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यहून्नालाई भएको
काश

यहून्ना यस पसु्तकको िवषयमा भन्छन ्
1 यो यशे ू ी को अिभमािनस हो। परम रले यशेलूाई यी कुराहरु, अब चाँडै

जे घट्नवेाला छ सो उनका सवेकहरुलाई दशार्उनका िन म्त दान गन ुर्भयो। ी ले
आफ्ना सवेक यहून्नालाई यी कुराहरु दशार्उनका िन म्त आफ्ना स्वगर्दतू पठाउँन ु
भयो। 2 यहून्नाले आफूले दखेकेा कुरा भन।े यही सत्य हो की यशे ू ी ले ितनलाई
भन्नभुयो अिन यो परम रको सन्दशे हो। 3 त्यो मािनस धन्य हो जसलेयो पिढरहकेो
छ अिन ितनीहरु धन्य हुन ्जो यी अगमवाणीको शब्दहरु सनु्दछन ्र यही अनसुार
कामहरु ग ररहकेा छन।् िकनभने धरैे समय बाँकी छैन।

यहून्ना यशेकूा सन्दशेहरु मण्डलीहरुलाई लखे्छन ्
4 यहून्नाबाट,
एिशया ान्तका सातवटा मण्डलीहरुलाई:

अनु ह अिन शा न्त रहोस ् ितमीहरुलाई उहाँ ारा जो अिहले हुनहुुन्छ, जो
सदवै हुनहुुन्थ्यो, अिन जो आउँदै हुनहुुन्छ अिन उहाँको िसहंासन अिघका सात
आत्माहरु ारा 5 अिन िव ासी साक्षी यशे ू ी ारा। मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको उहाँ
पिहलो हुनहुुन्छ। यशे ू पथृ्वीका राजाहरुका शासक हुनहुुन्छ।

यशे ू नै एकजना हुनहुुन्छ जसले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ र हा ा पापबाट आफ्नो
रगतले स्वतन् तलु्याउन ु भयो। 6 यशेलूे हामीलाई एउटा राज्यमा प रणत गन ुर्भयो।
उहाँले आफ्नो िपताको सवेाको लािग हामीलाई पजूाहारीहरु बनाउन ु भयो। सदाका
िन म्त यशेमूा मिहमा अिन श रिहरहोस।् आिमन।

7 हरे, यशे ू मघेहरुमा आउँदै हुनहुुन्छ। उहाँलाई सबै मािनसहरुल,े ती मािनसहरु
जसले घोंचकेा िथए ितनीहरुले पिन दे छेन।् उहाँको कारणले पथृ्वीका सम्पणूर्
मािनसहरु जोडले कराउनछेन।् यो सत्य हो, यो घट्ने छ। आिमन।
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8 भु परमे र भन्नहुुन्छ, “म अल्फा अिन ओमगेा* हु।ँ म नै एक हु ँजो अिहले
छु, जो सदवै िथए अिन जो आउँदै छु। म सवर् श मान हु।ँ”

9 म यहून्ना हु ँ अिन म ितमीहरुको भाइ जो क मा राज्यमा अिन धयैर्पवूर्कको
सहनशीलतामा सहभािगता गछर्। म पत्मोस टापमूा िथएँ िकनभने म परमे रको
सन्दशे अिन यशेकूो सत्य ित िव ासी िथएँ। 10 परम भकुो िदनमा आत्माले मलाई
अिधकारमा लयो। मलैे मरेो पिछ एक ठूलो आवाज सनुें। त्यो तरुहीको आवाज
जस्तो सिुनयो। 11 त्यो आवाजले भन्यो, “ितमीले जे दे छेौ एउटा पसु्तकमा लखे
अिन त्यसलाई सात मण्डलीहरुमा एिफसस, स्पनार्, पगार्मम, िथआटायरा, सािडर्स,
िफलाडे ल्फया अिन लाओिडिसयामा यो प पठाऊ।”

12 को हो जो मिसत बात गदैंछ भनी हनेर् म पिछ फिकर् एँ। जब म फिकर् एँ, मलैे
सनुका सातवटा दीप-दानी दखे।े 13 मलैे ती दीप-दानी माझमा कसलैाई दखेें जो
“मािनसको पु ” जस्तै हुनहुुन्थ्यो। ितनीलेख ु ा छुने एक लामो पोशाक लगाइरहकेा
िथए। ितनको छाती व रप र सनुौलो पटेी बाँिधएको िथयो। 14 ितनको िशर अिन
केश िहउँ र ऊन जस्तो सतेो िथयो। उहाँका आखँा आगोको ज्वाला जस्ता िथए।
15 ितनका पाउहरु भ ीमा च म्करहकेो काँसा जस्ता िथए। ितनको आवाज बाढी
आएको समयको छालको जस्तो िथयो। 16 उहाँको दािहने हातमा सातवटा ताराहरु
िथए। एउटा दईुप धार भएको लाग्ने तरवार ितनको मखुबाट िन स्कयो। ितनको
अनहुार मध्यान्हमा चम्केको सयूर् जस्तै दे खन्थ्यो।

17 जब मलैे उहाँलाई दखेें, म एक मरेको मािनस जस्तै उहाँको गोडामा परें।
उहाँले आफ्नो दािहने हात ममा राखरे भन्नभुयो, “भयिभत नहोऊ, नडराऊ। म
आिद अिन अन्त हु।ँ 18 म नै एक हु ँ जो बाँचकेो छु। एक जो जीवीत छु म नै
हु।ँ म मरेको िथएँ। तर हरे, म सदा-सवर्दाको लािग जीिवत छु। अिन मसगं मतृ्य ु र
पातालको साँचोहरु छन।् 19 यसथर् ितमीले जो दखे्यो लखे। ती लखे जो भइरहकेो
छ, अिन जो पिछ भिवष्यमा हुनवेाला छ। 20 ितमीले मरेो दािहने हातमा दखेकेा
सातवटा ताराहरु अिन ितमीले दखेकेा सातवटा सनुौला दीप-दानीहरुको ग ु अथर्
यस्तो छ। ती सातवटा दीप-दानीहरु सातवटा मण्डलीहरु हुन।् ती सातवटा ताराहरु
सातवटा मण्डलीका स्वगर्दतूहरु हुन।्”

* 1:8:
, जसको अथर् हुन्छ ‘शरुु’ अिन ‘अन्त’।
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2
एिफसस को मण्डलीलाई यशेकूो प

1 “एिफससको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखेः
“ितनी जसले आफ्नो दािहने हातमा सातवटा ताराहरु लएका छन ्अिन सातवटा

सनुौला दीप-दानी माझ िहड्नछेन,् ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहकेा छन।्
2 “मलाई ितमीहरुको कायर्, क ठन प र म र धयैर् थाहा छ अिन थाहा छ

िक ितमीहरुले द ु मािनसहरुलाई सहन सक्दनैौ। ितमीहरुले ितनीहरुलाई जो आफैं
े रतहरु हौं भन्ने दावी गछर्न,् जाँचकेा छौ। ितमीहरुले ितनीहरुलाई झ ू ो पायौ।

3 ितमीहरुले लगातार कोिशश ग रर ौ। ितमीहरुले मरेो नाउकँा िन म्त द:ुख-का
स ौ अिन ितमीहरु यसो गनर्मा थिकत भएनौ।

4 “तर ितमीहरुको िवरु मसगं यस्तो कुरो छ ितमीहरुिसत शरुुमा भएको मे
ितमीहरुले त्यागकेा छौ। 5यसथर् याद राख, ितमीहरुको पतन हुन अिघ ितमीहरु कहाँ
िथयौ। ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर अिन ितमीहरुले पिहला गरेका कुराहरु गर।
यिद ितमीहरु प रवतर्न भएनौ भन,े म ितमीहरुकहाँ आउनछुे र म दीप-दानी त्यसको
स्थानबाट हटाउनछुे। 6 तर ितमीहरुको पक्षमा केही छ, ितमीहरु िनकोलाइटहरूल*े
गरेका कुरा ितरस्कार गछ । ितनीहरुले जे गछर्न ्त्यो म पिन घणृा गछुर्।

7 “ऊ जसले सनु्छ आत्माले के भन्न ु हुन्छ मण्डलीले सनु्नपुछर्। त्यो मािनस
जसले िवजय ा गछर्, म उसलाई जीवनरुपी रुखको फल खाने अिधकार िदनछुे।
यो रुख परमे रको बगैंचामा छ।

स्पनार्को मण्डलीलाई यशेकूो प
8 “स्मनार्को मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“ितनी एक जो आदी अिन अन्त हुन ् ितमीहरुलाई यो कुरा भन्दछैन।् उनी नै

एक हुन ्जो मरे अिन फे र मतृ्यबुाट जीवनमा फक आए।
9“मलाई ितमीहरुको क थाहा छ। अिन मलाई थाहा छ िक ितमीहरु िनधर्न छौ।

तर वास्तवमा ितमीहरु धनवान ्छौ। कोही मािनसहरुले ितमीहरुको िवरोधमा भनकेो
नरा ा कुराहरु मलाई थाहा छ। ितनीहरू दावी गछर्न ् िक ितनीहरू यहूदीहरू हुन।्
तर ितनीहरु साँचो यहूदीहरु होइनन।् ितनीहरु शतैानको सभा-घर हुन।् 10 ितमीहरुले
* 2:6:

15 पद पिन।
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पाउने क हरुमा भयभीत नबन। म ितमीहरुलाई भन्दछु, शतैानले ितमीहरु मध्ये
कसलैाई कैदखानामा परीक्षा लनका िन म्त हाल्नछे। ितमीहरुले दशै िदन सम्म
यातना भोग्नछेौ। ितमीहरुले जीवनको मलू्य चकुाउन ु परे पिन िव ासी भई रहन।ु
यिद ितमीहरु िव ासी र ौ भन,े म ितमीहरुलाई जीवनको मकुुट दान गनछु।

11 “जसले सनु्न सक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भिनर हुनभुएकोछ,
सनु्नपुछर्। जसले िवजय ा गछर् उसलाई दो ो मतृ्यलुे चोट पयुार्उने छैन।

पगार्ममको मण्डलीलाई यशेकूो प
12 “पगार्ममको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“जोिसत लाग्ने दइुधारे तरवार छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहछेन।्
13 “मलाई थाहा छ ितमीहरु कहाँ बस्छौ। ितमीहरु त्यहाँ बस्छौ जहाँ शतैानको

आफ्नो िसहंासन छ। तर ितमीहरु म ित िव ासी छौ। ितमीहरुले ए न्टयासको
समयमा पिन म ितको िव ास बारे भन्न अस्वीकार गरेनौ। ए न्टपास मरेा िव ासी
साक्षी िथए जसलाई ितमीहरुको नगरमा मा रयो। ितमीहरुको नगर त्याही हो जहाँ
शतैान बस्छ।

14 “तर ितमीहरुका िवरु मरेा केही कुराहरु छन ् ितमीहरुको समदुायमा केही
मािनसहरु छन ्जो बालामको िशक्षा पालन गछर्न।् इ ाएलका मािनसहरुलाई मिूतर्
अिघ चढाइएका ब ल खान ु र यौन पाप गन ुर् लोिभत पान ुर् बालामले बालाकलाई
िसकाए। 15 ितमीहरुको सम् दायमा पिन यस्तै छ। ितमीहरु माझ िनकोलाइटन्सको
िशक्षा अनशुरण गन मािनसहरु छन।् 16 यसथर् ितमीहरुको हृदय प रवतर्न गर। यिद
ितमीहरु प रवतर्न भएनौ भन,े मरेो मखुबाट िनस्कने तरवार लएर ती मािनसहरुसगँ
लड्न चाँडै ितमीहरुकहाँ आउनछुे।

17 “जसले सनु्नसुक्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ सनु्नपुछर्।
“म त्यस िवजयलाई ा गन हरेक लाई लकुाई राखकेो मन्ना िदनछुे। म

त्यस लाई सतेो पत्थर पिन िदनछुे। यो पत्थरमा नयाँ नाउँ ले खएको छ। त्यो
मािनस जसले मा त्यो पत्थर पाउछँ, त्यो नयाँ नाउँ जान्नछे।

िथआटीराको मण्डलीलाई यशेकूो प
18 “िथआटीराको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
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“परमे रका पु ले यी कुराहरु भन्दहैुनहुुन्छ। उहाँ नै एक हुन ु हुन्छ जसका
आखँा आगो जस्तै जल्दछैन ् अिन पाउ च म्कलो काँसा जस्ता छन।् उनले
ितमीहरुलाई जे भन्न ु हुन्छ, त्यो यस्तो छ

19“ितमीहरुले के गरेका छौ मलाई थाहा छ। म ितमीहरुको मे, िव ास, सवेा
अिन धीरजको बारेमा जान्दछु। मलाई थाहा छ ितमीहरुले अिहले शरुुमा जे गरेका
िथयौ त्यो भन्दा अिधक गदछौ। 20 तर ितमीहरु िवरु मसगं यो कुरा छ ितमीहरुले
िजजबेले नाउकँी ीलाई उसले चाहकेो कुरा गनर् िदयौ। उसले दावी गछ की ऊ एक
अगमव ा हो। तर उसले मरेा मािनसहरुलाई आफ्ना िशक्षा ार टाढा लिगरहकेी छे।
िजजबेलेले मरेा मािनसहरुलाई यौन पाप गनर् अिन मिूतर्हरु अिघ अपर्ण गरेको खा
पदाथर् खान अ सर पा ररहकेी छे। 21 मलैे उसलाई आफ्नो हृदय प रवतर्न गन
अिन आफ्नो पापदे ख मु हुने मौका िदएको छु। तर ऊ प रव र्न हुन चाहाँिदन।

22 “यसथर् म उसलाई शैंय्यामा फा लिदनछुे। अिन सबै मािनसहरु, जो उिसत
ािभचार गछर्न,् ितनीहरुले सा ै क भोग्नछेन ् यिद उसको द ु जीवन शलैी

अनसुरण गनर् नछोड।े 23 म उसको छोरा-छोरीहरुलाई पिन मानछु। अिन सबै
मण्डलीहरुल,े थाहा पाउनछेन ् िक म उही हु।ँ जसले मािनसहरुका मन अिन हृदय
जान्दछ। अिन म ितमीहरुको कमर् अनसुार िदनछुे।

24 “तर िथआटीराका ितमीहरु जस्ता अन्य मािनसहरुले उसको िशक्षा स्वीकार
गरेका छैनन।् ितमीहरुले ती कुराहरु जानकेा छैनौ जनु ितनीहरु शतैानको गहन रहस्य
भनी दावी गछर्न।् म ितमीहरुलाई जे भन्छु त्यो यो हो म ितमीहरुमािथ अरु भारी
लदाउने छैन। 25 म नआएसम्म ितमीहरु यही तरीकामा बस।

26“जसले िवजय ा गछर् अिन,अ न्तम सम्म मलैे चाहकेा कुराहरु ग ररहन्छ
म ती त्यकेलाई रा हरुमािथ अिधकार िदनछुे 27 उसले ितनीहरुमािथ अत्यन्तै
कडा शासन चलाउनछे। उसले त्यसलाई फुटेको माटाका भाँडाहरु जस्तै टु ा-टु ा
पानछ।† 28 जस्तो मलैे मरेा िपताबाट अिधकार पाएँ, म त्यस लाई िदनछुे,
म त्यस लाई िवहानको तारा िदनछुे। 29जसको सनु्ने कान छ, त्यसले सनुोस ्
पिव आत्माले मण्डलीहरुलाई के भन्नहुुन्छ।

3
सािडर्सको मण्डलीलाई यशेकूो प

† 2:27: 2:8-9
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1 “सािडर्सको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“उहाँ जसकोमा सात आत्माहरु अिन सात ताराहरु छन ् ितमीहरुलाइ यस्तो

