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   صفحة ١٥  من أصل٣صفحة رقم  

  رؤيا يوحنا
  المقدمة

 وأآثر ما يهّم المؤلف في .آتبت رؤيا يوحنا في وقت آان فيه المسيحيون مضطهدين إليمانهم بـيسوع المسيح
   .آتابة هذا أن يشيع األمل والرجاء والتمسك باإليمان في أوقات الشّدة واآلالم

متتابعة أعرب عنها الكاتب بأسلوب رمزي آان يفهمه المسيحيون دون سواهم في من رؤى » الرؤيا«تتألف 
 ومع أن هناك اختالًفا في تفسير تفاصيل هذه الرؤيا، إال أن الفكرة األساسية واضحة، وهي أن اهللا .تلك األيام

ن ببرآات سماء سينتصر بالمسيح يسوع في نهاية األمر على جميع أعدائه، ومنهم إبليس، وسيكافئ شعبه األمي
   .جديدة وأرض جديدة، حين يتم النصر الكامل

 مضمون الرؤيا
 ) 8-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 22: 3 إلى 9: 1 (.أوائل الرؤيا، والرسائل إلى الكنائس السبع. 2
 ) 1: 8 إلى 1: 4 (.الكتاب وأختامه السبعة. 3
 ) 19: 11 إلى 2: 8 (.األبواق السبعة. 4
 ) 18: 13 إلى 1 :12 (.التنين والوحشان. 5
 ) 18: 15 إلى 1: 14 (.رؤى متنوعة. 6
 ) 21-1: 16 (.آؤوس غضب اهللا السبع. 7
 ) 10: 20 إلى 1: 17 (.خراب بابل وهزيمة الوحش والنبـي الكذاب وإبليس. 8
 ) 15-11: 20 (.اليوم األخير. 9

 ) 5: 22 إلى 1: 21 (.السماء الجديدة واألرض الجديدة وأورشليم الجديدة. 10
  )21-6: 22 (.خاتمة. 11

  
  

  مقّدمة
  ١الفصل 

هذا ما أعَلَنُه َيسوُع الَمسيُح ِبِهَبٍة ِمَن اِهللا ِلـَيكِشَف ١
لِعباِدِه ما ال ُبدَّ ِمْن ُحدوِثِه عاِجًال، فأرَسَل مالَآُه 

فَشِهَد ِبكِلَمِة اِهللا وشهاَدِة 2لُيخِبَر ِبه َعبَدُه يوحنَّا، 
هنيًئا للـذي َيقَرُأ 3. لَمسيِح في ُآلِّ ما َرآُهَيسوَع ا

وِللـذيَن َيسَمعوَن َهِذِه األقواَل الَنبويََّة، وهنيًئا للذيَن 
  . قَتَرَبْت َيعَملوَن ِبها، ألنَّ الّساَعَة ا

  تحية إلى الكنائس السبع
عَليُكُم . آسيََّةِمْن يوحنَّا إلى الكناِئِس السَّبِع في 4

النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن الكاِئِن والذي آاَن والذي يأتي، 
وِمْن َيسوَع 5وِمَن األرواِح السَّبَعِة التي أماَم َعرِشِه، 

الَمسيِح الشـاِهِد األميِن وِبكِر َمْن قاَم ِمْن َبيِن 
هَو الذي أَحبَّنا . األمواِت وَمِلِك ُملوِك األرِض

وجَعَل ِمنـا َملكوًتا 6ِمِه ِمْن خطايانا، وَحرَّرنا ِبَد
. وَآهَنًة ِهللا أبـيِه، فَلُه الَمجُد والِعزَُّة إلى أَبِد الدُّهوِر

  . آمين
َسَتراُه ُآلُّ عين حتى ! ها هَو آٍت مَع السَّحاِب7

ُعيوُن الذيَن َطَعنوُه، وَتنَتِحُب عَليِه جميُع َقباِئِل 
  . َنعم، آمين. األرِض

هَو . »أنا هَو األِلُف والياُء«: بُّ اإللُهَيقوُل الر8َّ
  . الكاِئُن والذي آاَن والذي يأتي القاِدُر على ُآلِّ شيٍء

  رؤيا ليوحنا من المسيح

أنا يوحنَّا، أخاُآم وَشريَكُكم في الِمحَنِة والَملكوِت 9
ُمَس ِمْن أجِل والثَّباِت في َيسوَع، ُآنُت في جزيَرِة َبْط

خَتَطَفني الرُّوُح في  فا10آِلَمِة اِهللا وشهاَدِة َيسوَع، 
يوِم الرَّبِّ، فَسِمعُت َخلفي صوًتا َقِوّيا آصوِت 

ُأآُتْب ما َتراُه في ِآتاٍب وأرِسْلُه «: َيقوُل11 ¸الُبوِق
إلى الكناِئِس السَّبِع في أفُسَس وِسميْرَنَة وَبْرغاُمَس 

  . »َس وفيالَدْلفيَة والُوِدآيََّةوثياتيَرَة وساْردي
لَتَفتُّ ألنُظَر إلى الصَّوِت الذي ُيخاِطُبني،  فا12

بَن  ُتحيُط ِبما ُيشِبُه ا13 ¸فَرأيُت َسبَع َمنائَر ِمْن َذَهٍب
إنسان، وهَو َيلَبُس َثوًبا طويًال إلى َقَدَميِه، وَحوَل 

بـيَض وآاَن َشعُر رْأِسِه أ14َصدِرِه ِحزاٌم ِمْن َذَهٍب، 
آالصُّوِف األبـيِض أو آالثَّلِج، وَعيناُه آُشعَلٍة ُملَتِهَبٍة، 

وِرجالُه آُنحاس َمصقول ُمحّمى في أتون، 15
وآاَن في َيِدِه 16. وَصوُتُه آصوِت ِمياٍه َغزيَرٍة

الُيمنى َسبعُة آواِآَب، وفي َفِمِه سيّف طاِلـٌع َمسنوُن 
فلمَّا 17.  ُشروِقهاالَحدَّيِن، َوَوجُهُه آالشَّمِس في أبهى

رأيُتُه وَقعُت ِعنَد َقَدَميِه آالَمْيِت، فَلَمَسني بـَيِدِه الُيمنى 
! أنا الحي18ُّال تَخْف، أنا األوَُّل واآلِخُر، «: وقاَل

ِبـَيدي َمفاتيُح . ُآنُت َميًتا، وها أنا حيٌّ إلى أَبِد الدُّهوِر
 وما آُتْب ما َرأيَت، فا19. الموِت وَمْثوى اَألمواِت

أمَّا ِسرُّ 20. يكوُن اآلَن، وما سَيكوُن َبعَد ذِلَك
الكواِآِب السَّبَعِة التي َتراها في َيميني وَمناِئِر الذََّهِب 
السَّبِع، فهَو أنَّ الكواِآَب السَّبعَة ِهَي مالِئَكُة الكناِئِس 

  . »السَّبِع، والَمناِئر السَّبع ِهـَي الكناِئُس السَّبُع

  ة أفسسرسالة إلى آنيس
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  ٢الفصل 
هذا ما َيقوُل الذي «: أآُتْب إلى َمالِك َآنيَسِة أفُسَس١

ُيمِسُك بـَيميِنِه الكواِآَب السَّبعَة وَيمشي َبيَن َمناِئِر 
أنا أعِرُف أعماَلَك وَجهَدَك 2: الذََّهِب السَّبِع

، وأنََّك وَصبَرَك، وأعِرُف أنََّك ال ُتطيُق األشراَر
مَتَحنَت الذيَن َيزَعموَن أنَُّهم ُرُسّل وما ُهم ُرُسّل،  ا

أنَت َصبوٌر، جاَهْدَت ِمْن أجِل 3. فَوجدَتُهم آاِذبـيَن
ولِكنِّي أعِتُب عَليَك ألنََّك تَرآَت 4. سمي وما َتِعبَت ا

ذُآْر ِمْن أيَن َسَقطَت َوُتْب َوُعْد  فا5. َمحبََّتَك األولى
 الماِضَيِة، فإْن ُآنَت ال َتتوُب ِجئُتَك إلى أعماِلَك

ولكْن َيشَفُع فيَك أنََّك 6. وأَخذُت َمناَرَتَك ِمْن مكاِنها
  . »َتمُقُت أعماَل النُّقوالِويِّيَن ِبَقدِر ما أمُقُتها أنا

: َمْن آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسَمْع ما َيقوُل الرُّوُح ِللَكناِئِس7
ْن شَجَرِة الحياِة في ِفرَدوِس أجَعُل الغاِلَب يْأُآُل ِم«
  . »اِهللا

  رسالة إلى آنيسة سميرنة
هذا ما َيقوُل «: آُتْب إلى َمالِك َآنيَسِة ِسميْرَنَة وا8

أنا 9: األوَُّل واآلِخُر، الذي ماَت وعاَد إلى الحياِة
. َع أنََّك َغِنـيٌّأعِرُف ما أنَت عَليِه ِمَن الشِّدَِّة والَفقِر، م

وأعِرُف ما َيفَتري ِبه عَليَك الذيَن َيزعموَن أنَُّهم 
ال 10. َيهوٌد وما ُهم ِبـَيهوٍد، َبْل ُهم َمجمٌع ِللشَّيطاِن

َتَخْف ِمّما َينَتِظُرَك ِمَن اآلالِم، فَسُيلقي إبليُس َبعَضُكم 
. ٍمفي السِّجِن لَيمَتِحَنُكم، فُتعانوَن الضِّيَق َعَشرَة أّيا
  . »ُآْن أميًنا حتى الموِت، وأنا ُأعطيَك ِإآليَل الحياِة

َمْن آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسَمْع ما َيقوُل الرُّوُح 11
  . »الغاِلُب ال ُيؤذيِه الموُت الثاني«: ِللكناِئِس

  رسالة إلى آنيسة برغامس
هذا ما َيقوُل «: ُمَسآُتْب إلى مالِك َآنيسِة َبرغا وا12

أنا أعِرُف أيَن 13: صاِحُب السَّيِف الَمسنوِن الحدَّيِن
سمي وما  تَتَمسَُّك ِبا. َتسُكُن، ُهناَك َعرُش الشَّيطاِن

أنَكرَت إيماَنَك بـي حتى في أيَّاِم أنتيباَس شاِهدي 
. األميِن الذي سَقَط َقتيًال عنَدُآم َحيُث َيسُكُن الشَّيطاُن

 أعِتُب عَليَك ألنَّ ِعنَدَك َمْن َيتَمسَّكوَن ولِكنِّي14
ِبَتعاليِم َبلعاَم الذي أشاَر على باالَق أْن ُيوِقـَع َبني 

ِإسرائيَل في َشَرِك الَخطيَئِة، فَيأُآلوا َذباِئـَح األصناِم 
وأنَت ِعنَدَك َمْن َيتَِّبعوَن َتعليَم 15وَيزُنوا، 

ْب وإالَّ ِجئُتَك عاِجًال فُت16. النُُّقوالِوّييَن الذي ُأبِغُضُه
  . »ُألقاِتَلُهم ِبالسَّيِف الذي في فمي

َمْن آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسمْع ما َيقوُل الرُّوُح 17
َمْن غَلَب أعَطيُتُه ِمَن الَمنِّ الَخِفـيِّ «: ِللكناِئِس

سٌم جديٌد ال َيعِرُفُه إالَّ  وَحصاًة َبيضاَء َمنقوًشا فيها ا
  . »الذي َيناُله

  سالة إلى آنيسة ثياتيرةر
هذا ما َيقوُل «: آُتْب إلى مالِك َآنيَسِة ثياِتـيَرَة وا18
بُن اِهللا الذي َعيناُه َآُشعَلٍة ُملَتِهَبٍة َوِرجالُه آالنُّحاِس  ا

أنا أعِرُف أعماَلَك وما ِعنَدَك ِمْن 19: الَمصقوِل
 وَصبٍر، وأعِرُف أنَّ أعماَلَك َمحبٍَّة وإيمان وخدمٍة

ولِكنِّي أعتُب 20. األخيَرَة أآَثُر ِمْن أعماِلَك اُألولى
عَليَك ألنََّك تَتَحمَُّل الَمرأَة إيزابـيَل التي َتزعُم أنَّها 

َنِبـيٌَّة وُتغري ِعبادي، فُتَعلُِّمُهم أْن َيزُنوا ويأُآلوا ِمْن 
 ِلَتتوَب ولِكنَّها وأمَهلُتها ُمدًَّة21. ذباِئـِح األصناِم

لذِلَك سأطَرُحها على 22. َترُفُض أْن َتتوَب ِمْن ِزناها
ِفراِش اآلالِم، وُألقي الذيَن َيزنوَن مَعها في ِضيق 

. َشديٍد، إْن آانوا ال َيتوبوَن ِمْن فساِد أعماِلها
وأقُتُل أوالَدها َقتًال، فَتعِرُف الكناِئُس ُآلُّها أنِّي 23

الُقلوَب وُأعطي ُآلَّ واحٍد ِمنُكم على أفَحُص األآباَد و
  . َقدِر أعماِلِه

أمَّا أنُتُم اآلَخروَن في ِثـياِتـيَرَة، أنُتُم الذيَن ال 24
َيـتَّبعوَن هذا التَّعليَم وال َعَرفوا ما ُيَسمِّيِه الَبعُض 

أنا ال ُألقي عَليُكم أيَّ : أسراَر الشَّيطاِن، فأقوُل لُكم
حَتِفظوا ِبما ِعنَدُآم إلى أْن  لِكِن او25. ِحمل َثقيل آَخَر

وَمْن َغَلَب وثاَبَر على ِخدَمتي إلى 26. أجيَء
آما ِنلُتُه أنا 27النِّهاَيِة، ُأعِطيِه ُسلطاًنا على اُألَمِم، 

