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 1االصحاح  

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

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

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

ا: ِنْعَمٌة لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن اْلَكاِئِن َوالَِّذي َكاَن َوالَّذِ ُيو 4 ْبِع اْلَكَناِئِس الَِّتي ِفي أَِسيَّ ا، إِلَى السَّ ُِ،َحنَّ ْبَعِة األَْرَواِح الَِّتي أََماَم َعْرِش  ي َيأِْتي، َوِمَن السَّ

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

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

َحاِب، وَ  7 ُِ َجِميُع َقَباِئِل األَْرِض. َنَعْم آِمينَ ُهَوَذا َيأِْتي َمَع السَّ  .َسَتْنُظُرهُ ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َطَعُنوهُ، َوَيُنوُح َعلَْي

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

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

ا َكَصْوِت ُبوقٍ ُكْنُت ِفي الرُّ  10 ا َعِظيم ً ، َوَسِمْعُت َوَراِئي َصْوت ً بِّ  وِح ِفي َيْوِم الرَّ

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

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

ْجلَْيِن، َوُمَتَمْنِطق ًا ِعْندَ  13 ُُ اْبِن إِْنَساٍن، ُمَتَسْرِبال ً ِبَثْوٍب إِلَى الرِّ ْبِع اْلَمَناِيِر ِشْب ُِ ِبِمْنَطَقٍة ِمْن َذَهبٍ َوِفي َوْسِط السَّ  . َثْدَيْي

ْلِج، َوَعْينَ  14 وِف األَْبَيِض َكالثَّ ُُ َوَشْعُرهُ َفأَْبَيَضاِن َكالصُّ ا َرْأُس  .اهُ َكلَِهيِب َنارٍ َوأَمَّ

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

ُِ، َووَ  16 ْيِن َيْخُرُج ِمْن َفِم ُُ ِفي َيِدِه اْلُيْمَنى َسْبَعُة َكَواِكَب، َوَسْيٌف َماٍض ُذو َحدَّ ِتَهاَوَمَع ُُ َكالشَّْمِس َوِهَي ُتِضيُء ِفي قُوَّ  .ْجُه

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

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

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

ْبَعِة اْلَكَواِكِب الَِّتي َرأَْيَت  20 ْبِع اْلَكَناِئِس، وَ ِسرَّ السَّ ْبَعُة اْلَكَواِكُب ِهَي َمالَِئَكُة السَّ ِة: السَّ َهِبيَّ ْبِع اْلَمَناِيِر الذَّ ْبُع الَِّتي َرأَْيَتَها َعلَى َيِميِني، َوالسَّ اْلَمَناِيُر السَّ
ْبُع اْلَكَناِئسِ   .«ِهَي السَّ

 


