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يَا ْؤ� الرُّ
كتاب الّرْؤيا ظّهرو هللا ليوحنّا في آخر القرن األّول. الوقت آذاكا الكنيسة كانت تعيش في اضطهاد كبير وهو كان منفي في جزيرة بطمس.
أكثر حاجة رّكز عليها الكاتب هي إنّو يشّجع الّي يقروا الكتاب ويملى قلوبهم بالّرجاء ويأّكد عليهم إنّهم يثبتوا في وقت العذاب واإلضطهاد. أكبر

(14-5:1( والمخطوطات والعلّوش )11-4:1جزء مالكتاب هو مجموعة متاع رْؤى وإعالنات جات في لوغة رمزيّة كيف: العرش متاع هللا )
(، وتفريغ الّسبعة كيسان الّي يوّري الحكم القوي متاع11:19 - 8:6(. النّفخان في الّسبعة أبواق )8:5 - 6:1يوّروا قّوة هللا. حالّن الخواتم الّسبعة )

هللا على العالم. رغملّي النّاس يختلفوا في فهمان التّفاصيل متاع الكتاب، الموضوع الّرئيسي واضح: المسيح باش ينتصر في اإلخر على أعداءو
الكل، بما فيهم الّشيطان، وبش يجازي عبادو الّصادقين بالبركات متاع السماء الجديدة واألرض الجديدة وقتلّي اإلنتصار متاعو يكمل.

َمة قَد� الم�

ِشف�َها ِكب�عَث� 1  ، ِوك� لَى ق�ِريب� تَاُعو الَحاَجات� الِّي الَِزم� ت�ِصير� ع� ي ِللُخدَّام� م� َطاَها هللا� ل�يَُسوع� الَمِسيح� بَاش� ي�َوّرِ يَا الِّي ع� ْؤ� َهاِذي ِهَي الرُّ

تَاُعو يُوَحنَّا،  تَاُعو ِللَخاِدم� م� َهاِدة� يَُسوع� الَمِسيح� الِّي َشاف�َها الُكل�َها.  2الَمالَك� م� لَى ِكل�ِمة� هللا� ِوش� ِهد� ع� ة ِليه� الِّي يَق�َرى ك�الَم� النُّبُوَءة 3الِّي ش� َصحَّ

. لَى َخاِطر� الَوق�ت� ق�ُرب� تُوب� فِيَها ع� عُوَها ِوي�ِطيعُوا الَمك� م� ة ِليُهم� الِّي يِس� َصحَّ ، و� قُدَّام� النَّاس�

1
السَّالَم� ِللَكنَايِس� السَّب�عَة

َواح� السَّب�عَة 4 ِماألَر� ، و� ا ِولِّي َكان� ُموُجود� ِولِّي ُهَو َجاي� ِليُكم� ِمن� ِعن�د� الُموُجود� تَوَّ ِمن� يُوَحنَّا ِللَكنَايِس� السَّب�عَة الِّي فِي َمن�ِطق�ة� أَِسيَّة. النِّع�َمة ِوالسَّالَم� ع�

ُشو،  و، 5الِّي قُدَّام� َعر� نَا ِمن� ذ�نُوب�نَا ب�دَمُّ ر� َحّرِ . الِّي َحبّ�نَا و� ض� تَاع� األَر� َمِلك� الُملُوك� م� ل� ِمن� قَام� ِمن� بِين� الُموتَى و� ِمن� يَُسوع� الَمِسيح� الشَّاِهد� األَِمين� أَّوِ و�

6 . د� ِوالسُّل�َطة ِليه� ِلَألَبَد�. آِمين� ان� هلل� بُوه�، الَمج� تَاع� ُكهَّ ل�َكة م� َمل� ِمنَّا َمم� ِوع�

7 ! َحاب� َع الس� َهاو� َجاي� م�

بَاش� ت�ُشوفُو ُكل� ِعين�

، ح� م� بُوه� ِبالرُّ َحتَّى الِّي َضر�

ِليه�. ح� ع� ض� الُكل�َها، ت�نَّوِ ُروَشات� األَر� ع�

. ، آِمين� إِي ن�عَم�

ء. 8   لَى ُكل� َشي� ا ِولِّي َكان� ُموُجود� ِولِّي ُهَو َجاي� القَاِدر� ع� « الُموُجود� تَوَّ ب� اإِلالَه�: »آنَا األَِلف� ِواليَاء� ي�قُول� الرَّ

يَا ْؤ� ِكيفَاش� ب�َدات� الرُّ

َهاِدة� يَُسوع�، 9 لَى َخاِطر� ِكل�ِمة� هللا� ِوش� ُمس� ع� َها بَط� م� ، ُكن�ت� فِي الَجِزيَرة الِّي إِس� ب�ر� فِي يَُسوع� نَة ِوال�َملَُكوت� ِوالصَّ ِريكُّم� فِي الِمح� آنَا يُوَحنَّا، ُخوُكم� ِوش�

َرايَا، ق�ِوي ِكيف� ُصوت� البُوق�  10 َمع�ت� ُصوت� و� ، يَاِخي س� ب� وح� فِي يُوم� الرَّ أَب�ع�ثُو ِللسَّب�عَة 11ُكن�ت� فِي الرُّ تَاب� و� ء الِّي ت�ُشوفُو فِي ك� تِب� الشَّي� : »إِك� ي�قُول�

دُِكيَّةَ.« الَو� فِيالَدَل�ف�يَةَ و� ِدس� و� َسار� ثِيَاتِيَرا و� غاُمَس و� بَر� نَةَ و� ِسِمير� : أَفَُسس� و� َكنَايِس� َهاذُم�
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، يَاِخي ُشف�ت� َسب�عَة ف�نَاَرات� ذ�َهب�  12 ُكون� الِّي ي�َكلِّم� فِيَّ َزام� 13  ت�لَفِّّت� بَاش� ن�ُشوف� ش� م� بِح� ِمت�َحّزِ ِويلَة، و� ، الَبِس� ِجبَّة ط� ب�ن� اإِلن�َسان� ِ بِه� إل� دَاي�ِرين� ب�َواِحد� يِش�

لَى ِسد�ُرو،  لَة،  14ذ�َهب� ع� ِعينِيه� ِكيف� النَّار� الشَّاع� ، و� َراُسو ب�يُض� ِكيف� الصُّوف� األَب�يِض� ِوالَّ الثِّل�ج� َشع�ُرو و� ن� فِي 15  و� َسّخِ ِليه� ِكيف� الن�َحاس� الِّي م� ِرج� و�

تَاع� الَماء.  ُصوتُو ِكيف� الصُّوت� الق�ِوي م� ، و� قُول� َمص� ُهو ِكيف� 16  النَّار� و� ِوج� ، و� تِين� ير� و ِسيف� َماِضي ِمالّشِ َخاِرج� ِمن� فُمُّ ، و� فِي يِدُّو الي�ِمين� َسب�عَة ن�ُجوم� و�

. َماء� س� فِي قَل�ب� الس� الشَّم�

  17  ، ر� ل� ِواإِلّخِ ، آنَا األُّوِ : »َما ت�َخافِش� قَال� ِليَّ يِدُّو الي�ِمين� و� ، َحط� ع� ت� قُدَّام� َساقِيه� ِكيف� الِميت� َوق�تِلِّي ُشف�تُو ُطح�  18و�
َهانِي َحي� ، و� ! ُكن�ت� ِميت� آنَا الَحي�

يَة.  فَاتِح� الُموت� ِوالَهاو� .  19ِلَألَبَد�. ِعن�ِدي م� ا، ِولِّي بَاش� يَاقَع� بَع�د� الَحاَجات� َهاذُم� تِب� الِّي ُشف�تُو، ِولِّي ت�ُشوف� فِيه� تَوَّ االَ إِك� لَى السَّب�عَة ن�ُجوم� 20إِمَّ آَما َكانِك� ع�

، ِوالسَّب�عَة ف�نَاَرات� ُهوَما السَّب�عَة تَاع� السَّب�عَة َكنَايِس� الَي�َكة م� ، َراُهم� السَّب�عَة ن�ُجوم� ُهوَما الم� ي الي�ِمين� ِوالسَّب�عَة ف�نَاَرات� ذ�َهب� الِّي ت�ُشوف� فِيُهم� فِي يِدِّ

». َكنَايِس�

َفَُسس� َواب� َأْل� الج�

 1  : ِشي َما بِينَات� السَّب�عَة ف�نَاَرات� ذ�َهب� يِم� : "َهاذَا آش� ي�قُول� الِّي َشاد� فِي يِدُّو الي�ِمين� السَّب�عَة ن�ُجوم� و� تَاع� أَفَُسس� تِب� ل�َمالَك� الَكنِيَسة م� آنَا 2»إِك�

ُهم� ُرُسل� َواح� ا فِي ر� يو� ب�ت� الِّي ي�َسّمِ َجّرِ ، و� لُوا فِي الشَّر� ل�ش� النَّاس� الِّي يَع�م� نَع�ِرف� الِّي إِن�ِت َما تِت�َحّمِ ، و� َصب�ِرك� تَع�بِك� و� َماِلك� و� نَع�ِرف� أَع�

ذ�بُوا.  فِق�ت� بِيُهم� الِّي ُهوَما يِك� ، و� ش� ُرُسل� ُهوَما َما ُهم� تِش�  3و� َما َسلِّم� ِمي و� لَى َخاِطر� إِس� َشة، َجاِهد�ت� ع� ت� بَر� بَر� إِن�ِت ص�
آَما ن�لُوِمك� الِّي َما َعاِدش� ت�ِحب� 4

 . ل� تَاِعك� 5ِكيف� َما ُكن�ت� ت�ِحب� فِي األُّوِ نَاَرة م� ، َما َكانِش� َرانِي ن�ِجيك� ِون�قَلِّع� الم� ل� َماِلك� الِّي ُكن�ت� تَع�ِمل� فِيُهم� فِي األُّوِ َع� ِجع� أل� أَر� تُوب� و� ت� و� ر� ِوين� ُطح� اذَّّكِ

 . َها. 6ِمن� ب�الَِصت�َها، إذَا َكان� َما ت�تُوبِش� ِره� تَاع� النِّقُوالَِويِّين� ِكيف� َما آنَا نَك� َره� الع�َمايِل� م� َمل�ت�َها ِهَي انِّك� تَك� يَة الِّي ع� آَما الَحاَجة البَاه�

2

ِرة� الَحيَاة� الِّي فِي َجنِّة� هللا�."« 7   : الِّي يِغ�ِلب� بَاش� ن�َخلِّيه� يَاُكل� ِمن� َشج� وح� ِللَكنَايِس� ، آش� ي�قُول� الرُّ َمع� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين� َخلِّيه� يِس�

نَة ِمير� َواب� ِلس� الج�

َجع� ِللَحيَاة�:  8   ، الِّي َمات� ِور� ر� ل� ِواإِلّخِ نَة: "َهاذَا الِّي ي�قُولُو األُّوِ ِمير� تَاع� َكنِيِسة� س� تِب� ِللَمالَك� م� إِك� ِملِّي إِن�ِت 9»و� ، َرغ� تَاِعك� نَة ِوالفَق�ر� م� آنَا نَع�ِرف� الِمح�

 . يَطان� َمع� الّشِ ش� ي�ُهود�، آَما َراُهم� َمج� ُهوَما َما ُهم� ِليك� الِّي يِن�د�َعاو� الِّي ُهوَما ي�ُهود� و� ء الِّي يِت�بَلُّوا بِيه� ع� نَع�ِرف� الشَّي� نِي. و� َما ت�َخافِش� ِمالع�ذَاب� الِّي 10  غ�

آنَا نَع�ِطيك� تَاج� ، و� . ُكون� أَِمين� َحتَّى ِللُموت� َرة أَيَّام� بِش� تِت�عَذّ�بُوا َعش� ، و� ب�ُكم� َماَعة ِمن�ُكم� فِي الَحب�س� بَاش� ي�َجرَّ ! َراُهو ب�ِليس� بَاش� ي�ُحط� ج� َمع� ، إِس� َجايِك�

الَحيَاة�.

وش� الُموت� الثَّانِي."« 11 ، الِّي يِغ�ِلب� َما ي�ُضرُّ وح� ِللَكنَايِس� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�
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َغاُمس� َواب� ل�بَر� الج�

12  : تِين� ير� يف� الَماِضي ِمالّشِ ء الِّي ي�قُولُو ُمولَى الّسِ : "َهاذَا ُهَو الشَّي� َغاُمس� تَاع� َكنِيِسة� بَر� تِب� ِللَمالَك� م� إِك� ش� 13»و� . ِوين� العَر� ُكن� آنَا نَع�ِرف� ِوين� تُس�

ُكن� تَاِعي أَن�تِيبَاس� َما بِينَات�ُكم� ِوين� يُس� تِش� إِيَمانِك� بِيَّ َحتَّى فِي الن�َهاَرات� الِّي ِتق�تَل� فِيُهم� الشَّاِهد� األَِمين� م� َما ن�َكر� ِمي و� ِحيح� فِي إِس� يت� ص� . َشدِّ يَطان� تَاع� الّشِ م�

 . يَطان� لُوا 14  الّشِ لُوا ِكيَاك� ص� َرائِيل� يُح� تَاع� بَل�عَام� الِّي َعلِّم� بَاالَق� ِكيفَاش� ي�َخلِّي بَنِي إِس� ُكون� ي�تَبّ�عُوا فِي التَّع�ِليم� م� ِرك� ِعن�ِدك� ش� لَى َخاط� آَما َرانِي ن�لُوِمك� ع�

نُوا،  يَز� نَب� و� لَة الِّي ي�قَدّ�ُموا فِيَها ِللص� .  15ِمالَماك� تَاع� النِّقُوالَِويِّين� ُكون� ي�تَبّ�عُوا فِي التَّع�ِليم� م� إِن�ِت َزادَا ِعن�ِدك� ش� االَ تُوب� ِوالَّ َرانِي ن�ِجيك� فِيَسع� بَاش� 16و� إِمَّ

ي. يف� الِّي فِي فُّمِ ن�َحاِرب�ُهم� بِالّسِ

م� 17   َرة ِبيَضة َمن�قُوش� فِيَها إِس� بِش� نَع�ِطيه� َحج� ُخبِّي و� َويَّة ِمالَمن� الم� وح� ِللَكنَايِس� الِّي يِغ�ِلب� بَاش� نَع�ِطيه� ش� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس�  الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�

فُو َكان� الِّي تِع�َطالُو."« ِديد� َما يَع�ر� ج�

َواب� ل�ثِيَاتِيَرا الج�

ِحي:  18   َساقِيه� ِكيف� الن�َحاس� الِمر� لَة و� تَاع� َكنِيِسة� ثِيَاتِيَرا: "َهاذَا آش� ي�قُول� إِب�ن� هللا� الِّي ِعينِيه� ِكيف� النَّار� الشَّاع� تِب� ِللَمالَك� م� إِك� َماِلك� 19»و� آنَا نَع�ِرف� أَع�

َماِلك� األُوالَنِيَّة.  ثِر� ِمن� أَع� َرة أَك� َماِلك� اإِلّخ� إِنُّو أَع� ، و� َصب�ِرك� تِك� و� ِخد�م� إِيَمانِك� و� َحبّ�تِك� و� َرا إِيَزابِيل� الِّي تِدَِّعي 20  ِوم� ِرك� ت�َخلِّي فِي الم� لَى َخاط� آَما ن�لُوِمك� ع�

 . نَب� قَد�َمة ِللص� لَة الم� لُوا ِمالَماك� يَاك� نُوا و� تَاِعي ِوت�غُر� فِيُهم� بَاش� يَز� لَى 21الِّي ِهَي نَبِيَّة ت�عَلِّم� فِي الُخدَّام� م� ِطيت�َها ُمدَّة بَاش� اتُّوب� آَما ِهَي َما ت�ِحبِّش� اتُّوب� ع� ِوع�

َها.  تَاع� نَى م� .  22الز� َمايِل�ُهم� لَى ع� بِيَرة، إِذَا َكان� َما ي�تُوبُوش� ع� نَة ك� عَاَها فِي ِمح� نُوا م� ِمي الِّي يَز� نَر� ، و� ش� ِريَضة فِي الفَر�  َهاذَاَكا ع�الَش� بَاش� ن�َرقِّد�َها م�

لَى قَد� فِع�لُو.  23 نَع�ِطي ل�ُكل� َواِحد� فِيُكم� ع� الَد�َها، ِوالَكنَايِس� الُكل�َها بَاش� تَع�ِرف� الِّي آنَا ُهَو الِّي نَع�ِرف� األَف�َكار� ِوالق�لُوب� و� نُق�تُل� و� آَما آنَا ن�قُوِلل�ُكم� إِن�تُوَما 24و�

ِمل� ِليُكم� َحتَّى ح� ، َما ن�ُحطُّش� ع� ، َرانِي ن�قُل�ُكم� يَطان� ِقيِقة� الّشِ ه� ح� يو� ء الِّي ي�َسّمِ َرف�تُوش� الشَّي� َما ع� الب�ِقيَّة الِّي فِي ثِيَاتِيَرا، إِن�تُوَما الِّي َما تَبَّع�تُوش� التَّع�ِليم� َهاذَا و�

 . ء الِّي ِعن�د�ُكم� َحتَّى ِلين� ن�ِجي.  25آَخر� ث�ِقيل� لَى الشَّي� ف�ُظوا ع� تَح� ، 26  آَما إِس� لَى الش�عُوب� ، نَع�ِطيه� ُسل�َطة ع� ر� تَاِعي َحتَّى ِلِإِلخ� َمال� م� يَع�ِمل� األَع� الِّي يِغ�ِلب� و�

27  . ار� ُروا ِكيف� الفُخَّ يِت�َكّس� ِديد� و� . 28ي�ُسوق�ُهم� بِع�َصا ِمن� ح� بَاح� ِمة� الص� نَع�ِطيه� نِج� ِذيت� ِمن� ِعن�د� بَابَا، و� ِكيف� َما خ�

29 »". وح� ِللَكنَايِس� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�

ِدس� َواب� ل�َسار� الج�

. إِن�ِت 1  َماِلك� : آنَا نَع�ِرف� أَع� تَاع� هللا� ِوالسَّب�عَة ن�ُجوم� َواح� م� : "َهاذَا آش� ي�قُول� الِّي َعن�دُو السَّب�عَة أَر� ِدس� تَاع� َكنِيِسة� َسار� تِب� ِللَمالَك� م� إِك� »و�

 . ي َحي� آَما َراك� ِميت� لَة قُدَّام� َربِّي.  2ِمت�َسّمِ َماِلك� َكام� . َرانِي َما نِيش� ن�ُشوف� فِي أَع� ُهَو قَاِعد� ي�ُموت� ي الِّي ب�قَاِلك� َحي� و� قَّوِ االَ 3ُرد� بَاِلك� و� إِمَّ

لَى َغف�لَة.  ، ن�ِجيك� ع� ش� َرانِي ن�ِجيك� ِكيف� السَّاِرق� ِهر� . إِذَا َكان� َما تَس� تُوب� ِليه� و� ِفظ� ع� تَح� ، إِس� ِمع�ت� ِذيت� ِوس� ر� ِكيفَاش� خ� َويَّة نَاس� 4ات�ذَّكِ آَما َما َزالُوا ِعن�ِدك� ش�
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لُوا.  تَاه� ُهم� يِس� لَى َخاِطر� عَايَا فِي ِلب�َسة بِيَضة ع� ِشيو� م� بِش� يِم� ، و� ُسوش� ِلب�ِست�ُهم� ِدس� َما نَّج� يلُوش� 5فِي َسار� َما انَّّحِ الِّي يِغ�ِلب� يِل�بِس� ِكيف�ُهم� ِلب�َسة بِيَضة، و�

تَاُعو. الَي�َكة م� قُدَّام� الم� ُمو قُدَّام� بَابَا و� تَاب� الَحيَاة�، َرانِي بَاش� نِع�تَِرف� ب�ِإِس� ُمو ِمن� ك� إِس�

6 »". وح� ِللَكنَايِس� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�

َواب� ل�ِفيالَِدل�ف�يَة الج�

ر� 7   إِذَا َكان� َسّكِ ، و� ر� تَاع� َكنِيِسة� فِيالَدَل�ف�يَة: "َهاذَا آش� ي�قُول� القُدُّوس� الَحق� الِّي َعن�دُو ِمف�تَاح� دَاُود�، إِذَا َكان� َحل� َحتَّى َواِحد� َما ي�َسّكِ تِب� ِللَمالَك� م� إِك� »و�

 : تِي 8َحتَّى َواِحد� َما ي�ِحل� لَى ِكل�م� َحافِظ�ت� ع� ة و� َويَّة قُوَّ ُرو، َماَزاِلت� ِعن�ِدك� ش� م� ي�َسّك� لُول� َحتَّى َحد� َما ي�نَّجِ يت� قُدَّاِمك� بَاب� َمح� . َهانِي َحّطِ َماِلك� آنَا نَع�ِرف� أَع�

ِمي  تِش� إِس� َما ن�َكر� دُوا قُدَّام� 9  و� ج� يُس� ش� ي�ُهود�، بَاش� ن�َخلِّيُهم� ي�ِجيو� و� َما ُهم� ذ�بُوا و� ، الِّي ِين�د�َعاو� الِّي ُهوَما ي�ُهود�. آَما ُهوَما يِك� يَطان� َمع� الّشِ آُهوَما الِّي ِمن� َمج�

 . فُوا الِّي آنَا َحبِّيتِك� يَع�ر� ن�يَا 10َساقِيك� و� لَى الدِّ نَة الِّي بَاش� ت�ِجي ع� ِميك� ِمن� َساِعة� الِمح� ، َرانِي بَاش� نِح� تِي الِّي ت�َخلِّيك� تِث�بِت� فَظ�ت� ِكل�م� ِرك� ح� لَى َخاط� ِوع�

 . ن�يَا الُكل�ُهم� ب� النَّاس� الِّي فِي الدِّ .  11الُكل�َها بَاش� ت�َجّرِ تَاِعك� ِلك� التَّاج� م� ء الِّي ِعن�ِدك� بَاش� َحتَّى َواِحد� َما ي�فُّك� لَى الشَّي� ِفظ� ع� تَح� ، إِس� لَى ق�ِريب�  َرانِي َجاي� ع�

ِديدَة 12 َشِليم� الج� تَاع� إاِلَِهي أُور� ِدينَة م� م� الم� إِس� م� إِالَِهي و� ِليه� إِس� تِب� ع� نِك� ُرج� ِمنُّو. و� ُرو َما يُخ� ُعم� تَاع� إاِلَِهي، و� َصة فِي الَهي�ِكل� م� الِّي يِغ�ِلب� بَاش� ن�ُردُّو َعر�

ِديد�. ِمي الج� ِليه� إِس� تِب� ع� نِك� َماء� ِمن� ِعن�د� إِالَِهي و� الِّي ِتن�ِزل� ِمالس�

13 »". وح� ِللَكنَايِس� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�

ُدِكيَّة َواب� ل�الَو� الج�

تَاع� هللا�.  14   ِليقَة م� ل� الخ� ، الِّي ُهَو أَص� اِدق� ، الشَّاِهد� األَِمين� ِوالصَّ دُِكيَّة: "َهاذَا آش� ي�قُول� األَِمين� تَاع� َكنِيِسة� الَو� تِب� ِللَمالَك� م� إِك� ، 15»و� َماِلك� آنَا نَع�ِرف� أَع�

 ! ُخون� يَا ِليتِك� ِجيت� بَاِرد� ِوالَّ س� ، و� ُخون� الَك� س� نَع�ِرف� الِّي إِن�ِت الَك� بَاِرد� و� لَذ�ِلذ�، َهاذَاَكا ع�الَش� 16و� ، آَما م� ُخون� الَك� س� ِرك� الَك� بَاِرد� و� لَى َخاط� االَ ع� إِمَّ

ي.  . 17  بَاش� نِت�قَيَّاك� ِمن� فُّمِ يَان� ِعر� َمى و� أَع� ِكين� ِوف�ِقير� و� ِمس� َما ِكش� َعاِرف� الِّي إِن�ِت َشاقِي و� ء. و� تَاج� ل�َحتَّى َشي� َما نِح� ِليَّ و� َولِّيت� الَبَاس� ع� نِي و� : آنَا غ� ت�قُول�

م� َما َعاِدش� 18 تَاِعك� الِّي ي�َحّشِ ت�ِرك� ِوالع�َرى م� تُس� َها و� ِلب�َسة ِبيَضة تِل�بِس� َصفِّي بِالنَّار� بَاش� تِت�غ�نَى، و� ِري ِمن� ِعن�ِدي ذ�َهب� م� ِحك� بَاش� تِش� َهاذَاَكا ع�الَش� نَن�ص�

 . ل� بِيه� ِعينِيك� بَاش� ت�ُشوف� ُحل� ت�َكّحِ ، ِوك� .  19  يِت�َشاف� تُوب� س� و� االَ ُكون� ِمت�َحّمِ ب� الِّي ن�ِحبُّو، إِمَّ ، إِذَا َكان� 20َرانِي ن�َوبِّخ� ِون�أَدِّ َهانِي َواقِف� قُدَّام� البَاب� ِون�دُق�

عَايَا.  ُهَو يِت�عَشَّى م� عَاه� و� نِت�عَشَّى م� ذَاه� و� ، َرانِي بَاش� نُد�ُخل� بِح� َحل� البَاب� َمع� ُصوتِي و� تَاِعي، 21َواِحد� س� ش� م� لَى العَر� عَايَا ع� الِّي يِغ�ِلب� بَاش� ن�َخلِّيه� يُق�عُد� م�

تَاُعو. ش� م� لَى العَر� َع بَابَا ع� ِلب�ت� ِوق�عَد�ت� م� ِكيَما آنَا غ�

22 »". وح� ِللَكنَايِس� َمع� آش� ي�قُول� الرُّ ، َخلِّيه� يِس� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين�
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َماء� ش� فِي الس� العَر�

يك� 1   نَا بَاش� ن�َوّرِ ِلع� ِله� نِي ق�بَل� ِكيف� ُصوت� البُوق� ي�قُلِّي: »أَط� ِمع�ت� الصُّوت� الِّي َكلِّم� ، ِوس� َماء� لُول� فِي الس� ُشف�ت� بَاب� َمح� ت� و� َزر� بَاِعد� خ� م�

ء الِّي الَِزم� يَاقَع� بَع�د� الَحاَجات� َهاذُوَما.«  ِليه�  2  الشَّي� َواِحد� قَاِعد� ع� ، و� َماء� ش� فِي الس� إِذَا بِيه� َعر� ، و� وح� بِالَوق�ت� َولِّيت� فِي الرُّ ِولِّي قَاِعد� 3و�

د�.  ُمرُّ س� قَُزح� ِكيف� الز� ش� دَايِر� بِيه� قَو� ، ِوالعَر� َمر� ُرو ِكيف� اليَش�ب� ِوالع�ِقيق� األَح� ش� َمن�ظ� لَى العَر� ، 4ع� ش� ِرين� دَاي�ِرين� بِالعَر� ش� أُخ� ِرين� َعر� ِعش� ب�عَة و� أَر� و�

 . ُهم� تِيَجان� ذ�َهب� لَى ُروس� لَى الع�ُروش� والَب�ِسين� ِلب�َسة بِيَضة ِوع� ِدين� ع� ِرين� ِشيخ� قَاع� ِعش� ب�عَة و� أَر� تَاع� 5  و� َوات� م� ق� ِوص� ش� َخاِرج� ِمنُّو َضو� بَر� ِوالعَر�

َواح� هللا� السَّب�عَة،  لَة قُدَّاُمو َسب�عَة ف�نَاَرات� ِهَي أَر� َشاع� د�، و� ب�عَة 6  َرع� نَابُو أَر� لَى ج� ش� ِوع� ط� العَر� فِي ُوس� ، و� ش� َكِإِنُّو ب�َحر� َشفَّاف� ِكيف� الباُلَّر� قُدَّام� العَر� و�

ِمن� تَاِلي:  عُبِّين� بِالِعينِين� ِمن� قُدَّام� و� لُوقَات� م� ه� 7  َمخ� ُهو ِكيف� ِوج� لُوق� الثَّاِلث� ِوج� ، ِوالَمخ� بِه� ِللع�ِجل� لُوق� الثَّانِي يِش� يد�، ِوالَمخ� بِه� ِللّصِ ل� يِش� لُوق� األُّوِ الَمخ�

 . ر� الطَّايِر� بِه� ِللنِّس� ابِع� يِش� لُوق� الرَّ ، ِوالَمخ� ِليل� 8  اإِلن�َسان� ِمن� دَاِخل� و� ة و� عُبِّين� بِالِعينِين� ِمالبَرَّ َوانِح� م� ب�عَة َهاذُوَما َعن�دُو ِستَّة ج� لُوقَات� األَر� ُكل� َواِحد� ِمالَمخ� و�

ُهوَما ي�َسبّ�ُحوا ِمن� ِغير� َما يَاق�فُوا: ِون�َهار� و�

4

! ! قُدُّوس� ! قُدُّوس� قُدُّوس�

ب� اإِلالَه� القَاِدر� الِّي َكان� ُموُجود� الرَّ

. ا ِولِّي ُهَو َجاي� ِولِّي ُموُجود� تَوَّ

ش� الِّي ُهَو َحي� ِلَألَبَد�،  9   لَى العَر� دُوا فِلِّي قَاِعد� ع� م� يِح� موا و� دُوا ِويعَّظ� لُوقَات� الُكل�ُهم� ي�َسبّ�ُحوا ِوي�َمّج� عُوا قُدَّام� الِّي 10ِوالَمخ� ِرين� ِشيخ� َرك� ِعش� ب�عَة و� ِواألَر�

قَالُوا: َسبّ�ُحوا و� ش� و� ُهم� قُدَّام� العَر� تَاع� َماو� التِّيَجان� م� دُولُو ُهَو الِّي َحي� ِلَألَبَد� ِور� ِسج� ش� و� لَى العَر� قَاِعد� ع�

نَا، 11 إِالَه� يَا َربّ�نَا و�

د� ِوالَكَراَمة ِوالقُد�َرة ت�َحق� بَاش� تَاُخذ� الَمج� تِس�

لَق�ت� الَحاَجات� الُكل�َها، ِرك� خ� لَى َخاط� ع�

لَق�ت�َها. ِدت� ِوان�ِت الِّي خ� ِوب�ِإَِراد�تِك� ت�ِوج�
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تَاب� ِوالَخُروف� الك�

  1  ، َواتِم� تُوم� ب�َسب�عَة خ� َمخ� ا، و� ِمن� بَرَّ تُوب� ِمن� دَاِخل� و� تَاب� َمك� ش� ك� لَى العَر� لَى ي�ِمين� الِّي قَاِعد� ع� ُشف�ت� ع� ُشف�ت� َمالَك� ق�ِوي ي�نَاِدي ب�ُصوت� 2و� و�

تَاُعو؟«  َواتِم� م� ي الخ� تَاب� ِوي�نَّحِ تَاِهل� بَاش� ي�ِحل� الك� ُكونُو الِّي يِس� ض� َما 3َعاِلي: »ش� ت� األَر� ض� ِوالَّ تَح� َماء� ِوالَّ فِي األَر� َحتَّى َواِحد� فِي الس� و�

ُطو.  تَاب� ِوي�ُشوف� الِّي فِي ُوس� م� ي�ِحل� الك� ُطو.  4نَّجِ تَاب� ِوي�ُشوف� الِّي فِي ُوس� تَاِهل� بَاش� ي�ِحل� الك� اش� َحتَّى َواِحد� يِس� : 5  ِوب�ِكيت� ِكَما ثَمَّ يُوخ� قَلِّي َواِحد� ِمالش� و�

تَاُعو.« َواتِم� السَّب�عَة م� ي الخ� تَاب� ِوي�نَّحِ ، بَاش� ي�ِحل� الك� ِلب� ل� الِّي َجا ِمنُّو دَاُود� غ� ل� يَُهوذَا ِولِّي ُهَو األَص� يد� اللّي ِمن� أص� . َهاو� الّصِ »َما تِب�ِكيش�

5
َواح� 6   َسب�عَة ِعينِين� الِّي ُهوَما األَر� ، َعن�دُو َسب�عَة ق�ُرون� و� يُوخ� َخُروف� َواقِف� َكِإِنُّو َمذ�بُوح� ط� الش� فِي ُوس� ب�عَة و� لُوقَات� األَر� ش� ِوالَمخ� ُشف�ت� َما بِين� العَر� و�

ض� الُكل�َها.  تَاع� هللا� الِّي ب�عَث�ُهم� ِلَألَر� .  7السَّب�عَة م� ش� لَى العَر� تَاع� الِّي قَاِعد� ع� تَاب� ِماليِد� الي�ِمين� م� ذَا الك� َشى ِوخ� لُوقَات� 8  ِوم� دُوا الَمخ� ، ِسج� تَاب� ذَا الك� ِكخ� و�

 . يِسين� تَاع� الِقدِّ لََوات� م� ، الِّي ُهوَما الصَّ ِكيَسان� ذ�َهب� ِمل�يَانَة بِالب�ُخور� ُكل� َواِحد� فِيُهم� َكانِت� َعن�دُو قِيتَاَرة و� . و� ِرين� ِللَخُروف� ِعش� ب�عَة و� يُوخ� األَر� ب�عَة ِوالش�  األَر�

ِديدَة ِوي�قُولُوا: 9 نَايَة ج� َكانُوا ي�غَنِّيو� فِي غ� و�

تَاِهل� إِن�ِت تِس�

تَاب� بَاش� تَاُخذ� الك�

! َواتِم� ي ِمنُّو الخ� ِوت�نَّحِ

َراك� تِق�تَل�ت� ِوف�ِديت� نَاس�

ك� ِجب�ت�ُهم� هلل� ب�دَّمِ و�

ة، أُمَّ َشع�ب� و� لُغَة و� ش� و� ِمن� ُكل� َعر�

ل�َكة 10   يت�ُهم� َمم� َردِّ و�

نَا تَاع� إِالَه� ان� م� ُكهَّ و�

ُموَها. ك� ض� بَاش� يُح� ِواألَر�

  11 ، آالَف� اآلالَف� الَيِن� و� الَيِن� الم� دَد�ُهم� م� يُوخ� ِوع� ب�عَة ِوالش� لُوقَات� األَر� بِالَمخ� ش� و� الَي�َكة دَاي�ِرين� بِالعَر� َشة م� تَاع� بَر� َوات� م� َمع�ت� أَص� ت� ِوس� َزر� ِوخ�

12 : لَى قُوة� ُصوت�ُهم� ُهوَما ي�قُولُوا ع� و�

تَاِهل� الَخُروف� الَمذ�بُوح� يِس�

بَاش� يَاُخذ� الغ�نَى ِوالقُد�َرة
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ة ِوالَكَراَمة َمة ِوالقُوَّ ِوالِحك�

َكة! د� ِوالبَر� ِوالَمج�

ِمع�ت�ُهم� ي�قُولُوا: 13 ض� ِولِّي فِي الب�َحر� الُكل�ُهم� س� ت� األَر� ض� ِولِّي تَح� َماء� ِواألَر� لُوقَات� الِّي فِي الس� ِوالَمخ�

د� َكة ِوالَكَراَمة ِوالَمج� البَر�

ة ِلَألَبَد� ِوالقُوَّ

. ش� لَى العَر� ِللَخُروف� وِللِّي قَاِعد� ع�

دُوا. 14 ِسج� يُوخ� َهب�ُطوا و� !« ِوالش� ب�عَة َكانُوا ي�قُولُوا: »آِمين� لُوقَات� األَر� ِوالَمخ�

تُوم� السَّب�عَة الخ�

د�: »إِيَجا!«  1  ع� ب�عَة ي�قُول� ب�ُصوت� ِكيف� الرَّ لُوقَات� األَر� ِمع�ت� َواِحد� ِمالَمخ� َواتِم� السَّب�عَة، ِوس� ُشف�ت� الَخُروف� ِكَحل� َواِحد� ِمالخ� ت� 2  و� َزر� ِوخ�

. َرج� ِكيف� َغاِلب� بَاش� يِغ�ِلب� ُطوه� تَاج� ِوخ� ، ِوع� ِليه� َهاز� نَب�ل� اِكب� ع� ، ِوالرَّ َصان� أَب�يِض� إِذَا بِيه� ح� و� 6
: »إِيَجا!«  3 لُوق� الثَّانِي ي�قُول� َمع�ت� الَمخ� ي السَّالَم� 4ِكَحل� الَخاتِم� الثَّانِي، س� ِليه� تِع�َطات�لُو القُد�َرة بَاش� ي�نَّحِ ، الِّي َراِكب� ع� َمر� ، لُونُو أَح� َصان� آَخر� َرج� ح� ِوخ�

. بِير� تِع�َطالُو ِسيف� ك� ، و� ُهم� ض� بَاش� النَّاس� ي�ذَبّ�ُحوا ب�عَض� ِماألَر�

5  . ِليه� فِي يِدُّو ِميَزان� اِكب� ع� َحل� ِوالرَّ َصان� أَك� إِذَا بِيه� ح� ت� و� َزر� : »إِيَجا!« خ� لُوق� الثَّاِلث� ي�قُول� َمع�ت� الَمخ� ، س� بِه� 6  ِكَحل� الَخاتِم� الثَّاِلث� َمع�ت� َحاَجة تِش� ِوس�

». َراب� يت� ِوالش� ش� الّزِ ِعير� َزادَا، آَما َما ت�ُضرُّ ح� ب�َحق� ن�َهار� ِخد�َمة، ِوث�الَثَة ِكيلُو ش� : »ِكيلُو قَم� ب�عَة ي�قُول� لُوقَات� األَر� ل�ُصوت� َخاِرج� ِمن� بِين� الَمخ�

: »إِيَجا!«  7 ابِع� ي�قُول� لُوق� الرَّ َمع�ت� ُصوت� الَمخ� ، س� ابِع� يَة 8  ِكَحل� الَخاتِم� الرَّ ، ِوالَهاو� ُمو الُموت� ِليه� إِس� اِكب� ع� ، ِوالرَّ َضر� َصان� أَخ� إِذَا ِبيه� ح� ت� و� َزر� ِوخ�

. ض� بِالُوُحوش� الِّي فِي األَر� وع� ِوالُموت� و� يُوفَا ِوالجُّ ن�يَا بَاش� يُق�ت�لُوُهم� بِالس� بُع� النَّاس� الِّي فِي الدِّ لَى ر� َهاذُوَما تِع�َطاتِل�ُهم� ُسل�َطة ع� اتَّبَّع� فِيه�، و�

دُوا بِيَها.  9 َهادَة الِّي ِشه� لَى َخاِطر� ِكل�ِمة� هللا� ِوالّش� تَاع� الِّي ت�ِذب�ُحوا ع� َواح� م� ت� الَمذ�بِح� األَر� ، ُشف�ت� تَح� ى الَخُروف� الَخاتِم� الَخاِمس� َصاُحوا ب�ُصوت� 10  ِكنَحَّ

نَا؟«  تِن�تَقَم� ِمن�ُهم� ل�دَّم� ض� و� نِين� فِي األَر� ُكم� َعلِّي َساك� ، ل�َوق�تَاش� َما ِكش� بَاش� تُح� تِع�َطات� ل�ُكل� َواِحد� فِيُهم� ِجبَّة بِيَضة، 11َعاِلي: »يَا َربِّي القُدُّوس� ِوالَحق� و�

. َوات�ُهم� الِّي بَاش� ِيت�قَت�لُوا ِكيف�ُهم� تَاع� الُخدَّام� الِّي ِكيف�ُهم� ِوخ� ِمل� الع�دَد� م� َويَّة َحتَّى ِلين� يِك� تَاُحوا ش� ِوت�قَاِلل�ُهم� بَاش� يِر�

  12  ، َرة الُكل�َها َوالَّت� ِكيف� الدَّم� ، ِوالقَم� اِلي الِميت� س� َوالَّت� ُسودَة ِكيف� ِلب�ِسة� امَّ ، ِوالشَّم� بِير� إِذَا بِيه� ِزل�َزال� ك� ت� و� َزر� ، خ� ِون�ُجوم� 13  ِكَحل� الَخاتِم� السَّاِدس�

ِليَها ِريح� ق�ِويَّة،  عَب�َها النَّيَّة َوق�تِلِّي ت�ِهب� ع� َمة ك� ض� ِكيف� َما اطَّيَّح� الَكر� يح� فُوق� األَر� َماء� اّطِ بَال� ِوالُجُزر� 14الس� قَة ِوالج� َوى الَور� َماء� تِّط�َوى ِكيف� َما تِّط� الس�

َها،  ك� ِمن� ب�الَيِص� َرار� الُكل�ُهم� يِت�َخبَّاو� فِي الد�َواِميس� 15  الُكل�َها تِت�َحّرِ اد� الَجي�ش� ِوالغ�نِيِّين� والق�ِويِّين� ِوالعَبِيد� ِواألَح� قُوَّ ُهوِرين� و� ض� ِوالَمش� تَاع� األَر� ِوالُملُوك� م�
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 ، بَال� تَاع� الج� َجر� م� َما بِين� الح� .  16  و� تَاع� الَخُروف� ِمن� ال�غََضب� م� ش� و� لَى العَر� نَا َعلِّي قَاِعد� ع� َخبِّيو� ِلينَا و� : »ِطيُحوا ع� َجر� بَال� ِوالح� ُهوَما ي�قُولُوا ِللج�  و�

م� يَاقِف� قُدَّاُمو؟« 17 ُكونُو الِّي ي�نَّجِ ، ِوش� ُهم� تَاع� تَاع� الغََضب� م� َراُهو َجا اليُوم� الع�ِظيم� م�

َشع�ب� هللا�

ض� بَاش� َحتَّى ِريح� ِمن�ُهم� َما ت�ِهب� 1   تَاع� األَر� يَاح� م� ب�عَة ر� ين� األَر� ، َشادِّ ض� تَاع� األَر� ب�عَة ِجيَهات� م� الَي�َكة َواق�ِفين� فِي األَر� ب�عَة م� بَاِعد� ُشف�ت� أَر� م�

 . لَى البَر� ِوالَّ الب�َحر� ِوالَّ الشََّجر� نَادَى ب�ُصوت� َعاِلي 2ع� . و� تَاع� هللا� الَحي� . َهاز� الَخاتِم� م� س� لُع� الشَّم� نِين� تُط� بَاِعد� ُشف�ت� َمالَك� آَخر� َطاِلع� م� ِوم�

وا البَر� ِوالب�َحر�  َكلّ�ِفين� بَاش� ي�ُضرُّ الَي�َكة الِّي م� ب�عَة م� تَاع� 3  األَر� بَاِهي م� لَى الج� وش� البَر� ِوالَّ الب�َحر� ِوالَّ الشََّجر� َحتَّى ِلين� ن�ُحطُّوا أََماَرة ع� : »َما ت�ُضرُّ قَاِلل�ُهم� و�

نَا.«  :  4ُخدَّام� إاِلَه� َرائِيل� الُكل�ُهم� تَاع� بَنِي إِس� ب�ِعين� أَل�ف� ت�ِخت�ُموا ِمالع�ُروَشات� م� أَر� ب�عَة و� أَر� يَة و� تُوِمين� م� تَاع� الَمخ� َمع�ت� إِنُّو الع�دَد� م� تُوِمين� 5ِوس� ث�نَاِشن� أَل�ف� َمخ�

ش� َجاد�،  ، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� َرأُوبَي�ن� ش� يَُهوذَا، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� نَف�تَاِلي، 6ِمن� َعر� ، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� أَِشير� ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر�

ش� َمنَسَّى،  ش� يَسَّاَكر�  7ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� الَِوي، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� عُون� ش� َشم� ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� 8ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر�

. الُكل�ُهم� ت�ِخت�ُموا. ش� بِن�يَاِمين� ، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� يُوُسف� ، ِوث�نَاِشن� أَل�ف� ِمن� َعر� ش� َزبُولُون� َعر�

7

بِير� ُهور� الك� الُجم�

، الَب�ِسين� 9 قُدَّام� الَخُروف� ش� و� َكانُوا َواق�ِفين� قُدَّام� العَر� لُغَة، و� َشع�ب� و� ش� و� ِمن� ُكل� َعر� ة و� ، ِمن� ُكل� أَمَّ َشة نَاس� َما يِت�عَدُّوش� إِذَا بِيُهم� بَر� ت� و� َزر� بَاِعد� خ� ِوم�

 ، ين� فِي ي�ِديُهم� ِعيدَان� الن�َخل� َهاّزِ بَايِب� بِيض� و� ِمن� 10ج� ش� و� لَى العَر� نَا القَاِعد� ع� ُهوَما ي�ِصيُحوا ب�ُصوت� َعاِلي ِوي�قُولُوا: »الَخالَص� ي�ِجي ِمن� ِعن�د� إِالَه� و�

»! ِعن�د� الَخُروف�

ِعب�دُوا هللا�  11 ش� و� ُهم� قُدَّام� العَر� ُجوه� لَى و� َهب�ُطوا ع� ، و� لُوقَات� ب�عَة َمخ� بِاألَر� يُوخ� و� دَاي�ِرين� بِالش� ش� و� الَي�َكة الُكل�ُهم� دَاي�ِرين� بِالعَر� قَالُوا: 12ِوالم� و�

َمة د� ِوالِحك� َكة ِوالَمج� . البَر� آِمين�

ة ِوالقُد�َرة ر� ِوالَكَراَمة ِوالقُوَّ ِوالشُّك�

. نَا ِلَألَبَد�. آِمين� إِلالَه�

؟«  13 نِين� َجاو� بَايِب� ب�يُض� ِوم� ُكون�ُهم� َهاذُوَما الِّي الَب�ِسين� ج� : »ش� يُوخ� قَلِّي َواِحد� ِمالش� .« قَالِّي: »َهاذُوَما الِّي 14  و� َجاِوب�تُو: »يَا ِسيِدي، إِن�ِت تَع�ِرف�

 . َردُّوُهم� بِيض� ب�دَم� الَخُروف� ُهم� و� تَاع� بَايِب� م� لُوا الج� نَة الع�ِظيَمة، َغس� ُجوا ِمالِمح� يِع�ب�دُوا فِيه� ِليل� ِون�َهار� فِي 15َخر� ش� هللا� و� َهاذَاَكا ع�الَش� ُهوَما قُدَّام� َعر�

تُو،  ط� ِخيم� ِميُهم� فِي ُوس� ش� يِح� لَى العَر� تَاُعو، ِولِّي قَاِعد� ع� ِرب�ُهم� الَ 16  الَهي�ِكل� م� َما َعاِدش� بَاش� تَض� ُشوا و� َما َعادُوش� بَاش� يَع�ط� َما َعادُوش� بَاش� ي�ُجوُعوا و�

َخانَة  الَ س� س� و� .« 17  َشم� عَة ِمن� ِعينِيُهم� َسح� ُكل� دَم� ، ِوهللا بَاش� يِم� تَاع� َماء َحي� ُهم� ِلع�يُون� م� ش� يِت�ل�َهى بِيُهم� ِوي�ِهّز� ط� العَر� لَى َخاِطر� الَخُروف� الِّي فِي ُوس� ع�

10:8هو  6:16 
3:2 ؛ مال 2:11يؤ  6:17 
6:5زك  7:1 
9:4حز  7:3 
49:11 ؛ تك 12:1دا  7:14 
121:6 ؛ مز 49:10إش  7:16 
25:8 ؛ إش 23:2 ؛ مز 34:23حز  7:17 



الَخاتِم� السَّابِع�

ف� َساَعة.  1  تَة ق�ِريب� نُص� َماء� َساك� ، ب�قَات� الس� ل�ُهم� َسب�عَة 2ِكَحل� الَخُروف� الَخاتِم� السَّابِع� تِع�َطاو� الَي�َكة السَّب�عَة الِّي َواق�ِفين� قُدَّام� هللا�، و� ُشف�ت� الم�

. أَب�َواق� 8
لَى َمذ�بَح� الذ�َهب� 3   يِسين� الُكل�ُهم� ع� تَاع� الِقدِّ لََوات� م� َع الصَّ َشة ب�ُخور� بَاش� ي�قَدّ�ُمو م� تِع�َطالُو بَر� ، و� ذَا الَمذ�بِح� قُف� بِح� َجا َمالَك� آَخر� َهاز� َكانُون� ذ�َهب� ِوو� و�

 . ش� يِسين� ِمن� يِد� الَمالَك� قُدَّام� هللا�  4قُدَّام� العَر� تَاع� الِقدِّ لََوات� م� تَاع� الب�ُخور� ِوالصَّ ان� م� لَع� الدُّخَّ َمر� 5  ِوط� َعبَّاه� بِالج� بَاِعد� َهز� الَمالَك� َكانُون� الب�ُخور� و� ِوم�

. الَِزل� َوات� ِوب�ُروق� ِوز� أَص� ُعود� و� ُوق�عُت� ر� ، و� ض� َماه� فِي األَر� ِمالَمذ�بَح� ِور�

الَي�َكة تَاع� السَّب�عَة م� اَأْلَب�َواق� م�

6  . ين�ُهم� ُهم� بَاش� ي�نَاِديو� بِاألَب�َواق� الِّي َهاّزِ َواح� ُروا ر� الَي�َكة السَّب�عَة الِّي ِعن�د�ُهم� األَب�َواق� السَّب�عَة َحّض� بَط� تَب�ُروِري 7  ِوالم� ل� بِالبُوق� ِوه� نَادَى الَمالَك� األُّوِ

َضر� الُكلُّو. ِشيش� األَخ� ض� ِوث�لُث� الشََّجر� ِوالح� َرق� ث�لُث� األَر� تِح� ، و� ض� لَى األَر� َخلّ�ِطين� بِالدَّم� ع� نَار� م� و�

  8  ، ، ِوث�لُث� الب�َحر� َولَّى دَم� بِير� َشاِعل� َطاِحت� فِي الب�َحر� بَل� ك� َحاَجة ِكيف� ج� تَاُعو، و� نَادَى الَمالَك� الثَّانِي بِالبُوق� م� لُوقَات� الَحيَّة الِّي 9و� َمات� ث�لُث� الَمخ� و�

. ِرت� ث�لُث� السُّفُن� ، ِوت�َكّس� ت�ِعيش� فِي الب�َحر�

يُون� الَماء.  10   لَى ع� لَى ث�لُث� الِود�يَان� ِوع� ، َطاح� ع� َماء� َشاِعل� ِكيف� الف�نَار� بِير� ِمالس� َكب� ك� َهبَط� َكو� تَاُعو، و� نَادَى الَمالَك� الثَّاِلث� بِالبُوق� م� ِكب� 11و� ال�َكو�

. ُرو َولَّى ُمر� لَى َخاط� بُوا ِمالَماء ع� َشة نَاس� َماتُوا ِكَشر� بَر� ، و� ف�لَة.« ِوث�لُث� الَماء َولَّى ُمر� ُمو »الدِّ إِس�

، ِوث�لُث� الن�َهار� ظ�الَم� ِوث�لُث� 12 ُهم� ظ�الَم� تَاع� َرة ِوث�لُث� الن�ُجوم� َحتَّى ِلين� الث�لُث� م� س� ِوث�لُث� القَم� َرب� ث�لُث� الشَّم� تِض� تَاُعو، و� ابِع� نَادَى بِالبُوق� م� ِوالَمالَك� الرَّ

ض� ِمالث�الَثَة أَب�َواق� 13اللِّيل� َزادَا.  نِين� فِي األَر� ! الِّي َساك� ! يَا ِويل�ُهم� ! يَا ِويل�ُهم� َماء� ي�ِصيح� ب�ُصوت� َعاِلي: »يَا ِويل�ُهم� ر� َطايِر� فِي قَل�ب� الس� َمع�ت� نِس� ُشف�ت� ِوس� و�

». الَي�َكة الث�الَثَة، َراُهم� ق�ِريب� ي�نَاِديو� بِيُهم� الِّي َما َزالُوا ِعن�د� الم�

يَة.  1  تَاع� ُحف�ِرة� الَهاو� تِع�َطال�و الِمف�تَاح� م� ض� و� َماء� ِلَألَر� َكب� َطايِح� ِمالس� ُشف�ت� َكو� تَاُعو، و� ت�َحلِّت� الُحف�َرة 2  نَادَى الَمالَك� الَخاِمس� بِالبُوق� م�

تَاع� الُحف�َرة.  ان� م� و� ظ�الَُموا ِمالدُّخَّ َماء� ِوالجَّ بِيَرة، ِوالس� ِريقَة ك� تَاع� ح� ان� م� ان� ِكيف� دُخَّ لَع� ِمن�َها دُخَّ يَة، ِوط� تَاع� الَهاو� َراد� 3  م� ان� ج� َرج� ِمالدُّخَّ ِوخ�

 ، ض� قَاِرب� األَر� تِع�َطات�لُو ُسل�َطة ِكيف� ُسل�ِطة� ع� ، و� ض� َغطَّى األَر� َرة، 4  و� َراء ِوالَّ َشج� ض� ِوالَّ أَي� َحاَجة َخض� تَاع� األَر� ِشيش� م� ش� الح� ِوت�قَالُّو إِنُّو َما ي�ُضّرِ

 . بِين�ُهم� لَى ج� تَاع� هللا� ع� ش� الَخاتِم� م� .  5آَما ي�ُضر� النَّاس� الِّي َما ِعن�د�ُهم� َصان� الع�قَاِرب� ذَاب� ِكيف� قَر� ُهر� ع� َسة ش� ب�ُهم� َخم� ، آَما ي�عَذِّ ش� قَالُولُو إِنُّو َما يُق�تُل�ُهم�  و�

9
141:2 ؛ مز 9:1عا  8:3 
10:2 ؛ حز 16:12ال  8:5 
25-9:23خر  8:7 
51:25إر  8:8 
14:12إش  8:10 
2:10 ؛ يؤ 19:18 ؛ خر 19:28تك  9:2 
15-10:12خر  9:3 
9:4حز  9:4 
3:21أي  9:6 



6  . ُرب� ِمن�ُهم� ت�َهاو� بَاش� ي�ُموتُوا ِوالُموت� بَاش� تُه� بِش� يِش� لُوا، و� َما َعم� َها َمه� ش� بَاش� يَل�قَاو� َما ُهم� ، و� ل�بُوا الُموت� فِي الن�َهاَرات� َهاذُوُكم� النَّاس� بَاش� يُط�  و�

7  ، ُجوه� البََشر� ُهم� ِكيف� و� ُجوه� بِه� ل�تِيَجان� ذ�َهب� ِوو� ُهم� َحاَجة تِش� ، فُوق� ُروس� َرة بَاش� ت�َحاِرب� ُصنَّة َحاض� ُهر� َكِإِنُّو ح� َراد� يُظ� عَر� 8  ِوالج� عَر� ِكش� ِعن�د�ُهم� ش�

يُودَا،  ِسنِّيُهم� ِكِسنِّين� الص� ُصنَّة 9  الن�َساء و� َواِليس� ِوح� َشة ك� ُهم� ِكيف� ِحس� بَر� نَاِوح� تَاع� ج� ِديد�، ِوالِحس� م� دُوَرات�ُهم� ِكيف� د�ُروع� الح� لَى س� ِوالد�ُروع� الِّي ع�

 ، ب� ، 10َماِشين� ِللَحر� ُهر� َسة ش� ة� َخم� وا النَّاس� ل�ُمدِّ َعن�د�ُهم� ُسل�َطة بَاش� ي�ُضرُّ ، و� َعن�د�ُهم� ُشوك� فِي آِخر� ذ�يَال�ُهم� ، و� َعن�د�ُهم� ذ�يَال� ِكيف� أَذ�يَال� الع�قَاِرب� و�

11 . بِاليُونَانِي أَبُولِّيُون� ُمو بِالِعب�ِريَّة أَبَدُّون� و� إِس� يَة و� َعن�د�ُهم� َمِلك� ُهَو َمالَك� الَهاو� و�

ِرين� بَع�دُو. 12 ل� ِوي�ِجيو� ِويِلين� أُخ� َشى الِويل� األُّوِ م�

تَاع� َمذ�بَح� الذ�َهب� الِّي قُدَّام� هللا�.  13   ب�عَة ق�ُرون� م� َمع�ت� ُصوت� َخاِرج� ِماألَر� تَاُعو، ِوس� نَادَى الَمالَك� السَّاِدس� بِالبُوق� م� قَال� ِللَمالَك� السَّاِدس� الِّي 14و� و�

 »! ر� الفَُرات� بُوِطين� فِي نَه� الَي�َكة الِّي َمر� ب�عَة م� : »َسيِّب� األَر� ُهم� ِللسَّاَعة ِواليُوم� 15َعن�دُو البُوق� َواح� ِرين� ر� َحّض� ب�عَة الِّي َكانُوا م� الَي�َكة األَر� ِوت�َسيّ�بُوا الم�

 . َهر� ِوالعَام� بَاش� يُق�ت�لُوا ث�لُث� البََشر� .  16ِوالش� دَد� الَخيَّالَة َكان� ِميتِين� َمل�يُون� َمع�ت� الِّي ع� ُهم� الِّي َكانِت� 17ِوس� تَاع� يَا، ِوالَخيَّالَة م� ْؤ� ُصنَّة فِي الرُّ َهكَّا ُشف�ت� الح� و�

َها النَّار� َجة ِمن� فُّم� َخار� يُودَا و� يُوس� الص� َها ِكيف� ر� يُوس� ُصنَّة ر� ِرق� ِوالِكب�ِريت� ِوالح� دُوَرات�ُهم� لُون�َها ِكيف� لُون� النَّار� ِواليَاقُوت� األَز� لَى س� ِعن�د�ُهم� د�ُروع� ع�

ان� ِوالِكب�ِريت�  ُصنَّة.  18ِوالدُّخَّ ُرج� ِمن� افَّام� الح� ان� ِوالِكب�ِريت� الِّي يُخ� َصايِب� الث�الَثَة َهاذُوَما، بِالنَّار� ِوالدُّخَّ ُصنَّة 19ِوث�لُث� النَّاس� قَت�لُوُهم� الم� تَاع� الح� ة م� ِوالقُوَّ

. وا بِيُهم� َعن�د�ُهم� ُروس� ي�ُضرُّ نَاش� و� . ِوذ�يَال�ُهم� ِكيف� الح� فِي ذ�يَال�ُهم� ُهم� و� فِي افَّام�

ة ِوالن�َحاس� 20   نَب� الذ�َهب� ِوالِفضَّ َواِطن� ِوص� لُوا ِمن� ِعبَادَة الش� الَ بَّط� َمايِل� ي�ِديُهم� و� َصايِب� َهاذُوَما، َما تَابُوش� ِمن� ع� ش� الم� ِوب�ِقيِّة� البََشر� الِّي َما قَت�لُوُهم�

ِشي،  َمع� ِوالَّ تِم� م� ت�ُشوف� ِوالَّ تِس� َجر� ِواللُّوح� الِّي ِهَي الَ ت�نَّجِ قَة. 21ِوالح� ر� الَ الّسِ نَى و� الَ الز� ر� و� ح� لَى الّسِ الَ ع� لَى القَت�ل� و� الَ تَابُوا الَ ع� و�

ِغير� تَاب� الص� الَمالَك� ِوالك�

َساقِيه� ِكيف� ُزوز� 1  س� و� ُهو ِكيف� الشَّم� ِوج� ، و� س� قَُزح� فُوق� َراُسو قَو� َحابَة، و� َماء� فِي س� بَاِعد� ُشف�ت� َمالَك� آَخر� ق�ِوي نَاِزل� ِمالس� ِوم�

 ، تَاع� نَار� .  2ع�ُرص� م� لَى البَر� َساقُو الي�َسار� ع� لَى الب�َحر� و� َحط� َساقُو الي�ِمين� ع� . و� لُول� ِغير� فِي يِدُّو َمح� تَاب� ص� ِعن�دُو ك� َصاح� 3و� و�

ُعود� السَّب�عَة  َمع� ُصوت� الر� بَع�د� َما َصاح� تِس� يد�، و� ِهر� الّصِ تِب� يَاِخي 4ب�ُصوت� َعاِلي ِكيف� َما يِز� ت� ُروِحي بَاش� نِك� ر� ُعود� السَّب�عَة َحّضِ قُوا الر� َوق�تِلِّي نُط� و�

»! ت�بُوش� َما تِك� ُعود� السَّب�عَة و� قُوا بِيه� الر� ء الِّي نُط� تِم� الشَّي� َماء� ي�قُلِّي: »إِخ� َمع�ت� ُصوت� ِمالس� س�

10
َماء  5   لَى الب�َحر� ِوالبَر� َهز� يِدُّو ِللس� ض� ِولِّي فِيَها، ِوالب�َحر� ِولِّي 6ِوالَمالَك� الِّي ُشف�تُو َواقِف� ع� َماء� ِولِّي فِيَها، ِواألَر� لَق� الس� ِلف� بِالَحي� ِلَألَبَد�، الِّي خ� ِوح�

 . ل� ء َما يِت�أَّجِ فِيه�، إِنُّو َحتَّى َشي�
ر� 7 ر� فِي ُروُحو بَاش� يُن�فُخ� تَم� الّسِ َوق�تِلِّي ُهَو ي�َحّضِ تَاُعو و� آَما ِكي�ِجي الَوق�ت� الِّي بَاش� ي�نَاِدي فِيه� الَمالَك� السَّابِع� بِالبُوق� م�

. ر� بِيه� َعبِيدُو األَن�بِيَاء� تَاع� هللا� ِكيَما بَّشِ م�
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8  ». لَى الب�َحر� ِوالبَر� لُول� الِّي فِي يِد� الَمالَك� الِّي َواقِف� ع� تَاب� الَمح� ِشي، ُخوذ� الك� : »إِم� قَال� َرى و� ة أُخ� نِي َمرَّ ، َكلِّم� َماء� َمع�تُو ِمالس� االَ 9  ِوالصُّوت� الِّي س� إِمَّ

». لُو ِكيف� الع�َسل� ك� بَاش� ي�ُكون� ح� بِش� ي�ُكون� ُمر� فِي َمع�د�تِك� آَما فِي فُّمِ ُكولُو و� .« يَاِخي قَالِّي: »ُخوذُوا و� ِغير� تَاب� الص� ِطينِي الك� قُت�لُو: »أَع� ِشيت� ِللَمالَك� و� م�

ِليتُو َولَّى ُمر� فِي َمع�د�تِي. 10 ، آَما بَع�د� َما ك� ي ِكيف� الع�َسل� لُو فِي فُّمِ َكان� ح� ِليتُو، و� ِغير� ِمن� يِد� الَمالَك� ِوك� تَاب� الص� ِذيت� الك� ِوخ�

  11 ». ُملُوك� لُغَات� و� أَُمم� و� َشة ش�عُوب� و� لَى بَر� َرى ع� ة أُخ� ِمك� تِت�نَبَّأ� َمرَّ قَالُوِلي: »الَز� و�

ُهود� وز� ش� الزُّ

ِدين� الغَاِدي.  1   ِسب� الِّي َساج� إِح� تَاع� هللا� ِوالَمذ�بَح� و� ! قِيس� الَهي�ِكل� م� بَة ِكيف� الع�َصا ِوت�قَالِّي: »قُوم� تِع�َطات�ِلي قَص� آَما السَّاَحة 2  و�

ة� ِدينَة الُمقَدّ�َسة ل�ُمدِّ بِش� ي�عَفّ�ُسوا الم� نُوش� ب�َربِّي و� َها تِع�َطات� ِلَألَُمم� الِّي َما يِّم� لَى َخاِطر� َهاش� ع� تَاع� الَهي�ِكل� َخلِّيَها َما ت�ِقيس� انِيَّة م� البَرَّ

 . َهر� ب�ِعين� ش� أَر� .« 3ث�نِين� و� َكايِر� ُهوَما الَب�ِسين� الش� ِستِّين� يُوم� و� ِميتِين� و� تَاِعي بَاش� يِت�نَبّ�أُوا أَل�ف� و� ُهود� م� وز� ش� بِش� نَع�ِطي السُّل�َطة ِللزُّ و�

11
  4  . ض� تَاع� األَر� ب� م� نَاَرات� الَواق�ِفين� قُدَّام� الرَّ وز� م� وز� ِزيتُونَات� ِوالزُّ َهاذُوَما ُهوَما الزُّ ُهم� 5  و� ُرج� نَار� ِمن� افَّام� ، تُخ� ُهم� إِذَا َكان� َواِحد� َحاِول� بَاش� ي�ُضّر�

ُمو يِت�ق�تَل� َهكَّا.  ُهم� َراُهو يِل�ز� . إِذَا َكان� أَي� َواِحد� ي�ِحب� ي�ُضّر� ُهم� تَاع� دَاء� م� تَاُكل� األَع� َطر� َما ت�ُصبِّش� فِي 6  و� ، بَاش� الم� َماء� ُروا الس� َعن�د�ُهم� ُسل�َطة بَاش� ي�َسّك� و�

ض� َوق�تِلِّي ي�ِحبُّوا.  لَى األَر� َصايِب� الُكل�َها ع� بَاش� ي�َهبّ�ُطوا الم� لَى الَماء بَاش� ي�ُردُّوه� دَم� و� َعن�د�ُهم� ُسل�َطة ع� ، و� لُوا 7  الن�َهاَرات� الِّي يِت�نَبّ�أُوا فِيُهم� َوق�تِلِّي ي�َكّم� و�

 . يُق�تُل�ُهم� يِغ�ِلب�ُهم� و� عَاُهم� و� يِت�عَاِرك� م� يَة و� ش� الِّي َخاِرج� ِمالَهاو� ُهم� ي�ِجي الَوح� تَاع� َهادَة م� ِدينَة الع�ِظيَمة ِوين� َربّ�ُهم� 8  الّش� تَاع� الم� تَب�قَى ب�دُونَات�ُهم� فِي السَّاَحة م� و�

 . ر� ى َسدُوم� ِوالَّ َمص� وح� تِت�َسمَّ تَاع� الرُّ ِهَي فِي اللُّغَة م� لُوب� و� ة� ث�الَثَة أَيَّام� 9َمات� َمص� ُروا ِلب�دُونَات�ُهم� ل�ُمدِّ ز� ة يُخ� أُمَّ لُغَة و� ش� و� َعر� ِوالنَّاس� ِمن� ُكل� َشع�ب� و�

 . ُهم� فِي ق�بَر� ش� َحتَّى َواِحد� ي�ُحّط� َما َخالَّو� ، و� ف� نُص� وز� 10و� لَى َخاِطر� الزُّ ُهم� ع� دَايَا ِلب�عَض� يَع�ِطيو� ه� ُحوا و� يَف�ر� تُوا فِيُهم� و� م� ن�يَا بَاش� يِش� ِوالنَّاس� الِّي فِي الدِّ

َشة. ن�يَا بَر� أَن�بِيَاء� َهاذُوَما َعذّ�بُوا النَّاس� الِّي فِي الدِّ

َشة،  11   ُرول�ُهم� َخافُوا بَر� ز� . ِوالنَّاس� الِّي يُخ� لَى َساقِيُهم� ُوق�فُوا ع� ف� د�َخل� فِيُهم� ُروح� َحيَاة� ِمن� ِعن�د� هللا� و� نُص� بَع�د� ث�الَثَة أَيَّام� و� عُوا ُصوت� َعاِلي 12  و� َسم� و�

 . ُرول�ُهم� ز� ُهم� يُخ� دَاء� أَع� َحابَة و� َماء فِي س� َطل�عُوا ِللس� نَا« و� ل�عُوا ِله� : »أَط� َماء� ي�قُوِلل�ُهم� َسب�عَة 13ِمالس� ِدينَة و� ُشر� الم� َطاح� ع� بِير� و� قَع� ِزل�َزال� ك� فِي الَوق�ت� َهاذَاَكا و� و�

 . َماء� دُوا إِالَه� الس� َمّج� بُوا و� ، ِوالب�ِقيَّة ت�ِرع� ل�َزال� . 14آالَف� بََشر� ق�تَل�ُهم� الّزِ لَى ق�ِريب� َهاو� الِويل� الثَّاِلث� َجاي� ع� ، و� الِويل� الثَّانِي فَات�
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البُوق� السَّابِع�

  15 : َماء� ت�قُول� َوات� َعال�يَة فِي الس� ة أَص� َكانِت� ثَمَّ تَاُعو، و� نَادَى الَمالَك� السَّابِع� فِي البُوق� م� و�

تَاع� َمِسيُحو، تَاع� َربّ�نَا ِوم� َمَماِلك� ال�عَالَم� َوالَّت� م�

ِلك� ِلَألَبَد�. ُهَو بَاش� يِم� و�

دُوا هلل�  16 ِسج� ُهم� و� ُجوه� لَى و� َهب�ُطوا ع� ُروَشات�ُهم� و� لَى ع� ِدين� قُدَّام� هللا� ع� ِرين� ِشيخ� الِّي قَاع� ِعش� ب�عَة و� عُوا األَر� ُرك� ُهوَما ي�قُولُوا: 17و� و�

ب� اإِلالَه� ُروك� يَا الرَّ ك� نُش�

ء لَى ُكل� َشي� القَاِدر� ع�

ا الِّي ُموُجود� تَوَّ

ِولِّي ُكن�ت� ُموُجود� ق�بَل�

واللّي َجاي�

. ِلك� تِك� الع�ِظيَمة ِوب�ِديت� تِم� ت� قُد�ر� ر� َراك� َظّهِ

تَاِعك� َجا 18   الش�عُوب� ت�غََشُشوا ِوالغََضب� م�

لَى الُموتَى َجا ُكم� فِيه� ع� ِوالَوق�ت� الِّي تُح�

تَاِعك� يِسين� م� أَن�بِيَاِءك� ِوالِقدِّ تَاِعك� و� ِوت�َجاِزي الُخدَّام� م�

، ِمك� غَار� الِّي ي�َخافُوا إِس� بَار� ِوالص� ِوالك�

. ض� ُروا فِي األَر� ر� الِّي ي�دَّم� ِوادَّّمِ

َشة تَب�ُروِري. 19   بَر� ، و� الَِزل� ُعود� ِوز� َوات� ِور� أَص� َجات� ب�ُروق� و� ، و� د� فِي الَهي�ِكل� ُهر� تَابُوت� العَه� ، ِوظ� َماء� تَاع� هللا� فِي الس� بَاِعد� ت�َحل� الَهي�ِكل� م� ِوم�

َرا ِوالتِِّنِِّين� الم�

 1  . ِكب� َها تَاج� فِيه� ث�نَاِشن� َكو� فُوق� َراس� ت� َساقِيَها، و� َرة تَح� ، ِوالقَم� س� َرا الَب�َسة الشَّم� : م� َماء� ِجيبَة فِي الس� ِرت� أََماَرة ع� ُظه�  و�

ع� بَاش� تُوِلد�. 2 تِت�َوجَّ الَدَة و� تَاع� الو� َجايِع� م� َكانِت� ِحب�لَى ِوت�ِصيح� ِمالو� و� 12
  3  ، وس� َهاذُوُكم� َسب�عَة تِيَجان� فُوق� الرُّ َرة ق�ُرون� و� َعش� َمر� َعن�دُو َسب�عَة ُروس� و� : ِتنِّين� أَح� َماء� َرى فِي الس� ِرت� أََماَرة أُخ� ُظه� بِد� ب�ِذيلُو ث�لُث� ن�ُجوم� 4  و� ِوج�

ِلد�.  َرا الِّي َكانِت� بَاش� تُوِلد� بَاش� يِب�لَع� ِول�د�َها ِكيِت�و� قُف� التِّنِّين� قُدَّام� الم� . ِوو� ض� لَى األَر� ُهم� ع� َطيِّح� َماء� و� عُوب� 5  الس� ُكم� فِي الش� ُهَو الِّي بَاش� يُح� ِلد� و� َجابِت� و� و�
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ُشو،  َعر� ذَا هللا� و� َطف� ِوت�َهز� بِح� ِديد�، آَما ِول�د�َها تِخ� ِميتِين� 6الُكل� بِع�َصا ح� ة� أَل�ف� و� بِش� يِت�ل�َهى بِيَها ل�ُمدِّ ِرل�َها ب�الََصة و� الَء ِوين� هللا� َحّض� بِت� ِللخ� َرا َهر� ِوالم�

. ِستِّين� يُوم� و�

  7  ، بُوُهم� تَاُعو َحار� الَي�َكة م� ، يَاِخي التِّنِّين� ِوالم� بِين� التِّنِّين� تَاُعو و� الَي�َكة م� َماء� بِين� ِميَخائِيل� ِوالم� ب� فِي الس� ُوق�عُت� َحر� تُو ُضع�فُو 8و� الَيِك� آَما التِّنِّين� ِوم�

 . َماء� َما َعاِدش� ِعن�د�ُهم� َحتَّى ب�الََصة فِي الس� َشة و� دَع� فِي 9  بَر� ، الِّي يِخ� يَطان� ى ب�ِليس� ِوالّشِ َطاح� التِّنِّين� الع�ِظيم� الُّوَطا، َهاَكا اللَّف�عَى الق�ِديَمة الِّي تِت�َسمَّ و�

عَاه�. تَاُعو َطاُحوا م� الَي�َكة م� ض� ِوالم� ن�يَا الُكل�َها، َطاح� فِي األَر� النَّاس� الِّي فِي الدِّ

َمى 10   َوات�نَا ِتر� لَى َخاِطر� الِّي يِت�ِهم� فِي خ� تَاع� َمِسيُحو، ع� نَا ِوالسُّل�َطة م� تَاع� إاِلَه� ة ِوالُمل�ك� م� : »تَم� الَخالَص� ِوالقُوَّ َماء� ي�قُول� َمع�ت� ُصوت� َعاِلي فِي الس� ِوس�

 . ِليل� يَات�ُهم� ِوي�ُموتُوا. 11الُّوَطا، َهاَكا الِّي يِت�ِهم� فِيُهم� قُدَّام� هللا� ن�َهار� و� وا بِح� ين� بَاش� ي�َضحُّ ت�عَدِّ َكانُوا ُمس� ، و� ُهم� تَاع� َهادَة م� ُهوَما َغل�بُوه� ب�دَم� الَخُروف� ِوب�ِكل�ِمة� الّش� و�

ُرو يَع�ِرف� الِّي أَيَّاَماتُو 12   لَى َخاط� َشة ع� ُهَو ِمت�غَِشش� بَر� ل�ُكم� و� بَّطِ . َراُهو ب�ِليس� ه� نِين� فِيَها! يَا ِويلُو البَر� ِوالب�َحر� ُحوا يَلِّي َساك� أَف�ر� َماء� و� ِحي يَا الس� االَ أَف�ر� إِمَّ

». ق�َصار�

لَد�،  13 َرا الِّي َجابِت� الو� ، َولَّى ي�َحاِوز� فِي الم� ض� َمى لُوَطا فِي األَر� ِكَشاف� التِّنِّين� ُروُحو تِر� بِير� 14  و� ر� الك� تَاع� النِّس� َوانِح� م� وز� ج� ل�َها الزُّ َرا تِع�َطاو� آَما الم�

لَى اللَّف�عَى.  ف� ب�ِعيد� ع� نُص� َمان� ِول�ُمد�تِين� و� الَء، ِللب�الََصة ِوين� بَاش� يِت�ل�َهاو� بِيَها ل�ُمدَّة ِمالز� ُرب� ِماللَّف�عَى ِللخ� ِجت� اللَّف�عَى َماء ِكيف� الَواد� ِمن� 15بَاش� تُه� َخّر� و�

َها.  َرا بَاش� ي�ِهّز� َراء الم� َرى و� َها ج� َها.  16فُّم� ُجو التِّنِّين� ِمن� فُّم� بِل�ِعت� الَواد� الِّي َخّر� َها و� َحلِّت� فُّم� َرا، و� ض� َمنّ�ِعت� الم� َرا 17آَما األَر� لَى الم� ِوت�غَِشش� التِّنِّين� ع�

 ، َهاِدة� يَُسوع� تَاع� هللا� ِولِّي ِعن�د�ُهم� ش� َصايَا م� لُوا ِبالو� يِّت�َها البَاقِين� الِّي يَع�م� َشى ي�َحاِرب� فِي ذُّرِ . 18ِوم� تَاع� الب�َحر� َمل� م� لَى الر� قُف� ع� ِوو�

وز� ُوُحوش� الزُّ

  1 
وس� فُوق�ُهم� َرة تِيَجان� ِوالرُّ َسب�عَة ُروس� ِوالق�ُرون� فُوق�ُهم� َعش� َرة ق�ُرون� و� ِعن�دُو َعش� ، و� ش� َخاِرج� ِمالب�َحر� بَاِعد� ُشف�ت� َوح� ِوم�

 . تَاع� ُكف�ر� َطاه� 2أََساِمي م� يد�. ِوالتِّنِّين� ع� فُم� ِكيف� فُم� الّصِ ب� و� ِعن�دُو َساقِين� ِكيف� َساقِين� الدِّ ، و� ر� ش� الِّي ُشف�تُو َكان� ِكيف� النِّم� ِوالَوح�

بِيَرة.  ُسل�َطة ك� تَاُعو و� ش� م� تَاُعو ِوالعَر� ة م� ض� الُكل�َها 3القُوَّ ُحو، ِواألَر� فَى ِمن� ُجر� تَاع� ُموت� آَما تِش� ح� م� ُروح� ُجر� تَاُعو َكِإِنُّو َمج� وس� م� ُهر� َواِحد� ِمالرُّ ِوظ�

 . ش� َشاو� ي�تَبّ�عُوا فِي الَوح� بِت� ِوم� ُكونُو الِّي ِكيف� 4ت�عَّج� قَالُوا: »ش� ش� و� دُوا ِللَوح� ِسج� ، و� ش� تَاُعو ِللَوح� َطى السُّل�َطة م� ُرو ع� لَى َخاط� دُوا ِللتِّنِّين� ع� ِوالنَّاس� ِسج�

بُو؟« م� ي�َحار� ُكونُو الِّي ي�نَّجِ ؟ ِوش� ش� الَوح�

13

  5  . َهر� ب�ِعين� ش� أَر� ُكم� ث�نِين� و� تِع�َطات�لُو ُسل�َطة بَاش� يُح� ، و� ُكف�ر� تَاع� تََكبُّر� و� ش� فُم� يَن�ِطق� بِك�الَم� م� تِع�َطى ِللَوح� بِيتُو 6و� ُمو و� فَر� ب�ِإِس� فَر� ب�َربِّي، ك� و ِوك� َحل� فُمُّ

 . َماء� نِين� فِي الس� بِلِّي َساك� ة،  7و� أُمَّ لُغَة و� َشع�ب� و� ش� و� لَى ُكل� َعر� تِع�َطات�لُو السُّل�َطة ع� ، و� يِغ�ِلب�ُهم� يِسين� و� تِع�َطالُو إِنُّو ي�َحاِرب� الِقدِّ نِين� فِي 8و� دُولُو الِّي َساك� ج� يِس� و�

ن�يَا. لَق� الدِّ تَاع� الَخُروف� الِّي تِذ�بَح� ق�بَل� َما تِت�خ� تَاب� الَحيَاة� م� تِب�ش� فِي ك� ُمو َما تِك� ، ُكل� َواِحد� إِس� ض� الُكل�ُهم� األَر�
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  9 ! َمع� ، َخلِّيه� يِس� َمع� الِّي َعن�دُو ِوذ�نِين� ِوي�ِحب� يِس�

  10 ، إِذَا َكان� َواِحد� ي�ِهز� ُروُحو للَحب�س�

، َراُهو بَاش� يُد�ُخل� الَحب�س�

، يف� ِولِّي يُق�تُل� بِالّسِ

. َراُهو بَاش� ي�ُموت� بالّسيف�

. يِسين� تَاع� الِقدِّ ب�ر� ِواإِليَمان� م� ُهر� الصَّ نَا يُظ� ه�

11  . ، آَما يِت�َكلِّم� ِكيف� التِّنِّين� ِعن�دُو ُزوز� ق�ُرون� ِكيف� ق�ُرون� الَخُروف� ، و� ض� ش� آَخر� َطاِلع� ِماألَر� بَاِعد� ُشف�ت� َوح� تَاع� 12ِوم� تَع�ِمل� السُّل�َطة الُكل�َها م� ِواس�

 ، ح� الِّي يُق�تُل� فَى ِمالُجر� ل� الِّي تِش� ش� األُّوِ دُوا ِللَوح� ج� نِين� فِيَها يِس� ض� ِولِّي َساك� َخلَّى األَر� ل� قُدَّاُمو، و� ش� األُّوِ َخلَّى َحتَّى 13الَوح� بِيَرة و� َزات� ك� َمل� ُمع�ج� ِوع�

 ، ض� قُدَّام� ِعينِين� النَّاس� لَى األَر� َماء� ع� ُهم� 14  النَّار� ِتن�ِزل� ِمالس� . ِوأ�َمر� ش� لُو بَاش� يَع�ِمل�ُهم� قُدَّام� الَوح� َزات� الِّي تِع�َطاو� ض� بِالُمع�ج� نِين� فِي األَر� دَع� الِّي َساك� خ� و�

َجع� َحي�  يف� آَما ر� ُحو الّسِ ش� الِّي َجر� ِويَرة ِللَوح� لُوا تَص� ض� بَاش� يَع�م� نِين� فِي األَر� ش� َحتَّى 15  الِّي َساك� تَاع� الَوح� ِويَرة م� تِع�َطالُو انُّو يَع�ِطي ُروح� ِللتَّص� و�

ش� ِيت�قَت�لُوا،  تَاع� الَوح� ِويَرة م� دُوش� ِللتَّص� ، ِوي�َخلِّي الِّي َما ِسج� ، َعبِيد� 16ِلين� ِهَي بِيد�َها َوالَّت� تِتت�َكلِّم� فُقََراء� ، ُغن�يَا و� بَار� غَار� ِوك� ، ص� ِوي�َخلِّي النَّاس� الُكل�ُهم�

 ، بِين�ُهم� لَى ج� لَى يِدّ�ُهم� الي�ِمين� ِوالَّ ع� ، بَاش� ي�ُحطُّوا أََماَرة ع� َرار� أَح� م� 17و� ِري إاِلَّ إِذَا َكان� َعن�دُو األََماَرة، الِّي ِهَي إِس� م� ي�بِيع� ِوالَّ يِش� بَاش� َحتَّى َواِحد� الَ ي�نَّجِ

ُمو.  تَاع� إِس� ش� ِوالَّ الع�دَد� م� . َراُهو 18الَوح� تَاع� إِن�َسان� دَد� م� ُرو ع� لَى َخاط� . ع� ش� م� الَوح� تَاع� إِس� َمة: ِولِّي ُهَو ذ�ِكي تَو� ي�َطلِّع� الع�دَد� م� ُمو ِحك� ء َهاذَا الَز� ِوالشَّي�

. ِستِّين� ِستَّة و� يَة و� ِستَّة م�

نُوا بِيه� الَخُروف� ِوالنَّاس� الِِّي يِمِّ�

لَى 1   تُوب� ع� م� بُوه� َمك� إِس� ُمو و� ب�ِعين� أَل�ف� إِس� أَر� ب�عَة و� أَر� يَة و� عَاه� م� يُون� ِوم� بَل� ِصه� ُشف�ت� َخُروف� َواقِف� فُوق� ج� ت� و� َزر� بَاِعد� خ� ِوم�

 ، بِين�ُهم� ج�
َمع�تُو َكِإِنُّو 2 د� الق�ِوي، ِوالصُّوت� الِّي س� ع� ِكيف� ُصوت� الرَّ تَاع� الَماء و� َماء� ُصوت� ِكيف� الصُّوت� الق�ِوي م� َمع�ت� ِمالس� ِوس�

فُوا فِي الِقيتَاَرة  تَاع� نَاس� يِع�ز� م� 3ُصوت� م� َحتَّى َحد� َما ي�نَّجِ ، و� يُوخ� قُدَّام� الش� ب�عَة و� لُوقَات� الَحيَّة األَر� قُدَّام� الَمخ� ش� و� ِديدَة قُدَّام� العَر� نَايَة ج� ُهوَما ي�غَنِّيو� فِي غ� و�

 . ض� ب�ِعين� أَل�ف� الِّي تِف�دَاو� ِماألَر� أَر� ب�عَة و� يَا ِواألَر� ، َهاذُوَما ُهوَما الِّي 4يِت�عَلِّم� الغ�نَايَة َهاِذيَكا َكان� الم� ِرين� َطاه� ُسوش� بِالن�َساء و� َهاذُوَما ُهوَما الِّي َما ت�نَّج�

 . ِللَخُروف� ابَة الِّي يِت�ع�َطى هلل� و� ل� الصَّ ِشي، َهاذُوَما ِتف�دَاو� ِمن� بِين� البََشر� ِكيف� أُّوِ ش� 5ي�تَبّ�عُوا الَخُروف� ِوين� يِم� ِليُهم� َراُهم� َما ع� ، و� ُهم� َما ن�َطق�ش� بِالِكذ�ب� فُّم� و�

. لُوم�

14
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الَي�َكات� الث�الَثَة م�

6  . َشع�ب� لُغَة و� ش� و� َعر� ة و� ض� ِمن� ُكل� أُمَّ نِين� فِي األَر� ر� بِيَها فِلِّي َساك� ، َعن�دُو ب�َشاَرة دَاي�َمة ِلَألَبَد� ي�بَّشِ َماء� ُشف�ت� َمالَك� آَخر� َطايِر� فِي قَل�ب� الس� قَال� 7و� و�

تَاع� ض� ِوالب�َحر� ِوالع�يُون� م� َماء� ِواألَر� لَق� الس� دُوا ِللِّي خ� ج� أُس� ، و� دُوه�! َراِهي َجات� السَّاَعة الِّي بَاش� ي�َحاِسب� فِيَها النَّاس� َمّج� ب�ُصوت� َعاِلي: »َخافُوا هللا� و�

الَماء!«

َها!« 8   تَاع� نَى م� َراب� الز� بِت� الش�عُوب� الُكل�ُهم� ِمن� ش� ، َطاِحت� بَابِل� الع�ِظيَمة الِّي َشّر� : »َطاِحت� قَال� تَبّ�عُو َمالَك� ثَانِي و� و�

ِمن� يِدُّو،  9 تُو و� ر� ِمن� ِجب�ه� يِت�قَّمِ تَاُعو و� ِويَرة م� ش� ِوالتَّص� ُجد� ِللَوح� تَبَّع�ُهم� َمالَك� ثَاِلث� ي�قُول� ب�ُصوت� َعاِلي: »الِّي يُس� َراب� 10  و� ُرب� ِمالش� ُهَو َزادَا بَاش� يُش�

 ، قُدَّام� الَخُروف� الَي�َكة الُمقَدّ�ِسين� و� ب� بِالنَّار� ِوالِكب�ِريت� قُدَّام� الم� بِش� يِت�عَذِّ ، و� تَاع� َغَضب� هللا� الِّي ت�َصب� َصافِي فِي َكاس� الغََضب� الَمل�يَان� ان� 11  م� ِوالدُّخَّ

 . ش� م� الَوح� ر� ب�ِإِس� ُكل� َواِحد� يِت�قَّمِ تَاُعو و� ِويَرة م� فِي التَّص� ش� و� الَ ن�َهار� َهاَكا الِّي يِع�ب�دُوا فِي الَوح� تَاُحوا الَ ِليل� و� ِلع� ِلَألَبَد�. الَ يِر� ذَاب�ُهم� يَط� تَاع� ع� ُهر� 12م� نَا يُظ� ه�

تَاع� هللا� ِواإِليَمان� ب�يَُسوع�.« َصايَا م� لَى الو� يِسين� الِّي ي�َحاف�ُظوا ع� تَاع� الِقدِّ ب�ر� م� الصَّ

تَاُحوا ِمن� 13 ، بَاش� يِر� : »إِي ن�عَم� وح� !« ي�َجاِوب� الرُّ ب� ة ِليُهم� الِّي ي�ُموتُوا فِي الرَّ ء َهاذَا: َصحَّ تِب� الشَّي� : »إِك� َماء� ي�قُول� َمع�ت� ُصوت� ِمالس� بَاِعد� س� ِوم�

». َمال�ُهم� اتَّبِّع�ُهم� أَع� ت�عَب�ُهم� و�

ض� َصاد� اَأْلَر� ح�

فِي يِدُّو ِمن�ِجل� َماِضي.  14   فُوق� َراُسو تَاج� ذ�َهب� و� َحابَة و� لَى الس� َواِحد� ِكيف� إِب�ن� اإِلن�َسان� قَاِعد� ع� َحابَة بِيَضة و� ت� يَاِخي ُشف�ت� س� َزر� بَاِعد� خ�  ِوم�

ابَة 15 َصاد� َجا! َراِهي الصَّ ِصد� َراُهو َوق�ت� الح� أَح� تَاِعك� و� َحابَة: »ِهز� الِمن�ِجل� م� َرج� َمالَك� آَخر� ِمالَهي�ِكل� ي�نَاِدي ب�ُصوت� َعاِلي فِلِّي َكان� قَاِعد� فُوق� الس� ِوخ�

َرة!«  ض� َحاض� تَاع� األَر� . 16م� ِدت� ض� ت�َحص� ، ِواألَر� ض� لَى األَر� تَاُعو ع� َحابَة الِمن�ِجل� م� َمى الِّي قَاِعد� فُوق� الس� ِور�

ُهَو َزادَا َعن�دُو ِمن�ِجل� َماِضي.  17 َماء� و� َرج� َمالَك� آَخر� ِمالَهي�ِكل� الِّي فِي الس� نَادَى الِّي 18ِوخ� ، و� لَى النَّار� بَاِعد� َجا َمالَك� آَخر� ِمالَمذ�بَح� َعن�دُو ُسل�َطة ع� ِوم�

 ». نِب�َها َطاب� ض� َراُهو ع� تَاع� األَر� نَاقِيد� الع�نِب� م� ِلم� ع� تَاِعك� و� : »ِهز� الِمن�ِجل� م� قَال� َمى الَمالَك� الِمن�ِجل� 19َعن�دُو الِمن�ِجل� الَماِضي ب�ُصوت� َعاِلي و� يَاِخي ر�

تَاع� َغَضب� هللا�.  بِيَرة م� َرة الك� َماه� فِي الَمع�ص� ض� ِور� تَاع� األَر� لَم� الع�نِب� م� ض� و� لَى األَر� تَاُعو ع� َرى ِمن�َها الدَّم� فِي 20  م� ِدينَة ِوج� ا ِمالم� َرة ت�عَفّ�ِست� ل�بَرَّ ِوالَمع�ص�

. ِعين� ِكيلُوِمت�ر� تِس� ِستَّة و� لَى ُطول� ِميتِين� و� ُصنَّة ع� تَاع� الح� ِعل�و� الل�َجام� م�

َرانِين� َصايِب� اِإِلخ� الَي�َكة ِوالم� الم�

لَى َخاِطر� 1   َرانِين� ع� ُهوَما اإِلخ� ، و� َصايِب� عَاُهم� َسب�عَة م� الَي�َكة َجاي�بِين� م� ِجيبَة: َسب�عَة م� بِيَرة ِوع� َماء� أََماَرة ك� بَاِعد� ُشف�ت� فِي الس� ِوم�

تَاع� هللا�. بِيُهم� ُهوَما بَاش� ي�تِم� الغََضب� م� 15
21:9إش  14:8 
19:24 ؛ تك 51:7إر  14:10 
34:10إش  14:11 
7:13دا  14:14 
13:30 ؛ مت 3:13يؤ  14:15 
3:13يؤ  14:20 
26:21ال  15:1 



نَب� الب�َحر� الباُلَّر� 2 ُمو َواق�ِفين� بِج� تَاع� إِس� تَاُعو ِوالع�دَد� م� ِويَرة م� ش� ِوالتَّص� . ِوالنَّاس� الِّي َغل�بُوا الَوح� َخلِّط� بِالنَّار� بِه� ِلب�َحر� ِمالباُلَّر� م� ُشف�ت� َحاَجة تِش� و�

قِيتَاَرات� ِمن� ِعن�د� هللا� فِي ي�ِديُهم�  نَِشيد� الَخُروف� ِوي�قُولُوا: 3  و� تَاع� ُموَسى َعب�د� هللا� و� ِوي�غَنِّيو� فِي النَِّشيد� م�

ِجيبَة، ِظيَمة ِوع� َماِلك� ع� أَع�

ء! لَى ُكل� َشي� نَا القَاِدر� ع� ب� إاِلَه� يَا الرَّ

ِحيَحة، تَِقيَمة ِوص� تَاِعك� ُمس� الث�نَايَا م�

تَاع� األَُمم� يَا الَمِلك� م�

؟ 4   ُكون� َما ي�َخافِش� ِمنِّك� ، ش� يَا َرب�

؟ ِمك� د�ش� إِس� ُكون� َما ي�َمّجِ ش�

ِدك� قُدُّوس� إِن�ِت َوح�

األَُمم� الُكل�ُهم� بَاش� ي�ِجيو�

دُوا قُدَّاِمك� ج� يُس� و�

. َكاِمك� ِرت� أَح� بَع�د� َما ُظه�

  5  ، لُول� َماء� َمح� َهادَة فِي الس� تَاع� ِخيِمة� الّش� بَاِعد� ُشف�ت� الَهي�ِكل� م� ، الَب�ِسين� 6ِوم� ُجوا ِمالَهي�ِكل� َصايِب� َخر� عَاُهم� السَّب�عَة م� الَي�َكة الِّي َجاي�بِين� م� ِوالسَّب�عَة م�

 . دُوَرات�ُهم� لَى س� َزاَمات� ذ�َهب� ع� يِل�َمع� ِوح� الَي�َكات� َسب�عَة ِكيَسان� ذ�َهب� ِمل�يَانِين� 7ق�َماش� ق�ُطن� ن�ِظيف� و� َطى السَّب�عَة م� ب�عَة ع� لُوقَات� الَحيَّة األَر� َواِحد� ِمالَمخ� و�

تَاع� هللا� الَحي� ِلَألَبَد�.  بِالغََضب� م�
َصايِب� 8   م� يُد�ُخل� ِللَهي�ِكل� َحتَّى ِلين� يُوفُوا السَّب�عَة م� َحتَّى َحد� َما ي�نَّجِ تُو، و� قُد�ر� تَاع� هللا� و� د� م� ان� ِمالَمج� لَى بِالدُّخَّ ِوالَهي�ِكل� تِم�

الَي�َكة. تَاع� السَّب�عَة م� م�

تَاع� هللا� ِكيَسان� الغََضب� م�

لَى 1   تَاع� َغَضب� هللا� ع� ُصبُّوا السَّب�عَة ِكيَسان� م� ِشيو� و� الَي�َكة السَّب�عَة: »إِم� َمع�ت� ُصوت� َعاِلي َجاي� ِمالَهي�ِكل� ي�قُول� ِللم� بَاِعد� س� ِوم�

». ض� األَر� 16
دُوا 2   ش� ِولِّي ِسج� تَاع� الَوح� َشة َولَّى فِي النَّاس� الِّي فِيُهم� األََماَرة م� يُوَجع� بَر� ال� َخايِب� و� ِدمَّ ، و� ض� لَى األَر� تَاُعو ع� َصب� الَكاس� م� ل� و� َشى الَمالَك� األُّوِ م�

تَاُعو. ِويَرة م� ِللتَّص�

لُوقَات� الَحيَّة الِّي فِي الب�َحر� الُكل�َها. 3   َماتِت� الَمخ� ، و� تَاع� الِميت� تَاُعو فِي الب�َحر� َحتَّى َولَّى ِكيف� الدَّم� م� َصب� الَمالَك� الثَّانِي الَكاس� م� و�
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4  . تَاع� الَماء َحتَّاِكش� َوالَّو� دَم� تَاُعو فِي الِود�يَان� ِوالع�يُون� م� : 5ِوالَمالَك� الثَّاِلث� َصب� الَكاس� م� تَاع� الَماء ي�قُول� َمع�ت� الَمالَك� م� ِوس�

ُكم� إِن�ِت َعاِدل� ِكتُح�

ا ِولِّي ُكن�ت� ُموُجود�. ، الُموُجود� تَوَّ إِن�ِت القُدُّوس�

نِين� ِواألَن�بِيَاء� َسيّ�ُحوه� 6   م� دَم� الُمؤ�

بُوه�، ر� ِطيت�ُهم� دَم� بَاش� يُش� إِن�ِت ع� و�

ت�َحقُّوه�! ء الِّي يِس� ُهوَما نَالُوا الشَّي� و�

  7 : َمع�ت� ُصوت� ِمن� الَمذ�بِح� ي�قُول� ِوس�

ء! لَى ُكل� َشي� ب� اإِلالَه� القَاِدر� ع� ، يَا الرَّ إِي ن�عَم�

. َحق� تَاِعك� َعد�ل� و� َكام� م� األَح�

8  ، ِرق� النَّاس� بِالنَّار� تِع�َطاتِل�َها السُّل�َطة بَاش� تَح� س� و� لَى الشَّم� تَاُعو ع� ابِع� الَكاس� م� َصب� الَمالَك� الرَّ م� هللا� 9و� ُكف�ُروا ب�ِإِس� َخانَة الق�ِويَّة و� قُوا النَّاس� بِالس� ِوت�َحر�

دُوا هللا�. َما تَابُوش� بَاش� ي�َمّج� َصايِب� َهاِذي، و� لَى الم� الِّي َعن�دُو ُسل�َطة ع�

ِجيعَة،  10   لَى ل�َسانَات�ُهم� ِمالو� تَاُعو ظ�الَِمت� ِوالنَّاس� َعظُّوا ع� ل�َكة م� ، ِوالَمم� ش� تَاع� الَوح� ش� م� لَى العَر� تَاُعو ع� َصب� الَمالَك� الَخاِمس� الَكاس� م� ُكف�ُروا 11و� و�

. َمايِل�ُهم� لَى ع� َما تَابُوش� ع� ، و� ُهم� تَاع� ال� م� مَّ ِجيعَة ِوالدِّ َماء� ِمالو� ب�ِإاِلَه� الس�

  12  . س� ُرق� الشَّم� نِين� تُش� ِريق� ِللُملُوك� م� تَاُعو ن�ِشح� بَاش� يِت�َحل� ط� ، ِوالَماء م� بِير� لَى َواد� الفَُرات� الك� تَاُعو ع� ُشف�ت� ث�الَثَة 13  الَمالَك� السَّاِدس� َصب� الَكاس� م� و�

 ، َران� ب�ُهوا ِللج� ِمن� فُم� النَّبِي الَكذَّاب� يِش� ش� و� ِمن� فُم� الَوح� ِجين� ِمن� فُم� التِّنِّين� و� َواح� َمن�ُزوَسة َخار� َزات� 14أَر� لُوا فِي الُمع�ج� َواِطن� يَع�م� تَاع� ش� َواح� م� ُهوَما ر� و�

ء.  لَى ُكل� َشي� تَاع� هللا� القَاِدر� ع� ب� الِّي بَاش� تَاقَع� فِي اليُوم� الع�ِظيم� م� وُهم� ِللَحر� ن�يَا الُكل�َها بَاش� ي�ِلمُّ تَاع� الدِّ ِشيو� ِللُملُوك� م� يِم� ! 15  و� َهانِي َجاي� ِكيف� السَّاِرق�

يُوبُو.  يَان� ِوالنَّاس� ي�ُشوفُولُو ع� ِشيش� ِعر� لَى دَب�ُشو بَاش� َما يِم� ِهر� ِوي�ِعس� ع� ة ِليه� الِّي يَس� ى بِالِعب�ِريَّة 16  َصحَّ وا الُملُوك� فِي ب�الََصة تِت�َسمَّ َواح� الث�الَثَة لَمُّ ِواألَر�

. َمَجدُّون� َهر�

  17  »! ء تَم� : »الشَّي� ش� فِي الَهي�ِكل� ي�قُول� َجا ُصوت� َعاِلي ِمالعَر� َواء و� تَاُعو فِي اله� َصب� الَمالَك� السَّابِع� الَكاس� م� َوات� 18  و� أَص� ُوق�عُت� ب�ُروق� و� و�

 . بِير� ُهَو ِزل�َزال� ق�ِوي ِوك� ض� و� قَع�ش� ِكيفُو ِملِّي تُوِجد� اإِلن�َسان� فِي األَر� ِزل�َزال� َما و� ُعود�، و� َطاِحت� الُمدُن� 19ِور� ُروف� و� ِدينَة الع�ِظيَمة ِلث�الَثَة ط� ِمت� الم� ِوت�ِقس�

تَاُعو.  ُرب� َكاس� الغََضب� م� ر� هللا� بَابِل� الع�ِظيَمة بَاش� ي�َخلِّيَها تُش� . ِوت�ذَّكِ تَاع� الش�عُوب� ،  20م� بَال� ت�َخبَّات� بِت� ِوالج� لَى الع�بَاد� 21  ِوالُجُزر� الُكل�َها َهر� بَط� ع�  ِوه�

79:3مز  16:6 
119:137مز  16:7 
10:21خر  16:10 
16-11:15إش  16:12 
 16:13 I 8:3 ؛ خر 23-22:21 مل
 16:15 I 5:2 تس
 16:16 II 9:27 مل
66:6إش  16:17 
12:1، 19:16خر  16:18 
9:23خر  16:21 



بِيَرة ِصيبِة� التَّب�ُروِري َكانِت� ك� لَى َخاِطر� م� ِصيبِة� التَّب�ُروِري. ع� بَب� م� ب�ِعين� ِكيلُو، َحتَّى ِلين� النَّاس� ُكف�ُروا ب�َربِّي بِس� َماء� يُوِزن� ق�َرابِة� أَر� بِير� ِمالس� تَب�ُروِري ك�

َشة. بَر�

ش� بِيَرة ِوالَوح� ان�يَة الك� الزَّ

بِيَرة 1   ان�يَة الك� تَاع� الزَّ يك� الِعقَاب� م� قَلِّي: »إِيَجا َخلِّينِي ن�َوّرِ الَي�َكة الِّي ِعن�د�ُهم� السَّب�عَة ِكيَسان� و� بَاِعد� َجانِي َواِحد� ِمالسَّب�عَة م� ِوم�

َشة َماء.  لَى بَر� دَة ع� َها.« 2  القَاع� تَاع� نَى م� َراب� الز� ن�يَا بِش� ُروا النَّاس� الِّي فِي الدِّ ِسك� ن�يَا، و� تَاع� الدِّ عَاَها الُملُوك� م� ا م� نَاو� الِّي ز� 17
3  . َرة ق�ُرون� َعش� ِعن�دُو َسب�عَة ُروس� و� تَاع� الُكف�ر� و� َمر� ِمل�يَان� بِاألََساِمي م� ش� أَح� لَى َوح� دَة ع� َرا قَاع� ُشف�ت� م� َراء، و� ح� وح� ب�ِعيد� فِي الصَّ نِي فِي الرُّ َهّز�  و�

ة فِي يِدّ�َها َكاس� ذ�َهب� َمل�يَان� بِالف�َساد� ِوالن�َجاَسة 4 ، َهازَّ يغَة ِوالد�يَاُمن�ت� يَة بِالذ�َهب� ِوالّصِ غَّط� َمر� ِوم� َمر� ِوالق�َماش� األَح� ُجَوان� األَح� َرا َكانِت� الَب�َسة األُر� ِوالم�

نَاَها،  تَاع� ز� .«  5م� ض� ا ِوالن�َجاَسة الِّي فِي األَر� نَاو� بِين�َها: »بَابِل� الع�ِظيَمة، أُم� الن�َساء الِّي يَز� لَى ج� تُوب� ع� َها َمك� م� إِس� تَاع� 6و� َرانَة بِالدَّم� م� َرا ُسك� ُشف�ت� الم� و�

َشة.  ب�ت� بَر� . ِكُشف�ت�َها ت�عَّجِ تَاع� يَُسوع� دَم� الشَُّهدَاء� م� يِسين� و� تَاع� 7الِقدِّ َرا ِوم� تَاع� الم� ر� الغَاِمض� م� لَى الّسِ ؟ تَو� ن�قُلِّك� ع� ب� : »ع�الَش� ِمت�عَّجِ يَاِخي قَلِّي الَمالَك�

 . َرة ق�ُرون� َعش� َها ِولِّي َعن�دُو َسب�عَة ُروس� و� ش� الِّي َهاز� ِلع� 8  الَوح� َويَّة بَاش� يَط� ا َما َعاِدش� ُموُجود�. بَع�د� ش� ش� الِّي ُشف�تُو َراُهو َكان� ق�بَل� آَما تَوَّ ِوالَوح�

بُوا ن�يَا بَاش� يت�عَّج� تَاب� الَحيَاة� ِملِّي ت�َخل�ِقت� الدِّ تُوبَة فِي ك� ، الِّي ُهوَما أََساِميُهم� َما ِهيش� َمك� ض� نِين� فِي األَر� . ِوالنَّاس� الِّي َساك� الَك� ِشي ِلله� يِم� يَة و� ِمالَهاو�

. َجع� بِش� يَر� ا َما َعاِدش� ُموُجود� و� تَوَّ ُرو َكان� ق�بَل� و� لَى َخاط� ، ع� ش� ِكي�ُشوفُوا الَوح�

9  ، ُهوَما َزادَا َسب�عَة ُملُوك� َرا. و� ِليُهم� الم� دَة ع� بَال� الِّي قَاع� َمة: السَّب�عَة ُروس� ُهوَما السَّب�عَة ج� تَاع� البََشر� ت�ُكون� َعن�دُو ِحك� نَا الَِزم� الع�قَل� م� َسة ِمن�ُهم� 10ِوه� َخم�

َويَّة َوق�ت� آَكاُهو.  ُمو يَب�قَى ش� ِكي�ِجي يِل�ز� . و� َواِحد� َماَزال� ُموُجود�، ِواآلَخر� َماَزال� َما َجاش� َما َعاِدش� ُموُجود�، َراُهو 11َطاُحوا، و� ش� الِّي َكان� ق�بَل� و� آَما الَوح�

 . الَك� َماِشي ِلله� ، و� ل�ُكوا، آَما بَاش� ت�َولِّي ِعن�د�ُهم� 12  َمِلك� ثَاِمن� آَما تَابِع� ِللسَّب�عَة ُملُوك� اش� يِم� َرة ُملُوك� َماَزالُوا َما ب�دَاو� َرة ق�ُرون� الِّي ُشف�ت�ُهم� ُهوَما َعش� ِوالعَش�

دَة.  ش� َساَعة َوح� َع الَوح� .  13ُسل�َطة م� ش� ُهم� ِللَوح� تَاع� ة ِوالسُّل�َطة م� ُموا بَاش� يَع�ِطيو� القُوَّ ، ِوالَخُروف� بَاش� يِغ�ِلب�ُهم� ُهَو 14  َهاذُوَما ت�فَاه� بُوا الَخُروف� بَاش� ي�َحار�

». َمِلك� الُملُوك� بَاب� و� ُرو ُهَو َرب� األَر� لَى َخاط� ُهم� ِولِّي ُهوَما أَُمنَاء� ع� تَار� عَاه� الِّي د�َعاُهم� ِولِّي خ� ِولِّي م�

15  . لُغَات� أَُمم� و� ُموع� و� ان�يَة ِهَي ش�عُوب� ِوج� َرا الزَّ دَة الم� : »الَماء الِّي ُشف�تُو ِوين� قَاع� قَلِّي الَمالَك� ُهوا 16و� ر� ش� بَاش� يَك� َرة ق�ُرون� الِّي ُشف�ت�ُهم� ِوالَوح� ِوالعَش�

 . قُوَها بِالنَّار� ر� يَح� َها و� لُول�َها ل�َحم� يَاك� وَها و� د�َها ِوي�عَرُّ ان�يَة، بَاش� ي�ُحطُّوَها َوحَّ َرا الزَّ بَاش� 17الم� ِليه� و� ء الِّي ي�ِحب� ع� لُوا الشَّي� ِوهللا َحط� فِي ق�لُوب�ُهم� بَاش� يَع�م�

ش� َحتَّى ِلين� ي�تِم� ك�الَم� هللا�. ُموا بِيَها ِللَوح� ك� ُهم� الِّي يُح� تَاع� يَع�ِطيو� الُمل�ك� م� ي�ُكونُوا َراي� َواِحد� و�

18 ». ض� تَاع� األَر� ُكم� فِي الُملُوك� م� ِدينَة الع�ِظيَمة الِّي تُح� َرا َهاِذيَكا الِّي ُشف�ت�َها ِهَي الم� ِوالم�
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بَابِل� َطاِحت�

تَاُعو.  1  د� م� َوات� ِمالَمج� ض� ض� َشة ُسل�َطة، ِواألَر� ، َعن�دُو بَر� َماء� َصاح� ب�ُصوت� َعاِلي 2  بَع�د� َهاذَا ُشف�ت� َمالَك� آَخر� َهابِط� ِمالس� و�

: ُهَو ي�قُول� و� 18
! بَابِل� الع�ِظيَمة! ! َطاِحت� َطاِحت�

نِت�َها َواِطن� ِسك� ِوالش�

َواح� الَمن�ُزوَسة تَاع� األَر� َوالَّت� َحب�س� م�

ُروَهة! يُور� الَمن�ُزوَسة ِوالَمك� ِوالط�

نَاَها، 3   َراب� ز� ُروا بِش� عُوب� الُكل�ُهم� ِسك� َراُهم� الش�

عَاَها، ا م� نَاو� ض� ز� تَاع� األَر� ِوالُملُوك� م�

ن�يَا تِغ�نَاو� ِمن� ِشيَخات�َها! تَاع� الدِّ ار� م� ِوالتُّجَّ

  4 : َماء� ي�قُول� َمع�ت� ُصوت� آَخر� ِمالس� ِوس�

ُجوا ِمن�َها! ر� يَا َشع�بِي أُخ�

ُكوش� فِي ذ�نُوب�َها بَاش� َما ت�َشار�

َصايِب�َها. ِليُكم� م� بِط�ش� ع� َما تَه� و�

َماء 5   ِلت� ِللس� َراِهي ذ�نُوب�َها ت�َكدّ�ِست� ِلين� ُوص�

َها. تَاع� ُرور� م� ر� الش� ِوهللا ت�ذَّكِ

تِين� قَد� َما َخلّ�ِصت� 6   َخلّ�ُصوَها َمّر�

ِلت� تِين� قَد� َما َعم� عَاَها َمّر� لُوا م� م� أَع�

تِين� الَكاس� الِّي َعبَّات� ل�َها َمّر� َعبِّيو� و�

ح� 7   َخلُّوَها ت�نَّوِ َعذّ�بُوَها و�

. ِدت� ِوت�نَعّ�ِمت� لَى قَد�ر� َما ت�َمّج� ع�

َها فِي قَل�ب�َها قَاِلت� َما دَام�

نُق�عُد� ِكيف� َمِلَكة!
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َرا َمات� َراِجل�َها آنَا َما نِيش� م�

. ح� ِري َمانِي بَاش� انَّوَّ ُعم� و�

َهاذَاَكا ع�الَش� فِي ن�َهار� َواِحد� 8

. َصايِب� ِليَها الم� بِط� ع� بَاش� تَه�

ُجوع� ن� و� ُحز� ُموت� و�

، َرق� بِالنَّار� بِش� تِت�ح� و�

ِليَها ُكم� ع� لَى َخاِطر� الِّي يُح� ع�

. ُهَو اإِلالَه� الَجبَّار�

َها،  9   تَاع� ِريقَة م� ان� الح� ِليَها ِكي�ُشوفُوا دُخَّ ُحوا ع� ِليَها ِوي�نَّو� عَاَها يِب�ِكيو� ع� يَخات� م� عَاَها ِوت�َمتّ�عُوا بِالّشِ ا م� نَاو� ض� الِّي ز� تَاع� األَر� بَاش� يَاق�فُوا ب�ِعيد� 10ِوالُملُوك� م�

َها ِوي�قُولُوا: تَاع� َخاي�ِفين� ِمالع�ذَاب� م�

! ِدينَة الق�ِويَّة، يَا ِويِلك� ! يَا بَابِل� الم� يَا ِويِلك�

! ِليك� َكم� ع� دَة تِح� فِي َساَعة َوح�

  11  . ِري ِسل�ِعت�ُهم� لَى َخاِطر� َحتَّى َواِحد� َما َعاد� يِش� ِليَها، ع� ُحوا ع� ِليَها ِوي�نَّو� ن�يَا بَاش� ِيب�ِكيو� ع� تَاع� الدِّ ار� م� ِصيغَة 12  ِوالتُّجَّ ة و� فِضَّ تَاع� ذ�َهب� و� ِسل�عَة م�

نُوَعة ِمالعَاج� الُكل�َها، ِوالَحاَجات� تُو َطيّ�بَة ِوالَحاَجات� الِّي َمص� أَن�َواع� الشََّجر� الِّي ِريح� َمر� و� ِرير� ِوالق�َماش� األَح� َمر� ِوالح� ِوُجوِهر� ِوق�َماش� َغاِلي ِوق�َماش� أَح�

َخام�  ِديد� ِور� نُوَعة ِماللُّوح� الغَاِلي، ِون�َحاس� ِوح� َواِليس� 13الَمص� ُصنَّة ِوك� نَم� ِوح� ح� ِوب�قَر� ِوغ� قَم� ِزيت� ِود�قِيق� و� َراب� و� لُوبَان� ِوش� ُمر� و� ر� و� ِعط� فَة ُوفَّاح� و� قِر� و�

. نَاس� َعبِيد� و� و�

ت�َهاَها 14 ِليك� الغَلَّة الِّي تِش� َراِحت� ع�

َرة َما َعاِدش� بَاش� تَل�قَاَها! َخاَمات� والَوه� الض�

ُحوا ب�ُصوت� َعاِلي  15   َها، يِب�ِكيو� ِوي�نَّو� تَاع� ِليَها، َخاي�ِفين� ِمالع�ذَاب� م� ِدينَة َهاِذيَكا بَاش� يَاق�فُوا ب�ِعيد� ع� ار� َهاذُوَما الِّي تِغ�نَاو� ِمالم� ِوي�قُولُوا: 16التُّجَّ

! ِدينَة الع�ِظيَمة، يَا ِويِلك� ! يَا الم� يَا ِويِلك�

، الق�َماش� الغَاِلي َكانِت� تِل�بِس�

، َمر� ُجَوان� ِوالق�َماش� األَح� ق�َماش� األُر�

! يغَة ِوالُجوِهر� َها بِالذ�َهب� ِوالّصِ ِوت�َزيِّن� فِي ُروح�

  17 . َمان� َضاِعت� َوة َهاِذي الُكل�َها فِي َساَعة ِمالز� ِوالثَّر�
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َساف�ِرين� فِي الب�َحر� الُكل�ُهم� ب�قَاو� ب�ِعيد�  ار� ِولِّي م� تَاع� الف�الَيِك� ِوالَخدَّاَما ِوالتُّجَّ يَّاس� م� ُهوَما 18ِوالرُّ َها و� تَاع� ِريقَة م� ان� الح� ُهوَما ي�ُشوفُوا فِي دُخَّ َصاُحوا و� و�

ِدينَة الع�ِظيَمة!«  ة الِّي ِكيف� الم� نُوَّ ُهوَما ي�ِصيُحوا: 19  ي�قُولُوا: »ش� نُوا و� ز� يِح� ُحوا و� ا يِب�ِكيو� ِوي�نَّو� ُهم� ِوب�دَاو� لَى ُروس� َماو� الت�َراب� ع� ِور�

ِدينَة الع�ِظيَمة! ! يَا الم� ! يَا ِويِلك� يَا ِويِلك�

َها! تَاع� َوة م� اِلي السُّفُن� الُكل�ُهم� تِغ�نُوا ِمالثَّر� امَّ

فِي َساَعة، َضاع� ُكل� َما فِيَها.

َراب�َها! 20   ِحي بِخ� َماء أَف�ر� يَا س�

، يَا أَن�بِيَاء� يَا ُرُسل� و� يِسين� و� يَا قِدِّ و�

َراب�َها! ُحوا بِخ� أَف�ر�

ِليَها. ُموه� ع� ك� م� الِّي ت�ِحبُّوا تُح� ِليَها بِالُحك� ُكم� ع� َراُهو هللا� ح�

  21 : قَال� َماَها فِي الب�َحر� و� بِيَرة ِور� تَاع� َطاُحونَة ك� َرة م� َرة ِكيف� َحج� َهز� َمالَك� ق�ِوي َحج� و�

ِدينَة الع�ِظيَمة »ِكيف� َما َهكَّا بَابِل� الم�

ة، َمى ب�قُوَّ بَاش� تِت�ر�

. ِجد� بِالُكل� َما َعاِدش� تِت�و� و�

َوات� الِّي ي�غَنِّيو� بِالِقيتَاَرة ِوالنَّاي� ِوالبُوق� 22   أَص� و�

. عُوا فِيك� بِالُكل� َما َعاِدش� يِت�ِسم�

، نَاي�ِعي بِالُكل� َما َعاِدش� يِت�ل�قَى فِيك� ص� و�

َحى، َمع� فِيك� ُصوت� الر� َما َعاِدش� يِت�س� و�

ِوي فِيك� بِالُكل� 23   َضو� الف�نَار� َما َعاِدش� يِض�

، َمع� فِيك� بِالُكل� ُصوت� الع�ِريس� ِوالع�ُروَسة َما َعاِدش� يِت�س� و�

تَاِعك� ار� م� ض� َكانُوا التُّجَّ ِظم� نَاس� فِي األَر� أَع�

. تَاِعك� ر� م� ح� ِوالش�عُوب� الُكل�ُهم� ت�ِخد�ُعوا بِالّسِ

  24 ». ض� الُكل�ُهم� يِسين� ِولِّي ت�ِذب�ُحوا فِي األَر� تَاع� األَن�بِيَاء� ِوالِقدِّ ِدينِة� بَابِل� الدَّم� م� تِل�قَى فِي م� و�
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19 1 : َماء� ي�قُول� َشة نَاس� فِي الس� َمع�ت� ُصوت� َعاِلي ِكيف� ُصوت� بَر� بَع�د� َهاذَا س�

نَا. ة إِلالَه� د� ِوالقُوَّ َهلِّلُويَا! الَخالَص� ِوالَمج�

َعاد�لَة. 2   تَاُعو الُكل�َها َحق� و� َكام� م� َراِهي األَح�

نَاَها، ض� بِز� ِدت� األَر� بِيَرة الِّي فَّس� ان�يَة الك� لَى الزَّ ُكم� ع� ح�

لَى َخاِطر� دَم� ُخدَّاُمو، ان�تَقَم� ِمن�َها. ِوع�

َرى: 3   ة أُخ� قَالُوا َمرَّ و�

لَع� ِلَألَبَد�. ان�َها ط� َهلِّلُويَا! دُخَّ

. َهلِّلُويَا!« 4 ُهوَما ي�قُولُوا: »آِمين� ش� و� لَى العَر� دُوا هلل� الِّي قَاِعد� ع� ِسج� َكايِب�ُهم� و� لَى ر� لُوقَات� الَحيَّة َهب�ُطوا ع� ب�عَة الَمخ� ِرين� ِشيخ� ِواألَر� ِعش� ب�عَة و� ِواألَر�

س� الَخُروف� ِعر�

ش� ي�نَاِدي: 5   َرج� ُصوت� ِمالعَر� ِوخ�

نَا، َسبّ�ُحوه�، تَاع� إِالَه� يَا الُخدَّام� م�

بَار� الِّي ت�َخافُوه�. غَار� ِوالك� يَا الص�

6 : د� ق�ِوي ي�قُول� تَاع� َرع� ِكيف� ُصوت� م� َشة َماء و� تَاع� بَر� بِه� ل�ُصوت� م� ، يِش� َشة نَاس� تَاع� بَر� بِه� ل�ُصوت� م� َمع�ت� ُصوت� يِش� بَاِعد� س� ِوم�

نَا القَاِدر� ب� إِالَه� َهلِّلُويَا! َراُهو الرَّ

! ُهَو َولَّى الَمِلك�

دُوا! 7   ه� نِت�فَر� ُحوا و� نَف�ر� دُوه� و� َهيَّا ن�َمّج�

س� الَخُروف� َجا، َراُهو ِعر�

َها ِرت� ُروح� تُو َحّض� ُروس� ِوع�

َغاِلي. 8 تِع�َطال�َها بَاش� تِل�بِس� ق�َماش� ن�ِظيف� يِل�َمع� و� و�

يِسين� ِهَي الق�َماش� الغَاِلي. تَاع� الِقدِّ ال�َحة م� َمال� الصَّ ِواألَع�

تَاع� هللا�.« 9 قَال� َزادَا: »َهاذَا ك�الَم� َصاِدق� م� !« و� س� الَخُروف� تَاع� ِعر� تَد�ِعين� ِللَحف�لَة م� ة ِليُهم� الِمس� : َصحَّ تِب� : »إِك� قَالِّي الَمالَك� و�

32:43تث  19:2 
34:10إش  19:3 
118:24مز  19:5 
118:24مز  19:7 



ُجد� هلل�. َراِهي 10 . أُس� دُوا ل�يَُسوع� ه� تِك� الِّي يِش� و� ِكيف� إِخ� ء َهاذَاَكا! آنَا َخاِدم� ِكيِفك� و� ِجد�لُو، يَاِخي قَالِّي: »َما تَع�ِمل�ش� الشَّي� ت� قُدَّام� َساقِيه� بَاش� نِس� ُطح� و�

ة.« تَاع� النُّبُوَّ وح� م� َهاِدة� يَُسوع� ِهَي الرُّ ش�

َصان� اَأْلَب�يِض� لَى الح� الِِّي َراِكب� ع�

  11  . ُكم� ِوي�َحاِرب� بِالعَد�ل� ، يُح� اِدق� ُمو األَِمين� ِوالصَّ ِليه� إِس� َصان� أَب�يِض� ِولِّي َراِكب� ع� إِذَا ِبيه� ح� لُولَة، و� َماء� َمح� ُشف�ت� الس� لَة 12  و� ِعينِيه� ِكيف� النَّار� الشَّاع�

فُو َكان� ُهَو.  م� َما يَع�ر� ِليه� إِس� تُوب� ع� َمك� َشة تِيَجان� فُوق� َراُسو و� بَر� ُمو ِكل�ِمة� هللا�.  13و� إِس� ، و� َسة فِي الدَّم� غَّط� الَبِس� ِلب�َسة م� َماء� ي�تَبّ�عُوا 14و� تَاع� الس� يُوش� م� ِوالج�

 . ُصنَّة ِبيض� الَب�ِسين� ق�َماش� َغاِلي أَب�يِض� ِون�ِظيف� لَى ح� ُكم� فِيُهم� بِع�َصا ِمن� 15  فِيه� ع� بِش� يُح� ، و� ِرب� بِيه� فِي الش�عُوب� و ِسيف� َماِضي يَض� َخاِرج� ِمن� فُمُّ و�

ء.  لَى ُكل� َشي� تَاع� هللا� القَاِدر� ع� تَاع� ِنق�ِمة� الغََضب� م� َرة م� بِش� يَع�ِفس� فِي الَمع�ص� ِديد� و� ذُو: »َمِلك� الُملُوك� 16  ح� لَى فَخ� لَى ِجبّ�تُو ِوع� تُوب� ع� م� َمك� َكان� َعن�دُو إِس� و�

». بَاب� َرب� األَر� و�

تَاع� 17   بِير� م� وا فِي الع�َشاء الك� َماء� الُكل�َها ب�ُصوت� َعاِلي: »إِيَجاو� ِوات�لَمُّ ير� فِي قَل�ب� الس� يُور� الِّي اّطِ نَادَى الّط� س� و� بَاِعد� ُشف�ت� َمالَك� َواقِف� فِي الشَّم� ِوم�

!« 18هللا�،  غَار� بَار� ِوص� ، ك� َرار� أَح� ِليُهم� ِول�َحم� النَّاس� الُكل�ُهم� َعبِيد� و� بِين� ع� ُصنَّة ِولِّي َراك� َجال� الق�ِويِّين� ِول�َحم� الح� لُوا ل�َحم� الُملُوك� ِول�َحم� القَادَة ِول�َحم� الر� بَاش� تَاك�

تَاُعو،  19 َصان� ِوالَجي�ش� م� لَى الح� بُوا الِّي َراِكب� ع� وا بَاش� ي�َحار� ُهم� ت�لَمُّ تَاع� يُوش� م� ض� ِوالج� تَاع� األَر� ش� ِوالُملُوك� م� ُشف�ت� الَوح� ش� ت�َشد� ُهَو ِوالنَّبِي 20و� ِوالَوح�

ش� ِوالنَّبِي الَكذَّاب� َحيِّين� فِي َماو� الَوح� تَاُعو. ِور� ِويَرة م� دُوا ِللتَّص� ش� ِولِّي ِسج� تَاع� الَوح� ُروا بِاألََماَرة م� دَع� بِيُهم� الِّي ت�قَّم� َزات� قُدَّاُمو خ� َمل� ُمع�ج� الَكذَّاب� الِّي ع�

 . لَة بِالِكب�ِريت� تَاع� النَّار� الِّي َشاع� . 21البَُحي�َرة م� ُهم� َماء� ِشب�ِعت� بِل�َحم� يُور� الس� ، ِوط� َصان� لَى الح� يف� الِّي َخاِرج� ِمن� فُم� الِّي َراِكب� ع� ِوالب�ِقيَّة ت�قَت�لُوا بِالّسِ

نَة اَأْلَل�ف� س�

بِيَرة.  1  لَة ك� ِسل�س� يَة و� تَاع� الَهاو� َهاز� فِي يِدُّو الِمف�تَاح� م� َماء� و� بَاِعد� ُشف�ت� َمالَك� َهابِط� ِمالس� ، َهاَكا اللَّف�عَى 2ِوم� ِوالَمالَك� َشد� التِّنِّين�

نَة.  َكتّ�فُو أَل�ف� س� يَطان� و� ُهَو فِيَها، بَاش� َما َعاِدش� ي�غَلِّط� 3الق�ِديَمة، الِّي ِهَي ب�ِليس� ِوالّشِ َها و� تِم� ِليه� ِوخ� َها ع� ر� َسّكِ يَة و� َماه� فِي الَهاو� ِور�

. َويَّة َوق�ت� بَاِعد� الَِزم� يِت�َسيِّب� ش� نَة يُوفُوا، م� ، َحتَّى ِلين� األَل�ف� س� عُوب� الش�

20
ُهم� ل�يَُسوع� 4   تَاع� َهادَة م� لَى َخاِطر� الّش� تَاع� الِّي ت�قَت�لُوا ع� َواح� م� ُشف�ت� َزادَا األَر� ُموا. و� ك� ِليُهم� الِّي تِع�َطاتِل�ُهم� السُّل�َطة بَاش� يُح� ُروش� قَع�دُوا ع� بَاِعد� ُشف�ت� ع� ِوم�

َع ِمل�ُكوا م� عُوا َحيِّين� و� . َرج� بِين�ُهم� ِوالَّ فِي ي�ِديُهم� تَاُعو فِي ج� ُروش� بِاألََماَرة م� َما ت�قَّم� تَاُعو و� ِويَرة م� ِللتَّص� ش� و� دُوش� ِللَوح� لَى َخاِطر� ِكل�ِمة� هللا� ِولِّي َما ِسج� ِوع�

نَة.  نَة. َهاِذي ِهَي الق�يَاَمة األُولَى.  5الَمِسيح� أَل�ف� س� فُوا األَل�ف� س� عُوش� َحيِّين� َحتَّى ِلين� و� ُمقَدّ�ِسين� الِّي ِعن�د�ُهم� ن�ِصيب� 6ِوب�ِقيِّة� الِّي َماتُوا َما َرج� ِكين� و� ُمبَار�

نَة. عَاه� أَل�ف� س� ل�ُكوا م� يِم� تَاع� هللا� ِوالَمِسيح� و� ان� م� ، آَما بَاش� ي�ُكونُوا ُكهَّ ِليُهم� فِي الق�يَاَمة األُولَى، َراُهو الُموت� الثَّانِي َما ِعن�دُوش� ُسل�َطة ع�

1:1حز  19:11 
10:6دا  19:12 
2:9مز  19:15 
2:47 ؛ دا 10:17تث  19:16 
20-17، 39:4حز  19:17 
7:27، 7:22، 7:9دا  20:4 



ب�ِليس� ي�ِطيح�

7  ، يَطان� بَاش� يِت�َسيِّب� ِمالَحب�س� نَة، الّشِ بَع�د� َما يُوفُوا األَل�ف� س� ، الِّي ُهوَما ُجوج� 8  و� ض� تَاع� األَر� ب�عَة ت�َراِكن� م� ُرج� بَاش� ي�غَلِّط� األَُمم� الِّي فِي األَر� يُخ� و�

 . َمل� الب�َحر� دَد�ُهم� قَد� ر� ، ِوع� ب� ُهم� ِللَحر� ، بَاش� ي�ِلّم� َماُجوج� بُوبَة، آَما َهب�ِطت� نَار� 9و� ِدينَة الَمح� بِالم� يِسين� و� تَاع� الِقدِّ دَاُروا بِالَجي�ش� م� ض� و� ُروا فِي األَر� ِوت�نُش�

 . الَت�ُهم� َماء� ِوك� َع ن�َهار� 10ِمالس� بِش� يِت�عَذّ�بُوا ِليل� م� ، و� ش� ِوالنَّبِي الَكذَّاب� ، الب�الََصة الِّي فِيَها الَوح� تَاع� النَّار� ِوالِكب�ِريت� ُموه� فِي البَُحي�َرة م� ُهم� ر� ِوب�ِليس� الِّي َغلِّط�

ِلَألَبَد�.

