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 1اصحاح 

اهُ هللاُ، لُِيِرَي َعِبيَدهُ َما الَ ُبدَّ أَْن َيُكوَن َعْن َقِريٍب، وَ  1 ْبِدِه إِْعالَُن َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي أَْعَطاهُ إِيَّ ََ ُِ لِ ُُ ُمْرِسال ً ِبَيِد َمالَِك َن ا،َبيَّ  ُيوَحنَّ

 .الَِّذي َشِهَد ِبَكلَِمِة هللِا َوِبَشَهاَدِة َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبُكلِّ َما َرآهُ  2

ِة، َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيَها، ألَنَّ الْ  3 ُبوَّ وَن أَْقَواَل النُّ َُ  .َوْقَت َقِريبٌ ُطوَبى لِلَِّذي َيْقَرأُ َولِلَِّذيَن َيْسَم

ا، إِلَ  4 َمٌة لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن اْلَكاِئِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيأِْتي، وَ ُيوَحنَّ َْ ا: ِن ْبِع اْلَكَناِئِس الَِّتي ِفي أَِسيَّ ُِ،ى السَّ ِِ الَِّتي أََماَم َعْرِش ِة األَْرَوا ََ ْب  ِمَن السَّ

اِهِد األَِميِن، اْلِبْكِر ِمَن األَْمَوا 5 ،َوِمْن َيُسوَع اْلَمِسيِح الشَّ ُِ لََنا ِمْن َخَطاَياَنا ِبَدِم َنا، َوَقْد َغسَّ  ِت، َوَرِئيِس ُملُوِك األَْرِض: الَِّذي أََحبَّ

ْلَطاُن إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. آِمينَ  6 ُُ اْلَمْجُد َوالسُّ ، لَ ُِ ا َوَكَهَنة ً هلِل أَِبي لََنا ُملُوك ً ََ  .َوَج

َحاِب، َوَسَتْنُظُرهُ  7 ْم آِمينَ  ُهَوَذا َيأِْتي َمَع السَّ ََ ُِ َجِميُع َقَباِئِل األَْرِض. َن ُِ َعلَْي ُنوهُ، َوَيُنو ََ  .ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َط

َهاَيةُ » 8 بُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيأِْتي، اْلَقاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ « أََنا ُهَو األَلُِف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنِّ  .َيقُوُل الرَّ

يَقِة َوِفي َملَُكوِت َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَصْبِرِه. ُكْنُت ِفي اْلَجِزيَرةِ  9 ا أَُخوُكْم َوَشِريُكُكْم ِفي الضِّ الَّتِي ُتْدَعى َبْطُمَس ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللِا، َوِمْن أَْجِل  أََنا ُيوَحنَّ
 .َشَهاَدِة َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

ِِ ِفي يَ  10 و ا َكَصْوِت ُبوقٍ ُكْنُت ِفي الرُّ ا َعِظيم ً ُت َوَراِئي َصْوت ً َْ ، َوَسِم بِّ  ْوِم الرَّ

ْبِع اْلَكنَ »َقاِئال ً: 11 ُل َواآلِخُر. َوالَِّذي َتَراهُ، اْكُتْب ِفي ِكَتاٍب َوأَْرِسْل إِلَى السَّ ا: إِلَى أََفُسَس، َوإِلَ أََنا ُهَو األَلُِف َواْلَياُء. األَوَّ ى ِسِميْرَنا، اِئِس الَِّتي ِفي أَِسيَّ
 .«َوإِلَى َبْرَغاُمَس، َوإِلَى ِثَياِتيَرا، َوإِلَى َساْرِدَس، َوإِلَى ِفيالََدْلِفَيا، َوإِلَى الَُوِدِكيَّةَ 

ا اْلَتَفتُّ َرأَْيُت َسْبَع َمَناِيَر ِمْن َذَهٍب، 12 ي. َولَمَّ َِ ْوَت الَِّذي َتَكلََّم َم  َفاْلَتَفتُّ ألَْنُظَر الصَّ

ْجلَْيِن، َوُمَتَمْنِطق ًا ِعْنَد َثْديَ َوِفي وَ  13 ُُ اْبِن إِْنَساٍن، ُمَتَسْرِبال ً ِبَثْوٍب إِلَى الرِّ ْبِع اْلَمَناِيِر ِشْب ُِ ِبِمْنَطَقٍة ِمْن َذَهبٍ ْسِط السَّ  .ْي

ْلِج، َوَعْيَناهُ َكلَهِ  14 وِف األَْبَيِض َكالثَّ ُرهُ َفأَْبَيَضاِن َكالصُّ َْ ُُ َوَش ا َرْأُس  .يِب َنارٍ َوأَمَّ

ُُ َكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرةٍ  15 َتاِن ِفي أَُتوٍن. َوَصْوُت ُهَما َمْحِميَّ ، َكأَنَّ ُُ النَُّحاِس النَِّقيِّ  .َوِرْجالَهُ ِشْب

ُُ َكال 16 ُِ، َوَوْجُه ْيِن َيْخُرُج ِمْن َفِم ُة َكَواِكَب، َوَسْيٌف َماٍض ُذو َحدَّ ََ ُُ ِفي َيِدِه اْلُيْمَنى َسْب ََ ِتَهاَوَم  .شَّْمِس َوِهَي ُتِضيُء ِفي قُوَّ

ُِ َكَميٍِّت، َفَوَضَع َيَدهُ اْلُيْمَنى َعلَيَّ َقاِئال ً لِي: 17 ُُ َسَقْطُت ِعْنَد ِرْجلَْي ا َرأَْيُت ُل َواآلِخُر،»َفلَمَّ  الَ َتَخْف، أََنا ُهَو األَوَّ

ا، َوَها أََنا َحيٌّ إِلَى أََبدِ  18 . َوُكْنُت َمْيت ً  .اآلِبِديَن! آِميَن. َولِي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َواْلَمْوتِ  َواْلَحيُّ

َد هَذا 19 َْ  .َفاْكُتْب َما َرأَْيَت، َوَما ُهَو َكاِئٌن، َوَما ُهَو َعِتيٌد أَْن َيُكوَن َب

ْبِع اْلَمَناِيِر  20 ِة اْلَكَواِكِب الَِّتي َرأَْيَت َعلَى َيِميِني، َوالسَّ ََ ْب ْبُع الَِّتي َرأَْيَتهَ ِسرَّ السَّ ْبِع اْلَكَناِئِس، َواْلَمَناِيُر السَّ ُة اْلَكَواِكُب ِهَي َمالَِئَكُة السَّ ََ ْب ِة: السَّ َهِبيَّ ا الذَّ
ْبُع اْلَكَناِئسِ   .«ِهَي السَّ
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َة اْلكَ »اُْكُتْب إِلَى َمالَِك َكِنيَسِة أََفُسَس:  1 ََ ْب ُُ اْلُمْمِسُك السَّ َهِبيَّةِ هَذا َيقُولُ ْبِع اْلَمَناِيِر الذَّ ُِ، اْلَماِشي ِفي َوَسِط السَّ  :َواِكَب ِفي َيِميِن

ْبَت اْلَقائِ  2 َبَك َوَصْبَرَك، َوأَنََّك الَ َتْقِدُر أَْن َتْحَتِمَل األَْشَراَر، َوَقْد َجرَّ ََ ُهْم ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُسال ً، فَ أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَت  .َوَجْدَتُهْم َكاِذِبينَ لِيَن إِنَّ

ْبَت ِمْن أَْجِل اْسِمي َولَْم َتِكلَّ  3 َِ  .َوَقِد اْحَتَمْلَت َولََك َصْبٌر، َوَت

َتَك األُولَى 4  .لِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك: أَنََّك َتَرْكَت َمَحبَّ

ُِ َمَناَرَتَك ِمْن َمَكاِنَها، إِْن لَْم َتُتبْ َفاْذُكْر ِمْن أَْيَن َسَقْطَت َوُتْب، َواْعَمِل األَْعَماَل األُولَى، َوإِّالَّ  5  .َفإِنِّي آِتيَك َعْن َقِريٍب َوأَُزْحِز

ا 6  .َولِكْن ِعْنَدَك هَذا: أَنََّك ُتْبِغُض أَْعَماَل النُّقُوالَِويِّيَن الَِّتي أُْبِغُضَها أََنا أَْيض ً

ُِ لِْلكَ  7 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ ُِ أَْن َيأُْكَل ِمْن َشَجَرِة اْلَحَياِة الَِّتي فِي َوَسِط ِفْرَدْوِس هللاِ َمْن لَ  .«َناِئِس. َمْن َيْغلُِب َفَسأُْعِطي

اشَ »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك َكِنيَسِة ِسِميْرَنا: 8 ََ ا َف ُل َواآلِخُر، الَِّذي َكاَن َمْيت ً ُُ األَوَّ  :هَذا َيقُولُ

ا، َبْل ُهْم أََنا أَْعِرُف أَْعَمالَ  9 ُهْم َيُهوٌد َولَْيُسوا َيُهود ً . َوَتْجِديَف اْلَقاِئلِيَن: إِنَّ ْيَطانِ َك َوِضْيَقَتَك َوَفْقَرَك َمَع أَنََّك َغِنيٌّ  .َمْجَمُع الشَّ

. ُهَوَذا إِْبلِيُس ُمْزِمٌع أَْن ُيْلقِ  10 ُِ ا أَْنَت َعِتيٌد أَْن َتَتأَلََّم ِب َة ِممَّ ا الَ َتَخِف اْلَبتَّ اٍم. ُكْن أَِمين ً ُبوا، َوَيُكوَن لَُكْم ِضْيٌق َعَشَرَة أَيَّ ْجِن لَِكْي ُتَجرَّ ا ِمْنُكْم ِفي السِّ ض ً َْ َي َب
 .إِلَى اْلَمْوِت َفَسأُْعِطيَك إِْكلِيَل اْلَحَياةِ 

ُِ لِْلَكَناِئِس. َمْن َيْغلُِب َفالَ يُ  11 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ اِنيَمْن لَ ُِ اْلَمْوُت الثَّ  .«ْؤِذي

ْينِ »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْرَغاُمَس: 12 ْيُف اْلَماِضي ُذو اْلَحدَّ ُُ السَّ ُُ الَِّذي لَ  :هَذا َيقُولُ

ْيَطاِن، َوأَْنَت ُمَتَمسِّ  13 اِم الَِّتي ِفيَها َكاَن أَْنِتيَباُس َشِهيِدي أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك، َوأَْيَن َتْسُكُن َحْيُث ُكْرِسيُّ الشَّ ٌك ِباْسِمي، َولَْم ُتْنِكْر إِيَماِني َحتَّى ِفي األَيَّ
ْيَطاُن َيْسُكنُ   .األَِميُن الَِّذي قُِتَل ِعْنَدُكْم َحْيُث الشَّ

ِكيَن  14 ا ُمَتَمسِّ َثَرة ً أََماَم َبِني إِْسَراِئيَل: أَْن َيأُْكلُوا َولِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك َقلِيٌل: أَنَّ ِعْنَدَك ُهَناَك َقْوم ً َْ لُِّم َباالََق أَْن ُيْلِقَي َم ََ اَم، الَِّذي َكاَن ُي ََ لِيِم َبْل َْ َما ُذِبَح ِبَت
 .لأِلَْوَثاِن، َوَيْزُنوا

لِيِم النُّقُوالَِويِّيَن الَّذِ  15 َْ ُكوَن ِبَت ا َقْوٌم ُمَتَمسِّ ُُ هَكَذا ِعْنَدَك أَْنَت أَْيض ً  .ي أُْبِغُض

ا َوأَُحاِرُبُهْم ِبَسْيِف َفِمي 16  .َفُتْب َوإِّالَّ َفإِنِّي آِتيَك َسِري ًَ

ُِ أَْن َيأُْكَل ِمَن اْلَمنِّ ا 17 ُِ لِْلَكَناِئِس. َمْن َيْغلُِب َفَسأُْعِطي و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ ُِ َحَصاة ً َبْيضَ َمْن لَ اَء، َوَعلَى اْلَحَصاِة اْسٌم َجِديٌد ْلُمْخَفى، َوأُْعِطي
ُُ أََحٌد َغْيُر الَِّذي َيأُْخذُ  ِرفُ َْ  َمْكُتوٌب الَ َي

ُُ َعْيَناِن َكلَِهيِب َناٍر، َوِرْجالَهُ ِمْثُل النَُّحاسِ »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ِثَياِتيَرا:  18 ُُ اْبُن هللاِ، الَِّذي لَ  :النَِّقيِّ  هَذا َيقُولُ

َتَك َوِخْدَمَتَك َوإِيَماَنَك َوَصْبَرَك، َوأَنَّ أَْعَمالََك األَِخيَرَة أَْكَثُر ِمَن ا 19  .ألُولَىأََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَمَحبَّ

َها َنبِ  20 لَِّم َوُتْغِوَي َعِبيِدي أَْن َيْزُنوا َوَيأُْكلُوا َما ُذبَح لأِلَْوَثانِ لِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك َقلِيٌل: أَنََّك ُتَسيُِّب اْلَمْرأََة إِيَزاَبَل الَِّتي َتقُوُل إِنَّ ََ ٌة، َحتَّى ُت  .يَّ

ا لَِكْي َتُتوَب َعْن ِزَناَها َولَْم َتُتبْ  21  .َوأَْعَطْيُتَها َزَمان ً

َها ِفي ِضيَقٍة َعِظيَمٍة، 22 ََ  .إِْن َكاُنوا الَ َيُتوُبوَن َعْن أَْعَمالِِهمْ  َها أََنا أُْلِقيَها ِفي ِفَراٍش، َوالَِّذيَن َيْزُنوَن َم

ِرُف َجِميُع اْلَكَناِئِس أَنِّي أََنا ُهَو اْلَفاِحُص اْلُكلَى َواْلقُلُوبِ  23 َْ ُِ َوأَْوالَُدَها أَْقُتلُُهْم ِباْلَمْوِت. َفَسَت  .، َوَسأُْعِطي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِبَحَسِب أَْعَمالِ
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ِرفُوا أَْعمَ َولِكنَِّني أَقُو 24 َْ لِيُم، َوالَِّذيَن لَْم َي َْ ْيَطاِن، َكَما َيقُولُوَن: إِنِّي الَ أُْلِقي َعلَْيُكْم ِثْقال ً ُل لَُكْم َولِْلَباِقيَن ِفي َثَياِتيَرا، ُكلِّ الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم هَذا التَّ اَق الشَّ
 آَخَر،

25  ُِ ُكوا ِب َما الَِّذي ِعْنَدُكْم َتَمسَّ  .إِلَى أَْن أَِجيءَ َوإِنَّ

ا َعلَى األَُمِم، 26 ُِ ُسْلَطان ً َهاَيِة َفَسأُْعِطي  َوَمْن َيْغلُِب َوَيْحَفُظ أَْعَمالِي إِلَى النِّ

ا ِمْن ِعْنِد أَِبي، 27  َفَيْرَعاُهْم ِبَقِضيٍب ِمْن َحِديٍد، َكَما ُتْكَسُر آِنَيٌة ِمْن َخَزٍف، َكَما أََخْذُت أََنا أَْيض ً

ْبحِ َوأُْعطِ  28 ُِ َكْوَكَب الصُّ  .ي

ُِ لِْلَكَناِئسِ  29 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ  .«َمْن لَ
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ُة اْلَكَواِكُب: أََنا »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َساْرِدَس: 1 ََ ْب ِِ هللِا َوالسَّ ُة أَْرَوا ََ ُُ َسْب ُُ الَِّذي لَ ا أَنََّك َحيٌّ هَذا َيقُولُ َعاِرٌف أَْعَمالََك، أَنَّ لََك اْسم ً
 .َوأَْنَت َمْيتٌ 

ْد َما َبِقَي، الَِّذي ُهَو َعِتيٌد أَْن َيُموَت، ألَنِّي لَْم أَِجْد أَْعَمالََك َكاِملَة ً أََماَم هللاِ  2 ا َوَشدِّ  .ُكْن َساِهر ً

َت، َواْحَفْظ  3 َْ َة َساَعٍة أُْقِدُم َعلَْيكَ َفاْذُكْر َكْيَف أََخْذَت َوَسِم لَُم أَيَّ َْ ، َوالَ َت  .َوُتْب، َفإِنِّي إِْن لَْم َتْسَهْر، أُْقِدْم َعلَْيَك َكلِصٍّ

ُهْم ُمسْ  4 ي ِفي ِثَياٍب ِبيٍض ألَنَّ َِ ُسوا ِثَياَبُهْم، َفَسَيْمُشوَن َم  .َتِحقُّونَ ِعْنَدَك أَْسَماٌء َقلِيلٌَة ِفي َساْرِدَس لَْم ُيَنجِّ

ُِ أَ  5 ُُ ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َوَسأَْعَتِرُف ِباْسِم ا، َولَْن أَْمُحَو اْسَم ا ِبيض ً ُِ َمْن َيْغلُِب َفذلَِك َسَيْلَبُس ِثَياب ً  .َماَم أَِبي َوأََماَم َمالَِئَكِت

ُِ لِْلَكَناِئسِ  6 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ  «َمْن لَ