ِمْن أبـي، فَيرعاُهم ِبَعًصا ِمْن َحديٍد، ِمثَل آنَيٍة ِمْن 
وُأعطيِه أيًضا َآوآَب 28. َخَزٍف يَتَحطَّموَن

  . »بِحالصُّ
َمْن آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسمْع ما َيقوُل الرُّوُح 29

  . ِللكناِئِس

  رسالة إلى آنيسة سارديس
  ٣الفصل 

هذا ما َيقوُل «: آُتْب إلى مالِك َآنيَسِة ساْرديَس وا١
أنا : صاِحُب أرواِح اِهللا السَّبعِة والكواِآِب السَّبَعِة

. أنَت َحيٌّ باالسِم مَع أنََّك َمْيّت. ُف أعماَلَكأعِر
إسَهْر وأنِعْش ما َبِقـَي لَك ِمَن الحياِة َقبَل أْن ُيعاِجَلُه 2

. فأنا ال أِجُد أعماَلَك آاِمَلًة في نَظِر إلهي. الموُت
فإْن . عَمْل ِبه وُتْب ذُآْر ما َتَعلَّمَتُه وآيَف َقِبلَتُه، وا فا3

ِجئُتَك آاللِّصِّ، ال َتعِرُف في أيَِّة ساَعٍة ُآنَت ال َتسَهُر 
ولِكْن َبعُض النـاِس ِعنَدَك في ساْرديَس ما 4. ُأباِغُتَك

َدنَّسوا ثياَبُهم، فُهم أهّل ألْن ُيواِآبوني ِبِثـياٍب 
َمْن َيغِلْب َيلَبْس َثوًبا أبـيَض، وال أمحو 5. ِبـيضاَء

َله ِعنَد أبـي سَمُه ِمْن ِآتاِب الحياِة، َبْل أشَهُد  ا
  . »وَمالِئكِتِه

  . َمْن آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسَمْع ما َيقوُل الرُّوُح ِللكناِئِس6

  رسالة إلى آنيسة فيالدلفية
هذا ما َيقوُل «: آُتْب إلى َمالِك َآنيَسِة فيالَدْلفَيَة وا7

فتاُح داوَد، إذا َفَتَح فال الُقدُّوُس الَحقُّ الذي ِبـَيِدِه ِم
أنا أعِرُف 8: ُيغِلُق أحٌد، وإذا أغَلَق فال َيفَتح أحٌد

ها أنا َفَتحُت لَك باًبا ال َيقِدُر أحٌد أْن ُيغِلَقُه، . أعماَلَك
ألنََّك مَع ُضعِف ُقوَِّتَك َحِفظَت آلَمتي وما أنَكرَت 

 الذيَن سأجَعُل الذيَن ُهم ِمْن َمجَمِع الشَّيطاِن،9. سمي ا
َيزعموَن أنَُّهم َيهوٌد فَيكِذبوَن، سأجَعُلُهم َيجيئوَن 

. وَيسُجدوَن ِعنَد َقَدَمْيَك وَيعِرفوَن أنِّي أْحَببُتَك
وألنََّك َصبرَت آما أوَصيُتَك، فَسأحميَك في 10

ساعِة الِمحَنِة التي سَتنَقضُّ على العاَلِم ُآلِِّه ِلَتمَتِحَن 
 في الَقريِب العاِجِل، سَأجيُء11. ُسّكاَن األرِض
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.  أنَت ِبما ِعنَدَك ِلَئالَّ َيسُلَب أحٌد إآليَلَكvحَتِفظ فا
سأجَعُل الغاِلَب َعموًدا في َهيَكِل إلهي، فال َيخُرُج 12

سَم مدينِة إلهي  سَم إلهي وا وأنُقُش فيِه ا. ِمنُه َأَبًدا
 ُأوُرشليَم الجديَدِة التي َتنِزُل ِمَن السَّماِء ِمْن ِعنِد

  . »سمَي الجديَد إلهي، وأنُقُش ا
َمْن آاَن َله ُأُذناِن، َفلَيسَمْع ما َيقوُل الرُّوُح 13

  . ِللكناِئِس

  رسالة إلى آنيسة الودآية
هذا ما َيقوُل «: آُتْب إلى َمالِك َآنيَسِة الُوِدآيََّة وا14

: ُق، رْأُس َخليَقِة اِهللاآلميُن، الشـاِهُد األميُن الّصاِد
أنا أعِرُف أعماَلَك، وأعِرُف أنََّك ال باِرٌد وال 15

سأَتقيَُّؤَك ِمْن 16! حارٌّ، وَليَتَك ُآنَت بارًدا أو حاّرا
أنا «: َتقوُل17. َفمي ألنََّك فاِتٌر، ال حارٌّ وال باِرٌد

ولِكنََّك ال . »غَتَنيُت فما أحتاُج إلى شيٍء َغِنـيٌّ وأنا ا
. عِرُف َآْم أنَت باِئّس ِمسكيٌن َفقيٌر، ُعريان وأعمىَت

ُأشيُر عَليَك أْن َتشَترَي ِمنِّي َذَهًبا ُمصّفى ِبالنـاِر 18
لَتغَتنَي، وِثـياًبا َبيضاَء َتلَبُسها ِلتسُتَر ُعرَيَك الُمعيَب، 

أنا ُأوبُِّخ وُأؤدُِّب 19. وُآحًال ُتَكحُِّل ِبه َعيَنيَك ِلُتبصَر
ها أنا واِقّف على 20. ، فُكْن حاّرا وُتْبَمْن ُأِحبُّ

الباِب أُدقُُّه، فإْن َسِمَع أحٌد صوتي وَفَتَح الباَب َدَخلُت 
َمْن َغَلَب 21. إَليِه وَتَعشَّيُت َمَعُه وَتَعشَّى هَو َمعي

ُأعطيِه أْن َيجِلَس َمعي على َعرشي، آما َغَلْبُت أنا 
  . »فَجَلسُت مَع أبـي على َعرِشِه

 آاَن َله ُأُذناِن، فلَيسَمْع ما َيقوُل الرُّوُح َمْن22
  . ِللكناِئِس

  العباده في السماء
  ٤الفصل 

ُثمَّ َرأيُت باًبا َمفتوًحا في السَّماِء، وَسِمعُت الصَّوَت ١
: األوََّل الذي خاَطَبني ِمْن َقبُل آأنَُّه الُبوُق َيقوُل

رَيَك ما ال ُبدَّ ِمْن ُحدوِثِه َبعَد صَعْد إلى ُهنا ُأل ا«
خَتَطَفني الرُّوُح، وإذا َعرّش  وفي الحاِل ا2. »ذِلَك

َيبدو آأنَُّه الَيْشُب 3في السَّماِء، وعلى العرِش واحٌد 
والَعقيُق األحمُر، َوحوَل الَعرِش َقوُس ُقَزَح في ِمثِل 

 وُيحيُط ِبالَعرِش أربعٌة وِعشروَن4. لوِن الُزُمرُِّد
َعرًشا، وعلى الُعروِش أربعٌة وِعشروَن َشيًخا 

َيلَبسوَن ِثـياًبا َبيضاَء وعلى ُرؤوِسِهم أآاليُل ِمْن 
وَيخُرُج ِمَن الَعرِش َبرٌق وأصواّت وَرعٌد، 5. َذَهٍب

وَتــتَِّقُد أماَمُه َسبعُة َمشاِعَل ِهَي أرواُح اِهللا السَّبَعُة، 
ا َشفـاًفا ِمثَل الِبلَّوِر، وُقّداَم الَعرِش ما ُيشِبُه َبحًر6

وفي َوْسِط الَعرِش وَحوَلُه أربعُة آائناٍت حيٍَّة 
الكائُن الحيُّ 7: ُمَرصَّعٍة ِبالُعيوِن ِمْن ُقّداٍم وِمْن َخلٍف

األوَُّل ُيشِبُه األسَد، والكائُن الحيُّ الثـاني ُيشِبُه 
الِعجَل، والكائُن الحيُّ الثـاِلُث َله َوجٌه َآَوجِه 

. نساِن، والكائُن الحيُّ الّرابـُع ُيشِبُه النَّسَر الطاِئَراإل
ولُكلِّ آائن حيٍّ ِمْن هــِذِه الكــائناِت الحيَِّة األربَعـِة 8

ستَُّة أجِنَحٍة ُمَرصََّعٍة ِبالُعيوِن ِمْن َحوِلها وِمْن داِخِلها 
  : وِهـَي ال َتنَقِطـُع َعِن التَّسبـيِح ليَل نهاَر

  وّس، ُقدُّوّسُقدُّوّس، ُقدُّ

  الرَّبُّ اإللُه الَقديُر
  . »آاَن وآاِئٌن ويأتي

وُآلَّما َسبََّح الكائناُت الحيَُّة األربعُة تسابـيَح التَّمجيِد 9
واإلآراِم والَحمِد ِللجاِلِس على الَعرِش والحيِّ إلى 

َرَآَع األربعُة والِعشروَن َشيًخا أماَم 10أَبِد الدُّهوِر، 
رِش، وَسَجدوا ِللَحيِّ إلى أَبِد الدُّهوِر الجاِلِس على الَع

  : وألَقوا أآاليَلُهم ِعنَد الَعرِش وُهم َيقولوَن
  يا َربَّنا وإلَهنا،«11

  لَك َيِحقُّ الَمجُد واإلآراُم والُقدَرُة
  ألنََّك َخَلْقَت األشياَء ُآلَّها،

  . »وِهـَي َبمشيَئِتَك آاَنْت وُوِجَدْت

  الكتاب والحمل
  ٥الفصل 

ورأيُت بـَيميِن الجاِلِس على الَعرِش ِآتاًبا َمخطوًطا ١
ِمَن الّداِخِل والخاِرِج، َمختوًما ِبَسبَعِة ُختوٍم، 

َمِن «: وَرأيُت مالًآا جّباًرا ُينادي بأعلى صوِتِه2
فما 3» الذي َيِحقُّ َله أْن َيفَتَح الِكتاَب وَيُفضُّ ُختوَمُه؟

 في السَّماِء وال في األرِض وال َتحَت َقِدَر أَحٌد
فَبكيُت 4. األرِض أْن َيفَتَح الِكتاَب وَينُظَر ما فيِه

َآثيًرا ألنَُّه َتَعذََّر ُوجوُد َمْن َيِحقُّ َله أْن َيفَتَح الِكتاَب 
ال «: فقاَل لي واحٌد ِمَن الشُّيوِخ5. وَينُظَر ما فيِه

ِة َيهوذا وَنسِل داوَد، َغَلَب األَسُد الذي ِمْن َعشيَر. َتبِك
  . »وهَو َسَيفَتُح الِكتاَب وَيُفضُّ ُختوَمُه السَّبعَة

وَرأيُت َبيَن الَعرِش والكائناِت الحيَِّة األربَعِة وَبيَن 6
الشُّيوِخ َحَمًال واِقًفا آأنَُّه َمذبوٌح، َله َسبعُة ُقرون 
إلى وَسبُع ُعيون ِهـَي أرواُح اِهللا السَّبَعُة التي أرَسَلها 

فجاَء الَحَمُل وأَخَذ الِكتاَب ِمْن َيميِن 7. العاَلِم ُآلِّه
ولّما أَخَذ الِكتاَب، سَجَد 8. الجاِلِس على الَعرِش

الكائناُت الحيَُّة األربعُة والشُّيوُخ األربعُة والِعشروَن 
وآاَن مَع ُآلِّ واحٍد ِمنُهم قيثاَرٌة وُآؤوّس ِمْن . ِللَحَمِل

. الَبخوِر، ِهـَي َصَلواُت الِقدِّيسيَنَذَهٍب َمملوَءٌة ِب
  : وآانوا ُينِشدوَن َنشيًدا َجديًدا فَيقولوَن9

  أنَت الذي َيِحقُّ َله
  !أْن يأُخَذ الِكتاَب وَيُفضَّ ُختوَمه

فَتَدْيَت ُأناًسا ِهللا ِبَدِمَك ِمْن ُآلِّ َقبـيَلٍة  ألنََّك ُذِبْحَت وا
  وِلسان وَشعٍب وُأمٍَّة،

ُهم َملكوًتا وَآهَنًة إللِهنا َيمِلكوَن على وَجَعلَت ِمن10
  . »األرِض

وَنَظرُت، فَسِمعُت أصواَت آثيٍر ِمَن المالِئَكِة 11
وُهم ُيحيطوَن ِبالَعرِش وبالكائناِت الحيَِّة األربعِة 

وُهم ُيَرتِّلوَن 12والشُّيوِخ، وآاَن عَدُدُهم آالًفا ُمؤلََّفًة، 
  : بأعلى َصوِتِهم

  بوُح َيِحقُّ َلهالَحَمُل الَمذ«
  أْن َيناَل الُقدَرَة والِغنى

  والِحكَمَة والجَبروَت واإلآراَم،
  »!َله الَمجُد والَحمُد

وَسِمعُت ُآلَّ َخليَقٍة في السَّماِء واألرِض وَتحَت 13
  : األرِض وفي البحِر والكوِن ُآلِِّه َتقوُل
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  ِللجاِلِس على الَعرِش وِللَحَمِل«
  جُدالَحمُد واإلآراُم والَم

  . »والَجَبروُت إلى أَبِد الدُّهوِر
ورَآَع » !آمين«: َفقاَل الكائناُت الحيَُّة األرَبعُة14

  . الشُّيوُخ ساِجديَن

  الختوم السبعة
  ٦الفصل 

وَرأيُت الَحَمَل َيُفضُّ أوََّل الُختوِم السَّبعِة، َفَسِمعُت ١
األربعِة َيقوُل ِبصوٍت واِحًدا ِمَن الكائناِت الحيَِّة 

