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یرمیاہ
رب کا نبی یرمیاہ

ذیل1 میں یرمیاہ بن ِخلقیاہ کے پیغامات قلم بند کئے گئے ہیں۔ بن)
یمین کے قبائلی علاقے کے عنتوتشہر میں کچھ امام ہتے ر تھے، اور یرمیاہ کا
والد اُن میں سے ۔(تھا رب2 کا فرمان پہلی بار یہوداہ کے بادشاہ یوسیاہ بن
امون کی حکومت کے ویں13 سال میں یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور یرمیاہ
کو یہ پیغامات یقیم یہو بن یوسیاہ کے دورِ حکومت سے لے کر ِصدقیاہ بن
یوسیاہ کی حکومت کے ویں11 سال کے پانچویں تک*مہینے ملتے رہے۔
وقتاُس یروشلم باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔

یرمیاہ کی بُلاہٹ
ایک4 ربدن کا کلام مجھ پر نازل ہوا، مَیں”5 تجھے ماں پیٹکے میں

تشکیل دینے پہلےسے ہی جانتا تھا، پیدائشتیری پہلےسے ہی مَیں تجھےنے
مخصوص مُقّدسو کر کے اقوام کے لئے نبی مقرر “کیا۔

مَیں6 نے اعتراض کیا، اے” رب قادرِ مطلق، !افسوس مَیں تیرا کلام
سنانے کا صحیح علم نہیں رکھتا، مَیں تو بچہ ہی “ہوں۔ ربلیکن7 مجھنے
سے فرمایا، مت” کہہ مَیں’ بچہ ہی ‘ہوں۔ کیونکہ جن کے پاس بھی مَیں
بھیجوںتجھے گا اُن پاسکے تُو جائے گا، اور بھیکچھجو مَیں تجھے سنانے
کو کہوں گا اُسے تُو سنائے گا۔ لوگوں8 متسے ڈرنا، کیونکہ تیرےمَیں
ساتھ ہوں، مَیں تجھے بچائے رکھوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
* 1:3 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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9 پھر رب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہونٹوں کو چھو دیا اور مَیںدیکھ،”فرمایا، الفاظاپنےنے تیرےکو ڈالمیںمنہ تجھےمَیںآج10ہے۔دیا

قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کر دیتا تجھےکہیںہوں۔ اُنہیں جڑ اُکھاڑسے کر
گرا دینا، بربادکہیں کر کے ڈھا دینا اور کہیں تعمیر کر پودےکے طرحکی
لگا دینا “ہے۔

بادام کی شاخ اور اُبلتی دیگ کی یا رو
رب11 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آ رہا “ہے؟

مَیں بادام”دیا،جوابنے ایککی جوکیدرختاُسشاخ، دیکھنے’ ‘والا
کہلاتا “ہے۔ رب12 نے فرمایا، تُو” صحیحنے دیکھا اِسہے۔ مطلبکا
ہے کہ مَیں اپنے کلام کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، مَیں دھیان دے رہا
ہوں کہ وہ پورا ہو “جائے۔

13 پھر رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، تجھے” کیا نظر آ رہا “ہے؟
مَیں جوابنے دیا، شمال” دیگمیں رہیدےدکھائی ہے۔ جو کچھ اُس
میں ہے وہ اُبل رہا ہے، اور اُس کا منہ ہماری طرف جھکا ہوا “ہے۔
ربتب14 مجھنے سے شمالطرحاِسی”کہا، ملـکسے تمامکے باشندوں
پڑےٹوٹآفتپر “گی۔ 15 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” ممالـکشمالی کے
تمام گھرانوں کو بُلا لوں گا، اور ایکہر آ کر تختاپنا یروشلم دروازوںکے
کے منے سا ہی کھڑا کرے گا۔ ہاں، وہ اُس کی پوری فصیل کو گھیر کر
اُس پر بلـکہ یہوداہ کے تمام شہروں پر چھاپہ ماریں گے۔ یوں16 مَیں اپنی قوم
پر فیصلے صادر کر کے اُن کے غلط کاموں کی سزا دوں گا۔ کیونکہ اُنہوں
نے ترکمجھے کر کے اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں
سے بنے ہوئے بُتوں کو سجدہ کیا ہے۔
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کمربستہچنانچہ17 ہو !جا اُٹھ کچھسباُنہیںکر فرماؤںمَیںجودےسنا

گا۔ اُن تجھےمَیںورنہکھانا،متدہشتسے اُن منےکے زدہدہشتہیسا
کر دوں گا۔ 18 دیکھ، آج مَیں نے تجھے قلعہ بند شہر، لوہے کے ستون اور
پیتل چاردیواریکی مضبوطجیسا بنا دیا ہے تاکہ ملـکپورےتُو کا سامنا
کر سکے، خواہ یہوداہ کے بادشاہ، افسر، امام یا عوام تجھ پر حملہ کیوں نہ
کریں۔ تجھ19 سے لڑنے کے باوجود وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ
مَیں تیرے ساتھ ہوں، مَیں ہی تجھے بچائے رکھوں “گا۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

2
الله کی جوان اسرائیل کے لئے فکر

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 جا،” زور سے یروشلم کے کان میں
پکار کہ رب فرماتا ہے، مجھے’ تیری جوانی کی وفاداری خوب یاد ہے۔
جب تیری شادی قریب آئی تو تُو مجھے کتنا پیار کرتی تھی، یہاں تک کہ تُو
یگستان ر میں بھی جہاں کھیتی باڑی ناممکن تھی میرے پیچھے پیچھے چلتی
رہی۔ وقتاُس3 رباسرائیل کے لئے مخصوص مُقّدسو تھا، وہ اُس کی
فصل کا پہلا پھل جستھا۔ بھینے اُس میں کچھسے کھایا وہ مجرم ٹھہرا،
اور اُس پر آفت نازل ‘ہوئی۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

اسرائیل کے باپ دادا کے گناہ
4 اے یعقوب کی اولاد، رب کا کلام !سنو اے اسرائیل کے تمام

دھیانگھرانو، !دو فرماتارب5 باپتمہارے”ہے، دادا کونمیںمجھنے
سی ناانصافی پائی مجھکہ سے اِتنے دُور ہو بُتوںہیچگئے؟ پیچھےکے ہو کر وہ
ہیچخود ہو گئے۔ اُنہوں6 نے تکپوچھا نہیں ربکہ کہاں ہے جو ہمیں
مصر نکالسے لایا اور یگستان صحیحمیںر راہ دکھائی، گو وہ ویرانعلاقہ و
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سنسان تھا۔ طرفہر گھاٹیوں، پانی سختکی کمی اور یکی تار کا سامنا کرنا
پڑا۔ نہ کوئی اُس میں سے گزرتا، نہ کوئی وہاں رہتا ہے۔ 7 مَیں تو تمہیں
باغوں ملـکبھرےسے میں لایا تاکہ تم اُس پھلکے اور اچھی پیداوار سے
اندوزلطف لیکنسکو۔ہو تم کیانے ہیہوتےداخلمیںملـکمیرےکِیا؟
تم نے اُسے ناپاک کر دیا، اور مَیں اپنی موروثی ملـکیت سے گھن کھانے
لگا۔ 8 نہ اماموں نے پوچھا کہ رب کہاں ہے، نہ شریعت کو عمل میں
لانے والے مجھے جانتے تھے۔ قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا ہوئے، اور
نبی بُتوںبےفائدہ لـگپیچھےکے کر بعل دیوتا پیغاماتکے سنانے “لـگے۔

رب کا اپنی قوم کے خلاف مقدمہ
فرماتارب9 اِسی”ہے، مَیںسےوجہ تمہارےمیںعدالتبھیآئندہ ساتھ

لڑوں گا۔ ہاں، نہ صرف تمہارے ساتھ بلـکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے
ساتھ بھی۔ جاؤ،10 سمندر کو پار کر کے قبرصجزیرۂ تفتیشکی !کرو اپنے
قاصدوں کو ملـِک قیدار میں بھیج کر غور سے یافت در کرو کہ کیا وہاں
کبھی یہاں کا سا کام ہوا ہے؟ 11 کیا کسی قوم نے کبھی اپنے دیوتاؤں
کو تبدیل کیا، گو وہ حقیقت میں خدا نہیں ہیں؟ ہرگز !نہیں لیکن میری
قوم اپنی شان شوکتو کے خدا کو چھوڑ کر بُتوںبےفائدہ کی پوجا کرنے
لـگی “ہے۔ رب12 فرماتا ہے، اے” آسمان، یہ دیکھ ہیبتکر زدہ ہو جا،
تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہکا بکا رہ !جا 13 کیونکہ میری قوم سے
دو سنگین جرم سرزد ہوئے ہیں۔ ایک، اُنہوں نے ترکمجھے کیا، گو مَیں
زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہوں۔ دوسرے، اُنہوں نے اپنے ذاتی حوض
بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج
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14 کیا اسرائیل ابتدا سے ہی غلام ہے؟ کیا اُس کے والدین غلام تھے کہ

وہ اب تک غلام ہے؟ ہرگز !نہیں تو پھر وہ کیوں دوسروں کا لُوٹا ہوا مال
بن گیا ہے؟ جوان15 ببر شیر دہاڑتے ہوئے اُس پر ٹوٹ پڑے ہیں، گرجتے
گرجتے اُنہوں ملـِکنے اسرائیل کو برباد کر دیا اُسہے۔ کے شہر آتشنذرِ
ہو کر ویران و سنسان ہو گئے ہیں۔ ساتھ16 ساتھ میمفِس اور تحفن حیس
لوگکے تیرےبھی سر کو منڈوا رہے ہیں۔

اسرائیلیاے17 قوم، کیا تیرےیہ غلط کام کا نتیجہ نہیں؟ کیونکہ تُو نے
رب اپنے خدا کو اُس وقت ترک کیا جب وہ تیری راہنمائی کر رہا تھا۔
اب18 مجھے بتا کہ مصر کو جا کر یائے در نیل کا پانی پینے کا کیا فائدہ؟
ملـِک اسور میں جا کر یائے در فرات کا پانی پینے سے کیا حاصل؟ 19 تیرا
غلط تجھےکام دےسزا رہا تیریہے، حرکتیںبےوفا سرزنشتیریہی کر
رہی ہیں۔ جانچنانچہ لے اور دےدھیان ربکہ اپنے خدا کو چھوڑ کر
اُس کا خوف نہ ماننے کا پھل کتنا بُرا اور کڑوا “ہے۔ یہ قادرِ مطلق رب
الافواج کا فرمان ہے۔

20 کیونکہ” شروع سے ہی تُو اپنے جوئے اور رّسوں کو توڑ کر کہتی
رہی، نہیںخدمتتیریمَیں’ ‘!گیکروں تُو بلندیہر پر اور ہر درختگھنے
کے سائے میں لیٹ کر عصمت فروشی کرتی رہی۔ 21 پہلے تُو انگور کی
مخصوص اور قابِل اعتماد نسل پنیریکی تھی جسے مَیں نے خود زمین میں
لگایا۔ تو یہ کیا ہوا کہ تُو بگڑ کر *جنگلی بیل بن گئی؟ اب22 تیرے قصور
کا داغ اُتر نہیں سکتا، خواہ تُو کھاریکتنا سوڈا اور کیوںصابن نہ استعمال
“کرے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
* 2:21 :جنگلی لفظی :ترجمہ اجنبی۔



