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 ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮب ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﺷﻔﮥ ﯾﻮﺣﻨﺎ در زﻣﺎﻧ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ 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 ﮐﺎﻣﻼ 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.
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اﯾﻦ 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 ﻓﺮﺳﺘﺎد۲ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ
او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
ﮔﻮاﻫ ﻣ دﻫﺪ۳ .ﺧﻮﺷﺎ 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا وﻗﺖ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ.

درود ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ
۴از ﻃﺮف ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ از ﺟﺎﻧﺐ او ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﻮد و ﻣ آﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،و از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻔﺖ روح ﮐﻪ در
ﭘﯿﺸﺎه ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ او ﻫﺴﺘﻨﺪ۵ .و از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،آن ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ ،آن ﻧﺨﺴﺖ زاده از
ﻣﺮدﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎد .او ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارد و ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪ۶ .و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺧﺪا ﯾﻌﻨ
ﭘﺪر او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻼل و ﻗﺪرت ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

۷

ﺑﺒﯿﻦ او ﺑﺎ اﺑﺮ ﻫﺎ ﻣ آﯾﺪ! ﻫﻤﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰه زدﻧﺪ ،او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﻫﻤﮥ
۸

اﻗﻮام دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻠ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! آﻣﯿﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :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 ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ،در ﺟﺰﯾﺮه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺘﻤﻮس ﻣﻘﯿﻢ
ﺑﻮدم۱۰ .آن 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 ،ﻓﯿﻼدِﻟﻔﯿﺎ ،و
ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
۱۲ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ 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 ﺑﻮد۱۴ .ﻣﻮﻫﺎی 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 آﺑﺸﺎر۱۶ .او 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 ﻫﺴﺘﻢ۱۸ .ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدم و ﻣﺮدم و اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ و
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮدﮔﺎن را در دﺳﺖ دارم۱۹ .آﻧﭽﻪ را ﻣ ﺑﯿﻨ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺖ
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗ ﻣ ﺷﻮد۲۰ .ﻣﻔﻬﻮم 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

۱

ﺑﻪ 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 ﻣﮐﻨﺪ۲ .ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ،رﻧ ﻫﺎ ،و ﺑﺮدﺑﺎری ﺗﻮ را ﻣ داﻧﻢ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﺷﺮﯾﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨ .ﺗﻮ آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن
۳

ﮐﺮده ای و درﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ دروﻏﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮ ﺑﺮدﺑﺎر ﻫﺴﺘ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮارت
۴

اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮده ای و از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ای .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺖ را از ﺗﻮ دارم :ﻣﺤﺒﺖِ اول ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده ای۵ .ﺑﻪ 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 دارم۶ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻮﯾﻢ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮﺑ را ﻫﻢ داری ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از اﻋﻤﺎل ﻧﻘﻮﻻوﯾﺎن ﻧﻔﺮت داری.
۷

ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،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 ﺷﺪ۹ :ﻣﻦ از ﻋﺬاب و ﻓﻘﺮ ﺗﻮ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ
وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺮ ﻫﺴﺘ !ﻣ داﻧﻢ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ 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 ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد ،ﻋﺬاب ﻣﺮگ دوم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮﮔﺎﻣﻮم
۱۲ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘِﺮﮔﺎﻣﻮم ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ دو دم اﺳﺖ۱۳ .ﻣ 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 ﻧﺪادی۱۴ .اﻣﺎ از ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺖ دارم :در ﭘِﺮﮔﺎﻣﻮم ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑِﻠﻌﺎم
ﭼﺴﭙﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑِﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق 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.

۱۵

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻋﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻘﻮﻻوﯾﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۶ .ﭘﺲ 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.
۱۷

ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ 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 ﻣﮔﯿﺮد«.

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا
۱۸ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻣ درﺧﺸﺪ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧ ﺷﻔﺎف،

درﺧﺸﺎن اﺳﺖ.

۱۹

از اﻋﻤﺎل و ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎداری و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺗﻮ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ و

ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻋﻤﺎل ﺗﻮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

۲۰

و اﻣﺎ از ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺘ دارم :ﺗﻮ اﯾﺰاﺑﻞ را آزاد

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای .اﯾﺰاﺑﻞ ،زﻧ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ و ﺧﻮردن ﺧﻮراک ﻫﺎﯾ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ وﻟ او ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ از زﻧﺎﮐﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﺪ.

