
A4مثال کے طور پر چھاپنے کے لیے 
دی گئی ہدایات کے مطابق کاٹیں۔

سےپہلے نیچے کی طرف اور پھر سائیڈ کی طرف

اگر ممکن ہو تو کاغذ کاٹنے کی مشین استعمال کریں

اچھا رزلٹ لینے کے لیے تین صفحے اکٹھے کاٹیں۔ 

چوڑا ایم ایم   9 - باندھنے کے لیے. ”3/16

صفحے کا سائز

سیت اَپ اِس طرح سے کرنا

ا ہو جب آپ باندھ لیتے ہیں تو یہ یقین کرلیں کہ آخری چھپ

صفحہ کتاب کا آخر میں کور کر رہا ہے۔

دو شفاف صفحے کاٹیں ایک کتاب کےسامنے کے لیے

اور ایک پیچھے کے لیے 
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1
مضامین کی فہرست

یوحنّا پتمس کے جزیرے میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 1تقسیم نمبر 

سات مہروں کا عذاب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 2تقسیم نمبر 

اسرائیل اور سات نرسنگوں کو عذاب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔3تقسیم نمبر 

حیوان کا نشان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ۔4تقسیم نمبر 

قہر کے سات پیالے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔5تقسیم نمبر 

بابل کا ِگرنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔6تقسیم نمبر 

جیت اور نیا یروشیلم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔7تقسیم نمبر 

تشریحی ترتیب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔تکنیکی تشریح

کے اشارے   ں وگنر

آسمانی سرگرمیاں

زمینی سرگرمیاں

آسمانی اور زمینی سرگرمیاں ساتھ ساتھ 

دوسرا آسمان 

روحانی بیابان

.تمام تقسیموں میں رنگوں کے اشارے مندرجہ ذیل کی طرف اشارہ ہیں
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2

(چیزیں جو دیکھی گئیں ۔ ۔ ۔ )

صبراورادشاہیباورُمِصیبتکییُِسوعاوربھائِیتُمہاراجویُوحنّاَمیں

کےدینےواہیگنِسبتکییُِسوعاورکالمکےُخداہُوںشِریکتُمہارامیں

آگیامیںُروحِدنکےُخداوندکہہے۔کہالتاجوپتُمستھامںٹاپُواُسباِعث

اورالفامیں۔ُسنیآوازبڑیایکیہسیکینرِسنگےِپیچھےاپنےاور

ِلکھںمیِکتابکواُسہےدیکھتاتُوُکچھجواور،ہوںانتہاوابتدااومیگا

پِرگُمناورُمرنہساوراِفُِسسیعنیدےبھیجپاسکےکِلیسیأوںساتوںکر

9:1-11میں۔لَوِدیکیہاورفِلِدلفیہاورسرِدیساورتُھواتِیرہاور

ُخدا کا ُمقدّس بیٹا     

ہدایت    3

اُساورپڑاِگرساُمردہمیںپأوںکےاُستودیکھااُسےنےَمیںجب

اوراّولںَمیکر۔نہَخوفکہرکّھاہاتھدہنااپناپرُمجھکرکہہیہنے

اورگاہُوںرِزندہابدُاآلباد!دیکھاورتھاگیامرَمیںہُوں۔ِزندہاورآِخر۔

ساتاُنیعنی17:1-18۔ہیںپاسمیرےُکنِجیاںکیارواحعالمِ اورَموت

اُناورتھادیکھامیںہاتھدہنےمیرےنےتُوِجنِہیںبھیدکاِستاروں

کےیأوںکِلیسساتتوِستارےساتوہکا۔چراغدانوںساتھکےسونے

جوسپ20:1ہیں۔کِلیسیائیںساتچراغدانساتوہاورہیںفِرشتے

اُنہیںلیواہونےبعدکےاِنجواورہیںجواوردیکِھیںنےتُوباتیں

19:1لے۔ِلکھکوسب

‘‘ِلکھکی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ اِفُِسس ’’ 

جو اپنے دہنے ہاتھ میں ساتوں ِستارے ِلئے ہُوئے ہے اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پِھرتا ہے وہ 

فرماتا ہے کہ۔یہ  1:2
جواورسکتانِہیںھدیککوبدوںتُوکہبھییہاورہُوںجانتاتوصبرتیرااورُمشقّتتیریاورکامتیرےمیں
میرےاورہےکرتاصبرتُواور۔پایاجُھوٹاکرآزماکواُننےتُونِہیںہیںاورہیںکہتےَرُسولکوآپاپنے
سیہلیپاپنینےتُوکہہےِشکایتیہسےتُجھکوُمجھمگر۔نیہںتھکااُٹھاتےاُٹھاتےُمِصیبتخاِطرکینام

تُواگراورکرکامطرحکیپہلےکےکرتَوبہاورہےِگراسےکہاںتُوکہکرخیالَپس۔دیچھوڑمحبّت
باتیہمیںتُجھالبتّہگادُوںہٹاسےجگہکیاُسکوچراغدانتیرےکرآپاستیرےَمیںتوگاکرےنہتَوبہ
2:2-6ہُوں۔رکھتانفرتبھیَمیںسےِجنہےرکھتانفرتسےکاموںکےنِیُکلَیّوںتُوکہہےتو

گا۔وںجو غاِلب آئے َمیں اُسے اُس ِزندگی کے دَرخت میں سے جو ُخدا کے فِردَوس میں ہے پَھل کھانے کو دُ 

7:2بی

اے7:2۔ ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا ہے

(   چیزیں جو دیکھی گئیں ۔ ۔ ۔ )کلیسیاؤں کوخطوط 

( م 95/96)پتمس 

نے ُمجھ َمیں نے اُس آواز دینے والے کو دیکھنے کے ِلئے ُمنہ پھیرا ِجس

اور اُن چراغدانوں سے کہا تھا اور پِھر کر سونے کے سات چراغدان دیکھے۔

اور کے بِیچ میں آدمزاد سا ایک َشخص دیکھا جو پأوں تک کا جامہ پہنے

ہ اُس کا سر اور پال سفید اُون بلکسونے کا ِسینہ بند ِسینہ پر باندھے ہُوئے تھا۔

اور ند تِھیں۔برف کی مانِند سفید تھے اور اُس کی آنکھیں آگ کے ُشعلہ کی مانِ 

ایا گیا ہو اور اُس اُس کے پأوں اُس خاِلص پِیتل کے سے تھے جو بھٹّی میں تپ

اور اُس کے دہنے ہاتھ میں ساتھ ِستارےکی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔

اور اُس کا تھے اور اُس کے ُمنہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نِکلتی تھی

12:1-16چِہرہ اَیسا چمکتا تھا َجیسے تیزی کے وقت آفتاب۔



سُمرنہ کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ 

8:2۔ ۔۔جو اّول و آِخر ہے اور جو مر گیا تھا اور ِزندہ ۂُوا وہ یہ فرماتا ہے کہ

اورہیںکہتےُہودییکوآپاپنےجواور(ہےدَولتمندتُومگر)ہُوںجانتاکوغِریبیاورُمِصیبتتیریَمیں

اُنگےہوںسہنےتُجھےدُکھجو۔ہُوںجانتابھیکوطعنلعنکےاُنہیںجماعتکیَشیطانبلکہنِہیںہیں

دساورہوآزمایشتُمہاریتاکہہےکوڈالنےمیںَقیدکوبعضسےمیںتُمِابِلیسدیکھوکر۔نہَخوفسے

10,9:2گا۔وںدُ تاجکاِزندگیتُجھےَمیںتورہوفاداربھیتکدینےجانگے۔اُٹھاؤ ُمِصیبتتکِدن

بی 11:2 غاِلب آئے اُس کو دُوسری َموت سے نُقصان نہ پُہنچے گا۔جو 

اے11:2ہے۔ ۔ ۔ فرماتاِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا 
___________________________________________________________________

4

پِرگُمن کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ 

12:2۔ ۔ ِجس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ۔

ِجناورہےرہتاائِمقپرناممیرےاورہےرکھتاُسُکونتمیںگاہتختکیَشیطانتُوکہہُوںجانتاتویہَمیں

نےتُوبھیمیںِدنوںاُنہےرہتاَشیطانجہاںتھاۂُواقتلجگہاُسمیںتُمانِتپاسشِہیدوفادارمیرامیںِدنوں

تیرےکہےِلئِاسہے۔ِشکایتسےتُجھکیباتوںچندُمجھےلیِکنِکیا۔نِہیںِانکارسےرکھنےاِیمانپرُمجھ

والیکِھالنےھوکرٹسامنےکےاِسرائیلبنیکوبلقنےِجسہیںوالےماننےتعِلیمکیبلعاملوگبعضہاں

ہاںتیرےُچنانچہ۔کریںحرامکاریاورکھائیںقُربانیاںکیبُتوںوہکہیہیعنیدیتعِلیمکیرکھنےِچیز

آجلدپاستیرےَمیںتونِہیںکر۔تَوبہَپسہیں۔والےماننےکےتعِلیمکیِنیُکلَّیونطرحاِسیلوگبعضبھی

13:2-16گا۔لُڑوںساتھکےاُنسےتلوارکیُمنہاپنےکر

نیا نام جو غاِلب آئے َمیں اُسے پوِشیدہ من میں سے دُوں گا اور ایک سفید پتّھر دُوں گا۔ اُس پتّھر پر ایک

ِلکھا ۂُوا ہو گا ِجسے اُس کے پانے والے کے ِسوا کوئی نہ جانے گا۔17:2بی

17:2اے ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا ہے۔

تُھواتِیرہ کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ 

18:2کہ۔رماتا ہے ُخدا کا بَیٹا ِجس کی آنکھیں آگ کے شعُلہ کی مانِند اور پأوں پِیتل کی مانِند ہیں یہ ف

کامپِچھلےرےتیکہبھییہاورہُوںجانتاتوکوصبراورِخدمتاورِایماناورمحّبتاورکاموںتیرےَمیں

ہےِدیارہنےکوِایزِبلَعورتاُسنےتُوکہہےِشکایتیہسےتُجھُمجھےپر۔ہیںِزیادہسےکاموںپہلے

تعِلیمکیکھانےںقُربانیاکیبُتوںاورکرنےحرامکاریکوبندوںمیرےاورہےکہتینِبیّہکوآپاپنےجو

کرنابہتَوسےحرامکاریاپنیوہمگردیُمہلتکیکرنےتَوبہکواُسنےَمیں۔ہےکرتیُگمراہکردے

کاموںسےکےساُ اگرہیںکرتےِزناساتھکےاُسجواورہُوںڈالتاپربِسترکواُسَمیںدیکھچاہتی۔نِہیں

اورگاماُروںسےجانکوفرزندوںکےاُساور۔ہُوںپھنساتامیںُمِصیبتبڑیکواُنتوکریںنہتَوبہسے

ایکہرسےمیںمتُ َمیںاورہُوںہیَمیںواالچانچنےکاِدلوںاورُگردوںکہہوگامعلُومکوکِلیسیأوںسب

مانتےنِہیںوکتعِلیماُسجوسےلوگوںباقیکےتُھواِتیرہتُممگر۔گادُوںبدلہُمواِفقکےکاموںکےاُسکو

نہبوجھاَورپرتُمہکہُوںکہتایہہوناواقِفہیںکہتےباتیںگہریکیَشیطانلوگِجنِہیںسےباتوںاُناور

19:2-25رہو۔تھامےکواُستکآنےمیرےہےپاستُمہارےجوالبتّہ۔گاڈالُوں

اور ۔ار دُوں گاغاِلب آئے اور جو میرے کاموں کے ُموافِق آِخر تک عمل کرے َمیں اُسے قَوموں پر اِختیّ جو 

ے ہیں۔ وہ لوہے کے عصا سے اُن پر ُحُکومت کرے گا۔ ِجس طرح کہ ُکمہار کے برتن چکنا ُچور ہو جات

26:2-28گا۔اور َمیں اُسے ُصبح کا ِستارہ دُوں ۔ُچنانچہ َمیں نے بھی اَیسا اِختیّار اپنے باپ سے پایا ہے

 29:2ہے۔ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا 

5



6
سرِدیس کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ

1:3…ہےِجس کے پاس ُخدا کی سات ُروحیں ہیں اور سات ِستارے ہیں وہ یہ فرماتا 
ہیںباقیجوکوِچیزوںاُناوررہجاگتاُمردہہےاورہےکہالتاِزندہتُوکہہُوںجانتاکوکاموںتیرےَمیں
نِہیںپُورانزِدیکےکُخدااپنےکوکامِکسیتیرےنےَمیںِکیُونکہکرمضبُوطتِھیںکوِمٹنےجواور
جاگتاتُواگراورکروبہتَ اوررہقاِئمپراُساورتھیُسنیاورپائیتعِلیمطرحِکسنےتُوکہکریادَپس۔پایا
پُڑوںآپرتُجھوقتِکسکہہوگانہمعلُومہرِگزتُجھےاورگاجأوںآطرحکیچورَمیںتوگارہےنہ
سفیدوہکی۔نِہیںدہآلُوپوشاکاپنینےِجنہوںہیںَشخصاَیسےسےتھوڑےہاںتیرےمیںسرِدیسالبتّہ۔گا

2:3-4ہیں۔الئِقاِسوہِکیُونکہگےکریںَسیرساتھمیرےہُوئےپہنےپوشاک

ات سے ہرِگز نہ جو غاِلب آئے اُسے اِسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور َمیں اُس کا نام ِکتاِب حی

 5:3گا۔کاٹُوں گا بلکہ اپنے باپ اور اُس کے فِرشتوں کے سامنے اُس کے نام کا اِقرار کُروں 

 6:3ہے۔ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا 

فِلِدلفیہ کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ

د نِہیں کرتا اور جو قُدُّوس اور برحق ہے اور دأود کی ُکنجی رکھتا ہے ِجس کے کھولے ہُوئے کو کوئی بن

7:3۔ ۔ ۔ کہبند ِکئے ہُوئے کو کوئی کھولتا نِہیں وہ یہ فرماتا ہے 
بنداُسےیکوئہے۔رکّھاکھولدروازہایکسامنےتیرےنےَمیںدیکھ)ہُوںجانتاکوکاموںتیرےَمیں
ِانکارکانامےمیراورہےِکیاعملپرکالممیرےنےتُواورہےزورساتھوڑامیںتُجھکہ(سکتاکرنِہیں
کہتےیُہودیوکآپاپنےجوگادُوںکرمیںقابُوتیرےکووالوںجماعتاُنکےَشیطانَمیںدیکھ۔ِکیانِہیں
گےکریںِسجدہمیںںپاؤ تیرےکرآوہکہگاکُروںاَیساَمیںدیکھہیں۔بولتےجُھوٹبلکہنِہیںہیںاورہیں
ِلئےِاسہےِکیاعملپرکالمکےصبرمیرےنےتُوُچونکہ۔ہےمحبّتسےتُجھُمجھےکہگےجانیںاور
تمامِلئےےکآزمانےکےوالوںرہنےکےزِمینجوگاکُروںِحفاظتتیریوقتاُسکےآزمایشبھیَمیں
نہتاجراتیکوئیتاکہرہتھامےاُسےہےپاستیرےُکچھجوہُوں۔واالآنےجلدَمیں۔ہےواالآنےپردُنیا

8:3-11لے۔چِھین

اہِر نہ نِکلے گا اور جو غاِلب آئے َمیں اُسے اپنے ُخدا کے َمقِدس میں ایک ُستُون بنأوں گا۔ وہ پِھر کبھی ب

ے پاس سے َمیں اپنے ُخدا کا نام اور اپنے ُخدا کے شہر یعنی اُس نئے یروشِلیم کا نام جو میرے ُخدا ک

 12:3گا۔آسمان سے اُترنے واال ہے اور اپنا نیا نام اُس پر ِلکُھوں 

 13:3ہے۔ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا 

لَوِدیکیہ کی کِلیسیا کے فِرشتہ کو یہ ِلکھ

 14:3۔ ۔ ۔ ہےجو آِمین اور َسّچا اور برحق گواہ اور ُخدا کی ِخلقَت کا مبدا ہے وہ یہ فرماتا 

تونہتُوُچونکہپَس۔ہوتاگرمیاسردتُوکہکاشگرم۔نہہےسردتُونہکہہُوںجانتاکوکاموںتیرےَمیں

تُوُچونکہاور۔ہُوںوکپھینکنےِنکالسےُمنہاپنےتُجھےَمیںِلئےِاسہےگرمِنیمبلکہسردنہہےگرم

تُوکہجانتاِہیںنیہاورنِہیںمحتاجکاِچیزِکسیاورہُوںگیابنمالداراورہُوںدَولتمندَمیںکہہےکہتا

میںگآسےُمجھکہہُوںدیتاصالحتُجھےَمیںِلئےِاس۔ہےننگااوراَندھااورغِریباورخواراورکمبخت

ظاہِرکےپنننگےرکپہناُسےتُوتاکہلےپوشاکسفیداورجائےہودَولتمندتاکہلےخِریدسوناۂُواتپایا

ِجنِجنَمیں۔جائےوہِبیناتُوتاکہلےُسرمہِلئےکےلگانےمیںآنکھوںاوراُٹھائےنہشرِمندگیکیہونے

پردروازہَمیںدیکھ۔کرتَوبہاورہوسرگرمَپسہُوں۔کرتاتنِبیہاورمالمتکوسباُنہُوںرکھتاعِزیزکو

اُسکرجااَندراسپکےاُسَمیںتوگاکھولےدروازہکرُسنآوازمیریکوئیاگرہُوں۔کھٹکھٹاتاۂُواکھڑا