یرمیاہ 2:23 vi یرمیاہ 2:30

23 تُو” کس طرح یہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہے کہ مَیں نے اپنے
آپ کو آلودہ نہیں کیا، مَیں بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہیں گئی۔ وادی میں
اپنی حرکتوں پر تو غور !کر جان لے کہ تجھ سے کیا کچھ سرزد ہوا ہے۔
تُو بےمقصد اِدھر اُدھر بھاگنے والی اونٹنی ہے۔ 24 بلـکہ تُو یگستان ر میں
ہنے ر ہیگدھیعادیکی شہوتجوہے مارےکے ہانپتی مستیہے۔ کے
اِس عالم میں کون اُس پر قابو پا سکتا ہے؟ جو بھی اُس سے ملنا چاہے اُسے
یادہ ز جد و ضرورتکیجہد نہیں، کیونکہ مستی موسمکے میں وہ ایکہر
کے لئے حاضر ہے۔ اے25 اسرائیل، اِتنا نہ دوڑ کہ تیرے جوتے گھس
کر پھٹ جائیں اور تیرا گلا خشک ہو جائے۔ لیکن افسوس، تُو بضد نہیں،’ہے، مجھے !دےچھوڑ مَیں اجنبی معبودوں کو پیار کرتی ہوں، اور لازم
ہے کہ مَیں اُن پیچھےکے بھاگتی ‘جاؤں۔

26 !سنو اسرائیلی قوم کے تمام افراد اُن کے بادشاہوں، افسروں، اماموں
اور نبیوں سمیت شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ پکڑے ہوئے چور کی سی شرم
محسوس کریں گے۔ 27 یہ لوگ لـکڑی کے بُت سے کہتے ہیں، تُو’ میرا باپ
‘ہے اور پتھر کے دیوتا سے، تُو’ مجھےنے لیکن‘دیا۔جنم گو طرفمیرییہ
رجوع نہیں کرتے بلـکہ اپنا منہ مجھ سے پھیر کر چلتے ہیں توبھی جوں ہی
کوئی آفت اُن پر آ جائے تو یہ مجھ سے التجا کرنے لـگتے ہیں کہ آ کر ہمیں
!بچا یہاب28 بُت ہیںکہاں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ کھڑےوہی ہو کر
دکھائیں کہ مصیبتتجھے سے بچا سکتے اےہیں۔ یہوداہ، آخر تیرےجتنے
شہر ہیں اُتنے تیرے دیوتا بھی “ہیں۔ رب29 فرماتا ہے، تم” مجھ پر کیوں
الزام لگاتے ہو؟ تم سبتو مجھ سے بےوفا ہو گئے ہو۔ مَیں30 تمہارےنے
بچوں کو سزا لیکندی، بےفائدہ۔ تربیتمیریوہ قبول نہیں کرتے۔ بلـکہ
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تم نے پھاڑنے والے ببر شیر کی طرح اپنے نبیوں پر ٹوٹ کر اُنہیں تلوار سے
قتل کیا۔

اے31 موجودہ ربنسل، کے کلام پر دھیان !دو کیا مَیں اسرائیل کے
لئے یگستان ر یا تاریک ترین علاقے کی مانند تھا؟ میری قوم کیوں کہتی
ہے، اب’ ہم آزادی سے اِدھر اُدھر پھر سکتے ہیں، آئندہ ہم تیرے حضور
نہیں آئیں ‘گے؟ 32 کیا کنواری کبھی اپنے یورات ز کو بھول سکتی ہے، یا
دُلھن اپنا عروسی لباس؟ ہرگز !نہیں لیکن میری قوم دنوںبےشمار مجھےسے
بھول گئی ہے۔

33 تُو عشق میںڈھونڈنے کتنی ماہر !ہے بدکار بھیعورتیں تجھ بہتسے
سیکھکچھ لیتی ہیں۔ لباستیرے34 دامنکا غریبوںبےگناہ سےخونکے
آلودہ ہے، گو تُو نقباُنہیںنے زنی غلطجیسا کام وقتکرتے نہ پکڑا۔ اِس
کچھسب باوجودکے بھی 35 تُو بضد ہے مَیںکہ بےقصور ہوں، الله کا مجھ
پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن مَیں تیری عدالت کروں گا، اِس لئے کہ تُو
کہتی ہے، مجھ’ سے گناہ سرزد نہیں ‘ہوا۔

36 تُو کبھی اِدھر، کبھی اُدھر جا کر اِتنی آسانی سے اپنا رُخ کیوں بدلتی
یقینہے؟ کر طرحجسکہ تُو اتحادیاپنے اسور مایوسسے ہو کر شرمندہ
ہوئی ہے اُسی طرح تُو نئے اتحادی مصر سے بھی نادم ہو جائے گی۔ 37 تُو
اُس جگہ بھیسے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر نکلے گی۔ ربکیونکہ نے
اُنہیں رد کیا جنہے پر تُو بھروسا رکھتی ہے۔ اُن تجھےسے مدد حاصل نہیں
ہو “گی۔

3
اسرائیل کی رب سے بےوفائی
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رب1 فرماتا ہے، اگر” کوئی اپنی بیوی دےطلاقکو الـگاور ہونے

کے بعد بیوی کی کسی اَور سے شادی ہو جائے تو کیا پہلے شوہر کو اُس
سے شادیدوبارہ اجازتکیکرنے ہے؟ ہرگز نہیں، بلـکہ حرکتایسی سے
ملـکپورے کی بےحرمتی ہو جاتی ہے۔ دیکھ، یہی تیری حالت ہے۔ تُو
نے متعدد عاشقوں سے زنا کیا ہے، اور اب تُو میرے پاس واپس آنا چاہتی
ہے۔ یہ باتکیسی ہے؟

اپنی2 نظر بنجر یوں پہاڑ طرفکی اُٹھا کر !دیکھ کیا کوئی جگہ جہاںہے
زنا کرنے سے تیری بےحرمتی نہیں ہوئی؟ یگستان ر میں تنہا بیٹھنے والے
بَدُوکی طرح تُو راستوں کنارےکے پر اپنے عاشقوں تاککی میں بیٹھی رہی
ہے۔ اپنی عصمت فروشی اور بدکاری سے تُو نے ملـک کی بےحرمتی کی
ہے۔ اِسی3 وجہ سے بہار برساتمیں کا موسم روکا گیا بارشاور نہیں پڑی۔
لیکن افسوس، تُو کسبی سیکی پیشانی رکھتی ہے، تُو شرم کھانے کے لئے
تیار ہی نہیں۔ وقتاِس4 بھی تُو چیختی چلّاتی آواز دیتی ہے، میرےاے’
باپ، میریجو جوانی سے دوستمیرا ہے، 5 کیا تُو میرےتکہمیشہ ساتھ
ناراض رہے گا؟ کیا تیرا قہر کبھی ٹھنڈا نہیں ہو ‘گا؟ تیرےیہی الفاظاپنے
ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تُو غلط کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی
“ہے۔

یوسیاہ6 بادشاہ حکومتکی مجھربدورانکے ہمسے کلام کیا”ہوا،
تُو نے وہ کچھ دیکھا جو بےوفا اسرائیل نے کیا ہے؟ اُس نے ہر بلندی پر
اور ہر درختگھنے کے میںسائے زنا کیا ہے۔ مَیں7 نے سوچا کہ سبیہ
کچھ کرنے کے بعد وہ میرے پاس واپس آئے گی۔ لیکن افسوس، ایسا نہ
ہوا۔ اُس کی غدار بہن یہوداہ بھی اِن تمام واقعات کی گواہ تھی۔ 8 بےوفا
اسرائیل کی زناکاری ناقابِل برداشت تھی، اِس لئے مَیں نے اُسے گھر سے
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نکال کر طلاق دےنامہ دیا۔ پھر بھی مَیں نے دیکھا کہ اُس کی غدار بہن
یہوداہ خوفنے نہ کھایا بلـکہ خود نکل کر زنا کرنے لـگی۔ اسرائیل9 کو
اِس محسوسسنجیدگیکیجرم نہ ہوئی بلـکہ اُس نے پتھر لـکڑیاور بُتوںکے
کے ساتھ زنا کر کے ملـک کی بےحرمتی کی۔ اِس10 کے باوجود اُس کی
بےوفا بہن یہوداہ پورے دل سے نہیں بلـکہ صرف ظاہری طور پر میرے
واپسپاس “آئی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

میرے پاس لوٹ آ
رب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، بے” وفا اسرائیل غدار یہوداہ کی نسبت

یادہ ز راست باز ہے۔ 12 جا، شمال کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے اعلان
کر، اے’ بےوفا اسرائیل، رب فرماتا ہے کہ واپس !آ آئندہ مَیں غصے
طرفتیریسے نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔ مَیں تکہمیشہ
ناراض نہیں رہوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

لیکن13 لازم کہہے تُو اپنا قصور تسلیم اقرارکرے۔ کر اپنےربمَیںکہ
مَیںہوئی۔سرکشسےخدا اِدھر اُدھر گھوم کر ہر سائےکےدرختگھنے
میں اجنبی معبودوں کی پوجا کرتی مَیںرہی، کیربنے نہ “۔‘سنی ربیہ
کا فرمان ہے۔ رب14 فرماتا ہے، اے” بےوفا واپسبچو، آؤ، کیونکہ مَیں
تمہارا مالـک ہوں۔ مَیں تمہیں ہر جگہ سے نکال کر صیون میں واپس لاؤں
گا۔ کسی شہر سے مَیں ایک کو نکال لاؤں گا، اور کسی خاندان سے دو
افراد کو۔

تمہیںمَیںتب15 ایسے بانوںگلہ نوازوںسے گا رکھیںسوچمیریجو گے
اور جو سمجھ اور عقل تمہاریساتھکے گلہ بانی یں کر گے۔ 16 پھر تمہاری
تعداد بہت بڑھے گی اور تم چاروں طرف پھیل جاؤ رب“گے۔ فرماتا اُن”ہے، دنوں میں رب کے عہد کے صندوق کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ نہ اُس



یرمیاہ 3:17 x یرمیاہ 3:25

کا خیال آئے گا، نہ اُسے یاد کیا جائے گا۔ نہ اُس کی محسوسکمی ہو گی،
نہ اُسے دوبارہ بنایا جائے گا۔ 17 کیونکہ اُس وقت یروشلم رب’ کا ‘تخت
کہلائے گا، اور اُس میں تمام رباقوام نامکے کی تعظیم میں جمع ہو جائیں
گی۔ تب وہ اپنے شریر اور ضدی دلوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گی۔
تب18 یہوداہ کا اسرائیلگھرانا کے گھرانے پاسکے آئے گا، اور وہ مل
ملـکشمالیکر ملـکاُسسے واپسمیں آئیں گے مَیںجو باپتمہارےنے
دادا میراثکو میں دیا تھا۔

مَیں19 بیٹوںساتھتیرےمَیںکاشسوچا،نے کا سلوکسا تجھےکےکر
ایک خوش گوار ملـک دے سکوں، ایک ایسی میراث جو دیگر اقوام کی
نسبت کہیں شاندار ہو۔ مَیں سمجھا کہ تم مجھے باپاپنا ٹھہرا کر اپنا منہ مجھ
نہیںسے پھیرو گے۔ اےلیکن20 اسرائیلی قوم، تُو مجھ سے رہیبےوفا ہے،
بالکل عورتاُس طرحکی جو اپنے شوہر سے بےوفا ہو “ہے۔گئی ربیہ
کا فرمان ہے۔

21 !سنو” بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں سنائی دے رہی ہیں۔
اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس لئے کہ غلطوہ راہ اختیار کر ربکے اپنے خدا
کو بھول گئے ہیں۔ اے22 بےوفا بچو، واپس آؤ تاکہ مَیں تمہارے بےوفا
دلوں کو پاستیرےہمہیں۔حاضرہمرب،اے”“سکوں۔دےشفا آتے ہیں، کیونکہ تُو ربہی
ہمارا ہے۔خدا واقعی،23 یوں پہاڑ اور پہاڑوں پر بُت پرستی کا فریبتماشا ہی
ًہے۔ ربیقینا ہمارا اسرائیلخدا نجاتکی ہے۔ ہماری24 جوانی سے لے
تکآجکر ناکشرم باپہمارےدیوتا دادا محنتکی پھلکا کھاتے آئے
ہیں، خواہ اُن کی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل تھے، خواہ اُن کے بیٹے بیٹیاں۔
25 آؤ، ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بےعزتی کی رضائی میں
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جائیں۔چھپ ہمکیونکہ نے باپاپنے ربسمیتدادا اپنے خدا کا گناہ کیا
اپنیہے۔ جوانی سے لے تکآجکر ہم ربنے اپنے خدا کی نہیں “سنی۔