भिनरहन ु भएकोछ ितमीहरुले गद गरेका कुरा मलाई थाहा छ.
“मािनसहरुले भन्दछन ्िक ितमीहरु जीिवत छौ। तर वास्तवमा ितमीहरु मतृ हौ।

2 उठ! जब ितमीहरुिसत केही शषे छ, सम्पणूर् रुपले मनर् भन्दा स्वयलंाई ब लयो
तलु्याऊ। मलैे यो थाहा पाएँ िक ितमीहरुका कायर्हरु परमे रले इच्छा गन ुर्भए
झैं भएनन।् 3 यसथर् ितमीहरुले जे ा गरेका छौ अिन जनु त रकाले सनु्यौ त्यो
याद राख त्यसको पालन गर। ितमीहरुको हृदय अिन जीवनलाई प रवतर्न गर।
ितमीहरु ूझँ र उठ न म ितमीहरुकहाँ आउनछुे अिन चोरले जस्तै आ यर् चिकत
तलु्याउनछुे। म किहले आउनछुे त्यो ितमीहरुले थाहा पाउने छैनौं।

4 “तर सािडर्सको ितमीहरुिसत ितमीहरुको समहूमा कोही मािनसहरु छन ्जसले
ितनीहरु स्वयलंाई स्वच्छ राखकेा छन।् ती मािनसहरु मिसत िहडँ्नछेन।् ितनीहरुले
सतेो व पिह रने छन ्िकनभने ितनीहरु त्यसका योग्य छन।् 5 हरेक मािनस जसले
िवजय ा गछर्, यी मािनसहरुले जस्तै सतेो ब लाउनछे। म त्यस को नाउँ
जीवनको पसु्तकबाट हटाउने छैन। म दावी गनछु िक उ मरेो हो। म यो कुरा मरेा
िपता अिन उनका स्वगर्दतूहरुको समक्ष भन्नछुे। 6 हरेक मािनस जसले यी कुराहरु
सनु्छ आत्माले मण्डलीहरुलाई जे भिनरहकेो छ उसले त्यो सनु्न पछर्।

िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाई यशेकूो प
7 “िफलाडे ल्फयाको मण्डलीलाइ यो लखे:
“उहाँ जो पिव अिन सत्य हुनहुुन्छ, ितमीहरुलाई यी कुराहरु भन्न ु हुन्छ।

उहाँिसत दाऊदको चाबी छ। जब उहाँले केही खोल्न ु हुन्छ कसलैे त्यसलाई बन्द
गनर् स ै न। अिन यिद उहाँले केही बन्द गन ुर् हुन्छ भने कसलैे खोल्न स ै न।

8 “मलाई ितमीहरुले गरेका कुराहरु थाहा छन।् मलैे ितमीहरु समक्ष ढोका खलुा
राखकेो छु। कुनै ले त्यासलाई बन्द गनर् स ै न। ितमीहरुको श सीिमत छ
भनी मलाई थाहा छ। ितमीहरुले मरेो उपदशे अनसुरण गरेका छौ। मरेो नाउँ उच्चारण
गनर् ितमीहरु डराएका िथएनौ। 9 सनु, त्याहाँ एक सभाघर छ जो शतैानको हो।
ितनीहरु दावी गछर्न ्िक ितनीहरु यहूदीहरु हुन ्तर झटूो हो। ितनीहरु साँचो यहूदीहरु
होइनन।् म ितनीहरुलाई ितमीहरु समक्ष आउन अिन ितमीहरुको अिघ झकु्न वाध्य
गराउँनछुे। तब ितनीहरुले थाहा पाउनछेन ्िक मलैे मे गरेका मािनसहरु ितमीहरु नै
हौ। 10 ितमीहरुले धयैर्पवूर्क मरेो आदशे अनशुरण गय । यसथर् म ितमीहरुलाई दखु
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क को समयमा रक्षा गनछु जो सम्पणूर् ससंारको िन म्त आउनु हुनछे। यो दखु क ले
पथृ्वीमा ब े मािनसहरुलाई जाँच गनछ।

11 “म चाँडै आउँदछुै। ितमीहरु अिहले कै स्थितमा बस। तब कुनै पिन
ले ितमीहरुको मकुुट खो े छैन। 12 मािनस जसले िवजय ा गछर् उसलाई

म मरेा परमे रको म न्दरको खम्बा बनाउनछुे। त्यस ले फे र किहल्यै पिन
परमे रको म न्दर छोडन ु पनछेन। म मरेा परमे रको नाउँ अिन मरेा परमे रको
नगरको नाउँ त्यस मा ले छुे। त्यो नगर नयाँ यरेुशलमे हो जनु स्वगर्दे ख
तल झ ररहकेो छ। म मरेो नयाँ नाउँ पिन त्यस मा ले खिदनछुे। 13 त्यो
मािनस जसले यी कुराहरु सनु्छ मण्डलीहरुलाई आत्माले के भनी रहन ु भएको छ
त्यो सनु्नपुछर्।

लाउिडिसयको मण्डलीलाई यशेकूो प
14 “लाउिडिसयाको मण्डलीका स्वगर्दतूलाई यो लखे:
“आिमन* एक हुनहुुन्छ जसले ितमीहरुलाई यी कुराहरु भिनरहन ु भएको छ।

उहाँ िव ासी अिन साँचो साक्षी हुनहुुन्छ। उहाँ परमे रको सम्पणूर् सिृ का शासक
हुन।ु उहाँ यसो भन्न ु हुन्छ

15 “ितमीहरुले जे गछ ं म जान्दछु। ितमीहरु न तातो छौ न िचसो। म इच्छा
गछुर्, ितमीहरु न तातो होऊ न िचसो होऊ। 16 तर ितमीहरु केवल मन-तातो छौ, न
तातो न िचसो। यसथर् मरेो मखुबाट म ितमीहरुलाई उगले्न तयार छु। 17 ितमीहरु
दावी गछ ं ितमीहरु धनवान छौ। ितमीहरु सोच्छौ ितमीहरु सम्पि वान भयौ अिन
केही कुरा चािहदंनै। तर ितमीहरु जान्दनैौ िक ितमीहरु वास्तवमा भयानक, दयनीय,
गरीब, अन्धा अिन नग्न छौ। 18 म ितमीहरुलाई आगोमा श ु पा रएको सनु मरेोबाट
िकन्ने सल्लाह िदन्छु। तब ितमीहरु साँच्चै धनवान हुन सक्ने छौ। म ितमीहरुलाई
यो भन्दछुै। ितमीहरुको लज्जास्पद औ नग्नता ढाक्न ु सतेो ब मबाट िकन, अिन
आखँामा लाउने औषिध िकन। तब ितमीहरु साँच्चै दे सक्नछेौ।

19“जसलाई म मे गछुर् म सच्याउछुँ अिन अनशुािसत पाछुर् ितनीहरुलाई यसथर्
सकेसम्म चे ा गर। ितमीहरुको हृदय अिन जीवनलाई प रवतर्न गर। 20 म यहाँ छु!
म ढोकामा उिभन्छु अिन ढक्ढकाउँछु। यिद कुनै मािनसले मरेो स्वर सनु्छ अिन
* 3:14: , यसको
अथर् केही सत्य छ भनी एकदमै मान्न ु हो।
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ढोका खोल्छ भने म िभ प छुे अिन म ितनीसगं भोजन गनछु। अिन उसले मिसत
भोजन गनछ।

21 “म हरेक मािनसलाई, जसले िवजय ा गछर्, मरेो िसहंासनमा मिसत ब
अिधकार िदनछुे। त्यसरी मलैे िवजय ा गरें अिन म उनीिसत उनको िसहंासनमा
बसें। 22 त्यके मािनस, जसले यी कुराहरु सनु्छ, मण्डलीहरुलाई आत्माले जे
भिनहछे, त्यो सनु्नपुछर्।”

4
यहून्नाले स्वगर् दखेे

1 तब मलैे हरेें अिन मरेो अगाडी स्वगर्मा एउटा ढोका खो लएको िथयो। अिन
मलैे त्यही आवाज सनुें जो मलैे अिघ सनुकेो िथएँ। त्यो आवाज तरुहीको आवाज
जस्तो िथयो। त्यो स्वरले भन्यो, “यहाँ मािथ आऊ, अिन म ितमीलाई यसपिछ के
हुन ु पछर् त्यो दखेाउने छु।” 2 तब आत्माले मलाई िनयन् णमा लयो। स्वगर्मा मरेो
अिघ एउटा िसहंासन िथयो। त्यस िसहंासनमा कोही बिसरहकेा िथए। 3 उहाँ एक
जो िसहंासनमा ब ु भएको िथयो, मलू्यवान पत्थर-जास्पर अिन गोमदे जस्तै दे खन ु
हुन्थ्यो। िसहंासनको व रप र पन्ना जस्तै स्प रङ्ग सिहतको इन् -धनषु िथयो।

4 िसहंासनको व रप र चौबीसवटा अन्य िसहंासनहरु िथए। ती चौबीस
िसहंासनमा चौबीस जना अ जहरु बिसरहकेा िथए। ती अ जहरु सतेो लगुामा िथए
अिन ितनीहरुका िशरमा सनुको मकुुट िथयो। 5 िसहंासनबाट िबजलुी च म्करहथे्यो
अिन ग ाङ-गडुुङको आवाज आइरहकेो िथयो। िसहंासनको अिध सातवटा दीप
ब लरहकेा िथए। ती दीपहरु परमे रका सातवटा आत्माहरु हुन।् 6 िसहंासनको
अिघ काँचका समु झैं केही िथयो। त्यो स्फ टक जस्तै स्वच्छ िथयो।

िसहंासनको सामनु्ने अिन त्यके छेऊमा चारवटा सजीव बस्त ु िथए। ती सजीव
बस्तहुरुका अघािड, पछािड सम्पणूर् शरीर भ र आखँाहरु िथए। 7 पिहलो सजीव
बस्त ु िसहं जस्तै िथयो। दो ो गाई जस्तै िथयो। ते ोको अनहुार मािनसको अनहुार
जस्तै िथयो। चौथो उिडरहकेो गरुड़ जस्तो िथयो। 8 यी त्यके चार सजीव
बस्तहुरुका छ वटा पखँटेाहरु िथए। यी सजीव बस्तहुरुका शरीर भ र, िभ अिन
बािहर आखँाहरुले भ रएका िथए। ितनीहरु यसो भिनरहन िदन रात रोिकएनन:्

“पिव , पिव , परम भु परमे र पिव छन,् सवर्-श मान छन।्
उनी सवर्दा िथए, उनी छन ्अिन उनी आउँदछैन।्”
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9 यी सजीव वस्तहुरुले त्यहाँ “एक” जो िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो, उहाँलाई
मिहमा, सम्मान अिन धन्यवाद अपर्ण गछर्न।् उहाँ एक हुनहुुन्छ जो सदासवर्दा रही
रहन ु हुन्छ। अिन हरेक समय ती जीिवत बस्तहुरु यसो गछर्न,् 10 ती चौबीस जना
अ जहरु उहाँ एक जो िसहंासनमा बस्छन,् उहाँको अिघ िशर झकुाउँछन।् जो सदा-
सवर्दा जीिवत रहन्छन,् अ जहरु उहाँलाई पजूा गछर्न।् अ जहरु आफ्ना मकुुट
िसहंासन मिुन राख्छन ्अिन भन्छन:्
11 “हा ा परम भु अिन परमे र!
तपाईंलाई मिहमा, सम्मान अिन श ा गनर् योग्य हुनहुुन्छ।

तपाईंले सबै बस्तहुरु सिृ गन ुर् भयो।
हरेक बस्तकुो अ स्तत्व छ अिन ती सिृ भएका छन,् िकनभने तपाईंले यस्तो चाहान ु

भएको छ।”

5
1 तब मलैे जो िसहंासनमा िवराजमान हुन ु हुन्थ्यो उहाँको दािहने हातमा एक

म ू ा बे केो चमर् प दखेें। त्यो बे केो प को दवुै प केही ले खएको िथयो। त्यो
बिे एको प सातवटा मोहरले बन्द ग रएको िथयो। 2 अिन मलैे एक श शाली
स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा भन्यो, “यसको मोहर फुटाएर यो
बिे एको चमर्प खोल्न ु योग्य को छ?” 3 तर स्वगर्मा, पथृ्वीमािथ वा पथृ्वी मिुन
कोही पिन िथएन जसले त्यो बिे एको चमर्-प खोल्न वा िभ हनेर् सक्थ्यो। 4 म
सा ै रोएँ िकनभने त्यो बिे एको चमर्प खोल्ने वा हने कोही िथएन। 5 तर अ जहरु
मध्ये एक जनाले मलाई भन,े “नरोऊ! यहूदाका प रवार समहूबाट िसहंले िवजय
ा गय । उनी दाऊदका सन्तान हुनहुुन्छ। उहाँ त्यो बिे एको चमर्प अिन त्यसका

सातवटा मोहर खोल्ने योग्यको हुनहुुन्छ।”
6 तब मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु अ जहरुले व रप र घे रएको िसहंासनको

अगाडी एउटा भेंड़ाको पाठो उिभरहकेो दखेें। त्यो भेंड़ाको पाठा मा रएको थमुा
जस्तो दे खन्थ्यो। त्यसका सातवटा सींङ अिन सातवटा आखँहरु िथए, यी
परमे रका सात-आत्माहरु हुन ्जो समं्पणूर् ससंारमा पठाइएका िथए। 7 तो भेंड़ाको
पाठो आयो अिन जो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए ितनको दािहने हातबाट त्यो
बिे एको प लयो। 8 जब भेंड़ाको पाठोले त्यो बिे एको प लयो ती चार
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सजीव पशहुरु अिन चौबीस जना अ जहरु भेंडाको पाठोको समक्ष िनहु रए। ितनीहरु
त्यकेिसत वीणा अिन सनुौलो धपू-दानी िथयो। यी सनुौलो धपू पा हरु परमे रका

पिव -मािनसरुको ाथर्ना हुन।् 9अिन ितनीहरु सबलैे भेंडाको पाठाको लािग एउटा
नयाँ गीत गाए:

“ितमी त्यो बिे एको चमर्प लन
अिन त्यसको मोहर खोल्न योग्य छौ,

िकनभने ितमी मा रएका िथयौ,
अिन ित ो रगत ारा ितमीले परमे रका िन म्त
हरेक जाित, भाषा, कुल अिन रा बाट मािनसहरुलाई िकन्यौ।

10 यी मािनसहरुलाई ितमीले राज्यको रुप िदयौ अिन, ितमीले यी मािनहरुलाई हा ा
परमे रका िन म्त पजूाहारीहरु बनायौ।

अिन ितनीहरुले पथृ्वीमािथ शासन गनछन।्”

11 तब मलैे हरेें, अिन मलैे धरैे स्वगर्दतूहरुको आवाज सनुें। ती स्वगर्दतूहरु
िसहंासनको ती चार सजीव वस्तहुरुको, अिन ती अ जहरुको व रप र िथए। त्यहाँ
हजारौं स्वगर्दतूहरु िथए-त्यहाँ दशहजार स्वगर्दतूहरु िथए। 12 ती स्वगर्दतूहरुले ठूलो
स्वरमा भन:े

“त्यो भेंडाको पाठा जसलाई मा रयो, उनलैाई श , सम्पि , ज्ञान अिन परा म,
उहाँ सम्मान, मिहमा अिन शसंा पाउन योग्यको हुनहुुन्छ।”

13 तब मलैे स्वगर्मा भएका, पथृ्वीमा भएका, पथृ्वी मिून भएका अिन सागरमा
भएका हरेक सजीव वस्तहुरुलाई भन्दै गरेको सनुें। मलैे ितनीहरु सबलैे यो भनकेो
सनुें,