ُِ َداُوَد، الَِّذي َيْفَتُح َوالَ أََحٌد ُيْغلُِق، َوُيْغلُِق َوالَ »اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ِفيالََدْلِفَيا: َواْكُتْب إِلَى َمالَكِ  7 ُُ ِمْفَتا ، الَِّذي لَ وُس اْلَحقُّ ُُ اْلقُدُّ  :أََحٌد َيْفَتحُ  هَذا َيقُولُ

ا مَ  8 ْلُت أََماَمَك َباب ً ََ ة ً َيِسيَرة ً، َوَقْد َحِفْظَت َكلَِمِتي َولَْم ُتْنِكِر اأََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك. َهَنَذا َقْد َج ، ألَنَّ لََك قُوَّ ُُ ا َوالَ َيْسَتِطيُع أََحٌد أَْن ُيْغلَِق  .ْسِميْفُتوح ً

ا، َبْل َيكْ  9 ُهْم َيُهوٌد َولَْيُسوا َيُهود ً ُل الَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع الشَّْيَطاِن، ِمَن اْلَقاِئلِيَن إِنَّ ََ ِرفُوَن  ِذُبوَن هَنَذا أَْج َْ ُرُهْم َيأُْتوَن َوَيْسُجُدوَن أََماَم ِرْجلَْيَك، َوَي هَنَذا أَُصيِّ
 .أَنِّي أََنا أَْحَبْبُتكَ 

ِتيَدِة أَْن َتأِْتَي َعلَى الْ  10 ََ ْجِرَبِة اْل ا َسأَْحَفُظَك ِمْن َساَعِة التَّ الَِم ُكلِّ ألَنََّك َحِفْظَت َكلَِمَة َصْبِري، أََنا أَْيض ً اِكِنيَن َعلَى األَْرِض ََ َب السَّ  .ُِ لُِتَجرِّ

ْك ِبَما ِعْنَدَك لَِئالَّ َيأُْخَذ أََحٌد إِْكلِيلَكَ  11 ا. َتَمسَّ  .َها أََنا آِتي َسِري ًَ

12  ُِ وُد َيْخُرُج إِلَى َخاِرٍج، َوأَْكُتُب َعلَْي َُ ا ِفي َهْيَكِل إِلِهي، َوالَ َي ُُ َعُمود ً لُ ََ اِزلَِة ِمَن  َمْن َيْغلُِب َفَسأَْج اْسَم إِلِهي، َواْسَم َمِديَنِة إِلِهي، أُوُرَشلِيَم اْلَجِديَدِة النَّ
َماِء ِمْن ِعْنِد إِلِهي، َواْسِمي اْلَجِديدَ   .السَّ

ُِ لِْلَكَناِئسِ  13 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ  .«َمْن لَ

اِدُق، َبَداَءةُ َخلِيَقِة هللاِ »ِكيِّيَن:َواْكُتْب إِلَى َمالَِك َكِنيَسِة الاّلَُودِ  14 اِهُد األَِميُن الصَّ ُُ اآلِميُن، الشَّ  :هَذا َيقُولُ
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ا 15 ا أَْو َحاّر ً ا. لَْيَتَك ُكْنَت َباِرد ً ا َوالَ َحاّر ً  !أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك، أَنََّك لَْسَت َباِرد ً

ا َوالَ  16 أََك ِمْن َفِميهَكَذا ألَنََّك َفاِتٌر، َولَْسَت َباِرد ً ا، أََنا ُمْزِمٌع أَْن أََتَقيَّ  .َحاّر ً

لَُم أَنََّك أَْنتَ  17 َْ ِقيُّ َواْلَبِئُس َوَفِقيٌر َوأَْعَمى َوُعْرَيانٌ  ألَنََّك َتُقوُل: إِنِّي أََنا َغِنيٌّ َوَقِد اْسَتْغَنْيُت، َوالَ َحاَجَة لِي إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت َت  .الشَّ

ا لَِكْي َتْلَبَس، َفالَ َيْظَهُر أُِشيُر َعلَيْ  18 ا ِبيض ً اِر لَِكْي َتْسَتْغِنَي، َوِثَياب ً ا ُمَصّف ًى ِبالنَّ ْل َعْيَنْيَك ِبُكْحل لَِكْي ُتْبِصرَ َك أَْن َتْشَتِرَي ِمنِّي َذَهب ً  .ِخْزُي ُعْرَيِتَك. َوَكحِّ

. َفُكْن  19 ُُ ُب ُُ َوأَُؤدِّ ُخ ُُ أَُوبِّ ا َوُتبْ إِنِّي ُكلُّ َمْن أُِحبُّ  .َغُيور ً

20  ُُ ََ شَّى َم ََ ُِ َوأََت ي هَنَذا َواِقٌف َعلَى اْلَباِب َوأَْقَرُع. إِْن َسِمَع أََحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، أَْدُخُل إِلَْي َِ  .َوُهَو َم

ا َوجَ  21 ي ِفي َعْرِشي، َكَما َغلَْبُت أََنا أَْيض ً َِ ُِ أَْن َيْجلَِس َم ُِ َمْن َيْغلُِب َفَسأُْعِطي  .لَْسُت َمَع أَِبي ِفي َعْرِش

ُِ لِْلَكَناِئسِ  22 و ُُ الرُّ ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما َيقُولُ  .«َمْن لَ
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1  َِ ُُ َكُبوق َيَتَكلَُّم َم ُت َْ ُل الَِّذي َسِم ْوُت األَوَّ َماِء، َوالصَّ ٌِ ِفي السَّ َد هَذا َنَظْرُت َوإَِذا َباٌب َمْفُتو َْ َد »ي َقاِئال ً: َب َْ ْد إِلَى ُهَنا َفأُِرَيَك َما الَ ُبدَّ أَْن َيِصيَر َب ََ اْص
 .«هَذا

ْرِش َجالِسٌ  2 ََ َماِء، َوَعلَى اْل ، َوإَِذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي السَّ ِِ و  .َولِْلَوْقِت ِصْرُت ِفي الرُّ

ِقيِق، َوقَ  3 ََ َُ َحَجِر اْلَيْشِب َواْل دِ َوَكاَن اْلَجالُِس ِفي اْلَمْنَظِر ِشْب ُمرُّ ُُ الزُّ ْرِش ِفي اْلَمْنَظِر ِشْب ََ َِ َحْوَل اْل  .ْوُس قَُز

ا َجالِِسيَن ُمتَ  4 ة ً َوِعْشِريَن َشْيخ ً ََ ُروِش أَْرَب َُ ا. َوَرأَْيُت َعلَى اْل ٌة َوِعْشُروَن َعْرش ً ََ ْرِش أَْرَب ََ  َسْرِبلِيَن ِبِثَياٍب ِبيٍض، َوَعلَى ُرُؤوِسِهْم أََكالِيُل ِمنْ َوَحْوَل اْل
 .َذَهبٍ 

ِقَدةٌ، ِهَي َسبْ  5 ُة َمَصاِبيِح َناٍر ُمتَّ ََ ْرِش َسْب ََ ْرِش َيْخُرُج ُبُروٌق َوُرُعوٌد َوأَْصَواٌت. َوأََماَم اْل ََ ِِ هللاِ َوِمَن اْل ُة أَْرَوا ََ. 

رْ  6 ََ ْرِش َوَحْوَل اْل ََ ُُ اْلَبلُّوِر. َوِفي َوَسِط اْل ْرِش َبْحُر ُزَجاٍج ِشْب ََ اَم اْل اٍم َوِمْن َوَراءٍ َوقُدَّ ا ِمْن قُدَّ ةٌ ُعُيون ً ُة َحَيَواَناٍت َمْملُوَّ ََ  :ِش أَْرَب

ٌُ ِمْثُل وَ  7 ُُ َوْج الُِث لَ ُُ ِعْجل، َواْلَحَيَواُن الثَّ اِني ِشْب ُُ أََسٍد، َواْلَحَيَواُن الثَّ ُل ِشْب ُُ نَ َواْلَحَيَواُن األَوَّ اِبُع ِشْب ُِ إِْنَساٍن، َواْلَحَيَواُن الرَّ  .ْسٍر َطاِئرٍ ْج

ا، َوالَ  8 ةٌ ُعُيون ً ُة أَْجِنَحٍة َحْولََها، َوِمْن َداِخل َمْملُوَّ ُة اْلَحَيَواَناُت لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنَها ِستَّ ََ :َواألَْرَب ا َولَْيال ً َقاِئلَة ً ُُ » َتَزاُل َنَهار ً بُّ اإلِل وٌس، الرَّ وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ قُدُّ
 .«ٍء، الَِّذي َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َيأِْتياْلَقاِدُر َعلَى ُكلِّ َشيْ 

ْرِش، اْلَحيِّ إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ  9 ََ ا لِْلَجالِِس َعلَى اْل ا َوَكَراَمة ً َوُشْكر ً ِطي اْلَحَيَواَناُت َمْجد ً َْ  ،َوِحيَنَما ُت

اَم اْلَجالِِس َعلَى الْ  10 ا قُدَّ ْشُروَن َشْيخ ً َِ ُة َواْل ََ ْرِش َقاِئلِينَ َيِخرُّ األَْرَب ََ ْرِش، َوَيْسُجُدوَن لِْلَحيِّ إِلَى أََبِد اآلِبِديَن، َوَيْطَرُحوَن أََكالِيلَُهْم أََماَم اْل ََ: 

بُّ أَْن َتأُْخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلقُْدَرَة، ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ األَ » 11 َها الرَّ  .«َوِهَي ِبإَِراَدِتَك َكاِئَنٌة َوُخلَِقتْ ْشَياِء، أَْنَت ُمْسَتِحقٌّ أَيُّ
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ِة ُختُ  1 ََ ا ِبَسْب ا ِمْن َداِخل َوِمْن َوَراٍء، َمْخُتوم ً ا َمْكُتوب ً ْرِش ِسْفر ً ََ  .ومٍ َوَرأَْيُت َعلَى َيِميِن اْلَجالِِس َعلَى اْل

ا ُيَناِدي ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 2 ا َقِوّي ً ؟َمْن ُهَو مُ »َوَرأَْيُت َمالَك ً ُُ ْفَر َوَيفُكَّ ُخُتوَم  «ْسَتِحقٌّ أَْن َيْفَتَح السِّ

ْفَر َوالَ أَْن َيْنُظرَ  3 َماِء َوالَ َعلَى األَْرِض َوالَ َتْحَت األَْرِض أَْن َيْفَتَح السِّ ُِ َفلَْم َيْسَتِطْع أََحٌد ِفي السَّ  . إِلَْي

ُُ لَْم ُيوَجْد أَحَ  4 ا، ألَنَّ ُِ َفِصْرُت أََنا أَْبِكي َكِثير ً ْفَر َوَيْقَرأَهُ َوالَ أَْن َيْنُظَر إِلَْي  .ٌد ُمْسَتِحّق ًا أَْن َيْفَتَح السِّ

ُيوِخ: 5 ْفَر َوَيفُكَّ ُخُتومَ »َفَقاَل لِي َواِحٌد ِمَن الشُّ بْ الَ َتْبِك. ُهَوَذا َقْد َغلََب األََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا، أَْصُل َداُوَد، لَِيْفَتَح السِّ ةَ ُُ السَّ ََ». 

ُُ َمذْ  6 ُيوِخ َخُروٌف َقاِئٌم َكأَنَّ ِة َوِفي َوَسِط الشُّ ََ ْرِش َواْلَحَيَواَناِت األَْرَب ََ ِِ هللِا َوَرأَْيُت َفإَِذا ِفي َوَسِط اْل ُة أَْرَوا ََ ُة قُُروٍن َوَسْبُع أَْعُيٍن، ِهَي َسْب ََ ُُ َسْب ، لَ ٌِ ُبو
 .اْلُمْرَسلَُة إِلَى ُكلِّ األَْرِض 

ْرشِ  7 ََ ْفَر ِمْن َيِميِن اْلَجالِِس َعلَى اْل  .َفأََتى َوأََخَذ السِّ

ا أََماَم اْلَخروِف، َولَهُ  8 ْشُروَن َشْيخ ً َِ ُة َواْل ََ ُة اْلَحَيَواَناُت َواألَْرَب ََ ِت األَْرَب ْفَر َخرَّ ا أََخَذ السِّ ا ِهَي ْم ُكلِّ َواِحٍد ِقيَثاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن َذَهٍب َمْملُوَّ َولَمَّ ةٌ َبُخور ً
يِسينَ   .َصلََواُت اْلِقدِّ

ُموَن َتْرِنيَمة ً َجِديَدة ً َقاِئلِيَن: 9 ، ألَنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَتَنا هلِل ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ قَ »َوُهْم َيَتَرنَّ ُُ ْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَم ٍب ُمْسَتِحق أَْنَت أَْن َتأُْخَذ السِّ َْ ِبيلٍَة َولَِساٍن َوَش
ٍة،وَ   أُمَّ

، َفَسَنْملُِك َعلَى األَْرِض  10 ا َوَكَهَنة ً ْلَتَنا إلِلِهَنا ُملُوك ً ََ  .«َوَج

ُيوِخ، َوَكاَن َعَدُدُهْم َرَبوَ  11 ْرِش َواْلَحَيَواَناِت َوالشُّ ََ ُت َصْوَت َمالَِئَكٍة َكِثيِريَن َحْوَل اْل َْ  اِت َرَبَواٍت َوأُلُوَف أُلُوٍف،َوَنَظْرُت َوَسِم

َة َواْلَكَراَمَة َوالْ »لِيَن ِبَصْوٍت َعِظيٍم:َقائِ  12 ُِ أَْن َيأُْخَذ اْلقُْدَرَة َواْلِغَنى َواْلِحْكَمَة َواْلقُوَّ  .«!َمْجَد َواْلَبَرَكةَ ُمْسَتِحقٌّ ُهَو اْلَخرُوُف اْلَمْذُبو

َماِء َوَعلَى األَْرِض َوَتْحَت األَْرِض،  13 ا ِفي السَّ :َوُكلُّ َخلِيَقٍة ِممَّ ُتَها َقاِئلَة ً َْ ْرِش َولِْلَخُروِف اْلَبَرَكُة »َوَما َعلَى اْلَبْحِر، ُكلُّ َما ِفيَها، َسِم ََ لِْلَجالِِس َعلَى اْل
ْلَطاُن إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ   .«َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّ

ُة َتُقوُل: 14 ََ وا َوَسَجُدوا لِْلَحيِّ إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ َوالشُُّيو«. آِمينَ »َوَكاَنِت اْلَحَيَواَناُت األَْرَب ْشُروَن َخرُّ َِ ُة َواْل ََ  .ُخ األَْرَب
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ِة اْلَحَيَواَنا 1 ََ ا ِمَن األَْرَب ُت َواِحد ً َْ ِة، َوَسِم ََ ْب ا ِمَن اْلُخُتوِم السَّ ا َفَتَح اْلَخُروُف َواِحد ً  «!َواْنُظرْ  َهلُمَّ »ِت َقاِئال ً َكَصْوِت َرْعٍد:َوَنَظْرُت لَمَّ

ا َولِكَ  2 ُُ َقْوٌس، َوَقْد أُْعِطَي إِْكلِيال ً، َوَخَرَج َغالِب ً ََ ُِ َم  .ْي َيْغلِبَ َفَنَظْرُت، َوإَِذا َفَرٌس أَْبَيُض، َواْلَجالُِس َعلَْي

اِنَي َقاِئال ً: 3 ُت اْلَحَيَواَن الثَّ َْ اِنَي، َسِم ا َفَتَح اْلَخْتَم الثَّ  «!َهلُمَّ َواْنُظرْ »َولَمَّ

ضُ  4 َْ الََم ِمَن األَْرِض، َوأَْن َيْقُتَل َب ُِ أُْعِطَي أَْن َيْنِزَع السَّ اَفَخَرَج َفَرٌس آَخُر أَْحَمُر، َولِْلَجالِِس َعلَْي ا، َوأُْعِطَي َسْيف ًا َعِظيم ً ض ً َْ  .ُهْم َب

الَِث َقاِئال ً: 5 ُت اْلَحَيَواَن الثَّ َْ الَِث، َسِم ا َفَتَح اْلَخْتَم الثَّ ُُ ِميَزاٌن ِفي َيِدهِ « َهلُمَّ َواْنُظْر!»َولَمَّ ََ ُِ َم  .َفَنَظْرُت َوإَِذا َفَرٌس أَْسَوُد، َواْلَجالُِس َعلَْي
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ِة اْلَحَيَواَناِت َقاِئال ً: 6 ََ ا ِفي َوَسِط األَْرَب ُت َصْوت ً َْ يٍر ِبِديَناٍر. َوأَمَّ »َوَسِم َِ ُة َقْمٍح ِبِديَناٍر، َوَثالَُث َثَماِنيِّ َش ُهَماُثْمِنيَّ ْيُت َواْلَخْمُر َفالَ َتُضرَّ  .«ا الزَّ

ابِع َقاِئال ً: 7 ُت َصْوَت اْلَحَيَواِن الرَّ َْ اِبَع، َسِم ا َفَتَح اْلَخْتَم الرَّ  «!َهلُمَّ َواْنُظرْ »َولَمَّ