4
توبہ کرو

رب1 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، اگر تُو واپس آنا چاہے تو میرے پاس
واپس !آ اگر تُو اپنے گھنونے بُتوں میرےکو حضور سے دُور کر کے آوارہ
پھرےنہ 2 رباور حیاتکی کی قَسم دیانتوقتکھاتے انصافداری،
اور صداقت سے اپنا وعدہ پورا کرے تو غیراقوام مجھ سے برکت پا کر مجھ پر
فخر کریں “گی۔

رب3 یہوداہ اور یروشلم کے باشندوں سے فرماتا ہے، اپنے” دلوں کی
غیرمستعمل زمین پر ہل چلا کر اُسے قابِل کاشت !بناؤ اپنے بیج کانٹےدار
یوں جھاڑ میں بو کر ضائع مت کرنا۔ اے4 یہوداہ اور یروشلم کے باشندو،
آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص کر کے اپنا ختنہ کراؤ یعنی اپنے دلوں کا
ختنہ کراؤ، ورنہ میرا کاموںغلطتمہارےقہر باعثکے کبھی نہ بجھنے والی
آگ طرحکی تجھ پر نازل ہو گا۔

شمال سے آفت کا اعلان
5 یہوداہ میں اعلان کرو اور یروشلم کو اطلاع دو، ملـک’ بھر میں نرسنگا

‘!بجاؤ گلا پھاڑ کر چلّاؤ، اکٹھے’ ہو !جاؤ آؤ، ہم قلعہ بند شہروں میں پناہ
‘!لیں 6 جھنڈا گاڑ دو تاکہ لوگ اُسے دیکھ کر صیون میں پناہ لیں۔ محفوظ
مقام بھاگمیں جاؤ اور کہیں نہ رُکو، مَیںکیونکہ شمال آفتسےطرفکی
لا رہا کچھسبہوں، دھڑام سے گر جائے گا۔
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7 ببر شیر جنگل میں اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل آیا، قوموں کو ہلاک

کرنے والا اپنے مقام سے روانہ ہو چکا ہے تاکہ تیرے ملـک کو تباہ
تیرےکرے۔ شہر برباد ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں رہے گا۔

8 چنانچہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آہ و زاری کرو، کیونکہ رب کا سخت
تکابغضب ہم پر نازل ہو رہا “ہے۔

رب9 فرماتا ہے، اُس” دن بادشاہ اور اُس کے افسر ہمت ہاریں گے،
اماموں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نبی خوف سے ُسن ہو کر رہ
جائیں “گے۔

تب10 مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے اے رب قادرِ مطلق، تُو نے اِس
قوم اور یروشلم کو فریبسختکتنا جبدیا تُو نے فرمایا، تمہیں’ امن و امان
حاصل ہو ‘گا گلوںہمارےحالانکہ پر تلوار پھرنے “ہے۔کو وقتاُس11
اِس قوم اور یروشلم کو دیاطلاع جائے گی، یگستان” ر کے بنجر ٹیلوں سے
کچھسب ُجھلسانے والی لُو میری قوم پاسکے آ رہی اورہے۔ یہ گندم کو
پھٹک کر بھوسے الـگسے کرنے والی مفید ہَوا نہیں ہو گی 12 بلـکہ آندھی
جیسی تیز ہَوا میری طرف سے آئے گی۔ کیونکہ اب مَیں اُن پر اپنے فیصلے
صادر کروں “گا۔

13 دیکھو، دشمن طوفانی بادلوں کی طرح آگے بڑھ رہا !ہے اُس کے
رتھ آندھی جیسے، اور اُس کے گھوڑے عقاب سے تیز ہیں۔ ہائے، ہم
!افسوسپر ہمارا انجام آ گیا ہے۔

14 اے یروشلم، اپنے دل کو دھو کر بُرائی سے صاف کر تاکہ تجھے
چھٹکارا ملے۔ تُو اندر ہی اندر کب تک اپنے شریر منصوبے باندھتی رہے
گی؟
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15 !سنو دان سے بُری خبریں آ رہی ہیں، افرائیم کے پہاڑی علاقے سے
آفت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ غیراقوام16 کو اطلاع دو اور یروشلم بارےکے
میں اعلان کرو، محاصرہ” کرنے والے فوجی دُوردراز ملـک سے آ رہے
!ہیں وہ جنگ کے نعرے لگا لگا کر یہوداہ کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں گے۔
تب17 چوکیداریکیکھیتوںوہ والوںکرنے طرحکی یروشلم کو لیںگھیر
گے۔ کیونکہ یہ شہر مجھ سے سرکش ہو گیا “ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
18 یہ” تیرے اپنے ہی چال چلن اور حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ ہائے، تیری
بےدینی کا انجام کتنا تلخ اور خراشدل “!ہے

یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے دُکھ
19 میریہائے، تڑپتی میریجان، تڑپتی !جان مَیں درد مارےکے پیچ

و تاب کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا !دل وہ بےقابو ہو کر دھڑک رہا ہے۔
مَیں خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ نرسنگے کی آواز اور جنگ کے نعرے
پہنچتککانمیرے ہیں۔گئے یکے20 ملخبریںکیشکستوںدیگرےبعد
رہی ملـکطرفچاروںہیں، کی تباہی ہوئی اچانکہے۔ میرےہی تنبو
باد بر ایکہیں، ہی لمحے میرےمیں خیمے ختم ہو گئے ہیں۔ کبمجھے21
کاجنگتک جھنڈا پڑےدیکھنا آوازکینرسنگےتککبگا، پڑےسننی
گی؟

میری”22 قوم احمق ہے اور مجھے نہیں جانتی۔ بےوقوفوہ اور ناسمجھ
بچے ہیں۔ گو غلطوہ کام کرنے بہتمیں تیز ہیں، لیکن بھلائی کرنا اُن کی
سمجھ سے باہر “ہے۔

23 مَیں نے ملـک پر نظر ڈالی تو ویران و سنسان تھا۔ جب آسمان کی
طرف دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میری24 نگاہ پہاڑوں پر پڑی تو تھرتھرا رہے تھے،
تمام یاں پہاڑ ہچکولے کھا رہی تھیں۔ کہیں25 کوئی شخص نظر نہ آیا، تمام
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بھیپرندے اُڑ کر مَیں26تھے۔چکےجا ملـکنے پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا
ہوں کہ زرخیز زمین یگستان ر بن گئی ربہے۔ اور اُس کے غضبشدید
منےکے سا اُس تمامکے نیستشہر و نابود ہو ہیں۔گئے 27 ربکیونکہ فرماتا
ملـکپورا”ہے، برباد ہو مَیںاگرچہگا،جائے پورےاُسے طور پر نہیںختم
کروں گا۔ زمین28 ماتم کرے گی اور آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ
مَیں یہ فرما چکا ہوں، اور میرا ارادہ اٹل ہے۔ نہ مَیں یہ کرنے سے پچھتاؤں
گا، نہ اِس سے باز آؤں “گا۔

29 گھڑسواروں اور تیر چلانے والوں کا شور شرابہ سن کر لوگ تمام
شہروں سے نکل کر جنگلوں اور چٹانوں میں کھسک جائیں گے۔ تمام شہر
ویران و سنسان ہوں میںکسیگے، لوگبھی نہیں بسیں گے۔

30 تو پھر تُو کیا کر رہی ہے، تُو جسے خاک میں ملا دیا گیا ہے؟ اب
قرمزی لباس اور سونے کے یورات ز پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اِس وقت
اپنی آنکھوں کو سُرمے سے سجانے اور آپاپنے کو آراستہ کرنے کا کوئی
فائدہ عاشقتیرےنہیں۔ تجھےتو حقیر جانتے بلـکہ مارنےسےجانتجھے کے
درپَے ہیں۔ 31 مجھےکیونکہ دردِ زہ میں عورتمبتلا کی آواز، پہلی بار جنم
دینے والی کی آہ و زاری سنائی دے رہی ہے۔ صیون بیٹی کراہ رہی ہے،
وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہائے،”ہے، مجھ میری!افسوسپر
جان قاتلوں کے ہاتھ میں آ کر نکل رہی “ہے۔

5
اب معافی ناممکن ہے

یروشلم”1 میںگلیوںکی !پھروگھومو ہر جگہ کا ملاحظہ کر کے پتا کرو
کہ کیا ہو رہا ہے۔ اُس کے چوکوں کی تفتیش بھی کرو۔ اگر تمہیں ایک
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شخصبھی مل جائے کرےانصافجو اور دیانت داری طالبکا رہے تو
مَیں شہر معافکو کر دوں گا۔ 2 ربوہ حیاتکی کی قَسم وقتکھاتے
جھوٹبھی لتے بو “ہیں۔

اے3 رب، تیری آنکھیں دیانت داری دیکھنا چاہتی ہیں۔ تُو نے اُنہیں
مارا، لیکن اُنہیں دُکھ نہ ہوا۔ تُو نے اُنہیں کچل ڈالا، لیکن وہ تربیت پانے
کے لئے تیار نہیں۔ اُنہوں نے چہرےاپنے کو پتھر کہیںسے یادہ سختز بنا
کر توبہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ 4 مَیں نے سوچا، صرف” غریب لوگ
ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ رب کی راہ اور
اپنے خدا کی شریعت سے واقف نہیں ہیں۔ 5 آؤ، مَیں بزرگوں کے پاس جا
کر اُن سے بات کرتا ہوں۔ وہ تو ضرور رب کی راہ اور الله کی شریعت کو
جانتے ہوں لیکن“گے۔ سبافسوس، سبکے نے اپنے جوئے اور رسّے
توڑ ڈالے ہیں۔

6 اِس لئے ببر شیر جنگل سے نکل کر اُن پر حملہ کرے گا، یا بھیڑ بیابان
سے آ کر اُنہیں باد کرےبر گا، چیتا اُن شہروںکے تاکقریبکے میں بیٹھ
کر ہر نکلنے والے کو پھاڑ ڈالے گا۔ کیونکہ وہ بار سرکشبار ہوئے ہیں،
متعدد دفعہ اُنہوں نے اپنی بےوفائی کا اظہار کیا ہے۔

7 مَیں” تجھے کیسے معاف کروں؟ تیری اولاد نے مجھے ترک کر کے
اُن کی قَسم کھائی ہے جو خدا نہیں ہیں۔ گو مَیں نے اُن کی ہر ضرورت
پوری کی توبھی اُنہوں نے زنا کیا، چکلے کے منے سا اُن کی لمبی قطاریں لـگی
رہیں۔ 8 یہ لوگ موٹے تازے گھوڑے ہیں جو مستی میں آ گئے ہیں۔ ہر
ایک ہنہناتا ہوا پڑوسیاپنے بیویکی آنکھکو مارتا “ہے۔ رب9 فرماتا ہے،
کیا” مَیں جواب میں اُنہیں سزا نہ دوں؟ کیا مَیں ایسی قوم سے انتقام نہ لوں؟
اُسجاؤ،10 انگورکے باغوںکے ٹوٹپر پڑو بربادکچھسباور لیکندو۔کر
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اُنہیں مکمل طور پر متختم کرنا۔ بیلوں کی شاخوں کو دُور کرو، کیونکہ وہ
رب لوگکے نہیں “ہیں۔

