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यहून् नालाई भएको काश
1 परमशे् वरले आफ्ना सवेकहरूलाई अब चाँडै हुन आउने कुराहरू कट

गन ुर्भएको यो यशे ू ीष् टको काश हो । उहाँले यो कुरा आफ्ना स्वगर्दतू पठाउनभुई
उहाँका सवेक यहून् नालाई कट गराउनभुयो । 2 परमशे् वरको वचनको सम्बन्धमा
आफूले दखेकेा सबै कुरा र यशे ू ीष् टको बारेमा यहून् नाले गवाही िदएका छन ्
। 3 अगमवाणीको यो वचन जसले चक स्वरमा पढ्छ र जसले सनु्छ र यसमा
ले खएका कुराहरू पालन गछर्, त्यो मािनस धन्यको हो, िकनिक समय निजक छ
। 4 यहून् नाबाट एिसयामा भएका सातवटा मण्डलीलाईः जो हुनहुुन्छ, हुनहुुन्थ्यो
अिन हुन आउनहुुनछे उहाँबाट अन ु ह र शा न्त, र उहाँको िसहंासनका साम ु भएका
सातवटा आत्मा, 5 अिन यशे ू ीष् टबाट, जो िवश् वासयोग्य गवाही हुनहुुन्छ,
मतृकहरूमध्यबेाट जीिवत पा रनभुएका पिहलो र पथृ्वीका राजाहरूका शासक
हुनहुुन्छ; उहाँ जसले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ र उहाँको रगत ारा हामीलाई हा ा
पापबाट स्वतन् पान ुर्भयो । 6 उहाँले हामीलाई एउटा राज्य बनाउनभुएको छ,
अिन उहाँका िपता र परमशे् वरका िन म्त पजुारीहरू, जसलाई सदासवर्दा मिहमा
र श क् त होस ् । आमने । 7 हरे, उहाँ बादलमा आउँदै हुनहुुन्छ । हरेक आखँाले
उहाँलाई दखे् नछे, उहाँलाई घोच् नहेरूले पिन । अिन उहाँको कारण पथृ्वीका सबै
कुलले िबलौना गनछन ् । यसै होस,् आमने । 8 सवर्श क् तमान ् परम भु परमशे् वर
भन् नहुुन्छ, “अल्फा र ओमगेा म नै हु”ँ, “उहाँ जो हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्थ्यो, र जो
हुन आउनहुुनछे ।” [ टपोटः केही ससं्करणमा ले खएको छ] “अल्फा र ओमगेा,
सरुु र अन्त म नै हु”ँ, परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ । 9 म ितमीहरूका दाजु यहून् ना
र जसले राज्य र कष् टहरूमा धयैर्साथै सहनशीलता जनु यशेमूा िथए, ितमीहरूसगँै
परमशे् वरको वचन र यशे ू ीष् टको गवाहीका िन म्त पत्मोस भिनने टापमुा िथएँ ।
10 भकुो िदनमा म आत्मामा िथएँ । मलैे मरेो पछािड चक स्वरमा तरुहीको
जस्तै एउटा आवाज सनुे । 11 “त्यसले भन्यो, ‘ितमीले जे दखे्छौ, सो एउटा
पसु्तकमा लखे र सातवटा मण्डली अथार्त ् एिफसस, स्मनुार्, पगार्मम, िथआटीरा,
सािडर्स, िफलाडे ल्फया र लाउिडिकयालाई पठाऊ’ ।” 12 कसको आवाज मसगँ
बो लरहकेो िथयो भनी म फिकर् एँ र मलैे हदेार् सातवटा सनुका सामदान दखेे ँ ।



1:13 ii काश 2:7

13 सामदानहरूका माझमा पाउसम्मै पगु् ने लामो पोशाक पिह रनभुएका र छातीको
व रप र सनुको पटेी बाँध् नभुएका मािनसका पु जस्तै त्यहाँ एक जना हुनहुुन्थ्यो
। 14 उहाँको िशर र कपाल ऊन अिन िहउजँस्तै सतेा र उहाँका आखँा आगोको
ज्वालाजस्तै िथए । 15 उहाँका पाउहरू भ ीमा च म्कएका काँसाजस्ता िथए र
उहाँको सोर उलर्दंो पानीको आवाजजस्तै िथयो । 16 उहाँको दािहने हातमा सातवटा
तारा िथए, अिन उहाँको मखुबाट एउटा दईु-धारे धा रलो तरवार िन स्करहकेो िथयो
। उहाँको अनहुार सयुर्को तजेझै ँ च म्करहकेो िथयो । 17जब मलैे उहाँलाई दखेे,ँ म
मरेतलु्य मािनसजस्तै भएर उहाँको पाउमँा परेँ । उहाँले आफ्नो दािहने हात ममािथ
राख् नभुयो र भन् नभुयो, “नडराऊ ।” पिहलो र अ न्तम म नै हु ँ । 18 म जीिवत छु
। म मरेको िथएँ, तर हरे, म सदाका िन म्त जीिवत रहन्छु, अिन मतृ्य ु र पातालका
साँचाहरू मिसत छन ्। 19 त्यसकारण, जे अिहले छ, र यसपिछ जे हुन आउनछे
ितमीले जे दखेकेा छौ, सो लखे । 20 मरेो दािहने हातितर ितमीले दखेकेा सातवटा
तारा र सातवटा सामदानको बारेमा लकेुको रहस्यको अथर् सातवटा तारा सातवटा
मण्डलीका दतुहरू र सातवटा सामदान सातवटा मण्डली हुन ्।”

2
1“एिफससको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘जसलेआफ्नो दािहने हातमा सातवटा

तारा लनहुुने र जो सातवटा सनुका सामदानहरूका माझमा िहडँ्नहुुनकेा वचनहरू
ियनै हुन ् । 2 ितमीले गरेका काम, ित ो कडा प र म, ित ो धयैर् र सहनिशलता
मलाई थाहा छ । ितमीले दषु् ट मािनसहरूलाई सहन सक्दनैौ । आफँैलाई े रतहरू
भनी दाबी गनहरूलाई ितमीले जाँिचसकेका छौ, तर ती होइनन,् र ितमीले
ितनीहरूलाई झटुा भे ाएका छौ । 3 मलाई थाहा छ, िक ितमीमा धयैर् सहनिशलता
छ, अिन मरेो नाउकँो खाितर ितमीले धरैे दःुख भोगकेा छौ र पिन थिकत भएका
छैनौ । 4 तर ित ो िवरु मा मसगँ वास्तिवक कुरा छः ितमीले आफ्नो पिहलो
मेलाई त्यागकेा छौ । 5 यसकारण, ितमी कहाँबाट पतन भयौ सो सम्झ । ितमीले

पिहले गरेका कामहरू गर र पश् चा ाप गर । म ितमीकहाँ आउनछुे र ितमीले
पश् चा ाप नगरेसम्म म ित ो सामदानलाई त्यसको ठाउँबाट हटाइिदनछुे । 6 तर
ितमीमा यो छ । िनकोलाइटसहरूले गरेका कामलाई ितमीले घणृा गरेका छौ,
जसलाई म पिन घणृा गछुर् । 7 मण्डलीहरूलाई आत्माले के भन् नहुुन्छ, जसको
कान छ त्यसले सनुोस ् । जसले िजत्छ, त्यसलाई म जीवनको रुखबाट खाने
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अनमुित िदनछुे जनुचािह ँ परमशे् वरको स्वगर्लोक हो’ ।” 8 “स्मनुार्को मण्डलीका
दतूलाई लखेः ‘जो सरुु र अन्त्य हुनहुुन्छ यी वचनहरू उहाँका हुन,् जो मन ुर्भएको
िथयो र जो फे र जीिवत हुनभुयो । 9 मलाई ित ा कष् टहरू र ग रबी थाहा छ,
तर ितमी धनी छौ । अिन ित ो िनन्दा गनहरू जसले आफैलाई यहूदी हु ँ भनी
दाबी गछर्न,् तर ितनीहरू होइनन,् ितनीहरू त शतैानका सभाघर हुन ् । 10 ितमीले
भोग् नै लागकेो कष् टको बारेमा नडराऊ । हरे ! शतैानले ितमीहरूमध्ये केहीलाई
जाँच् नको लािग झ्यालखानामा हाल्न आटेँको छ र दस िदनका िन म्त ितमीले कष् ट
भोग् नछेौ । मतृ्यसुम्मै िवश् वासयोग्य होऊ र म ितमीलाई जीवनको मकुुट िदनछुे ।
11 आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ त्यसले सनुोस ्
। िवजय ाप् त गनलाई दो ो मतृ्य ु ारा चोट परु् याइनछैेन’ ।” 12 “पगार्ममको
मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘यो वचन दईु-धारे धा रलो तरवार साथमा हुनहुुनकेो हो
। 13मलाई थाहा छ ितमी कहाँ बस्छौ, त्यहाँ शतैानको िसहंासन छ । तरै पिन ितमीले
मरेो नाउलँाई द ो गरी पि रखकेा छौ । अिन शतैान बस् ने ठाउँमा मा रएका मरेा
िवश् वासयोग्य साक्षी ए न्टपासको समयमा पिन ितमीले ममािथ भएको िवश् वासलाई
इन्कार गरेनौ । 14 तर ित ो िवरु मा मिसत केही कुरा छनः् ितमीमध्ये कोही-
कोहीले इ ाएलका छोराछोरीहरूले मिूतर्लाई ब लदान गरेको खानकुेरा खाऊन ् र
अनिैतक यौनमा लागनू ् भन् ने हतेलु े ठेस लाग् ने ढुङ्गा ती छोराछोरीहरूको अिग
फ्याँक् न लगाउने बालकलाई िसकाउने बालामको िशक्षालाई द ो गरी प े का छन ्
। 15 त्यसै गरी, ितमीहरूमध्ये कोही-कोही िनकोलाइटसका िशक्षाहरूलाई द ो गरी
प नहेरू पिन छन ्। 16 त्यसकैारण, पश् चा ाप गर ! यिद पश् चा ाप गरेनौ भन,े
म ितमीकहाँ चाँडै आउनछुे र ित ो िवरु मा मरेो मखुको तरवारले य ु गनछु ।
17 जसको कान छ, त्यसले सनुोस,् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ ।
जसले िजत्छ, उसलाई म लकुाइएको केही मन् न िदनछुे, र पत्थरमा एउटा नयाँ
नाउँ ले खएको सतेो पत्थर म उसलाई िदनछुे, तर त्यो नाउँ पाउनलेे बाहके अरू
कसलैे पिन जान्दनै’ ।” 18“िथआटीराको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘यी वचनहरू
परमशे् वरका पु का हुन,् जसका आखँा आगोको ज्वालाजस्ता र पाउ भ ीमा टल्कने
काँसाजस्ता छन ् । 19 ित ो मे, िवश् वास, सवेा, ित ो धयैर्वान ् सहनिशलता र
ितमीले गरेका कामहरू मलाई थाहा छ । ितमीले अिहले जे गरेका छौ, त्यो पिहले
गरेका कामहरूभन्दा बढी मह  वका छन ् । 20 तर मसगँ ित ो िवरु मा यो कुरा
छः जसले आफँैलाई अगमवािदनी भन् ने स् ी ईजबेलेलाई ितमीले सहकेा छौ ।
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त्यसका िशक्षा ारा मरेा सवेकहरूलाई अनिैतक पाप गनर् र मिूतर्हरूलाई चढाएका
खानकुेरा खान लगाउछेँ । 21 मलैे त्यसलाई पश् चा ाप गन समय िदएँ, तर त्यसले
आफ्नो अनिैतक पापको पश् चा ाप गन इच्छा ग रन । 22 हरे ! म त्यसलाई रोगी-
ओ ानमा फा लिदनछुे, र त्यससगँ िभचार गनहरूलाई त्यसले गरेको कामको
िन म्त पश् चा ाप नगरेसम्म ठुलो कष् टमा पानछु । 23 म त्यसका छोराछोरीहरूलाई
रुढीले मा रिदनछुे, अिन म नै हु ँ जसले िवचार र हृदयहरूको खोजी गदर्छु भनी
सबै मण्डलीले जान् नछेन ्। म त्यकेलाई त्यसको कामअनसुारको ितफल िदनछुे
। 24 तर ितमीहरू िथआटीरामा बाँकी रहकेाहरू हरेक जसले यस िशक्षालाई
प दनै, र कितपयले शतैानका गिहरा कुराहरू जान्दनै, ितमीहरूलाई म भन्दछु,
िक ितमीहरूमािथ अरू कुनै भार बोकाउनछैेन ँ । 25 जस्तोसकैु समयमा पिन म
नआउन्जलेसम्म ितमीले यसलाई द रलोसगँ प ी राख । 26 जसले िजत्छ र
अन्त्यसम्म मलैे गरेका काम जसले गछर्, उसलाई म जाित-जाितहरूमािथ अिधकार
िदनछुे । 27 कुमालकेा माटाका भाँडाहरूलाई उसले टु ा-टु ा पारेजस्तै उसले
फलामको छडीले ितनीहरूमािथ शासन गनछ । 28मलैे मरेा िपताबाट ाप् त गरेजस्तै
उसलाई म िबहानको तारा िदनछुे । 29 जसको कान छ उसले सनुोस,् आत्माले
मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ’ ।”