۲۱

ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ داده ام ﮐﻪ

۲۲

ﺑﺪان 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
ﮐﻨﻢ۲۵ .ﻓﻘﻂ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ ﻣﺤﻢ ﻧﺎه دارﯾﺪ۲۶ .ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد و در اﻧﺠﺎم ارادۀ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨﺪ۲۷ .او ﺑﺎ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺴﺖ .او ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭘﺪر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۲۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎرۀ ﺻﺒ را ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۲۹

ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،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

۲

و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘ ،وﻟ ﻣﺮده ای .ﺑﯿﺪار 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
۳

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ام .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه ای ﺑﻪ ﯾﺎد آور و آن را ﻣﺤﻢ ﻧﻬﺪار و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ .اﮔﺮ
۴

ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮی ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺗﻮ ﻟﺤﻈﮥ آﻣﺪن ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ در ﺳﺎردِس داری ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻟﻮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ
زﯾﺮا ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻧﻨﺪ۵ .ﮐﺴ 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 ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻼدِﻟﻔﯿﺎ
۷ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻼدِﻟﻔﯿﺎ 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 ﮐﺮد۸ .ﻣﻦ 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،
۹

ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ای و ﻧﺎم ﻣﺮا اﻧﺎر ﻧﺮده ای .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ! اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد:
آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ادﻋﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ،
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 ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از آزﻣﺎﯾﺶ
ﺳﺨﺘ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ دﻧﯿﺎ واﻗ ﺷﻮد و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
۱۱ﺑﺰودی ﻣ آﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را داری ﻣﺤﻢ ﻧﻬﺪار و ﻧﺬار ﮐﺴ ﺗﺎج ﺗﻮ را ﺑﯿﺮد۱۲ .ﻣﻦ 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 ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
۱۳ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ
۱۴ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن »آﻣﯿﻦ« ،آن ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ و راﺳﺘﯿﻦ و آﻏﺎز ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا۱۵ .ﻣﻦ از ﻫﻤﮥ
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﮔﺮم ﻫﺴﺘ و ﻧﻪ ﺳﺮد .ای ﮐﺎش ﮔﺮم ﻣ ﺑﻮدی و ﯾﺎ ﺳﺮد.
۱۶اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ،ﯾﻌﻨ ﻧﻪ ﮔﺮم ﻫﺴﺘ و ﻧﻪ ﺳﺮد ،ﺗﻮ را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﻗ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ۱۷زﯾﺮا
ﻣﮔﻮﯾ» :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.

۱۸

ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻃﻼﯾ را ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﻦ ﺑﺨﺮ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ
و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺨﺮ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷ و ﺧﺠﻠﺖ ﻋﺮﯾﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧ و ﻣﺮﺣﻤ ﺑﺨﺮ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﺎل ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨ۱۹ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣ دارم ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ،
ﭘﺲ ﻏﯿﻮر ﺑﺎش و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ۲۰ .ﻣﻦ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده در را ﻣﮐﻮﺑﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺴ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و
در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮم و ﺑﺎ او ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ.

۲۱

ﺑﻪ 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 ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ««.

ﭘﺮﺳﺘﺶ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ

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» :ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رخ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد۲ «.روح ﺧﺪا ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﺪم ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮ روی آن
۳

ﺗﺨﺖ ﮐﺴ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺸﻢ و ﻋﻘﯿﻖ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ و ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺨﺖ را رﻧﯿﻦﮐﻤﺎﻧ ﺑﻪ
۴

درﺧﺸﻨﺪﮔ زﻣﺮد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺖ دﯾﺮ ﺑﻮد و روی
۵

آن ﻫﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ و ﺗﺎج زرﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .از 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 ﻫﺴﺘﻨﺪ۶ .و 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 ﻃﺮف ﭘﺮ از ﭼﺸﻢ ﺑﻮد۷ .ﺣﯿﻮان اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد ،دوﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﻮﻣ
ﺻﻮرﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن داﺷﺖ و ﭼﻬﺎرﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑ ﭘﺮﮔﺸﻮده ﺑﻮد۸ .ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﺣﯿﻮان ﺷﺶ ﺑﺎل داﺷﺖ و ﺑﺪن آن ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮ از ﭼﺸﻢ ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز داﺋﻤﺎً ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»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 ﻣﮐﻨﻨﺪ،
۱۰آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ و او را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ
و ﺗﺎج ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ او ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ:
»۱۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل 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 ﻻک ﺷﺪه ﺑﻮد۲ .و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ

ﮐﺴ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮدارد؟« ۳اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ روی
۴

زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻦ زار زار ﻣﮔﺮﯾﺴﺘﻢ،
۵

زﯾﺮا ﮐﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺑﺒﯿﻨﺪ .آﻧﺎه 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 ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه را داﺷﺖ .آن ﺑﺮه دارای ﻫﻔﺖ ﺷﺎخ و ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻮد .ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻤ ﮐﻪ
۷

ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮه ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻃﻮﻣﺎر را از دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ۸ .ﻫﻤﯿﻦ 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 اﺳﺖ۹ .آن 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 ﺟﻼل و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﺑﯿﺎﺑﺪ«.
۱۳آﻧﺎه ﻣ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﺑﺤﺮ و ﻫﺮﭼﻪ در آن ﻫﺎ اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ:
»ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻋﺰت ،ﺟﻼل و ﻗﺪرت ،از آنِ ﮐﺴ ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آنِ
ﺑﺮه ﺑﺎد!«
۱۴

و 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 ﻣﮔﻮﯾﺪ» :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 ﻣﮔﻔﺖ» :ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﭼﺎرک ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﺳﻪ ﭼﺎرک ﺟﻮ ،ﻣﺰد ﯾ روز ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﺷﺮاب ﺿﺮری ﻣﺮﺳﺎن«.

