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حزقی ایل
الله کے رتھ کی یا رو

مَیںجب3- 1 یعنی امام حزقی ایل بن تیسبوزی سال کا تھا تو مَیں یہوداہ
جلاوطنوںکے بابلملـِکساتھکے کے یا در کبار کنارےکے ٹھہرا تھا۔ہوا
یاکین یہو بادشاہ جلاوطنکو ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے کے
پانچویں *دن آسمان کھل گیا اور الله نے مجھ پر مختلف یائیں رو ظاہر کیں۔
ربوقتاُس مجھ سے ہم کلام ہوا، اور اُس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔

4 یا رو میں مَیں نے زبردست آندھی دیکھی جس نے شمال سے آ کر بڑا
بادل میرے پاس پہنچایا۔ بادل میں چمکتی دمکتی آگ نظر آئی، اور وہ تیز
روشنی سے گھرا ہوا تھا۔ آگ کا مرکز چمک دار دھات کی طرح تمتما رہا
تھا۔

میںآگ5 چار جانداروں جیسے چل رہے تھے جن کی شکل صورتو
لیکن6تھی۔سیکیانسان ایکہر اورچہرےچارکے چار پَر اُن7تھے۔ کی
ٹانگیں انسانوں جیسی سیدھی تھیں، لیکن پاؤں کے تلوے بچھڑوں کے سے
ُکھر تھے۔ وہ پالش کئے ہوئے پیتل کی طرح جگمگا رہے تھے۔ چاروں8
اورچہرےکے پَر تھے، اور پَروںچاروں نیچےکے انسانی ہاتھ دیئے۔دکھائی
جاندار9 اپنے پَروں دوسرےایکسے کو چھو تھے۔رہے وقتچلتے مُڑنے
کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک کے چار چہرے چاروں طرف
دیکھتے تھے۔ جب کبھی کسی سمت جانا ہوتا تو اُسی سمت کا چہرہ چل
پڑتا۔ چاروں10 کے چہرے ایک جیسے تھے۔ منے سا کا چہرہ انسان کا،
* 1:1 -3 چوتھے مہینے پانچویںکے :دن 31 جولائی۔
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دائیں طرف کا چہرہ شیرببر کا، بائیں طرف کا چہرہ بَیل کا اور پیچھے کا
چہرہ عقاب کا تھا۔ 11 اُن کے پَر اوپر کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دو پَر
بائیں اور دائیں ہاتھ کے جانداروں سے لـگتے تھے، اور دو پَر اُن کے جسموں
کو ڈھانپے رکھتے تھے۔ 12 جہاں بھی الله کا روح جانا چاہتا تھا وہاں یہ
جاندار چل پڑتے۔ اُنہیں مُڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ
اپنے چاروں چہروں میں ایکسے کا رُخ اختیار کرتے تھے۔

13 جانداروں کے بیچ میں ایسا لـگ رہا تھا جیسے کوئلے دہک رہے
ہوں، کہ اُن کے درمیان مشعلیں اِدھر اُدھر چل رہی ہوں۔ آگجھلملاتی
میں سے بجلی بھی چمک کر نکلتی تھی۔ 14 جاندار خود اِتنی تیزی سے اِدھر
اُدھر گھوم رہے تھے کہ بادل کی بجلی جیسے نظر آ رہے تھے۔

مَیںجب15 نے غور سے اُن پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایکہر جاندار کے
پاس پہیہ زمینجوہے کو چھو رہا ہے۔ 16 لگتا تھا چاروںکہ پہئے †پکھراج
سے بنے ہوئے ہیں۔ چاروں ایک جیسے تھے۔ ہر پہئے کے اندر ایک اَور
پہیہ یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا، اِس17 لئے وہ مُڑے بغیر ہر رُخ اختیار
کر سکتے تھے۔ 18 اُن کے لمبے ناکخوفچکر تھے، اور چکروں کی ہر جگہ
پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ چارجب19 جاندار چلتے تو چاروں پہئے بھی ساتھ
زمینجاندارجبچلتے، اُڑتےسے تو پہئے بھی ساتھ اُڑتے تھے۔ بھیجہاں20
الله روحکا وہاںجاتا بھیجاندار تھے۔جاتے پہئے بھی اُڑ کر ساتھ ساتھ چلتے
تھے، جانداروںکیونکہ روحکی پہیوں میں تھی۔ کبھیجب21 جاندار چلتے
تو یہ بھی رُکجبچلتے، جاتے تو یہ بھی رُک جبجاتے، اُڑتے تو یہ بھی
اُڑتے۔ کیونکہ جانداروں روحکی پہیوں میں تھی۔

جانداروں22 سروںکے کے اوپر گنبد سا پھیلا ہوا تھا شفافصافجو
† 1:16 :پکھراج topas
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بلور جیسا لـگ رہا تھا۔ اُسے دیکھ کر انسان گھبرا جاتا تھا۔ 23 چاروں
جاندار اِس گنبد نیچےکے تھے، اور ایکہر اپنے پَروں کو پھیلا ایککر سے
ساتھیکےطرفبائیں ساتھیکےطرفدائیںسےدوسرےاور چھوکو رہا
تھا۔ باقی دو پَروں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ 24 چلتے وقت اُن
پَروںکے کا پہنچا۔تکمجھشور لـگیوں رہا تھا قریبجیسے زبردستہی
آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق کوئی بات فرما رہا ہو، یا کہ کوئی لشکر
حرکت میں آ گیا ہو۔ وقترُکتے وہ اپنے پَروں کو نیچے لٹکنے دیتے تھے۔

پھر25 گنبد اوپرکے آوازسے سنائی اوردی، جانداروں رُکنے کر اپنے
پَروں کو لٹکنے دیا۔ مَیں26 نے دیکھا کہ اُن کے سروں کے اوپر کے گنبد
پر سنِگ ‡لاجورد کا تخت سا نظر آ رہا ہے جس پر کوئی بیٹھا تھا جس
کی شکل و صورت انسان کی مانند ہے۔ لیکن27 کمر سے لے کر سر تک
چمکوہ دھاتدار کی طرح تمتما رہا تھا، جبکہ کمر سے لے کر تکپاؤں
آگ کی بھڑکمانند رہا تھا۔ تیز روشنی اُس اردکے گرد جھلملا رہی تھی۔
28 اُسے دیکھ کر قوِس قزح کی وہ آب و تاب یاد آتی تھی جو بارش ہوتے
وقت بادل میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں رب کا جلال نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی
مَیں اوندھے منہ گر گیا۔ حالتاِسی میں کوئی مجھ باتسے کرنے لگا۔

2
حزقی ایل کی بُلاہٹ، طومار کی یا رو

1 وہ بولا، اے” آدم زاد، کھڑا ہو !جا مَیں تجھ سے بات کرنا چاہتا
“ہوں۔ جوں2 ہی وہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو روح نے مجھ میں آ کر مجھے
کھڑا کر دیا۔ پھر مَیں نے آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا،
‡ 1:26 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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آدماے”3 اسرائیلیوںتجھےمَیںزاد، بھیجپاسکے رہا ایسیایکہوں،

سرکش قوم مجھنےجسپاسکے بغاوتسے کی شروعہے۔ سے لے کر
آج تک وہ اپنے باپ دادا سمیت مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ جن4 لوگوں
پاسکے مَیں تجھے بھیج رہا ہوں وہ بےشرم اور ضدی ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ
دےسنا ربجو قادرِ مطلق فرماتا ہے۔ 5 خواہ یہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ
جانضرور لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی پا بر ہوا ہے۔ آدماے6 زاد، اُن
سے یا اُن کی باتوں متسے ڈرنا۔ گو تُو کانٹےدار یوں جھاڑ سے گھرا رہے
گا اور بچھوؤںتجھے درمیانکے پڑےبسنا خوفتوبھیگا زدہ نہ ہو۔ نہ اُن
کی باتوں سے خوف کھانا، نہ اُن کے رویے سے دہشت کھانا۔ کیونکہ یہ
سرکشقوم ہے۔ 7 خواہ یہ سنیں یا نہ سنیں لازم ہے کہ پیغاماتمیرےتُو
اُنہیں سنائے۔ کیونکہ وہ باغی ہی ہیں۔ اے8 آدم جبزاد، مَیں تجھ سے
ہم کلام ہوں گا تو دھیان دے اور اِس سرکش قوم کی طرح بغاوت مت
کرنا۔ اپنے منہ کو کھول کر وہ کچھ کھا جو مَیں تجھے کھلاتا “ہوں۔

9 تب ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا نظر آیا جس میں طومار تھا۔
10 طومار کو کھولا گیا تو مَیں نے دیکھا کہ اُس میں آگے بھی اور پیچھے
بھی ماتم اور آہ و زاری قلم بند ہوئی ہے۔

3
اُس1 نے فرمایا، آدماے” زاد، جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے اُسے کھا

!لے طومار کو کھا، پھر جا کر اسرائیلی قوم مخاطبسے ہو “جا۔ مَیں2 نے
اپنا منہ کھولا تو اُس نے مجھے طومار کھلایا۔ ساتھ3 ساتھ اُس نے آدم”فرمایا، زاد، جو طومار مَیں تجھے کھلاتا ہوں اُسے کھا، پیٹ بھر کر “!کھا
مَیںجب نے اُسے کھایا تو شہد طرحکی میٹھا لگا۔
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4 تب الله مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، اب جا کر اسرائیلی

گھرانے پیغاماتمیرےکو سنا دے۔ مَیں5 ایسیتجھے قوم پاسکے نہیں
بھیج رہا جس کی اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ آئے بلـکہ تجھے اسرائیلی قوم
بھیجپاسکے رہا ہوں۔ قومیںسیبہتایسیبےشک6 کیجنہیں اجنبی
زبانیں تجھے نہیں آتیں، لیکن اُن کے پاس مَیں تجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر مَیں
تجھے اُن ہی پاسکے بھیجتا تو وہ تیریضرور سنتیں۔ لیکن7 اسرائیلی گھرانا
تیری سننے کے لئے تیار نہیں ہو گا، کیونکہ وہ میری سننے کے لئے تیار ہی
نہیں۔ کیونکہ پوری قوم کا ماتھا سخت اور دل اَڑا ہوا ہے۔ لیکن8 مَیں نے
تیرا بھیچہرہ اُن چہرےکے سختجیسا کر دیا، تیرا ماتھا بھی اُن ماتھےکے
جیسا مضبوط کر دیا ہے۔ 9 تُو اُن کا مقابلہ کر سکے گا، کیونکہ مَیں نے
تیرے ماتھے ہیرےکو جیسا چقماقمضبوط، جیسا پائے دار کر دیا ہے۔
گو یہ قوم باغی ہے توبھی اُن سے خوف نہ کھا، نہ اُن کے سلوک سے
دہشت زدہ “ہو۔

10 الله نے مزید فرمایا، اے” آدم زاد، میری ہر بات پر دھیان دے کر
میںذہناُسے بٹھا۔ روانہاب11 ہو اپنیکر قوم کے اُن افراد پاسکے جا جو
بابل میں جلاوطن ہوئے ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ سنا دے جو رب قادرِ مطلق
اُنہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنیں یا نہ “سنیں۔

12 پھر الله کے روح نے مجھے وہاں سے اُٹھایا۔ جب رب کا جلال اپنی
جگہ سے اُٹھا تو مَیں نے اپنے پیچھے ایک گڑگڑاتی آواز سنی۔ 13 فضا چاروں
جانداروں کے شور سے گونج اُٹھی جب اُن کے پَر ایک دوسرے سے لـگنے
اور اُن کے پہئے منے لـگے۔گھو الله14 مجھےروحکا اُٹھا وہاںکر گیا،لےسے
اور مَیں تلخ مزاجی بڑیاور سرگرمی سے روانہ ہوا۔ ربکیونکہ کا ہاتھ زور
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سے مجھ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے مَیں یائے در کبار کی آبادی تل ابیب
میں ہنے ر والے جلاوطنوں پاسکے پہنچ گیا۔ مَیں اُن درمیانکے بیٹھ گیا۔
سات حالتمیریتکدن گم صم رہی۔

میری قوم کو آگاہ !کر
دنسات16 کے رببعد مجھ ہمسے کلام ہوا، آدماے”17 زاد، مَیں

نے تجھے اسرائیلی قوم پر پہرے دار بنایا، اِس لئے جب بھی تجھے مجھ سے
کلام ملے تو اُنہیں طرفمیری سے آگاہ !کر

18 مَیں تیرے یعے ذر بےدین کو اطلاع دوں گا کہ اُسے مرنا ہی ہے
تاکہ وہ بُریاپنی راہ ہٹسے کر بچ جائے۔ اگر تُو اُسے یہ پیغام نہ پہنچائے،
نہ اُسے تنبیہ کرے اور وہ اپنے قصور کے باعث مر جائے تو مَیں تجھے ہی
اُس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ لیکن19 اگر وہ تیری تنبیہ پر اپنی
بےدینی اور بُری راہ سے نہ ہٹے تو یہ الـگ بات ہے۔ بےشک وہ مرے
گا، لیکن تُو ذمہ دار ٹھہرےنہیں گا بلـکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔

جب20 راست باز اپنی راست بازی کو چھوڑ کر بُری راہ پر آ جائے گا
تو مَیں تجھے اُسے آگاہ کیکرنے دوںداریذمہ گا۔ اگر تُو یہ کرنے بازسے
رہا تو تُو ہی ذمہ ٹھہرےدار مَیںجبگا اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں گا۔
وقتاُس اُس راستکے کام یاد نہیں رہیں گے بلـکہ وہ اپنے گناہ سببکے
مرےسے گا۔ لیکن تُو ہی اُس موتکی کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ لیکن21
اگر تُو اُسے اورکرےتنبیہ وہ اپنے گناہ بازسے آئے تو میریوہ تنبیہ قبولکو
کرنے باعثکے بچے گا، اور تُو بھی اپنی جان کو چھڑائے “گا۔
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وہیں22 رب کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اُس نے فرمایا، اُٹھ،” یہاں

سے نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا !جا وہاں مَیں تجھ سے ہم
کلام ہوں “گا۔

مَیں23 اُٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا گیا۔ جب پہنچا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ رب کا جلال وہاں یوں موجود ہے جس طرح پہلی
یا رو میں یائے در کبار کنارےکے پر تھا۔ مَیں منہ بلکے گر گیا۔ تب24 الله
کے روح نے آ کر مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور فرمایا، اپنے” گھر میں جا کر
اپنے پیچھے کنڈی لگا۔ اے25 آدم لوگزاد، تجھے رّسیوں میں جکڑ کر بند
رکھیں گے تاکہ تُو نکل کر دوسروں میں نہ پھر سکے۔ مَیں26 ہونے دوں
گا کہ تیری زبان تالو سے چپک جائے اور تُو خاموش رہ کر اُنہیں ڈانٹ
نہ سکے۔ کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔ لیکن27 جب بھی مَیں تجھ سے ہم
کلام ہوں گا تو تیرے منہ کو کھولوں گا۔ تب تُو میرا کلام سنا کر کہے
گا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘!ہے تب جو سننے کے لئے تیار ہو وہ سنے، اور
جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔

4
یروشلم کا محاصرہ

آدماے1 اینٹکچیایکابزاد، اورلے اُسے اپنے منے رکھسا اُسکر
پر یروشلم شہر کا نقشہ کندہ کر۔ 2 پھر یہ نقشہ شہر کا محاصرہ دکھانے کے
لئے استعمال بُرجکر۔ اور پُشتے بنا کر ڈال۔گھیرا یروشلم کے باہر لشکرگاہ لگا
کر شہر کے ارد گرد قلعہ شکن مشینیں تیار رکھ۔ 3 پھر لوہے کی پلیٹ لے
کر اپنے اور شہر کے درمیان رکھ۔ اِس سے مراد لوہے کی دیوار ہے۔ شہر



حزقی ایل 4:4-5 viii حزقی ایل 4:14

کو گھور گھور کر ظاہر کر کہ تُو اُس کا محاصرہ کر رہا ہے۔ اِس نشان
سے تُو دکھائے گا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔

اِس4-5 بعدکے اپنے بائیں پہلو لیٹپر کر علامتی طور پر اسرائیلملـِک کی
سزا پا۔ جتنے بھی سال وہ گناہ کرتے آئے ہیں اُتنے ہی دن حالتاِسیتجھے
میں لیٹے رہنا ہے۔ سال390وہ گناہ کرتے رہے ہیں، اِس لئے دن390تُو
اُن کے گناہوں کی سزا پائے گا۔ 6 اِس کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا
اور ملـِک یہوداہ کی سزا پا۔ مَیں نے مقرر کیا ہے کہ تُو 40 دن یہ کرے،
کیونکہ یہوداہ سال40 گناہ کرتا رہا ہے۔ گھیرے7 ہوئے شہر یروشلم کو
گھور گھور کر اپنے ننگے بازو سے اُسے دھمکی دے اور اُس کے خلاف
پیش گوئی کر۔ ساتھ8 ساتھ مَیں تجھے رّسیوں میں جکڑ لوں گا تاکہ تُو اُتنے
دن کروٹیں بدل نہ سکے جتنے دن تیرا محاصرہ کیا جائے گا۔

اب9 کچھ گندم، َجو، لوبیا، مسور، باجرہ اور یہاں مستعمل گھٹیا قسم
کا گندم جمع کر کے ایک ہی برتن میں ڈال۔ بائیں پہلو پر لیٹتے وقت یعنی
پورے 390 دن اِن ہی سے روٹی بنا کر کھا۔ 10-11 فی دن تجھے روٹی کا
ایک پاؤ کھانے اور پانی کا پونا لٹر پینے کی اجازت ہے۔ یہ چیزیں احتیاط
تولسے کر اوقاتمقررہ پر کھا اور پی۔ روٹی12 کو َجو کی روٹی کی طرح
تیار کر کے ایندھنکھا۔ کے لئے انسان کا فضلہ استعمال کر۔ دےدھیان
اِسسبکہ “ہوں۔گواہکے فرمایا،نےرب13 اسرائیلیوںمَیںجب” کو
دیگر اقوام میں منتشر کروں گا تو ناپاکاُنہیں روٹی پڑےکھانی “گی۔

14 یہ سن کر مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے اے رب قادرِ مطلق، مَیں
کبھی ناپاکبھی نہیں ہوا۔ جوانی سے لے تکآجکر مَیں کبھینے ایسے
جانور نہیںگوشتکا جسےکھایا نہیںذبح کیا گیا تھا جانوروںجنگلیجسےیا
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نے پھاڑا ناپاکتھا۔ میرےکبھیگوشت منہ میں نہیں “آیا۔
تب15 رب نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، روٹی کو بنانے کے لئے تُو

انسان کے فضلے کے بجائے گوبر استعمال کر سکتا مَیںہے۔ تجھے اِس اجازتکی دیتا “ہوں۔
اُس16 مزیدنے آدماے”فرمایا، مَیںزاد، روٹیمیںیروشلم بندوبستکا

ختم ہو دوںجانے لوگتبگا۔ اپنا احتیاطبڑیکھانا سے اور پریشانی میں
تول تول کر کھائیں گے۔ وہ پانی کا قطرہ قطرہ گن کر اُسے لرزتے ہوئے
پئیں گے۔ 17 کیونکہ کھانے اور پانی کی قلت ہو گی۔ سب مل کر تباہ ہو
جائیں سبگے، اپنے گناہوں سببکے سڑسے جائیں گے۔

5
یروشلم کے خلاف تلوار

اے1 آدم زاد، تیز تلوار لے کر اپنے سر کے بال اور داڑھی منڈوا۔ پھر
ترازو میں بالوں کو تول کر تین حصوں میں تقسیم کر۔ کچی2 اینٹ پر کندہ
یروشلم نقشےکے یعےکے ذر ظاہر کر کہ شہر کا محاصرہ ختم ہو گیا پھرہے۔
بالوں کی ایک تہائی شہر کے نقشے کے بیچ میں جلا دے، ایک تہائی تلوار
سے مار مار کر شہر کے ارد گرد زمین پر گرنے دے، اور ایک تہائی ہَوا
میں اُڑا کر منتشر کر۔ کیونکہ مَیں اِسی طرح اپنی تلوار کو میان سے کھینچ
کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ لیکن3 بالوں میں تھوڑےتھوڑےسے بچا
اورلے اپنی لپیٹمیںجھولی محفوظکر رکھ۔ 4 پھر اِن میں کچھسے اورلے
آگ میں پھینک کر بھسم کر۔ یہی آگ اسرائیل کے پورے گھرانے میں
پھیل جائے “گی۔
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رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہی” یروشلم کی حالت !ہے گو مَیں نے

اُسے دیگر اقوام کے درمیان رکھ کر دیگر ممالـک کا مرکز بنا دیا توبھی6 وہ
میرے احکام اور ہدایات سے سرکش ہو گیا ہے۔ گرد و نواح کی اقوام و
ممالـک کی نسبت اُس کی حرکتیں کہیں یادہ ز بُری ہیں۔ کیونکہ اُس کے
باشندوں نے میرے احکام کو رد کر کے میری ہدایات کے مطابق زندگی
گزارنے سے انکار کر دیا “ہے۔ 7 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، تمہاری”
حرکتیں ارد گرد قوموںکی نسبتکی کہیں یادہ بُریز ہیں۔ نہ تم میرینے
ہدایات مطابقکے زندگی گزاری، میرےنہ احکام پر عمل کیا۔ بلـکہ تم اِتنے
شرارتی تھے کہ گرد و نواح کی اقوام کے رسم و رواج سے بھی بدتر زندگی
گزارنے “لـگے۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے” یروشلم، اب
گا۔لوںنپٹسےتجھخودمَیں اقوامدیگر دیکھتےکے عدالتتیریمَیںدیکھتے
کروں گا۔ تیری9 گھنونی بُت پرستی کے سبب سے مَیں تیرے ساتھ ایسا
سلوک کروں گا جیسا مَیں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی کبھی
نہیں کروں گا۔ تب10 تیرے درمیان باپ اپنے بیٹوں کو اور بیٹے اپنے باپ
کو کھائیں گے۔ مَیں تیری عدالت یوں کروں گا کہ جتنے بچـیں گے وہ سب
ہَوا میں اُڑ کر طرفچاروں منتشر ہو جائیں “گے۔

11 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری” حیات کی قَسم، تُو نے اپنے
گھنونے بُتوں اور رسم و رواج سے میرے مقدِس کی بےحرمتی کی ہے،
اِس لئے مَیں تجھے منڈوا کر تباہ کر دوں گا۔ نہ مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا،
نہ گا۔کروںرحم تیرے12 باشندوں ایککی مہلـکتہائی یوں بیمار اور کال
سے شہر ہلاکمیں ہو جائے دوسریگی۔ تہائی تلوار کی زد میں آ کر شہر
کے ارد گرد مر جائے گی۔ تیسری تہائی کو مَیں ہَوا میں اُڑا کر منتشر کر
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دوں گا اور پھر تلوار کو میان سے کھینچ کر اُن کا پیچھا کروں گا۔ یوں13
میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے گا اور مَیں انتقام لے کر اپنا اُتاروںغصہ تبگا۔ وہ
جان لیں گے کہ غیرتربمَیں، میں اُن سے ہم کلام ہوا ہوں۔

مَیں14 تجھے ملبے کا ڈھیر اور ارد گرد کی اقوام کی لعن طعن کا نشانہ بنا
گا۔دوں ہر گزرنے دیکھحالتتیریوالا کر توبہ’ گا۔کہے‘توبہ جب15
تجھغضبمیرا پڑےٹوٹپر گا اور عدالتسختتیریمَیں کروںسرزنشاور
گا تو اُس وقت تُو پڑوس کی اقوام کے لئے مذاق اور لعنت ملامت کا نشانہ
بن حالتتیریگا۔جائے دیکھکو کر اُن کے جائیںہوکھڑےرونگٹے گے
اور محتاطوہ ہنے ر کا سبق سیکھیں گے۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

اے16 یروشلم کے باشندو، مَیں کال کے مہلـک اور تباہ کن تیر تم پر
برساؤں گا تاکہ ہلاکتم ہو تکیہاںکالجاؤ۔ پکڑےزور گا کہ کھانے
کا بندوبست ختم ہو جائے گا۔ 17 مَیں تمہارے خلاف کال اور وحشی
جانور بھیجوں گا تاکہ تُو بےاولاد ہو جائے۔ مہلـک یاں بیمار اور قتل و
غارت تیرے بیچ میں سے گزرے گی، اور مَیں تیرے خلاف تلوار چلاؤں
گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

6
بلندیوں پر مزاروں کی عدالت

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں کی
طرف رُخ کر کے اُن کے خلاف نبوّت کر۔ 3 اُن سے کہہ، اے’ اسرائیل
کے پہاڑو، رب قادرِ مطلق کا کلام !سنو وہ پہاڑوں، یوں، پہاڑ گھاٹیوں
اور وادیوں بارےکے میں فرماتا ہے کہ خلافتمہارےمَیں تلوار چلا کر
تمہاری اونچی جگہوں مندروںکے کو تباہ دوںکر گا۔ قربانجن4 گاہوں
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پر تم اپنے جانور اور بخور جلاتے ہو وہ ڈھا دوں گا۔ مَیں تیرے مقتولوں
کو تیرے بُتوں کے منے سا ہی پھینک چھوڑوں گا۔ 5 مَیں اسرائیلیوں کی
لاشوں کو اُن کے بُتوں کے منے سا ڈال تمہاریکر ہڈیوں تمہاریکو قربان
گرداردکےگاہوں بھیجہاں6گا۔دوںبکھیر آبادتم تمہارےوہاںہو شہر
کھنڈرات بن جائیں گے اور اونچی جگہوں کے مندر مسمار ہو جائیں گے۔
کیونکہ لازم ہے کہ جن قربان گاہوں پر تم اپنے جانور اور بخور جلاتے
ہو وہ خاک میں ملائی جائیں، کہ تمہارے بُتوں کو پاش پاش کیا جائے،
کہ تمہاری بُت پرستی کی چیزیں نیست و نابود ہو جائیں۔ مقتول7 تمہارے
درمیان گر پڑےکر رہیں تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

8 لیکن مَیں چند ایک کو زندہ چھوڑوں گا۔ کیونکہ جب تمہیں دیگر
ممالـک اور اقوام میں منتشر کیا جائے گا تو کچھ تلوار سے بچے رہیں گے۔
قیدیلوگیہجب9 بن ممالـکمختلفکر میں لائے جائیں گے تو اُنہیں میرا
خیال آئے گا۔ اُنہیں یاد آئے گا کہ مجھے کتنا غم کھانا پڑا جب اُن کے
زناکار دل مجھ سے دُور ہوئے اور اُن کی آنکھیں اپنے بُتوں سے زنا کرتی
تبرہیں۔ وہ سوچیہ کر ہمکہ نے کتنا بُرا کام کیا اور کتنی حرکتیںمکروہ
کی ہیں اپنے آپ سے گھن کھائیں گے۔ اُس10 وقت وہ جان لیں گے کہ
ربمَیں ہوں، کہ اُن پر یہ آفت لانے کا اعلان وقتکرتے مَیں خالی باتیں
نہیں کر رہا “۔‘تھا

11 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھ سے فرمایا، تالیاں” بجا کر پاؤں زور
سے زمین پر !مار ساتھ ساتھ یہ کہہ، اسرائیلی’ قوم کی گھنونی حرکتوں پر
!افسوس وہ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں
گے۔ 12 جو دُور ہے مہلـکوہ وبا مرسے جائے گا، قریبجو ہے وہ تلوار
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سے قتل ہو جائے گا، اور جو بچ جائے وہ بھوکے مرے گا۔ یوں مَیں اپنا
غضب اُن پر نازل کروں گا۔ 13 وہ جان لیں گے کہ مَیں رب ہوں جب اُن
کے مقتول اُن کے بُتوں کے درمیان، اُن کی قربان گاہوں کے ارد گرد، ہر
پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پر اور ہر ہرے درخت اور بلوط کے گھنے درخت
کے سائے میں نظر آئیں بھیجہاںگے۔ وہ اپنے بُتوں خوشکو کرنے کے
لئے کوشاں وہاںرہے اُن لاشیںکی پائی جائیں گی۔ مَیں14 اپنا ہاتھ اُن کے
خلاف اُٹھا ملـککر کو یہوداہ کے یگستان ر سے لے کر دِبلہ تک تباہ کر
دوں گا۔ اُن کی تمام آبادیاں ویران و سنسان ہو جائیں گی۔ تب وہ جان لیں
گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

7
ملـک کا بُرا انجام

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، رب قادرِ مطلق ملـِک
اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا انجام قریب ہی !ہے جہاں بھی دیکھو، پورا
ملـک تباہ ہو جائے گا۔ اب3 تیرا ستیاناس ہونے والا ہے، مَیں خود اپنا
غضب تجھ پر نازل کروں گا۔ مَیں تیرے چال چلن کو پرکھ پرکھ کر تیری
عدالت کروں گا، تیری مکروہ حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ 4 نہ مَیں تجھ پر
ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا بلـکہ تجھے تیرے چال چلن کا مناسب
اجر دوں گا۔ تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں تیرےبیجکا درمیان اُگہی کر
پھل لائے تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، آفت” پر آفت ہی آ رہی ہے۔ 6 تیرا انجام،
ہاں، تیرا انجام آ رہا ابہے۔ وہ اُٹھ کر تجھ لپکپر رہا ہے۔ ملـکاے7
کے باشندے، تیری فنا پہنچ رہی ابہے۔ قریبوقتوہ ہی ہے، وہ دن
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جب تیرے پہاڑوں پر خوشی کے نعروں کے بجائے افرا تفری کا شور مچے
گا۔ اب8 مَیں جلد ہی اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، جلد ہی اپنا غصہ
تجھ پر اُتاروں گا۔ تیرےمَیں چلنچال پرکھکو پرکھ عدالتتیریکر کروں
تیریگا، حرکتوںگھنونی کا پورا اجر دوں گا۔ نہ9 مَیں تجھ ترسپر کھاؤں
گا، نہ رحم کروں گا بلـکہ تجھے تیرے چال چلن کا مناسب اجر دوں گا۔
کیونکہ تیری مکروہ حرکتوں کا بیج تیرے درمیان ہی اُگ کر پھل لائے
تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربیعنی ضربہی لگا رہا ہوں۔

10 دیکھو، مذکورہ دن قریب ہی !ہے تیری ہلاکت پہنچ رہی ہے۔
ناانصافی پھولکے اور شوخی کی پھوٹکونپلیں نکلی ہیں۔ لوگوں11 کا ظلم
بڑھ بڑھ لاٹھیکر بن گیا ہے اُنہیںجو اُن کی کیبےدینی کچھگی۔دےسزا
نہیں رہے گا، نہ وہ نہخود، اُن کی دولت، نہ اُن کا شور شرابہ، اور نہ اُن کی
عدالت12شوکت۔وشان خریدےکچھجووقتاُسہے۔ہیقریبدنکا
خوشوہ نہ ہو، اور جو کرےفروختکچھ وہ غم نہ کھائے۔ ابکیونکہ
اِن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، سبغضبالٰہی پر نازل ہو رہا ہے۔ 13 بیچنے
والے بچ بھی جائیں تو وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ سب پر
الٰہی غضب کا فیصلہ اٹل ہے اور منسوخ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے گناہوں
کے باعث ایک جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ بےشک14 لوگ بِگل بجا کر
یاںکیجنگ تیار لیکنکریں، کیا فائدہ؟ لڑنے کے لئے نہیںکوئی نکلے گا،
سبکیونکہ میرےسبکے قہر کا نشانہ بن جائیں گے۔

15 باہر تلوار، اندر مہلـک وبا اور بھوک۔ کیونکہ دیہات میں لوگ تلوار
کی زد میں آ جائیں گے، شہر میں کال اور مہلـک وبا سے ہلاک ہو جائیں
گے۔ 16 جتنے بھی بچـیں گے وہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے، گھاٹیوں میں
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فاختاؤں کی طرح غوں غوں کر کے اپنے گناہوں پر آہ و زاری کریں گے۔
17 ہر ہاتھ طاقتسے جاتی رہے گی، ہر گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے گا۔

ٹاٹوہ18 لیںاوڑھکپڑےماتمیکے گے، اُن پر طاریکپکپی ہو جائے
گی۔ چہرےہر پر شرمندگی نظر آئے گی، ہر سر منڈوایا گیا ہو گا۔ اپنی19
چاندی کو وہ گلیوں پھینکمیں دیں گے، اپنے سونے غلاظتکو سمجھیں
گے۔ ربجبکیونکہ غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو نہ اُن چاندیکی اُنہیں
بچا سکے گی، نہ سونا۔ اُن سے نہ وہ بھوکاپنی مٹا سکیں گے، نہ پیٹاپنے
کو بھر سکیں گے، کیونکہ یہی چیزیں اُن کے لئے گناہ کا باعث بن گئی
تھیں۔ اُنہوں20 نے اپنے خوب صورت یورات ز پر فخر کر کے اُن سے اپنے
گھنونے بُت اور مکروہ مجسمے بنائے، اِس لئے مَیں ہونے دوں گا کہ وہ
دولتاپنی گھنسے کھائیں گے۔

مَیں21 یہ سب کچھ پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اُسے لُوٹ
لیں گے۔ دنیا کے بےدین اُسے چھین کر اُس کی بےحرمتی کریں گے۔
22 مَیں اپنا منہ اسرائیلیوں سے پھیر لوں گا تو اجنبی میرے قیمتی مقام کی
بےحرمتی کریں گے۔ ڈاکو اُس میں گھس کر اُسے ناپاک یں کر گے۔
زنجـیریں23 تیار !کر کیونکہ ملـک میں قتل و غارت عام ہو گئی ہے، شہر
ظلم و تشدد سے بھر گیا ہے۔ مَیں24 دیگر اقوام سبکے سے شریر لوگوں کو
بُلاؤں گا تاکہ اسرائیلیوں گھروںکے پر قبضہ کریں، مَیں زورآوروں کا تکبر
خاک میں ملا دوں گا۔ جو بھی مقام اُنہیں مُقّدس ہو اُس کی بےحرمتی
کی جائے گی۔

جب25 دہشت اُن پر طاری ہو گی تو وہ امن و امان تلاش کریں گے،
لیکن امنبےفائدہ۔ امانو بھیکہیں پایا نہیں گا۔جائے آفت26 آفتپر ہی
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اُن پر آئے گی، یکے دیگرےبعد بُری خبریں تکاُن پہنچیں گی۔ وہ نبی سے
یا رو ملنے کی اُمید یں کر لیکنگے، بےفائدہ۔ نہ امام شریعتاُنہیں کی تعلیم،
نہ بزرگ اُنہیں مشورہ دے سکیں گے۔ 27 بادشاہ ماتم کرے گا، رئیس
ہیبت زدہ ہو گا، اور عوام کے ہاتھ تھرتھرائیں گے۔ مَیں اُن کے چال چلن
مطابقکے اُن نپٹوںسے گا، اُن اصولوںہیاپنےکے مطابقکے اُن عدالتکی
کروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

8
رب کے گھر میں بُت پرستی کی یا رو

جلاوطنی1 کے سالچھٹے کے چھٹے مہینے پانچویںکے مَیں*دن اپنے گھر
میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ پاسبزرگکے ہی بیٹھے تھے۔ ربتب قادرِ مطلق کا
ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ 2 یا رو میں مَیں نے کسی کو دیکھا جس کی شکل و
صورت انسان کی مانند تھی۔ لیکن کمر سے لے کر پاؤں تک وہ آگ کی
بھڑکمانند رہا تھا جبکہ کمر لےسے چمکتکسرکر دھاتدار طرحکی
تمتما رہا تھا۔ اُس3 کچھنے آگے بڑھا دیا ہاتھجو لـگسا رہا تھا میرےاور
بالوں کو پکڑ لیا۔ پھر روح مجھےنے اُٹھایا اور زمین اور آسمان درمیانکے چلتے
چلتے تکیروشلم پہنچایا۔ تکابھی مَیں الله کی یا رو دیکھ رہا تھا۔ ربمَیں
کے گھر کے اندرونی صحن کے اُس دروازے کے پاس پہنچ گیا جس کا
رُخ شمال کی طرف ہے۔ دروازے کے قریب ایک بُت پڑا تھا جو رب کو
مشتعل کر غیرتکے دلاتا ہے۔
* 8:1 چھٹے مہینے پانچویںکے :دن 17 ستمبر۔
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وہاں4 اسرائیل کے خدا کا جلال مجھ پر اُسی طرح ظاہر طرحجسہوا

پہلے میدان کی یا رو میں مجھ پر ظاہر ہوا تھا۔ 5 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا،
آدماے” زاد، شمال طرفکی نظر “اُٹھا۔ مَیں نے اپنی نظر شمال طرفکی
اُٹھائی تو دروازے کے باہر قربان گاہ دیکھی۔ ساتھ ساتھ دروازے کے
قریب ہی وہ بُت کھڑا تھا جو رب کو غیرت دلاتا ہے۔ 6 پھر رب آدماے”بولا، زاد، کیا تجھے وہ کچھ نظر آتا ہے جو اسرائیلی قوم یہاں کرتی ہے؟
لوگیہ بڑییہاں مکروہ حرکتیں کر ہیںرہے تاکہ مَیں اپنے مقدِس سے دُور
ہو جاؤں۔ لیکن تُو اِن سے بھی یادہ ز مکروہ چیزیں دیکھے “گا۔

7 وہ ربمجھے کے گھر کے بیرونی صحن دروازےکے پاسکے لے گیا
تو مَیں نے دیوار سوراخمیں دیکھا۔ 8 الله نے فرمایا، آدم” زاد، اِس سوراخ
کو بڑا “بنا۔ مَیں نے ایسا کیا تو دیوار کے پیچھے دروازہ نظر آیا۔ تب9 اُس
نے فرمایا، اندر” جا کر وہ شریر اور دیکھحرکتیںگھنونی لوگجو یہاں رہےکر “ہیں۔

دروازےمَیں10 میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دیواروںکہ پر چاروں
طرف بُت پرستی تصویریںکی کندہ ہوئی ہیں۔ ہر قسم کے رینگنے والے اور
دیگر مکروہ جانور بلـکہ اسرائیلی قوم کے تمام بُت اُن پر نظر آئے۔ 11 اسرائیلی
قوم کے بزرگ70 بخوردان پکڑے اُن کے منے سا کھڑے تھے۔ بخوردانوں
میں سے بخور کا خوشبودار دھواں اُٹھ رہا تھا۔ یازنیاہ بن سافن بھی بزرگوں
میں شامل تھا۔

12 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، کیا تُو نے دیکھا کہ
اسرائیلی قوم کے بزرگ اندھیرے میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہر ایک نے
اپنے گھر میں اپنے بُتوں کے لئے کمرا مخصوص کر رکھا ہے۔ کیونکہ وہ
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سمجھتے ہیں، ربہم’ کو نظر نہیں آتے، اُس ملـکہمارےنے ترککو
کر دیا ‘ہے۔ لیکن13 آ، مَیں تجھے اِس سے بھی یادہ ز قابِل گھن حرکتیں
دکھاتا “ہوں۔

ربمجھےوہ14 اندرونیکےگھرکے صحن دروازےشمالیکے پاسکے
لے گیا۔ وہاں عورتیں بیٹھی تھیں جو رو رو کر تموز †دیوتا کا ماتم کر رہی
تھیں۔ رب15 سوالنے کیا، آدم” زاد، کیا تجھے یہ نظر آتا لیکنہے؟ آ، مَیں
تجھے اِس بھیسے یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

16 وہ مجھے رب کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا۔ رب کے گھر
کے دروازے پر یعنی منے سا والے برآمدے اور قربان گاہ کے درمیان ہی
25 کھڑےآدمی تھے۔ اُن کا ربرُخ کے گھر طرفکی نہیں بلـکہ مشرق
طرفکی تھا، اور وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔

رب17 نے فرمایا، اے” آدم زاد، کیا تجھے یہ نظر آتا ہے؟ اور یہ مکروہ
بھیحرکتیں یہوداہ باشندوںکے لئےکے ہیںنہیںکافی بلـکہ ملـکپورےوہ
کو ظلم و تشدد سے بھر کر مجھے مشتعل کرنے کے لئے کوشاں ہتے ر ہیں۔
دیکھ، اب وہ اپنی ناکوں کے منے سا انگور کی بیل لہرا کر بُت پرستی کی
ایک اَور رسم ادا کر رہے !ہیں 18 چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں
گا۔ نہ مَیں اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ خواہ وہ مدد کے لئے
کتنے زور کیوںسے نہ چیخیں مَیں اُن کی نہیں سنوں “گا۔

9
یروشلم تباہ ہو جائے گا

† 8:14 تموز :دیوتا تموز مسوپتامیہ ایککا دیوتا پیروکارکےجستھا سمجھتے تھے کہ وہ موسِم گرما
کے اختتام پر یالی ہر کے ساتھ ساتھ مر جاتا اور موسِم بہار میں دوبارہ جی اُٹھتا ہے۔
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1 پھر مَیں نے الله کی بلند آواز سنی، یروشلم” قریبعدالتکی آ گئی !ہے

آؤ، ایکہر اپنا تباہ ہتھیارکن پکڑ کر کھڑا ہو “!جائے ربآدمیچھتب2
گھرکے داخلمیںدروازےشمالیکے ہوئے۔ ایکہر اپنا تباہ ہتھیارکن
تھامے چل رہا تھا۔ اُن کے ساتھ ایک اَور آدمی تھا جس کا لباس کتان کا
تھا۔ اُس پٹکےکے کاتبسے سامانکا لٹکا ہوا تھا۔ یہ قریبآدمی آ پیتلکر
کی قربان گاہ کھڑےپاسکے ہو گئے۔

اسرائیل3 کے خدا کا جلال اب تک کروبی فرشتوں کے اوپر ٹھہرا ہوا
تھا۔ اب وہ وہاں سے اُڑ کر رب کے گھر کی دہلیز کے پاس رُک گیا۔ پھر
رب کتان سے ملبّس اُس مرد سے ہم کلام ہوا جس کے پٹکے سے کاتب
کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ 4 اُس نے فرمایا، جا،” یروشلم شہر میں سے گزر کر
ایکہر ماتھےکے پر نشان دےلگا باشندوںجو کی تمام مکروہ حرکتوں کو
دیکھ کر آہ و زاری کرتا “ہے۔ میرے5 سنتے سنتے رب نے دیگر آدمیوں
سے کہا، پہلے” آدمی کے پیچھے پیچھے چل کر لوگوں کو مار !ڈالو نہ کسی
پر ترس کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلـکہ بزرگوں کو کنوارے یوں کنوار اور بال
بچوں سمیت موت کے گھاٹ اُتارو۔ صرف اُنہیں چھوڑنا جن کے ماتھے پر
نشان میرےہے۔ مقدِس سے شروع “!کرو

آدمیوںچنانچہ نے اُن بزرگوں شروعسے کیا ربجو گھرکے منےکے سا
کھڑے تھے۔ 7 پھر رب اُن سے دوبارہ ہم کلام ہوا، رب” کے گھر کے
صحنوں کو مقتولوں سے بھر کر اُس کی بےحرمتی کرو، پھر وہاں سے نکل
“!جاؤ وہ نکل گئے اور شہر میں سے گزر کر لوگوں کو مار لنے ڈا لـگے۔
رب8 کے گھر صحنکے مجھےصرفمیں ہی زندہ چھوڑا گیا تھا۔

مَیں اوندھے منہ گر کر چیخ اُٹھا، اے” رب قادرِ مطلق، کیا تُو یروشلم
پر اپنا غضب نازل کر کے اسرائیل کے تمام بچے ہوؤں کو موت کے گھاٹ
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اُتارے اسرائیل”دیا،جوابنےرب9“گا؟ اور یہوداہ لوگوںکے قصورکا
قتلمیںملـکہے۔سنگینہینہایت عامغارتو اورہے، ناانصافیشہر سے
بھر گیا ہے۔ لوگکیونکہ کہتے ہیں، رب’ ملـکنے ترککو کیا ہمہے،
اُسے نظر ہی نہیں ‘آتے۔ اِس10 لئے نہ مَیں اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم
کروں گا بلـکہ اُن کی حرکتوں مناسبکی سزا اُن سروںکے پر لاؤں “گا۔

11 پھر کتان سے ملبّس وہ آدمی لوٹ آیا جس کے پٹکے سے کاتب کا
سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس نے اطلاع دی، جو” کچھ تُو نے فرمایا وہ مَیں نے
پورا کیا “ہے۔

10
مَیں1 نے اُس گنبد پر نظر ڈالی جو کروبی فرشتوں کے سروں کے اوپر

پھیلی ہوئی تھی۔ اُس پر سنِگ *لاجورد تختکا سا نظر آیا۔ رب2 کتاننے
ملبّسسے مرد فرمایا،سے فرشتوںکروبی” نیچےکے لـگے پہیوں بیچکے میں
وہاںجا۔ سے مٹھیدو بھر کوئلے لے کر شہر پر بکھیر “دے۔ میرےآدمی
دیکھتے دیکھتے فرشتوں بیچکے میں چلا گیا۔ وقتاُس3 کروبی ربفرشتے
کے گھر کے جنوب میں کھڑے تھے، اور اندرونی صحن بادل سے بھرا ہوا
تھا۔

ربپھر4 جلالکا فرشتوںکروبیجو کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا وہاں اُٹھسے
ربکر کے گھر کی دہلیز پر رُک گیا۔ پورا مکان بادل سے بھر گیا بلـکہ صحن
رببھی جلالکے آبکی تابو سے بھر گیا۔ کروبی5 فرشتے اپنے پَروں کو
اِتنے زور سے پھڑپھڑا رہے تھے کہ اُس کا شور بیرونی تکصحن دےسنائی
رہا تھا۔ لـگیوں رہا تھا کہ قادرِ مطلق بولخدا رہا ہے۔ ربجب6 نے
کتان سے ملبّس آدمی کو حکم دیا کہ کروبی فرشتوں کے پہیوں بیچکے میں
* 10:1 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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سے جلتے ہوئے کوئلے لے تو وہ اُن کے درمیان چل کر ایک پہئے کے پاس
کھڑا ہوا۔ 7 پھر کروبی فرشتوں میں سے ایک نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیچ میں
جلنے والے کوئلوں میں سے کچھ لے لیا اور آدمی کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔
کتان سے ملبّس یہ آدمی کوئلے لے کر چلا گیا۔

رب اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے
مَیں8 نے دیکھا فرشتوںکروبیکہ پَروںکے نیچےکے کچھ انسانیجوہے

ہاتھ لـگجیسا رہا ہے۔ 9 ہر فرشتے ایکپاسکے پہیہ تھا۔ †پکھراج سے
بنے یہ چار پہئے ایک10 جیسے تھے۔ ہر پہئے کے اندر ایک اَور پہیہ یہ زاو
قائمہ میں گھوم رہا تھا، 11 اِس لئے یہ مُڑے بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے
تھے۔ جس طرف ایک چل پڑتا اُس طرف باقی بھی مُڑے بغیر چلنے لـگتے۔
فرشتوں12 کے جسموں کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں نہ
صرف منے سا نظر آئیں بلـکہ اُن کی پیٹھ، ہاتھوں اور پَروں پر بھی بلـکہ چاروں
پہیوں پر بھی۔ توبھی13 یہ پہئے ہی تھے، کیونکہ مَیں نے خود سنا کہ اُن کے
لئے یہی نام استعمال ہوا۔

14 ہر فرشتے کے چار چہرے تھے۔ پہلا چہرہ کروبی کا، دوسرا آدمی
کا، تیسرا ببر شیر کا اور چوتھا عقاب کا چہرہ تھا۔ 15 پھر کروبی فرشتے
اُڑ گئے۔ وہی جاندار تھے جنہیں مَیں یائے در کبار کے کنارے دیکھ چکا
تھا۔ 16 جب فرشتے حرکت میں آ جاتے تو پہئے بھی چلنے لـگتے، اور جب
فرشتے پھڑپھڑا کر اُڑنے لـگتے تو پہئے بھی اُن ساتھکے اُڑنے لـگتے۔ فرشتوں17
کے رُکنے پر پہئے رُک جاتے، اور اُن کے اُڑنے پر یہ بھی اُڑ جاتے، کیونکہ
جانداروں روحکی اُن میں تھی۔
† 10:9 :پکھراج topas
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18 پھر رب کا جلال اپنے گھر کی دہلیز سے ہٹ گیا اور دوبارہ کروبی

فرشتوں کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ میرے19 دیکھتے دیکھتے فرشتے اپنے پَروں کو
پھیلا کر چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ رب کے گھر کے مشرقی دروازے کے
پاس رُک گئے۔ اسرائیلخدائے کا جلال اُن کے اوپر ٹھہرا رہا۔

20 وہی جاندار تھے جنہیں مَیں نے یائے در کبار کے کنارے خدائے
اسرائیل کے نیچے دیکھا تھا۔ مَیں نے جان لیا کہ یہ کروبی فرشتے ہیں۔
21 ہر ایک کے چار چہرے اور چار پَر تھے، اور پَروں کے نیچے کچھ نظر
آیا جو انسانی ہاتھوں کی مانند تھا۔ 22 اُن کے چہروں کی شکل و صورت
اُن کیچہروں مانند تھی مَیںجو نے یائے در کبار کنارےکے دیکھے تھے۔
وقتچلتے ہر جاندار سیدھا چہرےایککسیاپنے کا رُخ اختیار کرتا تھا۔

11
الله کی یروشلم کے بزرگوں کے لئے سخت سزا

مجھےروحتب1 اُٹھا ربکر کے گھر دروازےمشرقیکے پاسکے لے
گیا۔ وہاں دروازے پر 25 مرد کھڑے تھے۔ مَیں نے دیکھا کہ قوم کے
بزرگدو یازنیاہ بن عزور اور فلطیاہ بن ِنایاہ ب بھی اُن میں شامل ہیں۔ رب2
نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ وہی مرد ہیں جو شریر منصوبے باندھ رہے
اور یروشلم دےمشورےبُرےمیں رہے ہیں۔ 3 یہ کہتے ہیں، آنے’ والے
دنوں میں گھر تعمیر کرنے ضرورتکی نہیں۔ ہمارا شہر دیگتو ہے جبکہ
ہم اُس میں پکنے والا بہترین گوشت ‘ہیں۔ آدم4 زاد، چونکہ وہ ایسی باتیں
کرتے ہیں اِس لئے نبوّت !کر اُن خلافکے نبوّت “!کر

تب5 رب کا روح مجھ پر آ ٹھہرا، اور اُس نے مجھے یہ پیش کرنے کو
کہا، رب” فرماتا ہے، اسرائیلیاے’ قوم، تم اِس قسم کی باتیں کرتے ہو۔
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مَیں تو اُن خیالات سے خوب واقف ہوں جو تمہارے دلوں سے اُبھرتے
ہتے ر ہیں۔ 6 تم اِسنے میںشہر لوگوںمتعدد قتلکو کر اُسکے گلیوںکی
کو لاشوں سے بھر دیا ‘ہے۔

7 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، بےشک’ دیگشہر لیکنہے، تم
اُس میں پکنے والا اچھا گوشت نہیں ہو گے بلـکہ وہی جن کو تم نے اُس
قتلدرمیانکے کیا تمہیںہے۔ مَیں اِس شہر نکالسے دوں گا۔ تلوارجس8
سے تم ڈرتے ہو، اُسی کو مَیں تم پر نازل کروں ‘گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔ تمہیںمَیں’9 شہر نکالوںسے گا پردیسیوںاور حوالےکے کر کے
تمہاری عدالت کروں گا۔ 10 تم تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ گے۔ اسرائیل
کی حدود پر ہی مَیں تمہاری عدالت کروں گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں
ربہی ہوں۔ چنانچہ11 نہ یروشلم تمہارےشہر لئے دیگ ہو گا، نہ تم اُس
میں گوشتبہترین ہو گے بلـکہ مَیں اسرائیل کی حدود ہی عدالتتمہاریپر
گا۔کروں تب12 جانتم لو گے مَیںکہ ربہی احکامکےجسہوں، کے
مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری۔ کیونکہ تم نے میرے اصولوں کی پیروی
نہیں کی بلـکہ اپنی پڑوسی قوموں اصولوںکے “۔‘کی

مَیں13 ابھی پیشاِس گوئی اعلانکا کر رہا تھا کہ فلطیاہ بن ِنایاہ فوتب
ہوا۔ یہ دیکھ کر مَیں منہ بلکے گر گیا اور بلند آواز چیخسے اُٹھا، ہائے،”
!ہائے اے رب قادرِ مطلق، کیا تُو اسرائیل کے بچے کھچے حصے کو
سراسر مٹانا چاہتا “ہے؟

الله اسرائیل کو بحال کرے گا
رب14 مجھ سے ہم کلام ہوا، 15 اے” آدم زاد، یروشلم کے باشندے

تیرے بھائیوں، تیرے رشتے داروں اور بابل میں جلاوطن ہوئے تمام
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اسرائیلیوں بارےکے میں کہہ رہے ہیں، ربلوگیہ’ سے کہیں دُور ہو
گئے ہمارےاسرائیلابہیں، میںقبضےہی ‘ہے۔ قسماِسجو16 باتیںکی
جواباُنہیںہیںکرتے دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا مَیںہاں،جیکہہے
نے اُنہیں دُور دُور بھگا دیا، اور اب وہ دیگر قوموں کے درمیان ہی ہتے ر
ہیں۔ مَیں نے خود اُنہیں مختلف ممالـک میں منتشر کر دیا، ایسے علاقوں
میں جہاں اُنہیں مقدِس میرےمیں حضور آنے کا موقع تھوڑا ہی ملتا ہے۔
لیکن17 رب قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے، مَیں تمہیں دیگر قوموں میں سے
نکال لوں گا، تمہیں اُن ملـکوں کروںجمعسے مَیںجہاںگا تمہیںنے منتشر
کر دیا تھا۔ تب مَیں تمہیں ملـِک اسرائیل دوبارہ عطا کروں گا۔

18 پھر وہ یہاں آ کر تمام مکروہ بُت اور گھنونی چیزیں دُور کریں گے۔
وقتاُس19 مَیں اُنہیں نیا بخشدل کر اُن میں نئی روح ڈالوں گا۔ مَیں اُن کا
نکالدلسنگین پوستگوشتاُنہیںکر دلنرمکا گا۔کروںعطا وہتب20
میرے احکام مطابقکے زندگی گزاریں گے اور دھیان ہدایاتمیریسے پر
میریوہگے۔کریںعمل ہوںقوم مَیںاورگے، اُن کا گا۔ہوںخدا لیکن21
جن لوگوں کے دل اُن کے گھنونے بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں اُن کے سر پر
مَیں اُن کے غلط کام کا مناسب اجر لاؤں گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
“۔‘ہے

رب یروشلم کو چھوڑ دیتا ہے
22 پھر کروبی فرشتوں نے اپنے پَروں کو پھیلایا، اُن کے میںحرکتپہئے آ

گئے اور اسرائیلخدائے جلالکا جو اُن کے اوپر تھا اُٹھ23 کر شہر نکلسے
گیا۔ چلتے چلتے وہ یروشلم میںمشرقکے واقع پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ الله24 روحکے
کی اِسعطاکردہ یا رو مجھےروحمیں اُٹھا بابلملـِککر جلاوطنوںکے کے
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واپسپاس گیا۔لے پھر یا رو ختم ہوئی، اور25 مَیں جلاوطنوںنے سبکو
کچھ سنایا ربجو مجھےنے دکھایا تھا۔

12
نبی سامان لپیٹ کر جلاوطنی کی پیش گوئی کرتا ہے

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، آدماے”2 زاد، سرکشایکتُو قوم کے
درمیان رہتا گوہے۔ اُن آنکھیںکی ہیں توبھی نہیںکچھ دیکھتے، گو اُن کے
کان ہیں توبھی کچھ نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ ہٹقوم دھرم ہے۔

اے3 آدم ابزاد، اپنا سامان لپیٹیوں طرحجسلے تجھے جلاوطن
کیا جا رہا ہو۔ پھر دن کے وقت اور اُن کے دیکھتے دیکھتے گھر سے روانہ
ہو اَورکسیکر جگہ اُنہیںشایدجا۔چلا سمجھ آئے اُنہیںکہ جلاوطن ہونا
ہے، حالانکہ یہ سرکشقوم ہے۔ دن4 وقتکے اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنا
سامان گھر سے نکال لے، یوں جیسے تُو جلاوطنی کے لئے یاں تیار کر رہا
ہو۔ پھر شام کے وقت اُن کی موجودگی میں جلاوطن کا سا کردار ادا کر
کے روانہ ہو جا۔ 5 گھر سے نکلنے کے لئے دیوار میں سوراخ بنا، پھر اپنا سارا
سامان اُس میں سے باہر اِسسبجا۔لے کے گواہ ہوں۔ 6 اُن کے دیکھتے
اندھیرےدیکھتے میں اپنا سامان کندھے پر رکھ وہاںکر لیکنجا۔نکلسے
اپنا ڈھانپمنہ لے تاکہ ملـکتُو دیکھکو نہ لازمسکے۔ کہہے تُو سبیہ
کچھ کرے، مَیںکیونکہ نے مقرر کیا ہے کہ تُو اسرائیلی قوم کو آگاہ کرنے
کا نشان بن “جائے۔

مَیں7 ہیویسانے کیا مجھےنےربجیسا حکم مَیںتھا۔دیا نے ساماناپنا
لپیٹیوں لیا جلاوطنمجھےجیسے کیا جا مَیںوقتکےدنہو۔رہا اُسے گھر
سے باہر لے گیا، شام کو مَیں نے اپنے ہاتھوں سے دیوار میں سوراخ بنا لیا۔



حزقی ایل 12:8 xxvi حزقی ایل 12:16

لوگوں کے دیکھتے دیکھتے مَیں سامان کو اپنے کندھے پر اُٹھا کر وہاں سے
نکل آیا۔ اُتنے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔

صبح8 کے وقت رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 9 اے” آدم زاد، اِس
ہٹ دھرم قوم اسرائیل نے تجھ سے پوچھا کہ تُو کیا کر رہا ہے؟ اُنہیں10
جواب دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس پیغام کا تعلق یروشلم کے
رئیس اور شہر میں بسنے والے تمام اسرائیلیوں سے ‘ہے۔ اُنہیں11 بتا، مَیں’
تمہیں آگاہ کرنے کا نشان ہوں۔ جو کچھ مَیں نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہو
جائے گا۔ تم قیدی بن کر جلاوطن ہو جاؤ گے۔ 12 جو رئیس تمہارے
درمیان ہے وہ اندھیرے میں اپنا سامان کندھے پر اُٹھا کر چلا جائے گا۔
دیوار میں سوراخ بنایا جائے گا تاکہ وہ نکل سکے۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ لے
گا تاکہ ملـک کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن13 مَیں اپنا جال اُس پر ڈال دوں
گا، اور پھندےمیرےوہ پھنسمیں جائے گا۔ مَیں اُسے بابل لاؤں گا جو
بابلیوں ملـککے میں اگرچہہے، وہ اُسے اپنی آنکھوں نہیںسے دیکھے گا۔
وہیں وفاتوہ پائے گا۔ 14 بھیجتنے ملازم اور دستے اُس اردکے ہوںگرد
گے اُن سب کو مَیں ہَوا میں اُڑا کر چاروں طرف منتشر کر دوں گا۔ اپنی
تلوار کو میان سے کھینچ کر مَیں اُن کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ جب15 مَیں
اُنہیں دیگر اقوام ممالـکمختلفاور میں منتشر کروں گا تو وہ جان لیں گے کہ
مَیں ہوں۔ربہی لیکن16 مَیں اُن میں ایکچندسے کو بچا کر تلوار، کال
مہلـکاور وبا کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ کیونکہ لازم ہے اقوامجنکہ
میں بھی وہ جا بسیں وہاں وہ اپنی مکروہ بیانحرکتیں تبکریں۔ یہ اقوام بھی
جان لیں گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

ایک اَور :نشان حزقی ایل کا کانپنا
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رب17 مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 اے” آدم زاد، کھانا کھاتے وقت

اپنی روٹی کو لرزتے ہوئے کھا اور اپنے پانی کو پریشانی کے مارے
تھرتھراتے ہوئے پی۔ 19 ساتھ ساتھ اُمّت کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ ملـِک اسرائیل کے شہر یروشلم کے باشندے پریشانی میں اپنا کھانا
میںحالتزدہدہشتاورگےکھائیں اپنا پانی پئیں کیونکہگے، اُن ملـککا
تباہ اور برکتہر خالیسے ہو گا۔جائے اُسسبباور باشندوںکے کا ظلم
و تشدد ہو گا۔ شہروںجن20 تکابلوگمیں آباد ہیں وہ برباد ہو جائیں
ویرانملـکگے، سنسانو ہو تبگا۔جائے جانتم لو مَیںکہگے ربہی
“۔‘ہوں

الله کا کلام جلد ہی پورا ہو جائے گا
مجھرب21 ہمسے کلام ہوا، آدماے”22 زاد، یہ کہاوتکیسی ہے

جو ملـِک اسرائیل میں عام ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، جوں’ جوں دن
گزرتے جاتے ہیں توں توں ہر یا رو غلط ثابت ہوتی جاتی ‘ہے۔ جواب23
اُنہیںمیں بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا مَیںکہہے کہاوتاِس کو کروںختم
گا، آئندہ یہ اسرائیل میں استعمال نہیں ہو ‘گی۔ اُنہیں یہ بھی بتا، وہ’ وقت
قریب ہی ہے جب ہر یا رو پوری ہو جائے گی۔ 24 کیونکہ آئندہ اسرائیلی
قوم میں نہ فریب دہ یا، رو نہ چاپلوسی کی پیش گوئیاں پائی جائیں گی۔
25 کیونکہ مَیں رب ہوں۔ جو کچھ مَیں فرماتا ہوں وہ وجود میں آتا ہے۔
اے سرکش قوم، دیر نہیں ہو گی بلـکہ تمہارے ہی ایام میں مَیں بات بھی
کروں گا اور اُسے پورا بھی کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

26 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 27 اے” آدم زاد، اسرائیلی قوم
تیرے بارے میں کہتی ہے، جو’ یا رو یہ آدمی دیکھتا ہے وہ بڑی دیر کے
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بعد پوریہی ہو گی، اُس پیشکی گوئیاں دُور مستقبلکے بارےکے میں
‘ہیں۔ لیکن28 جواباُنہیں دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ
بھی مَیں فرماتا ہوں اُس میں مزید دیر نہیں ہو گی بلـکہ وہ جلد ہی پورا ہو
‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

13
جھوٹے نبی ہلاک ہو جائیں گے

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 اسرائیلزاد، نامکے نہاد نبیوں
کے خلاف نبوّت !کر جو نبوّت کرتے وقت اپنے دلوں سے اُبھرنے والی
باتیں پیشہی کرتے ہیں، اُن سے رب’کہہ، کا فرمان !سنو رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن احمق نبیوں پر
افسوس جنہیں اپنی روحہی تحریکسے ملتی ہے اور حقیقتجو میں یا رو
نہیں دیکھتے۔ اے4 اسرائیل، تیرے نبی کھنڈرات میں لومڑیوں کی طرح
آوارہ پھر رہے ہیں۔ 5 نہ کوئی دیوار کے رخنوں میں کھڑا ہوا، نہ کسی
نے اُس کی مرمت کی تاکہ اسرائیلی قوم رب کے اُس دن قائم رہ سکے
گی۔جائےچھڑجنگجب 6 اُن یائیںکی رو دھوکا،ہیدھوکا اُن پیشکی
جھوٹگوئیاں جھوٹہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رب” فرماتا “ہے ربگو
نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ تعجب باتکی ہے کہ توبھی وہ توقع کرتے ہیں کہ
مَیں اُن کی پیش گوئیاں پوری ہونے !دوں حقیقت7 میں تمہاری یائیں رو
دھوکا ہی دھوکا اور تمہاری پیش گوئیاں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ توبھی
تم کہتے ہو، رب” فرماتا “ہے حالانکہ مَیں نے کچھ نہیں فرمایا۔

8 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری فریب دہ باتوں اور
یاؤںجھوٹی رو کی وجہ سے تم نپٹسے لوں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا
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ہے۔ مَیں9 اپنا ہاتھ اُن نبیوں خلافکے بڑھا دوں گا یائیںکیدھوکےجو رو
دیکھتے اور پیشجھوٹی گوئیاں سناتے ہیں۔ نہ میریوہ قوم مجلسکی میں
شریک ہوں گے، نہ اسرائیلی قوم کی فہرستوں میں درج ہوں گے۔ ملـِک
اسرائیل میں وہ داخلکبھی نہیں ہوں تبگے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں
قادرِ مطلق ہوں۔ 10 میریوہ قوم غلطکو راہ پر لا کر امن و امان کا اعلان
کرتے ہیں اگرچہ امن و امان ہے نہیں۔ جب قوم اپنے لئے کچی سی دیوار
بنا لیتی ہے تو یہ نبی اُس پر سفیدی پھیر دیتے ہیں۔ لیکن11 اے سفیدی
کرنے والو، !خبردار یہ دیوار گر جائے گی۔ موسلادھار بارش برسے گی،
پڑیںاولے آندھیسختاورگے اُس پڑےٹوٹپر گی۔ دیوارتب12 گر جائے
گی، اور ًلوگ طنزا تم سے پوچھیں گے کہ اب وہ سفیدی کہاں ہے جو تم
نے دیوار پر پھیری تھی؟

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں طیش میں آ کر دیوار پر زبردست
آندھی آنے دوں گا، غصے میں اُس پر موسلادھار بارش اور مہلـک اولے
اُسمَیں14گا۔دوںبرسا دیوار کو دوںڈھا پرجسگا تم پھیریسفیدینے
تھی، اُسے خاک میں یوں ملا دوں گا کہ اُس کی بنیاد نظر آئے گی۔ اور
جب وہ گر جائے گی تو تم بھی اُس کی زد میں آ کر تباہ ہو جاؤ گے۔ تب
تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ یوں15 مَیں دیوار اور اُس سفیدیکی
کرنے والوں پر اپنا غصہ اُتاروں گا۔ تب مَیں تم سے کہوں گا کہ دیوار بھی
ختم ہے اور اُس سفیدیکی کرنے والے بھی، 16 یعنی اسرائیل کے وہ نبی
جنہوں نے یروشلم پیشایسیکو گوئیاں اور یائیں رو سنائیں جن مطابقکے
امن و امان کا دور قریب ہی ہے، حالانکہ امن و امان کا امکان ہی نہیں۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔
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آدماے17 ابزاد، اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا کر جو نبوّت کرتے

وقت وہی باتیں پیش کرتی ہیں جو اُن کے دلوں سے اُبھر آتی ہیں۔ اُن کے
خلاف نبوّت کر کے 18 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن عورتوں افسوسپر جو تمام لوگوں کے
لئے ھنےسےکلائی باند لیتیسیتعویذوالے ہیں، لوگوںجو پھنسانےکو کے
لئے چھوٹوں اور بڑوں کے سروں کے لئے پردے بنا لیتی ہیں۔ اے عورتو،
کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میری قوم میں سے بعض کو پھانس سکتی اور
بعض کو اپنے لئے زندہ چھوڑ سکتی ہو؟ میری19 قوم کے درمیان ہی تم
میرینے بےحرمتی کی، اور ایکچندصرفیہ مٹھی بھر َجو اور روٹی کے
دو چار ٹکڑوں کے لئے۔ افسوس، میری قوم جھوٹ سننا پسند کرتی ہے۔
اِس سے فائدہ اُٹھا کر تم نے پیشجھوٹاُسے کر کے اُنہیں مار ڈالا جنہیں
مرنا نہیں تھا اور اُنہیں زندہ چھوڑا جنہیں زندہ نہیں رہنا تھا۔

20 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہارے تعویذوں سے
نپٹ لوں گا جن کے یعے ذر تم لوگوں کو پرندوں کی طرح پکڑ لیتی ہو۔ مَیں
جادوگری کی یہ تمہارےچیزیں بازوؤں سے نوچ کر پھاڑ ڈالوں گا اور اُنہیں
رِہا کروں گا جنہیں تم نے پرندوں کی طرح پکڑ لیا ہے۔ 21 مَیں تمہارے
پردوں کو پھاڑ کر ہٹا لوں گا اور اپنی قوم کو تمہارے ہاتھوں سے بچا لوں
گا۔ آئندہ وہ تمہارا شکار نہیں رہے تبگی۔ تم جان لو گی کہ مَیں ہوں۔ربہی

22 تم نے بازوںراستسےجھوٹاپنے دُکھکو پہنچایا، حالانکہ یہ دُکھ
طرفمیری نہیںسے تھا۔ ساتھ ساتھ تم بےدینوںنے کی حوصلہ افزائی کی
کہ وہ اپنی بُری راہوں سے باز نہ آئیں، حالانکہ وہ باز آنے سے بچ جاتے۔
اِس23 لئے آئندہ نہ تم فریب دہ یا رو دیکھو گی، نہ دوسروں کی قسمت کا
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حال بتاؤ گی۔ مَیں اپنی قوم کو تمہارے ہاتھوں سے چھٹکارا دوں گا۔ تب
تم جان لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

14
الله بُت پرستی کا مناسب جواب دے گا

اسرائیل1 کے بزرگکچھ مجھ سے ملنے آئے میرےاور منے سا بیٹھ گئے۔
ربتب2 مجھ سے ہم کلام ہوا، آدماے”3 زاد، اِن آدمیوں دلکے اپنے
بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں۔ جو چیزیں اُن کے لئے ٹھوکر اور گناہ کا باعث ہیں
اُنہیں اُنہوں نے اپنے منہ کے منے سا ہی رکھا ہے۔ تو پھر مناسبکیا ہے کہ
مَیں مجھوہجبدوںجواباُنہیں یافتسے در کرنے آتے ہیں؟ اُنہیں4 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہ لوگ اپنے بُتوں سے لپٹے ہتے ر اور وہ چیزیں
اپنے منہ کے منے سا ہیںرکھتے جو ٹھوکر اور گناہ باعثکا ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ
نبی پاسکے بھی جاتے ہیں تاکہ مجھ معلوماتسے حاصل کریں۔ جو بھی
اسرائیلی کرےایسا اُسے مَیں خود دوںجوابہوںربجو گا، جوابایسا
جو اُس کے متعدد بُتوں کے عین مطابق ہو گا۔ 5 مَیں اُن سے ایسا سلوک
کروں گا تاکہ اسرائیلی قوم کے دل کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کیونکہ اپنے
بُتوں کی سبخاطر مجھسبکے سے دُور ہو گئے ‘ہیں۔

6 چنانچہ اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ توبہ !کرو
اپنے بُتوں اور تمام مکروہ رسم و رواج سے منہ موڑ کر میرے پاس واپس آ
جاؤ۔ اُس7 کے انجام پر دھیان دو جو ایسا کرےنہیں گا، خواہ وہ اسرائیلی
یا اسرائیل میں ہنے ر والا پردیسی ہو۔ اگر وہ مجھ سے دُور ہو کر اپنے بُتوں
سے لپٹ جائے اور وہ چیزیں اپنے منے سا رکھے جو ٹھوکر اور گناہ کا باعث
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ہیں جبتو وہ نبی معرفتکی مجھ حاصلمعلوماتسے کرنے کوششکی
کرے گا تو مَیں، رب اُسے مناسب جواب دوں گا۔ مَیں8 ایسے شخص کا
سامنا کر کے اُس سے نپٹیوں لوں گا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت انگیز
مثال بن جائے گا۔ مَیں اُسے یوں مٹا دوں گا میریکہ قوم میں اُس کا نام و
تکنشان نہیں رہے تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

9 کسیاگر نبی کو کچھ سنانے پر اُکسایا گیا طرفمیریجو نہیںسے تھا
تو یہ اِس لئے ہوا کہ ربمَیں، خودنے اُسے اُکسایا۔ ایسے نبی خلافکے
مَیں اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُسے یوں تباہ کروں گا کہ میری قوم میں اُس کا نام و
نشان تک نہیں رہے گا۔ 10 دونوں کو اُن کے قصور کی مناسب سزا ملے
گی، نبی کو بھی اور اُسے بھی جو ہدایت پانے کے لئے اُس کے پاس آتا
ہے۔ تب11 اسرائیلی قوم نہ مجھ سے دُور ہو کر آوارہ پھرے گی، نہ اپنے
آپ کو اِن تمام گناہوں سے گی۔کرےآلودہ میریوہ قوم ہوں اورگے، مَیں
اُن کا خدا ہوں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

صرف راست باز ہی بچے رہیں گے
رب12 مجھ سے ہم کلام ہوا، 13 اے” آدم زاد، فرض کر کہ کوئی

ملـک بےوفا ہو کر میرا گناہ کرے، اور مَیں کال یعےکے ذر اُسے دےسزا
کر اُس میں سے انسان و حیوان مٹا ڈالوں۔ 14 خواہ ملـک میں نوح، دانیال
اور ایوب کیوں نہ بستے توبھی ملـک نہ بچتا۔ یہ آدمی اپنی راست بازی سے
صرف اپنی ہی جانوں کو بچا سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

15 فرضیا کر کہ مَیں ملـکمذکورہ میں وحشی درندوں بھیجکو دوں
جو اِدھر اُدھر پھر سبکر کو پھاڑ ملـککھائیں۔ ویران و سنسان ہو جائے
اور جنگلی درندوں کی وجہ سے کوئی اُس میں سے گزرنے کی جرأت نہ
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کرے۔ میری16 حیات کی قَسم، خواہ مذکورہ تین راست باز آدمی ملـک
نہکیوںمیں توبھیبستے اکیلے بچتے۔ہی وہ اپنے بیٹے بیٹیوں بھیکو بچا نہ سکتے
بلـکہ ملـکپورا ویران و سنسان ہوتا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

17 فرضیا کر مَیںکہ ملـکمذکورہ تباہسےجنگکو مَیںکروں، تلوار
کو دوںحکم ملـککہ میں سے گزر کر انسان و حیوان نیستکو و نابود کر
دے۔ میری18 حیات کی قَسم، خواہ مذکورہ تین راست باز آدمی ملـک
میں کیوں نہ بستے وہ اکیلے ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19 یا فرض کر کہ مَیں اپنا غصہ ملـک پر اُتار کر اُس میں مہلـک وبا یوں
پھیلا دوں کہ انسان و سبحیوان سبکے مر جائیں۔ حیاتمیری20 کی
قَسم، خواہ نوح، دانیال ملـکایوباور میں کیوں نہ بستے توبھی وہ اپنے بیٹے
بیٹیوں کو بچا نہ سکتے۔ وہ اپنی راست بازی سے صرف اپنی ہی جانوں کو
بچاتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب21 یروشلم کے بارے میں رب قادرِ مطلق کا فرمان !سنو یروشلم کا
کتنا بُرا حال ہو گا جب مَیں اپنی چار سخت سزائیں اُس پر نازل کروں گا۔
کیونکہ انسان و حیوان جنگ، کال، وحشی درندوں اور مہلـک وبا کی زد
میں آ ہلاککر گے۔جائیںہو توبھی22 ایکچند بچـیں کچھگے، بیٹے بیٹیاں
جلاوطن ہو بابلکر پاستمہارےمیں آئیں جبگے۔ تم اُن کا بُرا چلنچال
اور حرکتیں دیکھو گے تو تمہیں تسلی ملے گی کہ مناسبآفتہر تھی مَیںجو
یروشلم پر لایا۔ 23 اُن کا چال چلن اور حرکتیں دیکھ کر تمہیں تسلی ملے گی،
کیونکہ جانتم لو بھیکچھجوکہگے مَیں نے یروشلم ساتھکے کیا وہ بلاوجہ
نہیں تھا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔
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15
یروشلم انگور کی بیل کی بےکار لـکڑی ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، انگور کی بیل کی لـکڑی
کس لحاظ سے جنگل کی دیگر یوں لـکڑ سے بہتر ہے؟ 3 کیا یہ کسی کام آ
جاتی ہے؟ کیا یہ کم از کم کھونٹیاں بنانے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے
جن چیزیںسے لٹکائی جا سکیں؟ ہرگز !نہیں 4 اُسے ایندھن کے طور آگپر
میں پھینکا جاتا ہے۔ اِس کے بعد جب اُس کے دونوں سرے بھسم ہوئے
ہیں اور بیچ میں بھی آگ لـگ گئی ہے تو کیا وہ کسی کام آ جاتی ہے؟
آگ5 لـگنے سے پہلے بھی بےکار تھی، تو اب وہ کس کام آئے گی جب
اُس کے دونوں سرے بھسم ہوئے ہیں بلـکہ بیچ میں بھی آگ لـگ گئی
ہے؟

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم کے باشندے انگور کی بیل کی
لـکڑی جیسے ہیں جنہیں مَیں جنگل کے درختوں کے درمیان سے نکال کر
آگ پھینکمیں دیتا ہوں۔ 7 کیونکہ مَیں اُن خلافکے اُٹھ کھڑا ہوں گا۔
گو وہ آگ سے بچ نکلے ہیں توبھی آخرکار آگ ہی اُنہیں بھسم کرے گی۔
مَیںجب اُن خلافکے اُٹھ کھڑا ہوں گا تو تم جان لو گے کہ مَیں ربہی
ہوں۔ پورے8 ملـک کو مَیں ویران و سنسان کر دوں گا، اِس لئے کہ وہ
ثابتبےوفا ہوئے ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

16
یروشلم بےوفا عورت ہے

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، یروشلم ذہنکے میں اُس
کی سنجیدگیکیحرکتوںمکروہ بٹھا کر اعلان3 کر ربکہ مطلققادرِ فرماتا
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ہے، اے’ یروشلم بیٹی، تیری نسل ملـِک کنعان کی ہے، اور وہیں تُو پیدا
ہوئی۔ تیرا باپ اموری، تیری ماں ِحتّی تھی۔ 4 پیدا ہوتے وقت ناف کے
ساتھ لـگی نال کو کاٹ کر دُور نہیں کیا گیا۔ نہ تجھے پانی سے نہلایا گیا، نہ
تیرے جسم نمکپر مَلا گیا، اور نہ تجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ 5 نہ کسی کو
اِتنا ترس آیا، نہ کسی نے تجھ پر اِتنا رحم کیا کہ اِن کاموں میں سے ایک
بھی کرتا۔ اِس کے بجائے تجھے کھلے میدان میں پھینک کر چھوڑ دیا گیا۔
جبکیونکہ تُو پیدا ہوئی تجھےسبتو حقیر جانتے تھے۔

تب6 مَیں وہاں سے گزرا۔ اُس وقت تُو اپنے خون میں تڑپ رہی تھی۔
تجھے میںحالتاِس دیکھ کر مَیں بولا، جیتی” “!رہ ہاں، تُو اپنے میںخون
مَیںجبتھیرہیتڑپ !رہجیتی”بولا، یالیمیںکھیت7 پھلتیطرحکیہر
پھولتی “!جا تب تُو پھلتی پھولتی ہوئی پروان چڑھی۔ تُو نہایت خوب صورت
بن گئی۔ چھاتیاں اور بال دیکھنے پیارےمیں لـگے۔ لیکن تکابھی تُو ننگی
اور برہنہ تھی۔

مَیں8 پاستیرےدوبارہ سے گزرا تو دیکھا کہ شادیتُو قابلکے ہو گئی
مَیںہے۔ لباساپنےنے تجھدامنکا پر بچھا تیریکر برہنگی دیا۔ڈھانپکو
مَیں قَسمنے کھا عہدساتھتیرےکر باندھا یوںاور گیا۔بنمالـکتیرا ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

9 مَیں نے تجھے نہلا کر خون سے صاف کیا، پھر تیرے جسم پر تیل
مَلا۔ مَیں10 نے تجھے شاندار لباس اور چمڑے کے نفیس جوتے پہنائے،
تجھے باریک کتان اور قیمتی کپڑے سے ملبّس کیا۔ 11 پھر مَیں نے تجھے
خوب صورت یورات، ز یوں، چوڑ ہار، 12 نتھ، بالیوں اور شاندار تاج سے
سجایا۔ یوں13 تُو چاندیسونے آراستہسے باریکاور کتان، ریشم اور شاندار
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ملبّسسےکپڑے بہترینخوراکتیریہوئی۔ میدے، شہد اور زیتون کے
تیل تھی۔مشتملپر نہایتتُو ہوئی،صورتخوبہی اور ہوتےہوتے ملـکہ
بن ‘گئی۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے، ُحسنتیرے’ شہرتکی دیگر اقوام
پھیلمیں گئی، مَیںکیونکہ تجھےنے اپنی شان میںشوکتو شریکیوں کیا
تھا کہ تیرا ُحسن کامل تھا۔

لیکن15 تُو نے کیا کِیا؟ تُو نے اپنے ُحسن پر بھروسا رکھا۔ اپنی شہرت
سے فائدہ اُٹھا کر تُو زناکار بن گئی۔ ہر گزرنے والے کو تُو نے اپنے آپ
پیشکو کیا، ایکہر کو تیرا ُحسن حاصل ہوا۔ 16 تُو نے اپنے کچھ شاندار
کپڑے لے کر اپنے لئے رنگ دار بستر بنایا اور اُسے اونچی جگہوں پر بچھا
کر زنا کرنے لـگی۔ ایسا نہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہو گا۔
17 تُو نے وہی نفیس یورات ز لئے جو مَیں نے تجھے دیئے تھے اور میری
ہی چاندیسونے سے اپنے لئے مردوں کے بُت ڈھال کر اُن سے زنا کرنے
لـگی۔ اُنہیں18 اپنے کپڑےشاندار پہنا کر تُو نے میرا ہی تیل اور بخور اُنہیں
پیش ‘کیا۔ رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے، جو’ خوراک یعنی بہترین میدہ،
زیتون کا تیل اور شہد مَیں نے تجھے دیا تھا اُسے تُو نے اُنہیں پیش کیا تاکہ
اُس کی خوشبو اُنہیں پسند آئے۔

جن20 بیٹے بیٹیوں کو تُو میرےنے ہاں جنم دیا تھا اُنہیں تُو قرباننے کر
بُتوںکے کھلایا۔کو کیا تُو زناکاریاپنی پر اکتفا نہ 21سکی؟کر ضرورتکیا
تھی میرےکہ بچوں بھیکو قتل کر بُتوںکے کے لئے جلا دے؟ تعجب22
ہے کہ جب بھی تُو ایسی مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو تجھے ایک بار
بھی جوانی کا خیال نہ آیا، یعنی وہ وقت جب تُو ننگی اور برہنہ حالت میں
اپنے خون میں تڑپتی ‘رہی۔
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شرارتوں کے علاوہ 24 تُو نے میںچوکہر بُتوں کے لئے قربان گاہ تعمیر کر
کے ایکہر کے ساتھ زنا کرنے کی جگہ بھی بنائی۔ 25 ہر گلی کے کونے
میں تُو نے زنا کرنے کا کمرا بنایا۔ اپنے ُحسن کی بےحرمتی کر کے تُو اپنی
عصمت فروشی زوروں پر لائی۔ ہر گزرنے والے کو تُو نے اپنا بدن پیش
پہلے26کیا۔ تُو مصرپڑوسیپرستشہوتاپنے ساتھکے زنا جبلـگی۔کرنے
تُو فروشیعصمتاپنینے زوروںکو پر لا مشتعلمجھےکر کیا 27 تو مَیں نے
اپنا خلافتیرےہاتھ بڑھا تیرےکر علاقے کو چھوٹا مَیںدیا۔کر تجھےنے
فلستی بیٹیوں کے لالچ حوالےکے کر دیا، اُن کے حوالے تجھجو نفرتسے
کرتی ہیں اور جن تیرےکو زناکارانہ چال چلن پر شرم آتی ہے۔

اب28 تک تیری شہوت کو تسکین نہیں ملی تھی، اِس لئے تُو یوں اسور
سے زنا کرنے لـگی۔ لیکن یہ بھی تیرے لئے کافی نہ تھا۔ 29 اپنی زناکاری
میں اضافہ کر کے تُو سوداگروں کے ملـک بابل کے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن
یہ بھی تیری شہوت کے لئے کافی نہیں ‘تھا۔ رب30 قادرِ مطلق فرماتا ایسی’ہے، حرکتیں کر کے تُو کتنی سرگرم صاف!ہوئی ظاہر ہوا کہ زبردستتُو
تُوجب31ہے۔کسبی بُتوںمیںچوکہرنے قربانکی بنائیگاہ اور گلیہر
کے کونے میں زنا کرنے کا کمرا تعمیر کیا تو تُو عام کسبی مختلفسے تھی۔
کیونکہ تُو نے گاہکوںاپنے پیسےسے لینے انکارسے کیا۔ ہائے،32 کیسیتُو
بدکار بیوی !ہے اپنے شوہر پر تُو دیگر مردوں کو ترجیح دیتی ہے۔ 33 ہر
کسبی کو فیس ملتی ہے، لیکن تُو تو اپنے تمام عاشقوں کو تحفے دیتی ہے
تاکہ وہ ہر جگہ سے آ تیرےکر ساتھ زنا کریں۔ اِس34 میں تُو دیگر کسبیوں
سے فرق ہے۔ کیونکہ نہ گاہک تیرے پیچھے بھاگتے، نہ وہ تیری محبت کا
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معاوضہ دیتے ہیں بلـکہ تُو خود اُن کے پیچھے بھاگتی اور اُنہیں اپنے ساتھ زنا
کرنے کا معاوضہ دیتی ‘ہے۔

اے35 کسبی، اب رب کا فرمان سن !لے رب36 قادرِ مطلق فرماتا
ہے، تُو’ نے اپنے عاشقوں اپنیکو برہنگی دکھا کر فروشیعصمتاپنی کی،
تُو نے مکروہ بُت بنا کر اُن کی پوجا کی، تُو اُنہیںنے اپنے بچوں قربانخونکا
کیا ہے۔ 37 اِس لئے مَیں تیرے تمام عاشقوں کو اکٹھا کروں گا، اُن سب
جنہیںکو تُو پسند آئی، اُنہیں بھی پیارےتجھےجو تھے اور اُنہیں بھی جن سے
تُو نے نفرت کی۔ مَیں اُنہیں چاروں طرف سے جمع کر کے تیرے خلاف
بھیجوں مَیںتبگا۔ اُن کے منے سا تیرےہی اُتاروںکپڑےتمام گا تاکہ وہ
تیری پوری برہنگی دیکھیں۔ مَیں38 تیری عدالت کر تیریکے زناکاری اور
قاتلانہ حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور میری غیرت تجھے خوں
ریزی کی دےسزا گی۔

39 مَیں تجھے تیرے عاشقوں کے حوالے کروں گا، اور وہ تیرے بُتوں
کی قربان گاہیں اُن سمیتکمروں ڈھا دیں جہاںگے تُو زناکاری کرتی رہی
ہے۔ وہ تیرے کپڑے اور شاندار یورات ز اُتار کر تجھے یاں عُر اور برہنہ
چھوڑ دیں گے۔ 40 وہ تیرے خلاف جلوس نکالیں گے اور تجھے سنگسار
کر تلوارکے ٹکڑےٹکڑےسے دیںکر گے۔ گھروںتیرے41 جلاکو کر وہ
عورتوںمتعدد دیکھتےکے تجھےدیکھتے زناکاریتیریمَیںیوںگے۔دیںسزا
کو روک دوں گا، اور آئندہ تُو اپنے عاشقوں کو زنا کرنے کے پیسے نہیں
سکےدے گی۔

تب42 میرا غصہ ٹھنڈا ہو اورگا،جائے غیرتمیریتُو نہیںنشانہکا رہے
گی۔ میری ناراضی ختم ہو جائے گی، اور مجھے دوبارہ تسکین ملے ‘گی۔
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رب43 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرےمَیں’ سر پر تیری حرکتوں کا پورا نتیجہ
لاؤں گا، کیونکہ تجھے جوانی میریمیں مدد کی یاد نہ رہی بلـکہ تُو مجھے اِن
تمام باتوں سے طیش دلاتی رہی۔ باقی تمام گھنونی حرکتیں تیرے لئے کافی
نہیں تھیں بلـکہ تُو زنا بھی کرنے لـگی۔

44 تب لوگ یہ کہاوت کہہ کر تیرا مذاق اُڑائیں گے، جیسی” ماں،
ویسی “!بیٹی 45 تُو واقعی اپنی ماں کی مانند ہے، جو اپنے شوہر اور بچوں
سے سخت نفرت کرتی تھی۔ تُو اپنی بہنوں کی مانند بھی ہے، کیونکہ وہ بھی
اپنے شوہروں اور بچوں سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ تیری ماں ِحتّی اور تیرا
بہنبڑیتیری46تھا۔اموریباپ تھیسامریہ بیٹیوںاپنیجو تیرےساتھکے
شمال میں آباد تھی۔ تیریاور بہنچھوٹی تھیسدوم جو اپنی بیٹیوں ساتھکے
جنوبتیرے میں رہتی تھی۔ 47 تُو صرفنہ اُن غلطکے نمونے پر پڑیچل
اور اُن کی سی مکروہ حرکتیں کرنے لـگی بلـکہ اُن سے کہیں یادہ ز بُرا کام
کرنے ‘لـگی۔ رب48 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری’ حیات کی قَسم، تیری
بہن سدوم اور اُس کی بیٹیوں سے کبھی اِتنا غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا کہ
تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے ہوا ہے۔ تیری49 بہن سدوم کا کیا قصور تھا؟
وہ اپنی بیٹیوں سمیت متکبر تھی۔ گو اُنہیں خوراک کی کثرت اور آرام و
سکون حاصل تھا توبھی وہ مصیبت زدوں اور غریبوں کا سہارا نہیں بنتی
تھیں۔ 50 وہ مغرور تھیں میریاور موجودگی میں ہی گھنونا کام کرتی تھیں۔
اِسی وجہ سے مَیں نے اُنہیں ہٹا دیا۔ تُو خود اِس کی گواہ ہے۔ 51 سامریہ
پر بھی غور کر۔ جتنے گناہ تجھ سے سرزد ہوئے اُن کا آدھا حصہ بھی اُس
سے نہ ہوا۔ اپنی بہنوں کی نسبت تُو نے کہیں یادہ ز گھنونی حرکتیں کی
ہیں۔ تیرے مقابلے میں تیری بہنیں فرشتے ہیں۔ 52 چنانچہ اب اپنی خجالت
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کو برداشت کر۔ کیونکہ اپنے گناہوں سے تُو اپنی بہنوں کی جگہ کھڑی ہو
گئی ہے۔ تُو نے اُن سے کہیں یادہ ز قابِل گھن کام کئے ہیں، اور اب وہ
تیرے مقابلے میں معصوم بچے لـگتی ہیں۔ شرم کھا کھا کر اپنی رُسوائی کو
برداشت کر، کیونکہ تجھ سے ایسے سنگین گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ تیری
راستبہنیں باز ہی لـگتی ہیں۔

توبھی رب وفادار رہے گا
لیکن53 ایک دن آئے گا جب مَیں سدوم، سامریہ، تجھے اور تم سب

کی بیٹیوں کو بحال کروں گا۔ تب54 تُو اپنی رُسوائی برداشت کر سکے گی
اور اپنے سارے غلط کام پر شرم کھائے گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ
کر تسلی پائیں گی۔ 55 ہاں، تیری بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی بیٹیوں سمیت
دوبارہ قائم گی۔جائیںہو تُو بھی اپنی سمیتبیٹیوں دوبارہ قائم ہو گی۔جائے

پہلے56 تُو اِتنی مغرور تھی کہ اپنی بہن سدوم کا تکذکر نہیں کرتی تھی۔
لیکن57 پھر تیری اپنی بُرائی پر روشنی ڈالی گئی، اور اب تیری تمام پڑوسنیں
تیرا ہی مذاق اُڑاتی ہیں، خواہ ادومی ہوں، خواہ فلستی۔ سب تجھے حقیر
جانتی ہیں۔ 58 چنانچہ اب تجھے اپنی زناکاری اور مکروہ حرکتوں کا نتیجہ
پڑےبھگتنا گا۔ ربیہ کا فرمان ‘ہے۔

رب59 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’ مناسبتجھے دوںسزا گا، کیونکہ تُو
نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قَسم کو حقیر جانا ہے جو مَیں تیرےنے ساتھ
عہد ھتے باند وقت کھائی تھی۔ توبھی60 مَیں وہ عہد یاد کروں گا جو مَیں
تیرینے تیرےمیںجوانی ساتھ باندھا تھا۔ یہصرفنہ بلـکہ تیرےمَیں ساتھ
ابدی عہد قائم کروں گا۔ تب61 تجھے غلطوہ کام یاد آئے گا جو پہلے تجھ
سے سرزد ہوا تھا، اور تجھے شرم آئے گی جب مَیں تیری بڑی اور چھوٹی
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بہنوں کو لے کر تیرے حوالے کروں گا تاکہ وہ تیری بیٹیاں بن جائیں۔
لیکن کچھسبیہ اِس وجہ نہیںسے ہو گا کہ تُو عہد مطابقکے چلتی رہی
ہے۔ 62 مَیں خود تیرے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا، اور تُو جان لے گی
مَیںکہ ‘ہوں۔ربہی رب63 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرےمَیںجب’ تمام
گناہوں معافکو کروں تبگا تجھے اُن کا خیال آ کر محسوسشرمندگی ہو
گی، اور تُو شرم مارےکے گم صم رہے “۔‘گی

17
انگور کی بیل اور عقاب کی تمثیل

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیلی قوم کو پہیلی
پیش کر، تمثیل سنا دے۔ اُنہیں3 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے ایککہ
بڑا عقاب اُڑ کر ملـِک لبنان میں آیا۔ اُس کے بڑے بڑے پَر اور لمبے لمبے پنکھ
تھے، اُس کے گھنے اور رنگین بال و پَر چمک رہے تھے۔ لبنان میں اُس نے
ایک دیودار درختکے کی چوٹی پکڑ لی اور4 اُس اونچیسےسبکی شاخ
کو توڑ کر تاجروں کے ملـک میں لے گیا۔ وہاں اُس نے اُسے سوداگروں
کے شہر میں لگا دیا۔ 5 عقابپھر اسرائیل میں آیا اور وہاں سے بیجکچھ لے
بڑےایککر یا در کنارےکے پر میںزمینزرخیز بو دیا۔ انگورتب6 بیلکی
پھوٹ نکلی جو یادہ ز اونچی نہ ہوئی بلـکہ طرفچاروں پھیلتی شاخوںگئی۔
کا رُخ عقاب کی طرف رہا جبکہ اُس کی جڑیں زمین میں دھنستی گئیں۔
چنانچہ اچھی بیل بن گئی جو پھوٹتی پھوٹتی نئی شاخیں نکالتی گئی۔

لیکن7 پھر ایک اَور بڑا عقاب آیا۔ اُس کے بھی بڑے بڑے پَر اور گھنے
گھنے بال و پَر ابتھے۔ مَیں کیا دیکھتا ہوں، عقابدوسرےبیل طرفکی
رُخ کرنے لـگتی ہے۔ اُس کی جڑیں اور شاخیں اُس کھیت میں نہ رہیں
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جس میں اُسے لگایا گیا تھا بلـکہ وہ دوسرے عقاب سے پانی ملنے کی اُمید
رکھ اُسیکر طرفکی پھیلنے لـگی۔ تعجب8 یہ تھا کہ اُسے اچھی زمین میں
لگایا گیا تھا، جہاں کثرتاُسے کا پانی حاصل تھا۔ وہاں پھیلخوبوہ کر
پھل لا سکتی تھی، وہاں زبردستوہ بیل بن سکتی ‘تھی۔

رباب9 قادرِ مطلق پوچھتا ہے، کیا’ بیل کی نشو و نما جاری رہے گی؟
!نہیںہرگز کیا اُسے اُکھاڑسےجڑ کر پھینکا نہیں !ضرورگا؟جائے کیا اُس کا
پھل نہیںچھین لیا بلـکہبےشکگا؟جائے آخرکار اُس کی تازہ تازہ کونپلیں
سببھی سبکی مُرجھا کر ختم ہو جائیں تبگی۔ اُسے جڑ سے اُکھاڑنے
کے لئے نہ یادہ ز لوگوں، طاقتنہ ضرورتکی ہو گی۔ 10 گو اُسے لگایا گیا
ہے توبھی بیل کی نشو و نما جاری نہیں رہے گی۔ جوں ہی مشرقی لُو اُس پر
چلے گی وہ مکمل طور پر مُرجھا جائے گی۔ جس کھیت میں اُسے لگایا گیا
وہیں وہ ختم ہو جائے “۔‘گی

قومسرکشاِس”12ہوا،کلامہممزیدسےمجھرب11 پوچھ،سے کیا’
تجھے اِس تمثیل کی سمجھ نہیں ‘آئی؟ تب اُنہیں اِس کا مطلب سمجھا بابل’دے۔ کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا۔ وہ اُس کے بادشاہ اور افسروں کو
گرفتار کر کے ملـکاپنے میں گیا۔لے اُس13 نے یہوداہ خاندانشاہیکے
میں سے ایک کو چن لیا اور اُس کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے تخت پر بٹھا
دیا۔ نئے بادشاہ نے بابل سے وفادار ہنے ر کی قَسم کھائی۔ بابل کے بادشاہ
نے یہوداہ راہنماؤںکے کو بھی جلاوطن کر دیا 14 تاکہ ملـِک یہوداہ اور
اُس کا نیا بادشاہ کمزور رہ سرکشکر ہونے قابلکے نہ بنیں بلـکہ اُس کے
ساتھ عہد قائم رکھ کر خود قائم رہیں۔ توبھی15 یہوداہ کا بادشاہ باغی ہو
گیا اور اپنے قاصد بھیجےمصر تاکہ وہاں گھوڑےسے اور فوجی منگوائیں۔
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کیا اُسے کامیابی حاصل ہو گی؟ جسکیا ایسینے حرکتیں کی ہیں بچ نکلے
گا؟ ہرگز !نہیں جسکیا عہدنے توڑ لیا ہے وہ بچے گا؟ ہر گز !نہیں

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، اُس شخص نے
قَسم تحتکے شاہِ بابل سے عہد باندھا ابلیکنہے، اُس نے یہ قَسم حقیر
جان کر عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ اِس لئے وہ بابل میں وفات پائے گا، اُس
بادشاہ کے ملـک میں جس نے اُسے تخت پر بٹھایا تھا۔ جب17 بابل کی
فوج یروشلم کے ارد گرد پُشتے اور بُرج بنا کر اُس کا محاصرہ کرے گی تاکہ
بہتوں کو مار ڈالے تو فرعون اپنی بڑی فوج اور متعدد فوجیوں کو لے کر
اُس کی مدد نہیںکرنے آئے گا۔ 18 کیونکہ یہوداہ کے بادشاہ عہدنے کو
توڑ کر وہ قَسم حقیر جانی تحتکےجسہے یہ باندھا گیا۔ گو اُس نے شاہِ
بابل سے ہاتھ ملا کر عہد کی تصدیق کی تھی توبھی بےوفا ہو گیا، اِس لئے
گا۔بچےنہیںوہ رب19 مطلققادرِ فرماتا کیحیاتمیریکہہے قَسم، اُس
میرےنے عہدہی کو توڑ میریڈالا، قَسمہی کو حقیر جانا اِسہے۔ لئے
مَیں عہد توڑنے تمامکے نتائج اُس سرکے پر لاؤں گا۔ مَیں20 اُس پر اپنا جال
دوںڈال اُسےگا، پھندےاپنے میں پکڑ لوں گا۔ مجھوہچونکہ سے ہوبےوفا
گیا ہے اِس لئے مَیں اُسے بابل لے جا کر اُس عدالتکی کروں گا۔ اُس21
بہترینکے جائیںمرسبفوجی اورگے، جتنے جائیںبچ طرفچاروںوہگے
منتشر ہو جائیں تبگے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں، کچھسبیہنے فرمایا
ہے۔

رب22 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب مَیں خود دیودار کے درخت کی
چوٹی نرمسے نازکو کونپل توڑ کر ایکاُسے بلند و بالا پہاڑ پر لگا دوں گا۔
23 اور جب مَیں اُسے اسرائیل کی بلندیوں پر لگا دوں گا تو اُس کی شاخیں
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پھوٹ نکلیں گی، اور وہ پھل لا کر شاندار درخت بنے گا۔ ہر قسم کے
پرندے اُس میں بسیرا کریں گے، سب اُس کی شاخوں کے سائے میں پناہ
لیں گے۔ تب24 ملـک کے تمام درخت جان لیں گے کہ مَیں رب ہوں۔
مَیں درختاونچےہی میںخاککو ملا دیتا، اور مَیں ہی درختچھوٹے
کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ مَیں ہی سایہ دار درخت کو سوکھنے دیتا اور مَیں ہی
سوکھے درخت کو پھلنے لنے پھو دیتا ہوں۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور
مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

18
ہر ایک کو صرف اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 تم” لوگ ملـِک اسرائیل کے لئے یہ
کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو، والدین’ نے کھٹے انگور کھائے، لیکن
اُن بچوںکے ہی دانتکے کھٹے ہو گئے ‘ہیں۔ رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے
کیحیاتمیریکہ قَسم، آئندہ تم اسرائیلکہاوتیہ استعمالمیں نہیں کرو
!گے 4 ہر انسان کی میریجان ہی ہے، باپخواہ کی ہو یا بیٹے جسکی۔
نے گناہ کیا اُسیصرفہے کو موتسزائے ملے گی۔

لیکن5 راستاُس باز کا فرقمعاملہ راستیجوہے انصافاور کی راہ پر
چلتے ہوئے نہ6 اونچی جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھاتا، نہ اسرائیلی قوم کے
بُتوں کی پوجا کرتا ہے۔ نہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی بےحرمتی کرتا، نہ
ماہواری کے دوران کسی عورت سے ہم بستر ہوتا ہے۔ 7 وہ کسی پر ظلم
نہیں کرتا۔ اگر دےضمانتکوئی کر اُس سے قرضہ لے تو واپسپیسے ملنے
پر وہ واپسضمانت کر دیتا ہے۔ چوریوہ نہیں کرتا بلـکہ بھوکوں کو کھانا
کھلاتا اور ننگوں کپڑےکو پہناتا ہے۔ 8 وہ کسی بھیسے سود نہیں لیتا۔
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غلطوہ کام کرنے سے گریز کرتا اور والوںجھگڑنے کا منصفانہ فیصلہ کرتا
ہے۔ 9 وہ میرے قواعد کے مطابق زندگی گزارتا اور وفاداری سے میرے
احکام پر عمل کرتا ہے۔ ایسا شخص راست باز ہے، اور ًوہ یقینا زندہ رہے
گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

10 اب فرض کرو کہ اُس کا ایک ظالم بیٹا ہے جو قاتل ہے اور وہ
کچھ کرتا ہے اُسسےجس11 باپکا یز گر کرتا تھا۔ وہ اونچی جگہوں کی
ناجائز قربانیاں کھاتا، اپنے پڑوسی کی بیوی کی بےحرمتی کرتا، غریبوں12
ضرورتاور مندوں پر ظلم کرتا اور چوری کرتا قرضجبہے۔ دار قرضہ
کرےادا تو وہ واپسضمانتاُسے نہیں دیتا۔ وہ بُتوں کی پوجا بلـکہ کئی قسم
کی حرکتیںمکروہ ہے۔کرتا وہ13 بھیسود لیتا ہے۔ کیا ایسا آدمی زندہ رہے
گا؟ ہرگز !نہیں اِن تمام مکروہ حرکتوں کی بنا پر اُسے دیموتسزائے جائے
گی۔ وہ خود اپنے گناہوں کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔

فرضلیکن14 کرو اِسکہ بیٹے ہاںکے بیٹا پیدا ہو جائے۔ گو سببیٹا
کچھ دیکھتا ہے جو اُس کے باپ سے سرزد ہوتا ہے توبھی وہ باپ کے
غلط نمونے پر نہیں چلتا۔ 15 نہ وہ اونچی جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھاتا،
نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی پوجا کرتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی
بےحرمتی نہیں کرتا 16 اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ضمانت
دے کر اُس سے قرضہ لے تو واپسپیسے ملنے پر ضمانتوہ لوٹا دیتا ہے۔ وہ
چوری نہیں کرتا بلـکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ننگوں کپڑےکو پہناتا
ہے۔ 17 غلطوہ کام کرنے سے گریز کر نہیںسودکے لیتا۔ میرےوہ قواعد
مطابقکے زندگی گزارتا میرےاور احکام پر عمل کرتا شخصایسےہے۔ کو
اپنے باپ کی سزا نہیں بھگتنی پڑے گی۔ اُسے سزائے موت نہیں ملے گی،
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حالانکہ اُس کے باپ نے مذکورہ گناہ کئے ہیں۔ نہیں، ًوہ یقینا زندہ رہے
گا۔ لیکن18 اُس کے باپ کو ضرور اُس کے گناہوں کی سزا ملے گی، وہ
ً مرےیقینا گا۔ کیونکہ اُس لوگوںنے پر ظلم کیا، اپنے بھائی چوریسے کی
اور اپنی ہی قوم درمیانکے بُرا کام کیا۔

لیکن19 تم لوگ اعتراض کرتے ہو، بیٹا’ باپ کے قصور میں کیوں نہ
شریک ہو؟ اُسے بھی باپ کی سزا بھگتنی ہئے۔ ‘چا جواب یہ ہے کہ بیٹا
تو راست باز انصافاور کی راہ پر چلتا رہا ہے، احتیاطوہ میرےسے تمام
احکام پر عمل کرتا رہا ہے۔ اِس لئے لازم ہے کہ وہ زندہ رہے۔ جس20
گناہسے سرزد ہوا اُسےصرفہے ہی مرنا ہے۔ لہٰذا نہ بیٹے باپکو کی سزا
بھگتنی پڑے گی، نہ باپ کو بیٹے کی۔ راست باز اپنی راست بازی کا اجر
پائے گا، اور بےدین اپنی بےدینی کا۔

توبھی21 اگر بےدین آدمی اپنے گناہوں کو ترک کرے اور میرے تمام
قواعد مطابقکے زندگی گزار بازیراستکر انصافاور کی راہ پر پڑےچل
تو ًوہ یقینا زندہ رہے گا، مرےوہ گا نہیں۔ 22 جتنے بھی غلط کام اُس سے
سرزد ہیںہوئے اُن نہیںمَیںحسابکا لوں گا بلـکہ اُس راستکے باز چال
چلن لحاظکا کر اُسےکے زندہ ہنے ر دوں گا۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ کیا مَیں بےدین کی ہلاکت دیکھ کر خوش ہوتا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ
مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بُری راہوں کو چھوڑ کر زندہ رہے۔

24 اِس کے برعکس کیا راست باز زندہ رہے گا اگر وہ اپنی راست باز
کرےترکزندگی اور گناہ کر کے وہی قابِل گھن حرکتیں کرنے لـگے جو
بےدین کرتے ہیں؟ ہرگز !نہیں جتنا بھی اچھا کام اُس نے کیا اُس کا مَیں
خیال نہیں کروں گا بلـکہ اُس کی بےوفائی اور گناہوں کا۔ اُن ہی کی وجہ
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سے اُسے دیموتسزائے جائے گی۔
لیکن25 تم لوگ دعوٰی کرتے ہو کہ جو کچھ رب کرتا ہے وہ ٹھیک

اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، !سنو یہ باتکیسی ہے کہ میرا ٹھیکعمل نہیں؟
اپنے اعمالہی پر غور !کرو درستوہی نہیں۔ 26 راستاگر باز راستاپنی
باز ترکزندگی کر کے کرےگناہ تو وہ اِس بنا پر مر جائے گا۔ اپنی ناراستی
کی وجہ سے ہی وہ مر جائے گا۔ 27 اِس کے برعکس اگر بےدین اپنی
ترکزندگیبےدین کر کے راستی انصافاور کی راہ پر چلنے لـگے تو وہ اپنی
جان کو چھڑائے گا۔ 28 کیونکہ اگر وہ اپنا قصور تسلیم کر کے اپنے گناہوں
سے منہ موڑ لے تو وہ مرے گا نہیں بلـکہ زندہ رہے گا۔ لیکن29 اسرائیلی
قوم دعوٰی کرتی کہہے ربکچھجو کرتا ٹھیکوہہے اےنہیں۔ اسرائیلی
قوم، باتکیسییہ کہہے ٹھیکعملمیرا نہیں؟ اپنے اعمالہی پر غور !کرو
درستوہی نہیں۔

اِس30 لئے رب مطلققادرِ فرماتا اسرائیلاےکہہے کی تیریمَیںقوم،
عدالت کروں گا، ہر ایک کا اُس کے کاموں کے موافق فیصلہ کروں گا۔
چنانچہ !خبردار توبہ کر کے اپنی حرکتوںبےوفا سے منہ پھیرو، ورنہ تم گناہ
میں پھنس کر گر جاؤ گے۔ 31 اپنے تمام غلط کام ترک کر کے نیا دل اور
نئی روح اپنا لو۔ اے اسرائیلیو، تم کیوں مر جاؤ؟ 32 کیونکہ مَیں کسی کی
موت سے خوش نہیں ہوتا۔ چنانچہ توبہ کرو، تب ہی تم زندہ رہو گے۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19
اسرائیلی بزرگوں پر ماتمی گیت

اے1 نبی، اسرائیل رئیسوںکے پر گیتماتمی گا،
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2 تیری’ ماں زبردستکتنی شیرنی تھی۔ ببروںجوان شیر درمیانکے ہی

اپنا گھر بنا کر اُس نے اپنے بچوں کو پال لیا۔
ایک3 بچے کو اُس تربیتخاصنے جبدی۔ بڑا ہوا تو جانوروں کو

پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس خوراککی بن گئے۔
اِس4 کی خبر دیگر پہنچیتکاقوام تو اُنہوں نے اُسے اپنے میںگڑھے پکڑ

لیا۔ وہ اُس ناککی میں کانٹے ڈال کر اُسے مصر گھسیٹمیں لے گئے۔
جب5 شیرنی کے اِس بچے پر سے اُمید جاتی رہی تو اُس نے دیگر بچوں

میں ایکسے کو چن کر تربیتخاصاُسے دی۔
6 یہ بھی طاقت ور ہو کر دیگر شیروں میں منے گھو پھرنے لگا۔ اُس نے

جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس خوراککی بن گئے۔
7 اُن قلعوںکے کو گرا اُسکر نے اُن شہروںکے میںخاککو ملا دیا۔

اُس کی دہاڑتی آواز ملـکسے خوفسمیتباشندوں زدہ ہو گیا۔
تب8 ارد گرد صوبوںکے میں بسنے والی اقوام اُس سے لڑنے آئیں۔ اُنہوں

نے اپنا جال اُس پر ڈال دیا، اُسے اپنے گڑھے میں پکڑ لیا۔
9 وہ اُس میںگردنکی پٹا ناکاور میں ڈالکانٹے کر اُسے بابلشاہِ کے

پاس گھسیٹ لے گئے۔ وہاں اُسے قید میں ڈالا گیا تاکہ آئندہ اسرائیل کے
پہاڑوں پر اُس کی گرجتی آواز سنائی نہ دے۔

10 تیری ماں پانی کے کنارے لگائی گئی انگور کی سی بیل تھی۔ بیل
کثرت کے پانی باعثکے پھل دار اور شاخ دار تھی۔

تھیںمضبوطاِتنیشاخیںکیاُس11 کہ اُن شاہیسے بنعصا تھے۔سکتے
وہ باقی پودوں کہیںسے یادہ ز اونچی تھی بلـکہ اُس کی شاخیں دُور تکدُور
نظر آتی تھیں۔
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لیکن12 آخرکار لوگوں نے طیش میں آ کر اُسے اُکھاڑ کر پھینک دیا۔

مشرقی لُو نے اُس کا پھل مُرجھانے سبدیا۔ کچھ اُتارا گیا، لہٰذا وہ سوکھ
گیا اور اُس مضبوطکا تنا آتشنذرِ ہوا۔

بیلاب13 یگستانکو ر میں لگایا گیا پیاسیاورخشکجہاںوہاںہے،
زمین ہوتی ہے۔

اُس14 کے تنے ایککی ٹہنی آگسے نکلنے کر اُس کا پھل بھسم کر
ابدیا۔ شاخمضبوطکوئی نہیں شاہیسےجسرہی عصا بن “۔‘سکے

درِج ماتمیگیتبالا اورہے آہ زاریو لئےکےکرنے استعمال ہے۔ہوا
20

اسرائیل کی مسلسل بےوفائی
1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی میںسالساتویںکے اسرائیلی

قوم کے کچھ بزرگ میرے پاس آئے تاکہ رب سے کچھ یافت در کریں۔
پانچویں مہینے کا دسواں *دن تھا۔ میرےوہ منے سا بیٹھ گئے۔ ربتب2 مجھ
سے ہم کلام ہوا، آدماے”3 زاد، اسرائیل بزرگوںکے کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے یافت در کرنے آئے ہو؟
میری حیات کی قَسم، مَیں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں !گا یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے4 آدم زاد، کیا تُو اُن کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ پھر اُن کی
عدالت !کر اُنہیں اُن باپکے دادا کی قابِل حرکتوںگھن احساسکا دلا۔
اُنہیں5 بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا اسرائیلیکہہے قوم مَیںوقتچنتےکو نے
اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُس سے قَسم کھائی۔ ملـِک مصر میں ہی مَیں نے آپاپنے
* 20:1 پانچویں مہینے کا دسواں :دن 14 اگست۔
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کو اُن پر ظاہر کیا اور قَسم کھا کر کہا ربمَیںکہ تمہارا ہوں۔خدا یہ6 میرا
اٹل وعدہ ہے مَیںکہ تمہیں مصر نکالسے ملـکایککر میں پہنچا دوں گا
جس کا جائزہ مَیں تمہاری خاطر لے چکا ہوں۔ ملـکیہ دیگر ممالـکتمام
کہیںسے یادہ صورتخوبز اورہے، اِس میں دودھ اور شہد کثرتکی
ہے۔ مَیںوقتاُس7 اسرائیلیوںنے سے کہا، ایکہر” اپنے بُتوںگھنونے
کو پھینک !دے مصر کے دیوتاؤں سے لپٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم اپنے
آپ ناپاککو کر رہے ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن8 وہ مجھ باغیسے ہوئے میریاور سننے کے لئے تیار نہ کسیتھے۔
بھینے اپنے بُتوں کو نہ پھینکا بلـکہ وہ اِن گھنونی چیزوں سے لپٹے رہے اور
مصری دیوتاؤں ترککو نہ کیا۔ یہ دیکھ کر مَیں وہیں مصر میں اپنا غضب
اُن پر نازل کرنا چاہتا تھا۔ اُسی وقت مَیں اپنا غصہ اُن پر اُتارنا چاہتا تھا۔
لیکن9 مَیں باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جن اقوام کے درمیان
اسرائیلی ہتے تھےر اُن منےکے میرےسا نام جائے۔ہوبےحرمتیکی کیونکہ
اُن قوموں کی موجودگی میں ہی مَیں نے آپاپنے کو اسرائیلیوں پر ظاہر کر
کے وعدہ کیا تھا کہ مَیں تمہیں مصر نکالسے لاؤں گا۔

10 چنانچہ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں لایا۔ وہاں11 مَیں
اُنہیںنے ہدایاتاپنی دیں، وہ احکام جن پیرویکی کرنے انسانسے جیتا
رہتا ہے۔ مَیں12 سبتاُنہیںنے بھیدنکا عطا کیا۔ مَیں چاہتا تھا کہ آرام
کا یہ دن میرے اُن کے ساتھ عہد کا نشان ہو، کہ اِس سے لوگ جان لیں
کہ ربمَیں ہی مُقّدساُنہیں بناتا ہوں۔

یگستانلیکن13 اُنہوںہوئے۔باغیسےمجھاسرائیلیبھیمیںر میرینے
ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری بلـکہ میرے احکام کو مسترد کر دیا،
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حالانکہ انسان اُن پیرویکی کرنے سے ہی جیتا رہتا اُنہوںہے۔ سبتنے
کی بھی بڑی بےحرمتی کی۔ یہ دیکھ کر مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کر کے
اُنہیں یگستانوہیں ہلاکمیںر کرنا تھا۔چاہتا تاہم14 مَیں باز رہا، کیونکہ
مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے منے میرےسا نام کی ہوبےحرمتی جائے
دیکھتےکےجن اسرائیلیوںمَیںدیکھتے مصرکو نکالسے لایا تھا۔ چنانچہ15
مَیں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی، مَیں” تمہیں اُس
ملـک میں نہیں جاؤںلے گا مَیںجو تمہارےنے لئے مقرر کیا تھا، حالانکہ
اُس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے اور وہ دیگر تمام ممالـک کی نسبت
کہیں یادہ ہے۔صورتخوبز 16 کیونکہ تم ہدایاتمیرینے کو رد کر
کے میرے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاری بلـکہ سبت کے دن کی بھی
بےحرمتی کی۔ تمہارےتکابھی دل بُتوں سے لپٹے ہتے ر “ہیں۔

ایکلیکن17 بار پھر مَیں نے اُن ترسپر کھایا۔ نہ مَیں اُنہیںنے تباہ کیا،
نہ پوری قوم کو یگستان ر میں مٹا دیا۔ یگستان18 ر میں ہی مَیں نے اُن کے
بیٹوں کو آگاہ کیا، باپاپنے” دادا قواعدکے مطابقکے متزندگی گزارنا۔
نہ اُن احکامکے پر عمل کرو، نہ اُن بُتوںکے کی پوجا سے آپاپنے ناپاککو
کرو۔ مَیں19 رب تمہارا خدا ہوں۔ میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارو
اور احتیاط سے میرے احکام پر عمل کرو۔ میرے20 سبت کے دن آرام
کر کے اُنہیں مُقّدس مانو تاکہ وہ میرے ساتھ بندھے ہوئے عہد کا نشان
تبرہیں۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن21 یہ بچے بھی مجھ سے باغی ہوئے۔ نہ اُنہوں نے میری ہدایات
مطابقکے زندگی گزاری، نہ احتیاط میرےسے احکام پر عمل کیا، حالانکہ
انسان اُن کی پیروی کرنے سے ہی جیتا رہتا ہے۔ اُنہوں نے میرے سبت
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دنوںکے بھیکی کی۔بےحرمتی یہ دیکھ مَیںکر اپنا غصہ اُن پر نازل کر کے
اُنہیں وہیں یگستان ر میں تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ایکلیکن22 بار پھر مَیں اپنے
ہاتھ روککو کر باز رہا، مَیںکیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے منے سا
میرے نام کی بےحرمتی ہو جائے جن کے دیکھتے دیکھتے مَیں اسرائیلیوں
کو مصر نکالسے لایا تھا۔ چنانچہ23 مَیں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ
اُٹھا کر قَسم کھائی، مَیں” تمہیں دیگر اقوام و ممالـک میں منتشر کروں گا،
24 کیونکہ تم نے میرے احکام کی پیروی نہیں کی بلـکہ میری ہدایات کو
رد کر دیا۔ گو مَیں سبتنے کا دن ماننے کا حکم دیا تھا توبھی تم نے آرام
کے اِس دن کی بےحرمتی کی۔ اور یہ بھی کافی نہیں تھا بلـکہ تم اپنے باپ
دادا بُتوںکے بھیکے پیچھے لـگے “رہے۔

مَیںتب25 اُنہیںنے ایسے احکام دیئے اچھےجو نہیں ہدایاتایسیتھے،
انسانجو کو نہیںجینے نیز،26دیتیں۔ مَیں ہونےنے دیا وہکہ پہلوٹھوںاپنے
کو قربان کر کے آپاپنے ناپاککو کریں۔ مقصد یہ تھا کہ اُن کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

اےچنانچہ27 آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ تمہارے باپ دادا نے اِس میں بھی میری تکفیر کی کہ وہ مجھ سے
بےوفا ہوئے۔ مَیں28 نے تو اُن سے ملـِک اسرائیل دینے کی قَسم کھا کر
وعدہ کیا تھا۔ لیکن اُنہیںمَیںہیجوں اُس میں لایا تو بھیجہاں اونچیکوئی
جگہ یا سایہ درختدار نظر آیا وہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح طیشکرنے،
دلانے والی قربانیاں چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور َمے کی نذریں
پیش کرنے لـگے۔ 29 مَیں نے اُن کا سامنا کر کے کہا، یہ” کس طرح
کی اونچی جگہیں ہیں جہاں تم جاتے “ہو؟ تکآج یہ قربان گاہیں اونچی
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جگہیں کہلاتی ‘ہیں۔
اے30 آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا

تم باپاپنے دادا کی حرکتیں اپنا کر آپاپنے ناپاککو کرنا ہتے چا ہو؟ کیا
بھیتم اُن بُتوںگھنونےکے لـگپیچھےکے کر زنا کرنا ہتے چا ہو؟ کیونکہ31
اپنے پیشنذرانے اورکرنے بچوںاپنے قربانکو سےکرنے تم آپاپنے کو
اپنے بُتوں سے آلودہ کرتے ہو۔ اے اسرائیلی قوم، آج تک یہی تمہارا یہ رو
!ہے تو پھر مَیں کیا کروں؟ کیا مجھے جوابتمہیں دینا ہئے جبچا تم مجھ سے
یافتکچھ در کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز حیاتمیری!نہیں کی قَسم، مَیں
جوابتمہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

الله اپنی قوم کو واپس لائے گا
32 تم کہتے ہو، ہم” دیگر قوموں کی مانند ہونا ہتے، چا دنیا دوسرےکے

ممالـک کی طرح لـکڑی اور پتھر کی چیزوں کی عبادت کرنا ہتے چا “ہیں۔
گو یہ خیال تمہارے ذہنوں میں اُبھر آیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو گا۔
رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، مَیں بڑے غصے
اور زوردار یقے طر سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں
گا۔ بڑےمَیں34 غصے اور زوردار یقے طر قدرتاپنیسے کا اظہار کر کے
تمہیں اُن قوموں ممالـکاور نکالسے کروںجمعکر جہاںگا منتشرتم ہو گئے
ہو۔ تب35 مَیں تمہیں اقوام کے یگستان ر میں لا تمہارےکر برُو رُو تمہاری
گا۔کروںعدالت مَیںطرحجس36 باپتمہارےنے دادا مصرعدالتکی
یگستانکے ر میں اُسیکی تمہاریطرح عدالتبھی کروں گا۔ ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔ جس37 طرح گلہ بان یوں بکر بھیڑ کو اپنی لاٹھی کے
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نیچے سے گزرنے دیتا تاکہہے اُنہیں گن مَیںطرحاُسیلے تمہیں اپنی لاٹھی
کے نیچے سے گزرنے دوں گا اور تمہیں عہد کے بندھن میں شریک کروں
گا۔ 38 جو بےوفا ہو کر مجھ سے باغی ہو گئے ہیں اُنہیں مَیں تم سے دُور کر
دوں گا تاکہ پاکتم ہو جاؤ۔ اگرچہ مَیں اُنہیں بھی اُن ممالـکدیگر نکالسے
لاؤں گا جن میں وہ رہ رہے ہیں توبھی وہ ملـِک اسرائیل میں داخل نہیں
ہوں تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیلیاے39 بارےتمہارےقوم، ربمیں قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
جاؤ، ہر ایک اپنے بُتوں کی عبادت کرتا !جائے لیکن ایک وقت آئے گا
جب تم ضرور میری سنو گے، جب تم اپنی قربانیوں اور بُتوں کی پوجا سے
مُقّدسمیرے نام کی نہیںبےحرمتی کرو گے۔

40 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ آئندہ پوری اسرائیلی قوم میرے مُقّدس
پہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند پہاڑ صیون پر کرےخدمتمیری گی۔ وہاں مَیں
خوشی سے اُنہیں قبول کروں گا، اور وہاں مَیں تمہاری قربانیاں، تمہارے
پہلے پھل اور تمہارے تمام مُقّدس ہدیئے طلب کروں گا۔ میرے41 تمہیں
اُن اقوام اور ممالـک سے نکال کر جمع کرنے کے بعد جن میں تم منتشر ہو
گئے ہو تم اسرائیل میں مجھے قربانیاں پیش کرو گے، اور مَیں اُن کی خوشبو
سونگھ کر خوشی سے تمہیں قبول کروں گا۔ یوں مَیں تمہارے یعے ذر دیگر
اقوام پر ظاہر کروں گا کہ مَیں قدوس خدا ہوں۔ تب42 جب مَیں تمہیں
اسرائیلملـِک یعنی ملـکاُس میں لاؤں جسگا کا مَیںوعدہ قَسمنے کھا
کر تمہارے باپ دادا سے کیا تھا تو تم جان لو گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔
وہاں43 تمہیں اپنا وہ چال چلن اور اپنی وہ حرکتیں یاد آئیں گی جن سے تم
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نے اپنے آپ کو ناپاک کر دیا تھا، اور تم اپنے تمام بُرے اعمال کے باعث
آپاپنے گھنسے کھاؤ گے۔ اے44 اسرائیلی قوم، تم جان لو گے کہ مَیں
مَیںجبہوںرب اپنے نام کی نرمیخاطر سے تم آؤںپیشسے گا، حالانکہ
تم اپنے بُرے سلوک اور تباہ کن حرکتوں کی وجہ سے سخت سزا کے لائق
تھے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

جنگل میں آگ لـگنے کی تمثیل
مجھرب45 سے ہم کلام ہوا، اے”46 آدم جنوبزاد، طرفکی رُخ

کر اُسکے نبوّتخلافکے !کر نجبدشِت جنگلکے نبوّتخلافکے
کر کے 47 اُسے بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تجھ میں ایسی آگ
لگانے ہوںوالا تیرےجو تمام درختوں گی،کرےبھسمکو خواہ ہرےوہ
بھرے بلـکہگےبجھیںنہیںشعلےبھڑکتےکےآگاِسہوں۔ہوئےسوکھےیا
جنوب سے لے کر شمال تک ہر چہرے کو ُجھلسا دیں گے۔ 48 ہر ایک
کو نظر آئے گا کہ یہ آگ میرے، رب کے ہاتھ نے لگائی ہے۔ یہ بجھے
گی “۔‘نہیں

سنیہ49 مَیںکر اے”بولا، قادرِ مطلق، یہ بتانے کا کیا فائدہ لوگہے؟
پہلے بارےمیرےسے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ناقابِل سمجھ پیشتمثیلیں
کرتا “ہے۔

21
رب اسرائیل کے خلاف تلوار چلانے کو ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، یروشلم طرفکی رُخ کر
کے مُقّدس جگہوں اور ملـِک اسرائیل کے خلاف نبوّت !کر ملـک3 کو
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بتا، رب’ فرماتا ہے کہ اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں !گا اپنی تلوار میان سے
کھینچ کر مَیں تیرے تمام باشندوں کو مٹا دوں گا، خواہ راست باز ہوں یا
بےدین۔ 4 کیونکہ راستمَیں بازوں سمیتبےدینوںکو مار ڈالوں گا، اِس
لئے میری تلوار میان سے نکل کر جنوب سے لے کر شمال تک ہر شخص پر
پڑےٹوٹ گی۔ تب5 تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ ربمَیں، نے اپنی تلوار
کو میان سے کھینچ لیا ہے۔ تلوار مارتی رہے گی اور میان میں واپس نہیں
آئے ‘گی۔

آدماے6 زاد، آہیں بھر بھر کر یہ پیغام !سنا لوگوں کے منے سا اِتنی تلخی
سے آہ زاریو کر کہ میںکمر درد لـگے۔ہونے تجھوہجب7 آپ’پوچھیں،سے کیوں کراہ رہے ‘ہیں؟ تو اُنہیں جواب دے، مجھے’ ایک ہول ناک
خبر کا علم ہے جو ابھی آنے والی یہاںجبہے۔ پہنچے گی تو ایکہر کی
ٹوٹہمت جائے گی اور ہر حرکتوبےحسہاتھ ہو جائے گا۔ ہر جان
ہارےحوصلہ گی اور ہر گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے ربگا۔ قادرِ مطلق
فرماتا ہے اِسکہ خبر قریبوقتکا آ گیا ہے، پیشکچھجو آنا ہے وہ جلد
پیشہی آئے “۔‘گا

ایکرب8 بار پھر مجھ ہمسے کلام ہوا، آدماے”9 زاد، نبوّت کر کے
لوگوں کو بتا،

تلوار’ کو رگڑ رگڑ کر تیز کر دیا گیا قتلوہاب10ہے۔ غارتو لئےکے تیار
ہے، بجلی کی طرح چمکنے لـگی ہے۔ ہم یہ دیکھ کر کس طرح خوش ہو
سکتے میرےاےہیں؟ بیٹے، تُو لاٹھینے اور تربیتہر کو حقیر جانا ہے۔
11 چنانچہ تلوار کو تیز کروانے کے لئے بھیجا گیا تاکہ اُسے خوب استعمال
کیا جا سکے۔ اب وہ رگڑ رگڑ کر تیز کی گئی ہے، اب وہ قاتل کے ہاتھ کے
لئے تیار ‘ہے۔
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اے12 آدم زاد، چیخ !اُٹھ یلا واو !کر افسوس سے اپنا !پیٹسینہ تلوار

میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں خلافکے چلنے لـگی ہے، سباور اُس
کی زد میں آ جائیں گے۔ 13 کیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جانچ پڑتال کا
وقت آ گیا ہے، اور لازم ہے کہ وہ آئے، کیونکہ تُو نے لاٹھی کی تربیت
کو حقیر جانا ہے۔

14 چنانچہ اے آدم زاد، اب تالی بجا کر نبوّت !کر تلوار کو دو بلـکہ تین
بار اُن پر ٹوٹنے !دے کیونکہ قتل و غارت کی یہ مہلـک تلوار قبضے تک
مقتولوں میں گھونپی جائے گی۔ مَیں15 نے تلوار کو اُن شہروںکے کے ہر
دروازے پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو مار ڈالے، ہر دل
ہارےہمت اور متعدد ہلاکافراد !افسوسجائیں۔ہو اُسے بجلی طرحکی
چمکایا گیا ہے، وہ قتل غارتو کے لئے تیار ہے۔

16 اے تلوار، دائیں اور بائیں طرف گھومتی پھر، جس طرف بھی تُو
مُڑے اُس طرف مارتی !جا 17 مَیں بھی تالیاں بجا کر اپنا غصہ اسرائیل پر
اُتاروں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

دو راستوں کا نقشہ، بابل کے یعے ذر یروشلم کی تباہی
رب18 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 19 اے” آدم زاد، نقشہ بنا کر اُس پر

وہ دو راستے دکھا جو شاہِ بابل کی تلوار اختیار کر سکتی دونوںہے۔ راستے
ایک ملـکہی شروعسے ہو جائیں۔ جہاں دوسرےایکیہ الـگسے ہو
جاتے ہیں وہاں دو سائن کھڑےبورڈ کر جو مختلفدو شہروں کے راستے
دکھائیں، ایک20 عمونیوں کے شہر ربّہ کا اور دوسرا یہوداہ کے قلعہ بند شہر
یروشلم کا۔
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یہ وہ دو ہیںراستے بابلشاہِجو تلوارکی اختیار کیونکہ21ہے۔سکتیکر
جہاں یہ دو راستے ایک دوسرے سے الـگ ہو جاتے ہیں وہاں شاہِ بابل
رُک کر معلوم کرے گا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تیروں کے
یعے ذر قرعہ ڈالے گا، اپنے بُتوں سے اشارہ ملنے کی کوشش کرے گا اور
کسی جانور کی کلیجی کا معائنہ کرے گا۔ تب22 اُسے یروشلم کا راستہ
اختیار کرنے ہدایتکی ملے گی، چنانچہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ یروشلم
پاسکے پہنچ قتلکر غارتو کا تبگا۔دےحکم وہ زور جنگسے کے
نعرے لگا لگا کر شہر کو پُشتے سے گھیر لیں گے، محاصرے کے بُرج تعمیر
یں کر گے اور دروازوں کو توڑنے کی قلعہ کریںکھڑیمشینیںشکن گے۔
جنہوں23 بابلشاہِنے وفاداریسے قَسمکی کھائی اُنہیںہے پیشیہ گوئی
لـگےغلط لیکنگی، وہ اُنہیں اُن قصورکے کی یاد دلا اُنہیںکر کرےگرفتار
گا۔

24 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، تم’ لوگوں نے خود علانیہ طور
پر بےوفا ہونے سے اپنے قصور کی یاد دلائی ہے۔ تمہارے تمام اعمال میں
تمہارے گناہ نظر آتے ہیں۔ اِس لئے تم سے سختی سے نپٹا جائے گا۔

اسرائیلاے25 بگڑےکے ہوئے اور بےدین ابرئیس، وقتوہ آ گیا
ہے جب تجھے حتمی سزا دی جائے گی۔ رب26 قادرِ مطلق فرماتا ہے
پگڑیکہ کو اُتار، تاج کو دُور !کر سباب ُلٹکچھ ا جائے گا۔ ذلیل کو
سرفراز اور سرفراز ذلیلکو کیا جائے گا۔

مَیں27 یروشلم کو ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا۔ اور
شہر اُس وقت تک نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ نہ
آئے جو حق دار اُسیہے۔ کے حوالے مَیں یروشلم کروں ‘گا۔
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عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے
آدماے28 زاد، عمونیوں اور اُن کی لعن طعن جوابکے میں نبوّت !کر

اُنہیں رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تلوار قتل و غارت کے لئے میان سے
کھینچ لی گئی ہے، اُسے رگڑ رگڑ کر تیز کیا گیا ہے تاکہ بجلی طرحکی چمکتے
ہوئے مارتی جائے۔

تیرے29 نبیوں نے فریبتجھے دہ یائیں رو اور پیغاماتجھوٹے سنائے
ہیں۔ لیکن تلوار بےدینوں کی گردن پر نازل ہونے والی ہے، کیونکہ وہ
وقت آ گیا اُنہیںجبہے حتمی دیسزا جائے۔

لیکن30 اِس بعدکے اپنی تلوار واپسمیںمیانکو ڈال، تجھےمَیںکیونکہ
بھی سزا دوں گا۔ جہاں تُو پیدا تیرےہوا، اپنے وطن میں مَیں تیری عدالت
کروں گا۔ مَیں31 تجھغضباپنا پر نازل کروں گا، اپنے قہر تیرےآگکی
خلاف بھڑکاؤں گا۔ مَیں تجھے ایسے وحشی آدمیوں کے حوالے کروں گا
جو تباہ کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ 32 تُو آگ کا ایندھن بن جائے
گا، تیرا تیرےخون ملـکاپنے میں بہہ گا۔جائے آئندہ تجھے کوئی یاد نہیں
کرے گا۔ کیونکہ یہ ربمیرا، کا فرمان “۔‘ہے

22
یروشلم خوں ریزی کا شہر ہے

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آدماے”2 زاد، کیا تُو یروشلم عدالتکی
کرنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تُو اِس قاتل شہر پر فیصلہ کرنے کے لئے مستعد
ہے؟ پھر اُس پر اُس کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ اُسے3 بتا،



حزقی ایل 22:4 lx حزقی ایل 22:12

رب’ قادرِ مطلق فرماتا اےکہہے یروشلم بیٹی، تیرا قریبانجام ہی ہے،
اور یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ کیونکہ تُو نے اپنے درمیان معصوموں خونکا بہایا
اور اپنے لئے بُت بنا کر اپنے آپ کو ناپاک کر دیا ہے۔ 4 اپنی خوں ریزی
سے تُو بنمجرم گئی اپنیہے، بُت پرستی ناپاکسے ہو ہے۔گئی تُو اپنیخود
عدالت کا قریبدن لائی اِسیہے۔ وجہ سے تیرا انجام قریب آ گیا اِسیہے،
لئے مَیں تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن اور ممالـکتمام مذاقکے کا نشانہ بنا
دوں گا۔ تجھسب5 پر ٹھٹھا ماریں گے، خواہ وہ قریب ہوں یا دُور۔ تیرے
نام پر لـگداغ گیا تجھہے، میں فساد حد سے یادہ ز بڑھ گیا ہے۔

اسرائیل6 کا جو بھی بزرگ تجھ میں رہتا ہے وہ اپنی پوری طاقت سے
باشندےتیرے7ہے۔کرتاکوششکیبہانےخون باپماںاپنے کو حقیر
جانتے ہیں۔ پردیسیوہ پر سختی کر یتیموںکے اور بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں۔
8 جو مُقّدسمجھے ہے اُسے تُو پاؤں تلے کچل دیتی ہے۔ سبتمیرےتُو کے
دنوں کی بھیبےحرمتی کرتی ہے۔

تہمتایسےمیںتجھ9 لگانے ہیںوالے ریزیخوںجو پر ُلے ت ہیں۔ہوئے
کیپہاڑوںباشندےتیرے قربانیاںپاسکےگاہوںقربانناجائز اورکھاتے
تیرے درمیان ناکشرم حرکتیں ہیں۔کرتے 10 بیٹا ماں ہمسے بستر ہو کر
باپ کی بےحرمتی کرتا ماہواریشوہرہے، بیویدورانکے صحبتسے کر
کے اُس سے یادتی ز کرتا ہے۔ ایک11 اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا
ہے جبکہ دوسرا اپنی بہو کی بےحرمتی اور تیسرا اپنی بہنسگی عصمتکی
دری ہیںلوگایسےمیںتجھ12ہے۔کرتا قتلعوضکےرشوتجو کرتے
ہیں۔ سود قابِل قبول ہے، دوسرےایکلوگاور پر ظلم کر کے ناجائز نفع
کماتے ربہیں۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ یروشلم، تُو مجھے بھولسراسر
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گئی !ہے
13 تیرا ناجائز نفع تیرےاور بیچ میں ریزیخوں دیکھ کر مَیں غصے میں

تالی نپٹوںسےتجھمَیںدنجس!لےسوچ14ہوں۔بجاتا گا تو کیا تیرا حوصلہ
قائم یہگے؟رہیںمضبوطہاتھتیرےاور ربمیرا، فرمانکا مَیںاورہے، یہ
کروں تجھےمَیں15بھی۔گا اقوامدیگر منتشرمیںممالـکو تیریکےکر ناپاکی
دُور کروں گا۔ 16 پھر جب دیگر قوموں کے دیکھتے دیکھتے تیری بےحرمتی
ہو جائے تبگی تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اسرائیلی قوم بھٹی میں دھات کا مَیل ہے
17 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 اے” آدم زاد، اسرائیلی قوم

نزدیکمیرے اُس مَیل کی مانند بن گئی ہے چاندیجو خالصکو کرنے
کے بعد بھٹی میں باقی رہ جاتا سبہے۔ اُسسبکے تانبے، ٹین، لوہے اور
سیسے کی مانند ہیں جو بھٹی میں رہ جاتا ہے۔ وہ کچرا ہی ہیں۔ 19 چنانچہ
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تم بھٹی میں بچا ہوا مَیل ہو اِس لئے
مَیں تمہیں یروشلم میں اکٹھا کر کے بھٹی20 پھینکمیں دوں طرحجسگا۔
چاندی، تانبے، لوہے، سیسے اور ٹین آمیزشکی کو تپتی بھٹی میں پھینکا جاتا
پگھلتاکہہے میںغصےتمہیںمَیںطرحاُسیجائے کروںاکٹھا اورگا بھٹی
میں پھینک کر پگھلا دوں گا۔ مَیں21 تمہیں جمع کر کے آگ میں پھینک
دوں گا اور بڑے غصے سے ہَوا دے کر تمہیں پگھلا دوں گا۔ جس22
طرح چاندی بھٹی میں پگھل جاتی ہے اُسی طرح تم یروشلم میں پگھل جاؤ
تبگے۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں نے غضباپنا تم پر نازل کیا “ہے۔

پوری قوم قصوروار ہے
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مجھرب23 ہمسے کلام ہوا، آدماے”24 زاد، ملـِک اسرائیل کو بتا،

تجھدنکےغضب’ پر مینہ نہیں برسے گا بلـکہ بارشتُو محرومسے ‘گا۔رہے
ملـک25 کے بیچ میں سازش کرنے والے راہنما ببر شیر کی مانند ہیں

جو دہاڑتے دہاڑتے اپنا شکار پھاڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ہڑپ کر کے
اُن کے خزانے اور قیمتی چیزیں چھین لیتے ملـکاور کے درمیان ہی متعدد
عورتوں کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔

26 ملـک کے امام میری شریعت سے یادتی ز کر کے اُن چیزوں کی
بےحرمتی کرتے ہیں جو مجھے مُقّدس ہیں۔ نہ وہ مُقّدس اور عام چیزوں
میں امتیاز کرتے، نہ پاک اور ناپاک اشیا کا فرق سکھاتے ہیں۔ نیز، وہ
سبتمیرے دنکے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ اُس کی بےحرمتی
نظر نہ آئے۔ یوں اُن درمیانکے میریہی بےحرمتی کی جاتی ہے۔

ملـک27 درمیانکے بزرگکے یوں بھیڑ کی مانند ہیں جو اپنے شکار کو
پھاڑ پھاڑ کر خون بہاتے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اُتارتے ہیں تاکہ
ناروا نفع کمائیں۔

ملـک28 کے نبی فریب دہ یائیں رو اور جھوٹے پیغامات سنا کر لوگوں
کے بُرے کاموں پر سفیدی پھیر دیتے ہیں تاکہ اُن کی غلطیاں نظر نہ آئیں۔
وہ کہتے ہیں، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘ہے ربحالانکہ نے اُن پر کچھ نازل
نہیں کیا ہوتا۔

ملـک29 کے عام لوگ بھی ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں۔
بنڈکیتوہ کر غریبوں مندوںضرورتاور پر ظلم کرتے اور پردیسیوں سے
بدسلوکی کر کے اُن کا حق مارتے ہیں۔

30 اسرائیل میں مَیں ایسے آدمی کی تلاش میں رہا جو ملـک کے لئے
حفاظتی چاردیواری تعمیر کرے، جو میرے حضور آ کر دیوار کے رخنے
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میں کھڑا ہو جائے تاکہ ملـکمَیں کو تباہ نہ کروں۔ لیکن ایکمجھے بھی
نہ ملا جو اِس قابل ہو۔ 31 چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں گا اور
اُنہیں سختاپنے قہر بھسمسے کروں تبگا۔ اُن غلطکے کاموں کا نتیجہ اُن
کے اپنے سروں پر آئے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

23
بےحیا بہنیں اہولہ اور اہولیبہ

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، عورتوںدو سنکہانیکی
لے۔ دونوں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ 3 وہ ابھی جوان ہی تھیں جب
مصر میں بنکسبی گئیں۔ وہیں مرد دونوں یوں کنوار کی چھاتیاں سہلا کر
اپنا دل بہلاتے تھے۔ بڑی4 کا نام اہولہ اور چھوٹی کا نام اہولیبہ تھا۔ اہولہ
سامریہ اور اہولیبہ یروشلم مَیںہے۔ دونوں مالـککا بن گیا، اور دونوں کے
بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

5 گو مَیں اہولہ کا مالـک تھا توبھی وہ زنا کرنے لـگی۔ شہوت سے بھر
کر وہ جنگجو یوں اسور کے پیچھے پڑ گئی، اور یہی اُس کے عاشق بن گئے۔
ملبّسسےکپڑوںشاندار6 یہ افسرفوجیاورگورنر پیارےبڑےاُسے لـگے۔
جوانصورتخوبسب اور اچھے تھے۔گھڑسوار اسور7 کے چیدہ چیدہ
بیٹوں سے اُس نے زنا کیا۔ جس کی بھی اُسے شہوت تھی اُس سے اور اُس
بُتوںکے سے ناپاکوہ ہوئی۔ لیکن8 اُس مصریوںمیںجوانینے ساتھکے
جو زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ وہی لوگ تھے جو اُس کے
ساتھ اُس وقت ہم بستر ہوئے تھے جب وہ ابھی کنواری تھی، جنہوں نے
اُس کی چھاتیاں سہلا کر اپنی خواہشاتگندی اُس پوریسے کی تھیں۔

یہ9 دیکھ کر مَیں نے اُسے اُس اسوریکے عاشقوں کے حوالے کر دیا،
اُن ہی کے جنحوالے کی شہوتشدید اُسے تھی۔ 10 اُن ہی سے اہولہ کی
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عدالت ہوئی۔ اُنہوں نے اُس کے کپڑے اُتار کر اُسے برہنہ کر دیا اور اُس
بیٹےکے بیٹیوں اُسکو لیا۔چھینسے اُسے اُنہوںخود تلوارنے ڈالا۔مارسے
یوں وہ دیگر عورتوں کے لئے عبرت انگیز مثال بن گئی۔

11 گو اُس کی بہن اہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی وہ شہوت اور
زناکاری کے لحاظ سے اپنی بہن سے کہیں یادہ ز آگے بڑھی۔ 12 وہ بھی
شہوت مارےکے یوں اسور پیچھےکے پڑ گئی۔ سبجوانصورتخوبیہ
اُسے پیارے تھے، خواہ اسوری گورنر یا افسر، خواہ شاندار کپڑوں سے
ملبّس فوجی یا اچھے تھے۔گھڑسوار مَیں13 نے دیکھا اُسکہ بھینے اپنے
آپ ناپاککو کر دیا۔ اِس میں دونوں ایکبیٹیاں جیسی تھیں۔

لیکن14 اہولیبہ کی زناکارانہ حرکتیں کہیں یادہ ز بُری تھیں۔ ایک دن
اُس نے دیوار پر بابل کے مردوں کی تصویر دیکھی۔ تصویر لال رنگ سے
کھینچی ہوئی تھی۔ مردوں15 کی کمر میں پٹکا اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی
تھی۔ وہ بابل کے اُن افسروں کی مانند لـگتے تھے جو رتھوں پر سوار لڑتے
ہیں۔ مردوں16 کی تصویر دیکھتے ہی اہولیبہ دلکے میں اُن کے لئے شدید
آرزو پیدا ہوئی۔ چنانچہ اُس نے اپنے قاصدوں کو بابل بھیج کر اُنہیں آنے
کی دعوت دی۔ تب17 بابل کے مرد اُس کے پاس آئے اور اُس سے ہم
بستر ہوئے۔ اپنی زناکاری سے اُنہوں نے ناپاکاُسے کر دیا۔ لیکن اُن سے
ناپاک ہونے کے بعد اُس تنگنے آ کر اپنا منہ اُن سے پھیر لیا۔

اُسجب18 کھلےنے طور پر اُن سے زنا کر اپنیکے سببرہنگی پر ظاہر
کی تو مَیں تنگنے آ کر اپنا منہ اُس سے پھیر لیا، طرحجسطرحاُسیبالکل
مَیں نے اپنا منہ اُس کی بہن سے بھی پھیر لیا تھا۔ لیکن19 یہ بھی اُس کے
لئے کافی نہ تھا بلـکہ اُس نے اپنی زناکاری میں مزید اضافہ کیا۔ اُسے جوانی
کے دن یاد آئے جب وہ مصر میں کسبی تھی۔ 20 وہ شہوت کے مارے
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پہلے عاشقوں کی آرزو کرنے لـگی، اُن سے گدھوںجو اور گھوڑوں سیکی
طاقتجنسی رکھتے تھے۔ 21 کیونکہ تُو اپنی جوانی زناکاریکی دہرانے کی
متمنی تھی۔ ایکتُو بار پھر اُن ہمسے بستر ہونا تھیچاہتی تیریمیںمصرجو
چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔

22 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ اہولیبہ، تیرےمَیں عاشقوں
خلافتیرےکو کھڑا کروں گا۔ جن سے تُو تنگنے آ کر اپنا منہ پھیر لیا
تھا اُنہیں مَیں طرفچاروں لاؤںخلافتیرےسے گا۔ 23 بابل، کسدیوں،
قوعاورشوعفقود، ملفوجیکے تجھکر پڑیںٹوٹپر اسوریگھڑسوارگے۔
بھی اُن میں شامل ہوں گے، ایسے خوب صورت جوان جو سب گورنر،
افسر، رتھ سوار فوجی اور اونچے طبقے کے افراد ہوں گے۔ شمال24 سے وہ
رتھوں مختلفاور قوموں متعددکے سمیتفوجیوں تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ
تجھے یوں گھیر لیں گے کہ طرفہر چھوٹی بڑیاور ڈھالیں، طرفہر خود
نظر آئیں گے۔ مَیں تجھے اُن کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تجھے دےسزا
کر اپنے قوانین کے مطابق تیری عدالت کریں۔ 25 تُو میری غیرت کا تجربہ
کرے گی، کیونکہ لوگیہ غصے میں تجھ نپٹسے لیں گے۔ ناکتیریوہ
اور کانوں کاٹکو ڈالیں گے اور بچے ہوؤں کو تلوار موتسے گھاٹکے
اُتاریں تیرےگے۔ بیٹے بیٹیوں وہکو جائیںلے اورگے، کچھجو اُن پیچھےکے
رہ جائے وہ بھسم ہو جائے گا۔ 26 لباستیرےوہ یوراتتیرےاور ز کو
تجھ پر سے اُتاریں گے۔

یوں27 مَیں تیری وہ فحاشی اور زناکاری روک دوں گا جس کا سلسلہ
تُو نے مصر میں شروع کیا تھا۔ تب نہ تُو آرزومند نظروں سے اِن چیزوں کی
طرف دیکھے گی، نہ مصر کو یاد کرے گی۔ 28 کیونکہ رب قادرِ مطلق
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فرماتا ہے کہ مَیں تجھے اُن کے حوالے کرنے کو ہوں جو تجھ سے نفرت
کرتے ہیں، اُن کے حوالے جن سے تُو نے تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔
29 وہ نفرتبڑی تیرےسے پیشساتھ آئیں گے۔ جو کچھ تُو محنتنے سے
کمایا اُسے وہ چھین کر تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑیں تیریتبگے۔ زناکاری
کا ناکشرم انجام سبفحاشیتیریاور پر ظاہر ہو گی۔جائے تجھےتب30
اِس کا اجر ملے گا کہ تُو قوموں پیچھےکے پڑ کر زنا کرتی رہی، کہ تُو نے اُن
بُتوںکے کی پوجا کر کے آپاپنے ناپاککو کر دیا ہے۔

31 تُو اپنی بہن کے نمونے پر چل پڑی، اِس لئے مَیں تجھے وہی پیالہ پلاؤں
گا جو اُسے پینا پڑا۔ رب32 قادرِ مطلق فرماتا ہے تجھےکہ اپنی بہن کا پیالہ
پینا پڑے گا جو بڑا اور گہرا ہے۔ اور تُو اُس وقت تک اُسے پیتی رہے گی
طعنلعناورمذاقتکجب نشانہکا بننہ تباہیاوردہشت33ہو۔گئی کا
پیالہ پی پی کر تُو مدہوشی اور دُکھ سے بھر جائے گی۔ تُو اپنی بہن سامریہ کا
یہ پیالہ پیتکقطرےآخری34 گی،لے پھر پیالے پاشپاشکو کر اُسکے
کے ٹکڑے چبا لے گی اور اپنے سینے کو پھاڑ لے ‘گی۔ یہ رب قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔ رب35 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تُو’ نے مجھے بھول کر اپنا منہ
مجھ سے پھیر لیا تجھےابہے۔ فحاشیاپنی زناکاریاور کا نتیجہ پڑےبھگتنا
“۔‘گا

آدماے”ہوا،کلامہمسےمجھمزیدرب36 زاد، کیا تُو اہولہ اور اہولیبہ
کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ پھر اُن پر اُن کی مکروہ حرکتیں ظاہر
کر۔ 37 اُن سے دو جرم سرزد ہوئے ہیں، زنا اور قتل۔ اُنہوں نے بُتوں سے
زنا کیا اور اپنے بچوں کو جلا کر اُنہیں کھلایا، اُن بچوں کو جو اُنہوں نے
میرے ہاں جنم دیئے تھے۔ لیکن38 یہ اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ
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اُنہوں نے میرا ناپاکمقدِس سبتمیرےاور دنوںکے کی کی۔بےحرمتی
39 کیونکہ جب کبھی وہ اپنے بچوں کو اپنے بُتوں کے حضور قربان کرتی
تھیں اُسی دن میرےوہ گھر میں آ کر اُس کی بےحرمتی کرتی میرےتھیں۔
ہی گھر میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تھیں۔

40 یہ بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ آدمیوں کی تلاش میں
اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور تک بھیج دیا۔ جب مرد پہنچے تو تُو
نے اُن کے لئے نہا کر اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگایا اور اپنے یورات ز پہن
لئے۔ 41 پھر تُو شاندار صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیرے منے سا میز تھی جس پر
تُو نے میرے لئے مخصوص بخور اور تیل رکھا تھا۔ 42 یگستان ر سے ِسبا
کے متعدد آدمی لائے گئے تو شہر میں شور مچ گیا، اور لوگوں نے سکون کا
سانس لیا۔ آدمیوں نے دونوں بہنوں کے بازوؤں میں کڑے پہنائے اور اُن
کے سروں پر شاندار تاج رکھے۔ تب43 مَیں نے زناکاری سے گھسی پھٹی
عورت کے بارے میں کہا، اب’ وہ اُس کے ساتھ زنا کریں، کیونکہ وہ
زناکار ہی ‘ہے۔ 44 ایسا ہی ہوا۔ مرد اُن بےحیا بہنوں اہولہ اور اہولیبہ
سے یوں ہم بستر طرحجسہوئے کسبیوں سے۔

راستلیکن45 باز آدمی اُن عدالتکی کر اُنہیںکے زنا اور قتل کے مجرم
ٹھہرائیں گے۔ کیونکہ دونوں بہنیں زناکار اور قاتل ہی ہیں۔ رب46 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ اُن کے خلاف جلوس نکال کر اُنہیں دہشت اور لُوٹ
مار کے کرو۔حوالے اُنہیںلوگ47 سنگسار کر تلوارکے ٹکڑےٹکڑےسے
کریں، وہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو مار ڈالیں اور اُن کے گھروں کو نذرِ آتش
کریں۔

یوں48 ملـکمَیں میں زناکاری ختم کروں گا۔ اِس سے تمام عورتوں کو
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تنبیہ ملے گی کہ تمہارےوہ ناکشرم نمونے پر نہ چلیں۔ زناکاریتمہیں49
اور بُت پرستی کی مناسب سزا ملے گی۔ تب تم جان لو گی کہ مَیں رب قادرِ
مطلق “ہوں۔

24
یروشلم آگ پر زنگ آلودہ دیگ ہے

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے نویں سال میں رب کا کلام مجھ پر
نازل دسویںہوا۔ مہینے تھا۔*دندسواںکا پیغام یہ آدماے”2تھا، اِسیزاد،
کیدن تاریخ لـکھ لے، اِسیکیونکہ دن بابلشاہِ یروشلم کا محاصرہ کرنے لگا
ہے۔ 3 پھر سرکشاِس قوم اسرائیل پیشتمثیلکو کر کے بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آگ پر دیگ رکھ کر اُس میں پانی ڈال
دے۔ 4 پھر اُسے گوشتبہترین سے بھر راندے۔ اور شانے کے ٹکڑے،
نیز بہترین ہڈیاں اُس میں ڈال دے۔ 5 صرف بہترین بھیڑوں کا گوشت
استعمال کر۔ دھیان دے کہ دیگ کے نیچے آگ زور سے بھڑکتی رہے۔
گوشت خوبسمیتہڈیوںکو پکنے دے۔

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم میںجسافسوسپر اِتنا خون بہایا
گیا !ہے یہ دیگشہر زنگمیںجسہے لگا ہے، زنگایسا جو اُترتا نہیں۔
اب گوشت کے ٹکڑوں کو یکے بعد دیگرے دیگ سے نکال دے۔ اُنہیں
ترتیبکسی متسے نکالنا بلـکہ قرعہ ڈالے بغیر نکال دے۔

7 جو خون یروشلم نے بہایا وہ اب تک اُس میں موجود ہے۔ کیونکہ وہ
مٹی پر نہ گرا جو جذباُسے کر سکتی بلـکہ ننگی چٹان پر۔ مَیں8 نے خود یہ
* 24:1 دسویں مہینے کا دسواں :دن 15 جنوری۔
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خون ننگی چٹان پر بہنے دیا تاکہ چھپوہ نہ جائے بلـکہ غضبمیرا یروشلم پر
نازل ہو جائے اور مَیں بدلہ لوں۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم نےجسافسوسپر اِتنا خون بہایا
!ہے مَیں تیرےبھی لـکڑینیچے کا بڑا لگاؤںڈھیر گا۔ لـکڑیآ،10 کا بڑا ڈھیر
کر کے آگ لگا دے۔ گوشت کو خوب پکا، پھر شوربہ نکال کر ہڈیوں
کو بھسم ہونے دے۔ اِس11 کے بعد خالی دیگ کو جلتے کوئلوں پر رکھ
دے تاکہ پیتل گرم ہو کر تمتمانے لـگے دیگاور میں مَیل پگھل جائے،
اُس زنگکا اُتر جائے۔

لیکن12 !بےفائدہ زنگاِتنا لگا ہے کہ آگوہ میں بھی نہیں اُترتا۔
اے13 یروشلم، اپنی بےحیا حرکتوں سے تُو نے اپنے آپ کو ناپاک کر

دیا ہے۔ اگرچہ مَیں خود تجھے پاک صاف کرنا چاہتا تھا توبھی تُو پاک
صاف نہ ہوئی۔ اب تُو اُس وقت تک پاک نہیں ہو گی جب تک مَیں اپنا
پورا تجھغصہ پر اُتار نہ لوں۔ ربمیرے14 کا یہ فرمان پورا ہونے والا ہے،
اور مَیں دھیان سے اُسے عمل میں لاؤں گا۔ نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں گا،
نہ رحم کروں گا۔ مَیں تیرے چال چلن اور اعمال کے مطابق تیری عدالت
کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

بیوی کی وفات پر حزقی ایل ماتم نہ کرے
رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”16 آدم زاد، مَیں تجھ سے اچانک

تیری آنکھ کا تارا چھین لوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو نہ آہ و زاری کرے،
نہ آنسو بہائے۔ چپکےبےشک17 سے کراہتا لیکنرہ، اپنی عزیزہ کے لئے
علانیہ ماتم نہ کر۔ نہ سر پگڑیسے اُتار اور نہ پاؤں نہجوتے۔سے داڑھی کو
ڈھانپنا، جنازےنہ کا کھانا “کھا۔
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صبح18 مَیںکو قومنے کو یہ پیغام سنایا، اور شام بیویمیریکو انتقال

کر گئی۔ اگلی صبح مَیں نے وہ کچھ کیا جو رب نے مجھے کرنے کو کہا
تھا۔ 19 یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے پوچھا، آپ” کے رویے ہمارےکا
ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں “بتائیں۔

20 مَیں نے جواب دیا، رب” نے مجھے آپ21 اسرائیلیوں کو یہ پیغام
سنانے کو کہا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میرا نزدیکتمہارےگھر
پناہ گاہ ہے جس پر تم فخر کرتے ہو۔ لیکن یہ مقدِس جو تمہاری آنکھ کا
تارا اور جان کا پیارا ہے تباہ ہونے والا مَیںہے۔ اُس کی بےحرمتی کرنے
کو ہوں۔ تمہارےاور جتنے بیٹے بیٹیاں یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے سبوہ
تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ تب22 تم وہ کچھ کرو گے جو حزقی
ایل اِس وقت کر رہا ہے۔ نہ تم اپنی داڑھیوں کو ڈھانپو گے، نہ جنازے
کا کھانا کھاؤ گے۔ 23 نہ تم سر سے پگڑی، نہ پاؤں سے جوتے اُتارو گے۔
تمہارے ہاں نہ ماتم کا شور، نہ رونے کی آواز دےسنائی گی بلـکہ تم اپنے
گناہوں کے سبب سے ضائع ہوتے جاؤ گے۔ تم چپکے سے ایک دوسرے
بیٹھساتھکے کر ہتے کرا رہو گے۔ تمہارےایلحزقی24 لئے نشان جوہے۔
کچھ وہ وقتاِس کر رہا ہے وہ تم بھی کرو تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں
رب قادرِ مطلق “۔‘ہوں

رب25 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، یہ گھر اسرائیلیوں
کے نزدیک پناہ گاہ ہے جس کے بارے میں وہ خاص خوشی محسوس
کرتے پرجسہیں، وہ فخر لیکنہیں۔کرتے مَیں یہ مقدِس جو اُن آنکھکی
کا تارا اور جان کا پیارا ہے اُن سے چھین لوں گا اور ساتھ ساتھ اُن کے بیٹے
بیٹیوں کو دنجسبھی۔ پیشیہ آئے گا اُس26 ایکدن آدمی بچ تجھےکر
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اِس کی خبر پہنچائے گا۔ اُسی27 وقت تُو دوبارہ بول سکے گا۔ تُو گونگا
نہیں رہے گا بلـکہ اُس سے باتیں کرنے لـگے گا۔ یوں تُو اسرائیلیوں کے لئے
نشان ہو تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

25
عمونیوں کا ملـک اُن سے چھین لیا جائے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، عمونیوں کے ملـک کی
طرف رُخ کر کے اُن خلافکے نبوّت کر۔ اُنہیں3 بتا،

ربسنو’ قادرِ مطلق کا !کلام وہ فرماتا ہے اےکہ عمون بیٹی، تُو نے
خوش ہو کر قہقہہ لگایا جب میرے مقدِس کی بےحرمتی ہوئی، ملـِک
اسرائیل تباہ ہوا اور یہوداہ کے باشندے جلاوطن ہوئے۔ 4 اِس لئے مَیں
تجھے مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا جو اپنے ڈیرے تجھ میں لگا کر
پوری بستیاں قائم کریں گے۔ وہ تیرا پھلہی کھائیں گے، تیرا ہی دودھ پئیں
گے۔ 5 ربّہ شہر کو مَیں اونٹوں کی چراگاہ میں بدل دوں گا اور ملـِک عمون
کو یوں بھیڑبکر کی آرام گاہ بنا دوں تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ہوں۔ربہی

6 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے تالیاں بجا بجا کر اور پاؤں
زمین پر مار مار کر اسرائیل کے انجام پر اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا۔ تیری
اسرائیل کے لئے حقارت صاف طور پر نظر آئی۔ 7 اِس لئے مَیں اپنا ہاتھ
خلافتیرے بڑھا کر تجھے دیگر اقوام کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تجھے
لُوٹ لیں۔ مَیں تجھے یوں مٹا دوں گا کہ اقوام و ممالـک میں تیرا نام و نشان
تک نہیں رہے تبگا۔ تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی
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موآب کے شہر تباہ ہو جائیں گے
رب”8 قادرِ مطلق فرماتا موآبکہہے اور اسرائیلسعیر مذاقکا اُڑا کر

کہتے ہیں، لو،’ دیکھو یہوداہ کے گھرانے کا !حال اب وہ بھی باقی قوموں
کی طرح بن گیا ‘ہے۔ اِس9 لئے مَیں موآب کی پہاڑی ڈھلانوں کو اُن کے
شہروں سے محروم کروں گا۔ ملـک کے ایک سرے سے دوسرے سرے
تک ایک بھی آبادی نہیں رہے گی۔ گو موآبی اپنے شہروں بیت یسیموت،
بعل معون اور یَتائم قِر پر خاص فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی زمین بوس ہو
جائیں گے۔ عمون10 طرحکی موآبمَیں بھیکو مشرقی قبیلوں کے حوالے
گا۔کروں آخرکار اقوام عمونیوںمیں نہیںتکیادکی رہے گی، موآباور11
کو بھی مجھ مناسبسے سزا ملے تبگی۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں “ہوں۔ربہی

الله ادومیوں سے انتقام لے گا
12 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہوداہ سے انتقام لینے سے ادوم نے

سنگین گناہ کیا ہے۔ اِس13 لئے مَیں اپنا ہاتھ ادوم خلافکے بڑھا کر اُس
کے انسان و حیوان کو مار ڈالوں گا، اور وہ تلوار سے مارے جائیں گے۔
تیمان سے لے کر ددان تک یہ ملـک ویران و سنسان ہو جائے گا۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے
ہاتھوں مَیں ادوم سے بدلہ لوں گا، اور اسرائیل میرے غضب اور قہر کے
مطابق ہی ادوم نپٹسے لے تبگا۔ وہ میرا انتقام جان لیں “گے۔

فلستیوں کا خاتمہ
رب”15 مطلققادرِ فرماتا فلستیوںکہہے بڑےنے ظلم ساتھکے یہوداہ

بدلہسے لیا اُنہوںہے۔ اُسنے پر اپنی دائمیاورحقارتدلی دشمنی اظہارکا
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کیا اور انتقام لے کر اُسے تباہ کرنے کی۔کوششکی اِس16 لئے رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے مَیںکہ اپنا ہاتھ فلستیوں خلافکے بڑھانے مَیںہوں۔کو
اِن کریتیوں اور ساحلی علاقے کے بچے ہوؤں کو مٹا دوں گا۔ مَیں17 اپنا
غضب اُن پر نازل کر کے سختی سے اُن سے بدلہ لوں تبگا۔ وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربہی “ہوں۔

26
صور کا ستیاناس

1 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں11 سال میں رب مجھ سے
ہم کلام ہوا۔ مہینے کا پہلا دن تھا۔ 2 اے” آدم زاد، صور بیٹی یروشلم کی
تباہی دیکھ کر خوش ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے، لو،’ اقوام کا دروازہ ٹوٹ
گیا مَیںاب!ہے ہی اِس کی یاںذمہ دار نبھاؤں جبابگی۔ یروشلم ویران
ہے تو مَیں ہی فروغ پاؤں ‘گی۔

ربمیںجواب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ مَیںصور، تجھ نپٹسے
لوں !گا مَیں قوموںمتعدد بھیجوںخلافتیرےکو زبردستکیسمندرگا۔
موجوں کی طرح وہ تجھ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ 4 وہ صور شہر کی فصیل کو ڈھا
کر اُس کے بُرجوں خاککو میں ملا دیں تبگی۔ مَیں اُسے اِتنے زور سے
جھاڑ دوں گا کہ مٹی تک نہیں رہے گی۔ خالی چٹان ہی نظر آئے گی۔
رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ وہ سمندر کے درمیان ایسی جگہ رہے گی
مچھیرےجہاں اپنے جالوں کو ُسکھانے کے لئے بچھا دیں گے۔ دیگر اقوام
اُسے لُوٹ لیں گی، 6 اور خشکی پر اُس کی آبادیاں تلوار کی زد میں آ جائیں
تبگی۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔
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7 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا بابلمَیںکہہے کے بادشاہ نبوکدنضر کو

تیرے خلاف بھیجوں گا جو گھوڑے، رتھ، گھڑسوار اور بڑی فوج لے
شمالکر تجھسے پر گا۔کرےحملہ خشکی8 تیریپر آبادیوں کو وہ تلوار سے
تباہ کرے گا، پھر پُشتے اور بُرجوں سے تجھے گھیر لے گا۔ اُس کے فوجی
اپنی ڈھالیں اُٹھا کر تجھ پر حملہ کریں گے۔ 9 بادشاہ اپنی قلعہ شکن مشینوں
سے تیری فصیل کو ڈھا دے گا اور اپنے آلات سے تیرے بُرجوں کو گرا
دے گا۔ جب10 اُس کے بےشمار گھوڑے چل پڑیں گے تو اِتنی گرد اُڑ
جائے گی کہ تُو اُس میں ڈوب جائے گی۔ جب بادشاہ تیری فصیل کو
توڑ توڑ کر تیرے دروازوں میں داخل ہو گا تو تیری دیواریں گھوڑوں اور
رتھوں کے شور سے لرز اُٹھیں گی۔ اُس11 کے گھوڑوں کے ُکھر تیری تمام
گلیوں دیںکچلکو باشندےتیرےاورگے، تلوار جائیںمرسے تیرےگے،
بوسزمینستونمضبوط جائیںہو گے۔ لیںچھیندولتتیریدشمن12 گے
اور تیری تجارت کا مال لُوٹ لیں گے۔ وہ تیری دیواروں کو گرا کر تیری
شاندار عمارتوں کو مسمار کریں گے، پھر تیرے پتھر، لـکڑی اور ملبہ سمندر
گیتوںتیرےمَیں13گے۔دیںپھینکمیں تیرےآئندہگا۔کروںبندشورکا
سرودوں کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ مَیں14 تجھے ننگی چٹان میں تبدیل
کروں گا، مچھیرےاور تجھے اپنے جال بچھا کر ُسکھانے کے لئے استعمال
کریں گے۔ آئندہ تجھے کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور بیٹی، ساحلی علاقے کانپ
اُٹھیں جبگے تُو دھڑام سے گر جائے جبگی، زخمیطرفہر لوگوں کی
کراہتی آوازیں سنائی دیں گی، ہر گلی میں قتل و غارت کا شور مچے گا۔
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تب16 ساحلی علاقوں کے تمام حکمران اپنے تختوں سے اُتر کر اپنے چوغے
اور لباسشاندار اُتاریں گے۔ پہنکپڑےماتمیوہ زمینکر پر بیٹھ جائیں گے
اور بار بار لرز اُٹھیں تکیہاںگے، تیرےوہ انجام پر پریشان ہوں گے۔ تب17
وہ تجھ پر ماتم کر گیتکے گائیں گے،

ہائے،’ تُو کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی !ہے اے ساحلی شہر، اے
صور بیٹی، پہلے تُو اپنے سمیتباشندوں سمندر درمیانکے رہ کر کتنی مشہور
اور طاقت ور تھی۔ گرد و نواح کے تمام باشندے تجھ سے دہشت کھاتے
تھے۔ اب18 ساحلی علاقے تیرے انجام کو دیکھ کر تھرتھرا رہے ہیں۔
سمندر تیرےجزیرےکے خاتمے کی خبر سن دہشتکر زدہ ہو گئے ‘ہیں۔

رب19 مطلققادرِ فرماتا ویرانتجھےمَیںبیٹی،صوراےکہہے سنسانو
کروں گا۔ تُو اُن دیگر شہروں کی مانند بن جائے گی نیستجو و نابود ہو گئے
ہیں۔ مَیں تجھ پر سیلاب لاؤں گا، اور گہرا پانی تجھے ڈھانپ دے گا۔
مَیں20 تجھے پاتال میں اُترنے دوں گا، اور تُو اُس قوم کے پاس پہنچے گی
جو قدیم زمانے سے ہی وہاں بستی ہے۔ تب تجھے زمین کی گہرائیوں میں
پڑےرہنا گا، وہاں جہاں قدیم زمانوں کھنڈراتکے ہیں۔ تُو مُردوں کے
ملـک میں رہے گی اور کبھی زندگی ملـککے واپسمیں نہیں آئے گی، نہ
وہاں اپنا مقام گی۔کرےحاصلدوبارہ مَیں21 دوںہونے گا کہ تیرا انجام
ناکدہشت ہو گا، اور تُو سراسر تباہ ہو لوگگی۔جائے تیرا لگائیںکھوج
لیکنگے تجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

27
صور کے انجام پر ماتمی گیت
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رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، صور بیٹی پر ماتمی گیت

گا، اُس3 شہر پر جو سمندر کی گزرگاہ پر واقع ہے اور متعدد ساحلی قوموں
تجارتسے کرتا اُسہے۔ سے رب’کہہ، فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، تُو آپاپنے پر بہت فخر کر کے کہتی
ہے کہ واہ، میرا ُحسن کمال کا ہے۔ 4 اور واقعی، تیرا علاقہ سمندر بیچکے
میں ہی اورہے، جنہوں تجھےنے تعمیر کیا اُنہوں تیرےنے ُحسن تکمیلکو
تک پہنچایا، تجھے5 شاندار بحری جہاز کی مانند بنایا۔ تیرے تختے سنیر میں
اُگنے والے جونیپرکے درختوں سے بنائے گئے، تیرا مستول لبنان کا دیودار
کا درخت تھا۔ تیرے6 چپو بسن کے بلوط کے درختوں سے بنائے گئے،
جبکہ تیرے فرش کے لئے قبرص سے سرو کی لـکڑی لائی گئی، پھر اُسے
دانتہاتھی آراستہسے کیا گیا۔ نفیس7 کتان کا رنگتیرا بادباندار مصر کا
تھا۔ وہ تیرا امتیازی نشان بن تیرےگیا۔ پالوں تر قرمزیکا اور رنگارغوانی
اِلیسہ کے ساحلی علاقے سے لایا گیا۔

8 صیدا اور اروَد کے مرد تیرے چپو مارتے تھے، صور کے اپنے ہی
تیرےدانا ملاح تھے۔ *جبل9 بزرگکے دانشاور مند آدمی دھیان دیتے
تھے تیریکہ درزیں بند رہیں۔ تمام بحری جہاز اپنے تیرےسمیتملاحوں
پاس آیا کرتے تھے تاکہ تیرے ساتھ تجارت کریں۔ 10 فارس، لُدیہ اور لبیا
کے افراد تیری فوج خدمتمیں کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی اُن کی
ڈھالوں اور خودوں تیرینے شان مزید بڑھا دی۔ 11 اروَد †خلـکاور کے
تیریآدمی فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد تیرےفوجیکے بُرجوں میں پہرا
داری کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی ہوئی اُن کی ڈھالوں نے تیرے
ُحسن تککمالکو پہنچا دیا۔
* 27:9 :جبل Biblos † 27:11 :خلـک ً ۔Ciliciaغالبا
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12 تُو امیر تھی، تجھ میں مال و اسباب کی کثرت کی تجارت کی جاتی
تھی۔ اِس لئے ترسیس تجھے چاندی، لوہا، ٹین اور سیسا دے کر تجھ سے
سودا کرتا تھا۔ 13 یونان، بل تُو اور مسک تجھ سے تجارت کرتے، تیرا مال
خرید کر معاوضے میں غلام اور پیتل کا سامان دیتے تھے۔ بیت14 ُتجرمہ
کے تاجر تیرے مال کے لئے تجھے عام گھوڑے، فوجی گھوڑے اور خچر
تجارتساتھتیرےآدمیکےددان15تھے۔پہنچاتے متعددہاںتھے،کرتے
ساحلی علاقے تیرے گاہک تھے۔ اُن کے ساتھ سودابازی کر کے تجھے
دانتہاتھی آبنوساور لـکڑیکی ملتی تھی۔ تیریشام16 پیداوار کثرتکی
تجارتساتھتیرےسےوجہکی تھا۔کرتا تجھےمیںمعاوضے فیروزہ، ارغوانی
رنگرنگ، دار باریککپڑے، کتان، مونگا یاقوتاور ملتا تھا۔ 17 یہوداہ
اور گاہکتیرےاسرائیل تھے۔ تیرا مال خرید کر وہ مِنّیتتجھے کا گندم،
پنّگ کی ٹکیاں، شہد، زیتون کا تیل اور بلسان دیتے تھے۔ دمشق18 تیری
وافر پیداوار اور مال کی کثرت کی وجہ سے تیرے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔
اُس حلبونتجھےسے کی َمے اور اُونکیصاحر ملتی تھی۔ ودان19 اور یونان
تیرے گاہک تھے۔ وہ اُوزال کا ڈھالا ہوا لوہا، دارچینی اور کلمس کا
مسالا پہنچاتے تھے۔ ددان20 سے تجارت کرنے سے تجھے ین زِ پوش ملتی
تھی۔ عرب21 اور قیدار کے تمام حکمران تیرے گاہک تھے۔ تیرے مال
عوضکے وہ بھیڑ کے بچے، مینڈھے بکرےاور دیتے تھے۔ 22 سبا اور رعمہ
کے تاجر تیرا مال حاصل کرنے کے لئے تجھے بہترین بلسان، ہر قسم کے
جواہر اور سونا دیتے تھے۔ 23 حاران، کنّہ، عدن، سبا، اسور اور مادیکُل
سب تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ 24 وہ تیرے پاس آ کر تجھے شاندار
لباس، قرمزی رنگ کی چادریں، رنگ دار کپڑے اور کمبل، نیز مضبوط
رسّے پیش کرتے تھے۔ ترسیس25 کے عمدہ جہاز تیرا مال مختلف ممالـک
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میں پہنچاتے تھے۔ یوں تُو مانندکیجہاز سمندر بیچکے میں رہ دولتکر اور
شان سے مالمالا ہو گئی۔ تیرے26 چپو چلانے تجھےوالے دُور تکدُور
پہنچاتے ہیں۔

لیکن قریبوقتوہ مشرقجبہے سے تیز آندھی آ کر تجھے سمندر کے
درمیان ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ جس27 دن تُو گر جائے گی اُس
تیریدن ملـکیتتمام سمندر بیچکے میں ڈوبہی تیریگی۔جائے دولت،
تیرا سودا، تیرے ملاح، تیرے بحری مسافر، تیری درزیں بند رکھنے والے،
تیرے تاجر، تیرے تمام فوجی اور باقی جتنے بھی تجھ پر سوار ہیں سب کے
غرقسب ہو جائیں گے۔ تیرے28 ملاحوں کی چیختی چلّاتی آوازیں سن
کر ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے۔ 29 تمام چپو چلانے والے، ملاح اور
بحری مسافر اُترسےجہازوںاپنے ساحلکر گے۔جائیںہوکھڑےپر وہ30
زور سے رو پڑیں بڑیگے، تلخی سے یہ گر زاریو کریں گے۔ اپنے سروں پر
ڈالخاک کر وہ راکھ پوٹلوٹمیں ہو جائیں گے۔ تیری31 ہی وجہ سے
وہ سروںاپنے کو منڈوا ٹاٹکر لباسکا اوڑھ لیں بڑیوہگے، اوربےچینی
تلخی سے تجھ پر ماتم کریں گے۔ تب32 وہ زار و قطار رو کر ماتم کا گیت
گائیں ہائے،”گے، کون سمندر سے گھرے ہوئے صور کی طرح خاموش ہو گیا
“ہے؟

جب33 تجارت کا مال سمندر کی چاروں طرف سے تجھ تک پہنچتا تھا
تو تُو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔ دنیا کے بادشاہ دولتتیری اور تجارتی
سامان کثرتکی سے امیر ہوئے۔

!افسوس34 اب تُو پاش پاش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو
گئی ہے۔ تیرا مال تیرےاور تمام تیرےافراد ڈوبساتھ گئے ہیں۔
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ساحلی35 علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔ اُن کے بادشاہوں کے

کھڑےرونگٹے ہو گئے، اُن پریشانچہرےکے نظر آتے ہیں۔
36 دیگر اقوام کے تاجر تجھے دیکھ کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔ تیرا ہول

ناک اچانکانجام ہی آ گیا ابہے۔ سے تُو کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گی
28

صور کے حکمران کے لئے پیغام
مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، صور حکمرانکے کو بتا،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو مغرور ہو گیا ہے۔ تُو کہتا ہے مَیںکہ

خدا ہوں، مَیں سمندر کے درمیان ہی اپنے تخِت الٰہی پر بیٹھا ہوں۔ لیکن تُو
نہیںخدا بلـکہ انسان گوہے، تُو آپاپنے کو خدا سا بےشک3ہے۔سمجھتا
تُو اپنے آپ کو دانیال سے کہیں یادہ ز دانش مند سمجھ کر کہتا ہے کہ
اور4رہتا۔نہیںپوشیدہسےمجھبھیدبھیکوئی بھیحقیقتیہ کہہے تُو نے
اپنی حکمت اور سمجھ سے بہت دولت حاصل کی ہے، سونے اور چاندی
سے اپنے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ مندیدانشبڑی5 سے تُو تجارتنے کے
یعے ذر اپنی دولت بڑھائی۔ لیکن جتنی تیری دولت بڑھتی گئی اُتنا ہی تیرا
غرور بھی بڑھتا گیا۔

6 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو اپنے آپ کو خدا سا
سمجھتا ہے 7 اِس لئے مَیں سب سے ظالم قوموں کو تیرے خلاف بھیجوں
گا جو اپنی تلواروں کو تیری خوب صورتی اور حکمت کے خلاف کھینچ
تیریکر شان شوکتو کی کریںبےحرمتی گی۔ 8 وہ تجھے پاتال میں اُتاریں
گی۔ سمندر بیچکے میں تجھےہی مار ڈالا جائے گا۔ 9 کیا تُو وقتاُس اپنے
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قاتلوں سے کہے گا کہ مَیں خدا ہوں؟ ہرگز !نہیں اپنے قاتلوں کے ہاتھ میں
ہوتے وقت تُو خدا نہیں بلـکہ انسان ثابت ہو گا۔ 10 تُو اجنبیوں کے ہاتھوں
نامختون وفاتسیکی پائے گا۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

مزیدرب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، آدماے”12 زاد، صور کے بادشاہ
پر گیتماتمی گا کر اُس سے رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تجھ کاملیتپر کا ٹھپا تھا۔ تُو حکمت سے
بھرپور تھا، کمالُحسنتیرا الله13تھا۔کا میںعدنباِغکے رہ کر تُو قسمہر کے
جواہر سے سجا ہوا تھا۔ *لعل، †زبرجد، حجر ‡القمر §پکھراج، عقیِق *احمر
اور ‡لاجورد،سنِگ†یشب، فیروزہ اور آراستہتجھےسبزمرد تھے۔کرتے
سب کچھ سونے کے کام سے مزید خوب صورت بنایا گیا تھا۔ جس دن
تجھے خلق کیا گیا اُسی دن یہ تیرےچیزیں لئے تیار ہوئیں۔

14 مَیں نے تجھے الله کے مُقّدس پہاڑ پر کھڑا کیا تھا۔ وہاں تُو کروبی
اپنےسےحیثیتکیفرشتے پَر پھیلائے داریپہرا کرتا وہاںتھا، تُو جلتے ہوئے
پتھروں درمیانکے ہی گھومتا پھرتا رہا۔

دنجس15 تجھے خلق کیا گیا تیرا چال چلن بےالزام تھا، ابلیکن تجھ
میں ناانصافی پائی گئی ہے۔ تجارت16 میں کامیابی کی وجہ سے تُو ظلم و
تشدد سے بھر گیا اور گناہ کرنے لگا۔

یہ دیکھ کر مَیں نے تجھے الله کے پہاڑ پر سے اُتار دیا۔ مَیں نے تجھے جو
پہرا داری کرنے والا فرشتہ تھا تباہ کر کے جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان
* 28:13 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر
کے نام متروک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے۔
† 28:13 :زبرجد peridot ‡ 28:13 حجر :القمر moonstone § 28:13
:پکھراج topas * 28:13 عقیِق :احمر carnelian † 28:13 :یشب jasper
‡ 28:13 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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سے نکال دیا۔ تیری17 خوب صورتی تیرے لئے غرور کا باعث بن گئی،
تیریہاں شان شوکتو تجھےنے اِتنا پُھلا دیا حکمتتیریکہ جاتی رہی۔
اِسی لئے مَیں نے تجھے زمین پر پٹخ کر دیگر بادشاہوں کے منے سا تماشا بنا
دیا۔ 18 اپنے گناہوںبےشمار تجارتبےانصافاور سے تُو نے مُقّدساپنے
مقاموں کی بےحرمتی کی ہے۔ جواب میں مَیں نے ہونے دیا کہ آگ
تیرے درمیان سے نکل کر تجھے بھسم کرے۔ مَیں نے تجھے تماشا دیکھنے
والے تمام لوگوں کے منے سا ہی راکھ کر دیا۔ 19 جتنی بھی قومیں تجھے
جانتی تھیں اُن کے کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ تیرا ناکہول اچانکانجام ہی
آ گیا ابہے۔ سے تُو کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گا

صیدا کو سزا دی جائے گی
رب20 مجھ سے ہم کلام ہوا، 21 اے” آدم زاد، صیدا کی طرف رُخ

کر کے اُس کے خلاف نبوّت !کر رب22 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے
صیدا، مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔ تیرے درمیان ہی مَیں اپنا جلال دکھاؤں
تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں، کیونکہ مَیں شہر عدالتکی
کر کے اپنا مُقّدس کردار اُن پر ظاہر کروں گا۔ مَیں23 اُس میں مہلـک وبا
پھیلا کر اُس کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اُسے چاروں طرف سے تلوار
گھیر لے گی تو اُس میں پھنسے ہوئے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تب وہ
جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیل کی بحالی
اسرائیلوقتاِس24 پڑوسیکے اُسے حقیر تکابہیں۔جانتے وہ اُسے

چبھنے والے خار اور زخمی کرنے والے کانٹے لیکنہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہو
تبگا۔ وہ جان لیں گے ربمَیںکہ قادرِ مطلق ہوں۔ 25 ربکیونکہ قادرِ
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مطلق فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کے دیکھتے دیکھتے مَیں ظاہر کروں گا کہ
مُقّدسمَیں ہوں۔ کیونکہ مَیں اسرائیلیوں کو اُن اقوام میں نکالسے کر جمع
کروں گا جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب وہ اپنے وطن میں جا
بسیں گے، ملـکاُس میں جو مَیں نے اپنے یعقوبخادم کو دیا تھا۔ 26 وہ
حفاظت سے اُس میں رہ کر گھر تعمیر کریں گے اور انگور کے باغ لگائیں
گے۔ لیکن جو پڑوسی اُنہیں حقیر جانتے تھے اُن کی مَیں عدالت کروں گا۔
تب وہ جان لیں گے کہ ربمَیں اُن کا خدا “ہوں۔

29
مصر کو سزا ملے گی

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے دسویں سال میں رب مجھ سے ہم
کلام ہوا۔ دسویں مہینے کا واں11 *دن تھا۔ رب نے فرمایا، اے”2 آدم
زاد، مصر بادشاہکے فرعون طرفکی رُخ کر اُسکے اورکے تمام مصر کے
خلاف نبوّت !کر

اُسے3 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ شاہِ مصر فرعون، مَیں تجھ
نپٹنےسے بےشکہوں۔کو ایکتُو بڑا اژدہا یائےجوہے نیلدر مختلفکی
شاخوں بیچکے میں لیٹا ہوا کہتا ہے کہ یہ یا در میرا ہی مَیںہے، خودنے
اُسے بنایا۔

لیکن4 تیرےمَیں منہ میں کانٹے ڈال کر تجھے یا در نکالسے لاؤں گا۔
میرے کہنے پر تیری ندیوں کی تمام مچھلیاں تیرے چھلـکوں کے ساتھ لـگ
تیرےکر پکڑیساتھ جائیں گی۔ مَیں5 تجھے اِن تمام سمیتمچھلیوں یگستان ر
میں پھینک چھوڑوں گا۔ تُو کھلے میدان میں گر کر پڑا رہے گا۔ نہ کوئی
* 29:1 دسویں مہینے کا واں11 :دن 7 جنوری۔
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تجھے اکٹھا کرے گا، نہ جمع کرے گا بلـکہ مَیں تجھے درندوں اور پرندوں
کو کھلا دوں گا۔ تب6 مصر کے تمام باشندے جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

تُو اسرائیل کے لئے سرکنڈے کی کچی چھڑی ثابت ہوا ہے۔ 7 جب
اُنہوں تجھےنے پکڑنے کیکوششکی تو تُو ٹکڑےٹکڑےنے ہو کر اُن کے
کندھے زخمیکو کر اُنہوںجبدیا۔ نے اپنا پورا وزن تجھ پر ڈالا تو ٹوٹتُو
گیا، اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو گئی۔ 8 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا
تلوارخلافتیرےمَیںکہہے بھیجوں گا میںملـکجو انسانسے حیوانو
مٹا ڈالے گی۔ ملـِک9 مصر ویران و سنسان ہو جائے گا۔ تب وہ جان لیں
گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

چونکہ تُو نے دعوٰی کیا، یائے” در نیل میرا ہی ہے، مَیں نے خود اُسے
“بنایا 10 اِس لئے مَیں تجھ سے اور تیری ندیوں سے نپٹ لوں گا۔ مصر میں
ہر طرف کھنڈرات نظر آئیں گے۔ شمال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر
اسوان بلـکہ ایتھوپیا کی مَیںتکسرحد مصر ویرانکو و سنسان دوںکر گا۔
نہ11 انسان اور نہ حیوان پاؤںکا اُس میں تکسالچالیسگا۔گزرےسے
اُس میں کوئی نہیں بسے گا۔ ارد12 گرد کے دیگر ممالـکتمام کی طرح مَیں
مصر کو بھی اُجاڑوں گا، ارد گرد کے دیگر تمام شہروں کی طرح مَیں مصر
کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا۔ چالیس سال تک اُن کی یہی حالت
رہے گی۔ ساتھ ساتھ مَیں مصریوں کو مختلف اقوام و ممالـک میں منتشر کر
دوں گا۔

لیکن13 رب قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے کہ چالیس سال کے بعد مَیں
مصریوں کو ممالـکاُن نکالسے کروںجمعکر مَیںجہاںگا اُنہیںنے منتشر
کر دیا تھا۔ مَیں14 مصر بحالکو کر اُنہیںکے اُن کے آبائی وطن یعنی جنوبی
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وہاںگا۔لاؤںواپسمیںمصر سلطنتغیراہمایکوہ کریںقائم جو15گے
باقی ممالـک کی نسبت چھوٹی ہو گی۔ آئندہ وہ دیگر قوموں پر اپنا رُعب نہیں
ڈالیں گے۔ مَیں خود دھیان دوں گا کہ وہ آئندہ اِتنے کمزور رہیں کہ دیگر
قوموں پر حکومت نہ کر سکیں۔ 16 آئندہ اسرائیل نہ مصر پر بھروسا کرنے
اور نہ اُس سے لپٹ جانے کی آزمائش میں پڑے گا۔ تب وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربہی قادرِ مطلق “۔‘ہوں

ِ شاہ بابل کو مصر ملے گا
یاکین17 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں27 سال میں رب مجھ سے

پہلےہوا۔کلامہم مہینے کا پہلا تھا۔†دن اُس نے فرمایا، آدماے”18 زاد،
جب شاہِ بابل نبوکدنضر نے صور کا محاصرہ کیا تو اُس کی فوج کو سخت
محنت کرنی پڑی۔ ہر سر گنجا ہوا، ہر ِجلدکیکندھے لیکنگئی۔چھل نہ
اُسے اور نہ اُس کی فوج محنتکو مناسبکا اجر ملا۔

اِس19 لئے رب مطلققادرِ فرماتا مَیںکہہے بابلشاہِ نبوکدنضر مصرکو
دے دوں گا۔ اُس کی دولت کو وہ اُٹھا کر لے جائے گا۔ اپنی فوج کو
پیسے لئےکےدینے لُوٹکومصروہ نبوکدنضرچونکہ20گا۔لے کیاُساور
فوج میرےنے لئے مشقتمحنتخوب کی اِس لئے مَیں نے اُسے معاوضے
کے طور پر دےمصر دیا ہے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

یہجب21 پیشکچھ آئے گا تو اسرائیلمَیں اےگا۔دوںطاقتنئیکو
ایل،حزقی مَیںوقتاُس تیرا اورگا،دوںکھولمنہ تُو دوبارہ اُن درمیانکے
بولے تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔
† 29:17 پہلے مہینے کا پہلا :دن 26 یل۔ اپر
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30
مصر کی طاقت ختم ہو جائے گی

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، نبوّت کر کے یہ پیغام سنا
رب’دے، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آہ و زاری !کرو اُس دن افسوسپر 3 جو
آنے والا ہے۔ کیونکہ رب کا دن قریب ہی ہے۔ اُس دن گھنے بادل چھا
جائیں گے، اور مَیں اقوام کی عدالت کروں گا۔ مصر4 پر تلوار نازل ہو کر
وہاں باشندوںکے کو مار ملـکگی۔ڈالے لیچھیندولتکی جائے گی،
اور اُس کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ایتھوپیا لرز اُٹھے گا،
5 کیونکہ اُس کے لوگ بھی تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ کئی قوموں کے
افراد مصریوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایتھوپیا کے، لبیا کے، لُدیہ
مصرکے، میں بسنے والے تمام اجنبی قوموں کوبکے، کے میرےاور عہد
اسرائیلقومکی ہلاکلوگکے گے۔جائیںہو رب6 مطلققادرِ فرماتا ہے
مصرکہ کو سہارا دینے سبوالے جائیںگر طاقتجساورگے، پر وہ فخر
کرتا ہے وہ جاتی رہے گی۔ شمال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان
تک اُنہیں تلوار مار ڈالے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ ارد7 گرد
کے ممالـکدیگر مصرطرحکی بھی ویران و سنسان ہو گا، ارد گرد کے دیگر
شہروں کی طرح اُس کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر ہوں گے۔ مَیںجب8 مصر
میں یوں آگ لگا کر اُس کے مددگاروں کو کچل ڈالوں گا تو لوگ جان لیں
گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

تکاب9 ایتھوپیا آپاپنے محفوظکو سمجھتا لیکنہے، اُس میریدن
طرف سے قاصد نکل کر ملـکاُس باشندوںکے ایسیکو خبر پہنچائیں گے
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سےجس وہ تھرتھرا اُٹھیں گے۔ کیونکہ قاصد کشتیوں میں بیٹھ کر یائے در
نیل یعےکے ذر تکاُن پہنچیں گے اور اُنہیں اطلاع دیں گے مصرکہ تباہ ہو
گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں کے لوگ کانپ اُٹھیں گے۔ یقین کرو، یہ دن جلد
ہی آنے والا ہے۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل نبوکدنضر کے
یعے ذر مَیں مصر کی شان و شوکت چھین لوں گا۔ 11 اُسے فوج سمیت مصر
میں لایا جائے گا تاکہ اُسے تباہ تبکرے۔ اقوام میں سبسے سے ظالم یہ
لوگ اپنی تلواروں کو چلا کر ملـک کو مقتولوں سے بھر دیں گے۔ مَیں12
یائے در نیل کی شاخوں کروںخشککو گا اور مصر فروختکو کر کے
شریر آدمیوں کے حوالے کر دوں گا۔ پردیسیوں کے یعے ذر مَیں ملـک اور
جو کچھ بھی اُس میں ہے تباہ کر دوں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے مصریمَیںکہ بُتوں کو برباد کروں گا اور
میمفِس کے مجسمے ہٹا دوں گا۔ مصر میں حکمران نہیں رہے گا، اور مَیں
ملـک پر خوف طاری کروں گا۔ میرے14 حکم پر جنوبی مصر برباد اور
ُضعن نذرِ آتش ہو گا۔ مَیں تھیبس کی عدالت 15 اور مصری قلعے پلوسیئم
پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ ہاں، تھیبس کی شان و شوکت نیست و نابود
ہو جائے گی۔ مَیں16 مصر کو آتشنذرِ کروں تبگا۔ پلوسیئم دردِ زہ میں
مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا، تھیبس دشمن کے قبضے میں
آئے گا اور میمفِس مصیبتمسلسل میں پھنسا رہے گا۔ دشمن17 کی تلوار
ہیلیوپلس بوبستساور جوانوںکے مارکو گیڈالے عورتیںہوئیبچیجبکہ
بنغلام تاریکدنمیںحیستحفن18گی۔جائیںہوجلاوطنکر ہو جائے
مَیںجبگا وہاں مصر کے جوئے کو توڑ دوں وہیںگا۔ اُس زبردستکی
طاقت جاتی رہے گی۔ گھنا بادل شہر پر چھا جائے گا، اور گرد و نواح کی
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آبادیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔ 19 یوں مَیں مصر کی عدالت
کروں گا اور وہ جان لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

یاکین20 یہو بادشاہ ہمسےمجھربمیںسالگیارھویںکےجلاوطنیکی
کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتواں *دن تھا۔ اُس نے فرمایا تھا، اے”21 آدم
زاد، مَیں مصرینے بادشاہ فرعون کا بازو توڑ ڈالا ہے۔ شفا پانے کے لئے
لازم تھا کہ بازو پر پٹی باندھی جائے، ٹوٹیکہ ہڈیہوئی کھپّچیساتھکے
باندھی جائے تاکہ بازو مضبوط ہو کر تلوار چلانے کے قابل ہو جائے۔
لیکن اِس قسم کا علاج ہوا نہیں۔

22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری بادشاہ فرعون سے
نپٹ کر اُس دونوںکے بازوؤں کو توڑ ڈالوں صحتگا، مند بازو کو بھی اور
ٹوٹے ہوئے کو بھی۔ تب تلوار اُس کے ہاتھ سے گر جائے گی 23 اور مَیں
مصریوں مختلفکو اقوام ممالـکو میں منتشر کر دوں گا۔

مَیں24 شاہِ بابل کے بازوؤں کو تقویت دے کر اُسے اپنی ہی تلوار پکڑا
دوں گا۔ لیکن فرعون کے بازوؤں کو مَیں توڑ ڈالوں گا، اور وہ شاہِ بابل
کے منے سا مرنے والے زخمی آدمی طرحکی کراہ اُٹھے گا۔ 25 ِ بابلشاہ کے
بازوؤں کو تقویتمَیں دوں گا جبکہ فرعون کے بےحسبازو حرکتو ہو
جائیں گے۔ جس وقت مَیں اپنی تلوار کو شاہِ بابل کو پکڑا دوں گا اور وہ
اُسے مصر کے خلاف چلائے گا اُس وقت لوگ جان لیں گے کہ مَیں ہی
رب ہوں۔ 26 ہاں، جس وقت مَیں مصریوں کو دیگر اقوام و ممالـک میں
منتشر کر دوں گا وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

31
* 30:20 پہلے مہینے کا ساتواں :دن 29 یل۔ اپر
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مصری درخت دھڑام سے گر جائے گا
یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی گیارھویںکے سال ربمیں مجھ ہمسے

کلام تیسرےہوا۔ مہینے کا پہلا *دن تھا۔ اُس نے فرمایا، آدماے”2 زاد،
مصری بادشاہ فرعون اور اُس کی شان شوکتو سے کہہ،

کون’ تجھ جیسا عظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا درخت، لبنان کا دیودار کا
درخت صورتخوبکیجستھا، اور جنگلشاخیںگھنی کو سایہ دیتی
تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل تھی۔ 4 پانی کی
کثرت نے اُسے اِتنی ترقی دی، گہرے چشموں نے اُسے بڑا بنا دیا۔ اُس
کی ندیاں تنے کے چاروں طرف بہتی تھیں اور پھر آگے جا کر کھیت کے
باقی تمام درختوں سیراببھیکو کرتی تھیں۔ چنانچہ5 وہ دیگر درختوں سے
کہیں یادہ ز بڑا تھا۔ اُس شاخیںکی بڑھتی اور اُس ٹہنیاںکی لمبی ہوتی گئیں۔
وافر پانی باعثکے خوبوہ پھیلتا گیا۔ پرندےتمام6 اپنے گھونسلے اُس کی
شاخوں میں بناتے تھے۔ اُس کی شاخوں کی آڑ میں جنگلی جانوروں کے
بچے پیدا ہوتے، اُس کے سائے میں تمام عظیم قومیں بستی تھیں۔ 7 چونکہ
درخت کی جڑوں کو پانی کی کثرت ملتی تھی اِس لئے اُس کی لمبائی اور
شاخیں یفقابِل تعر صورتخوباور بن گئیں۔ 8 باِغ خدا کے دیودار کے
درخت اُس کے برابر نہیں تھے۔ نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ چنار شاخیںکی اُس
کی شاخوں کے برابر تھیں۔ باِغ خدا میں کوئی بھی درخت اُس کی خوب
صورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مَیں9 نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہیا کر
کے خوب صورت بنایا تھا۔ الله کے باِغ عدن کے تمام دیگر درخت اُس سے
رشک کھاتے تھے۔
* 31:1 تیسرے مہینے کا پہلا :دن 21 جون۔
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ربابلیکن10 قادرِ مطلق فرماتا درختجبکہہے اِتنا بڑا ہو گیا کہ

اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل ہو گئی تو وہ اپنے قد پر فخر کر کے مغرور
ہو گیا۔

11 یہ دیکھ کر مَیں نے اُسے اقوام کے سب سے بڑے حکمران کے
حوالے کر دیا تاکہ وہ اُس کی بےدینی مطابقکے اُس نپٹسے لے۔ مَیں
نے اُسے نکال دیا، 12 تو اجنبی اقوام کے سب سے ظالم لوگوں نے اُسے
ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ تب اُس کی شاخیں پہاڑوں پر اور
تمام وادیوں میں گر گئیں، اُس کی ٹہنیاں ٹوٹ کر ملـک کی تمام گھاٹیوں
پڑیمیں رہیں۔ دنیا کی تمام اقوام اُس کے سائے میں نکلسے کر وہاں سے
چلی گئیں۔ پرندےتمام13 اُس کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے، تمام جنگلی
جانور اُس ہوئیسوکھیکی شاخوں لیٹپر گئے۔ یہ14 اِس لئے ہوا کہ آئندہ
پانی کنارےکے پر لگا درختبھیکوئی اِتنا بڑا نہ ہو بادلوںچوٹیکیاُسکہ
میں اوجھل ہو جائے ًاور نتیجتا وہ آپاپنے کو دوسروں سے برتر سمجھے۔
سبکیونکہ کے لئے موت اور زمین کی گہرائیاں مقرر سبہیں، پاتالکو
میں اُتر کر مُردوں درمیانکے بسنا ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس وقت یہ درخت پاتال میں اُتر گیا
اُس دن مَیں گہرائیوںنے چشموںکے کو اُس پر ماتم کرنے دیا اور اُن کی
ندیوں کو روک دیا تاکہ پانی اِتنی کثرت سے نہ بہے۔ اُس کی خاطر مَیں
نے لبنان کو لباسماتمی پہنائے۔ تب کھلے میدان کے تمام درخت مُرجھا
گئے۔ 16 وہ اِتنے دھڑام سے گر مَیںجبگیا نے اُسے پاتال میں اُن پاسکے
اُتار دیا جو گڑھے میں اُتر تھےچکے کہ دیگر اقوام کو دھچکا لگا۔ لیکن باِغ
عدن کے باقی تمام درختوں کو تسلی ملی۔ کیونکہ گو لبنان کے اِن چیدہ اور
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بہترین درختوں کو پانی کی کثرت ملتی رہی تھی تاہم یہ بھی پاتال میں اُتر
گئے تھے۔ 17 گو درختبڑےیہ طاقتکی رہے تھے اور اقوام درمیانکے
رہ کر اُس کے سائے میں اپنا گھر بنا لیا تھا توبھی درختبڑےیہ ساتھکے
وہاں اُتر گئے مقتولجہاں اُن کے انتظار میں تھے۔

عدنباِغسےلحاظکےشاناورعظمتمصر،اے18 درختساکونکا
تیرا مقابلہ کر تجھےلیکنہے؟سکتا باِغ عدن درختوںدیگرکے زمینساتھکے
میںگہرائیوںکی اُتارا جائے وہاںگا۔ تُو نامختونوں اور مقتولوں درمیانکے
پڑا رہے گا۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی فرعون اور اُس کی شان و
شوکت کا انجام ہو “۔‘گا

32
اژدہے فرعون کو مارا جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ کے ویں12 سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔
ویں12 مہینے کا پہلا *دن تھا۔ مجھے یہ پیغام ملا، اے”2 آدم زاد، مصر
کے بادشاہ فرعون پر گیتماتمی گا کر اُسے گو’بتا، اقوام کے درمیان تجھے جوان ببر شیر سمجھا جاتا ہے، لیکن در
حقیقت تُو یائے در نیل کی شاخوں میں ہنے ر والا اژدہا ہے جو اپنی ندیوں
کو اُبلنے دیتا اور پاؤں سے پانی کو زور سے حرکت میں لا کر گدلا کر ہے۔دیتا

رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ متعدد قوموں کو جمع کر تیرےکے
پاس بھیجوں گا تاکہ تجھ پر ڈالجال تجھےکر پانی نکالیں۔کھینچسے تب4
مَیں تجھے زور سے خشکی پر پٹخ دوں گا، کھلے میدان پر ہی تجھے پھینک
پرندےتمامگا۔چھوڑوں تجھ پر بیٹھ جائیں تمامگے، جنگلی تجھےجانور کھا
* 32:1 ویں12 مہینے کا پہلا :دن 3 مارچ۔
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کھا کر سیر گے۔جائیںہو 5 پہاڑوںمَیںگوشتتیرا پھینکپر دوں تیریگا،
وادیوںسےلاش تیرے6گا۔دوںبھرکو زمینمَیںسےخونبہتے پہاڑوںکو
سیرابتک کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر جائیں گی۔

جس7 وقت مَیں تیری زندگی کی بتی بجھا دوں گا اُس وقت مَیں آسمان
تاریکستارےگا۔دوںڈھانپکو چھپمیںبادلوںسورجگے،جائیںہو
جائے گا اور روشنیکیچاند نظر نہیں گی۔آئے آسمانبھیکچھجو8 پر چمکتا
دمکتا اُسےہے تاریکباعثتیرےمَیں کر دوں ملـکپورےتیرےگا۔ پر
یکی تار چھا جائے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

قوموںبہت9 دلکے جائیںگھبرا تیرےمَیںجبگے انجام کی خبر دیگر
تکاقوام پہنچاؤں گا، تکممالـکایسے جن سے ناواقفتُو ہے۔ متعدد10
قوموں کے منے سا مَیںہی تجھ پر تلوار گا۔دوںچلا یہ دیکھ کر اُن دہشتپر
طاری ہو جائے گی، اور اُن کے بادشاہوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں
دنجسگے۔ تُو دھڑام سے گر جائے گا اُس دن اُن پر مرنے کا خوفاِتنا
چھا جائے گا کہ وہ بار بار کانپ اُٹھیں گے۔

11 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل کی تلوار تجھ پر حملہ
کرے گی۔ 12 تیری شاندار فوج اُس کے سورماؤں کی تلوار سے گر کر
ہلاک ہو جائے گی۔ دنیا کے سب سے ظالم آدمی مصر کا غرور اور اُس
کی تمام شان و شوکت خاک میں ملا دیں گے۔ مَیں13 وافر پانی کے پاس
کھڑے اُس کے مویشی کو بھی برباد کروں گا۔ آئندہ یہ پانی نہ انسان، نہ
حیوان کے پاؤں سے گدلا ہو گا۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس
وقت مَیں ہونے دوں گا کہ اُن کا پانی صاف شفاف ہو جائے اور ندیاں
تیل طرحکی بہنے لـگیں۔ مَیں15 مصر ویرانکو و سنسان کر کے ہر چیز سے
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محروم کروں گا، مَیں اُس کے تمام باشندوں کو مار ڈالوں گا۔ تب وہ جان
لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے، لازم” ہے کہ درِج بالا ماتمی گیت کو
گایا جائے۔ دیگر اقوام اُسے گائیں، مصروہ اور اُس شانکی شوکتو پر ماتم
کا گیتیہ ضرور “گائیں۔

پاتال میں دیگر اقوام مصر کے انتظار میں ہیں
یاکین17 یہو بادشاہ ویں12کے مجھربمیںسال ہمسے کلام ہوا۔

مہینے کا واں15 دن تھا۔ اُس نے فرمایا، 18 اے” آدم زاد، مصر کی شان
شوکتو پر یلا واو کر۔ اُسے دیگر عظیم اقوام کے ساتھ پاتال میں اُتار دے۔
اُسے اُن کے پاس پہنچا دے جو پہلے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ مصر19
کو خوبتیریاب’بتا، صورتی کہاں ابگئی؟ تُو اِس کسمیں کا مقابلہ کر
سکتا ہے؟ اُتر !جا پاتال میں نامختونوں پاسکے ہی پڑا ‘رہ۔ 20 کیونکہ لازم
ہے مصریکہ مقتولوں بیچکے میں ہی گر ہلاککر ہو جائیں۔ تلوار اُن پر
حملہ کرنے کے لئے کھینچی جا چکی ابہے۔ مصر کو اُس کی تمام شان
و شوکت کے ساتھ گھسیٹ کر پاتال میں لے !جاؤ تب21 پاتال میں بڑے
سورمے مصر اور اُس کے مددگاروں کا استقبال کر کے کہیں گے، لو،’
اب یہ بھی اُتر آئے ہیں، یہ بھی یہاں پڑے نامختونوں اور مقتولوں میں شامل
ہو گئے ‘ہیں۔

پہلےاسوروہاں22 سمیتفوجپوریاپنیسے پڑا اُساورہے، گرداردکے
تلوار کے مقتولوں کی قبریں ہیں۔ 23 اسور کو پاتال کے سب سے گہرے
گڑھے میں قبریں مل گئیں، اور ارد گرد اُس کی فوج دفن ہوئی ہے۔ پہلے
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زندوںیہ پھیلاتےدہشتطرفچاروںمیںملـککے خودابلیکنتھے،
تلوار ہلاکسے ہو گئے ہیں۔

وہاں24 عیلام بھی اپنی تمام شان و شوکت سمیت پڑا ہے۔ اُس کے ارد
گرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی زد میں آ گئے سبابتھے۔ اُتر کر نامختونوں
شاملمیں ہو گئے ہیں، زندوںگو لوگمیںملـککے اُن دہشتشدیدسے
کھاتے تھے۔ اب وہ بھی پاتال میں اُترے ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی
رُسوائی بھگت رہے ہیں۔ 25 عیلام کا بستر مقتولوں کے درمیان ہی بچھایا
گیا ہے، اور اُس کے ارد گرد اُس کی تمام شاندار فوج کو قبریں مل گئی
مقتولسبنامختون،سبہیں۔ ہیں، زندوںگو لوگمیںملـککے اُن سے
سخت دہشت کھاتے تھے۔ اب وہ بھی پاتال میں اُترے ہوئے دیگر لوگوں
کی طرح اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔ اُنہیں مقتولوں درمیانکے ہی جگہ
مل گئی ہے۔

تُوبلمسکوہاں26 بھی اپنی تمام شان سمیتشوکتو پڑا اُسہے۔ کے
ارد دفنگرد فوجیہوئے تلوار میںزدکی آ نامختونوںسبابتھے۔گئے میں
شامل ہو گئے ہیں، گو زندوں کے ملـک میں لوگ اُن سے شدید دہشت
کھاتے تھے۔ 27 اور اُنہیں اُن سورماؤں کے پاس جگہ نہیں ملی جو قدیم
زمانے میں نامختونوں کے فوتدرمیان ہو کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پاتال
میں اُتر آئے تھے اور جن سروںکے نیچےکے تلوار رکھی گئی۔ اُن کا قصور
اُن کی ہڈیوں پر پڑا رہتا ہے، زندوںگو ملـککے لوگمیں اِن جنگجوؤں
دہشتسے کھاتے تھے۔

فرعون،اے28 تُو پاشپاشبھی ہو نامختونوںکر اور مقتولوں درمیانکے
پڑا رہے گا۔ ادوم29 پہلے سے اپنے بادشاہوں اور سمیترئیسوں وہاں پہنچ
چکا ہو گا۔ گو وہ پہلے اِتنے طاقت ور تھے، لیکن اب مقتولوں میں شامل
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ہیں، اُن نامختونوں میں پاتالجو میں اُتر گئے ہیں۔ اِس30 شمالطرح تمامکے
حکمران اور صیدا کے تمام باشندے بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی
مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اُتر گئے ہیں۔ گو اُن طاقتزبردستکی لوگوں
میں دہشت پھیلاتی تھی، لیکن اب وہ شرمندہ ہو گئے ہیں، اب وہ نامختون
حالت میں مقتولوں کے پڑےساتھ ہیں۔ وہ بھی پاتال اُترےمیں ہوئے باقی
لوگوں کے ساتھ اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔

فرعونتب31 سباِن دیکھکو کر تسلی پائے گا، اُسگو کی تمام شان و
شوکت پاتال میں اُتر گئی ہو ربگی۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ فرعون اور
اُس پوریکی فوج تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔

تھیمرضیمیریپہلے32 زندوںفرعونکہ ہراسوخوفمیںملـککے
پھیلائے، ابلیکن اُسے اُس کی تمام شان شوکتو کے ساتھ نامختونوں اور
مقتولوں درمیانکے یہگا۔جائےرکھا ربمیرا مطلققادرِ “ہے۔فرمانکا

33
حزقی ایل اسرائیل کا پہرےدار ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اپنے ہم وطنوں کو یہ
پیغام پہنچا دے،

جب’ کبھی مَیں کسی ملـک میں جنگ چھیڑتا ہوں تو اُس ملـک کے
باشندے اپنے مردوں میں ایکسے کو چن کر پہرےاپنا دار بنا لیتے ہیں۔
یہداریذمہکیدارپہرے3 نظردشمنہیجوںکہہے توںآئے ہی نرسنگا
بجا کر لوگوں کو آگاہ کرے۔ وقتاُس4 جو نرسنگے کی آواز سن کر پروا
کرےنہ وہ خود ذمہ ٹھہرےدار گا اگر دشمن اُس پر حملہ کر اُسےکے قتل
کرے۔ 5 یہ اُس کا اپنا قصور ہو گا، کیونکہ اُس نرسنگےنے کی آواز سننے
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باوجودکے پروا نہ لیکنکی۔ اگر پہرےوہ دار کی مانخبر لے تو اپنی جان
کو بچائے گا۔

فرضاب6 کرو پہرےکہ دشمندار لیکندیکھےکو نہ نرسنگا بجائے،
نہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر نتیجے میں کوئی قتل ہو جائے تو وہ اپنے
گناہوں باعثکے ہی مر جائے گا۔ لیکن پہرےمَیں دار کو اُس موتکی
کا ذمہ دار ٹھہراؤں ‘گا۔

آدماے7 زاد، مَیں تجھےنے اسرائیلی قوم کی پہرا داری کرنے کی ذمہ
دیداری اِسہے۔ لئے لازم ہے بھیجبکہ مَیں کچھ فرماؤں تو تُو میری
سن اسرائیلیوںکر آگاہسےطرفمیریکو کرے۔ 8 اگر بےدینکسیمَیں
کو بتانا چاہوں، ًتُو’ مرےیقینا ‘گا تو لازم ہے کہ تُو اُسے یہ سنا کر اُس کی
غلط راہ آگاہسے کرے۔ اگر تُو ایسا کرےنہ تو گناہوںاپنےبےدینگو کے
مرےہیباعث موتکیاُسہیتجھےمَیںتاہمگا گا۔ٹھہراؤںدارذمہکا
لیکن9 اگر تُو اُسے اُس غلطکی راہ اورکرےآگاہسے وہ نہ مانے تو وہ اپنے
گناہوں مرےباعثکے گا، لیکن تُو نے اپنی جان کو بچایا ہو گا۔

توبہ !کرو
اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو بتا، تم آہیں بھر بھر کر کہتے ہو، ہائے’

ہم اپنے جرائم اور گناہوں باعثکے سڑگل کر تباہ ہو رہے ہیں۔ کسہم
طرح جیتے ‘رہیں؟ لیکن11 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری’ حیات کی
قَسم، مَیں بےدین موتکی خوشسے نہیں ہوتا بلـکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ
اپنی غلط راہ سے ہٹ کر زندہ رہے۔ چنانچہ توبہ !کرو اپنی غلط راہوں
کو ترک کر کے واپس !آؤ اے اسرائیلی قوم، کیا ضرورت ہے کہ تُو مر
‘جائے؟

آدماے12 زاد، اپنے ہم وطنوں کو بتا،
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اگر’ راست باز غلط کام کرے تو یہ بات اُسے نہیں بچائے گی کہ پہلے
راست باز تھا۔ اگر وہ گناہ کرے تو اُسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اِس
کے مقابلے میں اگر بےدین اپنی بےدینی سے توبہ کر کے واپس آئے تو یہ
بات اُس کی تباہی باعثکا نہیں بنے گی کہ پہلے بےدین ‘تھا۔ 13 ہو سکتا
ہے مَیں راست باز کو بتاؤں، تُو’ زندہ رہے ‘گا۔ اگر وہ یہ سن کر سمجھنے
لـگے، میری’ راست بازی مجھے ہر صورت میں بچائے ‘گی اور نتیجے میں
غلط کام کرے تو مَیں اُس کے تمام راست کاموں کا لحاظ نہیں کروں گا
بلـکہ اُس کامغلطکے باعثکے اُسے فرضلیکن14گا۔دوںموتسزائے
کرو مَیں کسی بےدین آدمی کو بتاؤں، ًتُو’ مرےیقینا ‘گا۔ ہو سکتا ہے وہ
یہ سن کر اپنے گناہ سے توبہ کر کے انصاف اور راست بازی کرنے لـگے۔
وہ15 قرضاپنے دار کو کرےواپسکچھوہ ضمانتجو طورکے پر ملا تھا،
وہ چوری ہوئی چیزیں واپس کر دے، وہ زندگی بخش ہدایات کے مطابق
زندگی غرضگزارے، وہ بُرےہر کام سے گریز کرے۔ صورتاِس میں
وہ مرے گا نہیں بلـکہ زندہ ہی رہے گا۔ 16 جو بھی گناہ اُس سے سرزد
ہوئے تھے وہ مَیں یاد نہیں کروں گا۔ چونکہ اُس نے بعد میں وہ کچھ کیا جو
منصفانہ راستاور تھا اِس لئے ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔

تیرے17 ہم وطن اعتراض کرتے ہیں کہ رب کا سلوک صحیح نہیں
ہے جبکہ اُن کا اپنا سلوک صحیح نہیں ہے۔ 18 اگر راست باز اپنا راست
چال چلن چھوڑ بدیکر کرنے لـگے تو اُسے دیموتسزائے جائے گی۔
19 اِس کے مقابلے میں اگر بےدین اپنا بےدین چال چلن چھوڑ کر وہ کچھ
کرنے لـگے جو منصفانہ راستاور ہے تو وہ اِس بنا پر زندہ رہے گا۔

اسرائیلیو،اے20 تم دعوٰی کرتے ہو ربکہ نہیںصحیحسلوککا ہے۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں عدالتتمہاری!ہے وقتکرتے مَیں ایکہر چالکے
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چلن کا خیال کروں “گا۔
یروشلم پر دشمن کے قبضے کی خبر

21 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں12 سال میں ایک آدمی
میرے پاس آیا۔ ویں10 مہینے کا پانچواں *دن تھا۔ یہ آدمی یروشلم سے
بھاگ نکلا تھا۔ اُس نے کہا، یروشلم” دشمن قبضےکے میں آ گیا “!ہے

ایک22 دن پہلے رب کا ہاتھ شام کے وقت مجھ پر آیا تھا، اور اگلے دن
یہجب آدمی صبح وقتکے پہنچا ربتو میرےنے منہ کھولکو دیا، اور
مَیں دوبارہ بول سکا۔

بچے ہوئے اسرائیلی اپنے آپ پر غلط اعتماد کرتے ہیں
رب23 مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد، ملـِک اسرائیل کے

کھنڈرات میں ہنے ر والے لوگ کہہ رہے ہیں، گو’ ابراہیم صرف ایک
آدمی تھا توبھی اُس نے پورے ملـک پر قبضہ کیا۔ اُس کی نسبت ہم بہت
ہیں، اِس لئے لازم ہے کہ ہمیں ملـکیہ حاصل ‘ہو۔ اُنہیں25 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم گوشت کھاتے ہو جس میں خون
ہے، تمہارے ہاں بُت پرستی اور خوں ریزی عام ہے۔ تو پھر ملـک کس
تمہیںطرح حاصل ہو سکتا ہے؟ 26 تم اپنی تلوار پر بھروسا رکھ کر قابِل گھن
حرکتیں کرتے ہو، حتٰی کہ ایکہر پڑوسیاپنے بیویکی سے زنا کرتا ہے۔
تو طرحکسملـکپھر تمہیں حاصل ہو سکتا ‘ہے؟

27 اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، جو
اسرائیل کے کھنڈرات میں ہتے ر ہیں وہ تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہو
* 33:21 ویں10 مہینے کا پانچواں :دن 8 جنوری۔
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جائیں گے، جو بچ کر کھلے میدان میں جا بسے ہیں اُنہیں مَیں درندوں کو
کھلا دوں گا، اور جنہوں نے پہاڑی قلعوں اور غاروں میں پناہ لی ہے وہ
مہلـک یوں بیمار کا شکار ہو جائیں گے۔ ملـکمَیں28 ویرانکو و سنسان کر
دوں گا۔ جس طاقت پر وہ فخر کرتے ہیں وہ جاتی رہے گی۔ اسرائیل کا
پہاڑی علاقہ بھی اِتنا تباہ ہو جائے گا کہ لوگ اُس میں سے گزرنے سے
گریز کریں گے۔ 29 ملـکمَیںجبپھر کو اُن کی مکروہ حرکتوں باعثکے
ویران و سنسان کر دوں تبگا وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

جلاوطن اسرائیلیوں کی بےپروائی
آدماے30 تیرےزاد، ہم وطن اپنے گھروں دیواروںکی اور دروازوں

کے پاس کھڑے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آؤ،’ ہم نبی
کے پاس جا کر وہ پیغام سنیں جو رب کی طرف سے آیا ‘ہے۔ 31 لیکن
گو اِن لوگوں کے ہجوم آ کر تیرے پیغامات سننے کے لئے تیرے منے سا بیٹھ
جاتے ہیں توبھی وہ اُن پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ اُن کی زبان پر عشق
کے گیتہی ہیں۔ اُن ہی پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا دل ناروا نفع
کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اصل32 میں وہ تیری باتیں یوں سنتے طرحجسہیں
کسی گلوکار گیتکے مہارتجو سے ساز بجا کر یلی سُر آواز عشقسے کے
گائے۔گیت تیریوہگو باتیں سن ہوخوشکر توبھیہیںجاتے اُن پر عمل
نہیں کرتے۔ ًلیکن33 ایکیقینا دن آنے والا جبہے وہ جان لیں گے کہ
ہمارے درمیان نبی رہا “ہے۔

34
اسرائیل کے بےپروا گلہ بان
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رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیل کے گلہ بانوں

خلافکے نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گلہ بانوں پر افسوس جو
صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ کیا گلہ بان کو یوڑ ر کی فکر نہیں کرنی
ہئے؟ چا 3 یوںتم بکر بھیڑ دودھکا پیتے، اُن اُونکی پہنتےکپڑےکے بہتریناور
جانوروں گوشتکا کھاتے ہو۔ توبھی تم یوڑ ر کی دیکھ بھال نہیں !کرتے
4 نہ تم نے کمزوروں کو تقویت، نہ بیماروں کو دیشفا یا زخمیوں کی مرہم
پٹی کی۔ نہ تم آوارہ پھرنے والوں کو واپس لائے، نہ گم شدہ جانوروں کو
تلاش کیا بلـکہ سختی اور یقےظالمانہ اُنسےطر رہے۔کرتےحکومتپر گلہ5
بان نہ یاںسےوجہکیہونے بھیڑبکر تتر بتر ہو درندوںکر کا شکار گئیں۔ہو
میری6 یاں بکر بھیڑ تمام پہاڑوں اور بلند جگہوں پر آوارہ پھرتی رہیں۔ ساری
زمین پر وہ منتشر ہو گئیں، اور کوئی نہیں تھا جو اُنہیں ڈھونڈ واپسکر لاتا۔

7 اےچنانچہ گلہ رببانو، جوابکا !سنو رب8 قادرِ مطلق فرماتا ہے
حیاتمیریکہ کی قَسم، میری یاں بکر بھیڑ لٹیروں کا شکار اور تمام درندوں
کی غذا بن گئی ہیں۔ اُن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں میرےہے۔
گلہ بان میرے یوڑ ر کو ڈھونڈ کر واپس نہیں لاتے بلـکہ صرف اپنا ہی
خیال کرتے ہیں۔ اےچنانچہ9 گلہ رببانو، جوابکا !سنو رب10 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ مَیں گلہ بانوں سے نپٹ کر اُنہیں اپنی یوں بکر بھیڑ کے
لئے ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ تب مَیں اُنہیں گلہ بانی کی ذمہ داری سے فارغ
کروں گا تاکہ صرف اپنا ہی خیال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ مَیں
اپنی یوں بکر بھیڑ کو اُن کے منہ سے نکال کر بچاؤں گا تاکہ آئندہ وہ اُنہیں نہ
کھائیں۔

الله اچھا چرواہا ہے
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رب11 مطلققادرِ فرماتا مَیںآئندہکہہے یوںاپنیخود بکر بھیڑ ڈھونڈکو

واپسکر لاؤں گا، خود اُن کی بھالدیکھ کروں گا۔ طرحجس12 چرواہا
چاروں طرف بکھری ہوئی اپنی یوں بکر بھیڑ کو اکٹھا کر کے اُن کی دیکھ
بھال کرتا ہے اُسی طرح مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں
اُنہیں اُن تمام مقاموں سے نکال کر بچاؤں گا جہاں اُنہیں گھنے بادلوں اور
یکی تار کے دن منتشر کر دیا گیا تھا۔ 13 مَیں اُنہیں دیگر اقوام اور ممالـک
میں سے نکال کر جمع کروں گا اور اُنہیں اُن کے اپنے ملـک میں واپس لا
کر اسرائیل کے پہاڑوں، گھاٹیوں اور تمام آبادیوں میں چَراؤں گا۔ تب14
مَیں اچھی چراگاہوں میں اُن کی دیکھ بھال کروں گا، اور وہ اسرائیل کی
بلندیوں پر ہی چریں گی۔ وہاں وہ سرسبز میدانوں میں آرام کر کے اسرائیل
پہاڑوںکے پر گی۔چریںگھاسبہترین رب15 مطلققادرِ فرماتا مَیںکہہے
خود اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا، خود اُنہیں بٹھاؤں گا۔

مَیں16 گم یوںشدہ بھیڑبکر لگاؤںکھوجکا گا اور آوارہ پھرنے والوں کو
لاؤںواپس مَیںگا۔ زخمیوں مرہمکی پٹی کروں گا اور کمزوروں تقویتکو
دوں لیکنگا۔ تازےموٹے طاقتاور ور جانوروں کو مَیں ختم کروں گا۔
انصافمَیں سے یوڑ ر کی گلہ بانی کروں گا۔

17 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میرے یوڑ، ر جہاں بھیڑوں،
مینڈھوں اور بکروں کے درمیان ناانصافی وہاںہے مَیں اُن عدالتکی کروں
گا۔ 18 کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہیں کھانے کے لئے چراگاہ کا
بہترین حصہ اور پینے کے لئے صاف شفاف پانی مل گیا ہے؟ تم باقی چراگاہ
کو کیوں روندتے اور باقی پانی کو پاؤں سے گدلا کرتے ہو؟ 19 میرا یوڑ ر
کیوں تم سے کچلی گھاسہوئی کھائے اور تمہارا گدلا کیا ہوا پانی پیئے؟
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رب20 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جہاں موٹی اور دُبلی یوں بھیڑبکر کے
درمیان ناانصافی ہے وہاں مَیں خود فیصلہ کروں گا۔ 21 کیونکہ تم موٹی
بھیڑوں نے کمزوروں کو کندھوں سے دھکا دے کر اور سینگوں سے مار
مار کر اچھی گھاس سے بھگا دیا ہے۔ لیکن22 مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کو تم
سے بچا لوں گا۔ آئندہ اُنہیں لُوٹا نہیں جائے گا بلـکہ مَیں خود اُن انصافمیں
قائم رکھوں گا۔

امن و امان کی سلطنت
23 مَیں اُن پر ایک ہی گلہ بان یعنی اپنے خادم داؤد کو مقرر کروں گا

اُنہیںجو چَرا کر اُن وہیگا۔کرےبھالدیکھکی اُن صحیحکا چرواہا رہے
گا۔ 24 ربمَیں، اُن کا خدا ہوں گا اور میرا خادم داؤد اُن کے درمیان اُن
کا حکمران ہو گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

مَیں25 اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھ کر درندوں ملـککو
سے نکال دوں گا۔ پھر حفاظتوہ سے سو سکیں گے، خواہ یگستان ر میں
ہوں یا جنگل میں۔ مَیں26 اُنہیں اور اپنے پہاڑ کے ارد گرد کے علاقے کو
برکت دوں گا۔ ملـکمَیں وقتمیں بارشپر برساتا رہوں مبارکایسیگا۔
بارشیں ہوں گی 27 کہ ملـک کے باغوں اور کھیتوں میں زبردست فصلیں
پکیں گی۔ لوگ اپنے ملـک میں محفوظ ہوں گے۔ پھر جب مَیں اُن کے
جوئے کو توڑ کر اُنہیں اُن سے رِہائی دوں گا جنہوں نے اُنہیں غلام بنایا تھا
تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ 28 آئندہ نہ دیگر اقوام اُنہیں لُوٹیں
گی، نہ وہ درندوں خوراککی بنیں گے بلـکہ حفاظتوہ سے اپنے گھروں
میں بسیں گے۔ ڈرانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ میرے29 حکم پر زمین ایسی
فصلیں پیدا کرے گی جن کی شہرت دُور دُور تک پھیلے گی۔ آئندہ نہ وہ
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بھوکے مریں گے، نہ اُنہیں دیگر اقوام کی لعن طعن سننی پڑے گی۔ رب30
قادرِ مطلق خدا فرماتا ہے کہ اُس وقت وہ جان لیں گے کہ مَیں جو رب
اُن کا ہوںخدا اُن ساتھکے ہوں، کہ میریاسرائیلی قوم ہیں۔ رب31 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ تم میرا یوڑ، میریر چراگاہ یاںکی بکر بھیڑ ہو۔ میرےتم
لوگ، اور مَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

35
ادوم یگستان ر بنے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، سعیر کے پہاڑی علاقے
طرفکی رُخ کر کے اُس خلافکے نبوّت !کر اُسے3 رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا پہاڑیکےسعیراےکہہے تجھمَیںابعلاقے،
نپٹسے لوں مَیںگا۔ اپنا خلافتیرےہاتھ اُٹھا ویرانتجھےکر و سنسان کر
دوں گا۔ تیرےمَیں4 شہروں کو ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا، اور تُو سراسر اُجڑ
جائے تبگا۔ تُو جان لے گا کہ مَیں ربہی ہوں۔

5 تُو ہمیشہ اسرائیلیوں دشمنسختکا رہا ہے، جباور اُن آفتپر آئی اور
اُن کی پہنچیتکعروجسزا تو تُو بھی تلوار لے کر اُن ٹوٹپر پڑا۔ اِس6 لئے
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، مَیں تجھے قتل غارتو
کے حوالے کروں گا، اور قتل و غارت تیرا تعاقب کرتی رہے گی۔ چونکہ
تُو نے قتل و غارت کرنے سے نفرت نہ کی، اِس لئے قتل و غارت تیرے
پیچھے پڑی رہے گی۔ مَیں7 سعیر کے پہاڑی علاقے کو ویران و سنسان کر
وہاںکے تمامکے آنے والوںجانے کو پہاڑیتیرے8گا۔ڈالوںمٹا علاقے
مقتولوںمَیںکو بھرسے گا۔دوں تلوار کی میںزد آنے والے پڑےطرفہر
رہیں تیریگے۔ یوں، پہاڑ وادیوں اور تمام میںگھاٹیوں لاشیں نظر آئیں گی۔
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میرے9 حکم پر تُو تکابد ویران رہے گا، تیرےاور شہر غیرآباد رہیں گے۔
تب تُو جان لے گا کہ مَیں ربہی ہوں۔

10 تُو اسرائیل”بولا، اور یہوداہ قومیںدونوںکی میریسمیتعلاقوںاپنے
ہی !ہیں آؤ ہم اُن پر قبضہ “کریں۔ تجھے خیال تک نہیں آیا کہ رب وہاں
موجود ہے۔ 11 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی
قَسم، مَیں تجھ سے وہی سلوک کروں گا جو تُو نے اُن سے کیا جب تُو نے
اورغصے میںعالمکےحسد اُن پر نفرتپوریاپنی کا لیکنکیا۔اظہار اُن ہی
پر مَیں آپاپنے کو ظاہر کروں عدالتتیریمَیںجبگا کروں گا۔ اُس12
وقت تُو جان لے گا کہ مَیں، رب نے وہ تمام کفر سن لیا ہے جو تُو نے
اسرائیل کے پہاڑوں کے خلاف بکا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، یہ” اُجڑ گئے
ہیں، اب یہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں اور ہم اُنہیں کھا سکتے “ہیں۔
13 تُو شیخینے مار مار خلافمیرےکر کفر بکا لیکنہے، !خبردار مَیں
نے اِن تمام باتوں پر توجہ دی ہے۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے
خوشی منائی کہ پورا ملـک ویران و سنسان ہے، لیکن مَیں تجھے بھی اُتنا
ہی ویران کر دوں گا۔ 15 تُو خوشکتنا اسرائیلجبہوا کی موروثی زمین
اُجڑ تیرےمَیںاب!گئی ساتھ بھی ایسا ہی کروں اےگا۔ سعیر پہاڑیکے
علاقے، پورےتُو سمیتادوم ویران و سنسان ہو تبگا۔جائے وہ لیںجان
گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

36
اسرائیل اپنے وطن واپس آئے گا

آدماے1 زاد، اسرائیل پہاڑوںکے بارےکے میں نبوّت کر کے کہہ،
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اے’ اسرائیل کے پہاڑو، رب کا کلام !سنو رب2 قادرِ مطلق فرماتا
ہے دشمنکہ بغلیں بجا کر کہتا ہے کہ کیا اسرائیلخوب، کی قدیم بلندیاں
ہمارے قبضے میں آ گئی !ہیں 3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُنہوں نے تمہیں
اُجاڑ دیا، تمہیں تنگسےطرفچاروں کیا نتیجےہے۔ میں تم دیگر اقوام کے
میںقبضے آ لوگاورہوگئی تم پر لـگےبکنےکفر اسرائیلاےچنانچہ4ہیں۔
کے ربپہاڑو، قادرِ مطلق کا کلام !سنو

رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے پہاڑو اور یو، پہاڑ اے گھاٹیو اور
وادیو، اے کھنڈرات اور انسان سے خالی شہرو، تم گرد و نواح کی اقوام
کے لئے لُوٹ مار اور مذاق کا نشانہ بن گئے ہو۔

اِس5 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں غیرتبڑینے سے اِن باقی
اقوام کی سرزنش کی ہے، خاص کر ادوم کی۔ کیونکہ وہ میری قوم کا
نقصان دیکھ کر شادیانہ بجانے لـگیں اور اپنی حقارت کا اظہار کر کے
میرے ملـک پر قبضہ کیا تاکہ اُس کی چراگاہ کو لُوٹ لیں۔ اے6 پہاڑو
اور یو، اےپہاڑ گھاٹیو اور ربوادیو، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ دیگر
اقوام نے تیری اِتنی رُسوائی کی ہے اِس لئے مَیں اپنی غیرت اور اپنا غضب
اُن پر نازل کروں گا۔ مَیں7 رب قادرِ مطلق اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھاتا ہوں
کہ گرد و نواح کی اِن اقوام کی بھی رُسوائی کی جائے گی۔

لیکن8 اے اسرائیل کے پہاڑو، تم پر دوبارہ یالی ہر پھلے پھولے گی۔ تم
سرےنئے میریسے قوم اسرائیل کے لئے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد ہی
واپس آنے والی ہے۔ مَیں9 دوبارہ تمہاری طرف رجوع کروں گا، دوبارہ
تم پر مہربانی کروں گا۔ تب لوگ نئے سرے سے تم پر ہل چلا کر بیج بوئیں
گے۔
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10 مَیں تم پر کی آبادی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام اسرائیلی آ کر تمہاری

ڈھلانوں پر اپنے گھر بنا لیں تمہارےگے۔ شہر دوبارہ آباد جائیںہو اورگے،
کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بن جائیں گے۔ مَیں11 تم پر بسنے والے انسان و
حیوان کی تعداد بڑھا دوں گا، اور وہ بڑھ کر پھلیں پھولیں گے۔ مَیں ہونے
دوں گا کہ تمہارے علاقے میں ماضی کی طرح آبادی ہو گی، پہلے کی
نسبت مَیں تم پر کہیں یادہ ز مہربانی کروں تبگا۔ تم جان لو گے مَیںکہ ربہی ہوں۔

مَیں12 اپنی قوم اسرائیل کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا، اور وہ دوبارہ
تمہاری ڈھلانوں پر متے گھو پھریں گے۔ وہ تم پر قبضہ کریں گے، اور تم اُن
کی موروثی زمین ہو گے۔ آئندہ کبھی تم اُنہیں اُن کی اولاد سے محروم نہیں
کرو گے۔ رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے بارےتمہارےلوگبےشککہ
میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں ہڑپکو کر کے اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے
محروم کر دیتے ہو۔ لیکن14 آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ آدمیوں کو
ہڑپ کرو گے، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کرو گے۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ مَیں15 خود ہونے دوں گا کہ آئندہ تمہیں دیگر
اقوام نہیںطعنلعنکی آئندہگی۔پڑےسننی تمہیں اُن نہیںبرداشتمذاقکا
پڑےکرنا گا، کیونکہ ایسا کبھی ہو گا نہیں کہ تم اپنی قوم کے لئے ٹھوکر کا
باعث ہو۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

الله اپنی قوم کو نیا دل اور نیا روح بخشے گا
رب16 مجھ سے ہم کلام ہوا، 17 اے” آدم زاد، جب اسرائیلی اپنے

ملـک میں آباد تھے ملـکتو اُن کے چال چلن اور حرکتوں ناپاکسے ہوا۔
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وہ بُرےاپنے رویے میریباعثکے نظر ماہواریمیں میں عورتمبتلا کی
ناپاکطرح تھے۔ 18 اُن لوگہاتھوںکے قتل ہوئے، اُن کی بُت پرستی سے
ناپاکملـک ہو گیا۔

جواب میں مَیں نے اُن پر اپنا غضب نازل کیا۔ مَیں19 نے اُنہیں مختلف
اقوام و ممالـک میں منتشر کر کے اُن کے چال چلن اور غلط کاموں کی
مناسب سزا دی۔ لیکن20 جہاں بھی وہ پہنچے وہاں اُن ہی سببکے سے
مُقّدسمیرے نام کی ہوئی۔بےحرمتی بھیسےجنکیونکہ اُن ملاقاتکی
ہوئی اُنہوں نے کہا، گو’ یہ رب کی قوم ہیں توبھی اِنہیں اُس کے ملـک
کو چھوڑنا ‘!پڑا یہ21 دیکھ کر قومجسکہ میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں
اُنہوں نے میرے مُقّدس نام کی بےحرمتی کی مَیں اپنے نام کی فکر کرنے
لگا۔ اِس22 لئے اسرائیلی قوم کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیںکچھجو کرنے والا ہوں وہ تیریمَیں
خاطر نہیں کروں گا بلـکہ اپنے مُقّدس نام کی خاطر۔ کیونکہ تم نے دیگر
اقوام میں منتشر ہو کر اُس کی بےحرمتی کی ہے۔ مَیں23 ظاہر کروں گا
کہ میرا عظیم نام مُقّدسکتنا ہے۔ تم نے دیگر اقوام درمیانکے رہ کر اُس
کی بےحرمتی کی لیکنہے، مَیں اُن کی موجودگی میں تمہاری مدد کر کے
مُقّدساپنا کردار اُن پر ظاہر کروں تبگا۔ وہ جان لیں گی مَیںکہ ربہی
ہوں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

مَیں24 تمہیں دیگر اقوام ممالـکو نکالسے دوں گا اور تمہیں جمع کر کے
تمہارے اپنے ملـک میں واپس لاؤں گا۔ مَیں25 تم پر صاف پانی چھڑکوں
گا تو صافپاکتم ہو جاؤ گے۔ ہاں، مَیں تمہیں تمام ناپاکیوں اور بُتوں سے
صافپاک کر دوں گا۔
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26 تب مَیں تمہیں نیا دل بخش کر تم میں نئی روح ڈال دوں گا۔ مَیں

تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں گوشت پوست کا نرم دل عطا کروں گا۔
27 کیونکہ مَیں اپنا ہی روح تم میں ڈال کر تمہیں اِس قابل بنا دوں گا کہ
تم میری ہدایات کی پیروی اور میرے احکام پر دھیان سے عمل کر سکو۔
تب28 تم دوبارہ ملـکاُس سکونتمیں کرو گے مَیںجو باپتمہارےنے
دادا کو دیا تھا۔ تم میری قوم ہو گے، اور مَیں تمہارا خدا ہوں گا۔ مَیں29
خود تمہیں تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا۔ آئندہ مَیں تمہارے ملـک
میں کال پڑنے نہیں دوں گا بلـکہ اناج کو اُگنے اور ھنے بڑ کا حکم دوں گا۔
باغوںمَیں30 اور پیداوارکیکھیتوں بڑھا دوں گا تاکہ آئندہ میںملـکتمہیں
کال پڑنے باعثکے دیگر قوموں کے طعنے سننے نہ پڑیں۔ تمہاریتب31 بُری
راہیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور تم اپنے گناہوں اور بُت پرستی
باعثکے آپاپنے گھنسے کھاؤ گے۔ لیکن32 یاد رہے کہ مَیں سبیہ
تمہاریکچھ خاطر نہیں کر ربرہا۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیلی
قوم، شرم !کرو اپنے چال چلن پر شرم سار !ہو

رب33 مطلققادرِ فرماتا تمہارےتمہیںمَیںدنجسکہہے گناہوںتمام
کروںصافپاکسے مَیںدناُسگا تمہیں تمہارےدوبارہ میںشہروں آباد
کروں کھنڈراتتبگا۔ پر نئے گھر بنیں گے۔ 34 گو ملـکوقتاِس میں
سے گزرنے والے ہر مسافر کو اُس کی تباہ حالتشدہ نظر آتی لیکنہے،
وقتاُس ایسا نہیں ہو گا بلـکہ زمین کی باڑیکھیتی کی گی۔جائے لوگ35
یہ دیکھ کہیںکر گے، ویرانکچھسبپہلے” و سنسان تھا، ملـکابلیکن
باِغ عدن بن گیا !ہے پہلے اُس کے شہر زمین بوس تھے اور اُن کی جگہ ملبے
کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ ابلیکن اُن کی سرےنئے سے قلعہ بندی ہو گئی
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ہے لوگاور اُن میں آباد “ہیں۔ 36 پھر ارد گرد کی قومیںجتنی بچ ہوںگئی
گی وہ جان لیں گی کہ مَیں، رب نے نئے سرے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے
پہلےجو ڈھا دیا گیا تھا، مَیں ویراننے زمین میں پودےدوبارہ لگائے ہیں۔
یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔

37 قادرِ مطلق فرماتا ایککہہے بار پھر مَیں اسرائیلی قوم التجائیںکی سن
باشندوںکر کی تعداد یوڑ ر طرحکی بڑھا دوں گا۔ ماضیطرحجس38 میں
عید دنکے یروشلم میں قربانیطرفہر یاںکی بکر بھیڑ نظر آتی طرحاُسیتھیں
ملـک کے شہروں میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم نظر آئیں گے۔ تب وہ جان لیں
گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

37
ہڈیوں سے بھری وادی کی یا رو

ایک1 ربدن کا ہاتھ مجھ پر آ ربٹھہرا۔ مجھےنے اپنے روح سے باہر
لے جا ایککر وادیکھلی بیچکے میں کھڑا کیا۔ وادی ہڈیوں بھریسے
تھی۔ 2 اُس نے مجھے اُن میں سے گزرنے دیا تو مَیں نے دیکھا کہ وادی
کی زمین پر بےشمار ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ ہڈیاں سراسر سوکھی تھیں۔ہوئی

رب3 نے مجھ سے پوچھا، اے” آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو
مَیں“ہیں؟سکتی رباے”دیا،جوابنے قادرِ مطلق، تُو ہی “ہے۔جانتا

تب4 اُس نے فرمایا، نبوّت” کر کے ہڈیوں کو بتا، اے’ سوکھی ہوئی
ہڈیو، رب کا کلام !سنو رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تم میں دم
ڈالوں گا تو تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ مَیں6 تم پر نسیں گوشتاور چڑھا کر
کچھسب ِجلد ڈھانپسے دوں گا۔ مَیں تم میں دم ڈال دوں گا، اور تم زندہ
ہو جاؤ تبگی۔ تم جان لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی
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مَیں7 نے ایسا ہی کیا۔ اور جوں ہی مَیں نبوّت کرنے لگا تو شور مچ گیا۔

ہڈیاں کھڑکھڑاتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ جُڑ گئیں، اور ہوتے
ہوتے پورے ڈھانچے بن گئے۔ میرے8 دیکھتے دیکھتے نسیں اور گوشت
ڈھانچوں چڑھپر گیا ِجلدکچھسباور سے جسموںتکابلیکنگیا۔ڈھانپا
میں دم نہیں تھا۔

آدماے”فرمایا،نےربپھر9 زاد، نبوّت کر مخاطبسےدمکے ہو اے’جا، دم، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چاروں طرف سے آ کر مقتولوں پر
پھونک مار تاکہ دوبارہ زندہ ہو “۔‘جائیں

مَیں10 نے ایسا ہی کیا تو مقتولوں میں دم آ گیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے
پاؤں کھڑےپر ہو نہایتایکگئے۔ بڑی فوج وجود میں آ گئی !تھی

تب11 رب نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ ہڈیاں اسرائیلی قوم کے تمام
افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری’ ہڈیاں سوکھ گئی ہماریہیں، اُمید جاتی
رہی ہمہے۔ ختم ہی ہو گئے ‘!ہیں 12 چنانچہ نبوّت کر اُنہیںکے بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میری قوم، مَیں تمہاری قبروں کو
دوںکھول گا اور تمہیں اُن میں نکالسے اسرائیلملـِککر واپسمیں لاؤں
گا۔ میریاے13 تمہاریمَیںجبقوم، قبروں دوںکھولکو گا اور تمہیں
اُن میں سے نکال لاؤں گا تب تم جان لو گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ مَیں14
اپنا روح تم میں ڈال دوں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر مَیں تمہیں تمہارے
اپنے ملـک میں بسا دوں گا۔ تب تم جان لو گے کہ یہ میرا، رب کا فرمان
ہے اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

یہوداہ اور اسرائیل متحد ہو جائیں گے
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رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”16 آدم زاد، لـکڑی کا ٹکڑا لے کر

اُس پر لـکھ دے، جنوبی’ قبیلہ یہوداہ اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس ساتھکے
متحد ‘ہیں۔ لـکڑیپھر ایککا اَور ٹکڑا لے اُسکر پر لـکھ دے، شمالی’ قبیلہ
یوسف یعنی افرائیم اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس ساتھکے متحد ‘ہیں۔ اب17
لـکڑی کے دوسرےایکٹکڑےدونوں کے ساتھ یوں دےجوڑ تیرےکہ
ہاتھ ایکمیں ہو جائیں۔

پوچھیںسےتجھوطنہمتیرے18 گے، اِسہمیںآپکیا’ نہیںمطلبکا
بتائیں ‘گے؟ اُنہیںتب19 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے یوسفمَیںکہ یعنی
لـکڑی کے مالـک افرائیم اور اُس کے ساتھ متحد اسرائیلی قبیلوں کو لے کر
یہوداہ لـکڑیکی کے ساتھ جوڑ دوں میرےگا۔ ہاتھ میں لـکڑیوہ ایککا
ہی ٹکڑا بن جائیں ‘گے۔

20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی لـکڑیمیں کے ٹکڑےمذکورہ ہاتھ میں
تھامے رکھ 21 اور ساتھ ساتھ اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں
اسرائیلیوں کو اُن قوموں میں سے نکال لاؤں گا جہاں وہ جا بسے ہیں۔ مَیں
اُنہیں جمع کر کے اُن کے اپنے ملـک میں واپس لاؤں گا۔ وہیں22 اسرائیل
کے پہاڑوں پر مَیں اُنہیں متحد کر کے ایک ہی قوم بنا دوں گا۔ اُن پر ایک
ہی بادشاہ حکومت کرے گا۔ آئندہ وہ نہ کبھی دو قوموں میں تقسیم ہو
جائیں گے، نہ دو سلطنتوں میں۔ 23 آئندہ وہ آپاپنے کو نہ اپنے بُتوں یا باقی
مکروہ چیزوں سے ناپاک یں کر گے، نہ اُن گناہوں سے جو اب تک کرتے
آئے ہیں۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں نکالسے کر چھڑاؤں گا میںجن اُنہوں
گناہنے کیا یوںگا۔کروںصافپاکاُنہیںمَیںہے۔ میریوہ ہوںقوم گے
اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ 24 میرا خادم داؤد اُن کا بادشاہ ہو گا، اُن کا
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ایک ہی بانگلہ ہو تبگا۔ ہدایاتمیریوہ مطابقکے زندگی گزاریں گے
اور دھیان میرےسے احکام پر عمل کریں گے۔

مَیںملـکجو25 یعقوبخادماپنےنے کو دیا تھا تمہارےمیںجساور
باپ دادا ہتے ر تھے اُس میں اسرائیلی دوبارہ بسیں گے۔ ہاں، وہ اور اُن کی
اولاد ہمیشہ تک اُس میں آباد رہیں گے، اور میرا خادم داؤد ابد تک اُن
پر حکومت کرے گا۔ تب26 مَیں اُن کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں
گا، ایک ایسا عہد جو ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ مَیں اُنہیں قائم کر کے اُن
کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا، اور میرا مقدِس تکابد اُن کے درمیان رہے گا۔
27 سکونتمیریوہ گاہ کے سائے میں بسیں مَیںگے۔ اُن کا ہوںخدا گا،
اور وہ میری قوم ہوں گے۔ جب28 میرا مقدِس تکابد اُن کے درمیان ہو
گا تو دیگر اقوام جان لیں گی کہ مَیں ہی رب ہوں، کہ اسرائیل کو مُقّدس
کرنے والا مَیں ہی “۔‘ہوں

38
اسرائیل کا دشمن جوج

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، ملـِک ماجوج کے
حکمران جوج کی طرف رُخ کر جو مسک اور بل تُو کا اعلٰی رئیس ہے۔
اُس خلافکے نبوّت کر کے 3 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے مسک اور بل تُو کے اعلٰی رئیس
جوج، اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔ 4 مَیں تیرے منہ کو پھیر دوں گا،
تیرے منہ میں کانٹے ڈال کر تجھے پوری فوج سمیت نکال دوں گا۔ شاندار
وردیوں سے تیرےآراستہ تمام گھڑسوار اور فوجی اپنے سمیتگھوڑوں نکل
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آئیں گے، گو تیری بڑی فوج کے مرد چھوٹی اور بڑی ڈھالیں اُٹھائے پھریں
گے، اور ہر ایک تلوار سے لیس ہو گا۔ 5 فارس، ایتھوپیا اور لبیا کے مرد
بھی فوج میں شامل ہوں گے۔ ہر ایک بڑی ڈھال اور خود سے مسلح ہو
گا۔ 6 جُمر اور شمال کے دُوردراز بیتعلاقے ُتجرمہ کے تمام دستے بھی ساتھ
ہوں تیرےقومیںسیبہتوقتاُسغرضگے۔ ساتھ نکلیں گی۔ چنانچہ7
مستعد ہو !جا جتنے تیرےلشکر ارد گرد جمع ہو ہیںگئے اُن ملساتھکے کر
یاںخوب تیار !کر اُن کے لئے پہرا داری کر۔

8 متعدد دنوں کے بعد تجھے ملـِک اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے بُلایا
جائے گا جنگابھیجسے سے چھٹکارا ملا ہو گا جساور جلاوطنکے
دیگر بہت سی قوموں میں سے واپس آ گئے ہوں گے۔ گو اسرائیل کا پہاڑی
علاقہ بڑی دیر سے برباد ہوا ہو گا، لیکن اُس وقت اُس کے باشندے
جلاوطنی واپسسے آ کر امن و امان سے اُس میں بسیں گے۔

تب9 تُو طرحکیطوفان آگے بڑھے تیرےگا، بادلدستے پورےطرحکی
ملـک پر جائیںچھا تیرےگے۔ سیبہتساتھ قومیں ہوں گی۔ رب10 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت تیرے ذہن میں بُرے خیالات اُبھر آئیں گے
اور تُو شریر منصوبے باندھے گا۔ 11 تُو کہے گا، ملـکیہ” کھلا ہے، اور
اُس باشندےکے آرام اور سکون ساتھکے رہ ہیں۔رہے آؤ، مَیں اُن پر حملہ
کروں، کیونکہ وہ نہیںحفاظتاپنی نہسکتے۔کر اُن چاردیواریکی نہہے،
دروازہ یا کنڈا۔ مَیں12 اسرائیلیوں لُوٹکو لوں گا۔ جو کھنڈراتپہلےشہر
تھے لیکن اب نئے سرے سے آباد ہوئے ہیں اُن پر مَیں ٹوٹ پڑوں گا۔ جو
جلاوطن دیگر اقوام سے واپس آ گئے ہیں اُن کی دولت مَیں چھین لوں گا۔
کیونکہ اُنہیں کافی مال مویشی حاصل ہوئے ہیں، اور اب وہ دنیا کے مرکز
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میں آ بسے “ہیں۔ ددانسبا،13 ترسیساور کے تاجر بزرگاور پوچھیں گے
کہ کیا تُو واقعینے فوجیوںاپنے لُوٹکو مار لئےکے اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا تُو
واقعی سونا چاندی، مویشیمال اور بہتباقی دولتسی چھیننا چاہتا ‘ہے؟

اے14 آدم زاد، نبوّت کر جوجکے کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
وقتاُسکہ تجھے پتا چلے گا میریکہ قوم اسرائیل سکون زندگیسے گزار
رہی ہے، اور15 تُو دُوردراز شمال کے ملـکاپنے نکلےسے تیریگا۔ وسیع
اور طاقت ور فوج میں متعدد قومیں شامل ہوں گی، اور سب گھوڑوں پر
سوار میری16 قوم اسرائیل پر دھاوا بول دیں گے۔ وہ اُس پر بادل کی طرح
چھا جائیں اےگے۔ جوج، اُن آخری دنوں میں مَیں خود تجھے ملـکاپنے
پر حملہ کرنے دوں گا تاکہ دیگر اقوام مجھے جان لیں۔ کیونکہ جو کچھ مَیں
اُن کے دیکھتے تیرےدیکھتے ساتھ کروں گا اُس سے مُقّدسمیرا کردار اُن پر
ظاہر ہو جائے گا۔ رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو وہی ہے جس کا
مَیںذکر ماضینے میں کیا تھا۔ ماضیکیونکہ میرےمیں خادم یعنی اسرائیل
کے نبی کافی سالوں پیشسے گوئی کرتے رہے کہ مَیں تجھے اسرائیل کے
خلاف بھیجوں گا۔

الله خود جوج کو تباہ کرے گا
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس دن جوج ملـِک اسرائیل پر حملہ

کرے گا اُس دن مَیں آگ بگولا ہو جاؤں گا۔ مَیں19 فرماتا ہوں کہ اُس
دن میری غیرت اور شدید قہر یوں بھڑک اُٹھے گا ًکہ یقینا ملـِک اسرائیل
زبردستمیں زلزلہ آئے گا۔ میرےسب20 منے سا تھرتھرا اُٹھیں گے، خواہ
مچھلیاں ہوں یا پرندے، خواہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جانور ہوں یا
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انسان۔ پہاڑ اُن کی گزرگاہوں سمیت خاک میں ملائے جائیں گے، اور ہر
دیوار گر جائے گی۔

رب21 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اپنے تمام پہاڑی علاقے میں جوج
کے خلاف تلوار بھیجوں گا۔ تب سب آپس میں لڑنے لـگیں گے۔ مَیں22
اُن میں مہلـک یاں بیمار اور قتل و غارت پھیلا کر اُن کی عدالت کروں گا۔
ساتھ ساتھ مَیں موسلادھار بارش، آگاولے، جوجگندھکاور اور اُس
کی بین الاقوامی فوج پر برسا دوں گا۔ یوں23 مَیں اپنا عظیم مُقّدساور کردار
متعدد قوموں پر ظاہر کروں گا، اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کا اظہار
کروں تبگا۔ وہ جان لیں گی کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

39
آدماے1 زاد، جوج خلافکے نبوّت کر کے کہہ،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے مسک اور بل تُو کے اعلٰی رئیس

جوج، اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔ 2 مَیں تیرا منہ پھیر دوں گا اور تجھے
شمال دُوردرازکے علاقے گھسیٹسے اسرائیلکر پہاڑوںکے پر لاؤں گا۔
وہاں3 تیرےمَیں بائیں ہاتھ کمانسے ہٹاؤں گا تیرےاور دائیں ہاتھ سے تیر
گرا دوں گا۔ اسرائیل4 کے پہاڑوں پر ہی تُو اپنے تمام بین الاقوامی فوجیوں
کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ مَیں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور
درندوں کو کھلا دوں گا۔ 5 کیونکہ تیری لاش کھلے میدان میں گر کر
پڑی رہے گی۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

6 مَیں ماجوج پر اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے ساحلی علاقوں
پر آگ بھیجوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ 7 اپنی قوم
اسرائیل کے درمیان ہی مَیں اپنا مُقّدس نام ظاہر کروں گا۔ آئندہ مَیں اپنے
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مُقّدس نام کی برداشتبےحرمتی نہیں کروں تبگا۔ اقوام جان لیں گی کہ
مَیں رب اور اسرائیل کا قدوس ہوں۔ رب8 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہ
سب کچھ ہونے والا ہے، یہ ضرور پیش آئے !گا وہی دن ہے جس کا
ذکر مَیں کر چکا ہوں۔

جوج اور اُس کی فوج کی تدفین
9 پھر اسرائیلی شہروں کے باشندے میداِن جنگ میں جا کر دشمن کے

اسلحہ ایندھنکو لئےکے اِتنیگے۔کریںجمع بڑیاورچھوٹی کمان،ڈھالیں،
تیر، لاٹھیاں اور نیزے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سات سال تک کسی اَور
ایندھن ضرورتکی نہیں ہو گی۔ اسرائیلیوں10 کو کھلے میدان میں لـکڑی
چننے یا جنگل میں درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ وہ یہ
ہتھیار ایندھن کے طور پر استعمال کریں ابگے۔ وہ اُنہیں لُوٹیں جنہوںگے
لُوٹاُنہیںنے لیا تھا، وہ اُن مویشیمالسے لیںچھین جنہوںگے نے اُن سے
کچھسب چھین لیا تھا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

11 اُس دن مَیں اسرائیل میں جوج کے لئے قبرستان مقرر کروں گا۔ یہ
قبرستان وادٔی میں*عباریم ہو گا بحـیرۂجو مُردار جوجہے۔میںمشرقکے
کے ساتھ اُس کی تمام فوج بھی دفن ہو گی، اِس لئے مسافر آئندہ اُس میں
نہیںسے تبگے۔سکیںگزر وہ بھی†جوجہمونوادٔیجگہ گی۔کہلائے
اسرائیلیجب12 تمام لاشیں دفنا ملـککر کریںصافپاککو ساتتوگے
مہینے لـگیں گے۔ 13 تمام اُمّت اِس کام میں مصروف رہے گی۔ رب قادرِ
* 39:11 وادٔی :عباریم یا گزرنے والوں کی وادی۔ † 39:11 وادٔی ہمون :جوج جوج
کے فوجی ہجوم کی وادی۔
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مطلق فرماتا ہے کہ جس دن مَیں دنیا پر اپنا جلال ظاہر کروں گا اُس دن
یہ اُن کے لئے شہرت باعثکا ہو گا۔

سات14 مہینوں کے بعد کچھ آدمیوں کو الـگ کر کے کہا جائے گا
کہ پورے ملـک میں سے گزر کر معلوم کریں کہ ابھی کہاں کہاں لاشیں
پڑی ہیں۔ کیونکہ لازم ہے دفنسبکہ ہو جائیں ملـکتاکہ پاکدوبارہ
جائے۔ہوصاف لاشکوئیکہیںجہاں15 نظر اُسآئے نشانوہکیجگہ
تاکہگےکریںدہی دفنانے اُسےوالے میںجوجہمونوادٔی دفنکرجالے
کریں۔ ملـکیوں16 صافپاککو کیا جائے گا۔ وقتاُس اسرائیلسے
ایککے شہر کا نام ‡ہمونہ کہلائے ‘گا۔

اے17 آدم زاد، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ہر قسم کے پرندے اور
درندے بُلا کر کہہ، آؤ،’ اِدھر جمع ہو !جاؤ سےطرفچاروں آ اسرائیلکر
پہاڑیکے میںعلاقے جمع ہو !جاؤ تمہارےمَیںیہاںکیونکہ لئے قربانی کی
تیارضیافتزبردست کر یہاںہوں۔رہا خوناورکھانےگوشتتمہیں پینے
کا سنہرا موقع ملے گا۔ 18 تم سورماؤں کا گوشت کھاؤ گے اور دنیا کے
حکمرانوں کا خون پیو گے۔ سب بسن کے موٹے تازے مینڈھوں، بھیڑ کے
بکروںبچوں، اور بَیلوں مزےجیسے گے۔ہوںدار 19 کیونکہ قربانیجو مَیں
تمہارے لئے تیار کر رہا ہوں اُس کی چربی تم جی بھر کر کھاؤ اُسگے، کا
خون پی پی مستکر ہو جاؤ گے۔ رب20 فرماتا ہے کہ میریتم میز پر بیٹھ
گھوڑوںکر اور سورماؤںگھڑسواروں، اور قسمہر فوجیوںکے سے سیر ہو
جاؤ ‘گے۔

رب اپنی قوم واپس لائے گا
‡ 39:16 :ہمونہ ہجوم یعنی جوج کے۔
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مَیںیوں21 دیگر اقوام پر اپنا جلال گا۔کروںظاہر جوجمَیںجبکیونکہ

اور اُس کی فوج کی عدالت کر کے اُن سے نپٹ لوں گا تو تمام اقوام اِس کی
ہوںگواہ گی۔ اسرائیلیتب22 قوم ہمیشہ کے لئے جان گیلے ربمَیںکہ
اُس کا خدا ہوں۔ 23 اور دیگر اقوام جان لیں گی کہ اسرائیلی اپنے گناہوں
سببکے جلاوطنسے ہوئے۔ وہ جان لیں گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے
اِسیہوئے،بےوفا لئے مَیں نے اپنا منہ اُن سے چھپا اُنہیںکر اُن دشمنوںکے
کے حوالے کر دیا، اِسی لئے وہ سب تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔
24 کیونکہ مَیں اُنہیںنے اُن کی ناپاکی اور جرائم مناسبکا دےبدلہ کر اپنا
چہرہ اُن سے چھپا لیا تھا۔

25 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب مَیں یعقوب کی اولاد کو
بحال کر کے تمام اسرائیلی قوم پر ترس کھاؤں گا۔ اب مَیں بڑی غیرت سے
مُقّدساپنے نام کا دفاع کروں گا۔ اسرائیلیجب26 سکون سے خوفاور
کھائے بغیر اپنے ملـک میں رہیں گے تو وہ اپنی رُسوائی اور میرے ساتھ
بےوفائی کا اعتراف کریں گے۔ مَیں27 اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں
ممالـککے میں سے جمع کر واپساُنہیںکے لاؤں گا اور یوں اُن یعےکے ذر
مُقّدساپنا کردار متعدد اقوام پر ظاہر کروں گا۔ تب28 وہ جان لیں گے کہ
مَیں ہوں۔ربہی اُنہیںکیونکہ اقوام جلاوطنمیں کرنے بعدکے مَیں اُنہیں
اُن اپنےکے میںملـکہی پیچھےبھیایکگا۔کروںجمعدوبارہ نہیں چھوڑا
گا۔جائے رب29 قادرِ مطلق فرماتا کہہے آئندہ مَیں اپنا چہرہ اُن نہیںسے
چھپاؤں گا۔ کیونکہ مَیں اپنا روح اسرائیلی قوم پر ُنڈیل ا دوں “گا۔

40



حزقی ایل 40:1 cxviii حزقی ایل 40:7

رب کے نئے گھر کی یا رو
ہماری1 جلاوطنی ویں25کے ربمیںسال ہاتھکا مجھ پر آ ٹھہرا اور

وہ مجھے یروشلم گیا۔لے مہینے تھا۔*دندسواںکا وقتاُس یروشلم دشمنکو
کے قبضے میں آئے سال14 ہو گئے تھے۔ الٰہی2 یاؤں رو میں الله نے مجھے
ملـِک اسرائیل نہایتایککے بلند پہاڑ پر پہنچایا۔ پہاڑ میںجنوبکے مجھے
ایک شہر سا نظر آیا۔ 3 الله مجھے شہر کے قریب لے گیا تو مَیں نے شہر کے
ایککھڑےمیںدروازے آدمی کو دیکھا پیتلجو کا بنا لـگہوا رہا تھا۔
اُس ہاتھکے میں کتان کی رسّی اور فیتہ تھا۔ اُس4 مجھنے سے کہا، اے”
آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے !سن جو کچھ بھی مَیں تجھے دکھاؤں
گا، اُس پر توجہ دے۔ کیونکہ اِسیتجھے لئے یہاں لایا گیا ہے مَیںکہ تجھے
یہ دکھاؤں۔ جو کچھ بھی تُو دیکھے اُسے اسرائیلی قوم کو “!دےسنا

رب کے گھر کے بیرونی صحن کا مشرقی دروازہ
5 مَیں نے دیکھا کہ رب کے گھر کا صحن چاردیواری سے گھرا ہوا

ہے۔ جو میرےفیتہ راہنما کے ہاتھ میں تھا اُس کی لمبائی ساڑھے فٹ10
تھی۔ اِس یعےکے ذر اُس چاردیوارینے ناپکو لیا۔ دیوار کی موٹائی اور
اونچائی دونوں فٹدسدسساڑھے تھی۔

6 پھر میرا راہنما دروازےمشرقی پاسکے پہنچانے والی سیڑھی پر چڑھ
کر دروازے کی دہلیز پر رُک گیا۔ جب اُس نے اُس کی پیمائش کی تو اُس
کی گہرائی ساڑھے فٹ10 نکلی۔

جب7 دروازےوہ میں کھڑا ہوا تو دائیں اور پہرےطرفبائیں داروں
کے تین کمرےتین نظر آئے۔ کمرےہر کی لمبائی اور چوڑائی دسساڑھے
دس فٹ تھی۔ کمروں کے درمیان کی دیوار پونے نو فٹ موٹی تھی۔ اِن
* 40:1 مہینے کا دسواں :دن 28 یل۔ اپر
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کمروں کے بعد ایک اَور دہلیز تھی جو ساڑھے فٹ10 گہری تھی۔ اُس
پر سے گزر کر ہم دروازے سے ملحق ایک برآمدے میں آئے جس کا
رُخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ میرے8 راہنما نے برآمدے کی پیمائش
کی 9 تو پتا چلا کہ اُس کی لمبائی فٹ14 دروازےہے۔ کے ستون نما بازو
ساڑھے تین تین فٹ موٹے تھے۔ برآمدے کا رُخ رب کے گھر کی طرف
تھا۔ پہرے10 داروں کے ایکسبکمرےمذکورہ بڑےجیسے تھے، اور
اُن درمیانکے والی ایکسبدیواریں جیسی موٹی تھیں۔

11 اِس کے بعد اُس نے دروازے کی گزرگاہ کی چوڑائی ناپی۔ یہ مل
ملا کر پونے فٹ23 تھی، البتہ جب کواڑ کھلے تھے تو اُن کے درمیان کا
فاصلہ تھا۔فٹ17ساڑھے داروںپہرے12 کمرےہرکے منےکے ایکسا
سیچھوٹی 21اونچائیکیجستھیدیوار انچ تھی جبکہ لمبائیکیکمرےہر
اور اونچائی فٹدسدسساڑھے تھی۔ 13 میرےپھر راہنما نے وہ فاصلہ
ناپا جو اِن کمروں میں سے ایک کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل
کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا۔ معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔

دروازےمیںصحن14 ملحقسے وہ برآمدہ جستھا کا گھرکےربرُخ
تھا۔طرفکی اُس †تھی۔فٹ33چوڑائیکی جو15 باہر میںدروازےسے
داخل ہوتا تھا وہ ساڑھے فٹ87 کے بعد ہی صحن میں پہنچتا تھا۔

پہرے16 داروں کے تمام کمروں میں چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ کچھ بیرونی
دیوار میں تھیں، کچھ کمروں کے درمیان کی دیواروں میں۔ دروازے کے
ستون نما بازوؤں میں کھجور منّقشدرختکے تھے۔

رب کے گھر کا بیرونی صحن
† 40:14 صحن میں … :تھیفٹ33 عبرانی متن میں اِس آیت مطلبکا غیرواضح ہے۔
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17 پھر میرا راہنما دروازے میں سے گزر کر مجھے رب کے گھر کے

بیرونی میںصحن چاردیواریلایا۔ ساتھکے کمرے30ساتھ بنائے گئے تھے
منےکےجن سا پتھر تھا۔فرشکا چاردیواریفرشیہ18 تھا۔ساتھساتھکے
جہاں دروازوں کی گزرگاہیں تھیں فرشوہاں اُن کی دیواروں سے لگتا تھا۔
جتنا لمبا اِن گزرگاہوں کا وہ حصہ تھا جو صحن میں تھا اُتنا ہی چوڑا فرش
بھی تھا۔ فرشیہ اندرونی صحن نسبتکی نیچا تھا۔

19 بیرونی اور اندرونی صحنوں کے درمیان بھی دروازہ تھا۔ یہ بیرونی
دروازے کے مقابل تھا۔ جب میرے راہنما نے دونوں دروازوں کا
درمیانی فاصلہ ناپا تو معلوم ہوا کہ فٹ175 ہے۔

بیرونی صحن کا شمالی دروازہ
اِس20 بعدکے اُس چاردیوارینے دروازےشمالیکے پیمائشکی کی۔
21 اِس دروازے میں بھی دائیں اور بائیں طرف تین تین کمرے تھے جو

دروازےمشرقی کمروںکے بڑےجتنے تھے۔ اُس میں سے گزر کر وہاںہم
بھی دروازے سے ملحق برآمدے میں آئے جس کا رُخ رب کے گھر کی
طرف تھا۔ اُس کی اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی لمبائی اور چوڑائی اُتنی
ہی تھی جتنی مشرقی دروازے کے برآمدے اور اُس کے ستون نما بازوؤں
کی تھی۔ گزرگاہ پوریکی لمبائی ساڑھے فٹ87 میرےجبتھی۔ راہنما
نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کمروںکے میں ایکسے کی پچھلی دیوار
سے لے کر اُس مقابلکے کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا تو معلوم ہوا
کہ پونے فٹ44 ہے۔ دروازے22 سے ملحق برآمدہ، کھڑکیاں اور کندہ
کئے گئے کھجور کے درخت اُسی طرح بنائے گئے تھے جس طرح مشرقی
میں۔دروازے ساتکےجستھیپہنچاتیتکدروازےسیڑھیایکباہر
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قدمچے تھے۔ دروازےمشرقی کی طرح دروازےشمالی کے سرےاندرونی
ایکساتھکے برآمدہ ملحق جستھا سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا تھا۔

دروازےمشرقی23 دروازےاِسطرحکی بھیمقابلکے اندرونی صحن
میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ فٹ175
تھا۔

بیرونی صحن کا جنوبی دروازہ
24 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے ہم جنوبی

چاردیواری کے پاس پہنچے۔ وہاں بھی دروازہ نظر آیا۔ اُس میں سے گزر
کر ہم وہاں بھی دروازے سے ملحق برآمدے میں آئے جس کا رُخ رب
کے گھر طرفکی تھا۔ یہ دروازےبرآمدہ ستونکے نما سمیتبازوؤں دیگر
دروازوں کے برآمدے جتنا بڑا تھا۔ دروازے25 اور برآمدے کی کھڑکیاں
بھی دیگر کھڑکیوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے فٹ87
اُسجبتھی۔ نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کمروںکے میں ایکسے
کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کے کمرے کی پچھلی دیوار تک
تھا تو معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔ 26 ایکباہر تکدروازےسیڑھی
پہنچاتی تھی جس کے سات قدمچے تھے۔ دیگر دروازوں کی طرح جنوبی
دروازے کے اندرونی سرے کے ساتھ برآمدہ ملحق تھا جس سے ہو کر
انسان صحن میں پہنچتا تھا۔ برآمدے کے دونوں ستون نما بازوؤں پر کھجور
درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

دروازےاِس27 مقابلکے بھی اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ
تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ فٹ175 تھا۔

اندرونی صحن کا جنوبی دروازہ
28 پھر میرا راہنما جنوبی دروازے میں سے گزر کر مجھے اندرونی صحن

میں لایا۔ جب اُس نے وہاں کا دروازہ ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ بیرونی
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دروازوں کی مانند ہے۔ پہرے29-30 داروں کے کمرے، برآمدہ اور اُس
ستونکے نما پیمائشسببازو حسابکے سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔
اِس دروازے اور اِس کے ساتھ ملحق برآمدے میں بھی کھڑکیاں تھیں۔
گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی۔ جب میرے راہنما نے وہ
فاصلہ ناپا جو پہرے داروں کے کمرے میں سے ایک کی پچھلی دیوار سے
لے کر اُس کے مقابل کے کمرے کی پچھلی دیوار تک تھا تو معلوم ہوا کہ
ہے۔فٹ44پونے لیکن31 اُس برآمدےکے کا رُخ بیرونی طرفکیصحن
تھا۔ اُس میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی آٹھکےجستھیگئی قدمچے
تھے۔ دروازے کے ستون نما بازوؤں پر کھجور کے درخت کندہ کئے تھے۔گئے

اندرونی صحن کا مشرقی دروازہ
اِس32 بعدکے میرا ہوسےدروازےمشرقیمجھےراہنما صحناندرونیکر

میں لایا۔ جب اُس نے یہ دروازہ ناپا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں
جتنا بڑا ہے۔ پہرے33 داروں کے کمرے، دروازے کے ستون نما بازو
اور برآمدہ پیمائش کے حساب سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ یہاں بھی
دروازے اور برآمدے میں کھڑکیاں لـگی تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی ساڑھے
فٹ87 اور چوڑائی پونے فٹ44 تھی۔ دروازےاِس34 برآمدےکے کا
بھیرُخ بیرونی دروازےتھا۔طرفکیصحن ستونکے نما بازوؤں پر کھجور
درختکے کندہ کئے گئے برآمدےتھے۔ میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی
بنائی گئی جستھی آٹھکے قدمچے تھے۔

اندرونی صحن کا شمالی دروازہ
35 پھر میرا راہنما مجھے شمالی دروازے کے پاس لایا۔ اُس کی پیمائش

کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔ پہرے36 داروں
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کے کمرے، ستون نما بازو، برآمدہ اور دیواروں میں کھڑکیاں بھی دوسرے
مانندکیدروازوں تھیں۔ لمبائیکیگزرگاہ اورفٹ87ساڑھے چوڑائی پونے
فٹ44 تھی۔ 37 اُس کے برآمدے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔
دروازے کے ستون نما بازوؤں پر کھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔
میںاُس پہنچنے لئےکے بنائیسیڑھیایک تھے۔قدمچےآٹھکےجستھیگئی

اندرونی شمالی دروازے کے پاس ذبح کا بندوبست
38 اندرونی شمالی دروازے کے برآمدے میں دروازہ تھا جس میں سے

گزر کر انسان اُس کمرے میں داخل ہوتا تھا جہاں اُن ذبح کئے ہوئے
جانوروں کو یا دھو جاتا تھا جنہیں بھسم کرنا ہوتا تھا۔ برآمدے39 میں چار
میزیں کمرےتھیں، طرفدونوںکے دو دو میزیں۔ اِن میزوں پر اُن جانوروں
کو ذبح کیا جاتا تھا بھسمجو ہونے والی قربانیوں، گناہ کی قربانیوں اور قصور
قربانیوںکی لئےکے برآمدےاِس40تھے۔مخصوص باہرسے مزید ایسیچار
میزیں تھیں، طرفایکدو اور دوسریدو طرف۔ مل41 ملا کر آٹھ میزیں
تھیں جن پر قربانیوں کے جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ چار برآمدے کے اندر
اور چار اُس سے باہر صحنکے میں تھیں۔

برآمدے42 میزیںچارکی تراشے پتھرہوئے بنائیسے تھیں۔گئی ایکہر
کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے 31 انچ اور اونچائی 21 انچ تھی۔ اُن پر وہ تمام
آلات پڑے تھے جو جانوروں کو بھسم ہونے والی قربانی اور باقی قربانیوں
کے لئے تیار کرنے کے لئے درکار تھے۔ جانوروں43 کا گوشت اِن میزوں
پر رکھا جاتا تھا۔ ارد گرد کی دیواروں میں تین تین انچ لمبی ہکیں لـگی تھیں۔

44 پھر ہم اندرونی صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں شمالی دروازے کے
ساتھ ایک کمرا ملحق تھا جو اندرونی صحن کی طرف کھلا تھا اور جس
کا جنوبرُخ طرفکی تھا۔ جنوبی دروازے کے ساتھ بھی ایسا کمرا تھا۔



حزقی ایل 40:45 cxxiv حزقی ایل 41:2

اُس کا رُخ شمال طرفکی تھا۔ میرے45 راہنما مجھنے سے کہا، جس”
کمرے کا رُخ جنوب کی طرف ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو رب
کے بھالدیکھکیگھر کرتے ہیں، 46 کمرےجسجبکہ کا رُخ شمال کی
طرف ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو قربان گاہ کی دیکھ بھال کرتے
ہیں۔ تمام امام صدوق کی اولاد ہیں۔ لاوی کے قبیلے میں سے صرف اُن
ہی ربکو کے حضور آ کر اُس خدمتکی کرنے اجازتکی “ہے۔

اندرونی صحن اور رب کا گھر
47 میرے راہنما نے اندرونی صحن کی پیمائش کی۔ اُس کی لمبائی اور

چوڑائی پونے دو دو َسو فٹ تھی۔ قربان گاہ اِس صحن میں رب کے گھر
کے منے سا ہی تھی۔ 48 پھر اُس نے مجھے رب کے گھر کے برآمدے میں
لے جا کر دروازے کے ستون نما بازوؤں کی پیمائش کی۔ معلوم ہوا کہ یہ
پونے فٹ9 موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی ساڑھے فٹ24 تھی جبکہ
دائیں بائیں کی دیواروں کی لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔ 49 برآمدےچنانچہ
کی پوری چوڑائی 35 اور لمبائی 21 فٹ تھی۔ اُس میں داخل ہونے کے
لئے قدمچوںدس والی سیڑھی بنائی گئی دروازےتھی۔ دونوںکے ستون نما
بازوؤں کے ساتھ ایکایکساتھ ستون کھڑا کیا گیا تھا۔

41
1 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے رب کے گھر کے پہلے کمرے مُقّدس’یعنی ‘کمرا میں لے گیا۔ اُس نے دروازے کے ستون نما بازو ناپے تو

معلوم ہوا کہ ساڑھے دس دس فٹ موٹے ہیں۔ دروازے2 کی چوڑائی
ساڑھے فٹ17 تھی، اور دائیں بائیں کی دیواریں پونے نو نو فٹ لمبی تھیں۔
کمرے پوریکی لمبائی فٹ70 اور چوڑائی فٹ35 تھی۔
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3 پھر وہ آگے بڑھ کر سب سے اندرونی کمرے میں داخل ہوا۔ اُس نے
دروازے کے ستون نما بازوؤں کی پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ ساڑھے تین
تین فٹ موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی ساڑھے فٹ10 تھی، اور دائیں
بائیں کی دیواریں سوا بارہ فٹبارہ لمبی تھیں۔ کمرےاندرونی4 کی لمبائی اور
فٹپینتیسپینتیسچوڑائی تھی۔ وہ بولا، مُقّدسیہ” ترین کمرا “ہے۔

رب کے گھر سے ملحق کمرے
5 پھر اُس ربنے کے گھر کی بیرونی دیوار ناپی۔ اُس کی موٹائی ساڑھے

فٹ10 تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے تعمیر کئے گئے تھے۔ ہر کمرے
کی فٹ7چوڑائی تھی۔ کمروں6 کی تین منزلیں تھیں، کُل کمرے30 تھے۔
رب کے گھر کی بیرونی دیوار دوسری منزل پر پہلی منزل کی نسبت کم موٹی
اور تیسری منزل پر دوسری منزل نسبتکی کم موٹی ًتھی۔ نتیجتا ہر منزل کا
اُسوزن بیرونیکی دیوار پر تھا نہیںضرورتاور تھی اِسکہ دیوار میں شہتیر
پہلیمنزلدوسریچنانچہ7لگائیں۔ کیدوسریتیسریاورچوڑینسبتکی
نسبت چوڑی تھی۔ ایک سیڑھی نچلی منزل سے دوسری اور تیسری منزل
تک پہنچاتی تھی۔

8-11 اِن کمروں کی بیرونی دیوار پونے فٹ9 موٹی تھی۔ ربکمرےجو
کے گھر کی شمالی دیوار میں تھے اُن میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا،
اور اِسی طرح جنوبی کمروں میں داخل ہونے ایککا دروازہ تھا۔ مَیں نے
دیکھا ربکہ کا چبوترےایکگھر پر تعمیر ہوا ہے۔ اِس کا جتنا حصہ
اُس کے ارد گرد نظر آتا تھا وہ پونے فٹ9 چوڑا اور ساڑھے فٹ10 اونچا
ربتھا۔ کے کیگھر بیرونی دیوار کمرےملحقسے اِس پر بنائے گئے تھے۔
اِس چبوترے اور اماموں سے مستعمل مکانوں کے درمیان کھلی جگہ تھی
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جس کا فاصلہ فٹ35 تھا۔ یہ کھلی ربجگہ کے گھر طرفچاروںکے
نظر آتی تھی۔

مغرب میں عمارت
12 اِس کھلی جگہ کے مغرب میں ایک عمارت تھی جو ساڑھے ایک

َسو فٹ57 لمبی اور ایکساڑھے َسو چوڑیفٹ22 تھی۔ اُس کی دیواریں
طرفچاروں پونے نو فٹنو موٹی تھیں۔

رب کے گھر کی بیرونی پیمائش
13 میرےپھر راہنما نے باہر ربسے کے گھر پیمائشکی کی۔ اُس کی

تکعمارتمغربیسےدیوارپچھلیکیگھرکےربتھی۔فٹ175لمبائی کا
فاصلہ تھا۔فٹ175بھی 14 پھر اُس ربنے کے گھر کے منے سا والی یعنی
مشرقی دیوار شمال اور جنوب میں کھلی جگہ سمیت کی پیمائش کی۔ معلوم
ہوا اُسکہ کا ہے۔فٹ175بھیفاصلہ اُس15 عمارتاُسمیںمغربنے
کی لمبائی ناپی ربجو کے گھر پیچھےکے تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دونوں
پہلوؤں کی سمیتگزرگاہوں فٹ175 لمبی ہے۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
رب کے گھر کے کمرےمُقّدسبرآمدے، مُقّدساور کمرےترین کی

دیواروں پر فرش16 سے لے کر کھڑکیوں تک لـکڑی کے تختے لگائے گئے
تھے۔ اِن کھڑکیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔

رب17 کے گھر کی اندرونی دیواروں پر دروازوں کے تکاوپر تصویریں
کندہ کی گئی تھیں۔ 18 کھجور کے درختوں اور کروبی فرشتوں کی
تصویریں باری باری نظر آتی تھیں۔ ہر فرشتے کے چہرےدو تھے۔ انسان19
کا طرفکیدرختکےطرفایکچہرہ دیکھتا تھا جبکہ شیرببر کا چہرہ
دوسری طرف کے درخت کی طرف دیکھتا تھا۔ یہ درخت اور کروبی
پوری دیوار منّقشباریباریپر کئے گئے تھے، لےسےفرش20 دروازوںکر



حزقی ایل 41:21 cxxvii حزقی ایل 42:3

کے اوپر تک۔ مُقّدس21 کمرے میں داخل ہونے والے دروازے کے
دونوں بازو مربع تھے۔

لـکڑی کی قربان گاہ
کمرےترینمُقّدس دروازےکے منےکے سا لـکڑی22 قربانکی گاہ نظر

آئی۔ اُس کی اونچائی سوا فٹ5 اور چوڑائی ساڑھے تین فٹ تھی۔ اُس کے
کونے، پایہ اور چاروں لـکڑیپہلو سے بنے تھے۔ اُس مجھنے سے کہا، یہ”
وہی میز ہے ربجو کے حضور رہتی “ہے۔

دروازے
23 مُقّدس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا اور مُقّدس

ترین کمرے کا ایک۔ 24 ہر دروازے کے دو کواڑ تھے، وہ درمیان میں
سے کھلتے تھے۔ دیواروں25 کی طرح مُقّدس کمرے کے دروازے پر بھی
کھجور درختکے اور کروبی فرشتے کندہ کئے گئے تھے۔ برآمدےاور کے
باہر دروازےوالے کے اوپر لـکڑی کی چھتسیچھوٹی بنائی گئی تھی۔

برآمدے26 کھڑکیاںطرفدونوںکے تھیں، اور دیواروں پر کھجور کے
درخت کندہ کئے گئے تھے۔

42
اماموں کے لئے مخصوص کمرے

1 اِس کے بعد ہم دوبارہ بیرونی صحن میں آئے۔ میرا راہنما مجھے رب
کے گھر شمالکے میں عمارتایکواقع پاسکے لے گیا ربجو کے گھر
کے پیچھے یعنی مغرب میں واقع عمارت کے مقابل تھی۔ 2 یہ عمارت 175
فٹ لمبی اور ساڑھے چوڑیفٹ87 تھی۔

اُس3 کا رُخ اندرونی صحن کی اُس کھلی جگہ طرفکی تھا جو فٹ35
چوڑی تھی۔ دوسرا رُخ بیرونی صحن فرشپکےکے طرفکی تھا۔
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مکان کی تین منزلیں تھیں۔ دوسری منزل پہلی کی نسبت کم چوڑی اور
تیسری دوسری کی نسبت کم چوڑی تھی۔ مکان4 کے شمالی پہلو میں ایک
گزرگاہ تھی جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتی تھی۔ اُس
کی فٹ175لمبائی اور چوڑائی تھی۔فٹ17ساڑھے کمروں دروازےکے
شمالسب طرفکی تھے۔کھلتے منزلدوسری5-6 منزلپہلیکمرےکے کی
نسبت تھےچوڑےکم تاکہ اُن کے منے ٹیرسسا اِسیہو۔ تیسریطرح منزل
کے کمرے دوسری کی نسبت کم چوڑے تھے۔ اِس عمارت میں صحن کی
دوسری عمارتوں طرحکی ستون نہیں تھے۔

کمروں7 منےکے ایکسا بیرونی تھیدیوار اُنہیںجو بیرونی الـگسےصحن
کرتی تھی۔ اُس کی لمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی، 8 کیونکہ بیرونی صحن کی
طرف کمروں کی مل ملا کر لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی اگرچہ پوری دیوار
کی لمبائی فٹ175 تھی۔ 9 بیرونی صحن سے اِس عمارت میں داخل ہونے
کے لئے مشرق طرفکی سے آنا پڑتا تھا۔ ایکوہاں دروازہ تھا۔

رب10 کے گھر کے جنوب میں اُس جیسی ایک اَور عمارت تھی جو
رب کے گھر کے پیچھے والی یعنی مغربی عمارت کے مقابل تھی۔ 11 اُس
کے کمروں کے منے سا بھی مذکورہ شمالی عمارت جیسی گزرگاہ تھی۔ اُس
کی لمبائی اور چوڑائی، ڈیزائن اور دروازے، غرض سب کچھ شمالی مکان
کی مانند تھا۔ کمروں12 کے دروازے جنوب کی طرف تھے، اور اُن کے
منے ایکبھیسا حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن عمارتاِسسے داخلمیں
ہونے کے لئے مشرق سے آنا پڑتا تھا۔ اُس کا دروازہ بھی گزرگاہ شروعکے
میں تھا۔

اُس13 آدمی مجھنے سے کہا، یہ” دونوں مُقّدسعمارتیں ہیں۔ جو امام
رب کے حضور آتے ہیں وہ اِن ہی مُقّدسمیں ترین قربانیاں کھاتے ہیں۔
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چونکہ یہ کمرے مُقّدس ہیں اِس لئے امام اِن میں مُقّدس ترین قربانیاں
رکھیں گے، خواہ غلہ، گناہ یا قصور کی قربانیاں کیوں نہ ہوں۔ 14 جو امام
مقدِس سے نکل کر بیرونی صحن میں جانا چاہیں اُنہیں اِن کمروں میں وہ
لباسمُقّدس اُتار کر چھوڑنا ہے اُنہوںجو ربنے خدمتکی وقتکرتے
پہنے تھے۔ہوئے لازم پہلےوہکہہے بدلیں،کپڑےاپنے پھر جائیںوہاںہی
جہاں لوگباقی جمع ہوتے “ہیں۔

باہر سے رب کے گھر کی چاردیواری کی پیمائش
کےگھرکےرب15 کچھسبمیںاحاطے ناپنے بعدکے میرا مجھےراہنما

دروازےمشرقی سے باہر لے گیا اور باہر چاردیواریسے پیمائشکی کرنے
لگا۔ 16-20 فیتے سے پہلے مشرقی دیوار ناپی، پھر شمالی، جنوبی اور مغربی
دیوار۔ ہر دیوار کی لمبائی فٹ875 تھی۔ اِس چاردیواری کا مقصد یہ تھا
کہ جو مُقّدسکچھ ہے وہ اُس الـگسے کیا جائے مُقّدسجو نہیں ہے۔

43
رب اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ رب کے گھر کے مشرقی دروازے کے پاس
گیا۔لے اسرائیلاچانک2 کے خدا مشرقجلالکا سے آتا ہوا دیا۔دکھائی
زبردست آبشار کا دیا،سنائیشورسا اُسزمیناور رہیچمکسےجلالکے
تھی۔ مجھرب3 پر یوں ظاہر طرحجسہوا دیگر یاؤں رو میں، پہلے یائے در
کبار کنارےکے اور پھر جبوقتاُس وہ یروشلم کو تباہ کرنے آیا تھا۔

مَیں منہ کے بل گر گیا۔ رب4 کا جلال مشرقی دروازے میں سے رب
کے گھر میں داخل ہوا۔ 5 پھر الله کا روح مجھے اُٹھا کر اندرونی صحن میں
لے گیا۔ وہاں مَیں نے دیکھا کہ پورا ربگھر جلالکے سے معمور ہے۔
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میرے6 پاس کھڑے آدمی کی موجودگی میں کوئی رب کے گھر میں

سے مجھ مخاطبسے ہوا،
آدماے”7 زاد، تختمیرےیہ پاؤںمیرےاور تلووںکے کا مقام ہے۔

مَیںیہیں اسرائیلیوںتکہمیشہ آئندہگا۔کروںسکونتدرمیانکے کبھینہ
اسرائیلی اور نہ اُن کے مُقّدسمیرےبادشاہ نام کی کریںبےحرمتی نہگے۔
وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی سے، نہ بادشاہوں کی لاشوں میرےسے نام کی
بےحرمتی کریں گے۔ ماضی8 میں اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے محلوں
کو میرے گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی دہلیز میری دہلیز کے ساتھ
اور اُن کے دروازے کا بازو میرے دروازے کے بازو کے ساتھ لگتا تھا۔
ایک ہی دیوار اُنہیں مجھ سے الـگ رکھتی تھی۔ یوں اُنہوں نے اپنی مکروہ
حرکتوں سے میرے مُقّدس نام کی بےحرمتی کی، اور جواب میں مَیں نے
ہلاکاُنہیںمیںغضباپنے دیا۔کر ابلیکن9 وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی
اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دُور رکھیں تبگے۔ مَیں تکہمیشہ
اُن سکونتدرمیانکے کروں گا۔

اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر کے بارے میں بتا دے تاکہ
اُنہیں اپنے گناہوں پر شرم آئے۔ وہ دھیان سے نئے گھر نقشےکے کا مطالعہ
کریں۔ 11 اگر اُنہیں اپنی حرکتوں پر شرم آئے تو اُنہیں تفصیلاتکیگھر بھی
دکھا دے، یعنی اُس کی ترتیب، اُس کے آنے جانے کے راستے اور اُس کا
پورا انتظام تمام قواعد اور احکام سمیت۔ سب کچھ اُن کے منے سا ہی لـکھ
دے تاکہ وہ اُس کے پورے انتظام کے پابند رہیں اور اُس کے تمام قواعد
پیرویکی کریں۔ رب12 کے گھر کے لئے میری ہدایت !سن اِس پہاڑ کی
چوٹی گرد نواحو کے تمام مُقّدسسمیتعلاقے ترین جگہ یہہے۔ گھر کے
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لئے ہدایتمیری “ہے۔
بھسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ

قربان13 گاہ یوں بنائی گئی تھی کہ اُس کا پایہ نالی سے گھرا ہوا تھا جو
21 انچ گہری اور اُتنی ہی چوڑی تھی۔ باہر کی طرف نالی کے کنارے پر
چھوٹی سی دیوار تھی جس کی اونچائی 9 انچ تھی۔ 14 قربان گاہ کے تین
حصے تھے۔ سب سے نچلا حصہ ساڑھے تین فٹ اونچا تھا۔ اِس پر بنا ہوا
حصہ فٹ7 اونچا تھا، لیکن اُس کی چوڑائی کچھ کم تھی، اِس لئے چاروں
نچلےطرف حصے کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ کنارےاِس کی 21چوڑائی
انچ تھی۔ تیسرا اور سب سے اوپر والا حصہ بھی اِسی طرح بنایا گیا تھا۔ وہ
دوسرے حصے کی نسبت کم چوڑا تھا، اِس لئے چاروں طرف دوسرے
کاحصے اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ 21بھیچوڑائیکیکنارےاِس انچ تھی۔
تیسرے15 حصے پر قربانیاں جلائی جاتی تھیں، اور کونوںچاروں سینگپر
لـگے تھے۔ یہ حصہ بھی فٹ7 اونچا تھا۔ قربان16 گاہ کی اوپر والی سطح
مربع شکل کی تھی۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی اکیس اکیس فٹ تھی۔
17 دوسرا حصہ بھی مربع شکل کا تھا۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی ساڑھے
فٹچوبیسچوبیس تھی۔ اُس کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا، اور اُس 21پر
نالیچوڑیانچ یوںتھی، کنارےکہ پر اونچائیکیجستھیدیوارسیچھوٹی
10ساڑھے انچ تھی۔ قربان گاہ پر ھنے چڑ لئےکے اُس تھی۔سیڑھیمیںمشرقکے

قربان گاہ کی مخصوصیت
18 ربپھر مجھ ہمسے کلام ہوا، آدماے” ربزاد، قادرِ مطلق فرماتا

ہے کہ اِس قربان گاہ کو تعمیر کرنے بعدکے تجھے اِس پر قربانیاں جلا کر
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مخصوصاِسے اِسساتھساتھہے۔کرنا پر قربانیوں بھیخونکا ہے۔چھڑکنا
اِس سلسلے ہدایاتمیریمیں !سن

صرف19 لاوی کے قبیلے کے اُن اماموں کو رب کے گھر میں میرے
خدمتحضور کرنے اجازتکی ہے صدوقجو کی اولاد ہیں۔

رب مطلققادرِ فرماتا تاکہدےبَیلجوانایکاُنہیںکہہے اُسےوہ گناہ
قربانیکی طورکے پیشپر کریں۔ بَیلاِس20 قربانکرلےخونکچھکا گاہ
کے چاروں سینگوں، نچلے حصے کے چاروں کونوں اور ارد گرد اُس کے
کنارے پر لگا دے۔ یوں تُو قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک صاف
کرے گا۔ اِس21 کے بعد بَیلجوان کو مقدِس سے باہر کسی مقررہ جگہ
پر لے جا۔ وہاں اُسے جلا دینا ہے۔

اگلے22 دن ایک بےعیب بکرے کو قربان کر۔ یہ بھی گناہ کی قربانی
اورہے، اِس یعےکے قربانذر گاہ پہلیکو قربانی صافپاکطرحکی کرنا
ہے۔

کرنےصافپاک23 تکمیلکیسلسلےاِسکے بَیلبےعیبایکپر اور
ایک بےعیب مینڈھے کو چن کر رب24 کو پیش کر۔ امام اِن جانوروں
پر نمک چھڑک کر اِنہیں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش
کریں۔

25 لازم ہے کہ تُو سات دن تک روزانہ ایک بکرا، ایک جوان بَیل
اور ایک مینڈھا قربان کرے۔ سب جانور بےعیب ہوں۔ سات26 دنوں
کی اِس کارروائی سے تم قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک صاف
اور مخصوص کرو گے۔ 27 آٹھویں دن سے امام باقاعدہ قربانیاں شروع کر
سکیں گے۔ اُس وقت سے وہ تمہارے لئے بھسم ہونے والی اور سلامتی
قربانیاںکی چڑھائیں تبگے۔ تم مجھے منظور ہو گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا
فرمان “ہے۔
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44
رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ مقدِس کے بیرونی مشرقی دروازے کے پاس
ابگیا۔لے بندوہ تھا۔ یہسےاب”فرمایا،نےرب2 دروازہ بندتکہمیشہ
نہیںکبھیاِسےرہے۔ میںاِسبھیکوکسیہے۔کھولنا داخلسے ہونے
کی اجازت نہیں، کیونکہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے اِس دروازے میں
سے ہو ربکر کے میںگھر داخل ہوا ہے۔ اسرائیلصرف3 حکمرانکے
کو اِس دروازے میں بیٹھنے اور میرے حضور قربانی کا اپنا حصہ کھانے
کی اجازت ہے۔ لیکن اِس کے لئے وہ دروازے میں سے گزر نہیں سکے
گا بلـکہ بیرونی صحن طرفکی سے اُس میں داخل ہو گا۔ دروازےوہ کے
برآمدےملحقساتھ سے ہو پہنچےوہاںکر گا اِسیاور راستے وہاںسے سے
نکلے گا “بھی۔

اکثر یوں لاو کی خدمت کو محدود کیا جاتا ہے
پھر4 میرا میںدروازےشمالیمجھےراہنما ہوسے صحناندرونیدوبارہکر

میں لے گیا۔ ہم رب کے گھر کے منے سا پہنچے۔ مَیں نے دیکھا کہ رب
کا ربگھر جلالکے سے معمور ہو رہا مَیںہے۔ منہ بلکے گر گیا۔

رب5 نے فرمایا، اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے !سن رب
کے گھر کے بارے میں اُن تمام ہدایات پر توجہ دے جو مَیں تجھے بتانے
والا ہوں۔ دےدھیان اُسکونکونکہ میں گا۔سکےجا سرکشاِس6
قوم اسرائیل کو اسرائیلیاے’بتا، ربقوم، قادرِ مطلق فرماتا ہے تمہاریکہ مکروہ حرکتیں
بہت ہیں، اب بس !کرو 7 تم پردیسیوں کو میرے مقدِس میں لائے ہو،
ایسے لوگوں کو باطنجو اور ظاہر میں نامختون ہیں۔ اور یہ تم وقتاُسنے
جبکیا یعنیخوراکمیریمجھےتم چربی اور پیشخون کر یوںتھے۔رہے
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تم میرےنے گھر کی بےحرمتی کر کے اپنی گھنونی حرکتوں سے وہ عہد
توڑ ڈالا ہے جو مَیں تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم میرےخود مقدِس
نہیںخدمتمیں کرنا ہتے چا تھے بلـکہ تم پردیسیوںنے کو یہ دیداریذمہ
تھی کہ تمہاریوہ جگہ خدمتیہ انجام دیں۔

اِس9 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ جو بھی غیرملـکی اندرونی
اور بیرونی طور پر نامختون ہے اُسے میرے مقدِس میں داخل ہونے کی
اجازت نہیں۔ اِس میں وہ اجنبی بھی شامل ہیں جو اسرائیلیوں کے درمیان
ہتے ر ہیں۔ جب10 اسرائیلی بھٹک گئے اور مجھ سے دُور ہو کر بُتوں کے
پیچھے لـگ گئے تو اکثر لاوی بھی مجھ سے دُور ہوئے۔ اب اُنہیں اپنے گناہ
کی سزا پڑےبھگتنی گی۔ آئندہ11 میرےوہ میںمقدِس قسمہر خدمتکی
کیدروازوںصرفاُنہیںگے۔کریںنہیں داریپہرا جانوروںاورکرنے کو
ذبح کرنے کی اجازت ہو گی۔ اِن جانوروں میں بھسم ہونے والی قربانیاں
بھی شامل ہوں گی اور ذبح کی قربانیاں لاویبھی۔ قوم خدمتکی کے لئے
رب کے گھر میں حاضر رہیں گے، لیکن12 چونکہ وہ اپنے ہم وطنوں کے
بُتوں کے منے لوگوںسا خدمتکی کر اُنکے لئےکے گناہ باعثکا بنے رہے
اِس لئے مَیں نے اپنا ہاتھ اُٹھا قَسمکر کھائی اُنہیںکہہے اِس کی سزا بھگتنی
پڑے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب13 سے وہ امام حیثیتکی قریبمیرےسے آ خدمتمیریکر نہیں
کریں گے، اب سے وہ اُن چیزوں کے قریب نہیں آئیں گے جن کو مَیں نے
مُقّدس ترین قرار دیا ہے۔ 14 اِس کے بجائے مَیں اُنہیں رب کے گھر کے
نچلے درجے کی ذمہ یاں دار دوں گا۔

اماموں کے لئے ہدایات
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لیکن15 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ لاوی کا ایک خاندان اُن میں

شامل نہیں صدوقہے۔ کا خاندان آئندہ بھی کرےخدمتمیری گا۔ اُس
کرتےخدمتمیریمیںمقدِسمیرےسےوفاداریبھیوقتاُسامامکے
اسرائیلجبرہے لوگباقیکے مجھ سے دُور ہو گئے تھے۔ اِس لئے یہ آئندہ
بھی میرے حضور آ کر مجھے قربانیوں کی چربی اور خون پیش کریں گے۔
یہیصرف16 میرےامام مقدِس داخلمیں ہوں میریاورگے میز میریپر
خدمت کر میرےکے فرائضتمام ادا کریں گے۔

امامبھیجب17 داخلمیںدروازےاندرونی ہیںہوتے تو لازم کہہے
وہ کتان کے کپڑے پہن لیں۔ اندرونی صحن اور رب کے گھر میں خدمت
وقتکرتے اُون کپڑےکے پہننا منع ہے۔ 18 وہ کتان پگڑیکی اور پاجامہ
پہنیں، کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے والے کپڑوں سے گریز کرنا ہے۔ جب19
بھی امام اندرونی صحن سے دوبارہ بیرونی صحن میں جانا چاہیں تو لازم ہے
لئےکےخدمتوہکہ کپڑوںمستعمل اُتاریں۔کو وہ اِن کپڑوں مُقّدسکو
میںکمروں آئیںچھوڑ اور پہنکپڑےعام لیں، ایسا نہ ہو کپڑےمُقّدسکہ
چھونے سے عام لوگوں کی میںخطرےجان پڑ جائے۔

20 نہ امام اپنا سر منڈوائیں، نہ اُن کے بال لمبے ہوں بلـکہ وہ اُنہیں کٹواتے
امام21رہیں۔ داخلمیںصحناندرونیکو پہلےسےہونے َمے پینا ہے۔منع

امام22 طلاقکسیکو عورتشدہ یا بیوہ شادیسے اجازتکیکرنے
نہیں ہے۔ صرفوہ اسرائیلی کنواری شادیسے صرفکرے۔ وقتاُس
بیوہ شادیسے کرنے اجازتکی مرحومجبہے شوہر امام تھا۔

امام23 عوام مُقّدسکو غیرمُقّدساور فرقمیںچیزوں کی تعلیم دیں۔ وہ
اُنہیں ناپاک اور پاک چیزوں میں امتیاز کرنا سکھائیں۔ 24 اگر تنازع ہو تو
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میرےامام احکام مطابقکے ہی اُس پر فیصلہ کریں۔ اُن فرضکا ہے کہ
وہ میری مقررہ عیدوں کو میری ہدایات اور قواعد کے مطابق ہی منائیں۔
وہ سبتمیرا کا مخصوصدن مُقّدسو رکھیں۔

25 امام آپاپنے لاشکسیکو پاسکے جانے ناپاکسے نہ کرے۔
اِس کی اجازت صرف اِسی صورت میں ہے کہ اُس کے ماں باپ، بچوں،
بھائیوں غیرشادییا میںبہنوںشدہ انتقالکوئیسے 26جائے۔کر کبھیاگر
ایسا ہو تو وہ آپاپنے صافپاککو کرنے کے بعد ساتمزید دن انتظار
کرے، 27 پھر مقدِس کے اندرونی صحن میں جا کر اپنے لئے گناہ کی قربانی
پیش کرے۔ تب ہی وہ دوبارہ مقدِس میں خدمت کر سکتا ہے۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

28 صرف مَیں ہی اماموں کا موروثی حصہ ہوں۔ اُنہیں اسرائیل میں
موروثی ملـکیت مت دینا، کیونکہ مَیں خود اُن کی موروثی ملـکیت ہوں۔
29 کھانے کے لئے اماموں کو غلہ، گناہ اور قصور کی قربانیاں ملیں گی، نیز
اسرائیل میں کچھسبوہ ربجو کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اماموں30
کو فصل کے پہلے پھل کا بہترین حصہ اور تمہارے تمام ہدیئے ملیں گے۔
اُنہیں اپنے ُگندھے ہوئے آٹے سے بھی حصہ دینا ہے۔ تب الله کی برکت
تیرے گھرانے ٹھہرےپر گی۔

31 جو پرندہ یا دیگر فطریجانور طور پر یا دوسرےکسی جانور حملےکے
سے مر جائے اُس گوشتکا کھانا امام کے لئے منع ہے۔

45
اسرائیل میں رب کا حصہ
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ملـکتمجب1 کو ڈالقرعہ قبیلوںکر میں تقسیم کرو ایکتوگے حصے
لئےکےربکو مخصوص لمبائیکیزمیناُسہے۔کرنا 12ساڑھے کلو میٹر
اور چوڑائی 10 کلو میٹر ہو پوریگی۔ مُقّدسزمین ہو گی۔

اِس2 ربپلاٹایکمیںخطے کے گھر کے لئے مخصوص ہو گا۔ اُس
کی لمبائی بھی فٹ875 ہو گی اور اُس کی چوڑائی بھی۔ اُس کے ارد گرد
کھلی جگہ ہو چوڑائیکیجسگی گی۔ہوفٹ87ساڑھے خطے3 کا آدھا
الـگحصہ کیا اُسجائے۔ لمبائیکی 12ساڑھے کلو میٹر اور 5چوڑائی کلو
میٹر ہو گی، اور اُس میں مقدِس یعنی مُقّدس ترین جگہ ہو گی۔ 4 یہ خطہ
ملـک کا مُقّدس علاقہ ہو گا۔ وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص ہو گا جو
مقدِس میں اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدِس
پلاٹمخصوصکا ہو گا۔

5 خطے کا دوسرا حصہ اُن باقی یوں لاو کو دیا جائے گا جو رب کے
گھر خدمتمیں کریں گے۔ یہ اُن ملـکیتکی ہو گی، اور اُس میں وہ اپنی
آبادیاں بنا اُسگے۔سکیں کی لمبائی اور پہلےچوڑائی کےحصے برابر ہو گی۔

مُقّدس6 خطے سے ملحق ایک اَور خطہ ہو گا جس کی لمبائی ساڑھے
12 کلو میٹر اور چوڑائی ڈھائی کلو میٹر ہو گی۔ یہ ایک ایسے شہر کے لئے
مخصوص ہو میںجسگا کوئی بھی اسرائیلی رہ سکے گا۔

حکمران کے لئے زمین
حکمران7 کے لئے بھی الـگزمین کرنی ہے۔ یہ مُقّدسزمین خطے کی

مشرقی حد سے لے کر ملـک کی مشرقی سرحد تک اور مُقّدس خطے کی
مغربی حد سے لے کر سمندر تک ہو گی۔ چنانچہ مشرق سے مغرب تک
علاقےکےحکمراناورخطےمُقّدس ملاملکا فاصلہکر اُتنا قبائلیجتناہے
علاقوں کا ہے۔ 8 یہ علاقہ ملـِک اسرائیل میں حکمران کا حصہ ہو گا۔
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پھر وہ آئندہ میری قوم پر ظلم نہیں کرے گا بلـکہ ملـک کے باقی حصے کو
اسرائیل قبیلوںکے چھوڑےپر گا۔

حکمران کے لئے ہدایات
رب9 مطلققادرِ فرماتا اسرائیلیاےکہہے !کروبسابحکمرانو، اپنی

غلط حرکتوں سے باز آؤ۔ اپنا ظلم و تشدد چھوڑ کر انصاف اور راست بازی
قائم میریکرو۔ قوم اُسکو زمینموروثیکی بھگانےسے بازسے آؤ۔ ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

صحیح10 ترازو استعمال باٹتمہارےکرو، پیمائشاور غلطآلاتکے نہ
ہوں۔ 11 غلہ ناپنے کا برتن بنام ایفہ مائع ناپنے کے برتن بنام بَت جتنا بڑا ہو۔
دونوں کے لئے ایکہے۔خومرکسوٹی 10خومر ایفہ 10اور بَت کے برابر
ہے۔ ہوںیوںباٹتمہارے12 20کہ مثقال1جیرہ برابرکے مثقال60اور
1 مانہ کے برابر ہوں۔

13 درِج تمہارےذیل باقاعدہ ہدیئے :ہیں
تمہاری:اناج فصل کا واں60 حصہ،
تمہاری:َجو فصل کا واں60 حصہ،
زیتون14 کا :تیل تمہاری فصل کا واں100 حصہ تیل) کو بَت

حسابکے سے ناپنا ہے۔ 10 بَت 1 خومر اور 1 کور کے برابر ،(ہے۔
یوں15200 بھیڑبکر میں سے ایک۔
یہ چیزیں غلہ کی نذروں کے لئے، بھسم ہونے والی قربانیوں اور سلامتی

قربانیوںکی کے لئے مقرر ہیں۔ اُن سے قوم کا کفارہ دیا جائے گا۔ ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

16 لازم ہے کہ تمام اسرائیلی یہ ہدیئے ملـک کے حکمران کے حوالے
کریں۔ حکمران17 کا فرض ہو گا کہ وہ نئے چاند کی عیدوں، سبت کے
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دنوں اور عیدوںدیگر پر تمام اسرائیلی قوم کے لئے قربانیاں مہیا کرے۔ اِن میں
بھسم ہونے والی قربانیاں، گناہ اور سلامتی کی قربانیاں اور غلہ اور َمے کی
نذریں شامل ہوں گی۔ یوں وہ اسرائیل کا گا۔دےکفارہ

بڑی عیدوں پر قربانیاں
18 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے *مہینے کے پہلے دن کو ایک

بےعیب بَیل کو قربان کر کے مقدِس کو پاک صاف کر۔ 19 امام بَیل کا
خون لے کر اُسے رب کے گھر کے دروازوں کے بازوؤں، قربان گاہ کے
درمیانی حصے کے کونوں اور اندرونی صحن میں پہنچانے والے دروازوں
کے بازوؤں پر لگا دے۔ 20 یہی عمل پہلے مہینے کے ساتویں دن بھی کر تاکہ
اُن سب کا کفارہ دیا جائے جنہوں نے غیرارادی طور پر یا بےخبری سے
گناہ کیا ہو۔ یوں ربتم کے گھر کا کفارہ دو گے۔

پہلے21 مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید کا آغاز ہو۔ ساتاُسے دن
مناؤ، اور اُس کے بےخمیریصرفدوران روٹی کھاؤ۔ پہلے22 ملـکدن
کا حکمران اپنے اور تمام قوم کے لئے گناہ کی قربانی کے طور پر ایک بَیل
نیز،23کرے۔پیش وہ عید دورانکےدنساتکے بےعیبساتروزانہ
بَیل اور سات مینڈھے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر قربان کرے اور
گناہ کی قربانی کے طور ایکایکپر پیشبکرا کرے۔ 24 وہ ہر بَیل اور ہر
مینڈھے کے ساتھ ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرے۔ اِس کے لئے وہ فی
جانور 16 کلو گرام میدہ اور 4 لٹر تیل مہیا کرے۔

ساتویں25 †مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع ہوتی ہے۔
حکمران اِس عید پر ساتبھی دن دورانکے وہی کرےپیشقربانیاں جو
* 45:18 پہلے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 45:25 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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فسح کی عید کے لئے درکار ہیں یعنی گناہ کی قربانیاں، بھسم ہونے والی
قربانیاں، غلہ کی نذریں اور تیل۔

46
عیدوں پر حکمران کی جانب سے قربانیاں

رب1 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ لازم ہے کہ اندرونی صحن میں پہنچانے
والا مشرقی دروازہ اتوار سے لے کر تکجمعہ بند رہے۔ سبتصرفاُسے
اور چاندنئے دنکے ہوسےصحنبیرونیحکمرانوقتاُس2ہے۔کھولنا کر
دروازےمشرقی برآمدےکے داخلمیں ہو جائے اور اُس میں گزرسے کر
دروازے کے بازو کے پاس کھڑا ہو جائے۔ وہاں سے وہ اماموں کو اُس
بھسمکی والیہونے اور پیشقربانیاںکیسلامتی کرتے سکےدیکھہوئے
دروازےگا۔ کی دہلیز پر وہ کرےسجدہ گا، پھر چلا گا۔جائے یہ دروازہ
شام تک کھلا رہے۔ 3 لازم ہے کہ باقی اسرائیلی سبت اور نئے چاند کے
دن بیرونی صحن میں عبادت کریں۔ وہ اِسی مشرقی دروازے کے پاس آ کر
میرے حضور اوندھے منہ ہو جائیں۔

سبت4 کے دن حکمران چھ بےعیب بھیڑ کے بچے اور ایک بےعیب
مینڈھا چن کر رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔
5 وہ ہر مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرے یعنی 16 کلو گرام
میدہ اور 4 لٹر زیتون کا تیل۔ ہر بھیڑ کے بچے کے ساتھ وہ اُتنا ہی دےغلہ
بھیڑچھبَیل،جوانایکوہدنکےچاندنئے6چاہے۔جیجتنا اوربچےکے
ایک ہوں۔بےعیبسبکرے۔پیشمینڈھا بَیلجوان7 اور مینڈھے کے
ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16 کلو گرام میدے
اور 4 لٹر زیتون تیلکے پر مشتمل ہو۔ وہ ہر بھیڑ کے بچے کے ساتھ اُتنا ہی
دےغلہ جتنا جی چاہے۔
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اندرونیحکمران8 ہوسےصحنبیرونیمیںدروازےمشرقی داخلکر ہو،

اور وہ اِسی راستے سے نکلے بھی۔ جب9 باقی اسرائیلی کسی عید پر رب کو
سجدہ کرنے آئیں تو جو شمالی دروازے سے بیرونی صحن میں داخل ہوں وہ
عبادت کے بعد جنوبی دروازے سے نکلیں، اور جو جنوبی دروازے سے
داخل ہوں وہ دروازےشمالی سے نکلیں۔ کوئی دروازےاُس سے نہ نکلے
میںجس سے داخلوہ ہوا بلـکہ مقابل دروازےکے سے۔ اُسحکمران10
میںصحنوقت داخل باقیجبہو اسرائیلی داخل ہو رہے ہوں، اور وہ اُس
وقت روانہ باقیجبہو اسرائیلی روانہ ہو جائیں۔

11 عیدوں اور مقررہ تہواروں پر بَیل اور مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر
پیش کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16 کلو گرام میدے اور 4 لٹر زیتون کے
تیل پر مشتمل ہو۔ حکمران بھیڑ کے بچوں کے ساتھ اُتنا ہی غلہ دے جتنا
جی چاہے۔

پیشقربانیمجھےسےخوشیاپنیحکمرانجب12 کرنا بھسمخواہچاہے
ہونے والی یا سلامتی کی قربانی ہو، تو اُس کے لئے اندرونی دروازے کا
مشرقی دروازہ کھولا جائے۔ وہاں وہ اپنی قربانی یوں پیش کرے جس
سبتطرح دنکے کرتا اُسہے۔ کے نکلنے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔

روزانہ کی قربانی
اسرائیل13 رب کو ہر صبح ایک بےعیب یک سالہ بھیڑ کا بچہ پیش

بھسمکرے۔ ہونے والی یہ قربانی روزانہ چڑھائی جائے۔ ساتھ14 ساتھ غلہ
کی پیشنذر کی جائے۔ اِس کے لئے سوا لٹر زیتون کا تیل ڈھائی کلو گرام
میدے کے ساتھ ملایا جائے۔ غلہ کی یہ نذر ہمیشہ ہی مجھے پیش کرنی
ہے۔ 15 لازم ہے کہ ہر صبح بھیڑ کا بچہ، میدہ اور تیل میرے لئے جلایا
جائے۔

حکمران کی موروثی زمین
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16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اگر اسرائیل کا حکمران اپنے کسی بیٹے کو

کچھ موروثی دےزمین تو یہ زمین بیٹے کی موروثی زمین بن کر اُس کی اولاد
کی ملـکیت رہے گی۔ لیکن17 اگر حکمران کچھ موروثی زمین اپنے کسی
ملازم دےکو تو یہ صرفزمین اگلے بحالی تکسالکے ملازم کے ہاتھ
میں گی۔رہے پھر یہ دوبارہ حکمران قبضےکے واپسمیں آئے گی۔ کیونکہ
یہ موروثی زمین مستقل طور پر اُس کی اور اُس کے بیٹوں ملـکیتکی ہے۔
ًکوحکمران18 زمینموروثیکیاسرائیلیوںدوسرےجبرا اپنانے اجازتکی
نہیں۔ لازم ہے کہ بھیجو زمین وہ اپنے بیٹوں میں کرےتقسیم وہ اُس کی
اپنی ہی موروثی زمین ہو۔ میری قوم میں سے کسی کو نکال کر اُس کی
موروثی زمین سے محروم کرنا منع “۔‘ہے

رب کے گھر کا کچن
اِس19 کے بعد میرا راہنما مجھے اُن کمروں کے دروازے کے پاس لے

جنگیا کا شمالرُخ طرفکی تھا اور اندرونیجو صحن دروازےجنوبیکے
کے قریب تھے۔ یہ اماموں کے مُقّدس کمرے ہیں۔ اُس نے مجھے کمروں
کے مغربی سرے میں ایک جگہ دکھا کر 20 کہا، یہاں” امام وہ گوشت
اُبالیں گے جو گناہ اور قصور کی قربانیوں میں سے اُن کا حصہ بنتا یہاںہے۔
وہ غلہ کی نذر لے کر روٹی بھی بنائیں گے۔ قربانیوں میں سے کوئی بھی چیز
بیرونی صحن میں نہیں لائی جا سکتی، ایسا نہ ہو کہ مُقّدس چیزیں چھونے
سے عام لوگوں کی میںخطرےجان پڑ “جائے۔

پھر21 میرا راہنما میںصحنبیرونیساتھمیرےدوبارہ اُسوہاںگیا۔آ نے
مجھے اُس کے چار کونے دکھائے۔ ہر کونے ایکمیں صحن تھا جس22
کی لمبائی 70 فٹ اور چوڑائی ساڑھے 52 فٹ تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا
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تھا 23 اور ایک دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چولھے تھے۔
میرے24 راہنما مجھےنے بتایا، یہ” وہ ربمیںجنہیںکچن کے گھر کے
خادم لوگوں پیشکی کردہ قربانیاں اُبالیں “گے۔

47
رب کے گھر میں سے نکلنے والا یا در

اِس1 کے بعد میرا راہنما ایکمجھے بار ربپھر کے گھر دروازےکے
کے پاس لے گیا۔ یہ دروازہ مشرق میں تھا، کیونکہ رب کے گھر کا رُخ
مشرقہی تھا۔طرفکی مَیں نے دیکھا کہ دہلیز نیچےکے پانیسے نکل رہا
دروازےہے۔ نکلسے کر ربپہلےوہ جنوبیکیگھرکے دیوار ساتھکے
ساتھ بہتا تھا، پھر قربان گاہ میںجنوبکے سے گزر مشرقکر طرفکی بہہ
نکلا۔ 2 میرا راہنما میرے ساتھ بیرونی صحن کے شمالی دروازے میں سے
نکلا۔ باہر چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم بیرونی صحن کے مشرقی
دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ مَیں نے دیکھا کہ پانی اِس دروازے کے
جنوبی میںحصے نکلسے رہا ہے۔

3 ہم پانی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ میرے راہنما نے اپنے فیتے
ساتھکے آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔ پھر اُس مجھےنے پانی میں سے گزرنے
کو کہا۔ یہاں پانی تکٹخنوں پہنچتا تھا۔ اُس4 نے مزید آدھے کلو میٹر کا
فاصلہ ناپا، پھر مجھے دوبارہ پانی میں سے گزرنے کو ابکہا۔ پانی گھٹنوں
اُسجبپہنچا۔تک تیسرینے مرتبہ آدھا کلو میٹر کا ناپفاصلہ مجھےکر
اُس میں سے گزرنے دیا تو پانی تککمر پہنچا۔ آخریایک5 دفعہ اُس نے
آدھے کلو میٹر کا فاصلہ مَیںابناپا۔ پانی میں گزرسے نہ پانیسکا۔ اِتنا گہرا
تھا کہ اُس میں سے گزرنے کے لئے تیرنے ضرورتکی تھی۔
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اُس6 مجھنے سے پوچھا، آدماے” زاد، کیا تُو نے غور کیا “ہے؟ پھر وہ
مجھے یا در واپستککنارےکے لایا۔

جب7 واپس آیا تو مَیں نے دیکھا کہ یا در کے دونوں کناروں پر متعدد
درخت لـگے ہیں۔ 8 وہ بولا، یہ” پانی مشرق کی طرف بہہ کر وادٔی یردن
میں پہنچتا ہے۔ اُسے پار کر کے وہ بحـیرۂ مُردار میں آ جاتا اُسہے۔ کے اثر
سے بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے قابلکے ہو جائے گا۔ بھیجہاں9 یا در
بہے گا وہاں کے بےشمار جاندار جیتے رہیں گے۔ بہت مچھلیاں ہوں گی،
اور یا در بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے کے قابل بنائے گا۔ جہاں سے بھی
گزرے گا وہاں سب کچھ پھلتا پھولتا رہے گا۔ 10 عین جدی سے لے کر
عین عجلیم تک اُس کے کناروں پر مچھیرے کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف اُن
جالکے سوکھنے لئےکے پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا میںدر قسمہر کی
مچھلیاں ہوں گی، اُتنی جتنی بحـیرۂ روم میں پائی جاتی ہیں۔ صرف11 بحـیرۂ
مُردار کے ارد گرد کی دلدلی جگہوں اور جوہڑوں کا پانی نمکین رہے گا،
کیونکہ نمکوہ حاصل کرنے کے لئے استعمال ہو گا۔ 12 یا در دونوںکے
کناروں پر ہر قسم کے پھل دار درخت اُگیں گے۔ اِن درختوں کے پتے نہ
کبھی مُرجھائیں گے، نہ کبھی اُن کا پھل ختم ہو گا۔ وہ ہر مہینے پھل لائیں
گے، اِس لئے کہ مقدِس کا پانی اُن آبکی پاشی کرتا رہے گا۔ اُن کا پھل
لوگوں خوراککی بنے گا، اور اُن کے پتے شفا دیں “گے۔

اسرائیل کی سرحدیں
ربپھر13 مطلققادرِ ملـکاُستجھےمَیں”فرمایا،نے سرحدیںکی بتاتا

ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یوسف کو دو حصے دینے ہیں،
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باقی قبیلوں ایکایککو حصہ۔ مَیں14 نے اپنا ہاتھ اُٹھا قَسمکر تھیکھائی
کہ مَیں باپتمہارےملـکیہ دادا کو عطا کروں گا، اِس لئے تم ملـکیہ
میراث میں پاؤ ابگے۔ آپساُسے میں برابر تقسیم کر لو۔

15 شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو کر مشرق کی طرف حتلون،
لبو حمات اور صداد کے پاس سے گزرتی ہے۔ 16 وہاں سے وہ بیروتا اور
سبریم کے پاس پہنچتی ہے سبریم) ملـِک دمشق اور ملـِک حمات
کے درمیان واقع ۔(ہے پھر سرحد حصر عینان شہر تک آگے نکلتی ہے جو
سرحدکیحوران پر واقع ہے۔ شمالیغرض17 سرحد بحـیرۂ روم لےسے کر
حصر تکعینان پہنچتی دمشقہے۔ حماتاور کی سرحدیں اُس کے میںشمال ہیں۔

ملـک18 کی مشرقی سرحد وہاں شروع ہوتی دمشقجہاںہے کا علاقہ
حوران پہاڑیکے علاقے سے ملتا وہاںہے۔ سرحدسے یائے در یردن کے
ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جنوب میں بحـیرۂ روم کے پاس تمر شہر تک پہنچتی
ہے۔ یوں یائے در یردن ملـِک اسرائیل کی مشرقی سرحد اور ملـِک ِجلعاد
کی مغربی سرحد ہے۔

جنوبی19 سرحد تمر شروعسے ہو مغربجنوبکر چلتیطرفکی چلتی
مریبہ قادس کے چشموں تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ شمال مغرب کی طرف
رُخ کر کے مصر کی سرحد یعنی وادٔی مصر کے ساتھ ساتھ بحـیرۂ روم تک
پہنچتی ہے۔

20 مغربی سرحد بحـیرۂ روم ہے جو شمال میں لبو حمات کے مقابل ختم
ہوتی ہے۔

ملـک21 کو اپنے قبیلوں میں تقسیم !کرو 22 یہ تمہاری موروثی زمین ہو
گی۔ جب تم قرعہ ڈال کر اُسے آپس میں تقسیم کرو تو اُن غیرملـکیوں کو
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بھی زمین ملنی ہے جو تمہارے درمیان ہتے ر اور جن کے بچے یہاں پیدا
ہوئے ہیں۔ تمہارا اُن کے ساتھ سلوکویسا ہو جیسا اسرائیلیوں کے ساتھ۔
قرعہ لتے اُنہیںوقتڈا اسرائیلی قبیلوں زمینساتھکے ملنی ہے۔ رب23 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ جس قبیلے میں بھی پردیسی آباد ہوں وہاں تمہیں اُنہیں
موروثی زمین دینی ہے۔

48
قبیلوں میں ملـک کی تقسیم

اسرائیل1-7 شمالیکی سرحد بحـیرۂ روم شروعسے ہو طرفکیمشرقکر
حتلون، لبو حمات اور حصر عینان کے پاس سے گزرتی ہے۔ دمشق اور
حمات سرحد شمالکے میں ہیں۔ قبیلےہر ملـککو ایککا ملےحصہ گا۔
ہر خطے ایککا ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد
ترتیبیہکیعلاقوںقبائلیتکجنوبکرلےسےشمالگا۔ہو :گیہو دان،
آشر، نفتالی، منسّی، افرائیم، روبن اور یہوداہ۔

ملـک کے بیچ میں مخصوص علاقہ
8 یہوداہ جنوبکے میں وہ علاقہ ہو گا جو میرےتمہیں لئے الـگ کرنا

ہے۔ قبائلی علاقوں کی طرح اُس کا بھی ایک سرا ملـک کی مشرقی سرحد
اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شمال تکجنوبسے کا فاصلہ ساڑھے
12 کلو میٹر اُسہے۔ بیچکے میں مقدِس ہے۔

9 اِس علاقے کے درمیان ایک خاص خطہ ہو گا۔ مشرق سے مغرب
تک اُس کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گا جبکہ شمال سے جنوب تک
فاصلہ 10 کلو میٹر ہو گا۔ رب کے لئے مخصوص اِس خطے 10 کا ایک
حصہ اماموں کے لئے مخصوص ہو گا۔ اِس حصے کا فاصلہ مشرق سے
مغرب تک ساڑھے 12 کلو میٹر اور شمال سے جنوب تک 5 کلو میٹر ہو
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گا۔ اِس کے بیچ میں ہی رب کا مقدِس ہو گا۔ 11 یہ مُقّدس علاقہ لاوی
کے خاندان صدوق کے مخصوص و مُقّدس کئے گئے اماموں کو دیا جائے
گا۔ جبکیونکہ اسرائیلی مجھ سے برگشتہ ہوئے تو باقی لاوی اُن کے ساتھ
بھٹک گئے، لیکن صدوق کا خاندان وفاداری خدمتمیریسے کرتا رہا۔
12 اِس لئے اُنہیں میرے لئے مخصوص علاقے کا مُقّدس ترین حصہ ملے
گا۔ یہ یوں لاو کے خطے کے شمال میں ہو گا۔ اماموں13 کے جنوب میں
باقی یوں لاو کا خطہ ہو گا۔ مشرق سے مغرب تک اُس کا فاصلہ ساڑھے
12 کلو میٹر اور شمال تکجنوبسے 5 کلو میٹر ہو گا۔

رب14 کے لئے مخصوص یہ علاقہ پورے ملـک کا بہترین حصہ ہے۔
اُس کا کوئی بھی پلاٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی اجازت
نہیں۔ اُسے نہ بیچا جائے، دوسرےکسینہ پلاٹکسیکو میںعوضکے
دیا جائے۔ کیونکہ یہ ربعلاقہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

رب15 کے مقدِس کے اِس خاص علاقے کے جنوب میں ایک اَور
خطہ ہو کیجسگا لمبائی 12ساڑھے کلو میٹر اور چوڑائی اڑھائی کلو میٹر
ہے۔ وہ مُقّدس نہیں ہے بلـکہ عام لوگوں کی رہائش کے لئے ہو گا۔ اِس
کے بیچ میں شہر ہو گا، جس کے ارد گرد چراگاہیں ہوں گی۔ 16 یہ شہر
مربع شکل کا ہو گا۔ لمبائی اور چوڑائی دونوں سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

17 شہر کے چاروں طرف جانوروں کو چَرانے کی کھلی جگہ ہو گی
جس کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔ 18 چونکہ شہر اپنے خطے کے بیچ میں
ہو گا اِس لئے مذکورہ کھلی جگہ مشرقکے ایکمیں خطہ باقی رہ جائے
جسگا مشرقکا سے تکشہر 5فاصلہ کلو میٹر اور شمال تکجنوبسے
فاصلہ اڑھائی کلو میٹر گا۔ہو شہر بھیمیںمغربکے اِتنا ہی بڑا گا۔ہوخطہ
اِن دو خطوں میں باڑیکھیتی کی جائے کیجسگی پیداوار شہر میں کام



حزقی ایل 48:19 cxlviii حزقی ایل 48:29

کرنے والوں خوراککی ہو گی۔ 19 شہر میں کام کرنے والے تمام قبیلوں
ہوںکے گے۔ وہی اِن کھیتوں کی باڑیکھیتی کریں گے۔

میرےچنانچہ20 لئے الـگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع شکل کا اُسہے۔
کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے بارہ بارہ کلو میٹر اِسہے۔ میں شہر بھی ہے۔شامل

21-22 مذکورہ مُقّدس خطے میں مقدِس، اماموں اور باقی یوں لاو کی
زمینیں ہیں۔ اُس کے مشرق اور مغرب میں باقی ماندہ زمین حکمران کی
ملـکیت ہے۔ مُقّدس خطے کے مشرق میں حکمران کی زمین ملـک کی
مشرقی سرحد تک ہو گی اور مُقّدس خطے کے مغرب میں وہ سمندر تک
ہو گی۔ شمال سے جنوب تک وہ مُقّدس خطے جتنی چوڑی یعنی ساڑھے
12 کلو میٹر ہو گی۔ شمال میں یہوداہ کا قبائلی علاقہ ہو گا اور جنوب میں
بن یمین کا۔

دیگر قبیلوں کی زمین
ملـک23-27 کے اِس خاص درمیانی حصے کے جنوب میں باقی قبیلوں

ایکایککو علاقےہرگا۔ملےعلاقہ ایککا سرحدمشرقیکیملـکسرا
اور دوسرا سرا بحـیرۂ روم ہو شمالگا۔ سے لے تکجنوبکر قبائلی علاقوں
کی ترتیبیہ ہو :گی بن یمین، شمعون، اِشکار، زبولون اور جد۔

جد28 قبیلےکے کی جنوبی ملـکسرحد کی سرحد بھی ہے۔ وہ تمر سے
جنوب مغرب میں مریبہ قادس کے چشموں تک چلتی ہے، پھر مصر کی
سرحد یعنی وادٔی مصر ساتھکے ساتھ مغربشمال کا رُخ کر کے بحـیرۂ روم
تک پہنچتی ہے۔

رب29 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی ملـکتمہارا ہو !گا اُسے اسرائیلی
قبیلوں میں تقسیم کرو۔ بھیکچھجو اُنہیں قرعہ ڈال ملےکر وہ اُن کی موروثی
زمین ہو گی۔



حزقی ایل 48:30-34 cxlix حزقی ایل 48:35

یروشلم کے دروازے
30-34 یروشلم شہر دیواریںچاروںکیفصیلگے۔ہوںدروازے12کے

سوا دو دو کلو میٹر لمبی ہوں گی۔ ہر دیوار کے تین دروازے ہوں گے،
غرض کُل بارہ دروازے ہوں گے۔ ہر ایک کا نام کسی قبیلے کا نام
ہو گا۔ چنانچہ شمال میں روبن کا دروازہ، یہوداہ کا دروازہ اور لاوی کا
دروازہ ہو گا، مشرق یوسفمیں کا دروازہ، بن یمین کا دروازہ اور دان کا
دروازہ ہو گا، جنوب میں شمعون کا دروازہ، اِشکار کا دروازہ اور زبولون
کا دروازہ ہو گا، اور مغرب میں جد کا دروازہ، آشر کا دروازہ اور نفتالی
کا دروازہ ہو گا۔ فصیل35 پوریکی لمبائی 9 کلو میٹر ہے۔

تب شہر ربیہاں’ ‘ہے کہلائے “!گا
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