
 الرْؤيـا

  
 مقدمة

١ 

وعيسى . هذه هي الرْؤيا الَّتي َأعطَاها اُهللا ِلعيسى الْمسيحِ، ِليكْشفَ ِلعبِيده عن ُأمورٍ ال بد َأن تَحدثَ عن قَرِيب١ٍ
فَهذه هي كَلمةُ اِهللا، ورِسالَةُ عيسـى .  بِكُلِّ ما رآهويوحنَّا َأخْبر٢َأعلَنَها بَِأن َأرسَل مالكَه ِإلَى عبده يوحنَّا، 

هنيًئا ِلمن يقْرُأ كَالم هذه النُّبوة، وهنيًئا ِلمن يسمعون ويعملُون بِما جاء فيها، َألن ساعةَ ِإتْمامها ٣. الْمسيحِ
 .اقْتَربتْ
 تحية

٤نم :نَّايا: ِإلَى. وحيآس ةقَاطَعي مف يننْؤمالْم اتاعمعِ جبس . كَانو كَاِئن وي هالَّذ نم المالسو ةُ لَكُممالنِّع
 ،هشرع امي قُدالَّت ةعباحِ السواَألر نمي، وْأتيسين٥ِواَألم ديحِ الشَّاهسـى الْميسع نمو نم قَام نِل مَأو ،

وجعلَنَا مملَكَةً من الَْأحبارِ ِلنَخْدم ٦هو الَّذي يحبنَا وقَد حررنَا من ذُنُوبِنَا بِدمه، . الْموت، ورِئيسِ ملُوك اَألرضِ
اهاَهللا َأب .يناآلبِد دةُ ِإلَى َأبرالْقُدالُل والْج فَلَه.ـينآم .  

وتَنُوح بِسببِه كُلُّ شُعوبِ . ِإن عيسى قَادم مع السحابِ، ويراه الْكُلُّ، ويراه حتَّى الَّذين طَعنُوه! انْتَبِهوا٧
  .نَعم آمين. اَألرضِ

٨لَى اِإللَهوقَاَل الْم" :اءالْيَأنَا اَألِلفُ و ".و الْكَاِئن وفّهلَى كُلِّ شَيءع يرالْقَد وهي، وْأتيسو كَان. 
٩ ةزِيري جـى، كُنْتُ فيسِل عَأج نرٍ مباِل بِصمتي االحفو لَكَةمي الْمفي اَأللَمِ وف شَرِيكُكُمو ،نَّا َأخُوكُموحَأنَا ي

دَأشْهاِهللا، و ةمي بِكَلَألنِّي ُأنَاد سطْمابارهى جيساِئي ١٠.  بِعرتُ وعماِهللا، فَس وحر لَيلَّ عح ديمِ السوي يفو
 وقب توا كَصتًا قَوِيوقُوُل١١صي" : سي َأفَاسي فعِ الَّتبالس اتاعمِإلَى الْج لْهسَأرتَابٍ، وي كف اها تَرم اُكْتُب

فَلَما . فَالْتَفَتُّ َألرى صوتَ منِ الَّذي كَان يكَلِّمني١٢." امس وثياتْرا وساردس وفيالدلْفيا ولَاودكيةَوِإزمير وبرغَ
 ثَوبا طَوِيال، وحوَل وفي وسطها واحد يشْبِه الَّذي صار بشَرا يرتَدي١٣الْتَفَتُّ رَأيتُ سبعةَ مصابِيح من ذَهبٍ، 

ورِجاله ١٥. وشَعر رْأسه َأبيض كَالصوف ونَاصع كَالثَّلْجِ، وعينَاه كَشُعلَة ملْتَهِبة١٤. صدرِه حزام من ذَهبٍ
غَزِير اهيم توكَص تُهوصقُوٍل بِالنَّارِ، وصم ياسٍ نَقانِ كَنُحعتَلْم١٦. ة نم جخْريومٍ، وةُ نُجعبنَى سمالْي هدي يفو

  .فَمه سيفٌ قَاطع بِحدينِ، ووجهه كَالشَّمسِ في َأبهى نُورِها
١٧تيكَالْم هيمقَد نْدتُ عقَعو ،تُهَأيا رقَاَل. فَلَمو لَينَى عمالْي هدي عضال: "فَوراآلخُل وَأنَا ١٨.  تَخَفْ َأنَا اَألو

يالْح .ِاتوالَمِ اَألمعو توالْم يحفَاتي مدبِيو ،يناآلبِد دِإلَى َأب يح نِّي اآلنتًا، لَكي١٩. كُنْتُ م ،تَهَأيا رم فَاكْتُب



ذَِلك دعثُ بدحيا سمو ،ثُ اآلندحا يم٢٠. وابِيحِ هصمنَى، ومي الْيدي يا فتَهَأيي رالَّت ةعبومِ السالنُّج رس وذَا ه
ةعببِ السالذَّه :عباتُ الساعمالْج يةُ هعبالس ابِيحصالْمعِ، وبالس اتاعمالِئكَةُ الْجم يةُ هعبالس ومالنُّج.  

 

 أفاسس

٢ 

ب ِإلَى مالك جماعة الْمْؤمنين في َأفَاسس، هذه رِسالَةُ الَّذي يمسك النُّجوم السبعةَ في يمينه، ويمشي بين اُكْتُ"١
ةعببِ السابِيحِ الذَّهص٢: مكربصو كادجِهو الَكمارِفٌ َأعال. َأنَا ع ارِفٌ َأنَّكَأنَا عو َأنَّكو ،اريقُ اَألشْرتُط 

َأنْتَ صبور واحتَملْتَ الْكَثير من ٣. اخْتَبرتَ الَّذين يقُولُون ِإنَّهم رسٌل، ولَكنَّك وجدتَ َأنَّهم كَذَبةٌ ولَيسوا رسال
بتَتْع لَمي ومِل اسَأج.  

٤" َألنَّك كلَيع بتنِّي َأعاُألولَىلَك تَكبحكْتَ مي ٥. تَراَل الَّتمِل اَألعماعو تُبقَطْتَ، وا سَل مكُنْتَ قَب نَأي فَاذْكُر
 َأنَّك ِإنَّما يسرني فيك٦. وِإال فَِإن كُنْتَ ال تَتُوب، آتي ِإلَيك وُأزِيُل مصباحك من مكَانه. كُنْتَ تَعملُها من قَبُل

يا من لَكُم آذَان، اسمعوا ما يقُولُه روح اِهللا ِلجماعات ٧. تَكْره َأعماَل النِّقُوالوِيين الَّتي َأكْرهها َأنَا َأيضا
يننْؤمالْم !نَّةي جي فالَّت اةيالْح ةرشَج نْأكَُل مي َأن يهطُأع بغْلي ناِهللام . 
 إزمير

٨"اةيِإلَى الْح ادع اتَ ثُمي مرِ، الَّذاآلخِل والَةُ اَألورِس هذه ،يرمي ِإزف يننْؤمالْم ةاعمج الكِإلَى م اكْتُبَأنَا ٩: و
يغَن يقَةقي الْحف َأنَّك عالْفَقْرِ، مو يقالض ني متُقَاس ارِفٌ َأنَّكع . قُولُوني ينالَّذ كلَيع فْتَرِي بِها يارِفٌ مَأنَا عو

ال تَخَفْ من الْعذَابِ الَّذي ينْتَظرك، فَِإن ِإبليس سيلْقي ١٠. ِإنَّهم يهود وهم غَير يهود، بْل هم حزب الشَّيطَانِ
فَكُن َأمينًا حتَّى الْموت، وَأنَا ُأعطيك ِإكْليَل . حنَكُم، وتُقَاسون االضطهاد عشَرةَ َأيامٍبعضا منْكُم في السجنِ ِليمتَ

اةي١١. الْحيننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُها يوا معمسا ،آذَان لَكُم نا مي !والْم يهْؤذال ي ،بغْلي نيمتُ الثَّان.  
  برغامس

َأنَا ١٣: واكْتُب ِإلَى مالك جماعة الْمْؤمنين في برغَامس، هذه رِسالَةُ صاحبِ السيف الْقَاطعِ ذي الْحدينِ"١٢
تَمسك بِاسمي، ولَم تُنْكر ِإيمانَك بِي، حتَّى ولَكنَّك م. عارِفٌ الْمكَان الَّذي تَسكُن فيه، هنَاك يوجد عرشُ الشَّيطَانِ

طَانالشَّي كُنسثُ ييح كُمنْدَل عقُتو انَةِلي بَِأم ي شَهِدالَّذ اسيبامِ َأنْتي َأيف.  
١٤"بذْهم ونعتْبالنَّاسِ ي ضعب كنْدع يال َألنقَل كلَيع بتنِّي َأعي لَكنا ِلبفَخ بنْصي االقَ َأنب لَّمي عالَّذ املْعب 

وعنْدك َأنْتَ َأيضا بعض النَّاسِ يتْبعون مذْهب ١٥. ِإسراِئيَل، فََأكَلُوا من الطَّعامِ الْمقَدمِ ِلَألصنَامِ وارتَكَبوا الْفسقَ
ينِإال١٦. النِّقُوالوِيو يفَتُبي فَمي فالَّذ فيبِالس النَّاس ُؤالءه ارِبا، ُألحرِيعس كي ِإلَي١٧.  آت ،آذَان لَكُم نا مي

يننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُها يوا معمسا !اءضياةً بصا حضَأيو ،يخْفالْم نالْم نم يهطُأع بغْلي نم 
نَالُهي يِإال الَّذ دَأح رِفُهعال ي يددج ما اسهلَيع كْتُوبم. 



 ثياترا

١٨"مج الكِإلَى م اكْتُباتْويي ثف يننْؤمالْم ةاع الهرِجكَلَهِيبِ نَارٍ، و نَاهيي عنِ اِهللا، الَّذالَةُ ابرِس هذا، هر
ياسِ النَّق١٩: كَالنُّح،كربصو تَكيحتَضو انَكِإيمو ،تَكبحمو الَكمارِفٌ َأعَأنَا ع  نم نسةَ َأحيراَألخ الَكمَأع َأنو

 .اُألولَى
٢٠"هةٌ، وا نَبِيي تَقُوُل ِإنَّهابَِل الَّتِإيز َأةرالْم عُل ماهتَتَس َألنَّك كلَيع بتنِّي َأعلَك َأن مهلِّمي، فَتُعبِيدلُِّل بِعتُض ي

وقَد َأعطَيتُها مهلَةً ِلتَتُوب، ولَكنَّها تَرفُض َأن تَتُوب عن ٢١. ويْأكُلُوا من الطَّعامِ الْمقَدمِ ِلَألصنَامِ يرتَكبوا الْفسقَ
 الْمرضِ، وَأطْرح الَّذين يفْسقُون معها في ضيق شَديد، ِإن لَم يتُوبوا عنِ ِلذَِلك سَأطْرحها في فراش٢٢ِ. فسقها

فَتَعرِفُ كُلُّ جماعات الْمْؤمنين َأنِّي َأنَا الَّذي َأخْتَبِر الْقُلُوب . وُأهلك َأوالدها بِالْموت٢٣االشْتراك في َأعماِلها، 
  .فْكَار، وُأجازِي كُلَّ واحد حسب َأعماِلهواَأل
را، َأنْتُم الَّذين ال تَقْبلُون هذَا الْمذْهب، وال تَعلَّمتُم ما يسميه الْبعض َأسرار الشَّيطَانِ ثياتَْأما باقي الَّذين في "٢٤

يقَةَ، فَِإنِّي َأقُوُل لَكُممالْع ،ال آخَرمح كُملَيع ع٢٥ ِإني ال َأضيآت ِإلَى َأن كُمنْدا عكُوا بِمس٢٦. فَقَطْ تَم بغْلي نم
مها فَيحكُ. كَما تَسلَّمتُ َأنَا سلْطَانًا من َأبِي٢٧ويستَمر في خدمتي ِإلَى النِّهاية، ُأعطيه سلْطَانًا علَى الشُّعوبِ، 

يا من لَكُم آذَان، اسمعوا ما ٢٩.وُأعطيه َأيضا نَجم الصبح٢٨ِ. بِعصا من حديد ويحطِّمها مثَْل آنية من فَخَّارٍ
يننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُهي!  

