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عزرا
جلاوطنی واپسیسے

فارس1 کے خورسبادشاہ حکومتکی پہلےکے سال ربمیں نے وہ
کچھ پورا ہونے پیشکیجسدیا اُسگوئی یرمیاہنے معرفتکی تھی۔کی
اُس خورسنے ذیلکو کا اعلان کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی
اور تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا گیا۔

فارس”2 کا خورسبادشاہ فرماتا آسمانربہے، کے خدا نے دنیا کے
تمام ممالـک میرے حوالے کر دیئے ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر
یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ3 میں
سے جتنے اُس کی قوم کے ہیں یروشلم کے لئے روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں
اسرائیلرب کے خدا کے لئے گھر بنائیں، اُس خدا کے لئے جو یروشلم میں
سکونت کرتا آپہے۔ کا آپخدا کے ساتھ ہو۔ جہاں4 بھی اسرائیلی قوم
کے بچے لوگہوئے ہتے ر ہیں، وہاں اُن کے پڑوسیوں فرضکا ہے کہ وہ
چاندیسونے اور مویشیمال سے اُن کی مدد کریں۔ اِس کے علاوہ وہ اپنی
خوشی سے یروشلم میں الله کے گھر کے لئے ہدیئے بھی “دیں۔

تب5 کچھ اسرائیلی روانہ ہو کر یروشلم ربمیں کے گھر کو تعمیر کرنے
کی یاں تیار کرنے لـگے۔ اُن میں یہوداہ اور بن یمین کے خاندانی سرپرست،
امام تھےشامللاویاور یعنی لوگوںجتنے کو الله تھی۔دیتحریکنے 6 اُن
کے تمام پڑوسیوں اُنہیںنے چاندیسونا اور دےمویشیمال کر اُن کی مدد
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کی۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے اپنی خوشی سے بھی رب کے گھر کے ہدیئےلئے دیئے۔
بادشاہخورس7 واپسچیزیںوہنے دیںکر نبوکدنضرجو نے یروشلم میں

رب کے گھر لُوٹسے کر اپنے دیوتا کے مندر میں رکھ دی تھیں۔ اُنہیں8
نکال فارسکر بادشاہکے خزانچیمِترداتنے حوالےکے کر نےجسدیا
کچھسب گن کر یہوداہ شیسبزرگکے بضر دیا۔دےکو 9 فہرستجو
اُس لـکھینے اُس میں ذیل کی چیزیں :تھیں

سونے کے 30 باسن،
چاندی کے 1,000 باسن،
29 یاں، چھر
10 سونے کے 30 پیالے،
چاندی کے 410 پیالے،
باقی چیزیں 1,000 عدد۔
11 سونے اور چاندی کی کُل 5,400 چیزیں تھیں۔ شیس بضر یہ سب

کچھ اپنے ساتھ لے جلاوطنوںوہجبگیا بابلساتھکے سے یروشلم کے لئے
روانہ ہوا۔

2
واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں فہرستکی

ذیل1 میں یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی ہے جو جلاوطنی واپسسے
بابلآئے۔ کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر بابلکے لے گیا تھا، ابلیکن وہ
یروشلم اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہاں اُن کے خاندان پہلے
ہتے ر تھے۔ 2 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، سرایاہ، رعلایاہ، مردکی،
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بِلشان، مِسفار، بِگوَئی، رحوم اور بعنہ ذیلتھے۔ فہرستکی واپسمیں آئے
ہوئے خاندانوں کے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

پرعوس3 کا :خاندان 2,172،
4 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ5 کا :خاندان 775،
موآبپخت6 کا خاندان یعنی یشوع یوآباور کی :اولاد 2,812،
عیلام7 کا :خاندان 1,254،
8 زتّو کا :خاندان 945،
زکی9 کا :خاندان 760،
بانی10 کا :خاندان 642،
ببی11 کا :خاندان 623،
عزجاد12 کا :خاندان 1,222،
ادونِقام13 کا :خاندان 666،
بِگوَئی14 کا :خاندان 2,056،
عدین15 کا :خاندان 454،
16 اطیر کا خاندان یعنی ِحزقیاہ کی :اولاد 98،
بضی17 کا :خاندان 323،
18 یورہ کا :خاندان 112،
حاشوم19 کا :خاندان 223،
20 ِجبّار کا :خاندان 95،
بیت21 لحم :باشندےکے 123،
22 نطوفہ کے 56 باشندے،
عنتوت23 :باشندےکے 128،
عزماوت24 :باشندےکے 42،
25 یَت قِر یعریم، کفیرہ بیروتاور :باشندےکے 743،
26 رامہ اور ِجبع :باشندےکے 621،
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مِکماس27 :باشندےکے 122،
بیت28 ایل اور عَی :باشندےکے 223،
29 نبو :باشندےکے 52،
مجبیس30 :باشندےکے 156،
دوسرے31 عیلام :باشندےکے 1,254،
32 حارِم :باشندےکے 320،
33 لُود، حادید اور اونو :باشندےکے 725،
34 یریحو :باشندےکے 345،
35 سناآہ :باشندےکے ۔3,630
ذیل36 کے امام جلاوطنی واپسسے آئے۔
یدعیاہ کا خاندان جو یشوع کی نسل کا :تھا 973،
37 اِمّیر کا :خاندان 1,052،
38 فشحور کا :خاندان 1,247،
39 حارِم کا :خاندان ۔1,017
40 ذیل کے لاوی جلاوطنی سے واپس آئے۔ یشوع اور قدمی ایل کا

خاندان یعنی یاہ ہوداو کی :اولاد 74،
41 آسف:گلوکار خاندانکے کے 128 آدمی،
رب42 کے گھر کے :دربان سلّوم، اطیر، طلمون، عّقوب، خطیطا اور

سوبی خاندانوںکے کے 139 آدمی۔
گاروںخدمتکےگھرکےرب43 سےجلاوطنیخاندانذیلدرِجکے

واپس آئے۔
ضیحا، حسوفا، طبّعوت، 44 قروس، سیعہا، فدون، 45 لِبانہ، حجابہ،

عّقوب، 46 حجاب، شلمی، حنان، 47 ِجّدیل، جحر، یایاہ، ر 48 رضین، نقودا،
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جزّام، 49 عُّزا، فاسح، بسی، 50 اسنہ، معونیم، نفوسیم، 51 بقبوق، حقوفا،
حرحور، 52 بضلوت، محیدا، حرشا، 53 برقوس، سیسرا، تامح، نضیاح54 اور
خطیفا۔

سلیمان55 آئے۔واپسسےجلاوطنیخاندانذیلدرِجکےخادموںکے
سوطی، سوفرت، فرودا، 56 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 57 سفطیاہ، خّطیل،

فوکرت ضبائم اور امی۔
58 رب کے گھر کے خدمت گاروں اور سلیمان کے خادموں کے

خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392 تھی۔
واپس59-60 آئے خاندانوںہوئے دِلایاہ، طوبیاہ اور نقودا مرد652کے

ثابت نہ کر سکے کہ اسرائیل کی اولاد ہیں، گو وہ تل ملح، تل حرشا،
کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔

61-62 ہقوضحبایاہ، اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام بھی واپس
آئے، لیکن اُنہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی اجازت نہ ملی۔
کیونکہ گو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر
نہ ملا، اِس لئے اُنہیں ناپاک قرار دیا گیا۔ برزلی) کے خاندان کے
بانی نے برزلی ِجلعادی کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے ُسسر کا نام اپنا لیا
(تھا۔ یہوداہ63 کے گورنرنے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں امامکے فی الحال
قربانیوں کا وہ حصہ کھانے شریکمیں نہ ہوں جو اماموں کے لئے مقرر
دوبارہجبہے۔ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت نامی قرعہ
ڈال کر معاملہ حل کرے۔