3
1 “सािडर्सको मण्डलीमा भएका दतूलाई लखेः ‘सातवटा तारा र परमशे् वरका

सात आत्मा पि नहुुनकेा वचनहरू ियनै हुन ्। ितमीले गरेका कामहरू मलाई थाहा
छ । ितमी जीिवत भएको ख्याित भए तापिन ितमी मरेका छौ । 2 उठ र जाग
अिन मन लागकेा बाँकी रहकेा कुराहरूलाई ब लयो बनाऊ, तर यो मन लागकेो छ,
िकनिक मलैे मरेा परमशे् वरको द ृ ष् टमा ित ा कामहरू परुा भएको पाएको छैन ँ ।
3 त्यसकारण, जनु कुरा ितमीले ाप् त गर् यौ र सनु्यौ, सो सम्झ । यसलाई पालन गर
अिन पश् चा ाप गर । तर यिद ितमी जागा रहनेौ भन,े म ित ो िवरु मा चोरजस्तै
गरी कुन घडी आउनछुे र कुन समयमा आउनछुे भनी ितमीले जान् नछैेनौ । 4 तर
सािडर्सका मािनसहरूमा केही नाउहँरू छन,् जसले आफ्नो वस् फोहोर परेका छैनन ्
। ितनीहरू सतेो वस् मा मसगँ िहडँ्नछेन,् कारण ितनीहरू योग्यका छन ्। 5 जसले
िजत्छ, उसलाई सतेो वस् पिहराइनछे, र जीवनको पसु्तकबाट म उसको नाउँ
किहल्यै मटेाउनछैेन, अिन म मरेा िपता र उहाँका स्वगर्दतूहरूका साम ु उसको नाउँ
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घोषणा गनछु । 6 आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ,
उसले सनुोस’् ।” 7“िफलाडे ल्फयामा भएको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘जो सत्य
र पिव हुनहुुन्छ, यी वचनहरू उहाँका हुन,् उहाँले दाऊदको साँचोलाई प नभुएको
छ, उहाँले खोल्नहुुन्छ र कसलैे पिन बन्द गनर् सक्दनै, उहाँले बन्द गन ुर्हुन्छ र कसलैे
पिन खोल्न सक्दनै । 8 ितमीले गरेका काम मलाई थाहा छ । हरे, ित ो अिग मलैे
खलुा ढोका रा खिदएको छु र त्यसलाई कसलैे पिन बन्द गनर् सक्दनै । मलाई
थाहा छ, िक ितमीसगँ थोरै श क् त छ, तापिन ितमीले मरेा वचन पालन गरेका छौ
र मरेो नाउलँाई इन्कार गरेका छैनौ । 9 हरे, जसले आफँैलाई यहूदीहरू हु ँ भनी
भन्छन ्तर ितनीहरू होइनन,् ितनीहरू शतैानको सभाघरकाहरू हुन,् बरु ितनीहरूले
झटु बो लरहकेा छन ्। म ितनीहरूलाई ित ो पाउको अिग आई िनहुरेर दण्डवत ्गनर्
लगाउनछुे, अिन मलैे ितमीलाई मे गरेको कुरा ितनीहरूले जान् नछेन ्। 10 ितमीले
मरेो वचन धयैर्साथ पालन गरेका हुनाले पथृ्वीमा िजउनहेरूको जाँच आउँदा सारा
ससंारमा आइपन िवपि को घडीमा पनर्बाट म पिन ितमीलाई जोगाउनछुे । 11 म
चाँडै आउँदै छु । ितमीसगँ जे छ त्यसलाई ब लयो गरी पि राख तािक ित ो
मकुुटलाई कसलैे लएर जान नसकोस ् । 12 जसले िजत्छ त्यसलाई म मरेा
परमशे् वरको म न्दरमा एउटा खाँबो बनाउनछुे र ऊ यसबाट किहल्यै बािहर जानछैेन
। उसमािथ मरेा परमशे् वरको सहरको नाउ,ँ मरेा परमशे् वरको नाउँ (नयाँ यरूशलमे,
जनु मरेा परमशे् वरबाट स्वगर्दे ख तल ओलर आउँछ), अिन मरेो नयाँ नाउँ म
ले खिदनछुे । 13मण्डलीहरूलाई आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ उसले
सनुोस’् ।” 14 “लाउिडिकयामा भएको मण्डलीको दतूलाई लखेः परमशे् वरका
स ृ ष् टमािथको शासनकतार् जो भरपद र सत्य साक्षी, ‘यी वचनहरू आमनेका हुन ्
। 15 मलाई ित ा कामहरू थाहा छ, िक ितमी न तातो न िचसो छौ । ितमी िक
त तातो वा िचसो भएको म चाहन्थे ँ । 16 त्यसलै,े ितमी मनतातो, न तातो न िचसो
छौ । यसकैारण, मलैे ितमीलाई मरेो मखुबाट उके लिदन आटेँको छु । 17 िकनिक
ितमी भन्छौ, ‘म धनी छु र मिसत धरैे भौितक सम्पि छन ्र मलाई कुनै थोकको
आवश्यक छैन ।’ तर ितमी दःु खत, दयनीय, ग रब, अन्धा र नाङ्गै छौ भनी
ितमीलाई थाहा नै छैन । 18 मरेो सल्लाहलाई ध्यान दऊेः आगो ारा श ु पा रएको
सनु मबाट िकन तािक ितमी धनी हुन सक, र ित ो नाङ्गोपनको लाज ढाक् नलाई
च म्कलो सतेो वस् लगाऊ र ित ो नाङ्गोपनको लाज नदे खयोस,् र आफ्ना
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आखँामा मलहम लगाऊ तािक ितमीले दखे् न सक । 19 मलैे मे गन त्यकेलाई
म ता लम िदन्छु, र ितनीहरू कसरी िजउनपुछर् सो म ितनीहरूलाई िसकाउँछु ।
त्यसकारण, पश् चा ाप गर र इमानदार होऊ । 20 हरे, म ढोकामा उिभरहन्छु र
ढकढक्याइरहन्छु । यिद कसलैे मरेो स्वर सनुरे ढोका खोल्छ भन,े म उसको घरिभ
आउनछुे र उसगँ खानछुे अिन उसले मसगँ खानछे । 21 जसले िजत्छ, उसलाई
मरेो िसहंासनमा मसगँ बस् नलाई अिधकार िदनछुे, जसरी मलैे पिन िजते ँ र त्यसरी नै
म पिन मरेा िपतासगँ उहाँको िसहंासनमा बसकेो छु । 22 मण्डलीहरूलाई आत्माले
के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ उसले सनुोस ्।”

4
1 यी कुराहरूपिछ मलैे हरेेँ र स्वगर्मा एउटा ढोका उि एको मलैे दखेे ँ । मलै े

सनुकेो तरुहीको जस्तो पिहलो आवाजले मलाई भन्यो, “यहाँ मािथ आऊ, र यी
कुराहरूपिछ के हुन आउनछे म ितमीलाई दखेाउनछुे ।” 2 एकै िछनमा म आत्मामा
िथएँ, र स्वगर्मा एउटा िसहंासन भएको मलैे दखेे,ँ जसमािथ कोही बिसरहनभुएको
िथयो । 3 त्यसमािथ बस् नहुुने स्फ टक र लालमिणजस्तै दे खनहुुन्थ्यो । िसहंासनको
व रप र इन् णेी िथयो । त्यो इन् णेी मोती जस्तो च म्कलो दे खन्थ्यो । 4 त्यस
िसहंासनको व रप र चौिबसवटा िसहंासन िथए, र चौिबस जना एल्डर ितनीहरूका
िशरमा सनुका मकुुटहरू लगाएका र सतेो वस् पिह रएर बसकेा िथए ।
5 िसहंासनबाट िबजलुीको चमक र गजर्नहरू आए, र च ाङसगँै नष् ट भए ।
िसहंासनको अगािड सातवटा ब ी ब लरहकेा िथए । ती ब ीहरूचािह ँ परमशे् वरका
सात आत्मा िथए । 6 िसहंासनको अिग स्फ टकजस्तै दे खने काँचको समु िथयो ।
िसहंासनको िबचमा र िसहंासनव रप र, अगािड र पछािड आखँआैखँाले भ रएका
चार जीिवत ाणी िथए । 7पिहलो जीिवत ाणी िसहंजस्तो िथयो, दो ो जीिवत ाणी
बाछोजस्तो िथयो, ते ो जीिवत ाणीको अनहुार मािनसको जस्तो िथयो र चौथो
जीिवत ाणी उिडरहकेो िचलजस्तो िथयो । 8 चारै जीिवत ाणीमध्ये हरेकका ६-६
वटा पखटेा िथए; तल र मािथ आखँआैखँाले भ रएका िथए । िदनरात ितनीहरूले
“पिव , पिव , पिव , सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर जो हुनहुुन्थ्यो, र हुनहुुन्छ,
र हुन आउनहुुनछे” भनी रहन्थे । 9 जब ती जीिवत ाणीहरूले िसहंासनमािथ
िवराजमान हुनहुुने र सदासवर्दा जीिवत रहनहुुनलेाई मिहमा, आदर र धन्यवाद िदए,
10चौिबस जना एल्डरले िनहुरेर िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनकेा अगािड दण्डवत ्
गरे । ितनीहरूले सदासवर्दा जीिवत हुनहुुनलेाई दण्डवत ्गरे, र िसहंासनको अगािड
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आ-आफ्ना मकुुट राख्दै यसो भन,े 11 “हा ा परम भु र परमशे् वर, तपाईं मिहमा,
आदर र श क् त हण गनर् योग्यका हुनहुुन्छ । िकनिक तपाईंले सबै थोक स ृ ष् ट
गन ुर्भयो, र तपाईंकै इच्छा ारा ितनीहरू अ स्तत्वमा आए र स ृ ष् ट भए ।”

5
1 तब िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनकेो दािहने हातितर सातवटा छाप लगाएर

यसलाई बन्द ग रएको अगािड र पछािड ले खएको एउटा चमर्प को म ु ो मलै े
दखेे ँ । 2 “यस मु ोलाई खोल्न र यसका छापहरूलाई तोड्न को योग्यको छ ?”
भनी एक जना श क् तशाली स्वगर्दतूले चक सोरमा घोषणा गरेको मलैे दखेे ँ ।
3 स्वगर्मा वा यस पथृ्वीमा वा यस पथृ्वीमिुन भएका कसलैे पिन यस मु ोलाई खोल्न
वा यसलाई पढ्न सकेन । 4 म दःु खत भएर रोएँ, िकनिक यस मु ोलाई खोल्न
र पढ्न योग्यको कोही पिन भे ाइएन । 5 तर ती एल्डरहरूमध्यकेा एक जनाले
मलाई भन,े “नरोऊ । हरे ! यहूदाको कुलको िसहँ, दाऊदको मलुले िवजय ाप् त
गन ुर्भएको छ । त्यो म ु ो र त्यसका सातवटा छाप खोल्न उहाँ योग्यका हुनहुुन्छ
।” 6 मलैे िसहंासन र चारवटा जीिवत ाणी र एल्डरहरूका िबचमा मा रएको
जस्तो दे खनहुुने एउटा थमुालाई उिभरहकेो दखेे ँ । उहाँका सातवटा िसङ र सातवटा
आखँा िथए । यी सारा ससंारभ र पठाइएका परमशे् वरका सात आत्मा हुन ्। 7 उहाँ
जानभुयो र िसहंासनमा बिसरहनहुुनकेो दािहने हातबाट त्यस मु ोलाई समात् नभुयो
। 8 जब उहाँले त्यो म ु ोलाई लनभुयो, ती चारवटा जीिवत ाणी र चौिबस जना
एल्डर उहाँको अगािड घोप्टो परे । ितनीहरू हरेकसगँ वीणा र धपूले भ रएका
सनुका धपुौराहरू िथयो, जनु िवश् वासीहरूका ाथर्ना हुन ् । 9 ितनीहरूले एउटा
नयाँ गीत गाएः “तपाईं त्यो म ु ोलाई लन र त्यसका छापहरूलाई खोल्न योग्यका
हुनहुुन्छ । िकनिक तपाईं मा रनभुयो, र तपाईंको रगतले हरेक जाित, भाषा, मािनस र
राष् लाई तपाईंले परमशे् वरका िन म्त िकन् नभुयो । 10 परमशे् वरको सवेा गनर् तपाईंले
ितनीहरूलाई राज्य र पजुारीहरू बनाउनभुयो, र ितनीहरूले पथृ्वीमा राज्य गनछन ।्”
11 तब मलैे हरेेँ र िसहंासन, जीिवत ाणीहरू र एल्डरहरूका व रप र धरैे स्वगर्दतूका
आवाजलाई सनुे ँ । ितनीहरूको परुा सङ्ख्या दसौँ हजार र हजारै हजार िथयो ।
12 ितनीहरूले चक सोरमा यसो भन,े “श क् त, धन, ब ु , बल, आदर, मिहमा
र शसंा ाप् त गनर् मा रनभुएका थमुा योग्यका हुनहुुन्छ ।” 13 स्वगर्मा, पथृ्वीमा,
पथृ्वीमिुन र समु मिुन स ृ ष् ट ग रएका हरेक थोकले यसो भनकेो मलैे सनुे,ँ “उहाँ जो
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िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुने र थमुालाई, शसंा, आदर, मिहमा र राज्य गन श क् त
सदासवर्दा होस ्।” 14 ती चारैवटा जीिवत ाणीले भन,े “आमने ।” र एल्डरहरू
आफँै घोप्टो परेर आराधना गरे । [ टपोटः परुानो ससं्करणमा यसरी ले खएको छ]
चौिबस एल्डर आफँै घोप्टो परेर सदासवर्दा रिहरहनहुुनलेाई आराधना गरे ।

6
1 जब थमुाले सातवटा छापमध्ये एउटालाई खोल् नभुएको मलैे दखेे,ँ अिन ती

चार जीिवत ाणीमध्ये एक जनाले गजर्नको आवज जस्तोमा “आऊ” भनकेो मलैे
सनुे ँ । 2 मलैे हरेेँ र त्यहाँ एउटा सतेो घोडा िथयो । त्यसमािथ चढ्नलेे एउटा वाण
समातकेा िथए र उनलाई एउटा मकुुट िदइयो । अिन िजत् नलेे जस्तै गरी उनी िवजयी
गनर्लाई आए । 3जब थमुाले दो ो छापलाई खोल् नभुयो, तब मलैे त्यो दो ो जीिवत
ाणीले “आऊ” भिनरहकेो सनुे ँ । 4 तब अक अ ग् नमय रातो घोडा िनस्केर आयो