رب اپنی قوم سے جواب طلب کرے گا
11 کیونکہ رب فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے باشندے ہر طرح

مجھسے سے بےوفا رہے ہیں۔ اُنہوں12 ربنے کا انکار کر کے کہا وہ’ہے، کچھ کرےنہیں گا۔ ہم مصیبتپر نہیں آئے گی۔ ہمیں نہ تلوار، نہ کال
نقصانسے پہنچے گا۔ نبیوں13 کی حیثیتکیا وہہے؟ بکواستو ہی کرتے
ہیں، رباور کلامکا اُن میں نہیں بلـکہہے۔ اُن ہی ساتھکے ایسا کیا جائے
“۔‘گا

14 اِس لئے رب لشکروں کا خدا فرماتا ہے، اے” یرمیاہ، چونکہ لوگ
ایسی باتیں کر رہے ہیں اِس لئے تیرے منہ میں میرے الفاظ آگ بن کر
اِس قوم کو لـکڑی کی طرح بھسم کر دیں “گے۔ رب15 فرماتا ہے، اے”
اسرائیل، مَیں دُور کی قوم خلافتیرےکو بھیجوں ایسیگا، پختہ اور قدیم
قوم جس کی زبان تُو نہیں جانتا اور جس کی باتیں تُو نہیں سمجھتا۔ 16 اُن
کے ترکش کھلی قبریں ہیں، سب کے سب زبردست سورمے ہیں۔ 17 وہ
ہڑپکچھسب کر لیں تیری:گے تیریفصلیں، تیرےخوراک، بیٹے بیٹیاں،
تیری یاں، بکر تیرےبھیڑ تیریگائےبَیل، انگور کی بیلیں تیرےاور انجـیر کے
جندرخت۔ قلعہ بند شہروں پر تم بھروسا رکھتے ہو اُنہیں وہ تلوار خاکسے
میں ملا دیں گے۔

18 پھر بھی مَیں تمہیںوقتاُس مکمل طور پر باد بر نہیں کروں “گا۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔ 19 اے” یرمیاہ، اگر لوگ تجھ سے پوچھیں، رب’ ہمارے
خدا نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ‘کیا؟ تو اُنہیں بتا، تم’ مجھے ترک
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کر کے اپنے وطن میں اجنبی معبودوں خدمتکی کرتے رہے ہو، اِس لئے
تم وطن سے ملـکدُور میں اجنبیوں خدمتکی کرو ‘گے۔

اعلانمیںاسرائیل20 اورکرو یہوداہ اطلاعکو بےوقوفاےکہ21دو
اور ناسمجھ قوم، !سنو لیکن افسوس، اُن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ
نہیں سکتے، اُن کانکے تو لیکنہیں نہیںسنوہ “سکتے۔ فرماتارب22 کیا”ہے، تمہیں میرا خوف نہیں ماننا ہئے، چا میرے حضور نہیں کانپنا ہئے؟ چا
سوچ !لو مَیں ہی نے ریت سے سمندر کی سرحد مقرر کی، ایک ایسی باڑ
بنائی جس پر سے وہ کبھی نہیں گزر سکتا۔ گو وہ زور سے لہریں مارے
توبھی ناکام رہتا ہے، گو اُس کی موجیں خوب گرجیں توبھی مقررہ حد
سے آگے نہیں بڑھ سکتیں۔

لیکن23 افسوس، اِس قوم صحیحلوگیہہے۔سرکشاورضدیدلکا
راہ ہٹسے کر اپنی ہی راہوں پر پڑےچل ہیں۔ 24 وہ دل میں کبھی نہیں
کہتے، آؤ،’ ہم رب اپنے خدا کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہی ہمیں وقت پر
اورخزاں بہار بارشمیںموسمکے مہیا کرتا ضمانتکیاِسوہیہے، دیتا ہے
کہ ہماری فصلیں باقاعدگی سے پک ‘جائیں۔ اب25 تمہارے غلط کاموں
تمہیںنے اِن نعمتوں سے محروم کر تمہارےدیا، گناہوں تمہیںنے اِن اچھی
چیزوں روکسے رکھا ہے۔

افرادبےدینایسےمیںقوممیریکیونکہ26 پائے ہیںجاتے دوسروںجو
کی تاک لگائے ہتے ر ہیں۔ جس طرح شکاری پرندے پکڑنے کے لئے
جاتاچھپکرجھک بیٹھمیںگھاتکیدوسروںوہطرحاُسیہے، جاتے
ہیں۔ پھندےوہ لگا لوگوںکر کو اُن میں پھنساتے ہیں۔ طرحجساور27
شکاری اپنے پنجرے کو یوں چڑ سے بھر دیتا ہے اُسی طرح اِن شریر لوگوں
کے گھر فریب سے بھرے ہتے ر ہیں۔ اپنی چالوں سے وہ امیر، طاقت ور
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28 اور موٹے تازے ہو گئے ہیں۔ اُن کے غلط کاموں کی حد نہیں رہتی۔
وہ انصاف کرتے ہی نہیں۔ نہ وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں
وہ کچھ مل جائے جو اُن کا حق ہے، نہ غریبوں کے حقوق قائم رکھتے
“ہیں۔ رب29 فرماتا ہے، اب” مجھے بتاؤ، کیا مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں
دینی ہئے؟ چا کیا مجھے اِس قسم کی حرکتیں کرنے والی قوم سے بدلہ نہیں لینا
ہئے؟ چا

30 جو کچھ ملـک میں ہوا ہے وہ ہول ناک اور قابِل گھن ہے۔
31 کیونکہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں سناتے اور امام اپنی ہی مرضی سے
حکومت کرتے ہیں۔ اور میری قوم اُن کا یہ یہ رو عزیز رکھتی ہے۔ لیکن
مجھے جببتاؤ، سبیہ کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟

6
یروشلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے

اے1 بن یمین کی اولاد، یروشلم سے نکل کر کہیں اَور پناہ !لو تقوع میں
نرسنگا !پھونکو بیت کرم میں بھاگنے کا ایسا اشارہ کھڑا کر جو سب کو
نظر !آئے کیونکہ شمال آفتسے نازل ہو رہی کچھسبہے، دھڑام سے گر
جائے گا۔

صیون2 بیٹی کتنی من موہن اور نازک ہے۔ لیکن مَیں اُسے ہلاک کر
دوں گا، 3 اور چرواہے اپنے یوڑوں ر کو لے کر اُس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ
اپنے خیموں کو اُس کے ارد گرد لگا لیں گے، اور ہر ایک کا یوڑ ر چر چر
کر اپنا حصہ کھا جائے گا۔

4 وہ کہیں گے، آؤ،’ ہم اُس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آؤ، ہم
دوپہر وقتکے حملہ !کریں لیکن افسوس، دن ڈھل رہا ہے، اور شام کے



یرمیاہ 6:5 xix یرمیاہ 6:12

سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 کوئی بات نہیں، رات کے وقت ہی ہم
اُس پر چھاپہ ماریں وقتاُسیگے، ہم اُس بُرجوںکے کو گرا دیں “۔‘گے

6 رب الافواج فرماتا ہے، درختوں” کو کاٹو، مٹی کے ڈھیروں سے
یروشلم کا !کروگھیراؤ شہر کو دینیسزا میںاُسکیونکہہے، ہیظلم ظلم پایا
جاتا ہے۔ کنوئیںطرحجس7 سے تازہ پانی نکلتا رہتا اُسیہے طرح یروشلم
کی بدی بھی تازہ تازہ اُس سے نکلتی رہتی ہے۔ ظلم و تشدد کی آوازیں اُس
میں گونجتی رہتی ہیں، اُس کی بیمار حالت اور زخم لگاتار میرے منے ہتےسا ر ہیں۔

تربیتمیرییروشلم،اے8 قبولکو کر، ورنہ تنگمَیں آ کر تجھ سے اپنا
منہ پھیر لوں گا، مَیں تجھے تباہ کر دوں گا اور تُو غیرآباد ہو جائے “گی۔

الافواجرب9 فرماتا ہے، طرحجس” انگور چننے کے بعد لوگغریب
تمام بچا کھچا پھل توڑ لیتے ہیں اُسی طرح اسرائیل کا بچا کھچا حصہ بھی
احتیاط سے توڑ لیا جائے گا۔ چننے والے کی طرح دوبارہ اپنے ہاتھ کو
انگور کی شاخوں پر سے گزرنے “دے۔

باتسےکسمَیںرب،اے10 آگاہکوکسکروں، کونکروں؟ سنے
گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون ہیں، اِس لئے وہ سن ہی نہیں سکتے۔ رب
کا کلام اُنہیں مضحکہ خیز لگتا ہے، وہ اُنہیں ناپسند ہے۔ 11 اِس لئے مَیں
رب سےغضبکے بھرا ہوا مَیںہوں، برداشتاُسے کرتے کرتے تھکاِتنا
گیا ہوں کہ اُسے مزید روکنہیں اُسے”سکتا۔ گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع شدہ نوجوانوں پر نازل کر،
کیونکہ سب کو گرفتار کیا جائے گا، خواہ آدمی ہو یا عورت، بزرگ ہو یا
عمر رسیدہ۔ 12 اُن کے گھروں کو کھیتوں اور یوں بیو سمیت دوسروں کے
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حوالے کیا جائے گا، کیونکہ مَیں اپنا ملـکہاتھ باشندوںکے خلافکے
بڑھاؤں “گا۔ ربیہ فرمانکا سبتکبڑےکرلےسےچھوٹے”13ہے۔
غلط نفع کے پیچھے پڑے ہیں، نبی سے لے کر امام تک سب دھوکے باز
ہیں۔ 14 میریوہ قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، اب’
سب ٹھیککچھ ہو گیا ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی
ہے ہی نہیں۔ 15 ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم کا باعث ہونا ہئے، چا
لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر ہیں۔بےشرم اِس لئے کچھسبجب
گر جائے گا تو یہ لوگ بھی گر جائیں گے۔ جب مَیں اِن پر سزا نازل کروں
گا تو یہ ٹھوکر کھا خاککر میں مل جائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

صحیح راستے کی تلاش میں رہو
رب16 فرماتا ہے، راستوں” کھڑےپاسکے ہو کر اُن کا معائنہ !کرو

قدیم راہوں تفتیشکی کر کے پتا کرو کہ اُن میں سے سیکون اچھی ہے،
پھر اُس پر تمہاریتبچلو۔ جان ملےسکونکو لیکنگا۔ افسوس، تم انکار
کر ہو،کہتےکے یہہمنہیں،’ راہ کریںنہیںاختیار مَیںدیکھو،17‘!گے نے
تم پر پہرے دار مقرر کئے اور کہا، جب’ نرسنگا پھونکا جائے گا تو دھیان
لیکن‘!دو تم نے انکار کیا، نہیں،’ ہم توجہ نہیں دیں ‘گے۔

18 چنانچہ اے قومو، !سنو اے جماعت، جان لے کہ اُن کے ساتھ کیا
کچھ کیا جائے گا۔ اے19 زمین، دھیان دے کہ مَیں اِس قوم پر کیا آفت
نازل اورگا۔کروں یہ اُن منصوبوںاپنےکے پھلکا ہو گا، اُنہوںکیونکہ نے
باتوںمیری پر توجہ دینہ شریعتمیریبلـکہ ردکو دیا۔کر مجھے20 سبا کے
بخور یا دُوردراز ممالـک کے قیمتی مسالوں کی کیا !پروا تمہاری بھسم ہونے
والی قربانیاں مجھے پسند نہیں، تمہاری ذبح کی قربانیوں سے مَیں لطف اندوز
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نہیں “ہوتا۔ رب21 فرماتا ہے، مَیں” اِس قوم کے راستے میں ایسی رکاوٹیں
کھڑی کر دوں گا جن باپسے اور بیٹا ٹھوکر کھا کر گر جائیں پڑوسیگے۔
دوستاور مل ہلاککر ہو جائیں “گے۔