فَنَظرُت وإذا ِحصاٌن أبـيُض، 2» !َتعاَل«: آالرَّعِد
وراِآُبُه َيحِمُل َقوًسا، فُأعِطـَي إآليًال وَخَرَج غاِلًبا 

  . لَيغِلَب
ولّما َفضَّ الَحَمُل الَختَم الثـاني، َسِمعُت الكائَن 3

فَخَرَج ِحصاٌن 4» !َتعاَل«: الحيَّ الثـانَي َيقوُل
، ناَل راِآُبُه الُقدَرَة على َنزِع السَّالِم ِمَن أحَمُر

  . األرِض حتى يَتقاَتَل النـاُس، فُأعِطـَي َسيًفا آبـيًرا
ولّما َفضَّ الَحَمُل الَختَم الثـاِلَث، َسِمعُت الكائَن 5

فَنَظرُت وإذا ِحصاٌن » !َتعاَل«: الحيَّ الثـاِلَث َيقوُل
َسِمعُت ما ُيشِبُه و6. أسَوُد، وبـَيِد راآِبِه ِميزاٌن

َآيُل «: الصَّوَت ِمْن َبيِن الكائناِت الحيَِّة األربعِة َيقوُل
َقمٍح ِبديناٍر، وثالثُة أآياِل َشعيٍر ِبديناٍر، وأّما الزَّيُت 

  . »والَخمُر فال ُتفِسْدُهما
ولّما َفضَّ الَحَمُل الَختَم الّرابـَع، َسِمعُت الكائَن 7

فَنَظرُت وإذا 8» !َتعاَل«: الحيَّ الّرابـَع َيقوُل
ِبِحصان أخَضَر باِهِت اللَّوِن، وراِآُبُه ُيدعى الموَت، 

وَمثوى اَألمواِت َيتَبُعُه، َفناال ُسلطاًنا على ُربِع 
ُسكـاِن األرِض ِلـَيقُتالُهم ِبالسَّيِف والجوِع والموِت 

  . وُوحوِش األرِض
َت ولّما َفضَّ الَحَمُل الَختَم الخاِمَس، رأيُت َتح9

الَمذَبِح ُنفوَس الَمذبوحيَن في َسبـيِل آِلَمِة اِهللا 
َفَصَرخوا بَأعلى 10. والشَّهاَدِة التي َشِهدوها

إلى متى، أيُّها السَّيُِّد الُقدُّوُس الَحقُّ، ال «: َصوِتِهم
فناَل 11» َتديُن ُسكـاَن األرِض وَتنَتِقُم ِمنُهم ِلِدماِئنا؟

يَض، وقيَل لُهم أْن َينَتِظروا ُآلُّ واِحٍد ِمنُهم َثوًبا أبـ
َقليًال إلى أْن يكَتِمَل عَدُد ِرفاِقِهم الَعبـيِد وإخَوِتِهِم 

  . الذيَن سُيـقَتلوَن ِمثَلُهم
ُثمَّ َرأيُت الَحَمَل َيُفضُّ الَختَم الّساِدَس، وإذا َزلزاّل 12

 َعظيٌم َيَقُع، والشَّمُس َتسَودُّ َآَثوِب الِحداِد، والَقَمُر ُآلُُّه
وَآواِآُب الَفضاِء َتَتساَقُط إلى 13َيصيُر ِمثَل الدَِّم، 

األرِض آما َيَتساَقُط َثَمُر التِّيَنِة الفجُّ إذا َهزَّْتها ِريٌح 
والسَّماُء َتنَطوي َطيَّ اللـفاَفِة، والِجباُل 14عاِصَفٌة، 

وُملوُك 15والجُزُر ُآلُّها َتَتَزحَزُح ِمْن أماِآِنها، 
ها وأقوياُؤها وأغنياُؤها وُزَعماُؤها األرِض وُعَظماُؤ

وَعبـيُدها وأحراُرها ُآلُُّهم َيلَجأوَن إلى الَمغاِوِر وَبيَن 
: وُهم َيقولوَن ِللِجباِل والصُّخوِر16ُصخوِر الِجباِل، 

سُقطي عَلينا وأخفينا َعْن وجِه الجاِلِس على  ا«
جاَء يوُم َغَضِبِهما 17. الَعرِش وَعْن َغَضِب الَحَمِل

  »الَعظيُم، فَمْن َيقَوى على الثَّباِت؟

  ختم اهللا
  ٧الفصل 

وَرأيُت َبعَد ذِلَك أربَعَة مالِئَكٍة واِقفيَن على َزوايا ١
األرِض األرَبِع، ُيمِسكوَن ِرياَح األرِض األرَبَع ِلَئالَّ 

مَّ ُث2. َتُهبَّ ِريٌح ِمنها على الَبرِّ أِو الَبحِر أِو الشََّجِر
َرأيُت َمالًآا آَخَر َيطُلُع ِمَن الَمشِرِق حاِمًال َختَم اِهللا 

فنادى بأعلى َصوِتِه المالِئَكَة األربَعَة الذيَن . الَحيِّ
وقاَل 3نالوا الُقدَرَة على إنزاِل الضََّرِر بالَبرِّ والبحِر 

ال ُتنِزلوا الضََّرَر بالَبرِّ والبحِر واألشجاِر إلى «: لُهم
وَسِمعُت أنَّ 4. »َم ِعباَد إلِهنا على ِجباِهِهمأْن َنخُت

عَدَد الَمختوميَن ِمئٌة وأرَبعٌة وأرَبعوَن ألًفا ِمْن جميِع 
ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة  ا5: عشاِئِر َبني ِإسرائيَل

ثنا  ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة رأوبـيَن، وا َيهوذا، وا
ثنا عَشَر ألًفا ِمْن  وا6عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة جاٍد، 

ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة َنْفتالي،  َعشيَرِة أشيَر، وا
ثنا عَشَر ألًفا  وا7ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة مَنسَّى،  وا

ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة  ِمْن َعشيَرِة َشْمعوَن، وا
ثنا  وا8ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة َيّساِآَر،  الوي، وا

ثنا عَشَر ألًفا ِمْن  عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة َزبولُّوَن، وا
  . ثنا عَشَر ألًفا ِمْن َعشيَرِة َبْنياميَن َعشيَرِة يوُسَف، وا

  الجمهور الكبـير
ُثمَّ َنَظرُت فَرأيُت ُجمهوًرا آبـيًرا ال ُيحصى، ِمْن 9

ٍب وِلسان، وآانوا واِقفيَن أماَم ُآلِّ ُأمٍَّة وَقبـيَلٍة وَشع
الَعرِش وأماَم الَحَمِل، َيلَبسوَن ِثـياًبا بـيًضا وَيحِملوَن 

وُهم َيصيحوَن ِبَصوٍت 10بأيديِهم أغصاَن النَّخِل، 
النَّصُر إللِهنا الجاِلِس على الَعرِش «: َعظيٍم

  »!وِللَحَمِل
يوِخ وآاَن جميُع المالِئَكِة ُمحيطيَن ِبالَعرِش وِبالش11ُّ

رَتموا على ُوجوِهِهم ِعنَد  والكائناِت الحيَِّة األربَعِة، فا
إللِهنا الَحمُد ! آمين«: وقالوا12الَعرِش ساِجديَن ِهللا 

والَمجُد والِحكَمُة والشُّكُر واإلآراُم والُقوَُّة والُقدَرُة 
  . إلى أَبِد الدُّهوِر

  »!آميَن
ُهم َهُؤالِء الذيَن َمْن «: َفقاَل لي واِحٌد ِمَن الشُّيوِخ13

» َيلَبسوَن الثِّياَب البـيَض وِمْن أيَن جاُؤوا؟
َهُؤالِء «: فقاَل لي. »أنَت َتعَلُم، يا َسيِّدي«: فأجبُتُه14

ُهُم الذيَن َنَجوا ِمَن الِمحَنِة الَعظيَمِة، َغَسلوا ِثـياَبُهم 
لذِلَك ُهْم أماَم َعرِش 15. وَجَعلوها َبيضاَء بَدِم الَحَمِل

 َيعُبدوَنُه في َهيكِلِه َليًال وَنهاًرا، والجاِلُس على اِهللا
فَلْن َيجوعوا ولْن 16الَعرِش ُيَظلِّــُلُهم ِبَخيَمِتِه، 

ألنَّ 17 ¸َيعَطشوا وَلْن َتْضِربُهُم الشَّمُس وال أيُّ َحرٍّ
الَحَمَل الذي في َوَسِط الَعرِش َيرعاُهم وَيهديِهم إلى 

ُهللا َيمَسُح ُآلَّ َدمَعٍة ِمْن َينابـيِع ماِء الحياِة، وا
  . »ُعيوِنِهم

  الختم السابع
  ٨الفصل 
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ولّما َفضَّ الَحَمُل الَختَم الّساِبـَع، ساَد السَّماَء ُسكوّت ١
وَرأيُت الَمالِئَكَة السَّبعَة الواِقفيَن 2. َنحَو ِنصِف ساعٍة

  . م ُبوًقاأماَم اِهللا، وُأعِطـَي ُآلُّ واِحٍد ِمنُه
وجاَء َمالّك آَخُر َيحِمُل ِمْبخَرًة ِمْن َذَهٍب وَوَقَف 3

ِعنَد الَمذَبِح، فُأعطَي َبخوًرا آثيًرا لُيَقدَِّمُه مَع 
. َصَلواِت الِقدِّيسيَن على َمذَبِح الذََّهِب أماَم الَعرِش

فَتصاَعَد ِمْن َيِد الَمالِك ُدخاُن الَبخوِر مَع َصَلواِت 4
ُثمَّ أمَسَك الَمالُك الِمبَخَرَة 5.  أماَم اِهللالِقدِّيسيَن

وَمَألها ِمْن ناِر الَمذَبِح وَرماها إلى األرِض، فَحَدَثْت 
  . أصواّت وُرعوٌد وُبروٌق وَزلَزَلٌة

  األبواق
سَتَعدَّ المالِئَكُة السَّبعُة الذيَن َيحِملوَن األبواَق  وا6

فَنَفَخ المالُك األوَُّل في 7. فيهاالسَّبعَة ألن َينُفخوا 
ُبوِقِه، فَوَقَع على األرِض َبَرٌد وناٌر ُممَتِزجاِن بالدَِّم، 

حتَرَق ُثلُث األرِض وُثلُث الشَّجِر وُآلُّ ُعشٍب  وا
  . أخَضَر

ونَفَخ المالُك الثـاني في ُبوِقِه، فَوَقَع في البحِر 8
 ُثلُث البحِر شيٌء آأنَُّه جَبّل آبـيٌر ُمشَتِعّل، َفصاَر

وماَت ُثلُث الَخالِئِق التي َتعيُش في البحِر، 9َدًما، 
  . وَتَحطََّم ُثلُث السُُّفِن

ونَفَخ المالُك الثـاِلُث في ُبوِقِه، فَهَوْت ِمَن السَّماِء 10
َنجَمٌة آبـيَرٌة آأنَّها ُشعَلٌة ِمْن ناٍر وَوَقَعْت على ُثلِث 

. ى النَّجَمُة َعلَقًماوُتدع11. األنهاِر وعلى الَينابـيِع
َفصاَرِت الِمياُه آالَعلَقِم، وماَت آثيٌر ِمَن الذيَن َشِربوا 

  . ِمنها ِلَمرارِتها
وَنَفَخ المالُك الّراِبــــــُع في ُبوِقِه، فُأصيَب ُثلُث 12

الشَّمِس وُثلُث الَقَمِر وُثلُث النُّجوِم، حتى أظَلَم الثُّلُث 
  . ُثلَث ِضياِئِهماوَفَقَد النَّهاُر واللَّيُل 

وَنَظْرُت فَسِمعُت َنسًرا طاِئًرا في وَسِط السَّماِء 13
الَويُل، الَويُل، الَويُل، ِلُسكـاِن «: َيقوُل بأعلى صوِتِه

األرِض ِعنَد َدويِّ أصواِت األبواِق الباِقـَيِة التي 
  . »َسَينُفُخ فيها المالِئَكُة الثَّالثُة

  ٩الفصل 
ُس في ُبوِقِه، فَرأيُت َنجًما سَقَط ونَفَخ المالُك الخاِم١

. ِمَن السَّماِء إلى األرِض فُأعِطـَي مفتاَح ِبئِر الهاِوَيِة
وفَتَح النَّجُم ِبئَر الهاِوَيِة، فَتصاَعَد ِمنها ُدخاٌن آأنَُّه 2

ُدخاُن أتُّون َعظيٍم، فأظَلَمِت الشَّمُس والَجوُّ ِمْن ُدخاِن 
 َجراٌد َغطَّى وجَه وخَرَج ِمَن الدُّخاِن3. الِبئِر

األرِض، فناَل ُسلطاًنا َآُسلطاِن َعقاِرِب األرِض، 
وقيَل َله أْن ال ُيؤذَي ُعشَب األرِض وال شيًئا 4

أخَضَر وال َشَجًرا، َبْل َيقَتِصُر على النـاِس الذيَن ال 
وقيَل َله أْن ال َيقُتَلُهم، 5. يوَجُد َختُم اِهللا على ِجباِهِهم

م ُمدََّة َخمَسِة أشُهٍر ِبَعذاٍب ُيشِبُه َعذاَب َلسَعِة َبْل ُيَعذُِّبُه
فَيطُلُب النـاُس الموَت في ِتلَك األّياِم فال 6. الَعقَرِب

. َيجدوَنُه، ويَتَمنَّوَن أْن َيموتوا والموُت َيهُرُب ِمنُهم
وَبدا الَجراُد آأنَُّه َخيّل ُمهّيأٌة ِللِقتاِل، على ُرؤوِسِه 7

 ِمْن َذَهٍب، وُوجوُهُه آُوجوِه الَبَشِر، ما ُيشِبُه أآاليَل
وَله َشعٌر َآَشعِر النِّساِء، وأسناُنُه آأنياِب اُألسوِد، 8

