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الرُّْؤيَا

الرْؤيَا
ُّ

األو ل .الوقت آذاكا الكنيسة كانت تعيش في اضطهاد كبير وهو كان منفي في جزيرة بطمس.
كتاب ّ
الرْؤيا ظ ّهرو هللا ليوحنّا في آخر القرن ّ
بالرجاء ويأ ّكد عليهم إنّهم يثبتوا في وقت العذاب واإلضطهاد .أكبر
أكثر حاجة ر ّكز عليها الكاتب هي إنّو يشجّع الّي يقروا الكتاب ويملى قلوبهم ّ
جزء مالكتاب هو مجموعة متاع رْؤى وإعالنات جات في لوغة رمزيّة كيف :العرش متاع هللا ( )11-1:4والمخطوطات والعلّوش ()14-1:5
يوري الحكم القوي متاع
قوة هللا .حالّن الخواتم السّبعة ( .)5:8 - 1:6النّفخان في السّبعة أبواق ( ،)19:11 - 6:8وتفريغ السّبعة كيسان الّي ّ
ّ
يوروا ّ
ّ
ّ
ّ
الر ئيسي واضح :المسيح باش ينتصر في اإلخر على أعداءو
الموضوع
الكتاب،
متاع
فاصيل
ت
ال
فهمان
في
يختلفوا
اس
ن
ال
ي
رغمل
العالم.
هللا على
ّ
الكل ،بما فيهم ال ّ
صادقين بالبركات متاع السماء الجديدة واألرض الجديدة وقتلّي اإلنتصار متاعو يكمل.
شيطان ،وبش يجازي عبادو ال ّ

1

المقَد َمة
1
الرْؤيَا الِّي ع َ
صير علَى ق ِريبِ ،وكشِف َها كِبعَث
طاهَا هللا ليَ ُ
ِي ُّ
يو ِ ّري لِل ُخدَّام مت َاعُو ال َحا َجات الِّي الَ ِزم ت ِ
سوع ال َمسِيح بَاش َ
هَاذِي ه َ
3
صحَّة لِيه الِّي يَق َرى كالَم النُّبُو َءة
ال َمالَك مت َاعُو لِلخَادِم مت َاعُو يُو َحنَّا 2 ،الِّي ش ِهد علَى كِلمِ ة هللا ِوش َهادِة يَ ُ
سوع ال َمسِيح الِّي شَاف َها ال ُكل َهاَ .

الوقت ق ُرب.
قُدَّام النَّاس ،و َ
صحَّة لِي ُهم الِّي ِيسمعُوهَا ِويطِ يعُوا ال َمكتُوب فِي َها علَى خَاطِ ر َ

سبعَة
سالَم لِل َكنَا ِيس ال َّ
ال َّ
سالَم علِي ُكم مِ ن عِند ال ُمو ُجود ت ََّوا ِولِّي كَان ُمو ُجود ِولِّي ه َُو َجاي ،ومِ األَر َواح السَّبعَة
 4مِ ن يُو َحنَّا لِل َكنَايِس السَّبعَة الِّي فِي َمنطِ قة أ َ ِسيَّة .النِّع َمة ِوال َّ
سوع ال َمسِيح ال َّ
الِّي قُدَّام َعر ُ
شاهِد األَمِ ين أ َ ّ ِول مِ ن قَام مِ ن ِبين ال ُموت َى و َملِك ال ُملُوك مت َاع األَرض .الِّي َحبّنَا و َح ِ ّررنَا مِ ن ذنُوبنَا بدَ ُّمو،
شو 5 ،ومِ ن يَ ُ
ِ 6وع َمل مِ نَّا َمملكَة مت َاع ُك َّهان هلل بُوه ،ال َمجد ِوالسُّل َ
طة لِيه ِلَألَبَد .آمِ ين.
 7هَاو َجاي م َع الس َحاب!
بَاش ت ُ
شوفُو ُكل عِين
الرمح،
ضربُوه ِب ُّ
َحتَّى الِّي َ
عروشَات األَرض ال ُكل َها ،تن ّ َِوح علِيه.
ُ
ِإي نعَم ،آمِ ين.
اإلالَه« :آنَا األَلِف ِواليَاء» ال ُمو ُجود ت ََّوا ِولِّي كَان ُمو ُجود ِولِّي ه َُو َجاي القَادِر علَى ُكل شَيء.
 8يقُول َّ
الرب ِ
الرْؤيَا
كِيفَاش بدَات ُّ
سوع،
يرة الِّي ِإسم َها بَط ُمس علَى خَاطِ ر كِلمِ ة هللا ِوش َهادِة يَ ُ
صبر فِي يَ ُ
 9آنَا يُو َحنَّاُ ،خو ُكم ِوش ِري ُّكم فِي المِ حنَة ِوال َملَ ُكوت ِوال َّ
سوعُ ،كنت فِي ال َج ِز َ
صوت البُوق  11يقُول« :إِكتِب ال َّ
شيء الِّي ت ُ
شوفُو فِي كت َاب وأَبعثُو لِلسَّبعَة
الروح فِي يُوم َّ
ُ 10كنت فِي ُّ
صوت و َرايَا ،ق ِوي كِيف ُ
الرب ،يَاخِ ي س َمعت ُ
ساردِس وفِيالَدَلفيَةَ والَودُ ِكيَّةَ».
َكنَا ِيس هَاذُم :أَفَ ُ
ِيرا و َ
س وثِيَات َ
سس وسِمِ يرنَةَ وبَرغا ُم َ

 8:1تك 14:3

13
ي ،يَاخِ ي ُ
 12تلَ ِفّتّ بَاش ن ُ
سان ،الَ ِبس ِجبَّة ط ِويلَة ،ومِ ت َح ِ ّزم ِبحزَ ام
اإلن َ
شفت َ
سبعَة فن َ
َارات ذهَب دَ ِ
بواحِ د ِيش ِبه ِإلبن ِ
ايرين َ
شوف ش ُكون الِّي ي َكلِّم فِ َّ
15
صوف األَبيِض ِوالَّ الثِّلج ،وعِينِيه كِيف النَّار ال َّ
س ِ ّخن فِي
ِدرو 14 ،وشَع ُرو و َرا ُ
سو بيُض كِيف ال ُّ
ذهَب علَى س ُ
شاعلَة ،و ِرجلِيه كِيف الن َحاس الِّي م َ
16
اضي مِ ال ّ
شِيرتِين ،و ِوج ُهو كِيف
صوتُو كِيف ال ُّ
النَّار و َمصقُول ،و ُ
َارج مِ ن فُ ُّمو سِيف َم ِ
صوت الق ِوي مت َاع ال َماء .وفِي ِيدُّو اليمِ ين َ
سبعَة ن ُجوم ،وخ ِ

ال َّ
شمس فِي قَلب الس َماء.
شفتُو ُ
 17و َوقتِلِّي ُ
اإل ِ ّخر 18 ،آنَا ال َحي! ُكنت مِ يت ،وهَانِي َحي
طحت قُدَّام َ
ي ِيدُّو اليمِ ين وقَالَ « :ما تخَافِش ،آنَا األ ُ ّ ِول ِو ِ
ساقِيه كِيف المِ يتَ ،حط ع ِل َّ
شفتُوِ ،ولِّي ت ُ
ِلَألَبَد .عِندِي مفَاتِح ال ُموت ِوال َهاويَة 19 .إِ َّماالَ إِكتِب الِّي ُ
شوف فِيه ت ََّواِ ،ولِّي بَاش يَاقَع بَعد ال َحا َجات هَاذُم 20 .آ َما كَانِك علَى السَّبعَة ن ُجوم
الِّي ت ُ
َارات هُو َما السَّبعَة
َارات ذهَبَ ،راهُم السَّبعَة ن ُجوم هُو َما المالَيكَة مت َاع السَّبعَة َكنَا ِيسِ ،والسَّبعَة فن َ
شوف فِي ُهم فِي ِيدِّي اليمِ ين ِوالسَّبعَة فن َ
َكنَايِس».

2

سس
الج َواب َأْلَفَ ُ
1
َارات ذهَب 2 :آنَا
سة مت َاع أَفَ ُ
« ِإكتِب ل َمالَك ال َكنِي َ
سس" :هَاذَا آش يقُول الِّي شَاد فِي ِيدُّو اليمِ ين السَّبعَة ن ُجوم و ِيمشِي َما ِبينَات السَّبعَة فن َ

ت َما تِت َح ِ ّملش النَّاس الِّي يَعملُوا فِي ال َّ
سل
برك ،ونَع ِرف الِّي إِن ِ
س ِ ّميوا فِي ر َواح ُهم ُر ُ
شر ،و َج ِ ّربت الِّي ي َ
نَع ِرف أَع َمالِك وت َعبِك و َ
ص ِ

سلِّمتِش  4آ َما نلُومِ ك الِّي َما َعادِش تحِ ب
سل ،وفِقت ِبي ُهم الِّي هُو َما ِيكذبُواِ 3 .إن ِ
وهُو َما َما هُمش ُر ُ
ت صبَرت بَرشَةَ ،جاهِدت علَى خَاطِ ر ِإسمِ ي و َما َ
كِيف َما ُكنت تحِ ب فِي األ ُ ّ ِول 5 .اذَّ ّكِر ِوين ُ
َارة مت َاعِك
طحت وتُوب وأَر ِجع ألَع َمالِك الِّي ُكنت تَعمِ ل فِي ُهم فِي األ ُ ّ ِولَ ،ما كَانِش َرانِي ن ِجيك ِونقَلِّع المن َ
6
ِي انِّك ت َك َره الع َما ِيل مت َاع ال ِنّقُوالَ ِو ِيّين كِيف َما آنَا نَك ِره َها.
مِ ن بالَ ِ
صت َها ،إذَا كَان َما تتُو ِبش .آ َما ال َحا َجة البَاهيَة الِّي ع َملت َها ه َ

الروح لِل َكنَايِس :الِّي يِغلِب بَاش ن َخلِّيه يَا ُكل مِ ن شَج ِرة ال َحيَاة الِّي فِي َجنِّة هللا»".
 7الِّي َعندُو ِوذنِين َخلِّيه يِس َمع ،آش يقُول ُّ
الج َواب لِسمِ يرنَة
8
ت
اإل ِ ّخر ،الِّي َمات ِور َجع لِل َحيَاة 9 :آنَا نَع ِرف المِ حنَة ِوالفَقر مت َاعِكَ ،رغمِ لِّي ِإن ِ
«و ِإكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة سمِ يرنَة" :هَاذَا الِّي يقُولُو األ ُ ّ ِول ِو ِ

شِي َ
شيء الِّي يِتبَلُّوا بِيه علِيك الِّي يِند َعاو الِّي هُو َما ي ُهود وهُو َما َما هُمش ي ُهود ،آ َما َراهُم َمج َمع ال ّ
غنِي .ونَع ِرف ال َّ
طانَ 10 .ما تخَافِش مِ العذَاب الِّي
َجا ِيكِ ،إس َمع! َراهُو بلِيس بَاش ي ُحط ج َما َعة مِ ن ُكم فِي ال َحبس بَاش ي َج َّرب ُكم ،و ِبش تِتعَذّبُوا َعش َرة أَيَّامُ .كون أَمِ ين َحتَّى لِل ُموت ،وآنَا نَعطِ يك ت َاج
ال َحيَاة.
الروح لِل َكنَا ِيس ،الِّي ِيغلِب َما يض ُُّروش ال ُموت الثَّانِي»".
 11الِّي َعندُو ِوذنِين ،خَلِّيه ِيس َمع آش يقُول ُّ
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الج َواب لبَر َ
غا ُمس
اضي مِ ال ّ
« 12و ِإكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة بَرغَا ُمس" :هَاذَا ه َُو ال َّ
شِيرتِين 13 :آنَا نَع ِرف ِوين تُس ُكنِ .وين العَرش
شيء الِّي يقُولُو ُمولَى ال ّ
سِيف ال َم ِ
شِي َ
ارات الِّي تِقت َل فِي ُهم ال َّ
مت َاع ال ّ
شاهِد األَمِ ين مت َاعِي أَنتِيبَاس َما بِينَات ُكم ِوين يُس ُكن
طانَ .
ي َحتَّى فِي الن َه َ
شدِّيت صحِ يح فِي إِسمِ ي و َما نكَرتِش إِي َمانِك بِ َّ
14
شِي َ
ال ّ
سرائِيل يُحصلُوا ِكيَاكلُوا
طان .آ َما َرانِي نلُومِ ك علَى خَاط ِرك عِندِك ش ُكون يتَبّعُوا فِي التَّعلِيم مت َاع بَلعَام الِّي َعلِّم بَاالَق كِيفَاش ي َخلِّي بَنِي ِإ َ
16
سع بَاش
مِ ال َماكلَة الِّي يقَدّ ُموا فِي َها لِلصنَب ويَزنُوا 15 ،وإِن ِ
ت زَ ادَا عِندِك ش ُكون يتَبّعُوا فِي التَّعلِيم مت َاع ال ِنّقُوالَ ِو ِيّين .إِ َّماالَ تُوب ِوالَّ َرانِي ن ِجيك فِي َ

سِيف الِّي فِي فُ ِ ّمي.
ارب ُهم ِبال ّ
ن َح ِ
17

ضة َمنقُوش فِي َها إِسم
الِّي َعندُو ِوذنِينَ ،خلِّيه ِيس َمع آش يقُول ُّ
الروح لِل َكنَايِس الِّي ِيغلِب بَاش نَعطِ يه ش َويَّة مِ ال َمن الم ُخ ِبّي وبِش نَعطِ يه َحج َرة ِبي َ

جدِيد َما يَعرفُو كَان الِّي تِع َ
طالُو»".
ِيرا
الج َواب لثِيَات َ
18
ِيرا" :هَاذَا آش يقُول إِبن هللا الِّي عِينِيه كِيف النَّار ال َّ
ساقِيه كِيف الن َحاس المِ رحِ ي 19 :آنَا نَع ِرف أَع َمالِك
شاعلَة و َ
«وإِكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة ثِيَات َ

اإل ّخ َرة أَكثِر مِ ن أَع َمالِك األُوالَنِيَّة 20 .آ َما نلُومِ ك علَى خَاط ِرك ت َخلِّي فِي الم َرا ِإيزَ ا ِبيل الِّي تِدَّعِي
ِوم َحبّتِك و ِإي َمانِك وخِ دمتِك و َ
ص ِ
برك ،و ِإنُّو أَع َمالِك ِ
21
ِي َما تحِ ِبّش اتُّوب علَى
ِي نَبِيَّة تعَلِّم فِي ال ُخدَّام مت َاعِي ِوتغُر فِي ُهم بَاش يَزنُوا ويَاكلُوا مِ ال َماكلَة المقَد َمة لِلصنَبِ .وعطِ يت َها ُمدَّة بَاش اتُّوب آ َما ه َ
الِّي ه َ
22
يرةِ ،إذَا كَان َما يتُوبُوش علَى ع َما ِيل ُهم.
الزنَى مت َاع َها .هَاذَاكَا عالَش بَاش ن َرقِّدهَا م ِري َ
ضة فِي الفَرش ،ونَرمِ ي الِّي يَزنُوا معَاهَا فِي مِ حنَة ك ِب َ

 23ونُقتُل والَدهَاِ ،وال َكنَايِس ال ُكل َها بَاش ت َع ِرف الِّي آنَا ه َُو الِّي نَع ِرف األَفكَار ِوالقلُوب ونَعطِ ي ل ُكل َواحِ د فِي ُكم علَى قَد فِعلُو 24 .آ َما آنَا نقُولِل ُكم إِنتُو َما
طانَ ،رانِي نقُل ُكمَ ،ما ن ُح ُّ
شِي َ
س ِ ّميوه حقِيقِة ال ّ
عرفتُوش ال َّ
طش علِي ُكم َحتَّى حمِ ل
شيء الِّي ي َ
ِيراِ ،إنتُو َما الِّي َما تَبَّعتُوش التَّعلِيم هَاذَا و َما َ
الب ِقيَّة الِّي فِي ثِيَات َ
26
آخَر ثقِيل 25 .آ َما إِست َحف ُ
سل َ
ظوا علَى ال َّ
طة علَى الشعُوب،
ِإلخر ،نَعطِ يه ُ
شيء الِّي عِند ُكم َحتَّى لِين ن ِجي .الِّي يِغلِب ويَعمِ ل األَع َمال مت َاعِي َحتَّى ِل ِ