شمال سے دشمن کا حملہ
رب22 فرماتا ہے، شمالی” ملـک سے فوج آ رہی ہے، دنیا کی انتہا سے

ایک عظیم قوم کو جگایا جا رہا ہے۔ 23 اُس کے ظالم اور بےرحم فوجی
کمان اور شمشیر سے لیس ہیں۔ سنو اُن کا !شور متلاطم سمندر کی سی آواز
سنائی دے رہی ہے۔ اے صیون بیٹی، وہ گھوڑوں پر صف آرا ہو کر تجھ
پر حملہ کرنے آ رہے “ہیں۔

24 اُن کے بارے میں اطلاع پا کر ہمارے ہاتھ ہمت ہار گئے ہیں۔ ہم
طاریخوفپر ہو گیا ہمیںہے، دردِ زہ میں عورتمبتلا کا سا درد ہو رہا
ہے۔ 25 شہر سے نکل کر کھیت میں یا سڑک پر مت چلنا، کیونکہ وہاں
دشمن تلوار تھامے کھڑا ہے، چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیل ہے۔گئی

میریاے26 ٹاٹقوم، لباسکا پہن پوٹلوٹمیںراکھکر ہو یوںجا۔
ماتم طرحجسکر اکلوتا بیٹا مر گیا ہو۔ زور یلاسے واو کر، اچانککیونکہ
ہی ہلاکو ہم پر مارےچھاپہ گا۔

یرمیاہ قوم کو آزماتا ہے
مجھرب27 کلامہمسے مَیں”ہوا، دھاتوںتجھےنے کو کیجانچنے ذمہ

دیداری میریاورہے، قوم دھاتوہ جسہے تجھےچلنچالکا معلوم
کر کے پرکھنا “ہے۔ اے28 رب، یہ تمام لوگ بدترین قسم کے سرکش
ہیں۔ تہمت لگانا اِن کی روزی بن گیا ہے۔ یہ پیتل اور لوہا ہی ہیں، سب
کے سب تباہی کا باعث ہیں۔ 29 دھونکنی خوب ہَوا دے رہی ہے تاکہ
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پگھلمیںآگسیسہ الـگسےچاندیکر لیکنجائے۔ہو ساریافسوس،
محنت رائیگاں سیسہہے۔ یعنی بےدینوں الـگکو نہیں کیا جا خالصسکتا،
چاندی باقی نہیں رہتی۔ 30 چنانچہ اُنہیں ردی’ ‘چاندی قرار دیا جاتا ہے،
ربکیونکہ اُنہیںنے رد کر دیا ہے۔

7
رب کے گھر کے بارے میں پیغام

یرمیاہرب1 ہمسے کلام ہوا، گھرکےرب”2 صحنکے دروازےکے
پر کھڑا ہو کر اعلان کر اےکہ یہوداہ کے تمام ربباشندو، کا کلام !سنو
جتنے بھی رب کی پرستش کرنے کے لئے اِن دروازوں میں داخل ہوتے
ہیں وہ سب توجہ !دیں رب3 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ اپنی زندگی اور چال چلن درست کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام
پر بسنے دوں گا۔ 4 اُن فریبکے دہ الفاظ پر اعتماد مت کرو جو کہتے یہاں’ہیں، ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا گھر، رب کا گھر، رب کا گھر
‘ہے۔ 5 سنو، شرط تو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اور چال چلن درست کرو
اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، 6 کہ تم پردیسی، یتیم
اور بیوہ پر ظلم نہ اِسکرو، جگہ بےقصور نہخونکا بہاؤ اور اجنبی معبودوں
کے پیچھے لـگ کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ 7 اگر تم ایسا کرو تو مَیں
آئندہ بھی تمہیں اِس جگہ بسنے دوں گا، ملـکاُس میں جو مَیں تمہارےنے
باپ دادا کو ہمیشہ کے لئے بخش دیا تھا۔

8 لیکن افسوس، تم فریب دہ الفاظ پر بھروسا رکھتے ہو جو فضول ہی
ہیں۔ 9 تم چور، قاتل اور زناکار ہو۔ نیز تم جھوٹی قَسم کھاتے، بعل دیوتا
بخورحضورکے اورجلاتے معبودوںاجنبی لـگپیچھےکے ایسےہو،جاتے
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دیوتاؤں کے پیچھے جن سے تم پہلے واقف نہیں تھے۔ لیکن10 ساتھ ساتھ تم
یہاں میرے حضور بھی آتے ہو۔ جس مکان پر میرے ہی نام کا ٹھپا لگا
اُسیہے میں کھڑےتم ہو کر کہتے ہو، محفوظہم’ ‘ہیں۔ ربتم کے گھر
عبادتمیں کرنے ساتھکے طرحکسساتھ یہ تمام جاریحرکتیںگھنونی
رکھ سکتے “ہو؟

رب11 فرماتا ہے، نزدیکتمہارےکیا” یہ جسمکان میرےپر ہی نام
کا ٹھپا لگا ہے ڈاکوؤں کا اڈّا بن گیا ہے؟ !خبردار یہ سب کچھ مجھے بھی
نظر آتا ہے۔ 12 َسیلا شہر کا چکر لگاؤ جہاں مَیں نے پہلے اپنا نام بسایا تھا۔
معلوم کرو مَیںکہ اپنینے قوم اسرائیل کی بےدینی سببکے اُسسے شہر
ساتھکے کیا “کِیا۔ رب13 فرماتا ہے، تم” یہ شریر حرکتیں کرتے رہے، اور
مَیں بار بار تم سے ہم کلام ہوتا رہا، لیکن تم نے میری نہ سنی۔ مَیں تمہیں
بُلاتا رہا، لیکن جوابتم دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اِس14 لئے اب مَیں
اِس گھر کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو مَیں نے َسیلا کے ساتھ کیا تھا، گو
اِس میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا یہہے، مکانوہ پرجسہے تم اعتماد رکھتے
ہو اور جسے مَیں نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ مَیں15
تمہیں اپنے حضور سے نکال دوں گا، بالکل اُسی طرح جس طرح مَیں نے
تمہارے تمام بھائیوں یعنی *اسرائیل کی اولاد کو نکال دیا تھا۔

لوگوں کی نافرمانی
اے16 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے دعا مت کر۔ اِس کے لئے نہ التجا کر،

نہ منت۔ اِن لوگوں کی خاطر تنگمجھے نہ کر، کیونکہ تیریمَیں نہیں سنوں
گا۔ 17 کیا تجھے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا جو یہ یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کی
گلیوں میں کر رہے ہیں؟ 18 اور سب اِس میں ملوث ہیں۔ بچے لـکڑی چن
* 7:15 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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کر ڈھیر بناتے ہیں، پھر باپ اُسے آگ لگاتے ہیں جبکہ عورتیں آٹا گوندھ
گوندھ آگکر پر آسمان کی ملـکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں پکاتی ہیں۔ مجھے
تنگ کرنے کے لئے وہ اجنبی معبودوں کو َمے کی نذریں پیشبھی ہیں۔کرتے

حقیقتلیکن19 میں یہ مجھے تنگاُتنا نہیں کر رہے جتنا آپاپنے کو۔
ایسی حرکتوں سے وہ اپنی ہی رُسوائی کر رہے “ہیں۔ رب20 قادرِ مطلق
فرماتا میرا”ہے، قہر اِسغضباور مقام پر، انسان و حیوان پر، میدانکھلے
کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر نازل ہو گا۔ سب کچھ نذرِ آتش ہو
جائے گا، اور کوئی اُسے بجھا نہیں سکے “گا۔

رب21 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، بھسم” ہونے والی
قربانیوں پیشمجھےکو نہ کرو، بلـکہ اُن گوشتکا دیگر سمیتقربانیوں خود
کھا لو۔ 22 دنجسکیونکہ باپتمہارےمَیں دادا کو مصر نکالسے لایا
اُس دن مَیں نے اُنہیں بھسم ہونے والی قربانیاں اور دیگر قربانیاں چڑھانے
کا حکم نہ دیا۔ مَیں23 نے اُنہیں صرف یہ حکم دیا کہ میری !سنو تب ہی
مَیں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہو گے۔ پورے طور پر اُس راہ پر
چلتے رہو جو مَیں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تب ہی تمہاری خیر ہو گی۔ لیکن24
اُنہوں میرینے نہ سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارنے لـگے۔ اُنہوں نے میری طرف رجوع نہ کیا بلـکہ اپنا منہ مجھ
سے پھیر لیا۔ باپتمہارےسےجب25 دادا مصر نکلسے تکآجآئے مَیں
روز بہ روز اور بار بار اپنے خادموں یعنی نبیوں پاستمہارےکو بھیجتا رہا۔
توبھی26 اُنہوں نے میرینہ سنی، نہ توجہ دی۔ وہ بضد رہے بلـکہ باپاپنے
دادا نسبتکی یادہ بُرےز تھے۔

اے27 یرمیاہ، تُو اُنہیں یہ تمام باتیں بتائے گا، لیکن وہ تیری نہیں سنیں
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گے۔ تُو اُنہیں بُلائے لیکنگا، دیںنہیںجوابوہ گے۔ تب28 تُو اُنہیں بتائے
گا، اِس’ قوم ربنہنے اپنے آوازکیخدا نہسنی، اُس قبولتربیتکی کی۔
دیانت داری ختم ہو کر اُن کے منہ مٹسے گئی ‘ہے۔

وادٔی بن ہنوم میں قابِل گھن رسوم
29 اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینک !دے جا، بنجر ٹیلوں پر ماتم کا گیت

گا، کیونکہ یہ ربنسل غضبکے کا نشانہ بن گئی ہے، اور اُس نے اِسے
رد کر کے چھوڑ دیا “ہے۔

30 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” کچھ یہوداہ کے باشندوں نے کیا وہ
بہتمجھے بُرا لگتا اُنہوںہے۔ نے اپنے گھنونے بُتوں میرےکو نام کے لئے
مخصوص میںگھر رکھ کر اُس کی کیبےحرمتی ہے۔ ساتھ31 ساتھ اُنہوں
نے وادٔی بن ہنوم میں واقع توفت کی اونچی جگہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے
بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔ مَیں کبھینے بھی ایسی رسم ادا کرنے
کا حکم نہیں دیا بلـکہ اِس کا میرےخیال ذہن میں تکآیا نہیں۔

ربچنانچہ32 کلامکا !سنو دنوہ آنے یہجبہیںوالے مقام ‘توفت’
یا وادٔی’ بن ‘ہنوم نہیں کہلائے گا بلـکہ قتل’ و غارت کی ‘وادی۔ اُس
توفتلوگوقت میں اِتنی لاشیں دفنائیں آخرکارکہگے خالی نہیںجگہ رہے
گی۔ تب33 اِس قوم کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک
بن جائیں گی، اور کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگا دے۔ مَیں34 یہوداہ کے
شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں خوشی و شادمانی کی آوازیں ختم کر دوں
گا، دُولھا دُلھن کی آوازیں بند ہو جائیں گی۔ کیونکہ ملـک ویران و سنسان
ہو جائے “گا۔



