اُونتي كي رويا
هندوستان كي اُونتي نامي ايك نوجوان
لڑكي كي آخري گھڑي كے بارے ميں
رويا۔ ﴿شيلونگ نئي زندگي كا حصه﴾
جس دن ميں نے يسوع كي رويا ديكھي وه دن نوجوانوں كا اتوار 9 ،مارچ
 2006تھا۔ يسوع نے مُجھے تين باتوں كے بارے ميں بتايا؛
١۔مُقدسوں كا جاللي بدن مينجي اُٹھنا۔
٢۔حيوان كي حُكمراني ۔
ُ ٣
۔خدا كي عدالت۔

بھي جاللي بدنوں كے ساتھ بادلوں ميں اُٹھائے گئے۔

سب مُقدس لوگ جنھوں
نے اُس كي مرضي كو
پورا كيا تھا وه جاللي بدن
كے ساتھ بادلوں ميں
اُٹھائے گئے جھاں آسمان
كے آدھے راستے ميں
يسوع ظاھر ھوا۔ اُس نے
اُن سب كو اپنے ساتھ ليا
جو ُدنيا ميں اُس كي
مرضي كو پورا كرتے
رھے تھے ۔ ايماندار لوگ
جو قبروں ميں تھے وه

جاللي بدنوں كے ساتھ اُٹھائے جانے
كے بعد  ،ميں نے فرشتوں كو ايك
اژدھے كے ساتھ لڑتے ديكھا جو 666
تھا۔ اُسے شكست ھوئي اور اُس كے
لئے آسمان پر كوئي جگه نه تھي پس وه
زمين پر گر پڑا۔ اژدھے نے كھا كه وه
زمين پر ُكچھ سالوں كے لئے حُكمراني
كرے گا۔
وه چال گيا اور پھر ايك اور حيوان آيا
جس كے دس سر اور سات سينگ تھے اُس نے اپنے سر پر تاج پھنا ھوا تھا جو
ُكفر كے ناموں سے لپا ھوا تھا۔
اعالن كرنے واال :كيا وه اُسے
انساني صورت ميں دكھائي ديتا
تھا؟
وه انسان كي طرح دكھائي ديتا تھا
ليكن نھايت خوفناك تھا۔ ميں نے
دور حكومت
ديكھا كه اُس كے ِ
ميں حتي كه چاولوں پر بھي اُس
كا نشان مھر كيا ھوا تھا۔ حتي كه پيسوں پر بھي اُس كا
نشان مھر كيا ھوا تھا۔ لوگ جو اُس پر اعتقاد ركھتے
تھے اُن پر اُس كا نشان مھر كيا ھوا تھا جو  666تھا۔
اعالن كرنے والے :اُس نے سب تجارت پر  666كي
مھر كردي؟ پس اُن كے ساتھ كيا ھوا جو يسوع پر
اعتقاد ركھتے تھے؟

وه جو اُس وقت يسوع پر اعتقاد ركھتے تھے  ،اُنھيں سخت اذيت دي گئي۔ اُن
كا بدن كاٹ ديا گيا جب وه ابھي زنده ھي تھے  ،اُن كي آنكھيں نكال دي گئيں۔ اُن
كي گردن كاٹ ڈالي گئي اور اُنھيں بڑے برتن ميں بھونا گيا۔
جب يسوع زمين پر دوباره آتا ھے تو وه زمين كي سطح كے اوپر اُترتا ھے ۔
جب اُس اژدھا نے جو  666تھا يسوع كا جالل ديكھا  ،تو اژدھا اُسے برداشت نه
كرسكا اور بھاگ گيا ۔ جب يسوع دوباره آتا ھے تو وه جو مُردے تھے ،وه جو
جاللي بدن كے ساتھ جي اُٹھنے كے دوران چھوڑ دئيے گئے تھے اپني قبروں
سے جاگے۔
فرشتوں نے اپنے نرسنگے پھونكے اور تمام مُردے
ُخدا كے پاس اپني عدالت كو جانے كيلئے اپني قبروں
سے اُٹھ كھڑے ھوئے ۔
اعالن كرنے واال :حيرت انگيز ،انوكھا ،ٹھيك ھے
اُونتيُ ،تم نے اور كيا ديكھا؟
پھر يسوع نے بكريوں كو بائيں اور بھيڑوں كو
دائيں ركھا۔ يه بكرياں وه تھے جنھوں نے اُس كي
مرضي كو پورا نه كيا تھا اور جن پر  666كا
نشان تھا۔
وه جو دائيں طرف تھے وه برے تھے ۔ جن پر
صليب كا نشان تھا اور يه وه تھے جنھوں نے يسوع كي مرضي كو پورا كيا تھا۔
ُخدا نے پھر ھر ايك شخص كي عدالت كي جنھيں يسوع نے گروھوں ميں تقسيم
كيا تھا يعني بھيڑ اور بكرياں۔ اور ھر ايك كي ُخدا كے سامنے عدالت ھوئي ۔
اور ھر شخص كے گناه ٹي وي سكرين پر ديكھے گئے ۔
ُخدا پوچھتا ھے ٫٫ ،جب كسي نے تم سے يسوع مسيح كے بارے ميں گواھي دي

تو كيا ُتم ايمان الئے اور توبه كي يا نھيں؟ ،،اگر وه كھتے ٫٫نھيں ،،تو اُنھيں
جھنم ميں ڈال ديا جاتا ۔ ميں نے اُن كو ديكھا جنھيں جھنم ميں ڈاال گيا  ،جو ايك
اتھاه گڑھے ميں جا گرے ۔ وه گڑھے ميں گرے اور بنا كھيں پھنچے اُس ميں
اچھلتے رھے۔ وھاں نھايت تپش والي آگ تھي ۔ وه يسوع سے رحم طلب كرتے
ھوئے چيخ و پُكار كرتے
رھے ۔
ميں نے كيڑے مكوڑوں ،
بڑے سانپوں اور جھنم كي
آگ سے بھراايك مُقام
ديكھا ميں نے وھاں پر
لوگوں كو بھي ديكھا ۔
كيڑے اُن كے نتھنوں ميں
سے ُگزر رھے تھے ۔ ميں نے ايك شخص كي گال سے بڑے كيڑے چمٹے
ديكھے ۔ ميں نے ايك شخص كے جسم پر سانپ لپٹے اور لوگوں كے بدنوں پر
كيڑے مكوڑے رينگتے ديكھے۔

توبه صرف دُنيا ميں هے اور بعد كي زندگي ميں نھيں هے
اعالن كرنے واال :اِس كے بعد كيا ھوا؟
يسوع نے كھا كه اب ُتمھارے لئے توبه كرنے كا وقت ھے ۔ اِس حيات نو ميں ُتم
نجات پائو گے ۔ يسوع نے ھميں يه حيات نو دي كيونكه وه ھم سے مُحبت ركھتا
ھے ۔
اعالن كرنے واال :اور ُكچھ اُونتي؟
]بس يھي تمام تھا ۔ ] اِس رويا كا اختتام

اُونتي نے آسٹريليا ميں نئي زندگي كے بارے ميں ايك اور [
] رويا /خواب ديكھا
اعالن كرنے واال :آسٹريليا ميں كھاں ،كونسا شھر؟
اُونتي بظاھر نھيں جانتي كه رويا /خواب ميں اُسے كونسے شھر ميں لے جايا گيا
ميں يسوع كو اتوار كے
روز ملي اور اُس نے
مُجھ پر ُكچھ حيرت انگيز
باتيں ظاھر كيں۔ يسوع
مُجھے آسٹريليا بھي لے
گيا ،جھاں ميں چار
دوستوں جون ،كيني،
مارك اور ميري سے ملي۔
ميں نے بھت سے لوگ
شادمان ،ناچتے گاتے
ديكھے۔ اُنھيں نئي زندگي
ملي تھي۔ ميں بھي ناچ گا
رھي تھي اور اُن كے ساتھ خوش تھي كيونكه يسوع نے آسٹريليا ميں نئي زندگي
دي تھي۔ اُس آسٹريليا كے گرجا گھر ميں ميں نے بھت سے فرشتے گرجا گھر
كے اندر اور باھر ديكھے ۔ وه دائروں ميں اردگرد اُڑ رھے تھے ۔ وه اپنے
نرسنگے پھونك رھے تھے اور يسوع كي تمجيد اور ُ
شكر ُگزاري كررھے تھے
۔ پھر يسوع نے كھا كه وه مُجھے اُس جگه دوباره لے جائے گا اور ھم ايك دن
دوباره مليں گے۔