64 کُل 42,360 اسرائیلی اپنے وطن لوٹ آئے، 65 نیز اُن کے 7,337
غلام اور لونڈیاں اور 200 گلوکار میںجن مرد و خواتین شامل تھے۔
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اسرائیلیوں66 پاسکے 736 گھوڑے، 245 خچر، 67 اونٹ435 اور

6,720 گدھے تھے۔
جب68 وہ یروشلم میں رب کے گھر کے پاس پہنچے تو کچھ خاندانی

سرپرستوں نے اپنی خوشی سے ہدیئے دیئے تاکہ الله کا گھر نئے سرے
سے اُس جگہ تعمیر کیا جا سکے جہاں پہلے تھا۔ 69 ایکہر نے اُتنا دے
دیا سکا۔دےجتنا وقتاُس سونے کے 61,000کُل چاندیِسکے، کے
2,800 کلو گرام اور اماموں کے لباس100 جمع ہوئے۔

70 امام، لاوی، ربگلوکار، کے گھر کے دربان اور خدمت گار، اور
عوام کے کچھ لوگ اپنی اپنی آبائی آبادیوں میں دوبارہ جا بسے۔ یوں تمام
اسرائیلی دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں ہنے ر لـگے۔

3
نئی قربان گاہ پر قربانیاں

1 ساتویں مہینے کی ابتدا میں پوری قوم یروشلم میں جمع ہوئی۔ اُس وقت
اسرائیلی اپنی آبادیوں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے۔ 2 جمع ہونے کا مقصد
اسرائیل کے خدا کی قربان گاہ کو سرےنئے سے تعمیر کرنا تھا تاکہ مردِ
خدا موسٰی شریعتکی مطابقکے اُس پر بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی
جا سکیں۔ چنانچہ یشوع بن یو صدق اور ُبابل زر بن سیالتی ایل کام لـگمیں
گئے۔ یشوع کے امام بھائیوں اور ُبابل زر کے بھائیوں نے اُن کی مدد کی۔
3 گو ملـکوہ میں ہنے ر والی دیگر قوموں سے سہمے ہوئے تھے تاہم اُنہوں
قرباننے گاہ اُسکو کی پرانی بنیاد پر تعمیر کیا اور صبح شام اُس ربپر کو
بھسم والیہونے پیشقربانیاں لـگے۔کرنے یوں4 اُنہوںعیدکیجھونپڑ نے
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شریعت کی ہدایت کے مطابق منائی۔ اُس ہفتے کے ہر دن اُنہوں نے بھسم
ہونے والی اُتنی قربانیاں چڑھائیں ضروریجتنی تھیں۔

5 اُس وقت سے امام بھسم ہونے والی تمام درکار قربانیاں باقاعدگی سے
پیش کرنے لـگے، نیز نئے چاند کی عیدوں اور رب کی باقی مخصوص و
مُقّدس عیدوں کی قربانیاں۔ قوم اپنی خوشی رببھیسے پیشقربانیاںکو
کرتی تھی۔ 6 گو رب کے گھر کی بنیاد ابھی ڈالی نہیں گئی تھی توبھی
ساتویںاسرائیلی مہینے بھسمکوربسےدنپہلےکے پیشقربانیاںوالیہونے
کرنے لـگے۔ 7 پھر اُنہوں نے راجوں اور کاری گروں کو پیسے دے کر
کام پر لگایا اور صور اور صیدا باشندوںکے سے دیودار لـکڑیکی منگوائی۔
یہ لـکڑی لبنان کے پہاڑی علاقے سے سمندر تک لائی گئی اور وہاں سے
سمندر کے راستے یافا پہنچائی گئی۔ اسرائیلیوں نے معاوضے میں کھانے پینے
کی چیزیں اور زیتون کا دےتیل فارسدیا۔ کے خورسبادشاہ نے اُنہیں
یہ کروانے اجازتکی دی تھی۔

رب کے گھر کی تعمیرِ نو
8 جلاوطنی سے واپس آنے دوسرےکے سال دوسرےکے مہینے میں

رب کے کیگھر سرےنئے سے تعمیر شروع ہوئی۔ اِس کام ُبابلمیں زر بن
سیالتی ایل، یشوع بن یوصدق، دیگر امام اور لاوی اور وطن واپسمیں آئے
ہوئے باقی تمام اسرائیلی شریک ہوئے۔ تعمیری کام کی نگرانی اُن یوں لاو
کے ذمے لگا دی جنگئی کی عمر سال20 یا اِس سے زائد تھی۔

ذیل9 لوگکے مل ربکر کا گھر بنانے والوں کی نگرانی کرتے :تھے
یشوع اپنے بیٹوں اور بھائیوں سمیت، قدمی ایل اور اُس کے بیٹے جو یاہ ہوداو
کی اولاد تھے اور حنداد خاندانکے کے لاوی۔
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رب10 کے گھر کی بنیاد وقترکھتے امام لباسمُقّدساپنے پہنے ہوئے
ساتھ کھڑے ہو گئے اور تُرم بجانے لـگے۔ آسف کے خاندان کے لاوی
ساتھ ساتھ جھانجھ بجانے اور رب کی ستائش کرنے لـگے۔ سب کچھ
اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ 11 وہ حمد و ثنا کے
گیت ربسے تعریفکی کرنے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اسرائیل پر اُس
ابدیشفقتکی حاضرینجب“!ہے نے دیکھا ربکہ کے کیگھر بنیاد
رکھی جا رہی ہے میںخوشیکیربسبتو نعرےزوردار لگانے لـگے۔

لیکن12 بہت سے امام، لاوی اور خاندانی سرپرست حاضر تھے جنہوں
ربنے کا پہلا گھر دیکھا ہوا تھا۔ جب اُن کے دیکھتے دیکھتے رب کے
نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بلند آواز سے رونے لـگے جبکہ بہتباقی
لوگسارے خوشی نعرےکے لگا رہے تھے۔ 13 اِتنا شور تھا کہ خوشی
کے نعروں اور رونے کی آوازوں میں امتیاز نہ کیا جا سکا۔ شور دُور دُور
تک سنائی دیا۔

4
رب کے گھر کی تعمیر مخالفتکی

1 یہوداہ اور بن یمین کے دشمنوں کو پتا چلا کہ وطن میں واپس آئے
ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔
ُبابل2 زر اور خاندانی سرپرستوں پاسکے آ کر اُنہوں نے درخواست ہم”کی، بھی آپ کے ساتھ مل کر رب کے گھر کو تعمیر کرنا ہتے چا ہیں۔
جبکیونکہ سے اسور کے بادشاہ اسرحدون نے ہمیں یہاں لا کر بسایا ہے
کےآپہمسےوقتاُس طالبکےخدا اوررہے پیشقربانیاںاُسے کرتے
آئے “ہیں۔ لیکن3 ُبابل، زر یشوع اور اسرائیل کے باقی خاندانی سرپرستوں
نے انکار کیا، نہیں،” اِس آپمیں ہمارےکا ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ہم
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اکیلے ربہی اسرائیل کے خدا کے لئے گھر بنائیں فارسطرحجسگے،
کے خورسبادشاہ ہمیںنے حکم دیا “ہے۔

یہ4 سن ملـککر قومیںدوسریکی یہوداہ لوگوںکے کی شکنیحوصلہ
اور اُنہیں ڈرانے کی کوشش کرنے لـگیں تاکہ وہ عمارت بنانے سے باز
آئیں۔ 5 یہاں تک کہ وہ فارس کے بادشاہ خورس کے کچھ مشیروں کو
کامکردےرشوت کامیابمیںروکنے کیگھرکےربیوںگئے۔ہو تعمیر
خورس بادشاہ کے حکومتدورِ سے لے کر دارا بادشاہ تکحکومتکی
رُکی رہی۔

اخسویرسجبمیںبعد6 بادشاہ ہوئیشروعحکومتکی اسرائیلتو کے
دشمنوں یہوداہنے اور یروشلم باشندوںکے پر الزام لگا لـکھا۔خطشکایتیکر

7 پھر ارتخشستا بادشاہ کے میںحکومتدورِ اُسے یہوداہ دشمنوںکے کی
خطشکایتیسےطرف بھیجا خطگیا۔ خاصپیچھےکے کر مِترداتبِشلام،
پہلےتھے۔طابئیلاور اُسے میںزباناَرامی لـکھا گیا، اور اُسمیںبعد ترجمہکا
ہوا۔ سامریہ8 کے رحومگورنر اور اُس شمسیمیرمنشیکے شہنشاہنے کو
خط لـکھ جسدیا میں اُنہوں نے یروشلم پر الزامات لگائے۔ پتے میں لـکھا
تھا،

:از9 رحوم میرمنشیاورگورنر شمسی، نیز اُن قاضی،خدمتہمکے سفیر
اور طرپل، ِسپّر، ارک، بابل اور سوسن یعنی عیلام کے مرد، 10 نیز باقی تمام
قومیں جن کو عظیم اور عزیز بادشاہ اشور بنی پال نے اُٹھا کر سامریہ اور
یائے فراتدر کے باقی ماندہ مغربی علاقے میں بسا دیا تھا۔

میںخط11 لـکھا شہنشاہ”تھا، ارتخشستا کے نام،
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آپ:از کے خادم جو یائے فراتدر مغربکے میں ہتے ر ہیں۔
12 شہنشاہ کو علم ہو کہ جو یہودی آپ کے حضور ہمارےسے پاس

یروشلم پہنچے ہیں وہ اِس وقت اُس باغی اور شریر شہر کو سرےنئے سے
تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے بنیادوں مرمتکی کر رہے
ہیں۔ 13 شہنشاہ کو علم ہو کہ اگر شہر سرےنئے سے تعمیر ہو جائے اور
اُس کی فصیل تکمیل تک پہنچے تو لوگیہ ٹیکس، خراج اور محصول ادا
کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تب بادشاہ کو نقصان پہنچے گا۔ 14 ہم تو
نمک حرام نہیں ہیں، نہ شہنشاہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ اِس لئے
ہم گزارش کرتے ہیں 15 کہ آپ اپنے باپ دادا کی تاریخی دستاویزات
سے یروشلم بارےکے معلوماتمیں حاصل کریں، کیونکہ اُن میں باتاِس
کی تصدیق ملے گی کہ یہ ماضیشہر سرکشمیں حقیقترہا۔ میں شہر کو
اِسی لئے تباہ کیا گیا کہ وہ بادشاہوں اور صوبوں تنگکو کرتا رہا اور قدیم
زمانے سے بغاوتہی کا منبع رہا ہے۔ غرض16 ہم شہنشاہ کو اطلاع
ہیںدیتے کہ اگر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اُس تکمیلفصیلکی
پہنچےتک تو یائے فراتدر مغربیکے علاقے آپپر کا قابو جاتا “گا۔رہے

17 شہنشاہ جوابنے میں مَیں”لـکھا، میرمنشیشمسیگورنر،رحومخطیہ اور اورسامریہ یائے فراتدر
مغربکے میں ہنے ر والے اُن کے افسروںخدمتہم کو لـکھ رہا ہوں۔

آپ کو !سلام آپ18 کے خط کا ترجمہ میری موجودگی میں ہوا ہے
اور میرےاُسے منے سا پڑھا گیا ہے۔ میرے19 حکم پر یروشلم بارےکے میں
معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ شہر قدیم زمانے سے
بادشاہوں مخالفتکی کر سرکشیکے اور بغاوت کا منبع رہا ہے۔ 20 نیز،
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یروشلم طاقت ور بادشاہوں کا دار الحکومت رہا ہے۔ اُن کی اِتنی طاقت
تھی کہ یائے فراتدر پورےکے مغر بی علاقے کو اُنہیں مختلف قسم کے
ٹیکس اور خراج ادا کرنا پڑا۔ 21 ابچنانچہ حکم دیں کہ یہ آدمی شہر کی
تعمیر بازسےکرنے مَیںتکجبآئیں۔ خود تکوقتاُسدوںنہحکم شہر
کو تعمیرسےسرےنئے نہیںاجازتکیکرنے ہے۔ دیںدھیان22 اِسکہ
حکم کی تکمیل میں ُسستی نہ کی جائے، ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ کو بڑا نقصان
“پہنچے۔

جوں23 خطہی کی کاپی شمسیرحوم، اور اُن کے خدمتہم افسروں
کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ یروشلم کے لئے روانہ ہوئے اور یہودیوں کو
زبردستی جاریکام رکھنے روکسے دیا۔

چنانچہ24 یروشلم میں الله کے گھر تعمیریکا رُککام گیا، اور فارسوہ
کے بادشاہ دارا حکومتکی دوسرےکے تکسال رُکا رہا۔

5
رب کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے

ایک1 دن دونبی بنام حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اُٹھ اسرائیلکر کے خدا کے
نام میں جو اُن کے اوپر تھا یہوداہ اور یروشلم کے یہودیوں کے منے سا نبوّت
کرنے لـگے۔ 2 اُن کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر ُبابل زر بن سیالتی ایل اور
یشوع بن یوصدق نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ یروشلم میں الله کے گھر کی
تعمیر شروع کریں دونوںگے۔ نبی اِس میں اُن کے ساتھ تھے اور اُن کی مدد
کرتے رہے۔
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3 لیکن جوں ہی کام شروع ہوا تو یائے در فرات کے مغربی علاقے

کے گورنر تتّنی اور شتربوزنی اپنے سمیتافسروںخدمتہم یروشلم پہنچے۔
اُنہوں نے آپنےکس”پوچھا، کو یہ گھر بنانے اور اِس کا تکمیلڈھانچا
تک پہنچانے اجازتکی دی؟ اِس4 کام کے لئے ذمہ دار آدمیوں کے نام
ہمیں “!بتائیں لیکن5 اُن کا خدا یہوداہ کے بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا،
اِس لئے اُنہیں روکا نہ گیا۔ کیونکہ لوگوں نے سوچا پہلےکہ دارا بادشاہ کو
تکجبجائے۔دیاطلاع وہ فیصلہ تکوقتاُسکرےنہ کام روکا نہ
جائے۔

6 پھر یائے فراتدر کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن
کے افسروںخدمتہم نے دارا بادشاہ ذیلکو خطکا بھیجا،

دارا”7 بادشاہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے !ہیں 8 شہنشاہ کو
علم ہو کہ صوبہ یہوداہ میں جا کر ہم نے دیکھا وہاںکہ عظیم خدا کا گھر
بنایا جا رہا اُسہے۔ کے لئے بڑے تراشے ہوئے پتھر استعمال ہو ہیںرہے
اور دیواروں میں شہتیر لگائے جا رہے لوگہیں۔ بڑی جاں فشانی سے کام
کر رہے ہیں، اور مکان اُن محنتکی باعثکے تیزی بنسے رہا ہے۔ ہم9
بزرگوںنے سے پوچھا، آپنےکس’ کو یہ گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا
تکتکمیل پہنچانے دیاجازتکی ‘ہے؟ ہم10 نے اُن کے نام بھی معلوم
کئے تاکہ لـکھ آپکر بھیجکو سکیں۔ اُنہوں11 نے جوابہمیں دیا،
ہم’ آسمان و زمین کے خدا کے خادم ہیں، اور ہم اُس گھر کو از سرِ

نو تعمیر کر رہے ہیں جو بہت سال پہلے یہاں قائم تھا۔ اسرائیل کے ایک
عظیم بادشاہ اُسےنے قدیم زمانے میں بنا تکتکمیلکر پہنچایا تھا۔ لیکن12
ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا طیشکو دلایا، اور نتیجے میں اُس
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نے اُنہیں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر جسدیا ربنے کے
گھر کو تباہ کر دیا اور قوم کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔ لیکن13 بعد
میں خورسجب بادشاہ بن گیا تو اُس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں
حکم دیا کہ الله کے اِس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ساتھ14 ساتھ اُس
نے چاندیسونے کی وہ واپسچیزیں کر دیں جو نبوکدنضر نے یروشلم میں
الله کے گھر لُوٹسے کر بابل کے مندر میں رکھ دی تھیں۔ خورس نے
یہ ایکچیزیں آدمی کے سپرد کر جسدیں کا شیسنام بضر تھا اور جسے
اُس نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اُس15 نے اُسے حکم دیا کہ سامان
کو یروشلم لے جاؤ رباور کے گھر کو پرانی جگہ پر از سرِ نو تعمیر کر کے
یہ چیزیں اُس میں محفوظ رکھو۔ شیستب16 بضر نے یروشلم آ کر الله کے
گھر کی بنیاد رکھی۔ اُسی وقت سے عمارتیہ زیرِ تعمیر ہے، اگرچہ یہ آج
تک مکمل نہیں ‘ہوئی۔

17 چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو تفتیشوہ کریں کہ کیا بابل کے
شاہی دفتر میں کوئی ایسی دستاویز موجود ہے جو اِس بات کی تصدیق
کرے خورسکہ بادشاہ نے یروشلم میں رب کے گھر کو از سرِ نو تعمیر
کرنے کا حکم گزارشدیا۔ ہے کہ شہنشاہ ہمیں اپنا فیصلہ پہنچا “دیں۔

6
دارا بادشاہ یہودیوں کی مدد کرتا ہے

تب1 دارا بادشاہ نے حکم دیا کہ بابل کے خزانے کے دفتر تفتیشمیں
اِسجائے۔کی لگاتےکھوجکا مادیآخرکار2لگاتے شہر اکبتانا قلعےکے
میں طومار مل میںجسگیا لـکھا تھا،
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3 خورس” بادشاہ کی حکومت کے پہلے سال میں شہنشاہ نے حکم دیا

کہ یروشلم میں الله کے گھر اُسکو کی پرانی جگہ پر سرےنئے سے تعمیر کیا
جائے تاکہ وہاں دوبارہ پیشقربانیاں کی جا سکیں۔ اُس کی بنیاد رکھنے
کے بعد اُس کی اونچائی 90 اور چوڑائی فٹ90 ہو۔ 4 دیواروں کو یوں
بنایا جائے کہ تراشے ہوئے پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے
شہتیروں ایککا ردّا لگایا اخراجاتجائے۔ شاہی خزانے پورےسے کئے
جائیں۔ 5 نیز چاندیسونے کی نبوکدنضرچیزیںجو یروشلم اِسکے گھر سے
نکال کر بابل لایا واپسوہ پہنچائی جائیں۔ ہر چیز الله کے گھر میں اُس کی
اپنی جگہ واپسپر دیرکھ “جائے۔

6 یہ خبر پڑھ کر دارا نے یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر
تتّنی، شتربوزنی اور اُن کے افسروںخدمتہم ذیلکو بھیججوابکا دیا،
الله” کے اِس گھر کی تعمیر میں مداخلت مت !کرنا لوگوں7 کو کام

جاری رکھنے دیں۔ یہودیوں کا گورنر اور اُن بزرگکے الله کا یہ گھر اُس
کی پرانی جگہ پر تعمیر کریں۔

8 نہ صرف یہ بلـکہ مَیں حکم دیتا ہوں آپکہ اِس کام میں بزرگوں کی
مدد کریں۔ تعمیر کے تمام اخراجات وقت پر مہیا کریں تاکہ کام نہ رُکے۔
یہ پیسے شاہی خزانے یعنی یائے در فرات کے مغربی علاقے سے جمع کئے
گئے ٹیکسوں میں سے ادا کئے جائیں۔ 9 روز بہ روز اماموں کو بھسم ہونے
قربانیوںوالی لئےکے چیزیںتمامدرکار مہیا رہیں،کرتے بَیل،جوانوہخواہ
مینڈھے، بھیڑ کے بچے، گندم، نمک، َمے یا زیتون تیلکا کیوں نہ مانگیں۔
اِس میں ُسستی نہ کریں 10 تاکہ وہ آسمان کے خدا کو پسندیدہ پیشقربانیاں
کر کے شہنشاہ اور اُس بیٹوںکے کی سلامتی کے لئے دعا کر سکیں۔
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11 اِس کے علاوہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی اِس فرمان خلافکی

کرےورزی اُس کے گھر سے شہتیر نکال کر کھڑا کیا جائے اور اُسے اُس
مصلوبپر کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اُس کے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنایا جائے۔
جس12 خدا نے وہاں اپنا نام بسایا ہے وہ ہر بادشاہ اور قوم ہلاککو
کرے میرےجو اِس حکم کی خلاف ورزی کر کے یروشلم کے گھر کو
تباہ کرنے جرأتکی کرے۔ مَیں، دارا نے یہ حکم دیا ہے۔ اِسے ہر طرح
سے پورا کیا “جائے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی
13 یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن

کے ہم خدمت افسروں نے ہر طرح سے دارا بادشاہ کے حکم کی تعمیل
پرگھرکےرببزرگیہودیچنانچہ14کی۔ دونوںسکے۔رکھجاریکام
نبی حجی اور یاہ بنزکر عِّدو اپنی نبوّتوں سے اُن کی افزائیحوصلہ کرتے رہے،
اور یوں سارا کام اسرائیل کے خدا اور فارس کے بادشاہوں خورس، دارا
اور ارتخشستا کے حکم مطابقکے ہی مکمل ہوا۔

رب15 کا گھر دارا بادشاہ حکومتکی کے چھٹے سال میں تکتکمیل
پہنچا۔ ادار کے مہینے کا تیسرا *دن تھا۔ اسرائیلیوں16 نے اماموں، یوں لاو
اور جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلیوں سمیت بڑی خوشی ربسے
کے گھر کی مخصوصیت کی عید منائی۔ 17 اُنہوں نے 100 بَیل، 200
مینڈھے اور بھیڑ بچے400کے قربان پورےکئے۔ اسرائیل کے لئے گناہ کی
قربانی بھی پیش کی گئی، اور اِس کے لئے فی قبیلہ ایک بکرا یعنی مل کر
بکرے12 چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور یوں لاو ربکو کے گھر کی
* 6:15 ادار کے مہینے کا تیسرا :دن 12 مارچ۔
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میںگروہوںمختلفکےخدمت تقسیم کیا طرحجسگیا، موسٰی شریعتکی
ہدایت دیتی ہے۔

اسرائیلی فسح کی عید مناتے ہیں
19 پہلے مہینے کے ویں14 †دن جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے

اسرائیلیوں فسحنے کی عید منائی۔ تمام20 اماموں اور یوں لاو نے آپاپنے
پاککو صاف کر رکھا تھا۔ سب پاکسبکے تھے۔ یوں لاو نے فسح
کے لیلے جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں، اُن کے بھائیوں یعنی
اماموں اور اپنے لئے ذبح کئے۔ لیکن21 صرفنہ جلاوطنی واپسسے آئے
ہوئے اسرائیلی اِس شریکمیںکھانے ہوئے ملـکبلـکہ کے وہ لوگتمام
بھی قوموںغیریہودیجو ناپاککی راہوں الـگسے ہو کر اُن ربساتھکے
اسرائیل کے خدا طالبکے ہوئے تھے۔ اُنہوں22 خوشیبڑیدنساتنے
روٹیبےخمیریسے عیدکی ربمنائی۔ نے اُن دلوںکے بھرسےخوشیکو
دیا تھا، کیونکہ اُس فارسنے کے بادشاہ کا دل اُن طرفکی مائل کر دیا
تھا تاکہ اُنہیں اسرائیل کے خدا کے گھر کو تعمیر کرنے میں مدد ملے۔

7
عزرا امام کو یروشلم بھیجا جاتا ہے

1 واقعاتاِن کے کافی عرصے ایکبعد آدمی بنام بابلعزرا کو چھوڑ کر
یروشلم آیا۔ اُس وقت فارس کے بادشاہ ارتخشستا کی حکومت تھی۔ آدمی
کا پورا نام عزرا بن سرایاہ بن یاہ عزر بن ِخلقیاہ بن2 سلّوم بن بنصدوق اخی
طوب بن3 امریاہ بن یاہ عزر بن مِرایوت بن4 زرخیاہ بن عُّزی بن بُقی بن5
ابی سوع فینحاسبن بن اِلی عزر بن ہارون تھا۔ ہارون) اماِم اعظم ۔(تھا
† 6:19 پہلے مہینے کے :دنویں14 21 یل۔ اپر



عزرا 7:6 xvii عزرا 7:14
6 نوشتوںپاکعزرا کا اُستاد اور شریعتاُس کا عالِم تھا اسرائیلربجو

کے خدا نے موسٰی کی معرفت دی تھی۔ جب عزرا بابل سے یروشلم کے
لئے روانہ ہوا تو شہنشاہ نے اُس کی ہر خواہش پوری کی، کیونکہ رب
اُس کے خدا کا شفیق ہاتھ اُس پر تھا۔ 7 کئی اسرائیلی اُس کے ساتھ گئے۔
امام، لاوی، گلوکار اور رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار بھی اُن
میں شامل تھے۔ یہ ارتخشستا بادشاہ حکومتکی ساتویںکے سال میں ہوا۔
8-9 قافلہ پہلے مہینے کے پہلے *دن بابل سے روانہ ہوا اور پانچویں مہینے کے
پہلے سلامتصحیح†دن یروشلم پہنچا، کیونکہ الله ہاتھشفیقکا عزرا پر تھا۔
تھییہوجہ10 کہ آپاپنےنےعزرا تفتیشکیشریعتکیربکو کرنے،
اُس زندگیمطابقکے اسرائیلیوںاورگزارنے اُسکو احکامکے ہدایاتاور
کی تعلیم دینے کے لئے وقف کیا تھا۔

شہنشاہ عزرا کو مختارنامہ دیتا ہے
11 ارتخشستا بادشاہ نے عزرا امام کو ذیل کا دےمختارنامہ دیا، اُسی

عزرا کو پاکجو نوشتوں کا اُستاد اور اُن احکام ہدایاتاور کا عالِم تھا جو
رب اسرائیلنے دیکو تھیں۔ مختارنامے میں لـکھا تھا،

:از”12 شہنشاہ ارتخشستا
عزرا امام کو جو آسمان کے خدا شریعتکی کا عالِم ہے، !سلام مَیں13

حکم دیتا ہوں کہ اگر سلطنتمیری میں موجود کوئی بھی آپاسرائیلی کے
ساتھ یروشلم جا کر وہاں رہنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اِس میں امام اور
لاوی بھی شامل ہیں، 14 شہنشاہ اور اُس ساتکے آپمشیر کو یہوداہ اور
یروشلم بھیج رہے ہیں آپتاکہ الله کی شریعتاُس کی روشنی میں آپجو
* 7:8-9 پہلے مہینے پہلےکے :دن 8 یل۔ اپر † 7:8-9 پانچویں مہینے پہلےکے :دن 4 اگست۔
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کے ہاتھ میں ہے یہوداہ اور یروشلم کا حال جانچ لیں۔ 15 جو سونا چاندی
شہنشاہ اور اُس مشیروںکے نے اپنی خوشی سے یروشلم سکونتمیں کرنے
والے اسرائیل کے خدا کے لئے قربان کی ہے اُسے اپنے ساتھ لے جائیں۔
16 نیز، بھیجتنی آپچاندیسونا کو بابلصوبہ ملسے جائے گی اور جتنے
بھی ہدیئے قوم اور امام اپنی خوشی سے اپنے خدا کے گھر کے لئے جمع
کریں اُنہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ 17 اُن پیسوں سے بَیل، مینڈھے، بھیڑ کے
بچے اور اُن کی قربانیوں کے لئے درکار غلہ اور َمے کی نذریں خرید لیں، اور
اُنہیں میںیروشلم اپنے قربانکیگھرکےخدا گاہ قربانپر پیسےجو18کریں۔
بچ جائیں اُن آپکو اور آپ کے بھائی ویسے خرچ کر سکتے ہیں آپجیسے
مناسبکو لـگے۔ شرط یہ ہے آپکہ کے خدا مرضیکی مطابقکے ہو۔
19 یروشلم میں اپنے خدا کو وہ تمام چیزیں پہنچائیں آپجو ربکو کے گھر
خدمتمیں کے لئے دی جائیں گی۔ باقی20 جو کچھ آپبھی کو اپنے خدا
کے گھر کے لئے پڑےخریدنا اُس پیسےکے شاہی خزانہ کرےادا گا۔

21 مَیں، ارتخشستا بادشاہ یائے فراتدر مغربکے میں ہنے ر والے تمام
خزانچیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر طرح سے عزرا امام کی مالی مدد کریں۔
جو بھی آسمان کے خدا کی شریعت کا یہ اُستاد مانگے وہ اُسے دیا جائے۔
22 اُسے 3,400 کلو گرام چاندی، 16,000 کلو گرام گندم، 2,200 لٹر
َمے اور 2,200 لٹر زیتون کا تیل تک دینا۔ نمک اُسے اُتنا ملے جتنا وہ
چاہے۔ دھیان23 سبسے کچھ مہیا کریں جو آسمان کا خدا اپنے گھر کے
لئے مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس کے بیٹوں کی سلطنت اُس کے
غضب کا نشانہ بن جائے۔ 24 نیز، آپ کو علم ہو آپکہ کو الله کے اِس
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گھر میں خدمت کرنے والے شخصکسی سے بھی خراج یا کسی قسم کا
ٹیکس لینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ امام، لاوی، گلوکار، رب کے
گھر کا دربان یا اُس خدمتکا گار ہو۔

اے25 عزرا، جو حکمت آپ کے خدا نے آپ کو عطا کی ہے اُس
مجسٹریٹمطابقکے اور قاضی مقرر کریں آپجو کی قوم کے اُن لوگوں کا
انصاف کریں جو یائے در فرات مغربکے میں ہتے ر ہیں۔ جتنے بھی آپ
کے خدا کے احکام جانتے ہیں وہ اِس میں شامل ہیں۔ اور جتنے اِن احکام
واقفسے نہیں ہیں اُنہیں آپ کو تعلیم دینی ہے۔ 26 جو بھی آپ کے خدا
کی شریعت اور شہنشاہ کے قانون کی خلاف کرےورزی اُسے سختی سے
سزا دی جائے۔ جرم کی سنجیدگی لحاظکا کر کے اُسے یا تو موتسزائے
دی جائے یا جلاوطن کیا جائے، اُس ملـکیتکی ضبط کی جائے یا اُسے
جیل میں ڈالا “جائے۔

عزرا ستائشکی
باپہمارےرب27 دادا کے کیخدا تمجید شہنشاہنےجسہو دلکے

کو یروشلم ربمیں کے گھر کو شاندار بنانے ہے۔دیتحریککی اُسی28
نے شہنشاہ، اُس مشیروںکے اور تمام اثر و رسوخ رکھنے والے افسروں کے
دلوں کو میری طرف مائل کر دیا ہے۔ چونکہ میرےرب خدا کا شفیق
ہاتھ مجھ پر تھا اِس لئے میرا بڑھحوصلہ گیا، اور مَیں اسرائیلنے خاندانیکے
سرپرستوں کو اپنے ساتھ واپساسرائیل جانے کے لئے جمع کیا۔

8
عزرا کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آنے والوں فہرستکی
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1 درِج ذیل اُن خاندانی سرپرستوں فہرستکی ہے جو ارتخشستا بادشاہ

حکومتکی میرےدورانکے ساتھ بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔
ہر خاندان مردوںکے کی تعداد بھی درج :ہے

فینحاس2-3 خاندانکے کا جَیرسوم،
اِتمر کے خاندان کا دانیال،
داؤد خاندانکے حّطوشکا بن سکنیاہ،
پرعوس کے خاندان کا یاہ۔ زکر 150 مرد اُس کے نسبساتھ نامے درجمیں تھے۔
موآبپخت4 خاندانکے کا اِلیہوعینی بن مردوں200زرخیاہ ساتھ،کے
5 زتّو خاندانکے کا سکنیاہ بن یحزی ایل مردوں300 کے ساتھ،
عدین6 خاندانکے کا عبد بن یونتن مردوں50 کے ساتھ،
عیلام7 خاندانکے کا یسعیاہ بن عتلیاہ مردوں70 کے ساتھ،
8 سفطیاہ خاندانکے کا زبدیاہ بن میکائیل مردوں80 کے ساتھ،
یوآب9 خاندانکے کا عبدیاہ بن یحی ایل مردوں218 کے ساتھ،
بانی10 کے خاندان سلومیتکا بن یوسفیاہ مردوں160 کے ساتھ،
ببی11 خاندانکے کا یاہ زکر بن ببی مردوں28 کے ساتھ،
عزجاد12 خاندانکے کا یوحنان بن مردوں110ہّقاطان کے ساتھ،
13 ادونِقام کے خاندان لوگآخریکے اِلی فلط، یعی ایل اور سمعیاہ 60

مردوں کے ساتھ،
بِگوَئی14 کا خاندان کا عوتی اور زبود مردوں70 کے ساتھ۔
15 مَیں یعنی عزرا نے مذکورہ لوگوں کو اُس نہر پاسکے جمع کیا جو

اہاوا کی طرف بہتی ہے۔ وہاں ہم خیمے لگا کر تین ٹھہرےدن رہے۔
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اِس دوران مجھے پتا چلا کہ گو لوگعام اور امام آ گئے ہیں ایکلیکن بھی
مَیںچنانچہ16ہے۔نہیںحاضرلاوی اِلینے اریعزر، ایل، سمعیاہ، اِلناتن،
یریب، اِلناتن، ناتن، یاہ زکر اور مسُلّام کو پاساپنے بُلا لیا۔ یہ سب خاندانی
سرپرست تھے جبکہ شریعت کے دو اُستاد بنام یویریب اور اِلناتن بھی ساتھ
تھے۔ مَیں17 نے اُنہیں یوں لاو کی آبادی کاسفیاہ بزرگکے اِدّو پاسکے
بھیج کر وہ کچھ بتایا جو اُنہیں اِدّو، اُس کے بھائیوں اور رب کے گھر کے
خدمت گاروں کو بتانا تھا تاکہ ہمارےوہ خدا کے گھر کے لئے خدمت
گار بھیجیں۔

18 الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اِس لئے اُنہوں نے ہمیں محلی بن لاوی بن
اسرائیل کے خاندان کا سمجھ دار آدمی سربیاہ بھیج دیا۔ سربیاہ اپنے بیٹوں
اور بھائیوں ساتھکے پہنچا۔ 18کُل مرد تھے۔ 19 اِن کے مِراریعلاوہ کے
خاندان کے حسبیاہ اور یسعیاہ کو بھی اُن کے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ
ہمارے پاس بھیجا گیا۔ کُل 20 مرد تھے۔ 20 اُن کے ساتھ رب کے گھر
خدمت220کے گار تھے۔ اِن کے تمام نسبنام نامے میں درج تھے۔ داؤد
اور اُس کے ملازموں نے اُن باپکے دادا کو یوں لاو کی خدمت کرنے
کی دیداریذمہ تھی۔

یروشلم کے لئے روانگی کی یاں تیار
وہیں21 اہاوا کی نہر پاسکے ہی مَیں نے اعلان کیا کہ سبہم روزہ

رکھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے منے پستسا کریں اور دعا کریں کہ وہ
ہمارےہمیں بال بچوں اور سامان کے ساتھ سلامتی سے یروشلم پہنچائے۔
22 ہمارےکیونکہ ساتھ فوجی اور گھڑسوار نہیں تھے جو ہمیں راستے میں
ڈاکوؤں سے محفوظ باترکھتے۔ یہ تھی کہ مَیں شہنشاہ سے یہ مانگنے سے
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شرم محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے اُسے بتایا تھا، ہمارے” خدا کا
شفیق ہاتھ ایکہر پر ٹھہرتا ہے جو اُس طالبکا رہتا لیکنہے۔ جو بھی
اُسکرےترکاُسے پر اُس نازلغضبسختکا ہوتا “ہے۔ چنانچہ23 ہم
نے روزہ رکھ کر اپنے خدا التماسسے کی کہ وہ ہماری حفاظت کرے،
اور اُس ہمارینے سنی۔

24 پھر مَیں اماموںنے راہنماؤں12کے چنکو لیا، نیز سربیاہ، حسبیاہ
اور یوں10مزید لاو کو۔ 25 اُن کی موجودگی میں مَیں نے چاندیسونا اور
باقی تمام سامان تول لیا جو شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور افسروں اور وہاں
کے تمام اسرائیلیوں ہمارےنے خدا کے گھر کے لئے عطا کیا تھا۔

مَیں26 تولنے ذیلکر سامانکا اُن کے حوالے کر :دیا ً 22,000تقریبا
کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ جسسامان کا کُل ًوزن یا تقر 3,400
کلو گرام تھا، 3,400 کلو گرام سونا، 27 سونے کے 20 پیالے جن کا کُل
ًوزن تقریبا 8ساڑھے کلو گرام تھا، اور پیتل کے پالشدو کئے ہوئے پیالے
جو سونے پیالوںکے جیسے قیمتی تھے۔

28 مَیں نے آدمیوں سے کہا، آپ” اور یہ تمام چیزیں رب کے لئے
مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے یہ سونا چاندی رب آپ کے
باپ دادا کے خدا کے لئے قربان کی ہے۔ احتیاطکچھسب29 محفوظسے
رکھیں، اور آپجب یروشلم پہنچیں گے تو اِسے رب کے گھر کے خزانے
تک پہنچا کر راہنما اماموں، یوں لاو اور خاندانی سرپرستوں کی موجودگی
میں دوبارہ “تولنا۔

30 پھر اماموں اور یوں لاو نے سونا چاندی اور باقی سامان لے کر اُسے
یروشلم ہمارےمیں خدا کے گھر میں پہنچانے کے لئے محفوظ رکھا۔
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تکیروشلم سفر
ہم31 پہلے مہینے کے ویں12 *دن اہاوا نہر سے یروشلم کے لئے روانہ

ہوئے۔ الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اور اُس نے ہمیں راستے میں دشمنوں
اور ڈاکوؤں محفوظسے رکھا۔ ہم32 یروشلم پہنچے تو پہلے تین دن آرام کیا۔
دنچوتھے33 ہم نے اپنے خدا کے میںگھر چاندیسونا اور مخصوصباقی
تولسامان کر بنمریموتامام یاہ اُور حوالےکے دیا۔کر اِلیوقتاُس عزر
فینحاسبن اور لاویدو بنام یشوعبنیوزبد اور بننوعدیاہ ِنّوئی ب اُس ساتھکے
تھے۔ 34 ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اُس کا پورا فہرستوزن میں درج
کیا گیا۔

اِس35 کے بعد جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے تمام لوگوں اسرائیلنے
کے خدا کو بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کیں۔ اِس ناتے سے اُنہوں نے
اسرائیلپورے کے لئے 12 96بَیل، مینڈھے، بھیڑ بچے77کے اور گناہ کی
قربانی کے بکرے12 قربان کئے۔

36 مسافروں نے یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنروں اور
حاکموں کو شہنشاہ ہدایاتکی پہنچائیں۔ اِن کو پڑھ کر اُنہوں نے اسرائیلی
قوم اور الله کے گھر حمایتکی کی۔

9
غیریہودی یوں بیو افسوسپر

1-2 کچھ دیر بعد قوم کے میرےراہنما پاس آئے اور کہنے لـگے، قوم”
کے عام لوگوں، اماموں اور یوں لاو نے آپاپنے ملـککو کی دیگر قوموں
سے الـگ نہیں رکھا، گو یہ گھنونے رسم و رواج کے پیروکار ہیں۔ اُن
* 8:31 پہلے مہینے کے :دنویں12 19 یل۔ اپر
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کی عورتوں سے شادی کر کے اُنہوں نے اپنے بیٹوں کی بھی شادی اُن کی
بیٹیوں سے کرائی ہے۔ یوں الله مُقّدسکی قوم کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، فرِزّ
یبوسیوں، عمونیوں، موآبیوں، مصریوں اور یوں امور سے آلودہ ہو گئی ہے۔
اور بزرگوں اور افسروں نے اِس بےوفائی میں پہل کی “!ہے

3 یہ سن کر مَیں نے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور سر اور
داڑھی نوچنوچبالکے فرشننگےکر پر بیٹھ گیا۔ مَیںوہاں4 قربانیکیشام
بےحستک حرکتو بیٹھا رہا۔ اِتنے بہتمیں میرےلوگسے ارد گرد
جمع ہو گئے۔ وہ جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے لوگوں کی بےوفائی کے
باعث تھرتھرا رہے تھے، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا جوابکے نہایتسے
قربانیکیشام5تھے۔زدہخوف اُٹھسےوہاںمَیںوقتکے کھڑا جہاںہوا
مَیں توبہ حالتکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے کپڑےہوئے پہنے ہوئے مَیں
ٹیکگھٹنے گیاجھککر اور ہاتھوںاپنے آسمانکو اُٹھائےطرفکی ہوئے
رب اپنے خدا سے دعا کرنے لگا،

میرےاے”6 نہایتمَیںخدا، ہوں۔شرمندہ اپنا اُٹھانےطرفتیریمنہ
کی مجھ میں جرأت نہیں رہی۔ ہمارےکیونکہ گناہوں کا اِتنا بڑا لـگڈھیر
گیا ہے کہ وہ ہم سے اونچا ہے، بلـکہ ہمارا قصور تکآسمان پہنچ گیا ہے۔
باپہمارے7 دادا کے زمانے سے لے تکآجکر ہمارا قصور سنجیدہ رہا
ہے۔ اِسی وجہ سے ہم بار بار پردیسی حکمرانوں کے قبضے میں آئے ہیں
جنہوں نے ہمیں ہمارےاور بادشاہوں اور اماموں کو قتل کیا، گرفتار کیا،
لُوٹ لیا ہماریاور ہے۔رہییہیحالتہماریتکآجبلـکہکی۔بےحرمتی

لیکن8 ہمارےربوقتاِس خدا تھوڑینے دیر کے لئے ہم پر مہربانی
کی ہے۔ ہماری قوم کے بچے کھچے حصے کو اُس نے رِہائی دے کر
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مُقّدساپنے مقام پر محفوظ رکھا ہمارےیوںہے۔ خدا ہمارینے آنکھوں
میں چمکدوبارہ پیدا کی اور ہمیں کچھ سکون مہیا کیا ہے، تکابہمگو
غلامی میں ہیں۔ غلامہمبےشک9 توبھیہیں، الله نہیںترکہمیںنے کیا
بلـکہ فارس کے بادشاہ کو ہم پر مہربانی کرنے تحریککی دی ہے۔ اُس
ہمیںنے از سرِ نو زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کا گھر دوبارہ تعمیر
اور اُس کھنڈراتکے بحال کر سکیں۔ الله نے ہمیں یہوداہ اور یروشلم میں
چاردیواریمحفوظایک سے گھیر رکھا ہے۔

ہمارےاےلیکن10 ابخدا، ہم کیا کہیں؟ اپنی اِن حرکتوں کے بعد
ہم کیا جواب دیں؟ ہم تیرےنے اُن احکام کو نظرانداز کیا ہے 11 جو تُو
نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی دیئے تھے۔

تُو نے فرمایا، ملـکجس’ میں تم داخل ہو رہے ہو تاکہ اُس پر قبضہ
کرو وہ اُس میں ہنے ر والی قوموں کے گھنونے رسم و رواج سببکے سے
ناپاک سرےایکملـکہے۔ تکسرےدوسرےسے اُن کی ناپاکی سے
بھر گیا 12ہے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کی اُن بیٹوںکے کروانا،متشادیساتھکے
نہ اپنے بیٹوں کا اُن کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ باندھنا۔ کچھ نہ سےجسکرو
اُن کی سلامتی اور کامیابی بڑھتی تبجائے۔ ہی طاقتتم ور ہو ملـککر
کی اچھی پیداوار کھاؤ گے، اور تمہاری اولاد ملـکتکہمیشہ کی اچھی
وراثتچیزیں میں پاتی رہے ‘گی۔

اب13 ہم اپنی شریر حرکتوں بڑےاور قصور کی بھگتسزا رہے ہیں،
الله،اےگو تُو ہمیںنے سختاِتنی ہمیںجتنیدینہیںسزا ملنی ہئے تھی۔چا
تُو نے ہمارا یہ بچا کھچا حصہ زندہ چھوڑا ہے۔ 14 تو کیا ٹھیکیہ ہے کہ
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تیرےہم احکام ورزیخلافکی کر ایسیکے قوموں باندھیںرشتہسے جو
اِس قسم کی گھنونی حرکتیں کرتی ہیں؟ ہرگز !نہیں کیا اِس کا یہ نتیجہ نہیں
نکلے گا کہ ہمغضبتیرا پر نازل ہو کچھسبکر تباہ دےکر گا اور یہ بچا
کھچا حصہ بھی ختم ہو جائے گا؟ رباے15 اسرائیل کے خدا، تُو ہی
عادل آجہے۔ ہم بچے ہوئے حیثیتکیحصے تیرےسے کھڑےحضور
ہیں۔ ہم قصوروار ہیں تیرےاور منے سا قائم نہیں رہ “سکتے۔

10
پرستبُت یوں بیو طلاقکو

جب1 عزرا اِس طرح دعا کر رہا اور الله کے گھر کے منے سا پڑے
ہوئے اور روتے ہوئے قوم کے قصور کا اقرار کر رہا تھا تو اُس کے ارد
گرد اسرائیلی عورتوںمردوں، اور بچوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ پھوٹبھیوہ
پھوٹ کر رونے لـگے۔

2 پھر عیلام خاندانکے کے سکنیاہ بن یحی ایل نے عزرا سے کہا،
ہمواقعی” قوموںپڑوسینے شادیسےعورتوںکی اپنےکےکر سےخدا

بےوفائی کی تکابتوبھیہے۔ اسرائیل کے لئے اُمید کی کرن باقی ہے۔
3 آئیں، ہم اپنے خدا سے عہد باندھ کر وعدہ کریں کہ ہم اُن تمام عورتوں
کو اُن واپسسمیتبچوںکے بھیج دیں گے۔ بھیجو آپمشورہ اور الله کے
احکام ماننےخوفکا والے دیںہمیںلوگدیگر سبگے۔کریںہموہگے
شریعتکچھ کے مطابق کیا جائے۔ اب4 !اُٹھیں کیونکہ یہ معاملہ درست
آپکرنا ہی فرضکا آپہمہے۔ کے ساتھ ہیں، اِس لئے حوصلہ رکھیں
اور وہ کچھ کریں ضروریجو “ہے۔
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تب5 عزرا اُٹھا اور راہنما اماموں، یوں لاو اور تمام قوم کو قَسم کھلائی

ہمکہ سکنیاہ مشورےکے پر عمل کریں گے۔ 6 پھر عزرا الله کے گھر کے
منے سا سے چلا گیا اور یوحنان اِلیاسببن کمرےکے میں داخل ہوا۔ وہاں
اُس کچھراتپورینے کھائے پیئے بغیر وہتکابگزاری۔ سےجلاوطنی
واپس آئے ہوئے لوگوں کی بےوفائی پر ماتم کر رہا تھا۔

سرکاری7-8 افسروں اور بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یروشلم اور پورے
یہوداہ میں اعلان کیا لازم”جائے، ہے کہ بھیجتنے اسرائیلی جلاوطنی سے
واپس آئے ہیں سبوہ تین دن کے اندر اندر یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ جو
بھی اِس دوران حاضر نہ ہو اُسے جلاوطنوں جماعتکی سے خارج کر دیا
جائے گا اور اُس کی تمام ملـکیت ضبط ہو جائے “گی۔ تب9 یہوداہ اور
بن یمین کے قبیلوں کے تمام آدمی تین دن کے اندر اندر یروشلم پہنچے۔ نویں
مہینے کے بیسویں لوگسب*دن الله کے گھر کے صحن میں جمع ہوئے۔
معاملےسب کی سنجیدگی اور موسم سببکے کانپسے رہے تھے، کیونکہ
بارش ہو رہی تھی۔

10 عزرا کھڑےامام ہو کر کہنے آپ”لگا، الله سے بےوفا ہو گئے ہیں۔
غیریہودی عورتوں سے رشتہ ھنے باند سے آپ نے اسرائیل کے قصور میں
اضافہ کر دیا ہے۔ اب11 رب اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اپنے
گناہوں کا اقرار کر کے اُس کی مرضی پوری کریں۔ پڑوسی قوموں اور اپنی
پردیسی یوں بیو الـگسے ہو “جائیں۔

پوری12 جماعت نے بلند آواز سے جواب دیا، ٹھیکآپ” کہتے !ہیں
لازم ہے آپہمکہ ہدایتکی پر عمل کریں۔ لیکن13 یہ کوئی ایسا معاملہ
* 10:9 نویں مہینے کے بیسویں :دن 19 ستمبر۔
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نہیں ہے ایکجو یا دو دن درستمیں کیا جا سکے۔ کیونکہ لوگبہتہم
ہیں اور ہم سے سنجیدہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ نیز، برساتوقتاِس کا موسم
ہے، اور ہم یادہ ز دیر تک باہر نہیں ٹھہر سکتے۔ 14 بہتر ہے ہمارےکہ
بزرگ پوری جماعت کی نمائندگی کریں۔ پھر جتنے بھی آدمیوں غیریہودیکی
یاں بیو ہیں ایکوہ مقررہ دن مقامی بزرگوں اور قاضیوں کو ساتھ لے کر
یہاں آئیں اور درستمعاملہ کریں۔ اور لازم یہکہہے سلسلہ تکوقتاُس
جاری ربتکجبرہے غضبکا ٹھنڈا نہ ہو “جائے۔

متفقلوگتمام15 یونتنصرفہوئے، عساہیلبن اور یاہ بنیحز تِقوَہ نے
فیصلے کی مخالفت کی جبکہ مسُلّام اور سبّتی لاوی اُن کے حق میں تھے۔
توبھی16-17 اسرائیلیوں نے منصوبے پر عمل کیا۔ عزرا امام نے ایکچند
خاندانی سرپرستوں کے نام لے کر اُنہیں یہ ذمہ داری دی کہ جہاں بھی
یہودیکسی ہوئیشادیسےعورتغیریہودیکیمرد وہاںہے پورےوہ
معاملے تحقیقکی کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے پہلےکے شروع†دن ہوا اور
پہلے مہینے پہلےکے تکتکمیل‡دن پہنچا۔

ذیلدرِج18-19 فہرستکیآدمیوںاُن عورتوںغیریہودینےجنہوںہے
شادیسے کی تھی۔ اُنہوں قَسمنے کھا کر وعدہ کیا کہ ہم اپنی یوں بیو سے
الـگ ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ایکہر نے قصور کی قربانی کے طور پر
مینڈھا قربان اماموںکیا۔ میں سے :قصوروار

یشوع بن یو صدق اور اُس کے بھائی معسیاہ، اِلی یریبعزر، اور ِجدلیاہ،
20 اِمیّرکے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ،
21 حارِم خاندانکے کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یحی ایل اور یّاہ، عُز

† 10:16-17 دسویں مہینے پہلےکے :دن 29 دسمبر۔ ‡ 10:16-17 پہلے مہینے پہلےکے :دن
27 مارچ۔



عزرا 10:22 xxix عزرا 10:37

22 فشحور خاندانکے کا اِلیوعینی، معسیاہ، اسمٰعیل، نتنی ایل، یوزبد اور
اِلعاسہ۔

یوں23 لاو میں سے :قصوروار
یوزبد، ِسمعی، قلایاہ یعنی قلیطا، فتحیاہ، یہوداہ اور اِلی عزر۔
گلوکاروں24 میں سے :قصوروار
اِلیاسب۔
رب کے گھر دربانوںکے میں سے :قصوروار
سلّوم، طِلِم اور اُوری۔
باقی25 قصوروار :اسرائیلی
پرعوس کے خاندان کا رمیاہ، یاہ، یز ملکیاہ، میامین، اِلی عزر، ملکیاہ اور

ِنایاہ۔ ب
26 عیلام کے خاندان کا متنیاہ، یاہ، زکر یحی ایل، عبدی، یریموت اور

الیاس،
27 زتّو خاندانکے کا اِلیوعینی، اِلیاسب، متنیاہ، یریموت، زبد اور عزیزا۔
ببی28 خاندانکے کا یوحنان، حننیاہ، زبی اور عتلی۔
29 بانی کے خاندان کا مسُلّام، ملّوک، عدایاہ، یسوب، سیال یریموت۔اور
موآبپخت30 کے خاندان کا عدنا، کلال، ِنایاہ، ب معسیاہ، متنیاہ، بضلی

ایل، ِنّوئی ب اور منسّی۔
31 حارِم کے خاندان کا اِلی عزر، یِسیاہ، ملکیاہ، سمعیاہ، شمعون، بن32

ملّوکیمین، اور یاہ۔ سمر
33 حاشوم کے خاندان کا متّنی، متتاہ، زبد، اِلی فلط، یریمی، منسّی ِسمعی۔اور
34 بانی کے خاندان کا معدی، عمرام، اُوایل، 35 ِنایاہ، ب بدیاہ، کلوہی،

36 وَنیاہ، مریموت، اِلیاسب، 37 متنیاہ، متّنی اور یعسی۔
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38 ِنّوئی ب کے خاندان کا ِسمعی، 39 سلمیاہ، ناتن، عدایاہ، 40 مکندبی،

ساسی، ساری، 41 عزرایل، سلمیاہ، یاہ، سمر 42 سلّوم، امریاہ اور یوسف۔
43 نبو خاندانکے کا یعی ایل، متِتیاہ، زبد، زبینا، یّدی، یوایل اور ِنایاہ۔ ب
44 اِن تمام آدمیوں عورتوںغیریہودیکی ہوئیشادیسے تھی، اور اُن کے

ہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔
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