8  َُ ُُ اْلَمْوُت، َواْلَهاِوَيُة َتْتَب ُِ اْسُم ْيِف َواْلُجوِع َواْلَمْوِت َفَنَظْرُت َوإَِذا َفَرٌس أَْخَضُر، َواْلَجالُِس َعلَْي ا َعلَى ُرْبِع األَْرِض أَْن َيْقُتالَ ِبالسَّ ، َوأُْعِطَيا ُسْلَطان ً ُُ
 .َوِبُوُحوِش األَْرِض 

ا َفَتَح اْلَخْتَم اْلَخاِمَس، َرأَْيُت َتْحَت اْلَمْذَبِح ُنفُوَس الَِّذيَن قُِتلُوا ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللِا، َومِ  9 َهاَدِة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَدُهْم،ْن أَجْ َولَمَّ  ِل الشَّ

اِكِنيَن َعلَى األَرْ »َوَصَرُخوا ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئلِيَن: 10 ، الَ َتْقِضي َوَتْنَتِقُم لِِدَماِئَنا ِمَن السَّ وُس َواْلَحقُّ ُد اْلقُدُّ يِّ َها السَّ  «ِض؟َحتَّى َمَتى أَيُّ

ا  11 ِبيُد ُرَفَقاُؤُهْم، َوإِْخَوُتُهْم َفأُْعُطوا ُكلُّ َواِحٍد ِثَياب ً ََ ا َحتَّى َيْكَمَل اْل ا أَْيض ً ا َيِسير ً ا، َوِقيَل لَُهْم أَْن َيْسَتِريُحوا َزَمان ً ِتيُدوَن أَْن ُيْقَتلُوا ِمْثلَُهمْ ِبيض ً ََ ا، اْل  .أَْيض ً

اِدَس، َوإَِذا َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة حَ  12 ا َفَتَح اْلَخْتَم السَّ ِم،َوَنَظْرُت لَمَّ ٍر، َواْلَقَمُر َصاَر َكالدَّ َْ  َدَثْت، َوالشَّْمُس َصاَرْت َسْوَداَء َكِمْسٍح ِمْن َش

ْتَها ِريٌح َعِظيَمةٌ  13 ُِ َشَجَرةُ التِّيِن ُسَقاَطَها إَِذا َهزَّ َماِء َسَقَطْت إِلَى األَْرِض َكَما َتْطَر  .َوُنُجوُم السَّ

َماُء اْنَفلََقْت َكَدْرٍج ُملْ  14 ِهَماَوالسَّ َِ  .َتّف، َوُكلُّ َجَبل َوَجِزيَرٍة َتَزْحَزَحا ِمْن َمْوِض

َظَماُء َواألَْغِنَياُء َواألَُمَراُء َواألَْقِوَياُء َوُكلُّ َعْبٍد َوُكلُّ ُحّر، أَْخَفْوا أَْنفُ  15 َُ  َسُهْم ِفي اْلَمَغاِيِر َوِفي ُصُخوِر اْلِجَباِل،َوُملُوُك األَْرِض َواْل

ُخوِر:َوُهْم َيقُ  16 ْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَخُروِف،»ولُوَن لِْلِجَباِل َوالصُّ ََ ُِ اْلَجالِِس َعلَى اْل  اْسقُِطي َعلَْيَنا َوأَْخِفيَنا َعْن َوْج

ِظيُم. َوَمْن َيْسَتِطيُع اْلُوقُوَف؟ 17 ََ ُِ اْل ُُ َقْد َجاَء َيْوُم َغَضِب  .«ألَنَّ
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َد هَذا َرأَْيُت أَْربَ  1 َْ ِِ األَْرِض لَِكْي الَ َتُهبَّ ِريٌح َوَب َة َمالَِئَكٍة َواِقِفيَن َعلَى أَْرَبِع َزَواَيا األَْرِض، ُمْمِسِكيَن أَْرَبَع ِرَيا َعلَى األَْرِض، َوالَ َعلَى اْلَبْحِر، ََ
 .َوالَ َعلَى َشَجَرٍة َما

2  ُُ ََ ا ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس َم ا آَخَر َطالِ ًَ وا األَْرضَ  َوَرأَْيُت َمالَك ً ِة، الَِّذيَن أُْعُطوا أَْن َيُضرُّ ََ ، َفَناَدى ِبَصْوٍت َعِظيٍم إِلَى اْلَمالَِئَكِة األَْرَب  َخْتُم هللِا اْلَحيِّ
 َواْلَبْحَر،

وا األَْرَض َوالَ اْلَبْحَر َوالَ األَْشَجاَر، َحتَّى َنْخِتَم َعِبيَد إِلِهَنا َعلَى ِجَبا»َقاِئال ً: 3  .«ِهِهمْ الَ َتُضرُّ

يَن أَْلف ًا، َمْخُتوِميَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َبِني إِْسرَ  4 َِ ة ً َوأَْرَب ََ ُت َعَدَد اْلَمْخُتوِميَن ِمَئة ً َوأَْرَب َْ  :اِئيلَ َوَسِم

 .ْن ِسْبِط َجاَد اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتومٍ ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط َرأُوِبيَن اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. مِ  5

 .ى اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتومٍ ِمْن ِسْبِط أَِشيَر اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط َنْفَتالِي اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط َمَنسَّ  6

وَن اْثَنا َعَشَر أَْلَف  7 َُ اَكَر اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتومٍ ِمْن ِسْبِط َشْم  .َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط الَِوي اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط َيسَّ

 .ا َعَشَر أَْلَف َمْخُتومٍ اِميَن اْثنَ ِمْن ِسْبِط َزُبولُوَن اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط ُيوُسَف اْثَنا َعَشَر أَْلَف َمْخُتوٍم. ِمْن ِسْبِط ِبْنيَ  8
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هُ، ِمْن ُكلِّ األَُمِم َواْلَقَباِئِل َوالشُّ  9 دَّ َُ َد هَذا َنَظْرُت َوإَِذا َجْمٌع َكِثيٌر لَْم َيْسَتِطْع أََحٌد أَْن َي َْ ْرِش َوأََماَم اْلَخُروِف، َب ََ وِب َواألَْلِسَنِة، َواِقفُوَن أََماَم اْل َُ
ُف النَّْخلِ ُمَتَسْرِبلِيَن ِبِثَياٍب ِبي ََ  ٍض َوِفي أَْيِديِهْم َس

ْرِش َولِْلَخُروفِ »َوُهْم َيْصُرُخوَن ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئلِيَن: 10 ََ  .«اْلَخالَُص إلِلِهَنا اْلَجالِِس َعلَى اْل

ُيوِخ َواْلَحَيَواَناِت  11 ْرِش، َوالشُّ ََ ْرِش َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَسَجُدوا هلِلِ َوَجِميُع اْلَمالَِئَكِة َكاُنوا َواِقِفيَن َحْوَل اْل ََ وا أََماَم اْل ِة، َوَخرُّ ََ  األَْرَب

ةُ إلِلِهَنا إِلَى أََبِد اآل»َقاِئلِيَن: 12 ْكُر َواْلَكَراَمُة َواْلقُْدَرةُ َواْلقُوَّ  «!ِبِديَن. آِمينَ آِميَن! اْلَبَرَكُة َواْلَمْجُد َواْلِحْكَمُة َوالشُّ

ُيوِخ َقاِئال ً لِي:َوأَجاَب َواِحٌد  13 َياِب اْلِبيِض، َمْن ُهْم؟ َوِمْن أَْيَن أََتْوا؟»ِمَن الشُّ  «هُؤالَِء اْلُمَتَسْرِبلُوَن ِبالثِّ

14 : ُُ لَمُ »َفقُْلُت لَ َْ ُد، أَْنَت َت لُوا»َفَقاَل لِي:«. َيا َسيِّ ِظيَمِة، َوَقْد َغسَّ ََ يَقِة اْل  ِثَياَبُهْم َوَبيَُّضوا ِثَياَبُهْم ِفي َدِم اْلَخُروفِ  هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن أََتْوا ِمَن الضِّ

ْرِش  15 ََ ُِ، َواْلَجالُِس َعلَى اْل ا َولَْيال ً ِفي َهْيَكلِ ُُ َنَهار ً  .َيِحلُّ َفْوَقُهمْ ِمْن أَْجِل ذلَِك ُهْم أََماَم َعْرِش هللِا، َوَيْخِدُموَن

ُد، 16 َْ َطُشوا َب َْ ُد، َولَْن َي َْ ، لَْن َيُجوُعوا َب  َوالَ َتَقُع َعلَْيِهِم الشَّْمُس َوالَ َشْيٌء ِمَن اْلَحرِّ

ٍة، َوَيْمَسُح هللاُ  17 ْرِش َيْرَعاُهْم، َوَيْقَتاُدُهْم إِلَى َيَناِبيِع َماٍء َحيَّ ََ ٍة ِمْن ُعُيوِنِهمْ ألَنَّ اْلَخُروَف الَِّذي ِفي َوَسِط اْل ََ  .«ُكلَّ َدْم
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ا َفَتَح الْ  1 َماِء َنْحَو ِنْصِف َساَعةٍ َولَمَّ اِبَع َحَدَث ُسُكوٌت ِفي السَّ  .َخْتَم السَّ

َة أَْبَواق 2 ََ َة اْلَمالَِئَكَة الَِّذيَن َيِقفُوَن أََماَم هللِا، َوَقْد أُْعُطوا َسْب ََ ْب  .َوَرأَْيُت السَّ

ُُ ِمْبَخَرةٌ مِ  3 ََ َهبِ َوَجاَء َمالٌَك آَخُر َوَوَقَف ِعْنَد اْلَمْذَبِح، َوَم ِهْم َعلَى َمْذَبِح الذَّ َِ يِسيَن َجِمي ُُ َمَع َصلََواِت اْلِقدِّ َم ا لَِكْي ُيَقدِّ ا َكِثير ً  ْن َذَهٍب، َوأُْعِطَي َبُخور ً
ْرشِ  ََ  .الَِّذي أََماَم اْل

يِسيَن ِمْن َيِد اْلَمالَِك أََماَم هللاِ  4 َد ُدَخاُن اْلَبُخوِر َمَع َصلََواِت اْلِقدِّ َِ  .َفَص

 .َوُبُروٌق َوَزْلَزلَةٌ  أََخَذ اْلَمالَُك اْلِمْبَخَرَة َوَمألََها ِمْن َناِر اْلَمْذَبِح َوأَْلَقاَها إِلَى األَْرِض، َفَحَدَثْت أَْصَواٌت َوُرُعودٌ  ُثمَّ  5

أُوا لَِكْي يُ  6 ُة األَْبَواُق َتَهيَّ ََ ْب ُهُم السَّ ََ َة اْلَمالَِئَكَة الَِّذيَن َم ََ ْب قُواُثمَّ إِنَّ السَّ  .َبوِّ

ُل، َفَحَدَث َبَرٌد َوَناٌر َمْخلُوَطاِن ِبَدٍم، َوأُْلِقَيا إِلَى األَْرِض، َفاْحَتَرَق ُثْلُث ا 7 َق اْلَمالَُك األَوَّ  .ألَْشَجاِر، َواْحَتَرَق ُكلُّ ُعْشٍب أَْخَضرَ َفَبوَّ

قِ  8 ا ُمتَّ اِني، َفَكأَنَّ َجَبال ً َعِظيم ً َق اْلَمالَُك الثَّ اُثمَّ َبوَّ اِر أُْلِقَي إِلَى اْلَبْحِر، َفَصاَر ُثْلُث اْلَبْحِر َدم ً ا ِبالنَّ  .د ً

فُنِ  9  .َوَماَت ُثْلُث اْلَخالَِئِق الَِّتي ِفي اْلَبْحِر الَِّتي لََها َحَياةٌ، َوأُْهلَِك ُثْلُث السُّ

َماِء َكْوَكٌب  10 الُِث، َفَسَقَط ِمَن السَّ َق اْلَمالَُك الثَّ ، َوَوَقَع َعلَى ُثْلِث األَْنَهاِر َوَعلَى َيَناِبيع اْلِمَياهِ ُثمَّ َبوَّ ٍِ ِقٌد َكِمْصَبا  .َعِظيٌم ُمتَّ

َها َصاَرْت مُ «. األَْفَسْنِتينُ »َواْسُم اْلَكْوَكِب ُيْدَعى  11 ا، َوَماَت َكِثيُروَن ِمَن النَّاِس ِمَن اْلِمَياِه ألَنَّ ة ً َفَصاَر ُثْلُث اْلِمَياِه أَْفَسْنِتين ً  .رَّ

اِبُع، َفُضِرَب ُثْلُث الشَّْمِس َوُثْلُث اْلَقَمِر َوُثْلُث النُُّجوِم، َحتَّى ُيْظلَِم ُثْلثُ  12 َق اْلَمالَُك الرَّ ، َواللَّْيُل َكذلِكَ ُثمَّ َبوَّ ُُ َهاُر الَ ُيِضيُء ُثْلُث ، َوالنَّ  .ُهنَّ
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ا ِفي َوَسِط  13 ا َطاِئر ً ُت َمالَك ً َْ َماِء َقاِئال ً ِبَصْوٍت َعِظيٍم:ُثمَّ َنَظْرُت َوَسِم ِة أَْصَواِت أَْبَواِق »السَّ اِكِنيَن َعلَى األَْرِض ِمْن أَْجِل َبِقيَّ َوْيٌل! َوْيٌل! َوْيٌل لِلسَّ
قُوا يَن أَْن ُيَبوِّ َِ  .«!الثَّالََثِة اْلَمالَِئَكِة اْلُمْزِم
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َق اْلَمالَُك اْلَخاِمُس، َفَرأَْيُت  1 َِ ِبْئِر اْلَهاِوَيةِ ُثمَّ َبوَّ َماِء إِلَى األَْرِض، َوأُْعِطَي ِمْفَتا ا َقْد َسَقَط ِمَن السَّ  .َكْوَكب ً

َد ُدَخاٌن ِمَن اْلِبْئِر َكُدَخاِن أَُتوٍن َعِظيٍم، َفأَْظلََمِت الشَّْمُس َواْلَجوُّ مِ  2 َِ  .ْن ُدَخاِن اْلِبْئرِ َفَفَتَح ِبْئَر اْلَهاِوَيِة، َفَص

َقاِرِب األَْرِض ُسْلَطانٌ َوِمَن ال 3 ََ ا َكَما لِ َخاِن َخَرَج َجَراٌد َعلَى األَْرِض، َفأُْعِطَي ُسْلَطان ً  .دُّ

اَس َفَقِط الَِّذيَن لَ  4 ا أَْخَضَر َوالَ َشَجَرة ً َما، إاِلَّ النَّ ُُ أَْن الَ َيُضرَّ ُعْشَب األَْرِض، َوالَ َشْيئ ً  .ى ِجَباِهِهمْ ْيَس لَُهْم َخْتُم هللِا َعلَ َوِقيَل لَ

َذاِب َعْقَرٍب إَِذا لََدَغ إِْنسَ  5 ََ ُُ َك ُبوا َخْمَسَة أَْشُهٍر. َوَعَذاُب ذَّ ََ اَوأُْعِطَي أَْن الَ َيْقُتلَُهْم َبْل أَْن َيَت  .ان ً

، َوَيْرَغُبوَن أَْن َيُموُتوا َفيَ  6 ُُ اِم َسَيْطلُُب النَّاُس اْلَمْوَت َوالَ َيِجُدوَن  .ْهُرُب اْلَمْوُت ِمْنُهمْ َوِفي ِتْلَك األَيَّ

َهِب، َوُوُجوُهَها َكُوجُ  7 ُِ الذَّ أٍَة لِْلَحْرِب، َوَعلَى ُرُؤوِسَها َكأََكالِيَل ِشْب ُُ َخْيل ُمَهيَّ  .وِه النَّاسِ َوَشْكُل اْلَجَراِد ِشْب

َساِء، َوَكاَنْت أَْسَناُنَها َكأَْسَناِن األُُسو 8 ِر النِّ َْ ٌر َكَش َْ  ِد،َوَكاَن لََها َش

 .لَوَكاَن لََها ُدُروٌع َكُدُروٍع ِمْن َحِديٍد، َوَصْوُت أَْجِنَحِتَها َكَصْوِت َمْرَكَباِت َخْيل َكِثيَرٍة َتْجِري إِلَى ِقَتا 9

َقاِرِب، َوَكاَنْت ِفي أَْذَناِبَها ُحَماٌت، َوُسْلَطاُنَها أَْن ُتْؤِذَي النَّاَس َخْمسَ  10 ََ ُُ اْل  .َة أَْشُهرٍ َولََها أَْذَناٌب ِشْب

ِة  11 ْبَراِنيَّ َِ ُُ ِباْل ا َعلَْيَها، اْسُم ونَ »َولََها َمالَُك اْلَهاِوَيِة َملِك ً ِة اْسُم «أََبدُّ ُُ ِباْلُيوَناِنيَّ  .«أَُبولِّيُّونَ »، َولَ

َد هَذا 12 َْ ا َب  .اْلَوْيُل اْلَواِحُد َمَضى ُهَوَذا َيأِْتي َوْيالَِن أَْيض ً

َق اْلَمالَ  13 َهِب الَِّذي أََماَم هللِا،ُثمَّ َبوَّ ِة قُُروِن َمْذَبِح الذَّ ََ ا ِمْن أَْرَب ا َواِحد ً ُت َصْوت ً َْ اِدُس، َفَسِم  ُك السَّ