۸

۷

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ او ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺻﺪای ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ« وﻗﺘ

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.
۹

وﻗﺘ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ،در زﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ارواح ﮐﺴﺎﻧ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا و

اﻋﺘﺮاف اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس و
راﺳﺘﯿﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ داوری ﻧﻤﮐﻨ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺎ را از آن ﻫﺎ ﻧﻤﮔﯿﺮی؟«

۱۱

ﺑﻪ

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 ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺷﺪ

۱۳

و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از

ﺗﻨﺪﺑﺎد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ۱۴ .آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎری در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و
ﻫﻤﮥ ﮐﻮه ﻫﺎ و ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۱۵ ،و 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.

۱۶

و 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،

۱۷

زﯾﺮا 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 ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 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 ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۴ «.و

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻬﺮ را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺼﺪ و
۵

ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﻮد .دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ،دوازده ﻫﺰار از
۶

ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ،
۷

دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ،دوازده ﻫﺰار از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر،

۸

دوازده 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«.

۱۱

و 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 ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ ،ﺣﻤﺪ و ﺟﻼل و ﺣﻤﺖ ،ﺳﭙﺎس و ﺣﺮﻣﺖ،
ﻗﺪرت و ﻗﻮت از آنِ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ! آﻣﯿﻦ«.
۱۳آﻧﺎه ﯾ از آن ﭘﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ 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
ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﮥ آن ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۱۶ .آﻧﻬﺎ دﯾﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﺸﻨ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻓﺘﺎب و ﯾﺎ ﻫﯿ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزاﻧ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ۱۷ .زﯾﺮا 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«.

ﻣﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ

۸

۱ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮه ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﺰدﯾ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آﺳﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد

۲و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،داده ﺷﺪ.
۳

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

و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨُﻮر ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻋﺎﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﯾ ﭘﯿﺶ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ .دود ﺑﺨُﻮر از دﺳﺖ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه
ﺧﺪا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ۵ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ،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
۷

۶

ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﻫﺎ ﺑﺪﻣﻨﺪ .اوﻟ 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.
۱۰

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

آﺳﻤﺎن ﺑﺮ روی ﺛﻠﺚ درﯾﺎﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎد۱۱ .ﻧﺎم آن ﺳﺘﺎره» ،اَﻓﺴﻨﺘﯿﻦ« ﺑﻮد و ﺛﻠﺚ آﺑﻬﺎ ﺗﻠ
ﺷﺪ .و ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر از آﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻠ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدﻧﺪ.
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.

۱۳

آﻧﺎه ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑ را دﯾﺪم ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻔﺖ» :وای ،وای،

وای ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮ ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻣﯿﺪ«.

۹

۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد دﻣﯿﺪ و ﻣﻦ ﺳﺘﺎره ای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و
۲

ﮐﻠﯿﺪ »ﭼﺎه ﺑ اﻧﺘﻬﺎ« ﺑﻪ آن ﺳﺘﺎره داده ﺷﺪ و 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 ﮔﺸﺖ۳ .آﻧﺎه 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 ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۵ .ﺑﻪ 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 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۶ .در 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 ﻃﻼﯾ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺻﻮرت آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﻮد۸ .ﻣﻮﻫﺎی 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 ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۱۱ .ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﭼﺎه ﺑ اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧ» اَﺑﺪون« و در
ﯾﻮﻧﺎﻧ» آﭘﻮﻟﯿﻮن« )ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﺑﻼی اول ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ دو ﺑﻼی دﯾﺮ ﻫﻨﻮز
ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
۱۳آﻧﺎه ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد دﻣﯿﺪ و ﻣﻦ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﯾ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪا ﻗﺮار دارد ،ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪم ۱۴ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر
ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮات ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،آزاد ﺳﺎز۱۵ «.ﭘﺲ آن ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ

ﺛﻠﺚ آدﻣﯿﺎن را ﺑﺸﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل و ﻣﺎه و روز و ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاران آن ﻫﺎ دو ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

۱۶

ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم

۱۷

در 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.
۱۸

اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻼ 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 ﻣﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم آزار ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
۲۰ﺑﻘﯿﮥ آدﻣﯿﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮدﻧﺪ و از ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﺑﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﻃﻼ 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 رﻧﯿﻦﮐﻤﺎﻧ ﺑﻪ دور ﺳﺮش ﺑﻮد ،ﭼﻬﺮه اش ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﻣ درﺧﺸﯿﺪ و ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ
ﺳﺘﻮن ﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﻮد۲ .در دﺳﺘﺶ ﻃﻮﻣﺎر ﮐﻮﭼ ﺑﺎز ﺷﺪه ای ﺑﻮد و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ و ﭘﺎی
ﭼﭗ او ﺑﺮ ﺧﺸ ﻗﺮار داﺷﺖ۳ .آﻧﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮش ﺷﯿﺮ ﺑﺮآورد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ او ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ،رﻋﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ۴ .ﻣﻦ آﻣﺎده ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﻋﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﺎ ﺻﺪاﯾ را از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﻋﺪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺪار و آن را ﻧﻨﻮﯾﺲ«.
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

۷

را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :دﯾﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﺑﻠﻪ 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
۹

ﺷﺪه را از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ و ﺧﺸ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮ «.ﭘﺲ 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«.