। त्यसमा सवार गनलाई पथृ्वीबाट शा न्त लएर जानलाई अनमुित िदइएको िथयो
। त्यसकारण, ती मािनसहरूले एक-अकार्लाई मानछन ्। यी घोडसवारलाई एउटा
ठुलो तरवार िदइएको िथयो । 5 जब थमुाले त े ो छापलाई खोल् नभुयो, तब ते ो
जीिवत ाणीले “आऊ” भनकेो मलैे सनुे ँ । मलै े एउटा कालो घोडालाई दखेे,ँ र
यसका घोडसवारले उनको हातमा एकजोर तराजलुाई समाइरहकेा िथए । 6 मलैे
चार जीिवत ाणीका िबचमा एउटा आवाज जस्तो दे खनलेे भनकेो कुरा सनु,े
“एक िदनको ज्यालामा एक िकलो गहू ँ र एक िदनको ज्यालामा ितन िकलो जौ
। तर तले र दाखम लाई नष् ट नगन ूर् ।” 7 जब थमुाले चौथो छापलाई खोल् नभुयो,
तब मलैे चौथो जीिवत ाणीले “आऊ” भनकेो सोरलाई सनुे ँ । 8 तब मलैे पहेलँो
घोडालाई दखेे ँ । यसको घोडसवारको नाउँ मतृ्य ु िथयो, र पातालले त्यसलाई
प ाइरहकेो िथयो । अिन ितनीहरूलाई पथृ्वीको एक-चौथाइ भागमािथ तरवारले
मानर्, अिनकाल र रोगहरूमािथ, र पथृ्वीका जङ्गली जनावरलाई मानर् अिधकार
िदइएको िथयो । 9 जब थमुाले पाँचौ छापलाई खोल् नभुयो, तब वदेीको मिुन
परमशे् वरको वचन र ितनीहरूको गवाहीका खाितर मा रएका आत्माहरूलाई मलैे
दखेे ँ । 10 ितनीहरूले चक सोरमा कराए, “सबमैािथका शासक, पिव र साँचो,
किहलसेम्म तपाईंले हा ो रगतको बदला लनहुुन् न र पथृ्वीमा बाँिचरहकेाहरूको
न्याय गन ुर्हुन् न ?” 11 तब ितनीहरू हरेकलाई एउटा सतेो वस् िदइयो, अिन
ितनीहरूका सहकम सवेकहरू र ितनीहरूका दाजभुाइहरू र िददी-बिहनीहरू
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ितनीहरूजस्तै जो मा रएर सङ्ख्यामा पणूर् नभएसम्म ितनीहरूलाई पखर्न ू भिनयो ।
12जब थमुाले छैटौँ छापलाई खोल् नभुयो, तब त्यहाँ एउटा ठुलो भकूम्प गएको मलैे
दखेे ँ । सयूर् भाङ ाको कपडाजस्तै कालो र चन् मा परुा रगतजस्तै बन्यो । 13जसरी
अञ् जीरको रुखलाई आधँीबहेरीले हल्लाउदँा नपाकेका फलहरू झरेजस्तै स्वगर्मा
भएका ताराहरू पथृ्वीमा खसे । 14आकाश चमर्प को म ु ोजस्तै बे रएर लोप भयो,
जनुचािह ँ बटा रएको िथयो । हरेक पहाड र टाप ु त्यसको ठाउँदे ख हटेर गए ।
15 तब पथृ्वीका राजाहरू र मह  वपणूर् मािनसहरू अिन जनसाधारणहरू, धनी,
श क् तशाली, अिन दास र स्वतन् हरेक क् त पहाडका च ानहरूका िबचमा
र गफुाहरूमा लकेु । 16 ितनीहरूले पवर्त र च ानहरूलाई भन,े “हामीमा खस !
िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनकेो महुारबाट र थमुाको ोधबाट हामीलाई लकुाऊ ।
17 िकनिक ितनीहरूको ोधको महान ्िदन आएको छ र त्यहाँ को उिभन सक्छ र
? ।”

7
1 त्यसपिछ पथृ्वीका चारै कुनामा चार जना स्वगर्दतू उिभइरहकेा मलैे दखेे ँ

जसले पथृ्वीको चारैितर भएका बतासलाई ब लयोसगँ पि रहकेा िथए । त्यसलै,े
पथृ्वी, समु वा कुनै पिन रुखको िवरु मा कुनै पिन बतास नचलोस ् । 2 जीिवत
परमशे् वरको छाप लएर अक स्वगर्दतू पवूर्बाट मािथ आउँदै गरेको मलैे दखेे,ँ
जसले पथृ्वी र समु लाई हािन गन अनमुित पाएका चार स्वगर्दतूलाई ठुलो सोरले
िचच् च् याउँदै यसो भन,े 3 “हा ा परमशे् वरका सवेकहरूका िनधारमा हामीले मोहोर
नलगाउञ् जलेसम्म पथृ् वी, समु वा रुखहरूलाई हािन नगर ।” 4 मलैे छाप
लगाइएका एक लाख चवा लस हजारको सङ्ख्या सनुे,ँ जो इ ाएलका मािनसको
हरेक कुलबाट छाप लगाइएका िथएः 5 यहूदाको कुलबाट बा हजारलाई, रूबनेको
कुलबट बा हजारलाई, गादको कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो,
6 आशरेको कुलबाट बा हजारलाई, नप् तालीको कुलबाट बा हजारलाई र
मनश्शकेो कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो । 7 िशिमयोनको
कुलबाट बा हजारलाई, लवेीको कुलबाट बा हजारलाई, इस् साखारको कुलबाट
बा हजारलाई, 8 जबलूनूको कुलबाट बा हजारलाई, योसफेको कुलबाट बा
हजारलाई र बने्यामीनको कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो । 9 यी
कुराहरूपिछ मलैे हरेे,ँ र हरेक जाित, कुल, मािनस र भाषाका कसलैे पिन गन् न
नसक् ने एउटा ठुलो िभड सतेो पोशाक लगाएर र आ-आफ्ना हातमा खजरुका हाँगा
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लई िसहंासन अगािड र थमुाका साम ु उिभरहकेा िथए । 10 अिन ितनीहरूले
ठुलो सोरमा बोलाइराखकेा िथएः “मु क् िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुने हा ा
परमशे् वर र थमुाको हो ।” 11 अिन सबै स्वगर्दतू चार जीिवत ाणी, एल्डरहरूका
व रप र र िसहंासनका व रप र उिभए र ितनीहरू आफँै लम्पसार परेर िसहंासनको
अिग आफ् नो अनहुार झकुाए । ितनीहरूले यसो भन्दै परमशे् वरको आराधना गरे,
12 “आमने । हा ा परमशे् वरलाई शसंा, मिहमा, ब ु , धन्यवाद, आदर, श क् त
र बल सदासवर्दा भइरहोस ् । आमने ।” 13 त्यसपिछ एल्डरहरूमध्ये एक जनाले
मलाई सोध,े “यी सतेा वस् हरू पिहरनहेरू को हुन,् र ितनीहरू कहाँबाट आएका
हुन ्?” 14 अिन मलैे उहाँलाई भने,ँ “हजरु, तपाईंलाई नै थाहा छ,” र उहाँले
मलाई भन् नभुयो, “ियनीहरू नै हुन ्जो महासङ्कष् टबाट आएका हुन ्। ितनीहरूले
आफ्ना वस् हरू थमुाका रगतमा धोएर सतेा बनाएका छन ्। 15 यसकैारणले गदार्,
ितनीहरू परमशे् वरको िसहंासनको अगािड छन,् अिन उहाँको म न्दरमा ितनीहरूले
िदनरात उहाँको आराधना गदर्छन ्। िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनलेे ितनीहरूमािथ
आफ्नो पाल फैलाउनहुुनछे । 16 ितनीहरू फे र भोकउनछैेनन,् न त ितनीहरू फे र
ितखार्उनछेन ् । सयूर्को ताप ितनीहरूमािथ पनछैन, न त कुनै तापले ितनीहरूलाई
जलाउनछे । 17 िकनिक िसहंासनका माझमा हुनहुुने थमुा ितनीहरूका गोठालो
हुनहुुनछे, अिन उहाँले ितनीहरूलाई िजउँदो पानीको महुानितर डोर् याउनहुुनछे, र
परमशे् वरले ितनीहरूका आखँाबाट सबै आसँ ु पिुछिदनहुुनछे ।”

8
1 जब थमुाले सातौँ मोहोर खोल्नभुयो, स्वगर्मा लगभग आधा घण्टा जित

सन् नाटा छायो । 2 त्यसपिछ मलैे परमशे् वरको अगािड उिभरहकेा सात जना
स्वगर्दतूलाई दखेे,ँ र ितनीहरूलाई सातवटा तरुही िदइयो । 3 अक स्वगर्दतू
आए र सनुको धपुौरो लएर वदेीको छेउमा उिभए । िसहंासन अगािड सबै
िवश् वासीका ाथर्नासगँ चढाउनका लािग ती स्वगर्दतूलाई धरैे धपू िदइयो ।
4 िवश् वासीहरूका ाथर्नासगँै धपूको धवुाँ स्वगर्दतूको हातबाट परमशे् वरको अगािड
पगु्यो । 5 स्वगर्दतूले धपुौरो लए र वदेीबाट आगो भरे । तब ितनले त्यसलाई
पथृ्वीमा फ्याँिकिदए, अिन च ाङ, गडगडाहट, िबजलुीका चमकहरू उत्पन भए
र भकूम्प गयो । 6 तब सातवटा तरुही भएका सात स्वगर्दतूहरू ती फुक् नलाई
तयार भए । 7 पिहलो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके र त्यहाँ अिसना र रगत
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िमिसएको आगो आयो । यसलाई तल पथृ्वीमा फा लयो । यसले पथृ्वीको ितन
भागको एक-ितहाइ भागलाई डढायो; ितन भागको एक-ितहाइ रुखहरूलाई डढायो
र सबै ह रया घाँसलाई पिन डढायो । [ टपोटः केही परुाना ससं्करणहरूमा यसलाई
छोिडएको छ] । त्यसलै,े यसको ितन भागको एक-ितहाइ डढकेो िथयो । 8 दो ो
स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके, अिन आगोले ज लरहकेो एउटा ठुलो पहाडजस्तो
केही समु मा फा लयो । समु को एक-ितहाइ भाग रगत बन्यो । 9 त्यसपिछ समु मा
भएका जीिवत ाणीहरूमध्ये एक-ितहाइ भाग मरे, र जहाजहरूका एक-ितहाइ भाग
नष् ट भए । 10 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके, अिन आकाशबाट ब लरहकेो
राँकोजस्तो एउटा ठुलो तारा नदीहरूका एक-ितहाइ भाग र पानीको महुानमा खस्यो
। 11 त्यो ताराको नाउँ “ऐरेल”ु हो । एक-ितहाइ भागको पानी िततो भयो, र त्यो
िततो भएको पानीबाट धरैे मािनस मरे । 12 चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके,
त्यसलै,े सयूर्को एक-ितहाइ भाग साथसाथै चन् माको एक-ितहाइ र ताराहरूको
एक-ितहाइ भागमा हार ग रयो । एक-ितहाइ भाग अन्धकारमा प रणत भयो, अिन
िदनको एक-ितहाइ र रातको एक-ितहाइ भागमा ज्योित भएन । 13अिन मलैे हरेे,ँ र
आकाशको िबचमा उिडरहकेो एउटा गरुड ठुलो सोरमा यसो भन्दै कराइरहकेो सनुे,ँ
“बाँकी रहकेा ितन स्वगर्दतूले फुक् नै आटेँका तरुहीको आवाजको कारण पथृ्वीमा
बस् ने मािनसहरूलाई िधक् कार, िधक् कार, िधक् कार ।”

9
1 त्यसपिछ पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके । अिन मलैे स्वगर्बाट पथृ् वीमा

एउटा तारा खिशरहकेो दखेे ँ । त्यो तारालाई अतल कुण्डको साँचो िदइयो । 2 त्यसले
अतल कुण्ड खोल्यो, अिन त्यस कुण् डबाट धवुाँको मसु्लोजस्तो मािथ गइरहकेो
िथयो । त्यसले सयूर् र वायलुाई अधँ्यारो बनाइिदयो । 3 धवुाँबाट पथृ्वीमा सलहहरू
िनस्केर आए । अिन पथृ्वीमा िबच्छीहरूको जस्तो श क् त ितनीहरूलाई िदइयो ।
4 पथृ् वीमा भएका घाँस वा कुनै पिन ह रयो बोट िबरुवा वा रुखलाई हािन नगन ूर्
भनी ितनीहरूलाई भिनयो । तर ितनीहरूलाई िनधारमा परमशे् वरको मोहर नभएका
मािनसहरूलाई मा हािन गन ूर् भिनयो । 5 ितनीहरूलाई पाँच मिहना मा यातना
िदन,ू तर ती मािनसहरूलाई नमान ूर् भन् ने अनमुित िदइयो । अिन ितनीहरूको पीडा
एक जना क् तलाई िबच्छीले डसकेो जस्तो हुनछे । 6 ती िदनहरूमा मािनसहरूले
मतृ्य ु खोज्नछेन,् तर यसलाई भे ाउनछैेनन ् । ितनीहरूले मनर् ठुलो इच्छा गनछन,्
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तर मतृ्य ु ितनीहरूबाट भाग् नछे । 7 सलहहरू लडाइँका िन म्त तयार ग रएका
घोडाहरूजस्ता दे खन्थे । ितनीहरूका िशरमा सनुको जस्ता मकुुट र ितनीहरूका
अनहुार मानवको अनहुारहरूजस्ता दे खन्थे । 8 ितनीहरूका कपाल स् ीहरूका
कपालजस्तै र ितनीहरूका दाँत िसहंका दाँतजस्ता िथए । 9 ितनीहरूका छाती-पाता,
फलामका छाती-पाताजस्तै अिन ितनीहरूका पखटेाहरूको आवाज य ु मा दगनु धरैे
रथ र घोडाहरूका जस्तै िथए । 10 ितनीहरूका पचु् छर र खल िबच्छीका जस्तै
िथए, र ितनीहरूका पचु्छरमा पाँच मिहनासम्म मिनसहरूलाई हािन गन श क् त
िथयो । 11 गिहरो अतल कुण्डका स्वगर्दतू ितनीहरूका राजाजस्तै िथए । िह ू
भाषामा त्यसको नाउँ एबा ोन िथयो र ि क भाषामा त्यसको नाउँ अपो ल् लयोन
िथयो । 12 पिहलो िवपि िबितहाल्यो । हरे, यसपिछ दईुवटा िवपि आउन
बाँकी नै छन ्। 13 छैटौँ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके । मलैे परमशे् वरको अगािड
भएको सनुको वदेीका िसङहरूबाट एउटा आवाज आइरहकेो सनुे । 14 तरुही बोक् ने
छैठौँ स्वगर्दतूलाई आवाजले यसो भन्यो, “ठुलो नदी य ू े टसमा बाँिधराखकेा चार
जना स्वगर्दतूलाई छोिडदऊे ।” 15 मानव-जाितको एक-ितहाइ भागलाई मानर् त्यस
घडी, त्यस िदन, त्यस मिहना, त्यस वषर्का िन म्त तयार पा रराखकेा चार स्वगर्दतू
छािडए । 16घोडामा सवार भएका िसपाहीहरूको सङ्ख्या िबस करोड िथयो । मलैे
ितनाहरूको सङ्ख्या सनुे ँ । 17 यसरी मलैे दशर्नमा घोडाहरू र ती घोडाहरूमािथ
सवार हुनहेरूलाई दखेे ँ । ितनीहरूका छाती-पाता आगोजस्तै रातो, गाडा िनलो र
गन्धकजस्तो पहेलँो िथयो । घोडाहरूका टाउका िसहंहरूका टाउकाजस्तै िथए,
अिन ितनीहरूका मखुबाट आगो, धवुाँ र गन् धक िनस् कन्थे । 18 ितनीहरूका
मखुबाट िनस्केका आगो, धवुाँ र गन्धकको यी िवपि हरू ारा मािनसको एक-
ितहाइ भागलाई मा रयो । 19 िकनभने घोडाहरूको श क् त ितनीहरूका मखु र
पचु् छरमा िथयो, िकनिक ितनीहरूका पचु्छर सपर्को जस्तै िथयो; ितनीहरूका
टाउकोले हानरे मािनसहरूलाई चोट परु् याएका िथए । 20 बाँकी रहकेा मानव-जाित
जो यी िवपि हरू ारा मा रएका िथएनन,् ितनीहरूले आफूले गरेका कामहरूबाट
पश् चा ाप गरेनन ्। ितनीहरूको सनु, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठहरू अिन दखे् न,
सनु् न वा िहडँ्न नसक् ने थोकहरूका मिूतर्हरू र भतूहरूलाई पजु्न छोडनेन;् 21 न
त ितनीहरूले गरेको हत्या, जादगुरी, अनिैतक यौन वा चोरीजस्ता कामदे ख
पश् चा ाप गरे ।
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10
1 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट अक श क् तशाली स्वगर्दतू आइरहकेो दखेे ँ । ितनलाई

