
ماشفه یوحنای رسول

معرف کتاب

«ماشفه» آخرین کتاب در جملۀ فهرست کتابهای کتاب مقدس است. شل نوشتۀ

کتاب ماشفه از بسیار جهات با نوشته های دیر فرق دارد. اکثر قسمت های کتاب

ماشفه به زبان استعاره و اشاره نوشته شده است که دارای مفاهیم عمیق روحان است.

لذا در وقت مطالعۀ آن باید دقت شود که تحت الفظ معن نردد. مسیحیان آن دوران

مفهوم استعاره های را که در نوشتن این ماشفه به کار رفته است، خوب م فهمیدند.

مسی نوشته شده است که مسیحیان به خاطر ایمان شان به عیس اشفۀ یوحنا در زمانم

به عنوان خداوند، تحت آزار و شنجه قرار داشتند. هدف اصل نویسنده از نوشتن

ماشفه، بخشیدن امید به خوانندگان و تشویق کردن آنها در زمان سخت ها و شنجه ها

است، تا در ایمان شان وفادار باشند.

اگرچه نظرات مختلف در مورد تفسیر و تشری ماشفه وجود دارد، اما ی چیز در

این کتاب برای همه کامال واض است که خدا سرانجام به وسیلۀ عیس مسی بر تمام

دشمنان و شیطان پیروز خواهد شد، و کسان که به او وفادار م مانند در آسمان و زمین

جدید پاداش خواهند دید. خداوند اشها را از چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غمها

خاتمه خواهد بخشید.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۸

اولین رؤیا و نامه های به هفت کلیسا: فصل ۱: ۹ ‐ ۳: ۲۲
طومار با هفت مهر: فصل ۴: ۱ ‐ ۸: ۱
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هفت شیپور: فصل ۸: ۲ ‐ ۱۱: ۱۹
اژدها و دو حیوان وحش: فصل ۱۲ ‐ ۱۳

رؤیاهای گوناگون: فصل ۱۴ ‐ ۱۵
هفت جام غضب خدا: فصل ۱۶

سقوط بابل و شست نب دروغین و شیطان: فصل ۱۷: ۱ ‐ ۲۰: ۱۰
قضاوت آخرین: فصل ۲۰: ۱۱ ‐ ۱۵

آسمان، زمین و اورشلیم جدید: فصل ۲۱: ۱ ‐ ۲۲: ۵
خاتمه: فصل ۲۲: ۶ ‐ ۲۱
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۱ ۱این ماشفه ای است که خدا به عیس مسی داده است تا آنچه که باید به زودی رخ
دهد، به بندگانش نشان دهد. او فرشتۀ خود را به نزد بندۀ خویش یوحنا فرستاد، ۲تا این

چیزها را به او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و دیده است به حقانیت کالم خدا و

شهادت عیس مسی گواه م دهد. ۳خوشا به حال کس که این را م خواند و کسان که

به کلمات این پیشوی گوش م دهند و مطابق آنچه در آن نوشته شده است، عمل

م کنند. زیرا وقت نزدی است.

درود به کلیساهای هفت گانه

۴از طرف یوحنا به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستند:

فیض و سالمت از جانب او که هست و بود و م آید بر شما باد، و از جانب هفت روح

که در پیشاه تخت پادشاه او هستند. ۵و از جانب عیس مسی، آن شاهد امین، آن

نخست زاده از مردگان و فرماندۀ پادشاهان زمین به شما فیض و سالمت باد. او ما را

دوست دارد و با خون خود ما را از گناهان ما آزاد گردانید. ۶و ما را به سلطنت رسانید تا

به عنوان کاهنان، خدا یعن پدر او را خدمت کنیم. به او تا به ابد جالل و قدرت باد،

آمین.

۷ببین او با ابر ها م آید! همه و از جمله آن کسان که به او نیزه زدند، او را خواهند دید

و همۀ اقوام دنیا به خاطر او سوگواری خواهند کرد. بل، چنین خواهد شد! آمین.

۸خداوند، خدا م گوید: «من الف و یا هستم، خداوند قادر مطلق که بود و هست و

آمدن است.»

ظهور مسی

۹من یوحنا، برادر شما، که در پیوست با عیس در رن و در پادشاه و در بردباری

شری شما هستم، به خاطر موعظۀ کالم خدا و شهادت به عیس، در جزیره ای به نام
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پتموس مقیم بودم. ۱۰آن روز، روز خداوند بود و روح القدس مرا فراگرفت، در آن حال،

از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم ۱۱که به من گفت: «آنچه را که

م بین در کتاب بنویس و به این هفت کلیسا، یعن کلیساهای: افسس، اسمیرنا،

پِرگاموم، طیاتیرا، ساردِس، فیالدِلفیا، و الئودییه بفرست.»

۱۲برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن م گوید؛ و وقت برگشتم، هفت چراغپایۀ زرین

دیدم. ۱۳در میان چراغپایه ها کس شبیه «پسر انسان» را دیدم که ردای درازی بر تن

داشت و شال زرین به دور سینه اش بود. ۱۴موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و

چشمانش مثل آتش م درخشید ۱۵پاهایش مثل برنج که در کوره گداخته و سپس

شفاف شده باشد، درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. ۱۶او در دست راست

خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو دم بیرون م آمد و چهره اش

مانند آفتاب نیمروز م درخشید.

۱۷وقت او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من

گذاشت و گفت: «نترس، من اول و آخر هستم. ۱۸من زنده بودم و مردم و اکنون تا به

بین ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و عالم مردگان را در دست دارم. ۱۹آنچه را م

بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این واق م شود. ۲۰مفهوم و مقصود آن هفت

ستاره ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغپایۀ زرین این است. آن هفت

ستاره، فرشتان هفت کلیسا و آن هفت چراغپایه، هفت کلیسا م باشند.

پیام به کلیسای افسس

۲ ۱به فرشته کلیسای افسس بنویس:
«این است سخنان آن کس که هفت ستاره را به دست راست خود دارد و در میان هفت

چراغپایۀ زرین گردش م کند. ۲من اعمال، رن ها، و بردباری تو را م دانم. م دانم که
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نم توان شریران را تحمل کن. تو آنان را که ادعا م کنند، رسول هستند ول نیستند

امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغو هستند. ۳تو بردبار هست، به خاطر من در

مقابل شرارت ایستادگ کرده ای و از پا در نیامده ای. ۴اما این شایت را از تو دارم:

محبتِ اول خود را از دست داده ای. ۵به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط

کرده ای، توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نن، نزد تو م آیم و چراغپایه ات

را از جایش بر م دارم. ۶البته باید بویم: تو این خوب را هم داری، که مثل من از

اعمال نقوالویان نفرت داری.

۷ای کسان که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها م گوید، گوش دهید! به کس که

پیروز شود اجازه م دهم از درخت زندگان که در باغ خدا م روید، بخورد.»

پیام به کلیسای اسمیرنا

۸به فرشتۀ کلیسای اسمیرنا بنویس:

«این است سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد: ۹من از عذاب و فقر تو

آگاه هستم ول با وجود این توانر هست! م دانم آن کسان که ادعا م کنند یهودی

هستند ول نیستند، چطور به تو تهمت م زنند. آنها جماعت شیطانند! ۱۰از رنج که به

شما روی م آورد، نترسید. البته ابلیس بعض از شما را به زندان خواهد افند تا شما را

بیازماید و به مدت ده روز رن خواهید کشید ول تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما

تاج زندگ را خواهم بخشید.

۱۱ای کسان که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها م گوید گوش دهید. کس که

پیروز شود، عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید.»

پیام به کلیسای پرگاموم
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۱۲به فرشته کلیسای پِرگاموم بنویس:

«این است سخنان آن کس که صاحب آن شمشیر تیز دو دم است. ۱۳م دانم تو در کجا

به سر م بری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد و م دانم ایمان که به من داری کم نشده

است. تو حت در آن زمان که آنتیپاس، شاهدِ امین من در شهر تو یعن در خانۀ شیطان

شهید شد، ایمانت را از دست ندادی. ۱۴اما از تو چند شایت دارم: در پِرگاموم عده ای

با تو هستند که به تعالیم بِلعام چسپیده اند. بِلعام به باالق تعلیم داد که چونه قوم

اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنها را تشویق کرد خوراک را بخورند که به بتها

تقدیم شده بود و مرتب زنا بشوند. ۱۵و همچنین عده ای هستند که از تعلیم نقوالویان

پیروی م کنند. ۱۶پس توبه کن، اگر توبه نن به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری

که از دهانم بیرون م آید، با آنها جن خواهم کرد.

۱۷ای کسان که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها م گوید بشنوید! به کس که

پیروز شود، به او از نان منّای مخف خواهم داد. به او سن سفیدی نیز م دهم و بر آن

سن، نام تازه ای نوشته خواهد بود که هی کس معن آن را نخواهد فهمید، مر آن

کس که آن را م گیرد.»

