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ہوسیع
نبی کا خاندان اسرائیل علامتکی ہے

ذیل1 ربمیں کا وہ کلام درج ہے جو اُن دنوں میں ہوسیع بن بیری پر
نازل جبہوا یّاہ، عُز یوتام، آخز اور ِحزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ اور ُبعام یر بن
یوآس اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

ربجب2 پہلی بار ہوسیع سے ہم کلام ہوا تو اُس نے حکم دیا، جا،”
عورتزناکار شادیسے کر اور زناکار بچے پیدا کر، ربملـککیونکہ کی
پیروی چھوڑ کر مسلسل زنا کرتا رہتا “ہے۔ 3 چنانچہ ہوسیع کی جُمر بنت
دِبلائم اُسہوئی۔شادیسے بھاریپاؤںکا ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب4
نے ہوسیع سے کہا، اُس” کا نام یزرعیل رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی مَیں یاہو
کے خاندان کو یزرعیل میں اُس قتل و غارت کی سزا دوں گا جو اُس سے
سرزد ہوئی۔ ساتھ ساتھ مَیں اسرائیلی بادشاہی کو بھی ختم کروں گا۔ اُس5
دن مَیں میداِن یزرعیل میں اسرائیل کی کمان کو توڑ ڈالوں “گا۔

اِس6 بعدکے جُمر اُمیددوبارہ اِسہوئی۔سے بار بیٹی پیدا نےربہوئی۔
ہوسیع سے اِس”کہا، کا نام لورُحامہ یعنی پرجس’ رحم نہ ہوا ‘ہو رکھنا،
کیونکہ آئندہ مَیں اسرائیلیوں پر رحم نہیں کروں گا بلـکہ میرےوہ رحم سے
سراسر محروم رہیں گے۔

لیکن7 یہوداہ کے باشندوں پر مَیں رحم کر کے اُنہیں چھٹکارا دوں گا۔
مَیں اُنہیں کمان، تلوار، جنگ کے ہتھیاروں، گھوڑوں یا گھڑسواروں کی
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معرفت چھٹکارا نہیں دوں گا بلـکہ مَیں جو رب اُن کا خدا ہوں خود ہی
نجاتاُنہیں دوں “گا۔

8 لورُحامہ کا دودھ چھڑانے پر جُمر پھر حاملہ ہوئی۔ اِس مرتبہ بیٹا پیدا
ہوا۔ ربتب9 نے فرمایا، اِس” کا نام لوعمی یعنی میری’ قوم ‘نہیں رکھنا۔
کیونکہ میریتم قوم نہیں، اور مَیں تمہارا خدا نہیں ہوں گا۔

لیکن10 وہ وقت آئے گا جب اسرائیلی سمندر کی ریت جیسے بےشمار
ہوں گے۔ نہ اُن پیمائشکی کی جا سکے گی، نہ اُنہیں گنا جا سکے گا۔ تب
جہاں اُن سے کہا گیا کہ میریتم’ قوم وہاں‘نہیں وہ زندہ’ خدا ‘فرزندکے
کہلائیں گے۔ تب11 یہوداہ اور اسرائیل لوگکے متحد ہو جائیں گے اور
مل ایککر راہنما مقرر کریں گے۔ پھر ملـکوہ میں سے نکل آئیں گے،
کیونکہ *یزرعیل کا دن عظیم ہو !گا

2
وقتاُس1 اپنے بھائیوں کا نام عمی یعنی میری’ ‘قوم اور اپنی بہنوں کا نام

رُحامہ یعنی پرجس’ رحم کیا گیا ‘ہو رکھو۔
اسرائیل بےوفا جُمر کی مانند ہے

اپنی2 اسرائیلماں پر الزام لگاؤ، ہاں اُس پر الزام !لگاؤ کیونکہ نہ میریوہ
بیوی نہہے، مَیں اُس کا شوہر ہوں۔ وہ اورسےچہرےاپنے اپنی چھاتیوں
درمیانکے زناکاریسے نشانکے دُور کرے، ورنہ3 مَیں اُس کپڑےکے
اُتار کر اُسے اُس ننگی حالت میں چھوڑوں جسگا میں وہ پیدا ہوئی۔ مَیں
ہونے دوں گا کہ وہ یگستان ر اور ُجھلستی زمین میں تبدیل ہو جائے، کہ
پیاسوہ مارےکے مر جائے۔ مَیں4 اُس بچوںکے پر بھی رحم نہیں کروں
* 1:11 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔
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گا، کیونکہ وہ زناکار بچے ہیں۔ 5 اُن کی ماں نے زنا کیا، اُنہیں جنم دینے
والی نے ناکشرم حرکتیں کی ہیں۔ وہ بولی، مَیں’ اپنے عاشقوں پیچھےکے
بھاگ جاؤں گی۔ آخر میری روٹی، پانی، اُون، کتان، تیل اور پینے کی چیزیں
وہی مہیا کرتے ‘ہیں۔

اِس6 لئے جہاں بھی وہ چلنا چاہے وہاں مَیں اُسے کانٹےدار یوں جھاڑ
روکسے دوں گا، مَیں ایسی کروںکھڑیدیوار گا کہ اُسے راستے کا پتا نہ
چلے۔ 7 وہ اپنے عاشقوں کا پیچھا کرتے تھککرتے جائے گی اور کبھی
پہنچےتکاُن گی نہیں، وہ اُن کھوجکا لگاتی رہے لیکنگی اُنہیں پائے گی
نہیں۔ پھر وہ بولے گی، مَیں’ اپنے پہلے شوہر واپسپاسکے جاؤں، کیونکہ
اُس وقت میرا حال آج نسبتکی کہیں بہتر ‘تھا۔ لیکن8 وہ یہ بات جاننے
کے لئے تیار نہیں کہ اُسے الله ہی طرفکی کچھسبسے مہیا ہوا مَیںہے۔
ہی نے اُسے وہ اناج، َمے، تیل اور کثرت کی سونا دےچاندی دی جو
لوگوں بعلنے دیوتا پیشکو کی۔ اِس9 لئے مَیں اپنے اناج اور اپنے انگور
کٹائیکیفصلکو لوںواپسپہلےپہلےسے گا۔ اُونجو مَیںکتاناور اُسے دیتا
رہا تاکہ اُس کی برہنگی نظر نہ آئے اُسے مَیں اُس لوںچھینسے گا۔ اُس10
عاشقوںکے کے دیکھتے دیکھتے مَیں اُس اُتاروںکپڑےسارےکے گا، اور
کوئی میرےاُسے ہاتھ نہیںسے بچائے گا۔ مَیں11 اُس کی تمام خوشیاں بند
کر دوں گا۔ نہ کوئی عید، نہ نئے چاند کا تہوار، سبتنہ دنکا یا باقی کوئی
مقررہ جشن منایا جائے گا۔ مَیں12 اُس کے انگور اور انجـیر کے باغوں کو
تباہ کروں گا، اُن چیزوں کو جن بارےکے میں اُس نے کہا، یہ’ مجھے
عاشقوں خدمتکی کرنے ملعوضکے گئی مَیں‘ہیں۔ یہ باغ جنگل بننے
دوں گا، اور جنگلی جانور اُن کا پھل کھائیں گے۔
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رب13 فرماتا ہے کہ مَیں اُسے اُن دنوں کی سزا دوں گا جب اُس نے

بعل کے بُتوں کو بخور کی قربانیاں پیش کیں۔ اُس وقت وہ اپنے آپ کو
بالیوں یوراتاور ز سے سجا کر اپنے عاشقوں بھاگپیچھےکے مجھےگئی۔ وہ
بھول گئی۔

الله وفادار رہتا ہے
مَیںابچنانچہ14 اُسے منانے کروںکوششکی یگستاناُسےگا، میںر

لے جا کر اُس سے نرمی باتسے کروں گا۔ 15 پھر مَیں اُسے وہاں سے ہو
کر اُس کے انگور کے باغ واپس کروں گا اور وادٔی *عکور کو اُمید کے
دروازے میں بدل دوں گا۔ اُس وقت وہ خوشی میرےسے پیچھے ہو کر
میرےجبتھیکرتیمیںجوانیطرحجسطرحاُسیبالکلگی،چلےوہاں
پیچھے ہو کر مصر نکلسے “آئی۔

رب16 فرماتا ہے، اُس” دن تُو مجھے پکارتے وقت میرےاے’ †‘بعل
نہیں کہے گی بلـکہ میرےاے’ ‘خاوند۔ مَیں17 بعل دیوتاؤں کے تیرےنام
منہ نکالسے دوں گا، اور تُو آئندہ اُن ناموںکے کا گی۔کرےنہیںتکذکر
18 اُس دن مَیں جنگلی جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانداروں کے
ساتھ عہد باندھوں گا تاکہ وہ اسرائیل نقصانکو نہ پہنچائیں۔ کمان اور تلوار
کو توڑ کر مَیں جنگ کا خطرہ ملـک سے دُور کر دوں گا۔ سب آرام و
سکون سے زندگی گزاریں گے۔

19 مَیں تیرے ساتھ ابدی رشتہ باندھوں گا، ایسا رشتہ جو راستی،
انصاف، فضل اور رحم پر مبنی ہو گا۔ 20 ہاں، جو رشتہ تیرےمَیں ساتھ
باندھوں گا اُس کی بنیاد وفاداری ہو تبگی۔ ربتُو کو جان لے “گی۔
* 2:15 وادٔی مصیبت:عکور کی وادی۔ † 2:16 :بعل بعل مطلبکا ‘مالـک’ ہے۔
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رب21 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں سنوں گا۔ مَیں آسمان کی سن کر بادل

بارشکرسنکیزمینآسمانگا،کروںپیدا برسائے زمین22گا، اناج، انگور
زیتوناور سنکی اورگی،دےتقویتاُنہیںکر یہ چیزیں کی‡یزرعیلمیداِن
پیداسےکثرتکرسن اپنیمَیںوقتاُس23گی۔جائیںہو اسرائیلخاطر کا
ملـکبیج میں بو دوں گا۔ §‘لورُحامہ’ پر مَیں کروںرحم گا، اور *‘لوعمی’
سے مَیں کہوں گا، تُو’ میری قوم جواب‘ہے۔ میں وہ بولے گی، تُو’ میرا
خدا “۔‘ہے

3
جُمر اسرائیلطرحکی واپسکو خریدا جائے گا

مجھرب1 کلامہمسے بیویاپنیجا،”ہوا، کو دوبارہ پیار کر، حالانکہ
اُس عاشقکا اُسسےجسہے نے زنا کیا یوںاُسےہے۔ پیار طرحجسکر
اسرائیلیوںرب کو پیار کرتا حالانکہہے، اُن کا رُخ دیگر معبودوں طرفکی
ہے اور اُنہیں اُن ہی کی انگور کی ٹکیاں پسند “ہیں۔

مَیںتب2 چاندینے ِسکے15کے اور َجو 195کے کلو دےگرام کر
واپساُسے خرید لیا۔ مَیں3 نے اُس سے کہا، بڑےتجھےاب” تکعرصے
میرے ساتھ رہنا ہے۔ اِتنے میں نہ زنا کر، نہ کسی آدمی صحبتسے رکھ۔
مَیں بھی بڑی تکدیر تجھ سے ہم بستر نہیں ہوں “گا۔

اسرائیل4 کا یہی حال ہو گا۔ بڑی دیر تک نہ اُن کا بادشاہ ہو گا، نہ
راہنما، نہ قربانی کا انتظام، نہ یادگار پتھر، نہ امام کا بالاپوش۔ اُن پاسکے
بھیتکبُت نہیں ہوں گے۔ اِس5 بعدکے واپساسرائیلی آ ربکر اپنے خدا
‡ 2:22 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ § 2:23 پرجس:لورُحامہ رحم نہ ہوا ہو۔ * 2:23
میری:لوعمی قوم نہیں۔
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اور داؤد اپنے بادشاہ تلاشکو کریں میںدنوںآخریگے۔ وہ لرزتے ہوئے
رب اور اُس کی بھلائی طرفکی رجوع کریں گے۔

4
اماموں ربپر کا الزام

اے1 رباسرائیلیو، کا کلام !سنو ربکیونکہ ملـککا کے باشندوں
سے مقدمہ ہے۔ الزام” یہ ہے ملـککہ میں نہ وفاداری، نہ مہربانی اور نہ
الله کا عرفان ہے۔ 2 کوسنا، جھوٹ بولنا، چوری اور زنا کرنا عام ہو گیا
ہے۔ روز بہ روز قتل و غارت کی نئی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اِسی3 لئے
ملـک میں کال ہے اور اُس کے باشندےتمام پژمُردہ ہو گئے ہیں۔ جنگلی
پرندےجانور، اور مچھلیاں بھی فنا ہو رہی ہیں۔

لیکن4 کسیبلاوجہ پر متالزام لگانا، نہ خواہ تنبیہکیکسیمخواہ !کرو
امامو،اے مَیں تم ہی پر الزام لگاتا ہوں۔ امام،اے5 دن وقتکے تُو ٹھو کر
کھا گرےکر گا، اور رات وقتکے نبی گر تیرےکر ساتھ پڑا رہے گا۔
مَیں تیری ماں کو بھی تباہ کروں گا۔ 6 افسوس، میری قوم اِس لئے تباہ ہو
رہی ہے کہ وہ صحیح علم نہیں رکھتی۔ اور کیا عجب جب تم اماموں نے یہ
علم رد کر دیا مَیںابہے۔ تمہیں بھی رد کرتا ہوں۔ آئندہ تم امام خدمتکی
ادا نہیں کرو گے۔ چونکہ تم اپنے خدا شریعتکی بھول گئے ہو اِس لئے مَیں
تمہاری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا۔

اماموں7 کی تعداد جتنی بڑھتی گئی اُتنا ہی وہ میرا گناہ اُنہوںگئے۔کرتے
نے اپنی عزت ایسی چیز عوضکے چھوڑ دی جو رُسوائی کا باعث ہے۔
میری8 قوم کے گناہ اُن خوراککی ہیں، اور وہ اِس لالچ میں ہتے ر ہیں کہ
لوگوں کا قصور مزید بڑھ جائے۔ 9 چنانچہ اماموں اور قوم کے ایکساتھ
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سلوکجیسا کیا جائے گا۔ دونوں کو مَیں اُن کے چال چلن کی سزا دوں
گا، دونوں کو اُن کی حرکتوں کا اجر دوں گا۔ 10 کھانا تو وہ کھائیں گے
لیکن نہیںسیر ہوں گے۔ زنا بھی رہیںکرتے لیکنگے، اِسبےفائدہ۔ سے
اُن کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ اُنہوں ربنے کا خیال کرنا چھوڑ ہے۔دیا

11 زنا کرنے اور نئی اور پرانی َمے پینے سے لوگوں کی عقل جاتی رہتی
ہے۔ میری12 قوم لـکڑی یافتسے در کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اُس
کی لاٹھی اُسے ہدایت دیتی ہے۔ زناکاریکیونکہ کی روح نے اُنہیں بھٹکا
دیا ہے، زنا کرتے کرتے وہ اپنے خدا سے کہیں دُور ہو گئے ہیں۔ 13 وہ
پہاڑوں چوٹیوںکی پر اپنے جانوروں قربانکو ہیںکرتے اور یوں پہاڑ پر چڑھ
کر بلوط، سفیدہ یا کسی اَور درخت خوشکے گوار سائے میں بخور کی
قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اِسی لئے تمہاری بیٹیاں فروشعصمت بن گئی
ہیں، اور تمہاری بہوئیں زنا کرتی ہیں۔ لیکن14 مَیں اُنہیں اُن کی عصمت
فروشی اور زناکاری کی سزا کیوں دوں جبکہ تم مرد کسبیوں صحبتسے
رکھتے اور دیوتاؤں خدمتکی فروشیعصمتمیں کرنے والی عورتوں کے
ساتھ قربانیاں چڑھاتے ایسیہو؟ حرکتوں ناسمجھسے قوم تباہ ہو رہی ہے۔

اے15 اسرائیل، تُو فروشعصمت ہے، لیکن یہوداہ خبردار رہے کہ
وہ اِس جرم میں ملوث نہ ہو جائے۔ اسرائیل کے شہروں ِجلجال اور بیت
*آون کی قربان گاہوں متپاسکے جانا۔ ایسی جگہوں پر رب کا نام لے
کر اُس حیاتکی کی قَسم کھانا منع ہے۔ اسرائیل16 تو ضدی گائے کی
طرح اَڑ گیا ہے۔ تو ربپھر طرحکساُنہیں سبزہ زار میں بھیڑ بچوںکے کی
طرح چَرا سکتا ہے؟
* 4:15 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔
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†اسرائیل17 تو بُتوں اتحادیکا اُسےہے، !دےچھوڑ شرابلوگیہ18
کی محفل سے فارغ ہو کر زناکاری میں لـگ جاتے ہیں۔ وہ ناجائز محبت
نہیںکبھیکرتےکرتے لیکنتھکتے۔ اِس کا اجر اُن اپنیکی ہے۔بےعزتی
آندھی19 اُنہیں لپیٹاپنی میں لے کر اُڑا لے جائے گی، اور وہ اپنی قربانیوں
باعثکے شرمندہ ہو جائیں گے۔

5
اسرائیل اور یہوداہ دونوں قصوروار ہیں

اے1 امامو، سنو میری !بات اے اسرائیل کے گھرانے، !دےتوجہ
شاہیاے میرےخاندان، پیغام پر غور !کر

تم پر فیصلہ ہے، کیونکہ اپنی بُت پرستی سے تم نے مِصفاہ میں پھندا لگا
دیا، تبور پہاڑ پر جال بچھا دیا 2 اور ِشّطیم میں گڑھا کھدوا لیا ہے۔ !خبردار
مَیں سبتم کو سزا دوں گا۔

3 مَیں تو اسرائیل کو خوب جانتا ہوں، وہ مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔
بنفروشعصمتاباسرائیل گیا ناپاکوہہے، 4ہے۔ اُن بُریکی حرکتیں
اُنہیں اُن کے خدا کے پاس واپس آنے نہیں دیتیں۔ کیونکہ اُن کے اندر
زناکاری کی روح ہے، اور ربوہ کو نہیں جانتے۔ اسرائیل5 کا تکبر اُس
خلافکے گواہی دیتا ہے، اور وہ اپنے قصور کے باعث گر جائے گا۔
یہوداہ بھی اُس کے ساتھ گر جائے گا۔

تب6 وہ اپنی یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو لے ربکر تلاشکو کریں
گے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُسے پا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اُنہیں چھوڑ کر
† 4:17 :اسرائیل ہوسیع کے عبرانی متن میں یہاں اور متعدد آیاتدیگر میں مستعمل‘افرائیم’ ہے
سےجس مراد شمالی ملـِک اسرائیل ہے۔
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چلا گیا ہے۔ اُنہوں7 ربنے سے بےوفا ہو کر ناجائز اولاد پیدا کی ہے۔
اب نیا چاند اُنہیں اُن کی موروثی ہڑپسمیتزمینوں کر لے گا۔

اپنی قوم پر الله کا الزام
8 ِجبعہ میں نرسنگا پھونکو، رامہ میں تُرم !بجاؤ بیت آون جنگمیں کے

نعرے بلند بناےکرو۔ یمین، تیرےدشمن پیچھے پڑ گیا !ہے مَیںدنجس9
سزا دوں گا اُس دن اسرائیل ویران و سنسان ہو جائے گا۔ دھیان دو کہ
مَیں نے اسرائیلی قبیلوں بارےکے میں قابِل اعتماد باتیں بتائی ہیں۔

10 یہوداہ کے راہنما اُن جیسے بن گئے ہیں جو ناجائز طور پر اپنی زمین
کی حدود بڑھا دیتے جوابہیں۔ میں مَیں اپنا غضب بارشموسلادھار کی
طرح اُن پر نازل کروں گا۔ اسرائیل11 پر اِس لئے ظلم ہو رہا ہے اور اُس کا
حق مارا جا رہا ہے کہ وہ بےمعنی بُتوں کے پیچھے بھاگنے پر تُلا ہوا ہے۔
مَیں12 اسرائیل کے لئے پیپ اور یہوداہ کے لئے سڑاہٹ باعثکا بنوں گا۔

اسرائیل13 نے اپنی بیماری دیکھی اور یہوداہ نے اپنے ناسور پر غور کیا۔
تب اسرائیل نے اسور کی طرف رجوع کیا اور اسور کے عظیم بادشاہ کو
پیغام بھیج کر اُس سے مدد مانگی۔ لیکن وہ تمہیں شفا دےنہیں سکتا، وہ
تمہارے ناسور کا علاج نہیں کر سکتا۔

14 کیونکہ مَیں ببر شیر کی اسرائیلطرح ٹوٹپر پڑوں گا اور جوان ببر شیر
کی طرح یہوداہ پر جھپٹ پڑوں گا۔ مَیں اُنہیں پھاڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ
لے جاؤں گا، اور کوئی اُنہیں نہیں بچائے گا۔ 15 پھر مَیں اپنے واپسگھر
جا کر اُس تکوقت اُن سے دُور رہوں تکجبگا وہ اپنا قصور تسلیم کر
چہرےمیرےکے تلاشکو نہ کریں۔ پھنسمیںمصیبتوہجبکیونکہ
جائیں تبگے ہی تلاشمجھے کریں “گے۔



ہوسیع 6:1 x ہوسیع 6:9

6
اُس1 وقت وہ کہیں گے، آؤ،” ربہم واپسپاسکے چلیں۔ کیونکہ

اُسی نے ہمیں پھاڑا، اور وہی ہمیں شفا دےبھی گا۔ اُسی ہمارینے پٹائی
کی، اور ہماریوہی مرہم پٹی گا۔کرےبھی دندو2 بعدکے وہ ہمیں نئے
سرے سے کرےزندہ گا تیسرےاور دن ہمیں دوبارہ اُٹھا کرےکھڑا گا
تاکہ ہم اُس کے حضور زندگی گزاریں۔ 3 آؤ، ہم اُسے جان لیں، ہم پوری
جد و جہد کے ربساتھ کو جاننے کے لئے کوشاں رہیں۔ وہ ضرور ہم
پر ظاہر ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا سورج کا روزانہ طلوع ہونا یقینی ہے۔
طرحجس موسِم بہار کی بارشتیز زمین سیرابکو کرتی اُسیہے طرح الله
پاسہمارےبھی آئے “گا۔

4 اے” اسرائیل، مَیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ اے یہوداہ، مَیں تیرے
ساتھ کیا کروں؟ تمہاری محبت صبح کی دُھند جیسی عارضی دھوپہے۔
اوسمیں طرحکی وہ جلد ہی کافور ہو جاتی ہے۔ اِسی5 لئے مَیں نے اپنے
نبیوں معرفتکی تمہیں پٹخ دیا، اپنے منہ الفاظکے تمہیںسے مار ڈالا ہے۔
میرے انصاف کا نور سورج کی طرح ہی طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ مَیں
قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ہوں، بھسم ہونے والی قربانیوں کی نسبت
مجھے یہ پسند ہے کہ تم الله کو جان لو۔

عدالت کی پکفصل گئی ہے
وہ7 آدم میںشہر توڑعہد مجھکر سے ِجلعاد8گئے۔ہوبےوفا مجرموںشہر

سے بھر گیا ہے، خونطرفہر داغکے ہیں۔ اماموں9 جتھےکے ڈاکوؤں
کی مانند بن گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ِسکم کو پہنچانے والے راستے پر مسافروں
تاککی لگا اُنہیںکر قتل ہیں۔کرتے ہاں، وہ ناکشرم حرکتوں سے گریز
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نہیں کرتے۔ مَیں10 اسرائیلنے ایسیمیں باتیں دیکھی ہیں جن سے رونگٹے
ہیں۔جاتےہوکھڑے اسرائیلکیونکہ زنا کرتا وہہے، آپاپنے ناپاککو
کرتا ہے۔ لیکن11 یہوداہ پر عدالتبھی کی فصل پکنے والی ہے۔

کبھیجب مَیں اپنی قوم کو بحال کر کے

7
اسرائیل1 کو شفا دینا ہوںچاہتا اسرائیلتو کا اورقصور بُرائیکیسامریہ

ظاہرصاف فریبکیونکہہے۔جاتیہو دینا اُن کا پیشہ بنہی گیا چورہے۔
گھروں میں نقب لگاتے جبکہ باہر گلی میں ڈاکوؤں کے جتھے لوگوں کو
لُوٹ لیتے ہیں۔ لیکن2 نہیںخیالوہ کرتے مجھےکہ اُن کی بُریتمام حرکتوں
کی یاد رہتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے ابکہ وہ اپنے غلط کاموں گھرےسے
ہتے ر ہیں، یہکہ گناہ مجھےوقتہر نظر آتے ہیں۔ اپنی3 بُرائی سے وہ بادشاہ
خوشکو رکھتے ہیں، اُن جھوٹکے بزرگسے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
سب4 سبکے زناکار ہیں۔ وہ اُس تپتے تنور کی مانند ہیں جو اِتنا گرم ہے
نانکہ بائی کو اُسے مزید چھیڑنے ضرورتکی نہیں۔ اگر وہ آٹا گوندھ کر
اُس کے خمیر تکہونے انتظار کرےبھی توبھی تنور اِتنا گرم رہتا ہے کہ
پکروٹی جائے گی۔ ہمارے5 بادشاہ کے جشن پر راہنما َمے پی پی کر
مست ہو جاتے ہیں، اور وہ کفر بکنے والوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ 6 لوگیہ
قریب آ بیٹھمیںتاککر ہیںجاتے جبکہ اُن تنوردلکے طرحکی تپتے ہیں۔
راتپوری کو اُن کا غصہ یا سو رہتا لیکنہے، صبح وقتکے وہ بیدار ہو
کر طرحکیآگزنشعلہ دہکنے لگتا ہے۔ تنورسب7 طرحکی تپتے تپتے اپنے
راہنماؤں ہڑپکو کر لیتے ہیں۔ اُن تمامکے بادشاہ گر جاتے ہیں، ایکاور
بھی مجھے نہیں پکارتا۔
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اسرائیل8 دیگر اقوام کے ساتھ مل ایککر ہو گیا ابہے۔ وہ اُس روٹی

کی مانند ہے توےجو پر ایکصرف طرف پکسے گئی ہے، دوسری
طرف کچیسے ہی ہے۔ غیرملـکی9 اُس طاقتکی کھا کھا کر اُسے کمزور
کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اُسے پتا نہیں چلا۔ اُس کے بال سفید ہو
گئے ہیں، لیکن تکابھی اُسے معلوم نہیں ہوا۔ اسرائیل10 کا تکبر اُس کے
خلاف گواہی دیتا توبھیہے۔ نہ ربوہ اپنے خدا واپسپاسکے آ جاتا،
نہ تلاشاُسے کرتا ہے۔

اسرائیل11 ناسمجھ کبوتر کی مانند جسےہے آسانی سے ورغلایا جا سکتا
پہلےہے۔ مصروہ مددکو لئےکے بُلاتا، پھر اسور بھاگپاسکے ہے۔جاتا
لیکن12 ہیجوں کبھیوہ اِدھر کبھی اُدھر دوڑیں گے تو مَیں اُن پر اپنا جال
ڈالوں اُنہیںگا، اُڑتے پرندوںہوئے نیچےطرحکی اُتاروں مَیںگا۔ اُن یوںکی
تادیب کروں طرحجسگا اُن جماعتکی کو آگاہ کیا گیا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ بھاگسے گئے ہیں۔ اُن پر تباہی آئے،
کیونکہ وہ مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں۔ مَیں فدیہ دے کر اُنہیں چھڑانا
چاہتا تھا، جوابلیکن میں بارےمیرےوہ جھوٹمیں لتے بو ہیں۔ 14 وہ
خلوص دلی سے مجھ سے التجا نہیں کرتے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہائے’ ‘ہائے
اورکرتے غلہ اور انگور لئےکےکرنےحاصلکو آپاپنے زخمیکو کرتے
ہیں۔ لیکن مجھ سے وہ دُور ہتے ر ہیں۔

15 مَیں ہی نے اُنہیں تربیت دی، مَیں ہی نے اُنہیں تقویت دی، لیکن
میرےوہ بُرےخلاف منصوبے ھتے باند ہیں۔ 16 وہ توبہ کر واپسکے آ
جاتے ہیں، میرےلیکن پاس نہیں، لہٰذا وہ ڈھیلی کمان جیسے بےکار ہو
گئے ہیں۔ چنانچہ اُن کے راہنما کفر بکنے سببکے سے تلوار کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائیں باتاِسگے۔ باعثکے وہ مصر مذاقمیں کا نشانہ بن
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جائیں گے۔
8

الله کی بےوفا قوم عدالتپر
1 نرسنگا !بجاؤ عقابدشمن کی ربطرح کے گھر پر جھپٹا مارنے کو

ہے۔ کیونکہ لوگوں میرےنے عہد کو توڑ کر میری شریعت خلافکی
ورزی کی ہے۔ بےشک2 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے ہیں، اے’
ہمارے ہمخدا، تو تجھے جانتے ہیں، ہم تو اسرائیل ‘ہیں۔ حقیقتلیکن3
میں اسرائیل نے وہ کچھ مسترد کر دیا ہے جو اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس
کا تعاقب !کرے 4 اُنہوں نے میری مرضی پوچھے بغیر اپنے بادشاہ مقرر
کئے، میری منظوری کے بغیر اپنے راہنماؤں کو چن لیا ہے۔ اپنے سونے
چاندی سے اپنے لئے بُت بنا کر وہ اپنی تباہی اپنے سر پر لائے ہیں۔

اے5 سامریہ، مَیں بچھڑےتیرےنے کو رد کر دیا !ہے میرا غضب
تیرے باشندوں پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ پاکوہ صاف ہو جانے
کے قابل ہی !نہیں یہ حالت تککب جاری رہے گی؟ اے6 اسرائیل،
بچھڑےجس کی پوجا تُو کرتا دستاُسےہے کار ہی نے بنایا سامریہہے۔
کا بچھڑا خدا نہیں ہے پاشپاشبلـکہ ہو جائے گا۔

وہ7 ہَوا بیجکا بو ہیںرہے آندھیاور اناجگے۔کاٹیںفصلکی فصلکی
تیار بالیاںلیکنہے، کہیں نہیںنظر آتیں۔ اِس سے آٹا ملنے امکانکا نہیں۔ہی
اور اگر بہتتھوڑا گندم ملے بھی تو غیرملـکی ہڑپاُسے کر لیں گے۔

8 ہاں، تمام اسرائیل ہڑپکو کر لیا گیا ابہے۔ وہ قوموں میں ایسا برتن
بن گیا ہے جو کوئی پسند نہیں کرتا۔ 9 کیونکہ اُس لوگکے اسور پاسکے
چلے گئے ہیں۔ جنگلی گدھا تو اکیلا رہتا لیکنہے، اسرائیل اپنے عاشق کو
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رکھنےخوشکردےتحفے پر تُلا لیکن10ہے۔رہتا وہخواہ میںقوموںدیگر
کتنے تحفے کیوں نہ تقسیم ابکریں مَیں اُنہیں سزا دینے کے لئے جمع کروں
گا۔ جلد ہی وہ شہنشاہ بوجھکے تلے پیچ تابو کھانے لـگیں گے۔ 11 گو
اسرائیل گناہوںنے کو دُور کرنے کے لئے متعدد قربان گاہیں تعمیر کیں،
لیکن وہ اُس کے لئے گناہ باعثکا بن گئی ہیں۔ 12 خواہ مَیں اپنے احکام
اسرائیلیوںکو کے لئے ہزاروں دفعہ کیوں نہ قلم بند کرتا، توبھی فرق نہ پڑتا،
وہ سمجھتے کہ یہ احکام اجنبی ہیں، یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ 13 گو وہ
مجھے پیشقربانیاں کر کے اُن گوشتکا کھاتے ہیں، لیکن ربمَیں، اِن
خوشسے نہیں ہوتا بلـکہ اُن کے گناہوں کو یاد کر کے اُنہیں سزا دوں گا۔
تب اُنہیں دوبارہ مصر پڑےجانا گا۔ اسرائیل14 نے اپنے خالق بھولکو کر
بڑے محل بنا لئے ہیں، اور یہوداہ نے متعدد شہروں کو قلعہ بند بنا لیا ہے۔
لیکن مَیں اُن شہروںکے آگپر نازل کر کے اُن محلوںکے کو بھسم کر دوں
“گا۔

9
اسرائیل کا انجام

اے1 اسرائیل، خوشی نہ منا، دیگر اقوام کی طرح شادیانہ مت بجا۔
کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا سے دُور ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں بھی
لوگ گندم ہتے گا ہیں وہاں تُو جا کر اپنی عصمت فروشی کے پیسے جمع
کرتا ہے، یہی کچھ تجھے پیارا ہے۔ اِس2 لئے آئندہ گندم ہنے گا اور انگور
رسکا لنے نکا کی جگہیں خوراکاُنہیں مہیا نہیں کریں گی، اور انگور کی
فصل رساُنہیں مہیا کرےنہیں گی۔
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اسرائیلی3 رب ملـککے میں نہیں رہیں گے بلـکہ اُنہیں واپسمصر جانا
پڑے اُنہیںگا، پڑیںکھانیچیزیںناپاکمیںاسور وہاں4گی۔ نہکوربوہ
َمے کی اور نہ ذبح کی پیشقربانیاں کر سکیں گے۔ اُن کی روٹی ماتم کرنے
والوں کی روٹی جیسی ہو گی یعنی جو بھی اُسے کھائے ناپاکوہ ہو جائے
گا۔ ہاں، اُن کا صرفکھانا اُن کی بھوکاپنی مٹانے کے لئے ہو گا، اور
وہ رب کے گھر میں نہیں آئے گا۔ 5 اُس وقت تم عیدوں پر کیا کرو گے؟
رب کے تہواروں کو تم کیسے مناؤ گے؟ 6 جو تباہ ملـکشدہ سے نکلیں
گے اُنہیں مصر کرےاکٹھا گا، اُنہیں میمفِس دفنائے گا۔ خود پودےرَو
اُن کی قیمتی چاندی پر قبضہ کریں گے، کانٹےدار یاں جھاڑ اُن کے گھروں
پر چھا جائیں گی۔

7 سزا دنکے آ گئے کتابحسابہیں، پہنچدنکے اسرائیلہیں۔گئے یہ
بات جان لے۔ تم کہتے ہو، یہ” نبی احمق روحہے، کا یہ بندہ پاگل “ہے۔
کیونکہ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے ہی زور سے مخالفتمیریتم ہو۔کرتے

میرےنبی8 اسرائیلسےطرفکیخدا پہرےکا دار بنایا گیا لیکنہے۔
بھیجہاں وہ وہاںجائے اُسے پھنسانے پھندےکے لگائے گئے ہیں، بلـکہ
اُسے اُس کے خدا کے گھر میں بھی ستایا جاتا ہے۔ 9 اُن سے نہایت ہی
خراب کام سرزد ہوا ہے، ایسا شریر کام جیسا ِجبعہ کے باشندوں سے ہوا
تھا۔ الله اُن کا قصور یاد کر کے اُن گناہوںکے مناسبکی دےسزا گا۔

اسرائیل شروع سے ہی شریر ہے
رب10 فرماتا ہے، جب” میرا اسرائیل سے پہلا واسطہ پڑا تو یگستان ر

میں انگور لـگجیسا رہا تمہارےتھا۔ باپ دادا انجـیر درختکے پر لـگے
پہلے پکنے والے پھل جیسے نظر آئے۔ لیکن بعل فغور پاسکے پہنچتے ہی
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اُنہوں نے آپاپنے کو اُس ناکشرم بُت کے لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ
اپنے عاشق جیسے مکروہ ہو گئے۔ اسرائیلاب11 کی شان پرندےشوکتو
کی طرح اُڑ کر غائب ہو جائے گی۔ آئندہ نہ کوئی اُمید سے ہو گی، نہ بچہ
گی۔جنے 12 اگر وہ بچوںاپنے پروانکو ھنے پالیںتکچڑ بھی توبھی مَیں اُنہیں
بےاولاد کر دوں ایکگا۔ بھی نہیں رہے گا۔ اُن پر افسوس جب مَیں اُن
سے دُور ہو جاؤں گا۔ جبپہلے13 مَیں اسرائیلنے پر نظر ڈالی تو وہ صور
کی مانند شاندار تھا، شاداباُسے جگہ پودےپر طرحکی لگایا گیا تھا۔ لیکن
اب اُسے اپنی اولاد کو باہر لا کر قاتل کے حوالے پڑےکرنا “گا۔

اے14 رب، اُنہیں !دے کیا دے؟ دےہونے کہ اُن کے بچے پیٹ
میں ضائع ہو جائیں، کہ عورتیں دودھ نہ پلا سکیں۔

رب15 فرماتا ہے، جب” اُن کی تمام بےدینی ِجلجال میں ظاہر ہوئی تو
مَیں نے اُن نفرتسے کی۔ اُن بُریکی حرکتوں کی وجہ مَیںسے اُنہیں اپنے
اُنہیںمَیںآئندہگا۔دوںنکالسےگھر گا۔کروںنہیںپیار اُن تمامکے راہنما
ہیں۔سرکش اسرائیل16 کو مارا گیا، لوگوں کی گئیسوکھجڑ اورہے، وہ
پھل نہیں لا سکتے۔ اُن کے بچے پیدا ہو بھی جائیں تو مَیں اُن کی قیمتی اولاد
کو مار ڈالوں “گا۔ 17 میرا خدا اُنہیں کرےرد گا، اِس لئے کہ اُنہوں نے
اُس نہیںکی سنی۔ اُنہیںچنانچہ دیگر اقوام مارےمارےمیں پڑےپھرنا گا۔

10
بُت پرستی کے نتائج

اسرائیل1 انگور کی پھلتی پھولتی بیل تھا جو کافی پھل لاتی رہی۔ لیکن
جتنا اُس کا پھل بڑھتا گیا اُتنا ہی وہ بُتوں کے لئے قربان گاہیں بناتا گیا۔ جتنا
اُس ملـککا ترقی کرتا گیا اُتنا ہی وہ دیوتاؤں مخصوصکے ستونوں کو سجاتا
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گیا۔ لوگ2 دو دلے ہیں، اور اب اُنہیں اُن کے قصور کا اجر پڑےبھگتنا
گا۔ رب اُن کی قربان گاہوں کو دےگرا گا، اُن کے ستونوں کو مسمار
گا۔کرے ہیجلد3 کہیںوہ اِسہم”گے، لئے بادشاہ محرومسے ہیں کہ
ہم ربنے خوفکا نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاہ ہوتا بھی تو ہمارےوہ لئے
کیا کر “سکتا؟ 4 وہ بڑی باتیں کرتے، جھوٹی قَسمیں کھاتے اور خالی عہد
ھتے باند ہیں۔ اُن انصافکا اُن یلے زہر خود رَو پودوں کی مانند ہے بیججو
کے لئے تیار شدہ زمین پھوٹسے نکلتے ہیں۔

5 سامریہ باشندےکے پریشان ہیں بیتکہ *آون بچھڑےمیں کے بُت
کے ساتھ کیا کِیا جائے گا۔ اُس کے پرستار اُس پر ماتم کریں گے، اُس کے
اُسپجاری یادشوکتوشانکی کر یلاکے کریںواو کیونکہگے، وہ اُن سے
چھن کر پردیس میں لے جایا جائے گا۔ 6 بچھڑےہاں، کو ملـِک اسور
میں لے جا کر شہنشاہ خراجکو طورکے پیشپر کیا اسرائیلگا۔جائے کی
رُسوائی ہو جائے گی، وہ اپنے منصوبے باعثکے شرمندہ ہو جائے گا۔

7 سامریہ نیست و نابود، اُس کا بادشاہ پانی پر تیرتی ہوئی ٹہنی کی طرح
بےبس ہو گا۔ بیت8 †آون کی وہ اونچی جگہیں تباہ ہو جائیں گی جہاں
اسرائیل گناہ کرتا رہا ہے۔ اُن کی قربان گاہوں پر کانٹےدار یاں جھاڑ اور
کٹارےاونٹ جائیںچھا لوگتبگے۔ پہاڑوں کہیںسے ہمیں”گے، چھپا
“!لو اور یوں پہاڑ کو ہم” پر گر “!پڑو

رب9 فرماتا اسرائیل،اے”ہے، ِجبعہ واقعےکے سے لے تکآجکر تُو
گناہ کرتا آیا وہیںلوگہے، وہیںکے رہ ہیں۔گئے نہیںمناسبکیا ِجبعہکہ
جنگمیں اُن پر پڑےٹوٹ جو اِتنے شریر ہیں؟ اب10 مَیں اپنی مرضی سے
* 10:5 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ † 10:8 بیت :آون
بیت آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔
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اُن کی تادیب کروں گا۔ اقوام اُن خلافکے جمع ہو جائیں گی جب اُنہیں
اُن کے دُگنے قصور کے لئے زنجـیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔

اسرائیل11 جوان گائے تھا جسے گندم ہنے گا تربیتکی دی گئی تھی
اور یہسےشوقجو مَیںتبتھی۔کرتیکام اُسنے گلےصورتخوبکے
پر رکھجوا کر لیا۔جوتاُسے یہوداہ ہلکو کھینچنا ‡یعقوباور زمینکو
پر سہاگہ پھیرنا تھا۔ مَیں12 فرمایا،نے انصاف’ بیجکا بو فصلکیشفقتکر
زمینجسکاٹو۔ پر ہل کبھی نہیں چلایا گیا اُس ٹھیکپر طرح ہل !چلاؤ
ربتکجب تلاشکو کرنے موقعکا تلاشاُسےہے کرو، تکجباور
وہ آ کر تم انصافپر بارشکی نہ برسائے اُسے ‘ڈھونڈو۔

جوابلیکن13 میں تم ہلنے چلا کر بےدینی بیجکا یا، بو تم نے بُرائی
کی کاٹفصل فریبکر کا پھل کھایا ہے۔ چونکہ تُو نے اپنی راہ اور اپنے
سورماؤں بڑیکی تعداد پر بھروسا رکھا ہے اِس14 لئے تیری قوم جنگمیں
کا شور مچے تیرےگا، تمام خاکقلعے میں ملائے جائیں گے۔ شلمن کے
بیت اربیل پر حملے کے حالاتسے ہوں جسگے نے اُس شہر کو زمین
بوس کر کے ماؤں کو بچوں سمیت زمین پر پٹخ دیا۔ بیتاے15 ایل کے
باشندو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بدکاری
حد سے یادہ ز ہے۔ پَو پھٹتے ہی اسرائیل کا نیستبادشاہ ہو جائے “گا۔

11
بےوفائی کے باوجود الله شفقتکی

رب1 فرماتا اسرائیل”ہے، ابھی لڑکا مَیںجبتھا اُسےنے پیار جبکیا،
مَیں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بُلایا۔ 2 لیکن بعد میں جتنا ہی مَیں اُنہیں
‡ 10:11 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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بُلاتا رہا اُتنا ہی وہ مجھ سے دُور ہوتے گئے۔ وہ بعل دیوتاؤں کے لئے جانور
بُتوںچڑھانے، کے لئے بخور لـگے۔جلانے مَیں3 اسرائیلخودنے کو چلنے
تربیتکی دی، بار بار اُنہیں گود میں اُٹھا کر لئے پھرا۔ لیکن وہ نہ سمجھے
کہ مَیں ہی اُنہیں شفا دینے والا ہوں۔ مَیں4 اُنہیں کھینچتا رہا، لیکن ایسے
رّسوں سے نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے بلـکہ شفقت بھرے رّسوں
مَیںسے۔ نے اُن گلےکے پر کا جوا ہلکا کر دیا اور نرمی خوراکاُنہیںسے
کھلائی۔

5 کیا اُنہیں ملـِک مصر واپس نہیں جانا پڑے گا؟ بلـکہ اسور ہی اُن کا
بادشاہ بنے گا، اِس لئے کہ پاسمیرےوہ واپس آنے کے لئے تیار نہیں۔
تلوار6 اُن شہروںکے میں گھوم گھوم دانوںغیبکر گیکرےہلاککو
لوگوںاور کو اُن مشوروںغلطکے گی۔جائےکھاتیسےسببکے لیکن7
میری قوم ترکمجھے کرنے پر ُلی ت ہوئی جبہے۔ اُسے اوپر الله طرفکی
دیکھنے کو توجائےکہا اُس میں بھیکوئیسے نہیںرجوعطرفاُس کرتا۔

اے8 اسرائیل، مَیں طرحکستجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ مَیں کستجھے
طرح دشمن کے حوالے کر کسسکتا، طرح ادمہ کی طرح دوسروں کے
قبضے میں چھوڑ طرحکسسکتا، ضبوئیم کی طرح تباہ کر سکتا ہوں؟ میرا
ارادہ سراسر بدل گیا ہے، مَیں تجھ پر شفقت کرنے کے لئے بےچین ہوں۔
9 نہ مَیں اپنا غضبسخت نازل کروں گا، نہ دوبارہ اسرائیل کو برباد کروں
گا۔ کیونکہ مَیں انسان نہیں بلـکہ خدا ہوں، وہ قدوس جو تیرے درمیان
سکونت کرتا ہے۔ مَیں غضب میں نہیں آؤں گا۔ 10 اُس وقت وہ رب کے
پیچھے تبگے۔چلیںہی وہ ببر شیر گا۔دہاڑےطرحکی دہاڑےجباور
گا تو اُس کے مغربفرزند سے لرزتے واپسہوئے آئیں گے۔ 11 وہ پرندوں
طرحکی پھڑپھڑاتے مصرہوئے آئیںسے تھرتھراتےگے، طرحکیکبوتروں
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اسور سے لوٹیں گے۔ پھر مَیں اُنہیں اُن کے گھروں میں بسا دوں گا۔ یہ میرا،
رب کا فرمان ہے۔

اسرائیل12 نے جھوٹمجھے سے گھیر لیا، فریب سے میرا محاصرہ کر لیا
ہے۔ لیکن یہوداہ بھی مضبوطی سے الله کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ آوارہ پھرتا
ہے، قدوسحالانکہ خدا وفادار “ہے۔

12
سرکشی کی رام کہانی

اسرائیل1 ہَوا چرنے کوششکی کر رہا ہے، پورا دن وہ مشرقی لُو کے
پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اُس جھوٹکے اور ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اسور سے عہد ھنے باند کے ساتھ ساتھ وہ مصر کو بھی زیتون کا تیل بھیج
دیتا ہے۔

رب2 عدالت میں یہوداہ سے بھی لڑے گا۔ وہ *یعقوب کو اُس کے
چال چلن کی سزا، اُس کے اعمال کا مناسب دےاجر گا۔ 3 کیونکہ ماں
پیٹکے میں ہی اُس نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ کر اُسے دھوکا دیا۔ جب
بالغ ہوا تو الله سے لڑا 4 بلـکہ فرشتے سے لڑتے لڑتے اُس پر غالب آیا۔ پھر اُس
نے روتے روتے اُس سے التجا کی مجھکہ پر رحم کر۔ بعد یعقوبمیں نے
الله کو بیت ایل میں پایا، اور وہاں خدا اُس سے ہم کلام ہوا۔ رب5 جو
لشکروں کا خدا ہے جساور کا ربنام ہی ہے، اُس نے فرمایا، اپنے”6
خدا واپسپاسکے آ کر رحم انصافاور قائم !رکھ کبھی اپنے خدا پر اُمید
رکھنے سے باز نہ “آ۔

اسرائیل7 تاجر جسہے کے ہاتھ میں غلط ترازو ہے اور جسے لوگوں
سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کا بڑا شوق ہے۔ 8 وہ کہتا ہے، مَیں” امیر ہو گیا
* 12:2 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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ہوں، مَیں نے کثرت کی دولت پائی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا
کہ مجھ سے یہ تمام ملـکیت حاصل کرنے میں کوئی قصور یا گناہ سرزد ہوا
“ہے۔

لیکن”9 ربمَیں، مصرجو تجھےسے لتے تکآجوقتنکا تیرا خدا ہوں
مَیں یہ نظرانداز نہیں کروں گا۔ مَیں تجھے دوبارہ خیموں میں بسنے دوں گا۔
یوں ہو گا جس طرح اُن پہلے دنوں میں ہوا جب اسرائیلی میری پرستش
لئےکےکرنے یگستان مَیں10تھے۔ہوتےجمعمیںر بار نبیوںبار معرفتکی
تم کلامہمسے مَیںہوا، اُنہیںنے یائیںمتعدد دکھائیںرو اور اُن یعےکے ذر
تمہیں تمثیلیں “سنائیں۔

بُت پرستی کا اجر زوال ہے
11 کیا ِجلعاد بےدین ہے؟ اُس کے لوگ ناکارہ ہی !ہیں ِجلجال میں

لوگوں نے سانڈ قربان کئے ہیں، اِس لئے اُن کی قربان گاہیں ملبے کے ڈھیر
بن گی۔جائیں بیجوہ بونے کے لئے تیار کنارےکےکھیتشدہ پر لـگے پتھر
کے جیسیڈھیر بنیں گی۔

یعقوب12 بھاگکو ملـِککر اَرام میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں بیویوہ ملنے
لئےکے بنملازم اُسباعثکےعورتگیا، یوںنے بھیڑبکر بانیگلہکی کی۔
لیکن13 بعد ربمیں نبی معرفتکی اسرائیل کو مصر نکالسے لایا اور نبی
یعےکے اُسذر کی بانیگلہ کی۔ اسرائیلتوبھی14 اُسےنے دلایا۔طیشبڑا
اب اُنہیں اُن کی قتل غارتو کا اجر پڑےبھگتنا گا۔ اُنہوں نے اپنے آقا کی
توہین کی ہے، اباور وہ اُنہیں مناسب دےسزا گا۔

13
الله طرفکی اسرائیلسے عدالتکی
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1 پہلے جب اسرائیل نے بات کی تو لوگ کانپ اُٹھے، کیونکہ ملـِک

اسرائیل میں وہ سرفراز تھا۔ لیکن پھر وہ بعل کی بُت پرستی میں ملوث ہو
ہلاککر ہوا۔ اب2 وہ اپنے گناہوں بہتمیں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی
مہارتکرلےچاندی ڈھالبُتسے لیتے ہیں۔ سےہاتھکےکاروںدستپھر
بنے اِن بُتوں بارےکے میں کہا جاتا ہے، بچھڑےجو” بُتوںکے کو چومنا
چاہے وہ کسی انسان کو “!کرےقربان 3 اِس لئے وہ سویرےصبح کی
دُھند عارضیجیسے دھوپاور میں جلد ہی ختم ہونے اوسوالی کی مانند
ہوں گے۔ وہ ہتے وقتگا گندم الـگسے ہونے والے بھوسے کی مانند ہَوا
میں اُڑ جائیں گے، گھر میں سے نکلنے والے دھوئیں طرحکی ضائع ہو جائیں
گے۔

لیکن”4 مَیں، رب تجھے مصر سے لتے نکا وقت سے لے کر تکآج تیرا
خدا ہوں۔ میرےتجھے سوا کسی اَور کو خدا نہیں جاننا میرےہے۔ سوا
اَور نجاتکوئی دہندہ نہیں ہے۔ یگستان5 ر میں مَیں تیرینے دیکھ بھال
کی، وہاں جہاں تپتی گرمی تھی۔ وہاں6 اُنہیں خوراکاچھی ملی۔ لیکن
جیوہجب بھر کر اورسکےکھا سیر ہوئے تو مغرور ہو بھولمجھےکر گئے۔
دیکھیہ7 مَیںکر اُن لئےکے ببر بنشیر گیا مَیںابہوں۔ راستےطرحکیچیتے
کنارےکے اُن تاککی میں بیٹھوں گا۔ اُس8 ریچھنی کی جسطرح کے
بچوں چھینکو لیا گیا ہو مَیں اُن پر جھپٹا مار کر اُن یوںکی انتڑ کو پھاڑ نکالوں
اُنہیںمَیںگا۔ ببر ہڑپطرحکیشیر لوںکر ٹکڑےاُنہیںجانورجنگلیاورگا،
ٹکڑے کر دیں گے۔

اسرائیل،اے9 تُو اِس لئے تباہ ہو گیا ہے کہ خلافمیرےتُو اُسہے،
خلافکے جو تیری مدد کر سکتا ہے۔ اب10 تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ
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تیرےوہ تمام شہروں میں آ کر تجھے چھٹکارا تیرےابدے؟ راہنما کدھر
ہیں جن سے تُو نے کہا تھا، مجھے’ بادشاہ اور دےراہنما ‘دے۔ مَیں11
نے غصے میں تجھے دےبادشاہ دیا اور غصے میں اُسے تجھ سے چھین بھی
لیا۔

12 اسرائیل کا قصور لپیٹ کر گودام میں رکھا گیا ہے، اُس کے گناہ
کتابحساب کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ 13 دردِ زہ شروع ہو گیا ہے،
لیکن وہ ناسمجھ بچہ ہے۔ وہ ماں پیٹکے سے نکلنا نہیں چاہتا۔

14 مَیں فدیہ دے کر اُنہیں پاتال سے کیوں رِہا کروں؟ مَیں اُنہیں موت
گرفتکی کیوںسے اےچھڑاؤں؟ تیرےموت، کانٹے کہاں اےرہے؟
پاتال، ڈنکتیرا کہاں رہا؟ اُسے کام میں لا، کیونکہ ترسمَیں نہیں کھاؤں
گا۔ 15 خواہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان پھلتا پھولتا کیوں نہ ہو توبھی رب
طرفکی سے مشرقی لُو اُس پر چلے گی۔ یگستانجباور ر سے آئے گی تو
اسرائیل کے کنوئیں اور خشکچشمے ہو جائیں گے۔ ہر خزانہ، ہر قیمتی
لُوٹچیز کا مال بن جائے گی۔ 16 سامریہ کے باشندوں کو اُن کے قصور
کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنے خدا سرکشسے ہو گئے ہیں۔
دشمن اُنہیں تلوار سے مار کر اُن بچوںکے کو زمین پر دےپٹخ گا اور اُن کی
حاملہ عورتوں پیٹکے چیر ڈالے “گا۔

14
رب واپسپاسکے !آؤ

اے1 اسرائیل، توبہ کر ربکے اپنے خدا واپسپاسکے !آ کیونکہ تیرا
تیرےقصور زوال بنسببکا گیا ہے۔ 2 اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے
رب واپسپاسکے آؤ۔ اُس سے کہو، ہمارے” تمام گناہوں معافکو کر
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کے ہمیں مہربانی سے قبول فرما تاکہ ہم اپنے ہونٹوں سے تیری یف تعر کر
کے مناسبتجھے قربانی ادا کر سکیں۔ 3 اسور ہمیں نہ بچائے۔ آئندہ نہ ہم
گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے، نہ کہیں گے ہمارےکہ ہاتھوں کی چیزیں
ہمارا خدا ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا “ہے۔

فرمائےربتب4 مَیں”گا، اُن اثراتکےبےوفائیکی ختم کر اُنہیںکے
شفا دوں گا، ہاں مَیں اُنہیں کھلے دل سے پیار کروں گا، کیونکہ میرا اُن پر
غضب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل5 کے لئے مَیں شبنم کی مانند ہوں تبگا۔
وہ سوسن کی مانند پھول نکالے گا، لبنان کے دیودار درختکے کی طرح
پکڑےجڑ گا، 6 اُس کی پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور شاخیں بن کر پھیلتی
جائیں اُسگی۔ زیتونشانکی مانندکیدرختکے ہو اُسگی، کی خوشبو
لبنان کے دیودار درختکے کی خوشبو پھیلطرحکی جائے گی۔

لوگ7 دوبارہ اُس کے سائے میں جا بسیں گے۔ وہاں وہ اناج کی طرح
پھلیں پھولیں گے، انگور کے سے پھول نکالیں گے۔ دوسرے اُن کی یوں
یف تعر کریں جسگے طرح لبنان کی عمدہ َمے کی۔ تب8 اسرائیل کہے
گا، میرا’ بُتوں سے کیا مَیں‘واسطہ؟ تیریہی سن تیریکر دیکھ بھال کروں
مَیںگا۔ جونیپر کا سایہ درختدار ہوں، اور تُو مجھ پھلہیسے پائے “گا۔

دانشکون9 مند سمجھوہہے؟ فہمصاحِبکونلے۔ مطلبوہہے؟
جان لے۔ ربکیونکہ کی راہیں درست ہیں۔ راست باز اُن پر چلتے رہیں
سرکشلیکنگے، اُن پر وقتچلتے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
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