“उहाँ एक जो िसहंासनमा ब ु भएकोछ, उहाँ अिन भेंडाको पाठा ित,
सम्पणुर् स्तिुत अिन सम्मान अिन गौरव अिन श सदा-सवर्दा रहुन।्”

14 ती चार सजीव वस्तहुरुले भन,े “आिमन!” अिन अ जहरुले घ ुडँा टेके र
आराधना गरे।
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6
भेंड़ाको पाठोले चमर्-प खोल्दछन ्

1 तब, भेंडाको पाठाले सातवटा मोहर मध्ये पािहलो मोहर खोलकेो बलेा मलैे
हरेें। मलैे ती चार सजीव वस्तहुरु मध्ये एक बस्त ु गजर्नको जस्तै आवाजमा बोलकेो
सनुें, “आऊ”। 2 अिन मलैे दखेें त्यहाँ मरेो अिघ एउटा सतेो घोडा िथयो। घोड
सवारको धन ु िथयो। घोड-सवारलाई मकुुट दान ग रयो। अिन ितनी िवजतेा झैं
अझ िवजय हािसल गनर् अिघ बढ।े

3 भेंडाको पाठाले दो ो मोहर खोल्यो। तब मलैे दो ो सजीव वस्तलुे “आऊ”
भनकेो सनुें। 4 तब अक घोडा वािहर आयो। त्यो रातो घोडा िथयो। त्यो घोड-
सवारलाई पथृ्वीदे ख शा न्त उठाएर लाने अिन मािनसहरुलाई एक-अकार्मा हत्या
गराउने अिधकार दान ग रयो। त्यस घोड-सवारलाई एक िवशाल तरवार िदइयो।

5 त्यो भेंडाको पाठाले त े ो मोहर खोल्यो। तब मलैे त े ो सजीव वस्तलुे “आऊ”
भनकेो सनुें। मलैे हरेे, अिन त्यहाँ कालो घोडा िथयो। घोड-सवारले आफ्नो हातमा
एक जोर तराजु लएको िथयो। 6 तब मलैे केही आवाज जस्तै सनुें। त्यो स्वर ती
चार सजीव वस्तहुरु भएको स्थानबाट आएको िथयो। त्यो आवाजले भन्यो, “एक
िदनको पा र िमक एक िकलो गहु ँ अिन एक िदनको प र िमक तीन िकलो जौं,
तर तले अिन दाखरस न नपान ुर्।”

7 त्यो भेंडाको पाठाले चौथो मोहर खोल्यो। तब मलैे चौथो सजीव वस्तलुे
“आऊ” भनकेो सनुें। 8 मलैे हरेें अिन त्यहाँ मरेो अिघ पहेंलो रङ्गको घोडा
िथयो। त्यो घोडसवार मतृ्य ु िथयो। उसको पिछ पाताल लोकले प ाइरहथे्यो।
ितनीहरुलाई एक-चौथाइ पथृ्वीमािथ तरवार, अकाल, महामारी अिन पथृ्वीका
जङ्गली पशहुरु ारा मािनसहरुलाई मान अिधकार िदइएको िथयो।

9 त्यो भेंडाको पाठाले पाँचौं मोहर खोल्यो। तब मलैे वदेी मिून केही आत्माहरु
दखेें। ती आत्माहरु ती मा रएका मािनसहरुका िथए िकनभने ितनीहरु परमे रको
सन्दशे अिन ितनीहरुले ा गरेको सत्या ित िव ासी िथए। 10 यी आत्माहरुले
ठूलो स्वरमा कराए, “पिव अिन सत्य परम भ,ु हा ो हत्या गरेकोमा पथृ्वीका
मािनसहरुको न्याय गनर्मा अिन उनीहरुलाई दण्ड िदनमा कित लामो समय पर् खरहन ु
हुन्छ?” 11 त्यसपिछ ती आत्माहरु त्यकेलाई सतेो पोशाक िदइयो। ितनीहरुलाई
केही समय तीक्षा गन ुर् भिनयो। ितनीहरुका अझ कोही भाइहरु जसलाई ितनीहरु
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जस्तै मा रन ु िथयो ी का सवेामा ितनीहरुिसत िथए। ती आत्माहरुलाई यो मान
काम परुा नभए सम्म तीक्षा गन ुर् भिनयो।

12 तब, त्यो भेंडाको पाठाले छैटौं मोहर खोल्यो। त्यहाँ डरलाग्दो भ ूईँचालो
गयो। सयूर्, केशले बिनएको व जस्तै कालो भयो। चन् मा पणूर् रगत जस्तै रातो
भइहाल्यो। 13 आकाशका ताराहरु, तजे हावाले नभेाराको रुखबाट नभेाराहरु झरे
जस्तै पथृ्वीमा भरे। 14 आकाश प बिे ए झैं हरायो। अिन हरेक पवर्त अिन ीप
आफ्ना ठाँउबाट सरे।

15 तब समस्त मािनसहरु गफुाहरुमा अिन पवर्तका च ानहरुमिुन लकेु। त्यहाँ
ससंारका राजाहरु, शासकहरु, सनेाध्यक्षहरु, अिन श सम्पन्न मािनसहरु िथए।
हरेक मािनस, दास अिन मु सबलैे स्वयलंाई लकुाए। 16 मािनसहरुले पवर्त अिन
च ानहरुलाई भन,े “हामीमािथ खस। हामीलाई िसहंासनमा ब े ितनी एकबाट
लकुाऊ। हामीलाई भेंडाको पाठाको ोधबाट बचाऊ। 17 ितनीहरुको ोध िदवस
आईपगु्यो अिन यसको िवरु मा को उिभन सक्छ?”

7
इ ाएलका एकलाख चवालीस हजार मािनसहरु

1 यो घटना पिछ मलैे चारवटा स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीका चारकुनामा उिभएको
दखेें। ती स्वगर्दतूहरुले वायलुाई भिूममा वा समु मा वा कुनै बकृ्षमा वहनदे ख
रोक्नकुो लािग पथृ्वीका चारै वायलुाई समाितरहकेा िथए। 2 त्यसपिछ मलैे अक
स्वगर्दतूलाई पवूर्बाट आइरहकेो दखेें। त्यो स्वगर्दतूको साथमा सजीव परमे रको
मोहर िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ठूलो स्वरमा ती चार स्वगर्दतूहरुलाई बोलाए। ती चार
स्वगर्दतूहरु ती िथए जसलाई परमे रले पथृ्वी अिन समु लाई चोट पयुार्उने श
िदन ु भएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले ती चार स्वगर्दतूहरुलाई भन,े 3 “भिूम वा समु
वा बकृ्षहरुलाई, हा ा परमे रको सवेा गन मािनसहरुको िनधारमा हामीले िचन्ह
नलगाउन्जले चोट नपयुार्ऊ।”

4 तब मलै,े कित जना मािनसहरुलाई िच न्हत ग रयो, त्यो सनुें। त्याहाँ एकलाख
चवालीस हजार िथए। ितनीहरु इ ाएलका मािनसहरुको हरेक कुल समहूबाट िथए:

5 यहूदाको कुल समहूबाट #12,000
रुबनेको कुल समहूबाट #12,000
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गादको कुल समहूबाट #12,000
6 आशरेको कुल समहूबाट #12,000
न ालीको कुल समहूबाट #12,000
मनश्शकेो कुल समहूबाट #12,000
7 िशिमयोनको कुल समहूबाट #12,000
लवेीको कुल समहूबाट #12,000
इस्साखारको कुल समहूबाट #12,000
8 जबलूनूको कुल समहूबाट #12,000
यसूफुको कुल समहूबाट #12,000
बने्यामीनको कुल समहूबाट #12,000

िवशाल भीड
9 त्यासपिछ मलैे हरेें, अिन त्यहाँ कसलैे गिननसक्ने मािनसहरु िथए। ितनीहरु

पथृ्वीका हरेक रा , जाित, कूल अिन िविभन्न भाषाका मािनसहरु िथए। ितनीहरु
िसहंासन अिन भेंडाको पाठा सामनु्ने उिभरहकेा िथए। ितनीहरु सबै सतेो पोशाकमा
िथए अिन ितनीहरुका हातमा खजरूका हाँगा िथए। 10 ितनीहरु ठूलो स्वरमा कराए,
“हा ा परमे र जो िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ अिन भेंडाको पाठाको जय
होस।्”

11 अ जहरु अिन ती चार सजीव वस्तहुरु त्यहाँ िथए। सबै स्वगर्दतूहरु
ितनीहरुको अिघ िसहंासनको व रप र िथए। ती स्वगर्दतूहरुले िसहंासनको अिघ
घुडँा टेके अिन परमे रको उपासना गरे। 12 ितनीहरुले भन,े “आिमन! शसंा,
मिहमा, ज्ञान, धन्यवाद, सम्मान, श अिन परा म सदा-सवर्दा हा ा परमे रलाई
रहोस।् आिमन।”

13 तब एकजना अ जले मलाई सोध,े “यी सतेा पोशाकका मािनसहरु को हुन?्
ितनीहरु कहाँवाट आएका हुन?्”

14 मलैे उतर िदएँ, “महाशय, तपाईंले िचन्नहुुन्छ।”
अिन अ जले भन,े “यी ती मािनसहरु हुन ्जसले महा-यातना भोगरे आएका

छन।् ितनीहरुले भेंडाको रगतले आफ्ना पोशाक धोएका छन।् अब ितनीहरु श ु
अिन सतेा भएका छन।् 15 यसथर् अिहले यी मािनसहरु परमे रको िसहंासनको
सामनु्ने छन।् ितनीहरु िदन रात परमे रको उपासना उहाँको म न्दरमा गछर्न।्
अिन उनी एक, जो िसहंासनमा बस्छन ् ितनीहरुलाई रक्षा गनछन।् 16 ितनीहरुले
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किहल्यै भोकाएको महशसु गन छैनन।् ितनीहरु फे र किहल्यै तिृषत हुने छैनन।्
सयूर्ले ितनीहरुलाई किहले क्षित पयुार्उने छैन। ितनीहरुलाई गिमर्ले पोल्ने छैन।
17 िसहंासनको माझमा भएको भेंडाको पाठा ितनीहरुको गोठालो हुनहुुनछे। उनले
ितनीहरुलाई पानीको मलुितर लानछेन ज्सलेजीवन दान गनछन।् अिन परमे रले
ितनीहरुका आखँाबाट त्यके थोपा आसँ ु पिुछिदनछेन।्”

8
सातौं मोहर

1 भेंडाको पाठाले सातौं मोहर खोल्यो। तब ाय: आधा घण्टासम्म स्वगर्मा
शनु्यता छायो। 2 अिन मलैे दखेें सात स्वगर्दतूहरुलाई जो परमे रको सामनु्ने
उिभएका िथए। ितनीहरुलाई सातवटा तरुही िदइयो।

3अक स्वगर्दतू आयो अिन वदेीमा उिभयो। त्यो स्वगर्दतूिसत सनुौलो धपू-दानी
िथयो। त्यो स्वगर्दतूलाई परमे रका समस्त पिव मािनसहरुको ाथर्नासिहत अपर्ण
गनर्का िन म्त धरैे धपू िदइयो। त्यो स्वगर्दतूले यो भटेी िसहंासन अिघको सनुौलो
बदेीमा राख।े 4 धपूको धवुाँ स्वगर्दतूको हातबाट उभँो उठेर परमे रकहाँ गयो।
त्यो घवुाँ परमे रका मािनसहरुको ाथर्नािसतै उभँो गयो। 5 त्यसपिछ स्वगर्दतूले
बदेीको आगो धपूदानीमा भरे। स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी बिेदको आगो धपूदानीमा
भरे। स्वगर्दतूले त्यो धपूदानी पथृ्वीमा फ्याँके। तब त्याह ँ िबजलुी चम्क्यो, गजर्नको
आवाजहरु आयो अिन भइँूचालो गयो।

सात स्वगर्दतूहरूले तरुही बजाए
6 तब सात तरुही सािहतका ती सात-स्वगर्दतूहरु आफ्ना तरुहीहरु बजाउन तयार

भए।
7 पिहलो स्वगर्दतूले तरुही बजाए। तब रगत िमिसएको अिसना अिन आगो

पथृ्वीमा झय अिन पथृ्वीको एक-ितहाइ अशं अिन सबै ह रया घाँसहरु अिन एक-
ितहाइ रुखहरु जल।े

8 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब आगोले जलकेा पहाड जस्तै केही
समु तफर् फ्याँिकयो। अिन समु को एक-ितहाई अशं रगत बन्यो। 9 अिन एक-
ितहाइ समु का ाणीहरु मरे, अिन एक-ितहाइ जहाजहरु न भए।
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10 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब, राँको बलकेो जस्तो एक िवशाल
तारा आकाशाबाट झय । त्यो तारा एक-ितहँाईँ अशं नदीहरु अिन पानीको मलुमा
खस्यो। 11 त्यो ताराको नाउँ “नागदौना” िथयो। अिन सबै एक ितहाइ अशं पानी
िततो भयो। त्यो िततो पानी िपएर धरैे मािनसहरु मरे।

12चौथो स्वगर्दतूले आफ्ना तरुही बजाए। तब एक-ितहाई अशं सयूर्, एक-ितहाई
अशं चन् मा अिन एक-ितहाई अशं ताराहरुमािथ हार भयो। ती जम्मकैो एक ितहाई
अशं अधँ्यारो भयो। िदन अिन रातको पिन एक ितहाई अशं काशरिहत भयो।

13 जब म हदे िथएँ मलैे मािथ आकाशमा गरुड उिडरहकेो आवाज सनुें। त्यो
गरुडले ठूलो स्वरमा भन्यो, “क , क , मािनसहरुलाई जो पथृ्वीमा बस्छन,्
ितनीहरुलाई क , क होस।् त्यो क बाँकी रहकेा अन्य तीन स्वगर्दतूहरुले तरुही
बजाएको आवाज सनुे पिछ शरुु हुनछे।”

9
पाँचौं तरुही बज्छ

1 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजायो। तब मलैे आकाशबाट एउटा तारालाई
पथृ्वीमा झद गरेको दखेें। त्यो तारालाई गिहरो प्वालको चाबी िदइयो जनु प्वाल
अतलुनीय खाल्डाितर जान्छ। 2अतलुनीय खाल्डोितर जाने प्वाल उसले खोल्यो।
भ ीबाट िनस्के जस्तै ध ुवँा त्यस प्वालबाट िनस्कँदै िथयो अिन त्यसले गदार् घाम र
आकास अधँ्यारो भयो।

3 तब त्यो ध ुवँाबाट सलहहरु पथृ्वीितर आए। ितनीहरुलाई िवच्छीहरुले जस्तै
िचल्ने श िदइएको िथयो। 4 ती सलहहरुलाई पथृ्वीको घाँस, वा कुनै पो ा वा
बकृ्षलाई हानी नपयुार्उन ु भिनएको िथयो। ितनीहरुले ती मािनसहरुलाई मा हानी
पयुार्उन सक्थे जसको िनधारमा परमे रको िचन्ह अङ्कीत िथएन।

5 ती सलहहरुलाई, मािनसहरुलाई पाँच महीनासम्म क िदने श िदइएको
िथयो। तर ती सलहहरुलाई मािनसहरुलाई मान अिधकार िदइएको िथएन। अिन
त्यो क मािनसहरुले अनभुव गरे जनु कुनै मािनसलाई िबच्छीले िचले जस्तै िथयो।
6 ती िदनहरुमा मािनसहरु मन उपाय खोज्नछेन,् तर ितनीहरुले पाउने छैनन।् ितनीहरु
मनर् चाहन्छन ्तर मतृ्य ु ितनीहरुदे ख लकु्नछे।