س ُروا كِيف الفُ َّخار 28 .كِيف َما خذِيت مِ ن عِند بَابَا ،ونَعطِ يه نِجمِ ة الصبَاح.
صا مِ ن حدِيد و ِيت َك ّ
 27ي ُ
سوق ُهم ِبع َ
الروح لِل َكنَايِس»".
 29الِّي َعندُو ِوذنِين ،خَلِّيه يِس َمع آش يقُول ُّ

3

ساردِس
الج َواب ل َ
1
ت
ساردِس" :هَاذَا آش يقُول الِّي َعندُو السَّبعَة أَر َواح مت َاع هللا ِوالسَّبعَة ن ُجوم :آنَا نَع ِرف أَع َمالِكِ .إن ِ
«و ِإكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة َ

شوف فِي أَع َمالِك كَاملَة قُدَّام َر ِبّي 3 .إِ َّماالَ
س ِ ّمي َحي آ َما َراك مِ يتُ 2 .رد بَالِك وقَ ّ ِوي الِّي بقَالِك َحي وه َُو قَاعِد ي ُموتَ .رانِي َما نِيش ن ُ
مِ ت َ

َّارق ،ن ِجيك علَى غَفلَة 4 .آ َما َما زَ الُوا عِندِك ش َويَّة نَاس
اتذَ ّكِر كِيفَاش خذِيت ِوسمِ عتِ ،إست َحفِظ علِيه وتُوبِ .إذَا كَان َما ت َس ِهرش َرانِي ن ِجيك كِيف الس ِ
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5
ضة ،و َما انَّ ِ ّحيلُوش
ساردِس َما نَ ّج ُ
سة ِبي َ
سة ِبي َ
ضة علَى خَاطِ رهُم ِيست َاهلُوا .الِّي ِيغلِب ِيل ِبس كِيف ُهم لِب َ
سوش لِبسِت ُهم ،و ِبش ِيمشِيو معَايَا فِي لِب َ
فِي َ

إِس ُمو مِ ن كت َاب ال َحيَاةَ ،رانِي بَاش نِعت َِرف بِإِس ُمو قُدَّام بَابَا وقُدَّام المالَيكَة مت َاعُو.
الروح لِل َكنَا ِيس»".
 6الِّي َعندُو ِوذنِينَ ،خلِّيه ِيس َمع آش يقُول ُّ
الج َواب لفِيالَدِلفيَة
7
س ّكِر
س ّكِر ،وإِذَا كَان َ
«وإِكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة فِيالَدَلفيَة" :هَاذَا آش يقُول القُدُّوس ال َحق الِّي َعندُو مِ فت َاح دَ ُاود ،إِذَا كَان َحل َحتَّى َواحِ د َما ي َ

َحتَّى َواحِ د َما يحِ ل 8 :آنَا نَع ِرف أَع َمالِك .هَانِي َح ِ ّ
س ّك ُروَ ،مازَ الِت عِندِك ش َويَّة قُ َّوة و َحافِظت علَى كِلمتِي
طيت قُدَّامِ ك بَاب َمحلُول َحتَّى َحد َما ينَ ِ ّجم ي َ
شِي َ
و َما نكَرتِش إِسمِ ي  9آهُو َما الِّي مِ ن َمج َمع ال ّ
يجيو ويُسجدُوا قُدَّام
طان ،الِّي ِيند َعاو الِّي هُو َما ي ُهود .آ َما هُو َما يِكذبُوا و َما هُمش ي ُهود ،بَاش ن َخلِّي ُهم ِ
10
ساعِة المِ حنَة الِّي بَاش ت ِجي علَى الدِّنيَا
ساقِيك ويَعرفُوا الِّي آنَا َح ِبّيتِكِ .وعلَى خَاط ِرك حفَظت كِلمتِي الِّي ت َخلِّيك تِث ِبتَ ،رانِي بَاش نِحمِ يك مِ ن َ
َ

ال ُكل َها بَاش ت َج ِ ّرب النَّاس الِّي فِي الدِّنيَا ال ُكل ُهمَ 11 .رانِي َجاي علَى ق ِريب ،إِست َحفِظ علَى ال َّ
شيء الِّي عِندِك بَاش َحتَّى َواحِ د َما يفُ ّكلِك التَّاج مت َاعِك.
12
شلِيم الجدِيدَة
صة فِي ال َهيكِل مت َاع ِإالَهِي ،وعُم ُرو َما يُخ ُرج مِ نُّو .ونِكتِب علِيه ِإسم ِإالَهِي و ِإسم المدِينَة مت َاع ِإالَهِي أُور َ
الِّي ِيغلِب بَاش ن ُردُّو َعر َ

الِّي تِن ِزل مِ الس َماء مِ ن عِند إِالَهِي ونِكتِب علِيه إِسمِ ي الجدِيد.
الروح لِل َكنَا ِيس»".
 13الِّي َعندُو ِوذنِينَ ،خلِّيه ِيس َمع آش يقُول ُّ
الج َواب لالَو ُد ِكيَّة
« 14وإِكتِب لِل َمالَك مت َاع َكنِيسِة الَودُ ِكيَّة" :هَاذَا آش يقُول األَمِ ين ،ال َّ
صادِق ،الِّي ه َُو أَصل الخلِيقَة مت َاع هللا 15 .آنَا نَع ِرف أَع َمالِك،
شاهِد األَمِ ين ِوال َّ
16
ارد والَك س ُخون ،آ َما ملَذلِذ ،هَاذَاكَا عالَش
ونَع ِرف الِّي ِإن ِ
ارد ِوالَّ س ُخون! ِإ َّماالَ علَى خَاط ِرك الَك بَ ِ
ارد والَك س ُخون ،ويَا لِيتِك ِجيت بَ ِ
ت الَك بَ ِ
17
ت شَاقِي ومِ سكِين ِوفقِير وأَع َمى وعِريَان.
ارف الِّي إِن ِ
ي و َما نِحت َاج ل َحتَّى شَيء .و َما كِش َع ِ
بَاش نِتقَيَّاك مِ ن فُ ِ ّمي .تقُول :آنَا غنِي و َولِّيت الَبَاس ع ِل َّ
18
ضة تِل ِبس َها وتُست ِرك ِوالع َرى مت َاعِك الِّي ي َح ّ
شِم َما َعادِش
سة ِبي َ
صفِّي ِبالنَّار بَاش تِتغنَى ،ولِب َ
هَاذَاكَا عالَش نَنصحِ ك بَاش تِش ِري مِ ن عِندِي ذهَب م َ

يِتشَافِ ،وك ُحل ت َك ِ ّحل بِيه عِينِيك بَاش ت ُ
شوفَ 19 .رانِي ن َو ِبّخ ِونأَدِّب الِّي نحِ بُّو ،إِ َّماالَ ُكون مِ ت َح ِ ّمس وتُوب 20 .هَانِي َواقِف قُدَّام البَاب ِوندُق ،إِذَا كَان
شى معَاه وه َُو ِيتعَ َّ
صوتِي و َحل البَابَ ،رانِي بَاش نُد ُخل ِبحذَاه ونِتعَ َّ
شى معَايَا 21 .الِّي ِيغلِب بَاش نخَلِّيه يُقعُد معَايَا علَى العَرش مت َاعِي،
َواحِ د س َمع ُ
كِي َما آنَا غلِبت ِوقعَدت م َع بَابَا علَى العَرش مت َاعُو.
الروح لِل َكنَا ِيس»".
 22الِّي َعندُو ِوذنِين ،خَلِّيه ِيس َمع آش يقُول ُّ
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4

العَرش فِي الس َماء
 1مبَاعِد خزَ رت و ُ
صوت البُوق يقُلِّي« :أَطلِع لِهنَا بَاش ن َو ِ ّريك
شفت بَاب َمحلُول فِي الس َماءِ ،وسمِ عت ال ُّ
صوت الِّي كَلِّمنِي قبَل كِيف ُ
2
ال َّ
الروح ،وإِذَا بِيه َعرش فِي الس َماء ،و َواحِ د قَاعِد علِيه ِ 3ولِّي قَاعِد
الوقت َولِّيت فِي ُّ
شيء الِّي الَ ِزم يَاقَع بَعد ال َحا َجات هَاذُو َما ».وبِ َ

4
ايرين ِبالعَرش،
علَى العَرش َمنظ ُرو كِيف اليَشب ِوالعقِيق األَح َمرِ ،والعَرش دَا ِير ِبيه قَوس قُزَ ح كِيف الز ُم ُّرد .وأَربعَة وعِش ِرين َعرش أُخ ِرين دَ ِ
5
ضو بَرق ِوص َوات مت َاع
َارج مِ نُّو َ
سة بِي َ
وأَربعَة وعِش ِرين شِيخ قَاعدِين علَى الع ُروش والَبسِين لِب َ
ضة ِوعلَى ُروس ُهم تِي َجان ذهَبِ .والعَرش خ ِ

شفَّاف كِيف البُالَّر ،وفِي ُوسط العَرش ِوعلَى جنَابُو أَربعَة
ِي أَر َواح هللا السَّبعَة 6 ،وقُدَّام العَرش َكِإِنُّو ب َحر َ
َرعد ،وشَاعلَة قُدَّا ُمو َ
سبعَة فن َ
َارات ه َ
صيدِ ،وال َمخلُوق الثَّانِي يِشبِه لِلع ِجلِ ،وال َمخلُوق الثَّالِث ِوج ُهو كِيف ِوجه
َمخلُوقَات معُ ِبّين بِالعِينِين مِ ن قُدَّام ومِ ن ت َالِي 7 :ال َمخلُوق األ ُ ّ ِول يِشبِه لِل ِ ّ
الرا ِبع ِيش ِبه لِلنِّسر َّ
الطا ِير 8 .و ُكل َواحِ د مِ ال َمخلُوقَات األَربعَة هَاذُو َما َعندُو ِستَّة ج َوانِح معُ ِبّين ِبالعِينِين مِ البَ َّرة ومِ ن دَاخِ ل ولِيل
سانِ ،وال َمخلُوق َّ
اإلن َ
ِ
سبّ ُحوا مِ ن غِير َما يَاقفُوا:
ِون َهار وهُو َما ي َ
قُدُّوس! قُدُّوس! قُدُّوس!
اإلالَه القَادِر الِّي كَان ُمو ُجود
َّ
الرب ِ
ِولِّي ُمو ُجود ت ََّوا ِولِّي ه َُو َجاي.
9
سبّ ُحوا ِوي َم ّجدُوا ِويعَ ّ
ظموا ويِحمدُوا فِلِّي قَاعِد علَى العَرش الِّي ه َُو َحي ِلَألَبَدِ 10 ،واألَربعَة وعِش ِرين شِيخ َركعُوا قُدَّام الِّي
ِوال َمخلُوقَات ال ُكل ُهم ي َ

سبّ ُحوا وقَالُوا:
قَاعِد علَى العَرش وسِجدُولُو ه َُو الِّي َحي ِلَألَبَد ِور َماو التِّي َجان مت َاع ُهم قُدَّام العَرش و َ
 11يَا َربّنَا وإِالَهنَا،
درة
تِست َحق بَاش تَا ُخذ ال َمجد ِوالك ََرا َمة ِوالقُ َ
علَى خَاط ِرك خلَقت ال َحا َجات ال ُكل َها،
ت الِّي خلَقت َها.
ِوبِإِ َرادتِك ت ِوجدِت ِوان ِ
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5

الكتَاب ِوال َخ ُروف
سبعَة خ َواتِم 2 ،و ُ
1و ُ
صوت
شفت َمالَك ق ِوي ينَادِي ب ُ
شفت علَى يمِ ين الِّي قَاعِد علَى العَرش كت َاب َمكتُوب مِ ن دَاخِ ل ومِ ن بَ َّرا ،و َمختُوم ب َ
َعالِي« :ش ُكونُو الِّي يِست َاهِل بَاش يحِ ل الكت َاب ِوينَ ِ ّحي الخ َواتِم مت َاعُو؟»  3و َحتَّى َواحِ د فِي الس َماء ِوالَّ فِي األَرض ِوالَّ ت َحت األَرض َما

شوف الِّي فِي ُوس ُ
شوف الِّي فِي ُوس ُ
طوِ 4 .وبكِيت ِك َما ث َ َّماش َحتَّى َواحِ د ِيست َاهِل بَاش يحِ ل الكت َاب ِوي ُ
نَ ِ ّجم يحِ ل الكت َاب ِوي ُ
طو 5 .وقَلِّي َواحِ د مِ الشيُوخ:
صيد اللّي مِ ن أصل يَ ُهوذَا ِولِّي ه َُو األَصل الِّي َجا مِ نُّو دَ ُاود غلِب ،بَاش يحِ ل الكت َاب ِوينَ ِ ّحي الخ َواتِم السَّبعَة مت َاعُو».
« َما تِبكِيش .هَاو ال ِ ّ
6و ُ
سبعَة عِينِين الِّي هُو َما األَر َواح
سبعَة ق ُرون و َ
شفت َما ِبين العَرش ِوال َمخلُوقَات األَربعَة وفِي ُوسط الشيُوخ خ َُروف َواقِف َكِإِنُّو َمذبُوحَ ،عندُو َ
السَّبعَة مت َاع هللا الِّي بعَث ُهم ِلَألَرض ال ُكل َهاِ 7 .ومشَى ِوخذَا الكت َاب مِ اليِد اليمِ ين مت َاع الِّي قَاعِد علَى العَرش 8 .وكِخذَا الكت َاب ،سِجدُوا ال َمخلُوقَات
صلَ َوات مت َاع ال ِقدِّيسِين.
سان ذهَب مِ ليَانَة ِبالب ُخور ،الِّي هُو َما ال َّ
َارة وكِي َ
األَربعَة ِوالشيُوخ األَربعَة وعِش ِرين لِلخ َُروف .و ُكل َواحِ د فِي ُهم كَانِت َعندُو قِيت َ
 9وكَانُوا يغَنِّيو فِي غنَايَة جدِيدَة ِويقُولُوا:
ت تِست َاهِل
ِإن ِ
بَاش ت َا ُخذ الكت َاب
ِوتنَ ِ ّحي مِ نُّو الخ َواتِم!
َراك تِقت َلت ِوفدِيت نَاس
وبدَ ِ ّمك ِجبت ُهم هلل
مِ ن ُكل َعرش ولُغَة وشَعب وأ ُ َّمة،
 10و َردِّيت ُهم َمملكَة
و ُك َّهان مت َاع إِالَهنَا
ِواألَرض بَاش يُحك ُموهَا.
11
ايرين ِبالعَرش وبِال َمخلُوقَات األَربعَة ِوالشيُوخ ِوعدَدهُم مالَيِن المالَيِن وآالَف اآلالَف،
ِوخزَ رت ِوس َمعت أَص َوات مت َاع بَرشَة مالَيكَة دَ ِ

صوت ُهم:
 12وهُو َما يقُولُوا علَى قُوة ُ
الخ َُروف ال َمذبُوح يِست َاهِل
درة
بَاش يَا ُخذ الغنَى ِوالقُ َ
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ِوالحِ ك َمة ِوالقُ َّوة ِوالك ََرا َمة
ِوال َمجد ِوالبَركَة!
ِ 13وال َمخلُوقَات الِّي فِي الس َماء ِواألَرض ِولِّي ت َحت األَرض ِولِّي فِي الب َحر ال ُكل ُهم سمِ عت ُهم يقُولُوا:
البَركَة ِوالك ََرا َمة ِوال َمجد
ِوالقُ َّوة ِلَألَبَد
لِلخ َُروف و ِللِّي قَاعِد علَى العَرش.
ِ 14وال َمخلُوقَات األَربعَة كَانُوا يقُولُوا« :آمِ ين!» ِوالشيُوخ هَب ُ
طوا وسِجدُوا.