15:3-20۔ساتھمیرےوہاورگاکھأوںکھاناساتھکے

نے باپ کے ساتھ غاِلب آئے َمیں اُسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بِٹھأوں گا ِجس طرح َمیں غاِلب آ کر اپجو 

 21:3۔اُس کے تخت پر بَیٹھ گیا

 22:3ہے۔ِجس کے کان ہوں وہ ُسنے کہ ُروح کِلیسیأوں سے کیا فرماتا 
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دروازے کا ُکھلنا  
اورہےۂُواکُھالدروازہایکمیںآسمانکہہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںجوبعدکےباتوںنِِ ا

یہاںکہہےفرماتاہیوُ تھاُسناکرتےباتیںساتھاپنےسےآوازسیکینرِسنگےپیشترنےَمیںکوِجس

1:4ہے۔ضُرورہونابعدکےباتوںاِنکاِجنگاِدکھأوںباتیںوہتُجھےَمیںجا۔آاُوپر

آسمانہکہُوںدیکھتاکیااورآگیامیںُروحَمیںفورا  

یٹھابَ کوئیپرتختاُساورہےرکّھاتختایکپر

عِقیقاوریشبسنگِ وہہےَبیٹھاپراُسجواورہے۔

سیکیدُزُمرّ ِگردکےتختاُساورہےہوتامعلُومسا

ِگردکےتختاُساورہے۔ہوتیمعلُومدُھنکایک

سفیدبُُزرگَچوِبیسپرتختوںاُناورہیںتختَچوِبیس

پرروںسکےاُناورہیںَبیٹھےہُوئےپہنےپوشاک

اوربِجِلیاںسےمیںتختاُساورہیں۔تاجکےسونے

ےکتختاُساورہیںہوتیَپیداگرجیںاورآوازیں

کیُخدایہہیں۔رہےجلِچراغساتکےآگسامنے

یشہشِ گویاسامنےکےتختاُساورہیں۔ُروحیںسات

اورمیںِبیچےکتختاورہےماِنندکیبِلَّورَسَمندَرکا

آگےکےِجنہیںجاندارچارِگردِگرداکےتخت

2:4-6ہیں۔آنکھیںہیآنکھیںپِیچھے

اِس کے بعد  (چیزیں جو اِس کے بعد ہوئیں)

اورکھولنےکوتابکِ اِسَکونکہدیکھاکرتےُمنادییہسےآوازبُلندکوفِرشتہزورآورایکنےَمیںپِھر

کوِکتاباُسِنیچےکےزِمینیاپرزِمینیاپرآسمانَشخصکوئیاورہے؟الِئقکےتوڑنےُمہریںکیاُس

ابِکتاُسکوئیکہلگارونےزارزارپرباتاِسَمیںاورنِکال۔نہقاِبلکےکرنےنظرپراُسیاکھولنے

تمَ کہکہاسےُمجھنےایکسےمیںبُُزرگوںاُنتبنِکال۔نہالِئقکےکرنےنظرپراُسیاکھولنےکو

کھولنےکوہروںمُ ساتوںکیاُساورِکتاباُسہےاصلکیدأودجوببروہکاقِبیلہکےیُہوداہدیکھ۔رو۔

1:5-5آیا۔غاِلبِلئےکے

ہےساکانساناِ چِہرہکاجاندارتِیسرےاورمانِندکیبچھڑےجانداردُوسرااورہےماِنندکیببرجاندارپہال

چاروںاورہیںپرچھچھکےجانداروںچاروںاِناورہےماِنندکیُعقابہُوئےاُڑتےجاندارَچوتھااور

کہہیںرہتےکہتےیہِلئےآرامبغَیرِدنراتاورہیںآنکھیںہیآنکھیںاَندراورطرف

ہے۔واالآنےجواورہےجواورتھاجوُمطلَققاِدرِ ُخداُخداوندقُدُّوس۔قُدُّوس۔قُدُّوس۔

ِزندہابدُاآلباداورہےبَیٹھاپرتختجوگےکریںُشکرُگذاریاورِعّزتاورتمِجیدکیاُسجانداروہجباور

کریںِسجدہکواُساورگےپڑیںِگرہےَبیٹھاپرتختجوسامنےکےاُسبُُزرگَچوِبیسوہتوگا۔رہے

ہ۔کگےدیںڈالسامنےکےتختاُسہُوئےکہتےیہتاجاپنےاورگارہےِزندہابدُاآلبادجوگے

َپیداِچیزیںسبنےیہتُوِکیُونکہہےالِئقکےقُدرتاورِعّزتاورتمِجیدہیتُوُخدااورُخداوندہمارےاَے

7:4-11ہُوئیں۔پَیدااورتِھیںسےمرضیہیتیریوہاورِکیں

9

الئق بّرہ جو چھوٹے طومار کو کھولتا ہے۔   
ِلکھیسےباہِروراسےاَندرجودیکھیِکتابایکمیںہاتھدہنےکےاُسنےَمیںتھاَبیٹھاپرتختجواور

تھا۔گیاِکیابندکرلگاُمہریںساتاُسےاورتھیہُوئی
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کےوںبُُزرگاُناورجانداروںچاروںاورتختاُسنےَمیںاور

ساتھکےساُ دیکھا۔کھڑابّرہایکۂُواِکیاِذبحگویامیںِبیچ

جوہیںیںُروحساتوںکیُخدایہتِھیں۔آنکھیںساتاورِسینگ

ےبَیٹھپرتختکرآنےاُسہیں۔گئیبھیجیپرزِمینرویتمام

ِکتابنےاُسجبِلیا۔لےکوِکتاباُسسےہاتھدہنےکےہُوئے

کےہبرّ اُسبُُزرگَچوِبیساورجاندارچاروںوہتولیلے

ےسُعوداوربربطمیںہاتھکےایکہراورپڑےِگرسامنے

عائیںدُ کیُمقدّسوںیہتھے۔پیالےکےسونےہُوئےبھرے

لینےکوبِکتااِسہیتُوکہلگےگانےِگیتنیایہوہاورہیں۔

ِذبحنےوتُ ِکیُونکہہےالِئقکےکھولنےُمہریںکیاُساور

اورتاُمّ اورزباناہلِ اورقِبیلہایکہرسےُخوناپنےہوکر

کواُناورِلیا۔خِریدکولوگوںواسطےکےُخداسےمیںقَوم

زِمینہواورِدیابناکاہِناوربادشاہیایکِلئےکےُخداہمارے

ہیں۔کرتےبادشاہیپر

کیفِرشتوںےسبُہتِگردِگرداکےبُُزرگوںاورجانداروںاُناورتختاُستوکینِگاہنےَمیںجباور

ہیہبرّ ۂُواِکیاِذبحکہتھےکہتےسےآوازبُلندوہاورتھا۔کروڑوںاورالکھوںُشمارکاِجنُسنیآواز

اورآسماننےَمیںپِھرہے۔الِئقکےحمداورتمِجیداورِعّزتاورطاقتاورِحکمتاوردَولتاورقُدرت

کہتےیہہیںمیںاُنجوکوِچیزوںسبیعنیکومخلُوقاتسبکیَسَمندَراورکینِیچےکےزِمیناورزِمین

اوررہے۔اآلبادابدُ سلطنتاورتمِجیداورِعّزتاورحمدکیبّرہاورکیاُسہےبَیٹھاپرتختجوکہُسنا

6:5-14ِکیا۔ِسجدہکرِگرنےبُُزرگوںاورکہاآِمیننےجانداروںچاروں

Aپہلی ُمہ کھولی گئی۔ر 
کوایکسےمیںُمہروںساتاُننےبّرہکہدیکھانےَمیںپِھر

ہیسیکیگرجکیایکسےمیںجانداروںچاروںاُناورکھوال

آ۔کہُسنیآواز

ہےگھوڑاسفیدایککہہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںاور

وہاورگیااِدیتاجایکاُسےہے۔ہُوئےِلئےکمانسوارکااُساور

1:6-2کرے۔فتحبھیاَورتاکہنِکالۂُواکرتافتح
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دوسری ُمہر کھولی گئی

جانداردُوسرےنےَمیںتوکھولیُمہردُوسرینےاُسجباور

آ۔کہُسناکہتےیہکو

سوارکےاُستھا۔اللرنگکاِجسنِکالگھوڑااورایکپِھر

لوگتاکہلےااُٹھُصلحسےپرزِمینکہگیاِدیااِختیّاریہکو

دیتلواربڑیایکاُسےاورکریںقتلکودُوسرےایک

3:6-4گئی۔



تیسری ُمہر کھولی گئی۔
کوجاندارِتیسرےنےَمیںتوکھولیُمہرتِیسرینےاُسجباور

آکہُسناکہتےیہ

اورہےھوڑاگکاالایککہہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںاور

ہے۔تراُزوایکمیںہاتھکےسوارکےاُس

آتیوازآیہسےمیںِبیچکےجانداروںچاروںاُنگویانےَمیںاور

اورسیرِتینکےِدینارَجواوربھرسیرکےِدینارگیُہوںکہُسنی

5:6-6کر۔نہنُقصانکاَمےاورتیل
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چوتھی ُمہر کھولی گئی۔
کوندارجاچَوتھےنےَمیںتوکھولیُمہرَچوتھینےاُسجباور

آ۔کہُسناکہتےیہ

ہےھوڑاگسازردایککہہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںاور

چھےِپیکےاُسارواحعالمِ اورہےَموتنامکاسوارکےاُساور

تلوارکہگیایادِ اِختیّاریہپرزِمینَچوتھائیکواِناورہےِپیچھے

ریں۔کہالککولوگوںسےدِرندوںکےزِمیناوروبااورکالاور

8-7:6

پانچویں ُمہر کھولی گئی۔

اُنِنیچےےکگاہقُرباننےَمیںتوکھولیُمہرپانچِویںنےاُسجباور
قائِمرپگواہیاورسےسببکےکالمکےُخداجودیکِھیںُروحیںکی

بوِلیںکرِچاّل سےآوازبڑیوہاورتھے۔گئےمارےباِعثکےرہنے
اورگارےکنہِانصافتککبتُو!برحقوقُدُّوساَے!ماِلکاَےکہ

میںاُناورگا؟لےنہبدلہکاُخونہمارےسےوالوںرہنےکےزِمین
ُمدّتھوڑیتاَورکہگیاکہاسےاُناورگیاِدیاجامہسفیدکوایکہرسے
نہپُوراُشماربھیکابھاِئیوںاورِخدمتہمتُمہارےکہتکجبکروآرام
9:6-11ہیں۔والےہونےقتلطرحتُمہارےجوہولے

13

چھٹی ُمہر کھولی گئی۔ 
ایکہکدیکھانےَمیںتوکھولیُمہرچھٹّینےاُسجبورا

چانداراساورکاالماِنندکیکّملُسورجاورآیابَھونچالبڑا
رگِ پرزِمینطرحِاسِستارےکےآسماناورگیا۔ہوساُخون
دَرختکےِانِجیرکرہِلسےآندھیکیزورطرحِجسپڑے
سرکطرحاِسآسماناورہیں۔پڑتےِگرپَھلکّچےسےمیں
ایکہراورہےجاتاسرکسےلپیٹنےمکتُوبطرحِجسگیا
اوربادشاہکےزِمیناورگیا۔ٹلسےجگہاپنیٹاپُواورپہاڑ
المغُ تماماورزورآوراورمالداراورَسردارفَوجیاوراِمیر
اورچِھپے۔جامیںچٹانوںاورغاروںکےپہاڑوںآزاداور

راوپڑوِگرپرہمکہلگےکہنےسےچٹانوںاورپہاڑوں
کےہبرّ اورہےۂُوابَیٹھاپرتختجونظرکیاُسہمیں

آیمعظِ روزِ کاغضبکےاُنِکیُونکہلو۔چِھپاسےغضب
12:6-17ہے؟سکتاٹھہرَکوناَبپُہنچا۔



تو جب اُس نے ساتِویں ُمہر کھولی 

آسمانقِریبکےگھنٹےآدھ

1:8رہی۔خاموشیمیں

14
ساتویں ُمہر کھولی گئی۔

آسمان میں ایک بڑا نشان

آئینظرتَعورایکیعنیِدیاِدکھائینِشانبڑاایکپرآسمانپِھر

یچےنِ کےپأوںکےاُسچانداورتھیہُوئےاوڑھےکوآفتابجو

دردِ اورتھیحاِملہوہپر۔سرکےاُستاجکاِستاروںبارہاورتھا

1:12-2تھی۔میںتکِلیفکیجننےبّچہاورتھیچالتیمیںِزہ

آسمان پر ایک اور نشان

اژدہا۔اللڑابایکیعنیِدیاِدکھائیپرآسماننِشاناَورایکپِھر

ساترپسروںکےاُساورتھےِسینگدساورسرساتکےاُس

زِمینرککھینچِستارےِتہائیکےآسماننےدُمکیاُساورتاج۔

وجۂُواکھڑاجاآگےکےَعورتاُساژدہاوہاورِدئےڈالپر

لنِگکوبّچےکےاُستوجنےوہجبتاکہتھیکوجننے

سبسےعصاکےلوہےجولڑکاوہیعنیجنیَبیٹاوہاورجائے۔

اُساوراُخدیکایکبّچہکااُساورگاکرےُحُکومتپرقَوموں

کوِبیاباناُسَعورتوہاورگیا۔ِدیاپُہنچاتکپاسکےتختکے

تیّارہجگایکِلئےکےاُسسےطرفکیُخداجہاںگئیبھاگ

کیاُستکِدنساٹھَسودوہزارایکوہاںتاکہتھیگئیکی

3:12-6جائے۔کیپروِرش

15

آسمان پر ایک اور بڑا 

عجیب نشان

ساتعنیینِشانعِجیباوربڑااَورایکپرآسماننےَمیںپِھر

اِنِکیُونکہدیکھےہُوئےِلئےکوآفتوںپِچھلیساتوںفِرشتے

1:15ہے۔گیاہوختمقہرکاُخداپرآفتوں



کا مکاشفہ  یسوع مسیح 

کاِجنِدکھائےباتیںہوکوبندوںاپنےکہۂُواِلئےاِسسےطرفکیُخدااُسےجوُمکاشفہکامِسیحیُِسوع

ِکیا۔ظاہِرپریُوحنّابندہاپنےاُنِہیںمعرفتکیاُسکربھیجکوفِرشتہاپنےنےاُساورہےضُرورہوناجلد

تِھیںدیکھینےاُسجوکیِچیزوںسباُنیعنیکیگواہیکیمِسیحیُِسوعاورکالمکےُخدانےِجس

اُسہےِلکھاںمیاِسُکچھجواوروالےُسننےکےاُساورواالپڑھنےکاِکتابکینُبُّوتاِسدی۔شہادت

1:1-3ہے۔نزِدیکوقتِکیُونکہہیںُمبارکوالےکرنےعملپر

16

فرشتے کے پاس ایک 

ُکھلی چھوٹی کتاب

اُترتےےسآسمانہُوئےاوڑھےبادلکوفِرشتہزورآوراَورایکنےَمیںپِھر

اُساورتھادماِننکیآفتابِچہرہکااُساورتھیدُھنکپرسرکےاُسدیکھا۔

سیچھوٹیایکمیںہاتھکےاُساورمانِند۔کیُستُونوںکےآگپأوںکے

تھی۔ِکتابہُوئیکُھلی

بڑیاَیسیاورر۔پُخشکیبایاںاوررکّھاپرَسَمندَرتوپأوںدہنااپنےنےاُس

ساتیکگرجتوِچاّلیاوہجباورہےدھاڑتاببرَجیسےِچاّلیاسےآواز

نےیںمَ توُچِکیںدےُسنائیآوازیںساتکیگرججباورِدیں۔ُسنائیآوازیں

کیگرجیںباتجوکہُسنیآتیآوازیہسےپرآسماناورِکیااِرادہکاِلکھنے

1:10-4ر۔کنہتحِریراوررکھپوِشیدہکواُنہیںُسنیسےآوازوںساتاِن

اپنانےاُستھاھادیککھڑےپرُخشکیاورَسَمندَرنےَمیںکوفِرشتہِجساور

نےِجساورگارہےِزندہابدُاآلبادجواوراُٹھایا۔طرفکیآسمانہاتھدہنا

اورِچیزیںکیاُوپرکےاُساورزِمیناورِچیزیںکیاَندرکےاُساورآسمان

اَبکہکہاکرکھامقَسکیاُسہیںکیَپیداِچیزیںکیاَندرکےاُساورَسَمندَر

(۔۔۔۔ہے۔جاری)5:10-6ہوگی۔نہدیراَور

مطلبپوِشیدہکااُخدتوہوگاکوپُھونکنےنرِسنگاوہجبمیںزمانہکےدینےآوازکیفِرشتہساتویںبلکہ

7:10۔ہوگاپُوراتھیدیکونبِیوںبندوںاپنےنےاُسجوُموافِقکےُخوشَخبریاُس

جا۔کہکہاہوکربُمخاطِ سےُمجھپِھرنےاُستھاُسنابولتےپرآسماننےَمیںکووالےدینےآوازِجساور

8:10لے۔ےلِکتابہُوئیکُھلیوہہےکھڑاپرُخشکیاورَسَمندَرجوسےمیںہاتھکےفِرشتہاُس

لےکہاسےُمجھنےاُسدے۔دےُمجھےِکتابچھوٹییہکہکہاکرجاپاسکےفِرشتہاُسنےَمیںتب

9:10گی۔لگےِمیٹھیطرحکیشہدمیںُمنہتیرےمگرگیدےکرکڑواتوپیٹتیرایہلے۔کھااِسے

ِمیٹھیطرحکیہدشتومیںُمنہمیرےوہگیا۔کھاکرلےسےہاتھکےفِرشتہاُسِکتابچھوٹیوہَمیںَپس

10:10ہوگیا۔کڑواپیٹمیراتوگیاکھااُسےَمیںجبمگرلگی

کرنانُبُّوترپھِ پربادشاہوںاورزباناہلِ اورقَوموںاوراُّمتوںسیبُہتتُجھےکہگیاکہاسےُمجھاور

