
وِتـيا اَلالَّهنوحا ييؤر  
  مقدمة

1 
إعالنُ يسوع املَسيِح، الَّذي أعطاه إياه اُهللا، ليري عبيده ما ال بد أنْ يكونَ عن قريٍب، وبينه مرِسالً بيِد مالِكِه لعبِدِه 1

طوبى للذي يقرأُ وللَّذين يسمعونَ أقوالَ 3. كُلّ ما رآهالَّذي شِهد بكَِلمِة اِهللا وبشهادِة يسوع املَسيِح ب2يوحنا، 
قريب فيها، ألنَّ الوقت كتوبحفَظونَ ما هو مِة، ويبوالن.  

  حتية إىل الكنائس السبع
، وِمن السبعِة األرواِح ِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن الكائِن والَّذي كانَ والَّذي يأيت: يوحنا، إىل السبِع الكَنائِس الَّيت يف أسيا4

الَّذي أحبنا، وقد : وِمن يسوع املَسيِح الشاِهِد األمِني، الِبكِر ِمن األمواِت، ورئيِس ملوِك األرِض5الَّيت أمام عرِشِه، 
  .آمني. ىل أبِد اآلِبدينوجعلَنا ملوكًا وكهنةً ِهللا أبيِه، له املَجد والسلطانُ إ6غَسلَنا ِمن خطايانا بدِمِه، 

أنا هو "8. نعم، آمني. هوذا يأيت مع السحاِب، وستنظُره كُلُّ عٍني، والَّذين طَعنوه، وينوح علَيِه مجيع قَبائِل األرِض7
  . على كُلّ شيٍءيقولُ الرب الكائن والَّذي كانَ والَّذي يأيت، القاِدر" األِلف والياُء، البِدايةُ والنهايةُ

  شبه ابن إنسان
كُنت يف اجلَزيرِة الَّيت تدعى بطمس ِمن . أنا يوحنا أخوكُم وشريكُكُم يف الضيقَِة ويف ملكوِت يسوع املَسيِح وصِربِه9

وِمسعت ورائي صوتا عظيما كُنت يف الروِح يف يوِم الرب، 10. أجِل كِلمِة اِهللا، وِمن أجِل شهادِة يسوع املَسيِح
والَّذي تراه، اكتب يف ِكتاٍب وأرِسلْ إىل السبِع . األولُ واآلِخر. أنا هو األِلف والياُء: "قائال11ًكصوِت بوٍق 

يا، وإىل إىل أفَسس، وإىل ِسمرينا، وإىل برغامس، وإىل ثَياتريا، وإىل سارِدس، وإىل فيالدلف: الكَنائِس الَّيت يف أسيا
  ".الوِدكيةَ

ويف وسِط السبِع املَناِيِر ِشبه 13ولَما التفَت رأيت سبع مناِير ِمن ذَهٍب، . فالتفَت ألنظُر الصوت الَّذي تكَلَّم معي12
يِه ِمبنطَقٍَة ِمنثَدي نِطقًا ِعندمتجلَِني، ومرِبالً بثَوٍب إىل الرستٍبابِن إنساٍن، مضاِن 14.  ذَهفأبي هعروش ها رأسوأم

وصوته . وِرجاله ِشبه النحاِس النقي، كأنهما محميتاِن يف أتوٍن15. كالصوِف األبيِض كالثَّلِج، وعيناه كلهيِب ناٍر
 يخرج ِمن فِمِه، ووجهه ومعه يف يِدِه اليمنى سبعةُ كواِكب، وسيف ماٍض ذو حديِن16. كصوِت مياٍه كثريٍة

ال : "فلَما رأيته سقَطت ِعند ِرجلَيِه كميٍت، فوضع يده اليمنى علَي قائالً يل17. كالشمِس وهي تضيُء يف قوِتها
 ،لُ واآلِخرأنا هو األو ،18ختَفواحلَي .إىل أبِد اآلِبدين يا، وها أنا حيتم وكُنت !ِة واملوِت. آمنياهلاوي فاتيحويل م .

ِسر السبعِة الكَواِكِب الَّيت رأيت على 20. فاكتب ما رأيت، وما هو كائن، وما هو عتيد أنْ يكونَ بعد هذا19
اِير السبع الَّيت رأيتها هي السبع السبعةُ الكَواِكب هي مالئكَةُ السبِع الكَنائِس، واملَن: يميين، والسبِع املَناِيِر الذَّهبيِة

  ".الكَنائِس
  
  



  إىل الكنيسة يف أفسس
2 
1سِة أفَسالِك كنيسب إىل مبِع املَناِيِر : "اُكتميِنِه، املاشي يف وسِط السيف ي ةَ الكَواِكببعالس املُمِسك هذا يقولُه

ك، وأنك ال تقِدر أنْ حتتِملَ األشرار، وقد جربت القائلني إُم رسلٌ أنا عاِرف أعمالك وتعبك وصرب2: الذَّهبيِة
كاِذبني مهدتجالً، فوسأجِل امسي ومل تِكل3َّ. ولَيسوا ر ِمن وتِعبت ،ربص ولك لتم4. وقِد احتلكن ِعندي علَيك :

 سقَطت وتب، واعمِل األعمالَ األولَى، وإالَّ فإني آتيك عن قريٍب فاذكُر ِمن أين5. أنك تركت محبتك األولَى
بكاِنها، إنْ مل تتم ِمن كتنارم حِزحهذا6. وأُز كا: ولكن ِعندها أنا أيضالَّيت أُبِغض نيقوالويأعمالَ الن بِغضت كأن .

من يغِلب فسأُعطيِه أنْ يأكُلَ ِمن شجرِة احلياِة الَّيت يف وسِط ِفردوِس . ائِسمن له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَن7
  ".اِهللا

  إىل الكنيسة يف مسرينا
أنا أعِرف أعمالك وضيقَتك 9: هذا يقولُه األولُ واآلِخر، الَّذي كانَ ميتا فعاش: "واكتب إىل مالِك كنيسِة ِسمرينا8

مع أن كوفَقرغَين يطاِن. كالش عجمم ما، بل ههودولَيسوا ي هودُم يإ القائلني 10. وجتديف ا أنتةَ ِممتال ختَِف الب
 كُن. هوذا إبليس مزِمع أنْ يلقي بعضا ِمنكُم يف السجِن لكَي تجربوا، ويكونَ لكُم ضيق عشرةَ أياٍم. عتيد أنْ تتألَّم بِه

من يغِلب فال يؤذيِه املوت . من له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس11. أمينا إىل املوِت فسأُعطيك إكليلَ احلياِة
  ".الثّاين

  إىل الكنيسة يف برغامس
12سرغامِة الَّيت يف بالِك الكَنيسب إىل ماملاض: "واكت يفالس الَّذي له يِنهذا يقولُه13: ي ذو احلَد  أنا عاِرف

أعمالك، وأين تسكُن حيثُ كُرسي الشيطاِن، وأنت متمسك بامسي، ومل تنِكر إمياين حتى يف األياِم الَّيت فيها كانَ 
سكُنيطانُ ييثُ الشح كُمالَّذي قُِتلَ ِعند هيدي األمنيش قَليل14ٌ. أنتيباس ا : ولكن ِعندي علَيكقَوم هناك كأنَّ ِعند

. أنْ يأكُلوا ما ذُِبح لألوثاِن، ويزنوا: متمسكني بتعليِم بلعام، الَّذي كانَ يعلّم باالق أنْ يلقي معثَرةً أمام بين إسرائيلَ
15هالَّذي أُبِغض نيقوالويكونَ بتعليِم النسمتم ا قَومأيض أنت كا 16 .هكذا ِعندسريع ي آتيكوإالَّ فإن بفت

من يغِلب فسأُعطيِه أنْ يأكُلَ ِمن املَن . من له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس17. وأُحاِربهم بسيِف فمي
غَري دأح عِرفُهال ي كتوبم جديد يضاَء، وعلى احلَصاِة اسمصاةً بذُاملُخفَى، وأُعطيِه حالَّذي يأخ ."  

  إىل الكنيسة يف ثياتريا
هذا يقولُه ابن اِهللا، الَّذي له عيناِن كلهيِب ناٍر، وِرجاله ِمثلُ النحاِس : "واكتب إىل مالِك الكَنيسِة الَّيت يف ثَياتريا18
قيوأنَّ أ19: الن ،كربوص كوإميان كتوِخدم كتبحوم أعمالك األولَىأنا عاِرف ِمن ةَ أكثَراألخري لكن 20. عمالك

إنها نبيةٌ، حتى تعلّم وتغوي عبيدي أنْ يزنوا ويأكُلوا ما ذُِبح : أنك تسيب املَرأةَ إيزابلَ الَّيت تقولُ: ِعندي علَيك قَليلٌ
ها أنا أُلقيها يف ِفراٍش، والَّذين يزنونَ معها يف ضيقٍَة 22. وأعطَيتها زمانا لكَي تتوب عن ِزناها ومل تتب21. لألوثاِن

ٍة، إنْ كانوا ال يتوبونَ عن أعماِلِهمباملوِت23. عظيم ملُهها أقتوأوالد . ي أنا هو الفاِحصالكَنائِس أن مجيع تعِرففس



ين أقولُ لكُم وللباقني يف ثَياتريا، كُلّ الَّذين ليس ولكن24. الكُلَى والقُلوِب، وسأُعطي كُلَّ واِحٍد ِمنكُم حبسِب أعماِلِه
وإنما الَّذي 25إني ال أُلقي علَيكُم ِثقالً آخر، : هلُم هذا التعليم، والَّذين مل يعِرفوا أعماق الشيطاِن، كما يقولونَ

إىل النهايِة فسأُعطيِه سلطانا على اُألمِم، ومن يغِلب ويحفَظُ أعمايل 26. ِعندكُم متَسكوا بِه إىل أنْ أجيَء
وأُعطيِه كوكَب 28فيرعاهم بقَضيٍب ِمن حديٍد، كما تكسر آنيةٌ ِمن خزٍف،كما أخذت أنا أيضا ِمن ِعنِد أيب، 27
  ".من له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس29. الصبِح

  
  
  

  يف ساردسإىل الكنيســــة 
3 
1ِة الَّيت يف سارِدسالِك الكَنيسب إىل مواكت":ةُ الكَواِكببعةُ أرواِح اِهللا والسسبع الَّذي له هذا يقولُه : أنا عاِرف

يتم وأنت يح كا أنامس أنَّ لك ،الَّذي هو2. أعمالك ،قيما ب ددا وشساِهر ي مل كُنألن ،موتأنْ ي تيدع أِجد 
فاذكُر كيف أخذت وِمسعت، واحفَظْ وتب، فإني إنْ مل تسهر، أُقِدم علَيك كِلص، وال 3. أعمالك كاِملَةً أمام اِهللا

