اچھا رزلٹ لینے کے لیے تین صفحے اکٹھے کاٹیں۔

دو شفاف صفحے کاٹیں ایک کتاب کےسامنے کے لیے
اور ایک پیچھے کے لیے

جب آپ باندھ لیتے ہیں تو یہ یقین کرلیں کہ آخری چھپا ہو
صفحہ کتاب کا آخر میں کور کر رہا ہے۔

~ پرنٹر کی سیٹنگ
کاغذ کا سائز ,A4:
چھاپے کا معیار 360ڈی پی آئی /عام  /خود کار ،رنگ ~

اگر ممکن ہو تو کاغذ کاٹنے کی مشین استعمال کریں

صفحے کا سائز
سیت اَپ اِس طرح سے کرنا

مثال کے طور پر چھاپنے کے لیے A4
دی گئی ہدایات کے مطابق کاٹیں۔
اور پھر سائیڈ کی طرف
پہلے نیچے کی طرفسے

باندھنے کے لیے 9 - 3/16” .ایم ایم چوڑا
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(چیزیں جو دیکھی گئیں ۔ ۔ ۔ )
پتمس ( 95/96م)

صیبت اور بادشاہی اور صبر
َمیں یُوحنّا جو تُمہارا بھائِی اور یِ ُ
سوع کی ُم ِ
سوع کی نِسبت گواہی دینے کے
شریک ہ ُوں ُخدا کے کالم اور یِ ُ
میں تُمہارا ِ
ُ
باعِث اُس ٹاپُو مں تھا جوپت ُمس کہالتا ہے۔ کہ خداوند کے دِن ُروح میں آگیا
سنی۔ میں الفا اور
اور اپنے ِپیچھے نرسِنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز ُ
اومیگا ابتدا و انتہا ہوں  ،اور جو ُکچھ تُو دیکھتا ہے اُس کو کِتاب میں لِکھ
سس اور س ُمرنہ اور پِرگ ُمن
کر ساتوں کل
ِیسیاوں کے پاس بھیج دے یعنی اِفِ ُ
ٔ
اور ت ُھواتِیرہ اور سردِیس اور فِلدِلفیہ اور لَودِیکیہ میں۔ 11-9:1

ُخدا کا ُمقدّس بیٹا

َمیں نے اُس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لِئے ُمنہ پھیرا ِجس نے ُمجھ
سے کہا تھا اور پ ِھر کر سونے کے سات چراغدان دیکھے۔ اور اُن چراغدانوں
پاوں تک کا جامہ پہنے اور
کے ِبیچ میں آدمزاد سا ایک شَخص دیکھا جو ٔ
سونے کا سِینہ بند سِینہ پر باندھے ہ ُوئے تھا۔ اُس کا سر اور پال سفید اُون بلکہ
برف کی مانِند سفید تھے اور اُس کی آنکھیں آگ کے شُعلہ کی ما ِنند ت ِھیں۔ اور
پاوں اُس خالِص ِپیتل کے سے تھے جو بھٹّی میں تپایا گیا ہو اور اُس
اُس کے ٔ
کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ اور اُس کے دہنے ہاتھ میں ساتھ سِتارے
تھے اور اُس کے ُمنہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نِکلتی تھی اور اُس کا
چہرہ اَیسا چمکتا تھا َجیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ 16-12:1
ِ

3

ہدایت

پاوں میں ُمردہ سا گِر پڑا اور اُس
جب َمیں نے اُسے دیکھا تو اُس کے ٔ
نے یہ کہہ کر ُمجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رک ّھا کہ خَوف نہ کر۔ َمیں ّاول اور
آخِ ر۔ اور ِزندہ ہ ُوں۔ َمیں مر گیا تھا اور دیکھ! ابدُاآلباد ِزندہ رہ ُوں گا اور
نجیاں میرے پاس ہیں۔ 18-17:1یعنی اُن سات
عالم ارواح کی ُک ِ
َموت اور ِ
نہیں تُو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اُن
ج
بھید
سِتاروں کا
ِ ِ
یاوں کے
ِیس
ل
ک
سات
تو
ِتارے
س
سات
وہ
کا۔
چراغدانوں
ساتھ
کے
سونے
ٔ
فرشتے ہیں اور وہ سات چراغدان سات کلِیسیائیں ہیں۔ 20:1پس جو
ِ
باتیں تُو نے دیک ِھیں اور جو ہیں اور جو اِن کے بعد ہونے والی ہیں اُن
سب کو لِکھ لے۔19:1
کلیسیاؤں کوخطوط (چیزیں جو دیکھی گئیں ۔ ۔ ۔ )
فرشتہ کو یہ لِکھ ‘‘
’’ ِا ِف ُ
سس کی کلِیسیا کے ِ
جو اپنے دہنے ہاتھ میں ساتوں سِتارے لِئے ہ ُوئے ہے اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پ ِھرتا ہے وہ
یہ فرماتا ہے کہ۔ 1:2
ُ
نہیں سکتا اور جو
ھ
دیک
کو
بدوں
و
ت
کہ
بھی
یہ
میں تیرے کام اور تیری ُمشقّت اور تیرا صبر تو جانتا ہ ُوں اور
ِ
نہیں تُو نے اُن کو آزما کر ج ُھوٹا پایا۔ اور تُو صبر کرتا ہے اور میرے
اپنے آپ کو َر ُ
سول کہتے ہیں اور ہیں ِ
صیبت اُٹھاتے اُٹھاتے تھکا نیہں۔ مگر ُمجھ کو تُجھ سے یہ شِکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی
نام کی خاطِ ر ُم ِ
محبّت چھوڑ دی۔ َپس خیال کر کہ تُو کہاں سے گِرا ہے اور ت َوبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو
ت َوبہ نہ کرے گا تو َمیں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اُس کی جگہ سے ہٹا دُوں گا البتّہ تُجھ میں یہ بات
تو ہے کہ تُو نِی ُ
کلَیّوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے ِجن سے َمیں بھی نفرت رکھتا ہ ُوں۔ 6-2:2
جو غالِب آئے َمیں اُسے اُس ِزندگی کے دَرخت میں سے جو ُخدا کے فِردَوس میں ہے پ َھل کھانے کو دُوں گا۔
7:2بی
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 7:2اے
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
سنے کہ ُروح کل ٔ
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فرشتہ کو یہ لِکھ
س ُمرنہ کی کلِیسیا کے ِ
اول و آخِ ر ہے اور جو مر گیا تھا اور ِزندہ ہ ُ ٔوا وہ یہ فرماتا ہے کہ۔ ۔ ۔ 8:2
جو ّ
غریبی کو جانتا ہ ُوں (مگر تُو َدولتمند ہے) اور جو اپنے آپ کو ی ُہودی کہتے ہیں اور
اور
صیبت
َمیں تیری ُم ِ
ِ
نہیں بلکہ شَیطان کی جماعت ہیں اُن کے لعن طعن کو بھی جانتا ہ ُوں۔ جو دُکھ تُجھے سہنے ہوں گے اُن
ہیں ِ
سے خَوف نہ کر۔ دیکھو اِبلِیس تُم میں سے بعض کو َقید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تُمہاری آزمایش ہو اور دس
ٹھاو گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو َمیں تُجھے ِزندگی کا تاج دُوں گا۔ 10,9:2
دِن تک ُم ِ
صیبت ا ُ ٔ
جو غالِب آئے اُس کو دُوسری َموت سے نُقصان نہ پ ُہنچے گا۔  11:2بی
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ ۔ ۔  11:2اے
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ
___________________________________________________________________

فرشتہ کو یہ لِکھ
ِپرگ ُمن کی کلِیسیا کے ِ
ِجس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ۔ ۔ ۔ 12:2
س ُ
کونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائِم رہتا ہے اور ِجن
َمیں یہ تو جانتا ہ ُوں کہ تُو شَیطان کی تخت گاہ میں ُ
شہید انتِپاس تُم میں اُس جگہ قتل ہ ُٔوا تھا جہاں شَیطان رہتا ہے اُن دِنوں میں بھی تُو نے
دِنوں میں میرا وفادار ِ
نہیں کِیا۔ لیکِن ُمجھے چند باتوں کی تُجھ سے شِکایت ہے۔ اِس لِئے کہ تیرے
ِنکار
ا
سے
ُمجھ پر اِیمان رکھنے
ِ
ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلِیم ماننے والے ہیں ِجس نے بلق کو بنی اِسرائیل کے سامنے ٹھوکر ک ِھالنے والی
ِچیز رکھنے کی تعلِیم دی یعنی یہ کہ وہ بُتوں کی قُربانیاں کھائیں اور حرامکاری کریں۔ ُچنانچہ تیرے ہاں
نہیں تو َمیں تیرے پاس جلد آ
بھی بعض لوگ اِسی طرح نِی ُکلَیّون کی تعلِیم کے ماننے والے ہیں۔ َپس تَوبہ کر۔ ِ
کر اپنے ُمنہ کی تلوار سے اُن کے ساتھ ُ
لڑوں گا۔ 16-13:2
جو غالِب آئے َمیں اُسے پوشِیدہ من میں سے دُوں گا اور ایک سفید پتھّر دُوں گا۔ اُس پتھّر پر ایک نیا نام
لِکھا ہ ُ ٔوا ہو گا ِجسے اُس کے پانے والے کے سِوا کوئی نہ جانے گا۔17:2بی
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 17:2اے
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ
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فرشتہ کو یہ لِکھ
تھُواتِیرہ کی کلِیسیا کے ِ
پاوں ِپیتل کی مانِند ہیں یہ فرماتا ہے کہ۔ 18:2
ُخدا کا بَیٹا ِجس کی آنکھیں آگ کے شعُلہ کی مانِند اور ٔ
َمیں تیرے کاموں اور محبّت اور اِیمان اور خِ دمت اور صبر کو تو جانتا ہ ُوں اور یہ بھی کہ تیرے ِپچھلے کام
عورت اِیز ِبل کو رہنے دِیا ہے
پہلے کاموں سے ِزیادہ ہیں۔ پر ُمجھے تُجھ سے یہ شِکایت ہے کہ تُو نے اُس َ
جو اپنے آپ کو ن ِبیّہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بُتوں کی قُربانیاں کھانے کی تعلِیم
دے کر ُگمراہ کرتی ہے۔ َمیں نے اُس کو ت َوبہ کرنے کی ُمہلت دی مگر وہ اپنی حرامکاری سے ت َوبہ کرنا
نہیں چاہتی۔ دیکھ َمیں اُس کو بِستر پر ڈالتا ہ ُوں اور جو اُس کے ساتھ ِزنا کرتے ہیں اگر ا ُس کے سے کاموں
ِ
ماروں گا اور
صیبت میں پھنساتا ہ ُوں۔ اور اُس کے فرزندوں کو جان سے ُ
سے تَوبہ نہ کریں تو اُن کو بڑی ُم ِ
ِیسیاوں کو معلُوم ہوگا کہ ُگردوں اور دِلوں کا چانچنے واال َمیں ہی ہ ُوں اور َمیں ت ُم میں سے ہر ایک
سب کل
ٔ
ُ
ُ
نہیں مانتے
و
ک
ِیم
ل
تع
س
ا
جو
سے
لوگوں
باقی
کے
ِیرہ
ت
وا
ھ
ت
م
ت
مگر
۔
گا
ُوں
د
بدلہ
ِق
ف
وا
م
کے
کاموں
کے
کو اُس
ُ
ُ
ِ
اور ا ُ
نہیں لوگ شَیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقِف ہو یہ کہتا ہ ُوں کہ تُم پر اَور بوجھ نہ
ج
سے
باتوں
ن
ِ
ِ
ڈالُوں گا۔ البتّہ جو تُمہارے پاس ہے میرے آنے تک اُس کو تھامے رہو۔ 25-19:2
جو غالِب آئے اور جو میرے کاموں کے ُموافِق آخِ ر تک عمل کرے َمیں اُسے قَوموں پر اِختیّار دُوں گا۔ اور
وہ لوہے کے عصا سے اُن پر ُحکُومت کرے گا۔ ِجس طرح کہ کُمہار کے برتن چکنا چُور ہو جاتے ہیں۔
چُنانچہ َمیں نے بھی اَیسا اِختیّار اپنے باپ سے پایا ہے۔ اور َمیں اُسے صُبح کا سِتارہ دُوں گا۔28-26:2
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 29:2
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ

فرشتہ کو یہ لِکھ
سردِیس کی کلِیسیا کے ِ
6
ِجس کے پاس ُخدا کی سات ُروحیں ہیں اور سات سِتارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے… 1:3
َمیں تیرے کاموں کو جانتا ہ ُوں کہ تُو ِزندہ کہالتا ہے اور ہے ُمردہ جاگتا رہ اور اُن ِچیزوں کو جو باقی ہیں
نہیں
اور جو مِ ٹنے کو ت ِھیں مضبُوط کر ِکیُونکہ َمیں نے تیرے کِسی کام کو اپنے ُخدا کے نزدِیک پُورا ِ
سنی تھی اور اُس پر قائِم رہ اور ت َوبہ کر اور اگر تُو جاگتا
پایا۔ َپس یاد کر کہ تُو نے کِس طرح تعلِیم پائی اور ُ
جاوں گا اور تُجھے ہرگِز معلُوم نہ ہوگا کہ کِس وقت تُجھ پر آ ُ
پڑوں
نہ رہے گا تو َمیں چور کی طرح آ ٔ
ُ
َ
نہیں کی۔ وہ سفید
دہ
و
ل
آ
پوشاک
اپنی
نے
نہوں
ج
ہیں
َخص
ش
یسے
ا
سے
گا۔ البتّہ سردِیس میں تیرے ہاں تھوڑے
ِ
ِ
سیر کریں گے ِکیُونکہ وہ اِس الئِق ہیں۔ 4-2:3
پوشاک پہنے ہ ُوئے میرے ساتھ َ
ب حیات سے ہرگِز نہ
جو غالِب آئے اُسے اِسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور َمیں اُس کا نام کِتا ِ
کروں گا۔ 5:3
فرشتوں کے سامنے اُس کے نام کا اِقرار ُ
کاٹُوں گا بلکہ اپنے باپ اور اُس کے ِ
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 6:3
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ
فرشتہ کو یہ لِکھ
فِلدِلفیہ کی کلِیسیا کے ِ
نہیں کرتا اور
جو قُدُّوس اور برحق ہے اور ٔ
داود کی کُنجی رکھتا ہے ِجس کے کھولے ہُوئے کو کوئی بند ِ
نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ۔ ۔ ۔ 7:3
بند کِئے ہُوئے کو کوئی کھولتا ِ
َمیں تیرے کاموں کو جانتا ہ ُوں (دیکھ َمیں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رک ّھا ہے۔ کوئی اُسے بند
نہیں کر سکتا) کہ تُجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کالم پر عمل کِیا ہے اور میرے نام کا اِنکار
ِ
نہیں کِیا۔ دیکھ َمیں شَیطان کے اُن جماعت والوں کو تیرے قابُو میں کر دُوں گا جو اپنے آپ کو ی ُہودی کہتے
ِ
پاوں میں سِجدہ کریں گے
نہیں بلکہ ج ُھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ َمیں اَیسا ُ
کروں گا کہ وہ آ کر تیرے ٔ
ہیں اور ہیں ِ
اور جانیں گے کہ ُمجھے تُجھ سے محبّت ہے۔ ُچونکہ تُو نے میرے صبر کے کالم پر عمل کِیا ہے اِس لِئے
کروں گا جو زمِ ین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لِئے تمام
َمیں بھی آزمایش کے اُس وقت تیری حِ فاظت ُ
دُنیا پر آنے واال ہے۔ َمیں جلد آنے واال ہ ُوں۔ جو ُکچھ تیرے پاس ہے اُسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ
چ ِھین لے۔ 11-8:3
ُ
ُ
پھر کبھی باہِر نہ نِکلے گا اور
وہ
گا۔
ں
بناو
ُون
ت
س
ایک
میں
ِس
د
ق
م
کے
دا
خ
اپنے
سے
ا
یں
جو غالِب آئے َم
ُ
َ
ٔ
ِ
َمیں اپنے ُخدا کا نام اور اپنے ُخدا کے شہر یعنی اُس نئے یروشلِیم کا نام جو میرے ُخدا کے پاس سے
آسمان سے اُترنے واال ہے اور اپنا نیا نام اُس پر لِکھُوں گا۔ 12:3
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 13:3
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ
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فرشتہ کو یہ لِکھ
َلودِیکیہ کی کلِیسیا کے ِ
سچّا اور برحق گواہ اور ُخدا کی خِ لقَت کا مبدا ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ ۔ ۔ 14:3
جو آمِ ین اور َ
َمیں تیرے کاموں کو جانتا ہ ُوں کہ نہ تُو سرد ہے نہ گرم۔ کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا۔ پَس ُچونکہ تُو نہ تو
گرم ہے نہ سرد بلکہ نِیم گرم ہے اِس لِئے َمیں تُجھے اپنے ُمنہ سے نِکال پھینکنے کو ہ ُوں۔ اور ُچونکہ تُو
نہیں اور یہ ن ِہیں جانتا کہ تُو
کہتا ہے کہ َمیں دَولتمند ہ ُوں اور مالدار بن گیا ہ ُوں اور کِسی ِچیز کا محتاج ِ
غریب اور اَندھا اور ننگا ہے۔ اِس لِئے َمیں تُجھے صالح دیتا ہ ُوں کہ ُمجھ سے آگ میں
کمبخت اور خوار اور ِ
خرید لے تاکہ دَولتمند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تُو اُسے پہن کر ننگے پن کے ظاہِر
تپایا ہ ُٔوا سونا ِ
سرمہ لے تاکہ تُو ِبینا ہو جائے۔ َمیں ِجن ِجن
ہونے کی شرمِ ندگی نہ اُٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لِئے ُ
عزیز رکھتا ہ ُوں اُن سب کو مالمت اور تن ِبیہ کرتا ہ ُوں۔ َپس سرگرم ہو اور ت َوبہ کر۔ دیکھ َمیں دروازہ پر
کو ِ
سن کر دروازہ کھولے گا تو َمیں اُس کے پاس اَندر جا کر اُس
کھڑا ہ ُٔوا کھٹکھٹاتا ہ ُوں۔ اگر کوئی میری آواز ُ
کھاوں گا اور وہ میرے ساتھ ۔ 20-15:3
کے ساتھ کھانا
ٔ