7 ती सलहहरु य ु का िन म्त तयार ग रएका घोडाहरु जस्तै दे खन्थ।े ितनीहरुको
िशरमा ितनीहरुले सनुको मकुुटहरु जस्तै दे खने लगाएका िथए। ितनीहरुको अनहुार
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मानवको जस्तै दे खन्थ्यो। 8 ितनीहरुको केश ीहरुको केश जस्तै िथयो। ितनीहरुका
दाँत िसहंका जस्तै िथए। 9 ितनीहरुका छाती फलामका कवच जस्तै दे खन्थ।े
ितनीहरुको पखँटेाले उत्पन्न गरेको आवाज य ु तफर् ह ा रएका धरैे रथहरुले उत्पन्न
गरोका आवाज जस्तै िथए। 10 ती सलहहरुको पचु्छर िवच्छीका जस्ता खलहरु
भएका िथए। मािनसहरुलाई पाँच महीनाको िन म्त क िदने श ितनीहरुको
पचु्छरमा िथयो। 11 ती सलहहरुका राजा िथयो। त्यो राजा अतल खाडलको
स्वगर्दतू िथयो। िह ूभाषामा उसको नाउँ एिब ोन* िथयो। यनूानी भाषामा त्यसको
नाउँ अपो ल्लयोन िथयो।

12 पिहलो महाक पार भयो। अझ दइु अन्य महािवपतहरु आउनछे।
छैठौं तरुही बज्यो

13 छैटौं स्वगर्दतूले उसको तरुही बजायो। तब परमे रको समक्ष सनुौलो बदेीमा
भएको सींङबाट आएको स्वर मलैे सनुें। 14 त्यो आवाजले छैटौ स्वगर्दतू, जोिसत
तरुही िथयो त्यसलाई भन्यो, “ती चार स्वगर्दतूहरुलाई म ु गर जो महानदी
य ू े टसमा बाँिधएका छन।्” 15 यी चार स्वगर्दतूहरुलाई यस घडी, िदन, महीना
अिन वषर्को िन म्त तयार रा खएका िथए। यी स्वगर्दतूहरुलाई पथृ्वीमा भएका एक
ितहाइ सबै मािनसहरुलाई मानर् भनी म ु ग रए। 16 मलैे सनुें ितनीहरुको सनेामा
घोड-सवार सिैनक कितजना िथए। त्यहाँ बीस करोड िथए।

17 मरेो िद दिृ मा मलैे घोडाहरु अिन घोड-सवाहरुलाई दखेे।ँ ितनीहरु यस्ता
दे खन्थे ितनीहरुका कवचहरु आगो जस्ता िथए जो रातो, गाढा नीलो अिन गन्धक झै
पहेंलो िथयो। घोडाका िशरहरु िसहंका िशरहरु जस्तै दे खन्थ।े घोडाहरुको मखुबाट
आगो, धवुाँ अिन गन्धक िन स्करहथे्यो। 18 पथृ्वीका सम्पणूर् मािनसहरुका एक-
ितहाइ अशं घोडाको मखुबाट िनस्केका यी तीन नरा ा कुराहरु आगो, धवुाँ अिन
गन्धक ारा मा रए। 19 ती घोडाहरुका श ितनीहरुको मखु अिन पचु्छरमा िथयो।
ितनीहरुको पचु्छर सपर् जस्तै िथयो जसको टाउकाहरुले मािनसहरुलाई ड े अिन घात
पयुार्उनको लािग िथयो।

20 पथृ्वीका अन्य मािनसहरु िबषाल ु पदाथर्ले मा रएनन।् तर यी मािनसहरुले
आफ्नो हृदय अिन जीवन प रवतर्न गरेनन ् अिन ितनीहरुले आफ्नै हातले िनमार्ण
* 9:11: “ ”
“ ” 26:6; भजनसं ह
88:11
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गरेका कुराहरुबाट ितनीहरुले मखु फकार्एनन।् ितनीहरुले दानवहरु अिन सनु, चाँदी,
काँसा, पत्थर अिन काठमिूतर्लाई जो दे वा सनु्न वा िहडँ्न स ै नन,् पजूा गनर्
छाडनेन।् 21 यी मािनसहरुले आफ्ना हृदय अिन जीवन प रवतर्न गरेनन ्अिन अरु
मािनसहरुलाई मानर् छाडनेन,् ितनीहरु आफ्ना जाद-ुटुनामनुा,आफ्ना यौन-पाप, चोरी
कमदे ख पर सरेनन।्

10
स्वगर्दतू अिन सानो प ु स्तका

1 तब, मलैे अक श वान स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्रहकेो दखे।े त्यो
स्वगर्दतूले बादलको पोशाक लगाएको िथयो। ितनको िशर इन् णेीले घे रएको
िथयो। त्यो स्वगर्दतूको अनहुार सयूर् जस्तो िथयो, उसका पाउहरु आगोको स्तम्भहरु
जस्ता िथए। 2 त्यो स्वगर्दतूिसत एउटा प ु स्तका िथयो। त्यो प ु स्तका उसको हातमा
खो लएको िथयो। त्यो स्वगर्दतूले उसको दािहने ख ु ा सम ु मा अिन दे ेख ु ा भिूममा
राखकेो िथयो। 3 त्यो स्वगर्दतू िसहं गजको जस्तो ठूलो स्वरले करायो। स्वगर्दतू
कराए पिछ, सात-गजर्नले पिन बोल्यो।

4 ती सात गजर्नले बोल,े अिन मलैे ले शरुु गरें। तर, तब मलैे स्वगर्बाट आएको
स्वर सनुें। त्यो स्वरले भन्यो, “ती सात गजर्नले भनकेा कुरा नलखे। ितनीहरुलाई
ग ु राख।”

5 तब, मलैे सम ु अिन भिूममा पाउ रा े स्वगर्दतूले आफ्नो दािहने हात स्वगर्ितर
उठाएको दखेें। 6 त्यो स्वगर्दतूल,े उहाँ एक जो सदासवर्दा रहन ु हुन्छ, उहाँको
श ारा ितज्ञा गय । उहाँ नै एक हुनहुुन्छ जसले आकाश अिन त्यसमा दे खएका
सबै कुरा सिृ गन ुर्भयो। उहाँले पथृ्वी अिन यसमा भएका सबै कुरा सिृ गन ुर् भयो
अिन उहाँले सम ु अिन त्यसमा दे खएका सबै सिृ गन ुर्भयो। त्यो स्वगर्दतूले भन्यो,
“अब अिधक ितक्षा हुने छैन। 7 ती िदनहरुमा जब सातौं स्वगर्दतू आफ्नो तरुही
फुक्न तयार हुन्छ, परमे रका ग ु योजना पणूर् हुनछेन। यो योजना, परमे रले
आफ्ना सवेकहरुलाई भनकेो ससुमाचार हो, जो अगमव ाहरु हुन।्”

8 तब मलैे फे र स्वगर्बाट त्यही आवाज सनुें। त्यो आवाजले मलाई भन्यो,
“जाऊ अिन त्यो खलु्ला पु स्तका लऊे जो स्वगर्दतूको हातमा छ। यो त्यही स्वगर्दतू
हो जो सागर अिन भिूममा उिभरहकेो छ।”
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9यसयर् म त्यो स्वगर्दतूकहाँ गएँ अिन त्यो सानो बे केो प ु स्तका मलाई िदन ु भनी
माँगें। त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन्यो, “यो सानो प ु स्तका लऊे अिन यसलाई खाऊ।
ित ो भ ूडँीमा यो अिमलो हुनछे। तर ित ो मखुमा यो मह जस्तो मीठो हुनछे।”
10 यसथर् मलैे स्वगर्दतूको हातबाट त्यो सानो बे केो प ु स्तका लएँ अिन मलैे त्यो
खाँए। मरेो मखुमा त्यो मह जस्तो मीठो भयो। तर मलैे त्यो खाई सकें पिछ त्यसको
स्वाद भुडँीमा अिमलो भयो। 11 तब मलाई भिनयो, “ितमीले फे र अनके जाित,
धरैे रा हरु, अनके भाषाहरु अिन राजाहरुको बारेमा अगमवाणी गन ुर् पछर्।”

11
दइु साक्षीहरु

1 त्यसपिछ मलाई नाप्ने दण्ड जस्तै एउटा टेक्ने ल ी िदइयो। मलाई भिनयो,
“जाऊ अिन परमे रको म न्दरको वदेीको नाप लऊे, अिन त्यहाँ पजूा गनहरुको
सखं्या गन्ती गर। 2 तर म न्दर बािहरको आगँन छोिडदऊे। त्यसलाई ननाप।
त्यो अयहूदीहरुलाई िदइएको छ। ितनीहरु बयालीस महीनासम्म पिव नगरमा
पाइताला ठटाएर िहडँनछेन।् 3 अिन म मरेा दइु साक्षीहरुलाई अिधकार िदनछुे।
अिन ितनीहरुले एकहजार दईुसय सा ी िदन अगमवाणी गनछन।् ितनीहरुले पशकुो
भतु्लाको व पिहरेका हुनछेन।्”

4 यी दईु साक्षीहरु दईु भ ाक्षका बकृ्षहरु हुन ् अिन दईु दीप-दानी जो पथृ्वीका
परम भु अिघ खड़ा छन।् 5 यिद कुनै मािनसले ती साक्षीहरुलाई घात गन यास
गरे ती साक्षीहरुका मखुबाट आगो िनस्कनछे अिन आफ्ना श लुाई मानछन।्
कुनै मािनस जसले ितनीहरुलाई घात पयुार्उने चे ा गछर्, यसै कारले मा रनछे।
6 यी साक्षीहरुिसत, ितनीहरुले अगमवाणी ग ररहकेो समयमा आकाशलाई विृ
गराउनबुाट रोक्ने श छ। ितनीहरुिसत पानीलाई रगत तलु्याउने श छ।
ितनीहरुिसत हरेक िकिसमका क पथृ्वीमा पठाउने श छ। ितनीहरुले जित पल्ट
यसो गनर् चाहन्छन ्गनर् सक्छन ्।

7 जब ती दईु साक्षीहरुले आफ्ना माण िसध्याएका हुन्छन,् तब पशु ितनीहरुको
िवरु लडनछे। यो त्यो पश ु हो जो पातालबाट मािथ आउँछ। त्यो पशलुे ितनीहरु
सबलैाई िज छे अिन ितनीहरुलाई मानछ। 8 ती दईु साक्षीहरुको शरीर महान-्
नगरको गल्लीमा हुनछे। यो नगरको नाउँ सोदोम अिन िम दशे हो। नगरका यी
नाउहँरुमा िवशषे अथर् छ। यो त्यही नगर हो जहाँ भलुाई मा रएको िथयो। 9 हरेक
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वशं, जाित, भाषा अिन रा का मािनसहरुले साढे तीन िदनसम्म ती दईु साक्षीहरुको
शवलाई दे छेन।् ितनीहरुलाई गाढ्न मािनसहरुले अस्वीकार गनछन।् 10 िकनभने
यी दईु मरेकोमा पथृ्वीका बािसन्दाहरु खशुी हुनछेन।् ितनीहरु भोज गनछन ् अिन
एक अकार्लाई उपहार िदनछेन।् िकनभने यी दईु अगमव ाहरुले पथृ्वीमा ब े
मािनसहरुमा अनके यातना िदए।

11 तर साँढे तीन िदनपिछ परमे रले ती दईु अगमव ाहरुमा परमे रबाटको
जीवन हाली िदनभुयो। ितनीहरु आफ्ना खु ामा उिभए। सबै मािनसहरु जसले
ितनीहरुलाई दखेे खबुै डराए। 12 तब ती अगमव ाहरुले स्वगर्बाट ठूलो आवाज
सनु,े “यहाँ मािथ आऊ।” अिन ती दईु अगमव ाहरु बादलमा मािथ स्वगर् गए।
ितनीहरुका श हुरुले ितनीहरुलाई मािथ गएको दखे।े

13 त्यसबैलेा त्यहाँ ठूलो भ ूईँचालो गयो। शहरको दशौं भाग न भयो। अिन
सात हजार मािनसहरु त्यस भ ूईँचालोमा मरे। मािनसहरु जो मरेनन ्ितनीहरु अत्यन्त
भयभीत िथए। ितनीहरुले स्वगर्का परमे रलाई मिहमा गरे।

14 दो ो िवप ी पणूर् भयो। ते ो िवप ी चाँडै आइरहछे।
सातौं तरुही बज्यो

15 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही बजाए। तब स्वगर्मा ठूलो आवाजहरु भयो।
आवाजहरुले भन,े

“ससंारको राज्य अब हा ा परम भु परमे रको अिन ी को भएको छ।
अिन उहाँले सदा-सवर्दा शासन गनछन।्”

16 तब ती चौबीस धमर्-गरुुहरुले िशर झकुाए अिन परमे रको आराधान गरे।
ितनीहरु ती धमर्-गरुुहरु हुन ् जो परमे रको सामनु्ने आफ्ना िसहंासनमा बस्छन।्
17 ती अ जहरुले भन,े

“ भु परमे र, जो सवर्-श मान हुनहुुन्छ, हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढ़ाउँछौ।
तपाईं नै एक हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्छ, जो सवर्दा हुनहुुन्थ्यो।

हामी तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छौ िकनभने तपाईंले आफ्नो महान-श लनभुयो
अिन शासन गन ुर् शरुु गन ुर्भयो।

18 ससंारका रा हरु ोिधत िथए,
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तर अब तपाईंको ोिधत हुने समय हो।
अब, मतृ मािनसहरुको न्याय गन समय हो।

अब, तपाईंका सवेकहरु अिन अगमव ाहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,
अिन तपाईंको पिव मािनसहरुलाई परुस्कृत गन समय हो,

ती ठूला अिन साना मािनसहरु जो तपाईंलाई सम्मान गछर्न।्
यो ती मािनसहरुलाई सहंार गन समय हो, जसले पथृ्वीको सहंार गछर्न।्”

19 त्यसपिछ स्वगर्मा परमे रको म न्दर खो लयो। त्यो पिव सन्दकू जसमा
परमे रले उनका मािनसहरुलाई िदएको करार िथयो, उनको म न्दरमा दे
सिकन्थ्यो। तब त्यहाँ िबजलुी चम्क्यो, हल्ला भयो, गजर्न भयो, भ ूईँचालो आयो
अिन धरैे असीना पय ।

12
ी अिन िवशाल सपर्

1 त्यसपिछ स्वगर्मा एक आ यर्जनक िचन्ह दखेापय । त्यहाँ एक ी िथइन ्
जसले सयूर् पिह रहकेी िथइन।् चन् मा उसको पाउ मिून िथयो। उसको िशरमा
बा वटा तारा लगाइएको मकुुट िथयो। 2ती ी गभर्वती िथइन।् ितनी पीढालेकराइन ्
िकनभने ितनी बालकलाई जन्म िदने अवस्थामा िथइन।्

3 त्यसपिछ स्वगर्मा अक सकेंत दखेा पय । त्यहाँ एक िवशाल रातो सपर् िथयो।
त्यो िवशाल सपर्को सातवटा िशर र दशवटा िसगं िथयो। त्यसको िशरमा सातवटा
मकुुटहरु िथयो। 4 त्यो िवशाल सपर्को पचु्छरले आकाशको ताराहरुको एक ितहाइँ
अशं सोहोरेर पथृ्वीमा खसा ल िदयो। त्यो िवशाल सपर् त्यस ीको सामनु्ने खड़ा
िथयो जो ी बालक जन्म िदन तयार िथइन।् त्यो सपर् त्यस ीको बालक जन्मने
िबितकै त्यसलाई खान चाहन्थ्यो।

