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ேயாவானுக்கு
ெவளிப்படுத்தன

வ ேசஷம்

௧ இது இேயசு க றஸ்து ெவளிப்படுத்தன
வேசஷம்.* வைரவல் நைடெபறப்
ேபாக றைவ எைவெயன்று தன்
ஊழியர்களுக்குத் ெதரிவ க்கும்ெபாருட்டு
இேயசுவுக்கு ேதவன் இைத வழங்கனார்.
க றஸ்து தன் ேதவதூதைன அனுப்ப
தன் ஊழியனாகய ேயாவான் இதைனத்
ெதரிந்துெகாள்ளுமாறு ெசய்தார். ௨ தான்
பார்த்தஎல்லாவற்ைறயும்ேயாவான்ெசால்லி
இருக்கறான். ேதவனிடமிருந்து வருகற
ெசய்தயாகய இவ்வுண்ைமையேய இேயசு
அவனிடம் ெசான்னார். ௩ ேதவனிடமிருந்து
வந்த இச்ெசய்த கைள வாச க்க ற எவனும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன். இச்ெசய்தையக்
ேகள்வப்படுக றவர்களும் இதல்
எழுதயுள்ளபடி நடக்கன்றவர்களும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். காலம்
குறுகனதாயருக்க றது.

* ௧:௧: ெவளிப்படுத்தன வேசஷம் மைறவாகப்
ெபாத ந்துள்ள உண்ைமைய ெவளிப்படுத்துவதும், புரிய
ைவப்பதுமானகாரியம்.
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இேயசுவன் ெசய்த கைள சைபகளுக்கு
ேயாவான்எழுதுகறார்
௪ ஆசயாவல் உள்ள ஏழு சைபகளுக்கும்
ேயாவான்எழுதுவது:

எப்ெபாழுதும் இருக்கறவரும் இருந்தவரும்
இனிேமல் வரப்ேபாக றவருமான
ஒருவராலும், அவரது ச ம்மாசனத்துக்கு
முன்பாக இருக்க ற ஏழு ஆவகளாலும்,
இேயசு க றஸ்துவனாலும் உங்களுக்கு
இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
௫ இேயசுேவ உண்ைமயுள்ள சாட்ச யாக
இருக்க றார். மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தவர்களுள் முதலானவர்
அவேரஆவார்.
பூமியல் உள்ள அரசர்களுக்கு எல்லாம்

அத பத இேயசு. ௬ இேயசுேவ நம்ைம
ேநச க்க றவர். அவேர தமது இரத்தத்தால்
நமதுபாவங்களில்இருந்துநம்ைமவடுதைல
ெசய்தவர். தமது ப தாவாகய ேதவனின்
முன்னிைலயல் நம்ைம ஆசாரியர்களாக்க ,
அரசு ஒன்ைற உருவாக்கயருக்க றார்.
அவருக்கு மகைமயும், வல்லைமயும்
எப்ேபாதும்உண்டாவதாக! ஆெமன்.
௭ பாருங்கள், இேயசு ேமகங்களுடேன

வருகறார். ஒவ்ெவாருவரும் அவைரக்
காண்பார்கள். அவைரக் குத்தனவர்களும்
அவைரக் காண்பார்கள். பூமியல் உள்ள
அைனத்து மக்களும் அவைரப் பார்த்து,
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அவருக்காகப் புலம்புவார்கள். ஆமாம், அது
அப்படிேய நடக்கும். ஆெமன்.
௮ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் அல்பாவும்

ஒேமகாவுமாய்† இருக்க ேறன். நான்
இருக்கறவராகவும், இருந்தவராகவும், இனி
வருகறவருமாய் இருக்க ற சர்வவல்லைம
உள்ளவராயருக்க ேறன்.”
௯ நான் ேயாவான், க றஸ்துவல்

நான் உங்கள் சேகாதரன். இேயசுவன்
நமித்தம் வரும் துன்பங்களுக்கும்,
இராஜ்யத்துக்கும், ெபாறுைமக்கும் நாம்
பங்காளிகள். ேதவனின் ெசய்தையப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்ததற்காகவும்,
இேயசுைவப் பற்றய சாட்ச யன்
நமித்தமாகவும் பத்மு‡ என்னும் தீவற்கு
நான் நாடுகடத்தப்பட்ேடன். ௧௦ கர்த்தருைடய
நாளில் பரிசுத்த ஆவயானவர் என்ைன
ஆட்ெகாண்டார். அப்ெபாழுது ஒரு ெபரிய
சத்தத்ைத எனக்குப் பன்பாகக் ேகட்ேடன்.
அதுஎக்காள சத்தம்ேபால்இருந்தது. ௧௧அந்த
சத்தம், “நீ பார்க்கன்ற எல்லாவற்ைறயும்
ஒரு புத்தகத்தல் எழுது. அதைன ஏழு
சைபகளுக்கும் அனுப்பு. அைவ ஆசயாவல்
உள்ள எேபசு, ச மிர்னா, ெபர்கமு, தயத்தீரா,
சர்ைத, பலெதல்பயா, லேவாத க்ேகயா

† ௧:௮: அல்பா, ஒேமகா இைவ க ேரக்கத்தன் முதலும்
முடிவுமான எழுத்துக்கள். இது ஆரம்பத்ைதயும் முடிைவயும்
காட்டும். ‡ ௧:௯: பத்மூ ஏஜீயன் கடலில் உள்ள சறய
தீவு. ஆசயா ைமனர் கடற்கைர அருகல் உள்ளது (தற்கால
துருக்க ).
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என்னும் நகரங்களில் உள்ளன” என்று
கூறயது.
௧௨என்ேனாடுேபச க்ெகாண்டிருந்தவர்யார்

என அறய நான் தரும்ப ப் பார்த்ேதன். நான்
ஏழு ெபான்னாலான குத்துவளக்குகைளப்
பார்த்ேதன். ௧௩ அவற்றுக்கு மத்தயல்
“மனித குமாரைனப் ேபான்ற” ஒருவைரக்
கண்ேடன். அவர் நீண்ட ேமல் அங்கைய
அணிந்தருந்தார். அவர்மார்பல்ெபான்னால்
ஆன கச்ைச கட்டப்பட்டிருந்தது. ௧௪ அவரது
தைலயும், முடியும் ெவண்பஞ்ைசப்ேபாலவும்,
பனிையப்ேபாலவும் ெவளுப்பாய் இருந்தது.
அவரது கண்கள் அக்கனி சுவாைலையப்
ேபான்றருந்தன. ௧௫ அவரது பாதங்கள்
உைலக்களத்தல் காய்ந்துெகாண்டிருக்க ற
ஒளிமிக்க ெவண்கலம்ேபால் இருந்தன.
அவரது சத்தம் ெபருெவள்ளத்தன்
இைரச்சைலப்ேபால் இருந்தது. ௧௬ அவர்
தனது வலதுைகயல் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர் வாயல்
இருந்து இருபக்கமும் கூர்ைமயுள்ள வாள்
ெவளிப்பட்டது. அவர் முகம் உச்ச ேநரத்தல்
ஒளிவீசும்சூரியைனப்ேபாலஒளிவீச யது.
௧௭ நான் அவைரக் கண்டதும்

இறந்தவைனப்ேபால அவரது பாதங்களில்
வழுந்ேதன். அவர் தனது வலது
ைகைய என்மீது ைவத்து, பயப்படாேத,
நாேன முந்தனவரும், ப ந்தனவரும்
ஆக இருக்க ேறன். ௧௮ நான் வாழ்க ற
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ஒருவராக இருக்க ேறன். நான் இறந்ேதன்.
ஆனால் இப்ேபாது சதாகாலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க ேறன். என்னிடம்
மரணத்துக்கும், பாதாளத்துக்கும் உரிய
த றவுேகால்கள் உள்ளன. ௧௯ எனேவ,
நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம் எழுது.
இப்ெபாழுது நடப்பைதயும், இனிேமல்
நடக்கப்ேபாவைதயும் எழுது. ௨௦ எனது
வலது ைகயல் உள்ள ஏழு நட்சத்த ரங்களின்
இரகச யத்ைதயும் ஏழு ெபான்
குத்துவளக்குகளின் இரகச யத்ைதயும்
எழுது. நீ கண்ட ஏழுகுத்துவளக்குகளும் ஏழு
சைபகளாகும். ஏழு நட்சத்த ரங்களும் அந்தச்
சைபகளில்உள்ளதூதர்களாகும்.

௨
எேபசு சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “எேபசு சைபயன் தூதனுக்கு எழுத

ேவண்டியது:
“தனது வலதுைகயல் ஏழு

நட்சத்த ரங்கைள ஏந்த க்ெகாண்டு ஏழு
ெபான் குத்துவளக்குகளின் மத்தய ேல
உலாவுகறவர் உனக்கு இதைனக்
கூறுகன்றார்.
௨ “நீ என்ன ெசய்க றாய் என்று எனக்குத்

ெதரியும். நீ கடினமாக ேவைல ெசய்க றாய்.
உன் ெசயல்கைள நீ வ ட்டுவடுவதல்ைல.
ெகட்ட மக்கைள நீ ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல
என்று எனக்குத் ெதரியும். உண்ைமயல்
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அப்ேபாஸ்தலர்கள் இல்லாமல் ெவளிேய
தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர் என்று
ெசால்லித் த ரிபவர்கைள நீ ேசாதைன
ெசய்தருக்க றாய். அவர்கள் ெபாய்யர்கள்
என்பைதக் கண்டு படித்தருக்க றாய். ௩ நீ
வலக ப் ேபாகாமல், ெதாடர்ந்து முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய். நீ என் நமித்தம்
துன்பங்கைளத் தாங்க க்ெகாள்க றாய். நீ
இவற்ைறச் ெசய்வதல் ேசார்வு இல்லாமலும்
இருக்கறாய்.
௪ “ஆனால் சல காரியங்களில் உன்ேமல்

எனக்குக்குைறஉண்டு. நீ துவக்க காலத்தல்
ெகாண்டிருந்த அன்ைப இப்ேபாது வ ட்டு
வ ட்டாய். ௫ எனேவ வழுவதற்கு முன்பு
எங்கருந்தாய் என்பைத நைனத்துப்பார்.
உன் மனைத மாற்ற க்ெகாள். துவக்க
காலத்தல் ெசய்தைவகைள ெதாடர்ந்து
ெசய். நீ மாறாவ ட்டால் நான் உன்னிடம்
வந்துஉனதுவளக்குத்தண்ைடஅதனிடத்தல்
இருந்து நீக்கவடுேவன். ௬ ஆனால் நீ
ெசய்க றதல் சரியானைவயும் உண்டு. நான்
ெவறுப்பைதப்ேபாலேவ நீ ந க்ெகாலாய்கள்*
ெசய்வைதெவறுக்கறாய்.
௭ “ஆவயானவர் சைபகளுக்குச்

ெசால்வைதக் ேகட்க ற யாவரும் கவனிக்க
ேவண்டும். ெவற்ற ெபறுகறவனுக்கு
ேதவனுைடய ேதாட்டத்தலுள்ள

* ௨:௬: ந க்ெகாலாய் தவறான ெகாள்ைககைளப்
பன்பற்றும்ஒருமதக்குழு.
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ஜீவவருட்சத்தன் கனிையச் சாப்படும்
உரிைமையநான்ெகாடுப்ேபன்.”

ச மிர்னா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௮ “ச மிர்னா சைபயன் தூதனுக்கு எழுத

ேவண்டியது:
“துவக்கமும், முடிவுமாயருப்பவர்

இைவகைள உனக்குக் கூறுகன்றார்.
அவர்தான் இறந்து, மரணத்தல் இருந்து
மீண்டும்உயருடன்எழுந்தவர்.
௯ “உங்கள் துன்பங்கைள நான் அற ேவன்.

நீங்கள் ஏைழகள் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். ஆனால் உண்ைமயல் நீங்கள்
ெசல்வந்தர்கள். தம்ைமத் தாேம யூதர்கள்
என்று அைழத்துக்ெகாள்க றவர்களால்
உங்கைளப் பற்ற ச் ெசால்லப்பட்ட ெகட்ட
ெசய்த கைள நான் அற ேவன். ஆனால்
உண்ைமயல் அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல.
அவர்கள் சாத்தானின் கூட்டத்தனர்.
௧௦ உங்களுக்கு ந கழ்வைதக் குற த்து
அச்சப்படேவண்டாம். ப சாசு உங்களில்
சலைரச் சைறயல் ேபாடுவான்.
அவன் உங்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகேவ
அவ்வாறு ெசய்க றான். நீங்கள் பத்து
நாட்கள் துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால்
இறக்க ேவண்டியதாக இருந்தாலும்
உண்ைமயானவர்களாக இருங்கள். நீ
இறுதவைர உண்ைமயாயருந்தால் ஜீவ
க ரீடத்ைதஉனக்குத்தருேவன்.
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௧௧ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர்
கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும் கவனிக்க
ேவண்டும். ெஜயம் ெபறுகறவன் எவேனா,
அவன் இரண்டாவது மரணத்தனால்
பாத க்கப்படமாட்டான்.”

ெபர்கமுசைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧௨ “ெபர்கமு சைபயன் தூதனுக்கு எழுத

ேவண்டியது:
“இருபக்கமும் கூர்ைமயான

வாைளக்ெகாண்டிருக்க றவர் இதைன
உங்களுக்குக்கூறுகறார்.
௧௩ “நீ எங்ேக வாழ்க றாய் என்று எனக்குத்

ெதரியும். சாத்தானுைடய ச ம்மாசனம்
இருக்கற இடத்தல் நீ இருக்க றாய். ஆனால்
நீஎனக்குஉண்ைமயானவனாகஇருக்க றாய்.
அந்த ப்பாசன் காலத்தலும் என்மீதுள்ள
உன்Ԕ வசுவாசத்ைத நீ மறுத்ததல்ைல.
அந்த ப்பா எனது உண்ைமயுள்ள சாட்ச .
அவன் உங்கள் நகரத்தல் ெகால்லப்பட்டான்.
உங்கள்நகரம் சாத்தான்வாழுமிடம்.
௧௪ “ஆனாலும் உனக்கு எத ரான

சல காரியங்கள் என்னிடம் உண்டு.
உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர்
ப ேலயாமின் உபேதசத்ைதப்
பன்பற்ற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ப ேலயாம் இஸ்ரேவைலப் பாவத்துக்கு
வழி நடத்த பாலாக் என்பவனால்
பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவனாவான்.
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இதனால் அவர்கள் வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்டைத உண்டு, பாலியல்
பாவங்களும் ெசய்தனர். ௧௫ இதுேபாலேவ
உங்கள் கூட்டத்தல் ந க்ெகாலாய்
மதத்தவர்களின் ேபாதகத்ைதப்
பன்பற்றுகறவர்களும் இருக்கறார்கள்.
௧௬ எனேவ உங்கள் மனைத
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். மாறாவ ட்டால்
நான் வைரவல் உங்களிடம் வருேவன்.
என் வாயன் வாளால் அவர்கேளாடு
ேபாரிடுேவன்.
௧௭ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர்

கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும்
கவனிக்கேவண்டும்!

“ெஜயம்ெபறுகறவனுக்குநான்மைறவான
மன்னாைவக் ெகாடுப்ேபன்.† அேதாடு
அவனுக்கு ெவள்ைளக் கல்ைலயும்
ெகாடுப்ேபன். அக்கல்லில் புதய ெபயர்
எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒருவருக்கும் அந்தப்
ெபயர் ெதரியாது. அக்கல்ைல எவன்
ெபறுகறாேனா அவன் ஒருவேன அந்தப்
புதயெபயைரஅற ந்துெகாள்வான்.”

தயத்தீரா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
“தயத்தீரா சைபயன் தூதனுக்கு எழுத

ேவண்டியது:

† ௨:௧௭: மன்னா பரேலாகத்தலுள்ள உணவு. ேதவன் தன்
மக்கள்வனாந்தரத்தலிருக்கும்ேபாதுெகாடுத்தது.
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௧௮ “ேதவனின் குமாரன் இவற்ைறக்
கூறுகறார். அவர் ஒருவேர அக்கனிேபால
ஒளிவடும் கண்கைளயும், ப ரகாசமான
ெவண்கலம் ேபான்ற ஒளி தரும்
பாதங்கைளயும்ெகாண்டவர். அவர்உனக்குச்
ெசால்வதுஇதுதான்.
௧௯ “நீ ெசய்கன்றவற்ைற நான் அற ேவன்.

நான் உன் அன்ைபயும், வசுவாசத்ைதயும்,
ேசைவையயும், ெபாறுைமையயும்
அற ேவன். துவக்கக்காலத்ைத வ ட
இப்ேபாது நீ அத கமாகச் ெசய்வைதயும்
நான் அற ேவன். ௨௦ எனினும் உனக்கு
எத ரானசலகாரியங்கள்என்னிடம்உள்ளன.
ஏசேபல் என்னும் ெபண்ணுக்குத் தனது
வருப்பம்ேபால வாழ நீ இடம் ெகாடுக்க றாய்.
அவள் தன்ைனத் தீர்க்கதரிச என்கறாள்.
அவள் தன் உபேதசத்தால் என் மக்கைள
என்ைனவட்டுத் தூரமாக்குகன்றாள்.
அவளால் அவர்கள் பாலியல் பாவங்கைளச்
ெசய்க றார்கள். மற்றும் வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடக்கப்பட்டைத உண்கறார்கள். ௨௧அவள்
தன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவும், தன்
பாவங்களில் இருந்து வலகவும் நான்
அவகாசம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்அவள்மாற
வரும்பவல்ைல.
௨௨ “எனேவ அவைளயும், அவேளாடு

பாவம் ெசய்தவர்கைளயும் நான்
அவளுைடய படுக்ைகயல் எற ந்து
அவர்கைள மிகவும் வருந்தச் ெசய்ேவன்.
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அவளுைடய ெசய்ைககளிலிருந்து
அவர்கள் மாறாவ ட்டால். ௨௩ நான்
இப்ெபாழுேத இதைன நகழ்த்துேவன்.
அவைளப் பன்பற்றுகறவர்கைளயும்
நான் ெகால்லுேவன். அப்ெபாழுது
எல்லாச் சைபகளும், ‘நான் மக்களின்
எண்ணங்கைளயும், உணர்வுகைளயும்
அற ந்துள்ளவர்’ என்பைத அறவார்கள்.
உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உங்கள்
ெசயல்களுக்குஏற்றபலன்தருேவன்.
௨௪ “ஆனால் தயத்தீராவல் உள்ள

மற்றவர்கள் சலர் அவளது ேபாதகத்ைதப்
பன்பற்றவல்ைல. அவர்கள் ெசால்லும்
சாத்தானின் ஆழமான ரகச யங்கைளயும்
நீ அற ந்தருக்கவல்ைல. எனேவ உங்கள்
மீது இைதத்தவ ர ேவறு சுைமகைள
சுமத்தமாட்ேடன். ௨௫ நான் வருகறவைர
இதைனேயெதாடர்ந்துெசய்துவாருங்கள்.
௨௬ “இதல் இறுதவைர இதுேபால்

இருந்து ெவற்ற ெபறுகறவர்களுக்கு மற்ற
ேதசங்களின் ேமல் நான் அதகாரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.”

௨௭ “ ‘அவன் அவர்கைள இரும்புக் ேகாலால்
ஆள்வான்.

மண்பாண்டங்கைளப்ேபால் தூள்தூளாக
அவர்கைளெநாறுக்குவான்.’ சங்கீதம்
2:9
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௨௮ “என் ப தாவ டமிருந்து இந்த
வல்லைமைய நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்.
ேமலும் நான் அவனுக்கு வடிெவள்ளி
நட்சத்த ரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.”
௨௯ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக்
ேகட்கன்றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.

௩
சர்ைத சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “சர்ைத சைபயன் தூதனுக்கு எழுத

ேவண்டியது:
“ஏழுஆவகைளயும்ஏழுநட்சத்த ரங்கைளயும்

ெகாண்டிருக்க றவர் இைவகைள உனக்கு
கூறுகறார்.