ُُ اْلُبوُق: 14 ََ اِدِس الَِّذي َم ِظيِم اْلفُرَ »َقاِئال ً لِْلَمالَِك السَّ ََ ْهِر اْل ِديَن ِعْنَد النَّ َة اْلَمالَِئَكَة اْلُمَقيَّ ََ  .«اتِ فُكَّ األَْرَب

َنِة، لَِكْي َيْقُتلُوا ُثْلثَ  15 ْهِر َوالسَّ اَعِة َواْلَيْوِم َوالشَّ وَن لِلسَّ دُّ ََ ُة اْلَمالَِئَكُة اْلُم ََ  . النَّاسِ َفاْنَفكَّ األَْرَب

ُت َعَدَدُهمْ  16 َْ  .َوَعَدُد ُجُيوِش اْلفُْرَساِن ِمَئَتا أَْلِف أَْلٍف َوأََنا َسِم

ٌة، َوُرُؤوَوهَكَذا َرأَْيُت  17 ٌة َوِكْبِريِتيَّ ٌة َوأَْسَماْنُجوِنيَّ ْؤَيا َواْلَجالِِسيَن َعلَْيَها، لَُهْم ُدُروٌع َناِريَّ ُس اْلَخْيِل َكُرُؤوِس األُُسوِد، َوِمْن أَْفَواِهَها َيْخُرُج اْلَخْيَل ِفي الرُّ
 .َناٌر َوُدَخاٌن َوِكْبِريتٌ 

َخاِن َواْلِكْبِريِت اْلَخاِرَجِة ِمْن أَْفَواِهَها، ِمْن هِذِه الثَّالََثِة قُِتَل ُثْلثُ  18 اِر َوالدُّ  النَّاِس، ِمَن النَّ

ُُ اْلَحيَّاِت، َولََها ُرُؤوٌس َوِبهَ  19  .ا َتُضرُّ َفإِنَّ ُسْلَطاَنَها ُهَو ِفي أَْفَواِهَها َوِفي أَْذَناِبَها، ألَنَّ أَْذَناَبَها ِشْب

ُة النَّاِس  20 ا َبِقيَّ َياطِ َوأَمَّ َرَباِت، َفلَْم َيُتوُبوا َعْن أَْعَماِل أَْيِديِهْم، َحتَّى الَ َيْسُجُدوا لِلشَّ ِة َوالنَُّحاِس الَِّذيَن لَْم ُيْقَتلُوا ِبهِذِه الضَّ َهِب َواْلِفضَّ يِن َوأَْصَناِم الذَّ
 الَ َتْمِشَي،َواْلَحَجِر َواْلَخَشِب الَِّتي الَ َتْسَتِطيُع أَْن ُتْبِصَر َوالَ َتْسَمَع وَ 
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 .َوالَ َتاُبوا َعْن َقْتلِِهْم َوالَ َعْن ِسْحِرِهْم َوالَ َعْن ِزَناُهْم َوالَ َعْن َسِرَقِتِهمْ  21
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، وَ  1 َِ ُِ َقْوُس قَُز َماِء، ُمَتَسْرِبال ً ِبَسَحاَبٍة، َوَعلَى َرأِْس ا َناِزال ً ِمَن السَّ ا آَخَر َقِوّي ً ُموَدْي َناٍر،وَ ُثمَّ َرأَْيُت َمالَك ً ََ ُُ َكالشَّْمِس، َوِرْجالَهُ َك  ْجُه

ُُ اْلُيْمَنى َعلَى اْلَبْحِر َواْلُيْسَرى َعلَى األَْرِض، 2 . َفَوَضَع ِرْجلَ ٌِ ُُ ِفي َيِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفُتو ََ  َوَم

َد َما َصَرَخ َتَكلَّ  3 َْ ُة ِبأَْصَواِتَهاَوَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َكَما ُيَزْمِجُر األََسُد. َوَب ََ ْب ُعوُد السَّ  .َمِت الرُّ

ا ِمَن السَّ  4 ُت َصْوت ً َْ ا أَْن أَْكُتَب، َفَسِم ُة ِبأَْصَواِتَها، ُكْنُت ُمْزِم ًَ ََ ْب ُعوُد السَّ َد َما َتَكلََّمِت الرُّ َْ ُة »َماِء َقاِئال ً لَِي: َوَب ََ ْب ُعوُد السَّ ُِ الرُّ اْخِتْم َعلَى َما َتَكلََّمْت ِب
ُُ  َوالَ   .«َتْكُتْب

َماِء، 5 ُُ َواِقف ًا َعلَى اْلَبْحِر َوَعلَى األَْرِض، َرَفَع َيَدهُ إِلَى السَّ  َواْلَمالَُك الَِّذي َرأَْيُت

َماَء َوَما ِفيَها َواألَْرَض َوَما ِفيَها َواْلَبْحَر َومَ  6 دُ ا َوأَْقَسَم ِباْلَحيِّ إِلَى أََبِد اآلِبِديَن، الَِّذي َخلََق السَّ َْ : أَْن الَ َيُكوَن َزَماٌن َب ُِ  !ِفي

َر َعِبي 7 ا ِسرُّ هللِا، َكَما َبشَّ َق، َيِتمُّ أَْيض ً ابِع َمَتى أَْزَمَع أَْن ُيَبوِّ اِم َصْوِت اْلَمالَِك السَّ  .َدهُ األَْنِبَياءَ َبْل ِفي أَيَّ

َماِء َكلََّمنِ  8 ُُ ِمَن السَّ ُت َْ ْوُت الَِّذي ُكْنُت َقْد َسِم ا َوَقاَل:َوالصَّ َِ ِفي َيِد اْلَمالَِك اْلَواِقِف َعلَى اْلَبْحِر َوَعلَى »ي أَْيض ً ِغيَر اْلَمْفُتو ْفَر الصَّ اْذَهْب ُخِذ السِّ
 .«األَْرِض 

9  : ُُ ِغيرَ »َفَذَهْبُت إِلَى اْلَمالَِك َقاِئال ً لَ ْفَر الصَّ ُل جَ »َفَقاَل لِي:«. أَْعِطِني السِّ ََ ، َفَسَيْج ُُ َسلِ ُخْذهُ َوُكْل ََ ا َكاْل ُُ ِفي َفِمَك َيُكوُن ُحْلو ً ا، َولِكنَّ  .«ْوَفَك ُمّر ً

َد َما أََكلْ  10 َْ َسِل. َوَب ََ ا َكاْل ، َفَكاَن ِفي َفِمي ُحْلو ً ُُ ِغيَر ِمْن َيِد اْلَمالَِك َوأََكْلُت ْفَر الصَّ اَفأََخْذُت السِّ ُُ َصاَر َجْوِفي ُمّر ً  .ُت

وٍب َوأَُمٍم َوأَْلِسَنٍة َوُملُوٍك َكِثيِرينَ َيِجُب أَنََّك »َفَقاَل لِي: 11 َُ ا َعلَى ُش أُ أَْيض ً  .«َتَتَنبَّ
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ا، َوَوَقَف اْلَمالَُك َقاِئال ً لِي: 1 َُ َعص ً ُِ »ُثمَّ أُْعِطيُت َقَصَبة ً ِشْب اِجِديَن ِفي  .قُْم َوِقْس َهْيَكَل هللِا َواْلَمْذَبَح َوالسَّ

اُر الَِّتي 2 ا الدَّ َها َقْد أُْعِطَيْت لأِلَُمِم، َوَسَيُدوُسوَن اْلَمِدي َوأَمَّ ا َوالَ َتِقْسَها، ألَنَّ اِهَي َخاِرَج اْلَهْيَكِل، َفاْطَرْحَها َخاِرج ً يَن َشْهر ً َِ َسَة اْثَنْيِن َوأَْرَب  .َنَة اْلُمَقدَّ

آِن أَْلف ًا َوِمَئَتْيِن َوِستِّيَن يَ  3 ، َفَيَتَنبَّ اَوَسأُْعِطي لَِشاِهَديَّ ا، الَِبَسْيِن ُمُسوح ً  .«ْوم ً

ْيُتوَنَتاِن َواْلَمَناَرَتاِن اْلَقاِئَمَتاِن أََماَم َربِّ األَْرِض  4  .هَذاِن ُهَما الزَّ

ُُ ُيْقَتلُ ُيِريُد َوإِْن َكاَن أََحٌد ُيِريُد أَْن ُيْؤِذَيُهَما، َتْخُرُج َناٌر ِمْن َفِمِهَما َوَتأُْكُل أَْعَداَءُهَما. َوإِْن َكاَن أََحٌد  5  .أَْن ُيْؤِذَيُهَما، َفهَكَذا الَ ُبدَّ أَنَّ

ِتِهَما، َولَُهَما ُسلْ  6 اِم ُنُبوَّ ا ِفي أَيَّ َماَء َحتَّى الَ ُتْمِطَر َمَطر ً ْلَطاُن أَْن ُيْغلَِقا السَّ الََها إِلَى َدٍم، َوأَْن َيْضِرَبا اهَذاِن لَُهَما السُّ ألَْرَض ِبُكلِّ َطاٌن َعلَى اْلِمَياِه أَْن ُيَحوِّ
 .َضْرَبٍة ُكلََّما أََراَدا
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ا َوَيْغلُِبُهَما َوَيقْ  7 ُهَما َحْرب ً ََ اِعُد ِمَن اْلَهاِوَيِة َسَيْصَنُع َم َما َشَهاَدَتُهَما، َفاْلَوْحُش الصَّ  .ُتلُُهَماَوَمَتى َتمَّ

ِظيَمِة الَِّتي  8 ََ َتاُهَما َعلَى َشاِرِع اْلَمِديَنِة اْل اَوَتُكوُن ُجثَّ َنا أَْيض ً ا َسُدوَم َوِمْصَر، َحْيُث ُصلَِب َربُّ  .ُتْدَعى ُروِحّي ً

اٍم َوِنْصف ًا، َوالَ  9 َتْيِهَما َثالََثَة أَيَّ وِب َواْلَقَباِئِل َواألَْلِسَنِة َواألَُمِم ُجثَّ َُ اِن ِفي قُُبورٍ َوَيْنُظُر أَُناٌس ِمَن الشُّ ََ َتْيِهَما ُتوَض  . َيَدُعوَن ُجثَّ

ِبيَّ َوَيْشمَ  10 ٍض ألَنَّ هَذْيِن النَّ َْ ُضُهْم لَِب َْ اِكُنوَن َعلَى األَْرِض َوَيَتَهلَّلُوَن، َوُيْرِسلُوَن َهَداَيا َب اِكِنيَن َعلَى األَْرِض ُت ِبِهَما السَّ َبا السَّ  .ْيِن َكاَنا َقْد َعذَّ

11  ُِ اِم َوالنِّْصِف، َدَخَل ِفيِهَما ُرو َد الثَّالََثِة األَيَّ َْ  .َحَياٍة ِمَن هللِا، َفَوَقَفا َعلَى أَْرُجلِِهَما. َوَوَقَع َخْوٌف َعِظيٌم َعلَى الَِّذيَن َكاُنوا َيْنُظُروَنُهَما ُثمَّ َب

َماِء َقاِئال ً لَُهَما: 12 ا ِمَن السَّ ا َعِظيم ً وا َصْوت ً َُ َدا إِلَى هُهَنا»َوَسِم ََ َحاَبِة، َونَ «. اْص َماِء ِفي السَّ َدا إِلَى السَّ َِ  .َظَرُهَما أَْعَداُؤُهَماَفَص

ْلَزلَِة أَْسَماٌء ِمَن  13 اَعِة َحَدَثْت َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة، َفَسَقَط ُعْشُر اْلَمِديَنِة، َوقُِتَل ِبالزَّ ُة آالٍَف. َوَصاَر اْلَباقُوَن ِفي َرْعَبٍة، َوأَْعَطْوا َوِفي ِتْلَك السَّ ََ النَّاِس: َسْب
َماءِ  ُِ السَّ ا إلِل  .َمْجد ً

ا 14 الُِث َيأِْتي َسِري ًَ اِني َمَضى َوُهَوَذا اْلَوْيُل الثَّ  .اْلَوْيُل الثَّ

15 : َماِء َقاِئلَة ً اِبُع، َفَحَدَثْت أَْصَواٌت َعِظيَمٌة ِفي السَّ َق اْلَمالَُك السَّ ، َفَسَيْملُِك إِلَى أََبدِ »ُثمَّ َبوَّ ُِ َنا َوَمِسيِح الَِم لَِربِّ ََ  .«اآلِبِدينَ  َقْد َصاَرْت َمَمالُِك اْل

وا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَسَجُدوا هلِل 16 ا اْلَجالُِسوَن أََماَم هللِا َعلَى ُعُروِشِهْم، َخرُّ ْشُروَن َشْيخ ً َِ ُة َواْل ََ  َواألَْرَب

ُُ اْلَقاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن »َقاِئلِيَن: 17 بُّ اإلِل َها الرَّ ِظيَمَة َوَملَْكتَ َنْشُكُرَك أَيُّ ََ  .َوالَِّذي َيأِْتي، ألَنََّك أََخْذَت قُْدَرَتَك اْل

ِبيِدَك األَْنِبَياِء َوا 18 ََ َطى األُْجَرةُ لِ َْ َغاِر َوالْ َوَغِضَبِت األَُمُم، َفأََتى َغَضُبَك َوَزَماُن األَْمَواِت لُِيَداُنوا، َولُِت يِسيَن َواْلَخاِئِفيَن اْسَمَك، الصِّ ِكَباِر، َولُِيْهلََك ْلِقدِّ
 .«الَِّذيَن َكاُنوا ُيْهلُِكوَن األَْرضَ 

ُِ، َوَحَدَثْت ُبُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعودٌ  19 َماِء، َوَظَهَر َتاُبوُت َعْهِدِه ِفي َهْيَكلِ  . َوَزْلَزلٌَة َوَبَرٌد َعِظيمٌ َواْنَفَتَح َهْيَكُل هللِا ِفي السَّ
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َماِء: اْمَرأَةٌ ُمَتَسْرِبلٌَة ِبالشَّْمِس، َواْلَقَمُر َتْحَت ِرْجلَْيَها، َوَعلَى َرْأِسَها إِْكلِيٌل مِ َوَظَهَرْت آَيٌة  1 ا،َعِظيَمٌة ِفي السَّ  ِن اْثَنْي َعَشَر َكْوَكب ً

ة ً لَِتلِدَ  2 ََ َضة ً َوُمَتَوجِّ  .َوِهَي ُحْبلَى َتْصُرُخ ُمَتَمخِّ

ُة ِتيَجانٍ َوَظَهَرْت آَيٌة أُْخَرى ِفي السَّ  3 ََ ُِ َسْب ُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى ُرُؤوِس ََ ُُ َسْب  .َماِء: ُهَوَذا ِتنِّيٌن َعِظيٌم أَْحَمُر، لَ

ِتيَدةِ  4 ََ نِّيُن َوَقَف أََماَم اْلَمْرأَِة اْل َماِء َفَطَرَحَها إِلَى األَْرِض. َوالتِّ ُُ َيُجرُّ ُثْلَث ُنُجوِم السَّ  .َتلَِد، َحتَّى َيْبَتلَِع َولََدَها َمَتى َولََدتْ  أَْن َوَذَنُب

ا ِمْن َحِديٍد. َواْخُتِطَف َولَُدَها إِلَى هللِا َوإِ  5 ص ً ََ ا أَْن َيْرَعى َجِميَع األَُمِم ِب ا َعِتيد ً ا َذَكر ً ُِ،َفَولََدِت اْبن ً  لَى َعْرِش

ِة، َحْيُث لََها َموْ  6 يَّ اَواْلَمْرأَةُ َهَرَبْت إِلَى اْلَبرِّ ولُوَها ُهَناَك أَْلف ًا َوِمَئَتْيِن َوِستِّيَن َيْوم ً َُ دٌّ ِمَن هللِا لَِكْي َي ََ  .ِضٌع ُم

7  ُُ نِّيُن َوَمالَِئَكُت نِّيَن، َوَحاَرَب التِّ ُُ َحاَرُبوا التِّ َماِء: ِميَخاِئيُل َوَمالَِئَكُت  َوَحَدَثْت َحْرٌب ِفي السَّ

َماءِ َولَْم َيْقَوْوا، َفلَْم ُيوَجْد َمكَ  8 َد ذلَِك فِي السَّ َْ  .اُنُهْم َب
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الََم كُ  9 ََ ْيَطاَن، الَِّذي ُيِضلُّ اْل ُة اْلَقِديَمُة اْلَمْدُعوُّ إِْبلِيَس َوالشَّ ِظيُم، اْلَحيَّ ََ نِّيُن اْل َِ التِّ ُُ َفُطِر ُُ َمالَِئَكُت ََ َِ إِلَى األَْرِض، َوُطِرَحْت َم ، ُطِر ُُ  .لَّ

ا َعِظيم ً  10 ُت َصْوت ً َْ َماِء:َوَسِم َِ اْلُمْشَتِكي َعلَى إِْخَوِتنَ »ا َقاِئال ً ِفي السَّ ُُ َقْد ُطِر ُِ، ألَنَّ ُُ َوُسْلَطاُن َمِسيِح ُُ َوُمْلُك ا، الَِّذي اآلَن َصاَر َخالَُص إِلِهَنا َوقُْدَرُت
ا َولَْيال ً   .َكاَن َيْشَتِكي َعلَْيِهْم أََماَم إِلِهَنا َنَهار ً

 .ْلَخُروِف َوِبَكلَِمِة َشَهاَدِتِهْم، َولَْم ُيِحبُّوا َحَياَتُهْم َحتَّى اْلَمْوتِ َوُهْم َغلَُبوهُ ِبَدِم ا 11

اِكُنوَن ِفيَها. َوْيٌل لَِساِكِني األَْرِض َواْلَبْحِر، ألَنَّ إِ  12 َماَواُت َوالسَّ ُتَها السَّ ُِ َغَضٌب َعظِ ِمْن أَْجِل هَذا، اْفَرِحي أَيَّ ا ْبلِيَس َنَزَل إِلَْيُكْم َوِب ُُ َزَمان ً ا أَنَّ لَ يٌم! َعالِم ً
 .«َقلِيال ً 

َكَر، 13 َِ إِلَى األَْرِض، اْضَطَهَد اْلَمْرأََة الَِّتي َولََدْت االْبَن الذَّ ُُ ُطِر نِّيُن أَنَّ ا َرأَى التِّ  َولَمَّ

يَّ  14 ِظيِم لَِكْي َتِطيَر إِلَى اْلَبرِّ ََ ْسِر اْل ةِ َفأُْعِطَيِت اْلَمْرأَةُ َجَناَحيِ النَّ ُِ اْلَحيَّ ا َوَزَماَنْيِن َوِنْصَف َزَماٍن، ِمْن َوْج اُل َزَمان ً ََ َها، َحْيُث ُت َِ  .ِة إِلَى َمْوِض

ْهرِ  15 لََها ُتْحَمُل ِبالنَّ ََ ُة ِمْن َفِمَها َوَراَء اْلَمْرأَِة َماء ً َكَنْهٍر لَِتْج  .َفأَْلَقِت اْلَحيَّ

ُِ َفأََعاَنِت األَْرُض اْلَمْرأََة،  16 نِّيُن ِمْن َفِم ْهَر الَِّذي أَْلَقاهُ التِّ ِت النَّ ََ  .َوَفَتَحِت األَْرُض َفَمَها َواْبَتلَ

ا َمَع َباِقي َنْسلَِها الَِّذيَن َيْحَفُظوَن َوَصاَيا هللاِ  17 نِّيُن َعلَى اْلَمْرأَِة، َوَذَهَب لَِيْصَنَع َحْرب ً  .اْلَمِسيحِ  ، َوِعْنَدُهْم َشَهاَدةُ َيُسوعَ َفَغِضَب التِّ
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ُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، وَ  1 ََ ُُ َسْب ا ِمَن اْلَبْحِر لَ ا َطالِ ًَ ُِ اْسُم ُثمَّ َوَقْفُت َعلَى َرْمِل اْلَبْحِر، َفَرأَْيُت َوْحش ً ُِ َعَشَرةُ ِتيَجاٍن، َوَعلَى ُرُؤوِس َعلَى قُُروِن
 .َتْجِديفٍ 

ُُ كَ  2 ُُ َوسُ َواْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيُت ُُ َوَعْرَش نِّيُن قُْدَرَت ُُ َكَفِم أََسٍد. َوأَْعَطاهُ التِّ ، َوَفُم ُُ َكَقَواِئِم ُدبٍّ َُ َنِمٍر، َوَقَواِئُم ااَن ِشْب ا َعِظيم ً  .ْلَطان ً

3  ََ ُُ اْلُمِميُت َقْد ُشِفَي. َوَت ٌِ لِْلَمْوِت، َوُجْرُح ُُ َمْذُبو ُِ َكأَنَّ ا ِمْن ُرُؤوِس َبْت ُكلُّ األَْرِض َوَراَء اْلَوْحِش،َوَرأَْيُت َواِحد ً  جَّ

ْلَطاَن لِْلَوْحِش، َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش َقاِئلِيَن: 4 نِّيِن الَِّذي أَْعَطى السُّ ُُ؟»َوَسَجُدوا لِلتِّ  «َمْن ُهَو ِمْثُل اْلَوْحِش؟ َمْن َيْسَتِطيُع أَْن ُيَحاِرَب

َظاِئَم َوَتجَ  5 ََ ا َيَتَكلَُّم ِب اَوأُْعِطَي َفم ً يَن َشْهر ً َِ َل اْثَنْيِن َوأَْرَب ََ ا أَْن َيْف  .اِديَف، َوأُْعِطَي ُسْلَطان ً

َما 6 اِكِنيَن ِفي السَّ ُِ، َوَعلَى السَّ ُِ، َوَعلَى َمْسَكِن َف َعلَى اْسِم ْجِديِف َعلَى هللِا، لُِيَجدِّ ُُ ِبالتَّ  .ءِ َفَفَتَح َفَم

ا َمَع اْلقِدِّ  7 ةٍ َوأُْعِطَي أَْن َيْصَنَع َحْرب ً ا َعلَى ُكلِّ َقِبيلٍَة َولَِساٍن َوأُمَّ  .يِسيَن َوَيْغلَِبُهْم، َوأُْعِطَي ُسْلَطان ً

الَ  8 ََ اِكِنيَن َعلَى األَْرِض، الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤُهْم َمْكُتوَبة ً ُمْنُذ َتأِْسيِس اْل ُُ َجِميُع السَّ  .ُذِبحَ  ِم ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَخُروِف الَِّذيَفَسَيْسُجُد لَ

ُُ أُُذٌن َفْلَيْسَمعْ  9  !َمْن لَ

ْيِف، َفَيْنَبِغي أَْن يُ  10 ْبيِ َيْذَهُب. َوإِْن َكاَن أََحٌد َيْقُتُل ِبالسَّ ا، َفإِلَى السَّ يِسيَن َوإِيَماُنُهمْ إِْن َكاَن أََحٌد َيْجَمُع َسْبي ً ْيِف. ُهَنا َصْبُر اْلِقدِّ  .ْقَتَل ِبالسَّ

يٍن،ُثمَّ َرأَْيُت َوحْ  11 ُُ َخُروٍف، َوَكاَن َيَتَكلَُّم َكِتنِّ ُُ َقْرَناِن ِشْب ا ِمَن األَْرِض، َوَكاَن لَ ا آَخَر َطالِ ًَ  ش ً

اِكِنيَن ِفيَها َيْسُجُدوَن لِْلَوْحشِ  12 ُل األَْرَض َوالسَّ ََ ، َوَيْج ُُ ِل أََماَم َمُل ِبُكلِّ ُسْلَطاِن اْلَوْحِش األَوَّ َْ ِل الَِّذي ُشفِ  َوَي ُُ اْلُمِميُت،األَوَّ  َي ُجْرُح



 رؤيا يوحنا سفر

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  20 من  12 صفحة 

اَم النَّاِس، 13 َماِء َعلَى األَْرِض قُدَّ ا َتْنِزُل ِمَن السَّ ُل َنار ً ََ ُُ َيْج ، َحتَّى إِنَّ  َوَيْصَنُع آَياٍت َعِظيَمة ً

َها أََماَم اْلَوْحِش، َقائِ  14 ََ اِكِنيَن َعلَى األَْرِض ِباآلَياِت الَِّتي أُْعِطَي أَْن َيْصَن وا ُصوَرة ً لِْلَوْحِش الَِّذي َكاَن َوُيِضلُّ السَّ َُ اِكِنيَن َعلَى األَْرِض أَْن َيْصَن ال ً لِلسَّ
ْيِف َوَعاشَ  ُِ السَّ ُِ ُجْر  .ِب

َل َجِميَع الَِّذيَن الَ يَ  15 ََ ا لُِصوَرِة اْلَوْحِش، َحتَّى َتَتَكلََّم ُصوَرةُ اْلَوْحِش، َوَيْج ِطَي ُروح ً َْ  .ُصوَرِة اْلَوْحِش ُيْقَتلُونَ ْسُجُدوَن لِ َوأُْعِطَي أَْن ُي

ِبيَد، ُتْصَنُع لَُهْم سِ  16 ََ َغاَر َواْلِكَباَر، َواألَْغِنَياَء َواْلفَُقَراَء، َواألَْحَراَر َواْل َل اْلَجِميَع: الصِّ ََ  َمٌة َعلَى َيِدِهِم اْلُيْمَنى أَْو َعلَى َجْبَهِتِهْم،َوَيْج

ُِ َوأَْن الَ َيْقِدَر أََحٌد أَْن  17 َمُة أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعَدُد اْسِم ُُ السِّ  .َيْشَتِرَي أَْو َيِبيَع، إِّالَّ َمْن لَ

ِمَئٍة َوِستَّ  18 ُُ َعَدُد إِْنَساٍن، َوَعَدُدهُ: ِستُّ ُُ َفْهٌم َفْلَيْحُسْب َعَدَد اْلَوْحِش، َفإِنَّ  .ٌة َوِستُّونَ ُهَنا اْلِحْكَمُة! َمْن لَ
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وَن أَْلف ًا، لَُهُم اْسُم أَ  ُثمَّ  1 َُ ٌة َوأَْرَب ََ ُُ ِمَئٌة َوأَْرَب ََ ا َعلَى ِجَباِهِهمْ َنَظْرُت َوإَِذا َخُروٌف َواِقٌف َعلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن، َوَم ُِ َمْكُتوب ً  .ِبي

َماِء َكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرٍة َوَكَصْوِت َرْعٍد َعِظيٍم. وَ  2 ا ِمَن السَّ ُت َصْوت ً َْ ا َكَصْوِت َضاِرِبيَن ِباْلِقيَثاَرِة َيْضِرُبوَن ِبِقيَثاَراِتِهْم،َوَسِم ُت َصْوت ً َْ  َسِم

ُيوِخ. َولَْم يَ  3 ِة اْلَحَيَواَناِت َوالشُّ ََ ْرِش َوأََماَم األَْرَب ََ ُموَن َكَتْرِنيَمٍة َجِديَدٍة أََماَم اْل ْرِنيمَ َوُهْم َيَتَرنَّ لََّم التَّ ََ وَن أَْلف ًا ْسَتِطْع أََحٌد أَْن َيَت َُ ُة َواألَْرَب ََ َة إِّالَّ اْلِمَئُة َواألَْرَب
 .الَِّذيَن اْشُتُروا ِمَن األَْرِض 

وَن اْلَخُرو 4 َُ ُهْم أَْطَهاٌر. هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن َيْتَب َساِء ألَنَّ ُسوا َمَع النِّ ُتُروا ِمْن َبْيِن النَّاِس َباُكوَرة ً ِهلِل َف َحْيُثَما َذَهَب. هُؤالَِء اشْ هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن لَْم َيَتَنجَّ
 .َولِْلَخُروفِ 

اَم َعْرِش هللاِ  5 ُهْم ِبالَ َعْيٍب قُدَّ ، ألَنَّ  .َوِفي أَْفَواِهِهْم لَْم ُيوَجْد ِغشٌّ

َر ال 6 ٌة، لُِيَبشِّ ُُ ِبَشاَرةٌ أََبِديَّ ََ َماِء َم ا ِفي َوَسِط السَّ ا آَخَر َطاِئر ً ٍب،ُثمَّ َرأَْيُت َمالَك ً َْ ٍة َوَقِبيلٍَة َولَِساٍن َوَش اِكِنيَن َعلَى األَْرِض َوُكلَّ أُمَّ  سَّ

َماِء َواألَْرِض وَ »َقاِئال ً ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 7 ُِ، َواْسُجُدوا لَِصاِنِع السَّ ُُ َقْد َجاَءْت َساَعُة َدْيُنوَنِت ا، ألَنَّ  .«ِمَياهِ اْلَبْحِر َوَيَناِبيِع الْ َخافُوا هللاَ َوأَْعُطوهُ َمْجد ً

ُُ َمالٌَك آَخُر َقاِئال ً: 8 ََ َها َسَقْت َجِميَع األَُمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب ِزَناَها»ُثمَّ َتِب ِظيَمُة، ألَنَّ ََ  .«!َسَقَطْت! َسَقَطْت َباِبُل اْلَمِديَنُة اْل

ُهَما َمالٌَك َثالٌِث َقاِئال ً ِبَصْوٍت َعِظيٍم:  9 ََ ُِ أَْو َعلَى َيِدِه،إِْن َكاَن أََحٌد َيسْ »ُثمَّ َتِب ُُ َعلَى َجْبَهِت ُِ، َوَيْقَبُل ِسَمَت  ُجُد لِْلَوْحِش َولُِصوَرِت

ُب ِبَناٍر َوِكْبِريتٍ  10 ذَّ ََ ، َوُي ُِ ا َسَيْشَرُب ِمْن َخْمِر َغَضِب هللِا، اْلَمْصُبوِب ِصْرف ًا ِفي َكأِْس َغَضِب يِسيَن وَ  َفُهَو أَْيض ً  .أََماَم اْلَخُروفِ أََماَم اْلَمالَِئَكِة اْلِقدِّ

ا َولَْيال ً لِلَِّذيَن َيْسُجُدوَن لِْلوَ  11 ُد ُدَخاُن َعَذاِبِهْم إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. َوالَ َتُكوُن َراَحٌة َنَهار ً ََ ُِ َوَيْص ُِ َولُِكلِّ َمْن َيْقَبُل ِسَمَة اْسِم  .«ْحِش َولُِصوَرِت

يِسيَن. ُهَنا الَِّذينَ  12  .َيْحَفُظوَن َوَصاَيا هللِا َوإِيَماَن َيُسوعَ  ُهَنا َصْبُر اْلِقدِّ

َماِء َقاِئال ً لِي:  13 ا ِمَن السَّ ُت َصْوت ً َْ بِّ ُمْنُذ اآلنَ »َوَسِم مْ «. »اْكُتْب: ُطوَبى لأِلَْمَواِت الَِّذيَن َيُموُتوَن ِفي الرَّ ََ : « َن ُِ و لَِكْي َيْسَتِريُحوا ِمْن »َيقُوُل الرُّ
اِبِهْم، َوأَْعمَ  ََ ُهمْ أَْت َُ  .«الُُهْم َتْتَب

ُِ إِْكلِيلٌ  14 ُُ َعلَى َرْأِس ُُ اْبِن إِْنَساٍن، لَ َحاَبِة َجالٌِس ِشْب  . ِمْن َذَهٍب، َوِفي َيِدِه ِمْنَجٌل َحادٌّ ُثمَّ َنَظْرُت َوإَِذا َسَحاَبٌة َبْيَضاُء، َوَعلَى السَّ
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َحاَبِة: َوَخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمَن اْلَهْيَكِل، َيْصُرُخ  15 اَعُة لِْلَحَصاِد، إِْذ َقْد »ِبَصْوٍت َعِظيٍم إِلَى اْلَجالِِس َعلَى السَّ ُُ َقْد َجاَءِت السَّ أَْرِسْل ِمْنَجلََك َواْحُصْد، ألَنَّ
 .«َيِبَس َحِصيُد األَْرِض 

ُُ َعلَى األَْرِض، َفُحِصَدِت  16 َحاَبِة ِمْنَجلَ  .األَْرضُ َفأَْلَقى اْلَجالُِس َعلَى السَّ

ا ِمْنَجٌل َحادٌّ  17 ُُ أَْيض ً ََ َماِء، َم  .ُثمَّ َخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي السَّ

ُُ اْلِمنْ  18 ََ ا إِلَى الَِّذي َم ا َعِظيم ً اِر، َوَصَرَخ ُصَراخ ً ُُ ُسْلَطاٌن َعلَى النَّ أَْرِسْل ِمْنَجلََك اْلَحادَّ َواْقِطْف »، َقاِئال ً:َجُل اْلَحادُّ َوَخَرَج َمالٌَك آَخُر ِمَن اْلَمْذَبِح لَ
 .«َعَناِقيَد َكْرِم األَْرِض، ألَنَّ ِعَنَبَها َقْد َنِضجَ 

ِظيمَ  19 ََ َصَرِة َغَضِب هللِا اْل َْ ُُ إِلَى األَْرِض َوَقَطَف َكْرَم األَْرِض، َفأَْلَقاهُ إِلَى َم  .ةِ َفأَْلَقى اْلَمالَُك ِمْنَجلَ

َصَرِة َحتَّى إِلَى لُُجِم اْلَخْيِل، َمَساَفَة أَْلٍف َوِستِّمِ َوِديَسِت  20 َْ َصَرةُ َخاِرَج اْلَمِديَنِة، َفَخَرَج َدٌم ِمَن اْلَم َْ  .َئِة َغْلَوةٍ اْلَم
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ُهُم السَّ  1 ََ َة َمالَِئَكٍة َم ََ : َسْب َماِء، َعِظيَمة ً َوَعِجيَبة ً َرَباُت األَِخيَرةُ، ألَْن ِبَها أُْكِمَل َغَضُب هللاِ ُثمَّ َرأَْيُت آَية ً أُْخَرى ِفي السَّ  .ْبُع الضَّ

ُِ َوَعَدِد اسْ  2 ُِ َوَعلَى ِسَمِت ُهْم ِقيثَ َوَرأَْيُت َكَبْحٍر ِمْن ُزَجاٍج ُمْخَتلٍِط ِبَناٍر، َواْلَغالِِبيَن َعلَى اْلَوْحِش َوُصوَرِت ََ ، َم َجاِجيِّ ُِ، َواِقِفيَن َعلَى اْلَبْحِر الزُّ اَراُت ِم
 هللِا،

لُوَن َتْرِنيَمَة ُموَسى َعْبِد هللِا، َوَتْرِنيَمَة اْلَخُروِف َقاِئلِيَن: 3 ُُ اْلَقاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء! َعاِدلٌَة َوَحقٌّ »َوُهْم ُيَرتِّ بُّ اإلِل َها الرَّ َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَي أَْعَمالَُك أَيُّ
يسِ   !ينَ ِهَي ُطُرقَُك َيا َملَِك اْلِقدِّ

وٌس، ألَنَّ َجِميَع األَُمِم َسَيأُْتوَن َوَيْسُجُدونَ  4 ُد اْسَمَك؟ ألَنََّك َوْحَدَك قُدُّ  .« أََماَمَك، ألَنَّ أَْحَكاَمَك َقْد أُْظِهَرتْ َمْن الَ َيَخافَُك َياَربُّ َوُيَمجِّ

َد هَذا َنَظْرُت َوإَِذا َقِد اْنَفَتَح َهْيَكُل َخْيَمِة الشَّ  5 َْ َماِء،ُثمَّ َب  َهاَدِة ِفي السَّ

اٍن نَ  6 َرَباِت ِمَن اْلَهْيَكِل، َوُهْم ُمَتَسْرِبلُوَن ِبَكتَّ ْبُع الضَّ ُهُم السَّ ََ ُة اْلَمالَِئَكُة َوَم ََ ْب ، َوُمَتَمْنِطقُوَن ِعْنَد ُصُدوِرِهْم ِبَمَناِطَق ِمْن َذَهبٍ َوَخَرَجِت السَّ  .ِقيٍّ َوَبِهيٍّ

ٍة ِمْن َغَضِب هللِا اْلَحيِّ َوَواِحٌد ِمَن األَرْ  7 َة َجاَماٍت ِمْن َذَهٍب، َمْملُوَّ ََ َة اْلَمالَِئَكِة َسْب ََ ْب ِة اْلَحَيَواَناِت أَْعَطى السَّ ََ  . إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ َب

ُِ، َولَْم َيُكْن أََحٌد َيْقِدُر أَ  8 ا ِمْن َمْجِد هللِا َوِمْن قُْدَرِت ِة اْلَمالَِئَكةِ َواْمَتألَ اْلَهْيَكُل ُدَخان ً ََ ْب  .ْن َيْدُخَل اْلَهْيَكَل َحتَّى َكِملَْت َسْبُع َضَرَباِت السَّ
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ِة اْلَمالَِئَكِة:  1 ََ ْب ا ِمَن اْلَهْيَكِل َقاِئال ً لِلسَّ ا َعِظيم ً ُت َصْوت ً َْ  .«اْمُضوا َواْسُكُبوا َجاَماِت َغَضِب هللِا َعلَى األَْرِض »َوَسِم

ٌة َعلَى النَّاِس الَِّذيَن ِبِهْم ِسَمُة اْلَوحْ َفَمَضى األَوَّ  2 ُُ َعلَى األَْرِض، َفَحَدَثْت َدَماِمُل َخِبيَثٌة َوَرِديَّ ُِ ُل َوَسَكَب َجاَم  .ِش َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن لُِصوَرتِ

ا َكَدِم  3 ُُ َعلَى اْلَبْحِر، َفَصاَر َدم ً اِني َجاَم ٍة َماَتْت ِفي اْلَبْحرِ ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الثَّ  .َميٍِّت. َوُكلُّ َنْفٍس َحيَّ

ا 4 ُُ َعلَى األَْنَهاِر َوَعلَى َيَناِبيِع اْلِمَياِه، َفَصاَرْت َدم ً الُِث َجاَم  .ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الثَّ
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ُت َمالََك اْلِمَياِه َيقُوُل: 5 َْ َها اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكانَ »َوَسِم  .َوالَِّذي َيُكوُن، ألَنََّك َحَكْمَت هَكَذا َعاِدٌل أَْنَت أَيُّ

ُهْم ُمْسَتِحقُّونَ  6 ا لَِيْشَرُبوا. ألَنَّ يِسيَن َوأَْنِبَياَء، َفأَْعَطْيَتُهْم َدم ً ُهْم َسَفُكوا َدَم ِقدِّ  «!ألَنَّ

ُت آَخَر ِمَن اْلَمْذَبِح َقاِئال ً: 7 َْ ُُ اْلَقاِدُر »َوَسِم بُّ اإلِل َها الرَّ ْم أَيُّ ََ  .«َعلَى ُكلِّ َشْيٍء! َحقٌّ َوَعاِدلٌَة ِهَي أَْحَكاُمكَ َن

اَس ِبَناٍر، 8 ُُ َعلَى الشَّْمِس، َفأُْعِطَيْت أَْن ُتْحِرَق النَّ ابُع َجاَم  ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الرَّ

ُُ ُسْلطَ  9 فُوا َعلَى اْسِم هللِا الَِّذي لَ ا، َوَجدَّ اَفاْحَتَرَق النَّاُس اْحِتَراق ًا َعِظيم ً ُطوهُ َمْجد ً َْ َرَباِت، َولَْم َيُتوُبوا لُِي  .اٌن َعلَى هِذِه الضَّ

وَن َعلَ  10 ضُّ ََ . َوَكاُنوا َي ُُ ُمْظلَِمة ً ُُ َعلَى َعْرِش اْلَوْحِش، َفَصاَرْت َمْملََكُت  .ى أَْلِسَنِتِهْم ِمَن اْلَوَجعِ ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك الَخاِمُس َجاَم

11  ُِ فُوا َعلَى إِل َماِء ِمْن أَْوَجاِعِهْم َوِمْن قُُروِحِهْم، َولَْم َيُتوُبوا َعْن أَْعَمالِِهمْ  َوَجدَّ  .السَّ

دَّ َطِريُق الْ  12 ََ ْهِر اْلَكِبيِر اْلفَُراِت، َفَنِشَف َماُؤهُ لَِكْي ُي ُُ َعلَى النَّ اِدُس َجاَم  .الشَّْمسِ ُملُوِك الَِّذيَن ِمْن َمْشِرِق ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك السَّ

ٍِ َنِجَسٍة ِشبْ  13 اِب، َثالََثَة أَْرَوا ِبيِّ اْلَكذَّ نِّيِن، َوِمْن َفِم اْلَوْحِش، َوِمْن َفِم النَّ  َُ َضَفاِدَع،َوَرأَْيُت ِمْن َفِم التِّ

الَِم َوُكلِّ اْلَمسْ  14 ََ ٌة آَياٍت، َتْخُرُج َعلَى ُملُوِك اْل ََ ُِ َشَياِطيَن َصاِن ُهْم أَْرَوا ِظيِم، َيْوِم هللِا اْلَقاِدِر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ َفإِنَّ ََ ُهْم لِِقَتاِل ذلَِك اْلَيْوِم اْل ََ  .ُكوَنِة، لَِتْجَم

15 « ُُ ا َفَيَرْوا ُعْرَيَت ُُ لِئَّالَ َيْمِشَي ُعْرَيان ً ! ُطوَبى لَِمْن َيْسَهُر َوَيْحَفُظ ِثَياَب  .«َها أََنا آِتي َكلِصٍّ

ُهْم إِلَى الْ  16 ََ ِة َفَجَم ْبَراِنيَّ َِ ونَ »َمْوِضِع الَِّذي ُيْدَعى ِباْل  .«َهْرَمَجدُّ

ْرِش قَ  17 ََ َماِء ِمَن اْل ُُ َعلَى اْلَهَواِء، َفَخَرَج َصْوٌت َعِظيٌم ِمْن َهْيَكِل السَّ ابُع َجاَم  «!َقْد َتمَّ »اِئال ً:ُثمَّ َسَكَب اْلَمالَُك السَّ

 .ِظيَمٌة هَكَذا. َوَحَدَثْت َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة، لَْم َيْحُدْث ِمْثلَُها ُمْنُذ َصاَر النَّاُس َعلَى األَْرِض، َزْلَزلٌَة ِبِمْقَداِرَها عَ َفَحَدَثْت أَْصَواٌت َوُرُعوٌد َوُبُروقٌ  18

ِظيَمُة ُذكِ  19 ََ ِظيَمُة َثالََثَة أَْقَساٍم، َوُمُدُن األَُمِم َسَقَطْت، َوَباِبُل اْل ََ ُِ َوَصاَرِت اْلَمِديَنُة اْل ِطَيَها َكأَْس َخْمِر َسَخِط َغَضِب َْ  .َرْت أََماَم هللِا لُِي

 .َوُكلُّ َجِزيَرٍة َهَرَبْت، َوِجَباٌل لَْم ُتوَجدْ  20

َف النَّاُس َعلَى هللِا ِمْن َضْرَبةِ  21 َماِء َعلَى النَّاِس. َفَجدَّ ااْلَبَردِ  َوَبَرٌد َعِظيٌم، َنْحُو ِثَقِل َوْزَنٍة، َنَزَل ِمَن السَّ ُُ َعِظيَمٌة ِجّد ً  .، ألَنَّ َضْرَبَت
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ي َقاِئال ً لِي 1 َِ ُة اْلَجاَماُت َوَتَكلََّم َم ََ ْب ُهُم السَّ ََ ِة اْلَمالَِئَكِة الَِّذيَن َم ََ ْب ِظيَمِة اْلَجالَِسِة َعلَى :»ُثمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ ََ اِنَيِة اْل اْلِمَياِه َهلُمَّ َفأُِرَيَك َدْيُنوَنَة الزَّ
 اْلَكِثيَرِة،

اُن األَْرِض ِمْن َخْمِر ِزَناَها 2 َها ُملُوُك األَْرِض، َوَسِكَر ُسكَّ ََ  .«الَِّتي َزَنى َم

ٍة، َفَرأَْيُت اْمَرأَة ً َجالَِسة ً َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء َتْجِديفٍ  3 يَّ ِِ إِلَى َبرِّ و ُُ َسبْ َفَمَضى ِبي ِبالرُّ ُة ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ ، لَ ََ. 

ةٌ َرَجاَساٍت َوَنَجاَساِت َواْلَمْرأَةُ َكاَنْت ُمَتَسْرِبلَة ً ِبأُْرُجواٍن َوِقْرِمٍز، َوُمَتَحلَِّية ً ِبَذَهٍب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َومَ  4 َها َكأٌْس ِمْن َذَهٍب ِفي َيِدَها َمْملُوَّ ََ
 ِزَناَها،
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َواِني َوَرَجاَساِت األَْرِض »َهِتَها اْسٌم َمْكُتوٌب:َوَعلَى َجبْ  5 ِظيَمُة أُمُّ الزَّ ََ . َباِبُل اْل  .«ِسرٌّ

جُّ  6 ََ ا َرأَْيُتَها َت ْبُت لَمَّ جَّ ََ يِسيَن َوِمْن َدِم ُشَهَداِء َيُسوَع. َفَت اَوَرأَْيُت اْلَمْرأََة َسْكَرى ِمْن َدِم اْلِقدِّ ا َعِظيم ً  !ب ً

ُؤوِس »اْلَمالَُك: ُثمَّ َقاَل لِي 7 ُة الرُّ ََ ْب ُُ السَّ ْبَت؟ أََنا أَقُوُل لََك ِسرَّ اْلَمْرأَِة َواْلَوْحِش اْلَحاِمِل لََها، الَِّذي لَ جَّ ََ َشَرةُ اْلقُُرونِ لَِماَذا َت ََ  :َواْل

َد ِمَن اْلَها 8 ََ اِكُنوَن َعلَى األَْرِض، الَِّذيَن لَْيَسْت اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيَت، َكاَن َولَْيَس اآلَن، َوُهَو َعِتيٌد أَْن َيْص ُب السَّ جَّ ََ ِوَيِة َوَيْمِضَي إِلَى اْلَهالَِك. َوَسَيَت
ُُ َكاَن َولَيْ  الَِم، ِحيَنَما َيَرْوَن اْلَوْحَش أَنَّ ََ ُُ َكاِئنٌ أَْسَماُؤُهْم َمْكُتوَبة ً ِفي ِسْفِر اْلَحَياِة ُمْنُذ َتأِْسيِس اْل  .َس اآلَن، َمَع أَنَّ

ُة ِجَبال َعلَْيَها اْلَمْرأَةُ َجالَِسة ً  9 ََ ُؤوِس ِهَي َسْب ُة الرُّ ََ ْب ُُ ِحْكَمٌة! اَلسَّ ْهُن الَِّذي لَ  .ُهَنا الذِّ

ُد. َوَمَتى أََتى َيْنَبِغي أَْن َيْبقَ  10 َْ ُة ُملُوٍك: َخْمَسٌة َسَقُطوا، َوَواِحٌد َمْوُجوٌد، َواآلَخُر لَْم َيأِْت َب ََ  .ال ً ى َقلِيَوَسْب

ِة، َوَيْمِضي إِلَى اْلَهالَكِ  11 ََ ْب  .َواْلَوْحُش الَِّذي َكاَن َولَْيَس اآلَن َفُهَو َثاِمٌن، َوُهَو ِمَن السَّ

ُهْم َيأُْخُذوَن ُسْلطَ  12 ُد، لِكنَّ َْ ا َب َشَرةُ اْلقُُروِن الَِّتي َرأَْيَت ِهَي َعَشَرةُ ُملُوٍك لَْم َيأُْخُذوا ُمْلك ً ََ  .ُملُوٍك َساَعة ً َواِحَدة ً َمَع اْلَوْحشِ اَنُهْم كَ َواْل

ُطوَن اْلَوْحَش قُْدَرَتُهْم َوُسْلَطاَنُهمْ  13 َْ  .هُؤالَِء لَُهْم َرْأٌي َواِحٌد، َوُي

ُُ َربُّ األَْرَباِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن مَ  14 وَن َوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ هُؤالَِء َسُيَحاِرُبوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف َيْغلُِبُهْم، ألَنَّ ُُ َمْدُعوُّ ََ». 

وٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِسَنةٌ »ُثمَّ َقاَل لَِي: 15 َُ اِنَيُة َجالَِسٌة، ِهَي ُش  .اْلِمَياهُ الَِّتي َرأَْيَت َحْيُث الزَّ

َشَرةُ اْلقُُروِن الَِّتي َرأَْيَت َعلَى اْلَوْحِش َفهُؤالَِء سَ  16 ََ ا اْل ، َوَيأُْكلُوَن لَْحَمَها َوُيْحِرقُوَنَها ِبالنَّارِ َوأَمَّ لُوَنَها َخِرَبة ً َوُعْرَياَنة ً ََ اِنَيَة، َوَسَيْج  .ُيْبِغُضوَن الزَّ

ُطوا اْلَوْحَش ُمْلكَ  17 َْ ا، َوُي ا َواِحد ً وا َرْأي ً َُ ، َوأَْن َيْصَن ُُ وا َرْأَي َُ  .َحتَّى ُتْكَمَل أَْقَواُل هللاِ ُهْم ألَنَّ هللاَ َوَضَع ِفي قُلُوِبِهْم أَْن َيْصَن

ِظيَمُة الَِّتي لََها ُمْلٌك َعلَى ُملُوِك األَْرِض  18 ََ  .«َواْلَمْرأَةُ الَِّتي َرأَْيَت ِهَي اْلَمِديَنُة اْل
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ُُ ُسْلَطاٌن َعِظيٌم. 1 َماِء، لَ ا آَخَر َناِزال ً ِمَن السَّ َد هَذا َرأَْيُت َمالَك ً َْ ُِ ُثمَّ َب  .َواْسَتَناَرِت األَْرُض ِمْن َبَهاِئ

ٍة ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئال ً: 2 ا لِكُ »َوَصَرَخ ِبِشدَّ ٍِ َنِجٍس، َوَمْحَرس ً ا لُِكلِّ ُرو ا لَِشَياِطيَن، َوَمْحَرس ً ِظيَمُة! َوَصاَرْت َمْسَكن ً ََ لِّ َطاِئٍر َسَقَطْت! َسَقَطْت َباِبُل اْل
 َنِجٍس َوَمْمقُوٍت،

3  ُُ اُر األَْرِض اْسَتْغَنوْ ألَنَّ َها، َوُتجَّ ََ يِمَهاِمْن َخْمِر َغَضِب ِزَناَها َقْد َشِرَب َجِميُع األَُمِم، َوُملُوُك األَْرِض َزَنْوا َم َِ  .«ا ِمْن َوْفَرِة َن

َماِء َقاِئال ً:  4 ا آَخَر ِمَن السَّ ُت َصْوت ً َْ ِبي لَِئالَّ َتْشتَ »ُثمَّ َسِم َْ  .ِرُكوا ِفي َخَطاَياَها، َولَِئالَّ َتأُْخُذوا ِمْن َضَرَباِتَهااْخُرُجوا ِمْنَها َيا َش

َر هللاُ آَثاَمَها 5 َماَء، َوَتَذكَّ  .ألَنَّ َخَطاَياَها لَِحَقِت السَّ

ف ًا َنِظيَر أَْعَمالَِها. ِفي اْلَكأِْس الَِّتي َمَزجَ  6 َْ ا َجاَزْتُكْم، َوَضاِعفُوا لََها ِض ف ًاَجاُزوَها َكَما ِهَي أَْيض ً َْ  .ْت ِفيَها اْمُزُجوا لََها ِض

َها َتُقوُل ِفي َقْلِبَها 7 ا. ألَنَّ ا َوُحْزن ً َمْت، ِبَقْدِر ذلَِك أَْعُطوَها َعَذاب ً ََّ َدْت َنْفَسَها َوَتَن اِبَقْدِر َما َمجَّ ، َولَْن أََرى َحَزن ً ، َولَْسُت أَْرَملَة ً  .: أََنا َجالَِسٌة َملَِكة ً
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َُ الَِّذي يَ ِمْن أَْجِل ذلَِك فِ  8 بَّ اإلِل اِر، ألَنَّ الرَّ  .ِديُنَها َقِويٌّ ي َيْوٍم َواِحٍد َسَتأِْتي َضَرَباُتَها: َمْوٌت َوُحْزٌن َوُجوٌع، َوَتْحَتِرُق ِبالنَّ

َها، ِحيَنَما َيْنُظُرونَ » 9 ََ ُموا َم ََّ ُِ َعلَْيَها ُملُوُك األَْرِض، الَِّذيَن َزَنْوا َوَتَن  ُدَخاَن َحِريِقَها، َوَسَيْبِكي َوَيُنو

ِظيَمُة َباِبُل! اْلَمِديَنةُ  10 ََ يٍد ألَْجِل َخْوِف َعَذاِبَها، َقاِئلِيَن: َوْيٌل! َوْيٌل! اْلَمِديَنُة اْل َِ ُُ ِفي َساَعٍة َواِحَدٍة َجاَءْت َدْيُنوَنُتكِ َواِقِفيَن ِمْن َب ُة! ألَنَّ  . اْلَقِويَّ

اُر األَْرِض َوَينُ  11 ُد،َوَيْبِكي ُتجَّ َْ ُهْم الَ َيْشَتِريَها أََحٌد ِفي َما َب ََ  وُحوَن َعلَْيَها، ألَنَّ َبَضاِئ

ِة َواْلَحَجِر اْلَكِريِم َواللُّْؤلُِؤ َواْلَبزِّ َواألُْرُجواِن َواْلَحِريِر َواْلِقْرمِ  12 َهِب َواْلِفضَّ ، َوُكلَّ إَِناٍء ِمنَ َبَضاِئَع ِمَن الذَّ اِج، َوُكلَّ إَِناٍء ِمْن  ِز، َوُكلَّ ُعوٍد ِثيِنيٍّ ََ اْل
 أَْثَمِن اْلَخَشِب َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد َواْلَمْرَمِر،

ا َوَخْيال ً، َوَمْركَ  13 ا َوِحْنَطة ً َوَبَهاِئَم َوَغَنم ً ا َوَسِميذ ً ا َوَزْيت ً ا َوَخْمر ً ا َولَُبان ً ا َوِطيب ً ا، َوُنفُوَس النَّ َوِقْرَفة ً َوَبُخور ً  .اسِ َباٍت، َوأَْجَساد ً

دُ  14 َْ ُِ ِفي َما َب ، َولَْن َتِجِدي  .َوَذَهَب َعْنِك َجَنى َشْهَوِة َنْفِسِك، َوَذَهَب َعْنِك ُكلُّ َما ُهَو ُمْشِحٌم َوَبِهيٌّ

يٍد، ِمْن أَْجِل َخْوِف َعَذاِبَها، َيبْ  15 َِ اُر هِذِه األَْشَياِء الَِّذيَن اْسَتْغَنْوا ِمْنَها، َسَيِقفُوَن ِمْن َب  ُكوَن َوَيُنوُحوَن،ُتجَّ

ِظيَمُة اْلُمَتَسْرِبلَُة ِبَبّز َوأُْرُجواٍن َوِقْرِمٍز، َواْلُمَتَحلَِّيُة  16 ََ  !ِبَذَهٍب َوَحَجٍر َكِريٍم َولُْؤلُؤٍ َوَيقُولُوَن: َوْيٌل! َوْيٌل! اْلَمِديَنُة اْل

ُُ ِفي َساَعٍة َواِحَدٍة َخِرَب ِغنى ً ِمْثُل هَذا. َوُكلُّ رُ  17 يٍد،ألَنَّ َِ اِل اْلَبْحِر، َوَقفُوا ِمْن َب الَُحوَن َوَجِميُع ُعمَّ فُِن، َواْلمَّ اٍن، َوُكلُّ اْلَجَماَعِة ِفي السُّ  بَّ

ِظيَمِة؟ 18 ََ ُة َمِديَنٍة ِمْثُل اْلَمِديَنِة اْل  َوَصَرُخوا إِْذ َنَظُروا ُدَخاَن َحِريِقَها، َقاِئلِيَن: أَيَّ

ا َعلَى  19 ِظيَمُة، الَِّتي فِيَها اْسَتْغنَ َوأَْلَقْوا ُتَراب ً ََ ى َجِميُع الَِّذيَن لَُهْم ُسفٌُن ِفي اْلَبْحِر ِمْن ُرُؤوِسِهْم، َوَصَرُخوا َباِكيَن َوَناِئِحيَن َقاِئلِيَن: َوْيٌل! َوْيٌل! اْلَمِديَنُة اْل
َها ِفي َساَعٍة َواِحَدٍة َخِرَبتْ   !َنَفاِئِسَها! ألَنَّ

بَّ َقْد َداَنَها َدْيُنوَنَتُكمْ ِاْفَرِحي لََها أَيَّ  20 يُسوَن َواألَْنِبَياُء، ألَنَّ الرَّ ُسُل اْلِقدِّ َماُء َوالرُّ  .«ُتَها السَّ

ا َكَرحى ً َعِظيَمٍة، َوَرَماهُ ِفي اْلَبْحِر َقاِئال ً: 21 دُ هَكَذا ِبَدْفٍع َسُتْرَمى َباِبُل اْلَمِديَنُة ا»َوَرَفَع َمالٌَك َواِحٌد َقِويٌّ َحَجر ً َْ ِظيَمُة، َولَْن ُتوَجَد ِفي َما َب ََ  .ْل

اِفِخيَن ِباْلُبوِق، لَْن ُيْسَمَع ِفيِك ِفي  22 ِريَن َوالنَّ اِرِبيَن ِباْلِقيَثاَرِة َواْلُمَغنِّيَن َواْلُمَزمِّ ُد. َوَصْوُت الضَّ َْ ُد. َوُكلُّ َصاِنٍع ِصَناَعة ً لَْن ُيوَجَد ِفيِك ِفي َما َب َْ َما َب
دُ َوَصْوُت رَ  َْ  .حى ً لَْن ُيْسَمَع ِفيِك ِفي َما َب

ُد. ألَنَّ ُتجَّ  23 َْ ُد. َوَصْوُت َعِريٍس َوَعُروٍس لَْن ُيْسَمَع ِفيِك ِفي َما َب َْ اَرِك َكاُنوا ُعَظَماَء األَْرِض. إِْذ ِبِسْحِرِك َوُنوُر ِسَراٍج لَْن ُيِضيَء ِفيِك فِي َما َب
 .َضلَّْت َجِميُع األَُممِ 

يِسيَن، َوَجِميِع َمْن قُِتَل َعلَى األَْرِض  َوِفيَها 24  .«ُوِجَد َدُم أَْنِبَياَء َوِقدِّ
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َماِء َقاِئال ً: 1 ا ِمْن َجْمٍع َكِثيٍر ِفي السَّ ا َعِظيم ً ُت َصْوت ً َْ َد هَذا َسِم َْ بِّ »َوَب  إِلِهَنا،َهلِّلُوَيا! اْلَخالَُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمُة َواْلقُْدَرةُ لِلرَّ

ِظيَمَة الَِّتي أَْفَسَدِت األَْرَض ِبِزَناَها، َوانْ  2 ََ اِنَيَة اْل ُُ َحقٌّ َوَعاِدلٌَة، إِْذ َقْد َداَن الزَّ  .«َتَقَم لَِدِم َعِبيِدِه ِمْن َيِدَهاألَنَّ أَْحَكاَم

3 : ُد إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ »َوَقالُوا َثاِنَية ً ََ  .«َهلِّلُوَيا! َوُدَخاُنَها َيْص
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ْرِش َقاِئلِ  4 ََ ُة اْلَحَيَواَناِت َوَسَجُدوا ِهلِل اْلَجالِِس َعلَى اْل ََ ا َواألَْرَب ْشُروَن َشْيخ ً َِ ُة َواْل ََ  .«!آِميَن! َهلِّلُوَيا»يَن:َوَخرَّ األَْرَب

ْرِش َصْوٌت َقاِئال ً: 5 ََ َغاِر َواْلِكَبارِ َسبُِّحوا إلِلِهَنا َيا َجِميَع َعِبيِدِه، اْلَخاِئفِ »َوَخَرَج ِمَن اْل ُِ، الصِّ  .«!ي

6 : ُت َكَصْوِت َجْمٍع َكِثيٍر، َوَكَصْوِت ِمَياٍه َكِثيَرٍة، َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة َقاِئلَة ً َْ ُُ اْلَقاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ »َوَسِم بُّ اإلِل ُُ َقْد َملََك الرَّ  .َهلِّلُوَيا! َفإِنَّ

7  َْ ِْ َوَنَتَهلَّْل َوُن أَْت َنْفَسَهالَِنْفَر ُُ َهيَّ ُِ اْلَمْجَد! ألَنَّ ُعْرَس اْلَخُروِف َقْد َجاَء، َواْمَرأَُت  .ِط

يِسينَ  8 َراُت اْلِقدِّ ا، ألَنَّ اْلَبزَّ ُهَو َتَبرُّ ا َبِهّي ً ا َنِقّي ً  .«َوأُْعِطَيْت أَْن َتْلَبَس َبّز ً

يَن إِلَى َعَشاءِ »َوَقاَل لَِي: 9 اِدَقةُ »َوَقاَل:«. ُعْرِس اْلَخُروِف! اْكُتْب: ُطوَبى لِْلَمْدُعوِّ  .«هِذِه ِهَي أَْقَواُل هللِا الصَّ

، َفَقاَل لَِي: 10 ُُ ُِ ألَْسُجَد لَ َك َوَمَع إِْخَوِتَك الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدةُ َيُسوَع. اْسُجْد ِهلِل! َفإِ »َفَخَرْرُت أََماَم ِرْجلَْي ََ ْل! أََنا َعْبٌد َم ََ نَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي اْنُظْر! الَ َتْف
ةِ  ُبوَّ ُِ النُّ  .«ُرو

دْ  11 ََ ا َوَصاِدق ًا، َوِباْل ُِ ُيْدَعى أَِمين ً ، َوإَِذا َفَرٌس أَْبَيُض َواْلَجالُِس َعلَْي َماَء َمْفُتوَحة ً  .ِل َيْحُكُم َوُيَحاِربُ ُثمَّ َرأَْيُت السَّ

12  ُِ ُُ إِّالَ ُهوَ َوَعْيَناهُ َكلَِهيِب َناٍر، َوَعلَى َرأِْس ِرفُ َْ ُُ اْسٌم َمْكُتوٌب لَْيَس أََحٌد َي  .ِتيَجاٌن َكِثيَرةٌ، َولَ

13  ُُ  .«َكلَِمَة هللاِ »َوُهَو ُمَتَسْرِبٌل ِبَثْوٍب َمْغُموٍس ِبَدٍم، َوُيْدَعى اْسُم

ُُ َعلَى َخْيل ِبيٍض، الَِبسِ  14 وَن َُ َماِء َكاُنوا َيْتَب اَواألَْجَناُد الَِّذيَن ِفي السَّ ا أَْبَيَض َوَنِقّي ً  .يَن َبّز ً

ا ِمْن َحِديٍد، َوُهَو َيُدوُس  15 ص ً ََ ُِ األَُمَم. َوُهَو َسَيْرَعاُهْم ِب ُِ َيْخُرُج َسْيٌف َماٍض لَِكْي َيْضِرَب ِب َصَرَة َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب هللِا اْلَقاِدِر َعلَى َوِمْن َفِم َْ َم
 .ُكلِّ َشْيءٍ 

16  ُِ ُُ َعلَى َثْوِب  .«َملُِك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْرَبابِ »َوَعلَى َفْخِذِه اْسٌم َمْكُتوٌب: َولَ

اِئَرِة ِفي 17 ُيوِر الطَّ ا َواِقف ًا ِفي الشَّْمِس، َفَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئال ً لَِجِميِع الطُّ ا َواِحد ً َماِء: َوَرأَْيُت َمالَك ً ي إِلَى َعَشاِء »َوَسِط السَّ َِ ُِ َهلُمَّ اْجَتِم اإلِل
ِظيِم، ََ  اْل

اٍد، َولُُحوَم أَْقِوَياَء، َولُُحوَم َخْيل َواْلَجالِِسيَن َعلَْيَها، َولُحُ  18 الَِكْي َتأُْكلِي لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ ا َوَكِبير ً ا، َصِغير ً ا َوَعْبد ً : ُحّر ً  .«وَم اْلُكلِّ

ا َمَع اْلَجالِِس َعلَى اْلَفَرِس َوَمَع ُجْنِدهِ َوَرأَْيُت اْلَوْحَش َوُملُوَك األَْرِض َوأَْجَنادَ  19 وا َحْرب ً َُ يَن لَِيْصَن َِ  .ُهْم ُمْجَتِم

ُُ اآلَياِت الَِّتي ِبَها أََضلَّ الَِّذيَن َقبِ  20 اَم اِنِع قُدَّ ، الصَّ ُُ ََ اِب َم ِبيِّ اْلَكذَّ َِ االْثَناِن لُوا ِسَمَة اْلَوْحِش َوالَِّذيَن َسجَ َفقُِبَض َعلَى اْلَوْحِش َوالنَّ . َوُطِر ُِ ُدوا لُِصوَرِت
ِقَدِة ِباْلِكْبِريتِ  اِر اْلُمتَّ ْيِن إِلَى ُبَحْيَرِة النَّ  .َحيَّ

ْت ِمْن لُُحومِ  21 ََ ُيوِر َشِب ُِ، َوَجِميُع الطُّ  .ِهمْ َواْلَباقُوَن قُِتلُوا ِبَسْيِف اْلَجالِِس َعلَى اْلَفَرِس اْلَخاِرِج ِمْن َفِم
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ُِ اْلَهاِوَيِة، َوِسْلِسلٌَة َعِظيَمٌة َعلَى َيِدهِ َورَ  1 ُُ ِمْفَتا ََ َماِء َم ا َناِزال ً ِمَن السَّ  .أَْيُت َمالَك ً

َدهُ أَْلَف َسَنٍة، 2 ْيَطاُن، َوَقيَّ ِة اْلَقِديَمِة، الَِّذي ُهَو إِْبلِيُس َوالشَّ نِّيِن، اْلَحيَّ  َفَقَبَض َعلَى التِّ
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ُُ ِفي اْلَهاِويَ  3 َنِة. َوبَ َوَطَرَح ُد، َحتَّى َتِتمَّ األَْلُف السَّ َْ ُِ لَِكْي الَ ُيِضلَّ األَُمَم ِفي َما َب ُِ، َوَخَتَم َعلَْي اِة َوأَْغلََق َعلَْي ا َيِسير ً َد ذلَِك الَُبدَّ أَْن ُيَحلَّ َزَمان ً َْ. 

