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The Revelation to Saint John
େଯାହନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ନିେଜ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ର ଭୁ କହିଥିବା

ବିଷୟକୁ େଲଖିଛି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି । ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର
େଲଖକମାେନ ଶହୀଦ ଯି ନ ଶହୀଦ, ଇରାନିଉସ, ହିେପାଲିଟାସ,
ତତର୍ୁ ଲୀନ, ଆେଲକ୍ ଜାି ଆର େକ୍ଲ େମ ଏବଂ ମରିେଟାରିଆନ୍
ଏହି ସମ ମତ ଅନୁସାେର ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟର େଲଖକ
େଯାହନ ଅଟି । ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ “େଦୖବବାଣୀ” ଭାବେର ଲିଖିତ,
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଯାହା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟେର
ଯାଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଆଶା େଦବାକୁ ଆକୃତି ଚି ବ୍ୟବହାର
କେର (ଈଶ୍ବ ର ସବର୍ େଶଷ ବିଜୟ)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 95-96 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଭାବବାଣୀ

ପାଇେଲ େସେତେବେଳ େସ ଏଜିୟାନ୍ ସମୁଦ୍ର ର ପା ନାମକ
ୀପେର ଥିେଲ (ପ୍ର କା. 1:9)।
ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ କହିେଲ େଯ ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ଥିବା ସ ମ ଳୀ

ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି (ପ୍ର କା. 1:4)।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟରଉେ ଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ (ପ୍ର କା. 1:1),ତାହା

ବ୍ୟି , ତାହା ଶି ଏବଂ ଅବିଳ େର ଯାହା ନି ୟ ଘଟିବ େସହି
ବିଷୟେର ତାହା ର ଦାସମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କରିବା ଥିଲା। ଜଗତ
ସମା େହବ ଏବଂ ବିଚାର ନିି ତ େବାଲି ଏହାର େଶଷ େଚତାବନୀ
ଥିଲା। େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବ କୁ ପବିତ୍ର ରଖିଥିେଲ
େସମାନ ର ମହିମାର ଅେପକ୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ ର ଏକ େଛାଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏହା
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ଆ ମାନ ୁ ଦିଏ। ମହାବିପଦ ସହିତ ଏହାର ସମ ଦୁଃଖ ଅବ ାକୁ
ଏବଂ େଶଷ ଅି ଯାହା ସମ ଅବି ାସୀମାେନ ଅନ କାଳ ନିମେ
ସ ୁଖୀନ େହେବତାହା ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟଆ ମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କେର।
ଏହି ପୁ କ ଶୟତାନ ଏବଂ ତାହା ର ଦୂତମାନ ର ପତନ ବିଷୟକୁ
ପୁନରାବୃ ି କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ପ୍ର କାଶ

ରୂ ପେରଖା
1. ଖ୍ର ୀ ର ପ୍ର କାଶନ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ — 1:1-8
2. େଯଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁ େ େଦଖିଅଛ — 1:9-20
3. ାନୀୟ ସ ମ ଳୀ — 2:1-3:22
4. େଯଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି — 4:1-22:5
5. ପ୍ର ଭୁ ର େଶଷ େଚତାବନୀ ଏବଂ େପ୍ର ରିତ େଶଷପ୍ର ାଥର୍ ନା—
22:6-21

ଉପକ୍ର ମଣିକା
1 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ; ଅବିଳ େର ଯାହା ଯାହା

ନି ୟ ଘଟିବ, େସହିସବୁ େସ େଯପରି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଜଣାି ,
ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଏହା ଯୀଶୁ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କେଲ, ଆଉ
େସ ଆପଣା ଦୂତ େପ୍ର ରଣ କରି ନିଜ ଦାସ େଯାହନ ୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାଇେଲ। 2 େସହି େଯାହନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ଯାହାସବୁ ଦଶର୍ ନ େଦଖିଲା, େସହି
ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 3େଯପାଠକେରଓ େଯଉଁମାେନ ଏହି
ଭାବବାଣୀ ଶ୍ର ବଣ କରି ପୁଣି, େସଥିେର ଲିଖିତ ବିଷୟସବୁ ପାଳନ
କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସି କଟ।

ସ ମ ଳୀକୁ ଅଭିବାଦନ
4 େଯାହନ ଏସି ଆ ଅ ଳେର ଥିବା ସ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ

େଲଖୁଅଛି, େଯ ବ ର୍ ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହା ଠାରୁ ଓ
ତାହା ସି ଂହାସନ ସ ୁଖ ସ ଆ ା ଠାରୁ 5 ପୁଣି, ବି ସାକ୍ଷୀ,
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନ ରାଜା
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ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ। େଯ
ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଆପଣା ର ାରାଆ ମାନ ୁ ଆ ମାନ
ପାପରୁ ମୁ କରିଅଛି , 6 ପୁଣି, ଆ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ରାଜକୁଳ
ପରି ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ନିକଟେର ଯାଜକ ରୂ େପ ନିଯୁ
କରିଅଛି , ତାହା େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ।
ଆେମନ୍ ।
7 “େଦଖ, େସ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରୁ ଅଛି ,

ପ୍ର େତ୍ୟକ ଚକୁ୍ଷ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କରିବ,
େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ବି ି ଥିେଲ,

େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଦଶର୍ ନ କରିେବ,
ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମ େଗା ୀ ତାହା ଆଗମନ ସକାେଶ
ବିଳାପ କରିେବ।

ହଁ, େସହିପରି େହଉ, ଆେମନ୍ ।”
8 “େଯ ବ ର୍ ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ,”

େସହି ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର କହି , “ଆେ ଆର ଓ େଶଷ।”

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଦଶର୍ ନ
9 ମୁଁ େଯାହନ, ତୁ ମାନ ଭାଇ ଓ ଯୀଶୁ ସ ୀୟ େକ୍ଲ ଶ,

ରାଜ୍ୟ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟର ସହଭାଗୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େହତୁ ପା ନାମକ ୀପେର ଥିଲି। 10 ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦିନେର ଆ ାେର
ଆବି େହାଇେମାହରପ ାତେରତୂ ରୀଶ ପରି େଗାଟିଏମହା ର
ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, 11 “ତୁ େ ଯାହା ଦଶର୍ ନ େଦଖୁଅଛ, ତାହା
େଗାଟିଏ ପୁ କେର ଲିପିବ କରି ସ ସହରେର ଥିବା ସ
ମ ଳୀଗଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଏଫିସ, ୁ ର୍ ା, ପଗର୍ ମ, ଥୁୟାଥିରା, ସା ର୍ ୀ,
ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ଓ ଲାଅଦିକିଆ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ କର।” 12 କିଏ
େମା ସହିତ କଥା କହୁ ଅଛି , ଏହା େଦଖିବା ନିମେ ମୁଁ ବୁଲିପଡ଼ିଲି।
ଆଉ ବୁଲିପଡ଼େ ମୁଁ େଦଖିଲି, ସ ସୁବ ର୍ ପ୍ର ଦୀପ, 13 ପୁଣି,
େସହି ପ୍ର ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଳେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଜେଣ
ବ୍ୟି ; େସ ପାଦ ପଯର୍ ୍ୟ ବ େର ଆ ାଦିତ ଓ ବକ୍ଷ ଳେର ସୁବ ର୍
ପଟୁ କା ାରା େବି ତ; 14ଯୀଶୁ ମ କ ହିମତୁ ଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଓ େକଶ
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େଲାମ ପରି ଶୁ ବ ର୍ , ଆଉ ତାହା ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ଳିତ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ,
15ତାହା ପାଦ ଭାଟିେର ପରି ୃତ ଉ ଳ ପିତଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହା
ର ମହା ଜଳକେ ାଳର ସଦୃଶ। 16 େସ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର
ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିେଲ, ତାହା ମୁଖରୁ ତୀ ି ଧାର ଖ
ନିଗର୍ ତ େହଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ମୁଖ ମଧ୍ୟା କାଳୀନ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରି
େତେଜାମୟ ଥିଲା। 17 ତାହା ୁ େଦଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହା ପାଦ
ତେଳ ପଡ଼ିଗଲି। େସଥିେର େସ େମା ଉପେର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ
େଥାଇ କହିେଲ, 18 “ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆେ ପ୍ର ଥମ ଓ େଶଷ,
ପୁଣି, ୟଂଜୀବୀ; ଆେ ମୃତ େହଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆେ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ଜୀବିତ ଅଟୁ , ପୁଣି, ଆ ର ହ େର ମୃତୁ ୍ୟ ଓ ପାତାଳର ଚାବି
ଅଛି। 19 ଅତଏବ, ଯାହା ଯାହା ଦଶର୍ ନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବ ର୍ ମାନ
ଘଟୁ ଅଛି ଓ ଏହାପେର ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଲିପିବ କର। 20ଆ ର
ଦକି୍ଷଣ ହ େର େଯଉଁ ସ ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖିଲ, େସଥିର ଓ ସ ସୁବ ର୍
ପ୍ର ଦୀପର ଅଥର୍ ଏହି, େସହି ସ ନକ୍ଷତ୍ର ସ ମ ଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ
ସ ପ୍ର ଦୀପ ସ ମ ଳୀ ଅଟି ।”

2
ଏଫିସ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

1 “ଏଫିସ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରି ଓ ସ

ସୁବ ର୍ ପ୍ର ଦୀପ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରି , େସ ଏହା କହି ,
2 ଆେ ତୁ ର କମର୍ , ପରିଶ୍ର ମ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ; ପୁଣି, ତୁ େ
େଯ ଦୁ ମାନ ର କି୍ର ୟା ସହି ନ ପାର,ଆଉ େଯଉଁମାେନଆପଣା
ଆପଣାକୁ େପ୍ର ରିତ େବାଲି କହି , କି ୁ ପ୍ର କୃତେର େପ୍ର ରିତ ନୁହଁି ,
େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େବାଲି ଚିି ଅଛ, 3 ପୁଣି,
େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ଆ ନାମ ସକାେଶ କ ସହିଅଛ ଓ ା େହାଇ
ନାହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆେ ଜାଣୁ।

4ତଥାପିତୁ ବିରୁ େରଆ ରଏହିକଥାଅଛି,ତୁ େ ଆପଣା
ଆଦ୍ୟ େପ୍ର ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। 5 ଏଣୁ େକଉଁଠାରୁ ତୁ ର
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ପତନ େହାଇଅଛି, ତାହା ରଣ କରି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର ଓ
ଆଦ୍ୟକମର୍ ସବୁ କର; େନାହିେଲ େଯେବମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନକର,
େତେବଆେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁ ର ପ୍ର ଦୀପ ାନରୁ
ଘୁ ାଇେଦବୁ। 6 େହେଲ, ତୁ ର ଏହି ସଦ୍ ଗୁଣ ଅଛି େଯ, ଆେ
ନୀକଲାତୀୟମାନ ର େଯଉଁ ସବୁ କମର୍ ଘୃଣା କରୁ , ତୁ େ ମଧ୍ୟ
େସହିସବୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ।

7 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି,
େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେ ଈଶ୍ବ ର
ପାରଦୀଶେର ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ।”
ୁ ର୍ ା ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

8 “ ୁ ର୍ ା ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ପ୍ର ଥମ ଓ େଶଷ, େଯ ମୃତ େହାଇ ପୁନଜର୍ ୀବିତ େହେଲ,

9 େସ ଏହା କହି , ଆେ ତୁ ର େକ୍ଲ ଶ ଓ ଦୀନତା ଜାଣୁ,
(କି ୁ ତୁ େ ଧନବାନ),ଆଉ େଯଉଁମାେନଆପଣାମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀ
େବାଲି କହି , ମାତ୍ର ପ୍ର କୃତେର ଯିହୁ ଦୀ ନୁହଁି , ବରଂ ଶୟତାନର
ଦଳ, େସମାନ ର ନି ା ମଧ୍ୟଆେ ଜାଣୁ। 10ତୁ େ େଯଉଁ ସବୁ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହିସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଦଖ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିମେ ଶୟତାନ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରିବ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ଦଶ ଦିନ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରିବ। ତୁ େ ମରଣ
ପଯର୍ ୍ୟ ବି ଥାଅ, େସଥିେର ଆେ ତୁ କୁ ଜୀବନରୂ ପ ମୁକୁଟ
େଦବୁ।

11ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ
ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, େସ ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ ାରା େକୗଣସି
ପ୍ର କାେର କ୍ଷତିଗ୍ର େହବ ନାହିଁ।”
ପଗର୍ ମ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

12 “ପଗର୍ ମ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
ଯାହା ର ତୀ ି ଧାର ଖ ଅଛି, େସ ଏହା କହି ,

13 େଯଉଁଠାେର ଶୟତାନର ସି ଂହାସନ, େସଠାେର େଯ ତୁ େ
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ବାସ କରୁ ଅଛ, ଏହା ଆେ ଜାଣୁ; ତଥାପି ତୁ େ ଆ ର
ନାମ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରିଅଛ, ଆଉ ଆ ର ବି ସାକ୍ଷୀ ଆି ପା
େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଶୟତାନର େସହି ବସତି
ଳେର ହତ େହାଇଥିଲା, ତୁ େ ଆ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ
େବାଲି େସେତେବେଳ ସୁ ା ଅ ୀକାର କରି ନ ଥିଲ।

14 କି ୁ ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର କଥା ଅଛି, େଯଉଁ ବିଲୀୟାମ
େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ ଓ େବଶ୍ୟାଗମନରୂ ପ ଫା ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର ପକାଇବାକୁ ବାଲାକକୁ ଶିକ୍ଷା
େଦଇଥିଲା, ତାହାର ମତାବଲ ୀ େକେତକ ଜଣ ତୁ ମଧ୍ୟେର
େସଠାେର ଅଛି । 15େସହିପରି ମଧ୍ୟ ନୀକଲାତୀୟମତାବଲ ୀ
େକେତକ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଅଛି । 16 ଏଣୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର;
େନାହିେଲ ଆେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁଖନିଃସୃତ ଖ
ାରା େସମାନ ସେ ଯୁ କରିବୁ।
17 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି,

େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେ ଗୁ ସ୍ବ ଗର୍ ୀୟ
େଭାଜନ େଦବୁ, ପୁଣି, େଯଉଁ ନାମ ଗ୍ର ହଣକ ର୍ ା ବିନା ଅନ୍ୟ େକହି
ଜାେଣ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ େ ତ ପ୍ର ର
ତାହାକୁ େଦବୁ।”

ଥୁୟତୀରା ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
18 “ଥୁୟାଥିରା ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ଳିତ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ ଓପାଦଉ ଳ

ପି ଳ ତୁ ଲ୍ୟ, ଏବଂ େସ ଏହା କହି , 19 ଆେ ତୁ ର କମର୍ ,
େପ୍ର ମ, ବି ାସ, େସବା ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ, ପୁଣି, ତୁ ର ବ ର୍ ମାନ
କମର୍ ତୁ ର ପୂବର୍ କମର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅେପକ୍ଷା େଯ ଅଧିକ, ଏହା ମଧ୍ୟ
ଜାଣୁ।