“நீங்கள் ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன்.
நீங்கள் உய ர் வாழ்வதாக மக்கள்
கூறுகறார்கள். ஆனால் உண்ைமயல்
நீங்கள் ெசத்துப் ேபானவர்கேள.
௨ எழும்புங்கள். ெசத்துப்ேபாக ற
நைலயல் உள்ளவற்ைற வலிைமயுள்ளதாய்
ஆக்குங்கள். முழுைமயாய் சாகும் முன்
பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனுக்கு
நீ ெசய்தெதல்லாம் ேபாதுமானதாக
இல்ைல என நான் காண்கன்ேறன்.
௩ எனேவ நீங்கள் ெபற்றவற்ைறயும்,
ேகள்வப்பட்டவற்ைறயும் மறவாதீர்கள்.
அவற்றுக்கு அடிபணியுங்கள். உங்கள்
மனைதயும், வாழ்ைவயும் மாற்றுங்கள்.
நீங்கள் வழித்ெதழுங்கள். அல்லது
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நான் தருடைனப்ேபால வந்து உங்கைள
ஆச்சரியப்படுத்துேவன். எப்ெபாழுது நான்
வருேவன்எனஉங்களுக்குத்ெதரியாது.
௪ “ஆனால் உங்கள் குழுவல் சலர்

பரிசுத்தமானவர்களாக இருக்க றார்கள்.
அவர்கள் என்ேனாடு நடப்பார்கள்.
அவர்கள் ெவள்ைள ஆைடகைள
அணிவார்கள். ஏெனன்றால்
அதற்கு அவர்கள் தகுதயானவர்கள்.
௫ ெவற்றெபறுகற ஒவ்ெவாருவரும்
இவர்கைளப்ேபால் ெவண்ணிற ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள். நான் அவர்களது
ெபயர்கைள ஜீவப் புத்தகத்தலிருந்து
எடுத்துப்ேபாட மாட்ேடன். அவர்கள் என்ைனச்
ேசர்ந்தவர்கள். இதைன நான் என் பதாவன்
முன்பும், தூதர்களுக்கு முன்பும் ெசால்ேவன்.”
௬ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் ெசால்வைத
ேகட்க றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.

பலெதல்பயா சைபக்கு இேயசுவன்
நருபம்
௭ “பலெதல்பயா சைபயன் தூதனுக்கு

எழுத ேவண்டியது:
“உண்ைமயுள்ளவரும் பரிசுத்தமுள்ளவரும்

இைவகைள உனக்குக் கூறுகறார். அவர்
தாவீதன் தறவுேகாைல உைடயவராக
இருக்கன்றார். அவர் ஒரு கதைவத்
த றந்தால், அைத யாராலும் மூட முடியாது.
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ேமலும் அவர் கதைவ மூடினால் யாராலும்
அைதத்த றக்கமுடியாது.
௮ “நீ ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நான்

உங்களுக்கு முன்னால் தறந்த வாசைல
ைவக்க ேறன். அதைன எவராலும் அைடக்க
முடியாது. நீங்கள் பலவீனமானவர்கள்
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் என்
உபேதசத்ைத நீங்கள் பன்பற்றனீர்கள். என்
ெபயைரச் ெசால்ல நீங்கள் பயப்படவல்ைல.
௯கவனியுங்கள். சாத்தாைனச்ேசர்ந்தகூட்டம்
ஒன்று உள்ளது. அவர்கள் தம்ைம யூதர்கள்
எனக்கூறுகறார்கள். உண்ைமயல்அவர்கள்
ெபாய்யர்கேள! அவர்கள் உண்ைமயான
யூதர்கள் அல்லர். அவர்கைள உங்கள்
முன் அடிபணிந்து வணங்கச்ெசய்ேவன்.
என்னால் ேநச க்கப்படுக ற மக்கள் நீங்கள்
என்பைத அவர்கள் அறவர். ௧௦ எனது
கட்டைளகைள நீங்கள் பன்பற்ற ப்
ெபாறுைமயாக இருந்தீர்கள். அதனால்
துன்ப காலத்தல் உங்கைளப் பாதுகாப்ேபன்.
முழு உலகமும் துன்பப்படும்ேபாது நீங்கள்
தப்ப த்துக்ெகாள்வீர்கள். அத்துன்பம்உலகல்
வாழும்மக்கைளச் ேசாத க்கும்.
௧௧ “நான் வைரவல் வருக ேறன்.

இப்ெபாழுது உள்ள வழியல் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். அப்ெபாழுது எவராலும்
உங்கள் க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள
முடியாது. ௧௨ இதல் ெவற்ற ெபறுகறவன்
என் ேதவனின் ஆலயத்தல், ச றந்த
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தூணாக வளங்குவான். இதல் ெவற்ற
ெபறுகறவனுக்காக நான் இதைனச்
ெசய்ேவன். அவன் எப்ேபாதும் ேதவனின்
ஆலயத்ைத வ ட்டு வலகமாட்டான்.
அவன் ேமல் எனது ேதவனின் ெபயைர
எழுதுேவன். அவன் ேமல் எனது
ேதவனுடைய நகரத்தன் ெபயைரயும்
எழுதுேவன். அந்த நகரத்தன் ெபயர்
புதய எருசேலம். பரேலாகத்தலிருக்கன்ற
என் ேதவனிடமிருந்து இந்நகரம் இறங்க
வந்துெகாண்டிருக்கன்றது. நான் எனது
புதய ெபயைரயும் அவன் மீது எழுதுேவன்.”
௧௩ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக்
ேகட்கன்றயாவரும்கவனிக்க ேவண்டும்.

லேவாத க்ேகயா சைபக்கு இேயசுவன்
நருபம்
௧௪ “லேவாத க்ேகயா சைபக்கு எழுத

ேவண்டியது:
“ஆெமன்* என்பவர் உங்களுக்கு

இவற்ைறக் கூறுகறார். அவேர உண்ைமயும்
சத்தயமும் உள்ள சாட்ச . ேதவனால்
பைடக்கப்பட்டவற்ைறெயல்லாம் ஆள்பவர்
அவர்.
௧௫ “அவர் கூறுவது: நீ ெசய்பவற்ைற

நான் அற ேவன். நீ அனலானவனும்

* ௩:௧௪: ஆெமன்இேயசுவன்ெபயைரப்ேபாலஇதுஇங்கு
பயன்படுத்தப்படுக றது. இதன்ெபாருள்,உண்ைமயான சல
வஷயங்கைளஉறுதயாய்ஒப்புக்ெகாள்வது.
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அல்ல, குளிர்ந்தவனும் அல்ல.
ஆனால் நீ குளிராகேவா அனலாகேவா
இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
௧௬ நீ ெவப்பமாக மட்டுேம உள்ளாய். நீ
அனலாகேவா குளிராகேவா இல்ைல.
எனேவ உன்ைனத் துப்ப வ டத் தயாராக
உள்ேளன். ௧௭ உன்ைனச் ெசல்வன் என்று
நீ ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். உன்னிடம்
எல்லாம் உள்ளது. உனக்கு எதுவும் ேதைவ
இல்ைல என்று நீ நைனக்கறாய். ஆனால்
உண்ைமயல் நீ பரிதாபத்த ற்குரியவன்,
ஏைழ, குருடன், ந ர்வாணி. ௧௮ ெநருப்பால்
தூய்ைமயாக்கப்பட்ட தங்கத்ைத
என்னிடமிருந்து வாங்குமாறு உனக்கு
நான் அறவுறுத்துக ேறன். பன்னேர
நீ உண்ைமயான ெசல்வந்தன்
ஆவாய். ெவண்ணிற ஆைடைய
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு நீங்கள்
ந ர்வாணத்ைத மூடிக்ெகாள்ளலாம்.
உங்கள் கண்களுக்கான மருந்ைத
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு உங்களால்
உண்ைமயாகப் பார்க்கமுடியும்.
௧௯ “நான் ேநச க்க ற மக்கைளத்

தருத்துேவன், தண்டிப்ேபன். எனேவ
கடினமாய் முயற்ச ெசய்யுங்கள்.
உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ௨௦ இேதா நான்
கதவருகல் நன்று தட்டுக ேறன். எனது
குரைலக்ேகட்டுஒருவன்கதைவத்தறந்தால்,
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நான் உள்ேள வந்து அவேனாடு உணவு
உண்ேபன். அவனும் என்ேனாடு உணவு
உண்பான்.
௨௧ “ெவற்ற ெபறுகற ஒவ்ெவாருவைனயும்

என் சம்மாசனத்தல் என்ேனாடு அமரச்
ெசய்ேவன். அதுேபாலேவ நான்
ெவற்றெகாண்டு என் பதாேவாடு
ச ம்மாசனத்தல் உட்கார்ந்ேதன். ௨௨ ேகட்க ற
சக்த ெகாண்ட ஒவ்ெவாருவனும்
ஆவயானவர் சைபகளுக்குக் கூறுவைதக்
ேகட்பானாக.”

௪

ேயாவான்பரேலாகத்ைதப் பார்த்தல்
௧ ப றகு நான் பார்த்ேதன். அங்ேக எனக்கு

முன்ேனபரேலாகத்தன்கதவுதறந்தருந்தது.
என்னிடம் முன்பு ேபச ய அேத குரைல அங்கு
ேகட்ேடன். அக்குரல் எக்காளத்ைதப்ேபான்று
ஒலித்தது. “இங்ேக ஏறவா. இதற்கப்புறம்
என்ன நகழேவண்டும் என்பைத உனக்குக்
காட்டுக ேறன்” என்றது அக்குரல். ௨ பன்னர்
ஆவயானவரால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்ேடன்.
பரேலாகத்தல் ஒரு ச ம்மாசனம் எனக்கு
முன்பாக இருந்தது. அதன் ேமல் ஒருவர்
வீற்றருந்தார். ௩ அவர் பார்ப்பதற்கு
ைவரக்கல்லும், பதுமராகக் கல்லும்ேபால
இருந்தார். அந்த ச ம்மாசனத்ைதச் சுற்ற
மரகதம் ேபான்றஒருவானவல்இருந்தது.
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௪ ச ம்மாசனத்ைதச் சுற்ற இருபத்த
நான்கு ச றய ச ம்மாசனங்கள்
இருந்தன. அந்த இருபத்துநான்கு ச றய
ச ம்மாசனங்களில் இருபத்து நான்கு
மூப்பர்கள் அமர்ந்தருந்தனர். மூப்பர்கள்
ெவண்ணிற ஆைடகைள அணிந்தருந்தனர்.
அவர்கள் தைலயல் தங்கக் க ரீடங்கள்
இருந்தன. ௫ ச ம்மாசனத்தலிருந்து
மின்னல்கள் ஒளிர்ந்தன. இடிேயாைச
ேகட்டது. ச ம்மாசனத்த ற்கு முன்பு ஏழு
வளக்குகள் எரிந்துெகாண்டிருந்தன.
அந்த ஏழு வளக்குகள் ேதவனுைடய ஏழு
ஆவகளாகும். ௬ அந்தச் ச ம்மாசனத்துக்கு
முன்பாகப் பார்ப்பதற்கு கண்ணாடிக்
கடல்ேபாலஒன்றருந்தது.
அக்கடல் பளிங்குேபால் ெதளிவாகவும்

இருந்தது. அந்தச் ச ம்மாசனத்தன்
முன்னாலும் பக்கங்களிலும் நான்கு
ஜீவன்கள்இருந்தன.அவற்றற்குமுன்புறமும்
பன்புறமும் கண்கள் நைறந்தருந்தன.
௭ அந்த முதல் ஜீவன் சங்கத்ைதப்
ேபான்றருந்தது. இரண்டாவது ஜீவன்
காைளையப்ேபால இருந்தது. மூன்றாவது
ஜீவனுக்கு மனிதைனப்ேபால முகமிருந்தது.
நான்காவது ஜீவன் பறக்கும் கழுைகப்
ேபான்றருந்தது. ௮ இந்த நான்கு
ஜீவன்களுக்கும் ஆறு சறகுகள் இருந்தன.
இவற்றுக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும்
கண்கள் இருந்தன. இரவும், பகலும்
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அைவ நறுத்தாமல் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
கூறக்ெகாண்டிருந்தன:

“சகல வல்லைமயும் உள்ளவராக ய
கர்த்தராக ய ேதவன் பரிசுத்தர்,
பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,

அவர் எப்ேபாதும் இருந்தார், இருக்கறார்,
இனிேமல்வரப்ேபாக றார்.”

௯ அந்த உய ர்வாழும் ஜீவன்கள்
ச ம்மாசனத்தன் ேமல் வீற்றருப்பவருக்கு
மகைமையயும், ெபருைமையயும்
நன்றையயும் ெசலுத்துகன்றன.
அவேர எல்லாக் காலங்களிலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பவர். எப்ெபாழுதும்
அந்த உய ர் வாழும் ஜீவன்கள்
இப்புகழ்ச்சையச்ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றன.
௧௦ அந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்
ேதவனுக்குமுன்குனிந்துவணங்குகன்றனர்.
எப்ெபாழுதும்வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்றவைர
மூப்பர்கள் வணங்குகன்றனர். அவர்கள்
தங்கள் க ரீடங்கைளக் கழற்ற
ச ம்மாசனத்தன் முன் ைவத்து வ ட்டு
கீழ்க்கண்டவாறுகூறுகன்றனர்:

௧௧ “எங்கள்கர்த்தரும் ேதவனுமானவேர!
மகைமக்கும், கனத்த ற்கும்,
வல்லைமக்கும் தகுதயானவர் நீர்
அத காரமும்உள்ளவர்.
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எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தவர் நீர்.
உம் வருப்பத்தாேலேய யாவும்
பைடக்கப்பட்டு நைலத்தருக்கவும்
ெசய்கன்றன.”

௫
௧ச ம்மாசனத்தன்ேமல்உட்கார்ந்தருப்பவரின்

வலதுைகப் பக்கத்தல் எழுதப்பட்ட ஒரு ேதால்
சுருைளக் கண்ேடன். அதல் இருபக்கமும்
எழுதப்பட்டிருந்தது. அது மூடி ைவக்கப்பட்டு
ஏழு முத்தைரகளும் இடப்பட்டிருந்தன. ௨ஒரு
சக்த வாய்ந்த ேதவதூதைனயும் நான்
கண்ேடன். அவன் உரத்த குரலில் அைழத்து
“இம்முத்தைரகைள உைடத்து இந்தத்
ேதால் சுருைளத் தறந்துவடுகற தகுத
உள்ளவன்யார்?” என்று ேகட்டான். ௩ஆனால்
பரேலாகத்த ேலா, பூமிய ேலா, பூமிக்கு
அடிய ேலா இருக்க ற எவரும் இதுவைர
அம்முத்தைரகைளஉைடத்துதறந்துஉள்ேள
பார்க்க இயலவல்ைல. ௪ எவரும் அந்தத்
ேதால்சுருைளத்தறந்துஉள்ேளஇருப்பைதப்
பார்க்காததால் நான் மிகவும் அழுேதன்.
௫ஆனால்முதயவர்களுள்ஒருவர் என்னிடம்,
“அழாேத! யூதர் குலத்தல் ப றந்த சங்கமான
இேயசு ெவற்ற ெபற்றார். அவர் தாவீதன்
வழி வந்தவர். அவர் ஏழு முத்தைரகைளயும்
உைடத்து இந்தத் ேதால் சுருைளத் தறந்து
பார்க்கும்ஆற்றல்உள்ளவர்.”
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௬ ப றகு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ச ம்மாசனத்தன்
மத்தயல் ந ற்பைதக் கண்ேடன். அதைனச்
சுற்ற நான்கு ஜீவன்களும் இருந்தன.
மூப்பர்களும் அதைனச் சுற்ற இருந்தனர்.
அந்த ஆட்டுக்குட்டி ெகால்லப்பட்டது
ேபால ேதான்றயது. அதற்கு ஏழு
ெகாம்புகளும் ஏழு கண்களும் இருந்தன.
அைவ ேதவனுைடய ஏழு ஆவகளாகும்.
அைவ உலகெமங்கும் அனுப்பப்பட்டைவ.
௭ அந்த ஆட்டுக்குட்டி ேதவனுைடய வலது
ைகயலிருந்த ேதால் சுருைள எடுத்தது.
௮ உடேன உய ர் வாழும் ஜீவன்களும்
இருபத்து நான்கு மூப்பர்களும் அந்த
ஆட்டுக் குட்டிையப் பணிந்து வணங்கனர்.
ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஒரு இைசக்கருவ
இருந்தது. அேதாடு தூபவர்க்கத்தால்
நைறந்த ெபாற்கலசங்கைளயும் அவர்கள்
ப டித்தருந்தனர். அத்தூபவர்க்கங்கள்
நைறந்த ெபாற்கலசங்கள் ேதவனுைடய
பரிசுத்தமானமக்களின் ப ரார்த்தைனகைளக்
குறக்கன்றன. ௯ அவர்கள் அந்த
ஆட்டுக்குட்டிக்காகப் புதய பாடைலப் பாடினர்.

“ேதால்சுருைளஎடுக்க நீேர தகுதயுள்ளவர்.
அதன் முத்தைரகைளயும் நீேர
உைடக்கத்தக்கவர்.

ஏெனன்றால்நீர் ெகால்லப்பட்டவர்
உம் குருதயால் ேதவனுக்காக மக்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டவர்.
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அவர்கள்பல்ேவறுஇனத்ைத,ெமாழிைய,
நாட்ைட,குழுைவச் ேசர்ந்தவர்கள்.

௧௦ நீர் நம் ேதவனுக்காக ஒரு
இராஜ்யத்ைதயும், ஆசாரியர்கைளயும்
உருவாக்கனீர்.

அவர்கள்இந்தஉலகத்ைதஆளுவார்கள்.”

௧௧ ப றகு நான் பல தூதர்கைளப்
பார்த்ேதன். அவர்களது குரைலக் ேகட்ேடன்.
அத் தூதர்கள் ச ம்மாசனத்ைதச் சூழ்ந்து
இருந்தனர். அவர்கள் ஜீவன்கைளயும்,
முதயவர்கைளயும் சூழ்ந்து இருந்தனர்.
அவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆய ரம்
ஆய ரமாகவும் பத்தாய ரம் பத்தாய ரமாகவும்
இருந்தது. ௧௨அந்தத்தூதர்கள்உரத்தகுரலில்
கீழ்க்கண்டவாறுபாடினார்கள்.

“ெகால்லப்பட்ட இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவேர
வல்லைமைய, ெசல்வத்ைத,
ஞானத்ைத, பலத்ைத, புகைழ,
மகைமைய,

பாராட்டுகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளத்
தகுதயானவர்.”

௧௩ ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள அத்தைன
உயருள்ளஜீவன்களும்,பூமியலும்கடலிலும்
பூமிக்கு அடியலுள்ள உலகலுமுள்ள
அத்தைன உயருள்ள ஜீவன்களும்
கீழ்க்கண்டவாறுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.
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“ச ம்மாசனத்தன்ேமல்வீற்றருக்க றவருக்கும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
பாராட்டுகளும்,

கனமும், புகழும், அதகாரமும்
சதாகலங்களிலும்உண்டாகட்டும்.”

௧௪ இைதக் ேகட்டு அந்த நான்கு உயருள்ள
ஜீவன்களும் “ஆெமன்” என்று ெசால்லின.
மூப்பர்களும்பணிந்துவணங்கனர்.