ا. َوَرأَْيُت  4 ا َفَجلَُسوا َعلَْيَها، َوأُْعُطوا ُحْكم ً َوالَ  ُنفُوَس الَِّذيَن قُِتلُوا ِمْن أَْجِل َشَهاَدِة َيُسوَع َوِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللِا، َوالَِّذيَن لَْم َيْسُجُدوا لِْلَوْحشِ َوَرأَْيُت ُعُروش ً
اُشوا َوَملَُكوا َمَع اْلَمِسيِح أَْلَف  ََ َمَة َعلَى ِجَباِهِهْم َوَعلَى أَْيِديِهْم، َف ُِ، َولَْم َيْقَبلُوا السِّ  .َسَنةٍ لُِصوَرِت

َنِة. هِذِه ِهَي اْلِقَياَمُة األُولَى 5 ْش َحتَّى َتِتمَّ األَْلُف السَّ َِ ُة األَْمَواِت َفلَْم َت ا َبِقيَّ  .َوأَمَّ

اِني ُسْلَطاٌن َعلَْيِهْم، 6 ُُ َنِصيٌب ِفي اْلِقَياَمِة األُولَى. هُؤالَِء لَْيَس لِْلَمْوِت الثَّ ٌس َمْن لَ ُُ أَْلَف  َبلْ  ُمَباَرٌك َوُمَقدَّ ََ َسَيُكوُنوَن َكَهَنة ً ِهلِل َواْلَمِسيِح، َوَسَيْملُِكوَن َم
 .َسَنةٍ 

7 ،ُِ ْيَطاُن ِمْن ِسْجِن َنِة ُيَحلُّ الشَّ ِت األَْلُف السَّ  ُثمَّ َمَتى َتمَّ

ُهْم لِْلَحْرِب، الَِّذيَن َعَدُدُهْم ِمْثُل َرْمِل اْلَبْحرِ َوَيْخُرُج لُِيِضلَّ األَُمَم الَِّذيَن ِفي أَْرَبِع َزَواَيا األَْرِض: ُجوَج َوَماُجوَج،  8 ََ  .لَِيْجَم

يِسيَن َوِباْلَمِديَنِة اْلَمْحُبوَبِة، َفَنَزلَْت َناٌر مِ  9 ْسَكِر اْلِقدِّ ََ ُدوا َعلَى َعْرِض األَْرِض، َوأََحاُطوا ِبُم َِ َماِء َوأََكلَْتُهمْ َفَص  .ْن ِعْنِد هللِا ِمَن السَّ

اُب. وَ َوإِ  10 ِبيُّ اْلَكذَّ اِر َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّ َِ ِفي ُبَحْيَرِة النَّ ا َولَْيال ً إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ ْبلِيُس الَِّذي َكاَن ُيِضلُُّهْم ُطِر ُبوَن َنَهار ً ذَّ ََ  .َسُي

ُِ، الَّ  11 ا أَْبَيَض، َواْلَجالَِس َعلَْي ا َعِظيم ً َماُء، َولَْم ُيوَجْد لَُهَما َمْوِضعٌ ُثمَّ َرأَْيُت َعْرش ً ُِ َهَرَبِت األَْرُض َوالسَّ  !ِذي ِمْن َوْجِه

ا َواِقِفيَن أََماَم هللِا، َواْنَفَتَحْت أَْسَفاٌر، َواْنَفَتَح ِسْفٌر آَخُر ُهَو سِ  12 ا َوِكَبار ً اَوَرأَْيُت األَْمَواَت ِصَغار ً ُهَو َمْكُتوٌب ِفي األَْسَفاِر  ْفُر اْلَحَياِة، َوِديَن األَْمَواُت ِممَّ
 .ِبَحَسِب أَْعَمالِِهمْ 

ُِ، َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيُة األَْمَواَت الَِّذيَن ِفيِهَما. َوِديُنوا 13 ُِ  َوَسلََّم اْلَبْحُر األَْمَواَت الَِّذيَن ِفي  .ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب أَْعَمالِ

َِ اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيةُ  14 اِني َوُطِر اِر. هَذا ُهَو اْلَمْوُت الثَّ  .ِفي ُبَحْيَرِة النَّ

ارِ  15 َِ ِفي ُبَحْيَرِة النَّ ا ِفي ِسْفِر اْلَحَياِة ُطِر  .َوُكلُّ َمْن لَْم ُيوَجْد َمْكُتوب ً
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َماَء األُولَى َواألَْرضَ  1 ا َجِديَدة ً، ألَنَّ السَّ دُ  ُثمَّ َرأَْيُت َسَماء ً َجِديَدة ً َوأَْرض ً َْ  .األُولَى َمَضَتا، َواْلَبْحُر الَ ُيوَجُد ِفي َما َب

َماِء ِمْن ِعْنِد هللِا  2 َسَة أُوُرَشلِيَم اْلَجِديَدَة َناِزلَة ً ِمَن السَّ ا َرأَْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّ َنٍة لَِرُجلَِهاَوأََنا ُيوَحنَّ ُروٍس ُمَزيَّ ََ أَة ً َك  .ُمَهيَّ

ا عَ  3 ُت َصْوت ً َْ َماِء َقاِئال ً:َوَسِم ا ِمَن السَّ ُُ َيُكوُن مَ »ِظيم ً ا، َوهللاُ َنْفُس ب ً َْ ُُ َش ُهْم، َوُهْم َيُكوُنوَن لَ ََ ا لَُهمْ ُهَوَذا َمْسَكُن هللِا َمَع النَّاِس، َوُهَو َسَيْسُكُن َم ُهْم إِله ً ََ. 

ٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َواْلَمْوُت الَ َيُكونُ  4 ََ ُد، ألَنَّ األُُموَر األُولَى َقْد  َوَسَيْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْم َْ ُد، َوالَ َيُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع ِفي َما َب َْ ِفي َما َب
 .«َمَضتْ 

ْرِش: 5 ََ ا!»َوَقاَل اْلَجالُِس َعلَى اْل  .«اِدَقٌة َوأَِميَنةٌ اْكُتْب: َفإِنَّ هِذِه األَْقَواَل صَ »َوَقاَل لَِي: «. َها أََنا أَْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديد ً

ْطَشاَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء اْلحَ »ُثمَّ َقاَل لِي: 6 ََ َهاَيُة. أََنا أُْعِطي اْل اَقْد َتمَّ! أََنا ُهَو األَلُِف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنِّ ان ً  .َياِة َمجَّ

ا َوُهَو َيُكونُ  7 ُُ إِله ً ا َمْن َيْغلِْب َيِرْث ُكلَّ َشْيٍء، َوأَُكوُن لَ  .لَِي اْبن ً
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َحَرةُ َوَعَبَدةُ األَْوَثا 8 َناةُ َوالسَّ ِجُسوَن َواْلَقاِتلُوَن َوالزُّ ا اْلَخاِئفُوَن َوَغْيُر اْلُمْؤِمِنيَن َوالرَّ ِقَدِة ِبَناٍر َوِكْبِريٍت، َوأَمَّ ِن َوَجِميُع اْلَكَذَبِة، َفَنِصيُبُهْم ِفي اْلُبَحْيَرِة اْلُمتَّ
اِنيالَِّذي ُهَو اْلَموْ   .«ُت الثَّ

ِة ِمَن ال 9 ُة اْلَجاَماِت اْلَمْملُوَّ ََ ْب ُهُم السَّ ََ ِة اْلَمالَِئَكِة الَِّذيَن َم ََ ْب ي َقاِئال ً: ُثمَّ َجاَء إِلَيَّ َواِحٌد ِمَن السَّ َِ َرَباِت األَِخيَرِة، َوَتَكلََّم َم ْبِع الضَّ ُروَس »سَّ ََ َهلُمَّ َفأُِرَيَك اْل
 .«اْمَرأََة اْلَخُروفِ 

َسَة َناِزلَة ً  10 ِظيَمَة أُوُرَشلِيَم اْلُمَقدَّ ََ ِِ إِلَى َجَبل َعِظيٍم َعال، َوأََراِني اْلَمِديَنَة اْل و َماِء ِمْن ِعْنِد هللِا،َوَذَهَب ِبي ِبالرُّ  ِمَن السَّ

ُُ أَْكَرِم َحَجٍر َكَحَجِر َيْشٍب َبلُّوِريٍّ  11 اُنَها ِشْب ََ  .لََها َمْجُد هللِا، َولََم

ا، َوأَْسَما 12 ا، َوَعلَى األَْبَواِب اْثَنا َعَشَر َمالَك ً ٌء َمْكُتوَبٌة ِهَي أَْسَماُء أَْسَباِط َبِني إِْسَراِئيَل االْثَنْي َوَكاَن لََها ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال، َوَكاَن لََها اْثَنا َعَشَر َباب ً
 .َعَشرَ 

ْرِق َثالََثُة أَْبَواٍب، َوِمَن الشِّ  13  .َماِل َثالََثُة أَْبَواٍب، َوِمَن اْلَجُنوِب َثالََثُة أَْبَواٍب، َوِمَن اْلَغْرِب َثالََثُة أَْبَوابٍ ِمَن الشَّ

ا، َوَعلَْيَها أَْسَماُء ُرُسِل اْلَخُروِف االْثَنْي َعَشرَ  14 ُُ اْثَنا َعَشَر أََساس ً  .َوُسوُر اْلَمِديَنِة َكاَن لَ

ُُ َقَصَبٌة ِمْن َذَهٍب لَِكْي َيِقيَس اْلَمِديَنَة َوأَْبَواَبَها َوُسوَرَهاَوالَِّذي َكاَن َيَتَكلَُّم  15 ََ ي َكاَن َم َِ  .َم

ْرِض. َفَقاَس اْلَمِديَنَة ِباْلَقَصَبِة َمَساَفَة اثْ  16 ََ ، ُطولَُها ِبَقْدِر اْل ة ً ََ ْرُض َواالْرِتَفاُع َنْي َعَشَر أَْلَف َغْلَوٍة. الطُّ َواْلَمِديَنُة َكاَنْت َمْوُضوَعة ً ُمَربَّ ََ وُل َواْل
 .ُمَتَساِوَيةٌ 

ا، ِذَراَع إِْنَساٍن أَيِ اْلَمالَكُ  17 يَن ِذَراع ً َِ ا َوأَْرَب  .َوَقاَس ُسوَرَها: ِمَئة ً َوأَْرَب ًَ

ُُ ُزَجاٍج َنِقيٍّ  18  .َوَكاَن ِبَناُء ُسوِرَها ِمْن َيْشٍب، َواْلَمِديَنُة َذَهٌب َنِقيٌّ ِشْب

الُِث عَ  َوأََساَساتُ  19 اِني َياقُوٌت أَْزَرُق. الثَّ ُل َيْشٌب. الثَّ َنٌة ِبُكلِّ َحَجٍر َكِريٍم. األََساُس األَوَّ ٌد ُذَباِبيٌّ ُسوِر اْلَمِديَنِة ُمَزيَّ اِبُع ُزُمرُّ  ِقيٌق أَْبَيُض. الرَّ

اِبُع َزَبْرَجدٌ  20 اِدُس َعِقيٌق أَْحَمُر. السَّ . السَّ اِشُر َعِقيٌق أَْخَضُر. اْلَحاِدي َعَشَر اْلَخاِمُس َجَزٌع َعِقيِقيٌّ ََ اِسُع َياقُوٌت أَْصَفُر. اْل . التَّ ٌد ِسْلِقيٌّ اِمُن ُزُمرُّ . الثَّ
اِني َعَشَر َجَمْشتٌ  . الثَّ  .أَْسَماْنُجوِنيٌّ

ا اْثَنَتا َعَشَرَة لُْؤلَُؤة ً، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَْبَواِب َكاَن ِمنْ  21  .لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة. َوُسوُق اْلَمِديَنِة َذَهٌب َنِقيٌّ َكُزَجاٍج َشفَّافٍ  َواالْثَنا َعَشَر َباب ً

بَّ هللاَ اْلَقاِدَر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، ُهَو َواْلَخُروُف َهْيَكلَُها 22  .َولَْم أََر ِفيَها َهْيَكال ً، ألَنَّ الرَّ

 .اْلَقَمِر لُِيِضيَئا ِفيَها، ألَنَّ َمْجَد هللِا َقْد أََناَرَها، َواْلَخُروُف ِسَراُجَهاَواْلَمِديَنُة الَ َتْحَتاُج إِلَى الشَّْمِس َوالَ إِلَى  23

وُب اْلُمَخلَِّصيَن ِبُنوِرَها، َوُملُوُك األَْرِض َيِجيُئوَن ِبَمْجِدِهْم َوَكَراَمِتِهْم إِلَْيَها 24 َُ  .َوَتْمِشي ُش

ا، ألَنَّ  25  .لَْيال ً الَ َيُكوُن ُهَناكَ  َوأَْبَواُبَها لَْن ُتْغلََق َنَهار ً

 .َوَيِجيُئوَن ِبَمْجِد األَُمِم َوَكَراَمِتِهْم إِلَْيَها 26

ا، إِّالَّ اْلَمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَخُروفِ  27 ا َوَكِذب ً  .َولَْن َيْدُخلََها َشْيٌء َدِنٌس َوالَ َما َيْصَنُع َرِجس ً

 

 



 رؤيا يوحنا سفر

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  20 من  20 صفحة 

 22اصحاح 

ا  1 ا ِمْن َعْرِش هللِا َواْلَخُروفِ َوأََراِني َنْهر ً ا َكَبلُّوٍر، َخاِرج ً ا ِمْن َماِء َحَياٍة الَِم ًَ  .َصاِفي ً

2  َْ ْهِر ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك، َشَجَرةُ َحَياٍة َتْصَنُع اْثَنَتْي َعْشَرَة َثَمَرة ً، َوُت َجَرِة لِِشَفاِء األَُممِ ِطي ُكلَّ َشْهٍر َثَمَرَها، َوَوَرُق اِفي َوَسِط ُسوِقَها َوَعلَى النَّ  .لشَّ

3  ُُ ُد. َوَعْرُش هللِا َواْلَخُروِف َيُكوُن ِفيَها، َوَعِبيُدهُ َيْخِدُموَن َْ َنٌة َما ِفي َما َب َْ  .َوالَ َتُكوُن لَ

ُُ َعلَى ِجَباِهِهمْ  4 ، َواْسُم ُُ  .َوُهْم َسَيْنُظُروَن َوْجَه

َُ ُيِنيُر َعلَْيِهْم، َوُهْم َسَيْملُِكوَن إِلَى أََبِد اآلِبِدينَ َوالَ َيُكوُن لَْيٌل ُهَناَك، َوالَ َيْحَتاجُ  5 بَّ اإلِل  .وَن إِلَى ِسَراٍج أَْو ُنوِر َشْمٍس، ألَنَّ الرَّ

ُُ لِيُ »ُثمَّ َقاَل لِي: 6 يِسيَن أَْرَسَل َمالََك ُُ األَْنِبَياِء اْلِقدِّ بُّ إِل اهِذِه األَْقَواُل أَِميَنٌة َوَصاِدَقٌة. َوالرَّ  .«ِرَي َعِبيَدهُ َما َيْنَبِغي أَْن َيُكوَن َسِري ًَ

ِة هَذا اْلِكَتابِ » 7 ا. ُطوَبى لَِمْن َيْحَفُظ أَْقَواَل ُنُبوَّ  .«َها أََنا آِتي َسِري ًَ

ُت َوَنَظْرُت، َخَرْرُت ألَْسُجَد أََمامَ  8 َْ ا الَِّذي َكاَن َيْنُظُر َوَيْسَمُع هَذا. َوِحيَن َسِم  .ِرْجلَيِ اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن ُيِريِني هَذا َوأََنا ُيوَحنَّ

َك َوَمَع إِْخَوِتَك األَْنِبَياِء، َوالَِّذيَن َيْحَفُظوَن أَْقَواَل هَذا اْلِكَتابِ »َفَقاَل لَِي: 9 ََ ْل! ألَنِّي َعْبٌد َم ََ  .«!. اْسُجْد هلِلِ اْنُظْر الَ َتْف

ِة هَذا اْلِكَتاِب، ألَنَّ اْلَوْقَت َقِريبٌ  الَ َتْخِتْم َعلَى أَْقَوالِ »َوَقاَل لِي: 10  .ُنُبوَّ

ُد. َومَ  11 َْ ْر َب ُد. َوَمْن ُهَو َبارٌّ َفْلَيَتَبرَّ َْ ْس َب ُد. َوَمْن ُهَو َنِجٌس َفْلَيَتَنجَّ َْ دُ َمْن َيْظلِْم َفْلَيْظلِْم َب َْ ْس َب ٌس َفْلَيَتَقدَّ  .«ْن ُهَو ُمَقدَّ

ا وَ » 12 ُُ َوَها أََنا آِتي َسِري ًَ ي ألَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَملُ َِ  .أُْجَرِتي َم

ُل َواآلِخرُ  13 َهاَيُة، األَوَّ  .«أََنا األَلُِف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنِّ

وَن َوَصاَياهُ لَِكْي َيُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعلَى َشَجَرِة اْلَحَياِة،  14 َُ  َوَيْدُخلُوا ِمَن األَْبَواِب إِلَى اْلَمِديَنِة،ُطوَبى لِلَِّذيَن َيْصَن

َناَة َواْلَقَتلََة َوَعَبَدَة األَْوَثاِن، َوُكلَّ َمْن ُيِحبُّ َوَيْصَنُع كَ  15 َحَرَة َوالزُّ ا اْلِكالََب َوالسَّ األَنَّ َخاِرج ً  .ِذب ً

ْبِح اْلُمِنيرُ أََنا َيُسوُع، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشَهَد لَُكْم ِبهِذِه األُمُ » 16 ُة َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ يَّ  .«وِر َعِن اْلَكَناِئِس. أََنا أَْصُل َوُذرِّ

ُروُس َيقُوالَِن: 17 ََ ُِ َواْل و اَل!»َوالرُّ ََ اَل!»َوَمْن َيْسَمْع َفْلَيقُْل:«. َت ََ ان ً «. َت َطْش َفْلَيأِْت. َوَمْن ُيِرْد َفْلَيأُْخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ َْ  .اَوَمْن َي

ِة هَذا اْلِكَتاِب: إِْن َكاَن أََحٌد َيِزيُد َعلَى هَذا، َيِزيُد هللاُ  18 َرَباِت اْلَمْكُتوَبَة ِفي هَذا اْلِكَتابِ ألَنِّي أَْشَهُد لُِكلِّ َمْن َيْسَمُع أَْقَواَل ُنُبوَّ ُِ الضَّ  . َعلَْي

َسِة، َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفي هَذا الْ َوإِْن َكاَن أََحٌد َيْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكَتاِب هِذِه النُّ  19 ُُ ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َوِمَن اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ ِة، َيْحِذُف هللاُ َنِصيَب  .ِكَتابِ ُبوَّ

اِهُد ِبهَذا: 20 ا»َيقُوُل الشَّ ْم! أََنا آتِي َسِري ًَ ََ بُّ َيُسوعُ «. َن َها الرَّ اَل أَيُّ ََ  .آِميَن. َت

َمُة  21 َْ ُكْم. آِمينَ ِن َِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِمي  .َربِّ

 