وُصدوُرُه آُدروٍع ِمْن حديٍد، وصوُت أجِنَحِتِه 9
  آَضجيِج َمرَآباِت َخيل َآثيرٍة َتجري إلى الِقتاِل،

وألذناِبِه إَبٌر آأذناِب الَعقاِرِب، وَله ُسلطاٌن أْن 10
  ُيْؤِذَي النـاَس ُمدََّة َخمَسِة أشُهٍر،

سُمُه ِبالِعبِريَِّة  وعَليِه َمِلّك هَو مالُك الهاِوَيِة وا11
  . أبدُّوُن وباليوناِنـيَِّة أبولِّّيوُن

  . َمضى الَويُل األوَُّل وَيْأتي الَويالِن اآلَخراِن12
ونَفَخ الَمالُك الّساِدُس في الُبوِق، فَسِمعُت َصوًتا 13
َج ِمَن الُقروِن األرَبَعِة ِلَمذَبِح الذََّهِب الذي أماَم خَر
  . اِهللا
: وقاَل الصَّوُت ِللمالِك الّساِدِس الذي َيحِمُل الُبوَق14
أطِلِق المالِئَكَة األربَعَة الُمقيَّديَن على َنهِر الُفراِت «

  »!الكبـيِر
 ِللساَعِة نَفكَّْت ُقيوُد المالِئَكِة األرَبَعِة الُمَتأهِّبـيَن فا15

  . واليوِم والشَّهِر والسََّنِة حتى يقُتلوا ُثلَث الَبَشِر
  . وَسِمعُت أنَّ عَدَد َجيِش الَخّيالِة ِمَئتا ألِف ألٍف16
وَتراَءْت ِلـَي الَخيُل وعلى ُفرساِنها ُدروٌع ِمْن 17

وآاَنت . ناٍر، وِمْن ياقوٍت أصَفَر وِمْن ِآْبريٍت
 اُألسوِد، َيخُرُج ِمْن ُرؤوُس الَخيِل ِمثَل ُرؤوِس

  . أفواِهها النـاُر والدُّخاُن والِكبريُت
فَهلَك ُثلُث الَبَشِر ِبهِذِه الَباليا الثالِث، أي ِبالنـاِر 18

  . والدُّخاِن والِكبريِت الذي َيخُرُج ِمْن أفواِه الَخيِل
آاَنت ُقوَُّة الَخيِل في أفواِهها آما في أذناِبها، ألنَّ 19

  . شِبُه الحّياِت وَلها ُرؤوّس ُتؤذي ِبهاأذناَبها ُت
وأّما الَبَشُر الذيَن َنَجوا ِمْن هِذِه الَباليا، فما تابوا 20

ِمّما َفَعَلْت أيديِهم وَظلُّوا َيسُجدوَن ِللشَّياطيِن وألصناٍم 
ِمْن ذَهٍب وِفضٍَّة وُنحاس وَحَجٍر وَخَشٍب ال َتقِدُر أْن 

  ُتبِصَر وَتسَمَع وَتمِشَي، 
  . ال تابوا َعِن الَقتِل والسِّحِر والزِّنى والسَِّرَقِةو21

  المالك والكتاب الصغير
  ١٠الفصل 

وَرأيُت مالًآا آَخَر َجّباًرا َينِزُل ِمَن السَّماِء الِبًسا ١
سحابًة، وعلى رْأِسِه َقوُس ُقَزٍح، وَوجُهُه آالشَّمِس 

ِبـَيِدِه ِآتاّب صغيٌر 2ْن ناٍر، وساقاُه آَعموَديِن ِم
فَوَضَع ِرجَلُه الُيمنى على البحِر والُيسرى . َمفتوٌح

وَصَرَخ ِبَصوٍت َعظيٍم آأنَُّه َزئيُر 3. على البرِّ
فلمَّا 4. اُألسوِد، فَنَطَقِت الرُّعوُد السَّبعُة بأصواِتها

 َيقوُل َنَطَقْت تأهَّبُت ِللكتاَبِة فَسِمعُت َصوًتا ِمَن السَّماِء
» !آُتْم ما َنَطَقْت ِبه الرُّعوُد السَّبعُة فال تْكُتْبُه ا«: لي
وأّما المالُك الذي َرأيُتُه واِقًفا على البحِر والَبرِّ 5

وأقَسَم ِبالَحيِّ إلى أَبِد 6فَرَفَع َيَدُه الُيمنى َنحَو السَّماِء 
الدُّهوِر، خاِلِق السَّماِء وما فيها والَبرِّ والبحِر وما 

فما إْن َيحيَن الَوقُت 7. فيِهما، أْن ال يكوَن إبطاٌء َبعُد
وَينُفَخ المالُك الّسابــــُع في ُبوِقِه حتى َيِتمَّ ِسرُّ اِهللا، 

وأّما الصَّوُت الذي 8. آما َبشََّر ِبه َعبـيَدُه األنِبـياَء
: َسِمعُتُه خاِرًجا ِمَن السَّماِء، َفخاَطَبني ثاِنـَيًة قاَل

ُخِذ الِكتاَب الَمفتوَح ِبـَيِد المالِك الواِقِف ِإذَهْب، «
: فَذَهْبُت إلى المالِك وُقلُت َله9. »على البحِر والَبـرِّ
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بَتِلْعُه  ُخْذُه وا«: ، فقاَل لي»أعِطني الِكتاَب الصَّغيَر«
. »فَتِجَدُه ُمــّرا في َجوِفَك، وُحلًوا آالَعَسِل في فِمَك

بَتَلعُتُه، فكاَن ُحلًوا  وافأَخْذُت الِكتاَب الصَّغيَر 10
بَتَلعُتُه صاَر ُمّرا في  آالَعسِل في فمي، وَبعَدما ا

َيِجُب أْن تَتَنــّبَأ ثاِنـَيًة على «: َفقيَل لي11. َجوفي
  . »آثيٍر ِمَن الشُّعوِب واُألَمِم واأللِسَنِة والُملوِك

  الشاهدان
  ١١الفصل 

ُقْم، «: ًة آالَقضيِب وقاَل ليوأعطاني أَحُدُهم َقَصَب١
أّما 2. ِقْس َهيَكَل اِهللا والَمذَبَح وُعدَّ الّساِجديَن فيِه

تُرْآها وال َتِقْسها ألنَّها  ساَحُة الَهيَكِل الخاِرِجيَُّة فا
َمتروَآٌة ِلُألَمِم، وسَيدوسوَن المدينَة الُمَقدََّسَة ُمدََّة 

شاِهَديِن ِمْن ِعندي وسُأرِسُل 3. ثَنيِن وأرَبعيَن َشهًرا ا
عَليِهما الُمسوُح، يَتَنــّبآِن ُمدََّة ألٍف وِمئتيِن وِسّتيَن 

  . »يوًما
َهذاِن الشـاِهداِن ُهما الزَّيتوَنتاِن والَمناَرتاِن 4

فإذا حاَوَل أَحٌد أْن 5. القاِئَمتاِن أماَم َربِّ األرِض
. َءُهماُيؤِذَيُهما، َخَرجْت ِمْن أفواِهِهما ناٌر تأُآُل أعدا
. هكذا َيِجُب أْن َيهِلَك ُآلُّ َمْن حاَوَل أْن ُيؤذَيُهما

ولُهما ُسلطاٌن على أْن ُيغِلقا السَّماَء، فال َينِزُل 6
الَمَطُر في أّياِم ُنبوَءِتهما، ولُهما ُسلطاٌن على أْن 

َيجَعال الِمياَه َدًما وأْن َيضِربا األرَض بأنواِع الَباليا 
  . ُآلَّما أرادا

 إْن ُيِتّما َشهاَدَتُهما حتى َيجيَء الَوحُش الّصاِعُد وما7
وَتبقى 8. ِمَن الهاِوَيِة وُيصاِرَعُهما وَيغِلَبُهما وَيقُتَلُهما

ُجثَّتاُهما َمطروَحَتيِن في ساَحِة المدينِة الَعظيَمِة التي 
ُتدعى، َعلى َسبـيِل الرَّمِز، َسدوَم أو ِمْصَر َحيُث 

وَينُظُر النـاُس ِمْن ُآلِّ َشعٍب 9. ماَت َربُُّهما َمصلوًبا
وَقبـيلٍة وِلسان وُأمٍَّة إلى ُجثَّــَتيِهما ُمدََّة ثالَثِة أّياٍم 
. وِنصِف يوٍم، ال َيأَذنوَن ألَحٍد أْن َيَضَعُهما في َقبٍر

وَيشَمُت ِبِهما ُسكـاُن األرِض وَيبَتِهجوَن 10
يِن أنَزال ِبُسكـاِن وَيتباَدلوَن الَهدايا، ألنَّ هَذيِن النَِّبـيَّ

  . األرِض َعذاًبا َشديًدا
وَبعَدما َمرَِّت األّياُم الثـالَثُة وِنصُف اليوِم، َدَخَلت 11

وَوَقَع . فيِهما ُروُح حياٍة ِمَن اِهللا فَوَقفا على أقداِمِهما
وَسِمعوا 12َخوّف َشديٌد على النـاِظريَن إَليِهما، 

صَعدا إلى  ا«: سَّماِءَصوًتا َعظيًما َيصيُح ِبِهما ِمَن ال
فَصِعدا إلى السَّماِء في سحاَبٍة ِبَمشَهٍد ِمْن » !ُهنا

وحَدَث في ِتلَك الّساَعِة َزلزاّل َعنيّف، 13. أعداِئِهما
نهاَر ُعشُر المدينِة وَهَلَك بالزَّلزاِل َسبعُة آالٍف ِمَن  فا

رَتَعَب الباقوَن، فأَخذوا ُيَمجِّدوَن إلَه  النـاِس، وا
َمضى الَويُل الثـاني، وها هَو الَويُل 14. اِءالسَّم

  . الثـاِلُث يْأتي َسريًعا

  البوق السابع
رتَفَعْت  ونَفَخ المالُك الّسابــــُع في ُبوِقِه، فا15

صاَر ُمْلُك العاَلِم «: أصواّت َعظيمٌة في السَّماِء َتقوُل
فرَآَع 16. »أَبِد الدُّهوِرِلَربِّنا وِلَمسيِحِه، فَيمِلُك إلى 

الشُّيوُخ األربعُة والِعشروَن الجاِلسوَن أماَم اِهللا على 

رَتَموا على ُوجوِهِهم ساِجديَن ِهللا،  ُعروِشِهم وا
َنشُكُرَك أيُّها الرَّبُّ اإللُه الَقديُر الذي هَو «: وقالوا17

. آاِئٌن وآاَن، ألنََّك أظَهرَت َجَبروَتَك وَمَلْكَت
ِت اُألَمُم، فجاَءت ساَعُة َغَضِبَك وَدينوَنُة َغِضَب18

األمواِت حتى ُتكاِفـَئ َعبـيَدَك األنبـياَء والِقدِّيسيَن 
سَمَك، ِصغاًرا وِآباًرا، وُتهِلَك الذيَن آانوا  والُمتَّقيَن ا

  . »ُيهِلكوَن األرَض
نَفَتَح َهيَكُل اِهللا في السَّماِء، فَظَهَر تابوُت الَعهِد  وا19
َهيَكِل، وَحَدَثت ُبروٌق وأصواّت وُرعوٌد في ال

  . وَزالزُل، وسَقَط بَرٌد آثيٌر

  المرأة والتنين
  ١٢الفصل 

مرأٌة َتلَبُس  ا: وَظَهَرْت آَيٌة َعجيَبٌة في السَّماِء١
الشَّمَس، والَقمُر َتحَت َقَدَمْيها، على َرْأِسها إآليّل ِمِن 

  . ُحبلى َتصُرُخ ِمْن وَجِع الِوالَدِة2. ًباثَني عَشَر آوَآ ا
ِتنِّيٌن َعظيٌم أحَمُر : وَظَهَرْت في السَّماِء آَيٌة ُأخرى3

آالنـاِر َله َسبعُة ُرؤوس وَعَشَرُة ُقرون، على ُآلِّ 
َفَجرَّ ِبَذَنبِه ُثلَث ُنجوِم السَّماِء وألقاها 4رأس تاٌج، 
 الَمرأِة وِهـَي ووَقَف التِّــنِّيُن أماَم. إلى األرِض

فَوَلدْت وَلًدا ذَآًرا 5. تَتــَوجَُّع لَيبَتِلـَع ِطفَلها حيَن َتِلُدُه
وهَو الذي سَيحُكُم اُألَمَم ُآلَّها ِبَعًصا ِمْن حديٍد، ولِكنَّ 

وَهَرَبِت 6خُتِطَف إلى اِهللا وإلى َعرِشِه،  وَلَدها ا
َجًأ َيعوُلها الَمرأُة إلى الصَّحراِء َحيُث َهّيَأ اُهللا لها َمل

  . ُمدََّة ألِف يوٍم وِمئَتيِن وِستِّيَن َيوًما
ووَقَعت َحرّب في السَّماِء َبيَن ميخائيَل وَمالِئَكِتِه 7

لِكنَُّهم 8وَبيَن التِّنِّيِن، فقاَتَلُهُم التِّنِّيُن ِبمالِئَكِتِه، 
وسَقَط التِّنِّيُن 9. نَهَزموا وَخِسروا مكاَنُهم في السَّماِء ا

يُم إلى األرِض، وهَو ِتلَك الَحـيَُّة القديمُة الَعظ
والُمسمَّى إبليَس أِو الشَّيطاَن، خاِدُع الدُّنيا ُآلِّها، 

  . وَسَقَط مَعُه َمالِئَكُته
اليوَم «: ُثمَّ َسِمعُت َصوًتا َعظيًما في السَّماِء َيقوُل10