پیام به کلیسای طیاتیرا

۱۸به فرشتۀ کلیسای طیاتیرا بنویس:

درخشد و پاهایش مثل برن این است سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش م»

شفاف، درخشان است. ۱۹از اعمال و محبت و وفاداری و خدمت نیو و بردباری تو

ایتدانم که اکنون اعمال تو از گذشته بهتر است. ۲۰و اما از تو ش آگاه هستم و م

دارم: تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل، زن که ادعا م کند نبیه است و با تعلیم خود

بندگان مرا گمراه م کند تا آن ها مرتب زنا و خوردن خوراک های شوند که به بتها

تقدیم شده است. ۲۱به او مهلت داده ام که توبه کند ول او نم خواهد دست از
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زناکاری های خود بشد. ۲۲بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش

را که با او زنا کرده اند، همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مر اینه از

آن کارهای که با او کرده بودند، توبه کنند ۲۳و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با

این کارها، همۀ کلیساها خواهند فهمید که من افار و نیت های انسان را م آزمایم، و به

هر ی از شما مطابق اعمالش جزا خواهم داد.

۲۴اکنون روی سخن من با بقیۀ شما در طیاتیرا است که این تعالیم را نپذیرفته اید و آنچه

را که آنها اسرار مخصوص شیطان م خوانند، نیاموخته اید. من نم خواهم بار بیشتری بر

شما تحمیل کنم. ۲۵فقط م خواهم آنچه دارید تا زمان که من م آیم محم ناه

دارید. ۲۶به کس که پیروز شود و در انجام ارادۀ من تا به آخر استقامت نشان دهد،

قدرت خواهم داد تا بر تمام ملت ها حمران کند. ۲۷او با عصای آهنین بر آنها فرمان

ست. او تمام این کارها را با قدرتخواهد راند و آنها را مثل ظروف سفالین خواهد ش

که من از پدر دریافت کرده ام، انجام خواهد داد. ۲۸و همچنین ستارۀ صب را به او

خواهم بخشید.

۲۹ای کسان که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها م گوید، بشنوید.»

پیام به کلیسای ساردِس

۳ ۱به فرشتۀ کلیسای ساردِس بنویس:
«این است سخنان آن کس که صاحب هفت روح خدا و هفت ستاره است. اعمال تو را

م دانم و اگرچه همه م گویند تو زنده هست، ول مرده ای. ۲بیدار شو و آن چیزهای را

که باق مانده و نزدی است از بین برود تقویت کن، زیرا من هی ی از کارهای که

پسندیدۀ خداست، در تو نیافته ام. ۳پس آنچه را که آموخته و شنیده ای به یاد آور و آن را

محم نهدار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو
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لحظۀ آمدن مرا نخواه دانست. ۴اما چند نفر در ساردِس داری که لباس های خود را

نیالوده اند. آنها با لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا مستحق آنند. ۵کس که پیروز

شود، به لباس سفید ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب زندگ پاک نخواهم

کرد و در پیشاه پدر خود و فرشتان، او را از آنِ خود خواهم دانست.

۶ای کسان که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها م گوید، بشنوید.»

پیام به کلیسای فیالدِلفیا

۷به فرشتۀ کلیسای فیالدِلفیا بنویس:

«این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داود را به دست دارد. دری را که او باز

کند نم توان بست و هر دری را که او ببندد نم توان باز کرد. ۸من اعمال تو را م دانم

و دروازۀ باز پیش روی تو قرار داده ام که هی کس نم تواند آن را ببندد؛ زیرا با اینه

قدرت تو کم است، کالم مرا نهداشته ای و نام مرا انار نرده ای. ۹توجه کن! این

است کاری که من خواهم کرد: آنان را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت

م کنند، ول نیستند و دروغ م گویند، خواهم آورد و پیش پای تو خواهم افند و آنها

خواهند دانست که تو محبوب من هست، ۱۰زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت

دنیا واق که قرار است بر تمام به من وفادار ماندی، من نیز تو را از آزمایش سخت

شود و ساکنانش را بیازماید، حفظ خواهم کرد. ۱۱بزودی م آیم، آنچه را داری محم

نهدار و نذار کس تاج تو را بیرد. ۱۲من کس را که پیروز گردد، مثل ستون در

عبادتاه خدای خود ثابت خواهم ساخت، او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام

خدای خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا، یعن آن اورشلیم نوی را که از

آسمان و از جانب خدای من نزول م کند و همچنین نام نو خود را بر او خواهم نوشت.

۱۳ای کسان که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها م گوید، بشنوید.»
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پیام به کلیسای الئودییه

۱۴به فرشتۀ کلیسای الئودییه بنویس:

«این است سخنان «آمین»، آن شاهد امین و راستین و آغاز تمام خلقت خدا. ۱۵من از

همۀ اعمال تو آگاه هستم و م دانم که تو نه گرم هست و نه سرد. ای کاش گرم م بودی

و نه سرد، تو را از دهان خود ق نه گرم هست و یا سرد. ۱۶اما چون بین این دو، یعن

خواهم کرد ۱۷زیرا م گوی: «دولتمند هستم و ثروت جم کرده ام و محتاج به چیزی

نیستم.» در حقیقت، اگرچه این را نم دان، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و

کور و عریان هست. ۱۸به تو نصیحت م کنم، طالی را که در آتش تصفیه شده از من

و خجلت عریان دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوش بخر تا تو را به راست

خود را بپوشان و مرحم بخر و به چشمان خویش بمال تا ببین. ۱۹همۀ کسان را که

دوست م دارم، سرزنش م کنم و تأدیب م نمایم، پس غیور باش و توبه کن. ۲۰من

پشت در ایستاده در را م کوبم، اگر کس صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل

م شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من. ۲۱به آن کس که پیروز گردد، جای در

روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید، همان طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت

سلطنت او نشستم.

۲۲ای کسان که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها م گوید، بشنوید.»»

پرستش در عالم باال

۴ ۱پس از آن ناه کردم و در آسمان دری باز دیدم و همان صدای که من در آغاز
شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت: «باال بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد

به تو نشان خواهم داد.» ۲روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تخت سلطنت

قرار داشت و بر روی آن تخت کس نشسته بود، ۳که مانند یشم و عقیق م درخشید و
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گرداگرد تخت را رنین کمان به درخشندگ زمرد فراگرفته بود. ۴در پیرامون این تخت

بیست و چهار تخت دیر بود و روی آن ها بیست و چهار پیر نشسته بودند. آن ها لباس

سفید به تن و تاج زرین به سر داشتند. ۵از آن تخت برق م درخشید و غرش و رعد

شنیده م شد. در پیش روی تخت، هفت مشعل سوزان م سوخت. اینها هفت روح خدا

هستند. ۶و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای از شیشه یا بلور بود، دیده

م شد. در اطراف و در چهار گوشۀ تخت، چهار حیوان قرار داشتند که بدن آن ها از هر

صورت مانند گوساله، سوم ر از چشم بود. ۷حیوان اول مانند شیر بود، دومطرف پ

مانند صورت انسان داشت و چهارم مانند عقاب پر گشوده بود. ۸هر ی از این چهار

حیوان شش بال داشت و بدن آن ها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائماً

م گفتند:

«قدوس، قدوس، قدوس، خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و آمدن است.»

۹هر وقت این حیوانات آن تخت نشین را که تا ابد زنده است، تجلیل و تریم و تمجید

م کنند، ۱۰آن بیست و چهار پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده م کنند

و او را م پرستند و تاج های خود را در پیش تخت او م اندازند و فریاد م زنند:

۱۱«ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جالل و حرمت و قدرت

باش، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به ارادۀ تو، آن ها هست و زندگ یافتند.»

بره و طومار (کتاب)

۵ ۱آناه دیدم که تخت نشین، طوماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته
شده و با هفت مهر، مهر و الک شده بود. ۲و فرشتۀ نیرومندی را دیدم که با صدای بلند

هرهایش را بردارد؟» ۳اما هیشایسته است که طومار را باز کند و م گفت: «چه کس م

کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که طومار را باز کند و یا به داخل
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آن ببیند. ۴من زار زار م گریستم، زیرا کس یافت نشد که شایستۀ آن باشد که طومار را

باز کند و یا به داخل آن ببیند. ۵آناه ی از پیران به من گفت: «گریه من زیرا آن

شیر، شیری که از طایفۀ یهودا و نهال از نسل داود است، پیروز شده و او حق باز کردن

طومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد.»

۶آناه دیدم که در بین همان تخت سلطنت و در میان آن حیوانات و پیران، بره ای

ایستاده بود، که عالمت برۀ قربان شده را داشت. آن بره دارای هفت شاخ و هفت چشم

بود. هفت چشم که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا فرستاده شده اند. ۷بره پیش

آمد و طومار را از دست راست تخت نشین گرفت. ۸همین که او آنرا گرفت آن چهار

حیوان و بیست و چهار پیر، پیش بره سجده کردند. پیران به ی دست چن داشتند و

به دست دیر جام های زرین پر از بخور که نشانۀ دعاهای مقدسین است. ۹آن ها سرود

نوی م سرائیدند:

«تو شایسته ای که، طومار را بیری، و مهرهایش را باز کن، زیرا تو کشته شدی و با

خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی.

۱۰تو آنها را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان، خدای ما را خدمت کنند و آن ها

بر زمین فرمانروای خواهند کرد.»