علَيك ٍة أُقِدمةَ ساعأي عي يف ثياٍب بيٍض أل4. تعلَمفسيمشونَ م ،مهسوا ثيابجنمل ي أمساٌء قَليلَةٌ يف سارِدس كِعند مهن
من يغِلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولَن أحمو امسه ِمن ِسفِر احلياِة، وسأعتِرف باِمسِه أمام أيب وأمام 5. مستِحقّونَ
  ".من له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس6. مالئكَِتِه

  إىل الكنيسة يف فيالدلفيا
هذا يقولُه القُدوس احلَق، الَّذي له ِمفتاح داود، الَّذي يفتح وال أحد : "لكَنيسِة الَّيت يف فيالدلفياواكتب إىل مالِك ا7

حفتي دوال أح غِلقوي ،غِلق8: يأعمالك أنا عاِرف .ا وال يستطيعفتوحا مباب كأمام لتعذا قد جهأن  ،غِلقَهأنْ ي دأح
نِكِر امسيألنَّ لكيت ومل تكِلم ِفظتةً، وقد حسريةً يُم 9.  قوإ القائلني يطاِن، ِمنِع الشجمم ِمن لُ الَّذينذا أجعهأن

كبتي أنا أحبعِرفونَ أنوي ،ِرجلَيك دونَ أمامسجيأتونَ وي مهريذا أُصكِذبونَ، هأنا، بل يهودولَيسوا ي هود10. يألن ك
حِفظت كِلمةَ صربي، أنا أيضا سأحفَظُك ِمن ساعِة التجِربِة العتيدِة أنْ تأيتَ على العالَِم كُلِّه لتجرب الساِكنني على 

يكَِل من يغِلب فسأجعلُه عمودا يف ه12. متَسك مبا ِعندك لئالَّ يأخذَ أحد إكليلك. ها أنا آيت سريعا11. األرِض
هي، أورشليم اجلديدِة الناِزلَِة ِمن السماِء هي، واسم مدينِة إلَهي، وال يعود يخرج إىل خاِرٍج، وأكتب علَيِه اسم إلَإلَ

  ".من له أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس13. هي، وامسي اجلديدِمن ِعنِد إلَ
  إىل الكنيسة يف الودكية

14نيِدكيِة الالَّوالِك كنيسب إىل مليقَِة اِهللا: "واكتداَءةُ خب ،اِدقالص األمني اِهدالش ،اآلمني 15: هذا يقولُه أنا عاِرف
ا، أنا فاِتر، ولَست باِردا وال حار هكذا ألنك16! لَيتك كُنت باِردا أو حارا. أعمالك، أنك لَست باِردا وال حارا

إني أنا غَين وقَِد استغنيت، وال حاجةَ يل إىل شيٍء، ولَست تعلَم أنك : ألنك تقول17ُ. مزِمع أنْ أتقَيأك ِمن فمي



غين، وثيابا أُشري علَيك أنْ تشتري ِمني ذَهبا مصفى بالناِر لكَي تست18. أنت الشقي والبئس وفَقري وأعمى وعريانٌ
ِتكريع ِخزي رظهفال ي ،ستلب ا لكَيبيض .بِصرت بكُحٍل لكَي يكينلْ ع19. وكحهبدوأؤ هخبأو هأُِحب ني كُلُّ مإن .

با وتغَيور 20. فكُنععلى الباِب وأقر ذا واِقفلُ إليِه. هأنأدخ ،الباب حصويت وفَت دأح وهو إنْ ِمسع ى معهشعوأت 
من له 22. من يغِلب فسأُعطيِه أنْ يجِلس معي يف عرشي، كما غَلَبت أنا أيضا وجلَست مع أيب يف عرِشِه21. معي

  ".أُذُنٌ فليسمع ما يقولُه الروح للكَنائِس
  
  

  العرش الَّذي يف السماء
4 
اصعد إىل هنا : " السماِء، والصوت األولُ الَّذي ِمسعته كبوٍق يتكَلَّم معي قائالًبعد هذا نظَرت وإذا باب مفتوح يف1

وللوقِت ِصرت يف الروِح، وإذا عرش موضوع يف السماِء، وعلى العرِش 2". فأُريك ما ال بد أنْ يصري بعد هذا
3. جاِلسجح يف املَنظَِر ِشبه ِدوكانَ اجلاِلسرمالز رِش يف املَنظَِر ِشبهولَ العح حقُز قيِق، وقَوسشِب والعِر الي .
ورأيت على العروِش أربعةً وِعشرين شيخا جاِلسني متسرِبلني بثياٍب بيٍض، . وحولَ العرِش أربعةٌ وِعشرونَ عرشا4

وأمام العرِش سبعةُ مصابيِح ناٍر .  يخرج بروق ورعود وأصواتوِمن العرِش5. وعلى رؤوِسِهم أكاليلُ ِمن ذَهٍب
ويف وسِط العرِش وحولَ العرِش أربعةُ حيواناٍت . وقُدام العرِش حبر زجاٍج ِشبه البلّوِر6. متِقدةٌ، هي سبعةُ أرواِح اِهللا

يوانُ األولُ ِشبه أسٍد، واحلَيوانُ الثّاين ِشبه ِعجٍل، واحلَيوانُ الثّاِلثُ له وجه ِمثلُ واحل7َ: مملوةٌ عيونا ِمن قُداٍم وِمن وراٍء
واألربعةُ احلَيوانات لكُلّ واِحٍد ِمنها ِستةُ أجِنحٍة حوهلا، وِمن داِخٍل 8. وجِه إنساٍن، واحلَيوانُ الراِبع ِشبه نسٍر طائٍر

ه القاِدر على كُلّ شيٍء، الَّذي كانَ قُدوس، قُدوس، قُدوس، الرب اإللَ: "ال تزالُ ارا وليالً قائلَةًمملوةٌ عيونا، و
وحينما تعطي احلَيوانات مجدا وكرامةً وشكرا للجاِلِس على العرِش، احلَي إىل أبِد اآلِبدين، 9". والكائن والَّذي يأيت

10عاألرب ِخري محونَ أكاليلهطروي ،إىل أبِد اآلِبدين يدونَ للحسجرِش، وياجلاِلِس على الع اما قُديخةُ والِعشرونَ ش
رِش قائلنيالع كُلَّ األشياِء، "11: أمام لَقتخ أنت كةَ، ألنةَ والقُدروالكَرام ذَ املَجدأنْ تأخ بها الرأي ِحقستم أنت

  ". رادِتك كائنةٌ وخِلقَتوهي بإ
  
  

  السفر املختوم واخلروف
5 
ورأيت مالكًا 2. ورأيت على يمِني اجلاِلِس على العرِش ِسفرا مكتوبا ِمن داِخٍل وِمن وراٍء، مختوما بسبعِة ختوٍم1

فلم يستِطع أحد يف السماِء وال على 3". تومه؟من هو مستِحق أنْ يفتح السفر ويفُك خ:"قَويا ينادي بصوٍت عظيٍم
فِصرت أنا أبكي كثريا، ألنه مل يوجد أحد مستِحقا أنْ 4. األرِض وال حتت األرِض أنْ يفتح السفر وال أنْ ينظُر إليِه



هوذا قد غَلَب األسد الَّذي ِمن ِسبِط . ال تبِك: "شيوِخفقالَ يل واِحد ِمن ال5. يفتح السفر ويقرأه وال أنْ ينظُر إليِه
  ".يهوذا، أصلُ داود، ليفتح السفر ويفُك ختومه السبعةَ

6 ةُ قُروٍن وسبعسبع له ،ذبوحم هكأن قائم روفيوِخ خِة ويف وسِط الشعواناِت األربرِش واحلَيفإذا يف وسِط الع ورأيت
ولَما أخذَ 8. فأتى وأخذَ السفر ِمن يمِني اجلاِلِس على العرِش7. أعيٍن، هي سبعةُ أرواِح اِهللا املُرسلَةُ إىل كلّ األرِض

 ِمن وجامات كُلّ واِحٍد قيثارات اخلَروِف، وهلُم ا أماميخةُ والِعشرونَ شعواألرب واناتةُ احلَيعِت األربرخ فرٍب السذَه
يسنيالِقد لَواتا هي صخورةٌ بملو9. مةً قائلنيةً جديدمونَ ترنيمنيتر موه" : حوتفت فرذَ السأنْ تأخ أنت ِحقستم

ملوكًا وكهنةً، ِهنا وجعلتنا إلل10َختومه، ألنك ذُِبحت واشتريتنا ِهللا بدِمك ِمن كُلّ قَبيلٍَة ولساٍن وشعٍب وأُمٍة، 
ونظَرت وِمسعت صوت مالئكٍَة كثريين حولَ العرِش واحلَيواناِت والشيوِخ، وكانَ 11". فسنمِلك على األرِض

مستِحق هو اخلَروف املَذبوح أنْ يأخذَ القُدرةَ : "قائلني بصوٍت عظيٍم12عددهم ربواِت ربواٍت وأُلوف أُلوٍف، 
وكُلُّ خليقٍَة ِمما يف السماِء وعلى األرِض وحتت األرِض، 13!". ِغنى واِحلكمةَ والقوةَ والكَرامةَ واملَجد والبركَةَوال

للجاِلِس على العرِش وللخروِف البركَةُ والكَرامةُ واملَجد والسلطانُ إىل : "وما على البحِر، كُلُّ ما فيها، ِمسعتها قائلَةً
والشيوخ األربعةُ والِعشرونَ خروا وسجدوا للحي إىل ". آمني: "وكانِت احلَيوانات األربعةُ تقول14ُ". بِد اآلِبدينأ

أبِد اآلِبدين.  
  
  
  

  اخلتوم السبعة
6 
هلُم : "احلَيواناِت قائالً كصوِت رعٍدونظَرت لَما فتح اخلَروف واِحدا ِمن اخلُتوِم السبعِة، وِمسعت واِحدا ِمن األربعِة 1

2!". وانظُرغِلبي ا ولكَيغاِلب إكليالً، وخرج وقد أُعطي ،قَوس علَيِه معه واجلاِلس ،ضأبي سوإذا فر ،ظَرتفن.  
س آخر أمحر، وللجاِلِس علَيِه أُعطي أنْ فخرج فر4!" هلُم وانظُر: "الثّاينَ قائالً ولَما فتح اخلَتم الثّاينَ، ِمسعت احلَيوان3َ

 .يِرتع السالم ِمن األرِض، وأنْ يقتلَ بعضهم بعضا، وأُعطي سيفًا عظيما

علَيِه معه فنظَرت وإذا فرس أسود، واجلاِلس !". هلُم وانظُر: "ولَما فتح اخلَتم الثّاِلثَ، ِمسعت احلَيوانَ الثّاِلثَ قائال5ً
وأما . ثُمنيةُ قمٍح بديناٍر، وثَالثُ ثَماينّ شعٍري بديناٍر: "وِمسعت صوتا يف وسِط األربعِة احلَيواناِت قائال6ً. ميزانٌ يف يِدِه

  ".الزيت واخلمر فال تضرهما
فنظَرت وإذا فرس أخضر، واجلاِلس علَيِه 8!". هلُم وانظُر: "ولَما فتح اخلَتم الراِبع، ِمسعت صوت احلَيواِن الراِبِع قائال7ً

  .امسه املوت، واهلاويةُ تتبعه، وأُعطيا سلطانا على ربِع األرِض أنْ يقتال بالسيِف واجلوِع واملوِت وبوحوِش األرِض
9الَّذين فوسِح ناملَذب حتت رأيت ،اخلاِمس اخلَتم ا فتحولَم تِة الَّيت كانهادأجِل الش ِة اِهللا، وِمنأجِل كِلم قُِتلوا ِمن 

 ،مه10ِعندخوا بصوٍت عظيٍم قائلنيروص" : لِدمائنا ِمن ِقمال تقضي وتنت ،واحلَق وسالقُد ديها السى أيتى محت



ا، وقيلَ هلُم أنْ يسترحيوا زمانا يسريا أيضا حتى يكملَ العبيد فأُعطوا كُلُّ واِحٍد ثيابا بيض11" الساِكنني على األرِض؟
ملوا ِمثلهقتتيدونَ أنْ يا، العأيض مهتوإخو ،مهفَقاؤر.  