20ତଥାପି ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର ଏହି କଥା ଅଛି, ଯିେଜବଲ
ନାମ୍ନ ୀ େଯଉଁ ନାରୀ ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦିନୀ େବାଲି କହି େମାହର
ଦାସମାନ ୁ େବଶ୍ୟାଗମନ ଓ େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ
ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଭୁ ଲାଉଅଛି, ତୁ େ ତାହାର ଦୁ ମର୍ ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛ।
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21ଆେ ତାହାକୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ ସମୟ େଦେଲ େହଁ
େସ ଆପଣା େବଶ୍ୟାବୃ ି ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଇ ୁକ
େହଉ ନାହିଁ। 22 େଦଖ, ଆେ ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ,
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରି , େସମାେନ
ତାହାର କମର୍ ର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନ କେଲ ଆେ
େସମାନ ୁ ମହାେକ୍ଲ ଶେର ପକାଇବା, 23 ପୁଣି, ଆେ ତାହାର
ଅନୁଗମନକାରୀମାନ ୁ ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ବିନାଶ କରିବୁ। େସଥିେର
ଆେ େଯ ମମର୍ ଓ ହୃ ଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳଦାତା, ଏହା
ମ ଳୀଗଣ ଜାଣିେବ।

24 କି ୁ ତୁ ମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଥୁୟାଥିରାେର ଥିବା େଯଉଁ
ଅବଶି େଲାେକ ଏହି ମତାବଲ ୀ ନୁହଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୟତାନର
ନିଗୂଢ଼ ଶିକ୍ଷା େବାଲି କହି , ତାହା ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ, ତୁ ମାନ ୁ ଆେ
କହୁ ଅଛୁ, ତୁ ମାନ ଉପେର ଆେ ଆଉ େକୗଣସି ଭାର େଦବୁ
ନାହିଁ। 25 େକବଳ ତୁ ମାନ ଠାେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆ ର
ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରି ରଖ।

26 େଯ ଜୟ କେର ଓ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର କମର୍ କେର,
ଆେ େଯପରି ଆ ର ପିତା ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ,
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ସମ ଜାତି ଉପେର କ୍ଷମତା େଦବୁ;
27 େସ େସମାନ ୁ େଲୗହ ଦ ାରା ଶାସନ କରିେବ, ଆଉ
େସମାେନ କୁ କାରର ପାତ୍ର ପରି ଖ ଖ େହେବ, 28 ପୁଣି,
ଆେ ତାହାକୁ ପ୍ର ଭାତୀତାରା େଦବୁ। 29 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା
କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

3
ସା ର୍ ୀ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

1 “ସା ର୍ ୀ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ଈଶ୍ବ ର ସ ଆ ା ଓ ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରି , େସ

ଏହା କହି , ଆେ ତୁ ର କମର୍ ଜାଣୁ, ତୁ େ ନାମେର ଜୀବିତ,
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ମାତ୍ର ପ୍ର କୃତେର ମୃତ। 2 ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ, ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟ ନିମେ
ପ୍ର ୁତ ଅବଶି ବିଷୟସବୁକୁ ସବଳ କର; କାରଣଆେ ତୁ ର
କମର୍ ସବୁକୁ ଆ ର ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ସି େବାଲି େଦଖି ନାହଁୁ ।
3ଏଣୁ କିପ୍ର କାେର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛଓଶ୍ର ବଣକରିଅଛ,ତାହା ରଣ
କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର; ଯଦି ଜାଗ୍ର ତ ନ ହୁ ଅ,
ତାହାେହେଲ ଆେ େଚାର ପରି ଆସି ବୁ, ଆଉ େକଉଁ ସମୟେର
ତୁ ଉପେରଆସି ପଡ଼ିବୁ,ତାହା ତୁ େ େକୗଣସି ପ୍ର କାେରଜାଣିବ
ନାହିଁ;

4 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବ ମଳିନ କରି
ନାହାି ,ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସା ର୍ ୀେର ଏପରି େକେତକ ଅଛି ;
େସମାେନ ଶୁ ବ ପରିହିତ େହାଇ ଆ ସ େର ଗମନାଗମନ
କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ େଯାଗ୍ୟ। 5 େଯ ଜୟକେର, େସ ଏହି
ପ୍ର କାେର ଶୁ ବ ପରିହିତ େହବ,ଆଉଆେ ଜୀବନ ପୁ କରୁ
ତାହାର ନାମ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଲାପ ନ କରି ଆ ର ପିତା
ଓ ତାହା ଦୂତମାନ ସ ୁଖେର ତାହାର ନାମ ୀକାର କରିବୁ।
6ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣକହି ,ଯାହାରକ ର୍ ଅଛି, େସତାହା
ଶୁଣୁ।”

ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
7 “ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହା ହ େର ଦାଉଦ ର ଚାବି ଅଛି,

େଯ ଫିଟାଇେଲ େକହି ବ କରି ନ ପାେର, ଆଉ ବ କେଲ
େକହି ଫିଟାଇ ନ ପାେର, 8 େସ ଏହା କହି , ଆେ ତୁ ର
କାଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ; େଦଖ, ଆେ ତୁ ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ ାର
ଫିଟାଇଅଛୁ, େକହି ତାହା ବ କରିପାେର ନାହିଁ,କାରଣତୁ ର
ଶି ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ତୁ େ ଆ ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆ ର
ନାମ ଅ ୀକାର କରି ନାହଁ। 9 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ଯିହୁ ଦୀ ନୁହଁି ,
କି ୁ ମିଥ୍ୟାେର ଆପଣାମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀ େବାଲି କହି , ଏପରି
ଶୟତାନର ଦଳର େଲାକମାନ ୁ ଆେ ଆଣି ତୁ ର ଚରଣ
ତେଳପ୍ର ଣାମକରାଇବୁ,ଆଉଆେ େଯତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛୁ,
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ଏହା େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। 10 ତୁ େ ଆ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟର
ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏେହତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ନିମେ ସମ ଜଗତ ଉପରକୁ େଯଉଁ ପରୀକ୍ଷାକାଳ
ଆସି ବ, େସଥିରୁ ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।

11 ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ତୁ ର ମୁକୁଟକୁ େଯପରି େକହି
ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥିନିମେ ତୁ ର ଯାହା ଅଛି, ତାହା
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରି ରଖ। 12 େଯ ଜୟ କେର, ଆେ ତାହାକୁ
ଆ ରଈଶ୍ବ ର ମ ି ରର ରୂ ପ କରିବୁ, େସଆଉ େସଠାରୁ
ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ଆେ ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ନାମ ଓ ଗର୍ ରୁ
ତାହା ଠାରୁ ଆଗତ େଯଉଁ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଆ ର ଈଶ୍ବ ର େସହି
ନଗରୀର ନାମ ପୁଣି, ଆ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପେର
େଲଖିବୁ। 13 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍
ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

ଲାଅଦିକିଆ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
14 “ଲାଅଦିକିଆ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ସତ୍, େଯ ବି ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, େଯ ଈଶ୍ବ ର ସୃି ର

ଆଦିକ ର୍ ା, େସ ଏହା କହି , 15ଆେ ତୁ ର କମର୍ ଜାଣୁ, ତୁ େ
ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉ ହିଁ ନୁହଁ; ତୁ େ ଶୀତଳ କି ଉ େହେଲ
ଭଲ ହୁ ଅ ା। 16ଏଣୁ ତୁ େ ଶୀତଳ କି ଉ ନ େହାଇ ଈଷଦୁ
େହବାରୁ ଆେ ତୁ କୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛୁ। 17 ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, େମାହର ବହୁ ତ ସ ି
ଅଛି, େମାହର େକୗଣସି ଅଭାବନାହିଁ;ମାତ୍ର ତୁ େ େଯ ଦୁଭର୍ ାଗା,
ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ୍ର , ଅ ଓ ଉଲ , ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ; 18 ଏଣୁ
ଆେ ତୁ କୁ ଏହି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛୁ, ତୁ େ ଧନୀ େହବା
ନିମେ ଅି େର ପରି ୃତ ସୁବ ର୍ , ଆଉ ତୁ ଉଲ ତାର ଲ ା
େଯପରି ପ୍ର କାଶିତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁ
ବ , ପୁଣି, ଦୃି ପାଇବା ନିମେ ଚକୁ୍ଷେର େଲପନ କରିବା ପାଇଁ
ଅ ନ ଆ ନିକଟରୁ କିଣ।



ପ୍ର କାଶିତ 3:19 x ପ୍ର କାଶିତ 4:6

19ଆେ େଯେତ େଲାକ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ , େସମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ
ଓଶାସନକରିଥାଉ;ଅତଏବଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କର। 20େଦଖ, ମୁଁ ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଆଘାତକରୁ ଅଛି;
ଯଦି େକହି େମାହର ର ଶୁଣି ାର ଫିଟାଇେଦବ, ତାହାେହେଲ
ମୁଁ ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ପୁଣି, ତାହା ସହିତ େଭାଜନ
କରିବି ଓ େସ େମା ସହିତ େଭାଜନ କରିବ।

21 ମୁଁ େଯପରି ଜୟ କରି େମାହର ପିତା ସହିତ ତାହା
ସି ଂହାସନେର ବସି ଅଛି, େସପରି େଯ ଜୟ କେର, ମୁଁ ତାହାକୁ େମା
ସହିତ େମାହର ସି ଂହାସନେର ବସି ବାକୁ େଦବି। 22ମ ଳୀଗଣ ୁ
ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

4
ଗର୍ େର ଉପାସନା

1 ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ଗର୍ େର େଗାଟିଏ
ାରଉନ୍ମୁ ; ପୁଣି,ତୂ ରୀଶ ସଦୃଶ େମା ସହିତକହୁ ଥିବା େଯଉଁ ର

ମୁଁ ପୂବର୍ େର ଶୁଣିଥିଲି; ତାହା କହିଲା, “ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ; ଯାହାସବୁ
ଏହାପେର ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଆେ ତୁ କୁ େଦଖାଇବା।”
2 େସହିକ୍ଷଣି ମୁଁ ଆ ାେର ଆବି େହଲି, ଆଉ େଦଖ, ଗର୍ େର
େଗାଟିଏ ସି ଂହାସନ ାପିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ଉପେର
ଜେଣ ବସି ଅଛି ; 3 େସହି ବ୍ୟି ରୂ ପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ସଦୃଶ,
ଆଉ ସି ଂହାସନ ଚତୁ ଗେର େଗାଟିଏ େମଘଧନୁ, ତାହା ମକର୍ ତ
ମଣି ତୁ ଲ୍ୟ। 4 ପୁଣି, ସି ଂହାସନର ଚତୁ ଗେର ଚବିଶଟି ସି ଂହାସନ
ାପିତ ଓ ସି ଂହାସନଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ ଉପବି ,
େସମାେନ ଶୁ ବ ପରିହିତ ଓ େସମାନ ମ କ ଉପେର ସୁବ ର୍
ମୁକୁଟ। 5 ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୁଳି, ବିଭି ର ଓ େମଘଗ ର୍ ନ
ନିଗର୍ ତ େହଉଅଛି, ଆଉ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଅି ମୟ ସ ପ୍ର ଦୀପ
ଜଳୁଅଛି, ଏହି ସ ପ୍ର ଦୀପ ଈଶ୍ବ ର ସ ଆ ା। 6 ସି ଂହାସନ
ସ ୁଖେର ଟିକ ପରି ଏକ ସମୁଦ୍ର ; ସି ଂହାସନ ଚତୁ ଗର
ମଧ୍ୟ ଳେର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ, େସମାନ ର ଆଗ ଓ ପଛ ଚକୁ୍ଷେର
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ପରିପୂ ର୍ । 7ପ୍ର ଥମପ୍ର ାଣୀ ସି ଂହ ସଦୃଶ, ି ତୀୟ ପ୍ର ାଣୀ େଗାରୁ ସଦୃଶ,
ତୃ ତୀୟ ପ୍ର ାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ-ମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁଣି, ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ାଣୀ
ଉଡ଼ ା ଉେ ାଷପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। 8 ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଣୀର ଛଅ ଛଅ ପକ୍ଷ,
େସହି ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଓ ଭିତର ଚକୁ୍ଷେର ପରିପୂ ର୍ । େସମାେନ
ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ନ କରି କହୁ ଅଛି ,
“ ‘େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ, େଯ ଅତୀତ, ବ ର୍ ମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ,’ େସହି
ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର ।” 9ପ୍ର ାଣୀମାେନ େଯେତେବେଳ
େସହି ସି ଂହାସନ ଉପବି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟି ୁ େଗୗରବ, ସ ମ
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅି , 10 େସେତେବେଳ ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ ସି ଂହାସନ
ଉପବି ବ୍ୟି ଛାମୁେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟି ୁ
ପ୍ର ଣାମ କରି ଓ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ

େଥାଇେଦଇ କହି ,
11 “େହ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଓ ଈଶ୍ବ ର,

ତୁ େ େଗୗରବ, ସ ମ ଓ ପରାକ୍ର ମ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ,
ତୁ େ ସମ ସୃି କରିଅଛ,

ଆଉ ତୁ ଇ ାେର,
େସହିସବୁ ସ ା ପ୍ର ା େହାଇ ସୃ େହାଇଅଛି।”

5
ପୁ କ ଓ େମଷଶାବକ

1ତ େର ମୁଁ ସି ଂହାସନଉପେରବସି ଥିବା ବ୍ୟି ଦକି୍ଷଣହ େର
ଚମଡାରୁ ନିମ ତ େଗାଟିଏ ନଳାକାର ପୁ କ େଦଖିଲି, ତାହା
ଉଭୟ ପା ର୍ େର ଲିଖିତ ଓ ସ ମୁଦ୍ର ାେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ। 2 ଆଉ ମୁଁ
ଜେଣ ପରାକ୍ର ମୀ ଦୂତ ୁ େଦଖିଲି, େସ ଉ ରେର େଘାଷଣା କରି
କହୁ ଥିେଲ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ର ାସବୁ ଭାି ପୁ କ ଫିଟାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ?

3 କି ୁ ଗର୍ ,ମ ର୍ ୍ୟ କି ପାତାଳେର େକହି େସହି ପୁ କ ଫିଟାଇବାକୁ
କି ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେଲନାହିଁ। 4େସହି ପୁ କ
ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି କରିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େକହିନ ମିଳିବାରୁ
ମୁଁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲି। 5 େସଥିେର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, େରାଦନ କର ନାହିଁ, େଦଖ, େଯ ଯିହୂ ଦା
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ବଂଶଜାତ ସି ଂହ ଓ ଦାଉଦ ମୂଳ, େସ ପୁ କର ସ ମୁଦ୍ର ା ଭାି
ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମେ ବିଜୟୀ େହାଇଅଛି ।

6 େସେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲି, ସି ଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ମଧ୍ୟ ଳେର ଏକ େମଷଶାବକ ଠିଆ େହାଇଅଛି ,
େସ ହତ େହଲା ପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ,ତାହା ର ସ ଶୃ ଓ ସ
ଚକୁ୍ଷ; େସହି ସମ ଚକୁ୍ଷ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େପ୍ର ରିତ ଈଶ୍ବ ର ର
ସ ଆ ା। 7 େସ ଆସି ସି ଂହାସନ ଉପେର ବସି ଥିବା ବ୍ୟି ର
ଦକି୍ଷଣ ହ ରୁ େସହି ପୁ କ େନେଲ।

8 େସ ପୁ କ ନିଅେ େସହି ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ
େମଷଶାବକ ସ ୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ିେଲ; େସମାନ
ପ୍ର େତ୍ୟକର ହ େର ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାରୂ ପ ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର ଥିଲା।

9 େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିେଲ,
“ତୁ େ େସହି ପୁ କ େନବାକୁ

ଓ େସଥିର ମୁଦ୍ର ାସବୁ ଭାି ବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ,
କାରଣ ତୁ େ ହତ େହାଇଥିଲ,

ପୁଣି, ଆପଣା ର ାରା
ସବର୍ େଗା ୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ସବର୍ ବଂଶ ଓ ସବର୍ ଜାତିମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ବ ର ନିମେ େଲାକମାନ ୁ କିଣିଅଛ,

10 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ରାଜ କୂଳ
ଓ ଯାଜକ କରିେଦଇଅଛ;

ଆଉ େସମାେନ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜ କରିେବ।”
11 ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ, ପ୍ର ାଣୀ ଓ

ପ୍ର ାଚୀନମାନ ଚତୁ ଗେର ଅେନକ ଅେନକ ଦୂତ ର ର
ଶୁଣିଲି େସମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ।
12 େସମାେନ ଉ ରେର କହୁ ଥିେଲ,
“ପରାକ୍ର ମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶି , ସ ମ,

େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
ହତ େହାଇଥିବା େମଷଶାବକ ହିଁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟି ।”
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13ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ , ମ ର୍ ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମ ସୃ
ପ୍ର ାଣୀ, ହଁ, ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମେ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
“ପ୍ର ଶଂସା ସ ମ, େଗୗରବ ଓ କ ର୍ ାପଣ,

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସି ଂହାସେନାପବି ବ୍ୟି ର ଓ
େମଷଶାବକ ର।”

14 େସଥିେର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ କହିେଲ, ଆେମନ୍ , ପୁଣି, ପ୍ର ାଚୀନମାେନ
ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

6
ପ୍ର ଥମରୁ ଷ ମୁଦ୍ର ା ଭ

1 ତହଁୁ ମୁଁ େମଷଶାବକ ୁ ସ ମୁଦ୍ର ା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମ ମୁଦ୍ର ା
ଭାି ବାର େଦଖିଲି, ଆଉ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଜ୍ର ପରି
ରେର ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। 2 େସଥିେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ
କଲି,ଆଉ େଦଖ େଗାଟିଏ ଶୁ ବ ର୍ ଅ , ପୁଣି, ତାହାର ଆେରାହୀ
ହ େର େଗାଟିଏ ଧନୁ; ତାହା ୁ ଏକ ମୁକୁଟ ଦିଆ େହଲା, ଆଉ
େସ ବିଜୟୀ େହାଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଗେଲ। 3 େମଷଶାବକ
େଯେତେବେଳ ି ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ି ତୀୟ
ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,ଆସ। 4େସଥିେରଆଉେଗାଟିଏ ଅ
ବାହାରି ଆସି ଲା, ତାହା େଲାହିତବ ର୍ ; େଲାେକ େଯପରି ପର ରକୁ
ହତ୍ୟା କରି , ଏଥିନିମେ ପୃଥିବୀରୁ ଶାି ଦୂର କରିବା ନିମେ
ତାହାର ଆେରାହୀକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ
ବୃହତ୍ ଖ ଦିଆଗଲା। 5 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ତୃ ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା
ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁତୃ ତୀୟପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ କଳା ର ର
ଅ , ପୁଣି,ତାହାରଆେରାହୀର ହ େର େଗାଟିଏ ତରାଜୁ। 6ଆଉ ମୁଁ
ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗର୍ ତ େହଲା ପରି ଏହି ର ଶୁଣିଲି, ଟ ାକୁ
େସେର ଗହମ ଓ ଟ ାକୁ ତିନି େସର ଯବ େହବ, କି ୁ ତୁ େ େତୖଳ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। 7 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ
ଚତୁ ଥର୍ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା
କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। 8 େସଥିେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ,
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େଗାଟିଏ ପା  ୁ ବ ର୍ ଅ , ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ ମୃତୁ ୍ୟ, ପୁଣି,
ପାତାଳତାହାରପ ାଦ୍ ଗମନକରୁ ଥିଲା;ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ,ମହାମାରୀ
ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ-ପଶୁମାନ ାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର
ଚାରି ଭାଗ ଉପେର େସମାନ ୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 9 େମଷଶାବକ
େଯେତେବେଳ ପ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ସକାେଶ ଓ େସମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସକାେଶ ହତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ଆ ାମାନ ୁ ମୁଁ େବଦି ତେଳ
େଦଖିଲି। 10 େସମାେନ ଉ ରେର ଡାକ ପକାଇ କହୁ ଥିେଲ, େହ
ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ , ଆଉ େକେତ କାଳ ତୁ େ ବିଚାର ନ କରି
ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ଠାରୁ ଆ ମାନ ର ରପରିେଶାଧନେନବ?
11 େସଥିେର େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଧଳା ବ ଦିଆଗଲା,
ପୁଣି, େସମାନ ର େଯଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସମାନ ପରି
ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିେବ, େସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପୂ ର୍ ନ େହବା ଯାଏ ଆଉ
କିଛି କାଳ ବିଶ୍ର ାମ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ କୁହାଗଲା। 12 େମଷଶାବକ
ଷ ମୁଦ୍ର ା ଭାି ବା ସମୟେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା,
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଚଟବ ପରି କଳା ବ ର୍ ଓ ଚ ସ ୂ ର୍ ର ବ ର୍ ପରି
େହଲା, 13 ପ୍ର ବଳ ବାୟୁ ଆଘାତେର ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ େଯପରି ଅପ
ଫଳସବୁ ପତିତ ହୁ ଏ, େସହିପରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀେର
ପତିତ େହେଲ, 14ଆକାଶମ ଳ ଚମର୍ ପୁ କ ଗୁଡ଼ା େହଲା ପରି ଗୁଡ଼ା
େହାଇ ଦୂରୀଭୂ ତ େହଲା, ପୁଣି, ପବର୍ ତ ଓ ୀପ ସମ ାନା ରିତ
େହେଲ। 15ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ, ପାତ୍ର -ମ ୀମାେନ, ପ୍ର ଧାନ
େସନାପତି ଓ ଧନୀମାେନ, ବଳବାନ େଲାକମାେନ ଏବଂ ପରାଧୀନ
ଓ ାଧୀନ େଲାକ ସମେ ଗୁହା ଓ ପବର୍ ତମାଳାର େଶୖଳମାନ
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇେଲ, 16 ପୁଣି, େସମାେନ ପବର୍ ତ
ଓ େଶୖଳମାନ ୁ କହିେଲ, ଆ ମାନ ଉପେର ପଡ଼ି ସି ଂହାସନ
ଉପବି ବ୍ୟି ଛାମୁରୁ ଓ େମଷଶାବକ େକ୍ର ାଧରୁ ଆ ମାନ ୁ
ଲୁଚାଇ ରଖ, 17 କାରଣ େସମାନ େକ୍ର ାଧର ମହାଦିନ ଉପି ତ
େହାଇଅଛି ଆଉ କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର?
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7
୧, ୪୪,୦୦୦ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ମୁଦ୍ର ା ି ତ

1 ତାହାପେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କି େକୗଣସି ଗଛ
ଉପେର େଯପରି ବାୟୁ ନ ବେହ, ଏଥିନିମେ ପୃଥିବୀର ଚାରି
େକାଣେର ଚାରି ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥିବୀର ଚାରି ବାୟୁ କୁ
ଅଟକାଇ ଧରିଅଛି । 2 ପୁଣି, ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ
ଉଠି ଆସି ବାର େଦଖିଲି; ତାହା ହ େର ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ର ମୁଦ୍ର ା
ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ର କ୍ଷତି କରିବା ନିମେ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା
େସହି ଚାରି ଦୂତ ୁ େସ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, 3ଆେ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ଈଶ୍ବ ର ର ଦାସମାନ କପାଳେର ମୁଦ୍ର ା ନ େଦବା
ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁଦ୍ର କିଅବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର
କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। 4ତାହା ପେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ େଲାକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା
ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ସମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ
ଚଉରାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହେଲ,

5 ଯିହୂ ଦା ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ରୂ େବନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ଗାଦ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
6ଆେଶର ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ନ ାଲି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ମନଃଶି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
7 ଶିମିେୟାନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
େଲବୀ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ଇସାଖାର ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
8ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
େଯାେଷଫ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର।

ସବର୍ େଦଶର ଏକ ବିରାଟ ଜନତା
9 ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ସବର୍ ଜାତୀୟ,

ସବର୍ େଗା ୀୟ, ସବର୍ ବଂଶୀୟ ଓ ସବର୍ ଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ
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ମହାଜନତା ଶୁ ବ ପରିହିତ େହାଇ ଓ ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ
ହ େର ଧରି ସି ଂହାସନ ଓ େମଷଶାବକ ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ
େହାଇଅଛି ; 10 େସମାେନ ଉ ରେର କହୁ ଅଛି ,
“ପରିତ୍ର ାଣ, ସି ଂହାସନ ଉପବି ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,
ଓ େମଷଶାବକ ର କାଯର୍ ୍ୟ।”
11 ପୁଣି, ସମ ଦୂତ ସି ଂହାସନ, ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ
ଚତୁ ଗେର ଉଭା େହାଇଅଛି ଆଉ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଉବୁଡ଼
େହାଇପଡ଼ି ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି କହୁ ଅଛି ,
12 “ଆେମନ୍;
ପ୍ର ଶଂସା, େଗୗରବ,
ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ ମ, ପରାକ୍ର ମ
ଓ ଶି ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,
ଆେମନ୍ ।”

13 ପୁଣି, ପ୍ର ାଚୀନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ଧଳା
ବ ପରିହିତ ଏହି େଲାକମାେନ କିଏ ଓ େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ
ଆସି ଅଛି ?

14 ମୁଁ ତାହା ୁ କହିଲି, େହ େମାହର ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ ହିଁ ତାହା
ଜାଣି ।
େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏମାେନ ମହାେକ୍ଲ ଶରୁ ବାହାରି

ଆସି ଅଛି ଓ େମଷଶାବକ ବଳୀକୃତ ର େର ଆପଣା ଆପଣା
ବ େଧାଇ ଶୁ ବ ର୍ କରିଅଛି । 15 େସଥିପାଇଁ,
“େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଥାଇ,

ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ମ ି ରେର ତାହା ର ଉପାସନା କରି ,”
“ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ଉପବି ବ୍ୟି

େସମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ- ରୂ ପ େହେବ।
16 େସମାନ ର ଆଉ େକେବ େହଁ କୁ୍ଷଧା

କି ତୃ ଷା େହବ ନାହିଁ,”
“ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ କିଅବା େକୗଣସି ଉ ାପ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବ

ନାହିଁ,
17କାରଣ ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟି ତ

େମଷଶାବକ େସମାନ ର ପ୍ର ତିପାଳକ େହେବ
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ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିଝର୍ ର ନିକଟେର େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇ
େନେବ,”

“ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ଚକୁ୍ଷରୁ ସମ େଲାତକ
େପାଛିେଦେବ।”

8
ସ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭ ଏବଂ ସୁବ ର୍ ଧୂପଦାନୀ

1 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ସ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ,
େସେତେବେଳ ଗର୍ େରପ୍ର ାୟ ଅଧଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ନୀରବତା ବିରାଜିତ
େହଲା। 2ତ େର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ ସ ଦୂତ ୁ
େଦଖିଲି, େସମାନ ୁ ସ ତୂ ରୀ ଦିଆ େହଲା। 3 େସଥିେର ଆଉ
ଜେଣ ଦୂତ ଆସି େବଦି ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ, ତାହା ହ େର
ସୁବ ର୍ ଧୂପଦାନୀ ଥିଲା, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ସ ୁଖ ସୁବ ର୍ େବଦି
ଉପେର ସମ ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହିତ ଅପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ
ତାହା ୁ ପ୍ର ଚୁ ର ଧୂପ ଦିଆଗଲା। 4 େସଥିେର ଦୂତ ହ ରୁ ଧୂପର
ଧୂମ ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ଉଠିଲା। 5ପେର
େସହି ଦୂତ ଧୂପଦାନୀ େଘନି େବଦିରଅି େରତାହା ପୂ ର୍ କରି ପୃଥିବୀ
ଉପେର ପକାଇେଦେଲ। େସଥିେର ବଜ୍ର ନୀ, ବିଭି ର, ବିଜୁଳି
ଓ ଭୂ ମିକ େହଲା।

ପ୍ର ଥମରୁ ଷ ତୂ ରୀ ବାଦନ
6 େସେତେବେଳ ସ ତୂ ରୀଧାରୀ ସ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରିବାକୁ

ପ୍ର ୁତ େହେଲ। 7 ପ୍ର ଥମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ର -ମିଶି୍ର ତ
ଶିଳା ଓ ଅି ଉପି ତ େହାଇ ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହଲା; େସଥିେର
ପୃଥିବୀ ଓ ବୃକ୍ଷସମୂହର ତିନି ଭାଗ ପୁଣି, ସମ ସବୁଜ ର ର ଘାସ
ଜଳିଗଲା। 8 ି ତୀୟ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ େଯପରି ଅି ପ୍ର ଳିତ
େଗାଟିଏ ବୃହତ ପବର୍ ତ ସମୁଦ୍ର େର ନିକି୍ଷ େହଲା; େସଥିେର ସମୁଦ୍ର ର
ତୃ ତୀୟାଂଶ ଜଳ ର ମୟ େହାଇଗଲା, 9 ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା
ଜୀବମାନ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ମେଲ ଓ ଜାହାଜର ତୃ ତୀୟାଂଶ ବିନ
େହଲା। 10ତୃ ତୀୟ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ଅି ଶିଖା ପରି ପ୍ର ଳିତ
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େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରୁ ଖସି ନଦୀସମୂହର ତୃ ତୀୟାଂଶ
ଓ ନିଝର୍ ରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପତିତ େହଲା; 11 େସହି ନକ୍ଷତ୍ର ର ନାମ
ନାଗଦଅଣା। େସଥିେର ଜଳର ତୃ ତୀୟାଂଶ ନାଗଦଅଣା େହଲା,
ଆଉ ଅେନକ େଲାକ େସହି ଜଳ େହତୁ ମେଲ, କାରଣ ତାହା
ତି କରାଯାଇଥିଲା। 12 ଚତୁ ଥର୍ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ସୂଯର୍ ୍ୟ,
ଚ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ର ା େହବାରୁ
େସସମ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଅ କାରମୟ େହଲା, ଦିବସର ତୃ ତୀୟାଂଶ
ଆେଲାକରହିତ େହଲା ଓ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର େହଲା।
13ପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତକଲି,ଆଉଆକାଶରମଧ୍ୟଭାଗେରଉଡ଼ୁଥିବା
େଗାଟିଏ ଉେ ାଷପକ୍ଷୀ ଉ ରେର ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, ହାୟ,
ହାୟ, ହାୟ, ପୃଥିବୀନିବାସୀମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର , କାରଣ ଆହୁ ରି
ତିନି ଜଣ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ।

9
1 ତ େର ପ ମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ

ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀେର ପତିତ େହବାର େଦଖିଲି; ତାହାକୁ ପାତାଳକୁ ର
ଚାବି ଦିଆଗଲା। 2 େସ େସହି ପାତାଳକୁ ଫିଟାେ େସଥିରୁ ବୃହତ୍
ଭାଟିର ଧୂମପରି ଧୂମଉଠିଲା,ଆଉେସହିପାତାଳକୁ ର ଧୂମ େହତୁ
ସୂଯର୍ ୍ୟ ପୁଣି, ଆକାଶ ଅ କାରା େହଲା।

3 ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପ ପାଳ ବାହାର େହାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି େଲ,
େସମାନ ୁ ପୃଥିବୀର ବିଛାର ଶି ପରି ଶି ଦିଆଗଲା। 4 ପୃଥିବୀର
ଘାସ କି ସବୁଜ ର ର ଶାକ କି େକୗଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନି ନ
କରି, େଯଉଁମାନ କପାଳେର ଈଶ୍ବ ର ମୁଦ୍ର ା ନାହିଁ, େକବଳ
େସମାନ ଅନି କରିବାକୁ େସମାନ ୁ କୁହାଗଲା।

5 େସମାନ ୁ ବଧ ନ କରି ପା ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର ଯ ଣା
ଘଟାଇବାକୁ େସମାନ ୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା; ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିେଲ
େଯପରି ଯ ଣା ହୁ ଏ, ଏହି ଯ ଣା େସହି ପ୍ର କାର। 6େସହି ସମୟେର
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ମୃତୁ ୍ୟର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ପାଇେବ ନାହିଁ; େସମାେନ ମରିବାକୁ ବା ା କରିେବ, କି ୁ ମୃତୁ ୍ୟ
େସମାନ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ।



ପ୍ର କାଶିତ 9:7 xix ପ୍ର କାଶିତ 9:17

7 ପ ପାଳମାନ ର ଆକୃତି ଯୁ ନିମେ ସି ତ ଅ ମାନ
ସଦୃଶ, େସମାନ ମ କର ଆବରଣ ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ ତୁ ଲ୍ୟ, ପୁଣି,
େସମାନ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମୁଖ ସଦୃଶ; 8 ୀେଲାକମାନ
େକଶ ସଦୃଶ େସମାନ େକଶ, ସି ଂହଦ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ଦ ;
9 େଲୗହ ଊର ାଣ ପରି େସମାନ ର ଊର ାଣ, ପୁଣି, ରଥ ଓ
ରଣେକ୍ଷତ୍ର େର େଦୗଡ଼ୁଥିବା ଅେନକ ଅ ଶ ପରି େସମାନ
ପକ୍ଷର ଶ ।

10 ବିଛାର ଲା ୁ ଳ ଓ ନାହୁ ଡ଼ ପରି େସମାନ ର ଲା ୁ ଳ ଓ
ନାହୁ ଡ଼; ପା ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କ୍ଷତି କରିବାକୁ
େସମାନ ଲା ୁ ଳେର ଶି ଥିଲା। 11 ପାତାଳକୁ ର ଦୂତ
େସମାନ ର ରାଜା, ତାହା ର ନାମ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଆବେ ାନ୍* ଓ
ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାେର ଅପି େୟାନ୍†।

12 ପ୍ର ଥମ ସ ାପ ଗତ େହଲା, େଦଖ, ଏହାପେର ଆଉ ଦୁଇଟି
ସ ାପ ଆସୁଅଛି।

13 ଷ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖ ସୁବ ର୍
େବଦିର ଶୃ ମାନ ଚାରି େକାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ର
ଶୁଣିଲି, 14ତାହା ତୂ ରୀ ଧରିଥିବା େସହି ଷ ଦୂତ ୁ କହିଲା,ଫରାତ୍
ମହାନଦୀେର ବ ୀ ଥିବା ଚାରି ଦୂତ ୁ ମୁ କରିଦିଅ। 15 େସଥିେର
ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଏକତୃ ତୀୟାଂଶକୁ ବଧକରିବା ନିମେ ଏହି େଯଉଁ
ଚାରି ଦୂତ େସହି ଦ , ଦିନ, ମାସ ଓ ବଷର୍ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କରା
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ମୁ କରାଗେଲ।

16 ଅ ାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନ ସଂଖ୍ୟା େକାଡ଼ିଏ େକାଟି; ମୁଁ
େସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲି। 17ଆଉ ମୁଁ ଦଶର୍ ନେର ଅ ଓ େସମାନ
ଆେରାହୀମାନ ୁ ଏହି ପ୍ର କାର େଦଖିଲି, େସମାନ ଊର ାଣ
ଅି ବ ର୍ , ନୀଳବ ର୍ ଓ ଗ କବ ର୍ ; ଅ ମାନ ମ କ ସି ଂହମାନ
ମ କ ସଦୃଶ, ଆଉ େସମାନ ମୁଖରୁ ଅି , ଧୂମ ଓ ଗ କ ନିଗର୍ ତ
େହଉଥିଲା।

* 9:11 ଆବେ ାନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିନାଶକାରୀ † 9:11 ଅପି େୟାନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିନାଶଯୁ
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18 େସମାନ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ଅି , ଧୂମ ଓ ଗ କରୂ ପ ଏହି ତିନି
େକ୍ଲ ଶ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ବଧ କରାଗେଲ।
19 କାରଣ ଅ ମାନ ଶି େସମାନ ମୁଖ ଓ ଲା ୁ ଳେର ଥିଲା,
େଯଣୁ େସମାନ ଲା ୁ ଳ ସପର୍ ସଦୃଶ ଓ ମ କବିଶି ; ତ ାରା
େସମାେନ କ୍ଷତି କରି ।

20 େଯଉଁ ଅବଶି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ ାରା ବଧ
କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହ କୃତ କମର୍ ରୁ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଭୂ ତମାନ ପୂଜା, ପୁଣି,
ଦଶର୍ ନ, ଶ୍ର ବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ ସୁବ ର୍ , େରୗପ୍ୟ, ପି ଳ,
ପ୍ର ର ଓକାଠେର ତିଆରି ପ୍ର ତିମାର ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କେଲନାହିଁ,
21ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁ କ, ବ୍ୟଭିଚାର
ଓ େଚୗଯର୍ ୍ୟକମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ।

10
ଗର୍ ଦୂତ ଏବଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କ

1 ତ େର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ପରାକ୍ର ମୀ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ
କରିବାର େଦଖିଲି; େସ େମଘେବି ତ, ତାହା ମ କ ଉପେର
େମଘଧନୁ, ତାହା ମୁଖ ସୂଯର୍ ୍ୟ ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ;
2 ତାହା ହ େର େଗାଟିଏ ମୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କ ଥିଲା। େସ ଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପେର ାପନ
କରି

3ସି ଂହଗ ର୍ ନ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ାର ଶ େର ଡାକ ପକାଇେଲ; େସ ଡାକ
ପକାେ ସ େମଘଗ ର୍ ନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟ କେଲ।
4 େସହି ସ େମଘଗ ର୍ ନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟ କରେ ମୁଁ
େଲଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଲି; େସେତେବେଳ ମୁଁ େମା ପ୍ର ତି ଆକାଶରୁ
ଏହି ଉ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, େସହି ସ େମଘଗ ର୍ ନ ଯାହାସବୁ ବ୍ୟ
କେଲ, େସହିସବୁ େଗାପନ କରି ରଖ, େଲଖ ନାହିଁ।

5 ତ େର େଯଉଁ ଦୂତ ୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଠିଆ େହବାର େଦଖିଥିଲି, େସ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ଗର୍ ଆେଡ଼
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ଉଠାଇ, 6 େଯ ଗର୍ , ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ
ବିଷୟ ସୃି କରିଅଛି , େସହି ନିତ୍ୟଜୀବୀ ନାମେର ଶପଥ କରି
କହିେଲ, ଆଉ ବିଳ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆପଣା
ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାର କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭସ ାଦ
ଅନୁସାେର ସ ମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ େଘାଷଣା କରିବା ସମୟେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ େଯେତେବେଳ େସ ତୂ ରୀ ନୀ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହେବ,
େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ େହବ।

8 ପୁଣି, ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଯଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା ପୁନବର୍ ାର େମା
ପ୍ର ତି ବାକ୍ୟ ଉ ାରଣକରି କହିେଲ,ଯାଅ,ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଦ ାୟମାନ ଦୂତ ହ େର େଯଉଁ ପୁ କଟି ମୁ େହାଇ ରହିଅଛି,
ତାହା ଗ୍ର ହଣ କର। 9 େସଥିେର ମୁଁ େସହି ଦୂତ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁ୍ଷଦ୍ର
ପୁ କଟି େମାେତ େଦବାକୁ ତାହା ୁ କହିଲି। େସ େମାେତ କହିେଲ,
ଏହା େନଇ େଭାଜନକର; ଏହା ତୁ ଉଦରକୁ ତି କରିେଦବ, କି ୁ
ତୁ ମୁଖକୁ ଏହା ମହୁ ପରି ମି ଲାଗିବ।

10 େସଥିେର ମୁଁ ଦୂତ ହ ରୁ େସହି କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କଟି େନଇ ତାହା
େଭାଜନକଲି;ତାହା େମା ମୁଖକୁ ମହୁ ପରି ମିଠାଲାଗିଲା, କି ୁ ତାହା
ଭକ୍ଷଣ କଲା ପେର େମାହର ଉଦର ତି େହାଇଗଲା। 11ତ େର
େମାେତ କୁହାଗଲା, ଅେନକ େଲାକ, ଜାତି, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ରାଜା
ବିରୁ େର ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ େହବ।

11
ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ

1 ପେର େମାେତ ମାପକାଠି ପରି େଗାଟିଏ ନଳ ଦିଆ େହଲା।
ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, ଉଠ, ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର, େବଦି ଓ
େଯଉଁମାେନ େସଥିେର ପୂଜା କରି , େସମାନ ୁ ମାପ। 2 କି ୁ
ମ ି ରର ବାହାେର ଥିବା ପ୍ର ା ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ମାପ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, େସମାେନ
ବୟାଳିଶ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଗରୀକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ
କରିେବ।
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3ଆଉଆେ ଆପଣା ଦୁଇସାକ୍ଷୀ ୁ କ୍ଷମତା େଦବୁ େଯ, େସମାେନ
ଚଟବ ପରିଧାନ କରି ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ଭାବବାଣୀ କହିେବ। 4 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଦ ାୟମାନ େହାଇଥିବା ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପ୍ର ଦୀପ ସଦୃଶ।
5 େକହି ଯଦି େସମାନ ର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ
େସମାନ ମୁଖରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇ େସମାନ ଶତମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ
କେର; େକହିଯଦି େସମାନ ରକ୍ଷତିକରିବାକୁ ଇ ା କରିବ,ତାହାକୁ
ଏହିପରି ଭାେବ ହତ େହବାକୁ େହବ।

6 େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ବୃି
ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଆକାଶ ବ କରିବାକୁ େସମାନ ର କ୍ଷମତା
ଅଛି, ପୁଣି, େଯେତଥରଇ ା, େସେତଥରଜଳକୁର େରପରିଣତ
କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମ ପ୍ର କାର ମହାମାରୀ ାରା ଆଘାତ
କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େସମାନ ର କ୍ଷମତା ଅଛି। 7 େସମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସମା େହଲା ଉ ାେର ପାତାଳକୁ ରୁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉି ତ େହବ,
େସ େସମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବ ଓ େସମାନ ୁ ଜୟ କରି ବଧ
କରିବ।

8 େସଥିେର େଯଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆି କ ଭାବେର ସେଦାମ ଓ
ମିସର େବାଲି କୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ମଧ୍ୟ
କଶେର ହତ େହାଇଥିେଲ, େସହି ମହାନଗରୀର ରାଜପଥେର
େସମାନ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। 9 ଆଉ ନାନା ବଂଶ, େଗା ୀ,
ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର େଲାେକ ସାେଢ଼ ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ
ଶବକୁ େଦଖିେବ ଓ ସମାଧି- ାନେର ରଖିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।

10 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀନିବାସୀମାେନ େସମାନ ର ମୃତୁ ୍ୟ-
ସ ାଦ ଶୁଣି ଆନ ଓ ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ କରିେବ ପୁଣି,
ପର ରକୁ ଉପହାର େଦେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ
ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ୁ ଯ ଣା େଦଉଥିେଲ। 11 ସାେଢ଼ ତିନି ଦିନ
ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜୀବନ-ବାୟୁ ଆସି େସମାନ ଠାେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ
େହେଲ, ଆଉ େସମାନ ୁ େଦଖିବା େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟ ଭୟଭୀତ
େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆକାଶରୁ ଉ ରେର ଉ
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ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ। େସଥିେର େସମାେନ
େମଘା େହାଇ ଗର୍ ାେରାହଣ କେଲ, ଆଉ େସମାନ ର
ଶତମାେନ େସମାନ ୁ େଦଖିେଲ।

13େସହି ସମୟେରମହାଭୂ ମିକ େହଲା ଓନଗରୀରଦଶମାଂଶ
ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା, ପୁଣି, ଭୂ ମିକ େର ସାତ ହଜାର େଲାକ ନିହତ
େହେଲ ଏବଂ ଅବଶି େଲାକ ଭୀତ େହାଇ ଗର୍ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା
କୀ ର୍ ନ କେଲ।

14 ି ତୀୟ ସ ାପ ଗତ େହଲା; େଦଖ, ତୃ ତୀୟ ସ ାପ ଶୀଘ୍ର
ଆସୁଅଛି।

ସ ମ ତୂ ରୀ ବାଦନ
15 ସ ମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ଗର୍ େର ମହାଶ ସହ ଏହି

ବାଣୀ େହଲା,
“ଜଗତ ଉପେର ରାଜ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର

ଓ ତାହା ଖ୍ର ୀ ର ହ ଗତ େହାଇଅଛି,
ଆଉ େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜ କରିେବ।”

16 େସଥିେର ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ସି ଂହାସନେର
ଉପବି ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି
କହିେଲ,
17 “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅତୀତ େଯ ତୁ େ , ଆେ ମାେନ ତୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଅଛୁ,

କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ମହାଶି ଧାରଣ କରି
ରାଜ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛ।

18ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ କ େହାଇଥିେଲ,
କି ୁ ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ଉପି ତ େହଲା,

ପୁଣି, ମୃତମାନ ବିଚାର କରିବା ସମୟ,
ଏବଂ ତୁ ର ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନ ୁ , ସାଧୁମାନ ୁ

ଏବଂ ତୁ ନାମର ଭୟକାରୀ,
ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମ େଲାକ ୁ ପୁର ାର େଦବାର,

ଆଉ ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ ଉପି ତ
େହଲା।”
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19େସେତେବେଳ ଗର୍ େର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରଉନ୍ମୁ େହଲା ଓ
ତାହା ମ ି ର ମଧ୍ୟେର ତାହା ନିୟମ-ସି ୁ କ େଦଖାଗଲା, ପୁଣି,
ବିଦୁ୍ୟତ୍, ବିଭି ର, େମଘଗ ର୍ ନ, ଭୂ ମିକ ଓ ମହା ଶିଳାବୃି
େହଲା।

12
ଏକ ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ର କା ସପର୍

1 ପେର ଆକାଶେର େଗାଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ େଦଖାଗଲା; ସୂଯର୍ ୍ୟ
ପରିଧାନ କରିଥିବା ଜେଣ ୀେଲାକ, ଏବଂ ତାହା ପାଦ ତେଳ ଚ
ଓ ମ କେର ାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ େଗାଟିଏ ମୁକୁଟ।

2 େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପ୍ର ସବ େବଦନାେର ଆ ର୍ ର କରି ପ୍ର ସବ
କରିବା ନିମେ କ ପାଉଥିେଲ। 3 ଆକାଶେର ଆଉ େଗାଟିଏ
ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଗଲା; େଦଖ, େଗାଟିଏ ଲାଲ୍ ର ର ପ୍ର କା ସପର୍ ,
ତାହାର ସ ମ କ ଓ ଦଶ ଶୃ , ପୁଣି, ମ କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର
ସ ମୁକୁଟ। 4 ତାହାର ଲା ୁ ଳ ଆକାଶର ତୃ ତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ର କୁ
ଟାଣିଆଣି ପୃଥିବୀେର ନିେକ୍ଷପକଲା।ଆଉେସହି ସପର୍ ପ୍ର ସବକରିବା
ମାତ୍ର ତାହା ସ ାନକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବା ନିମେ ତାହା ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହଲା। 5 େଯ ସମ ଜାତି ୁ େଲୗହ ଦ େର ଶାସନ କରିେବ,
ଏପରି ପୁତ୍ର ସ ାନ ୁ େସହି ୀେଲାକ ପ୍ର ସବ କେଲ, ଆଉ ତାହା
ସ ାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ତାହା ସି ଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗେଲ।
6 ପୁଣି, େସହି ୀେଲାକ ପ୍ର ା ରକୁ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ, େସଠାେର
ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିପାଳିତ େହବା ପାଇଁ
ତାହା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ନିୟ ଣେର ପ୍ର ୁତ େଗାଟିଏ ାନ ଥିଲା।

ଶୟତାନକୁ ପୃଥିବୀେର ନିେକ୍ଷପ
7 ତ େର ଗର୍ େର ଯୁ େହଲା, ମୀଖାେୟଲ ଓ ତାହା

ଦୂତମାେନ େସହି ସପର୍ ସହିତ ଯୁ କେଲ। େସଥିେର େସହି ସପର୍
ଓ ତାହାର ଦୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୁ କେଲ, 8 କି ୁ େସମାେନ ଜୟ
କରିପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣି, ଗର୍ େର େସମାେନ ଆଉ ାନ ପାଇେଲ
ନାହିଁ। 9 େସଥିେର ସବର୍ ଜଗତର ପ୍ର ବ କ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ
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ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯ ପ୍ର କା ସପର୍ , େସହି ପୁରାତନ ନାଗ, େସଆପଣା
ଦୂତମାନ ସହିତ ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହଲା। 10 େସେତେବେଳ ମୁଁ
ଗର୍ େର ଏହି ଉ ର ଶୁଣିଲି,

“ବ ର୍ ମାନ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ପରିତ୍ର ାଣ,
ପରାକ୍ର ମ ଓ ରାଜ୍ୟ
ପୁଣି, ତାହା ଖ୍ର ୀ ର କ ର୍ ାପଣ ଉପି ତ େହାଇଅଛି,

କାରଣ ଆ ମାନ ଭାଇମାନ ଅପବାଦକ,
େଯ ଦିବାରାତ୍ର େସମାନ ବିରୁ େର ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର
ଛାମୁେର ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଥିଲା,

େସ ତେଳ ନିକି୍ଷ େହାଇଅଛି।
11ଆଉ େସମାେନ େମଷଶାବକ ର ,

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ାରା ତାହାକୁ ଜୟ
କରିଅଛି ,

ପୁଣି, େସମାେନ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟ
ଜ୍ଞାନ କରି ନ ଥିେଲ।

12ଅତଏବ, େହ ଗର୍ ଓ ତି ବାସୀମାେନ, ଆନ କର;
ମାତ୍ର ହାୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର , ତୁ େ ମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର ,
କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅ େବାଲି ଜାଣି
ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାେକ୍ର ାଧେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ାଇ
ଆସି ଅଛି।”

13 ସପର୍ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହବାର େଦଖି େସହି
ପୁତ୍ର ସ ାନ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀେଲାକ ୁ ତାଡ଼ନା କଲା। 14 େସଥିେର
େସହି ୀେଲାକ େଯପରି ସପର୍ ର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସାେଢ଼ ତିନି ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିପାଳିତ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ପ୍ର ା ର ଆପଣା ାନକୁ
ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ବୃହତ୍ ଉେ ାଷପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି େଡଣା ଦିଆ
େହଲା। 15 େସହି ୀେଲାକ ୁ ଜଳେସ୍ର ାତେର ଭସାଇେଦବା ନିମେ
ସପର୍ ତାହା ପଛେର ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉ ାର କଲା।
16 କି ୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସପର୍ ର ମୁଖରୁ ଉଦ୍  ଗାରିତ
ନଦୀକୁ ଗ୍ର ାସ କରି େସହି ୀ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 17 େସଥିେର ସପର୍
ୀେଲାକ ଉପେର ମହାକ େହାଇ, ତାହା ବଂଶର େଯଉଁ
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ଅବଶି େଲାକମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ଯୀଶୁ
ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରି , େସମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ
ଚାଲିଗଲା; 18ଆଉ େସ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ଉପେର ଠିଆ େହଲା।

13
ପ୍ର ଥମ ପଶୁ

1 ତ େର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସି ବାର
େଦଖିଲି, ତାହାର ଦଶ ଶୃ ଓ ସ ମ କ, ତାହାର ଶୃ ଗୁଡ଼ାକେର
ଦଶଟା ମୁକୁଟ ଓ ମ କଗୁଡ଼ାକ ଉପେର ଈଶ୍ବ ରନି ାସୂଚକ ବିଭି
ନାମ। 2 ଏହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ମୁଁ େଦଖିଲି, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି,
ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସି ଂହର ପାଟି ପରି। େସହି
ସପର୍ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ, ସି ଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମପର୍ ଣ
କଲା। 3ତାହାରମ କଗୁଡ଼ାକମଧ୍ୟରୁ େଗାଟାଏ େଯପରିସାଂଘାତିକ
ଆଘାତପ୍ର ା େହାଇଥିଲା,ଆଉତାହାର େସହି ମୃତୁ ୍ୟଜନକକ୍ଷତ ସୁ
େହଲା, ପୁଣି, ସମ ପୃଥିବୀ େସହି ପଶୁ ବିଷୟେର ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ
େହାଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କେଲ, 4 ପୁଣି, ସପର୍ େସହି ପଶୁକୁ
ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମପର୍ ଣ କରିବାରୁ େସମାେନ ସପର୍ କୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ;
େସମାେନ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ, ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ?
ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ ଯୁ କରିପାେର? 5 େସହି ପଶୁକୁ ଅହ ାର
ଓ ଈଶ୍ବ ରନି ାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ବୟାଳିଶ
ମାସପଯର୍ ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନକରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 6େସଥିେର
େସହି ପଶୁ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ବ ରନି ାର କଥା କହି ତାହା ନାମ ଓ
ତାହା ତ ୁ ପୁଣି, ଗର୍ ନିବାସୀମାନ ର ନି ା କଲା। 7ସମ ସାଧୁ
ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଓ େସମାନ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ
ପଶୁଟିକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା,ଆଉସମ େଗା ୀ, ବଂଶ,ଭାଷାବାଦୀ
ଓ ଜାତି ଉପେର ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 8 ଜଗତର ସୃି ଠାରୁ
େଯଉଁମାନ ର ନାମ, ବଳିକୃତ େମଷଶାବକ ର ଜୀବନ ପୁ କେର
ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀନିବାସୀ େସହି ସମ େଲାକ, ତାହାକୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।
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9ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।
10 “େକହି ଯଦି ବ ୀ କରିନିଏ,

ତାହାେହେଲ େସ ବ ୀ େହାଇଯିବ;
େକହି ଯଦି ଖ ାରା ବଧ କେର,

ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ନି ୟ ଖ ାରା ବଧ କରାଯିବ।”
ଏହି ଳେର ସାଧୁମାନ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ବି ାସ ଆବଶ୍ୟକ।

ି ତୀୟ ପଶୁ
11ତ େର ମୁଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂ ମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି ବାର

େଦଖିଲି; େମଷଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟି ଶୃ , ଆଉ େସ
ସପର୍ ପରି କଥା କହୁ ଥିଲା। 12 େସ ପ୍ର ଥମ ପଶୁର ସମ କ୍ଷମତା
ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପରିଚାଳନା କେର, ଆଉ େସହି େଯଉଁ ପ୍ର ଥମ
ପଶୁର ମୃତୁ ୍ୟଜନକ କ୍ଷତ ସୁ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବାକୁ
ପୃଥିବୀ ଓ ତି ବାସୀମାନ ୁ ବାଧ୍ୟ କେର। 13 େସ ମହା ମହା
ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କେର, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆକାଶରୁ
ପୃଥିବୀ ଉପେରଅି ବୃି କରାଏ। 14ଆଉେସହିପଶୁରସାକ୍ଷାତେର
େଯଉଁଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିବାକୁ େସକ୍ଷମତା ପ୍ର ା େହାଇଥିଲା,ତ ାରା
େସ ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରି, େଯଉଁ ପଶୁ ଖ ାରା ଆହତ
େହେଲ େହଁ ବି ଥିଲା, ତାହାର ଏକ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ
େସମାନ ୁ କେହ। 15 ପଶୁର ପ୍ର ତିମା େଯପରି କଥା କହିପାେର ଓ
େସହି ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରୁ ନ ଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ବଧ
କରାଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ େସହି ପଶୁର ପ୍ର ତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ
କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 16 ଆଉ େସ ସାନ ଓ ବଡ଼, ଧନୀ ଓ
ଦରିଦ୍ର , ାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମ ୁ େସମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ େର
କିଅବା କପାଳେର େଗାଟାଏ ଚି ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ,
17 ପୁଣି, େସହି ଚି , ଅଥର୍ ାତ୍ ପଶୁର ନାମ କି ା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା
ଧାରଣ କରି ନ ଥିବା େଲାକକୁ କ୍ର ୟବିକ୍ର ୟ କରିବାକୁ ନିେଷଧ କେର।
18ଏଠାେର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁି ଅଛି, େସ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା
ଗଣନା କରୁ , କାରଣ ତାହା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହାର
ସଂଖ୍ୟା େହଉଛି ଛଅ ଶହ ଛଷଠି।
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14
େମଷଶାବକ ଏବଂ ୧, ୪୪,୦୦୦ ଭ

1 ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ସି େୟାନ ପବର୍ ତ
ଉପେର େମଷଶାବକ ଆଉ େଯଉଁମାନ କପାଳେର ତାହା ନାମ
ଓ ତାହା ପିତା ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା, ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ
ହଜାର େଲାକ ୁ ତାହା ସହିତ ଦ ାୟମାନ ଥିବାର େଦଖିଲି।
2 ପୁଣି, ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ବହୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଓ ମହାବଜ୍ର ନାଦ ତୁ ଲ୍ୟ େଗାଟିଏ
ର ଶୁଣିଲି; େଯଉଁ ର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତାହା ବୀଣାବାଦକମାନ
ବୀଣାର ଶ ପରି। 3 େସମାେନ ସି ଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କେଲ, ପୁଣି,
ପୃଥିବୀରୁ କ୍ର ୀତ େସହି ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର େଲାକ
ବିନା ଆଉ େକହି େସ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 4 େସମାେନ
ୀମାନ ସହିତ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଳୁଷିତ କରି ନ ଥିେଲ କାରଣ
େସମାେନ ଶୁଚି କରି ରଖିଥିେଲ। େମଷଶାବକ େଯେକୗଣସି ାନକୁ
ଗମନ କରି , େସ ାନକୁ େସମାେନ ତାହା ର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅି ।
େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ
ରୂ େପ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ର ୀତ େହାଇଅଛି ; 5 େସମାନ
ମୁଖେର େକୗଣସି ମିଥ୍ୟାକଥା ନାହିଁ, େସମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ।

ତିନି ଦୂତ ର ସ ାଦ
6ପେର ମୁଁ ଆଉଜେଣ ଦୂତ ୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଉଡ଼ିବାର

େଦଖିଲି, େସ ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଜାତି, େଗା ୀ, ଭାଷାବାଦୀ
ଓ ବଂଶୀୟ େଲାକ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିବା ନିମେ ଏକ
ଅନ କାଳ ାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ା େହାଇ ଉ ରେର କହିେଲ,
7 ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କର ଓ ତାହା ୁ େଗୗରବ ଦିଅ, କାରଣ ତାହା
ବିଚାର ସମୟ ଉପି ତ, ପୁଣି, େଯ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ
ନିଝର୍ ରିଣୀ ସମୂହ ସୃି କରିଅଛି , ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର। 8 ତାହା
ପ ାତେର ଆଉ ଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ି ତୀୟ ଦୂତ ଆସି କହିେଲ, େଯଉଁ
ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ସମ ଜାତି ୁ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାରର କାମରୂ ପ
ସୁରା ପାନ କରାଇଅଛି, େସ ପତିତ, ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି।
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9 େସମାନ ପ ାତେର ଆଉ ଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ତୃ ତୀୟ ଦୂତ ଆସି
ଉ ରେର କହିେଲ, ଯଦି େକହି େସହି ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ
ପ୍ର ଣାମ କେର ପୁଣି, ଆପଣା କପାଳେର କି ହାତେର ତାହାର ଚି
ଗ୍ର ହଣ କେର, 10 େତେବ େସ ମଧ୍ୟ, ଅମିଶି୍ର ତ ଭାେବ ପ୍ର ୁତ
କରାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର େକାପରୂ ପ ସୁରା ପାନ କରିବ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର
ଦୂତଗଣ ଓ େମଷଶାବକ ସାକ୍ଷାତେର ଅି ଓ ଗ କ ାରା
ଯ ଣା ପ୍ର ା େହବ। 11 ଏପରି େଲାକମାନ ଯ ଣାର ଧୂମ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ଉଠୁ ଥିବ; େଯଉଁମାେନ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ
କରି ପୁଣି, ତାହାର ନାମର ଚି ଗ୍ର ହଣ କରି , େସମାନ ର
ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ନାହିଁ। 12 ଏଠାେର ସାଧୁମାନ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ 
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି ବି ାସ
ରଖି , େସମାନ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। 13 ପୁଣି, ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଏହି
ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, େଲଖ, େଯଉଁମାେନ ଏଣିକି ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଥାଇ
ମରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ; ହଁ, ଆ ା କହୁ ଅଛି , େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମରୁ ବିଶ୍ର ାମ ପ୍ର ା େହେବ, କାରଣ େସମାନ କମର୍
େସମାନ ର ଅନୁବ ର୍ ୀ େହବ।

ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଅମଳ
14 ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ଖେ

େମଘ, ତହିଁ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଜେଣ ଉପବି ,
ତାହା ମ କେର ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ ଓ ହ େର ତୀ ଦାଆ।
15 େସଥିେର ମ ି ରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି େସହି େମଘା
ବ୍ୟି ୁ ଉ ରେର କହିେଲ, ଆପଣ ଦାଆ ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ
କାଟ ୁ, କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପି ତ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ
ପରିପ େହାଇଅଛି। 16 ତହଁୁ େସହି େମଘାଛ ବ୍ୟି ପୃଥିବୀେର
ଆପଣା ଦାଆଲଗାେ େସଥିର ଶସ୍ୟ କଟାଗଲା। 17ତ େର ଗର୍
ମ ି ରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି ଆସି େଲ, ତାହା ହ େର ମଧ୍ୟ
େଗାଟିଏତୀ ଦାଆ ଥିଲା। 18 ପୁଣି, େବଦି ନିକଟରୁ ଆଉଜେଣ ଦୂତ
ବାହାର େହେଲ, େସ ଅି ଉପେର କ୍ଷମତା ପ୍ର ା ; ଯାହା ହ େର
ତୀ ଦାଆ ଥିଲା, ତାହା ୁ େସ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, ତୁ ର
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ତୀ ଦାଆ ଲଗାଅ ଓ ପୃଥିବୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ାସବୁ ସଂଗ୍ର ହ କର,
କାରଣ େସଥିର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ ପରିପ େହାଇଅଛି। 19ତହିଁେର
େସହି ଦୂତ ପୃଥିବୀେରଆପଣା ଦାଆଲଗାଇ େସଥିରଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ
ସଂଗ୍ର ହ କେଲ ଓ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧରୂ ପ ମହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େର େସହିସବୁ
ନିେକ୍ଷପ କେଲ। 20 ନଗରର ବାହାେର େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ ଦଳିତ
େହଲା, ଆଉ େସଥିରୁ ର ବାହାର େହାଇ ଅ ମାନ ଲଗାମ
ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠି ଏକ ଶହ େକାଶ* ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟା େହଲା।

15
ସ େକ୍ଲ ଶଧାରୀ ସ ଦୂତ

1ତ େର ମୁଁ ଗର୍ େର ଆଉ ଏକ ମହା ଅୁ ତ ଚି େଦଖିଲି, ସ
ଦୂତ, େସମାନ ହ େର ସ େକ୍ଲ ଶ, ଏହା ହିଁ େଶଷ, କାରଣ
ଏହି େକ୍ଲ ଶମାନ େର ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ସମା । 2ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲି
େଯପରି ଅି ମିଶି୍ର ତ େଗାଟିଏ କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ପଶୁ, ତାହାର ପ୍ର ତିମା ଓ ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପେର ବିଜୟୀ
େହାଇଅଛି , େସମାେନଈଶ୍ବ ର ବୀଣା ଧରି, େସହିକାଚମୟସମୁଦ୍ର
ତୀରେର ଦ ାୟମାନ େହାଇଅଛି । 3 େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦାସ
େମାଶା ଓ େମଷଶାବକ ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁ ଅଛି ,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ତୁ ର କମର୍ ସମୂହ ମହତ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟ;
େହ ଜାତିସମୂହର ରାଜା,

ତୁ ର ପଥସମ ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ।
4 େହ ପ୍ର ଭୁ , କିଏ ତୁ କୁ ଭୟ ନ କରିବ?

କିଏ ତୁ ନାମର େଗୗରବ କୀ ର୍ ନ ନ କରିବ?
କାରଣ େକବଳ ତୁ େ ହିଁ ପବିତ୍ର ;
ଜାତିସମୂହ ଆସି ତୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ,

େଯଣୁ ତୁ ର ନ୍ୟାୟ କମର୍ ସମୂହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି।”

* 14:20 ଏକ ଶହ େକାଶ ଅଥର୍ ାତ୍ ୩୦୦ କି.ମି
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5 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ମହାପବିତ୍ର ାନ, େଯଉଁଥିେର
ସାକ୍ଷ୍ୟର ତ ୁ ଥିଲା, ଗର୍ େର ଉନ୍ମୁ େହଲା, 6ଆଉ ମି ରରୁ େସହି
ସ େକ୍ଲ ଶଧାରୀ ସ ଦୂତ ବାହାରି ଆସି େଲ, େସମାେନ ମଣିଖଚିତ
ନିମର୍ ଳ ଓ ଉ ଳ ମସି ନା ବ ପରିହିତ ପୁଣି, େସମାନ ବକ୍ଷ ଳ
ସୁବ ର୍ ପଟୁ କା ବ । 7 େସଥିେର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ
ପ୍ର ାଣୀ ଅନ ଜୀବୀ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ ସ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର
େସହି ସ ଦୂତ ୁ େଦେଲ। 8 ଆଉ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଓ ଶି ର
ଧୂମେର ମ ି ର ପରିପୂ ର୍ େହଲା, ସ ଦୂତ ସ େକ୍ଲ ଶ ସମା ନ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େକହି ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।

16
ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧର ସ ପାତ୍ର

1ତ େର ମୁଁ ମ ି ର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏଉ ର ଶୁଣିଲି,ତାହା ସ
ଦୂତ ୁ କହିଲା, ଯାଅ, ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧର ସ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଢାଳ। 2 େସଥିେର ପ୍ର ଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆପଣା
ପାତ୍ର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ େଯଉଁମାେନ ପଶୁର ଚି ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ ଓ
ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିଥିେଲ, େସମାନ ଶରୀରେର ଅତି
ଯ ଣାଦାୟକ କ୍ଷତ େହଲା। 3 ି ତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର
ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହା ମୃତ େଲାକର ର ପରି େହଲା,ଆଉ
ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମ ଜୀବ ମେଲ। 4 ତୃ ତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର
ନଦୀ ଓ ନିଝର୍ ରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ େସହିସବୁ ର
େହାଇଗଲା। 5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଜଳାଧିପତି ଦୂତ ୁ ଏହା କହିବାର
ଶୁଣିଲି,
“େହ ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅତୀତ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର େଯ ତୁ େ ,

ତୁ େ ନ୍ୟାୟକ ର୍ ା େବାଲି ଏହିପରି ବିଚାର କରିଅଛ;
6 େଯଣୁ େସମାେନ ସାଧୁମାନ ର ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ର ର ପାତ

କରିଥିେଲ,
ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ୁ ପାନ କରିବା ନିମେ ର େଦଇଅଛ,
େସମାେନ େସଥିର େଯାଗ୍ୟ।”
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7 େସେତେବେଳ ମୁଁ େବଦିରୁ ଏହା ଶୁଣିଲି,
“ହଁ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ତୁ ର ସମ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ।”
8 ଚତୁ ଥର୍ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ

ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଅି େର ଦ କରିବାକୁ ଶି ଦିଆଗଲା।
9 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ମହାତାପେର ଦ େହେଲ, ଆଉ
େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ର ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ ଉପେର ଅଧିକାର ଅଛି,
ତାହା ନାମର ନି ା କେଲ, ତାହା ୁ େଗୗରବ େଦବା ନିମେ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନକେଲନାହିଁ। 10ପ ମ ଦୂତଆପଣାପାତ୍ର େସହିପଶୁର
ସି ଂହାସନ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅ କାରମୟ
େହଲା, ଆଉ େଲାକମାେନ େବଦନା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜି ା
କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 11 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବଦନା
ଓ କ୍ଷତ ସକାେଶ ଗର୍ ଈଶ୍ବ ର ର ନି ା କେଲ ଆଉ ଆପଣା
ଆପଣା କମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ। 12 ଷ ଦୂତ
ଆପଣା ପାତ୍ର ଫରାତ୍ ମହାନଦୀ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ
ଅ◌ାଗମନକାରୀ ରାଜାମାନ ନିମେ ପଥ ପ୍ର ୁତ େହବା ପାଇଁ
ତାହାର ଜଳ ଶୁ େହାଇଗଲା। 13 ତ େର ମୁଁ େଦଖିଲି, ସପର୍ ର
ମୁଖରୁ , ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ େବ ପରି
ତିେନାଟି ଅପବିତ୍ର ଆ ା ବାହାରିେଲ; 14ଏମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କାରୀ
ଭୂ ତା ା େହାଇ ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ମହାଦିନର ଯୁ ନିମେ
ସମ ଜଗତର ରାଜାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ େସମାନ
ନିକଟକୁ ବାହାରିଯାଆି । 15 େଦଖ, ଆେ େଚାର ପରି ଆସୁଅଛୁ;
“େଯଜାଗ୍ର ତ ଥାଇଆପଣା ବ ରକ୍ଷାକେର, େସଧନ୍ୟ,କାରଣତାହା
କେଲ େସ ଉଲ େହାଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ େଲାେକ ତାହାର ଲ ା
େଦଖିେବ ନାହିଁ।” 16 େସହି ଅପବିତ୍ର ଆ ାମାେନ ରାଜାମାନ ୁ
ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ହମ ଗିେ ାନ୍ ନାମକ ଏକ ାନେର ଏକତ୍ର କେଲ।

ସ ମ ପାତ୍ର
17 ସ ମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଆକାଶେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ମ ି ର

ମଧ୍ୟରୁ ସି ଂହାସନଠାରୁ ଏହି ଉ ର େହଲା, ସମା େହଲା।
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18 େସେତେବେଳ ବିଦୁ୍ୟତ୍, ବିଭି ର ଓ ବଜ୍ର ନୀ େହଲା,
ପୁଣି, ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା; ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟ ସୃ େହବା
ସମୟଠାରୁ ଏପରି ଭୟ ର ଭୂ ମିକ ଆଉ େକେବ େହାଇ ନ
ଥିଲା। 19 େସଥିେର େସହି ମହାନଗରୀ ତିନି ଭାଗେର ବିଭ
େହଲା ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନଗରସମୂହ ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା;ଆଉ
ମହାନଗରୀ ବାବିଲକୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୂ ପ ସୁରା
ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କରାଇବା ନିମେ ରଣେର ଆଣିେଲ। 20 ପୁଣି,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀପ ଦୂରୀଭୂ ତ େହଲା ଓ ପବର୍ ତଗଣ ଆଉ େଦଖାଗେଲ
ନାହିଁ। 21 ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଉପେର ମହା ଶିଳାବୃି
େହଲା, ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ାୟ ଏକ ଏକ ମହଣ* ଓଜନର, ଆଉ
ଶିଳାବୃି ର େକ୍ଲ ଶ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର ନି ା କେଲ,
କାରଣ େସହି େକ୍ଲ ଶ ଅତି ଭୟ ର।

17
ମହା େବଶ୍ୟା ଏବଂ ପଶୁ

1 ତ େର ସ ପାତ୍ର ଧାରୀ ସ ଦୂତ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଆସି େମାେତ କହିେଲ, ଏଠାକୁ ଆସ, େଯଉଁ ମହା େବଶ୍ୟା
ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟେର ଉପବି , 2 ଯାହା ସହିତ ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାେନ
ଯାହାର ବ୍ୟଭିଚାରରୂ ପ ସୁରାେର ମ େହାଇଅଛି , ତାହାର
ଦ ତୁ କୁ େଦଖାଇବି। 3 େସଥିେର େସ େମାେତ ପବିତ୍ର ଆ ାେର
ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟକୁ େଘନିଯାଆେ ମୁଁ ଜେଣ ୀେଲାକକୁ େଗାଟିଏ
େଲାହିତବ ର୍ ପଶୁ ଉପେର ବସି ଥିବାର େଦଖିଲି; େସହି ପଶୁର
ସବର୍ ା ଈଶ୍ବ ରନି ାସୂଚକ ନାମେର ପରିପୂ ର୍ , ଆଉ ତାହାର ସ
ମ କ ଓ ଦଶ ଶୃ । 4 ୀେଲାକ ବାଇଗଣିଆ ଓ େଲାହିତବ ର୍ ବ
ପରିହିତା, ପୁଣି, ସୁବ ର୍ , ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁ ାେରଭୂ ଷିତା; ତାହାର
ହ େର େଗାଟିଏ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର , ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଓ ତାହାର

* 16:21 ଏକ ମହଣ ୪୦ େକ.ଜି
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ବ୍ୟଭିଚାରରୂ ପ ଅଶୁଚି କମର୍ େର ପରିପୂ ର୍ ; 5ତାହାର କପାଳେର ଏହି
ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା,

ମହାନଗରୀ ବାବିଲ,
େବଶ୍ୟାମାନ ର

ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ମାତା।
6 ମୁଁ େସହି ୀେଲାକକୁ ସାଧୁମାନ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷୀମାନ
ର ପାନେର ମ େହବାର େଦଖିଲି। ତାହାକୁ େଦଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟ
ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହଲି। 7 େସଥିେର ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, କାହିଁକି
ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହଲ? ମୁଁ ତୁ କୁ େସହି ୀେଲାକର ଓ ତାହାର
ବାହନ ସ ମ କ ଓ ଦଶ ଶୃ ବିଶି େଯଉଁ ପଶୁ, ତାହାର
ନିଗୂଢ଼ତ ବୁଝାଇେଦବି। 8 େସହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ତୁ େ େଦଖିଲ,
ତାହା ଥିଲା, ଏେବ ନାହିଁ, ପୁଣି, ତାହା ପାତାଳକୁ ରୁ ଉଠି ବିନାଶ
ପାଇବ। େସଥିେର ପୃଥିବୀନିବାସୀ େଯେତ େଲାକ ନାମ ଜଗତର
ପ ନାବଧି ଜୀବନ ପୁ କେର ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ, େସମାେନ
େଯେତେବେଳ େସହି ପଶୁକୁ େଦଖିେବ େଯ ତାହା ଥିଲା, ଏେବ
ନାହିଁ ପେର ଆସି ବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ
େହେବ। 9 ଏହି ଳେର ବୁି ବିଶି ମନ ଆବଶ୍ୟକ। େସହି ସ
ମ କ ସ ପବର୍ ତକୁ ବୁଝାଏ, ଏହି ସ ପବର୍ ତ ଉପେର ୀେଲାକ
ଉପବି ା; 10 େସହି ସ ମ କ ମଧ୍ୟ ସ ରାଜା ୁ ବୁଝାଏ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଜଣ ପତିତ େହାଇଅଛି , ଜେଣ ବ ର୍ ମାନ
ଅଛି, ଆଉ ଜେଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ, େସ ଆସି େଲ ଅ କାଳ
ମାତ୍ର ରହିବ। 11 ପୁଣି, େଯଉଁ ପଶୁ ଥିଲା ଆଉ ଏେବ ନାହିଁ, େସ
ଅ ମ; ତଥାପି େସ େସହି ସ ରାଜା ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଆଉ େସ
ବିନାଶ ପାଇବ। 12 ଆହୁ ରି େଯଉଁ ଦଶ ଶୃ େଦଖିଲ, ଏହିସବୁ
ଦଶ ରାଜା ୁ ବୁଝାଏ; େସମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ନାହାି ,
କି ୁ ପଶୁ ସ େର ଏକ ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜାମାନ ପରି କ୍ଷମତା
ପ୍ର ା େହେବ। 13 େସମାେନ ଏକମନା, ଆଉ େସମାେନ େସହି
ପଶୁକୁ ଆପଣାମାନ ର ଶି ଓ କ୍ଷମତା େଦେବ। 14 େସମାେନ
େମଷଶାବକ ସହିତ ଯୁ କରିେବ, ଆଉ େମଷଶାବକ େସମାନ ୁ
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ଜୟ କରିେବ, କାରଣ େସ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଓ ରାଜାମାନ ର
ରାଜା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ଅଛି , େସହି ଆହୂ ତ,
ମେନାନୀତ ଓ ବି େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିେବ। 15ଆଉ
େସ େମାେତ କହିେଲ, େଯଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟେର ତୁ େ େବଶ୍ୟାକୁ
ଉପବି ା ଥିବାର େଦଖିଲ, େସହି ଜଳରାଶି ବିଭି େଗା ୀ, ଜନତା,
ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ ୁ ବୁଝାଏ। 16 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦଶ ଶୃ
େଦଖିଲ, େସହିସବୁ ଓ େସହି ପଶୁ, େବଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିେବ ଏବଂ
ତାହାକୁ ଉି ନ ଓ ଉଲ କରିେବ ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ
କରିେବଓତାହାକୁ ଅି େରଦ କରିେବ; 17କାରଣଈଶ୍ବ ର ସମ
ବାକ୍ୟ େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଫଳ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ େଯପରି
ତାହାର ଅଭିପ୍ର ାୟ ସି କରି ଓ ଏକମନା େହାଇ ଆପଣାମାନ
ରାଜ୍ୟ ପଶୁକୁ ଦାନ କରି , ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ମନେର
ସୂଚାଇ େଦେଲ। 18ଆଉେଯଉଁ ୀେଲାକକୁ େଦଖିଲ, େସ ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାନ ଉପେର ରାଜ କରୁ ଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ।

18
ବାବିଲର ପତନ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି ବାର
େଦଖିଲି; େସ ମହାକ୍ଷମତାପ , ତାହା ମହିମାେର ପୃଥିବୀ
ଆେଲାକମୟ େହାଇଗଲା। 2 େସ ମହା ଶ କରି ଉ ରେର
କହିେଲ,
“ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ, ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି,

ତାହା ଭୂ ତମାନ ବାସ ାନ ପୁଣି, ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ର
ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ- ାନ େହାଇଅଛି।
3କାରଣ ଜାତିସମୂହ,

ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର କାମରୂ ପ ସୁରା ପାନ କରିଅଛି ,
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାେନ ତାହାର ବିଳାସି ତାେର ଧନୀ
େହାଇଅଛି ।”

4ପେର ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
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“େହ ଆ ର େଲାକମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁ ଅ
ଓ ତାହାର େକ୍ଲ ଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁ ଅ,
ଏଥିନିମେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ;

5କାରଣ ତାହାର ପାପରାଶି ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଉଠିଅଛି,
ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ତାହାର ଅଧମର୍ ସବୁ ରଣ କରିଅଛି ।

6 େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସହିପରି ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ,
ତାହାର କମର୍ ାନୁସାେର ତାହାକୁ ି ଗୁଣ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ,
ଆଉ େସ େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ କରିଅଛି,
େସଥିେର ତାହା ପାଇଁ ି ଗୁଣ ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ କର।

7 େସ େଯେତ ନିଜର େଗୗରବ କରିଅଛି ଓ ବିଳାସି ତାେର କାଳ
କାଟିଅଛି,

ତାହାକୁ େସେତ ଯ ଣା ଓ େଶାକ ଦିଅ;
କାରଣ େସ ମେନ ମେନ କହୁ ଅଛି,

ମୁଁ ରାଣୀ େହାଇ ବସି ଅଛି,
ମୁଁ ବିଧବା ନୁେହଁ,

େମାେତ କଦାପି େଶାକ କରିବାକୁ େହବ ନାହିଁ।
8ଏନିମେ ଏକ ଦିନେର ହିଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ 

ମୃତୁ ୍ୟ, େଶାକ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଘଟିବ,
ଆଉ େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଅି େର ଦ େହବ,
େଯଣୁ ତାହାର ବିଚାରକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର ଶି ମାନ।”

9 ପୃଥିବୀର େଯ ସମ ରାଜା ତାହା ସ େର ବ୍ୟଭିଚାର କରି
ବିଳାସି ତାେର କାଳ କାଟିଅଛି , େସମାେନ ତାହା ଅି ର ଧୂମ େଦଖି
ତାହା ନିମେ କ୍ର ନ ଓ ବିଳାପ କରିେବ; 10 େସମାେନ ତାହାର
ଯ ଣାେର ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ କହିେବ,
“ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ପରାକ୍ର ମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ,

ତୁ ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।
କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର େତାହର ଦ ଉପି ତ େହଲା।”

11 “ଆଉ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାେନ ତାହା ନିମେ କ୍ର ନ ଓ
େଶାକ କରିେବ, କାରଣ େକହି େସମାନ ବାଣିଜ୍ୟ-ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଉ
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କ୍ର ୟ କରିବ ନାହିଁ, 12 ଯଥା, ସୁବ ର୍ , େରୗପ୍ୟ, ମଣି, ମୁ ା, ସୂ
ବ , କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର ବ , ପଟୁ ବ , େଲାହିତବ ର୍ ବ , ସମ
ପ୍ର କାର ଚ ନକା , ହ ୀଦ ର ସବର୍ ପ୍ର କାର ବ ,ୁ ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
କାଠ, ପି ଳ, େଲୗହ ଓ ମମର୍ ର ପ୍ର ର* ନିମ ତ ସମ ପ୍ର କାର
ବ ,ୁ 13ଦାରୁ ଚିନି, ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଧୂପ, ସୁଗ ି େଲପ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ, କୁ ୁ ରୁ ,
ମଦ୍ୟ, ସୁଗ ି େତୖଳ, ମଇଦା, ଗହମ, େଗାରୁ , େମଷ, ଅ , ରଥ,
କ୍ର ୀତଦାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ାଣ। 14 େତାହର ପ୍ର ାଣର ଅଭିଳାଷର
ଫଳସବୁ େତାହଠାରୁ ଦୂର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ସମ ସୁ ାଦୁ ଓ
ମେନାହର ବିଷୟ େତାହଠାରୁ ଅ ର କରାଯାଇ ବିନ େହାଇଅଛି,
ଆଉ େକେବ େହଁ େସ ସମ ର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 15 ଏହି
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟର େଯଉଁ ବଣିକମାେନ ତାହା ାରା ଧନୀ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନତାହାରଯ ଣାରଭୟେହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇକ୍ର ନ
ଓ େଶାକ କରି କହିେବ,
16 ‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।

ତାହା ସୂ ବ , ବାଇଗଣୀ ର ର,
ଓ େଲାହିତବ ର୍ ବ ପରିହିତା ଥିଲା,
ପୁଣି, ସୁବ ର୍ , ମଣି ଓ ମୁ ାେର ଭୂ ଷିତା ଥିଲା।

17 କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର େସହି ମହାସ ି ଂସ
େହାଇଗଲା।’ ”

ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାହାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଳପଥେର ଗତାୟତକାରୀ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ପୁଣି, ନାବିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମେ
ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ତାହାର ଅି ର ଧୂମ େଦଖି ଚି ାର କରି
କହିେଲ, ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁ ଲ୍ୟଆଉ େକଉଁ ନଗରୀ? 19େସମାେନ
ଆପଣାଆପଣାମ କେର ଧୂଳିପକାଇକ୍ର ନଓେଶାକକରି ଚି ାର
ସହ କହିେଲ,
“ ‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।

ତାହାର ସମୃି ାରା ସମ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀ ଜାହାଜର
କ ର୍ ାମାେନ,

ଧନବାନ େହାଇଥିେଲ;

* 18:12 ମମର୍ ର ପ୍ର ର ବ ର୍ ମାନର ସମୟେର ମାବର୍ ଲ୍ ନାମେର ନାମିତ
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ଏେବ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର ତାହା ଂସ େହାଇଗଲା।
20 େହ ଗର୍ ,
େହ ସାଧୁବୃ , େହ େପ୍ର ରିତବଗର୍ ,
େହ ସମ ଭାବବାଦୀ,

ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ପତନେର ଆନ କର,
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ସକାେଶ ତାହାଠାରୁ ପ୍ର ତିେଶାଧ

େନଇଅଛି ।’ ”
21ତ େର ଜେଣ ବଳବାନ ଦୂତ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଚକିପଥର ପରି

େଗାଟିଏ ପଥର ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ କରି କହିେଲ,
“ଏହିପରି ମହାବଳେର,

ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ନିକି୍ଷ େହବ,
ଆଉ େକେବ େହଁ ତାହାର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।

22 ବୀଣାବାଦକ, ଗାୟକ, ବଂଶୀବାଦକ ଓ ତୂ ରୀବାଦକମାନ ର
ଶ

େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ,
େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଶି କର େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ
େଦଖାଯିବ ନାହିଁ,

ଚକିପଥରର ଶ େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ
ନାହିଁ,

23ପ୍ର ଦୀପର ଆେଲାକ,
େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ପ୍ର ଳିତ େହବ ନାହିଁ,

ପୁଣି, ବର କନ୍ୟା ଶ ,
େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ;

କାରଣ େତାହର ବଣିକମାେନ ପୃଥିବୀେର ମହାନ ଥିେଲ,
ଆଉ େତାହର ମାୟାେର ଜାତିସମୂହ ଭ୍ର ା େହାଇଥିେଲ,

24 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନ ର, ସାଧୁମାନ ର ଓ ପୃଥିବୀେର ହତ
େହାଇଥିବା

ସମ ର ର ତାହା ମଧ୍ୟେର େଦଖାଯାଇଥିଲା।”

19
ଗର୍ େର ଆନ
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1ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଗର୍ େର ମହାଜନତାରଶ ପରି େଗାଟିଏ ମହା
ଶ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“ହାି ଲୂୟା;
ପରିତ୍ର ାଣ, େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,

2କାରଣ ତାହା ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ;
େଯଉଁ ମହା େବଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ାରା,

ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ର କରିଥିଲା,
େସ ତାହାକୁ ଦ େଦଇଆପଣା ଦାସମାନ ର ପାତର ପରିେଶାଧ

ତାହାଠାରୁ େନଇଅଛି ।”
3 ପୁଣି, େସ ି ତୀୟ ଥର କହିେଲ,

“ହାି ଲୂୟା;
ତାହାର ଅି ର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଠୁ ଥିବ।”

4 େସଥିେର େସହି ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଉବୁଡ଼ େହାଇ
ସି ଂହାସନ ଉପବି ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ,
“ଆେମନ୍ ହାି ଲୂୟା।”

େମଷଶାବକ ବିବାହ େଭାଜ
5 େସେତେବେଳ ସି ଂହାସନଠାରୁ େଗାଟିଏ ଶ ନିଗର୍ ତ େହାଇ

କହିଲା,
“େହ ଈଶ୍ବ ର ଦାସମାେନ,

େହ ତାହା ର ଭୟକାରୀ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ େଲାକମାେନ,
ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।”

6 ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳକେ ାଳ ଓ
େଘାର େମଘଗ ର୍ ନ ଶ ପରି େଗାଟିଏ ଶ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“ହାି ଲୂୟା,

କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ
ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି ।

7ଆସ, ଆେ ମାେନ ଆନ ଓ ଉ ାସ କରୁ ,
ଏବଂ ତାହା ୁ େଗୗରବ ପ୍ର ଦାନ କରୁ ,

କାରଣ େମଷଶାବକ ବିବାହର ସମୟ ଉପି ତ,
ଆଉ ତାହା କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସି ତ କରିଅଛି।
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8 ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରି ୃତ ସୂ ବ ପରିଧାନ କରିବା ନିମେ
ଦିଆଗଲା;

େସହି ସୂ ବ ସାଧୁମାନ ର ଧାମ କ କମର୍ ।”
9 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େଲଖ, େଯଉଁମାେନ

େମଷଶାବକ ବିବାହେଭାଜକୁ ନିମି ତ, େସମାେନ ଧନ୍ୟ। ଆଉ
େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହିସବୁ ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ।”

10 ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବା ନିମେ ତାହା ପାଦ
ତେଳ ଉବୁଡ଼ େହଲି। େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ସାବଧାନ,
ଏହା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ର ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷୀ େଯ ତୁ ର
ଭାଇମାେନ, େସମାନ ର ସହଦାସ;ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କର।ଯୀଶୁ
ବିଷୟକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ସାର।”

େ ତ ଅ ଆେରାହୀ
11 ତ େର ମୁଁ ଗର୍ କୁ ଉନ୍ମୁ େଦଖିଲି, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ

େ ତବ ର୍ ଅ ; ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ ବି ଓ ସତ୍ୟ; ନ୍ୟାୟ
ରୂ େପ ବିଚାର ଓ ଯୁ କରି । 12 ତାହା ଚକୁ୍ଷ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ,
ତାହା ମ କେର ଅେନକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହା ର େଗାଟିଏ ନାମ
ଲିଖିତ ଅଛି, େସହି ନାମ ତାହା ବିନା ଅନ୍ୟ େକହି ଜାେଣ ନାହିଁ।
13 େସ ର -ନିମି ତ ବ ପରିହିତ, ପୁଣି, ତାହା ର ନାମ ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ। 14 ଗର୍ େସୖନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରି ୃତ ସୂ ବ ପରିହିତ
େହାଇ ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ଅ ମାନ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ତାହା
ପ ାତ୍ ଗମନ କେଲ। 15 ତାହା ମୁଖରୁ ତୀ ଖ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ,
ତ ାରା େସ ଜାତିସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିେବ; େସ େସମାନ ୁ େଲୗହ
ଦ େର ଶାସନ କରିେବ, ଆଉ େସ ନିେଜ ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ ଚୂ ର୍ କରିେବ। 16 ତାହା ବ େର,
ତାହା ଜଂଘଭାଗେର ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି “ରାଜାମାନ ରାଜା
ଓ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ।”

17 ତ େର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଦ ାୟମାନ
େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି; େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିବା ସମ ପକ୍ଷୀ ୁ
ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, ଆସ, ଈଶ୍ବ ର ମହାେଭାଜେର ଏକତ୍ର
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ହୁ ଅ, 18 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ରାଜାମାନ ର, େସନାପତିମାନ ର,
ପରାକ୍ର ମୀମାନ ର, ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ର, ାଧୀନ ଓ
ପରାଧୀନ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓମହାନସମ େଲାକ ରମାଂସ େଭାଜନକରିବ।
19 ପେର ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନ ୁ ଓ େସମାନ ର
େସୖନ୍ୟବାହିନୀକୁ େସହି ଅ ାେରାହୀ ଓ ତାହା େସୖନ୍ୟବାହିନୀ
ସହିତ ଯୁ କରିବା ନିମେ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି।
20 େସଥିେର େସହି ପଶୁ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଆଉ େଯଉଁ ଭ ଭାବବାଦୀ
ତାହାର ସାକ୍ଷାତେରଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରି ତ ାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ର ା
ପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାପୂଜକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିଥିଲା,
େସମଧ୍ୟତାହାରସ େରଧରାପଡ଼ିଲା; େସମାେନଉଭେୟଜୀବିତ
ଅବ ାେର ଗ କ ପ୍ର ଳିତ ହ୍ର ଦେର ନିକି୍ଷ େହେଲ। 21 ଅବଶି
େଲାେକ େସହି ଅ ାେରାହୀ ମୁଖ ନିଗର୍ ତ ଖ ାରା ହତ େହେଲ;
େସଥିେର ସମ ପକ୍ଷୀ େସମାନ ର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପରିତୃ
େହେଲ।

20
ସହସ୍ର ବଷର୍ ର ରାଜ

1 ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି ବାର େଦଖିଲି।
ତାହା ହ େର ପାତାଳକୁ ର ଚାବି ଓ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଜି ର
ଥିଲା। 2 େସ େସହି ସପର୍ , େସହି ପୁରାତନ ନାଗ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଦିଆବଳ
ଓ ଶୟତାନକୁ ଧରି ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବା ି ପକାଇେଲ,
3 ପୁଣି, ତାହାକୁ ପାତାଳକୁ େର ନିେକ୍ଷପ କରି େସଥିର ମୁଖ ବ
କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ, େଯପରି େସହି ଏକ
ସହସ୍ର ବଷର୍ େଶଷ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଜାତିସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ର ା
କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏହାପେର ଅ କାଳ ନିମେ ତାହାକୁ ମୁ
େହବାକୁ େହବ। 4 ପେର ମୁଁ ସି ଂହାସନସମୂହ େଦଖିଲି; େସହିସବୁ
ଉପେର େକେତକ ବ୍ୟି ଉପେବଶନ କେଲ, େସମାନ ୁ ବିଚାର
କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ ନିମେ େଯଉଁମାନ ର ମ କ େଛଦନ େହାଇଥିଲା, ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ େସହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ନ



ପ୍ର କାଶିତ 20:5 xlii ପ୍ର କାଶିତ 20:12

ଥିେଲ ଓତାହାର ଚି ଆପଣାଆପଣା କପାଳେରଓହ େରଧାରଣ
କରି ନ ଥିେଲ, େସମାନ ଆ ାମାନ ୁ େଦଖିଲି; େସମାେନ ଜୀବିତ
େହାଇ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜ କେଲ।
5 ଅବଶି ମୃତ େଲାକମାେନ େସହି ସହସ୍ର ବଷର୍ େଶଷ ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ େହେଲ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ର ଥମ ପୁନରୁ ାନ।
6 େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଥମ ପୁନରୁ ାନର ଅଂଶୀ ହୁ ଅି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ
ଓ ପବିତ୍ର ; େସମାନ ଉପେର ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟର େକୗଣସି ଅଧିକାର
ନାହିଁ, ବରଂ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଖ୍ର ୀ ଯାଜକ େହାଇ ଏକ
ହଜାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସହିତ ରାଜ କରିେବ।

ଶୟତାନର ଅି ମ ପରାଜୟ
7 େସହି ଏକ ହଜାର ବଷର୍ େଶଷ ହୁ ଅେ ଶୟତାନ କାରାଗାରରୁ

ମୁ େହବ; 8 େସଥିେର େସ ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଥିବା
ଜାତିସମୂହକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ େଯ
େଗାଗ୍ ଓ ମାଗଗ୍, େସମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରି ଯୁ ନିମେ ଏକତ୍ର
କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ। 9 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଶ ାନେର
ବି ାରିତ େହାଇ ସାଧୁମାନ ଶିବିର ଓ ପି୍ର ୟତମା ନଗରୀକୁ େବ ନ
କେଲ। େସେତେବେଳ ଗର୍ ରୁ ଅି ପଡ଼ି େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା।
10 େଯଉଁ ଶୟତାନ େସମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅି ଓ
ଗ କମୟ ହ୍ର ଦେର ନିେକ୍ଷପ କରାଗଲା, େସଠାେର େସହି ପଶୁ ଓ
ଭ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ; ପୁଣି, େସମାେନ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ଯ ଣା େଭାଗ କରିେବ।

େଶଷ ବିଚାର
11 ତ େର ମୁଁ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ସି ଂହାସନ ଓ େସଠାେର

ବସି ଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟି ୁ ଦଶର୍ ନ କଲି; ତାହା ସ ୁଖରୁ ପୃଥିବୀ
ଓ ଆକାଶମ ଳ ପଳାୟନ କଲା, େସମାନ ନିମେ ଆଉ ାନ
ମିଳିଲା ନାହିଁ। 12 ପୁଣି, ମୁଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମ ମୃତ
େଲାକ ୁ ସି ଂହାସନର ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି, ଆଉ
ପୁ କସବୁ ଫିଟାଗଲା; ପେର ଜୀବନ ପୁ କ ନାମକ ଆଉ େଗାଟିଏ
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ପୁ କ ଫିଟାଗଲା; େସହି ପୁ କମାନ େର ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ର ମାେଣ
ମୃତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେଲ।
13 ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ମୃତମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କଲା, ଆଉ
ମୃତୁ ୍ୟ ଓ ପାତାଳ େସମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ମୃତମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର
ବିଚାରିତ େହେଲ। 14ତ େର ମୃତୁ ୍ୟ ଓ ପାତାଳକୁ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦେର
ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତୁ ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦ, ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ।
15ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖା େହାଇଥିବାର େଦଖା ନ
ଗଲା, ତାହାକୁ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦେର ପକାଗଲା।

21
ନୂତନ ଗର୍ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

1ପେର “ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ” େଦଖିଲି,
କାରଣ ପ୍ର ଥମ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପ୍ର ଥମ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଥିଲା,
ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନ ଥିଲା। 2 ପୁଣି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ନୂତନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ବର ନିମେ ସି ତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ର ୁତ
େହାଇ ଗର୍ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର େଦଖିଲି।
3 ଆଉ ମୁଁ ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ମହା ଶ ଏହା କହିବାର
ଶୁଣିଲି, େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ବାସ ାନ ଅଛି,
େସ େସମାନ ସହିତ ବାସ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା
େଲାକ େହେବ, 4 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ନିେଜ େସମାନ ସ େର ରହିେବ
ଓ େସମାନ ଚକୁ୍ଷରୁ େଲାତକ େପାଛିେଦେବ; ମୃତୁ ୍ୟ ଆଉ ଘଟିବ
ନାହିଁ; େଶାକ କି କ୍ର ନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ
ପୂବର୍ ବିଷୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛି। 5 ପେର ସି ଂହାସନ ଉପବି
ବ୍ୟି କହିେଲ, େଦଖ, ଆେ ସମ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁ ଅଛୁ। ଆଉ
େସ କହିେଲ, େଲଖ, କାରଣ ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ
ସତ୍ୟ। 6 େସ େମାେତ ଆହୁ ରି କହିେଲ, ସମ ସମା େହାଇଅଛି।
ଆେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ଆର ଓ େଶଷ। େଯ ତୃ ଷା ର୍ ,
ତାହାକୁ ଆେ ଜୀବନରୂ ପ ନିଝର୍ ରରୁ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ପାନ କରିବାକୁ
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େଦବୁ। 7 େଯ ଜୟ କେର, େସ ଏହି ସମ ର ଅଧିକାରୀ େହବ;
ଆେ ତାହାର ଈଶ୍ବ ର େହବୁ, ପୁଣି, େସ ଆ ର ପୁତ୍ର େହବ।
8 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ଭୀରୁ , ଅବି ାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ-କଳି ତ, ନରଘାତକ,
ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ, େସମାେନ ଓ ସମ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅି ଓ ଗ କ ପ୍ର ଳିତ ହ୍ର ଦେର ଅଂଶ ପାଇେବ; ଏହା
ହିଁ ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ।

ନୂତନ ଯିରୂ ଶାଲମ
9 ତ େର େଯଉଁ ସ ଦୂତ େଶଷ ସ େକ୍ଲ ଶେର ପରିପୂ ର୍ ସ

ପାତ୍ର ଧରିଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସି େମାେତ କହିେଲ,
ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ େସହି କନ୍ୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ େମଷଶାବକ
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଦଖାଇବି। 10 େସଥିେର େସ େମାେତ ଆ ାେର େଗାଟିଏ
ବୃହତ୍ ଓ ଉ ପବର୍ ତକୁ େଘନିଯାଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ େଦଖାଇେଲ, ତାହା ଗର୍ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଅବତରଣ
କରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ବିଶି ଥିଲା; 11ତାହାର େଜ୍ୟାତିଃ
ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ସଦୃଶ, ସୂଯର୍ ୍ୟକା ପରି। 12 ତାହାର
େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଓ ଉ ପ୍ର ାଚୀର ଅଛି, େସଥିର ାଦଶ ାର,
େସହି ାରେର ାଦଶ ଦୂତ ଓ ାରସମୂହର ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ର ାଦଶ ବଂଶର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। 13 ପୂବର୍ େର ତିନି
ାର, ଉ ରେର ତିନି ାର, ଦକି୍ଷଣେର ତିନି ାର ଓ ପି ମେର

ତିନି ାର। 14 େସହି ନଗରୀର ପ୍ର ାଚୀରର ାଦଶ ଭି ି ମୂଳ ଥିଲା,
େସହିସବୁ ଉପେର େମଷଶାବକ ାଦଶ େପ୍ର ରିତ ାଦଶ ନାମ
ଲିଖିତ ଅଛି। 15 େଯ େମା ସହିତ କଥା କହୁ ଥିେଲ, ତାହା ହ େର
ନଗରୀ, ତାହାର ାରସମୂହ ଓ ପ୍ର ାଚୀର ମାପ କରିବା ନିମେ
େଗାଟିଏ ସୁବ ର୍ ପରିମାପକ ନଳ ଥିଲା। 16ନଗରୀଟି ଚାରିେକାଣିଆ,
ତାହାର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଓ ପ୍ର ସମାନ; େସ େସହି ନଳେର ନଗରୀକୁ
ମାପେ ବାର ହଜାର ତୀର େହଲା; େସଥିର େଦୖଘର୍ ୍ୟ, ପ୍ର ଓ
ଉ ତା। 17 ପେର େସ େସଥିର ପ୍ର ାଚୀର ମାପେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର
ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ େଚୗରାଳିଶ ହାତ େହଲା, ଦୂତ
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ହିଁ ଏହି ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ମାପୁଥିେଲ। 18 େସହି ପ୍ର ାଚୀର
ସୂଯର୍ ୍ୟକା ମଣି ନିମ ତ, ପୁଣି, ନଗରୀଟି ନିମର୍ ଳ କାଚ ପରି ଶୁ
ସୁବ ର୍ ନିମ ତ। 19 ନଗରୀର ପ୍ର ାଚୀରର ଭି ି ମୂଳ ସମ ପ୍ର କାର
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣିେର ଭୂ ଷିତ। ପ୍ର ଥମ ଭି ି ମୂଳ ହୀରକର, ି ତୀୟ
ନୀଳକା ମଣିର, ତୃ ତୀୟ େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟ ମଣିର, ଚତୁ ଥର୍ ମରକତ
ମଣିର, 20 ପ ମ ପୁଲକ ମଣିର, ଷ ମାଣିକ୍ୟ ମଣିର, ସ ମ
ପୁ ରାଗ ମଣିର, ଅ ମ ଫିେରାଜ୍ ମଣିର, ନବମ େଗାେମଦକ
ମଣିର, ଦଶମ ଲଶୁନୀୟ ମଣିର, ଏକାଦଶ ଇ ନୀଳ ମଣିର ଓ
ାଦଶ ସୁଗ ମଣିର। 21 ାଦଶ ାର ାଦଶ ମୁ ା, ପ୍ର େତ୍ୟକ
ାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମୁ ାେର ନିମ ତ; ଆଉ ନଗରୀର ପଥ
କାଚ ସଦୃଶ ଶୁ ସୁବ ର୍ ନିମ ତ। 22 ମୁଁ େସହି ନଗରୀେର

େକୗଣସି ମ ି ର େଦଖିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ
ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ େସଥିର ମ ି ର ରୂ ପ ଅଟି । 23ଆେଲାକ
ନିମେ େସହି ନଗରୀର ସୂଯର୍ ୍ୟ କି ଚ ର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ,
କାରଣଈଶ୍ବ ର େଗୗରବତାହାକୁଆେଲାକିତକେରଓେମଷଶାବକ
େସଥିର ପ୍ର ଦୀପ ରୂ ପ। 24 େସଥିର ଆେଲାକେର ଜାତିସମୂହ
ଗମନାଗମନ କରିେବ, ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଐ ଯର୍ ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟକୁଆଣିେବ। 25େସଥିର ାରସମୂହ ଦିନେବେଳ
କଦାପି ରୁ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ାନେର ରାତି୍ର େହବ
ନାହିଁ। 26 େଲାେକ ଜାତିସମୂହର ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ମହିମା ତାହା
ମଧ୍ୟକୁଆଣିେବ। 27େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିଅବା ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କାରୀ
ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ େକହି େସଥିେର କଦାପି ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ;
େକବଳ େଯଉଁମାନ ନାମ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର
ଲିଖିତ ଅଛି, େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରିେବ।

22
ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନଦୀ

1 ପେର ଦୂତ େମାେତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର େଗାଟିଏ ନଦୀ
େଦଖାଇେଲ, ତାହା ଟିକ ସଦୃଶ ଉ ଳ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଓ
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େମଷଶାବକ ସି ଂହାସନରୁ ନିଗର୍ ତ େହାଇନଗରରପଥମଧ୍ୟ େଦଇ
ପ୍ର ବାହିତ େହଉଅଛି। 2 େସହି ନଦୀର ଉଭୟ ପା ର୍ େର ାଦଶ
ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ଅଛି, େସଥିେର ପ୍ର ତିମାସେର ଫଳ
ଫେଳ, ପୁଣି, େସହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତିସମୂହର ଆେରାଗ୍ୟକାରକ।
3 େକୗଣସି ଅଭିଶ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ବ ର ଓ
େମଷଶାବକ ସି ଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟେର ରହିବ, ଆଉ ତାହା
ଦାସମାେନ ତାହା ର ଉପାସନା କରିେବ। 4 େସମାେନ ତାହା ମୁଖ
ଦଶର୍ ନ କରିେବ ଓ ତାହା ନାମ େସମାନ କପାଳେର ଲିଖିତ
ରହିବ। 5 ରାତି୍ର ଆଉ େହବ ନାହିଁ, େସମାନ ର ପ୍ର ଦୀପ କି
ସୂଯର୍ ୍ୟର ଆେଲାକର ପ୍ର େୟାଜନ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର
େସମାନ ଉପେରଆେଲାକ ରୂ ପ େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ରାଜ କରିେବ।

ଯୀଶୁ ର ପୁନରାଗମନ
6ପେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ

ଓ ସତ୍ୟ; ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
େଦଖାଇବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ , ଭାବବାଦୀମାନ ଆ ାସମୂହର ଈଶ୍ବ ର,
ଆପଣା ଦୂତ ୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ।

7 “େଦଖ, ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; େଯ ଏହି ପୁ କର
ଭାବବାଣୀସବୁ ପାଳନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।” 8 ମୁଁ େଯାହନ ୟଂ
ଏହି ସମ ଶ୍ର ବଣ ଓ ଦଶର୍ ନ କରିବା ପେର, େଯଉଁ ଦୂତ େମାେତ
ଏହି ସମ ଦଶର୍ ନ କରାଇେଲ, ମୁଁ ତାହା ପାଦ ତେଳ ପ୍ର ଣାମ
କରିବା ନିମେ ଉବୁଡ଼ େହଲି। 9 କି ୁ େସ େମାେତ କହିେଲ,
ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର, ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ବୃ
ଭାବବାଦୀମାନ ର ଓ ଏହି ପୁ କର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀମାନ ର
ସହଦାସ; ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କର। 10 ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ,
ତୁ େ ଏହି ପୁ କର ଭାବବାଣୀସବୁ ମୁଦ୍ର ା ି ତ କର ନାହିଁ, କାରଣ
ସମୟ ସି କଟ। 11 େଯ ଅଧମର୍ ାଚାରୀ, େସ ଆହୁ ରି ଅଧମର୍ ାଚରଣ
କରୁ ; େଯ ଅଶୁଚି, େସ ଆହୁ ରି ଅଶୁଚି େହଉ; ପୁଣି, େଯ ଧାମ କ,
େସ ଆହୁ ରି ଧମର୍ ାଚରଣ କରୁ ; େଯ ପବିତ୍ର େସ ଆହୁ ରି ପବିତ୍ର େହଉ।
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12 “େଦଖ, ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ େଦବାକୁ ଆ ର ପୁର ାର ଆ ସ େର
ଅଛି। 13 ଆେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ପ୍ର ଥମ ଓ େଶଷ, ଆଦି
ଓ ଅ । 14 ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ଓ ାର
େଦଇ ନଗରୀେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ନିମେ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବ େଧୗତ କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ। 15 କୁକୁରମାେନ,
ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ର ତିମାପୂଜକ ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାପି୍ର ୟ
ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାେନ ବାହାେର ରହିେବ। 16 ଆେ ଯୀଶୁ,
ମ ଳୀମାନ ନିମେ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଏହି ସମ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବା ପାଇଁ ଆ ର ଦୂତକୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛୁ। ଆେ ଦାଉଦ
ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ, େସହି ଉ ଳ ପ୍ର ଭାତୀ ତାରା।” 17ଆ ା ଓ କନ୍ୟା
କହି , ଆସ। ପୁଣି, େଯ ଶୁେଣ, େସ କହୁ , ଆସ। େଯ ତୃ ଷା ର୍ , େସ
ଆସୁ; େଯଇ ା କେର, େସ ବିନାମୂଲ୍ୟେରଜୀବନଦାୟକଜଳପାନ
କରୁ ।

ଉପସଂହାର
18 େଯଉଁମାେନ ଏହି ପୁ କର ଭାବବାଣୀସବୁ ଶ୍ର ବଣ କରି ,

େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହୁ ଅଛି, େକହି ଯଦି
ଏହିସବୁ ସ େର କିଛି େଯାଗ କେର, େତେବ ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ
େକ୍ଲ ଶଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ପ୍ର ତି ଘଟାଇେବ; 19 ପୁଣି, େକହି ଯଦି
ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁ କର େକୗଣସି ବାକ୍ୟ େଲାପ କେର, େତେବ
ଈଶ୍ବ ର ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀେର
ତାହାର ଅଂଶ େଲାପ କରିେବ। 20 େଯ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛି , େସ କହି , “ସତ୍ୟ,ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ।”ଆେମନ୍ ,
େହପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ,ଆସ ୁ। 21ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ସମ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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