۱۱آناه ناه کردم و صدای فرشتان ب شماری را که صدها هزار و هزاران هزار بودند،

شنیدم. آن ها دور آن تخت و حیوانات و پیران ایستاده بودند ۱۲و با صدای بلند فریاد

م زدند:

«برۀ قربان شده شایسته است تا قدرت و ثروت و حمت و توانای، حرمت و جالل

و تمجید بیابد.»

۱۳آناه م شنیدم که همۀ موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و بحر و هرچه در آن ها
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است فریاد م کردند:

«ستایش و عزت، جالل و قدرت، از آنِ کس باد که بر تخت سلطنت م نشیند و تا

به ابد از آنِ بره باد!»

۱۴و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و پیران سجده نموده، او را پرستش کردند.

شستن مهرها

۶ ۱در آن هنام که بره، اولین مهر از آن هفت مهر را شست، من م دیدم و
م شنیدم، که ی از آن حیوانات با صدای مانند رعد م گوید: «بیا» ۲و ناگهان اسپ

سفیدی را دیدم که سوار آن کمان به دست داشت و تاج به او داده شد و او پیروزمندانه

برای پیروزی برآمد.

۳وقت بره، دومین مهر را باز کرد، شنیدم حیوان دوم گفت: «بیا» ۴و اسپ دیری که

سرخ رن بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صل را از روی زمین بردارد تا

انسان ها یدیر را بشند و همچنین به او شمشیر بزرگ داده شد.

۵وقت بره، سومین مهر را باز کرد، شنیدم که حیوان سوم گفت: «بیا» آناه ناه کردم و

اسپ سیاه را دیدم که سوارش ترازوی به دست داشت ۶و صدای از میان آن حیوانات

به گوشم رسید که م گفت: «قیمت ی چارک گندم و یا سه چارک جو، مزد ی روز

کار خواهد بود. به روغن زیتون و شراب ضرری مرسان.»

۷زمان که او چهارمین مهر را باز کرد، صدای حیوان چهارم را شنیدم که م گفت: «بیا»

۸وقت به آنجا ناه کردم، اسپ رن پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای

مردگان به دنبالش م آمد. به او قدرت داده شد تا ی چهارم زمین را با شمشیر و

گرسن و امراض مهل و حیوانات وحش از بین ببرد.
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۹وقت پنجمین مهر را باز کرد، در زیر قرباناه ارواح کسان را دیدم که به خاطر کالم

خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. ۱۰آن ها با صدای بلند فریاد زدند: «ای

خداوند قدوس و راستین، تا به ک بر ساکنان زمین داوری نم کن و انتقام خون ما را

از آن ها نم گیری؟» ۱۱به هر ی از آن ها ردای سفیدی دادند و به آن ها گفته شد، که

اندک دیر بیارامند تا تعداد همقطاران و برادران شان که م باید مثل آنها کشته شوند،

کامل گردد.

۱۲آناه وقت بره، ششمین مهر را باز کرد، دیدم که زلزلۀ شدیدی رخ داد. آفتاب مانند

بوج درشت سیاه شد و مهتاب، کامال مثل خون سرخ شد ۱۳و ستارگان آسمان مانند

انجیرهای که از تندباد به زمین م ریزند، فرو ریختند. ۱۴آسمان مانند طوماری در هم

پیچیده ای ناپدید شد و همۀ کوه ها و جزیره ها از جای خود حرکت کردند، ۱۵و

پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشران و توانران، زورمندان و همۀ انسانها چه برده

و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره های کوه ها پنهان ساختند. ۱۶و به کوه و

صخره ها گفتند: «به روی ما بیفتید و ما را از چهرۀ تخت نشین و از خشم و غضب بره

پنهان کنید، ۱۷زیرا روز عظیم خشم آن ها رسیده است، چه کس م تواند آن روز را

تحمل کند؟»

۷ ۱بعد از این چهار فرشته را دیدم، که در چهار گوشۀ زمین ایستاده بودند و جلوی
چهار باد زمین را م گرفتند تا دیر بادی بر بحر و خش و یا هی درخت نَوزَد ۲و

فرشتۀ دیری را دیدم که از مشرق بر م خاست و مهر خدای زنده را در دست داشت و

با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خش و بحر ضرر برسانند،

گفت: ۳«تا آن زمان که ما مهر خدای ما را بر پیشان بندگانش نذاریم، به بحر و

خش و یا درختان ضرری نرسانید.» ۴و شنیدم که تعداد کسان که از همۀ قبایل

بن اسرائیل نشانۀ مهر را دریافت داشته بودند، یصد و چهل و چهار هزار بود. ۵دوازده

هزار از قبیلۀ یهودا، دوازده هزار از قبیله رؤبین، دوازده هزار از قبیلۀ جاد، ۶دوازده هزار
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از قبیلۀ اَشیر، دوازده هزار از قبیلۀ نفتال، دوازده هزار از قبیلۀ منَس، ۷دوازده هزار از

قبیلۀ شمعون، دوازده هزار از قبیلۀ الوی، دوازده هزار از قبیلۀ ایسسار، ۸دوازده هزار

از قبیلۀ زبولون، دوازده هزار از قبیلۀ یوسف و دوازده هزار از قبیلۀ بنیامین.

جمعیت بزرگ از تمام ملتها

۹بعد از این ناه کردم و گروه بزرگ را دیدم که به شمار نم آمد. از همۀ ملتها و همۀ

قبایل و امتها و زبانها در پیش تخت سلطنت و در مقابل بره ایستاده بودند. آن ها لباس

سفیدی به تن داشتند و شاخه ای از درخت خرما در دست شان بود ۱۰و با هم فریاد

م زدند: «نجات ما از جانب خدای است که بر تخت سلطنت م نشیند و از جانب بره

است.» ۱۱و همۀ فرشتان که در پیرامون تخت بودند، همراه با پیران و آن چهار حیوان

در پیش تخت، روی بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. ۱۲آن ها م گفتند: «آمین،

حمد و جالل و حمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آنِ خدای ما باد، تا به ابد!

آمین.»

از آن پیران به من خطاب کرده گفت: «این مردان سفید پوش چه کسان اه ی۱۳آن

هستند و اهل کجایند؟» ۱۴من جواب دادم: «ای آقای من، تو م دان.» بعد به من

گفت: «اینها کسان هستند که از آن عذاب سخت گذشته اند، ردا های خود را شسته و در

خون بره سفید کرده اند. ۱۵به این سبب آن ها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و

روز در عبادتاهش خدمت م کنند و آنها در سایۀ آن تخت نشین خواهند بود. ۱۶آنها

دیر احساس گرسن یا تشن نخواهند کرد. آفتاب و یا هی گرمای سوزان به آن ها

ضرر نخواهد رسانید. ۱۷زیرا آن بره که در مرکز تخت است، چوپان آنها خواهد بود و

آنها را به چشمه های آب زندگ هدایت خواهد کرد و خدا همۀ اشها را از چشمان آنها

پاک خواهد کرد.»
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مهر هفتم

نیم ساعت در آسمان خاموش هر را باز کرد نزدیکه بره، هفتمین م ام۸ ۱هن
برقرار بود ۲و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته ای که در پیشاه خدا ایستاده

بودند، داده شد.

۳در این وقت فرشته ای دیر آمد و پیش قرباناه ایستاد. او بخُورسوزی از طال به دست

داشت و مقدار زیادی بخُور به او داده شد تا به همراه دعاهای همۀ مقدسین بر قرباناه

طالی پیش تخت سلطنت تقدیم نماید. ۴دود بخُور از دست آن فرشته همراه با دعاهای

مقدسین به پیشاه خدا باال رفت. ۵فرشته، بخُورسوز را برداشته آنرا از آتش قرباناه پر

ساخت و آن را به روی زمین افند. آناه رعد و برق و صدای ترسناک برخاست و

زمین لرزید.

نواختن شیپور ها

۶هفت فرشته ای که هفت شیپور به دست داشتند، آماده شدند تا در آن ها بدمند. ۷اول در

شیپور خود دمید و ژاله و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت، ثلث

زمین و ثلث درختان و همۀ سبزه ها سوختند.

۸دومین فرشته در شیپور خود دمید و چیزی مانند کوه مشتعل به بحر افنده شد و

ثلث بحر به خون مبدل گردید ۹و ثلث موجودات زندۀ بحر مردند و ثلث کشت های آن

غرق گشتند.

۱۰سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستارۀ بزرگ که مانند مشعل بزرگ و سوزان بود،

از آسمان بر روی ثلث دریاها و چشمه سارها افتاد. ۱۱نام آن ستاره، «اَفسنتین» بود و

ثلث آبها تل شد. و مردم بسیار از آبها که تل شده بود، مردند.
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۱۲سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه ای به ثلث آفتاب و ثلث ماه و

ثلث ستارگان وارد شد، که ی سوم آن ها تاری شدند و ثلث نور روز و ثلث نور شب

از بین رفت. ۱۳آناه من عقاب را دیدم که در آسمان پرواز م کرد و با صدای بلند

م گفت: «وای، وای، وای بر ساکنان زمین، زیرا که هم اکنون سه فرشتۀ دیر

شیپورهای خود را خواهند دمید.»

