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عبرانیوں
الله کا اپنے فرزند یعےکے ذر کلام

میںماضی1 موقعوںمختلفالله پر اور یقوںکئی طر باپہمارےسے دادا
سے ہم کلام ہوا۔ وقتاُس اُس نے یہ نبیوں کے وسیلے سے کیا لیکن2 اِن
آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند کے وسیلے سے ہم سے ہم کلام ہوا، اُسی
کے وسیلے سے جسے اُس سبنے چیزوں کا وارث بنا دیا اور جس کے
وسیلے سے اُس کائناتنے کو بھی خلق کیا۔ فرزند3 الله کا شاندار جلال
منعکس کرتا اور اُس ذاتکی کی عین *شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام سے
کچھسب سنبھالے رکھتا جبہے۔ وہ دنیا میں تھا تو اُس ہمارےنے لئے
گناہوں صافپاکسے ہو جانے کا انتظام قائم کیا۔ اِس کے بعد وہ آسمان
پر قادرِ مطلق کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا۔

الله کے فرزند عظمتکی
فرزند4 فرشتوں سے کہیں عظیم ہے، اِتنا جتنا اُس میراثکا میں پایا ہوا

نام اُن کے ناموں سے عظیم ہے۔ 5 کیونکہ الله کسنے فرشتے سے کبھی
تُو”کہا، میرا فرزند ہے،

آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
یہ بھی اُس کسینے فرشتے بارےکے میں کبھی نہیں مَیں”کہا، اُس باپکا ہوں گا

* 1:3 :شبیہ یا نقش۔
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اور وہ میرا فرزند ہو “گا۔
6 اور جب الله اپنے پہلوٹھے فرزند کو آسمانی دنیا میں لاتا ہے تو وہ فرماتا

الله”ہے، کے تمام فرشتے اُس پرستشکی “کریں۔
فرشتوں7 بارےکے میں وہ فرماتا وہ”ہے، اپنے فرشتوں کو ہَوائیں
اور اپنے خادموں آگکو شعلےکے بنا دیتا “ہے۔
لیکن8 فرزند بارےکے میں وہ کہتا اے”ہے، خدا، تختتیرا ازل سے تکابد قائم و دائم رہے گا،
انصافاور کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر کرےحکومت گا۔
9 تُو بازیراستنے محبتسے
اور بےدینی نفرتسے کی،
اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے تیلکے مسحسے کر کے
تیرےتجھے ساتھیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز کر “دیا۔
10 وہ یہ بھی فرماتا اے”ہے، رب، تُو نے ابتدا میں دنیا کی بنیاد رکھی،
تیرےاور ہی ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔
11 یہ تو تباہ ہو جائیں گے،
لیکن تُو قائم رہے گا۔
لباسسبیہ کی پھٹگھسطرح جائیں گے
12 اور تُو اِنہیں چادر طرحکی لپیٹے گا،
کپڑےپرانے طرحکی یہ بدلے جائیں گے۔
لیکن تُو وہی کا وہی رہتا ہے،
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اور تیری زندگی کبھی ختم نہیں “ہوتی۔
13 الله کبھینے بھی اپنے کسی فرشتے سے باتیہ نہ میرے”کہی، ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
14 پھر فرشتے کیا ہیں؟ وہ تو خدمتسب گزار روحیں ہیں جنہیں الله اُن

خدمتکی کرنے کے لئے بھیج دیتا میراثجنہیںہے نجاتمیں پانی ہے۔
2

نجات عظمتکی
اِس1 لئے لازم اَورہمکہہے یادہ کیمُقّدسکلاِمسےدھیانز باتوںاُن

پر کریںغور ہیں۔لیسننےہمجو ایسا نہ ہو سمندرہمکہ پر کشتیبےقابو
کی طرح بےمقصد اِدھر اُدھر پھریں۔ 2 جو کلام فرشتوں نے انسان تک
پہنچایا وہ تو مٹاَن رہا، جساور بھیسے کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے
اُس مناسبکی ملی۔سزا تو3 پھر اللهطرحکسہم سےغضبکے سکیںبچ
گے اگر ہم مسیح کی اِتنی نجاتعظیم کو نظرانداز کریں؟ پہلے خداوند نے
خود اِس نجات کا اعلان کیا، اور پھر ایسے لوگوں نے ہمارے پاس آ کر
اِس کی تصدیق کی جنہوں نے اُسے سن لیا تھا۔ 4 ساتھ ساتھ الله نے اِس
بات کی اِس طرح تصدیق بھی کی کہ اُس نے اپنی مرضی کے مطابق الٰہی
معجزےنشان، مختلفاور قسم کے زوردار کام دکھائے اور القدسروح
کی نعمتیں لوگوں میں تقسیم کیں۔

مسیح بخشنجاتکا کام
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اب5 ایسا اللهکہہے نے مذکورہ آنے والی دنیا فرشتوںکو تابعکے نہیں

کیا۔ 6 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں کسی کہیںنے یہ دیگواہی ہے،
انسان” کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد
یا آدم زاد کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟
7 تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا،
تُو نے اُسے جلال عزتاور تاجکا پہنا کر
کچھسب8 اُس پاؤںکے نیچےکے کر “دیا۔
جب لـکھا ہے کچھسبکہ اُس پاؤںکے تلے کر دیا گیا تو اِس مطلبکا

ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اُس کے تابع نہیں بےشکہے۔ ہمیں حال
میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ سب کچھ اُس کے تابع ہے، لیکن9 ہم اُسے
ضرور دیکھتے ہیں جو تھوڑی” دیر کے لئے فرشتوں سے “کم تھا یعنی عیسٰی
کو جسے اُس کی تکموت کے دُکھ کی وجہ سے جلال” اور عزت کا
“تاج پہنایا گیا ہے۔ ہاں، الله کے فضل سے اُس سبنے کی خاطر موت
برداشت کی۔ 10 کیونکہ یہی مناسب تھا کہ الله جس کے لئے اور جس
وسیلےکے کچھسبسے بہتیوںہے بیٹوںسے کو شریکمیںجلالاپنے
کرے کہ وہ اُن نجاتکی بانیکے عیسٰی کو دُکھ اُٹھانے تککاملیتسے
پہنچائے۔

11 عیسٰی اور وہ جنہیں مخصوصوہ مُقّدسو کر دیتا دونوںہے ایککا
باپہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسٰی یہ کہنے سے نہیں شرماتا کہ مُقّدسین
میرے بھائی ہیں۔ مثلا12ً وہ الله سے کہتا مَیں”ہے، اپنے بھائیوں کے منے تیرےسا نام کا اعلان کروں گا،

جماعت درمیانکے تیریہی مدح سرائی کروں “گا۔
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13 وہ یہ بھی کہتا ہے، مَیں” اُس پر بھروسا رکھوں “گا۔ اور پھر مَیں”

حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله نے مجھے دیئے “ہیں۔
اب14 چونکہ یہ بچے گوشت پوست اور خون کے انسان ہیں اِس لئے

عیسٰی خود اُن کی مانند بن گیا اور اُن کی انسانی فطرت میں شریک ہوا۔
کیونکہ اِس طرح ہی وہ اپنی موت موتسے ابلیسمالـککے کو تباہ کر
سکا، 15 اور اِس طرح ہی وہ اُنہیں چھڑا سکا موتجو سے ڈرنے کی وجہ
زندگیسے بھر غلامی میں تھے۔ 16 ظاہر ہے کیجنکہ مدد وہ کرتا ہے وہ
فرشتے نہیں ہیں بلـکہ ابراہیم کی اولاد۔ اِس17 لئے لازم تھا کہ وہ ہر لحاظ
سے اپنے بھائیوں کی مانند بن صرفجائے۔ اِس سے اُس کا یہ مقصد پورا
ہو سکا کہ وہ الله کے ایکحضور رحیم اور وفادار اماِم اعظم بن کر لوگوں
کے گناہوں کا دےکفارہ سکے۔ 18 اور اب وہ اُن کی مدد کر سکتا ہے
جو آزمائش میں اُلجھے ہوئے ہیں، کیونکہ اُس کی بھی آزمائش ہوئی اور
اُس نے خود دُکھ اُٹھایا ہے۔

3
عیسٰی موسٰی سے بڑا ہے

مُقّدس1 بھائیو، میرےجو ساتھ الله کے بُلائے !ہیںہوئے عیسٰی پر غور
خوضو کرتے رہیں جو الله کا پیغمبر اور اماِم اعظم ہے جساور کا ہم
اقرار ہیں۔کرتے عیسٰی2 الله کا وفادار اُسجبرہا اُسےنے یہ کام کرنے
لئےکے مقرر بھیموسٰیطرحجسطرحاُسیبالکلکیا، وفادار اللهجبرہا
کا پورا گھر اُس کے سپرد کیا گیا۔ اب3 جو کسی گھر کو تعمیر کرتا ہے
اُسے گھر نسبتکی یادہ ز عزت حاصل ہوتی اِسیہے۔ طرح عیسٰی موسٰی
نسبتکی یادہ عزتز کے لائق ہے۔ 4 کیونکہ ہر گھر کسیکو نہ کسی
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نے بنایا ہوتا جبکہہے، الله کچھسبنے بنایا ہے۔ موسٰی5 تو الله پورےکے
گھر خدمتمیں وقتکرتے وفادار رہا، لیکن ملازم حیثیتکی سے تاکہ
مُقّدسکلاِم کی آنے والی باتوں کی گواہی دیتا رہے۔ مسیح6 فرق ہے۔
اُسے فرزند حیثیتکی سے الله کے گھر پر اختیار ہے اور اِسی میں وہ وفادار
ہے۔ ہم اُس کا گھر ہیں بشرطیکہ ہم اپنی دلیری اور وہ اُمید قائم رکھیں
جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔

الله کی قوم کے لئے سکون
7 القدسروحطرحجسچنانچہ فرماتا ہے،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو
8 تو اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو دنکے ہوا،
باپتمہارےجب دادا یگستاننے ر میں مجھے آزمایا۔
وہاں9 اُنہوں نے مجھے آزمایا اور جانچا،
حالانکہ اُنہوں چالیسنے سال میرےدورانکے کام دیکھ لئے تھے۔
اِس10 لئے مجھے اُس نسل پر غصہ آیا اور مَیں اُن’بولا، دلکے ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں
اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 غضباپنے میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
12 بھائیو، خبردار رہیں آپتاکہ میں کسیسے دلکا بُرائی اور کفر سے

بھر کر زندہ خدا سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ اِس13 کے تکجببجائے الله
کا یہ فرمان قائم ہے دوسرےایکروزانہ کی حوصلہ افزائی کریں آپتاکہ
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میں سے کوئی بھی گناہ فریبکے میں آ سختکر دل نہ ہو۔ بات14 یہ ہے
کہ ہم مسیح کے شریِک کار بن گئے ہیں۔ لیکن اِس شرط پر کہ ہم آخر
تک وہ اعتماد مضبوطی سے قائم رکھیں جو ہم آغاز میں رکھتے تھے۔

15 مذکورہ کلام میں لـکھا ہے،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو،
تو اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو دنکے “ہوا۔
یہ16 تھےکون جو الله کی سنآواز باغیکر ہو گئے؟ جنہیںسبوہ موسٰی

مصر نکالسے کر باہر لایا۔ اور17 یہ سالچالیساللهسےجنتھےکون کے
ناراضدوران رہا؟ یہ وہی تھے جنہوں نے گناہ کیا اور جو یگستان ر میں مر
پڑےوہیںکر رہے۔ الله18 بابتکیکننے قَسم کھائی یہ”کہ بھیکبھی
ملـکاُس نہیںداخلمیں ہوں مَیںجہاںگے اُنہیں سکون ؟“دیتا ظاہر ہے
اُن کی بابت جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ 19 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
ایمان نہ رکھنے کی وجہ ملـکسے میں داخل نہ ہو سکے۔

4
1 تکابدیکھیں، الله کا یہ وعدہ قائم ہے، تکاباور سکونہم کے

ملـک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اِس لئے آئیں، ہم خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو
میںآپکہ پیچھےکوئیسے رہ کر اُس میں داخل نہ ہونے پائے۔ 2 کیونکہ
ہمیں بھی اُن کی خبریخوشایکطرح سنائی گئی۔ لیکن یہ پیغام اُن کے
لئے بےفائدہ تھا، کیونکہ وہ اُسے سن کر ایمان نہ لائے۔ 3 اُن نسبتکی ہم
جو ایمان لائے ہیں سکون کے ملـکاِس میں داخل ہو سکتے ہیں۔

غرض، یہ ایسا ہی طرحجسہے الله نے غضباپنے”فرمایا، میں مَیں قَسمنے کھائی،
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یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
اب غور کریں کہ اُس نے یہ کہا اگرچہ اُس کا کام دنیا کی تخلیق پر

تکاختتام پہنچ گیا تھا۔ 4 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں ساتویں دن بارےکے
میں لـکھا ہے، ساتویں” دن الله کا سارا کام تکتکمیل پہنچ گیا۔ اِس سے
فارغ ہو کر اُس نے آرام “کیا۔ اب5 اِس کا مقابلہ آیتمذکورہ سے کریں،
یہ” کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “دیتا۔
جنہوں6 پہلےنے الله خبریخوشکی سنی اُنہیں نافرمان ہونے کی وجہ

سے یہ سکون نہ ملا۔ توبھی یہ بات قائم رہی کہ کچھ تو سکون کے اِس
ملـک میں داخل ہو جائیں گے۔ 7 یہ مدِ نظر رکھ کر الله ایکنے اَور دن
مقرر کیا، مذکورہ “آج” کا دن۔ کئی سالوں کے بعد ہی اُس نے داؤد کی
معرفت باتوہ جسکی پر ہم غور کر رہے ہیں،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو
تو اپنے دلوں سختکو نہ “کرو۔
جب8 یشوع اُنہیں ملـِک کنعان میں لایا تب اُس نے اسرائیلیوں کو یہ

نہسکون دیا، ورنہ الله اِس بعدکے دناَورکسیکے کا چنانچہ9کرتا۔نہذکر
الله کی قوم کے لئے خاصایک سکون باقی رہ گیا ہے، ایسا سکون جو الله
کے ساتویں دن آرام کرنے مطابقتسے رکھتا ہے۔ 10 کیونکہ جو بھی وہ
سکون پاتا جسہے کا وعدہ الله نے کیا وہ الله کی طرح اپنے کاموں سے
فارغ ہو کر آرام کرے گا۔ 11 اِس لئے آئیں، ہم اِس سکون میں داخل
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ہونے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی باپ دادا کے
نافرمان نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے۔

12 کیونکہ الله کا کلام زندہ، موثر اور ہر دو دھاری تلوار سے یادہ ز تیز
ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اُس کی جان روح سے اور اُس کے جوڑوں
ُگودےکو الـگسے کر لیتا دلوہیہے۔ خیالاتکے سوچاور کو جانچ
کر اُن پر فیصلہ قابلکےکرنے ہے۔ بھیمخلوقکوئی13 الله کی نظر نہیںسے
چھپ سکتی۔ اُس کی آنکھوں کے منے جسسا جوابکے دہ ہم ہوتے
کچھسبہیں عیاں بےنقاباور ہے۔

عیسٰی ہمارا اماِم اعظم ہے
آئیں،غرض14 ایماناُسہم لپٹےسے اقرارکاجسرہیں ہم ہیں۔کرتے

کیونکہ ہمارا ایسا عظیم اماِم اعظم آسمانوںجوہے میں گزرسے گیا یعنی عیسٰی
الله کا فرزند۔ 15 اور وہ ایسا اماِم اعظم نہیں ہے جو ہماری یوں کمزور کو
دیکھ کر ہم دردی نہ دکھائے بلـکہ اگرچہ وہ بےگناہ رہا توبھی ہماری
طرح اُسے ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اب16 آئیں، ہم پورے
اعتماد کے ساتھ الله کے تخت کے منے سا حاضر ہو جائیں جہاں فضل پایا
جاتا ہے۔ کیونکہ وہیں ہم وہ رحم اور فضل پائیں گے جو ضرورت کے
ہماریوقت مدد کر سکتا ہے۔

5
اب1 انسانوں میں سے چنے گئے اماِم اعظم کو اِس لئے مقرر کیا جاتا ہے

کہ وہ اُن کی خاطر الله خدمتکی کرے، تاکہ وہ گناہوں کے لئے نذرانے
اور پیشقربانیاں کرے۔ 2 وہ جاہل اور آوارہ لوگوں کے ساتھ سلوکنرم
رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود طرحکئی یوںکی کمزور گرفتکی میں ہوتا
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ہے۔ 3 یہی وجہ ہے کہ اُسے نہ صرف قوم کے گناہوں کے لئے بلـکہ اپنے
گناہوں کے لئے بھی قربانیاں چڑھانی پڑتی ہیں۔ 4 اور کوئی اپنی مرضی سے
اماِم اعظم کا پُروقار عُہدہ نہیں اپنا سکتا بلـکہ لازم ہے کہ الله اُسے ہارون
طرحکی بُلا کر مقرر کرے۔

اِسی5 طرح مسیح نے بھی اپنی مرضی سے اماِم اعظم کا پُروقار عُہدہ
نہیں اپنایا۔ اِس کے بجائے الله نے اُس سے کہا،
تُو” میرا فرزند ہے،
آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
کہیں6 اَور وہ فرماتا تُو”ہے، تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
عیسٰیجب7 اِس دنیا میں تھا تو اُس نے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا

بہا کر اُسے دعائیں اور پیشالتجائیں *کیں جو موتاُسے سے بچا سکتا تھا۔
اور الله نے اُس کی سنی، کیونکہ وہ خدا خوفکا رکھتا تھا۔ 8 وہ الله کا
فرزند تو تھا، توبھی اُس دُکھنے اُٹھانے برداریفرماںسے سیکھی۔ جب9
وہ تککاملیت پہنچ گیا تو وہ اُن سب کی ابدی نجات کا سرچشمہ بن گیا
جو اُس کی سنتے ہیں۔ اُس10 وقت الله نے اُسے اماِم اعظم بھی متعین کیا،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق تھا۔

ترکایمان کرنے بابتکی آگاہی
* 5:7 پیشالتجائیں :کیں یعنی امام حیثیتکی اُسسے نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور
پیشپر کیں۔
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11 اِس کے بارے میں ہم مزید بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم

مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں، آپکیونکہ سننے ُسستمیں ہیں۔
اصل12 میں اِتنا وقت گزر گیا ہے آپابکہ کو خود اُستاد ہونا ہئے۔ چا
افسوس کہ ایسا نہیں ہے بلـکہ آپ کو اِس ضرورتکی ہے کہ آپکوئی
پاسکے آ کر آپ کو الله کے کلام کی بنیادی سچائیاں دوبارہ سکھائے۔
ٹھوستکابآپ کھانا نہیں کھا سکتے بلـکہ آپ کو دودھ ضرورتکی
ہے۔ 13 دودھجو ہی پی سکتا ہے وہ ابھی چھوٹا بچہ ہی اورہے راستوہ
بازی کی تعلیم ناواقفسے ہے۔ اِس14 کے مقابلے ٹھوسمیں کھانا بالغوں
کے لئے جنہوںہے بلوغتاپنینے باعثکے اپنی بصارتروحانی کو اِتنی
تربیت دی ہے کہ وہ بھلائی اور بُرائی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

6
اِس1 لئے آئیں، بنیادیمیںبارےکےمسیحہم تعلیم بلوغتکرچھوڑکو

کی طرف آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایسی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی
ہئے چا جن سے ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ًہے، مثلا موت تک پہنچانے
والے کام سے توبہ، 2 بپتسمہ کیا کسیہے، پر ہاتھ رکھنے کی تعلیم، مُردوں
کے جی اُٹھنے اور ابدی سزا پانے کی تعلیم۔ 3 چنانچہ الله کی مرضی ہوئی تو
ہم یہ چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔

ناممکن4 ہے اُنہیںکہ بحال کر کے دوبارہ تکتوبہ پہنچایا جنہوںجائے
نے اپنا ترکایمان کر دیا ہو۔ اُنہیں ایکتو بار الله کے نور میں لایا گیا تھا،
اُنہوں آسماننے لیچکھنعمتکی تھی، شریکمیںالقدسروحوہ ہوئے،
اُنہوں5 اللهنے بھلائیکیکلامکے اور آنے قوتوںکیزمانےوالے تجربہکا
کیا تھا۔ 6 اور پھر اُنہوں نے اپنا ترکایمان کر !دیا ایسے لوگوں کو بحال کر
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کے دوبارہ تکتوبہ پہنچانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ الله کے
فرزند کو مصلوبدوبارہ کر کے اُسے لعن طعن کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔

7 الله اُس زمین برکتکو دیتا ہے جو اپنے پر بار بار پڑنے بارشوالی کو
جذب کر کے ایسی فصل پیدا کرتی ہے جو کھیتی باڑی کرنے والے کے
لئے مفید ہو۔ لیکن8 اگر وہ صرف پودےخاردار اور کٹارےاونٹ پیدا
کرے تو وہ بےکار ہے اور خطرےاِس میں ہے کہ اُس پر لعنت بھیجی
جائے۔ انجاِم کار اُس پر کچھسبکا جلایا جائے گا۔

باتیںکیطرحاِسہمگوعزیزو،9 کر توبھیہیںرہے اعتمادہمارا یہ ہے
آپکہ کو بہترینوہ برکتیں ہیںحاصل نجاتجو ملتیسے ہیں۔ 10 کیونکہ
نہیںبےانصافالله آپوہہے۔ کا کام اور محبتوہ نہیں بھولے گا آپجو
نے اُس کا نام لے کر ظاہر آپجبکی مُقّدسیننے خدمتکی کی بلـکہ
تکآج کر ہیں۔رہے خواہشبڑیہماریلیکن11 یہ ہے میںآپکہ سے
ایکہر اِسی سرگرمی کا اظہار تکآخر کرتا رہے تاکہ جن باتوں کی اُمید
آپ رکھتے ہیں وہ واقعی پوری ہو جائیں۔ ہم12 نہیں ہتے چا ُسستآپکہ
ہو جائیں بلـکہ یہ آپکہ اُن کے نمونے پر چلیں ایمانجو اور صبر سے وہ کچھ
میراث میں پا رہے جسہیں کا وعدہ الله نے کیا ہے۔

الله کا یقینی وعدہ
اللهجب13 قَسمنے کھا کر ابراہیم سے وعدہ کیا تو اُس نے اپنی ہی قَسم

کھا کر یہ وعدہ کیا۔ کیونکہ کوئی اَور نہیں تھا جو اُس سے بڑا جستھا کی
قَسم وہ سکتا۔کھا وقتاُس14 اُس نے مَیں”کہا، برکتبہتتجھےضرور
دوں گا، اور ًمَیں یقینا اولادکیکثرتتجھے “گا۔دوں اِس15 پر ابراہیم نے
صبر سے انتظار کر کے وہ کچھ جسپایا کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قَسم16 کھاتے
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لوگوقت اُس کی قَسم کھاتے ہیں جو اُن سے بڑا ہوتا اِسہے۔ طرح سے
قَسم میں بیان باتکردہ بحثتصدیقکی مباحثہ کی گنجائشہر کو ختم کر
دیتی ہے۔ 17 الله بھینے قَسم کھا کر وعدےاپنے تصدیقکی کی۔ کیونکہ
وہ وعدےاپنے کے وارثوں پر صاف ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اُس کا ارادہ
کبھی نہیں بدلے گا۔ 18 غرض، یہ دو باتیں قائم رہی ہیں، الله کا وعدہ اور
اُس کی قَسم۔ وہ اِنہیں نہ تو بدل سکتا نہ اِن بارےکے بولجھوٹمیں سکتا
یوںہے۔ جنہوںہم اُسنے پاسکے پناہ لی بڑیہے تسلی پا اُسکر اُمید کو
مضبوطی سے تھامے رکھ ہیںسکتے پیشہمیںجو کی ہے۔گئی 19 کیونکہ
یہ جانہماریاُمید لئےکے مضبوط لنگر اورہے۔ یہ المُقّدسبیتآسمانی کے
مُقّدس کمرےترین پردےکے میں سے گزر کر اُس میں داخل ہوتی ہے۔
وہیں20 ہمارےعیسٰی آگے آگے جا کر ہماری خاطر داخل ہوا ہے۔ یوں
ـِکوہ مَل صدق کی مانند ہمیشہ کے لئے اماِم اعظم بن گیا ہے۔

7
ـِک مَل صدق

1 ـِکیہ مَل صدق، سالم کا بادشاہ اور الله تعالیٰ کا امام تھا۔ جب ابراہیم
چار بادشاہوں شکستکو دینے واپسبعدکے آ رہا تھا ـِکتو مَل اُسصدق
سے ملا اور اُسے برکت دی۔ 2 اِس پر ابراہیم نے اُسے تمام لُوٹ کے مال
کا دسواں حصہ دے دیا۔ اب ـِک مَل صدق کا مطلب راست” بازی کا
“بادشاہ ہے۔ دوسرے، سالم” کا “بادشاہ مطلبکا سلامتی” کا “بادشاہ
ہے۔ 3 نہ اُس باپکا یا ماں ہے، نہ نسبکوئی نامہ۔ اُس کی زندگی کا نہ
تو آغاز ہے، نہ اختتام۔ الله کے فرزند کی طرح وہ تکابد امام رہتا ہے۔
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کریںغور4 وہکہ کتنا باپہمارےتھا۔عظیم دادا ابراہیم اُسےنے لُوٹے
ہوئے مال کا دسواں دےحصہ دیا۔ اب5 شریعت طلب کرتی ہے کہ
لاوی کی وہ اولاد جو امام بن جاتی قومہے یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار کا
حالانکہلے،حصہدسواں اُن بھائیکے ابراہیم اولادکی ـِکلیکن6ہیں۔ مَل
لاویصدق کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ توبھی اُس نے ابراہیم سے دسواں
حصہ لے کر اُسے برکت جسدی سے الله نے وعدہ کیا تھا۔ 7 اِس میں
نہیںشککوئی کہ شخصحیثیتکم اُسکو برکتسے ملتی ہے جو یادہ ز
حیثیت کا ہو۔ لاویجہاں8 اماموں کا تعلق ہے فانی انسان دسواں حصہ
لیتے ہیں۔ ـِکلیکن مَل صدق معاملےکے میں یہ اُسحصہ کو کےجسملا
بارے میں گئیدیگواہی وہکہہے زندہ رہتا ہے۔ یہ9 بھی کہا جا سکتا
جبکہہے ابراہیم مالنے دسواںکا دےحصہ دیا لاویتو اُسنے کے
یعے ذر بھی یہ حصہ دیا، حالانکہ وہ خود دسواں حصہ لیتا ہے۔ 10 کیونکہ
وقتاُسلاویگو پیدا نہیں ہوا توبھیتھا سےطرحایکوہ ابراہیم جسمکے
میں موجود ـِکجبتھا مَل صدق اُس سے ملا۔

11 اگر لاوی کی کہانت جس) پر شریعت مبنی کاملیت(تھی پیدا کر
توسکتی ایکپھر اَور قسم امامکے کی اُسہوتی،ضرورتکیا کی ہارونجو
جیسا نہ ہو ـِکبلـکہ مَل صدق جیسا؟ 12 کہانتبھیجبکیونکہ بدل جاتی
توہے لازم شریعتکہہے میں بھی تبدیلی آئے۔ اور13 ہمارا جسخداوند
بارےکے میں یہ بیان کیا گیا ہے ایکوہ فرق قبیلے کا فرد تھا۔ اُس کے
قبیلے بھیکسیکے فرد امامنے خدمتکی ادا نہیں کی۔ 14 صافکیونکہ
معلوم مسیحخداوندکہہے قبیلےیہوداہ کا فرد تھا، اور موسٰی قبیلےاِسنے
کو اماموں خدمتکی میں شامل نہ کیا۔
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ـِک مَل صدق ایکجیسا اَور امام
15 معاملہ مزید صاف ہو جاتا ہے۔ ایک فرق امام ظاہر ہوا ہے جو

ـِک مَل صدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی کے قبیلے کا فرد ہونے سے امام نہ
شریعتطرحجسبنا تقاضا کرتی تھی، بلـکہ وہ لافانی زندگی قوتکی ہی
سے امام بن گیا۔ 17 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ہے،
تُو” تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
18 یوں پرانے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور اور

بےکار تھا 19 موسیٰ) شریعتکی تو کسی چیز کو کامل نہیں بنا سکتی
(تھی اور ایکاب بہتر اُمید مہیا کی گئی جسہے سے ہم الله قریبکے آ
جاتے ہیں۔

اور20 یہ نیا نظام الله قَسمکی سے قائم ایسیہوا۔ قَسمکوئی نہ کھائی گئی
دوسرےجب امام بنے۔ لیکن21 ایکعیسٰی قَسم کے یعے ذر امام بن گیا
جب الله نے رب”فرمایا، قَسمنے کھائی ہے

اور اِس سے پچھتائے گا نہیں،
تُو’ تکابد امام “۔‘ہے
اِس22 قَسم کی وجہ سے ایکعیسٰی بہتر عہد ضمانتکی دیتا ہے۔
ایک23 اَور فرق، پرانے نظام بہتمیں سے امام تھے، موتکیونکہ نے

ایکہر خدمتکی محدود کئے رکھی۔ لیکن24 چونکہ عیسٰی تکابد زندہ
ہے اِس لئے اُس کی کہانت کبھی بھی ختم نہیں ہو گی۔ یوں25 وہ اُنہیں
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ابدی دےنجات سکتا ہے جو اُس کے وسیلے سے الله پاسکے آتے ہیں،
کیونکہ وہ تکابد زندہ ہے اور اُن شفاعتکی کرتا رہتا ہے۔

26 ہمیں ایسے ہی اماِم اعظم کی ضرورت تھی۔ ہاں، ایسا امام جو
مُقّدس، بےقصور، بےداغ، گناہ گاروں الـگسے اور آسمانوں سے بلند ہوا
ہے۔ 27 دوسرےاُسے اماموں کی طرح اِس ضرورتکی نہیں کہ ہر روز
پیشقربانیاں پہلےکرے، اپنے لئے پھر قوم لئے۔کے بلـکہ اُس نے آپاپنے
پیشکو کر اپنیکے اِس قربانی سے اُن گناہوںکے ایککو بار سدا لئےکے
مٹا دیا۔ موسوی28 شریعت ایسے لوگوں کو اماِم اعظم مقرر کرتی ہے جو
کمزور ہیں۔ لیکن شریعت کے بعد الله کی قَسم فرزند کو اماِم اعظم مقرر
کرتی ہے، اور یہ فرزند تکابد کامل ہے۔

8
عیسٰی ہمارا اماِم اعظم

1 جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اُس باتمرکزیکی یہ ہے، ایکہمارا ایسا
اماِم اعظم ہے جو آسمان پر جلالی خدا تختکے کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔
وہاں2 وہ خدمتمیںمقدِس کرتا اُسہے، ملاقاتحقیقی میںخیمےکے
جسے انسانی ہاتھوں نے کھڑا نہیں کیا رببلـکہ نے۔

3 ہر اماِم اعظم کو نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے کے لئے مقرر کیا
جاتا ہے۔ اِس لئے لازم ہے ہمارےکہ اماِم اعظم پاسکے بھی کچھ ہو
جو پیشوہ کر سکے۔ 4 اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اماِم اعظم نہ ہوتا، کیونکہ
یہاں امام تو ہیں شریعتجو کے مطلوبہ پیشنذرانے کرتے ہیں۔ جس5
مقدِس میں وہ خدمت کرتے ہیں وہ اُس مقدِس کی صرف نقلی صورت
اور سایہ ہے آسمانجو پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله نے موسٰی ملاقاتکو
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کا خیمہ بنانے پہلےسے آگاہ کر یہکے غور”کہا، کر عینکچھسبکہ اُس
نمونے مطابقکے بنایا جائے مَیںجو یہاںتجھے پہاڑ پر دکھاتا “ہوں۔ لیکن6
خدمتجو عیسٰی ملکو گئی وہہے دنیا اماموںکے خدمتکی کہیںسے
بہتر ہے، اُتنی بہتر جتنا وہ جسعہد کا درمیانی عیسٰی ہے پرانے عہد سے
بہتر ہے۔ کیونکہ یہ عہد بہتر وعدوں کی بنیاد پر باندھا گیا۔

7 اگر پہلا بےالزامعہد ہوتا تو پھر نہضرورتکیعہدنئے ہوتی۔ لیکن8
الله کو اپنی قوم پر الزام لگانا پڑا۔ اُس نے رب”کہا، کا فرمان ایسےہے، دن آ رہے ہیں

اسرائیلمَیںجب اورگھرانےکے یہوداہ ایکسےگھرانےکے نیا عہد
باندھوں گا۔

9 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا
جو مَیں نے اُن باپکے دادا کے ساتھ
اُس دن باندھا مَیںجبتھا اُن کا ہاتھ پکڑ کر
اُنہیں مصر نکالسے لایا۔
کیونکہ وہ اُس عہد کے وفادار نہ رہے
جو مَیں نے اُن سے باندھا تھا۔
نتیجے میں میری اُن کے لئے فکر نہ رہی۔
خداوند10 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن ذہنوںکے میں ڈال کر
اُن دلوںکے پر کندہ کروں گا۔
تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور میریوہ قوم ہوں گے۔
وقتاُس11 سے اِس ضرورتکی نہیں رہے گی
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کہ کوئی اپنے پڑوسی یا بھائی کو دےتعلیم کر رب’کہے، جانکو ‘لو۔
کیونکہ چھوٹے سے لے تکبڑےکر
مجھےسب جانیں گے،
12 کیونکہ مَیں اُن کا معافقصور کروں گا
اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں “گا۔
13 اِن الفاظ میں الله ایک نئے عہد کا ذکر کرتا ہے اور یوں پرانے عہد

متروککو قرار دیتا ہے۔ اور متروکجو اور پرانا ہے اُس کا انجام قریب
ہی ہے۔

9
دنیاوی اور عبادتآسمانی

پہلاجب1 عہد باندھا گیا عبادتتو کرنے کے لئے دیہدایات گئیں۔
زمین ایکپر مقدِس بھی بنایا گیا، ایک2 جسخیمہ کے کمرےپہلے میں
شمع دان، میز اور اُس پر پڑی مخصوص کی گئی روٹیاں تھیں۔ اُس کا نام
مُقّدس” “کمرا تھا۔ اُس3 ایکپیچھےکے اَور کمرا جستھا کا نام مُقّدس”
ترین تھا۔“کمرا پہلے کمرےدوسرےاور دروازےواقعدرمیانکے پر پردہ
لگا تھا۔ اِس4 کمرےپچھلے میں بخور جلانے کے لئے سونے قربانکی گاہ
اور عہد صندوقکا تھا۔ عہد صندوقکے پر سونا منڈھا ہوا تھا اور اُس میں
تین چیزیں :تھیں سونے کا میںجسمرتبان مَن بھرا تھا، ہارون کا وہ عصا
پھوٹکونپلیںسےجس نکلی تھیں اور پتھر کی وہ دو تختیاں جن پر عہد کے
احکام لـکھے تھے۔ صندوق5 پر الٰہی جلال کے دو کروبی فرشتے لـگے تھے
جو صندوق کے ڈھکنے کو سایہ دیتے جستھے کا نام کفارہ” کا “ڈھکنا
تھا۔ لیکن اِس جگہ پر کچھسبہم مزید تفصیل بیانسے نہیں کرنا ہتے۔ چا
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6 یہ ترتیباِسیچیزیں رکھیسے جاتی جبہیں۔ امام خدمتاپنی کے

فرائض ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے کمرےپہلے میں جاتے ہیں۔ لیکن7
صرف اماِم اعظم داخلمیںکمرےدوسرےہی ہوتا اورہے، سالبھیوہ
ایکصرفمیں بھیجبدفعہ۔ وہ جاتا وہہے اپنے خونساتھ لے کر جاتا
ہے جسے وہ اپنے اور قوم کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں
جو لوگوں نے غیرارادی طور پر کئے ہوتے ہیں۔ 8 اِس سے روح القدس
دکھاتا ہے مُقّدسکہ تککمرےترین رسائی تکوقتاُس ظاہر نہیں کی
پہلاتکجبتھیگئی استعمالکمرا میں تھا۔ ًیہ9 مجازا موجودہ زمانے کی
طرف اشارہ ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ جو نذرانے اور قربانیاں پیش
کی جا رہی ہیں وہ پرستار کے ضمیر پاککو صاف کر کے کامل نہیں بنا
سکتیں۔ 10 کیونکہ اِن کا تعلق صرف کھانے پینے والی چیزوں اور غسل
مختلفکی رسموں سے ہوتا ایسیہے، ہدایاتظاہری صرفجو نئے نظام
کے تکآنے لاگو ہیں۔

لیکن11 اب مسیح آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا اماِم اعظم جو اب
میںخیمےجسہیں۔ہوئیحاصل خدمتوہ کرتا یادہکہیںوہہے ز عظیم
اور کامل ہے۔ یہ خیمہ انسانی ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا یعنی یہ کائناتاِس
کا نہیںحصہ ہے۔ ایکمسیحجب12 بار سدا کے لئے خیمے مُقّدسکے
کمرےترین میں داخل ہوا تو اُس نے پیشقربانیاں کرنے کے لئے بکروں
اور بچھڑوں کا خون استعمال نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا ہی خون
پیش کیا ہمارےیوںاور لئے پرانے13کی۔حاصلنجاتابدی بَیلمیںنظام
بکروں کا خون اور جوان گائے کی ناپاکراکھ لوگوں پر چھڑکے جاتے
تھے تاکہ اُن کے پاکجسم صاف ہو جائیں۔ 14 اگر اِن چیزوں کا یہ اثر
تھا تو پھر مسیح کے خون کا کیا زبردست اثر ہو !گا ازلی روح کے یعے ذر
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اُس نے آپاپنے کو بےداغ قربانی کے طور پیشپر کیا۔ یوں اُس کا خون
ہمارے ضمیر تکموتکو پہنچانے والے کاموں صافپاکسے کرتا ہے
تاکہ ہم زندہ خدا خدمتکی کر سکیں۔

15 یہی وجہ ہے ایکمسیحکہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ مقصد یہ تھا
کہ جتنے لوگوں کو الله نے بُلایا ہے اُنہیں الله کی موعودہ اور ابدی میراث
ملے۔ اور اِسصرفیہ لئے ممکن ہوا ہے مسیحکہ مرنے کر فدیہ دیا تاکہ
لوگ اُن گناہوں سے چھٹکارا پائیں جو اُن سے اُس وقت سرزد جبہوئے
وہ پہلے عہد تحتکے تھے۔

16 جہاں وصیت ہے وہاں ضروری ہے کہ وصیت کرنے والے کی
موت کی تصدیق کی جائے۔ 17 وصیتتکجبکیونکہ کرنے والا زندہ
ہو وصیت بےاثر ہوتی ہے۔ اِس کا اثر وصیت کرنے والے موتکی ہی
سے شروع ہوتا ہے۔ 18 یہی وجہ ہے کہ پہلا عہد ھتے باند وقت بھی خون
استعمال ہوا۔ 19 کیونکہ پوری قوم شریعتکو کا ہر حکم سنانے کے بعد
موسٰی بچھڑوںنے پانیخونکا ملاسے کر اُسے زوفے ُگچھےکے قرمزیاور
رنگ کے دھاگے کے یعے ذر شریعت کی کتاب اور پوری قوم پر چھڑکا۔
20 اُس نے کہا، یہ” خون اُس عہد کی تصدیق کرتا جسہے کی پیروی
کرنے کا حکم الله نے تمہیں دیا “ہے۔ اِسی21 طرح موسٰی نے یہ خون
ملاقات کے خیمے اور عبادت کے تمام سامان پر چھڑکا۔ 22 نہ صرف یہ
شریعتبلـکہ تقاضا کرتی ًکہہے تقریبا ہر چیز صافپاکسےہیخونکو
کیا جائے بلـکہ الله پیشخونحضورکے کئے بغیر نہیںہیملمعافی سکتی۔

مسیح کی قربانی گناہوں کو مٹا دیتی ہے
23 غرض، لازم تھا کہ یہ چیزیں جو آسمان کی اصلی چیزوں کی نقلی

صورتیں صافپاکہیں کی جائیں۔ لیکن آسمانی چیزیں ایسیخود قربانیوں
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کا مطالبہ کرتی ہیں جو اِن سے کہیں بہتر ہوں۔ 24 کیونکہ مسیح صرف
انسانی ہاتھوں سے بنے مقدِس میں داخل نہیں ہوا جو اصلی مقدِس کی
تھیصورتنقلیصرف بلـکہ داخلہیمیںآسمانوہ ہوا ہماریسےابتاکہ
خاطر الله کے منے سا حاضر ہو۔ 25 دنیا کا اماِم اعظم تو سالانہ کسی اَور
یعنی) (جانور کا خون لے کر مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہوتا
ہے۔ لیکن مسیح اِس لئے آسمان میں داخل نہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بار
بار قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 26 اگر ایسا ہوتا تو اُسے دنیا تخلیقکی سے
لے کر آج تک بہت دفعہ دُکھ سہنا پڑتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ اب وہ
زمانوں کے اختتام ایکپر ہی بار سدا کے لئے ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو
قربان کرنے سے گناہ کو دُور کرے۔ ایک27 بار مرنا اور الله کی عدالت
میں حاضر ہونا ہر انسان کے لئے مقرر ہے۔ اِسی28 طرح مسیح کو بھی
ایک ہی بار بہتوں کے گناہوں کو اُٹھا کر لے جانے کے لئے قربان کیا گیا۔
دوسری جببار وہ ظاہر ہو گا تو گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ظاہر نہیں
ہو گا بلـکہ اُنہیں نجات دینے کے لئے شدتجو سے اُس کا انتظار کر ہیں۔رہے

10
1 موسوی شریعت آنے والی اچھی اور اصلی چیزوں کی صرف نقلی

صورت اور سایہ ہے۔ یہ اُن چیزوں کی اصلی شکل نہیں ہے۔ اِس لئے یہ
اُنہیں کبھی بھی کامل نہیں کر سکتی جو سال بہ سال اور بار بار الله کے
حضور آ پیشقربانیاںوہیکر کرتے ہتے ر ہیں۔ 2 اگر کاملوہ کر سکتی تو
پیشقربانیاں کرنے ضرورتکی نہ رہتی۔ کیونکہ صورتاِس میں پرستار
ایک بار سدا کے لئے پاک صاف ہو جاتے اور اُنہیں گناہ گار ہونے کا
شعور نہ رہتا۔ لیکن3 اِس کے بجائے یہ قربانیاں سال بہ سال لوگوں کو اُن
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کے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ 4 کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بَیل بکروں کا
خون گناہوں کو دُور کرے۔

اِس5 لئے مسیح دنیا میں وقتآتے الله سے کہتا ہے،
تُو” قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا
لیکن تُو میرےنے لئے ایک جسم تیار کیا۔
بھسم6 ہونے والی قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں
تجھے پسند نہیں تھیں۔
7 پھر مَیں بول اُٹھا، اے’ خدا، مَیں حاضر ہوں
تاکہ تیری پوریمرضی کروں،
بارےمیرےطرحجس میں مُقّدسکلاِم *میں لـکھا “۔‘ہے
پہلے8 مسیح کہتا ہے، نہ” تُو قربانیاں، نذریں، بھسم ہونے والی قربانیاں

یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ اُنہیں پسند کرتا “تھا شریعتگو پیشاِنہیں
کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ 9 پھر وہ فرماتا مَیں”ہے، ہوںحاضر تیریتاکہ
پوریمرضی یوں“کروں۔ وہ پہلا نظام ختم کر اُسکے کی جگہ دوسرا نظام
قائم کرتا ہے۔ 10 اور اُس پوریمرضیکی ہو جانے سے ہمیں عیسٰی مسیح
کے بدن کے وسیلے مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایکاُسے
ہی بار سدا کے لئے ہمارے لئے قربان کیا گیا۔

11 ہر امام روز بہ روز مقدِس میں کھڑا خدمتاپنی فرائضکے ادا کرتا
ہے۔ روزانہ اور بار بار وہ وہی قربانیاں پیش کرتا رہتا ہے جو کبھی بھی
گناہوں کو دُور نہیں کر سکتیں۔ لیکن12 مسیح گناہوںنے کو دُور کرنے
کے لئے ایک ہی پیشقربانی ایککی، ایسی قربانی جس کا اثر سدا کے
* 10:7 مُقّدسکلاِم :میں لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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لئے رہے گا۔ پھر وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ وہیں13 ابوہ انتظار کرتا
تکجبہے الله اُس کے دشمنوں کو اُس کے پاؤں کی چوکی نہ بنا دے۔
اُسیوں14 قربانیہیایکنے اُنہیںسے لئےکےسدا کامل بنا دیا جنہیںہے
مُقّدس کیا جا رہا ہے۔

القدسروح15 بھی ہمیں اِس بارےکے میں گواہی دیتا ہے۔ پہلے وہ
کہتا ہے،

رب”16 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن دلوںکے میں ڈال کر
اُن ذہنوںکے پر کندہ کروں “گا۔
پھر17 وہ کہتا وقتاُس”ہے، مَیںسے اُن گناہوںکے اور بُرائیوں یادکو

نہیں کروں “گا۔ 18 اور جہاں اِن گناہوں کی معافی ہوئی ہے وہاں گناہوں
کو دُور کرنے کی قربانیوں ضرورتکی ہی نہیں رہی۔

آئیں، ہم الله کے آئیںحضور
19 چنانچہ بھائیو، اب ہم عیسٰی کے خون کے وسیلے پورےسے اعتماد

کے ساتھ مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 20 اپنے بدن کی
قربانی سے عیسٰی نے کمرےاُس پردےکے میں سے گزرنے ایککا نیا
اور زندگی بخش راستہ کھول دیا۔ 21 ایکہمارا عظیم اماِم اعظم ہے جو
الله کے گھر پر مقرر ہے۔ 22 اِس لئے آئیں، خلوصہم دلی اور ایمان کے
پورے اعتماد کے ساتھ الله کے آئیں۔حضور ہمارےکیونکہ دلوں پر مسیح
خونکا چھڑکا گیا ہمارےتاکہہے مجرم جائیں۔ہوصافضمیر ہمارےنیز،
بدنوں پاککو صاف پانی سے یا دھو گیا ہے۔ 23 آئیں، ہم مضبوطی سے
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اُس اُمید کو تھامے جسرکھیں کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ ہم ڈانواں ڈول
نہ ہو جائیں، کیونکہ جس نے اِس اُمید کا وعدہ کیا ہے وہ وفادار ہے۔
24 اور آئیں، ہم اِس پر دھیان دیں کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح
محبت دکھانے نیکاور کام کرنے پر اُبھار سکیں۔ ہم25 باہم جمع ہونے
سے باز نہ آئیں، جس بعضطرح عادتکی بن گئی ہے۔ اِس کے بجائے
دوسرےایکہم کی حوصلہ افزائی خاصکریں، کر یہ بات مدِ نظر رکھ
کر کہ خداوند کا قریبدن آ رہا ہے۔

26 !خبردار اگر ہم سچائی جان لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر گناہ کرتے
رہیں مسیحتو قربانیکی اِن گناہوں کو نہیںدُور گی۔سکےکر 27 صرفپھر
الله عدالتکی کی ناکہول توقع باقی رہے گی، اُس بھڑکتی آگہوئی کی
اللهجو مخالفوںکے بھسمکو کر گی۔ڈالے جو28 موسٰی شریعتکی رد کرتا
ہے اُس پر رحم نہیں کیا جا سکتا بلـکہ اگر دو یا اِس سے لوگزائد اِس جرم
کی دیںگواہی تو اُسے جائے۔دیموتسزائے 29 تو پھر کیا خیال وہہے،
سختکتنی سزا لائقکے ہو جسگا نے الله کے فرزند کو پاؤں تلے روندا؟
جس نے عہد کا وہ خون حقیر جسجانا سے مخصوصاُسے مُقّدسو کیا
گیا تھا؟ جساور فضلنے روحکے کی بےعزتی کی؟ 30 کیونکہ ہم اُسے
جانتے جسہیں نے فرمایا، انتقام” لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں
“گا۔ اُس نے یہ بھی کہا، رب” اپنی قوم کا انصاف کرے “گا۔ 31 یہ
ایک باتناکہول ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لئے پکڑے۔

ایمان32 یاددنپہلےکے یں اللهجبکر آپنے روشنکو کر تھا۔دیا اُس
وقت آپمیںمقابلےسختکے طرحکئیکو دُکھکا سہنا پڑا، ثابتآپلیکن
قدم رہے۔ کبھی33 آپکبھی کی بےعزتی اور عوام کے منے سا ہی ایذا
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رسانی ہوتی تھی، کبھی آپکبھی اُن کے ساتھی تھے جن سے سلوکایسا
ہو رہا تھا۔ جنہیں34 جیل میں ڈالا آپگیا اُن کے دُکھ شریکمیں ہوئے
اور آپجب کا مال و متاع لُوٹا گیا تو آپ نے یہ بات خوشی برداشتسے
کی۔ آپکیونکہ تھےجانتے کہ مالوہ ہم نہیںسے چھین لیا گیا پہلےجو کی
نسبت کہیں بہتر ہے اور صورتہر میں قائم رہے گا۔ 35 چنانچہ اپنے اِس
اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اِس کا بڑا اجر ملے گا۔ لیکن36
اِس کے لئے آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ آپ الله کی مرضی
پوری کر سکیں اور یوں آپ کو وہ کچھ مل جسجائے کا وعدہ اُس نے
کیا ہے۔ 37 کیونکہ مُقّدسکلاِم یہ فرماتا تھوڑی”ہے، ہی دیر باقی ہے

تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔
لیکن38 راستمیرا باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا،
اور اگر وہ ہٹپیچھے جائے
تو مَیں اُس نہیںخوشسے ہوں “گا۔
لیکن39 ہم اُن میں نہیںسے ہیں ہٹپیچھےجو کر تباہ ہو جائیں بلـکہگے

ہم اُن میں سے ہیں جو ایمان رکھ نجاتکر پاتے ہیں۔

11
ایمان

ایمان1 کیا ہے؟ یہ کہ ہم اُس میں قائم جسرہیں پر ہم اُمید رکھتے ہیں
اور کہ ہم اُس کا یقین رکھیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ 2 ایمان ہی سے
پرانے زمانوں لوگوںکے کو الله قبولیتکی حاصل ہوئی۔
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3 ایمان کے یعے ذر ہم جان لیتے ہیں کہ کائنات کو الله کے کلام سے

خلق کیا گیا، کہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں نظر آنے والی چیزوں نہیںسے
بنا۔

4 یہ ایمان کا کام تھا ہابیلکہ نے الله ایککو ایسی پیشقربانی کی جو
قابیل قربانیکی سے بہتر تھی۔ اِس ایمان کی بنا پر الله راستاُسےنے باز ٹھہرا
کر اُس اچھیکی گواہی اُسجبدی، اُسنے قربانیوںکی قبولکو کیا۔
اور ایمان کے یعے ذر وہ تکاب بولتا رہتا ہے حالانکہ وہ مُردہ ہے۔ 5 یہ
ایمان کا کام تھا حنوککہ نہ مرا بلـکہ زندہ حالت میں آسمان پر اُٹھایا گیا۔
کوئی بھی اُسے ڈھونڈ کر پا نہ سکا کیونکہ الله اُسے آسمان پر اُٹھا لے گیا تھا۔
وجہ یہ تھی کہ اُٹھائے جانے سے پہلے اُسے یہ گواہی ملی کہ وہ الله کو
پسند آیا۔ 6 اور ایمان رکھے بغیر ہم الله کو پسند نہیں آ سکتے۔ کیونکہ لازم
ہے کہ الله کے حضور آنے والا ایمان رکھے کہ وہ ہے اور کہ وہ اُنہیں اجر
دیتا ہے جو اُس طالبکے ہیں۔

یہ7 ایمان کا کام تھا نوحکہ نے الله کی اُسجبسنی اُسےنے آنے والی
باتوں بارےکے میں آگاہ ایسیکیا، باتوں بارےکے میں ابھیجو دیکھنے میں
نہیں آئی تھیں۔ نوح نے خدا مانخوفکا ایککر کشتی بنائی تاکہ اُس کا
خاندان بچ جائے۔ یوں اُس نے اپنے ایمان کے یعے ذر دنیا کو مجرم قرار دیا
اور بازیراستاُس وارثکا بن گیا جو ایمان حاصلسے ہوتی ہے۔

8 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے الله کی سنی جب اُس نے اُسے بُلا
کر کہا کہ ایکوہ ملـکایسے میں جائے جو اُسے بعد میراثمیں میں ملے
گا۔ ہاں، وہ ملـکاپنے کو چھوڑ کر روانہ ہوا، حالانکہ اُسے معلوم نہ تھا
کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایمان9 یعےکے ذر وہ وعدہ کئے ملـکہوئے میں
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اجنبی حیثیتکی سے ہنے ر لگا۔ وہ میںخیموں رہتا تھا اِسیاور اسحاقطرح
اور یعقوب بھی جو اُس کے ساتھ وعدےاُسی وارثکے تھے۔ 10 کیونکہ
ابراہیم اُس شہر کے انتظار میں جستھا مضبوطکی بنیاد ہے جساور کا
نقش بنانے اور تعمیر کرنے والا خود الله ہے۔

11 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم باپ بننے کے قابل ہو گیا، حالانکہ وہ
بُڑھاپے کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اِسی طرح سارہ بھی بچے جنم
نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن ابراہیم سمجھتا تھا کہ الله جس نے وعدہ کیا
ہے وفادار ہے۔ 12 گو ًابراہیم تقریبا مر چکا تھا توبھی شخصایکاُسی سے
بےشمار اولاد نکلی، تعداد میں آسمان پر کے ستاروں اور ساحل پر کی ریت
ذروںکے کے برابر۔

13 یہ لوگتمام ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ کچھ نہ جسملا کا
وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے صرفاُسے دُور ہی سے دیکھ خوشکر آمدید
*کہا۔ اور اُنہوں نے تسلیم کیا زمینہمکہ مہمانصرف†پر عارضیاور طور
پر ہنے ر باتیںکیقسماِسجو14ہیں۔اجنبیوالے وہہیںکرتے کرتےظاہر
ہیں تکابہمکہ اپنے وطن تلاشکی میں ہیں۔ 15 اگر اُن میںذہنکے
ملـکوہ نکلوہسےجسہوتا تھےآئے تو واپسبھیابوہ جا تھے۔سکتے
16 اِس کے بجائے ایکوہ ملـکبہتر ایکیعنی ملـکآسمانی کی آرزو کر
رہے تھے۔ اِس لئے الله اُن کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، کیونکہ اُس
نے اُن کے لئے ایک شہر تیار کیا ہے۔

ایمانیہ17 کامکا تھا کہ ابراہیم اسحاقوقتاُسنے قربانیکو طورکے پر
* 11:13 آمدیدخوش :کہا لفظی :ترجمہ عزتکردےسلامدی۔سلامی سلیوٹکیا۔اظہارکا
کیا۔ † 11:13 زمین :پر ملـکیا (کنعانیعنی) میں۔
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پیش اللهجبکیا آزمایا۔اُسےنے ہاں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے قربانکو کرنے
کے لئے تیار تھا اگرچہ اُسے الله ملوعدےکے گئے تھے 18 کہ تیری” نسل
اسحاق ہی سے قائم رہے “گی۔ 19 ابراہیم نے سوچا، الله” مُردوں کو بھی
زندہ کر سکتا “ہے، اور ً مجازا اُسے واقعی اسحاق مُردوں میں واپسسے مل
گیا۔

20 یہ ایمان کا کام تھا کہ اسحاق نے آنے والی چیزوں کے لحاظ سے
یعقوب اور عیسَو برکتکو دی۔

ایمانیہ21 کامکا تھا یعقوبکہ یوسفوقتمرتےنے بیٹوںدونوںکے
برکتکو دی اور اپنی لاٹھی سرےکے ٹیکپر لگا کر الله کو سجدہ کیا۔

22 یہ ایمان کا کام تھا یوسفکہ نے وقتمرتے پیشیہ گوئی کی کہ
اسرائیلی مصر نکلیںسے گے بلـکہ یہ بھی کہا کہ میریوقتنکلتے ہڈیاں بھی
اپنے ساتھ لے جاؤ۔

23 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی کے ماں باپ نے اُسے پیدائش کے بعد
تین تکماہ چھپائے رکھا، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ صورتخوبوہ
ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم ورزیخلافکی کرنے سے نہ ڈرے۔

ایمانیہ24 کامکا تھا موسٰیکہ چڑھپرواننے انکارکر کیا فرعوناُسےکہ
کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرایا جائے۔ عارضی25 طور پر گناہ لطفسے اندوز ہونے
کے بجائے اُس نے الله کی قوم کے ساتھ بدسلوکی کا نشانہ بننے کو ترجیح
دی۔ 26 وہ سمجھا میریجبکہ مسیح کی خاطر رُسوائی کی جاتی ہے تو
یہ مصر کے تمام خزانوں سے یادہ ز قیمتی ہے، کیونکہ اُس کی آنکھیں آنے
والے اجر پر لـگی رہیں۔
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ایمانیہ27 کامکا تھا موسٰیکہ بادشاہنے ڈرےسےغصےکے بغیر مصر

کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یا گو اَن دیکھے خدا کو مسلسل اپنی آنکھوں کے
منے سا رکھتا رہا۔ 28 یہ ایمان کا کام تھا کہ اُس نے فسح کی عید منا کر
حکم دیا خونکہ چوکھٹوںکو پر لگایا جائے ہلاکتاکہ کرنے والا فرشتہ
اُن پہلوٹھےکے بیٹوں کو نہ چھوئے۔

29 یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق میں یوںسے گزر جیسےسکے
کہ زمینخشکیہ مصریوںجبتھی۔ نے یہ کرنے کیکوششکی تو وہ
ڈوب گئے۔

یہ30 ایمان کا کام تھا تکدنساتکہ یریحو شہر فصیلکی گردکے چکر
لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔ 31 یہ بھی ایمان کا کام تھا راحبکہ
فاحشہ اپنے شہر باقیکے نافرمان باشندوں ہلاکساتھکے نہ ہوئی، کیونکہ
اُس نے اسرائیلی جاسوسوں کو سلامتی کے خوشساتھ آمدید کہا تھا۔

مَیں32 مزید کیا کچھ پاسمیرےکہوں؟ وقتاِتنا نہیں مَیںکہ جدعون،
برق، سمسون، اِفتاح، داؤد، سموایل اور نبیوں بارےکے میں سناتا رہوں۔
33 یہ سب ایمان کے سبب سے ہی کامیاب رہے۔ وہ بادشاہیوں پر غالب
آئے انصافاور کرتے رہے۔ اُنہیں الله وعدےکے حاصل ہوئے۔ اُنہوں
نے شیرببروں کے منہ بند کر دیئے 34 آگاور کے بھڑکتے شعلوں کو بجھا
دیا۔ وہ تلوار کی زد سے بچ نکلے۔ وہ کمزور تھے لیکن اُنہیں قوت حاصل
جنگجبہوئی۔ چھڑ گئی تو وہ طاقتاِتنے ثابتور ہوئے اُنہوںکہ نے
غیرملـکی لشکروں دی۔شکستکو ایمان35 رکھنے باعثکے خواتین کو اُن
کے مُردہ عزیز حالتزندہ واپسمیں ملے۔

لیکن ایسے بھی تھے جنہیں تشدد برداشت کرنا پڑا اور جنہوں نے آزاد ہو
جانے سے انکار کیا تاکہ ایکاُنہیں بہتر چیز یعنی جی اُٹھنے کا تجربہ حاصل
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ہو جائے۔ بعض36 لعنکو طعن اور کوڑوں بلـکہ زنجـیروں اور قید کا بھی
سامنا کرنا پڑا۔ اُنہیں37 سنگسار کیا گیا، آرےاُنہیں سے چیرا گیا، اُنہیں تلوار
سے مار ڈالا گیا۔ بعض کو یوں بھیڑبکر کی کھالوں میں گھومنا پھرنا پڑا۔
ضرورت حالتمند میں اُنہیں دبایا اور اُن پر ظلم کیا جاتا رہا۔ 38 دنیا اُن کے
لائق نہیں !تھی وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر، غاروں اور گڑھوں میں
آوارہ پھرتے رہے۔

39 سباِن ایمانکو کی وجہ اچھیسے گواہی ملی۔ توبھی اِنہیں وہ کچھ
حاصل نہ ہوا جس کا وعدہ الله نے کیا تھا۔ 40 کیونکہ اُس ہمارےنے
لئے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگیہ
ہمارے تککاملیتبغیر نہ پہنچیں۔

12
الله باپہمارا

1 گواہوںہمغرض، کے بڑےاِتنے لشکر گھیرےسے ہتے ر !ہیں اِس
لئے آئیں، سبہم کچھ اُتاریں ہمارےجو لئے رکاوٹ باعثکا بن گیا ہے،
ہر گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اُلجھا لیتا ہے۔ آئیں، ہم ثابت قدمی سے اُس
دوڑ میں دوڑتے رہیں ہمارےجو لئے مقرر کی گئی ہے۔ 2 اور دوڑتے
ہوئے ہم عیسٰی کو تکتے رہیں، اُسے جو ایمان کا بانی بھی ہے اور اُسے
تکتکمیل پہنچانے والا بھی۔ یاد رہے کہ گو وہ خوشی حاصل کر سکتا
تھا توبھی اُس نے موتصلیبی کی ناکشرم بےعزتی کی پروا نہ کی بلـکہ
برداشتاِسے کیا۔ اباور وہ الله تختکے کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا !ہے

اُس3 پر دھیان جسدیں نے گناہ گاروں کی اِتنی برداشتمخالفت کی۔
آپپھر تھکتے نہیںبےدلتھکتے گے۔جائیںہو آپدیکھیں،4 گناہ لڑےسے
تو ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو جان تکدینے اِس کی مخالفت نہیں کرنی
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پڑی۔ 5 کیا آپ مُقّدسکلاِم کی یہ حوصلہ افزا بات بھول گئے ہیں آپجو
کو الله کے فرزند ٹھہرا کر بیان کرتی میرے”ہے، رببیٹے، تربیتکی کو متحقیر جان،

جب وہ تجھے ڈانٹے تو نہ بےدل ہو۔
6 کیونکہ ربجو کو پیارا ہے اُس کی تادیبوہ کرتا ہے،
وہ ایکہر کو سزا دیتا ہے
جسے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا “ہے۔
7 اپنی مصیبتوں کو الٰہی تربیت سمجھ کر برداشت کریں۔ اِس میں الله

آپ سے بیٹوں کا سلوکسا کر رہا ہے۔ کیا کبھی کوئی بیٹا تھا جس کی
اُس باپکے تربیتنے نہ کی؟ 8 اگر آپ تربیتکی سب کی طرح نہ کی
جاتی تو اِس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ الله کے حقیقی فرزند نہ ہوتے بلـکہ
ناجائز اولاد۔ 9 دیکھیں، ہمارےجب انسانی باپ نے ہماری تربیت کی
تو ہم نے اُس کی عزت کی۔ اگر ایسا ہے تو کتنا یادہ ز ضروری ہے کہ
ہم اپنے روحانی باپ کے تابع ہو کر زندگی پائیں۔ ہمارے10 انسانی باپوں
نے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی دیر کے لئے تربیت دی۔ لیکن الله
تربیتایسیہماری کرتا ہے فائدےجو باعثکا اُسہمسےجساورہے
کی قدوسیت شریکمیں ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہماریجب11
تربیت کی جاتی ہے تو اُس وقت ہم محسوسخوشی نہیں کرتے بلـکہ غم۔
تربیتکیجنلیکن ہوتیطرحاِس بعدوہہے بازیراستمیں اور سلامتی
فصلکی کاٹتے ہیں۔

ہدایات
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12 چنانچہ اپنے تھکے ہارے بازوؤں اور کمزور گھٹنوں کو مضبوط

کریں۔ 13 اپنے راستے چلنے کے قابل بنا دیں تاکہ جو عضو لنگڑا ہے اُس کا
جوڑ اُتر نہ *جائے بلـکہ شفا پائے۔

ساتھکےسب14 مل صلحکر سلامتی قدوسیتاور کے لئے جد و جہد
کرتے رہیں، کیونکہ مُقّدسجو نہیں ہے وہ خداوند نہیںکبھیکو دیکھے
گا۔ اِس15 پر دھیان دینا کہ کوئی الله فضلکے سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ
ہو کڑویکوئیکہ پھوٹجڑ نکلے اور بڑھ تکلیفکر باعثکا بن جائے اور
بہتوں ناپاککو کر دے۔ دھیان16 دیں کہ بھیکوئی زناکار یا عیسَو جیسا
شخصدنیاوی نہ جسہو ایکنے ہی کھانے عوضکے اپنے وہ موروثی
بیچحقوق ڈالے جو بڑےاُسے بیٹے حیثیتکی تھے۔حاصلسے آپ17 کو
بھی معلوم ہے کہ بعد جبمیں وہ وراثتبرکتیہ میں پانا چاہتا تھا تو اُسے
رد کیا گیا۔ وقتاُس اُسے توبہ کا موقع نہ ملا حالانکہ اُس نے آنسو بہا بہا کر
برکتیہ حاصل کرنے کوششکی کی۔

آپ18 اُس طرح الله کے حضور نہیں طرحجسآئے اسرائیلی جب وہ
سینا پہاڑ پر پہنچے، اُس پہاڑ پاسکے جسے چھوا جا سکتا تھا۔ آگوہاں
بھڑک رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی۔ جب19
نرسنگے آوازکی اوردیسنائی الله اُن کلامہمسے ہوا تو والوںسننے اُسنے
سے التجا کی کہ ہمیں مزید باتکوئی نہ بتا۔ 20 کیونکہ وہ یہ برداشتحکم
نہیں کر تھےسکتے اگر”کہ بھیجانورکوئی پہاڑ تولےچھوکو اُسے سنگسار
کرنا “ہے۔ 21 یہ منظر اِتنا ناکہیبت تھا کہ موسٰی نے کہا، خوفمَیں”
کانپمارےکے رہا “ہوں۔
* 12:13 جو …عضو اُتر نہ ایک:جائے اَور ممکنہ :ترجمہ جو لنگڑا ہے بھٹکوہ نہ جائے۔
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پہاڑصیونآپنہیں،22 پاسکے آ گئے ہیں، یعنی زندہ آسمانیشہرکےخدا

یروشلم کے پاس۔ آپ بےشمار فرشتوں اور جشن منانے والی جماعت کے
پاس آ گئے ہیں، 23 اُن پہلوٹھوں کی جماعت پاسکے جن کے نام آسمان پر
درج کئے گئے آپہیں۔ تمام انسانوں منصفکے الله پاسکے آ گئے ہیں اور
کامل کئے راستگئے بازوں کی روحوں کے پاس۔ 24 آپنیز نئے عہد کے
درمیانی عیسٰی پاسکے آ گئے ہیں اور اُس چھڑکائے خونگئے پاسکے جو
ہابیل بدلہطرحکیخونکے لینے باتکی نہیں کرتا ایسیایکبلـکہ معافی دیتا
ہے جو کہیں یادہ ز موثر ہے۔

25 چنانچہ خبردار رہیں آپکہ اُس کی سننے سے انکار نہ یں کر جو اِس
آپوقت سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر اسرائیلی نہ اُنہوںجببچے
نے دنیاوی پیغمبر موسٰی کی سننے سے انکار کیا تو پھر کسہم طرح بچـیں
گے اگر ہم اُس کی سننے انکارسے کریں آسمانجو ہمسے ہمسے کلام ہوتا
ہے۔ اللهجب26 سینا پہاڑ پر بولسے اُٹھا تو کانپزمین ابلیکنگئی، اُس
نے وعدہ کیا ہے، ایک” بار پھر مَیں نہ صرف زمین کو ہلا دوں گا بلـکہ
آسمان کو “بھی۔ ایک”27 بار “پھر الفاظکے طرفاِس اشارہ کرتے ہیں
خلقکہ کی چیزوںگئی کو ہلا کر دُور کیا جائے گا اور نتیجے صرفمیں
وہ چیزیں قائم رہیں گی جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔

28 چنانچہ آئیں، ہم شکرگزار ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایک ایسی بادشاہی
حاصل ہو رہی ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ہم شکرگزاری کی
اِس روح میں احترام اور خوف کے ساتھ الله کی پسندیدہ پرستش کریں،
29 کیونکہ ہمارا ًخدا حقیقتا بھسم کر دینے آگوالی ہے۔
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13
ہم الله طرحکسکو پسند آئیں

دوسرےایک1 سے بھائیوں کی محبتسی رکھتے رہیں۔ مہمان2 نوازی
مت بھولنا، کیونکہ ایسا کرنے سے بعض نے نادانستہ طور پر فرشتوں کی
مہمان نوازی کی ہے۔ 3 جو قید میں ہیں، اُنہیں یوں یاد رکھنا جیسے آپ
خود اُن کے ساتھ قید میں ہوں۔ اور جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے
اُنہیں یوں یاد رکھنا آپجیسے سے یہ بدسلوکی ہو رہی ہو۔

لازم4 ازدواجیسبکےسبکہہے زندگی کا احترام کریں۔ شوہر اور
دوسرےایکبیوی کے وفادار رہیں، کیونکہ الله زناکاروں اور شادی کا
بندھن توڑنے والوں کرےعدالتکی گا۔

آپ5 کی زندگی پیسوں کے لالچ سے آزاد اُسیہو۔ پر اکتفا کریں آپجو
پاسکے ہے، کیونکہ الله نے فرمایا ہے، مَیں” تجھے کبھی نہیں چھوڑوں
گا، مَیں تجھے ترککبھی نہیں کروں “گا۔ اِس6 لئے ہم اعتماد سے کہہ
سکتے میریرب”ہیں، مدد کرنے والا ہے،

اِس لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔
انسان میرا کیا بگاڑ سکتا “ہے؟
راہنماؤںاپنے7 اللهکوآپنےجنہوںرکھیںیادکو اِسسنایا۔کلامکا

پر کریںغور کہ اُن بھلائیکتنیسےچلنچالکے پیدا ہوئی اورہے، اُن کے
ایمان کے نمونے پر چلیں۔ 8 عیسٰی مسیح ماضی میں، آج اور تکابد یکساں
ہے۔ طرح9 طرح کی اور بیگانہ تعلیمات آپ کو اِدھر اُدھر نہ بھٹکائیں۔
آپ تو الله کے فضل تقویتسے پاتے ہیں اور اِس سے نہیں مختلفآپکہ
کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اِس میں خاصکوئی فائدہ نہیں ہے۔



عبرانیوں 13:10 xxxv عبرانیوں 13:19
ایسیایکپاسہمارے10 قربان گاہ قربانیکیجسہے ملاقاتکھانا

کے خیمے میں خدمت کرنے والوں کے لئے منع ہے۔ 11 کیونکہ گو اماِم
اعظم جانوروں کا خون گناہ کی قربانی کے طور مُقّدسپر کمرےترین میں
لے جاتا ہے، لیکن اُن کی لاشوں کو خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا ہے۔
اِس12 وجہ سے عیسٰی بھیکو شہر کے باہر موتصلیبی پڑیسہنی تاکہ قوم
کو اپنے خون مخصوصسے مُقّدسو کرے۔ 13 اِس لئے آئیں، ہم خیمہ
گاہ سے نکل کر اُس پاسکے جائیں اور اُس کی بےعزتی شریکمیں ہو
جائیں۔ 14 یہاںکیونکہ ہمارا کوئی قائم ہنے ر والا شہر نہیں ہے بلـکہ ہم آنے
والے شہر کی شدید آرزو رکھتے ہیں۔ 15 چنانچہ آئیں، ہم عیسٰی کے وسیلے
سے الله کو حمد و ثنا کی قربانی پیش کریں، یعنی ہمارے ہونٹوں سے اُس
کے نام یفکی تعر کرنے والا پھل نکلے۔ 16 نیز، بھلائی کرنا اور دوسروں
شریکمیںبرکاتاپنیکو بھولنا،متکرنا قربانیاںایسیکیونکہ الله ہیں۔پسندکو

17 اپنے راہنماؤں کی سنیں اور اُن کی بات مانیں۔ کیونکہ وہ آپ کی
دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے ہتے ر ہیں، اور اِس میں وہ الله کے منے سا
جواب دہ ہیں۔ اُن باتکی مانیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی خدمت سرانجام
دیں۔ ورنہ وہ ہتے کرا ہتے کرا اپنی داریذمہ نبھائیں گے، اور آپیہ کے لئے
مفید نہیں ہو گا۔

ہمارے18 لئے دعا کریں، گو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ضمیر صاف ہے
اور ہم لحاظہر اچھیسے زندگی گزارنے خواہشکے مند ہیں۔

19 خاصمَیں کر اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ الله
آپمجھے پاسکے واپسجلد آنے کی توفیق بخشے۔

آخری دعا
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اب20 سلامتی کا خدا ابدیجو عہد خونکے ہمارےسے خداوند اور

بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسٰی کو مُردوں میں واپسسے لایا 21 وہ آپ
کو ہر اچھی چیز نوازےسے آپتاکہ اُس پوریمرضیکی کر سکیں۔ اور
وہ عیسٰی مسیح کے یعے ذر ہم میں وہ کچھ کرےپیدا جو اُسے پسند آئے۔
اُس کا جلال ازل سے تکابد ہوتا !رہے آمین۔

الفاظآخری
بھائیو،22 مہربانی کر کینصیحتکے باتوںاِن پر غورسےسنجیدگی کریں،

کیونکہ مَیں آپنے صرفکو الفاظچند لـکھے ہیں۔ 23 یہ بات آپ کے
علم میں ہونی ہئے چا ہمارےکہ بھائی تیمُتھیُس کو رِہا کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ
جلدی پہنچے تو اُسے ساتھ لے آپکر سے ملنے آؤں گا۔

24 اپنے تمام راہنماؤں اور تمام مُقّدسین کو میرا اٹلیکہنا۔سلام ایمانکے
آپدار کو سلام کہتے ہیں۔

25 الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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