6

سبعَة
الخت ُوم ال َّ
1و ُ
الرعد« :إِي َجا!» ِ 2وخزَ رت
صوت كِيف َّ
شفت الخ َُروف ِك َحل َواحِ د مِ الخ َواتِم السَّبعَةِ ،وسمِ عت َواحِ د مِ ال َمخلُوقَات األَربعَة يقُول ب ُ
الراكِب علِيه هَاز نَبلِ ،وع ُ
طوه ت َاج ِوخ َرج كِيف غَالِب بَاش ِيغلِب.
صان أَب ِيضِ ،و َّ
و ِإذَا ِبيه ح َ

4
3
صان آخَر ،لُونُو أَح َمر ،الِّي َراكِب علِيه تِع َ
سالَم
درة بَاش ينَ ِ ّحي ال َّ
طاتلُو القُ َ
ِك َحل الخَاتِم الثَّانِي ،س َمعت ال َمخلُوق الثَّانِي يقُول« :إِي َجا!» ِوخ َرج ح َ

مِ األَرض بَاش النَّاس يذَبّ ُحوا بعَض ُهم ،وتِع َ
طالُو سِيف ك ِبير.
5
الراكِب علِيه فِي يِدُّو مِ يزَ انِ 6 .وس َمعت َحا َجة تِشبِه
صان أَك َحل ِو َّ
ِك َحل الخَاتِم الثَّالِث ،س َمعت ال َمخلُوق الثَّالِث يقُول« :إِي َجا!» خزَ رت وإِذَا بِيه ح َ

َارج مِ ن ِبين ال َمخلُوقَات األَربعَة يقُول« :كِيلُو قَمح ب َحق ن َهار خِ د َمةِ ،وثالَثَة كِيلُو شعِير زَ ادَا ،آ َما َما تض ُُّرش ِ ّ
الزيت ِوالش َراب».
ل ُ
صوت خ ِ
8
الراكِب علِيه إِس ُمو ال ُموتِ ،وال َهاويَة
ضرِ ،و َّ
صوت ال َمخلُوق َّ
ِ 7ك َحل الخَاتِم َّ
الرابِع ،س َمعت ُ
صان أَخ َ
الرابِع يقُول« :إِي َجا!» ِوخزَ رت وإِذَا ِبيه ح َ

سل َ
اتَّبَّع فِيه ،وهَاذُو َما تِع َ
الو ُحوش الِّي فِي األَرض.
طاتِل ُهم ُ
طة علَى ربُع النَّاس الِّي فِي الدِّنيَا بَاش يُقتلُوهُم ِبالسيُوفَا ِوالجُّوع ِوال ُموت و ِب ُ
10
شفت ت َحت ال َمذبِح األَر َواح مت َاع الِّي تذِب ُحوا علَى خَاطِ ر كِلمِ ة هللا ِوال ّ
ِ 9كنَحَّى الخ َُروف الخَاتِم الخَامِ سُ ،
صوت
ش َهادَة الِّي شِهدُوا بِي َها.
صا ُحوا ب ُ
َ

ساكنِين فِي األَرض وتِنتَقَم مِ ن ُهم لدَ ّمنَا؟»  11وتِع َ
ضة،
طات ل ُكل َواحِ د فِي ُهم ِجبَّة ِبي َ
َعالِي« :يَا َر ِبّي القُدُّوس ِوال َحق ،ل َوقت َاش َما كِش بَاش تُح ُكم َعلِّي َ
ِوتقَالِل ُهم بَاش يِرت َا ُحوا ش َويَّة َحتَّى لِين يِكمِ ل العدَد مت َاع ال ُخدَّام الِّي كِيف ُهم ِوخ َوات ُهم الِّي بَاش ِيتقَتلُوا كِيف ُهم.
ِ 12ك َحل الخَاتِم السَّادِس ،خزَ رت و ِإذَا ِبيه ِزلزَ ال ك ِبيرِ ،وال َّ
سودَة كِيف لِبسِة ا َّمالِي المِ يتِ ،والقَم َرة ال ُكل َها َوالَّت كِيف الدَّمِ 13 ،ون ُجوم
شمس َوالَّت ُ
ِط َوى كِيف َما ت ّ
اطيَّح الكَر َمة كعَب َها النَّيَّة َوقتِلِّي ت ِهب علِي َها ِريح ق ِويَّة 14 ،الس َماء ت ّ
اطيح فُوق األَرض كِيف َما َّ
الس َماء ِ ّ
الورقَة ِوالجبَال ِوال ُج ُزر
ِط َوى َ
15
الدوامِ يس
ال ُكل َها تِت َح ِ ّرك مِ ن بالَ ِيص َها،
ِوال ُملُوك مت َاع األَرض ِوال َمش ُه ِ
ورين وقُ َّواد ال َجيش ِوالغنِ ِيّين والق ِو ِيّين ِوالعَ ِبيد ِواألَح َرار ال ُكل ُهم ِيت َخبَّاو فِي َ
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16
ضب مت َاع الخ َُروف.
و َما ِبين الح َجر مت َاع الجبَال ،وهُو َما يقُولُوا لِلجبَال ِوالح َجر« :طِ ي ُحوا علِينَا و َخ ِبّيونَا َعلِّي قَاعِد علَى العَرش ومِ ن الغَ َ
17
ضب مت َاع ُهمِ ،وش ُكونُو الِّي ينَ ِ ّجم يَاقِف قُدَّا ُمو؟»
َراهُو َجا اليُوم العظِ يم مت َاع الغَ َ

7

شَعب هللا
 1مبَاعِد ُ
شفت أَربعَة مالَيكَة َواقفِين فِي األَربعَة ِجي َهات مت َاع األَرض ،شَادِّين األَربعَة ريَاح مت َاع األَرض بَاش َحتَّى ِريح مِ ن ُهم َما ت ِهب
شفت َمالَك آخَر َ
طالِع منِين تُطلُع ال َّ
علَى البَر ِوالَّ الب َحر ِوالَّ ال َّ
ش َجرِ 2 .ومبَاعِد ُ
صوت َعالِي
شمس .هَاز الخَاتِم مت َاع هللا ال َحي .ونَادَى ب ُ

ش َجر َحتَّى لِين ن ُح ُّ
األَربعَة مالَيكَة الِّي م َكلّفِين بَاش يض ُُّروا البَر ِوالب َحر  3وقَالِل ُهمَ « :ما تض ُُّروش البَر ِوالَّ الب َحر ِوالَّ ال َّ
ارة علَى الجبَاهِي مت َاع
طوا أ َ َم َ

4
سرائِيل ال ُكل ُهم 5 :ثنَاشِن أَلف َمختُومِ ين
ُخدَّام إِالَهنَاِ ».وس َمعت إِنُّو العدَد مت َاع ال َمختُومِ ين ميَة وأَربعَة وأَربعِين أَلف تخِ ت ُموا مِ الع ُروشَات مت َاع بَنِي إِ َ

مِ ن َعرش يَ ُهوذَاِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش َرأُوبَينِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش َجادِ 6 ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش أَشِيرِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش نَفت َالِي،
ِوثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش َمنَسَّىِ 7 ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش شَمعُونِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش الَ ِويِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش يَسَّاكَر ِ 8وثنَاشِن أَلف مِ ن
سفِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش ِبنيَامِ ين .ال ُكل ُهم تخِ ت ُموا.
َعرش زَ بُولُونِ ،وثنَاشِن أَلف مِ ن َعرش يُو ُ

ال ُجم ُهور الك ِبير
ِ 9ومبَاعِد خزَ رت وإِذَا بِي ُهم بَرشَة نَاس َما يِتعَدُّوش ،مِ ن ُكل أ َ َّمة ومِ ن ُكل َعرش وشَعب ولُغَة ،وكَانُوا َواقفِين قُدَّام العَرش وقُدَّام الخ َُروف ،الَبسِين
10
جبَا ِيب ِبيض وه ِ ّ
يجي مِ ن عِند ِإالَهنَا القَاعِد علَى العَرش ومِ ن
يصي ُحوا ب ُ
َازين فِي يدِي ُهم عِيدَان النخَل ،وهُو َما ِ
صوت َعالِي ِويقُولُوا« :ال َخالَص ِ

عِند الخ َُروف!»
11
ايرين ِبالشيُوخ و ِباألَربعَة َمخلُوقَات ،وهَب ُ
طوا علَى و ُجوه ُهم قُدَّام العَرش وعِبدُوا هللا  12وقَالُوا:
ايرين ِبالعَرش ودَ ِ
ِوالمالَيكَة ال ُكل ُهم دَ ِ

آمِ ين .البَركَة ِوال َمجد ِوالحِ ك َمة
ِوال ُّ
درة
شكر ِوالك ََرا َمة ِوالقُ َّوة ِوالقُ َ
ِإلالَهنَا ِلَألَبَد .آمِ ين.
ت ت َع ِرف ».قَالِّي« :هَاذُو َما الِّي
 13وقَلِّي َواحِ د مِ الشيُوخ« :ش ُكون ُهم هَاذُو َما الِّي الَبسِين جبَا ِيب بيُض ِومنِين َجاو؟» َ 14جا ِوبتُو« :يَا سِيدِيِ ،إن ِ
خَر ُجوا مِ المِ حنَة العظِ ي َمة ،غَسلُوا الجبَايِب مت َاع ُهم و َردُّوهُم بِيض بدَم الخ َُروف 15 .هَاذَاكَا عالَش هُو َما قُدَّام َعرش هللا ويِعبدُوا فِيه لِيل ِون َهار فِي
َضرب ُهم الَ
ال َهيكِل مت َاعُوِ ،ولِّي قَاعِد علَى العَرش ِيحمِ ي ُهم فِي ُوسط خِ يمتُوَ 16 ،ما َعادُوش بَاش ي ُجوعُوا و َما َعادُوش بَاش يَعط ُ
شوا و َما َعادِش بَاش ت ِ
17
سح ُكل دَمعَة مِ ن عِينِي ُهم».
شَمس والَ سخَانَة علَى خَاطِ ر الخ َُروف الِّي فِي ُوسط العَرش يِتل َهى بِي ُهم ِوي ِه ّزهُم لِعيُون مت َاع َماء َحيِ ،وهللا بَاش يِم َ
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سابِع
ال َخاتِم ال َّ
1
شفت المالَيكَة السَّبعَة الِّي َواقفِين قُدَّام هللا ،وتِع َ
سا َعةُ 2 .
سبعَة
طاول ُهم َ
ساكت َة ق ِريب نُصف َ
ِك َحل الخ َُروف الخَاتِم السَّا ِبع ،بقَات الس َماء َ

بواق.
أَ َ

 3و َجا َمالَك آخَر هَاز كَانُون ذهَب ِووقُف ِبحذَا ال َمذ ِبح ،وتِع َ
صلَ َوات مت َاع ال ِقدِّيسِين ال ُكل ُهم علَى َمذبَح الذهَب
طالُو بَرشَة ب ُخور بَاش يقَدّ ُمو م َع ال َّ
صلَ َوات مت َاع ال ِقدِّيسِين مِ ن يِد ال َمالَك قُدَّام هللا ِ 5ومبَاعِد هَز ال َمالَك كَانُون الب ُخور و َعبَّاه بِالج َمر
قُدَّام العَرشِ 4 .وطلَع الدُّ َّخان مت َاع الب ُخور ِوال َّ
بروق ِوزالَ ِزل.
مِ ال َمذبَح ِور َماه فِي األَرض ،و ُوقعُت رعُود وأَص َوات ِو ُ
سبعَة مالَيكَة
بواق متَاع ال َّ
اَأْل َ َ
7
6
بواق الِّي ه ِ ّ
وري
بواق السَّبعَة َح ّ
َازين ُهم .نَادَى ال َمالَك األ ُ ّ ِول بِالبُوق ِوهبَط ت ُ
َبر ِ
ض ُروا ر َواح ُهم بَاش ينَادِيو بِاأل َ َ
ِوالمالَيكَة السَّبعَة الِّي عِندهُم األ َ َ

ونَار م َخلّطِ ين ِبالدَّم علَى األَرض ،وتِح َرق ثلُث األَرض ِوثلُث ال َّ
ضر ال ُكلُّو.
ش َجر ِوالحشِيش األَخ َ
 8ونَادَى ال َمالَك الثَّانِي بِالبُوق مت َاعُو ،و َحا َجة كِيف جبَل كبِير شَاعِل َ
طاحِ ت فِي الب َحرِ ،وثلُث الب َحر َولَّى دَم 9 ،و َمات ثلُث ال َمخلُوقَات ال َحيَّة الِّي
سفُن.
س ِرت ثلُث ال ُّ
تعِيش فِي الب َحرِ ،وت َك ّ
 10ونَادَى ال َمالَك الثَّالِث بِالبُوق مت َاعُو ،و َهبَط كَوكَب كبِير مِ الس َماء شَاعِل كِيف الفنَارَ ،
طاح علَى ثلُث ال ِوديَان ِوعلَى عيُون ال َماء 11 .الكَوكِب
ِإس ُمو «الدِّفلَةِ ».وثلُث ال َماء َولَّى ُمر ،وبَرشَة نَاس َماتُوا ِكشَربُوا مِ ال َماء علَى خَاط ُرو َولَّى ُمر.
ِضرب ثلُث ال َّ
شمس ِوثلُث القَم َرة ِوثلُث الن ُجوم َحتَّى لِين الثلُث مت َاع ُهم ظالَمِ ،وثلُث الن َهار ظالَم ِوثلُث
ِ 12وال َمالَك َّ
الرابِع نَادَى بِالبُوق مت َاعُو ،وت َ
شفت ِوس َمعت نِسر َ
اللِّيل زَ ادَا 13 .و ُ
بواق
يصيح ب ُ
طا ِير فِي قَلب الس َماء ِ
صوت َعالِي« :يَا ِويل ُهم! يَا ِويل ُهم! يَا ِويل ُهم! الِّي َ
ساكنِين فِي األَرض مِ الثالَثَة أ َ َ
الِّي َما زَ الُوا عِند المالَيكَة الثالَثَةَ ،راهُم ق ِريب ينَادِيو بِي ُهم».

9

طا ِيح مِ الس َماء ِلَألَرض وتِع َ
شفت كَوكَب َ
 1نَادَى ال َمالَك الخَامِ س ِبالبُوق مت َاعُو ،و ُ
طالو المِ فت َاح مت َاع ُحف ِرة ال َهاويَة 2 .ت َحلِّت ال ُحف َرة
يرةِ ،والس َماء ِوالجَّو ظالَ ُموا مِ الدُّ َّخان مت َاع ال ُحف َرةِ 3 .وخ َرج مِ الدُّ َّخان ج َراد
مت َاع ال َهاويَةِ ،وطلَع مِ ن َها دُ َّخان كِيف دُ َّخان مت َاع ح ِريقَة كبِ َ

4
وغ َّ
سل َ
َطى األَرض ،وتِع َ
َضراء ِوالَّ شَج َرة،
طة كِيف ُ
طاتلُو ُ
ارب األَرضِ ،وتقَالُّو ِإنُّو َما يض ِ ُّرش الحشِيش مت َاع األَرض ِوالَّ أَي َحا َجة خ َ
سلطِ ة عقَ ِ

5
ارب.
آ َما يضُر النَّاس الِّي َما عِندهُمش الخَاتِم مت َاع هللا علَى جبِين ُهم .وقَالُولُو إِنُّو َما يُقتُل ُهمش ،آ َما يعَذِّب ُهم خَم َ
سة ش ُهر عذَاب كِيف قَر َ
صان العقَ ِ
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6
ارات هَاذُو ُكم النَّاس بَاش يُطلبُوا ال ُموت ،و َما هُمش بَاش يَلقَاوهَا َمه َما َعملُوا ،و ِبش ِيشت َهاو بَاش ي ُموتُوا ِوال ُموت بَاش تُه ُرب مِ ن ُهم.
وفِي الن َه َ

ارب ،فُوق ُروس ُهم َحا َجة تِشبِه لتِي َجان ذهَب ِوو ُجوه ُهم كِيف و ُجوه البَشَر 8 ،عِندهُم شعَر كِشعَر
ِ 7والج َراد يُظ ُهر َكِإِنُّو ح ُ
صنَّة َح َ
اضرة بَاش ت َح ِ
9
صنَّة
دروع الحدِيدِ ،والحِ س مت َاع جنَا ِوح ُهم كِيف حِ س بَرشَة ك َوالِيس ِوح ُ
ُورات ُهم كِيف ُ
ساء و ِسنِّي ُهم ِك ِسنِّين الصيُودَاِ ،و ُ
الن َ
الدروع الِّي علَى سد َ
10
سل َ
ارب ،و َعندهُم ُ
سة ش ُهر،
شوك فِي آخِ ر ذيَال ُهم ،و َعندهُم ُ
طة بَاش يض ُُّروا النَّاس ل ُمدِّة خَم َ
َماشِين لِل َحرب ،و َعندهُم ذيَال كِيف أَذيَال العقَ ِ
11
ِبريَّة أَبَدُّون و ِباليُونَانِي أَبُو ِلّيُون.
و َعندهُم َملِك ه َُو َمالَك ال َهاويَة و ِإس ُمو ِبالع ِ
12
يجيو ِويلِين أُخ ِرين بَعدُو.
مشَى ال ِويل األ ُ ّ ِول ِو ِ