बादलले घरेेको िथयो, र ितनको िशरमािथ इन् णेी िथयो । ितनको अनहुार सयूर्जस्तै
अिन ितनका खु ा आगोका खाँबाहरूजस्तै िथए । 2 ितनको हातमा खो लएको
एउटा सानो चमर्प को म ु ो िथयो, र ितनले आफ्नो दािहने ख ु ा सम ु मा र आफ्नो
दे े ख ु ा पथृ्वीमा राखकेा िथए । 3 त्यसपिछ ितनी िसहं गजजस्तै ठुलो सोरमा
कराए । जब ितनी कराए, तब सातवटा गजर्नले आफ्नो आवाज िनकाले । 4 जब
ती सातवटा गजर्नले आवाज िनकाल,े तब मलैे लखे् नै लागकेो िथएँ । तर मलैे
स्वगर्बाट यसो भनकेो आवाज सनुे,ँ “ ती सातवटा गजर्नले भनकेा कुरा गपु् त राख ।
यसलाई नलखे ।” 5 तब मलैे स्वगर्ितर आफ्नो दािहने हात उचालरे समु र पथृ् वीमा
उिभरहकेो स्वगर्दतूलाई दखेे ँ । 6 त्यसपिछ सदासवर्दा जीिवत रहनहुुन,े जसले स्वगर्
र त्यसमा भएका सबै थोक, पथृ् वी र त्यसमा भएका सबै थोक, समु र त्यसमा
भएका थोक स ृ ष् ट गन ुर्हुनकेो नाउमँा शपथ खाएर स्वगर्दतूले भन,े “अब त्यहाँ िढलो
हुनछैेन । 7 तर त्यस िदन सातौँ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुक् नै लाग्दा त्यस िदनमा
उहाँका सवेक अगमवक् ताहरूलाई घोषणा गन ुर्भएजस्तै त्यो रहस्य परमशे् वरले परुा
गन ुर्हुनछे ।” 8 तब स्वगर्बाट मलैे सनुकेो आवाजले फे र मलाई भन्यो, “जाऊ,
समु र जिमनमा उिभरहकेा स्वगर्दतूको हातमा भएको खलु्ला चमर्प को म ु ो लऊे
।” 9 जब म स्वगर्दतूकहाँ गएँ र त्यो सानो चमर्प को म ु ो माग,े तब ितनले मलाई
भन,े “चमर्प को म ु ो लाऊ र खाऊ । यसले ित ो पटेलाई िततो बनाउनछे, तर
ित ो मखुमा यो महजस्तै ग ु लयो हुनछे ।” 10 मलैे स्वगर्दतूको हातबाट त्यो सानो
चमर्प को म ु ो लएँ र त्यसलाई खाएँ । मरेो मखुमा त्यो महजस्तै ग ु लयो भयो,
तर मलैे यसलाई खाइसकेपिछ मरेो पटे िततो भयो । 11 अिन मलाई कसलैे भन्यो,
“धरैे मिनसहरू, जाितहरू, भाषाहरू र राजाहरूको बारेमा ितमीले फे र अगमवाणी
गन ुर्पछर् ।”

11
1 मलाई नाप् ने िनगालोको एउटा टाँगो िदइयो । “उठ र परमशे् वरको म न्दर र

वदेी, र जसले त्यसमा आराधना गदर्छन ्ितनीहरूको नाप लऊे भनी मलाई भिनयो ।
2 तर म न्दरदे ख बािहर चोकको भागलाई ननाप, िकनभने त्यो गरैयहूदीहरूलाई
िदइएको छ । ितनीहरूले बया लस मिहनासम्म पिव सहरलाई कुल्चनछेन ् ।
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3 मरेा दईु साक्षीलाई म १,२६० िदनका िन म्त भाङ् ाको लगुा लगाएर अगमवाणी
गनर् अिधकार िदनछुे ।” 4 यी साक्षीहरू दईुवटा जतैनुका रुखहरू र दईुवटा
सामदानहरू हुन,् जो पथृ्वीमा परमशे् वरको अिग उिभएका िथए । 5 यिद कसलैे
ितनीहरूलाई हािन गनर् चाहन्छ भन,े ितनीहरूका मखुबाट िनस्केर आउने आगोले
ितनीहरूका श हुरूलाई नाश पानछ । कसलैे ितनीहरूलाई हािन गनर् चाहन्छ
भन,े त्यसलाई पिन यसरी नै मा रनपुछर् । 6 यी साक्षीहरूसगँ अगमवाणी गरेको
समयमा पानी नपरोस ् भनी आकाश बन्द गन अिधकार िथयो । यी साक्षीहरूले
पानी पानर् सक् ने सम्मको अिधकार उनीहरूको अगमवाणीको समयमा पाएका
िथए । पानीलाई रगतमा प रवतर्न गनर् सक् ने र पथृ्वीलाई िविभन् न कारका
िवपि हरूबाट ितनीहरूलाई इच्छा लागकेो बलेामा हार गन श क् त ितनीहरूिसत
िथयो । 7 जब ितनीहरूले आफ्ना गवाही िसद ्ध्याउनछेन,् तब अतल कुण्डबाट
िनस्केर आउने पशलुे ितनीहरूको िवरु मा य ु गनछ । त्यसले ितनीहरूलाई िजत् नछे
र ितनीहरूलाई मानछ । 8 ितनीहरूका मतृ शरीरहरू ठुलो सहरको बािहर ग ल्लितर
पि रहनछेन ्(जसलाई साङ्केितक रूपमा सदोम र िम भिनन्छ) जहाँ ितनीहरूका
भु ु समा टाँिगनभुएको िथयो । 9 िकनिक साँढे ितन िदनसम्म हरेक राष् , जाित,

भाषा र मािनसहरूले ितनीहरूका मतृ शरीरलाई हनेछन ्। ितनीहरूले ितनीहरूलाई
िचहानमा गाड्न अनमुित िदनछैेनन ् । 10 पथृ्वीमा िजउनहेरू ितनीहरूको मतृ्यमुा
आन न्दत हुनछेन ्र उत्सव मनाउनछेन ्। ितनीहरूले एक-अकार्लाई उपहारहरू पिन
पठाउनछेन ् िकनभने ती दईु अगमवक् ताले पथृ्वीमा िजउनहेरूलाई सताएका िथए
। 11 तर साँढे ितन िदनपिछ परमशे् वरबाट आएको जीवनको सास ितनीहरूिभ
पस् नछे र ितनीहरू आफ्ना खु ामा उिभनछेन ् । ितनीहरूलाई दखे् नहेरू ठुलो
डरले भ रनछे । 12 तब ितनीहरूलाई स्वगर्बाट एउटा ठुलो आवाजले “यतामािथ
आओ” भनकेो ितनीहरूले सनु् नछेन ्। अिन ितनीहरूका श हुरूले हदेार्हदे ितनीहरू
बादलमािथ स्वगर्सम्मै जानछेन ् । 13 त्यसै घडीमा त्यहाँ ठुलो भकूम् प जानछे,
र सहरको दसौँ भाग पणूर् रूपमा िवनाश हुनछे । त्यस भकू म् पमा सात हजार
मािनस मा रनछेन ् र बाँचकेाहरूले डराउदँै स्वगर्का परमशे् वरलाई मिहमा िदनछेन ्
। 14 दो ो िवपि िबितगयो । हरे, ते ो िवपि चाँडै आउँदै छ । 15 तब सातौँ
स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके, र स्वगर्मा ठुलो स्वरमा यसो भिनयो, “ससंारको
राज् य हा ा भ ु र उहाँका ीष् टको राज् य भएको छ । उहाँले सदासवर्दा राज्य
गन ुर्हुनछे ।” 16 त्यसपिछ चौिबस जना धमर्-गरुु जो ितनीहरूको िसहंासनअिग आ-
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आफ्ना आसनमा परमशे् वरको उप स्थितमा घोप् टो परेर अनहुार िनहुराएर बिसरहकेा
िथए, ितनीहरूले परमशे् वरको आराधना गरे । 17 ितनीहरूले भन,े “सवर्श क् तमान ्
परम भु परमशे् वर हामी तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छौ,ँ जो हुनहुुन्छ र जो हुनहुुन्थ् यो,
िकनिक तपाईंले महान ् श क् त लनभुएको छ र राज्य गनर् थाल्नभुएको छ ।
18 ससंारका राष् हरू ोिधत भएका िथए, तर तपाईंको ोध आएको छ ।
मतृकहरूको न्याय गन समय आएको छ, र तपाईंका दास अगमवक् ताहरू सन्तहरू,
जो िवश् वासीहरू हुन,् र जो तपाईंको नाउमँा डराउछँन,् मह  वहीन र श क् तशाली
दवुलैाई इनाम िदने समय र पथृ्वीलाई नाश गनहरूलाई नाश गन समय आएको छ
।” 19 तब स्वगर्मा परमशे् वरको म न् दर खो लयो र म न् दरिभ ै उहाँको करारको
सन्दकु दे खयो । त् यहाँ ज्योितका चमकहरू, गजर्नहरू, च ाङको आवाजसाथै
भकू म् प गयो, र ठुला-ठुला अिसना परेका िथए ।