ٹھاوں گا ِجس طرح َمیں غالِب آ کر اپنے باپ کے ساتھ
جو غالِب آئے َمیں اُسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بِ ٔ
اُس کے تخت پر بَیٹھ گیا۔ 21:3
ِیسیاوں سے کیا فرماتا ہے۔ 22:3
سنے کہ ُروح کل
ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ٔ
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دروازے کا ُکھلنا
ا ِِن باتوں کے بعد جو َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ آسمان میں ایک دروازہ ک ُھال ہ ُٔوا ہے اور
سنا تھا ُوہی فرماتا ہے کہ یہاں
ِجس کو َمیں نے پیشتر نرسِنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے ُ
ضرور ہے۔ 1:4
ِکھاوں گا ِجن کا اِن باتوں کے بعد ہونا
ُ
اُوپر آ جا۔ َمیں تُجھے وہ باتیں د ٔ

اِس کے بعد

)چیزیں جو اِس کے بعد ہوئیں(

فورا َمیں ُروح میں آگیا اور کیا دیکھتا ہ ُوں کہ آسمان
پر ایک تخت رک ّھا ہے اور اُس تخت پر کوئی َبیٹھا
ہے۔ اور جو اُس پر َبیٹھا ہے وہ سنگِ یشب اور عقِیق
سا معلُوم ہوتا ہے اور اُس تخت کے گِرد ُز ُم ّرد کی سی
ایک دھُنک معلُوم ہوتی ہے۔ اور اُس تخت کے گِرد
َچو ِبیس تخت ہیں اور اُن تختوں پر َچو ِبیس ب ُُزرگ سفید
پوشاک پہنے ہ ُوئے َبیٹھے ہیں اور اُن کے سروں پر
سونے کے تاج ہیں۔ اور اُس تخت میں سے ِبجلِیاں اور
آوازیں اور گرجیں َپیدا ہوتی ہیں اور اُس تخت کے
سامنے آگ کے سات ِچراغ جل رہے ہیں۔ یہ ُخدا کی
سات ُروحیں ہیں۔ اور اُس تخت کے سامنے گویا ِشیشہ
س َمندَر ِب َّلور کی مانِند ہے اور تخت کے ِبیچ میں اور
کا َ
تخت کے گِردا گِرد چار جاندار ہیں ِجن کے آگے
ِپیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ 6-2:4
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چہرہ ِانسان کا سا ہے
پہال جاندار ببر کی مانِند ہے اور دُوسرا جاندار بچھڑے کی مانِند اور تِیسرے جاندار کا ِ
اور َچوتھا جاندار اُڑتے ہ ُوئے عُقاب کی مانِند ہے اور اِن چاروں جانداروں کے چھ چھ پر ہیں اور چاروں
طرف اور اَندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دِن بغَیر آرام لِئے یہ کہتے رہتے ہیں کہ
قُدُّوس۔ قُدُّوس۔ قُدُّوس۔ ُخداوند ُخدا قاد ِِر ُمطلَق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے واال ہے۔
تمجید اور ع ِّزت اور شُکر ُگذاری کریں گے جو تخت پر بَیٹھا ہے اور ابدُاآلباد ِزندہ
اور جب وہ جاندار اُس کی ِ
رہے گا۔ تو وہ َچو ِبیس ب ُُزرگ اُس کے سامنے جو تخت پر َبیٹھا ہے گِر پڑیں گے اور اُس کو سِجدہ کریں
گے جو ابدُاآلباد ِزندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہ ُوئے اُس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ۔
تمجید اور ع ِّزت اور قُدرت کے الئِق ہے ِکیُونکہ تُو ہی نے سب ِچیزیں َپیدا
اَے ہمارے ُخداوند اور ُخدا تُو ہی ِ
کِیں اور وہ تیری ہی مرضی سے ت ِھیں اور پَیدا ہ ُوئیں۔ 11-7:4

برہ جو چھوٹے طومار کو کھولتا ہے۔
الئق ّ

اور جو تخت پر َبیٹھا تھا َمیں نے اُس کے دہنے ہاتھ میں ایک کِتاب دیکھی جو اَندر سے اور باہِر سے لِکھی
ہ ُوئی تھی اور اُسے سات ُمہریں لگا کر بند کِیا گیا تھا۔

فرشتہ کو بُلند آواز سے یہ ُمنادی کرتے دیکھا کہ کَون اِس ِکتاب کو کھولنے اور
پ ِھر َمیں نے ایک زورآور ِ
اُس کی ُمہریں توڑنے کے الئِق ہے؟ اور کوئی شَخص آسمان پر یا زمِ ین پر یا زمِ ین کے نِیچے اُس کِتاب کو
کھولنے یا اُس پر نظر کرنے کے قا ِبل نہ نِکال۔ اور َمیں اِس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اُس کِتاب
کو کھولنے یا اُس پر نظر کرنے کے الئِق نہ نِکال۔ تب اُن ب ُُزرگوں میں سے ایک نے ُمجھ سے کہا کہ َمت
داود کی اصل ہے اُس کِتاب اور اُس کی ساتوں ُمہروں کو کھولنے
رو۔ دیکھ۔ ی ُہوداہ کے ق ِبیلہ کا وہ ببر جو ٔ
کے لِئے غالِب آیا۔ 5-1:5
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اور َمیں نے اُس تخت اور چاروں جانداروں اور اُن ب ُُزرگوں کے
برہ کھڑا دیکھا۔ ا ُس کے ساتھ
ِبیچ میں گویا ذِبح کِیا ہ ُٔوا ایک ّ
سِینگ اور سات آنکھیں ت ِھیں۔ یہ ُخدا کی ساتوں ُروحیں ہیں جو
تمام روی زمِ ین پر بھیجی گئی ہیں۔ اُس نے آ کر تخت پر بَیٹھے
ہ ُوئے کے دہنے ہاتھ سے اُس کِتاب کو لے لِیا۔ جب اُس نے کِتاب
برہ کے
لے لی تو وہ چاروں جاندار اور َچو ِبیس ب ُُزرگ اُس ّ
سامنے گِر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عُود سے
بھرے ہ ُوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ ُمقدّسوں کی دُعائیں
ہیں۔ اور وہ یہ نیا ِگیت گانے لگے کہ تُو ہی اِس کِتاب کو لینے
اور اُس کی ُمہریں کھولنے کے الئِق ہے ِکیُونکہ ت ُو نے ذِبح
ہوکر اپنے ُخون سے ہر ایک ق ِبیلہ اور اہ ِل زبان اور ا ُ ّمت اور
خرید لِیا۔ اور اُن کو
قَوم میں سے ُخدا کے واسطے لوگوں کو ِ
ہمارے ُخدا کے لِئے ایک بادشاہی اور کاہِن بنا دِیا اور وہ زمِ ین
پر بادشاہی کرتے ہیں۔

فرشتوں کی
اور جب َمیں نے نِگاہ کی تو اُس تخت اور اُن جانداروں اور ب ُُزرگوں کے گِردا گِرد ب ُہت سے ِ
برہ ہی
آواز ُ
سنی ِجن کا شُمار الکھوں اور کروڑوں تھا۔ اور وہ بُلند آواز سے کہتے تھے کہ ذِبح کِیا ہ ُٔوا ّ
تمجید اور حمد کے الئِق ہے۔ پ ِھر َمیں نے آسمان اور
قُدرت اور دَولت اور حِ کمت اور طاقت اور ع ِّزت اور ِ
س َمندَر کی سب مخلُوقات کو یعنی سب ِچیزوں کو جو اُن میں ہیں یہ کہتے
زمِ ین اور زمِ ین کے نِیچے کی اور َ
تمجید اور سلطنت ابدُاآلباد رہے۔ اور
ُ
سنا کہ جو تخت پر بَیٹھا ہے اُس کی اور ّ
برہ کی حمد اور ع ِّزت اور ِ
چاروں جانداروں نے آمِ ین کہا اور ب ُُزرگوں نے گِر کر سِجدہ کِیا۔ 14-6:5
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ر کھولی گئی۔Aپہلی ُمہ

برہ نے اُن سات ُمہروں میں سے ایک کو
پھر َمیں نے دیکھا کہ ّ
ِ
کھوال اور اُن چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ
سنی کہ آ۔
آواز ُ

اور َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے
اور اُس کا سوار کمان لِئے ہ ُوئے ہے۔ اُسے ایک تاج دِیا گیا اور وہ
فتح کرتا ہ ُٔوا نِکال تاکہ اَور بھی فتح کرے۔ 2-1:6

دوسری ُمہر کھولی گئی
اور جب اُس نے دُوسری ُمہر کھولی تو َمیں نے دُوسرے جاندار
سنا کہ آ۔
کو یہ کہتے ُ

پ ِھر ایک اور گھوڑا نِکال ِجس کا رنگ الل تھا۔ اُس کے سوار
صلح اُٹھا لے تاکہ لوگ
کو یہ اِختیّار دِیا گیا کہ زمِ ین پر سے ُ
ایک دُوسرے کو قتل کریں اور اُسے ایک بڑی تلوار دی
گئی۔ 4-3:6
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تیسری ُمہر کھولی گئی۔

اور جب اُس نے تِیسری ُمہر کھولی تو َمیں نے تِیسرے جاندار کو
سنا کہ آ
یہ کہتے ُ

اور َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ ایک کاال گھوڑا ہے اور
ُ
ترازو ہے۔
اُس کے سوار کے ہاتھ میں ایک
اور َمیں نے گویا اُن چاروں جانداروں کے ِبیچ میں سے یہ آواز آتی
سنی کہ گی ُہوں دِینار کے سیر بھر اور َجو دِینار کے تِین سیر اور
ُ
تیل اور َمے کا نُقصان نہ کر۔ 6-5:6

چوتھی ُمہر کھولی گئی۔

چوتھے جاندار کو
اور جب اُس نے چَوتھی ُمہر کھولی تو َمیں نے َ
سنا کہ آ۔
یہ کہتے ُ

اور َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے
عالم ارواح اُس کے ِپیچھے
اور اُس کے سوار کا نام َموت ہے اور
ِ
ِپیچھے ہے اور اِن کو َچوتھائی زمِ ین پر یہ اِختیّار ِدیا گیا کہ تلوار
درندوں سے لوگوں کو ہالک کریں۔
اور کال اور وبا اور زمِ ین کے ِ
8-7:6

پانچویں ُمہر کھولی گئی۔
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اور جب اُس نے پانچ ِویں ُمہر کھولی تو َمیں نے قُربان گاہ کے نِیچے اُن
کی ُروحیں دیک ِھیں جو ُخدا کے کالم کے سبب سے اور گواہی پر قائِم
رہنے کے باعِث مارے گئے تھے۔ اور وہ بڑی آواز سے ِچ ّال کر بولِیں
کہ اَے مالِک! اَے قُدُّوس و برحق! تُو کب تک اِنصاف نہ کرے گا اور
زمِ ین کے رہنے والوں سے ہمارے ُخون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور اُن میں
سے ہر ایک کو سفید جامہ دِیا گیا اور اُن سے کہا گیا کہ اَور تھوڑی ُمدّت
آرام کرو جب تک کہ تُمہارے ہم خِ دمت اور بھائِیوں کا بھی شُمار پُورا نہ
ہولے جو تُمہارے طرح قتل ہونے والے ہیں۔ 11-9:6

چھٹی ُمہر کھولی گئی۔

اور جب اُس نے چھٹّی ُمہر کھولی تو َمیں نے دیکھا کہ ایک
سورج ک ّمل کی مانِند کاال اور سارا چاند
بڑا ب َھونچال آیا اور ُ
ُخون سا ہو گیا۔ اور آسمان کے سِتارے اِس طرح زمِ ین پر ِگر
ِنجیر کے دَرخت
پڑے ِجس طرح زور کی آندھی سے ہِل کر ا ِ
میں سے کچّے پ َھل گِر پڑتے ہیں۔ اور آسمان اِس طرح سرک
گیا ِجس طرح مکتُوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک
پہاڑ اور ٹاپُو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ اور زمِ ین کے بادشاہ اور
سردار اور مالدار اور زورآور اور تمام ُ
غالم
امِ یر اور فَوجی َ
اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چ ِھپے۔ اور
پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گِر پڑو اور
برہ کے
ہمیں اُس کی نظر جو تخت پر بَیٹھا ہ ُ ٔوا ہے اور ّ
روز عظِ یم آ
چھپا لو۔ ِکیُونکہ اُن کے غضب کا
ِ
غضب سے ِ
پ ُہنچا۔ اَب کَون ٹھہر سکتا ہے؟ 17-12:6
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ساتویں ُمہر کھولی گئی۔
جب اُس نے سات ِویں ُمہر کھولی تو
قریب آسمان
آدھ گھنٹے کے ِ
میں خاموشی رہی۔ 1:8

آسمان میں ایک بڑا نشان

عورت نظر آئی
پ ِھر آسمان پر ایک بڑا نِشان دِکھائی دِیا یعنی ایک َ
پاوں کے ِنیچے
جو آفتاب کو اوڑھے ہ ُوئے تھی اور چاند اُس کے ٔ
تھا اور بارہ سِتاروں کا تاج اُس کے سر پر۔ وہ حامِ لہ تھی اور در ِد
ِزہ میں چالتی تھی اور بچّہ جننے کی تکلِیف میں تھی۔ 2-1:12

آسمان پر ایک اور نشان
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پ ِھر ایک اَور نِشان آسمان پر دِکھائی دِیا یعنی ایک بڑا الل اژدہا۔
اُس کے سات سر اور دس سِینگ تھے اور اُس کے سروں پر سات
تاج۔ اور اُس کی دُم نے آسمان کے تِہائی سِتارے کھینچ کر زمِ ین
عورت کے آگے جا کھڑا ہ ُٔوا جو
پر ڈال دِئے اور وہ اژدہا اُس َ
جننے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اُس کے بچّے کو نِگل
جائے۔ اور وہ َبیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب
قَوموں پر ُح ُ
کومت کرے گا اور اُس کا بچّہ یکایک ُخدا اور اُس
عورت اُس ِبیابان کو
وہ
اور
گیا۔
ِیا
د
نچا
ہ
پ
تک
پاس
کے تخت کے
َ
ُ
بھاگ گئی جہاں ُخدا کی طرف سے اُس کے لِئے ایک جگہ تیّار
سو ساٹھ دِن تک اُس کی
کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو َ
پرورش کی جائے۔ 6-3:12
ِ

آسمان پر ایک اور بڑا
عجیب نشان
عجیب نِشان یعنی سات
پ ِھر َمیں نے آسمان پر ایک اَور بڑا اور ِ
فرشتے ساتوں پِچھلی آفتوں کو لِئے ہ ُوئے دیکھے ِکیُونکہ اِن
ِ
آفتوں پر ُخدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ 1:15
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یسوع مسیح کا مکاشفہ

سوع مسِیح کا ُمکاشفہ جو اُسے ُخدا کی طرف سے اِس لِئے ہ ُٔوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دِکھائے ِجن کا
یِ ُ
فرشتہ کو بھیج کر اُس کی معرفت ا ُِ
نہیں اپنے بندہ یُوحنّا پر ظاہِر کِیا۔
جلد ہونا
ُ
ضرور ہے اور اُس نے اپنے ِ
سوع مسِیح کی گواہی کی یعنی اُن سب ِچیزوں کی جو اُس نے دیکھی ت ِھیں
ِجس نے ُخدا کے کالم اور یِ ُ
سننے والے اور جو کُچھ اِس میں لِکھا ہے اُس
شہادت دی۔ اِس نُبُ ّوت کی ِکتاب کا پڑھنے واال اور اُس کے ُ
پر عمل کرنے والے ُمبارک ہیں ِکیُونکہ وقت نزدِیک ہے۔ 3-1:1

فرشتے کے پاس ایک
ُکھلی چھوٹی کتاب

ISRAEL

فرشتہ کو بادل اوڑھے ہ ُوئے آسمان سے اُترتے
پ ِھر َمیں نے ایک اَور زورآور ِ
دیکھا۔ اُس کے سر پر دھُنک تھی اور اُس کا ِچہرہ آفتاب کی مانِند تھا اور اُس
ستُونوں کی مانِند۔ اور اُس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی
پاوں آگ کے ُ
کے ٔ
ک ُھلی ہ ُوئی کِتاب تھی۔
س َمندَر پر رک ّھا اور بایاں ُخشکی پر۔ اور اَیسی بڑی
پاوں تو َ
اُس نے اپنے دہنا ٔ
ّ
آواز سے ِچ ّالیا َجیسے ببر دھاڑتا ہے اور جب وہ ِچالیا تو گرج کی سات
سنائی دے ُچکِیں تو َمیں نے
سنائی دِیں۔ اور جب گرج کی سات آوازیں ُ
آوازیں ُ
سنی کہ جو باتیں گرج کی
لِکھنے کا اِرادہ کِیا اور آسمان پر سے یہ آواز آتی ُ
تحریر نہ کر۔4-1:10
اِن سات آوازوں سے ُ
سنی ہیں اُن کو پوشِیدہ رکھ اور ِ
ُ
س َمندَر اور ُخشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا
فرشتہ کو َمیں نے َ
اور ِجس ِ
دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھایا۔ اور جو ابدُاآلباد ِزندہ رہے گا اور ِجس نے
آسمان اور اُس کے اَندر کی ِچیزیں اور زمِ ین اور اُس کے اُوپر کی ِچیزیں اور
س َمندَر اور اُس کے اَندر کی ِچیزیں َپیدا کی ہیں اُس کی قَسم کھا کر کہا کہ اَب
َ
اَور دیر نہ ہوگی۔ ( 6-5:10جاری ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔)
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فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسِنگا پھُونکنے کو ہوگا تو ُخدا کا پوشِیدہ مطلب
بلکہ ساتویں ِ
اُس ُخوش َخبری کے ُموافِق جو اُس نے اپنے بندوں نبِیوں کو دی تھی پُورا ہوگا۔ 7:10
سنا تھا اُس نے پ ِھر ُمجھ سے ُمخاطِ ب ہوکر کہا کہ جا۔
اور ِجس آواز دینے والے کو َمیں نے آسمان پر بولتے ُ
س َمندَر اور ُخشکی پر کھڑا ہے وہ ک ُھلی ہ ُوئی کِتاب لے لے۔ 8:10
فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو َ
اُس ِ
ُ
ُ
فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کِتاب ُمجھے دے دے۔ اس نے ُمجھ سے کہا لے
تب َمیں نے اس ِ
اِسے کھا لے۔ یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے ُمنہ میں شہد کی طرح مِ یٹھی لگے گی۔ 9:10
فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ وہ میرے ُمنہ میں تو شہد کی طرح مِ یٹھی
َپس َمیں وہ چھوٹی کِتاب اُس ِ
لگی مگر جب َمیں اُسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہوگیا۔ 10:10
ُ
اور ُمجھ سے کہا گیا کہ تُجھے ب ُہت سی ا ُ ّمتوں اور قَوموں اور اہ ِل زبان اور بادشاہوں پر پ ِھر نب ُّوت کرنا
ضرور ہے۔ 11:10
ُ
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اسرائیل