َارج مِ األَربعَة ق ُرون مت َاع َمذبَح الذهَب الِّي قُدَّام هللا 14 .وقَال لِل َمالَك السَّادِس الِّي
 13ونَادَى ال َمالَك السَّادِس ِبالبُوق مت َاعُوِ ،وس َمعت ُ
صوت خ ِ
15
ض ِرين ر َواح ُهم لِلسَّا َعة ِواليُوم
سيّبُوا المالَيكَة األَربعَة الِّي كَانُوا م َح ّ
س ِيّب األَربعَة مالَيكَة الِّي َمربُوطِ ين فِي نَهر الفُ َرات!» ِوت َ
َعندُو البُوقَ « :

ِوالش َهر ِوالعَام بَاش يُقتلُوا ثلُث البَشَرِ 16 .وس َمعت الِّي عدَد ال َخيَّالَة كَان مِ يتِين َمليُون 17 .و َه َّكا ُ
الرْؤيَاِ ،وال َخيَّالَة مت َاع ُهم الِّي كَانِت
صنَّة فِي ُّ
شفت الح ُ
صنَّة ريُوس َها كِيف ريُوس الصيُودَا وخَار َجة مِ ن فُ ّم َها النَّار
ِبريت ِوالح ُ
عِندهُم ُ
دروع علَى سد َ
ُورات ُهم لُون َها كِيف لُون النَّار ِواليَاقُوت األَز ِرق ِوالك ِ
18
صنَّة
صنَّةِ 19 .والقُ َّوة مت َاع الح ُ
ِبريت الِّي يُخ ُرج مِ ن افَّام الح ُ
ِبريت ِوثلُث النَّاس قَتلُوهُم الم َ
صا ِيب الثالَثَة هَاذُو َماِ ،بالنَّار ِوالدُّ َّخان ِوالك ِ
ِوالدُّ َّخان ِوالك ِ

فِي افَّام ُهم وفِي ذيَال ُهمِ .وذيَال ُهم كِيف الحنَاش و َعندهُم ُروس يض ُُّروا بِي ُهم.
20
صا ِيب هَاذُو َماَ ،ما ت َابُوش مِ ن ع َما ِيل يدِي ُهم والَ بَ ّ
طلُوا مِ ن ِعبَادَة الش َواطِ ن ِوصنَب الذهَب ِوال ِفضَّة ِوالن َحاس
ِوب ِق ِيّة البَشَر الِّي َما قَتلُوهُمش الم َ

ِي الَ تنَ ِ ّجم ت ُ
سِرقَة.
سِحر والَ الزنَى والَ ال ّ
شوف ِوالَّ تِس َمع ِوالَّ تِمشِي 21 ،والَ ت َابُوا الَ علَى القَتل والَ علَى ال ّ
ِوالح َجر ِواللُّوح الِّي ه َ

10

ال َمالَك ِوالكتَاب الصغِير
سو قَوس قُزَ ح ،و ِوج ُهو كِيف ال َّ
ِ 1ومبَاعِد ُ
ساقِيه كِيف ُزوز
شفت َمالَك آخَر ق ِوي ن َِازل مِ الس َماء فِي س َحابَة ،وفُوق َرا ُ
شمس و َ
3
2
صاح
ُ
ساقُو الي َ
ساقُو اليمِ ين علَى الب َحر و َ
عرص مت َاع نَار ،وعِندُو كت َاب صغِير فِي ِيدُّو َمحلُول .و َحط َ
سار علَى البَر .و َ

ضرت ُروحِ ي بَاش نِكتِب يَاخِ ي
صوت الرعُود السَّبعَة  4و َوقتِلِّي نُطقُوا الرعُود السَّبعَة َح ِ ّ
صوت َعالِي كِيف َما ِيزهِر ال ِ ّ
صاح تِس َمع ُ
ب ُ
صيد ،وبَعد َما َ
صوت مِ الس َماء يقُلِّي« :إِختِم ال َّ
شيء الِّي نُطقُوا بِيه الرعُود السَّبعَة و َما تِكتبُوش!»
س َمعت ُ
ِ 5وال َمالَك الِّي ُ
شفتُو َواقِف علَى الب َحر ِوالبَر هَز ِيدُّو لِلس َماء ِ 6وحلِف ِبال َحي ِلَألَبَد ،الِّي خلَق الس َماء ِولِّي فِي َهاِ ،واألَرض ِولِّي فِي َهاِ ،والب َحر ِولِّي
7
سِر
الوقت الِّي بَاش ينَادِي فِيه ال َمالَك السَّابِع بِالبُوق مت َاعُو و َوقتِلِّي ه َُو ي َح ِ ّ
ضر فِي ُرو ُحو بَاش يُنفُخ ت َم ال ّ
فِيه ،إِنُّو َحتَّى شَيء َما يِتأ َ ِ ّجل .آ َما ك ِ
ِيجي َ

مت َاع هللا كِي َما بَ ّ
شِر ِبيه َع ِبيدُو األَن ِبيَاء.
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صوت الِّي س َمعتُو مِ الس َماءَ ،كلِّمنِي َم َّرة أُخ َرى وقَالِ « :إمشِيُ ،خوذ الكت َاب ال َمحلُول الِّي فِي ِيد ال َمالَك الِّي َواقِف علَى الب َحر ِوالبَرِ 9 ».إ َّماالَ
ِ 8وال ُّ
سل».
مشِيت لِل َمالَك وقُتلُو« :أَعطِ ينِي الكت َاب الصغِير ».يَاخِ ي قَالِّيُ « :خوذُوا و ُكولُو وبِش ي ُكون ُمر فِي َمعدتِك آ َما فِي فُ ِ ّمك بَاش ي ُكون حلُو كِيف الع َ
10
سل ،آ َما بَعد َما كلِيتُو َولَّى ُمر فِي َمعدتِي.
ِوخذِيت الكت َاب الصغِير مِ ن ِيد ال َمالَك ِوكلِيتُو ،وكَان حلُو فِي فُ ِ ّمي كِيف الع َ

 11وقَالُولِي« :الَزمِ ك تِتنَبَّأ َم َّرة أُخ َرى علَى بَرشَة شعُوب وأ ُ َمم ولُغَات و ُملُوك».

11

ُّ
الزوز ش ُهود
 1وتِع َ
ساجدِين الغَادِي 2 .آ َما السَّا َحة
صا ِوتقَالِّي« :قُوم! قِيس ال َهيكِل مت َاع هللا ِوال َمذبَح و ِإحسِب الِّي َ
طاتلِي قَصبَة كِيف الع َ
البَ َّرانِيَّة مت َاع ال َهيكِل َخلِّي َها َما تقِيس َهاش علَى خَاطِ رهَا تِع َ
سة ل ُمدِّة
بر ِبّي وبِش يعَفّ ُ
سوا المدِينَة ال ُمقَدّ َ
طات لَِأل ُ َمم الِّي َما يِ ّمنُوش َ

ثنِين وأَربعِين ش َهر 3 .و ِبش نَعطِ ي السُّل َ
طة ل ُّ
ِلزوز ش ُهود مت َاعِي بَاش ِيتنَبّأُوا أَلف ومِ يتِين و ِستِّين يُوم وهُو َما الَبسِين الشكَا ِير».
الزوز ِزيتُونَات ِو ُّ
 4وهَاذُو َما هُو َما ُّ
الرب مت َاع األَرض 5 .إِذَا كَان َواحِ د َحا ِول بَاش يض ُّرهُم ،تُخ ُرج نَار مِ ن افَّام ُهم
الواقفِين قُدَّام َّ
الزوز من َ
َارات َ

س ّك ُروا الس َماء ،بَاش الم َ
سل َ
ص ِبّش فِي
وت َا ُكل األَعدَاء مت َاع ُهمِ .إذَا كَان أَي َواحِ د يحِ ب يض ُّرهُم َراهُو ِيلز ُمو ِيتقت َل َه َّكا 6 .و َعندهُم ُ
طر َما ت ُ
طة بَاش ي َ
يردُّوه دَم وبَاش ي َهبّ ُ
سل َ
صايِب ال ُكل َها علَى األَرض َوقتِلِّي يحِ بُّوا 7 .و َوقتِلِّي ي َك ّملُوا
ارات الِّي يِتنَبّأُوا فِي ُهم ،و َعندهُم ُ
طة علَى ال َماء بَاش ُ
طوا الم َ
الن َه َ
ال ّ
ارك معَاهُم و ِيغلِب ُهم ويُقتُل ُهم 8 .وت َبقَى بدُونَات ُهم فِي السَّا َحة مت َاع المدِينَة العظِ ي َمة ِوين َربّ ُهم
ش َهادَة مت َاع ُهم ِ
َارج مِ ال َهاويَة و ِيتعَ ِ
الوحش الِّي خ ِ
يجي َ
سدُوم ِوالَّ َمصرِ 9 .والنَّاس مِ ن ُكل شَعب و َعرش ولُغَة وأ ُ َّمة يُخز ُروا لِبدُونَات ُهم ل ُمدِّة ثالَثَة أَيَّام
ِي فِي اللُّغَة مت َاع ُّ
س َّمى َ
الروح تِت َ
َمات َمصلُوب وه َ
ونُصف ،و َما َخالَّوش َحتَّى َواحِ د ي ُح ّ
ط ُهم فِي قبَرِ 10 .والنَّاس الِّي فِي الدِّنيَا بَاش ِيشمتُوا فِي ُهم ويَفر ُحوا ويَعطِ يو هدَايَا لِبعَض ُهم علَى خَاطِ ر ُّ
الزوز
أَنبِيَاء هَاذُو َما َعذّبُوا النَّاس الِّي فِي الدِّنيَا بَرشَة.
12
11
صوت َعالِي
سمعُوا ُ
ساقِي ُهمِ .والنَّاس الِّي يُخز ُرول ُهم خَافُوا بَرشَة ،و َ
وبَعد ثالَثَة أَيَّام ونُصف دخَل فِي ُهم ُروح َحيَاة مِ ن عِند هللا و ُوقفُوا علَى َ
13
الوقت هَاذَاكَا وقَع ِزلزَ ال كبِير و َ
مِ الس َماء يقُولِل ُهم« :أَطلعُوا لِهنَا» و َ
طاح ع ُ
سبعَة
شر المدِينَة و َ
طلعُوا لِلس َماء فِي س َحابَة وأَعدَاءهُم يُخز ُرول ُهم .وفِي َ

آالَف بَشَر قت َل ُهم ِ ّ
الزلزَ الِ ،والب ِقيَّة ت ِرعبُوا و َم ّجدُوا ِإالَه الس َماء 14 .ال ِويل الثَّانِي فَات ،وهَاو ال ِويل الثَّالِث َجاي علَى ق ِريب.
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سابِع
البُوق ال َّ
 15ونَادَى ال َمالَك السَّا ِبع فِي البُوق مت َاعُو ،وكَانِت ث َ َّمة أَص َوات َعاليَة فِي الس َماء تقُول:
َم َمالِك العَالَم َوالَّت مت َاع َربّنَا ِومت َاع َمسِي ُحو،
وه َُو بَاش ِيملِك ِلَألَبَد.
16
عروشَات ُهم وهَب ُ
طوا علَى و ُجوه ُهم وسِجدُوا هلل  17وهُو َما يقُولُوا:
و ُركعُوا األَربعَة وعِش ِرين شِيخ الِّي قَاعدِين قُدَّام هللا علَى ُ

اإلالَه
نُشك ُروك يَا َّ
الرب ِ
القَادِر علَى ُكل شَيء
الِّي ُمو ُجود ت ََّوا
ِولِّي ُكنت ُمو ُجود قبَل
واللّي َجاي
َراك َ
ظ ِ ّهرت قُدرتِك العظِ ي َمة ِوبدِيت تِملِك.
ش ُ
ضب مت َاعِك َجا
 18الشعُوب تغَ َ
شوا ِوالغَ َ
الوقت الِّي تُح ُكم فِيه علَى ال ُموت َى َجا
ِو َ
ازي ال ُخدَّام مت َاعِك وأَن ِبيَاءِ ك ِوال ِقدِّيسِين مت َاعِك
ِوت َج ِ
ِوالكبَار ِوالصغَار الِّي يخَافُوا إِسمِ ك،
ِوادَّ ِ ّمر الِّي يدَ ّم ُروا فِي األَرض.
19
وري.
بروق وأَص َوات ِورعُود ِوزالَ ِزل ،وبَرشَة ت ُ
ِومبَاعِد ت َحل ال َهيكِل مت َاع هللا فِي الس َماءِ ،وظ ُهر ت َابُوت العَهد فِي ال َهيكِل ،و َجات ُ
َبر ِ

12

الم َرا ِوال ِت ِّنِِّين
1و ُ
سة ال َّ
ساقِي َها ،وفُوق َراس َها ت َاج فِيه ثنَاشِن كَوكِب.
شمسِ ،والقَم َرة تَحت َ
عجيبَة فِي الس َماء :م َرا الَب َ
ارة ِ
ظه ِرت أ َ َم َ
2
صيح مِ الو َجايِع مت َاع الوالَدَة وتِت َوجَّع بَاش تُولِد.
وكَانِت حِ بلَى ِوت ِ

3و ُ
سبعَة تِي َجانِ 4 ،وج ِبد بذِيلُو ثلُث ن ُجوم
سبعَة ُروس و َعش َرة ق ُرون وفُوق ُّ
الروس هَاذُو ُكم َ
ارة أُخ َرى فِي الس َماءِ :تنِّين أَح َمر َعندُو َ
ظه ِرت أ َ َم َ
الس َماء و َ
ط ِيّح ُهم علَى األَرضِ .ووقُف ال ِت ّنِّين قُدَّام الم َرا الِّي كَانِت بَاش تُولِد بَاش يِبلَع ِولدهَا ِكيِتولِد 5 .و َجابِت ولِد وه َُو الِّي بَاش يُح ُكم فِي الشعُوب
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صا حدِيد ،آ َما ِولدهَا تِخ َ
طف ِوت َهز ِبحذَا هللا و َعر ُ
صة و ِبش ِيتل َهى ِبي َها ل ُمدِّة أَلف ومِ يتِين
شوِ 6 ،والم َرا هَر ِبت لِلخالَء ِوين هللا َح ّ
ض ِرل َها بالَ َ
ال ُكل ِبع َ
و ِستِّين يُوم.
 7و ُوقعُت َحرب فِي الس َماء ِبين مِ يخَائِيل ِوالمالَيكَة مت َاعُو و ِبين ال ِت ّنِّين ،يَاخِ ي ال ِت ّنِّين ِوالمالَيكَة مت َاعُو َحاربُوهُم 8 ،آ َما ال ِت ّنِّين ِومالَ ِيكتُو ضُعفُو
شِي َ
طاح ال ِت ّنِّين العظِ يم الُّو َ
صة فِي الس َماء 9 .و َ
س َّمى بلِيس ِوال ّ
طان ،الِّي يِخدَع فِي
طا ،هَاكَا اللَّفعَى القدِي َمة الِّي تِت َ
بَرشَة و َما َعادِش عِندهُم َحتَّى بالَ َ
طاح فِي األَرض ِوالمالَيكَة مت َاعُو َ
النَّاس الِّي فِي الدِّنيَا ال ُكل َهاَ ،
طا ُحوا معَاه.
صوت َعالِي فِي الس َماء يقُول« :ت َم ال َخالَص ِوالقُ َّوة ِوال ُملك مت َاع إِالَهنَا ِوالسُّل َ
طة مت َاع َمسِي ُحو ،علَى خَاطِ ر الِّي يِت ِهم فِي خ َواتنَا تِر َمى
ِ 10وس َمعت ُ
الُّو َ
طا ،هَاكَا الِّي ِيت ِهم فِي ُهم قُدَّام هللا ن َهار ولِيل 11 .وهُو َما غَلبُوه بدَم الخ َُروف ِوبكِلمِ ة ال ّ
ضحُّوا ِبحيَات ُهم ِوي ُموتُوا.
ش َهادَة مت َاع ُهم ،وكَانُوا ُمستعَدِّين بَاش ي َ
12
ساكنِين فِي َها! يَا ِويلُو البَر ِوالب َحرَ .راهُو بلِيس هبَ ِ ّ
طل ُكم وه َُو مِ تغَشِش بَرشَة علَى خَاط ُرو يَع ِرف الِّي أَيَّا َماتُو
إِ َّماالَ أَفرحِ ي يَا الس َماء وأَفر ُحوا يَلِّي َ