ِحِه، َتمَّ النَّصُر والِعزَُّة والُملُك إلَلِهنا والسُّلطاُن ِلَمسي
ألنَّ الذي يتَِّهُم إخَوَتنا ُألِقـَي إلى األرِض، الذي 

َغَلبوُه ِبَدِم الَحَمِل 11. يتَِّهُمُهم ليًال وَنهاًرا ِعنَد إلِهنا
وِبَشهاَدِتِهم َله، وما أَحبُّوا حياَتُهم حتى في َوجِه 

فَرحي أيَُّتها السَّماواُت ويا أيُّها  فا12. الموِت
ألنَّ إبليَس َنَزَل . يُل ِللَبرِّ والبحِرالَو. الساِآنوَن فيها

  . »إَليُكما وُآلُّه َغَضّب ِلِعْلِمِه أنَّ أّياَمُه َقصيَرٌة
ولّما رأى التِّنِّيُن أنَُّه سَقَط إلى األرِض، أَخَذ 13

فُأعطَيِت 14َيضَطِهُد الَمرَأَة التي وَلَدِت االبَن الذََّآَر، 
ِلَتطيَر ِبِهما إلى مكاِنها الَمرأُة َجناَحي النَّسِر الَعظيِم 

في الصَّحراِء، َحيُث َتلَجُأ ُمدََّة َزَمن وَزَمنيِن وِنصف 
فَقَذَفِت الحيَُّة ِمْن َفِمها 15. َزَمٍن في َمأَمن ِمَن الحيَِّة

. ماًء آالنَّهِر جرى َخلَف الَمرأِة لَيحِمَلها وَيمِضَي ِبها
 األرُض ولِكنَّ األرَض أسَعَفِت الَمرأَة، فَفَتَحِت16

. بَتَلَعِت النَّهَر الذي قَذَفُه التِّنِّيُن ِمْن َفِمِه َفَمها وا
فَغِضَب التِّنِّيُن على الَمرَأِة وَذَهَب ُيقاِتُل باقي 17
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َنسِلها الذيَن َيعَملوَن ِبَوصايا اِهللا وِعنَدُهم شهاَدُة 
  . ووَقَف على َرمِل البحِر18َيسوَع، 

  الوحشان
  ١٣لفصل ا
وَرأيُت َوحًشا خاِرًجا ِمَن البحِر، َله َسبعُة ُرؤوس ١

وَعَشَرُة ُقرون، على ُقروِنِه َعَشَرُة تيجان، وعلى 
  . ُرؤوِسِه أسماُء التَّجديِف

وهذا الَوحُش الذي َرأيُتُه آاَن ُيشِبُه النَِّمَر، وَله 2
التِّــنِّيُن فأعطاُه . َقواِئُم آَقواِئِم الدُّبِّ وَفٌم آَفِم األَسِد
وظَهَر أَحُد ُرؤوِس 3. ُقدَرَتُه وَعرَشُه وُسلطاًنا واِسًعا

الَوحِش آأنَُّه َمجروٌح حتى الَموِت فُشِفـَي ِمْن ُجرِحِه 
الُمميِت، فَتَعجََّبِت األرُض ُآلُّها وساَرت وراَء 

وسَجَد النـاُس ِللتِّــنِّيِن ألنَُّه أعطى الَوحَش 4. الَوحِش
َمْن ِمثُل الَوحِش؟ «: َجدوا ِللوَحِش وقالواُسلطاَنُه، وَس

  »وَمْن َيقِدُر أْن ُيحاِرَبُه؟
وُأعِطـَي الَوحُش َفًما َينِطُق ِبكالِم الِكبرياِء 5

ثَنيِن  والتَّجديِف، وُأعِطـَي ُسلطاًنا أْن َيعَمَل ُمدََّة ا
فأَخَذ يجدُِّف على اِهللا، فجدََّف على 6. وأربعيَن َشهًرا

وُأعِطـَي 7. قاِمِه وعلى السَّاِآنيَن في السَّماِءسِمِه وَم ا
الُقدَرَة على أْن ُيحاِرَب الِقدِّيسيَن َوَيغِلَبُهم، آما 

ُأعِطـَي ُسلطاًنا على ُآلِّ َقبـيَلٍة وَشعٍب وِلسان وُأمٍَّة، 
فَيسُجُد َله ُسكـاُن األرِض ُآلُُّهم، أوَلِئَك الذيَن 8

َبدِء العاَلِم في ِآتاِب أسماُؤُهم َغيُر مكتوَبٍة ُمنُذ 
  . الحياِة، ِآتاِب الَحَمِل الذَّبـيِح

َمْن ُآِتَب عَليِه أْن 10! َمْن آاَن َله ُأذناِن فلَيسَمْع9
ُيساَق إلى األسِر، فإلى األسِر ُيساُق، وَمْن ُآِتَب عَليِه 

ُهنا َصبُر الِقدِّيسيَن . أْن ُيقَتَل ِبالسَّيِف، فِبالسَّيِف ُيقَتُل
  . ُهموإيماُن

ُثمَّ رأيُت َوحًشا آخَر خاِرًجا ِمَن األرِض، وَله 11
. َقرناِن َآَقرَني الَخروِف، ولِكنَُّه َينِطُق ِمثَل التِّــنِّيِن

فماَرَس ُآلَّ ُسلَطِة الَوحِش األوَِّل ِبَمحَضٍر ِمنُه، 12
فحَمَل األرَض وُسكـاَنها على السُّجوِد ِللَوحِش األوَِّل 

وصَنَع ُمعِجزاٍت 13 ُجرِحِه الُمميِت، الذي ُشِفـَي ِمْن
َعظيَمًة حتى إنَُّه أنَزَل على األرِض ناًرا ِمَن السَّماِء 

وخَدَع ُسكـاَن األرِض ِبَهِذِه 14ِبَمشَهٍد ِمَن النـاِس، 
الُمعِجزاِت التي ناَل الُقدَرَة على أْن َيصَنَعها ِبَمشَهٍد 

رِض بأْن وأَمَر ُسكـاَن األ. ِمَن الَوحِش األوَِّل
َيصَنعوا ُصوَرًة ِللَوحِش الذي َجرَحُه السَّيُف ومَع 

وناَل الُقدَرَة على أْن َينُفَخ في ُصوَرِة 15 ¸ذِلَك عاَش
الَوحِش ُروًحا حتى تَتَكلََّم، وأْن َيقُتَل جميَع الذيَن ال 

وأْن َيحِمَل جميَع 16َيسُجدوَن ِلُصوَرِة الَوحِش، 
أغنياَء وُفَقراَء، َعبـيًدا النـاِس، ِصغاًرا وِآباًرا، 

وأحراًرا، على أْن َيَضعوا ِسَمًة على َيِدِهِم الُيمنى أو 
فال َيقِدُر أحٌد أْن َيشَترَي أو َيبـيَع إالَّ إذا 17َجْبَهِتِهم، 

  . سِمِه سِم الَوحِش أو ِبَعَدِد ا آاَن عَليِه ِسَمٌة با
 فلَيحسْب َمْن آاَن ذِآّيا: وُهنا ال ُبدَّ ِمَن الِحكَمِة18

سِم إنسان وعَدُدُه ِستُّمئٍة  هَو عَدُد ا. سِم الَوحِش عَدَد ا
  . وِستٌَّة وِستُّوَن

  ترنيمة المفديين
  ١٤الفصل 

وَنَظرُت فَرأيُت َحَمًال على َجَبِل ِصهيوَن ومَعُه ١
سُم أبـيِه  سُمُه وا ِمئٌة وأرَبعٌة وأربعوَن ألًفا َظَهَر ا

وَسِمعُت َصوًتا ِمَن السَّماِء 2َمكتوًبا على ِجباِهِهم، 
ِمثَل َهديِر الِمياِه الَغزيَرِة أو َدويِّ الرَّعِد الهاِئِل، 

وُهم 3وآأنَّما هَو أنغاٌم يعِزُفها الِعبوَن ِبالقيثاَرِة، 
ُيرنِّموَن َترنيَمًة َجديدًة أماَم الَعرِش وأماَم الكائناِت 

وأماَم الشُّيوِخ، وما ِمْن أَحٍد َيقِدُر أْن الحيَِّة األرَبَعِة 
يَتَعلََّم التَّرنيَمَة إالَّ الِمئُة واألربعُة واألربعوَن ألًفا 

َهُؤالِء ُهُم الذيَن ما َتَدنَّسوا 4. الُمفَتدوَن ِمَن األرِض
َهُؤالِء ُهُم الذيَن َيتَبعوَن الَحَمَل . ِبالنِّساِء، فُهم أبكاٌر
فِتداُؤُهم ِمْن َبيِن الَبَشِر باآوَرًة   َتمَّ اأينما ساَر، والذيَن

ما َنَطَق ِلساُنُهم ِبالكِذِب، وال َعيَب 5. ِهللا والَحَمِل
  . فيِهم

  المالئكة الثالثة
ُثمَّ رأيُت َمالًآا آَخَر َيطيُر في وَسَط السَّماِء، مَعُه 6

ـاَن األرِض ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة ِبشاَرٌة أبِديٌَّة ُيبشُِّر ِبها ُسك
  . وَقبـيلٍة وِلسان وَشعٍب

! خافوا اَهللا وَمجِّدوُه«: وآاَن َيصيُح ِبصوٍت عظيٍم7
سُجدوا ِلَمْن خَلَق السَّماَء  جاَءْت ساَعُة الدَّينوَنِة، فا

  »!واألرَض والبحَر والَينابـيَع
 َسَقَطْت، َسَقَطْت«: وَتِبَعُه مالّك ثان آَخُر َيصيُح8

باِبُل الَعظيمُة التي َسَقِت اُألَمَم ُآلَّها ِمْن َفوَرِة َخمِر 
  »!ِزناها

وتِبــــــَع هَذيِن المالآيِن مالّك آَخُر َيصيُح ِبصوٍت 9
َمْن سَجَد ِللَوحِش وُصوَرِتِه وآاَن َموُسوًما «: َعظيٍم

فال ُبدَّ أْن َيشَرَب ِمْن َخمِر 10على َجبَهِتِه أو َيِدِه، 
 الَمسكوَبِة ِمْن َغيِر َمْزٍج في آْأِس غَضِب اِهللا

َغَضِبِه، وُيقاسي َعذاَب النـاِر والِكبريِت أماَم 
وُدخاُن َعذاِبِهم 11المالِئَكِة األطهاِر وأماَم الَحَمِل، 

ال راَحَة في اللَّيِل والنَّهاِر . َيصَعُد أَبَد الدُّهوِر
سِم  ُم باِللسَّاِجديَن ِللَوحِش وُصوَرِتِه وِلَمْن ُيوَس

ُهنا َصبُر الِقدِّيسيَن الذيَن يَتَمسَّكوَن 12. الَوحِش
  . »ِبَوصايا اِهللا واإليماِن ِبـَيسوَع

َهنيًئا : آُتْب ا«: ُثمَّ َسِمعُت َصوًتا ِمَن السَّماِء َيقوُل13
فُيجيُب » !ِلألمواِت الذيَن َيموتوَن ُمنُذ اآلَن في الرَّبِّ

 ِمْن َمتاِعِبِهم، ألنَّ نَعم، فَيسَتريحوَن«: الرُّوُح
  . »أعماَلُهم َتتَبُعُهم

  حصاد األرض
وَنَظرُت فَرأيُت َسحاَبًة َبيضاَء َجَلَس عَليها ِمثُل 14
بِن إنسان وعلى رْأِسِه إآليّل ِمْن َذَهٍب وبـَيِدِه ِمنَجّل  ا

 ُثمَّ َخَرَج ِمَن الَهيَكِل مالّك آَخُر َيصيُح15. َمسنوٌن
ُخْذ ِمنَجَلَك «: ِصياًحا عاِلـًيا ِبالجاِلِس على السَّحاَبِة

جاَءْت ساَعُة الَحصاِد وَنِضَج َحصاُد ! حُصْد وا
فَألقى الجاِلُس على السَّحاَبِة ِمنَجَلُه 16» !األرِض

  . على األرِض فحَصَد األرَض
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وخَرَج َمالّك آَخُر ِمَن الَهيَكِل الذي في السَّماِء 17
ُثمَّ خَرَج ِمْن َمذَبِح 18. ا ِمنَجّل َمسنوٌنومَعُه أيًض

الَهيَكِل مالّك آَخُر َله ُسلطاٌن على النـاِر، فصاَح 
: ِصياًحا عاِلـًيا ِبالَمالِك الذي َيحِمُل الِمنَجَل الَمسنوَن

قُطْف َعناقيَد ُآروِم األرِض  ُخْذ ِمنَجَلَك الَمسنوَن وا«
الُك ِمنَجَلُه على فألقى الم19. »ألنَّ ِعَنَبها َنِضـَج

األرِض وقَطَف ُآروَم األرِض وأفَرَغها في ِمعَصَرِة 
وديَسِت الِمعَصَرُة في خاِرِج 20. َغَضِب اِهللا الَعظيمِة

رِتفاِع ُلُجِم الَخيِل إلى  المدينِة، فَجرى ِمنها َدٌم على ا
  . َمدى ِمَئتي ِميل

  المالئكة والنكبات األخيرة
  ١٥الفصل 

َسبعَة : ُثمَّ َرأيُت في السَّماِء آَيًة راِئَعًة َعجيبًة١
مالِئَكٍة َيحِملوَن َسبَع َنَكباٍت، وِهـَي األخيَرُة ألنَّ ِبها 

  . َيِتمُّ َغَضُب اِهللا
. وَرأيُت ما ُيشِبُه َبحًرا ِمَن الِبلَّوِر الُمخَتِلِط ِبالنـاِر2