یرمیاہ 8:1 xxvi یرمیاہ 8:7

8
1 رب فرماتا ہے، اُس” وقت دشمن قبروں کو کھول کر یہوداہ کے

بادشاہوں، افسروں، اماموں، نبیوں اور یروشلم کے عام باشندوں کی ہڈیوں
کو نکالے گا اور2 زمین پر وہاںگا۔دےبکھیر وہ اُن کے منے پڑیسا رہیں
گی جو اُنہیں پیارے تھے یعنی سورج، چاند اور ستاروں کے تمام لشکر کے
منے۔ سا کیونکہ وہ اُن ہی خدمتکی کرتے، اُن ہی پیچھےکے چلتے، اُن ہی
کے طالب ہتے، ر اور اُن ہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اُن کی ہڈیاں دوبارہ نہ
اکٹھی کی جائیں گی، نہ دفن کی جائیں گی بلـکہ کھیت میں گوبر کی طرح
پڑیبکھری رہیں گی۔ اور3 بھیجہاں مَیں اِس شریر قوم ہوؤںبچےکے کو
منتشر کروں وہاںگا کہیںسبوہ بھیہمکاشکہگے زندہ نہ رہیں بلـکہ
مر “جائیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

قوم تباہ کن راہ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں
اُنہیں”4 رببتا، فرماتا ہے کوئیجبکہ گر جاتا ہے تو کیا دوبارہ اُٹھنے

نہیںکوششکی کرتا؟ ضرور۔ صحیحکوئیجباور راستے سے دُور ہو جاتا
ہے تو کیا وہ دوبارہ واپس آ جانے کی کوشش نہیں کرتا؟ بےشک۔ 5 تو
پھر یروشلم کے یہ لوگ صحیح راہ سے بار بار کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ یہ
فریب کے ساتھ لپٹے ہتے ر اور واپس آنے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ 6 مَیں
دےدھیاننے کر دیکھا ہیجھوٹیہکہہے لتے بو ہیں۔ بھیکوئی پچھتا
کر نہیں کہتا، یہ’ کیسا غلط کام ہے جو مَیں نے جس‘!کیا طرح جنگ
میں گھوڑے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اُسی طرح ہر ایک سیدھا اپنی غلط
راہ پر دوڑتا رہتا ہے۔ 7 فضا میں اُڑنے والے لق لق پر غور کرو جسے آنے
جانے کے خوباوقاتمقررہ معلوم ہوتے ہیں۔ فاختہ، ابابیل اور بلبل پر



یرمیاہ 8:8 xxvii یرمیاہ 8:13

بھی دھیان دو سردیوںجو موسمکے میں کہیں اَور ہوتے ہیں، گرمیوں کے
موسم میں کہیں اَور۔ وہ اوقاتمقررہ کبھیسے نہیں ہٹتے۔ لیکن افسوس،
میری ربقوم شریعتکی نہیں جانتی۔

8 کہہطرحکستم سکتے ہو، دانشہم’ مند ہیں، پاسہمارےکیونکہ
رب کی شریعت ؟‘ہے حقیقت میں کاتبوں کے فریب دہ قلم نے اِسے توڑ
مروڑ کر بیان کیا ہے۔ 9 سنو، دانش مندوں کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ
دہشت زدہ ہو کر پکڑے جائیں گے۔ دیکھو، رب کا کلام رد کرنے کے
بعد اُن کی حکمتاپنی کہاں رہی؟

10 اِس لئے مَیں اُن کی یوں بیو کو پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا اور
اُن کے کھیتوں کو ایسے لوگوں کے سپرد جو اُنہیں نکال دیں گے۔ کیونکہ
چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب ناجائز نفع کے پیچھے پڑے
ہیں، نبیوں سے لے کر اماموں تک سب دھوکے باز ہیں۔ 11 وہ میری قوم
زخمکے پر عارضی مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، ٹھیککچھسباب’ ہو گیا
ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی ہیہے نہیں۔

12 گو ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم کا باعث ہونا ہئے، چا لیکن وہ
نہیںشرم بلـکہکرتے اِسہیں۔بےشرمسراسر لئے کچھسبجب جائےگر
گا تو لوگیہ بھی جائیںگر مَیںجبگے۔ اِن پر سزا نازل کروں گا تو یہ ٹھوکر
کھا خاککر میں مل جائیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب13 فرماتا ہے، مَیں” اُن پوریکی فصل لوںچھین گا۔ انگور بیلکی
ایکپر نہیںبھیدانہ گا،رہے انجـیر پھلدرختتمامکے محرومسے جائیںہو
گے بلـکہ تمام بھیپتے جائیںجھڑ گے۔ بھیکچھجو مَیں اُنہیںنے عطا کیا تھا
وہ اُن سے چھین لیا جائے گا۔
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تب14 تم کہو گے، ہم’ یہاں کیوں بیٹھے رہیں؟ آؤ، ہم قلعہ بند شہروں
میں پناہ لے کر وہیں ہلاک ہو جائیں۔ ہم نے رب اپنے خدا کا گناہ کیا
ہے، اور اب ہم اِس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کیونکہ اُسی نے ہمیں
ہلاکت کے حوالے کر کے ہمیں یلا زہر پانی پلا دیا ہے۔ 15 ہم سلامتی
کے انتظار میں ٹھیکحالاتلیکنرہے، نہ ہوئے۔ ہم شفا پانے کی اُمید
رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے ہم پر دہشت چھا گئی۔ 16 !سنو دشمن
کے گھوڑے نتھنے پُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور ہم تک پہنچ رہا
ہے۔ اُن کے ہنہنانے سے پورا ملـک تھرتھرا رہا ہے، کیونکہ آتے وقت یہ
ملـکپورے کو اُس شہروںکے اور ہڑپسمیتباشندوں کر لیں “۔‘گے

اپنی قوم پر یرمیاہ کا نوحہ
17 رب فرماتا ہے، مَیں” تمہارے خلاف افعی بھیج دوں گا، ایسے

یلے سانپزہر جن خلافکے ہر جادومنتر بےاثر رہے گا۔ یہ تمہیں کاٹیں
“گے۔ 18 لاعلاج غم مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا دل نڈھال ہو گیا ہے۔
میری!سنو19 قوم ملـکدُوردراز چیخچیخسے مددکر کے لئے دےآواز
رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، کیا” رب صیون میں نہیں ہے، کیا یروشلم کا
بادشاہ اب سے وہاں سکونت نہیں “کرتا؟ سنو،” اُنہوں نے اپنے مجسموں
اور بےکار اجنبی بُتوں کی پوجا کر مجھےکے طیشکیوں “دلایا؟

لوگ20 آہیں بھر بھر کر کہتے ہیں، فصل” کٹ گئی ہے، پھل چنا گیا
تکابلیکنہے، نجاتہمیں حاصل نہیں “ہوئی۔

میری21 قوم مکملکی تباہی دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا مَیںہے۔ ماتم کر
رہا ہوں، کیونکہ اُس حالتکی بُریاِتنی ہے میرےکہ کھڑےرونگٹے ہو
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گئے ہیں۔ 22 کیا ِجلعاد میں مرہم نہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے بتاؤ،
میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟

9
کاش1 میرا سر پانی کا منبع میریاور آنکھیں آنسوؤں کا ہوںچشمہ تاکہ

مَیں راتدن اپنی قوم مقتولوںکے پر آہ و زاری کر سکوں۔
دھوکے بازوں کی قوم

کاش2 یگستان ر میں کہیں مسافروں کے لئے سرائے ہو تاکہ مَیں اپنی
قوم کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں۔ کیونکہ سب زناکار، سب غداروں کا
جتھا ہیں۔

رب3 فرماتا ہے، وہ” اپنی زبان سے جھوٹ کے تیر چلاتے ہیں، اور
ملـک میں اُن دیانتطاقتکی داری پر مبنی نہیں ہوتی۔ نیز، وہ بدتر ہوتے
جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔ 4 ہر ایک اپنے پڑوسی سے
خبردار رہے، اور اپنے کسی بھی بھائی پر بھروسا مت رکھنا۔ کیونکہ ہر
بھائی چالاکی کرنے میں ماہر ہے، اور ہر پڑوسی تہمت لگانے پر تُلا رہتا
ہے۔ 5 ہر ایک اپنے پڑوسی کو دھوکا دیتا ہے، کوئی بھی سچ نہیں بولتا۔
اُنہوں اپنینے زبان جھوٹکو بولنا سکھایا اباورہے، غلطوہ کام کرتے
کرتے تھک گئے ہیں۔ اے6 یرمیاہ، تُو فریب سے گھرا رہتا ہے، اور یہ
فریبلوگ باعثکے ہی مجھے جاننے سے انکار کرتے “ہیں۔

7 اِس لئے رب الافواج فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں اُنہیں خام چاندی کی
طرح پگھلا کر آزماؤں گا، کیونکہ مَیں اپنی قوم، اپنی بیٹی کے ساتھ اَور کیا
کر سکتا ہوں؟ 8 اُن کی زبانیں مہلـک تیر ہیں۔ اُن کے منہ پڑوسی سے صلح
سلامتی کی باتیں کرتے ہیں جبکہ اندر ہی اندر وہ اُس کی تاک میں بیٹھے
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“ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا
مجھے ایسی قوم سے بدلہ نہیں لینا ہئے؟ “چا

نوحہ !کرو
مَیں10 پہاڑوں بارےکے میں آہ و زاری کروں گا، بیابان کی چراگاہوں

پر ماتم کا گیت گاؤں گا۔ کیونکہ وہ یوں تباہ ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی اُن
میں سے گزرتا، نہ یوڑوں ر کی آوازیں اُن میں سنائی دیتی ہیں۔ پرندے اور
بھاگسبجانور چلےکر ہیں۔گئے یروشلم”11 مَیںکو ملبے کا ڈھیر بنا دوں
گا، اور آئندہ گیدڑ اُس میں جا بسیں گے۔ یہوداہ شہروںکے کو مَیں ویران
و سنسان کر دوں ایکگا۔ بھی اُن میں نہیں بسے “گا۔

کون12 اِتنا دانش مند ہے کہ یہ سمجھ سکے؟ کس کو رب سے اِتنی
ہدایت ملی ہے کہ وہ بیان کر سکے کہ ملـک کیوں برباد ہو گیا ہے؟ وہ
کیوں یگستان ر جیسا بن گیا ہے، اِتنا ویران کہ اُس میں سے کوئی نہیں
گزرتا؟

رب13 نے فرمایا، وجہ” یہ ہے کہ اُنہوں نے میری شریعت کو ترک
کیا، وہ ہدایت جو مَیں نے خود اُنہیں دی تھی۔ نہ اُنہوں نے میری سنی،
نہ شریعتمیری پیرویکی کی۔ اِس14 کے بجائے وہ اپنے دلوںضدی کی
پیروی کر بعلکے دیوتاؤں لـگپیچھےکے گئے ہیں۔ اُنہوں نے وہی کچھ کیا
جو اُن باپکے دادا نے اُنہیں سکھایا “تھا۔

15 اِس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، دیکھو،”
مَیں اِس قوم کو کڑوا کھانا کھلا کر یلا زہر پانی پلا دوں گا۔ مَیں16 اُنہیں
ایسی قوموں میں منتشر کر دوں گا جن سے نہ وہ اور نہ اُن کے باپ دادا
واقف میریتھے۔ تلوار تکوقتاُس اُن پیچھےکے پڑی رہے تکجبگی
ہلاک نہ ہو “جائیں۔ رب17 الافواج فرماتا ہے، دھیان” دے کر یہ گر
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کرنے والی عورتوں کو بُلاؤ۔ جو جنازوں پر یلا واو کرتی ہیں اُن میں سے
سب سے ماہر عورتوں کو بُلاؤ۔

18 وہ جلد آ کر ہم پر آہ و زاری کریں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ
نکلیں، ہماری پلـکوں سے خوبپانی ٹپکنے لـگے۔

19 صیونکیونکہ یہسے گر آوازیںکی بلند ہو رہی ہیں، ہمارےہائے،’
ساتھ کیسی یادتی ز ہوئی ہے، ہماری کیسی رُسوائی ہوئی !ہے ہم ملـک
کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ دشمن نے ہمارے گھروں کو ڈھا “۔‘ہےدیا