12
1 स्वगर्मा एउटा ठुलो िचह् दे खयोः सयूर् पिहरेकी तथा चन् मालाई आफ्नो

पतैलामिुन कुल्चकेी स् ीले बा वटा तारा भएको मकुुटलाई पिहरेकी िथई । 2 त्यो
गभर्वती िथई, र बालक जन्माउने सव-वदेनामा िचच् च्याइरहकेी िथई । 3 त्यसपिछ
स्वगर्मा अक िचह् दे खयोः हरे ! त्यहाँ ठुलो रातो सातवटा टाउका र दसवटा
िसङ र त्यसको टाउकोमा सातवटा मकुुट लगाएको एउटा ठुलो रातो पश ु िथयो
। 4 त्यसको पचु्छरले स्वगर्मा भएको एक-ितहाइ तारालाई सोहोरेर ितनीहरूलाई
पथृ्वीमा खसाल्यो । बालक जन्माउन लागकेी त्यस स् ीको अिग त्यो डरलाग्दो
पश ु उिभयो तािक त्यसले त्यसको बालकलाई जन्माउने िबि कै िनल्न सकोस ् ।
5 त्यसले एउटा बालकलाई जन्माई, जसले फलामको लौरोसगँै सबै जाितमािथ
शासन गनछ । त्यसको बालकलाई खोसरे परमशे् वर र उहाँको िसहंासनितर लिगयो
। 6 अिन त्यो स् ी उजाड-स्थानिभ भागी, जहाँ परमशे् वरले त्यसको िन म्त
ठाउँ तयार पान ुर्भएको िथयो, तािक बा सय साठी िदनसम्म त्यसलाई हरेचाह
गनर् सिकयोस ् । 7 अब स्वगर्मा य ु भयो । िमखाएल र ितनका दतूहरूले त्यस
पशकुो िवरु मा लडाइँ गरे, अिन अिजङ्गर र त्यसका दतूहरूले पिन लडाइँ गरे ।
8 तर िजत् नका िन म्त त्यो अिजङ्गरसगँ पयार्प् त बल िथएन । त्यसकारण, स्वगर्मा
त्यसको र त्यसका दतूहरूका िन म्त कुनै ठाउँ भएन । 9 त्यो ठुलो अिजङ्गर अथार्त ्
ाचीन सपर् जसलाई दषु् ट वा शतैान भिनन्थ्यो, जसले सारा ससंारलाई छल गछर्,
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त्यसलाई पथृ्वीमा फ्याँिकयो र त्यसका दतूहरूलाई पिन त्यससगँै पथृ्वीमा फ्याँिकयो
। 10 तब मलैे स्वगर्मा एउटा ठुलो आवाज सनुेःँ “अब मु क् त, श क् त, हा ा
परमशे् वरको राज्य, ीष् टको अिधकार आएका छन ्। िकनभने हा ा भाइहरूलाई
दोष लगाउने फ्याँिकएको छ, जसले परमशे् वरको साम ु ितनीहरूलाई िदनरात दोष
लगाउथँ्यो । 11 ितनीहरूले त्यसलाई थमुाको रगत ारा र वचनको साक्षी ारा िजत,े
िकनिक ितनीहरूले मतृ्यसुम्मै पिन आफ्नो जीवनलाई मे गरेनन ्। 12 त्यसकारण,
हे स्वगर् र त्यसमा रहनहेरू ितमीहरू सबै रमाओ । तर पथृ्वी र समु लाई िधक् कार
! िकनिक शतैान ितमीहरूकहाँ तल गएको छ । त्यो डरलाग्दो रसले भ रएको
छ, िकनभने त्योसगँ थोरै मा समय छ भनरे त्यसलाई थाहा छ । 13 आफू
पथृ् वीमा फ्याँिकएको कुरा जब अिजङ्गरले महससु गर् यो, तब त्यसले बालक
जन्माउने स् ीलाई सतायो । 14 अिन सपर्को उप स्थितबािहर तयार पारेको ठाउँ
उजाड-स्थानमा उडरे जानका िन म्त त्यस स् ीलाई एउटा ठुलो गरुडको दइुवटा
पखटेा िदइयो । यो त्यही ठाउँ िथयो जहाँ त्यसलाई एक समय, समयहरू र आधा
समयका िन म्त वास्ता गनर् सिकन्थ्यो । 15 त्यस स् ीलाई बाढीले बगाएर टाढा
लजैाओस ्भनरे त्यस सपर्ले आफ्नो मखुबाट पानीको निदजस्तै िनकाल्यो । 16 तर
पथृ्वीले स् ीलाई सहायता गर् यो । अिजङ्गरले आफ्नो मखुबाट िनकालकेो नदी
पथृ्वीले आफ्नो मखु उघारेर िनल्यो । 17 त्यसपिछ त्यो अिजङ्गर स् ी ित ोिधत
भयो अिन परमशे् वरको आज्ञा पालन गन र यशेकूो बारेमा गवाही िदने त्यसका
बाँकी रहकेा सन्तानहरूसगँ य ु गनर् गयो । 18 तब त्यो अिजङ्गर समु िकनारको
बालवुामािथ उिभयो ।

13
1 त्यसपिछ मलैे सम ु बाट एउटा पश ु आइरहकेो दखेे ँ । त्यसको दसवटा िसङ

र सातवटा टाउका िथए । त्यसका िसङहरूमािथ दसवटा मकुुट िथए, र हरेक
टाउकामािथ ईश् वर-िनन्दाका नाउहँरू िथए । 2 मलैे दखेकेो त्यो पश ु िचतवुाजस्तै
िथयो । त्यसका खु ाहरू भालकुा जस्ता िथए, र त्यसको मखु िसहंको जस्तो िथयो ।
त्यसलाई शासन गनर्को िन म्त एउटा अिजङ्गरले आफ्नो श क् त, आफ्नो िसहंासन
र आफ्नो महान ्अिधकार िदयो । 3 त्यो पशकुो टाउकामा गिहरो चोट िथयो, जसले
मतृ्यसुम्म लजैान सक् थ्यो, तर त्यो घाउ िनको भयो । र सारा पथृ्वी अच म्मत भयो र
ितनीहरूले त्यस पशलुाई प ाए । 4 ितनीहरूले अिजङ्गरको पिन आराधना गदर्थ,े
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िकनिक त्यसले आफ्नो अिधकार त्यस पशलुाई िदएको िथयो । “यो पशजुस्तो
अरू को छ र ?” र “यसको िवरु मा कसले लडाइँ गनर् सक्छ र ?” भन्दै
ितनीहरूले त्यस पशलुाई आराधना गरे । 5 त्यसको मखुमा घमण्डका वचनहरू
बोल्न र ईश् वर-िनन्दा गन वचनहरू बोल्न िदइयो । त्यसलाई बया लस मिहनाको
िन म्त अिधकार गनर् अनमुित िदइएको िथयो । 6 त्यसलै,े परमशे् वरको िवरु ईश् वर-
िनन्दा गनर्, उहाँको नाउ,ँ उहाँको वासस्थान र स्वगर्मा बस् नहेरूका िवरु मा िनन्दा
गनर् त्यस पशलुे आफ्नो मखु खोल्यो । 7 िवश् वासीहरूसगँ य ु गनर् र ितनीहरूलाई
िजत् न त्यो पशलुाई अनमुित िदइएको िथयो । अिन हरेक जाित, मािनस, भाषा, र
राष् मािथ पिन अिधकार िदइएको िथयो । 8 पथृ्वीमा बस् ने सबै मािनसले त्यो पशकुो
पजुा गनछन,् जसको नाउँ ससंारको स ृ ष् टदे ख नै मा रनभुएका थमुाको जीवनको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ्। 9 कसकैो कान छ भन,े त्यसले सनुोस ्। 10 कसलैाई
कैदमा लजैानछु भन,े त्यो कैदमा जानछे । यिद कोही तरवारसगँै मा रनछु भन,े
त्यो तरवारले नै मा रनछे । धयैर्, सहनिशलता, र िवश् वासका िन म्त जो पिव छन ्
यसकैा िन म्त यहाँ बोलावट छ । 11 तब मलैे पथृ्वीबाट आइरहकेो अक पशु दखेे ँ ।
त्यसका थमुाका जस्ता दईुवटा िसङ िथए, र त्यसले अिजङ्गरले जस्तै गरी बोल्यो
। 12 त्यसले पिहले पशकुो उप स्थितमा सबै श क् तको अभ्यास गर् यो, अिन पथृ्वी
र त्यहाँ बस् ने मािनसहरूलाई त्यसले पिहले पशलुाई पजुा गनर् लगाउथँ्यो, जसको
घातक घाउ िनको भएको िथयो । 13 त्यसले श क् तशाली आश् चयर्कमर् पिन दखेायो
। त्यसले मािनसहरूका अगािड स्वगर्बाट पथृ्वीमा आगो झान कामसमते गर् यो
। 14 श क् तशाली िचह्हरू ारा यसलाई त्यसो गन अनमुित िदइयो । दो ो पशलुे
पथृ्वीमा भएका मािनसहरूलाई छल गर् यो । त्यसले पिहलो पशलुाई आदर गनर्का
िन म्त ितनीहरूलाई त्यसको एउटा मिूतर् बनाउन लगायो । त्यस पशलुाई तरवारको
चोट लागकेो िथयो, तरै पिन त्यो जीिवत भयो । 15 त्यसलाई त्यो पशकुो मिूतर्लाई
जीिवत पान अनमुित िदइयो, जसले गदार् त्यो मिूतर्ले बोल्न सकोस ् र त्यस पशकुो
मिूतर्लाई पजुा गनर् इन्कार गनहरू मा रन सकून ् । 16 अिन त्यसले श क् तशाली र
मह वहीन, धनी र ग रब, स्वतन् र कमारा हरेकलाई दािहने हात वा िनधारमा िचह्
लगाउन दबाब िदयो । 17 त्यो पशकुो िचह् नभएकाहरूका िन म्त िकन् न वा बचे् न
असम्भव हुन्थ्यो । त्यो पशकुो िचह्ले त्यसको नाउकँो सङ्ख्यालाई ितिनिधत्व
गदर्छ । 18 यसले ब ु को आव्हान गछर् । कससैगँ अन्तद ृर् ष् ट छ भन,े त्यसले
पशकुो सङ्ख्या िहसाब गरोस ्। िकनिक त्यो सङ्ख्या मानव-जाितको िन म्त हो ।
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यो सङ्ख्या ६६६ हो ।

14
1मलैे िसयोन पवर्तमा थमुा उिभरहनभुएको हरेेँ र दखेे ँ । उहाँसगँ १,४४, ००० िथए,

जोसगँ उहाँको नाउँ र उहाँका िपताको नाउँ ितनीहरूका िनधारमा ले खएका िथए ।
2 मलैे धरैे पानीको आवाजजस्तै र ठुलो गजर्नको आवाजजस्तो स्वगर्बाट आएको
एउटा सोर सनुे ँ । मलै े सनुकेो त्यो आवाज वीणा बजाउनहेरूले आफ्ना वीणाहरू
बजाइरहकेा सोरजस्तो िथयो । 3 धमर्-गरुुहरू, चार जीिवत ाणीहरू र िसहंासनका
अगािड ितनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाए । पथृ् वीबाट ल्याइएका १,४४, ००० बाहके
अरू कसलैे पिन त्यो गीत िसक् न सक्दनैथ्यो । 4 ियनीहरू जसले आफैलाई
स् ीहरूिसत लसपस गरेका िथएनन,् िकनिक ितनीहरूले अनिैतकतादे ख आफूलाई
श ु राखकेा िथए । यी ितनीहरू हुन,् जो थमुा जहाँ-जहाँ जानहुुन्छ ितनीहरूले
उहाँलाई त्यता-त्यता प ाउँछन ् । परमशे् वर र थमुाका िन म्त ियनीहरू पिहलो
फलको रूपमा मानव-जाितबाट ल्याइएकाहरू हुन ् । 5 ितनीहरूका मखुमा कुनै
झटु पाइएन; ितनीहरू दोषरिहत िथए । 6 तब मलैे अक स्वगर्दतूलाई आकाशको
िबचमा उिडरहकेो दखेे;ँ पथृ् वीमा बस् ने हरेक जाित, कुल, भाषा, र मािनसलाई
ससुमाचार घोषणा गनर् ितनीसगँ अनन्त सन्दशे िथयो । 7 ितनले चक सोरसगँ
कराएर भन,े “परमशे् वरसगँ डराओ र उहाँलाई मिहमा दऊे । िकनिक उहाँको
इन्साफको घडी आएको छ । उहाँलाई आराधना गर, जसले स्वगर्, पथृ् वी, समु
र पानीका मलुहरू बनाउनभुयो ।” 8 अक दो ो स्वगर्दतूले यसो भन्दै प ाए,
“पतन, महान ्बिेबलोनको पतन भएको छ, जसले त्यसको अनिैतक कुवासनाको
म सबै जाितलाई िपउन लगाई ।” 9 अिन अक ते ो स्वगर्दतूले चक सोरमा
यसो भन्दै ितनीहरूलाई प ाए, “यिद कसलैे त्यस पशु र उसको मिूतर्लाई पजुा
गदर्छ, र िनधारमा वा उसको हातमा छाप लगाँउछ भन,े 10 उसले पिन परमशे् वरको

ोधबाट केही म िपउनछे, जनु उहाँको ोधको कचौरामा खन्याइएको छ ।
जसले यो िपउँछ त्यसलाई परमशे् वरका पिव स्वगर्दतूहरू र थमुाको अगािड आगो
र गन्धकमा यातना िदइनछे । 11 ितनीहरूको वदेनाबाट धवुाँ सदासवर्दाका िनम्त
मािथितर जान्छ; पशु र त्यसको मिूतर् पजू् नहेरू र त्यसको नाउकँो छाप लनहेरूले
िदन वा रातमा किहल्यै िव ाम पाउनछैेनन ् । 12 पिव हरूको धयैर्का िन म्त यहाँ
एउटा बोलावट छ, जसले परमशे् वरको आज्ञा पालन गदर्छन ् र यशेमूा िवश् वास
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राख्छन ्।” 13 मलैे स्वगर्बाट यसो भनकेो एउटा सोर सनुे,ँ “यो लखेः भमुा मनहरू
धन्यका हुन ्।” “हो,” आत्मा भन् नहुुन्छ, “तािक ितनीहरूले आफ्नो प र मबाट
िव ाम पाउन सकून,् िकनिक ितनीहरूका कामले ितनीहरूलाई प ाउनछेन ् ।”
14 मलैे हरेेँ र त्यहाँ एउटा सतेो बादल िथयो, बादलमािथ बस् नभुएको एक जना
मािनसका पु जस्तलैाई दखेे ँ । उहाँको िशरमा एउटा सनुको मकुुट र उहाँको हातमा
धा रलो हिँसया िथयो । 15 त्यसपिछ अक स्वगर्दतू म न्दरबाट बािहर आए र
बादलमािथ बस् नहुुनलेाई चक सोरसगँ बोलाएः “तपाईंको हिँसया लनहुोस ्र कटनी
गनर् सरुु गन ुर्होस ् । िकनभने कटनीको समय आएको छ, िकनिक पथृ् वीको बाली
पािकसकेको छ ।” 16 तब बादलमािथ बस् नहुुनलेे आफ्नो हिँसया पथृ् वीमािथ
चलाउनभुयो, र पथृ् वीमा कटनी भयो । 17 स्वगर्मा भएको म न्दरबाट अक
स्वगर्दतू बािहर आए; ितनीसगँ पिन एउटा धा रलो हिँसया िथयो । 18 अझ अक
स्वगर्दतू धपू वदेीबाट आए, जोसगँ आगोमािथ अिधकार िथयो । जोिसत धा रलो
हिँसया िथयो, उनलाई उहाँले चक सोरले बोलाउनभुयो, “ित ो धा रलो हिँसया
चलाऊ र पथृ् वीका अङ्गरुहरूको झपु्पालाई जम्मा गर, िकनभने ितनीहरूका
अङ्गरुहरू पािकसकेका छन ।्” 19 ती स्वगर्दतूले आफ्नो हिँसया पथृ् वीमा चलाए र
पथृ् वीका अङ्गरुको फसल जम्मा गरे । परमशे् वरको ोधको ठुलो दाख कोलिभ
फा लिदए । 20 सहर बािहरबाट दाखको कोल भ रयो र घोडाको लगामको
उच् चाइसम्म रगत पो खयो, िकनिक यो १,६०० िकलोिमटरसम्म फै लएको िथयो
।