سِمِه  لَوحَش وُصوَرَتُه وَعَدَد اوَرأيُت الذيَن َغَلبوا ا
واِقفيَن على بحِر الِبلَّوِر، َمَعُهم قيثاراُت اِهللا 

وُيَرتِّلوَن َنشيَد َعبِد اِهللا موسى وَنشيَد الَحَمِل 3
  : فَيقولوَن

  عظيَمٌة َعجيَبٌة أعماُلَك،«
  !أيُّها الرَّبُّ اإللُه الَقديُر
  َقويَمٌة َصحيَحٌة ُطُرُقَك،

  !َمِميا َمِلَك اُأل
  َمْن ال َيخاُفَك، يا َربُّ؟4

  سَمَك؟ َمْن ال ُيَمجُِّد ا
  : ُقدُّوّس أنَت وحَدَك
  جميُع اُألَمِم سَتجيُء
  وَتسُجُد َبيَن يَديَك

  ألنَّ أحكاَمَك العاِدَلَة
  . »ظَهَرت ِلُكلِّ َعين

ُثمَّ نَظرُت فَرأيُت َهيَكَل َخيَمِة الشَّهاَدِة َينَفِتـُح في 5
فَتخُرُج ِمَن الَهيَكِل الَمالِئَكُة السَّبَعُة الذيَن 6السَّماِء، 

َمَعُهُم النََّكباُت السَّبُع، َيلَبسوَن َآتـاًنا َنِقـّيا َبّراًقا وحوَل 
فَأعطى أَحُد الكائناِت 7. ُصدوِرِهم أحِزَمٌة ِمْن َذَهٍب

الحيَِّة األرَبعِة َهُؤالِء المالِئَكَة السَّبعَة َسْبَع ُآؤوس 
ٍب َمملوَءٍة ِمْن َغَضِب اِهللا الحيِّ إلى أَبِد ِمْن َذه
مَتَأل الَهيَكُل ُدخاًنا ِمْن َمجِد اِهللا وُقدَرِتِه،  وا8. الدُّهوِر

فما َقِدَر أحٌد أْن َيدُخَل الَهيَكَل حتى َتِتمَّ النََّكباُت السَّبُع 
  . التي َيحِمُلها المالِئَكُة السَّبعُة

  آؤوس غضب اهللا
  ١٦الفصل 

وَسِمعُت صوًتا َعظيًما ِمَن الَهيَكِل َيصيُح ِبالمالِئَكِة ١
سكبوا على األرِض ُآؤوَس  ذَهبوا وا ا«: السَّبعِة

  . »َغَضِب اِهللا السَّبَع
فَذَهَب المالُك األوَُّل وسَكَب َآأَسُه على األرِض، 2

 الذيَن فَظَهَرْت ُقروٌح فاِسَدٌة ُموِجَعٌة أصاَبِت النـاَس

. عَليِهم ِسَمُة الَوحِش الذيَن َيسُجدوَن ِلصوَرِتِه
وسَكَب المالُك الثـاني آْأَسُه على البحِر، فصاَر 3

الماُء ِمثَل َدِم الميِت، َفماَت ُآلُّ َمخلوق َحيٍّ في 
  . البحِر

وسَكَب المالُك الثـاِلُث آْأَسُه على األنهاِر 4
عُت مالَك الماِء وَسِم5. والَينابـيِع، فصاَرْت َدًما

  : َيقوُل
عاِدّل أنَت في أحكاِمَك، أيُّها الُقدُّوُس الكاِئُن والذي 

  . آاَن
  سَكبوا َدَم الِقدِّيسيَن واألنِبـياِء6

  فأعطيَتُهُم الدََّم َيشَربوَنُه،
  »!فنالوا ما َيسَتِحقُّوَن

َنعم، أيُّها الرَّبُّ «: وَسِمعُت صوًتا ِمَن الَمذَبِح َيقوُل7
  . »أحكاُمَك َعْدّل وَحقٌّ!  الَقديُراإللُه

وسَكَب المالُك الّراِبــــــُع آْأَسُه على الشَّمِس 8
حَتَرَق النـاُس ِبَحرٍّ  فا9َفُأعِطَيْت أْن َتحُرَق النـاَس، 

سَم اِهللا الذي  َشديد وما تابوا ِلـُيَمجِّدوا اَهللا، َبْل َشَتموا ا
  . َله ُسلطاٌن على هِذِه النََّكباِت

وسَكَب المالُك الخاِمُس آْأَسُه على َعرِش 10
الَوحِش، فَأْظَلَمت َمَملَكُتُه وأَخَذ النـاُس َيَعضُّوَن على 

ولكنَُّهم ما تابوا ِمْن أعماِلِهم، 11ألِسَنَتِهم ِمْن األَلِم، 
  . َبْل َشَتموا إلَه السَّماِء ألوجاِعِهم وُقروِحِهم

لى َنهِر الُفراِت وسَكَب المالُك الّساِدُس آْأَسُه ع12
. الَكبـيِر، َفَجفَّ ماُؤُه ِلـيكوَن َممّرا ِلُملوِك الَمشِرِق

وَرَأيُت ثالَثَة أرواٍح َنِجَسٍة ُتشِبُه الضَّفاِدَع خاِرَجًة 13
ِمْن َفِم التِّــنِّيِن وِمْن َفِم الَوحِش وِمْن َفِم النَّبـيِّ 

 الُمعِجزاِت وِهـَي أرواٌح َشيطاِنـيٌَّة َتصَنُع14الكّذاِب، 
وَتذَهُب إلى ُملوِك األرِض ُآلِّها ِلَتجَمَعُهم ِللَحرِب في 

ها أنا آٍت 15-. اليوِم الَعظيِم، يوِم اِهللا الَقديِر
َهنيًئا ِلَمْن َيسَهُر وَيحُرُس ِثـياَبُه ِلَئالَّ ! آالّساِرِق

فَجَمَعْتُهم 16. -َيمشَي ُعرياًنا َفيرى النـاُس َعوَرَته
  . لذي ُيدعى ِبالِعبِريَِّة َهرَمَجدُّوَنفي المكاِن ا

وسَكَب المالُك الّساِبـــــُع آْأَسُه في الَجوِّ، فَخَرَج 17
ُقِضـَي «: صوّت َعظيٌم ِمَن الَعرِش في الَهيَكِل َيقوُل

وحَدَثْت ُبروٌق وُرعوٌد، وَوَقَع ِزلزاّل 18» !األمُر
ُمنُذ ُوِجَد َعنيّف ما َشِهَدِت األرُض ِمثَلُه ِبهذا الُعنِف 

نَقَسَمِت المدينُة الَعظيَمُة  وا19. اإلنساُن على األرِض
وَتذآََّر اُهللا باِبَل . نهاَرْت مُدُن اُألَمِم ثالثَة أقساٍم وا

. الَعظيمَة ِلـَيسِقـَيها آأًسا َتغلي ِبَخمِر َغَضِبه
ونَزَل 21خَتَفِت الِجباُل،  وهَرَبِت الُجُزُر ُآلُّها وا20

ِء على النـاِس َبَرٌد آبـيٌر ِبمثقاِل َوزَنٍة، ِمَن السَّما
فَشَتَم النـاُس اَهللا ِلنكبِة الَبَرِد هِذِه ألنَّها آاَنت َرهيَبًة 

  . ِجّدا

  الزانية العظيمة
  ١٧الفصل 

َوجاَءني أَحُد المالِئَكِة السَّبعِة الذيَن َمَعُهُم الُكؤوُس ١
َتعاَل َفُأرَيَك ِعقاَب الّزاِنـَيِة  «:السَّبُع وقاَل لي

ِبها َزنى 2. الَعظيمِة القاِئَمِة على جاِنِب الِمياِه الكثيرِة
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ُملوُك األرِض، وسِكَر ُسكـاُن األرِض ِمْن َخمِر 
  . »آْأِس ِزناها

فَحَمَلني ِبالرُّوِح إلى الصَّحراِء، فَرَأيُت امَرأًة 3
َأسماِء التجدِّيِف، َتجِلُس على َوحش ِقرِمزيٍّ ُمَغّطى ِب

وآاَنِت المرَأُة 4. َله َسبَعُة ُرؤوس وَعَشَرُة ُقرون
َتلَبُس اُألرُجواَن والِقرمَز وتَتَحلَّى ِبالذََّهِب والِحجاَرِة 

الَكريَمِة والُلؤُلِؤ، وِبـَيِدها آْأّس ِمْن ذَهٍب ُمَمِتلَئٌة 
ُز سٌم َيرُم وعلى َجبـيِنها ا5ِبِرجِس ِزناها وَنجاَسِتِه، 

. إلى باِبَل الَعظيمِة، ُأمِّ الزِّنى وَدَنِس األرِض
ورَأيُت المرَأَة َسكرى ِمْن َدِم الِقدِّيسيَن وِمْن َدِم 6

فقاَل ِلـَي 7. فلمَّا رأيُتها َتعجَّبُت َآثيًرا. ُشَهداِء َيسوَع
ِلماذا َتَعجَّبَت؟ سأْآِشُف لَك ِسرَّ المرَأِة «: المالُك

ها، صاِحِب السَّبعِة الُرؤوِس والَوحِش الذي َيحِمُل
والَوحُش الذي رأيَتُه آاَن وما 8. والَعَشَرِة الُقروِن

َسيصَعُد َبعَد قليل ِمَن الهاِوَيِة وَيمضي إلى . عاَد آاِئًنا
وسَيَتعجَُّب ُسكـاُن األرِض الذيَن أسماُؤُهم . الهالِك

نَدما َغيُر َمكتوَبٍة ُمنُذ َبدِء العاَلِم في ِآتاِب الحياِة ِع
َيَرْوَن الَوحَش، ألنَُّه آاَن وما عاَد آاِئًنا وسَيظَهُر 

  . ثاِنـَيًة
فالُرؤوُس السَّبعُة : وُهنا ال ُبدَّ ِمَن الِحكَمِة والَفهِم9

وِهـَي . ِهـَي التِّالُل السَّبعُة التي َتجِلُس عَليها المرَأُة
ِمنُهم َخمسٌة َسَقطوا، وواِحٌد ال 10أيًضا َسبعُة ُملوك، 

ومتى جاَء ال َيبقى . َيزاُل َيمِلُك، واآلَخُر ما جاَء َبعُد
أّما الَوحُش الذي آاَن وما عاَد آاِئًنا، 11. إالَّ َقليًال

فهَو َمِلّك ثاِمٌن، مَع أنَُّه ِمَن السَّبعِة، وَيمضي إلى 
  . »الهالِك

وهِذِه الُقروُن الَعَشَرُة التي َتراها ِهـَي َعَشَرُة 12
وا َبعُد، لكنَُّهم َسَيمِلكوَن ساعًة واِحدًة مَع ُملوك ما َمَلك

تََّفقوا على أْن ُيعطوا الَوحَش  َهُؤالِء ا13. الَوحِش
وُهْم َسُيحاِربوَن الَحَمَل، 14. ُقوََّتُهم وُسلطاَنُهم

والَحَمُل َيغِلُبُهم ألنَُّه َربُّ األرباِب وَمِلُك الُملوِك، 
ُمختاُروَن والذيَن مَعُه ُهُم الَمُدعُّووَن وال

  . »والُمؤِمنوَن
ِتلَك المياُه التي رَأيَتها «: ُثمَّ قاَل ِلـَي المالُك15

وَرأيَت الّزاِنـَيَة قاِئمًة عَليها ِهـَي ُشعوّب وأجناّس 
وِتلَك الُقروُن الَعَشَرُة التي َرأيَتها 16. وُأَمٌم وألِسنٌة

َنها والَوحُش َسُيبِغضوَن الّزاِنـَيَة وَيعِزلوَنها وُيعّرو
ِمْن ِثـياِبها وَيأُآلوَن َلحَمها وَيحرقوَنها ِبالنـاِر، 

ألنَّ اَهللا َجَعَل في ُقلوِبِهم أْن ُيَنفِّذوا رأَيُه وأْن 17
َيتَِّفقوا على إعطاِء الَوحِش ُسلطاَن ُمْلِكِهْم إلى أْن َتِتمَّ 

  . أقواُل اِهللا
َمُة وِتلَك المرَأُة التي رَأيَتها ِهـَي المدينُة الَعظي18

  . »التي َتَتسلَُّط على ُملوِك األرِض

  سقوط بابل
  ١٨الفصل 

وَرأيُت َبعَد ذِلَك َمالًآا آَخَر ناِزًال ِمَن السَّماِء، َله ١
. سَتناَرِت األرُض ِمْن َبهاِئِه ُسلطاٌن عظيٌم، فا

َسَقَطْت، َسَقَطْت باِبُل «: وصاَح ِبأعلى َصوِتِه2

اَرْت َمسِكًنا ِللَشياطيِن ومَأوًى ِلجميِع ص! العظيمُة
! األرواِح النَِّجَسِة وجميِع الطُّيوِر النَّجَسِة البغيَضِة

ألنَّ اُألَمَم ُآلَّها َشِرَبت ِمْن َفوَرِة َخمِر ِزناها، 3
غَتنوا ِمْن  وُملوك األرِض َزَنوا ِبها، وُتّجار العاَلِم ا

  »!َآثرِة َنعيِمها
  : َر ِمَن السَّماِء َيقوُلوَسِمعُت صوًتا آخ4

  !ُأخُرْج ِمنها، يا َشعبـي
  ِلَئالَّ ُتشاِرَك في َخطاياها

  . َفُتِصيَبَك نَكباُتها
  َخطاياها تَكدََّسْت إلى السَّماِء5

  . واُهللا َتذآََّر ُشروَرها
  عاِملوها ِبِمثِل ما عاَمَلْتُكم6

  وضاِعفوا لها َجزاَء أعماِلها
  ِس التي َمَزَجْتهاوضاِعفوا الَمزَج في الَكأ

  جَعلوا ُحْزَنها َعذِّبوها وا7
  . على َقْدِر ما َتَمجََّدْت وَتَنعََّمْت

  : َتقوُل في َقلِبها
  !َأجِلُس ُهنا َآَمِلَكٍة

  . ما أنا أرَمَلٌة وَلْن َأعِرَف الُحزَن
  : لذِلَك َتنِزُل ِبها النََّكباُت في يوٍم واِحٍد8