َساب� يُوم� الح�

َما ب�قَات�ش� ِليُهم� ب�الََصة.  11   بُوا ِمن� قُدَّاُمو و� ض� َهر� َماء� ِواألَر� ِليه�، الس� ُشف�ت� الِّي قَاِعد� ع� ، و� ِظيم� أَب�يِض� ش� ع� بَاِعد� ُشف�ت� َعر� بَار� 12ِوم� ُشف�ت� الُموتَى ك� و�

ء ، بِالشَّي� تُب� تِب� فِي الك� ء الِّي تِك� ِليُهم� بِالشَّي� َكم� ع� تَاب� الَحيَاة� ِوالُموتَى تِح� تَاب� آَخر� الِّي ُهَو ك� . ِوت�َحل� َزادَا ك� تُب� . ِوت�َحلِّت� ك� ش� غَار� َواق�ِفين� قُدَّام� العَر� ِوص�

لُوه�.  لُوه�.  13الِّي َعم� ء الِّي َعم� لَى الشَّي� بُوا ع� ، ِوالُكل�ُهم� ت�َحاس� ُهم� ط� ُجوا الُموتَى الِّي فِي ُوس� يَة َخّر� ج� الب�َحر� الُموتَى الِّي فِيه�، ِوالُموت� ِوالَهاو� َخّرِ بَاِعد� 14و� ِوم�

 . تَاع� النَّار� َهاذَا الُموت� الثَّانِي الِّي ُهَو البَُحي�َرة م� ، و� تَاع� النَّار� َماو� فِي البَُحي�َرة م� يَة تِر� تُوب� فِي 15  الُموت� ِوالَهاو� ُمو َما يِت�ل�قَاش� َمك� إِذَا َكان� أَي� َواِحد� إِس� و�

. تَاع� النَّار� َمى فِي البَُحي�َرة م� تَاب� الَحيَاة�، َراُهو يِت�ر� ك�

ِديَدة ض� الج� ِديَدة ِواَأْلَر� َماء� الج� الس�

او� ِوالب�َحر� َما َعاِدش� ُموُجود�،  1   ض� لُولَى ت�نَحَّ َماء� األُولَى ِواألَر� لَى َخاِطر� الس� ِديدَة، ع� ض� ج� أَر� ِديدَة و� َماء ج� بَاِعد� ُشف�ت� س�  ِوم�

َها ل�َراِجل�َها.  2 َزيّ�نَة ُروح� ُروَسة م� َرة ِكيف� ع� َماء� ِمن� ِعن�د� هللا�، َحاض� ِديدَة، َهاب�َطة ِمالس� َشِليم� الج� ِدينَة الُمقَدّ�َسة، أُور� ُشف�ت� الم�  و�

3  ، ُهم� بِش� ي�ُكون� إِالَه� عَاُهم� و� : بَاش� ي�ُكونُوا َشع�بُو ِوهللا بِيدُو م� عَاُهم� ُكن� م� بِش� يُس� : »َهاِهَي دَار� هللا� ِوالنَّاس� و� ش� ِوي�قُول� َمع�ت� ُصوت� َعاِلي َجاي� ِمالعَر�  ِوس�

4 ». ات� لَى َخاِطر� الَحاَجات� الق�ِديَمة ت�نَحَّ ِجيعَة ع� ن� ِوالَّ ب�َكاء� ِوالَّ و� ة ُموت� ِوالَّ ُحز� َما َعاِدش� بَاش� ي�ُكون� ثَمَّ عَة ِمن� ِعينِيُهم� و� َسح� ُكل� دَم� بِش� يِم� و�

21
  5  ». َحق� ُرو َصاِدق� و� لَى َخاط� تِب� الك�الَم� َهاذَا ع� قَالِّي َزادَا: »إِك� ِديد�!« و� ء ج� : »َهانِي ن�ُرد� ُكل� َشي� ش� لَى العَر� قَال� الِّي قَاِعد� ع� ء 6  و� قَالِّي: »ُكل� َشي� و�

 . تَاع� َماء الَحيَاة� ب�الَش� ف�لُوس� َشان� ِمالِعين� م� ، البِدَايَة ِوالنَِّهايَة. بَاش� نَع�ِطي ِللعَط� ! آنَا األَِلف� ِواليَاء� آنَا بَاش� 7  تَم� ثَة َهاِذي، و� الِّي يِغ�ِلب� بَاش� يَاُخذ� الَور�
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ُهَو بَاش� ي�ُكون� إِب�نِي.  نَب� 8  ن�ُكون� إِالَُهو و� اِرين� ِولِّي يِع�ب�دُوا فِي الص� ِرين� ِوالسَّحَّ َواح� ِوالفَاج� َّاِلين� األَر� قَت ش� إِيَمان� ِوالِفسَّاد� و� افَا ِولِّي َما ِعن�د�ُهم� آَما الَخوَّ

َهاذَا ُهَو الُموت� الثَّانِي.« . و� لَة بِالنَّار� ِوالِكب�ِريت� ، َراُهو ن�ِصيب�ُهم� بَاش� ي�ُكون� فِي البَُحي�َرة الِّي َشاع� ِوالَكذَّابِين� الُكل�ُهم�

يك� الع�ُروَسة 9 قَالِّي: »إِيَجا تَو� ن�َوّرِ نِي و� َكلِّم� َرانِين� و� َصايِب� اإِلخ� الَي�َكة الِّي ِعن�د�ُهم� السَّب�عَة ِكيَسان� الَمل�يَانِين� بِالسَّب�عَة م� بَاِعد� َجانِي َواِحد� ِمالسَّب�عَة م� ِوم�

 ». تَاع� الَخُروف� َماء� ِمن� ِعن�د� هللا�،  10  م� ِدينَة الُمقَدّ�َسة َهاب�َطة ِمالس� َشِليم� الم� انِي أُور� َورَّ َعاِلي و� بِير� و� بَل� ك� وح� ِلج� نِي ِلب�ِعيد� فِي الرُّ َهّز� د� هللا�. 11و� فِيَها َمج� و�

 ، افِي ِكيف� الباُلَّر� بِه� ِللع�ِقيق� الصَّ َشة تِش� يَاَغة َغال�يَة بَر� َكانِت� تِل�َمع� ِكيف� ص� َعاِلي فِيه� ث�نَاِشن� بَاب� ِوالبِيبَان� فِيُهم� ث�نَاِشن� َمالَك� 12  و� بِير� و� فِيَها ُسور� ك� و�

 : َرائِيل� تَاع� بَنِي إِس� ش� م� ِليُهم� أََساِمي األَث�نَاِشن� َعر� تُوب� ع� َمك� ، ِوث�الَثَة 13و� ، ِوث�الَثَة بِيبَان� فِي الَجنُوب� ، ِوث�الَثَة بِيبَان� فِي الشََّمال� ق� ث�الَثَة بِيبَان� فِي الشَّر�

 . ب� . 14بِيبَان� فِي الغَر� تَاع� الَخُروف� تَاع� األَث�نَاِشن� َرُسول� م� م� م� ِليُهم� األَث�نَاِشن� إِس� تُوب� ع� ِدينَة فِيه� ث�نَاِشن� َساس� َمك� تَاع� الم� ِوالسُّور� م�

َها.  15   تَاع� ِدينَة ِوالبِيبَان� ِوالسُّور� م� بَة ذ�َهب� ي�ِقيس� بِيَها فِي الم� ِدينَة 16ِوالَمالَك� الِّي ي�َكلِّم� فِيَّ َعن�دُو قَص� قَاس� الم� َها. و� ض� َربّ�عَة، ُطول�َها قَد� ُعر� ِدينَة م� ِوالم�

َها قَد� قَد�.  ِعل�و� َها و� ض� ُعر� ُطول�َها و� يَاة� ِكيلُوِمت�ر� و� ب�عَة م� أَر� تَاُعو ِول�قَاَها أَل�ِفين� و� بَة م� بِالقَص�
ب�ِعين� ذ�َراع� 17 أَر� ب�عَة و� أَر� يَة و� َها ل�قَاه� م� تَاع� بَاِعد� قَاس� السُّور� م� ِوم�

 . .  18ب�ُطول� ذ�َراع� اإِلن�َسان� ِكيف� َما قَاُسو الَمالَك� افِي ِكيف� الباُلَّر� ِدينَة بِالذ�َهب� الَخاِلص� الصَّ ، ِوالم� تَاع� ُسور� 19  ِوالسُّور� َكان� ِمب�نِي بِاليَش�ب� الع�ُرص� م�

د�،  ُمرُّ اب�عَة ز� ، ِوالرَّ ِقيق� أَب�يِض� ، ِوالثَّال�ثَة ع� ِرق� ، ِوالثَّان�يَة يَاقُوت� أَز� ِقيق� يَاَغة الُكل�َها. لُولَى ع� َزيّ�نَة ب�أَن�َواع� الص� ِدينَة َكانِت� م� ، 20الم� ِقيق� َغاِمق� َسة ع� ِوالَخام�

. ، ِوالثَّنَاش� َمش�ت� دَاش� فَي�ُروز� ، ِوالح� َضر� ِقيق� أَخ� َرة ع� ، ِوالعَاش� ِفر� عَة يَاقُوت� أَص� ، ِوالتَّاس� ع� نَة َجز� ِجد�، ِوالثَّام� بَر� ، ِوالسَّاب�عَة ز� َمر� ِقيق� أَح� ِوالسَّاد�َسة ع�

21 . ِدينَة ذ�َهب� َخاِلص� َصافِي ِكيف� الباُلَّر� الشَّفَّاف� تَاع� الم� ِريق� م� َرة. ِوالط� نُوع� ِمن� ُجوه� َرة، ُكل� بَاب� َمص� ِواألَث�نَاِشن� بَاب� َكانُوا ث�نَاِشن� ُجوه�

َها.  22 تَاع� ء ِوالَخُروف� ُهوَما الَهي�ِكل� م� لَى ُكل� َشي� ب� اإِلالَه� القَاِدر� ع� لَى َخاِطر� الرَّ ِدينَة، ع� َما ُشف�تِش� َهي�ِكل� فِي الم� تَاَجة 23  و� ِدينَة َما ِهيش� ِمح� ِوالم�

َها.  تَاع� َها ِوالَخُروف� ُهَو الف�نَار� م� تَاع� هللا� ُهَو نُور� د� م� لَى َخاِطر� الَمج� ِليَها، ع� ِويو� ع� َرة بَاش� يِض� س� ِوالَّ ِللقَم� َها، ِوالُملُوك� 24ِللشَّم� ِشيو� فِي نُور� األَُمم� بَاش� يِم�

 . ُهم� تَاع� د� م� ض� بَاش� ي�ِجيبُول�َها الَمج� تَاع� األَر� .  25  م� ُموش� بَاش� ي�ُكون� فِيَها ِليل� ُطولُو و� ش� الن�َهار� و� ر� بِيبَان�َها َما تِت�َسّكِ
تَاع� 26 د� ِوالَكَراَمة م� بَاش� ي�ِجيبُول�َها الَمج�

 ، تَاب� الَحيَاة� 27  األَُمم� تُوبَة فِي ك� لُول�َها َكان� الِّي أََساِميُهم� َمك� َما يُد�خ� ، و� الَ الِّي ي�ِعيُشوا فِي الن�َجاَسة ِوالِكذ�ب� ِلل�َها، و� ء ُموش� َطاِهر� َما ُهو بَاش� يُد�خ� َحتَّى َشي� و�

. تَاع� الَخُروف� م�

تَاع� هللا� ِوالَخُروف�  1  ش� م� يِل�َمع� َخاِرج� ِمالعَر� تَاع� َماء الَحيَاة�، َصافِي و� ر� م� انِي الَمالَك� النَّه� بَاِعد� َورَّ ط� 2  ِوم� ِري فِي ُوس� يِج� و�

، َهر� ر� ِوت�ِجيب� فِي ث�نَاِشن� َغلَّة�، َغلَّة فِي ُكل� ش� تَاع� النَّه� تِين� م� ير� لَى الّشِ ِرة� الَحيَاة� نَاب�تَة ب�َجن�بُو ع� ُشج� ِدينَة، و� ِريق� الِّي فِي الم� الط�

َها.  تَاع� َرق� م� ِفي األَُمم� بِالو� تِش� تَاُعو بَاش� 3  و� ِدينَة، ِوالُخدَّام� م� تَاع� هللا� ِوالَخُروف� بَاش� ي�ُكونُوا فِي الم� ش� م� . ِوالعَر� ِماليُوم� َحتَّى َحاَجة َما َعاِدت� تِت�ل�عَن�
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دُولُو  ج� .  4  يُس� بِين�ُهم� لَى ج� ُمو بَاش� ي�ُكون� ع� إِس� ُهو و� بِش� ي�ُشوفُوا ِوج� تَاِجين� ل�َضو� الف�نَاَرات� 5و� ش� بَاش� ي�ُكونُوا ِمح� َما ُهم� ، و� ة ِليل� َما َعاِدش� بَاش� ي�ُكون� ثَمَّ و�

ل�ُكوا ِلَألَبَد�. ُهوَما بَاش� يِم� ُهم� و� تَاع� ب� اإِلالَه� بَاش� ي�ُكون� النُّور� م� لَى َخاِطر� الرَّ ، ع� س� ِوالَّ الشَّم�

َجيَّان� الَمِسيح�

لَى 6 ء الِّي الَِزم� يَاقَع� ع� تَاُعو الشَّي� ي الُخدَّام� م� تَاُعو بَاش� ي�َوّرِ َواح� األَن�بِيَاء� ب�عَث� الَمالَك� م� ب� إاِلَه� أَر� َحق� ِوالرَّ ِحيح� و� : »الك�الَم� َهاذَا ص� قَالِّي الَمالَك� و�

 . تَاب� َهاذَا.« 7ق�ِريب� ة الِّي فِي الك� تَاع� النُّبُوَّ ة ِليه� الِّي يَع�ِمل� بِالك�الَم� م� ، َصحَّ َهانِي َجاي� فِيَسع�

ِجد�لُو،  8 ِلي بَاش� نِس� اُهم� ت� قُدَّام� َساقِين� الَمالَك� الِّي َورَّ ، ُطح� ُشف�ت�ُهم� َمع�ت�ُهم� و� . ِكس� َمع�ت� الَحاَجات� َهاذُم� آنَا يُوَحنَّا بِيِدي الِّي ُشف�ت� ِوس� يَاِخي قَالِّي: »ُرد� 9و�

ُجد� هلل�.«  تَاب� َهاذَا. أُس� لُوا بِالك�الَم� الِّي فِي الك� ِكيف� الِّي يَع�م� َواتِك� األَن�بِيَاء� و� ِكيف� خ� ء َهاذَا! آنَا َخاِدم� ِكيِفك� و� ِمك�ش� تَع�ِمل� الشَّي� ، َما يِل�ز� قَالِّي: »َما 10بَاِلك� و�

 . تَاب� َهاذَا. َراُهو الَوق�ت� ق�ُرب� تَاع� الك� ة م� ش� ك�الَم� النُّبُوَّ تِم� ، 11  تِخ� ، ِوالبَار� يَب�قَى بَار� ، ِوالَمن�ُجوس� يَب�قَى َمن�ُجوس� ل� يَع�ِمل� الشَّر� َخلِّي الِّي يَع�ِمل� فِي الشَّر� ي�َكّمِ

». يس� يس� يَب�قَى قِدِّ ِوالِقدِّ

َمالُو.  12   لَى قَد� أَع� تَاِعي بَاش� ن�َجاِزي ُكل� َواِحد� ع� َهاز� الث�َواب� م� .« 13  »َهانِي َجاي� فِيَسع� و� ر� ل� ِواإِلّخِ ، الب�دَايَة ِوالن�َهايَة، واألُّوِ آنَا األَِلف� ِواليَاء�

ِدينَة ِمن� ِبيبَان�َها.  14 لُوا الم� بَاش� يُد�خ� ِرة� الَحيَاة�، و� ُهم� بَاش� ي�ُكون� ِعن�د�ُهم� َحق� فِي َشج� تَاع� بَايِب� م� لُوا الج� ة ِليُهم� الِّي يَغ�س� ِدينَة، ُهوَما 15َصحَّ ة ِمالم� ِولِّي البَرَّ

. ِذب� ِوي�ِحب� الِكذ�ب� ُكل� َواِحد� يِك� نَب� و� َواح� ِولِّي يِع�ب�دُوا فِي الص� َّاِلين� األَر� قَت ار� و� اِرين� ِوالفُجَّ الك�الَب� ِوالسَّحَّ

ِوي.« 16   بَاح� الِّي تِض� ِمة� الص� تَاع� دَاُود�. نِج� يَّة م� ل� ِوالذُّّرِ . آنَا األَص� َهادَة َهاِذي ِللَكنَايِس� ِلك� الّش� تَاِعي بَاش� ي�ِهّز� »آنَا يَُسوع� ب�عَث�ت�ِلك� الَمالَك� م�

الَخات�َمة

: »إِيَجا!« 17   َمع� َخلِّيه� ي�قُول� وح� ِوالع�ُروَسة ي�قُولُوا: »إِيَجا!« ِولِّي يِس� الرُّ

. َشان� َخلِّيه� ي�ِجي، ِولِّي ي�ِحب� َخلِّيه� يَاُخذ� َماء الَحيَاة� ب�الَش� ِولِّي ُهَو َعط�

ِليُهم� 18 َكى ع� َصايِب� الِّي ح� ِليه� َحاَجة، َراُهو هللا� بَاش� ي�ِزيدُو الم� تَاب� َهاذَا، إِذَا َكان� أَي� َواِحد� ي�ِزيد� ع� تَاع� الك� ة م� َمع� ك�الَم� النُّبُوَّ لَى ُكل� ِمن� يِس� آنَا انَّبَّه� ع� و�

تَاب� َهاذَا.  ِدينَة الُمقَدّ�َسة، الِّي 19الك� ِمالم� ِرة� الَحيَاة� و� لُو بَايُو ِمن� َشج� ة َهاِذي، َراُهو هللا� بَاش� ي�نَقِّص� تَاع� النُّبُوَّ تَاب� م� إِذَا َكان� أَي� َواِحد� ي�نَقِّص� ِمن� ك�الَم� الك� و�

تَاب� َهاذَا. ِليُهم� فِي الك� تِب� ع� تِك�

20  . ب� يَُسوع� . إِيَجا، يَا الرَّ !« آِمين� لَى الَحاَجات� َهاذُوَما: »أَِكيد� آنَا َجاي� فِيَسع� . 21  ي�قُول� الِّي ُهَو َشاِهد� ع� عَاُكم� الُكل�ُكم� ب� يَُسوع� م� نِع�ِمة� الرَّ
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