5 त्यो ीले छोरो एक परुुष बालकलाई जन्माइन।् उसले फलामको छडी ारा
सम्पणूर् रा हरुमा शासन गनछ। अिन त्यस ीको छोरोलाई परमे रकहाँ अिन
िसहंासनमा लिगयो। 6 त्यो ी परमे रले उसको िन म्त तयार ग रिदन ुभएको स्थान
मरुभिूमतफर् भािगन।् उसलाई त्यो मरुभिूममा एक हजार दइु सय सा ी िदनसम्म
हरेचाह ग रनछे।
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7 त्यसपिछ स्वगर्मा एक य ु भयो। माइकल* अिन ितनका दतूहरु त्यस िवशाल
सपर्का िवरोधमा लड।े त्यो सपर् अिन त्यसका दतूहरु ितकारमा लड।े 8 तर त्यो
िवशाल सपर् त्यित श शाली िथएन। त्यो िवशाल सपर् अिन त्यसका दतूहरुले
स्वगर्मा आफ्ना स्थान गमुाए। 9 त्यो िवशाल सपर् त्यसका दतूहरु सिहत पथृ्वीमा
फा लयो। त्यो िवशाल सपर् त्यही परुानो सपर् हो जसलाई शतैान भिनन्छ, त्यसले
सम्पणूर् ससंारलाई नै कुमागर्मा डोयार्उछँ। उसका दतूहरु पिन उसगँै पथृ्वी तल
फा लयो।

10 तब मलैे स्वगर्मा ठूलो स्वरमा भनकेो सनुे “हा ा परमे रको िवजय, श ,
अिन राज्य अिन ी को अिधकार अब आएको छ। िकनभने हा ो भाइहरुलाई
दोषलगाउने फ्याँिकएको छ। उसले हा ो भाइहरूलाई परमे रको अिघ िदन रात
दोष लगाई रहकेो िथयो। 11 हा ा भाइहरुले ितनलाई भेंडाको पाठाको रगत अिन
सत्य चार गरेर परास्त गरेका छन।् ितनीहरूले आफ्ना जीवनलाई त्यित मे गरेनन ्
यसथर् ितनीहरु मतृ्यिुसत डराएका िथएनन।् 12 यसथर् ितमी स्वगर्हरु अिन सबै जो
त्यहाँ बस्छन,् सखुी होऊ। तर पथृ्वी अिन समु को िन म्त नरा ो हुनछे िकनभने
शतैान ितमीहरुकहाँ गएको छ। जब त्यसलाई थाहा छ िक उसको समय अित कम्ती
छ त्यो ोधपणूर् छ।”

13 त्यो िवशाल सपर्ले दखे्यो िक त्यो पथृ्वी तलितर फ्याँिकएको छ। यसथर्
उसले त्यस ीलाई दखे्यो जसले एउटा छोरो जन्म िदएकी िथई। 14 तर त्यस

ीलाई िवशाल गरुड़को दईु पखँटेा िदइयो। यसथर् ितनी त्यस स्थानमा उडरे जान
स क्थन ज्ो मरुभिूममा ितनको िन म्त तयार ग रएको िथयो। त्यस स्थानमा साढे तीन
वषर्सम्म ितनको हरेचाह ग रने िथयो। त्यहाँ ितनी त्यो सपर्दे ख टाढो ब स क्थन।
15 तब त्यस सपर्ले आफ्नो मखुबाट नदीले जस्तो पानी पोखायो। त्यस सपर्ले त्यस

ी ितर पानी खन्यायो जस ारा उसलाई बाढीले बगाउन सक्थ्यो। 16 तर त्यस
ीलाई पथृ्वीले सहायता गय । पथृ्वीले आफ्नो मखु खोल्यो अिन त्यस सपर्को

मखुबाट िनस्केको पानी िनल्यो। 17 तब त्यो िवशाल सपर् त्यस ी ित खबूै ोिधत
भयो। त्यो सपर् त्यस ीको अन्य बालकहरुको िवरु लडाईं गनर् िह ँ ो। त्यस ीका
बालकहरु ितनीहरु िथए जसले परमे रको आदशेको पालन गथ। यशेलूे िसकाएको
सत्य ितनीहरुिसत िथयो।

18 त्यो िवशाल सपर् समु िकनारमा खडा भयो।
* 12:7:
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13
समु बाटकोपशु

1 त्यसपिछ मलैे सम ु बाट एक पशु उ ठरहकेो दखेें। त्यसको दशवटा िसङ्ग
अिन सातवटा टाउको िथए। त्यसको त्यके िसङ्गमा एउटा मकुुट िथयो। त्यसको
त्यके टाउकोमा ई र िनन्दाको नाउँ ले खएको िथयो। 2 यो पश ु भालकूो जस्तो

खु ा भएको िचतवुा जस्तो दे खन्थ्यो। त्यसको िसहँको जस्तो मखु िथयो। त्यो
िवशाल सपर्ले त्यस पशलुाई आफ्ना सबै श , उसको िसहंासन अिन महान
अिधकार िदयो।

3 त्यस पशकुो एउटा टाउको चोट लागकेो अिन मा रएको जस्तो दे खन्थ्यो।
तर त्यो मतृ्य-ुघाउ िनको भएको िथयो। ससंारका समस्त मािनसहरु आ यर् चिकत
भए अिन सबलैे त्यस पशलुाई प ाए। 4 मािनसहरुले त्यस िवशाल सपर्को उपासना
गरे िकनभने त्यसले आफ्नो श त्यस पशलुाई िदएको िथयो। अिन मािनसहरुले
त्यस पशकुो पिन उपासना गरे। ितनीहरुले सोंच,े “त्यो पश ु जस्तो श शाली को
छ? को त्यसको िवरु मा लडाईं गनर् सक्छ?”

5 त्यस पशलुाई अहङ्कारी बचन अिन ई र िनन्दा गनर् अनमुित िदइयो। त्यो
पशलुाई बयालीस महीनासम्म त्यसको श योग गन िदइयो। 6 त्यो पशलुे
परमे रको पक्षमा नरा ा कुरा भन्नलाई मखु उघाय । त्यो पशलुे परमे रको
नाउकँो िवरु , त्यो स्थानको िवरु जहाँ परमे र ब ु हुन्छ अिन ती सब,ै जो स्वगर्मा
बस्छन ्उनीहरुको िवरु कुरा गय । 7 त्यो पशलुाई परमे रको पिव मािनसहरुको
िवरु य ु गन अिन उनीहरुलाई परास्त गन श िदइएको िथयो। त्यो पशलुाई हरेक
जाित, वशं, भाषा अिन रा मािथ अिधकार िदइएको िथयो। 8 समस्त मािनसहरु जो
पथृ्वीमा बस्छन,् त्यो पशकुो पजूा गनछन,् अथार्त ्ितनीहरुल,े जसको नाउँ ससंारको
सिृ दे ख नै मा रनभुएका थमुाका जीवनको पसु्तकमा ले खएको छैन।

9 यिद कुनै मािनसको कान छ भने त्यसले सनुोस:्

10 कुनै मािनस यिद कैदी हुन ु छ भन,े
तब त्यो मािनस कैदी हुने नैं छ।

कुनै मािनस तरवारले मा रन ु पछर् भन,े
त्यो मािनस तरवारले नै मा रनछे।
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यसको मतलब यो हो िक परमे रको पिव मािनसहरुसगं धयैर् र िव ास हुनपुछर्।
पथृ्वी बाटको पश ु

11 त्यसपिछ मलैे अक पशलुाई पथृ्वीबाट आइरहकेो दखेें। त्यसको भेंडाको
पाठाको जस्तो दईुवटा िसङ्ग िथयो, तर त्यो िवशाल सपर् झौं कुरा गथ्य । 12 यो
पश ु पिहलकेो पश ु अिघ उिभन्छ । अिन पिहलो पश ु जस्तै श को उपयोग गछर्।
त्यसले यो श पथृ्वीमा ब े सबै मािनसहरुलाई पिहलो पशकुो पजूा गराउनमुा
उपयोग गछर्। त्यो पिहलो पश ु त्यो पश ु हो जसको टाउकोमा मतृ्य ु तलु्य डरलाग्दो
घाउ िनको भएको िथयो। 13 यो दो ो पशलुे महान ्चमत्कारहरु गछर्। मािनसहरुको
आखँा अिघ स्वगर्बाट आगो पथृ्वीमा झर्नर् लाग्यो।

14 त्यो दो ो पशलुे उसलाई िदइएको श योग गरेर पथृ्वीमा ब े
मािनसहरुलाई धोका िदन्छ। त्यसले यी चमत्कारहरु पिहलो पशकुो सवेाको िन म्त
गछर्। दो ो पशलुे पिहलो पशलुाई सम्मान गनर्का िन म्त मािनसहरुलाई एउटा मिूतर्
बनाउने आदशे िदयो। यो त्यो पश ु हो जसलाई तरवारको चोट लागकेो िथयो,
तर मरेन। 15 त्यो दो ो पशलुाई त्यो पिहलो पशकुो मिूतर् जीिवत तलु्याउने श
िदइएको िथयो। तब त्यो मिूतर् बोल्न सक्थ्यो अिन त्यसलाई पजूा-गन सबलैाई मान
आदशे िदन सक्थ्यो। 16 त्यो दो ो पशलुे ठूला अिन साना, धनी अिन गरीब, मु
अिन दास, सबै मािनसहरुलाई ितनीहरुको दािहने हात अथवा िनधारमा िचन्ह लाउन
िववश तलु्यायो। 17 यो िचन्ह भएका मािनसहरु बाहके कसलैे केही पिन िकन्न वा
बचे्न स ै नथ्यो। िचन्ह त्यो पशकुो नाउँ वा त्यसको नाउकँो सखं्या िथयो।

18 कोही पिन जसकोमा ब ु छ उसले त्यस पशकुो सखं्या थाहा लगाउन ु
सक्थ्यो। यहाँ ब ु को आवश्यक छ। यो सखं्याले मािनसको नाउँ ितिनिधत्व गछर्।
यो 666 हो।

14
मु को गीत

1 त्यसपिछ मलैे हरेें, अिन त्यहाँ मरेो अिघ परमे रको थमुा िथयो। ऊ िसयोन
पवर्तमा उिभरहकेो िथयो। त्यहाँ उिसत एक लाख चवालीस हजार मािनसहरु िथए।
ितनीहरु सबकैो िनधारमा उसको अिन उसका िपताको नाउँ ले खएको िथयो।

2अिन मलैे बाढी आएको आवाज अथवा ठूलो गजर्नको आवाज जस्तो स्वगर्बाट
आएको सनुें। मलैे सनुकेो आवाज वीणा बजाउदँा मािनसहरुको आवाज जस्तै िथयो।
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3 मािनसहरुले िसहंासन, ती चार सजीव वस्त ु अिन धमर्-गरुुहरु अिघ एउटा नयाँ गीत
गाए। केवल ती मािनसहरु जसले नयाँ गीत िसक्न सके, एक लाख चवालीस हजार
िथए जसलाई पथृवीबाट मु ग रएका िथए। अन्य कसलैे त्यो गीत िसक्न सकेनन।्

4यी एक लाख चवालीस हजार मािनसहरु जसले ीहरुिसत अनिुचत कमर् गरेनन ्
अिन स्वयलंाई श ु राख।े ितनीहरुले परमे रको थमुा जता गयो त्यतै प ाए।
यी एक लाख चवालीस हजारलाई पथृ्वीका मािनसहरुबाट मु ग रएको िथयो।
परमे र अिन परमे रको थमुालाई अपर्ण ग रएका ितनीहरु नै पिहलो मािनसहरु
िथए। 5 यी मािनसहरुले किहल्यै झु ो बोलनेन।् ितनीहरु दोषरिहत िथए।

तीन स्वगर्दतूहरु
6 तब मलैे अक स्वगर्दतूलाई आकाशमा उिडरहकेो दखेें। पथृ्वीमा ब े

मािनसहरु त्यके रा , जाित, भाषा अिन वशंलाई चार गनर्का िन म्त त्यो
स्वगर्दतूिसत अनन्त ससुमाचार िथयो! 7 त्यो स्वगर्दतूले ठूलो आवाजमा भन्यो,
“परमे रको भय राख अिन उहाँको स्तिुत गर। सबै मािनसहरुको न्याय गन
परमे रको समय आएको छ। परमे रको उपासना गर। जसले स्वगर्, पथृ्वी, समु
अिन जल ोत सिृ गरे।”

8 तब दो ो स्वगर्दतूले पिहलो स्वगर्दतूको अनसुरण गय अिन भन्यो, “ऊ
न भई। महान ् नगर बिेवलोनको न भयो। उसले सम्पणूर् रा हरुलाई आफ्नो

िभचारको अिन परमे रको ोधबाट िन स्कएको दाखरस िपउन लगाई।”
9 ते ो स्वगर्दतूले पिहलो दईु स्वगर्दतूहरुको अनसुरण गरे। त्यो ते ो स्वगर्दतूले

ठूलो आवाजमा भन,े “जसले त्यस पशु अिन पशकुो मिूतर्को पजूा गछर्, अिन
आफ्ना िनधार अथवा हातमा पशकुो िचन्ह अिंकत गछर्, त्यस मािनसको िन म्त
नरा ो हुनछे। 10 त्यस मािनसले परमे रको ोधको दाखरस िपउनछे। परमे रको
प्यालामा कड़ा दाखरस हा लएको छ। त्यो मािनसले पिव स्वगर्दतूहरु अिन
परमे रको थमुाको अिघ पोल्ने गन्धक ारा चण्ड यातना पाउनपुछर्। 11 अिन
ितनीहरुको िन म्त क दायक धवुाँ सदा सवर्दा रहनछे। ती मािनसहरु जसले
पशकुो अिन त्यसको मिूतर्को पजूा गनछन ् अथवा त्यसको नाउँ खोपाउने छन,्
ितनीहरुको िन म्त िदन रात आराम रहने छैन।” 12 यसको मतलब-परमे रको
पिव मािनसहरुमा धयैर् हुनपुछर्। ितनीहरुले परमे रको आदशेहरु पालन गन ुर्पछर्
अिन आफ्ना िव ास यशेमूािथ रा ु पछर्।
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13तब, मलैे स्वगर्बाट यस्तो भन्दै गरेको आवाज सनु,े “यसलाई लखे परम भमुा
जो मरे ितनीहरु धन्य हुन।्”

आत्माले भन्छ, “हो, त्यो सत्य हो। ती मािनसहरु ितनीहरुका क ठन
प र मदे ख िव ाम गनछन ् िकनभने ितनीहरुले गरेका कुराहरु ितनीहरुिसतै
रहनछेन।्”

पथृ्वीको फसल
14 मलैे हरेें अिन मरेो अिघ त्यहाँ सतेो बादल िथयो। त्यो सतेो बादलमा जो

बसकेा िथए ितनी मािनसको पु जस्तै दे खन्थ।े उनको िशरमा सनुौलो मकुुट अिन
हातमा धारीलो हिँसया। 15 तब, म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू आयो। त्यो स्वगर्दतूले
जो बादलमािथ बसकेा िथए ितनलाई भन्यो, “ित ो हिँसया लऊे अिन बाली काट।
फसल काट्ने समय आयो। पथृ्वीको फल पाक्यो।” 16 यसथर् उनी जो बादलमा
बसकेा िथए, पथृ्वीमािथ आफ्नो हिँसया चलाए अिन पथृ्वीको फसल का टयो।

17 तब स्वगर्मा म न्दर बािहर अक स्वगर्दतू िनस्के। त्यो स्वगर्दतूिसत पिन
धा रलो हिँसया िथयो। 18 त्यसपिछ विेदबाट अक स्वगर्दतू आए। यो स्वगर्दतूको
आगोमािथ अिधकार िथयो। यो स्वगर्दतूले धा रलो हिँसया हुने स्वगर्दतूलाई भन।े
उसले भन,े “ित ो धा रलो हिँसया लऊे अिन पथृ्वीको अङं्गरू घारीबाट अङ्गरूका
झपु्पा सं ह गर। पथृ्वीका अङ्गरूहरु पाकेका छन।्” 19 त्यो स्वगर्दतूले उसको
हिँसया पथृ्वीमािथ चलाए अिन स्वगर्दतूले पथृ्वीका अङ्गरूहरु सं ह गरे अिन
परमे रको ोधको बहृत दाखदानीमा हा लिदए। 20 नगर बािहर दाखदानीमा
अङ्गरूहरु िनचो रयो। दाखदानी बािहर रगत बग्यो। यो दईु सय माइल टाढासम्म
घोडाको लगामसम्म पगु्ने गरी गहीरो िथयो।

15
आ खरी महामारीहरु सिहत स्वगर्दतूहरु

1 तब मलैे स्वगर्मा अक सकेंत दखे।े यो महान अिन अ तू िथयो। त्यहाँ सात
िवप ी ल्याउने सात स्वगर्दतूहरु िथए। ती अ न्तम िवप ीहरु िथए। िकनभने यी
िवप ीहरु पिछ परमे रको ोध समा हुनछे।

2 मलैे आगोिसत िमिसएको काँचको समु जस्तै केही चीज दखेे।ँ समस्त
मािनसहरु जसले त्यो पश ु अिन त्यसको मिूतर् अिन त्यसको नाउकँा सखं्याहरुमािथ
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िवजय ा गरेका िथए, समु को छेउमा उिभरहकेा िथए। यी मािनसहरुिसत वीणा
िथयो जो परमे रले िदएका िथए। 3 ितनीहरुले परमे रको सवेक मोशा अिन
परमे रको थमुाको गीत गाए:

“परम भ-ुपरमे र, सवर्-श मान,्
तपाईंले जे गन ुर् हुन्छ, महान ्अिन आ यर्पणू र् छन।्

रा हरुका राजा,
तपाईंका िवचार सबै सही अिन सत्य छन।्

4 हे परम भ,ु समस्त मािनसहरु तपाईंिसत भयभीत हुनछेन।्
सबै मािनसहरुले तपाईंको नाउकँो स्तिुत गनछन।्

िकनभने तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ।
सम्पणूर् मािनसहरु आउनछेन ्अिन तपाईंको सामनु्ने शसंा गनछन,्

िकनभने यो स्प छ िक तपाईं त्यो कुरा गन ुर्हुन्छ जो सही छन।्”

5 तब मलैे स्वगर्मा साक्षीको म न्दर दखेें जनु खलु्ला िथयो। 6 अिन सात
िवप ीहरु ल्याउने स्वगर्दतूहरु म न्दर बािहर आए। ितनीहरुले सफा च म्कलो
मलमलको लगुा लगाएका िथए। ितनीहरुले आफ्नो छाती सनुौंला प ीले बाँधकेा
िथए। 7 तब चार मध्ये एक सजीव वस्तलुे ती सात स्वगर्दतूहरुलाई सातवटा सनुौला
कचौरा िदए। ती कचौराहरु सदा-सवर्दा जीिवत रहन ु हुने परमे रको ोधले
भ रएको िथयो जो सदा सवर्दा ब छेन।् 8 म न्दरमा परमे रको मिहमा अिन
श को धवुाँले भ रएको िथयो। सात स्वगर्दतूका सात िवप ीहरु परुा नहुञ्जलेसम्म
म न्दरिभ कसलैे पिन वशे गनर् स ै नथ्यो।

16
परमे रको ोध भ रएका कचौराहरु

1 तब मलैे मिंदरबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले ती सात
स्वगर्दतूलाई भन्यो, “जाऊ अिन परमे रको ोधका सात कचौराहरु पथृ्वीमा
खन्याइदऊे।”



16:2 xxvii काश 16:11

2 पिहलो स्वगर्दतू गए। उनले आफ्नो कचौरा जमीनमा खन्याए। तब समस्त
मािनसहरुले जसकोमा त्यस पशकुो िचन्ह िथयो अिन जसले त्यसको मिूतर्को पजूा
गथ ितनीहरुलाई अित द:ुखदायक औ िघनलाग्दो घाउहरु भयो।

3 दो ो स्वगर्दतूले सम ु मा उनको कचौरा खान्याए। तब समु मरेको मािनसको
रगत जस्तै बन्यो। समु का हरेक जीिवत वस्त ु मय ।

4 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा नदीहरु अिन पानीको महुानमा खन्यायो।
नदीहरु अिन पानीको महुानहरु रगतमा प रणत भयो। 5 तब मलैे पानीको स्वगर्दतूले
परमे रलाई भनकेा सनुें:

“तपाईं नै एक जो हुनहुुन्छ अिन जो हुनहुुन्थ्यो।
तपाईं नै एक पिव हुनहुुन्छ।
तपाईं न्यायहरु गन ुर्मा सही हुनहुुन्छ,
6 ितनीहरुले तपाईंका पिव मािनसहरु अिन तपाईंका अगमव ाहरुको रगत

बगाइिदए।
अिहले ितनीहरुलाई तपाईंले त्यो रगत िपउन िदन ु भएको छ।

ितनीहरु त्यसको योग्य छन।्”
7 अिन मलैे वदेीले यसो भन्दै गरेको सनुें,

“ह,े परम भु परमे र, सवर्श मान ्
तपाईंको न्याय सत्य अिन उिचत छ।”

8 तब चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सयूर्मा खन्याए। सयूर्लाई मािनसहरुलाई
आगोले पोल्ने श िदइयो। 9 मािनसहरु चण्ड तातोले डड।े ती मािनसहरुले
परमे रको नाउमँा सरापे जसको नाउमँा यी महामारीहरु िथए। तर मािनसहरुले
आफ्ना हृदय प रवतर्न गनर् अिन परमे रलाई मिहमा दान गनर् अस्वीकार गरे।

10 पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यो पशकुो िसहंासनमािथ खन्याए। अिन
पशकुो राज्यमा अन्धकारले ढाक्यो। मािनसहरुले क मा आफ्ना िज ो टोके।
11 मािनसहरुले ितनीहरुले पाएको पीडा अिन घाउको कारण स्वगर्का परमे रलाई
सराप।े तर ितनीरुले आफ्नो कुकमर्को लािग प ताप गनर् अस्वीकार गरे।
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12 छैटौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा िवशाल नदी य ू े टसमा खन्याए। पवूर्बाट
आउनपुन राजाहरुको पथ िनमाणर्को िन म्त त्यो नदीको पानी सकु्यो। 13 तब मलैे
तीनवटा द ु आत्माहरु दखेें जो भ्याग ु ो जस्तै दे खन्थ्यो। ितनीहरु त्यो िवशाल
सपर्को मखुबाट, त्यो पशकुो मखुबाट अिन झ ू ा अगमव ाको मखुबाट िनस्के।
14यी द ु आत्माहरु दानवहरुका आत्मा िथए। ितनीहरुमा चमत्कार गन श िथयो।
यी द ु आत्माहरु ससंारका राजाहरुकहाँ जान्छन।् ितनीहरु परमे र सवर्श मानको
महा-िदवसमा लडाँई गनर् राजाहरु बटुल्न जान्छन।्

15 “सनु! म चोर जस्तो गरी आउनछुे। धन्य हो जनु मािनस नसतुी बस्छ अिन
आफ्ना व हरु आफूिसत राख्छ। तब ऊ नाङ्गै हुने छैन अिन उसमा मािनसहरुले
नाङ्गपेनामा लज्जास्पद हुनपुन छैन।”

16 त्यासपिछ ती द ु आत्माहरुले राजाहरुलाई त्यस स्थानमा भलेा गछर्न ज्सलाई
िह ूभाषामा अमार्गे ोन भिनन्छ।

17 सातौं स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए। तब म न्दरिभ भएको
िसहंासनबाट ठूलो आवाज आयो। आवाजले भन्यो, “यो अब समा भयो।” 18 तब
िबजलुी चम्कयो, हो हल्ला, गजर्न भयो अिन ठूलो भ ूईँचालो गयो। यो भ ूइँचालो
िथयो। 19 त्यो िवशाल नगर तीन भागमा टुि यो! रा हरुका नगरहरु न भए।
अिन परमे रले िवशाल बिेबलोन नगरलाई दण्ड िदन ु िबसर्न ु भएन। उहाँले त्यस
नगरलाई उहाँको अक भयानक कोपको प्याला िदन ु भयो। 20 हरेक ीपहरु ल ु
भयो अिन त्यहाँ पवर्तहरु रहनेन।् 21 ठूल-ठूला अिसना आकाशबाट मािनसहरुमािथ
झय । यी अिसनाहरु त्यकेको ओजन लगभग एक सय पाउण्ड िथयो। मािनसहरुले
परमे रलाई यो अिसनाबाट पाएको क को कारणले सराप।े यो क एक भयानक
क िथयो।

17
रातो पशमुािथ बसकेी ी

1सातवटा कपहरु हुने स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना आए अिन मलाई भन,े “आऊ,
म ितमीलाई त्यो दण्ड दखेाउछुँ जो त्यस महा-वशे्यालाई िदइनछे। ऊ धरैे पानीमािथ
बसकेी छे। 2 पथृ्वीका राजाहरुले उिसत यौन पाप गरेका छन।् पथृ्वीका मािनसहरु
उसको यौन-पापको दाखरस िपएर बहेोस भएका छन।्”
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3 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई बोकेर मरुभिूममा आत्माको निजक लग।े त्यहाँ
मलै े एउटी ीलाई रातो पशमुािथ बसकेी पाँए। त्यो पश ु जनु परमे रको वदनामी
ले खएका नाउहँरुले ढािकएको िथयो। त्यो पशकुा सातवटा टाउकँो अिन दशवटा
सीङ्गहरु िथए। 4 त्यो ीले बजैनी अिन रातो रङ्गको ब पिहरेकी िथई। त्यो
उसले लाएका सनु, र अिन मोतीहरुमा च म्करहकेी िथई। उसको हातमा एक
सनुौलो प्याला िथयो। त्यो प्याला भयानक वस्तहुरु अिन त्यस ीको अशु यौन-
पापले भ रएको िथयो। 5 उसको िनधारमा उपािध ले खएको िथयो। त्यो उपािधको
ग ु ी अथर् िथयो:

महान बिेवलोन
वशे्याहरुकी आमा

अिन पथृ्वीका द ु कुराहरुको जननी।

6 मलैे दखेें िक त्यस ी मातकेी िथई। उसले परमे रको पिव मािनसहरु अिन
जसले यशेमूा आफ्नो िव ास बताएका िथए ितनीहरुको रगत िपएर मातकेी िथई।

जब मलैे त्यस ीलाई दखेें, म परैु आ यर् चिकत भएँ। 7 तब त्यो स्वगर्दतूले
मलाई भन,े “ितमी िकन आ यर् चिकत भयौ? म ितमीलाई यस ीको अिन ऊ
चढकेो पशकुो जसको सातवटा टाउको अिन दशवटा सींङ छ गु ी अथर् बताउनछुे।
8 त्यो पश ु जसलाई ितमीले दखे्यौ, एक समयमा जीिवत िथयो। तर अिहले त्यो पश ु
जीिवत छैन। तर त्यो पश ुजीिवत हुनछे अिन अतल खाल्डोबाट िनस्केर न हुनलाई
जानछे। पथृ्वीमा ब े मािनसहरु, आ यर् चिकत हुनछेन।् जब ितनीहरुले त्यो पश ु
दखे्छन ् ितनीहरु आ यर् चिकत हुनछेन ् िकनभने एक समयमा त्यो पश ु जीिवत
िथयो, अिहले जीिवत छैन, तर त्यो फे र आउनछे। यी मािनसहरु ती हुन ्जसका
नाउहँरु ससंारको सिृ भएदे ख जीवनको पसु्तकमा ले खएका छैनन।्

9 “यसलाई बझु्नका िन म्त ितमीलाई ज्ञानपणूर् हृदयको खाँचो छ। त्यो पशमुा
भएका सात टाउकाहरु सातवटा पहाडहरु हुन ् जहाँ त्यो ी बस्छे। ितनीहरु सात
राजाहरु पिन हुन।् 10 पाँचजना राजाहरु म रसकेकाछन।् एकजना राजा आिहले
जीिवत छ। अिन अ न्तम राजा आइरहकेाछन।् जब आउँछन,् छोटो समय मा
रहनछेन।् 11 त्यो पश ु जो एक समयमा जीिवत िथयो, तर अिहले मरेको छ, त्यो
आठौं राजा हो। त्यो आठौं राजा पिन पिहलो सात राजाहरुकै मध्यकेो हो र त्यो न
हुनको लािग जानछे।
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12 “ितमीले दखेकेा दशवटा सीङ्गहरु दश राजाहरु हुन।् यी दश राजाहरुले
अिहलसेम्म राज्य पाएका छैनन।् तर ितनीहरुले एक घण्टाको िन म्त त्यो पशिुसत
शासन गन अिधकार ा गनछन।् 13 यी सबै दश राजाहरुको एउटै उ ेश्य छ।
अिन ितनीहरुले आफ्नो श अिन अिधकार त्यो पशलुाई िदनछेन।् 14 ितनीहरुले
परमे रको थमुािसत लडाईं गनछन।् तर परमे रको थमुाले ितनीहरुलाई परास्त
गनछ, िकनभने जहाँ भहुरुका परम भु अिन राजाहरुका राजा हुनहुुन्छ। उहाँले
ितनीहरुलाई उहाँ ारा चिुनएका अिन बोलाइएका िव ासी चलेाहरु ारा परास्त
गन ुर्हुनछे।”

15 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमीले त्यो वशे्या जहाँ बसकेी िथई त्यो
पानी दखे्यौ। त्यो पानी ससंारका धरैे मािनसहरु, िभन्न-िभन्न वशंहरु, रा हरु अिन
भाषाहरु, हुन।् 16 त्यो पश ु अिन दश िसङ्गहेरु जसलाई ितमीले दखे्यौ, त्यो
वशे्यालाई ितरस्कार गनछन।् त्यो िसत भएका हरेक चीज ितनीहरुले लनछेन ्
अिन त्यसलाई नाङ्गे पारेर छािडिदने छन।् ितनीहरुले त्यसको मास ु खानछेन ्अिन
आगोले डढाउनछेन।् 17 परमे रले ती दश िसङ्गलेाई आफ्नो उ ेश्य परुा गन
इच्छुक बनाउन ुभयो। ितनीहरु शासन गनर् आफ्नो श त्यो पशलुाई िदन ु राजी भए।
आफ्नो श दान गनर् राजी भए। परमे रले भन्न ु भएको कुराहरु पणूर् नहुञ्जले
सम्म ितनीहरुले शासन गनछन।् 18 ितमीले दखेकेो त्यस ी त्यो महानगर हो जसले
पथृ्वीका राजाहरुमािथ शासन गछ।”

18
बबेीलोन ध्वशंभयो

1 तब मलैे स्वगर्बाट तल झद गरेको अक स्वगर्दतूलाई दखेें। यो स्वगर्दतूको
महाश िथयो। त्यस स्वगर्दतूको मिहमाले पथृ्वी उज्यालो भयो। 2 त्यो स्वगर्दतू
जोडले करायो,

“उसको सहंार भयो!
बिेबलोन महानगर सहंार भयो!