  وباٌء وُحزٌن وُجوٌع،
   ِبالنـاِر ألنَّ الذي َيديُنهاوَتحَتِرُق

  . »ُهَو الرَّبُّ اإللُه الَقديُر
َسَيبكي عَليها ُملوُك األرِض الذيَن َزَنوا ِبها 9

وَتــَنعَّموا َمَعها، وَينوحوَن حيَن ُيشاِهدوَن ُدخاَن 
وَيِقفوَن على ُبعٍد ِمنها َخوًفا ِمْن َعذاِبها 10َلهيِبها، 

أيَُّتها المدينُة العظيمُة، ! يُلالَو! الَويُل«: وُهْم َيقولوَن
يا باِبُل المدينُة الَجّباَرُة، في ساعٍة واِحدٍة جاَءْت 

وَسَيبكي عَليها ُتّجاُر األرِض 11» !دينونُتِك
. وَينُدبوَنها، ألنَّ ِبضاَعَتُهم َلْن َتِجَد َمْن َيشَتريها

ِبضاَعٌة ِمْن َذَهٍب وِفضٍَّة وَحَجٍر َآريٍم وُلؤُلٍؤ 12
ان وُأرجوان وَحريٍر وِقرِمٍز وأنواِع الطُّيوِب وَآتـ

وَمصنوعاِت العاِج والَخَشِب الثَّميِن، وُنحاس وَحديٍد 
وُقرَفٍة وَبخوٍر وُعطٍر وُمرٍّ وُلبان وخمٍر 13 ¸وُرخاٍم

وَزيٍت وَدقيق وِحنَطٍة وَبهاِئَم وَغَنٍم وَخيل وَعَرباٍت 
الَثَمُر «: ُتجَّاُرَيقوُل ال14. وأجساِد َعبـيٍد وُنفوِس َبَشٍر

شَتَهْتُه َنفُسِك ذَهَب َعنِك وزاَل التََّرُف والَبهاُء  الذي ا
غَتَنوا  َهُؤالِء التُّّجاُر الذيَن ا15» !َجميًعا وَلْن َتجديِه

ِبِتجاَرِتِهم ِمْن ِتلَك المدينِة سَيِقفوَن على ُبعٍد ِمنها، 
: وَنوَيقول16َخوًفا ِمْن َعذاِبها، فيبُكوَن وَينوحوَن 

آاَنت َتلَبُس ! أيَُّتها المدينُة الَعظيمُة! الَويُل، الَويُل«
الَكتـاَن واُألرُجواَن والِقرِمَز، وَتَتحلـى ِبالذََّهِب 

في ساَعٍة واِحَدٍة َتــَبدََّد 17! والَحَجِر الَكريِم والُلؤُلِؤ
  . »ُآلُّ هذا الِغنى

ميُع الذيَن وَرباِبَنُة السُُّفِن وُرآـاُبها وَبّحاَرُتها وج
وصاحوا، 18َيرَتِزقوَن في البحِر َوَقفوا ِمْن َبعيٍد 

أيُّ مدينٍة ُتشِبُه «: وُهْم َينُظروَن إلى ُدخاِن َلهيِبها
وألقوا التُّراَب على ُرُؤوِسِهم 19» !المدينَة العظيمَة

! الَويُل! الَويُل«: وأخذوا َيبكوَن وَينُدبوَن وَيصيحوَن
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غَتَنى جميُع  ِمْن َنفاِئِسها ا! ُةأيَُّتها المدينُة العظيم
في ساَعٍة واِحدٍة َتَبدََّد ُآلُّ ! أصحاِب السُُّفِن في البحِر

  . »شيٍء فيها
ِإفَرحوا أيُّها ! إفَرحي أيَُّتها السَّماُء ِلخراِبها«20

الِقدِّيسوَن والرُُّسُل واألنِبـياُء، ألنَّ اَهللا عاَقَبها على ما 
  . »فَعَلْت ِبُكم

َوَل مالّك َجّباٌر َحَجًرا َآَحجِر طاحون َعظيمٍة وَتنا21
هكذا ُترمى باِبُل الَعظيمُة «: وَرماُه في البحِر وقاَل

َلْن ُيسَمَع فيِك 22. ِبُعنٍف، وَلْن ُتوَجَد مْن َبعُد أبًدا
أصواُت الُمَغنِّيَن وأنغاُم القيثاَرِة والِمزماِر والبوِق، 

اَنت ِصناَعُتُه، وَلْن وَلْن ُيوَجَد فيِك صاِنـٌع، أّيا آ
وَلْن ُيسَمَع فيِك 23ُيسَمَع فيِك صوُت الطـاحوِن، 

صوُت َعريس وَعروس، ألنَّ ُتّجاَرِك آانوا ُعظماَء 
  . األرِض وِسْحَرِك أَضلَّ َجميَع اُألَمِم

وفيها شوِهَد َدُم األنِبـياِء والِقدِّيسيَن وجميُع الذيَن 24
  . »َسَقطوا َقتلى في األرِض

  ١٩ الفصل
وَسِمعُت َبعَد ذِلَك َصوًتا َعظيًما آأنَُّه صوُت ١

إللِهنا ! َهلِّلويا«: ُجمهوٍر آبـيٍر في السَّماِء َيقوُل
داَن . أحكاُمُه َحقٌّ وَعْدّل2. الخالُص والَمجُد والُقوَُّة

الّزاِنـَيَة الَعظيَمَة التي أفَسَدِت األرَض ِبَدعاَرِتها، 
! َهلِّلويا«: وقالوا ثاِنـَيًة3. »ِدِهنَتَقَم ِمنها ِلَدِم ِعبا وا

فرَآَع الشُّيوُخ 4. »ُدخاُنها َيتصاَعُد أَبَد الدُّهوِر
األرَبعُة والعشروَن والكائناُت الحيَُّة األربعُة 

! آميَن«: وَسجدوا ِهللا الجاِلِس على الَعرِش وقالوا
  »!َهلِّلويا

  عرس الحمل
َسبِّحوا إلَهنا، يا «: صوّت َيقوُلوخَرَج ِمَن الَعرِش 5

ُثمَّ 6. »جميَع ِعباِدِه والذيَن َيخافوَنُه ِمْن ِصغاٍر وآباٍر
َسِمعُت ما ُيشِبُه صوَت ُجمهوٍر آبـيٍر أو َهديَر ِمياٍه 

الُمْلُك ! َهلِّلويا«: َغزيَرٍة أو َهزيَم َرعٍد َشديٍد َيقوُل
وْلُنَمجِّْدُه ألنَّ ! ِهـْجِلَنفَرْح وَنبَت7! ِللرَّبِّ إلِهنا الَقديِر

ُعرَس الَحَمِل جاَء َوقُتُه، وَتَزيََّنت َعروُسُه 
. »وُأعِطَيت أْن َتلَبَس الَكتـاَن األبـَيَض النـاِصَع8

  . والَكتـان هَو أعماُل الِقدِّيسيَن الّصاِلَحُة
َهنيًئا ِللَمدُعوِّيَن إلى : أآُتْب«: ُثمَّ قاَل ِلـَي المالُك9

هِذِه ِهَي أقواُل «: وقاَل أيًضا» !ِس الَحَمِلَوليمِة ُعر
  . »اِهللا الّصاِدَقُة

ال «: رَتميُت على َقَدميِه ألسُجَد َله، فقاَل لي فا10
أنا َعبٌد ِمثُلَك وِمثُل إخَوِتَك الذيَن ِعنَدُهم َشهاَدُة ! َتفَعْل
ألنَّ َشهاَدَة َيسوَع ِهـَي ُروُح ! سُجْد ِهللا فا. َيسوَع
  . »النُّبوَءِة

  راآب الفرس األبـيض
فرَأيُت السَّماَء َمفتوَحًة، وإذا فَرّس أبـَيُض وعَليِه 11

راِآّب ُيدعى األميَن والّصاِدَق، َيحُكُم وُيحاِرُب 
َعيناُه َآَلهيِب ناٍر وعلى رْأِسِه ِتـيجاٌن 12. ِبالَعدِل

. ُفُه أَحٌد ِسواُهسٌم مكتوّب ال َيعِر َآثيرٌة وعَليِه ا
  . سُمُه َآِلَمُة اِهللا وهَو َيلَبُس َثوًبا َمغموًسا ِبالدَِّم، وا13

وآاَنت َتتَبُعُه على َخيل ِبـيض ُجنوُد السَّماِء ١٤
وَيخُرُج ِمْن َفِمِه َسيّف 15الِبسيَن َآتـاًنا أبـيَض َنِقـّيا، 

 َمسنوٌن ِلـَيضِرَب ِبه اُألَمَم، فَيرعاُهم ِبَعًصا ِمْن
َحديٍد، وَيدوس في ِمعَصَرِة َخمِر َنقَمِة َغَضِب اِهللا 

: وآاَن اسٌم َمكتوًبا على ِرداِئِه وَفخِذِه16. الَقديِر
  . »َمِلُك الُملوِك وَربُّ األرباِب«

ورأيُت مالًآا واِقًفا في الشَّمِس َيصيُح ِصياًحا 17
: عاِلـًيا ِبجميِع الطُّيوِر التي َتطيُر في َوَسِط السَّماِء

ِلَتْأُآلي 18جَتِمعي في َوليَمِة اِهللا الُكبرى،  َتعاَلي ا«
ُلحوَم الُملوِك وُلحوَم القاَدِة وُلحوَم األبطاِل وُلحوَم 

الَخيِل وُفرساِنها وُلحوَم جميِع البَشِر َعبـيًدا 
  »!وأحراًرا، ِصغاًرا وِآباًرا

ورَأيُت الَوحَش وُملوَك األرِض وُجيوَشُهم 19
فَوَقَع الَوحُش 20 ِلـُيقاِتلوا الفاِرَس وَجيَشُه، َيَتَجمَّعوَن

في األسِر مَع النَِّبـيِّ الَكّذاِب الذي َعِمَل الَعجاِئَب في 
ُحضوِر الَوحِش وأَضلَّ الذيَن نالوا ِسَمَة الَوحِش 

وألَقوا الَوحَش والنَِّبـيَّ . والذيَن َسَجدوا ِلُصوَرِته
ي ُبَحيرٍة ِمْن ناِر الَكّذاَب وُهما على َقيِد الحياِة ف

وهَلَك الباقوَن ِبالسَّيِف الخاِرِج 21. الِكبريِت الُملَتِهِب
  . ِمْن َفِم الفاِرِس، فَشِبَعت جميُع الطُّيوِر ِمْن ُلحوِمِهم

  األلف سنة
  ٢٠الفصل 

ُثمَّ َرأيُت مالًآا ناِزًال ِمَن السَّماِء َيحِمُل ِبـَيِدِه ِمفتاَح ١
فأمَسَك التِّـنِّيَن، ِتلَك الحيََّة 2. هاِوَيِة وِسلِسَلًة َعظيمًةال

الَقديمَة، أي إبليَس أِو الشَّيطاَن، وقيََّدُه أللِف سَنٍة 
وَرماُه في الهاِوَيِة وأقَفَلها عَليِه وَخَتَمها، فال ُيَضلُِّل 3

 اُألَمَم َبعُد، حتى َتِتمَّ األلُف السنِة، وال ُبدَّ ِمْن إطالِقِه
  . َبعَد ذِلَك ِلَوقٍت َقليل

ورَأيُت ُعروًشا جَلَس عَليها الذيَن ُأعطوا ُسلَطَة 4
ورَأيُت ُنفوَس الذيَن َسَقطوا َقتلى في َسبـيِل . الَقضاِء

الشَّهاَدِة ِلـَيسوَع َوَسبـيِل َآِلَمِة اِهللا والذيَن ما َسَجدوا 
ِللَوحِش وال ِلصوَرِتِه وما نالوا على ِجباِهِهم أو 

أيديِهم ِسَمَة الَوحِش، فعاشوا وَمَلكوا مَع الَمسيِح ألَف 
أمَّا َبِقـيَُّة األمواِت فال َيعيشوَن َقبَل أْن َتِتمَّ 5. سَنٍة

ُمباَرّك 6. هِذِه ِهـَي القياَمُة األولى. األلُف السَّنِة
وُمَقدَّّس َمْن آاَن َله َنصيّب في القياَمِة األولى، فال 

ثـاني عَليِهم، َبْل يكونوَن َآهَنَة اِهللا ُسلطاَن ِللَموِت ال
  . والَمسيِح وَيمِلكوَن مَعُه ألَف سَنٍة

  سقوط إبليس
ومتى َتمَِّت األلُف السَّنِة، ُيطَلُق الشَّيطاُن ِمْن 7

فَيخُرُج ِلـُيَضلَِّل اُألَمَم التي في َزوايا 8سجِنِه، 
، فَيجَمُعُهم األرِض األربِع، أي جوَج وماجوَج
فَصِعدوا على 9. ِللِقتاِل، وَعَدُدُهم عَدُد َرمِل البحِر

َوجِه األرِض وأحاطوا ِبُمعسَكِر الِقدِّيسيَن وِبالمدينِة 
وُألِقـَي 10. الَمحبوَبِة، فَنَزَلْت ناٌر ِمَن السَّماِء فأَآَلْتُهم

إبليُس الذي َضلََّلُهم في ُبحيَرِة النـاِر والِكبريِت، 
آاَن الَوحُش والنَِّبـيُّ الَكّذاُب، ِلـيَتعذَّبوا ُآلُُّهم َحيُث 

