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مکاشفہ
یہ1 مسیحعیسٰی مکاشفہسےطرفکی اللهجوہے اُسےنے عطا کیا تاکہ

وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے جسے جلد پیشہی آنا اُسہے۔ نے
اپنے فرشتے بھیجکو کر یہ مکاشفہ اپنے خادم تکیوحنا پہنچا دیا۔ اور2 جو
کچھ بھی یوحنا نے دیکھا ہے اُس کی گواہی اُس نے دی ہے، خواہ الله
کا کلام ہو یا عیسٰی مسیح کی گواہی۔ مبارک3 ہے وہ جو اِس نبوّت کی
تلاوت کرتا ہے۔ مبارکہاں، ہیں وہ سنجو کر اپنے دلوں میں کتاباِس
میں درج باتیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جلد پوریہی ہو جائیں گی۔

جماعتوںسات کو سلام
یوحناخطیہ4 آسیہصوبہسےطرفکی جماعتوںساتکی لئےکے ہے۔
آپ کو الله فضلسےطرفکی اور حاصلسلامتی اُسرہے، طرفکی

سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، ساتاُن روحوں طرفکی سے
جو اُس کے تخت کے منے سا ہوتی ہیں، 5 اور عیسٰی مسیح کی طرف سے
یعنی اُس سے جو اِن باتوں کا وفادار مُردوںگواہ، میں پہلاسے جی اُٹھنے والا
اور دنیا بادشاہوںکے کا سردار ہے۔

اُس کی تمجید ہو جو ہمیں پیار کرتا جسہے، نے اپنے خون سے ہمیں
ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشی ہے 6 جساور نے ہمیں شاہی اختیار
دے کر اپنے خدا باپاور امامکے بنا دیا اُسےہے۔ ازل جلالتکابدسے
قدرتاور حاصل !رہے آمین۔
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7 دیکھیں، وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایکہر اُسے دیکھے گا، وہ

بھی جنہوں نے اُسے چھیدا تھا۔ اور دنیا کی تمام قومیں اُسے دیکھ کر آہ و
زاری کریں گی۔ ہاں، ایسا ہی !ہو آمین۔

رب8 خدا فرماتا ہے، مَیں” اّول اور آخر ہوں، وہ جو ہے، جو تھا اور
جو آنے والا ہے، یعنی قادرِ مطلق “خدا۔

مسیح کی یا رو
مَیں9 آپیوحنا کا بھائی اور شریِک حال ہوں۔ مجھ پر آپبھی طرحکی

ظلم کیا جا رہا آپمَیںہے۔ ساتھکے الله کی بادشاہی شریکمیں ہوں اور
عیسٰی آپمیں کے ثابتساتھ قدم رہتا ہوں۔ مجھے الله کا کلام سنانے اور
عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے کی وجہ سے جزیرےاِس میں پتمسجو
کہلاتا چھوڑہے دیا گیا۔ دنکےرب10 یعنی اتوار القدسروحمَیںکو کی
گرفت میں آ گیا اور مَیں نے اپنے پیچھے تُرم کی ایکسی اونچی آواز سنی۔
11 اُس نے کہا، جو” کچھ تُو دیکھ رہا ہے ایکاُسے کتاب میں لـکھ کر
جماعتوںساتاُن بھیجکو دینا جو اِفسس، سمرنہ، پرگمن، تھواتیرہ، سردیس،
فلدلفیہ اور لودیکیہ میں “ہیں۔

مَیں12 نے لنے بو والے کو دیکھنے کے لئے اپنے پیچھے نظر ڈالی تو سونے
کے سات شمع دان دیکھے۔ 13 اِن شمع دانوں کے درمیان کوئی کھڑا تھا
جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس نے تکپاؤں کا لمبا چوغہ پہن رکھا تھا اور
سینے پر سونے کا سینہ بند باندھا ہوا تھا۔ 14 اُس کا سر اور بال اُون یا برف
جیسے سفید تھے اور اُس کی آگآنکھیں شعلےکے کی مانند تھیں۔ اُس15
کے پاؤں بھٹے میں دمکتے پیتل کی مانند تھے اور اُس کی آواز آبشار کے شور
جیسی تھی۔ 16 اپنے ہنے د ہاتھ میں اُس ستارےساتنے تھام رکھے تھے
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اور اُس کے منہ ایکسے تیز اور دو دھاری تلوار نکل رہی تھی۔ اُس کا
پورےچہرہ زور سے چمکنے والے سورج کی چمکطرح رہا تھا۔ 17 اُسے
دیکھتے ہی مَیں اُس کے پاؤں میں گر گیا۔ مَیں مُردہ سا تھا۔ پھر اُس نے اپنا
دہنا ہاتھ مجھ پر رکھ کر کہا، مت” ڈر۔ مَیں اّول اور آخر ہوں۔ مَیں18 وہ
ہوں جو زندہ مَیںہے۔ تو مر گیا تھا ابلیکن مَیںدیکھ، تکابد زندہ ہوں۔
موتاور اور پاتال کی میرےکنجیاں ہاتھ میں ہیں۔ 19 چنانچہ جو کچھ تُو
نے دیکھا ابھیجوہے، اورہے جو آئندہ ہو گا اُسے لـکھ دے۔ میرے20
ہنے د ہاتھ ساتمیں ستاروں ساتاور شمع دانوں کا مطلبپوشیدہ یہ :ہے
یہ ستارےسات آسیہ ساتکی جماعتوں کے فرشتے ہیں، اور یہ سات شمع
دان ساتیہ جماعتیں ہیں۔

2
اِفسس کے لئے پیغام

اِفسس1 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو اپنے ہنے د ہاتھ ستارےساتمیں تھامے رکھتا

اور سونے کے سات شمع دانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ 2 مَیں تیرے
کاموں کو جانتا ہوں، تیری محنتسخت اور تیری ثابت قدمی کو۔ مَیں جانتا
ہوں کہ بُرےتُو لوگوں برداشتکو نہیں کر سکتا، کہ تُو نے اُن پڑتالکی کی
ہے جو رسول ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔
تجھے تو چلپتا گیا 3تھے۔جھوٹےوہکہہے ناممیرےتُو ثابتخاطرکی قدم
رہا اور برداشت کرتے کرتے تھکا نہیں۔ لیکن4 مجھے تجھ سے یہ شکایت
ہے، تُو مجھے اُس طرح پیار نہیں طرحجسکرتا پہلے کرتا تھا۔ اب5 خیال
کر کہ تُو کہاں سے گر گیا ہے۔ توبہ کر کے وہ کچھ کر جو تُو پہلے کرتا تھا،
ورنہ مَیں آ تیرےکر شمع دان کو اُس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ لیکن6 یہ
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تیرےبات حق میں ہے، تُو میری طرح نیکلیوں کے کاموں نفرتسے کرتا
ہے۔

7 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

غالبجو آئے گا اُسے مَیں زندگی درختکے کا پھل کھانے کو دوں
گا، درختاُس کا پھل جو الله فردوسکے میں ہے۔

سمرنہ کے لئے پیغام
8 سمرنہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا یہ اُس کا فرمان

ہے جو اّول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ 9 مَیں تیری
مصیبت اور غربت کو جانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں تُو دولت مند ہے۔
مَیں اُن لوگوں کے بہتان سے واقف ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں
حالانکہ ہیں نہیں۔ اصل میں ابلیسوہ کی جماعت ہیں۔ 10 جو کچھ تجھے
پڑےجھیلنا گا اُس متسے ڈرنا۔ ابلیسدیکھ، تجھے آزمانے کے لئے تم
بعضسےمیں تجھےتکدندساورگا،دےڈالمیںجیلکو ایذا پہنچائی
جائے تکموتگی۔ وفادار رہ تو مَیں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔

11 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

غالبجو آئے گا اُسے موتدوسری نقصانسے نہیں پہنچے گا۔
پرگمن کے لئے پیغام

پرگمن12 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس فرمانکا پاسکےجسہے دھاریدو تیز تلوار ہے۔ مَیں13 جانتا

ہوں کہ تُو کہاں رہتا وہاںہے، ابلیسجہاں تختکا تاہمہے۔ میرےتُو
نام کا وفادار رہا ہے۔ تُو نے اُن دنوں میں بھی مجھ پر ایمان رکھنے کا انکار
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نہ کیا جب میرا وفادار گواہ انتپاس تمہارے پاس شہید ہوا، وہاں جہاں
ابلیس بستا ہے۔ لیکن14 مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت تیرےہے۔
پاس لوگایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ بلعام
بلقنے کو سکھایا اسرائیلیوںطرحکسوہکہ کو گناہ کرنے پر اُکسا سکتا
یعنیہے بُتوں پیشکو کی قربانیاںگئی کھانے اور زنا سے۔کرنے اِسی15
پاستیرےطرح بھی لوگایسے ہیں، نیکلیوںجو کی تعلیم پیرویکی کرتے
ہیں۔ اب16 توبہ !کر ورنہ مَیں جلد پاستیرےہی آ کر اپنے منہ کی تلوار
سے اُن کے ساتھ لڑوں گا۔

17 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

غالبجو آئے گا اُسے مَیں پوشیدہ مَن میں سے دوں گا۔ مَیں ایکاُسے
سفید پتھر بھی دوں جسگا ایکپر نیا نام لـکھا ہو گا، ایسا نام صرفجو
ملنے والے کو معلوم ہو گا۔

تھواتیرہ کے لئے پیغام
18 تھواتیرہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ الله کے فرزند کا فرمان آگآنکھیںکیجسہے شعلوںکے اور پاؤں

دمکتے پیتل کی مانند ہیں۔ 19 مَیں تیرے کاموں کو جانتا ہوں یعنی تیری
محبت اور خدمتتیریایمان، ثابتاور قدمی، اور یہ وقتاِسکہ تُو پہلے کی
نسبت کہیں یادہ ز کر رہا ہے۔ لیکن20 مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تُو
اُس عورت ایزبل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے کام کرنے دیتا ہے،
حالانکہ یہ اپنی تعلیم میرےسے خادموں صحیحکو راہ سے دُور کر اُنہیںکے
زنا بُتوںاورکرنے قربانیاںگئیکیپیشکو کھانے پر اُکساتی مَیں21ہے۔
اُسےنے کافی دیر توبہسے کرنے موقعکا دیا لیکنہے، وہ اِس کے لئے تیار
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نہیں ہے۔ مَیںچنانچہ22 اُسے یوں ماروں گا وہکہ بستر پڑیپر اورگی۔رہے
اگر وہ اُسجو ساتھکے زنا کر ہیںرہے غلطاپنی حرکتوں توبہسے نہ کریں
تو مَیں اُنہیں مصیبتشدید میں پھنساؤں گا۔ 23 ہاں، مَیں اُس کے فرزندوں
کو مار ڈالوں گا۔ پھر تمام جماعتیں جان لیں گی کہ مَیں ہی ذہنوں اور دلوں
کو پرکھتا ہوں، اور مَیں ہی تم میں سے ایکہر کو اُس کے کاموں کا بدلہ
دوں گا۔

لیکن24 تھواتیرہ کی جماعت کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اِس تعلیم کی
پیروی نہیں کرتے، اور جنہوں نے وہ کچھ نہیں جانا جسے اِن لوگوں ابلیس’نے گہرےکے ‘بھید کا نام دیا ہے۔ تمہیں مَیں بتاتا ہوں کہ مَیں تم پر
کوئی اَور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن25 اِتنا ضرور کرو کہ تمہارےکچھجو
پاس ہے اُسے میرے آنے تک مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ 26 جو غالب
آئے گا اور میرےتکآخر کاموں پر قائم رہے گا اُسے مَیں قوموں پر اختیار
دوں گا۔ 27 ہاں، وہ لوہے کے شاہی عصا سے اُن پر کرےحکومت گا،
اُنہیں مٹی کے برتنوں کی طرح پھوڑ ڈالے گا۔ 28 یعنی اُسے وہی اختیار ملے
گا مجھےجو بھی باپاپنے سے ملا شخصایسےہے۔ مَیںکو صبح کا ستارہ
بھی دوں گا۔

29 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

3
سردیس کے لئے پیغام

سردیس1 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو الله روحوںساتکی ستاروںساتاور کو اپنے

ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے۔ مَیں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو زندہ تو
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کہلاتا ہے لیکن ہے مُردہ۔ جاگ2 !اُٹھ جو باقی رہ گیا ہے اور مرنے
والا مضبوطاُسےہے کر۔ مَیںکیونکہ تیرےنے کام اپنے خدا کی نظر میں
مکمل نہیں پائے۔ چنانچہ3 تجھےکچھجو ملا اورہے جو تُو نے سنا اُسےہے
یاد رکھنا۔ اُسے محفوظ رکھ اور توبہ کر۔ اگر تُو بیدار نہ ہو تو مَیں چور کی
طرح آؤں گا اور تجھے معلوم نہیں ہو گا کہ مَیں کب تجھ پر آن پڑوں گا۔
سردیسلیکن4 تیرےمیں کچھ لوگایسے ہیں جنہوں نے لباساپنے آلودہ
نہیں کئے۔ وہ کپڑےسفید پہنے میرےہوئے ساتھ چلیں پھریں گے، کیونکہ
وہ اِس لائقکے ہیں۔ 5 غالبجو آئے گا وہ بھی اُن طرحکی کپڑےسفید
پہنے پھرےہوئے گا۔ مَیں اُس کا نام کتاِب حیات سے نہیں مٹاؤں گا بلـکہ
باپاپنے اور اُس فرشتوںکے کے منے سا اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔

6 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

فلدلفیہ کے لئے پیغام
7 فلدلفیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس فرمانکا قدوسجوہے اور سچا ہاتھکےجسہے، میں داؤد کی

چابی ہے۔ جو کچھ وہ کھولتا ہے اُسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ
وہ بند کر دیتا اُسےہے نہیںکھولکوئی سکتا۔ تیرےمَیں8 کاموں کو جانتا
ہوں۔ مَیںدیکھ، تیرےنے منے ایکسا ایسا کھولدروازہ رکھا جسےہے
نہیںبندکوئی معلوممجھےسکتا۔کر طاقتتیریکہہے لیکنہے۔کم تُو نے
میرے کلام محفوظکو رکھا ہے میرےاور نام کا انکار نہیں کیا۔ 9 دیکھ،
تکجہاں اُن کا تعلق ہے ابلیسجو کی جماعت سے ہیں، وہ جو یہودی
ہونے کا دعوٰی ہیںکرتے حالانکہ جھوٹوہ لتے بو ہیں، مَیں تیرےاُنہیں
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پاس آنے دوں گا، تیرےاُنہیں پاؤں جھکمیں کر یہ تسلیم کرنے پر مجبور
کروں گا کہ مَیں نے تجھے پیار کیا ہے۔ 10 تُو نے میرا ثابت قدم ہنے ر کا
حکم پورا کیا، اِس لئے مَیں آزمائشتجھے کی اُس گھڑی سے بچائے رکھوں
گا پوریجو دنیا پر آ کر اُس میں بسنے والوں کو آزمائے گی۔

جلدمَیں11 آ ہوں۔رہا پاستیرےکچھجو سےمضبوطیاُسےہے تھامے
رکھنا تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج چھین نہ لے۔ 12 غالبجو آئے گا اُسے
مَیں اپنے خدا کے گھر میں ستون بناؤں گا، ایسا ستون جو اُسے کبھی نہیں
چھوڑے گا۔ مَیں اُس پر اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر کا نام لـکھ
دوں اُسگا، نئے یروشلم نامکا میرےجو اُترنےسےہاںکےخدا والا ہے۔
ہاں، مَیں اُس پر اپنا نیا نام بھی لـکھ دوں گا۔

13 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا ہے۔

لودیکیہ کے لئے پیغام
14 لودیکیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے آمینجو ہے، وہ جو وفادار اور سچا گواہ اور الله کی

کائنات کا منبع ہے۔ تیرےمَیں15 کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو نہ تو سرد ہے،
نہ کاشگرم۔ تُو اِن میں ایکسے !ہوتا لیکن16 چونکہ تُو نیم گرم ہے، نہ
گرم، نہ سرد، اِس لئے مَیں تجھے قَے کر اپنےکے منہ نکالسے پھینکوں گا۔
17 تُو کہتا ہے، مَیں’ امیر ہوں، مَیں بہتنے دولت حاصل کر لی ہے اور
مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ‘نہیں۔ اور تُو نہیں جانتا کہ تُو اصل میں
بدبخت، قابِل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ 18 مَیں تجھے مشورہ دیتا
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ہوں کہ مجھ آگسے خالصمیں کیا گیا سونا خرید تبلے۔ ہی تُو دولت
مند لباسسفیدسےمجھاورگا۔بنے پہننےکوجسخریدلے ننگےتیرےسے
پن کی شرم ظاہر نہیں ہو گی۔ اِس کے علاوہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے
کے لئے مرہم خرید لے تاکہ تُو دیکھ سکے۔ جن19 مَیںکو پیار کرتا ہوں
اُن کی مَیں دےسزا تربیتکر کرتا ابہوں۔ سنجیدہ ہو جا اور توبہ کر۔
20 دیکھ، دروازےمَیں پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز
سن کر دروازہ کھولے تو مَیں اندر آ کر اُس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور
میرےوہ ساتھ۔ 21 غالبجو آئے اُسے مَیں اپنے ساتھ تختاپنے پر بیٹھنے کا
دوںحق بالکلگا، اُسی مَیںطرحجسطرح غالببھیخود آ کر باپاپنے
کے ساتھ اُس تختکے پر بیٹھ گیا۔

22 جو سن سکتا ہے وہ سن لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا کچھ بتا
رہا “ہے۔

4
آسمان پر الله پرستشکی

اِس1 کے بعد مَیں نے دیکھا کہ آسمان ایکمیں دروازہ کھلا ہوا ہے
اور تُرم کی سی آواز نے جو مَیں نے پہلے سنی تھی کہا، اِدھر” اوپر آ۔ پھر
مَیں تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا جسے اِس کے پیشبعد آنا “ہے۔ روحتب2
القدس نے ًمجھے فورا اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہاں آسمان ایکپر تخت تھا
جس پر کوئی بیٹھا تھا۔ 3 اور بیٹھنے والا دیکھنے میں یشب اور عقیق سے
مطابقت رکھتا تھا۔ تخت کے ارد گرد قوِس قزح تھی جو دیکھنے میں زمرد
کی مانند تھی۔ تختوں24تختیہ4 سے گھرا ہوا تھا جن بزرگ24پر بیٹھے
تھے۔ بزرگوں لباسکے سفید تھے اور ایکہر کے سر پر سونے کا تاج تھا۔
5 درمیانی تخت سے بجلی کی چمکیں، آوازیں اور بادل کی گرجیں نکل رہی
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تھیں۔ اور تخت کے منے سا سات مشعلیں جل رہی تھیں۔ یہ الله کی سات
روحیں ہیں۔ تخت6 کے منے سا شیشے کا سا سمندر بھی تھا جو بلور سے
مطابقت رکھتا تھا۔

بیچ میں تخت کے ارد گرد چار جاندار تھے جن کے جسموں پر ہر
جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، منے سا والے حصے پر بھی اور پیچھے والے
حصے پر بھی۔ پہلا7 جاندار ببر شیر جیسا تھا، دوسرا بَیل تیسرےجیسا، کا
انسان جیسا چہرہ تھا اور چوتھا اُڑتے عقابہوئے کی مانند تھا۔ 8 اِن چار
جانداروں میں سے ایکہر کے چھ پَر تھے اور جسم پر ہر جگہ آنکھیں ہی
آنکھیں تھیں، باہر بھی اور اندر بھی۔ راتدن وہ بلاناغہ کہتے ہتے ر قدوس،”ہیں، قدوسقدوس، ربہے قادرِ مطلق خدا،

جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا “ہے۔
یوں9 یہ جاندار اُس کی عزتتمجید، اور شکر کرتے ہیں تختجو پر بیٹھا

ہے اور تکابد زندہ بھیجبہے۔ وہ یہ کرتے ہیں 10 تختبزرگ24تو
پر بیٹھنے والے کے منے سا منہ کے بل ہو کر اُسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل
سے تکابد زندہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے سونے کے تاج تخت کے منے سا
رکھ کر کہتے ہیں،

ہمارےرباے”11 خدا،
تُو عزتجلال، قدرتاور لائقکے ہے۔
کیونکہ تُو کچھسبنے خلق کیا۔
تمام تیریچیزیں مرضیہی سے تھیں اور پیدا “ہوئیں۔

5
مُہروںسات والا طومار

1 پھر مَیں تختنے پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ ایکمیں طومار دیکھا
جس پر طرفدونوں لـکھا ہوا تھا جساور ساتپر مُہریں لـگی تھیں۔ 2 اور
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مَیں ایکنے طاقت ور فرشتہ جسدیکھا نے اونچی آواز سے اعلان مُہروںکون”کیا، کو توڑ کر طومار کو لنے کھو لائقکے “ہے؟ لیکن3 نہ آسمان
پر، نہ زمین پر اور نہ زمین نیچےکے کوئی تھا جو طومار کھولکو کر اُس میں
نظر ڈال سکتا۔ خوبمَیں4 رو پڑا، کیونکہ کوئی اِس لائق نہ پایا گیا کہ وہ
طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔ لیکن5 بزرگوں میں ایکسے
مجھنے سے رو۔مت”کہا، دیکھ، یہوداہ قبیلے کے شیرببر اور داؤد کی جڑ
فتحنے پائی ہے، اور وہی طومار ساتکی مُہروں کو کھول سکتا “ہے۔

6 پھر مَیں ایکنے لیلا دیکھا جو تخت کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ چار
جانداروں اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اُسے ذبح کیا گیا
ہو۔ اُس سینگساتکے اور سات آنکھیں تھیں۔ اِن سے مراد الله کی وہ
جنہیںہیںروحیںسات دنیا کی ہر جگہ بھیجا گیا لیلے7ہے۔ نے آ تختکر پر
بیٹھنے والے کے ہنے ہاتھد طومارسے کو لیا۔لے اور8 وقتلیتے چار جاندار
اور بزرگ24 لیلے کے منے سا منہ کے بل گر گئے۔ ایکہر ایکپاسکے
سرود اور بخور بھرےسے سونے کے پیالے تھے۔ اِن سے مراد مُقّدسین کی
دعائیں ہیں۔ ساتھ9 ساتھ ایکوہ گیتنیا گانے تُو”لـگے، طومار کو لے کر

اُس کی مُہروں کو لنے کھو لائقکے ہے۔
کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا، اور اپنے خون سے
تُو لوگوںنے کو ہر قبیلے، ہر اہِل زبان، ملتہر اور ہر قوم سے
الله کے لئے خرید لیا ہے۔
10 تُو نے اُنہیں شاہی دےاختیار کر
ہمارے خدا کے امام بنا دیا ہے۔
اور وہ دنیا حکومتمیں کریں “گے۔
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مَیں11 نے دوبارہ دیکھا تو فرشتوںبےشمار کی آواز سنی۔ وہ تخت، چار

جانداروں اور بزرگوں کے ارد کھڑےگرد اونچی12 آواز سے کہہ لائق”تھے،رہے ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔
وہ قدرت، حکمتدولت، اور طاقت،
جلالعزت، ستائشاور پانے لائقکے “ہے۔
13 پھر مَیں نے آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے اور سمندر کی ہر مخلوق

کی آوازیں سنیں۔ کائناتہاں، مخلوقاتسبکی یہ گا رہے تخت”تھے، پر بیٹھنے والے اور لیلے ستائشکی اور عزت،
جلال قدرتاور ازل سے تکابد “رہے۔
14 چار جانداروں جوابنے میں “آمین” کہا، اور بزرگوں نے گر کر

سجدہ کیا۔
6

مُہریں توڑی جاتی ہیں
1 پھر مَیں نے دیکھا، لیلے ساتنے مُہروں میں سے پہلی مُہر کو کھولا۔

اِس پر مَیں نے چار جانداروں میں ایکسے کیجسکو آواز کڑکتے بادلوں
کی مانند تھی یہ کہتے ہوئے سنا، “!آ” میرے2 دیکھتے ایکدیکھتے سفید
گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے ہاتھ میں کمان تھی، اور ایکاُسے تاج دیا
گیا۔ یوں وہ فاتح حیثیتکی سے اور فتح پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔

لیلے3 دوسرینے مُہر مَیںتوکھولی جانداردوسرےنے کو ہوئےکہتے
سنا کہ “!آ” 4 اِس پر ایک اَور گھوڑا نکلا آگجو جیسا سرخ تھا۔ اُس
کے سوار کو دنیا صلحسے سلامتی چھیننے کا اختیار دیا گیا ایکلوگتاکہ
دوسرے قتلکو کریں۔ ایکاُسے بڑی تلوار پکڑائی گئی۔
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لیلے5 تیسرینے مُہر کھولی تو مَیں تیسرےنے جاندار کو کہتے ہوئے
سنا کہ میرے“!آ” دیکھتے ایکدیکھتے کالا گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار
ہاتھکے میں ترازو تھا۔ 6 اور مَیں چاروںنے جانداروں میں سے یا ایکگو
آواز جسسنی نے کہا، ایک” دن کی مزدوری کے لئے ایک کلو گرام
گندم، ایکاور دن مزدوریکی کے لئے تین کلو گرام َجو۔ لیکن تیل اور
َمے کو متنقصان “پہنچانا۔