صار».
ق َ
طا فِي األَرضَ ،ولَّى ي َحا ِوز فِي الم َرا الِّي َجابِت الولَد 14 ،آ َما الم َرا تِع َ
 13و ِكشَاف ال ِت ّنِّين ُرو ُحو تِر َمى لُو َ
طاول َها ُّ
الزوز ج َوانِح مت َاع النِّسر الكبِير
15
الواد مِ ن
بَاش تُه ُرب مِ اللَّفعَى لِلخالَء ،لِلبالَ َ
صة ِوين بَاش ِيتل َهاو ِبي َها ل ُمدَّة مِ الز َمان ِول ُمدتِين ونُصف بعِيد علَى اللَّفعَى .وخ َّر ِجت اللَّفعَى َماء كِيف َ
16
الواد الِّي خ َّر ُجو ال ِت ّنِّين مِ ن فُ ّم َهاِ 17 .وتغَشِش ال ِت ّنِّين علَى الم َرا
فُ ّم َها ج َرى و َراء الم َرا بَاش ي ِه ّزهَا .آ َما األَرض َمنّعِت الم َرا ،و َحلِّت فُ ّم َها وبِلعِت َ

سوعِ 18 ،ووقُف علَى الر َمل مت َاع الب َحر.
صايَا مت َاع هللا ِولِّي عِندهُم ش َهادِة يَ ُ
ارب فِي ذُ ِ ّر ِيّت َها البَاقِين الِّي يَعملُوا ِبالو َ
ِومشَى ي َح ِ

13

ُّ
الزوز ُو ُحوش
ِ 1ومبَاعِد ُ
الروس فُوق ُهم
سبعَة ُروس ِوالق ُرون فُوق ُهم َعش َرة تِي َجان ِو ُّ
َارج مِ الب َحر ،وعِندُو َعش َرة ق ُرون و َ
شفت َوحش خ ِ
2
صيدِ .وال ِت ّنِّين ع َ
الوحش الِّي ُ
طاه
ساقِين الدِّب وفُم كِيف فُم ال ِ ّ
ساقِين كِيف َ
شفتُو كَان كِيف النِّمر ،وعِندُو َ
أَ َ
سامِ ي مت َاع ُكفرِ .و َ

سل َ
الروس مت َاعُو َكِإِنُّو َمج ُروح ُجرح مت َاع ُموت آ َما تِشفَى مِ ن ُجر ُحوِ ،واألَرض ال ُكل َها
القُ َّوة مت َاعُو ِوالعَرش مت َاعُو و ُ
يرةِ 3 .وظ ُهر َواحِ د مِ ُّ
طة كبِ َ
طى السُّل َ
الوحشِ 4 .والنَّاس سِجدُوا لِل ِت ّنِّين علَى خَاط ُرو ع َ
ِلوحش وقَالُوا« :ش ُكونُو الِّي كِيف
طة مت َاعُو ل َِلوحش ،وسِجدُوا ل َ
تعَ ّج ِبت ِومشَاو يتَبّعُوا فِي َ
الوحش؟ ِوش ُكونُو الِّي ينَ ِ ّجم ي َحاربُو؟»
َ
6
سل َ
طى ل َِلوحش فُم يَنطِ ق ِبكالَم مت َاع ت َ َكبُّر و ُكفر ،وتِع َ
 5وتِع َ
بر ِبّي ،كفَر بِإِس ُمو و ِبيتُو
طاتلُو ُ
طة بَاش يُح ُكم ثنِين وأَربعِين ش َهرَ .حل فُ ُّمو ِوكفَر َ
8
طاتلُو السُّل َ
ارب ال ِقدِّيسِين ويِغلِب ُهم ،وتِع َ
ساكنِين فِي الس َماء 7 .وتِع َ
ساكنِين فِي
طة علَى ُكل َعرش وشَعب ولُغَة وأ ُ َّمة ،ويِسجدُولُو الِّي َ
وبِلِّي َ
طالُو إِنُّو ي َح ِ

األَرض ال ُكل ُهمُ ،كل َواحِ د ِإس ُمو َما تِكتِبش فِي كت َاب ال َحيَاة مت َاع الخ َُروف الِّي تِذبَح قبَل َما تِتخلَق الدِّنيَا.
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 9الِّي َعندُو ِوذنِين ِويحِ ب ِيس َمعَ ،خلِّيه ِيس َمع!
 10إِذَا كَان َواحِ د ي ِهز ُرو ُحو لل َحبس،
َراهُو بَاش يُد ُخل ال َحبس،
سِيف،
ِولِّي يُقتُل بِال ّ
َراهُو بَاش ي ُموت بالسّيف.
اإلي َمان مت َاع ال ِقدِّيسِين.
هنَا يُظ ُهر ال َّ
صبر ِو ِ
طالِع مِ األَرض ،وعِندُو ُزوز ق ُرون كِيف ق ُرون الخ َُروف ،آ َما ِيت َكلِّم كِيف ال ِت ّنِّينِ 12 .واستَعمِ ل السُّل َ
شفت َوحش آخَر َ
ِ 11ومبَاعِد ُ
طة ال ُكل َها مت َاع
13
يرة و َخلَّى َحتَّى
الوحش األ ُ ّ ِول قُدَّا ُمو ،و َخلَّى األَرض ِولِّي َ
ساكنِين فِي َها يِسجدُوا ل َِلوحش األ ُ ّ ِول الِّي تِشفَى مِ ال ُجرح الِّي يُقتُلِ ،وع َمل ُمعجزَ ات كبِ َ
َ
14
ساكنِين فِي األَرض ِبال ُمعجزَ ات الِّي تِع َ
الوحشِ .وأ َمرهُم
النَّار تِن ِزل مِ الس َماء علَى األَرض قُدَّام عِينِين النَّاس ،وخدَع الِّي َ
طاولُو بَاش يَعمِ ل ُهم قُدَّام َ

سِيف آ َما ر َجع َحي  15وتِع َ
الوحش َحتَّى
يرة ل َِلوحش الِّي َجر ُحو ال ّ
الِّي َ
طالُو انُّو يَعطِ ي ُروح لِلتَّص ِو َ
ساكنِين فِي األَرض بَاش يَعملُوا ت َص ِو َ
يرة مت َاع َ
الوحش ِيتقَتلُواِ 16 ،وي َخلِّي النَّاس ال ُكل ُهم ،صغَار ِوكبَارُ ،
غنيَا وفُقَ َراءَ ،ع ِبيد
ِي ِبيدهَا َوالَّت تِتت َكلِّمِ ،وي َخلِّي الِّي َما سِجدُوش لِلتَّص ِو َ
يرة مت َاع َ
لِين ه َ
17
وأَح َرار ،بَاش ي ُح ُّ
ِي إِسم
ارة علَى يِدّهُم اليمِ ين ِوالَّ علَى جبِين ُهم ،بَاش َحتَّى َواحِ د الَ ينَ ِ ّجم يبِيع ِوالَّ يِش ِري إِالَّ إِذَا كَان َعندُو األ َ َم َ
طوا أ َ َم َ
ارة ،الِّي ه َ

شيء هَاذَا الَز ُمو حِ ك َمةِ :ولِّي ه َُو ذكِي ت َو ي َ
الوحش ِوالَّ العدَد مت َاع ِإس ُموِ 18 .وال َّ
سانَ .راهُو
الوحش .علَى خَاط ُرو عدَد مت َاع ِإن َ
طلِّع العدَد مت َاع ِإسم َ
َ
ِستَّة ميَة و ِستَّة و ِستِّين.

14

ال َخ ُروف ِوالنَّاس الِِّي يِ ِّمنُوا بِيه
ِ 1ومبَاعِد خزَ رت و ُ
صهيُون ِومعَاه ميَة وأَربعَة وأَربعِين أَلف ِإس ُمو و ِإسم بُوه َمكتُوب علَى
شفت خ َُروف َواقِف فُوق جبَل ِ
صوت الِّي س َمعتُو َكِإِنُّو
الرعد الق ِويِ ،وال ُّ
صوت كِيف ال ُّ
صوت َّ
صوت الق ِوي مت َاع ال َماء وكِيف ُ
جبِين ُهمِ 2 ،وس َمعت مِ الس َماء ُ

َارة  3وهُو َما يغَنِّيو فِي غنَايَة جدِيدَة قُدَّام العَرش وقُدَّام ال َمخلُوقَات ال َحيَّة األَربعَة وقُدَّام الشيُوخ ،و َحتَّى َحد َما ينَ ِ ّجم
ُ
صوت مت َاع نَاس ِيعزفُوا فِي القِيت َ
ساء و َ
طاه ِرين ،هَاذُو َما هُو َما الِّي
يِتعَلِّم الغنَايَة هَاذِيكَا كَان الميَا ِواألَربعَة وأَربعِين أَلف الِّي تِفدَاو مِ األَرض 4 .هَاذُو َما هُو َما الِّي َما تنَ ّج ُ
سوش بِالن َ
طى هلل ولِلخ َُروف 5 .وفُ ّم ُهم َما ن َ
صابَة الِّي ِيتع َ
طقش ِبالكِذب ،و َراهُم َما علِي ُهمش
يتَبّعُوا الخ َُروف ِوين ِيمشِي ،هَاذُو َما تِفدَاو مِ ن ِبين البَشَر كِيف أ ُ ّ ِول ال َّ
لُوم.
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الثالَثَة مالَيكَات
شفت َمالَك آخَر َ
َارة دَاي َمة ِلَألَبَد يبَ ّ
6و ُ
ساكنِين فِي األَرض مِ ن ُكل أ ُ َّمة و َعرش ولُغَة وشَعب 7 .وقَال
شِر ِبي َها فِلِّي َ
طا ِير فِي قَلب الس َماءَ ،عندُو بش َ
صوت َعالِي« :خَافُوا هللا و َم ّجدُوه! َراهِي َجات السَّا َعة الِّي بَاش ي َحاسِب فِي َها النَّاس ،وأُسجدُوا ِللِّي خلَق الس َماء ِواألَرض ِوالب َحر ِوالعيُون مت َاع
ب ُ
ال َماء!»
طاحِ تَ ،
 8وتَبّعُو َمالَك ثَانِي وقَالَ « :
طاحِ ت بَابِل العظِ ي َمة الِّي ش َّربِت الشعُوب ال ُكل ُهم مِ ن ش َراب الزنَى مت َاع َها!»
يرة مت َاعُو و ِيتقَ ِ ّمر مِ ن ِجبهتُو ومِ ن ِيدُّو 10 ،ه َُو زَ ادَا بَاش يُش ُرب مِ الش َراب
 9وتَبَّع ُهم َمالَك ثَالِث يقُول ب ُ
صوت َعالِي« :الِّي يُس ُجد ل َِلوحش ِوالتَّص ِو َ
ِبريت قُدَّام المالَيكَة ال ُمقَدّسِين وقُدَّام الخ َُروفِ 11 ،والدُّ َّخان
صافِي فِي كَاس الغَ َ
مت َاع َغ َ
صب َ
ضب هللا الِّي ت َ
ضب ال َمليَان ،وبِش يِتعَذِّب بِالنَّار ِوالك ِ
الوحش 12 .هنَا يُظ ُهر
الوحش وفِي التَّص ِو َ
يرة مت َاعُو و ُكل َواحِ د ِيتقَ ِ ّمر بِإِسم َ
مت َاع عذَاب ُهم يَطلِع ِلَألَبَد .الَ ِيرت َا ُحوا الَ لِيل والَ ن َهار هَاكَا الِّي ِيعبدُوا فِي َ
صبر مت َاع ال ِقدِّيسِين الِّي ي َحاف ُ
سوع».
اإلي َمان بيَ ُ
ال َّ
ظوا علَى الو َ
صايَا مت َاع هللا ِو ِ
صوت مِ الس َماء يقُولِ « :إكتِب ال َّ
الروحِ « :إي نعَم ،بَاش ِيرت َا ُحوا مِ ن
الرب!» ي َجا ِوب ُّ
صحَّة لِي ُهم الِّي ي ُموتُوا فِي َّ
ِ 13ومبَاعِد س َمعت ُ
شيء هَاذَاَ :
تعَب ُهم وأَع َمال ُهم ات َّ ِبّع ُهم».
حصَاد اَأْلَرض
ِ 14ومبَاعِد خزَ رت يَاخِ ي ُ
اضي.
سان قَاعِد علَى الس َحابَة وفُوق َرا ُ
شفت س َحابَة ِبي َ
سو ت َاج ذهَب وفِي ِيدُّو مِ ن ِجل َم ِ
اإلن َ
ضة و َواحِ د كِيف ِإبن ِ
صابَة
صاد َجا! َراهِي ال َّ
ِ 15وخ َرج َمالَك آخَر مِ ال َهيكِل ينَادِي ب ُ
صوت َعالِي فِلِّي كَان قَاعِد فُوق الس َحابَة« :هِز المِ ن ِجل مت َاعِك وأَح ِ
صد َراهُو َوقت الح َ
اضرة!» ِ 16ور َمى الِّي قَاعِد فُوق الس َحابَة المِ ن ِجل مت َاعُو علَى األَرضِ ،واألَرض ت َحصدِت.
مت َاع األَرض َح َ
17
سل َ
طة علَى النَّار ،ونَادَى الِّي
اضيِ 18 .ومبَاعِد َجا َمالَك آخَر مِ ال َمذبَح َعندُو ُ
ِوخ َرج َمالَك آخَر مِ ال َهيكِل الِّي فِي الس َماء وه َُو زَ ادَا َعندُو مِ ن ِجل َم ِ

صوت َعالِي وقَال« :هِز المِ ن ِجل مت َاعِك ولِم عنَاقِيد العنِب مت َاع األَرض َراهُو عنِب َها َ
طاب 19 ».يَاخِ ي ر َمى ال َمالَك المِ ن ِجل
اضي ب ُ
َعندُو المِ ن ِجل ال َم ِ
ضب هللاِ 20 .وال َمعص َرة تعَفّسِت لبَ َّرا مِ المدِينَة ِوج َرى مِ ن َها الدَّم فِي
يرة مت َاع َغ َ
مت َاعُو علَى األَرض ولَم العنِب مت َاع األَرض ِور َماه فِي ال َمعص َرة الكبِ َ
صنَّة علَى ُ
طول مِ يتِين و ِستَّة وتِسعِين كِيلُومِ تر.
عِلو الل َجام مت َاع الح ُ

15

اِإلخ َرانِين
المالَيكَة ِوالمصَا ِيب ِ
ِ 1ومبَاعِد ُ
اإلخ َرانِين علَى خَاطِ ر
سبعَة مالَيكَة َجايبِين معَاهُم َ
عجيبَةَ :
يرة ِو ِ
سبعَة م َ
ارة كبِ َ
شفت فِي الس َماء أ َ َم َ
صايِب ،وهُو َما ِ
ضب مت َاع هللا.
ِبي ُهم هُو َما بَاش يتِم الغَ َ
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2و ُ
يرة مت َاعُو ِوالعدَد مت َاع ِإس ُمو َواقفِين ِبجنَب الب َحر البُالَّر
الوحش ِوالتَّص ِو َ
شفت َحا َجة تِش ِبه لِب َحر مِ البُالَّر م َخلِّط ِبالنَّارِ .والنَّاس الِّي غَلبُوا َ
3
سى َعبد هللا ونَشِيد الخ َُروف ِويقُولُوا:
َارات مِ ن عِند هللا فِي يدِي ُهم ِويغَنِّيو فِي النَّشِيد مت َاع ُمو َ
وقِيت َ

عجيبَة،
أَع َمالِك عظِ ي َمة ِو ِ
الرب إِالَهنَا القَادِر علَى ُكل شَيء!
يَا َّ
الثنَايَا مت َاعِك ُمستَقِي َمة ِوصحِ ي َحة،
يَا ال َملِك مت َاع األ ُ َمم
 4يَا َرب ،ش ُكون َما يخَافِش مِ نِّك؟
ش ُكون َما ي َم ِ ّجدش إِسمِ ك؟
ت َوحدِك
قُدُّوس ِإن ِ
يجيو
األ ُ َمم ال ُكل ُهم بَاش ِ
ويُسجدُوا قُدَّامِ ك
بَعد َما ُ
ظه ِرت أَح َكامِ ك.
6
شفت ال َهيكِل مت َاع خِ يمِ ة ال ّ
ِ 5ومبَاعِد ُ
صا ِيب خَر ُجوا مِ ال َهيكِل ،الَبسِين
ش َهادَة فِي الس َماء َمحلُولِ ،والسَّبعَة مالَيكَة الِّي َجاي ِبين معَاهُم السَّبعَة م َ

ق َماش ق ُ
ُورات ُهم 7 .و َواحِ د مِ ال َمخلُوقَات ال َحيَّة األَربعَة ع َ
سان ذهَب مِ ليَانِين
سبعَة كِي َ
طى السَّبعَة مالَيكَات َ
طن نظِ يف ويِل َمع ِوحزَ ا َمات ذهَب علَى سد َ
8
صا ِيب
ِبالغَ َ
ضب مت َاع هللا ال َحي ِلَألَبَدِ .وال َهيكِل تِملَى ِبالدُّ َّخان مِ ال َمجد مت َاع هللا وقُدرتُو ،و َحتَّى َحد َما ينَ ِ ّجم يُد ُخل لِل َهيكِل َحتَّى لِين يُوفُوا السَّبعَة م َ

مت َاع السَّبعَة مالَيكَة.