اے20 عورتو، رب کا پیغام سنو۔ اپنے کانوں کو اُس کی ہر بات پر
!دھرو اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم دو، ایک دوسری کو ماتم کا
گیتیہ سکھاؤ،

پھلانگموت”21 ہماریکر کھڑکیوں میں گھسسے آئی ہمارےاور
قلعوں میں داخل ہوئی ہے۔ اب وہ بچوں کو گلیوں میں سے اور نوجوانوں
کو چوکوں میں سے مٹا لنے ڈا جا رہی “ہے۔

فرماتارب22 نعشیں”ہے، میںکھیتوں طرحکیگوبر اِدھر بکھریاُدھر
پڑی رہیں طرحجسگی۔ کٹا ہوا گندم فصل کاٹنے والے کے پیچھے اِدھر
اُدھر پڑا رہتا لاشیںطرحاُسیہے اِدھر اُنہیںلیکنگی۔رہیںپڑیاُدھر اکٹھا
کرنے والا کوئی نہیں ہو “گا۔

رب23 فرماتا ہے، نہ” دانش مند اپنی حکمت پر فخر کرے، نہ زورآور
اپنے زور پر یا امیر دولتاپنی پر۔ 24 فخر کرنے والا کرےفخر اُسےکہ سمجھ
حاصل ہے، کہ وہ رب کو جانتا ہے اور کہ مَیں رب ہوں جو دنیا میں
انصافمہربانی، اور راستی کو عمل میں لاتا ہوں۔ کیونکہ یہی چیزیں پسندمجھے “ہیں۔

رب25 فرماتا ہے، ایسا” وقت آ رہا ہے جب مَیں اُن سب کو سزا دوں
گا جن کا صرف جسمانی ختنہ ہوا ہے۔ 26 اِن میں مصر، یہوداہ، ادوم،
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موآبعمون، اور ہیںشاملوہ یگستانجو ر کنارےکنارےکے ہتے ہیں۔ر
کیونکہ گو یہ تمام اقوام ظاہری طور پر ختنہ رسمکی ادا کرتی ہیں، لیکن اُن
کا ختنہ باطنی طور پر نہیں ہوا۔ دھیان دو کہ اسرائیل کی بھی یہی حالت
“ہے۔

10
بُت بےفائدہ ہیں

اسرائیلاے1 ربگھرانے،کے پیغامکا !سن رب2 فرماتا دیگر”ہے،
اقوام کی بُت پرستی مت اپنانا۔ یہ لوگ علمِ نجوم سے مستقبل جان لینے کی
کوشش کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تم اُن کی باتوں سے
پریشان نہ ہو جاؤ۔ 3 کیونکہ دیگر قوموں کے رسم و رواج فضول ہی ہیں۔
جنگل کٹدرختمیں جاتا ہے، پھر کاری گر اُسے اپنے اوزار تشکیلسے
دیتا ہے۔ لوگ4 اُسے اپنی چاندیسونا سے سجا کیلوںکر کہیںسے لگا دیتے
ہیں تاکہ ہلے نہ۔ 5 بُت اُن پُتلوں کی مانند ہیں کھیرےجو کھیتکے میں
کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ پرندوں کو بھگا دیں۔ نہ وہ بول سکتے، نہ چل
سکتے ہیں، اِس لئے لوگ اُنہیں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اُن سے
مت ڈرنا، کیونکہ نہ وہ نقصان باعثکا ہیں، نہ بھلائی “کا۔

تجھرب،اے6 نہیںکوئیجیسا تُوہے، تیرےہے،عظیم نام عظمتکی
یقےزوردار اقواماے7ہے۔ہوئیظاہرسےطر کونبادشاہ،کے خوفتیرا
نہیں مانے گا؟ کیونکہ تُو اِس لائق ہے۔ اقوام کے دانشتمام مندوں اور اُن
کے تمام ممالـک میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سب8 احمق اور بےوقوف
ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اُن کی تربیت لـکڑی کے بےکار بُتوں سے حاصل
ہوئی ہے۔ ترسیس9 سے چاندی کی چادریں اور اوفاز سے سونا لایا جاتا
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ہے۔ اُن کاریسے گر اور سنار بُت بنا دیتے ہیں قرمزیجسے اور ارغوانی
رنگ پہنائےکپڑےکے کچھسبہیں۔جاتے اُستادوںماہر ہاتھکے سے
بنایا جاتا ہے۔

حقیقیہیربلیکن10 وہیہے۔خدا زندہ خدا ابدیاور بادشاہ ہے۔
جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو زمین لرزنے لـگتی ہے۔ اقوام اُس کا قہر
برداشت نہیں کر سکتیں۔

11 بُت پرستوں کو بتاؤ کہ دیوتاؤں نے نہ آسمان کو بنایا اور نہ زمین کو،
اُن کا نام و نشان تو آسمان و زمین مٹسے جائے گا۔ 12 دیکھو، الله ہی نے
اپنی قدرت سے زمین کو خلق کیا، اُسی نے اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد
رکھی، اُسیاور اپنینے سمجھ آسمانمطابقکے تانطرحکیخیمےکو لیا۔
13 اُس کے حکم پر آسمان پر پانی کے ذخیرے گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی
انتہا بادلسے ھنے چڑ بارشدیتا، بجلیساتھکے کڑکنے دیتا اور گوداموںاپنے
سے ہَوا نکلنے دیتا ہے۔

تمام14 انسان احمق اور سمجھ ہیں۔خالیسے ہر سنار بُتوںاپنے باعثکے
شرمندہ ہوا اُسہے۔ بُتکے دھوکا ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ فضولوہ15
اور مضحکہ خیز عدالتہیں۔ وقتکے نیستوہ ہو جائیں گے۔ 16 الله جو
یعقوب کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے،
اور اسرائیلی قوم اُس موروثیکا الافواجربہے۔حصہ اُسہی نامکا ہے۔

آنے والی جلاوطنی
محاصرہاے17 شہر،شدہ سمیٹساماناپنا ملـککر نکلنےسے یاںکی تیار

کر لے۔ 18 کیونکہ رب فرماتا ہے، اِس” بار مَیں ملـک کے باشندوں کو
پھینکباہر دوں گا۔ مَیں تنگاُنہیں کروں گا تاکہ اُنہیں پکڑا “جائے۔
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ہائے،19 میرا بیڑا غرق ہو گیا !ہے ہائے، میرا زخم بھر نہیں پہلےسکتا۔

مَیں نے سوچا کہ یہ ایسی بیماری ہے جسے مجھے برداشت ہی کرنا ہے۔
لیکن20 اب میرا خیمہ تباہ ہو گیا ہے، اُس کے تمام رسّے ٹوٹ گئے ہیں۔
میرے پاسمیرےبیٹے نہیںکوئیرہا۔نہیںبھیایکہیں،گئےچلےسے ہے
جو میرا خیمہ دوبارہ لگائے، جو اُس پردےکے سرےنئے سے لٹکائے۔
21 کیونکہ قوم کے گلہ بان احمق ہو گئے ہیں، اُنہوں ربنے تلاشکو نہیں
کیا۔ اِس لئے کامیابوہ نہیں رہے، اور اُن کا پورا یوڑ ر تتر بتر ہو گیا ہے۔

22 !سنو ایک خبر پہنچ رہی ہے، شمالی ملـک سے شور و غوغا سنائی
دے رہا یہوداہہے۔ کے شہر اُس کی میںزد آ کر برباد ہو جائیں آئندہگے۔
گیدڑ ہی اُن میں بسیں گے۔

اے23 رب، مَیں نے جان لیا ہے کہ انسان کی راہ اُس کے اپنے ہاتھ
میں نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے نہ وہ چلتا، نہ قدم اُٹھاتا ہے۔ اے24 رب،
میری تنبیہ کر، لیکن مناسب حد تک۔ طیش میں آ کر میری تنبیہ نہ کر،
ورنہ مَیں بھسم ہو جاؤں گا۔ 25 غضباپنا اُن اقوام پر نازل کر تجھےجو نہیں
جانتیں، اُن اُمّتوں پر جو تیرا نام لے کر تجھے نہیں پکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں نے
یعقوب کو ہڑپ کر لیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے مکمل طور پر نگل کر اُس کی
چراگاہ کو تباہ کر دیا ہے۔

11
قوم کی عہد شکنی

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2 یروشلم” اور یہوداہ کے باشندوں سے
کہہ کہ اُس عہد کی شرائط پر دھیان دو جو مَیں نے تمہارے ساتھ باندھا
تھا۔ رب3 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اُس پر لعنت جو اُس عہد
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کی شرائط پوری نہ کرے 4 جو مَیں نے تمہارے باپ دادا سے باندھا تھا
اُنہیںجب مصر نکالسے لایا، اُس مقام سے جو لوہا پگھلانے والی بھٹی کی
مانند تھا۔ وقتاُس مَیں بولا، میری’ سنو میرےاور ہر حکم پر عمل کرو تو تم
قوممیری ہو مَیںاورگے تمہارا مَیںپھر5گا۔ہوںخدا وہ وعدہ کروںپورا گا
جو مَیں نے قَسم کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا، مَیں تمہیں ملـکوہ
دوں دودھمیںجسگا اور شہد کثرتکی آج‘ہے۔ ملـکاُسیتم میں رہ
رہے “ہو۔

مَیں، یرمیاہ جوابنے دیا، اے” رب، آمین، ایسا ہی “!ہو
ربتب6 مجھےنے حکم دیا کہ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں

میں پھر کر یہ تمام باتیں سنا اعلاندے۔ شرائطکیعہد”کر، پر دےدھیان
کر اُن پر عمل کرو۔ باپتمہارے7 دادا کو مصر سے لتے نکا وقت مَیں نے
اُنہیں آگاہ کیا میریکہ مَیںتکآجسنو۔ بار بار باتیہی دہراتا رہا، لیکن8
اُنہوں میرینہنے سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ ایکہر اپنے کےضدکیدلشریر
مطابق زندگی گزارتا رہا۔ عہد کی باتوںجن پر مَیں نے اُنہیں عمل کرنے کا
حکم دیا تھا اُن پر اُنہوں عملنے نہ کیا۔ نتیجے میں مَیں اُن پر وہ تمام لعنتیں لایا
جو عہد میں بیان کی گئی “ہیں۔

رب9 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، یہوداہ” اور یروشلم کے باشندوں نے
میرے خلاف سازش کی ہے۔ 10 اُن سے وہی گناہ سرزد ہوئے ہیں جو
اُن کے باپ دادا نے کئے تھے۔ کیونکہ یہ بھی میری باتیں سننے کے لئے تیار
نہیں ہیں، یہ بھی اجنبی معبودوں کے پیچھے ہو لئے ہیں تاکہ اُن خدمتکی
کریں۔ اسرائیل اور یہوداہ نے مل کر وہ عہد توڑا ہے جو مَیں نے اُن کے
باپ دادا سے باندھا تھا۔
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اِس11 لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں اُن پر ایسی آفت نازل کروں گا جس

سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ تب وہ مدد کے لئے مجھ سے یاد فر کریں گے،
لیکن مَیں اُن کی نہیں سنوں گا۔ 12 پھر یہوداہ اور یروشلم باشندےکے اپنے
شہروں نکلسے کر چیختے چلّاتے اُن دیوتاؤں منتسے کریں جنگے کے
منے سا بخور جلاتے رہے ہیں۔ لیکن اب جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوں
گے تو یہ اُنہیں نہیں بچائیں گے۔ اے13 یہوداہ، تیرے دیوتا تیرے شہروں
جیسے بےشمار ہو گئے ہیں۔ ناکشرم دیوتا بعل کے لئے بخور جلانے کی
اِتنی قربان گاہیں کھڑی کی گئی ہیں جتنی یروشلم میں گلیاں ہوتی ہیں۔
اے14 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے متدعا !کرنا اِس کے لئے نہ منت کر، نہ
سماجت۔ آفتجبکیونکہ اُن پر آئے گی اور وہ چلّا مجھکر یادسے فر کریں
گے تو مَیں اُن کی نہیں سنوں گا۔