زمین کے چار کونوں
پر فرشتے

)حزقی ایل (2-1:7

فرشتے کھڑے دیکھے۔
اِس کے بعد َمیں نے زمِ ین کے چاروں کونوں پر چار ِ
س َمندَر یا ِکسی
وہ زمِ ین کی چاروں
ہواوں کو تھامے ہُوئے تھے تاکہ زمِ ین یا َ
ٔ
دَرخت پر ہوا نہ چلے۔ 1:7

ُمہر لیے ہوئے فرشتہ
فرشتہ کو ِزندہ ُخدا کی ُمہر
پھر َمیں نے ایک اَور ِ
ِ
مشرق سے اُوپر کی طرف آتے دیکھا۔
لِئے ہُوئے
ِ
نہیں زمِ ین اور
اُس نے اُن چاروں ِ
فرشتوں سے ِج ِ
س َمندَر کو ضرر پ ُہنچانے کا اِختیّار دِیا گیا تھا بُلند
َ
آواز سے پُکار کر کہا۔ کہ جب تک ہم اپنے ُخدا کے
س َمندَر
بندوں کے ماتھے پر ُمہر نہ کر لیں زمِ ین اور َ
اور دَرختوں کو ضرر نہ پ ُہنچانا۔ 3-2:7
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 144 000پر ُمہر کی گئی

سنا کہ بنی اِسرائیل کے سب ق ِبیلوں میں سے ایک الکھ چَوالِیس
اور ِجن پر ُمہر کی گئی َمیں نے اُن کا شُمار ُ
ہزار پر ُمہر کی گئی۔
ی ُہوداہ کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر ُمہر کی گئی۔
ُروبِن کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
جدّ کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
آشر کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
نفتالی کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
سی کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
من ّ
شمعُون کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
الوی کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
اِشکار کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
زبُولُون کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
سف کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر۔
یُو ُ
بِنیمِ ین کے قبِیلہ میں سے بارہ ہزار پر ُمہر کی گئی۔ 8-4:7

نرسنگوں کے ساتھ سات فرشتے
فرشتوں کو دیکھا جو ُخدا کے سامنے کھڑے
اور َمیں نے اُن ساتوں ِ
)(3
َ
فرشتہ
نہیں سات نرسِنگے دِئے گئے۔
پھر ایک اور ِ
ِ
رہتے ہیں اور ا ُ ِ
ُ
ُ
سونے کا عُود سوز لِئے ہُوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہ ُ ٔوا اور
ُعاوں کے ساتھ اُس
اُس کو ب ُہت سا عُود دِیا گیا تاکہ سب ُمقدّسوں کی د ٔ
)(4
ُ
سنہری قُربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اور اس عُود
ُ
ُعاوں کے ساتھ ُخدا کے
کا دھُواں ِ
فرشتہ کے ہاتھ سے ُمقدّسوں کی د ٔ
سامنے پ ُہنچ گیا۔ 4-2:8

20

آوازیں ،گرجیں
بجلیاں اور بھونچال
فرشتہ نے عُود سوز کو لے کر اُس میں قُربان
اور ِ
گاہ کی آگ بھری اور زمِ ین پر ڈال دی اور گرجیں
اور آوازیں اور ِبجلِیاں پَیدا ہُوئِیں اور ب َھونچال آیا۔
5:8

ساتوں فرشتے پھونکنے کے لیے
تیار ہوئے۔
فرشتے ِجن کے پاس وہ سات نرسِنگے تھے
اور وہ ساتوں ِ
پھُونکنے کو ت ّیار ہُوئے۔ 6:8
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پہال نرسنگا
اور جب پہلے نے نرسِنگا پھُونکا
تو ُخون مِ لے ہُوئے اولے اور آگ پَیدا ہُوئی اور زمِ ین پر ڈالی گئی
اور تِہائی زمِ ین جل گئی اور تِہائی دَرخت جل گئے اور تمام ہری
گھاس جل گئی۔ 7:8

دوسرا نرسنگا
فرشتہ نے نرسِنگا پھُونکا
اور جب دُوسرے ِ
س َمندَر میں ڈاال گیا اور
تو گویا آگ سے جلتا ہ ُ ٔوا ایک بڑا پہاڑ َ
س َمندَر کی تِہائی جاندار مخلُوقات مر
س َمندَر ُخون ہو گیا۔ اور َ
تِہائی َ
گئی اور تِہائی جہاز تباہ ہوگئے۔ 9-8:8
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تیسرا نرسنگا
فرشتہ نے نرسِنگا پھُونکا
اور جب تِیسرے ِ
تو ایک بڑا سِتارہ مشعل کی طرح جلتا ہ ُ ٔوا آسمان سے ٹ ُوٹا اور
دریاوں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔
تِہائی
ٔ
اُس سِتارے کا نام ناگ دَونا کہالتا ہے اور تِہائی پانی ناگ دَونے
کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کڑوا ہو جانے سے ب ُہت سے آدمِ ی
مر گئے۔ 11-10:8

چوتھا نرسنگا
فرشتہ نے نرسِنگا پھُونکا
اور جب چَوتھے ِ
سورج اور تِہائی چاند اور تِہائی سِتاروں پر صدمہ پ ُہنچا۔
تو تِہائی ُ
ُ
تاریک ہوگیا اور تِہائی دِن میں
ّہ
ص
ح
ِہائی
ت
کا
ن
ا
کہ
یہاں تک
ِ
روشنی نہ رہی اور اِسی طرح تِہائی رات میں بھی۔ 12:8
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انتباہ
پھر نِگاہ کی تو آسمان کے بِیچ میں ایک عُقاب کو اُڑتے اور
اور جب َمیں نے ِ
فرشتوں کے نرسِنگوں کی آوازوں کے
بڑی آواز سے یہ کہتے ُ
سنا کہ اُن تِین ِ
سبب سے ِجن کا پھُونکنا ابھی باقی ہے زمِ ین کے رہنے والوں پر افسوس۔
افسوس۔ افسوس! 13:8

پانچواں نرسنگا

(پہال افسوس)

فرشتہ نے نرسِنگا پھُونکا
اور جب پانچویں ِ
تو َمیں نے آسمان سے زمِ ین پر ایک سِتارہ (فرشتہ) گِرا ہ ُ ٔوا دیکھا اور اُس اتھاہ گڑھے کی کُنجی دی گئی۔
اور جب اُس نے اتھاہ گڑھے کو کھوال تو گڑھے میں سے ایک بڑی
سورج
بھٹّی کا سا دھُواں اُٹھا اور گڑھے کے دھُوئیں کے باعِث سے ُ
تاریک ہو گئی۔ اور اُس دھُوئیں میں سے زمِ ین پر ٹِڈّیاں نِکل
اور ہوا ِ
ووں کی سی طاقت دی گئی۔ اور اُن سے
ِ
نہیں زمِ ین کے بِچ ُّھ ٔ
پڑیں اور ا ُ ِ
نہیں زمِ ین
کہا گیا کہ اُن آدمِ یوں کے سِوا ِجن کے ماتھے پر ُخدا کی ُمہر ِ
نہیں
کی گھاس یا کِسی ہریاول یا کِسی دَرخت کو ضرر نہ پ ُہنچانا۔ اور ا ُ ِ
مہینے تک لوگوں کو ا ِذیّت دینے کا
نہیں بلکہ پانچ ِ
جان سے مارنے کا ِ
اِختیّار دِیا گیا اور اُن کی ا ِذیّت اَیسی تھی َجیسے بِچ ُّھو کے ڈنک مارنے
سے آدمِ ی کو ہوتی ہے۔ اُن دِنوں میں آدمِ ی َموت ڈھُونڈیں گے مگر
ہرگِز نہ پائیں گے اور مرنے کی ُ
آرزو کریں گے اور َموت اُن سے
(جاری ہے ۔ ۔ ۔ )
بھاگے گی۔
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صورتیں اُن گھوڑوں کی سی ت ِھیں جو لڑائی کے لِئے تیّار کِئے گئے ہوں اور اُن کے
اور اُن ٹِڈّیوں کی ُ
ُ
عورتوں کے سے
سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے ِچہرے آدمِ یوں کے سے تھے۔ اور بال َ
تھے اور دانت ببر کے سے۔ اُن کے پاس لوہے کے سے بکتر تھے اور اُن کے پروں کی آواز اَیسی تھی
ووں کی سی ت ِھیں
َجیسے رتھوں اور ب ُہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دَوڑتے ہوں۔ اور اُن کی دُمیں بِچ ُّھ ٔ
مہینے تک آدمِ یوں کو ضرر پ ُہنچانے کی طاقت
اور اُن میں ڈنک بھی تھے اور اُن کی دُموں میں پانچ ِ
فرشتہ اُن پر بادشاہ تھا۔ اُس کا نام عِبرانی میں ابدّون اور یُونانی میں اپُلیون ہے.
تھی۔ اتھاہ گڑھے کا ِ
11-1:9

پہال افسوس تو ہو ُچکا۔ دیکھو اِس کے بعد دو افسوس اَور ہونے والے ہیں۔ 12:9

چھٹا نرسنگا (دوسرا افسوس)
فرشتہ نے نرسِنگا پ ُھونکا
اور جب چھٹّے ِ
ُ
ُ
سنہری قربان گاہ کے سِینگوں میں سے جو خدا کے
تو َمیں نے اُس ُ
ّ
ُ
فرشتہ سے ِجس کے پاس
سامنے ہے اَیسی آواز ُ
سنی۔ کہ اس چھٹے ِ
ُ
دریای فرات کے پاس جو چار
نرسِنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے
ِ
نہیں کھول دے۔
ِ
فرشتے بندھے ہ ُوئے ہیں ا ُ ِ
فرشتے کھول دِئے گئے جو خاص گھڑی اور ِدن اور
َپس وہ چاروں ِ
مہینے اور برس کے لِئے تِہائی آدمِ یوں کے مار ڈالنے کو تیّار ِکئے
ِ
گئے تھے۔ اور فَوجوں کے سوار شُمار میں ِبیس کروڑ تھے۔ َمیں نے
سنا۔ اور ُمجھے اِس رویا میں گھوڑے اور اُن کے اَیسے
اُن کا شُمار ُ
سنبُل اور گندھک کے سے
سوار دِکھائی دِئے ِجن کے بکتر آگ اور ُ
تھے اور اُن گھوڑوں کے سر ببر کے سے سر تھے اور اُن کے ُمنہ
(جاری ہے ۔ ۔ ۔ )
سے آگ اور دھُواں اور گندھک نِکلتی تھی۔
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اِن تِینوں آفتوں یعنی اُس آگ اور دھُوئیں اور گندھک سے جو اُن کے ُمنہ سے نِکلتی تھی تِہائی آدمِ ی مارے
گئے۔ ِکیُونکہ اُن گھوڑوں کی طاقت اُن کے ُمنہ اور اُن کی دُموں میں تھی اِس لِئے کہ اُن کی دُمیں سانپوں
کی مانِند ت ِھیں اور دُموں میں سر بھی تھے اُن ہی سے وہ ضرر پ ُہنچاتے تھے۔ اور باقی آدمِ یوں نے جو اِن
آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے ت َوبہ نہ کی کہ شیاطِ ین کی اور سونے اور چاندی اور
سن سکتی
ِپیتل اور پت ّھر اور لکڑی کی ُمورتوں کی پرستِش کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ ُ
ہیں۔ نہ چل سکتی ہیں۔ اور جو ُخون اور جادُوگری اور حرامکاری اور چوری اُنہوں نے کی تھی اُن سے
تَوبہ نہ کی۔ 21-13:9

ُخدا کا َمقدس
اور ُمجھے عصا کی مانِند ایک ناپنے کی لکڑی دی
گئی اور کِسی نے کہا کہ اُٹھ کر ُخدا کے َمقدِس اور
قُربان گاہ اور اُس میں کے عِبادت کرنے والوں کو
ارج
ناپ۔ اور اُس صحن کو جو َمقدِس کے باہِر ہے خ ِ
کر دے اور اُسے نہ ناپ ِکیُونکہ وہ غَیرقَوموں کو
دے دِیا گیا ہے۔ وہ ُمقدّس شہر کو بیالِیس م ِہینے تک
پامال کریں گے۔2-1:11
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دو گواہ

اور َمیں اپنے دو گواہوں کو اِختیّار دُوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہ ُوئے
ایک ہزار دو سو ساٹھ دِن نُب ُّوت کریں گے۔ یہ ُوہی زَ یتُون کے دو
دَرخت اور دو چراغدان ہیں جو زمِ ین کے ُخداوند کے سامنے کھڑے
نہیں ضرر پ ُہنچانا چاہتا ہے تو اُن کے ُمنہ سے
ہیں۔ اور اگر کوئی ا ُ ِ
ُ
نہیں
آگ نِکل کر اُن کے دُشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی ا ِ
ضرور اِسی طرح مارا جائے گا۔ اُن کو
ضرر پ ُہنچانا چاہے گا تو وہ
ُ
اِختیّار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ اُن کی نُب ُّوت کے زمانہ میں
نہیں ُخون بنا ڈالیں اور
پانی نہ برسے اور پانِیوں پر اِختیّار ہے کہ ا ُ ِ
ِجتنی دفعہ چاہیں زمِ ین پر ہر طرح کی آفت الئیں۔ 6-3:11
دونوں گواہوں کا مارا جانا
جب وہ اپنی گواہی دے ُچکیں گے تو وہ َحیوان جو اتھاہ گڑھے
سے نِکلے گا اُن سے لڑ کر اُن پر غالِب آئے گا اور اُن کو مار
ڈالے گا۔ اور اُن کی الشیں اُس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں
گی جو ُروحانی اِعتبار سے سدُوم اور مِ صر کہالتا ہے۔ جہاں اُن کا
ُخداوند بھی مصلُوب ہ ُٔوا تھا۔ اور ا ُ ّمتوں اور ق ِبیلوں اور اہ ِل زبان
اور قَوموں میں سے لوگ اُن کی الشوں کو ساڑھے تِین ِدن تک
دیکھتے رہیں گے اور اُن کی الشوں کو قَبر میں نہ رکھنے دیں
گے۔ اور زمِ ین کے رہنے والے اُن کے مرنے سے ُخوشی منائیں
گے اور شادِیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے
ِکیُونکہ اِن دونوں ن ِبیوں نے زمِ ین کے رہنے والوں کو ستایا
تھا۔ اور ساڑھے تِین دِن کے بعد ُخدا کی طرف سے اُن میں ِزندگی
پاوں کے بل کھڑے ہو گئے اور
کی ُروح داخِ ل ہ ُوئی اور وہ اپنے ٔ
اُن کے دیکھنے والوں پر بڑا خَوف چھا گیا۔ 11-7:11
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یہاں اوپر آ جاؤ
سنائی دی کہ یہاں اُوپر آ
نہیں آسمان پر سے ایک بُلند آواز ُ
اور ا ُ ِ
ُ
جاو۔ َپس وہ بادل پر سوار ہوکر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے
ٔ
نہیں دیکھ رہے تھے۔ 12:11
دُشمن ا ُ ِ

بڑا بھونچال
پ ِھر اُسی وقت ایک بڑا ب َھونچال آگیا اور شہر کا دسواں
صہ گِر گیا اور اُس ب َھونچال سے سات ہزار آدمِ ی
حِ ّ
تمجید
مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے ُخدا کی ِ
کی۔ 13:11
14:11دُوسرا افسوس ہو ُچکا۔ دیکھو تِیسرا افسوس جلد
ہونے واال ہے۔
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آسمان پر لڑائی

فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نِکلے اور اژدہا اور اُس کے
پ ِھر آسمان پر لڑائی ہ ُوئی۔ مِ یکائیل اور اُس کے ِ
فرشتے اُن سے لڑے۔ لیکِن غالِب نہ آئے اور اِس کے بعد آسمان پر اُن کے لِئے جگہ نہ رہی۔ 8-7:12
ِ

شیطان زمین پر ِگرا دیا گیا
اور وہ بڑا اژدہا یعنی ُوہی پُرانا سانپ جو اِبلِیس اور شَیطان کہالتا ہے اور سارے جہان کو ُگمراہ کر دیتا ہے
فرشتے بھی اُس کے ساتھ گِرا ِدیئے گئے۔
زمِ ین پر گِرا دِیا گیا اور اُس کے ِ
سنی کہ اَب ہمارے ُخدا کی نِجات اور قُدرت اور بادشاہی اور اُس
پ ِھر َمیں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی ُ
کے مسِیح کا اِختیّار ظاہِر ہ ُٔوا ِکیُونکہ ہمارے بھائِیوں پر اِلزام لگانے واال جو رات ِدن ہمارے ُخدا کے آگے اُن
برہ کے ُخون اور اپنی گواہی کے کالم کے باعِث اُس پر غا ِلب آئے
پر اِلزام لگایا کرتا ہے گِرا دِیا گیا۔ اور وہ ّ
س َمجھا۔ یہاں تک کہ َموت بھی گوارا کی۔ َپس اَے آسمانو اور اُن کے
عزیز نہ َ
اور اُنہوں نے اپنی جان کو ِ
مناو! اَے ُخشکی اور تری تُم پر افسوس! ِکیُونکہ ابلِیس بڑے ُ
صہ میں تُمہارے پاس اُتر
غ ّ
رہنے والو ُخوشی ٔ
کر آیا ہے۔ اِس لِئے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔
عورت کو ستایا جو بَیٹا جنی تھی۔
اور جب اژدہا نے دیکھا کہ َمیں زمِ ین پر گِرا دِیا گیا ہ ُوں تو اُس َ
عورت کو بڑے عُقاب کے دو پر دِئے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اُڑ کر ِبیابان میں اپنی اُس
اور اُس َ
ُ
پرورش کی جائے گی۔
کی
س
ا
تک
زمانہ
آدھے
اور
زمانوں
اور
زمانہ
ایک
جہاں
جائے
جگہ پ ُہنچ
ِ
عورت کے ِپیچھے اپنے ُمنہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اُس کو اِس ندی سے بہا
اور سانپ نے اُس َ
دے۔ مگر زمِ ین نے اُس َعورت کی مدد کی اور اپنا ُمنہ کھول کر اُس ندی کو ِپی لِیا جو اژدہا نے اپنے ُمنہ
عورت پر ُ
صہ آیا اور اُس کی باقی اَوالد سے جو ُخدا کے ُحکموں پر عمل
غ ّ
سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو َ
سوع کی گواہی دینے پر قائِم ہے لڑنے کو گیا۔ 17-9:12
کرتی ہے اور یِ ُ
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د ُنیا سے خریدے گئے 144 000