ऊ अशु आत्माको बासस्थान बिनयो।
ऊ हरेक दिुषत आत्मा ब े स्थान बिनयो।
ऊ सबै िकिसमका अस्वच्छ पकं्षीहरु ब े नगर बिनयो।
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ऊ हरेक अस्वच्छ औ घिृणत पशहुरुको नगर बिनयो।
3 पथृ्वीका समस्त रा हरुले उसको िभचारको

अिन परमे रको कोपको दाखरस िपएका छन।्
पथृ्वीका राजाहरुले उिसत िभचारी पाप गरेकाछन।्

अिन ससंारका ापारीहरु उसको भोग िवलासको सम्पितबाट धनी बनकेा
छन।्”

4 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट अक आवाजमा भन्दै गरेको सनु,े

“मरेा मािनसहरु, त्यस नगरबाट बािहर िनस्क,
जस ारा ितमी उसको पापमा सहभागी हुने छैनौ।
तब उमािथ थोप रएको कुनै पिन क ितमीले भोग्न ु नपरोस।्

5 त्यो नगरको पाप आकाश सम्म थाक लागकेो छ।
त्यसले गरेको अपराध परमे रले िबसर्न ु भएको छैन।

6 उसले जस्तो गरेकी िथई, ठीक त्यही गर,
यसले जित गरेको छ त्यसको दोब्बर उसलाई दऊे।

उसले अरुलाई जस्तो दाखरस तयार पारेकी िथई,
त्यो भन्दा दोब्बर श भएको दाखरस तयार पार।

7 त्यसले स्वयलंाई अिधक गौरव अिन वभैव िदई।
उसलाई त्यितकै यातना अिन उदासीपन दऊे।

ऊ आफैं ले भन्छे, ‘म िसहंासनमा बसकेी रानी हु,ँ
म िवधवुा होइन,
मलैे किहल्यै द:ुख अनभुव ग रन।ँ’

8 यसथर् यी क हरु उमािथ आउनछेन,्
मतृ्य,ु शोक, अिन अिनकाल,

िकनभने परम भु परमे र श शाली हुनहुुन्छ,
जसले न्याय गन ुर् हुनछे यसथर् ितनलाई आगोले न ग रनछे।”

9 “पथृ्वीका राजाहरु जसले उिसत यौन-पाप गरे अिन त्यसको सम्पि मा सह-
भोग गरे ितनीहरुले त्यो बल्दै गरेको धवुाँ द े छेन।् तब ती राजाहरु रुने छन ्अिन
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उसको मतृ्यमुा अफसोस गन छन।् 10 ती राजाहरु त्यसको यातनामा भयभीत हुनछेन
अिन उदे ख टाढै रहनछेन।् ती राजाहरुले भन्नछेन,्

‘ह!े श शाली नगर बिेबलोन!
द:ुख-ैद:ुख होस!् ितमीलाई

एक घण्टा िभ मैा ितमीले सजाय पायौ।’

11“पथृ्वीका ापरीहरु रुनछेन ्अिन उसको िन म्त अफसोस गन छन।् ितनीहरु
शोिकत हुनछेन ्अित रुनछेन ्िकनभने त्यहाँ ितनीहरुको चीजहरु िकन्न ु कोही आउने
छैन। 12 ितनीहरु सनु, चाँदी, र , मोती, मलमल व , बजैनी ब , रेशम र रातो
ब , सबै िकिसमका सगु न्धत काठ, हा ीको दाँत, बहुमलू्य काठ, काँसा, फलाम
अिन िसङ्गमरमरले बिनएको सबै कारका चीजहरु बचे्छन।् 13 ती ापारीहरु
दालिचनी, मसाला, धपू, सगु न्धत अ र, अित सगु न्धत धपू, दाखरस, भ ाक्षकेो
तले, मदैा, गहु,ँ गाई-बस्त,ु भेंडा, घोडा, रथ, कमारा अिन कमारीहरु मानव-
आत्माहरु पिन बचे्छन।् ितनीहरु िवलाप गनछन ्अिन भन्नछेन,्

14 ‘हे बिेबलोन, ित ो इच्छाका आकिषर्त बस्तहुरुल,े ितमीलाई त्याग,े
ित ो िवलासी अिन बहुमलू्य बस्तहुरु अ ल्पए।

ितमीले ती बस्तहुरु फे र किहल्यै पाउने छैनौ।’

15 “ती ापारीहरु त्यसको यातनादे ख भयभीत हुनछेन ् अिन त्योदे ख टाढै
रहनछेन।् यी मािनसहरु नै हुन ्जो यस्ता चीजहरु बचेरे धनवान भए। ितनीहरु रुनछेन ्
अिन शोक गनछन।् 16 ितनीहरुले भन्नछेन:्

‘क ! क महानगरलाई,
ऊ िमहीन मलमल, बजैनी,
अिन रातो ब को पिहरनमा िथई।
ऊ सनु, र अिन मोतीहरु ारा च म्ककरहकेी िथई!

17 यी सबै वभैवहरु घण्टा भरमा ध्वसं भयो!’
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“ त्यके जहाजको क ान, समस्त मािनसहरु जो जहाजमा या ा गछर्न,्
नािवकहरु अिन सम्पणूर् मािनसहरु जो समु मा पसैा कमाउँछन,् बबेीलोनदे ख टाढै
रह।े 18 ितनीहरुले त्यो जलकेो धवुाँ दखे।े ितनीहरुले ठूलो स्वरमा भन,े ‘यो महान
नगर जस्तो महानगर कुनै नगर िथएन!’ 19 ितनीहरुले आफ्ना िशरमा धलूो हाल।े
ितनीहरुले िवलाप गरे अिन अफसोस गरे। ितनीहरुले ठूलो आवजमा भन,े

‘क ! महानगरको िन म्त कित क !
सबै मािनसहरु जसका समु मा जहाजहरु िथए, उसको सम्पि ारा धनवान

भए!
तर घण्टा भरमा त्यसको ध्वसं भयो।

20 हे स्वगर्! उसलाई जे भयो, त्यसको िन म्त खशुी होऊ!
खशुी बन, परमे रका पिव मािनसहरु े रतहरु अिन अगमव ाहरु।

िकनभने परमे रले त्यसको वहारको िन म्त दण्ड िदएका छन।्’ ”

21 त्सपिछ एक श वान स्वगर्दतूले एक िवशाल च ान टप।े यो च ान जाँतो
ज ै ठूलो िथयो। स्वगर्दतूले त्यो च ान समु मा हाने अिन भन:े

“महानगर बिेबलोन यसरी नै फ्याँिकइने छ।
अिन फे र किहल्यै पाइनछैेन।

22 वीणा अिन अरु वा यन् जस्तै बाँसरुी
अिन तरुहीहरुबाट किहल्यै मानव सगंीत सिुननछैेनन।्

तरेोमा फे र कुनै वसायको
कम पाइने छैन।

तरेोमा किहल्यै जाँतोको
आवाज सिुनने छैन।

23 तरेोमा ब ीको ज्योित
फे र किहल्यै चम्कने छैन।

वहेुला-वहेुलीको स्वर
तरेोमा सिुनने छैन।

तरेा ापारीहरु ससंारका महा-मानवहरु िथए,
समस्त रा हरु तरेो जाद-ूटुना मनुाले छ लएका िथए।
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24 अगमव ाहरु अिन परमे रका पिव मािनसहरु अिन सबै मािनसहरु जो
पथृ्वीमा मा रएकाछन,्

ितनीहरुको रगतको दोषी छ बिेबलोन।”

19
स्वगर्मा मािनसहरु परमे रको स्तिुत गछर्न ्

1 तब मलैे स्वगर्मा धरैे मािनसहरुको बढो भीडले गरेको गजर्न जस्तै आवाज सनुें।
ितनीहरु भन्दै िथए,

“हल्ललेयूाह!
िवजय, मिहमा अिन स हा ा परमे रमा रिहरहुन।्

2 िकनभने उहाँको न्याय सत्य अिन सही छ।
हा ा परमे रले वशे्यालाई द ण्डत तलु्याउन ु भयो।

ऊ नै हो जसले आफ्नो ािभचार ारा पथृ्वीलाई पारी,
परमे रले वशे्यालाई दण्ड िदएर, आफ्ना सवेकहरुको रगतको बद्ला लए।”

3 स्वगर्का मािनसहरुले यो पिन भनःे

“हल्ललेयूाह!
त्यो जल्दछेै अिन त्यसको धवुाँ सदा-सवर्दा उभँो जान्छ।”

4 त्यसपिछ चौबीस धमर्गरुुहरु अिन चार जीिवत जीवातहरु िनहु रए अिन
परमे रको उपासना गरे जो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए यसो भन्द:ै

“आिमन! हल्ललेयूाह!”

5 त्यापिछ िसहंासनबाट एउटा आवाज आयो। आवाजले भन्यो,

“ितमी सबै मािनसहरु जो उहाँको सवेा गछ ,ं
हा ा परमे रको स्तिुत गर!
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ितमीहरु सबै साना-ठूला मािनसहरु जसले उहाँको सम्मान गछ ,
हा ा परमे रको स्तिुत गर!”

6 त्यसपिछ मलैे ठूलो भीड़ले गरेको आवाज, बािढको पानीको आवाज जस्तै
ठूलो गजर्नको आवाज जस्त,ै यसो भन्दै गरेको सनुें:

“हल्ललेयूाह।
हा ा परम भु परमे रले शासन गन ुर्हुन्छ।
उहाँ माहा-श शाली हुनहुुन्छ।

7 हामी खशुी मनाऔं अिन खशुी होऔं
अिन परमे रलाई मिहमा दान गरौं!

परमे रको थमुाको िववाह आएकोछ।
अिन परमे रको थमुाकी बहेुलीले स्वयलंाई तयार पारेकी छे।

8 बहेुलीको पिहरनकोलािग उ म मलमल िदइएको िथयो।
मलमल च म्कलो र सफा िथयो।”

(उ म मलमल को अथर् परमे रको मािनसहरुको सकुमर्।)
9 तब त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यो लखे धन्य हुन ् ती मािनसहरु जसलाई

परमे रको थमुाको िववाह-भोजमा िनमं णा ग रयो।” तब त्यस स्वगर्दतूले भन,े
“यी परमे रका सत्य वचन हुन।्”

10 म उसलाई आराधना गनर्कािन म्त स्वगर्दतूको पाउमा झकूें । तर स्वगर्दतूले
मलाई भन,े “मलाई आराधना नगर! म, ितमी अिन ित ो भाइहरु जस्तै सवेक हु ँ
जोिसत यशेकूो सत्यता छ। यसथर् परमे रको आरधना गर िकनभने अगमवाणीको
आत्मा नै यशेकूो गवाही हो।”

सतेो घोड़ामा सवार
11 तब मलैे खो लएको स्वगर् दखेें। मरेो सामनु्ने एउटा सतेो घोडा िथयो। घोड

सवारलाई िव ासी अिन सत्य भिनन्छ। ितनी ठीक न्याय गछर्न ्अिन साँचो लडाँईं
लडाउछँन।् 12 ितनका आखँा बल्दै गरेको आगो जस्तो छ। ितनका िशरमा अनके
मकुुटहरु छन।् ितनको नाउँ ितनीमािथ ले खएको छ। तर ितनी मा एक जना छन ्
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जसले त्यो नाउँ जान्दछन।् अन्य कुनै मािनसले त्यो नाउँ जान्दनै। 13 ितनले रगतमा
डुबाएको पोशाक पिहरेका िथए। ितनको नाउँ परमे रको वचन हो।

14 स्वगर्का सनेाहरु ितनलाई प ाइ रहकेा िथए। ितनीहरु सतेा घोडामा सवार
िथए। ितनीहरु सतेो अिन सफा िचल्लो मलमलका पिहरनमा िथए। 15घोडसवारको
मखुबाट एक धा रलो तरवार बािहर िनस्कन्छ। ितनले रा हरुलाई परास्त गनर्का
िन म्त यो तरवार योग गनछन।् ितनले फलामे डन्डाले रा हरुमािथ शासन गनछन।्
ितनले सवर्श मान ् परम भकुो भयानक कोपको दाख-भ ीमा अङ्गरू िनचोन
छन।् 16 ितनको पोशाक अिन ितनको िफलामा यो नाउँ ले खएको िथयो:

राजाहरुका राजा अिन भहुरुका भु

17 त्यसपिछ मलैे सयूर्मा उिभएका एउटा स्वगर्दतूलाई दखेें। त्यो स्वगर्दतूले
ठूलो स्वरमा मािथ आकाशमा उिडरहकेा सबै पकं्षीहरुलाई भन,े “परमे रको महा-
भोजमा स म्म लत हुन ु एक साथ आऊ। 18 राजाहरु, सनेाका सनेाध्यक्षहरु अिन
िस मािनसहरुको मास ु खान एक साथ आऊ। घोड़ाका अिन ितनका सवारहरुका

अिन सबै म ु , दास, साना अिन ठूला मािनसहरुको मास ु खान एक साथ आऊ।”
19 त्यसपिछ मलैे त्यो पश ु अिन पथृ्वीका राजाहरु दखेें। ितनीहरुका सनेाहरु

घोड़-सवार अिन ितनका सनेािसत य ु गनर्का िन म्त एकसाथ भलेा भएका िथए।
20 तर त्यो पशलुाई कब्जा ग रयो। झ ू ो अगमव लाई पिन कैद ग रयो। यो
झ ू ो अगमव ा त्यो िथयो जसले त्यो पशकुो िन म्त चमत्कारीक सकेंतहरु गरेको
िथयो। झ ू ो अगमव ा त्यो िथयो जसले त्यो पशकुो लािग चमत्का रक सकेंतहरु
गथ्य । असत्य अगमव ाले ती मािनसहरुलाई जसमा पशकुो िचन्ह लगाइको
िथयो अिन पशकुा मिूतर्लाई पजूा गथ, छक्याउन चमत्का रक कमर्हरु गथ्य ।
त्यो झ ू ो अगमव अिन पशलुाई गन्धक बल्ने आगोको कुवामा फ्याँकी िदए।
21 ितनीहरुका सनेाहरु घोड-सवारको मखुबाट िनस्केको तरवार ारा मा रए। सम्पणूर्
पxक्षीहरुले पटे भरुञ्जले ती शवहरु खाए।

20
एक हजार वषर्
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1 मलैे एक स्वगर्दतूलाई स्वगर्बाट ओ लर्हरेको दखेें। त्यो स्वगर्दतूिसत अ ल
खाडलको चाबी िथयो। त्यो स्वगर्दतूले आफ्नो हातमा एक ठूलो साङ्गलो पिन
समातकेो िथयो। 2 त्यो स्वगर्दतूले त्यो िवशाल सपर्लाई प े । त्यो िवशाल सपर् दानव
अथवा शतैान हो। त्यो स्वगर्दतूले त्यसलाई त्यो साङ्गलोले एक हजार वषर्को िन म्त
बाँध।े 3 त्यो स्वगर्दतूले त्यो सपर्लाई त्यो अ ल खाल्डामा हा लिदए अिन त्यसलाई
बन्द ग रिदए। त्यो स्वगर्दतूले सपर्लाई ताला लगाई िदए तािक एक हजार वषर्सम्म
रा हरुलाई छल्न नसकोस।् एकहजार वषर्पिछ केही समयको िन म्त त्यो सपर्लाई
म ु पान ुर्पछर्।

4 तब मलैे केही िसहंासनहरु जहाँ मािनसहरु बसकेो दखेें। यी मािनसहरु ितनीहरु
िथए जसलाई न्याय गन अिधकार दान ग रएको िथयो। अिन मलैे ती मािनसहरुको
आत्मा दखेें जसलाई मा रएको िथयो, िकनभने ितनीहरु यशेकूो सत्यता अिन
परमे रको सन्दशे ित िव ासी िथए। ती मािनसहरुले त्यो पश ु अिन त्यसको
मिूतर्को उपासना गरेनन।् ितनीहरुले आफ्ना िनधार वा आफ्ना हातमा त्यो पशकुो
छाप लगाएनन।् ती मािनसहरु फे र जीिवत भए अिन ी सगं एक हजार वषर्
सम्म शासन गरे। 5 एक हजार वषर् परूा नहुञ्जलेसम्म अन्य मािनसहरु फे र जीिवत
भएनन।्

