െപാള്ളേലൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിഅതിനു ലഭിച്ച .
9 മനുഷ്യർ അത്യ ഷ്ണത്താൽ െപാള്ളേലറ്റിട്ട ം
ഈ ബാധകെള നിയ്രന്തിക്കാൻ അധികാരമുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ നാമം ദുഷിച്ചതല്ലാെത,
മാനസാന്തരെപ്പട്ട മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻ
മനസ്സ കാട്ടിയില്ല.

10 അഞ്ചാമെത്തദൂതൻ തെന്റ കുംഭം
മൃഗത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ച ;
അവെന്റ രാജ്യം അന്ധകാരാവൃതമായി.
മനുഷ്യർ അതിേവദനയാൽ തങ്ങള െട
നാവു കടിച്ച . 11 ്രവണങ്ങൾനിമിത്തം
കഠിനേവദന അനുഭവിച്ചിട്ട ം സ്വർഗത്തിെല
ൈദവെത്ത ദുഷിച്ചതല്ലാെത, തങ്ങള െട
്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്അനുതപിച്ചില്ല.

12 ആറാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം
“യൂ്രഫട്ടീസ”് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ച .
പൂർവേദശത്തുനിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു
വഴിെയാരുേക്കണ്ടതിന് അതിെല െവള്ളം
വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാവ്യാളിയുെടയും
മൃഗത്തിെന്റയും വ്യാജ്രപവാചകെന്റയും
വായിൽനിന്ന് തവളയുെട രൂപമുള്ള മൂന്ന്
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറെപ്പട്ട വരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 14അവ സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ
മഹാദിവസത്തിെല യുദ്ധത്തിനായി,
ഭൂതലെമങ്ങുമുള്ള രാജാക്കന്മാെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ, അവരുെട അടുേത്തക്ക്



െവളിപ്പാട് 16:15 xlvii െവളിപ്പാട് 16:20

അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ച െകാണ്ട്
പുറെപ്പടുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളാണ.്

15 “ഇതാ, ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്
കള്ളൻ വരുന്നതുേപാെല ഞാൻ വരുന്നു.
തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച െകാണ്ട്
എെന്റ വരവിനായി ജാ്രഗതേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്നവർ അനുഗൃഹീതർ.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ അവർ വിവസ്്രതരായി
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരികയില്ല.”

16 ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഭരണാധികാരികെളയും
അവരുെട ൈസന്യെത്തയും എ്രബായഭാഷയിൽ
ഹർമെഗേദ്ദാൻ† എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്ത്
ഒരുമിച്ച കൂട്ടിവരുത്തി.

17 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം
വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഒഴിച്ച . “പൂർത്തിയായി”
എന്നു പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം
ൈദവാലയത്തിെല സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 18 അേപ്പാൾ മിന്നലും ഇരമ്പലും
ഇടിമുഴക്കവും ഉണ്ടായി. ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതുമുതൽ അതുവെര
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവിധം ഭീമവും ശക്തവുമായ
ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. 19 മഹാനഗരം
മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി പിളർന്നു. ജനതകള െട
നഗരങ്ങൾ നിലംെപാത്തി. ൈദവം
അവിടെത്ത “മഹാേ്രകാധം,” മദ്യം നിറഞ്ഞ
ചഷകംേപാെല മഹതിയാംബാേബലിെന
കുടിപ്പിക്കാൻ ബാേബലിെന ഓർത്തു. 20 എല്ലാ

† 16:16 െമഗിേദ്ദാമല എന്നർഥം. പുരാതനകാലത്ത്
അേനകയുദ്ധങ്ങൾനടന്നസ്ഥലം. ന്യായാ. 5:19;2 രാജാ. 23:29,30



െവളിപ്പാട് 16:21 xlviii െവളിപ്പാട് 17:4

ദ്വീപുകള ം പലായനംെചയ്തു; പർവതങ്ങൾ
അ്രപത്യക്ഷമായി. 21ഏകേദശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്
കിേലാ്രഗാം‡ ഭാരമുള്ള വലിയ കല്ല കൾ
ആകാശത്തുനിന്നു മനുഷ്യരുെടേമൽ മഴയായി
പതിച്ച . കന്മഴയുെട ബാധ അത്യന്തം
ദുസ്സഹമായിരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ ൈദവെത്ത
നിന്ദിച്ച .

17
മൃഗത്തിേന്മൽഇരിക്കുന്നസ്്രതീ

1 ഏഴു കുംഭങ്ങൾ ൈകവശമുള്ള
ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാടു
സംസാരിച്ചത:് “വരിക, ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരുമായി വ്യഭിചാരത്തിേലർെപ്പട്ട് തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയുെടവീഞ്ഞുെകാണ്ട്ഭൂവാസികെള
ലഹരിപിടിപ്പിച്ചവള ം, 2 െപരുെവള്ളത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവള മായ മഹാേവശ്യയുെട ന്യായവിധി
ഞാൻനിനക്കുകാണിച്ച തരാം.”

3 ദൂതൻ എെന്നആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. ഏഴു തലയും പത്തു
െകാമ്പും ഉള്ളതും ൈദവെത്ത ദുഷിക്കുന്ന
നാമങ്ങൾെകാണ്ടുനിറഞ്ഞതുംകടുംെചമപ്പ മായ
മൃഗത്തിേന്മൽ ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ടു. 4 അവൾ ഊതവും കടുംെചമപ്പ മായ
വസ്്രതങ്ങൾ ധരിച്ച ം സ്വർണം, വിലേയറിയ
കല്ല കൾ, മുത്തുകൾ എന്നിവയണിഞ്ഞും
ഇരുന്നു. തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതകള ം

‡ 16:21 മൂ.ഭാ.ഏക. ഒരു താലന്ത്
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അശുദ്ധികള ം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വർണചഷകം
അവൾൈകയിൽപിടിച്ചിരുന്നു.