16

سان الغَضَب متَاع هللا
كِي َ
1
ضب هللا علَى
صوت َعالِي َجاي مِ ال َهيكِل يقُول لِلمالَيكَة السَّبعَةِ « :إمشِيو و ُ
ِومبَاعِد س َمعت ُ
سان مت َاع َغ َ
صبُّوا السَّبعَة كِي َ

األَرض».

2
الوحش ِولِّي سِجدُوا
صب الكَاس مت َاعُو علَى األَرض ،و ِد َّمال خَا ِيب ويُو َجع بَرشَة َولَّى فِي النَّاس الِّي فِي ُهم األ َ َم َ
مشَى ال َمالَك األ ُ ّ ِول و َ
ارة مت َاع َ

يرة مت َاعُو.
لِلتَّص ِو َ
3
صب ال َمالَك الثَّانِي الكَاس مت َاعُو فِي الب َحر َحتَّى َولَّى كِيف الدَّم مت َاع المِ يت ،و َماتِت ال َمخلُوقَات ال َحيَّة الِّي فِي الب َحر ال ُكل َها.
و َ
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4
صب الكَاس مت َاعُو فِي ال ِوديَان ِوالعيُون مت َاع ال َماء َحتَّاكِش َوالَّو دَمِ 5 .وس َمعت ال َمالَك مت َاع ال َماء يقُول:
ِوال َمالَك الثَّالِث َ

ت َعادِل ِكتُح ُكم
إِن ِ
ت القُدُّوس ،ال ُمو ُجود ت ََّوا ِولِّي ُكنت ُمو ُجود.
ِإن ِ
6
سيّ ُحوه
دَم ال ُمؤمنِين ِواألَنبِيَاء َ

ت عطِ يت ُهم دَم بَاش يُشربُوه،
و ِإن ِ
وهُو َما نَالُوا ال َّ
شيء الِّي يِست َحقُّوه!
صوت مِ ن ال َمذ ِبح يقُول:
ِ 7وس َمعت ُ
اإلالَه القَادِر علَى ُكل شَيء!
إِي نعَم ،يَا َّ
الرب ِ
األَحكَام مت َاعِك َعدل و َحق.
8
طاتِل َها السُّل َ
شمس وتِع َ
الرابِع الكَاس مت َاعُو علَى ال َّ
طة بَاش ت َح ِرق النَّاس بِالنَّارِ 9 ،وت َحرقُوا النَّاس بِالسخَانَة الق ِويَّة و ُكف ُروا بِإِسم هللا
صب ال َمالَك َّ
و َ

سل َ
صا ِيب هَاذِي ،و َما ت َابُوش بَاش ي َم ّجدُوا هللا.
الِّي َعندُو ُ
طة علَى الم َ
10
الوحشِ ،وال َمملكَة مت َاعُو ظالَمِ ت ِوالنَّاس َع ُّ
سانَات ُهم مِ الو ِجيعَة 11 ،و ُكف ُروا
ظوا علَى ل َ
و َ
صب ال َمالَك الخَامِ س الكَاس مت َاعُو علَى العَرش مت َاع َ

بِإِالَه الس َماء مِ الو ِجيعَة ِوال ِدّ َّمال مت َاع ُهم ،و َما ت َابُوش علَى ع َما ِيل ُهم.
12
صب الكَاس مت َاعُو علَى َواد الفُ َرات الكبِيرِ ،وال َماء مت َاعُو نشِح بَاش يِت َحل ط ِريق لِل ُملُوك منِين تُش ُرق ال َّ
شمس 13 .و ُ
شفت ثالَثَة
ال َمالَك السَّادِس َ

الوحش ومِ ن فُم النَّ ِبي ال َكذَّاب ِيشب ُهوا لِلج َران 14 ،وهُو َما ر َواح مت َاع ش َواطِ ن يَعملُوا فِي ال ُمعجزَ ات
أَر َواح َمن ُزو َ
سة خَار ِجين مِ ن فُم ال ِت ّنِّين ومِ ن فُم َ
15
َّارق!
ويِمشِيو لِل ُملُوك مت َاع الدِّنيَا ال ُكل َها بَاش ي ِل ُّموهُم لِل َحرب الِّي بَاش ت َاقَع فِي اليُوم العظِ يم مت َاع هللا القَادِر علَى ُكل شَيء .هَانِي َجاي كِيف الس ِ
16
شو بَاش َما ِيمشِيش عِريَان ِوالنَّاس ي ُ
صحَّة لِيه الِّي يَس ِهر ِويعِس علَى دَب ُ
ِبريَّة
شوفُولُو عيُوبُو.
صة تِت َ
ِواألَر َواح الثالَثَة لَ ُّموا ال ُملُوك فِي بالَ َ
َ
س َّمى ِبالع ِ

هَر َم َجدُّون.
18
17
صوت َعالِي مِ العَرش فِي ال َهيكِل يقُول« :ال َّ
بروق وأَص َوات
صب ال َمالَك السَّا ِبع الكَاس مت َاعُو فِي اله َواء و َجا ُ
شيء ت َم!» و ُوقعُت ُ
و َ

سان فِي األَرض وه َُو ِزلزَ ال ق ِوي ِوكبِيرِ 19 .وتقِسمِ ت المدِينَة العظِ ي َمة لِثالَثَة ط ُروف و َ
طاحِ ت ال ُمدُن
اإلن َ
ِورعُود ،و ِزلزَ ال َما وقَعش كِيفُو مِ لِّي ت ُ ِ
وجد ِ
ضب مت َاعُوِ 20 .وال ُج ُزر ال ُكل َها هَر ِبت ِوالجبَال ت َخبَّات،
مت َاع الشعُوبِ .وتذَ ّكِر هللا بَا ِبل العظِ ي َمة بَاش يخَلِّي َها تُش ُرب كَاس الغَ َ
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ِوهبَط علَى العبَاد

يرة
صي ِبة الت َّ ُ
صي ِبة الت َّ ُ
ت ُ
وري .علَى خَاطِ ر م ِ
بر ِبّي ِبسبَب م ِ
وري كَانِت ك ِب َ
ُوزن ق َرا ِبة أَربعِين كِيلُوَ ،حتَّى لِين النَّاس ُكف ُروا َ
بر ِ
بر ِ
وري ك ِبير مِ الس َماء ي ِ
َبر ِ
بَرشَة.

17

َّ
الوحش
يرة ِو َ
الزانيَة الكبِ َ
1
سان وقَلِّيِ « :إي َجا خَلِّينِي ن َو ِ ّريك ال ِعقَاب مت َاع َّ
يرة
ِومبَاعِد َجانِي َواحِ د مِ السَّبعَة مالَيكَة الِّي عِندهُم السَّبعَة كِي َ
الزانيَة الك ِب َ

القَاعدَة علَى بَرشَة َماء 2 .الِّي زنَاوا معَاهَا ال ُملُوك مت َاع الدِّنيَا ،وسِك ُروا النَّاس الِّي فِي الدِّنيَا بِش َراب الزنَى مت َاع َها».

صح َراء ،و ُ
سبعَة ُروس و َعش َرة ق ُرون.
الروح بعِيد فِي ال َّ
 3وه َّزنِي فِي ُّ
سامِ ي مت َاع ال ُكفر وعِندُو َ
شفت م َرا قَاعدَة علَى َوحش أَح َمر مِ ليَان ِباأل َ َ
4
سة األُر ُج َوان األَح َمر ِوالق َماش األَح َمر ِومغ ّ
صيغَة ِوالديَا ُمنت ،ه َّ
سة
َطيَة بِالذهَب ِوال ِ ّ
ساد ِوالن َجا َ
َازة فِي ِيدّهَا كَاس ذهَب َمليَان بِالف َ
ِوالم َرا كَانِت الَب َ
5
سة الِّي فِي األَرض 6 ».و ُ
سك َرانَة ِبالدَّم مت َاع
شفت الم َرا ُ
ساء الِّي يَزنَاوا ِوالن َجا َ
مت َاع زنَاهَا ،و ِإسم َها َمكتُوب علَى ج ِبين َها« :بَا ِبل العظِ ي َمة ،أُم الن َ

ال ِقدِّيسِين ودَم ال ُّ
سوعِ .ك ُ
سِر الغَامِ ض مت َاع الم َرا ِومت َاع
شفت َها تعَ ِ ّجبت بَرشَة 7 .يَاخِ ي قَلِّي ال َمالَك« :عالَش مِ تعَ ِ ّجب؟ تَو نقُلِّك علَى ال ّ
ش َهدَاء مت َاع يَ ُ
8
الوحش الِّي ُ
شفتُو َراهُو كَان قبَل آ َما ت ََّوا َما َعادِش ُمو ُجود .بَعد ش َويَّة بَاش يَطلِع
الوحش الِّي هَازهَا ِولِّي َعندُو َ
سبعَة ُروس و َعش َرة ق ُرونِ .و َ
َ

سامِ ي ُهم َما هِيش َمكتُوبَة فِي كت َاب ال َحيَاة مِ لِّي تخَلقِت الدِّنيَا بَاش يتعَ ّجبُوا
ساكنِين فِي األَرض ،الِّي هُو َما أ َ َ
مِ ال َهاويَة ويِمشِي لِلهالَكِ .والنَّاس الِّي َ
كِي ُ
الوحش ،علَى خَاط ُرو كَان قبَل وت ََّوا َما َعادِش ُمو ُجود و ِبش يَر َجع.
شوفُوا َ
10
9
سة مِ ن ُهم
سبعَة ُملُوك ،خَم َ
ِوهنَا الَ ِزم العقَل مت َاع البَشَر ت ُكون َعندُو حِ ك َمة :السَّبعَة ُروس هُو َما السَّبعَة جبَال الِّي قَاعدَة علِي ُهم الم َرا .وهُو َما زَ ادَا َ
11
َ
الوحش الِّي كَان قبَل و َما َعادِش ُمو ُجودَ ،راهُو
طا ُحوا ،و َواحِ د َمازَ ال ُمو ُجودِ ،واآلخَر َمازَ ال َما َجاش .وك ِ
ِيجي ِيلز ُمو يَبقَى ش َويَّة َوقت آكَاهُو .آ َما َ

َملِك ثَامِ ن آ َما ت َابِع لِلسَّبعَة ُملُوك ،و َماشِي لِلهالَكِ 12 .والعَش َرة ق ُرون الِّي ُ
شفت ُهم هُو َما َعش َرة ُملُوك َمازَ الُوا َما بدَاواش ِيمل ُكوا ،آ َما بَاش ت َولِّي عِندهُم
سا َعة َوحدَة 13 .هَاذُو َما تفَاه ُموا بَاش يَعطِ يو القُ َّوة ِوالسُّل َ
سل َ
طة مت َاع ُهم ل َِلوحش 14 .بَاش ي َحاربُوا الخ َُروفِ ،والخ َُروف بَاش ِيغلِب ُهم ه َُو
ُ
الوحش َ
طة م َع َ
ِولِّي معَاه الِّي د َعاهُم ِولِّي خت َارهُم ِولِّي هُو َما أ ُ َمنَاء علَى خَاط ُرو ه َُو َرب األَربَاب و َملِك ال ُملُوك».
شفتُو ِوين قَاعدَة الم َرا َّ
ِي شعُوب ِوج ُموع وأ ُ َمم ولُغَاتِ 16 .والعَش َرة ق ُرون الِّي ُ
 15وقَلِّي ال َمالَك« :ال َماء الِّي ُ
الوحش بَاش يَكرهُوا
شفت ُهم ِو َ
الزانيَة ه َ
الزانيَة ،بَاش ي ُح ُّ
الم َرا َّ
طوهَا َوحَّدهَا ِويعَ ُّروهَا ويَاكلُول َها ل َحم َها ويَحرقُوهَا بِالنَّارِ 17 .وهللا َحط فِي قلُوب ُهم بَاش يَعملُوا ال َّ
شيء الِّي يحِ ب علِيه وبَاش
ي ُكونُوا َراي َواحِ د ويَعطِ يو ال ُملك مت َاع ُهم الِّي يُحك ُموا ِبي َها ل َِلوحش َحتَّى لِين يتِم كالَم هللا.
ِ 18والم َرا هَاذِيكَا الِّي ُ
ِي المدِينَة العظِ ي َمة الِّي تُح ُكم فِي ال ُملُوك مت َاع األَرض».
شفت َها ه َ
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بَابِل َطاحِ ت
2
سل َ
 1بَعد هَاذَا ُ
صوت َعالِي
شفت َمالَك آخَر هَا ِبط مِ الس َماءَ ،عندُو بَرشَة ُ
صاح ب ُ
ضوات مِ ال َمجد مت َاعُو .و َ
طةِ ،واألَرض َ

وه َُو يقُول:

طاحِ ت! َ
َ
طاحِ ت! بَا ِبل العظِ ي َمة!
ِوالش َواطِ ن سِكنِت َها
سة
َوالَّت َحبس مت َاع األَر َواح ال َمن ُزو َ
سة ِوال َمك ُروهَة!
ِوالطيُور ال َمن ُزو َ
َ 3راهُم الشعُوب ال ُكل ُهم سِك ُروا ِبش َراب زنَاهَا،
ِوال ُملُوك مت َاع األَرض زنَاوا معَاهَا،
ِوالتُّجَّار مت َاع الدِّنيَا تِغنَاو مِ ن شِيخَات َها!
صوت آخَر مِ الس َماء يقُول:
ِ 4وس َمعت ُ
يَا شَع ِبي أُخر ُجوا مِ ن َها!
بَاش َما تشَار ُكوش فِي ذنُوب َها
صا ِيب َها.
و َما ت َه ِبطش علِي ُكم م َ
َ 5راهِي ذنُوب َها ت َكدّسِت لِين ُوصلِت لِلس َماء
ِوهللا تذَ ّكِر الش ُرور مت َاع َها.
صت
 6خَلّ ُ
صوهَا َم ّرتِين قَد َما خَلّ ِ
أَعملُوا معَاهَا َم ّرتِين قَد َما َعملِت
و َع ِبّيول َها َم ّرتِين الكَاس الِّي َعبَّات
َ 7عذّبُوهَا وخَلُّوهَا تن ّ َِوح
علَى قَدر َما ت َم ّجدِت ِوتنَعّمِ ت.
َما دَام َها فِي قَلب َها قَالِت
نُقعُد كِيف َم ِلكَة!
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اجل َها
آنَا َما نِيش م َرا َمات َر ِ
وعُم ِري َمانِي بَاش انَّ َّوح.
 8هَاذَاكَا عالَش فِي ن َهار َواحِ د
صايِب.
بَاش ت َهبِط علِي َها الم َ
ُموت و ُحزن و ُجوع
وبِش تِتح َرق بِالنَّار،
علَى خَاطِ ر الِّي يُح ُكم علِي َها
اإلالَه ال َجبَّار.
ه َُو ِ
ِ 9وال ُملُوك مت َاع األَرض الِّي زنَاوا معَاهَا ِوت َمت ّعُوا ِبال ّ
شِيخَات معَاهَا ِيبكِيو علِي َها ِوين َّو ُحوا علِي َها كِي ُ
شوفُوا دُ َّخان الح ِريقَة مت َاع َها 10 ،بَاش يَاقفُوا بعِيد
خَايفِين مِ العذَاب مت َاع َها ِويقُولُوا:
يَا ِويلِك! يَا بَا ِبل المدِينَة الق ِويَّة ،يَا ِويلِك!
سا َعة َوحدَة تِحكَم علِيك!
فِي َ
12
11
صيغَة
ِوالتُّجَّار مت َاع الدِّنيَا بَاش ِيبكِيو علِي َها ِوين َّو ُحوا علِي َها ،علَى خَاطِ ر َحتَّى َواحِ د َما َعاد ِيش ِري سِلعِت ُهم .سِلعَة مت َاع ذهَب وفِضَّة و ِ