۹ ۱در این وقت، پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به
زمین افتاد و کلید «چاه ب انتها» به آن ستاره داده شد ۲و با آن کلید، چاه ب انتها را باز

کرد و از چاه دودی مانند دود ی کورۀ بزرگ برخاست و نور آفتاب و هوا از دود چاه،

تیره و تار گشت. ۳آناه از آن دود مل هائ بیرون آمده، زمین را پر ساختند و به آنها

قدرت مثل قدرت گژدم داده شد ۴و به آن ها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و

درختان کاری نداشته باشند، بله فقط به آدمیان که مهر خدا را بر خود ندارند، ضرر

برسانند. ۵به آن ها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت پن ماه شنجه دهند و مانند

کسان که از نیش گژدم رن م برند آن ها را عذاب دهند، ول اجازۀ کشتن آن ها را

نداشتند. ۶در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند

رسید. خواهان مردن خواهند بود، ول مرگ به سراغ آن ها نخواهد آمد.

۷این مل ها مثل اسپان آمادۀ جن بودند. بر روی سر آن ها چیزهائ شبیه به تاج های

طالی قرار داشت. صورت آن ها مانند صورت انسان بود. ۸موهای شان مانند موهای

زنان، دندان های مثل دندان های شیر داشتند ۹و سینه های آن ها را سینه پوش های مانند

زِرِه های آهنین م پوشانید و صدای بالهای شان مانند صدای اسپان و ارابه های بود که به

میدان جن هجوم م آورند. ۱۰آن ها مانند گژدم، صاحب دم های نیشداری هستند و

قدرت دارند با دم خود پن ماه به نوع بشر آزار برسانند. ۱۱پادشاه آن ها فرشتۀ چاه

ب انتها است که نامش به عبران «اَبدون» و در یونان «آپولیون» (نابود کننده)

م باشد. ۱۲بالی اول به پایان رسید، اما دو بالی دیر هنوز هست، که باید بیاید.
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۱۳آناه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشۀ قرباناه طالی که در

حضور خدا قرار دارد، صدای شنیدم ۱۴که به فرشتۀ ششم که شیپور را به دست داشت

م گفت: «چهار فرشته ای را که بر دریای بزرگ فرات بسته اند، آزاد ساز.» ۱۵پس آن

چهار فرشته آزاد شدند تا ثلث آدمیان را بشند. آنها برای همین سال و ماه و روز و

ساعت آماده شده بودند. ۱۶من شنیدم که تعداد سواران آن ها دو صد میلیون نفر بود.

۱۷در رؤیای که من دیدم، اسپان و سواران آن ها چنین بودند: سواران سینه پوش های به

رن های سرخ آتشین و آب و زردِ گوگردی بر تن داشتند. اسپان سرهای مانند سر شیر

داشتند و از دهان شان آتش و دود و گوگرد بیرون م آمد. ۱۸این سه بال یعن آتش و دود

و گوگرد که از دهان شان بیرون م آمد، ثلث آدمیان را کشت. ۱۹قدرت اسپان در دهان و

دم های آن ها بود. زیرا دم های شان به مارهای شباهت داشت که با سر خود م گزیدند و

به مردم آزار م رسانیدند.

۲۰بقیۀ آدمیان که از این بالها نجات یافتند، از کارهای دست خود توبه نردند و از

پرستش شیاطین و بتهای که از طال و نقره و برن و سن و چوب ساخته شده بودند و

قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند، دست نشیدند ۲۱و از آدمش و جادوگری و

زنا و یا دزدی خود توبه نردند.

فرشته و طومار کوچ

۱۰ ۱آناه فرشتۀ پر قدرت دیری را که از آسمان پائین م آمد، دیدم. او با ابری
پوشیده شده بود و رنین کمان به دور سرش بود، چهره اش مانند آفتاب م درخشید و

ساق پاهایش مثل ستون های آتش بود. ۲در دستش طومار کوچ باز شده ای بود و پای

راستش بر بحر و پای چپ او بر خش قرار داشت. ۳آناه فریاد بلندی مانند غرش

شیر برآورد و همین که او سخن گفت، رعدهای هفتانه فریاد برآوردند. ۴من آماده شدم

که آنچه را که رعدهای هفتانه م گفتند بنویسم، اما صدای را از آسمان شنیدم که

م گفت: «آنچه را که رعدهای هفتانه گفتند، در دل خود نهدار و آن را ننویس.»
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۵آناه دیدم آن فرشته ای که به روی بحر و خش ایستاده بود، دست راست خود را به

سوی آسمان بلند کرد ۶و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و بحر و

هرچه در آنهاست را آفرید، سوگند یاد کرده گفت: «دیر تأخیری نخواهد شد! ۷بله در

آن روزهای که فرشتۀ هفتم شیپور خود را به صدا در م آورد نقشه های مخف خدا انجام

خواهد شد، همان طور که به بندگان خود یعن انبیاء وعده داده بود.»

۸بعد همان صدای که من از آسمان شنیده بودم، باز با من صحبت کرده گفت: «برو

طومار باز شده را از دست فرشته ای که بر بحر و خش ایستاده است، بیر.» ۹پس به

سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که طومار کوچ را به من بدهد. او به من گفت: «آن

را بردار و بخور. اندرونت را تل خواهد ساخت ول در دهان تو مثل عسل شیرین

خواهد بود.» ۱۰پس طومار کوچ را از دست فرشته گرفته، خوردم و آن در دهان من

مثل عسل شیرین بود، اما وقت آن را خوردم اندرونم تل شد. ۱۱به من گفتند: «باید

ی بار دیر این پیشوی ها را دربارۀ امت ها، ملتها و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو

«.کن

دو شاهد

۱۱ ۱به من چوب درازی که مانند چوب اندازه گیری بود، دادند و گفتند: «برو
با حویل یر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار ۲ولاه را اندازه باه و قربانعبادت

خارج عبادتاه کاری نداشته باش، آن را اندازه نیر. زیرا به ملتهای غیر یهودی واگذار

شده است و آنها به مدت چهل و دو ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. ۳من دو

شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که لباس از پارچه های درشت پوشیده و در تمام آن

یهزار و دوصد و شصت روز پیشوی کنند.»

۴این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغ هستند که در پیشاه خداوندِ زمین

م ایستند. ۵اگر کس بخواهد به آن ها آزاری برساند، از دهان آنها آتش بیرون م ریزد و

۱۸ / ۳۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


دشمنان شان را م سوزاند، به این ترتیب هر که در پ آزار آن ها باشد، کشته م شود.

۶این دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت پیشوی آنها باران

نبارد و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که

بخواهند به بالی دچار سازند.

۷و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحش که از چاه ب انتها

م آید با آنها جن خواهد کرد. آنها را شست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید.

۸اجساد شان در جادۀ عموم آن شهر بزرگ که به کنایه سدوم یا مصر نامیده شده است،

خواهند افتاد. همان جای که خداوند آن ها نیز مصلوب شد. ۹به مدت سه و نیم روز

مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنها خواهند نریست و نخواهند

گذاشت آنها دفن شوند. ۱۰به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال

خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به یدیر هدیه خواهند داد، زیرا این دو نب تمام

مردم روی زمین را معذب م ساختند. ۱۱در پایان این سه و نیم روز، روح زندگ از

جانب خدا بر آنها وارد آمد و آن ها به روی پای خود ایستادند و تمام کسان که این

واقعه را دیدند، سخت وحشت کردند. ۱۲آناه آن دو، صدای بلندی از آسمان شنیدند که

به آنها م گفت: «به اینجا بیائید.» و آنها پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان

رفتند. ۱۳در همان لحظه زلزلۀ شدیدی رخ داد و ی دهم شهر فرو ریخت و هفت هزار

نفر در آن زلزله کشته شدند و آن ها که زنده ماندند، وحشت کردند و خدای آسمان را

تمجید نمودند.

۱۴بالی دوم به پایان رسید و بالی سوم بزودی م رسد.

هفتمین شیپور

۱۵آناه فرشتۀ هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان بوش رسید که

م گفتند: «فرمانروای دنیا به خداوند ما و مسی او رسیده و او تا به ابد حومت
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خواهد کرد.» ۱۶و آن بیست و چهار پیر که در برابر خدا روی تخت های شان نشسته

بودند، به روی خود افتاده، خدا را عبادت کردند و م گفتند:

۱۷«تو را سپاس م گوئیم ای خداوند، خدا، توی قادر مطلق که هست و بودی. زیرا

تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای.

۱۸ملت ها خشمین شدند، این روز خشم تو رسیده است، زمان آن رسیده است که

مردگان داوری شوند،

اکنون زمان اجر گرفتن خادمان تو یعن انبیاء م باشد، و هم مقدسان و هم ترسندگان

نام تو، چه کوچ و چه بزرگ.

زمان آن رسیده است تا تباه کنندگان زمین را از بین ببری.»

۱۹آناه عبادتاه خدا در آسمان باز شد و در داخل عبادتاه، صندوق پیمانِ او دیده

شد، رعد و برق و زلزله پدید آمد، صداهای ترسناک شنیده شد و ژالۀ شدید بارید.