11:10ہے۔ضُرور

17

ISRAEL
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زمین کے چار کونوں

پر فرشتے

دیکھے۔ےکھڑفِرشتےچارپرکونوںچاروںکےزِمیننےَمیںبعدکےاِس

ِکسییاندَرَسمَ یازِمینتاکہتھےہُوئےتھامےکوہوأوںچاروںکیزِمینوہ

1:7چلے۔نہہواپردَرخت

ُمہر لیے ہوئے فرشتہ  

ُمہرکیاُخدِزندہکوفِرشتہاَورایکنےَمیںپِھر

کھا۔دیآتےطرفکیاُوپرسےمشِرقہُوئےِلئے

اورینزمِ ِجنِہیںسےفِرشتوںچاروںاُننےاُس

بُلندتھاگیااِدیِاختیّارکاپُہنچانےضررکوَسَمندَر

کےُخدااپنےہمتکجبکہکہا۔کرپُکارسےآواز

َمندَرسَ اورزِمینلیںکرنہُمہرپرماتھےکےبندوں

2:7-3پُہنچانا۔نہضررکودَرختوںاور

ُمہر کی گئیپر  144 000

َچواِلیسالکھایکسےمیںقبِیلوںسبکےاِسرائیلبنیکہُسناُشمارکااُننےَمیںگئیکیُمہرپرِجناور

گئی۔کیُمہرپرہزار

گئی۔کیُمہرپرہزاربارہسےمیںقبِیلہکےیُہوداہ

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےُروبِن

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےجدّ 

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےآشر

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےنفتالی

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےمنّسی

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےشمعُون

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےالوی

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےاِشکار

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےزبُولُون

پر۔ہزاربارہسےمیںقبِیلہکےیُوُسف

4:7-8ئی۔گکیُمہرپرہزاربارہسےمیںقبِیلہکےبِنیِمین

19

نرسنگوں کے ساتھ سات فرشتے
کھڑےسامنےکےُخداجودیکھاکوفِرشتوںساتوںاُننےَمیںاور

فِرشتہاَورایکپِھر(3)گئے۔ِدئےنرِسنگےساتاُنِہیںاورہیںرہتے

اورۂُواھڑاکاُوپرکےگاہقُرباناورآیاہُوئےِلئےسوزُعودکاسونے

اُسساتھکےںدُعاؤ کیُمقدّسوںسبتاکہگیاِدیاُعودسابُہتکواُس

عُوداُساور(4)ہے۔سامنےکےتختجوچڑھائےپرگاہقُربانُسنہری

کےُخدااتھسکےدُعأوںکیُمقدّسوںسےہاتھکےفِرشتہدُھواںکا

2:8-4گیا۔پُہنچسامنے

اسرائیل
(حزقی ایل 2-1:7)
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قُربانمیںاُسکرلےکوسوزُعودنےفِرشتہاور

گرجیںاوردیڈالپرزِمیناوربھریآگکیگاہ

آیا۔ونچالبھَ اورہُوئِیںپَیدابِجِلیاںاورآوازیںاور

5:8

تھےنرِسنگےساتوہپاسکےِجنفِرشتےساتوںوہاور

6:8ہُوئے۔تیّارکوپُھونکنے

آوازیں، گرجیں

بجلیاں اور بھونچال

ساتوں فرشتے پھونکنے کے لیے

تیار ہوئے۔

پہال نرسنگا

پُھونکانرِسنگانےپہلےجباور

گئیڈالیرپزِمیناورہُوئیپَیداآگاوراولےہُوئےِملےُخونتو

ہریمامتاورگئےجلدَرختتِہائیاورگئیجلزِمینتِہائیاور

7:8گئی۔جلگھاس

21

دوسرا نرسنگا

پُھونکانرِسنگانےفِرشتہدُوسرےجباور

اورگیاڈاالمیںَسَمندَرپہاڑبڑاایکۂُواجلتاسےآگگویاتو

مرقاتمخلُوجاندارتِہائیکیَسَمندَراورگیا۔ہوُخونَسَمندَرتِہائی

8:8-9ہوگئے۔تباہجہازتِہائیاورگئی



تیسرا نرسنگا

پُھونکانرِسنگانےفِرشتہتِیسرےجباور

اوروٹاٹُ سےآسمانۂُواجلتاطرحکیمشعلِستارہبڑاایکتو

پڑا۔آپرچشموںکےپانیاوردریأوںتِہائی

دَونےاگنپانیتِہائیاورہےکہالتادَوناناگنامکاِستارےاُس

دِمیآسےبُہتسےجانےہوکڑواپانیاورگیاہوکڑواطرحکی

10:8-11گئے۔مر

22

چوتھا نرسنگا

پُھونکانرِسنگانےفِرشتہَچوتھےجباور

پُہنچا۔دمہصپرِستاروںتِہائیاورچاندتِہائیاورُسورجتِہائیتو

میںِدنتِہائیاورہوگیاتاِریکحّصہتِہائیکااُنکہتکیہاں

12:8بھی۔میںراتتِہائیطرحاِسیاوررہینہروشنی

انتباہ  

اوراُڑتےوکُعقابایکمیںبِیچکےآسمانتوکینِگاہپِھرنےَمیںجباور

کےآوازوںیکنرِسنگوںکےفِرشتوںِتیناُنکہُسناکہتےیہسےآوازبڑی

سوس۔افپروالوںرہنےکےزِمینہےباقیابھیپُھونکناکاِجنسےسبب

13:8افسوسافسوس۔ !
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(پہال افسوس)پانچواں نرسنگا 

یبڑایکسےمیںگڑھےتوکھوالکوگڑھےاتھاہنےاُسجباور

ُسورجےسباِعثکےدُھوئیںکےگڑھےاوراُٹھادُھواںساکابھٹّی

نِکلٹِڈّیاںپرزِمینسےمیںدُھوئیںاُساورگئی۔ہوتاِریکہوااور

ؤوںکےزِمیناُنِہیںاورپِڑیں سےاُناورئی۔گدیطاقتسیکیبِچھُّ

زِمیننِہیںہرمُ کیُخداپرماتھےکےِجنِسواکےآدِمیوںاُنکہگیاکہا

اُنِہیںاورنا۔پُہنچانہضررکودَرختِکسییاہریاولِکسییاگھاسکی

کادینےتاِذیّ کولوگوںتکمِہینےپانچبلکہنِہیںکامارنےسےجان

وبِ َجیسےتھیاَیسیاِذیّتکیاُناورگیاِدیااِختیّار مارنےڈنککےچھُّ

مگرگےڈُھونڈیںَموتآدِمیمیںِدنوںاُنہے۔ہوتیکوآدِمیسے

سےاُنَموتاورگےکریںآرُزوکیمرنےاورگےپائیںنہہرِگز

(۔۔۔ہےجاری)۔گیبھاگے

پُھونکانرِسنگانےفِرشتہپانچویںجبراو

گئی۔دیُکنجییکگڑھےاتھاہاُساوردیکھاۂُواِگرا(فرشتہ)ِستارہایکپرزِمینسےآسماننےَمیںتو



کےاُناورہوںئےگِکئےتیّارِلئےکےلڑائیجوتِھیںسیکیگھوڑوںاُنُصورتیںکیڈّیوںٹِ اُناور

سےکےَعورتوںبالاورتھے۔سےکےآدِمیوںِچہرےکےاُناورتھےتاجکےسونےگویاپرسروں

تھیاَیسیآوازکیپروںکےاُناورتھےبکترسےکےلوہےپاسکےاُنسے۔کےببردانتاورتھے

ؤوںدُمیںکیاُناورہوں۔دَوڑتےمیںلڑائیجوکیگھوڑوںسےبُہتاوررتھوںَجیسے ِھیںتسیکیبِچھُّ

طاقتیکپُہنچانےضررکوآدِمیوںتکمِہینےپانچمیںدُموںکیاُناورتھےبھیڈنکمیںاُناور

.ہےاپُلیونمیںیُونانیاورابدّونمیںِعبرانینامکااُستھا۔بادشاہپراُنفِرشتہکاگڑھےاتھاہتھی۔

11-1:9

۔پہال افسوس تو ہو ُچکا۔ دیکھو اِس کے بعد دو افسوس اَور ہونے والے ہیں 12:9
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(دوسرا افسوس)چھٹا نرسنگا 

پُھونکانرِسنگانےفِرشتہچھٹّےجباور

کےُخداوجسےمیںِسینگوںکےگاہقُربانُسنہریاُسنےَمیںتو

اسپکےِجسسےفِرشتہچھٹّےاُسکہُسنی۔آوازاَیسیہےسامنے

چارجوپاسکےفُراتدریایِ بڑےکہہےرہاکہہکوئیتھانرِسنگا

دے۔کھولاُنِہیںہیںہُوئےبندھےفِرشتے

اورندِ اورگھڑیخاصجوگئےِدئےکھولفِرشتےچاروںوہَپس

ِکئےیّارتکوڈالنےمارکےآدِمیوںتِہائیِلئےکےبرساورمِہینے

نےںَمیتھے۔کروڑِبیسمیںُشمارسوارکےفَوجوںاورتھے۔گئے

اَیسےکےاُناورگھوڑےمیںرویاِاسُمجھےاورُسنا۔ُشمارکااُن

سےکےگندھکاورُسنبُلاورآگبکترکےِجنِدئےِدکھائیسوار

ُمنہکےاُناورتھےسرسےکےببرسرکےگھوڑوںاُناورتھے

(۔۔۔ہےجاری)تھی۔نِکلتیگندھکاوردُھواںاورآگسے

مارےآدِمیتِہائیتھینِکلتیسےُمنہکےاُنجوسےگندھکاوردُھوئیںاورآگاُسیعنیآفتوںِتینوںاِن

سانپوںدُمیںکیاُنکہِلئےاِستھیمیںدُموںکیاُناورُمنہکےاُنطاقتکیگھوڑوںاُنِکیُونکہگئے۔

اِنجونےآدِمیوںباقیاورتھے۔پُہنچاتےضرروہسےہیاُنتھےبھیسرمیںدُموںاورتِھیںماِنندکی

اورچاندیراوسونےاورکیشیاِطینکہکینہتَوبہسےکاموںکےہاتھوںاپنےتھےمرےنہسےآفتوں

سکتیُسننہہیںسکتیدیکھنہجوآتےبازسےکرنےپرستِشکیُمورتوںکیلکڑیاورپتّھراورِپیتل

سےاُنتھیکینےاُنہوںچوریاورحرامکاریاورجادُوگریاورُخونجواورہیں۔سکتیچلنہہیں۔

13:9-21کی۔نہتَوبہ
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ُخدا کا َمقدس

دییلکڑکیناپنےایکماِنندکیعصاُمجھےاور

اورقِدسمَ کےُخداکراُٹھکہکہانےِکسیاورگئی

کوںوالوکرنےِعبادتکےمیںاُساورگاہقُربان

اِرجخہےباہِرکےَمقِدسجوکوصحناُساورناپ۔

کوموںَغیرقَووہِکیُونکہناپنہاُسےاوردےکر

تکِہینےمبیاِلیسکوشہرُمقدّسوہہے۔گیاِدیادے

1:11-2گے۔کریںپامال



دو گواہ
ہُوئےےاوڑھٹاٹوہاورگادُوںاِختیّارکوگواہوںدواپنےَمیںاور

دوکےَزیتُونُوہییہگے۔کریںنُبُّوتِدنساٹھسودوہزارایک

ڑےکھسامنےکےُخداوندکےزِمینجوہیںچراغداندواوردَرخت

سےُمنہکےاُنتوہےچاہتاپُہنچاناضرراُنِہیںکوئیاگراورہیں۔

اُنِہیںکوئیاگراورہےجاتیکھاکودُشمنوںکےاُنکرنِکلآگ

کواُنگا۔جائےماراطرحاِسیضُروروہتوگاچاہےپُہنچاناضرر

میںزمانہکےنُبُّوتکیاُنتاکہدیںکربندکوآسمانکہہےاِختیّار

اورڈالیںبنانُخواُنِہیںکہہےاِختیّارپرپاِنیوںاوربرسےنہپانی

3:11-6الئیں۔آفتکیطرحہرپرزِمینچاہیںدفعہِجتنی
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دونوں گواہوں کا مارا جانا  

ھےگڑاتھاہجوَحیوانوہتوگےُچکیںدےگواہیاپنیوہجب

مارکواُناورگاآئےغاِلبپراُنکرلڑسےاُنگانِکلےسے

ہیںرپڑیمیںبازارکےشہربڑےاُسالشیںکیاُناورگا۔ڈالے

کااُنہاںجہے۔کہالتاِمصراورسدُومسےاِعتبارُروحانیجوگی

نزبااہلِ اورقِبیلوںاوراُّمتوںاورتھا۔ۂُوامصلُوببھیُخداوند

تکندِ ِتینساڑھےکوالشوںکیاُنلوگسےمیںقَوموںاور

دیںےرکھننہمیںقَبرکوالشوںکیاُناورگےرہیںدیکھتے

ئیںمناُخوشیسےمرنےکےاُنوالےرہنےکےزِمیناورگے۔

گےںبھیجیتحفےمیںآپساورگےبجائیںشاِدیانےاورگے

ستایاوکوالوںرہنےکےزِمیننےنِبیوںدونوںاِنِکیُونکہ

ِزندگیمیںاُنسےطرفکیُخدابعدکےِدنِتینساڑھےاورتھا۔

اورئےگہوکھڑےبلکےپأوںاپنےوہاورہُوئیداِخلُروحکی

7:11-11گیا۔چھاَخوفبڑاپروالوںدیکھنےکےاُن

جاؤ  آ اوپر یہاں 

آاُوپراںیہکہدیُسنائیآوازبُلندایکسےپرآسماناُنِہیںاور

کےاُناورگئےچڑھپرآسمانہوکرسوارپربادلوہَپسجأو۔

12:11تھے۔رہےدیکھاُنِہیںدُشمن
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بڑا بھونچال  

دسواںاکشہراورآگیابَھونچالبڑاایکوقتاُسیپِھر

آدِمیہزارساتسےبَھونچالاُساورگیاِگرِحّصہ

یدتمجِ کیُخداکےآسماناورگئےڈرباقیاورمرے

13:11کی۔

 14:11دُوسرا افسوس ہو ُچکا۔ دیکھو تِیسرا افسوس جلد 

ہے۔ہونے واال 



آسمان پر لڑائی

کےاُساوردہااژاورنِکلےکولڑنےسےاژدہافِرشتےکےاُساورِمیکائیلہُوئی۔لڑائیپرآسمانپِھر

7:12-8رہی۔نہجگہِلئےکےاُنپرآسمانبعدکےاِساورآئےنہغاِلبلیِکنلڑے۔سےاُنفِرشتے

ہےدیتاکرمراہگُ کوجہانسارےاورہےکہالتاَشیطاناورِابِلیسجوسانپپُراناُوہییعنیاژدہابڑاوہاور

گئے۔ےیئدِ ِگراساتھکےاُسبھیفِرشتےکےاُساورگیاِدیاِگراپرزِمین

اُساورادشاہیباورقُدرتاورنِجاتکیُخداہمارےاَبکہُسنیآتیآوازبڑییہسےپرآسماننےَمیںپِھر

اُنآگےکےُخداہمارےندِ راتجووااللگانےِالزامپربھاِئیوںہمارےِکیُونکہۂُواظاہِراِختیّارکامِسیحکے

آئےبغالِ پراُسباِعثکےکالمکےگواہیاپنیاورُخونکےبّرہوہاورگیا۔ِدیاِگراہےکرتالگایاِالزامپر

کےاُناورآسمانواَےَپسکی۔گوارابھیَموتکہتکیہاںَسَمجھا۔نہعِزیزکوجاناپنینےاُنہوںاور

اُترپاستُمہارےمیںہُغصّ بڑےابِلیسِکیُونکہ!افسوسپرتُمتریاورُخشکیاَے!مناؤ ُخوشیوالورہنے

ہے۔باقیوقتساہیتھوڑامیراکہہےجانتاکہِلئےاِسہے۔آیاکر

تھی۔جنیابَیٹجوستایاکوَعورتاُستوہُوںگیاِدیاِگراپرزِمینَمیںکہدیکھانےاژدہاجباور

اُساپنیمیںانِبیابکراُڑسےسامنےکےسانپتاکہگئےِدئےپردوکےُعقاببڑےکوَعورتاُساور

گی۔جائےکیپروِرشکیاُستکزمانہآدھےاورزمانوںاورزمانہایکجہاںجائےپُہنچجگہ

بہاسےندیِاسکواُستاکہبہایاپانیطرحکیندیسےُمنہاپنےِپیچھےکےَعورتاُسنےسانپاور

ُمنہاپنےےناژدہاجوِلیاپِیکوندیاُسکرکھولُمنہاپنااورکیمددکیَعورتاُسنےزِمینمگردے۔

عملرپُحکموںکےُخداجوسےاَوالدباقیکیاُساورآیاُغّصہپرَعورتکواژدہااورتھی۔بہائیسے

9:12-17گیا۔کولڑنےہےقائِمپردینےگواہیکییُِسوعاورہےکرتی

28

دُنیا سے خریدے گئے  000 144

َچواِلیسالکھایکساتھےکاُساورہےکھڑاپرپہاڑکےِصیُّونبّرہوہکہہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںپِھر

ایکسےرپآسمانُمجھےاورہے۔ۂُواِلکھانامکاباپکےاُساورکااُسپرماتھےکےِجنہیںَشخصہزار

تھییسیاَ وہُسنینےَمیںآوازجواورتھیآوازسیکیگرجبڑیاورپانیکےزورجودیُسنائیآوازاَیسی

یانایکگویاآگےکےبُُزرگوںاورجانداروںچاروںاورسامنےکےتختوہہوں۔بجاتےبربطنوازبربطَجیسے

کوئیتھےگئےئےلِ خِریدسےمیںدُنیاجوِسواکےَشخصوںہزارَچواِلیسالکھایکاُناورتھےرہےگاِگیت

بّرہجوںہیوہیہہیں۔ُکنوارےبلکہہُوئےنِہیںآلُودہساتھکےَعورتوںجوہیںوہیہسکا۔ِسیکھنہکوِگیتاُس

واسطےکےےہونپَھلپہلےِلئےکےبّرہاورُخدایہہے۔جاتاوہکِہیںجہاںہیں۔چلتےپِیچھےِپیچھےکے

1:14-5ہیں۔بےَعیبوہتھا۔نِکالنہجُھوٹکبھیسےُمنہکےاُناورہیں۔گئےِلئےخِریدسےمیںآدِمیوں
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شیطان زمین پر ِگرا دیا گیا
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ہُوںدیکھتاکیاتوکینِگاہنےَمیںجوبعدکےباتوںاِن

ایککیزباناہلِ اوراُّمتاورقِبیلہاورقَومایکہرکہ

سفیدسکتاکرنِہیںُشمارکوئیِجسےبِھیڑبڑیاَیسی

ِلئےںمیہاتھوںاپنےڈاِلیاںکیکھُجوراورپہنےجامے

آوازبڑیاورہے۔کھڑیآگےکےبّرہاورتختہُوئے

کیداخُ ہمارےنِجاتکہہےکہتیکرِچاّل ِچاّل سے

رفطکیبّرہاورہےَبیٹھاپرتختجوہےسےطرف

چاروںاوربُُزرگوںاورتختاُسفِرشتےسباورسے۔

کےتختوہپِھرہیں۔کھڑےِگردِگرداکےجانداروں

کے۔کرِسجدہکوُخدااورپڑےِگربلکےُمنہآگے

ہو۔کیداخُ ہمارےابدُاآلبادطاقتاورقُدرتاورِعّزتاورُشکراورِحکمتاورتمِجیداورحمدآِمین۔کہا

سےکہاںراوہیںَکونہُوئےپہنےجامےسفیدیہکہکہاسےُمجھےنےایکسےمیںبُُزرگوںاورآِمین۔

ہیں؟آئے

اُسجویںہُوہییہکہاسےُمجھنےاُسہے۔جانتاہیتُو!ُخداوندمیرےاَے’’کہکہاسےاُسنےَمیں

‘‘ہیں۔ِکئےفیدسکردھوسےُخونکےبّرہجامےاپنےنےاِنہوںہیں۔آئےکرنِکلسےمیںُمِصیبتبڑی

ہیںکرتےادتِعبکیاُسِدنراتمیںَمقِدسکےاُساورہیںسامنےکےتختکےُخدایہسےسبباِسی

ہنگیلگےبُھوککواُنکبھینہبعدکےِاسگا۔تانےاُوپرکےاُنَخیمہاپناوہہےَبیٹھاپرتختجواور

گّلہکیاُنوہہےمیںِبیچکےتختبّرہجوِکیُونکہگرمی۔نہگیستائےدُھوپکواُنکبھینہاورپیاس

آنُسوسبےکآنکھوںکیاُنُخدااورگاجائےلےپاسکےچشموںکےحیاتآبِ اُنِہیںاورگاکرےبانی

9:7-17گا۔دےپونچھ
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عظیم مصیبت ، شہداء کا مرنا ابھی باقی ہے کے حوالے سے شاہی اعالن   : اوپر

انتباہ کرنے والے تین فرشتے

بابل ِگر پڑا

وہپڑا۔ِگرکہیاآۂُواکہتایہفِرشتہدُوسرااَورایکبعدکےِاسپِھر

تمامَمےغضبناککیحرامکاریاپنینےِجسپڑاِگربابلشہربڑا

8:14ہے۔پِالئیکوقَوموں

ہُوئےڑتےاُ میںِبیچکےآسمانکوفِرشتہاورایکنےَمیںپِھر

اورِبیلہقاورقَومہرکیوالوںرہنےکےزِمینپاسکےِجسدیکھا

اورتھی۔ریُخوشَخبابدیِلئےکےُسنانےکےاُّمتاورزباناہلِ 

کرودتمِجیکیاُساورڈروسےُخداکہکہاسےآوازبڑینےاُس

کروِعبادتکیاُسیاورہےپُہنچاآوقتکاعدالتکیاُسِکیُونکہ

یداپَ چشمےکےپانیاورَسَمندَراورزِمیناورآسماننےِجس

6:14-7ِکئے۔

ُخدا ۔ ۔ ۔ِِ Aخوف
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اگر کوئی حیوان کی پرستش کرتا ہے۔

مقدسوں کا صبر، مبارک ہیں وہ جو ُخداوند میں مرتے ہیں۔

یہیکاصبرکےوالوںرکھنےِایمانپریُِسوعاوروالوںکرنےعملپرُحکموںکےُخدایعنیُمقدّسوں

12:14ہے۔َموقع

مرتےمیںندُخداوسےاَبجوُمردےوہہیںُمبارک!ِلکھکہُسنیآوازیہسےمیںآسماننےَمیںپِھرک

13:14!بیشکہےفرماتاُروحہیں۔

کہکہاسےزآوابڑیکرآنےفِرشتہتِیسرےاَورایکبعدکےاِنپِھر

ماتھےپنےااورکرےپرستِشکیبُتکےاُساورَحیواناُسکوئیجو

خاِلصاُسکیقہرکےُخداوہ۔لےلےچھاپکیاُسپرہاتھاپنےیا

پاکاورےہگئیبھریمیںپیالہکےغضبکےاُسجوگاپِئےکوَمے

میںابعذکےگندھکاورآگسامنےکےبّرہاورسامنےکےفِرشتوں

اُسوجاورگارہےاُٹھتاابدُاآلباددُھواںکاعذابکےاُناورہوگا۔ُمبتال

کینامےکاُسجواورہیںکرتےپرسِتشکیبُتکےاُساورَحیوان

9:14-11گا۔ِملےنہَچینِدنراتکواُنہیںلیتےچھاپ

حیوان سُمندر سے باہر

ُ نِکلتےسےمیںُسَمندَرکوَحیوانایکنےمیںاورۂُوا۔کھڑاجاپرریتکیُسَمندَراور کےاُسدیکھا۔وئےہ

ہُوئےِلکھےامنکےُکفرپرسروںکےاُساورتاجدسپرِسینگوںکےاُساورتھےسرساتاورِسینگدس

ساکاببرُمنہاورسےکےِریچھپأوںاورتھیسیکیتیندوےشکلکیاُسدیکھانےمیںَحیوانجواورتھے۔

سےمیںسروںکےاُسنےَمیںاورِدیا۔دےاُسےاِختیّاربڑااورتختاپنااورقُدرتاپنینےاژدہااُساور

اُسہُوئیکرتیبتعّجُ دُنیاساریاورگیاہواچّھاکاریزخمِ کااُسمگردیکھاۂُوالگاکاریزخمِ گویاپرایک

ہولی۔پِیچھےپِیچھےکےَحیوان

اُساورکیرستِشپکیاژدہانےاُنہوںِلئےاِستھاِدیادےکوَحیواناُساِختّیاراپنانےاژدہااُسُچونکہاور

ہے؟کتاسلڑسےاُسَکونہے؟َکونمانِندکیَحیواناِسکہکیپرستِشکرکہہیہبھیکیَحیوان

کاکرنےکامتکینےمہِ بیاِلیساُسےاورگیاِدیاُمنہایکاُسےِلئےکےبکنےُکفراوربولنےبولبڑےاور

یعنیَخیمہکےاُساورنامکےاُسکہکھوالُمنہِلئےکےبکنےُکفرِنسبتکیُخدانےاُساورگیا۔ِدیااِختیّار

غاِلبرپاُناورلڑےسےُمقدّسوںکہگیاِدیااِختیّاریہاُسےاوربکے۔ُکفرنِسبتکیوالوںرہنےکےآسمان

ِجنوالےرہنےسبوہکےزِمیناورگیا۔ِدیااِختیّارپرقَوماورزباناہلِ اوراُّمتاورقبِیلہہراُسےاورآئے

ُ ِذبحسےوقتکےعالمبنایِ جوگئےنِہیںِلکھےمیںحیاتِکتابِ کیبّرہاُسنامکے کیَحیواناُسہۓواہ

وارتلکوئیجوگا۔پڑےمیںَقیدوہہےوالیہونےَقیدکوِجسُسنے۔وہہوںکانکےِجسگے۔کریںپرسِتش

ہے۔َموقعییِہکااِیماناورصبرکےُمقدّسوںگا۔جائےِکیاقتلسےتلوارضُروروہگاکرےقتلسے
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فتححیوان پر 

ُ ِملیآگمیںِجسدیکھاَسَمندَرایکساکاِشیشہنےَمیںپِھر جواورتھیوئیہ

کواُنھےتآئےغاِلبپرعددکےنامکےاُساوربُتکےاُساورَحیواناُس

ُ کھڑےِلئےبربطیںکیُخداپاسکےَسَمندَرکےِشیشہاُس دیکھا۔وئےہ

تھےہتےککرگاگاِگیتکابّرہاورِگیتکاُموسی  بندہکےُخداوہاور

تیرے کام بڑے اور عِجیب ہیں۔ ! اَے ُخداوند ُخدا۔ قاِدِر ُمطلَق

تیری راہیں راست اور دُُرست ہیں۔! اَے ازلی بادشاہ

َکون تُجھ سے نہ ڈرے گا؟ ! اَے ُخداوند

اور َکون تیرے نام کی تمِجید نہ کرے گا؟

ِکیُونکہ ِصرف تُو ہی قُدُّوس ہے 

اور سب قَومیں آ کر تیرے سامنے ِسجدہ کریں گی 

 2:15-4ِکیُونکہ تیرے اِنصاف کے کام ظاہِر ہوگئے ہیں۔

حیوان زمین سےباہر

اورتھےِسینگدوےسکےبّرہکےاُسدیکھا۔ہُوئےنِکلتےسےمیںزِمینکوَحیواناَورایکنےَمیںپِھر

تھا۔بولتاطرحکیاژدہا

سےوالوںنےرہکےاُساورزِمیناورتھاالتامیںکامسامنےکےاُساِختیّارساراکاَحیوانپہلےیہاور

تھا۔ِدکھاتانِشانبڑےبڑےوہاورتھا۔گیاہواچّھاکاریزخمِ کاِجستھاکراتاپرسِتشکیَحیوانپہلےاُس

تھا۔دیتاکرناِزلآگپرزِمینسےآسمانسامنےکےآدِمیوںکہتکیہاں

کواُسکاھانےِدکسامنےکےَحیواناُسکےِجنسےسببکےِنشانوںاُنکووالوںرہنےکےزِمیناور

تلوارکےَحیوانِجسکہتھاکہتاسےوالوںرہنےکےزِمینکہتھادیتاکرُگمراہطرحِاستھاگیاِدیااِختیّار

گیاِدیایّاراِختکاپُھونکنےُروحمیںبُتکےَحیواناُساُسےاوربنأو۔بُتکااُسگیاہوِزندہوہاورتھیلگی

بھیقتلکواُنںکرینہپرسِتشکیبُتکےَحیواناُسلوگِجتنےاوربھیبولےبُتکاَحیوانوہتاکہ

کےاُنیاہاتھدہنےکےُغالموںاورآزادوںغِریبوں۔اوردَولتمندوںبڑوںچھوٹےسبنےاُساورکرائے۔

کانامےکاُسیانامکاَحیواناُسیعنینِشانپرِجسِسواکےاُستاکہِدیا۔کراچھاپایکایکپرماتھے

کاَحیوانساِ وہہےرکھتاَسَمجھجوہے۔َموقعیہکاِحکمتکرسکے۔نہفروختوخِریدکوئیاَورہوعدد

1:13-18ہے۔چھیاسٹھَسوچھعددکااُساورہےعددکاآدِمیوہِکیُونکہلےِگنعدد
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پہال پیالہ

َحیواناُسپروںآدِمیِجناورِدیااُلٹپرزِمینپیالہاپناکرجانےپہلےَپس

بُراایکےکاُنتھےکرتےپرستِشکیبُتکےاُسجواورتھیچھاپکی

2:16گیا۔ہوپَیداناُسورواالدینےتکِلیفاور

دوسرا پیالہ

گیابنونخُ ساکاُمردےوہاوراُلٹامیںَسَمندَرپیالہاپنانےدُوسرےاور

3:16گئے۔مرجاندارسبکےَسَمندَراور

سات پیالوں والے فرشتے

میںآسمانَمقِدسکاَخیمہکےشہادتکہدیکھانےَمیںبعدکےباتوںاِن

اورآبدارتِھیںآفتیںساتوںپاسکےِجنفِرشتےساتوںوہاورگیا۔کھوال

ہُوئےےباندھبندِسینہُسنہریپرِسینوںاورآراستہسےجواہِرچمکدار

سونےساتنےایکسےمیںجانداروںچاروںاُناورنِکلے۔سےَمقِدس

ساتوںاُنےہُوئبھرےسےقہرکےُخداوالےرہنےِزندہابدُاآلبادپیالےکے

قِدسمَ سےسببکےقُدرتکیاُساورجاللکےُخدااورِدئے۔کوفِرشتوں

نہختمآفتیںساتوںکیفِرشتوںساتوںاُنتکجباورگیابھرسےدُھوئیں

5:15-8ہوسکا۔نہداِخلمیںَمقِدساُسکوئیُچِکیںہو

قہر کے پیالے  

ساتوںاُنسےآوازبڑیکوِکسیسےمیںَمقِدسنےَمیںپِھر

ُسناکہتایہسےفِرشتوں

1:16دو۔اُلٹپرزِمینکوپیالوںساتوںکےقہرکےُخداجأو۔کہ
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پیالہتیسرا

ُخونوہاورااُلٹپرچشموںکےپانیاوردریأوںپیالہاپنانےِتیسرےاور

گئے۔بن

اورہےجو!وسقُدُّ اَےکہُسناکہتےیہکوفِرشتہکےپانینےَمیںاور

وںُمقدّسنےاُنہوںِکیُونکہِکیا۔ِانصافیہنےتُوکہہےعاِدلتُوتھاجو

ہیں۔الئِقاِسیہوپِالیا۔ُخوناُنِہیںنےتُواورتھابہایاُخونکانبِیوںاور

!ُمطَلققاِدرِ داخُ ُخداونداَےکہُسنیآوازیہسےمیںگاہقُرباننےَمیںپِھر

4:16-7ہیں۔راستاوردُرستفیصلےتیرےبیشک

پیالہچوتھا

سےگآکوآدِمیوںاُسےاوراُلٹاپرُسورجپیالہاپنانےچوتھےاور

اورگئےجُھلسسےگرمیسختآدِمیاورگیا۔ِدیااِختیّارکادینےجُھلس

ہےرکھتااِختیّارپرآفتوںاِنجوبکاُکفرنِسبتکینامکےُخدانےاُنہوں

8:16-9کرتے۔تمِجیدکیاُسکہکینہتَوبہاور

پانچواں پیالہ 

بادشاہیکیاُساوراُلٹاپرتختکےَحیواناُسپیالہاپنانےپانچویںاور

اورگے۔لکاٹنےزبانیںاپنیلوگمارےکےدرداورگیاچھااَندھیرامیں

بکنےُکفرتنِسبکیُخداکےآسمانباِعثکےناُسوروںاوردُکھوںاپنے

10:16-11کی۔نہتَوبہسےکاموںاپنےاورلگے

س کا پانی اور چھٹّے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر اُلٹا اور اُ 

اہ تیّار ہو ُسوکھ گیا تاکہ مشِرق سے آنے والے بادشاہوں کے ِلئے ر

ے ُمنہ پِھر َمیں نے اُس اژدہا کے ُمنہ سے اور اُس َحیوان کجائے۔

مینڈکوں کی سے اور اُس جُھوٹے نبی کے ُمنہ سے تِین ناپاک ُروحیں

ھانے والی ُروحیں ُصورت میں نِکلتے دیکِھیں۔یہ شیاِطیں کی نِشان ِدک

اسطے جمع ہیں جو قاِدِر ُمطلَق ُخدا کے زوِر عِظیم کی لڑائی کے و

ر جاتی کرنے کے ِلئے ساری دُنیا کے بادشاہوں کے پاس نِکل ک

ا ہے دیکھو َمیں چور کی طرح آتا ہُوں۔ ُمبارک وہ ہے جو جاگت)ہے۔

ور لوگ اُس اور اپنی پوشاک کی ِحفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پِھرے ا

یا ِجس اور اُنہوں نے اُن کو اُس جگہ جمع کِ ۔(کی برہنگی نہ دیکھیں

 12:16-16۔کا نام ِعبرانی میں مِجدّون ہے

چھٹا پیالہ 
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قرمزی رنگ کے حیوان پر ایک عورت41
آنےایکتھےپیالےساتپاسکےِجنسےمیںفِرشتوںساتوںاُناور

جوِدکھأوںاسزکیکسبیبڑیاُستُجھےَمیںآ۔اِدھرکہکہاسےُمجھکر

ںبادشاہوکےزِمینساتھکےِجساورہے۔ہُوئیَبیٹھیپرپانِیوںسےبُہت

کیحرامکاریکیاُسوالےرہنےکےزِمیناورتھیکیحرامکارینے

تھے۔گئےہومتوالےسےَمے

کےرنگقِرمزینےَمیںوہاںگیا۔لےکوجنگلمیںُروحُمجھےوہَپس

اورسراتسکےِجساورتھاۂُواِلپاسےناموںکےُکفرجوپرَحیوان

ارغوانیَعورتیہ)دیکھا۔ہُوئےَبیٹھےکوَعورتایکتھےِسینگدس

ےسموتِیوںاورجواہِراورسونےاورہُوئےپہنےِلباسقِرمزیاور

اریحرامککیاُسیعنیمکُروہاتپیالہکاسونےایکاورتھیآراستہ

1:17-4تھا۔میںکےہاتھاُسبھراۂُواسےناپاِکیوںکی

تھا۔لکھانامیہپرماتھےکےاُساور

بڑا شہر بابل۔ کسبیوں اور زمین کی ’

 5:17‘مکروہات کی ماں

جاری ہے ۔ ۔ ۔

ساتواں پیالہ 

ایکاوریںہُوئَپیداگرجیںاورآوازیںاوربِجِلیاںپِھر

پَیداپرزِمیناِنسانسےجبکہآیابَھونچالبڑااَیسا

آیانہکبھیبَھونچالسختاوربڑااَیساہُوئے

18:16۔تھا

ہوکہئیآآوازیہسےزوربڑےسےطرفکیتختکےَمقِدساوراُلٹاپرہواپیالہاپنانےساتویںاور

17:16ُچکا۔

ہاںکےُخداکیلبابشہرِ بڑےاورگئےِگرشہرکےقَوموںاورگئےہوٹُکڑےِتینکےشہربڑےاُساور

اورگیاٹلسےجگہاپنیٹاپُوایکہراورپِالئے۔جامکاَمےکیغضبسختاپنےاُسےتاکہہُوئییاد

تآفیہُچونکہاورِگرےاولےبڑےبڑےکےبھرمنمنپرآدِمیوںپرآسماناورلگا۔نہپتہکاپہاڑوں

19:16-21ا۔بکُکفرنِسبتکیُخداباِعثکےآفتکیاولوںنےلوگوںِلئےاِستھیسختنِہایت
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بابل کا ِگر پڑنا 

دیکھاترتےاُ سےپرآسمانکوفِرشتہاَورایکنےَمیںبعدکےباتوںاِن

نےاُس۔ہوگئیروشنسےجاللکےاُسزِمیناورتھااِختیّاربڑاِجسے

کایاِطینشاورپڑاِگربابلشہربڑاپڑاِگرکہکہاکرِچاّل سےآوازبڑی

ہواڈاکاپِرندہمکُروہاورناپاکہراوراڈاکاُروحناپاکاورمسکن

ِگرَقومیںتمامباِعثکےَمےغضبناککیحرامکاریکیاُسِکیُونکہگیا۔

اورےہکیحرامکاریساتھکےاُسنےبادشاہوںکےزِمیناورہیںگئی

گئے۔ہودَولتمندبدَولتکیِعشرتوعیشکےاُسسوداگرکےدُنیا

3-1:18

تُمتاکہآؤ نِکلسےمیںاُس!لوگوکےاُّمتمیریاَےکہُسناکہتےیہکواَورِکسیمیںآسماننےَمیںپِھر

ُگناہکےاُسِکیُونکہجائے۔آنہپرتُمکوئیسےمیںآفتوںکیاُساورہونہشِریکمیںُگناہوںکےاُس

ساُ بھیتُمہیَویساِکیانےاُسَجیساہیں۔گئیآیادکوُخدابدکاِریاںکیاُساورہیںگئےپُہنچتکآسمان

دُگناِلئےکےاُستُمبھراپیالہنےاُسقدرِجسدو۔بدلہدوچندکوکاموںکےاُساُسےاورکروساتھکے

ڈالمیںغمراوعذابکواُسقدراُسیتھیکیعیّاشیاوربنایاشاندارکوآپاپنےنےاُسقدرِجسدو۔بھر

اِسگی۔دیکُھوںنہمغکبھیاورنِہیںبیوہہُوں۔َبیٹھیہوملکہَمیںکہہےکہتیمیںِدلاپنےوہِکیُونکہدو

دیکراکخکرجالمیںآگوہاورکالاورغماورَموتیعنیگیآئیںآفتیںمیںِدنہیایکپراُسِلئے

عیّاشیاورحرامکاریساتھکےاُساورہے۔قویُخداُخداوندواالکرنےاِنصافکااُسِکیُونکہگیجائے

اورگےیںروئِلئےکےاُستوگےدیکھیںدُھواںکاجلنےکےاُسجببادشاہکےزِمینوالےکرنے

اَے!لباباَے!شہربڑےاَےگےکہیںہُوئےکھڑےدُورسےڈرکےعذابکےاُساورگے۔ِپِٹیںچھاتی

4:18-10گئی۔ِملسزاتُجھےمیںبھرہیگھڑی!افسوس!افسوس!شہرمضبُوط

اوردیکھامتواالسےپِینےُخونکاشِہیدوںکےیُِسوعاورُخونکاُمقدّسوںکوَعورتاُسنےَمیںاور

تھا۔ِلکھانامیہپرماتھےکےاُساورۂُوا۔َحیرانسختکردیکھاُسے

ہےسواروہپرِجساکَحیواناُساورَعورتاِسَمیںگیا؟ہوِکیُوںَحیرانتُوکہاسےُمجھنےفِرشتہاُس

تھاتوپہلےیہدیکھاَحیواننےتُوجویہہُوں۔بتاتابھیدتُجھےہیںِسینگدساورسرساتکےِجساور

کےِجنلےوارہنےپرزِمیناورگاپڑےمیںہالکتکرنِکلسےگڑھےاتھاہآیندہاورہےنِہیںاَبمگر

اَباورتھاپہلےکہکردیکھحالیہکاَحیوانِاسگئےنِہیںِلکھےمیںحیاتِکتابِ سےوقتعالمبنایِ نام

گے۔کریںتعُّجبگاجائےہوَموُجودپِھراورنِہیں

ہُوئیٹھیبَیَعورتوہپرِجسہیں۔پہاڑساتسرساتوںوہہے۔ِحکمتمیںِجسکاذہناُسہےَموقعیہ

جباورنِہیںآیاابھیایکاورہےَموُجودایکاورہیںُچکےہوتوپانچہیںبھیبادشاہساتوہاورہے۔

اورہےآٹھواںوہنِہیںاَباورتھاپہلےَحیوانجواورہے۔ضُروررہناکااُستکعرصہُکچھتوگاآئے

گا۔پڑےمیںہالکتاورۂُواپَیداسےمیںساتوںاُن

َحیواناُسگرمپائینِہیںبادشاہینےاُنہوںتکابھیہیں۔بادشاہدسدیکھےنےتُوجوِسینگدسوہاور

وہاورگیہورایہےایککیسباِنگے۔پائیںاِختیّارساکابادشاہوںواسطےکےبھرگھڑیساتھکے

یُونکہکِ گاآئےغاِلبپراُنبّرہاورگےلڑیںسےبّرہوہگے۔دیںدےکوَحیواناُساِختیّاراورقُدرتاپنی

کےاُسوفاداراوربرُگزیدہاورہُوئےبُالئےجواورہےبادشاہکابادشاہوںاورُخداوندکاُخداوندوںوہ

گے۔آئیںغاِلببھیوہہیںساتھ

قَومیںاورگُروہاورںاُّمتیوہہےَبیٹھیکسبیپرِجندیکھےنےتُوپانیجوکہکہاسےُمجھنےاُسپِھر

اورگےںرکّھیَعداَوتسےکسبیاُسَحیواناوروہدیکھےنےتُوِسینگدسجواورہیں۔زباناہلِ اور

یںڈالجالمیںآگکواُساورگےجائیںکھاگوشتکااُساورگےدیںکرننگااوربیکساُسے

باتیںکیداخُ کہتکجباورچلیںپررایکیاُسوہکہگاڈالےیہمیںِدلوںکےاُنُخداِکیُونکہگے۔

دیکھانےتُوِجسےَعورتوہاوردیں۔دےکوَحیواناُسبادشاہیاپنیہوکراُلّرایُمتِفقوہلیںہونہپُوری

6:17-18ہے۔کرتاحُکومتپربادشاہوںکےزِمینجوہےشہربڑاوہ
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خِریدنےنِہیںمالاکاُنکوئیاَبِکیُونکہگےکریںماتماورگےروئیںساتھکےاُسسوداگرکےدُنیااور

پڑےکقِرمزیاورریشمیاورارغوانیاورکتانیمِہیناورموتیجواہِر۔چاندی۔سونا۔ہےیہمالوہاورکا۔

لکڑییمتقِ بیشنِہایتاورِچیزیںکیطرحطرحکیدانتہاتھیاورلکڑیاںُخوشبُودارکیطرحہراور

ِعطراورُعوداورمصاِلحاورِچینیداراورِچیزیں۔کیطرحطرحکیمرمرسنگِ اورلوہےاورِپیتلاور

اورالمغراوگاِڑیاںاورگھوڑےاوربھیڑیںاورمویشیاورگیُہوںاورَمیدہاورتیلاورَمےاورلُباناور

جانیں۔کیآدِمیوں

رہیں۔جاتیےستُجھِچیزیںتحفہاورلزیزسباورگئےہودُورسےپاستیرےمیوےپسندِدلتیرےاَب

ےکاُستھےگئےبنمالدارسےسببکےاُسجوسوداگرکےِچیزوںاِنگی۔آئیںنہہاتھہرِگزوہاَب

بڑاوہ!افسوس!افسوسگےکہیںاورگے۔کریںغماورگےروئیںہُوئےکھڑےدُورسےَخوفکےعذاب

سےوںموِتیاورجواہِراورسونےاورہُوئےپہنےکپڑےقِرمزیاورارغوانیاورکتانیمِہینجوشہر

ُمسافِرسبکےجہازاورناُخداسباورگئیہوبرباددَولتبڑیِاتنیکیاُسمیںبھرہیگھڑی!تھاآراستہ

کھڑےدُورتوگےدیکھیںدُھواںکاجلنےکےاُسجبہیں۔کرتےکامکاَسَمندَرِجتنےاَوراورَماّلحاور

ڈالیںخاکپرسروںاپنےاورہے؟ماِنندکیشہربڑےاِسشہرساَکونگےکہیںاورگےِچاّلئیںہُوئے

کیِجسہرشبڑاوہ!افسوس!افسوسگےکہیںکرِچاّل ِچاّل ہُوئےکرتےماتماورہُوئےروتےاورگے

ےاگیا۔اُجڑمیںبھرہیگھڑیہوگئےدَولتمندوالےجہازسبکےَسَمندَرسےدَولت اَےاورآسمانََ

ِلیا۔لےبدلہتُمہاراسےاُسکےکراِنصافنےُخداِکیُونکہکروُخوشیپراُس!نبِیواورَرُسولواورُمقدّسو

کہگیاپھینکمیںندَرَسمَ کرکہہیہاوراُٹھایاپتّھرایکماِنندکیپاٹکےچّکینےفِرشتہزورآورایکپِھر

ا۔گِملےنہپتہکااُسکبھیپِھراورگاجائےِگرایاسےزورطرحاِسیبھیشہربڑاکابابل

تُجھکبھیپِھرآوازکیوالوںپُھونکنےنرِسنگااوروالوںبجانےبانسلیاورُمِطربوںاورنوازوںبربطاور

تُجھآوازکیّکیچاورگاجائےپایانہکبھیپِھرمیںتُجھکاریگرکاپیشہِکسیاورگیدےُسنائینہمیں

دُلہےںمیتُجھاورگیچمکےنہکبھیپِھرمیںتُجھروشنیکیِچراغاورگی۔دےُسنائینہکبھیپِھرمیں

جادُوگریتیریاورھےتاِمیرکےزِمینسوداگرتیرےِکیُونکہگیدےُسنائینہکبھیپِھرآوازکیدُلہناور

ایاپمیںاُسُخونکامقتُولوںسباَورکےزِمیناورُمقدّسوںاورنِبیوںاورگِئیں۔ہوُگمراہقَومیںسبسے

11:18-24گیا۔

نِجات!ہلّلُویاہہکُسناکہتےیہسےآوازبُلندکوجماعتبڑیایکگویاپرآسماننےَمیںبعدکےباتوںاِن

اُسکہےِلئِاسہیںدُُرستاورراستفیصلےکےاُسِکیُونکہہے۔کیہیُخداہمارےقُدرتاورجاللاور

بندوںاپنےنےاُساورتھاِکیاخرابکودُنیاسےحرامکاریاپنینےِجسِکیاِانصافکاکسبیبڑیاُسنے

ِلیا۔بدلہکاُخونکے

اور َچوبِیسوں ا۔پِھر دُوسری بار اُنہوں نے ہلّلُویاہ کہا اور اُس کے جلنے کا دُھواں ابدُاآلباد اُٹھتا رہے گ

!ین۔ ہلّلُویاہبُُزرگوں اور چاروں جانداروں نے ِگر کر ُخدا کو ِسجدہ کیا جو تخت پر بَیٹھا تھا اور کہا آمِ 

ب ہمارے تُم س! اور تخت میں سے یہ آواز نِکلی کہ اَے اُس سے ڈرنے والے بندو خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے

 1:19-5۔ُخدا کی حمد کرو

آسمان پر ُخوشی 
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فید بادل ہے پِھر َمیں نے نِگاہ کی تو کیا دیکھتا ہُوں کہ ایک س

ے سر پر اور اُس بادل پر آدمزاد کی مانِند کوئی بَیٹھا ہے ِجس ک

سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔

ادل پر بَیٹھے پِھر ایک اَور فِرشتہ نے َمقِدس سے نِکل کر اُس ب

انتی چال ہُوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پُکار کر کہا کہ اپنی در

ِمین کی فصل کر کاٹ ِکیُونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اِس ِلئے کہ ز

بُہت پک گئی۔

پر ڈال دی پَس جو بادل پر بَیٹھا تھا اُس نے اپنی درانتی زِمین

 14:14-16اور زِمین کی فصل کٹ گئی۔

فصل کی کٹائی
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اوریڈالپرزِمیندرانتیاپنینےفِرشتہاُساور

کےُخدارککاٹفصلکیدَرختکےانُگورکےزِمین

دی۔ڈالمیںَحوضبڑےکےقہر

یروشیلم
دےَرونانُگورمیںَحوضاُسباہِرکےشہراور

ھوڑوںگکہِنکالُخوناِتناسےمیںَحوضاورگئے

تکگفرالنَسوسولہاورگیاپُہنچتکلگاموںکی

19:14-20(کلومیٹر300)نِکال۔بہ

فصل کی کٹائی

پرآگکاسجِ نِکالسےگاہقُربانفِرشتہاَورایکپِھر

سےوازآبڑیسےوالےدرانتیتیزنےاُستھا۔اِختیّار

کےانُگورکےزِمینکرچالدرانتیتیزاپنیکہکہا

بِالُکلنُگوراکےاُسِکیُونکہلےکاٹُگچّھےکےدَرخت

17:14-18ہیں۔گئےپک

قہر کا بڑا حوض

بڑی ضیافت  

اوردیکھائےہُوکھڑےپرآفتابکوفِرشتہایکنےَمیںپِھر

والےاُڑنےسبکےآسمانکرِچاّل سےآوازبڑینےاُس

ہونےیکشرِ میںِضیافتبڑیکیُخداآٔو۔کہاسےپِرندوں

وجیفَ اورگوشتکابادشاہوںتُمتاکہجأو۔ہوجمعِلئےکے

گھوڑوںاورگوشتکازورآوروںاورگوشتکاَسرداروں

شتگوکاآدِمیوںسباورگوشتکاسوأروںکےاُناور

خواہہوںچھوٹےخواہُغالم۔خواہہوںآزادخواہکھأو۔

17:19-18بڑے۔

مان پر بڑی اور جب ساتویں فِرشتہ نے نرِسنگا پُھونکا تو آس

ادشاہی ہمارے آوازیں اِس مضُمون کی پَیدا ہُوئیں کہ دُنیا کی ب

اد بادشاہی ُخداوند اور اُس کے مِسیح کی ہو گئی اور وہ ابدُاآلب

امنے اور َچوبِیسوں بُُزرگوں نے جو ُخدا کے سکرے گا۔

کر ُخدا کو اپنے اپنے تخت پر بَیٹھے تھے ُمنہ کے بل ِگر

جو ہے ! اور یہ کہا کہ اَے ُخداوند ُخدا۔ قاِدِر ُمطلَقِسجدہ ِکیا۔

نے اپنی بڑی اور جو تھا۔ ہم تیرا ُشکر کرتے ہیں ِکیُونکہ تُو

اور قَوموں کو ُغّصہ قُدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔

ہ آیا اور تیرا غضب ناِزل ۂُوا اور وہ وقت آ پُہنچا ہے ک

وں اور ُمردوں کا اِنصاف ِکیا جائے اور تیرے بندوں نبِی

رتے ُمقدّسوں اور اُن چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈ

تباہ ِکیا ہیں اجر ِدیا جائے اور زِمین کے تباہ کرنے والوں کو

15:11-18جائے۔

 گیا اور ُخدا کا جو َمقِدس آسمان پر ہے وہ کھوال

ندُوق اور اُس کے َمقِدس میں اُس کے عہد کا ص

ِدکھائی ِدیا

ا ہُوئیں اور بِجِلیاں اور آوازیں اور گرجیں پَید

 19:19اور بَھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔

اِس دُنیا کی بادشاہتیں ۔ ۔ ۔

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



یروشیلم کی جنگ
(حیوان اور جھوٹا نبی آگ کی جھیل میں)