صیُّون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اُس کے ساتھ ایک الکھ َچوالِیس
پ ِھر َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ وہ ّ
برہ ِ
ہزار شَخص ہیں ِجن کے ماتھے پر اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لِکھا ہ ُٔوا ہے۔ اور ُمجھے آسمان پر سے ایک
اَیسی آواز سُنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی اور جو آواز َمیں نے سُنی وہ ا َیسی تھی
َجیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور ب ُُزرگوں کے آگے گویا ایک نیا
خرید ِلئے گئے تھے کوئی
گِیت گا رہے تھے اور اُن ایک الکھ َچوالِیس ہزار شَخصوں کے سِوا جو دُنیا میں سے ِ
عورتوں کے ساتھ آلُودہ ِنہیں ہ ُوئے بلکہ ُکنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بّرہ
اُس گِیت کو نہ سِیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو َ
برہ کے لِئے پہلے پ َھل ہونے کے واسطے
کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ ُخدا اور ّ
کے ِپیچھے پِیچھے چلتے ہیں۔ جہاں ِ
عیب ہیں۔ 5-1:14
خرید لِئے گئے ہیں۔ اور اُن کے ُمنہ سے کبھی ج ُھوٹ نہ نِکال تھا۔ وہ بے َ
آدمِ یوں میں سے ِ

30

اوپر :عظیم مصیبت  ،شہداء کا مرنا ابھی باقی ہے کے حوالے سے شاہی اعالن
اِن باتوں کے بعد جو َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں
کہ ہر ایک قَوم اور ق ِبیلہ اور ا ُ ّمت اور اہ ِل زبان کی ایک
نہیں کر سکتا سفید
اَیسی بڑی ب ِھیڑ ِجسے کوئی شُمار ِ
جامے پہنے اور کھ ُجور کی ڈالِیاں اپنے ہاتھوں میں لِئے
برہ کے آگے کھڑی ہے۔ اور بڑی آواز
ہ ُوئے تخت اور ّ
سے ِچ ّال ِچ ّال کر کہتی ہے کہ نِجات ہمارے ُخدا کی
برہ کی طرف
طرف سے ہے جو تخت پر َبیٹھا ہے اور ّ
فرشتے اُس تخت اور ب ُُزرگوں اور چاروں
سے۔ اور سب ِ
جانداروں کے گِردا گِرد کھڑے ہیں۔ پ ِھر وہ تخت کے
آگے ُمنہ کے بل گِر پڑے اور ُخدا کو سِجدہ کر کے۔
تمجید اور حِ کمت اور شُکر اور ع ِّزت اور قُدرت اور طاقت ابدُاآلباد ہمارے ُخدا کی ہو۔
کہا آمِ ین۔ حمد اور ِ
آمِ ین۔ اور ب ُُزرگوں میں سے ایک نے ُمجھے سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہ ُوئے کَون ہیں اور کہاں سے
آئے ہیں؟
َمیں نے اُس سے کہا کہ’’ اَے میرے ُخداوند! ت ُو ہی جانتا ہے۔ اُس نے ُمجھ سے کہا یہ ُوہی ہیں جو اُس
برہ کے ُخون سے دھو کر سفید کِئے ہیں۔‘‘
بڑی ُم ِصیبت میں سے نِکل کر آئے ہیں۔ اِنہوں نے اپنے جامے ّ
اِسی سبب سے یہ ُخدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اُس کے َمقدِس میں رات دِن اُس کی عِبادت کرتے ہیں
اور جو تخت پر َبیٹھا ہے وہ اپنا خَیمہ اُن کے اُوپر تانے گا۔ اِس کے بعد نہ کبھی اُن کو ب ُھوک لگے گی نہ
برہ تخت کے ِبیچ میں ہے وہ اُن کی ّ
گلہ
پیاس اور نہ کبھی اُن کو دھُوپ ستائے گی نہ گرمی۔ ِکیُونکہ جو ّ
ُ
سو
ب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور ُخدا ان کی آنکھوں کے سب آن ُ
نہیں آ ِ
بانی کرے گا اور ا ُ ِ
پونچھ دے گا۔ 17-9:7
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انتباہ کرنے والے تین فرشتے
خوفُ ِِ Aخدا ۔ ۔ ۔
فرشتہ کو آسمان کے ِبیچ میں ا ُڑتے ہ ُوئے
پ ِھر َمیں نے ایک اور ِ
دیکھا ِجس کے پاس زمِ ین کے رہنے والوں کی ہر قَوم اور ق ِبیلہ اور
سنانے کے لِئے ابدی ُخوشخَبری تھی۔ اور
اہ ِل زبان اور ا ُ ّمت کے ُ
ُ
ُ
تمجید کرو
کی
س
ا
اور
ڈرو
سے
دا
خ
کہ
کہا
اُس نے بڑی آواز سے
ِ
ِکیُونکہ اُس کی عدالت کا وقت آ پ ُہنچا ہے اور اُسی کی عِبادت کرو
س َمندَر اور پانی کے چشمے َپیدا
ِجس نے آسمان اور زمِ ین اور َ
کِئے۔ 7-6:14

بابل ِگر پڑا
فرشتہ یہ کہتا ہ ُٔوا آیا کہ گِر پڑا۔ وہ
پ ِھر اِس کے بعد ایک اَور دُوسرا ِ
بڑا شہر بابل گِر پڑا ِجس نے اپنی حرامکاری کی غضبناک َمے تمام
قَوموں کو ِپالئی ہے۔ 8:14
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اگر کوئی حیوان کی پرستش کرتا ہے۔

فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ
پ ِھر اِن کے بعد ایک اَور تِیسرے ِ
جو کوئی اُس َحیوان اور اُس کے بُت کی پرستِش کرے اور اپنے ماتھے
یا اپنے ہاتھ پر اُس کی چھاپ لے لے۔ وہ ُخدا کے قہر کی اُس خالِص
َمے کو پِئے گا جو اُس کے غضب کے پیالہ میں بھری گئی ہے اور پاک
برہ کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں
فرشتوں کے سامنے اور ّ
ِ
ُمبتال ہوگا۔ اور اُن کے عذاب کا دھُواں ابدُاآلباد اُٹھتا رہے گا اور جو اُس
َحیوان اور اُس کے بُت کی پرستِش کرتے ہیں اور جو اُس کے نام کی
چھاپ لیتے ہیں اُن کو رات دِن َچین نہ مِ لے گا۔ 11-9:14

مقدسوں کا صبر ،مبارک ہیں وہ جو ُخداوند میں مرتے ہیں۔
سوع پر اِیمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی
ُمقدّسوں یعنی ُخدا کے ُحکموں پر عمل کرنے والوں اور یِ ُ
َموقع ہے۔ 12:14
سنی کہ لِکھ! ُمبارک ہیں وہ ُمردے جو اَب سے ُخداوند میں مرتے
ک پ ِھر َمیں نے آسمان میں سے یہ آواز ُ
ہیں۔ ُروح فرماتا ہے بیشک! 13:14
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حیوان س ُمندر سے باہر

س َمندَر میں سے نِکلتے ہ ُوئے دیکھا۔ اُس کے
س َمندَر کی ریت پر جا کھڑا ہ ُٔوا۔ اور میں نے ایک َحیوان کو ُ
اور ُ
دس سِینگ اور سات سر تھے اور اُس کے سِینگوں پر دس تاج اور اُس کے سروں پر ُکفر کے نام لِکھے ہ ُوئے
پاوں ِریچھ کے سے اور ُمنہ ببر کا سا
تھے۔ اور جو َحیوان میں نے دیکھا اُس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور ٔ
ُ
اور اُس اژدہا نے اپنی قُدرت اور اپنا تخت اور بڑا اِختیّار اُسے دے دِیا۔ اور َمیں نے اس کے سروں میں سے
زخم کاری اچ ّھا ہو گیا اور ساری دُنیا تعّ ُجب کرتی ہ ُوئی اُس
زخم کاری لگا ہ ُٔوا دیکھا مگر اُس کا
ایک پر گویا
ِ
ِ
َحیوان کے پِیچھے پِیچھے ہولی۔
اور چُونکہ اُس اژدہا نے اپنا اِخت ّیار اُس َحیوان کو دے دِیا تھا اِس لِئے اُنہوں نے اژدہا کی پرستِش کی اور اُس
حَیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستِش کی کہ اِس حَیوان کی مانِند کَون ہے؟ کَون اُس سے لڑ سکتا ہے؟
مہینے تک کام کرنے کا
اور بڑے بول بولنے اور ُکفر بکنے کے لِئے اُسے ایک ُمنہ دِیا گیا اور اُسے بیالِیس ِ
ُ
اِختیّار دِیا گیا۔ اور اُس نے ُخدا کی نِسبت ُکفر بکنے کے لِئے ُمنہ کھوال کہ اُس کے نام اور اس کے خَیمہ یعنی
آسمان کے رہنے والوں کی نِسبت ُکفر بکے۔ اور اُسے یہ اِختیّار دِیا گیا کہ ُمقدّسوں سے لڑے اور اُن پر غالِب
آئے اور اُسے ہر قبِیلہ اور ا ُ ّمت اور اہ ِل زبان اور قَوم پر اِختیّار دِیا گیا۔ اور زمِ ین کے وہ سب رہنے والے ِجن
بنای عالم کے وقت سے ذِبح ہ ُ ٔوا ہے اُس َحیوان کی
نہیں گئے جو
کے نام اُس ّ
برہ کی کِتا ِ
ِ
ب حیات میں لِکھے ِ
سنے۔ ِجس کو َقید ہونے والی ہے وہ َقید میں پڑے گا۔ جو کوئی تلوار
پرستِش کریں گے۔ ِجس کے کان ہوں وہ ُ
ضرور تلوار سے قتل کِیا جائے گا۔ ُمقدّسوں کے صبر اور اِیمان کا یِہی َموقع ہے۔
سے قتل کرے گا وہ
ُ
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حیوان زمین سےباہر

برہ کے سے دو سِینگ تھے اور
پ ِھر َمیں نے ایک اَور َحیوان کو زمِ ین میں سے نِکلتے ہ ُوئے دیکھا۔ اُس کے ّ
اژدہا کی طرح بولتا تھا۔
اور یہ پہلے َحیوان کا سارا اِختیّار اُس کے سامنے کام میں التا تھا اور زمِ ین اور اُس کے رہنے والوں سے
زخم کاری اچ ّھا ہو گیا تھا۔ اور وہ بڑے بڑے نِشان دِکھاتا تھا۔
اُس پہلے َحیوان کی پرستِش کراتا تھا ِجس کا
ِ
نازل کر دیتا تھا۔
یہاں تک کہ آدمِ یوں کے سامنے آسمان سے زمِ ین پر آگ ِ
اور زمِ ین کے رہنے والوں کو اُن نِشانوں کے سبب سے ِجن کے اُس َحیوان کے سامنے دِکھانے کا اُس کو
اِختیّار دِیا گیا تھا اِس طرح ُگمراہ کر دیتا تھا کہ زمِ ین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ ِجس َحیوان کے تلوار
بناو۔ اور اُسے اُس َحیوان کے بُت میں ُروح پ ُھونکنے کا اِختیّار دِیا گیا
لگی تھی اور وہ ِزندہ ہو گیا اُس کا بُت ٔ
تاکہ وہ َحیوان کا بُت بولے بھی اور ِجتنے لوگ اُس َحیوان کے بُت کی پرستِش نہ کریں اُن کو قتل بھی
غریبوں۔ آزادوں اور ُ
غالموں کے دہنے ہاتھ یا اُن کے
کرائے۔ اور اُس نے سب چھوٹے بڑوں دَولتمندوں اور ِ
ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دِیا۔ تاکہ اُس کے سِوا ِجس پر نِشان یعنی اُس َحیوان کا نام یا اُس کے نام کا
س َمجھ رکھتا ہے وہ ِاس َحیوان کا
خرید و فروخت نہ کرسکے۔ حِ کمت کا یہ َموقع ہے۔ جو َ
عدد ہو اَور کوئی ِ
سو چھیاسٹھ ہے۔ 18-1:13
عدد گِن لے ِکیُونکہ وہ آدمِ ی کا عدد ہے اور اُس کا عدد چھ َ
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حیوان پر فتح
س َمندَر دیکھا ِجس میں آگ مِ لی ہ ُوئی تھی اور جو
پ ِھر َمیں نے شِیشہ کا سا ایک َ
اُس َحیوان اور اُس کے بُت اور اُس کے نام کے عدد پر غالِب آئے تھے اُن کو
س َمندَر کے پاس ُخدا کی بربطیں لِئے کھڑے ہ ُوئے دیکھا۔
اُس شِیشہ کے َ
برہ کا گِیت گا گا کر کہتے تھے
اور وہ ُخدا کے بندہ ُموسی کا گِیت اور ّ
عجیب ہیں۔
اَے ُخداوند ُخدا۔ قاد ِِر ُمطلَق! تیرے کام بڑے اور ِ
اَے ازلی بادشاہ! تیری راہیں راست اور د ُُرست ہیں۔
اَے ُخداوند! کَون تُجھ سے نہ ڈرے گا؟
تمجید نہ کرے گا؟
اور کَون تیرے نام کی ِ
صرف تُو ہی قُدُّوس ہے
ِکیُونکہ ِ
اور سب قَومیں آ کر تیرے سامنے سِجدہ کریں گی
ِکیُونکہ تیرے اِنصاف کے کام ظاہِر ہوگئے ہیں۔ 4-2:15
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سات پیالوں والے فرشتے
اِن باتوں کے بعد َمیں نے دیکھا کہ شہادت کے خَیمہ کا َمقدِس آسمان میں
فرشتے ِجن کے پاس ساتوں آفتیں ت ِھیں آبدار اور
کھوال گیا۔ اور وہ ساتوں ِ
سنہری سِینہ بند باندھے ہ ُوئے
پر
ِینوں
س
اور
چمکدار جواہِر سے آراستہ
ُ
َمقدِس سے نِکلے۔ اور اُن چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے
کے پیالے ابدُاآلباد ِزندہ رہنے والے ُخدا کے قہر سے بھرے ہ ُوئے اُن ساتوں
فرشتوں کو دِئے۔ اور ُخدا کے جالل اور اُس کی قُدرت کے سبب سے َمقدِس
ِ
فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ
دھُوئیں سے بھر گیا اور جب تک اُن ساتوں ِ
ہو ُچکِیں کوئی اُس َمقدِس میں داخِ ل نہ ہوسکا۔ 8-5:15

قہر کے پیالے
پ ِھر َمیں نے َمقدِس میں سے کِسی کو بڑی آواز سے اُن ساتوں
سنا
فرشتوں سے یہ کہتا ُ
ِ
جاو۔ ُخدا کے قہر کے ساتوں پیالوں کو زمِ ین پر اُلٹ دو۔ 1:16
کہ
ٔ
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پہال پیالہ
َپس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمِ ین پر اُلٹ دِیا اور ِجن آدمِ یوں پر اُس َحیوان
کی چھاپ تھی اور جو اُس کے بُت کی پرستِش کرتے تھے اُن کے ایک بُرا
سور پَیدا ہو گیا۔ 2:16
اور تکلِیف دینے واال نا ُ

دوسرا پیالہ
س َمندَر میں اُلٹا اور وہ ُمردے کا سا ُخون بن گیا
اور دُوسرے نے اپنا پیالہ َ
س َمندَر کے سب جاندار مر گئے۔ 3:16
اور َ
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تیسرا پیالہ
دریاوں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ ُخون
اور تِیسرے نے اپنا پیالہ
ٔ
بن گئے۔
سنا کہ اَے قُدُّوس! جو ہے اور
کے
پانی
نے
اور َمیں
فرشتہ کو یہ کہتے ُ
ِ
جو تھا تُو عادِل ہے کہ تُو نے یہ اِنصاف کِیا۔ ِکیُونکہ اُنہوں نے ُمقدّسوں
نہیں ُخون ِپالیا۔ وہ اِسی الئِق ہیں۔
اور ن ِبیوں کا ُخون بہایا تھا اور تُو نے ا ُ ِ
سنی کہ اَے ُخداوند ُخدا قاد ِِر ُمط َلق!
پ ِھر َمیں نے قُربان گاہ میں سے یہ آواز ُ
درست اور راست ہیں۔ 7-4:16
بیشک تیرے فیصلے ُ

چوتھا پیالہ
سورج پر اُلٹا اور اُسے آدمِ یوں کو آگ سے
اور چوتھے نے اپنا پیالہ ُ
ج ُھلس دینے کا اِختیّار دِیا گیا۔ اور آدمِ ی سخت گرمی سے ج ُھلس گئے اور
اُنہوں نے ُخدا کے نام کی نِسبت ُکفر بکا جو اِن آفتوں پر اِختیّار رکھتا ہے
تمجید کرتے۔ 9-8:16
اور ت َوبہ نہ کی کہ اُس کی ِ
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پانچواں پیالہ
اور پانچویں نے اپنا پیالہ اُس َحیوان کے تخت پر اُلٹا اور اُس کی بادشاہی
میں اَندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے۔ اور
سوروں کے باعِث آسمان کے ُخدا کی نِسبت ُکفر بکنے
اپنے دُکھوں اور نا ُ
لگے اور اپنے کاموں سے ت َوبہ نہ کی۔ 11-10:16

چھٹا پیالہ
اور چھٹّے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر اُلٹا اور ا ُس کا پانی
مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لِئے راہ تیّار ہو
سوکھ گیا تاکہ
ُ
ِ
جائے۔ پ ِھر َمیں نے اُس اژدہا کے ُمنہ سے اور اُس َحیوان کے ُمنہ
سے اور اُس ج ُھوٹے نبی کے ُمنہ سے تِین ناپاک ُروحیں مینڈکوں کی
صورت میں نِکلتے دیک ِھیں۔یہ شیاطِ یں کی نِشان دِکھانے والی ُروحیں
ُ
زور عظِ یم کی لڑائی کے واسطے جمع
ہیں جو قاد ِِر ُمطلَق ُخدا کے
ِ
کرنے کے لِئے ساری دُنیا کے بادشاہوں کے پاس نِکل کر جاتی
ہے۔ (دیکھو َمیں چور کی طرح آتا ہ ُوں۔ ُمبارک وہ ہے جو جاگتا ہے
اور اپنی پوشاک کی حِ فاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پ ِھرے اور لوگ اُس
کی برہنگی نہ دیکھیں)۔ اور اُنہوں نے اُن کو اُس جگہ جمع ِکیا ِجس
مجدّون ہے۔ 16-12:16
کا نام عِبرانی میں ِ
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ساتواں پیالہ
اور ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر اُلٹا اور َمقدِس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو
ُچکا۔ 17:16

پ ِھر بِجلِیاں اور آوازیں اور گرجیں َپیدا ہ ُوئیں اور ایک
اَیسا بڑا ب َھونچال آیا کہ جب سے اِنسان زمِ ین پر پَیدا
ہ ُوئے اَیسا بڑا اور سخت بھَونچال کبھی نہ آیا
تھا۔ 18:16