لیلے7 نے چوتھی مُہر کھولی تو مَیں نے چوتھے جاندار کو کہتے سنا “!آ”کہ میرے8 دیکھتے ایکدیکھتے گھوڑا نظر جسآیا رنگکا ہلکا پیلا سا
تھا۔ اُس کے سوار کا نام موت تھا، اور پاتال اُس کے پیچھے پیچھے چل رہی
تھی۔ اُنہیں زمین کا چوتھا حصہ قتل کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار،
مہلـککال، وبا یا وحشی جانوروں یعےکے ذر سے ہو۔

لیلے9 پانچویںنے مُہر کھولی تو مَیں قرباننے گاہ نیچےکے اُن کی روحیں
دیکھیں جو الله کے کلام اور اپنی گواہی قائم رکھنے کی وجہ سے شہید ہو
گئے تھے۔ 10 اُنہوں نے اونچی آواز سے چلّا کر کہا، اے” قادرِ مطلق،
قدوس سچےاور کتنیرب، دیر اَور لـگے گی؟ زمینتککبتُو باشندوںکے
عدالتکی کر ہمارےکے شہید ہونے کا انتقام نہ لے “گا؟ تب11 اُن میں
سے ایکہر ایککو سفید لباس دیا گیا، اور اُنہیں سمجھایا گیا کہ مزید”
تھوڑی دیر آرام کرو، تمہارےپہلےکیونکہ بھائیوںخدمتہم میں اُتنوںسے
کو شہید ہو جانا جتنوںہے کے لئے یہ مقرر “ہے۔

لیلے12 نے چھٹی مُہر کھولی تو مَیں ایکنے شدید زلزلہ دیکھا۔ سورج
بکری کے بالوں سے بنے ٹاٹ کی مانند کالا ہو گیا، پورا چاند خون جیسا
نظر آنے لگا 13 اور آسمان ستارےکے زمین پر یوں گر طرحجسگئے انجـیر
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درختکے پر لـگے آخری انجـیر تیز ہَوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔
14 آسمان طومار کی طرح جب اُسے لپیٹ کر بند کیا جاتا ہے پیچھے ہٹ
گیا۔ اور ہر پہاڑ اور یرہ جز اپنی اپنی جگہ کھسکسے گیا۔ 15 پھر زمین کے
بادشاہ، شہزادے، جرنیل، امیر، اثر و رسوخ والے، غلام اور سبآزاد کے
میںغاروںسب اُنہوں16گئے۔چھپدرمیانکےچٹانوںپہاڑیاور نے چلّا
پہاڑوںکر اور چٹانوں منتسے ہم”کی، پر گر کر تختہمیں پر بیٹھے ہوئے
چہرےکے اور لیلے غضبکے سے چھپا لو۔ 17 کیونکہ اُن غضبکے کا
عظیم دن آ گیا ہے، اور کون قائم رہ سکتا “ہے؟

7
اسرائیل کے 1,44,000 چنے ہوئے افراد

اِس1 کے بعد مَیں نے چار فرشتوں کو زمین کے چار کونوں کھڑےپر
دیکھا۔ وہ زمین کی چار ہَواؤں کو چلنے روکسے رہے تھے تاکہ نہ زمین
پر، نہ سمندر یا کسی درخت پر کوئی ہَوا چلے۔ 2 پھر مَیں نے ایک اَور
فرشتہ مشرق سے ھتے چڑ ہوئے دیکھا جس کے پاس زندہ خدا کی مُہر
تھی۔ اُس نے اونچی آواز سے اُن چار فرشتوں باتسے کی جنہیں زمین اور
سمندر کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اُس نے کہا، 3 زمین،”
سمندر یا درختوں کو اُس تکوقت نقصان مت پہنچانا تکجب ہم اپنے
خدا کے خادموں کے ماتھوں پر مُہر نہ لگا “لیں۔ 4 اور مَیں نے سنا کہ
جن پر مُہر لگائی گئی تھی وہ 1,44,000 افراد تھے اور وہ اسرائیل کے
ہر ایک قبیلے سے :تھے 5 12,000 یہوداہ سے، 12,000 روبن سے،
12,000 جد سے، 612,000 آشر سے، 12,000 نفتالی سے، 12,000
منسّی سے، شمعون712,000 سے، لاوی12,000 سے، 12,000 اِشکار
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سے، 812,000 زبولون سے، یوسف12,000 سے اور 12,000 بن سے۔یمین
الله کے ایکحضور بڑا ہجوم

9 اِس کے بعد مَیں ایکنے ہجوم دیکھا جو اِتنا بڑا تھا کہ اُسے گنا نہیں
جا سکتا تھا۔ اُس میں ہر ملت، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر زبان کے افراد
لباسسفید پہنے تختہوئے اور لیلے کے منے تھے۔کھڑےسا اُن ہاتھوںکے
میں کھجور کی ڈالیاں تھیں۔ 10 اور وہ اونچی آواز سے چلّا چلّا کر کہہ
رہے تھے، تختنجات” پر بیٹھے ہمارےہوئے خدا اور لیلے طرفکی سے
“ہے۔ تمام11 فرشتے بزرگوںتخت، اور جانداروںچار اردکے کھڑےگرد
تھے۔ اُنہوں تختنے کے منے سا گر کر الله کو سجدہ کیا 12 اور کہا، !آمین”
ہمارے خدا کی ازل سے ابد تک ستائش، جلال، حکمت، شکرگزاری،
قدرتعزت، طاقتاور حاصل رہے۔ “!آمین

بزرگوں13 میں ایکسے نے مجھ سے پوچھا، لباسسفید” پہنے ہوئے یہ
لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے “ہیں؟

مَیں14 جوابنے دیا، میرے” آپآقا، ہی جانتے “ہیں۔
اُس نے کہا، یہ” وہی ہیں جو بڑی ایذا رسانی سے نکل کر آئے ہیں۔

اُنہوں نے لباساپنے لیلے کے خون میں دھو کر سفید کر لئے ہیں۔ اِس15
لئے وہ الله تختکے کے منے ہیںکھڑےسا اور راتدن اُس کے میںگھر
تختاورہیں۔کرتےخدمتکیاُس پر بیٹھا ہوا اُن اِس16گا۔دےپناہکو
کے بعد نہ بھوککبھی اُنہیں ستائے گی نہ پیاس۔ نہ دھوپ، نہ کسی اَور
قسم کی تپتی اُنہیںگرمی ُجھلسائے گی۔ 17 کیونکہ تختلیلاجو درمیانکے
بیٹھا ہے وہ اُن کی گلہ کرےبانی گا اور اُنہیں زندگی چشموںکے پاسکے
لے جائے گا۔ اور الله اُن کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے “گا۔
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8
ساتویں مُہر

جب1 لیلے نے ساتویں مُہر کھولی تو آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ یہ
ًخاموشی تقریبا آدھے رہی۔تکگھنٹے 2 پھر مَیں نے الله کے منے کھڑےسا
سات فرشتوں کو دیکھا۔ ساتاُنہیں تُرم دیئے گئے۔

ایک3 اَور جسفرشتہ پاسکے سونے کا بخوردان تھا آ کر قربان گاہ
پاسکے کھڑا ہو گیا۔ اُسے بہت سا بخور دیا گیا تاکہ وہ اُسے مُقّدسین کی
دعاؤں کے تختساتھ کے منے سا کی سونے کی قربان گاہ پیشپر کرے۔
4 بخور کا دھواں مُقّدسین کی دعاؤں ساتھکے فرشتے ہاتھکے سے اُٹھتے اُٹھتے
الله کے منے سا پہنچا۔ 5 پھر فرشتے بخورداننے کو لیا اور اُسے قربان گاہ کی
آگ سے بھر کر زمین پر پھینک دیا۔ تب کڑکتی اور گرجتی آوازیں سنائی
دیں، بجلی چمکنے لـگی اور زلزلہ آ گیا۔

تُرموں کا اثر
6 پھر ساتجن فرشتوں ساتپاسکے تُرم تھے وہ اُنہیں بجانے کے لئے

تیار ہوئے۔
پہلے7 فرشتے نے اپنے تُرم کو بجا دیا۔ اِس پر اولے اور خون کے ساتھ

ملائی گئی آگ پیدا ہو کر زمین پر برسائی گئی۔ اِس سے زمین کا تیسرا
درختوںحصہ، کا تیسرا حصہ اور تمام گھاسہری بھسم ہو گئی۔

8 دوسرےپھر فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر جلتی ہوئی
ایک بڑی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں پھینکا گیا۔ سمندر کا تیسرا حصہ خون
میں بدل گیا، 9 سمندر میں موجود زندہ مخلوقات کا تیسرا ہلاکحصہ اور
بحری جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو گیا۔
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10 تیسرےپھر فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مشعل کی
طرح بھڑکتا ایکہوا بڑا ستارہ آسمان یاؤںسے در تیسرےکے اورحصے پانی
کے چشموں پر گر گیا۔ ستارےاِس11 کا نام افسنطین تھا اور اِس سے پانی
کا تیسرا حصہ افسنطین جیسا کڑوا ہو گیا۔ بہت لوگسے یہ کڑوا پانی پینے
سے مر گئے۔

12 پھر چوتھے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر سورج کا
تیسرا حصہ، چاند کا تیسرا حصہ اور ستاروں کا تیسرا حصہ روشنی سے
محروم ہو گیا۔ دن کا تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہوا اور اِسی راتطرح
کا تیسرا حصہ بھی۔

13 پھر دیکھتے دیکھتے مَیں نے ایک عقاب کو سنا جس نے میرے
سر کے اوپر ہی بلندیوں پر اُڑتے ہوئے اونچی آواز سے پکارا، !افسوس”
!افسوس زمین کے باشندوں پر !افسوس کیونکہ تین فرشتوں کے تُرموں کی
آوازیں ابھی باقی “ہیں۔

9
1 پھر پانچویں فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مَیں ایکنے

ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر گر گیا تھا۔ ستارےاِس کو اتھاہ گڑھے
کے راستے کی چابی دی گئی۔ 2 اُس نے اتھاہ گڑھے کا راستہ کھول دیا
تو اُس سے دھواں نکل کر اوپر آیا، یوں جیسے دھواں بڑےکسی بھٹے سے
نکلتا سورجہے۔ اور چاند اتھاہ گڑھے اِسکے دھوئیں تاریکسے ہو گئے۔
3 اور دھوئیں میں ٹڈیاںسے نکل کر زمین پر اُتر آئیں۔ اُنہیں زمین بچھوؤںکے
جیسا اختیار دیا گیا۔ اُنہیں4 بتایا گیا، نہ” زمین کی گھاس، نہ پودےکسی
درختیا نقصانکو پہنچاؤ صرفبلـکہ اُن لوگوں جنکو ماتھوںکے پر الله
کی مُہر نہیں لـگی “ہے۔ ٹڈیوں5 کو اِن لوگوں کو مار لنے ڈا کا اختیار نہ دیا
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گیا بلـکہ اُنہیں بتایا گیا کہ وہ پانچ تکمہینوں اُن کو اذیت دیں۔ اور یہ اذیت
اُس تکلیف کی مانند ہے تبجو پیدا ہوتی جبہے بچھو کسی ڈنککو
مارتا ہے۔ 6 اُن پانچ مہینوں کے موتلوگدوران تلاشکی میں رہیں گے،
لیکن اُسے پائیں نہیں۔گے وہ مر کریںآرزوشدیدکیجانے موتلیکنگے،
اُن بھاگسے کر دُور رہے گی۔

ٹڈیوں7 کی شکل جنگصورتو کے لئے تیار گھوڑوں کی مانند تھی۔
اُن کے سروں پر سونے کے تاجوں جیسی چیزیں تھیں اور اُن چہرےکے
انسانوں کے چہروں کی مانند تھے۔ 8 اُن کے بال خواتین کے بالوں کی مانند
اور اُن کے دانت ببر شیر کے دانتوں جیسے تھے۔ 9 یوں لگا جیسے اُن کے
سینوں پر لوہے کے سے زرہ بکتر لـگے ہوئے تھے، اور اُن کے پَروں کی آواز
بےشمار رتھوں اور گھوڑوں کے شور جیسی تھی جب مخالفوہ پر جھپٹ
رہے ہوتے ہوں۔ 10 اُن کی دُم پر بچھو کا ڈنکسا لگا تھا اور اُنہیں اِن ہی
دُموں سے لوگوں کو پانچ تکمہینوں نقصان پہنچانے کا اختیار تھا۔ 11 اُن
کا بادشاہ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ جسہے کا عبرانی نام ابدون اور یونانی نام
اپلیون (ہلاکو) ہے۔

یوں12 افسوسپہلا گزر گیا، لیکن اِس کے بعد دو افسوسمزید ہونے
والے ہیں۔

13 چھٹے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر مَیں ایکنے آواز
سنی جو الله کے منے سا واقع سونے کی قربان گاہ کے چار کونوں پر لـگے
سینگوں سے آئی۔ اِس14 آواز نے چھٹا پکڑےتُرم ہوئے فرشتے سے اُن”کہا، چار فرشتوں کو کھلا چھوڑ دینا جو بڑے یا در بنام فرات کے پاس
بندھے ہوئے “ہیں۔ 15 اِن چار فرشتوں اِسیکو مہینے اِسیکے دن اِسیکے
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گھنٹے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ اب اِنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں
کا تیسرا حصہ مار ڈالیں۔ مجھے16 بتایا گیا کہ گھوڑوں پر سوار بیسفوجی
کروڑ تھے۔ 17 یا رو گھوڑےمیں اور یوںسوار نظر :آئے سینوں پر لـگے زرہ
جیسےآگبکتر نیلےسرخ، پیلےجیسےگندھکاور تھے۔ گھوڑوں سرکے
ببر شیر کے سروں مطابقتسے رکھتے تھے اور اُن کے منہ سے آگ، دھواں
اور گندھک نکلتی تھی۔ 18 آگ، دھوئیں اور گندھک کی اِن تین بلاؤں
انسانوںسے کا تیسرا ہلاکحصہ ہوا۔ 19 گھوڑےہر طاقتکی اُس کے
منہ اور دُم میں تھی، کیونکہ اُن کی دُمیں سانپ کی مانند تھیں جن کے سر
نقصان پہنچاتے تھے۔

20 جو اِن بلاؤں ہلاکسے نہیں ہوئے تھے بلـکہ ابھی باقی تھے اُنہوں نے
پھر بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی۔ وہ بدروحوں اور سونے،
چاندی، پیتل، پتھر لـکڑیاور بُتوںکے کی پوجا سے باز نہ آئے ایسیحالانکہ
چیزیں نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سننے یا چلنے قابلکے ہوتی ہیں۔ 21 وہ قتل
و غارت، زناکاریجادوگری، اور یوں چور بھیسے توبہ کر بازکے نہ آئے۔

10
فرشتہ اور چھوٹا طومار

1 پھر مَیں ایکنے اَور طاقت ور فرشتہ دیکھا۔ وہ بادل اوڑھے ہوئے
آسمان سے اُتر رہا تھا اور اُس سرکے کے اوپر قوِس قزح تھی۔ اُس کا چہرہ
سورج جیسا تھا اور اُس کے پاؤں آگ کے ستون جیسے۔ 2 اُس کے ہاتھ
ایکمیں طومارچھوٹا تھا تھا۔کھلاجو پاؤںایکاپنے اُسکو سمندرنے پر
رکھ دیا دوسرےاور پھر3پر۔زمینکو اونچیوہ آواز پکارسے اُٹھا۔ ایسے لگا
جیسے گرجشیرببر اِسہے۔رہا آوازیںساتکیکڑکپر لنے بو 4لـگیں۔ اُن
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کے لنے بو پر مَیں اُن کی باتیں لـکھنے کو تھا ایککہ آواز نے کہا، کڑک”
ساتکی آوازوں کی باتوں پر مُہر لگا اور اُنہیں مت “لـکھنا۔

5 پھر اُس فرشتے نے جسے مَیں نے سمندر اور زمین پر کھڑا دیکھا اپنے
ہنے د ہاتھ آسمانکو طرفکی اُٹھا کر 6 الله کے نام کی قَسم کھائی، اُس کے
نام کی ازلجو تکابدسے زندہ ہے نےجساور آسمانوں، زمین اور سمندر
کو اُن تمام خلقسمیتچیزوں کیا جو اُن میں ہیں۔ فرشتے نے اب”کہا، دیر
نہیں ہو گی۔ ساتواںجب7 فرشتہ اپنے تُرم پھونکمیں مارنے کو ہو تبگا
الله کا بھید جو اُس نے اپنے نبوّت کرنے والے خادموں کو بتایا تھا تکمیل
تک پہنچے “گا۔

8 پھر جو آواز آسمان تھیدیسنائیسے اُس ایکنے بار پھر مجھ باتسے
کی، جا،” وہ طومار لے لینا جو سمندر اور زمین کھڑےپر فرشتے کے ہاتھ
میں کھلا پڑا “ہے۔

مَیںچنانچہ9 نے فرشتے پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی کہ مجھےوہ
اُسدے۔طومارچھوٹا اِسے”کہا،سےمجھنے اورلے تیرےیہلے۔کھا
منہ میں شہد طرحکی میٹھا لـگے گا، معدےتیرےلیکن کڑواہٹمیں پیدا
کرے “گا۔

مَیں10 نے چھوٹے طومار کو فرشتے کے ہاتھ سے لے کر اُسے کھا لیا۔
میرے منہ میں تو وہ شہد کی طرح لـگمیٹھا رہا تھا، معدےلیکن میں جا
اُسکر کڑواہٹنے پیدا مجھےپھر11دی۔کر بتایا لازم”گیا، کہہے بہتتُو
اُمّتوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں بارےکے میں مزید نبوّت “کرے۔

11
دو گواہ



مکاشفہ 11:1 xxi مکاشفہ 11:11
1 مجھے گز کی طرح کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا گیا، جا،” الله کے گھر

اور قربان گاہ پیمائشکی کر۔ اُس میں پرستاروں کی تعداد بھی گن۔ لیکن2
بیرونی صحن کو چھوڑ دے۔ اُسے مت ناپ، کیونکہ اُسے غیرایمان داروں
کو دیا گیا ہے مُقّدسجو شہر تکمہینوں42کو کچلتے رہیں گے۔ اور3 مَیں
اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا، اور ٹاٹوہ اوڑھ دنوں1,260کر کے
دوران نبوّت کریں “گے۔

4 یہ دو گواہ زیتون کے وہ دو درخت اور وہ دو شمع دان ہیں جو دنیا
کے آقا کے منے کھڑےسا ہیں۔ 5 اگر کوئی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے تو
اُن کے منہ میں نکلآگسے کر اُن دشمنوںکے کو بھسم کر دیتی ہے۔ جو
بھی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے اُسے اِس طرح مرنا پڑتا ہے۔ 6 اِن گواہوں
کو آسمان کو بند رکھنے کا اختیار ہے تاکہ وقتجتنا وہ نبوّت بارشکریں
نہ ہو۔ اُنہیں پانی میںخونکو لنے بد اور زمین کو قسمہر اذیتکی پہنچانے
کا اختیار بھی ہے۔ اور وہ جتنی دفعہ جی چاہے یہ کر سکتے ہیں۔

7 اُن کی گواہی کا مقررہ وقت پورا ہونے پر اتھاہ گڑھے میں سے نکلنے
والا حیوان اُن جنگسے کرنا کرےشروع گا اور اُن غالبپر آ کر اُنہیں مار
ڈالے گا۔ 8 اُن کی لاشیں بڑےاُس شہر سڑککی پر پڑی رہیں جسگی
کا علامتی نام سدوم اور مصر ہے۔ وہاں اُن کا آقا بھی مصلوب ہوا تھا۔
9 اور ساڑھے تین دنوں کے دوران ہر اُمّت، قبیلے، زبان اور قوم لوگکے
اِن لاشوں کو گھور کر دیکھیں گے اور اِنہیں دفن کرنے نہیں دیں گے۔
10 زمین باشندےکے اُن کی وجہ سے مسرور ہوں گے اور خوشی منا کر
دوسرےایک کو تحفے بھیجیں گے، کیونکہ اِن دو نبیوں نے زمین پر ہنے ر
والوں کو کافی ایذا پہنچائی تھی۔ لیکن11 اِن ساڑھے تین دنوں کے بعد الله
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نے اُن میں زندگی کا پھونکدم دیا، اور وہ اپنے پاؤں ہوئے۔کھڑےپر جو
اُنہیں دیکھ رہے تھے وہ دہشتسخت زدہ ہوئے۔ 12 پھر اُنہوں نے آسمان
ایکسے اونچی آواز نےجسسنی اُن سے یہاں”کہا، اوپر “!آؤ اور اُن کے
دشمنوں کے دیکھتے دیکھتے ایکدونوں بادل میں آسمان پر چلے گئے۔ اُسی13
ایکوقت شدید زلزلہ آیا اور شہر دسواںکا حصہ گر کر تباہ ہو 7,000گیا۔
افراد اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ بچے ہوئے لوگوں پھیلدہشتمیں گئی
اور وہ آسمان کے خدا جلالکو دینے لـگے۔

14 افسوسدوسرا گزر گیا، ابلیکن افسوستیسرا جلد ہونے والا ہے۔
ساتواں تُرم

15 ساتویں فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر آسمان پر سے
اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ رہی تھیں، زمین” کی ہمارےبادشاہی آقا
اور اُس مسیحکے کی ہو گئی وہیہے۔ ازل سے کرےحکومتتکابد
“گا۔ 16 اور الله تختکے کے منے سا بیٹھے 24 بزرگوں نے گر کر الله کو
سجدہ کیا اور17 رباے”کہا، قادرِ مطلق ہمخدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تُو
جو ہے اور جو تھا۔ کیونکہ تُو اپنی قدرتعظیم کو کام میں لا حکومتکر
کرنے لگا ہے۔ قومیں18 میںغصے آئیں تو نازلغضبتیرا ابہوا۔ مُردوں
عدالتکی کرنے اور اپنے خادموں کو اجر دینے وقتکا آ گیا ہے۔ ہاں،
تیرے نبیوں، مُقّدسین اور تیرا خوف ماننے والوں کو اجر ملے گا، خواہ وہ
چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے
والوں کو تباہ کیا “جائے۔

19 آسمان پر الله کے گھر کو کھولا گیا اور اُس میں اُس کے عہد کا
صندوق نظر آیا۔ بجلی چمکنے لـگی، شور مچ گیا، بادل گرجنے بڑےبڑےاور
اولے پڑنے لـگے۔
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12
خاتون اور اژدہا

1 پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا، ایک خاتون جس کا لباس
سورج تھا۔ اُس کے پاؤں تلے چاند اور سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا۔ اُس2
کا پاؤں بھاری تھا، اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ
سے وہ چلّا رہی تھی۔

3 پھر آسمان ایکپر اَور نشان نظر ایکآیا، بڑا آگاور سرخجیسا اژدہا۔
اُس سرساتکے سینگدساور تھے، اور ہر سر تاجایکپر تھا۔ اُس4 کی
دُم نے ستاروں تیسرےکے حصے کو آسمان پر سے اُتار کر زمین پھینکپر
دیا۔ پھر اژدہا جنم دینے والی خاتون کے منے سا کھڑا ہوا تاکہ اُس بچے کو
جنم لیتے ہڑپہی کر لے۔ خاتون5 کے بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے کے
شاہی عصا سے قوموں پر کرےحکومت گا۔ اور خاتون کے اِس بچے کو
چھین کر الله اور اُس تختکے کے منے سا لایا گیا۔ خاتون6 خود یگستان ر
ہجرتمیں کر ایسیایککے پہنچجگہ گئی جو الله اُسنے کے لئے تیار کر
رکھی تھی، تاکہ وہاں تکدن1,260 اُس پرورشکی کی جائے۔

7 پھر آسمان جنگپر چھڑ گئی۔ میکائیل اور اُس کے فرشتے اژدہے سے
لڑے۔ اژدہا اور اُس کے فرشتے اُن سے لڑتے رہے، لیکن8 وہ غالب نہ آ
سکے بلـکہ آسمان پر اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ بڑے9 اژدہے کو نکال
دیا گیا، اُس قدیم اژدہے کو ابلیسجو یا شیطان کہلاتا ہے اور جو پوری
دنیا کو گم راہ کر دیتا ہے۔ اُسے اُس سمیتفرشتوںکے زمین پر پھینکا گیا۔

10 پھر آسمان ایکپر اونچی آواز سنائی ہمارےاب”دی، کیخدا نجات،
قدرت اور بادشاہی آ گئی ہے، اب اُس کے مسیح کا اختیار آ گیا ہے۔
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ہمارےکیونکہ بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے والا جو دن رات الله کے
حضور اُن پر الزام لگاتا رہتا تھا اُسے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ ایمان11 دار لیلے
کے خون اور اپنی گواہی سنانے کے یعے ذر ہی اُس پر غالب آئے ہیں۔
اُنہوں نے اپنی جان عزیز نہ رکھی بلـکہ اُسے تکدینے تیار تھے۔ 12 چنانچہ
اےمناؤ،خوشی مناؤ،خوشی!آسمانو اُن میں بسنے !والو زمینلیکن اور سمندر
!افسوسپر ابلیسکیونکہ تم پر اُتر آیا ہے۔ بڑےوہ غصے میں ہے، کیونکہ
وہ جانتا ہے ابکہ اُس وقتپاسکے کم “ہے۔

اژدہےجب13 دیکھانے زمیناُسےکہ پر گرا دیا گیا توہے خاتوناُسوہ
کے پیچھے پڑ گیا جس نے بچے کو جنم دیا تھا۔ 14 لیکن خاتون کو بڑے
عقاب کے سے دو پَر دیئے گئے تاکہ وہ اُڑ کر یگستان ر میں اُس جگہ پہنچے
اُسجو کے لئے تیار کی تھیگئی اور جہاں وہ تینساڑھے تکسال اژدہے
پہنچکی محفوظسے رہ پرورشکر پائے گی۔ اِس15 پر اژدہے نے اپنے منہ
سے پانی نکال کر یا در کی صورت میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا دیا تاکہ
اُسے بہا جائے۔لے لیکن16 زمین خاتوننے کی مدد کر کے اپنا منہ کھول
دیا اور اُس یا در نگلکو لیا جو اژدہے نے اپنے منہ نکالسے دیا تھا۔ 17 پھر
اژدہے کو خاتون پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی باقی اولاد جنگسے کرنے
کے لئے چلا گیا۔ خاتون) کی اولاد وہ ہیں جو الله کے پورےاحکام
کر کوگواہیکیعیسٰیکے قائم اور18۔(ہیںرکھتے اژدہا سمندر ساحلکے
پر کھڑا ہو گیا۔

13
دو حیوان
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1 پھر مَیں نے دیکھا کہ سمندر میں ایکسے حیوان نکل رہا ہے۔ اُس

سینگدسکے ساتاور سر تھے۔ سینگہر ایکپر تاج اور ہر سر پر کفر
ایککا نام تھا۔ یہ2 حیوان چیتے کی مانند تھا۔ لیکن اُس ریچھکے کے سے
پاؤں اور ببر شیر کا سا منہ تھا۔ اژدہے نے اِس حیوان کو اپنی قوت، اپنا
تخت اور بڑا دیا۔دےاختیار 3 لگتا تھا حیوانکہ سروںکے میں ایکسے پر
لاعلاج زخم لگا لیکنہے۔ اِس زخم کو پوریگئی۔دیشفا دنیا یہ دیکھ
حیرتکر زدہ ہوئی اور حیوان کے لـگپیچھے گئی۔ لوگوں4 نے اژدہے
کو سجدہ کیا، کیونکہ اُسی نے حیوان کو اختیار دیا تھا۔ اور اُنہوں نے یہ
کہہ کر حیوان کو بھی سجدہ کیا، کون” اِس حیوان کی مانند ہے؟ کون
اِس سے لڑ سکتا “ہے؟

اِس5 حیوان بڑیکو بڑی باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اُسے
یہ کرنے کا 42اختیار مہینے کے لئے مل گیا۔ یوں6 وہ اپنا منہ کھول کر الله،
اُس کے نام، اُس کی سکونت گاہ اور آسمان کے باشندوں پر کفر بکنے لگا۔
اُسے7 مُقّدسین جنگسے کر کے اُن پر فتح پانے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اور
اُسے ہر قبیلے، ہر اُمّت، ہر زبان اور ہر قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین8 تمامکے
باشندے اِس حیوان کو سجدہ کریں گے یعنی وہ سب جن کے نام دنیا کی
ابتدا سے لیلے کی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں، اُس لیلے کی کتاب میں
جو ذبح کیا گیا ہے۔

9 جو سن سکتا ہے وہ سن !لے 10 اگر کسی کو قیدی بننا ہے تو وہ
قیدی ہی گا۔بنے کسیاگر تلوارکو کی میںزد آ کر مرنا توہے ایسےوہ ہی
مرے ابگا۔ مُقّدسین ثابتکو قدمی اور وفادار ایمان ہے۔ضرورتخاصکی

پھر11 مَیں ایکنے اَور حیوان دیکھا۔کو میںزمینوہ نکلسے تھا۔رہا
اُس کے لیلے کے سے سینگدو تھے، لیکن اُس کے لنے بو کا انداز اژدہے
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کا سا تھا۔ اُس12 پہلےنے حیوان کا پورا اختیار اُس کی خاطر استعمال کر
کے زمین اور اُس کے باشندوں کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر اُکسایا،
یعنی اُس حیوان جسکو لاعلاجکا زخم بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس بڑےنے
معجزانہ نشان دکھائے، یہاں تک کہ اُس نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے
آسمان سے زمین آگپر نازل ہونے دی۔ یوں14 اُسے پہلے حیوان کی خاطر
نشانمعجزانہ دکھانے اختیارکا دیا گیا، اور اِن یعےکے اُسذر کےزمیننے
باشندوں کو صحیح راہ سے بہکایا۔ اُس نے اُنہیں کہا کہ وہ اُس حیوان کی
تعظیم ایکمیں مجسمہ بنا دیں جو تلوار سے زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ
زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر اُسے پہلے حیوان کے مجسمے میں جان لنے ڈا کا اختیار
دیا گیا تاکہ مجسمہ بول سکے اور اُنہیں قتل کروا سکے جو اُسے سجدہ کرنے
سے انکار کرتے تھے۔ اُس16 نے یہ بھی کروایا کہ ایکہر کے ہنے د ہاتھ
یا ماتھے خاصایکپر نشان لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا
غریب، آزاد ہو یا غلام۔ صرف17 شخصوہ کچھ خرید یا بیچ سکتا جستھا
پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان حیوان کا نام یا اُس کے نام کا نمبر تھا۔

یہاں18 حکمت ضرورتکی ہے۔ جو سمجھ دار ہے وہ حیوان کے نمبر
حسابکا کرے، کیونکہ ایکیہ مرد کا نمبر اُسہے۔ کا نمبر 666 ہے۔

14
لیلا اور اُس کی قوم

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ لیلا میرے منے سا ہی صیون کے پہاڑ پر کھڑا
ہے۔ اُس کے ساتھ 1,44,000 کھڑےافراد تھے جن کے ماتھوں پر اُس
کا اور اُس باپکے کا نام لـکھا تھا۔ اور2 مَیں آسماننے ایسیایکسے آواز
سنی بڑےکسیجو آبشار اور گرجتے بادلوں کی کڑکاونچی کی مانند تھی۔
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یہ اُس آواز کی مانند تھی جو سرود بجانے والے اپنے سازوں سے لتے نکا
ہیں۔ 3 یہ 1,44,000 افراد تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے منے سا
ایککھڑے گیتنیا گا رہے ایکتھے، گیتایسا سیکھوہیصرفجو
لیلےجنہیںسکے زمیننے خریدسے لیا تھا۔ یہ4 وہ جنہوںہیںمرد نے اپنے
آپ کو خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کیونکہ کنوارےوہ ہیں۔ جہاں
بھی لیلا جاتا وہاںہے وہ بھی جاتے ہیں۔ اُنہیں باقی انسانوں میں فصلسے
کے پہلے پھل حیثیتکی سے الله اور لیلے کے لئے خریدا گیا ہے۔ 5 اُن کے
منہ جھوٹکبھیسے نہیں نکلا بلـکہ وہ بےالزام ہیں۔

تین فرشتے
6 پھر مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا۔ میرےوہ سر کے اوپر ہی ہَوا میں

اُڑ رہا تھا۔ اُس پاسکے الله کی خبریخوشابدی تھی تاکہ وہ اُسے زمین
باشندوںکے یعنی ہر قوم، قبیلے، اہِل زبان اور اُمّت کو سنائے۔ اُس7 نے
اونچی آواز خدا”کہا،سے مانخوفکا جلالاُسےکر دو، اُسکیونکہ کی
عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ اُسے سجدہ جسکرو نے آسمانوں، زمین، سمندر
اور پانی کے چشموں خلقکو کیا “ہے۔

دوسرےایک8 فرشتے نے پہلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، وہ”
گر گیا !ہے ہاں، عظیم بابل گر گیا جسہے، نے تمام قوموں کو اپنی حرام
کاری اور مستی کی َمے پلائی “ہے۔

9 اِن دو فرشتوں ایکپیچھےکے تیسرا فرشتہ چل رہا تھا۔ اُس اونچینے
آواز سے کہا، جو” بھی حیوان اور اُس کے مجسمے کو سجدہ کرے اور
بھیجسے اُس کا نشان اپنے ماتھے یا ہاتھ پر مل جائے 10 وہ الله غضبکے
کی َمے سے پیئے گا، ایسی َمے ملاوٹجو کے بغیر ہی الله غضبکے کے
پیالے میں ڈالی مُقّدسہے۔گئی فرشتوں اور لیلے کے آگاُسےحضور اور
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گندھک عذابکا پڑےسہنا گا۔ اور11 اِن لوگوں کو ستانے والی آگیہ
جلتی رہے گی، اِس کا دھواں تکابد چڑھتا رہے گا۔ جو حیوان اور اُس
مجسمےکے کو سجدہ ہیںکرتے یا جنہوں اُسنے نامکے کا نشان لیا ہے وہ
نہ دن، راتنہ کو آرام پائیں “گے۔

یہاں12 مُقّدسین ثابتکو قدم ہنے ر ضرورتکی ہے، اُنہیں جو الله کے
پورےاحکام کرتے اور عیسٰی کے وفادار ہتے ر ہیں۔

13 پھر مَیں نے آسمان ایکسے آواز یہ کہتی ہوئی سنی، مبارکلـکھ،”
ہیں مُردےوہ ابجو سے خداوند وفاتمیں پاتے “ہیں۔
جی” روح“ہاں، فرماتا ہے، وہ” مشقتمحنتاپنی سے آرام پائیں گے،

کیونکہ اُن نیککے کام اُن پیچھےکے ہو کر اُن کے ساتھ چلیں “گے۔
زمین پر فصل کی کٹائی

14 پھر مَیں ایکنے سفید بادل دیکھا، اور اُس پر کوئی بیٹھا تھا جو ابِن
آدم کی مانند تھا۔ اُس سرکے پر سونے تاجکا اور ہاتھ میں تیز درانتی تھی۔
ایک15 اَور فرشتہ الله کے گھر نکلسے اونچیکر آواز سے پکار کر اُس سے
مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، اپنی” درانتی لے کر فصل کی کٹائی !کر
فصلکیونکہ کاٹنے وقتکا آ گیا ہے اور زمین پر پکفصلکی گئی “ہے۔
16 چنانچہ بادل پر بیٹھنے والے نے اپنی درانتی زمین پر چلائی اور زمین کی
فصل کی کٹائی ہوئی۔

اِس17 کے ایکبعد اَور فرشتہ الله کے اُس گھر نکلسے آیا جو آسمان پر
ہے، اور اُس پاسکے بھی تیز درانتی تھی۔

18 پھر ایک تیسرا فرشتہ آیا۔ آگاُسے پر اختیار تھا۔ وہ قربان گاہ سے
آیا اور اونچی آواز سے پکار کر تیز درانتی پکڑے ہوئے فرشتے سے مخاطب
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ہوا، اپنی” تیز درانتی لے کر زمین کی انگور کی بیل سے انگور کے ُگچھے
جمع کر، کیونکہ اُس کے پکانگور گئے “ہیں۔ 19 فرشتے نے زمین پر اپنی
درانتی چلائی، اُس کے انگور جمع کئے اور اُنہیں الله کے غضب کے اُس
حوضبڑے پھینکمیں میںجسدیا انگور رسکا نکالا جاتا ہے۔ 20 یہ
حوض شہر سے باہر واقع تھا۔ اُس پڑےمیں انگوروں کو اِتنا روندا گیا کہ
میںحوض سے خون بہہ نکلا۔ خون کا سیلابیہ 300 کلو میٹر تکدُور
پہنچ گیا اور وہ اِتنا یادہ ز تھا کہ گھوڑوں کی تکلگاموں پہنچ گیا۔

15
آخری بلاؤں کے فرشتے

1 پھر مَیں نے آسمان پر ایک اَور الٰہی نشان دیکھا، جو عظیم اور حیرت
انگیز تھا۔ سات آخریساتفرشتے بلائیں پاساپنے رکھ کھڑےکر تھے۔
اِن سے الله تکتکمیلغضبکا پہنچ گیا۔

مَیں2 شیشےنے کا ایکسا سمندر بھی آگمیںجسدیکھا ملائی گئی
تھی۔ اِس سمندر پاسکے کھڑےوہ تھے جو حیوان، اُس کے مجسمے اور
اُس کے نام کے نمبر غالبپر آ گئے تھے۔ وہ الله کے دیئے ہوئے پکڑےسرود
3 الله کے خادم موسٰی اور لیلے گیتکا گا رہے رباے”تھے، قادرِ مطلق خدا،

تیرے کام کتنے عظیم حیرتاور انگیز ہیں۔
اے زمانوں کے بادشاہ،
تیری راہیں راستکتنی اور سچی ہیں۔
اے4 کونرب، خوفتیرا نہیں مانے گا؟
تیرےکون نام کو جلال دےنہیں گا؟
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کیونکہ تُو قدوسہی ہے۔
تمام قومیں آ تیرےکر حضور سجدہ کریں گی،
راستتیرےکیونکہ کام ظاہر ہو گئے “ہیں۔
اِس5 کے بعد مَیں نے دیکھا کہ الله کے گھر یعنی آسمان پر شریعتکے

خیمےکے کھول*کو دیا گیا۔ 6 الله کے گھر سے ساتوہ فرشتے نکل آئے
بلائیںساتپاسکےجن تھیں۔ اُن کتانکے اورستھرےصافکپڑےکے
چمک رہے تھے۔ کپڑےیہ سینوں پر سونے کے کمربند سے بندھے ہوئے
تھے۔ پھر7 میںجانداروںچار ایکسے نے فرشتوںساتاِن کو کےسونے
سات پیالے دیئے۔ یہ پیالے اُس خدا غضبکے بھرےسے ہوئے تھے جو
ازل وقتاُس8ہے۔زندہتکابدسے الله کا اُسگھر قدرتاورجلالکے
سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر گیا۔ اور ساتتکجب فرشتوں کی
بلائیںسات تکتکمیل نہ پہنچیں تکوقتاُس بھیکوئی الله کے میںگھر
داخل نہ ہو سکا۔

16
الله غضبکے کے پیالے

1 پھر مَیں ایکنے اونچی آواز اللهنےجسسنی کے میںگھر ساتسے
فرشتوں سے کہا، جاؤ،” الله پیالوںساتبھرےسےغضبکے زمینکو پر
ُنڈیل ا “دو۔

پہلے2 فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُن لوگوں کے
جسموں بھدےپر اور تکلیف پھوڑےدہ نکل آئے جن پر حیوان کا نشان
تھا اور جو اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے تھے۔
* 15:5 خیمے :کو ملاقاتیعنی خیمےکے کو۔
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دوسرے3 فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سمندر کا پانی

لاش کے خونسے میں بدل گیا، اور اُس میں ہر زندہ مخلوق مر گئی۔
تیسرے4 فرشتے نے اپنا پیالہ یاؤں در اور پانی چشموںکے پر ُنڈیل ا دیا تو

اُن کا پانی خون بن گیا۔ 5 پھر مَیں نے پانیوں پر مقرر فرشتے کو یہ کہتے تُو”سنا، یہ فیصلہ کرنے میں راست ہے، تُو جو ہے اور جو تھا، تُو جو قدوس
ہے۔ 6 چونکہ اُنہوں تیرےنے مُقّدسین اور نبیوں کی خوں ریزی کی ہے،
اِس لئے تُو نے اُنہیں وہ دےکچھ جسدیا کے لائق وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں
خون پلا “دیا۔ 7 پھر مَیں قرباننے گاہ کو جوابیہ دیتے اےہاں،”سنا،
رب قادرِ مطلق ًخدا، تیرےحقیقتا فیصلے سچے راستاور “ہیں۔

چوتھے8 فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سورج کو لوگوں
آگکو سے ُجھلسانے کا اختیار دیا گیا۔ لوگ9 تپششدید ُجھلسسے
گئے، اور اُنہوں نے الله نامکے پر کفر بکا جسے اِن بلاؤں پر اختیار تھا۔ اُنہوں
نے توبہ کرنے اور اُسے جلال دینے سے انکار کیا۔

پانچویں10 فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان تختکے پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُس
کی بادشاہی میں اندھیرا چھا لوگگیا۔ اذیت مارےکے اپنی زبانیں کاٹتے
رہے۔ اُنہوں11 نے اپنی تکلیفوں اور پھوڑوں کی وجہ سے آسمان پر کفر بکا
اور اپنے کاموں سے انکار نہ کیا۔

12 چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ بڑے یا در فرات پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُس
کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے لئے راستہ تیار ہو جائے۔
13 پھر مَیں تیننے بدروحیں دیکھیں مینڈکوںجو کی مانند تھیں۔ وہ اژدہے
کے منہ، حیوان کے منہ اور جھوٹے نبی کے منہ میں سے نکل آئیں۔ 14 یہ
مینڈک شیاطین کی روحیں ہیں معجزےجو دکھاتی ہیں اور نکل پوریکر
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دنیا کے بادشاہوں پاسکے جاتی ہیں تاکہ اُنہیں الله قادرِ مطلق کے عظیم
دن جنگپر کے لئے اکٹھا کریں۔

15 دیکھو،” مَیں چور کی طرح آؤں مبارکگا۔ ہے وہ جو جاگتا رہتا
اور کپڑےاپنے پہنے ہوئے رہتا ہے تاکہ اُسے حالتننگی میں چلنا پڑےنہ
لوگاور اُس کی شرم گاہ نہ “دیکھیں۔

16 پھر اُنہوں نے بادشاہوں کو اُس جگہ پر اکٹھا جسکیا کا نام عبرانی
زبان میں ہرمجدون ہے۔

ساتویں17 فرشتے نے اپنا پیالہ ہَوا میں ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر الله کے گھر میں
تخت طرفکی ایکسے اونچی آواز سنائی جسدی نے کہا، اب” کام
تکتکمیل پہنچ گیا “!ہے بجلیاں18 چمکنے لـگیں، شور مچ گیا، بادل گرجنے
لـگے ایکاور شدید زلزلہ آیا۔ اِس قسم کا زلزلہ زمین پر انسان کی تخلیق سے
لے کر تکآج نہیں آیا، اِتنا سخت زلزلہ کہ 19 عظیم شہر تین حصوں میں بٹ
گیا اور قوموں کے شہر تباہ ہو گئے۔ الله نے عظیم بابل کو یاد کر کے اُسے
اپنے سخت غضب کی َمے سے بھرا پیالہ پلا دیا۔ 20 تمام جزیرے غائب ہو
گئے اور پہاڑ کہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں21 پر آسمان منسے من بھر بڑےکے
بڑے اولے گر گئے۔ اور لوگوں نے اولوں کی بلا کی وجہ سے الله پر کفر
بکا، کیونکہ یہ بلا سختنہایت تھی۔

17
مشہور کسبی

1 ساتپھر پیالے پاساپنے رکھنے والے ساتاِن فرشتوں میں ایکسے
پاسمیرے آیا۔ اُس نے کہا، آ،” مَیں تجھے اُس بڑی کسبی کی سزا دکھا
دوں گہرےجو پانی پاسکے بیٹھی ہے۔ زمین2 کے بادشاہوں نے اُس
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کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، اُس کی زناکاری کی َمے سے زمین باشندےکے
مست ہو “گئے۔

3 پھر فرشتہ مجھے روح ایکمیں یگستان ر میں لے گیا۔ وہاں مَیں نے
عورتایک دیکھا۔کو رنگقرمزیایکوہ حیوانکے پر جستھیسوار
کے پورے جسم پر کفر کے نام لـکھے تھے اور جس کے سات سر اور
سینگدس تھے۔ عورتیہ4 ارغوانی رنگقرمزیاور کپڑےکے پہنے اور
قیمتبیشسونے، موتیوںاورجواہر تھی۔ہوئیسجیسے اُس میںہاتھکے
سونے ایککا پیالہ تھا جو گھنونی چیزوں اور اُس زناکاریکی کی گندگی
بھراسے اُس5تھا۔ہوا ماتھےکے پر یہ نام لـکھا تھا، بھیدایکجو عظیم”ہے،
بابل، کسبیوں اور زمین کی گھنونی چیزوں کی “ماں۔ 6 اور مَیں نے دیکھا
کہ عورتیہ اُن مُقّدسین خونکے مستسے ہو تھیگئی جنہوں نے عیسٰی
کی دیگواہی تھی۔

اُسے دیکھ کر مَیں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے مجھ سے پوچھا، تُو”
کیوں حیران ہے؟ مَیں تجھ پر عورت اور اُس حیوان کا بھید کھول دوں
جسگا عورتپر سوار ہے جساور ساتکے سر سینگدساور ہیں۔
حیوانجس8 کو تُو نے دیکھا وہ پہلے تھا، اِس وقت نہیں ہے اور دوبارہ
اتھاہ گڑھے میں سے نکل کر ہلاکت کی طرف بڑھے گا۔ زمین کے جن
باشندوں کے نام دنیا کی تخلیق سے ہی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں وہ
حیوان دیکھکو حیرتکر زدہ کیونکہگے۔جائیںہو پہلےوہ تھا، وقتاِس
نہیں لیکنہے دوبارہ آئے گا۔

یہاں9 سمجھ دار ذہن کی ضرورت ساتہے۔ سروں سے مراد سات
پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہے۔ یہ سات بادشاہوں کی نمائندگی بھی
کرتے ہیں۔ 10 اِن میں سے پانچ گر گئے ہیں، چھٹا موجود ہے اور ساتواں
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ابھی آنے والا ہے۔ لیکن جب وہ آئے گا تو اُسے تھوڑی دیر کے لئے رہنا
ہے۔ 11 پہلےحیوانجو تھا اور نہیںوقتاِس آٹھواںوہہے بادشاہ گوہے،
وہ سات بادشاہوں میں سے ایکبھی ہے۔ وہ ہلاکت طرفکی بڑھ ہے۔رہا

12 سینگدسجو تُو نے دیکھے دسوہ بادشاہ ہیں جنہیں ابھی کوئی
بادشاہی نہیں ملی۔ لیکن اُنہیں گھنٹے بھر کے لئے حیوان ساتھکے بادشاہ کا
اختیار ملے گا۔ 13 ایکیہ ہی سوچ رکھ کر اپنی طاقت اور اختیار حیوان
دےکو دیں گے اور لیلے جنگسے کریں گے، لیکن14 لیلا اپنے بُلائے
گئے، چنے ہوئے اور وفادار پیروکاروں ساتھکے اُن غالبپر آئے گا، کیونکہ
وہ ربوں ربکا اور بادشاہوں کا بادشاہ “ہے۔

15 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، جس” پانی پاسکے تُو نے کسبی کو
بیٹھی دیکھا وہ اُمّتیں، ہجوم، قومیں اور زبانیں ہے۔ 16 جو حیوان دساور
سینگ تُو نے دیکھے وہ کسبی سے نفرت کریں گے۔ وہ اُسے ویران کر
کے ننگا چھوڑ دیں گے اور اُس کا گوشت کھا کر اُسے بھسم کریں گے۔
17 کیونکہ الله نے اُن دلوںکے میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اُس کا مقصد پورا
یں کر اور اُس حکومتتکوقت کرنے کا اپنا اختیار حیوان کے سپرد کر
تکجبدیں الله کے فرمان تکتکمیل نہ پہنچ جائیں۔

جس18 عورت کو تُو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر ہے جو زمین کے
بادشاہوں پر حکومت کرتا “ہے۔

18
بابل شہر شکستکی

اِس1 بعدکے مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا آسمانجو پر سے اُتر رہا تھا۔
اُسے بہت اختیار حاصل تھا اور زمین اُس کے جلال سے روشن ہو گئی۔



مکاشفہ 18:2 xxxv مکاشفہ 18:7
اُس2 اونچینے آواز سے پکار کر وہ”کہا، گر گئی !ہے ہاں، عظیم کسبی
بابل گر گئی !ہے اب وہ شیاطین کا گھر اور ہر بدروح کا بسیرا بن گئی
ہے، ناپاکہر اور پرندےگھنونے کا بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں اُسنے
کی حرامکاری اور مستی کی َمے پی لی ہے۔ زمین کے بادشاہوں نے اُس
کے ساتھ زنا کیا اور زمین کے سوداگر اُس کی بےلگام عیاشی سے امیر ہو
گئے “ہیں۔ 4 پھر مَیں ایکنے اَور آواز سنی۔ اُس آسماننے طرفکی سے
میریاے”کہا، قوم، اُس میں نکلسے آ،

تاکہ تم اُس گناہوںکے شریکمیں نہ ہو جاؤ
اور اُس کی بلائیں تم پر نہ آئیں۔
5 کیونکہ اُس کے گناہ تکآسمان پہنچ گئے ہیں،
اور الله اُن کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔
اُس6 کے ساتھ سلوکوہی کرو
جو اُس تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔
جو کچھ اُس نے کیا ہے
اُس کا دُگنا بدلہ اُسے دینا۔
شرابجو اُس دوسروںنے کو پلانے کے لئے تیار کی ہے
اُس کا دُگنا بدلہ دےاُسے دینا۔
اُسے7 اُتنی اذیتہی اور غم پہنچا دو
جتنا اُس نے آپاپنے کو شاندار بنایا اور عیاشی کی۔
کیونکہ اپنے دل میں وہ کہتی ہے،
مَیں’ یہاں تختاپنے پر رانی ہوں۔
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نہ مَیں بیوہ ہوں، نہ مَیں کبھی ماتم کروں ‘گی۔
اِس8 وجہ ایکسے دن یہ بلائیں
یعنی موت، ماتم اور کال اُس پر آن پڑیں گی۔
وہ بھسم ہو جائے گی،
کیونکہ اُس عدالتکی کرنے ربوالا قویخدا “ہے۔
اور9 زمین بادشاہوںجنکے اُسنے ساتھکے زنا عیاشیاور کی اُسوہ

کے جلنے دیکھدھواںکا کر پڑیںرو اورگے آہ گے۔کریںزاریو وہ10 اُس
اذیتکی دیکھکو کھائیںخوفکر اورگے دُور کھڑےدُور ہو کہیںکر
!افسوس”گے، تجھ پر اےافسوس، عظیم طاقتاور ور ایک!بابلشہر ہی
گھنٹے کے اندر اندر الله عدالتکی تجھ پر آ گئی “ہے۔

زمین11 کے سوداگر بھی اُسے دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہ و زاری کریں
گے، کیونکہ کوئی نہیں رہا ہو گا جو اُن کا :خریدےمال 12 اُن کا سونا،
قیمتبیشچاندی، جواہر، باریکموتی، کتان، ارغوانی اور رنگقرمزی
کا کپڑا، ریشم، ہر قسم کی خوشبودار لـکڑی، ہاتھی دانت کی ہر چیز اور
قیمتی لـکڑی، پیتل، لوہے اور سنِگ مرمر کی ہر چیز، 13 دارچینی، مسالا،
اگربتی، مُر، بخور، َمے، زیتون کا تیل، بہترین میدہ، گندم، گائےبَیل،
بھیڑیں، رتھگھوڑے، اور غلام یعنی انسان۔ 14 اُسسوداگر پھلجو”گے،کہیںسے تُو تھیچاہتی وہ تجھ دُورسے ہو گیا تیریہے۔ دولتتمام اور شان
غائبشوکتو ہو گئی اورہے آئندہ پاستیرےبھیکبھی پائی نہیں جائے
“گی۔ جو15 اُسےسوداگر فروختچیزیںیہ منددولتسےکرنے ہوئے وہ
اُس اذیتکی دیکھ خوفکر مارےکے دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔
وہ رو رو کر ماتم کریں گے اور16 کہیں گے، !ہائے” تجھ پر اےافسوس،
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عظیم اےشہر، خاتون جو باریکپہلے کتان، ارغوانی اور رنگقرمزی کے
پہنےکپڑے پھر تھیتی اور قیمتیسونے،جو موتیوںاورجواہر ہوئیسجیسے
تھی۔ ایک17 ہی گھنٹے کے اندر اندر دولتساری تباہ ہو گئی “!ہے

ہر بحری جہاز کا کپتان، سمندریہر مسافر، ہر ملاح اور وہ لوگتمام
سمندرجو پر سفر روزیاپنیسےکرنے ہیںکماتے دُورسبوہ کھڑےدُور
اُس18گے۔جائیںہو جلنےکے دیکھدھواںکا کبھیکیا”گے،کہیںوہکر
کوئی اِتنا عظیم شہر “تھا؟ 19 وہ اپنے سروں خاکپر ڈال لیں گے اور چلّا
چلّا کر روئیں گے اور آہ و زاری کریں گے۔ وہ کہیں گے، !ہائے” تجھ
پر افسوس، اے عظیم شہر، جس کی دولت سے تمام بحری جہازوں کے
مالـک امیر ایکہوئے۔ ہی گھنٹے کے اندر اندر وہ ویران ہو گیا “ہے۔

اے20 آسمان، اُسے دیکھ خوشیکر !منا
اے مُقّدسو، رسولو اور نبیو، خوشی !مناؤ
کیونکہ الله تمہارینے خاطر اُس عدالتکی کی ہے۔
21 طاقتایکپھر ور فرشتے بڑینے چکّی پاٹکے کی بڑےایکمانند

پتھر کو اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیا۔ اُس نے کہا، عظیم” شہر بابل کو
اِتنی ہی زبردستی پٹکسے دیا بعدگا۔جائے میں اُسے نہیںکہیں پایا جائے
گا۔ اب22 سے نہ موسیقاروں کی آوازیں تجھ میں کبھی سنائی دیں گی، نہ
بانسریسرود، یا تُرم بجانے والوں ابکی۔ بھیکسیسے کام کاریکا گر
تجھ میں پایا نہیں جائے گا۔ ہاں، چکّی کی آواز ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے
گی۔ کرےنہیںروشنتجھےچراغسےاب23 دُلھنگا، دُولھے کی آواز تجھ
میں سنائی دےنہیں گی۔ تیرےہائے، سوداگر دنیا بڑےبڑےکے افسر
تھے، اور تیری جادوگری سے تمام قوموں کو بہکایا “گیا۔
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24 ہاں، بابل میں نبیوں، مُقّدسین اور اُن تمام لوگوں کا خون پایا گیا ہے
جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔

19
اِس1 مَیںبعدکے آسماننے آوازسیکیہجومبڑےایکپر نےجسسنی

کہا، الله” کی تمجید !ہو نجات، جلال اور ہمارےقدرت خدا کو حاصل
اُسہیں۔راستاورسچیعدالتیںکیاُسکیونکہ2ہے۔ بڑیاُسنے کسبی
مجرمکو ٹھہرایا زمیننےجسہے زناکاریاپنیکو سے بگاڑ دیا۔ اُس نے
اُس سے قتلکیخادموںاپنے غارتو کا بدلہ لے لیا “ہے۔ اور3 وہ دوبارہ
بول اُٹھے، الله” کی تمجید !ہو اِس شہر کا دھواں تکابد چڑھتا رہتا “ہے۔
چوبیس4 بزرگوں اور چار جانداروں نے گر تختکر پر بیٹھے الله کو سجدہ
کیا۔ اُنہوں نے کہا، آمین،” الله کی تمجید “ہو۔

لیلے ضیافتکی
5 تختپھر ایکسےطرفکی آواز سنائی اُسدی۔ نے اُساے”کہا،

کے تمام ہمارےخادمو، خدا کی تمجید اےکرو۔ اُس خوفکا ماننے والو،
بڑےخواہ ہو یا چھوٹے اُس ستائشکی “کرو۔ 6 پھر مَیں بڑےایکنے
ہجوم کی سی آواز سنی، بڑیجو آبشار کے شور اور گرجتے بادلوں کڑککی
کی مانند تھی۔ اِن لوگوں نے الله”کہا، کی تمجید !ہو کیونکہ ربہمارا قادرِ
مطلق تختخدا نشین ہو گیا ہے۔ 7 آؤ، ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور
اُسے جلال دیں، لیلےکیونکہ شادیکی وقتکا آ گیا اُسہے۔ دُلھنکی نے
اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، 8 اور اُسے پہننے کے لئے باریک کتان کا چمکتا
دےلباسصافپاکاور دیا “گیا۔ کتانباریک) مُقّدسینمرادسے
راستکے کام (ہیں۔
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9 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، لـکھ،” مبارک ہیں وہ جنہیں لیلے کی

شادی ضیافتکی کے لئے ملدعوت گئی “ہے۔ اُس نے مزید کہا، یہ”
الله کے الفاظسچے “ہیں۔

اِس10 پر مَیں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس کے پاؤں میں گر گیا۔ لیکن
اُس نے مجھ سے کہا، ایسا” مت !کر مَیں بھی تیرا تیرےاور اُن بھائیوں کا
ہوںخدمتہم جو عیسٰی کی گواہی دینے پر قائم صرفہیں۔ الله کو سجدہ
کر۔ کیونکہ جو عیسٰی بارےکے میں گواہی دیتا ہے وہ یہ نبوّت کی روح
میں کرتا “ہے۔

گھوڑےسفید کا سوار
11 پھر مَیں نے آسمان کو کھلا ایکدیکھا۔ سفید گھوڑا نظر آیا جس

کے سوار کا نام وفادار” اور “سچا ہے، کیونکہ وہ انصاف عدالتسے اور
جنگ کرتا ہے۔ اُس12 کی آنکھیں بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اُس کے
سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اُس ایکپر نام لـکھا ہے صرفجسے وہی جانتا
کوئیہے، اَور اُسے نہیں جانتا۔ 13 لباسایکوہ سے ملبّس تھا خونجسے
میں یا ڈبو گیا تھا۔ اُس کا نام الله” کا “کلام ہے۔ آسمان14 کی فوجیں اُس
پیچھےکے پیچھے چل رہی گھوڑوںسفیدسبتھیں۔ پر سوار تھے باریکاور
کتان کے چمکتے کپڑےصافپاکاور پہنے تھے۔ہوئے اُس15 منہکے سے
ایک تیز تلوار نکلتی جسہے سے وہ قوموں کو دےمار گا۔ وہ لوہے کے
شاہی عصا سے اُن گا۔کرےحکومتپر ہاں، وہ انگور رسکا لنے نکا کے
میںحوض اُنہیں کچل ڈالے گا۔ حوضیہ کیا ہے؟ الله قادرِ مطلق سختکا
غضب۔ اُس16 لباسکے اور ران پر یہ نام لـکھا ہے، بادشاہوں” کا بادشاہ
اور ربوں کا “رب۔
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پھر17 مَیں ایکنے سورجفرشتہ پر اُسدیکھا۔کھڑا اونچینے آواز سے

پکار کر اُن تمام پرندوں سے میرےجو سر پر منڈلا رہے تھے کہا، آؤ،” الله
کی بڑی ضیافت کے لئے جمع ہو جاؤ۔ 18 پھر تم بادشاہوں، بڑےجرنیلوں،
بڑے افسروں، گھوڑوں اور اُن سواروںکے گوشتکا کھاؤ ہاںگے، تمام
لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

19 پھر مَیں حیواننے اور بادشاہوں کو اُن کی سمیتفوجوں دیکھا۔ وہ
گھوڑے پر الله” کا “کلام نامی سوار اور اُس کی فوج جنگسے کرنے
کے لئے جمع ہوئے تھے۔ لیکن20 حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ
اُس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا جسگیا نے حیوان کی خاطر معجزانہ
نشان دکھائے تھے۔ اِن معجزوں کے وسیلے سے اُس نے اُن کو فریب دیا
تھا جنہیں حیوان کا نشان مل گیا تھا اور جو اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے
تھے۔ دونوں کو جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز جھیل میں پھینکا گیا۔
21 باقی لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا گیا گھوڑےجو پر سوار کے منہ
سے نکلتی تھی۔ اور پرندےتمام لاشوں گوشتکا کھا کر سیر ہو گئے۔

20
ہزار سال کا دور

1 پھر مَیں ایکنے فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اُتر رہا تھا۔ اُس کے ہاتھ
میں اتھاہ چابیکیگڑھے بھاریایکاور زنجـیر تھی۔ اُس2 نے اژدہے یعنی
قدیم سانپ کو جو شیطان یا ابلیس کہلاتا ہے پکڑ کر ہزار سال کے لئے
باندھ لیا۔ 3 اُس نے اُسے اتھاہ گڑھے پھینکمیں کر تالا لگا دیا اور اُس پر
مُہر لگا دی تاکہ وہ ہزار تکسال قوموں کو گم راہ نہ کر سکے۔ اُس کے
بعد ضروری ہے کہ اُسے تھوڑی دیر کے لئے آزاد کر دیا جائے۔
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4 پھر مَیں تختنے دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے عدالتجنہیں کرنے کا

اختیار دیا گیا تھا۔ اور مَیں نے اُن جنہیںدیکھیںروحیںکی عیسٰی بارےکے
میں گواہی دینے اور جن کا الله کا پیشکلام کرنے کی وجہ سے سر قلم
کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے حیوان یا اُس کے مجسمے کو سجدہ نہیں کیا تھا، نہ اُس
کا نشان اپنے ماتھوں یا ہاتھوں پر لـگوایا تھا۔ اب یہ لوگ زندہ ہوئے اور
مسیحتکسالہزار مُردےباقی)5رہے۔کرتےحکومتساتھکے
ہزار سال کے اختتام پر ہی زندہ ۔(ہوئے یہ قیامتپہلی ہے۔ مبارک6 اور
مُقّدس ہیں وہ جو اِس قیامتپہلی شریکمیں ہیں۔ اِن پر موتدوسری کا
کوئی اختیار نہیں ہے بلـکہ یہ الله اور مسیح کے امام ہو کر ہزار تکسال
اُس کے حکومتساتھ کریں گے۔

ابلیس شکستکی
7 ہزار سال گزر جانے کے بعد ابلیس کو اُس کی قید سے آزاد کر دیا

جائے گا۔ تب8 وہ نکل کر زمین میںکونوںچاروںکے موجود قوموں بنام
جوج اور ماجوج کو بہکائے گا اور جنگاُنہیں کرنے کے لئے کرےجمع
گا۔ لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر کی ریت کے ذروں جیسی بےشمار ہو
گی۔ اُنہوں9 زمیننے پر پھیل مُقّدسینکر کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اُس
شہر کو جسے الله پیار کرتا آگلیکنہے۔ نے آسمان سے نازل ہو کر اُنہیں
ہڑپ کر لیا۔ 10 اور ابلیس کو جس نے اُن کو فریب دیا تھا جلتی ہوئی
گندھک کی جھیل میں پھینکا گیا، وہاں جہاں حیوان اور جھوٹے نبی کو
پہلے پھینکا گیا تھا۔ اُس جگہ پر اُنہیں راتدن بلـکہ عذابتکابد پڑےسہنا
گا۔

عدالتآخری
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11 پھر مَیں ایکنے بڑا تختسفید دیکھا اور اُسے جو اُس پر بیٹھا ہے۔

آسمان و زمین اُس کے حضور بھاگسے کر غائب ہو گئے۔ 12 اور مَیں نے
تمام مُردوں کو تخت کے منے سا کھڑے دیکھا، خواہ وہ چھوٹے تھے یا
بڑے۔ کتابیں کھولی گئیں۔ ایکپھر اَور کتاب کو کھول دیا گیا جو کتاِب
حیات تھی۔ مُردوں کا اُس کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو کچھ اُنہوں نے کیا
تھا اور کتابوںجو درجمیں تھا۔ سمندر13 نے اُن تمام مُردوں پیشکو کر دیا
جو اُس میں تھے، موتاور اور پاتال بھینے اُن مُردوں پیشکو کر دیا جو
اُن میں تھے۔ چنانچہ شخصہر کا اُس کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو اُس نے
کیا تھا۔ 14 موتپھر اور پاتال کو جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔ یہ جھیل
دوسری موت ہے۔ کسیجس15 کا نام کتاِب حیات میں درج نہیں تھا
اُسے جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔

21
نیا آسمان اور نئی زمین

مَیںپھر1 ایکنے آسماننیا ایکاور دیکھی۔زمیننئی آسمانپہلاکیونکہ
اور پہلی زمین ختم ہو تھےگئے اور نیستبھیسمندر تھا۔ مَیں2 نے نئے یروشلم
بھیکو دیکھا۔ مُقّدسیہ شہر دُلھن میںصورتکی الله پاسکے آسمانسے
پر سے اُتر رہا تھا۔ اور یہ دُلھن اپنے دُولھے کے لئے تیار اور سجی ہوئی تھی۔
مَیں3 ایکنے آواز جسسنی تختنے پر سے کہا، اب” الله سکونتکی
گاہ انسانوں درمیانکے ہے۔ وہ اُن کرےسکونتساتھکے گا اور وہ اُس
کی قوم ہوں گے۔ الله خود اُن کا خدا ہو گا۔ 4 وہ اُن کی آنکھوں سے تمام
آنسو پونچھ ڈالے ابگا۔ سے موتنہ ہو گی نہ ماتم، نہ رونا ہو گا نہ درد،
کیونکہ جو بھی پہلے تھا وہ جاتا رہا “ہے۔
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5 تختجو پر بیٹھا تھا اُس کچھسبمَیں”کہا،نے سےسرےنئے بنا رہا

“ہوں۔ اُس نے یہ بھی کہا، یہ” لـکھ دے، کیونکہ یہ الفاظ قابِل اعتماد
اور سچے “ہیں۔ 6 پھر اُس نے کہا، کام” مکمل ہو گیا !ہے مَیں الف اور
اّولے، اور آخر ہوں۔ جو پیاسا ہے اُسے مَیں زندگی چشمےکے مفتسے
پانی پلاؤں گا۔ 7 غالبجو آئے گا وہ وراثتکچھسبیہ میں پائے گا۔ مَیں
اُس کا ہوںخدا گا اور وہ میرا فرزند گا۔ہو لیکن8 بزدلوں، غیرایمان داروں،
قاتلوں،گھنونوں، زناکاروں، پرستوںبُتجادوگروں، اور تمام لوگوںجھوٹے
کا انجام جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز جھیل ہے۔ یہ دوسری موت
“ہے۔

نیا یروشلم
ساتجن9 فرشتوں آخریساتپاسکے بلاؤں بھرےسے پیالے تھے

اُن میں ایکسے میرےنے پاس آ کر کہا، آ،” مَیں تجھے دُلھن یعنی لیلے
کی بیوی “دکھاؤں۔ 10 وہ مجھے روح میں اُٹھا کر ایک بڑے اور اونچے
پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں سے اُس نے مجھے مُقّدس شہر یروشلم دکھایا جو الله
کی طرف سے آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔ 11 اُسے الله کا جلال حاصل تھا
اور وہ اَن مول جوہر بلـکہ بلور جیسے شفافصاف یشب کی چمکطرح
رہا تھا۔ 12 اُس کی بڑی اور اونچی فصیل میں بارہ دروازے تھے، اور ہر
دروازے ایکپر فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں پر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے
نام لـکھے تھے۔ مشرقدروازےتین13 طرفکی تھے، تین شمال کی طرف،
تین جنوب طرفکی اور تین مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی فصیل کی بارہ
بنیادیں تھیں جن پر لیلے کے بارہ رسولوں کے نام لـکھے تھے۔ فرشتےجس15
نے مجھ سے بات کی تھی اُس کے پاس سونے کا گز تھا تاکہ شہر، اُس
دروازوںکے اور اُس فصیلکی پیمائشکی کرے۔ 16 شہر چوکور تھا۔ اُس
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کی لمبائی اُتنی ہی تھی جتنی اُس کی چوڑائی۔ فرشتے نے گز سے شہر کی
پیمائش کی تو پتا چلا کہ اُس کی لمبائی، چوڑائی اور 2,400اونچائی کلو میٹر
ہے۔ جب17 اُس نے فصیل کی پیمائش کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی یعنی
اُس پیمانے حسابکے سے جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ یشبفصیل18 کی
تھی جبکہ خالصشہر سونے کا تھا، جیسےشیشےشفافصافیعنی سونے
کا۔ 19 شہر کی بنیادیں ہر قسم کے قیمتی جواہر سے سجی ہوئی :تھیں پہلی
*یشب †لاجوردسنِگدوسریسے، ‡یمانیسنِگتیسریسے، چوتھیسے،
زمرد سے، پانچویں20 سنِگ §سلیمانی سے، چھٹی عقیِق *احمر ساتویںسے،
†زبرجد سے، آٹھویں آِب ‡بحر سے، نویں §پکھراج سے، دسویں عقیِق *سبز
گیارھویںسے، رنگنیلے †زرقونکے بارھویںاورسے یاقوِت سے۔‡ارغوانی
دروازےبارہ21 بارہ تھےموتی اور ہر ایکدروازہ موتی تھا۔کا شہر بڑیکی
خالصسڑک سونے کی تھی، جیسےشیشےشفافصافیعنی کی۔سونے

مَیں22 نے شہر میں الله کا گھر نہ دیکھا، ربکیونکہ قادرِ مطلق خدا
اور لیلا ہی اُس کا مقدِس ہیں۔ 23 شہر سورجکو یا چاند نہیںضرورتکی
جو اُسے روشن کرے، کیونکہ الله جلالکا اُسے روشن کر دیتا اورہے لیلا
اُس کا چراغ ہے۔ 24 قومیں اُس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے
بادشاہ اپنی شان شوکتو اُس میں لائیں گے۔ اُس25 دروازےکے کسی
بھی دن بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کبھی بھی رات کا وقت نہیں آئے
* 21:19 :یشب jasper † 21:19 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 21:19

سنِگ :یمانی chalcedony § 21:20 سنِگ :سلیمانی sardonyx۔ یعنی سنِگ سلیمانی
نارنجیمیںجسقسمایککی اور عقیقسفید یکےپرتکے دیگرےبعد ہیں۔ہوتے * 21:20
عقیِق :احمر carnelian † 21:20 :زبرجد peridot ‡ 21:20 آِب :بحر beryl
§ 21:20 :پکھراج topaz * 21:20 عقیِق :سبز chrysoprase † 21:20

رنگنیلے :زرقونکے یونانی لفظ کچھ مبہم سا ہے۔ ‡ 21:20 یاقوِت :ارغوانی amethyst



مکاشفہ 21:26 xlv مکاشفہ 22:7

گا۔ قوموں26 کی شان شوکتو اُس میں لائی جائے گی۔ ناپاککوئی27
چیز اُس میں داخل نہیں ہو گی، نہ وہ جو گھنونی حرکتیں کرتا اور جھوٹ
بولتا صرفہے۔ وہ داخل ہوں گے جن کے نام لیلے کی کتاِب حیات درجمیں ہیں۔

22
مکاشفہ

1 پھر فرشتے مجھےنے زندگی پانیکے کا یا در دکھایا۔ وہ بلور صافجیسا
شفاف تھا اور الله اور لیلے تختکے سے نکل کر 2 شہر کی سڑکبڑی کے
بیچ میں سے بہہ رہا تھا۔ یا در دونوںکے کناروں پر زندگی درختکا تھا۔ یہ
درخت سال میں بارہ دفعہ پھل لاتا تھا، ہر مہینے ایکمیں بار۔ اور درخت
کے پتے قوموں کی شفا کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ 3 وہاں کوئی بھی
ملعون چیز نہیں ہو گی۔

الله اور لیلے تختکا شہر میں ہوں گے اور اُس کے خادم اُس خدمتکی
کریں گے۔ 4 وہ اُس کا چہرہ دیکھیں گے، اور اُس کا نام اُن ماتھوںکے پر
ہو گا۔ وہاں5 رات نہیں ہو گی اور اُنہیں کسی چراغ یا سورج کی روشنی
ضرورتکی نہیں ہو گی، ربکیونکہ خدا اُنہیں دےروشنی گا۔ وہاں وہ
حکومتتکابد کریں گے۔

عیسٰی کی آمد
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، یہ” باتیں قابِل اعتماد اور سچی ربہیں۔ نے

نبیوںجو کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے بھیجکو دیا تاکہ اپنے خادموں
کو وہ کچھ دکھائے جو جلد ہونے والا “ہے۔

7 عیسٰی فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں جلد آؤں مبارکگا۔ ہے وہ جو اِس
کتاب پیشکی گوئیوں مطابقکے زندگی گزارتا “ہے۔
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مَیں8 یوحنا خودنے یہ کچھ سنا اور دیکھا اورہے۔ اُسے سننے اور دیکھنے

کے بعد مَیں اُس فرشتے پاؤںکے میں گر جسگیا مجھےنے یہ دکھایا تھا اور
اُسے سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن9 اُس مجھنے سے کہا، متایسا” !کر مَیں
بھی اُسی کا خادم ہوں جس کا تُو، تیرے بھائی نبی اور کتاب کی پیروی
کرنے والے ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ “!کر 10 پھر اُس نے مجھے بتایا، اِس”
کتاب گوئیوںپیشکی پر متمُہر لگانا، قریبوقتکیونکہ آ گیا ہے۔ 11 جو
غلط کام کر رہا ہے غلطوہ کام کرتا رہے۔ جو گھنونا ہے وہ گھنونا ہوتا
جائے۔ جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا رہے۔ مُقّدسجو ہے وہ
مُقّدس ہوتا “جائے۔

12 عیسٰی فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں جلد آنے کو ہوں۔ مَیں اجر لے کر
آؤں گا اور مَیں ایکہر کو اُس کاموںکے موافقکے اجر دوں گا۔ مَیں13
الف اور اّولے، اور آخر، ابتدا اور انتہا “ہوں۔

مبارک14 ہیں وہ جو لباساپنے کو دھوتے ہیں۔ کیونکہ وہ زندگی کے
درخت پھلکے دروازوںاورکھانےسے یعےکے ذر داخلمیںشہر ہونے
حقکا ہیں۔رکھتے لیکن15 سبباقی شہر کے باہر رہیں ُکتے،گے۔ زناکار،
قاتل، پرستبُت اور تمام لوگوہ جھوٹجو کو پیار کرتے اور اُس پر عمل
کرتے سبہیں سبکے باہر رہیں گے۔

16 مَیں” عیسٰی نے اپنے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ
جماعتوں لئےکے تمہیں اِن باتوں مَیںدے۔گواہیکی کیداؤد اورجڑ اولاد
ہوں، مَیں ہی چمکتا ہوا صبح کا ستارہ “ہوں۔

روح17 اور دُلھن کہتی ہیں، “!آ”
ہر سننے والا بھی یہی کہے، “!آ”
جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو چاہے وہ زندگی کا مفتپانی لے لے۔
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خلاصہ
18 مَیں، یوحنا ایکہر کو جو کتاباِس پیشکی گوئیاں سنتا ہے آگاہ

کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب میں کسی بھی بات کا کرےاضافہ تو الله
اُس کی زندگی میں اُن بلاؤں کا کرےاضافہ گا جو کتاباِس میں بیان کی
گئی ہیں۔ 19 اور اگر کوئی نبوّت کی کتاباِس سے باتیں نکالے تو الله اُس
کتابسے میں مذکور زندگی درختکے کے پھل سے کھانے اور مُقّدس
شہر میں ہنے ر کا چھینحق لے گا۔

20 جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا ہے، جی” !ہاں مَیں جلد
ہی آنے کو “ہوں۔ خداونداے!آمین” عیسٰی “!آ

خداوند21 عیسٰی کا سبفضل ساتھکے رہے۔
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