ش َجر الِّي ِريحتُو َ
ِو ُجوهِر ِوق َماش غَالِي ِوق َماش أَح َمر ِوالح ِرير ِوالق َماش األَح َمر وأَن َواع ال َّ
طيّبَة ِوال َحا َجات الِّي َمصنُو َعة مِ العَاج ال ُكل َهاِ ،وال َحا َجات
صنَّة ِوك َوالِيس
ال َمصنُو َعة مِ اللُّوح الغَالِيِ ،ون َحاس ِوحدِيد ِورخَام  13وقِرفَة ُوفَّاح وعِطر و ُمر ولُوبَان ِوش َراب و ِزيت ِودقِيق وقَمح ِوبقَر ِوغنَم ِوح ُ
و َعبِيد ونَاس.
َ 14راحِ ت علِيك الغَلَّة الِّي تِشت َهاهَا
والوه َرة َما َعادِش بَاش ت َلقَاهَا!
الضخَا َمات َ
صوت َعالِي ِ 16ويقُولُوا:
 15التُّجَّار هَاذُو َما الِّي تِغنَاو مِ المدِينَة هَاذِيكَا بَاش يَاقفُوا بعِيد علِي َها ،خَايفِين مِ العذَاب مت َاع َهاِ ،يبكِيو ِوين َّو ُحوا ب ُ
يَا ِويلِك! يَا المدِينَة العظِ ي َمة ،يَا ِويلِك!
الق َماش الغَالِي كَانِت تِل ِبس،
ق َماش األُر ُج َوان ِوالق َماش األَح َمر،
صيغَة ِوال ُجوهِر!
ِوتزَ ِيّن فِي ُروح َها ِبالذهَب ِوال ِ ّ
17
ضاعِت.
سا َعة مِ الز َمان َ
ِوالثَّر َوة هَاذِي ال ُكل َها فِي َ
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18
صا ُحوا وهُو َما ي ُ
شوفُوا فِي دُ َّخان الح ِريقَة مت َاع َها وهُو َما
ِو ُّ
الريَّاس مت َاع الفالَ ِيك ِوال َخدَّا َما ِوالتُّجَّار ِولِّي م َ
ساف ِرين فِي الب َحر ال ُكل ُهم بقَاو بعِيد و َ
19
يصي ُحوا:
يقُولُوا« :شنُ َّوة الِّي كِيف المدِينَة العظِ ي َمة!»
ِور َماو الت َراب علَى ُروس ُهم ِوبدَاوا يِبكِيو ِوين َّو ُحوا ويِحزنُوا وهُو َما ِ

يَا ِويلِك! يَا ِويلِك! يَا المدِينَة العظِ ي َمة!
سفُن ال ُكل ُهم تِغنُوا مِ الثَّر َوة مت َاع َها!
ا َّمالِي ال ُّ
ضاع ُكل َما فِي َها.
سا َعةَ ،
فِي َ
 20يَا س َماء أَفرحِ ي بِخ َراب َها!
سل ويَا أَن ِبيَاء،
ويَا قِدِّيسِين ويَا ُر ُ
أَفر ُحوا بِخ َراب َها!
َراهُو هللا ح ُكم علِي َها ِبال ُحكم الِّي تحِ بُّوا تُحك ُموه علِي َها.
 21وهَز َمالَك ق ِوي َحج َرة كِيف َحج َرة مت َاع َ
يرة ِور َماهَا فِي الب َحر وقَال:
طا ُحونَة كبِ َ
«كِيف َما َه َّكا بَا ِبل المدِينَة العظِ ي َمة
بَاش تِتر َمى بقُ َّوة،
و َما َعادِش تِتو ِجد ِبال ُكل.
22
َارة ِوالنَّاي ِوالبُوق
وأَص َوات الِّي يغَنِّيو بِالقِيت َ

َما َعادِش ِيتسِمعُوا فِيك ِبال ُكل.
و َما َعادِش يِتلقَى فِيك صنَايعِي بِال ُكل،
صوت الر َحى،
و َما َعادِش ِيتس َمع فِيك ُ
23
ضو الفنَار َما َعادِش يِض ِوي فِيك بِال ُكل
َ

سة َما َعادِش ِيتس َمع فِيك ِبال ُكل،
و ُ
صوت الع ِريس ِوالع ُرو َ
أَعظِ م نَاس فِي األَرض كَانُوا التُّجَّار مت َاعِك
سِحر مت َاعِك.
ِوالشعُوب ال ُكل ُهم تخِ دعُوا ِبال ّ
 24وتِلقَى فِي مدِينِة بَابِل الدَّم مت َاع األَنبِيَاء ِوال ِقدِّيسِين ِولِّي تذِب ُحوا فِي األَرض ال ُكل ُهم».
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19

1
صوت بَرشَة نَاس فِي الس َماء يقُول:
صوت َعالِي كِيف ُ
بَعد هَاذَا س َمعت ُ

َه ِلّلُويَا! ال َخالَص ِوال َمجد ِوالقُ َّوة ِإلالَهنَا.
َ 2راهِي األَحكَام مت َاعُو ال ُكل َها َحق و َعادلَة.
ح ُكم علَى َّ
سدِت األَرض ِبزنَاهَا،
يرة الِّي فَ ّ
الزانيَة الك ِب َ
ِوعلَى خَاطِ ر دَم ُخدَّا ُمو ،انتَقَم مِ ن َها.
 3وقَالُوا َم َّرة أُخ َرى:
َه ِلّلُويَا! دُ َّخان َها طلَع ِلَألَبَد.
ِ 4واألَربعَة وعِش ِرين شِيخ ِواألَربعَة ال َمخلُوقَات ال َحيَّة هَب ُ
طوا علَى ركَا ِيب ُهم وسِجدُوا هلل الِّي قَاعِد علَى العَرش وهُو َما يقُولُوا« :آمِ ينَ .ه ِلّلُويَا!»
عِرس ال َخ ُروف
صوت مِ العَرش ينَادِي:
ِ 5وخ َرج ُ
سبّ ُحوه،
يَا ال ُخدَّام مت َاع ِإالَهنَاَ ،
يَا الصغَار ِوالكبَار الِّي تخَافُوه.
صوت مت َاع َرعد ق ِوي يقُول:
صوت مت َاع بَرشَة َماء وكِيف ُ
صوت مت َاع بَرشَة نَاسِ ،يش ِبه ل ُ
صوت ِيش ِبه ل ُ
ِ 6ومبَاعِد س َمعت ُ
الرب إِالَهنَا القَادِر
َه ِلّلُويَا! َراهُو َّ
ه َُو َولَّى ال َملِك!
َ 7هيَّا ن َم ّجدُوه ونَفر ُحوا ونِتفَرهدُوا!
َراهُو عِرس الخ َُروف َجا،
ض ِرت ُروح َها
عروستُو َح ّ
ِو ُ
 8وتِع َ
طال َها بَاش تِل ِبس ق َماش نظِ يف ِيل َمع وغَالِي.
ِي الق َماش الغَالِي.
ِواألَع َمال ال َّ
صال َحة مت َاع ال ِقدِّيسِين ه َ
9
صادِق مت َاع هللا».
صحَّة لِي ُهم المِ ست َدعِين لِل َحفلَة مت َاع عِرس الخ َُروف!» وقَال زَ ادَا« :هَاذَا كالَم َ
وقَالِّي ال َمالَكِ « :إكتِبَ :
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 10و ُ
ِسجدلُو ،يَاخِ ي قَالِّيَ « :ما تَعمِ لش ال َّ
سوع .أُس ُجد هللَ .راهِي
شيء هَاذَاكَا! آنَا خَادِم كِيفِك وكِيف ِإخوتِك الِّي ِيشهدُوا ليَ ُ
طحت قُدَّام َ
ساقِيه بَاش ن ِ
الروح مت َاع النُّب َُّوة».
ش َهادِة يَ ُ
ِي ُّ
سوع ه َ
الِِّي َراكِب علَى الحصَان اَأْلَبيِض
ارب ِبالعَدل 12 .عِينِيه كِيف النَّار ال َّ
 11و ُ
شاعلَة
صان أَب ِيض ِولِّي َراكِب علِيه ِإس ُمو األَمِ ين ِوال َّ
شفت الس َماء َمحلُولَة ،و ِإذَا ِبيه ح َ
صادِق ،يُح ُكم ِوي َح ِ
13
سة مغ ّ
سة فِي الدَّم ،وإِس ُمو كِلمِ ة هللاِ 14 .والجيُوش مت َاع الس َماء يتَبّعُوا
وبَرشَة تِي َجان فُوق َرا ُ
َط َ
سو و َمكتُوب علِيه إِسم َما يَعرفُو كَان ه َُو .والَبِس لِب َ
15
صا مِ ن
فِيه علَى ح ُ
َارج مِ ن فُ ُّمو سِيف َم ِ
ضرب ِبيه فِي الشعُوب ،و ِبش يُح ُكم فِي ُهم ِبع َ
اضي يَ ِ
صنَّة ِبيض الَبسِين ق َماش غَالِي أَب ِيض ِونظِ يف .وخ ِ

ضب مت َاع هللا القَادِر علَى ُكل شَيء 16 .وكَان َعندُو إِسم َمكتُوب علَى ِجبّتُو ِوعلَى فَخذُوَ « :ملِك ال ُملُوك
حدِيد وبِش يَعفِس فِي ال َمعص َرة مت َاع نِقمِ ة الغَ َ
و َرب األَربَاب».
الطيُور الِّي ِ ّ
شمس ونَادَى ّ
شفت َمالَك َواقِف فِي ال َّ
ِ 17ومبَاعِد ُ
صوت َعالِي« :إِي َجاو ِواتلَ ُّموا فِي العشَاء الكبِير مت َاع
اطير فِي قَلب الس َماء ال ُكل َها ب ُ
صنَّة ِولِّي َراك ِبين علِي ُهم ِول َحم النَّاس ال ُكل ُهم َع ِبيد وأَح َرار ،كبَار ِوصغَار!»
هللا 18 ،بَاش ت َاكلُوا ل َحم ال ُملُوك ِول َحم القَادَة ِول َحم الر َجال الق ِو ِيّين ِول َحم الح ُ
20
 19و ُ
الوحش تشَد ه َُو ِوالنَّبِي
الوحش ِوال ُملُوك مت َاع األَرض ِوالجيُوش مت َاع ُهم تلَ ُّموا بَاش ي َحاربُوا الِّي َراكِب علَى الح َ
صان ِوال َجيش مت َاعُوِ ،و َ
شفت َ

الوحش ِوالنَّ ِبي ال َكذَّاب َح ِيّين فِي
الوحش ِولِّي سِجدُوا لِلتَّص ِو َ
ال َكذَّاب الِّي ع َمل ُمعجزَ ات قُدَّا ُمو خدَع ِبي ُهم الِّي تقَ ّم ُروا ِباأل َ َم َ
يرة مت َاعُوِ .ور َماو َ
ارة مت َاع َ
صانِ ،وطيُور الس َماء شِبعِت بِل َحم ُهم.
ِبريتِ 21 .والب ِقيَّة تقَتلُوا بِال ّ
َارج مِ ن فُم الِّي َراكِب علَى الح َ
البُ َح َ
سِيف الِّي خ ِ
يرة مت َاع النَّار الِّي شَاعلَة بِالك ِ

20

اَأْلَلف سنَة
ِ 1ومبَاعِد ُ
يرةِ 2 .وال َمالَك شَد ال ِت ّنِّين ،هَاكَا اللَّفعَى
شفت َمالَك هَا ِبط مِ الس َماء وهَاز فِي ِيدُّو المِ فت َاح مت َاع ال َهاويَة وسِلسلَة ك ِب َ
3
شِي َ
ِي بلِيس ِوال ّ
س ّكِرهَا علِيه ِوختِم َها وه َُو فِي َها ،بَاش َما َعادِش يغَلِّط
طان و َكت ّفُو أَلف سنَةِ .ور َماه فِي ال َهاويَة و َ
القدِي َمة ،الِّي ه َ

س ِيّب ش َويَّة َوقت.
الشعُوبَ ،حتَّى لِين األَلف سنَة يُوفُوا ،مبَاعِد الَ ِزم ِيت َ
طاتِل ُهم السُّل َ
عروش قَعدُوا علِي ُهم الِّي تِع َ
شفت زَ ادَا األَر َواح مت َاع الِّي تقَتلُوا علَى خَاطِ ر ال ّ
طة بَاش يُحك ُموا .و ُ
ِ 4ومبَاعِد ُ
سوع
ش َهادَة مت َاع ُهم ليَ ُ
شفت ُ
ارة مت َاعُو فِي ج ِبين ُهم ِوالَّ فِي يدِي ُهمَ .رجعُوا َح ِيّين ومِ ل ُكوا م َع
يرة مت َاعُو و َما تقَ ّم ُروش ِباأل َ َم َ
ِوعلَى خَاطِ ر كِلمِ ة هللا ِولِّي َما سِجدُوش ل َِلوحش ولِلتَّص ِو َ
6
5
صيب
ِي القيَا َمة األُولَىُ .مبَاركِين و ُمقَدّسِين الِّي عِندهُم ن ِ
ال َمسِيح أَلف سنَةِ .وب ِق ِيّة الِّي َماتُوا َما َرجعُوش َح ِيّين َحتَّى لِين وفُوا األَلف سنَة .هَاذِي ه َ

سل َ
طة علِي ُهم ،آ َما بَاش ي ُكونُوا ُك َّهان مت َاع هللا ِوال َمسِيح و ِيمل ُكوا معَاه أَلف سنَة.
فِي القيَا َمة األُولَىَ ،راهُو ال ُموت الثَّانِي َما عِندُوش ُ
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بلِيس يطِ يح
شِي َ
 7وبَعد َما يُوفُوا األَلف سنَة ،ال ّ
س ِيّب مِ ال َحبس 8 ،ويُخ ُرج بَاش يغَلِّط األ ُ َمم الِّي فِي األَربعَة ت َراكِن مت َاع األَرض ،الِّي هُو َما ُجوج
طان بَاش ِيت َ
9
اروا ِبال َجيش مت َاع ال ِقدِّيسِين وبِالمدِينَة ال َمحبُوبَة ،آ َما هَبطِ ت نَار
و َما ُجوج ،بَاش ي ِل ّم ُهم لِل َحربِ ،وعدَدهُم قَد ر َمل الب َحرِ .وتنُش ُروا فِي األَرض ودَ ُ
10
الوحش ِوالنَّ ِبي ال َكذَّاب ،و ِبش ِيتعَذّبُوا لِيل م َع ن َهار
ِبريت ،البالَ َ
مِ الس َماء ِوكالَت ُهمِ .وبلِيس الِّي َغلِّط ُهم ر ُموه فِي البُ َح َ
يرة مت َاع النَّار ِوالك ِ
صة الِّي فِي َها َ