5രഹസ്യം: മഹതിയാംബാേബൽ,
ഭൂമിയിെല േവശ്യകള െടയും
േമ്ലച്ഛതകള െടയും മാതാവ.്

ഇങ്ങെന നിഗൂഢമായ ഒരു േപരും അവള െട
െനറ്റിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 6 വിശുദ്ധരുെടയും
േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യംവഹിച്ചവരുെടയും രക്തം
കുടിച്ച് അവൾ ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു.
അവെള കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ അത്യന്തം
അതിശയിച്ച . 7 ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“നീ അതിശയിക്കുന്നെതന്തിന?് ഏഴു തലയും
പത്തു െകാമ്പുള്ളതുമായ മൃഗത്തിെന്റയും
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന സ്്രതീയുെടയും രഹസ്യം
ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. 8 മുമ്പ്
ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും,
അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്ന് കയറിവന്ന്
നാശത്തിേലക്കു േപാകാനുള്ളതുമായ
മൃഗെത്തയാണ് നീ കണ്ടത്. േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത
ഭൂവാസികൾ—മുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ
ഇല്ലാതായതുംഇനിെവളിെപ്പടാനിരിക്കുന്നതുമായ—
ആമൃഗെത്തക്കണ്ടുവിസ്മയിക്കും.

9 “വിേവകേത്താടുകൂടിയജ്ഞാനമാണ് ഇവിെട
അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത.് ഏഴു തല സ്്രതീ
ഇരിക്കുന്ന ഏഴു മലയാകുന്നു; 10 അവ ഏഴു
രാജാക്കന്മാരുമാകുന്നു. അവരിൽ അഞ്ചുേപർ
നിപതിച്ച േപായി. ഒരാൾ ഇേപ്പാൾ ഉണ്ട്.
മേറ്റയാൾ ഇതുവെരയും വന്നിട്ടില്ല. അയാൾ
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വന്നിട്ട് അൽപ്പകാലം വാേഴണ്ടതാണ.് 11 മുമ്പ്
ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതുമായ
മൃഗം ഏഴുേപരുെട ഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവനും
എട്ടാമനായി വരുന്നവനുമാണ.്* അവെന്റ നാശം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു.

12 “നീ കണ്ട പത്തു െകാമ്പുകൾ ഇതുവെരയും
രാജത്വം ഏെറ്റടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പത്തു
രാജാക്കന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ
സമയേത്തക്കു രാജാക്കന്മാെരേപ്പാെല
മൃഗേത്താെടാപ്പം അധികാരം ലഭിക്കും.
13 ഇവരുെട ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കുകയാൽ
തങ്ങള െട ശക്തിയും അധികാരവും മൃഗത്തിനു
നൽകുന്നു. 14 ഇവർ കുഞ്ഞാടിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യ ം. കുഞ്ഞാട് കർത്താധികർത്താവും
രാജാധിരാജാവുമാകുകയാൽ അവരുെടേമൽ
ജയം േനടും. വിളിക്കെപ്പട്ട് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
വിശ്വസ്തഅനുയായികൾ കുഞ്ഞാടിേനാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരിക്കും.”

15 ദൂതൻ പിെന്നയും എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“േവശ്യ ഇരിക്കുന്നതായി നീ കണ്ട െപരുെവള്ളം
ജനതകള ം സമൂഹങ്ങള ം രാജ്യങ്ങള ം
ഭാഷകള മാകുന്നു. 16 നീ ദർശിച്ച പത്തു
െകാമ്പുകള ം മൃഗവുംേചർന്ന് േവശ്യെയ െവറുത്ത്
അവെള ശൂന്യയും വിവസ്്രതയുമാക്കി അവള െട
മാംസം തിന്നുകയും അവെള അഗ്നിയിൽ
ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 17ൈദവത്തിെന്റ
വചനം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവെരയും
തങ്ങള െട രാജകീയ അധികാരം

* 17:11 ഒരാൾ തെന്ന രണ്ടുതവണ വാഴും എന്നായിരിക്കാം
അർഥമാക്കുന്നത.്
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ഇവർ മൃഗത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്
ഏകാഭി്രപായമുള്ളവരായിത്തീരാൻ ൈദവം
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ േതാന്നിച്ച . ഇത്
ൈദവികപദ്ധതിയുെട നിർവഹണമായിരുന്നു.
18 നീ കണ്ട സ്്രതീേയാ ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരുെടേമൽ ഭരണംനടത്തുന്ന
മഹാനഗരമാണ.്”

18
ബാേബലിെന്റപതനം

1ഇവയ്ക്കുേശഷം ഉന്നതാധികാരമുള്ള മെറ്റാരു
ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. അവെന്റ േതജസ്സ െകാണ്ട്
ഭൂമി ്രപകാശിച്ച . 2ആ ദൂതൻ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
“ ‘നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’ അേത, ‘മഹാനഗരമായ

ബാേബൽനിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’*
അവൾഭൂതാേവശിതസ്ഥലവും

സകലഅശുദ്ധാത്മാക്കള െട നിവാസസ്ഥാനവും
അശുദ്ധമായ സകലപക്ഷികള െട
സേങ്കതവും
അശുദ്ധവും അറപ്പ ളവാക്കുന്നതുമായ
സകലമൃഗങ്ങള െടയുംഒളിത്താവളവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

3 അവള െട അസാന്മാർഗികതയുെട
അത്യാസക്തിയാകുന്നമദ്യംകുടിച്ച
ജനതകെളല്ലാം ഉൻമത്തരായിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവള മായി
വ്യഭിചാരംെചയ്തു;

* 18:2 െയശ. 21:9
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ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവള െട
സുഖേലാലുപതയുെട ൈവഭവത്താൽ
സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു.”

ബാേബലിേന്മൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുക

4 സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത മെറ്റാരു
ശബ്ദംഞാൻ േകട്ടത:്
“ ‘എെന്റജനേമ,അവെളവിട്ട പുറത്തുവരിക,’†
അവള െട പാപങ്ങളിൽപങ്കാളികളായി
അവള െട ബാധകൾ ഒന്നും നിങ്ങെള
ഏശാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെള
വിട്ട വരിക.

5 അവള െട പാപങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി
ആകാശംവെരഎത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവള െട ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ൈദവം
ഓർത്തുമിരിക്കുന്നു.

6 അവൾക്കു മടക്കിെക്കാടുക്കുക; അവൾ
െചയ്തതനുസരിച്ച തെന്ന.
അവള െട ്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച്
അവൾക്ക്ഇരട്ടിയായിതിരിെകെക്കാടുക്കുക.
അവൾ കലക്കിയ പാനപാ്രതത്തിൽ
ഇരട്ടിയായിത്തെന്ന അവൾക്കു
കലക്കിെക്കാടുക്കുക.

7അവൾക്കു ദണ്ഡനവും ദുഃഖവും നൽകുക;
അവൾ സ്വയം ്രപശംസിക്കുകയും
സുഖേലാലുപതയിൽതിമിർക്കുകയുംെചയ്തതിെന്റ
അേതഅളവിൽത്തെന്ന.

‘ഞാൻരാജ്ഞിപദത്തിലിരിക്കുന്നു.
ഞാെനാരു വിധവയല്ല;‡

† 18:4 യിര. 51:45 ‡ 18:7 െയശ. 47:7,8
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ഞാൻഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല,’
എന്ന്അവൾഹൃദയത്തിൽഅഹങ്കരിച്ചേല്ലാ.

8അതുെകാണ്ട,് ഒെരാറ്റ ദിവസംെകാണ്ടുതെന്ന
മരണം, വിലാപം, ക്ഷാമം എന്നീ
അത്യാപത്തുകൾഅവള െടേമൽവരും;

ന്യായംവിധിക്കുന്ന ൈദവമായ കർത്താവ്
ശക്തനാകുകയാൽ
അവെളതീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
ബാേബലിെന്റപതനത്തിലുള്ളവിലാപം

9 “അവള മായിവ്യഭിചാരകർമത്തിേലർെപ്പടുകയും
സുഖേലാലുപതയിൽ തിമിർക്കുകയുംെചയ്ത
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവൾ
കത്തിയമരുന്നതിെന്റ പുകകണ്ട്അവെളക്കുറിച്ച്
കരയുകയും മുറവിളിക്കുകയും െചയ്യ ം.
10 അവള െട ദണ്ഡനത്തിെന്റ ഭയാനകതകണ്ട്
അവർ ദൂെര നിന്നുെകാണ്ട്:
“ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരമായ,

ബാേബേല!
ശക്തിയുള്ളനഗരേമ!

ഒറ്റ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽത്തെന്ന നിെന്റ ന്യായവിധി
വന്നേല്ലാ!’

എന്നുപറയും.
11 “സ്വർണം, െവള്ളി, അമൂല്യരത്നങ്ങൾ,
മുത്തുകൾ; മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾ, ഊതവസ്്രതം,
പട്ട്, രക്താംബരം; സുഗന്ധത്തടികൾ,
ദന്തനിർമിതവസ്തുക്കൾ, വിലകൂടിയ മരം;
െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,് മാർബിൾ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
വസ്തുക്കള ം; 12 കറുവപ്പട്ട, ഏലം, മീറ,§
കുന്തിരിക്കം, മറ്റ സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം വീഞ്ഞും

§ 18:12 അതായത,്നറുമ്പശ
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ഒലിെവണ്ണയും േനരിയമാവും േഗാതമ്പും
ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം കുതിരകള ം
രഥങ്ങള ം മനുഷ്യശരീരങ്ങള ം ജീവനും തുടങ്ങി
തങ്ങൾക്കുള്ള കച്ചവടസാധനങ്ങെളാന്നും
ആരും വാങ്ങാതിരിക്കുകയാൽ 13 ഭൂമിയിെല
വ്യാപാരികൾ അവെളക്കുറിച്ച കരഞ്ഞു
മുറവിളികൂട്ട ം.

14 “നീ അതിയായി േമാഹിച്ച ഫലം
നിെന്നവിട്ട േപായിരിക്കുന്നു. നിെന്റ സകല
ആഡംബരവസ്തുക്കള ം നിന്നിൽനിന്ന്
െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു. അവയുെട മേനാഹാരിത
ഇനിെയാരിക്കലും തിരിെക കിട്ടാത്തവിധം
നിന്നിൽനിന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 15 ഈ
വസ്തുക്കൾെകാണ്ടു വ്യാപാരംെചയ്ത്
അവൾമൂലം സമ്പന്നരായവർ അവള െട
ദണ്ഡനത്തിെന്റ ഭീകരത നിമിത്തം
ദൂരത്തുനിന്നുെകാണ്ട:്
16 “ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരേമ,
മൃദുലവസ്്രതവും ഊതവസ്്രതവും
രക്താംബരവും ധരിച്ച;്
സ്വർണം, വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ
എന്നിവയണിഞ്ഞ് േശാഭിച്ചിരുന്നവേള!

17 ഇ്രത ഭീമമായ സമ്പത്ത് ഒറ്റ മണിക്കൂറിൽ
നശിച്ച േപായേല്ലാ!’

എന്നുപറഞ്ഞ്അതിദുഃഖേത്താെടവിലപിക്കും.
“എല്ലാ കപ്പലുകളിെലയും സകലയാ്രതികരും
നാവികരും കപ്പിത്താന്മാരും സമു്രദത്തിൽ
െതാഴിെലടുക്കുന്ന സകലരും ദൂരത്തുനിന്ന്
18 അവൾ കത്തിയമരുന്നതിെന്റ പുക കണ്ട്,
‘ഈ മഹാനഗരംേപാെലാരു നഗരം േവെറ
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ഏതുണ്ടായിരുന്നിട്ട ള്ള ?’ എന്നു പറഞ്ഞു
വിലപിക്കും. 19അവർ തങ്ങള െട തലയിൽ പൂഴി
വാരിയിട്ട് ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട് ഇങ്ങെനവിലപിക്കും:
“ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരേമ,
കപ്പലുടമകെളെയല്ലാം
നിെന്റഐശ്വര്യംെകാണ്ടുസമ്പന്നയാക്കിയവേള,

നീ ഒറ്റ മണിക്കൂറിൽ ഭസ്മീകൃതമായേല്ലാ!’

20 “ദൂതൻതുടർന്നു പറഞ്ഞത:്
“ ‘അല്ലേയാ,സ്വർഗേമ,
വിശുദ്ധേര,
അെപ്പാസ്തലന്മാേര, ്രപവാചകന്മാേര,
അവെളെച്ചാല്ലിആനന്ദിക്കുക!’

ൈദവം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവെള
ന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുന്നു
അവൾ നിങ്ങെള ശിക്ഷിച്ച
ശിക്ഷയാൽത്തെന്ന ൈദവം അവെള
ന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ബാേബലിെന്റപതനം
21ശക്തനാെയാരുദൂതൻതിരികല്ല േപാെലയുള്ള
ഒരുവലിയകെല്ലടുത്തുസമു്രദത്തിേലെക്കറിഞ്ഞുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞത:്
“മഹാനഗരമായബാേബൽ
ഇങ്ങെന അതിശക്തിേയാെട
വലിെച്ചറിയെപ്പടും,
പിന്നീെടാരിക്കലും അതിെന
കെണ്ടത്തുകയുമില്ല.

22 ൈവണികന്മാർ, സംഗീതജ്ഞർ, ഓടക്കുഴൽ
വാദനക്കാർ, കാഹളം മുഴക്കുന്നവർ
എന്നിവരുെടസംഗീതം
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ഇനിെയാരിക്കലും നിന്നിൽനിന്നു
േകൾക്കുകയില്ല.

ഒരുതരത്തിലുമുള്ളകരകൗശലവിദഗ്ധെരയും
ഇനി നിന്നിൽകാണുകയില്ല.

ഇനിെയാരിക്കലും തിരികല്ലിെന്റശബ്ദം
നിന്നിൽനിന്ന് ഉയരുകയുമില്ല.

23ഒരു ദീപവും
ഇനി നിന്നിൽജ്വലിക്കുകയില്ല.

വധൂവരന്മാരുെട ഉല്ലാസേഘാഷം
ഇനി നിന്നിൽ േകൾക്കുകയില്ല.

നിെന്റ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല
്രപധാനികളായിരുന്നു.
ആഭിചാരത്താൽ നീ സകലജനതെയയും
വഞ്ചിച്ചിരുന്നു.

24 ഭൂമിയിൽ സംഹരിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ
്രപവാചകരുെടയും
വിശുദ്ധരുെടയും രക്തം നിന്നിലേല്ലാ
കാണെപ്പട്ടത.്”

19
സ്വർഗത്തിൽജയാരവം

1 ഇതിനുേശഷം ഞാൻ വലിെയാരു
ജനാരവംേപാെല സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പറയുന്നതു
േകട്ട :
“ഹേല്ലലുയ്യാ!
രക്ഷയും മഹത്ത്വവും ശക്തിയും നമ്മുെട

ൈദവത്തിേന്റതുമാ്രതം,
2 അവിടെത്ത ന്യായവിധികൾ സത്യവും
നീതിയുമുള്ളവതെന്ന.

േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ടു ഭൂമിെയ മലീമസമാക്കിയ
മഹാേവശ്യയുെട
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ന്യായവിധിഅവിടന്നു നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ൈദവം തെന്റ ദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന്

അവേളാടു ്രപതികാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.”
3പിെന്നയുംഅവരുെട േഘാഷം മുഴങ്ങിയത:്

“ഹേല്ലലുയ്യാ!
അവള െട ന്യായവിധിയുെട പുക എെന്നേന്നക്കും

ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.”
4ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാരും നാലു ജീവികള ം
സിംഹാസനസ്ഥനായ ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക
വീണു വണങ്ങിെക്കാണ്ട,്
“ആേമൻ,ഹേല്ലലുയ്യാ!”
എന്ന്ആർത്തു.

5അേപ്പാൾസിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരുശബ്ദം
േകൾക്കുമാറായി:
“വലിയവരും െചറിയവരുമായി
ൈദവഭക്തരായവേര,

സകലേസവകരുേമ,
നമ്മുെടൈദവെത്തസ്തുതിക്കുക.”

6 അേപ്പാൾ വലിയ ജനാരവംേപാെലയും
വൻ ജല്രപവാഹത്തിെന്റ ഇരമ്പൽേപാെലയും
അതിശക്തമായ ഇടിമുഴക്കംേപാെലയുമുള്ള ഒരു
ശബ്ദംഞാൻ േകട്ടത:്
“ഹേല്ലലുയ്യാ!
സർവശക്തിയുള്ള ൈദവമായ നമ്മുെട
കർത്താവ് വാണരുള ന്നു.

7നമുക്ക്ആനന്ദേത്താടുംആഹ്ലാദേത്താടും
അവിടേത്തക്ക് മഹത്ത്വം നൽകാം;

കുഞ്ഞാടിെന്റവിവാഹംവന്നുേചർന്നേല്ലാ;
മണവാട്ടിയും അതിനായി സ്വയം
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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8ശുദ്ധശു്രഭവും ഉജ്ജ്വലവുമായവസ്്രതം
അവൾക്കുധരിക്കാൻനൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

ആ മൃദുലചണവസ്്രതം വിശുദ്ധരുെട
നീതി്രപവൃത്തികളാണ.്

9 പിെന്ന, ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“ഇങ്ങെന എഴുതുക; കുഞ്ഞാടിെന്റ
വിവാഹവിരുന്നിനു ക്ഷണം ലഭിച്ചവർ
അനുഗൃഹീതർ.” തുടർന്ന് എേന്നാട,് “ഇവ
ൈദവത്തിെന്റ സത്യവചനങ്ങൾതെന്ന” എന്നും
പറഞ്ഞു.

10 ഇതു േകട്ടമാ്രതയിൽ ദൂതെന
നമസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എേന്നാട,് “അരുതരുേത! ഞാൻ
നിനക്കും േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്ന
നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾക്കുെമാപ്പം ഒരു
സഹദാസൻമാ്രതമാണ.് ൈദവെത്തമാ്രതം
ആരാധിക്കുക; േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയാണ്
്രപവചനത്തിെന്റഅന്തസ്സത്ത*”എന്നുപറഞ്ഞു.
െവള്ളക്കുതിരപ്പ റത്തുസഞ്ചരിക്കുന്നവൻ

11 പിന്നീട,് സ്വർഗം തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാ, ഒരു െവള്ളക്കുതിര!
അതിെന്റ പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ വിശ്വസ്തൻ
എന്നും സത്യവാൻ എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്നു.
അേദ്ദഹം ന്യായംവിധിക്കുന്നതും അടരാടുന്നതും
നീതിേയാെടയായിരിക്കും. 12 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണ്ണ കൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കു സമാനമായിരുന്നു.

* 19:10 മൂ.ഭാ.ആത്മാവ്



െവളിപ്പാട് 19:13 lix െവളിപ്പാട് 19:19

ശിരസ്സിൽ അേനകം കിരീടങ്ങള ം ധരിച്ചിരുന്നു;
മറ്റാർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്ത എഴുതെപ്പട്ട
ഒരു നാമം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ട.് 13 രക്തത്തിൽ
മുക്കിെയടുത്ത ഒരു വസ്്രതം അേദ്ദഹം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവവചനം എന്നാകുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമേധയം. 14 ശുദ്ധവും
ശു്രഭവും ഉജ്ജ്വലവുമായ വസ്്രതം ധരിച്ച
സ്വർഗീയൈസന്യങ്ങൾ െവള്ളക്കുതിരകളിേന്മൽ
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 15 ജനതകെള
െവട്ടിവീഴ്ത്താൻേവണ്ടി മൂർച്ചേയറിയ ഒരു വാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നു.
“ഇരുമ്പു െചേങ്കാൽെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അവെര
ഭരിക്കും.”† സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ
ഉ്രഗേ്രകാധം എന്ന മുന്തിരിച്ചക്ക് അേദ്ദഹം
ചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു.

16രാജാധിരാജാവ,്കർത്താധികർത്താവ,്
എന്ന നാമം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും
തുടയിേന്മലുംആേലഖനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നിൽക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്ന
സകലപക്ഷികേളാടും അയാൾ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: 18 “ൈദവം ഒരുക്കുന്ന
വലിയ അത്താഴവിരുന്നിൽ രാജാക്കന്മാർ,
ൈസന്യാധിപന്മാർ, വീരന്മാർ; കുതിരകള ം
അവയുെടേമൽ സവാരി െചയ്യന്നവരും;
സ്വത്രന്തർ, അടിമകൾ, െചറിയവർ, വലിയവർ
എന്നിങ്ങെനയുള്ള സകലരുെടയും മാംസം
ഭക്ഷിക്കാൻവന്നുകൂടുക,”എന്നായിരുന്നു.

19അേപ്പാൾ,കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നയാളിേനാടും
† 19:15 സങ്കീ. 2:9
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യേത്താടും
യുദ്ധംെചയ്യാൻ ഒരുങ്ങി മൃഗവും ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരും അവരുെട ൈസന്യങ്ങള ം
ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 20അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കാട്ടി മനുഷ്യെന
്രഭമിപ്പിച്ച് മൃഗത്തിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കാനും
അതിെന്റ ്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കാനും
ഇടയാക്കിയ വ്യാജ്രപവാചകെനയും
ആ മൃഗെത്തയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കി
എരിയുന്ന ഗന്ധകെപ്പായ്കയിൽ ജീവേനാെട
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവെര
കുതിരപ്പ റത്ത് ഇരിക്കുന്നവെന്റ വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട വാൾെകാണ്ടു െകാന്നുകളയുകയും
സകലപക്ഷികള ം അവരുെട മാംസം തിന്നു
തൃപ്തിയടയുകയും െചയ്തു.

20
സഹ്രസാബ്ദം

1 അതിനുേശഷം, ഒരു ദൂതൻ
അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ താേക്കാലും വലിെയാരു
ചങ്ങലയും ൈകയിൽ പിടിച്ച െകാണ്ട്
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 2 അയാൾ പിശാചും സാത്താനുമായ
പുരാതന സർപ്പം എന്ന മഹാവ്യാളിെയ
പിടിച്ചടക്കി ആയിരം വർഷേത്തക്കു ബന്ധിച്ച .
3 ഇനിേമൽ ജനതകെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ
അവെന അഗാധഗർത്തത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞു.
ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര
അത് അടച്ച പൂട്ടി മീേത മു്രദെവച്ച .
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ഇതിനുേശഷം അൽപ്പസമയേത്തക്ക് അവെന
സ്വത്രന്തനാേക്കണ്ടതാണ.്

4 തുടർന്ന് ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങൾ
കണ്ടു. സിംഹാസനസ്ഥരായവർക്കു
ന്യായംവിധിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകെപ്പട്ട .
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യവും
ൈദവവചനവും നിമിത്തം ശിരേച്ഛദം
െചയ്യെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെളയും ഞാൻ
കണ്ടു. അവർ മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ
്രപതിമെയേയാ നമസ്കരിക്കാെതയും
െനറ്റിേമേലാ ൈകകളിേന്മേലാ അതിെന്റ മു്രദ
സ്വീകരിക്കാെതയും ഇരുന്നവരാണ.് അവർ
ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റ് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരം
വർഷം ഭരിച്ച . 5 മൃതരിൽ അവേശഷിച്ചവർ
ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര
ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റില്ല. ഇത് ഒന്നാംപുനരുത്ഥാനം.
6 ഒന്നാംപുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ
അനുഗൃഹീതരും വിശുദ്ധരുമാകുന്നു.
ഇവരുെടേമൽ രണ്ടാംമരണത്തിന് അധികാരം
ഇല്ല. ൈദവത്തിെന്റയും ്രകിസ്തുവിെന്റയും
പുേരാഹിതരായി ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടആയിരം
വർഷംഅവർ ഭരിക്കും.

സാത്താെനന്യായംവിധിക്കുന്നു
7ആയിരംവർഷംപൂർത്തിയായിക്കഴിയുേമ്പാൾ
സാത്താെന അവെന്റ തടവറയിൽനിന്ന്
അഴിച്ച വിടും. 8 അയാൾ പുറെപ്പട്ട് ഭൂമിയുെട
നാലു ദിക്കുകളിലുമുള്ള ജനതകളായ
േഗാഗ,് മാേഗാഗ് എന്നിവെര വശീകരിച്ച
യുദ്ധത്തിനു കൂട്ടിേച്ചർക്കും. അവർ
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കടൽപ്പ റെത്ത മണൽേപാെല അസംഖ്യമാണ്.
9 അവർ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച്
ൈദവജനത്തിെന്റ*പാളയെത്തയുംൈദവത്തിനു
്രപിയെപ്പട്ട നഗരെത്തയും വളയും. എന്നാൽ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അഗ്നിവർഷമുണ്ടായി അവർ
ഭസ്മീകരിക്കെപ്പടും. 10 അവെര വശീകരിച്ച
പിശാചിെന, മൃഗവും വ്യാജ്രപവാചകനും
കിടക്കുന്ന എരിയുന്ന ഗന്ധകെപ്പായ്കയിേലക്ക്
എറിഞ്ഞുകളയും; അവർ രാപകൽ
എെന്നേന്നക്കും ദണ്ഡിപ്പിക്കെപ്പടും.
മരിച്ചവെരന്യായംവിധിക്കുന്നു

11 പിെന്ന, ഞാൻ വലിെയാരു
ശു്രഭസിംഹാസനവും അതിേന്മൽ
ഒരാളിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. സിംഹാസനസ്ഥെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ആകാശവും
ഭൂമിയും അ്രപത്യക്ഷമായി. അവെയ
പിെന്ന കണ്ടതുമില്ല. 12 വലിയവരും
െചറിയവരുമായി മരിച്ചവെരല്ലാവരും
സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കെപ്പട്ട ;
“ജീവെന്റ പുസ്തകം”എന്ന മെറ്റാരു പുസ്തകവും
തുറന്നു. മരിച്ചവർ ഓേരാരുത്തർക്കും
പുസ്തകങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി
ന്യായവിധിയുണ്ടായി. 13 സമു്രദം അതിലുള്ള
മരിച്ചവെര വിട്ട െകാടുത്തു. മരണവും
പാതാളവും അവയിലുള്ള മരിച്ചവെരയും
വിട്ട െകാടുത്തു. അവർ ഓേരാരുത്തരും

* 20:9 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധരുെട
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അവരവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി
ന്യായംവിധിക്കെപ്പട്ട . 14 മരണെത്തയും
പാതാളെത്തയും തീെപ്പായ്കയിൽ
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ഈ തീെപ്പായ്കയാണ്
രണ്ടാമെത്ത മരണം. 15ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവെരയും
തീെപ്പായ്കയിേലക്കുവലിെച്ചറിയും.

21
പുതിയആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും

1 പിന്നീട് “ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു
പുതിയ ഭൂമിയും”*കണ്ടു.ആദ്യെത്തആകാശവും
ഭൂമിയും നീങ്ങിേപ്പായി. ഇനിേമൽ സമു്രദം ഇല്ല.
2 മണവാളനുേവണ്ടി അണിയിെച്ചാരുക്കെപ്പട്ട
മണവാട്ടിെയേപ്പാെല പുതിയ െജറുശേലം എന്ന
വിശുദ്ധനഗരം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന,് അേത
ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന ഇറങ്ങിവരുന്നതു
ഞാൻകണ്ടു. 3അേപ്പാൾസിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
അത്യ ച്ചത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട :
“ഇതാ, മനുഷ്യേരാടുകൂെട ൈദവത്തിെന്റ
തിരുനിവാസം; അവിടന്ന് അവരുെട
ഇടയിൽ വസിക്കും. അവർ അവിടെത്ത
സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും. ൈദവംതെന്ന
അവേരാടുകൂെടയിരുന്ന് അവരുെട സ്വന്തം
ൈദവമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 അവിടന്ന്
അവരുെട കണ്ണ കളിൽനിന്ന് കണ്ണ നീെരല്ലാം
തുടച്ച കളയും; ഇനിേമലാൽ മരണേമാ†

* 21:1 െയശ. 65:17 † 21:4 െയശ. 25:8
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വിലാപേമാ േരാദനേമാ േവദനേയാ ഉണ്ടാകില്ല;
പഴയെതല്ലാം നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ!”

5 സിംഹാസനസ്ഥൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“ഇതാ,ഞാൻസകലെത്തയും പുതിയതാക്കുന്നു.”
അവിടന്ന് എേന്നാടു തുടർന്ന് കൽപ്പിച്ചത,്
“ഈ വചനങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും
സത്യസന്ധവുമാകുകയാൽഇവഎഴുതുക.”

6 അവിടന്ന് പിെന്നയും എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു!
ഞാൻ ആൽഫയും ഒേമഗയും—ആരംഭവും
അവസാനവും—ആകുന്നു. ദാഹമുള്ളയാൾക്ക്
ഞാൻ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവിൽനിന്ന്
സൗജന്യമായി കുടിക്കാൻ നൽകും.
7 വിജയിക്കുന്നവർ ഇവയ്െക്കല്ലാം
അവകാശിയാകും. ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവവും
അവർ എനിക്കു പു്രതരും ആയിരിക്കും.
8 എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, വിശ്വാസത്യാഗികൾ,
നികൃഷ്ടർ, െകാലപാതകികൾ, വ്യഭിചാരികൾ,
ദുർമ്രന്തവാദികൾ, വി്രഗഹാരാധകർ,
വ്യാജംപറയുന്നവർ, ഇങ്ങെനയുള്ളവെരല്ലാം
രണ്ടാമെത്ത മരണമായ ഗന്ധകം
കത്തിെയരിയുന്ന തീെപ്പായ്കയ്ക്കാണ്
അവകാശികളാകുന്നത.്”