زن و اژدها

۱۲ ۱در این وقت عالمت بزرگ در آسمان ظاهر شد: زن را دیدم که آفتاب به تن
داشت و ماه زیر پاهایش بود. او تاج از دوازده ستاره بر سر داشت. ۲او حامله بود و از

درد زایمان و پریشان، فریاد م زد.

۳آناه عالمت دیر در آسمان ظاهر شد: اژدهای سرخ رن و بزرگ را دیدم که هفت

سر و ده شاخ داشت و بر هر ی از سرهایش نیم تاج قرار داشت، ۴و با دم خود ثلث

که نزدی کرد و آنها را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زن ستارگان آسمان را جم

بود بزاید، ایستاد تا همین که نوزادش به دنیا بیاید، آن را ببلعد. ۵آن زن پسری به دنیا
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آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همۀ ملتها حومت کند. اما کودک او به سوی خدا

و تخت او ربوده شد ۶و آن زن به بیابان، به جای که خدا برایش آماده کرده بود، گریخت

تا در آنجا به مدت یهزار و دوصد و شصت روز نهداری شود.

۷در آسمان جن برپا شد. میائیل و فرشتانش با اژدها و فرشتان او جنیدند.

۸اژدها شست خورد و دیر در آسمان جای برای او و فرشتانش نبود. ۹پس آن

اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد، آن مار قدیم که کلیۀ دنیا را گمراه م کند و

نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتانش به زمین افنده شدند.

گفت: «اکنون نجات و قدرت و پادشاه بلند در آسمان شنیدم که م اه صدای۱۰آن

خدای ما رسیده است و مسی او قدرت را به دست گرفته است و کس که مدع برادران

ما بود و شب و روز آنها را در برابر خدای ما متهم م ساخت، از آسمان بیرون رانده شده

است. ۱۱این برادران ما با خون بره و با شهادت که به زبان م آورند بر او غالب شده اند،

زیرا آن ها حاضرند جان های خود را فدا کرده، بمیرند. ۱۲پس ای آسمان ها و همۀ

ساکنان آن ها خوش کنید. اما وای بر شما، ای زمین و ای بحر، زیرا ابلیس به سوی شما

آمده است و از اینه م داند مهلت زیادی ندارد، بسیار خشمین است.»

۱۳همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زن که کودک ذکوری

به دنیا آورد، رفت. ۱۴اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مان که در

بیابان برایش آماده شده بود، پرواز کند و مدت سه و نیم سال در آنجا دور از دسترس مار

نهداری شود. ۱۵مار به دنبال آن زن سیالب از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او

را بشوید و ببرد. ۱۶اما زمین به کم او آمده دهان خود را باز کرد و سیالب را که اژدها

از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. ۱۷از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمین

شد و رفت تا با بقیۀ فرزندان او که احام خدا را ناه م دارند و به عیس شهادت

م دهند، بجند ۱۸و اژدها در کنار بحر به انتظار ایستاد.
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دو حیوان وحش

۱۳ ۱آناه دیدم که ی حیوان وحش از میان بحر بیرون م آید که ده شاخ و هفت
از سرهایش نام قرار داشت و بر هر ی از شاخ هایش نیم تاج سر داشت. بر هر ی

کفرآمیز نوشته شده بود. ۲این حیوان وحش مثل پلن بود که پاهایش مانند پاهای

خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسی خود

را به او واگذار نمود. ۳به نظرم آمد که ی از سرهای حیوان وحش که ضربۀ مرگبار

دیده بود، از زخم کشنده اش التیام یافت. همۀ دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان م رفتند.

۴مردم اژدها را پرستش کردند، زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود.

آن ها حیوان وحش را نیز پرستش نمودند و م گفتند: «کیست همتای این حیوان؟

کیست که بتواند با او بجند؟»

۵به آن حیوان اجازه داده شد، سخنان گزاف و کفرآمیز بوید و به مدت چهل و دو ماه

بر ضد خدا باز کرد. به او و مأوای آسمان سلطنت نماید. ۶او زبان خود را به کفرگوی

او با تمام ساکنان آن ناسزا م گفت. ۷او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجند

و آن ها را شست دهد و بر همۀ امتها و ملتها و زبانها و قبایل دنیا اقتدار یابد. ۸تمام

مردم دنیا او را پرستش خواهند کرد، یعن کسان که پیش از پیدایش عالم نام شان در

کتاب زندگ که متعلق به بره ذب شده م باشد، ثبت نشده است.

۹ای کسان که گوش دارید بشنوید: ۱۰اگر قرار باشد کس به اسارت برود، به اسارت

خواهد رفت و اگر قرار باشد کس با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد.

بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بست دارد.

۱۱آناه حیوان وحش دیری را دیدم، که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ مانند

شاخ های بره بود، اما مثل اژدها سخن م گفت ۱۲و وقت در حضور حیوان اول قرار

داشت، از قدرت و اختیار او استفاده م کرد و همۀ زمین و ساکنان آن را به پرستش
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ساخت. ۱۳او معجزات بزرگ حیوان اول، که زخم کشنده اش التیام یافته بود، مجبور م

در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید ۱۴و با معجزات داد، حت انجام م

که اجازه داشت در نام حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را فریب داد و به آن ها

گفت که پیره ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخم شده و هنوز زنده بود، بسازند.

۱۵او اجازه یافت به پیرۀ آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بوید و تا آنان را که پیره

را پرستش نم کردند، بشد. ۱۶از آن گذشته همه را از کوچ و بزرگ، توانر و بینوا،

آزاد و برده، مجبور م ساخت که روی دست راست یا پیشان خود عالمت داشته باشند.

۱۷تا هی کس نتواند بدون آن عالمت خرید و فروش کند، و آن عالمت یا نام آن حیوان

بود و یا عددِ نام او. ۱۸این محتاج حمت است و هر صاحب خردی م تواند عددِ نام

آن حیوان را که ششصد و شصت و شش است حساب کند. زیرا که آن، عددِ انسان

است.

سرود مقدسین

۱۴ ۱آناه ناه کردم و بره را بر فراز کوه سهیون ایستاده دیدم. همراه او یصد و
چهل و چهار هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشان آن ها نوشته بود. ۲از آسمان

نوازان شنیدم، که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چن صدای

بود که چن های خود را م نواختند. ۳آن ها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و

پیران سرود تازه ای م سرائیدند. آن سرود را هی کس نم توانست بیاموزد، مر آن

صد و چهل و چهار هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. ۴اینها مردمانی

هستند که خود را با زنان نیالوده اند و از روابط زناشوی امتناع کرده اند و هرجا که بره

م رود، به دنبال او م روند. آن ها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها

خریداری و آزاد گشته اند. ۵هی دروغ در لب های ایشان یافت نشد و ب نقص و

ب عیب هستند.
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سه فرشته

۶آناه در وسط آسمان فرشتۀ دیری را به حال پرواز دیدم که ی مژدۀ ابدی به

ساکنان زمین، یعن به همۀ ملتها و قبایل و زبانها و امتها م رسانید. ۷او با صدای بلند

فریاد م زد: «از خدا بترسید و او را حمد گوئید، زیرا که ساعت داوری او آمده است.

او را که آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب را آفرید، پرستش نمائید.»

فرشتۀ دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: «بابِل بزرگ ـ آن زن ر، یعناه فرشتۀ دی۸آن

که تمام ملتها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند ـ نابود شد.»

۹فرشتۀ سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت: «هر آن کس که حیوان وحش و

پیرۀ او را پرستش نماید و نشانۀ او را بر پیشان و یا دست خود بیرد، ۱۰شراب

غضب خدا را خواهد نوشید. یعن شراب که رقیق نشته در جام خشم او ریخته

م شود، آن ها در برابر فرشتان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب

خواهند دید. ۱۱دود آتش که آن ها را عذاب م دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای

آنان که حیوان وحش و پیره اش را پرستش م کنند، و یا نشان او را دریافت م دارند،

نه در روز سالمت است و نه در شب.» ۱۲بردباری مقدسین که احام خدا را حفظ

م کنند و به عیس وفادار هستند، به این حقیقت بست دارد.

۱۳صدای از آسمان شنیدم که م گفت: «این را بنویس: خوشا به حال کسان که از این

پس در خداوند م میرند و روح خدا م گوید بل، آنها از زحمات خویش راحت

خواهند شد، زیرا اعمال نی شان با آن ها خواهد بود.»

درو محصول زمین

۱۴آناه همچنانه من م نریستم، ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کس مانند پسر

انسان نشسته بود که تاج طالی بر سر، و داس تیز در دست داشت. ۱۵فرشتۀ دیری
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از عبادتاه بیرون آمد و با صدای بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت:

«داس خود را بردار و درو کن، زیرا موسم درو رسیده و محصولِ زمین کامال آماده

است.» ۱۶پس آن کس که روی ابر نشسته بود، داس خویش را به کار برد و محصولِ

زمین درو شد. ۱۷بعد فرشتۀ دیری از عبادتاه در آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی

در دست داشت. ۱۸سپس از قرباناه نیز فرشتۀ دیری که حافظ آتش قرباناه بود، آمد

و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: «داس تیز خود را به کار ببر و انورهای تاکستان

این دنیا را بچین. زیرا خوشه های آن رسیده است.» ۱۹پس آن فرشته داس خود را به کار

برد و انورهای تاکستان این دنیا را چید و آن ها را در چرخُشتِ بزرگ غضب خدا

ورها را در آن چرخُشت که در خارج شهر بود، زیر پاها کوبیدند و سیالبریخت. ۲۰ان

از خون جاری شد که به اندازۀ چهل فرسن (احتماال برابر با سیصد کیلومتر) و به

بلندی افسار اسپان بود.