यो मतृ्य ु पिछ वौ रने थमपल्ट हो। 6 ती मािनसहरु जो पािहलो पनुरुत्थानमा
सहभागी भए ितनीहरु धन्य अिन पिव हुन।् यी मािनसहरुमािथ दो ो मतृ्यकुो कुनै
अिधकार छैन। ती मािनसहरु परमे र अिन ी को िन म्त पजूाहारीहरु हुनछेन।्
ितनीहरुले एक हजार वषर्को िन म्त शासन गनछन।्

शतैानको पराजय
7 जब एक हजार वर्ष परूा हुन्छ शतैानलाई उसको कैदबाट मु ग रनछे।

8 शतैान पथृ्वीका समस्त रा हरु गोग अिन मागोगलाई छल गनर् जानछे। शतैानले
लडाँईको िन म्त मािनसहरु भलेा गनछ। त्यहाँ ठूल्ठूला भीड़ लाग्नछे अिन ितनीहरु
समु िकनारको बालवुा सरी अनग न्त हुनछेन।्

9 शतैानको सनेा पथृ्वी पारी गए अिन परमे रका मािनसहरुका िशिवर अिन
परमे रको प्यारो नगर व रप र एकि त भए। तर स्वगर्बाट आगो आयो अिन
शतैानको सनेालाई ध्वशं पाय । 10अिन शतैान जसलेमािनसहरुलाई छल ग ररहकेो
िथयो, ज लरहकेो गन्धकको पोखरीमा हा लिदयो जहाँ झ ू ो अगमव ा अिन त्यो
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पशु अिघ नै फ्याँिकएको िथयो। त्यहाँ िदन रात सदासवर्दा ितनीहरुलाई सजाय
भोगाइनछे।

ससंारको मािनसहरुको न्याय
11 तब मलैे एक िवशाल सतेो िसहंासन दखेें। मलैे एक उहाँलाई दखेें जो

िसहंासनमा हुन ु हुन्थ्यो। उनीदे ख पथृ्वी अिन आकाश भागे अिन अ ल्पए। 12अिन
मलैे ती महान अिन साधारण मािनसहरु जो म रसकेका िथए, िसहंासन अिघ
उिभएका दखेें। अिन त्यो जीवनको पसु्तक खो लयो। त्यहाँ अन्य पसु्तकहरु पिन
खलु्ला िथए। यी मरेका मािनसहरुलाई ितनीहरुले गरेका कमर्हरुको आधारमा जनु
ती िकताबरुमा ले खएका िथए न्याय ग रयो।

13 समु ले ती मतृ मािनसहरुलाई छोिड िदयो जो त्यसमा िथए। मतृ्य ु अिन
पातालले ितनीहरुसगं भएका मतृ मािनसहरु िदए। त्यके मािनसलाई उसले गरेका
कमर्को आधारमा न्याय ग रयो। 14 अिन मतृ्य ु एवं पाताललाई अ ग्न-कुण्डमा
हा लयो। यो अ ग्न-कुण्ड दो ो मतृ्य ु हो। 15 यिद कुनै मािनसको नाउँ जीवनको
पसु्तकमा ले खएको नभे ाइए त्यो मािनसलाई अ ग्न-कुण्डमा हा लन्थ्यो।

21
नयाँ यरुशलमे

1 तब मलैे एउटा नयाँ स्वगर् अिन नयाँ पथृ्वी दखेें। पिहलो स्वगर् अिन पथृ्वी
अदशृ्य भयो। अब त्यहाँ सागर िथएन। 2 अिन मलैे पिव नगरलाई स्वगर् अिन
परमे र तलितर झ ररहकेो दखेे।ँ यो पिव नगर नयाँ यरुशलमे हो। यसलाई आफ्नो
पितको िन म्त िसगंा रएकी दलुही जस्तै बनाइएको िथयो।

3 मलैे िसहंासनबाट आएको ठूलो आवाज सनुें। त्यो आवाजले भन्यो, “अब
परमे रको भवन मािनसहरुसगं छ। उनी ितनीहरुसगं रहनछेन।् ितनीहरु उनका
मािनसहरु हुनछेन।् परमे र स्वयं ितनीहरुिसत हुनछेन ् अिन ितनीहरुका परमे र
बन्नछेन।् 4 परमे रले ितनीहरुको आखाँबाट जम्मै आसँ ु पछु्न ु हुनछे। अब उसो
त्यहाँ मतृ्य,ु शोक, रोदन वा पीडा केही हुने छैन। सबै परुानो वस्तहुरु िबतरे गए।”

5 उनी एक जो िसहंासनमा िथए उहाँले भन्नभुयो, “हरे! अिहले म हरेक
कुरालाई नयाँ तलु्याउदँछुै।” तब उहाँले भन्नभुयो, “यसलाई लखे, िकनभने यी
वचनहरु िव ासयोग्य अिन सत्य छन।्”
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6 उहाँ जो िसहंासनमा हुनहुुनथ्यो उहाँले मलाई भन्नभुयो, “अब िस यो। म
नै अल्फा अिन ओमगेा, आिद अिन अन्त हु।ँ म कुनै पिन मािनस जो ितखार्एको
छ उसलाई जीवनका पानीको फोहराबाट िस मैा िदनछुे। 7 कुनै मािनस, जसले
िवजय ा गछर्, यो सबै ा गनछ। अिन म उसको परमे र हुनछुे। अिन ऊ
मरेो छोरो हुनछे। 8 तर मािनसहरु जो कातर, अिव ासी घणृाजनक कमर् गन,
हत्यारा िभचारी जादवूाला, मिूतर्पजूक अिन जम्मै झटूा बोल्नहेरु छन ्ितनीहरुले
गन्धकको अ ग्न कुण्डमा ठाँउ पाउछँन।् यो दो ो मतृ्य ु हो।”

9 सात स्वगर्दतूहरु मध्ये एकजना दतू मरेोमा आए। ितनी स्वगर्दतूहरु मध्यकेा
एक हुन ्जसकोमा अ न्तम आ खरी क हरुले भ रएका सात कचौराहरु िथए। ती
स्वगर्दतूले भन,े “मिसत आऊ। म ितमीहरुलाई परमे रको थमुाको दलुही दखेाँउछु
जो परमे रको थमुाकी प ी हो।” 10 ती स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर अत्यन्त
िवशाल अिन उच्च पवर्तमा लगे अिन पिव नगर, यरुशलमे दखेाए। त्यो नगर
परमे रको स्वगर्बाट-तलितर भ ररहथे्यो।

11 यो परमे रको मिहमाले च म्करहथे्यो। यसको चमक वहुमलू्य र िबल्लौर
झैं उज्वल िथयो। 12 त्यो नगरमा बा ढोकाहरुसिहत एक िवशाल उच्च पखार्ल
िथयो जहाँ बा जना स्वगर्दतूहरु िथए। त्यके ढोकामा इ ाएलीहरुका बा वशंहरु
मध्ये एक वशं प रवारको नाउँ ले खएको िथयो। 13 पवूर्प तीन ढोका, उ रप ी
तीनवटा ढोका, दिक्षणप ी तीनवटा ढोका अिन प मप ी तीनवटा ढोकाहरु िथए।
14 नगरका पखार्ल बा वटा आधारिशलामािथ िनमार्ण ग रएको िथयो। िसलाहरुमा
भेंडाको पाठाको बा - े रतहरुको नाउँ ले खएको िथयो।

15 त्यो स्वगर्दतू जसले मिसत कुरा गरे, ितनको हातमा सनुको नाप्ने डन्डा
िथयो। त्यो स्वगर्दतूिसत भएको डन्डा, त्यसको ढोका अिन पखार्लहरु नाप्नको लािग
िथयो। 16 त्यो नगर एक वगार्कार क्षे मा िनमार्ण ग रएको िथयो। त्यसको लम्वाई
र चौंडाइ बराबर िथयो। स्वगर्दतूले त्यो डन्डाले नगरको नाप गरे। त्यो नगर बा
हजार स्टेिडया लामो, बा हजार स्टेिडया चौडा अिन बा हजार स्टेिडया अग्लो
िथयो। 17 स्वगर्दतूले पखार्ललाई पिन नाप।े त्यो एक सय चवालीस हात िथयो।
यो मािनसहरुको नपाई हो जो स्वगर्दतूले चलाए। 18 पखार्ल िवल्लौरले बनाइएको
िथयो। त्यो नगर श ु काँच जस्तो श ु सनुले िनमार्ण भएको िथयो।

19 त्यो नगरको पखार्लका आधारिशलामा हरेक िकिसमका मलू्यवान मोतीहरु
िथए। पिहलो आधारिशला िबल्लौर, दो ो नीलम, 20 ते ो स्फ टक, चौथो पन्ना,
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पाँचौ गोमदे, छैटौ मानक, सातौं पीतमिण, आठौं िपरोजा, नवौं पोखराज, दशौ
लहसनू,े एधारौं ध ु कान्त अिन बा ौं चन् कान्त र हरु िथए। 21 बा ढोकाहरु
बा मोतीहरु िथए। त्यके ढोका एक एक मोित ारा िनमार्ण ग रएको िथयो। नगरको
गल्ली सफा काँच झैं श ु सनुको बनाइएको िथयो। त्यो सनुको काँच जस्तै स्वच्छ
िथयो।

22 मलैे नगरमा म न्दर दे खन। सवर्-श मान परम भु परमे र अिन थमुा
नगरको थमुा िथयो। 23 नगरलाई उज्यालो पानर् सयूर् अिन चन् मा चाँिहदँनैथ्यो
िकनभने परमे रको मिहमाले त्यो नगरलाई काश िदन्छ अिन भेंड़ाको पाठा
नगरको ब ी हो।

24 ससंारका रा हरु नगरको काशमा िहडँ्नछेन।् पथृ्वीका राजाहरुले आफ्ना
गौरव त्यो नगरमा ल्याउने छन।् 25 नगरको ढोकाहरु कुनै िदन, बन्द रहने,
िकनभने त्यहाँ रात छैन। 26 रा हरुका महानता अिन सम्पित त्यो नगरमा ल्याइनछे।
27 नगरमा अस्वच्छ वस्तहुरु कोही प पाउने छैन। कुनै पिन मािनस जो
लज्जाजनक कुरा गछर् वा झ ू ो बोल्छ यो नगरमा किहल्यै वशे गन छैन। केवल
ती मािनसहरु जसका नाउँ भेंडाका पाठाको पसु्तकमा ले खएको छ, नगरमा वशे
गनछन।्

22
1 तब त्यो स्वगर्दतूले मलाई जीवन-जलको नदी दखेाए। नदी स्फ टक जस्तो

च म्कलो िथयो। त्यो नदी परमे र अिन भेंडाको पाठाको िसहंासनबाट बिगरेहको
िथयो। 2 त्यो नगरको गल्लीको माझबाट विगरहकेोथ्यो। जीवन वकृ्ष वषनी बा
वटा फल फल्दै नदीको एकपा ी िथयो। त्यके मिहना यसमा फल फल्छ। वकृ्षका
पातहरु मािनसहरुको िवमार िनको पान ुर्लाई िथए।

3 परमे रको सराप परेको कुनै वस्तलुे त्यो नगरमा स्थान पाउने छैन। परमे र
अिन भेंडाको पाठाको िसहंासन नगरमा रहने छ। परमे रका सवेकहरुले उहाँलाई
आराधना गनछन।् 4 ितनीहरुले उनको चहेरा दे छेन।् परमे रको नाउँ ितनीहरुको
िनधारमा हुनछे। 5 त्यहाँ फे र रात पन छैन। मािनसहरुलाई सयूर्को काशको
आवश्यकता पन छैन। परम भु परमे रले ितनीहरुलाई काश िदनछेन।् अिन
ितनीहरुले सदासवर्दा राजाहरुले जस्तै शासन गनछन।्

6 त्यो स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यी वचनहरु िव ासनीय अिन सत्य हुन।् परम भु
अगमव ाहरुको आत्माहरुका परमे र हुन।् परमे रले आफ्ना सवेकहरुलाई ती
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कुराहरु, जो चाँडै हुन ु पनछ, दखेाउन स्वर्गदतूलाई पठाए।” 7 “सनु! म चाँडै
आउँदछुै। त्यो मािनस, जसले यस पसु्तकका अगमवाणीका शब्दहरु पालन गछर्,
धन्य हुन।्”

8 म यहून्ना हु।ँ म नै त्यो हु ँ जसले यी कुराहरु सनुें अिन दखेें। यी कुराहरु सनुें
अिन दखेे पिछ, त्यो स्वगर्दतूले मलाई यी कुराहरु दखेाए, म उनको पाउ सामनु्ने
उनलाई उपासना गनर् झकँेू। 9 तर त्यस स्वगर्दतूले मलाई भन,े “मरेो उपासना नगर।
जस्तो ितमी अिन ित ो भाइ अगमव ाहरु छन ् त्यस्तै म एक सवेक मा हु।ँ म
अरु मािनसहरु जस्तो हु ँ जसले यो पसु्तकमा भएको िशक्षाको पालन गछर्। ितमीले
परमे रको उपासना गन ुर् पछर्!”

10 तब स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यस पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरुलाई ग ु
रा ु हुदँनै। यी कुराहरु परुा हुनलाई समय आई सकेको छ। 11 त्यो मािनसलाई,
जसले नरा ो गदछ, गनर् दऊे। मािनस जो अस्वच्छ छ उसलाई अस्वच्छ रहन दऊे।
मािनस जसले सही कुरा गदछ गनर् दऊे। मािनस जो पिव छ, पिव रहन दऊे।”

12 “सनु! म चाँडै आउँदछुै। मिसत परुस्कारहरु ल्याउने छु। त्यके मािनसले
जे गरेको छ त्यसको मलू्य चकुाउनछुे। 13 मनै अल्फा अिन ओमगेा हु,ँ थम अिन
अ न्तम हु।ँ

14 “ती मािनसहरु धन्य हुनछेन ्जसले आफ्ना व हरु सफा धनु्छन।् जीवनको
रुखबाट फल खाने अिधकार ितनीहरुले पाउनँछेन ्ितनीहरु नगरका ती ढोकाहरुबाट
पस्छन।् 15 नगर बािहर कुकुरहरु, जादवूालाहरु यौन-पापीहरु, हत्याराहरु, मिू र्
पजूकहरु अिन असत्य मन पराउने अिन असत्य बोल्ने मािनसहरु छन।्

16 “मलैे मण्डलीहरुका िन म्त यी कुराहरु ितमीलाई भन्न मरेो स्वगर्दतू पठाँए।
म दाऊद प रवारको सन्तान हु।ँ म च म्कलो िबहानीको तारा हु।ँ”

17 आत्मा अिन बहेुलीले भन्छन,् “आऊ!” जसले सनु्छ त्यसले भनोस ्
“आउनहुोस”् जो ितखार्उछँ त्यो आओस,् जसले इच्छा गछर् त्यसले जीवनको
पानी िस मैा लओस।्

18 म हरेक मािनसलाई चतेावती िदन्छु जसले यो पसु्तकमा भएका
अगमवाणीका वचनहरु सनु्छ यिद कुनै मािनसले यी वचनहरुमा कुनै पिन कुरा
थप्छ, तब परमे रले त्यस मािनसलाई यस पसु्तकमा ले खएको क हरु िदन ु
हुनछे। 19 अिन यिद कुनै मािनसले यो पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरु हटाउछँ,
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तब परमे रले जीवनको वकृ्ष अिन पिव नगरको, जसको बारेमा यस पसु्तकमा
ले खएको छ, त्यस मािनसको अशं हटाइ िदन ु हुनछे।

20 यशे ू नै उहाँ एक हुनहुुन्छ जसले भन्नहुुन्छ िक यी कुराहरु सत्य हुन।् अिहले
उहाँले भन्नहुुन्छ, “हो, म चाँडै आउँदछुै।”

आिमन। हे भ ु यशे!ू आउनहुोस।्
21 भु यशेकूो अन ु ह समस्त मािनसहरु साथ रहोस।् आिमन।
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