شہر بابل کی ُخدا کے ہاں
اور اُس بڑے شہر کے تِین ٹُکڑے ہو گئے اور َقوموں کے شہر گِر گئے اور بڑے ِ
یاد ہ ُوئی تاکہ اُسے اپنے سخت غضب کی َمے کا جام ِپالئے۔ اور ہر ایک ٹاپُو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور
پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ اور آسمان پر آدمِ یوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گِرے اور ُچونکہ یہ آفت
نِہایت سخت تھی اِس لِئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعِث ُخدا کی نِسبت ُکفر بکا۔ 21-19:16
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قرمزی رنگ کے حیوان پر ایک عورت

فرشتوں میں سے ِجن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ
اور اُن ساتوں ِ
ُ
ُ
ِکھاوں جو
د
ا
سز
کی
کسبی
بڑی
س
ا
جھے
ت
یں
م
آ۔
ِدھر
ا
کہ
کر ُمجھ سے کہا
َ
ٔ
ب ُہت سے پانِیوں پر َبیٹھی ہ ُوئی ہے۔ اور ِجس کے ساتھ زمِ ین کے بادشاہوں
نے حرامکاری کی تھی اور زمِ ین کے رہنے والے اُس کی حرامکاری کی
َمے سے متوالے ہو گئے تھے۔
َپس وہ ُمجھے ُروح میں جنگل کو لے گیا۔ وہاں َمیں نے قِرمزی رنگ کے
َحیوان پر جو ُکفر کے ناموں سے لِپا ہ ُٔوا تھا اور ِجس کے سات سر اور
عورت ارغوانی
عورت کو َبیٹھے ہ ُوئے دیکھا۔ (یہ َ
دس سِینگ تھے ایک َ
اور قِرمزی لِباس پہنے ہ ُوئے اور سونے اور جواہِر اور موتِیوں سے
مکروہات یعنی اُس کی حرامکاری
آراستہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ
ُ
کی ناپاکِیوں سے بھراہ ُٔوا اُس کےہاتھ میں تھا۔ 4-1:17
اور اُس کے ماتھے پر یہ نام لکھا تھا۔

’بڑا شہر بابل۔ کسبیوں اور زمین کی
مکروہات کی ماں‘ 5:17
جاری ہے ۔ ۔ ۔
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شہیدوں کا ُخون پِینے سے متواال دیکھا اور
عورت کو ُمقدّسوں کا ُخون اور یِ ُ
اور َمیں نے اُس َ
سوع کے ِ
ُ
اُسے دیکھ کر سخت َحیران ہ ُٔوا۔ اور اس کے ماتھے پر یہ نام لِکھا تھا۔
ُ
عورت اور اس َحیوان کا ِجس پر وہ سوار ہے
فرشتہ نے ُمجھ سے کہا تُو َحیران ِکیُوں ہو گیا؟ َمیں اِس َ
اُس ِ
اور ِجس کے سات سر اور دس سِینگ ہیں تُجھے بھید بتاتا ہ ُوں۔ یہ جو تُو نے َحیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا
نہیں ہے اور آیندہ اتھاہ گڑھے سے نِکل کر ہالکت میں پڑے گا اور زمِ ین پر رہنے والے ِجن کے
مگر اَب ِ
نہیں گئے اِس َحیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اَب
نام
بنای عالم وقت سے کِتا ِ
ِ
ب حیات میں لِکھے ِ
نہیں اور پ ِھر َمو ُجود ہو جائے گا تعّ ُجب کریں گے۔
ِ
یہ َموقع ہے اُس ذہن کا ِجس میں حِ کمت ہے۔ وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں۔ ِجس پر وہ َعورت بَیٹھی ہ ُوئی
نہیں اور جب
ہے۔ اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو ُچکے ہیں اور ایک َمو ُجود ہے اور ایک ابھی آیا ِ
نہیں وہ آٹھواں ہے اور
آئے گا تو ُکچھ عرصہ تک اُس کا رہنا
ُ
ضرور ہے۔ اور جو َحیوان پہلے تھا اور اَب ِ
اُن ساتوں میں سے پَیدا ہ ُٔوا اور ہالکت میں پڑے گا۔
ُ
ُ
نہیں پائی مگر اس َحیوان
اور وہ دس سِینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں۔ ابھی تک انہوں نے بادشاہی ِ
کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اِختیّار پائیں گے۔ اِن سب کی ایک ہے رای ہو گی اور وہ
برہ اُن پر غالِب آئے گا ِکیُونکہ
برہ سے لڑیں گے اور ّ
اپنی قُدرت اور اِختیّار اُس َحیوان کو دے دیں گے۔ وہ ّ
ُ
ُ
وہ ُخداوندوں کا ُخداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بُالئے ہ ُوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے
ساتھ ہیں وہ بھی غالِب آئیں گے۔
گروہ اور قَومیں
پ ِھر اُس نے ُمجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے ِجن پر کسبی َبیٹھی ہے وہ ا ُ ّمتیں اور ُ
داوت رک ّھیں گے اور
اور اہ ِل زبان ہیں۔ اور جو دس سِینگ تُو نے دیکھے وہ اور َحیوان اُس کسبی سے َ
ع َ
اُسے بیکس اور ننگا کر دیں گے اور اُس کا گوشت کھا جائیں گے اور اُس کو آگ میں جال ڈالیں
گے۔ ِکیُونکہ ُخدا اُن کے دِلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اُس کی رای پر چلیں اور جب تک کہ ُخدا کی باتیں
عورت ِجسے تُو نے دیکھا
پُوری نہ ہو لیں وہ ُمتفِق ا ُ ّ
لرای ہوکر اپنی بادشاہی اُس َحیوان کو دے دیں۔ اور وہ َ
وہ بڑا شہر ہے جو زمِ ین کے بادشاہوں پر ح ُ
کومت کرتا ہے۔ 18-6:17
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بابل کا ِگر پڑنا
فرشتہ کو آسمان پر سے ا ُترتے دیکھا
اِن باتوں کے بعد َمیں نے ایک اَور ِ
ِجسے بڑا اِختیّار تھا اور زمِ ین اُس کے جالل سے روشن ہوگئی۔ اُس نے
بڑی آواز سے ِچ ّال کر کہا کہ گِر پڑا بڑا شہر بابل گِر پڑا اور شیاطِ ین کا
مکروہ ِپرندہ کا اڈا ہو
مسکن اور ناپاک ُروح کا اڈا اور ہر ناپاک اور
ُ
گیا۔ ِکیُونکہ اُس کی حرامکاری کی غضبناک َمے کے باعِث تمام َقومیں ِگر
گئی ہیں اور زمِ ین کے بادشاہوں نے اُس کے ساتھ حرامکاری کی ہے اور
دُنیا کے سوداگر اُس کے عیش و عِشرت کی بدَولت دَولتمند ہو گئے۔
3-1:18
آو تاکہ ت ُم
پ ِھر َمیں نے آسمان میں کِسی اَور کو یہ کہتے ُ
سنا کہ اَے میری ا ُ ّمت کے لوگو! اُس میں سے نِکل ٔ
شریک نہ ہو اور اُس کی آفتوں میں سے کوئی تُم پر نہ آ جائے۔ ِکیُونکہ اُس کے ُگناہ
اُس کے ُگناہوں میں ِ
ُ
ُ
ُ
بدکاریاں ُخدا کو یاد آ گئی ہیں۔ َجیسا اس نے کِیا َویسا ہی تُم بھی اس
آسمان تک پ ُہنچ گئے ہیں اور اس کی
ِ
کے ساتھ کرو اور اُسے اُس کے کاموں کو دوچند بدلہ دو۔ ِجس قدر اُس نے پیالہ بھرا تُم اُس کے لِئے دُگنا
بھر دو۔ ِجس قدر اُس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیّاشی کی تھی اُسی قدر اُس کو عذاب اور غم میں ڈال
نہیں اور کبھی غم نہ دیک ُھوں گی۔ اِس
دو ِکیُونکہ وہ اپنے دِل میں کہتی ہے کہ َمیں ملکہ ہو َبیٹھی ہ ُوں۔ بیوہ ِ
لِئے اُس پر ایک ہی دِن میں آفتیں آئیں گی یعنی َموت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جال کر خاک کر دی
جائے گی ِکیُونکہ اُس کا اِنصاف کرنے واال ُخداوند ُخدا قوی ہے۔ اور اُس کے ساتھ حرامکاری اور عیّاشی
کرنے والے زمِ ین کے بادشاہ جب اُس کے جلنے کا دھُواں دیکھیں گے تو اُس کے لِئے روئیں گے اور
چھاتی ِپٹِیں گے۔ اور اُس کے عذاب کے ڈر سے دُور کھڑے ہ ُوئے کہیں گے اَے بڑے شہر! اَے بابل! اَے
مضبُوط شہر! افسوس! افسوس! گھڑی ہی بھر میں تُجھے سزا مِ ل گئی۔ 10-4:18
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خریدنے
نہیں ِ
اور دُنیا کے سوداگر اُس کے ساتھ روئیں گے اور ماتم کریں گے ِکیُونکہ اَب کوئی اُن کا مال ِ
مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور قِرمزی کپڑے
کا۔ اور وہ مال یہ ہے سونا۔ چاندی۔ جواہِر۔ موتی اور ِ
اور ہر طرح کی ُخوشبُودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی ِچیزیں اور نِہایت بیش ِقیمت لکڑی
اور ِپیتل اور لوہے اور سنگِ مرمر کی طرح طرح کی ِچیزیں۔ اور دار ِچینی اور مصالِح اور عُود اور عِطر
گاڑیاں اور غالم اور
اور لُبان اور َمے اور تیل اور َمیدہ اور گی ُہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور ِ
آدمِ یوں کی جانیں۔
اَب تیرے دِل پسند میوے تیرے پاس سے دُور ہو گئے اور سب لزیز اور تحفہ ِچیزیں تُجھ سے جاتی رہیں۔
اَب وہ ہرگِز ہاتھ نہ آئیں گی۔ اِن ِچیزوں کے سوداگر جو اُس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اُس کے
عذاب کے خَوف سے دُور کھڑے ہ ُوئے روئیں گے اور غم کریں گے۔ اور کہیں گے افسوس! افسوس! وہ بڑا
مہین کتانی اور ارغوانی اور قِرمزی کپڑے پہنے ہ ُوئے اور سونے اور جواہِر اور موتِیوں سے
شہر جو ِ
آراستہ تھا !گھڑی ہی بھر میں اُس کی اِتنی بڑی دَولت برباد ہو گئی اور سب نا ُخدا اور جہاز کے سب ُمسافِر
س َمندَر کا کام کرتے ہیں۔ جب اُس کے جلنے کا دھُواں دیکھیں گے تو دُور کھڑے
اور َم ّالح اور اَور ِجتنے َ
ہ ُوئے ِچ ّالئیں گے اور کہیں گے کَون سا شہر اِس بڑے شہر کی مانِند ہے؟ اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں
گے اور روتے ہ ُوئے اور ماتم کرتے ہ ُوئے ِچ ّال ِچ ّال کر کہیں گے افسوس! افسوس! وہ بڑا شہر ِجس کی
س َمندَر کے سب جہاز والے دَولتمند ہوگئے گھڑی ہی بھر میں اُجڑ گیا۔ اََ ے آسمان اور اَے
دَولت سے َ
سولو اور نبِیو! اُس پر ُخوشی کرو ِکیُونکہ ُخدا نے اِنصاف کر کے اُس سے ت ُمہارا بدلہ لے لِیا۔
ُمقدّسو اور َر ُ
س َمندَر میں پھینک گیا کہ
فرشتہ نے چ ّکی کے پاٹ کی مانِند ایک پت ّھر اُٹھایا اور یہ کہہ کر َ
پ ِھر ایک زورآور ِ
بابل کا بڑا شہر بھی اِسی طرح زور سے گِرایا جائے گا اور پ ِھر کبھی اُس کا پتہ نہ مِ لے گا۔
اور بربط نوازوں اور ُمطِ ربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسِنگا پ ُھونکنے والوں کی آواز پ ِھر کبھی تُجھ
سنائی دے گی اور کِسی پیشہ کا کاریگر تُجھ میں پ ِھر کبھی نہ پایا جائے گا اور چ ّکی کی آواز تُجھ
میں نہ ُ
سنائی دے گی۔ اور ِچراغ کی روشنی تُجھ میں پ ِھر کبھی نہ چمکے گی اور تُجھ میں دُلہے
میں پ ِھر کبھی نہ ُ
سنائی دے گی ِکیُونکہ تیرے سوداگر زمِ ین کے امِ یر تھے اور تیری جادُوگری
اور دُلہن کی آواز پ ِھر کبھی نہ ُ
سے سب قَومیں ُگمراہ ہو گئِیں۔ اور ن ِبیوں اور ُمقدّسوں اور زمِ ین کے اَور سب مقتُولوں کا ُخون اُس میں پایا
گیا۔ 24-11:18
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آسمان پر ُخوشی
سنا کہ ہلّلُویاہ! نِجات
اِن باتوں کے بعد َمیں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت کو بُلند آواز سے یہ کہتے ُ
اور جالل اور قُدرت ہمارے ُخدا ہی کی ہے۔ ِکیُونکہ اُس کے فیصلے راست اور د ُُرست ہیں اِس لِئے کہ اُس
نے اُس بڑی کسبی کا اِنصاف کِیا ِجس نے اپنی حرامکاری سے دُنیا کو خراب کِیا تھا اور اُس نے اپنے بندوں
کے ُخون کا بدلہ لِیا۔
پ ِھر دُوسری بار اُنہوں نے ہلّلُویاہ کہا اور اُس کے جلنے کا دھُواں ابدُاآلباد اُٹھتا رہے گا۔ اور َچو ِبیسوں
ب ُُزرگوں اور چاروں جانداروں نے گِر کر ُخدا کو سِجدہ کیا جو تخت پر َبیٹھا تھا اور کہا آمِ ین۔ ہلّلُویاہ!
اور تخت میں سے یہ آواز نِکلی کہ اَے اُس سے ڈرنے والے بندو خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے! تُم سب ہمارے
ُخدا کی حمد کرو۔ 5-1:19

فصل کی کٹائی
پ ِھر َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہ ُوں کہ ایک سفید بادل ہے
اور اُس بادل پر آدمزاد کی مانِند کوئی بَیٹھا ہے ِجس کے سر پر
سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔
فرشتہ نے َمقدِس سے نِکل کر اُس بادل پر بَیٹھے
پ ِھر ایک اَور ِ
ہ ُوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پُکار کر کہا کہ اپنی درانتی چال
کر کاٹ ِکیُونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اِس لِئے کہ زمِ ین کی فصل
ب ُہت پک گئی۔
پَس جو بادل پر بَیٹھا تھا اُس نے اپنی درانتی زمِ ین پر ڈال دی
اور زمِ ین کی فصل کٹ گئی۔ 16-14:14
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فصل کی کٹائی
فرشتہ قُربان گاہ سے نِکال ِجس کا آگ پر
پ ِھر ایک اَور ِ
اِختیّار تھا۔ اُس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے
کہا کہ اپنی تیز درانتی چال کر زمِ ین کے ان ُ
گور کے
دَرخت کے ُگچ ّھے کاٹ لے ِکیُونکہ اُس کے ان ُ
گور بِال ُ
کل
پک گئے ہیں۔ 18-17:14

قہر کا بڑا حوض
فرشتہ نے اپنی درانتی زمِ ین پر ڈالی اور
اور اُس ِ
زمِ ین کے ان ُ
گور کے دَرخت کی فصل کاٹ کر ُخدا کے
قہر کے بڑے حَوض میں ڈال دی۔

یروشیلم

اور شہر کے باہِر اُس حَوض میں ان ُ
گور َروندے
گئے اور حَوض میں سے اِتنا ُخون نِکال کہ گھوڑوں
سو فرالنگ تک
کی لگاموں تک پ ُہنچ گیا اور سولہ َ
بہ نِکال۔ ( 300کلومیٹر) 20-19:14
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بڑی ضیافت

فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہ ُوئے دیکھا اور
پ ِھر َمیں نے ایک ِ
اُس نے بڑی آواز سے ِچ ّال کر آسمان کے سب اُڑنے والے
شریک ہونے
پرندوں سے کہا ٔآو۔ ُخدا کی بڑی ِ
ضیافت میں ِ
ِ
جاو۔ تاکہ تُم بادشاہوں کا گوشت اور فَوجی
کے لِئے جمع ہو ٔ
سرداروں کا گوشت اور زورآوروں کا گوشت اور گھوڑوں
َ
اور اُن کے سوأروں کا گوشت اور سب آدمِ یوں کا گوشت
کھاو۔ خواہ آزاد ہوں خواہ ُ
غالم۔ خواہ چھوٹے ہوں خواہ
ٔ
بڑے۔ 18-17:19

اِس د ُنیا کی بادشاہتیں ۔ ۔ ۔

سات نرسنگے ~ پہال اُٹھایا جانا (1۔ کر ، 53-51:15مکاشفہ )18:11

فرشتہ نے نرسِنگا پ ُھونکا تو آسمان پر بڑی
اور جب ساتویں ِ
آوازیں اِس مض ُمون کی پَیدا ہ ُوئیں کہ دُنیا کی بادشاہی ہمارے
ُخداوند اور اُس کے مسِیح کی ہو گئی اور وہ ابدُاآلباد بادشاہی
کرے گا۔ اور َچوبِیسوں ب ُُزرگوں نے جو ُخدا کے سامنے
اپنے اپنے تخت پر بَیٹھے تھے ُمنہ کے بل گِر کر ُخدا کو
سِجدہ کِیا۔ اور یہ کہا کہ اَے ُخداوند ُخدا۔ قاد ِِر ُمطلَق! جو ہے
اور جو تھا۔ ہم تیرا شُکر کرتے ہیں ِکیُونکہ تُو نے اپنی بڑی
قُدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ اور قَوموں کو ُ
صہ
غ ّ
نازل ہ ُٔوا اور وہ وقت آ پ ُہنچا ہے کہ
آیا اور تیرا غضب ِ
ُمردوں کا اِنصاف کِیا جائے اور تیرے بندوں نبِیوں اور
ُمقدّسوں اور اُن چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے
ہیں اجر دِیا جائے اور زمِ ین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کِیا
جائے۔18-15:11

اور ُخدا کا جو َمقدِس آسمان پر ہے وہ کھوال گیا
اور اُس کے َمقدِس میں اُس کے عہد کا صندُوق
دِکھائی دِیا
اور بِجلِیاں اور آوازیں اور گرجیں پَیدا ہ ُوئیں
اور ب َھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ 19:19

دوسری آمد
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پ ِھر َمیں نے آسمان کو ک ُھال ہ ُٔوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہ ُوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اُس پر ایک سوار ہے
سچّا اور برحق کہالتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ اِنصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اور اُس کی آنکھیں آگ
جو َ
کے شعلے ہیں اور اُس کے سر پر ب ُہت سے تاج ہیں اور اُس کا ایک نام لِکھا ہ ُٔوا ہے ِجسے اُس کے سِوا اَور
کالم ُخدا کہالتا
نہیں جانتا۔ اور وہ ُخون کی چ ِھڑکی ہ ُوئی پوشاک پہنے ہ ُوئے ہے اور اُس کا نام
ِ
کوئی ِ
ُ
مہین کتانی کپڑے پہنے ہ ُوئے اس کے
ہے۔ اور آسمان کی فَوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف ِ
ِپیچھے ِپیچھے ہیں۔ اور قَوموں کے مارنے کے لِئے اُس کے ُمنہ سے ایک تیز تلوار نِکلتی ہے اور وہ لوہے
کومت کرے گا اور قاد ِِر ُمط َلق ُخدا کی سخت غضب کی َمے کے َحوض میں ان ُ
کے عصا سے اُن پر ُح ُ
گور
َروندے گا۔ اور اُس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لِکھا ہ ُٔوا ہے
بادشاہوں کا بادشاہ اور ُخداوندوں کا ُخداوند۔ 16-11:19

یروشیلم کی جنگ

)حیوان اور جھوٹا نبی آگ کی جھیل میں(
پ ِھر َمیں نے اُس َحیوان اور زمِ ین کے بادشاہوں اور اُن کی
فَوجوں کو اُس گھوڑے کے سوار اور اُس کی َفوج سے جنگ
کرنے کے لِئے اِکٹ ّھے دیکھا۔ اور وہ َحیوان اور اُس کے
ساتھ وہ ج ُھوٹا نبی پکڑا گیا ِجس نے اُس کے سامنے اَیسے
نِشان دِکھائے تھے ِجن سے اُس نے َحیوان کی چھاپ لینے
والوں اور اُس کے بُت کی پرستِش کرنے والوں کو ُگمراہ کِیا
تھا۔ وہ دونوں آگ کی اُس ج ِھیل میں ِزندہ ڈالے گئے جو
گندھک سے جلتی ہے۔ اور باقی اُس گھوڑے کے سوار کی
تلوار سے جو اُس کے ُمنہ سے نِکلتی تھی قتل ِکئے گئے اور
پرندے اُن کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ 21-19:19
سب ِ
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شیطان کو اتھاہ گھڑے میں  1000سال کے لیے باندھا گیا۔
فرشتہ کو آسمان سے اُترتے دیکھا ِجس کے ہاتھ میں اتھاہ
پ ِھر َمیں نے ایک ِ
زنجیر تھی۔ اُس نے اُس اژدہا یعنی پُرانے
بڑی
ایک
اور
گڑھے کی ُکنجی
ِ
سانپ کو جو اِبلِیس اور شَیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لِئے باندھا۔ اور
اُسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دِیا اور اُس پر ُمہر کر دی تاکہ وہ ہزار
ضرور
برس کے پُورے ہونے تک قَوموں کو پ ِھر ُگمراہ نہ کرے۔ اِس کے بعد
ُ
ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لِئے کھوال جائے۔

یسوع مسیح کی متبرک نشست اور غیر ایمانداروں کی عدالت
(1۔ کر  ،53-51:15مکاشفہ 2 ، 18:11۔ تم  ،1:4متی ) 46-31:25

وہ  1000سال تک حکمرانی و بادشاہی کریں گے۔
نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔اور یہ
دیکھو َمیں تُم سے بھید کی بات کہتا ہ ُوں۔ ہم سب تو ِ
ایک دم میں۔ ایک پل میں۔ پِچھال نرسِنگا پ ُھونکتے ہی ہوگا ِکیُونکہ نرسِنگا پ ُھونکا جائے گا اور
ضرور ہے کہ یہ فانی ِجسم بقا کا
ُمردے غَیرفانی حالت میں اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ِکیُونکہ
ُ
ت ابدی کا جامہ پہنے۔ (1۔کر )53-51:15
جامہ پہنے اور یہ مرنے واال ِجسم حیا ِ
نہیں
ُمبارک اور ُمقدّس وہ ہے جو پہلی قِیامت میں ِ
شریک ہو۔ اَیسوں پر دُوسری َموت کا ُکچھ اِختیّار ِ
بلکہ وہ ُخدا اور مسِیح کے کاہِن ہوں گے اور اُس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے۔ 6:4
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شیطان کی رہائی ~ آخری لڑائی ~ جوج ماجوج

اور جب ہزار برس پُورے ہو ُچکیں گے تو شَیطان قَید سے
چھوڑ دِیا جائے گا۔اور اُن قَوموں کو جو زمِ ین کے چاروں
طرف ہوں گی یعنی ُجوج و ما ُجوج کو ُگمراہ کر کے لڑائی
س َمندَر کی
کے لِئے جمع کرنے کو نِکلے گا۔ اُن کا شُمار َ
ریت کے برابر ہوگا۔

اور وہ تمام زمِ ین پر پ َھیل جائیں گی اور ُمقدّسوں کی
عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں
لشکرگاہ اور ِ
نازل ہوکر ا ُِ
نہیں کھا جائے
گی اور آسمان پر سے آگ ِ
گی۔ 9-7:20
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شیطان کو آگ کی جھیل
میں زندہ ڈال دیا گیا۔
اور اُن کا گمراہ کرنے کرنے واال ابلیس آگ اور گندھک کی
اُس جھیل میں ڈاال جسئے گا۔ جہاں حیوان اور جھوٹا نبی بھی
ہو گا اور وہ رات دِن ابداالباد عذاب میں رہیں گے۔ 10:20

ت عدالت ~ دوسری موت
عظیم سفید تخ ِ
پ ِھر َمیں نے ایک بڑا سفید تخت اور اُس کو جو اُس پر َبیٹھا ہ ُٔوا تھا
نہیں
دیکھا ِجس کے سامنے سے زمِ ین اور آسمان بھاگ گئے اور ا ُ ِ
کہیں جگہ نہ مِ لی۔ پ ِھر َمیں نے چھوٹے بڑے سب ُمردوں کو اُس
ِ
تخت کے سامنے کھڑے ہ ُوئے دیکھا اور کِتابیں کھولی گئِیں۔ پ ِھر
ب حیات اور ِجس طرح اُن
ایک اَور کِتاب کھولی گئی یعنی کِتا ِ
کِتابوں میں لِکھا ہ ُٔوا تھا اُن کے اعمال کے ُمطا ِبق ُمردوں کا اِنصاف
س َمندَر نے اپنے اَندر کے ُمردوں کو دے دِیا اور َموت
کِیا گیا۔ اور َ
عالم ارواح نے اپنے اَندر کے ُمردوں کو دے دِیا اور اُن میں
اور
ِ
سے ہر ایک کے اعمال کے ُموافِق اُس کا اِنصاف کِیا گیا۔ پ ِھر َموت
عالم ارواح آگ کی ج ِھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی ج ِھیل
اور
ِ
ب حیات میں ِلکھا ہ ُٔوا نہ
دُوسری َموت ہے۔اور ِجس کِسی کا نام کِتا ِ
مِ ال وہ آگ کی ج ِھیل میں ڈاال گیا۔ 15-11:20
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برے کی شادی کا دِن (اعالن)
ّ
سنی
پ ِھر َمیں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز ُ
کہ
ہلّلُویاہ! اِس لِئے کہ ُخداوند ہمارے ُخدا قاد ِِر ُمطلَق بادشاہی کرتا ہے۔
ٔآو۔ ہم ُخوشی کریں
اور نِہایت شادمان ہوں
تمجید کریں
اور اُس کی ِ
برہ کی شادِی آ پ ُہنچی
اِس لِئے کہ ّ
اور اُس کی بِیوی نے اپنے آپ کو تیّار کر لِیا۔
مہین کتانی کپڑے سے ُمقدّس
مہین کتانی کپڑا پہننے کا اِختیّار دِیا گیا ِکیُونکہ ِ
اور اُس کو چمکدار اور صاف ِ
برہ کی شا ِدی کی
لوگوں کی راستبازی کے کام ُمراد ہیں۔ اور اُس نے ُمجھ سے کہا لِکھ۔ ُمبارک ہیں وہ جو ّ
سچّی باتیں ہیں۔ اور َمیں اُسے سِجدہ
ِ
ضیافت میں بُالئے گئے ہیں۔ پ ِھر اُس نے ُمجھے سے کہا یہ ُخدا کی َ
ُ
پاوں پر گِرا۔ اُس نے ُمجھ سے کہا کہ خَبردار! اَیسا نہ کر۔ َمیں بھی تیرا اور تیرے
کے
س
ا
ِئے
ل
کے
کرنے
ٔ
سوع کی
سوع کی گواہی دینے پر قائِم ہیں۔ ُخدا ہی کو سِجدہ کر ِکیُونکہ یِ ُ
اُن بھائِیوں کا ہم خِ دمت ہ ُوں جو یِ ُ
گواہی نُب ُّوت کی ُروح ہے۔ 10-6:19
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برے کی شادی کی ضیافت
برے کی دلہن ~ ّ
ّ

پ ِھر َمیں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمِ ین کو
دیکھا ِکیُونکہ پہال آسمان اور پہلی زمِ ین جاتی
پھر َمیں نے
رہی تھی اور َ
س َمندَر بھی نہ رہا۔ ِ
شہر ُمقدّس نئے یروشلِیم کو آسمان پر سے ُخدا
ِ
کے پاس سے اُترتے دیکھا اور وہ اُس دُلہن کی
مانِند آراستہ تھا ِجس نے اپنے شَوہر کے لِئے
سنگھار کِیا ہو۔
پ ِھر َمیں نے تخت میں سے کِسی کو بُلند آواز
سنا کہ دیکھ ُخدا کا خَیمہ آدمِ یوں کے
سے یہ کہتا ُ
س ُ
کونت کرے گا
درمِ یان ہے اور وہ اُن کے ساتھ ُ
اور وہ اُس کے لوگ ہوں گے اور ُخدا آپ اُن
کے ساتھ رہے گا اور اُن کا ُخدا ہو گا۔ اور وہ اُن
سو پونچھ دے گا۔ ِاس کے
کی آنکھوں کے سب آن ُ
بعد نہ َموت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ نہ آہ و
نالہ نہ دَرد۔ پہلی ِچیزیں جاتی رہیں۔ 4-1:21
اور جو تخت پر َبیٹھا ہ ُٔوا تھا اُس نے کہا دیکھ َمیں سب ِچیزوں کو نیا بنا دیتا ہ ُوں۔ پ ِھر اُس نے کہا لِکھ
سچ اور برحق ہیں۔ پ ِھر اُس نے ُمجھ سے کہا یہ باتیں پُوری ہو گئِیں۔ َمیں الفا اور
لے ِکیُونکہ یہ باتیں َ
الوں گا۔ جو غالِب آئے
پ
فت
م
سے
چشمہ
کے
حیات
ب
آ
کو
پیاسے
یں
م
ُوں۔
ہ
ِنتہا
ا
اومیگا یعنی اِبتدا اور
ِ
ُ
َ
ِ ٔ
وارث ہوگا اور َمیں اُس کا ُخدا ہ ُوں گا اور وہ میرا َبیٹا ہو گا۔ مگر بُزدِلوں اور بے
ُوہی اِن ِچیزوں کا ِ
اِیمانوں اور گ ِھنَونے لوگوں اور ُخونِیوں اور حرامکاروں اور جادُوگروں اور بُت پرستوں اور سب
صہ آگ اور گندھک سے جلنے والی ج ِھیل میں ہوگا۔ یہ دُوسری َموت ہے۔ 8-5:21
ج ُھوٹوں کا حِ ّ
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مکاشفہ  ~ 9:21مکاشفہ 21-1:22

مہربانی کر کے قاری توجہ دے :نیچے مکاشفہ  9:21سے لے کر مکاشفہ  22-1:22تک  ،آج ہماری بائبل میں یہ اسے
کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ پیالے والے فرشتہ ،یسوع ،یوحنا ،روح اور دلہن کے بہت سارے بیانات کا یہ آیات مالپ ہیں۔
بالترتیب  ،مکاشفہ  20:22ایک آیت میں دو آمین ہیں ،ابھی تک ،دونوں یسوع اور یوحنا کہہ رہے ہیں؟اِس لیے،یہ
ضروری ہےکہ اِس میں وضاحت کے لیے (اے) اور (بی) لگا دیاجائے۔ مکاشفہ 9:21سے لے کر مکاشفہ  21-1:22تک
کی ترتیب کے لحاظ سے تشریحی کافی مشکل ہے۔ یسوع مسیح کی آگاہی کے باوجود (مکاشفہ  )18:22یہ واضح ہے کہ
مکاشفہ کے بہت سے حوالوں کے ساتھ پہلے ہی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔اِس معاملے میں ہماری رائے صفحہ نمبر 61
میں تکنیکی تشریح میں دی گئی ہے۔
فرشتوں میں سے ِجن کے پاس سات پیالے تھے
سات پیالوں والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ:مکا 9:21پ ِھر اُن سات ِ
برہ کی بِیوی
اور وہ ِپچھلی سات آفتوں سے بھرے ہ ُوئے تھے ایک نے آ کر ُمجھ سے کہا اِدھر آ۔ َمیں تُجھے دُلہن یعنی ّ
شہر ُمقدّس یروشلِیم کو آسمان پر
ِکھاوں۔ مکا10:21اور وہ ُمجھے ُروح میں ایک بڑے اور اُونچے پہاڑ پر لے گیا اور ِ
د ٔ
سے خُدا کے پاس سے اُترتے دِکھایا۔ مکا  11:21اُس میں خُدا کا جالل تھا اور اُس کے چمک نِہایت قِیمتی پت ّھر یعنی اُس
شہر پناہ بڑی اور بُلند تھی اور اُس کے بارہ
یشب کی سی تھی جو بلّور کی طرح شِفاف ہو۔ مکا  12:21اور اُس کی
ِ
فرشتے تھے اور اُن پر بنی اِسرائیل کے بارہ قبِیلوں کے نام لِکھے ہ ُوئے تھے۔ مکا
دروازے اور دروازوں پر بارہ ِ
مشرق کی طرف تھے۔ تِین دروازے شُمال کی طرف۔ تِین دروازے جنُوب کی طرف اور ِتین
13:21تِین دروازے
ِ
سولوں
برہ کے بارہ َر ُ
شہر پناہ کی بارہ بُنیادیں ت ِھیں اور اُن پر ّ
مغرب کی طرف۔ مکا  14:21اور اُس شہر کی ِ
دروازے ِ
شہر
کے بارہ نام لِکھے تھے۔  15:21اور جو ُمجھ سے کہہ رہا تھا اُس کے پاس شہر اور اُس کے دروازے اور اُس کی ِ
پناہ کے ناپنے کے لِئے ایک پیمایش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا۔ مکا  16:21اور وہ شہر َچوکور واقع ہ ُٔوا تھا اور اُس
کی لمبائی َچوڑائی کے برابر تھی۔ اُس نے اُس شہر کو اُس گز سے ناپا تو ہزار فرالنگ نِکال۔ اُس کی لمبائی اور َچوڑائی
فرشتہ کی پیمایش کے ُمطابِق ناپا تو
شہر پناہ کو آدمِی کی یعنی ِ
اور اُونچائی برابر تھی۔ مکا  17:21اور اُس نے اُس کی ِ
شہر پناہ کی تعمِ یر یشب کی تھی اور شہر اَیسے خالِص سونے کا تھا
ایک َ
سو َچوالِیس ہاتھ نِکلی۔ مکا  18:21اور اُس کی ِ
شہر پناہ کی بُنیادیں ہر طرح کے جواہِر سے آراستہ ت ِھیں۔
کی
شہر
جو شفّاف شِیشہ کی مانِند ہو۔ مکا  19:21اور اُس
ِ
پہلی بُنیاد یشب کی تھی۔ دُوسری نِیلم کی تھی۔ تِیسری شب ِچراغ کی تھی۔ َچوتھی ز ُم ّرد کی۔ مکا  20:21پانچ ِویں عقِیق
سنبلی
سنہرے پت ّھر کی۔ آٹھ ِویں فیروزہ کی۔ ن ِویں زبرجد کی۔ دس ِویں یمنی کی۔ گیارھ ِویں سنگِ ُ
کی۔ چھٹّی لعل کی۔ سات ِویں ُ
کی اور بارھ ِویں یاقُوت کی۔ (جاری ہے ۔ ۔ ۔ )
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مکا 21:21اور بارہ دروازے بارہ موتِیوں کے تھے۔ ہر دروازہ ایک موتی کا تھی اور شہر کی سڑک شفّاف
شِیشہ کی مانِند خالِص سونے کی تھی۔ مکا  22:21اور َمیں نے اُس میں کوئی َمقدِس نہ دیکھا اِس لِئے کہ
سورج یا چاند کی روشنی کی
برہ اُس کا َمقدِس ہیں۔ مکا  23:21اور اُس شہر میں ُ
ُخداوند ُخدا قاد ِِر ُمط َلق اور ّ
ُ
ُ
برہ اس کا ِچراغ ہے۔ مکا
نہیں ِکیُونکہ ُخدا کے جالل نے اسے روشن کر رک ّھا ہے اور ّ
ُکچھ حاجت ِ
24:21اور قَومیں اُس کی روشنی میں چلیں پ ِھریں گی اور زمِ ین کے بادشاہ اپنی شان و شَوکت کا سامان اُس
میں الَئیں گے۔ مکا  25:21اور اُس کے دروازے دِن کو ہرگِز بند نہ ہوں گے (اور رات وہاں نہ ہوگی)۔ مکا
26:21اور لوگ قَوموں کی شان و شَوکت اور ع ِّزت کا سامان اُس میں الئیں گے۔ مکا  27:21اور اُس میں
کوئی ناپاک ِچیز یا کوئی شَخص جو گ ِھنونے کام کرتا یا ج ُھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگِز داخِ ل نہ ہوگا مگر ُوہی
ب حیات میں لِکھے ہُوئے ہیں۔
برہ کی کِتا ِ
ِجن کے نام ّ
ب
سات پیالوں والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ:مکا  1:22پ ِھر اُس نے ُمجھے بلّور کی طرح چمکتا ہ ُٔوا آ ِ
برہ کے تخت سے نِکل کر اُس شہر کی سڑک کے ِبیچ میں ب ُہتا تھا۔ مکا
دریا دِکھایا جو ُخدا اور ّ
حیات کا ایک ِ
دریا کے وار پار ِزندگی کا دَرخت تھا۔ اُس میں بارہ قِسم کے پ َھل آتے تھے اور ہر م ِہینے میں پ َھلتا
2:22اور ِ
برہ
تھا اور اُس دَرخت کے پتّوں سے قَوموں کو شِفا ہوتی تھی۔ مکا  3:22اور پ ِھر لعنت نہ ہو گی اور ُخدا اور ّ
کا تخت اُس شہر میں ہوگا اور اُس کے بندے اُس کی عِبادت کریں گے۔ مکا  4:22اور وہ اُس کا ُمنہ دیکھیں
سورج
گے اور اُس کا نام اُن کے ماتھوں پر لِکھا ہ ُٔوا ہوگا۔ مکا  5:22اور پ ِھر رات نہ ہوگی اور وہ ِچراغ اور ُ
کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے ِکیُونکہ ُخداوند ُخدا اُن کو روشن کرے گا اور وہ ابدُاآلباد بادشاہی کریں
سچ اور برحق ہیں چُنانچہ ُخدا نے جو نبِیوں کی ُروحوں
پھر اُس نے ُمجھ سے کہا یہ باتیں َ
گے۔ مکا ِ 6:22
ضرور ہے۔
فرشتہ کو اِس لِئے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دِکھائے ِجن کا جلد ہونا ُ
کا ُخدا ہے اپنے ِ
مکا  7:22اور دیکھ َمیں جلد آنے واال ہُوں۔ ُمبارک ہے وہ جو اِس کِتاب کی نُبُ ّوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔
سنا اور دیکھا تو
سنتا اور دیکھتا تھا اور جب َمیں نے ُ
یوحنا۔ مکاَ 8:22میں ُوہی یُوحنّا ہ ُوں جو اِن باتوں کو ُ
پاوں پر سِجدہ کرنے کو گِرا۔
ِجس ِ
فرشتہ نے ُمجھے یہ باتیں دِکھائیں َمیں اُس کے ٔ
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سنا اور دیکھا تو
سنتا اور دیکھتا تھا اور جب َمیں نے ُ
یوحنا۔ مکاَ 8:22میں ُوہی یُوح ّنا ہ ُوں جو اِن باتوں کو ُ
پاوں پر سِجدہ کرنے کو گِرا۔
ِجس ِ
فرشتہ نے ُمجھے یہ باتیں دِکھائیں َمیں اُس کے ٔ
پیالے واال فرشتہ۔ مکا 9:22اُس نے ُمجھ سے کہا خَبردار! اَیسا نہ کر۔ َمیں بھی تیرا اور تیرے بھائِی ن ِبیوں
اور اِس کِتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خِ دمت ہ ُوں۔ ُخدا ہی کو سِجدہ کر۔ مکا  10:22پ ِھر اُس نے
ُمجھ سے کہا اِس ِکتاب کی نُبُ ّوت کی باتوں کو پوشِیدہ نہ رکھ ِکیُونکہ وقت نزدِیک ہے۔ مکا  11:22جو بُرائی
نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی
نجس ہے وہ ِ
کرتا ہے وہ بُرائی ہی کرتا جائے اور جو ِ
ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔
یسوع مسیح۔ مکا  12:22دیکھ َمیں جلد آنے واال ہ ُوں اور ہر ایک کے کام کے ُموافِق دینے کے لِئے اجر
میرے پاس ہے۔ مکا َ 13:22میں الفا اور اومیگا۔ ّاول اور آخِ ر۔ اِبتدا اور اِنتہا ہ ُوں۔
پیالے واال فرشتہ۔ مکا ُ 14:22مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھُوتے ہیں ِکیُونکہ ِزندگی کے دَرخت کے
پاس آنے کا اِختیّار پائیں گے اور اُن دروازوں سے شہر میں داخِ ل ہوں گے۔ مکا  15:22مگر ُکتّے اور
جادُوگر اور حرامکار اور ُخونی اور بُت پرست اور ج ُھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے واال باہِر
رہے گا۔
ِیسیاوں کے بارے میں تُمہارے آگے
ل
ک
کہ
بھیجا
ِئے
ل
ِس
ا
شتہ
فر
اپنا
نے
وع
س
ی
جھ
م
16:22
مکا
مسیح۔
یسوع
ُ
ُ
ِ
ِ
ٔ
صبح کا چمکتا ہ ُٔوا سِتارہ ہ ُوں۔
یں
م
دے۔
گواہی
کی
باتوں
اِن
داود کی اصل و نسل اور ُ
َ
ٔ
سننے واال بھی کہے آ۔ اور جو پیاسا ہو وہ
روح اور دلہن۔ مکا  17:22اور ُروح اور دُلہن کہتی ہیں آ اور ُ
ب حیات ُمفت لے۔
آئے اور جو کوئی چاہے آ ِ
سنتا ہے گواہی دیتا
یسوع مسیح۔ مکا َ 18:22میں ہر ایک آدمِ ی کے آگے جو اِس کِتاب کی نُب ُّوت کی باتیں ُ
نازل کرے گا۔ مکا
ہُوں کہ اگر کوئی آدمِ ی اُن میں ُکچھ بڑھائے تو ُخدا اِس کِتاب میں لِکھی ہ ُوئی آفتیں ا ُس پر ِ
19:22اور اگر کوئی اِس نُب ُّوت کی کِتاب کی باتوں میں سے ُکچھ نِکال ڈالے تو ُخدا ا ُس ِزندگی کے دَرخت
صہ نِکال ڈالے گا۔ مکا  20:22جو اِن باتوں
اور ُمقدّس شہر میں سے ِجن کا اِس کِتاب میں ذِکر ہے اُس کا حِ ّ
سوع آ۔
کی گواہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیشک َمیں جلد آنے واال ہ ُوں۔ آمِ ین۔ اَے ُخداوند یِ ُ
سوع کا فضل ُمقدّسوں کے ساتھ رہے۔ آمِ ین۔
یوحنا۔ مکا ُ 21:22خداوند یِ ُ

.
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اختتامیہ

ِیسیاوں کے نام  :جو آسیہ میں ہیں۔ اُس کی طرف سے جو ہے اور جو
یُوح ّنا کی جانِب سے اُن سات کل
ٔ
تھا اور جو آنے واال ہے اور اُن سات ُروحوں کی طرف سے جو اُس کے تخت کے سامنے ہیں۔ اور
سچّا گواہ اور ُمردوں میں سے جی اُٹھنے والوں میں پہلوٹھا اور دُنیا کے
ِی ُ
سوع مسِیح کی طرف سے جو َ
حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبّت رکھتا ہے اور ِجس
بادشاہوں پر حاکِم ہے تُمہیں فضل اور اِطمینان
ِ
نے اپنے ُخون کے وسِیلہ سے ہم کو ُگناہوں سے خالصی بخشی۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے
ُخدا اور باپ کے لِئے کاہِن بھی بنا دِیا۔ اُس کا جالل اور سلطنت ابدُاآلباد رہے۔ آمِ ین۔ دیکھو وہ بادلوں
کے ساتھ آنے واال ہے اور ہر ایک آنکھ اُسے دیکھے گی اور ِجنہوں نے اُسے چھیدا تھا وہ بھی
دیکھیں گے اور زمِ ین پر کے سب ق ِبیلے اُس کے سبب سے چھاتی ِپیٹیں گے۔ بیشک۔ آمِ ین۔ 7-4:1
ُخداوند ُخدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے واال ہے یعنی قاد ِِر ُمط َلق فرماتا ہے کہ َمیں الفا اور اومیگا
ہ ُوں۔ 8:1

.
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ترتیب

ُخداوند یسوع مسیح

 95/96اے ڈی

 95/96اے ڈی کے بعد

پت ُمس

 32اے ڈی
کلیسیاء کا اُٹھایا جانا

مکاشفہ
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مکاشفہ )(Revelationیونانی لفظ )(APOKALUPTOایپوکلپس کا ترجمہ ہے۔ جس کا ترجمہ
مختلف الفاظ میں کیا گیا ہے۔ مثال نقاب اُٹھانا ،آشکارا ہونا ،انکشاف یا مظاہرہ۔
مکاشفہ کی کتاب ُخدا کے آخری کالم کی تاریخ ،ارتقاء اور تباہ ُکن تبدیلی کے شیڈول واقعات جو
آسمان اور زمین پر ہمارے پیارے نجات دہندہ کے دوبارہ آنے سے پہلے اور بعد میں اِس دنیا کے
خاتمہ پر ہوں گے کی تفصیل ہے۔ یہ آنے والے دور کا ُخدا کا خاکہ بھی ہے۔
ہمارے ُخداوند یسوع مسیح کے پیرو کاروں کے لیے نئے عہد نامہ میں مکاشفہ اکیال ہی ایک الہامی
ت خود اپنی تشریح کرتا ہے۔ نئی
لفظ کھڑا ہے۔ روح القدس کی راہنمائی کے ذریعے سے مکاشفہ بذا ِ
اور پرانی نبوت کی ایپوکلپس ایک بلند پایہ تشریح ہے۔
صوں سے مِ ل کر بنا ہے:
یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ مکاشفہ جس طرح یوحنا پر ظاہر ہوا وہ دو ح ّ
کیا یہ یوحّنا کے دِنوں میں یہ الگو تھا؟
1۔
مستقبل کے دور میں کیا واقع ہو گا؟
2۔
مستقبل حقیقی وقت ہو گا !دوسرے لفظوں میں یوحّنا لفظی طور پر مستقبل میں ایک منتقل کرنے واال
سنا جو کہ ابھی ہونے واال ہے۔ مثال کے طور پر
اور رپورٹ دینے واال ہے۔ آیا کہ کیا اُس نے دیکھا یا ُ
مکاشفہ کے باب نمبر  13میں حیوان س ُمندر سے باہر نکلتا ہے۔ اگرچہ یوحنّا جسمانی طور پر 95/96
اے ڈی کے قریب زندگی گزار رہا تھا۔ روح اُسے اکسویں صدی میں لے گیا۔ اور اُس نے ُخود واقعات
ہوتے ہوئے دیکھے۔
مزید برآں ،مکاشفہ کے ڈرامے کی ظاہر ہونے کی تین حدود :پہلی ُخدا کا تخت -دنیا کے اختیار کا
منصب؛ دوسری ماحول – شیطان کے اختیار کا دائرہ؛ تیسری  ،زمین کے
(جاری ہے ۔ ۔ ۔ )
اوپر۔
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ماضی کے اَن گِنت مسیحیوں کی یہاں تک کہ ہمارے آج کے دِن تک سب کی یہ گہری خواہش رہی ہے۔ کہ
وہ یسوع مسیح کے  95/96اے ڈی کے مکاشفہ کو اُس کے دیئے ہوئے حکم کو فرمانبرداری سے سمجھیں۔
سننے والے اور جو ُکچھ اِس میں لِکھا ہے اُس پر عمل
’’ اِس نُب ُّوت کی کِتاب کا پڑھنے واال اور اُس کے ُ
کرنے والے ُمبارک ہیں ِکیُونکہ وقت نزدِیک ہے۔‘‘ (مکاشفہ ) 3:1:3
سننے کی برکت سے محروم رہتے ہیں؟ اگر کوئی بہت
تو کیوں زیادہ تر مسیحی اِس نبوت کو پڑھنے اور ُ
زیادہ اُلجھن میں ہو۔ اتنا کہ غافل ہو کر الگ ہو جائے۔ تو ُخداوند یسوع مسیح کا بدن اِس نبوت کو واضح کرتا
ہے۔ جو وجوہات دی گئی ہیں وہ بہت ساری اور مختلف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بیش قیمت ُخداوند ہم سے
جھوٹ نہیں بولے گا۔ ُخدا آدمی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ ۔ ۔ (گنتی  ) 19:23تو پھردیکھنے میں تضاد کیوں
ہے؟ کچھ یکسر ہی غلط ہو!

مخالفت
ب مقدس سے نفرت کرتا ہے۔ تاہم ،بائبل مقدس کی دو کتابیں ایسی ہیں جن وہ خاص طور پر نفرت
شیطان کتا ِ
کرتا ہے :وہ پیدائش (الفا) اور مکاشفہ (اومیگا) کی کتابیں ہیں؛ پوری بائبل میں یہ سب سے زیادہ متنازع
سمجھی جاتی ہیں !ہر دور میں اِن دونوں کا ،دوسری کِسی بھی کتاب سے زیادہ مذاق اآڑایا گیا اورانہیں بدنام
کیا گیا۔ اُس کا طریقہ کاریہ ہے۔ کہ ایسا طریقہ وضع کیا جائے کہ اِن دو کتابوں کو خواتین و حضرات کے
ذہنوں میں خاص مقصد کے تحت شک کا بیج بو کر بدنام و رسواء کیا جائے،
جیسا کہ ہم مکاشفہ کے دِنوں اور اپنے پیارے ُخداوند کی واپسی کی طرف بڑھ رہے ہیں ،ہمیں یہ توقع کرنی
چاہیے کہ دشمن اپنے ارادوں کا چار ُگنا کر رہا ہے کہ ایمانداروں کے ذہنون پر مکاشفہ کو سمجھنے کے
سلسلے میں پردہ ڈال دے۔ تاہم  ،لیکن ُخدا کا کالم ہمیں یقین دالتا ہے کہ۔ ۔ ۔ ’’کیونکہ وہ دریا کے سیالب کی
طرح آئے گا جو ُخداوند کے دَم سے رواں ہو‘‘(یسعیاہ ) 19:59

شیطانی حملہ
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شیطان نے بڑی شرارت کے ساتھ مکاشفہ پر حملہ کیا ہے کیونکہ اِس کتاب میں دوسری چیزوں کے ساتھ اُس کی
شکست اور اُسے زندہ آگ کی جھیل میں پھینکنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ اُس کا سب سے بڑا حملہ یہ تھا کہ کہ
اُس نے واقعات کے تسلسل کو خراب کر دیا۔ ہماری آج کی بائبل میں مکاشفہ کے بہت سے واقعات تسلسل سے باہر
ہیں۔ (صفحہ نمبر  71کا ڈایاگرام دیکھیں)۔ جب تک صلیب اندر نہیں ہے اُس وقت تک شیطان کے دھوکے کو سمجھنا
ناممکن ہے۔
ایک اور خرابی ابواب اور آیات کی ترتیب میں ہے۔ ہماری آج کل کی بائبلوں میں  22ابواب ہیں۔ جبکہ اصل مسودے
کتابوں کی شکل یا چرمی کاغذ پر تھے اور قطعی طور پر ابواب میں اور آیات میں نہیں تھے۔ آیات اور ابواب کا
کاتھولک کارڈینل کارو ( 1236اے ڈی) اور رابرٹ اسٹیفن ( 1551اے ڈی)* نے اضافہ کیا۔ مزید برآں ،مکاشفہ کے
اپنے ہی درجات ہیں۔ ہیلی* کی چھوٹی کتابی بائبل
ایک واضح سوال :کیا پیارے ابّا نے شیطان کو اپنے کالم میں آمیزش کرنے دی؟ ہم موجودہ تاریخ میں اِس کا موزوں
قرون وسطی میں شیطان نے عظیم ہارلٹ کے ذریعے سے خُدا کے کالم کو
تناظر میں حوالہ لیں گے۔ یورپ میں،
ِ
خفیہ رکھنے کو یقینی بنایا کہ بائبل صرف الطینی زبان میں دستیاب ہو گی۔
اُن دِنوں میں عام مرد وخواتین کی زیادہ تعداد اَن پڑھ تھی اسی وجہ سے وہ کالم مقدس کو خُود پڑھنے کے قابل نہیں
ت حال کا فائدہ اُٹھایا۔ اور عبادتوں کے متعلق لوگوں کی جہالت کو قائم رکھنے کو یقینی
تھے۔ ہارلٹ نے اِس صور ِ
بنایا۔ وجہ یہ تھی کہ عبادات کی ضرورت عظیم ہارلٹ کے خُدا کے کالم کی تشریح کی محتاج تھی؛ اِس لیے وہ یہ
کرتے ہوئے بے رحمی سے ہارلٹ طریقہ کار کے ساتھ بغیر کچھ کہے گود سے گور تک بندھے رہے۔
خُدا کی تعریف ہو کہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ اِس کی عدالت کرنے جا رہا ہے !مکاشفہ ’’5:18۔ ۔ ۔
بدکاریاں خُدا کو یاد آ گئی ہیں۔ ‘‘ اور مکاشفہ  2:19میں ’’ ۔ ۔
ِکیُونکہ اُس کے ُگناہ آسمان تک پ ُہنچ گئے ہیں اور اُس کی
ِ
ُ
ُ
۔ ِکیُونکہ اُس کے فیصلے راست اور د ُُرست ہیں اِس لِئے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا اِنصاف کِیا ِجس نے اپنی
حرامکاری سے دُنیا کو خراب کِیا تھا اور اُس نے اپنے بندوں کے خُون کا بدلہ لِیا۔ ‘‘ اِس دور میں یورپ میں روشنی
کی مشعل (انجی ِل مقدس) تقریبا بجھ ُچکی تھی۔ جہالت اور بدعت کا اُن دِنوں دور دورہ تھا! تاہم خُداوند نے ( اپنے روح
القدس کے ذریعے سے) کلیسیاء کی اصالح کی ،اور وہ شعلہ جو بجھنے واال تھا وہ ایک نہ بجھنے والی آگ بن گیا
جس نے پورے یورپ اور پوری دُنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک دفعہ پھرشیطانی قوتوں کے خالف خُداوند نے بھر
پور مزاحمت کی۔

سلسلے کی غلطی
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کچھ مثالیں
بائبل کے ابواب اورآیات میں مندرجہ ذیل با ضابطگیوں کو ڈھونڈنا بہت ُمشکل ہے حق تو یہ ہے کہ ایک صفحے سے
دوسرے صفحے کی طرف ُمڑا جائے۔ تاہم کتاب کی ترتیب بندی میں رائے اور دعووں کے درمیان فرق سامنے آتا ہے۔
باب نمبر 3:1

یہ آیات تفصیل سے مکاشفہ کے ماخذ اور ترسیل کی تشریح کرتی ہیں۔ خُدا سے یسوع مسیح ،یسوع مسیح
سے فرشتہ ،فرشتے سے یوحنّا ،یوح ّنا سے کلیسیائیں۔ عظیم فرشتہ یہاں پر مکاشفہ باب نمبر  ،10باب نمبر
 22آیت نمبر  8اورباب نمبر  22آیت نمبر  16کے اپنے جیسے فرشتے کا حوالہ دیتا ہے۔ اِس سے پہلے
اِس عظیم فرشتہ کا صرف ایک دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ باب نمبر  5:2میں ہے۔ تاہم ،اِس مقام ()3-1:1
پر اُس نے خُداوند سے کتاب حاصل نہیں کی تھی !