فرشتان و بالیای آخر

۱۵ ۱در آسمان عالمت بزرگ و شفت انیزی دیدم: هفت فرشته با هفت بال. آن ها
آخرین بالیا هستند، زیرا با آن ها غضب خدا به پایان م رسد.

۲چیزی دیدم که شبیه بحرِ شیشه مانند آمیخته به آتش بود و در کنار این بحر شیشه مانند،

آن کسان که بر حیوان وحش و پیرۀ او و عدد اسمش پیروز شده بودند، قرار داشتند و

چن های را که خدا به آن ها داده بود، در دست های شان دیده م شد. ۳آن ها سرود

موس بندۀ خدا و سرود بره را م سرائیدند و م گفتند:

«چقدر بزرگ و شفت انیز است اعمال تو، ای خداوند، خدای قادر مطلق!

چقدر عادالنه و درست است روش های تو، ای پادشاه ملتها!

.۴کیست که از تو نترسد، ای خداوند، و نام تو را جالل ندهد؟ زیرا تو تنها مقدس
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همۀ ملتها خواهند آمد و در پیشاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادالنۀ تو

بر هی کس پوشیده نیست.»

۵بعد از این دیدم که عبادتاه، یعن خیمۀ شهادت، در آسمان باز شد ۶و از آن هفت

فرشته با هفت بال بیرون آمد. فرشتان کتان پاکیزه و نوران به تن و شالِ زرین به دور

سینه داشتند. ۷آناه ی از آن چهار حیوان هفت جام طالی را که از خشم خدای که

تا به ابد زنده است پر بود، به هفت فرشته داد ۸و عبادتاه از دود جالل و قدرت خدا

پر گشت، به طوری که هی کس نتوانست تا وقت که هفت بالی آن هفت فرشته تمام

نشده بود، به آن جا وارد شود.

جام های خشم خدا

۱۶ ۱آناه از عبادتاه صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت: «بروید
و هفت جام خشم خدا را به زمین بریزید.»

۲پس فرشتۀ اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم های دردناک و بدنمای بر

بدن مردمان که نشان حیوان وحش را به خود داشتند و پیره اش را م پرستیدند،

پدیدار گشت.

۳فرشتۀ دوم جام خود را به بحر ریخت و بحر به خون مثل خون شخص مرده مبدل شد

و همۀ جانداران بحر مردند.

۴فرشتۀ سوم جام خود را بر دریاها و چشمه ها ریخت و آن ها به خون مبدل گشتند.

،گفت: «تو در داوری های خویش عادل هست اه شنیدم که فرشتۀ حافظ آبها م۵آن

توی آن قدوس که هست و بوده ای، ۶زیرا آنها خون مقدسین و خون انبیاء را ریختند و

اه ندایتو به آنها خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند.» ۷و شنیدم که از قربان

آمد، که م گفت: «بل، ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادالنه است
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داوری های تو!»

۸فرشتۀ چهارم جام خود را بر آفتاب ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را

بسوزاند. ۹مردم چنان از شدت حرارت آفتاب سوختند که به خدای که چنین بالیای در

اختیار دارد، کفر م گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده، خدا را تمجید

نمایند.

ریخت و سلطنت او به تاری ۱۰فرشتۀ پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحش

فرو رفت. آدمیان از درد و رن، زبان های خود را م گزیدند ۱۱و به خدای آسمان به

خاطر دردها و زخم های خویش کفر م گفتند و از اعمال خود توبه نم کردند.

۱۲فرشتۀ ششم جام خود را بر دریای بزرگ فرات ریخت و آبش خش شد تا راه برای

آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. ۱۳آناه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان

وحش و از دهان آن نب دروغین سه روح ناپاک مانند سه بقه بیرون آمدند. ۱۴این

ارواح، شیاطین هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آن ها به سرتاسر جهان

م روند تا پادشاهان تمام دنیا را برای جن روز بزرگ خدای قادر مطلق جم کنند.

۱۵«توجه کنید، من مثل ی دزد م آیم. خوشا به حال کس که آماده باشد و لباس خود

را نه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در پیش چشم همه راه برود!» ۱۶پس

شیاطین، پادشاهان را در جای که به عبران «حارمدون» خوانده م شود، جم کردند.

۱۷آناه فرشتۀ هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از عبادتاه و از تخت، صدای بلندی

شنیده شد که م گفت: «همه چیز تمام شد!» ۱۸و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده

شد و زلزلۀ شدیدی رخ داد، که مانند آن در تاری بشر هرگز دیده نشده بود. ۱۹شهر

بزرگ سه پاره شد. شهرهای دنیا ویران شد و خدا اعمال بابِل بزرگ را نادیده نرفت،

بله او را مجبور کرد جام را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود، بنوشد.

۲۰جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. ۲۱دانه های ژالۀ بسیار بزرگ و سنین از
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گفتند، زیرا این بالی آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این ژاله، خدا را کفر م

بسیار وحشتناک بود.

فاحشۀ بزرگ

۱۷ ۱آناه ی از آن هفت فرشته ای که جام به دست داشتند آمد و با من صحبت
کرد. او گفت: «بیا، تا مجازات آن فاحشۀ بزرگ را که در کنار دریا های بسیار قرار دارد

به تو نشان دهم. ۲پادشاهان زمین با او زنا کرده اند و مردم سراسر جهان از نوشیدن

شراب زناکاری او خود را مست ساخته اند.»

۳و آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زن را دیدم که بر حیوان وحش سرخ

رن سوار بود. بدن این حیوان از نام های کفرآمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ

بود. ۴آن زن لباس ارغوان و سرخ در بر داشت و با طال و جواهرات و مروارید آراسته

شده بود. او در دست خود جام طالی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. ۵بر

پیشان اش این اسم مرموز نوشته شده بود: «بابِل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات

روی زمین.» ۶من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیس سرمست بود.

همین که به او ناه کردم، سخت در شفت شدم. ۷اما آن فرشته به من گفت: «چرا

اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحش را که دارای هفت سر و ده

شاخ است و او بر آن سوار است به تو م گویم. ۸آن حیوان که زمان زنده بود و دیر

زنده نیست، بزودی از چاه ب انتها بیرون م آید و به سوی هالکت خواهد رفت. از میان

مردمان روی زمین آنان که نام های شان پیش از پیدایش دنیا در کتاب زندگ نوشته

نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ول دیر زنده

نیست اما بازهم خواهد آمد.

۹این به حمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر، هفت تپه ای است که زن بر آن م نشیند و
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همچنین هفت پادشاه است ۱۰که پن نفر از آن ها از سلطنت بر کنار شده اند و ی هم

اکنون فرمانروای م کند، و آن هفتم هنوز نیامده است و هر وقت بیاید، فقط مدت

کوتاه دوام خواهد آورد. ۱۱اما آن حیوان وحش که زمان زنده بود و دیر زنده

نیست، هشتم است و با وجود آن، ی از آن هفت نفر م باشد و به سوی هالکت

م رود.

۱۲ده شاخ که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز به سلطنت نرسیده اند، اما به آنها اختیار

داده م شود که به مدت ی ساعت در سلطنت آن حیوان وحش حصه داشته باشند.

است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحش ۱۳زیرا هدف همۀ آن ها ی

م بخشند. ۱۴آن ها با بره جن خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست

خداوندِ خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که «برگزیده و وفادار» خوانده شده اند،

در پیروزی او شری خواهند بود.»

۱۵آناه آن فرشته به من گفت: «در جای که فاحشه ساکن است، آن آب های که دیدی

نشانۀ قوم ها و جمعیت ها و ملتها و زبانها م باشند. ۱۶آن ده شاخ را که دیدی، با آن

حیوان وحش دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت

تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. ۱۷زیرا خدا در دل های آن ها

نهاده که خواست او را اجرا نمایند. پس هم رأی شدند و سلطنت خود را در اختیار

حیوان وحش قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است، به کمال رسانند. ۱۸آن زن را که

دیدی، همان شهر بزرگ است که بر پادشاهان دنیا تسلط دارد.»

سقوط بابِل

۱۸ ۱پس از این فرشته ای را دیدم، که از آسمان به زیر م آمد. او با اقتدار و اختیار
عظیم آمد و زمین از شوه و جالل او روشن شد. ۲آناه با صدای بلند گفت: «بابِل

سقوط کرده است! بابِل بزرگ سقوط کرده است! بابِل، مسن شیاطین، و جای همه
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ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انیز شده است، ۳زیرا همۀ ملتها از شراب

آتشین زنای او نوشیده اند. شاهان زمین با او زنا کرده اند و تاجران دنیا از زیادی عیاش

او توانر شده اند.»