 

 ساردس

٣ 

١"ْؤمالْم ةاعمج الكِإلَى م اكْتُبولَه نالَةُ مرِس هذه ،سداري سف ينةُ نعبالس ومالنُّجةُ وعباِهللا الس احوَأنَا : َأر
الَكمارِفٌ َأعتٌ. عيم يقَةقي الْحف نَّكلَك ،يمِ َأنْتَ حوتَ، َألنِّي٢. بِاالسمي َل َأنقَب لَك يقا بشْ مَأنْعقَّظْ وتُ تَيدجو 

فَِإن كُنْتَ ال تَصحو، . اُذْكُر كَيفَ قَبِلْتَ الرسالَةَ لَما سمعتَها وَأطعها وتُب٣. َأعمالَك غَير كَاملَة في نَظَرِ ِإلَهِي
  .آتي علَيك كَما يْأتي ِلص، في ساعة ال تَعرِفُها

٤"داري سف كنْدع نلَك،مهابيوا ثسنَجي لَم ينيلقَل س ذَِلك قُّونتَحسي مَألنَّه اءضيابٍ بيي ثي فعم شُونميس مفَه .
يا من ٦. ي ومالِئكَتهمن يغْلب يلْبس ثَوبا َأبيض مثْلَهم، وال َأمسح اسمه من كتَابِ الْحياة، بْل َأشْهد لَه قُدام َأب٥ِ

يننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُها يوا معمسا ،آذَان لَكُم!  
  فيالدلفيا

ود، يفْتَح فَال واكْتُب ِإلَى مالك جماعة الْمْؤمنين في فيالدلْفيا، هذه رِسالَةُ الْقُدوسِ الْحقِّ الَّذي معه مفْتَاح دا"٧
دَأح فْتَحقُ فَال يغْليو ،دقُ َأحغْلرِ ٨: يتُنْك لَمي وتمتَ كَلَأطَع نَّكيطَةٌ، لَكسب تَكقُو َأن عمو ،الَكمارِفٌ َأعَأنَا ع

قَهغْلي َأن دَأح رقْدا ال يابب تُ لَكفَتَح ي، ِلذَِلكم٩. اسَأم مِإنَّه قُولُوني ينطَانِ، الَّذبِ الشَّيزِإلَى ح وننْتَمي ينا الَّذ



تُكببَأنِّي َأح رِفُونعيو كيمقَد نْدع وندجسيو ْأتُوني ملُهعَأجفَس ،ونبكْذْل يب ودهي رغَي مهو وده١٠. ي َألنَّكو
 وصبرتَ، فََأنَا َأيضا سَأحفَظُك في ساعة الْمحنَة الَّتي ستَْأتي علَى الْعالَمِ كُلِّه ِلتَمتَحن سكَّان عملْتَ بِكَالمي

  .اَألرضِ
١١"يلَكِإكْل دَأح لُبسِلئال ي كنْدا عبِم كسا، تَمرِيعس م١٢. َأنَا قَادلُهعَأجس بغْلي نقَى مبِإلَهِي فَي تيي با فودمع 

هنَاك ِإلَى اَألبد، وسَأكْتُب علَيه اسم ِإلَهِي واسم مدينَة ِإلَهِي، الْقُدسِ الْجديدة الَّتي تَنْزُِل من السماء من عنْد ِإلَهِي، 
يددالْج يما اسضَأي هلَيع َأكْتُبس١٣. وييننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُها يوا معمسا ،آذَان لَكُم نا م!  

 الودكية

١٤" يقَةِل خَلَأص ،قادينِ الصاَألم دينِ، الشَّاهالَةُ اَألمرِس هذةَ، هيكي لَاودف يننْؤمالْم ةاعمج الكِإلَى م اكْتُبو
لَكن َألنَّك فَاتر، ال حار وال ١٦. لَيتَك كُنْتَ بارِدا َأو حارا. نَا عارِفٌ َأعمالَك، وَأنَّك ال بارِد وال حارَأ١٥: اِهللا

َأنْتَ ال تَعلَم َأنَّك باِئس فَ. َأنَا غَني واغْتَنَيتُ وال ينْقُصني شَيء: َأنْتَ تَقُوُل١٧. بارِد، فََأنَا سَأتَقَيُؤك من فَمي
انيرعى ومَأعو يرفَقو يشَق١٨. و اءضيا بابيثقٍّ، وبِح يتَغْتَن ى بِالنَّارِ، ِلكَينَقا مبنِّي ذَهم تَشْتَرِي َأن كحَأنْص

  .بِه عينَيك ِلكَي تَرىتَلْبسها فَتَستُر عريك الْمخْجَِل، وكُحال تُكَحُل 
١٩"هبُأح نكُلَّ م بُأَؤدخُ وبَأنَا ُأو .تُبو سمي ٢٠. فَتَحتوص دَأح عمس قُ، ِإنَأطْرابِ ولَى الْبفٌ عاقنَا وَأنَا ه

 ُأجلسه معي علَى عرشي، كَما غَلَبتُ َأنَا وجلَستُ مع من يغْلب٢١. وفَتَح الْباب، َأدخُُل وَأتَعشَّى معه وهو معي
هشرلَى ع٢٢. َأبِي عيننْؤمالْم اتاعماِهللا ِلج وحر قُولُها يوا معمسا ،آذَان لَكُم نا مي"!  

 

 عرش اهللا

٤ 

١مي السا ففْتُوحا مابا بْؤيي الرتُ فَأير ثُمقُوُل. اءي تُهعـمس ،وقثُْل بم وهُل وقَب ني مني كَلَّمتُ الَّذوالصو :
وفي الْحاِل، حلَّ علَي الروح، ورْأيتُ عرشًا في السـماء، ٢." اصعد ِإلَى هنَا فَُأرِيك ما البد َأن يحدثَ بعد هذَا"

لَيع سلجي داحو ر٣ِهماَألح يققالْعاسِ وتََألَّقُ كَالْمرِ. ياَألخْض درمكَالز هنْظَرمو حقُز سشِ قَورَل الْعوحو .
٤اءضيا بابيث ينخًا البِسشَي ونشْرعةٌ وعبا َأرهلَيشًا عرع ونشْرعةٌ وعبشِ َأرريطُ بِالْعحيو هِمُؤوسلَى رعو 

وخَرجتْ من الْعرشِ بروقٌ وَأصواتٌ ورعود، وقُدام الْعرشِ سبعةُ مشَاعَل نَارٍ متَّقدة هي ٥. تيجان من ذَهبٍ
وفي الْوسط حوَل الْعرشِ َأربعةُ . جاجٍ كَالْبِلَّورِثُم قُدام الْعرشِ َأيضا ما يشْبِه بحرا من ز٦. َأرواح اِهللا السبعةُ

خَلْف نمامٍ وقُد نونِ ميبِالْع ةلُوءمم ةيح ٧. كَاِئنَات الثَّاِلثُ لَهو ،رالثَّو شْبِهي يالثَّانو ،ـداَألس شْبِهُل ياَألو الْكَاِئن
الرـانٍ، وِإنْس هجوالطَّاِئر رالنَّس شْبِهي ٨. ابِع لُوءمم وهو ةحنتَّةُ َأجس ا لَهنْهم داحةُ، كُلُّ وعبالْكَاِئنَاتُ اَألر هذهو

دوس، الْمولَى اِإللَه الْقَدير قُدوس، قُدوس، قُ: "وهي تُغَنِّي لَيَل نَهار بِال تَوقُّف. بِالْعيونِ من الْخَارِجِ ومن الداخِل
  ."الَّذي كَان وهو كَاِئن وسيْأتي



٩ ،يناآلبِد دِإلَى َأب يشِ، الْحرلَى الْعاِلسِ عِللْج دمالْحةَ وامالْكَرالَل والْكَاِئنَاتُ الْج هذي هطا تُعمنْدع١٠و كَعري
ةُ والْعشْرون ويتَعبدون ِللْجاِلسِ علَى الْعرشِ، الْحي ِإلَى َأبد اآلبِدين، ويطْرحون تيجانَهم قُدام اَألربع الشُّيوخُ

قُولُوني مهو هشرةَ، َألنَّ"١١: عرالْقُدةَ وامالْكَرالَل وقُّ الْجتَحنَا َأنْتَ تَسِإلَهنَا وبا ري يهو اءخَلَقْتَ كُلَّ اَألشْي ك
كتادةٌ بِِإرودجومكَاِئنَةٌ و".  

  
 والكتاب حمل الفداء

٥ 

١ ةعبا بِسخْتُوممِل واخالد نمالْخَارِجِ و نم يها فكْتُوبا متَابشِ، كرلَى الْعاِلسِ عنَى ِللْجمالْي دي الْيتُ فَأير ثُم
فَلَم يقْدر َأي ٣" ه؟ خُتُوم الْكتَابِ ويفْتَحمن يستَحقُّ َأن يفُك: "ورَأيتُ مالكًا قَوِيا ينَادي بِصوت عاٍل٢. مٍخُتُو

فََأخَذْتُ َأبكي بكَاء ٤. هواحد ال في السماء وال علَى اَألرضِ وال تَحتَ اَألرضِ َأن يفْتَح الْكتَاب وينْظُر ما في
يها فم نْظُريو تَابالْك فْتَحي قُّ َأنتَحسي نم دوجي لَم ا، َألنَّهيدوخ٥ِ. شَدالشُّي نم داحفَقَاَل ِلي و" :كال تَب . َألن

 غَلَب قَد ،داويَل دلوذَا، سهي قَبِيلَة ني مالَّذ دةَاَألسعبالس هخُتُومو تَابالْك فْتَحي َأن رقَاد وهو".  
٦ كََأنَّه شَكْلُهوخِ، وبِالشُّيو ةعباَألر ةيالْح فُوفٌ بِالْكَاِئنَاتحم وهشِ، ورالْع طسي وفًا فاقو اءدَل الْفمتُ حَأير ثُم

فَتَقَدم وَأخَذَ ٧. ، ولَه َأيضا سبع َأعينٍ هي َأرواح اِهللا السبعةُ الَّتي َأرسلَها ِإلَى الدنْيا كُلِّهاذُبِح، ولَه سبعةُ قُرونٍ
وركَع الشُّيوخُ اَألربعةُ فَلَما َأخَذَه، ركَعت الْكَاِئنَاتُ اَألربعةُ، ٨. الْكتَاب من الْيد الْيمنَى ِللْجاِلسِ علَى الْعرشِ

اءدِل الْفمح امقُد ونشْرالْعو . اءعد خُورِ، َأيةٌ بِالْبملُوءبٍ مذَه نم كُُؤوسةٌ ويثَارق منْهم داحكُلِّ و عم كَانو
يناِلحة٩ً. الصيددةً جيا ُأغْنغَنَّوو" :قٌّ َأنتَحسَأنْتَ م ،كفي سالَّذ كمبِدتَ، وذُبِح َألنَّك ،هخُتُوم تَفْتَحو تَابتَْأخُذَ الْك 

 ،ةُأمبٍ وشَعو لُغَةو كُلِّ قَبِيلَة نا مُأنَاس تَ ِللهي١٠اشْتَر كُونلميسنَا، ووا ِإلَهمخْدارِ ِليبالَْأح نلَكَةً ممم ملْتَهعجو
  ."ى اَألرضِعلَ
وتَقُوُل ١٢. وفي الرْؤيا سمعتُ تَرتيَل الْماليينِ من الْمالِئكَة وهي تُحيطُ بِالْعرشِ وبِالْكَاِئنَات الْحية والشُّيوخ١١ِ

روةَ والْحكْمةَ والْقُدرةَ والْكَرامةَ والْجالَل حمُل الْفداء الَّذي ذُبِح يستَحقُّ َأن ينَاَل الْقُوةَ والثَّ: "بِصوت عاٍل
دمالْح١٣." و خْلُوقَاترِ، كُلَّ الْمحي الْبفضِ وتَ اَألرتَحضِ ولَى اَألرعو اءمي السف خْلُوقَاتتُ كُلَّ الْمعمس ثُم

." رامةُ والْجالُل والْقُدرةُ ِللْجاِلسِ علَى الْعرشِ، وِلحمِل الْفداء، ِإلَى َأبد اآلبِدينالْحمد والْكَ: "في الْكَونِ كُلِّه تَهتفُ
  .وركَع الشُّيوخُ وتَعبدوا." آمين: "وهنَا ردت الْكَاِئنَاتُ الْحيةُ اَألربعة١٤ُ
 



 حمل الفداء يفتح الختوم السبعة

٦ 

١ر ثُم توقُوُل بِصي ةعباَألر ةيالْح الْكَاِئنَات نا مداحتُ وعمسو ،ةعبَل الْخُتُومِ السَأو فْتَحي اءدَل الْفمتُ حَأي
دعاَل: "كَالر٢." تَع،ضيا َأبسي فَرامتُ قُدَأيفَر تَاج يطا، فَُأعسُل قَومحي هباكرو دعا برنَص رِزحي جخَرا و
 .نَصرٍ

فَخَرج فَرس آخَر، لَونُه َأحمر، ٤." تَعاَل: "ولَما فَتَح حمُل الْفداء الْخَتْم الثَّاني، سمعتُ الْكَاِئن الثَّاني يقُوُل٣
اَألر نم المالس نْزِعي ةَ َأنرنَاَل الْقُد هباكراوضعب مهضعقْتُُل بي َل النَّاسعجيا. ضِ وفًا كَبِيريس يطفَُأع.  