کیاُناوربادشاہوںکےزِمیناورَحیواناُسنےَمیںپِھر

جنگےسَفوجکیاُساورسوارکےگھوڑےاُسکوفَوجوں

کےاُساورَحیوانوہاوردیکھا۔ِاکٹّھےِلئےکےکرنے

اَیسےےسامنکےاُسنےِجسگیاپکڑانبیجُھوٹاوہساتھ

لینےاپچھکیَحیواننےاُسسےِجنتھےِدکھائےنِشان

ِکیاُگمراہکووالوںکرنےپرستِشکیبُتکےاُساوروالوں

وجگئےڈالےِزندہمیںجِھیلاُسکیآگدونوںوہتھا۔

کیسوارکےگھوڑےاُسباقیاورہے۔جلتیسےگندھک

اورگئےئےکِ قتلتھینِکلتیسےُمنہکےاُسجوسےتلوار

19:19-21گئے۔ہوسیرسےگوشتکےاُنپِرندےسب
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آمد  دوسری 

ہےسوارایکپراُساورہےگھوڑاسفیدایککہہُوںدیکھتاکیااوردیکھاۂُواکُھالکوآسماننےَمیںپِھر

آگآنکھیںکیاُساور۔ہےکرتالڑائیاورِانصافساتھکےراستیوہاورہےکہالتابرحقاورَسّچاجو

اَورِسواکےاُسِجسےہےۂُواِلکھانامایککااُساورہیںتاجسےبُہتپرسرکےاُساورہیںشعلےکے

ہالتاکُخداکالمِ نامکااُساورہےہُوئےپہنےپوشاکہُوئیچِھڑکیکیُخونوہاور۔جانتانِہیںکوئی

کےاُسہُوئےپہنےکپڑےکتانیمِہینصافاورسفیداورسوارپرگھوڑوںسفیدفَوجیںکیآسماناور۔ہے

لوہےوہاورہےنِکلتیتلوارتیزایکسےُمنہکےاُسِلئےکےمارنےکےقَوموںاور۔ہیںِپیچھےِپیچھے

انُگورمیںوضحَ کےَمےکیغضبسختکیُخداُمطَلققاِدرِ اورگاکرےُحُکومتپراُنسےعصاکے

ہےۂُواِلکھانامیہپرراناورپوشاککیاُساور۔گاَروندے

11:19-16ُخداوند۔کاُخداوندوںاوربادشاہکابادشاہوں

سال کے لیے باندھا گیا۔ 1000شیطان کو اتھاہ گھڑے میں

اتھاہمیںاتھہکےِجسدیکھااُترتےسےآسمانکوفِرشتہایکنےَمیںپِھر

پُرانےیعنیاژدہااُسنےاُستھی۔زنِجیربڑیایکاورُکنجیکیگڑھے

اوراندھا۔بِلئےکےبرسہزارکرپکڑہےَشیطاناورِابِلیسجوکوسانپ

ہزاروہہتاکدیکرُمہرپراُساورِدیاکربندکرڈالمیںگڑھےاتھاہاُسے

ضُروربعدکےاِسکرے۔نہُگمراہپِھرکوقَوموںتکہونےپُورےکےبرس

جائے۔کھوالِلئےکےعرصہتھوڑےکہہے

یسوع مسیح کی متبرک نشست اور غیر ایمانداروں کی عدالت
(31:25-46، متی  1:4۔  تم2،  18:11، مکاشفہ  51:15-53۔ کر1)

۔سال تک حکمرانی و بادشاہی کریں گے1000وہ 

ل جائیں گے۔اور یہ دیکھو َمیں تُم سے بھید کی بات کہتا ہُوں۔ ہم سب تو نِہیں سوئیں گے مگر سب بد

ونکا جائے گا اور ایک دم میں۔ ایک پل میں۔ پِچھال نرِسنگا پُھونکتے ہی ہوگا ِکیُونکہ نرِسنگا پھُ 

ہ فانی ِجسم بقا کا ُمردے َغیرفانی حالت میں اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ِکیُونکہ ضُرور ہے کہ ی

(51:15-53۔کر 1)جامہ پہنے اور یہ مرنے واال ِجسم حیاِت ابدی کا جامہ پہنے۔

چھ اِختیّار نِہیں ُمبارک اور ُمقدّس وہ ہے جو پہلی قِیامت میں شِریک ہو۔ اَیسوں پر دُوسری َموت کا کُ 

6:4ں گے۔بلکہ وہ ُخدا اور مِسیح کے کاہِن ہوں گے اور اُس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کری
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جوج ماجوج آخری لڑائی ~ شیطان کی رہائی ~

سےیدقَ َشیطانتوگےُچکیںہوپُورےبرسہزارجباور

اروںچکےزِمینجوکوقَوموںاُنگا۔اورجائےِدیاچھوڑ

ڑائیلکےکرُگمراہکوماُجوجوُجوجیعنیگیہوںطرف

کیَمندَرسَ ُشمارکااُنگا۔نِکلےکوکرنےجمعِلئےکے

ہوگا۔برابرکےریت

کیوںُمقدّساورگیجائیںپَھیلپرزِمینتماموہاور

لیںگھیرسےطرفچاروںکوشہرعِزیزاورلشکرگاہ

ائےجکھااُنِہیںہوکرناِزلآگسےپرآسماناورگی

7:20-9گی۔

شیطان کو آگ کی جھیل 

میں زندہ ڈال دیا گیا۔

ی اور اُن کا گمراہ کرنے کرنے واال ابلیس آگ اور گندھک ک

ھی اُس جھیل میں ڈاال جسئے گا۔ جہاں حیوان اور جھوٹا نبی ب

 10:20ہو گا اور وہ رات ِدن ابداالباد عذاب میں رہیں گے۔

دوسری موت عظیم سفید تخِت عدالت ~

تھاۂُوایٹھابَ پراُسجوکواُساورتختسفیدبڑاایکنےَمیںپِھر

نِہیںاُ اورگئےبھاگآسماناورزِمینسےسامنےکےِجسدیکھا

اُسکوُمردوںسببڑےچھوٹےنےَمیںپِھرِملی۔نہجگہکِہیں

پِھرِئیں۔گکھولیِکتابیںاوردیکھاہُوئےکھڑےسامنےکےتخت

اُنرحطِجساورحیاتِکتابِ یعنیگئیکھولیِکتاباَورایک

ِانصافکاردوںمُ ُمطاِبقکےاعمالکےاُنتھاۂُواِلکھامیںِکتابوں

َموتراوِدیادےکوُمردوںکےاَندراپنےنےَسَمندَراورگیا۔ِکیا

میںاُناورِدیادےکوُمردوںکےاَندراپنےنےارواحعالمِ اور

َموتپِھرا۔گیِکیاِانصافکااُسُمواِفقکےاعمالکےایکہرسے

لجِھیکیآگیہگئے۔ڈالےمیںجِھیلکیآگارواحعالمِ اور

نہۂُواکھالِ میںحیاتِکتابِ نامکاِکسیِجسہے۔اورَموتدُوسری

11:20-15گیا۔ڈاالمیںجِھیلکیآگوہِمال
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(         اعالن)بّرے کی شادی کا ِدن 

ُسنیازآوسیکیگرجوںسختاورآوازسیکیپانیکےزوراورآوازسیکیجماعتبڑینےَمیںپِھر

کہ

۔ہےکرتابادشاہیُمطلَققاِدرِ ُخداہمارےُخداوندکہِلئےاِس!ہلّلُویاہ

کریںُخوشیہمآٔو۔

ہوںشادماننِہایتاور

کریںتمِجیدکیاُساور

پُہنچیآشاِدیکیبّرہکہِلئےاِس

ِلیا۔کرتیّارکوآپاپنےنےبِیویکیاُساور

ُمقدّسسےکپڑےکتانینمِہیِکیُونکہگیاِدیااِختیّارکاپہننےکپڑاکتانیمِہینصافاورچمکدارکواُساور

کییشادِ کیبّرہجووہہیںُمبارکِلکھ۔کہاسےُمجھنےاُساورہیں۔ُمرادکامکےراستبازیکیلوگوں

ِسجدہاُسےَمیںاور۔ہیںباتیںَسّچیکیُخدایہکہاسےُمجھےنےاُسپِھرہیں۔گئےبُالئےمیںِضیافت

تیرےاورتیرابھیںَمیکر۔نہاَیسا!َخبردارکہکہاسےُمجھنےاُسِگرا۔پرپأوںکےاُسِلئےکےکرنے

کییُِسوعِکیُونکہرکِسجدہکوہیُخداہیں۔قائِمپردینےگواہیکییُِسوعجوہُوںِخدمتہمکابھائِیوںاُن

6:19-10ہے۔ُروحکینُبُّوتگواہی

کوزِمیننئیاورآسماننیاایکنےَمیںپِھر
جاتیزِمینپہلیاورآسمانپہالِکیُونکہدیکھا
نےَمیںپِھررہا۔نہبھیَسَمندَراورتھیرہی
ُخداسےپرآسمانکویروشِلیمنئےُمقدّسشہرِ 
کیندُلہاُسوہاوردیکھااُترتےسےپاسکے

ِلئےکےَشوہراپنےنےِجستھاآراستہمانِند
ہو۔ِکیانگھارس

آوازلندبُ کوِکسیسےمیںتختنےَمیںپِھر
کےِمیوںآدَخیمہکاُخدادیکھکہُسناکہتایہسے

گارےکُسُکونتساتھکےاُنوہاورہےدرِمیان
اُنآپُخدااورگےہوںلوگکےاُسوہاور
اُنوہاورگا۔ہوُخداکااُناورگارہےساتھکے
کےساِ گا۔دےپونچھآنُسوسبکےآنکھوںکی
وآہنہگا۔رہےماتمنہاورگیرہےَموتنہبعد
1:21-4رہیں۔جاتیِچیزیںپہلیدَرد۔نہنالہ
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ِلکھکہانےاُسپِھر۔ہُوںدیتابنانیاکوِچیزوںسبَمیںدیکھکہانےاُستھاۂُواَبیٹھاپرتختجواور

اورالفاںَمیگِئیں۔ہوپُوریباتیںیہکہاسےُمجھنےاُسپِھرہیں۔برحقاورَسچباتیںیہِکیُونکہلے

آئےغاِلبجوگا۔ںپِالؤ ُمفتسےچشمہکےحیاتآبِ کوپیاسےَمیںہُوں۔اِنتہااورِابتدایعنیاومیگا

بےاوربُزِدلوںمگرگا۔ہوَبیٹامیراوہاورگاہُوںُخداکااُسَمیںاورہوگاواِرثکاِچیزوںاِنُوہی

سباورںپرستوبُتاورجادُوگروںاورحرامکاروںاورُخوِنیوںاورلوگوںگِھَنونےاورِایمانوں

5:21-8۔ہےَموتدُوسرییہہوگا۔میںجِھیلوالیجلنےسےگندھکاورآگِحّصہکاجُھوٹوں

بّرے کی شادی کی ضیافت بّرے کی دلہن ~
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1:22-21مکاشفہ ~9:21مکاشفہ 

تک ، آج ہماری بائبل میں یہ اسے 1:22-22سے لے کر مکاشفہ  9:21نیچے مکاشفہ : مہربانی کر کے قاری توجہ دے

ات مالپ ہیں۔ کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ پیالے والے فرشتہ، یسوع، یوحنا، روح اور دلہن کے بہت سارے بیانات کا یہ آی

ایک آیت میں دو آمین ہیں، ابھی تک، دونوں یسوع اور یوحنا کہہ رہے ہیں؟اِس لیے،یہ 20:22بالترتیب ، مکاشفہ 

تک 1:22-21سے لے کر مکاشفہ 9:21لگا دیاجائے۔ مکاشفہ( بی)اور ( اے)ضروری ہےکہ اِس میں وضاحت کے لیے 

یہ واضح  ہے کہ ( 18:22مکاشفہ )کی ترتیب کے لحاظ سے تشریحی کافی مشکل ہے۔ یسوع مسیح  کی آگاہی کے باوجود 

61مبر مکاشفہ کے بہت سے حوالوں کے ساتھ پہلے ہی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔اِس معاملے میں ہماری رائے صفحہ ن

میں تکنیکی تشریح میں دی گئی ہے۔  

تھےپیالےساتپاسکےِجنسےمیںفِرشتوںساتاُنپِھر9:21مکا:فرشتہایکسےمیںفرشتوںوالےپیالوںسات

بِیویکیبّرہنییعدُلہنتُجھےَمیںآ۔اِدھرکہاسےُمجھکرآنےایکتھےہُوئےبھرےسےآفتوںساتپِچھلیوہاور

پرآسمانوکیروشِلیمُمقدّسشہرِ اورگیالےپرپہاڑاُونچےاوربڑےایکمیںُروحُمجھےوہاور10:21مکاِدکھأوں۔

اُسعنییپتّھرقِیمتینِہایتچمککےاُساورتھاجاللکاُخدامیںاُس11:21مکاِدکھایا۔اُترتےسےپاسکےُخداسے

بارہکےاُساورتھیبُلنداوربڑیپناہشہرِ کیاُساور12:21مکاہو۔ِشفافطرحکیبلّورجوتھیسیکییشب

مکاتھے۔ئےہُوِلکھےنامکےقبِیلوںبارہکےاِسرائیلبنیپراُناورتھےفِرشتےبارہپردروازوںاوردروازے

ینتِ اورطرفکیجنُوبدروازےتِینطرف۔کیشُمالدروازےتِینتھے۔طرفکیمشِرقدروازےِتین13:21

َرُسولوںارہبکےبّرہپراُناورتِھیںبُنیادیںبارہکیپناہشہرِ کیشہراُساور14:21مکاطرف۔کیمغِربدروازے

شہرِ کیاُساوردروازےکےاُساورشہرپاسکےاُستھارہاکہہسےُمجھجواور15:21تھے۔ِلکھےنامبارہکے

اُساورتھاۂُواواقعَچوکورشہروہاور16:21مکاتھا۔گزکاسونےیعنیآلہکاپیمایشایکِلئےکےناپنےکےپناہ

َچوڑائیاورلمبائیکیاُسنِکال۔فرالنگہزارتوناپاسےگزاُسکوشہراُسنےاُستھی۔برابرکےَچوڑائیلمبائیکی

توناپاطابِقمُ کےپیمایشکیفِرشتہیعنیکیآدِمیکوپناہشہرِ کیاُسنےاُساور17:21مکاتھی۔برابراُونچائیاور

تھاکاونےسخاِلصاَیسےشہراورتھیکییشبتعِمیرکیپناہشہرِ کیاُساور18:21مکانِکلی۔ہاتھَچواِلیسَسوایک

ِھیں۔تآراستہسےجواہِرکےطرحہربُنیادیںکیپناہشہرِ کیشہراُساور19:21مکاہو۔مانِندکیِشیشہشفّافجو

عِقیقپانچِویں20:21امک۔کیزُمّردَچوتھیتھی۔کیِچراغشبتِیسریتھی۔کینِیلمدُوسریتھی۔کییشببُنیادپہلی

ُسنبلیسنگِ گیارھِویںکی۔یمنیدسِویںکی۔زبرجدنِویںکی۔فیروزہآٹھِویںکی۔پتّھرُسنہرےساتِویںکی۔لعلچھٹّیکی۔

(۔۔۔ہےجاری)کی۔یاقُوتبارھِویںاورکی

افشفّ سڑککیشہراورتھیکاموتیایکدروازہہرتھے۔کےموِتیوںبارہدروازےبارہاور21:21مکا

کہِلئےِاسدیکھانہَمقِدسکوئیمیںاُسنےَمیںاور22:21مکاتھی۔کیسونےخاِلصماِنندکیِشیشہ

کیروشنیکیچاندیاُسورجمیںشہراُساور23:21مکاہیں۔َمقِدسکااُسبّرہاورُمطَلققاِدرِ ُخداُخداوند

مکاہے۔ِچراغکااُسبّرہاورہےرکّھاکرروشناُسےنےجاللکےُخداِکیُونکہنِہیںحاجتُکچھ

اُسسامانکاتَشوکوشاناپنیبادشاہکےزِمیناورگیپِھریںچلیںمیںروشنیکیاُسقَومیںاور24:21

امک۔(ہوگینہوہاںراتاور)گےہوںنہبندہرِگزکوِدندروازےکےاُساور25:21مکاگے۔الَئیںمیں

میںاُساور27:21مکاگے۔الئیںمیںاُسسامانکاِعّزتاورَشوکتوشانکیقَوموںلوگاور26:21

ُوہیمگرہوگانہِخلداہرِگزہےکرتاباتیںجُھوٹییاکرتاکامگِھنونےجوَشخصکوئییاِچیزناپاککوئی