۴آناه صدای دیری از آسمان شنیدم، که م گفت:

«از او بیرون آئید. ای قوم برگزیدۀ من، مبادا در گناهان او شری شوید و در

بالهایش شری گردید، ۵زیرا گناهان او تا به فل انباشته شده و خدا جنایات او را از

یاد نبرده است. ۶آنچنان با او رفتار کنید که او با دیران کرده است. برای اعمالش دو

چندان به او باز گردانید. پیاله اش را دو برابر غلیظ تر از پیاله ای بردانید که او برای

شما تهیه کرده است. ۷او را به همان اندازه که از جالل و تجمل خویش فخر م کرد، غم

و عذاب دهید. چون او در دل خود م گوید: «من مثل مله بر تخت خود نشسته ام! من

دیر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید.» ۸به این جهت تمام بالیا یعن مرگ و غم

و قحط در ی روز به او روی م آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند،

خدای که این چنین او را جزا م دهد، قادر است.»

۹هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کرده اند و از تجمل زیاد او بهره مند شده اند، دود

سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. ۱۰آن ها از ترس عذاب که او

متحمل م شود، دور ایستاده خواهند گفت: «آه، آه، ای شهر بزرگ، ای بابِل، شهر

پر قدرت که در ی ساعت به جزای خود رسیدی.»

ر کسخواهند ریخت و برای او ماتم خواهند گرفت، زیرا دی ۱۱تاجران دنیا نیز اش

کاالهای آنها را نم خرد. ۱۲دیر کس کاالهای طال و نقره، جواهرات و مروارید،

لباس های ارغوان و سرخ، یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوب های قیمت و معطر،

انواع ظروف عاج و چوب و برنج و آهنین و یا مرمری، ۱۳دارچین و ادویه، عطریات

و بخُور و کُندُر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسپ و ارابه های جن و

حت غالمان و نفوس انسان آن ها را نم خرد. ۱۴آن میوه ای را که سخت در آرزوی
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به دست آوردنش بودی، از دست دادی و تجمل و شوه تو از بین رفته است و دیر

هی وقت آن ها را نخواه یافت. ۱۵تاجران این کاالها که ثروت خود را از آن شهر به

دست آوردند، از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با گریه و غم خواهند گفت:

۱۶«آه، آه، ای شهر بزرگ که به لباس های کتان ظریف ارغوان و سرخ ملبس و با طال و

جواهر و مروارید آراسته بودی! ۱۷در ی ساعت همۀ ثروت تو تباه گردیده است!»

تمام ناخدایان و مالحان و مسافران بحری و آنان که از راه بحر تجارت م کنند، دور

ایستادند. ۱۸همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند: «آیا هرگز شهری مثل

این شهر بزرگ بوده است؟» ۱۹آن ها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری

فریاد زده م گفتند: «آه، آه، ای شهر بزرگ، شهری که تمام کشت داران بحر از ثروت او

توانر شدند، در ی ساعت ویران شده است.»

کن، ای مقدسین و ای رسوالن، و ای انبیاء خوش ۲۰ای آسمان از نابودی او خوش

کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است.

۲۱آناه فرشته ای نیرومند، سن را که به بزرگ سن آسیاب بود برداشت و به بحر

انداخت و گفت: «همین طور بابِل، آن شهر بزرگ به سخت خواهد افتاد و دیر یافت

نخواهد شد. ۲۲دیر صدای چن نوازان و مطربان و ن زنان و شیپور نوازان در تو شنیده

نخواهد شد! دیر صنعتران هی حرفه ای در تو نخواهند یافت! دیر صدای آسیاب

در تو به گوش نخواهد رسید! ۲۳و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد! و دیر صدای

عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان دنیا تاجران تو بودند

و تو با جادوی خود همۀ ملتها را فریفته بودی. ۲۴زیرا بابِل به خاطر خون انبیاء و خون

مقدسان و خون همۀ مقتوالن روی زمین که در آن یافت شد، به جزای خود رسید.»

۱۹ ۱پس از این وقای صدای شنیدم که مانند فریاد گروه زیاد در آسمان طنین
افند و م گفت: «خدا را شر! رستاری و جالل و قدرت از خدای ماست. ۲زیرا

۳۱ / ۳۹
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


داوری های او راست و عادالنه است! او فاحشۀ بزرگ را که با زنای خود زمین را آلوده

ساخت، محوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است.» ۳آن ها بار دیر

گفتند: «خدا را شر! دود آن در تمام زمانها و قرون بلند خواهد بود.»

جشن عروس بره

۴آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان در برابر خدای که بر تخت نشسته بود، به روی

خود افتادند و او را عبادت نموده گفتند: «آمین! خدا را شر!»

۵آناه از تخت صدای آمد که م گفت: «ای تمام بندگان او، و ای کسان که از او

م ترسید، از کوچ و بزرگ، خدای ما را سپاس گوئید.» ۶آناه صدای شنیدم که

مانند صدای گروه زیاد و صدای آب های بسیار و غرش شدید رعد بود و م گفت:

«خدا را شر! خداوند، خدای ما که قادر مطلق است سلطنت م کند! ۷خوش و وجد

کنیم و جالل او را ستایش کنیم، زیرا زمان جشن عروس بره رسیده است، عروس او

خود را آماده ساخته است ۸و لباس از کتان ظریف پاک و درخشان را پوشیده است.»

(مقصود از کتان ظریف، اعمال نی مقدسین است.)

۹سپس فرشته به من گفت: «این را بنویس، خوشا به حال کسان که به جشن عروس بره

دعوت م شوند.» او همچنین به من گفت: «اینها کالم حقیق خداست.» ۱۰در پیش

پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت: «نه، چنین نن، من

خادم هستم مانند تو و برادرانت که به عیس مسی شهادت م دهند، خدا را پرستش

کن! زیرا شهادت که دربارۀ عیس داده شده، الهام بخش تمام پیشوی هاست.»

ظهور پادشاه پادشاهان

۱۱آناه آسمان را باز دیدم. اسپ سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و حق بود. او

با عدالت داوری و جن م کند. ۱۲چشمانش مانند شعلۀ آتش بود، نیم تاجهای بسیار
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بر سر داشت و نام بر او نوشته بود، که هی کس جز خودش نم توانست آن را بفهمد.

۱۳او لباس آغشته به خون بر تن داشت و «کالم خدا» نام داشت. ۱۴لشریان آسمان که

سوار بر اسپ های سفید و ملبس به لباس های کتانِ نفیس و سفید و پاکیزه بودند، به

دنبال او م رفتند. ۱۵از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او با

عصای آهنین بر آن ها حومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را

در چرخُشت خواهد فشرد. ۱۶بر لباس و ران او عنوان «شاه شاهان و خداوندِ

خداوندان» مرقوم شده بود.

۱۷آناه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همۀ پرندگان که در

میان آسمان به حال پرواز بودند م گفت: «بیائید و برای جشن بزرگ خدا جم شوید

۱۸و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جن آوران، گوشت اسپان و سواران آن ها، گوشت

همۀ آدمیان از برده تا آزاد، و از بزرگ تا کوچ را بخورید.»

۱۹آناه آن حیوان وحش و پادشاهان زمین و لشریان آن ها را دیدم که جم شده اند تا

با اسپ سوار و لشریانش جن کنند. ۲۰حیوان وحش و نب دروغین که در حضور او

معجزات بسیار کرده بود، هر دو گرفتار شدند. نب دروغین با معجزات خود کسان را که

عالمت حیوان وحش را بر خود داشتند و پیرۀ او را عبادت کرده بودند، فریفته بود.

هر دوی آن ها زنده به داخل بحیرۀ آتش و شعله های گوگردی آن انداخته شدند.

۲۱لشریان آن ها با شمشیری که از دهان اسپ سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همۀ

پرندگان از گوشت آنها سیر شدند.

سلطنت هزار ساله

۲۰ ۱سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر م آمد و کلید چاه ب انتها و زنجیر
بزرگ در دست داشت. ۲او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است

گرفت و او را برای مدت هزار سال در بند نهاده، ۳به چاه ب انتها انداخت و در آن را به
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رویش بسته، مهر و الک کرد تا او دیر نتواند ملتها را تا پایان آن هزار سال گمراه

سازد. بعد از آن برای زمان کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد.

۴آناه تخت های را دیدم که بر روی آن ها کسان نشسته بودند که کار داوری به آن ها

واگذار گردیده بود. همچنین کسان را دیدم که به خاطر شهادت عیس و کالم خدا

سرهای شان از تن جدا شده بود ـ کسان که آن حیوان وحش و پیره اش را پرستش

نرده و نشان آن را بر پیشان و دست های خود نداشتند ـ آن ها دوباره زنده شده و هزار

سال با مسی حمران کردند. ۵اما بقیۀ مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. این

اولین رستاخیز است. ۶خجسته و مقدس است کس که در رستاخیز اول حصه دارد.

خواهند بود و تا ی ه آن ها کاهنان خدا و مسیمرگ دوم بر آنها قدرت ندارد، بل

هزار سال با او حومت خواهند کرد.