15
1 तब मलैे अक अचम्म र श क् तशाली िचह् स्वगर्मा दखेःे त्यहाँ सात

जना स्वगर्दतूले सातवटा िवपि लएका िथए जनुचािह ँ अ न्तम िवपि हरू िथए,
िकनिक ितनीहरूमा परमशे् वरको ोध परुा भएको िथयो । 2 मलैे आगोसगँ
िमिसएको काँचको समु जस्तो केही दखेा परेको दखेे ँ । त्यहाँ सम ु को छेउमा पश,ु
त्यसको मिूतर् र नाउकँो सङ्ख्यामािथ ितिनिधत्व गद िवजय पाउनहेरू उिभएका
िथए । परमशे् वरले िदनभुएको वीणा ितनीहरूले पि रहकेा िथए । 3 ितनीहरूले
परमशे् वरका दास मोशा र थमुाको गीत गाइरहकेा िथएः “हे सवर्श क् तमान ्परम भु
परमशे् वर, तपाईंका कामहरू महान ् र आश् चयर्पणू र् छन ् । हे जाितहरूका राजा,
तपाईंका मागर्हरू न्यायी र सत्य छन ् । 4 हे भ,ु तपाईंको नाउकँो मिहमा कसले
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गदन र ? तपाईंसगँ को डराउदँनै ? िकनिक तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ । सबै
जाित आएर तपाईंको अगािड आराधना गछर्न ् िकनभने तपाईंका धािमर्क कायर्हरू
कट ग रएका छन ्। 5 यी कुरापिछ मलैे हरे,ँ र स्वगर्मा गवाहीको पालको म न्दर

उघा रयो । 6 सतुीको च म्कलो पोशाक लगाएर र सनुको िफ ा छातीको व रप र
लगाएर सात जना स्वगर्दतू सातवटा िवपि लएर महा-पिव स्थानबाट बािहर
आए । 7 चार जीिवत ाणीमध्ये एउटाले सदाकाल िजउनहुुने परमशे् वरको ोधले
भ रएको सनुका सातवटा कचौरा ती स्वगर्दतूहरूलाई िदए । 8 परमशे् वरको मिहमा
र उहाँको श क् तले म न्दर धवुाँले भ रएको िथयो । ती सात स्वगर्दतूका सातवटा
िवपि परुा नहुञ् जलेसम्म कोही पिन त्यसिभ पस् न सकेन ।

16
1 म न्दरदे ख आएको एउटा चक सोरले सात जना स्वगर्दतूलाई यसो भनरे

बोलाएको मलैे सनुे,ँ “जाऊ र परमशे् वरको ोधका सातवटा कचौरा पथृ्वीमा
खन्याओ ।” 2 पिहलो स्वगर्दतू गए र आफ्नो कचौरा पथृ्वीमा खन्याए । त्यस
पशकुो छाप हुने र त्यसको मिूतर्लाई पजुा गन मािनसहरूलाई िघनलाग्दा र पीडादायी
घाउहरू आए । 3 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा समु मा खनाए । अिन यो
मरेको मािनसको रगतजस्तो भयो, र समु मा भएका हरेक जीिवत ाणीहरू मरे
। 4 ते ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा नदी र पानीका मलूहरूिभ खन्याए, र ती
रगत भए । 5 पानीको स्वगर्दतूले यसो भनकेो मलैे सनुे,ँ “तपाईं धम हुनहुुन्छ, जो
हुनहुुन्छ, हुनहुुन्थ्यो, र पिव जन हुनहुुन्छ, िकनिक यी कुराहरूलाई तपाईंले न्याय
गन ुर्भयो । 6 िकनभने ितनीहरूले िवश् वासी र अगमवक् ताहरूको रगत बगाएका
छन,् तपाईंले ितनीहरूलाई रगत िपउन िदनभुयो, ितनीहरू यसकैो योग्य छन ् ।”
7 वदेीले जवाफ िदएको मलैे सनुे,ँ “हो, सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर, तपाईंका
न्याय सत्य र धािमर्क छन ्।” 8 चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सयूर्मा खन्याए,
र त्यसलाई मािनसहरूलाई आगोले डढाउने अनमुित िदइएको िथयो । 9 ितनीहरू
चण्ड ताप ारा डढ,े र ितनीहरूले यस िवपि हरूमािथ श क् त भएका परमशे् वरको

नाउकँो िनन्दा गरे । ितनीहरूले पश् चा ाप गरेनन ् वा उहाँलाई मिहमा िदएनन ् ।
10 पाँचौँ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यस पशकुो िसहंासनमा खन्याए, र त्यसको
राज्यलाई अन्धकारले ढाक्यो । ितनीहरूले कष् टमा आ-आफ्नो िज ो चपाए ।
11 ितनीहरूका पीडा र घाउहरूका कारण स्वगर्का ितनीहरूले परमशे् वरको नाउकँो
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िनन्दा गरे, र अझै पिन ितनीहरूले गरेका कामबाट पश् चा ाप गनर् ितनीहरूले इन्कार
गरे । 12 छैटौँ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा महानदी य ू े टसमा खन्याए । पवूर्बाट
आउनहुुने राजाहरूका िन म्त बाटो तयार गनर् त्यो नदीको पानी सकु्यो । 13 मलैे
अिजङ्गर, पशु र झटुो अगमवक् ताका मखुहरूबाट भ्यागतुाजस्ता ितनवटा अशु
आत्मा बािहर िन स्करहकेो दखेे ँ । 14 िकनिक ितनीहरू दषु् टका आत्माहरू िथए
जसले आश् चयर्पणू र् िचह्को दशर्न गदर्छन ्। ितनीहरू सारा ससंारका राजाहरूकहाँ
गएर सवर्श क् तमान ् परमशे् वरको महान ् िदनको य ु का लािग ितनीहरूलाई सगँसगँै
भलेा गछर्न ्। 15 “हरे, म एउटा चोरजस्तै गरेर आउनछुे; धन्य हो त्यो मािनस जो
जागा रहन्छ, जसले आफ्ना वस् हरू राख्तछ, तािक ऊ नाङ्गै बािहर जान नपरोस ्र
ितनीहरूले उसको लाजमद अवस्था दखे् न नपरोस ्।” 16 ितनीहरूले उनीहरूलाई
एकै ठाउँमा ल्याए जसलाई िह ू भाषामा आर-मागे ोन भिनन्छ । 17 तब सातौँ
स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए । त्यसपिछ िसहंासन र म न्दरबाट यसो
भन्दै एउटा चक सोर आयो, “िस एको छ ।” 18 त्यहाँ िबजलुीहरू च म्कए,
गजर्न र आवाजहरू र डरलाग्दो भकूम्प गयोः यित डरलाग्दो भकूम्प गयो िक
पथृ्वीमा मािनसहरू स ृ ष् ट भएदे ख यित ठुलो भकूम्प किहल्यै गएको िथएन ।
19 त्यो ठुलो नगर ितन भागमा िवभाजन भयो, र जाितहरूका सहरहरू नष् ट भए ।
अिन परमशे् वरले त्यो महान ्बिेबलोन भनरे मनमा बोलाउनभुयो, र उहाँको आफ्नो
डरलाग्दो ोधको म ले भ रएको कचौरा त्यस सहरलाई िदनभुयो । 20 हरेक टापु
हराएर गयो, र पवर्तहरू फे र भे ाइएनन ्। 21 आकाशबाट ठुला-ठुला अिसनाहरू
मािनसहरूमािथ बसन लागे । अिसनाको िवपि का कारण ितनीहरूले परमशे् वरलाई
सराप,े िकनिक त्यो िवपि अित नै डरलाग्दो िथयो ।

17
1 सातवटा कचौरा लएका सात जना स्वगर्दतूमध्ये एक जनाले मकहाँ आएर

भन,े “आऊ, म ितमीलाई धरैे पानीमािथ बसकेी त्यस महावशे्यालाई िदएको
दण्डलाई दखेाउनछुे । 2 त्यससगँ पथृ्वीका राजाहरूले यौन अनिैतकता गरेका
छन ् । पथृ्वीका बािसन्दाहरू त्यसको यौन अनिैतकताको म ले मातकेा छन ् ।”
3 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर उजाड-स्थानितर लग,े र िनन्दा गन
परैु नाउहँरूले भ रएकी रातो रङको पशमुािथ बसकेी एउटी स् ीलाई मलैे दखेे ँ ।
त्यस जनावरको सातवटा टाउका र दसवटा िसङ िथए । 4 त्यस स् ीले बजैनी र
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रातो चहिकलो पोशाक लगाएकी र सनु, बहुमलू्य मिण र मोतीहरूले िसगँा रएकी
िथई । िघनलाग्दा कुराहरू र यौन अनिैतकताका अशु थोकहरूले भ रएको एउटा
सनुको कचौरा त्यसले हातमा समाितरहकेी िथई । 5 एउटा रहस्यको अथर् भएको
नाउँ त्यसको िनधारमा ले खएको िथयोः “पथृ्वीमा भएका िघनलाग्दा कुराहरू र
वशे्याहरूकी आमा महान ् बिेबलोन ।” 6 मलैे त्यस स् ीले िवश् वासीहरूको रगत
र यशेकूो िन म्त सिहद भएकाहरूको रगत िपएर मातकेी दखेे ँ । जब मलैे त्यसलाई
दखेे,ँ तब म सार् है नै चिकत भएँ । 7 तर स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमी िकन
चिकत हुन्छौँ ? म ितमीलाई त्यो स् ी र त्यसलाई बोक् ने सातवटा टाउका र
दसवटा िसङ भएको पशकुो रहस्यको अथर् बताउनछुे । 8 ितमीले दखेकेो त्यो पश ु
अ स्तत्वमा िथयो र अिहले अ स्तत्वमा छैन, तर अगाध खाँदबाट मािथ िनस्कन
लागकेो छ । तब यो िवनाशितर जानछे । पथृ्वीमा िजउनहेरू जसका नाउँ ससंारको
उत्पि दे ख जीवनको पसु्तकमा ले खएका छैनन,् ितनीहरू त्यो पशलुाई दखेरे
चिकत पनछन,् िकनभने त्यो अ स्तत्वमा िथयो, अिहले अ स्तत्वमा छैन, तर
आउनै लागकेो छ । 9 यसले ब ु भएको मनलाई आव्हान गछर् । सातवटा टाउका
सातवटा डाँडा हुन ्जसमािथ त्यो स् ी बसकेी छे । 10 ितनीहरू सात राजाहरू पिन
हुन ् । पाँच जना राजा पतन भइसकेका छन,् एक जना अ स्तत्वमा छ, र एक
जना अिहलसेम्म आएको छैन । जब त्यो आउँछ, तब केही समयका लािग रहन्छ
। 11 त्यो पश ु अ स्तत्वमा िथयो, तर अिहले अ स्तत्वमा छैन । त्यो आफँै पिन
आठौँ राजा हो, तर ती सात राजामध् ये त्यो एक हो, तर त्यो नष् ट हुन गइरहकेो छ ।
12 ितमीले दखेकेा दसवटा िसङ दस जना राजा हुन,् जसले अिहलसेम्म राज्य ाप् त
गरेका छैनन,् तर त्यो पशसुगँै ितनीहरूले एक घण्टाका िन म्त राजाकै अिधकार
ाप् त गनछन ् । 13 ियनीहरूको एउटै िवचार छ, र ितनीहरूले आफ्नो श क् त र

अिधकार त्यो पशलुाई िदन्छन ् । 14 ितनीहरूले थमुाको िवरु मा लडाइँ गनछन ्
। तर थमुाले ितनीहरूलाई िजत् नहुुनछे, िकनभने उहाँ भहुरूका भु र राजाहरूका
राजा हुनहुुन्छ, र उहाँसगँ हुनहेरू बोलाइएका, छािनएका र िवश् वासयोग्यहरू हुन ्।”
15ती स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमीले दखेकेो पानीमािथ जहाँ त्यो वशे्या बसकेी छे,
त्यो पानी मािनसहरू, िभड, जाित र भाषाहरू हुन ् ।” 16 ितमीले दखेकेा दसवटा
िसङ र त्यो पशलुे त्यो वशे्यालाई घणृा गनछन ् । ितनीहरूले त्यसलाई एकलो र
नाङगै पारेर त्यसको शरीरलाई िसद्ध्याउनछेन,् र त्यसलाई ितनीहरूले आगोले
पणू र् रूपमा डढाउनछेन ् । 17 िकनभने परमशे् वरको वचन परुा नहोउञ् जलेसम्म
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एउटै मनको भई ितनीहरूले आफ्नो अिधकार त्यो पशलुाई राज्य गनर् िदन उहाँको
उ ेश्य परुा हुनलाई परमशे् वरले यस्तो िवचार ह लिदनभुयो । 18 ितमीले दखेकेो
त्यो स् ी पथृ्वीका राजाहरूमािथ शासन गन महानगरी हो ।”

18
1 यी कुराहरूपिछ मलैे अक स्वगर्दतू स्वगर्बाट तल झ ररहकेो दखेे ँ । उनीसगँ

ठुलो श क् त िथयो, र उनको मिहमा ारा पथृ् वी उज्यालो भएको िथयो । 2 उनी
श क् तशाली चक सोरले यसो भन्दै कराए, “पतन, महान ् बिेबलोनको पतन
भएको छ, त्यो दषु् ट आत्माहरूका िन म्त एक वासस्थान, हरेक अशु आत्माका
लािग वासस्थान र हरेक अशु र घिृणत चराको एक वासस्थान भएकी छे ।
3 िकनभने सबै जाितले त्यसको अनिैतक कामवासनाको म िपएका छन ।् पथृ्वीका
राजाहरूले त्यससगँ अनिैतक काम गरेका छन ्। त्यसको िवलािसताको श क् तको
जीवन यापनबाट पथृ् वीका ापारीहरू धरैे धनी भएका छन ् ।” 4 त्यसपिछ मलैे
स्वगर्बाट यसो भनकेो अक आवाज सनुे,ँ “मरेा मािनसहरू हो, त्यसबाट बािहर
आओ, तािक ितमीहरू त्यसका पापहरूमा सहभागी बन् न ु नपरोस,् र त्यसका कुनै
पिन िवपि ितमीहरूले भोग् न ु नपरोस ् । 5 त्यसका पापहरूको थु ो स्वगर्जस्तै
अग्लो भएको छ, र परमशे् वरले त्यसका दषु् ट कामहरूको सम्झना गन ुर्भएको
छ । 6 जसरी त्यसले अरूलाई िदएकी िथई, त्यसरी नै त्यसलाई फकार्इदओे र
त्यसले जे गरेकी छे िफतार् ग रदओे । त्यसले कचौरामा जे िमसाएकी िथई, त्यसको
दोब्बर हुने गरी त्यसलाई दओे । 7 जसरी त्यसले आफँैलाई मिहिमत तलु्याई र
सखुिवलासमा जीवन िबताएकी िथई, त्यसरी नै त्यसलाई यातना र शोक दओे ।
िकनभने त्यसले आफ्नो दयमा भनकेी छे, ‘म रानीजस्तै भएर बसकेी छु , म
एक िवधवा होइन,ँ र मलैे किहल्यै शोक हने ुर्पनछैन ।’ 8 त्यसकारण, त्यसमािथ
एकै िदनमा मतृ्य,ु शोक र अिनकालका िवपि आइपनछन ्। त्यसलाई आगो ारा
भस्म पा रनछे, िकनभने परम भु परमशे् वर श क् तशाली हुनहुुन्छ, र उहाँ त्यसको
न् यायकतार् हुनहुुन्छ ।” 9 पथृ् वीका राजाहरूले त्यससगँ अनिैतक यौन काम गरे र
त्यसले िनयन् णदे ख बािहर गएर बलकेो धवुाँ दखेरे त्यससगँै रुने र िवलाप गनछ
। 10 ितनीहरूले त्यसको यातनाको डरलाई दखेरे टाढै उिभएर यसो भन् नछेन,्
“िधकार, िधकार त्यस महान ् सहरलाई, श क् तशाली सहर बिेबलोन ! िकनिक
एकै घडीमा तरेो न्याय आएको छ ।” 11 पथृ्वीका ापारीहरूले त्यसको लािग
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रुने र िवलाप गनछन,् िकनिक त्यस समयदे ख कसलैे पिन त्यसका सामानहरू
िकन् नछैेन । 12 सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर, मोती, िमिहन सतुी कपडा, बजैनी,
रेसम, चहिकलो रङ सबै िकिसमका सगु न्धत काठ, हरेक कारका ह स्तहाडका
भाँडाहरू, हरेक बहुमलू्य काठबाट बनकेो भाँडा, काँसा, फलाम, िसङ्गमरमर,
13तजेपात, मसला, धपू, मरूर्, सगु न्धत धपू, दाखम , तले, मिसनो िपठो, गहु,ँ गाई,
भडेा, घोडाहरू र रथहरू, र दासहरू र मानव आत्माहरू । 14 तरेो सबै श क् तले तैंले
चाहकेो फल तबँाट गइसकेको छ । तरेा सबै सखुिवलास र वभैवहरू गमुकेा छन,्
ती फे र किहल्यै भे टनछैेनन ् । 15 यी सामानका व् यापारीहरू जसले व् यापार ारा
धन कमाएका िथए, ितनीहरूले त्यसमा प रआउने यातनाको डरले टाढै उिभएर
रुने र चक गरी िवलाप गनछन ्। 16 ितनीहरूले भन् नछेन,् “िधकार महान ्सहर,
तलँाई िधकार, त्यो जसले मलमल, बजैनी र रातो रङको कपडा लगाएर सनु, मोती
र बहुमलू्य गहनाहरूले िसगँा रएकी िथइस ् । 17 एकै घडीमा सबै सम्पि नष् ट
भएका छन ् ।” हरेक जहाजको कप् तान, हरेक या ा गन मािनस, नािवकहरू र
समु मा ापार गनहरू टाढै उिभए । 18 त्यो जलकेो धवुाँ दखेरे ितनीहरू कराए ।
ितनीहरूले भन,े “योजस्तो महान ्सहर अरू कुन छ र ?” 19 ितनीहरूले आफ्ना
टाउकामा धलुो फ्याँकेर रुँदै र कराउँदै िवलाप गरे, “िधक् कार, महान ् सहरलाई
िधक् कार, जहाँ सम ु मा ितनीहरूका जहाज हुनहेरू त्यसको सम्पि बाट धनी भएका
िथए । िकनिक एकै क्षणमा त्यो नष् ट पा रएकी छे ।” 20 स्वगर्, त्यसमािथ
आनन्द गर, िवश् वासीहरू, े रतहरू र अगमवक् ताहरू, िकनिक परमशे् वरले
ितमीहरूमािथको न् याय त्यसमािथ ल्याउनभुएको छ ।” 21 एक जना श क् तशाली
स्वगर्दतूले जाँतोजस्तो एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भन्दै सम ु मा फाल,े “यस कारले
बिेबलोन, महान ् सहर िहसंात्मक त रकाले तल खसा लनछे र त्यसलाई फे र
किहल्यै दे खनछैेन । 22 वीणाको स्वर, सङ्गीतकारहरू, बाँसरुी बजाउनहेरू र
तरुही फुक् नहेरूको धनु तमँा फे र किहल् यै सिुननछैेन । कुनै पिन का रगर तमँािथ
भटेाइनछैेन । कुनै पिन जाँतोको आवाज तमँा किहल् यै सिुननछैेन । 23 ब ीको
ज्योित तमँा किहल् यै चम्कनछैेन । दलुहा र दलुहीको आवाज तमँा किहल् यै
सिुननछैेन, िकनभने तरेा ापारीहरू पथृ् वीका राजकुमारहरू िथए, र जाितहरू तरेा
टुनामनुा ारा छािनएका िथए । 24 त्यसमैा अगमवक् ताहरू र िवश् वासीहरूको रगत
र पथृ् वीमा मा रएकाहरू सबकैो रगत भे टएको िथयो ।”
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19
1 यी कुरापिछ मलैे ठुलो सङ्ख्यामा भएका मािनसहरूले चक सोरले स्वगर्मा

यस भिनरहकेो जस्तो सनुे,ँ “हल्ललेयूाह ! मु क् त, मिहमा र श क् त हा ा
परमशे् वरका हुन ्। 2 उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायपणूर् छन ्। िकनभने उहाँले महान ्

िभचारीणीलाई इन्साफ गन ुर्भएको छ, जसले पथृ् वीलाई त्यसको अनिैतक यौनले
ष् ट पारेकी छे । उहाँले आफ्ना दासहरूका रगतको िन म्त बदला लनभुएको छ,

जनु त्यो आफँैले बगाएकी िथई ।” 3 ितनीहरूले दो ो चो ट भन,े “हल्ललेयूाह
! त्यसबाटै सदाकालका िन म्त धवुाँ िन स्करहन्छ ।” 4 चौिबस जना एल्डर र
चार जीिवत ाणीहरू आफँैले भइँुसम्मै घोप्टो परेर िसहंासनमा िवराजमान हुनभुएका
परमशे् वरलाई दण्डवत ् गद आराधना गरे । ितनीहरूले “आमने । हल्ललेयूाह
!” भिनरहकेा िथए । 5 त्यसपिछ िसहंासनबाट यसो भन् ने एउटा आवाज आयो,
“ितमीहरू सबै उहाँका दासहरू हौ जसले उहाँको भय मान्दछन,् हा ा परमशे् वरको
शसंा गर ।” 6 अिन एउटा ठुलो िभडको आवाज जस्तो सोर, धरैे पानीको

आवाज र गजर्नजस्तोले “हल्ललेयूाह” भिनरहकेो मलैे सनुे ँ िकनभने हा ा परम भु
सवर्श क् तमान ् परमशे् वरले राज्य गन ुर्हुन् छ । 7 हामी आन न्दत होऔ ँ र खसुी
मनाऔ,ँ र उहाँलाई मिहमा िदऔ ँ िकनभने थमुाका िववाहको उत्सव मनाउने
िदन आएको छ, उहाँकी दलुहीले आफँैलाई तयार बनाएकी छन ् ।” 8 ितनलाई
मलमलको वस् लगाउन अनमुित िदइयो, (िकनिक मलमलको वस् उहाँका पिव
मािनसहरूका धािमर्क कायर्हरू हुन )् । 9 स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यो लखेः ‘थमुाको
िववाहको भोजमा िनमन् णा ग रएकाहरू धन्यका हुन ् ।’ उनले मलाई यो पिन
भन,े ‘यी परमशे् वरका सत्य वचन हुन ्।’ 10 उनलाई आराधना गनर् म उनको खु ा
अगािड घोप्टो परे,ँ तर उनले मलाई “यसो नगर भन् नभुयो, िकनभने म यशेकूो बारेमा
गवाही राख् ने ित ा भाइहरू र एक सङ्गी दास मा हु ँ । परमशे् वरको आराधना गर,
िकनभने यशेकूो बारेमा भएको गवाही अगमवाणीका आत् मा हुनहुुन्छ ।” 11 तब
मलैे स्वगर् खो लएको दखेे,ँ र मलैे हरेेँ त्यहाँ एउटा सतेो घोडा िथयो । त्यसमािथ
सवार हुनहुुनलेाई सत्य र िवश् वासयोग्य भिनन्थ्यो । उहाँले न् यायपणूर् रूपमा इन्साफ
र य ु गन ुर्हुन्छ । 12 उहाँका आखँा आगोको ज्वालाजस्ता र उहाँका िशरमा धरैे
मकुुट िथए । उहाँमािथ ले खएको नाउँ उहाँलाई बाहके अरू कसलैाई थाहा िथएन
। 13 उहाँले रगतमा चोब लएको वस् पिह रनभुएको िथयो, र उहाँको नाउलँाई
परमशे् वरको वचन भनरे बोलाइन्थ्यो ।” 14 मलमलका सफा कपडा पिह रएर
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स्वगर्का सनेाहरू सतेो घोडामा उहाँलाई प ाइरहे । 15 जाित-जाितहरूलाई हार
गनर् उहाँको मखुबाट धा रलो तरवार िनस्कन्छ, र उहाँले ितनीहरूमािथ फलामको
डन्डाले शासन गन ुर्हुनछे । सवर्श क् तमान ् परमशे् वरको ोधले दाखको कोललाई
कुल्चन्छ । 16 उहाँको पोशाक र ित ामा “राजाहरूका राजा र भहुरूका भ”ु
भनी एउटा नाउँ ले खएको छ । 17 मलैे एउटा स्वगर्दतूलाई सयूर्मा उिभरहकेो
दखेे ँ । ितनले मािथ उिडरहकेा चराहरू सबलैाई ठुलो सोरले बोलाए, “आओ,
सबै परमशे् वरको ठुलो भोजका िन म्त भलेा होओ । 18 ितमीहरूले राजाहरू,
कप् तानहरू, श क् तशाली मािनसहरू, घोडाहरू र त्यसमािथ सवार हुनहेरू, सबै
मािनसहरू, दास र स्वतन् दवु,ै कमजोर र श क् तशाली सबकैा मास ु खानछेौ
।” 19 मलैे पश ु र पथृ्वीका राजाहरूलाई ितनीहरूका सनेाहरूका साथमा दखेे ँ ।
ितनीहरू घोडामािथ सवार हुनहुुने र उहाँका सनेाहरूसगँ य ु गनर् भलेा भएका िथए ।
20 उहाँको उप स्थितमा आश् चयर् कामहरू दशर्न गन झटुा अगमवक् तासगँै त्यो पश ु
प ाउ पर् यो । यी िचह् ारा त्यो झटुा अगमवक् ताले त्यस पशकुो छाप लगाउने र
त्यसको ितरूपको आराधना गनहरूलाई छल गर् यो । ितनीहरूमध्ये दईु जनालाई
ब लरहकेो गन्धकको अ ग् न-कुण्डमा िजउँदै फा लयो । 21 ितनीहरूमध्ये बाँकी
रहकेाहरूलाई घोडा सवारको मखुबाट िनस्केको तरवार ारा मा रयो । ितनीहरूको
मतृ शरीरलाई सबै चराले खाए ।