فَرَأيتُ قُدامي فَرسا َأسود، وراكبه ." تَعاَل: "ولَما فَتَح حمُل الْفداء الْخَتْم الثَّاِلثَ، سمعتُ الْكَاِئن الثَّاِلثَ يقُوُل٥
حفْنَةُ الْقَمحِ بِدينَارٍ، : "وسمعتُ ما يشْبِه صوتًا من بينِ الْكَاِئنَات الْحية اَألربعة يقُوُل٦. نًا في يدهيحمُل ميزا

  ."وثَالثُ حفَنَات الشَّعيرِ بِدينَارٍ، َأما الزيتُ والْخَمر فَال تَضرهما
فَرَأيتُ قُدامي فَرسا شَاحب ٨." تَعاَل: "لْفداء الْخَتْم الرابِع، سمعتُ صوتَ الْكَاِئنِ الرابِعِ يقُوُلولَما فَتَح حمُل ا٧

اتواَألم الَمع هعتْبيتُ ووالْم هماس هباكرنِ، واللَّو .عِ سبر ةادلْطَةُ ِإلبا السمتْ لَهيطُأعو فيضِ، بِالسكَّانِ اَألر
ةارِيضِ الضوشِ اَألرحبِوِإ وبالْووعِ والْجو.  

٩انِ نُفُوسبالْقُر ةنَصتَ متُ تَحَأير ،سالْخَام الْخَتْم اءدُل الْفمح ا فَتَحلَمو  ةادالشَّهاِهللا و ةمبِ كَلبلُوا بِسقُت ينالَّذ
َأيها السيد الْقُدوس الْحقُّ، ِإلَى متَى ال تُعاقب َأهَل الدنْيا، وال تَنْتَقم : "فَصرخُوا بِصوت عاٍل١٠.  شَهِدوهاالَّتي

ليال، حتَّى يتم استشْهاد كُلِّ من فَُأعطي كُلُّ واحد منْهم ثَوبا َأبيض، وقيَل لَهم َأن يصبِروا ق١١َ" منْهم ِلدماِئنَا؟
  .سيقْتَُل مثْلُهم من زمالِئهِمِ واخْوتهِمِ عبِيد الْمسيحِ

يشِ، واحمر وفي الرْؤيا، لَما فَتَح حمُل الْفداء الْخَتْم السادس، تَزلْزلَت اَألرض بِعنْف، واسودت الشَّمس كَالْخ١٢َ
وسقَطَتْ نُجوم السماء ِإلَى اَألرضِ، كَما يسقُطُ التِّين عنْدما تَهز الريح الْعاصفَةُ شَجرةَ ١٣. الْقَمر كُلُّه كَالدمِ

  . من َأماكنهاوطُوِيت السماء كَلُفَافَة، وانْقَلَعتْ كُلُّ الْجِباِل والْجزر١٤ِ. التِّينِ
١٥ نيبو اتغَاري الْمُأوا فخْتَبا ،ركُلُّ حو دبكُلُّ عو ،اءمعالزو اءياَألغْنةُ والْقَادو ،اءظَمالْعضِ واَألر لُوكمو

نَا وَأخْفينَا عن وجه الْجاِلسِ علَى الْعرشِ وعن اُسقُطي علَي: "وهم يقُولُون ِللْجِباِل والصخُور١٦ِصخُورِ الْجِباِل، 
اءدِل الْفمبِ ح؟١٧." غَضهامقَى َأمبي نمو ،اءيمِ جظالْع بِهغَض موي َألن  

 



 ختم عبيد اهللا

٧ 

 اَألربعِ، يمنَعون رِياح اَألرضِ اَألربع فَال تَهب رِيح بعد هذَا رَأيتُ َأربعةَ مالِئكَة واقفين عنْد زوايا اَألرض١ِ
خَتْم اِهللا الْحي، ونَادى بِصوت عاٍل  ثُم رَأيتُ مالكًا آخَر قَادما من الشَّرق ومعه٢. علَى بر َأو بحرٍ َأو شَجرٍ
ال تَضروا الْبر وال الْبحر وال الشَّجر : "وقَاَل٣ذين نَالُوا الْقُدرةَ َأن يضروا الْبر والْبحر، ِإلَى الْمالِئكَة اَألربعة الَّ

هِماهلَى جِبِإلَهِنَا ع بِيدع تَّى نَخْتُمَألْف٤ً." ح ينعبَأرةً وعبَأرَئةً وم ،ينخْتُومالْم ددتُ ععمسي وناِئِل بكُلِّ قَب نا م
  .ِإسراِئيَل

من قَبِيلَة يهوذَا اثْنَا عشَر َألْفًا مخْتُومين، ومن قَبِيلَة رُأوبِين اثْنَا عشَر َألْفًا، ومن قَبِيلَة جاد اثْنَا عشَر َألْفًا، ٥
٦نمَألْفًا، و شَراثْنَا ع يرَأش قَبِيلَة نمَألْفًا، و شَرى اثْنَا عنَسم قَبِيلَة نمَألْفًا، و شَرنَفْتَاِلي اثْنَا ع ٧ قَبِيلَة قَبِيلَة نمو

ة زبولُون ومن قَبِيل٨َشمعون اثْنَا عشَر َألْفًا، ومن قَبِيلَة الوِي اثْنَا عشَر َألْفًا، ومن قَبِيلَة يساكَر اثْنَا عشَر َألْفًا، 
  .اثْنَا عشَر َألْفًا، ومن قَبِيلَة يوسفَ اثْنَا عشَر َألْفًا، ومن قَبِيلَة بِنْيمين اثْنَا عشَر َألْفًا

  جمهور غفير في ثياب بيضاء

لَة وشَعبٍ ولُغَة، واقفين قُدام الْعرشِ بعد هذَا نَظَرتُ، فَرَأيتُ جمهورا غَفيرا ال يحصى، من كُلِّ ُأمة وقَبِي٩
النَّجاةُ : "وهم يهتفُون بِصوت عاٍل١٠. وقُدام حمِل الْفداء ، البِسين ثيابا بيضاء ومعهم في َأيديهِم سعفُ النَّخِْل

مشِ، ورلَى الْعاِلسِ عالْج نْدع نم يهاءدِل الْفمح نْدع َل ١١." نوحشِ ورَل الْعوح ينفاقو مالِئكَةُ كُلُّهالْم كَانو
وا ِللهدبتَعشِ ورالْع اموا قُدكَعفَر ،ةعباَألر ةيالْح الْكَاِئنَاتوخِ وقَالُوا١٢. الشُّيو" :ينال! آمالْجو دمُل ِإللَهِنَا الْح

يناآلبِد دةُ ِإلَى َأبرالْقُدةُ والْقُوةُ وامالْكَرو الشُّكْرةُ وكْمالْحو .ينآم".  
َأنْتَ : "فََأجبتُه١٤" هُؤالء الّالبِسون الثِّياب الْبيضاء، من هم؟ ومن َأين جاءوا؟: "فَسَألَني واحد من الشُّيوخ١٣ِ
وقَد غَسلُوا ثيابهم وبيضوها في دمِ حمِل . هُؤالء هم الَّذين جاءوا من الضيق الْعظيمِ: "فَقَاَل ِلي!" م يا سيديَأعلَ

اءداِل١٥. الْفالْجو ،هتيي با فارنَهال ولَي ونَهدبعيشِ اِهللا، ورع امقُد مذَا هِلههتمبِخَي مظَلِّلُهشِ يرلَى الْعع س .
١٦رح ال َأيو سالشَّم مهرِبتَض لَنا، ودطَشُوا َأبعي لَنا ودوا َأبوعجي ١٧. فَلَن طسي وي فالَّذ اءدَل الْفمح َألن

  ."ء الْحي، ويمسح اُهللا كُلَّ دمعة من عيونهِمالْعرشِ يرعاهم، ويهديهِم ِإلَى ينَابِيعِ الْما
 

 الختم السابع

٨ 

١ةاعس فصن الَيوح ،اءمي السكُوتٌ فس ادس ،ابِعالس الْخَتْم اءدُل الْفمح ا فَتَحلَمةَ ٢. وعبالِئكَةَ الستُ الْمَأيرو
  . اِهللا، وقَد ُأعطيتْ لَهم سبعةُ َأبواقالْواقفين في محضرِ



وُأعطي بخُورا كَثيرا ِليقَدمه مع دعاء . وجاء مالك آخَر معه مبخَرةٌ من ذَهبٍ ووقَفَ عنْد منَصة الْقُربان٣ِ
فَتَصاعد من يد الْمالك دخَان الْبخُورِ ومعه دعاء الصاِلحين ِإلَى ٤. م الْعرشِالصاِلحين علَى الْمنَصة الذَّهبِية قُدا

ثُم َأخَذَ الْمالك الْمبخَرةَ، ومَألها من النَّارِ الَّتي علَى الْمنَصة، ورماها ِإلَى اَألرضِ، فَحدثَتْ ٥. محضرِ اِهللا
ودعاٌلرزِلْزوقٌ ورباتٌ ووَأصو . 

 األبواق

 .واستَعد الْمالِئكَةُ السبعةُ الَّذين معهم اَألبواقُ، َألن ينْفُخُوا فيها٦
ثُلُثُ اَألرضِ وثُلُثُ الشَّجرِ فَاحتَرقَ . فَنَفَخَ الْمالك اَألوُل في بوقه، فَوقَع علَى اَألرضِ برد ونَار مخْلُوطَانِ بِدم٧ٍ

رشْبٍ َأخْضكُلُّ عو. 
شَيء كََأنَّه جبٌل كَبِير مشْتَعٌل بِالنَّارِ، وتَحوَل ثُلُثُ الْبحرِ ِإلَى دمٍ،  ونَفَخَ الْمالك الثَّاني في بوقه، فَوقَع في الْبحر٨ِ
٩الْح اتَ ثُلُثُ الْكَاِئنَاتمفُنِوثُلُثُ الس لَكهرِ، وحي الْبي فالَّت ةي. 

ونَفَخَ الْمالك الثَّاِلثُ في بوقه، فَسقَطَ من السماء نَجم عظيم، يتَّقد كََأنَّه شُعلَةٌ من نَارٍ، سقَطَ علَى ثُلُث اَألنْهارِ ١٠
اءنَابِيعِ الْميذَا ال١١. وه ماسو ومِ هنَّج"لْقَمالْع " اءالْم نالنَّاسِ م نم يراتَ كَثملْقَمِ، وا كَالْعرم اءثُلُثُ الْم ارفَص

  .َألنَّه َأصبح مرا
َأظْلَم ثُلُثُها، وَأصبح ثُلُثُ ونَفَخَ الْمالك الرابِع في بوقه، فَضرب ثُلُثَ الشَّمسِ وثُلُثَ الْقَمرِ وثُلُثَ النُّجومِ، ف١٢َ

 .النَّهارِ بِال نُورٍ، وكَذَِلك ثُلُثُ اللَّيِل
الْويُل، الْويُل، الْويُل َألهِل اَألرضِ عنْدما : "ورَأيتُ في الرْؤيا نَسرا طَاِئرا في السماء يصيح بِصوت عاٍل١٣

تُ اَألبوي صودالِئكَةُ الثَّالثَةُيا الْميهنْفُخُ فيي سالَّت اقو". 
  

٩ 

١ةاوِيبِْئرِ الْه فْتَاحم يطُأعضِ، وِإلَى اَألر اءمالس نقَطَ ما سمتُ نَجَأيفَر ،هوقي بف سالْخَام الكنَفَخَ الْم ثُم .
وخَرج ٣.  دخَان كََأنَّه دخَان َأتُونٍ عظيمٍ، فََأظْلَمت الشَّمس والْجو من دخَانِ الْبِْئرِفَلَما فَتَح الْبِْئر، تَصاعد منْها٢

وقيَل لَه َأن ال يْؤذي عشْب ٤. من الدخَانِ جراد وجاء علَى اَألرضِ، وُأعطي قُوةً مثَْل قُوة عقَارِبِ اَألرضِ
فَيعذِّبهم خَمسةَ َأشْهرٍ ٥. رضِ وال الزرع وال الشَّجر، بْل يقْتَصر علَى النَّاسِ الَّذين لَيس علَى جبهتهِم خَتْم اِهللاَأل

مقْتُلُها ال يبِ. ِإنَّمقْرالْع ةعذَابِ لَسثُْل عم وه هببسي يالَّذ ذَابالْع٦. وتَ فَال فوالْم النَّاس طْلُبي قْتالْو ي ذَِلك
منْهتُ موالْم برهتَ، فَيوالْم ننَّوتَمي ،ونَهجِدي.  

٧ هوهجوبٍ، وذَه نانًا ميجت شْبِها يم هُؤوسلَى رتَاِل، عةٌ ِللْقزهجٌل مخَي كََأنَّه ادرالْج نْظَرم كَانشَرِوالْب وهجكَو .
٨ودابِ اُألسكََأنْي نَانُهَأسو ،اءرِ النِّسكَشَع رشَع لَهثُْل ٩. وم هتحنتُ َأجوصو ،يددح نم وعرا دكََأنَّه وعرد لَهو

 ذُيوٌل بِها َأذْنَاب مثُْل ِإبرِ الْعقَارِبِ، وعنْده في ولَه١٠. ضجِيجِ مركَبات حربِية وخَيٍل كَثيرة تَجرِي ِإلَى الْقتَاِل



" َأبدون"وعلَيه ملك هو مالك الْهاوِية، واسمه بِالْعبرِية ١١. ذُيوِله الْمقْدرةُ علَى تَعذيبِ الْبشَرِ خَمسةَ َأشْهرٍ
 ةيونَانبِالْيو"وِليونَأب "كلهَأيِ الْم.  