۔ہیںہُوئےِلکھےمیںحیاتِکتابِ کیبّرہنامکےِجن

آبِ ۂُواچمکتاطرحکیبلّورُمجھےنےاُسپِھر1:22مکا:فرشتہایکسےمیںفرشتوںوالےپیالوںسات

مکاتھا۔بُہتامیںچِبیکےسڑککیشہراُسکرنِکلسےتختکےبّرہاورُخداجوِدکھایادِریاایککاحیات

پَھلتامیںِہینےمہراورتھےآتےپَھلکےقِسمبارہمیںاُستھا۔دَرختکاِزندگیپاروارکےدِریااور2:22

بّرہاورُخدااورگیہونہلعنتپِھراور3:22مکاتھی۔ہوتیِشفاکوقَوموںسےپتّوںکےدَرختاُساورتھا

دیکھیںُمنہکااُسوہاور4:22مکاگے۔کریںِعبادتکیاُسبندےکےاُساورہوگامیںشہراُستختکا

ُسورجاورِچراغوہاورہوگینہراتپِھراور5:22مکاہوگا۔ۂُواِلکھاپرماتھوںکےاُننامکااُساورگے

کریںادشاہیبابدُاآلبادوہاورگاکرےروشنکواُنُخداُخداوندِکیُونکہگےہوںنہمحتاجکےروشنیکی

ُروحوںکیوںنبِیجونےُخداُچنانچہہیںبرحقاورَسچباتیںیہکہاسےُمجھنےاُسپِھر6:22مکا۔گے

ہے۔ضُرورہونادجلکاِجنِدکھائےباتیںوہکوبندوںاپنےکہبھیجاِلئےاِسکوفِرشتہاپنےہےُخداکا

ہے۔کرتاعملرپباتوںکینُبُّوتکیِکتاباِسجووہہےُمبارکہُوں۔واالآنےجلدَمیںدیکھاور7:22مکا

تودیکھااورناسُ نےَمیںجباورتھادیکھتااورُسنتاکوباتوںاِنجوہُوںیُوحنّاُوہیَمیں8:22مکا۔یوحنا

ِگرا۔کوکرنےِسجدہپرپأوںکےاُسَمیںِدکھائیںباتیںیہُمجھےنےفِرشتہِجس



تودیکھااورناسُ نےَمیںجباورتھادیکھتااورُسنتاکوباتوںاِنجوہُوںیُوحنّاُوہیَمیں8:22مکا۔یوحنا

ِگرا۔کوکرنےِسجدہپرپأوںکےاُسَمیںِدکھائیںباتیںیہُمجھےنےفِرشتہِجس

نِبیوںائِیبھتیرےاورتیرابھیَمیںکر۔نہاَیسا!َخبردارکہاسےُمجھنےاُس9:22مکافرشتہ۔واالپیالے

نےاُسپِھر10:22مکا۔کرِسجدہکوہیُخداہُوں۔ِخدمتہمکاوالوںکرنےعملپرباتوںکیِکتابِاساور

بُرائیجو11:22مکا۔ےہنزِدیکوقتِکیُونکہرکھنہپوِشیدہکوباتوںکینُبُّوتکیِکتاباِسکہاسےُمجھ

ستبازیراوہہےراستبازجواورجائےہوتاہینِجسوہہےنِجسجواورجائےکرتاہیبُرائیوہہےکرتا

۔جائےہوتاہیپاکوہہےپاکجواورجائےکرتاہی

اجرےِلئکےدینےُموافِقکےکامکےایکہراورہُوںواالآنےجلدَمیںدیکھ12:22مکامسیح۔یسوع

ہُوں۔اِنتہااوراِبتداآِخر۔اوراّولاومیگا۔اورالفاَمیں13:22مکا۔ہےپاسمیرے

کےدَرختکےِزندگیِکیُونکہہیںدُھوتےجامےاپنےجووہہےُمبارک14:22مکافرشتہ۔واالپیالے

اورُکتّےمگر15:22مکا۔گےہوںداِخلمیںشہرسےدروازوںاُناورگےپائیںاِختیّارکاآنےپاس

باہِرواالگھڑنےاورکرنےپسندایکہرکاباتجُھوٹیاورپرستبُتاورُخونیاورحرامکاراورجادُوگر

گا۔رہے

آگےتُمہارےمیںےبارکےکِلیسیأوںکہبھیجاِلئےِاسفِرشتہاپنانےیُِسوعُمجھ16:22مکامسیح۔یسوع

۔ہُوںِستارہۂُواچمکتاکاُصبحاورنسلواصلکیدأودَمیںدے۔گواہیکیباتوںاِن

ہوہوپیاساجواورآ۔کہےبھیواالُسننےاورآہیںکہتیدُلہناورُروحاور17:22مکادلہن۔اورروح

لے۔ُمفتحیاتآبِ چاہےکوئیجواورآئے

دیتاگواہیہےاُسنتباتیںکینُبُّوتکیِکتاباِسجوآگےکےآدِمیایکہرَمیں18:22مکامسیح۔یسوع

مکا۔گاکرےناِزلپرساُ آفتیںہُوئیِلکھیمیںِکتاباِسُخداتوبڑھائےُکچھمیںاُنآدِمیکوئیاگرکہہُوں

دَرختکےِزندگیساُ ُخداتوڈالےنِکالُکچھسےمیںباتوںکیِکتابکینُبُّوتِاسکوئیاگراور19:22

باتوںاِنجو20:22مکا۔گاڈالےنِکالِحّصہکااُسہےِذکرمیںِکتابِاسکاِجنسےمیںشہرُمقدّساور

۔آیُِسوعُخداونداَےآِمین۔ہُوں۔واالآنےجلدَمیںبیشککہہےکہتایہاورہےدیتاگواہیکی

آِمین۔رہے۔ساتھکےُمقدّسوںفضلکایُِسوعُخداوند21:22مکا۔یوحنا

.
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اختتامیہ57

جواورہےجوسےطرفکیاُسہیں۔میںآسیہجو:نامکےکِلیسیأوںساتاُنسےجانِبکییُوحّنا

اورہیں۔سامنےکےتختکےاُسجوسےطرفکیُروحوںساتاُناورہےواالآنےجواورتھا

کےدُنیااورٹھاپہلومیںوالوںاُٹھنےجیسےمیںُمردوںاورگواہَسّچاجوسےطرفکیمِسیحیُِسوع

ِجساورےہرکھتامحبّتسےہمجورہے۔ہوتاحاِصلاِطمیناناورفضلتُمہیںہےحاِکمپربادشاہوں

اپنےاوربھیبادشاہیایککوہماوربخشی۔خالصیسےُگناہوںکوہمسےوِسیلہکےُخوناپنےنے

بادلوںوہدیکھوآِمین۔رہے۔ابدُاآلبادسلطنتاورجاللکااُسِدیا۔بنابھیکاہِنِلئےکےباپاورُخدا

ھیبوہتھاچھیدااُسےنےِجنہوںاورگیدیکھےاُسےآنکھایکہراورہےواالآنےساتھکے

4:1-7آِمین۔۔بیشکگے۔پِیٹیںچھاتیسےسببکےاُسقبِیلےسبکےپرزِمیناورگےدیکھیں

اومیگااوراالفَمیںکہہےفرماتاُمطَلققاِدرِ یعنیہےواالآنےجواورتھاجواورہےجوُخداداوندخُ 

8:1ہُوں۔

.
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مخالفت

نفرتپرطورخاصوہجنہیںایسیکتابیںدوکیمقدسبائبلتاہم،ہے۔کرتانفرتسےمقدسکتابِ شیطان

متنازعیادہزسےسبیہمیںبائبلپوریہیں؛کتابیںکی(اومیگا)مکاشفہاور(الفا)پیدائشوہ:ہےکرتا

بدناماورانہیںگیااآڑایامذاقزیادہسےکتاببھیِکسیدوسریکا،دونوںاِنمیںدورہر!ہیںجاتیسمجھی

کےحضراتوخواتینکوکتابوںدواِنکہجائےکیاوضعطریقہایساکہہے۔کاریہطریقہکااُسگیا۔کیا

،جائےکیارسواءوبدنامکربوبیجکاشکتحتکےمقصدخاصمیںذہنوں

کرنیتوقعہیہمیںہیں،رہےبڑھطرفکیواپسیکیُخداوندپیارےاپنےاورِدنوںکےمکاشفہہمکہجیسا

کےسمجھنےکومکاشفہپرذہنونکےایمانداروںکہہےرہاکرُگناچارکاارادوںاپنےدشمنکہچاہیے

کیسیالبکےدریاوہکیونکہ’’۔۔کہ۔ہےدالتایقینہمیںکالمکاُخدالیکن،تاہمدے۔ڈالپردہمیںسلسلے

(19:59یسعیاہ)‘‘ہورواںسےدَمکےُخداوندجوگاآئےطرح

کہہے۔رہیخواہشگہرییہکیسبتکِدنکےآجہمارےکہتکیہاںکیمسیحیوںِگنتاَنکےماضی

ھیں۔سمجسےفرمانبرداریکوحکمہوئےدیئےکےاُسکومکاشفہکےڈیاے95/96کےمسیحیسوعوہ

عملپراُسہےھاِلکمیںاِسُکچھجواوروالےُسننےکےاُساورواالپڑھنےکاِکتابکینُبُّوتاِس’’

(3:1:3مکاشفہ)‘‘ہے۔نزِدیکوقتِکیُونکہہیںُمبارکوالےکرنے

بہتکوئیراگہیں؟رہتےمحرومسےبرکتکیُسننےاورپڑھنےکونبوتاِسمسیحیترزیادہکیوںتو

کرتاواضحوکنبوتِاسبدنکامسیحیسوعُخداوندتوجائے۔ہوالگکرہوغافلکہاتناہو۔میںاُلجھنزیادہ

سےمہُخداوندقیمتبیشہماراکہہیںجانتےہمہیں۔مختلفاورساریبہتوہہیںگئیدیوجوہاتجوہے۔

کیوںتضادمیںپھردیکھنےتو(19:23گنتی)۔۔بولے۔جھوٹکہہےنہیںآدمیُخداگا۔بولےنہیںجھوٹ

!ہوغلطہییکسرکچھہے؟

مکاشفہ  
جمہرتکاجسہے۔ترجمہکاایپوکلپس(APOKALUPTO)لفظیونانی(Revelation)مکاشفہ

۔مظاہرہیاانکشافہونا،آشکارااُٹھانا،نقابمثال  ہے۔گیاکیامیںالفاظمختلف

جوواقعاتلشیڈوکےتبدیلیُکنتباہاورارتقاءتاریخ،کیکالمآخریکےُخداکتابکیمکاشفہ

ےکدنیاِاسمیںبعداورپہلےسےآنےدوبارہکےدہندہنجاتپیارےہمارےپرزمیناورآسمان

ہے۔بھیخاکہکاُخداکادوروالےآنےیہہے۔تفصیلکیگےہوںپرخاتمہ

الہامیکایہیاکیالمکاشفہمیںنامہعہدنئےلیےکےکاروںپیروکےمسیحیسوعُخداوندہمارے

نئیہے۔تاکرتشریحاپنیخودبذاتِ مکاشفہسےذریعےکےراہنمائیکیالقدسروح۔ہےکھڑالفظ

ہے۔تشریحپایہبلندایکایپوکلپسکینبوتپرانیاور

:ےہبناکرِملسےحّصوںدووہہواظاہرپریوحناطرحجسمکاشفہکہہےناگزیرسمجھنایہ

؟تھاالگویہمیںِدنوںکےیوّحنایہکیا۔1

؟گاہوواقعکیامیںدورکےمستقبل۔2

واالنےکرمنتقلایکمیںمستقبلپرطورلفظییوّحنامیںلفظوںدوسرے!گاہووقتحقیقیمستقبل

پرطورےکمثالہے۔واالہونےابھیکہجویاُسنادیکھانےاُسکیاکہآیاہے۔واالدینےرپورٹاور

95/96پرطورجسمانییوحنّااگرچہہے۔نکلتاباہرسےسُمندرحیوانمیں13نمبربابکےمکاشفہ

واقعاتودخُ نےاُساورگیا۔لےمیںصدیاکسویںاُسےروحتھا۔رہاگزارزندگیقریبکےڈیاے

۔دیکھےہوئےہوتے

کااختیارکےدنیا-تختکاُخداپہلی:حدودتینکیہونےظاہرکیڈرامےکےمکاشفہبرآں،مزید

کےزمین،تیسریدائرہ؛کااختیارکےشیطان–ماحولدوسریمنصب؛

(۔۔۔ہےجاری)۔اوپر

60



یہںمیخطہرہیں۔آیاتآخریچاریہمیںخطوطگئےکیےمخاطبکوکلیسیاؤںتینپہلی

ہیں۔بتاتیمتعلقکےاجرلیےکےوالوںآنےغالبہمیںآیات

ہے۔یافزائحوصلہسےطرفکیالقدسروحلیےکےکلیسیاؤںمیںآیاتآخریدوسریاور

ہے۔الگلیےکےکلیسیاءہرپرطورانفرادیخطہربھیپھرلیکنبھی،پھراور

ہیں۔گئیدیکرتبدیلآیاتیہمیںخطوطتینپہلےپرطورتوجیہہناقابِل

ہے۔ہوتاظاہردرستبالکلتسلسلیہمیںخطوطچارآخری

پہلے تین خطوط

7:2باب        

11:2

17:2

باقی چار خطوط

  20:2باب  

6:3

13:3

22:3

غلطیاں –سات کلیسیاؤں کو ہدایات 

سلسلے کی غلطی  

کچھ مثالیں  

سےےصفحایککہہےیہتوحقہےُمشکلبہتڈھونڈناکوضابطگیوںباذیلمندرجہمیںاورآیاتابوابکےبائبل

ووںاوررائےمیںبندیترتیبکیکتابتاہمجائے۔ُمڑاطرفکیصفحےدوسرے ہے۔آتاسامنےفرقدرمیانکےدع 

پہلیحّنایومیں،حقیقتہیں۔سامنےکےتختکےُخداجوہے،کرتاذکرکاروحوںساتیوحّناپریہاں

ہے۔دیکھتامیں5:4نمبربابکوروحوںساتکیُخدادفعہ

مسیحیسوعح،مسییسوعسےُخداہیں۔کرتیتشریحکیترسیلاورماخذکےمکاشفہسےتفصیلآیاتیہ

نمبرباب،10نمبراببمکاشفہپریہاںفرشتہعظیمکلیسیائیں۔سےیوحّنایوحنّا،سےفرشتےفرشتہ،سے

ےپہلسےاِسہے۔دیتاحوالہکافرشتےجیسےاپنےکے16نمبرآیت22نمبراورباب8نمبرآیت22

(1:1-3)مقاماِستاہم،ہے۔میں5:2نمبربابوہاورہے۔گیاکیاذکردفعہایکصرفکافرشتہعظیماِس

!تھیکینہیںحاصلکتابسےُخداوندنےاُسپر

3:1باب نمبر 

4:1باب نمبر 
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63

کیاُسھساتکےچیزوںدوسریمیںکتاباِسکیونکہہےکیاحملہپرمکاشفہساتھکےشرارتبڑینےشیطان

کہکہتھایہلہحمبڑاسےسبکااُسہے۔گئیکیپیشنگوئیکیپھینکنےمیںجھیلکیآگزندہاُسےاورشکست

باہرسےلتسلسواقعاتسےبہتکےمکاشفہمیںبائبلکیآجہماریدیا۔کرخرابکوتسلسلکےواقعاتنےاُس

مجھناسکودھوکےکےشیطانتکوقتاُسہےنہیںاندرصلیبتکجب۔(دیکھیںڈایاگرامکا71نمبرصفحہ)ہیں۔

ہے۔ناممکن

مسودےاصلجبکہہیں۔ابواب22میںبائبلوںکیکلآجہماریہے۔میںترتیبکیآیاتاورابوابخرابیاورایک

کابابوااورآیاتتھے۔نہیںمیںآیاتاورمیںابوابپرطورقطعیاورتھےپرکاغذچرمییاشکلکیکتابوں

کےمکاشفہبرآں،مزیدکیا۔اضافہنے*(ڈیاے1551)اسٹیفنرابرٹاور(ڈیاے1236)کاروکارڈینلکاتھولک

بائبلکتابیچھوٹیکی*ہیلیہیں۔درجاتہیاپنے

موزوںکااِسمیںتاریخموجودہہمدی؟کرنےآمیزشمیںکالماپنےکوشیطاننےابّاپیارےکیا:سوالواضحایک

کوکالمکےُخداسےذریعےکےہارلٹعظیمنےشیطانمیںوسطی  قرونِ میں،یورپگے۔لیںحوالہمیںتناظر

گی۔ہودستیابمیںزبانالطینیصرفبائبلکہبنایایقینیکورکھنےخفیہ

نہیںقابلکےپڑھنےُخودکومقدسکالموہسےوجہاسیتھیپڑھاَنتعدادزیادہکیوخواتینمردعاممیںِدنوںاُن

یقینیکوےرکھنقائمکوجہالتکیلوگوںمتعلقکےعبادتوںاوراُٹھایا۔فائدہکاحالصورتِ اِسنےہارلٹتھے۔

یہوہلیےاِستھی؛محتاجکیتشریحکیکالمکےُخداکےہارلٹعظیمضرورتکیعباداتکہتھییہوجہبنایا۔

رہے۔بندھےتکگورسےگودکہےکچھبغیرساتھکےکارطریقہہارلٹسےرحمیبےہوئےکرتے

۔۔۔’’5:18مکاشفہ!ہےرہاجاکرنےعدالتکیاِسوہکہہےوعدہکامسیحیسوعخداوندکہہوتعریفکیُخدا

۔۔’’میں2:19مکاشفہراو‘‘ہیں۔گئیآیادکوُخدابدکاِریاںکیاُساورہیںگئےپُہنچتکآسمانُگناہکےاُسِکیُونکہ