പുതിയ െജറുശേലം,കുഞ്ഞാടിെന്റവധു
9 അന്ത്യബാധകൾ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴു
കുംഭങ്ങൾ ൈകവശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ
ഒരുവൻ വന്ന് എേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “വരിക,
കുഞ്ഞാടിെന്റപത്നിയായിത്തീേരണ്ടമണവാട്ടിെയ
ഞാൻ കാണിച്ച തരാം.” 10 പിെന്ന അയാൾ
എെന്ന ആത്മാവിൽ വലുപ്പേമറിയതും
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ഉന്നതവുമായ ഒരു പർവതത്തിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, അേത
ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന ഇറങ്ങിവരുന്നതായ
െജറുശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം എനിക്കു
കാണിച്ച തന്നു. 11 ൈദവിക്രപഭയിൽ അതു
െവട്ടിത്തിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ആ ്രപഭ
ഏറ്റവും വിലേയറിയ രത്നത്തിേന്റതുേപാെല—
അച്ഛസ്ഫടികമായ സൂര്യകാന്തത്തിേന്റതുേപാെല
ആയിരുന്നു. 12 അതിന് ഉയർന്ന ഒരു വലിയ
േകാട്ടയും േകാട്ടയ്ക്കു പ്രന്തണ്ട് കവാടങ്ങള ം
കവാടങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിലും കാവലായി ഓേരാ
ദൂതന്മാരും ഉണ്ട്. ഓേരാ കവാടത്തിലും
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റയും
നാമം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 13 മൂന്നു
കവാടങ്ങൾ കിഴക്കും മൂന്നു കവാടങ്ങൾ വടക്കും
മൂന്നു കവാടങ്ങൾ െതക്കും മൂന്നു കവാടങ്ങൾ
പടിഞ്ഞാറും ആയിരുന്നു. 14 നഗരത്തിെന്റ
േകാട്ടമതിലിന് പ്രന്തണ്ട് അടിസ്ഥാനശിലകള ം
അവയിൽ ഓേരാന്നിലും കുഞ്ഞാടിെന്റ പ്രന്തണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തരുെട േപരും
ഉണ്ട്.

15 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതെന്റ ൈകവശം
നഗരവും അതിെന്റ കവാടങ്ങള ം േകാട്ടയും
അളക്കുന്നതിനു തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ഡ്
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 സമചതുരമായിരുന്നു
നഗരം; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും തുല്യം.
ദൂതൻ ദണ്ഡുെകാണ്ടു നഗരെത്ത അളന്നു.
അതിെന്റ നീളം ഏകേദശം 2,200 കിേലാമീറ്റർ;‡
അതിെന്റ നീളവും വീതിയും ഉയരവും

‡ 21:16 മൂ.ഭാ. 12,000 േസ്റ്റഡിയ.
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തുല്യമായിരുന്നു. 17 പിെന്ന ദൂതൻ അതിെന്റ
േകാട്ട അളന്നു. ദൂതൻ അളക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ച
ദണ്ഡ് മാനുഷികമാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്
അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ§ ആയിരുന്നു. 18 േകാട്ട
നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യകാന്തക്കല്ല െകാണ്ടും
നഗരമാകെട്ട, അച്ഛസ്ഫടികംേപാെലയുള്ള
തങ്കംെകാണ്ടുമായിരുന്നു. 19 േകാട്ടയുെട
അടിസ്ഥാനശിലകൾ സർവവിധരത്നങ്ങളാൽ
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഒന്നാമെത്ത
അടിസ്ഥാനശില സൂര്യകാന്തം, രണ്ടാമേത്തതു
നീലരത്നം, മൂന്നാമേത്തതു ൈവഡൂര്യം,
നാലാമേത്തതു മരതകം, 20 അഞ്ചാമേത്തതു
നഖവർണി, ആറാമേത്തതു െചമപ്പ കല്ല്,
ഏഴാമേത്തതു ച്രന്ദകാന്തം, എട്ടാമേത്തതു
േഗാേമദകം, ഒൻപതാമേത്തതു പുഷ്യരാഗം,
പത്താമേത്തതു പവിഴം, പതിെനാന്നാമേത്തതു
പത്മരാഗം,* പ്രന്തണ്ടാമേത്തതു
ശ്യാമളൈവഢൂര്യം. 21പ്രന്തണ്ട് കവാടങ്ങളാകെട്ട,
പ്രന്തണ്ട് മുത്തുകളായിരുന്നു; ഓേരാ കവാടവും
ഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിെന്റ
വീഥികൾ അച്ഛസ്ഫടികത്തിനു തുല്യമായ
തങ്കവുമായിരുന്നു.

22 നഗരത്തിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരം കണ്ടില്ല;
സർവശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കർത്താവും
കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ മന്ദിരം ആയിരുന്നു.†
23 നഗരത്തിൽ ്രപകാശിേക്കണ്ടതിനായി

§ 21:17 മൂ.ഭാ. 144 േപഖൂസ.് * 21:20 അഥവാ, നീലരത്നം
† 21:22 പുതിയ െജറുശേലമിൽ സർവശക്തനായ ൈദവവും
കുഞ്ഞാടായ േയശു്രകിസ്തുവും നഗരംമുഴുവനും നിറഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു ്രപേത്യക ആരാധനാലയത്തിെന്റ
ആവശ്യമില്ല.
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സൂര്യെന്റേയാ ച്രന്ദെന്റേയാ ആവശ്യമില്ല;
കാരണം, ൈദവേതജസ്സ് അതിെന
്രപേശാഭിതമാക്കിയിരുന്നു; കുഞ്ഞാട് അതിെന്റ
വിളക്ക് ആകുന്നു. 24 ജനതകൾ അതിെന്റ
്രപകാശത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
അവരുെട സർവ്രപതാപേത്താടുംകൂെട
അതിേലക്കു വന്നുേചരും. 25 അതിെന്റ
കവാടങ്ങൾ പകൽ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കുകയില്ല;
രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല.
26 ജനതകൾ അവരുെട മഹത്ത്വേത്താെടയും
ബഹുമാനേത്താെടയും അതിേലക്കു വരും.
27 കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ
േപെരഴുതെപ്പട്ടവരല്ലാെത അശുദ്ധിയും
േമ്ലച്ഛതയും വ്യാജവും ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും
അതിൽഒരിക്കലും ്രപേവശനം ലഭിക്കുകയില്ല.