۱۰

ﭘﺲ ﻃﻮﻣﺎر

ﮐﻮﭼ را از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮردم و آن در دﻫﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘ آن را
ﺧﻮردم اﻧﺪروﻧﻢ ﺗﻠ ﺷﺪ۱۱ .ﺑﻪ 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 اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻮد ،دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮو ﻋﺒﺎدﺗﺎه و

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را اﻧﺪازه ﺑﯿﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ۲وﻟ ﺑﺎ ﺣﻮﯾﻠ 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 ﮐﺮد۳ .ﻣﻦ 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 دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﭘ آزار آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۶ .اﯾﻦ 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 ﺑﻼﯾ دﭼﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.

۷

و آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻨﺪ ،آن ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﮐﻪ از ﭼﺎه ﺑ اﻧﺘﻬﺎ ﻣ آﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
۸

ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﺟﺴﺎد ﺷﺎن در ﺟﺎدۀ
ﻋﻤﻮﻣ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺳﺪوم ﯾﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ .ﺑﻪ 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.

۱۰

ﺑﻪ 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 ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۱ .در 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 ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .آﻧﺎه آن دو ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی از آﺳﻤﺎن
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ «.و آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد در اﺑﺮی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
رﻓﺘﻨﺪ.

۱۳

در 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.
۱۴ﺑﻼی دوم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻼی ﺳﻮم ﺑﺰودی ﻣ رﺳﺪ.

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﯿﭙﻮر
۱۵آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻫﻔﺘﻢ در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد دﻣﯿﺪ و ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی از آﺳﻤﺎن ﺑﻮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﻣﺴﯿ او رﺳﯿﺪه و او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۶ «.و آن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا روی ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺧﺪا
را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»۱۷ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ 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 ﺗﺒﺎهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 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

۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﻼﻣﺖ 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 داﺷﺖ۲ .او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد و از درد زاﯾﻤﺎن و

ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زد.
۳

آﻧﺎه ﻋﻼﻣﺘ 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 داﺷﺖ۴ ،و ﺑﺎ دم ﺧﻮد ﺛﻠﺚ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن
را ﺟﻤ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ .اژدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن زﻧ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﺑﺰاﯾﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻮزادش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ۵ .آن زن ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ 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 ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ۸ .اژدﻫﺎ
ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد و دﯾﺮ در آﺳﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﺑﺮای او و ﻓﺮﺷﺘﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮد۹ .ﭘﺲ آن اژدﻫﺎی ﺑﺰرگ از

آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آن ﻣﺎر ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ دﻧﯿﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻠﯿﺲ و ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
۱۰آﻧﺎه ﺻﺪاﯾ ﺑﻠﻨﺪ در آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﻧﺠﺎت و ﻗﺪرت و ﭘﺎدﺷﺎﻫ 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.

۱۱

اﯾﻦ 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.

۱۲

ﭘﺲ 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.

۱۴

اﻣﺎ 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 ﺳﯿﻼﺑ از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آن او را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺒﺮد۱۶ .اﻣﺎ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤ او آﻣﺪه دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﯿﻼﺑ را ﮐﻪ اژدﻫﺎ از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد.

۱۷

از 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

۱۸

و اژدﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﺮ ﺑﻪ

اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﺎد.

دو ﺣﯿﻮان وﺣﺸ

۱۳

۱آﻧﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ از ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ده ﺷﺎخ و ﻫﻔﺖ ﺳﺮ

داﺷﺖ .ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺎخ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﻢ ﺗﺎﺟ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد۲ .اﯾﻦ 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.
۳

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺳﺮﻫﺎی ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﮥ ﻣﺮﮔﺒﺎر دﯾﺪه ﺑﻮد ،از زﺧﻢ ﮐﺸﻨﺪه اش
۴

اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﯿﻮان ﻣ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اژدﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
او اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺣﯿﻮان واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :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 ﺳﻠﻄﻨﺖ
۶