ِلَألَبَد.
ساب
يُوم الح َ
صة 12 .و ُ
شفت َعرش عظِ يم أَب ِيض ،و ُ
ِ 11ومبَاعِد ُ
شفت ال ُموت َى كبَار
شفت الِّي قَاعِد علِيه ،الس َماء ِواألَرض هَربُوا مِ ن قُدَّا ُمو و َما بقَاتش لِي ُهم بالَ َ
شيء الِّي تِكتِب فِي الكتُبِ ،بال َّ
ِوصغَار َواقفِين قُدَّام العَرشِ .وت َحلِّت كتُبِ .وت َحل زَ ادَا كت َاب آخَر الِّي ه َُو كت َاب ال َحيَاة ِوال ُموت َى تِحكَم علِي ُهم ِبال َّ
شي ء
الِّي َعملُوه 13 .وخ ِ َّرج الب َحر ال ُموت َى الِّي فِيهِ ،وال ُموت ِوال َهاويَة خ َّر ُجوا ال ُموت َى الِّي فِي ُوسط ُهمِ ،وال ُكل ُهم ت َحاسبُوا علَى ال َّ
شيء الِّي َعملُوهِ 14 .ومبَاعِد
يرة مت َاع النَّار 15 .وإِذَا كَان أَي َواحِ د إِس ُمو َما يِتلقَاش َمكتُوب فِي
يرة مت َاع النَّار ،وهَاذَا ال ُموت الثَّانِي الِّي ه َُو البُ َح َ
ال ُموت ِوال َهاويَة تِر َماو فِي البُ َح َ
يرة مت َاع النَّار.
كت َاب ال َحيَاةَ ،راهُو ِيتر َمى فِي البُ َح َ
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الس َماء الجدِيدَة ِواَأْلَرض الجدِيدَة
ِ 1ومبَاعِد ُ
شفت س َماء جدِيدَة وأَرض جدِيدَة ،علَى خَاطِ ر الس َماء األُولَى ِواألَرض لُولَى تنَحَّاو ِوالب َحر َما َعادِش ُمو ُجود،
شلِيم الجدِيدَة ،هَاب َ
2و ُ
اجل َها.
سة ،أُور َ
اضرة كِيف ُ
عرو َ
شفت المدِينَة ال ُمقَدّ َ
سة مزَ يّنَة ُروح َها ل َر ِ
طة مِ الس َماء مِ ن عِند هللاَ ،ح َ

ِي دَار هللا ِوالنَّاس وبِش يُس ُكن معَاهُم :بَاش ي ُكونُوا شَعبُو ِوهللا بِيدُو معَاهُم وبِش ي ُكون إِالَه ُهم،
ِ 3وس َمعت ُ
صوت َعالِي َجاي مِ العَرش ِويقُول« :هَاه َ
4
سح ُكل دَمعَة مِ ن عِينِي ُهم و َما َعادِش بَاش ي ُكون ث َ َّمة ُموت ِوالَّ ُحزن ِوالَّ بكَاء ِوالَّ و ِجيعَة علَى خَاطِ ر ال َحا َجات القدِي َمة تنَحَّات».
و ِبش ِيم َ
5
صادِق و َحق 6 ».وقَالِّيُ « :كل شَيء
وقَال الِّي قَاعِد علَى العَرش« :هَانِي ن ُرد ُكل شَيء جدِيد!» وقَالِّي زَ ادَا« :إِكتِب الكالَم هَاذَا علَى خَاط ُرو َ

7
الورثَة هَاذِي ،وآنَا بَاش
ت َم! آنَا األَلِف ِواليَاء ،ال ِبدَايَة ِوال ِنّ َهايَة .بَاش نَعطِ ي لِلعَطشَان مِ العِين مت َاع َماء ال َحيَاة بالَش فلُوس .الِّي ِيغلِب بَاش يَا ُخذ َ
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َّارين ِولِّي ِيعبدُوا فِي الصنَب
ن ُكون ِإالَهُو وه َُو بَاش ي ُكون ِإبنِي 8 .آ َما الخ ََّوافَا ِولِّي َما عِندهُمش ِإي َمان ِوال ِفسَّاد وقَتَّالِين األَر َواح ِوالفَاج ِرين ِوال َّ
سح ِ
ِبريت .وهَاذَا ه َُو ال ُموت الثَّانِي».
ِوال َكذَّابِين ال ُكل ُهمَ ،راهُو ن ِ
صيب ُهم بَاش ي ُكون فِي البُ َح َ
يرة الِّي شَاعلَة بِالنَّار ِوالك ِ
9
سة
اإلخ َرانِين و َكلِّمنِي وقَالِّيِ « :إي َجا ت َو ن َو ِ ّريك الع ُرو َ
ِومبَاعِد َجانِي َواحِ د مِ السَّبعَة مالَيكَة الِّي عِندهُم السَّبعَة كِي َ
سان ال َمليَانِين ِبالسَّبعَة م َ
صا ِيب ِ

سة هَاب َ
طة مِ الس َماء مِ ن عِند هللا 11 ،وفِي َها َمجد هللا.
الروح لِجبَل كبِير و َعالِي و َو َّرانِي أُور َ
مت َاع الخ َُروف 10 ».وه َّزنِي لِبعِيد فِي ُّ
شلِيم المدِينَة ال ُمقَدّ َ
سور ك ِبير و َعالِي فِيه ثنَاشِن بَاب ِوال ِبيبَان فِي ُهم ثنَاشِن َمالَك
صافِي كِيف البُالَّر 12 ،وفِي َها ُ
وكَانِت تِل َمع كِيف صيَاغَة غَاليَة بَرشَة تِش ِبه لِلعقِيق ال َّ
شرقِ ،وثالَثَة بِيبَان فِي ال َّ
سرائِيل 13 :ثالَثَة بِيبَان فِي ال َّ
ش َمالِ ،وثالَثَة بِيبَان فِي ال َجنُوبِ ،وثالَثَة
و َمكتُوب علِي ُهم أ َ َ
سامِ ي األَثنَاشِن َعرش مت َاع بَنِي إِ َ
14
سول مت َاع الخ َُروف.
ساس َمكتُوب علِي ُهم األَثنَاشِن ِإسم مت َاع األَثنَاشِن َر ُ
ِبيبَان فِي الغَربِ .والسُّور مت َاع المدِينَة فِيه ثنَاشِن َ
15
ي َعندُو قَصبَة ذهَب يقِيس بِي َها فِي المدِينَة ِوالبِيبَان ِوالسُّور مت َاع َهاِ 16 .والمدِينَة م َربّعَةُ ،
طول َها قَد عُرض َها .وقَاس المدِينَة
ِوال َمالَك الِّي ي َكلِّم فِ َّ

ِبالقَصبَة مت َاعُو ِولقَاهَا أَلفِين وأَربعَة ميَاة كِيلُومِ تر و ُ
طول َها وعُرض َها وعِلوهَا قَد قَدِ 17 .ومبَاعِد قَاس السُّور مت َاع َها لقَاه ميَة وأَربعَة وأَربعِين ذ َراع
ب ُ
سور
صافِي كِيف البُالَّر 19 .الع ُرص مت َاع ُ
سان كِيف َما قَا ُ
سو ال َمالَكِ 18 .والسُّور كَان مِ بنِي بِاليَشبِ ،والمدِينَة بِالذهَب الخَالِص ال َّ
اإلن َ
طول ذ َراع ِ
20
سة عقِيق غَامِ ق،
المدِينَة كَانِت مزَ يّنَة بأَن َواع الصيَاغَة ال ُكل َها .لُولَى عقِيقِ ،والثَّانيَة يَاقُوت أَز ِرقِ ،والثَّالثَة عقِيق أَب ِيضِ ،و َّ
الرابعَة ز ُم ُّردِ ،والخَام َ

يروزِ ،والثَّنَاش َمشت.
ضرِ ،والحدَاش فَ ُ
سة عقِيق أَح َمرِ ،والسَّابعَة زبَر ِجدِ ،والثَّامنَة َجزعِ ،والتَّاسعَة يَاقُوت أَصفِرِ ،والعَاش َرة عقِيق أَخ َ
ِوالسَّاد َ
21
صافِي كِيف البُالَّر ال َّ
شفَّاف.
ِواألَثنَاشِن بَاب كَانُوا ثنَاشِن ُجوه َرةُ ،كل بَاب َمصنُوع مِ ن ُجوه َرةِ .والط ِريق مت َاع المدِينَة ذهَب خَالِص َ

 22و َما ُ
اإلالَه القَادِر علَى ُكل شَيء ِوالخ َُروف هُو َما ال َهيكِل مت َاع َهاِ 23 .والمدِينَة َما هِيش مِ حت َا َجة
شفتِش هَيكِل فِي المدِينَة ،علَى خَاطِ ر َّ
الرب ِ
لِل َّ
شمس ِوالَّ لِلقَم َرة بَاش ِيض ِويو علِي َها ،علَى خَاطِ ر ال َمجد مت َاع هللا ه َُو نُورهَا ِوالخ َُروف ه َُو الفنَار مت َاع َها 24 .األ ُ َمم بَاش ِيمشِيو فِي نُورهَاِ ،وال ُملُوك
26
25
س ّكِرش الن َهار و ُ
يجيبُول َها ال َمجد ِوالك ََرا َمة مت َاع
يجيبُول َها ال َمجد مت َاع ُهم .بِيبَان َها َما تِت َ
طولُو و ُموش بَاش ي ُكون فِي َها لِيل .بَاش ِ
مت َاع األَرض بَاش ِ

األ ُ َمم 27 ،و َحتَّى شَيء ُموش َ
طاهِر َما هُو بَاش يُدخلِل َها ،والَ الِّي يعِي ُ
سامِ ي ُهم َمكتُوبَة فِي كت َاب ال َحيَاة
سة ِوالكِذب ،و َما يُدخلُول َها كَان الِّي أ َ َ
شوا فِي الن َجا َ
مت َاع الخ َُروف.
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1
َارج مِ العَرش مت َاع هللا ِوالخ َُروف  2و ِيج ِري فِي ُوسط
ِومبَاعِد َو َّرانِي ال َمالَك النَّهر مت َاع َماء ال َحيَاةَ ،
صافِي و ِيل َمع خ ِ

شج ِرة ال َحيَاة نَابت َة ب َجنبُو علَى ال ّ
الط ِريق الِّي فِي المدِينَة ،و ُ
شِيرتِين مت َاع النَّهر ِوت ِجيب فِي ثنَاشِن غَلَّة ،غَلَّة فِي ُكل ش َهر،

وتِشفِي األ ُ َمم ِبالو َرق مت َاع َها 3 .مِ اليُوم َحتَّى َحا َجة َما َعادِت تِتلعَنِ .والعَرش مت َاع هللا ِوالخ َُروف بَاش ي ُكونُوا فِي المدِينَةِ ،وال ُخدَّام مت َاعُو بَاش
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5
يُسجدُولُو  4و ِبش ي ُ
َارات
َاجين ل َ
شوفُوا ِوج ُهو و ِإس ُمو بَاش ي ُكون علَى ج ِبين ُهم .و َما َعادِش بَاش ي ُكون ث َ َّمة لِيل ،و َما هُمش بَاش ي ُكونُوا مِ حت ِ
ضو الفن َ

ِوالَّ ال َّ
اإلالَه بَاش ي ُكون النُّور مت َاع ُهم وهُو َما بَاش يِمل ُكوا ِلَألَبَد.
شمس ،علَى خَاطِ ر َّ
الرب ِ

َجيَّان ال َمسِيح
يو ِ ّري ال ُخدَّام مت َاعُو ال َّ
شيء الِّي الَ ِزم يَاقَع علَى
 6وقَالِّي ال َمالَك« :الكالَم هَاذَا صحِ يح و َحق ِو َّ
الرب ِإالَه أَر َواح األَن ِبيَاء بعَث ال َمالَك مت َاعُو بَاش َ
7
صحَّة لِيه الِّي يَعمِ ل بِالكالَم مت َاع النُّب َُّوة الِّي فِي الكت َاب هَاذَا».
ق ِريب .هَانِي َجاي فِي َ
س عَ ،
9
شفت ُهمُ ،
شفت ِوس َمعت ال َحا َجات هَاذُم .كِس َمعت ُهم و ُ
 8وآنَا يُو َحنَّا ِبيدِي الِّي ُ
«رد
ِسجدلُو ،يَاخِ ي قَالِّيُ :
طحت قُدَّام َ
ساقِين ال َمالَك الِّي َو َّراهُملِي بَاش ن ِ

بَالِكَ ،ما يِلزمِ كش تَعمِ ل ال َّ
شيء هَاذَا! آنَا خَادِم كِيفِك وكِيف خ َواتِك األَنبِيَاء وكِيف الِّي يَعملُوا بِالكالَم الِّي فِي الكت َاب هَاذَا .أُس ُجد هلل 10 ».وقَالِّيَ « :ما
شر ي َك ِ ّمل يَعمِ ل ال َّ
الوقت ق ُربَ 11 .خلِّي الِّي يَعمِ ل فِي ال َّ
شرِ ،وال َمن ُجوس يَبقَى َمن ُجوسِ ،والبَار يَبقَى بَار،
تِختِمش كالَم النُّب َُّوة مت َاع الكت َاب هَاذَاَ .راهُو َ
ِوال ِقدِّيس يَبقَى قِدِّيس».
13
12
اإل ِ ّخر».
«هَانِي َجاي فِي َ
سع وهَاز الث َواب مت َاعِي بَاش ن َج ِ
ازي ُكل َواحِ د علَى قَد أَع َمالُو .آنَا األَلِف ِواليَاء ،البدَايَة ِوالن َهايَة ،واأل ُ ّ ِول ِو ِ
14
صحَّة لِي ُهم الِّي يَغسلُوا الجبَايِب مت َاع ُهم بَاش ي ُكون عِندهُم َحق فِي شَج ِرة ال َحيَاة ،وبَاش يُدخلُوا المدِينَة مِ ن ِبيبَان َهاِ 15 .ولِّي البَ َّرة مِ المدِينَة ،هُو َما
َ

َّارين ِوالفُجَّار وقَتَّالِين األَر َواح ِولِّي ِيعبدُوا فِي الصنَب و ُكل َواحِ د ِيكذِب ِويحِ ب الكِذب.
الكالَب ِوال َّ
سح ِ
سوع بعَثتلِك ال َمالَك مت َاعِي بَاش ي ِه ّزلِك ال ّ
ش َهادَة هَاذِي لِل َكنَايِس .آنَا األَصل ِوالذُّ ِ ّريَّة مت َاع دَ ُاود .نِجمِ ة الصبَاح الِّي تِض ِوي».
« 16آنَا يَ ُ
ال َخات َمة
سة يقُولُواِ « :إي َجا!» ِولِّي ِيس َمع َخلِّيه يقُولِ « :إي َجا!»
ُّ 17
الروح ِوالع ُرو َ
يجيِ ،ولِّي يحِ ب َخلِّيه يَا ُخذ َماء ال َحيَاة بالَش.
ِولِّي ه َُو َعطشَان َخلِّيه ِ
18
صا ِيب الِّي حكَى علِي ُهم
يزيدُو الم َ
يزيد علِيه َحا َجةَ ،راهُو هللا بَاش ِ
وآنَا انَّبَّه علَى ُكل مِ ن ِيس َمع كالَم النُّب َُّوة مت َاع الكت َاب هَاذَاِ ،إذَا كَان أَي َواحِ د ِ
19
سة ،الِّي
الكت َاب هَاذَا .وإِذَا كَان أَي َواحِ د ينَقِّص مِ ن كالَم الكت َاب مت َاع النُّب َُّوة هَاذِيَ ،راهُو هللا بَاش ينَقِّصلُو بَايُو مِ ن شَج ِرة ال َحيَاة ومِ المدِينَة ال ُمقَدّ َ

تِكتِب علِي ُهم فِي الكت َاب هَاذَا.
20
سوع معَا ُكم ال ُكل ُكم.
الرب يَ ُ
الرب يَ ُ
سوع 21 .نِعمِ ة َّ
سع!» آمِ ين .إِي َجا ،يَا َّ
يقُول الِّي ه َُو شَاهِد علَى ال َحا َجات هَاذُو َما« :أَكِيد آنَا َجاي فِي َ
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