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يُوحنا عارف جو مڪاشفو
يوحنا جو ان ڪتاب جي باري ۾ بيان
 1هي يسوع مسيح جو مڪاشفو آهي .خدا
انهن کي اهو مڪاشفو ڏنو آهي ته جيئن
هو پنهنجي ماڻهن کي ڏيکاري سگهي ته جلدي
ڇا ٿيڻ وارو آهي .مسيح انهن شين کي پنهنجي
خادم يوحنا کي ڏيکارڻ جي الءِ پنهنجي فرشتي
کي موڪليو 2 .يوحنا هر شيءِ جيڪي ان ڏٺي
ان جي شهادت ڏني .اهو خدا جي طرف کان پيغام
آهي ۽ اها سچائي يسوع مسيح اُن کي چئي3 .
مبارڪ آهي اهو ماڻهون جيڪو خدا جي فضل
جي متعلق ان جي پيغام جي نبوت جا الفاظ پڙهندو
آهي ۽ مبارڪ آهن اهي ماڻهون جيڪي ان کي
ٻڌندا آهن ۽ جيڪو ڪجهه ان ۾ لکيل آهي انهن تي
عمل ڪندا آهن ڇاالءِ جو ته گهڙي ويجهو آهي.

1

يوحنّا جو يسوع جي پيغام کي ڪليسيا جي
الءِ لکڻ
 4يوحنّا جي طرف کان،
ايشياء جي صوبي جي انهن ستن ڪليسيائن
جي نالي:

آهي .سڀ ماڻهون انهن کي ڏسندا جڏهن ته اهي
ماڻهون انهن کي ڏسندا جن انهن کي ڦاڙي ڇڏيو
هيو .۽ زمين تي سڀ ماڻهون انهن جي الءِ
ڳوڙها وهائيندا ايئن ئي ٿيندو آمين.
1
 8خداوند چوندو آهي ته“ ،آئون الفا ۽ اوميگا
آهيان آئون اهو ئي آهيان جيڪو هيم ۽ جيڪو
اچڻ وارو آهي ،آئون قادر مطلق آهيان”.
 9آئون يوحنا ۽ مسيح ۾ توهان جو ڀا ُء ،اسان
يسوع جي مصيبت ۾ ،سهڻ ۾ ،بادشاهت ۾ ۽
صبر ۾ به توهان سان گڏ آهيان .آئون پتمس
جي جزيري تي بحيثيت قيدي هيم ڇاالءِ جو ته
آئون ڪالم خدا جو وفادار ۽ يسوع جي سچائي
جو شاهد هيم 10 .خداوند جي ڏينهن روح مون
تي قابو پائي ڇڏيو ۽ مان بگل جهڙي وڏا آواز
پنهنجي پويان ٻڌو 11 .ان آواز مون کي چيو ته
“جيڪو ڪجهه تون ڏسين ٿو ان کي ڪتاب
۾ لک ۽ انهن ستن ڪليسيائن (جماعتن) کي
سس سّمرنه
موڪلي ڇڏ اهي اهڙي طرح آهن .افُ ُ
پر گمن ،ٿوا تيره ،سرديس ،فلد لفيه ،لوديڪيه ۾”.
 12مان مڙي ڪري ڏٺو ته مون ڪير
مخاطب آهي .جڏهن مان مڙيس ته مان سون
جا ست شمعدان ڏٺا 13 .مان انهن شمعدان جي
وچ ۾ هڪ کي ڏٺو “جيڪو ابن آدم 2جهڙا هيا”
جيڪو چوغو پهريل هيو جيڪو انهن جي پيرن
تائين اچي پيو ان جي سيني تي سون جو سينه
بند ٻڌل هيو 14 .انهن جو مٿو ۽ وار برف جهڙا
اڇا ۽ اون وانگر هيا .انهن جون اکيون باهه جي
شعلن وانگر هئي 15 .انهن جا پير خالص پتل
جي داتو جهڙا هيا انهن کي ڀٽي َء کان ڪڍيو
ويو هيو .انهن جي آواز زور سان وهندي پاڻي
وانگر هئي 16 .انهن پنهنجي سڄي هٿ ۾ ست
تارا پڪڙي رکيا هيا ان جي منهن مان هڪ

يسوع مسيح جي طرف کان توهان تي فضل
۽ سالمتي هجي جيڪا هميشه موجود آهي ۽
جيڪا هميشه کان هيا .۽ جيڪي اچي رهيا آهن
۽ انهن ستن روحن جي طرف کان جيڪي انهن
جي تخت جي سامهون آهن 5 .۽ يسوع مسيح
جي طرف کان هڪ ايماندار شاهي آهي ۽ اهو
پهريون آهي جنهن کي مئلن مان اٿاريو ويو.
يسوع مسيح دنيا جي بادشاهن تي حاڪم آهي.
۽ اهو جيڪو اسان سان محبت ڪندو آهي ۽
جنهن پنهنجي رت سان اسان کي اسان جي گناهن
کان آزاد ڪيو 6 .يسوع اسان کي بادشاهت جي
الئق بڻايو ۽ اسان کي خدا جو ڪاهن بڻايو
 8 :1 1الفا اوميگا يوناني زبان جا پهريون ۽ آخري
جيڪو انهن جو پي ُء آهي .انهن جو جالل ۽
معني پهريان آهي آخر ۾ به آهي
حرف جنهن جي
ٰ
2
اختيار هميشه هميشه رهي آمين.
 13 :1ابن آدم هي لفظ “ابن آدم دانيال”  13 :7۾ هي
 7ڏسو! يسوع ڪڪرن سان گڏ اچي رهيو نالو يسوع پنهنجي الءِ استعمال ڪندو آهي.
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توهان پنهنجي دل کي نه بدليو ته آئون توهان
ڏانهن ايندس ۽ آئون توهان جي شمعدانن کي
انهن جاين تان هٺائي ڇڏيندس 6 .توهان ۾ هڪ
2
ڳالهه آهي جيڪا صحيح آهي ته تونيڪُلّيون
جي ڪمن کان نفرت ڪندا آهيو مون کي به
انهن ڪمن کان نفرت آهي.
“ 7اهو ماڻهون جيڪو هي سڀ ڪجهه ٻڌندو
آهي ان کي گهرجي ته اهو روح جي ڪليسيائن
کي چئي رهيو هيو ان کي ٻڌي .جيڪي فاتح ٿي
وڃن آئون ان جي زندگي وڻ کان خدا جي جنت
۾ آهي کائڻ الءِ ميووه ڏيندس.

تيز ٻن منهن واري ترار جهڙي نڪري ۽ انهن
جو چهرو اهڙو چمڪدار هيو جيئن سج پنهنجي
شديد روشني جي وقت چمڪندو آهي.
 17جڏهن مان ان کي ڏٺو ته مڙدي وانگر
انهن جي پيرن تي ڪري پيس انهن پنهنجو
سڄو هٿ مون تي رکيو ۽ چيو“ ،ڊڄ نه آئون
کي پهريان آهيان ۽ آئون ئي آخر 18 ”.آئون اهو
آهيان جيڪو زنده آهيان آئون مري چڪو هيس
پر ڏسو مان هميشه جي الءِ زنده آهيان ۽ مون
وٽ پاتال 1جي ۽ موت جي ڪنجيون آهن19 .
ک۽
انهي َء الءِ جيڪو تون ڏٺو آهي ان کي ل ُ
ک جيڪي هاڻي پيش اچي
انهن شين کي به ل ُ
20
سمرنه ڪليسيا جي نالي
رهيون آهن .۽ بعد ۾ پيش اچڻ واريون آهن.
يسوع جو خط ُ
سمرنه جي ڪليسيا جا فرشتن کي هي
معني جيڪا منهنجي
انهن ستن تارن جي لڪيل
ُ “8
ٰ
سڄي هٿ ۾ آهي ۽ ست شمعدان کي جيڪي تون لکو ته:
“اهو جيڪو آخري آهي ۽ وڌيڪ مري ويا هيا
ڏٺا آهن اهي ست شمعدان ست ڪليسيائون آهن ۽
ست تارا دراصل ستن ڪليسيائن جا فرشته آهن .اهي زنده ٿيا اهي هي فرمائن ٿا ته:
 “ 9آئون توهان جي تڪليفن کي سمجهان ٿو ۽
اهو به ڄاڻان ٿو ته توهان غريب آهيو پر حقيقت
يسوع جو خط افُسس ۾ ڪليسيا جي نالي
 1افُسس جي ڪليسيا جي فرشتي کي هي ۾ توهان دولتمند آهيو .مان انهن ماڻهن کي ڄاڻان
ٿو جيڪي توهان جي برائي ڪندا رهندا آهن.
لکو:
“جنهن پنهنجي کاٻي هٿ ۾ ست تارا پڪڙي اهي پنهنجو پاڻ کي يهودي چوندا آهن پر اهي
رکيا آهن ۽ ست شمعدانن سالن گڏ هلندو آهي ۽ سچا يهودي ناهن بلڪه شيطان سان تعلق رکڻ
واري ڪليسيا آهي 10 .جيڪي توهان سان ڏک
هو چوي ٿو ته.
“ 2آئون ڄاڻان ٿو ته جيڪو توهان ڪيو پيش آيا انهن کان نه خوف ڪري ڏسو آئون
ٿا ۽ سخت محنت ڪندا آهيو ۽ صابرين آهيو توهان کي چوان ٿو ته شيطان توهان مان ڪجهه
آئون اهو به ڄاڻان ٿو ته توهان خراب ماڻهن کي آمائش جي الءِ قيد ۾ وجهندو توهان ماڻهون
کي پسند نه ٿا ڪري سگهو .توهان انهن ماڻهن ڏهن ڏينهن تائين تڪليف کڻندا .پر توهان کي
دعوي وفادار رهڻو پوندو جيڪڏهن موت جو منهن ۾
کي به ڄاڻيو آهيو جن رسول هجڻ جي
ٰ
ڪئي هئي .پر سچ هي آهي ته اهي رسول نه ڇو نه پئو آئون توهان کي زندگي جو تاج ڏيندس.
آهن توهان انهن کي ڪوڙو رسول پاتو3 .
“ 11هر اهو ماڻهون جيڪو اهو ٻڌي ان کي
منهنجي نالي جي خاطر توهان سختيون برداشت گهرجي ته اهو روح جي ٻڌي ته اهو ڪليسيائن
مصيبتون ۾ گهڙيل هيا .ايئن ڪندي توهان کي ڇا ٿي فرمائي ۽ جيڪو ماڻهون غالب اچي
ڪري فتح حاصل ڪري ڇڏي ته ان کي ٻئي
ڪڏهن نه ٿڪندا.
“ 4پر مون کي توهان کان شڪايت آهي ته موت مان ڪوئي نقصان نه ٿيندو.
توهان کي مون سان پهريان جهڙي محبت ناهي
يسوع جو خط پرمگن جي ڪليسيا جي نالي
رهي 5 .ان الءِ ياد ڪر ته ڪرڻ کان پهريان
ڪٿي هيا .پنهنجو پاڻ کي بدالءِ ۽ اهوئي ڪم
“ 12پرمگن جي ڪليسيا جي فرشتي کي هي
ڪر جيڪو توهان پهريان ڪيو هيو .جيڪڏهن لکو ته:

2

 18 :1 1پاتال هي اها جاءِ آهي جتي ماڻهون مرڻ کان  6 :2 2ني لّ ڪيون مذهبي گروهه آهي جيڪو غلط خيال
تي عمل ڪندا آهن.
بعد ويندا آهن.
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“ اهي جيڪي ٻه منهنجي ترار رکندا آهن اهي
ڳالهيون توهان کي چون ٿا.
“ 13آئون ڄاڻان ٿو ته جتي توهان رهندا آهيو.
توهان اتي ئي رهندا آهيو جتي شيطان جو تخت
آهي .پر توهان منهنجي الءِ سچا آهيو توهان
منهنجي نالي کي رد ناهي ڪيو .توهان پنهنجي
عقيدي جو انتپاس جي وقت انڪار ناهي ڪيو.
انتپاس منهنجو وفادار شاهد هيو .جنهن کي
توهان جي شهر ۾ قتل ڪيو ويو هيو توهان جي
ان شهر ۾ جتي شيطان رهندو آهي.
“ 14پر مون کي ڪجهه ڳالهين جي شڪايت
آهي اهي هي ته توهان جي ميڙاڪي ۾ ڪجهه
ماڻهون آهن جيڪي بلعام جي تعليم جا معتقد
آهن بلعام بلق کي تعليم ڏني ته ته اهو اسرائيلين
کي ڪهڙي طرح گنهگار بڻائي انهن ماڻهن بُتن
تي چڙهيل ماني کارائي ڪري ۽ حرامڪاري
ڪري گناهه ڪيا 15 .جڏهن ته اهڙي طرح
توهان جي هتي به نيڪلّيون جي تعليم مڃڻ وارا
موجود آهن 16 .ان الءِ توبه ڪيو ۽ پنهنجو پاڻ
کي بداليو جيڪڏهن پنهنجو پاڻ کي نه ٿا بداليو
ته آئون جلد ئي توهان ڏانهن ايندس ۽ ان ترار
سان جيڪا منهنجي منهن کان نڪرندي آهي ان
سان انهن ماڻهن سان وڙهندس.
“ 17هر اهو ماڻهون جيڪو ڳالهيون ٻڌي
چڪو آهي ان کي گهرجي ته اهو ڪليسيائن کان
جيڪي روح چئي ان کي ٻڌي!
“آئون انهن ماڻهن تي فتح حاصل ڪندس انهن
کي لڪيل ّمن ڏيندس ان ماڻهون کي اڇو پٿر
به ڏيندس ان پٿر تي هڪ نئون نالو لکيل آهي
ڪوئي به ان نئين نالي کي نه ٿو ڄاڻي صرف
اهوئي ماڻهون جنهن کي اهو پٿر ملندو اهو نئون
نالو ڄاڻي سگهندو.
يسوع جو خط ٿواتيره جي ڪليسيا جي نالي
“ 18ٿواتيره جي ڪليسيا جي فرشتي کي هي
لکو:
“خدا جا ٻار هي ڳالهيون ڪري رهيا آهن
ته هي اهي جنهن جون اکيون باهه وانگر ٻري
رهيون آهن ۽ پير چمڪندي پتل وانگر آهن اهو
توهان کي چوي ٿو ته
“ 19آئون توهان جي ڪمن کان واقف آهيان
مان توهان جي محبت وفاداري ،توهان خدمت

۽ صبر جي باري ۾ ڄاڻان ٿو .مان ڄاڻان ٿو ته
توهان جيڪي ڪم پهريان ڪيا هيا ان جي نسبت
هاڻي گهڻا ڪم ڪري رهيا آهيو 20 .پر مون کي
اها شڪايت آهي ته ايزبل کي برداشت ڪريو ٿا
اها زال پاڻ کي انڌهي سڏرائيندي آهي ته جيئن
ماڻهن کي متاثر ڪري سگهي اها منهنجي ماڻهن
کي حرامڪاري ڪرڻ ۽ بتن جون قربانيون
کائڻ جي تعليم ڏيئي ڪري گمراهه ڪندي آهي.
 21مان ان کي پنهنجو دل بدالئڻ جي الءِ گناهن
کان پري رهڻ جي الءِ وقت ياد آهي پر اها
پنهنجي دل کي بدالئڻ نه ٿي چاهي.
“ 22ان الءِ مان انهن کي بيمار ڪندس ته جيئن
بستر تي رهي انهن کي به وڏي مشڪالتن ۾
وجهي ڇڏندس جيڪي ان سان زناڪاري ڪئي
جيسيتائين ته اهي بري ڪمن کان توبه نه ڪري.
 23۽ آئون ان جي مڃڻن وارن کي طائون سان
ماري ڇڏيندس تڏهن گهڻيون ڪليسيائون ڄاڻي
وينديون ته آئون ئي انهن جي دلين ۽ دماغن جو
حال ڄاڻڻ وارو آهيان ۽ انهن مان هر هڪ کي
انهن جي ڪمن جي مطابق بدلو ڏيندس.
“ 24پر آئون ٿهواتيره جي باقي ماڻهن کي
جيڪي ان جي تعليم کي نه ٿا مڃن جن شيطان
جي لڪيل ڳالهين کي ناهي سکيو .اهو چوان
ٿو ته توهان تي ٻيو وزن نه وجهندس 25 .بس
صرف پنهنجي رستي تي قائم رهو جيسيتايئن
آئون واپس نه اچان.
“ 26آئون هر ان ماڻهون کي فاتح ٿيس ۽
جيڪو منهنجي ڪمن ۾ موافق آخر تائين
عمل ڪيو آئون انهن کي ٻين قومن تي اختيار
ڏيندس 27 .اهي انهن تي لوهه جي عضوي سان
حڪومت ڪندو ۽ اهو انهن کي مٽي َء جي ٿانون
وانگر ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيندو .زبور 9 :2
 28اهوئي اهو اختيار آهي جنهن کي آئون
پنهنجي پي ُء کان حاصل ڪيو آهي مان ان
ماڻهون کي به صبح جو تارو ڏيندس 29 .هر اهو
ماڻهون جيڪو هي ٻڏندو آهي ان کي گهرجي
ته ڪليسيائن کي جيڪو ڪجهه روح چوي اُن
کي به ٻڌي.
يسوع جو خط سرديس جي ڪليسيا جي نالي
“ 1سرديس جي ڪليسياء جي فرشتي کي
هي لکو ته:

3
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منهنجي نالي جو اعالن ڪرڻ کان نه ڊڄا.
ٻڌو! اتي هڪ (يهودي هيڪل) ميڙاڪو آهي
جيڪو شيطان جو ميڙاڪو آهي اهي ماڻهون
پنهنجو پاڻ کي يهودي چوندا آهن پر اهي ڪوڙ
چوندا آهن ڇاالءِ جو ته اهي سچا يهودي نه آهن
آئون انهن ماڻهن کي توهان جي سامهون کڻي
ڪري توهان پيرن ۾ جڪائي ڇڏيندس .اهي
ماڻهون ڄاڻي ويندا ته توهان اهي ماڻهون آهيو
جن سان مان محبت ڪندو آهيان 10 .ڇاالءِ
جو ته توهان صبر سهندي منهنجي حڪم کي
ٻڌو ان الءِ مصيبت جي وقت جيڪو تمام دنيا
جي آزمائش جي الءِ اچي رهيو آهي توهان جي
حفاظت ڪندس.
“ 11آئون جلدئي واپس اچڻ وارو آهيان جنهن
رستي تي توهان قائم آهيو ان تي مضبوطي سان
قائم رهو تڏهن توهان جو ڪوئي به تاج نه
کسندو 12 .ان ماڻهون کي جنهن کي فتح حاصل
ڪري ان کي آئون پنهنجي خدا جي هيڪل ۾
ستون بڻائيندس ۽ اهو ماڻهون اتي هميشه جي
الءِ رهندو آئون ان ماڻهون تي پنهنجي خدا جو
نالو ۽ پنهنجي خدا جي شهر جو نالو لکندس اهو
شهر نئون يروشلم آهي منهنجي خدا جي طرف
کان اچي رهيو آهي آئون پنهنجو نئون نالو ان
تي لکندس 13 .هر هڪ جيڪو ٻڌي ته روح
ڪليسيائن کي ڇا چوي ٿي.

“اهو جنهن وٽ خدا جا ست روح ۽ ست تارا
آهن توهان سان اهي ڳالهيون ڪري رهيو آهي
ته
“مان توهان جي ڪمن کان واقف آهيا ته
ماڻهون توهانکي زندگي چوندا آهن پر حقيقت
۾ ته مڙدو آهي 2 .جاڳو! مرڻ وارين شين کي
طاقتور بڻايو .ان کان قبل ته جيڪي شيون
توهان وٽ آهن اهي گم ٿي وڃن پنهنجو پاڻ کي
تيار ڪر ڇاالءِ جو ته مان ڄاڻان ٿو ته جيڪي
ڪم توهان ڪيا آهن منهنجي خدا جي ويجهو
قابل احترام ناهن 3 .تنهنڪري ياد رکو جيڪو
ڪجهه توهان ٻڌو ۽ حاصل ڪيو ان کي ڪٺو
ڪريو ۽ ان تي ئي قائم رهو پنهنجي دلين ۽
زندگين کي بدليو توهان کي جاڳڻ گهرجي مان
توهان ڏانهن اهڙي طرح ايندس جيئن ڪوئي
چور اچي وڃي ۽ توهان کي معلوم به نه ٿيندو
مان ڪڏهن ايندس.
“ 4سرديس ۾ توهان وٽ ڪجهه ماڻهون آهن
جيڪي پنهنجو پاڻ کي صاف سٿرو رکيل آهن
اهي ماڻهون مون سان گڏ هلندا ۽ اهي ماڻهون
اڇا ڪپڙا پهريل هوندا ڇاالءِ جو ته اهي ماڻهون
قابل آهن 5 .هر اهو ماڻهون غالب اچي ويندو
۽ فاتح هجي اهو انهن ماڻهن وانگر اڇا ڪپڙا
پهريل هوندا ۽ اهڙا ماڻهو جو نالو ڪتاب حيات
کان مٽايو نه ويندو اهو مون مان هوندو اهو
پنهنجي پي ُء جي سامهون ۽ فرشتن جي سامهون
ان جو اقرار ڪندس 6 .هر اهو ماڻهون ٻڌي يسوع جو خط لوديڪيه جي ڪليسيا جي الءِ
“ 14هي لوديڪيه جي ڪليسيا جي فرشتي کي
سگهي ان کي گهرجي ته ڪليسيائن کي جيڪي
لکو:
ڪجهه روح چوي ان کي ٻڌي.
“ ته هو آمين آهي ،جيڪو هڪ سچو ۽ وفادار
شاهد آهي جيڪو ڪجهه خدا بڻايو آهي انهن
يسوع جو خط فلدلفيه جي ڪليسيا جي نالي
“ 7فلدلفيه جي ڪليسيا جي فرشتي هي لکو ته :تمام جو اهو حاڪم آهي ،هو چوندو آهي.
“ 15جيڪو ڪجهه توهان ڪندا آهيو اهو مان
“اهو جيڪو پاڪ ۽ سچو آهي دائود جي
ڪنجي کي رکندو آهي جيڪو کوليندو آهي ۽ ڄاڻان ٿو تونه ته گرم آهي ۽ نه سرد ڪاش ته
ڪوئي ان کي بند نه ٿو ڪري سگهي جڏهن ته گرم يا سي ُء هوندو 16 .بلڪه تونيم گرم آهي
اهو بند ڪندو آهي ته ان کي ڪوئي ٻيو ناهي نه ته گرم ۽ نه ئي سرد ان الءِ آئون توهان کي
پنهنجي منهن مان ڪڍي ڦٽي ڪرڻ الءِ آهيان.
کولي سگهندو.
“ 8جيڪو ڪجهه توهان چئي رهيا آهيو اهو  17توهان چئو ٿا ته توهان دولتمند آهيو توهان
مان ڄاڻان ٿو .ٻڌو! مان توهان جي سامهون سمجهندا آهيو ته توهان گهڻا دولتمند ٿي ويا آهيو
دروازو کليل رکيو آهي جنهن کي ڪوئي به ۽ ڪنهن شيءِ جي توهان کي ضرورت ناهي
بند نه ٿو ڪري سگهو توهان ڪمزور آهيو پر توهان نه ٿا ڄاڻو ته حقيقت ۾ توهان گهٽ
پر توهان منهنجي تعليم تي عمل ڪيو آهي ۽ نصيب قابل رحم غريب ،انڌها ۽ گونگا آهيو18 .
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آئون توهان کي صالح ڏيان ٿو ته توهان مون
کان سون خريد ڪريو جيڪو باهه ۾ تپي ڪري
خالص ٿيو آهي تڏهن اهڙي طرح توهان صحيح
دولتمند ٿي سگهو ٿا آئون توهان کي چوان ٿو
ته توهان اڇا ڪپڙا خريد ڪريو تڏهن توهان
پنهنجي بيشرمي ۽ اگهاڙي پن کي ڍڪي سگهندا
آئون توهان کي چوان ٿو ته دوائون خريد ڪري
اکين ۾ وجهو ته توهان ڏسي سگهو.
“ 19آئون جن ماڻهن سان محبت ڪيان ٿو انهن
۾ راه راست پر آڻيندو آهيان ۽ سزا ڏيندو آهيان.
انهيءِ الءِ توهان سخت محنت شروع ڪريو ۽
پنهنجي پاڻ جي پنهنجي زندگي تبديل ڪريو.
 20ٻڌو! آئون دروازي تي بيهي ڪري دروازو
کڙڪائيندو آهيان ۽ ڪوئي منهنجو آواز ٻڌي
ڪري دروازو کولي ته مان اندر اچي ڪري ان
سان گڏ ويهي ڪري ماني کائيندس ۽ اهو مون
سان گڏ کائيندو.
“ 21آئون هر ان ماڻهون کي جيڪو فتح
حاصل ڪري ان کي مان پاڻ سان گڏ تخت
تي ويهڻ جو حق ڏيندس جهڙي طرح آئون فتح
حاصل ڪري پنهنجي پي ُء جي تخت تي ويهي
رهيس 22 .هر اهو ماڻهون جيڪو هي ٻڌي
سگهي ان کي گهرجي ته ڪليسيائن کي روح
جيڪو چوي اهو ٻڌو”.
يوحنّا جو جنت کي ڏسڻ
 1تڏهن مان ڏٺو ته منهنجي سامهون جنت
مان هڪ دروازو کليل آهي ۽ مان اهوئي
آواز جيڪو پهريان مون سان ڳالهيون ڪندي
هئي ٻڌي .آواز ڪنهن بگل جهڙي هئي .آواز
چيو“ ،مٿي اچ آئون توهان کي ڏيکاريندس ته ان
کان بعد ڇا ٿيندو 2 ”.تڏهن روح مون کي قابو ۾
ڪري ڇڏيو مون کي آسمان ۾ هڪ تخت ڏيکائي
ڏنو ان تي ڪوئي ويٺو هيو 3 .جيڪو ڪوئي
ان تي ويٺو هيو اهو سنگ يشب ۽ عقيق وانگر
هيو .تخت جي چوطرف قوس قزح به هئي جيڪا
گهري ز ّمرد وانگر هڪ آواز معلوم ٿيندي آهي.
 4تخت جي چوطرف چوويهه تخت ٻيا به هيا
۽ چوويهه بزرگ تختن تي ويٺا هيا اهي تمام اچي
پوشاڪ ۾ هيا ۽ انهن جي مٿن تي سون جا تاج
هيا 5 .تخت مان بجلي جهڙي گرجڻ واريون
آوازون ۽ بجلي جي روشني اچي رهي هئي.
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تخت جي سامهون ست ڏيئا ٻري رهيا هئا .اهي
ڏيئا خدا جا ست روح هئا 6 .ان کان عالوه تخت
جي سامهون شيشي جو سمنڊ جيڪو بلور وانگر
اڇو شيشو هيو.
وڌيڪ برآن تخت جي سامهون ۽ ان جي هر
طرف چار جاندار آهن ۽ انهن چئن جاندارن تي
اڳيان ۽ پويان اکيون هيون 7 .پهريون جاندار ببر
شينهن وانگر ۽ ٻيو ڏاند وانگر ٽئين جو چهرو
ماڻهون وانگر ۽ چوٿين شيءِ اڏرندي عقاب
وانگر آهي 8 .چئن جاندارن ۾ هر هڪ کي ڇهه
ڇهه پر آهن ۽ انهن جي هر طرف اکيون ڇايل
هيون رات ڏينهن اهي مسلسل چوندا آهن:
“قدّوس ،قدّوس ،قدّوس آهي خداوند قادر
مطلق ،جيڪو هيو ،جيڪو آهي ۽ جيڪو
اچڻ وارو آهي”.
 9جڏهن اهي جاندار ان جي جيڪو ان تخت
تي ويٺو آهي ۽ جيڪو هميشه کان آهي ۽ رهندو،
حمد و شتائش ۽ شڪر گذاري ڪندا آهن10 .
تڏهن اهي چوويهه بزرگ ان جي سامهون جي
تخت تي ويٺا آهن ۽ جيڪي هميشه هميشه رهندو
جيڪڏهن سجده ڪندا آهن .اهي بزرگ پنهنجا
تاج الهي ڪري تخت جي سامهون رکندا آهن
۽ چوندا آهن:
“ 11اي خداوند اسان جا خدا ،توهان ئي
قدرت وارا آهيو .توهان ئي عزت ۽ جالل
جي الئق آهيو ڇاالءِ جو ته توهان ئي آهيو
جنهن سڀن شين کي پيدا ڪيو
۽ هر شيءِ جي تخليق ۽ انهن جو وجود
هاڻي تائين تنهنجي مرضي َء سان آهي”.
ڪير طومار کولي سگهي ٿو
 1تڏهن مون هڪ شخص جي ساڄي
هٿ ۾ جيڪو تخت تي ويٺو هو ،هڪ
طومار ڏٺو .طومار ٻنهي پاسن لکيل هو ،۽
ستن ُمهرن سان بند ڪيو ويو هو 2 .۽ مون ڏٺو
ته هڪ طاقتور فرشتو وڏي آواز سان منادي
ڪري رهيو آهي” ،ڪير هن طومار جي مهرن
کي ٽوڙڻ ۽ کولڻ جي الئق آهي؟ “  3پر ڪير
به آسمان تي يا زمين تي يا زمين جي هيٺان
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هن الئق ڪونه هو ،ته هن طومار کي کولي يا
هن جي اندر ڏسي 4.آئون لڙڪ هاري روئي
پيس ،هن الءِ ته ڪير به هن طومار کي کولڻ
يا هن جي اندر ڏسڻ جي الئق نه نڪتو 5 .پر
انهن بزرگن مان هڪ مونکي ”چيو! رو ُء نه!“
ٻڌ جيڪو يهوداه جي قبيلي سان تعلق رکي ٿو
۽ دائود جي نسل مان آهي ،اهو غالب آيو ،ستن
مهرن کي ٽوڙڻ ۽ طومار کولڻ جي صالحيت
رکي ٿو.
 6تڏهن مون ڏٺو ته هڪ گهيٽو تخت جي
وچو وچ بيٺو هو ،۽ هن جي چئني طرفن کان
جاندار هئا ،هڪ گهيٽو ڪُٺل معلوم پئي ٿيو.
هن کي ست سنڱ ۽ ست اکيون هيون .اهي خدا
جون ست روحون هيون ،جيڪي سچي دنيا ۾
موڪليون ويون هيون 7 .گهيٽي اچي اُن ويڙهيل
طومار کي اُن هستي جي ساڄي تان وٺي ڇڏيو،
جيڪو تخت تي ويٺل هو 8 .جيئن ئي گهيٽي
اهو طومار ورتو ،ته چارئي جاندار ۽ چوويهه
بزرگ اُن گهيٽي جي اڳيان جهڪسي پيا .هر
هڪ جي هٿ ۾ بربط ۽ عود سان ڀريل سون جا
پياال هئا .اهي عود جا پياال خدا جي مقدس ماڻهن
جون دعائون هيون 9 .۽ انهن سڀني گهيٽي جي
الءِ هڪ گيت ڳائڻ شروع ڪيو ته:
“تون هي طومار کي وٺڻ ۽ مهرون کولڻ
جي الئق آهين .ڇوته تو ذبح ٿي پنهنجو
رت ڏئي هر قبيلي هر زبان ۽ هر نسل
جي قوم جي ماڻهن کي خدا جي الءِ خريد
ڪيو.
 10۽ انهن ماڻهن مان تو هڪ بادشاهت
قائم ڪئي ۽ انهن ماڻهن کي خدا جا ڪاهن
ڪيا .۽ اهي زمين تي حڪومت ڪندا”.
 11تڏهن مون بيشمار فرشتن کي ڏٺو ۽ انهن
جا آواز ٻُڌا .هو ۽ اهو تخت انهن بزرگن ۽
جاندارن جي چئني طرفن هئا .تن جو شمار لکن،
۽ لکن ڪروڙن ۾ هو 12 .فرشتن هڪ ٿي وڏي
آواز سان چيو،
” گهيٽو جيڪو ذبح ٿيو ،اهوئي طاقت،
دولت ،حڪمت ،قوت ،عزت ،جالل ۽
تعريف جي الئق آهي“.
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تڏهن مون هر جاندار جيڪي آسمانن ۽
زمين تي ،زمين جي هيٺان ۽ سمنڊ جي مخلوق ۽
اُتي جي ڪائنات جي سڀني جاندارن کي چوندي
ٻُڌو:
”سڀ تعريفون ۽ عزت ۽ جالل ۽ قدرت ۽
اختيار هميشه جي الءِ هن گهيٽي جي الءِ
۽ اُن ذات جي الءِ آهي جيڪو تخت تي
ويٺو آهي“.
 14چئني جانورن ”آمين“ چيو .تڏهن بزرگن
ڪري سجدو ڪيو.
گهيٽي جو طومار کولڻ
 1پوءِ مون ڏٺو ته گهيٽي انهن ستن
مهرن مان هڪ مهر کي کوليو ،مون
انهن چئني جاندارن مان هڪ کي گرجندڙ آواز
مان چوندي ٻڌو ته” ،اچو“  2مون ڏٺو ته پهرين
کان ئي هڪ اڇو گهوڙو اُتي آهي ،۽ ان گهوڙي
جي سوار وٽ ڪمان آهي .اُن سوار کي تاج
ڏنو ويو ،۽ اهو سوار ٿي فتح ڪرڻ جي طرح
نڪتو ،ته جيئن فتح حاصل ڪري.
 3گهيٽي ٻي مهر کي کوليو ،تڏهن مون ٻئي
جاندار کي چوندي ٻڌو” .اچو“  4تڏهن ٻيو
گهوڙو آيو ۽ اتي اچي بيهي رهيو .هي ڳاڙهي
رنگ جو گهوڙو باهه وانگر هو .ان سوار کي
هي اختيار ڏنو ويو ته هو زمين تان سالمتي کي
کڻي وٺي ۽ آخر تائين ماڻهو هڪٻئي کي قتل
ڪن ۽ سوار کي هڪ وڏي تلوار ڏني ويئي.
 5گهيٽي ٽين مهر کي کوليو ،۽ مون ٽئين
جاندار کي چوندي ٻڌو ”اچو“ ۽ مون ڏٺو ته هڪ
ڪارو گهوڙو اچي بيٺو ۽ هن گهوڙي سوار
جي هٿ ۾ ساهمي هئي 6 .تڏهن مون هڪ آواز
ايندي ٻڌو .جيڪو آواز انهن چئني جاندارن جو
هو ،ان آواز چيو ”،هڪ دينار جي هڪ سير
ڪڻڪ ۽ هڪ دينار جا ٽي سير َج َو پر زيتون
جي تيل ۽ َمي جو نقصان نه ڪر“.
 7گهيٽي چوٿين مهر کي کوليو ۽ چوٿين
جاندار شيءِ کي مون چوندي ٻڌو ” اچو“  8مون
ڏٺو ته هڪ پيلي رنگ جو گهوڙو بيٺو آهي
۽ هن سوار جو نالو موت هو .هن جي پويان
عالم ارواح آهن .۽ موت ۽ عالم ارواح کي زمين
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جي چوٿين حصي تي اختيار ڏنو ويو ،ته ماڻهن
کي تلوار ،بُک ،بيماري ۽ زمين جي جهنگلي
جانورن سان مارين.
 9جڏهن گهيٽي پنجين مهر کي کوليو تڏهن
مون قربان گاه جي هيٺان ڪجھ ُروحن کي ڏٺو.
اهي انهن ماڻهن جون روحون هيون ،جيڪي
ماريا ويا هئا .ڇا الءِ جو جيڪي خدا جي پيغام
کي سڃاڻڻ جي خاطر وفادار ٿيا ،جيڪي اهي
قائم ڪيا ويا هئا 10 .انهن روحن وڏي آواز
سان رڙ ڪري چيو ” ،مقدس ۽ سچا خداوند!
ڪيستائين روح زمين تي ماڻهن جو انصاف
ڪندين ۽ اسان جي مارجڻ جو بدلو وٺندين؟“
 11اُن ۾ هر هڪ جان کي اڇو چوغو ڏنو ويو
هو .انهن کي وڌيڪ ڪجھ انتظار ڪرڻ الءِ
چيو ويو هو ،ته جيئن انهن جا سڀئي ڀائر به
جيڪي مسيح جي خدمت ۾ آهن .انهن کي به
ماريو وڃي .جيڪي توهان وانگر ماريا ويا آهن.
 12جڏهن گهيٽي ڇهين مهر کي کوليو تڏهن
مون ڏٺو ته هڪ وڏو زلزلو آيو .ان وقت سج
ڪاري کٿي جهڙو ٿي پيو .۽ سڄو چنڊ ڳاڙهو
رت جهڙو ٿي پيو 13 .طوفان اچڻ جي ڪري
آسمان جا تارا زمين تي ايئن ڪريا جيئن وڻ
جا انجير ڪرندا آهن 14 .آسمان اهڙي طرح
ورهائجي ويو جيئن ڪاغذ کي ويڙهيو وڃي .۽
هر جبل ۽ ٻيٽ پنهنجي جڳهه تان هٽي ويا هجن.
 15تڏهن زمين جا سڀ ماڻهون جن ۾ دنيا جا
بادشاهه ،حاڪم ،فوجي سردار ،امير ماڻهون ۽
سڀئي آزاد ماڻهون هجن يا غالم ،غارن ۽ جبلن ۾
لڪي ويا آهن 16 .۽ ماڻهن جبلن ۽ ڇپن کي چيو
” اسان تي ڪرو ۽ اسان کي گهيٽي جي ڏمر کان
جيڪو تخت آهي انهن کان لڪايو 17 .ڇاالءِ
جو اُن جي غضب جو ڏينهن اچي چڪو آهي .۽
ڪير هن جي سامهون بيهي سگهندو؟“
 144,000اسرائيلي ماڻهون
 1ان کانپوءِ مون ڏٺو ته زمين جي چئني
ڪنڊن تي چار فرشتا بيٺا آهن .اهي
فرشتا چئني هوائن کي جهلي بيٺا هئا ،ته جيئن
زمين تي سمنڊ يا ڪنهن وڻ تي هوا نه هلي2 .
پوءِ مون هڪ ٻئي فرشتي کي اوڀر کان ايندي
ڏٺو .اهو زنده خدا جي مهر کڻي بيٺو هو؛ ان
فرشتي چئني فرشتن کي وڏي آواز سان چيو ته
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جنکي خدا آسمانن ۽ سمنڊن کي نقصان پهچائڻ
جو اختيار ڏنو هو” 3 .ايستائين توهان زمين،
سمنڊن ۽ وڻن کي نقصان نه پهچايو ،جيستائين
اسين پنهنجي خدا جي خدمت ڪرڻ وارن جي
نراڙ تي نشاني نه لڳايون“.
 4مون ٻڌو ته انهن جو تعداد جن تي خدا جي
مهر سان نشاني لڳائي وئي هئي ،اهي هڪ لک
چوئيتاليهه هزار هئا .جن جو تعلق بني اسرائيل
جي هر قبيلي سان هو:
 5يهوداه جي قبيلي مان
روبن جي قبيلي مان
جاد جي قبيلي مان
 6آشر جي قبيلي مان
نفتالي جي قبيلي مان
منسي جي قبيلي مان
 7شمعون جي قبيلي مان
الوي جي قبيلي مان
اشڪار جي قبيلي مان
 8زبولون جي قبيلي مان
يوسف جي قبيلي مان
بنيمين جي قبيلي مان

 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي
 12,000تي

عظيم ميڙاڪو
 9پوءِ مون هڪ وڏي ميڙ کي ڏٺو ۽ ڪير
به انکي ڳڻي نٿي سگهيو .انهن ماڻهن جو تعلق
هر قوم ،هر قبيلي ،هر نسل ۽ دنيا جي هر
زبان ڳالهائڻ وارن مان هئا .اهي ماڻهون تخت
۽ گهيٽي جي سامهون اڇا چوغا پائي بيٺا هئا.
۽ انهن جي هٿن ۾ کجور جون ٽاريون هيون.
 10انهن وڏي آواز سان رڙ ڪئي ” فتح اسان
جي خدا جي آهي ،جيڪو تخت تي ويٺو آهي ،۽
گهيٽي مان آهي“.
 11بزرگ ۽ چارئي جاندار اتي هئا ۽ سڀ
فرشتا انهن جي ۽ تخت جي پاسن تي بيٺل هئا.
اهي فرشتا تخت جي سامهون پنهنجا منهن
جهڪائي خدا کي سجدو ۽ خدا جي عبادت
ڪرڻ لڳا 12 .۽ انهن چيو” ،آمين“ سڄي
تعريف ،جالل ،حڪمت ،شڪر ،عزت ،طاقت
۽ قدرت اسان جي خدا جي الءِ ئي آهي .جيڪو
هميشه هميشه جي الءِ رهندو” .آمين“
 13۽ بزرگن مان هڪڙي مون کان پڇيو،
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”اهي اڇي پوشاڪ پاتل ڪير ماڻهون آهن ۽
ڪٿان آيا آهن؟“
 14مون جواب ڏنو” ،اي منهنجا سائين اوهان
ئي ڄاڻو ٿا ته ڪير آهن؟“
۽ بزرگ مونکي چيو ،هي اهي ماڻهون آهن
جيڪي تمام گهڻيون سختيون سهي آيا آهن .انهن
پنهنجا چوغا گهيٽي جي رت سان ڌوئي اڇا ڪيا
آهن 15 .ان ڪري هاڻي اهي ماڻهون خدا جي
تخت جي سامهون آهن ۽ اهي ڏينهن رات هن جي
گهر ۾ هن جي عبادت ڪندا آهن .اهو جيڪو تخت
تي ويٺو آهي انهن جي حفاظت ڪندو 16 .اهي
هاڻي ڪڏهن به بکيا ڪونه رهندا .۽ نه ئي اڃايل
رهندا ۽ سج هنن کي ڪجھ ڪري نه سگهندو ۽
نه ئي ٻرندڙ اُس 17 .گهيٽو جو تخت جي وچ ۾
آهي ،انهن جي حفاظت ڪندو ،ان الءِ ته اهو هن
جو ڌراڙ آهي .۽ انهن کي اهڙين ندين جي پاڻي
ڏانهن وٺي ويندو ،جيڪو انهن کي زندگي بخشيندو
۽ خدا انهن جي اکين جا سڀ لڙڪ اگهيندو“.
ستين مهر
 1گهيٽي ستين مهر کي ٽوڙيو ته اٽڪل
اڌ ڪالڪ تائين آسمان ۾ خاموشي
رهي 2 ،پوءِ مون ڏٺو ،ست فرشتا جيڪي خدا
جي سامهون بيٺا هئا ،انهن کي ست بگل ڏنا ويا.
 3ٻيو فرشتو آيو ۽ قربان گاهه جي ڀرسان بيهي
رهيو .ان فرشتي وٽ سونو خوشبو َء دان هو .اُن
کي گهڻوئي لوبان ڏنو ويو ،ته جيئن سڀني مقدس
ماڻهن جي دعائن سان گڏ سونهري قربان گاهه تي
چاڙهي ،جيڪا تخت جي سامهون هئي 4 .فرشتي
جي هٿ ۾ خوشبودان هو .اُن جو دونهون خدا
جي مقدس ماڻهن سان گڏ اٿيو 5 .وري فرشتي
خوشبودان کنيو ،قربان گاهه جي باهه ڀريائين ۽
اها زمين تي هاري ڇڏي ،نتيجي ۾ بجلين جو گوڙ
روشنين جي چمڪاٽ ۽ زلزلو آيو.
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پهرئين بگل جو وڄائڻ
 6پوءِ ست فرشتا جيڪي بگل جهلي بيٺا هئا،
وڄائڻ الءِ تيار هئا.
 7پهرئين فرشتي پنهنجو بگل وڄايو .باهه سان
گڏ ڳڙا ۽ رت کي زمين تي هاريو ويو .نتيجي ۾
ٽيون حصو زمين سڙي وئي ۽ ٽيون حصو وڻ به
سڙي ويا ۽ گڏوگڏ سڀ سائو گاهه به سڙي ويو.

مڪاشفو 5 :9
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جڏهن ٻئي فرشتي پنهنجو بگل وڄايو ،تڏهن
هن هڪ وڏو جبل سڙڻ شروع ٿيو ،جيڪو
سمنڊ ۾ اڇاليو ويو .نتيجي ۾ ٽيون حصو سمنڊ
رت ۾ تبديل ٿي ويو 9 .۽ ٽيون حصو سمنڊ ۾
جيترا به جانور هئا سي سڀ مري ويا ۽ ٽئين
حصي جا جهاز پاڻي جا تباه ٿي ويا.
 10جڏهن ٽيئن فرشتي بگل وڄايو ته هڪ
وڏو تارو مشعل وانگر ٻرندو آسمان مان ڪريو،
اهو تارو جنهنجو ٽيون حصو ندين ۽ پاڻي جي
چشمن تي ڪريو 11 .ان تاري جو نالو ”ناگ
دونا“ هو .۽ جو پاڻي کارو ٿي پيو ۽ ان کاري
پاڻي پيئڻ سان ڪئين ماڻهون مري ويا.
 12جڏهن چوٿين فرشتي بگل وڄايو ته ٽيون
حصو سج ۽ ٽيون حصو چنڊ ۽ ٽن حصن تارن
کي جهٽڪو پهتو .نتيجي ۾ ٽيون حصو اوندهه
ٿي پيو ۽ ٽي حصا ڏينهن ۽ رات ۾ به روشني
ڪونه رهي.
 13جڏهن مون نظر ڊوڙائي ته عقاب کي
آسمان جي مٿاهين تي اڏامندو ۽ وڏي آواز سان
هي چوندي ٻڌو تباهي ،تباهي ،تباهي انهن ماڻهن
تي جيڪي زمين تي رهن ٿا شروع ٿي وئي .۽
اهو ان ڪري جو ٻيو فرشتو ٽن فرشتن جي بگل
وڄائڻ جي ويجهو هو.
پنجين بگل جو ڏهڪا ُء پيدا ڪرڻ
 1پنجين فرشتي پنهنجو بگل وڄايو ته
مون هڪ تاري کي آسمان مان زمين
تي ڪرندو ڏٺو .ان تاري کي هڪ اهڙي
اونهي سوراخ جي ڪنجي ڏني وئي .جيڪي
بغير ڪنهن اونهي کڏ جي گهري کڏ جي طرف
وڃي ٿو 2 .ان تاري هن سوراخ کي کوليو،
جيڪي اونهي کڏ ڏانهن هُئي .اُن سوراخ مان
اهڙو دونهن نڪتو ،جهڙو ڪنهن کوري مان
ٿو نڪري .ان دونهين جي ڪري آسمان ۽ سج
اونداهي ٿي ويا.
 3تڏهن ان دونهين مان مڪڙن جا ميڙ زمين
تي نڪري آيا .تن کي زمين جي وڇن وانگر
ڏنگ هڻڻ جي طاقت ڏني وئي 4 .پر انهن کي
چيو ويو ته زمين جي گاهه يا ٻوٽن يا وڻن کي
نقصان نه پهچائين .پر انهن ماڻهن کي نقصان
پهچائين جن جي نراڙ تي خدا جي مهر نه هجي.
 5مڪڙن جي ميڙ کي پنجن مهينن تائين ماڻهن
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کي تڪليف ڏيڻ جو اختيار ڏنو ويو .۽ انهن
مڪڙن جي ڏنگ جو عذاب اهڙو هو .جيئن
وڇون َء جو ماڻهن کي ڏنگ مارڻ جو عذاب
پهچي ٿو 6 .اهڙي وقت تي ماڻهون موت گهرندا،
پر موت انهن کان ڀڄندي.
 7مڪڙن جي لشڪر جو انهن گهوڙن وانگر
هو ،جيڪي جنگ جي الءِ تيار هجن .انهن جا
منهن ماڻهن جي منهن وانگر هئا .۽ انهن جي
مٿي تي تاج پاتل هئا .جيڪي سون جهڙا نظر
اچي رهيا هئا 8 .انهن جا وار ماين جهڙا هئا.
انهن جا ڏند شينهن جي ڏندن وانگر هئا 9 .انهن
جا سينا لوهه جي زرهه وانگر هئا .۽ انهن جي
کنڀن جو آواز گهڻن ئي گهوڙن ۽ رٿن وانگر
هو .جيڪي جنگ ۾ ڀڄي رهيا هجن 10 .۽ انهن
جي ڏنگ وارا پڇ وڇون َء جي ڏنگ جهڙا هئا.
انهن جي ڀڇن ۾ پنجن مهينن تائين ماڻهن کي
تڪليف پهچائڻ جهڙي هئي 11 .اهو فرشتو اُن
اٿاه کڏ جو بادشاهه هو .عبراني زبان ۾ ان جو
نالو ابدون 1۽ يوناني زبان ۾ اپليون هو.
 12پهرين مصيبت ٿي چڪي ۽ وڌيڪ ٻه
مصيبتون باقي هيون.
ڇهين بگل جو وڄائڻ
 13جڏهن ڇهين فرشتي بگل وڄايو ته هڪ
آواز ٻُڌڻ ۾ آيو ،جيڪو سونهري قربان گاهه جي
سڱن مان اچي رهيو هو .جيڪوخدا جي سامهون
آهي 14 .مون ڇهين فرشتي کي جنهن وٽ بگل
هو چيو مانس ”چار فرشتا جيڪي فرات درياءِ
وٽ ٻڌل آهن ،انهن کي آزاد ڪريو 15 “.اهي
چار فرشتا انهي َء مقرر ٿيل گهڙي ،ڏينهن ،مهينا
۽ سال جي الءِ رکيا ويا هئا ،ته آزاد ٿي زمين
جي ٽيئن حصي جي ماڻهن کي ماري ڇڏين16 .
مون انهن جي ڳڻپ ٻڌي ته هن جي فوج ۾ ڪيترا
سوار آهن .جڏهن ڳڻپ ڪئي وئي ته اُهي ويهه
ڪروڙ هئا.
 17مون رويا ۾ گهوڙا ڏٺا ،انهن جي سوارن
انهن کي ڏيکاري ڏني .جن جا زرهه بڪتر باهه
وانگر ڳاڙها ،نيرا ۽ پيال هئا .گهوڙن جا مٿا
شينهن جهڙا هئا .انهن جي وات مان باهه دونهن
 11 :9 1ابدون پراڻي مهر نامي مطابق اهڙي جڳهه
آهي جنهن کي موت جي جڳهه چوندا ايوب ،6: 26
زبور  11 :88آهن.
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جيتوڻيڪ انهن
۽ گندرف نڪري رهيا هئا.
ٽنهي عذابن مان باهه دونهن ۽ گندرف انهن
گهوڙن جي منهن مان نڪري رهيا هئا ،هڪ
ٽيون حصو ماڻهو ماريا ويا 19 .گهوڙن جي
طاقت انهن جي منهن ۽ پڇن ۾ هئي .انهن جا
پڇ نانگن جهڙا هئا .جن جا مٿا هئا ،تن سان هو
ماڻهن کي تڪليفون ڏيندا هئا.
 20باقي ٻيا ماڻهون انهن آفتن جي ڪري
ڪونه ُمئا .پر تڏهن به انهن پنهنجن بُرن ڪمن
کان جيڪي اُنهن کان ٿيا هئا توبه ڪونه ڪئي.
پنهنجن هٿن سان ٺاهيل سون،چاندي ،پتل ،پٿر
۽ ڪاٺي جي بتن جي عبادت ڪرڻ کان نه
رهيا .جيتوڻيڪ اهي نڪي ٻُڌن ٿا .نڪي ڏسن
ٿا ۽ نه ئي هلي سگهن ٿا 21 .انهن ماڻهن خون
ڪرڻ ،پنهنجي جادوگري ،پنهنجي جنسي گناهن
۽ پنهنجي چوري ڪرڻ کان نه رهيا ،۽ نه ئي
توبه ڪئي.
فرشتو ۽ ننڍو طومار
 1تڏهن مون هڪ ٻئي فرشتي
کي آسمان مان ايندي ڏٺو ،جيڪو
ڪڪرن سان ڍڪيل هو ،۽ هن جي مٿي تي
انڊلٺ هئي .۽ هن فرشتي جو منهن سج جهڙو
هو ۽ هن جا پير باهه جي ٿنڀ وانگر هئا2 .
هن فرشتي جي هٿ ۾ طومار هو ،جيڪو کليل
هو .فرشتي پنهنجو ساڄو پير سمنڊ ۽ کاٻو پير
زمين تي رکيو 3 .۽ فرشتي پنهنجي پوري طاقت
سان ائين رڙ ڪئي جيئن شينهن گجگجوڙ ڪندو
آهي .فرشتي جي رڙ کانپوءِ ستن گرجندڙ آوازن
چيو.
 4جڏهن ستن گرجندڙ آوازن چيو ،ته جيڪي
انهن چيو مون انکي لکڻ جو ارادو ڪيو ،پر
مون آسمان مان آواز ٻڌو ،جيڪو چئي رهيو هو،
ته جيڪي ڳالهيون انهن ستن گجگوڙن ڪيون،
اهي نه لک ۽ انهن کي راز ۾ رک.
 5تڏهن مون ان فرشتي کي سمنڊ ۽ زمين
تي بيٺل ڏٺو هو ،اُن پنهنجو ساڄو هٿ آسمان
ڏانهن وڌايو 6 .۽ اُن فرشتي هن کان واعدو ورتو
انهي َء جي نالي تي جيڪو هميشه هميشه رهڻ
وارو آهي ،۽ جو آسمان ۽ ان جي هر هڪ شي َء
زمين ۽ زمين تي جون شيون سمنڊ ۽ ان جي اندر
جون شيون پيدا ڪيون آهن فرشتي چيو ،هاڻي
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وڌيڪ دير ڪونه ٿيندي 7 .جڏهن ستين فرشتي
جي بگل وڄائڻ جو وقت ايندو تڏهن خدا جو راز
پورو ٿيندو .اهو راز آهي .خوشخبري جيڪا خدا
پنهنجي خادم نبين کي ڏني“.
 8تڏهن مون ساڳيو آواز آسمان تان ٻڌو،
جيڪو مونکي ٻيهر چئي رهيو هو ۽ چيو” ،وڃو
۽ طومار جيڪو فرشتي جي هٿ ۾ آهي وٺو.
جيڪو زمين ۽ سمنڊ تي بيٺو آهي“.
 9اهڙي َء طرح مون فرشتي وٽ وڃي چيو
ته اهو طومار مونکي ڏئي ڇڏ .فرشتي مونکي
چيو” ،هن طومار کي کا ُء .ان سان تنهنجي پيٽ
پر وات ۾ ڏاڍي مٺي ماکي َء جهڙو
۾ کاراڻ ٿيندي ِ
هوندو 10 “.۽ مون هن فرشتي جي هٿ مان
طومار وٺي کاڌو .حقيقت ۾ ان جو مزو مونکي
ماکي َء جهڙو لڳو .پر کائڻ کانپوءِ پيٽ ۾ کاراڻ
ٿي پئي 11 .تڏهن هن مونکي چيو” ،توکي
ڪيترن ئي ماڻهن ،قومن ،هم زبان ماڻهن ۽
بادشاهن تي ٻيهر نبوت ڪرڻي آهي.
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۽ انهن کي اهو اختيار هوندو ته هر قسم جي
آفت زمين تي آڻين .اهڙي َء طرح جيترا ڀيرا هو
چاهين ڪري سگهن ٿا.
 7جڏهن اهي ٻئي شاهد پنهنجيون شاهديون
ٻڌائڻ ختم ڪندا ،ته جانور انهن سان وڙهندو.
هي اهوئي جانور آهي جيڪو بغير اوڙاهه جي
سوراخ مان آيو آهي جانور انهن کي هارائي
ماري ڇڏيندو 8 .۽ انهن شاهدن جا الش اُن وڏي
شهر جي گهٽين ۾ پيا هوندا .انهن جا ناال صدوم ۽
معني آهي .هي
مصر آهن .انهن نالن جي خاص
ٰ
اهو شهر آهي ،جتي انهن جي خداوند کي صليب
تي چاڙهيو ويو هو 9 .هو قسم جا ماڻهون ،قبيال،
هڪ زبان ۽ قومون انهن ٻن شاهدن جي الشن
کي ساڍي ٽين بجي تائين ڏسندا رهندا .۽ ماڻهون
انهن کي دفنائڻ کان انڪار ڪندا 10 .زمين تي
رهڻ وارا ماڻهون انهن ٻنهي جي مرڻ تي خوش
هوندا .۽ دعوتون ڪري هڪ ٻئي کي سوکڙيون
ڏيندا .۽ اهي ان ڪري ڪندا ،ڇاڪاڻ جو ٻنهي
نبين زمين جي ماڻهن کي ستايو هو.
 11پر انهن ساڍي ٽن ڏينهن کانپوءِ خدا جي
طرفان انهن ٻنهي نبين ۾ زندگي داخل ٿي ،تڏهن
هو پنهنجي پيرن تي بيهي رهيا هئا .جن ماڻهن
هنن کي ڏٺو ته ڏاڍا ڊڄي ويا 12 ،ان کانپوءِ
ٻن نبين آسمان مان آواز ٻڌو جيڪو انهن کي
چئي رهيو هو ” .هيڏانهن مٿي اچو“ ۽ ٻئي نبي
ڪڪرن جي ذريعي آسمان تي ويا هنن جي
دشمنن انهن کي آسمان تي ويندي ڏٺو.
 13پوءِ انهي َء مهل هڪ زلزلو آيو ،نتيجي ۾
شهر جو ڏهون حصو تباهه ٿي ويو ۽ ان زلزلي
سان ست هزار ماڻهون مري ويا .جيڪي ماڻهون
مرڻ کان بچي ويا ،اهي ڏاڍا ڊنل هئا ۽ آسمان
جي خدا جي حسد ڪرڻ لڳا.
 14ٻي وڏي تباهي ختم ٿي ۽ ٽين وڏي آفت
جلدي اچي رهي آهي.

ٻه شاهد
 1تڏهن مونکي هٿ ۾ اعصا جهڙي
ماپڻ جي ڪاٺي جو هڪ ڏنڊو ڏنو
ويو ۽ چيو ويو ته ”وڃ خدا جي گهر کي ۽ قربان
گاه کي ماپ .۽ اتي جي عبادت ڪرڻ وارن جي
ڳڻپ ڪر 2 .پر هيڪل جي ٻاهر واري اڱڻ
کي الڳ ڪر ۽ انکي نه ماپجانءِ  .ڇو ته اهو
غير يهودين کي ڏنو ويو آهي ۽ اهي ماڻهون
مقدس شهر کي ٻائيتاليهه مهينن تائين لتاڙيندا3 .
۽ آئون پنهنجي ٻن شاهدن کي اختيار ڏيندس ۽
اهي کٿا اوڍي ۽ هڪ هزار ٻه سئو سٺ ڏينهن
تائين نبوت ڪندا“.
 4اهي ٻه شاهد زيتون جا وڻ آهن ۽ ٻه شمعدان
جيڪي زمين جي خداوند جي سامهون بيٺا آهن.
” جيڪڏهن ڪو ماڻهو انهن شاهدن کي نقصان
پهچائڻ جي ڪوشش ڪري ته انهن جي وات
ستين بگل جو وڄڻ
مان باهه نڪرندي ۽ انهن جي دشمنن کي ماري
 15ستين فرشتي بگل وڄايو ،آسمان ۾ وڏا آواز
ڇڏيندي .جيڪڏهن ڪير ماڻهو انهن کي نقصان
پهچائڻ جي ڪوشش ڪري ته هن کي اهڙي پيدا ٿيا .آوازن چيو،
طرح مرڻو پوندو 6 .پنهنجي نبوت جي دوران
”دنيا جي بادشاهت اسان جي خداوند ۽
انهن شاهدن کي اختيار هوندو ته هو آسمان کي
هن جي مسيح جي ٿيندي ،جيڪو هميشه
بند ڪن ،ته جيئن برسات نه پوي .۽ انهن کي
اهو به اختيار هوندو ته هو پاڻي ۾ تبديلي آئين.
هميشه حڪومت ڪندو”.

11
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 16تڏهن اهي چوويهه بزرگ جيڪي خدا جي
سامهون پنهنجي تخت تي هئا ۽ منهن ڀر ڪري
خدا جي عبادت ڪئي 17 .بزرگن چيو،
”اي خداوند قادر مطلق اسين تنهنجا شڪر
گذار آهيون تون اهوئي آهين جو آهين ۽
هئين .اسين تنهنجو شڪر ٿا ڪريون ته
پنهنجي وڏي قدرت سان بادشاهي شروع
ڪئي.
 18دنيا جي ماڻهن کي ڪاوڙ آئي پر هي
وقت تنهنجي غضب جو آهي .هاڻي وقت
آيو آهي ته مئل ماڻهن سان انصاف ڪيو
وڃي ۽ هي وقت آهي ته تنهنجي خادمن
نبين کي اجر ملي .هي وقت آهي تنهنجي
مقدس ماڻهن جو ۽ جيڪي تنهنجي عزت
ڪن ٿا ننڍا ۽ وڏا هجن انهن کي اجر ملي.
هي وقت آهي ته انهن ماڻهن کي تباهه
ڪرڻ جو جن زمين کي تباهه ڪيو“.
 19پوءِ آسمان مان جيڪو خدا جو گهر آهي
کوليو ويو .مقدس صندوق جو اهو معاهدو
جيڪو خدا پنهنجن ماڻهن سان ڪيو ،هن جي
گهر ۾ ڏسڻ ۾ آيو تڏهن بجليون ۽ آواز گوجڻ لڳا
۽ زلزلو آيو ۽ وڏا وڏا ڳڙا پيا.
عورت ۽ ازدها
 1تڏهن آسمان تي هڪ وڏي نشاني
يعني هڪ عورت ڏسڻ
ظاهر ٿي،
ٰ
۾ آئي ،جيڪا سج سان ڍڪيل هئي .۽ چنڊ هن
جي پيرن جي هيٺان هو .۽ هن جي مٿي تي
ٻارهن تارن جو تاج هو 2 .اها عورت حامله
هئي ۽ سورن جي ڪري رڙيون ڪري رهي
هئي ۽ هو ٻار ڄڻڻ واري هئي.
 3تڏهن ٻي نشاني آسمان تي ظاهر ٿي جيڪو
هڪ سرخ ازدها هو جنهن کي ست مٿا هئا.
۽ هر مٿي تي تاج ۽ ان جا ست سڱ هئا4 .
ان ازدها جي پڇ ٽئين حصي تارن کي آسمان
مان ويڙهي زمين تي اڇالئي ڇڏيو .اهو ازدها
عورت جي سامهون بيٺل هو ،جيڪا ٻار کي
ڄڻڻ واري هئي ،۽ اهو ازدها انهي َء انتظار ۾ هو
ته جيئن مائي ٻار ڄڻي ته اهو انکي کائي وڃي.
 5اُن عورت مرد ٻار کي جنم ڏنو جيڪو

12

فوالدي اعصا کڻي سڀني قومن تي حڪومت
ڪرڻ وارو هو .هن ٻار کي هڪدم اتان کڻي
خدا وٽ ۽ ان جي تخت تي پهچايو 6 .اها عورت
ريگستان ڏانهن ڀڄي وئي ،جتي خداوند هنجي
الءِ جڳهه تيار ڪري رکي هئي .ته جيئن
اتي هنجي هڪ هزار ٻه سو سٺ ڏينهن تائين
پرورش ڪئي وڃي.
 7تڏهن اُن آسمان تي جنگ ٿي ،ميڪائل ۽
هن جي فرشتن ازدها سان ويڙهه ڪئي .ازدها
۽ هنجا فرشتا وڙهيا 8 .پر ازدها طاقتور هو .ان
ڪري هن ۽ هن جي فرشتن آسمان تي پنهنجي
جڳهه وڃائي ڇڏي 9 .ازدها کي آسمان کان
ٻاهر اڇاليو ويو (اهو پراڻو نانگ جنهنجو نالو
خبيث روح ۽ شيطان آهي) جيڪو سڄي دنيا کي
غلط رستي تي وٺي ويو .ازدها ۽ هن جي ساٿي
فرشتن کي زمين تي اڇاليو ويو.
 10تڏهن مون آسمان مان هڪ زور وارو
آواز ٻڌو ،جيڪو چئي رهيو هو ته ” فتح ۽
طاقت اسان جي خدا جي بادشاهت ۽ هن جي
سچ جو اختيار اچي پهتو آهي .اسان جي ڀائرن
الزام لڳائڻ وارن جو رات ڏينهن اسان جي خدا
جي حضور انهن تي الزام لڳائيندو رهندو هو،
ان کي هيٺ اڇاليو ويو 11 .اسان جي ڀائرن
گهيٽي جي رت جي قرباني ۽ خدا جي پيغام
سان ان تي حاوي ٿيا ،۽ انهن پنهنجن جانين جي
پرواهه نه ڪئي ۽ نه ئي موت کان ڊنا 12 .ان
ڪري آسمان ۽ ان ۾ رهڻ وارو! خوش ٿي وڃو.
زمين ۽ سمنڊ ۾ توهان الءِ وڏي تباهي آهي .ڇو
جو شيطان توهان وٽ هيٺ آيو آهي .اهو ڏاڍو
غضب ناڪ آهي .ان ڪري اهو ڄاڻي ٿو ته هن
وٽ بلڪل ٿورو وقت آهي.
 13ازدها جڏهن اهو محسوس ڪيو ته هو
زمين تي ڪيرايو ويو آهي ،ته ان عورت جو
پيڇو ڪرڻ شروع ڪيو ،جنهن مرد ٻار کي
جنم ڏنو هو 14 .پر هن عورت کي وڏي عقاب
جهڙا پر ڏنا ويا هئا .ته جيئن هو اڏامي ريگستان
۾ اتي پهچي وڃي جتي هن جي الءِ جڳهه تيار
ڪري رکي ويئي هئي ،جتي هن جي ساڍا ٽي
سال سنڀال ڪئي ويندي .اتي هو حفاظت ۽ نانگ
کان تمام پري هئي 15 .ازدها پنهنجي وات مان
ڪنهن ندي وانگر پاڻي وهايو .ته جيئن اُن پاڻي
جو وهڪرو هن عورت کي وهائي وڃي16 .
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هر هڪ ماڻهو جنهن کي ڪن هجن چڱي َء
پر زمين هن عورت جي مدد ڪئي .اُن زمين
پنهنجي وات کوليو ۽ ازدها جي وات مان وهايل طرح سان ٻڌن:
ندي َء کي ڳڙڪائي ويو 17 .ان ڪري ازدها اُن
10
جيڪڏهن ڪير قيد ۾ وڃڻ وارو آهي،
عورت تي تمام گهڻو غضب ناڪ ٿيو .۽ هن جي
ته هو قيد ۾ ويندو ئي هوندو ،جيڪڏهن
باقي ٻارن کان جيڪي خدا جي حڪمن تي هلندا
ڪير تلوار سان قتل ڪيو وڃي ٿو اهو
هئا ۽ يسوع جي شاهدي ڏيڻ وارا هئا انهن جي
تلوار سان ئي قتل ٿيندو.
خالف وڙهڻ الءِ ويو.
 18ازدها وڃي سمنڊ جي ڪناري تي ويٺو.
جنهن مطلب هي آهي ته خدا جي مقدس ماڻهن
کي ايمان ۽ صبر جي ضرورت آهي.
سمنڊ جا جانور
 1تڏهن مون هڪ جانور کي سمنڊ
زمين جا جانور
مان نڪرندي ڏٺو .جنهن کي ڏهه
11
تڏهن مون هڪ ٻئي جانور کي ڏٺو جيڪو
سڱ ۽ ست مٿا هئا .هن جي هر سڱ تي هڪ
تاج هو .۽ هن جي هر مٿي تي برو نالو لکيل زمين کان آيو هو .جنهن کي گهيٽي جهڙا ٻه سڱ
هو 2 .۽ اهو جانور چيتي جهڙو ڏسڻ ۾ هو .هئا ۽ ازدها وانگر ڳالهائيندو هو 12 .هن جانور
هن جا پير رڇ وانگر هئا ۽ هن جو منهن شينهن پهرئين جانور جي سامهون بيهي ۽ پنهنجي اختيار
جهڙو هو .۽ ڪناري تي ويٺل ازدها پنهنجي کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ۽ زمين تي
سڄي طاقت ۽ تخت ۽ عظيم اختيار ان جانور رهڻ وارن ماڻهن کي پهرئين جانور جي عبادت
ڪرائڻ شروع ڪئي .پهريون جانور اهوئي هو
کي ڏنو.
 3هن جي ڏهن مٿن مان هڪ مٿو جيڪو جنهن کي خطرناڪ زخم لڳا ۽ هو ٺيڪ ٿي
خطرناڪ زخمي ڏسجي رهيو هو .پر اهو ويو هو 13 .۽ اهو ٻيو جانور به عجيب ۽ غريب
خطرناڪ زخم ٺيڪ ٿي ويو .دنيا جا سڀئي معجزا ڏيکاريندو هو .جيتوڻيڪ هو ماڻهن کي
ماڻهون تعجب سان اُن جي پوئواري ڪرڻ لڳا .آسمان کان باهه زمين تي ايندي ڏيکاريندو هو.
 14ٻيو جانور زمين تي رهڻ وارن ماڻهن کي
 4ماڻهن ازدها جي عبادت ڪرڻ شروع ڪئي.
ڇاڪاڻ جو هن پنهنجي طاقت جانور کي ڏني بيوقوف ٺاهيندو هو .ڇاالءِ جو اهو هنجي اختيار
هئي .۽ ماڻهون اُن جانور جي به عبادت ڪرڻ جي ذريعي سان هن کي ڏنو ويو هو .ان جي
لڳا ۽ چيو” ،ڪير هن جانور جهڙو زوراور ذريعي سان بيوقوف ٺاهيندو هو .هو اهڙي قسم
جي معجزن کان پهرين جانور جي ڄڻ خدمت
آهي؟ ۽ ڪير هن سان وڙهي سگهي ٿو؟“
 5هن جانور کي غرور جا الفاظ ۽ ڪفر جا ڪندا هئا .ٻئي جانور ماڻهن کي حڪم ڏنو ته
اکر چوڻ جي الءِ کيس ٻائيتاليهه مهينن تائين پهرئين جانور جي تعظيم الءِ هڪ بت ٺاهيو.
طاقت کي استعمال ڪرڻ جي ڇوٽ ڏني ويئي .هي اهو جانور هو جيڪو تلوار سان زخمي ٿيو،
 6ان جانور خدا جي خالف ڪفر سان ڀريل اکر پوءِ به ڪونه ُمئو 15 .ٻئي جانور کي اختيار ڏنو
چوڻ الءِ منهن کوليو ۽ خدا جي نالي جي خالف ويو ته پهرئين جانور جي بت ۾ ساهه وجھي ته
هن جي آسمان جي رهڻ وارن الءِ ڪفر جا جيئن گهڻن ئي ماڻهن سان ڳالهائي حڪم ڏئي ته
جمال چيا 7 .ان جانور کي خدا جي مقدس ماڻهن جن هن جانور جي عبادت ڪونه ڪئي اهي قتل
خالف وڙهڻ ۽ انهن کي هارائڻ جو اختيار ڏنو ڪيا ويندا 16 .ٻئي جانور سڀني ننڍن ،وڏن ،امير
ويو .هر قبيلي ،هر نسل جي ماڻهن ۽ هر قوم غريب ،آزاد ۽ غالم سڀني سان زبردستي ڪئي
۽ هڪ زبان تي اختيار ڏنو ويو 8 .زمين جي ته هو پنهنجي ساڄي هٿ يا پنهنجي نراڙ تي
سڀني ماڻهن ان جي عبادت ڪرڻ شروع ڪئي .نشان لڳائين 17 .جيڪڏهن هن جانور جو نالو ۽
اهي اُهيئي ماڻهو آهن جيڪي دنيا جي شروع نشان يا اُن جو تعداد ڪنهن شخص تي نه هجي
ٿيڻ کانپوءِ جن جا ناال گهيٽي جي ڪتاب حيات ۾ ته اهو ڪا شي َء خريد ۽ وڪرو ڪونه ڪري
ڪونه هئا .رڳو گهيٽو ئي هو جو ذبح ڪيو ويو .سگهندو.
9
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 18ڪير ماڻهو جنهن کي سمجھ هجي اهو
جانور جي تعدادن ۽ معنائن کي سمجھي سگهي
ٿو .ان جي الءِ ڏاهپ ضروري آهي .اهو تعداد
حقيقت ۾ ماڻهن جو عدد آهي جيڪو آهي.

قومن کي پنهنجي زناڪاري کي خدا جي قهر
جو شراب پياريو“.
 9پهرين ٻن فرشتن کانپوءِ هڪ ٽيون فرشتو
آيو ۽ ٽئين فرشتي به وڏي آواز ۾ چيو ” ،ڪير به
هن جانور جي يا هن جانور جي بت جي عبادت
ڪري ۽ هن جانور جو نشان پنهجي نراڙ يا
هٿ تي لڳائي ٿو 10 ،ڄڻ اهڙو ماڻهو خدا جي
قهر جو شراب پئي ٿو ،جيڪو هن جي قهر جي
پيالي ۾ بغير مالوٽ جي تيار ڪيو ويو آهي.
اهڙي ماڻهو َء کي ٻرندڙ گندرف جو عذاب مقدس
فرشتن ۽ گهيٽي جي سامهون ڏنو ويندو 11 .۽
اُن عذاب جو جيڪو دونهن اٿندو اهو هميشه
اٿندو رهندو .جيڪو هن جانور ۽ هن جي بُت
جي عبادت ڪندو هن جي نالي جو نشان حاصل
ڪندو .۽ هن کي ڏينهن رات ڪڏهن به سالمتي
ڪونه ملندي 12 .خدا جي مقدس ماڻهن کي صبر
ڪرڻ کپي .انهن کي خدا جي حڪمن کي مڃڻ
۽ يسوع تي مضبوط ايمان رکڻ کپي.
 13تڏهن مون آسمان سان آواز ٻڌو ۽ چيو” ،
لکو! هيستائين جيڪي ماڻهون خدا ۾ مئا آهن اهي
مبارڪ آهن“.
۽ روح چيو ها” ،اهي ماڻهون پنهنجي سخت
محنت جي ڪري آرام ڪندا جيڪي محنت
ڪئي آهي .اهائي انهن سان گڏ هوندي“.

نجات جو گيت
 1تڏهن مون ڏٺو ته منهنجي
سامهون گهيٽو آهي .جيڪو صيون
جي جبل تي بيٺل آهي ،۽ هُن سان گڏ هڪ لک
چوئيتاليهه هزار ماڻهون آهن .انهن جي نراڙن
تي هنجو نالو ۽ هنجي پي ُء جو نالو لکيل آهي.
 2مون آسمان مان هڪ آواز ٻڌو .جيڪو
سيالب جي جي گوڙ ۽ ڪڙڪندڙ بجلي جي
گوڙ وانگر هو .جيڪو آواز مون ٻڌو اهو اهڙو
هو ،جهڙوڪر ڪجھ ماڻهون تنبورا وڄائي رهيا
آهن 3 .ماڻهن هڪ نئون گيت تخت جي سامهون
۽ چئن جاندارن ۽ بزرگن جي سامهون ڳايا ،جن
ماڻهن اهو نئون گيت سکيو هو ،انهن جو تعداد
هڪ لک چوئيتاليهه هزار هو .جيڪي دنيا مان
خريد ڪيا ويا هئا .انهن کانسواءِ ٻيو ڪو ماڻهو
اهو گيت سکي نه سگهيو.
 4اهي هڪ لک چوئيتاليهه هزار اهي ماڻهون
هئا .جن عورتن سان ڪو برو ڪم نه ڪيو
هو ،بلڪه پنهنجو پاڻ کي پاڪ رکيو .اهي جتي
به ويا اتي گهيٽي سان گڏ هليا ۽ اهي هڪ لک
زمين جو فصل
چوئيتاليهه هزار دنيا جي ماڻهن مان خريد ڪيا
 14تڏهن مون ڏٺو ته هڪڙو اڇو ڪڪر
ويا هئا .اهي پهريان ماڻهون هئا .جن کي خدا
۽ گهيٽي جي الءِ پيش ڪيا هئا 5 .انهن ماڻهن منهنجي سامهون آهي .ان ڪڪر تي ابن آدم
ڪڏهن ڪوڙ نه ڪيو ۽ ڪا غلطي نه ڪئي .جهڙو ڪو ويٺل آهي .جنهن جي مٿي تي سون
جو تاج ۽ هن جي هٿ ۾ تکو ڏانٽو هو 15 .پوءِ
ٻيو فرشتو خدا جي گهر مان ٻاهر آيو ۽ هن جي
ٽي فرشتا
 6تڏهن مون ٻئي فرشتي کي هوا ۾ مٿاهين َء تي ڪڪر تي ويٺل هو ،پڪاريندي چيو” ،پنهنجو
اڏمندي ڏٺو ،جنهن وٽ هميشه جي خوشخبري ڏانٽو کڻ ۽ فصل وڍ ،ڇو ته زمين جي فصل جي
هئي .زمين تي رهڻ واري هر قوم،قبيلو ۽ هڪ الباري جو وقت اچي ويو آهي .زمين جو فصل
زبان ماڻهن کي ٻڌائڻ جي الءِ هئي 7 .فرشتي پچي ويو آهي 16 “.اهو جيڪو ڪڪر تي ويٺو
وڏي آواز مان چيو” .خدا کان ڊڄو ۽ هن جي هو ،هن زمين تي ڏانٽو اڇاليو ۽ زمين جو فصل
تعريف ڪريو .ڇاڪاڻ جو هن جي انصاف وڍ جي ويو هو.
ڪرڻ جو وقت اچي ويو آهي .خدا جي عبادت
 17تڏهن ٻيو فرشتو آسمان جي هيڪل مان
ڪريو جنهن آسمان ،زمين ،سمنڊ ،چشمن کي ٻاهر آيو هن فرشتي وٽ به تکو ڏانٽو هو18 .
هڪ ٻيو فرشتو قربان گاهه کان آيو .جيڪو
پيدا ڪيو“.
 8تڏهن ٻيو فرشتو پهرئين فرشتي کانپوءِ آيو باهه تي اختيار رکندو هو ،هن تيز ڏانٽي واري
۽ چيو ”عظيم شهر بابل تباهه ٿي ويو .هن سڀني فرشتي کي چيو پنهنجو تکو ڏانٽو کڻ ۽ زمين
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جي انگور جي ولين سان انگورن جا ڇڳا گڏ
ڪري وٺ ،ڇاڪاڻ ته زمين تي انگور پچي
چڪا آهن 19 .فرشتي پنهنجو ڏانٽو زمين تي
اڇليو فرشتي زمين جي انگورن جي ولين مان
انگور گڏ ڪري خدا جي عضب جي شراب جي
چيچڙي ۾ وڌائين 20 .انگورن کي اُن چيچڙي ۾
نپوڙيو ويو ،جيڪو شهر جي ٻاهر هو .جنهن
مان ايترو رت وهيو جو اهو گهوڙي جي لغام
جي مٿانهين تائين ٻه سو ميل جي مفاصلي تائين
وهي ويو.
فرشتي جو آخري دٻدٻي وارين آفتن مان گڏ اچڻ
 1تڏهن مون آسمان مان هڪ
نشاني ڏٺي جيڪا وڏي عظيم ۽
حيران ڪرڻ واري هئي .جيڪي ست فرشتا
پويون ست آفتون آڻي رهيا هئا .۽ انهن آفتن تان
خدا جو غضب ختم ٿي ويو هو.
 2مون باهه سان مليل شيشي جي سمنڊ جهڙو
ڏٺو .سڀ ماڻهو ۽ جيڪي هو جانور ۽ هن جي
بت ۽ هن جي نالي جي تعداد تي فتح حاصل
ڪئي .اُن شيشي جي سمنڊ وٽ تنبورا کڻيو بيٺا
هئا .جيڪي خدا انهن کي ڏنا هئا 3 .۽ انهن خدا
موسي جا گيت ڳايا ۽ گهيٽي جا گيت
جي بنده
ٰ
ڳائي ڳائي چوندا هئا:
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”خداوند خدا قادر مطلق تنهنجا ڪم ڏاڍا
عجيب آهن تون قومن جو بادشاهه آهين
تنهنجا رستا سچا ۽ صحيح آهن.
 4اي خداوند ڪير تو کان نٿو ڊڄي ڪير
تنهنجي نالي جي واکاڻ نٿو ڪري؟ ان
ڪري جو تون ئي اڪيلو مقدس آهين.
سڀئي قومون تنهنجي اڳيان اچي عبادت
ڪنديون .ڇا الءِ جو صاف آهي ته تون
جيڪي ڪجھ ڪرين ٿو اهو صحيح
آهي“.

مڪاشفو 8 :16

فرشتن کي ست عدد سون جا لوٽا ڏنا جيڪي
هميشه هميشه رهڻ واري خدا جي غضب سان
ڀريل هئا 8 .خدا جو گهر خدا جي قدرت ۽ جالل
جي دونهين سان ڀرجي ويا .ڪير به ان گهر ۾
اُن وقت تائين داخل ڪونه ٿي سگهيو ،جيستائين
انهن ستن فرشتن جون آفتون ختم نه ٿيون.
خدا جي غضب سان ڀريل لوٽا
 1تڏهن مونکي خدا جي گهر ۾
هڪ وڏو آواز ٻڌڻ ۾ آيو .اهو آواز
ستن فرشتن جو هو تن چيو! ”وڃو ۽ خدا جي
غضب جي لوٽن کي زمين تي هاري ڇڏيو“.
 2پهريون فرشتو ويو ۽ پنهنجي لوٽي کي زمين
تي هاري ڇڏيو .تڏهن هڪ بد شڪل تڪليف
ڏيڻ وارو زخم جنهن تي جانور جو نشان هو
اهي سڀني ماڻهن تي اڀري آيا جيڪي اُن بت جي
عبادت ڪندا هئا.
 3ٻئي فرشتي پنهنجو لوٽو سمنڊ تي هاري
ڇڏيو .نتيجو اهو ٿيو جو سمنڊ رت ۾ بدلجي پيو.
ڄڻ ڪنهن مئل جورت ۽ سمنڊ جا سڀ جاندار
مري ويا.
 4ٽئين فرشتي پنهنجي لوٽي کي دريا ُء جي
پاڻي َء جي چشمن تي هاريو .نتيجو اهو ٿيو جو
دريا ُء ۽ چشمي جو پاڻي رت ۾ تبديل ٿيو 5 .پوءِ
مون پاڻي جي فرشتي کي خدا کي چوندي ٻڌو:
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تون فيصلو ڪرڻ ۾ انصاف وارو آهين.
هڪ رڳو تون هي آهين جو هميشه هئين
۽ هميشه جي الءِ رهندين تون هي مقدس
آهين.
 6ماڻهن تنهنجي مقدس ماڻهن جو ۽ تنهنجي
نبين جو رت وهايو هو .۽ تو انهن ماڻهن
جو رت پيئڻ ڏنو ۽ تو انهن ماڻهن کي رت
پيئڻ الءِ ڏنو”.
 7مون قربان گاهه کي چوندي ٻڌو:

 5ان کانپوءِ مون ڏٺو ته شاهدي جي تنبو َء
کي مقدس آسمان ۾ کوليو ويو 6 .ست فرشتا
ستن آفتن کي کڻي خدا جي گهر کان ٻاهر آيا.
اهي صاف ۽ چمڪندار ۽ سوٽي لباس پهريل
 8چوٿين فرشتي پنهنجو لوٽو سج تي هاري
هئا ۽ پنهنجن ڇاتين تي سونهري پٽڪا ٻڌل هئا.
 7تڏهن انهن چئن جاندارن مان هڪ انهن ستن ڇڏيو .نتيجو اهو ٿيو ته سج کي پنهنجي باهه
”بيشڪ اي خداوند خدا قادر مطلق تنهنجا
فيصال درست ۽ سچا آهن“.

مڪاشفو 9 :16
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سان ماڻهن کي ٻاري مارڻ جو اختيار ڏنو ويو.
 9اهي ماڻهو تيز گرمي ۾ سڙي ڪارا ٿي پيا .ته
انهن خدا جي شان ۾ ڪفر ڳالهائڻ شروع ڪيو.
پر خدائي آهي جيڪو انهن آفتن تي اختيار رکي
ٿو .تڏهن به ماڻهن نه رڳو پنهنجن دلين ۽ زندگين
سان توبه ڪئي ۽ نه وري خدا جي واکاڻ ڪئي.
 10پنجين فرشتي پنهنجو لوٽو ان جانور
جي تخت تي هاريو ۽ گهڙي کن ۾ جانور جي
بادشاهي اوندهه ۾ ٻڏي وئي ،۽ ماڻهو ڏک ۽
سورن ۾ پنهنجيون زبانون چٻاڙڻ لڳا 11 .۽
پنهنجن تڪليفن ۽ زخمن جي ڪري آسمان
جي خدا جي باري ۾ ڪفر ڳالهائڻ لڳا ،پر هنن
پنهنجي ڪيل برن ڪمن کان توبه ڪونه ڪئي.
 12ڇهين فرشتي پنهنجو لوٽو وڏي دريا َء فرات
تي هاريو ته دريا ُء جو پاڻي سڪي ويو .نتيجي
۾ اوڀر کان اچڻ وارن بادشاهن الءِ رستو تيار
ٿيو 13 .تڏهن مون ٽي نا پاڪ روحون ڏيڏرن
جهڙيون هيون ،ازدها جي واتان ۽ ڪوڙن نبين
جي واتان نڪرندي ڏٺو 14 .اهي بدروحون
خبيث قسم جون هيون ۽ انهن کي معجزن وانگر
نشانيون ڏيکارڻ جي قوت آهي ۽ اهي بدروحون
سڄي دنيا جي بادشاهن کي خدا قادر مطلق جي
عظيم ڏينهن جي ڏينهن جنگ الءِ گڏ ڪنديون
آهن.
” 15ٻڌو! آئون ائين ايندس جيئن چور ٿو اچي
۽ مبارڪ آهي اهو ماڻهو جيڪو جاڳندو رهي
۽ پنهنجا ڪپڙا پاڻ سان گڏ رکي ،ته جيئن کير
ڪپڙن کانسواءِ وڃڻ الءِ مجبور نه ڪيو وڃي،
ته جيئن ماڻهون هن جي اگهاڙپ نه ڏسن“.
 16تڏهن بردوحون بادشاهن کي هڪ جڳهه
جنهن کي عبراني ٻولي ۾ هر مجدون چوندا آهن،
ان جڳهه گڏ ڪيون.
 17پوءِ ستين فرشتي پنهنجو لوٽو هوا ۾ هاري
ڇڏيو .ڪڙڪندڙ آواز تخت مان جيڪو خدا جي
گهر جي اندر هو آيو .۽ ان آواز چيو! ” ختم ٿي
ويو 18 “.پوءِ بجليون ۽ آواز وڌيڪ گجگوڙ
سان گڏ اهڙو سخت زلزلو آيو جو ان کان پهرين
يعني جڏهن کان زمين تي انسان جي پيدائش ٿي،
اهڙو وڏو ۽ سخت زلزلو ڪڏهن ڪونه آيو
هو 19 .وڏو شهر ٽن حصن ۾ ورهائجي ويو.
۽ قومن جا شهر تباهه ٿي ويا ۽ خدا کي عظيم
بابل جي ماڻهن کي سزا ڏيڻ ڪونه وسري ،هن

پنهنجي ڪاوڙ سان غضب جي شراب جا پياال
پياريا 20 .هر هڪ ٻيٽ غائب ٿي ويو ۽ ڪٿي
ڪو جبل به ڏسڻ ۾ ڪونه آيو 21 .وڏا وڌا ڳڙا
جنهن جو وزن اٽڪل پنجاهه ڪلو گرام هو .۽
آسمان جي ماڻهن تي ڪريا ۽ دوزخ جي آفتن
جي ڪري ماڻهو خدا جي الءِ ڪفر ڳالهائڻ لڳا
۽ آفت برداشت کان ٻاهر هئي.
ڳاڙهي جانور تي عورت سوار
 1ستن فرشتن مان هڪ فرشتي
جنهن وٽ ست لوٽا هئا ،اچي
مونکي چيو ،هيڏانهن اچ ته آئون توکي مشهور
زناڪار کي ڏيڻ واري سزا ڏيکاريان ۽ جيڪا
گهڻن ئي پاڻين تي ويٺل آهي 2 .زمين جي
بادشاهن هن سان جنسي حرامڪاري ڪئي
آهي .۽ جيڪي زمين جا ماڻهو هن جي جنسي
گناهن جي شراب سان نشائي ٿي ويا هئا 3 .تڏهن
ان فرشتي مونکي روح ۾ ريگستان ۾ وٺي ويو.
اتي مون ڏٺو ته هڪ عورت ڳاڙهي رنگ جي
جانور تي ويٺي آهي .جنهن جي سڄي جسم تي
ڪفر جا ناال لکيل هئا .ان جانور سان گڏ ست
مٿا ۽ ڏهه سڱ هئا.
 4ان عورت کي واڱڻائي ڳاڙهي رنگ جا
ڪپڙا پاتل هئا .۽ سون ،جواهر ۽ موتين جي
سڄاوٽ سان چمڪي رهي هئي .هن جي هٿ ۾
سون جو پيالو هو .۽ اُن پيالي ۾ هن جي نا پاڪ
۽ زنا ڪاري ۽ حرا مڪاري جون شيون ڀريل
هيون 5 .ان جي نراڙ تي نالو لکيل هو .جنهن
معني هئي .جيڪي ڪجھ اهو لکيل
جي ڳجھي
ٰ
هو ،اهو هو،
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زنا ڪارين ۽ زمين
جي حرامڪارين جي ما ُء.
عظيم بابل
 6مون ڏٺو ته اها عورت خدا جي مقدس ماڻهن
جو رت ۽ انهن ماڻهن جو رت جن يسوع تي
انهن جي ايمان کي ظاهر ڪيو هو پي ڍئو ڪيو.
جڏهن مون ان عورت کي ڏٺو ته ڏاڍو حيران
ٿيس 7 .تڏهن فرشتي مونکي چيو ” ،تون اهڙي َء
طرح حيران ڇو آهين“ آئون توکي هن عورت
۽ جانور جنهن کي ست مٿا ۽ ڏهه سڱ آهن،
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معني
جنهن تي هو سوار آهي ان جي ڳجهي
ٰ
ٻڌائيندس 8 .اهو جانور جنهن کي تو ڏٺو آهي،
ڪڏهن هو جيئرو هو ،پر هاڻي هو جيئرو نه
آهي .اهو جانور وري جيئرو ٿي جهنم جي کڏ
مان تباهه ٿيڻ الءِ ٻاهر ايندو ،سڄي زمين تي
جيڪي رهن ٿا انکي ڏسي حيران ٿيندا .اهي ان
ڪري حيران ٿيندا ته هو ڪڏهن جيئرو هو ۽
هاڻي جيئرو ڪونهي .۽ وري ٻيهر ايندو .اهي
ماڻهون آهن جن جا ناال ڪتاب ميات ۾ دنيا جي
شروع کان ئي لکيل ڪونه هئا.
” 9توکي اهي شيون سمجهڻ جي الءِ عقل
واري دماغ جي ضرورت آهي .جانور جا ست
مٿا جبل آهن ،جنهن تي هو َء عورت ويٺل آهي.
۽ ست بادشاهه به آهن 10 .هنن مان پنج بادشاهه
مري ويا آهن .هڪ بادشاهه اڃا آهي .۽ هڪ
اچڻ وارو آهي .جڏهن هو ايندو ته صفا ٿوري
وقت الءِ رهندو 11 .اهو جانور جيڪو ڪڏهن
جيئرو هو .هاڻي اهو جيئرو ڪونهي ،اهو اٺون
بادشاهه آهي ۽ هنجو تعلق ستن بادشاهن سان
آهي .۽ اهو به تباهي ڏانهن وڃي رهيو آهي.
“ 12اهي ڏهه سڱ جيڪي تو ڏٺا ،ڏهه
بادشاهه آهن جن اڃا تائين بادشاهه ٿي حڪومت
ڪونه ڪئي .پر انهن کي بادشاهه ٿي حڪومت
ڪرڻ جو اختيار هڪ ڪالڪ جي الءِ جانور
کان ملندو 13 .سڀني ڏهن بادشاهن جو هڪڙو
ئي مقصد آهي .اهو هي ته پنهنجو اختيار ۽
حڪومت جانور کي ڏئي ڇڏين 14 .اهي گهيٽي
جي خالف جنگ ڪندا ،پر گهيٽو انهن کي
هارائي ڇڏيندو .ڇا الءِ جو هو خداوندن جو
خداوند ۽ بادشاهن جو بادشاهه آهي .هو پنهنجي
خاص وفادار ساٿين (پوئلڳ) جي ذريعي هارائي
وجهندو“.
 15تڏهن فرشتي مونکي چيو،تو پاڻي ڏٺو
جتي اها زناڪار ويٺل آهي .اهي پاڻي دنيا جي
ڪيترن ئي ماڻهن فرق نسلن ۽ اهل زبان جا آهن.
 16جانور انهن ڏهن سڱن جهڙا توهان ڏٺا ان
زناڪار کان نفرت ڪندا .۽ هن کان هر شيءِ
ڦري اگهاڙي ڇڏيندا ،اهي هن جي بدن کي کائيندا
۽ هن کي باهه ۾ ساڙيندا 17 .خدا ڏهه سڱن
وارن جي دلين ۾ پنهنجي مرضي پوري ڪرڻ
جي خواهش وڌي ،اهي پنهنجي حڪومت ڪرڻ
جو اختيار جانور کي ڏيڻ جي الءِ راضي ٿي ويا.
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اهي اُن وقت تائين حڪومت ڪندا جيستائين خدا
جو اهو قول پورو نه ٿئي 18 .اها عورت جنهن
کي تو ڏٺو ،اهو وڏو شهر آهي جيڪا زمين جي
بادشاهن تي حڪومت ڪندي آهي.

بابل جي تباهي
 1مون هڪ ٻئي فرشتي کي آسمان
هيٺ ايندي ڏٺو ،ان فرشتي وٽ
وڌيڪ طاقت هئي ،هن جي جالل سان سڄي
زمين روشن ٿي وئي ،فرشتي گرجدار آواز سان
رڙ ڪئي 2 .اها تباهه ٿي ويئي.

18

عظيم شهر بابل تباهه ٿي ويو .اهو بابل
شيطان جو گهر ٿي ويو .هي شهر اهڙي
جڳهه ۾ تبديل ٿي ويو جتي سڀني نا پاڪ
روحن کي رهڻ الءِ جڳهه ملي سگهي
ٿي .اهو شهر هر قسم جي نا پاڪ پکين
سان ڀرجي ويو .اهو شهر سڀني نا پاڪ
۽ نفرت جوڳن جانورن جو شهر ٿي ويو.
 3زمين جا سڀئي ماڻهو هن جي جنسي
زناڪاري ۽ خدا جي غضب جو شراب
پيتل هو .زمين جي بادشاهن ا ُن سان
زناڪاري ڪئي .۽ دنيا جي ڪاروباري
ماڻهن عيش عشرت جي ڪري امير ٿي
ويا”.
 4پوءِ مون آسمان مان ٻئي آواز کي چوندي
ٻڌو.
“منهنجا ماڻهون! هن شهر کان ٻاهر اچو ته
جيئن توهان هنن جي گناهن ۾ شريڪ نه
ٿيو .ته متان انهن جي آفتن مان ڪا اوهان
تي اچي پوي.
 5شهر جي گناهن جا ايترا ڍير ٿيا آهن ۽
وڃي آسمان کي لڳا آهن .۽ خدا انهن جي
حرام ڪارين کي وساريو ڪونه.
 6هن ٻين سان جيڪو به سلوڪ ڪيو،
اهڙو ئي سلوڪ انهن سان ڪندا ڪريو.
هن جي ڪمن سان هن کي ٻيڻو انعام ڏيڻو
پوندو .جيڪو شراب جو پيالو هن ٻين جي
الءِ ڀريو .انهي َء جي الءِ توهان ٻيڻو شراب
انهن الءِ ڀريو.
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 7جهڙي َء طرح هن پنهنجي الءِ اميراڻي ۽
شاندار طريقي سان ڪيو ۽ عياشي ڪئي
هئي .اهڙي َء طرح هنکي ڏک ۽ پريشانين
۾ غرق ٿيڻ ڏيو .ڇا الءِ جو هو پنهنجي دل
۾ چوي ٿي .آئون راڻي آهيان ۽ پنهنجي
تخت تي ويٺي آهيان .آئون بيوه ڪونه
آهيان .آئون ڪڏهن به ڏک جو مزو ڪونه
چکينديس.
 8ان ڪري اهي آفتون يعني موت/ڏک
۽ ڏڪار انهن تي هڪ ئي ڏينهن ۾ ايندا.
انهن کي باهه ۾ ساڙيو ويندو ،ڇو ته ان
جو انصاف ڪرڻ وارو خداوند خدا ڏاڍو
طاقت وارو آهي.
“ 9زمين جي ٻن بادشاهن جيڪا هن سان
زناڪاري ڪئي آهي ۽ ان سان گڏ عيش عشرت ۾
ڀائيوار هئا .جڏهن هن جي سڙڻ جو دونهون ڏسندا
تڏهن هن جي الءِ روئندا ۽ پريشان ٿيندا ته هو
سڙي ويئي آهي 10 .هن جي قهر جي خوف مان
اهي بادشاهه هن کان پري بيهي رهندا ۽ چوندا:
‘هائي هائي اي عظيم شهر! اي طاقتور
شهر بابل توکي رڳو هڪ ڪالڪ ۾ سزا
ملي وئي’.

“اُهي سوداگر اهي سڀ شيون وڪڻي ان
شهر ۾ امير ٿي ويا هئا هاڻي هنن جي مصيبتن
کان ڊڄي هن کان پري بيٺا آهن .اهي روئي رهيا
آهن ۽ ڏاڍا پريشان آهن16 .۽ چوندا:
15

‘هائي هائي هن عظيم شهر جو حادثو ڏاڍو
افسوس ناڪ آهي .هائي هائي هي عظيم
شهر جو ڪڏهن خاص ڪتان ،واڱڻائي ۽
ارغواني ڪپڙن سان پهريل هو .۽ سون،
هيرا ،جواهر ۽ موتين سان ڀريل هو.
 17اها سڄي عظيم دولت هڪ ڪالڪ ۾
تباهه ٿي وئي!’
“۽ سڀئي مير بحر ۽ سڀئي ماڻهو جيڪي جهان
۾ سفر ڪري رهيا هئا ،۽ مالح ۽ ٻيا ماڻهون
جيڪي سمنڊ مان پئسا ڪمائيندا هئا بابل کان
پري بيٺا هئا 18 .۽ جڏهن اها سڙي رهي هئي ته
هن جي ٻرڻ جي دونهين کي ڏسي اڃا به وڌيڪ
رڙيون ڪرڻ لڳا‘ ،هن عظيم شهر جهڙو ٻيو
ڪوبه اهڙو شهر ڪونه هو!’  19هو پنهنجن
مٿن ۾ مٽي وجھي اڃا وڌيڪ زور سان روئڻ
سڏڪڻ کي ظاهر ڪيو ۽ چيو:
‘هائي هائي هن واري شهر الءِ هائي! هن
عظيم شهر الءِ سڀني ماڻهن جن وٽ سمنڊ
جا جهاز هئا ،ان جي ڪري امير ٿي ويا
هئا .پر هي سڀ ڪجھ هڪ ڪالڪ ۾
ختم ٿي ويا!
 20خوش ٿي اي آسمان .هن جي ڀاڳ تي
خوش ٿي ،اي مقدسو ،رسولو ۽ نبيو ڇا الءِ
جو هن جيڪو سلوڪ توهان سان ڪيو
هو .خدا انهن کي ان جي سزا ڏني”’.

“ 11۽ زمين جا واپاري ان تي روئيندا .۽
پريشان ٿيندا ،ڇا الءِ جو اتي به هنن جي شين
جا خريدار ڪونه هوندا 12 .اهي انهن قيمتي
شين جا واپاري آهن يعني سندن سون ،هيرا،
جواهر ،موتي ،ڪتاني ۽ واڱڻائي ۽ ريشمي
ڪپڙو ۽ سڀ سرهيون ڪاٺيون ۽ هر قسم جي
عاج جون شيون ۽ تمام قيمتي ڪاٺ ،پتل ،لوهه
۽ سنگمر مر سان ٺهيل سڀ شيون 13 .دالچيني
21
۽ مصالح ۽ ُمر لوبان ۽ عطر ،شراب ۽ زيتون
تڏهن هڪ زوردار فرشتي هڪ وڏي
جو تيل ،خاص اٽو ،ڪڻڪ ۽ ڍور ،رڍون ،ٽڪري جيڪا چڪي جي پاٽ جيتري وڏي هئي
گهوڙا ۽ گاڏيون غالم ۽ ماڻهن جون جانيون کڻي سمنڊ ۾ اڇلي ۽ چيو:
وڪڻندا”.تاجر رڙيون ڪندا ۽ چوندا:
“اهڙي طرح شهر بابل کي هيٺ اڇاليو
‘ 14اي شهر بابل تنهنجي پسند جون شيون
ويندو .۽ پوءِ اهو وري ڪڏهن ڪونه
توکان پري ٿي ويون سڀ عيش عشرت
ملندو.
گم ٿي ويا .۽ وري اهي شيون ٻيهر توکي
 22ماڻهن جي وڄائيندڙ تنبوري جو راڳ
ڪڏهن به ڪونه ملنديون’.
۽ ڳائيندڙ ،بانسري وڄائيندڙن ۾ بگل
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وڄائيندڙ وارن جو آواز ٻيهر توهانکي
ڪڏهن به ٻڌڻ ۾ ڪونه ايندو .۽ ڪوبه
ڪاريگر ۽ ڪنهن به ڌنڌي وارو ٻيهر تو
وٽ ڪڏهن به ڪونه ايندو .۽ چڪي َء جي
هلڻ جو آواز وري توکي ڪڏهن به ٻڌڻ ۾
ڪونه ايندو.
 23وري توکي ڏيئي جو سوجهرو تو ۾
ڪڏهن به ڪونه چمڪندو نه وري
ڪڏهن توکي گهوٽ ۽ ڪنوار جو آواز
ٻڌڻ ۾ ايندو .تنهنجا واپاري ڪڏهن دنيا
جا وڏا ماڻهون هئا .تنهنجي جادوگري جي
ڪري ٻيا ماڻهو ٺگجي ويا هئا.
 24نبين ۽ خدا جي مقدس ماڻهن ۽ زمين
جي سڀني قاتلن ۽ اهي سڀئي جيڪي زمين
تي ماريا ويا هئا ،تن جو رت وهائي اها
ڏوهاري ٿيندي”.
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”تعريف ان خدا جي الءِ جنهن جي توهان
عبادت ڪريو ٿا تعريف ان خدا جي الءِ
جو توهان سڀ ننڍا وڏا هن کان ڊڄو ٿا!”

 6تڏهن وري مون هڪ آواز ٻڌو ،جيڪو
ڪنهن وڏي ڪليسياءِ جي آواز جهڙو هو،
جيڪو پاڻي َء جي زور سان وهڻ جهڙو آواز هو
۽ بجلي جي زوردار ڪڙڪڻ جهڙو آواز هو،
جيڪو چئي رهيو هو:
“هاليلوياه! اسان جو خداوند خدا هي قادر
مطلق آهي .جيڪو حڪومت ڪري ٿو.
 7اسان کي خوشيون ڪرڻ ڏيو ۽ خوش
رهڻ ڏيو ۽ خدا جي حمد ڪرڻ ڏيو .ان
ڪري جو گهيٽي جي شادي جو وقت اچي
ويو آهي ۽ گهيٽي جي ڪنوار پنهنجو پاڻ
کي پوري َء طرح تيار ڪيو آهي 8 .صاف
چمڪندڙ سنها ڪتاني ڪپڙا ڪنوار کي
پائڻ الءِ ڏنا ويا.

آسمان ۾ ماڻهن جو خدا جي تعريف بيان ڪرڻ
 1انهن ڳالهين کانپوءِ مون آسمان
ئي ڪليساءِ کي وڏي آواز سان
ڳائيندي ٻڌو:
( سنها ڪتاني مطلب خدا جي مقدس ماڻهن جا
نيڪ اعمال آهن).
“هاليلو ياه! فتح ۽ جالل ۽ قدرت اسان جي
 9تڏهن فرشتي مونکي چيو! هي لک! جن
خدا جي آهي.
ماڻهن کي گهيٽي جي شادي َء جي دعوت ۾ شامل
ڪيو ويو آهي اهي مبارڪ آهن“ وري فرشتي
 2هنجا فيصال سچا ۽ درست آهن .اسان
چيو” ،وري فرشتي چيو ،هي خدا جا سچا ٻول
جي هن زناڪار کي سزا ڏني .جنهن زمين
آهن“.
کي پنهنجي حرامڪارين سان خراب ڪيو
 10تڏهن آئون فرشتي جي پيرن ۾ عبادت
هو .۽ انهن سان پنهنجي ماڻهن جي رت
ڪرڻ الءِ جهڪي پيس .پر فرشتي مونکي
جو بدلو ورتو”.
چيو!” منهنجي عبادت نه ڪر آئون توهان ۽
توهان جي ڀائرن وانگر خدمت ڪرڻ وارو
 3هو دفعو وري انهن آسمان تي چيو.
آهيان .جيڪي يسوع جي شاهدي ڏيڻ تي قائم
آهن .ان ڪري توهان خدا جي عبادت ڪريو
“هاليلو ياه ،هن جي ٻرڻ سان هميشه
ڇا الءِ جو يسوع جي گواهي ئي نبوت جي روح
هميشه دونهن نڪرندو ئي رهندو.
آهي“ .
 4تڏهن چويهه بزرگن ۽ چئن جاندارن جهڪي
اڇي گهوڙي جو سوار
سجدو ڪيو ۽ ان خدا جي عبادت ڪئي ،جيڪي
 11تڏهن مون آسمان کي کليل ڏٺو ۽ منهنجي
تخت تي ويٺا هئا .انهن نه چيو:
سامهون هڪ اڇو گهوڙو هو ان گهوڙي جي
سوار سچو ۽ وفادار چوايو ،ڇا الءِ جو هو
”آهين ،هاليلوياه!“
انصاف سان فيصلو ڪري ٿو ۽ جنگ ڪندو
آهي 12 ،هن جون اکيون باهه جي شعلن
 5تڏهن تخت تان آواز آيو تنهن چيو:

19
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وانگر ،هن جي مٿي تي ڪيترائي تاج آهن ۽
ان تي هڪ نالو لکيل آهي ۽ اهو ئي ان نالي
کي ڄاڻي ٿو ڪو ٻيو ان نالي کي نٿو ڄاڻي،
 13هن کي رت سان ٻڏل لباس پاتل آهي ،هن
جو نالو”خدا جو ڪالم “ آهي 14 .آسمانن جون
فوجون اڇي گهوڙي تي سوار آهن ،انهن جا
لباس سنها ڪتاني جا هئا جيڪي اڇا ۽ صاف
هئا 15 ،هڪ تيز تلوار سوار جي وات مان
نڪري ٿي هو ان تلوار کي قومن کي هارائڻ
الءِ استعمال ڪري ٿو ۽ هو لوهه جي لٺ سان
قومن تي حڪومت ڪندو .هو انگورن کي خدا
جي غضب بٺيءِ مان نپوڙيندو .خدا جيڪو وڏي
قدرت وارو آهي 16 .هن جي چوغي تي ۽ ران
تي هن جو نالو لکيل آهي.
بادشاهن جو بادشاهه خدا وندن جو خدا
 17پوءِ مون هڪ فرشتي کي سج تي بيٺل
ڏٺو ،ان فرشتي وڏي زور واري آواز سان سڀني
پکين کي چيو ،جيڪي مٿي آسمان ۾ اڏامي
رهيا هئا ،وڏي آواز سان انهن کي سڏ ڪيو ۽
چيو”،خدا جي وڏي دعوت ۾ شريڪ ٿيڻ الءِ
گڏ ٿي وڃو 18 .اچو ۽ پاڻ گڏ ڪريو ته جئين
توهان بادشاهن جو گوشت فوجي سردارن جو
ماڻهن جي گهوڙن جي ۽ انهن جي سردارن ۽
سڀني ماڻهن جو اهي آزاد هجن يا غالم ننڍا هجن
يا وڏا تن جو گوشت کائو.
 19تڏهن مون ان جانور ۽ زمين جي
بادشاهن کي ڏٺو ته انهن جون فوجون گڏ ٿيون،
ته جئين ان گهوڙي سوار ۽ هنن جي فوجن
جي خالف ويڙهه ڪن 20 .پر اهو جانور ۽
ڪوڙو نبي جهلجي پيا .هي اهو ڪوڙو نبي
هو جنهن هن جي سامهون معجزا ڏيکاريا هئا.
هن ڪوڙي نبي ماڻهن کي ٺڳڻ جي الءِ معجزا
ڪيا .جيڪي ان جانور جي ۽ ان جي بت جي
عبادت ڪندا هئا .ان ڪوڙي نبي ۽ جانور
کي جيئري ئي باهه جي ڍنڍ ۾ وڌو ويو جنهن
۾ گندرف سڙي رهيو هو 21 .هن جون باقي
فوجون هن سوار جي وات مان تلوار نڪتي
هئي ،انهيءِ سان ختم ٿي ويون ۽ سڀني پکين
ان جو گوشت کاڌو ايتري قدر جو سڀني کائي
ڍئو ڪيو.

هڪ هزار سال
 1مون هڪ فرشتي کي آسمان کان
هيٺ ايندي ڏٺو ،هن فرشتي وٽ
اوڙاهه جي ڪنجي هئي .۽ ان فرشتي جي هٿ
۾ هڪ وڏي سنگر به هئي 2 .ان فرشتي ازدها
کي يعني پراڻي نانگ کي جهليو جيڪو شيطان
آهي .فرشتي شيطان کي ان سنگر سان هڪ
هزار سالن جي الءِ ٻڌي ڇڏيو 3 .تڏهن فرشتي
شيطان کي اونهي اوڙاهه ۾ اڇلي ڇڏيو .۽ هن
کي بند ڪري ان کي تالو هڻي ڇڏيو ته جئين اهو
ازدها هزار سالن تائين انهن ماڻهن کي ٺڳي نه
سگهي ۽ هزار سالن کان پوءِ ان ازدها کي ٿوري
عرسي جي الءِ ڇڏيو ويندو.
 4تڏهن مون ڪجهه تخت ڏٺا ،جن تي ماڻهون
انصاف ڪرڻ الءِ ويٺا هئا ،پوءِ مون انهن ماڻهن
کي ڏٺو ،جيڪي يسوع جي گواهي ڏيڻ ۽ خدا جو
ڪالم ٻڌائڻ جي ڪري قتل ڪيا ويا هئا .۽ انهي
ماڻهن هن جانور ۽ هن جي پٽ جي عبادت کان
انڪار ڪيو هو .انهن هن جانور جي نشاني کي
پنهنجي نراڙ ۽ پنهنجن هٿن تي ڪونه وجهرايو
هو .اهي ماڻهو وري جيئرا ٿي مسيح سان گڏ
هزار سالن تائين حڪومت ڪندا  5۽ ٻيا مئل
ماڻهو جيستائين هزار سال پورا نه ٿيا ،ٻيهر
جيئرا ڪونه ٿيا“.
اها ئي پهرين قيامت آهي 6 .مبارڪ ۽ پاڪ
آهن اهي جيڪي پهرين قيامت ۾ شريڪ ٿيا .پر
ٻي موت جو ڪو اختيار ڪونهي ،بلڪه هو
خدا ۽ مسيح جا ڪاهن هوندا ۽ اهي ماڻهو هڪ
هزار سالن تائين هن سان گڏ بادشاهي ڪندا.
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شيطان جي هار
 7جڏهن هڪ هزار سال پورا ٿيندا ،تڏهن
شيطان کي ڇڏيو ويندو 8 ،تڏهن شيطان سڄي
زمين تي پنهنجن چالن سان قومن کي ٺڳڻ جي
الءِ ايندو .هو يا جوج ۽ ماجوج کي ٺڳيندو ،انهن
جو تعداد سمنڊ جي ريت جي برابر هوندو.
 9آسمان جون فوجون سڄي زمين تي پکڙجي
وينديون ۽ پوءِ خدا جي ماڻهن جا لشڪر ۽ انهن
جا عزيز شهر کي گهيري وٺندا .پر آسمان مان
باهه اچي شيطان جي فوج کي تباهه ڪري
ڇڏيندي 10 .ان شيطان کي جنهن ماڻهن کي ٺڳيو
هو ،جانور ۽ ڪوڙي نبي سان گڏ ٻرندڙ گندرف

397
جي ڍنڍ ۾ اڇاليو ويندو .جتي انهن کي هميشه
هميسه عذاب ڏنو ويندو.
دنيا جي ماڻهن جو فيصلو
 11تهن مون هڪڙو اڇو تخت ڏٺو ۽ مون
هڪڙي شخص کي ان تخت تي ويٺل ڏٺو .هن
جي سامهون کان زمين ۽ آسمان ڀڄي ويا ۽ گم
ٿي ويا 12 .تڏهن مون ڏٺو ته ماڻهو جيڪي ننڍا
۽ وڏا مري ويا ۽ تخت جي سامهون بيٺا هئا ۽
گهڻائي ڪتاب کوليا ويا .پوءِ هڪ ٻيو ڪتاب
کوليو ويو ،اهو هو ڪتاب حيات ۽ جهڙي طرح
انهن ڪتابن ۾ لکيل هو .انهن جي اعمال جي
مطابق مئلن جو انصاف ڪيو ويو.
 13سمنڊ پنهنجي اندر جا جيترا مئل ماڻهو
هئا اهي ڏنا ويا ۽ عالم ارواح به پنهنجا مئل
ماڻهو ڏيئي ڇڏيا .هر ماڻهو کي هن جي اعمال
جي مطابق هن جو حساب ڪري انصاف ڪيو
ويو 14 .موت ۽ عالم ارواح کي باهه جي ڍنڍ
۾ اڇاليو ويو .هيءِ باهه جي ڍنڍ ٻي موت آهي.
 15۽ جي ڪنهن ٻئي شخص جو نالو ڪتاب
حيات ۾ لکيل نه مليو ته هن کي باهه جي ڍنڍ ۾
اڇاليو ويندو.
نئون يرو شلم
 1تڏهن مون هڪ نئي زمين ۽
نئين آسمان کي ڏٺو پهريون آسمان
۽ پهرين زمين ويندي رهي ۽ اتي ڪو سمنڊ
ڪونه هو ،۽ مون هڪ مقدس شهر کي خدا جي
طرفان آسمان مان هيٺ ايندي ڏٺو .اهو مقدس
شهر نئون پروشلم آهي ۽ اهو انهيءِ ڪنوار
وانگر سينگاريل هو ۽ جنهن پنهنجي مڙس جي
الءِ سينگار ڪيو هجي.
 3مون تخت تان هڪ زور وارو آواز ٻڌو،
جنهن چيو”هاڻي خدا جو گهر ماڻهن وٽ آهي اهو
انهن سان گڏ رهندو .اهي هن جا ماڻهو هوندا.
اهو پاڻ انهن سان گڏ هوندو ۽ هو انهن جو خدا
هوندو 4 “ .خدا انهن جي هر هڪ لڙڪ کي
اگهيندو .ٻيهر وري ڪا موت ڪونه هوندي .۽
نه غم ۽ نه روئڻ نه سور ،سڀ پراڻيون شيون
ختم ٿي وينديون”.
 5اهو جيڪو تخت تي ويٺو هو ،هن چيو!
ڏسو هتي آئون هر شيءِ نئي ٿو ٺاهيان .پوءِ
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هن چيو“تون اهي اکر لک ڇا الءِ جو اهي ٻول
صحيح ۽ برحق آهن“.
 6اهو جيڪو تخت تي ويٺو هو ان مون کي
چيو”اهو ختم ٿيو آئون ئي الفا ۽ اوميگا آهيان.
شروع ۽ آخر ۾ زندگي جي چشمي مان هر هڪ
اڃايل کي مفت پاڻي ڏيندس 7 .۽ جيڪو ڪير
فتح حاصل ڪري ان کي سڀ ڪجهه ملندو ۽
آئون هنجو خدا هوندس ۽ هو منهنجو پٽ هوندو.
 8پر جيڪي ماڻهو ڊڄندڙ آهن ۽ بي ايمان آهن
ٺڳي جا ڪم ڪرڻ وارا خوني ۽ جنسي حرام
ڪاري ،جادوگر ،بت جي عبادت ڪرڻ وارا ۽
ڪوڙا آهن ،اهڙن سڀني ماڻهن جي جڳهه ٻرندڙ
گندرف جي ڍنڍ ۾ آهي ،اها ٻي موت آهي“.
 9ستن ئي فرشتن مان هڪ مون وٽ آيو.
اهو انهن مان هڪ هو جنهن وٽ ست لوٽا هئا،
آخري ستن آفتن سان ڀريل هو .فرشتي چيو،
”مون سان گڏ اچو آئون ڪنوار يعني گهيٽي جي
زال ڏيکاريان“  10اهي فرشتي روح جي ذريعي
هڪ وڏي ۽ مٿانهين جبل تي وٺي ويا .پوءِ هن
مون کي مقدس شهر پروشلم ڏيکاريو اهو شهر
خدا وٽان آسمان مان هيٺ لهي رهيو هو.
 11اهو شهر خدا جي جالل سان چمڪي رهيو
هو .ان جي چمڪ بيش قيمت جواهرن يعني
يشب جي چمڪ جهڙي هئي .جيڪا صاف بلور
جهڙو هو 12 .شهر جي پاسن کان وڏي ۽ مٿاهين
ڀت هئي جنهن جا ٻارهن فرشتا انهن ٻارهن
دروازن تي هئا .هر دروازي تي بني اسرائيل
جي قبيلن مان هڪ جو نالو لکيل هو 13 .اوڀر
طرف ٽي روازا هئا ۽ ٽي اتر طرف هئا ،ٽي
دروازا ڏکڻ پاسي ۽ ٽي درواز اولهه پاسي هئا.
 14ان شهر جون ڀتيون پٿرن تي هيون .پٿرن تي
گهيٽي جي ٻارهن رسولن جا ناال لکيل هئا.
 15جنهن فرشتي مون سان ڳالهه ڪئي ،ان
وٽ ماپڻ جي الءِ هڪ سون جو وال هو .ان
سان شهر ۽ ان جا درواز ۽ ڀتيون ماپڻ هو16 .
ان شهر جي ايراضي جي شڪل ۾ چوڪنڊو
ٺاهيو ويو هو .ان جي ويڪر ۽ ڊيگهه برابر
هئي ،فرشتي هن ماپڻ واري سون جي وال سان
شهر کي ماپيو .شهر جي ڊيگهه هڪ هزار چار
سئو ميل ۽ ويڪر هڪ هزار چار سئو ميل
۽ مٿاهين هڪ هزار چار سئو ميل هئي17 .
فرشتي ڀت کي ماپيو جيڪا هڪ سئو چوئيتاليهه
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هٿ مٿي فرشتي اهو ماپڻ جو طريقو استعمال
ڪيو .جيڪي ماڻهون استعمال ڪندا آهن.
ديوار يشب رتن جي ٺهيل هئي ۽ شهر نج سون
جو شفاف جئين صاف شيشي جهڙو هو.
 19شهر جي ڀتين جي بنيادن ۾ هر قسم جا
قيمتي جواهر هئا .پهرين بنياد يشب رتن جي
هئي ۽ ٻي نيلم جي ۽ ٽين يشب چراغ جي ۽
چوٿين زمرد جي  20پنجين عقيق جي ڇهين لعل
جي ،ستين سونهري پٿر جي ۽ اٺين فيروزه جي
۽ نائين زبرجد جي ڏهين يعني جي ٻارهين سنبل
جي ۽ ٻارهين ياقوت جي هئي 21 .ٻارهن دروازا
ٻارهن موتين جا هئا ،هر هڪ دروازو هڪ
موتيءِ جو هو .شهر جي گهٽي نج سون جي
هئي ،سون شيشي وانگر بلڪل صاف سٿرو هو.
 22مون شهر ۾ ڪابه هيڪل ڪونه ڏٺي
خداوند قادر مطلق آهي ۽ گهيٽو شهر جي هيڪل
آهي 23 .ان شهر کي چنڊ ۽ سج جي روشني جي
ضرورت ڪونهي .خدا جي جالل سان ئي هو
روشني آهي .گهيڻو ان شهر جو چراغ آهي.
 24قومون شهر جي روشني سان هلن ٿيون
۽ زمين جا بادشاهه پنهنجي شان شوڪت جو
سامان پاڻ ئي خريد ڪري آڻيندا 25 .شهر جا
دروازا ڏينهن جو ڪڏهن به بند ڪونه ٿيندا .ڇا
الءِ اتي ڪا رات ڪونه ٿيندي 26 .قومن جي
شان و شوڪت ۽ خزانو شهر ۾ آندو ويندو27 .
ڪابه ناپاڪ شئ ڪڏهن به شهر ۾ داخل ڪونه
ٿيندي .ڪوبه ماڻهو جيڪو اجايو ڪم ڪري يا
ڪوڙ ڳالهائي شهر ۾ داخل ڪونه ٿيندو فقط اهي
ماڻهو جيڪي گهيٽي جي ڪتاب حيات ۾ لکيل
آهن ،اهي ئي ان شهر ۾ داخل ٿيندا.
 1تڏهن فرشتي مون کي آب حيات
جو پاڻي ڏيکاريو جيڪو بلور
وانگر صاف سٿرو هو .اهو درياءِ خدا جي ۽
گهيٽي جي نخت مان نڪري وهندو آهي 2 .هي
درياءِ شهر جي رستي جي وچ ۾ وهندو هو .درياءِ
جي ٻنهي پاسن کان زندگيءِ جو هڪ وڻ هو ۽
ان زندگي جي وڻ تي سال ۾ ٻارهن ڀيرا ميوو
لڳندو هو .يعني هر مهيني ان ۾ ميوو لڳندو هو
۽ ان وڻ جي پنن مان ماڻهن کي شفا ملندي ئي.
 3ان شهر ۾ خدا ۽ گهيٽي جو تخت هوندو ۽
ڪنهن کي به خدا جي طرفان ڪنهن تي به لعنت
ڪونه هوندي .خدا جا ماڻهو هن جي عبادت
18
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ڪندا .۽ هو هن جو منهن ڏسندا ۽ هن جو نالو
جنهن جي مٿي تي لکيل هوندو 5 .اتي ڪڏهن
به رات ڪونه ٿيندي ۽ اتي ڪڏهن به ماڻهن
کي نه ڪنهن چراغ جي روشني جي ۽ نه ئي
سج جي روشني جي ضرورت ٿيندي .خدا وند
خدا انهن کي جنهن کي ضرورت هجي روشني
ڏيندو ۽ بادشاهن وانگر هميشه هميسه جي الءِ
حڪومت ڪندا.
 6جيڪي هن مون کي” ،اهي ڳاليهون بالڪل
صاف ۽ سچ آهن ۽ خدا وند نبين جي روحن جو
خدا آهي .پنهنجي فرشتي کي ان ڪري موڪليو
ته هو پنهنجن ماڻهن کي اهي ڳالهيون ٻڌائي
جيڪي تمام جلد ٿيڻ واريون آهن!“
 7ٻڌو آئون جلدي اچي رهيو آهيان ،جيڪو
ماڻهو نبين جي ڳالهين تي عمل ڪري ٿو،
جيڪي هن ڪتاب ۾ لکيل آهن اهو ان جي الءِ
مبارڪ آهي 8 “.آئون يوحنا آهيان ۽ اهو ئي
آهيان جنهن هن کي ڏٺو ۽ ٻڌو .انهن شين کي
ڏسڻ ۽ ٻڌڻ کان پوءِ آئون عبادت جي الءِ فرشتي
جي پيرن ۾ جهڪي پيس ،جنهن مون کي انهن
شين جي باري ۾ ڏيکاريو آهي 9 .پر فرشتي
مون کي چيو” ،منهنجي عبادت نه ڪر آئون به
تو وانگر ۽ تنهنجي ڀائرن نبين وانگر ۽ جيڪي
هن ڪتاب جي ڳالهين تي عمل ٿو ڪري ،انهن
جو خدمتگذار آهيان .توهان کي خدا جي عبادت
ڪرڻ گهرجي“.
 10تڏهن فرشتي مون کي چيو” ،نبوت جي
ڳالهين کي راز ۾ نه رک جيڪي هن ڪتاب
۾ آهن ،اهن ڳالهين جي ظاهر ڪرڻ جو وقت
ويجهو اچي ويو آهي 11 .جيڪو برائي ٿو
ڪري اهو برو هي ٿو ڪري ۽ جيڪو ناپاڪ
آهي ،اهو ناپاڪ هي ٿيندو وڃي ،انهن کي
ناپاڪ رهڻ ڏيو ۽ جيڪي چڱا ڪم ڪندا اهن
اهي چڱا ڪم ڪندا ئي رهن جيڪي پاڪ آهن
اهي پاڪ هي ٿيندا وڃن“.
“ 12ٻڌ! آئون جلدي اچي رهيو آهيان ،اهو آئون
پاڻ گڏ اجر کڻيو پيو اچان .آئون هر ان شخص
جو اجر ڏيندس 13 .آئون الفا ۽ اوميگا يعني اول
۽ آخر شروع ۽ پڇاڙي آهيان.
“ 14مبارڪ آهن اهي ماڻهون جن پنهنجا
چوغا ڌوتا ۽ زندگي جي وڻ مان کائڻ جو حق
حاصل ڪندا .۽ شهر ۾ دروازي کان داخل ٿيندا.
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 15شهر جي ٻاهر برا ماڻهو جادو جي ذريعي
ڪرتب ۽ جنسي حرامڪاري ڪندا آهن ۽ خون
ڪندا آهن ۽ بتن جي پرستش ڪندا آهن جيڪي
ڪوڙ سان محبت ڪندا ۽ ڪوڙ ڳالهائيندا آهن.
“ 16آئون يسوح پنهنجي فرشتي کي توهان وٽ
توهان کي انهن شين جي باري ۾ ڪليسياءِ جي
الءِ شاهدي جي الءِ موڪليو .آئون دائوند جي
خاندان جي پيڙهي مان آهيان ،آئون صبح جو
چمڪندڙ تارو آهيان”.
 17روح ۽ ڪنوار چون ٿا “ اچو“ ۽ جيڪي
ڪجهه اهو ٻڌي ،هن کي کپي ته اهو چوي “
اچو“ جيڪڏهن ڪير اڃايل آهي ته هن کي اچڻ
ڏيو ۽ زندگي جو مفت پاڻي پنهنجي الءِ وٺي.
 18آئون هر هڪ کي هوشيار ڪندو آهيان
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ته جيڪو هن ڪتاب جي نبوت جون ڳالهيون
ٻڌي ٿو ،۽ ڪير ان کي ڪجهه وڌائي ته خدا
هن ڪتاب ۾ لکيل آفتون هن تي نازل ڪندو.
 19جيڪڏهن ڪو ماڻهو هن نبوت جي ڪتاب
مان ڪجهه ڳاليهون ڪڍي ڇڏي ته خدا هن
جي زندگي جي وڻ ۽ پاڪ شهر مان جن جو
ذڪر هن ڪتاب ۾ آهي ان جو حصو ڪڍي
ڇڏيندو.
 20يسوح ئي اهو آهي جيڪو چوي ٿو ۽ شيون
سچ آهن ،هاڻي اهو چوي ٿو” ،آئون جلدي اچي
رهيو آهيان“.
آمين! اي خدا وند يسوع اچ!
 21خداوند يسوع جو فضل ۽ ڪرم شال توهان
تي ٿيندو رهي.