 .انْتَهت الْكَارِثَةُ اُألولَى، وتَْأتي بعدها كَارِثَتَان١٢ِ
١٣ ةودجوالْم ةبِيانِ الذَّهبالْقُر ةنَصِلم ةعبونِ اَألرالْقُر نم اءتًا جوتُ صعمفَس ،هوقي بف سادالس الكنَفَخَ الْمو

فُك الْمالِئكَةَ اَألربعةَ الْمقَيدين عنْد نَهرِ الْفُرات : "هذَا الصوتُ قَاَل ِللْمالك السادسِ الَّذي معه الْبوق١٤ُ. ِهللاقُدام ا
 اللَّحظَة بِالذَّات بِالساعة والْيومِ والشَّهرِ فَانْفَكَّتْ قُيود الْمالِئكَة اَألربعة، الَّذين كَانُوا مستَعدين ِلهذه١٥." الْكَبِيرِ

ورَأيتُ في ١٧. وُأخْبِرتُ عن عدد جيشِ الْفُرسانِ، فَكَان مَئتَي ملْيونِ فَارِس١٦ٍ. والسنَة، ِلكَي يقْتُلُوا ثُلُثَ الْبشَرِ
هلَيع بِيناكالرَل وا الْخَيْؤيالررِيتبكَالْك اءفْرصو قَاءرزكَالنَّارِ و اءرما حوعرد ينا، فَكَانُوا البِس . ُؤوسرو

فَهلَك ثُلُثُ الْبشَرِ بِهذه الْمصاِئبِ ١٨. الْخَيِل تُشْبِه رُؤوس اُألسود، وتَقْذفُ من َأفْواهها نَارا ودخَانًا وكبرِيتًا
وكَانَتْ قُوةُ الْخَيِل في َأفْواهها وذُيوِلها، َألن ١٩. الث َأيِ النَّارِ والدخَانِ والْكبرِيت الَّتي خَرجتْ من َأفْواههاالثَّ

  .ذُيولَها تُشْبِه الْحيات فَلَها رُؤوس تُْؤذي بِهـا
٢٠مي لَم ينشَرِ الَّذي الْباقبينِ واطالشَّي ةادبع نقَّفُوا عتَوي فَلَم ،يهِمدَأي تْهنَعا صكُوا متْري اِئبِ، لَمصالْم هذوتُوا بِه

كرال تَتَحو عمال تَسى وي ال تَرخَشَبٍ، الَّترٍ وجحاسٍ ونُحو ةضفبٍ وذَه ني منَامِ الَّتاَألص٢١. وي لَموا وتُوب
رِقَةالسنَى والزرِ وحالسنِ الْقَتِْل وع.  

 

 المالك والكتاب الصغير

١٠ 

١حقُز سقَو هْأسلَى رعةً، وابحا سالبِس ،اءمالس نا، نَازِال مقَوِي الكًا آخَرتُ مَأير ثُم . الهرِجسِ وكَالشَّم ههجو
فَوضع رِجلَه الْيمنَى علَى الْبحرِ والشِّماَل علَى الْبر، . وفي يده كتَاب صغير مفْتُوح٢ارٍ، كَعمودينِ من نَ

٣دِئيرِ اَألسةً كَزيمظخَةً عرخَ صرصا. وهاتوةُ بَِأصعبالس ودعالر تدخَ ررا ص٤. فَلَمالر تدا رفَلَم ودع
ةتَابْأتُ ِللْكيةُ، تَهعبقُوُل ِلي. السي اءمالس نتًا موتُ صعمنِّي سظْ : "لَكتَفِل احةُ، بعبالس ودعالر ا قَالَتْهم ال تَكْتُب

  ."بِه سرا
٥ فَعر رالْبرِ وحلَى الْبفًا عاقو تُهَأيي رالَّذ الكالْمواءمالس ونَى نَحمالْي هد٦. ي خَاِلق يناآلبِد دِإلَى َأب يبِالْح مَأقْسو

بْل عنْدما يحين الْوقْتُ ِلينْفُخَ ٧ال مهلَةَ بعد اآلن، : "السماء وما فيها واَألرضِ وما فيها والْبحرِ وما فيه، وقَاَل
 الكاِهللالْم رس متي ،هوقي بف ابِعالس .اءاَألنْبِي هبِيدِلع لَنَهي َأعاِإلنْجِيُل الَّذ وه رذَا السه".  

ي يد الْمالك اذْهب خُذ الْكتَاب الْمفْتُوح الَّذي ف: "والصوتُ الَّذي سمعتُه من السماء كَلَّمني مرةً ُأخْرى وقَاَل٨
رالْبرِ وحلَى الْبع فاقالْو." 



٩يرغالص تَابي الْكنيطعي َأن نْهتُ مطَلَبو الكتُ ِإلَى الْمبفَقَاَل ِلي. فَذَه" : ،كتدعم يا فركُون ميس ،كُلْهو خُذْه
فََأخَذْتُ الْكتَاب الصغير من يد الْمالك وَأكَلْتُه، فَكَان حلْوا كَالْعسِل في ١٠." لَكنَّه في فَمك يكُون حلْوا كَالْعسِل

 يجِب َأن تَتَنَبَأ مرةً ُأخْرى عن كَثيرٍ من الشُّعوبِ: "ثُم قيَل ِلي١١. فَمي، لَكن بعدما َأكَلْتُه كَان مرا في معدتي
لُوكالْمو اللُّغَاتمِ واُألمو".  

 الشاهدان

١١ 

١ ينابِدالْع ددع يصُأحانِ، وبةَ الْقُرنَصمتَ اِهللا ويب يسوَأق بَأذْه يَل ِلي َأنقاسِ، ويا طَوِيلَةً ِللْقصيتُ عطُأع ثُم
نَاكي خَار٢ِ. هةَ الَّتاحالس كا َأتْرةَ ِإنَّمسقَدينَةَ الْمدالْم ونوسديسوبِ، وتْ ِللشُّعيطا ُأعا َألنَّههيسال َأق ،تيالْب ج
 ١٢٦٠سُأرسُل شَاهدينِ من عنْدي يلْبسانِ الْخَيشَ ويتَنَبآنِ مدةَ : "وقَاَل ِلي٣.  َأقْدامهِمِ اثْنَينِ وَأربعين شَهراتَحتَ
  ."يوما
فَِإن حاوَل َأحد َأن ٥. هذَانِ الشَّاهدانِ هما شَجرتَا الزيتُونِ والْمصباحانِ الْقَاِئمانِ في محضرِ رب اَألرض٤ِ

وعنْدهما ٦. ذيهما، يقْتَُل بِهذه الطَّرِيقَةكُلُّ من يحاوُِل َأن يْؤ. يْؤذيهما، تَخْرج نَار من فَمهِما وتَْأكُُل َأعداءهما
وَأيضا عنْدهما السلْطَةُ َأن يجعال الْمياه تَتَحوُل . السلْطَةُ َأن يغْلقَا السماء، فَال تُمطر في الْوقْت الَّذي فيه يتَنَبآنِ

  .رض بِكُلِّ َأنْواعِ الْمصاِئبِ كُلَّما َأراداِإلَى دمٍ، وَأن يضرِبا اَأل
وتَبقَى جثَّتَاهما ٨. وعنْدما يكْمالنِ شَهادتَهما، فَالْوحشُ الَّذي يطْلَع من الْهاوِية يحارِبهما ويغْلبهما ويقْتُلُهما٧

ينَةدي شَارِعِ الْمنِ فتَيوحطْراممهديس بلثُ صيح ،رصم َأو ومدمِ سا بِاسهِإلَي زمري يالَّت ،ةيمظ٩.  الْع نْظُريو
ويشْمتُ بِهِما ١٠. النَّاس من كُلِّ شَعبٍ وقَبِيلَة ولُغَة وُأمة ِإلَى جثَّتَيهِما مدةَ ثَالثَة َأيامٍ ونصف، وال يسمح بِدفْنهِما

  .َأهُل اَألرضِ ويفْرحون كََأنَّهم في عيد، ويتَبادلُون الْهدايا، َألن هذَينِ النَّبِيينِ َأنْزال بَِأهِل اَألرضِ عذَابا شَديدا
١١ وحا ريهِمثَ اُهللا فعب ،فصنو امِ الثَّالثَةاَألي دعب خَافُوا ثُم وننْظُركَانُوا ي ينالَّذا، وهِملجلَى َأرقَفَا عفَو ،اةيالْح
فَصعدا ِإلَى السماء في سحابة ." اصعدا ِإلَى هنَا: "ثُم سمع النَّبِيانِ صوتًا عاِليا من السماء يقُوُل لَهما١٢. جِدا

َأع نم دشْهابِماِئهِمد.  
. وفي نَفْسِ تلْك اللَّحظَة، وقَع زِلْزاٌل عنيفٌ، فَانْهار عشْر الْمدينَة، وقُتَل في الزلْزاِل سبعةُ آالف شَخْص١٣ٍ

هِمفخَو ناَهللا م ونحبسا َأخَذُوا يونَج ينفَالَّذ.  
  .، وستَْأتي الْكَارِثَةُ الثَّاِلثَةُ حاالانْتَهت الْكَارِثَةُ الثَّانية١٤ُ

  البوق السابع

صارتْ مماِلك الْعالَمِ تَحتَ سلْطَانِ ربنَا : "ثُم نَفَخَ الْمالك السابِع في بوقه، فَارتَفَعتْ َأصواتٌ في السماء تَقُوُل١٥
فَركَع الشُّيوخُ اَألربعةُ والْعشْرون الْجاِلسون علَى عروشهِم في محضرِ ١٦." بِدينومسيحه، وسيملك ِإلَى َأبد اآل



وا لَهدبتَعقَالُوا١٧. اِهللا وا: "و تَكرتَ قُدرَأظْه َألنَّك كدمنَح ،ي كَانالَّذو الْكَاِئن يرالْقَد لَى اِإللَهوا الْمهةَ َأييمظلْع
كلْأتَ تَمدب١٨. و كبِيدَئ عتُكَافتَى ووالْم ماكقْتُ ِلتُحالْو انحَأنْتَ، و بِكغَض موي اءج نلَك ،وبالشُّع تبفَغَض

 كلتُها، واربكا وغَارص كماس خَافُوني ينكُلَّ الَّذ ،يناِلحالصو اءاَألنْبِيضاَألر وندفْسي ينالَّذ".  
١٩ درباٌل وزِلْزو ودعراتٌ ووَأصوقٌ ورثَتْ بدحو ،دهوقُ الْعنْدص لَهاخد رظَهو ،اءمي الستُ اِهللا فيب انْفَتَح ثُم
 .ثَقيٌل
 

 المرأة والتنين

١٢ 

رَأةٌ ملْتَحفَةٌ بِالشَّمسِ، والْقَمر تَحتَ قَدميها، وعلَى رْأسها تَاج منِ اثْنَي ام: وظَهرتْ في السماء آيةٌ عظيمة١ٌ
تنِّين : وظَهرتْ في السماء آيةٌ ُأخْرى٣. وهي حبلَى وعلَى وشْك َأن تَلد، فَصرخَتْ من الْوجع٢ِ. عشَر نَجما
خْمض رمانٍَأحيجةُ تعبس هُؤوسلَى رعونٍ، وةُ قُرشَرعُؤوسٍ وةُ رعبس ا، لَهومِ ٤.  جِدثُلُثَ نُج هلبِذَي بحسو

لع وِليدها بِمجرد َأن ثُم وقَفَ التِّنِّين قُدام الْمرَأة الَّتي علَى وشْك َأن تَلد، ِلكَي يبتَ. السماء، ورماها ِإلَى اَألرضِ
ولَد٥. ييددح نا مصبِع ماُألم كُمحي يالَّذ وا، ها ذَكَرلَدَأةُ ورالْم تلَدفَو .هشرِإلَى عذَا ِإلَى اِهللا وا هنُهفَ ابخُطو .
٦ دثُ َأعيح ،اءرحتْ ِإلَى الصبرَأةُ فَهرا الْماُل َأمكَانًا تُعا مةَ اُهللا لَهدم يها١٢٦٠فموي .  
٧اءمي السف برتْ حقَام ثُم :وا التِّنِّينبارح الِئكَتُهميخَاِئيُل وم . ،هالِئكَتبِم التِّنِّين مهبار٨فَح رفَخَس ،مزانْه نَّهلَك

هو الْحيةُ الْقَديمةُ واسمه ِإبليس َأوِ . فَطُرِح التِّنِّين الْعظيم ِإلَى اَألرض٩ِ. كَتُهمكَانَه في السماء هو ومالِئ
وسمعتُ صوتًا ١٠. طُرِح ِإلَى اَألرضِ، وطُرِحتْ معه مالِئكَتُه. الشَّيطَان، الَّذي يقُود الْعالَم كُلَّه ِإلَى الضالِل

الْيوم تَمت النَّجاةُ، فَالْقُدرةُ والْملْك ِإللَهِنَا، والسلْطَان ِلمسيحه، َألنَّه قَد طُرِح الْمشْتَكي : "ِليا في السماء يقُوُلعا
لَبوه بِدمِ حمِل الْفداء، وبِالشَّهادة الَّتي شَهِدوا وهم غ١١َ. ضد اخْوتنَا الَّذي يشْتَكي ضدهم قُدام ِإلَهِنَا لَيال ونَهارا
تووا بِالْمبحْل رب هِملَيةً عزِيزع ماتُهيح تَكُن لَما، وٌل ١٢. بِهيا، ولَها َأهوا يحافْراتُ واوما الستُهي َأيحفَافْر

  ."ِلَألرضِ والْبحرِ َألن ِإبليس نَزَل علَيكُما بِغَضبٍ عظيمٍ، وهو يعلَم َأن َأيامه معدودةٌ
جنَاحي  فَُأعطيت الْمرَأة١٤ُ. ذَ يتْبع الْمرَأةَ الَّتي ولَدتْ االبن الذَّكَرفَلَما رَأى التِّنِّين َأنَّه طُرِح ِإلَى اَألرضِ، َأخ١٣َ

نَسرٍ ضخْمٍ ِلكَي تَطير بِهِما ِإلَى الْمكَانِ الْمعد لَها في الصحراء ِإلعالَتها مدةَ ثَالث سنين ونصف بعيدا عنِ 
ةي١٥. الْحيها فِلتُغْرِقَه َأةرالْم اءررِ وكَالنَّه اءا مهفَم نةُ ميالْح ١٦. فَقَذَفَت َأةَ، بَِأنرالْم تداعس ضاَألر نلَك

هفَم نم التِّنِّين ي قَذَفَهالَّذ رالنَّه تلَعبا وهفَم ضاَألر تالتِّنِّي١٧. فَتَح بي فَغَضاقب ارِبحي احرو ،َأةرلَى الْمع ن
  .ووقَفَ التِّنِّين علَى شَاطِئ الْبحر١٨ِ. َأوالدها، َأيِ الَّذين يطيعون وصايا اِهللا ويشْهدون َأنَّهم َأتْباع عيسـى

 



 وحش من البحر

١٣ 

ه عشَرةُ قُرونٍ وسبعةُ رُؤوسٍ، وعلَى قُرونه عشَرةُ تيجانٍ، وعلَى رُؤوسه ورَأيتُ وحشًا طَاِلعا من الْبحرِ، ل١َ
ين وَأعطَاه التِّنِّ. وهذَا الْوحشُ الَّذي رَأيتُه يشْبِه النِّمر، لَكن لَه َأرجٌل كََأرجِل الدب، وفَم كَفَمِ اَألسد٢. َأسماء كُفْرٍ

. وظَهر َأحد رُؤوسِ الْوحشِ كََأن بِها جرحا قَاتال، لَكن الْجرح الْقَاتَل شُفي٣. قُدرتَه وعرشَه وسلْطَةً عظيمةً
: لْوحشَ سلْطَةً، وتَعبدوا َأيضا ِللْوحشِ وقَالُواوتَعبد النَّاس ِللتِّنِّينِ َألنَّه َأعطَى ا٤. فَتَعجب الْعالَم كُلُّه وتَبِع الْوحشَ

  "من مثُْل الْوحشِ؟ من يقْدر َأن يحارِبه؟"
فََأخَذَ يكْفُر ٦. هراوُأعطي الْوحشُ فَما ينْطقُ بِكَالمِ الْكبرِياء والْكُفْرِ، وَأن يمارِس سلْطَتَه مدةَ اثْنَينِ وَأربعين ش٥َ

اءمَل السَأهو ،تَهيبو ،هماس بسيلْطَةَ ٧. بِاِهللا، والس يطا ُأعكَم ،مهبغْليو يناِلحالص ارِبحي ةَ َأنالْقُو يطُأعو
ةُأمو لُغَةبٍ وشَعو لَى كُلِّ قَبِيلَةكُل٨ُّ. ع لَه دبتَعتَابِ فَيك ،اةيتَابِ الْحي كف ماُؤهمَأس تُكْتَب لَم ينا، الَّذنْيِل الدَأه 

ينالَمالْع نْذُ خَلْقوحِ مذْبالْم اءدِل الْفم٩. حآذَان لَكُم نا مي يونعمس١٠! ا ،بذْهنِ يجفَِإلَى الس نجالس هيرصم نم
صم نمقْتَُلوي فيفَبِالس فيتُ بِالسوالْم هانِ. يراِإليمرِ وبِإلَى الص وناِلحالص تَاجحي الَةالْح هذي هفو.  

  وحش من األرض

١١تَكَلَّم نَّهٍل، لَكمح نَيثُْل قَرنَانِ مقَر ضِ، لَهاَألر نا مطَاِلع شًا آخَرحتُ وَأير نِّينٍثُمثَْل تكُلَّ ١٢.  م ساروم
هودجي وف ذَِلكِل وشِ اَألوحالْو لْطَةس . هحرج يي شُفِل الَّذشِ اَألوحِللْو وندبتَعا يكَّانَهسو ضَل اَألرعجو

وخَدع ١٤. ُل من السماء ِإلَى اَألرضِ قُدام عيونِ النَّاسِوعمَل آيات خَارِقَةً، حتَّى ِإنَّه جعَل نَارا تَنْز١٣ِ. الْمميتُ
فََأمرهم َأن يقيموا تمثَاال ِلتَكْرِيمِ . َأهَل اَألرضِ بِهذه اآليات الَّتي َأمكَنَه َأن يعملَها في وجود الْوحشِ اَألوِل

بِالس رِحي جشِ الَّذحاالْويح يقب ذَِلك عمو فِل ١٥. يشِ اَألوحثَاِل الْومي تف باةَ تَديَل الْحعجي ةَ َأنالْقُو يطُأعو
بارا، َأغْنياء وفُقَراء، وَأجبر الْكُلَّ، صغَارا وك١٦. فَيتَكَلَّم التِّمثَاُل، وَأن يقْتَُل كُلَّ من رفَض َأن يتَعبد ِللتِّمثَاِل

هِمتهبلَى جع نَى َأوممِ الْيهدلَى يةً عالملُوا عمعي ا، َأنبِيدعا واررِإال ِإذَا ١٧. َأح بِيعي َأو شْتَرِيي َأن دَأح رقْدفَال ي
فَمن كَان فَهِيما، يحسب : وهنَا ال بد من الْحكْمة١٨. و رقْم اسمهكَانَتْ علَيه الْعالمةُ، الَّتي هي اسم الْوحشِ َأ

 قْمر شِ َألنَّهحالْو قْمر وهانٍ، و٦٦٦ِإنْس.  
 

 حمل الفداء

١٤ 

وَأربعون َألْفًا مكْتُوب علَى جِباههِم اسمه ثُم رَأيتُ حمَل الْفداء واقفًا علَى جبِل تصيون، ومعه مَئةٌ وَأربعةٌ ١
َأبِيه ماس٢. ويدشَد دعر وِيكَدو ةغَزِير اهييرِ مدكَه اءمالس نتًا موتُ صعمسو . ،تُهعمي ستُ الَّذوالص كَانو



وكَانُوا يغَنُّون ُأغْنيةً جديدةً قُدام الْعرشِ وقُدام الْكَاِئنَات الْحية ٣. اراتهِمكََأنَّه صوتُ عازِفين يلْعبون علَى قيثَ
. فْديون من الْعالَمِولَم يقْدر َأحد َأن يتَعلَّم هذه اُألغْنيةَ ِإال الْمَئةُ واَألربعةُ واَألربعون َألْفًا الْم. اَألربعة والشُّيوخِ

٤رِينطَاه مهظُوا َأنْفُسفْل حب ،اءوا بِالنِّسستَنَجي لَم ينالَّذ مه ُؤالءه . بذَهكَانٍ يي كُلِّ مف اءدَل الْفمح ونعتْبي مهو
هنِ النَّ. ِإلَييب نانٍ مبُل قُرَأوو ،ونيفْدالْم مه اءدِل الْفمِلحب٥ٍ. اسِ ِهللا ويبِال ع مهذْبِ، وبِالْك مهقْ فَمنْطي لَم. 

 المالئكة الثالثة

٦ ـةكُلِّ ُأم نضِ مـَل اَألرـا َأهبِه شِّـربةٌ ييدةٌ َأببِشَـار هعمو اءمالس طسي وف يرطي الكًا آخَرتُ مَأير ثُم
فَاعبـدوا . اتَّقُـوا اَهللا وسبحـوه، َألنَّه حـان يوم الْحسـابِ: "وقَاَل بِصـوت عاٍل٧. وقَبِيلَة ولُغَـة وشَـعبٍ

نَابِـيعالْيو ـرحالْبو ضاَألرو اءـمخَـلَقَ الس نقُوُل٨." مثَانٍ ي الكم هتَبِعقَطَتْ: "وس !ةُسيمظابُِل الْعقَطَتْ ب !
بالْغَض بلي تَجـا الَّتهقسرِ فخَم نمِ مقَتْ كُلَّ اُألمي سالَّت".  

، من يعبد الْوحـشَ وتمثَالَه ويقْبُل عالمتَه علَى جبهـته َأو يده: "وتَبِعهما مالك ثَاِلثٌ يقُوُل بِصـوت عاٍل٩
فَهو َأيضا سيشْـرب من خَمـرِ غَضـبِ اِهللا ممزوجـةً مركَّزةً في كَْأسِ غَيظه، ويقَاسـي عذَاب النَّارِ ١٠

اءدِل الْفمرِحضحي مفارِ واَألطْه الِئكَةرِ الْمضحي مف رِيتبالْكذَابِه١١ِ. وع خَـاند دـاعتَصيو دِإلَى َأب م
يناآلبِد .هـمةَ اسالمع لُونقْبيو ثَالَهمتـشَ وحالْو وندبعي نارِ، ِلمي النَّهال فِل وي اللَّيـةَ فاحنَا ١٢. ال ره

 نَاءُأم ظَـلُّونيا اِهللا وـايصبِو لُونمعي ينالَّذ يناِلحاتُ الصثَب ـرظْهـىييسِلع".  
هـنيًئا ِللْموتَى الَّذين يموتُون منْذُ اآلن وهم ينْتَمون : اُكْتُب: "ثُم سـمعتُ صـوتًا من السـماء يقُوُل١٣

  ."رافقُهـمِإنَّهم يستَرِيحـون من متَاعبِهِـم، َألن َأعمالَهـم تُ: "فَيقُوُل الروح." ِللْمسيحِ
  حصاد األرض

ورَأيتُ سحابةً بيضاء جلَس علَيها واحد يشْبِه الَّذي صار بشَرا، علَى رْأسه تَاج من الذَّهبِ وفي يده منْجٌل ١٤
اداٍل ِإ١٥. حع توى بِصنَاداِهللا، و تيب نم آخَر الكم جخَر ثُمةابحلَى الساِلسِ علَى الْج" : لَكنْجم فَعدا

دصاحو .جضِ نَضوَل اَألرصحم َألن ،ادصقْتُ الْحو اءِإلَى ١٦." ج لَهنْجم ةابحلَى السع اِلسَل الْجسفََأر
ضاَألر تدصضِ، فَحاَألر.  

ثُم خَرج من منَصة ١٨.  الَّذي في السماء، وهو َأيضا كَان معه منْجٌل حادوخَرج مالك آخَر من بيت اِهللا١٧
ك ادفَع منْجلَ: "الْقُربانِ مالك آخَر لَه السلْطَةُ علَى النَّارِ، ونَادى بِصوت عاٍل ِإلَى الَّذي معه الْمنْجُل الْحاد وقَاَل

جا نَضهنَبع ضِ َألنومِ اَألركُر يدنَاقفْ عاقْطو اد١٩." الْح يدنَاققَطَفَ الْعضِ، وِإلَى اَألر لَهنْجم الكَل الْمسفََأر
اَألرجُل، حتَّى جرى الدم خَارِج الْمدينَة، حيثُ داستْها ٢٠ورماها في معصرة ضخْمة هي معصرةُ غَضبِ اِهللا 

  .من الْمعصرة بِارتفَاعِ حوالَي متْرٍ ونصف وِإلَى مسافَة ثَالث مَئة وخَمسين كيلُومتْرا تَقْرِيبا
 



 السبع األخيرة المصائب

١٥ 

بعةُ مالِئكَة معهم الْمصاِئب السبع اَألخيرةُ الَّتي بِها يكْمُل س: ثُم رَأيتُ في السماء آيةً ُأخْرى عظيمةً وعجِيبة١ً
ورَأيتُ ما يشْبِه بحرا من الزجاجِ المخْلُوط بِالنَّارِ، وقَد وقَفَ بِجانبِه الَّذين غَلَبوا الْوحشَ وتمثَالَه ٢. غَضب اِهللا
ماس قْمراُهللا، و ما لَهطَاهَأع اتيثَارق كُوناسم مهو ،٣هاءدِل الْفمةَ حيُأغْناِهللا، و دبى عوسةَ ميُأغْن غَنُّونيو .
قُولُونطُ: "فَي يقٌّ هحلَةٌ وادع ،يرالْقَد لَى اِإللَهوا الْمهَأي الُكمَأع يةٌ هجِيبعةٌ ويمظورِعهالد كلا مي قُك٤. ر نم

وسقُد كدحَأنْتَ و ؟ َألنَّككماس حبسال ي ن؟ مبا ري خَافُكال ي . الَكمَأع َألن ،كامقُد دجتَسي ومِ تَْأتكُلُّ اُألم
 ."الصاِلحةَ ظَهرتْ

٥سقَدتَ الْميتُ الْبَأيذَا ره دعباءمي السف انْفَتَح قَد دهالْع ةمي خَي٦.  ف مهعم ينةُ الَّذعبالِئكَةُ السالْم نْهم جفَخَر
د من فَواح٧. الْمصاِئب السبع، وكَانُوا البِسين ثيابا من كَتَّانٍ خَاِلصٍ براق، وحوَل صدورِهم َأحزِمةٌ من ذَهبٍ

الْكَاِئنَات الْحية اَألربعة َأعطَى هُؤالء الْمالِئكَةَ السبعةَ، سبع كُُؤوسٍ من ذَهبٍ مملُوءة من غَضبِ اِهللا الْحي ِإلَى 
يناآلبِد د٨. َأبقْدي لَمو ،هترقُدالِل اِهللا وج نخَانًا متُ ديتََأل الْبفَام عبالس اِئبصالْم متَّى تَتتَ حيخَُل الْبدي َأن دَأح ر

  .الَّتي ينْزِلُها الْمالِئكَةُ السبعةُ
 

 كؤوس غضب اهللا

١٦ 

١ةعبالس الِئكَةقُوُل ِللْماِهللا ي تيب نا ماِليتًا عوتُ صعمس لَى ا: "ثُموا عكُباسوا وبذْهبِ اكُُؤوسِ غَض عبضِ سَألر
  ."اِهللا
٢ هِملَيع ينالَّذ النَّاس تابةٌ َأصوجِعخَبِيثَةٌ م وحثَتْ قُردضِ فَحلَى اَألرع هكَْأس كَبسُل، واَألو الكالْم احفَر

ثَالَهمت وندبعي ينالَّذشِ وحةُ الْوالمع. 
٣ الكالْم كَبسي وي فالَّت ةيالْح خْلُوقَاتاتَتْ كُلُّ الْمفَم ،تيمِ الْمثَْل دمٍ مَل ِإلَى دورِ، فَتَححي الْبف هي كَْأسالثَّان

  .الْبحرِ
َأيها اِإللَه : "معتُ مالك الْماء يقُوُلفَس٥. دمٍ وسكَب الْمالك الثَّاِلثُ كَْأسه في اَألنْهارِ وينَابِيعِ الْماء، فَتَحولَتْ ِإلَى٤

تَ بِهكَمي حالَّذ ككْمي حٌل فادَأنْتَ ع ،ي كَانالَّذو الْكَاِئن ،وس٦. الْقُد ،اءاَألنْبِيو يناِلحالص مفَكُوا دس ينفَالَّذ
ي موا َألنَّهبشْرا ِليمد متَهطَيَأنْتَ َأعقُّونتَحقُوُل٧." سانِ يبالْقُر ةنَصم نتًا موتُ صعمسو" : لَى اِإللَهوا الْمهَأي ،منَع

  ."الْقَدير، َأحكَامك حقٌّ وعادلَةٌ



. فَاحتَرقُوا من حرارتها الشَّديدة٩ها، وسكَب الْمالك الرابِع كَْأسه علَى الشَّمسِ، فَُأعطيتْ َأن تَحرِقَ النَّاس بِلَهِيب٨ِ
  .ومع ذَِلك لَعنُوا اسم اِهللا الَّذي لَه السلْطَان َأن ينْزَِل هذه الْمصاِئب، ولَم يتُوبوا ولَم يقَدموا لَه الْجالَل

وحشِ، فََأظْلَمتْ مملَكَتُه، وَأخَذَ النَّاس يعضون َألْسنَتَهم من وسكَب الْمالك الْخَامس كَْأسه علَى عرشِ ال١٠ْ
  .فَلَعنُوا رب السماء بِسببِ َأوجاعهِم وقُروحهِم، ولَم يتُوبوا عن َأعماِلهِم١١. الْوجعِ
١٢ورِ الْفُسكَبي نَهف هكَْأس سادالس الكالْم  نم ينمالْقَاد لُوكا ِللْمدعطَرِيقًا م حبَأصو اُؤهفَّ مالْكَبِيرِ، فَج اتر

ق١٣. الشَّر نمشِ، وحفَمِ الْو نمفَمِ التِّنِّينِ، و نةً معِ، خَارِجفَادثُْل الضا مشَكْلُه ةيرراحٍ شوتُ ثَالثَةَ َأرَأير ثُم
وهي َأرواح شَيطَانيةٌ، تَعمُل الْمعجِزات وتَذْهب ِإلَى ملُوك الْعالَمِ كُلِّه، ِلتَجمعهم ِللْحربِ في ١٤. بِي الدجاِلفَمِ النَّ

فَهنيًئا ِلمن يسهر ويحرس ثيابه، ِلَئال ! َأنَا آت كَما يْأتي ِلص! انْتَبِهوا"١٥. ذَِلك الْيومِ الْعظيمِ، يومِ اِهللا الْقَديرِ
وهذه اَألرواح الشَّيطَانيةُ جمعت الْملُوك معا ِإلَى الْمكَانِ الَّذي يسمى ١٦." يمشي عريانًا ويفْضح َأمام النَّاسِ

 ةرِيببِالْع"وندجمره".  
١٧الْم كَبسقَاَلوشِ، ورالْع ناِهللا، م تيب ناٍل متٌ عوص اءفَج ،اءوي الْهف هكَْأس ابِعالس الك" :راَألم يقُض ".
. َألرضِثُم حدثَتْ بروقٌ وَأصواتٌ ورعود وزِلْزاٌل عنيفٌ جِدا لَم يحدثْ مثْلَه منْذُ وجِد اِإلنْسان علَى ا١٨
فَانْقَسمت الْمدينَةُ الْعظيمةُ ِإلَى ثَالثَة َأقْسامٍ، وانْهارتْ مدن اُألممِ، ولَم ينْس اُهللا بابَِل الْعظيمةَ، بْل سقَاها ١٩

هظغَيو بِهرِ غَضخَم نةَ ملُوءمالْم ٢٠. الْكَْأسزرِ، وزاخْتَفَتْ كُلُّ الْجاُلوالْجِب لَى ٢١. الَتع اءمالس نقَطَ مسو
 َألن ،درذَا الْببِ هباَهللا بِس النَّاس نا، فَلَعامريلُوجك ينسخَم نم بقْرا يم نْهم ةداحالْو نزو ،يمظع درالنَّاسِ ب

  .الْمصيبةَ كَانَتْ فَظيعةً
 

 العاهرة الكبرى

١٧ 

تَعاَل فَُأرِيك عقَاب الْعاهرة الْكُبرى، : "وجاءني واحد من الْمالِئكَة السبعة الَّذين معهم الكُُؤوس السبع، وقَاَل ِلي١
 ،ةيركَث اهيلَى مع ةالْقَاِئم ينَةد٢الْمسالَمِ، والْع لُوكا مهعنَى مي زالَّتاوهقسرِ فخَم نضِ مُل اَألرَأه رك".  

ثُم حملَني الْمالك بِالروحِ ِإلَى الصحراء، فَرَأيتُ امرَأةً راكبةً علَى وحشٍ لَونُه قرمزِي مغَطى بَِأسماء كُفْرٍ، ٣
رَأةُ البِسةً مالبِس من ُأرجوانٍ وقرمزٍ ومزينَةً بِالذَّهبِ والْحجارة وكَانَت الْم٤. ولَه سبعةُ رُؤوسٍ وعشَرةُ قُرونٍ

ومكْتُوب علَى جبهتها اسم لَه ٥. الْكَرِيمة واللُّْؤلُِؤ، وبِيدها كَْأس من ذَهبٍ مملُوءةٌ بَِأشْياء قَبِيحة وقَذرة من زِنَاها
يرنًى سعةُ: "ميمظابُِل الْعا: بنْيالد اتاحقَبو اتراهالْع مِ ٦." ُأمد نمو يناِلحمِ الصد نانَةً مكْرَأةَ سرتُ الْمَأيرو

  .فَانْدهشْتُ لَما رَأيتُها. الَّذين ماتُوا شُهداء في سبِيِل عيسى
ِلماذَا انْدهشْتَ؟ سُأخْبِرك عن سر هذه الْمرَأة، وسر الْوحشِ الَّذي يحملُها الَّذي لَه الرُؤوس : "مالكفَقَاَل ِلي ال٧ْ

ود، وسيطْلَع من الْهاوِية هذَا الْوحشُ الَّذي رَأيتَه، كَان موجودا، وهو اآلن غَير موج٨. السبعةُ والْقُرون الْعشَرةُ



الكِإلَى الْه بذْهيا . ومنْدع ،اةيتَابِ الْحي كالَمِ فالْع نْذُ خَلْقم ماُؤهمَأس تُكْتَب لَم ينا الَّذنْيُل الدَأه بجتَعيسو
وهنَا البد من الْفَهمِ ٩. غَير موجود، ولَكنَّه سيظْهر مرةً ُأخْرىَألنَّه كَان موجودا، وهو اآلن . يرون الْوحشَ

ةكْمالْحو .لُوكةُ معبا سضَأي يهَأةُ، ورا الْمهلَيع سلالٍل تَجةُ تعبس يةُ هعبالس ُؤوس١٠. الر منْهةٌ مسخَم
سادالسقَطُوا، وسدعب ْأتي لَم ابِعالسو ،ودجوةً.  ميرةً قَصقَى فَتْربي، يْأتا يمنْدع وه١١. و ي كَانشُ الَّذحالْوو

والْقُرون ١٢. كموجودا واآلن غَير موجود، هو ملك ثَامن مع َأنَّه واحد من السبعة، وهو في طَرِيقه ِإلَى الْهال
ولَهم هدفٌ ١٣. الْعشَرةُ الَّتي رَأيتَها، هي عشَرةُ ملُوك لَم يملكُوا بعد، لَكنَّهم سيملكُون مع الْوحشِ ساعةً واحدةً

ملْطَتَهسو متَهشَ قُوحطُوا الْوعي َأن ،داحو١٤. وارِبحي ثُم كلمابِ وباَألر بر َألنَّه ،مهبغْلي نَّهلَكو ،اءدَل الْفمح ن
لُوكالْم .هعم ونبغْلي مهاخْتَارو ماهعد ينالَّذ نَاءاُألم هاعَأتْبو".  

١٥الكقَاَل ِلي الْم لَ: "ثُمثُ جيا حتَهَأيي رالَّت اهيا الْملُغَاتٌَأمو مُأمو يراهمجو وبشُع ةُ، فَهِيراهالْع تس .
١٦ ْأكُلُوني ا، ثُمابا خَركُونَهتْريا وهابيا ثنْهع ونخْلَعيةَ وراهالْع ونهكْريشُ سحالْوا وتَهَأيي رةُ الَّتشَرالْع ونالْقُرو

رِقُونَهحيا وهمشَ ١٧. ا بِالنَّارِلَححطُوا الْوعي لَى َأنقُوا عتَّففَي ،هدنَفِّذُوا قَصي َأن ي قُلُوبِهِمف عضاَهللا و َألن
الَّتي تَتَسلَّطُ علَى ملُوك والْمرَأةُ الَّتي رَأيتَها، هي الْمدينَةُ الْعظيمةُ ١٨. سلْطَانَهم الْملَكي ِإلَى َأن يتَحقَّقَ كَالم اِهللا

  "اَألرضِ
 

 سقوط بابل

١٨ 

١ضاَألر اُؤههب اءَأضةٌ، ويمظلْطَةٌ عس لَه ،اءمالس ننَازِال م الكًا آخَرتُ مَأيذَا ره دع٢. ب توخَ بِصرصو
وكْرا ِللشَّياطينِ، ومْأوى ِلكُلِّ روحٍ شريرٍ، وِلكُلِّ طَاِئرٍ نَجِسٍ وَأصبحتْ ! سقَطَتْ بابُِل الْعظيمةُ! سقَطَتْ: "عاٍل

وهكْر٣. م نا مضِ اغْتَنَواَألر ارتُجا وهعا منَوضِ زاَألر لُوكا، مهشَرا وهقسرِ فخَم نتْ ما شَرِبكُلَّه ماُألم َألن
  ."كَثْرة نَعيمها

اُخْرجوا منْها يا شَعبِي ِلَئال تَشْتَرِكُوا في ذُنُوبِها، وتَْأتي علَيكُم : "م سمعتُ صوتًا آخَر من السماء يقُوُلث٤ُ
افْعلُوا بِها كَما فَعلَتْ بِكُم، ٦. فَقَد تَراكَمتْ ذُنُوبها حتَّى وصلَتْ ِإلَى السماء، ولَم ينْس اُهللا جراِئمها٥. مصاِئبها

عذِّبوها وَأحزِنُوها بِقَدرِ ما ٧. بْل ضاعفُوا لَها جزاء ما فَعلَتْ، والْكَْأس الَّتي مزجتْها اسقُوها منْها نَصيب اثْنَينِ
ي نَفْسا تَقُوُل فتْ َألنَّهمتَنَعا وهتْ نَفْسظَّما، عا'هدَأب نزَأذُوقَ الْح لَنلَةً ومتُ َأرلَسكَةٌ ولةٌ ماِلسي ٨' .َأنَا جتَْأت ِلذَِلك

ى علَيها الْمصاِئب في يومٍ واحد الْموتُ والْحزن والْجوع وتَحتَرِقُ بِالنَّارِ، َألن اَهللا الَّذي حكَم علَيها هو الْمولَ
يرالْقَد.  



. سيبكي علَيها وينْدبها ملُوك اَألرضِ الَّذين زنَوا معها وتَنَعموا معها، حين يشَاهدون دخَان حرِيقها"٩
١٠قُولُونيا وذَابِهع نفًا ما خَويدعب فُونقيُل: "ويا ا! الْوتُهَأي ُل لَكيةُالْويمظينَةُ الْعدلْم ! ةاعي سةُ، فابُِل الْقَوِيا بي

قَابالْع لَّ بِكح ةداحو"!  
١١دا َأحهشْتَرِيي لَن متَهاعبِض ضِ، َألناَألر ارا تُجهبنْديا وهلَيي عكبيسرٍ ١٢. وجحو ةضفبٍ وذَه نةٌ ماعبِض

ينِ، كَرِيمٍ والْخَشَبِ الثَّماجِ والْع نم اتنُوعصمو ،ةعتَنَوطُورٍ معزٍ، ومرقرِيرٍ وحانٍ ووجُأركَتَّانٍ ولُْؤلٍُؤ، و
حٍ، وبهاِئم وغَنَمٍ وقرفَة وتَوابَِل، وبخُورٍ ومر ولُبانٍ، وخَمرٍ وزيت، ودقيق وقَم١٣ونُحاسٍ وحديد ورخَامٍ، 

هِمنُفُوسو هِمامسنَاسٍ بَِأجو ،اتبرعٍل وخَي١٤. وقُولُونينَى : "وكُلُّ الْغ ،كنَفْس تْهي اشْتَهالَّذ رالثَّم نْكم اعض
يهتَجِد لَنو نْكع احيمِ رالنَّع١٥." وبِيعكَانُوا ي ينالَّذ ارالتُّجو فُونقيس ينَةدالْم هذه نا ماغْتَنَوو اءاَألشْي هذه ون

 ونبنْديو كُونبيا، وذَابِهع نفًا ما خَويدع١٦بقُولُونيُل: "ويةُ! الْويمظينَةُ الْعدا الْمتُهَأي ُل لَكيي كَانَتْ ! الْوالَّت يه
الْكَتَّان ساللُّْؤلُِؤتَلْبرِ الْكَرِيمِ وجالْحبِ ولَّى بِالذَّهتَتَحو زمرالْقو انوجاُألرذَا ١٧.  وكُلُّ ه اعض ةداحو ةاعي سف

  ."الْغنَى
رِ، سحالْب نم تَزِقُونري ينالَّذ يعمجو ،ةارحالْبكَّابِ والرفُنِ والس ةكُلُّ قَادا، ويدعب فُونق١٨ي خَاند وندشَاهي

ونيحصيا وهرِيقح" :ةيمظالْع ينَةدالْم هذكَه ينَةدم ١٩!" َأي وننُوحيو كُونبيو هِمُؤوسلَى رع ابالتُّر ونمريو
خُونرصيُل: "ويينَةُ ! الْودا الْمتُهَأي ُل لَكيةُالْويمظا! الْعيعمرِ جحفُنِ الْبس ابحا اغْتَنَى َأصهتوثَر ني مالَّت يه .

اشْمتي بِها َأيتُها السماء، وافْرحوا َأيها الصاِلحون والرسُل واَألنْبِياء َألن اَهللا عاقَبها ٢٠. في ساعة واحدة خَرِبتْ
  ."ما فَعلَتْ بِكُمعلَى 
بِهذَا الْعنْف تُرمى مدينَةُ بابَِل : "وتَنَاوَل مالك قَوِي حجرا كَحجرِ طَاحونَة ضخْمة، ورماه في الْبحرِ وقَاَل٢١

دعا بيمف دتُوج لَنةُ ويمظيقَى، ٢٢. الْعوسال مو نَاءغ يكف عمسي وقٌلَنال بو ارمزال مةٌ ويثَارال ق . دوجي لَنو
فَتُهرا كَانَتْ حَأي عانص يكف .ونَةتُ الطَّاحوص يكف عمسي لَن٢٣. و عمسي لَناحٍ، وبصم نُور يكف يءضي لَنو

في هذه ٢٤." ظَماء الدنْيا، وسحرك قَاد كُلَّ اُألممِ ِإلَى الضالِلكَان تُجارك هم ع. فيك صوتُ عرِيسٍ َأو عروسٍ
  .الْمدينَة يوجد دم اَألنْبِياء والصاِلحين، وكُلِّ من قُتَل علَى اَألرضِ

  
 في السماء أناشيد النصر

١٩ 

١وص ا كََأنَّهاِليتًا عوتُ صعمذَا سه دعقُوُلبي اءمي السيرٍ فورٍ غَفهمتُ ج" :دمةُ ! ِهللا الْحرالْقُدالُل والْجو رالنَّص
دمِ فَقَد حكَم علَى الْعاهرة الْكُبرى الَّتي َأفْسدت اَألرض بِفسقها وانْتَقَم منْها ِل. َألن َأحكَامه حقٌّ وعادلَة٢ٌِإللَهِنَا، 
هبِيدع".  



فَركَع الشُّيوخُ اَألربعةُ والْعشْرون، ٤." دخَانُها يتَصاعد ِإلَى َأبد اآلبِدين! ِهللا الْحمد: "وقَالُوا مرةً ُأخْرى٣
  !"آمين، ِهللا الْحمد: "واوالْكَاِئنَاتُ الْحيةُ اَألربعةُ، وتَعبدوا ِلله الْجاِلسِ علَى الْعرشِ وقَالُ

ثُم سمعتُ ٦." سبحوا ِإلَهنَا، يا جميع عبِيده الَّذين يتَّقُونَه، صغَارا وكبارا: "وجاء من الْعرشِ صوتٌ يقُوُل٥
وِيكَدو ةغزِير اهييرِ مديرٍ، كَهورٍ غَفهمتُ جوص تًا كََأنَّهوقُوُل صي يدشَد دعر " :دمنَا ! ِهللا الْحلَى ِإلَهوالْم لَكم

يرا، ٧. الْقَدهَأتْ نَفْسيه هوسرعو ،انح اءدِل الْفمح سرع َألن ،هظِّمنُعو تَهِجنَبو ح٨فَلْنَفْر نا مبتْ ثَويطُأعو
ضِ النَّقيالْكَتَّانِ اَألبستَلْب ِلكَي ي ".ةاِلحالص يننْؤماِل الْممِإلَى َأع زمري الْكَتَّانو.  

هذَا كَالم اِهللا، : "وَأضافَ وقَاَل." هنيًئا ِللْمدعوين ِإلَى وِليمة عرسِ حمِل الْفداء: اُكْتُب هذَا: "ثُم قَاَل الْمالك ِلي٩
الْح فَقَاَل ِلي١٠." قِّكَالم ،لَه دبَألتَع هيمقَد نْدتُ عكَعْل: "فَرال تَفْع ! وندشْهي ينالَّذ كتخْوثُْل امو ثْلُكم دبَأنَا ع

  ."هِم اَألنْبِياءاُسجد ِلله، َألن من يشْهد ِلعيسى يكُون فيه الروح الَّذي يلْ. َأنَّهم َأتْباع عيسـى
  راكب الفرس األبيض

١١ هماس هلَيع باكالرو ،ضيَأب سِإذَا فَرةً، وفْتُوحم اءمتُ السَأير قُ"ثُمادالصو يناَألم " ارِبحيي وقْضي َألنَّه
وهو ١٣.  كَثيرةٌ ولَه اسم مكْتُوب علَيه ال يعرِفُه َأحد غَيرهعينَاه كَلَهِيبِ نَارٍ، وعلَى رْأسه تيجان١٢. بِالْعدِل

 هممِ، واسي الدا فوسغْما مبثَو ةُ اِهللا"البِسم١٤." كَل نا مابيةٌ ثالبِس اءموشُ السيٍل بِيضٍ جلَى خَيع هعكَانَتْ تَتْبو
وهو سيحكُمها بِعصا من حديد، . ويخْرج من فَمه سيفٌ حاد، ِليضرِب بِه اُألمم١٥. النَّقيالْكَتَّانِ اَألبيضِ 

: السمومكْتُوب علَى ثَوبِه وعلَى فَخْذه هذَا ا١٦. ويدوس الْعنَب في الْمعصرة رمزا ِلثَورة غَضبِ اِهللا الْقَديرِ
  ."ملك الْملُوك ورب اَألربابِ"

تَعالَي : "فَصرخَ بِصوت عاٍل ِإلَى كُلِّ الطُّيورِ الَّتي تَطير في السماء وقَاَل. ثُم رَأيتُ مالكًا واقفًا في الشَّمس١٧ِ
 ملُوك وقَادة وَأبطَاٍل وخَيٍل والراكبِين علَيها، ولَحم كُلِّ النَّاسِ، ِلتَْأكُلي لَحم١٨معا ِإلَى وِليمة اِهللا الْكُبرى، 

  ."َأحرارا وعبِيدا صغَارا وكبارا
. ى الْفَرسِ وجيشَهثُم رَأيتُ الْوحشَ وملُوك اَألرضِ وجيوشَهم، وقَد اجتَمعوا معا ِليحارِبوا هذَا الراكب عل١٩َ
تلْك اآليات الَّتي َأضلَّ بِها . عمَل اآليات في حضورِ الْوحشِ فَقُبِض علَى الْوحشِ، وعلَى النَّبِي الدجاِل الَّذي٢٠

ثَالَهموا تدبع ينالَّذشِ، وحةَ الْوالمقَبِلُوا ع ينالْ. الَّذ يُألْقو ةريحِإلَى ب اةيالْح دلَى قَيا عمهاُل وجالد النَّبِيشُ وحو
رِيتببِالْك ةدتَّق٢١. النَّارِ الْم نورِ متْ كُلُّ الطُّيسِ، فَشَبِعلَى الْفَربِ عاكفَمِ الر نالْخَارِجِ م فيلُوا بِالسقُت اقُونالْبو

هِمملَح.  
 



 لف سنةاأل

٢٠ 

فََأمسك التِّنِّين الَّذي هو الْحيةُ ٢. ثُم رَأيتُ مالكًا نَازِال من السماء، وبِيده مفْتَاح الْهاوِية وسلْسلَةٌ عظيمة١ٌ
نَةس ةَ َألْفدم هدقَيطَان، وَأوِ الشَّي يسلِإب ةُ، َأييم٣. الْقَداهمرلَّ وضال ي ا، ِلكَيهخَتَمو هلَيا عَأقْفَلَهو ،ةاوِيي الْهف 

نَةاَأللْفُ س تَّى تَنْتَهِيح دعا بيمف مةً. اُألميرةً قَصطْلَقَ فَتْري َأن نم دال ب ذَِلك دعبو.  
٤ا ُأعهلَيوا علَسج ينالَّذوشًا، ورتُ عَأير ثُماءلْطَةَ الْقَضس متْ لَهيط . مَألنَّه مهُؤوستْ رعقُط ينالَّذ تُ نُفُوسَأيرو

فَهم لَم يعبدوا الْوحشَ وال تمثَالَه، ولَم يقْبلُوا الْعالمةَ علَى جِباههِم وال علَى . شَهِدوا ِلعيسى وبشَّروا بِكَلمة اِهللا
َأما باقي الْموتَى فَلَم . هذه هي الْقيامةُ اُألولَى٥. هُؤالء عادوا ِإلَى الْحياة وملَكُوا مع الْمسيحِ َألْفَ سنَة. يديهِمَأ

نَةاَأللْفُ س تَّى تَنْتَهِيح اةيوا ِإلَى الْحودع٦. ييي الْقف يبنَص ملَه نكُلُّ موناِلحصو كُوناربم ماُألولَى ه ةام . لَن
نَةَألْفَ س هعم كُونلمييحِ، وسالْمو ا ِللهاربَأح كُونُونْل يب ،هِملَيع لْطَاني سالثَّان توِللْم كُوني. 

 الشيطان نهاية

٧طَانطْلَقُ الشَّيي ،نَةاَأللْفُ س تتَى انْتَهمو ،هنجس نضِ،٨ ماَألر اءيعِ َأنْحمي جي فالَّت ملَّ اُألمضِلي جخْرفَي 
فَزحفُوا بِعرضِ اَألرضِ كُلِّها، ٩. جوج وماجوج، ويجمعهم ِإلَى الْحربِ، وعددهم كَثير جِدا كَرمِل الْبحرِ

وِإبليس الَّذي َأضلَّهم، طُرِح ١٠. فَنَزلَتْ نَار من السماء وَأكَلَتْهم. منين، الْمدينَةَ الْمحبوبةَوحاصروا معسكَر الْمْؤ
 .ال ِإلَى َأبد اآلبِدينهنَاك يتَعذَّبون نَهارا ولَي. في بحيرة النَّارِ والْكبرِيت الَّتي فيها الْوحشُ والنَّبِي الدجاُل

 يوم الدين

١١ لَمو ،رِهضحم نم ضاَألرو اءمالس تبري هالَّذ وه ،هلَيع اِلستُ الْجَأيرو ،ضيا َأبيمظشًا عرتُ عَأير ثُم
ا َأثَرملَه دوجا١٢. يا، وغَارصا واربتَى، كوتُ الْمَأيرشِورالْع امقُد ينفق . آخَر تَابك انْفَتَح ثُم ،الْكُتُب تانْفَتَحو

اةيالْح تَابك وه .اِلهمَأع بسح داحالْكُتُبِ، كُلُّ و لْكي تٌل فجسم وا هتَى بِمولَى الْمع مكح١٣. و رحالْب لَّمسو
ف ينتَى الَّذواالْميهِمف ينتَى الَّذوالْم اتواَألم الَمعتُ ووالْم لَّمسو ،يه .اِلهمَأع بسح داحلَى كُلِّ وع مكح١٤. و ثُم

من كَان اسمه غَير وكُلُّ ١٥. هذه الْبحيرةُ هي الْموتُ الثَّاني. طُرِح الْموتُ وعالَم اَألموات في بحيرة النَّارِ
  .مكْتُوبٍ في كتَابِ الْحياة، طُرِح في بحيرة النِّارِ

 

 السماء الجديدة واألرض الجديدة

٢١ 

. بحرِ وجودثُم رَأيتُ سماء جديدةً وَأرضا جديدةً، َألن السماء اُألولَى واَألرض اُألولَى زالَتَا، ولَم يبقَ ِلل١ْ
نَازِلَةً من السماء من عنْد اِهللا كَعروسٍ تَزينَتْ واستَعدتْ ِللقَاء  ورَأيتُ الْمدينَةَ الْمقَدسةَ، الْقُدس الْجديدةَ،٢



هم .  هو وسطَ الْبشَرِ، فَهو يسكُن معهماآلن مسكَن اِهللا: "وسمعتُ صوتًا عظيما من الْعرشِ يقُوُل٣. عرِيسها
مهِإلَه كُونيو مهعم كُوني هاُهللا نَفْسو ،هبشَع كُونُون٤. يهِمونيع نم ةعمكُلَّ د حسميسو . نزالْحتُ وووُل الْمزيو

  ."لْقَديمةَ كُلَّها انْتَهتْوالْبكَاء واَأللَم، َألن اُألمور ا
." اُكْتُب هذَا، َألن هذَا الْكَالم صدقٌ وحقٌّ: "ثُم قَاَل ِلي." سَأصنَع كُلَّ شَيء جديدا: "وقَاَل الْجاِلس علَى الْعرش٥ِ
. َأنَا َأسقي الْعطْشَان مجانًا من ينْبوعِ ماء الْحياة. لنِّهايةَُأنَا هو اَألِلفُ والْياء، الْبِدايةُ وا. قُضي اَألمر: "وقَاَل٦
٧يناب كُوني وهو ،هِإلَه َأنَا َأكُونو ،يبِهنَص نذَا مكُلُّ ه كُوني بغْلي ن٨. م ينالنَّجِسالْكُفَّارِ وو نَاءبالْج يبا نَصَأم

 الْقَتَلَةورِيتبالْكبِالنَّارِ و ةدتَّقالْم ةريحي الْبف وا، فَهيعمج الْكَذَّابِيننَامِ واَألص ةدبعو ةرحالسارِ والْفُجو . وذَا هه
  ."الْموتُ الثَّاني

  القدس الجديدة

ن معهم الْكُُؤوس السبع الْمملُوءةُ بِالْمصاِئبِ السبعِ اَألخيرة وقَاَل وجاءني واحد من الْمالِئكَة السبعة الَّذين كَا٩
فَحملَني بِالروحِ ِإلَى جبٍل ضخْمٍ عاٍل، وَأراني الْقُدس، الْمدينَةَ ١٠." تَعاَل، فَُأرِيك عروس حمِل الْفداء: "ِلي

تَتََألَّقُ بِجالِل اِهللا علَيها، وتَتَْألُأل كَحجرٍ كَرِيمٍ جِدا، كَالْماسِ وكَالبِلَّورِ ١١ من السماء من عنْد اِهللا، الشَّرِيفَةَ، نَازِلَةً
 ،يالكًا١٢النَّقم شَرا اثْنَا عهلَيةً عابوةَ بشْراثْنَتَا عاٍل، وع خْمض ورا سلَهلَى . وعو يةٌ هكْتُوبم اءمَأس اتابوالْب

ثَالثُ بوابات من الشَّرق، وثَالثٌ من الشَّماِل، وثَالثٌ من ١٣. َأسماء قَباِئِل بني ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشْرةَ
ر َأساسا، علَيها َأسماء رسِل حمِل الْفداء االثْنَي وسور الْمدينَة لَه اثْنَا عش١٤َ. الْجنُوبِ، وثَالثٌ من الْغَربِ

شَرع.  
وكَانَت ١٦. والْمالك الَّذي كَلَّمني، كَان معه عصا قياسٍ من الذَّهبِ، ِلكَي يقيس الْمدينَةَ وبواباتها وسورها١٥

 فيها يتَساوى)  كيلُومتْرا٢٢٠٠َأي ( غَلْوة ١٢٠٠٠بِالْعصا، فَكَانَت فَقَاسها .  مثُْل عرضهاالْمدينَةُ مربعةً، طُولُها
لُوالْعو ضرالْع١٧. الطُّوُل و ضرع قَاس ثُم ورِ، فَكَانا ١٤٤الساعرذ ) ا٦٥َأيتْربِ)  مساسِ بِحيالْق ةدوِح 

  .ن يستَعملُهاالَّتي كَا
وَأساساتُ السورِ مزينَةٌ بِكُلِّ ١٩. وكَان السور من الْماسِ، والْمدينَةُ من الذَّهبِ النَّقي كََأنَّه الزجاج الشَّفَّاف١٨ُ

قُوتٌ َأزرقُ، والثَّاِلثُ عقيقٌ َأبيض، والرابِع زمرد، َأنْواعِ اَألحجارِ الْكَرِيمة، فَاَألساس اَألوُل الْماس، والثَّاني يا
٢٠ ،فَراقُوتٌ َأصي عالتَّاسو ،عزج نالثَّامو ،دجربز ابِعالسو ،رميقٌ َأحقع سادالسو ،ميقٌ قَاتقع سالْخَامو

ي عادالْحو ،ريقٌ َأخْضقع راشالْعشْتٌومج شَري عالثَّانو ،وزرفَي نِ ٢١. شَرةٌ عاربةَ عشْراتُ االثْنَتَا عابوالْبو
ةَ لُْؤلَُؤةشْرع اثْنَتَي .ةداحو لُْؤلَُؤة نةٌ منُوعصا منْهم ةابواجِ الشَّ. كُلُّ بجكَالز يبٍ نَقذَه نم ينَةدةُ الْماحسوفَّاف.  

٢٢ةادبتُ الْعيب وه اءدَل الْفمحو يرالْقَد لَى اِإللَهوالْم َألن ،ةادبتًا ِللْعيب ينَةدي الْمف َأر لَمِإلَى ٢٣. و تَاجال تَح يهو
اءدَل الْفمحا وهيرنالَل اِهللا يج رِ، َألنسِ َأوِ الْقَمانُورِ الشَّمهاحبصم و٢٤.  ه جِيءيا، وي نُورِهف مي اُألمشتَمسو

ويجِيُئون ِإلَيها ٢٦. وال تُقْفَُل بواباتُها طُوَل الْيومِ، َألن اللَّيَل ال يْأتي علَيها٢٥. ملُوك اَألرضِ بِكُنُوزِهم ِإلَيها



لَن يدخُلَها شَيء نَجِس، وال من يرتَكب الْقَباِئح، وال من يكْذب، بْل فَقَط الَّذين و٢٧. بِكُنُوزِ اُألممِ وجالِلها
اءدِل الْفمتَابِ حك ،اةيتَابِ الْحي كةٌ فكْتُوبم ماُؤهمَأس.  

 

 نهر الحياة

٢٢ 

١افص اةيالْح اءم رنَه الكي الْمانَأر رِثُما كَالْبِلَّوي . ،اءدِل الْفمحشِ اِهللا ورع نم عنْب٢ي ةاحس طسي ورِي فجيو
ينَةدالْم .مي اَألمشْفا يقُهروةً، وررٍ مةً، كُلَّ شَهرةَ مشْرع اثْنَتَي رتُثْم يهو اةيةُ الْحرشَج هيبانلَى جعال ٣. وو

ايدنَةٌ َأبلَع ينَةدي الْمف كُون . ،هبِيدع لَه دجسثُ ييا حيهف اءدِل الْفمحشُ اِهللا ورْل ع٤ب كُونيو ،ههجو وندشَاهيو
هِماهلَى جِبع هم٥. اس احٍ َأوبصِإلَى نُورِ م ونتَاجحال يٌل، ولَي نَاكه كُوني لَنملَه يرني لَى اِإللَهوالْم سٍ َألنشَم .

يناآلبِد دِإلَى َأب كُونلميس مهو. 
 عيسى سيجيء عن قريب

شفَ ِلعبِيده الْمولَى اِإللَه الَّذي يوحي ِإلَى اَألنْبِياء َأرسَل مالكَه ِليكْ." هذَا الْكَالم صدقٌ وحقٌّ: "ثُم قَاَل الْمالك ِلي٦
  .هنيًئا ِلمن يعمُل بِكَالمِ النُّبوة الَّذي في هذَا الْكتَابِ. َأنَا قَادم سرِيعا٧. ما البد َأن يحدثَ عن قَرِيبٍ

٨اءاَألشْي هذتُ هَأيرتُ وعمنَّا، سوحَأنَا يو .ا، رتُهَأيرا وتُهعما سا فَلَماهي َأرالَّذ الكالْم يمقَد نْدع دجتُ َألسكَع
  ."اُسجد ِلله. َأنَا عبد مثْلُك ومثُْل اخْوتك اَألنْبِياء، وكُلِّ الَّذين يعملُون بِكَالمِ هذَا الْكتَابِ! ال تَفْعْل: "فَقَاَل ِلي٩. ِلي
ِليستَمر الشِّرير في شَره، ١١.  كَالم النُّبوة الَّذي في هذَا الْكتَابِ، َألن الْوقْتَ قَرِيبال تَخْتم: "ِلي ثُم قَاَل١٠

هالحي صف اِلحالصو ،هتاري طَهف رالطَّاهو ،هتاسي نَجف النَّجِسو." 
١٢الَّذ اءزي الْجعما، ورِيعس مَأنَا قَادهلمع بسح داحكُلَّ و ازِي بِه١٣. ي ُأج ،راآلخُل واَألو ،اءالْيَأنَا اَألِلفُ و

 هنيًئا ِلمن يغْسلُون ثيابهم، َألن لَهم الْحقَّ في شَجرة الْحياة، والْحقَّ في دخُوِل المدينَة من١٤. الْبِدايةُ والنِّهايةُ
َأما خَارِج الْمدينَة فَهنَاك الْكالب والسحرةُ والْفُجار والْقَتَلَةُ وعبدةُ اَألصنَامِ وكُلُّ من يكْذب َأو يحب ١٥. بواباتها
بالْكَذ.  
  ختام

١٦وراُألم هذه نلعي ِليالكم كُملْتُ ِإلَيسى، َأريسَأنَا عَيننْؤمالْم اتاعمج ةنْفَعِلم لَكُم  .لُهنَسو داويُل دلَأنَا . َأنَا س
يرنحِ الْمبالص منَج.  

وكُلُّ من ِليْأت الْعطْشَان، ." تَعاَل": وكُلُّ من يسمع فَيجِب َأن يقُوَل." تَعاَل: "الروح الْقُدوس والْعروس يقُوالن١٧ِ
 .َأراد ِليشْرب ماء الْحياة مجانًا



ِإن كَان واحد يزِيد علَيه شَيًئا، يزِيد اُهللا علَيه : وِإنِّي ُأنْذر كُلَّ من يسمع كَالم النُّبوة الَّذي جاء في هذَا الْكتَاب١٨ِ
وِإن كَان واحد يحذفُ شَيًئا من كَالمِ النُّبوة الَّذي في هذَا الْكتَابِ، يحذفُ ١٩. هذَا الْكتَابِالْمصاِئب الْمذْكُورةَ في 

  .اُهللا نَصيبه من شَجرة الْحياة، ومن الْمدينَة الْمقَدسة اللَّتَينِ جاء وصفُهما في هذَا الْكتَابِ
نعمةُ موالنَا عيسى ٢١. آمين، تَعاَل يا موالنَا عيسى." َأنَا قَادم سرِيعا. نَعم: "لَّذي يشْهد ِلهذه اُألمورِ يقُوُلوا٢٠

 .معكُم جميعا
  