20
1 तब मलैे स्वगर्बाट तल झ ररहकेो एउटा स्वगर्दतूलाई दखेे ँ । उनीसगँ अगाध

खाँदको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो उनको हातमा िथयो । 2 उनले अिजङ्गर
अथार्त ्त्यो ाचीन सपर्लाई प े , जो दषु् ट वा शतैान हो । उनले त्यसलाई एक हजार
वषर्का िन म्त बाँध े । 3 उनले त्यसलाई अगाद खाँदमा फा लिदए र यसलाई बन्द
गरे र त्यसमािथ मोहोर लगाइिदए । एक हजार वषर् परुा नभएसम्म त्यसले जाित-
जाितहरूलाई छल गनर् नपाओस ् भनी यसो ग रएको िथयो । त्यसपिछ त्यसलाई
केही समयका िन म्त स्वतन् ग रनपुछर् । 4अिन मलैे िसहंासनहरू दखेे ँ । त्यसमािथ
बस् नहुुनलेाई न् याय गन अिधकार िदइएको िथयो । मलैे परमशे् वरको वचन र
यशेकूो गवाहीका िन म्त िशर का टएका आत्माहरूलाई पिन दखेे ँ । ितनीहरूले पश ु
वा मिूतर्हरूलाई आराधना गरेनन,् र ितनीहरूले आफ्नो िनधारमा वा हातमा छाप
लगाउनलाई इन्कार गरे । ितनीहरू जीिवत भए, र यशेसूगँै एक हजार वषर्सम्म
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राज्य गरे । 5 बाँकी रहकेा मतृकहरू हजार वषर्को अन्त्य नभएसम्म जीिवत भएनन ्
। यो पिहलो पनुरुत् थान हो । 6 पिहलो पनुरुत् थानमा सहभागी हुनहेरू जो कोही
पिन पिव र धन्यका हुन ् । ियनीहरूमािथ दो ो मतृ्यकुो कुनै श क् त हुदँनै ।
ितनीहरूले परमशे् वर र ीष् टका पजुारीहरू भएर एक हजार वषर्सम्म उहाँसगँै
राज्य गनछन ् । 7 जब एक हजार वषर्को अन्त्य हुन्छ, तब शतैानलाई त्यसको
कैदबाट छोिडनछे । 8 पथृ्वीको चारै कुनामा भएका जाितहरूलाई छल गनर् त्यो
बिहर जानछे, गोग र मागोगले ितनीहरूलाई य ु का िन म्त सगँै ल्याउनछेन ् ।
ितनीहरू समु को बालवुासरह अनिगन्ती हुनछेन ् । 9 ितनीहरू पथृ्वीको चारैितर
गएर िवश् वासीहरूको छाउनीव रप र र ि य सहरलाई घरेे । तर स्वगर्बाट आगो
तल झरेर ितनीहरूलाई नष् ट पार् यो । 10 ितनीहरूलाई छल गन त्यस दषु् टलाई
गन्धकको ज लरहकेो कुण्डमा फा लयो, जहाँ पश ु र झटुा अगमवक् ता फ्याँिकएका
िथए । ितनीहरूले िदनरात सदाकाल यातना भोग् नछेन ् । 11 त्यसपिछ मलैे
एउटा महान ् सतेो िसहंासन र त्यसमािथ िवराजमान हुनहुुनलेाई दखेे ँ । उहाँको
उप स्थितबाट स्वगर् र पथृ् वी भागरे टाढा गए, तर ितनीहरूका लािग जान त्यहाँ कुनै
ठाउँ िथएन । 12 मलैे श क् तशाली र कमजोर मतृकहरूलाई िसहंासनको अगािड
उिभरहकेो दखेे ँ र पसु्तकहरू खो लए । तब अक पसु्तक अथार्त ्जीवनको पसु्तक
पिन खो लएको िथयो । ती पसु्तकहरूमा ले खएका िववरणअनसुार ितनीहरूका
कामहरूका आधारमा मतृकहरूको न्याय भयो । 13 समु मा भएका मतृकहरूलाई
त्यसले िफतार् ग रिदयो । मतृ्य ु र पातालले ितनीहरूमा भएका मतृकहरूलाई िदए, र
ितनीहरूले गरेका कामअनसुार मतृकहरूको न्याय भयो । 14 मतृ्य ु र पाताल अ ग् न-
कुण्डमा फा लए । यो अ ग् न-कुण्ड दो ो मतृ्य ु हो । 15जीवनको पसु्तकमा कसकैो
नाउँ ले खएको नभे ाइएमा त्यसलाई अ ग् न-कुण्डमा फा लयो ।

21
1 अिन मलैे नयाँ स्वगर् र नयाँ पथृ् वी दखेे,ँ िकनभने पिहलो स्वगर् र पिहलो

पथृ् वी िबितगए, र समु त छदँै िथएन । 2 तब परमशे् वरबाट दलुहाका लािग
दलुहीझै ँ िसङ् गा रएर तयार पा रएकी पिव सहर, नयाँ यरूशलमे स्वगर्बाट तल
झ ररहकेो मलैे दखेे ँ । 3 मलैे िसहंासनबाट चक सोरमा यसो भनकेो सनुे,ँ “हरे,
परमशे् वरको वासस्थान मानव-जाितसगँ छ, र उहाँ ितनीहरूसगँ बास गन ुर्हुनछे ।
ितनीहरू उहाँका मािनसहरू हुनछेन,् अिन परमशे् वर आफँै ितनीहरूसगँ हुनहुुनछे
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र उहाँ ितनीहरूका परमशे् वर हुनहुुनछे । 4 उहाँले ितनीहरूका आखँाबाट आशँकुा
हरेक थोपा पिुछिदनहुुनछे, र त्यहाँ कुनै मतृ्य ु हुनछैेन, वा शोक वा िवलौना वा कष् ट
पिन हुनछैेन । पिहलकेा थोकहरू िबतरे गएका छन ् । 5 िसहंासनमा िवराजमान
हुनहुुनलेे भन् नभुयो, “हरे, म सबै कुरा नयाँ बनाउनछुे ।” उहाँले भन् नभुयो, “यो
लखे िकनभने यी वचनहरू भरोसायोग्य र सत्य छन ्।” 6 उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“यी कुराहरू िस एका छन ।् म नै अल्फा र ओमगेा, सरुु र अन्त्य हु ँ । जो ितखार्उछँ
उसलाई म िस ैँमा जीवनको पानी महुानबाट िपउन िदनछुे । 7 जसले िवजय ाप् त
गछर्, त्यसले यी कुराहरूमािथ उ रािधकार गनछ, र म त्यसको परमशे् वर हुनछे, र
ऊ मरेो छोरा हुनछे । 8 तर डराउनहेरू, अिवश् वासीहरू, िघनलाग्दाहरू, हत्याराहरू,
यौन-अनिैतकहरू, जादगुरहरू, मिूतर्पजूकहरू र झटु बोल्नहेरूको भाग ब लरहकेो
आगो र गन्धकको कुण्डमा हुनछे । त्यो दो ो मतृ्य ु हो ।” 9अ न्तम सात िवपि का
कचौराले भ रएका स्वगर्दतूहरूमध्ये एक जना स्वगर्दतू मकहाँ आए, र ितनले भन,े
“यहाँ आऊ । म ितमीलाई थमुाकी पत् नी दलुही दखेाउनछुे ।” 10 अिन ितनले
मलाई आत्मामा बोकेर एउटा ठुलो अग् लो पवर्तमा लगे र परमशे् वरबाट स्वगर्दे ख
तल झ ररहकेो पिव सहर यरूशलमे मलाई दखेाए । 11 यरूशलमेमा परमशे् वरको
मिहमा िथयो, र त्यसको चमक बहुमलू्य रत् नहरूजस्तो, मिणक स्फ टक पत्थरको
जस्तो िथयो । 12 त्यसका बा वटा ढोकासगँै एउटा ठुलो अग् लो पखार्ल िथयो,
ढोकाहरूमा बा जना स्वगर्दतू िथए । ढोकाहरूमा इ ाएलको सन्तानका बा ै
कुलका नाउहँरू ले खएका िथए । 13 पवूर्मा ितनवटा ढोका, उ रमा ितनवटा ढोका,
दिक्षणमा ितनवटा ढोका र प श् चममा ितनवटा ढोका िथए । 14 सहरका पखार्लका
बा वटा जग िथए, र तीमािथ थमुाका बा ै े रतका बा वटा नाउँ िथए । 15 मसगँ
बोल्नहुुनसेगँ सहर र त्यसका पखार्लहरू नाप् नलाई एउटा सनुको नाप् ने लौरो िथयो
। 16 त्यो सहर वगार्कार िथयो; त्यसको लम्बाइ र चौडाइ उस्तै िथए । त्यस लौरोले
सहर नाप्दा त्यो लगभग बा हजार लम्बाइको िथयो (त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र
उचाइ उस्तै िथए ) । 17 ितनले त्यसको पखार्ल पिन नाप,े मािनसहरू ारा नाप् दा
त्यो पैसँ ी िमटरको िथयो । (जनु स्वगर्दतूहरूले पिन नापकेो हो ) । 18 पखार्ल
िबल्लौर र सहर श ु सनुले सफा काँचजस्तै बनाइएको िथयो । 19 पखार्लका जगहरू
हर कारका बहुमलू्य पत्थर ारा बनाइएका िथए । पिहलो िबल्लौर िथयो, दो ो
िनलमिण िथयो, ते ो ह रत िथयो, चौथो पन् ना िथयो । 20 पाँचौँ आिनक्स िथयो,
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छैटौँ लालमिण िथयो, सातौँ पीतमिण िथयो, आठौँ बरेूज िथयो, नवौँ पषु्पराज िथयो,
दसौँ लसनुे रत् न िथयो । एघारौँ नीलमिण िथयो, र बा ौँ कटेला िथयो । 21 बा वटा
ढोका बा मोतीका िथए । त्यके ढोका मोतीबाट बनकेो िथयो । सहरका गल्लीहरू
िनखरु सनुका िथए, काँचजस्तै छलर्ङ्ग दे खन्थे । 22 मलैे सहरमा कुनै म न्दर
दे खन,ँ िकनभने सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर र थमुा नै यसको म न्दर हुनहुुन्छ
। 23 सहरलाई उज्यालो पानर् सयूर् वा चन् माको कुनै आवश्यक िथएन । िकनिक
परमशे् वरको मिहमा नै त्यसमािथ चमक िथयो, र त्यसको ब ी थमुा हुनहुुन्छ
। 24 त्यस सहरमा जाित-जाितहरू ज्योित ारा िहडँ्नछेन ् । पथृ्वीका राजाहरूले
आफ्ना वभैव त्यसमा ल्याउनछेन ् । 25 यसका ढोकाहरू िदनको समयमा बन्द
ग रनछैेनन,् र त्यहाँ रात हुनछैेन । 26 जाित-जाितहरूले आफ्ना गौरव र आदर
त्यसिभ ल्याउनछेन ्। 27 र कुनै अशु थोक किहल्यै त्यसिभ पस् न पाउनछैेन,
न त लाजमद वा छलपणूर् काम गनर्हरू त्यहाँ जान पाउनछेन,् तर थमुाको जीवनको
पसु्तकमा नाउँ ले खएकाहरू मा त्यहाँ पस् न पाउनछेन ्।

22
1 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई स्फ टकजस्तो सफा जीवनको पानीको नदी दखेाए

। यो परमशे् वर र थमुाको िसहंासनबाट बिगरहकेो िथयो । 2 यो सहरको िबचभागको
बाटो भएर बगकेो िथयो । नदीको हरेक छेउमा जीवनको रुख िथयो, बा ै कारका
फल फलाउने र यसले त्यके मिहना आफ्नो फल फलाउँछ । रुखका पातहरू जाित-
जाितहरूका िन म्त िनको पानर्लाई हुन ् । 3 त्यहाँ कुनै ाप हुनछैेन । परमशे् वर र
थमुाको िसहंासन सहरमा हुनहुुनछे, र उहाँका सवेकहरूले उहाँको सवेा गनछ्न ् ।
4 ितनीहरूले उहाँको अनहुार दखे् नछेन,् र उहाँको नाउँ ितनीहरूका िनधारमा हुनछे ।
5 त्यहाँ कुनै रात हुनछैेन, ितनीहरूलाई ज्योितका िन म्त ब ीको आवश्यकता पदन,
न त सयूर्को काश नै आवश्यकता पनछ िकनिक परम भु परमशे् वर नै ितनीहरूका
ज्योित हुनहुुनछे । ितनीहरूले सदासवर्दा राज्य गनछन ् । 6 स्वगर्दतूले मलाई
भन,े “यी वचनहरू िवश् वासयोग्य र सत्य छन ् । अगमवक् ताहरूका आत्माका
परम भु परमशे् वर िछ ै के हुनपुछर् भनी उहाँका सवेकहरूलाई दखेाउन उहाँले
आफ्नो स्वगर्दतूलाई पठाउनभुयो ।” 7 “हरे, म चाँडै आउँदै छु । यस पसु्तकको
अगमवाणीको वचन जसले पालन गछर्, त्यो धन्यको हो ।” 8 म यहून् ना हु,ँ जसले
यी कुराहरू सनुे ँ र दखेे ँ । जब मलैे सनुे ँ र ितनलाई दखेे,ँ तब स्वगर्दतू जसले मलाई
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यी कुराहरू दखेाए, म ितनको अिग दण्डवत ् गनर् स्वगर्दतूको पाउमा घोप्टो परेँ ।
9 ितनले मलाई भन,े “त्यसो नगर । ित ा दाजभुाइ अगमवक् ताहरू र यस पसु्तकको
वचन पालना गनहरूका म सङ्गी दास मा हु ँ । परमशे् वरको आराधना गर ।”
10 ितनले मलाई भन,े “यस पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरूमा मोहर नलगाओ,
िकनभने समय निजकै छ । 11 जो अधम छ, त्यसले िनरन्तर अधमर् ग ररहोस ्।
जो अनिैतक छ, त्यसले अनिैतक घिृणत काम ग ररहोस ्। जो धािमर्क छ, त्यसले
धािमर्क काम ग ररहोस ्। जो पिव छ, त्यो िनरन्तर पिव रिहरहोस ्।” 12 “हरे,
म चाँडै आउँदै छु । हरेकले गरेको काम अनसुारको इनाम मसगँ छ । 13 अल् फा
र ओमगेा, पिहलो र पिछल् लो, सरुु र अन् त म नै हु ँ । 14 आफ्ना वस् धनुहेरू
धन्यका हुन ् तािक ितनीहरूले जीवनको रुखबाट खान र ढोकाहरूबाट सहरमा
पस् ने अिधकार पाउन सकून ् । 15 कुकुरहरू, मन् तन् गनहरू, अश् लील काम
गनहरू, हत्याराहरू, मिूतर्पजूकहरू, र झटुा कुरा अभ्यास गन र मे गनर् मन पराउने
हरेक बािहर हुन्छन ्। 16 म यशेलूे मरेा स्वगर्दतूलाई मण्डलीहरूका यी कुराहरूबारे
गवाहीको िन म्त पठाएको छु । म दाऊदको वशं र मलु, िबहानको च म्कलो तारा
हु ँ ।” 17 पिव आत्मा र दलुही भन् नहुुन्छ, “आओ ।” जसले सनु्छ त्यसले यसो
भनोस,् “आओ ।” जो ितखार्एको छ, त्यसलाई आउन दऊे, र जसले यसको इच्छा
गछर्, त्यसले जीवनको पानी िस ैँमा िपओस ् । 18 यस पसु्तकको अगमवाणीका
वचनहरू सनु् ने हरेकलाई म चतेाउनी िदन्छु । यिद कसलैे ितनमा थप्छ भन,े यस
पसु्तकमा ले खएका िवपि हरू परमशे् वरले त्यसमािथ थिपिदनहुुनछे । 19 यिद
कसलैे यस अगमवाणीको पसु्तकका वचनहरूबाट केही िनकाल्यो भन,े परमशे् वरले
यस पसु्तकमा ले खएका जीवनको रुख र पिव सहरको भागदे ख त्यसलाई
िनका लिदनहुुनछे । 20 यी कुराका गवाही िदने जसले भन् नहुुन्छ, “हो, म चाँडै
आउँदै छु ।” आमने ! आउनहुोस,् हे भ ु यशे ू । 21 भु यशेकूो अन ु ह हरेकसगँ
रहोस ्। आमने ।
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please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
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