ﻧﻤﺎﯾﺪ .او زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻔﺮﮔﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺑﻪ او و ﻣﺄوای آﺳﻤﺎﻧ او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن
آن ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮔﻔﺖ۷ .او 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 ﯾﺎﺑﺪ۸ .ﺗﻤﺎم 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 ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ۱۰ :اﮔﺮ 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 ﻣﮔﻔﺖ ۱۲و وﻗﺘ در ﺣﻀﻮر ﺣﯿﻮان اول ﻗﺮار داﺷﺖ ،از ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎر او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮد و ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺣﯿﻮان اول ،ﮐﻪ زﺧﻢ ﮐﺸﻨﺪه اش
اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺳﺎﺧﺖ۱۳ .او ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ اﻧﺠﺎم ﻣ داد ،ﺣﺘ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ
از آﺳﻤﺎن آﺗﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎراﻧﯿﺪ ۱۴و ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗ 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 ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ۱۵ .او اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮۀ آن ﺣﯿﻮان ﺑﺪﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ
و ﺗﺎ آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮه را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺸﺪ۱۶ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ را از ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ،

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

۱۷

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

ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪدِ ﻧﺎم او.

۱۸

اﯾﻦ 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 ﺑﻮد۲ .از آﺳﻤﺎن ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪم،
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای آﺑﺸﺎر و ﻏﺮش ﺷﺪﯾﺪ رﻋﺪ و ﺻﺪای ﺳﺮود ﭼﻨ ﻧﻮازاﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ۳ .آن 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 ﯾﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم
۴

دﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪه و آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧ 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 اﻧﺪ۵ .ﻫﯿ دروﻏ در ﻟﺐ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺑ ﻧﻘﺺ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

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 رﺳﺎﻧﯿﺪ۷ .او 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«.
۸آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮ ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﮥ دوم ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد» :ﺑﺎﺑِﻞ ﺑﺰرگ ـ آن زﻧ 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 ﺑﯿﺮد۱۰ ،ﺷﺮاب 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.

۱۱

دود 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
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻧﺸﺎن او را درﯾﺎﻓﺖ ﻣ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ در روز ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺷﺐ«.

۱۲

ﺑﺮدﺑﺎری

ﻣﻘﺪﺳﯿﻨ ﮐﻪ اﺣﺎم ﺧﺪا را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﺘ دارد.
۱۳ﺻﺪاﯾ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺲ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و روح ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﺪ 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 ﻃﻼﯾ ﺑﺮ ﺳﺮ ،و داﺳ ﺗﯿﺰ در دﺳﺖ داﺷﺖ۱۵ .ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮی 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 ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده اﺳﺖ۱۶ «.ﭘﺲ آن ﮐﺲ ﮐﻪ روی
اﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،داس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﻣﺤﺼﻮلِ زﻣﯿﻦ درو ﺷﺪ۱۷ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮی از
ﻋﺒﺎدﺗﺎه در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .او ﻧﯿﺰ داس ﺗﯿﺰی در دﺳﺖ داﺷﺖ۱۸ .ﺳﭙﺲ از ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺷﺘﮥ
دﯾﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ داس ﺗﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎد زده ﮔﻔﺖ» :داس ﺗﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮ و اﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺑﭽﯿﻦ .زﯾﺮا ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۱۹ «.ﭘﺲ آن
ﻓﺮﺷﺘﻪ داس ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و اﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﭼﯿﺪ و آن ﻫﺎ را در ﭼﺮﺧُﺸﺖِ

ﺑﺰرگ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا رﯾﺨﺖ.

۲۰

اﻧﻮرﻫﺎ را در آن ﭼﺮﺧُﺸﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎ

ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺳﯿﻼﺑ از ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻬﻞ ﻓﺮﺳﻨ) اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی اﻓﺴﺎر اﺳﭙﺎن ﺑﻮد.

ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﺑﻼﯾﺎی آﺧﺮ

۱۵

۱در آﺳﻤﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰرگ و ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی دﯾﺪم :ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻼ .آن ﻫﺎ آﺧﺮﯾﻦ

ﺑﻼﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.

۲

ﭼﯿﺰی 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 ﺷﺪ۳ .آن ﻫﺎ ﺳﺮود ﻣﻮﺳ ﺑﻨﺪۀ
ﺧﺪا و ﺳﺮود ﺑﺮه را ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ!
ﭼﻘﺪر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و درﺳﺖ اﺳﺖ روش ﻫﺎی ﺗﻮ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻠﺘﻬﺎ!
۴ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺟﻼل ﻧﺪﻫﺪ؟ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳ.
ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و در ﭘﯿﺸﺎه ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ 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 ﺑﻼ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻓﺮﺷﺘﺎن ﮐﺘﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﻮراﻧ ﺑﻪ ﺗﻦ و ﺷﺎلِ زرﯾﻦ ﺑﻪ دور ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
۷آﻧﺎه ﯾ از آن ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﻫﻔﺖ ﺟﺎم ﻃﻼﯾ را ﮐﻪ از ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺮ

۸

ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ داد و ﻋﺒﺎدﺗﺎه از دود ﺟﻼل و ﻗﺪرت ﺧﺪا ﭘﺮ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﯿ
ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﻼی آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﺟﺎ وارد ﺷﻮد.

ﺟﺎم ﻫﺎی ﺧﺸﻢ ﺧﺪا

۱۶

۱

آﻧﺎه 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 ﮔﺸﺘﻨﺪ۵ .آﻧﺎه ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺣﺎﻓﻆ آﺑﻬﺎ ﻣﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در داوری ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘ ،ﺗﻮﯾ آن ﻗﺪوس ﮐﻪ ﻫﺴﺘ
۶

و ﺑﻮده ای ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎء را رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮن داده ای ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ،
۷

زﯾﺮا ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻧﻨﺪ «.و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﺪاﯾ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﭼﻘﺪر راﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ 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 ﺑﻼﯾﺎﯾ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮐﻔﺮ
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۰ﻓﺮﺷﺘﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ رﯾﺨﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ﻓﺮو
رﻓﺖ .آدﻣﯿﺎن از درد و رﻧ ،زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ۱۱و ﺑﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دردﻫﺎ و

زﺧﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ.
۱۲ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺷﺸﻢ ﺟﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮات رﯾﺨﺖ و آﺑﺶ ﺧﺸ ﺷﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮای آﻣﺪن
ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ۱۳ .آﻧﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ از دﻫﺎن اژدﻫﺎ و از دﻫﺎن ﺣﯿﻮان وﺣﺸ و از دﻫﺎن
آن ﻧﺒ دروﻏﯿﻦ ﺳﻪ روح ﻧﺎﭘﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﻘﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ۱۴ .اﯾﻦ 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.
»۱۵ﺗﻮﺟﻪ 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 ﻣﮔﻔﺖ» :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 ﺑﻮد۱۹ .ﺷﻬﺮ 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 ،ﺑﻨﻮﺷﺪ۲۰ .ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ و ﮐﻮه ﻫﺎ ﻣﺤﻮ
ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .داﻧﻪ ﻫﺎی ژاﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﻨﯿﻦ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎرﯾﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ژاﻟﻪ ،ﺧﺪا را ﮐﻔﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻼﯾ 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
دﻫﻢ۲ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن 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 ﺑﻮد۴ .آن زن
ﻟﺒﺎس ارﻏﻮاﻧ و ﺳﺮخ در ﺑﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات و ﻣﺮوارﯾﺪ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در دﺳﺖ
۵

ﺧﻮد ﺟﺎم ﻃﻼﯾ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻓﺠﻮر و ﮐﺜﺎﻓﺎت زﻧﺎی او ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ اش اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﺮﻣﻮز
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎﺑِﻞ ﺑﺰرگ ،ﻣﺎدر ﻓﻮاﺣﺶ و ﺗﻤﺎم ﮐﺜﺎﻓﺎت روی زﻣﯿﻦ۶ «.ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ آن زن از
ﺧﻮن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺧﻮن ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﺴ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺎه ﮐﺮدم ،ﺳﺨﺖ در ﺷﻔﺖ ﺷﺪم۷ .اﻣﺎ 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 ﻣﮔﻮﯾﻢ۸ .آن ﺣﯿﻮان ﮐﻪ زﻣﺎﻧ زﻧﺪه ﺑﻮد و دﯾﺮ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺰودی از ﭼﺎه
ﺑ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻼﮐﺖ 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
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ۱۰ﮐﻪ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﻣﮐﻨﺪ ،و آن ﻫﻔﺘﻤ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ دوام
ﺧﻮاﻫﺪ آورد۱۱ .اﻣﺎ 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 ﻫﻼﮐﺖ 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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۳ .زﯾﺮا ﻫﺪف
ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﯾ اﺳﺖ و ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﻣ ﺑﺨﺸﻨﺪ۱۴ .آن 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 ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۶ .آن 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
۱۷

زﯾﺮا ﺧﺪا در دل ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او را اﺟﺮا

و او را در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﻢ رأی ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﻨﺪ.

۱۸

آن 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 ﺟﻼل او روﺷﻦ ﺷﺪ۲ .آﻧﺎه ﺑﺎ ﺻﺪاﯾ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑِﻞ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
اﺳﺖ! ﺑﺎﺑِﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ! ﺑﺎﺑِﻞ ،ﻣﺴﻦ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،و ﺟﺎی ﻫﻤﻪ ارواح ﺧﺒﯿﺚ و ﻗﻔﺲ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺠﺲ و ﻧﻔﺮت اﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ۳ ،زﯾﺮا 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«.
۴

آﻧﺎه ﺻﺪای دﯾﺮی از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ:

»از او ﺑﯿﺮون آﺋﯿﺪ .ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺑﻼﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮﯾ
ﮔﺮدﯾﺪ۵ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﺟﻨﺎﯾﺎت او را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده اﺳﺖ۶ .آﻧﭽﻨﺎن
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 اﺳﺖ۷ .او را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﮐﻪ از ﺟﻼل و ﺗﺠﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﺮد ،ﻏﻢ و ﻋﺬاب دﻫﯿﺪ .ﭼﻮن او در دل ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ

۸

ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ام! ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﯿﻮه ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻏﻢ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻼﯾﺎ 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.

۱۰

آن 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«.
۱۱ﺗﺎﺟﺮان دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺷ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا دﯾﺮ ﮐﺴ ﮐﺎﻻﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﻧﻤ ﺧﺮد۱۲ .دﯾﺮ ﮐﺴ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻃﻼ 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،

۱۳

دارﭼﯿﻦ و ادوﯾﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺑﺨُﻮر و ﮐُﻨﺪُر ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ ،آرد و

ﮔﻨﺪم ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،اﺳﭗ و اراﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨ و ﺣﺘ ﻏﻼﻣﺎن و ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧ آن ﻫﺎ را ﻧﻤ ﺧﺮد.
۱۴آن ﻣﯿﻮه ای را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در آرزوی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺑﻮدی ،از دﺳﺖ دادی و ﺗﺠﻤﻞ و ﺷﻮه ﺗﻮ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻫﯿ وﻗﺖ آن ﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻫ ﯾﺎﻓﺖ۱۵ .ﺗﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ 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 ﻃﻼ و

ﺟﻮاﻫﺮ و ﻣﺮوارﯾﺪ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدی!

۱۷

در ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﮥ ﺛﺮوت ﺗﻮ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!«

ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﻼﺣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺤﺮی و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از راه ﺑﺤﺮ ﺗﺠﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ ،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 ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :آه ،آه ،ای
ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘ داران ﺑﺤﺮ از ﺛﺮوت او ﺗﻮاﻧﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﯾ ﺳﺎﻋﺖ وﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ«.

۲۰

ای آﺳﻤﺎن از ﻧﺎﺑﻮدی او ﺧﻮﺷ ﮐﻦ ،ای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ای رﺳﻮﻻن ،و ای اﻧﺒﯿﺎء 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.
۲۲

دﯾﺮ 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!

۲۳

و 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 ﺑﻮدی۲۴ .زﯾﺮا ﺑﺎﺑِﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎء و ﺧﻮن ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﺧﻮن ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺘﻮﻻن 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

ﻣﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا را ﺷﺮ! رﺳﺘﺎری و ﺟﻼل و ﻗﺪرت از ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ۲ .زﯾﺮا داوری ﻫﺎی او
راﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ! او ﻓﺎﺣﺸﮥ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎی ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺤﻮم ﮐﺮده
و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۳ «.آن 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 ﻣﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎن او ،و ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از او ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،از
ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ۶ «.آﻧﺎه ﺻﺪاﯾ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﮔﺮوﻫ زﯾﺎد

و ﺻﺪای آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻏﺮش ﺷﺪﯾﺪ رﻋﺪ ﺑﻮد و ﻣﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا را ﺷﺮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ
۷

ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ! ﺧﻮﺷ و وﺟﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﻼل او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا زﻣﺎن
۸

ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ ﺑﺮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺮوس او ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺒﺎﺳ از ﮐﺘﺎن ﻇﺮﯾﻒ
ﭘﺎک و درﺧﺸﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ) «.ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﺘﺎن ﻇﺮﯾﻒ ،اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ(.
۹

ﺳﭙﺲ 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 ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘ ﺧﺪاﺳﺖ۱۰ «.در 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 ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﺑﻮد ،ﻧﯿﻢ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ
داﺷﺖ و ﻧﺎﻣ ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻔﻬﻤﺪ۱۳ .او ﻟﺒﺎﺳ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و »ﮐﻼم ﺧﺪا« ﻧﺎم داﺷﺖ۱۴ .ﻟﺸﺮﯾﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﭗ ﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﺘﺎنِ ﻧﻔﯿﺲ و ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۱۵ .از
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 ﻓﺸﺮد۱۶ .ﺑﺮ 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 ﻣﮔﻔﺖ» :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 ﮐﻨﻨﺪ۲۰ .ﺣﯿﻮان وﺣﺸ و ﻧﺒ دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر او ﻣﻌﺠﺰات
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﺮ دو ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺒ دروﻏﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ 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 ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .ﻟﺸﺮﯾﺎن 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 داﺷﺖ۲ .او اژدﻫﺎ و آن ﻣﺎر ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و او را
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده۳ ،ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑ اﻧﺘﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و در آن را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﻬﺮ و
ﻻک ﮐﺮد ﺗﺎ او دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای زﻣﺎﻧ
ﮐﻮﺗﺎه آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴

آﻧﺎه 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 ﮐﻼم 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 ﮐﺮدﻧﺪ۵ .اﻣﺎ
ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻫﺰار ﺳﺎل زﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺳﺖ۶ .ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ در رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اول ﺣﺼﻪ دارد .ﻣﺮگ دوم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﺪا و ﻣﺴﯿ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﯾ 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 ﻣﮐﻨﺪ۹ .آن 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.
۱۰

اﺑﻠﯿﺲ 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 ﻧﺒﻮد۱۲ .و 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 ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔ اﺳﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨ 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 ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .آﻧﺎه ﻣﺮگ و دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ
ﺑﺤﯿﺮۀ آﺗﺶ اﻓﻨﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﯿﺮۀ آﺗﺶ ﻣﺮگ دوم اﺳﺖ۱۵ .و 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 ﻧﺪاﺷﺖ۲ .ﺷﻬﺮ 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 آﻣﺪ۳ .از ﺗﺨﺖ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ و او در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ
۴

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او و او ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او 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«.
۵

ﺳﭙﺲ 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 ﮐﺮد۶ «.او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،ﻣﻦ اﻟﻒ و ﯾﺎ ،اول و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺎن از آب ﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ ،راﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪ۷ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و ﻣﻦ ﺧﺪای او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ۸ .اﻣﺎ ﺳﺰای ﺑﺰدﻻن ،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«.

اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ
۹آﻧﺎه ﯾ از آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎﻟﮥ ﭘﺮ از ﻫﻔﺖ ﺑﻼی آﺧﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ،ﻣﻦ ﻋﺮوس ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮه را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد۱۰ «.او 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 آﻣﺪ۱۱ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻮه ﺧﺪاﯾ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ،آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺸﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ
روﺷﻨ ﺑﻠﻮر۱۲ .دﯾﻮار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎ دوازده دروازه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ دوازده ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ
دروازه ﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد۱۳ .ﺳﻪ دروازه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﺑﻮد ،ﺳﻪ
دروازه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ،ﺳﻪ دروازه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب و ﺳﻪ دروازه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب۱۴ .دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﺮ
دوازده ﺳﻨ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺳﻨﻬﺎ ،ﻧﺎم ﻫﺎی دوازده رﺳﻮل ﺑﺮه ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮد۱۵ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ،ﻣﺘﺮی ﻃﻼﯾ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و دﯾﻮارش و دروازه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ آن
اﻧﺪازه ﺑﯿﺮد۱۶ .ﺷﻬﺮ 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 ﺑﻮد۱۷ .دﯾﻮارش ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی

ﯾﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ ﺑﺮد.

۱۸

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺎک و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد.

دﯾﻮارش از ﯾﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮد ﺷﻬﺮ از

۱۹

ﺳﻨ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻨ ﺑﻨﺎ از ﯾﺸﻢ و دوﻣ از ﺳﻨ ﻻﺟﻮرد،
ﺳﻮﻣ از ﺳﻨ ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣ از زﻣﺮد،

۲۰

ﭘﻨﺠﻤ ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ ،ﺷﺸﻤ ﻋﻘﯿﻖ ﺟﺮی،

ﻫﻔﺘﻤ زﺑﺮﺟﺪ ﺳﺒﺰ و ﻫﺸﺘﻤ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ،ﻧﻬﻤ ﯾﺎﻗﻮت زرد ،دﻫﻤ ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺒﺰ ،ﯾﺎزدﻫﻤ ﻓﯿﺮوزه
و دوازدﻫﻤ ﻟﻌﻞ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮد۲۱ .دوازده دروازۀ آن ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت از دوازده ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دروازه
از ﯾ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﻃﻼی 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 ﻣ داد و
ﭼﺮاغ آن ﺑﺮه اﺳﺖ۲۴ .در ﻧﻮر او ﻣﻠﺘﻬﺎ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد۲۵ .دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ در روز ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺐ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۶ﺛﺮوت و ﺟﻼل ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ۲۷ ،اﻣﺎ 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 ﻣﮔﺬﺷﺖ .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 ﺷﺪ۳ .دﯾﺮ 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 ﮐﺮد۴ .ﻫﻤﻪ او را
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ۵ .دﯾﺮ 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.

ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
۶

ﺳﭙﺲ 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«.
۷

ﻋﯿﺴ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :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 آن
۹

ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻦ! ﻣﻦ ﺧﺎدﻣ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﺖ ﯾﻌﻨ اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ۱۰ «.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻦ ،زﯾﺮا زﻣﺎن وﻗﻮع آن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۱۱ .ﭘﺲ 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.

۱۳

ﻣﻦ 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 ﺷﺪ۱۵ ،اﻣﺎ 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
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ رﯾﺸﻪ و ﻧﻬﺎل داود و ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎن ﺻﺒ ﻫﺴﺘﻢ«.
۱۷

روح و ﻋﺮوس ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :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 ،اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﮐﺴ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻼﯾﺎﯾ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۹ .و
اﮔﺮ ﮐﺴ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا او را از درﺧﺖ زﻧﺪﮔ و ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
۲۰ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺑﻪ زودی ﻣ آﯾﻢ!« آﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺎ،
ای ﻋﯿﺴ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ.
۲۱ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
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