، والقَمر ونظَرت لَما فتح اخلَتم الساِدس، وإذا زلزلَةٌ عظيمةٌ حدثَت، والشمس صارت سوداَء كِمسٍح ِمن شعٍر12
. ونجوم السماِء سقَطَت إىل األرِض كما تطرح شجرةُ التِني سقاطَها إذا هزا ريح عظيمة13ٌصار كالدِم، 

وملوك األرِض والعظَماُء 15. والسماُء انفَلَقَت كدرٍج ملتف، وكُلُّ جبٍل وجزيرٍة تزحزحا ِمن موِضِعِهما14
وهم يقولونَ 16ياُء واُألمراُء واألقوياُء وكُلُّ عبٍد وكُلُّ حر، أخفَوا أنفُسهم يف املَغاِيِر ويف صخوِر اِجلباِل، واألغن

ألنه قد جاَء يوم 17اسقُطي علَينا وأخفينا عن وجِه اجلاِلِس على العرِش وعن غَضِب اخلَروِف، : "للِجباِل والصخوِر
  ".ومن يستطيع الوقوف؟. يمغَضِبِه العظ

  
  
  

  محاية عبيد اهللا
7 
وبعد هذا رأيت أربعةَ مالئكٍَة واِقفني على أربِع زوايا األرِض، ممِسكني أربع رياِح األرِض لكَي ال ُب ريح على 1

ن مشِرِق الشمِس معه ختم اِهللا احلَي، ورأيت مالكًا آخر طاِلعا ِم2. وال على شجرٍة ما ،األرِض، وال على البحِر
 ،والبحر وا األرضرضأُعطوا أنْ ي ِة، الَّذينعى بصوٍت عظيٍم إىل املَالئكَِة األربوال :"قائال3ًفناد وا األرضرال تض

تومني ِمئَةً وأربعةً وأربعني ألفًا، وِمسعت عدد املَخ4". ِهنا على ِجباِهِهمالبحر وال األشجار، حتى نخِتم عبيد إلَ
ِمن ِسبِط رأوبني اثنا عشر ألف . ِمن ِسبِط يهوذا اثنا عشر ألف مختوٍم5: مختومني ِمن كُلّ ِسبٍط ِمن بين إسرائيلَ

ِمن ِسبِط نفتايل اثنا عشر ألف . ِمن ِسبِط أشري اثنا عشر ألف مختوٍم6. ِمن ِسبِط جاد اثنا عشر ألف مختوٍم. مختوٍم
ِمن ِسبِط الوي اثنا عشر . ِمن ِسبِط شمعونَ اثنا عشر ألف مختوٍم7. ِمن ِسبِط منسى اثنا عشر ألف مختوٍم. مختوٍم

ِمن ِسبِط يوسف  . ألف مختوٍمِمن ِسبِط زبولونَ اثنا عشر 8. ِمن ِسبِط يساكَر اثنا عشر ألف مختوٍم. ألف مختوٍم
  .ِمن ِسبِط بنيامني اثنا عشر ألف مختوٍم. اثنا عشر ألف مختوٍم

  مجع كثري يف ثياب بيض
 أمام بعد هذا نظَرت وإذا جمع كثري مل يستِطع أحد أنْ يعده، ِمن كُلّ اُألمِم والقَبائِل والشعوِب واأللِسنِة، واِقفون9َ

: وهم يصرخونَ بصوٍت عظيٍم قائلني10العرِش وأمام اخلَروِف، متسرِبلني بثياٍب بيٍض ويف أيديِهم سعف النخِل 
ومجيع املَالئكَِة كانوا واِقفني حولَ العرِش، والشيوِخ 11". ِهنا اجلاِلِس على العرِش وللخروِفاخلَالص إللَ"

البركَةُ واملَجد واِحلكمةُ ! آمني: "قائلني12ربعِة، وخروا أمام العرِش على وجوِهِهم وسجدوا ِهللا واحلَيواناِت األ
هؤالِء : "وأجاب واِحد ِمن الشيوِخ قائالً يل13!". آمني. ِهنا إىل أبِد اآلِبدينوالشكر والكَرامةُ والقُدرةُ والقوةُ إللَ

هؤالِء هم الَّذين :"فقالَ يل". يا سيد، أنت تعلَم: "فقُلت له14". بالثّياِب البيِض، من هم؟ وِمن أين أتوا؟املُتسرِبلونَ 



ِمن أجِل ذلك هم أمام عرِش اِهللا، 15: أتوا ِمن الضيقَِة العظيمِة، وقد غَسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم يف دِم اخلَروِف
لن يجوعوا بعد، ولَن يعطَشوا بعد، ال تقَع 16. مونه ارا وليالً يف هيكَِلِه، واجلاِلس على العرِش  يِحلُّ فوقَهمويخِد

 ،احلَر يٌء ِمنوال ش مس17علَيِهِم الشينابيِع ماٍء حإىل ي مهقتادوي ،مرعاهرِش يالَّذي يف وسِط الع ٍة، ألنَّ اخلَروف
يوِنِهمع ٍة ِمنمعاُهللا كُلَّ د حمسوي."  

  
  
  

  اخلتم السابع واملبخرة الذهبية
8 
ورأيت السبعةَ املَالئكَةَ الَّذين يِقفونَ أمام اِهللا، 2. ولَما فتح اخلَتم الساِبع حدثَ سكوت يف السماِء نحو ِنصِف ساعٍة1

َء مالك آخر ووقَف ِعند املَذبِح، ومعه ِمبخرةٌ ِمن ذَهٍب، وأُعطي بخورا كثريا لكَي وجا3. وقد أُعطوا سبعةَ أبواٍق
فصِعد دخانُ البخوِر مع صلَواِت 4. يقَدمه مع صلَواِت الِقديسني مجيِعِهم على مذبِح الذَّهِب الَّذي أمام العرِش

ثُم أخذَ املَالك اِملبخرةَ ومألها ِمن ناِر املَذبِح وألقاها إىل األرِض، فحدثَت أصوات 5. أمام اِهللالِقديسني ِمن يِد املَالِك 
  .ورعود وبروق وزلزلَةٌ

  األبواق السبعة
وق املَالك األولُ، فحدثَ برد ونار فب7. ثُم إنَّ السبعةَ املَالئكَةَ الَّذين معهم السبعةُ األبواق َيأوا لكَي يبوقوا6

رشٍب أخضكُلُّ ع قرثُلثُ األشجاِر، واحت قرٍم، وأُلقيا إىل األرِض، فاحتخلوطاِن بدم.  
8مثُلثُ البحِر د إىل البحِر، فصار اِر أُلقيا بالنِقدتا مالً عظيمبالثّاين، فكأنَّ ج املَالك قوب ثُلثُ اخلَالئِق 9. اثُم ومات

  .الَّيت يف البحِر الَّيت هلا حياةٌ، وأُهِلك ثُلثُ السفُِن
ثُم بوق املَالك الثّاِلثُ، فسقَطَ ِمن السماِء كوكَب عظيم متِقد كِمصباٍح، ووقَع على ثُلِث األاِر وعلى ينابيِع 10
فصار ثُلثُ املياِه أفسنتينا، ومات كثريونَ ِمن الناِس ِمن املياِه ألنها ". ألفسنتنيا"واسم الكَوكَِب يدعى 11. املياِه

  .صارت مرةً
12ضيُء ثُلثُهال ي هاروالن ،نثُلثُه ظِلمى يجوِم، حتِر وثُلثُ النمِس وثُلثُ القَمثُلثُ الش ِربفض ،اِبعالر املَالك قوب ثُم ،

ويلٌ للساِكنني ! ويلٌ! ويلٌ: "ثُم نظَرت وِمسعت مالكًا طائرا يف وسِط السماِء قائالً بصوٍت عظيٍم13. واللَّيلُ كذلك
  !".على األرِض ِمن أجِل بقيِة أصواِت أبواِق الثَّالثَِة املَالئكَِة املُزِمعني أنْ يبوقوا

  
 
9 
ففَتح بئر 2. س، فرأيت كوكَبا قد سقَطَ ِمن السماِء إىل األرِض، وأُعطي ِمفتاح بئِر اهلاويِةثُم بوق املَالك اخلاِم1

وِمن الدخاِن خرج 3. اهلاويِة، فصِعد دخانٌ ِمن الِبئِر كدخاِن أتوٍن عظيٍم، فأظلَمِت الشمس واجلَو ِمن دخاِن الِبئِر



وقيلَ له أنْ ال يضر عشب األرِض، وال شيئًا 4. طي سلطانا كما لعقاِرِب األرِض سلطانٌجراد على األرِض، فأُع
اِهللا على ِجباِهِهم تمليس هلُم خ فقِط الَّذين اسةً ما، إالَّ النرجوال ش رذَّبوا 5. أخضبل أنْ يتع ملهقتأنْ ال ي وأُعطي

ويف ِتلك األياِم سيطلُب الناس املوت وال يِجدونه، ويرغَبونَ 6. عذاِب عقرٍب إذا لَدغَ إنساناوعذابه ك. خمسةَ أشهٍر
مِمنه املوت بهرموتوا فيِب، 7. أنْ يرِب، وعلى رؤوِسها كأكاليلَ ِشبِه الذَّهأٍة للحيهيٍل مخ كلُ اجلَراِد ِشبهوش

وكانَ هلا دروع 9وكانَ هلا شعر كشعِر النساِء، وكانت أسنانها كأسناِن اُألسوِد، 8. ووجوهها كوجوِه الناِس
وهلا أذناب ِشبه العقاِرِب، 10. كدروٍع ِمن حديٍد، وصوت أجِنحِتها كصوِت مركَباِت خيٍل كثريٍة جتري إىل ِقتاٍل

 ها أنْ تؤذيلطانوس ،ماتيف أذناِبها ح تٍروكانةَ أشهمسخ اسِة 11. النبالِعرباني هِلكًا علَيها، امسِة ماهلاوي الكوهلا م
  .الويلُ الواِحد مضى هوذا يأيت ويالِن أيضا بعد هذا12". أبولّيونَ"، وله باليونانيِة اسم "أبدونَ"

قائالً للمالِك 14ن أربعِة قُروِن مذبِح الذَّهِب الَّذي أمام اِهللا، ثُم بوق املَالك الساِدس، فسِمعت صوتا واِحدا ِم13
البوق اِدِس الَّذي معههِر العظيِم الفُراِت: "السالن ِعند دينةَ املَالئكَةَ املُقَيعاألرب ةُ املَالئكَةُ 15". فُكعاألرب فانفَك

وعدد جيوِش الفُرساِن ِمئَتا ألِف ألٍف وأنا ِمسعت 16.  والسنِة، لكَي يقتلوا ثُلثَ الناِساملُعدونَ للساعِة واليوِم والشهِر
مهدداخلَيِل 17. ع ةٌ، ورؤوسةٌ وِكربيتيةٌ وأمساجنونيناري روععلَيها، هلُم د ؤيا واجلاِلسنياخلَيلَ يف الر وهكذا رأيت

ِمن هِذِه الثَّالثَِة قُِتلَ ثُلثُ الناِس، ِمن الناِر والدخاِن 18. اِهها يخرج نار ودخانٌ وِكربيتكرؤوِس اُألسوِد، وِمن أفو
فإنَّ سلطانها هو يف أفواِهها ويف أذناِبها، ألنَّ أذنابها ِشبه احلَياِت، وهلا رؤوس 19والِكربيِت اخلاِرجِة ِمن أفواِهها، 

را تضا20. ودوا وأمسجى ال يحت ،باِت، فلم يتوبوا عن أعماِل أيديِهمرِذِه الض لواقتمل ي اِس الَّذينةُ النقيب 
 ،وال متشي عوال تسم بِصرأنْ ت طيعِب الَّيت ال تستِر واخلَشحاِس واحلَجِة والنِب والِفضياطِني وأصناِم الذَّهوال 21للش

  .م وال عن ِسحِرِهم وال عن ِزناهم وال عن سِرقَِتِهمتابوا عن قَتِلِه
  
  
  

  املالك والسفر الصغري
10 
1 مِس، وِرجالهكالش هجهوو ،حقُز ٍة، وعلى رأِسِه قَوسحابرِبالً بسستماِء، مالس ا ناِزالً ِمنقَوي رالكًا آخم رأيت ثُم

وصرخ 3فوضع ِرجله اليمنى على البحِر واليسرى على األرِض، . فر صغري مفتوحومعه يف يِدِه ِس2كعمودي ناٍر، 
داألس ِجمرزةُ بأصواِتها. بصوٍت عظيٍم كما يبعالس عودِت الرتكَلَّم خرما ص عدةُ 4. وببعالس عودِت الرما تكَلَّم عدوب
اخِتم على ما تكَلَّمت بِه الرعود السبعةُ وال : "تب، فسِمعت صوتا ِمن السماِء قائالً يلَبأصواِتها، كُنت مزِمعا أنْ أك

بهماِء، 5". تكتإىل الس هدي فَعواِقفًا على البحِر وعلى األرِض، ر هالَّذي رأيت 6واملَالك ،إىل أبِد اآلِبدين باحلَي موأقس
الس لَقوما فيِهالَّذي خ وما فيها والبحر ماَء وما فيها واألرض :عدمانٌ باِم صوِت املَالِك 7! أنْ ال يكونَ زبل يف أي

  .الساِبِع متى أزمع أنْ يبوق، يِتم أيضا ِسر اِهللا، كما بشر عبيده األنبياَء



8ماِء كلَّمالس ِمن هقد ِمسعت الَّذي كُنت وتا وقالَوالصِد املَالِك : "ين أيضيف ي املَفتوح غريالص فرِذ السب خاذه
خذه وكُله، : "فقالَ يل". أعِطين السفر الصغري: "فذَهبت إىل املَالِك قائالً له9". الواِقِف على البحِر وعلى األرِض

ا كالعلويكونُ ح يف فِمك ها، ولكنرم وفَكلُ جِلفسيجعفكانَ 10". س ،هِد املَالِك وأكَلتي ِمن غريالص فرالس ذتفأخ
يِجب أنك تتنبأُ أيضا على شعوٍب وأُمٍم : "فقالَ يل11. وبعد ما أكَلته صار جويف مرا. يف فمي حلوا كالعسِل
لوٍك كثريينٍة وموألِسن."  

  
  
  

  الشاهدان
11 
1قَص أُعطيت قائالً يلثُم املَالك قَفا، ووصع ةً ِشبهفيِه: "ب اِجدينوالس حيكَلَ اِهللا واملَذبه وِقس الَّيت 2. قُم ارا الدوأم

عنيِني وأربةَ اثنسدوسونَ املدينةَ املُقَدِم، وسيلُألم تها قد أُعطيا وال تِقسها، ألنحها خاِرجاهلَيكَِل، فاطر هي خاِرج 
هذاِن هما الزيتونتاِن واملَنارتاِن 4". وسأُعطي لشاِهدي، فيتنبّآِن ألفًا وِمئَتِني وِستني يوما، الِبسِني مسوحا3. شهرا

كانَ أحد وإنْ . وإنْ كانَ أحد يريد أنْ يؤذيهما، خترج نار ِمن فِمِهما وتأكُلُ أعداَءهما5. القائمتاِن أمام رب األرِض
هذاِن هلُما السلطانُ أنْ يغِلقا السماَء حتى ال تمِطر مطَرا يف أياِم نبوِتِهما، 6. يريد أنْ يؤذيهما، فهكذا ال بد أنه يقتلُ

ومتى متَّما شهادتهما، 7. داوهلُما سلطانٌ على املياِه أنْ يحوالها إىل دٍم، وأنْ يضِربا األرض بكُلّ ضربٍة كُلَّما أرا
وتكونُ جثَّتاهما على شاِرِع املدينِة العظيمِة 8. فالوحش الصاِعد ِمن اهلاويِة سيصنع معهما حربا ويغِلبهما ويقتلُهما

عوِب والقَبائِل واأللِسنِة واُألمِم وينظُر أُناس ِمن الش9. الَّيت تدعى روحيا سدوم وِمصر، حيثُ صِلب ربنا أيضا
ويشمتِ ما الساِكنونَ على األرِض 10. جثَّتيِهما ثَالثَةَ أياٍم وِنصفًا، وال يدعونَ جثَّتيِهما توضعاِن يف قُبوٍر

ثُم بعد الثَّالثَِة 11. لساِكنني على األرِضويتهلَّلونَ، ويرِسلونَ هدايا بعضهم لبعٍض ألنَّ هذَيِن النبيِني كانا قد عذَّبا ا
ووقَع خوف عظيم على الَّذين كانوا . األياِم والنصِف، دخلَ فيِهما روح حياٍة ِمن اِهللا، فوقَفا على أرجِلِهما

ِعدا إىل السماِء يف السحابِة، فص". اصعدا إىل ههنا:"وِمسعوا صوتا عظيما ِمن السماِء قائالً هلُما12. ينظُرونهما
: ويف ِتلك الساعِة حدثَت زلزلَةٌ عظيمةٌ، فسقَطَ عشر املدينِة، وقُِتلَ بالزلزلَِة أمساٌء ِمن الناِس13. ونظَرهما أعداؤهما

لويلُ الثّاين مضى وهوذا الويلُ الثّاِلثُ يأيت ا14. ِه السماِءوصار الباقونَ يف رعبٍة، وأعطَوا مجدا إللَ. سبعةُ  آالٍف
  .سريعا

  البوق السابع
قد صارت مماِلك العالَِم لربنا ومسيِحِه، : "ثُم بوق املَالك الساِبع، فحدثَت أصوات عظيمةٌ يف السماِء قائلَة15ً

إىل أبِد اآلِبدين ةُ والِعشرون16َ". فسيمِلكعواألرب جوِهِهموا على ورخ ،روِشِهماِهللا على ع ا اجلاِلسونَ أماميخش 
ه القاِدر على كُلّ شيٍء، الكائن والَّذي كانَ والَّذي يأيت، ألنك نشكُرك أيها الرب اإللَ: "قائلني17وسجدوا ِهللا 



لكتةَ ومالعظيم كتقُدر ذت18. أخفأت ،مِت اُألموغَِضب بيِدكةُ لععطَى اُألجردانوا، ولتمانُ األمواِت ليوز كبى غَض
هِلكونَ األرضكانوا ي الَّذين هلكغاِر والِكباِر، وليالص ،كامس واخلائفني يسنييكَلُ اِهللا 19". األنبياِء والِقده حوانفَت

  .ت بروق وأصوات ورعود وزلزلَةٌ وبرد عظيميف السماِء، وظَهر تابوت عهِدِه يف هيكَِلِه، وحدثَ
  
  
  

  املرأة والتنني
12 
امرأةٌ متسرِبلَةٌ بالشمِس، والقَمر حتت ِرجلَيها، وعلى رأِسها إكليلٌ ِمِن اثنـي عشر : وظَهرت آيةٌ عظيمةٌ يف السماِء1

هوذا ِتنني عظيم أمحر، : وظَهرت آيةٌ أُخرى يف السماِء3. وجعةً لتِلدوهي حبلَى تصرخ متمـخـضةً ومت2كوكَبا، 
. وذَنبه يجر ثُلثَ نجوِم السماِء فطَرحها إىل األرِض4. له سبعةُ رؤوٍس وعشرةُ قُروٍن، وعلى رؤوِسِه سبعةُ تيجاٍن

فولَدِت ابنا ذَكَرا عتيدا أنْ يرعى مجيع اُألمِم 5. تِلد، حتى يبتِلع ولَدها متى ولَدتوالتنني وقَف أمام املَرأِة العتيدِة أنْ 
واملَرأةُ هربت إىل البريِة، حيثُ هلا موِضع معد ِمن اِهللا لكَي 6واختِطف ولَدها إىل اِهللا وإىل عرِشِه، . بعصا ِمن حديٍد

  .هناك ألفًا وِمئَتِني وِستني يومايعولوها 
يوجد  ومل يقووا، فلم8ميخائيلُ ومالئكَته حاربوا التنني، وحارب التنني ومالئكَته : وحدثَت حرب يف السماِء7

دعو إبليس والشيطانَ، الَّذي يِضلُّ العالَم كُلَّه، فطُِرح التنني العظيم، احلَيةُ القَدميةُ امل9َ. مكانهم بعد ذلك يف السماِء
هالئكَتم معه تإىل األرِض، وطُِرح ماِء10. طُِرحا قائالً يف السا عظيمصوت إلَ: "وِمسعت الصخ ِهنا اآلنَ صار

ِهنا ارا وقُدرته وملكُه وسلطانُ مسيِحِه، ألنه قد طُِرح املُشتكي على إخوِتنا، الَّذي كانَ يشتكي علَيِهم، أمام إلَ
افرحي ِمن أجِل هذا، 12. وهم غَلَبوه بدِم اخلَروِف وبكَِلمِة شهادِتِهم، ومل يِحبوا حياتهم حتى املوِت11. وليالً

عاِلما أنَّ له ! ويلٌ لساِكين األرِض والبحِر، ألنَّ إبليس نزلَ إلَيكُم وبِه غَضب عظيم. أيتها السماوات والساِكنونَ فيها
  ".زمانا قَليالً

فأُعطيِت املَرأةُ جناحِي النسِر 14ر، ولَما رأَى التنني أنه طُِرح إىل األرِض، اضطَهد املَرأةَ الَّيت ولَدت اِلابن الذَّك13َ
فألقَِت احلَيةُ 15. العظيِم لكَي تطري إىل البريِة إىل موِضِعها، حيثُ تعالُ زمانا وزمانِني وِنصف زماٍن، ِمن وجِه احلَيِة

ِت األرض املَرأةَ، وفَتحِت األرض فمها وابتلَعِت النهر فأعان16. ِمن فِمها وراَء املَرأِة ماًء كنهٍر لتجعلها تحملُ بالنهِر
فغِضب التنني على املَرأِة، وذَهب ليصنع حربا مع باقي نسِلها الَّذين يحفَظونَ وصايا 17. الَّذي ألقاه التنني ِمن فِمِه

  .اِهللا، وِعندهم شهادةُ يسوع املَسيِح
  
  
  



  
  ارج من البحرالوحش اخل

13 
ثُم وقَفت على رمِل البحِر، فرأيت وحشا طاِلعا ِمن البحِر له سبعةُ رؤوٍس وعشرةُ قُروٍن، وعلى قُروِنِه عشرةُ تيجاٍن، 1

وأعطاه . أسٍدوفَمه كفَِم  ،والوحش الَّذي رأيته كانَ ِشبه نِمٍر، وقَوائمه كقَوائِم دب2. وعلى رؤوِسِه اسم جتديٍف
. ورأيت واِحدا ِمن رؤوِسِه كأنه مذبوح للموِت، وجرحه املُميت قد شفي3. التنني قُدرته وعرشه وسلطانا عظيما

من :"وسجدوا للتنِني الَّذي أعطَى السلطانَ للوحِش، وسجدوا للوحِش قائلني4وتعجبت كُلُّ األرِض وراَء الوحِش، 
وأُعطي فما يتكَلَّم بعظائم وجتاديف، وأُعطي سلطانا أنْ يفعلَ اثنِني 5". هو ِمثلُ الوحِش؟ من يستطيع أنْ يحاِربه؟

. ماِءففَتح فمه بالتجديِف على اِهللا، ليجدف على اِمسِه، وعلى مسكَِنِه، وعلى الساِكنني يف الس6. وأربعني شهرا
فسيسجد له مجيع 8. وأُعطي أنْ يصنع حربا مع الِقديسني ويغِلبهم، وأُعطي سلطانا على كُلّ قَبيلٍَة ولساٍن وأُمٍة7

نذُ تأسيِس العالَِم يف ِسفِر حياِة اخلَروِف الَّذي ذُِبحةً مكتوبم مهأمساؤ تلَيس على األرِض، الَّذين اِكنني9. الس له نم
عسم10! أذنٌ فليبذهِيب يا، فإىل السسبي عجمي دلَ . إنْ كانَ أحقتغي أنْ ينبيِف، فيلُ بالسقتي دوإنْ كانَ أح
  .هنا صرب الِقديسني وإميانهم. بالسيِف

  الوحش اخلارج من األرض
ويعملُ بكُلّ 12كانَ له قَرناِن ِشبه خروٍف، وكانَ يتكَلَّم كِتنٍني، ثُم رأيت وحشا آخر طاِلعا ِمن األرِض، و11

 ،املُميت هرحج فيِل الَّذي شحِش األودونَ للوسجفيها ي اِكننيوالس لُ األرضجعوي ،هِل أمامحِش األولطاِن الوس
ويِضلُّ الساِكنني على 14لُ ِمن السماِء على األرِض قُدام الناِس، ويصنع آياٍت عظيمةً، حتى إنه يجعلُ نارا تِرت13

األرِض باآلياِت الَّيت أُعطي أنْ يصنعها أمام الوحِش، قائالً للساِكنني على األرِض أنْ يصنعوا صورةً للوحِش الَّذي 
يِف وعاشالس رحا15. كانَ بِه جروح عطيأنْ ي وأُعطي لَ مجيعجعحِش، ويةُ الوصور ى تتكَلَّمحِش، حتِة الولصور 

الصغار والِكبار، واألغنياَء والفُقَراَء، واألحرار : ويجعلَ اجلميع16. الَّذين ال يسجدونَ لصورِة الوحِش يقتلونَ
وأنْ ال يقِدر أحد أنْ يشتري أو يبيع، إالَّ من له 17م، والعبيد، تصنع هلُم ِسمةٌ على يِدِهِم اليمنى أو على جبهِتِه

: من له فهم فليحسب عدد الوحِش، فإنه عدد إنساٍن، وعدده! هنا اِحلكمة18ُ. السمةُ أو اسم الوحِش أو عدد اِمسِه
  .ِستِمئٍَة وِستةٌ وِستونَ

  
  
  

  اخلروف وأتباعه
14 
م نظَرت وإذا خروف واِقف على جبِل ِصهيونَ، ومعه ِمئَةٌ وأربعةٌ وأربعونَ ألفًا، هلُم اسم أبيِه مكتوبا على ث1ُ

عٍد عظيٍم2. ِجباِهِهمٍة وكصوِت رماِء كصوِت مياٍه كثريالس ا ِمنصوت وِمسعت . ا كصوِت ضاِربنيصوت وِمسعت



ومل . وهم يترنمونَ كترنيمٍة جديدٍة أمام العرِش وأمام األربعِة احلَيواناِت والشيوِخ3بقيثاراِتِهم، بالقيثارِة يضِربونَ 
 هؤالِء هم الَّذين مل4. يستِطع أحد أنْ يتعلَّم الترنيمةَ إالَّ اِملئَةُ واألربعةُ واألربعونَ ألفًا الَّذين اشتروا ِمن األرِض

أطهار مهساِء ألنسوا مع النجيتن .بيثُما ذَهح عونَ اخلَروفيتب الَّذين مةً . هؤالِء هاِس باكورِني النب روا ِمنهؤالِء اشت
  .ويف أفواِهِهم مل يوجد ِغش، ألنهم بال عيٍب قُدام عرِش اِهللا5. ِهللا وللخروِف
  املالئكة الثالثة

أيت مالكًا آخر طائرا يف وسِط السماِء معه بشارةٌ أبديةٌ، ليبشر الساِكنني على األرِض وكُلَّ أُمٍة وقَبيلٍَة ولساٍن ثُم ر6
خافوا اَهللا وأعطوه مجدا، ألنه قد جاءت ساعةُ دينونِتِه، واسجدوا لصاِنِع السماِء :"قائالً بصوٍت عظيٍم7وشعٍب، 

  ".رِض والبحِر وينابيِع املياِهواأل
 ."!سقَطَت باِبلُ املدينةُ العظيمةُ، ألنها سقَت مجيع اُألمِم ِمن مخِر غَضِب ِزناها! سقَطَت: "ثُم تِبعه مالك آخر قائال8ً

ورِتِه، ويقبلُ ِسمته على جبهِتِه أو إنْ كانَ أحد يسجد للوحِش ولص: "ثُم تِبعهما مالك ثاِلثٌ قائالً بصوٍت عظيٍم9
فهو أيضا سيشرب ِمن مخِر غَضِب اِهللا، املَصبوِب ِصرفًا يف كأِس غَضِبِه، ويعذَّب بناٍر وِكربيٍت أمام 10على يِدِه، 

وال تكونُ راحةٌ ارا وليالً للَّذين . ويصعد دخانُ عذاِبِهم إىل أبِد اآلِبدين11. املَالئكَِة الِقديسني وأمام اخلَروِف
هنا الَّذين يحفَظونَ وصايا اِهللا . هنا صرب الِقديسني12". يسجدونَ للوحِش ولصورِتِه ولكُلّ من يقبلُ ِسمةَ اِمسِه

سوعوإميانَ ي.  
نعم، يقولُ ". " يموتونَ يف الرب منذُ اآلنَطوبى لألمواِت الَّذين: اكتب: "وِمسعت صوتا ِمن السماِء قائالً يل13

وحالر :مهعتتب موأعمالُه ،أتعاِبِهم رحيوا ِمنستي لكَي."  
  حصاد األرض

 ثُم نظَرت وإذا سحابةٌ بيضاُء، وعلى السحابِة جاِلس ِشبه ابِن إنساٍن، له على رأِسِه إكليلٌ ِمن ذَهٍب، ويف يِدِه14
لٌ حادِة15. ِمنجحاببصوٍت عظيٍم إىل اجلاِلِس على الس خصراهلَيكَِل، ي ِمن رآخ الكم وخرج" : لكأرِسلْ ِمنج

فألقَى اجلاِلس على السحابِة ِمنجله على 16". واحصد، ألنه قد جاَءِت الساعةُ للحصاِد، إذ قد يِبس حصيد األرِض
  .دِت األرضاألرِض، فحِص

17لٌ حادا ِمنجأيض ماِء، معهاهلَيكَِل الَّذي يف الس ِمن رآخ الكم خرج 18. ثُم ِح لهاملَذب ِمن رآخ الكم وخرج
ف عناقيد كرِم أرِسلْ ِمنجلك احلاد واقِط:"سلطانٌ على الناِر، وصرخ صراخا عظيما إىل الَّذي معه اِملنجلُ احلاد، قائالً

ِضجها قد نبِب اِهللا 19". األرِض، ألنَّ ِعنِة غَضرعصإىل م األرِض، فألقاه كرم إىل األرِض وقَطَف لهِمنج فألقَى املَالك
  .ةَ ألٍف وِستِمئَِة غَلوٍةوديسِت املَعصرةُ خاِرج املدينِة، فخرج دم ِمن املَعصرِة حتى إىل لُجِم اخلَيِل، مساف20َ. العظيمِة

  
  
  
  



  
  سبعة مالئكة وسبع ضربات

15 
سبعةَ مالئكٍَة معهم السبع الضربات األخريةُ، ألنْ ا أُكِملَ غَضب : ثُم رأيت آيةً أُخرى يف السماِء، عظيمةً وعجيبة1ً
بني على الوحِش وصورِتِه وعلى ِسمِتِه وعدِد اِمسِه، واِقفني على ورأيت كبحٍر ِمن زجاٍج مختِلٍط بناٍر، والغاِل2. اِهللا

عظيمةٌ وعجيبةٌ : "وهم يرتلونَ ترنيمةَ موسى عبِد اِهللا، وترنيمةَ اخلَروِف قائلني3البحِر الزجاجي، معهم قيثارات اِهللا، 
من ال يخافُك يا 4! عاِدلَةٌ وحق هي طُرقُك يا مِلك الِقديسني! لّ شيٍءه القاِدر على كُهي أعمالُك أيها الرب اإللَ

تقد أُظِهر كألنَّ أحكام ،كدونَ أمامسجِم سيأتونَ وياُألم ألنَّ مجيع ،وسقُد كوحد ك؟ ألنكامس دجموي بر ."
وخرجِت السبعةُ املَالئكَةُ ومعهم السبع 6لُ خيمِة الشهادِة يف السماِء، ثُم بعد هذا نظَرت وإذا قد انفَتح هيك5َ

وواِحد ِمن 7. الضرباِت ِمن اهلَيكَِل، وهم متسرِبلونَ بكَتاٍن نقي وبهي، ومتمنِطقونَ ِعند صدوِرِهم مبناِطق ِمن ذَهٍب
. السبعةَ املَالئكَِة سبعةَ جاماٍت ِمن ذَهٍب، مملوٍة ِمن غَضِب اِهللا احلَي إىل أبِد اآلِبديناألربعِة احلَيواناِت أعطَى 

وامتَأل اهلَيكَلُ دخانا ِمن مجِد اِهللا وِمن قُدرِتِه، ومل يكُن أحد يقِدر أنْ يدخلَ اهلَيكَلَ حتى كِملَت سبع ضرباِت 8
  .الئكَِةالسبعِة املَ

  
  

  سبعة جامات غضب اهللا
16 
فمضى 2". امضوا واسكُبوا جاماِت غَضِب اِهللا على األرِض: "وِمسعت صوتا عظيما ِمن اهلَيكَِل قائالً للسبعِة املَالئكَِة1

ِ اِس الَّذينةٌ على النديبيثَةٌ ورماِملُ خد ثَتدعلى األرِض، فح هجام لُ وسكَبدونَ األوسجي حِش والَّذينةُ الوِسم م
  .لصورِتِه

ثُم سكَب املَالك 4. وكُلُّ نفٍس حيٍة ماتت يف البحِر. ثُم سكَب املَالك الثّاين جامه على البحِر، فصار دما كدِم ميٍت3
عاِدلٌ أنت أيها الكائن  : "وِمسعت مالك املياِه يقول5ُ. وعلى ينابيِع املياِه، فصارت دما الثّاِلثُ جامه على األاِر

ألنهم . ألنهم سفَكوا دم ِقديسني وأنبياَء، فأعطَيتهم دما ليشربوا6. والَّذي كانَ والَّذي يكونُ، ألنك حكَمت هكذا
حق وعاِدلَةٌ هي ! ه القاِدر على كُلّ شيٍءها الرب اإللَنعم أي: "وِمسعت آخر ِمن املَذبِح قائال7ً!". مستِحقّونَ
كأحكام."  

فاحترق الناس احِتراقًا عظيما، 9ثُم سكَب املَالك الراِبع جامه على الشمِس، فأُعطيت أنْ تحِرق الناس بناٍر، 8
  . ِه الضرباِت، ومل يتوبوا ليعطوه مجداوجدفوا على اسِم اِهللا الَّذي له سلطانٌ على هِذ

وكانوا يعضونَ على ألِسنِتِهم ِمن . ثُم سكَب املَالك اخلاِمس جامه على عرِش الوحِش، فصارت مملكَته مظِلمة10ً
  . بوا عن أعماِلِهمِه السماِء ِمن أوجاِعِهم وِمن قُروِحِهم، ومل يتووجدفوا على إل11َ. الوجِع



ثُم سكَب املَالك الساِدس جامه على النهِر الكَبِري الفُراِت، فنِشف ماؤه لكَي يعد طَريق املُلوِك الَّذين ِمن مشِرِق 12
أرواٍح نِجسٍة ِشبه ضفاِدع، ورأيت ِمن فِم التنِني، وِمن فِم الوحِش، وِمن فِم النيب الكَذّاِب، ثَالثَةَ 13. الشمِس
فإنهم أرواح شياطني صاِنعةٌ آياٍت، خترج على ملوِك العالَِم وكُلّ املَسكونِة، لتجمعهم لِقتاِل ذلك اليوِم العظيِم، 14

".  لئالَّ يمشي عريانا فيروا عريتهطوبى ملَن يسهر ويحفَظُ ثيابه! ها أنا آيت كِلص"15. يوِم اِهللا القاِدِر على كُلّ شيٍء
  ".هرمجدونَ"فجمعهم إىل املَوِضِع الَّذي يدعى بالِعربانيِة 16
!". قد متَّ:"ثُم سكَب املَالك الساِبع جامه على اهلَواِء، فخرج صوت عظيم ِمن هيكَِل السماِء ِمن العرِش قائال17ً
18 ثَتدفحروقوب عودور لَةٌ . أصواتلزعلى األرِض، ز اسالن نذُ صارثْ ِمثلُها محدةٌ، مل يلَةٌ عظيملزز ثَتدوح

وصارِت املدينةُ العظيمةُ ثَالثَةَ أقساٍم، ومدنُ اُألمِم سقَطَت، وباِبلُ العظيمةُ ذُِكرت أمام 19. ِمبقداِرها عظيمةٌ هكذا
عطيِبِهاِهللا ليِط غَضمخِر سخ 20. ها كأسدوِجبالٌ مل توج ،تبرٍة هزيرٍة، 21. وكُلُّ جِثقَِل وزن حون ،عظيم دروب

  .فجدف الناس على اِهللا ِمن ضربِة البرِد، ألنَّ ضربته عظيمةٌ ِجدا. نزلَ ِمن السماِء على الناِس
  
  
  

  حشاملرأة الزانية والو
17 
هلُم فأُريك دينونةَ الزانيِة : "ثُم جاَء واِحد ِمن السبعِة املَالئكَِة الَّذين معهم السبعةُ اجلامات وتكَلَّم معي قائالً يل1

فمضى 3". ِمن مخِر ِزناهاالَّيت زنى معها ملوك األرِض، وسِكر سكّانُ األرِض 2العظيمِة اجلاِلسِة على املياِه الكَثريِة، 
. يب بالروِح إىل بريٍة، فرأيت امرأةً جاِلسةً على وحٍش ِقرِمزي مملوٍء أمساَء جتديٍف، له سبعةُ رؤوٍس وعشرةُ قُروٍن

ا كأس ِمن ذَهٍب يف يِدها واملَرأةُ كانت متسرِبلَةً بأُرجواٍن وِقرِمٍز، ومتحلّيةً بذَهٍب وِحجارٍة كرميٍة ولؤلٍؤ، ومعه4
باِبلُ العظيمةُ أُم الزواين ورجاساِت . ِسر: "وعلى جبهِتها اسم مكتوب5مملوةٌ رجاساٍت ونجاساِت ِزناها، 

  !عجبا عظيمافتعجبت لَما رأيتها ت. ورأيت املَرأةَ سكرى ِمن دِم الِقديسني وِمن دِم شهداِء يسوع6". األرِض
7قالَ يل املَالك ةُ :"ثُمرؤوِس والعشةُ الربعالس حِش احلاِمِل هلا، الَّذي لهاملَرأِة والو ِسر ؟ أنا أقولُ لكبتجملاذا تع

وسيتعجب . الِكالوحش الَّذي رأيت، كانَ وليس اآلنَ، وهو عتيد أنْ يصعد ِمن اهلاويِة ويمضي إىل اهل8َ: القُروِن
الساِكنونَ على األرِض، الَّذين لَيست أمساؤهم مكتوبةً يف ِسفِر احلياِة منذُ تأسيِس العالَِم، حينما يرونَ الوحش أنه كانَ 

كائن هة9ٌ. وليس اآلنَ، مع أنِحكم الَّذي له ةُ ِجبا! هنا الذّهنؤوِس هي سبعةُ الربعةًاَلسٍل علَيها املَرأةُ جاِلس .
. ومتى أتى ينبغي أنْ يبقَى قَليالً. خمسةٌ سقَطوا، وواِحد موجود، واآلخر مل يأِت بعد: وسبعةُ ملوٍك10
يت رأيت والعشرةُ القُروِن ال12َّ. والوحش الَّذي كانَ وليس اآلنَ فهو ثاِمن، وهو ِمن السبعِة، ويمضي إىل اهلَالِك11

هؤالِء هلُم 13. هي عشرةُ ملوٍك مل يأخذوا ملكًا بعد، لِكنهم يأخذونَ سلطانهم كملوٍك ساعةً واِحدةً مع الوحِش
مهلطانوس مهتقُدر حشعطونَ الووي ،واِحد 14. رأير هألن ،مهغِلبي واخلَروف ،حاِربونَ اخلَروفهؤالِء سي ب



املياه الَّيت رأيت حيثُ الزانيةُ :"ثُم قالَ يل15َ". األرباِب ومِلك املُلوِك، والَّذين معه مدعوونَ ومختارونَ ومؤِمنونَ
وأما العشرةُ القُروِن الَّيت رأيت على الوحِش فهؤالِء سيبِغضونَ 16. جاِلسةٌ، هي شعوب وجموع وأُمم وألِسنةٌ

اِرالزها بالنحِرقونها ويةً، ويأكُلونَ لَحمريانةً وعِربها خلونجعةَ، وسي17. اني ،هعوا رأيصنأنْ ي مِيف قُلو عألنَّ اَهللا وض
ةُ العظيمةُ الَّيت واملَرأةُ الَّيت رأيت هي املدين18. وأنْ يصنعوا رأيا واِحدا، ويعطوا الوحش ملكَهم حتى تكملَ أقوالُ اِهللا

  ".هلا ملك على ملوِك األرِض
  
  

  سقوط بابل
18 
1لطانٌ عظيمس ماِء، لهالس ناِزالً ِمن رالكًا آخم هذا رأيت عدب هائِه. ثُمب ِمن ِت األرضنارٍة 2. واستبِشد خروص

ت مسكَنا لشياطني، ومحرسا لكُلّ روٍح نِجٍس، وصار! سقَطَت باِبلُ العظيمةُ! سقَطَت: "عظيٍم قائالً بصوٍت
ألنه ِمن مخِر غَضِب ِزناها قد شِرب مجيع اُألمِم، وملوك األرِض زنوا معها، 3ومحرسا لكُلّ طائٍر نِجٍس وممقوٍت، 
  ".وتجار األرِض استغنوا ِمن وفرِة نعيِمها

4 را آخصوت ِمسعت ماِء قائالًثُمالس ِمن" : ذوا ِمنِركوا يف خطاياها، ولئالَّ تأخعيب لئالَّ تشتجوا ِمنها يا شاخر
جازوها كما هي أيضا جازتكُم، وضاِعفوا هلا ِضعفًا    6. ألنَّ خطاياها لَِحقَِت السماَء، وتذَكَّر اُهللا آثامها5. ضرباِتها

بقَدِر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقَدِر ذلك أعطوها 7.  مزجت فيها امزجوا هلا ِضعفًايف الكأِس الَّيت. نظري أعماِلها
ِمن أجِل ذلك يف يوٍم واِحٍد 8. أنا جاِلسةٌ مِلكَةً، ولَست أرملَةً، ولَن أرى حزنا: ألنها تقولُ يف قَلِبها. عذابا وحزنا

  .ه الَّذي يدينها قَوي وجوع، وحتتِرق بالناِر، ألنَّ الرب اإللَموت وحزنٌ: ستأيت ضرباتها
واِقفني ِمن 10وسيبكي وينوح علَيها ملوك األرِض، الَّذين زنوا وتنعموا معها، حينما ينظُرونَ دخانَ حريِقها، "9

ذاِبها، قائلنيوِف ععيٍد ألجِل خةُ باِبلُاملدي! ويلٌ! ويلٌ:  بةُ! نةُ العظيماملدينةُ القَوي ! ٍة جاءتٍة واِحديف ساع هألن
بضائع ِمن 12ويبكي تجار األرِض وينوحونَ علَيها، ألنَّ بضائعهم ال يشتريها أحد يف ما بعد، 11. دينونتِك

رجواِن واحلَريِر والِقرِمِز، وكُلَّ عوٍد ثيين، وكُلَّ إناٍء ِمن العاِج، وكُلَّ الذَّهِب والِفضِة واحلَجِر الكَرِمي واللؤلِؤ والبز واُأل
وِقرفَةً وبخورا وطيبا ولُبانا ومخرا وزيتا ومسيذًا وِحنطَةً وبهائم 13إناٍء ِمن أمثَِن اخلَشِب والنحاِس واحلَديِد واملَرمِر، 

ركَباٍت، وأجساديالً، وما وخماِسوغَنالن فوسعنِك كُلُّ ما هو 14. ا، ون بفِسِك، وذَههوِة نى شنعنِك ج بوذَه
عدِجتديِه يف ما ب ولَن ،هيوب شِحموِف 15. مأجِل خ عيٍد، ِمنب ِقفونَ ِمنا ِمنها، سيوغناست هِذِه األشياِء الَّذين ارجت

املدينةُ العظيمةُ املُتسرِبلَةُ ببز وأُرجواٍن وِقرِمٍز، واملُتحلّيةُ بذَهٍب ! ويلٌ! ويلٌ: نَويقولو16عذاِبها، يبكونَ وينوحونَ، 
وكُلُّ رباٍن، وكُلُّ اجلَماعِة يف السفُِن، واملالَّحونَ . ألنه يف ساعٍة واِحدٍة خِرب ِغىن ِمثلُ هذا17! وحجٍر كرٍمي ولؤلٍؤ
أيةُ مدينٍة ِمثلُ املدينِة العظيمِة؟ : وصرخوا إذ نظَروا دخانَ حريِقها، قائلني18ِر، وقَفوا ِمن بعيٍد، ومجيع عماِل البح

19قائلني ونائحني خوا باكنيروص ،ا على رؤوِسِهمرابا تويلٌ! ويلٌ: وألقَو ! ى مجيعغنةُ، الَّيت فيها استاملدينةُ العظيم



ِافرحي هلا أيتها السماُء والرسلُ الِقديسونَ 20! ألنها يف ساعٍة واِحدٍة خِربت! ن يف البحِر ِمن نفائِسهاالَّذين هلُم سفُ
كُمتينونها دقد دان بواألنبياُء، ألنَّ الر."  

هكذا بدفٍع سترمى باِبلُ املدينةُ العظيمةُ،  ":ورفَع مالك واِحد قَوي حجرا كرحى عظيمٍة، ورماه يف البحِر قائال21ً
عديف ما ب دتوج 22. ولنعدفيِك يف ما ب عسمبالبوِق، لن ي اِفخنيوالن رينمواملُز نينِة واملُغبالقيثار اِربنيالض وصوت .

عدفيِك يف ما ب دةً لن يوجوكُلُّ صاِنٍع ِصناع .سملن ي حىر تووصعدفيِك يف ما ب ضيَء 23. عِسراٍج لن ي ونور
عدفيِك يف ما ب .عدفيِك يف ما ب عسمروٍس لن يريٍس وعع توظَماَء األرِض. وصِك كانوا عارجإذ بِسحِرِك . ألنَّ ت

  ".ألرِضوفيها وِجد دم أنبياَء وِقديسني، ومجيع من قُِتلَ على ا24. ضلَّت مجيع اُألمِم
  
  
  

  التسبيح يف السماء
19 
اخلَالص واملَجد والكَرامةُ القُدرةُ للرب ! هلّلويا: "وبعد هذا ِمسعت صوتا عظيما ِمن جمٍع كثٍري يف السماِء قائال1ً
". رض بِزناها، وانتقَم لدِم عبيِدِه ِمن يِدهاألنَّ أحكامه حق وعاِدلَةٌ، إذ قد دانَ الزانيةَ العظيمةَ الَّيت أفسدِت األ2ِهنا، إلَ
وخر األربعةُ والِعشرونَ شيخا واألربعةُ احلَيواناِت 4". ودخانها يصعد إىل أبِد اآلِبدين! هلّلويا: "وقالوا ثانية3ً

رِش قائلنيدوا ِهللا اجلاِلِس على العوسج" :لّلويا! آمني5!". ه ِمن قائالًوخرج رِش صوتحوا إللَ: "العسب ِهنا يا مجيع
وِمسعت كصوِت جمٍع كثٍري، وكصوِت مياٍه كثريٍة، وكصوِت رعوٍد شديدٍة 6!". عبيِدِه، اخلائفيِه، الصغاِر والِكباِر

ألنَّ عرس اخلَروِف قد ! هلَّلْ ونعِطِه املَجدلنفرح ونت7. ه القاِدر على كُلّ شيٍءفإنه قد ملك الرب اإللَ! هلّلويا: "قائلَةً
  ". وأُعطيت أنْ تلبس بزا نقيا بهيا، ألنَّ البز هو تبررات الِقديسني8. جاَء، وامرأته هيأت نفسها

فخررت 10". قوالُ اِهللا الصاِدقَةُهِذه هي أ: "وقالَ!". طوبى للمدعوين إىل عشاِء عرِس اخلَروِف: اكتب:"يلَ وقال9َ
! اسجد ِهللا. أنا عبد معك ومع إخوِتك الَّذين ِعندهم شهادةُ يسوع! ال تفعلْ! انظُر: "أمام ِرجلَيِه ألسجد له، فقالَ يلَ

  ".فإنَّ شهادةَ يسوع هي روح النبوِة
  الراكب على الفرس األبيض

. سماَء مفتوحةً، وإذا فرس أبيض واجلاِلس علَيِه يدعى أمينا وصاِدقًا، وبالعدِل يحكُم ويحاِربثُم رأيت ال11
12كتوبم اسم ةٌ، ولهكلهيِب ناٍر، وعلى رأِسِه تيجانٌ كثري يناهإالَّ هو وع عِرفُهي درِبلٌ 13. ليس أحستوهو م

واألجناد الَّذين يف السماِء كانوا يتبعونه على خيٍل بيٍض، الِبسني 14". كِلمةَ اِهللا"مسه بثَوٍب مغموٍس بدٍم، ويدعى ا
وهو سيرعاهم بعصا ِمن حديٍد، وهو . وِمن فِمِه يخرج سيف ماٍض لكَي يضِرب بِه اُألمم15. بزا أبيض ونقيا

مِلك :"وله على ثَوبِه وعلى فخِذِه اسم مكتوب16.  اِهللا القاِدِر على كُلّ شيٍءيدوس معصرةَ مخِر سخِط وغَضِب
  ".املُلوِك ورب األرباِب



هلُم :"ورأيت مالكًا واِحدا واِقفًا يف الشمِس، فصرخ بصوٍت عظيٍم قائالً جلميِع الطُّيوِر الطّائرِة يف وسِط السماِء17
لكَي تأكُلي لُحوم ملوٍك، ولُحوم قواٍد، ولُحوم أقوياَء، ولُحوم خيٍل واجلاِلسني 18ِه العظيِم، ِء اإللَاجتِمعي إىل عشا

  ".حرا وعبدا، صغريا وكبريا: علَيها، ولُحوم الكُلّ
فقُِبض 20. الفَرِس ومع جنِدِهورأيت الوحش وملوك األرِض وأجنادهم مجتِمعني ليصنعوا حربا مع اجلاِلِس على 19

على الوحِش والنيب الكَذّاِب معه، الصاِنِع قُدامه اآلياِت الَّيت ا أضلَّ الَّذين قَِبلوا ِسمةَ الوحِش والَّذين سجدوا 
باقونَ قُِتلوا بسيِف اجلاِلِس على الفَرِس اخلاِرِج وال21. وطُِرح اِلاثناِن حيِني إىل بحريِة الناِر املُتِقدِة بالِكربيِت. لصورِتِه

لُحوِمِهم ِمن تِبعالطُّيوِر ش فِمِه، ومجيع ِمن.  
  
  
  

  ملك املسيح
20 
قَدميِة، فقَبض على التنِني، احلَيِة ال2. ورأيت مالكًا ناِزالً ِمن السماِء معه ِمفتاح اهلاويِة، وِسلِسلَةٌ عظيمةٌ على يِدِه1

وطَرحه يف اهلاويِة وأغلَق علَيِه، وختم علَيِه لكَي ال يِضلَّ اُألمم يف ما 3الَّذي هو إبليس والشيطانُ، وقَيده ألف سنٍة، 
  .وبعد ذلك ال بد أنْ يحلَّ زمانا يسريا. بعد، حتى تِتم األلف السنِة

4ا فجروشع اورأيتكمِة . لَسوا علَيها، وأُعطوا حأجِل كِلم وِمن سوعِة يهادأجِل ش قُِتلوا ِمن الَّذين فوسن ورأيت
اِهللا، والَّذين مل يسجدوا للوحِش وال لصورِتِه، ومل يقبلوا السمةَ على ِجباِهِهم وعلى أيديِهم، فعاشوا وملكوا مع 

مبارك ومقَدس 6. هِذِه هي القيامةُ األولَى. بقيةُ األمواِت فلم تِعش حتى تِتم األلف السنِةوأما 5. املَسيِح ألف سنٍة
هؤالِء ليس للموِت الثّاين سلطانٌ علَيِهم، بل سيكونونَ كهنةً ِهللا واملَسيِح، . من له نصيب يف القيامِة األولَى

  .وسيمِلكونَ معه ألف سنٍة
  ينونة الشيطاند
جوج : ويخرج ليِضلَّ اُألمم الَّذين يف أربِع زوايا األرِض8ثُم متى متَِّت األلف السنِة يحلُّ الشيطانُ ِمن ِسجِنِه، 7

ا مبعسكَِر فصِعدوا على عرِض األرِض، وأحاطو9. وماجوج، ليجمعهم للحرِب، الَّذين عددهم ِمثلُ رمِل البحِر
مماِء وأكَلَتهالس ِعنِد اِهللا ِمن ِمن نار لَتزِة، فنوباملدينِة املَحبوب يسنييف 10. الِقد طُِرح مِضلُّهالَّذي كانَ ي وإبليس

الكَذّاب يبوالن حشيثُ الواِر والِكربيِت، حِة النريحا وليالً إىل أبِد . بار َذَّبونعوسياآلِبدين.  
  دينونة األموات