اپنینےِجسِکیافاِنصاکاکسبیبڑیاُسنےاُسکہِلئےاِسہیںدُُرستاورراستفیصلےکےاُسِکیُونکہ۔

روشنیمیںرپیومیںدوراِس‘‘ِلیا۔بدلہکاُخونکےبندوںاپنےنےاُساورتھاِکیاخرابکودُنیاسےحرامکاری

روحاپنے)نےُخداوندتاہم!تھادورہدورِدنوںاُنکابدعتاورجہالتتھی۔ُچکیبجھتقریبا  (مقدسانجیلِ )مشعلکی

گیابنآگوالیبجھنےنہایکوہتھاواالبجھنےجوشعلہوہاورکی،اصالحکیکلیسیاء(سےذریعےکےالقدس

بھرنےُخداوندخالفکےقوتوںپھرشیطانیدفعہایکلیا۔لےمیںلپیٹاپنیکودُنیاپوریاوریورپپورےنےجس

کی۔مزاحمتپور

شیطانی حملہ  



1-21

قدرتی تقسیم

ابواب)ہے۔گئیکیسےسابقےکے‘بعدکےِاس’نشاندہیکیجنہیں۔حّصےچھکےمکاشفہبرآںمزید

1:19, 1:18, 5:15, 9:7, 1:7, یگئدیکربندیحدکےکرتقسیمیںپرساتطورقدرتیکیجس(1:4

یں۔ہوالےکھولنےکوُمہروںکیمعماکےمکاشفہحّصےچھاورادواردوکےوقتوں(2:2پیدائش)ہے۔

کرتانمائندگیاکتکمیلیاکاملیتساتمیںنظرکیبائبلہےتعلقکاکاملیتسےلحاظتکنیکیتکجہاں

ہے۔ذیلمندرجہتفسیرساتھکےتفصیلکیتقسیموںساتہے۔

ترک۔۔۔یانقاطکےحوالہبطور(دیکھیںکوگرامڈایاہوئےدئیےساتھ)ہوئےلیتےکوتقسیمقدرتی۔1

تقسیمایکہرکےکرنشاندہیکیاُنکےکرالگکوسرگرمیوںسےبہتساتھکےجانفشانیپھراورکرنا

۔۔۔۔اوردرمیانیکےزمیناورآسمانآسمانی،:کرناموازنہمیںآپسکاموضوعکےکےاُنکراکٹھاکو

زمینی؛

روح،مسیحیسوعُخداوند،ُخداباپ)کرنامشاہدہکاکرداروںمختلفسےدھیانبہتبعدکےِاس۔2

اورقطعیق؛متعلکےعملواالہونےمیںبعداورگفتگومیںآپسکیاُن(وغیرہ۔وغیرہفرشتےاورالقدس

میں۔راہنمائیکیالقدسروحتمامیہاورمشاہدہ

1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1-29 1-221-11 1-14 1-17 1-21 1-11 1-19 1-17 1-18 1-20 1-8 1-21 1-18 1-24 1-21 1-15 1-271-131-17
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1یم نمبرتقس: اگلے صفحہ پر واقعات کا تسلسل ایک ڈایا گرام میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں

۔(بعد میں اور مستقبل میں کیا ہو گا)سات کے ذریعے سے2اور پھر تقسیم نمبر(چیزیں جو ہیں)

64

65

اصل ترتیب بندی

مزیدھیں؛سمجکوتحریروںتمامپرکاغذوںچرمییاکتابوںکیبائبلہمکہہےالزمییہ،سےابتداء

غرضیکمددمیںسمجھنےکوصحائفالہامیاِنہیں۔نہیںآیاتاورابوابمیںدستاویزاتاِن،برآں

میںکتابوںلیےاِسیشایدہو۔گارمددمیںدیکھنےکوبندیترتیباصلکیدستاویزاتیہشایدسے

ساختکیابکتکیمکاشفہہمیںکریںیہہمکہپہلےسےلیکن،اِسگیا۔کیاشاملکوآیاتاورابواب

۔۔۔ہےضرورتکیجاننےحقائقکچھقaمتعلسے

کوکلیسیاؤںاتساُنہیںنےیوحنّااورگئیں۔دیکراکٹھیمیںاکائیمرکبایککارآخرکتابیںتین

اے95/96)ِدنکویوحنّاپرپتُمسواقعاتیہہے،رہاہوکیاابپہال،ہیں۔ادوارمختلفدودیا۔بھیج

ہے۔ہارہوانتظارکاتکمیلکیواقعاتاِنگا،ہوپذیروقوعکیاازیںبعددوسرا،ہوئے۔میں(ڈی

اے ڈی95/96پتُمس ،

یوحنّا کا ِدن

تخت کا کمرہ

اور

ُمہروں کی عدالت

تیسری کتابدوسری کتابپہلی کتاب

چھوٹی کتاب

کھولی گئی

چیزیں جو دیکھی 

اور( 1)گئیں 

(2)جو ہیں 

اوپر آ 

جا
گھنٹے کی½

خاموشی

ُخداوند یسوع مسیح( 1)

کا ظہور یوحنا

24-21:21

خطوط7(  2)

مستقبل ۔ ۔

۔

یسوع مسیح

کا 

مکاشفہ
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دو کے ذریعے 

سات کی مربوط خصوصیات

ُمستقبلماضی

توتقسیم چھوٹی کتاب جو یسوع مسیح کے مکاشفہ کا تسلسل ہے وسعت میں دیکھا جائے

میں چھوٹی کتاب بھی شامل ہے۔7سے 3نمبر 

تقسیم نمبر

7-3

C

:کے ساتھ مضبوط تعلق3مندرجہ ذیل مشاہدات کو تقسیم نمبر 2تقسیم نمبر 

قسیم نمبر ویں ُمہر کے ُکھلنے کے بعد آسمان پر آدھے گھنٹے کی خاموشی کا ذکر ہے۔ ت7

مکمل طور پر جاری نہیں ہو جاتی2کا اُس وقت تک آغاز نہیں ہوتا جب تک تقسیم نمبر 3 B

تقسیم نمبر    

1

تقسیم  نمبر

6 

تقسیم نمبر 

5

تقسیم  نمبر

4

تقسیم نمبر 

7

تقسیم نمبر

2

تقسیم نمبر    

3

گھنٹے½

کی 

خاموشی

ABC

تاریخی تسلسلواقعات کا 
لیےکےدینےوکیوحنانےجسدیے۔کومسیحیسوعنےُخداجوگئے۔لکھےواقعاتتاریخیمیںکتابچھوٹیسےتقسیمتیسری
ساتجوبکتاچھوٹیایکمکاشفہکامسیحیسوعکہہےحکمیہلیےکےدالنےتوجہطرفکیحقیقتدیے۔کوفرشتےاپنے

کُھلی!ےجائنہکھوالکاُمہروںتکجبسکتیجادیکھینہیںتکوقتاُسکتابیہاورہے۔گئیدیکربندُمہرسےُمہروں
دیترتیبکوواقعاتکےدُنیاساتھکےاِسجبمیں،لفظوںدوسرےہے۔مکاشفہکامسیحیسوع(مضمونمیںجس)کتابچھوٹی
گی۔ہونہیںدیرکوئیمزیدمیںکتابچھوٹیاُستوہےجاتی

3تقسیم نمبر 

زمین کے چاروں

کونوں پر فرشتے

ُمہر کے ساتھ فرشتہ

پر ُمہر کی گئی144000

نرسنگے فرشتے7

بھونچال

نرسنگے 4پہلے 

شور

تنبہیہ

واں نرسنگا6واں اور 5

شور

ہیکل

گواہ2

گواہ مارے گئے2

گواہ آسمان پر2

اُٹھائے گئے

عظیم بھونچال

آسمان پر جنگ

شیطان زمین پر پھینکا گیا

خرید لیے گئے144000

واں نرسنگا شور7

4تقسیم نمبر 

ُشہداء

:انتباہ کرنے والے فرشتے3

ُخدا کا خوف ۔ ۔ ۔

بابل کو ِگرنا ۔ ۔ ۔

اگر کوئی

پوجا کرتا ہے ۔ ۔ ۔

مبارک ہیں وہ جو

ُخداوند میں مرتے ہیں

حیوان سُمندر سے باہر

حیوان زمین سے باہر

حیوان پر

فتح

5تقسیم نمبر 

پیالے فرشتے7

عورت ایک قرمزی

حیوان پر بیٹھی ہے

راز،

عظیم بابل

فصل پک گئی ہے

پیالے کے قہر

پیالے فرشتے7

اپنے پیالے

اُنڈیلتے ہیں

6تقسیم نمبر 

:بابل کا ِگر پڑنا

عظیم بابل

کی عدالت

کی تفصیل

واں پیالہ5

7تقسیم نمبر 

آسمان میں خوشی

مجدون میں

مجمع

عظیم ضیافت

دوسری آمد

فصل کی کٹائی

حوض

یروشیلم

یروشیلم کی جنگ

حیوان اور جھوٹا)

(نبی آگ کی جھیل میں

سال1000شیطان 

کے لیے باندھا گیا

عدالت کو اجر

_شیطان چھوڑا جاتا ہے

آخری جنگ

شیطان زندہ آگ کی جھیل

میں ڈاال جاتا ہے۔

عظیم سفید تخت

عدالت

دُلہن،

بّرے کی بیوی

بّرے کی شادی کا ِدن

نیا یروشیلم

اختتام

ی
گئ

ی 
ول

کھ
ب 

تا
 ک

ی 
وٹ

چھ

اِس کے بعد

اِس کے بعداِس کے بعد اِس کے بعد اِس کے بعد

2تقسیم نمبر 

آسمان میں دروازہ

ُکھلتا ہے۔

اِس کے بعد

الئق بّرہ

کتاب کھولتا ہے۔

ُمہروں کو7

بّرہ کھولتا ہے

نشان آسمان پر 3

یسوع مسیح کا

مکاشفہ

فرشتے اور

چھوٹی کتاب

ُخداوند یسوع  مسیح

گواہی دیتے ہیں۔

اِس کے بعد

1تقسیم نمبر 

چیزیں جو

دیکھی گئیں

اے ڈی95/96

پتُمس

جالل دیا گیا

ابِن آدم

ہدایات

کلیسیاؤں کو

خطوط

اِفسس

ُسمرنہ

پرُگمن

تھواتیرا

سردیس

فلدلفیہ

لودیکیہ



1-241-20 1-29 1-22 1-11 1-14 1-17 1-21 1-111-19 1-17 1-18 1-20 1-18 1-21 1-18 1-21 1-15 1-27 1-211-131-17

موازنے کا چارٹ 

بائیس ابواب کی سات تقسیمیں

1051 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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ا

عد
 ب

ے
 ک

ِس
ا

عد
 ب

ے
 ک

ِس
ا

عد
 ب

ے
 ک

ِس
ا

عد
 ب

ے
 ک

ِس
ا

عد
 ب

ے
 ک

ِس
ا

1 2 4 5

3 6

7

20-1:1

29-1:2

22-1:3

11-1:4

14-1:5

17-1:6

17-1:7 8-1:1513-1:8 17-1:12

21-1:9 18-1:13

11-1:10 20-1:14

19-1:11

21-1:16

18-1:17

2
4
-1

:1
8 21-1:19

15-1:20

27-1:21

21-1:22

68

69

ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا سلسلہ

1

4

2 3

5

6

ماضی  7

ُمسقبل       

وقت کو متوازی دور
ڈرائینگ پیمائش میں نہیں  

گا
سن
ر
 ن
ں
وا
ات
س

سال 3 ½



یوحنّا کا محِل وقوع

ُخداوند 

یسوع مسیح

یوحنّا کے 

پاس نیچے 

آتے ہیں۔

تخت کا 

کمرہ

اور

چھوٹی کتاب 

الئق بّرہ 

کتاب 

کو لیتا 

ہے،

ُمہروں

کا

کھوال جانا

تین 

آسمانی 

نشانات

مکاشفہ

کا

ماخذ

پتُمس

95/96

اے ڈی

یسوع مسیح

اور 

یوحنّا 

آسمان میں

یوحنّا

نیچے

اسرائیل 

میں

فرشتہ یوحنّا کو

چھوٹی کتاب دیتا 

ہے اور یوحنّا 

نبوت کے بارے

میں بتاتا ہے

چھوٹی کتاب

کی نبوت

کلیسیاؤں 

کے لیے

71

70

سات تقسیموں کے تحت دی گئی

آیات کے حوالہ جات

ساتویں چھٹی پانچویں چوتھی تیسری دوسری پہلی

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

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

7:1-3

7:4-8

8:2-4

8:5-6

8:7-9

8:10-

12

8:13

9:1-11

9:12

9:13-

21

11:1-2

11:3-

11

11:12-

14

12:7-

17

14:1-5

7:9-17

14:6-8

14:9-11

14:12-

13

13:1-18

15:2-4

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

18:1-10

18:11-24

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



اطالع

ایسےاِسےیےلاِساورہے۔اشاعتخیراتیایککامہواَچھپا‘ورڈفائنلدی’کہہےکرتیتسلیممنسٹریورڈفائنلدی

اصلوتہواالزمیاگرمیں،لفظوںدوسرےہے۔ُکھالاختتامکااسلیےاِسہے،خیراتیکاماگرچہکریں۔قبولہی

گا۔ہونہیںباعثکاپہنچانےنقصانکواشاعتامکانیہتاہمہے۔سکتاجاجوڑامکاشفہمزیدمیںاشاعت

دستبرداری

مواداِسکے،ادارےیااجتماعییاانفرادیکےطرحبھیِکسینمائیندہکوئیکااِسیامنسٹریانٹرنیٹورڈفائنلدی

گا۔ہونہدارذمہکاعملحادثاتییاوالےاتفاقیہونےپیداسے

مصنفین کے بارے میں

ہالوںکےروںاداتعلیمیمذہبیدینعالمِ ہے۔نہیںکاوشمشترکہکیدینعالمِ پایہبلندسارےبہتکامُشدہاشاعتیہ

ُمشکالتوہے۔ہکیاکامسےراہنمائیکیالقدسروحراستبرائےنےمصنفینبرعکس،کےاِسہیں۔دیتےتعلیممیں

ُخداوندپرطورمکملاورتجربہ؛کاشکستگیمیںزندگیکیاُنہیں۔آئےراستبراہسےسکولوالےپانےقابوپر

کیا۔نہیںدعوی  کاکارنامےعقلیبھیکسینےانہوںلیے،اِسواپسی۔طرفکیمسیحیسوع

کیاِسآئے۔نہرپاشاعتِکسینامکااُنکہہےتمناکیاُنلہذاہے۔نہیںخواہشکیصلےِکسیلیےاپنےکومصنفین

صلہاورحقہینےجنہوںہیںگزارشُکرکےالقدسروحقیمتبیشاورمسیحیسوعُخداوندپیارےباپ،ابا،وہبجائے

کریں۔تخلیقکیکاماشاعتیاِسکہدیا

72

73

جغرافیائی ترتیب

ہAمنصوب

لفظیہیںمبائبلہماریکہجیسایہہے،نہیںتشریحیہ۔۔۔کالمآخری’:کریںنوٹاِسےکےکرمہربانی

کیےبیانسےےپہلتاہمگیا۔گھٹایاکچھسےمیںِاسنہگیاکیااضافہکچھمیںِاسنہہے۔مکاشفہلفظبہ

ہے۔سکتیجاسمجھیابکتابآخریکیبائبللیےاِسگیا۔کیادرستکوتسلسلگئے

ہے۔عروجنقطئہکاریزیعرقکیسالپندرہ۔۔۔کالمآخری’

پیشکشیںویریتصیہہے؛رکھتاتعلقساتھکےتقسیموںجوہےمنصوبہسےالگکہجوترتیبجغرافیائی

جیوسےمالپاِس۔۔۔ہےگیاکیامنکشفکوکاموںوالےہونےپرزمینساتھکےکالمآخریجہاںہیں

ہے۔جاتیہومکملالئین

ایک خالصہ
سات تقسیموں میں ممکنہ جغرافیائی عالقے

1تقسیم نمبر 

تاریخ

پتُمس

(چھوٹاایشیاء)

فریجیاء

مائسیاء

ساریاہ

ِلڈیاہ 

7تقسیم نمبر 6تقسیم نمبر  5تقسیم نمبر  4تقسیم نمبر  3تقسیم نمبر  2تقسیم نمبر 

مستقبل َ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔ مستقبل ۔ ۔ ۔

اسرائیل روم کا

ویٹیکن 

شہر

حیوان کی 

Aدس 

سلطنت

اسرائیل رومی 1/4

سلطنت

حیوان کی 

دس قومی

سلطنت



ایپوکلپس فاؤنڈیشن 

کیپ آف ُگڈ ہوپ

ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ

www.thefinalword.co.za:  ویب سائیٹ

tfw@thefinalword.co.za:  ای میل

سے ماخوذ ہے۔‘ دی اوریجنل کنگ جیمز ورژن’یہ -:بائبل

(دی بائبل کراؤن: تسلیم) 

ایپوکلپس فاؤنڈیشن*

کو جو بھی چاہے استعمال اور کاپی کر سکتا ہے، ‘ آخری کالم’

جب تک کہ اِس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔


