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یسعیاہ
میںذیل1 یائیںوہ ہیںدرجرو آموصبنیسعیاہجو یہوداہنے اور یروشلم

کے بارے میں دیکھیں اور جو اُن سالوں میں منکشف ہوئیں جب یّاہ، عُز
یوتام، آخز اور ِحزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ تھے۔

اسرائیلی اپنے آقا کو جاننے سے انکار کرتے ہیں
اے2 آسمان، میری بات !سن اے زمین، میرے الفاظ پر کان !دھر

ربکیونکہ نے فرمایا جن”ہے، بچوں کی پرورش مَیں نے کی ہے اور جو میرے زیرِ نگرانی پروان
چڑھے ہیں، اُنہوں مجھنے سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ بَیل3 مالـکاپنے کو جانتا
اور گدھا اپنے آقا کی چرنی کو پہچانتا ہے، لیکن اسرائیل اِتنا نہیں جانتا،
میری قوم سمجھ سے خالی “ہے۔

اے4 گناہ گار قوم، تجھ !افسوسپر سنگیناے قصور میں پھنسی ہوئی
اُمّت، تجھ !افسوسپر شریر نسل، بدچلن !بچے اُنہوں ربنے ترککو کر
دیا ہے۔ ہاں، اُنہوں نے اسرائیل کے قدوس کو حقیر جان کر رد کیا، اپنا
منہ اُس سے پھیر لیا ہے۔ اب5 تمہیں مزید کہاں پیٹا جائے؟ تمہاری ضد
تو مزید بڑھتی جا رہی ہے گو پورا سر زخمی اور پورا دل بیمار ہے۔ 6 چاند
سے لے تکتلوےکر پورا مجروحجسم ہے، ہر جگہ چوٹیں، گھاؤ اور تازہ
تازہ ضربیں لـگی ہیں۔ اور نہ صافاُنہیں کیا گیا، نہ اُن کی مرہم پٹی کی گئی
ہے۔

7 ویرانملـکتمہارا سنسانو ہو گیا تمہارےہے، بھسمشہر ہو ہیں۔گئے
تمہارے دیکھتے دیکھتے پردیسی تمہارے کھیتوں کو لُوٹ رہے ہیں، اُنہیں
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یوں اُجاڑ رہے ہیں جس طرح پردیسی ہی کر سکتے ہیں۔ صرف8 یروشلم
ہی باقی رہ گیا ہے، صیون بیٹی انگور کے باغ میں جھونپڑی کی طرح اکیلی
رہ گئی دشمنابہے۔ سے گھرا ہوا یہ کھیرےشہر میںکھیتکے لـگے
چھپر کی مانند ہے۔ 9 اگر رب الافواج ہم میں سے چند ایک کو زندہ نہ
چھوڑتا تو ہم سدوم مٹطرحکی جاتے، ہمارا عمورہ ستیاناسطرحکی ہو
جاتا۔

سدوماے10 کے ربسردارو، کا فرمان سن اے!لو عمورہ کے لوگو،
ہمارے خدا کی ہدایت پر دھیان !دو رب11 فرماتا ہے، اگر” تم بےشمار
پیشقربانیاں کرو تو مجھے کیا؟ مَیں تو بھسم ہونے والے مینڈھوں اور موٹے
سےچربیکیبچھڑوںتازے اُکتا گیا ہوں۔ بَیلوں، لیلوں بکروںاور کا خونجو
مجھے پیش کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ کس12 نے تم سے تقاضا کیا
کہ میرے حضور آتے وقت میری بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟ رُک13
!جاؤ اپنی بےمعنی قربانیاں مت پیش !کرو تمہارے بخور سے مجھے گھن
آتی عیدکیچاندنئےہے۔ سبتاور لوگوںمناؤ،متدنکا عبادتکو کے
لئے جمع نہ !کرو مَیں تمہارے بےدین اجتماع برداشت ہی نہیں کر سکتا۔
جب14 تم نئے چاند کی عید اور باقی تقریبات مناتے ہو تو میرے دل میں
نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میرے لئے بھاری بوجھ بن گئی ہیں جن سے مَیں
تنگ آ گیا ہوں۔

بےشک15 اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاتے جاؤ، مَیں دھیان نہیں
دوں گا۔ گو بہتتم یادہ ز نماز بھی پڑھو، تمہاریمَیں نہیں سنوں گا، کیونکہ
تمہارے آلودہخونہاتھ ہیں۔ پہلے16 نہا کر آپاپنے کرو۔صافپاککو
اپنی شریر حرکتوں سے باز آؤ تاکہ وہ مجھے نظر نہ آئیں۔ اپنی غلط راہوں کو
چھوڑ کر نیک17 کام کرنا سیکھ انصافلو۔ طالبکے رہو، مظلوموں کا
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سہارا بنو، یتیموں انصافکا کرو اور بیواؤں میںحقکے “!لڑو
الله اپنی قوم کی عدالت کرتا ہے

رب18 فرماتا ہے، آؤ” عدالتہم میں جا دوسرےایککر سے مقدمہ
لڑیں۔ تمہارےاگر گناہوں رنگکا قرمزی ہو جائے تو کیا وہ برفدوبارہ
اُجلےجیسے اگرگے؟جائیںہو اُن ارغوانیرنگکا ہو توجائے کیا وہ دوبارہ
اُون جیسے سفید ہو جائیں گے؟ 19 اگر تم سننے کے لئے تیار ہو ملـکتو کی
بہترین پیداوار سے لطف اندوز ہو گے۔ لیکن20 اگر انکار کر کے سرکش
ہو جاؤ تو تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ گے۔ باتاِس کا یقین کرو، کیونکہ
رب نے یہ کچھ فرمایا “ہے۔

یہ21 کیسے ہو گیا کہہے جو پہلےشہر اِتنا وفادار تھا ابوہ بنکسبی گیا
ہے؟ پہلے یروشلم انصاف سے معمور تھا، اور راستی اُس میں سکونت کرتی
تھی۔ لیکن اب ہر طرف قاتل ہی قاتل !ہیں اے22 یروشلم، تیری خالص
چاندی خام چاندی میں بدل گئی ہے، تیری بہترین َمے میں پانی ملایا گیا
ہے۔ تیرے23 بزرگ ہٹ دھرم اور چوروں کے یار ہیں۔ یہ رشوت خور
لوگوںسب پڑےپیچھےکے ہتے ر ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ پروا
کرتے ہیں کہ یتیموں کو انصاف ملے، نہ بیواؤں کی یاد فر اُن تک ہے۔پہنچتی

اِس24 لئے قادرِ الافواجربمطلق اسرائیلجو زبردستکا سورما ہے
فرماتا مَیںآؤ،”ہے، مخالفوںاپنے انتقامسےدشمنوںاور پاؤں۔سکونکرلے
خلافتیرےمَیں25 ہاتھ اُٹھاؤں گا اور چاندیخام کی طرح پوٹاشتجھے
کے ساتھ پگھلا کر تمام مَیل سے پاک صاف کر دوں گا۔ 26 مَیں تجھے
دوبارہ قدیم زمانے کے سے قاضی اور ابتدا کے سے مشیر عطا کروں گا۔
پھر یروشلم دوبارہ الانصافدار اور وفادار شہر کہلائے “گا۔
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27 الله صیون کی عدالت کر کے اُس کا فدیہ دے گا، جو اُس میں توبہ

یں کر گے اُن کا وہ انصاف کر کے اُنہیں چھڑائے گا۔ لیکن28 باغی اور
گناہ سبگار پاشپاشسبکے ہو جائیں ربگے، ترککو کرنے والے
ہلاک ہو جائیں گے۔

بلوط29 کے جن درختوں کی پوجا سے تم لطف اندوز ہوتے ہو اُن کے
باعث تم شرم سار ہو گے، اور جن باغوں کو تم نے اپنی بُت پرستی کے لئے
چن لیا ہے اُن کے باعث تمہیں شرم آئے گی۔ 30 تم اُس بلوط کے درخت
کی مانند ہو جسگے کے پتے مُرجھا گئے حالتتمہاریہوں، اُس باغ کی
سی ہو گی جس میں پانی نایاب ہو۔ زبردست31 آدمی پھوس اور اُس کی
غلط حرکتیں چنگاری جیسی ہوں گی۔ دونوں مل کر یوں بھڑک اُٹھیں گے
کہ کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔

2
یروشلم ابدی امن و امان کا مرکز ہو گا

1 یسعیاہ بن آموص نے یہوداہ اور یروشلم کے بارے میں ذیل کی یا رو
دیکھی،

آخری2 ایام ربمیں گھرکے کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو سےسبگا۔
بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز ہو گا۔ تب تمام قومیں
اُسجوقدرجوق پاسکے پہنچیں گی، اور3 اُمّتیںبےشمار آ کہیںکر آؤ،”گی، ہم رب کے پہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے گھر کے پاس جائیں
تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی دےتعلیم اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔

کیونکہ صیون پہاڑ سے رب کی ہدایت نکلے گی، اور یروشلم سے اُس کا
کلام صادر ہو گا۔ رب4 بین الاقوامی جھگڑوں کو نپٹائے گا اور بےشمار
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قوموں کرےانصافکا تبگا۔ وہ اپنی تلواروں کوٹکو کر پھالے بنائیں
گی اور اپنے نیزوں کو کانٹ چھانٹ کے اوزار میں تبدیل کریں گی۔ اب
ایکنہسے دوسریقوم پر کرےحملہ گی، تربیتکیکرنےجنگلوگنہ
حاصل کریں گے۔

یعقوباے5 کے گھرانے، آؤ ربہم کے نور میں !چلیں
الله کی ہیبت ناک عدالت

اے6 الله، تُو نے اپنی قوم، یعقوب کے گھرانے کو ترک کر دیا ہے۔
اور !عجبکیا بھرسےجادوگریمشرقیوہکیونکہ طرحکیفلستیوںہیں۔گئے
ہمارے لوگ بھی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، وہ پردیسیوں کے ساتھ بغل
گیر ہتے ر ہیں۔ اسرائیل7 سونے چاندی سے بھر گیا ہے، اُس کے خزانوں
کی حد ہی نہیں رہی۔ گھوڑےطرفہر گھوڑےہی نظر آتے ہیں، اور
اُن رتھکے گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن8 ساتھ ساتھ اُن ملـککا بُتوں بھیسے
بھر گیا ہے۔ جو چیزیں اُن کے ہاتھوں نے بنائیں اُن کے منے سا وہ جھک
جاتے ہیں، کچھجو اُن اُنگلیوںکی تشکیلنے دیا اُسے وہ سجدہ ہیں۔کرتے
9 چنانچہ اب اُنہیں خود جھکایا جائے گا، اُنہیں پست کیا جائے گا۔ اے
رب، معافاُنہیں نہ !کر

10 چٹانوں میں گھس !جاؤ خاک میں چھپ !جاؤ کیونکہ رب کا
انگیزدہشت اور آنےجلالشاندار انسانتب11ہے۔کو آنکھوںمغرورکی
کو نیچا کیا جائے گا، مردوں کا تکبر خاک میں ملایا جائے گا۔ اُس دن
ربصرف ہی سرفراز ہو گا۔ 12 الافواجربکیونکہ دنخاصایکنے
ٹھہرایا بلندمغرور،جوکچھسبمیںجسہے یا سرفراز ہو زیر کیا گا۔جائے
لبنان13 میں دیودار کے تمام بلند و بالا درخت، بسن کے کُل بلوط، تمام14
عالی پہاڑ اور اونچی یاں، پہاڑ 15 ہر بُرجعظیم اور قلعہ بند دیوار، 16 سمندر کا
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ہر تجارتیعظیم اور شاندار جہاز زیر ہو گا۔جائے انسانچنانچہ17 کا غرور
میںخاک ملایا جائے گا اور مردوں کا تکبر نیچا کر دیا جائے گا۔ اُس دن
ربصرف ہی سرفراز ہو گا، 18 اور سببُت سبکے فنا ہو جائیں گے۔

زمینربجب19 زدہدہشتکو لئےکےکرنے اُٹھ کھڑا ہو گا لوگتو
مٹی گڑھوںکے جائیںکھسکمیں ربگے۔ مہیبکی اور شاندار تجلّی کو
دیکھ کر وہ چٹانوں کے غاروں میں چھپ جائیں گے۔ 20 اُس دن انسان
چاندیسونے کے اُن بُتوں دےپھینککو گا جنہیں اُس نے سجدہ کرنے
کے لئے بنا لیا تھا۔ اُنہیں چوہوں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک کر 21 وہ
چٹانوں کے شگافوں اور دراڑوں میں گھس جائیں گے تاکہ رب کی مہیب
اور شاندار تجلّی سے بچ جبجائیں وہ زمین دہشتکو زدہ کرنے کے لئے
اُٹھ کھڑا ہو گا۔ انسانچنانچہ22 پر اعتماد کرنے بازسے زندگیکیجسآؤ
دم بھر کی اُسہے۔ کی قدر ہی کیا ہے؟

3
یہوداہ کی تباہی

1 قادرِ الافواجربمطلق یروشلم اور یہوداہ کچھسبسے چھیننے کو ہے
جس پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔ روٹی کا ہر لقمہ اور پانی کا ہر قطرہ،
2 سورمے اور قاضیفوجی، اور قسمتنبی، حالکا بتانے والے اور بزرگ،
3 فوجی افسر اور اثر و رسوخ والے، مشیر، جادوگر اور منتر پھونکنے والے،
سب کے سب چھین لئے جائیں گے۔ مَیں4 لڑکے اُن پر مقرر کروں گا، اور
مزاجمتلوّن ظالم اُن دوسرےایکعوام5گے۔کریںحکومتپر پر کریںظلم
گے، اور ہر ایک اپنے پڑوسی کو دبائے گا۔ نوجوان بزرگوں پر اور کمینے،
عزت داروں پر حملہ کریں گے۔
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باپاپنےکوئیتب6 میںگھرکے بھائیاپنے کو پکڑ اُسکر تکابپاستیرے”گا،کہےسے چادر اِسہے، لئے آ، ہمارا سربراہ بن کھنڈرات!جا

کے اِس ڈھیر کو لنے سنبھا کی داریذمہ اُٹھا “!لے
لیکن7 وہ چیخ کر کرےانکار گا، نہیں،” مَیں تمہارا معالجہ کر نہیںہی

!سکتا میرے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ چادر۔ مجھے عوام کا سربراہ مت
“!بنانا

8 یروشلم ڈگمگا رہا ہے، یہوداہ دھڑام سے گر گیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے
کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے رب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اُس کے
جلالی حضور ہی میں وہ سرکشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 9 اُن کی جانب
داری اُن دیتیگواہیخلافکے اورہے۔ وہ سدوم باشندوںکے طرحکی
علانیہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، اُنہیںوہ نہیںہیکوششکیچھپانے
کرتے۔ اُن !افسوسپر وہ تو آپاپنے مصیبتکو میں ڈال رہے ہیں۔

بازوںراست10 مبارککو باد دو، کیونکہ وہ اعمالاپنے پھلاچھےکے
لطفسے اندوز ہوں گے۔ لیکن11 بےدینوں !افسوسپر اُن کا انجام بُرا ہو
گا، کیونکہ اُنہیں غلط کام مناسبکی سزا ملے گی۔

12 ہائے، میری !قوم متلوّن مزاج تجھ پر ظلم کرتے اور عورتیں تجھ پر
حکومت کرتی ہیں۔

اے میری قوم، تیرے راہنما تجھے گم راہ کر رہے ہیں، وہ تجھے اُلجھا
کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔

رب اپنی قوم کی عدالت کرتا ہے
رب13 عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے، وہ قوموں کی

عدالت کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔ رب14 اپنی قوم کے بزرگوں اور رئیسوں
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کا فیصلہ کرنے کے لئے منے سا آ کر فرماتا ہے، تم” ہی انگور کے باغ میں
چرتے ہوئے سب کچھ کھا گئے ہو، تمہارے گھر ضرورت مندوں کے
لُوٹے ہوئے مال سے بھرے پڑے ہیں۔ 15 یہ تم نے کیسی گستاخی کر
دکھائی؟ یہ میری ہی قوم جسےہے تم کچل رہے ہو۔ مصیبتتم زدوں کے
چہروں کو چکّی میں پیس رہے “ہو۔ قادرِ مطلق رب الافواج یوں فرماتا
ہے۔

یروشلم کی خواتین کی عدالت
بیٹیاںکیصیون”فرمایا،نےرب16 آنکھجبہیں۔مغرورکتنی مار مار

کر چلتی ہیں تو اپنی گردنوں کو کتنی شوخی سے اِدھر اُدھر گھماتی ہیں۔
اور جب مٹک مٹک کر قدم اُٹھاتی ہیں تو پاؤں پر بندھے ہوئے گھنگھرو
لتے بو ہیں ٹن ٹن، ٹن “ٹن۔

جواب17 میں رب اُن کے سروں پر پھوڑے پیدا کر کے اُن کے ماتھوں
کو گنجا گا۔دےہونے ربدناُس18 اُن کا تمام سنگار دےاُتار :گا اُن
کے گھنگھرو، سورج اور چاند کے یورات، ز 19 آویزے، کڑے، دوپٹے،
سجیلی20 ٹوپیاں، پائل، بوتلیں،کیخوشبو انگوٹھیاں،21تعویذ، شاندار22نتھ،
نفیسآئینے،23بٹوے،چادریں،کپڑے، لباس، سربند اور خوشبو24شال۔
کی بجائے بدبو ہو گی، کمربند کے بجائے رسّی، سلجھے ہوئے بالوں کے
بجائے گنجاپن، شاندار لباس کے بجائے ٹاٹ، خوب صورتی کی بجائے
شرمندگی۔

25 ہائے، !یروشلم تیرے مرد تلوار کی زد میں آ کر مریں گے، تیرے
سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ 26 شہر دروازےکے آہیں بھر بھر
کر ماتم کریں صیونگے، بیٹی تنہا رہ خاککر میں بیٹھ جائے گی۔
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4
ایکعورتیںساتتب1 مردہی لپٹسے کہیںکر گی، ہم” شادیسے

!کریں ہمبےشک خود ہی روزمرہ یاتکی پوریضرور کریں گی، خواہ
کھانا ہو یا کپڑا۔ لیکن ہم آپ کے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی
دُور ہو “جائے۔

یروشلم کی بحالی
دناُس2 دےپھوٹنےربکچھجو وہگا شاندار اور جلالی ہو ملـکگا،

کی پیداوار بچے ہوئے اسرائیلیوں کے لئے فخر اور آب و تاب کا باعث ہو
گی۔ تب3 بھیجو میںصیون باقی رہ ہوںگئے گے مُقّدسوہ کہلائیں گے۔
یروشلم کے جن باشندوں کے نام زندوں کی فہرست میں درج کئے گئے ہیں
وہ بچ مُقّدسکر گے۔کہلائیں کیصیونرب4 فضلہ بیٹیوںپتلتسے کو
دھو کرےصافپاککر گا، عدالتوہ اور تباہی روحکی سے یروشلم کی
ریزیخوں کے ھبے د دُور گا۔دےکر 5 ربپھر دےہونے گا دنکہ کو
بادل صیون پورےکے پہاڑ اور اُس پر جمع ہونے والوں پر سایہ ڈالے جبکہ
رات کو دھواں اور آگدہکتی دمکچمککی اُس پر چھائی رہے۔ یوں
اُس پورے شاندار علاقے پر سائبان ہو گا 6 جو اُسے ُجھلستی دھوپ سے
محفوظ رکھے گا اور طوفان بارشاور سے دےپناہ گا۔

5
بےپھل انگور کا باغ

1 آؤ، مَیں اپنے محبوب کے لئے گیت گاؤں، ایک گیت جو اُس کے
انگور کے باغ بارےکے میں ہے۔
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پیارےمیرے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ پہاڑیزرخیز پر تھا۔ اُس2 نے
گوڈی کرتے کرتے اُس میں سے تمام پتھر نکال دیئے، پھر بہترین انگور کی
قلمیں لگائیں۔ بیچ میں اُس نے مینار کھڑا کیا تاکہ اُس چوکیداریصحیحکی
ساتھساتھسکے۔کر اُس انگورنے رسکا لنے نکا کے لئے پتھر حوضمیں
تراش لیا۔ پھر وہ پہلی فصل کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی اُمید تھی کہ اچھے
میٹھے انگور ملیں گے۔ لیکن !افسوس جب فصل پک گئی تو چھوٹے اور
کھٹے انگور ہی نکلے تھے۔

اے”3 یروشلم اور یہوداہ کے باشندو، اب خود فیصلہ کرو کہ مَیں اُس
باغ ساتھکے کیا کروں۔ 4 کیا مَیں باغنے کے لئے نہیںکوششممکنہر کی
تھی؟ مناسبکیا نہیں تھا کہ مَیں اچھی فصل کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ ہے
صرفکہ چھوٹے اور کھٹے انگور نکلے؟

5 پتا ہے کہ مَیں اپنے باغ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مَیں اُس کی کانٹےدار
باڑ کو ختم کروں گا اور اُس کی چاردیواری گرا دوں گا۔ اُس میں جانور
آئیںگھس گے اور چر کچھسبکر تباہ کریں کچھسبگے، پاؤں تلے روند
ڈالیں !گے

مَیں6 اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس کی بیلوں کی کانٹ چھانٹ
ہو گی، نہ گوڈی کی جائے گی۔ وہاں کانٹےدار اور خود پودےرَو اُگیں
یہصرفنہگے۔ بلـکہ مَیں بادلوں بھیکو اُس پر برسنے دوںروکسے “گا۔

7 سنو، اسرائیلی قوم انگور کا باغ جسہے الافواجربمالـککا ہے۔
یہوداہ لوگکے اُس کے لگائے پودےہوئے ہیں جن سے لطفوہ اندوز
ہونا چاہتا ہے۔ وہ اُمید رکھتا تھا کہ انصاف کی فصل پیدا ہو گی، لیکن
!افسوس اُنہوں نے غیرقانونی حرکتیں کیں۔ راستی کی توقع تھی، لیکن
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مظلوموں کی چیخیں ہی سنائی دیں۔
لوگوں کی غیرقانونی حرکتیں

8 تم پر افسوس جو یکے بعد دیگرے گھروں اور کھیتوں کو اپناتے جا
رہے ہو۔ آخرکار دیگر تمام لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور تم ملـک میں اکیلے
ہی رہو گے۔ رب9 الافواج نے میری موجودگی میں ہی قَسم کھائی ہے،
یقیناً” یہ متعدد مکان ویران و سنسان ہو جائیں گے، اِن بڑے اور عالی شان
گھروں میں کوئی نہیں بسے گا۔ دس10 *ایکڑ زمین کے انگوروں سے َمے
صرفکے 22 لٹر بنیں گے، اور بیج کے 160 کلو گرام سے غلہ صرفکے
16 کلو گرام پیدا ہوں “گے۔

11 تم پر افسوس جو صبح سویرے اُٹھ کر شراب کے پیچھے پڑ جاتے اور
رات بھر َمے پی پی کر مست ہو جاتے ہو۔ تمہاری12 ضیافتوں میں کتنی
رونق ہوتی تمہارے!ہے مہمان َمے پی پی کر سرود، دفستار، بانسریاور
کی یلی سُر آوازوں سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ لیکن افسوس، تمہیں تکخیال
نہیں آتا کہ رب کیا کر رہا ہے۔ جو کچھ رب کے ہاتھوں ہو رہا ہے اُس
کا لحاظتم ہی نہیں کرتے۔ اِسی13 لئے میری قوم جلاوطن ہو جائے گی،
کیونکہ وہ سمجھ سے خالی اُسہے۔ بڑےکے افسر بھوکے مر یں گے، اور
پیاسعوام گے۔جائیںسوکھمارےکے پاتال14 نے اپنا منہ پھاڑ کر کھولا
ہے تاکہ قوم کی تمام شان و شوکت، شور شرابہ، ہنگامہ اور شادمان افراد
اُس کے گلے میں اُتر جائیں۔ 15 انسان کو پست کر کے خاک میں ملایا
جائے گا، اور مغرور کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔
* 5:10 :ایکڑدس :مطلبلفظی زمینجتنی پر بَیلوں یاںدسکی ایکجوڑ ہلمیںدن چلا سکتی
ہیں۔
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16 لیکن رب الافواج کی عدالت اُس کی عظمت دکھائے گی، اور

قدوس خدا کی راستی کرےظاہر گی کہ قدوسوہ ہے۔ 17 اُن دنوں میں
لیلے اور تازیموٹی بھیڑیں جلاوطنوں جسگیچریںیوںمیںکھنڈراتکے
طرح اپنی چراگاہوں میں۔

18 تم افسوسپر جو اپنے قصور کو دھوکے باز رّسوں ساتھکے اپنے پیچھے
کھینچتے اور اپنے گناہ گاڑیبَیلکو طرحکی اپنے پیچھے گھسیٹتے ہو۔ 19 تم
کہتے ہو، الله” جلدی جلدی اپنا کام نپٹائے تاکہ ہم اِس کا معائنہ کریں۔
اسرائیلمنصوبہجو قدوسکا رکھتا جلدیوہہے منے سا آئے تاکہ اُسےہم
جان “لیں۔

20 تم پر افسوس جو بُرائی کو بھلا اور بھلائی کو بُرا قرار دیتے ہو، جو
کہتے ہو کہ یکی تار روشنی اور روشنی یکی تار ہے، کہ کڑواہٹ میٹھی اور
کڑویمٹھاس ہے۔

21 تم پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہو اور اپنے آپ کو سمجھتےہوشیار ہو۔
22 تم پر افسوس جو َمے پینے میں پہلوان ہو اور شراب ملانے میں اپنی

بہادری دکھاتے ہو۔
23 رشوتتم کھا مجرموںکر بَریکو کرتے اور بےقصوروں حقوقکے

مارتے ہو۔ اب24 تمہیں اِس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس طرح بھوسا
لپیٹکیآگ میں آ راکھکر ہو جاتا اور آگگھاسسوکھی میںشعلےکے
چُرمُر ہو جاتی طرحاُسیہے تم ختم ہو تمہاریگے۔جاؤ جائیںسڑجڑیں گی
اور تمہارے پھول گرد کی طرح اُڑ جائیں گے، کیونکہ تم نے رب الافواج
کی شریعت کو رد کیا ہے، تم نے اسرائیل کے قدوس کا فرمان حقیر جانا
ہے۔

اسوری فوج کا حملہ
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یہی25 وجہ ہے ربکہ اُسغضبکا کی قوم پر نازل ہوا ہے، اُسکہ

نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُن پر حملہ کیا ہے۔ پہاڑ لرز رہے اور گلیوں میں لاشیں
کچرے بکھریطرحکی ہوئی ہیں۔ تاہم اُس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ
اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

26 ایکوہ دُوردراز قوم کے لئے فوجی جھنڈا گاڑ کر اُسے اپنی قوم کے
خلاف کھڑا کرے گا، وہ سیٹی بجا کر اُسے دنیا کی انتہا سے بُلائے گا۔
وہ دیکھو، دشمن بھاگتے ہوئے آ رہے !ہیں 27 اُن میں سے کوئی نہیں جو
تھکاماندہ ہو یا لڑکھڑا کر چلے۔ نہیںکوئی اونگھتا یا یا سو ہوا کسیہے۔ کا
بھی پٹکا ڈھیلا نہیں، کسی کا بھی تسمہ ٹوٹا نہیں۔ 28 اُن کے تیر تیز اور کمان
تنے ہوئے ہیں۔ اُن کے گھوڑوں کے ُکھر چقماق جیسے، اُن کے رتھوں
کے پہئے آندھی جیسے ہیں۔ 29 وہ شیرنی کی طرح گرجتے ہیں بلـکہ جوان
ببر شیر کی طرح دہاڑتے اور غُراتے ہوئے اپنا شکار چھین کر وہاں لے
جاتے ہیں جہاں اُسے کوئی نہیں بچا سکتا۔

30 اُس دن دشمن غُراتے اور متلاطم سمندر کا سا شور مچاتے ہوئے
اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا اور
مصیبت ہی مصیبت۔ بادل چھا جانے کے سبب سے روشنی تاریک ہو
جائے گی۔

6
یسعیاہ کی بُلاہٹ

سالجس1 یّاہ عُز بادشاہ وفاتنے پائی اُس مَیںسال ربنے کو اعلٰی
اور جلالی تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اُس کے لباس کے دامن سے رب کا گھر
بھر گیا۔ 2 سرافیم فرشتے اُس کے تھے۔کھڑےاوپر ایکہر چھکے پَر تھے۔
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دو سے وہ اپنے منہ کو اور دو سے اپنے پاؤں کو ڈھانپ لیتے تھے جبکہ دو
سے وہ اُڑتے تھے۔ 3 بلند آواز سے وہ ایک دوسرے کو پکار رہے قدوس،”تھے، قدوس، قدوس ہے رب الافواج۔ تمام دنیا اُس کے جلال سے
معمور “ہے۔

4 اُن کی آوازوں سے *دہلیزیں ہل گئیں اور رب کا گھر دھوئیں سے
بھر گیا۔ مَیں5 چلّا اُٹھا، مجھ” پر افسوس، مَیں باد بر ہو گیا !ہوں کیونکہ گو
ناپاکہونٹمیرے قومجساورہیں، درمیانکے اُسہوںرہتا ہونٹکے
توبھیہیںنجسبھی مَیں اپنینے آنکھوں الافواجرببادشاہسے کو دیکھا
“ہے۔

تب6 سرافیم فرشتوں میں ایکسے اُڑتا پاسمیرےہوا آیا۔ اُس ہاتھکے
میں دمکتا کوئلہ تھا جو اُس نے چمٹے سے قربان گاہ سے لیا تھا۔ 7 اِس سے
اُس میرےنے منہ چھوکو ہونٹوںتیرےنےکوئلےدیکھ،”فرمایا،کر کو
چھو دیا ابہے۔ تیرا قصور دُور ہو تیرےگیا، گناہ کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

مَیںپھر8 اُسسنی۔آوازکیربنے بھیجوں؟کوکسمَیں”پوچھا،نے
مَیں“جائے؟سےطرفہماریکون بھیجہیمجھےہوں۔حاضرمَیں”بولا،
“دے۔ تب9 رب نے فرمایا، جا،” اِس قوم کو بتا، اپنے’ کانوں سے سنو
مگر کچھ نہ سمجھنا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، مگر کچھ نہ ‘!جاننا اِس10 قوم
کے دل کو بےحس کر دے، اُن کے کانوں اور آنکھوں کو بند کر۔ ایسا
نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، میری طرف
رجوع کریں اور شفا “پائیں۔

11 مَیں نے سوال کیا، اے” رب، کب “تک؟ اُس نے جواب اُس”دیا، وقت تک کہ ملـک کے شہر ویران و سنسان، اُس کے گھر غیرآباد
* 6:4 :دہلیزیں :مطلبلفظی دہلیزوں میں منے گھو والی دروازوں کی چولیں۔
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اور اُس کے کھیت بنجر نہ ہوں۔ پہلے12 لازم ہے کہ رب لوگوں کو دُور
تکدُور بھگا دے، کہ ملـکپورا تن تنہا بےکساور رہ جائے۔ 13 اگر
قوم کا دسواں ملـکحصہ میں باقی بھی لیکنرہے اُسے بھی جلا دیا جائے
گا۔ بلوطکسیوہ یا دیگر درختچوڑےلمبے طرحکی کٹیوں جائے گا
کہ مُڈھ ہی باقی رہے گا۔ تاہم یہ مُڈھ ایک مُقّدس بیج ہو گا جس سے
سرےنئے سے پھوٹزندگی نکلے “گی۔

7
الله آخز کو تسلی دیتا ہے

1 جب آخز بن یوتام بن یّاہ، عُز یہوداہ کا بادشاہ تھا تو شام کا بادشاہ
رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقَح بن رملیاہ یروشلم کے ساتھ لڑنے کے لئے
نکلے۔ لیکن وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ داؤدجب2 کے شاہی
گھرانے کو اطلاع ملی کہ شام کی فوج نے افرائیم کے علاقے میں اپنی
لشکرگاہ لگائی ہے تو آخز بادشاہ اور اُس کی قوم لرز اُٹھے۔ اُن آندھیدلکے
جھونکوںکے سے ہلنے والے درختوں طرحکی تھرتھرانے لـگے۔

تب3 رب یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، اپنے” بیٹے شیار *یاشوب کو اپنے
ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے لئے نکل جا۔ وہ اُس نالے سرےکے
کے پاس رُکا ہوا ہے جو پانی کو اوپر والے تالاب تک پہنچاتا ہے یہ)
تالاب اُس راستے پر ہے دھوبیوںجو تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے اُسے4
بتا کہ محتاط رہ کر سکون کا دامن مت چھوڑ۔ مت ڈر۔ تیرا دل رضین،
شام اور بن رملیاہ کا طیش دیکھ کر ہمت نہ ہارے۔ یہ بس جلی ہوئی
* 7:3 :یاشوبشیار یاشوبشیار سے مراد ہے ایک’ بچا کھچا واپسحصہ آئے ‘گا۔
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لـکڑی کے دو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں جو اب تک کچھ دھواں چھوڑ رہے
ہیں۔ بےشک5 شام اور اسرائیل کے بادشاہوں نے تیرے خلاف بُرے
منصوبے باندھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، 6 آؤ’ ہم یہوداہ پر حملہ کریں۔ ہم
وہاں دہشت پھیلا کر اُس پر فتح پائیں اور پھر طابئیل کے بیٹے کو اُس کا
بادشاہ ‘بنائیں۔ لیکن7 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن کا منصوبہ ناکام
ہو جائے باتگا۔ نہیں بنے !گی 8 کیونکہ شام کا سر دمشق اور دمشق کا
محضسر رضین ملـِکتکجہاںہے۔ اسرائیل کا تعلق سال65ہے، کے
اندر اندر وہ ِچکنا ُچور ہو جائے گا، اور قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔
اسرائیل9 کا سر سامریہ اور سامریہ کا محضسر رملیاہ کا بیٹا ہے۔

اگر ایمان میں قائم نہ رہو، تو خود قائم نہیں رہو “گے۔
رب آخز کو نشان دیتا ہے

رب10 آخز بادشاہ سے ایک بار پھر ہم کلام ہوا، 11 اِس” کی تصدیق
کے لئے رب اپنے خدا سے کوئی الٰہی مانگنشان لے، خواہ آسمان پر ہو یا
پاتال “میں۔

12 لیکن آخز نے انکار کیا، نہیں،” مَیں نشان مانگ کر رب کو نہیں
آزماؤں “گا۔

تب13 یسعیاہ نے کہا، پھر” باتمیری اےسنو، داؤد !خاندانکے کیا
یہ کافی نہیں کہ تم انسان کو تھکا دو؟ کیا لازم کہہے الله بھیکو تھکانے پر
مُصر رہو؟ چلو،14 اپنیربپھر تمہیںسےطرفہی نشانگا۔دےنشان یہ
ہو گا کنواریکہ اُمید سے ہو جائے جبگی۔ بیٹا پیدا ہو گا تو اُس کا نام
رکھے†عمانوایل گی۔ وقتجس15 بچہ اِتنا بڑا ہو گا غلطکہ کام رد کرنے
† 7:14 :عمانوایل عمانوایل سے مراد ہے ہمارےالله’ ساتھ ‘ہے۔
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اور اچھا کام چننے کا علم رکھے وقتاُسگا بالائیسے اور شہد گا۔کھائے
16 کیونکہ اِس سے پہلے کہ لڑکا غلط کام رد کرنے اور اچھا کام چننے کا
علم رکھے ملـکوہ ویران و سنسان ہو جائے دونوںکےجسگا بادشاہوں
سے دہشتتُو کھاتا ہے۔

یہوداہ بھی تباہ ہو جائے گا
رب17 تجھے بھی تیرے آبائی خاندان اور قوم سمیت بڑی مصیبت میں

ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ خلافتمہارےکو بھیجے گا۔ اُس
وقت تمہیں ایسے مشکل دنوں کا سامنا پڑےکرنا گا اسرائیلکہ کے یہوداہ
الـگسے ہو جانے سے لے تکآجکر نہیں “گزرے۔

اُس18 ربدن سیٹی بجا دشمنکر کو بُلائے گا۔ مکھیوںکچھ غولکے
کی طرح یائے در نیل کی دُوردراز شاخوں سے آئیں گے، اور کچھ شہد کی
مکھیوں طرحکی اسور سے روانہ ہو ملـککر پر دھاوا بول دیں گے۔ 19 ہر
جگہ وہ ٹک جائیں گے، گہری گھاٹیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں، تمام
کانٹےدار یوں جھاڑ میں اور ہر جوہڑ کے پاس۔ 20 اُس دن قادرِ مطلق
یائے فراتدر ایکطرفپرلیکے اُسترا کرائے پر لے کر تم پر چلائے گا۔
یعنی اسور کے بادشاہ کے یعے ذر وہ تمہارے سر اور ٹانگوں کو منڈوائے
گا۔ ہاں، تمہاریوہ داڑھی مونچھ کا بھی کرےصفایا گا۔

اُس21 دن جو آدمی ایک جوان گائے اور دو یاں بکر بھیڑ رکھ سکے وہ
قسمتخوش توبھی22گا۔ہو وہ بالائیوہکہگیدیںدودھاِتنا کھاتا رہے
گا۔ ہاں، ملـکبھیجو میں باقی رہ گیا ہو گا وہ بالائی اور شہد گا۔کھائے

23 اُس دن جہاں جہاں حال میں انگور کے ہزار پودے چاندی کے
ہزار ِسکوں کے لئے بِکتے ہیں وہاں کانٹےدار یاں جھاڑ اور اونٹ کٹارے
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اُگیںہی 24گے۔ ملـکپورا یوںکانٹےدار کٹاروںاونٹاورجھاڑ سببکے
سے اِتنا جنگلی ہو گا لوگکہ تیر اور کمان لے کر اُس میں شکار کھیلنے کے
لئے جائیں گے۔ بلندیوںجن25 پر وقتاِس باڑیکھیتی کی جاتی وہاںہے
لوگ کانٹےدار پودوں اور اونٹ کٹاروں کی وجہ سے جا نہیں سکیں گے۔
گائےبَیل اُن پر چریں گے، اور یاں بکر سببھیڑ کچھ پاؤں تلے روندیں گی۔

8
جلد ہی لُوٹ کھسوٹ

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، ایک” بڑا تختہ لے کر اُس پر صاف الفاظ
لـکھمیں دے، لُوٹہیجلد’ مَیں2“۔‘گریغارتسےسُرعتکھسوٹ،
نے یاہ اُور امام اور یاہ زکر بن یبرکیاہ کی موجودگی میں ایسا ہی لـکھ دیا،
کیونکہ دونوں معتبر گواہ تھے۔

مَیںجبوقتاُس3 بیویاپنی نبیہ پاسکے گیا تو وہ اُمید ہوئی۔سے بیٹا
پیدا ہوا، رباور مجھےنے حکم دیا، اِس” کا نام جلد’ لُوٹہی کھسوٹ،
سُرعت ‘گریغارتسے رکھ۔ 4 اِسکیونکہ پہلےسے کہ لڑکا ‘ابو’ یا ‘امی’
دولتکیدمشقسکےکہہ اور سامریہ مالکا اسبابو چھین لیا گیا ہو گا،
اسور کے بادشاہ لُوٹکچھسبنے لیا ہو “گا۔

ِشلوخ کا پانی رد کرنے کا بُرا انجام
ایک5 بار مجھربپھر ہمسے کلام ہوا، لوگیہ”6 یروشلم میں آرام سے

بہنے والے ِشلوخ نالے کا پانی مسترد کر کے رضین اور فِقَح بن رملیاہ سے
ہیں۔خوش اِس7 لئے رب اُن پر یائے فراتدر سیلابزبردستکا لائے
گا، اسور کا بادشاہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔
اُس کی تمام یائی در شاخیں اپنے کناروں سے نکل کر سیلاب8 کی صورت
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میں یہوداہ پر گزریںسے اےگی۔ عمانوایل، پرندےپانی طرحکی اپنے پَروں
کو پھیلا ملـکپورےتیرےکر ڈھانپکو لے گا، لوگاور اُستکگلے
ڈوبمیں جائیں “گے۔

اے9 قومو، بےشک جنگ کے نعرے لگاؤ۔ تم پھر بھی ِچکنا ُچور ہو
ممالـکدُوردرازاےگی۔جاؤ تمامکے باشندو، دھیان جنگبےشک!دو
کے لئے یاں تیار کرو۔ تم پھر پاشپاشبھی ہو جاؤ گے۔ جنگکیونکہ کے
لئے یاں تیار تمہیںبھیباوجودکےکرنے بھیجو10گا۔جائےکچلا منصوبہ
تم باندھو، بات نہیں بنے آپسگی۔ میں جو بھی فیصلہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ
گے، کیونکہ ہمارےالله ساتھ *ہے۔

رب نبی کو قوم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے
سےمضبوطیمجھےنےربوقتجس11 پکڑ لیا اُسوقتاُس مجھےنے

اِس قوم کی راہوں پر چلنے سے خبردار کیا۔ اُس نے فرمایا، باتہر”12 کو
متسازش سمجھنا یہجو لوگیہسےجسہے۔سمجھتیسازشقوم ڈرتے
ہیں اُس سے نہ ڈرنا، نہ دہشت کھانا 13 بلـکہ رب الافواج سے ڈرو۔ اُسی
سے دہشت کھاؤ اور اُسی کو قدوس مانو۔ تب14 وہ اسرائیل اور یہوداہ
کا مقدِس ہو گا، ایک ایسا پتھر جو ٹھوکر کا باعث بنے گا، ایک چٹان جو
ٹھیس لـگنے سببکا ہو گی۔ یروشلم باشندےکے اُس پھندےکے اور جال
میں اُلجھ جائیں گے۔ 15 اُن میں سے بہت سارے ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ گر
پاشپاشکر ہو جائیں گے پھندےاور پھنسمیں پکڑےکر جائیں “گے۔

رب کا کلام شاگردوں کے حوالے کرنا ہے
* 8:10 ہمارےالله ساتھ :ہے عبرانی میں ‘عمانوایل’ لـکھا ہے، دیکھئے 7 :14 فٹکا نوٹ۔
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16 مجھے مکاشفے کو لفافے میں ڈال کر محفوظ رکھنا ہے، اپنے

شاگردوں درمیانکے ہی الله ہدایتکی پر مُہر لگانی ہے۔ مَیں17 ربخود
کے انتظار میں رہوں گا جس نے اپنے چہرے کو یعقوب کے گھرانے
سے چھپا لیا اُسیہے۔ سے مَیں اُمید رکھوں گا۔

مَیںاب18 حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله مجھےنے دیئے ہیں، ہم
الٰہیمیںاسرائیل اور الافواجربسےجنہیںنشانمعجزانہ صیونکوہِجو
پر سکونت کرتا لوگوںہے کو آگاہ کر رہا ہے۔

لوگ19 تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جاؤ،” مُردوں سے رابطہ کرنے والوں
اور قسمت کا حال بتانے والوں سے پتا کرو، اُن سے جو باریک آوازیں
لتے نکا اور بڑبڑاتے ہوئے جواب دیتے “ہیں۔ لیکن اُن سے کہو، کیا”
مناسب نہیں کہ قوم اپنے خدا سے مشورہ کرے؟ ہم زندوں کی خاطر
مُردوں باتسے کیوں “کریں؟

20 الله کی ہدایت اور مکاشفہ کی طرف رجوع !کرو جو انکار کرے
اُس پر صبح کی روشنی کبھی نہیں چمکے گی۔ 21 ایسے لوگ مایوس اور
ملـکمیںحالتکشفاقہ مارےمارےمیں پھریں گے۔ جباور بھوکے
مرنے کو ہوں گے تو جھنجھلا کر اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں
گے۔ وہ اوپر آسمان 22 اور نیچے زمین کی طرف دیکھیں گے، لیکن جہاں
بھی پڑےنظر وہاں مصیبت، اندھیرا اور ناکہول یکی تار ہی دےدکھائی
گی۔ اُنہیں یکی تار ہی یکی تار میں ڈال دیا جائے گا۔

9
آنے والے مسیح کی روشنی



یسعیاہ 9:1 xxi یسعیاہ 9:9

مصیبتلیکن1 زدہ یکی تار میں نہیں رہیں پہلےگوگے۔ زبولون کا علاقہ
اور نفتالی کا علاقہ پست ہوا ہے، لیکن آئندہ جھیل کے ساتھ کا راستہ،
یائے در یردن کے پار، غیریہودیوں کا گلیل سرفراز ہو گا۔

اندھیرے2 میں چلنے والی قوم نے ایک تیز روشنی دیکھی، موت کے
سائے میں ڈوبے ہوئے ملـک کے باشندوں پر روشنی چمکی۔ 3 تُو نے قوم
کو بڑھا کر بڑیاُسے خوشی دلائی تیرےہے۔ حضور وہ یوں خوشی مناتے
ہیں جس طرح فصل کاٹتے اور لُوٹ کا مال بانٹتے وقت منائی جاتی ہے۔
4 تُو نے اپنی قوم کو اُس دن کی طرح چھٹکارا دیا جب تُو نے مِدیان کو
تھی۔دیشکست اُسے دبانے والا ٹوٹجوا گیا، اور اُس پر ظلم والےکرنے
کی لاٹھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زمین5 پر زور سے مارے گئے فوجی
جوتے اور خون میں لت پت فوجی وردیاں سب حوالہ آتش ہو کر بھسم ہو
جائیں گی۔

6 کیونکہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا گیا ہے۔ اُس کے
کندھوں پر حکومت کا اختیار ٹھہرا رہے گا۔ وہ انوکھا مشیر، قوی خدا،
باپابدی سلامتیصلحاور کا شہزادہ گا۔کہلائے اُس7 زورحکومتکی
پکڑتی جائے گی، اور امن و امان کی انتہا نہیں ہو گی۔ وہ داؤد کے تخت پر
بیٹھ کر اُس کی سلطنت پر حکومت کرے گا، وہ اُسے عدل و انصاف سے
مضبوط کر ابکے سے تکابد قائم رکھے الافواجربگا۔ غیرتکی ہی
اِسے دےانجام گی۔

رب کا غضب نازل ہو گا
رب8 یعقوبنے خلافکے پیغام بھیجا، اور وہ اسرائیل پر نازل ہو گیا

ہے۔ اسرائیل9 اور سامریہ باشندےتمامکے اِسے جلد جائیںجانہی گے،
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حالانکہ وہ اِس وقت بڑی شیخی مار کر کہتے ہیں، 10 بےشک” ہماری
اینٹوں کی دیواریں گر گئی ہیں، لیکن ہم اُنہیں تراشے ہوئے پتھروں سے
دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ بےشک ہمارے انجـیرتوت کے درخت کٹ
گئے ہیں، لیکن باتکوئی نہیں، ہم اُن کی جگہ دیودار درختکے لگا لیں
“گے۔ اسرائیلربلیکن11 دشمنکے رضین دےتقویتکو کر اُس کے
خلاف بھیجے گا بلـکہ اسرائیل کے تمام دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے کے
لئے اُبھارے گا۔ شام12 مشرقفوجیکے اورسے مغربفلستی منہسے پھاڑ
کر اسرائیل ہڑپکو کر لیں ربتاہمگے۔ غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ
اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

13 کیونکہ اِس کے باوجود بھی لوگ سزا دینے والے کے پاس واپس
نہیں آئیں گے رباور الافواج طالبکے نہیں ہوں گے۔ نتیجے14 ربمیں
ایک ہی دن میں اسرائیل کا نہ صرف سر بلـکہ اُس کی دُم بھی کاٹے گا،
نہ صرف کھجور کی شاندار شاخ بلـکہ معمولی سا سرکنڈا بھی توڑے گا۔
بزرگ15 اور اثر و رسوخ والے اسرائیل کا سر ہیں جبکہ جھوٹی تعلیم دینے
والے نبی اُس کی دُم ہیں۔ 16 کیونکہ قوم کے راہنما لوگوں غلطکو راہ پر
لے گئے ہیں، اور جن کی راہنمائی وہ کر رہے ہیں اُن کے دماغ میں فتور
آ گیا ہے۔ اِس17 لئے رب نہ قوم کے جوانوں سے خوش ہو گا، نہ یتیموں
اور بیواؤں پر کرےرحم گا۔ سبکیونکہ بےدینسبکے اور شریر ہیں،
ہر منہ کفر بکتا ربتاہمہے۔ غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ
مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

18 کیونکہ اُن کی بےدینی کی بھڑکتی آگہوئی کانٹےدار یاں جھاڑ اور
اونٹ کٹارے بھسم کر دیتی ہے، بلـکہ گنجان جنگل بھی اُس کی زد میں



یسعیاہ 9:19 xxiii یسعیاہ 10:6

آ کر دھوئیں کے کالے بادل چھوڑتا ہے۔ رب19 الافواج کے غضب سے
ُجھلسملـک جائے گا اور اُس آگباشندےکے کا لقمہ بن جائیں گے۔
یہاں تک کہ کوئی بھی اپنے بھائی پر ترس نہیں کھائے گا۔ 20 اور گو ہر
ایک طرفدائیں مُڑ ہڑپکچھسبکر کر توبھیجائے بھوکا رہے گا، گو
طرفبائیں رُخ کر نگلکچھسبکے توبھیجائے سیر نہیں ہو گا۔ ایکہر
اپنے پڑوسی کو کھائے گا، 21 منسّی افرائیم کو اور افرائیم منسّی کو۔ اور
دونوں مل کر یہوداہ پر حملہ کریں ربتاہمگے۔ غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا
بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

10
1 تم افسوسپر قوانینغلطجو اورکرتےصادر فتوےظالم دیتے ہو تاکہ2

غریبوں ماروحقکا اور مظلوموں پامالحقوقکے بیوائیںکرو۔ تمہارا شکار
ہوتی ہیں، اور تم یتیموں لُوٹکو لیتے ہو۔ عدالتلیکن3 دنکے تم کیا کرو
دُورجبگے، دُور زبردستسے طوفان تم پر پڑےآن گا تو تم مدد کے لئے
کس کے پاس بھاگو گے اور اپنا مال و دولت کہاں محفوظ رکھ چھوڑو
گے؟ 4 جھکجو قیدیکر نہ بنے وہ گر ہلاککر ہو ربتاہمگا۔جائے
کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے
گا۔

اسور کی بھی عدالت ہو گی
اسور5 افسوسپر غضبمیرےجو آلہکا میرےمیںہاتھکےجسہے،

قہر لاٹھیکی ہے۔ مَیں6 ایکاُسے قومبےدین بھیجخلافکے رہا ہوں،
ایک قوم خلافکے جو مجھے غصہ دلاتی مَیںہے۔ نے اسور کو حکم دیا
ہے کہ لُوٹاُسے کر گلی کی کیچڑ طرحکی پامال کر۔
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اُسلیکن7 کا اپنا نہیںسوچایسیوہہے۔فرقارادہ کچھسببلـکہرکھتا

تباہ کرنے پر تُلا ہوا بہتہے، قوموں نیستکو و نابود کرنے پر آمادہ ہے۔
8 وہ فخر کرتا ہے، میرے” تمام افسر تو بادشاہ ہیں۔ 9 پھر فتوحاتہماری پر
غور کرو۔ کرکِمیس، کلنو، ارفاد، حمات، دمشق اور سامریہ جیسے تمام شہر
یکے میرےدیگرےبعد قبضے میں آ گئے ہیں۔ مَیں10 نے کئی سلطنتوں پر
قابو پا لیا ہے جن کے بُت یروشلم اور سامریہ کے بُتوں سے کہیں بہتر تھے۔
11 سامریہ اور اُس کے بُتوں کو مَیں برباد کر چکا ہوں، اباور مَیں یروشلم
اور اُس بُتوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں “!گا

لیکن12 کوہِ صیون پر اور یروشلم میں اپنے تمام پورےمقاصد کرنے کے
رببعد فرمائے گا، مَیں” شاہِ اسور کو بھی سزا دوں گا، کیونکہ اُس کے
مغرور دل سے کتنا بُرا کام اُبھر آیا ہے، اور اُس کی آنکھیں کتنے غرور سے
دیکھتی ہیں۔ 13 وہ شیخی مار کر کہتا ہے، مَیں’ نے اپنے ہی زورِ بازو اور
حکمت سے یہ سب کچھ کر لیا ہے، کیونکہ مَیں سمجھ دار ہوں۔ مَیں نے
قوموں کی حدود ختم کر کے اُن کے خزانوں کو لُوٹ لیا اور زبردست سانڈ
طرحکی اُن بادشاہوںکے کو مار مار خاککر میں ملا دیا ہے۔ جس14
طرح کوئی اپنا ہاتھ گھونسلے میں ڈال کر انڈے نکال لیتا ہے اُسی طرح
مَیں قوموںنے لیچھیندولتکی عامہے۔ آدمی پرندوں کو بھگا کر اُن کے
چھوڑے ہوئے انڈے اکٹھے کر لیتا ہے جبکہ مَیں نے یہی سلوک دنیا
کے تمام ممالـک کے ساتھ کیا۔ جب مَیں اُنہیں اپنے قبضے میں لایا تو ایک
نے بھی اپنے پَروں کو پھڑپھڑانے یا چونچ کھول کر چیں چیں کرنے کی
جرأت نہ “۔‘کی

لیکن15 کلہاڑیکیا اُس کے منے سا شیخی بگھارتی جو اُسے چلاتا ہے؟
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کیا آری اُس کے منے سا آپاپنے پر فخر کرتی جو اُسے استعمال کرتا ہے؟ یہ
اُتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ لاٹھی پکڑنے والے کو گھمائے یا ڈنڈا آدمی
کو اُٹھائے۔

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے موٹے تازے فوجیوں میں
ایک مرض پھیلا دے گا جو اُن کے جسموں کو رفتہ رفتہ ضائع کرے
گا۔ اسور کی شان و شوکت کے نیچے ایک بھڑکتی ہوئی آگ لگائی جائے
گی۔ 17 اُس وقت اسرائیل کا نور آگ اور اسرائیل کا قدوس شعلہ بن کر
اسور کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں کو ایک ہی دن میں بھسم
دےکر گا۔ 18 وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور پر تباہ
کر دے گا، اور وہ مریض کی طرح گھل گھل کر زائل ہو جائیں گے۔
جنگلوں19 کے اِتنے کم درخت بچـیں گے کہ بچہ بھی اُنہیں گن کر کتاب
میں درج کر سکے گا۔

اسرائیل کا چھوٹا سا حصہ بچ جائے گا
20 اُس دن سے اسرائیل کا بقیہ یعنی یعقوب کے گھرانے کا بچا کھچا

اُسحصہ پر مزید انحصار کرےنہیں گا اُسےجو مارتا رہا تھا، بلـکہ پوریوہ
وفاداری سے اسرائیل کے قدوس، رب پر بھروسا رکھے گا۔ 21 بقیہ واپس
آئے گا، یعقوب کا بچا کھچا حصہ قوی خدا کے حضور لوٹ آئے گا۔
اے22 اسرائیل، گو تُو ساحل پر ریتکی جیسا بےشمار کیوں نہ ہو توبھی
صرف ایک بچا ہوا حصہ واپس آئے گا۔ تیرے باد بر ہونے کا فیصلہ ہو
چکا انصافاورہے، ملـکسیلابکا پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ اِس کا
اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ قادرِ ملـکپورےالافواجربمطلق ہلاکتپر
لانے کو ہے۔
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24 اِس لئے قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اے” صیون میں بسنے

والی میری قوم، اسور متسے ڈرنا جو لاٹھی سے تجھے مارتا ہے تیرےاور
لاٹھیخلاف یوں اُٹھاتا پہلےطرحجسہے مصر کیا کرتا تھا۔ 25 میرا تجھ پر
جلدغصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور یوںغضبمیرا اسور پر نازل ہو اُنہیںکر
ختم کرے “گا۔ جس26 طرح رب الافواج نے مِدیانیوں کو مارا جب
جدعون نے عوریب کی چٹان پر اُنہیں شکست دی اُسی طرح وہ یوں اسور
کو کوڑےبھی مارےسے گا۔ ربطرحجساور نے اپنی لاٹھی موسٰی
یعےکے ذر سمندر کے اوپر اُٹھائی اور نتیجے میں مصر فوجکی اُس ڈوبمیں
بالکلگئی اُسی طرح وہ یوں اسور گا۔کرےبھیساتھکے اُس27 دن اسور
کا تیرےبوجھ کندھوں پر سے اُتر جائے گا، اور اُس کا تیریجوا گردن پر
سے دُور ہو ٹوٹکر جائے گا۔

یورشلم کی طرف فاتح کی ترقی
فاتح نے یشیمون کی طرف سے چڑھ کر عیات28 پر حملہ کیا ہے۔ اُس

نے مجرون میں سے گزر کر مِکماس میں اپنا لشکری سامان چھوڑ رکھا ہے۔
درے29 کو پار کر کے وہ کہتے ہیں، آج” ہم رات کو ِجبع میں گزاریں
“گے۔ رامہ تھرتھرا رہا اور ساؤل کا شہر بھاگِجبعہ گیا ہے۔ اے30 جلّیم
بیٹی، زور سے چیخیں !مار اے لَیسہ، دھیان !دے اے عنتوت، اُسے
جواب !دے 31 مدمینہ فرار ہو گیا اور جیبیم کے باشندوں نے دوسری
جگہوں میں پناہ لی ہے۔ آج32 ہی فاتح نوب کے پاس رُک کر صیون بیٹی
کے پہاڑ یعنی کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے *گا۔
* 10:32 آج ہی … ہاتھ ہلائے :گا ایک اَور ممکنہ :ترجمہ آج ہی فاتح نوب کے پاس رُک کر
کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا بنائے۔
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دیکھو،33 بڑےالافواجربمطلققادرِ زور توڑنےکوشاخوںسے والا

ہے۔ تب اونچے اونچے درخت کٹ کر گر جائیں گے، اور جو سرفراز ہیں
اُنہیں خاک میں ملایا جائے گا۔ 34 وہ کلہاڑی لے کر گھنے جنگل کو
کاٹ ڈالے گا بلـکہ لبنان بھی زورآور ہاتھوںکے گر جائے گا۔

11
مسیح کی پُرامن سلطنت

1 *یسّی مُڈھکے میں پھوٹکونپلسے نکلے گی، اور اُس کی بچی ہوئی
جڑوں سے شاخ نکل کر پھل لائے گی۔ رب2 کا روح اُس پر ٹھہرے گا
حکمتیعنی اور سمجھ کا مشورتروح، قوتاور کا روح، عرفان رباور
کے خوف کا روح۔ رب3 کا خوف اُسے عزیز ہو گا۔ نہ وہ دکھاوے
کی بنا پر کرےفیصلہ گا، نہ سنی سنائی باتوں کی بنا پر دےفتوٰی گا 4 بلـکہ
انصاف سے بےبسوں کی عدالت کرے گا اور غیرجانب داری سے ملـک
کے مصیبت زدوں کا فیصلہ کرے گا۔ اپنے کلام کی لاٹھی سے وہ زمین
کو مارے گا اور اپنے منہ کی پھونک سے بےدین کو ہلاک کرے گا۔
بازیراستوہ5 پٹکےکے وفاداریاور کے زیرجامے ملبّسسے گا۔رہے

6 یا بھیڑ اُس وقت بھیڑ کے بچے کے پاس ٹھہرے گا، اور چیتا بھیڑ کے
بچے کے پاس آرام کرے گا۔ بچھڑا، جوان ببر شیر اور موٹا تازہ بَیل مل کر
رہیں گے، اور چھوٹا لڑکا اُنہیں ہانک کر سنبھالے گا۔ 7 گائے ریچھ کے
ساتھ چَرے گی، اور اُن کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ آرام کریں گے۔
شیرببر بَیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ 8 شیرخوار بچہ ناگ کی بانبی کے
* 11:1 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد کی نسل ہے یّسی) حضرت داؤد باپکا ۔(تھا
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قریب کھیلے گا، اور جوان بچہ اپنا ہاتھ یلے زہر سانپ کے بِل میں ڈالے
گا۔

میرے9 تمام مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط اور نہ تباہ کن کام کیا جائے گا۔
کیونکہ ملـک رب کے عرفان سے یوں معمور ہو گا جس طرح سمندر پانی
سے بھرا رہتا ہے۔ اُس10 دن کی†یسّی جڑ پھوٹیسے اُمّتوںکونپلہوئی کے
لئے جھنڈا ہو گا۔ قومیں اُس کی طالب ہوں گی، اور اُس کی سکونت گاہ
جلالی ہو گی۔

رب اپنی قوم کو واپس لائے گا
اُس11 دن رب ایک بار پھر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ اپنی قوم کا وہ بچا

شمالیاسور،جوکرےحاصلدوبارہحصہکھچا اور مصر،جنوبی ایتھوپیا،
عیلام، بابل، حمات اور ساحلی علاقوں میں منتشر ہو گا۔ 12 وہ قوموں کے
لئے جھنڈا گاڑ کر اسرائیل کے جلاوطنوں کو اکٹھا کرے گا۔ ہاں، وہ
یہوداہ کے بکھرے افراد کو دنیا کے چاروں کونوں سے لا کر جمع کرے
گا۔ اسرائیلتب13 حسدکا ہوختم اورگا،جائے یہوداہ نیستدشمنکے و
نابود اسرائیلنہگے۔جائیںہو یہوداہ گا،کرےحسدسے نہ اسرائیلیہوداہ
سے دشمنی رکھے گا۔ 14 پھر دونوں مغرب میں فلستی ملـک پر جھپٹ پڑیں
ملاورگے مشرقکر باشندوںکے لُوٹکو لیں ادومگے۔ موآباور اُن کے
قبضے میں آئیں گے، اور عمون اُن تابعکے ہو جائے گا۔ رب15 بحرِ ُلزم ق کو
کرےخشک گا اور ساتھ ساتھ یائے فراتدر کے اوپر ہاتھ ہلا کر اُس پر
زوردار ہَوا چلائے گا۔ تب یا در سات ایسی نہروں میں بٹ جائے گا جو
پیدل ہی پار کی جا سکیں گی۔ ایک16 ایسا راستہ بنے گا ربجو بچےکے
† 11:10 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد کی نسل ہے یّسی) حضرت داؤد باپکا ۔(تھا
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ہوئے افراد کو اسور سے اسرائیل تک پہنچائے گا، بالکل اُس راستے کی
جسطرح اسرائیلیوںنے کو مصر سے وقتنکلتے تکاسرائیل پہنچایا تھا۔

12
بچے ہوؤں کی حمد و ثنا

اُس1 دن گیتتم گاؤ گے،
کروںستائشتیریمَیںرب،اے” !گا ً یقینا تُو مجھ ناراضسے لیکنتھا،

اب تیرا غضب مجھ پر سے دُور ہو جائے اور تُو مجھے تسلی دے۔
2 الله میری نجات ہے۔ اُس پر بھروسا رکھ کر مَیں دہشت نہیں کھاؤں

گا۔ ربکیونکہ قوتمیریخدا اور میرا گیت ہے، نجاتمیریوہ بن “ہے۔گیا
3 تم شادمانی نجاتسے چشموںکے سے پانی بھرو گے۔
4 اُس دن تم کہو گے، رب” کی ستائش !کرو اُس کا نام لے کر اُسے

!پکارو جو کچھ اُس نے کیا ہے دنیا کو بتاؤ، اُس کے نام کی عظمت کا
اعلان کرو۔

تمجیدکیرب5 گیتکا گاؤ، کیونکہ اُس زبردستنے کام کیا اورہے،
اِس کا علم پوری تکدنیا پہنچے۔

یروشلماے6 کی ہنے ر والی، شادیانہ بجا نعرےکےخوشیکر !لگا کیونکہ
اسرائیل قدوسکا عظیم اورہے، تیرےوہ درمیان سکونتہی کرتا “ہے۔

13
بابل کے خلاف اعلان

1 درِج ذیل بابل کے بارے میں وہ اعلان ہے جو یسعیاہ بن آموص نے
یا رو میں دیکھا۔
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ننگے2 پہاڑ پر جھنڈا گاڑ دو۔ اُنہیں بلند آواز دو، ہاتھ ہلا کر اُنہیں شرفا

داخلمیںدروازوںکے ہونے کا دو۔حکم مَیں3 نے اپنے مُقّدسین کامکو
پر لگا دیا مَیںہے، سورماؤںاپنےنے مناتےخوشیکیعظمتمیریجوکو
ہیں بُلا لیا ہے غضبمیرےتاکہ کا آلہ کار بنیں۔

4 !سنو پہاڑوں بڑےپر ہجوم کا شور مچ رہا ہے۔ !سنو ممالـکمتعدد اور
جمع قوموںوالیہونے غلکا جنگالافواجربہے۔رہادےسنائیغپاڑا
کے لئے فوج جمع کر رہا ہے۔ اُس5 کے فوجی دُوردراز علاقوں بلـکہ آسمان
کی انتہا سے آ رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضباپنے آلاتکے کے ساتھ آ رہا
ہے تاکہ ملـکتمام کو برباد کر دے۔

یلا6 واو کرو، ربکیونکہ قریبدنکا ہی جبدنوہہے، قادرِ مطلق
کی طرف سے تباہی مچے گی۔ تب7 تمام ہاتھ بےحس و حرکت ہو جائیں
گے، اور ایکہر ہمتدلکا گا۔دےہار دہشت8 اُن پر چھا جائے گی،
اور وہ جاں کنی اور دردِ زہ کی سی گرفت میں آ کر جنم دینے والی عورت
کی طرح تڑپیں گے۔ ایک دوسرے کو ڈر کے مارے گھور گھور کر اُن
آگچہرےکے طرحکی تمتما رہے ہوں گے۔

ربدیکھو،9 دنبےرحمکا آ رہا اُسجبہے کا قہر اور غضبشدید
نازل ہو گا۔ ملـکوقتاُس تباہ ہو جائے گا اور گناہ گار کو اُس میں سے
مٹا دیا جائے گا۔ 10 آسمان کے ستارے اور اُن کے جھرمٹ نہیں چمکیں
گے، سورج طلوع ہوتے وقت تاریک ہی رہے گا، اور چاند کی روشنی
ختم ہو گی۔

مَیں11 دنیا کو اُس کی بدکاری کا اجر اور بےدینوں کو اُن کے گناہوں
کی دوںسزا مَیںگا، شوخوں گھمنڈکا ختم دوںکر گا اور ظالموں کا غرور
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میںخاک گا۔دوںملا خالصلوگ12 کہیںسےسونے یادہ نایابز ہوں
انسانگے، اوفیر کے قیمتی سونے نسبتکی کہیں یادہ ز یابکم ہو گا۔

الافواجربآسمانکیونکہ13 قہرکے منےکے اُٹھےکانپسا اُسگا، کے
شدید غضب کے نازل ہونے پر زمین لرز کر اپنی جگہ سے کھسک جائے
گی۔ بابل14 کے باشندےتمام شکاری کے منے سا دوڑنے والے غزال اور
چرواہے یوںمحرومسے بھیڑبکر طرحکی اِدھر بھاگاُدھر کر ملـکاپنے اور
اپنی قوم میں واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ 15 جو بھی دشمن کے قابو
میں آئے گا اُسے چھیدا جائے گا، جسے بھی پکڑا جائے گا اُسے تلوار سے
مارا جائے گا۔ 16 اُن کے دیکھتے دیکھتے دشمن اُن بچوںکے زمینکو پر پٹخ
دے گا اور اُن کے گھروں کو لُوٹ کر اُن کی عورتوں کی عصمت دری
کرے گا۔

17 مَیں مادیوں کو اُن پر چڑھا لاؤں گا، ایسے لوگوں کو جنہیں رشوت
سے نہیں آزمایا جا سکتا، جو سونے چاندی کی پروا ہی نہیں کرتے۔ 18 اُن
کے تیر نوجوانوں کو مار دیں گے۔ نہ وہ شیرخواروں ترسپر کھائیں گے، نہ
بچوں پر رحم کریں گے۔

بابل جنگلی جانوروں کا گھر بن جائے گا
19 الله بابل کو ممالـکتمامجو تاجکا اور بابلیوں خاصکا فخر رُوئےہے

زمین پر سے مٹا اورسدوموہدناُسگا۔ڈالے تباہطرحکیعمورہ ہو جائے
گا۔ 20 آئندہ اُسے کبھی دوبارہ بسایا نہیں جائے گا، نسل در نسل وہ ویران
ہی نہگا۔رہے بَدُو اپنا وہاںتنبو لگائے اورگا، نہ بانگلہ اپنے یوڑ میںاُسر
ٹھہرائے گا۔ صرف21 یگستان ر کے جانور کھنڈرات میں جا بسیں گے۔
شہر گھرکے اُن آوازوںکی سے اُٹھیںگونج عقابیگے، ُلّو ا ٹھہریںوہاں گے،
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اور بکرانما ِجّن اُس رقصمیں کریں گے۔ جنگلی22 ُکتے اُس محلوںکے میں
روئیں اورگے، عیشگیدڑ عشرتو میںقصروںکے اپنی بھریدرد آوازیں
نکالیں بابلگے۔ کا قریبخاتمہ ہی ابہے، دیر نہیں لـگے گی۔

14
اسرائیلی واپس آئیں گے

1 یعقوبربکیونکہ ترسپر کھائے گا، وہ دوبارہ اسرائیلیوں کو چن
کر اُنہیں اُن کے اپنے ملـک میں بسا دے گا۔ پردیسی بھی اُن کے ساتھ مل
جائیں گے، وہ یعقوب کے گھرانے سے منسلـک ہو جائیں گے۔ 2 دیگر
قومیں اسرائیلیوں کو لے کر اُن کے وطن میں واپس پہنچا دیں گی۔ تب
اسرائیل کا گھرانا اِن پردیسیوں کو ورثے میں پائے گا، اور یہ رب کے
ملـک میں اُن کے نوکر نوکرانیاں بن کر اُن خدمتکی کریں جنہوںگے۔ نے
اُنہیں جلاوطن کیا تھا اُن ہی کو جلاوطنوہ رکھیںکئے جنہوںگے، نے اُن
پر ظلم کیا تھا اُن ہی پر گے۔کریںحکومتوہ تجھےربدنجس3 مصیبت،
بےچینی اور ظالمانہ غلامی سے دےآرام گا اُس4 دن تُو بابل کے بادشاہ پر
طنز گیتکا گائے گا،

بابل پر طنز کا یہ”گیت کیسی بات ہے؟ ظالم نیست و نابود اور اُس کے حملے ختم ہو گئے
ہیں۔ رب5 نے بےدینوں کی لاٹھی توڑ کر حکمرانوں کا وہ شاہی عصا
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے 6 جو طیش میں آ کر قوموں کو مسلسل مارتا رہا
اور غصے سے اُن حکومتپر سےبےرحمیکرتا، اُن پیچھےکے پڑا رہا۔ اب7
پوری دنیا آرامکو حاصلسکونو ہوا ابہے، نعرےکےخوشیطرفہر
دےسنائی ہیں۔رہے 8 جونیپر درختکے اور لبنان کے دیودار تیرےبھی
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انجام خوشپر ہو کر کہتے ہیں، شکر’ سےجب!ہے تُو گرا دیا گیا یہاںکوئی
چڑھ کر ہمیں کاٹنے نہیں ‘آتا۔

پاتال9 تیرے اُترنے کے باعث ہل گیا ہے۔ تیرے انتظار میں وہ مُردہ
روحوں حرکتکو میں لا رہا وہاںہے۔ دنیا کے رئیستمام اور اقوام کے
تمام بادشاہ اپنے تختوں سے کھڑے ہو کر تیرا استقبال کریں گے۔ سب10
مل کر تجھ سے کہیں گے، اب’ تُو بھی ہم جیسا کمزور ہو گیا ہے، تُو بھی
ہمارے برابر ہو گیا ‘!ہے تیری11 تمام شان پاتالشوکتو میں اُتر گئی ہے،
تیرے ستار خاموش ہو گئے ہیں۔ اب کیڑے تیرا گدّا اور کیچوے تیرا
کمبل ہوں گے۔

اے12 ستارۂ صبح، اے ابِن سحر، تُو آسمان سے کس طرح گر گیا !ہے
جس نے دیگر ممالـک کو شکست دی تھی وہ اب خود پاش پاش ہو گیا
ہے۔ میںدل13 تُو نے کہا، مَیں’ آسمان پر چڑھ کر تختاپنا الله ستاروںکے
کے اوپر لگا لوں گا، مَیں انتہائی شمال میں اُس پہاڑ پر جہاں دیوتا جمع ہوتے
نشینتختہیں ہوں گا۔ مَیں14 بادلوں بلندیوںکی پر چڑھ کر قادرِ مطلق کے
بالکل برابر ہو جاؤں ‘گا۔ لیکن15 تجھے تو پاتال میں اُتارا جائے گا، اُس کے
سب گہرےسے گڑھے میں گرایا جائے گا۔

16 بھیجو تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور دیکھسے کر پوچھے گا، کیا’ یہی
آدمیوہ زمیننےجسہے ہلاکو منےکےجسدیا، سا کانپممالـکدیگر
اُٹھے؟ 17 کیا اِسی نے دنیا کو ویران کر دیا اور اُس کے شہروں کو ڈھا کر
قیدیوں کو واپسگھر جانے اجازتکی نہ ‘دی؟

18 ممالـکدیگر تمامکے ساتھکےعزتبڑیبادشاہ اپنے میںمقبروںاپنے
پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن19 تجھے اپنی قبر سے دُور کسی کونپلبےکار کی
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پھینکطرح دیا مقتولوںتجھےگا۔جائے سے ڈھانکا جائے گا، اُن جنسے
تلوارکو سے چھیدا گیا یلےجوہے، پتھر میںگڑھوں اُتر گئے ہیں۔ تُو پاؤں تلے
روندی لاشہوئی جیسا ہو گا، اور20 تدفین وقتکے تُو دیگر بادشاہوں سے
جا نہیں ملے گا۔ کیونکہ تُو نے اپنے ملـک کو تباہ اور اپنی قوم کو ہلاک
کر دیا ابچنانچہہے۔ تکابدسے اِن کیبےدینوں اولاد کا تکذکر نہیں
کیا جائے گا۔ 21 اِس آدمی کے بیٹوں کو پھانسی دینے کی جگہ تیار !کرو
کیونکہ اُن کے باپ دادا کا قصور اِتنا سنگین ہے کہ اُنہیں مرنا ہی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ اُٹھ کر دنیا پر قبضہ کر لیں، کہ رُوئے زمین اُن کے
شہروں سے بھر “جائے۔

رب کے ہاتھوں بابل کا انجام
الافواجرب22 فرماتا ہے، مَیں” اُن یوںخلافکے اُٹھوں گا بابلکہ کا

نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ مَیں اُس کی اولاد کو رُوئے زمین پر سے مٹا
دوں گا، اور ایک بھی نہیں بچنے کا۔ بابل23 خارپُشت کا مسکن اور دلدل
کا علاقہ بن جائے گا، کیونکہ مَیں خود اُس میں تباہی کا جھاڑو پھیر دوں
“گا۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

اسوری فوج کی تباہی
24 رب الافواج نے قَسم کھا کر فرمایا ہے، یقیناً” سب کچھ میرے

منصوبے مطابقکے ہی ہو گا، میرا ارادہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ مَیں25
اسور کو ملـکاپنے میں ِچکنا ُچور کر دوں گا اور اُسے اپنے پہاڑوں پر کچل
ڈالوں گا۔ تب اُس کا جوا میری قوم پر سے دُور ہو جائے گا، اور اُس کا
بوجھ اُس کندھوںکے پر سے اُتر جائے “گا۔ پوری26 دنیا بارےکے میں
یہ منصوبہ اٹل ہے، رباور اپنا ہاتھ تمام قوموں خلافکے بڑھا چکا ہے۔
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رب27 الافواج نے فیصلہ کر لیا ہے، تو کون اِسے منسوخ کرے گا؟ اُس
نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو کون اُسے روکے گا؟

فلستیوں کا انجام قریب ہے
ذیل28 کا کلام اُس سال نازل جبہوا آخز بادشاہ وفاتنے پائی۔
اے29 تمام فلستی ملـک، اِس پر خوشی مت منا کہ ہمیں مارنے والی

لاٹھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیونکہ سانپ کی بچی ہوئی جڑ سے یلا زہر سانپ
پھوٹ نکلے گا، اور اُس کا پھل شعلہ فشاں اُڑن اژدہا ہو گا۔ 30 تب
ضرورت مندوں کو چراگاہ ملے گی، اور غریب محفوظ جگہ پر آرام کریں
گے۔ لیکن تیری جڑ کو مَیں کال سے مار دوں گا، اور جو بچ جائیں اُنہیں
ہلاکبھی کر دوں گا۔

اے31 شہر کے دروازے، یلا واو !کر اے شہر، زور سے چیخیں !مار
اے فلستیو، ہمت ہار کر لڑکھڑاتے جاؤ۔ کیونکہ شمال سے تمہاری طرف
بڑھدھواں رہا اورہے، اُس میںصفوںکی پیچھے ہنے ر والا نہیںکوئی ہے۔
32 تو پاسہمارےپھر بھیجے ہوئے قاصدوں کو ہم جوابکیا دیں؟ یہ کہ
رب نے صیون کو قائم رکھا ہے، کہ اُس کی قوم کے مظلوم اُسی میں پناہ
لیں گے۔

15
موآب کے انجام کا اعلان

موآب1 بارےکے ربمیں کا :فرمان
ایک راتہی موآبمیں کا شہر عار تباہ ہو گیا ایکہے۔ راتہی میں

موآب کا شہر قیر باد بر ہو گیا ہے۔ دیبوناب2 باشندےکے ماتم کرنے کے
لئے اپنے مندر اور پہاڑی قربان گاہوں کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ موآب
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اپنے شہروں نبو اور میدبا پر یلا واو کر رہا ہے۔ سرہر مُنڈا ہوا اور ہر داڑھی
ہے۔گئیکٹ گلیوں3 میں ٹاٹوہ ملبّسسے پھر رہے ہیں، چھتوں پر اور
روسبمیںچوکوں رو کر آہ و بکا کر ہیں۔رہے اورحسبون4 اِلی عالی مدد
کے لئے پکار رہے ہیں، اور اُن کی تکیہضآوازیں رہیدےسنائی ہیں۔
اِس لئے موآب مسلحکے جنگمرد نعرےکے لگا رہے ہیں، گو وہ اندر
ہی اندر کانپ رہے ہیں۔

5 میرا دل موآب کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اُس کے مہاجرین بھاگ کر
ُضغر اور عجلت شلیشیاہ تک پہنچ رہے ہیں۔ لوگ رو رو کر لوحیت کی
طرف چڑھ رہے ہیں، وہ حورونائم تک جانے والے راستے پر چلتے ہوئے
اپنی تباہی پر یہ گر و زاری کر رہے ہیں۔ 6 نِمریم کا پانی سوکھ گیا ہے،
گھاس ُجھلس گئی ہے، تمام یالی ہر ختم ہو گئی ہے، سبزہ زاروں کا نام
و نشان تک نہیں رہا۔ 7 اِس لئے لوگ اپنا سارا جمع شدہ سامان سمیٹ کر
وادٔی سفیدہ کو عبور کر رہے ہیں۔ چیخیں8 موآب کی حدود تک گونج
رہی ہیں، ہائے ہائے کی آوازیں اِجلائم اور بیر ایلیم تک سنائی دے رہی
ہیں۔ لیکن9 گو دیمون کی نہر خون سرخسے ہو گئی تاہمہے، مَیں اُس پر
مصیبتمزید لاؤں گا۔ مَیں ببر شیر بھیجوں گا جو اُن پر بھی دھاوا بولیں گے
جو موآب سے بچ نکلے ہوں گے اور اُن پر بھی جو ملـک میں پیچھے رہ گئے
ہوں گے۔

16
موآب اسرائیلیوں سے مدد مانگے گا

ملـک1 کا جو حکمران یگستان ر کے پار سلع میں ہے اُس کی طرف
صیونسے بیٹی کے پہاڑ پر مینڈھا بھیج دو۔ موآب2 کی بیٹیاں گھونسلے سے
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بھگائے ہوئے پرندوں کی طرح یائے در ارنون کے پایاب مقاموں پر اِدھر
اُدھر پھڑپھڑا رہی ہیں۔ ہمیں”3 کوئی مشورہ کوئیدے، پیشفیصلہ کر۔
ہم پر سایہ ڈال تاکہ دوپہر کی تپتی دھوپ ہم پر نہ پڑے بلـکہ رات جیسا
اندھیرا ہو۔ مفروروں کو چھپا دے، دشمن کو پناہ گزینوں کے بارے
میں اطلاع نہ دے۔ 4 موآبی مہاجروں کو اپنے پاس ٹھہرنے دے، موآبی
مفروروں کے لئے پناہ گاہ ہو تاکہ وہ ہلاکو کے ہاتھ سے بچ “جائیں۔

لیکن ظالم کا انجام آنے والا تباہیہے۔ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور
کچلنے ملـکوالا غائبسے ہو جائے گا۔ تب5 الله اپنے فضل سے داؤد کے
گھرانے کے لئے تخت قائم کرے گا۔ اور جو اُس پر بیٹھے گا وہ وفاداری
سے حکومت کرے گا۔ وہ انصاف کا طالب رہ کر عدالت کرے گا اور
راستی قائم رکھنے میں ماہر ہو گا۔

موآب کی مناسب سزا پر افسوس
6 ہم نے موآب کے تکبر کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ وہ حد سے

یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی اور شوخ چشم ہے۔ لیکن اُس کی ڈینگیں
عبث ہیں۔

اِس7 لئے موآبی آپاپنے پر آہ زاریو ملسبرہے،کر آہیںکر بھر رہے
ہیں۔ وہ سسک سسک کر قیرحراست کی کشمش کی ٹکیاں یاد کر رہے
ہیں، اُن کا نہایت بُرا حال ہو گیا ہے۔ حسبون8 کے باغ مُرجھا گئے، ِسبماہ
کے انگور ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اُن کی انوکھی بیلیں یعزیر بلـکہ یگستان ر
تک پھیلی ہوئی تھیں، اُن کی کونپلیں سمندر کو بھی پار کرتی تھیں۔ لیکن
اب غیرقوم حکمرانوں نے یہ عمدہ بیلیں توڑ ڈالی ہیں۔ 9 اِس لئے مَیں یعزیر
کے ساتھ مل کر ِسبماہ کے انگوروں کے لئے آہ و زاری کر رہا ہوں۔ اے
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اِلیاےحسبون، دیکھحالتتمہاریعالی، میرےکر آنسوبےحد بہہ رہے
ہیں۔ جبکیونکہ تمہارا پکپھل گیا تمہاریاور فصل تیار جنگتبہوئی
تمہارےنعرےکے میںعلاقے اُٹھے۔گونج باغوںشادمانیوخوشیاب10
غائبسے ہو انگورہے،گئی باغوںکے نعرےکےخوشیاورگیتمیں بند
ہو نہیںکوئیہیں۔گئے رہا میںحوضوںجو انگور روندکو نکالے،رسکر
کیونکہ مَیں فصلنے کی خوشیاں ختم دیکر ہیں۔

11 میرا دل سرود ماتمیکے سُر نکال موآبکر کے لئے نوحہ کر رہا ہے،
قیرحراستجانمیری لئےکے آہیں بھر پہاڑیاپنیموآبجب12ہے۔رہی
قربان گاہ کے منے سا حاضر ہو کر سجدہ کرتا ہے تو محنتبےکار کرتا ہے۔
جب وہ پوجا کرنے کے لئے اپنے مندر میں داخل ہوتا ہے تو فائدہ کوئی
نہیں ہوتا۔

میںماضینےرب13 اِن باتوں اعلانکا کیا۔ ابلیکن14 وہ مزید فرماتا
ہے، تین” سال کے اندر موآب*اندر کی تمام شان شوکتو اور دھوم دھام
جاتی رہے گی۔ بہتتھوڑےجو بچـیں گے، نہایتوہ ہی کم ہوں “گے۔

17
شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق1 شہر بارےکے میں الله کا مٹدمشق”:فرمان جائے گا، ملبے کا ڈھیر ہی رہ گا۔جائے 2 عروعیر شہرکے
بھی ویران و سنسان ہو جائیں تبگے۔ یوڑ ر ہی اُن گلیوںکی میں چریں گے
اور آرام کریں گے۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگائے۔ اسرائیل3 کے قلعہ
بند نیستشہر و نابود ہو جائیں گے، اور دمشق سلطنتکی جاتی رہے گی۔
* 16:14 تین سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے تینسے سال کے اندر اندر۔
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شام کے لوگجو بچ نکلیں گے اُن کا اور اسرائیل شانکی شوکتو ایککا
ہی انجام ہو “گا۔ یہ الافواجربہے کا فرمان۔

اُس”4 یعقوبدن کی شان شوکتو کم اور اُس کا موٹا تازہ جسم لاغر
ہوتا جائے گا۔ فصل5 کی کٹائی کی سی حالت ہو گی۔ جس طرح کاٹنے
ایکوالا ہاتھ سے گندم ڈنٹھلکے کو پکڑ دوسرےکر بالوںسے کو کاٹتا
ہے اُسی طرح اسرائیلیوں کو کاٹا جائے گا۔ اور جس طرح وادٔی رفائیم
لوگغریبمیں فصل کاٹنے والوں پیچھےکے پیچھے چل بچیکر ہوئی بالیوں
کو چنتے ہیں اُسی طرح اسرائیل کے بچے ہوؤں کو چنا جائے گا۔ 6 تاہم
کچھ نہ کچھ بچا رہے گا، اُن دو چار زیتونوں طرحکی جو درختوقتچنتے
کی چوٹی پر رہ جاتے ہیں۔ درخت کو ڈنڈے سے جھاڑنے کے باوجود
کہیں نہ کہیں چند ایک لـگے رہیں “گے۔ یہ ہے رب، اسرائیل کے خدا
کا فرمان۔

انسانتب7 اپنی نظر اپنے خالق طرفکی اُٹھائے گا، اور اُس کی آنکھیں
اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی۔ 8 آئندہ نہ وہ اپنے ہاتھوں سے
بنی ہوئی قربان گاہوں کو تکے گا، نہ اپنی اُنگلیوں سے بنے ہوئے یسیرت
دیوی کھمبوںکے اور بخور کی قربان گاہوں پر دےدھیان گا۔

وقتاُس9 اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں یوںکو چھوڑیں طرحجسگے
کنعانیوں نے اپنے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اسرائیلیوں کے آگے
آگے چھوڑا کچھسبتھا۔ ویران و سنسان ہو گا۔ 10 افسوس، تُو نجاتاپنی
کے خدا کو بھول گیا ہے۔ تجھے وہ چٹان یاد نہ رہی جس پر تُو پناہ لے
سکتا ہے۔ چنانچہ پیارےاپنے دیوتاؤں کے باغ لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی
انگور کی قلمیں لگاتا جا۔ شاید11 ہی وہ لگاتے وقت تیزی سے اُگنے لـگیں،
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شاید ہی اُن پھولکے اُسی صبح کھلنے لـگیں۔ توبھی عبثمحنتتیری ہے۔
تُو کبھی بھی اُن کے پھل سے لطف اندوز نہیں ہو گا بلـکہ محض بیماری اور
لاعلاج درد کی فصل کاٹے گا۔

دیگر قوموں کے بےکار حملے
12 بےشمار قوموں کا شور شرابہ سنو جو طوفانی سمندر کی سی ٹھاٹھیں

مار رہی ہیں۔ اُمّتوں کا غل غپاڑا سنو جو تھپیڑے مارنے والی موجوں کی
طرح گرج رہی ہیں۔ 13 کیونکہ غیرقومیں پہاڑ نما لہروں کی طرح متلاطم
اُنہیںربلیکنہیں۔ ڈانٹے گا تو وہ دُور بھاگدُور جائیں طرحجسگی۔
پہاڑوں پر بھوسا ہَوا سےجھونکوںکے اُڑ جاتا لُڑھکاور بوٹی آندھی میں چکر
لـگتیکھانے طرحاُسیہے وہ فرار جائیںہو گی۔ شام14 سختاسرائیلکو
لیکنگا،جائےگھبرا پَو پھٹنے پہلےپہلےسے اُس مردشمنکے گے۔ہوںگئے
یہی ہمیں لُوٹنے والوں کا نصیب، ہماری غارت گری کرنے والوں کا انجام
ہو گا۔

18
ایتھوپیا کی عدالت

1 پھڑپھڑاتے *بادبانوں کے ملـک پر !افسوس ایتھوپیا پر افسوس جہاں
کوش کے یا در بہتے ہیں، 2 اور جو اپنے قاصدوں کو آبی نرسل کی کشتیوں
میں بٹھا کر سمندری سفروں پر بھیجتا ہے۔ اے تیز رَو قاصدو، لمبے قد اور
ِجلدچپڑیِچکنی والی قوم پاسکے اُسجاؤ۔ قوم پاسکے سےجسپہنچو
دیگر قومیں دُوردراز تکعلاقوں ڈرتی ہیں، جو پاؤںکچھسبزبردستی تلے
کچل دیتی ہے، جساور ملـککا یاؤں در سے بٹا ہوا ہے۔
* 18:1 پھڑپھڑاتے ایک:بادبانوں اَور ممکنہ :ترجمہ پھڑپھڑاتی ٹڈیوں۔
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دنیااے3 تمامکے باشندو، زمین تمامکے بسنے پہاڑوںجب!والو پر جھنڈا

گاڑا جائے تو اُس پر دھیان !دو جب نرسنگا بجایا جائے تو اُس پر غور
!کرو 4 ربکیونکہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، مَیں” اپنی سکونت گاہ سے
خاموشی سے دیکھتا رہوں گا۔ لیکن میری یہ خاموشی دوپہر کی چلچلاتی
دھوپ یا موسِم گرما میں دُھند کے بادل کی مانند ہو “گی۔ 5 کیونکہ انگور
کی فصل کے پکنے سے پہلے ربہی اپنا ہاتھ دےبڑھا گا۔ پھولوں کے ختم
ہونے پر جب انگور پک رہے ہوں گے وہ کونپلوں کو چھری سے کاٹے
پھیلتیگا، شاخوںہوئی توڑکو توڑ کر اُن گا۔کرےچھانٹکانٹکی یہی6
ایتھوپیا حالتکی اُسگی۔ہو لاشوںکی پہاڑوںکو پرندوںشکاریکے اور
جنگلی جانوروں کے حوالے کیا جائے گا۔ موسِم گرما کے دوران شکاری
پرندے اُنہیں کھاتے جائیں گے، اور سردیوں میں جنگلی جانور لاشوں سے
سیر ہو جائیں گے۔

7 اُس وقت لمبے قد اور ِچکنی چپڑی ِجلد والی یہ قوم رب الافواج کے
حضور تحفہ لائے گی۔ ہاں، جن لوگوں سے دیگر قومیں دُوردراز علاقوں
تک ہیںڈرتی اور جو پاؤںکچھسبزبردستی تلے کچل ہیںدیتے یاؤںوہ در
سے بٹے ہوئے اپنے ملـک سے آ کر اپنا تحفہ صیون پہاڑ پر پیش کریں گے،
وہاں الافواجربجہاں کا نام سکونت کرتا ہے۔

19
مصر کی عدالت

مصر1 بارےکے میں الله کا :فرمان
رب تیز رَو بادل پر سوار ہو کر مصر آ رہا ہے۔ اُس کے منے سا مصر کے

بُت تھرتھرا رہے ہیں اور مصر کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ 2 مَیں” مصریوں
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کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر اُکسا دوں گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ،
پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، شہر شہر کے ساتھ، اور بادشاہی بادشاہی ساتھکے
کرےجنگ گی۔ مصر3 مضطربروحکی ہو جائے گی، اور مَیں اُن کے
منصوبوں کو درہم برہم کر دوں گا۔ گو وہ بُتوں، مُردوں کی روحوں، اُن
سے رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے مشورہ کریں
گے، لیکن4 مَیں اُنہیں ایک ظالم مالـک کے حوالے کر دوں گا، اور ایک
سخت بادشاہ اُن پر کرےحکومت “گا۔ یہ ہے قادرِ الافواجربمطلق کا
فرمان۔

5 یائے در نیل کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل سوکھ جائے گا۔
مصر6 نہروںکی سے بدبو پھیلے گی بلـکہ مصر کے نالے گھٹتے خشکگھٹتے
ہو جائیں گے۔ نرسل اور سرکنڈے مُرجھا جائیں گے۔ 7 یائے در نیل کے
تکدہانے بھیجتنی یالی ہر اور کنارےفصلیں پر اُگتی ہیں پژمُردہسبوہ
ہو جائیں گی اور ہَوا میں بکھر غائبکر ہو جائیں گی۔ مچھیرے8 آہ زاریو
کریں گے، یا در میں کانٹا اور جال لنے ڈا والے جائیںگھٹتے گے۔ َسن9 کے
ریشوں سے دھاگا بنانے والوں کو شرم آئے گی، اور جولاہوں فقرنگکا
پڑ جائے گا۔ 10 کپڑا بنانے والے سخت مایوس ہوں گے، تمام مزدور دل
برداشتہ ہوں گے۔

11 ُضعن کے افسر ناسمجھ ہی ہیں، فرعون کے دانا مشیر اُسے احمقانہ
مشورے دے رہے ہیں۔ تم مصری بادشاہ کے منے سا کس طرح دعوٰی
کر سکتے ہو، دانشمَیں” مندوں شاملمیںحلقےکے اور قدیم بادشاہوں کا
وارث ؟“ہوں اے12 فرعون، اب تیرے دانش مند کہاں ہیں؟ وہ معلوم
کر کے تجھے بتائیں کہ رب الافواج مصر کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ
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رکھتا ہے۔ ُضعن13 افسرکے احمق بن بیٹھے ہیں، میمفِس بزرگوںکے نے
دھوکا کھایا ہے۔ اُس کے قبائلی سرداروں کے فریب سے مصر ڈگمگانے
لگا ہے۔ 14 کیونکہ رب نے اُن میں ابتری کی روح ڈال دی ہے۔ جس
نشےطرح دُھتمیں شرابی اپنی میںقَے لڑکھڑاتا رہتا اُسیہے مصرطرح اُن
مشوروںکے ڈانواںسے ڈول ہو گیا ہے، خواہ وہ کیا کچھ کیوں نہ کرے۔
اُس15 کی باتکوئی نہیں بنتی، خواہ سر ہو یا دُم، کونپل ہو یا تنا۔

مصری16 اُس دن عورتوں جیسے کمزور ہوں گے۔ جب رب الافواج
اُنہیں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا تو وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں گے۔
ملـِک17 یہوداہ مصریوں کے لئے شرم کا باعث بنے گا۔ جب بھی اُس کا
ذکر ہو گا تو دہشتوہ کھائیں گے، کیونکہ اُنہیں وہ منصوبہ یاد آئے گا جو
رب نے اُن خلافکے باندھا ہے۔

مصر، اسور اور اسرائیل مل کر عبادت کریں گے
اُس18 دن مصر کے پانچ شہر کنعان زبانکی اپنا الافواجربکر کے نام

پر قَسم کھائیں گے۔ اُن میں ایکسے تباہی’ کا ‘شہر کہلائے* گا۔
اُس19 ملـِکدن مصر بیچکے ربمیں کے لئے قربان مخصوصگاہ کی

جائے گی، اور اُس کی سرحد ربپر کی یاد میں ستون کھڑا کیا جائے گا۔
20 یہ الافواجربدونوں حضوریکی کی نشان دہی کریں گے اور گواہی
دیں گے کہ وہ موجود ہے۔ چنانچہ جب اُن پر ظلم کیا جائے گا تو وہ چلّا
کر اُس سے یاد فر کریں گے، اور رب اُن کے پاس نجات دہندہ بھیج دے
گا جو اُن کی خاطر لڑ کر اُنہیں بچائے گا۔ ربیوں21 آپاپنے مصریوںکو
* 19:18 تباہی کا :شہر ً غالبا اِس سے مراد سورج کا شہر Heliopolisیعنی ہے۔
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پر ظاہر کرے گا۔ اُس دن وہ رب کو جان لیں گے، اور ذبح اور غلہ کی
قربانیاں چڑھا کر اُس پرستشکی کریں گے۔ ربوہ کے لئے مَنتیں مان کر
اُن کو یںپورا مارےکومصررب22گے۔کر بھیگا اور اُسے دےبھیشفا
کریںرجوعطرفکیربمصریگا۔ گے تو وہ اُن التجاؤںکی جوابکے
میں اُنہیں دےشفا گا۔

23 اُس دن ایک پکی سڑک مصر کو اسور کے ساتھ منسلـک کر دے
اسوریگی۔ آزادیمصریاور دوسرےایکسے ملـککے میں آئیں گے،
اور دونوں مل کر الله کی عبادت کریں گے۔ اُس24 دن اسرائیل بھی مصر
اور اسور کے اتحاد میں شریک ہو کر تمام دنیا کے لئے برکت کا باعث ہو
گا۔ 25 کیونکہ رب الافواج اُنہیں برکت دے کر فرمائے گا، میری” قوم
مصر پر برکت ہو، میرے ہاتھوں سے بنے ملـک اسور پر میری برکت ہو،
میراثمیری اسرائیل پر برکت “ہو۔

20
یسعیاہ کی برہنگی اور مصر اور ایتھوپیا کا انجام

ایک1 اسوریدن بادشاہ سرجون نے اپنے کمانڈر کو اشدود سے لڑنے
بھیجا۔ جب یوں اسور نے اُس فلستی شہر پر حملہ کیا تو وہ اُن کے قبضے میں
آ گیا۔

تین2 سال پہلے رب یسعیاہ بن آموص سے ہم کلام ہوا تھا، جا،” ٹاٹ
کا لباسجو تُو پہنے رہا اُتار۔ہے اپنے جوتوں بھیکو “اُتار۔ نبی نے ایسا ہی
کیا اور اِسی حالت میں پھرتا رہا تھا۔ اشدودجب3 یوں اسور کے قبضے میں
آ گیا ربتو نے فرمایا، میرے” خادم یسعیاہ کو برہنہ اور ننگے پاؤں پھرتے
تین سال ہو گئے ہیں۔ اِس سے اُس نے علامتی طور پر اِس کی نشان دہی
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کی ہے کہ مصر اور ایتھوپیا کا کیا انجام ہو گا۔ 4 ِ شاہ اسور مصری قیدیوں
اور ایتھوپیا کے جلاوطنوں کو اِسی حالت میں اپنے آگے آگے ہانکے گا۔
نوجوان اور بزرگ سب برہنہ اور ننگے پاؤں پھریں گے، وہ کمر سے لے کر
تکپاؤں برہنہ ہوں مصرگے۔ کتنا شرمندہ ہو گا۔

5 یہ دیکھ کر فلستی دہشت کھائیں گے۔ اُنہیں شرم آئے گی، کیونکہ
وہ ایتھوپیا سے اُمید رکھتے اور اپنے اتحادیمصری پر فخر کرتے تھے۔ اُس6
وقت اِس ساحلی علاقے کے باشندے کہیں گے، دیکھو’ اُن لوگوں کی
اُمیدہمسےجنحالت رکھتے تھے۔ اُن ہی پاسکے بھاگہم کر آئے تاکہ
مدد اسوریاور بادشاہ سے ملچھٹکارا جائے۔ اگر اُن ساتھکے ایسا ہوا تو
طرحکسہم بچـیں “؟‘گے

21
بابل کی تباہی کا اعلان

دلدل1 کے *علاقے بارےکے میں الله کا :فرمان
جس طرح دشِت نجب میں طوفان کے تیز جھونکے بار بار آ پڑتے ہیں

اُسی آفتطرح بیابان سے آئے گی، ملـکناکدہشتدشمن سے آ کر تجھ
پر ٹوٹ پڑے گا۔ رب2 نے ہول ناک یا رو میں مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ
نمک حرام اور ہلاکو حرکت میں آ گئے ہیں۔ اے عیلام چل، بابل پر حملہ
!کر اے مادی اُٹھ، شہر کا محاصرہ !کر مَیں ہونے دوں گا کہ بابل کے
مظلوموں کی آہیں بند ہو جائیں گی۔

اِس3 لئے میری لـگیلرزنےسےشدتکمر ہے۔ عورتمبتلامیںزہدردِ
یوںمیریگھبراہٹسیکی انتڑ مَیںکچھجوہے۔رہیمروڑکو سنانے ہے
* 21:1 دلدل کے :علاقے یعنی بابل۔
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اُس سے مَیں تڑپ اُٹھا ہوں، اور جو کچھ مَیں نے دیکھا ہے، اُس سے مَیں
حواس باختہ ہو گیا ہوں۔ 4 میرا دل دھڑک رہا ہے، کپکپی مجھ پر طاری
ہو گئی ہے۔ پہلے شام کا دُھندلکا مجھے پیارا لگتا تھا، لیکن اب یا رو کو
دیکھ کر میرےوہ لئے دہشت باعثکا بن گیا ہے۔

5 تاہم بابل میں لوگ میز لگا کر قالین بچھا رہے ہیں۔ بےپروائی سے وہ
کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے اےہیں۔ افسرو، !اُٹھو اپنی ڈھالوں پر تیل
لگا کر لڑنے کے لئے تیار ہو !جاؤ

رب6 نے مجھے حکم دیا، جا” کر پہرے دار کھڑا کر دے جو تجھے
ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔ جوں7 ہی دو گھوڑوں والے رتھ
یا گدھوں اور اونٹوں پر سوار آدمی دکھائی دیں تو !خبردار پہرے دار پوری
توجہ “دے۔

تب8 پہرے دار ببر شیر کی طرح پکار اُٹھا، میرے” آقا، روز بہ روز مَیں
پوری وفاداری سے اپنی بُرجی پر کھڑا رہا ہوں، اور راتوں مَیں تیار رہ کر
یہاں پہرا داری کرتا آیا ہوں۔ اب9 وہ !دیکھو دو گھوڑوں والا رتھ آ رہا
پرجسہے آدمی سوار ابہے۔ میںجوابوہ کہہ رہا ہے، بابل’ گر گیا،
وہ گر گیا !ہے اُس کے تمام بُت ِچکنا ُچور ہو کر زمین پر بکھر گئے “۔‘ہیں

اے10 ہنے گا کی جگہ پر کچلی †ہوئی میری !قوم جو کچھ اسرائیل کے
الافواجربخدا، مجھےنے فرمایا ہے اُسے مَیں نے تمہیں سنا دیا ہے۔

ادوم کی :حالت صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟
ادوم11 بارےکے ربمیں کا :فرمان
سعیر پہاڑیکے علاقے مجھےکوئیسے آواز دیتا ہے، پہرےاے” دار،

صبح ہونے میں کتنی دیر باقی پہرےاےہے؟ دار، صبح ہونے میں کتنی
† 21:10 کچلی :ہوئی لفظی :ترجمہ گاہی گئی۔
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دیر باقی “ہے؟ پہرے12 جوابدار دیتا ہے، صبح” ہونے والی لیکنہے،
رات بھی۔ آپاگر مزید پوچھنا چاہیں تو دوبارہ آ کر پوچھ “لیں۔

ملـِک عرب کا انجام
‡عربملـِک13 بارےکے ربمیں کا ددانیوںاے:فرمان کے قافلو،

ملـِکاے14گزارو۔راتمیںجنگلکےعربملـِک تیما باشندو،کے پانی
لے پیاسوںکر سے ملنے !جاؤ پناہ گزینوں پاسکے جا اُنہیںکر روٹی !کھلاؤ
15 کیونکہ وہ تلوار سے لیس دشمن سے بھاگ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے
جو تلوار تھامے اور کمان تانے اُن سختسے لڑےلڑائی ہیں۔

16 ربکیونکہ مجھنے سے فرمایا، ایک” سال کے اندر §اندر قیدار کی
تمام شان شوکتو ختم ہو گی۔جائے قیدار17 تیراندازوںزبردستکے میں
تھوڑےسے ہی بچ پائیں “گے۔ یہ اسرائیلرب، کے خدا کا فرمان ہے۔

22
یروشلم کا انجام

1 یا رو وادیکی یروشلم بارےکے ربمیں کا :فرمان
کیا ہوا چھتوںسبہے؟ پر کیوں چڑھ گئے ہیں؟ 2 طرفہر شور شرابہ

مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔ یہ باتکیسی تیرےہے؟ مقتول نہ
تلوار سے، نہ میںجنگمیداِن مرے۔ 3 تیرےکیونکہ تمام لیڈر مل کر فرار
ہوئے اور پھر تیر چلائے بغیر پکڑے گئے۔ باقی جتنے لوگ تجھ میں تھے وہ
بھی دُور دُور بھاگنا ہتے چا تھے، لیکن اُنہیں بھی قید کیا گیا۔

اِس4 لئے مَیں اپنا”کہا،نے پھیرسےمجھمنہ مجھےکر زار زار دو۔رونے
مجھے تسلی دینے پر بضد نہ رہو میریجبکہ قوم تباہ ہو رہی “ہے۔ 5 کیونکہ
‡ 21:13 :عربملـِک یا بیابان۔ § 21:16 ایک سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور
کے ایکسے سال کے اندر اندر۔
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قادرِ الافواجربمطلق یا رو وادیکی پر ناکہول دن لایا ہے۔ طرفہر
گھبراہٹ، کچلے ہوئے لوگ اور ابتری نظر آتی ہے۔ شہر کی چاردیواری
ٹوٹنے لـگی پہاڑوںہے، میں چیخیں گونج رہی ہیں۔

6 عیلام کے فوجی اپنے ترکش اُٹھا کر رتھوں، آدمیوں اور گھوڑوں کے
ساتھ آ گئے ہیں۔ قیر کے مرد بھی اپنی ڈھالیں غلاف سے نکال کر تجھ سے
لڑنے کے لئے نکل آئے ہیں۔ 7 یروشلم کے گرد و نواح کی بہترین وادیاں
دشمن رتھوںکے بھرسے گئی ہیں، اور اُس گھڑسوارکے شہر دروازےکے
پر حملہ کرنے کے لئے اُس کے منے سا کھڑے ہو گئے ہیں۔ 8 جو بھی
بندوبست یہوداہ نے اپنے تحفظ کے لئے کر لیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔

اُس دن تم لوگوں نے کیا کِیا؟ تم جنگل’ ‘گھر نامی سلاح خانے میں جا
کر اسلحہ کا معائنہ کرنے لـگے۔ 9-11 تم نے اُن متعدد دراڑوں کا جائزہ لیا
داؤدجو میںفصیلکیشہرکے پڑ تھیں۔گئی مضبوطاُسے لئےکےکرنے تم
نے یروشلم مکانوںکے گنکو کر اُن میں سے کچھ گرا دیئے۔ ساتھ ساتھ تم
تالابنچلےنے پانیکا کیا۔جمع اوپر تالابپرانےکے نکلنےسے والا پانی جمع
کرنے کے لئے تم اندرونینے اور بیرونی فصیل ایکدرمیانکے تالاباَور
بنا لیا۔ لیکن افسوس، تم اُس کی پروا نہیں کرتے جو یہ سارا عملسلسلہ میں
لایا۔ اُس پر تم توجہ نہیںہی بڑینےجسدیتے پہلےدیر تشکیلاِسے دیا تھا۔

وقتاُس12 قادرِ الافواجربمطلق نے حکم دیا کہ یہ گر زاریو کرو،
اپنے بالوں کو منڈوا کر ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ لیکن13 کیا ہوا؟ تمام لوگ
شادیانہ بجا کر خوشی منا رہے ہیں۔ ہر طرف بَیلوں اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح
کیا جا رہا اورگوشتسبہے۔ َمے لطفسے اندوز ہو کر کہہ آؤ،”ہیں،رہے ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا “ہے۔
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الافواجربلیکن14 میرینے موجودگی میں ہی ظاہر کیا ہے ًکہ یقینا
یہ قصور تمہارے مرتے دم تک معاف نہیں کیا جائے *گا۔ یہ قادرِ مطلق
الافواجرب کا فرمان ہے۔

رب شبناہ کی جگہ ِلیاقیم ا کو محل کا نگران مقرر کرے گا
15 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اُس” نگران شبناہ کے پاس چل

جو محل کا انچارج ہے۔ اُسے پیغام پہنچا دے، 16 تُو’ یہاں کیا کر رہا ہے؟
یہاںتجھےنےکس اپنے لئے مقبرہ تراشنے اجازتکی دی؟ تُو کون کہہے
بلندی پر اپنے لئے مزار میںچٹانبنوائے، آرام مرد،اے17کھدوائے؟گاہ
تجھےرب!خبردار زور سے دُور تکدُور پھینکنے والا تجھےوہہے۔ پکڑ لے
گا 18 اور مروڑ مروڑ کر گیند ایکطرحکی ملـکوسیع دےپھینکمیں
گا۔ وہیں تُو مرے گا، وہیں تیرے شاندار رتھ پڑے رہیں گے۔ کیونکہ
تُو اپنے مالـک کے گھرانے کے لئے شرم کا باعث بنا ہے۔ 19 مَیں تجھے
برطرف کروں گا، اور تُو زبردستی عُہدےاپنے منصباور فارغسے کر دیا
جائے گا۔

20 اُس دن مَیں اپنے خادم اِلیاقیم بن ِخلقیاہ کو بُلاؤں گا۔ 21 مَیں اُسے
تیرا لباسسرکاریہی اور کمربند پہنا کر تیرا اختیار دوںدےاُسے گا۔ اُس
وقت وہ یہوداہ کے گھرانے اور یروشلم کے تمام باشندوں کا باپ بنے گا۔
مَیں22 اُس کے کندھے پر داؤد کے گھرانے کی چابی رکھ دوں گا۔ جو
دروازہ وہ کھولے گا اُسے کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جو دروازہ وہ
کرےبند گا اُسے نہیںکھولکوئی گا۔سکے وہ23 مانندکیکھونٹی ہو گا
* 22:14 یہ قصور … معاف نہیں کیا جائے :گا لفظی :ترجمہ ً یقینا اِس قصور کا تمہارےکفارہ
مرتے تکدم نہیں دیا جائے گا۔
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جس کو مَیں زور سے ٹھونک کر مضبوط دیوار میں لگا دوں گا۔ اُس سے
اُس باپکے کے گھرانے شرافتکو کا اونچا مقام حاصل ہو گا۔

لیکن24 پھر آبائی گھرانے کا پورا بوجھ اُس کے ساتھ لٹک جائے گا۔
تمام اولاد اور رشتے دار، تمام چھوٹے برتن پیالوں سے لے کر مرتبانوں تک
اُس کے ساتھ لٹک جائیں گے۔ رب25 الافواج فرماتا ہے کہ اُس وقت
مضبوط دیوار میں لـگی یہ نکلکھونٹی جائے گی۔ اُسے توڑا جائے گا تو وہ
گر جائے گی، اور اُس ساتھکے لٹکا سارا ٹوٹسامان جائے “۔‘گا ربیہ
کا فرمان ہے۔

23
صور اور صیدا کی تباہی

1 صور بارےکے میں الله کا :فرمان
اے ترسیس کے عمدہ *جہازو، یلا واو !کرو کیونکہ صور تباہ ہو گیا

وہاںہے، ٹکنے کی تکجگہ نہیں رہی۔ قبرصجزیرۂ واپسسے وقتآتے
اُنہیں اطلاع دی گئی۔ ساحلیاے2 علاقے میں بسنے والو، آہ و زاری !کرو
اے صیدا کے تاجرو، ماتم !کرو تیرے قاصد سمندر کو پار کرتے تھے،
3 گہرےوہ پانی پر سفر کرتے ہوئے †مصر کا غلہ تکتجھ پہنچاتے تھے،
کیونکہ تُو ہی یائے در نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا۔ یوں تُو تمام قوموں کا
تجارتی مرکز بنا۔

ابلیکن4 شرم سار اےہو، صیدا، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند شہر صور
کہتا ہے، سبہائے،” کچھ تباہ ہو گیا ابہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مَیں نے
نہ کبھی دردِ زہ میں مبتلا ہو بچےکر جنم دیئے، نہ کبھی بیٹے بیٹیاں “پالے۔
* 23:1 ترسیس کے عمدہ :جہازو، ترسیس’ کا ‘جہاز صرفنہ ترسیسملـِک کے جہاز کے
لئے بلـکہ ہر عمدہ قسم کے تجارتی جہاز کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ دیکھئے ۔14آیت † 23:3
:مصر عبرانی میں ‘سیحور’ مستعمل ہے جو یائے در نیل ایککی شاخ ہے۔
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یہجب5 پہنچےتکمصرخبر گی تو وہاں اُٹھیںتڑپباشندےکے گے۔
6 چنانچہ سمندر کو پار کر کے ترسیس تک !پہنچو اے ساحلی علاقے

کے باشندو، یہ گر و زاری !کرو 7 کیا یہ واقعی تمہارا وہ شہر ہے جس کی
رنگ رلیاں مشہور تھیں، وہ قدیم شہر جس کے پاؤں اُسے دُوردراز علاقوں
آبادیاںنئیوہاںتاکہگئےلےتک قائم خلافکےصورنےکس8کرے؟
یہ منصوبہ باندھا؟ یہ شہر تو پہلے بادشاہوں تختکو پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس
کے سوداگر رئیس تھے، اُس کے تاجر دنیا کے شرفا میں گنے جاتے تھے۔
الافواجرب9 نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان شوکتو کا پستگھمنڈ
اور دنیا کے عُہدےتمام دار زیر ہو جائیں۔

ترسیساے10 اببیٹی، اپنیسے زمین کی باڑیکھیتی کر، اُن کسانوں
کی طرح کاشت کاری کر جو یائے در نیل کے کنارے اپنی فصلیں لگاتے
ہیں، تیریکیونکہ بندرگاہ جاتی رہی ہے۔ رب11 نے اپنے ہاتھ کو سمندر
کے اوپر اُٹھا کر ممالـک کو ہلا دیا۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ ‡کنعان کے
قلعے برباد ہو جائیں۔ 12 اُس نے فرمایا، اے” صیدا بیٹی، اب سے تیری
رنگ رلیاں بند رہیں دریعصمتکیجسکنواریاےگی۔ ہوئی ہے،
اُٹھ اور سمندر کو پار کر قبرصکے میں پناہ لیکنلے۔ بھیوہاں تُو آرام نہیں
کر پائے “گی۔

ملـِک13 بابل پر نظر ڈالو۔ یہ قوم نیستتو و نابود ہو گئی، اُس ملـککا
جنگلی جانوروں کا گھر بن گیا ہے۔ یوں اسور نے بُرج بنا کر اُسے گھیر لیا
اور اُس قلعوںکے کو ڈھا دیا۔ ملبے کا ڈھیر ہی رہ گیا ہے۔
‡ 23:11 :کنعان کنعان سے مراد لبنان یعنی قدیم زمانے Phoeniciaکا ہے۔
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ترسیساے14 کے عمدہ جہازو، ہائے ہائے کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ

تباہ ہو گیا !ہے
تب15 صور انسان کی یاد سے اُتر جائے گا۔ لیکن 70 سال یعنی ایک

بادشاہ مدتکی العمر بعدکے بحالطرحاُسصور ہو جائے طرحجسگا
گیت میں کسبی بارےکے میں گایا جاتا ہے،

16 اے” فراموش کسبی، !چل اپنا سرود پکڑ کر گلیوں میں !پھر سرود
خوبکو بجا، گیتایککئی گا لوگتاکہ تجھے یاد “کریں۔

17 سال70کیونکہ رببعدکے صور گا۔کرےبحالکو کسبی دوبارہ
پیسے کمائے گی، دنیا ممالـکتمامکے اُس بنیںگاہککے لیکن18گے۔ جو
پیسے وہ لئےکےربوہگیکمائے کےکرنےذخیرہوہگے۔ہوںمخصوص
لئے جمع نہیں ہوں گے بلـکہ رب کے حضور ٹھہرنے والوں کو دیئے جائیں
گے تاکہ جی بھر کر کھا سکیں اور پہنکپڑےشاندار سکیں۔

24
رب تمام دنیا کی عدالت کرتا ہے

1 ربدیکھو، دنیا کو ویران و سنسان دےکر گا، رُوئے زمین ُلٹکو ا
پلٹ کر اُسکے باشندوںکے منتشرکو گا۔دےکر بھیکوکسی2 چھوڑا
نہیں جائے گا، خواہ امام ہو یا عام مالـکشخص، یا نوکر، مالـکن یا نوکرانی،
بیچنے والا یا خریدار، اُدھار لینے یا دینے قرضوالا، دار قرضیا خواہ۔ زمین3
مکمل طور پر اُجڑ جائے گی، اُسے سراسر لُوٹا جائے ہیربگا۔ سبیہنے
کچھ فرمایا ہے۔ 4 زمین سوکھ سوکھ کر سکڑ جائے گی، دنیا خشک ہو
کر مُرجھا جائے گی۔ اُس لوگبڑےبڑےکے بھی نڈھال ہو جائیں گے۔
زمین5 باشندوںاپنےکے شریعتوہکیونکہہے،کیبےحرمتیکیاُسنے
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تابعکے نہ رہے بلـکہ اُس احکامکے تبدیلکو کر اللهکے ساتھکے ابدیکا
عہد توڑ دیا ہے۔

اِسی6 لئے زمین لعنت کا لقمہ بن گئی ہے، اُس پر بسنے والے اپنی سزا
بھگت رہے ہیں۔ اِسی لئے دنیا باشندےکے بھسم ہو رہے ہیں اور کم ہی
باقی رہ گئے ہیں۔ 7 انگور کا رستازہ سوکھ کر ختم ہو رہا، انگور کی بیلیں
ہیں۔رہیمُرجھا تھےباشخوشپہلےجو آہیںوہ لـگےبھرنے دفوں8ہیں۔
کی خوش کن آوازیں بند، رنگ رلیاں منانے والوں کا شور بند، سرودوں
کے یلے سُر نغمے بند ہو گئے ہیں۔ اب9 لوگ گیت گا گا کر َمے نہیں پیتے
بلـکہ شراب اُنہیں کڑوی ہی لـگتی ہے۔ ویران10 و سنسان شہر تباہ ہو گیا
ہے، ہر گھر کے دروازے پر کنڈی لـگی ہے تاکہ اندر گھسنے والوں سے
محفوظ رہے۔ گلیوں11 میں لوگ یہ گر و زاری کر رہے ہیں کہ َمے ختم
ہے۔ خوشیہر دُور ہو گئی ہے، ہر شادمانی زمین غائبسے ہے۔ 12 شہر
میں ملبے کے ڈھیر ہی رہ گئے ہیں، اُس ٹکڑےٹکڑےدروازےکے ہو ہیں۔گئے

13 کیونکہ ملـک کے درمیان اور اقوام کے بیچ میں یہی صورِت حال
ہو گی کہ چند ایک ہی بچ پائیں گے، بالکل اُن دو چار زیتونوں کی مانند
جو درخت کو جھاڑنے کے باوجود اُس پر رہ جاتے ہیں، یا اُن دو چار
انگوروں کی طرح جو فصل چننے کے باوجود بیلوں پر لـگے ہتے ر ہیں۔
لیکن14 یہ ایکچند ہی پکار خوشیکر نعرےکے لگائیں مغربگے۔ سے
وہ رب کی عظمت کی ستائش کریں گے۔ 15 چنانچہ مشرق میں رب کو
جلال دو، جزیروں میں اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم کرو۔ 16 ہمیں
دنیا کی انتہا دےسنائیگیتسے رہے ہیں، راست” تعریفکیخدا “!ہو

لیکن مَیں بول اُٹھا، ہائے،” مَیں گھل گھل کر مر رہا ہوں، مَیں گھل
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گھل کر مر رہا !ہوں مجھ پر افسوس، کیونکہ بےوفا اپنی بےوفائی دکھا
رہے ہیں، کھلےبےوفا طور پر اپنی بےوفائی دکھا “!ہیںرہے اے17 دنیا
کے باشندو، تم دہشت ناک مصیبت، گڑھوں اور پھندوں میں پھنس جاؤ
گے۔ تب18 جو ہول ناک آوازوں سے بھاگ کر بچ جائے وہ گڑھے میں
گر جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے وہ پھندے میں پھنس جائے
گا۔ آسمانکیونکہ کھلدریچےکے ہیں۔رہیہلبنیادیںکیزمیناوررہے
کڑکزمین19 پھٹسے رہی ہے۔ وہ ڈگمگا رہی، جھوم رہی، نشے20 میں
آئے شرابی کی طرح لڑکھڑا رہی اور کچی جھونپڑی کی طرح جھول رہی
ہے۔ آخرکار وہ اپنی بےوفائی کے بوجھ تلے اِتنے دھڑام گرےسے گی کہ
آئندہ کبھی نہیں اُٹھنے کی۔

اُس21 آسمانربدن کے لشکر اور زمین بادشاہوںکے طلبجوابسے
گا۔کرے وہتب22 گرفتار ہو کر میںگڑھے ہوںجمع اُنہیںگے، قیدخانے
میں ڈال کر متعدد دنوں کے بعد سزا ملے گی۔ وقتاُس23 چاند نادم ہو گا
اور سورج شرم کھائے گا، کیونکہ رب الافواج کوہِ صیون پر تخت نشین
ہو گا۔ وہاں یروشلم میں وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے
منے کرےحکومتسا گا۔

25

نجات کے لئے الله کی یف تعر
اے1 رب، تُو میرا خدا ہے، مَیں تیری تعظیم اور تیرے نام کی یف تعر

کروں گا۔ کیونکہ تُو نے بڑی وفاداری سے انوکھا کام کر کے قدیم زمانے
میں بندھے ہوئے منصوبوں کو پورا کیا ہے۔
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2 تُو شہرنے کو ملبے کا ڈھیر بنا حملوںکر آبادیمحفوظسے کھنڈراتکو
میں تبدیل کر دیا۔ غیرملـکیوں کا قلعہ بند محل یوں خاک میں ملایا گیا کہ
آئندہ کبھی شہر نہیں کہلائے گا، کبھی از سرِ نو تعمیر نہیں ہو گا۔

یہ3 دیکھ ایککر زورآور تیریقوم زبردستگی،کرےتعظیم اقوام کے
شہر مانیںخوفتیرا گے۔ 4 کیونکہ پستتُو حالوں کے لئے قلعہ مصیبتاور
زدہ غریبوں کے لئے پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ تیری آڑ میں انسان طوفان اور
گرمی شدتکی محفوظسے رہتا ہے۔ زبردستوںگو کی بارشپھونکیں کی
بوچھاڑ 5 یا یگستان ر جیسیتپشمیں کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیرملـکیوں کی
گرج کو روک دیتا ہے۔ جس طرح بادل کے سائے سے ُجھلستی گرمی
جاتی رہتی اُسیہے، طرح زبردستوں کی شیخی کو تُو بند کر دیتا ہے۔

یروشلم میں بین الاقوامی ضیافت
یہیں6 کوہِ صیون پر رب الافواج تمام اقوام کی زبردست ضیافت کرے

گا۔ بہترین قسم کی قدیم اور صاف شفاف َمے پی جائے گی، عمدہ اور
لذیذترین کھانا کھایا جائے گا۔

اِسی7 پہاڑ پر وہ تمام اُمّتوں پر کا نقاب اُتارے گا اور تمام اقوام پر کا پردہ
ہٹا دے گا۔ موت8 الٰہی فتح کا لقمہ ہو کر ابد تک نیست و نابود رہے
گی۔ تب رب قادرِ مطلق ہر چہرے کے آنسو پونچھ کر تمام دنیا میں سے
اپنی قوم کی رُسوائی دُور کرے گا۔ رب ہی نے یہ سب کچھ فرمایا ہے۔
اُس9 لوگدن کہیں گے، یہی” ہمارا خدا نجاتکیجسہے کے انتظار
میں ہم رہے۔ یہی اُمیدہمسےجسربہے رکھتے رہے۔ آؤ، ہم شادیانہ
بجا کر اُس نجاتکی خوشیکی “منائیں۔
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رب موآب کے قلعوں کو ڈھا دے گا
10 رب کا ہاتھ اِس پہاڑ پر ٹھہرا رہے گا۔ لیکن موآب کو وہ یوں

روندے گا جس طرح بھوسا گوبر میں ملانے کے لئے روندا جاتا ہے۔
11 اور گو موآب ہاتھ پھیلا کر اُس میں تیرنے کی کوشش کرے توبھی
رب اُس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے گا، چاہے وہ کتنی مہارت سے
ہاتھ پاؤں مارنے کیوںکوششکی نہ کرے۔ موآب،اے12 تیریوہ بلند
اور قلعہ بند دیواروں کو گرائے گا، اُنہیں ڈھا خاککر میں ملائے گا۔

26
ہمارا خدا مضبوط چٹان ہے

اُس1 دن ملـِک یہوداہ گیتمیں گایا جائے گا،
ہمارا” مضبوطشہر ہمکیونکہہے، الله نجاتکی دینے چاردیواریوالی

اور پُشتوں گھرےسے ہوئے ہیں۔
2 شہر کے دروازوں کو کھولو تاکہ راست قوم داخل ہو، وہ قوم جو

وفادار رہی ہے۔
اے3 جسرب، کا ارادہ مضبوط ہے اُسے تُو محفوظ رکھتا ہے۔ اُسے

پوری سلامتی حاصل ہے، کیونکہ وہ تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔
رب4 پر تکابد اعتماد !رکھو ربکیونکہ ابدیخدا چٹان ہے۔
5 وہ بلندیوں پر ہنے ر والوں کو زیر اور اونچے شہر کو نیچا کر کے خاک

میں ملا دیتا ہے۔
ضرورت6 مند پستاور حال اُسے پاؤں تلے کچل دیتے “ہیں۔

دعا
راستالله،اے7 باز کی راہ ہموار کیونکہہے، تُو اُس کا راستہ چلنے کے

قابل بنا دیتا ہے۔
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تیرےہمرب،اے8 انتظار میں ہتے ر جببھیوقتاُسہیں، ہماریتُو
عدالت کرتا تیرےہمہے۔ نام اور تیری تمجید کے آرزومند ہتے ر ہیں۔

رات9 کے وقت میری روح تیرے لئے تڑپتی، میرا دل تیرا طالب رہتا
ہے۔ کیونکہ دنیا کے باشندے اُس وقت انصاف کا مطلب سیکھتے ہیں
جب تُو دنیا عدالتکی کرتا ہے۔

پربےدینجبافسوس،10 رحم کیا جاتا توہے انصافوہ نہیںمطلبکا
سیکھتا بلـکہ انصاف ملـککے میں بھی غلط کام کرنے سے باز نہیں رہتا،
وہاں رببھی عظمتکی لحاظکا نہیں کرتا۔

اے11 رب، گو تیرا ہاتھ اُنہیں مارنے کے لئے اُٹھا ہوا ہے توبھی وہ
دھیان نہیں دیتے۔ لیکن ایک دن اُن کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ
تیری اپنی قوم کے لئے غیرت دیکھکو کر شرمندہ ہو جائیں تبگے۔ تُو اپنی
بھسم کرنے آگوالی اُن پر کرےنازل گا۔

اے12 رب، تُو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلـکہ ہماری تمام کامیابیاں
تیرے ہی ہاتھ حاصلسے ہوئی ہیں۔

اے13 رب ہمارے خدا، گو تیرے سوا دیگر مالـک ہم پر حکومت
کرتے آئے ہیں توبھی ہم تیرے ہی فضل سے تیرے نام کو یاد کر پائے۔
مرلوگیہاب14 ہیںگئے اور ہوںنہیںزندہکبھیآئندہ اُنگے، روحیںکی
کوچ کر گئی ہیں اور آئندہ واپسکبھی نہیں آئیں گی۔ کیونکہ تُو نے اُنہیں
دےسزا ہلاککر کر دیا، اُن کا نام و نشان مٹا ڈالا ہے۔

اے15 رب، تُو نے اپنی قوم کو فروغ دیا ہے۔ تُو نے اپنی قوم کو بڑا بنا
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کر اپنے جلال کا اظہار کیا ہے۔ تیرے ہاتھ سے اُس کی سرحدیں چاروں
بڑھطرف گئی ہیں۔

اے16 رب، وہ مصیبت میں پھنس کر تجھے تلاش کرنے لـگے، تیری
تادیب باعثکے منتر پھونکنے لـگے۔

اے17 تیرےرب، ہمحضور دردِ زہ میں عورتمبتلا طرحکی تڑپتے
اور چیختے چلّاتے رہے۔ 18 جننے کا درد محسوس کر کے ہم پیچ و تاب
کھا لیکنتھے۔رہے افسوس، ہَوا ہی پیدا ہوئی۔ ہمنہ ملـکنے نجاتکو
دی، نہ دنیا کے باشندےنئے پیدا ہوئے۔

لیکن19 تیرے مُردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اُن کی لاشیں ایک دن
جی اُٹھیں خاکاےگی۔ میں بسنے جاگوالو، اُٹھو اور خوشی نعرےکے
!لگاؤ کیونکہ تیری اوس نوروں کی شبنم ہے، اور زمین مُردہ روحوں کو
گی۔دےجنم

رب اسرائیل کے دشمنوں سے بدلہ لے گا
اے20 میری قوم، جا اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے کمروں میں چھپ

کر کنڈی لگا لے۔ جب تک رب کا غضب ٹھنڈا نہ ہو وہاں ٹھہری رہ۔
21 کیونکہ دیکھ، رب اپنی سکونت گاہ سے نکلنے کو ہے تاکہ دنیا کے
باشندوں کو سزا تبدے۔ زمین آپاپنے پر بہایا ہوا کرےفاشخون گی
اور اپنے مقتولوں کو مزید چھپائے نہیں رکھے گی۔

27
1 اُس دن رب اُس بھاگنے اور پیچ و تاب کھانے والے سانپ کو سزا

دے گا یاتانجو لِو کہلاتا اپنیہے۔ سخت، عظیم طاقتاور ور تلوار سے وہ
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سمندر کے اژدہے کو مار ڈالے گا۔
انگور کے باغ کا نیا گیت

اُس2 دن کہا جائے انگور”گا، کا صورتخوبکتنا باغ !ہے اُس یفکی تعر گیتمیں !گاؤ
اُسےہیخودربمَیں،3 پانیمسلسلاُسےسنبھالتا، دیتا راتدنہوں۔رہتا
مَیں اُس کی پہرا داری کرتا ہوں تاکہ کوئی اُسے نقصان نہ پہنچائے۔

اب4 میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر باغ میں اونٹ کٹارے اور
یاںخاردار جائیںملجھاڑ تو مَیں اُن نپٹسے لوں گا، مَیں اُن جنگسے کر
سبکے کو دوںجلا گا۔ لیکن5 اگر وہ مان جائیں پاسمیرےتو آ کر پناہ
لیں۔ میرےوہ ساتھ صلح کریں، میرےہاں ساتھ صلح “کریں۔

سزا کے باوجود اسرائیل پر رحم
ایک6 وقت آئے گا کہ یعقوب جڑ پکڑے گا۔ اسرائیل کو پھول لـگ

جائیں گے، اُس کی کونپلیں نکلیں گی اور دنیا اُس کے پھل سے بھر جائے
گی۔ 7 کیا رب نے اپنی قوم کو یوں مارا جس طرح اُس نے اسرائیل کو
مارنے والوں کو مارا ہے؟ ہرگز !نہیں یا کیا اسرائیل یوںکو قتل کیا جسگیا
طرح اُس کے قاتلوں کو قتل کیا گیا ہے؟ 8 نہیں، بلـکہ تُو نے اُسے ڈرا کر
اور بھگا کر اُس طلبجوابسے کیا، تُو نے اُس مشرقخلافکے سے تیز
آندھی بھیج کر اُسے اپنے حضور نکالسے دیا۔

اِس9 یعقوبطرح کے قصور کا کفارہ دیا جائے گا۔ اسرائیلجباور
کا گناہ دُور ہو جائے گا تو نتیجے میں وہ تمام غلط قربان گاہوں کو چونے
کے پتھروں کی طرح ِچکنا ُچور کرے گا۔ نہ یسیرت دیوی کے کھمبے، نہ
بخور قربانغلطکیجلانے رہیںکھڑیگاہیں گی۔ 10 کیونکہ قلعہ بند شہر
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تنہا رہ گیا لوگوںہے۔ نے اُسے ویران چھوڑ کر یگستان ر ترکطرحکی کر
دیا ابہے۔ سے اُس بچھڑےمیں ہی چریں گے۔ وہی اُس کی گلیوں میں
آرام کر کے اُس کی ٹہنیوں کو چبا لیں گے۔ تب11 اُس کی شاخیں سوکھ
جائیں گی اور عورتیں اُنہیں توڑ توڑ کر جلائیں گی۔ کیونکہ یہ قوم سمجھ سے
خالی ہے، لہٰذا اُس کا خالق اُس پر ترس نہیں کھائے گا، جس نے اُسے
تشکیل دیا وہ اُس پر مہربانی کرےنہیں گا۔

12 اُس دن تم اسرائیلی غلہ جیسے ہو گے، اور رب تمہاری بالیوں کو
یائے در فرات سے لے کر مصر کی شمالی سرحد پر واقع وادٔی مصر تک
کاٹے گا۔ پھر وہ تمہیں گاہ کر دانہ بہ دانہ تمام غلہ گا۔کرےاکٹھا اُس13
دن نرسنگا بلند آواز سے بجے گا۔ تب اسور میں تباہ ہونے والے اور مصر
میں بھگائے واپسلوگہوئے آ کر یروشلم مُقّدسکے پہاڑ ربپر کو سجدہ
کریں گے۔

28
مغرور شہر سامریہ مُرجھانے والا پھول ہے

1 سامریہ افسوسپر جو اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج ہے۔ اُس شہر پر
افسوس جو اسرائیل کی شان و شوکت تھا لیکن اب مُرجھانے والا پھول
ہے۔ اُس آبادی پر افسوس جو نشے میں دُھت لوگوں کی زرخیز وادی کے
زبردستایکربدیکھو،2ہے۔نشینتختاوپر بھیجےسورما گا اولوںجو
کے طوفان، تباہ کن آندھی اور سیلاب پیدا کرنے والی موسلادھار بارش
کی طرح سامریہ پر ٹوٹ پڑے گا اور زور سے اُسے زمین پر پٹخ دے گا۔
اسرائیلیتب3 شرابیوں کا تاجشاندار پاؤںسامریہ تلے روندا گا۔جائے تب4
یہ مُرجھانے والا پھول جو وادیزرخیز کے تختاوپر نشین اورہے اُس کی
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شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اُس کا حال فصل سے پہلے پکنے والے
انجـیر جیسا ہو گا۔ کیونکہ جوں ہی کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے توڑ ہڑپکر
کر لے گا۔

5 اُس دن رب الافواج خود اسرائیل کا شاندار تاج ہو گا، وہ اپنی قوم
کے بچے ہوؤں کا جلالی سہرا ہو گا۔ 6 عدالتوہ کرنے والے انصافکو
کی روح دلائے گا اور شہر کے دروازے پر دشمن کو پیچھے دھکیلنے والوں
کے لئے طاقت باعثکا ہو گا۔

یروشلم کے متوالے نبی
7 لیکن یہ لوگ بھی َمے کے اثر سے ڈگمگا رہے اور شراب پی پی کر

لڑکھڑا رہے ہیں۔ امام اور نبی نشے میں جھوم رہے ہیں۔ َمے پینے سے اُن
خللمیںدماغوںکے آ گیا شرابہے، پی پی کر وہ چکر کھا ہیں۔رہے یا رو
وقتدیکھتے وہ متے، جھو فیصلے وقتکرتے لتے جھو ہیں۔ تمام8 میزیں اُن
کی قَے گندیسے ہیں، اُن غلاظتکی طرفہر نظر آتی ہے۔

میںآپسوہ9 کہتے قسماِسساتھہمارےشخصیہ”ہیں، باتیںکی کیوں
کرتا ہمیںہے؟ تعلیم دیتے اور الٰہی پیغام مطلبکا وقتسناتے وہ ہمیں یوں
سمجھاتا ہے یا گو ہم چھوٹے بچے ہوں جن کا دودھ ابھی ابھی چھڑایا گیا
ہو۔ 10 کیونکہ یہ کہتا ہے، َصو’ لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا
طرفاِس تھوڑا سا “۔‘طرفاُس

11 ابچنانچہ الله ہکلاتے ہوئے ہونٹوں اور غیرزبانوں معرفتکی اِس
قوم کرےباتسے گا۔ 12 گو اُس نے اُن سے فرمایا تھا، یہ” آرام کی جگہ
تھکےہے۔ ماندوں آرامکو دو، یہیںکیونکہ پائیںسکونوہ “گے۔ لیکن وہ
سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اِس13 لئے ربآئندہ اُن سے اِن الفاظہی سے
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ہم کلام ہو گا، َصو” لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا اِس طرف،
تھوڑا سا اُس “طرف۔ کیونکہ لازم ہے کہ وہ چل کر ٹھوکر کھائیں، اور
دھڑام سے اپنی پشت پر گر جائیں، کہ وہ زخمی ہو جائیں اور پھندے میں
پھنس کر گرفتار ہو جائیں۔

الله کا واضح پیغام
14 چنانچہ اب رب کا کلام سن لو، اے مذاق اُڑانے والو، جو یروشلم

میں بسنے والی اِس قوم پر حکومت کرتے ہو۔ 15 تم شیخی مار کر کہتے ہم”ہو، موتنے سے عہد باندھا اور پاتال سے معاہدہ کیا اِسہے۔ لئے جب
سزا سیلابکا ہم پر گزرےسے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیونکہ
ہم نے جھوٹ میں پناہ لی اور دھوکے میں چھپ گئے “ہیں۔ 16 اِس کے
جواب میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں صیون میں ایک پتھر
رکھ دیتا ہوں، کونے کا ایک آزمودہ اور قیمتی پتھر جو مضبوط بنیاد پر
لگا ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں ہلے گا۔ انصاف17 میرا فیتہ اور
میریراستی ساہول ڈوریکی ہو گی۔ اِن سے سبمَیں کچھ پرکھوں گا۔

اولے اُس جھوٹ کا صفایا کریں گے جس میں تم نے پناہ لی ہے، اور
سیلاب تمہاری چھپنے کی جگہ اُڑا کر اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ تب18
تمہارا موت کے ساتھ عہد منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پاتال کے ساتھ
معاہدہ نہیںقائم گا۔رہے سزا سیلابکا تم پر گزرسے کرےپامالتمہیںکر
گا۔ گا،گزرےراتدناورصبحبہصبحوہ19 گزرےبھیجباور گا تو
تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ دہشتلوگوقتاُس زدہ ہو کر کلام
مطلبکا سمجھیں “گے۔ چارپائی20 اِتنی چھوٹی ہو گی کہ تم پاؤں پھیلا کر
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سو نہیں سکو گے۔ بستر کی چوڑائی اِتنی کم ہو گی کہ تم لپیٹاُسے کر آرام
نہیں کر سکو گے۔

21 کیونکہ رب اُٹھ کر یوں تم پر جھپٹ پڑے گا جس طرح پراضیم پہاڑ
کے پاس فلستیوں پر جھپٹ پڑا۔ جس طرح وادٔی ِجبعون میں یوں امور پر
ٹوٹ پڑا اُسی طرح وہ تم پڑےٹوٹپر گا۔ اور جو کام کرےوہ گا عجیبوہ
ہو گا، جو قدم وہ اُٹھائے گا وہ معمول ہٹسے کر ہو گا۔ 22 چنانچہ اپنی
طعنہ زنی سے باز آؤ، ورنہ تمہاری زنجـیریں مزید زور سے کس دی جائیں
گی۔ کیونکہ مجھے قادرِ مطلق رب الافواج سے پیغام ملا ہے کہ تمام دنیا
کی تباہی متعین ہے۔

ماہر کسان کی تمثیل
غور23 باتمیریسے !سنو دھیان اُسسے پر کان دھرو مَیںجو کہہ رہا

!ہوں بیجکوکھیتکسانجب24 بونے لئےکے تیار کرتا توہے کیا وہ پورا
ہلدن چلاتا رہتا کیاہے؟ وہ اپنا زمینوقتپورا ڈھیلےاورکھودنے توڑنے
صَرفمیں کرتا ہے؟ 25 ہرگز کھیتپورےجب!نہیں سطحکی ہموار اور
تیار ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ، گندم، باجرا اور َجو
بیجکا بوتا ہے۔ آخر میں کنارےوہ چارےپر بیجکا بوتا ہے۔ کسان26 کو
معلومخوب کہہے کیا کیا کرنا ہوتا اُسکیونکہہے، کے خدا اُسےنے تعلیم
دے کر صحیح یقہ طر سکھایا۔ 27 چنانچہ سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ کو اناج
کی طرح گاہا نہیں جاتا۔ دانے لنے نکا کے لئے اُن پر وزنی چیز نہیں چلائی
جاتی بلـکہ اُنہیں ڈنڈے سے مارا جاتا ہے۔ 28 اور کیا اناج کو گاہ گاہ کر
پیسا جاتا ہے؟ ہر گز !نہیں کسان اُسے حد سے یادہ ز نہیں گاہتا۔ گو اُس
وزنیکوئیگھوڑےکے چیز کھینچتے بالیوںہوئے پر سے ہیںگزرتے تاکہ
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دانے نکلیں تاہم کسان دھیان دیتا ہے کہ دانے پِس نہ جائیں۔ 29 اُسے یہ
علم بھی رب الافواج سے ملا ہے جو زبردست مشوروں اور کامل حکمت
کا منبع ہے۔

29
یروشلم خبردار رہے

اے1 اری ایل، اری *ایل، تجھ پر !افسوس اے شہر جس میں داؤد
خیمہ زن تھا، تجھ پر !افسوس چلو، سال بہ سال اپنے تہوار مناتے رہو۔
لیکن2 اریمَیں ایل کو یوں گھیر تنگکر کروں گا کہ اُس میں آہ زاریو
سنائی دے گی۔ تب یروشلم میرے نزدیک صحیح معنوں میں اری ایل ثابت
ہو گا۔ 3 مَیںکیونکہ تجھے طرفہر بندیپُشتہسے سے گھیر کر بند رکھوں
گا، تیرے محاصرے کا پورا بندوبست کروں گا۔ تب4 تُو اِتنا پست ہو گا
کہ خاک میں سے بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں سے نکلے گی۔
زمینروحمُردہطرحجس اندرکے کرتیسرگوشیسے تیریطرحاُسیہے
دھیمی دھیمی آواز زمین میں نکلےسے گی۔

تیرےاچانکلیکن5 باریکدشمنمتعدد دُھول طرحکی اُڑ جائیں گے،
ظالموں غولکا میںہَوا بھوسے تترطرحکی بتر ہو اچانک،کیونکہگا۔جائے
ایک ہی لمحے میں رب6 الافواج اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔ وہ بجلی کی کڑکتی
آوازیں، زلزلہ، بڑا شور، تیز بھسماورطوفانآندھی، شعلےکےآگوالیکرنے
اپنے ساتھ لے کر شہر مددکی کرنے آئے گا۔ ایلاریتب7 سے لڑنے والی
تمام قوموں لـگیںجیسےخوابغولکے گے۔ جو یروشلم پر حملہ کر اُسکے
* 29:1 اری :ایل مراد ہے یروشلم۔ اری ایل کا ایک مطلب الله’ کا ببر ‘شیر اور دوسرا بھسم’
ہونے والی قربانیوں کی قربان ‘گاہ یہانہے۔ مطلبدونوں ممکن ہیں۔
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کا محاصرہ کر رہے اور اُسے تنگ کر رہے تھے وہ رات میں یا رو جیسے
غیرحقیقی لـگیں گے۔ تمہارے8 دشمن اُس بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے
خوابجو میں دیکھتا ہے مَیںکہ کھانا کھا رہا ہوں، لیکن جاگپھر کر
جان لیتا ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا بھوکا ہوں۔ تمہارے مخالف اُس پیاسے
آدمی کی مانند ہوں گے میںخوابجو دیکھتا ہے مَیںکہ پانی پی رہا ہوں،
لیکن جاگپھر جانکر لیتا ویسےمَیںکہہے کا نڈھالویسا اور پیاسا ہوں۔
یہی اُن تمام بین غولوںالاقوامی ہوحالکا گا کریںجنگسےصیونکوہِجو
گے۔

الله کا کلام قوم کی سمجھ سے باہر ہے
9 حیرت زدہ ہو کر ہکا بکا رہ !جاؤ اندھے ہو کر نابینا ہو !جاؤ

متوالے ہو لیکنجاؤ، َمے نہیں۔سے لڑکھڑاتے نہیں۔سےشرابلیکنجاؤ،
10 ربکیونکہ تمہیںنے گہری نیند ُسلا دیا اُسہے، تمہارینے آنکھوں
یعنی نبیوں کو بند کیا اور تمہارے سروں یعنی یا رو دیکھنے والوں پر پردہ ڈال
دیا ہے۔

اِس11 لئے جو بھی کلام نازل ہوا ہے وہ تمہارے لئے سر بہ مُہر کتاب
ہی ہے۔ اگر اُسے کسی پڑھے لـکھے آدمی کو دیا جائے تاکہ پڑھے تو وہ
دےجواب گا، یہ” پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اِس پر مُہر “ہے۔ اور12 اگر
اُسے کسی اَن پڑھ آدمی کو دیا جائے تو وہ کہے گا، مَیں” اَن پڑھ “ہوں۔

فرماتارب13 یہ”ہے، میرےقوم حضور آ زباناپنیکر ہونٹوںاور توسے
میرا احترام کرتی لیکنہے، اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔ اُن کی ترسیخدا
انسانصرف ہی کے رٹے رٹائے احکام پر مبنی ہے۔ اِس14 لئے آئندہ بھی
میرا اِس قوم حیرتسلوکساتھکے انگیز ہو گا۔ ہاں، عجیبسلوکمیرا و
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غریب ہو تبگا۔ اُس دانشکے مندوں دانشکی جاتی رہے گی، اور اُس
کے سمجھ داروں کی غائبسمجھ ہو جائے “گی۔

15 اُن پر افسوس جو اپنا منصوبہ زمین کی گہرائیوں میں دبا کر رب سے
چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یکی تار میں اپنے کام کر کے کہتے
ہیں، کون” ہمیں دیکھ لے گا، کون ہمیں پہچان لے “گا؟ تمہاری16 کج
رَوی پر !لعنت کیا کمہار کو اُس کے گارے کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا
بنی ہوئی چیز بنانے والے کے بارے میں کہتی ہے، اُس” نے مجھے نہیں
؟“بنایا یا تشکیلکوجسکیا دیا گیا تشکیلوہہے دینے والے بارےکے میں
کہتا ہے، وہ” کچھ نہیں ؟“سمجھتا ہرگز !نہیں

بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں
تھوڑی17 ہی دیر بعدکے لبنان جنگلکا پھلتے لتے پھو باغ تبدیلمیں ہو گا

جبکہ پھلتا پھولتا باغ جنگل لـگےسا گا۔ اُس18 کتاببہرےدن تلاوتکی
سنیں گے، اور اندھوں کی آنکھیں اندھیرے اور یکی تار میں سے نکل کر
بارایک19گی۔سکیںدیکھ منائیںخوشیکیربفروتنپھر محتاجاورگے،
اسرائیل کے قدوس کے باعث شادیانہ بجائیں گے۔ 20 ظالم کا نام و نشان
نہیں رہے گا، طعنہ زن ختم ہو جائیں گے، اور دوسروں تاککی میں بیٹھنے
سبوالے سبکے رُوئے زمین پر جائیںمٹسے گے۔ یہی21 اُن کا انجام
ہو گا جو عدالت میں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے، شہر کے دروازے
عدالتمیں کرنے قاضیوالے کو پھنسانے کوششکی کرتے اور جھوٹی
گواہیوں سے بےقصور کا حق مارتے ہیں۔

پہلےنےجسربچنانچہ22 ابراہیم بھیکا دےفدیہ اُسےکر چھڑایا تھا
یعقوب کے گھرانے سے فرماتا ہے، اب” یعقوبسے شرمندہ نہیں ہو گا،
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اب سے اسرائیلیوں کا رنگ فق نہیں پڑ جائے گا۔ جب23 وہ اپنے درمیان
بچوںاپنے کو ہاتھوںمیرےجو کا دیکھیںہیںکام توگے میرےوہ نام کو
مُقّدس مانیں گے۔ یعقوبوہ قدوسکے مُقّدسکو جانیں گے اور اسرائیل
کے خدا مانیںخوفکا گے۔ روحکیجنوقتاُس24 آوارہ سمجھوہہے
حاصل کریں گے، اور بڑبڑانے والے تعلیم قبول کریں “گے۔

30
مصر کے وعدے بےکار ہیں

1 رب فرماتا ہے، اے” ضدی بچو، تم پر !افسوس کیونکہ تم میرے
بغیر منصوبے ھتے باند میرےاور روح کے معاہدےبغیر کر لیتے ہو۔ گناہوں
میں اضافہ کرتے کرتے 2 تم نے مجھ سے مشورہ لئے بغیر مصر کی طرف
رجوع کیا تاکہ فرعون کی آڑ میں پناہ لو اور مصر کے سائے میں حفاظت
پاؤ۔ لیکن3 !خبردار فرعون کا تحفظ تمہارے لئے شرم کا باعث بنے گا،
مصر کے سائے میں پناہ لینے سے تمہاری رُسوائی ہو جائے گی۔ 4 کیونکہ
گو اُس کے افسر ُضعن میں ہیں اور اُس کے ایلچی حنیس تک پہنچ گئے
ہیں سبتوبھی5 اِس قوم سے شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ اِس کے ساتھ
معاہدہ اِسگا۔ہوبےکار نہسے مدد اور نہ حاصلفائدہ ہو گا بلـکہ یہ شرم
خجالتاور باعثکا ہی ہو “گی۔

نجبدشِت6 جانوروںکے بارےکے ربمیں کا :فرمان
یہوداہ کے سفیر ایک تکلیف دہ اور پریشان کن ملـک میں سے گزر

میںجسہیںرہے ببر، شیر یلےشیرنی، زہر اور سانپاُڑن بستے ہیں۔ اُن کے
گدھے اونٹاور یہوداہ دولتکی اور خزانوں لدےسے ہوئے ہیں، اور وہ
سب کچھ مصر کے پاس پہنچا رہے ہیں، گو اِس قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔
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مصر7 کی مدد فضول ہی !ہے اِس لئے مَیں نے مصر کا نام رہب’ اژدہا
جس کا منہ بند کر دیا گیا ‘ہے رکھا ہے۔

اب8 دوسروں کے پاس جا کر سب کچھ تختے پر لـکھ۔ اُسے کتاب کی
صورت میں قلم بند کر تاکہ میرے الفاظ آنے والے دنوں میں ہمیشہ تک
گواہی دیں۔ 9 کیونکہ یہ قوم سرکش ہے، یہ لوگ دھوکے باز بچے ہیں
ربجو ہدایاتکی کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ غیب10 بینوں کو وہ
کہتے ہیں، یا” رو سے باز “آؤ۔ اور یا رو دیکھنے والوں کو وہ حکم دیتے ہمیں”ہیں، سچی یا رو مت بتانا بلـکہ ہماری خوشامد کرنے والی باتیں۔ فریب دہ
یا رو دیکھ ہمارےکر بیانآگے !کرو صحیح11 راستے ہٹسے سیدھیجاؤ،
راہ کو چھوڑ ہمارےدو۔ منے سا اسرائیل قدوسکے کا ذکر کرنے سے باز
“!آؤ

اسرائیلمیںجواب12 قدوسکا فرماتا ہے، تم” نے یہ کلام رد کر کے
ظلم اور چالاکی پر بھروسا بلـکہ پورا اعتماد کیا ہے۔ اب13 یہ گناہ تمہارے
لئے اُس اونچی دیوار کی مانند ہو میںجسگا دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دراڑیں
پھیلتی ہیں اور بیٹھیدیوار ایکاچانکپھرہے۔جاتی لمحےہی میں وہ دھڑام
سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ 14 وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بالکل مٹی
کے اُس برتن طرحکی بےرحمیجو سے ِچکنا ُچور کیا جاتا ہے جساور کا
ایک ٹکڑا کوئلےسےآگبھی اُٹھا کر جانےلے سےحوضیا بہتتھوڑا پانی
لنے نکا قابلکے نہیں رہ “جاتا۔

صبر کے ساتھ رب پر بھروسا رکھو
رب15 قادرِ مطلق جو اسرائیل کا قدوس ہے فرماتا ہے، واپس” آ کر

ملےنجاتتمہیںہیتبپاؤ،سکون خاموشگی۔ رہ مجھکر پر بھروسا رکھو،
تب ہی تمہیں تقویت ملے گی۔ لیکن تم اِس کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔
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16 چونکہ جوابتم میں بولے، ہرگز’ نہیں، ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو

کر بھاگیں ‘گے اِس لئے تم بھاگ جاؤ گے۔ چونکہ تم نے کہا، ہم’ تیز
گھوڑوں پر سوار ہو کر بچ نکلیں ‘گے اِس لئے تمہارا تعاقب کرنے والے
کہیں یادہ ز تیز ہوں گے۔ تمہارے17 ہزار ایکمرد ہی آدمی کی دھمکی
پر بھاگ جائیں گے۔ اور جب دشمن کے پانچ افراد تمہیں دھمکائیں گے تو
سبتم سبکے فرار ہو جاؤ گے۔ آخرکار جو بچـیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر
پرچم کے ڈنڈے کی طرح تنہا رہ جائیں گے، پہاڑی پر جھنڈے کی طرح
اکیلے ہوں “گے۔

لیکن18 رب تمہیں مہربانی دکھانے کے انتظار میں ہے، وہ تم پر رحم
کرنے لئےکے اُٹھ کھڑا ہوا انصافربکیونکہہے۔ کا مبارکہے۔خدا
ہیں وہ جو اُس کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

باشندوکےصیوناے19 جو یروشلم میں ہتے ر ہو، آئندہ تم نہیں روؤ گے۔
یادتمجب فر کرو توگے وہ ضرور تم پر تمہاریگا۔کرےمہربانی وہہیسنتے
گا۔دےجواب تمہیںنےربمیںماضیگو20 تنگی اورکھلائیروٹیکی
ظلم کا پانی پلایا، لیکن اب تیرا اُستاد چھپا نہیں رہے گا بلـکہ تیری اپنی ہی
آنکھیں اُسے دیکھیں گی۔ 21 اگر دائیں یا طرفبائیں مُڑنا ہے تو تمہیں پیچھے
سے ہدایت ملے گی، یہی” راستہ صحیح ہے، اِسی پر “!چلو تمہارے اپنے
کان یہ سنیں گے۔ 22 اُس وقت تم چاندی اور سونے سے سجے ہوئے اپنے
بُتوں کی بےحرمتی کرو گے۔ تم اُف،” گندی “!چیز کہہ کر اُنہیں ناپاک
کچرے طرحکی باہر پھینکو گے۔

بیج23 کھیتوںتیرےربوقتبوتے بھیجبارشپر بہترینکر فصلیں پکنے
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دے گا، غذائیت بخش خوراک مہیا کرے گا۔ اُس دن تیری یاں بکر بھیڑ
اور گائےبَیل وسیع چراگاہوں میں چریں گے۔ 24 کھیتی باڑی کے لئے
مستعمل بَیلوں اور گدھوں کو چھاج اور دو شاخے کے یعے ذر صاف کی
گئی بہترین خوراک ملے گی۔ اُس25 دن جب دشمن ہلاک ہو جائے گا
اور اُس کے بُرج گر جائیں گے تو ہر اونچے پہاڑ سے نہریں اور ہر بلندی سے
نالے بہیں گے۔ 26 چاند سورج کی مانند چمکے گا جبکہ سورج کی روشنی
سات گُنا یادہ ز تیز ہو گی۔ ایک دن کی روشنی سات عام دنوں کی روشنی
کے برابر ہو گی۔ اُس ربدن اپنی قوم کے زخموں پر مرہم پٹی کر کے اُسے
دےشفا گا۔

رب یوں اسور کی عدالت کرتا ہے
27 وہ دیکھو، رب کا نام دُوردراز علاقے سے آ رہا ہے۔ وہ غیض و

غضب سے اور بڑے رُعب کے ساتھ قریب پہنچ رہا ہے۔ اُس کے ہونٹ
قہر سے ہل رہے ہیں، اُس کی زبان کے آگے آگے سب کچھ راکھ ہو رہا
ہے۔ 28 اُس کا دم کناروں سے باہر آنے والی ندی ہے جو سب کچھ گلے
تک ڈبو دیتی ہے۔ وہ اقوام ہلاکتکو کی چھلنی میں چھان چھان کر اُن
کے منہ میں دہانہ ڈالتا ہے تاکہ بھٹکوہ کر تباہ کن راہ پر آئیں۔

لیکن29 راتکیعیدمُقّدسجیسےگیتایسےگے،گاؤگیتتم گائے
اِتنیہیں۔جاتے رونق گیہو دلتمہارےکہ پھولے نہ سمائیں تمہاریگے۔
خوشی اُن زائرین کی مانند ہو گی جو بانسری بجاتے ہوئے رب کے پہاڑ پر
ھتے چڑ اور اسرائیل کی چٹان کے حضور آتے ہیں۔

تب30 رب اپنی بارُعب آواز سے لوگوں پر اپنی قدرت کا اظہار کرے
گا۔ اُس غضبسختکا اور بھسم کرنے آگوالی نازل ہو گی، ساتھ ساتھ
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بارش کی تیز بوچھاڑ اولوںاور طوفانکا اُن پڑےٹوٹپر گا۔ آوازکیرب31
اسور پاشپاشکو اُسگی،دےکر لاٹھیکی اُسے مارتی گی۔رہے اور32
ربجوںجوں سزا لٹھکے سے اسور ضربکو لگائے گا توں دفتوں اور
سرود بجـیں گے۔ اپنے زورآور بازو سے وہ اسور سے لڑے گا۔ 33 کیونکہ
بڑی دیر سے وہ گڑھا تیار اسوریجہاںہے بادشاہ لاشکی کو جلانا ہے۔
اُسے گہرا اور چوڑا بنایا گیا اورہے، اُس لـکڑیمیں کا بڑا ڈھیر ربہے۔ کا
دم ہی گندھکاُسے طرحکی جلائے گا۔

31
مصر کی مدد بےکار ہے

1 اُن پر افسوس جو مدد کے لئے مصر جاتے ہیں۔ اُن کی پوری اُمید
گھوڑوں سے ہے، اور وہ اپنے متعدد رتھوں اور طاقت ور گھڑسواروں
پر اعتماد رکھتے ہیں۔ افسوس، نہ وہ اسرائیل کے قدوس کی طرف نظر
اُٹھاتے، نہ رب کی مرضی یافت در کرتے ہیں۔ لیکن2 الله بھی دانا ہے۔
وہ تم آفتپر لائے گا اور اپنا فرمان منسوخ کرےنہیں گا بلـکہ شریروں کے
گھر اور اُن کے معاونوں خلافکے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ مصری3 تو خدا نہیں
بلـکہ انسان ہیں۔ اور اُن گھوڑےکے عالِم ارواح نہیںکے بلـکہ فانی دنیا کے
رببھیجہاںہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائے وہاں مدد مددوالےکرنے والوںملنے
سمیت ٹھوکر کھا کر گر جاتے ملسبہیں، ہلاککر ہو جاتے ہیں۔

پرصیون”ہوا،کلامہمسےمجھرب4 جواناُسمَیںوقتاُترتے ببر شیر
کی طرح ہوں گا جو بکری مار کر اُس کے اوپر کھڑا غُراتا ہے۔ گو متعدد
گلہ بانوں کو اُسے بھگانے کے لئے بُلایا جائے توبھی وہ اُن کی چیخوں
سے دہشت نہیں کھاتا، نہ اُن کے شور شرابہ سے ڈر کر دبک جاتا ہے۔
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رب الافواج اِسی طرح ہی کوہِ صیون پر اُتر کر لڑے گا۔ رب5 الافواج پَر
پھیلائے ہوئے پرندے کی طرح یروشلم کو پناہ دے گا، وہ اُسے محفوظ
رکھ کر دےچھٹکارا گا، اُسے سزا دینے کے بجائے کرےرِہا “گا۔

سےجساسرائیلیو،اے6 سرکشتم ہو کر اِتنے دُور ہو گئے ہو اُس کے
واپسپاس آ جاؤ۔ تکاب7 تم اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے چاندیسونے
کے بُتوں کی پوجا کرتے ہو، اب تک تم اِس گناہ میں ملوث ہو۔ لیکن وہ
دن آنے والا جبہے ایکہر اپنے بُتوں کو کرےرد گا۔

اسور”8 تلوار کی زد میں آ کر گر جائے گا۔ لیکن یہ کسی مرد کی تلوار
نہیں ہو گی۔ تلوارجو اسور کو کھا گیجائے وہ فانی انسان نہیںکی ہو گی۔
اسور تلوار کے آگے آگے بھاگے گا، اور اُس کے جوانوں کو بیگار میں کام
پڑےکرنا گا۔ اُس9 کی چٹان ڈر مارےکے جاتی رہے گی، اُس افسرکے
جھنڈےلشکری کو دیکھ دہشتکر کھائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے
آگکیجس صیون میں بھڑکتی جساور کا تنور یروشلم میں تپتا ہے۔

32
راست بادشاہ کی آمد

ایک1 بادشاہ آنے والا ہے جو انصاف سے حکومت کرے گا۔ اُس
افسرکے صداقتبھی سے حکمرانی کریں گے۔ 2 ایکہر آندھی اور طوفان
سے دےپناہ گا، ایکہر یگستان ر میں ندیوں طرحکی تر و کرےتازہ گا،
ایکہر دھوپتپتی بڑیمیں چٹان کا سا دےسایہ گا۔

تب3 دیکھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں رہیں گی، اور سننے والوں کے
کان دھیان دیں گے۔ 4 جلدبازوں کے دل سمجھ دار ہو جائیں گے، اور
ہکلوں کی زبان روانی سے صاف بات کرے گی۔ 5 اُس وقت نہ احمق
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شریف کہلائے گا، بدمعاشنہ کو ممتاز قرار دیا گا۔جائے 6 احمقکیونکہ
بیانحماقت کرتا اُساورہے، ذہنکا شریر منصوبے باندھتا بےدینوہہے۔
میںبارےکےربکےکرحرکتیں کفر بھوکےہے۔بکتا وہکو بھوکا چھوڑتا
اور پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ بدمعاش7 کے یِق طر کار شریر ہیں۔
ضرورتوہ مند جھوٹکو سے تباہ کرنے کے منصوبے باندھتا رہتا ہے،
غریبخواہ حق پر کیوں نہ ہو۔ اُس8 مقابلےکے شریفمیں شریفآدمی
منصوبے باندھتا شریفاور کام کرنے ثابتمیں قدم رہتا ہے۔

بےپروا زندگی ختم ہونے والی ہے
اے9 بےپروا عورتو، اُٹھ کر باتمیری !سنو اے بیٹیو جو آپاپنے کو

محفوظ سمجھتی الفاظمیرےہو، پر دھیان !دو ایک10 سال اور ایکچند
دنوں کے بعد تم جو آپاپنے محفوظکو سمجھتی کانپہو اُٹھو گی۔ کیونکہ
انگور کی فصل ضائع ہو جائے گی، اور پھل کی فصل پکنے نہیں پائے گی۔
اے11 بےپروا عورتو، لرز !اُٹھو اے بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی
ہو، !تھرتھراؤ اپنے اچھے کپڑوں کو اُتار ٹاٹکر لباسکے پہن لو۔ 12 اپنے
سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنے خوش گوار کھیتوں اور انگور کے پھل دار
باغوں پر ماتم کرو۔ میری13 قوم کی زمین پر آہ و زاری کرو، کیونکہ اُس
پر خاردار یاں جھاڑ چھا گئی ہیں۔ رنگ رلیاں منانے والے شہر کے تمام
باشخوش گھروں پر غم کھاؤ۔ ویرانمحل14 ہو رونقگا، دار شہر سنسان
ہو گا۔ قلعہ اور بُرج ہمیشہ کے لئے غار بنیں گے جہاں جنگلی گدھے اپنے
دل بہلائیں گے اور یاں بکر بھیڑ چریں گی۔

الله کے روح سے بحالی
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ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن پھر یگستان ر باغ میں تبدیل ہو جائے گا، اور
باغ کے پھل دار درخت جنگل جیسے گھنے ہو جائیں گے۔ تب16 انصاف
یگستان ر بسےمیں گا، صداقتاور پھلتے لتے پھو باغ گی۔کرےسکونتمیں
انصاف17 کا پھل امن و امان ہو گا، اور صداقت کا اثر ابدی سکون اور
حفاظت ہو گی۔

میری18 قوم پُرسکون محفوظاور آبادیوں میں بسے گی، اُس کے گھر آرام
دہ اور پُرامن ہوں گے۔ 19 گو جنگل تباہ اور شہر زمین بوس کیوں نہ ہو،
لیکن20 مبارکتم ہو جو ندیہر پاسکے بیج بو سکو گے اور آزادی سے
اپنے گائےبَیلوں اور گدھوں کو چَرا سکو گے۔

33
یا رب، !مدد

1 تجھ پر افسوس، جو دوسروں کو برباد کرنے کے باوجود باد بر نہیں
ہوا۔ تجھ پر افسوس، جو دوسروں سے بےوفا تھا، حالانکہ تیرے ساتھ
بےوفائی نہیں ہوئی۔ لیکن تیری باری بھی آئے گی۔ بربادی کا کام تکمیل
تک پہنچانے پر تُو خود برباد ہو جائے گا۔ بےوفائی کا کام تکمیل تک
پہنچانے تیرےپر ساتھ بھی بےوفائی کی جائے گی۔

اے2 رب، ہم پر مہربانی !کر ہم تجھ سے اُمید رکھتے ہیں۔ ہر صبح
طاقتہماری مصیبتبن، ہماریوقتکے رِہائی باعثکا ہو۔

تیری3 گرجتی آواز سن کر قومیں بھاگ جاتی ہیں، تیرے اُٹھ کھڑے
ہونے پر وہ طرفچاروں بکھر جاتی ہیں۔ قومو،اے4 مالجو تم لُوٹنے
لیا دوسرےوہ چھین لیں ٹڈیوںطرحجسگے۔ غولکے فصلوں جھپٹپر
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چٹکچھسبکر کر اُسیہیںجاتے ملـکیتپوریتمہاریدوسرےطرح
ٹوٹپر پڑیں گے۔

5 رب سرفراز ہے اور بلندیوں پر سکونت کرتا ہے۔ وہی صیون کو
انصاف 6گا۔کرےمالامالسےصداقتاور میںدنوںاُن حفاظتتیریوہ
ضمانتکی ہو گا۔ تجھے حکمتنجات، اور دانائی کا ذخیرہ حاصل ہو گا،
رباور خوفکا تیرا خزانہ ہو گا۔

دشمن سے دھوکا، رب سے رِہائی
سنو،7 اُن کے چیخمیںگلیوںسورمے امنہیں،رہے تلخسفیرکے آہیں

بھر رہے ہیں۔ سڑکیں8 ویران و سنسان ہیں، اور مسافر اُن پر نظر ہی نہیں
معاہدےآتے۔ کو توڑا گیا لوگوںہے، اُسنے گواہوںکے ردکو کر کے
انسان کو حقیر جانا ہے۔ خشکزمین9 ہو کر مُرجھا گئی لبنانہے، کملا
کر شرمندہ ہو گیا ہے۔ شارون کا میدان بےشجر بیابان سا بن گیا ہے، بسن
اور کرمل اپنے پتے جھاڑ رہے ہیں۔

ربلیکن10 فرماتا ہے، مَیںاب” اُٹھ ہوںکھڑا ابگا، مَیں سرفراز ہو
کر قوتاپنی کا اظہار کروں گا۔ 11 تم اُمید سے پیٹلیکنہو، میں سوکھی
گھاس ہی ہے، اور جنم دیتے وقت بھوسا ہی پیدا ہو گا۔ جب تم پھونک
مارو گے تو تمہارا آگدم بن کر تم ہی کو راکھ دےکر گا۔ اقوام12 یوں
بھسم ہو جائیں گی کہ چونا ہی رہ جائے گا، وہ خاردار یوں جھاڑ طرحکی
کٹ کر جل جائیں گی۔ اے13 دُوردراز علاقوں کے باشندو، وہ کچھ سنو
جو مَیں نے کیا قریباےہے۔ کے بسنے والو، قدرتمیری جان “لو۔

14 صیون میں گناہ گار گھبرا گئے ہیں، بےدین پریشانی کے عالم میں
تھرتھراتے ہوئے چلّا رہے ہیں، ہم” میں سے کون بھسم کرنے والی اِس
آگ کے منے سا زندہ رہ سکتا میںہمہے؟ کونسے تکہمیشہ بھڑکنے والی
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اِس انگیٹھی کے قریب قائم رہ سکتا “ہے؟ لیکن15 وہ شخص قائم رہے گا
راستجو گزارےزندگی اور سچائی بولے، جو غیرقانونی نفع رشوتاور لینے
انکارسے غلطاورسازشوںقاتلانہجوکرے، وہی16کرے۔گریزسےکام
بلندیوں پر بسے گا اور پہاڑ محفوظمیںقلعےکے اُسےگا۔رہے روٹی ملتی رہے
گی، اور پانی کی کبھی کمی نہ ہو گی۔

پُرجلال بادشاہ کا ملـک
تیری17 آنکھیں بادشاہ اور اُس صورتیخوبپوریکی کا مشاہدہ کریں

گی، ایکوہ وسیع اور دُور تکدُور پھیلا ملـکہوا دیکھیں گی۔ تب18 تُو
گزرے ہوئے ہول ناک وقت پر غور و خوض کر کے پوچھے گا، دشمن”
بڑےکے افسر کدھر ٹیکسہیں؟ لینے والا غائبکہاں ہوا؟ وہ افسر کدھر
بُرجوںجوہے کتابحسابکا کرتا “تھا؟ 19 آئندہ تجھے یہ قومگستاخ نظر
نہیں آئے گی، یہ لوگ جو ناقابِل فہم زبان لتے بو اور ہکلاتے ہوئے ایسی
باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتیں۔

ہماری20 عیدوں کے شہر صیون پر نظر !ڈال تیری آنکھیں یروشلم کو
دیکھیں گی۔ وقتاُس سکونتمحفوظوہ گاہ ہو ایکگا، خیمہ جو آئندہ
نہیںکبھی ہٹے نہیںکبھیمیخیںکیجسگا، نکلیں گی، جساور ایککا
رّسا بھی نہیں ٹوٹے گا۔

ربوہاں21 ہی ہمارا زورآور آقا ہو گا، اور شہر یاؤں در کا مقام ہو گا،
ایسی چوڑی ندیوں کا مقام جن پر نہ چپو والی کشتی، نہ شاندار جہاز چلے
گا۔ 22 ربکیونکہ ہی ہمارا ربقاضی، ہی ہمارا سردار رباور ہی ہمارا
بادشاہ وہیہے۔ ہمیں گا۔دےچھٹکارا دشمن23 کا بیڑا غرق ہونے والا
ہے۔ بادبان کے رسّے ڈھیلے ہیں، اور نہ وہ مستول کو مضبوط رکھنے، نہ
بادبان کو پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اُس وقت کثرت کا لُوٹا ہوا
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مال گا،بٹے بلـکہ مالاِتنا ہو گا بھیلنگڑےکہ لُوٹنے گے۔کریںشرکتمیں
صیون24 کا کوئی بھی فرد نہیں کہے گا، مَیں” کمزور “ہوں، کیونکہ اُس
باشندوںکے کے گناہ بخشے گئے ہوں گے۔

34
ادوم پر عدالت کا اعلان

قریبقومو،اے1 آ اُمّتو،اے!لوسنکر دھیان !دو دنیا اور بھیجو اُس
میں ہے کان لگائے، زمین اور جو کچھ اُس میں سے پھوٹ نکلا ہے توجہ
!دے 2 کیونکہ رب کو تمام اُمّتوں پر غصہ آ گیا ہے، اور اُس کا غضب
اُن کے تمام لشکروں پر نازل ہو رہا ہے۔ وہ اُنہیں مکمل طور پر کرےتباہ گا،
سفاکاُنہیں گا۔کرےحوالےکے 3 اُن مقتولوںکے کو باہر پھینکا جائے
کیلاشوںاورگا، پھیلےطرفچاروںبدبو پہاڑگی۔ اُن شرابورسےخونکے
ہوں گے۔ ستارےتمام4 جائیںگل گے، اور آسمان کو طومار طرحکی لپیٹا
جائے گا۔ ستاروں کا پورا لشکر انگور کے مُرجھائے ہوئے پتوں کی طرح
جھڑ جائے گا، وہ انجـیر درختکے سوکھیکی یالی ہر طرحکی گر جائے
گا۔

5 کیونکہ آسمان پر میری تلوار خون پی پی مستکر ہو گئی ہے۔ دیکھو،
اب وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ اُس کی عدالت کرے، اُس قوم کی
مکملکیجس تباہی کا فیصلہ مَیں کر ہوں۔چکا کیرب6 تلوار خون آلودہ
ہو اُساورہے،گئی یوںہے۔ٹپکتیچربیسے بھیڑبکر مینڈھوںاورخونکا
گُردوںکے کی چربی اُس پر لـگی ہے، ربکیونکہ بُصرہ شہر میں قربانی کی
عید اور ملـِک ادوم میں قتِل عام کا تہوار منائے گا۔ 7 اُس وقت جنگلی
بَیل اُن کے ساتھ گر جائیں گے، اور بچھڑے طاقت ور سانڈوں سمیت ختم
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ہو جائیں گے۔ اُن کی زمین خون مستسے خاکاور چربی سے شرابور ہو
گی۔

8 کیونکہ وہ دن آ گیا ہے جب رب بدلہ لے گا، وہ سال جب وہ ادوم
سے اسرائیل کا انتقام لے گا۔ 9 ادوم کی ندیوں میں تارکول ہی بہے گا،
گندھکاور زمین کو ڈھانپے ملـکگی۔ بھڑکتی ہوئی رال سے بھر جائے
گا، جس10 کی آگ نہ دن اور نہ رات بجھے گی بلـکہ ہمیشہ تک دھواں
چھوڑتی رہے گی۔ ملـک نسل در نسل ویران و سنسان رہے گا، یہاں تک
بھیمسافرکہ میںاُستکہمیشہ دشتی11گے۔کریںگریزسےگزرنےسے
ُلّو ا اور خارپُشت اُس پر قبضہ کریں گے، چنگھاڑنے والے ُلّو ا اور کوّے
اُس میں بسیرا کریں گے۔ کیونکہ رب فیتے اور ساہول سے ادوم کا پورا
ملـک ناپ ناپ کر اُجاڑ اور ویرانی کے حوالے کرے گا۔ 12 اُس کے
شرفا کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ کچھ نہیں رہے گا جو بادشاہی
کہلائے، ملـک کے تمام رئیس جاتے رہیں گے۔ 13 کانٹےدار پودے
اُس محلوںکے پر چھا جائیں گے، خود پودےرَو اور کٹارےاونٹ اُس کے
قلعہ بند شہروں میں پھیل جائیں ملـکگے۔ گیدڑ اور عقابی ُلّو ا کا گھر بنے
گا۔ 14 وہاں یگستان ر کے جانور جنگلی ُکتوں سے ملیں گے، اور بکرانما
دوسرےایکِجّن ملاقاتسے کریں لیلیتگے۔ نامی آسیب بھی اُس میں
ٹھہرے وہاںگا، اُسے بھی آرام ملےگاہ گی۔ اُسسانپمادہ15 سائےکے
میں بِل بنا کر اُس میں اپنے انڈے دے گی اور اُنہیں سے کر پالے گی۔
پرندےشکاری بھی دو دو ہو کر وہاں جمع ہوں گے۔

کتابکیرب16 میں پڑھ کر اِس تحقیقکی !کرو ادوم میں یہ تمام چیزیں
ایکملـکگی۔جائیںمل بھیسے نہیںمحروم رہے گا ملسببلـکہ اُسکر
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میں پائی جائیں گی۔ کیونکہ رب ہی کے منہ نے اِس کا حکم دیا ہے، اور
اُسی کا روح اِنہیں اکٹھا کرے گا۔ 17 وہی ساری زمین کی پیمائش کرے
گا اور پھر قرعہ ڈال کر مذکورہ جانداروں میں کرےتقسیم ملـکتبگا۔
ابد تک اُن کی ملـکیت میں آئے گا، اور وہ نسل در نسل اُس میں آباد ہوں
گے۔

35
قوم کی رِہائی

یگستان1 ر اور پیاسی زمین باغ باغ ہوں گے، بیابان خوشی منا کر ِکھل
اُٹھے گا۔ اُس پھولکے سوسن طرحکی پھوٹ2 نکلیں گے، اور وہ زور سے
شادیانہ بجا خوشیکر نعرےکے لگائے گا۔ اُسے لبنان کی شان، کرمل اور
شارون کا پورا ُحسن و جمال دیا جائے ربلوگگا۔ جلالکا ہمارےاور
خدا کی شان شوکتو دیکھیں گے۔

نڈھال3 ہاتھوں کو تقویت دو، ڈانواں ڈول گھٹنوں کو مضبوط !کرو
4 دھڑکتے ہوئے دلوں سے کہو، حوصلہ” رکھو، مت ڈرو۔ دیکھو، تمہارا
خدا انتقام لینے کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ہر ایک کو جزا و سزا دے کر تمہیں
بچانے کے لئے آ رہا “ہے۔

اندھوںتب5 کی آنکھوں کو اور بہروں کانوںکے کو کھولا جائے گا۔
6 لنگڑے ہرن کی سی چھلانگیں لگائیں گے، اور گونگے خوشی کے

نعرے لگائیں گے۔ یگستان ر میں چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور بیابان میں
ندیاںسے گزریں گی۔
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ُجھلستی7 ریتہوئی کی جگہ جوہڑ بنے گا، پیاسیاور زمین کی پانیجگہ
کے سوتے پھوٹ نکلیں گے۔ جہاں پہلے گیدڑ آرام کرتے تھے وہاں ہری
سرکنڈےگھاس، اور آبی نرسل کی نشو و نما ہو گی۔

ملـک8 میں سے گزرےشاہراہ گی جو ‘مُقّدسشاہراہِ’ کہلائے گی۔
ناپاک لوگ اُس پر سفر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صحیح راہ پر چلنے والوں
کے لئے مخصوص احمقہے۔ اُس پر بھٹکنے نہیں پائیں گے۔

اُس9 پر نہ ببر شیر ہو گا، نہ کوئی اَور وحشی جانور آئے گا یا پایا جائے
اُسوہصرفگا۔ پر چلیں جنہیںگے الله دےعوضانہنے کر چھڑا لیا ہے۔

جتنوں10 کو رب نے فدیہ دے کر رِہا کیا ہے وہ واپس آئیں گے اور
گیت گاتے ہوئے صیون میں داخل ہوں گے۔ اُن کے سر پر ابدی خوشی
کا تاج ہو گا، اور وہ اِتنے مسرور اور شادمان ہوں گے کہ ماتم اور یہ گر و
زاری اُن کے آگے بھاگآگے جائے گی۔

36
اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

1 ِحزقیاہ بادشاہ کی حکومت کے ویں14 سال میں اسور کے بادشاہ
سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ
کر لیا۔ 2 پھر اُس نے اپنے اعلٰی افسر ربشاقی کو بڑی فوج کے ساتھ لـکیس
سے یروشلم کو بھیجا۔ یروشلم پہنچ کر ربشاقی اُس نالے پاسکے رُک گیا جو
پانی کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے یہ) تالاب اُس راستے پر ہے جو
دھوبیوں تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے یہ3 دیکھ محلکر انچارجکا اِلیاقیم
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بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور مشیرِ خاص یوآخ بن آسف شہر سے نکل کر
اُس سے ملنے آئے۔ ربشاقی4 نے اُن کے ہاتھ ِحزقیاہ کو پیغام اسور”بھیجا، کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا چیزکسبھروسا پر 5ہے؟ تم
سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی اور طاقت کے برابر ہے۔
یہ کیسی بات ہے؟ تم کس پر اعتماد کر رہے ہو کہ مجھ سے سرکش ہو
گئے ہو؟ 6 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا جوہے۔ہی
بھی اُس ٹیکپر لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی گا۔دےکر یہی کچھ
اُن سب کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر بھروسا !کریں
شاید7 تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل ‘ہیں۔کرتے لیکن طرحکسیہ
ہو سکتا ہے؟ ِحزقیاہ نے تو اُس کی بےحرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس نے
اونچی جگہوں کے مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم
سے کہا صرفکہہے یروشلم قربانکی گاہ منےکے پرستشسا کریں۔ آؤ،8
میرے آقا اسور بادشاہکے سے دوںگھوڑے2,000تمہیںمَیںکرو۔سودا
گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر لیکنسکو۔ پاستمہارےافسوس،
اِتنے گھڑسوار ہیں ہی !نہیں 9 تم میرے آقا اسور کے بادشاہ کے سب سے
چھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مصر کے رتھوں پر بھروسا
رکھنے کا کیا فائدہ؟ 10 شاید تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی کے بغیر
ہی اِس ملـک پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔ لیکن ایسا
ہرگز نہیں !ہے رب نے خود مجھے کہا کہ ملـکاِس پر دھاوا بول کر اِسے
تباہ کر “دے۔

11 یہ سن کر اِلیاقیم، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی تقریر میں دےدخل
کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں اپنے خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے،
کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ
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شہر فصیلکی آپلوگکھڑےپر کی باتیں سن لیں “گے۔ لیکن12 ربشاقی
نے جواب دیا، کیا” تم سمجھتے ہو کہ میرے مالـک نے یہ پیغام صرف
تمہیں اور تمہارے مالـک کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ تمام
لوگ یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ تمہاریبھی طرح اپنا فضلہ کھانے اور اپنا
پیشاب پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

13 پھر وہ فصیل کی طرف مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام
سے مخاطب ہوا، !سنو” شہنشاہ، اسور کے بادشاہ کے فرمان پر دھیان !دو
14 بادشاہ فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ دے۔ وہ تمہیں بچا نہیں
سکتا۔ بےشک15 وہ تمہیں تسلی دلانے کی کوشش کر کے کہتا رب’ہے، ہمیں ضرور چھٹکارا دے گا، یہ شہر کبھی بھی اسوری بادشاہ کے
قبضے میں نہیں آئے ‘گا۔ لیکن اِس قسم کی باتوں سے تسلی پا کر رب پر
بھروسا مت کرنا۔ 16 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے بادشاہ کی۔
کیونکہ وہ فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور شہر نکلسے میرےکر
پاس آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ہر ایک انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے
درخت کا پھل کھائے گا اور اپنے حوض کا پانی پیئے گا۔ 17 پھر کچھ دیر
کے بعد مَیں تمہیں ایک ایسے ملـک میں لے جاؤں گا جو تمہارے اپنے
ملـک کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج اور نئی َمے، روٹی اور انگور کے
باغ ہیں۔ 18 ِحزقیاہ متکی جبسننا۔ وہ کہتا ہے، ہمیںرب’ بچائے ‘گا
تو وہ تمہیں دےدھوکا رہا ہے۔ کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملـکوں کو شاہِ
اسور سے بچانے قابلکے رہے ہیں؟ حمات19 اور ارفاد کے دیوتا کہاں رہ
گئے ہیں؟ ِسفروائم کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کسیکیا دیوتا نے سامریہ کو
میری گرفت سے بچایا؟ 20 نہیں، کوئی بھی دیوتا اپنا ملـک مجھ سے بچا نہ
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سکا۔ تو ربپھر یروشلم طرحکسکو مجھ سے بچائے “گا؟
فصیل21 خاموشلوگکھڑےپر اُنہوںرہے۔ جوابکوئینے نہ دیا،

کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا بھیلفظایکمیںجوابکہ نہ کہیں۔ پھر22
محل کا انچارج اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور مشیرِ خاص یوآخ بن
آسف رنجش کے مارے اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ کے پاس واپس گئے۔
دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی نے
اُنہیں کہا تھا۔

37
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

یہ1 باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا لباسماتمی
پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2 ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم،
میرمنشی شبناہ اور اماموں کے بزرگوں کو آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے
پاس بھیجا۔ ٹاٹسب کے لباسماتمی پہنے ہوئے تھے۔ نبی3 پاسکے پہنچ
کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام سنایا، آج” مصیبتبڑیہم میں ہیں۔ سزا کے
اِس دن یوں اسور نے ہماری سخت بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا عورتاُس کا سا پیٹکےجسہے سے بچہ نکلنے کو لیکنہے،
جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں طاقتکی جاتی رہی ہے۔ لیکن4 شاید
آپرب کے خدا ربشاقینے کی وہ باتیں سنی ہوں اُسجو کے آقا اسور کے
بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے رب آپ کا
خدا اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا دے۔ براہِ ہمارےکرم لئے تکابجو
بچے ہوئے ہیں دعا “کریں۔
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جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا 6 تو نبی

جوابنے دیا، اپنے” آقا کو بتا دینا ربکہ فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں سے
خوف مت کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت کر کے
دی ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا
مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملـک کو واپس چلا جائے گا۔ وہاں
مَیں اُسے تلوار سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور بادشاہکے واپسپاسکے چلا گیا جو

لـکیسوقتاُس سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر رہا تھا۔
9 سنحیربپھر اطلاعکو ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ آپتِرہاقہ سے لڑنے آ

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

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے گھر میںصحنکے
گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر اُس15 ربنے سے دعا کی،
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نشینتخت ہے، تُو اکیلا ہی دنیا ممالـکتمامکے کا تُوہے۔خدا آسماننےہی
و زمین کو خلق کیا ہے۔ اے17 رب، میری !سن اپنی آنکھیں کھول کر
سنحیرب!دیکھ کی اُن تمام باتوں پر دےدھیان اُسجو اِسنے مقصد سے
تکہم پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا اہانتکی کرے۔ اے18 رب، باتیہ
سچ بادشاہوںاسوریکہہے نے اِن تمام قوموں کو اُن سمیتملـکوںکے تباہ
کر دیا ہے۔ وہ19 تو اُن بُتوںکے پھینکمیںآگکو بھسمکر کر سکتے تھے،
کیونکہ وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ ہاتھوںکے سے بنے لـکڑیہوئے اور
پتھر کے بُت تھے۔ اے20 رب ہمارے خدا، اب مَیں تجھ سے التماس کرتا
ہوں اسوریہمیںکہ بادشاہ ہاتھکے سے بچا تاکہ دنیا ممالـکتمامکے جان
لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله کا جواب
پھر21 آموصبنیسعیاہ ِحزقیاہنے پیغامکو اسرائیلرب”بھیجا، کا خدا

فرماتا مَیںکہہے اسورینے سنحیرببادشاہ بارےکے تیریمیں دعا سنی
ہے۔ رباب22 کا اُس خلافکے فرمان سن،

کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہے، ہاں یروشلم بیٹی اپنا سر ہلا
ہلا کر حقارت آمیز نظر سے تیرے پیچھے دیکھتی ہے۔ 23 کیا تُو نہیں جانتا
کہ کس کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم
کہ تُو کسنے خلافکے آواز بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی
نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل قدوسکا !ہے

24 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔ تُو ڈینگیں
مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے رتھوںبےشمار پہاڑوںسے چوٹیوںکی اور لبنان
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کی چڑھتکانتہا گیا مَیںہوں۔ دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر بہترینکے
لبنانکرکاٹکودرختوں بلندیوںدُورترینکی اُستک، گھنےسےسبکے
جنگل تک پہنچ گیا ہوں۔ مَیں25 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن
کا پانی پی لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام خشکندیاں ہو ‘گئیں۔

اے26 اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے مَیں نے یہ
سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی مَیں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا،
اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں
خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ اِسی27 لئے اُن کے
باشندوں طاقتکی جاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ گھاسوہ
طرحکی کمزور چھتتھے، پر اُگنے والی اُس یالی ہر کی مانند تھوڑیجو دیر
کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو چلتے وقت ایک دم مُرجھا جاتی ہے۔
مَیں28 تو تجھ واقفخوبسے مجھےہوں۔ معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا
ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ تُو میرے
خلاف میںطیشکتنے آ گیا ہے۔ 29 طیشتیرا اور دیکھغرور تیریمَیںکر
ناک میں نکیل تیرےاور منہ میں لگام ڈال کر تجھے اُس راستے پر واپسسے
گھسیٹ جاؤںلے جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

ِحزقیاہ،اے30 مَیں تجھے اِس نشان سے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور
آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔
تیسرےلیکن سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن
کا پھل کھاؤ گے۔ 31 یہوداہ کے بچے ہوئے باشندے ایک بار پھر جڑ پکڑ
کر پھل لائیں گے۔ 32 کیونکہ یروشلم سے قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ
صیون کا بچا کھچا حصہ دوبارہ ملـک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج
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غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔
اسوریتکجہاں33 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ وہ اِس شہر

نہیںداخلمیں گا۔ہو ایکوہ نہیںمیںاُستکتیر نہگا۔چلائے ڈھالوہ
لے اُسکر پر کرےحملہ گا، نہ شہر فصیلکی ساتھکے مٹی کا ڈھیر لگائے
گا۔ راستےجس34 بادشاہسے یہاں اُسیآیا راستے پر وہسے واپسملـکاپنے
چلا اِسگا۔جائے میںشہر وہ نہیںگھسنے پائے گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
35 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع کر کے
اُسے بچاؤں “گا۔

اُسی36 رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکرگاہ میں سے گزر کر
فوجیوں1,85,000 کو مار اُٹھےسویرےصبحلوگجبڈالا۔ تو چاروں
طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

یہ37 دیکھ سنحیربکر اُکھاڑخیمےاپنے کر واپسملـکاپنے گیا۔چلا
نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک38 جبدن وہ اپنے نِسروکدیوتا
مندرکے میں پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر اُسےنے
تلوار قتلسے کر دیا اور فرار ہو اراراطملـِککر میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا
تختاسرحدون نشین ہوا۔

38
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ آموص
کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا
بندوبست کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بیماری سے شفا نہیں پائے
“گا۔
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رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری اور خلوص دلی سے تیرے منے سا چلتا رہا
ہوں، کہ مَیں وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند “ہے۔ پھر پھوٹپھوٹوہ
کر رونے لگا۔

تب4 یسعیاہ نبی ربکو کا کلام ملا، ِحزقیاہ”5 پاسکے جا کر اُسے بتا
دینا باپتیرےربکہ داؤد کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تیرینے دعا سن لی
اور تیرے آنسو دیکھے ہیں۔ مَیں تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کروں
گا۔ ساتھ6 ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ سے لوںبچا گا۔
مَیں ہی اِس شہر کا دفاع کروں “۔‘گا

یہ7 پیغام ِحزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ مزیدنے کہا، ایکتجھےرب” نشان
دے جسگا سے تُو جان لے گا کہ وہ اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ میرے8
کہنے پر آخز کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کا سایہ دس درجے پیچھے جائے
“گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دسسایہ درجے ہٹپیچھے گیا۔

شفا پانے پر ِحزقیاہ کا گیت
9 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے شفا پانے پر ذیل گیتکا قلم بند کیا،
مَیں”10 بولا، کیا مجھے زندگی عروجکے پر پاتال دروازوںکے داخلمیں

ہونا ہے؟ باقی ماندہ سال مجھ سے چھین لئے گئے ہیں۔
مَیں11 بولا، آئندہ مَیں رب کو زندوں کے ملـک میں نہیں دیکھوں گا۔

اب سے مَیں پاتال کے باشندوں کے ساتھ رہ کر اِس دنیا کے لوگوں پر نظر
نہیں ڈالوں گا۔

میرے12 گھر کو گلہ بانوں خیمےکے طرحکی اُتارا گیا ہے، میرےوہ
اوپر چھینسے لیا گیا مَیںہے۔ نے اپنی زندگی کو جولاہے طرحکی اختتام
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تک بُن لیا اُسابہے۔ کاٹمجھےنے تانتکر دھاگوںکے الـگسے کر
دیا ایکہے۔ دن کے اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

مَیںتکصبح13 چیخ کر یاد فر کرتا رہا، لیکن اُس نے شیرببر طرحکی
میری تمام ہڈیاں توڑ ایکدیں۔ دن کے اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

مَیں14 بےجان ہو کر ابابیل یا بلبل کی طرح چیں چیں کرنے لگا، غوں
غوں کر سیکبوترکیکے آہیں بھرنے میریلگا۔ آنکھیں نڈھال ہو کر آسمان
تکتیطرفکی اےرہیں۔ مجھرب، پر ظلم ہو رہا میریہے۔ مدد کے لئے
!آ

لیکن15 مَیں کیا اُسکہوں؟ کلامہمسےمجھخودنے ہو یہکر کیا ہے۔
تلخیوںمَیں مغلوبسے ہو زندگیکر پھروںمیںحالتہوئیدبیتکآخرکے
گا۔

اے16 رب، اِن ہی چیزوں کے سبب سے انسان زندہ رہتا ہے، میری
روح کی زندگی بھی اِن ہی پر مبنی ہے۔ تُو مجھے بحال کر کے گا۔دےجینے

17ً یقینا یہ تلخ تجربہ میری برکت کا باعث بن گیا۔ تیری محبت نے میری
جان کو قبر سے محفوظ رکھا، تُو نے میرے تمام گناہوں کو اپنی پیٹھ کے
پھینکپیچھے دیا ہے۔

تیریپاتالکیونکہ18 وحمد نہیںثنا گیتمیںستائشتیریموتاورکرتا،
نہیں گاتی، زمین کی گہرائیوں میں اُترے ہوئے تیری وفاداری کے میںانتظار نہیں ہتے۔ ر

19 نہیں، جو زندہ ہے یفتیریوہی تعر کرتا، تیریوہی تمجید کرتا ہے،
جس طرح مَیں آج کر رہا ہوں۔ پشت در پشت باپ اپنے بچوں کو تیری
وفاداری بارےکے میں بتاتے ہیں۔
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رب20 مجھے بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر بھر رب کے گھر میں

تاردار ساز “بجائیں۔
علاج کا یِق طر کار

21 یسعیاہ دیہدایتنے تھی، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ کے ناسور پر
باندھ اُسےتب!دو ملےشفا “گی۔ پہلے22 ِحزقیاہ نے پوچھا کونرب”تھا،
دےنشانسا مجھےسےجسگا یقین آئے مَیںکہ ربدوبارہ کے کیگھر
عبادت شریکمیں ہوں “گا؟

39
ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے

تھوڑی1 دیر کے بعد بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان بن بلَدان نے ِحزقیاہ
کی بیماری اور شفا کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط اور تحفے بھیجے۔
ِحزقیاہ2 وفدسےخوشینے استقبالکا کر اُسےکے وہ تمام خزانے دکھائے
جو ذخیرہ محفوظمیںخانے رکھے تھےگئے یعنی تمام سونا بلسانچاندی، کا
تیل اور باقی اُستیل۔قیمتی پورانے اسلحہ بھیکچھسبباقیاورخانہ دکھایا
اُسجو خزانوںکے میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی
چیز نہ رہی جو اُس نے اُنہیں نہ دکھائی۔

تب3 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ کے پاس آیا اور پوچھا، اِن” آدمیوں نے
کیا کہا؟ کہاں سے آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ نے جواب دیا، دُوردراز” ملـک
بابل سے میرے پاس آئے “ہیں۔ 4 یسعیاہ بولا، اُنہوں” نے محل میں کیا
کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے کہا، اُنہوں” دیکھکچھسبمیںمحلنے لیا ہے۔
میرے خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو مَیں نے اُنہیں نہیں “دکھائی۔
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تب5 یسعیاہ نے کہا، رب” الافواج کا فرمان !سنیں ایک6 دن آنے

والا ہے کہ تیرے محل کا تمام مال چھین لیا جائے گا۔ جتنے بھی خزانے
تُو باپتیرےاور دادا تکآجنے جمع کئے ہیں سباُن دشمنکو بابل لے
جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ ایک بھی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ تیرے7
بیٹوں میں سے بھی بعض چھین لئے جائیں گے، ایسے جو اب تک پیدا نہیں
تبہوئے۔ وہ خواجہ بنسرا کر بابلشاہِ “گے۔کریںخدمتمیںمحلکے

8 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو آپپیغام مجھےنے دیا ہے ٹھیکوہ “ہے۔
کیونکہ اُس نے سوچا، باتبڑی” یہ ہے میرےکہ جیتے امنجی و امان ہو
“گا۔

40

الله کی قوم کو تسلی
1 تمہارا رب فرماتا ہے، تسلی” دو، میری قوم کو تسلی !دو 2 نرمی سے

یروشلم باتسے کرو، بلند آواز سے اُسے بتاؤ تیریکہ غلامی کے پورےدن
ہو گئے ہیں، تیرا قصور معاف ہو گیا ہے۔ کیونکہ تجھے رب کے ہاتھ سے
تمام گناہوں کی دُگنی سزا مل گئی “ہے۔

ایک3 آواز پکار رہی ہے، یگستان” ر میں رب کی راہ تیار !کرو بیابان
میں ہمارے خدا کا راستہ سیدھا بناؤ۔ 4 لازم ہے کہ ہر وادی بھر دی
جائے، ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔ جو ٹیڑھا
ہے اُسے سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا جائے۔ تب5 الله
جلالکا ظاہر ہو گا،جائے اور تمام ملانسان اُسےکر ربیہگے۔دیکھیں
کے اپنے منہ کا فرمان “ہے۔
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ایک6 آواز نے کہا، زور” سے آواز “!دے مَیں نے پوچھا، مَیں” کیا

“کہوں؟ یہ” کہ تمام انسان گھاس ہی ہیں، اُن کی تمام شان و شوکت
پھولجنگلی ربجب7ہے۔مانندکی سانسکا اُن پر گھاستوگزرےسے
مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے۔ہیگھاسانسانکیونکہہے، گھاس8
تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد تک
قائم رہتا “ہے۔

اے9 صیون، اے خوش خبری کے پیغمبر، بلندیوں پر چڑھ !جا اے
خبریخوشاےیروشلم، کے پیغمبر، زور سے !دےآواز پکار کر کہہ اور
متخوف کھا۔ یہوداہ شہروںکے کو بتا، وہ” دیکھو، تمہارا “!خدا

ربدیکھو،10 قدرتبڑیمطلققادرِ ساتھکے آ رہا طاقتبڑیوہہے،
کے ساتھ حکومت کرے گا۔ دیکھو، اُس کا اجر اُس کے پاس ہے، اور
اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چلتا ہے۔ 11 وہ چرواہے طرحکی اپنے گلے
کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ بھیڑ کے بچوں کو اپنے بازوؤں میں محفوظ رکھ
کر سینے ساتھکے پھرےلگائے گا اور اُن ماؤںکی دھیانبڑےکو اپنےسے
ساتھ چلےلے گا۔

الله کی ناقابِل بیان عظمت
نےکس12 اپنے ہاتھ سے دنیا کا ناپپانی لیا نےکسہے؟ اپنے ہاتھ

آسمانسے پیمائشکی کی زمیننےکسہے؟ کی مٹی کی مقدار معلوم کی یا
ترازو پہاڑوںسے کا وزنکُل متعین کیا ہے؟ ربنےکس13 روحکے کی
تحقیق کر پائی؟ کیا اُس کا کوئی مشیر ہے جو اُسے تعلیم دے؟ 14 کیا اُسے
کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اُسے سمجھ آ کر راست راہ کی
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تعلیم مل جائے؟ ہرگز !نہیں کیا کسی نے کبھی اُسے علم و عرفان یا سمجھ
دار زندگی گزارنے کا فن سکھایا ہے؟ ہر گز !نہیں

15ً یقینا تمام اقوام رب کے نزدیک بالٹی کے ایک قطرے یا ترازو میں
گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو وہ ریت کے ذروں کی طرح اُٹھا لیتا ہے۔
16 لبنانخواہ کے درختتمام اور ربجانور کے لئے قربان کیوں نہ ہوتے
توبھی مناسب قربانی کے لئے کافی نہ ہوتے۔ 17 اُس کے منے سا تمام اقوام
کچھ بھی نہیں ہیں۔ اُس کی نظر میں وہ ہیچ اور ناچیز ہیں۔

18 الله کا موازنہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اُس کا مقابلہ کس تصویر یا
مجسمے ہوسے ہے؟سکتا بُت19 تو یوں بنتا ڈھالاُسےکاردستپہلےکہہے
دیتا ہے، پھر سنار اُس پر سونا چڑھا کر چاندیاُسے زنجـیروںکی سے سجا دیتا
ہے۔ غربتجو20 باعثکے یہ نہیں کروا سکتا وہ کم از لـکڑیایسیکوئیکم
چن لیتا ہے نہیںسڑگلجو جاتی۔ پھر کسیوہ دستماہر کار سے بُت کو
یوں بنواتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔

21 کیا تم معلومکو نہیں؟ کیا تم باتنے نہیں سنی؟ کیا تمہیں ابتدا سے سنایا
نہیں گیا؟ کیا تمہیں دنیا کے قیام سے لے کر تکآج سمجھ نہیں آئی؟ رب22
رُوئے زمین کے اوپر بلندیوں تختپر نشین جہاںہے انسانسے ٹڈیوں جیسے
لـگتے ہیں۔ آسمانوہ پردےکو تانطرحکی اورکر کھینچطرفہر کر ہنے ر
کے قابل خیمہ بنا دیتا ہے۔ 23 وہ سرداروں کو ناچیز اور دنیا کے قاضیوں
ہیچکو بنا دیتا ہے۔ وہ24 پودوںنئے کی مانند پنیریکیجنہیں ابھی ابھی
لـگی ہے، بیج ابھی ابھی بوئے گئے ہیں، پودوں نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے
کہ رب اُن پر پھونک مارتا ہے اور وہ مُرجھا جاتے ہیں۔ تب آندھی اُنہیں
بھوسے کی طرح اُڑا لے جاتی ہے۔
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قدوس25 خدا فرماتا تم”ہے، میرا کرناسےکسموازنہ ہتے کونہو؟چا

میرے برابر “ہے؟ اپنی26 نظر اُٹھا کر آسمان طرفکی کسدیکھو۔ نے یہ
خلقکچھسب کیا؟ وہ آسمانیجو لشکر پوریکی تعداد باہر لا کر ایکہر کو
نام لے کر بُلاتا اُسہے۔ قدرتکی طاقتزبردستاور اِتنی عظیم ہے کہ
ایک بھی دُور نہیں رہتا۔

اے27 یعقوب کی قوم، تُو کیوں کہتی ہے کہ میری راہ رب کی نظر
رہتیچھپیسے اسرائیل،اےہے؟ تُو شکایتکیوں کرتا کہہے میرا معاملہ
میرے خدا کے علم میں نہیں آتا؟

28 کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تُو نے نہیں سنا کہ رب لازوال خدا اور دنیا
کی تکانتہا نہیںکبھیوہہے؟خالقکا کوئیہوتا۔نہیںنڈھالکبھیتھکتا،
ماندوںتھکےوہ29سکتا۔پہنچنہیںتکگہرائیوںکیسمجھکیاُسبھی کو
تازگی اور بےبسوں کو تقویت دیتا ہے۔ 30 گو نوجوان تھک کر نڈھال ہو
جائیں اور جوان آدمی ٹھوکر کھا کر گر جائیں، ربلیکن31 سے اُمید رکھنے
والے نئی طاقت پائیں گے اور عقاب کے سے پَر پھیلا کر بلندیوں تک یں اُڑ
گے۔ نہ وہ دوڑتے ہوئے تھکیں گے، نہ چلتے ہوئے نڈھال ہو جائیں گے۔

41
دشمن کے حملے رب ہی کی طرف سے ہیں

خاموشجزیرو،اے”1 رہ باتمیریکر !سنو اقوام از سرِ تقویتنو پائیں
اور میرے حضور آئیں، پھر بات کریں۔ آؤ، ہم ایک دوسرے سے مل کر
عدالت میں حاضر ہو !جائیں

2 کون اُس آدمی کو جگا کر مشرق سے لایا ہے جس کے دامن میں
انصاف کونہے؟ دیگر قوموں کو شخصاِس کے حوالے کر بادشاہوںکے
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خاککو میں ملاتا ہے؟ اُس کی تلوار سے وہ گرد ہو جاتے ہیں، اُس کی
کمان سے لوگ ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ کر بکھر جاتے ہیں۔ 3 وہ اُن
تعاقبکا کر سلامتصحیحکے آگے نکلتا ہے، بھاگتے ہوئے اُس پاؤںکے
راستے نہیںکو چھوتے۔ کچھسبیہنےکس4 یہنےکسکیا، انجام دیا؟
اُسی نے جو ابتدا ہی سے نسلوں کو بُلاتا آیا ہے۔ مَیں، رب اّول ہوں، اور
آخر میں آنے والوں کے ساتھ بھی مَیں وہی “ہوں۔

5 جزیرے یہ دیکھ کر ڈر گئے، دنیا کے دُوردراز علاقے کانپ اُٹھے
ہیں۔ وہ قریب آتے ہوئے ایک6 دوسرے کو سہارا دے کر کہتے حوصلہ”ہیں، “!رکھ دست7 کار سنار کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور جو بُت
یوںکی ناہموار ہتھوڑےکو ٹھیکسے کرتا اہرنوہہے پر کام والےکرنے
ہمتکی بڑھاتا اور ٹانکے کا معائنہ کر کے کہتا ہے، ٹھیکاب” “!ہے پھر
مل کر بُت کو کیلوں مضبوطسے کرتے ہیں تاکہ ہلے نہ۔

مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرا خدا ہوں
8 لیکن” تُو میرے خادم اسرائیل، تُو فرق ہے۔ اے یعقوب کی قوم،

مَیں نے تجھے چن لیا، اور تُو میرے دوست ابراہیم کی اولاد ہے۔ 9 مَیں
تجھے پکڑ کر دنیا کی انتہا سے لایا، اُس کے دُوردراز کونوں سے بُلایا۔ مَیں
نے فرمایا، تُو’ میرا خادم ‘ہے۔ مَیں تجھےنے رد نہیں کیا بلـکہ تجھے چن لیا
ہے۔ 10 چنانچہ مت ڈر، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ ہوں۔ دہشت مت کھا،
کیونکہ مَیں تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے مضبوط کرتا، تیری مدد کرتا، تجھے
اپنے ہنے د ہاتھ انصافکے سے قائم رکھتا ہوں۔ 11 دیکھ، جتنے تیرےبھی
طیشخلاف میں آ گئے ہیں سبوہ شرمندہ ہو جائیں گے، اُن کا منہ کالا
ہو تجھگا۔جائے جھگڑنےسے ہیچوالے ثابتہی ہو ہلاککر جائیںہو
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گے۔ تب12 تُو اپنے مخالفوں کا کرےپتا لیکنگا اُن کا نام و تکنشان نہیں
ملے گا۔ تجھ سے لڑنے والے ختم ہی ہوں گے، ایسا ہی لـگے گا کہ وہ
کبھی تھے نہیں۔ 13 کیونکہ مَیں رب تیرا خدا ہوں۔ مَیں تیرے ہنے د ہاتھ
کو پکڑ کر تجھے بتاتا ہوں، مت’ ڈرنا، مَیں تیریہی مدد کرتا ‘ہوں۔

اے14 کیڑے یعقوب مت ڈر، اے چھوٹی قوم اسرائیل خوف مت
کھا۔ کیونکہ مَیں ہی تیری مدد کروں گا، اور جو عوضانہ دے کر
تجھے چھڑا رہا ہے وہ اسرائیل کا قدوس “ہے۔ یہ ہے رب کا فرمان۔
میرے”15 ہاتھ سے تُو ہنے گا کا نیا اور متعدد تیز نوکیں رکھنے والا آلہ بنے
تبگا۔ تُو پہاڑوں کو گاہ کر ریزہ ریزہ دےکر گا، اور یاں پہاڑ بھوسے کی
مانند ہو جائیں گی۔ 16 تُو اُنہیں اُچھال اُچھال کر اُڑائے گا تو ہَوا اُنہیں لے
جائے گی، آندھی اُنہیں دُور تک بکھیر دے گی۔ لیکن تُو رب کی خوشی
منائے گا اور اسرائیل قدوسکے پر کرےفخر گا۔

الله یگستان ر میں پانی مہیا کرتا ہے
غریب17 ضرورتاور مند پانی تلاشکی میں ہیں، لیکن بےفائدہ، اُن

کی زبانیں پیاس کے مارے خشک ہو گئی ہیں۔ لیکن مَیں، رب اُن کی
مَیںگا،سنوں اسرائیلجو کا مَیں18گا۔کروںنہیںترکاُنہیںہوںخدا بنجر
بلندیوں پر کروںجاریندیاں گا اور وادیوں چشمےمیں پھوٹنے دوں مَیںگا۔
یگستان ر کو جوہڑ میں اور سوکھی سوکھی زمین کو پانی کے سوتوں میں
بدل دوں گا۔ میرے19 ہاتھ سے یگستان ر میں دیودار، کیکر، مہندی اور
زیتون لـگیںدرختکے بیابانگے، میں جونیپر، صنوبر اور سرو درختکے
مل اُگیںکر گے۔ مَیں20 یہ اِس لئے کروں گا دےدھیانلوگکہ جانکر
لیں ربکہ کے ہاتھ نے سبیہ کچھ کیا ہے، اسرائیلکہ قدوسکے نے
یہ پیدا کیا “ہے۔
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دیوتا بےکار ہیں
رب21 یعقوبجو کا بادشاہ ہے فرماتا ہے، عدالتآؤ،” میں اپنا معاملہ

پیش کرو، اپنے دلائل بیان کرو۔ 22 آؤ، اپنے بُتوں کو لے آؤ تاکہ وہ ہمیں
بتائیں کہ کیا کیا پیش آنا ہے۔ ماضی میں کیا کیا ہوا؟ بتاؤ، تاکہ ہم دھیان
دیں۔ یا ہمیں مستقبل کی باتیں سناؤ، 23 وہ کچھ جو آنے والے دنوں میں ہو
گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم دیوتا ہو۔ کم از کم کچھ نہ کچھ کرو،
خواہ اچھا ہو یا بُرا، تاکہ ہم گھبرا کر ڈر جائیں۔ 24 تم تو کچھ بھی نہیں ہو،
اور تمہارا کام بھی بےکار ہے۔ تمہیںجو چن لیتا ہے وہ قابِل گھن ہے۔

مَیںاب25 شمالنے ایکسے آدمی کو جگا دیا ہے، اور وہ میرا نام لے
مشرقکر سے آ رہا حکمرانوںشخصیہہے۔ مٹیکو کچلطرحکی دیتا ہے،
اُنہیں گارے کو نرم کرنے والے کمہار کی طرح روند دیتا ہے۔ کس26
نے ابتدا اِسسے کا اعلان کیا تاکہ ہمیں علم پہلےنےکسہو؟ اِسسے کی
پیش گوئی کی تاکہ ہم کہیں، اُس’ بالکلنے صحیح کہا ؟‘ہے نہیںکوئی
جستھا پہلےنے سے اِس کا اعلان کر اِسکے پیشکی گوئی کی۔ کوئی
نہیں جستھا تمہارےنے منہ سے اِس بارےکے ایکمیں لفظ بھی سنا۔
صیوننےکس27 پہلےکو بتا دیا، وہ’ دیکھو، تیرا سہارا آنے کو ‘!ہے مَیں
ہی نے یہ فرمایا، مَیں ہی نے یروشلم خبریخوشکو کا پیغمبر عطا کیا۔

لیکن28 جب مَیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہے جو مجھے
مشورہ دے، کوئی نہیں جو میرے سوال کا جواب دے۔ 29 دیکھو، یہ
سب دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ اُن کے کام ہیچ اور اُن کے ڈھالے ہوئے
مجسمے خالی ہَوا ہی ہیں۔

42
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الله کا پیغمبر اقوام کے لئے مشعِل راہ ہے
دیکھو،1 میرا مَیںجسےخادم قائم رکھتا ہوں، میرا برگزیدہ مجھےجو پسند

مَیںہے۔ روحاپنے اُسکو پر ڈالوں گا، اور وہ اقوام انصافمیں کرےقائم
گا۔ 2 وہ نہ تو چیخے گا، نہ چلّائے گا، گلیوں میں اُس کی آواز سنائی نہیں
دے گی۔ 3 نہ وہ کچلے سرکنڈےہوئے توڑےکو گا، نہ بجھتی ہوئی بتی
کو بجھائے گا۔ وفاداری سے وہ انصاف قائم کرے گا۔ 4 اور جب تک
اُس نے دنیا انصافمیں قائم نہ کر لیا ہو تکتب نہ اُس کی بتی بجھے گی،
نہ اُسے کچلا جائے جزیرےگا۔ اُس ہدایتکی سے اُمید رکھیں “گے۔

رب5 خدا نے آسمان کو خلق کر کے خیمے کی طرح زمین کے اوپر
تان لیا۔ اُسی نے زمین کو اور جو کچھ اُس میں سے پھوٹ نکلتا ہے تشکیل
دیا، اور اُسی نے رُوئے زمین پر بسنے اور چلنے والوں میں پھونکدم کر جان
ابڈالی۔ یہی خدا اپنے سےخادم فرماتا ہے، انصافنےربمَیں،”6 سے
تجھے بُلایا تیرےمَیںہے۔ ہاتھ کو پکڑ کر محفوظتجھے رکھوں گا۔ کیونکہ
مَیں تجھے قوم کا عہد اور دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا 7 تاکہ تُو اندھوں
کی آنکھیں کھولے، قیدیوں کوٹھڑیکو سے کرےرِہا اور یکی تار کی قید
میں بسنے والوں کو چھٹکارا دے۔ مَیں8 رب ہوں، یہی میرا نام !ہے مَیں
برداشت نہیں کروں گا کہ جو جلال مجھے ملنا ہے وہ کسی اَور کو دے
دیا جائے، بُتوںلوگکہ تمجیدکی یں کر میریاُنہیںجبکہ تمجید ہئے۔کرنی چا
9 دیکھو، جس کی بھی پیش گوئی مَیں نے کی تھی وہ وقوع میں آیا ہے۔
اب مَیں نئی باتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ اِس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئیں
مَیں اُنہیں تمہیں سنا دیتا “ہوں۔

رب کی تمجید میں گیت !گاؤ
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رب10 کی تمجید میں گیت گاؤ، دنیا کی انتہا تک اُس کی مدح سرائی

!کرو اے سمندر کے مسافرو اور جو کچھ اُس میں ہے، اُس کی ستائش
!کرو اے جزیرو، اپنے باشندوں سمیت اُس کی یف تعر !کرو بیابان11 اور
اُس کے قصبے خوشی کے نعرے لگائیں، جن آبادیوں میں قیدار بستا ہے وہ
شادمان ہوں۔ سلع کے باشندے باغ باغ ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر زور
سے شادیانہ بجائیں۔ سب12 رب کو جلال دیں اور جزیروں تک اُس یفکی تعر پھیلائیں۔

رب13 سورمے طرحکی لڑنے کے لئے نکلے گا، فوجی کی جوشطرح
میں آئے گا جنگاور نعرےکے لگا لگا کر اپنے دشمنوں غالبپر آئے گا۔

14 وہ فرماتا ہے، بڑیمَیں” دیر خاموشسے رہا ہوں۔ چپمَیں رہا اور
اپنے آپ کو روکتا رہا۔ لیکن اب مَیں دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح
کراہتا ہوں۔ میرا سانس پھول جاتا اور مَیں بےتابی سے ہانپتا رہتا ہوں۔
15 مَیں پہاڑوں اور یوں پہاڑ کو تباہ کر کے اُن کی تمام یالی ہر ُجھلسا دوں
گا۔ یا در خشک زمین بن جائیں گے، اور جوہڑ سوکھ جائیں گے۔ مَیں16
اندھوں کو ایسی راہوں پر لے چلوں گا جن سے وہ واقف نہیں ہوں گے،
غیرمانوس راستوں پر اُن کی راہنمائی کروں گا۔ اُن کے آگے مَیں اندھیرے
کو روشن اور ناہموار زمین کو ہموار کروں گا۔ یہ سب کچھ مَیں سرانجام
دوں باتایکگا، بھی ادھوری نہیں رہ جائے گی۔

لیکن17 جو بُتوں پر بھروسا رکھ کر اُن سے کہتے ہیں، تم’ ہمارے دیوتا
‘ہو سختوہ شرم کھا کر ہٹپیچھے جائیں گے۔

سزا کا سبب اندھا پن ہے



یسعیاہ 42:18 c یسعیاہ 42:25
18 اے بہرو، !سنو اے اندھو، نظر اُٹھاؤ تاکہ دیکھ !سکو 19 کون

میرے خادم جیسا اندھا میرےکونہے؟ پیغمبر جیسا بہرا اُسہے، جیسا
جسے مَیں بھیج رہا ہوں؟ گو مَیں نے اُس کے ساتھ عہد باندھا توبھی رب
خادمکے جیسا اندھا اور نابینا نہیںکوئی ہے۔ گو20 تُو کچھبہتنے دیکھا
ہے تُو توجہنے نہیں دی، تیرےگو کان سنباتہر لیتے ہیں تُو “نہیں۔سنتا
رب21 نے اپنی راستی کی خاطر اپنی شریعت کی عظمت اور جلال کو
بڑھایا ہے، کیونکہ یہ اُس کی مرضی تھی۔ 22 لیکن اب اُس کی قوم کو
غارت کیا لُوٹکچھسبگیا، لیا گیا سبہے۔ گڑھوںسبکے جکڑےمیں
یا جیلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ لُوٹ کا مال بن گئے ہیں، اور کوئی
نہیں ہے جو اُنہیں بچائے۔ اُنہیں چھین لیا گیا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو
کہے، واپساُنہیں” “!کرو

کاش23 تم میں دھیانکوئیسے کوئیدے، آئندہ کے لئے توجہ دے۔
24 سوچ !لو کس نے اجازت دی کہ یعقوب کی اولاد کو غارت کیا
جائے؟ کس نے اسرائیل کو لٹیروں کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب کی
طرف نہیںسے خلافکےجسہوا، ہم نے گناہ کیا لوگہے؟ تو اُس کی
راہوں پر چلنا نہیںہی ہتے چا تھے، وہ اُس شریعتکی تابعکے ہنے ر کے لئے
تیار ہی نہ تھے۔ اِسی25 وجہ سے اُس نے اُن پر اپنا سخت غضب نازل کیا،
اُنہیں کیجنگشدید زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس، آگگو قومنے کو
گھیر کر ُجھلسا دیا تاہم اُسے سمجھ نہیں آئی، گو وہ بھسم ہوئی توبھی اُس
دلنے سبقسے نہیں سیکھا۔

43
رب قوم کو وطن میں واپس لائے گا
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1 لیکن اب رب جس نے تجھے اے یعقوب خلق کیا اور تجھے اے

اسرائیل تشکیل دیا فرماتا ہے، خوف” مت کھا، کیونکہ مَیں نے عوضانہ
دے تجھےکر چھڑایا مَیںہے، نے تیرا نام لے تجھےکر بُلایا ہے، تُو میرا ہی
ہے۔ 2 پانی کی گہرائیوں میں سے گزرتے وقت مَیں تیرے ساتھ ہوں گا،
یاؤں در کو پار وقتکرتے تُو نہیں ڈوبے میںآگگا۔ سے وقتگزرتے نہ
ُجھلستُو بھسمسےشعلوںنہگا،جائے ہو ربمَیںکیونکہ3گا۔جائے تیرا
خدا اسرائیلمَیںہوں، قدوسکا اور نجاتتیرا دہندہ تجھےہوں۔ چھڑانے
کے لئے مَیں عوضانہ طورکے پر مصر تیریدیتا، جگہ ایتھوپیا اور ِسبا ادا کرتا
ہوں۔ 4 تُو میری نظر میں قیمتی اور عزیز ہے، تُو مجھے پیارا اِسہے، لئے مَیں
تیرے بدلے لوگمیں اور تیری جان عوضکے قومیں ادا کرتا ہوں۔

5 چنانچہ مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ ہوں۔ مَیں تیری اولاد کو
مشرق مغرباور جمعسے کر واپسکے لاؤں گا۔ شمال6 مَیںکو دوںحکم
گا، مجھے’ ‘!دو جنوباور کو، متاُنہیں’ ‘!روکنا میرے بیٹے بیٹیوں کو دنیا
کی انتہا واپسسے آؤ،لے 7 جوکوسباُن میرا نام ہیںرکھتے اور مَیںجنہیں
مَیںجنہیںکیا،خلقخاطرکیجلالاپنےنے کردےتشکیلنے بنایا “ہے۔

اُس8 قوم کو نکال لاؤ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتی،
جو کان رکھنے کے باوجود سن نہیں سکتی۔ 9 تمام غیرقومیں جمع ہو جائیں،
تمام اُمّتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اُن میں سے کون اِس پیشکی گوئی کر سکتا،
کون ماضی کی باتیں سنا سکتا ہے؟ وہ اپنے گواہوں کو پیش کریں جو
ثابتدرستاُنہیں کریں، سنلوگتاکہ کر اُن”کہیں، صحیحبالکلباتکی
“ہے۔ ربلیکن10 فرماتا ہے، اسرائیلیاے” قوم، تم میرےہی گواہ ہو،
تم ہی میرے خادم ہو جسے مَیں نے چن لیا تاکہ تم جان لو، مجھ پر ایمان
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لاؤ اور پہچان لو کہ مَیں ہی ہوں۔ نہ مجھ پہلےسے کوئی خدا وجود میں آیا،
میرےنہ بعد کوئی آئے گا۔ 11 ربمَیںصرفمَیں، ہوں، میرےاور سوا
کوئی نجاتاَور نہیںدہندہ ہے۔ مَیں12 ہی اِسنے اعلانکا کر تمہیںکے
چھٹکارا دیا، مَیں ہی تمہیں اپنا کلام پہنچاتا رہا۔ اور یہ تمہارے درمیان
کسیکے اجنبی معبود سے کبھی نہیں ہوا صرفبلـکہ مجھ ہی سے۔ تم ہی
میرے گواہ ہو مَیںکہ ہی “ہوں۔خدا ربیہ فرمانکا ہے۔ ازل”13 سے
مَیں وہی ہوں۔ کوئی نہیں ہے جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ جب مَیں
کچھ عمل میں لاتا ہوں تو کون اِسے بدل سکتا “ہے؟

رب14 جو تمہارا چھڑانے والا اور اسرائیل کا قدوس ہے فرماتا تمہاری”ہے، خاطر مَیں بابل کے خلاف فوج بھیج کر تمام کنڈے تڑوا دوں
گا۔ تب بابل کی شادمانی یہ گر و زاری میں بدل جائے گی۔ 15 مَیں رب
ہوں، قدوستمہارا اسرائیلجو کا خالق اور تمہارا بادشاہ “ہے۔

16 رب فرماتا ہے، مَیں” ہی نے سمندر میں سے گزرنے کی راہ اور
گہرے پانی میں سے راستہ بنا دیا۔ میرے17 کہنے پر مصر کی فوج اپنے
سورماؤں، رتھوں اور گھوڑوں سمیت لڑنے کے لئے نکل آئی۔ اب وہ مل
کر سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔
وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ لیکن18 ماضی کی باتیں چھوڑ دو، جو کچھ گزر
گیا ہے اُس پر دھیان نہ دو۔ 19 کیونکہ دیکھو، مَیں ایک نیا کام وجود میں
لا رہا ہوں جو ابھی پھوٹ نکلنے کو ہے۔ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مَیں
یگستان نہریںمیںبیاباناورراستہمیںر بنا گیدڑجانور،جنگلی20ہوں۔رہا
اور عقابی ُلّو ا میرا احترام کریں گے، مَیںکیونکہ یگستان ر میں پانی مہیا کروں
بیابانگا، نہریںمیں بناؤں گا تاکہ اپنی یدہ برگز قوم پانیکو پلاؤں۔ قومجو21
مَیں نے اپنے لئے تشکیل دی ہے میرےوہ کام سنا میریکر تمجید کرے۔
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رب اسرائیل کے گناہوں سے تنگ آ گیا ہے
22 اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل، بات یہ نہیں کہ تُو نے مجھ

سے یاد فر کی، کہ تُو میری مرضی یافت در کرنے کے لئے کوشاں رہا۔
23 کیونکہ نہ تُو نے میرے لئے اپنی یاں بکر بھیڑ بھسم کیں، نہ اپنی ذبح کی
قربانیوں سے میرا احترام کیا۔ نہ مَیں نے غلہ کی نذروں سے تجھ پر بوجھ
ڈالا، نہ بخور کی قربانی سے تنگ کیا۔ 24 تُو نے نہ میرے لئے قیمتی مسالا
خریدا، نہ مجھے اپنی قربانیوں کی چربی سے خوش کیا۔ اِس کے برعکس تُو
نے اپنے گناہوں سے مجھ پر بوجھ ڈالا اور اپنی بُری حرکتوں تنگمجھےسے
کیا۔ تاہم25 مَیں، ہاں مَیں ہی اپنی تیرےخاطر جرائم کو مٹا دیتا تیرےاور
گناہوں کو ذہن نکالسے دیتا ہوں۔

26 جا، کچہری میں میرے خلاف مقدمہ دائر !کر آ، ہم دونوں عدالت
میں حاضر ہو !جائیں اپنا معاملہ پیش کر تاکہ تُو بےقصور ثابت ہو۔
شروع27 تیرےمیں خاندان کے بانی نے گناہ کیا، اور وقتاُس سے لے کر
آج تک تیرے نمائندے مجھ سے بےوفا ہوتے آئے ہیں۔ 28 اِس لئے مَیں
مقدِس کے بزرگوں کو یوں رُسوا کروں گا کہ اُن کی مُقّدس حالت جاتی
رہے گی، مَیں یعقوب کی اولاد اسرائیل کو مکمل تباہی اور لعن طعن کے
لئے مخصوص کروں گا۔

44
رب کی قوم کے لئے نئی زندگی

لیکن1 اب سن، اے یعقوب میرے !خادم میری بات پر توجہ دے،
اسرائیلاے مَیںجسے چننے لیا ہے۔ تجھےنےجسرب2 بنایا اور ماں
پیٹکے سے دےتشکیلہی تیریکر مدد کرتا آیا ہے وہ فرماتا ہے، اے’
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یعقوب میرے خادم، مت !ڈر اے یسورون جسے مَیں نے چن لیا ہے،
خوف نہ کھا۔ 3 کیونکہ پیاسیمَیں زمین پر پانی ڈالوں گا اور خشکی پر ندیاں
بہنے دوں گا۔ مَیں اپنا روح تیری اولاد پر نازل کروں گا، اپنی برکت تیرے
بچوں کو بخشوں گا۔ تب4 وہ پانی کے درمیان کی یالی ہر کی طرح پھوٹ
نکلیں نہروںگے، پر سفیدہ درختوںکے طرحکی پھلیں پھولیں ‘گے۔

گا،کہےایک5 ربمَیں’ ‘ہوں،کا یعقوبدوسرا نامکا پکارےکرلے
اورگا تیسرا ہاتھاپنے پر لـکھ‘بندہکارب’ اسرائیلکر رکھےناماعزازیکا
“گا۔

رب6 الافواج جو اسرائیل کا بادشاہ اور چھڑانے والا ہے فرماتا مَیں”ہے، اّول اور آخر میرےہوں۔ سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ میریکون7
مانند ہے؟ وہ آواز دے کر بتائے اور اپنے دلائل پیش کرے۔ وہ ترتیب
کچھسبسے سنائے جو اُس وقتقدیم سے ہوا مَیںجبہے نے اپنی قوم
کو قائم کیا۔ وہ آنے باتوںوالی اعلانکا کر بتائےکے کہ آئندہ کیا پیشکچھ
آئے گا۔

8 گھبرا دہشتکر زدہ نہ ہو۔ کیا مَیں بہتنے پہلےدیر اطلاعتجھے نہیں
دی تھی کہ یہ پیشکچھ آئے گا؟ تم میرےخود گواہ ہو۔ میرےکیا سوا
کوئی اَور خدا ہے؟ ہرگز !نہیں اَور کوئی چٹان نہیں مَیںہے، کسی اَور کو
نہیں “جانتا۔

خودساختہ دیوتا
9 بُت بنانے والے سب ہیچ ہی ہیں، اور جو چیزیں اُنہیں پیاری لـگتی

ہیں وہ بےفائدہ ہیں۔ اُن کے گواہ نہ دیکھ اور نہ جان سکتے ہیں، لہٰذا
آخرکار شرمندہ ہو جائیں گے۔
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طرحکسیہ10 لوگکے ہیں جو اپنے لئے دیوتا بناتے اور بےفائدہ بُت
ڈھال لیتے ہیں؟ 11 اُن کے تمام ساتھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ آخر بُت بنانے
والے انسان ہی تو ہیں۔ آؤ، سبوہ جمع ہو کر خدا کے کھڑےحضور ہو
جائیں۔ کیونکہ دہشتوہ کھا سختکر شرمندہ ہو جائیں گے۔

12 لوہار اوزار لے کر اُسے جلتے ہوئے کوئلوں میں استعمال کرتا ہے۔
پھر وہ ہتھوڑےاپنے ٹھونکٹھونکسے کر بُت تشکیلکو دیتا پورےہے۔
زور سے کام کرتے کرتے وہ طاقت کے جواب دینے تک بھوکا ہو جاتا،
پانی نہ پینے کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ جب13 بُت لـکڑیکو سے بنانا
ہے تو کاری گر فیتے سے ناپ کر پنسل سے لـکڑی پر خاکہ کھینچتا ہے۔
پرکار بھی کام آ جاتا ہے۔ پھر کاری گر لـکڑی کو چھری سے تراش تراش
کر آدمی کی شکل بناتا یوںہے۔ شاندار آدمی کا مجسمہ کسی کے گھر میں
لـگنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

کاری14 گر بُت بنانے کے لئے دیودار کاٹدرختکا لیتا کبھیہے۔
کبھی وہ بلوط یا کسی اَور قسم کا درخت چن کر اُسے جنگل کے دیگر
درختوں بیچکے میں اُگنے دیتا ہے۔ یا وہ *صنوبر درختکا لگاتا ہے، اور
بارش اُسے پھلنے لنے پھو دیتی ہے۔ دھیان15 دو کہ انسان لـکڑی کو ایندھن
کے لئے بھی استعمال کرتا، کچھ لے کر آگ تاپتا، کچھ جلا کر روٹی پکاتا
ہے۔ باقی حصے سے وہ بُت بنا کر اُسے سجدہ کرتا، دیوتا کا مجسمہ تیار کر
کے اُس کے منے سا جھک جاتا ہے۔ 16 وہ لـکڑی کا آدھا حصہ جلا کر
اُس پر گوشتاپنا بھونتا، پھر جی بھر کر کھانا ساتھہے۔کھاتا ساتھ آگوہ
سینک کر کہتا ہے، آگواہ،” کی گرمی کتنی لـگاچھی رہی ابہے،
* 44:14 :صنوبر شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلـکہ laurel ہو، ایک چھوٹا سدابہار
کافوری درخت۔
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گرمی محسوس ہو رہی “ہے۔ لیکن17 باقی لـکڑی سے وہ اپنے لئے دیوتا کا
بُت بناتا منےکےجسہے سا جھکوہ کر پوجا اُسہے۔کرتا التماسوہسے
کرتا ہے، مجھے” بچا، کیونکہ تُو میرا دیوتا “ہے۔

18 یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اُن کی آنکھوں اور دلوں
پر پردہ پڑا ہے، اِس لئے نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ 19 وہ اِس
پر غور نہیں کرتے، اُنہیں فہم اور سمجھ تک نہیں کہ سوچیں، مَیں” نے
لـکڑی کا آدھا جھونکمیںآگحصہ اُسکر کوئلوںکے پر روٹی پکائی اور
گوشت بھون لیا۔ یہ چیزیں کھانے کے بعد مَیں باقی لـکڑی سے قابِل گھن
بُت کیوں لـکڑیبناؤں، ٹکڑےکے کے منے سا “جاؤں؟جھککیوں 20 جو
یوں راکھ ملوثمیں ہو جائے اُس نے دھوکا کھایا، اُس دلکے نے اُسے
فریب دیا ہے۔ وہ اپنی جان چھڑا کر نہیں مان سکتا کہ جو بُت مَیں ہنے د
ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں جھوٹوہ ہے۔

رب اپنی قوم کو آزاد کرتا ہے
یعقوباے”21 کی اےاولاد، اسرائیل، یاد رکھ کہ تُو میرا ہے۔خادم

مَیں نے تجھے تشکیل دیا، تُو میرا ہی خادم ہے۔ اے اسرائیل، مَیں تجھے
کبھی نہیں بھولوں گا۔ مَیں22 تیرےنے جرائم اور گناہوں کو مٹا ڈالا ہے،
وہ دھوپ میں دُھند یا تیز ہَوا سے بکھرے بادلوں کی طرح اوجھل ہو گئے
واپسپاسمیرےابہیں۔ آ، مَیںکیونکہ تجھےکردےعوضانہنے چھڑایا
“ہے۔

23 اے آسمان، خوشی کے نعرے لگا، کیونکہ رب نے سب کچھ کیا
اےہے۔ زمین کی گہرائیو، شادیانہ !بجاؤ اے پہاڑو اور جنگلو، اپنے تمام
درختوں سمیت خوشی کے گیت گاؤ، کیونکہ رب نے عوضانہ دے کر
یعقوب کو چھڑایا اسرائیلہے، میں اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔
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رب24 تیرا چھڑانے والا جس نے تجھے ماں کے پیٹ سے ہی تشکیل

دیا فرماتا ہے، مَیں” رب ہوں۔ مَیں ہی سب کچھ وجود میں لایا، مَیں نے
اکیلے ہی آسمان کو زمین کے اوپر تان لیا اور زمین کو بچھایا۔ 25 مَیں ہی
قسمت کا حال بتانے والوں عجیبکے غریبو نشان ناکام ہونے دیتا، فال
لنے کھو والوں ثابتاحمقکو کرتا اور داناؤں کو پیچھے ہٹا کر اُن کے علم کی
حماقت ظاہر کرتا ہوں۔ مَیں26 ہی اپنے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا اور
اپنے پیغمبروں کا تکتکمیلمنصوبہ پہنچاتا ہوں، مَیں ہی یروشلم بارےکے
میں فرماتا ہوں، وہ’ دوبارہ آباد ہو جائے ‘گا، اور یہوداہ کے شہروں کے
بارے میں، وہ’ سرےنئے سے تعمیر ہو جائیں مَیںگے، اُن کھنڈراتکے
دوبارہ کھڑے کروں ‘گا۔ 27 مَیں ہی گہرے سمندر کو حکم دیتا سوکھ’ہوں، جا، تیریمَیں گہرائیوں خشککو کرتا ‘ہوں۔ 28 اور مَیں ہی نے
خورس بارےکے میں فرمایا، یہ’ میرا گلہ بان !ہے پوریمرضیمیرییہی
کر کے کہے گا کہ یروشلم دوبارہ تعمیر کیا جائے، رب کے گھر کی بنیاد
سرےنئے رکھیسے “!‘جائے

45
خورس رب کا آلہ کار ہے

رب1 اپنے مسح کئے ہوئے خادم خورس سے فرماتا ہے، مَیں” نے
تیرے ہنے د ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اِس لئے جہاں بھی تُو جائے وہاں قومیں
تیرے تابع ہو جائیں گی، بادشاہوں کی طاقت جاتی رہے گی، دروازے
کھل جائیں گے اور شہر کے دروازے بند نہیں رہیں گے۔ 2 مَیں خود
تیرے آگے آگے جا کر قلعہ بندیوں کو زمین بوس کر دوں گا۔ مَیں پیتل
ٹکڑےٹکڑےدروازےکے کر کے کنڈےتمام تڑوا دوں گا۔ مَیں3 تجھے
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اندھیرے میں چھپے خزانے اور پوشیدہ مال و دولت عطا کروں گا تاکہ تُو
ہوںربمَیںکہلےجان جو تیرا نام تجھےکرلے بُلاتا اسرائیلمَیںکہہے،
کا ہوں۔خدا 4 گو تُو مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے یعقوبخادم کی خاطر
مَیں نے تیرا نام لے کر تجھے بُلایا، اپنے برگزیدہ اسرائیل کے واسطے تجھے
اعزازی نام سے نوازا ہے۔

مَیں5 ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیںخدا ہے۔ گو تُو مجھے
نہیں جانتا تھا توبھی مَیں تجھے کمربستہ کرتا ہوں 6 تاکہ مشرق سے مغرب
تک انسان جان لیں کہ میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں ہی رب ہوں،
اور میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ 7 مَیں ہی روشنی کو تشکیل دیتا اور
اندھیرے میںوجودکو لاتا اچھےہیمَیںہوں، حالاتبُرےاور پیدا کرتا،
ہیربمَیں کچھسبیہ کرتا ہوں۔ آسمان،اے8 راستی کی باندیبوندا سے
زمین کو تر و تازہ !کر اے بادلو، صداقت !برساؤ زمین کھل کر نجات کا
پھل لائے اور راستی کا پودا پھوٹنے ربمَیںدے۔ ہی اُسے وجود میں لایا
“ہوں۔

اپنے خالق پر الزام لگانے والے پر افسوس
اُس9 افسوسپر جو اپنے خالق سے جھگڑا کرتا گوہے، وہ مٹی کے ٹوٹے

پھوٹے برتنوں کا ٹھیکرا ہی ہے۔ کیا گارا کمہار سے پوچھتا ہے، تُو” کیا بنا
“ہے؟رہا تیریکیا بنائی اُس”ہے،کرتیشکایتمیںبارےتیرےچیزکوئیہوئی کی طاقتکوئی ؟“نہیں اُس10 افسوسپر باپجو سوالسے تُو”کرے، کیوں باپ بن رہا “ہے؟ یا عورت سے، تُو” کیوں بچہ جنم دے رہی
“ہے؟

رب11 اسرائیلجو قدوسکا اور اُسے تشکیل دینے والا ہے فرماتا تم”ہے، کس طرح میرے بچوں کے بارے میں میری پوچھ گچھ کر سکتے ہو؟
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جو کچھ میرے ہاتھوں نے بنایا اُس کے بارے میں تم کیسے مجھے حکم
دے سکتے ہو؟ مَیں12 ہی نے زمین کو بنا کر انسان کو اُس پر خلق کیا۔
میرے اپنے ہاتھوں نے آسمان کو خیمے کی طرح اُس کے اوپر تان لیا اور
مَیں ہی نے اُس کے ستاروں کے پورے لشکر کو ترتیب دیا۔ 13 مَیں ہی
انصافکوخورسنے سے دیا،جگا مَیںاور اُسہی تمامکے راستے سیدھے
بنا دیتا ہوں۔ وہ میرے شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرے گا اور میرے
جلاوطنوں گا۔کرےآزادکو اور میںمفتکچھسبیہ ہو گا، نہ وہ پیسے
لے گا، نہ “تحفے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

رب واحد خدا ہے
رب14 فرماتا ہے، مصر” کی دولت، ایتھوپیا کا تجارتی مال اور ِسبا کے

درازقد افراد تیرے ماتحت ہو کر تیری ملـکیت بن جائیں گے۔ وہ تیرے
پیچھے چلیں گے، زنجـیروں میں جکڑے تیرے تابع ہو جائیں گے۔ تیرے
منے سا جھک کر وہ التماس کر کے کہیں گے، یقیناً’ الله تیرے ساتھ ہے۔
اُس کے سوا کوئی اَور خدا “۔‘نہیںہے اسرائیلاے15 کے خدا نجاتاور
ًدہندہ، یقینا تُو اپنے آپ کو چھپائے رکھنے والا خدا ہے۔ 16 بُت بنانے
والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور وہ
مل کر شرم سار حالت میں چلے جائیں گے۔ لیکن17 اسرائیل کو چھٹکارا
ملے ربگا، اُسے دےنجاتابدی تمہاریتبگا۔ رُسوائی کبھی نہیں ہو
گی، تم تکہمیشہ شرمندہ ہونے محفوظسے رہو گے۔

18 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی
اَور نہیں !ہے جو یہ فرماتا ہے وہ خدا ہے، جس نے آسمان کو خلق کیا
اور زمین دےتشکیلکو محفوظکر بنیاد پر رکھا۔ اور زمین سنسان بیابان نہ
رہی بلـکہ اُس نے اُسے بسنے قابلکے بنا دیا تاکہ جاندار اُس میں رہ سکیں۔
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مَیں19 نے پوشیدگی میں یا دنیا تاریککسیکے کونے باتسے نہیں کی۔
مَیں یعقوبنے کی اولاد سے یہ بھی نہیں کہا، تلاشمجھےبےشک’ کرو،
لیکن تم مجھے نہیں پاؤ ‘گے۔ نہیں، ربمَیں ہی ہوں، انصافجو بیان کرتا،
سچائی کا اعلان کرتا ہے۔

20 تم جو دیگر اقوام سے نکلےبچ ہو آؤ، جمع ملجاؤ۔ہو میرےکر حضور
حاضر ہو !جاؤ لـکڑیجو کے بُت اُٹھا کر اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں وہ کچھ
نہیں !جانتے جو دیوتا دےنہیںچھٹکارا سکتے اُن سے وہ کیوں التجا کرتے
ہیں؟ 21 آؤ، اپنا معاملہ سناؤ، اپنے دلائل پیش !کرو بےشک پہلے ایک
دوسرے سے مشورہ بڑینےکسکرو۔ دیر پہلے یہ کچھ سنایا تھا؟ کیا مَیں،
رب نے یل طو عرصہ پہلے اِس کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیونکہ میرے سوا
کوئی اَور نہیںخدا راستمَیںہے۔ خدا نجاتاور دہندہ میرےہوں۔ سوا
کوئی اَور نہیں ہے۔

22 اے زمین کی انتہاؤ، سب میری طرف رجوع کر کے نجات !پاؤ
کیونکہ مَیں ہی خدا میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں23 نے اپنے
نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، اور میرا راستفرمان ہے، وہ منسوخکبھی
نہیں ہو گا۔ فرمان یہ ہے میرےکہ منے سا ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان
میری قَسم کھا کر کہے24 گی، ہیرب’ راستی قوتاور کا منبع “!‘ہے

جو طیشپہلے میں آ ربکر مخالفتکی کرتے تھے وہ سببھی شرمندہ
ہو کر اُس کے حضور آئیں گے۔ لیکن25 اسرائیل کی تمام اولاد رب میں
راست باز ٹھہر کر اُس پر کرےفخر گی۔

46
دیوتا مدد نہیں کر سکتے
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بابل1 کے بیلدیوتا اور جھکنبو کر گر گئے ہیں، اور لادُو جانور اُن کے
بُتوں کو اُٹھائے پھر رہے تمہارےہیں۔ جو بُت اُٹھائے جا سکتے ہیں تھکے
ہارے جانوروں کا بوجھ بن گئے ہیں۔ 2 کیونکہ دونوں جھکدیوتا کر گر
گئے ہیں۔ وہ بوجھ بننے سے بچ نہ سکے، اباور خود میںجلاوطنی جا ہیں۔رہے

یعقوباے”3 کے گھرانے، اسرائیلاے!سنو کے گھرانے بچےکے
ہوئے افراد، دھیان !دو ماں کے پیٹ سے ہی تم میرے لئے بوجھ رہے
پیدائشہو، سے پہلے ہی مَیں تمہیں اُٹھائے پھر رہا ہوں۔ تمہارے4 بوڑھے
تکہونے مَیں وہی رہوں تمہارےگا، بال کے سفید ہو تکجانے تمہیں
اُٹھائے پھروں گا۔ یہ ابتدا سے میرا ہی کام رہا اورہے، آئندہ بھی مَیں تجھے
اُٹھائے پھروں گا، آئندہ بھی تیرا سہارا بن کر تجھے بچائے رکھوں گا۔

5 تم میرا مقابلہ کس سے کرو گے، مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ تم
میرا موازنہ کس سے کرو گے جو میری مانند ہو؟ لوگ6 بُت بنوانے کے
لئے بٹوے کثرتسے کا سونا لتے نکا اور چاندی ترازو میں لتے تو ہیں۔ پھر
وہ سنار کو بُت بنانے کا ٹھیکا دیتے جبہیں۔ تیار ہو جائے تو جھکوہ
کر منہ بلکے اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ 7 وہ اُسے اپنے کندھوں پر رکھ کر
اِدھر اُدھر لئے پھرتے ہیں، پھر اُسے دوبارہ اُس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔
وہاں وہ کھڑا رہتا ہے اور ذرا بھی نہیں ہلتا۔ لوگ چلّا کر اُس سے یاد فر
کرتے ہیں، لیکن جوابوہ نہیں دیتا، دعاگو مصیبتکو نہیںسے بچاتا۔

اے8 بےوفا لوگو، اِس خیالکا !رکھو مردانگی دکھا کر سنجیدگی سے
اِس پر دھیان !دو 9 جو کچھ ازل سے پیش آیا ہے اُسے یاد رکھو۔ کیونکہ
مَیں ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی اَور نہیں۔ مَیں ہی رب ہوں، اور
میری مانند کوئی نہیں۔

مَیں10 ابتدا انجامسے کا اعلان، قدیم باتوںوالیآنےسےزمانے پیشکی
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گوئی کرتا آیا ہوں۔ اب مَیں فرماتا ہوں کہ میرا منصوبہ اٹل ہے، مَیں اپنی
مرضی ہر لحاظ سے پوری کروں گا۔ مشرق11 سے مَیں شکاری پرندہ بُلا
رہا ہوں، دُوردراز ملـک سے ایک ایسا آدمی جو میرا منصوبہ پورا کرے۔
دھیان دو، جو کچھ مَیں نے فرمایا وہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، جو منصوبہ
مَیں نے باندھا وہ پورا کروں گا۔

لوگوضدیاے12 جو راستی کہیںسے دُور میریہو، !سنو مَیں13 اپنی
راستی قریب ہی لایا ہوں، وہ دُور نہیں ہے۔ میری نجات کے آنے میں دیر
نہیں ہو گی۔ مَیں صیون نجاتکو دوں گا، اسرائیل کو اپنی شان شوکتو
نوازوںسے گا۔

47
رب بابل کو سزا دے گا

اے1 کنواری بابل بیٹی، اُتر !جا خاک میں بیٹھ !جا اے بابلیوں کی
بیٹی، زمین پر بیٹھ نہیںتختجہاںجا تجھلوگسےاب!ہے نہیںسے کہیں
گے، میریاے’ میریاےنازپروَردہ، ‘!لاڈلی

اب2 چکّی لے کر !پیسآٹا نقاباپنا ہٹا، لباساپنے کا دامن اُٹھا، اپنی
ٹانگوں کو یاں عُر کر ندیاںکے پار کر۔ تیری3 برہنگی سب پر ظاہر ہو گی،
سب تیری شرم سار حالت دیکھیں گے۔ کیونکہ مَیں بدلہ لے کر کسی کو
نہیں چھوڑوں “گا۔

ہمیںکردےعوضانہنےجس4 چھڑایا یہوہیہے فرماتا جسوہہے،
کا الافواجربنام ہے اور اسرائیلجو قدوسکا ہے۔

بابلیوںاے”5 کی بیٹی، بیٹھسےچپکے !جا یکی تار چھپمیں !جا آئندہ
تُو ممالـک’ کی ‘ملـکہ نہیں کہلائے گی۔
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مجھےجب6 اپنی قوم پر غصہ آیا تو مَیں نے اُسے یوں رُسوا کیا کہ اُس کی
حالتمُقّدس جاتی رہی، گو وہ میرا موروثی تھی۔حصہ وقتاُس مَیں نے
اُنہیں تیرے حوالے کر دیا، لیکن تُو نے اُن پر رحم نہ کیا بلـکہ بوڑھوں کی
گردن پر بھی بھاریاپنا دیا۔رکھجوا 7 تُو بولی، مَیں’ تکابد ملـکہ رہوںہی
‘!گی تُو نے سنجیدگی دھیانسے نہ دیا، نہ اِس کے انجام پر غور کیا۔

اب8 اےسن، عیاش، تُو جو آپاپنے محفوظکو سمجھ کر کہتی مَیں’ہے، ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں مَیںہے۔ نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی
‘گی۔ہوںبےاولاد مَیں9 فرماتا ہوں ایککہ دنہی ایکاور لمحےہی میں
تُو بھیبےاولاد گیبنے اور بیوہ زبردستسارےتیرےبھی۔ جادومنتر کے
باوجود پورےآفتیہ زور سے تجھ پر آئے گی۔

10 تُو بدکاریاپنینے پر اعتماد کر سوچا،کے ‘دیکھتا۔مجھےنہیںکوئی’
لیکن تیری ‘حکمت’ اور ‘علم’ تجھے غلط راہ پر لایا ہے۔ اُن کی بنا پر تُو نے
میںدل کہا، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ‘ہے۔ تجھاب11 پر
آفتایسی آئے گی تیرےجسے جادومنتر دُور کرنے نہیں پائیں گے، تُو ایسی
مصیبت میں پھنس جائے گی جس سے نپٹ نہیں سکے گی۔ اچانک ہی
تجھ پر تباہی نازل ہو گی، اور تُو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو گی۔ اب12
کھڑی ہو جا، اپنے جادوٹونے کا پورا خزانہ کھول کر سب کچھ استعمال
میں لا جو تُو نے جوانی سے بڑی محنت مشقت کے ساتھ اپنا لیا ہے۔ شاید
فائدہ ہو، شاید تُو لوگوں کو ڈرا کر بھگا سکے۔

لیکن13 دوسروں کے بےشمار مشورے بےکار ہیں، اُنہوں نے تجھے
صرف تھکا دیا ہے۔ اب تیرے نجومی کھڑے ہو جائیں، جو ستاروں کو
دیکھ دیکھ کر ہر مہینے پیش گوئیاں کرتے ہیں وہ منے سا آ کر تجھے اُس
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بچائیںسے جو تجھ پر آنے والا ہے۔ 14ً یقینا آگوہ میں جلنے والا بھوسا ہی
ہیں اپنیجو جان شعلوںکو سے بچا نہیں سکتے۔ اور یہ کوئلوں نہیںآگکی
ہو جسگی کے منے سا انسان بیٹھ تاپآگکر سکے۔

15 یہی اُن سب کا حال ہے جن پر تُو نے محنت کی ہے اور جو تیری
جوانی تیرےسے تجارتساتھ کرتے رہے ہیں۔ ایکہر لڑکھڑاتے ہوئے
اپنی اپنی راہ کرےاختیار گا، ایکاور بھی نہیں ہو گا جو تجھے بچائے۔

48

رب اپنے نام کی خاطر اسرائیل کو بچائے گا
اے1 یعقوب کے گھرانے، !سنو تم جو اسرائیل کہلاتے اور یہوداہ

کے قبیلے کے ہو، دھیان !دو تم جو رب کے نام کی قَسم کھا کر اسرائیل
کے خدا کو یاد کرتے ہو، اگرچہ تمہاری بات نہ سچائی، نہ انصاف پر مبنی
ہے، غور !کرو ہاں2 توجہ دو، تم جو مُقّدس شہر کے لوگ کہلاتے اور
اسرائیل کے خدا پر اعتماد کرتے ہو، سنو کہ جسالله کا الافواجربنام
ہے کیا فرماتا ہے۔

پیشکچھجو3 آیا اُسہے اعلانکا مَیں بڑینے پہلےدیر میرےکیا۔ ہی
منہ سے اُس پیشکی گوئی صادر ہوئی، مَیں ہی نے اُس کی اطلاع دی۔
پھر اچانک ہی مَیں اُسے عمل میں لایا اور وہ وقوع پذیر ہوا۔ مَیں4 جانتا تھا
کہ تُو تیرےہے۔ضدیکتنا گلے نسیںکی تیریاوربےلچکجیسیلوہے
پیشانی پیتل جیسی سخت ہے۔ 5 یہ جان کر مَیں نے بڑی دیر پہلے اِن باتوں
کی پیش گوئی کی۔ اُن کے پیش آنے سے پہلے مَیں نے تجھے اُن کی خبر
دی تاکہ تُو دعوٰی نہ کر سکے، میرے’ بُت نے یہ کچھ کیا، میرے تراشے
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اور ڈھالے گئے دیوتا نے اِس کا حکم ‘دیا۔ جباب6 تُو نے یہ سن لیا ہے
سبتو کچھ پر غور کر۔ تُو کیوں اِن باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں؟

اب مَیںسے تجھے نئی نئی باتیں بتاؤں ایسیگا، پوشیدہ باتیں جو ابتجھے
معلومتک نہ تھیں۔ کسییہ7 قدیم میںزمانے نہیںمیںوجود آئیں بلـکہ ابھی
ابھی آج تیرےہی علم میں آئی ہیں۔ کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ تُو مجھے’کہے، پہلے سے اِس کا علم ‘تھا۔ 8 چنانچہ نہ یہ تیرےباتیں تککان پہنچی
ہیں، نہ تُو اِن کا علم رکھتا ہے، بلـکہ قدیم زمانے سے ہی تیرا کان یہ سن
نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ تُو سراسر بےوفا ہے، کہ پیدائش
سے ہی نمک حرام کہلاتا ہے۔ توبھی9 مَیں اپنے نام کی خاطر اپنا غضب
نازل بازسےکرنے رہتا، اپنی تمجید کی خاطر آپاپنے نیستتجھےکو و نابود
کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 دیکھ، مَیں نے تجھے پاک صاف کر دیا
ہے، لیکن چاندی کو صاف کرنے کی کٹھالی میں نہیں بلـکہ مصیبت کی
بھٹی میں۔ اُسی میں مَیں نے تجھے آزمایا ہے۔ 11 اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی
خاطر مَیں یہ سب کچھ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے نام کی بےحرمتی
ہو جائے۔ کیونکہ اجازتمَیں نہیں دوں گا کسیکہ اَور کو وہ جلال دیا
جسجائے مَیںصرفکا حق دار ہوں۔

رب اسرائیل کا نجات دہندہ ہے
12 اے یعقوب کی اولاد، میری !سن اے میرے برگزیدہ اسرائیل،

دھیان !دے مَیں ہی وہی ہوں۔ مَیں ہی اّول و آخر ہوں۔ میرے13 ہی
ہاتھ نے زمین کی بنیاد رکھی، میرے ہی ہنے د ہاتھ نے آسمان کو خیمے
کی طرح تان لیا۔ جب مَیں آواز دیتا ہوں تو سب مل کر کھڑے ہو جاتے
ہیں۔ 14 آؤ، سب جمع ہو کر !سنو بُتوں میں سے کس نے اِس کی پیش
گوئی کی؟ کسی نے !نہیں جس آدمی کو رب پیار کرتا ہے وہ بابل کے
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خلاف اُس کی مرضی پوری کرے گا، بابلیوں پر اُس کی قوت کا اظہار
کرے گا۔ 15 مَیں، ہاں مَیں ہی نے یہ فرمایا۔ مَیں ہی اُسے بُلا کر یہاں لایا
ہوں، اِس لئے وہ ضرور کامیاب ہو گا۔ میرے16 قریب آ کر !سنو شروع
سے مَیں نے باتعلانیہ جبکی، سے پیشیہ آیا مَیں حاضر “ہوں۔

رباباور قادرِ مطلق اور اُس روحکے مجھےنے بھیجا ہے۔
جورب17 تیرا چھڑانے والا اسرائیلاور قدوسکا ہے فرماتا مَیں”ہے،

رب تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ ہوںسکھاتا جو مفید ہے اور تجھے اُن
راہوں پر چلنے دیتا ہوں جن پر تجھے چلنا ہے۔ کاش18 تُو میرے احکام پر
دھیان !دیتا تب تیری سلامتی بہتے یا در جیسی اور تیری راست بازی سمندر
ہوتی۔جیسیموجوںکی تیری19 ریتاولاد کی مانند پیٹتیرےہوتی، کا
پھل ریت کے ذروں جیسا اَن گنت ہوتا۔ اِس کا امکان ہی نہ ہوتا کہ تیرا
نام و میرےنشان منے سا مٹسے “جائے۔

بابل20 سے نکل !جاؤ بابلیوں کے بیچ میں سے ہجرت !کرو خوشی کے
نعرے لگا لگا کر اعلان کرو، دنیا کی انتہا تک خوش خبری پھیلاتے جاؤ
کہ رب نے عوضانہ دے کر اپنے خادم یعقوب کو چھڑایا ہے۔ اُنہیں21
پیاس نہ لـگی جب اُس نے اُنہیں یگستان ر میں سے گزرنے دیا۔ اُس کے
حکم پر پتھر میں سے پانی بہہ نکلا۔ جب اُس نے چٹان کو چیر ڈالا تو پانی
پھوٹ نکلا۔

ربلیکن22 فرماتا ہے بےدینکہ سلامتی نہیں پائیں گے۔
49

رب کا پیغمبر اقوام کا نور ہے
1 اے جزیرو، !سنو اے دُوردراز قومو، دھیان !دو رب نے مجھے

پیدائش سے پہلے ہی بُلایا، میری ماں کے پیٹ سے ہی میرے نام کو یاد
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کرتا آیا ہے۔ 2 اُس نے میرے منہ کو تیز تلوار بنا کر مجھے اپنے ہاتھ کے
سائے میں چھپائے رکھا، مجھے تیز تیر بنا کر اپنے ترکش میں پوشیدہ رکھا
ہے۔ 3 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تُو” میرا خادم اسرائیل ہے، جس کے
یعے ذر مَیں اپنا جلال ظاہر کروں “گا۔

مَیں4 تو بولا تھا، مشقتمحنتمیری” بےسود تھی، مَیں نے طاقتاپنی
بےفائدہ اور بےمقصد ضائع کر دی ہے۔ تاہم میرا حق الله کے ہاتھ میں
ہے، میرا خدا ہی مجھے دےاجر “گا۔

لیکن5 اب رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، وہ جو ماں کے پیٹ سے
ہی مجھے اِس مقصد تشکیلسے دیتا آیا ہے کہ مَیں اُس خدمتکی کر کے
یعقوب کی اولاد کو اُس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اُس کے
حضور جمع ربکروں۔ ہی کے حضور میرا احترام کیا جائے گا، میرا خدا
قوتمیریہی ہو گا۔ وہی6 فرماتا ہے، خدمتمیریتُو” کر صرفنہکے
یعقوب کے قبیلے بحال کرے گا اور اُنہیں واپس لائے گا جنہیں مَیں نے
محفوظ رکھا ہے بلـکہ تُو اِس بڑھکہیںسے گا۔کرےکر کیونکہ مَیں تجھے
دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا تاکہ تُو میری نجات کو دنیا کی انتہا تک
“پہنچائے۔

7 رب جو اسرائیل کا چھڑانے والا اور اُس کا قدوس ہے اُس سے
ہم کلام ہوا ہے جسے لوگ حقیر جانتے ہیں، جس سے دیگر اقوام گھن
اورہیںکھاتے حکمرانوںجو فرماتاربسےاُسہے۔غلامکا تجھے”ہے،
دیکھتے ہی کھڑےبادشاہ جائیںہو رئیساورگے منہ جائیںجھکبلکے
گے۔ یہ رب کی خاطر ہی پیش آئے گا جو وفادار ہے اور اسرائیل کے
قدوس باعثکے ہی وقوع پذیر ہو جسگا تجھےنے چن لیا “ہے۔
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رب8 فرماتا ہے، قبولیت” کے وقت مَیں تیری سنوں گا، نجات کے دن

تیری مدد کروں گا۔ تب مَیں تجھے محفوظ رکھ کر مقرر کروں گا کہ تُو
میرے اور قوم کے درمیان عہد بنے، کہ تُو ملـک بحال کر کے تباہ شدہ
موروثی زمین کو نئے سرے سے تقسیم کرے، 9 کہ تُو قیدیوں کو نکل’کہے، اور‘آؤ یکی تار میں والوںبسنے کو، میںروشنی’ آ بھیڑیںمیریتب‘!جاؤ
راستوں کے کنارے کنارے چریں گی، اور تمام بنجر بلندیوں پر بھی اُن کی
ہری ہری چراگاہیں ہوں گی۔ 10 نہ اُنہیں بھوک ستائے گی نہ پیاس۔ نہ
تپتی گرمی، دھوپنہ اُنہیں ُجھلسائے گی۔ کیونکہ جو اُن ترسپر کھاتا ہے
وہ اُن کی قیادت کر کے اُنہیں چشموں کے پاس لے جائے گا۔ 11 مَیں
پہاڑوں کو ہموار راستوں میں تبدیل کر دوں گا میریجبکہ شاہراہیں اونچی
ہو جائیں گی۔ تب12 وہ دُوردراز علاقوں آئیںسے شمالکچھگے، کچھسے،
مغرب سے، اور کچھ مصر کے جنوبی شہر اسوان سے “بھی۔

اے13 آسمان، خوشی کے نعرے !لگا اے زمین، باغ باغ ہو !جا اے
پہاڑو، شادمانی گیتکے !گاؤ ربکیونکہ اپنینے قوم کو دیتسلی ہے،
اُسے مصیبتاپنے زدہ لوگوں ترسپر آیا ہے۔

رب اپنی قوم کو کبھی نہیں بھولے گا
لیکن14 صیون کہتی ہے، ترکمجھےنےرب” کر دیا ہے، قادرِ مطلق

مجھے بھول گیا “ہے۔
یہ”15 کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی ہے؟

بچےجس اُسکو نے جنم دیا، کیا وہ اُس ترسپر نہیں کھائے شایدگی؟ وہ
بھول لیکنجائے، مَیں نہیںکبھیتجھے بھولوں !گا مَیںدیکھ،16 تجھےنے
اپنی دونوں ہتھیلیوں میں کندہ کر دیا ہے، تیری زمین بوس دیواریں ہمیشہ
میرے منے سا ہیں۔
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تجھےجو17 تعمیرسےسرےنئے کرنا ہتے ہیںچا وہ دوڑ واپسکر آ رہے

ہیں جبکہ جن لوگوں نے تجھے ڈھا کر تباہ کیا وہ تجھ سے نکل رہے ہیں۔
اے18 صیون بیٹی، نظر اُٹھا کر چاروں طرف !دیکھ یہ سب جمع ہو کر
تیرے پاس آ رہے ہیں۔ میری حیات کی قَسم، یہ سب تیرے یورات ز بنیں
گے جن سے تُو آپاپنے کو دُلھن کی طرح کرےآراستہ “گی۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

فی”19 ملـکتیرےالحال میں طرفچاروں کھنڈرات، اُجاڑ اور تباہی
نظر آتی لیکنہے، آئندہ وہ باشندوںاپنے باعثکےکثرتکی چھوٹا گا۔ہو
اور جنہوں ہڑپتجھےنے کر لیا تھا وہ دُور رہیں گے۔ پہلے20 تُو بےاولاد
تھی، تیرےابلیکن اِتنے بچے ہوں گے کہ پاستیرےوہ آ کر کہیں میرے’گے، لئے جگہ کم مجھےہے، اَور زمین دیں تاکہ مَیں آرام سے زندگی گزار
‘سکوں۔ تُو اپنے کانوں سے یہ سنے گی۔

تب21 تُو حیران ہو میںدلکر سوچے گی، یہنےکس’ میرےبچے لئے
پیدا کئے؟ مَیں تو بچوں سے محروم اور بےاولاد تھی، مجھے جلاوطن کر کے
ہٹایا گیا نےکستھا۔ اِن کو پالا؟ مجھے تو تنہا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ
کہاں سے آ گئے “؟‘ہیں

22 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں دیگر قوموں کو ہاتھ سے
اشارہ دے کر اُن کے منے سا اپنا جھنڈا گاڑ دوں گا۔ تب وہ تیرے بیٹوں
کو اُٹھا کر بازوؤںاپنے واپسمیں آئیںلے تیریاورگے بیٹیوں کو کندھے پر
بٹھا پاستیرےکر پہنچائیں گے۔ تیرےبادشاہ23 بچوں بھالدیکھکی کریں
اورگے، رانیاں اُن دائیاںکی ہوں گی۔ وہ منہ جھکبلکے تیرےکر پاؤں
تبگے۔چاٹیںخاککی تُو جان گیلے مَیںکہ ہوں،ربہی کہ بھیجو
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مجھ سے اُمید رکھے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہو “گا۔
24 کیا سورمے کا لُوٹا ہوا مال اُس کے ہاتھ سے چھینا جا سکتا ہے؟ یا

کیا ظالم کے قیدی اُس کے قبضے سے چھوٹ سکتے ہیں؟ مشکل ہی سے۔
ربلیکن25 فرماتا ہے، یقیناً” سورمے قیدیکا اُس ہاتھکے چھینسے لیا
جائے گا اور ظالم کا لُوٹا ہوا مال اُس قبضےکے چھوٹسے جائے گا۔ جو
تجھ جھگڑےسے اُس ساتھکے مَیں خود جھگڑوں گا، مَیں تیرےہی بچوں
نجاتکو دوں گا۔ جنہوں26 تجھنے پر ظلم کیا اُنہیں مَیں اُن کا گوشتاپنا
گا،کھلاؤں اُن کا اپنا پلاؤںیوںخون گا وہکہ اُسے نئی َمے پیطرحکی پی
مستکر ہو جائیں تبگے۔ تمام انسان جان لیں گے کہ ربمَیں تیرا نجات
دہندہ، تیرا چھڑانے والا یعقوباور زبردستکا سورما “ہوں۔

50
تم اپنے ذاتی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہو

رب1 فرماتا ہے، آؤ،” مجھے وہ طلاق نامہ دکھاؤ جو مَیں نے دے کر
تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ یا مجھے قرضوہ خواہ دکھاؤ
جس کے حوالے مَیں نے تمہیں اپنا قرض اُتارنے کے لئے کیا۔ وہ کہاں
ہے؟ دیکھو، تمہیں اپنے گناہوںہی سببکے فروختسے کیا تمہارےگیا،
اپنے ہی گناہوں سببکے تمہاریسے ماں کو فارغ کر دیا گیا۔

مَیںجب2 آیا تو نہیںکوئی تھا۔ کیا مَیںجبوجہ؟ دیآوازنے جوابتو
دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا مَیں فدیہ دے کر تمہیں چھڑانے کے
قابل نہ تھا؟ میریکیا طاقتاِتنی نہیں تمہیںکہ بچا میریسکوں؟ ایکتو ہی
دھمکی سے سمندر خشک ہو جاتا اور یا در یگستان ر بن جاتے ہیں۔ تب
اُن کی مچھلیاں پانی سے محروم ہو کر گل جاتی ہیں، اور اُن کی بدبو چاروں
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طرف پھیل جاتی ہے۔ مَیں3 ہی آسمان کو یکی تار کا جامہ پہناتا، مَیں ہی
ٹاٹاُسے لباسماتمیکے لپیٹمیں دیتا “ہوں۔

رب کے پیغمبر کی رُسوائی
رب4 قادرِ مطلق نے مجھے شاگرد کی سی زبان عطا کی تاکہ مَیں وہ

کلام جان لوں جس سے تھکاماندہ تقویت پائے۔ صبح بہ صبح وہ میرے
کان کو جگا دیتا ہے تاکہ مَیں شاگرد کی طرح سن سکوں۔ رب5 قادرِ
مطلق میرےنے کان کھولکو دیا، اور نہ سرکشمَیں ہوا، نہ ہٹپیچھے
گیا۔ مَیں6 نے مارنے والوں کو اپنی پیٹھ اور بال نوچنے والوں کو اپنے گال
پیش کئے۔ مَیں نے اپنا چہرہ اُن کی گالیوں تھوکاور سے نہ چھپایا۔

ربلیکن7 قادرِ میریمطلق مدد کرتا ہے، اِس لئے میری رُسوائی نہیں
ہو گی۔ چنانچہ مَیں نے اپنا منہ چقماق کی طرح سخت کر لیا ہے، کیونکہ
مَیں جانتا ہوں کہ مَیں شرمندہ نہیں ہو جاؤں گا۔ 8 جو راستمجھے ٹھہراتا
ہے قریبوہ ہی ہے۔ تو پھر میرےکون جھگڑےساتھ گا؟ آؤ، ملہم کر
عدالت میں کھڑے ہو جائیں۔ کون مجھ پر الزام لگانے کی جرأت کرے
گا؟ وہ آ کر میرا !کرےسامنا رب9 قادرِ مطلق میریہی مدد کرتا ہے۔ تو
پھر کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ یہ تو سب کپڑےپرانے کی گھسطرح
کر پھٹیں کیڑےگے، اُنہیں کھا جائیں گے۔

10 تم میں سے ربکون خوفکا مانتا اور اُس کے خادم کی سنتا ہے؟
جب اُسے روشنی کے بغیر اندھیرے میں چلنا پڑے تو وہ رب کے نام پر
بھروسا رکھے اور اپنے خدا پر انحصار کرے۔ لیکن11 تم لوگباقی آگجو
لگا کر آپاپنے کو جلتے ہوئے تیروں لیسسے کرتے ہو، اپنی آگہی کے
شعلوں میں چلے !جاؤ خود اُن تیروں کی زد میں آؤ جو تم نے دوسروں کے
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لئے جلائے میرے!ہیں ہاتھ سے تمہیں یہی اجر ملے گا، اذیتسختتم کا
شکار ہو کر زمین پر تڑپتے رہو گے۔

51
رب اپنی قوم کو تسلی دیتا ہے

تم”1 جو راستی پیچھےکے لـگے ہتے، ر ربجو طالبکے باتمیریہو،
!سنو اُس چٹان پر دھیان دو جس میں سے تمہیں تراش کر نکالا گیا ہے،
اُس کان پر غور کرو جس میں سے تمہیں کھودا گیا ہے۔ 2 یعنی اپنے باپ
ابراہیم اور اپنی ماں سارہ پر توجہ دو، جس نے دردِ زہ کی تکلیف اُٹھا کر
تمہیں جنم دیا۔ ابراہیم بےاولاد تھا جب مَیں نے اُسے بُلایا، لیکن پھر مَیں
نے دےبرکتاُسے بہتکر اولاد “بخشی۔

3ً صیونربیقینا گا۔دےتسلیکو وہ اُس کھنڈراتتمامکے تشفیکو
دے کر اُس کے یگستان ر کو باِغ عدن میں اور اُس کی بنجر زمین کو رب
کے باغ میں بدل دے گا۔ تب اُس میں خوشی و شادمانی پائی جائے گی،
شکرگزاریطرفہر اور گیتوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔

میریاے”4 قوم، مجھ پر میریاے!دےدھیان اُمّت، مجھ پر غور !کر
کیونکہ ہدایت مجھ سے صادر ہو گی، اور میرا انصاف قوموں کی روشنی
بنے گا۔ میری5 قریبراستی ہی نجاتمیریہے، راستے میں ہے، اور میرا
زورآور بازو قوموں انصافمیں مجھجزیرےگا۔کرےقائم اُمیدسے رکھیں
گے، قدرتمیریوہ دیکھنے کے انتظار میں رہیں گے۔ اپنی6 آنکھیں آسمان
کی طرف !اُٹھاؤ نیچے زمین پر نظر !ڈالو آسمان دھوئیں کی طرح بکھر جائے
گا، زمین پرانے کپڑے کی طرح گھسے پھٹے گی اور اُس کے باشندے
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مچھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن میری نجات ابد تک قائم رہے گی،
اور میری راستی کبھی ختم نہیں ہو گی۔

7 اے صحیح راہ کو جاننے والو، اے قوم جس کے دل میں میری
شریعت ہے، میری بات !سنو جب لوگ تمہاری بےعزتی کرتے ہیں تو
اُن متسے جبڈرنا، وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو مت گھبرانا۔ 8 کیونکہ
کِرم اُنہیں کپڑے کی طرح کھا جائے گا، کیڑا اُنہیں اُون کی طرح ہضم
کرے گا۔ لیکن میری راستی ابد تک قائم رہے گی، میری نجات پشت در
پشت برقرار رہے “گی۔

رب کی رِہائی
اے9 رب کے بازو، !اُٹھ جاگ اُٹھ اور قوت کا جامہ پہن !لے یوں

عمل میں طرحجسآ قدیم زمانے میں آیا جبتھا، تُو نے متعدد نسلوں پہلے
رہب ٹکڑےٹکڑےکو کر سمندریدیا، اژدہے کو چھید ڈالا۔ 10 کیونکہ
تُو ہی نے سمندر کو خشک کیا، تُو ہی نے گہرائیوں کی تہہ پر راستہ بنایا
تاکہ وہ جنہیں تُو نے دےعوضانہ کر چھڑایا تھا اُس میں سے گزر سکیں۔

کردےفدیہنےربجنہیں11 چھڑایا آئیںواپسوہہے شادیانہوہگے۔
بجا کر صیون میں داخل ہوں گے، اور ایکہر کا سر ابدی خوشی تاجکے
سے آراستہ ہو گا۔ کیونکہ خوشی اور شادمانی اُن پر غالب آ کر تمام غم اور
آہ و زاری دےبھگا گی۔

12 مَیں،” صرف مَیں ہی تجھے تسلی دیتا ہوں۔ تو پھر تُو فانی انسان سے
کیوں ڈرتی ہے، جو گھاس کی طرح مُرجھا کر ختم ہو جاتا ہے؟ 13 تُو
رب اپنے خالق کو کیوں بھول گئی ہے، جس نے آسمان کو خیمے کی
طرح تان لیا اور زمین کی بنیاد جبرکھی؟ ظالم تجھے تباہ کرنے پر تُلا رہتا
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ہے تو تُو اُس طیشکے پورےسے دن خوفکیوں کھاتی رہتی ابہے؟
اُس کہاںطیشکا رہا؟ 14 زنجـیروںجو میں جکڑا ہوا ہے وہ جلد ہی آزاد
ہو جائے گا۔ نہ وہ مر کر قبر میں اُترے گا، نہ روٹی سے محروم رہے گا۔
15 کیونکہ ربمَیں تیرا خدا ہوں جو سمندر کو حرکتیوں میں لاتا ہے کہ
متلاطموہ ہو کر گرجنے لگتا الافواجربہے۔ میرا نام ہے۔ مَیں16 اپنےنے
الفاظ تیرے منہ میں ڈال کر تجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھپائے رکھا
تاکہہے سرےنئے آسمانسے کو تانوں، زمین بنیادیںکی رکھوں اور صیون
کو بتاؤں، تُو’ میری قوم “۔‘ہے

اے یروشلم، جاگ !اُٹھ
اے17 یروشلم، !اُٹھ جاگ !اُٹھ اے شہر جس نے رب کے ہاتھ سے

اُس کا غضب بھرا پیالہ پی لیا ہے، کھڑی ہو !جا اب تُو نے لڑکھڑا دینے
والے پیالے کو آخری قطرے تک چاٹ لیا ہے۔ 18 جتنے بھی بیٹے تُو نے
جنم دیئے اُن میں سے ایک بھی نہیں رہا جو تیری راہنمائی کرے۔ جتنے
بھی بیٹے تُو نے پالے اُن میں سے ایک بھی نہیں جو تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرے
چلے۔ساتھ تجھ19 پر آفتیںدو آئیں بربادییعنی و تباہی، کال اور تلوار۔ لیکن
کس دردیہمنے کا اظہار کسکیا؟ تجھےنے تسلی دی؟ تیرے20 بیٹے
غش کھا کر گر ہیں۔گئے ہر میںگلی پھنسےمیںجالوہ کی*غزالہوئے
طرح زمین تڑپپر رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضبکا اُن پر نازل ہوا ہے، وہ
الٰہی ڈپٹڈانٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

21 چنانچہ میری بات سن، اے مصیبت زدہ قوم، اے نشے میں متوالی
اُمّت، گو تُو َمے کے اثر نہیںسے ڈگمگا رہی۔ رب22 تیرا آقا جو تیرا خدا ہے
* 51:20 :غزال غزاِل یقہ، ۔oryxافر
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اور اپنی قوم کے لئے لڑتا وہہے فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں تیرےنے ہاتھ سے
وہ پیالہ دُور کر دیا تیرےجو لڑکھڑانے بنا۔سببکا آئندہ تُو غضبمیرا بھرا
پیالہ نہیں پیئے گی۔ مَیںاب23 اِسے اُن کو پکڑا دوں جنہوںگا اذیتتجھےنے
پہنچائی جنہوںہے، تجھنے سے کہا، اوندھے’ جھکمنہ جا تاکہ ہم تجھ
پر ‘گزریں۔سے تیریوقتاُس دھنسمیںخاکپیٹھ دوسروںکر کے لئے
راستہ بن گئی “تھی۔

52
زنجـیروں کو !توڑ

!اُٹھجاگاُٹھ،صیون،اے1 ملبّسسےطاقتاپنی ہو مُقّدساے!جا
شہر یروشلم، اپنے آراستہسےکپڑےشاندار ہو !جا غیرمختونبھیکبھیآئندہ
تجھشخصناپاکیا میں داخل نہیں ہو گا۔ یروشلم،اے2 آپاپنے گردسے
جھاڑ کھڑیکر ہو جا تختاور پر بیٹھ صیونہوئیکیگرفتاراےجا۔ بیٹی،
زنجـیروںکیگردناپنی کرکھولکو اُن آزادسے ہو !جا فرماتاربکیونکہ3
ہے، تمہیں” مفت میں بیچا گیا، اور اب تمہیں پیسے دیئے بغیر چھڑایا جائے
“گا۔

4 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، قدیم” زمانے میں میری قوم مصر
چلی گئی تاکہ پردیسوہاں میں رہے۔ بعد میں اسور نے بلاوجہ اُس پر ظلم
کیا “ہے۔ رب5 فرماتا ہے، یادتیجواب” میریز قوم سے رہیہو اُسہے
کا میرے ساتھ کیا واسطہ “ہے؟ رب فرماتا ہے، میری” قوم تو مفت میں
چھین لی گئی ہے، اور اُس پر حکومت کرنے والے شیخی مار کر پورا دن
میرے نام پر کفر بکتے ہیں۔ میریچنانچہ6 میرےقوم نام جانکو گی،لے
اُس دن وہ پہچان لے گی کہ مَیں ہی وہی ہوں جو فرماتا ہے، مَیں’ “!‘ہوںحاضر
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7 اُس کے قدم کتنے پیارے ہیں جو پہاڑوں پر چلتے ہوئے خوش خبری

سناتا کیونکہہے۔ امنوہ و خوشیامان، پیغامکا نجاتاور کرےاعلانکا
گا، تیرا”گا،کہےسےصیونوہ خدا بادشاہ “!ہے پہرےتیرے!سن8 دار
آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مل کر خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیونکہ
صیونکوہِربجب واپسپر آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں اِسسے کا مشاہدہ
کریں گے۔

9 اے یروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ بجاؤ، خوشی کے گیت !گاؤ
ربکیونکہ اپنینے قوم دیتسلیکو اُسہے، دےعوضانہنے کر یروشلم
کو ہے۔چھڑایا قدرتمُقّدساپنیرب10 تمام اقوام پر گا،کرےظاہر دنیا
کی ہمارےسبتکانتہا خدا نجاتکی دیکھیں گے۔

11 جاؤ، چلے !جاؤ وہاں سے نکل !جاؤ کسی بھی ناپاک چیز کو نہ
چھونا۔ ربجو کا سامان اُٹھائے چل رہے ہیں وہ وہاں نکلسے پاککر
صاف رہیں۔ 12 لیکن لازم نہیں کہ تم بھاگ کر روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں
اچانک فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ رب تمہارے آگے
بھی چلے گا تمہارےاور پیچھے بھی۔ یوں اسرائیل کا خدا طرفدونوں سے
کرےحفاظتتمہاری گا۔

رب کا پیغمبر ہمارے گناہوں کو اُٹھائے گا
13 دیکھو، میرا خادم کامیاب ہو گا۔ وہ سربلند، ممتاز اور بہت سرفراز

ہو گا۔ تجھے14 دیکھ کر بہتوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ اُس
خراباِتنیشکلکی تھی، اُس بھیکسیصورتکی انسان کہیںسے یادہ ز
بگڑی تھی۔ہوئی قومیںسیبہتابلیکن15 اُسے دیکھ کر ہکا بکا جائیںہو
گی، بادشاہ دم بخود کیونکہگے۔جائیںرہ اُنہیںکچھجو نہیں بتایا گیا اُسے وہ
دیکھیں گے، اور جو کچھ اُنہوں نے نہیں سنا اُس کی اُنہیں سمجھ آئے گی۔
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53
لیکن1 ہمارےکون پیغام پر ایمان لایا؟ رباور پرکسقدرتکی ظاہر

ہوئی؟ اُس2 کے منے سا وہ کونپل کی پھوٹطرح نکلا، اُس تازہ اور ملائم
شگوفے کی طرح جو خشک زمین میں چھپی ہوئی جڑ سے نکل کر پھلنے
لنے پھو لـگتی ہے۔ نہ وہ خوب صورت تھا، نہ شاندار۔ ہم نے اُسے دیکھا
تو اُس کی شکل و صورت میں کچھ نہیں تھا جو ہمیں پسند آتا۔ 3 اُسے حقیر
اور مردود سمجھا جاتا تھا۔ دُکھ اور یاں بیمار اُس کی ساتھی رہیں، لوگاور
یہاں تک اُس کی تحقیر کرتے تھے کہ اُسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔
ہم اُس کی کچھ قدر نہیں کرتے تھے۔

لیکن4 اُس نے ہماری ہی یاں بیمار اُٹھا لیں، ہمارا ہی دُکھ بھگت لیا۔
توبھی ہم سمجھے کہ یہ اُس کی مناسب سزا ہے، کہ الله نے خود اُسے
مار کر خاک میں ملا دیا ہے۔ لیکن5 اُسے ہمارے ہی جرائم کے سبب
سے چھیدا گیا، ہمارے ہی گناہوں کی خاطر کچلا گیا۔ اُسے سزا ملی تاکہ
ہمیں سلامتی حاصل ہو، اور اُسی کے زخموں سے ہمیں شفا ملی۔ سبہم6
یوں بھیڑبکر کی طرح آوارہ پھر رہے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی راہ اختیار
کی۔ ربلیکن نے اُسے سبہم کے قصور کا نشانہ بنایا۔

7 اُس پر ظلم ہوا، لیکن اُس نے سب کچھ برداشت کیا اور اپنا منہ نہ
کھولا، اُس بھیڑ طرحکی جسے ذبح کرنے کے لئے لے جاتے جسہیں۔
طرح لیلا بال والوںکترنے کے منے خاموشسا رہتا اُسیہے طرح اُس نے
اپنا منہ نہ کھولا۔ اُسے8 ظلم عدالتاور ہاتھکے چھینسے لیا گیا۔ اُس کے
دور دھیاننےکس—لوگکے دیا اُسکہ زندوںکا ملـککے تعلقسے
گیا،کٹ میریوہکہ قوم سےسببکےجرمکے سزا کا بننشانہ گیا؟ مقرر9
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یہ ہوا کہ اُس کی قبر بےدینوں کے پاس ہو، کہ وہ مرتے وقت ایک امیر
کے پاس دفنایا جائے، گو نہ اُس نے تشدد کیا، نہ اُس کے منہ میں فریب
تھا۔

رب10 ہی کی مرضی تھی کہ اُسے کچلے، اُسے دُکھ پہنچائے۔ لیکن
اپنیوہجب جان کو قربانیکیقصور   طورکے دےپر گا تو وہ فرزندوںاپنے
دیکھےکو گا، اپنے دنوں میں گا۔کرےاضافہ ہاں، مرضیکیربوہ کو
پورا کامیابمیںکرنے ہو گا۔ برداشتتکلیفاِتنی11 کرنے بعدکے اُسے
پھل نظر آئے گا، اور وہ سیر ہو جائے گا۔ اپنے علم سے میرا راست خادم
بہتوں انصافکا کرےقائم گا، کیونکہ وہ اُن کے گناہوں کو اپنے اوپر اُٹھا
کر دُور دےکر گا۔

12 اِس لئے مَیں اُسے بڑوں میں حصہ دوں گا، اور وہ زورآوروں کے
لُوٹساتھ کا مال کرےتقسیم گا۔ کیونکہ اُس نے اپنی جان موتکو کے
حوالے کر دیا، اور اُسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔ ہاں، اُس نے بہتوں کا
گناہ اُٹھا کر دُور کر دیا اور مجرموں شفاعتکی کی۔

54
رب نے یروشلم کو دوبارہ قبول کر لیا ہے

رب1 فرماتا ہے، خوشی” نعرےکے لگا، تُو جو بےاولاد ہے، بچےجو
کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔ بلند آواز سے شادیانہ بجا، تُو پیدائشجسے کا
درد نہ ہوا۔ ترکابکیونکہ کی عورتہوئی شادیبچےکے عورتشدہ
بچوںکے سے یادہ ز ہیں۔ 2 اپنے خیمے کو بڑا بنا، اُس پردےکے طرفہر
!بچھا بچت مت !کرنا خیمے کے رسّے لمبے لمبے کر کے میخیں مضبوطی سے
زمین میں ٹھونک دے۔ 3 کیونکہ تُو تیزی سے دائیں اور بائیں طرف پھیل
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جائے گی، اور تیری اولاد دیگر قوموں پر قبضہ کر کے تباہ شدہ شہروں کو
از سرِ نو کرےآباد گی۔

مت4 ڈرنا، تیری رُسوائی نہیں ہو گی۔ شرم سار نہ ہو، تیری بےحرمتی
نہیں ہو گی۔ اب تُو اپنی جوانی کی شرمندگی بھول جائے گی، تیرے ذہن
سے بیوہ ہونے کی ذلت اُتر جائے گی۔ 5 کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے،
الافواجرب اُس کا نام ہے، اور تیرا چھڑانے والا اسرائیل قدوسکا ہے،
پوریجو دنیا کا خدا کہلاتا “ہے۔

6 تیرا خدا فرماتا ہے، تُو” متروکہ اور دل مجروحسے بیوی کی مانند ہے،
اُس عورت کی مانند جس کے شوہر نے اُسے رد کیا، گو اُس کی شادی
اُس وقت ہوئی جب کنواری ہی تھی۔ لیکن اب مَیں، رب نے تجھے بُلایا
ہے۔ ایک7 لمحےہی کے لئے مَیں ترکتجھےنے کیا، بڑےابلیکن رحم
سے تجھے جمع کروں گا۔ مَیں8 نے اپنے غضب کا پورا زور تجھ پر نازل کر
پلکے بھر کے لئے اپنا چہرہ تجھ سے چھپا لیا، ابلیکن ابدی شفقت سے
تجھ پر رحم کروں “گا۔ رب تیرا چھڑانے والا یہ فرماتا ہے۔

9 بڑے” سیلاب کے بعد مَیں نے نوح سے قَسم کھائی تھی کہ آئندہ
سیلاب کبھی پوری زمین پر نہیں آئے گا۔ اِسی طرح اب مَیں قَسم کھا کر
وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ مَیں کبھی تجھ سے ناراض ہوں گا، نہ تجھے
ملامت کروں گا۔ 10 گو ہٹپہاڑ جائیں اور یاں جنبشپہاڑ کھائیں، لیکن
تجھشفقتمیری پر نہیںکبھیسے ہٹے گی، میرا سلامتی کا نہیںکبھیعہد
ہلے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے جو تجھ ترسپر کھاتا ہے۔

نیا شہر یروشلم
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11 بے” چاری بیٹی !یروشلم شدید طوفان تجھ پر سے گزر گئے ہیں، اور

کوئی نہیں ہے جو تجھے تسلی دے۔ دیکھ، مَیں تیری دیواروں کے پتھر
مضبوط چونے سے دوںجوڑ گا تیریاور بنیادوں سنِگکو *لاجورد سے
رکھ دوں گا۔ 12 مَیں تیری دیواروں کو یاقوت، تیرے دروازوں کو آِب
†بحر اور تیری تمام فصیل کو قیمتی جواہر سے تعمیر کروں گا۔ تیرے13
تمام ربفرزند سے تعلیم پائیں گے، تیریاور اولاد کی سلامتی عظیم ہو گی۔
تجھے14 انصاف کی مضبوط بنیاد پر رکھا جائے گا، چنانچہ دوسروں کے
دُورسےظلم رہ، نہیںضرورتکیڈرنےکیونکہ نہزدہدہشتگی۔ہو ہو،
کیونکہ دہشت کھانے کا سبب تیرے قریب نہیں آئے گا۔ 15 اگر کوئی
تجھ پر بھیکرےحملہ تو طرفمیرییہ نہیںسے ہو گا، اِس لئے ہر حملہ آور
شکست کھائے گا۔

16 دیکھ، مَیں ہی اُس لوہار کا خالق ہوں جو ہَوا دے کر کوئلوں کو
دہکا دیتا ہے تاکہ کام کے لئے موزوں ہتھیار بنا لے۔ اور مَیں ہی نے تباہ
کرنے والے خلقکو کیا تاکہ بربادیوہ کا کام انجام دے۔ چنانچہ17 جو
بھی ہتھیار تجھ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ ناکام ہو گا، اور
جو بھی زبان تجھ پر الزام لگائے اُسے تُو کرےثابتمجرم گی۔ ربیہی کے
خادموں کا موروثی حصہ ہے، مَیں ہی اُن کی راست بازی برقرار رکھوں
“گا۔ رب خود یہ فرماتا ہے۔

55
رب کے پاس آؤ تاکہ زندگی پاؤ

* 54:11 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 54:12 آِب :بحر beryl
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1 کیا” تم پیاسے ہو؟ آؤ، سب پانی کے پاس !آؤ کیا تمہارے پاس پیسے

نہیں؟ اِدھر آؤ، سودا خرید کر کھانا کھاؤ۔ یہاں کی َمے اور دودھ مفت
ہے۔ آؤ، اُسے پیسے دیئے بغیر خریدو۔ اُس2 پر پیسے خرچکیوں کرتے ہو
نہیںروٹیجو جوہے؟ نہیںسیر اُسکرتا کے لئے کیوںمشقتمحنت کرتے
ہو؟ سنو، سنو !باتمیری پھر تم خوراکاچھی کھاؤ گے، بہترین کھانے
لطفسے اندوز ہو گے۔ کان3 لگا پاسمیرےکر !آؤ سنو تو جیتے رہو گے۔

تمہارےمَیں ابدیساتھ عہد باندھوں گا، تمہیں اُن مہربانیوںمٹاَن سے
نوازوں گا جن کا وعدہ داؤد سے کیا تھا۔ 4 دیکھ، مَیں نے مقرر کیا کہ وہ
اقوام کے منے سا میرا گواہ ہو، کہ اقوام رئیسکا اور ہو۔حکمران 5 دیکھ،
تُو ایسی قوم کو بُلائے گا جسے تُو نہیں جانتا، اور تجھ سے ناواقف قوم رب
تیرے خدا کی خاطر تیرے پاس دوڑی چلی آئے گی۔ کیونکہ جو اسرائیل
قدوسکا اُسہے تجھےنے شان شوکتو عطا کی “ہے۔

میرا کلام بےتاثیر نہیں رہتا
ابھی6 رب کو تلاش کرو جبکہ اُسے پایا جا سکتا ہے۔ ابھی اُسے پکارو

جبکہ قریبوہ ہے۔ہی بُریاپنیبےدین7 راہ اور شریر خیالاتبُرےاپنے
چھوڑے۔ وہ رب کے پاس واپس آئے تو وہ اُس پر رحم کرے گا۔ وہ
ہمارے خدا کے پاس واپس آئے، کیونکہ وہ فراخ دلی سے معاف کر دیتا
ہے۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، میرے” خیالات اور تمہارے خیالات میں
اور میری راہوں اور تمہاری راہوں میں بڑا فرق ہے۔ 9 جتنا آسمان زمین سے
اونچا ہے اُتنی ہی میری راہیں تمہاری راہوں اور میرے خیالات تمہارے
خیالات سے بلند ہیں۔

بارش10 برفاور پر غور !کرو زمین پر پڑنے کے بعد یہ خالی واپسہاتھ
نہیں آتی بلـکہ زمین کو یوں سیراب کرتی ہے کہ پودے پھوٹنے اور پھلنے
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لنے پھو لـگتے ہیں بلـکہ پکتے پکتے بیج بونے والے بیجکو اور بھوکے کو روٹی
مہیا کرتے ہیں۔ میرے11 منہ سے نکلا ہوا کلام بھی ایسا ہی ہے۔ وہ
خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا بلـکہ میری مرضی پوری کرے گا اور اُس
کامیابمیں ہو جسگا کے لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

12 کیونکہ خوشیتم سے نکلو تمہیںگے، سلامتی سے لایا گا۔جائے پہاڑ
اور یاں تمہارےپہاڑ آنے پر باغ باغ ہو کر شادیانہ بجائیں گی، اور میدان کے
تمام درخت تالیاں بجائیں گے۔ 13 کانٹےدار جھاڑی کی بجائے جونیپر کا
درخت اُگے گا، اور بچھوبوٹی کی بجائے مہندی پھلے پھولے گی۔ یوں رب
کے نام جلالکو ملے گا، اور اُس قدرتکی ابدیکا اور مٹاَن نشان قائم
ہو “گا۔

56
ہر شخص الله کی قوم میں شامل ہو سکتا ہے

رب1 فرماتا ہے، انصاف” کو قائم رکھو اور وہ کچھ کیا کرو راستجو
ہے، کیونکہ میری نجات قریب ہی ہے، اور میری راستی ظاہر ہونے کو
ہے۔ مبارک2 وہہے یوںجو راستی سے لپٹا مبارکرہے۔ وہہے سبتجو
کیدنکے کرےنہبےحرمتی بلـکہ اُسے منائے، جو بُرےہر کام سے گریز
“کرے۔

ربپردیسیجو3 پیروکارکا ہو گیا وہہے کہےنہ مجھےرببےشککہ
اپنی قوم الـگسے کر رکھے گا۔ خواجہ سرا بھی نہ سوچے کہ ہائے، مَیں
سوکھا درختہوا ہی !ہوں

4 ربکیونکہ فرماتا ہے، جو” خواجہ سبتمیرےسرا دنکے منائیں،
ایسے قدم اُٹھائیں جو مجھے پسند ہوں اور میرے عہد کے ساتھ لپٹے رہیں وہ
اُنہیںمَیںکیونکہ5رہیں۔بےفکر اپنے اُساورگھر ایسیمیںچاردیواریکی
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یادگار اور ایسا نام عطا کروں گا جو بیٹے بیٹیاں ملنے کہیںسے بہتر ہو گا۔ اور
جو نام مَیں اُنہیں دوں گا ابدیوہ ہو گا، وہ کبھی نہیں مٹنے کا۔

6 پردیسیوہ بھی رہیںبےفکر ربجو کے پیروکار بن کر اُس خدمتکی
کرنا ہتے، چا ربجو کا نام عزیز رکھ کر اُس عبادتکی کرتے، سبتجو
دنکے کی نہیںبےحرمتی کرتے بلـکہ اُسے مناتے اور میرےجو عہد کے
ساتھ لپٹے ہتے ر ہیں۔ 7 کیونکہ مَیں اُنہیں اپنے مُقّدس پہاڑ کے پاس لا کر
اپنے دعا کے گھر میں خوشی دلاؤں گا۔ جب وہ میری قربان گاہ پر اپنی
بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھائیں گے تو وہ مجھے پسند آئیں گی۔
کیونکہ میرا گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر کہلائے “گا۔

رب8 قادرِ مطلق اسرائیلجو بکھریکی ہوئی قوم جمع کر رہا ہے فرماتا
ہے، اُن” میں جو اکٹھے ہو چکے ہیں مَیں اَور بھی جمع کر دوں “گا۔

قوم کے راہنما ُسست اور لالچی ُکتے ہیں
9 اے میدان کے تمام حیوانو، !آؤ اے جنگل کے تمام جانورو، آ کر

!کھاؤ اسرائیل10 پہرےکے دار اندھے سبہیں، کچھسبکے بھی نہیں
جانتے۔ سب کے سب بہرے ُکتے ہیں جو بھونک ہی نہیں سکتے۔ فرش پر
لیٹے ہوئے وہ اچھے خواباچھے دیکھتے ہتے ر ہیں۔ اونگھنا اُنہیں کتنا پسند
!ہے لیکن11 یہ ُکتے لالچی بھی ہیں اور کبھی سیر نہیں ہوتے، حالانکہ
گلہ بان کہلاتے ہیں۔ وہ سمجھ خالیسے ہیں، اور ایکہر اپنی اپنی راہ پر
دھیان دے کر اپنے ہی نفع کی تلاش میں رہتا ہے۔ 12 ہر ایک آواز دیتا
ہے، آؤ،” مَیں َمے لے آتا !ہوں آؤ، ہم جی بھر کر شراب پی لیں۔ اور کل
بھی آج کی طرح ہو بلـکہ اِس بھیسے یادہ ز رونق “!ہو



یسعیاہ 57:1 cxxxiv یسعیاہ 57:10

57
رب بےدینوں کی عدالت کرتا ہے

راست1 ہلاکباز ہو جاتا کوکسیلیکنہے، پروا دیانتنہیں۔ دار دنیا
سے چھین لئے جاتے ہیں، لیکن کوئی دھیان نہیں دیتا۔ کوئی نہیں سمجھتا
کہ راست باز کو بُرائی سے بچنے کے لئے چھین لیا جاتا ہے۔ 2 کیونکہ اُس
کی منزِل مقصود سلامتی ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے والے مرتے وقت پاؤں
پھیلا کر آرام کرتے ہیں۔

3 لیکن” اے جادوگرنی کی اولاد، زناکار اور فحاشی کے بچو، اِدھر !آؤ
4 تم کس کا مذاق اُڑا رہے ہو، کس پر زبان چلا کر منہ ِچڑاتے ہو؟ تم
مجرموں اور دھوکے بازوں کے ہی بچے !ہو

5 تم بلوط بلـکہ ہر گھنے درخت کے سائے میں مستی میں آ جاتے ہو،
وادیوں اور چٹانوں شگافوںکے میں اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہو۔ وادیوں6
کے رگڑے ہوئے پتھر تیرا حصہ اور تیرا مقّدر بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی
کو تُو نے َمے اور غلہ کی پیشنذریں کیں۔ اِس کے مدِ نظر مَیں اپنا فیصلہ
کیوں بدلوں؟ 7 تُو نے اپنا بستر اونچے پہاڑ پر لگایا، اُس پر چڑھ کر اپنی قربانیاں
پیش کیں۔ 8 اپنے گھر کے دروازے اور چوکھٹ کے پیچھے تُو نے اپنی
بُت پرستی کے نشان لگائے۔ مجھے ترک کر کے تُو اپنا بستر بچھا کر اُس پر
لیٹ گئی۔ تُو نے اُسے اِتنا بڑا بنا دیا کہ دوسرے بھی اُس پر لیٹ سکیں۔
پھر تُو نے عصمت فروشی کے پیسے مقرر کئے۔ اُن کی صحبت تجھے کتنی
پیاری تھی، اُن کی برہنگی سے تُو کتنا لطف اُٹھاتی !تھی 9 تُو کثرت کا تیل
اور خوشبودار کریم لے ـِککر مَل دیوتا پاسکے گئی۔ تُو نے اپنے قاصدوں
دُورکو دُور بلـکہ بھیجتکپاتال دیا۔ گو10 تُو سفر کرتے تھکبہتکرتے
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گئی توبھی تُو نے کبھی نہ کہا، فضول’ ‘!ہے اب تک تجھے تقویت ملتی
رہی، اِس لئے تُو نڈھال نہ ہوئی۔

تجھے11 کس سے اِتنا خوف و ہراس تھا کہ تُو نے جھوٹ بول کر نہ
مجھے یاد کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی نا،ہے تُو اِس لئے نہیںخوفمیرا مانتی کہ
خاموشمَیں اور چھپا رہا۔

12 لیکن مَیں لوگوں پر تیری نام نہاد راست بازی اور تیرے کام ظاہر
کروں ًگا۔ یقینا یہ تیرے لئے مفید نہیں ہوں گے۔ 13 آ، مدد کے لئے آواز
!دے دیکھتے ہیں کہ تیرے بُتوں کا مجموعہ تجھے بچا سکے گا کہ نہیں۔
لیکن ایسا نہیں ہو گا بلـکہ اُنہیں ہَوا اُٹھا لے جائے گی، ایک پھونک اُنہیں
دےاُڑا گی۔

لیکن جو مجھ پر بھروسا رکھے ملـکوہ میراثکو میں پائے مُقّدسگا،
پہاڑ اُس کی ملـکیتموروثی بنے “گا۔

رب اپنی قوم کی مدد کرے گا
14 الله فرماتا ہے، راستہ” بناؤ، راستہ !بناؤ اُسے صاف ستھرا کر کے ہر

رکاوٹ دُور کرو تاکہ میری قوم آ “سکے۔ 15 کیونکہ جو عظیم اور سربلند
نشینتختتکابدجوہے، جساور کا قدوسنام وہہے فرماتا ہے، مَیں”
بلندیوںصرفنہ میںمقدِسکے بلـکہ روحفروتناورحالشکستہ ساتھکے
سکونتبھی ہوںکرتا تاکہ فروتن روحکی اور حالشکستہ دلکے نئیکو
زندگی بخشوں۔ 16 مَیںکیونکہ تکہمیشہ اُن ساتھکے نہیں جھگڑوں گا، ابد
ناراضتک نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن میرےروحکی نڈھالحضور ہو جاتی،
اُن لوگوں کی جان جنہیں مَیں نے خود خلق کیا۔ مَیں17 اسرائیل کا ناجائز
منافع دیکھ کر طیش میں آیا اور اُسے سزا دے کر اپنا منہ چھپائے رکھا۔
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توبھی وہ اپنے دل کی برگشتہ راہوں پر چلتا رہا۔ لیکن18 گو مَیں اُس کے
چال چلن سے واقف ہوں مَیں اُسے پھر بھی شفا دوں گا، اُس کی راہنمائی
کر کے اُسے دوبارہ تسلی دوں گا۔ اور اُس کے لوگجتنے ماتم کر رہے ہیں
19 اُن کے لئے مَیں ہونٹوں کا پھل پیدا کروں “گا۔ ربکیونکہ فرماتا اُن”ہے، کی سلامتی ہو ہیںدُورجو اور اُن کی قریبجو مَیںہیں۔ اُنہیںہی شفا
دوں “گا۔

لیکن20 متلاطمبےدین سمندر کی مانند ہیں جو تھم نہیں سکتا جساور
کی لہریں گند اور کیچڑ اُچھالتی رہتی ہیں۔ 21 میرا خدا فرماتا ہے، بے”
دین سلامتی نہیں پائیں گے۔

58
رب کو پسندیدہ روزہ

1 گلا پھاڑ کر آواز دے، رُک رُک باتکر نہ !کر نرسنگے کی سی بلند
آواز کے میریساتھ قوم کو اُس سرکشیکی یعقوبسنا، کے گھرانے کو
اُس گناہوںکے فہرستکی بیان کر۔ روز2 بہ روز یافتمرضیمیریوہ در
کرتے ہیں۔ ہاں، وہ میری راہوں کو جاننے کے شوقین ہیں، اُس قوم کی
جسمانند نے اپنے خدا کے احکام ترککو نہیں کیا بلـکہ راست باز ہے۔
چنانچہ وہ مجھ سے منصفانہ مانگفیصلے ًکر ظاہرا الله قربتکی لطفسے
اندوز ہوتے ہیں۔ 3 شکایتوہ کرتے ہیں، ہمجب’ روزہ رکھتے ہیں تو تُو
توجہ کیوں نہیں جبدیتا؟ ہم آپاپنے خاککو سار بنا کر انکساری کا
اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں ‘دیتا؟

!سنو روزہ رکھتے وقت تم اپنا کاروبار معمول کے مطابق چلا کر اپنے
مزدوروں کو دبائے رکھتے ہو۔ 4 صرفنہ یہ بلـکہ تم روزہ رکھنے کے ساتھ
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ساتھ جھگڑتے اور لڑتے بھی ہو۔ تم ایک دوسرے کو شرارت کے مُکے
مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر تم یوں روزہ رکھو تو
اِس کی توقع نہیں کر سکتے کہ تمہاری بات آسمان تک پہنچے۔ 5 کیا مجھے
اِس قسم کا روزہ پسند ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ دیر
کے لئے خاک سار بنا انکساریکر کا اظہار کرے؟ کہ وہ اپنے سر آبیکو
نرسل طرحکی جھکا ٹاٹکر اور لیٹمیںراکھ جائے؟ کیا تم واقعی سمجھتے
ہو کہ یہ روزہ ہے، کہ ربوقتایسا کو پسند ہے؟

6 طرحکسیہ ہو سکتا ہے؟ جو روزہ مَیں پسند کرتا ہوں وہ فرق ہے۔
حقیقی روزہ یہ ہے کہ تُو زنجـیروںکیبےانصافی ہوؤںجکڑےمیں کو رِہا
مظلوموںکرے، کا جوا ہوؤںکچلےہٹائے، آزادکو کرے، ہر جوئے کو
بھوکے7توڑے، کو اپنے شریکمیںکھانے زدہمصیبتبےگھرکرے،
پناہکو برہنہدے، پہنائےکپڑےکو اور اپنے سےکرنےمددکیداررشتے
گریز !کرےنہ

8 اگر تُو کرےایسا تو تُو کیصبح پہلی کرنوں اُٹھےچمکطرحکی گا، اور
تیرے بھریںہیجلدزخم تیرےبازیراستتیریتبگے۔ آگے چلےآگے
گی، رباور تیرےجلالکا پیچھے کرےحفاظتتیری گا۔ تب9 تُو یاد فر
کرے گا اور رب جواب دے گا۔ جب تُو مدد کے لئے پکارے گا تو وہ
فرمائے گا، مَیں’ حاضر ‘ہوں۔

اپنے درمیان دوسروں پر جوا لنے، ڈا اُنگلیاں اُٹھانے اور دوسروں کی
بدنامی کرنے کا سلسلہ ختم !کر 10 بھوکے کو اپنی دےروٹی اور مظلوموں
یاتکی پوریضرور !کر پھر تیری اندھیرےروشنی چمکمیں اُٹھے گی اور
راتتیری دوپہر روشنطرحکی ہو گی۔ کرےقیادتتیریہمیشہرب11
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گا، وہ ُجھلستے یاتکیجانتیریبھیمیںعلاقوںہوئے کرےپوریضرور
گا تیرےاور اعضا دےتقویتکو تبگا۔ تُو سیراب باغ کی مانند ہو گا،
جسمانندکیچشمےاُس پانیکا کبھی نہیںختم ہوتا۔ لوگتیرے12 قدیم
کھنڈرات کو تعمیرسےسرےنئے نسلوںگزریبنیادیںجوگے۔کریں نے
رکھی تھیں اُنہیں تُو دوبارہ رکھے گا۔ تب تُو رخنے’ کو بند کرنے ‘والا گلیوں’اور کو دوبارہ ہنے ر قابلکے بنانے ‘والا کہلائے گا۔

سبت13 کے دن اپنے پیروں کو کام کرنے سے روک۔ میرے مُقّدس
دن کے دوران کاروبار مت کرنا بلـکہ اُسے راحت’ ‘بخش اور ‘معزز’ قرار
دے۔ اُس دن نہ معمول کی راہوں پر چل، نہ اپنے کاروبار چلا، نہ خالی
گپیں ہانک۔ یوں تُو سبت کا صحیح احترام کرے گا۔ تب14 رب تیری
راحت کا منبع ہو گا، اور مَیں تجھے رتھ میں بٹھا ملـککر بلندیوںکی پر سے
گزرنے دوں گا، تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے سیر کروں
“گا۔ رب کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔

59
تمہارے قصور نے تمہیں رب سے دُور کر دیا ہے

1ً ربیقینا بازوکا نہیںچھوٹا وہکہ بچا نہ اُسسکے، کانکا نہیںبہرا کہ
نہسن سکے۔ بُرےتمہارےمیںحقیقت2 کاموں تمہیںنے اُس الـگسے
کر تمہارےدیا، گناہوں اُسنے کا چہرہ تم چھپائےسے اِسرکھا، لئے وہ
تمہاری نہیں سنتا۔ 3 کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ، تمہاری اُنگلیاں گناہ
سے ناپاک ہیں۔ تمہارے ہونٹ جھوٹ لتے بو اور تمہاری زبان شریر باتیں
پھسپھساتی ہے۔ عدالت4 میں کوئی منصفانہ مقدمہ نہیں چلاتا، کوئی سچے
دلائل پیش نہیں کرتا۔ لوگ سچائی سے خالی باتوں پر اعتبار کر کے جھوٹ
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لتے بو ہیں، بدکاریوہ سے حاملہ ہو کر بےدینی کو جنم دیتے ہیں۔ 5-6 وہ
یلے زہر سانپوں کے انڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بچے نکلیں۔ جو اُن کے
انڈے مروہکھائے جاتا اورہے، اگر اُن انڈےکے دبائے تو یلا سانپزہر
نکل آتا ہے۔ یہ لوگ مکڑی کے جالے تان لیتے ہیں، ایسا کپڑا جو پہننے کے
لئے بےکار ہے۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اِس کپڑے سے وہ اپنے
آپ ڈھانپکو نہیں سکتے۔ اُن کے بُرےاعمال ہی ہیں، اُن کے ہاتھ تشدد
ہی کرتے ہیں۔ 7 جہاں بھی غلط کام کرنے کا موقع ملے وہاں اُن کے
پاؤں بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بےقصور کو قتل کرنے کے لئے تیار
ہتے ر ہیں۔ اُن کے خیالات شریر ہی ہیں، اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی
چھوڑ جاتے ہیں۔ 8 نہ وہ سلامتی کی راہ جانتے ہیں، نہ اُن کے راستوں
میں انصاف پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے اُنہیں ٹیڑھا میڑھا بنا رکھا ہے،
اور جو بھی اُن پر چلے وہ سلامتی کو نہیں جانتا۔

توبہ کی دعا
اِسی9 لئے انصاف ہم سے دُور ہے، راستی ہم تک پہنچتی نہیں۔ ہم

روشنی کے انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن افسوس، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا
آبہمہے۔ تابو کی اُمید رکھتے لیکنہیں، افسوس، بھیجہاں ہیںچلتے
وہاں یکیگھنی تار چھائی رہتی ہے۔ اندھوںہم10 طرحکی دیوار ہاتھکو
معلومراستہکرچھوچھوسے آنکھوںہیں،کرتے طرحکیلوگوںمحرومسے
ٹٹول ٹٹول کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ دوپہر بھیوقتکے ہم ٹھوکر کھا کھا یوںکر
پھرتے جیسےہیں دُھندلکا ہو۔ تنہمگو آور لوگوں درمیانکے ہتے ر ہیں،
لیکن مُردوںخود کی مانند ہیں۔ حالتنڈھالسبہم11 میں ریچھوں کی
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طرح غُراتے، کبوتروں کی مانند غوں غوں کرتے ہیں۔ ہم انصاف کے
انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن بےسود۔ ہم نجات کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن
وہ ہم سے دُور ہی رہتی ہے۔

12 کیونکہ ہمارے متعدد جرائم تیرے منے سا ہیں، اور ہمارے گناہ
خلافہمارے گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں متواتر اپنے جرائم احساسکا ہے،
گناہوںاپنےہم ہیںمانتےہم13ہیں۔واقفخوبسے بےوفاسےربکہ
رہے بلـکہ اُس کا انکار بھی کیا ہے۔ ہم نے اپنا منہ اپنے خدا سے پھیر کر
اورظلم باتیںکیدھوکے پھیلائی جھوٹمیںدلوںہمارےہیں۔ بیجکا ھتے بڑ
ھتے بڑ منہ میں نکلا۔سے نتیجے14 انصافمیں ہٹپیچھے گیا، اور راستی دُور
کھڑی رہتی ہے۔ سچائی چوک میں ٹھوکر کھا کر گر گئی ہے، اور دیانت
داخلداری نہیںہی ہو سکتی۔ چنانچہ15 سچائی بھیکہیں پائی نہیں جاتی،
اور غلط کام سے گریز کرنے والے کو لُوٹا جاتا ہے۔

رب کا جواب
یہ سب کچھ رب کو نظر آیا، اور وہ ناخوش تھا کہ انصاف نہیں ہے۔

16 اُس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ حیران ہوا کہ مداخلت کرنے
والا نہیںکوئی اُستبہے۔ زورآورکے بازو اُسنے کی مدد کی، اور اُس
کی راستی نے اُس کو سہارا دیا۔ 17 راستی کے زرہ بکتر سے ملبّس ہو کر
اُس نے سر پر نجات کا خود رکھا، انتقام کا لباس پہن کر اُس نے غیرت
کی اوڑھچادر لی۔ 18 ایکہر کو وہ اُس مناسبکا گا۔دےمعاوضہ وہ
مخالفوں پر کرےنازلغضباپنا گا اور دشمنوں بدلہسے لے گا بلـکہ جزیروں
کو بھی اُن کی حرکتوں کا دےاجر گا۔ تب19 انسان مغرب ربمیں کے
نام مانیںخوفکا گے اور مشرق میں اُسے جلال دیں گے۔ کیونکہ ربوہ
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کی پھونک سے چلائے ہوئے زوردار سیلاب کی طرح اُن پر ٹوٹ پڑے
گا۔

رب20 فرماتا ہے، چھڑانے” والا صیونکوہِ پر آئے گا۔ یعقوبوہ کے
فرزندوںاُن پاسکے آئے گا جو گناہوںاپنے چھوڑکو آئیںواپسکر “گے۔

رب21 فرماتا ہے، تکجہاں” میرا تعلق ہے، اُن کے ساتھ میرا یہ عہد
:ہے میرا روح جو تجھ پر ٹھہرا ہوا ہے الفاظمیرےاور جو مَیں تیرےنے
منہ میں ڈالے ہیں ابوہ سے تکابد تیرےنہ منہ سے، نہ تیری اولاد کے
منہ سے اور نہ تیری اولاد کی اولاد سے ہٹیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

60
اقوام یروشلم کے نور کے پاس آئیں گی

1 اُٹھ،” کھڑی ہو کر چمک !اُٹھ کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے، اور رب کا
جلال تجھ پر طلوع ہوا ہے۔ 2 کیونکہ گو زمین پر یکی تار چھائی ہوئی ہے
اور اقوام گھنے اندھیرے میں رہتی ہیں، لیکن تجھ پر رب کا نور طلوع ہو
رہا ہے، اور اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ 3 اقوام تیرے نور کے
پاس اور بادشاہ اُس چمکتی دمکتی روشنی پاسکے آئیں گے تجھجو پر طلوع
ہو گی۔

4 اپنی نظر اُٹھا کر چاروں طرف !دیکھ سب کے سب جمع ہو کر تیرے
پاس آ رہے ہیں۔ تیرے بیٹے دُور دُور سے پہنچ رہے ہیں، اور تیری بیٹیوں
کو میںگود اُٹھا قریبکر لایا جا رہا ہے۔ وقتاُس5 تُو یہ دیکھ چمککر
اُٹھے گی۔ تیرا دل خوشی کے مارے تیزی سے دھڑکنے لـگے گا اور کشادہ
ہو گا۔جائے کیونکہ سمندر کے پاستیرےخزانے لائے جائیں اقوامگے،
پاستیرےدولتکی پہنچے گی۔ اونٹوں6 کا غول بلـکہ مِدیان اور عیفہ کے
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ملـکتیرےاونٹجوان دیںڈھانپکو وہگے۔ سونے اور بخور لدےسے
ہوئے اور رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ملـِک سبا سے آئیں گے۔ 7 قیدار
کی تمام یاں بکر بھیڑ تیرے حوالے کی جائیں گی، اور نبایوت کے مینڈھے
لئےکےخدمتتیری قربانمیریاُنہیںگے۔ہوںحاضر گاہ پر چڑھایا جائے
گا اور مَیں اُنہیں پسند کروں گا۔ یوں مَیں اپنے جلال کے گھر کو شان و
شوکت سے آراستہ کروں گا۔

یہ8 ہیںکون بادلوںجو طرحکی اور کابُک واپسپاسکے آنے والے
کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے ہیں؟ ترسیسیہ9 بحریزبردستکے جہاز
ہیں جو تیرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ جزیرے مجھ سے اُمید رکھتے
ہیں۔ یہ تیرےجہاز بیٹوں کو اُن کی سمیتچاندیسونے دُوردراز علاقوں
سے لے کر آ تیرےربیوںہیں۔رہے خدا نامکے اور اسرائیل قدوسکے
کی تعظیم ہو جسگی تجھےنے شان شوکتو سے نوازا ہے۔

تیریپردیسی10 دیواریں از سرِ نو تعمیر یں کر گے، اور اُن کے تیریبادشاہ
مَیںگوکیونکہگے۔کریںخدمت تجھےمیںغضباپنےنے سزا لیکندی،
اب مَیں اپنے فضل تجھسے پر کروںرحم گا۔ تیری11 فصیل دروازےکے
ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اُنہیں نہ دن کو بند کیا جائے گا، نہ رات کو تاکہ
اقوام کا مال دولتو اور اُن کے گرفتار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر
لایا جا سکے۔ 12 کیونکہ جو قوم یا سلطنت تیری خدمت کرنے سے انکار
کرے وہ برباد ہو جائے گی، پورےاُسے طور پر تباہ کیا جائے گا۔

لبنان13 تیرےشوکتوشانکی منے حاضرسا جونیپر،گی۔ہو اورصنوبر
سرو ملدرختکے پاستیرےکر آئیں گے میرےتاکہ مقدِس کو آراستہ
یوںکریں۔ مَیں اپنے پاؤں کی چوکی دوںجلالکو گا۔ تجھ14 پر ظلم کرنے
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والوں کے بیٹے جھک جھک کر تیرے حضور آئیں گے، تیری تحقیر کرنے
والے تیرے پاؤں کے منے سا اوندھے منہ ہو جائیں گے۔ وہ تجھے رب’ کا
‘شہر اور اسرائیل’ قدوسکے کا ‘صیون قرار دیں گے۔ پہلے15 ترکتجھے
کیا گیا لوگتھا، تجھ نفرتسے رکھتے تھے، اور تجھ میں نہیںکوئیسے گزرتا
تھا۔ ابلیکن مَیں ابدیتجھے فخر باعثکا بنا دوں گا، اور تمام نسلیں تجھے
دیکھ ہوںخوشکر گی۔

16 تُو اقوام کا دودھ پیئے گی، اور بادشاہ تجھے دودھ پلائیں گے۔ تب
تُو جان لے گی کہ مَیں رب تیرا نجات دہندہ ہوں، کہ مَیں جو یعقوب کا
زبردست سورما ہوں تیرا چھڑانے والا ہوں۔

مَیں17 تیرے پیتل کو سونے میں، تیرے لوہے کو چاندی میں، تیری
لـکڑی کو پیتل میں تیرےاور پتھر کو لوہے میں بدلوں گا۔ مَیں سلامتی کو
تیری محافظ اور راستی کو تیری نگران بناؤں گا۔ اب18 سے تیرے ملـک
میں نہ تشدد کا ذکر ہو گا، نہ بربادی و تباہی ابکا۔ تیریسے ‘نجات’چاردیواری دروازےتیرےاور حمد’ و ‘ثنا کہلائیں گے۔

19 آئندہ تجھے نہ دن کے وقت سورج، نہ رات کے وقت چاند کی
ضرورت ہو گی، کیونکہ رب ہی تیری ابدی روشنی ہو گا، تیرا خدا ہی
تیری آب و تاب ہو گا۔ 20 آئندہ تیرا سورج کبھی غروب نہیں ہو گا، تیرا
چاند کبھی نہیں گھٹے گا۔ کیونکہ رب تیرا ابدی نور ہو گا، اور ماتم کے
تیرے دن ختم ہو جائیں گے۔

تیریتب21 قوم تمامکے راستافراد باز ہوں ملـکاورگے، تکہمیشہ
اُن ملـکیتکی رہے گا۔ کیونکہ میرےوہ ہاتھ سے لگائی پنیریہوئی ہوں
گے، میرے ہاتھ کا کام جس سے مَیں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب22
تعدادکیخاندانچھوٹےسےسب بڑھ کر ہزار افراد پر مشتمل ہو سبگی،
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سے کمزور طاقتکنبہ ور قوم بنے گا۔ وقتمقررہ پر ربمَیں، کچھسبیہ
تیزی سے انجام دوں “گا۔

61

ماتم کا وقت ختم ہے
رب1 مطلققادرِ مجھروحکا پر تیلمجھےنےربکیونکہہے، مسحسے

کر کے غریبوں کو خوش خبری سنانے کا اختیار دیا ہے۔ اُس نے مجھے
دلوںشکستہ پٹیمرہمکی کرنے لئےکے اور یہ اعلان کرنے لئےکے بھیجا
ہے کہ قیدیوں کو رِہائی ملے گی اور زنجـیروں میں جکڑے ہوئے آزاد ہو
جائیں گے، 2 کہ بحالی کا سال ہمارےاور خدا کے انتقام کا دن آ گیا ہے۔
اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ مَیں تمام ماتم کرنے والوں کو تسلی دوں 3 اور
صیون سوگواروںکے کو دےدلاسا راکھکر کے بجائے شاندار تاج، ماتم
کے خوشیبجائے تیلکا اور روحشکستہ کے بجائے حمد و ثنا لباسکا مہیا
کروں۔

تب وہ راستی’ ‘درختکے کہلائیں پودےایسےگے، ربجو نے اپنا
جلال ظاہر کرنے کے لئے لگائے ہیں۔ 4 وہ قدیم کھنڈرات کو از سرِ نو
تعمیر کر کے دیر بربادسے مقاموںہوئے کریںبحالکو وہگے۔ اُن تباہ شدہ
شہروں کو دوبارہ قائم کریں نسلجوگے ویراننسلدر سنسانو ہیں۔رہے
کھڑےغیرملـکی5 ہو تمہاریکر یوں بکر بھیڑ کی گلہ بانی یں کر پردیسیگے،
تمہارے کھیتوں اور باغوں میں کام کریں گے۔ 6 اُس وقت تم رب’ کے
‘امام کہلاؤ لوگگے، تمہیں ہمارے’ خدا کے ‘خادم قرار دیں گے۔
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تم اقوام کی دولت سے لطف اندوز ہو گے، اُن کی شان و شوکت اپنا کر
اُس پر فخر کرو گے۔ تمہاری7 شرمندگی نہیں رہے گی بلـکہ عزتتم کا دُگنا
حصہ پاؤ گے، تمہاری رُسوائی نہیں رہے گی بلـکہ تم شاندار حصہ ملنے کے
باعث شادیانہ بجاؤ گے۔ تمہیںکیونکہ میںوطن دُگنا ملےحصہ گا، ابدیاور
میراثتمہاریخوشی ہو گی۔

8 ربکیونکہ فرماتا ہے، انصافمجھے” پسند گریغارتمَیںہے۔ اور
رَویکج نفرتسے رکھتا ہوں۔ مَیں اپنے لوگوں وفاداریکو سے اُن کا اجر
دوں گا، مَیں اُن کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ 9 اُن کی نسل اقوام میں
اور اُن کی اولاد دیگر اُمّتوں میں مشہور ہو گی۔ بھیجو اُنہیں دیکھے وہ جان
لے گا ربکہ اُنہیںنے برکت دی “ہے۔

نہایتسےربمَیں10 شادمانہی جانمیریہوں، اپنے تعریفکیخدا
میں خوشی کے گیت گاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح دُولھا اپنا سر امام کی
پگڑیسی سے سجاتا اور دُلھن آپاپنے کو یوراتاپنے ز آراستہسے کرتی ہے
طرحاُسی الله نجاتمجھےنے لباسکا پہنا کر راستی کی میںچادر لپیٹا ہے۔
11 زمینطرحجسکیونکہ اپنی یالی ہر کو نکلنے دیتی اور باغ اپنے بیجوں کو
پھوٹنے دیتا ہے اُسی طرح رب قادرِ مطلق اقوام کے منے سا اپنی راستی اور
ستائش دےپھوٹنے گا۔

62

یروشلم کی بحالی
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صیون1 کی خاطر خاموشمَیں نہیں رہوں گا، یروشلم کی تکتبخاطر

آرام نہیں کروں گا جب تک اُس کی راستی طلوِع صبح کی طرح نہ چمکے
اور اُس نجاتکی مشعل طرحکی نہ بھڑکے۔

2 اقوام تیری راستی دیکھیں گی، تمام بادشاہ تیری شان و شوکت کا
مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام ملے گا، ایسا نام جو رب کا اپنا
منہ متعین کرے گا۔ 3 تُو رب کے ہاتھ میں شاندار تاج اور اپنے خدا کے
ہاتھ میں شاہی کُلاہ ہو گی۔ 4 لوگآئندہ تجھے نہ کبھی ‘متروکہ’ تیرےنہ
ملـک کو ویران’ و ‘سنسان قرار دیں گے بلـکہ تُو ‘لطفمیرا’ اور ‘بیاہی’ملـکتیرا گا۔کہلائے لطفسےتجھربکیونکہ اندوز ہو گا، اور ملـکتیرا
شادی شدہ ہو گا۔ جس5 طرح جوان آدمی کنواری سے شادی کرتا ہے
اُسی طرح تیرے فرزند تجھے بیاہ لیں گے۔ اور جس طرح دُولھا دُلھن کے
باعث خوشی مناتا ہے اُسی طرح تیرا خدا تیرے سبب سے خوشی منائے
گا۔

یروشلم،اے6 مَیں تیرینے فصیل پہرےپر دار لگائے ہیں راتدنجو
آواز دیں۔ ایکاُنہیں لمحے کے لئے خاموشبھی ہنے ر اجازتکی نہیں ہے۔
اے رب کو یاد دلانے والو، اُس وقت تک نہ خود آرام کرو، 7 نہ رب
کو آرام کرنے دو جب تک وہ یروشلم کو از سرِ نو قائم نہ کر لے۔ جب
پوری دنیا شہر کی یف تعر کرے گی تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے
ہو۔ رب8 نے اپنے دائیں ہاتھ اور زورآور بازو کی قَسم کھا کر وعدہ کیا
ہے، آئندہ” نہ مَیں تیرا تیرےغلہ دشمنوں کھلاؤںکو گا، محنتبڑینہ سے
بنائی تیریگئی َمے اجنبیوںکو پلاؤںکو گا۔ کیونکہ9 کٹائیکیفصلآئندہ
کرنے والے ربہی ستائشکی کرتے ہوئے اُسے کھائیں گے، اور انگور
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چننے والے میرےہی مقدِس صحنوںکے میں آ کر اُن رسکا پئیں “گے۔
داخل10 ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں داخل ہو !جاؤ قوم کے لئے

راستہ تیار !کرو راستہ بناؤ، راستہ !بناؤ اُسے پتھروں سے صاف !کرو تمام
اقوام کے اوپر جھنڈا گاڑ !دو

11 ربکیونکہ نے دنیا کی تکانتہا اعلان کیا ہے، صیون” بیٹی کو بتاؤ
کہ نجاتتیریدیکھ، آنے والی دیکھ،ہے۔ اُس کا اجر اُس پاسکے ہے،
اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چل رہا “ہے۔ تب12 وہ مُقّدس’ ‘قوم اور
وہ’ قوم جسے رب نے عوضانہ دے کر چھڑایا ‘ہے کہلائیں گے۔ اے
یروشلم بیٹی، تُو ‘مرغوب’ اور غیرمتروکہ’ ‘شہر کہلائے گی۔

63
الله اپنی قوم کی عدالت کرتا ہے

1 یہ کون ہے جو ادوم سے آ رہا ہے، جو سرخ سرخ کپڑے پہنے بُصرہ
شہر پہنچسے رہا کونیہہے؟ ساتھکےطاقتبڑیملبّسسےرُعبجوہے
آگے بڑھ رہا ہے؟ مَیں” ہی ہوں، وہ انصافجو سے بولتا، قدرتبڑیجو
تجھےسے بچاتا “ہے۔

تیرے2 کپڑے کیوں اِتنے لال ہیں؟ لگتا ہے کہ تیرا لباس حوض میں
انگور کچلنے سرخسے ہو گیا ہے۔

مَیں”3 انگوروں کو اکیلا ہی کچلتا رہا ہوں، اقوام میں سے میرےکوئی
نہیںساتھ تھا۔ مَیں میںغصےنے آ اُنہیںکر اُنہیںمیںطیشکچلا، روندا۔ اُن
کے خون کی چھینٹیں میرے کپڑوں پر پڑ گئیں، میرا سارا لباس آلودہ ہوا۔
4 کیونکہ میرا دل انتقام لینے پر تُلا ہوا تھا، اپنی قوم کا عوضانہ دینے کا سال
آ گیا تھا۔ مَیں5 نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کوئی نہیں تھا میریجو
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مدد کرتا۔ مَیں حیران تھا کسیکہ بھینے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرےچنانچہ
اپنے بازو میرینے مدد کی، طیشمیرےاور مجھےنے سہارا دیا۔ غصے6
میں آ کر مَیں نے اقوام کو پامال طیشکیا، میں مدہوشاُنہیں کر کے اُن کا
خون زمین پر گرا “دیا۔

رب کی تمجید
ربمَیں7 کی مہربانیاں سناؤں گا، اُس کے یفقابِل تعر کاموں کی تمجید

کروں گا۔ جو کچھ رب نے ہمارے لئے کیا، جو متعدد بھلائیاں اُس نے
اپنے رحم بڑےاور فضل اسرائیلسے کو دکھائی ہیں اُن ستائشکی کروں
گا۔

اُس8 فرمایا،نے یقیناً” میرییہ قوم ایسےہیں،کے فرزند جو نہیںبےوفا
“گے۔ہوں یہ کہہ کر وہ اُن نجاتکا بندہندہ گیا، وہ9 اُن مصیبتتمامکی
میں شریک ہوا، اور اُس کے حضور کے فرشتے نے اُنہیں چھٹکارا دیا۔ وہ
اُنہیں پیار کرتا، اُن ترسپر کھاتا تھا، اِس لئے اُس نے دےعوضانہ اُنہیںکر
چھڑایا۔ ہاں، قدیم زمانے تکآجسے وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

10 لیکن وہ سرکش ہوئے، اُنہوں نے اُس کے قدوس روح کو دُکھ
پہنچایا۔ تب وہ مُڑ کر اُن کا دشمن بن گیا۔ خود وہ اُن سے لڑنے لگا۔

قومکیاُسپھر11 وہکو قدیم یادزمانہ اپنیموسٰیجبآیا قوم درمیانکے
تھا، اور وہ پکار کہاںوہ”اُٹھے، یوںاپنیجوہے بکر بھیڑ کو اُن بانوںگلہکے
سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنے روح القدس
کو اُن کے درمیان نازل کیا، جس12 کی جلالی قدرت موسٰی کے دائیں
ہاتھ حاضر رہی تاکہ اُس کو سہارا دے؟ وہ کہاں پانینےجسہے کو
اسرائیلیوں کے منے سا تقسیم کر کے اپنے لئے ابدی شہرت پیدا کی 13 اور
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اُنہیں گہرائیوں میں سے گزرنے دیا؟ اُس وقت وہ کھلے میدان میں چلنے
والے گھوڑے کی طرح آرام سے گزرے اور کہیں بھی ٹھوکر نہ کھائی۔
گائےبَیلطرحجس14 آرام کے لئے وادی میں اُترتے اُسیہیں اُنہیںطرح
رب روحکے سے آرام اور حاصلسکون “ہوا۔

طرحاِسی تُو اپنینے قوم راہنمائیکی کی تیرےتاکہ نام ملے۔جلالکو
توبہ کی دعا

اے15 الله، آسمان سے ہم پر نظر ڈال، بلندیوں پر مُقّدساپنی اور شاندار
سکونت گاہ سے !دیکھ اِس وقت تیری غیرت اور قدرت کہاں ہے؟ ہم
تیری نرمی اور مہربانیوں سے محروم رہ گئے !ہیں 16 تُو تو ہمارا باپ ہے۔
کیونکہ ابراہیم ہمیں نہیں جانتا اور اسرائیل ہمیں نہیں پہچانتا، لیکن تُو، رب
ہمارا باپ ہے، قدیم زمانے سے ہی تیرا نام ہمارا’ چھڑانے ‘والا ہے۔
اے17 رب، تُو ہمیں اپنی راہوں سے کیوں بھٹکنے دیتا ہے؟ تُو ہمارےنے
دلوں کو اِتنا سخت کیوں کر دیا کہ ہم تیرا خوف نہیں مان سکتے؟ ہماری
خاطر واپس !آ کیونکہ ہم تیرے خادم، تیری موروثی ملـکیت کے قبیلے
ہیں۔ 18 تیرا تھوڑیمقدِس ہی دیر کے لئے تیری قوم ملـکیتکی لیکنرہا،
اب ہمارے مخالفوں نے اُسے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ 19 لگتا ہے کہ ہم
حکومتتیریکبھی تحتکے نہیں رہے، ہمکہ پر تیرےکبھی نام کا ٹھپا
نہیں لگا تھا۔

64
کاش1 تُو آسمان کو پھاڑ کر اُتر آئے، کہ پہاڑ تیرے منے سا تھرتھرائیں۔

کاش2 تُو ڈالیوں کو بھڑکا آگوالیدینے یا پانی ایککو دم لنے اُبا آتشوالی
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کی طرح نازل ہو تیرےتاکہ دشمن تیرا نام جان لیں اور تیرےقومیں منے سا
لرز !اُٹھیں 3 کیونکہ قدیم زمانے میں جب تُو خوف ناک اور غیرمتوقع کام
کیا کرتا تھا تو یوں ہی نازل ہوا، اور پہاڑ یوں ہی تیرے منے سا کانپنے لـگے۔
4 قدیم زمانے سے ہی کسی نے تیرے سوا کسی اَور خدا کو نہ دیکھا نہ
صرفہے۔سنا تُو ہی ایسا خدا اُنجوہے مددکی کرتا تیرےجوہے میںانتظار ہتے ر ہیں۔

5 تُو اُن سے ملتا ہے خوشیجو راستسے کام کرتے، تیریجو راہوں پر
چلتے یادتجھےہوئے !ہیںکرتے افسوس، تُو ناراضسےہم ہوا، ہمکیونکہ
شروع سے تیرا گناہ کر سےتجھکے بےوفا ہیں۔رہے تو پھر طرحکسہم بچ
جائیں گے؟ ناپاکسبہم6 ہو گئے ہمارےہیں، تمام نام نہاد راست کام
گندے چیتھڑوں کی مانند ہیں۔ ہم سب پتوں کی طرح مُرجھا گئے ہیں،
ہمارےاور گناہ ہمیں ہَوا جھونکوںکے طرحکی اُڑا کر لے جا رہے ہیں۔

7 کوئی نہیں جو تیرا نام پکارے یا تجھ سے لپٹنے کی کوشش کرے۔
کیونکہ تُو نے اپنا ہمچہرہ سے چھپا ہمارےہمیںکر قصوروں کے حوالے
چھوڑ دیا ہے۔

اے8 رب، تاہم تُو ہی ہمارا باپ، ہمارا کمہار ہے۔ ہم سب مٹی ہی
ہیں جسے تیرے ہاتھ نے تشکیل دیا ہے۔ اے9 رب، حد سے یادہ ز ہم
سے ناراض نہ !ہو ہمارے گناہ تجھے ہمیشہ تک یاد نہ رہیں۔ ذرا اِس کا
لحاظ کر کہ ہم سب تیری قوم ہیں۔ تیرے10 مُقّدس شہر ویران ہو گئے
ہیں، یہاں تک کہ صیون بھی بیابان ہی ہے، یروشلم ویران و سنسان ہے۔
11 مُقّدسہمارا اور شاندار باپہمارےجہاںگھر ستائشتیریدادا کرتے
تھے نذرِ آتش ہو گیا ہے، جو کچھ بھی ہم عزیز رکھتے تھے وہ کھنڈر بن گیا
ہے۔
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رب،اے12 کیا تُو واقعاتاِن کے باوجود بھی آپاپنے ہمکو سے دُور
رکھے گا؟ کیا خاموشتُو رہ کر ہمیں حد سے یادہ پستز دےہونے گا؟

65
رب کا غضب قوم پر نازل ہو گا

1 جو” میرے بارے میں یافت در نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں نے مجھے
ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ جو تلاشمجھے نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں نے مجھے
پانے کا موقع دیا۔ مَیں بولا، مَیں’ حاضر ہوں، مَیں حاضر ‘!ہوں حالانکہ
قومجس سے مخاطبمَیں ہوا وہ میرا نام نہیں پکارتی تھی۔

2 دن بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے تاکہ ایک سرکش قوم کا
استقبال کروں، حالانکہ یہ لوگ غلط راہ پر چلتے اور اپنے کج رَو خیالات
کے پیچھے پڑے ہتے ر ہیں۔ 3 یہ متواتر اور میرے برُو رُو ہی مجھے ناراض
ہیں۔کرتے باغوںیہکیونکہ قربانیاںمیں چڑھا اینٹوںکر گاہوںقربانکی پر
بخور جلاتے ہیں۔ یہ4 قبرستان میں بیٹھ کر غاروںخفیہ راتمیں گزارتے
ہیں۔ یہ سؤر گوشتکا کھاتے ہیں، اُن کی دیگوں میں قابِل گھن شوربہ
ہوتا ہے۔ ساتھ5 ساتھ دوسرےایکیہ سے کہتے ہیں، مجھ’ سے دُور رہو،
متقریب !آنا کیونکہ مَیں نسبتتیری کہیں یادہ مُقّدسز ‘ہوں۔

اِس قسم لوگکے ناکمیری میں دھوئیں کی مانند آگایکہیں، جو
دن بھر جلتی رہتی ہے۔ 6 دیکھو، میرےباتیہ منے سا ہی قلم بند ہوئی ہے
نہیںخاموشمَیںکہ رہوں گا بلـکہ پورا پورا اجر دوں مَیںگا۔ اُن کی جھولی
اُن اجرکے فرماتارب7“گا۔دوںبھرسے اُنہیں”ہے، اُنصرفنہ اپنےکے
گناہوں کی ملےسزا گی باپبلـکہ دادا گناہوںکے کی بھی۔ اُنہوںچونکہ نے
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پہاڑوں پر قربانیاںکیبخور چڑھا میریکر اِسکیتحقیر لئے مَیں اُن جھولیکی
اُن کی حرکتوں کے معاوضے سے بھر دوں “گا۔

موت نہ چنو بلـکہ !حیات
رب8 فرماتا ہے، تکجب” انگور میں تھوڑا رسسا باقی لوگہو کہتے

ہیں، اُسے’ ضائع مت کرنا، کیونکہ اب تک اُس میں کچھ نہ کچھ ہے جو
برکت باعثکا ‘ہے۔ اسرائیلمَیں بھیساتھکے ایسا کروںہی گا۔ کیونکہ
اپنے خادموں کی خاطر مَیں سب کو نیست نہیں کروں گا۔ 9 مَیں یعقوب
اور یہوداہ کو ایسی اولاد بخش دوں گا جو میرے پہاڑوں کو میراث میں
پائے تبگی۔ میرےپہاڑ برگزیدوں ملـکیتکی ہوں گے، میرےاور خادم
اُن پر بسیں گے۔ 10 وادٔی شارون میں یاں بکر بھیڑ چریں گی، وادٔی عکور میں
گائےبَیل آرام کریں گے۔ سبیہ میریکچھ اُس قوم یابدستکو ہو گا
طالبمیریجو رہے گی۔

لیکن11 تم ترککوربجو مُقّدسمیرےکےکر پہاڑ بھولکو ہو،گئے
!خبردار گو اِس وقت تم خوش قسمتی کے دیوتا جد کے لئے میز بچھاتے
اور تقدیر کے مناتدیوتا کے لئے َمے کا برتن بھر دیتے ہو، تمہاریلیکن12
تقدیر اَور ہے۔ مَیں نے تمہارے لئے تلوار کی تقدیر مقرر کی ہے۔ تم سب
کو قصائی کے منے سا پڑےجھکنا گا، مَیںجبکیونکہ تمہیںنے بُلایا تو تم
نہجوابنے مَیںجبدیا۔ تم کلامہمسے ہوا تو تم نہنے سنا بلـکہ وہ کچھ
کیا جو مجھے بُرا لگا۔ تم نے وہ کچھ اختیار کیا جو مجھے ناپسند “ہے۔

اِس13 لئے رب مطلققادرِ فرماتا خادممیرے”ہے، گے،کھائیںکھانا
لیکن تم بھوکے رہو گے۔ میرے خادم پانی پئیں گے، لیکن تم پیاسے رہو
گے۔ میرے خادم مسرور ہوں گے، لیکن تم شرم سار ہو گے۔ میرے14
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خادم خوشی کے مارے شادیانہ بجائیں گے، لیکن تم رنجیدہ ہو کر رو پڑو
گے، تم مایوس ہو کر یلا واو کرو گے۔ 15 آخرکار تمہارا نام ہی میرے
برگزیدوں پاسکے باقی اورگا،رہے لعنتصرفبھیوہ طورکے استعمالپر
ہو گا۔ قَسم کھاتے وقت وہ کہیں گے، رب’ قادرِ مطلق تمہیں اِسی
طرح قتل ‘کرے۔ لیکن میرے خادموں کا ایک اَور نام رکھا جائے گا۔
ملـک16 میں جو بھی اپنے لئے برکت مانگے یا قَسم کھائے وہ وفادار خدا
کا نام لے گا۔ کیونکہ گزری مصیبتوں کی یادیں مٹ جائیں گی، وہ میری
آنکھوں جائیںچھپسے گی۔

نئے زمانے کا آغاز
17 کیونکہ مَیں نیا آسمان اور نئی زمین خلق کروں گا۔ تب گزری چیزیں

یاد نہیں آئیں گی، اُن کا تکخیال نہیں آئے گا۔
18 چنانچہ خوش و خرم !ہو جو کچھ مَیں خلق کروں گا اُس کی ہمیشہ

خوشیتک !مناؤ کیونکہ دیکھو، مَیں یروشلم کو شادمانی باعثکا اور اُس
کے باشندوں کو خوشی کا سبب بناؤں گا۔ 19 مَیں خود بھی یروشلم کی
خوشی مناؤں گا اور اپنی قوم لطفسے اندوز ہوں گا۔

آئندہ اُس میں رونا اور یلا واو سنائی نہیں دے گا۔ وہاں20 کوئی بھی
پیدائش کے تھوڑے دنوں بعد فوت نہیں ہو گا، کوئی بھی وقت سے پہلے
نہیں مرے گا۔ جو َسو سال کا ہو گا اُسے جوان سمجھا جائے گا، اور جو
َسو سال کی عمر پہلےسے فوتہی ہو جائے اُسے ملعون سمجھا جائے گا۔

لوگ21 گھر بنا کر اُن میں بسیں گے، وہ انگور کے باغ لگا کر اُن کا
پھل کھائیں گے۔ 22 آئندہ ایسا نہیں ہو گا کہ گھر بنانے کے بعد کوئی
اَور اُس میں بسے، کہ باغ لگانے کے بعد کوئی اَور اُس کا پھل کھائے۔
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کیونکہ میری قوم کی عمر درختوں جیسی دراز ہو گی، اور میرے برگزیدہ
اپنے ہاتھوں کے کام سے لطف اندوز ہوں گے۔ 23 نہ اُن کی محنت مشقت
رائیگاں جائے گی، نہ اُن کے بچے اچانک تشدد کا نشانہ بن کر مریں گے۔
کیونکہ وہ رب کی مبارک نسل ہوں گے، وہ خود اور اُن کی اولاد بھی۔
اِس24 پہلےسے کہ وہ آواز دیں دوںجوابمَیں گا، وہ ابھی بول ہوںرہے
گے کہ مَیں اُن کی سنوں “گا۔

رب25 فرماتا ہے، یا” بھیڑ اور لیلا مل چریںکر گے، بَیلشیرببر طرحکی
بھوسا کھائے گا، سانپاور ہیخاکخوراککی ہو پورےمیرےگی۔
مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط کام کیا جائے گا، نہ کسی نقصانکو پہنچے “گا۔

66
دو مالـکوں کی خدمت کرنا ناممکن ہے

رب1 فرماتا ہے، آسمان” تختمیرا اورہے میرےزمین پاؤں کی چوکی،
تو پھر وہ کہاںگھر جوہے میرےتم لئے بناؤ وہگے؟ کہاںجگہ جہاںہے
مَیں آرام کروں “گا؟ رب2 فرماتا ہے، میرے” ہاتھ نے سبیہ کچھ بنایا،
تب ہی یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اور مَیں اُسی کا خیال رکھتا ہوں جو
مصیبت زدہ اور دلشکستہ ہے، میرےجو کلام کے منے سا کانپتا ہے۔

بَیللیکن3 کو ذبح کرنے قاتلوالا کے برابر اور لیلے قربانکو کرنے والا
ُکتے کی گردن توڑنے والے کے برابر غلہہے۔ کی پیشنذر کرنے والا سؤر
کا خون چڑھانے والے سے بہتر نہیں، اور بخور جلانے والا بُت پرست کی
مانند اِنہے۔ لوگوں راہوںغلطاپنینے کو اختیار کیا اورہے، اِن جانکی
اپنی لطفسےچیزوںگھنونی اندوز ہے۔ہوتی بھیمَیںمیںجواب4 اُن سے
بدسلوکی کی راہ اختیار کروں گا، مَیں اُن پر وہ نازلکچھ کروں سےجسگا
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وہ دہشت کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب مَیں نے اُنہیں آواز دی تو کسی نے
جواب نہ دیا، جب مَیں بولا تو اُنہوں نے نہ سنا بلـکہ وہی کچھ کرتے رہے
جو مجھے بُرا لگا، وہی کرنے پر ُلے ت رہے جو مجھے ناپسند “ہے۔

یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ
5 اے رب کے کلام کے منے سا لرزنے والو، اُس کا فرمان تمہارے”!سنو اپنے بھائی تم نفرتسے کرتے میرےاور نام باعثکے تمہیں رد

کرتے ہیں۔ وہ مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، رب’ اپنے جلال کا اظہار کرے
تاکہ ہم تمہاری خوشی کا مشاہدہ کر ‘سکیں۔ لیکن وہ شرمندہ ہو جائیں
گے۔

6 !سنو شہر میں شور و غوغا ہو رہا گھرکےرب!سنوہے۔ چلہلسے
کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ !سنو رب اپنے دشمنوں کو اُن کی مناسب
دےسزا رہا ہے۔

7 دردِ زہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی یروشلم نے بچہ جنم دیا، زچگی
کی ایذا پہلےسے ہی اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ باتایسیکبھینےکس8 سنی
کسہے؟ کبھینے اِس قسم کا معاملہ دیکھا ہے؟ کیا ایکملـککوئی
ہی دن کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایکقوم ہی لمحے میں جنم
لے سکتی لیکنہے؟ صیون ساتھکے ایسا ہی ہوا ہے۔ دردِ زہ ابھی شروع
ہی ہونا تھا کہ اُس کے بچے پیدا “ہوئے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مَیں بچے
کو یہاں تک لاؤں کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہو اور پھر اُسے جنم
لینے نہ دوں؟ “!نہیںہرگز تیرا خدا فرماتا ہے، کیا” مَیں بچےجو کو پیدا ہونے
دیتا ہوں بچے روککو دوں؟ کبھی “!نہیں
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شہر پر ماتم کر نے والو، سب اُس کے ساتھ شادیانہ !بجاؤ 11 کیونکہ اب تم
اُس کی تسلی دلانے والی چھاتی سے جی بھر کر دودھ پیو گے، تم اُس کے
شاندار دودھ کی کثرت سے لطف اندوز ہو “گے۔ 12 کیونکہ رب فرماتا
ہے، مَیں” یروشلم میں سلامتی کا یا در بہنے دوں گا اور اُس پر اقوام کی شان
و شوکت کا سیلاب آنے دوں گا۔ تب وہ تمہیں اپنا دودھ پلا کر اُٹھائے
پھرے گی، تمہیں میںگود بٹھا کر گی۔کرےپیار مَیں13 تمہیں ماں سیکی
دوںتسلی اورگا، تم یروشلم دیکھکو تسلیکر پاؤ 14گے۔ باتوںاِن کا مشاہدہ
کر کے تمہارا خوشدل ہو گا اور تم تازہ یالی ہر طرحکی پھلو پھولو “گے۔

وقتاُس ظاہر ہو جائے گا ربکہ کا ہاتھ اُس خادموںکے ساتھکے
اُسجبکہہے اُسدشمنکے غضبکے کا نشانہ بنیں گے۔ کیآگرب15
صورت میں آ رہا آندھیہے، جیسے رتھوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے تاکہ
دہکتے کوئلوں سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرے اور شعلہ افشاں آگ سے ملامت
اورآگربکیونکہ16کرے۔ اپنی تلوار یعےکے انسانوںتمامذر عدالتکی
کر کے اپنے ہاتھ سے متعدد لوگوں کرےہلاککو گا۔

رب17 فرماتا ہے، جو” آپاپنے کو بُتوں کے باغوں کے لئے مخصوص
اور پاک صاف کرتے ہیں اور درمیان کے راہنما کی پیروی کر کے سؤر،
اورچوہے دیگر چیزیںگھنونی ہیںکھاتے ملوہ ہلاککر گے۔جائیںہو

دیگر اقوام بھی رب کی پرستش کریں گی
18 چنانچہ مَیں جو اُن کے اعمال اور خیالات سے واقف ہوں تمام اقوام

الـگالـگاور زبانیں لنے بو والوں جمعکو کرنے لئےکے نازل ہو ہوں۔رہا
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تب وہ آ جلالمیرےکر کا کریںمشاہدہ گے۔ مَیں19 اُن الٰہیدرمیانکے
نشان قائم کر بچےکے ہوؤں میں سے کچھ دیگر اقوام پاسکے بھیج دوں گا۔
وہ ترسیس، لبیا، تیر چلانے کی ماہر قوم لُدیہ، بل، تُو یونان اور اُن دُوردراز
جزیروں پاسکے جائیں جنہوںگے نے بارےمیرےنہ میں سنا، میرےنہ
جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام میں وہ میرے جلال کا اعلان کریں
گے۔

20 پھر وہ تمام اقوام میں ہنے ر والے تمہارے بھائیوں کو گھوڑوں،
رتھوں، یوں، گاڑ خچروں اور اونٹوں پر سوار کر کے یروشلم آئیںلے یہاںگے۔
مُقّدسمیرے پہاڑ پر اُنہیںوہ غلہ نذرکی طورکے کیونکہگے۔کریںپیشپر
رب فرماتا ہے کہ جس طرح اسرائیلی اپنی غلہ کی نذریں پاک برتنوں میں
رکھ کر رب کے گھر میں لے آتے ہیں اُسی طرح وہ تمہارے اسرائیلی
بھائیوں 21گے۔کریںپیشیہاںکو اُن میں بعضمَیںسے امامکو لاویاور
کا عُہدہ دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب22 فرماتا ہے، جتنے” یقین کے ساتھ میرا بنایا ہوا نیا آسمان اور نئی
زمین میرے منے سا قائم رہے گا اُتنے یقین کے ساتھ تمہاری نسل اور تمہارا
نام تکابد قائم گا۔رہے وقتاُس23 تمام پاسمیرےانسان آ مجھےکر سجدہ
کریں گے۔ ہر نئے چاند اور سبتہر کو وہ باقاعدگی سے آتے رہیں “گے۔
ربیہ فرمانکا ہے۔ تب”24 وہ شہر نکلسے کر اُن لاشوںکی پر نظر ڈالیں
گے مجھجو سرکشسے ہوئے تھے۔ کیونکہ نہ اُنہیں کھانے کیڑےوالے
کبھی مریں گے، نہ اُنہیں جلانے آگوالی کبھی بجھے گی۔ تمام انسان اُن
گھنسے کھائیں “گے۔
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