11وِضعهلُما م دماُء، ومل يوجوالس ِت األرضبروجِهِه ه علَيِه، الَّذي ِمن واجلاِلس ،ضا أبيا عظيمرشع رأيت ثُم !
فر احلياِة، ودين ورأيت األموات ِصغارا وِكبارا واِقفني أمام اِهللا، وانفَتحت أسفار، وانفَتح ِسفر آخر هو ِس12

ِب أعماِلِهمسيف األسفاِر حب كتوبا هو مِمم ةُ 13. األمواتواهلاوي املوت فيِه، وسلَّم الَّذين األموات البحر وسلَّم



هذا هو املوت . وطُِرح املوت واهلاويةُ يف بحريِة الناِر14. ودينوا كُلُّ واِحٍد حبسِب أعماِلِه. األموات الَّذين فيِهما
  .وكُلُّ من مل يوجد مكتوبا يف ِسفِر احلياِة طُِرح يف بحريِة الناِر15. الثّاين

  
  
  

  أورشليم اجلديدة
21 
1عديف ما ب دال يوج تا، والبحرضاألولَى م ماَء األولَى واألرضةً، ألنَّ السا جديدةً وأرضمساًء جديد رأيت وأنا 2. ثُم
وِمسعت 3. وحنا رأيت املدينةَ املُقَدسةَ أورشليم اجلديدةَ ناِزلَةً ِمن السماِء ِمن ِعنِد اِهللا مهيأةً كعروٍس مزينٍة لرجِلهاي

شعبا، واُهللا نفسه هوذا مسكَن اِهللا مع الناِس، وهو سيسكُن معهم، وهم يكونونَ له : "صوتا عظيما ِمن السماِء قائالً
وسيمسح اُهللا كُلَّ دمعٍة ِمن عيوِنِهم، واملوت ال يكونُ يف ما بعد، وال يكونُ حزنٌ وال صراخ 4. ها هلُميكونُ معهم إلَ

تضاألولَى قد م ألنَّ اُألمور ،عديف ما ب عرِش5". وال وجعلى الع وقالَ اجلاِلس" : عاها أنا أصنيٍء جديدكُلَّ ش ."!
 أنا. أنا هو األِلف والياُء، الِبدايةُ والنهايةُ! قد متَّ: "ثُم قالَ يل6". فإنَّ هِذِه األقوالَ صاِدقَةٌ وأمينةٌ: اكتب: "وقالَ يلَ

وأما 8. ها وهو يكونُ يلَ ابنا إلَمن يغِلب يِرثْ كُلَّ شيٍء، وأكونُ له7. وِع ماِء احلياِة مجاناأُعطي العطشانَ ِمن ينبـ
اخلائفونَ وغَري املؤِمنني والرِجسونَ والقاِتلونَ والزناةُ والسحرةُ وعبدةُ األوثاِن ومجيع الكَذَبِة، فنصيبهم يف البحريِة 

  ".املُتِقدِة بناٍر وِكربيٍت، الَّذي هو املوت الثّاين
  رض اجلديدةالسماء اجلديدة واأل

ثُم جاَء إلَي واِحد ِمن السبعِة املَالئكَِة الَّذين معهم السبعةُ اجلاماِت املَملوِة ِمن السبِع الضرباِت األخريِة، وتكَلَّم معي 9
 عاٍل، وأراين املدينةَ العظيمةَ وذَهب يب بالروِح إىل جبٍل عظيٍم10". هلُم فأُريك العروس امرأةَ اخلَروِف: "قائالً

. هلا مجد اِهللا، ولَمعانها ِشبه أكرِم حجٍر كحجِر يشٍب بلّوري11أورشليم املُقَدسةَ ناِزلَةً ِمن السماِء ِمن ِعنِد اِهللا، 
12ا، وعلى األبواِب اثنا عشباب روعاٍل، وكانَ هلا اثنا عش عظيم ةٌ هي أمساُء وكانَ هلا سوركتوبالكًا، وأمساٌء مم ر

رعش يين إسرائيلَ اِلاثناجلَنوِب ثَالثَةُ أبواٍب، 13. أسباِط ب ماِل ثَالثَةُ أبواٍب، وِمنالش رِق ثَالثَةُ أبواٍب، وِمنالش ِمن
. ها أمساُء رسِل اخلَروِف اِلاثني عشروسور املدينِة كانَ له اثنا عشر أساسا، وعلَي14. وِمن الغرِب ثَالثَةُ أبواٍب

واملدينةُ كانت 16. والَّذي كانَ يتكَلَّم معي كانَ معه قَصبةٌ ِمن ذَهٍب لكَي يقيس املدينةَ وأبوابها وسورها15
الطّولُ والعرض واِلارِتفاع . ر ألف غَلوٍةفقاس املدينةَ بالقَصبِة مسافَةَ اثني عش. موضوعةً مربعةً، طولُها بقَدِر العرِض

وكانَ بناُء سوِرها ِمن يشٍب، 18. ِمئَةً وأربعا وأربعني ِذراعا، ِذراع إنساٍن أِي املَالك: وقاس سورها17. متساويةٌ
قيجاٍج نز ِشبه قين بةٌ بك19ُ. واملدينةُ ذَهنيزسوِر املدينِة م ٍر كرٍميوأساساتجلّ ح .شبلُ ياألو الثّاين . األساس

قأزر ياقوت .ضأبي قيقالثّاِلثُ ع . ذُبايب درمز اِبع20الرقيقيع عزج اخلاِمس  .رأمح قيقع اِدسالس . اِبعالس
درجبز .ِسلقي درمز الثّاِمن .أصفَر ياقوت اِسعالت . العاِشررأخض قيقأمساجنوينٌّ. ع راحلادي عش . رالثّاين عش



شتمٍة21. جٍة واِحدلؤلؤ األبواِب كانَ ِمن ةً، كُلُّ واِحٍد ِمنةَ لؤلؤرتا عشا اثنباب رواِلاثنا عش . باملدينِة ذَه وسوق
.  القاِدر على كُل شيٍء، هو واخلَروف هيكَلُهاومل أَر فيها هيكَالً، ألنَّ الرب اَهللا22. نقي كزجاٍج شفّاٍف

ومتشي 24. واملدينةُ ال حتتاج إىل الشمِس وال إىل القَمِر ليضيئا فيها، ألنَّ مجد اِهللا قد أنارها، واخلَروف ِسراجها23
وأبوابها لن تغلَق ارا، ألنَّ ليالً ال 25. هاشعوب املُخلَّصني بنوِرها، وملوك األرِض يجيئونَ مبجِدِهم وكرامِتِهم إلي

إليها26. يكونُ هناك ِتِهمِم وكرامجِد اُألمجيئونَ مبا، إالَّ 27. ويا وكِذبِجسر عصنوال ما ي ِنسيٌء دلها شدخي ولَن
  .املَكتوبني يف ِسفِر حياِة اخلَروِف

  
  

  ر احلياة
22 
1ا ِمنا صافير رِش اِهللا واخلَروِفوأراينع ا ِمنلّوٍر، خاِرجا كب2.  ماِء حياٍة الِمع هِر ِمنيف وسِط سوِقها وعلى الن 

وال 3. هنا وِمن هناك، شجرةُ حياٍة تصنع اثنتي عشرةَ ثَمرةً، وتعطي كُلَّ شهٍر ثَمرها، وورق الشجرِة لِشفاِء اُألمِم
وهم سينظُرونَ وجهه، وامسه على 4. وعرش اِهللا واخلَروِف يكونُ فيها، وعبيده يخِدمونه. ا يف ما بعدتكونُ لَعنةٌ م
اإلل5َ. ِجباِهِهم بمٍس، ألنَّ الرحتاجونَ إىل ِسراٍج أو نوِر شوال ي ،مِلكونَ وال يكونُ ليلٌ هناكم سيوه ،علَيِهم نريي ه

  .ينإىل أبِد اآلِبد
ه األنبياِء الِقديسني أرسلَ مالكَه ليري عبيده ما ينبغي أنْ يكونَ والرب إلَ. هِذه األقوالُ أمينةٌ وصاِدقَةٌ: "ثُم قالَ يل6

  ".سريعا
  املسيح آت سريعا

 ."طوبى ملَن يحفَظُ أقوالَ نبوِة هذا الِكتاِب. ها أنا آيت سريعا"7

8نهذاوأنا يوح عسموي نظُرريين . ا الَّذي كانَ يِرجلَِي املَالِك الَّذي كانَ ي أمام دألسج رترخ ،ظَرتون ِمسعت وحني
اسجد . ألني عبد معك ومع إخوِتك األنبياِء، والَّذين يحفَظونَ أقوالَ هذا الِكتاِب! ال تفعلْ! انظُر: "فقالَ يل9َ. هذا
ومن هو . من يظِلم فليظِلم بعد11. ال ختِتم على أقواِل نبوِة هذا الِكتاِب، ألنَّ الوقت قريب: "لَ يلوقا10!". ِهللا

عدب سجنتفلي ِجسن .عدب ررفليتب هو بار نوم .عدب سفليتقَد سقَدهو م نوم."  
أنا األِلف والياُء، الِبدايةُ والنهايةُ، 13. ي كُلَّ واِحٍد كما يكونُ عملُهوها أنا آيت سريعا وأُجريت معي ُألجاز"12

لُ واآلِخر14". األولكَي عونَ وصاياهصني ى للَّذيناألبواِب إىل  طوب لوا ِمندخِة احلياِة، ويرجعلى ش مهلطانيكونَ س
 .ةَ والزناةَ والقَتلَةَ وعبدةَ األوثاِن، وكُلَّ من يِحب ويصنع كِذباألنَّ خاِرجا الِكالب والسحر15املدينِة، 

  ".كوكَب الصبِح املُنري. أنا أصلُ وذُريةُ داود. أنا يسوع، أرسلت مالكي ألشهد لكُم ِذِه اُألموِر عن الكَنائِس"16
ومن يِرد فليأخذْ ماَء حياٍة . ومن يعطَش فليأِت!". تعالَ: " يسمع فليقُلْومن!". تعالَ: "والروح والعروس يقوالِن17

 .مجانا



إنْ كانَ أحد يزيد على هذا، يزيد اُهللا علَيِه الضرباِت املَكتوبةَ : ألني أشهد لكُلّ من يسمع أقوالَ نبوِة هذا الِكتاِب18
   كانَ أحد يحِذفوإن19ْ. يف هذا الِكتاِب

 
  .ِمن أقواِل ِكتاِب هِذِه النبوِة، يحِذف اُهللا نصيبه ِمن ِسفِر احلياِة، وِمن املدينِة املُقَدسِة، وِمن املَكتوب يف هذا الِكتاِب

 .تعالَ أيها الرب يسوع. آمني". أنا آيت سريعا! نعم:"يقولُ الشاِهد ذا20

21ِنعماملَسيِح مع مجيِعكُم سوعنا يبةُ ر .آمني. 
 
 
 