باب نمبر 4:1

یہاں پر یوح ّنا سات روحوں کا ذکر کرتا ہے ،جو خُدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ حقیقت میں ،یوح ّنا پہلی
دفعہ خُدا کی سات روحوں کو باب نمبر  5:4میں دیکھتا ہے۔

سات کلیسیاؤں کو ہدایات – غلطیاں
پہلے تین خطوط
7:2
باب
11:2
17:2
باقی چار خطوط
20:2
باب
6:3
13:3
22:3

پہلی تین کلیسیاؤں کو مخاطب کیے گئے خطوط میں یہ چار آخری آیات ہیں۔ ہر خط میں یہ
آیات ہمیں غالب آنے والوں کے لیے اجر کے متعلق بتاتی ہیں۔
اور دوسری آخری آیات میں کلیسیاؤں کے لیے روح القدس کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔
اور پھر بھی ،لیکن پھر بھی ہر خط انفرادی طور پر ہر کلیسیاء کے لیے الگ ہے۔
ناقابِل توجیہہ طور پر پہلے تین خطوط میں یہ آیات تبدیل کر دی گئی ہیں۔
آخری چار خطوط میں یہ تسلسل بالکل درست ظاہر ہوتا ہے۔

اصل ترتیب بندی

64

ابتداء سے  ،یہ الزمی ہے کہ ہم بائبل کی کتابوں یا چرمی کاغذوں پر تمام تحریروں کو سمجھیں؛ مزید
برآں  ،اِن دستاویزات میں ابواب اور آیات نہیں ہیں۔ اِن الہامی صحائف کو سمجھنے میں مدد کی غرض
سے شاید یہ دستاویزات کی اصل ترتیب بندی کو دیکھنے میں مدد گار ہو۔ شاید اِسی لیے کتابوں میں
ابواب اور آیات کو شامل کیا گیا۔ لیکن،اِس سے پہلے کہ ہم یہ کریں ہمیں مکاشفہ کی کتاب کی ساخت
سے متعلaق کچھ حقائق جاننے کی ضرورت ہے ۔ ۔ ۔
دوسری کتاب

پہلی کتاب
پت ُمس  95/96،اے ڈی
یوحنّا کا دِن

تیسری کتاب

اوپر آ
جا

چیزیں جو دیکھی
گئیں ( )1اور
جو ہیں ()2
( )1خُداوند یسوع مسیح

½ گھنٹے کی
خاموشی

مستقبل ۔ ۔
۔
تخت کا کمرہ
اور
ُمہروں کی عدالت

کا ظہور یوحنا
24-21:21

چھوٹی کتاب
کھولی گئی
یسوع مسیح
کا
مکاشفہ

( 7 )2خطوط

تین کتابیں آخر کار ایک مرکب اکائی میں اکٹھی کر دی گئیں۔ اور یوحنّا نے اُنہیں سات کلیسیاؤں کو
بھیج دیا۔ دو مختلف ادوار ہیں۔ پہال ،اب کیا ہو رہا ہے ،یہ واقعات پت ُمس پر یوحنّا کو دِن ( 95/96اے
ڈی) میں ہوئے۔ دوسرا ،بعد ازیں کیا وقوع پذیر ہو گا ،اِن واقعات کی تکمیل کا انتظار ہو رہا ہے۔
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قدرتی تقسیم

صے ہیں۔ جن کی نشاندہی ’اِس کے بعد‘ کے سابقے سے کی گئی ہے۔ (ابواب
مزید برآں مکاشفہ کے چھ ح ّ
 ) 1:19, 1:18, 5:15, 9:7, 1:7, 1:4جس کی قدرتی طور پرسات تقسیمیں کر کے حد بندی کر دی گئی
صے مکاشفہ کے معما کی ُمہروں کو کھولنے والے ہیں۔
ہے۔ (پیدائش ) 2:2وقتوں کے دو ادوار اور چھ ح ّ
جہاں تک تکنیکی لحاظ سے کاملیت کا تعلق ہے بائبل کی نظر میں سات کاملیت یا تکمیل کا نمائندگی کرتا
ہے۔ سات تقسیموں کی تفصیل کے ساتھ تفسیر مندرجہ ذیل ہے۔
1۔ قدرتی تقسیم کو لیتے ہوئے( ساتھ دئیے ہوئے ڈایا گرام کو دیکھیں) بطور حوالہ کے نقاط یا ۔ ۔ ۔ ترک
کرنا اور پھر جانفشانی کے ساتھ بہت سے سرگرمیوں کو الگ کر کے اُن کی نشاندہی کر کے ہر ایک تقسیم
کو اکٹھا کر کےاُن کے موضوع کا آپس میں موازنہ کرنا :آسمانی ،آسمان اور زمین کے درمیانی اور ۔ ۔ ۔ ۔
زمینی؛
2۔ اِس کے بعد بہت دھیان سے مختلف کرداروں کا مشاہدہ کرنا ( باپ ُخدا ُ ،خداوند یسوع مسیح  ،روح
القدس اور فرشتے وغیرہ وغیرہ۔) اُن کی آپس میں گفتگو اور بعد میں ہونے واال عمل کے متعلق؛ اورقطعی
مشاہدہ اور یہ تمام روح القدس کی راہنمائی میں۔
3

6
اِس کے بعد

اِس کے بعد

اِس کے بعد

اِس کے بعد

اِس کے بعد

16 17 18 19 20 21 22
1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-27 1-21

8 9 10 11 12 13 14 15

7

6

اِس کے بعد

7

5

4

2
5

4

1
3

2

1

1-20 1-29 1-221-11 1-14 1-17 1-17 1-13 1-21 1-11 1-19 1-17 1-18 1-20 1-8

اگلے صفحہ پر واقعات کا تسلسل ایک ڈایا گرام میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں :تقسیم نمبر1
(چیزیں جو ہیں)اور پھر تقسیم نمبر 2سات کے ذریعے سے(بعد میں اور مستقبل میں کیا ہو گا)۔

واقعات کا تاریخی تسلسل
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تیسری تقسیم سے چھوٹی کتاب میں تاریخی واقعات لکھے گئے۔ جو خُدا نے یسوع مسیح کو دیے۔ جس نے یوحنا کو دینے کے لیے
اپنے فرشتے کو دیے۔ حقیقت کی طرف توجہ دالنے کے لیے یہ حکم ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ایک چھوٹی کتاب جو سات
ُمہروں سے ُمہر بند کر دی گئی ہے۔ اور یہ کتاب اُس وقت تک نہیں دیکھی جا سکتی جب تک ُمہروں کا کھوال نہ جائے !کُھلی
چھوٹی کتاب (جس میں مضمون) یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ،جب اِس کے ساتھ دُنیا کے واقعات کو ترتیب دی
جاتی ہے تو اُس چھوٹی کتاب میں مزید کوئی دیر نہیں ہو گی۔
تقسیم نمبر 1

تقسیم نمبر 3

تقسیم نمبر 2
اِس کے بعد

اِس کے بعد

تقسیم نمبر 5

تقسیم نمبر 4
اِس کے بعد

اِس کے بعد

تقسیم نمبر 7

تقسیم نمبر 6
اِس کے بعد

اِس کے بعد
شُہداء

 7پیالے فرشتے

بابل کا گِر پڑنا:

آسمان میں خوشی

دیکھی گئیں

کُھلتا ہے۔

کونوں پر فرشتے

 3انتباہ کرنے والے فرشتے:

عورت ایک قرمزی

عظیم بابل

مجدون میں

 95/96اے ڈی

اِس کے بعد

ُمہر کے ساتھ فرشتہ

خُدا کا خوف ۔ ۔ ۔

حیوان پر بیٹھی ہے

کی عدالت

مجمع

چیزیں جو

زمین کے چاروں

آسمان میں دروازہ

پتمُس

الئق برّ ہ

 144000پر ُمہر کی گئی

بابل کو گِرنا ۔ ۔ ۔

راز،

کی تفصیل

عظیم ضیافت

جالل دیا گیا

کتاب کھولتا ہے۔

 7نرسنگے فرشتے

اگر کوئی

عظیم بابل

 5واں پیالہ

دوسری آمد

بھونچال

پوجا کرتا ہے ۔ ۔ ۔

فصل پک گئی ہے

فصل کی کٹائی

کلیسیاؤں کو

ُ 7مہروں کو

پہلے  4نرسنگے

مبارک ہیں وہ جو

پیالے کے قہر

حوض

خطوط

برّ ہ کھولتا ہے

شور

خُداوند میں مرتے ہیں

 7پیالے فرشتے

یروشیلم

تنبہیہ

حیوان سمُندر سے باہر

اپنے پیالے

یروشیلم کی جنگ

 5واں اور  6واں نرسنگا

حیوان زمین سے باہر

ا ُنڈیلتے ہیں

(حیوان اور جھوٹا

ابن آدم
ِ
ہدایات

سُمرنہ

یسوع مسیح کا

پر ُگمن

مکاشفہ

تھواتیرا

فرشتے اور

سردیس

چھوٹی کتاب

فلدلفیہ

خُداوند یسوع مسیح

لودیکیہ

گواہی دیتے ہیں۔

چھوٹی کتاب کھولی گئی

اِفسس

 3نشان آسمان پر

شور

حیوان پر

نبی آگ کی جھیل میں)

ہیکل

فتح

شیطان  1000سال

 2گواہ

کے لیے باندھا گیا

 2گواہ مارے گئے

عدالت کو اجر

 2گواہ آسمان پر

شیطان چھوڑا جاتا ہے_
آخری جنگ

ا ُٹھائے گئے
عظیم بھونچال

شیطان زندہ آگ کی جھیل

آسمان پر جنگ

میں ڈاال جاتا ہے۔

شیطان زمین پر پھینکا گیا

عظیم سفید تخت

 144000خرید لیے گئے

عدالت

 7واں نرسنگا شور

دُلہن،
برّ ے کی بیوی
برّ ے کی شادی کا دِن
نیا یروشیلم
اختتام

دو کے ذریعے
سات کی مربوط خصوصیات
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½ گھنٹے
کی
خاموشی

A
تقسیم نمبر
1

تقسیم نمبر 2
B

تقسیم نمبر
7-3

B
تقسیم نمبر
2

C
تقسیم نمبر
3

تقسیم نمبر
4

تقسیم نمبر
5

تقسیم نمبر
6

تقسیم نمبر
7

مندرجہ ذیل مشاہدات کو تقسیم نمبر  3کے ساتھ مضبوط تعلق:
 7ویں ُمہر کے ُکھلنے کے بعد آسمان پر آدھے گھنٹے کی خاموشی کا ذکر ہے۔ تقسیم نمبر
 3کا اُس وقت تک آغاز نہیں ہوتا جب تک تقسیم نمبر  2مکمل طور پر جاری نہیں ہو جاتی

چھوٹی کتاب جو یسوع مسیح کے مکاشفہ کا تسلسل ہے وسعت میں دیکھا جائے توتقسیم
نمبر  3سے  7میں چھوٹی کتاب بھی شامل ہے۔

C

ماضی

ُمستقبل
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ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا سلسلہ

3

1

2

½  3سال

4

5
6

ساتواں نرسنگا

7

ماضی
ُمسقبل
وقت کو متوازی دور

ڈرائینگ پیمائش میں نہیں
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موازنے کا چارٹ
بائیس ابواب کی سات تقسیمیں
6
اِس کے بعد

اِس کے بعد

اِس کے بعد

اِس کے بعد

16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 13 14 15

9

8

7

1-17 1-13 1-21 1-111-19 1-17 1-18 1-20 1-18 1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-27 1-21

24-1:18

21-1:19
15-1:20
27-1:21
21-1:22

8-1:15
21-1:16
18-1:17

17-1:12
18-1:13
20-1:14

13-1:8
21-1:9
11-1:10
19-1:11

اِس کے بعد

5

4

2
6

5

اِس کے بعد

7

3

4

1
3

2

1

1-20 1-29 1-22 1-11 1-14 1-17

17-1:7

11-1:4
14-1:5
17-1:6

20-1:1
29-1:2
22-1:3
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سات تقسیموں کے تحت دی گئی
آیات کے حوالہ جات
پہلی
19:1-5
14:14-16
14:17-20
19:17-18
11:15-19
19:11-16
19:19-21
20:1-3
20:4-6
20:7-9
20:10-15
19:6-10
21:1-8
21:9-20
21:21-27
22:1-8
22:9-21
1:4-7

تیسری

دوسری
18:1-10
18:11-24

15:5-8
16:1
16:2-3
16:4-9
16:10-11
16:12-16
16:17-21
17:1-5
17:6-18

چوتھی
7:9-17
14:6-8
14:9-11
14:1213
13:1-18
15:2-4

پانچویں

چھٹی

ساتویں

7:1-3
7:4-8
8:2-4
8:5-6
8:7-9
8:1012
8:13
9:1-11
9:12
9:1321
11:1-2
11:311
11:1214
12:717
14:1-5

4:1-11
5:1-14
6:1-17
8:1
12:1-6
15:1
1:1-3
10:1-4
10:5-6
10:7-8
10:9
10:10
10:11

1:9-11
1:12-16
1:17-18
1:20
1:19
2:1-6
2:7b-7a
2:8-10
2:11b-11a
2:12-16
2:17b-17a
2:18-25
2:26-28
2:29
3:1-4
3:5
3:6
3:7-11
3:12
3:13
3:14-20
3:21
3:22
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یوحنّا کا مح ِل وقوع

ُخداوند
یسوع مسیح
یوحنّا کے
پاس نیچے
آتے ہیں۔

پت ُمس
95/96
اے ڈی

تخت کا
کمرہ
اور
چھوٹی کتاب

یسوع مسیح
اور
یوحنّا
آسمان میں

برہ
الئق ّ
کتاب
کو لیتا
ہے،

ُمہروں
کا
کھوال جانا

یوحنّا
نیچے
اسرائیل
میں

تین
آسمانی
نشانات

مکاشفہ
کا
ماخذ

فرشتہ یوحنّا کو
چھوٹی کتاب دیتا
ہے اور یوحنّا
نبوت کے بارے
میں بتاتا ہے

چھوٹی کتاب
کی نبوت
کلیسیاؤں
کے لیے

جغرافیائی ترتیب
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ایک خالصہ
سات تقسیموں میں ممکنہ جغرافیائی عالقے
مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل َ۔ ۔ ۔

تاریخ
تقسیم نمبر 1

تقسیم نمبر 2

پت ُمس
(چھوٹاایشیاء)  1/4رومی
سلطنت
فریجیاء
مائسیاء
ساریاہ
لِڈیاہ

تقسیم نمبر 3

تقسیم نمبر 4

تقسیم نمبر 5

تقسیم نمبر 6

اسرائیل

حیوان کی
Aدس
سلطنت

حیوان کی
دس قومی
سلطنت

روم کا
ویٹیکن
شہر

تقسیم نمبر7
اسرائیل

ہAمنصوب

مہربانی کر کے اِسے نوٹ کریں ’ :آخری کالم ۔ ۔ ۔ یہ تشریح نہیں ہے ،یہ جیسا کہ ہماری بائبل میں یہ لفظ
بہ لفظ مکاشفہ ہے۔ نہ اِس میں کچھ اضافہ کیا گیا نہ اِس میں سے کچھ گھٹایا گیا۔ تاہم پہلے سے بیان کیے
گئے تسلسل کو درست کیا گیا۔ اِس لیے بائبل کی آخری کتاب اب سمجھی جا سکتی ہے۔
’آخری کالم ۔ ۔ ۔ پندرہ سال کی عرق ریزی کا نقطئہ عروج ہے۔
جغرافیائی ترتیب جو کہ الگ سے منصوبہ ہے جو تقسیموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؛ یہ تصویری پیشکشیں
ہیں جہاں آخری کالم کے ساتھ زمین پر ہونے والے کاموں کو منکشف کیا گیا ہے ۔ ۔ ۔ اِس مالپ سے جیو
الئین مکمل ہو جاتی ہے۔
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اطالع
دی فائنل ورڈ منسٹری تسلیم کرتی ہے کہ ’دی فائنل ورڈ ‘ َچھپا ہوا کام ایک خیراتی اشاعت ہے۔ اور اِس لیے اِسے ایسے
ہی قبول کریں۔ اگرچہ کام خیراتی ہے ،اِس لیے اس کا اختتام ُکھال ہے۔ دوسرے لفظوں میں ،اگر الزمی ہوا تو اصل
اشاعت میں مزید مکاشفہ جوڑا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ امکان اشاعت کو نقصان پہنچانے کا باعث نہیں ہو گا۔

دستبرداری
دی فائنل ورڈ انٹرنیٹ منسٹری یا اِس کا کوئی نمائیندہ کِسی بھی طرح کے انفرادی یا اجتماعی یا ادارے کے ،اِس مواد
سے پیدا ہونے والےاتفاقی یا حادثاتی عمل کا ذمہ دار نہ ہو گا۔

مصنفین کے بارے میں
عالم دین مذہبی تعلیمی اداروں کے ہالوں
عالم دین کی مشترکہ کاوش نہیں ہے۔
یہ اشاعت شُدہ کام بہت سارے بلند پایہ
ِ
ِ
میں تعلیم دیتے ہیں۔ اِس کے برعکس ،مصنفین نے برائے راست روح القدس کی راہنمائی سے کام کیا ہے۔ وہ ُمشکالت
پر قابو پانے والے سکول سے براہ راست آئے ہیں۔ اُن کی زندگی میں شکستگی کا تجربہ؛ اور مکمل طور پر خُداوند
یسوع مسیح کی طرف واپسی۔ اِس لیے ،انہوں نے کسی بھی عقلی کارنامے کا دعوی نہیں کیا۔
مصنفین کو اپنے لیے کِسی صلے کی خواہش نہیں ہے۔ لہذا اُن کی تمنا ہے کہ اُن کا نام کِسی اشاعت پر نہ آئے۔ اِس کی
بجائے وہ ابا ،باپ ،پیارے خُداوند یسوع مسیح اور بیش قیمت روح القدس کے شُکر گزار ہیں جنہوں نے یہ حق اور صلہ
دیا کہ اِس اشاعتی کام کی تخلیق کریں۔

ایپوکلپس فاؤنڈیشن
کیپ آف ُگڈ ہوپ
ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ
ویب سائیٹwww.thefinalword.co.za :
ای میلtfw@thefinalword.co.za :
بائبل -:یہ ’دی اوریجنل کنگ جیمز ورژن‘ سے ماخوذ ہے۔
( تسلیم :دی بائبل کراؤن)
*ایپوکلپس فاؤنڈیشن
’آخری کالم‘ کو جو بھی چاہے استعمال اور کاپی کر سکتا ہے،
جب تک کہ اِس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔

