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سلاطِین-۲
یاہ اخز کے لئے الیاس کا پیغام

اباخی1 موتکی موآببعدکے ملـککا باغی ہو اسرائیلکر تابعکے
نہ رہا۔

بالاخانےکےمحلشاہیکےسامریہ2 ایککی جنگلامیںدیوار تھا۔لگا
ایک دن یاہ اخز بادشاہ جنگلے کے لـگساتھ گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ
زمین پر گر بہتکر زخمی ہوا۔ اُس قاصدوںنے کو فلستی شہر عقرون بھیج
کر کہا، جا” کر عقرون کے دیوتا بعل زبوب سے پتا کریں کہ میری صحت
بحال ہو گیجائے “نہیں۔کہ ربتب3 کے فرشتے الیاسنے تِشبی کو حکم
اُٹھ،”دیا، سامریہ بادشاہکے قاصدوںکے سے ملنے جا۔ اُن پوچھ،سے آپ’
یافت در لئےکےکرنے عقرون کے زبوببعلدیوتا کیوںپاسکے جا رہے
ہیں؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟ ربچنانچہ4 فرماتا ہے اےکہ
یاہ، اخز جس بستر پر تُو پڑا ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر
جائے “۔‘گا

الیاس جا کر قاصدوں سے ملا۔ اُس5 کا پیغام سن کر قاصد بادشاہ کے
پاس واپس گئے۔ اُس نے پوچھا، آپ” اِتنی جلدی واپس کیوں “آئے؟
اُنہوں6 جوابنے دیا، ایک” آدمی ہم سے ملنے جسآیا آپہمیںنے کے
واپسپاس بھیج آپکر کو یہ خبر پہنچانے کو کہا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو
بارےاپنے یافتمیں در لئےکےکرنے بندوںاپنے عقرونکو کے بعلدیوتا
زبوب پاسکے کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟
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چونکہ تُو نے یہ کیا اِسہے لئے جس بستر پر تُو پڑا اُسہے سے تُو نہیںکبھی
اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

7 یاہ اخز نے قسمکسیہ”پوچھا، کا آدمی آپنےجستھا ملسے کر
آپ کو یہ بات “بتائی؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، اُس” کے لمبے بال تھے، اور
کمر چمڑےمیں کی پیٹی بندھی ہوئی “تھی۔ بادشاہ بول اُٹھا، یہ” تو الیاس
تِشبی “!تھا

آسمان آگسے
9ً اُسفورا افسرایکنے الیاسسمیتفوجیوں50کو دیا۔بھیجپاسکے

جب فوجی الیاس پاسکے پہنچے تو ایکوہ پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔
افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں کہ نیچے اُتر “!آئیں الیاس10
مَیںاگر”دیا،جوابنے مردِ ہوںخدا آسمانتو نازلآگسے ہو اورآپکر
آپ فوجیوں50کے بھسمکو ً“دے۔کر فورا آسمان نازلآگسے ہوئی اور
افسر اُسکو بھسمسمیتلوگوںکے دیا۔کر بادشاہ11 ایکنے اَور افسر کو
الیاس پاسکے بھیج دیا۔ اُس کے ساتھ بھی 50 فوجی تھے۔ اُس پاسکے
پہنچ کر افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں کہ ً فورا اُتر “آئیں۔
الیاس12 نے دوبارہ پکارا، اگر” مَیں مردِ خدا ہوں تو آسمان آگسے نازل
ہو آپکر آپاور فوجیوں50کے کو بھسم کر “دے۔ ً فورا آسمان سے الله
آگکی نازل ہوئی اور افسر کو اُس کے سمیتفوجیوں50 بھسم کر دیا۔

13 پھر بادشاہ تیسرینے ایکبار افسر کو فوجیوں50 کے الیاسساتھ
پاسکے بھیج دیا۔ لیکن یہ افسر الیاس پاسکے اوپر چڑھ آیا اور اُس کے
منے سا ٹیکگھٹنے التماسکر کرنے لگا، اے” مردِ میریخدا، اور اپنے اِن
خادموں50 جانوںکی کی قدر کریں۔ آگدیکھیں،14 آسماننے نازلسے
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ہو کر پہلے دو افسروں کو اُن سمیتآدمیوںکے بھسم کر دیا لیکنہے۔ براہِ
ہمارےکرم ساتھ ایسا نہ میریکریں۔ جان کی قدر “کریں۔

تب15 رب کے فرشتے نے الیاس سے کہا، اِس” سے مت ڈرنا بلـکہ
اِس کے ساتھ اُتر “!جا الیاسچنانچہ اُٹھا اور افسر کے ساتھ اُتر کر بادشاہ
پاسکے گیا۔ 16 اُس نے بادشاہ سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے
قاصدوں عقرونکو کے دیوتا زبوببعل یافتسے در کرنے کے لئے کیوں
بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی نہیںخدا ہے؟ چونکہ تُو نے یہ کیا اِسہے لئے
بسترجس پر تُو پڑا سےاُسہے نہیںکبھیتُو اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

یاہ اخز موتکی
17 ویسا ہی ہوا جیسا رب الیاسنے کی معرفت فرمایا تھا، یاہ اخز مر

گیا۔ اُسچونکہ کا بیٹا نہیں تھا اِس لئے اُس بھائیکا یہورام یہوداہ بادشاہکے
باقی18ہوا۔نشینتختمیںسالدوسرےکےحکومتکییہوسفطبنیورام
جو کچھ یاہ اخز کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

2
الیاس کو آسمان پر اُٹھا لیا جاتا ہے

1 پھر وہ دن آیا ربجب الیاسنے کو آندھی میں آسمان پر اُٹھا لیا۔ اُس
الیاسدن اور الیشع ِجلجال شہر سے روانہ ہو کر سفر کر رہے تھے۔ 2 راستے
میں الیاس الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں، کیونکہ رب نے مجھے
بیت ایل بھیجا “ہے۔ لیکن الیشع نے انکار کیا، رب” اور آپ کی حیات
کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
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چنانچہ دونوں چلتے چلتے بیت ایل پہنچ گئے۔ 3 نبیوں کا جو گروہ وہاں
رہتا تھا وہ شہر نکلسے کر اُن ملنےسے آیا۔ الیشع مخاطبسے ہو اُنہوںکر نے
پوچھا، آپکیا” کو معلوم ہے آپربآجکہ کے آقا آپکو پاسکے سے
اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع جوابنے دیا، مجھےجی،” پتا “!خاموشہے۔
4 الیاسدوبارہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، الیشع،” یہیں ٹھہر جائیں، کیونکہ
رب نے مجھے یریحو بھیجا “ہے۔ الیشع جوابنے دیا، رب” اور آپ کی
حیات کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔

چنانچہ دونوں چلتے چلتے یریحو پہنچ گئے۔ نبیوں5 کا جو گروہ وہاں رہتا
تھا اُس بھینے الیشع پاسکے آ کر اُس سے پوچھا، آپکیا” کو معلوم ہے
آپربآجکہ کے آقا آپکو پاسکے سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع نے
جواب دیا، جی،” مجھے پتا “!خاموشہے۔

الیاس6 تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں، ربکیونکہ
مجھےنے یائے در یردن پاسکے بھیجا “ہے۔ الیشع جوابنے دیا، رب”
آپاور حیاتکی کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔

دونوںچنانچہ آگے بڑھے۔ پچاس7 نبی بھی اُن جبپڑے۔چلساتھکے
الیاس اور الیشع یائے در یردن کنارےکے پر پہنچے دوسرےتو اُن کچھسے
الیاس8گئے۔ہوکھڑےدُور اپنینے اُتارچادر لپیٹاُسےکر لیا اُساور کے
ساتھ پانی پر مارا۔ پانی تقسیم ہوا، اور دونوں زمینخشکآدمی پر چلتے ہوئے
یا در میں سے گزر گئے۔ کنارےدوسرے9 پر پہنچ الیاسکر نے الیشع سے
کہا، آپمیرے” پاسکے سے اُٹھا لئے جانے پہلےسے مجھے بتائیں آپکہ
لئےکے کیا الیشع“کروں؟ روحکیآپمجھے”دیا،جوابنے کا دُگنا حصہ
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میراث میں *“ملے۔ الیاس10 بولا، آپدرخواستجو” نے کی ہے اُسے
پورا کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اُس وقت دیکھ سکیں جبگے مجھے
آپ پاسکے سے اُٹھا لیا جائے گا تو مطلب ہو گا آپکہ کی درخواست
پوری ہو گئی ہے، ورنہ “نہیں۔ آپسدونوں11 میں باتیں کرتے ہوئے چل
رہے تھے ایکاچانککہ آتشیں رتھ نظر آیا جسے گھوڑےآتشیں کھینچ
رہے تھے۔ رتھ دونوںنے الـگکو کر دیا، الیاساور کو آندھی میں آسمان
پر اُٹھا لیا گیا۔ 12 یہ دیکھ کر الیشع چلّا اُٹھا، میرےہائے” باپ، میرے
!باپ اسرائیل کے رتھ اور اُس “!گھوڑےکے

الیاس الیشع کی نظروں اوجھلسے ہوا تو الیشع غمنے مارےکے اپنے
کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ الیاس13 کی چادر زمین پر گر گئی تھی۔ الیشع اُسے
اُٹھا کر یائے در یردن پاسکے واپس چلا۔ 14 چادر کو پانی پر مار کر وہ
بولا، رب” اور الیاس کا خدا کہاں “ہے؟ پانی تقسیم ہوا اور وہ بیچ میں
سے گزر گیا۔

15 یریحو سے آئے نبی تکاب یا در کے کنارےمغربی کھڑےپر تھے۔
اُنہوںجب نے الیشع کو پاساپنے آتے ہوئے دیکھا تو پکار اُٹھے، الیاس”
کی روح الیشع پر ٹھہری ہوئی “!ہے وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے منہ
اُس کے منے جھکسا کر 16 بولے، ہمارے” طاقت50 ور آدمی خدمت
کے لئے حاضر ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم اُنہیں بھیج دیں گے تاکہ وہ آپ
کے آقا تلاشکو کریں۔ ہو سکتا ربہے روحکے نے اُسے اُٹھا کر کسی
پہاڑ یا وادی میں رکھ چھوڑا “ہو۔

الیشع نے منع کرنے کی کوشش کی، نہیں،” اُنہیں مت “بھیجنا۔
* 2:9 روح کا دُگنا میراثحصہ میں :ملے الیشع پہلوٹھے کا مانگحصہ رہا ہے دوسرےجو
وارثوں نسبتکی دُگنا ہوتا ہے۔
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لیکن17 اُنہوں تکیہاںنے اصرار کیا کہ آخرکار مانوہ گیا اور چلو،”کہا،
اُنہیں بھیج “دیں۔ اُنہوں نے 50 آدمیوں کو بھیج دیا جو تین الیاستکدن
کا کھوج لگاتے رہے۔ لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ ہمت18 ہار کر وہ یریحو
واپس آئے جہاں الیشع ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں نے نہیں کہا
تھا کہ نہ “جائیں؟

الیشع معجزےکے
ایک19 دن یریحو کے آدمی الیشع کے پاس آ کر شکایت کرنے ہمارے”لـگے، آقا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اِس شہر میں اچھا گزارہ ہوتا

لیکنہے۔ خرابپانی اورہے، نتیجے بہتمیں دفعہ بچے ماں پیٹکے میں
ہی مر جاتے “ہیں۔

20 الیشع نے حکم دیا، ایک” غیراستعمال شدہ برتن میں نمک ڈال کر
پاسمیرےاُسے لے “آئیں۔ جب برتن اُس پاسکے لایا گیا 21 تو وہ اُسے
لے کر شہر سے نکلا اور چشمے پاسکے گیا۔ وہاں اُس نمکنے کو پانی
میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ کہا، رب” فرماتا ہے کہ مَیں نے اِس پانی کو
بحال کر دیا ابہے۔ سے یہ موتکبھی یا بچوں کے ضائع ہونے باعثکا
نہیں بنے “گا۔

لمحےاُسی22 پانی بحال گیا۔ہو الیشع کہنےکے مطابقکے ٹھیکتکآجیہ
رہا ہے۔

23 یریحو سے الیشع بیت ایل کو واپس چلا گیا۔ جب وہ راستے پر چلتے
ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑکے شہر سے نکل آئے اور اُس کا
مذاق اُڑا کر چلّانے لـگے، اوئے” گنجے، اِدھر !آ اوئے گنجے، اِدھر “!آ
الیشع24 مُڑ گیا اور اُن پر نظر ڈال ربکر نامکے میں اُن لعنتپر تببھیجی۔
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دو ریچھنیاں جنگل سے نکل کر لڑکوں پر ٹوٹ پڑیں اور کُل 42 لڑکوں کو
پھاڑ ڈالا۔

الیاس25 آگے نکلا اور چلتے پہاڑکرملچلتے پاسکے آیا۔ وہاں واپسسے
آ کر سامریہ پہنچ گیا۔

3
اسرائیل کا بادشاہ یورام

1 اخی اب کا بیٹا یورام یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کے ویں18 سال
میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا دورانیہ 12 سال تھا اور
اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ اُس2 کا چال ربچلن کو ناپسند تھا،
اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کی نسبت کچھ بہتر تھا۔ کیونکہ اُس نے بعل دیوتا
کا وہ ستون دُور کر دیا جو اُس باپکے نے بنوایا تھا۔ توبھی3 وہ ُبعام یر بن
نباط کے اُن گناہوں کے ساتھ لپٹا رہا جو کرنے پر ُبعام یر نے اسرائیل کو
اُکسایا تھا۔ وہ کبھی اُن سے دُور نہ ہوا۔

موآب جنگخلافکے
موآب4 کا بادشاہ میسع بھیڑیں رکھتا تھا، اور سالانہ اُسے بھیڑ ایککے

لاکھ بچے ایکاور لاکھ مینڈھے اُن اسرائیلسمیتاُونکی کے بادشاہ کو
خراج کے طور پر ادا کرنے پڑتے تھے۔ لیکن5 جب اخی اب فوت ہوا تو
موآب کا بادشاہ تابع نہ رہا۔

تب6 یورام بادشاہ نے سامریہ نکلسے کر تمام اسرائیلیوں کی بھرتی کی۔
7 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کو اطلاع دی، موآب”
کا بادشاہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اُس سے لڑنے جائیں
“گے؟ یہوسفط جوابنے بھیجا، جی،” مَیں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہم
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تو بھائی میریہیں۔ قوم کو اپنی قوم میرےاور گھوڑوں کو گھوڑےاپنے
سمجھیں۔ کسہم8 راستے سے “جائیں؟ یورام جوابنے دیا، ہم” ادوم
یگستانکے ر سے ہو کر جائیں “گے۔

اسرائیلچنانچہ9 کا بادشاہ یہوداہ بادشاہکے ملساتھکے ہوا۔روانہکر
ملـِک ادوم کا بادشاہ بھی ساتھ تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق اُنہوں نے
یگستان ر کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ سیدھے نہیں بلـکہ متبادل
راستے سے ہو کر گئے اِس لئے دنسات کے سفر بعدکے اُن پاسکے پانی نہ
رہا، نہ اُن کے لئے، نہ جانوروں کے لئے۔

اسرائیل10 کا بادشاہ بولا، ربہائے،” ہمیں اِس لئے یہاں بُلا لایا ہے
کہ ہم تینوں بادشاہوں موآبکو کے حوالے “کرے۔

11 لیکن یہوسفط نے سوال کیا، کیا” یہاں رب کا کوئی نبی نہیں ہے
معرفتکیجس ربہم مرضیکی جان اسرائیل“سکیں؟ کے بادشاہ کے
افسرکسی ایک”دیا،جوابنے تو الیشعہے، سافطبن الیاسجو قریبیکا
شاگرد تھا، وہ اُس ہاتھوںکے پر پانی لنے ڈا خدمتکی انجام دیا کرتا “تھا۔
یہوسفط12 بولا، رب” کا کلام اُس پاسکے “ہے۔ تینوں بادشاہ الیشع
پاسکے گئے۔

لیکن13 الیشع اسرائیلنے کے بادشاہ سے کہا، آپمیرا” کے ساتھ کیا
واسطہ؟ اگر کوئی بات ہو تو اپنے ماں باپ کے نبیوں کے پاس “جائیں۔
اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، نہیں،” ہم اِس لئے یہاں آئے ہیں
کہ رب ہی ہم تینوں کو یہاں بُلا لایا ہے تاکہ ہمیں موآب کے حوالے
“کرے۔ 14 الیشع نے کہا، رب” الافواج کی حیات کی قَسم جس کی
خدمت مَیں کرتا ہوں، اگر یہوداہ کا بادشاہ یہاں موجود نہ ہوتا تو پھر مَیں



سلاطِین-۲ 3:15 ix سلاطِین-۲ 3:23

آپ کا لحاظ نہ کرتا بلـکہ آپ طرفکی دیکھتا بھی نہ۔ لیکن مَیں یہوسفط
کا خیال کرتا ہوں، اِس15 لئے کسی کو بُلائیں جو سرود بجا “سکے۔

کوئی سرود بجانے لگا تو رب کا ہاتھ الیشع پر آ ٹھہرا، 16 اور اُس نے
اعلان رب”کیا، فرماتا ہے وادیاِسکہ میں گڑھوںطرفہر کی کھدائی
کرو۔ 17 گو تم نہ ہَوا اور نہ بارش دیکھو گے توبھی وادی پانی سے بھر
جائے گی۔ پانی اِتنا ہو گا کہ تمہارےتم، یوڑ ر اور باقی تمام جانور پی سکیں
گے۔ لیکن18 ربیہ نزدیککے کچھ نہیں ہے، موآبوہ تمہارےبھیکو
حوالے گا۔دےکر 19 تم تمام قلعہ بند اور مرکزی شہروں پر فتح پاؤ گے۔ تم
ملـک تمامکے درختوںاچھے کاٹکو کر تمام چشموں بندکو کرو اورگے
تمام اچھے کھیتوں کو پتھروں خرابسے کرو “گے۔

اگلی20 ًصبح تقریبا غلہجبوقتاُس کی پیشنذر کی جاتی ملـِکہے
ادوم سیلابسےطرفکی آیا، اور نتیجے وادیمیں تمامکے پانیگڑھے سے
بھر گئے۔

موآب پر فتح
21 اِتنے میں تمام موآبیوں کو پتا چل گیا تھا تینوںکہ بادشاہ ہم لڑنےسے آ

تکبڑوںکرلےسےچھوٹوںہیں۔رہے بھیجو اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے
بُلا کر سرحد طرفکی بھیجا گیا۔ سویرےصبح22 جب موآبی لڑنے کے
لئے تیار ہوئے تو آفتابطلوِع کی سرخ روشنی میں وادی کا پانی خون کی
سرخطرح موآبی23آیا۔نظر یہ”لـگے،چلّانے خونتو !ہے بادشاہوںتینوں
آپسنے میں لڑ دوسرےایککر کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم اُن کو لُوٹ
“!لیں
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جبلیکن24 وہ اسرائیلی لشکرگاہ قریبکے پہنچے تو اسرائیلی اُن ٹوٹپر
پڑے اور اُنہیں مار کر بھگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُن ملـککے میں داخل ہو
موآبکر دی۔شکستکو 25 چلتے اُنہوںچلتے تمامنے شہروں بربادکو کیا۔
جب بھی وہ کسی اچھے کھیت گزرےسے تو ہر سپاہی ایکنے پتھر
اُس پھینکپر دیا۔ یوں تمام کھیت پتھروں سے بھر گئے۔ اسرائیلیوں نے تمام
چشموں بھیکو بند کر دیا اور ہر درختاچھے کاٹکو ڈالا۔

آخر قیرحراستصرفمیں قائم رہا۔ لیکن فلاخن چلانے والے اُس کا
محاصرہ کر اُسکے پر حملہ لـگے۔کرنے موآبجب26 بادشاہکے جاننے
لیا کہ شکستمَیں کھا رہا ہوں تو اُس تلواروںنے آدمیوں700لیسسے
کو اپنے ساتھ لیا اور ادوم بادشاہکے دشمنقریبکے کا محاصرہ توڑ کر نکلنے
لیکنکی،کوششکی بےفائدہ۔ پھر27 اُس پہلوٹھےاپنےنے اُسجسےکو
کے بعد بادشاہ بننا تھا لے کر فصیل پر اپنے دیوتا کے لئے قربان کر کے جلا
اسرائیلیوںتبدیا۔ پر نازلغضببڑا اورہوا، وہ شہر ملـکاپنےکرچھوڑکو
واپس چلے گئے۔

4
الیشع اور بیوہ کا تیل

ایکدنایک1 بیوہ الیشع زندہجبشوہرکاجسآئیپاسکے نبیوںتھا
کے گروہ میں شامل تھا۔ بیوہ چیختی چلّاتی الیشع مخاطبسے ہوئی، آپ”
جانتے ہیں کہ میرا شوہر آپجو خدمتکی کرتا تھا الله خوفکا مانتا تھا۔
جباب فوتوہ ہو گیا ہے تو اُس ایککا ساہوکار آ کر دےدھمکی رہا
ہے کہ قرضاگر ادا نہ کیا گیا تو مَیں تیرے دو بیٹوں کو غلام بنا کر لے
جاؤں “گا۔
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الیشع2 مددکیآپطرحکسمَیں”پوچھا،نے کروں؟ بتائیں، میںگھر
آپ پاسکے کیا “ہے؟ بیوہ جوابنے دیا، کچھ” صرفنہیں، زیتون کے
تیل کا چھوٹا سا “برتن۔ الیشع3 بولا، جائیں،” اپنی تمام پڑوسنوں سے خالی
برتن مانگیں۔ لیکن دھیان رکھیں تھوڑےکہ برتن نہ !ہوں 4 پھر اپنے بیٹوں
ساتھکے میںگھر جا دروازےکر لگائیں۔کنڈیپر تیل کا اپنا برتن لے کر
تمام خالی برتنوں میں تیل ُنڈیلتی ا جائیں۔ ایکجب بھر جائے تو ایکاُسے
طرف رکھ دوسرےکر کو بھرنا شروع “کریں۔

5 بیوہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں گئی اور
دروازے پر کنڈی لگائی۔ بیٹے اُسے خالی برتن دیتے گئے اور ماں اُن میں تیل
ُنڈیلتی ا گئی۔ 6 برتنوں میں تیل لتے ڈ لتے ڈ سب لبالب بھر گئے۔ ماں ایکمجھے”بولی، اَور برتن دے “دو تو ایک لڑکے جوابنے دیا، اَور” کوئی
نہیں “ہے۔ تیلتب کا سلسلہ رُک گیا۔

جب7 بیوہ نے مردِ خدا پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی تو الیشع نے
کہا، اب” جا کر تیل کو بیچ دیں اور قرضے کے پیسے ادا کریں۔ جو
بچ جائے اُسے آپ اور آپ کے بیٹے اپنی یات ضرور پوری کرنے کے لئے
استعمال کر سکتے “ہیں۔

الیشع شونیم میں لڑکے کو زندہ کر دیتا ہے
ایک8 دن الیشع شونیم گیا۔ ایکوہاں امیر عورت رہتی جستھی نے

زبردستی اُسے اپنے گھر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ بعد میں جب کبھی الیشع
توگزرتاسےوہاں وہ لئےکےکھانے ایک9جاتا۔ٹھہرگھرکےعورتاُس
عورتدن نے اپنے شوہر باتسے کی، مَیں” جاننے لیا ہے کہ جو آدمی
ہمارے ہاں آتا رہتا ہے وہ الله مُقّدسکا پیغمبر ہے۔ کیوں10 نہ ہم اُس
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کے لئے چھت پر چھوٹا سا کمرا بنا کر اُس میں چارپائی، میز، کرسی اور شمع
دان رکھیں۔ پھر جب بھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہ اُس میں ٹھہر سکتا
“ہے۔

ایک11 جبدن الیشع آیا تو وہ کمرےاپنے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔
اُس12 نے اپنے جیحازینوکر سے شونیمی”کہا، میزبان کو بُلا جب“لاؤ۔
وہ آ اُسکر منےکے الیشعتو13ہوئیکھڑیسا اُسے”کہا،سےجیحازینے
بتا دینا کہ آپ ہمارےنے لئے بہت تکلیف اُٹھائی ابہے۔ ہم آپ کے
لئے کیا کچھ کریں؟ کیا ہم بادشاہ یا فوج کے کمانڈر باتسے کر آپکے کی
اِسنہیں،”دیا،جوابنےعورت“کریں؟سفارش مَیںنہیں۔ضرورتکی
اپنے ہی لوگوں درمیانکے رہتی “ہوں۔

14 بعد میں الیشع نے جیحازی سے بات کی، ہم” اُس کے لئے کیا
“کریں؟ جیحازی نے جواب دیا، ایک” بات تو ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا
نہیں، اور اُس کا کافیشوہر بوڑھا الیشع15“ہے۔ “بُلاؤ۔واپساُسے”بولا،
واپسعورت آ دروازےکر میں کھڑی ہو گئی۔ الیشع نے اُس سے کہا،
16 اگلے” سال اِسی آپوقت کا اپنا بیٹا آپ کی گود میں ہو “گا۔ شونیمی
عورت اعتراضنے کیا، نہیں” میرےنہیں، آقا۔ مردِ ایسیخدا باتیں کر کے
اپنی خادمہ کو جھوٹی متتسلی “دیں۔

لیکن17 ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے عورتبعد کا پاؤں بھاری ہو گیا، اور
عین ایک سال کے بعد اُس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا
جیسا الیشع نے کہا تھا۔ 18 بچہ پروان چڑھا، ایکاور دن وہ گھر نکلسے
کر کھیت میں اپنے باپ پاسکے گیا جو فصل کی کٹائی کرنے والوں کے
ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک19 لڑکا چیخنے ہائے”لگا، میرا سر، ہائے میرا
“!سر باپ نے کسی ملازم کو بتایا، لڑکے” کو اُٹھا کر ماں پاسکے لے
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“جاؤ۔ 20 نوکر اُسے اُٹھا کر لے گیا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا رہا۔
لیکن دوپہر کو وہ مر گیا۔

21 ماں لڑکے کی لاش کو لے کر چھت پر چڑھ گئی۔ مردِ خدا کے
کمرے میں جا کر اُس نے اُسے اُس کے بستر پر لٹا دیا۔ پھر دروازے کو
بند کر کے وہ باہر نکلی 22 اور اپنے شوہر کو بُلوا کر کہا، ایکذرا” نوکر
ایکاور میرےگدھی پاس بھیج دیں۔ ًمجھے فورا مردِ خدا پاسکے جانا
ہے۔ مَیں جلد واپسہی آ جاؤں “گی۔ 23 شوہر نے حیران ہو کر آج”پوچھا، اُس پاسکے کیوں جانا ہے؟ نہ تو نئے چاند کی عید ہے، سبتنہ کا
بیوی“دن۔ نے کہا، خیریتسب” “ہے۔ گدھی24 پر ین کسزِ کر اُس
نے نوکر کو حکم گدھی”دیا، کو تیز چلا تاکہ پہنچجلدیہم جبجائیں۔
مَیں کہوں تبگی ہی رُکنا ہے، ورنہ “نہیں۔

25 چلتے چلتے وہ کرمل پہاڑ پاسکے پہنچ گئے جہاں مردِ خدا الیشع تھا۔
اُسے دُور سے دیکھ کر الیشع جیحازی سے کہنے لگا، دیکھو،” شونیم کی
عورت آ رہی !ہے بھاگ26 کر اُس پاسکے جاؤ اور پوچھو کہ کیا آپ،
آپ کا شوہر اور ٹھیکبچہ “ہیں؟ جیحازی نے جا کر اُس کا حال پوچھا
تو عورت جوابنے دیا، ٹھیکسبجی،” “ہے۔ لیکن27 جوں ہی وہ
پہاڑ پاسکے پہنچ گئی تو الیشع کے منے سا گر کر اُس کے پاؤں چمٹسے
گئی۔ یہ دیکھ کر جیحازی اُسے ہٹانے کے لئے قریب آیا، لیکن مردِ خدا
بولا، چھوڑ” !دو باتکوئی اِسے بہت دےتکلیف رہی ہے، لیکن رب
نے وجہ مجھ سے چھپائے رکھی ہے۔ اُس نے مجھے اِس بارےکے میں
کچھ نہیں “بتایا۔

28 پھر عورتشونیمی بول اُٹھی، میرے” آقا، کیا مَیں آپنے سے بیٹے کی
کیدرخواست تھی؟ کیا مَیں نہیںنے کہا تھا غلطمجھےکہ اُمید نہ “دلائیں؟
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تب29 الیشع نے نوکر کو حکم دیا، جیحازی،” سفر کے لئے کمربستہ ہو کر
میری لاٹھی کو لے لو بھاگاور کر شونیم پہنچو۔ اگر راستے میں کسی سے
ملو تو اُسے تکسلام نہ کرنا، اور اگر کوئی سلام کہے تو متجواباُسے
وہاںجبدینا۔ پہنچو گے میریتو لاٹھی لڑکے چہرےکے پر رکھ “دینا۔
لیکن30 ماں اعتراضنے کیا، رب” کی اور آپ کی حیات کی قَسم، آپ
کے بغیر مَیں واپسگھر نہیں جاؤں “گی۔

چنانچہ الیشع بھی اُٹھا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیحازی31
بھاگبھاگ کر اُن پہنچپہلےسے گیا لاٹھیاور لڑکےکو رکھپرچہرےکے
دیا۔ لیکن کچھ نہ ہوا۔ نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ حرکتکوئی ہوئی۔ وہ
الیشع واپسپاسکے آیا اور بولا، لڑکا” تکابھی مُردہ ہی “ہے۔

جب32 الیشع پہنچ گیا تو لڑکا تکاب مُردہ حالت میں اُس کے بستر پر
پڑا تھا۔ 33 وہ اکیلا ہی اندر گیا دروازےاور پر کنڈی لگا ربکر سے دعا
کرنے لگا۔ 34 پھر وہ لڑکے لیٹپر گیا، یوں کہ اُس کا منہ بچے کے منہ سے،
اُس کی آنکھیں بچے کی آنکھوں سے اور اُس کے ہاتھ بچے کے ہاتھوں سے
لـگ گئے۔ اور جوں ہی وہ لڑکے پر جھک گیا تو اُس کا جسم گرم ہونے
لگا۔ الیشع35 کھڑا ہوا اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر ایکوہ اَور
مرتبہ لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے ساتنے بار چھینکیں مار کر اپنی
آنکھیں کھول دیں۔

36 الیشع نے جیحازی کو آواز دے کر کہا، شونیمی” عورت کو بُلا
“لاؤ۔ کمرےوہ میں داخل ہوئی تو الیشع بولا، آئیں،” اپنے بیٹے کو اُٹھا کر
لے “جائیں۔ 37 وہ آئی اور الیشع کے منے سا اوندھے جھکمنہ گئی، پھر
اپنے بیٹے کو اُٹھا کمرےکر سے باہر چلی گئی۔
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الیشع یلے زہر سالن کو کھانے قابلکے بنا دیتا ہے
ِجلجالالیشع38 آیا۔لوٹکو اُن تھا۔میںگرفتکیکالملـکمیںدنوں

ایک نبیوںجبدن کا گروہ اُس کے منے سا بیٹھا تھا تو اُس نے اپنے نوکر کو
حکم دیا، دیگبڑی” لے کر نبیوں کے لئے کچھ پکا “لو۔

ایک39 آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو ڈھونڈنے گیا۔ کہیں
بیلایک نظر پرجسآئی سبزیکوئیجیسیکدو لـگی تھی۔ اِن سےکدوؤں
اپنی چادر بھر کر وہ واپس آیا اور اُنہیں کاٹکاٹ دیگکر میں ڈال دیا،
کسیحالانکہ بھیکو معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔

پکسالن40 کر نبیوں میں تقسیم ہوا۔ لیکن اُسے چکھتے ہی وہ چیخنے
لـگے، مردِ” خدا، سالن میں زہر !ہے اِسے کھا کر بندہ مر جائے “گا۔
وہ اُسے بالکل نہ کھا سکے۔ الیشع41 نے حکم دیا، مجھے” کچھ میدہ لا کر
“دیں۔ پھر دیگاُسے میں ڈال کر بولا، اب” اِسے لوگوں کو کھلا “دیں۔
اب کھانا کھانے قابلکے تھا اور اُنہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔

آدمیوں100 کے لئے کھانا
ایک42 اَور موقع پر آدمیکسی بعلنے سلیسہ سے آ کر مردِ خدا کو نئی

فصل َجوکے روٹیاں20کی اور دیا۔دےاناجکچھ الیشع جیحازینے کو
حکم دیا، اِسے” لوگوں کو کھلا “دو۔

حیرانجیحازی43 ہو کر بولا، یہ” ممکنکیسے ہے؟ یہ آدمیوں100تو
کے لئے نہیںکافی لیکن“ہے۔ الیشع اصرارنے اِسے”کیا، لوگوں میں تقسیم
کر دو، ربکیونکہ فرماتا کہہے وہ جی بھر کھائیںکر گے بلـکہ کچھ بھیبچ
جائے “گا۔
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44 اور ایسا ہی ہوا۔ جب نوکر نے آدمیوں میں کھانا تقسیم کیا تو اُنہوں
نے جی بھر کر کھایا، بلـکہ کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ ویسا ہی ہوا جیسا رب
نے فرمایا تھا۔

5
نعمان کی شفا

1 اُس وقت شام کی فوج کا کمانڈر نعمان تھا۔ بادشاہ اُس کی بہت قدر
کرتا تھا، دوسرےاور بھی اُس عزتخاصکی کرتے تھے، ربکیونکہ
شاممعرفتکیاُسنے دشمنوںکے زبردستلیکنتھی۔بخشیفتحپر فوجی
ہونے باوجودکے وہ بیماریِجلدیسنگین مریضکا تھا۔ نعمان2 کے گھر
ایکمیں اسرائیلی لڑکی رہتی تھی۔ کسی وقت جب شام کے فوجیوں نے
اسرائیل پر چھاپہ مارا تھا تو وہ اُسے گرفتار کر کے یہاں لے آئے تھے۔ اب
لڑکی نعمان بیویکی خدمتکی کرتی تھی۔ ایک3 دن اُس نے اپنی مالـکن
باتسے کاش”کی، میرا آقا اُس نبی سے ملنے جاتا میںسامریہجو رہتا ہے۔
وہ اُسے ضرور شفا “دیتا۔

4 یہ سن کر نعمان نے بادشاہ کے پاس جا کر لڑکی کی بات دہرائی۔
5 بادشاہ بولا، ضرور” جائیں اور اُس نبی سے ملیں۔ مَیں آپ کے ہاتھ
اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دوں “گا۔ چنانچہ نعمان روانہ
ہوا۔ اُس ًپاسکے 340تقریبا کلو گرام 68چاندی، کلو گرام سونا 10اور
تھے۔سوٹقیمتی ساتھوہخطجو6 کرلے گیا میںاُس لـکھا آدمیجو”تھا،
آپ خطیہکو پہنچا رہا وہہے میرا نعمانخادم مَیںہے۔ آپاُسےنے کے
پاس بھیجا ہے آپتاکہ اُسے اُس ِجلدیکی بیماری سے شفا “دیں۔



سلاطِین-۲ 5:7 xvii سلاطِین-۲ 5:14

خط7 پڑھ کر یورام نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑے اور
پکارا، اِس” آدمی مریضنے پاسمیرےکو بھیج دیا ہے تاکہ مَیں اُسے
!دوںشفا کیا مَیں الله ہوں کسیکہ جانکو ماروںسے یا اُسے زندہ کروں؟
اب غور کریں اور دیکھیں کہ میرےطرحکسوہ ساتھ جھگڑنے کا موقع
ڈھونڈ رہا “ہے۔

الیشعجب8 کو خبر ملی کہ بادشاہ نے گھبرا کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے
ہیں تو اُس یورامنے پیغامکو کیوںکپڑےاپنےنےآپ”بھیجا، پھاڑ لئے؟
آدمی بھیجپاسمیرےکو دیں تو وہ جان لے گا اسرائیلکہ میں نبی “ہے۔

تب9 نعمان اپنے رتھ پر سوار الیشع کے گھر دروازےکے پر پہنچ گیا۔
الیشع10 خود نہ نکلا بلـکہ کسی کو باہر بھیج اطلاعکر جا”دی، ساتکر
بار یائے یردندر میں نہا لیں۔ آپپھر کوجسمکے ملےشفا گی پاکآپاور
صاف ہو جائیں “گے۔

11 یہ سن کر نعمان کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا، مَیں” نے
سوچا کہ وہ کم از کم باہر آ کر مجھ سے ملے گا۔ ہونا یہ ہئے چا تھا کہ وہ
میرے منے کھڑےسا ہو کر رب اپنے خدا کا نام پکارتا اور اپنا ہاتھ بیمار
جگہ کے اوپر ہلا ہلا مجھےکر شفا دیتا۔ 12 کیا دمشق کے یا در ابانہ اور فرفر
تمام اسرائیلی یاؤں در سے بہتر نہیں ہیں؟ اگر نہانے ضرورتکی ہے تو مَیں
کیوں نہ اُن میں نہا صافپاککر ہو “جاؤں؟

یوں بڑبڑاتے ہوئے وہ بڑے غصے میں چلا گیا۔ 13 لیکن اُس کے
ملازموں نے اُسے سمجھانے کوششکی کی۔ ہمارے” آقا، اگر نبی آپ
سے کسی مشکل کام کا تقاضا کرتا تو کیا آپ وہ کرنے کے لئے تیار نہ
ابہوتے؟ اُسجبکہ یہصرفنے کہا کہہے نہا جائیںہوصافپاککر
آپتو یہکو ضرور ہئے۔کرنا ماننعمانآخرکار14“چا گیا یردناور وادیکی
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میں اُتر گیا۔ یا در پر پہنچ کر اُس ساتنے بار اُس میں ڈُبکی لگائی اور واقعی
اُس کا جسم لڑکے جسمکے صحتجیسا مند صافپاکاور ہو گیا۔

تب15 نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا واپسپاسکے گیا۔
اُس کے منے کھڑےسا ہو کر اُس نے کہا، اب” مَیں جان گیا ہوں کہ
اسرائیل کے خدا کے پوریسوا دنیا میں خدا نہیں ہے۔ ذرا اپنے خادم سے
تحفہ قبول “کریں۔ لیکن16 الیشع نے انکار کیا، رب” حیاتکی کی قَسم
جس خدمتکی مَیں کرتا ہوں، مَیں کچھ نہیں لوں “گا۔ نعمان اصرار کرتا
رہا، توبھی وہ کچھ لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

17 آخرکار نعمان مان گیا۔ اُس نے کہا، ٹھیک” ہے، لیکن مجھے ذرا
ایک کام کرنے اجازتکی دیں۔ مَیں یہاں سے اِتنی مٹی اپنے گھر لے جانا
چاہتا ہوں جتنی دو خچر اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آئندہ مَیں اُس
پر رب کو بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب
سے مَیں کسی اَور معبود کو قربانیاں پیش نہیں کروں گا۔ 18 لیکن رب
ایکمجھے بات کے لئے معاف کرے۔ جب میرا بادشاہ پوجا کرنے کے
لئے رِمّون کے مندر میں جاتا ہے میرےتو بازو کا سہارا لیتا یوںہے۔ مجھے
بھی اُس کے جھکساتھ جانا پڑتا جبہے وہ بُت کے منے سا اوندھے منہ
جھک جاتا میریربہے۔ معافحرکتیہ کر “دے۔

الیشع19 جوابنے دیا، سلامتی” سے “جائیں۔
جیحازی کا لالچ

نعمان روانہ ہوا 20 تو کچھ دیر کے بعد الیشع کا نوکر جیحازی سوچنے میرے”لگا، آقا شامنے نعمانبندےاِسکے پر یادہسےحد ز نرم دلی کا اظہار
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کیا ہے۔ ہئے چا تو تھا کہ وہ اُس تحفےکے قبول کر ربلیتا۔ حیاتکی کی
قَسم، مَیں اُس پیچھےکے دوڑ کر کچھ نہ کچھ اُس سے لوںلے “گا۔

نعمانجیحازیچنانچہ21 پیچھےکے نعمانجببھاگا۔ اُسےنے دیکھا تو
وہ رتھ سے اُتر جیحازیکر سے ملنے گیا اور پوچھا، خیریتسبکیا” “ہے؟
جیحازی22 جوابنے دیا، خیریتسبجی،” میرےہے۔ آقا نے مجھے
آپ کو اطلاع دینے بھیجا ہے کہ ابھی ابھی نبیوں کے گروہ کے دو جوان
افرائیم پہاڑیکے علاقے پاسمیرےسے مہربانیہیں۔آئے کر 34اُنہیںکے
کلو گرام چاندی اور دو قیمتی دےسوٹ “دیں۔ نعمان23 بولا، ضرور،”
بلـکہ 68 کلو چاندیگرام لے “لیں۔ باتاِس پر وہ بضد رہا۔ اُس نے 68
کلو چاندیگرام یوں بور لپیٹمیں لی، چنسوٹدو لئے کچھسباور اپنے
دو نوکروں دےکو دیا تاکہ وہ جیحازیسامان کے آگے آگے لے چلیں۔

اُسوہجب24 پہاڑ الیشعجہاںپہنچےمیںدامنکے رہتا تھا جیحازیتو
نے سامان نوکروں سے لے کر اپنے گھر میں رکھ چھوڑا، پھر دونوں کو
رُخصت کر دیا۔ 25 پھر وہ جا کر الیشع کے منے سا کھڑا ہو گیا۔ الیشع نے
جیحازی،”پوچھا، اُس“ہو؟آئےسےکہاںتم کہیںمَیں”دیا،جوابنے
نہیں گیا “تھا۔

لیکن26 الیشع اعتراضنے کیا، کیا” میری تمہارےروح ساتھ نہیں تھی
نعمانجب رتھاپنے اُترسے کر تم ملنےسے آیا؟ آجکیا زیتونکپڑے،چاندی،
اور انگور باغ،کے یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، نوکر اور حاصلنوکرانیاں کرنے کا
وقت تھا؟ نعماناب27 بیماریِجلدیکی تمہیںتکہمیشہ تمہاریاور اولاد
کو لـگی رہے “گی۔

کمرےجیحازیجب نکلاسے بیماریِجلدیتو لـگاُسے تھی۔چکی وہ
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برف طرحکی سفید ہو گیا تھا۔
6

کلہاڑی کا لوہا پانی کی سطح پر تیرتا ہے
ایک1 دن کچھ نبی الیشع کے پاس آ کر شکایت کرنے لـگے، جس”

تنگ جگہ پر آپہم پاسکے آ ٹھہرےکر ہیں اُس ہمارےمیں لئے رہنا
مشکل ہے۔ 2 کیوں نہ ہم یائے در یردن پر جائیں اور ہر آدمی وہاں سے
شہتیر لے آئے تاکہ ہم ہنے ر کی نئی جگہ بنا “سکیں۔ الیشع بولا، ٹھیک”
ہے، “جائیں۔ کسی3 گزارشنے کی، براہِ” ہمارےکرم ساتھ “چلیں۔
نبی راضی ہو کر 4 اُن کے ساتھ روانہ ہوا۔

یائے در یردن کے پاس پہنچتے ہی وہ درخت کاٹنے لـگے۔ 5 کاٹتے
کاٹتے اچانک کسی کی کلہاڑی کا لوہا پانی میں گر گیا۔ وہ چلّا ہائے”اُٹھا، میرے !آقا یہ میرا نہیں تھا، مَیں نے تو اُسے کسی سے اُدھار لیا
“تھا۔ الیشع6 سوالنے لوہا”کیا، پانیکہاں میں آدمی“گرا؟ اُسےنے جگہ
دکھائی تو نبی نے درختکسی سے کاٹشاخ کر پانی پھینکمیں دی۔
اچانک لوہا پانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگا۔ 7 الیشع بولا، اِسے” پانی سے
نکال “!لو آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوہے کو پکڑ لیا۔

شام کے جنگی منصوبے الیشع باعثکے ناکام ہتے ر ہیں
8 شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھی۔ جب کبھی بادشاہ اپنے

افسروں سے مشورہ کر کے کہتا، ہم” فلاں فلاں جگہ اپنی لشکرگاہ لگا لیں
“گے 9 ًتو فورا مردِ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو آگاہ کرتا، فلاں” جگہ سے
مت گزرنا، کیونکہ شام کے فوجی وہاں گھات میں بیٹھے “ہیں۔ تب10
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اسرائیل کا بادشاہ اپنے لوگوں کو مذکورہ جگہ پر بھیجتا اور وہاں سے
گزرنے محتاطسے رہتا تھا۔ ایسا ایکصرفنہ یا دو دفعہ بلـکہ کئی مرتبہ
ہوا۔

11 آخرکار شام کے بادشاہ بہتنے رنجیدہ ہو کر اپنے افسروں کو بُلایا
اور پوچھا، کیا” کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے کون اسرائیل کے
بادشاہ کا ساتھ دیتا “ہے؟ کسی12 افسر جوابنے دیا، میرے” آقا اور
بادشاہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسرائیلکہ کا نبی الیشع
اسرائیل کے بادشاہ کو وہ باتیں بھی بتا دیتا ہے جو آپ اپنے سونے کے
کمرے میں بیان کرتے “ہیں۔ 13 بادشاہ نے حکم دیا، جائیں،” اُس کا پتا
یں کر تاکہ ہم اپنے فوجیوں بھیجکو کر اُسے پکڑ “لیں۔

بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ الیشع دوتین نامی شہر میں ہے۔ 14 اُس
ًنے فورا ایک بڑی فوج رتھوں اور گھوڑوں سمیت وہاں بھیج دی۔ اُنہوں
راتنے وقتکے پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔ جب15 الیشع کا نوکر صبح
جاگسویرے اُٹھا اور نکلاسےگھر تو کیا دیکھتا کہہے پورا بڑیایکشہر
فوج سے گھرا ہوا میںجسہے رتھ ہیں۔شاملبھیگھوڑےاور اُس نے
الیشع سے کہا، میرےہائے” آقا، ہم کیا “کریں؟ لیکن16 الیشع نے اُسے
تسلی دی، ڈرو” !مت ہمارےجو ساتھ ہیں وہ اُن کی نسبت کہیں یادہ ز
ہیں جو دشمن کے ساتھ “ہیں۔ 17 پھر اُس نے دعا کی، اے” رب، نوکر
آنکھیںکی کھول تاکہ وہ دیکھ الیشعنےرب“سکے۔ کے نوکر آنکھیںکی
کھول دیں تو اُس نے دیکھا کہ پہاڑ پر الیشع کے ارد گرد گھوڑےآتشیں
اور رتھ پھیلے ہوئے ہیں۔

دشمنجب18 الیشع طرفکی ھنے بڑ لگا تو اُس نے دعا رب،اے”کی،
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اِن کو اندھا الیشعنےرب“!دےکر کی سنی اور اُنہیں اندھا دیا۔کر پھر19
الیشع اُن پاسکے گیا اور یہ”کہا، غلطآپنہیں۔صحیحراستہ شہر پاسکے
پہنچ گئے میرےہیں۔ پیچھے ہو لیں تو مَیں آپ کو اُس آدمی پاسکے پہنچا
دوں گا آپجسے ڈھونڈ رہے “ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

جب20 وہ شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا کی، اے” رب،
فوجیوں کی آنکھیں دےکھول تاکہ وہ دیکھ “سکیں۔ تب رب نے اُن
کی آنکھیں کھول دیں، اور اُنہیں معلوم ہوا کہ ہم سامریہ پھنسمیں ہیں۔گئے

اسرائیلجب21 کے بادشاہ نے اپنے دشمنوں کو دیکھا تو اُس الیشعنے
سے پوچھا، میرے” باپ، کیا مَیں اُنہیں مار دوں؟ کیا مَیں اُنہیں مار “دوں؟
لیکن22 الیشع نے منع کیا، متایسا” کریں۔ آپکیا اپنے جنگی قیدیوں کو
مار دیتے ہیں؟ نہیں، اُنہیں کھانا کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر اُن مالـککے
واپسپاسکے بھیج “دیں۔

23 چنانچہ بادشاہ نے اُن کے لئے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور کھانے
پینے فارغسے ہونے پر اُنہیں اُن مالـککے بھیجواپسپاسکے دیا۔ اِس کے
بعد اسرائیل پر شام طرفکی لُوٹسے مار کے چھاپے بند ہو گئے۔

سامریہ کا محاصرہ
24 کچھ دیر کے بعد شام کا بادشاہ بن ہدد اپنی پوری فوج جمع کر کے

اسرائیل پر چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کیا۔ نتیجے25 میں شہر میں شدید
کال پڑا۔ آخر میں گدھے کا سر چاندی کے 80 ِسکوں میں اور کبوتر کی
مٹھی بیٹبھر چاندی کے ِسکوں5 میں ملتی تھی۔
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ایک26 دن اسرائیل کا بادشاہ یورام شہر کی فصیل پر سیر کر رہا تھا تو
ایک عورت نے اُس سے التماس کی، میرےاے” آقا اور بادشاہ، میری
مدد “کیجئے۔ 27 بادشاہ جوابنے دیا، اگر” آپرب کی مدد نہیں کرتا
تو آپطرحکسمَیں کی مدد کروں؟ نہ مَیں ہنے گا کی جگہ جا آپکر کو
دےاناج سکتا ہوں، نہ انگور رسکا لنے نکا کی جگہ جا آپکر رسکو
پہنچا سکتا ہوں۔ 28 پھر بھی مجھے بتائیں، مسئلہ کیا عورت“ہے؟ اِس”بولی،
عورت مجھنے سے کہا تھا، آئیں،’ آپآج اپنے بیٹے قربانکو کریں تاکہ ہم
اُسے کھا لیں، تو پھر میرےہمکل بیٹے کو لیںکھا ‘گے۔ ہمچنانچہ29 نے
میرے بیٹے کو پکا کر لیا۔کھا اگلے مَیںدن اُسنے کہا،سے اب’ اپنے بیٹے
دیںدےکو تاکہ اُسے بھی لیکن‘لیں۔کھا اُس اُسےنے “رکھا۔چھپائے

30 یہ سن کر بادشاہ رنجشنے مارےکے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔
چونکہ وہ ابھی تک فصیل پر کھڑا تھا اِس لئے سب لوگوں کو نظر آیا کہ
کپڑوں کے نیچے ٹاٹوہ پہنے ہوئے تھا۔ اُس31 نے پکارا، الله” سختمجھے
دےسزا اگر مَیں الیشع بن سافط کا آج ہی سر قلم نہ “!کروں

32 اُس ایکنے آدمی کو الیشع پاسکے بھیجا اور خود بھی اُس کے
پڑا۔چلپیچھے الیشع وقتاُس میںگھر تھا، اور شہر بزرگکے اُس پاسکے
بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا قاصد ابھی راستے میں تھا کہ الیشع بزرگوں سے کہنے
دھیاناب”لگا، قاتلاِسکریں، بادشاہ کوکسینے سرمیرا قلم کرنے کے
لئے بھیج دیا اُسےہے۔ اندر آنے دیںنہ دروازےبلـکہ لگائیں۔کنڈیپر اُس
کے پیچھے پیچھے اُس مالـککے کے قدموں آہٹکی بھی دےسنائی “ہے۔رہی

33 الیشع ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ قاصد پہنچ گیا اور اُس کے پیچھے
بادشاہ بھی۔ بادشاہ میںمصیبتاِسہمیںنےہیرب”بولا، پھنسا ہے۔دیا
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مَیں مزید اُس کی مدد کے انتظار میں کیوں “رہوں؟
7

الیشعتب1 رب”بولا، فرمانکا فرماتارب!سنیں وقتاِسیکلکہہے
شہر دروازےکے پر ساڑھے 5 کلو گرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام َجو
چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے “گا۔ افسرجس2 کے بازو کا سہارا
بادشاہ لیتا تھا وہ مردِ خدا باتکی سن کر بول اُٹھا، یہ” ناممکن ہے، خواہ
آسمانرب دریچےکے کیوں نہ کھول “دے۔ الیشع جوابنے دیا، آپ”
اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں لیکنگے، خود اُس میں سے کچھ نہ
کھائیں “گے۔

شام کے فوجی فرار ہو جاتے ہیں
3 شہر سے دروازےباہر قریبکے کوڑھ کے مریضچار بیٹھے تھے۔

اب یہ بیٹھیہاںہم”لـگے،کہنےسےدوسرےایکآدمی موتکر انتظارکا
توجائیںمیںاُساگرہے۔کالمیںشہر4کریں؟کیوں گے،جائیںمربھوکے
لیکن یہاں ہنے ر بھیسے فرقکوئی نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ ہم شام کی لشکرگاہ
میں جا کر آپاپنے کو اُن کے حوالے کریں۔ اگر وہ ہمیں زندہ ہنے ر دیں تو
اچھا رہے گا، اور اگر وہ ہمیں قتل بھی کر دیں تو فرقکوئی پڑےنہیں گا۔
یہاں رہ کر بھی ہمیں مرنا ہی “ہے۔

5 شام کے دُھندلـکے میں وہ روانہ ہوئے۔ لیکن جب لشکرگاہ کے
کنارے تک پہنچے تو ایک بھی آدمی نظر نہ آیا۔ 6 کیونکہ رب نے شام
فوجیوںکے کو رتھوں، گھوڑوں ایکاور بڑی فوج کا شور سنا دیا تھا۔ وہ
دوسرےایک سے کہنے لـگے، اسرائیل” کے بادشاہ نے ِحتّی اور مصری
بادشاہوں اُجرتکو پر بُلایا تاکہ وہ ہم پر حملہ “!کریں 7 ڈر مارےکے وہ
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شام دُھندلـکےکے میں فرار ہو گئے تھے۔ اُن کے خیمے، گھوڑے، گدھے
بلـکہ پوری لشکرگاہ پیچھے رہ گئی تھی جبکہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے
بھاگ گئے تھے۔

جب8 کوڑھی لشکرگاہ میں داخل ہوئے تو اُنہوں ایکنے خیمے میں
جا کر جی بھر کر کھانا کھایا اور َمے پی۔ پھر اُنہوں نے سونا، چاندی اور
کپڑے اُٹھا کر کہیں چھپا دیئے۔ وہ واپس آ کر کسی اَور خیمے میں گئے
اور اُس کا سامان جمع کر کے اُسے بھی چھپا دیا۔ لیکن9 پھر وہ آپس میں
کہنے لـگے، جو” کچھ ہم کر رہے ٹھیکہیں نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے،
اور ہم یہ خوش خبری تکدوسروں نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم تکصبح
انتظار یں کر تو قصوروار ٹھہریں گے۔ آئیں، ًہم واپسفورا جا کر بادشاہ کے
گھرانے کو اطلاع “دیں۔

چنانچہ10 وہ شہر دروازےکے پاسکے گئے پہرےاور داروں کو آواز
دے کر اُنہیں سب کچھ سنایا، ہم” شام کی لشکرگاہ میں گئے تو وہاں نہ
دکھائیکوئی دیا، کیکسینہ آواز سنائی اورگھوڑےدی۔ گدھے بندھے
ہوئے تھے اور ترتیبخیمے کھڑےسے تھے، لیکن ایکآدمی بھی موجود
نہیں “!تھا

11 دروازے کے پہرے داروں نے آواز دے کر دوسروں کو خبر
پہنچائی تو شہر کے اندر بادشاہ کے گھرانے کو اطلاع دی گئی۔ 12 گو
رات کا وقت تھا توبھی بادشاہ نے اُٹھ کر اپنے افسروں کو بُلایا اور مَیں”کہا، آپ کو بتاتا ہوں کہ شام کے فوجی کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو خوب
جانتے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے ابہیں۔ وہ اپنی لشکرگاہ کو چھوڑ کر
کھلے میدان چھپمیں گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی خالی
لشکرگاہ کو دیکھ کر شہر سے ضرور نکلیں گے اور پھر ہم اُنہیں زندہ پکڑ کر
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شہر میں داخل ہو جائیں “گے۔
ایکلیکن13 افسر نے مشورہ دیا، بہتر” ہے کہ ہم ایکچند آدمیوں

کو پانچ بچے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ لشکرگاہ میں بھیجیں۔ اگر پکڑےوہ
جائیں تو باتکوئی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں تو پھر بھی ہمارےاُنہیں
ساتھ مرنا ہی “ہے۔

14 چنانچہ دو رتھوں کو سمیتگھوڑوں تیار کیا گیا، اور بادشاہ اُنہیںنے
شام کی لشکرگاہ میں بھیج دیا۔ رتھ بانوں کو اُس نے حکم دیا، جائیں” اور
پتا کریں کہ کیا ہوا “ہے۔ 15 وہ روانہ ہوئے اور شام کے فوجیوں کے
پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ راستے میں کپڑےطرفہر اور سامان بکھرا پڑا تھا،
کیونکہ فوجیوں نے بھاگتے سببھاگتے پھینککچھ کر راستے میں چھوڑ دیا
تھا۔ اسرائیلی رتھ سوار یائے در یردن تک پہنچے اور پھر بادشاہ کے پاس
واپس آ کچھسبکر کہہ سنایا۔

تب16 سامریہ باشندےکے شہر نکلسے آئے اور شام کی لشکرگاہ میں
جا کر سب کچھ لُوٹ لیا۔ یوں وہ کچھ پورا ہوا جو رب نے فرمایا تھا کہ
5ساڑھے کلو بہترینگرام میدہ 11اور کلو گرام چاندیَجو ِسکےایککے
کے لئے بِکے گا۔

جس17 افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا اُسے اُس دروازےنے
کی نگرانی کرنے کے لئے بھیج دیا تھا۔ لوگجبلیکن باہر نکلے تو افسر اُن
کی زد میں آ کر اُن کے پیروں تلے کچلا گیا۔ یوں ویسا ہی ہوا جیسا مردِ خدا
وقتاُسنے کہا بادشاہجبتھا اُس کے گھر آیا تھا۔ 18 الیشعکیونکہ نے
بادشاہ کو بتایا وقتاِسیکل”تھا، شہر دروازےکے پر 5ساڑھے کلو گرام
بہترین میدہ 11اور کلو گرام چاندیَجو ایککے ِسکے کے لئے بِکے “گا۔
افسر19 اعتراضنے کیا تھا، یہ” ناممکن ہے، ربخواہ آسمان کے دریچے
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کیوں نہ کھول “دے۔ اور مردِ خدا جوابنے دیا تھا، آپ” اپنی آنکھوں
سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے کچھ نہیں کھائیں
“گے۔

اب20 یہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ بےقابو لوگوں نے اُسے شہر
دروازےکے پر پاؤں تلے کچل دیا، اور وہ مر گیا۔

8
یورام بادشاہ عورتشونیمی کی واپسزمین کر دیتا ہے

ایک1 دن الیشع نے اُس عورت جسکو کا بیٹا اُس نے زندہ کیا تھا
مشورہ خانداناپنے”دیا، عارضیکرلےکو طور پر ملـکبیروِن چلی جائیں،
ربکیونکہ نے حکم دیا ہے ملـککہ میں سات تکسال کال ہو “گا۔
2 شونیم عورتکی نے مردِ خدا باتکی مان لی۔ اپنے خاندان کو لے کر
وہ چلی گئی سالساتاور ملـکفلستی میں رہی۔ سالسات3 گزر گئے تو
وہ ملـکاُس واپسسے آئی۔ لیکن کسی اَور نے اُس کے گھر اور زمین پر
قبضہ کر رکھا تھا، اِس لئے وہ مدد کے لئے بادشاہ پاسکے گئی۔

عین4 اُس وقت جب وہ دربار میں پہنچی تو بادشاہ مردِ خدا الیشع کے
نوکر جیحازی سے گفتگو کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اُس سے درخواست کی
تھی، مجھے” وہ تمام بڑے کام سنا دو جو الیشع نے کئے “ہیں۔ 5 اور اب
جیحازیجب سنا رہا تھا کہ الیشع نے مُردہ لڑکے طرحکسکو زندہ کر
دیا تو اُس کی ماں اندر آ کر بادشاہ التماسسے کرنے لـگی، گھر” اور زمین
واپس ملنے میریمیں مدد “کیجئے۔ اُسے دیکھ جیحازیکر نے بادشاہ سے
کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، یہ عورتوہی اورہے یہ اُس کا وہی بیٹا ہے
جسے الیشع نے زندہ کر دیا “تھا۔ 6 بادشاہ عورتنے سے سوال کیا، کیا”
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عورت“ہے؟صحیحیہ میںتصدیقنے اُسے اُستبسنایا۔کچھسبدوبارہ
عورتنے کا افسردرباریکسیمعاملہ سپردکے کر کے حکم دھیان”دیا،
دیں کہ اِسے پوری ملـکیت واپس مل !جائے اور جتنے پیسے قبضہ کرنے
غیرموجودگیکیعورتوالا میں زمین فصلوںکی سے کما سکا عورتبھیوہ
دےکو دیئے “جائیں۔

بن ہدد موتکی پیشکی گوئی
ایک7 دن الیشع دمشق آیا۔ اُس وقت شام کا بادشاہ بن ہدد بیمار تھا۔

جب اُسے اطلاع ملی کہ مردِ خدا آیا ہے 8 تو اُس نے اپنے افسر حزائیل
کو حکم دیا، مردِ” خدا کے لئے تحفہ لے کر اُسے ملنے جائیں۔ ربوہ سے
یافت کرےدر کہ کیا مَیں بیماری سے شفا پاؤں گا یا “نہیں؟

اونٹوں40حزائیل9 پر بہترینکیدمشق پیداوار لاد الیشعکر سے ملنے گیا۔
اُس پاسکے پہنچ کر وہ اُس کے منے سا کھڑا ہوا اور کہا، آپ” کے بیٹے
شام کے بادشاہ بن ہدد آپمجھےنے پاسکے بھیجا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا
ہے کہ کیا مَیں اپنی بیماری سے شفا پاؤں گا یا “نہیں؟

10 الیشع جوابنے دیا، جائیں” اور اُسے اطلاع دیں، آپ’ ضرور شفا
پائیں ربلیکن‘گے۔ مجھنے پر ظاہر کیا ہے کہ میںحقیقتوہ مر جائے
“گا۔ خاموشالیشع11 ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ بڑیکر تکدیر اُسے گھورتا
رہا، پھر رونے لگا۔ حزائیل12 نے پوچھا، میرے” آپآقا، کیوں رو رہے
“ہیں؟ الیشع جوابنے دیا، مجھے” معلوم ہے آپکہ اسرائیلیوں کو کتنا
نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اُن کی قلعہ بند آبادیوں کو آگ لگا کر اُن کے
جوانوں کو تلوار قتلسے کر دیں گے، اُن کے بچوںچھوٹے کو زمین پر پٹخ
دیں اورگے اُن کی عورتوںحاملہ پیٹکے ڈالیںچیر “گے۔ حزائیل13 بولا،
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مجھ” جیسے ُکتے کی حیثیتکیا ہے کہ اِتنا بڑا کام “کروں؟ الیشع نے کہا،
رب” مجھےنے دکھا دیا ہے آپکہ شام کے بادشاہ بن جائیں “گے۔

اِس14 چلاحزائیلبعدکے گیا اور مالـکاپنے آیا۔واپسپاسکے بادشاہ
نے الیشع”پوچھا، آپنے کو کیا حزائیل“بتایا؟ جوابنے اُس”دیا، نے
یقینمجھے دلایا آپکہ پائیںشفا “گے۔ لیکن15 اگلے حزائیلدن کمبلنے
میںپانیکرلے بھگو دیا اور اُسے بادشاہ منہکے دیا۔رکھپر بادشاہ سانسکا
رُک گیا اور وہ مر گیا۔ پھر تختحزائیل نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
یہورام16 بن یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ یورام حکومتکی پانچویںکے

سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ شروع میں وہ اپنے باپ کے ساتھ حکومت
کرتا تھا۔ 17 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ
کر 8 تکسال حکومت کرتا رہا۔ 18 اُس کی شادی اسرائیل کے بادشاہ
اباخی کی بیٹی ہوئیسے تھی، اور اسرائیلوہ بادشاہوںکے خاصاور کر
اباخی خاندانکے بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس ربچلنچالکا کو
ناپسند تھا۔ توبھی19 وہ اپنے خادم داؤد کی خاطر یہوداہ کو تباہ نہیں کرنا
چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا
چراغ تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

20 یہورام کی حکومت کے دوران ادومیوں نے بغاوت کی اور یہوداہ
کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ تب21 یہورام اپنے تمام
رتھوں کو لے کر صعیر کے قریب آیا۔ جنگجب چھڑ گئی تو ادومیوں
نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر افسروں کو گھیر لیا۔ رات کو بادشاہ
گھیرنے والوں کی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اُس کے
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فوجی اُسے چھوڑ کر اپنے اپنے گھر بھاگ گئے۔ 22 اِس وجہ سے ملـِک
ادوم تکآج دوبارہ یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ اُسی وقت لِبناہ
شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔

باقی23 جو کچھ یہورام حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ یہوادہ کی بیانمیںکتابکی‘تاریخ کیا گیا ہے۔ یہورامجب24
مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے میںحصے جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یاہ اخز تخت
نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز
25 یاہ اخز بن یہورام اسرائیل کے بادشاہ یورام بن اخی اب کی حکومت

کے ویں12 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 26 وہ 22 سال کی عمر میں
نشینتخت ہوا اور یروشلم میں رہ بادشاہسالایککر اُسرہا۔ ماںکی عتلیاہ
اسرائیل کے بادشاہ عُمری کی پوتی تھی۔ 27 یاہ اخز بھی اباخی خاندانکے
بُرےکے نمونے پر چل پڑا۔ اخی اب کے گھرانے کی طرح اُس کا چال
ربچلن کو ناپسند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کا رشتہ اباخی کے خاندان
کے ساتھ بندھ گیا تھا۔

ایک28 دن یاہ اخز بادشاہ یورام بن اخی اب کے ساتھ مل کر رامات
ِجلعاد گیا تاکہ شام کے بادشاہ حزائیل سے جنگجبلڑے۔ چھڑ گئی تو
یورام شام فوجیوںکے ہاتھوںکے زخمی ہوا 29 اور جنگمیداِن کو چھوڑ
واپسیزرعیلکر آیا وہاںوہجبجائیں۔بھرزخمتاکہ ٹھہرا ہوا تھا تو یہوداہ
کا بادشاہ یاہ اخز بن یہورام اُس کا حال پوچھنے کے لئے یزرعیل آیا۔
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9
الیشع یاہو کو مسح کرتا ہے

ایک1 دن الیشع نبی نے نبیوں کے گروہ میں ایکسے کو بُلا کر سفر”کہا، کے لئے کمربستہ ہو راماتکر ِجلعاد کے لئے روانہ ہو جائیں۔ زیتون
کے تیل کی یہ ُکپّی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہاں2 پہنچ کر یاہو بن یہوسفط
نِمسیبن تلاشکو اُسجبکریں۔ ملاقاتسے ہو تو اُسے اُس ساتھیوںکے
الـگسے کر میںکمرےاندرونیکسیکے جائیں۔لے وہاں3 ُکپّی لے کر
یاہو کے سر پر تیل ُنڈیل ا دیں اور کہیں، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں تجھے تیل
سے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیتا ‘ہوں۔ اِس کے بعد دیر نہ کریں
ًبلـکہ دروازےفورا کھولکو بھاگکر “!جائیں

4 چنانچہ جوان راماتنبی ِجلعاد کے لئے روانہ ہوا۔ وہاںجب5 پہنچا
تو ملافسرفوجی بیٹھےکر تھے۔ہوئے وہ اُن قریبکے گیا اور میرے”بولا،
پاس کمانڈر کے لئے پیغام “ہے۔ یاہو سوالنے میںہم”کیا، کےکسسے
لئے؟ “ نبی جوابنے دیا، آپ” ہی کے لئے۔ “

6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے یاہو کے
سر پر تیل ُنڈیل ا کر کہا، رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ نے تجھے
مسح کر کے اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 7 تجھے اپنے مالـک اخی اب
پورےکے خاندان ہلاککو کرنا ہے۔ یوں مَیں اُن نبیوں کا انتقام لوں گا
جو میری خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں، مَیں رب کے اُن
تمام خادموں کا بدلہ لوں گا ایزبلجنہیں قتلنے کیا ہے۔ اباخی8 کا پورا
گھرانا تباہ ہو جائے گا۔ مَیں اُس کے خاندان کے ہر مرد ہلاککو کر
دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ 9 میرا اباخی کے خاندان کے ساتھ وہی
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سلوک ہو گا مَیںجو ُبعامنے یر نباطبن اور بعشا بن اخیاہ خاندانوںکے کے
ایزبلتکجہاں10کیا۔ساتھ تعلقکا اُسےہے نہیںدفنایا جائے بلـکہگا ُکتے
اُسے یزرعیل کی زمین پر جائیںکھا “۔‘گے یہ کہہ کر نبی کھولدروازہ کر
بھاگ گیا۔

جب11 یاہو نکل کر اپنے ساتھی افسروں واپسپاسکے آیا تو اُنہوں نے
پوچھا، کیا” سب خیریت ہے؟ یہ دیوانہ آپ سے کیا چاہتا “تھا؟ یاہو آپخیر،”بولا، تو اِس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں طرحکسکہ کی گپیں
ہانکتے “ہیں۔ لیکن12 اُس کے ساتھی اِس جواب سے مطمئن نہ !جھوٹ”ہوئے، باتصحیح “بتائیں۔ پھر یاہو اُنہیںنے کھل باتکر بتائی، آدمی”
نے کہا، رب’ فرماتا ہے مَیںکہ مسحتجھےنے کر اسرائیلکے کا بادشاہ
بنا دیا “۔‘ہے

یہ13 سن افسروںکر جلدیجلدینے اپنی چادروں کو اُتار کر اُس کے
منے سا سیڑھیوں پر بچھا دیا۔ پھر وہ نرسنگا بجا بجا کر نعرہ لگانے لـگے، یاہو”
بادشاہ زندہ “!باد

یورام اور یاہ اخز کا انجام
14 یاہو بن یہوسفط بن نِمسی ً فورا یورام بادشاہ کو تخت سے اُتارنے کے

منصوبے ھنے باند لگا۔ یورام اُس وقت پوری اسرائیلی فوج سمیت رامات
ِجلعاد دمشققریبکے بادشاہکے حزائیل سے لڑ رہا تھا۔ لیکن شہر دفاعکا
کرتے کرتے 15 بادشاہ شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور
جنگمیداِن کو چھوڑ کر یزرعیل واپس آیا تھا تاکہ زخم بھر جائیں۔ اب
یاہو نے اپنے ساتھی افسروں سے کہا، اگر” آپ میرےواقعی ساتھ ہیں تو
کسی کو بھی شہر سے نکلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ ہے کہ کوئی یزرعیل جا
کر بادشاہ کو “دے۔دےاطلاع 16 پھر وہ رتھ پر سوار ہو یزرعیلکر چلا
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گیا جہاں یورام آرام کر رہا تھا۔ وقتاُس یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بھی یورام
سے ملنے کے لئے یزرعیل آیا ہوا تھا۔

یزرعیلجب17 بُرجکے پہرےکھڑےپر دار نے یاہو غولکے کو شہر
طرفکی آتے ہوئے دیکھا تو اُس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ یورام نے
حکم دیا، ایک” گھڑسوار کو اُن بھیجطرفکی کر اُن سے معلوم کریں کہ
خیریتسب ہے یا “نہیں۔ گھڑسوار18 شہر سے نکلا اور یاہو پاسکے آ کر
کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ کیا خیریتسب “ہے؟ یاہو جوابنے اِس”دیا، آپسے کا کیا واسطہ؟ میرےآئیں، پیچھے ہو بُرج“لیں۔ پر پہرےکے
دار نے بادشاہ اطلاعکو قاصد”دی، پہنچتکاُن گیا لیکنہے، واپسوہ
نہیں آ “رہا۔

بادشاہتب19 ایکنے اَور بھیجکوگھڑسوار دیا۔ یاہو پہنچپاسکے کر
اُس بھینے کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ خیریتسبکیا “ہے؟ یاہو نے
جواب دیا، اِس” آپسے کا کیا میرےواسطہ؟ پیچھے ہو “لیں۔ بُرج20 پر
پہرےکے دار نے یہ دیکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی، ہمارا” قاصد تکاُن
پہنچ گیا ہے، لیکن یہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کا راہنما
یاہو بن نِمسی ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے طرحکی چلا رہا “ہے۔

21 یورام نے حکم دیا، میرے” رتھ کو تیار “!کرو پھر وہ اور یہوداہ کا
بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو کر یاہو سے ملنے کے لئے شہر سے نکلے۔
اُن کی ملاقات اُس باغ کے پاس ہوئی جو نبوت یزرعیلی سے چھین لیا گیا
تھا۔ 22 یاہو کو پہچان کر یورام نے پوچھا، یاہو،” کیا خیریتسب “ہے؟
یاہو بولا، خیریت” کیسے ہو سکتی تیریجبہے ماں ایزبل کی بُت پرستی
اور جادوگری طرفہر پھیلی ہوئی “ہے؟ 23 یورام بادشاہ چلّا اُٹھا، اے”
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یاہ، اخز “!غداری اور مُڑ کر بھاگنے لگا۔
24 یاہو نے ً فورا اپنی کمان کھینچ کر تیر چلایا جو سیدھا یورام کے

کندھوں درمیانکے یوں لگا کہ دل میں سے گزر گیا۔ ایکبادشاہ دم اپنے
رتھ میں گر پڑا۔ 25 یاہو نے اپنے ساتھ والے افسر بِدقر سے کہا، اِس” کی
لاش اُٹھا کر اُس باغ پھینکمیں دیں نبوتجو یزرعیلی چھینسے لیا گیا تھا۔
کیونکہ وہ دن یاد کریں جب ہم دونوں اپنے رتھوں کو اِس باپکے اخی
اب پیچھےکے چلا تھےرہے رباور اباخینے بارےکے اعلانمیں کیا،
26 یقین’ جان نبوتکلکہ اور اُس بیٹوںکے قتلکا مجھ سے چھپا نہ رہا۔
اِس کا معاوضہ مَیں نبوتتجھے اِسیکی زمین پر دوں ‘گا۔ ابچنانچہ یورام
کو اُٹھا کر اُس زمین پھینکپر دیں ربتاکہ باتکی پوری ہو “جائے۔

جب27 یہوداہ کے بادشاہ یاہ اخز نے یہ دیکھا تو بیتوہ گان کا راستہ
لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس تعاقبکا کرتے ہوئے چلّایا، اُسے” بھی مار
“!دو اِبلیعام قریبکے جہاں راستہ جور طرفکی چڑھتا ہے یاہ اخز اپنے
رتھ میں چلتے ہوا۔زخمیچلتے وہ بچ تو لیکننکلا پہنچمجِّدو مرکر گیا۔ اُس28
کے ملازم لاش کو رتھ پر رکھ کر یروشلم لائے۔ وہاں اُسے یروشلم کے
اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔
29 یاہ اخز یورام بن اباخی حکومتکی کے ویں11 سال میں یہوداہ کا
بادشاہ بن گیا تھا۔

ایزبل کا انجام
اِس30 بعدکے یزرعیلیاہو ایزبلجبگیا۔چلا اطلاعکو ملی تو اُس نے

اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگا کر اپنے بالوں صورتیخوبکو سے سنوارا اور پھر
کھڑکی سے باہر جھانکنے لـگی۔ جب31 یاہو محل گیٹکے میں داخل ہوا
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تو ایزبل چلّائی، نےجسزِمریاے” مالـکاپنے قتلکو کر دیا ہے، کیا
خیریتسب “ہے؟ 32 یاہو نے اوپر دیکھ کر آواز میرےکون”دی، ساتھ
ہے، “کون؟ دو یا تین خواجہ سراؤں نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر اُس پر
نظر ڈالی 33 تو یاہو نے اُنہیں حکم دیا، اُسے” پھینکنیچے “!دو

تب اُنہوں نے ملـکہ کو پھینکنیچے دیا۔ وہ اِتنے زور سے زمین پر گری
کہ خون کے چھینٹے دیوار اور گھوڑوں پر پڑ گئے۔ یاہو اور اُس کے لوگوں
نے اپنے رتھوں اُسکو کے اوپر سے دیا۔گزرنے 34 پھر یاہو داخلمیںمحل
ہوا اور کھایا اور پیا۔ اِس کے بعد اُس نے حکم دیا، کوئی” جائے اور اُس
عورتلعنتی دفنکو کرے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی “تھی۔

35 لیکن جب ملازم اُسے دفن کرنے کے لئے باہر نکلے تو دیکھا کہ
صرف اُس کی کھوپڑی، ہاتھ اور پاؤں باقی رہ گئے ہیں۔ 36 یاہو پاسکے
واپس جا اُنہوںکر نے اُسے آگاہ تبکیا۔ اُس نے کہا، کچھسباب” پورا
ہوا ہے ربجو نے اپنے الیاسخادم تِشبی معرفتکی فرمایا تھا، یزرعیل’
کی زمین پر ُکتے ایزبل لاشکی جائیںکھا گے۔ اُس37 یزرعیللاشکی کی
زمین پر گوبر کی طرح پڑی رہے گی تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ
وہ کہاں “۔‘ہے

10
یاہو اباخی کی اولاد ہلاککو کرتا ہے

1 سامریہ میں اخی اب کے 70 بیٹے تھے۔ اب یاہو نے خط لـکھ کر
سامریہ بھیج یزرعیلدیئے۔ کے افسروں، شہر بزرگوںکے اور اباخی کے
بیٹوں سرپرستوںکے اورگئے،ملخطیہکو اُن کیذیلمیں لـکھیخبر تھی،

آپ”2 مالـککے کے آپبیٹے پاسکے آپہیں۔ قلعہ بند شہر میں ہتے ر
ہیں، آپاور پاسکے ہتھیار، رتھ بھیگھوڑےاور ہیں۔ اِس لئے آپمَیں
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کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ خط ھتے پڑ ہی 3 مالـکاپنے سبکے اچھےسے
اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے اُس باپکے تختکے پر بٹھا دیں۔ پھر اپنے
مالـک خاندانکے کے لئے “!لڑیں

لیکن4 سہمبےحدبزرگکےسامریہ میںآپساورگئے اگر”لـگے،کہنے
دو بادشاہ اُس کا مقابلہ نہ سکےکر تو ہم کیا کر سکتے “ہیں؟ اِس5 لئے محل
کے انچارج، سامریہ پر مقرر افسر، شہر کے بزرگوں اور اخی اب کے بیٹوں
سرپرستوںکے نے یاہو کو پیغام آپہم”بھیجا، ہیںخادمکے اور کچھجو
آپ کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ کسیہم کو بادشاہ مقرر نہیں
کریں گے۔ جو مناسبآپکچھ سمجھتے ہیں وہ “کریں۔

یہ6 پڑھ کر یاہو ایکنے اَور لـکھخط کر سامریہ بھیجا۔ اُس میں لـکھا
تھا، اگر” آپ واقعی میرے ساتھ ہیں اور میرے تابع رہنا ہتے چا ہیں تو
مالـکاپنے کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر کل اِس تکوقت یزرعیل
پاسمیرےمیں لے “آئیں۔ کیونکہ اباخی کے 70 بیٹے سامریہ کے بڑوں
پاسکے رہ پرورشکر پا رہے تھے۔ خطجب7 اُن پاسکے پہنچ گیا تو اِن
آدمیوں 70نے شہزادوں70کے کو ذبح کر دیا اور اُن سروںکے ٹوکروںکو
میں رکھ کر یزرعیل میں یاہو پاسکے بھیج دیا۔

قاصدایک8 یاہونے پاسکے آ اطلاعکر وہ”دی، بادشاہ بیٹوںکے کے
سر لے کر آئے “ہیں۔ تب یاہو نے حکم دیا، شہر” دروازےکے پر اُن کے
دو ڈھیر لگا دو اور اُنہیں تکصبح وہیں ہنے ر “دو۔ اگلے9 دن یاہو صبح
نکلاوقتکے ہوکھڑےپاسکےدروازےاور لوگوںکر مخاطبسے یورام”ہوا، موتکی کے ناتے آپسے بےالزام ہیں۔ مَیں ہی نے مالـکاپنے
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خلافکے منصوبے باندھ کر اُسے مار ڈالا۔ کسلیکن نے اِن تمام بیٹوں
کا سر قلم کر دیا؟ 10 چنانچہ آج جان لیں کہ جو کچھ رببھی نے اباخی
اور اُس کے خاندان بارےکے میں فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے جسگا۔
کا اعلان رب نے اپنے خادم الیاس کی معرفت کیا ہے وہ اُس نے کر لیا
“ہے۔ 11 اِس کے بعد یاہو نے یزرعیل میں ہنے ر والے اخی اب کے باقی
تمام رشتے بڑےداروں، افسروں، قریبی دوستوں اور یوں پجار ہلاککو کر
ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے بیتجبمیں عِقد روئیم کے
پہنچقریب گیا 13 تو اُس ملاقاتکی یہوداہ کے بادشاہ یاہ اخز ایکچندکے
داروںرشتے ہوئی۔سے یاہو اُنہوں“ہیں؟کونآپ”پوچھا،نے جوابنے
دیا، ہم” یاہ اخز کے رشتے دار ہیں اور سامریہ کا سفر کر رہے ہیں۔ وہاں
ہم بادشاہ اور ملـکہ کے بیٹوں سے ملنا ہتے چا “ہیں۔ تب14 یاہو نے حکم
اُنہیں”دیا، زندہ اُنہوں“!پکڑو اُنہیںنے زندہ پکڑ بیتکر عِقد کےحوضکے
پاس مار ڈالا۔ آدمیوں42 میں ایکسے بھی نہ بچا۔

15 اُس جگہ کو چھوڑ کر یاہو آگے نکلا۔ چلتے چلتے اُس کی ملاقات
یوندب بن یکاب ر سے ہوئی جو اُس سے ملنے آ رہا تھا۔ یاہو نے سلام کر
کے کہا، کیا” آپ کا بارےمیرےدل مخلصمیں ہے جیسا کہ میرا دل
آپ بارےکے میں “ہے؟ یوندب جوابنے دیا، جی” “ہاں۔ یاہو اگر”بولا، ایسا میرےتوہے، ساتھ ہاتھ یوندب“ملائیں۔ اُسنے ساتھکے ہاتھ
ملایا تو یاہو اُسےنے اپنے رتھ پر سوار دیا۔ہونے 16 پھر یاہو نے آئیں”کہا،
میرے ساتھ اور میری رب کے لئے جد و جہد “دیکھیں۔ چنانچہ یوندب
یاہو کے ساتھ سامریہ چلا گیا۔
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پہنچسامریہ17 کر یاہو اباخینے خاندانکے کے جتنے تکابافراد
بچ گئے ہلاکتھے کر ربطرحجسدیئے۔ الیاسنے کو فرمایا تھا اُسی
طرح اباخی کا پورا مٹگھرانا گیا۔

یاہو بعل کے تمام یوں پجار قتلکو کرتا ہے
اِس18 کے بعد یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر اعلانکے کیا، اباخی”

نے بعل دیوتا کی پرستش تھوڑی کی ہے۔ مَیں کہیں یادہ ز اُس کی پوجا
کروں !گا اب19 جا کر بعل کے تمام نبیوں، خدمت گزاروں اور یوں پجار
کو بُلا لائیں۔ خیال کریں ایککہ بھی دُور نہ رہے، کیونکہ مَیں بعل کو
بڑی پیشقربانی کروں گا۔ بھیجو آنے کرےانکارسے اُسے موتسزائے
دی جائے “گی۔

اِس طرح یاہو نے بعل خدمتکے گزاروں کے لئے جال بچھا دیا تاکہ
وہ اُس پھنسمیں ہلاککر ہو جائیں۔ اُس20-21 پورےنے اسرائیل میں
قاصد بھیج کر اعلان کیا، بعل” دیوتا کے لئے مُقّدس عید “!منائیں چنانچہ
بعل کے تمام پجاری آئے، ایکاور بھی اجتماع سے دُور نہ رہا۔ اِتنے جمع
ہوئے بعلکہ کا سرےایکمندر تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

22 یاہو نے عید کے کپڑوں کے انچارج کو حکم دیا، بعل” کے تمام
یوں پجار کو عید دےلباسکے “دینا۔ چنانچہ سب لباسکو دیئے گئے۔
23 پھر یاہو اور یوندب بن یکاب ر بعل کے مندر میں داخل ہوئے، اور یاہو
نے بعل خدمتکے گزاروں سے کہا، دھیان” دیں کہ آپیہاں کے ساتھ
رب کا کوئی خادم موجود نہ بعلصرفہو۔ پجاریکے ہونے “چاہئیں۔

24 دونوں آدمی منے سا گئے تاکہ ذبح کی اور بھسم ہونے والی قربانیاں
پیش کریں۔ اِتنے میں یاہو کے 80 آدمی باہر مندر کے ارد گرد کھڑے
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ہو گئے۔ یاہو نے اُنہیں دےحکم کر کہا تھا، !خبردار” جو پوجا کرنے
والوں میں کسیسے کو دےبچنے اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔

یاہوہیجوں25 بھسم والیہونے قربانی کو فارغسےچڑھانے ہوا تو اُس
نے اپنے محافظوں اور افسروں کو حکم دیا، اندر” جا سبکر کو مار دینا۔
ایک بھی بچنے نہ “پائے۔ وہ داخل ہوئے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر
سب کو مار ڈالا۔ لاشوں کو اُنہوں نے پھینکباہر دیا۔ پھر وہ مندر کے
سےسب اندر کمرےوالے میں گئے جہاں26 بُت تھا۔ اُسے اُنہوں نکالنے
کر جلا دیا 27 اور بعل کا ستون ٹکڑےٹکڑےبھی کر دیا۔ بعل کا پورا مندر
ڈھا دیا گیا، اور وہ بیتجگہ الخلا بن تکآجگئی۔ اِسوہ کے لئے استعمال
ہوتا ہے۔

یاہو حکومتکی
28 اِس طرح یاہو نے اسرائیل میں بعل دیوتا کی پوجا ختم کر دی۔

توبھی29 وہ ُبعام یر بن نباط کے اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر
نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ بیت ایل اور دان میں قائم سونے کے بچھڑوں
کی پوجا ختم نہ ہوئی۔

ایک30 ربدن نے یاہو سے کہا، جو” کچھ مجھے پسند ہے اُسے تُو نے
طرحاچھی سرانجام دیا ہے، کیونکہ تُو نے اباخی کے گھرانے ساتھکے
سب کچھ کیا ہے جو میری مرضی تھی۔ اِس وجہ سے تیری اولاد چوتھی
تکپشت اسرائیل پر حکومت کرتی رہے “گی۔ لیکن31 یاہو پورےنے
دل اسرائیلربسے کے خدا شریعتکی مطابقکے زندگی نہ گزاری۔ وہ
اُن گناہوں سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے
کو اُکسایا تھا۔
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32 یاہو حکومتکی اسرائیلربدورانکے کا علاقہ چھوٹا لگا۔کرنے
شام کے بادشاہ حزائیل نے اسرائیل کے پورےاُس علاقے پر قبضہ کر لیا
33 جو یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ جد، روبن اور منسّی کا علاقہ
ِجلعاد بسن سے لے کر یائے در ارنون پر واقع تکعروعیر شام کے بادشاہ
کے ہاتھ میں آ گیا۔

باقی34 جو کچھ یاہو حکومتکی دورانکے ہوا، جو اُس نے کیا اور جو
کامیابیاں ہوئیںحاصلاُسے وہ اسرائیلشاہاِن’ کی کتابکی‘تاریخ بیانمیں
کیا گیا ہے۔ 35-36 وہ 28 سال سامریہ میں بادشاہ رہا۔ وہاں وہ دفن بھی
مروہجبہوا۔ کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُس کا بیٹا نشینتختیہوآخز
ہوا۔

11
یہوداہ میں عتلیاہ کی حکومتظالمانہ

جب1 یاہ اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو
وہ یاہ اخز کی تمام اولاد کو قتل کرنے لـگی۔ لیکن2 یاہ اخز کی سگی بہن
یہوسبع نے یاہ اخز کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چپکے سے اُن شہزادوں میں
سے نکال لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ کے ایکساتھ سٹور
میں چھپا میںجسدیا بستر رکھےمحفوظوغیرہ تھے۔جاتے طرحاِس وہ بچ
گیا۔ 3 بعد یوآسمیں ربکو کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُس کے
ساتھ اُن چھ سالوں دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

عتلیاہ کا انجام یوآساور بادشاہ بن جاتا ہے
4 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع امام نے َسو َسو

سپاہیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں اور شاہی محافظوں کو رب
کے گھر میں بُلا لیا۔ وہاں اُس نے قَسم کھلا کر اُن سے عہد باندھا۔ پھر
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اُس نے بادشاہ کے بیٹے یوآس پیشکو کر کے اُنہیں5 ہدایت کی، اگلے”
سبت کے آپدن میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم
ہو ایکجائیں۔ حصہ محلشاہی پر پہرا دے، 6 دوسرا صور دروازےنامی
پر اور تیسرا شاہی محافظوں کے پیچھے دروازےکے پر۔ یوں آپ رب کے
گھر حفاظتکی کریں گے۔ دوسرے7 دو گروہ سبتجو کے دن ڈیوٹی
نہیں کرتے اُنہیں رب کے گھر میں آ کر یوآس بادشاہ کی پہرا داری کرنی
ہے۔ وہ8 اُس اردکے گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں پکڑےکو رکھیں اور
بھیجہاں وہ رکھیں۔گھیرےاُسےجائے بھیجو میںدائرےاِس گھسنے
کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

9 َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں نے ایسا کیا۔ہی سبتاگلے دنکے وہ
سب اپنے سمیتفوجیوں یہویدع امام پاسکے آئے۔ وہ بھی آئے جو ڈیوٹی
پر تھے اور وہ بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ 10 امام نے افسروں کو داؤد
بادشاہ کے نیزےوہ اور ڈھالیں دیں ربتکابجو کے گھر میں محفوظ
رکھی ہوئی تھیں۔ 11 پھر محافظ ہتھیاروں کو ہاتھ پکڑےمیں بادشاہ کے
کھڑےگرد ہو گئے۔ قربان گاہ رباور کے گھر کے درمیان اُن کا دائرہ
رب کے کیگھر جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی شمالی تکدیوار پھیلا ہوا
تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے بیٹے یوآس کو باہر لایا اور اُس کے سر پر تاج
رکھ کر اُسے قوانین کی دےکتاب دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
اُنہوں نے اُسے مسح کر تالیاںکے بجائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگانے بادشاہ”لـگے، زندہ “!باد

محافظوںجب13 اور باقی لوگوں کا شور تکعتلیاہ پہنچا تو وہ رب کے
گھر کے صحن میں اُن کے پاس آئی۔ 14 وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے
کہ نیا بادشاہ اُس ستون پاسکے کھڑا ہے جہاں بادشاہ رواج کے مطابق
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کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم بجانے والوں سے گھرا ہوا تمامہے۔
اُمّت بھی کھڑیساتھ تُرم بجا بجا خوشیکر منا رہی ہے۔ رنجشعتلیاہ کے
مارے کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع15 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا جن کے
سپرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں حکم دیا، اُسے” باہر لے جائیں، کیونکہ
مناسب نہیں کہ اُسے رب کے گھر پاسکے مارا جائے۔ اور جو بھی اُس
پیچھےکے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔

وہ16 عتلیاہ کو پکڑ اُسکر راستے پر لے پرجسگئے چلتے گھوڑےہوئے
محل پاسکے پہنچتے ہیں۔ وہاں اُسے مار دیا گیا۔ 17 پھر یہویدع نے بادشاہ
اور قوم ملساتھکے باندھعہدسےربکر کر وعدہ کیا قومکیربہمکہ
رہیں گے۔ اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہویدع معرفتکی قوم سے بھی عہد
باندھا۔ 18 اِس کے بعد اُمّت کے لوگتمام بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور
اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر اُنہوںکے
بعلنے پجاریکے متان کو قربان گاہوں کے منے سا ہی مار ڈالا۔

رب کے گھر پر پہرے دار کھڑے کرنے کے بعد 19 یہویدع َسو َسو
فوجیوں پر مقرر نامیکاریافسروں، محافظوںکےمحلدستوں، پوریباقیاور
اُمّت کے جلوسہمراہ نکال کر بادشاہ ربکو کے گھر سے محل میں لے
گیا۔ وہ محافظوں دروازےکے سے ہو داخلکر ہوئے۔ بادشاہ تختشاہی
پر بیٹھ گیا، 20 اور تمام اُمّت خوشی مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر کو سکون
ملا، کیونکہ عتلیاہ محلکو پاسکے تلوار سے مار دیا گیا تھا۔

یہوداہ کا یوآسبادشاہ
ساتیوآس21 سال کا تختجبتھا نشین ہوا۔
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12
1 اسرائیلوہ کے بادشاہ یاہو حکومتکی میںسالساتویںکے یہوداہ کا

بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی کا تھا۔سال40دورانیہ اُس کی
ماں ِضبیاہ بیرسبع کی ہنے ر والی تھی۔ تکجب2 یہویدع اُس کی راہنمائی
کرتا یوآستھا وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ توبھی3 اونچی جگہوں
کے مندر دُور نہ کئے گئے۔ عوام معمول مطابقکے وہاں اپنی پیشقربانیاں
کرتے اور بخور جلاتے رہے۔

ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے
ایک4 یوآسدن نے اماموں کو حکم دیا، رب” کے لئے مخصوص جتنے

بھی ربپیسے میںگھرکے لائے ہیںجاتے جمعکوسباُن کریں، چاہے
وہ مردم شماری *ٹیکسکے یا کسی مَنت کے ضمن میں دیئے گئے ہوں،
چاہے رضاکارانہ طور پر ادا کئے گئے ہوں۔ 5 یہ تمام پیسے اماموں کے سپرد
کئے جائیں۔ اِن سے آپ کو جہاں بھی ضرورت ہے رب کے گھر کی
دراڑوں مرمتکی کروانی “ہے۔ لیکن6 یوآس حکومتکی کے 23 ویں
سال میں اُس نے دیکھا ربتکابکہ کے گھر کی دراڑوں مرمتکی
نہیں ہوئی۔ تب7 اُس نے یہویدع اور باقی اماموں کو بُلا کر پوچھا، آپ”
رب کے گھر مرمتکی کیوں نہیں کرا ابرہے؟ آپسے کو اِن پیسوں
سے آپ کی اپنی یات ضرور پوری کرنے کی اجازت نہیں بلـکہ تمام پیسے
رب کے گھر مرمتکی کے لئے استعمال کرنے “ہیں۔

8 امام مان گئے کہ اب سے ہم لوگوں سے ہدیہ نہیں لیں گے اور کہ
اِس کے بدلے ہمیں رب کے گھر مرمتکی نہیں پڑےکروانی گی۔ 9 پھر
* 12:4 شماریمردم :ٹیکسکے دیکھئے خروج 11 :16 -30
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یہویدع امام ایکنے صندوق لے کر اُس کے ڈھکنے میں سوراخ بنا دیا۔
اِس صندوق کو اُس نے قربان گاہ پاسکے رکھ دیا، دروازےاُس کے
میںجسطرفدہنی سے ربپرستار کے گھر صحنکے میں داخل ہوتے
لوگجبتھے۔ اپنے پیشمیںگھرکےربجاتہدیہ دروازےتوکرتے
کی پہرا داری کرنے والے امام تمام پیسوں کو صندوق میں ڈال دیتے۔
کبھیجب10 پتا چلتا صندوقکہ بھر گیا ہے تو بادشاہ میرمنشیکا اور اماِم
اعظم آتے اور تمام پیسے گن کر تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ 11 پھر یہ گنے
ہوئے پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیئے جاتے جن کے ربسپرد کے گھر
مرمتکی کا کام کیا گیا تھا۔ اِن پیسوں سے مرمتوہ کرنے والے کاری
اُجرتکیگروں ادا تھے۔کرتے اِن میں عمارتبڑھئی، پر کام کرنے والے،
راج12 اور پتھر تراشنے والے شامل تھے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے یہ پیسے
دراڑوں مرمتکی کے لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے لئے
بھی استعمال کئے۔ باقی جتنے اخراجات رب کے گھر کو بحال کرنے کے
لئے ضروری تھے سبوہ اِن پیسوں پورےسے کئے گئے۔ لیکن13 اِن ہدیہ
جات سے سونے یا چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ چاندی کے باسن،
بتی کترنے اوزار،کے چھڑکاؤ کٹورےکے یا تُرم۔ صرفاورصرفیہ14
ٹھیکے داروں کو دیئے گئے تاکہ وہ رب کے گھر کی مرمت کر سکیں۔
داروںٹھیکے15 نہحسابسے لیا گروںکاریاُنہیںجبگیا پیسےکو دینے
تھے، کیونکہ وہ قابِل اعتماد تھے۔

محض16 وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لئے ملتے تھے رب
کے گھر مرمتکی کے لئے استعمال نہ ہوئے۔ وہ اماموں کا رہے۔حصہ

خراج ملنے پر حزائیل یروشلم کو چھوڑتا ہے
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17 اُن دنوں میں شام کے بادشاہ حزائیل جاتنے پر حملہ کر کے اُس پر
قبضہ کر لیا۔ اِس کے بعد وہ مُڑ کر یروشلم طرفکی ھنے بڑ لگا تاکہ اُس پر
بھی حملہ کرے۔ 18 یہ دیکھ کر یہوداہ کے بادشاہ یوآس نے اُن تمام ہدیہ
جات کو اکٹھا کیا جو اُس باپکے دادا یہوسفط، یہورام اور یاہ اخز نے
رب کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ اُس نے وہ بھی جمع کئے جو اُس
نے ربخود کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ یہ چیزیں سارےاُس
سونے ساتھکے ملا کر ربجو کے گھر اور محلشاہی خزانوںکے میں تھا
اُس حزائیلکچھسبنے بھیجکو حزائیلتبدیا۔ یروشلم کو چھوڑ کر چلا
گیا۔

یوآس موتکی
باقی19 جو یوآسکچھ حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے

کیا اُس کا ذکر شاہاِن’ ‘یہوداہ کتابکی میں کیا گیا ہے۔ ایک20 دن اُس
کے افسروں نے اُس سازشخلافکے کر کے اُسے قتل کر دیا جب وہ
بیت مِلّو پاسکے اُس راستے پر تھا جو ِسلّا طرفکی اُتر جاتا تھا۔ قاتلوں21
کے نام یوزبد ِسمعاتبن اور یہوزبد بن شومیر یوآستھے۔ کو یروشلم کے اُس
میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس
کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

13
اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز

1 یہوآخز بن یاہو یہوداہ کے بادشاہ یوآس بن یاہ اخز کی حکومت کے
میںسالویں23 اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا 17دورانیہ
سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ 2 اُس کا چال چلن رب
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کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ بھی ُبعام یر بن نباط بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔
اُس نے وہ گناہ جاری رکھے جو کرنے پر ُبعام یر نے اسرائیل کو اُکسایا
تھا۔ اُس بُت پرستی سے وہ کبھی باز نہ آیا۔ اِس3 وجہ اسرائیلربسے سے
ناراضبہت ہوا، اور وہ شام بادشاہکے حزائیل اور اُس کے بیٹے بن ہدد کے
وسیلے سے اُنہیں بار بار دباتا رہا۔

لیکن4 پھر یہوآخز ربنے غضبکا ٹھنڈا کیا، رباور اُسنے منتیںکی
سنیں، کیونکہ اُسے معلوم تھا کہ شام کا بادشاہ اسرائیل پر کتنا ظلم کر رہا
ہے۔ رب5 نے کسی کو بھیج دیا جس نے اُنہیں شام کے ظلم سے آزاد
کروایا۔ اِس کے بعد وہ پہلے کی طرح سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ
سکتے تھے۔ 6 توبھی وہ اُن گناہوں سے باز نہ آئے جو کرنے پر ُبعام یر نے
اُنہیں اُکسایا تھا بلـکہ اُن کی یہ بُت پرستی جاری یسیرترہی۔ دیوی کا بُت
بھی سامریہ سے ہٹایا نہ گیا۔

7 آخر میں یہوآخز صرفکے 50 گھڑسوار، 10 رتھ اور 10,000 پیادہ
سپاہی رہ گئے۔ فوج کا باقی حصہ شام کے بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس
نے اسرائیلی فوجیوں کو کچل کر یوں اُڑا دیا تھا جس طرح دُھول اناج کو
ہتے وقتگا اُڑ جاتی ہے۔

8 باقی جو کچھ یہوآخز حکومتکی کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا
اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی
میں بیان کی گئی ہیں۔ جب9 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا تختیہوآسبیٹا نشین ہوا۔

اسرائیل کا یہوآسبادشاہ
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یہوآس10 بن یہوآخز یہوداہ کے یوآسبادشاہ حکومتکی ویں37کے
سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ یہوآس11 کا ربچلنچال کو ناپسند تھا۔
وہ اُن گناہوں بازسے نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر نباطبن اسرائیلنے کو اُکسایا
تھا بلـکہ یہ بُت پرستی جاری رہی۔ باقی12 جو یہوآسکچھ حکومتکی کے
دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ
کے بادشاہ اَمَصیاہ کے جنگساتھ کا ذکر بھی ہے۔

مریہوآسجب13 کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے شاہیمیںسامریہ
قبر میں دفنایا گیا۔ پھر ُبعام یر تختدوم پر بیٹھ گیا۔

مرگبسترِ یہوآسپر کی الیشع ملاقاتسے
یہوآس14 کے میںحکومتدورِ الیشع شدید بیمار ہو جبگیا۔ وہ مرنے

کو تھا تو اسرائیل کا بادشاہ یہوآس اُس سے ملنے گیا۔ اُس کے اوپر جھک
کر خوبوہ رو پڑا اور چلّایا، میرےہائے،” میرےباپ، باپ۔ اسرائیل
کے رتھ اور اُس “!گھوڑےکے 15 الیشع نے اُسے حکم دیا، ایک” کمان
اور کچھ تیر لے “آئیں۔ بادشاہ کمان اور تیر الیشع کے پاس لے آیا۔ 16 پھر
الیشع بولا، کمان” کو “پکڑیں۔ جب بادشاہ نے کمان کو پکڑ لیا تو الیشع نے
اپنے ہاتھ اُس کے ہاتھوں پر رکھ دیئے۔ 17 پھر اُس نے حکم دیا، مشرقی”
کھڑکی کو کھول “دیں۔ بادشاہ نے اُسے کھول دیا۔ الیشع نے کہا، تیر”
“!چلائیں بادشاہ نے تیر چلایا۔ الیشع پکارا، یہ” رب کا فتح دلانے والا
تیر ہے، شام پر فتح کا !تیر آپ افیق پاسکے شام کی فوج کو مکمل طور پر
تباہ کر دیں “گے۔
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18 پھر اُس نے بادشاہ کو حکم دیا، اب” باقی تیروں کو “پکڑیں۔ بادشاہ
نے اُنہیں پکڑ لیا۔ پھر الیشع بولا، اِن” کو زمین پر پٹخ “دیں۔ بادشاہ نے تین
مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹخ دیا اور پھر رُک گیا۔ 19 یہ دیکھ کرمردِ خدا
غصے ہو گیا اور آپ”بولا، تیروںکو کو پانچ یا چھ مرتبہ زمین پر پٹخنا ہئے چا
تھا۔ اگر ایسا کرتے تو شام فوجکی دےشکستکو مکملکر طور پر تباہ کر
دیتے۔ آپابلیکن صرفاُسے تین دیںشکستمرتبہ “گے۔

تھوڑی20 دیر کے بعد الیشع فوت ہوا اور اُسے دفن کیا گیا۔ اُن دنوں میں
موآبی لٹیرے ہر سال موسِم بہار کے دوران ملـک میں گھس آتے تھے۔
ایک21 دن کسی کا جنازہ ہو رہا تھا اچانکتو لٹیرےیہ نظر آئے۔ ماتم
کرنے لاشوالے کو قریب کی الیشع کی قبر پھینکمیں بھاگکر گئے۔
لیکن جوں لاشہی الیشع کی ہڈیوں سے ٹکرائی اُس میں جان آ گئی اور وہ
آدمی کھڑا ہو گیا۔

الیشع پورےالفاظآخریکے ہو جاتے ہیں
22 یہوآخز کے جیتے جی شام کا بادشاہ حزائیل اسرائیل کو دباتا رہا۔

ربتوبھی23 کو اپنی قوم ترسپر آیا۔ اُس نے اُن پر رحم کیا، کیونکہ اُسے
وہ یادعہد رہا اُسجو اسحاقابراہیم،نے یعقوباور سے باندھا تکآجتھا۔
وہ اُنہیں تباہ کرنے یا اپنے حضور خارجسے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔

شامجب24 کا بادشاہ فوتحزائیل ہوا تو اُس کا بیٹا بن تختہدد نشین
ہوا۔ یہوآستب25 بن یہوآخز بننے ہدد سے وہ اسرائیلی شہر دوبارہ چھین
لئے جن پر بن ہدد باپکے حزائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ تین یہوآسبار نے
بن ہدد دےشکستکو کر اسرائیلی واپسشہر لے لئے۔
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14
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ بن یوآس اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز دوسرےکے
سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 سال25وہ کا تھا۔ وہ یروشلم میں
رہ کر 29 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یہوعدان یروشلم کی ہنے ر
والی تھی۔ 3 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا وہ رب کو پسند تھا، اگرچہ وہ اُتنی
وفاداری ربسے کی پیروی نہیں کرتا تھا جتنی اُس باپکے داؤد نے کی
تھی۔ ہر کام میں وہ یوآسباپاپنے کے نمونے پر چلا، لیکن4 اُس بھینے
اونچی جگہوں مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ وہاںتکابلوگعام قربانیاں
چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

اَمَصیاہہیجوں5 اُسگئےجمسےمضبوطیپاؤںکے افسروںاُننے کو
موتسزائے دی جنہوں باپنے کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن6 اُن کے بیٹوں
کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں موسوی شریعت کے تابع جسرہا میں
رب فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے سزائے
موت نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم سببکے سے۔
اگر کسی کو موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس نے
خود کیا “ہے۔

7 اَمَصیاہ نے ادومیوں نمککو کی وادی میں شکست دی۔ اُس وقت
اُن 10,000کے فوجی اُس سے لڑنے آئے جنگتھے۔ دورانکے اُس نے
سلع شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کا نام یُقتئیل رکھا۔ یہ نام تکآج رائج ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یہوآسبادشاہ سے لڑتا ہے
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اِس8 فتح کے بعد اَمَصیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کو
پیغام بھیجا، آئیں،” ہم ایک دوسرے کا مقابلہ “!کریں 9 لیکن اسرائیل
کے بادشاہ یہوآس جوابنے دیا، لبنان” ایکمیں کانٹےدار جھاڑی نے
دیودار ایککے درخت باتسے کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا
رشتہ ‘باندھو۔ لیکن اُسی وقت لبنان کے جنگلی جانوروں نے اُس کے اوپر
سے گزر کر اُسے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ ملـِک10 ادوم پر فتح پانے سببکے
آپسے کا دل مغرور ہو گیا ہے۔ لیکن میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے گھر
میں رہ کر فتح میں حاصل شہرتہوئی کا مزہ لینے پر اکتفا ایسیآپکریں۔
مصیبت کو دعوتکیوں دیتے ہیں آپجو اور یہوداہ کی تباہی کا باعث
بن “جائے؟

لیکن11 اَمَصیاہ ماننے لئےکے تیار نہیں تھا، اِس لئے یہوآس فوجاپنی لے
یہوداہکر پر شمسبیتآیا۔چڑھ پاسکے اُس کا یہوداہ بادشاہکے ساتھکے
مقابلہ ہوا۔ اسرائیل12 فوجکی نے یہوداہ فوجکی شکستکو دی، اور ہر
ایک اپنے اپنے بھاگگھر گیا۔ اسرائیل13 کے بادشاہ یہوآس نے یہوداہ
کے بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس بن یاہ اخز کو وہیں بیت شمس میں گرفتار کر
لیا۔ پھر وہ یروشلم گیا اور شہر فصیلکی افرائیم دروازےنامی سے کونے کے
تکدروازے گرا دی۔ اِس کیحصے ًلمبائی تھی۔فٹ600تقریبا 14 جتنا
بھی چاندیسونا، اور قیمتی ربسامان کے گھر اور محلشاہی خزانوںکے
میں تھا اُسے اُس پورےنے کا پورا لیا۔چھین لُوٹا مالہوا بعضاور یرغمالوں
کو لے کر وہ واپسسامریہ چلا گیا۔

اسرائیل کے یہوآسبادشاہ موتکی
15 باقی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے

کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
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کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ
جنگ کا ذکر بھی ہے۔ یہوآسجب16 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو
اُسے اسرائیلمیںسامریہ بادشاہوںکے کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا
ُبعام یر تختدوم نشین ہوا۔

یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ موتکی
17 اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد یہوداہ کا

بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس مزید 15 سال جیتا رہا۔ 18 باقی جو کچھ اَمَصیاہ
حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج
ہے۔ ایک19 لوگدن یروشلم میں اُس خلافکے سازش کرنے لـگے۔
آخرکار اُس نے فرار ہو لـکیسکر میں پناہ لی، لیکن سازش کرنے والوں
نے اپنے لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں
کامیاب پرگھوڑےلاشکیاُس20گئے۔ہو اُٹھا کر یروشلم لائی جہاںگئی
اُسے شہر کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں
دفنایا گیا۔

یہوداہ21 تمامکے لوگوں اَمَصیاہنے کے بیٹے یّاہ *عُز باپکو تختکے پر
بٹھا دیا۔ اُس کی تھیسال16عمر اُسجب22 باپکا مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز ایلاتنے شہر پر قبضہ کر کے اُسے
دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس نے شہر تعمیریبہتمیں کام کروایا۔

اسرائیل کا بادشاہ ُبعام یر دوم
* 14:21 یّاہ :عُز یہاں کئی جگہوں پر عبرانی میں یّاہ عُز کا دوسرا نام یاہ عزر مستعمل ہے۔
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23 یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن کے ویں15 سال میں ُبعام یر بن
یہوآس اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا سال41دورانیہ تھا، اور
اُس کا الحکومتدار سامریہ رہا۔ اُس24 ربچلنچالکا ناپسندکو تھا۔
وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے نباطپر کے بیٹے ُبعام یر اّول اسرائیلنے
کو اُکسایا تھا۔ ُبعام25 یر دوم حماتلبو سے لے کر بحـیرۂ تکمُردار اُن تمام
علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر سکا جو پہلے اسرائیل کے تھے۔ یوں وہ وعدہ پورا
ہوا اسرائیلربجو کے خدا نے اپنے جاتخادم ِحفر کے ہنے ر والے نبی
یونس بن امِتّی معرفتکی کیا تھا۔ 26 ربکیونکہ اسرائیلنے بُرینہایتکی
حالت پر دھیان دیا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ ہلاکسببڑےچھوٹے ہونے
والے ہیں اور کہ اُنہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ رب27 نے کبھی
نہیں کہا تھا اسرائیلمَیںکہ قوم کا نام و نشان مٹا دوں گا، اِس لئے اُس نے
اُنہیں ُبعام یر یہوآسبن وسیلےکے نجاتسے دلائی۔

باقی28 ُبعامکچھجو یر دوم دورانکےحکومتکی ہوا، اُسکچھجو نے
کیا اور جو کامیابیاںجنگی اُسے ہوئیںحاصل اُن کا ذکر اسرائیلشاہاِن’ کی
‘تاریخ کی کتاب میں ہوا ہے۔ اُس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے
کس طرح دمشق اور حمات پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جب29 ُبعام یر مر کر
اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں بادشاہوں کی قبر میں دفنایا
گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یاہ تختزکر نشین ہوا۔

15

یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز
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1 یّاہ عُز بن اَمَصیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر دوم کی حکومت کے
ویں27 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ اُس2 وقت اُس کی عمر 16 سال
تھی، اور وہ یروشلم میں رہ کر 52 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں
یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 3 باپاپنے اَمَصیاہ کی طرح اُس کا چال
پسندکوربچلن تھا، دُورکوجگہوںاونچیلیکن4 نہ کیا گیا، اور لوگعام
وہاں اپنی قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

ایک5 ربدن نے بادشاہ کو دیسزا کہ اُسے لـگکوڑھ گیا۔ یّاہ عُز
جیتے جی اِس بیماری سے شفا نہ پا سکا، اور اُسے علیٰحدہ گھر میں رہنا پڑا۔
اُس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت کرنے
لگا۔

باقی6 کچھجو یّاہ عُز دورانکےحکومتکی ہوا اور اُسکچھجو نے کیا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ جب7 وہ مر کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیوتام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ زکر
8 یاہ زکر بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز حکومتکی کے ویں38

اسرائیلمیںسال کا بادشاہ بنا۔ اُس کا الحکومتدار بھی سامریہ تھا، لیکن
چھ ماہ کے بعد اُس کی حکومت ختم ہو گئی۔ 9 اپنے باپ دادا کی طرح
یاہ زکر کا چال چلن بھی رب کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو
کرنے پر ُبعام یر بن نباط نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ 10 سلّوم یبیسبن نے
اُس سازشخلافکے کر منےکےسباُسےکے قتلسا کیا۔ پھر وہ اُس کی
جگہ بادشاہ بن گیا۔
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11 باقی جو کچھ یاہ زکر کی حکومت کے دوران ہوا اُس کا ذکر شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا ہے۔

ربیوں12 کا وہ وعدہ پورا ہوا اُسجو نے یاہو سے کیا تیری”تھا، اولاد
تکپشتچوتھی اسرائیل پر حکومت کرتی رہے “گی۔

اسرائیل کا بادشاہ سلّوم
13 سلّوم بن یبیس یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے ویں39 سال میں

اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ سامریہ میں رہ کر ایکصرف تکماہ تخت پر
بیٹھ سکا۔ 14 پھر مناحم بن جادی نے تِرضہ سے آ کر سلّوم کو سامریہ میں
قتل کر دیا۔ اِس کے بعد وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔

15 باقی جو کچھ سلّوم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سازشیں اُس
نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

16 اُس وقت مناحم نے تِرضہ سے آ کر شہر تِفسَح کو اُس کے تمام
باشندوں اور گرد و نواح کے علاقے سمیت تباہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس
باشندےکے اپنے دروازوں کو کھول کر اُس کے تابع ہو جانے کے لئے
تیار نہیں جوابتھے۔ میں مناحم نے اُن کو مارا اور تمام حاملہ عورتوں کے
پیٹ چیر ڈالے۔

اسرائیل کا بادشاہ مناحم
یہوداہجادیبنمناحم17 بادشاہکے یّاہ ویں39کےحکومتکیعُز

سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس کا دار الحکومت تھا، اور اُس
حکومتکی کا دورانیہ 10 سال تھا۔ اُس18 کا چال ربچلن کو ناپسند
تھا، اور وہ زندگی بھر اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر نباطبن نے
اسرائیل کو اُکسایا تھا۔



سلاطِین-۲ 15:19-20 lv سلاطِین-۲ 15:26

19-20 مناحم کے دورِ حکومت میں اسور کا بادشاہ پُول یعنی تِگلت پِل
ملـکایسر سے لڑنے آیا۔ مناحم نے 34,000اُسے کلو دےچاندیگرام
دی تاکہ وہ اُس مضبوطحکومتکی میںکرنے مدد تبکرے۔ اسور کا
اسرائیلبادشاہ کو چھوڑ کر واپسملـکاپنے چاندیگیا۔چلا پیسےیہکے
مناحم نے امیر اسرائیلیوں سے جمع کئے۔ ایکہر چاندیکو ِسکے50کے
ادا کرنے پڑے۔

باقی21 جو کچھ مناحم حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہے۔ وہجب22 مر کر
باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختفِقَحیاہ پر بیٹھ گیا۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَحیاہ
23 فِقَحیاہ بن مناحم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے ویں50 سال میں

اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر اُس کی حکومت کا دورانیہ دو
سال تھا۔ 24 فِقَحیاہ کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز
نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

فوجدنایک25 کے اعلٰی افسر فِقَح بن رملیاہ اُسنے سازشخلافکے
ِجلعادکی۔ آدمیوں50کے کو ساتھاپنے اُسکرلے فِقَحیاہنے سامریہکو
محلکے بُرجکے میں مار ڈالا۔ وقتاُس دو اَور افسر ارجوببنام اور یہ ار
بھی اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ اِس کے بعد تختفِقَح پر بیٹھ گیا۔

باقی26 جو کچھ فِقَحیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَح
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27 فِقَح بن رملیاہ یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کی حکومت کے ویں52
اسرائیلمیںسال کا بادشاہ بنا۔ میںسامریہ رہ کر حکومتتکسال20وہ
کرتا رہا۔ 28 فِقَح کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ
آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

فِقَح29 کے اسورمیںحکومتدورِ تِگلتبادشاہکے ایسرپِل اسرائیلنے
پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اُس کے قبضے میں آ :گئے عِیون، ابیل بیت
معکہ، قادسیانوح، اور ِجلعادحصور۔ اور گلیل بھیعلاقےکے نفتالی کے
پورے قبائلی سمیتعلاقے اُس میںگرفتکی آ گئے۔ اسور کا بادشاہ اِن تمام
جگہوں میں آباد لوگوں کو گرفتار کر کے ملـکاپنے اسور لے گیا۔

بنہوسیعدنایک30 ایلہ نے فِقَح سازشخلافکے کر موتاُسےکے
گھاٹکے اُتار دیا۔ پھر وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ یوتام
بن یّاہ عُز حکومتکی کے ویں20 سال میں ہوا۔

باقی31 جو کچھ فِقَح حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو اُس نے کیا
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔

یہوداہ کا بادشاہ یوتام
یّاہ32 عُز کا بیٹا اسرائیلیوتام بادشاہکے فِقَح دوسرےکےحکومتکی

میںسال یہوداہ کا بادشاہ میںعمرکیسال25وہ33بنا۔ بادشاہ بنا اور یروشلم
میں رہ کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یروسہ بنت صدوق
تھی۔ وہ34 باپاپنے یّاہ عُز طرحکی وہ کچھ کرتا رہا ربجو پسندکو تھا۔
توبھی35 اونچی جگہوں کے مندر ہٹائے نہ لوگگئے۔ وہاں اپنی قربانیاں
چڑھانے اور بخور جلانے سے باز نہ آئے۔ یوتام ربنے کے گھر کا بالائی
دروازہ تعمیر کیا۔
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باقی36 کچھجو یوتام حکومتکی دورانکے ہوا اور اُسکچھجو نے کیا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں قلم بند ہے۔ 37 اُن دنوں ربمیں
شام کے بادشاہ رضین اور فِقَح بن رملیاہ کو یہوداہ خلافکے بھیجنے لگا
تاکہ اُس سے لڑیں۔ جب38 یوتام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں
دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختآخز پر بیٹھ گیا۔

16
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز بن یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ کی حکومت کے
ویں17 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 اُس وقت آخز 20 سال کا تھا،
اور وہ یروشلم میں رہ حکومتسال16کر کرتا رہا۔ وہ باپاپنے داؤد کے
نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ 3 کیونکہ اُس
نے اسرائیل کے بادشاہوں کا چال چلن اپنایا، تکیہاں کہ اُس نے اپنے
بیٹے کو قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و
رواج ادا کرنے لگا ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے ملـکآگے سے نکال دیا
تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی قربانیاں اونچے مقاموں، یوں پہاڑ کی چوٹیوں اور
ہر درختگھنے کے سائے میں چڑھاتا تھا۔

آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے
ایک5 دن شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقَح بن رملیاہ

یروشلم پر حملہ کرنے کے لئے یہوداہ میں گھس آئے۔ اُنہوں نے شہر کا
محاصرہ تو کیا لیکن اُس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ 6 اُن ہی دنوں میں
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رضین نے ایلات پر دوبارہ قبضہ کر کے شام کا حصہ بنا لیا۔ یہوداہ کے
لوگوں کو وہاں سے نکال کر اُس نے وہاں ادومیوں کو بسا دیا۔ یہ ادومی
تکآج وہاں آباد ہیں۔

7 آخز نے قاصدوںاپنے اسورکو تِگلتبادشاہکے پِل ایسر بھیجپاسکے
کر اُسے اطلاع دی، مَیں” آپ کا خادم اور بیٹا ہوں۔ مہربانی کر کے آئیں
اور مجھے شام اور اسرائیل کے بادشاہوں سے بچائیں جو مجھ پر حملہ کر رہے
“ہیں۔ ساتھ8 ساتھ آخز نے وہ چاندی اور سونا جمع کیا ربجو کے گھر
اور محلشاہی میںخزانوںکے تھا اور اُسے تحفے طورکے پر اسور کے بادشاہ
کو بھیج دیا۔ تِگلت9 پِل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس نے دمشق پر حملہ کر کے
شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کے باشندوں کو گرفتار کر کے قیر کو لے گیا۔
رضین کو اُس قتلنے کر دیا۔

ربآخز کے گھر کی بےحرمتی کرتا ہے
10 آخز بادشاہ اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر سے ملنے کے لئے دمشق

گیا۔ ایکوہاں قربان گاہ جستھی کا نمونہ آخز نے بنا کر یاہ اُور امام کو
بھیج اُسساتھساتھدیا۔ بھیتفصیلاتتمامکیڈیزائننے بھیجیروشلم دیں۔
جب11 یاہ اُور کو ہدایات ملیں تو اُس نے اُن ہی کے مطابق یروشلم میں
ایک قربان گاہ بنائی۔ آخز دمشقکے واپسسے آنے پہلےسے پہلے اُسے تیار
کر لیا گیا۔

جب12 واپسبادشاہ آیا تو اُس نے نئی قربان گاہ کا معائنہ کیا۔ پھر اُس
کی سیڑھی پر چڑھ کر 13 اُس نے خود قربانیاں اُس پر پیش کیں۔ بھسم
ہونے والی قربانی اور غلہ کی نذر جلا کر اُس نے َمے کی نذر قربان گاہ
پر ُنڈیل ا دی اور سلامتی کی قربانیوں کا خون اُس چھڑکپر دیا۔
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رب14 کے گھر اور نئی قربان گاہ کے درمیان تکاب پیتل کی پرانی
قربان ابتھی۔گاہ آخز اُسےنے اُٹھا ربکر منےکےگھرکے سا منتقلسے
کر کے نئی قربان گاہ کے پیچھے یعنی شمال طرفکی رکھوا دیا۔ 15 یاہ اُور
امام کو اُس نے حکم دیا، اب” آپسے کو تمام قربانیوں کو نئی قربان گاہ
پیشپر کرنا ہے۔ اِن میں صبح و شام کی روزانہ قربانیاں بھی شامل ہیں اور
بادشاہ اور اُمّت مختلفکی قربانیاں ًبھی، مثلا بھسم ہونے والی قربانیاں اور
غلہ اور َمے کی نذریں۔ قربانیوں کے تمام خون صرفبھیکو نئی قربان گاہ
پر چھڑکنا ہے۔ آئندہ پیتل کی پرانی قربان گاہ میرےصرف ذاتی استعمال
کے لئے ہو مجھےجبگی الله یافتکچھسے در کرنا ہو “گا۔ 16 یاہ اُور امام
نے ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ نے اُسے حکم دیا۔

17 لیکن آخز بادشاہ رب کے گھر میں مزید تبدیلیاں بھی لایا۔ ہتھ
یوں گاڑ کے جن فریموں پر باسن رکھے جاتے تھے اُنہیں توڑ کر اُس نے
باسنوں کو دُور کر دیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے ‘سمندر’ حوضبڑےنامی
پیتلکو کے اُن بَیلوں اُتارسے جندیا پر وہ شروع سے پڑا تھا اور اُسے پتھر کے
چبوترےایک پر رکھوا دیا۔ اُس18 نے اسور کے بادشاہ خوشکو رکھنے
کے لئے ایک اَور بھیکام کیا۔ اُس ربنے کے گھر سے وہ چبوترا دُور کر
جسدیا پر بادشاہ تختکا رکھا جاتا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیا جو بادشاہ
رب کے گھر میں داخل ہونے کے لئے استعمال کرتا تھا۔

باقی19 جو کچھ آخز حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہے۔ وہجب20 مر کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختِحزقیاہ نشین ہوا۔
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17
اسرائیل آخریکا بادشاہ ہوسیع

ہوسیع1 بن ایلہ یہوداہ کے بادشاہ آخز حکومتکی کے ویں12 سال
میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس کا دار الحکومت رہا، اور اُس کی
حکومت کا دورانیہ 9 سال تھا۔ ہوسیع2 کا چال ربچلن کو ناپسند تھا،
لیکن اسرائیل کے اُن بادشاہوں نسبتکی جو اُس سے پہلے تھے وہ کچھ بہتر
تھا۔

ایک3 دن اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ تب ہوسیع
مانشکست اُسکر تابعکے گیا۔ہو اُسے اسور خراجکو ادا پڑا۔کرنا لیکن4
سالچند بعدکے سرکشوہ ہو گیا۔ اُس خراجنے کا سالانہ سلسلہ بند کر
کے اپنے سفیروں کو مصر کے بادشاہ سو پاسکے بھیجا تاکہ اُس سے مدد
حاصل کرے۔ جب اسور کے بادشاہ کو پتا چلا تو اُس نے اُسے پکڑ کر
جیل میں ڈال دیا۔

سامریہ کا انجام
ملـکپورےسلمنسر5 میں سے گزر کر تکسامریہ پہنچ گیا۔ تین سال

تک اُسے شہر کا محاصرہ کرنا پڑا، لیکن6 آخرکار وہ ہوسیع حکومتکی کے
نویں سال کامیابمیں ہوا اور شہر پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو جلاوطن
کر دیا۔ اُنہیں اسور لا کر اُس نے کچھ خلح کے علاقے میں، کچھ جوزان
کے یائے در خابور کنارےکے پر اور کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

7 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ اسرائیلیوں ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا
تھا، حالانکہ وہ اُنہیں مصری بادشاہ فرعون کے قبضے سے رِہا کر کے مصر
نکالسے لایا تھا۔ وہ دیگر معبودوں کی پوجا کرتے 8 اور اُن قوموں رسمکے
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و رواج کی پیروی کرتے جن ربکو نے اُن کے آگے سے نکال دیا تھا۔
ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں سے بھی لپٹے رہے جو اسرائیل کے بادشاہوں نے
شروع کی تھیں۔ 9 اسرائیلیوں کو رب اپنے خدا خلافکے بہت ترکیبیں
سوجھیں ٹھیکجو نہیں چوکیچھوٹیسےسبتھیں۔ سے لے بڑےکر سے
بڑے قلعہ بند تکشہر اُنہوں نے اپنے تمام شہروں کی اونچی جگہوں پر مندر
بنائے۔ 10 ہر پہاڑی کی چوٹی پر اور ہر درختگھنے کے سائے میں اُنہوں
نے پتھر کے اپنے دیوتاؤں کے ستون اور یسیرت دیوی کے کھڑےکھمبے
کئے۔ 11 ہر اونچی جگہ پر وہ بخور جلا دیتے تھے، بالکل اُن اقوام کی طرح
اُننےربجنہیں نکالسےآگےکے دیا اسرائیلیوںغرضتھا۔ سیبہتسے
ایسی شریر حرکتیں سرزد ہوئیں جن کو دیکھ کر رب کو غصہ آیا۔ 12 وہ
بُتوں پرستشکی کرتے رہے رباگرچہ نے اِس سے منع کیا تھا۔

13 بار بار رب نے اپنے نبیوں اور غیب بینوں کو اسرائیل اور یہوداہ کے
پاس بھیجا تھا تاکہ اُنہیں آگاہ کریں، اپنی” شریر راہوں سے باز میرےآؤ۔
احکام اور قواعد کے تابع رہو۔ اُس پوری شریعت کی پیروی کرو جو مَیں
نے تمہارے باپ دادا کو اپنے خادموں یعنی نبیوں کے وسیلے سے دے
دی “تھی۔

لیکن14 وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اپنے باپ دادا کی طرح اَڑ
گئے، کیونکہ وہ رببھی اپنے خدا پر بھروسا نہیں کرتے تھے۔ اُنہوں15 نے
اُس کے احکام اور اُس عہد کو رد کیا جو اُس نے اُن باپکے دادا سے
باندھا بھیجبتھا۔ اُس اُنہیںنے باتکسی سے آگاہ کیا تو اُنہوں نے اُسے
حقیر جانا۔ بےکار بُتوں کی پیروی کرتے کرتے وہ خود بےکار ہو گئے۔
وہ گرد و نواح کی قوموں کے نمونے پر پڑےچل ربحالانکہ نے اِس سے
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منع کیا تھا۔ رب16 اپنے خدا کے تمام احکام کو مسترد کر کے اُنہوں نے
اپنے لئے بچھڑوں کے ڈھالمجسمےدو لئے دیوییسیرتاور کا کھمبا کھڑا
کر دیا۔ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کے منے جھکسا گئے
بعلاور دیوتا پرستشکی لـگے۔کرنے 17 اپنے بیٹے بیٹیوں اُنہوںکو نے اپنے
بُتوں کے لئے قربان کر کے جلا دیا۔ نجومیوں سے مشورہ لینا اور جادوگری
کرنا عام ہو غرضگیا۔ اُنہوں نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ میں بیچ کر
ایسا کام کیا ربجو کو ناپسند تھا اور جو اُسے غصہ دلاتا رہا۔

ربتب18 اسرائیلغضبکا پر نازل ہوا، اور اُس اُنہیںنے اپنے حضور
خارجسے کر صرفدیا۔ یہوداہ کا ملـکقبیلہ میں باقی رہ گیا۔

لیکن19 یہوداہ افرادکے رببھی اپنے خدا احکامکے تابعکے ہنے ر کے
لئے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی بُرےاُن رسم و رواج کی پیروی کرتے رہے جو
اسرائیل نے شروع کئے تھے۔ 20 ربپھر پورینے پوریکی قوم کو رد کر
دیا۔ تنگاُنہیں کر کے وہ اُنہیں لٹیروں کے حوالے کرتا رہا، ایکاور دن
اُس نے اُنہیں بھی اپنے حضور خارجسے کر دیا۔

رب21 نے خود اسرائیل کے شمالی قبیلوں کو داؤد کے گھرانے سے
الـگ کر دیا تھا، اور اُنہوں نے ُبعام یر بن نباط کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ لیکن
ُبعام یر نے اسرائیل ایککو سنگین گناہ کرنے پر اُکسا کر رب کی پیروی
کرنے سے دُور کئے رکھا۔ 22 اسرائیلی ُبعام یر بُرےکے نمونے پر چلتے رہے
اور کبھی اِس سے باز نہ آئے۔

یہی23 وجہ خادموںاپنےنےربجوکچھکہہے یعنی نبیوں معرفتکی
فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اُس اُنہیںنے اپنے خارجسےحضور کر دیا، دشمناور
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اُنہیں قیدی بنا کر اسور لے گیا جہاں وہ تکآج زندگی گزارتے ہیں۔
سامریہ میں اجنبی قوموں کو آباد کیا جاتا ہے

24 اسور کے بادشاہ نے بابل، کوتہ، حماتعَوّا، اور ِسفروائم سے لوگوں
اسرائیلکو میں لا کر سامریہ اسرائیلیوںکے سے خالی کئے گئے شہروں میں
بسا دیا۔ یہ لوگ سامریہ پر قبضہ کر کے اُس کے شہروں میں بسنے لـگے۔
لیکن25 آتے وقت ربوہ پرستشکی نہیں کرتے تھے، اِس لئے رب نے
اُن درمیانکے ببر شیر بھیج دیئے جنہوں نے ایککئی کو پھاڑ ڈالا۔

26 اسور کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی، جن” لوگوں کو آپ نے
جلاوطن کر کے سامریہ شہروںکے میں بسا دیا ہے وہ نہیں جانتے کہ اُس
ملـک کا دیوتا باتوںکنکن کا تقاضا کرتا نتیجےہے۔ میں اُس نے اُن کے
درمیان ببر شیر بھیج دیئے ہیں جو اُنہیں پھاڑ رہے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے
کہ وہ اُس کی صحیح پوجا کرنے واقفسے نہیں “ہیں۔ 27 یہ سن کر اسور
کے بادشاہ نے حکم دیا، سامریہ” یہاںسے لائے گئے اماموں میں ایکسے
کو چن لو جو اپنے لوٹوطن کر وہاں دوبارہ آباد ہو جائے اور لوگوں کو
سکھائے کہ ملـکاُس کا دیوتا اپنی پوجا کے لئے کن کن باتوں کا تقاضا
کرتا “ہے۔

ایکتب28 امام جلاوطنی واپسسے آیا۔ بیت ایل میں آباد ہو کر اُس
نے نئے باشندوں کو سکھایا کہ رب کی مناسب عبادت کس طرح کی
جاتی ہے۔ لیکن29 ساتھ ساتھ وہ اپنے ذاتی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے
رہے۔ شہر بہ شہر ہر قوم نے اپنے اپنے بُت بنا کر اُن تمام اونچی جگہوں
مندروںکے کھڑےمیں کئے جو سامریہ لوگوںکے نے چھوڑےبنا تھے۔
بابل30 کے باشندوں بناتُسکاتنے کے بُت، کوتہ لوگوںکے نیرگلنے
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کے حماتمجسمے، والوں نے اسیما کے بُت 31 اور عَوّا کے لوگوں نے نبحاز
اور ترتاق کے کھڑےمجسمے کئے۔ ِسفروائم باشندےکے اپنے بچوں کو
اپنے ـِکدیوتاؤں ل ادرمَّ ـِکاور ل عنمَّ کے لئے قربان کر کے جلا دیتے تھے۔
ربسبغرض32 پرستشکی کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی پوجا بھی
کرتے اور اپنے لوگوں میں قسممختلفسے افرادکے چنکو پجاریکر مقرر
تھےکرتے تاکہ وہ اونچی جگہوں مندروںکے کو سنبھالیں۔ 33 کیربوہ
عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی اُن قوموں کے رواجوں
عبادتمطابقکے بھی کرتے تھے جن میں سے اُنہیں یہاں لایا گیا تھا۔

34 یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سامریہ باشندےکے اپنے اُن پرانے
رواجوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ربصرفاور پرستشکی کرنے
کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس ہدایاتکی اور احکام کی پروا نہیں کرتے
اور اُس شریعت کی پیروی نہیں کرتے جو رب یعقوبنے کی اولاد کو
دی تھی۔ رب) یعقوبنے کا نام اسرائیل میں بدل دیا (تھا۔ 35 کیونکہ
رب اسرائیلنے کی قوم کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے حکم دیا تھا،

بھیکسیدوسرے” معبود متعبادتکی !کرنا اُن کے منے جھکسا
کر اُن متخدمتکی کرنا، نہ اُنہیں پیشقربانیاں کرنا۔ ربصرف36 کی
پرستش کرو قدرتبڑیجو اور کامعظیم دکھا تمہیںکر نکالسےمصر لایا۔
اُسیصرف کے منے اُسیصرفجاؤ،جھکسا اپنیکو پیشقربانیاں کرو۔
37 لازم ہے کہ تم دھیان سے اُن تمام ہدایات، احکام اور قواعد کی پیروی
کرو جو مَیں تمہارےنے لئے قلم بند کر دیئے کسیہیں۔ اَور دیوتا کی پوجا
کرنا۔مت وہ38 متعہد بھولنا مَیںجو تمہارےنے باندھساتھ لیا اورہے،
دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرو۔ صرف39 ربصرفاور اپنے خدا کی
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عبادت کرو۔ وہی تمہارےتمہیں تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بچا لے “گا۔
لوگلیکن40 یہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اپنے پرانے رسم و رواج

کے ساتھ لپٹے رہے۔ 41 چنانچہ رب کی عبادت کے ساتھ ہی سامریہ کے
باشندےنئے اپنے بُتوں کی پوجا کرتے رہے۔ آج تک اُن کی اولاد یہی
کچھ کرتی آئی ہے۔

18
یہوداہ کا بادشاہ ِحزقیاہ

اسرائیل1 کے بادشاہ ہوسیع بن ایلہ حکومتکی تیسرےکے سال میں
ِحزقیاہ بن آخز یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 اُس وقت اُس کی عمر 25 سال تھی،
اور وہ یروشلم میں رہ کر 29 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں ابی بنت
یاہ زکر تھی۔ 3 باپاپنے داؤد اُسطرحکی نے ایسا کام کیا ربجو پسندکو
تھا۔ اُس4 نے اونچی جگہوں کے مندروں کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں
ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی اور یسیرت دیوی کے
پیتلڈالا۔کاٹکوکھمبوں موسٰیسانپجوکا بنایانے تھا بھیاُسے بادشاہ
ٹکڑےٹکڑےنے کر دیا، کیونکہ اسرائیلی اُن تکایام اُس کے منے سا بخور
جلانے آتے تھے۔ سانپ) نخُشتان کہلاتا (تھا۔

اسرائیلربِحزقیاہ5 کے خدا پر بھروسا تھا۔رکھتا یہوداہ میں نہ اِس سے
پہلے اور نہ اِس کے بعد ایسا بادشاہ ہوا۔ 6 ربوہ ساتھکے لپٹا رہا اور اُس
پیرویکی کرنے سے کبھی بھی باز نہ آیا۔ وہ اُن احکام پر عمل کرتا رہا جو
رب نے موسٰی کو دیئے تھے۔ اِس7 لئے رب اُس ساتھکے بھیجبرہا۔
وہ کسی مقصد کے لئے نکلا تو اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔
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چنانچہ وہ اسور کی حکومت سے آزاد ہو گیا اور اُس کے تابع نہ رہا۔
فلستیوں8 کو اُس سبنے سے چھوٹی چوکی سے لے بڑےکر بڑےسے
قلعہ بند دیشکستتکشہر اور اُنہیں مارتے مارتے غزہ شہر اور اُس کے
تکعلاقے پہنچ گیا۔

اسوری اسرائیل پر قبضہ کرتے ہیں
ِحزقیاہ9 میںسالچوتھےکےحکومتکی اسرائیلاور بادشاہکے ہوسیع

کی حکومت کے ساتویں سال میں اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر
حملہ کیا۔ سامریہ شہر کا محاصرہ کر کے 10 وہ تین سال کے بعد اُس پر قبضہ
کرنے کامیابمیں ہوا۔ یہ ِحزقیاہ حکومتکی کے چھٹے سال اور اسرائیل
کے بادشاہ ہوسیع حکومتکی نویںکے سال میں ہوا۔ 11 اسور کے بادشاہ
اسرائیلیوںنے جلاوطنکو کر خلحکچھکے کے علاقے میں، کچھ جوزان
کے یائے در خابور کنارےکے پر اور کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

12 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ ربوہ اپنے خدا کے تابع نہ رہے بلـکہ
اُس کے اُن ساتھکے بندھے ہوئے عہد کو توڑ کر اُن تمام احکام فرماںکے
بردار نہ رہے خادمکےربجو موسٰی اُنہیںنے تھے۔دیئے نہ وہ اُن کی سنتے
اور نہ اُن پر عمل کرتے تھے۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
13 ِحزقیاہ بادشاہ حکومتکی کے ویں14 سال میں اسور کے بادشاہ

سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ کر
لیا۔ اسورجب14 کا لـکیسبادشاہ پاسآسکے پہنچا تو یہوداہ کے بادشاہ
ِحزقیاہ نے اُسے اطلاع دی، مجھ” سے غلطی ہوئی مجھےہے۔ چھوڑ دیں تو
جو کچھ آپبھی مجھ طلبسے کریں آپمَیںگے کو ادا کروں “گا۔
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سنحیربتب نے ِحزقیاہ سے چاندی ًکے تقریبا 10,000 کلو گرام اور
سونے ًکے تقریبا 1,000 کلو مانگگرام لیا۔ 15 ِحزقیاہ نے اُسے وہ تمام
اورگھرکےربجودیدےچاندی محلشاہی پڑیمیںخزانوںکے تھی۔
16 سونے کا تقاضا پورا کرنے کے لئے اُس ربنے کے گھر دروازوںکے
اور چوکھٹوں پر لگا سونا اُتروا کر اُسے اسور کے بادشاہ بھیجکو دیا۔ یہ سونا
اُس نے خود دروازوں اور چوکھٹوں پر چڑھوایا تھا۔

17 پھر بھی اسور کا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے اپنے سب سے اعلٰی
افسروں کو بڑی فوج کے ساتھ لـکیس سے یروشلم کو بھیجا اُن) کی اپنی
زبان میں افسروں عُہدوںکے نامکے ساریسربترتان، اور ربشاقی ۔(تھے
یروشلم پہنچ کر وہ اُس نالے پاسکے رُک گئے پانیجو کو اوپر تالابوالے
تک پہنچاتا ہے یہ) تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں تکگھاٹکے
لے جاتا ۔(ہے 18 اِن اسوریتین افسروں دیاطلاعنے کہ بادشاہ ہم سے
ملنے آئے، لیکن ِحزقیاہ محلنے انچارجکے اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ
اور یوآخخاصمشیرِ آسفبن کو اُن پاسکے بھیجا۔ ربشاقی19 نے اُن کے
ہاتھ ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا،

اسور” کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا بھروسا کس چیز پر ہے؟
20 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی اور طاقت کے برابر
باتکیسییہہے۔ ہے؟ پرکستم اعتماد کر رہے ہو مجھکہ سرکشسے
ہو گئے ہو؟ 21 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہی
ہے۔ جو بھی اُس پر ٹیک لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی کر دے
گا۔ یہی کچھ اُن سب کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر
بھروسا !کریں 22 شاید تم کہو، ہم’ رب اپنے خدا پر توکل کرتے ‘ہیں۔
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لیکن طرحکسیہ ہو سکتا ہے؟ ِحزقیاہ نے تو اُس کی بےحرمتی کی ہے۔
کیونکہ اُس نے اونچی جگہوں کے مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر
یہوداہ اور یروشلم سے کہا ہے صرفکہ یروشلم کی قربان گاہ کے منے سا
پرستش کریں۔

23 آؤ، میرے آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں 2,000
دوںگھوڑے گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر لیکنسکو۔ افسوس،
پاستمہارے اِتنے ہیںگھڑسوار !نہیںہی 24 میرےتم آقا اسور کے بادشاہ
افسرچھوٹےسےسبکے بھیکا نہیںمقابلہ سکتے۔کر رتھوںکےمصرلہٰذا
پر بھروسا رکھنے کا کیا فائدہ؟ 25 شاید تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی
کے بغیر اِسہی جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں بربادکچھسبتاکہ لیکنکروں۔
ایسا ہرگز نہیں !ہے رب نے خود مجھے کہا کہ ملـکاِس پر دھاوا بول کر
اِسے تباہ کر “دے۔

26 یہ سن کر اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی تقریر میں
دخل دے کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں اپنے خادموں کے ساتھ
کیجئے،گفتگو بولطرحاچھییہہمکیونکہ لیتے ہیں۔ استعمالزبانعبرانی
نہ کریں، ورنہ شہر کی فصیل لوگکھڑےپر آپ کی باتیں سن لیں “گے۔
لیکن27 ربشاقی جوابنے دیا، کیا” تم سمجھتے ہو مالـکمیرےکہ نے یہ
صرفپیغام تمہیں مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا
ہیں کہ تمام لوگ یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنا فضلہ
کھانے اور پیشاباپنا پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

28 پھر وہ فصیل کی طرف مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام
مخاطبسے ہوا، سنو،” شہنشاہ، اسور کے بادشاہ کے فرمان پر دھیان !دو
بادشاہ29 ہیںفرماتے تمہیںِحزقیاہکہ نہدھوکا ہاتھمیرےتمہیںوہدے۔
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سے بچا نہیں سکتا۔ بےشک30 وہ تمہیں تسلی دلانے کوششکی کر کے
کہتا ہے، رب’ ہمیں ضرور دےچھٹکارا گا، یہ شہر کبھی بھی اسوری
بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے ‘گا۔ لیکن اِس قسم کی باتوں سے تسلی پا
ربکر پر متبھروسا کرنا۔ 31 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے بادشاہ
کی۔ کیونکہ وہ فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور شہر سے نکل کر
پاسمیرے آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے
درختاپنے پھلکا کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی پیئے گا۔ 32 پھر کچھ
دیر کے بعد مَیں ایکتمہیں ملـکایسے میں لے جاؤں گا تمہارےجو اپنے
ملـک کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج، نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ،
زیتون درختکے اور شہد ہے۔ موتغرض، کی راہ اختیار نہ کرنا بلـکہ
زندگی کی راہ۔ ِحزقیاہ متکی جبسننا۔ وہ کہتا ہے، رب’ ہمیں بچائے
‘گا تو وہ تمہیں دےدھوکا رہا ہے۔ 33 کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملـکوں
کو شاہِ اسور سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ حمات34 اور ارفاد کے دیوتا
کہاں رہ گئے ہیں؟ ِسفروائم، ہینع اور عِوّا کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا
کسی دیوتا نے سامریہ گرفتمیریکو سے بچایا؟ 35 نہیں، کوئی بھی دیوتا
اپنا ملـک مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب یروشلم کو کس طرح مجھ سے
بچائے “گا؟

فصیل36 خاموشلوگکھڑےپر اُنہوںرہے۔ جوابکوئینے نہ دیا،
کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا بھیلفظایکمیںجوابکہ نہ کہیں۔ پھر37
محل کا انچارج اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور مشیرِ خاص یوآخ بن
آسف رنجش مارےکے اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ کے پاس واپس گئے۔
دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی نے
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اُنہیں کہا تھا۔
19

رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے
یہ1 باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا لباسماتمی

پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2 ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم،
میرمنشی شبناہ اور اماموں کے بزرگوں آموصکو کے بیٹے یسعیاہ نبی کے
پاس بھیجا۔ ٹاٹسب کے لباسماتمی پہنے ہوئے تھے۔ نبی3 پاسکے پہنچ
کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام سنایا، آج” مصیبتبڑیہم میں ہیں۔ سزا کے
یوںدناِس اسور ہے۔کیبےعزتیسختہمارینے حالہمارا دردِ میںزہ
مبتلا عورتاُس کا سا پیٹکےجسہے سے بچہ نکلنے کو لیکنہے، جو
اِس لئے نہیں نکل سکتا ماںکہ طاقتکی جاتی رہی ہے۔ لیکن4 ربشاید
آپ کے خدا نے ربشاقی کی وہ تمام باتیں سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے
بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا
خدا اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا دے۔ براہِ ہمارےکرم لئے تکابجو
بچے ہوئے ہیں دعا “کریں۔

جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا 6 تو نبی
جوابنے دیا، اپنے” آقا کو بتا دینا ربکہ فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں سے
متخوف کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت کر کے
دی ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا
مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے واپسملـکہی چلا جائے گا۔ وہاں مَیں
اُسے تلوار سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
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ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور بادشاہکے واپسپاسکے چلا گیا جو
لـکیسوقتاُس سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر رہا تھا۔

9 سنحیربپھر اطلاعکو ایتھوپیا”ملی، کا بادشاہ آپتِرہاقہ سے لڑنے آ
اُستب“ہے۔رہا قاصدوںاپنےنے دوبارہکو بھیجیروشلم دیا تاکہ ِحزقیاہ
کو پیغام پہنچائیں، 10 جس” دیوتا پر تم بھروسا رکھتے ہو اُس سے فریب نہ
وہجبکھاؤ کہتا ہے کہ یروشلم اسوریکبھی بادشاہ قبضےکے میں نہیں
آئے گا۔ 11 تم تو سن چکے ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے
کیا کچھ کیا ہے۔ ملـکہر کو اُنہوں مکملنے طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر
طرحکستم بچ جاؤ گے؟ 12 کیا حارانجوزان، رصفاور کے دیوتا اُن کی
حفاظت کر پائے؟ کیا ملـِک عدن میں تلّسار باشندےکے بچ سکے؟ نہیں،
کوئی بھی دیوتا اُن کی مدد نہ کر میرےجبسکا باپ دادا نے اُنہیں تباہ
کیا۔ دھیان13 ابدو، حمات، ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ
کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے گھر میںصحنکے
گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر اُس15 ربنے سے دعا رباے”کی، اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں کے درمیان تخت نشین
ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے ممالـکتمام کا خدا ہے۔ تُو ہی نے آسمان و زمین
کو خلق کیا ہے۔ اے16 رب، میری !سن اپنی آنکھیں کھول کر !دیکھ
سنحیرب کی اُن باتوں پر دےدھیان جو اُس نے اِس مقصد سے تکہم
ہیںپہنچائی زندہکہ اہانتکیخدا باتیہرب،اے17کرے۔ سچ کہہے
اسوری بادشاہوں نے اِن قوموں کو اُن کے ملـکوں سمیت تباہ کر دیا ہے۔
18 وہ تو اُن بُتوںکے آگکو پھینکمیں کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ
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زندہ نہیں بلـکہ صرف انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لـکڑی اور پتھر کے
بُت تھے۔ ہمارےرباے19 ابخدا، مَیں تجھ التماسسے کرتا ہوں کہ
ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ سے بچا تاکہ دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ
اےتُو رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
پھر20 آموصبنیسعیاہ ِحزقیاہنے پیغامکو اسرائیلرب”بھیجا، کا خدا

فرماتا مَیںکہہے اسورینے سنحیرببادشاہ بارےکے تیریمیں دعا سنی
ہے۔ رباب21 کا اُس خلافکے فرمان سن،

کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہے، ہاں یروشلم بیٹی اپنا سر ہلا
ہلا حقارتکر آمیز نظر تیرےسے پیچھے دیکھتی ہے۔ 22 کیا تُو نہیں جانتا
کسکہ کو گالیاں دیں کساور اہانتکی کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم
کہ تُو کسنے خلافکے آواز بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی
نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل قدوسکا !ہے

23 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو ربنے کی اہانت کی ہے۔ تُو ڈینگیں
مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے رتھوںبےشمار پہاڑوںسے چوٹیوںکی اور لبنان
کی چڑھتکانتہا گیا مَیںہوں۔ دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر بہترینکے
درختوں کو کاٹ کر لبنان کے دُورترین کونوں تک، اُس کے سب سے
گھنے تکجنگل پہنچ گیا ہوں۔ مَیں24 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا
کر اُن کا پانی پی لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام ندیاں خشک ہو
‘گئیں۔

اے25 اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے مَیں نے یہ
سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی مَیں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا،
اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں
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خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ اِسی26 لئے اُن کے
باشندوں طاقتکی جاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ گھاسوہ
طرحکی کمزور چھتتھے، پر اُگنے والی اُس یالی ہر کی مانند تھوڑیجو دیر
کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو چلتے ایکوقت دم مُرجھا جاتی ہے۔
مَیں27 تو تجھ واقفخوبسے مجھےہوں۔ معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا
ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ میرےتُو
خلاف میںطیشکتنے آ گیا ہے۔ 28 طیشتیرا اور دیکھغرور تیریمَیںکر
ناک میں نکیل تیرےاور منہ میں لگام ڈال کر تجھے اُس راستے پر واپسسے
گھسیٹ جاؤںلے جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

ِحزقیاہ،اے29 مَیں اِس نشان تجھےسے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور
آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔
تیسرےلیکن سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن
کا پھل کھاؤ گے۔ 30 یہوداہ کے بچے باشندےہوئے ایک بار پھر جڑ پکڑ
کر پھل لائیں گے۔ 31 کیونکہ یروشلم سے قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ
صیون کا بچا کھچا حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج
غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں32 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ وہ اِس شہر
نہیںداخلمیں گا۔ہو ایکوہ نہیںمیںاُستکتیر نہگا۔چلائے ڈھالوہ
لے اُسکر پر کرےحملہ گا، نہ شہر فصیلکی ساتھکے مٹی کا ڈھیر لگائے
گا۔ راستےجس33 بادشاہسے یہاں اُسیآیا راستے پر وہسے واپسملـکاپنے
چلا اِسگا۔جائے میںشہر وہ نہیںگھسنے پائے گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
34 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع کر کے
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اِسے بچاؤں “گا۔
ربراتاُسی35 کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکرگاہ میں سے گزر کر

فوجیوں1,85,000 کو مار اُٹھےسویرےصبحلوگجبڈالا۔ تو چاروں
طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

یہ36 دیکھ سنحیربکر اُکھاڑخیمےاپنے کر واپسملـکاپنے گیا۔چلا
نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک37 جبدن وہ اپنے نِسروکدیوتا
مندرکے میں پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر اُسےنے
تلوار قتلسے کر دیا اور فرار ہو اراراطملـِککر میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا
تختاسرحدون نشین ہوا۔

20
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے کی نوبت آ آموصپہنچی۔
کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا
بندوبست کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بیماری سے شفا نہیں پائے
“گا۔

2 یہ سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی، اے”3
رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری اور خلوص دلی تیرےسے منے سا چلتا رہا
ہوں، کہ مَیں وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند “ہے۔ پھر پھوٹپھوٹوہ
کر رونے لگا۔

4 اِتنے میں یسعیاہ چلا گیا تھا۔ لیکن وہ ابھی اندرونی صحن سے نکلا نہیں
تھا کہ اُسے رب کا کلام ملا، 5 میری” قوم کے راہنما ِحزقیاہ کے پاس
واپس جا کر اُسے بتا دینا باپتیرےربکہ داؤد کا خدا فرماتا ہے، مَیں’
نے تیری دعا سن لی تیرےاور آنسو دیکھے ہیں۔ مَیں تجھے شفا دوں گا۔
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پرسوں تُو میںگھرکےربدوبارہ تیریمَیں6گا۔جائے سال15میںزندگی
کا اضافہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ
سے بچا لوں گا۔ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر شہر کا دفاع کروں
“۔‘گا

7 پھر یسعیاہ نے حکم دیا، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ کے ناسور پر باندھ
“!دو جب ایسا کیا گیا تو ِحزقیاہ کو شفا ملی۔ پہلے8 ِحزقیاہ نے یسعیاہ سے
پوچھا تھا، مجھےرب” کون سا دےنشان مجھےسےجسگا یقین آئے کہ
وہ مجھے دےشفا گا اور کہ مَیں پرسوں دوبارہ رب کے گھر عبادتکی
یسعیاہ9“گا؟ہوںشریکمیں گھڑیدھوپرب”دیا،جوابنے سایہکا
دس درجے کرےآگے گا دسیا درجے پیچھے۔ اِس آپسے جان لیں گے
وہکہ اپنا وعدہ آپگا۔کرےپورا کیا ہتے چا ہیں، کیا دسسایہ درجے آگے
چلے یا دس درجے “پیچھے؟ 10 ِحزقیاہ جوابنے دیا، یہ” کروانا کہ سایہ
دس درجے آگے چلے آسان کام ہے۔ نہیں، دسوہ درجے پیچھے “جائے۔

تب11 یسعیاہ نبی ربنے سے دعا کی، اور رب نے آخز کی بنائی ہوئی
گھڑیدھوپ کا دسسایہ درجے پیچھے کر دیا۔

ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی12 دیر بعدکے بابل کے بلَدانمرودکبادشاہ بن بلَدان نے ِحزقیاہ

کی بیماری کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط اور تحفے بھیجے۔ 13 ِحزقیاہ
نے وفد کا استقبال کر کے اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ خانے
رکھےمحفوظمیں تھےگئے یعنی تمام سونا بلسانچاندی، تیلکا اور باقی قیمتی
تیل۔ اُس نے اسلحہ خانہ اور سبباقی کچھ بھی دکھایا جو اُس خزانوںکے
میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی چیز نہ رہی اُسجو
اُنہیںنے نہ دکھائی۔ تب14 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے آیا اور پوچھا،
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اِن” آدمیوں نے کیا کہا؟ کہاں سے آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ نے جواب ملـکدُوردراز”دیا، بابل سے آئے “ہیں۔ 15 یسعیاہ بولا، اُنہوں” محلنے میں
کیا کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے کہا، اُنہوں” نے محل میں سب کچھ دیکھ لیا
میںخزانوںمیرےہے۔ کوئی چیز نہ رہی مَیںجو اُنہیںنے نہیں “دکھائی۔

تب16 یسعیاہ نے رب”کہا، فرمانکا !سنیں دنایک17 آنے والا ہے
محلتیرےکہ تمامکا چھینمال لیا گا۔جائے بھیجتنے خزانے تُو تیرےاور
باپ دادا نے تکآج جمع کئے ہیں اُن سب کو دشمن بابل لے جائے گا۔
رب فرماتا ہے ایککہ بھی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ تیرے18 بیٹوں میں
بعضبھیسے چھین لئے جائیں ایسےگے، تکابجو پیدا نہیں تبہوئے۔
وہ خواجہ سرا بن کر شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔

ِحزقیاہ19 رب”بولا، کا آپپیغامجو مجھےنے دیا ٹھیکوہہے “ہے۔
کیونکہ اُس نے باتبڑی”سوچا، یہ ہے میرےکہ جیتے امنجی و امان ہو
“گا۔

ِحزقیاہ موتکی
باقی20 کچھجو ِحزقیاہ دورانکےحکومتکی ہوا اور کامیابیاںجو اُسے

حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔ وہاں یہ
بیانبھی کیا گیا اُسکہہے تالابطرحکسنے بنوا کھدوائیسرنگوہکر
یعےکےجس ذر چشمے کا پانی تکشہر پہنچتا ہے۔ ِحزقیاہجب21 مر کر
باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

21
یہوداہ کا بادشاہ منسّی
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1 سال12منسّی کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس حکومتکی
کا دورانیہ 55 سال تھا۔ اُس کی ماں ِحفصیباہ تھی۔ 2 منسّی کا چال چلن
رب کو ناپسند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابِل گھن رسم و رواج اپنا لئے
ربجنہیں نے اسرائیلیوں کے آگے سے نکال دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں کے
مندروںجن اُسکو باپکے ِحزقیاہ ڈھانے دیا اُنہیںتھا اُس سرےنئےنے
سے تعمیر کیا۔ اُس بعلنے دیوتا قربانکی بنوائیںگاہیں دیوییسیرتاور کا
کھمبا کھڑا کیا، بالکل اُسی جسطرح طرح اسرائیل کے بادشاہ اخی اب
نے کیا تھا۔ اِن کے علاوہ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو
سجدہ کر کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے کے گھر میں بھی اپنی
قربان کھڑیگاہیں کیں، ربحالانکہ نے اِس مقام بارےکے میں فرمایا
تھا، مَیں” یروشلم میں اپنا نام قائم کروں “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی
بلـکہ رب کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسمان پورےکے لشکر کے لئے
قربان گاہیں بنوائیں۔ تکیہاں6 کہ اُس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر کے
جلا دیا۔ جادوگری اور غیب دانی کرنے کے علاوہ وہ مُردوں کی روحوں
سے رابطہ کرنے والوں اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔

اُسغرض بہتنے کچھ کیا ربجو ناپسندکو تھا اور دلایا۔طیشاُسے
یسیرت7 دیوی کا کھمبا بنوا کر اُس نے رباُسے کے گھر میں کھڑا کیا،
ربحالانکہ نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اِس” گھر اور
اِس شہر یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں چنسے لیا مَیںہے
اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔ 8 اگر اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام
احکام کی پیروی یں کر جو موسٰی شریعتنے میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں دوںہونے گا اسرائیلیوںکہ ملـکاُسکو جلاوطنسے کر دیا جائے
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جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو عطا کیا “تھا۔ ربلوگلیکن9 تابعکے نہ
رہے، اور منسّی نے اُنہیں ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں سے
بھی سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن
کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 آخرکار رب نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت اعلان کیا،
یہوداہ”11 کے بادشاہ منسّی سے قابِل گھن گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اُس کی
ملـکحرکتیں میں اسرائیل سے پہلے ہنے ر والے یوں امور کی نسبت کہیں
یادہ ز شریر ہیں۔ اپنے بُتوں سے اُس نے یہوداہ باشندوںکے کو گناہ کرنے
پر اُکسایا ہے۔ 12 ربچنانچہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ یروشلم اور
یہوداہ پر ایسی آفت نازل کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس
کانکے بجنے لـگیں گے۔ مَیں13 یروشلم ناپاُسیکو ناپوںسے سےجسگا
سامریہ ناپکو چکا ہوں۔ مَیں اُسے اُس ترازو میں رکھ کر تولوں جسگا
میں اباخی کا گھرانا تول چکا طرحجسہوں۔ برتن صفائی وقتکرتے
پونچھ کر لٹے ُ ا رکھے جاتے اُسیہیں طرح مَیں یروشلم کا صفایا کر دوں گا۔
وقتاُس14 مَیں میراثاپنی کا بچا کھچا ترکبھیحصہ کر دوں گا۔ مَیں
اُنہیں اُن دشمنوںکے کے حوالے کر دوں گا جو اُن لُوٹکی مار کریں گے۔
15 اور وجہ یہی ہو گی کہ اُن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں جو مجھے
ناپسند ہیں۔ اُس دن سے لے جبکر اُن باپکے دادا مصر سے نکل آئے
تکآج وہ طیشمجھے دلاتے رہے “۔‘ہیں

لیکن16 منسّی نے صرفنہ یہوداہ باشندوںکے کو بُت پرستی اور ایسے
کام کرنے پر اُکسایا ربجو ناپسندکو تھے بلـکہ اُس نے بےشمار بےقصور
لوگوں کو قتل بھی کیا۔ اُن کے خون سے سرےایکیروشلم دوسرےسے
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تکسرے بھر گیا۔
باقی17 جو کچھ منسّی حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے

کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ اُس میں اُس کے
گناہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب18 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا
تو اُسے اُس کے محل کے باغ میں دفنایا گیا جو عُّزا کا باغ کہلاتا ہے۔ پھر
اُس کا بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
19 امون 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال تک یروشلم میں

حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں مسلّمت حروصبنت یُطبہ کی ہنے ر والی
تھی۔ 20 اپنے باپ منسّی کی طرح امون ایسا غلط کام کرتا رہا ربجو کو
ناپسند تھا۔ 21 وہ ہر طرح سے باپاپنے بُرےکے نمونے پر چل کر اُن بُتوں
خدمتکی اور پوجا کرتا رہا جن کی پوجا اُس باپکا کرتا آیا تھا۔ رب22
باپاپنے دادا کے خدا کو اُس ترکنے کیا، اور وہ اُس کی راہوں پر نہیں
چلتا تھا۔

ایک23 دن امون کے کچھ افسروں نے اُس سازشخلافکے کر کے
اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن24 اُمّت نے تمام سازش کرنے والوں کو
مار ڈالا اور امون کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

25 باقی جو کچھ امون کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔ 26 اُسے عُّزا
باغکے میں اُس اپنیکی قبر دفنمیں کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا نشینتختیوسیاہ
ہوا۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یوسیاہ
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1 یوسیاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر اُس کی
حکومت کا سال31دورانیہ تھا۔ اُس کی ماں بنتیدیدہ بُصقتعدایاہ کی
ہنے ر والی تھی۔ 2 یوسیاہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ وہ باتہر
میں باپاپنے داؤد اچھےکے نمونے پر چلتا رہا اور اُس نہسے دائیں، نہ بائیں
طرف ہٹا۔

حکومتاپنی3 میںسالویں18کے یوسیاہ بادشاہ نے میرمنشیاپنے
سافن بن اصلیاہ بن مسُلّام ربکو کے گھر پاسکے بھیج کر کہا، اماِم”4
اعظم ِخلقیاہ پاسکے جا کر اُسے بتا دینا کہ اُن تمام پیسوں کو گن لیں جو
دربانوں نے لوگوں سے جمع کئے ہیں۔ 5-6 پھر پیسے اُن ٹھیکے داروں کو
دیںدے ربجو مرمتکیگھرکے کروا ہیںرہے تاکہ کاریوہ گروں،
تعمیر کرنے والوں اور راجوں کی اُجرت ادا کر سکیں۔ اِن پیسوں سے وہ
دراڑوں ٹھیککو کرنے کے لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے پتھر بھی
خریدیں۔ ٹھیکے7 داروں اخراجاتکو کتابحسابکا دینے ضرورتکی
نہیں ہے، کیونکہ وہ قابِل اعتماد “ہیں۔

رب کے گھر شریعتسے کتابکی مل جاتی ہے
میرمنشیجب8 سافن ِخلقیاہ پاسکے پہنچا تو اماِم اعظم نے ایکاُسے

کتاب دکھا کر کہا، ربمجھے” کے شریعتمیںگھر کتابکی ملی “ہے۔
اُس نے اُسے سافن دےکو جسدیا نے اُسے پڑھ لیا۔ سافنتب9 بادشاہ
پاسکے گیا اور اُسے اطلاع جمعمیںگھرکےربنےہم”دی، پیسےشدہ
مرمت پر داروںٹھیکےمقرر اور باقی کام والوںکرنے “ہیں۔دیئےدےکو
10 پھر سافن نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” نے کتابایکمجھے دی “ہے۔
کتاب کھولکو کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔
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باتیںکیکتاب11 سن بادشاہکر رنجیدہنے ہو کر پھاڑکپڑےاپنے لئے۔
اُس12 ِخلقیاہنے امام، اخی بنقام سافن، بنعکبور سافنمیرمنشیمیکایاہ،
اور خاصاپنے خادم عسایاہ کو بُلا کر اُنہیں حکم دیا، جا”13 میریکر اور
قوم بلـکہ تمام یہوداہ کی ربخاطر کتاباِسسے میں درج باتوں بارےکے
یافتمیں در ربکریں۔ کا غضبجو ہم پر نازل ہونے والا ہے نہایتوہ
سخت ہے، باپہمارےکیونکہ دادا کتابنہ فرمانوںکے کے تابع رہے، نہ
ہدایاتاُن مطابقکے گزاریزندگی ہے جو اُس ہمارےمیں لئے درج کی
گئی “ہیں۔

14 چنانچہ ِخلقیاہ امام، اخی قام، عکبور، سافن اور عسایاہ خُلدہ نبیہ کو
ملنے گئے۔ خُلدہ کا شوہر بنسلّوم تِقوَہ گھرکےربخرخسبن کپڑےکے
سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔ خُلدہ15-16 اُنہیںنے
جواب دیا،

اسرائیلرب” کا خدا فرماتا آدمیجسکہہے تمہیںنے بھیجا اُسےہے
بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر اور اُس کے باشندوں پر آفت نازل
کروں گا۔ وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں گی جو یہوداہ کے بادشاہ کتابنے
میں پڑھی ہیں۔ 17 کیونکہ میری قوم نے ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں
کو پیشقربانیاں کی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بُت بنا کر طیشمجھے دلایا
ہے۔ غضبمیرا اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہو ‘گا۔

لیکن18 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں آپنے ربکو سے
یافت در کرنے کے لئے بھیجا ہے اور اُسے بتا دیں ربکہ اسرائیل کا خدا
فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 19 تیرا دل نرم ہو گیا ہے۔ جب تجھے پتا
چلا کہ مَیں نے اِس مقام اور اِس کے باشندوں بارےکے میں فرمایا ہے
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کہ وہ لعنتی اور تباہ ہو جائیں گے تو تُو نے اپنے آپ کو رب کے منے سا
پست کر دیا۔ تُو نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور حضور
پھوٹپھوٹ یا۔کر ربرو فرماتا دیکھیہکہہے مَیںکر تیرینے ہے۔سنی
جب20 میرےتُو کہنے پر مر کر باپاپنے دادا سے ملےجا گا تو سلامتی سے
دفن ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر پر نازل کروں گا وہ تُو نہیںخود دیکھے “۔‘گا

افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا دیا۔
23

ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے
تب1 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بُلا کر کےرب2 گھر

میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس کے ساتھ گئے یعنی
یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور نبی۔ وہاں پہنچ جماعتکر
کے منے سا عہد کی اُس پوری کتاب تلاوتکی کی گئی ربجو کے گھر
میں ملی تھی۔

3 پھر بادشاہ نے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے حضور عہد
باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” کی پیروی یں کر گے، پورےہم دل و جان
سے اُس کے احکام ہدایاتاور پوری کر کے کتاباِس میں درج عہد کی
باتیں قائم رکھیں “گے۔ پوری قوم عہد شریکمیں ہوئی۔

یوسیاہ بُت پرستی کو ختم کرتا ہے
اب4 بادشاہ نے اماِم اعظم دوسرےِخلقیاہ، درجے پر مقرر اماموں اور

دربانوں کو میںگھرکےرب”دیا،حکم دیںنکالچیزیںتماموہسے بعلجو
دیوتا، یسیرت دیوی اور آسمان پورےکے لشکر کی پوجا کے لئے استعمال
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ہوئی “ہیں۔ پھر اُس نے یہ سارا سامان یروشلم کے باہر وادٔی قدرون کے
کھلے میدان میں جلا دیا اور اُس کی راکھ اُٹھا بیتکر ایل لے گیا۔ اُس5
نے اُن بُت پرست یوں پجار کو بھی ہٹا دیا جنہیں یہوداہ کے بادشاہوں نے
یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کے گرد نواحو مندروںکے میں پیشقربانیاں
کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ پجاری صرفنہ بعل دیوتا کو اپنے نذرانے
پیش کرتے تھے بلـکہ سورج، چاند، جھرمٹوں اور آسمان پورےکے لشکر
کو بھی۔ یسیرت6 دیوی کا کھمبا یوسیاہ ربنے کے گھر سے نکال کر
شہر کے باہر وادٔی قدرون میں جلا دیا۔ پھر اُس نے پیساُسے کر اُس کی
غریبراکھ لوگوں کی قبروں پر بکھیر دی۔ رب7 کے گھر پاسکے ایسے
مکان تھے جو فروشجسم مردوں اور عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن
میں دیوییسیرتعورتیں کے لئے بھیکپڑے بُنتی ابتھیں۔ بادشاہ نے اُن
کو بھی گرا دیا۔

8 پھر یوسیاہ تمام اماموں کو واپسیروشلم لایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ
کے شمال میں ِجبع سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع اونچی جگہوں کے
اُن تمام مندروں امامجہاںکیبےحرمتیکی پیشقربانیاںپہلے تھے۔کرتے
یروشلم دروازےاُسکے بھیپاسکے دو تھےمندر جو شہر یشوعسردارکے
کے نام سے مشہور تھا۔ اِن کو بھی یوسیاہ نے ڈھا دیا۔ شہر) میں داخل
ہوتے وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے (تھے۔ جن9 اماموں نے اونچی
جگہوں پر خدمت کی تھی اُنہیں یروشلم میں رب کے حضور قربانیاں پیش
کرنے اجازتکی نہیں تھی۔ لیکن وہ باقی اماموں بےخمیریطرحکی روٹی
کے لئے مخصوص روٹی کھا سکتے تھے۔ بن10 ہنوم وادیکی کی قربان گاہ
بنام توفت کو بھی بادشاہ نے ڈھا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی
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کو جلا ـِککر مَل دیوتا کو قربان نہ کر سکے۔ گھوڑے11 کے مجسمےجو
یہوداہ کے بادشاہوں نے سورج دیوتا کی تعظیم کھڑےمیں کئے تھے اُنہیں
بھی یوسیاہ نے گرا دیا اور اُن رتھوںکے کو جلا دیا۔ ربگھوڑےیہ کے
گھر کے صحن دروازےمیں کے کھڑےساتھ تھے، وہاں جہاں درباری
افسر بنام ـِکناتن مَل کا کمرا تھا۔ 12 آخز بادشاہ نے چھتاپنی ایکپر کمرا
بنایا تھا جس کی چھت پر بھی مختلف بادشاہوں کی بنی ہوئی قربان گاہیں
ابتھیں۔ یوسیاہ نے اِن بھیکو ڈھا دیا اور اُن دو قربان گاہوں بھیکو جو
منسّی ربنے کے گھر کے دو صحنوں میں کھڑی کی تھیں۔ اِن ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کے اُس نے ملبہ وادٔی قدرون میں پھینک دیا۔ 13 نیز، بادشاہ
نے یروشلم کے مشرق میں اونچی جگہوں کے مندروں کی بےحرمتی کی۔
یہ ہلاکتمندر کے پہاڑ جنوبکے میں تھے، اور سلیمان بادشاہ نے اُنہیں
تعمیر کیا تھا۔ اُس اُنہیںنے صیدا کی دیویناکشرم موآبعستارات، کے
مکروہ دیوتا کموس اور عمون کے قابِل گھن دیوتا ملـکوم کے لئے بنایا تھا۔
14 یوسیاہ نے دیوتاؤں کے لئے مخصوص کئے گئے ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو
دیوییسیرتکےکر کھمبےکے مقاماتاوردیئےکٹوا پر ہڈیاںانسانی بکھیر
کر اُن کی بےحرمتی کی۔

بیتیوسیاہ ایل اور سامریہ مندروںکے کو گرا دیتا ہے
ایلبیت15-16 اونچیتکابمیں جگہ پر وہ مندر اور قربان پڑیگاہ تھی

جو ُبعام یر بن نباط نے تعمیر کی تھی۔ ُبعام یر ہی اسرائیلنے کو گناہ کرنے
پر اُکسایا جبتھا۔ یوسیاہ نے دیکھا پہاڑجسکہ پر قربان گاہ اُسہے کی
ڈھلانوں سیبہتپر قبریں ہیں تو اُس نے حکم دیا کہ اُن کی ہڈیاں نکال کر
قربان گاہ پر جلا دی جائیں۔ یوں قربان گاہ کی بےحرمتی بالکل اُسی طرح
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نےربطرحجسہوئی مردِ معرفتکیخدا فرمایا تھا۔ اِس بعدکے یوسیاہ
نے مندر اور قربان گاہ کو گرا دیا۔ اُس دیوییسیرتنے کا کوٹمجسمہ
کوٹ کر آخر سبمیں کچھ جلا دیا۔

17 پھر یوسیاہ ایککو اَور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر کے باشندوں سے
پوچھا، یہ” کس کی قبر “ہے؟ اُنہوں جوابنے دیا، یہ” یہوداہ کے اُس
مردِ خدا کی قبر ایلبیتنےجسہے قربانکی گاہ بارےکے میں عین وہ
پیش گوئی تھیکی آپآججو وسیلےکے پوریسے ہوئی “ہے۔ یہ18 سن
کر بادشاہ نے حکم دیا، اِسے” چھوڑ !دو کوئی بھی اِس کی ہڈیوں کو نہ
“چھیڑے۔ چنانچہ اُس کی اور اُس نبی کی ہڈیاں بچ گئیں جو سامریہ سے
اُس سے ملنے آیا اور بعد میں اُس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔

طرحجس19 یوسیاہ بیتنے ایل کے مندر کو تباہ کیا اُسی طرح اُس
نے سامریہ کے تمام شہروں مندروںکے ساتھکے کیا۔ اُنہیں اونچی جگہوں
پر بنا کر اسرائیل کے بادشاہوں ربنے طیشکو دلایا تھا۔ 20 اِن مندروں
کے یوں پجار کو اُس نے اُن کی اپنی اپنی قربان گاہوں پر دیموتسزائے
اور پھر انسانی ہڈیاں اُن پر جلا کر اُن کی بےحرمتی کی۔ اِس کے بعد وہ
لوٹیروشلم گیا۔

فسح کی عید منائی جاتی ہے
21 یروشلم میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا، پوری” قوم رب اپنے خدا کی

تعظیم میں فسح کی عید منائے، جس طرح عہد کی کتاب میں فرمایا گیا
“ہے۔ اُس22 زمانے سے لے قاضیجبکر اسرائیل کی راہنمائی کرتے
تھے یوسیاہ کے دنوں تک فسح کی عید اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔
اسرائیل اور یہوداہ بادشاہوںکے کے ایام میں بھی ایسی عید نہیں منائی گئی
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تھی۔ 23 یوسیاہ کی حکومت کے ویں18 سال میں پہلی دفعہ رب کی
تعظیم میں ایسی عید یروشلم میں منائی گئی۔

یوسیاہ کی فرماں برداری
یوسیاہ24 اُن ہدایاتتمام تابعکے رہا درجمیںکتاباُسکیشریعتجو

تھیں جو ِخلقیاہ امام ربکو کے میںگھر ملی تھی۔ چنانچہ اُس مُردوںنے
کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں، رمّالوں، یلو گھر بُتوں، دوسرے بُتوں
اور باقی تمام مکروہ چیزوں کو ختم کر دیا۔ نہ25 یوسیاہ سے پہلے، نہ اُس کے
بعد اُس جیسا کوئی بادشاہ جسہوا نے اُس پورےطرح پوریدل، جان
اور پوری طاقت کے ساتھ رب پاسکے واپس آ کر موسوی شریعت کے
ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ توبھی26 رب یہوداہ پر اپنے غصے
سے باز نہ آیا، کیونکہ منسّی نے اپنی غلط حرکتوں سے اُسے حد سے یادہ ز
طیش دلایا تھا۔ اِسی27 لئے رب نے مَیںکچھجو”فرمایا، اسرائیلنے کے
ساتھ کیا وہی کچھ یہوداہ ساتھکے بھی کروں گا۔ مَیں اُسے اپنے حضور سے
خارج گا۔دوںکر اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم مَیںکو کروںرد گا اور ساتھ
ساتھ اُس گھر بارےکےجسبھیکو میں مَیں نے کہا، وہاں’ میرا نام ہو
“۔‘گا

باقی28 جو کچھ یوسیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ اُس نے
کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

29 یوسیاہ حکومتکی کے دوران مصر کا بادشاہ نکوہ فرعون یائے در
فرات کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور کے بادشاہ سے لڑے۔ راستے میں یوسیاہ
اُس سے لڑنے کے لئے نکلا۔ لیکن جب مجِّدو کے قریب اُن کا ایک
دوسرے ساتھکے مقابلہ ہوا تو نکوہ نے اُسے مار دیا۔ 30 یوسیاہ ملازمکے
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اُس لاشکی رتھ پر رکھ کر مجِّدو سے یروشلم لے آئے جہاں اُسے اُس کی
اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر اُمّت نے اُس کے بیٹے یہوآخز کو مسح کر کے
باپ تختکے پر بٹھا دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
میںعمرکیسال23یہوآخز31 بادشاہ بنا، اور حکومتکیاُسمیںیروشلم

کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت یرمیاہ لِبناہ کی ہنے ر والی
تھی۔ 32 باپاپنے دادا طرحکی بھیوہ ایسا کام کرتا رہا ربجو ناپسندکو
تھا۔ 33 نکوہ فرعون نے ملـِک حمات کے شہر بلہ رِ میں اُسے گرفتار کر لیا،
اور اُس کی حکومت ختم ہوئی۔ ملـِک یہوداہ کو خراج کے طور ًپر تقریبا
3,400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو گرام سونا ادا کرنا پڑا۔ 34 یہوآخز کی
فرعونجگہ یوسیاہنے ایککے اَور بیٹے تختکو پر بٹھایا۔ اُس نامکے اِلیاقیم
اُسکو نے یقیم یہو بدلمیں دیا۔ یہوآخز کو وہ اپنے مصرساتھ لے جہاںگیا
وہ بعد میں مرا بھی۔

35 مطلوبہ چاندی اور سونے کی رقم ادا کرنے کے لئے یقیم یہو نے
لوگوں ٹیکسخاصسے لیا۔ اُمّت کو اپنی دولت کے مطابق پیسے دینے
پڑے۔ اِس یقے طر سے یقیم یہو فرعون خراجکو ادا کر سکا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
36 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 11

حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں بنتزبودہ فِدایاہ روماہ کی ہنے ر والی
تھی۔ باپ37 دادا طرحکی اُس کا چال چلن رببھی کو ناپسند تھا۔
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24
1 یقیم یہو کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہوداہ

پر حملہ کیا۔ نتیجے میں یقیم یہو اُس کے تابع ہو گیا۔ لیکن تین سال کے بعد
سرکشوہ ہو گیا۔ ربتب2 نے بابل، موآبشام، اور عمون ڈاکوؤںسے
بھیججتھےکے دیئے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ ویسا ہی نےربطرحجسہوا
اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمایا تھا۔ 3 یہ آفتیں اِس لئے یہوداہ پر
آئیں ربکہ نے اِن کا حکم دیا تھا۔ وہ منسّی کے سنگین گناہوں کی وجہ
سے یہوداہ کو اپنے حضور سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ 4 وہ یہ حقیقت بھی
نظرانداز نہ کر سکا کہ منسّی نے یروشلم کو بےقصور لوگوں کے خون سے
بھر دیا ربتھا۔ معافیہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

باقی5 کچھجو یقیم یہو دورانکےحکومتکی ہوا اور اُسکچھجو نے کیا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ جب6 وہ مر کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا یاکین یہو تخت نشین ہوا۔ 7 اُس وقت
مصر کا بادشاہ دوبارہ ملـکاپنے نکلسے نہ سکا، بابلکیونکہ کے بادشاہ
مصرنے کی سرحد بنام وادٔی مصر سے لے کر یائے تکفراتدر کا سارا
علاقہ مصر قبضےکے سے چھین لیا تھا۔

یاکین یہو حکومتکی اور یروشلم پر بابل کا قبضہ
8 یاکین یہو 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی

حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں نحُشتا بنت اِلناتن یروشلم کی
ہنے ر والی تھی۔ 9 اپنے باپ کی طرح یاکین یہو بھی ایسا کام کرتا رہا جو
رب کو ناپسند تھا۔
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10 اُس کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کی فوج
تکیروشلم بڑھ کر اُس کا محاصرہ کرنے لـگی۔ نبوکدنضر11 خود شہر کے
محاصرے کے دوران پہنچ گیا۔ تب12 یاکین یہو شکستنے مان کر اپنے
آپ کو اپنی ماں، ملازموں، افسروں اور یوں دربار سمیت بابل کے بادشاہ
کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے اُسے گرفتار کر لیا۔

یہ نبوکدنضر کی حکومت کے آٹھویں سال میں ہوا۔ جس13 کا اعلان
رب نے پہلے کیا تھا ابوہ پورا ہوا، نبوکدنضر ربنے کے گھر اور شاہی
محل تمامکے لئے۔چھینخزانے اُس نے سونے کا وہ لُوٹبھیسامانسارا
لیا جو سلیمان ربنے کے گھر کے لئے بنوایا تھا۔ 14 اور جتنے کھاتے پیتے
لوگ یروشلم میں تھے اُن سب کو بادشاہ نے جلاوطن کر دیا۔ اُن میں تمام
افسر، فوجی، دست کار اور دھاتوں کا کام کرنے والے شامل تھے، کُل
10,000 افراد۔ اُمّت لوگغریبصرفکے پیچھے رہ گئے۔ نبوکدنضر15
یاکین یہو قیدیبھیکو بنا بابلکر لے گیا اُساور ماں،کی یوں، یوںبیو دربار
ملـکاور تمامکے اثر رسوخو والوںرکھنے اُس16بھی۔کو فوجیوںنے کے
7,000 افراد کاروںدست1,000اور اور دھاتوں کا کام والوںکرنے کو
جلاوطن کر کے بابل میں بسا دیا۔ یہ سب ماہر جنگاور کرنے قابلکے
آدمی تھے۔ 17 یروشلم بابلمیں کے بادشاہ یاکیننے یہو کی اُسجگہ کے چچا
متنیاہ تختکو پر بٹھا کر اُس کا نام ِصدقیاہ میں بدل دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ
18 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی

حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں بنتحموطل یرمیاہ لِبناہ شہر
کی ہنے ر والی تھی۔ 19 یقیم یہو کی طرح ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا ربجو
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ناپسندکو تھا۔ رب20 یروشلم اور یہوداہ باشندوںکے سے ناراضاِتنا ہوا کہ
آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے حضور خارجسے کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سرکشسے ہوا،

25
اِس1 لئے بابلشاہِ نبوکدنضر فوجتمام کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم

پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
ِصدقیاہ کی حکومت کے نویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ

کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع پورےہوا۔ شہر
اردکے گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 2 ِصدقیاہ حکومتکی ویں11کے
تکسال یروشلم قائم رہا۔ لیکن3 پھر کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام
کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔

چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل4 کے فوجیوں نے فصیل میں رخنہ ڈال
راتاُسیدیا۔ ِصدقیاہ اپنے تمام سمیتفوجیوں فرار کامیابمیںہونے ہوا،
اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے دروازےاُس سے نکلے
جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن
کی طرف بھاگنے لـگے، لیکن5 بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے
اُسے یریحو میدانکے میں پکڑ لیا۔ اُس فوجیکے اُس الـگسے ہو چاروںکر
طرف منتشر ہو گئے، 6 اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔
* 25:1 دسویں مہینے کے دسویں :دن جنوری15 † 25:3 چوتھے مہینے کے نویں :دن 18
جولائی
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پھر اُسے بلہ رِ میں شاہِ بابل پاسکے لایا گیا، اور وہیں ِصدقیاہ پر فیصلہ
صادر کیا گیا۔ 7 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے اُس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔
اِس کے بعد فوجیوں نے اُس کی آنکھیں نکال کر اُسے پیتل کی زنجـیروں
میں جکڑ لیا اور بابل لے گئے۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
8 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19 سال میں بادشاہ کا

خاص افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ پانچویں
مہینے کے ساتویں ‡دن اُس نے آ کر رب9 کے گھر، شاہی محل اور یروشلم
کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت بھسم ہو گئی۔ 10 اُس نے
اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی فصیل کو بھی گرا دیا۔ 11 پھر نبوزرادان نے
سب کو جلاوطن کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ
بھی اُن میں شامل تھے جنگجو کے دوران غداری کر کے شاہِ بابل کے
لـگپیچھے گئے تھے۔ لیکن12 نبوزرادان نچلےسےسبنے طبقے بعضکے
لوگوں کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں
کو سنبھالیں۔

13 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے دونوں
ستونوں، پانی کے باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل
حوضکے کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 14 وہ رب کے
گھر کی خدمت سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے گئے یعنی
بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، برتن اور پیتل کا باقی سارا سامان۔
خالص15 سونے اور چاندی کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے
‡ 25:8 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن اگست14
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ہوئے کوئلے کے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا افسر
سارا سامان اُٹھا بابلکر لے گیا۔ دونوںجب16 ستونوں، سمندر حوضنامی
اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ کا پیتل تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا
کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ چیزیں رب کے گھر کے
لئے بنوائی تھیں۔ 17 ستونہر کی تھی۔فٹ27اونچائی اُن بالائیکے حصوں
کی اونچائی ساڑھے فٹچار تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے
ہوئے تھے۔

شاہی18 محافظوں کے افسر نبوزرادان ذیلنے کے قیدیوں الـگکو کر
:دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس کے بعد آنے والا امام صفنیاہ، رب کے گھر
کے تین دربانوں، 19 شہر کے بچے ہوؤں میں سے اُس افسر کو جو شہر کے
فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ کے پانچ مشیروں، اُمّت کی بھرتی کرنے
والے افسر اور شہر میں موجود اُس کے 60 مردوں کو۔ نبوزرادان20 اِن
الـگکوسب کر حماتصوبہکے شہرکے بلہ رِ لے بابلجہاںگیا کا بادشاہ
تھا۔ وہاں21 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔

یوں یہوداہ باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔
ِجدلیاہ حکومتکی

جن22 لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہوداہ میں پیچھے چھوڑ
دیا تھا، اُن پر اُس نے ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن مقرر کیا۔ فوججب23 کے
بچے افسروںہوئے اور اُن دستوںکے کو ملیخبر ِجدلیاہکہ کو مقررگورنر
کیا گیا ہے تو وہ مِصفاہ میں اُس پاسکے آئے۔ افسروں کے نام اسمٰعیل بن
نتنیاہ، یوحنان بن قریح، سرایاہ تنحومتبن نطوفاتی اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔
اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔



سلاطِین-۲ 25:24 xciii سلاطِین-۲ 25:30

24 ِجدلیاہ قَسمنے کھا کر اُن سے وعدہ کیا، بابل” افسروںکے متسے
ملـک!ڈرنا میں رہ کر بابل کے بادشاہ خدمتکی کریں آپتو کی سلامتی
ہو “گی۔

لیکن25 اُس سال کے ساتویں مہینے میں اسمٰعیل بن نتنیاہ بن اِلی سمع نے
ساتھیوںدس ساتھکے مِصفاہ آ کر دھوکے سے ِجدلیاہ قتلکو کیا۔ اسمٰعیل
شاہی نسل کا تھا۔ ِجدلیاہ کے علاوہ اُنہوں نے اُس کے ساتھ ہنے ر والے
یہوداہ اور بابل کے تمام لوگوں کو بھی قتل کیا۔ 26 یہ دیکھ کر یہوداہ کے
باشندےتمام چھوٹے سے لے تکبڑےکر فوجی ہجرتسمیتافسروں کر
مصرکے چلے گئے، کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے۔

یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
27 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے ویں37 سال میں

یل اَو مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔ اُسی سال کے ویں12 مہینے کے
اُسدنویں27 یاکیننے یہو کو قیدخانے آزادسے کر دیا۔ اُس28 نے
اُس سے نرم باتیں کر کے اُسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں
جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں نسبتکی یادہ ز اہم تھی۔ یاکین29 یہو کو
قیدیوں اُتارنےکپڑےکے اجازتکی ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز
پر باقاعدگی شریکسے ہونے حاصلشرفکا رہا۔ 30 بادشاہ نے مقرر کیا
یاکینکہ یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے اُسکہ کی یاتروزمرہ ضرور
پوری ہوتی رہیں۔
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