௬
ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்தைரகைள

உைடக்க றார்
௧ பன்பு ஏழு முத்தைரகளுள் முதல்

முத்தைரைய ஆட்டுக்குட்டியானவர்
உைடப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது
நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களுள் ஒன்று
இடிேபான்ற குரலில் ேபசத்ெதாடங்குவைதக்
கண்ேடன். “வா!” என்றுெசான்னதுஅக்குரல்.
௨ நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்பாக ஒரு
ெவள்ைளக் குதைர இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
அக்குதைரயல் சவாரி ெசய்தவன் ஒரு
வல்ைலப் ப டித்தருந்தான். அவனுக்கு
ஒரு க ரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவன்
பைகவர்கைளவீழ்த்துவதற்காகச்ெசன்றான்.
ெவல்வதற்காகேவபுறப்பட்டுப் ேபானான்.
௩ ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரண்டாம்

முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது
இரண்டாவது உயருள்ள ஜீவன் “வா!”
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என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். ௪ ப றகு
இன்ெனாரு குதைர ெவளிேய வந்தது. அது
தீ ேபான்ற சவப்பு வண்ணம் ெகாண்டது.
அதன்ேமல் இருந்தவனுக்கு உலகத்தல்
உள்ள சமாதானத்ைத எடுத்துவ டவும்,
பூமியல் உள்ள மக்கள் ஒருவைர
ஒருவர் ெகால்வதற்குமான அதகாரமும்
ெகாடுக்கப்பட்டது. அத்துடன் அவனுக்கு ஒரு
ெபரியவாளும்தரப்பட்டது.
௫ ஆட்டுக்குட்டியானவர் மூன்றாவது

முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது
மூன்றாவது உயருள்ள ஜீவன், “வா!”
என்று என்னிடம் கூறயைதக் ேகட்ேடன்.
நான் பார்த்தேபாது ஒரு கறுப்புக் குதைர
ெவளிேய வந்தது. அதன்ேமல் இருந்தவன்
தராசு ஒன்ைறக் ைகயல் ைவத்தருந்தான்.
௬ அப்ெபாழுது ஒருவைக சப்தத்ைதக்
ேகட்ேடன். அச்சப்தம் நான்கு உயருள்ள
ஜீவன்களின் மத்தயலிருந்ேத வந்தது. “ஒரு
நாள் கூலியாக ஒரு படி ேகாதுைம. ஒரு
நாள் கூலியாக மூன்று படி வாற்ேகாதுைம,
எண்ெணையயும், த ராட்ைச இரசத்ைதயும்
வீணாக்காேத” என்றுகூறற்று.
௭ ஆட்டுக்குட்டியானவர் நான்காம்

முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது
நான்காம் உயருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று
அைழத்தது. ௮ நான் பார்த்தேபாது
மங்கய ந றமுள்ள ஒரு குதைர வந்தது.
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இக்குதைரைய ஓட்டி வந்தவனுக்கு “மரணம்”
என்று ெபயர். ேமலும் அவனுக்குப்
பன்னால் “பாதாளம்” ெநருக்கமாய்
வந்துெகாண்டிருந்தது. உலகல் உள்ள கால்
பங்கு மக்களின்ேமல் அவனுக்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. வாளாலும், பஞ்சத்தாலும்
ேநாயாலும் காட்டு மிருகங்களாலும்
மக்கைளக் ெகால்லும் அதகாரத்ைத அவன்
ெபற்றான்.
௯ ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஐந்தாவது

முத்தைரையயும் உைடத்தார்.
அப்ெபாழுது பலிபீடத்தன் கீேழ
தம் வசுவாசத்த ற்காகவும், சாட்ச
ெசான்னதற்காகவும் ெகால்லப்பட்டவர்களின்
ஆன்மாக்கைள நான் பார்த்ேதன். ௧௦ அந்த
ஆன்மாக்கள் உரத்த குரலில் சத்தமிட்டன.
“பரிசுத்தமும் உண்ைமயும் உள்ள ேதவேன!
எங்கைளக் ெகான்றதற்காக உலகல்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற மக்கைள
நயாயம் தீர்த்துத் தண்டிக்க எவ்வளவு
காலம் ஆகும்?” என்றன. ௧௧ ப றகு
ஒவ்ெவாரு ஆன்மாவுக்கும் ெவள்ைள
அங்ககள் ெகாடுக்கப்பட்டன. ப றகு ச றது
ேநரத்த ற்குக் காத்தருக்கும்படி அவற்றற்குச்
ெசால்லப்பட்டது. ெகால்லப்படப்ேபாக ற
அவர்கைளப்ேபான்ற க றஸ்துவன்
ேசைவயலுள்ள எல்லா சக ஊழியர்களும்
உண்ைமயல் ெகால்லப்படுவதுவைர அைவ
காத்தருக்க ேவண்டும்.
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௧௨ ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆறாவது
முத்தைரைய உைடப்பைதக் கவனித்ேதன்.
அப்ேபாது ெபரிய நல நடுக்கம்
ஏற்பட்டது. சூரியன் இருண்டது.
துக்கம் ெகாண்டாடுக றவன் அணிக ற
ஆைடகள்ேபால அது கறுத்தது. நலவு
இரத்தம்ேபால சவப்பானது. ௧௩ வானத்து
நட்சத்த ரங்கள், புயல் காலத்தல்
அத்த மரத்தலிருந்து அத்த ப் பழங்கள்
உதருவது ேபான்று பூமியல் உத ர்ந்தன.
௧௪ வானம் இரண்டாகப் பளந்தது. அது
ேதால் சுருைளப்ேபால சுருண்டுெகாண்டது!
மைலகளும், தீவுகளும் தங்களது இடத்ைத
வ ட்டுநகர்ந்தன.
௧௫ மக்கள் குைககளிலும்,

மைலப்புறங்களிலும் ஒளிந்துெகாண்டனர்.
அவர்களுடன் அரசர்களும், ஆள்ேவார்களும்,
அதகாரிகளும், ெசல்வந்தர்களும்
இருந்தனர். அடிைமகளும்
சுதந்தரமானவர்களும் அவர்கேளாடு
ஒளிந்துெகாண்டனர். ௧௬ மக்கள்
மைலகைளயும் பாைறகைளயும் பார்த்து
“எங்கள் ேமல் வழுங்கள். ச ம்மாசனத்தல்
இருப்பவரின் பார்ைவயல் இருந்தும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ேகாபத்தலிருந்தும்
எங்கைள மைறத்துவடுங்கள். ௧௭ அவர்கள்
தம் ேகாபத்ைதக் காட்டுக ற தருணமாகய
மாெபரும் நாள் வந்துவ ட்டது. அதைன
எத ர்த்து ஒருவராலும் ந ற்கமுடியாது.” என்று
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கூறனார்கள்.

௭
1,44,000இஸ்ரேவல்மக்கள்
௧ அதற்குப் ப றகு நான்கு ேதவதூதர்கள்

பூமியன் நான்கு மூைலகளிலும் ந ற்பைதக்
கண்ேடன். நான்கு தூதர்களும் நான்கு
காற்றுகைளயும் ப டித்து ைவத்தருந்தனர்.
பூமியன் மீதும் கடலின் மீதும் மரத்தன் மீதும்
காற்று அடியாதபடிக்குக் கட்டுப்படுத்தனர்.
௨ ப றகு க ழக்குத் தைசயல் இருந்து ஒரு
ேதவதூதன்வருவைதக்கண்ேடன்.அவனிடம்
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய முத்தைரக் ேகால்
இருந்தது. அந்தத் தூதன் உரத்த குரலில்
ஏைனய நான்குதூதர்கைளயும்அைழத்தான்.
அந்த நான்கு தூதர்களுக்கும் ேதவன்
பூமிையயும் கடைலயும் ேசதப்படுத்துவதற்கு
உரிய அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார்.
௩ அவர்களிடம் அந்தத் ேதவ தூதன்,
“நாம் நமது ேதவனின் ெதாண்டர்களுக்கு
அவர்கள் ெநற்றயல் அைடயாளக்குற
இடேவண்டும். அதுவைர பூமிையயும்
கடைலயும் மரங்கைளயும் ேசதப்படுத்தாமல்
இருங்கள்” என்றுகூறனான்.
௪ ப றகு முத்தைரய டப்பட்டவர்களின்

எண்ணிக்ைகையக் ேகட்ேடன். இஸ்ரேவலின்
பல்ேவறு குடும்பக் குழுக்களிலிருந்து
அவர்கள் 1,44,000 ேபர்இருந்தார்கள்.
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௫யூதாகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ரூபன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
காத்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௬ஆேசர்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
நப்தலிகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
மனாேசகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௭ச மிேயான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேலவ குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
இசக்கார்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௮ெசபுேலான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேயாேசப்புகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ெபன்யமீன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000

ெபருங்கூட்டம்
௯ ப றகு நான் பார்த்தேபாது மக்கள் கூட்டம்

கூட்டமாக இருந்தனர். ஒரு மனிதனால்
எண்ண முடியாத அளவுக்கு அவர்கள்
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அதக எண்ணிக்ைக உைடயவர்களாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் சகல நாடுகளிலும்,
பழங்குடிகளிலும், இனங்களிலும்,
ெமாழிகளிலும், இருந்து வந்தவர்கள்.
அவர்கள் ச ம்மாசனத்தன் முன்னும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன்னும் நன்றனர்.
அவர்கள் ெவள்ைள அங்ககைள அணிந்து
தம் ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப்
ப டித்தருந்தனர். ௧௦அவர்கள் உரத்த குரலில்
“ச ம்மாசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கும் நம்
ேதவனுக்கும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
ெவற்ற உரியது!” என்றுகுரல்எழுப்பனர்.
௧௧ அங்ேக நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களும்

மூப்பர்களும் இருந்தனர். அவர்கைளயும்
ச ம்மாசனத்ைதயும் சுற்ற ேதவ தூதர்கள்
நன்றனர். அவர்கள் தைலகுனிந்து
பணிவுடன் வழிபட்டார்கள். ௧௨ அவர்கள்,
“ஆெமன்! எங்கள் ேதவனுக்குத் துதயும்,
மகைமயும், ஞானமும், ஸ்ேதாத்த ரமும்,
கனமும், வல்லைமயும், பலமும் எல்லாக்
காலங்களிலும் உண்டாவதாக! ஆெமன்”
என்றனர்.
௧௩ ப றகு மூப்பர்களில் ஒருவர் என்னிடம்,

“ெவள்ைள அங்க அணிந்த இவர்கள் யார்?
எங்கருந்து இவர்கள் வந்தனர்?” என்று
ேகட்டார்.
௧௪அதற்கு நான், “ஐயா, அது உங்களுக்ேக

ெதரியும்” என்ேறன்.
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அந்த மூப்பேரா, “இவர்கள் மிகுந்த
கஷ்டத்தல் இருந்து வந்தருக்க றார்கள்.
இவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தல்
ேதாய்த்து* உடுத்தயவர்கள். இப்ெபாழுது
இவர்கள் ெவண்ைமயாகவும்
தூய்ைமயாகவும் இருக்கன்றனர். ௧௫எனேவ
இப்ெபாழுதுஇவர்கள் ச ம்மாசனத்தல்உள்ள
ேதவனின்முன்னால்ந ற்கன்றனர். அவர்கள்
இரவும் பகலும் அவருைடய ஆலயத்தல்
ேதவைனவழிபடுகன்றனர். ச ம்மாசனத்தல்
வீற்றருக்கும் ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுவார். ௧௬ இவர்களுக்கு
ஒருேபாதும் மீண்டும் பச வருவதல்ைல.
இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் தாகமும்
எடுப்பதல்ைல. சூரியன் இவர்கைளச்
சுடுவதல்ைல. ெவப்பமும் இவர்கைளத்
தாக்குவதல்ைல. ௧௭ச ம்மாசனத்தன்நடுவல்
உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்களின்
ேமய்ப்பராக இவர்கள் அைனவைரயும்
ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஊற்றுக்கு அைழத்துச்
ெசல்வார். இவர்களின் கண்களில் இருந்து
ெபருகும் ஒவ்ெவாரு கண்ணீர்த் துளிையயும்
ேதவன்துைடத்துவடுவார்.”

௮
* ௭:௧௪: ேதாய்த்து அவர்கள் இேயசுவல் வசுவாசம்
உைடயவர்கள். எனேவ அவர்களின் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன.
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ஏழாவதுமுத்தைர
௧ ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழாவது

முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது
ஏறக்குைறய அைர மணி ேநரத்துக்குப்
பரேலாகம் முழுவதும் அைமத ஏற்பட்டது.
௨ ேதவனுக்கு முன்னர் ஏழு ேதவதூதர்கள்
நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன்.
அவர்களுக்கு ஏழு எக்காளங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩ இன்ெனாரு தூதன் வந்து பலிபீடத்தன்

அருகல் நன்றான். அவன் தூபம் காட்டும்
ெபாற்கலசத்ைதப் ப டித்தருந்தான்.
ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களின்
ப ரார்த்தைனகேளாடு ெபாற்பீடத்தன்
மீது எரிக்கும் ெபாருட்டு அவனிடம்
மிகுதயான தூபவர்க்கம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
௪ தூதனின் ைகயல் உள்ள கலசத்தல்
இருந்து தூபப் புைகயானது ேதவனிடம்
ெசன்றது. அது ேதவனுைடய மக்களது
ப ரார்த்தைனகேளாடும் ெசன்றது. ௫ பன்பு
அந்தத் தூதன் தூபகலசத்ைத எடுத்தான்.
பன்பு அைதப் பலிபீடத்து ெநருப்பால்
ந ரப்பனான். பன் அதைனப் பூமியல்
வீசெயற ந்தான். அதன் பறகு அங்ேக
மின்னலும், இடியும், ேவறு சப்தங்களும்,
நலநடுக்கமும்ஏற்பட்டன.

ஏழு தூதர்களும் தம் எக்காளங்கைள
ஊதுதல்
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௬ ப றகு ஏழு தூதர்களும் தம் ஏழு
எக்காளங்கைளயும்ஊதத்தயாரானார்கள்.
௭ முதல் தூதன் தன் எக்காளத்ைத

ஊதனான். அப்ேபாது இரத்தம் கலந்த கல்
மைழயும் ெநருப்பும் உண்டாக பூமிய ேல
வழுந்தன. இதனால் மூன்றல் ஒரு பங்கு
பூமியும், மூன்றல் ஒரு பங்கு மரங்களும்
எரிந்துேபாயன. பசும்புற்கெளல்லாம் கரிந்து
ேபாயன.
௮ இரண்டாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத

ஊதனான். அதனால் ெநருப்பு பற்ற
எரிகன்ற மைல ேபான்ற ஒன்று கடலில்
எறயப்பட்டது. எனேவ கடலின் மூன்றல்
ஒரு பகுத இரத்தமாய ற்று. ௯ கடலில் உய ர்
வாழ்கன்ற உய ர்களில் மூன்றல் ஒரு பகுத
ெசத்துப்ேபானது. கப்பல்களில்மூன்றல் ஒரு
பகுத அழிந்துேபாய ற்று.
௧௦ மூன்றாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத

ஊதனான். ப றகுவானில்உள்ளஒருெபரிய
நட்சத்த ரம்தீப்பந்தம்ேபாலஎரிந்துவழுந்தது.
அது ஆறுகளில் மூன்றல் ஒரு பகுத மீதும்
நீரூற்றுகளின் மீதும் வழுந்தது. ௧௧ அந்த
நட்சத்த ரத்தன் ெபயர் எட்டி. அதனால்
தண்ணீரில் மூன்றல் ஒரு பகுத எட்டிையப்
ேபான்று கசப்பாய ற்று. அவற்ைறக் குடித்த
ஏராளமானமக்கள்இறந்துேபாயனர்.
௧௨ நான்காம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத

எடுத்து ஊதனான். அதனால் மூன்றல்
ஒரு பகுதயான சூரியனும், சந்த ரனும்,



ெவளி.௮:௧௩ xxxiii ெவளி.௯:௩

நட்சத்த ரங்களும் ேசதப்பட்டன. அவற்றல்
மூன்றல் ஒரு பங்கு இருண்டது. இரவலும்,
பகலிலும் மூன்றல் ஒரு பாகம் ெவளிச்சம்
இல்லாமல் ேபானது.
௧௩ நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்

ேபாது வானில் பறந்துெகாண்டிருந்த ஒரு
கழுகன் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அது
உரத்த குரலில், “ஆபத்து, ஆபத்து, பூமியல்
உயருடன் வாழ்பவர்களுக்கு ஆபத்து.
எஞ்சய மற்ற மூன்று ேதவதூதர்கள் தம்
எக்காளங்கைளஊதும்ேபாதுஆபத்துேநரும்”
என்றது.

௯
ஐந்தாம் எக்காளம் முதலாவது ஆபத்ைத

ஆரம்ப த்துைவக்கறது
௧ ஐந்தாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத

ஊதனான். அப்ேபாது ஒரு நட்சத்த ரம்
ஆகாயத்தலிருந்து மண்ணில் வழுந்தைதக்
கண்ேடன். அதற்குப் பாதாள உலகத்துக்குச்
ெசல்லும் வழியன் தறவுேகால்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ௨ அந்த நட்சத்த ரம்
பாதாள உலகத்தன் வழிையத் த றந்தது.
ெபரிய சூைளயல் இருந்து புைக வருவது
ேபான்று பாதாளத்தல் இருந்து புைக
வந்தது. அப்புைகயால்சூரியனும்ஆகாயமும்
இருண்டது.
௩ அப்புைகயல் இருந்து ெவட்டுக்களிகள்

புறப்பட்டு பூமியன் ேமல் பறந்து வந்தன.
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அவற்றுக்குத் ேதளுக்கு ஒப்பான வல்லைம
ெகாடுக்கப்பட்டது. ௪ பூமியல் உள்ள
புல்ைலேயா ெசடி ெகாடிகைளேயா,
மரத்ைதேயா ேசதமாக்கக்கூடாது என்று
ெவட்டுக்களிகளுக்கு ஆைண இருந்தது.
ேதவனுைடய முத்தைரையத் தம்
ெநற்றயல் தாங்காத மனிதர்கைள
மாத்த ரம் ேசதப்படுத்த அவ்ெவட்டுக்
களிகளுக்கு உத்தரவு இருந்தது.
௫ மக்களுக்கு ஐந்து மாதங்கள் ெதாந்தரவு
தருமாறு ெவட்டுக்களிகளுக்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றுக்கு
மனிதைரக் ெகால்லும் அதகாரம்
ெகாடுக்கப்படவல்ைல. மக்களுக்கு
ஏற்பட்ட வலியானது ேதளால் ெகாட்டப்பட்ட
மக்கள் ெபறும் வலிேபான்றருந்தது.
௬ அத்தைகய நாட்களில் மக்கள்
ெசத்துப்ேபாவதற்குரிய வழிையத்
ேதடுவார்கள். ஆனால்அவர்களால்முடியாது.
அவர்கள் சாக வரும்பனாலும் சாவானது
அவர்களிடமிருந்துஒளிந்துெகாள்ளும்.
௭ ெவட்டுக்களிகள், ேபாருக்குத் தயார்

ெசய்யப்பட்ட குதைரகைளப்ேபால
இருந்தன. அவற்றன் தைலகளின் ேமல்
ெபான்மயமான க ரீடங்கள் ேபான்றைவ
இருந்தன. அைவ மனித முகங்கைளயும்,
௮ ெபண்களின் கூந்தைலப்ேபால நீண்ட
தைல மயைரயும், சங்கத்தனுைடயைதப்
ேபான்ற பற்கைளயும் ெகாண்டிருந்தன.
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௯ அவற்றன் மார்புகள் இரும்புக்
கவசங்கைளப்ேபால் இருந்தன. அவற்றன்
சறகுகளிலிருந்து புறப்படும் ஓைசயானது
யுத்தகளத்தல் நுைழயும் குதைரகள்
பூட்டிய ரதங்களின் இைரச்சைலப்ேபால
இருந்தது. ௧௦ அந்த ெவட்டுக்களிகளுக்குத்
ேதள்களுக்கருப்பைதப் ேபான்ற
ெகாடுக்குகள்இருந்தன. ஐந்து மாத காலத்து
வலியுண்டாகக் காரணமாக இருக்கும்
சக்த , அவற்றன் வால்களில் இருந்தது.
௧௧பாதாளத்தன்தூதைனஅைவஅரசனாகக்
ெகாண்டிருந்தன. அவனுைடய ெபயரானது
எப ேரய ெமாழியல் அெபத்ேதான்* என்று
அைழக்கப்படுக றது. க ேரக்க ெமாழியல்
அவன் ெபயர் அப்ெபால்லிேயான் என்று
அைழக்கப்படுக றது.
௧௨ முதலாம் ஆபத்து கடந்துேபாய ற்று.

ஆனாலும் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.
இன்னும் இரண்டு ஆபத்துக்கள் வர
இருக்கன்றன.
ஆறாவதுஎக்காளெதானி
௧௩ஆறாவது ேதவதூதன்தன்எக்காளத்ைத

ஊதனான். அப்ேபாது ேதவனுக்கு
முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன் நான்கு
ெகாம்புகளிலுமிருந்துஒருசத்தம்வருவைதக்
ேகட்ேடன். ௧௪ ப றகு அச்சத்தம் அந்த ஆறாம்

* ௯:௧௧: அெபத்ேதான் பைழய ஏற்பாட்டில் இப்ெபயர்
மரணத்தற்குரிய இடத்ைத குறத்தது. ேயாபு. 26:6; சங்கீதம்
88:11.
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தூதனிடம் “ஐப ராத் என்னும் நத க்கைரயல்
கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு தூதர்கைளயும்
அவழ்த்து வடு” என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன்.
௧௫ எனேவ, அந்த ஆண்டுக்கும், அந்த
மாதத்துக்கும், நாளுக்கும், மணிக்கும்
ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு
தூதர்களும் வடுவக்கப்பட்டார்கள். உலகல்
உள்ள மக்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கனைரக்
ெகால்லும்படிக்கு அவர்கள் வடுதைல
ெசய்யப்பட்டார்கள். ௧௬அவர்களது பைடயல்
குதைரகளின்எண்ணிக்ைக எவ்வளவுஎன்று
நான் ேகள்வப்பட்ேடன். அைவஇருபது ேகாடி
ஆகும்.
௧௭ குதைரகைளயும் அதன்ேமல்

வீற்றருந்தவர்கைளயும் நான் எனது
தரிசனத்தல் கண்ேடன். அவர்கள்
ெநருப்ைபப்ேபால சவந்த ந றமும், நீல
ந றமும், கந்தகம் ேபான்ற மஞ்சள் நறமுமான
மார்புக் கவசங்கைள அணிந்தருந்தனர்.
அக்குதைரகளின் தைலகள் சங்கத்தன்
தைலகைளப் ேபான்று வளங்கன.
அக்குதைரகளின்வாயல்இருந்துெநருப்பும்,
புைகயும், கந்தகமும் ெவளி வந்தன.
௧௮குதைரயன்வாயல்இருந்து ெவளி வந்த
புைகயாலும் ெநருப்பாலும், கந்தகத்தாலும்
உலகல் உள்ள மூன்றல் ஒரு பங்கு மக்கள்
ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௯ அக்குதைரகளின்
பலமானது அவற்றன் வாயலும் வாலிலும்
இருந்தது. அவற்றன் வால்கள் பாம்புகைளப்
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ேபான்று இருந்தது. அவற்றல் மனிதைரக்
கடிக்கும்தைலகளும்இருந்தன.
௨௦ ப றகு எஞ்சய மனிதர்கள் ைககளால்

அவர்கள் ெசய்த வக்க ரகங்கள் பற்ற
தம் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல.
ெபான் ெவள்ளி, ெசம்பு, கல், மரம்
ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட, பார்க்கேவா,
ேகட்கேவா, நடக்கேவா ெசய்யாத
ேபய்கைளயும் வக்க ரகங்கைளயும்
வழிபடுவைத அவர்கள் நறுத்தவல்ைல.
(அவ்வுருவங்கள் பார்க்கேவா ேகட்கேவா
நடக்கேவா முடியாதைவகள்). ௨௧ இம்மக்கள்
தம் இதயத்ைதயும், வாழ்ைவயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல. இவர்கள்
மற்றவர்கைளக் ெகால்லும் வழக்கத்ைதயும்
வ டவல்ைல. தம் தீயமந்த ரங்கள்,
பாலியல் பாவங்கள், தருட்டு ேவைலகள்
ேபான்றவற்ைறயும்வ டவல்ைல.

௧௦
ேதவதூதனும்ஒருசறுேதால்சுருளும்
௧ ப றகு நான் பரேலாகத்தல் இருந்து

இறங்க வந்த ஒரு பலமுள்ள ேதவதூதைனக்
கண்ேடன். அவைன ேமகங்கள்
ஆைடையப்ேபால சுற்றயருந்தன. அவனது
தைலையச் சுற்ற வானவல் இருந்தது.
அவனது முகம் சூரிைனப் ேபான்று
இருந்தது. அவனது கால்கேளா ெநருப்புத்
தூண்கைளப் ேபான்று வளங்கன.
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௨ அந்தத் தூதன் தன் ைகயல் சறு
ேதால் சுருள் ஒன்ைற ைவத்தருந்தான்.
அத்ேதால்சுருள் தறந்தருந்தது. அத்தூதன்
தன் வலதுகாைலக் கடலிலும் இடது
காைல பூமியலும் ைவத்தான். ௩ சங்கம்
ெகர்ச்ச ப்பைதப்ேபான்று அத்தூதன்
சத்தமிட்டான். பன் ஏழு இடிகளும் சத்தமாக
முழங்கன.
௪ அந்த ஏழு இடிகளும் ெசால்லச் ெசால்ல

நான் எழுதத் ெதாடங்க ேனன். ஆனால்
அப்ேபாது பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு குரல்
ேகட்டது. அது “ஏழு இடிகளும் ெசால்வைத நீ
எழுதாேத. அவற்ைற இரகச யமாய் மூடிைவ”
என்றுெசான்னது.
௫ கடலின் ேமலும் பூமியன் ேமலும்

நன்றுெகாண்டிருந்த ேதவ தூதன்
தன் ைகையப் பரேலாகத்துக்கு ேநராக
உயர்த்தயைதப் பார்த்ேதன். ௬ எல்லாக்
காலங்களிலும் ஜீவக்க ற ேதவனின்
வல்லைமயால் அத்தூதன் ஆைணயட்டான்.
ேதவேன வானத்ைதயும் அதல்
உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அவேர
பூமிையயும் அதல் உள்ள அைனத்ைதயும்
பைடத்தவர். அவேர கடைலயும் அதல்
உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அந்தத்
தூதன், “இனி தாமதம் இருக்காது! ௭ ஏழாம்
தூதன் எக்காளத்ைத ஊதத் தயாராக
இருக்கும் நாட்களில் ேதவனுைடயஇரகச யத்
த ட்டம் நைறேவறும். ேதவன் தன்
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ஊழியக்காரரிடமும், தீர்க்கதரிச களிடமும்
கூறயநற்ெசய்த தான்அத்த ட்டம்” என்றான்.
௮ மீண்டும் அேத குரைல நான்

பரேலாகத்தலிருந்து ேகட்ேடன். அக்குரல்
என்னிடம், “ேபா, அத்தூதன் ைகயல்
உள்ள தறந்தருக்கும் ேதால் சுருைள
வாங்க க்ெகாள். கடலிலும், பூமியலும்
ந ற்க றதூதேனஇவன்” என்றது.
௯ எனேவ, நான் அத்தூதனிடம் ெசன்று

அச்சறு ேதால்சுருைளத் தருமாறு ேகட்ேடன்.
அத்தூதன் என்னிடம் “இத்ேதால் சுருைள
எடுத்துத் தன்று வடு. இது உன் வயற்றல்
கசப்பாகஇருக்கும்ஆனால்உன்வாயல்இது
ேதைனப் ேபான்று இனிக்கும்”, என்றான்.
௧௦ அதனால் தூதனின் ைகயல் இருந்து
அச்சறு ேதால் சுருைள நான் வாங்க ேனன்.
அதைன நான் தன்ேறன். அது என்
வாயல் ேதைனப் ேபான்று இனித்தது.
ஆனால் அது என் வயற்றுக்குப் ேபானதும்
கசந்தது. ௧௧ அப்ேபாது அவன் என்னிடம் “நீ
மறுபடியும் பல்ேவறு இனங்கள், நாடுகள்,
ெமாழிகள், அரசர்கள் ஆக ேயாைரப் பற்ற த்
தீர்க்கதரிசனம்ெசால்ல ேவண்டும்” என்றான்.

௧௧
இரண்டுசாட்ச கள்
௧ ப றகு ைகக்ேகால் ேபான்ற ஒரு

அளவு ேகால் என்னிடம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அப்ேபாது ேதவதூதன் நன்று என்னிடம்,
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“ேபா, ேபாய் ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும்,
பலிபீடத்ைதயும் அளந்து பார், அதற்குள்
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்
அளந்து பார். ௨ ஆலயத்தற்கு
ெவளிேய இருக்க ற ப ரகாரம்
யூதர் அல்லாதவர்களுக்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. அைதஅளக்காேத.
அந்த மக்கள் பரிசுத்த நகரத்தல் 42
மாதங்கள் நடமாடுவார்கள். ௩ நான்
எனது இரண்டு சாட்ச களுக்கும் 1,260
நாட்களின் அளவற்குத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்ல அதகாரம் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
முரட்டுத் துணியாலான ஆைடைய
அணிந்தருப்பார்கள்” என்றான்.
௪ இரண்டு ஒலிவ மரங்களும் பூமியன்

கர்த்தருக்கு முன்னிைலயல் இருக்கற
இரு வளக்குத்தண்டுகளும் இந்த இரு
சாட்ச களாகும். ௫ எவராவது சாட்ச கைளச்
ேசதப்படுத்த முயற்ச த்தால், சாட்ச களின்
வாயல் இருந்து ெநருப்பு வந்து எத ரிகைள
அழித்துவடும். எவெராருவர் சாட்ச கைளச்
ேசதப்படுத்த முயன்றாலும் அவர்கள் இது
ேபாலேவ அழிக்கப்படுவர். ௬ அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி வருகற நாள்களில்
மைழ ெபய்துவ டாதபடி வானத்ைத
அைடக்க அவர்களுக்கு வல்லைம
உண்டு. அவர்களுக்குத் தண்ணீைர
இரத்தம் ஆக்குகற வல்லைமயும் உண்டு.
வரும்பும்ேபாெதல்லாம் அடிக்கடி பூமிையச்
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சகலவதமான வாைதகளாலும் வாத க்கவும்
அவர்களுக்கு எல்லாவதமான அதகாரமும்
உண்டு.
௭ அந்த இரு சாட்ச களும் தங்களது

ெசய்த கைளச் ெசால்லி முடித்தபன்,
பாதாளத்தல் இருந்து ெவளிவருகற மிருகம்
அவர்கைள எத ர்த்துச் சண்ைடயடும்.
அம்மிருகம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து
அவர்கைளக் ெகால்லும். ௮ ப றகு
ஞானார்த்தமாக ேசாேதாம் என்றும் எக ப்து
என்றும் அைழக்கப்படுக ற அந்த மகா
நகரத்தன் ெதருக்களில் அச்சாட்ச களின்
சடலங்கள் க டக்கும். கர்த்தர் சலுைவயல்
அைறயப்பட்டு, மரணமைடந்த நகரமும்
இது தான். ௯ ஒவ்ெவாரு இனத்தலும்,
பழங்குடியலும், ெமாழியலும், நாட்டிலும்
உள்ள மக்கள், மூன்றைர நாட்களுக்கு நகர
வீத களில் அப்பணங்கைளக் காண்பார்கள்.
அவற்ைறஅடக்கம் ெசய்யஅவர்கள் மறுப்பர்.
௧௦ அந்த இருவரும் இறந்துேபானதற்காக,
பூமியல்உள்ளஅைனத்துமக்களும்மக ழ்ச்ச
அைடவர். அவர்கள் வருந்து நடத்த தமக்குள்
பரிசுகைள அளிப்பர். அச்சாட்ச கள் உலகல்
உள்ள மக்களுக்கு மிகுதயாகத் துன்பம்
அளித்ததால்தான் அம்மக்கள் இவ்வாறு
நடந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ ஆனால் மூன்றைர நாட்களுக்குப்பன்,

அந்த இருவரின் சடலங்களுக்கும்
ேதவனிடமிருந்து ெவளிப்பட்ட ஓர் உய ர்மூச்சு



ெவளி. ௧௧:௧௨ xlii ெவளி. ௧௧:௧௫

ஜீவைனக் ெகாடுத்தது. அவர்கள் எழுந்து
நன்றார்கள். இைதப் பார்த்தவர்கள்
அச்சத்தால் நடுங்கனர். ௧௨பன்னர் அவ்வரு
சாட்ச களும்பரேலாகத்தல்இருந்துவந்தஒரு
குரைலக் ேகட்டனர். அது “இங்ேகவாருங்கள்”
என்று அைழத்தது. அவர்கள் ேமகங்களின்
வழியாகப் பரேலாகத்துக்குப் ேபானார்கள்.
அவர்கள் ேபாவைத அவர்களுைடய
பைகவர்கள்கவனித்தனர்.
௧௩அேதேநரத்தல்ஒருெபரியநலநடுக்கம்

ஏற்பட்டது. அந்நகரின் பத்தல் ஒரு பகுத
அழிந்துேபானது. அந்நல நடுக்கத்தால்
ஏழாய ரம் மக்கள் இறந்து ேபாயனர்.
இறந்து ேபாகாத மற்றவர்கள் மிகவும்
பயந்துேபானார்கள். அவர்கள் பரேலாகத்தல்
உள்ளேதவைனமகைமப்படுத்தனர்.
௧௪ இரண்டாவது ேபராபத்து நடந்து

முடிந்தது. மூன்றாம் ேபராபத்து வைரவல்
வரஇருக்க றது.

ஏழாவதுஎக்காளம்
௧௫ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத

ஊதனான். அப்ேபாது பரேலாகத்தல் உரத்த
சத்தங்கள்ேகட்டன. அைவ:

“உலகத்தன் இராஜ்யம் இப்ேபாது
கர்த்தருக்கும் அவருைடய
க றஸ்துவுக்கும்ெசாந்தமாய ற்று.

அவர் எல்லாக் காலங்களிலும்ஆள்வார்”
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என்றன.

௧௬ப றகுதம்ச ம்மாசனங்களில்ேதவனுக்கு
முன்பாக உட்கார்ந்தருந்த 24 மூப்பர்களும்
தைரயல்படும்படி தைலகுனிந்து ேதவைன
வழிபட்டனர். ௧௭அந்தமூப்பர்கள்,

“சகல வல்லைமயும் வாய்ந்த கர்த்தராக ய
ேதவேன, நாங்கள் நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்.

நீேரஇருக்க றவரும்இருந்தவரும்ஆவீர்.
உம் மிகப் ெபரிய வல்லைமையப்

பயன்படுத்த
ஆளத் ெதாடங்கயதால் நாங்கள் உமக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.

௧௮உலகல்உள்ளமக்கள் எல்லாம் ேகாபமாக
இருந்தனர்.

ஆனால், இது உம் ேகாபத்துக்குரிய
காலம்.

இதுேவ இறந்துேபானவர்கள் நயாயம்
தீர்க்கப்படும்காலம்.

உங்கள் ஊழியர்களாகய
தீர்க்கதரிச களும் உங்கள்
பரிசுத்தவான்களும் பலன்ெபறும்
காலம்.

ச ற ேயாராயனும்ெபரிேயாராயனும்சரி,
உம்மீது மத ப்புைடய மக்கள் ச றப்பு
ெபறுகறகாலம்.
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உலைக அழிக்க றவர்கள் அழிந்துேபாக ற
காலமும் இதுேவ” என்று
ெசான்னார்கள்.

௧௯ ப றகு ேதவனுைடய ஆலயம்
பரேலாகத்தல் த றக்கப்பட்டது. அந்த
ஆலயத்தல்ேதவனுைடயஉடன்படிக்ைகயன்
ெபட்டி காணப்பட்டது. பன்னர் மின்னலும்,
இடி முழக்கங்களும், நலநடுக்கங்களும்,
ெபருங்கல்மைழயும்உண்டாயற்று.

௧௨
ஒருெபண்ணும்,இராட்சச பாம்பும்
௧ அத்துடன் பரேலாகத்தல் ஓர் அத சயம்

காணப்பட்டது: ஒரு ெபண் சூரியைன
அணிந்தருந்தாள். அவளது பாதங்களின்
கீேழ சந்த ரன் இருந்தது. அவளது தைலயன்
ேமல் பன்னிரண்டு நட்சத்த ரங்கள் உள்ள
க ரீடம் இருந்தது. ௨அவள் கருவுற்றருந்தாள்.
அவள் வலியால் கதறனாள். ஏெனனில்
அவள் குழந்ைத ெபறுகற நைலயல்
இருந்தாள். ௩ ப றகு இன்ெனாரு அத சயமும்
பரேலாகத்தல் காணப்பட்டது. மிகப் ெபரிய
சவப்பு வண்ணமுைடய இராட்சசப் பாம்பு
ேதான்றயது. அதற்கு ஏழு தைலகளிருந்தன.
ஏழு தைலகளிலும் ஏழு க ரீடங்கள் இருந்தன.
அத்துடன் பத்துக் ெகாம்புகளும் அதற்கு
இருந்தன. ௪ அதன் வால் உயர்ந்து வானில்
உள்ள நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒரு
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பங்ைக இழுத்து அவற்ைறத் தைரயல் வீச
எற ந்தன. பள்ைள ெபறுகற நைலயல்
இருந்த அப்ெபண்ணின் முன்பு அந்தப் பாம்பு
எழுந்து நன்றது. அவளுக்குக் குழந்ைத
ப றந்ததும் அைதத் தன்ன அப்பாம்பு
தயாராக இருந்தது. ௫ அப்ெபண் ஒரு
ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
அவன் எல்லா ேதசங்கைளயும் இரும்புக்
ேகாலால் ஆட்ச ெசய்வான். ப றகு
அக்குழந்ைதேதவனுைடயமுன்னிைலயலும்
ச ம்மாசனத்தன் முன்னிைலயலும்
எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டது. ௬ அப்ெபண்
ேதவனால் தயார் ெசய்யப்பட்ட இடமான
பாைலவனத்தற்குள் ஓடினாள். அங்ேக 1,260
நாட்கள்கவனித்துக்ெகாள்ளப்படுவாள்.
௭ பன்பு பரேலாகத்தல் ஒரு ேபார்

உருவாயற்று. அந்த இராட்சசப் பாம்புடன்
மிகாேவலும்* அவைனச் சார்ந்த ேதவ
தூதர்களும் ேபாரிட்டார்கள். பாம்பும், அதன்
தூதர்களும் தரும்ப த் தாக்கனார்கள்.
௮ பாம்பு ேபாதுமான வல்லைம உைடயதாய்
இல்ைல. இராட்சசப் பாம்பும், அதன்
தூதர்களும் பரேலாகத்தல் தம் இடத்ைத
இழந்தார்கள். ௯ அப்பாம்பு பரேலாகத்தல்
இருந்துதூக்க எறயப்பட்டது. (ப சாசு என்றும்
சாத்தான் என்றும் அைழக்கப்படுகன்ற
பைழய பாம்பு தான் இந்த இராட்சசப் பாம்பு

* ௧௨:௭: மிகாேவல் ேதவதூதர்களுக்குத் தைலைமயான
தூதன். யூதா 9.
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ஆகும்.அவன்உலகம்முழுவைதயும்தவறான
வழிக்குள் நடத்துகறான்) பாம்பும் அதன்
தூதர்களும்பூமியல்வீச எறயப்பட்டார்கள்.
௧௦ அப்ேபாது நான் பரேலாகத்தல்

ஓர் உரத்த குரைலக் ேகட்ேடன். அது,
“ெவற்றயும் வல்லைமயும் நம் ேதவனுைடய
இராஜ்யமும், அவருைடய கறஸ்துவன்
அதகாரமும் இப்ேபாது வந்தருக்கன்றன.
ஏெனனில் நமது சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம்
சுமத்தயவன் புறந்தள்ளப்பட்டான். நம்
ேதவனுக்கு முன்பாக இரவும் பகலும் நம்
சேகாதரர்கள் ேமல் குற்றம் சுமத்தயவன்
அவேன ஆவான். ௧௧ நமது சேகாதரர்கள்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தாலும்,
தங்கள்சாட்ச யன்வசனத்தாலும்சாத்தாைன
ெவன்றார்கள். அவர்கள் தம் வாழ்ைவக்
கூட அத கம் ேநச க்கவல்ைல. அவர்கள்
மரணத்துக்கும் அஞ்சவல்ைல. ௧௨ எனேவ,
பரேலாகங்கேள! அவற்றல் வாழ்பவர்கேள!
மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள். ஆனால் பூமிக்கும்
கடலுக்கும் ஆபத்தாகும். ஏெனனில்
சாத்தான் உங்களிடம் வந்துவ ட்டான். அவன்
ேகாபத்ேதாடு இருக்கன்றான். அவனது
காலம் அத கம் இல்ைல என்பது அவனுக்குத்
ெதரியும்” என்றது.
௧௩ இராட்சசப் பாம்பானது தான் பூமியல்

வீச எறயப்பட்டைத அற ந்துெகாண்டது.
ஆைகயால் அது ஆண்பள்ைளையப் ெபற்ற
அந்தப் ெபண்ைணத்துரத்தயது. ௧௪ஆனால்
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அப்ெபண்ணுக்குப் ெபருங்கழுகன்
இரண்டு சறகுகள் ெகாடுக்கப்பட்டன.
அவற்றால்அவள்பாைலவனத்தல்தனக்காக
தயார் ெசய்யப்பட்ட இடத்துக்குப் பறந்து
ெசல்ல முடிந்தது. பாம்ப டமிருந்து அவள்
அங்ேக மூன்றைர வருட காலத்த ற்கு
கவனித்துக்ெகாள்ளப்பட்டாள். ௧௫ ப றகு
அப்பாம்பு தன் வாயல் இருந்து நதையப்
ேபான்று நீைர ெவளிய ட்டது. ெவள்ளம்
அப்ெபண்ைண இழுத்துப்ேபாக ஏதுவாக
அந்நீர் அவைள ேநாக்க ச் ெசன்றது.
௧௬ஆனால் பூமி அப்ெபண்ணுக்கு உதவயது.
பூமி தன் வாையத் த றந்து இராட்சசப்
பாம்பன் வாயல் இருந்து ெவளிவரும்
ெவள்ளத்ைதவழுங்கயது.
௧௭ பன்னும் அப்பாம்புக்கு

அப்ெபண்ணின்மீது மிகுந்த ேகாபம்
இருந்தது. அவளது மற்ற பள்ைளகேளாடு
ேபாரிட அப்பாம்பு புறப்பட்டுப்
ேபாய ற்று. ேதவனுைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிக றவர்களும், இேயசு ேபாத த்த
உண்ைமையக் ெகாண்டிருப்பவர்களுேம
அவளுைடயமற்ற பள்ைளகள்ஆவார்கள்.
௧௮ அந்த இராட்சசப் பாம்பு கடற்கைரயல்

நன்றது.

௧௩
இரண்டுமிருகங்கள்
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௧ பன்பு கடலுக்குள் இருந்து ஒரு மிருகம்
ெவளிவருவைதக் கண்ேடன். அதற்குப்
பத்துக் ெகாம்புகளும் ஏழு தைலகளும்
இருந்தன. அதன் ஒவ்ெவாரு ெகாம்பன்
ேமலும் ஒரு க ரீடம் இருந்தது. அதன்
ஒவ்ெவாரு தைலமீதும் ஒரு ெகட்ட
ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. ௨ அந்த
மிருகம் பார்ப்பதற்கு ஒரு சறுத்ைதையப்
ேபான்று இருந்தது. அதன் கால்கள்
கரடியன் கால்கைளப்ேபாலவும் அதன்
வாய் சங்கத்தன் வாையப்ேபாலவும்
இருந்தன. இராட்சசப் பாம்பானது
அம்மிருகத்துக்குத் தன் முழு பலத்ைதயும்,
ச ம்மாசனத்ைதயும், அதகாரத்ைதயும்
ெகாடுத்தது. ௩ அம்மிருகத்தன் தைலகளில்
ஒன்று சாவுக்ேகதுவாகக் காயம்பட்டதுேபால
காணப்பட்டது. சாவுக்ேகதுவான
அக்காயம் குணப்படுத்தப்பட்டது. உலகல்
உள்ள அத்தைன ேபரும் அதைனக்
கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு அம்மிருகத்ைதப்
பன்பற்றனர். ௪ இராட்சசப் பாம்பு அந்த
மிருகத்துக்கு அைனத்து பலத்ைதயும்
ெகாடுத்ததால் மக்கள் அப்பாம்ைப
வழிபடத் ெதாடங்கனர். மக்கள்
அம்மிருகத்ைதயும் வழிபட்டனர். அவர்கள்,
“இம்மிருகத்ைதப்ேபான்று பலமிக்கது ேவறு
என்னஇருக்கறது? அதைனஎத ர்த்துயாரால்
ேபாரிடமுடியும்?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.



ெவளி. ௧௩:௫ xlix ெவளி. ௧௩:௧௦

௫ அம்மிருகம் ெபருைமயானவற்ைறயும்,
தீய வார்த்ைதகைளயும் ேபச
அனுமதக்கப்பட்டது. நாற்பத்த ரண்டு
மாதங்கள் தன் அதகாரத்ைதச் ெசலுத்த
அம்மிருகம் அனுமதக்கப்பட்டது.
௬ அம்மிருகம் தன் வாையத் த றந்து
ேதவனுக்கு எத ரானவற்ைறப் ேபச யது.
அது ேதவனுைடய ெபயருக்கு எத ராகவும்,
ேதவன் வாழும் இடத்துக்கு எத ராகவும்,
பரேலாகத்தல் வாழ்பவர்களுக்கு எத ராகவும்
ேபச யது. ௭ ேதவனுைடய பரிசுத்த
மக்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டு ெவற்ற
ெபறும் அதகாரமும் அந்த மிருகத்துக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. உலகல் உள்ள
ஒவ்ெவாரு குல, இன, ெமாழி, நாட்டின்
மீதும் அதற்கு அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
௮உலகல் வாழும் அத்தைன மக்களும் அந்த
மிருகத்ைத வழிபடுவார்கள். இவர்கள்,
உலகத்தன் துவக்கக்காலம் முதல்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புத்தகத்தல்
ெபயர்கள்எழுதப்படாத மக்கள்ஆவார்கள்.
௯ ேகட்க ற சக்த உள்ளவன் எவனும்

இதைனக்ேகட்பானாக.

௧௦ எவெனாருவன் சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு
ேபாக றாேனா

அவன்சைறபட்டுப் ேபாவான்.
எவெனாருவன் வாளால் ெகால்பவனாக

இருக்க றாேனா
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அவன் வாளால் ெகால்லப்பட்டுப்
ேபாவான்.

இதன் ெபாருள், “ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கள்ெபாறுைமயும்வசுவாசமும்
ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்” என்பதாகும்.

பூமியலிருந்துெவளிவரும்மிருகம்
௧௧ ப றகு ேவெறாரு மிருகம் பூமிக்குள்

இருந்து ெவளிவருவைதப் பார்த்ேதன்.
அதற்கு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று இரண்டு
ெகாம்புகள்இருந்தன. ஆனால்அதுஇராட்சச
பாம்பைனப் ேபான்று ேபச யது. ௧௨ இது
முதல் மிருகத்தன் முன்ேன நற்க றது. முதல்
மிருகம் பயன்படுத்தய அேத சக்தைய
இதுவும் பயன்படுத்துகறது. அது பூமியல்
வாழ்க ற மக்கள் அைனவைரயும் அந்த முதல்
மிருகத்ைத வழிபடுமாறு தன் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துகறது. அந்த முதல் மிருகேம
குணப்படுத்தப்பட்ட மரணக் காயத்ைதக்
ெகாண்டிருந்தது. ௧௩இந்தஇரண்டாம்மிருகம்
மாெபரும் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றது.
மக்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
வானத்தலிருந்து பூமிக்கு ெநருப்ைப வரச்
ெசய்க றது.
௧௪அந்தமுதல்மிருகத்தன்முன்னிைலயல்

தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க ற
ஆற்றலினால் அற்புதங்கைள ந கழ்த்த ,
பூமியல் வச க்க ற மக்கைள இம்மிருகம்
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வஞ்சக்க றது. முதல் மிருகத்ைத
ெகௗரவக்க ஒரு வக்க ரகத்ைதச்
ெசய்யுமாறு இரண்டாவது மிருகம்
மக்களுக்கு ஆைணயட்டது. வாளால்
காயம் அைடந்தாலும் கூட இறக்காத
மிருகம் இதுவாகும். ௧௫ முதல் மிருகத்தன்
உருவச் சைலக்கு உய ர் ெகாடுக்க ற
வல்லைம இரண்டாவது மிருகத்துக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ப றகு அந்த
உருவச் சைலயால் ேபசவும், அைத
வணங்காதவைரக் ெகால்லும்படி மக்கள்
அைனவருக்கும் ஆைணயடவும் முடிந்தது.
௧௬ இரண்டாவது மிருகமும் மக்கள்
அைனவைரயும் அவர்கள் ெபரியவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, ச றயவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் ெசல்வந்தர்களாக
இருந்தாலும் சரி, ஏைழகளாக இருந்தாலும்
சரி, அவர்கள் சுதந்தரமானவர்களாக
இருந்தாலும் சரி, அடிைமகளாக இருந்தாலும்
சரி அவர்களின் வலக்ைகயலாவது
ெநற்றயலாவது முத்தைர ெபறும்படியும்
வலியுறுத்தயது. ௧௭ எந்த ஒரு மனிதனுக்கும்
அந்தஅைடயாளக்குற இல்லாமல்வற்கேவா,
வாங்கேவா முடியவல்ைல. அந்த
அைடயாளம் என்பது மிருகத்தன் ெபயர்
அல்லதுெபயரின்எண்ணாகும்.
௧௮ புரிந்துெகாள்ளக் கூடிய அறவுள்ளவன்

எவனும் அம்மிருகத்தன் எண்ைணப்
புரிந்துெகாள்ள முடியும். அந்த எண் ஒரு
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மனிதனின் எண்ணாகும். அவனது எண் 666
ஆகும்.

௧௪
மீட்கப்பட்டவர்களின்பாடல்
௧ ப றகு நான் பார்த்தேபாது என் முன்னால்

ஆட்டுக்குட்டியானவைரக் கண்ேடன். அவர்
சீேயான் மைலமீது நன்றுெகாண்டிருந்தார்.
அவேராடுஒருலட்சத்துநாற்பத்துநாலாய ரம்
மக்கள் இருந்தனர். அவர்களது ெநற்றயல்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ெபயரும் அவரது
ப தாவன்ெபயரும்எழுதப்பட்டுஇருந்தது.
௨ெபருெவள்ளத்தன்இைரச்சைலப்ேபாலவும்

இடியன் ெபரு முழக்கத்ைதப்ேபாலவும் ஒரு
சத்தம் பரேலாகத்தல் ஏற்பட்டைதக் ேகட்ேடன்.
அச்சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்களால்
தம் சுரமண்டலங்கைள வாச க்க ற
ஓைசையப்ேபால இருந்தது. ௩ மக்கள்
ஒரு புதய பாடைலச் ச ம்மாசனத்துக்கு
முன்பாகவும் நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களின்
முன்பாகவும் மூப்பர்களின் முன்பாகவும்
பாடினர். அப்புதய பாடைல ஒரு லட்சத்து
நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்கள் மட்டுேம
கற்றுக்ெகாள்ள முடிந்தது. அவர்கேள
பூமியல் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள்.
ேவறு எவராலும் அப்பாடைலக்
கற்றுக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல.
௪ அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து

நாலாய ரம் மக்களும் ெபண்களால் தம்ைம
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மாசுபடுத்த க்ெகாள்ளாதவர்கள். அவர்கள்
தம்ைமச் சுத்தமாய் ைவத்தருந்தனர்.
ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ெகல்லாம்
ேபாக றாேரா அங்ெகல்லாம் அவர்கள்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல்க றவர்கள். இந்த
ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்கள்
மட்டும் பூமியல் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள்.
இவர்கேள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
ேதவனுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல்
மனிதர்கள். ௫ இவர்கள் ெபாய் ெசால்லும்
குற்றத்துக்கு ஆளாகாதவர்கள். இவர்கள்
குற்றம்அற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

மூன்றுேதவதூதர்கள்
௬ ப றகு, இன்ெனாரு ேதவதூதன்

உயேர காற்றல் பறந்து வருவைத நான்
பார்த்ேதன். பூமிய ேல வாழ்க ற ஒவ்ெவாரு
குல, ேதச, ெமாழி, இனத்தவருக்கும்
அறவக்கும்படியான ந த்தய நற்ெசய்தைய
அத்தூதன் ைவத்தருந்தான். ௭ அவன்
உரத்த குரலில், “ேதவனுக்கு பயப்படுங்கள்.
அவருக்கு புகழ் ெசலுத்துங்கள். அவர் எல்லா
மக்களுக்கும் நீயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும்
ேவைள வந்தருக்க றது. ேதவைன
வழிபடுங்கள். அவர் பரேலாகத்ைதப்
பைடத்தார். பூமிையயும், கடைலயும்
நீரூற்றுக்கைளயும்பைடத்தார்” என்றான்.
௮ ப றகு இரண்டாம் ேதவதூதன் முதல்

தூதைனப் பன்ெதாடர்ந்து வந்தான். அவன்,
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“அவள் அழிக்கப்பட்டாள். பாப ேலான்
என்னும் மாநகரம் அழிக்கப்பட்டது. அவள்
தன் ேவச த்தனமானதும் ேதவனுைடய
ேகாபமானதுமான மதுைவ எல்லா
ேதசங்களுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள்”
என்றான்.
௯ மூன்றாவது ேதவதூதன் மற்ற இரு

தூதர்கைளயும் பன் ெதாடர்ந்து வந்தான்.
அவன் உரத்த குரலில், “எவெனாருவன்
மிருகத்ைதயும், மிருகத்தன் உருவத்ைதயும்
வழிபடுக றாேனா, எவெனாருவன்
மிருகத்தன் அைடயாளத்ைதத் தன்
முன்ெநற்றய ேலா, ைகய ேலா
பத த்துக்ெகாள்க றாேனா அவனுக்குக்
ேகடு உருவாகும். ௧௦ அவன் ேதவனுைடய
ேகாபமாக ய மதுைவக் குடிப்பான்.
அவன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்,
பரிசுத்த ேதவதூதர்களுக்கும் முன்பாக
அக்கனியாலும் கந்தகத்தாலும்
துன்புறுத்தப்படுவான். ௧௧ அவர்களது
வாைதயன் புைக சதா காலங்களிலும்
எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும். மிருகத்ைதயும்
அதன்உருவத்ைதயும்வழிபடுக றவர்களுக்கும்
அதன் ெபயரின் அைடயாளக் குறைய
உைடய மக்களுக்கும் இரவும் பகலும்
எக்காலமும் ஓய்வு இருக்காது” என்றான்.
௧௨இதன் ெபாருள் யாெதனில் ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயுடன்
இருக்கேவண்டும். அவர்கள் ேதவனுைடய



ெவளி. ௧௪:௧௩ lv ெவளி. ௧௪:௧௬

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களாகவும்,
இேயசுவல் தம் வசுவாசத்ைதப்
பற்ற க்ெகாள்க றவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும்.
௧௩ ப றகு, பரேலாகத்தல் இருந்து

ஒரு சத்தம் உண்டானைதக் ேகட்ேடன்.
அது “இைத எழுது: க றஸ்துவுக்குள்
மரிக்க றவர்கள் இப்ெபாழுதலிருந்து
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்றது.

“ஆமாம் அவர்கள் தங்கள்
கடினமான ேவைலகைள வ ட்டுவ ட்டு
ஓய்வுெபறுவார்கள். அவர்களது ெசயல்கள்
அவர்கேளாடு தங்கும், இது முற்றலும்
உண்ைம” என்றுஆவயானவரும்கூறுகறார்.

பூமிஅறுவைடயாகுதல்
௧௪ நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்னால்

ஒரு ெவண்ணிற ேமகத்ைதக் கண்ேடன்.
அம்ேமகத்தன் மீது மனித குமாரைனப்
ேபான்ற ஒருவர் உட்கார்ந்தருந்தார்.
அவரது தைலயல் ெபான் க ரீடம் இருந்தது.
அவரது ைகய ேலா கூர்ைமயான அரிவாள்
இருந்தது. ௧௫ ப றகு இன்ெனாரு ேதவதூதன்
ஆலயத்தலிருந்துெவளிேயவந்தான். அவன்
ேமகத்தன்ேமல் இருப்பவைரப் பார்த்து,
“அறுவைடக்கு உரிய காலம் வந்துவ ட்டது.
பூமியன் பயரும் முத ர்ந்து வ ட்டது. எனேவ
உங்கள் அறவாைள எடுத்து அறுவைட
ெசய்யுங்கள்” என்றான். ௧௬ அப்ேபாது
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ேமகத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தவர் தனது
அரிவாைளப் பூமியன்ேமல் நீட்டினார்.
பூமியன்வைளச்சல்அறுவைடஆயற்று.

௧௭ ப றகு இன்ெனாரு ேதவதூதன்
பரேலாகத்தலுள்ள ஆலயத்ைத வ ட்டு
ெவளிேய வந்தான். அவனும் ஒரு
கூர்ைமயான அரிவாைள ைவத்தருந்தான்.
௧௮ பன்பு இன்ெனாரு ேதவதூதன்
பலிபீடத்தல் இருந்து ெவளிேய வந்தான்.
ெநருப்பன் மீது இவனுக்கு வல்லைம
இருந்தது. கூர்ைமயான அரிவாைள
ைவத்தருந்த ேதவதூதைன அைழத்து,
அவன், “பூமியன் த ராட்ைசகள்
பழுத்தருக்கன்றன. கூர்ைமயான உன்
அரிவாைள எடு. பூமியன் த ராட்ைசக்
குைலகைள கூரிய உன் அரிவாளால்
அறுத்துச் ேசகரி” என்று உரத்த குரலில்
கூறனான். ௧௯ அதனால் அத்தூதன்
அரிவாைளப் பூமியன் மீது நீட்டி பூமியன்
த ராட்ைசப்பழங்கைளஅறுத்து,ேதவனுைடய
ேகாபமாக ய ெபரிய ஆைலய ேல ேபாட்டான்.
௨௦ நகரத்துக்கு ெவளியலிருந்த அந்த
ஆைலய ேல த ராட்ைசப் பழங்கள்
நசுக்கப்பட்டன. அதலிருந்து இரத்தம்
ெவளிப்பட்டது. அது குதைரகளின் தைல
உயரத்த ற்கு 200ைமல்தூரத்துக்குப்ெபாங்க
எழுந்தது.
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௧௫
இறுத வாைதகள்
௧ பரேலாகத்தல் நான் இன்ெனாரு

அற்புதத்ைதப் பார்த்ேதன். அது ெபரிதும்
ஆச்சரியமுமானது. ஏழு ேதவ தூதர்கள்
ஏழு துன்பங்கைளக் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
இைவ தான் இறுதயான துன்பங்கள்.
ஏெனன்றால் இதற்குப் ப றகு ேதவனுைடய
ேகாபம்முடிந்துவடுகறது.
௨ ெநருப்பு கலந்த கண்ணாடிக் கடல்

ேபான்றஒன்ைறக்கண்ேடன். மிருகத்ைதயும்,
அதன் உருவத்ைதயும் அதன் எண்ைணயும்
ெவன்ற மக்கள் அைனவரும் கடலருேக
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம்
ேதவன் ெகாடுத்த இைசக் கருவகள்
இருந்தன. ௩ அவர்கள் ேதவனுைடய
ஊழியராக ய ேமாேசயன் பாடைலயும்,
ஆட்டுக்குட்டியானவரின்பாடைலயும்பாடினர்:

“சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன!
நீர் ெசய்தைவஎல்லாம்ெபரியைவ,

அற்புதமானைவ. நாடுகளின்அரசேர!
உமது வழிகெளல்லாம் நீதயும்
உண்ைமயுமானைவ.

௪ கர்த்தாேவ! மக்கள் அைனவரும் உமக்கு
அஞ்சுவார்கள்.

எல்லாரும்உம்ெபயைரப் ேபாற்றுவார்கள்.
நீர்ஒருவேர பரிசுத்தமானவர்
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எல்லா மக்களும் உம் முன் வந்து உம்ைம
வழிபடுவார்கள்.

ஏெனனில் நீர் நீதயானவற்ைறேய
ெசய்க றீர் என்பதுெதளிவு.”

௫ இதற்குப் ப றகு பரேலாகத்தல்
நான் ஆலயத்ைதப் பார்த்ேதன். (இது
ேதவன் இருக்கற பரிசுத்தமான இடம்)
அந்த ஆலயம் தறக்கப்பட்டது. ௬ ஏழு
துன்பங்கைளயுைடய ஏழு ேதவதூதர்களும்
ஆலயத்தலிருந்து ெவளிேய வந்தனர்.
அவர்கள் பளபளக்க ற சுத்தமான ெமல்லிய
ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். அவர்கள்
தம் மார்ைபச் சுற்ற ெபான்னால் ஆன
கச்ைசகைளக் கட்டியருந்தார்கள். ௭ நான்கு
ஜீவன்களுள்ஒன்றுஏழுேதவதூதர்களுக்கும்
ஏழு ெபாற்கண்ணங்கைளக் ெகாடுத்தது.
அக்கண்ணங்கள் சதாகாலங்களிலும்
ஜீவக்க ற ேதவனுைடய ேகாபத்தால்
நைறந்தருந்தன. ௮ ேதவனுைடய
மகைமயலிருந்தும் வல்லைமயலிருந்தும்
வருகற புைகயால்ஆலயம்நைறந்துவ ட்டது.
ஏழு ேதவதூதர்களின் ஏழு துன்பங்களும்
முடிகறவைரயல் எவராலும் ஆலயத்துக்குள்
நுைழயமுடியவல்ைல.

௧௬

ேதவ ேகாபத்தன்கண்ணங்கள்
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௧ ப றகு, நான் ஆலயத்தல் இருந்து ஒரு
ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அக்குரல் ஏழு
ேதவ தூதர்களிடம் “ேதவனுைடய ேகாபத்ைத
பூமியன்மீதுெசன்றுஊற்றுங்கள்” என்றது.
௨ முதல் ேதவதூதன் ேபானான். அவன்

தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத பூமியல்
ஊற்றனான். ப றகு மிருகத்தன்
அைடயாளத்ைத உைடயவர்களும் அதன்
உருவச்சைலைய வணங்கயவர்களுமாகய
மக்கள் அைனவருக்கும் அசங்கமானதும்
ேவதைனமிக்கதுமான ெகாப்புளங்கள்
உண்டாயன.
௩ இரண்டாவது ேதவதூதன் தன்

கண்ணத்தல் இருந்தைதக் கடலில்
வீசனான். உடேன கடல் இறந்து
ேபானவனின் இரத்தத்ைதப் ேபாலானது.
கடலில் இருந்த ஒவ்ெவாரு உய ரினமும்
இறந்தது.
௪ மூன்றாவது ேதவதூதன் தன்

கண்ணத்தல் இருந்தைத நத களிலும், நீர்
ஊற்றுக்களிலும் வீச எற ந்தான். அதனால்
நத களும், நீர் ஊற்றுகளும் இரத்தமாய ற்று.
௫ நீரின் தூதன் ேதவனிடம் கூறுவைதக்
ேகட்ேடன்: அவன்,

“எப்ெபாழுதும் இருக்கறவரும் இருந்தவரும்
நீர்ஒருவேர.

பரிசுத்தமானஒருவரும்நீேர.
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நீர் ெசய்த இந்நயாயத்தீர்ப்புகளில் நீர்
நீத மானாகஇருக்க றீர்.

௬ உம்முைடய பரிசுத்தவான்களின்
இரத்தத்ைதயும் உம்முைடய
தீர்க்கதரிச களின் இரத்தத்ைதயும்
மக்கள்ச ந்தனர்.

அதனால் இப்ெபாழுது அவர்கள் குடிக்க
இரத்தத்ைதேயெகாடுத்தீர்கள்.

அவர்களுக்குத்தகுதயானதுஇதுேவ”
என்றுகூறனான்.

௭அதற்குபலிபீடமானது,

“ஆம், சர்வவல்லைமமிக்க ேதவனாகய
கர்த்தாேவ,

உம் நயாயத்தீர்ப்புகள் உண்ைமயும்
நீதயுமானைவ”

என்றுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

௮ நான்காவது ேதவதூதன் தன்
கண்ணத்தல் இருந்தைதச் சூரியன் மீது
ேபாட்டான். அதனால் சூரியன் மக்கைள
ெநருப்பாய் எரிக்கும் சக்தையப் ெபற்றது.
௯மக்கள்ெபருெவப்பத்தால்எரிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள்ேதவனுைடயெபயைரசப த்தார்கள்.
இது ேபான்ற துன்பங்கைள எல்லாம்
கட்டுப்படுத்தக் கூடியவர் ேதவன் ஒருவேர
ஆவார். ஆனால் மக்கேளா தங்கள்
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இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் மாற்ற
ேதவனுக்குமகைமெசலுத்தமறுத்தனர்.
௧௦ ஐந்தாவது ேதவதூதன் தன்

கண்ணத்தல் இருந்தவற்ைற மிருகத்தன்
ச ம்மாசனத்தன்மீது எற ந்தான். அதனால்
மிருகத்தன் இராஜ்யம் இருண்டுேபானது.
மக்கள் ேவதைனயால் தங்கள் நாவுகைளக்
கடித்துக்ெகாண்டனர். ௧௧மக்கள்தம்வலியன்
நமித்தமாகவும் தம் ெகாப்புளங்களின்
ந மித்தமாகவும் பரேலாகத்தன் ேதவைன
சப த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்கள்
மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளேவா, தங்கள்
தீய ெசயல்களில் இருந்து வலகேவா
வரும்பவல்ைல.
௧௨ஆறாம் ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல்

இருந்தைத ஐப ராத்து என்னும் ெபரிய
ஆற்றல் எற ந்தான். அதலுள்ள நீர்
வற்ற ப்ேபானது. அதனால் கீழ்நாட்டில்
உள்ள அரசர்கள் வர வழி தயார் ஆயற்று.
௧௩ பன்பு நான், தவைளேபால ேதாற்றம்
அளித்த மூன்று அசங்கமான ெகட்ட
ஆவகைளக் கண்ேடன். இராட்சச பாம்பன்
வாயலிருந்தும், மிருகத்தன் வாயலிருந்தும்,
ேபாலித் தீர்க்கதரிச யன் வாயல் இருந்தும்
அைவ ெவளி வந்தன. ௧௪ இந்தக்
ெகட்ட ஆவகேள ப சாசுகளின் ஆவகள்.
அைவ அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் ஆற்றல்
ெபற்றருக்கன்றன. அைவ உலகலுள்ள
அத்தைன அரசர்களிடமும் ெசல்கன்றன.
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சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனின் மாெபரும்
நாளின் யுத்தத்த ற்கு அரசர்கைள ஒன்று
த ரட்டஅைவெவளிேயெசல்கன்றன.
௧௫ “கவனியுங்கள். ஒரு தருடைனப்ேபால

நான்வருேவன். எவன்வழித்துக்ெகாண்டும்,
தன்னுடன் தன் ஆைடகைள
ைவத்துக்ெகாண்டும் இருக்கறாேனா அவன்
மகழ்ச்ச யாய் இருப்பான். ப றகு அவன்
ந ர்வாணமாகஅைலயமாட்டான். மற்றவர்கள்
பார்ைவயல்ெவட்கப்படாமல்இருப்பான்.”
௧௬ ெகட்ட ஆவகள் அரசர்கைள ஓரிடத்தல்

ஒன்று ேசர்த்தன. அந்த இடத்தன் ெபயர்
எப ேரய ெமாழியல் அர்ெமகேதான் என்று
அைழக்கப்படுக றது.
௧௭ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல்

இருந்தவற்ைறக் காற்றல் தூவனான்.
அதனால் ஆலயத்தலுள்ள சம்மாசனத்தல்
இருந்து ஒரு ெபரும் குரல் ஒலித்தது.
அது, “அது முடிந்தது” என்று ெசான்னது.
௧௮ ப றகு மின்னல்கள் மின்னின, ஓைசகள்
எழுந்தன, இடி முழங்கயது. பூமி அத ர்ந்தது.
பூமியல் மனிதர்கள் பைடக்கப்பட்ட
ப றகு உருவான நல அத ர்ச்ச ய ேலேய
இதுதான் மிக ேமாசமான நல அத ர்ச்ச .
௧௯ மிகப் ெபரிய அந்த நகரம் மூன்றாகப்
பளந்துேபாய ற்று. நாடுகளில் உள்ள
நகரங்கள் அழிந்துேபாயன. ேதவன் மகா
நகரமாக ய பாப ேலாைனத் தண்டிக்க
மறக்கவல்ைல. அந்த நகரத்துக்கு அவர்
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தனது கடுைமயான ேகாபமாக ய மது
நைறந்த ேகாப்ைபையக் ெகாடுத்தார்.
௨௦ எல்லா தீவுகளும் மைறந்தன.
மைலகள் எல்லாம் இல்லாமல் ேபாயன.
௨௧ இராட்சசத்தனமான கல்மைழ வானில்
இருந்து மக்கள் மீது ெபய்தது. ஒவ்ெவாரு
மைழக்கல்லும் ஒரு உப்பு மூட்ைடயைனப்
ேபான்று கனத்தருந்தது. இந்தப்
ெபருந்துன்பத்தால் மக்கள் ேதவைன ேமலும்
சப த்தார்கள். இத்துன்பம் மகா துன்பமாய்
இருந்தது.

௧௭
மிருகத்தன்ேமல்ெபண்மணி
௧ ஏழு தூதர்களில் ஒரு தூதன் வந்து

என்னிடம் ேபசனான். ஏழு கண்ணம்
ைவத்தருந்த ஏழு தூதர்களில் இத்தூதனும்
ஒருவன். அவன், “வா. ஒரு ப ரச த்த
ெபற்ற ேவச க்கு வரப்ேபாகும் தண்டைனைய
உனக்குக் காட்டுேவன். அவள் த ரளான
தண்ணீர்களின்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க றவள்.
௨ பூமியல் உள்ள அரசர்கள் அந்த
ேவச ேயாடு பாவம் ெசய்தார்கள். அவளது
ேவச த்தனமாகய மதுவால் உலகல் உள்ள
மக்கள் நைலதடுமாறயவர்கள் ஆனார்கள்”
என்றான்.
௩ ஆவயானவரால் என்ைனப்

பாைலவனத்துக்கு அத்தூதன்
ெகாண்டுேபானான். அங்ேக ஒரு ெபண்
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ஒரு சவப்பு ந றமுள்ள மிருகத்தன் ேமல்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
அந்த மிருகத்தன்ேமல் தீய ெபயர்கள்
எழுதப்பட்டிருந்தன. அதற்கு ஏழு தைலகளும்
பத்து ெகாம்புகளும் இருந்தன. ௪ இரத்த
வண்ணத்தல் சவப்பும் இரத்தாம்பரமுமான
ஆைட அந்தப் ெபண்ணுக்கு
அணிவக்கப்பட்டது. அவள் ெபான்னாலும்
நைககளாலும், முத்துக்களாலும்
தன்ைன அலங்கரித்தருந்தாள். அவள்
ைகயல் ஒரு ெபான் ேகாப்ைபைய
ைவத்தருந்தாள். இக்ேகாப்ைப
அருவருப்பாலும், ேவச த்தனமாகய
அசங்கத்தாலும் நைறந்தருந்தது. ௫அவளது
ெநற்றயல் அவளுக்குரிய பட்டப்ெபயர்
எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்பட்டப் ெபயருக்குஒரு
மைறெபாருளும் உண்டு. எழுதப்பட்டிருந்த
வாசகம்இதுதான்:

மகா பாப ேலான்ேவச களுக்கும்
பூமியல்உள்ள

அருவருப்புகளுக்கும்தாய்!

௬ அப்ெபண் குடித்தருந்தைத நான்
பார்த்ேதன். அவள் ேதவனின் பரிசுத்தமான
மக்களின் இரத்தத்தாலும், இேயசுவன்
சாட்ச களின் இரத்தத்தாலும் நைலதடுமாற
இருந்தாள்.
அவைளப் பார்த்தேபாது எனக்கு மிகவும்
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அத சயமாக இருந்தது. ௭ அப்ேபாது தூதன்
என்ைனப் பார்த்து, “ஏன் அத சயப்படுக றாய்?
நான் இவளுைடய இரகச யத்ைதயும்,
இவைளச் சுமக்க ற ஏழு தைலகைளயும்,
பத்துக் ெகாம்புகைளயும் ெகாண்ட
அம்மிருகத்தன் இரகச யத்ைதயும் உனக்குக்
கூறுக ேறன். ௮ நீ கண்ட மிருகம் முன்ெபாரு
காலத்தல் உயருடன் இருந்தது. ஆனால்
இப்ேபாது அது உயருடன் இல்ைல. அது
உய ரைடந்து அடித்தளமற்ற பாதாளத்தல்
இருந்து ஏற வந்து அழிைவ ேநாக்க ப்
ேபாக றது. இந்த உலகத்தல் வாழும்
மக்கள் இம்மிருகத்ைதக் காணும்ேபாது
ஆச்சரியப்படுவார்கள். காரணம் இது
ஒரு காலத்தல் உய ேராடு இருந்தது பன்
இராமல் ேபானது. ஆனால், மீண்டும்
வரப்ேபாக றது. இம்மக்களின் ெபயர்கள் ஜீவ
புத்தகத்தல் உலகம் ெதாடங்கன நாள் முதல்
எழுதப்படாமல்இருக்க றது.
௯ “இைதப் புரிந்துெகாள்ள உனக்கு

ஞானமுள்ள மனம் ேவண்டும். அந்த
ஏழு தைலகளும் அந்தப் ெபண்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்க ற ஏழு மைலகள்
ஆகும். அைவ ஏழு அரசர்களுமாகும்.
௧௦ இவர்களில் ஐந்து ேபர் வழுந்தார்கள்.
ஒருவன் இருக்கறான். இன்ெனாருவன்
இன்னும் வரவல்ைல. அவன் வந்த ப றகு
ெகாஞ்ச காலம் தான் உய ேராடு இருப்பான்.
௧௧ இருந்ததும் இராததுமாகய மிருகேம
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எட்டாம் அரசனாவான். அவன் அந்த ஏழில்
ஒருவனாக இருந்து அழிைவ ேநாக்க ச்
ெசல்வான்.
௧௨ “நீ பார்த்த பத்துக் ெகாம்புகளும்

பத்து அரசர்களாகும். இந்தப் பத்து
ேபரும் இன்னும் தம் இராஜ்யங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. எனினும்
இந்த மிருகத்துடன் ேசர்ந்து ஒரு மணி
ேநரம் ஆள்வதற்கு உரிய அத காரத்ைதப்
ெபற்றுள்ளார்கள். ௧௩ இவர்கள் ஒேர
ேநாக்கம் உைடயவர்கள். அவர்கள்
தம் சக்தையயும் அத காரத்ைதயும்
அந்த மிருகத்துக்குக் ெகாடுப்பார்கள்.
௧௪ இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடன்
ேபார் ெசய்வார்கள். ஆனால்
இவர்கைள ஆட்டுக்குட்டியானவர்
ேதாற்கடிப்பார். ஏெனன்றால் அவர்
கர்த்தர்களின் கர்த்தர், அரசர்களின்
அரசர். அவர் தாம் அைழத்தவர்களாகய
தம்முைடய ேதர்ந்ெதடுத்தவர்கேளாடும்,
நம்ப க்ைகக்குரியவர்கேளாடும் கூட
அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்” என்று
ெசான்னான்.
௧௫ ப றகு அந்தத் தூதன் என்னிடம், “அந்த

ேவச உட்கார்ந்தருக்க ற நீர்நைலகைளப்
பார்த்தாய் அல்லவா. அந்த நீர்நைலகள்
தான் உலகத்தல் உள்ள மக்கள், குடிகள்,
ேதசங்கள், ெமாழிகளாக இருக்கன்றன.
௧௬ நீ பார்த்த அந்த மிருகமும் அதன்
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பத்துக் ெகாம்புகளும் அந்த ேவசைய
ெவறுப்பர். அவளிடம் உள்ள அைனத்ைதயும்
அவர்கள் பற த்துக்ெகாண்டு அவைள
ந ர்வாணமாக வ ட்டுவடுவர். அவர்கள்
அவளது உடைலத் தன்பார்கள். அவர்கள்
அவைள ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள்.
௧௭ தன் குறக்ேகாைள நைறேவற்ற, அந்த
பத்துக் ெகாம்புகளும் வருப்பம் ெகாள்ள
ேதவன் காரணமானார். ஆளுவதற்குரிய
அவர்கள் அதகாரத்ைத அம்மிருகத்துக்குக்
ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாண்டனர். ேதவன்
ெசான்னைவ நைறேவறும் காலம்வைர
அவர்கள் ஆளுவார்கள். ௧௮ பூமியன்
அரசர்கள்மீதுஅரசாள்க றமகா நகரமானதுநீ
பார்த்தெபண்ணாகும்” என்றுெசான்னான்.

௧௮
பாப ேலான்அழிக்கப்படுதல்
௧ ப றகு ேவெறாரு தூதன் பரேலாகத்தல்

இருந்து இறங்க வருவைதக் கண்ேடன்.
அவனுக்கு மிகுதயான அதகாரம் இருந்தது.
அவனுைடய மகைமயால் பூமி ஒளி ெபற்றது.
௨அத்தூதன்உரத்தகுரலில்கூவனான்:

“அவள்அழிக்கப்பட்டாள்!
மாநகரமானபாப ேலான்அழிக்கப்பட்டது!

அவள்ப சாசுகளின்குடியருப்பானாள்.
அந்நகரம் ஒவ்ெவாரு அசுத்தமான
ஆவயும்வச க்க றஇடமாய ற்று.
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எல்லாவதமான அசுத்தமான
பறைவகளுக்கும்அதுஒருகூடானது.

அசுத்தமானதும் ெவறுக்கத்தக்கதுமான
ஒவ்ெவாரு மிருகத்த ற்கும் அது ஒரு
நகரமாய ற்று.

௩ அவளுைடய ேவச த்தனத்தனுைடயதும்
ேதவனுைடய ேகாபமானதுமான
மதுைவ எல்லாத் ேதசங்களும்
குடித்தன.

உலகலுள்ள அரசர்கள் அவேளாடு
ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்.

உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அவளது
மாெபரும் ெசல்வச் ெசழிப்ப ல் இருந்து
ெசல்வர்கள்ஆனார்கள்.”

௪ ப றகு நான் பரேலாகத்தலிருந்து
இன்ெனாருகுரைலயும் ேகட்ேடன்.

“ஓ! என்மக்கேள,அவளுைடயபாவத்தல்
உங்களுக்குப் பங்கல்லாதபடிக்கு
ெவளிேயவாருங்கள்.

ப றகு அவளுக்கருக்கும் வாைதகள் எதுவும்
உங்களுக்கருக்காது.

௫அந்நகரத்தன் பாவங்கள் பரேலாகம் வைர
எட்டிவ ட்டன.

ேதவன் அவளது குற்றங்கைள
மறக்கவல்ைல.

௬ அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபாலேவ நீங்களும்
அந்நகருக்குெகாடுங்கள்.
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அவள் ெகாடுத்தைதப்ேபால இருமடங்கு
தருப்ப ச்ெசலுத்துங்கள்.

மற்றவர்களுக்கு அவள் தயாரித்த
அடர்த்தயான மதுைவப்ேபால
இருமடங்கு அடர்த்தயான மதுைவ
அவளுக்காகத் தயார் ெசய்யுங்கள்.

௭ அவள் தனக்கு ெசல்வ வாழ்ைவயும் அதக
மகைமையயும்அளித்துக்ெகாண்டாள்.

அேத அளவு துன்பத்ைதயும்
துக்கத்ைதயும் அவளுக்குக்
ெகாடுங்கள்.

அவள் தனக்குத் தாேன, ‘என் ச ம்மாசனத்தல்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றநான்ஒரு
ராணி.

நான்வதைவஅல்ல.
நான் எக்காலத்தலும்துக்கப்படமாட்ேடன்’
என்றுெசால்லிக்ெகாள்க றாள்.

௮எனேவஒருநாளில்இக்ேகடுகள்அவளுக்கு
வரும்.

அைவ மரணம், அழுைக, ெபரும் பச யாய்
இருக்கும்.

அவள்ெநருப்பால்அழிக்கப்படுவாள்.
ஏெனன்றால் அவைள நயாயந்தீர்க்க ற
ேதவனாகயகர்த்தர்வல்லைமயுள்ளவர்.”

௯ “அவேளாடு ேவச த்தனம் புரிந்து
அவளுைடயெசல்வத்ைதப்பக ர்ந்துெகாண்ட
பூமியன் எல்லா அரசர்களும் அவள்
எரியும்ேபாதுவரும்புைகையக்காண்பார்கள்.
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அவளது மரணத்துக்காக அவர்கள் அழுது
துக்கப்படுவார்கள். ௧௦அவளது துன்பத்ைதக்
கண்டு அரசர்கள் அஞ்ச வலக ந ற்பார்கள்.
அவர்கள்ெசால்வார்கள்:

“பயங்கரம்! எவ்வளவுபயங்கரம்,
மாநகரேம,

சக்த மிக்க பாப ேலான்நகரேம!
உனது தண்டைன ஒரு மணி ேநரத்தல்

வந்துவ ட்டது.”

௧௧ “அவளுக்காக உலகலுள்ள
வயாபாரிகள் அழுது துக்கப்படுவார்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்களின் ெபாருள்கைள
வாங்குவதற்கு யாரும் இல்ைல என்பது
தான் அவர்களின் துயரத்துக்குக்
காரணம். ௧௨ அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி,
நைககள், முத்துக்கள், ெமல்லிய ஆைட,
இரத்தாம்பர ஆைட, பட்டு ஆைட, சவப்பு
ஆைட, எல்லாவதமான வாசைனக்
கட்ைடகள், தந்தத்தால், தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்ட அைனத்து வதமான
ெபாருள்கள், வைலயுயர்ந்த மரப்
ெபாருட்கள், ெவண்கலப் ெபாருட்கள்,
இரும்புப் ெபாருட்கள், ெவள்ைளக்கல்
ெபாருட்கள், ஆகயவற்ைற வற்கன்றனர்.
௧௩ இலவங்கப்பட்ைட, தூபவர்க்கம்,
ைதலங்கள், சாம்ப ராணி, த ராட்ைச
இரசம், ஒலிவ எண்ெணய், ெமல்லிய
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மாவு, ேகாதுைம, மாடு, ஆடு, குதைரகள்,
இரதங்கள், மனிதர்களின் சரீரங்கள் மற்றும்
ஆன்மாக்கள் ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள்
வற்கன்றனர்.

௧௪ “ஓ பாப ேலாேன, நீ வரும்பய
ெபாருட்கெளல்லாம் உன்ைன வட்டுப்
ேபாய்வ ட்டன.

உன்ெசல்வமும்நாகரீகமும்மைறந்துவ ட்டன.
உன்னால் அவற்ைற மீண்டும் ெபற
இயலாது.”

௧௫ “உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அவளது
துயரங்களுக்கு அஞ்ச அவைள வட்டு
வலகுவார்கள். இவர்கேள பலவற்ைற
அவளிடம் வற்று ெசல்வம் குவத்தார்கள்.
அவர்கள் அழுது துக்கப்படுவார்கள்.
௧௬அவர்கள்ெசால்வார்கள்:

“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த
மாநகரத்துக்குஏற்பட்டுள்ளது!

அவள்ெமல்லியதுணி,
பீதாம்பரம், சவப்பாைடகைள
அணிந்தருந்தாள்.

அவள் தங்கம், நைககள், முத்துக்கள்
ஆகயவற்றால் சங்காரிக்கப்பட்டாள்.

௧௭ அத்தைன ெசல்வமும் ஒரு மணி
ேநரத்துக்குள்அழிக்கப்பட்டது.”
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“எல்லா கடல் தைலவர்களும்,
மாலுமிகளும், கப்பற் பயணிகளும், கடலில்
சம்பாத த்தவர்களும் பாப ேலாைன வட்டு
வலக நன்றனர். ௧௮ அவள் எரியும்
புைகையக் கண்டனர். அவர்கள் உரத்த
குரலில், ‘இது ேபான்ற ஒரு மகா நகரம்
எங்ேகனும் உண்டா?’ என்று ேகட்டனர்.
௧௯ தங்கள் தைலேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் அழுது
துக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் சத்தமாய்க்
கூறனார்கள்:

“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம் அந்த
மாநகரத்துக்குஏற்பட்டுள்ளது!

கடலில் ெசாந்தக் கப்பல்களுள்ள
அைனவரும் அவளது ெசல்வத்தால்
பணக்காரர்கள்ஆனார்கள்!

ஆனால் அவேளா ஒரு மணிேநரத்தல்
அழிந்து ேபானாள்!

௨௦பரேலாகேம! இதற்காக மக ழ்ச்ச ேயாடிரு.
ேதவனுைடயபரிசுத்தமானமக்கேள!
அப்ேபாஸ்தலர்கேள, தீர்க்கதரிச கேள
மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்!

அவள் உங்களுக்குச் ெசய்த ேகடுகளுக்காக
ேதவன்அவைளத்தண்டித்துவ ட்டார்.”

௨௧ அப்ேபாது சக்த மிக்க தூதன் ஒருவன்
ஒரு ெபரும் பாைறையத் தூக்க வந்தான்.
அது ஒரு ெபரிய எந்த ரக்கல்ைலப்ேபால
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இருந்தது. கடலில் அப்பாைறையப் ேபாட்டு
வ ட்டுதூதன்ெசான்னான்:

“இவ்வாறுதான் பாப ேலான் நகரமும் தூக்க
எறயப்படும்.

அந்நகரம் மீண்டும் ஒருக்காலும்
காணப்படாமல் ேபாகும்.

௨௨ சுரமண்டலங்கைளயும் மற்ற இைசக்
கருவகைளயும் நாதசுரங்கைளயும்
எக்காளங்கைளயும் மக்கள் வாச த்து
எழுப்பும் இைச ஒருேபாதும் இனி
உன்னிடத்தல் ேகட்காது.

எந்தத் துைறயன் ெதாழிலாளியும் இனி
உன்னிடத்தல்காணப்படமாட்டான்.

எந்த ரங்களின் ஓைச இனி உன்னிடம்
ேகட்கப்படுவதல்ைல.

௨௩ இனி வளக்குகளின் ஒளி உன்னிடம்
ப ரகாச க்காது.

மணமகன் மணமகள் ஆக ேயாரின்
சத்தங்கள்இனிஉன்னிடம் ேகட்காது.

உன் வயாபாரிகள் உலகல் ச றந்தவர்களாக
இருந்தார்கள்.

உலக நாடுகள் எல்லாம் உன் மாயத்தால்
ேமாசம்ெசய்யப்பட்டன.

௨௪ தீர்க்கதரிச கள், ேதவனுைடய பரிசுத்த
மக்கள் மற்றும் பூமியன்ேமல்
ெகால்லப்பட்டிருக்க ற மக்கள்
அைனவருைடயதுமானஇரத்தத்தால்

அவள்குற்றஉணர்ேவாடுஇருக்க றாள்.”
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௧௯
பரேலாகத்தல் ேதவைனப்புகழ்தல்
௧ இதற்குப்ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள

ஏராளமான மக்களின் ஓைசையப்ேபால
ஒலித்தைதக் ேகட்ேடன்,அவர்கள்,

“அல்ேலலூயா!
ேதவைனத் துதயுங்கள், ெவற்றயும்,

மகைமயும், வல்லைமயும் நம்
ேதவனுக்குஉரியது.

௨ அவரது நயாயத்தீர்ப்புகள் உண்ைமயும்
ேநர்ைமயுமானைவ.

நமது ேதவன் மாெபரும் ேவசையத்
தண்டித்துவ ட்டார்.

இந்த உலகத்ைத தன் ேவச த்தனத்தால்
ெகடுத்தவள்அவேள.

அவள் ெகான்ற தமது ஊழியர்களின்
இரத்தத்துக்குேதவன்பழிவாங்கனார்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௩பரேலாகத்தலுள்ளமக்கள்,

“அல்ேலலூயா!
அவள் எரிவதால் வரும் புைக

என்ெறன்ைறக்கும்எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும்”
என்றும்ெசான்னார்கள்.

௪ ப றகு இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும்,
நான்கு ஜீவன்களும் பணிந்து வணங்க ,
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ச ம்மாசனத்தல் வீற்றருந்த ேதவைன
வழிபட்டனர்.

“ஆெமன்அல்ேலலூயா”
எனஅவர்கள்ெசான்னார்கள்.

௫ பன்னர் ச ம்மாசனத்தல் இருந்து ஒரு
குரல்வந்தது. அது,

“நமதுேதவனுக்குேசைவெசய்யும்அைனத்து
மக்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.

நமது ேதவனுக்கு மகைமயளிக்கும்
ெபரிேயாரும் ச ற ேயாருமான மக்கேள,
நமதுேதவைனத்துதயுங்கள்!”

என்றுகூறயது.

௬ அதற்குப் ப றகு ஏராளமான
மக்களின் ஓைசையப்ேபால ஒலித்தைதக்
ேகட்ேடன். அது ெபரு ெவள்ளத்தன்
இைரச்சைலப்ேபாலவும் இடிேயாைச
ேபாலவும் ேகட்டது. அவர்கள்ெசான்னார்கள்:

“அல்ேலலூயா!
நமதுேதவனாகயகர்த்தர்ஆளுகறார்.
அவேர சர்வவல்லைமயுள்ளவர்.

௭நாம்ஆனந்தமும்மக ழ்ச்ச யும்அைடேவாம்.
ேதவனுக்கு மகைமையக் ெகாடுப்ேபாம்!

ஏெனனில் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
தருமணம்வந்தது.
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ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மணமகள்
தன்ைனத்தயாராக்க க்ெகாண்டாள்.

௮ ெமல்லிய ஆைடகள் அவள்
அணியும்படியாகத் தரப்பட்டன.

அந்த ஆைடகள் பளபளப்பானைவ,
சுத்தமானைவ.”

(ெமல்லிய ஆைட என்பது ேதவனுைடய
பரிசுத்தமான மக்களின் நற்ெசயைலக்
குறக்கும்.)
௯ப றகுஅத்தூதன், “ஆட்டுக்குட்டியானவரின்

தருமணநாளில் வருந்துண்ண
அைழக்கப்பட்டவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
இதைன எழுத ைவத்துக்ெகாள்” என்றான்.
“இைவ ேதவனுைடய உண்ைமயான
வார்த்ைதகள்” என்றும்ெசான்னான்.
௧௦ ப றகு நான் அந்தத் தூதைன

வணங்குவதற்காகக் குனிந்ேதன். ஆனால்
அந்தத் தூதன் என்னிடம், “என்ைன
வணங்கேவண்டாம். இேயசுவன்
உண்ைமையக் ைகக்ெகாண்டுள்ள
உன்ைனப்ேபாலவும் உன் சேகாதரர்கைளப்
ேபாலவும் நான் ஒரு ஊழியக்காரன்.
ேதவைன வணங்கு. ஏெனன்றால்
இேயசுவன் உண்ைம தீர்க்கதரிசனத்தன்
ஆவயாய்இருக்க றது” என்றான்.

ெவள்ைளக் குதைரயன்ேமல் சவாரி
ெசய்பவர்
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௧௧ ப றகு, நான் பரேலாகம்
த றப்பைதக் கண்ேடன். எனக்கு
முன்னால் ஒரு ெவள்ைளக் குதைர
நன்றது. அதன்மீது இருந்தவர்
நம்ப க்ைக என்றும் உண்ைமெயன்றும்
அைழக்கப்படுக றார். அவர் நயாயம்
தீர்ப்பதலும் ேபார் ெசய்வதலும் மிகச்
சரியாக இருக்க றார். ௧௨ அவரது கண்கள்
எரிக ற ெநருப்புேபால ெஜாலித்தது.
அவரது தைலயல் பல க ரீடங்கள்
இருந்தன. அவரது ெபயர் அவருக்கு
ேமல் எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்ெபயர்
அவருக்கு மட்டுேம ெதரிந்தருந்தது.
ேவறு எவருக்கும் அப்ெபயர் ெதரியாது.
௧௩ அவர் இரத்தத்தால் நைனக்கப்பட்டிருந்த
அங்கைய அணிந்தருந்தார். அவர்
ெபயேர ேதவனுைடய வார்த்ைத ஆகும்.
௧௪ பரேலாகத்தன் பைடகள் அவைரப்
பன்ெதாடர்ந்தன. அவர்கள் ெவள்ைளக்
குதைரகளின் ேமல் வந்தனர். அவர்கள்
ெவள்ைளயும் சுத்தமுமான ெமல்லிய
ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். ௧௫ அவரது
வாயலிருந்து கூர்ைமயான வாள் ெவளிேய
வருகறது. அவர் ப ற நாடுகைள ெவல்ல
அதைனப் பயன்படுத்துவார். அவர் இரும்புக்
ேகாலால் அத்ேதசங்கைள ஆள்வார்.
அவர் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
ேகாபமாக ய ஆைலயலுள்ள த ராட்ைசைய
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மித ப்பார். ௧௬ அவரது ஆைடயன் ேமலும்
ெதாைடயன்ேமலும்

“இராஜாத இராஜா, கர்த்தாத கர்த்தர்”

என்னும்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
௧௭ பன்பு ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில்

ந ற்கக் கண்ேடன். வானத்தல்
பறந்துெகாண்டிருந்த அைனத்துப்
பறைவகளிடமும் அவன் உரத்த குரலில்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “ேதவனுைடய
ச றந்த வருந்துக்கு அைனவரும் ேசர்ந்து
வாருங்கள். ௧௮ அரசர்கள், ேசைனத்
தைலவர்கள், புகழ்ெபற்ற மனிதர்கள்
ஆக ேயாரின் சரீரங்கைள உண்ணமுடியும்
வண்ணம் ஒருங்கைணந்து வாருங்கள்.
குதைரகள் மற்றும், குதைரகளின் ேமல்
சவாரி ெசய்தவர்களின் உடல்கைளத்
தன்னவும், சுதந்தரமானவர்கள், அடிைமகள்,
ச றயவர்கள், ெபரியவர்கள் ஆகய மக்கள்
அைனவரின் சரீரங்கைளத் தன்னவும்
வாருங்கள்” என்றான்.
௧௯ ப றகு நான் அந்தக் குதைரயன் ேமல்

ஏற இருக்க றவைரயும் அவரது பைடையயும்
எத ர்த்துப் ேபாரிட அந்த மிருகமும் தன்
பைடகளுடன் பூமியன் அரசர்களும்
ஒருங்கைணந்தைதக் கண்ேடன். ௨௦ஆனால்,
அந்த மிருகம் ப டிபட்டது. ேபாலித்
தீர்க்கதரிச யும் ப டிபட்டான். இவேன
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அந்த மிருகத்த ற்காக அற்புதங்கைள
ெசய்தவன். மிருகத்தன் அைடயாளத்ைதக்
ெகாண்டிருந்தவர்கைளயும் மிருக
வக்க ரகத்ைத வழிபட்டவர்கைளயும்
இவ்வற்புதங்களால் அவன் வஞ்சத்தான்.
ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் மிருகமும் கந்தகம்
எரிக ற ெநருப்புக் கடலில் உய ேராடு
ேபாடப்பட்டார்கள். ௨௧ குதைரயன் ேமல்
வந்தவரின் வாயலிருந்து ெவளிவந்த
வாளால் அவர்களுைடய பைடகள்
ெகால்லப்பட்டன. அவர்களின் சரீரங்கைளப்
பறைவகள்தருப்தயுறும்வைரதன்றன.

௨௦

ஆயரம்ஆண்டுகள்
௧ பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு தூதன்

கீேழ இறங்க வருவைதக் கண்ேடன்.
அவனிடம் பாதாள உலகத்தன் தறவு
ேகால் இருந்தது. அவன் தன் ைகயல் ஒரு
நீண்ட சங்கலிையயும் ைவத்தருந்தான்.
௨ சாத்தான் எனப்படும் பைழய பாம்பாக ய
ராட்சசப் பாம்ைப அவன் படித்தான். அவன்
அப்பாம்ைப ஆய ரம் ஆண்டு காலத்துக்குச்
சங்கலியால் கட்டிப்ேபாட்டான். ௩ அவன்
அப்பாம்ைபப் பாதாளத்த ற்குள் எற ந்து
மூடினான். ஆயரம்ஆண்டுகள்முடியும் வைர
பூமியன் மக்கைள அது வஞ்சக்காதபடிக்குப்
பூட்டி முத்தைரய ட்டான். அதன் பறகு
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ெகாஞ்சக் காலத்துக்குப் பாம்பைன
வடுதைலெசய்யேவண்டும்.

சாத்தானின் ேதால்வ
௪ ப றகு நான் சல ச ம்மாசனங்கைளப்

பார்த்ேதன். அவற்றன்ேமல் சலர்
அமர்ந்தருந்தனர். நயாயந்தீர்க்க ற
அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மக்கள்
இவர்கேள ஆவார்கள். அப்ேபாது
இேயசுைவப் பற்றய சாட்ச க்காகவும்
ேதவனுைடய ெசய்த க்காகவும்
தைலெவட்டப்பட்டவர்களின்ஆன்மாக்கைளக்
கண்ேடன். அவர்கள் அம்மிருகத்ைதேயா
அல்லது அதனுைடய உருவத்ைதேயா
வழிபடவல்ைல. அவர்கள் அம்மிருகத்தன்
அைடயாளக் குறைய தம்முன்ெநற்றய ேலா
ைககளிேலா ெபற்றருக்கவல்ைல. அவர்கள்
மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்து கறஸ்துேவாடு
ஆய ரம் வருஷங்கள் அரசாண்டார்கள்.
௫ (மற்ற இறந்த மக்கள் 1,000 ஆண்டுகள்
முடியும்மட்டும்உய ரைடயவல்ைல.)
இதுேவ முதலாம் உய ர்த்ெதழுதல் ஆகும்.

௬ இந்த முதலாம் உய ர்த்ெதழுதலில் பங்கு
ெபற்றவர்கேள ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களும்,
பரிசுத்தமானவர்களும் ஆவார்கள்.
அவர்கள் மீது இரண்டாம் மரணத்துக்கு
அதகாரம் இல்ைல. அவர்கள் ேதவனுக்கும்
கறஸ்துவுக்கும் ஆசாரியராய் இருப்பார்கள்.
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அவர்கள்இேயசுேவாடுகூடஆய ரம்ஆண்டுக்
காலம்ஆட்ச ெசய்வார்கள்.

சாத்தான்முறயடிக்கப்படுதல்
௭ ஆயரம் ஆண்டுக் காலம் முடிந்த ப றகு,

சைறயலிருந்து சாத்தான் வடுதைல
ெசய்யப்படுவான். ௮ உலகன் அைனத்து
பாகங்களிலும் உள்ள ேதசங்களில் இருக்க ற
ேகாைகயும் மேகாைகயும் வஞ்ச க்கச்
ெசல்வான். ேபார் ெசய்வதற்காக மக்கைள
ஒன்று த ரட்டுவான். ஏராளமான மக்கள்
கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப் ேபான்று
எண்ணிக்ைகயல்கூடுவர்.
௯ சாத்தானின் பைட எங்கும் பரந்தது.

பூமிெயங்கும் பரந்து ேதவனுைடய
மக்களுைடயமுகாைமயும் ேதவன் ேநச க்க ற
நகைரயும் வைளந்துெகாண்டது. ஆனால்
பரேலாகத்தல் இருந்து ெநருப்பு கீேழ வந்து
சாத்தானின் பைடைய அழித்துவ ட்டது.
௧௦ மக்கைளத் தந்த ரத்தால் ஏமாற்ற வந்த
சாத்தான், கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக்
கடலுக்குள் வீசப்பட்டான். அவேனாடு,
அந்த மிருகமும், ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும்
வீசப்பட்டனர். அவர்கள் இரவும் பகலும்
சதாகாலங்களிலும்வைதக்கப்படுவார்கள்.

ெவள்ைளசம்மாசனம்
௧௧ ப றகு, ஒரு ெபரிய ெவள்ைள

சம்மாசனத்ைதயும் அதன் ேமல்
வீற்றருக்க றவைரயும் நான் கண்ேடன்.
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அவர் பார்ைவயலிருந்து வானமும், பூமியும்
வலக மைறந்தன. ௧௨ ேமலும் இறந்துேபான
ெபரியவர்களும், ச றயவர்களும்
ச ம்மாசனத்தன் முன்ேன நற்பைதக்
கண்ேடன். ஜீவப்புத்தகம் த றக்கப்பட்டது.
ேவறு சல புத்தகங்களும் தறக்கப்பட்டன.
இறந்து ேபானவர்கள் அவர்களது
ெசயல்களால் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டனர்.
இைவ எல்லாம் அந்தப் புத்தகங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
௧௩ கடல் தன்னுள் இறந்து ேபானவர்கைள

ஒப்பைடத்தது. மரணமும், பாதாளமும்
தங்களிடமிருந்த இறந்தவர்கைள
ஒப்பைடத்தன. ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தான்
ெசய்த நற்ெசயல்கைளப் ெபாறுத்து நயாயம்
தீர்க்கப்பட்டான். ௧௪ அப்ேபாது மரணமும்
பாதாளமும் ெநருப்புக் கடலில் தள்ளப்பட்டன.
இந்த ெநருப்புக் கடேல இரண்டாம்
மரணமாகும். ௧௫ ஜீவப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன்
எவேனா, அவன் ெநருப்புக் கடலிேல
தள்ளப்பட்டான்.

௨௧
புதயஎருசேலம்
௧ ப றகு நான் புதய வானத்ைதயும் புதய

பூமிையயும் கண்ேடன். முதலாவதுவானமும்,
பூமியும் மைறந்து ேபாய ற்று. இப்ேபாது கடல்
இல்ைல. ௨ ேதவனிடமிருந்து பரேலாகத்ைத
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வ ட்டுக் கீேழ இறங்கவரும் பரிசுத்த நகைரக்
கண்ேடன். ேதவன் அனுப்பய அந்நகரேம
புதய எருசேலம்.* அது, தன் கணவனுக்காக
அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால
தயார்படுத்தப்பட்டது.
௩ ச ம்மாசனத்தலிருந்து ஓர் உரத்தகுரல்

ேகட்டது: “இப்ேபாது ேதவனுைடய வீடு
அவரது மக்கேளாடு உள்ளது. அவர்
அவர்கேளாடு வாழ்வார். அவர்கேள
அவரது மக்களாக இருப்பார்கள். ேதவன்
தாேம அவர்கேளாடிருந்து அவர்களுைடய
ேதவனாய் இருப்பார். ௪ அவர்களின்
கண்களில் வடியும் கண்ணீைர ேதவன்
துைடப்பார். இனிேமல் அங்ேக மரணம்
இருக்காது. துக்கமும், அழுைகயும்,
ேவதைனயும் இல்லாமல் ேபாகும். பைழய
முைறகள்எல்லாம் ேபாய்வ ட்டன” என்றது.
௫ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர், “பார்! நான்

எல்லாவற்ைறயும் புத தாகப் பைடத்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றார். “ப றகு
இதைனயும் எழுத க்ெகாள். ஏெனன்றால்
இந்த வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ.
நம்ப க்ைகக்குரியைவ” என்றார்.
௬ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர் என்னிடம்,

“இது முடிந்து வ ட்டது. நாேன அல்பாவும்
ஒேமகாவுமாய் இருக்க ேறன். அதாவது
நாேன துவக்கமும் முடிவுமாக இருக்க ேறன்.
* ௨௧:௨: புதய எருசேலம் ேதவனுைடய மக்கள் அவேராடு
வாழும்பரிசுத்த நகரம்.
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நான் தாகமாய் இருக்க றவனுக்கு ஜீவ
நீரூற்றலிருந்து நீைரக் ெகாடுப்ேபன்.
௭ எவன் ஒருவன் ெவற்ற ெபறுகறாேனா
அவனுக்கு இைவ எல்லாம் ெகாடுக்கப்படும்.
அவனுக்கு நான் ேதவனாகவும் அவன்
எனக்கு மகனாகவும் இருப்பான்.
௮ ஆனால் ேகாைழகளாக இருப்பவர்களும்,
நம்ப மறுப்பவர்களும், பயங்கரமான
காரியங்கைளச் ெசய்பவர்களும்,
ெகாைலகாரர்களும், பாலியல் குற்றங்கள்
ெசய்பவர்களும், மந்த ர சூன்ய ேவைல
ெசய்பவர்களும், உருவ வழிபாடு
ெசய்பவர்களும், ெபாய்யர்களும் கந்தகம்
எரியும் ெநருப்புக் கடலுள்தள்ளப்படுவார்கள்.
இதுேவஇரண்டாம்மரணம்” என்றார்.
௯ ஏழு ேதவதூதர்களுள் ஒருவன்

என்னிடம் வந்தான். இவன் ஏழு இறுத
வாைதகள் நைறந்த ஏழு கண்ணங்கைளக்
ெகாண்டிருந்த தூதர்களில் ஒருவன்.
அத்தூதன் என்னிடம், “என்னுடன்
வா. நான் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
மைனவயாகப்ேபாகும் மணமகைளக்
காட்டுேவன்” என்றான். ௧௦ அவன்
ஆவயானவரால் என்ைன மிகப் ெபரிய
உயர்ந்த மைல ஒன்றுக்கு தூக்க ச்
ெசன்றான். அவன் எனக்கு எருசேலம் என்ற
பரிசுத்தமான நகரத்ைதக் காட்டினான். அது
ேதவனிடமிருந்து வானினின்று ெவளிப்பட்டு
கீேழஇறங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
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௧௧ அது ேதவனுைடய மகைமயால் ஒளி
வீச க்ெகாண்டிருந்தது. அது வைலயுயர்ந்த
இரத்தனக் கல்ைலப் ேபான்றும்,
பளிங்குேபால சுத்தமான ைவரக் கல்ைலப்
ேபான்றும் மின்னியது. ௧௨ அது தன்ைனச்
சுற்றலும் மிகவும் உயர்ந்த பன்னிரண்டு
வாசல்கைளயுைடய மாெபரும் மதைலக்
ெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்னிரண்டு
வாசல்களிலும், பன்னிரண்டு ேதவ தூதர்கள்
இருந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு வாசலிலும்
இஸ்ரேவலில் உள்ள பன்னிரண்டு
குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தன் ெபயர்
எழுதப்பட்டிருந்தது. ௧௩ க ழக்ேக மூன்று
வாசல்களும், வடக்ேக மூன்று வாசல்களும்,
ெதற்ேகமூன்றுவாசல்களும், ேமற்ேகமூன்று
வாசல்களும் இருந்தன. ௧௪ நகரத்தன்
சுவர்கள் பன்னிரண்டு அஸ்தபாரக்
கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன. அக்கற்களில்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களின் ெபயர்களும்
எழுதப்பட்டிருந்தன.
௧௫ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த

ேதவதூதனின் ைககளில் நகைரயும்
அதன் வாசல்கைளயும் அதன் மதைலயும்
அளப்பதற்காகப் ெபான்னாலான ஒரு
அளவு ேகால் இருந்தது. ௧௬ அந்நகரம் சதுர
வடிவல் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. அதனுைடய
நீளம் அகலத்துக்குச் சமமாக இருந்தது.
அத்தூதன் நகரத்ைதத் தன் ேகாலால்
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அளந்தான்.அது 12,000ஸ்தாத †நீளமும் 12,000
ஸ்தாத அகலமும் ெகாண்ட அளவுைடயதாய்
இருந்தது. அதன் உயரமும் அவ்வாேற
12,000 ஸ்தாத அளவுைடயதாயருந்தது.
௧௭ அத்தூதன் மதைலயும் அளந்தான். அது
மனித அளவன்படி அதாவது தூதனுைடய
முன்னங்ைகயால் 144 முழ உயரம் இருந்தது.
௧௮ அச்சுவர் ைவரக்கல்லால் ஆனது.
நகரம் தூய பளிங்கு ேபான்ற தங்கத்தால்
அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
௧௯நகரத்தன்சுவர்களுக்கானஅஸ்தபாரக்

கற்கள் வைல உயர்ந்த நைககளால்
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அதன் முதல்
அஸ்தபாரக்கல் ைவரக்கல். இரண்டாவது
கல் இந்த ரநீலம். மூன்றாவது சந்த ர
காந்தம். நான்காவது மரகதம். ௨௦ஐந்தாவது
ேகாேமதகம், ஆறாவது பதுமராகம்.
ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம். எட்டாவது
படிகப்பச்ைச. ஒன்பதாவது புஷ்பராகம்.
பத்தாவது ைவடூரியம். பத ேனாராவது
கல் சுநீரம். பன்னிரண்டாவது சுகந்த .
௨௧ பன்னிரண்டு வாசல்களும் பன்னிரண்டு
முத்துக்களாய் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
வாசலும்ஒவ்ெவாருமுத்தாய்இருந்தது.அந்த
நகரத் ெதரு தூய ெபான்னால் ஆக்கப்பட்டது.
கண்ணாடிையப்ேபால அந்தப் ெபான்
சுத்தமாயருந்தது.
† ௨௧:௧௬: ஸ்தாத 1ஸ்தாத 200அடிகள் நீளம் ெகாண்டது.
ேராமானியைமலில்எட்டில்ஒருபங்கு.
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௨௨ அந்நகரத்தல் ஆலயம் எைதயும்
நான் காணவல்ைல. சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தரும்
ஆட்டுக்குட்டியானவருேம அதன் ஆலயமாக
இருக்கன்றனர். ௨௩ அந்நகரத்துக்கு ஒளி
தர சூரியேனா சந்த ரேனா ேதைவயல்ைல.
ேதவனுைடய மகைம அங்கு ஒளி வீசுக றது.
ஆட்டுக்குட்டியானவேர அங்கு ஒளியாக
இருக்க றார்.
௨௪இரட்ச க்கப்படுக ற மக்கள் அைனவரும்

அதன் ஒளியல் நடப்பார்கள். உலகல் உள்ள
அரசர்கள் தம் மகைமைய அந்நகருக்குள்
ெகாண்டு வருவார்கள். ௨௫ எந்நாளிலும்
நகரத்தன்வாசல்கதவுகள்அைடக்கப்படாமல்
இருக்கும். ஏெனன்றால் அந்நகரில்
இரவு என்பேத இல்ைல. ௨௬ அவர்கள்
ேதசங்களின் மகைமயும் ெகௗரவமும்
அதற்குள் ெகாண்டுவரப்படும். ௨௭சுத்தமற்ற
எதுவும் அந்நகருக்குள் நுைழவதல்ைல.
ெவட்கப்படத்தக்க ெசயல்கைளச்
ெசய்பவர்களும் ெபாய் ெசால்பவர்களும்
அந்நகருக்குள் ப ரேவச ப்பதல்ைல.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவப்புத்தகத்தல்
எவருைடய ெபயர்கள் எழுதப்பட்டுள்ளனேவா
அவர்கள்மட்டுேமஅங்குேபாகமுடியும்.

௨௨
௧ பன்னர் அந்தத் தூதன் ஜீவதண்ணீர்

ஓடுகன்ற ஆற்றைன எனக்குக் காட்டினான்.
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அது பளிங்குேபான்று ப ரகாசமாக இருந்தது.
அது ேதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும்
இருந்த ச ம்மாசனத்தல் இருந்து பாய்ந்தது.
௨ அது நகரத் ெதருவன் நடுவல் பாய்ந்தது.
அந்த ஆற்றன் ஒவ்ெவாரு கைரயலும்
வாழ்வன் மரம் இருந்தது. அது ஆண்டுக்குப்
பன்னிரண்டு முைற கனிகைளத் தருகறது.
ஒவ்ெவாரு மாதமும் அது கனிதருக றது.
அம்மரத்தன் இைலகள் மக்களின் ேநாையக்
குணமாக்கும்தன்ைமயுைடயைவ.
௩ ேதவனால் குற்றம் என

நயாயந்தீர்க்கப்படுக ற எதுவும்
அந்நகருக்குள் இருக்காது. ேதவனுைடய
ச ம்மாசனமும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும்
அங்ேக இருப்பார்கள். ௪ ேதவனுைடய
ஊழியக்காரர்கள் அவைர வழிபடுவர்.
அவர்கள் அவரது முகத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்களின் ெநற்றயல் ேதவனுைடய
ெபயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். ௫ அங்கு
மீண்டும் இரவு வராது. அங்குள்ள
மக்களுக்கு வளக்கன் ஒளிேயா சூரியனின்
ஒளிேயா ேதைவப்படாது. ேதவனாகய
கர்த்தேர அவர்களுக்கு ெவளிச்சம் தருவார்.
அவர்கள் அரசர்கைளப் ேபான்று எல்லாக்
காலங்களிலும்அரசாளுவர்.
௬ அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இந்த

வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ, நம்பத்
தகுந்தைவ. பரிசுத்த தீர்க்கதரிச களின்
ஆவகளின் ேதவனாக இருக்க ற கர்த்தர்
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உடனடியாக என்ன நடக்க ேவண்டுெமன
தம் ஊழியர்களுக்குக் காட்டத் தன்
தூதைன அனுப்பனார். ௭ இேதா,
சீக்க ரமாய் வருக ேறன். இந்த நூலில்
உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக்
கைடப்ப டிக்க றவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவான்”
என்றான்.
௮ நான் ேயாவான், நாேன இவற்ைறக்

காணவும் ேகட்கவும் ெசய்ேதன். இவற்ைற
நான் பார்த்தும் ேகட்டும் முடிந்த
பன்னால், இவற்ைற எனக்குக் காட்டிய
அத்தூதனின் கால்களில் வழுந்து
வணங்கக் குனிந்ேதன். ௯ ஆனால்
அத்தூதன் என்னிடம், “என்ைன வணங்க
ேவண்டாம். நானும் உன்ைனப் ேபால ஒரு
ஊழியன் மட்டுேம. தீர்க்கதரிச களாகய
உன் சேகாதரர்கைளப் ேபான்றவன்
நான். இந்நூலிலுள்ள வசனங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிக ற மற்றவர்கைளப்ேபால நானும்
ஒருவேன. நீ ேதவைனவணங்கு” என்றான்.
௧௦ேமலும்அத்தூதன்என்னிடம், “இந்நூலில்

உள்ள தீர்க்கதரிசனமான வசனங்கைள
இரகசயம் ேபால் மூடிைவக்க ேவண்டாம்.
இைவ நகழ்வதற்குரிய காலம் ெநருங்க க்
ெகாண்டிருக்க றது. ௧௧ அநயாயம்
ெசய்க றவன் ெதாடர்ந்து அநயாயம்
ெசய்யட்டும். அசுத்தமாய் இருக்க றவன்
ேமலும் அசுத்தமாய் இருக்கட்டும்.
பரிசுத்தவான் ேமலும் பரிசுத்தவானாய்
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இருக்கட்டும்.
௧௨ “கவனி! நான் வைரவல் வருேவன்.

என்ேனாடுபலன்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவனவனுைடய
ெசயல்களுக்கு பலன்அளிப்ேபன். ௧௩ நாேன
அல்பாவும் ஒேமகாவுமாக இருக்க ேறன்;
நாேன முந்தனவரும், ப ந்தனவருமாய்
இருக்க ேறன். நாேன துவக்கமும் முடிவுமாய்
இருக்க ேறன்.
௧௪ “ேதவனுைடய கட்டைளகளின்படி

ெசய்க றவர்கள் பாக்கயவான்கள்.
அவர்களுக்கு வாழ்வன் மரத்தல் உள்ள
கனிகைளப் புச ப்பதற்கு உரிைம இருக்கும்.
அவர்கள் வாசல் வழியாக நகரத்துக்குள்
நுைழய முடியும். ௧௫ நகரத்துக்கு ெவளிேய,
நாய் ேபான்றவர்களும், சூனியக்காரர்களும்,
வபசாரகர்களும், ெகாைலகாரர்களும்,உருவ
வழிபாடு ெசய்க றவர்களும் ெபாய்ைய
வரும்ப , அதன்படி ெசய்பவர்களும்
இருப்பார்கள்.
௧௬ “இேயசுவாகய நான் சைபகளில்

இவற்ைறஉங்களுக்குச்ெசால்லும்ெபாருட்டு
என் தூதைன அனுப்ப ேனன். நான்
தாவீதன் குடும்ப வாரிசு. நான் ப ரகாசமான
வடிெவள்ளியாகஇருக்க ேறன்” என்றார்.
௧௭ ஆவயானவரும் மணமகளும்

“வாருங்கள்” என்கறார்கள். இைதக்
ேகட்பவர்களும் “வாருங்கள்” என்று
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ெசால்லேவண்டும். தாகமாய் இருக்க றவன்
வருவானாக. வருப்பம் உள்ளவன் ஜீவத்
தண்ணீைரப்ெபறுவானாக.
௧௮ இந்நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசன

வசனங்கைளக் ேகட்க ற யாவருக்கும்
நான் சாட்ச யாக எச்சரிக்க ேறன்.
“எவனாவது ஒருவன் இைவகேளாடு
எைதயாவது கூட்டினால் இந்நூலில்
எழுதப்பட்டிருக்க ற துன்பங்கைள
ேதவன் அவன் ேமல் கூட்டுவார்.”
௧௯எவனாவதுஒருவன்தீர்க்கதரிசனப்புத்தக
வசனங்களிலிருந்து எைதேயனும் நீக்கனால்
இந்நூலில் எழுதப்பட்டிருக்க ற வாழ்வன்
மரத்தலிருந்தும் பரிசுத்த நகரிலிருந்தும்
அவனுைடயபங்ைக ேதவன்நீக்கவடுவார்.
௨௦ இவ்வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன

சாட்ச யாய் அறவக்க றவர் இேயசுேவ.
இப்ேபாது அவர், “ஆம், நான் வைரவல்
வருக ேறன்” என்றுெசால்க றார்.
ஆெமன். கர்த்தராக யஇேயசுேவ,வாரும்!
௨௧ கர்த்தராக ய இேயசுவன் கருைப

உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக!
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