22
ജീവജലനദി

1 അതിനുേശഷം, ൈദവത്തിെന്റയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് നഗരവീഥിയുെട മധ്യത്തിലൂെട
ഒഴുകുന്ന പള ങ്കുസമാനം ശു്രഭമായ ജീവജലനദി
ദൂതൻ എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 2 നദിയുെട
ഇരുകരയിലും ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട;് അത്
ഓേരാ മാസവും ഫലം കായ്ച്ച് പ്രന്തണ്ടുതരം
ഫലംനൽകുന്നു. വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ
ജനതകൾക്കു േരാഗസൗഖ്യം വരുത്തുന്നതാണ.്
3 ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
സിംഹാസനം നഗരമധ്യത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ
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ഇനിേമലാൽ ഒരു ശാപവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
ൈദവെത്തയും കുഞ്ഞാടിെനയും അവിടെത്ത
ശു്രശൂഷകന്മാർ ആരാധിക്കും. 4 അവർ
അവിടെത്ത മുഖം ദർശിക്കും. അവരുെട
െനറ്റിേമൽ തിരുനാമം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കും.
5 ഇനിേമൽ രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടാകുകയില്ല.
ൈദവമായ കർത്താവ് അവരുെടേമൽ
്രപകാശിക്കുന്നതിനാൽ ദീപ്രപഭയുെടേയാ
സൂര്യ്രപകാശത്തിെന്റേയാ ആവശ്യം
അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല. അവർ അനന്തകാലം
രാജാക്കന്മാരായി ഭരിക്കും.
േയാഹന്നാനുംസ്വർഗദൂതനും

6അതിനുേശഷം ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“്രപവാചകന്മാർക്ക് ്രപേചാദനേമകിയ*ൈദവമായ
കർത്താവുതെന്നയാണ് സമീപഭാവിയിൽ
സംഭവിക്കാനുള്ളത് അവിടെത്ത ദാസർക്കു
്രപദർശിപ്പിക്കാൻ അവിടെത്ത ദൂതെന
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത,് ആയതിനാൽ ഈ
വചനങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും സത്യസന്ധവും
ആകുന്നു.”

7 “ഇതാ, ഞാൻ ഉടെന വരുന്നു! ഈ
്രപവചനപുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ
അനുസരിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ.”

8 േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻതെന്നയാണ്
ഈ കാര്യങ്ങൾ േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്തത.് േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്തേശഷം ഇവ എനിക്കു

* 22:6 മൂ.ഭാ.ആത്മാക്കള െട



െവളിപ്പാട് 22:9 lxix െവളിപ്പാട് 22:14

കാണിച്ച തന്ന ദൂതെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണു.
9 എന്നാൽ അേദ്ദഹം എേന്നാട,് “അരുതരുേത!
ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല ഒരു ദാസൻമാ്രതമാണ.്
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ സേഹാദരങ്ങളായ
്രപവാചകർക്കും ഈ പുസ്തകത്തിെല
തിരുവചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും
സമൻമാ്രതമാണ.് ൈദവെത്തമാ്രതം
ആരാധിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 തുടർന്ന് ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത:്
“ഈ ്രപവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകുന്ന
സമയം ആസന്നമായിരിക്കുകയാൽ, ഈ
പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനവാക്യങ്ങൾക്ക്
മു്രദെവക്കരുത.് 11 അധർമികൾ ഇനിയും
അധർമികളായിത്തെന്ന തുടരെട്ട; അശുദ്ധർ
ഇനിയും അശുദ്ധരായിത്തെന്ന തുടരെട്ട.
ധർമിഷ്ടർ നീതി്രപവൃത്തികൾ െചയ്യെട്ട;വിശുദ്ധർ
ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട.”

പരിസമാപ്തി:ക്ഷണവും മുന്നറിയിപ്പ ം
12 “ഇതാ, ഞാൻ ഉടെന വരുന്നു!
എെന്റപക്കൽ, ഓേരാരുത്തർക്കും അവരവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി നൽകാനുള്ള
്രപതിഫലംഉണ്ട.് 13ഞാൻആൽഫയുംഒേമഗയും—
ആദ്യനും അന്ത്യനും—ആരംഭവും അവസാനവും—
ആകുന്നു.

14 “നഗരകവാടങ്ങളിലൂെട ്രപേവശിക്കാനും
ജീവവൃക്ഷഫലം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അധികാരം
ലഭിക്കാനും േയാഗ്യത േനേടണ്ടതിന്
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ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട† വസ്്രതങ്ങൾ ഉള്ളവർ
അനുഗൃഹീതർ. 15 എന്നാൽ, നായ്ക്കളായ
ദുർമ്രന്തവാദികൾ, അസാന്മാർഗികൾ,
െകാലയാളികൾ, വി്രഗഹാരാധകർ, വ്യാജം
ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട സ്ഥാനം
നഗരത്തിനു പുറത്തുതെന്ന.

16 “സഭകൾക്കുേവണ്ടി ഇവെയാെക്കയും
നിങ്ങേളാടു സാക്ഷ്യെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് േയശു
എന്ന ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന അയച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ദാവീദിെന്റ േവരും സന്തതിയുമായ,
ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ്രപഭാതനക്ഷ്രതമാണ.്”

17ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു, “വരിക!”
േ്രശാതാവും പറയെട്ട “വരിക!” ദാഹിക്കുന്നവർ
വരിക, ജീവജലം ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ
സൗജന്യമായിസ്വീകരിക്കെട്ട.

18 ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനവാക്കുകൾ
േകൾക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും ഞാൻ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നത:് ആെരങ്കിലും ഈ
വാക്കുകേളാടു കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ഈ
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
ബാധകൾ ൈദവം അവേരാടും
കൂട്ടിേച്ചർക്കും. 19 ആെരങ്കിലും ഈ
പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനവാക്കുകൾ
നീക്കംെചയ്താൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിൽനിന്നും

† 22:14 മൂ.ഭാ.അലക്കെപ്പട്ട



െവളിപ്പാട് 22:20 lxxi െവളിപ്പാട് 22:21

വിശുദ്ധനഗരത്തിൽനിന്നും അവർക്കുള്ള ഓഹരി
ൈദവം നീക്കിക്കളയും.

20 ഈ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നയാൾ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത,് “ഞാൻ ഉടെന വരുന്നു,
നിശ്ചയം!”
ആേമൻ! കർത്താവായ േയശുേവ,വരണേമ.

21 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ
ൈദവജനേത്താടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.
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