  . نهاًرا وَليًال إلى أَبِد الدُّهوِر
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   صفحة ١٥  من أصل١٣صفحة رقم  

  يوم الدينونة
ُثمَّ رَأيُت َعرًشا أبـيَض َعظيًما، ورَأيُت الجاِلَس 11

عَليِه، وهَو الذي َهَرَبْت ِمْن أمام َوجِهِه األرُض 
ورَأيُت األمواَت 12. ِقـَي لُهما أَثٌروالسماُء وما َب

نَفَتحِت  وا. ِآباًرا َوصغاًرا واِقفيَن أماَم الَعرِش
نَفَتَح ِآتاّب آَخُر هَو ِآتاُب الحياِة،  الُكُتُب، ُثمَّ ا

وُعوِقَب األمواُت ِمثَلما في الُكُتِب، ُآلُّ واِحٍد 
َف وَقَذَف البحُر األمواَت الذيَن فيِه، وَقَذ13. بأعماِلِه

. الموُت وَمثوى األمواِت ما فيِهما ِمَن األمواِت
وُألِقـَي الموُت وَمثوى 14. َفُعوِقَب ُآلُّ واِحٍد ِبأعماِلِه

اَألمواِت في ُبَحيَرِة النـاِر، وهِذِه الُبَحيرُة ِهـَي الموُت 
سُمُه َغيَر موجوٍد في  وُآلُّ َمْن آاَن ا15. الثـاني

  . َحيَرِة النـارِآتاِب الحياِة ُألِقـَي في ُب

  السماء الجديدة واألرض الجديدة
  ٢١الفصل 

ُثمَّ رَأيُت َسماًء َجديدًة وأرًضا َجديدًة، ألنَّ السَّماَء ١
اُألولى واألرَض األولى زاَلتا، وما َبِقـَي ِللبحِر 

َسَة، ُأوُرشليَم وأنا يوحنَّا رَأيُت المدينَة الُمَقد2َُّوجوٌد، 
الَجديدَة، ناِزَلًة ِمَن السَّماِء ِمْن ِعنِد اِهللا، َآَعروس 

وَسِمعُت َصوًتا 3. سَتَعدَّْت ِللقاِء َعريِسها َتَزيََّنْت وا
ها هَو َمسِكُن اِهللا «: َعظيًما ِمَن الَعرِش َيقوُل

اُهللا َنفُسُه . َيسُكُن مَعُهم ويكونوَن َله ُشعوًبا: والنـاِس
َيمَسُح ُآلَّ َدمَعٍة َتسيُل ِمْن 4ُهم ويكوُن لُهم إلًها، َمَع

ال َيبقى َموّت وال ُحزٌن وال ُصراٌخ وال . ُعيوِنِهم
  . »وَجٌع، ألنَّ األشياَء الَقديمَة زاَلت

ها أنا أجَعُل ُآلَّ شيٍء «: وقاَل الجاِلُس على الَعرِش5
 هذا الكالُم ِصدٌق: أآُتْب«: ُثمَّ قاَل لي» !َجديًدا
أنا األِلُف والياُء، ! َتمَّ ُآلُّ شيٍء«: وقاَل لي6. »وَحقٌّ

أنا ُأعطي الَعطشاَن ِمْن َينبوِع ماِء . الَبداَءُة والنِّهاَيُة
َمْن َغَلَب َيِرُث ُآلَّ هذا، وأآوُن َله 7. الحياِة َمّجاًنا

أّما الُجَبناُء وَغيُر الُمْؤِمنيَن 8. بًنا إلًها ويكوُن ِلـَي ا
 والَقَتلُة والُفّجاُر والسَّحَرُة وَعَبَدُة األوثاِن واألوغاُد

والَكذَبُة جميًعا، فَنصيُبُهم في الُبَحيَرِة الُملَتِهَبِة ِبالنـاِر 
  . »هذا هَو الموُت الثـاني. والِكبريِت

  أورشليم الجديدة
الُكؤوُس وجاَءني أحُد المالِئَكِة السَّبعِة الذيَن مَعُهُم 9

: السَّبُع الُممَتِلَئُة ِبالنََّكباِت السَّبِع األخيَرِة وقاَل لي
فَحَمَلني 10. »مرَأَة الَحَمِل َتعاَل فُأرَيَك العروَس ا«

ِبالرُّوِح إلى جَبل َعظيٍم شاِهق وأراني أوُرشليَم 
المدينَة الُمَقدََّسَة ناِزَلًة ِمَن السَّماِء ِمْن ِعنِد اِهللا، 

وآاَنت َتتألُأل َآَحَجٍر َآريٍم .  هاَلُة َمجِد اِهللاوعَليها11
ولها ُسوٌر 12ناِدٍر ُيشِبُه الَيْشَب الَنِقـيَّ َآالبلَّوِر، 

ثنا  ثنا عَشَر باًبا وعلى األبواِب ا َعظيٌم شاِمـٌخ َله ا
عَشَر َمالًآا وأسماٌء مكتوبٌة ِهـَي أسماُء عشاِئِر َبني 

َن الشَّرِق ثالَثُة أبواٍب، ِم13: ِإسرائيَل االثَني عَشَر
وِمَن الشِّماِل ثالثُة أبواٍب، وِمَن الَجنوِب ثالثُة 

وآاَن ُسوُر 14. َأبواٍب، وِمَن الَغرِب ثالثُة َأبواٍب

ثَني عَشَر أساًسا، على ُآلِّ واحٍد  المدينِة قاِئًما على ا
  . سٌم ِمَن أسماِء ُرُسِل الَحَمِل االثَنْي عَشَر ِمنها ا

 المالُك الذي ُيخاِطُبني ُيمِسُك َقَصَبًة ِمَن وآاَن15
. الذََّهِب ِلـَيقيَس ِبها المدينَة وأبواَبها وُسوَرها

َفقاَسها . والمدينُة ُمَربََّعٌة، طوُلها ُيساوي َعرَضها16
ِبالَقَصَبِة، فإذا ِهـَي ألّف وَخمُس مئِة ميل، َيَتساوى 

اَس ُسوَرها ُثمَّ ق17. فيها الّطوُل والَعرُض والُعلوُّ
فإذا هَو ِمئٌة وأربٌع وأربعوَن ِذراًعا ِبطوِل ِذراِع 

وآاَن السُّوُر َمبِنـّيا 18. سَتعَمَلُه المالُك اإلنساِن آما ا
ِبالَيْشِب، والمدينُة ِبالَذَهِب الخاِلِص آأنَُّه الزُّجاُج 

  . النَِّقـيُّ
وآاَنت أساساُت ُسوِر المدينِة ُمَرصََّعًة ِبجميِع 19 
فاألساُس األوَُّل َيْشّب، والثـاني . واِع الجواِهِرأن

ياقوّت أزَرُق، والثـاِلُث َعقيٌق أبـَيُض، والّراِبـــُع 
  ُزُمرٌُّد،

والخاِمُس َعقيٌق قاِتٌم، والّساِدُس َعقيٌق أحَمُر، 20
والّساِبــــُع َزبرَجٌد، والثـاِمُن َجْزٌع، والتـاِسُع ياقوّت 

 أخَضُر، والحادي عَشَر أصَفُر، والعاِشُر َعقيٌق
وآاَنِت األبواُب 21. َفيروٌز، والثـاني عَشَر َجَمْشٌت

. ثنَتي َعْشَرَة ُلؤُلؤًة، ُآلُّ باٍب ِمنها ُلؤُلؤٌة االثنا عَشَر ا
  . وساحُة المدينِة ِمْن ذَهٍب خاِلص َشفـاٍف آالُزجاِج

 في المدينِة، ألنَّ الرَّبَّ اإللَه ¸وما رَأيُت َهيَكًال 22
والمدينُة ال َتحتاُج إلى 23. الَقديَر والَحَمَل ُهما َهيَكُلها

ُنوِر الشَّمِس والَقمِر، ألنَّ َمجَد اِهللا ُينيُرها والَحَمَل 
سَتمشي اُألَمُم في ُنوِرها، وَيحِمُل 24. هَو ِمصباُحها

ال ُتغَلُق أبواُبها 25. ُملوُك األرِض َمجَدُهم إَليها
وَيجيئوَن إَليها 26.  ليَل فيهاَطواَل اليوِم، ألنَُّه ال

وال َيدُخُلها شيٌء َنِجّس، 27ِبَمجِد اُألَمِم وَآراَمِتها، 
وال الذيَن َيعَملوَن الَقباِئـَح ويفَتُروَن الَكِذَب، َبِل الذيَن 

  . أسماُؤُهم مكتوَبٌة في ِآتاِب الحياِة، ِآتاِب الَحَمِل
  ٢٢الفصل 

صاِفـًيا َآالبلَّوِر َينَبُع ُثمَّ أراني المالُك َنهَر الحياِة ١
وَيجري في َوسِط ساحِة 2 ¸ِمْن َعرِش اِهللا والَحَمِل

المدينِة وعلى َضفََّتْيِه َشَجَرُة الحياِة ُتثِمُر اثَنَتي َعْشَرَة 
ال َلْعَن 3. مرًَّة، ُآلَّ َشهٍر َمرًَّة، وَتشفي ِبَوَرِقها اُألَمَم

ُم في المدينِة، َعرُش اِهللا والَحَمِل َيقو. َبعَد اليوِم
سُمُه  وُيشاِهدوَن وجَهُه، ويكوُن ا4فَيسُجُد َله ِعباُدُه 
ال ليَل ُهناَك، فال َيحتاجوَن إلى 5. على ِجباِهِهم

َضوِء ِمصباٍح أو َشمس، ألنَّ الرَّبَّ اإللَه يكوُن 
  . ُنوَرُهم، وُهم سَيمِلكوَن إلى أَبِد الدُّهوِر

  مجيء يسوع المسيح
هذا الكالُم ِصدٌق وَحقٌّ والرَّبُّ «: وقاَل ِلـَي المالُك6

اإللُه الذي ُيوحي إلى األنِبـياِء أرَسَل مالَآُه ِلـيكِشَف 
ها أنا آٍت 7. ِلِعباِدِه ما ال ُبدَّ ِمْن ُحدوِثِه عاِجًال

َهنيًئا ِلَمْن َيعَمُل ِباألقواِل النََّبِويَِّة في هذا . َسريًعا
  . »تاِبالِك
ولمَّا . وأنا يوحنَّا، َسِمعُت ورَأيُت هِذِه األشياَء8

َسِمعُتها ورَأيُتها، وَقعُت على َقَدَمي المالِك الذي 
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أنا ! ال َتفَعْل«: فقاَل لي9َجَعلني أراها ألسُجَد َله، 
َعبٌد ِمثُلَك وِمثُل إخَوِتَك األنبـياِء وجميِع الذيَن 

: وقاَل لي10. »سُجْد ِهللا  فا.َيعَملوَن ِبكالِم هذا الِكتاِب
ال َتكُتْم آالَم النُُّبوَءِة في هذا الِكتاِب، ألنَّ الَوقَت «

َمْن آاَن ظاِلًما َفْلُيداِوْم على الظُّلِم، وَمْن 11. َقريّب
آاَن َنِجًسا َفلَيبَق في َنجاَسِتِه، وَمْن آاَن صاِلًحا 

َفلَيبَق في َفلُيداِوْم على الصَّالَح، وَمْن آاَن ِقدِّيًسا 
  . »َقداَسِتِه

ها أنا آٍت َسريًعا وَمعي الَجزاُء الذي ُأجازي ِبه 12
أنا األِلُف والياُء، واألوَُّل 13. ُآلَّ واحٍد ِبأعماِلِه

  . »واآلِخُر، والَبداَءُة والِنهاَيُة
َهنيًئا ِلَمْن َيغِسلوَن ُحَلَلُهم ِلـيكوَن لُهم ُسلطاٌن على 14

أمَّا 15. َيدُخلوا المدينَة ِمْن أبواِبهاَشجَرِة الحياِة، وِلـ
الذيَن في خاِرِج المدينِة، فَهُؤالِء ُهُم الِكالُب 

والسََّحَرُة والُفّجاُر والَقَتَلُة وَعَبَدُة األوثاِن وُآلُّ َمْن 
  . َيكِذُب وُيِحبُّ الَكِذَب

أنا َيسوُع أرَسْلُت إَليُكم مالآي ِلـَيشَهَد ِبهِذِه 16«
أنا َآوَآُب . أنا َأصُل داوَد وَنسُله. لكناِئِساُألموِر في ا
  . »الصُّبِح الُمنيُر

َمْن َسِمَع » !تعاَل«: َيقوُل الرُّوُح والَعروُس17
  »!تعاَل«: َفْلَيُقْل

َمْن آاَن َعطشاًنا َفْليْأِت، وَمْن شاَء فليأُخْذ ماَء الحياِة 
  . َمّجاًنا

  الخاتمة
لَّ َمْن َيسَمُع األقواَل النََّبِويََّة في هذا وأنا ُأنِذُر ُآ18

الِكتاِب أْن ال َيزيَد عَليها َحرًفا، وإالَّ زاَدُه اُهللا ِمَن 
وَمْن َحَذَف 19. النََّكباِت الَموصوَفِة في هذا الِكتاِب

َحرًفا ِمَن األقواِل النََّبِويَِّة في هذا الِكتاِب، َحَذَف اُهللا 
 الحياِة وِمَن المدينِة الُمَقدََّسِة، وُهما َنصيَبُه ِمْن َشَجَرِة

َيقوُل الشـاِهُد 20. اللَّتاِن جاَء َوْصُفُهما في هذا الِكتاِب
َتعاَل، . آمين» !َنعم، أنا آٍت سريًعا«: ِبهِذِه اُألموِر

  . أيُّها الرَّبُّ َيسوُع
  . فلتُكن ِنعَمُة الرَّبِّ َيسوَع َمعُكم أجَمعيَن21
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