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 .َوأََراِني َنْهًرا َصاِفًيا ِمْن َماِء َحَياٍة الَِمًعا َكَبلُّوٍر، َخاِرًجا ِمْن َعْرِش هللِا َواْلَخُروفِ  1

ْهِر ِمْن ُهَنا َوِمْن  2 َجَرِة لِِشفَ ِفي َوَسِط ُسوِقَها َوَعلَى النَّ  .اِء األَُممِ ُهَناَك، َشَجَرةُ َحَياٍة َتْصَنُع اْثَنَتْي َعْشَرَة َثَمَرًة، َوُتْعِطي ُكلَّ َشْهٍر َثَمَرَها، َوَوَرُق الشَّ

 .َوالَ َتُكوُن لَْعَنٌة َما ِفي َما َبْعُد. َوَعْرُش هللِا َواْلَخُروِف َيُكوُن ِفيَها، َوَعِبيُدهُ َيْخِدُموَنهُ  3

 .َوُهْم َسَيْنُظُروَن َوْجَهُه، َواْسُمُه َعلَى ِجَباِهِهمْ  4

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

يِسيَن أَْرَسَل َمالََكُه لُِيِرَي َعِبيَدهُ َماهذِ »ُثمَّ َقاَل لِي: 6 بُّ إِلُه األَْنِبَياِء اْلِقدِّ  .«َيْنَبِغي أَْن َيُكوَن َسِريًعا ِه األَْقَواُل أَِميَنٌة َوَصاِدَقٌة. َوالرَّ

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

ا الَِّذي َكاَن َيْنُظُر َوَيْسَمُع هَذا. َوِحيَن َسِمْعُت َوَنَظْرُت، َخَرْرُت ألَْسُجَد أََماَم ِرْجلَيِ اْلَمالَ َوأَ  8  .ِك الَِّذي َكاَن ُيِريِني هَذاَنا ُيوَحنَّ

 .«!ِذيَن َيْحَفُظوَن أَْقَواَل هَذا اْلِكَتاِب. اْسُجْد لِلِ اْنُظْر الَ َتْفَعْل! ألَنِّي َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إِْخَوِتَك األَْنِبَياِء، َوالَّ »َفَقاَل لَِي: 9

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

ْس َبْعُد. َوَمْن ُهَو بَ  11 ْس َبْعدُ َمْن َيْظلِْم َفْلَيْظلِْم َبْعُد. َوَمْن ُهَو َنِجٌس َفْلَيَتَنجَّ ٌس َفْلَيَتَقدَّ ْر َبْعُد. َوَمْن ُهَو ُمَقدَّ  .«ارٌّ َفْلَيَتَبرَّ

 .َوَها أََنا آِتي َسِريًعا َوأُْجَرِتي َمِعي ألَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَملُهُ » 12

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

  إِلَى اْلَمِديَنِة،ُطوَبى لِلَِّذيَن َيْصَنُعوَن َوَصاَياهُ لَِكْي َيُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعلَى َشَجَرِة اْلَحَياِة، َوَيْدُخلُوا ِمَن األَْبَوابِ  14

َناَة َواْلَقَتلََة َوَعَبَدَة األَْوَثاِن، َوُكلَّ َمنْ  15 َحَرَة َوالزُّ  .ُيِحبُّ َوَيْصَنُع َكِذًبا ألَنَّ َخاِرًجا اْلِكالََب َوالسَّ

ُة َداُوَد. كَ » 16 يَّ ِِ اْلُمِنيرُ أََنا َيُسوُع، أَْرَسْلُت َمالَِكي ألَْشَهَد لَُكْم ِبهِذِه األُُموِر َعِن اْلَكَناِئِس. أََنا أَْصُل َوُذرِّ ْب  .«ْوَكُب الصُّ

وُح َواْلَعُروُس َيقُوالَِن: 17 اًنا«. َتَعاَل!»ْلَيقُْل:َوَمْن َيْسَمْع فَ «. َتَعاَل!»َوالرُّ  .َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيأِْت. َوَمْن ُيِرْد َفْلَيأُْخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ

ِة هَذا اْلِكَتاِب: إِْن َكاَن أََحٌد َيِزيُد َعلَى هَذا، َيِزيُد هللاُ  18 َرَباِت األَنِّي أَْشَهُد لُِكلِّ َمْن َيْسَمُع أَْقَواَل ُنُبوَّ ََّ  .ْلَمْكُتوَبَة ِفي هَذا اْلِكَتابِ  َعلَْيِه ال

ِة، َيْحِذُف هللاُ َنِصيَبُه ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َومِ  19 ُبوَّ َسِة، َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفي هَذا اْلِكَتابِ َوإِْن َكاَن أََحٌد َيْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكَتاِب هِذِه النُّ  .َن اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ

اِهُد ِبهَذا:َيقُوُل  20 بُّ َيُسوعُ «. َنَعْم! أََنا آتِي َسِريًعا»الشَّ َها الرَّ  .آِميَن. َتَعاَل أَيُّ

ِِ َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  21 َنا َيُسوَع اْلَمِسي  .ِنْعَمُة َربِّ

 