شست خوردن شیطان

۷همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد ۸و برای

فریب دادن ملتهای که در چهار گوشۀ زمینند، بیرون خواهد رفت. او، جوج و ماجوج را

که مانند ری های بحر ب شمارند، برای جن جم م کند. ۹آن ها در پهنۀ زمین پخش

شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و

آنها را نابود ساخت. ۱۰ابلیس که آنها را فریب م داد، خود به داخل بحیرۀ آتش و

سن گوگرد، جای که حیوان و نب دروغین بودند، افنده شد. آن ها شب و روز و تا

ابد عذاب و شنجه خواهند دید.

داوری آخر

۱۱آناه تخت سفید بزرگ را دیدم که شخص بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از

حضور او گریخت و دیر اثری از آن ها نبود. ۱۲و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و

کوچ در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز م شد. در این وقت کتاب دیری که
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است باز شد. مردگان مطابق آنچه در کتابها نوشته شده بود یعن همان کتاب زندگ

مطابق اعمال خود داوری شدند. ۱۳بحر، مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات

نیز مردگان را که در خود ناه داشته بودند، پس دادند. آن ها از روی اعمال شان

داوری شدند. ۱۴آناه مرگ و دنیای مردگان به بحیرۀ آتش افنده شد. این بحیرۀ آتش

مرگ دوم است. ۱۵و هرکس که نامش در کتاب زندگ نوشته نشده بود، به درون آن

افنده شد.

آسمان و زمین جدید

۲۱ ۱آناه آسمان نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمین اول ناپدید شدند و
دیر بحری وجود نداشت. ۲شهر مقدس یعن اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از

جانب خدا، مانند عروس که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد، به زیر م آمد.

۳از تخت صدای بلندی شنیدم که م گفت: «اکنون خیمۀ حضور خدا در میان آدمیان

است و او در بین آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم برگزیدۀ او و او خدای آنها خواهد

بود. ۴او هر اش را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیر از مرگ و غم و گریه و

درد و رن اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»

۵سپس آن تخت نشین گفت: «اکنون من همه چیز را از نو م سازم» و به من گفت:

«این را بنویس زیرا این سخنان راست است و م توان به آن ها اعتماد کرد.» ۶او به من

،ان از آب چشمۀ زندگگفت: «تمام شد، من الف و یا، اول و آخر هستم. من به تشن

رایان خواهم بخشید. ۷هر که پیروز شود، این را به میراث خواهد برد، و من خدای او

خواهم بود و او پسر من. ۸اما سزای بزدالن، ب ایمانان، فاسدان، آدمشان، زناکاران،

جادوگران، بت پرستان و انواع دروغویان، بحیره ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد

بود. این است مرگ دوم.»
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اورشلیم جدید

۹آناه ی از آن هفت فرشته که هفت پیالۀ پر از هفت بالی آخر را به دست داشت آمد

و به من گفت: «بیا، من عروس یعن همسر بره را به تو نشان خواهم داد.» ۱۰او مرا در

روح به کوه بسیار بلندی برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان، از

نزد خدا به زیر م آمد. ۱۱این شهر، با شوه خدای و مانند جواهری گرانبها

م درخشید، آن مانند یشم بود و به روشن بلور. ۱۲دیوار بسیار بلندی با دوازده دروازه

داشت که بر آن ها دوازده فرشته بود و بر دروازه ها، نامهای دوازده طایفۀ بن اسرائیل

نقش بسته بود. ۱۳سه دروازه به جانب شرق بود، سه دروازه به جانب شمال، سه دروازه

به جانب جنوب و سه دروازه به جانب غرب. ۱۴دیوار شهر بر دوازده سن بنا شده بود

و بر آن سنها، نام های دوازده رسول بره منقوش بود. ۱۵فرشته ای که با من سخن

م گفت، متری طالی در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را با آن اندازه

بیرد. ۱۶شهر به شل مرب و پهنا و درازایش ی بود؛ اندازۀ آن با متری که در دست

داشت، دو هزار و چهارصد کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. ۱۷دیوارش به

بلندی یصد و چهل و چهار واحد اندازه گیری (احتماال برابر با هفتاد و دو متر) بود،

یعن به مقیاس های انسان که آن فرشته به کار م برد. ۱۸دیوارش از یشم ساخته شده

بود. خود شهر از طالی خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود. ۱۹سن های که

دیوارهای شهر بر آن بنا شده بودند، به انواع گوهرها آراسته شده بودند. اولین سن بنا

از یشم و دوم از سن الجورد، سوم از سن عقیق سفید، چهارم از زمرد،

۲۰پنجم عقیق سرخ، ششم عقیق جری، هفتم زبرجد سبز و هشتم یاقوت کبود،

نهم یاقوت زرد، دهم عقیق سبز، یازدهم فیروزه و دوازدهم لعل بنفش بود.

۲۱دوازده دروازۀ آن شهر عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه از ی مروارید

ساخته شده بود. جاده های شهر از طالی خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود.

۲۲در شهر عبادتاه ندیدم، زیرا عبادتاهش خود خداوند، خدای قادر مطلق و بره

بود. ۲۳شهر احتیاج به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد، زیرا شوه خدا بر آن نور
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م داد و چراغ آن بره است. ۲۴در نور او ملتها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همۀ

جالل خود را به آنجا خواهند آورد. ۲۵دروازه های شهر در روز بسته نم شوند و شب نیز

در آنجا نخواهد بود. ۲۶ثروت و جالل ملتها به آنجا خواهد آمد، ۲۷اما هی ناپاک وارد

آن نخواهد شد و نه کس که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بله تنها

آن کسان که نام شان در کتاب زندگ بره نوشته شده است به آن وارد م شوند.

۲۲ ۱آناه دریای آب زندگ را که مثل بلور برق م زد، به من نشان داد. آن دریا از
تخت سلطنت خدا و بره سرچشمه گرفته ۲و از میان جادۀ شهر م گذشت. در هر طرف

دریا ی درخت زندگ بود که سال دوازده بار میوه م آورد، هر ماه یبار از برگ این

درخت برای درمان درد ملتها استفاده م شد. ۳دیر چیزی که لعنت شده باشد در آن

یافت نخواهد شد.

تخت سلطنت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را پرستش خواهند کرد.

۴همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشان های خود خواهند داشت. ۵دیر

شب نخواهد بود و آنها به نور چراغ و آفتاب احتیاج نخواهند داشت، زیرا خداوند،

خدا، نور ایشان خواهد بود و آن ها تا به ابد فرمانروای خواهند کرد.

مسی ظهور عیس

۶سپس آن فرشته به من گفت: «این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند، خدا که

به انبیاء روح نبوت را م بخشد، فرشتۀ خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که بزودی

واق خواهد شد، نشان دهد.»

۷عیس م گوید: «بدانید، من بزودی م آیم، خوشا به حال کس که به پیشوی های این

کتاب توجه کند.»

۸من، یوحنا، این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و شنیدم، در مقابل
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آن فرشته ای که این چیزها را به من نشان داده بود، به خاک افتادم تا سجده کنم. ۹اما او

انبیاء و کسان هستم مانند تو و برادرانت یعن ن! من خادمبه من گفت: «نه، چنین ن

که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن.» ۱۰سپس به من گفت:

«پیشوی های این کتاب را پنهان من، زیرا زمان وقوع آن نزدی است. ۱۱پس

بذار شریر، به شرارت خود ادامه دهد و مفسد، همچنان به فساد بپردازد؛ شخص

عادل، عدالت خود را ادامه دهد و هر که مقدس است، زندگ مقدس خود را.»

۱۲«من به زودی م آیم و برای هرکس مطابق اعمالش اجری با خود خواهم آورد. ۱۳من

الف و یا، اول و آخر، ابتدا و انتها هستم.

۱۴خوشا به حال کسان که لباسهای خود را پاک بشویند. آنها حق خوردن از درخت

زندگ را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد، ۱۵اما سان و

جادوگران و زناکاران و آدمشان و بت پرستان و همۀ کسان که در قول و فعل دروغو

هستند، در خارج از شهر م مانند.

۱۶من، عیس، فرشتۀ خود را پیش شما که در کلیساها هستید، فرستادم تا این امور را به

شما اعالم کند. من ریشه و نهال داود و ستارۀ درخشان صب هستم.»

۱۷روح و عروس م گویند: «بیا!» هر آنه م شنود، بوید: «بیا!» هر که تشنه است

بیاید؛ و هر که اشتیاق دارد، آب زندگ را بپذیرد که این بخشش است رایان.

خاتمه

۱۸من به تمام کسان که پیشوی های این کتاب را م شنوند، اعالم م کنم که: «اگر

کس چیزی بر آن ها بیفزاید، خدا بالیای را که در این کتاب آمده است، نصیب او

ها چیزی کم کند، خدا او را از درخت زندگ ویاز این پیش خواهد کرد. ۱۹و اگر کس

و شهر مقدس که در این کتاب آمده است ب بهره خواهد ساخت.»
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۲۰کس که همۀ این چیزها را تصدیق م کند م گوید: «بل، من به زودی م آیم!»

آمین، بیا، ای عیس، ای خداوند.

۲۱فیض عیس خداوند با همۀ شما باد، آمین.
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