میری15 پیاری قوم میرے گھر میں کیوں حاضر ہوتی ہے؟ وہ تو اپنی
بےشمار سازشوں سے باز ہی نہیں آتی۔ کیا آنے والی آفت قربانی کا مُقّدس
گوشت پیش کرنے سے رُک جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو تُو خوشی منا
سکتی۔

رب16 نے تیرا نام زیتون’ کا پھلتا جسدرختپھولتا صورتخوبکا
پھل ‘ہے ابلیکنرکھا، آندھیزبردستوہ کا شور مچا آگکودرختکر
لگائے تبگا۔ اُس کی تمام ڈالیاں بھسم ہو جائیں گی۔ اسرائیلاے17 اور
الافواجربیہوداہ، نے خود تمہیں زمین میں لگایا۔ ابلیکن اُس نے تم پر
آفت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟ تمہارے غلط کام کی وجہ سے، اور
اِس لئے کہ تم بعلنے دیوتا کو بخور کی پیشقربانیاں کر کے طیشمجھے
دلایا “ہے۔

یرمیاہ کے لئے جان کا خطرہ
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رب18 نے مجھے اطلاع دی تو مجھے معلوم ہوا۔ ہاں، اُس وقت تُو ہی
مجھےنے اُن منصوبوںکے سے آگاہ کیا۔ پہلے19 مَیں اُس بھولے بھالے بھیڑ
کے بچے کی مانند تھا جسے قصائی کے پاس لایا جا رہا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا
کہ یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہے آؤ،”تھے، ہم درخت کو پھل سمیت ختم کریں، آؤ ہم اُسے زندوں کے ملـک
میں سے مٹائیں تاکہ اُس کا نام و تکنشان یاد نہ “رہے۔

20 اے رب الافواج، تُو عادل منصف ہے جو لوگوں کے سب سے
خیالاتگہرے اور راز جانچ لیتا مَیںکہدےبخشابہے۔ اپنی آنکھوں
سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے گا۔لے مَیںکیونکہ نے اپنا
تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔

رب21 فرماتا ہے، عنتوت” کے آدمی تجھے قتل کرنا ہتے چا ہیں۔ وہ
ہیں،کہتے نامکارب’ ورنہکرنا،متنبوّتکرلے ہاتھوںہمارےتُو مار دیا
جائے “۔‘گا 22 چونکہ ایسیلوگیہ باتیں کرتے ہیں اِس لئے الافواجرب
فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں سزا دوں !گا اُن جوانکے آدمی تلوار سے اور اُن کے
بیٹے بیٹیاں کال ہلاکسے ہو جائیں گے۔ 23 اُن میں ایکسے بھی نہیں بچے
گا۔ کیونکہ جس سال اُن کی سزا نازل ہو گی، اُس وقت مَیں عنتوت کے
آدمیوں آفتسختپر لاؤں “گا۔

12
بےدینوں کو اِتنی کامیابی کیوں حاصل ہوتی ہے؟

رب،اے1 تُو پرحقہمیشہ ہے، تجھمیںعدالتلہٰذا کرنےشکایتسے
کا کیا فائدہ؟ تاہم مَیں اپنا معاملہ پیشتجھے کرنا چاہتا ہوں۔ بےدینوں کو
اِتنی کامیابی کیوں حاصل ہوتی ہے؟ غدار اِتنے سکون سے زندگی کیوں
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گزارتے ہیں؟ 2 تُو نے اُنہیں زمین میں لگا دیا، اور اب وہ جڑ پکڑ کر خوب
اُگنے لـگے بلـکہ پھل بھی لا رہے ہیں۔ گو تیرا نام اُن کی زبان پر رہتا ہے،
لیکن اُن کا دل تجھ سے دُور ہے۔ لیکن3 اے رب، تُو مجھے جانتا ہے۔
تُو میرا ملاحظہ کر کے میرے دل کو پرکھتا رہتا ہے۔ گزارش ہے کہ تُو
اُنہیں بھیڑوں کی گھسیٹطرح کر ذبح کرنے کے لئے لے جا۔ اُنہیں قتل و
غارت دنکے کے لئے مخصوص !کر

میںگرفتکیکالتککبملـک4 یالیمیںکھیتوںگا؟رہے کبہر
تک مُرجھائی ہوئی نظر آئے گی؟ باشندوں کی بُرائی کے باعث جانور اور
پرندے غائب ہو گئے ہیں۔ لوگکیونکہ کہتے ہیں، الله” کو نہیں معلوم کہ
ہمارے ساتھ کیا ہو جائے “گا۔

رب5 مجھ سے ہم کلام ہوا، پیدل” چلنے والوں سے دوڑ کا مقابلہ کرنا
تجھے تھکا دیتا ہے، تو پھر تُو کس طرح گھوڑوں کا مقابلہ کرے گا؟ تُو
اپنے آپ کو صرف وہاں محفوظ سمجھتا ہے جہاں چاروں طرف امن و
امان پھیلا ہوا توہے، پھر تُو یائے یردندر طرحکسسےجنگلگنجانکے
نپٹے گا؟ 6 کیونکہ تیرے سگے بھائی، ہاں تیرے باپ کا گھر بھی تجھ سے
بےوفا ہو گیا یہہے۔ بھی بلند آواز تیرےسے پیچھے تجھے گالیاں دیتے ہیں۔
اُن پر متاعتماد کرنا، خواہ تیرےوہ ساتھ اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔

الله اپنے ملـک پر ماتم کرتا ہے
7 مَیں نے اپنے گھر اسرائیل کو ترک کر دیا ہے۔ جو میری موروثی

ملـکیت تھی اُسے مَیں نے رد کیا ہے۔ مَیں نے اپنے لخِت جگر کو اُس
کے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے۔ 8 کیونکہ میری قوم جو میری موروثی
ملـکیت ہے میرے ساتھ بُرا سلوک کرتی ہے۔ جنگل میں ببر شیر کی طرح
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دہاڑتیخلافمیرےوہ اِسہے، لئے مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں۔ اب9
میری موروثی ملـکیت اُس رنگین شکاری پرندے کی مانند ہے جسے دیگر
شکاری پرندوں نے گھیر رکھا ہے۔ جاؤ، تمام درندوں کو اکٹھا کرو تاکہ
وہ آ کر اُسے کھا جائیں۔ 10 متعدد گلہ بانوں نے میرے انگور کے باغ کو
خراب کر دیا ہے۔ میرے پیارے کھیت کو اُنہوں نے پاؤں تلے روند کر
یگستان بدلمیںر دیا ہے۔ وہاب11 بنجر بنزمین کر میرےمیںحالتاُجاڑ
منے سا ماتم کرتا ہے۔ پورا ملـک ویران و سنسان ہے، لیکن کوئی پروا نہیں
کرتا۔

بیابانفوجیکنتباہ12 بلندیوںبنجرکی پر اُترسے پہنچقریبکر ہیں۔رہے
کیربکیونکہ ملـکتلوار سرےایککے سبتکسرےدوسرےسے
کچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی نہیں بچے گا۔

13 اِس قوم نے گندم کا بیج یا، بو لیکن کانٹوں کی فصل پک گئی۔
مشقتمحنتخوب کرنے باوجودکے بھی حاصلکچھ نہ ہوا، ربکیونکہ
قومغضبسختکا پر نازل ہو رہا رُسوائیابچنانچہہے۔ فصلکی “!کاٹو

الله کا پڑوسی ممالـک کے لئے پیغام
رب14 فرماتا ہے، مَیں” اُن تمام شریر پڑوسی ممالـک کو جڑ سے اُکھاڑ

دوں گا میریجو قوم اسرائیل ملـکیتکی کو چھیننے کوششکی کر رہے
ہیں، وہ ملـکیت جو مَیں نے خود اُنہیں میراث میں دی تھی۔ ساتھ ساتھ
مَیں یہوداہ کو بھی جڑ سے اُن کے درمیان سے نکال دوں گا۔ لیکن15 بعد
میں مَیں اُن پر ترس کھا کر ہر ایک کو پھر اُس کی اپنی موروثی زمین اور
ملـکاپنے میں پہنچا دوں گا۔ پہلے16 اُن دیگر قوموں میرینے قوم بعلکو
دیوتا کی قَسم کھانے کا طرز ابلیکنسکھایا۔ اگر میریوہ قوم کی راہیں
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اچھی طرح سیکھ کر میرے ہی نام اور میری ہی حیات کی قَسم کھائیں
تو میری قوم کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو جائیں گی۔ لیکن17 جو قوم
میری نہیں سنے گی اُسے مَیں حتمی طور پر جڑ سے اُکھاڑ کر نیست کر دوں
“گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

13
گلی سڑی لنگوٹی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، جا،” کتان کی لنگوٹی خرید کر اُسے باندھ
لے۔ لیکن وہ بھیگ نہ “جائے۔ مَیں2 نے ایسا ہی کیا۔ لنگوٹی خرید کر
مَیں نے اُسے باندھ لیا۔ ربتب3 کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، اب”4
وہ لنگوٹی لے جو تُو خریدنے باندھکر لی ہے۔ یائے فراتدر پاسکے جا
کر اُسے کسی چٹان کی دراڑ میں چھپا “دے۔ 5 چنانچہ مَیں روانہ ہو کر
یائے در فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے لنگوٹی کو کہیں چھپا
ربطرحجسدیا نے حکم دیا تھا۔ بہت6 دن گزر گئے۔ ربپھر مجھ سے
ایک بار پھر ہم کلام ہوا، اُٹھ،” یائے در فرات کے پاس جا کر وہ لنگوٹی
نکال لا جو مَیں نے تجھے وہاں چھپانے کو کہا “تھا۔ 7 چنانچہ مَیں روانہ
ہو کر یائے فراتدر پاسکے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے کھود کر لنگوٹی کو
اُس جگہ سے نکال لیا جہاں مَیں نے اُسے چھپا دیا تھا۔ لیکن افسوس، وہ
گل سڑ گئی تھی، بالکل بےکار ہو گئی تھی۔

ربتب8 کا مجھکلام پر نازل ہوا، یہطرحجس”9 زمینکپڑا دبمیں
کر گل سڑ گیا اُسی طرح مَیں یہوداہ اور یروشلم کا بڑا خاکگھمنڈ میں ملا
دوں گا۔ میریلوگخرابیہ10 باتیں سننے کے لئے تیار نہیں بلـکہ اپنے شریر
دل کی ضد مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔ اجنبی معبودوں لـگپیچھےکے
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کر یہ اُن ہی کی خدمت اور پوجا کرتے ہیں۔ لیکن اِن کا انجام لنگوٹی کی
مانند ہی ہو گا۔ یہ بےکار ہو جائیں گے۔ 11 کیونکہ جس طرح لنگوٹی
آدمی کی کمر کے ساتھ لپٹی رہتی اُسیہے طرح مَیں پورےنے اسرائیل اور
پورے یہوداہ کو اپنے ساتھ لپٹنے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ میری قوم اور
میری یفشہرت، تعر عزتاور باعثکا بن جائیں۔ لیکن افسوس، وہ سننے
کے لئے تیار نہیں “تھے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

َمے کے گھڑے بھرے ہوئے ہیں
اُنہیں”12 بتا دے کہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، ہر’ گھڑے کو

سےَمے بھرنا ‘ہے۔ گے،کہیںمیںجوابوہ ہم’ تو خود ہیںجانتے ہرکہ
گھڑے کو َمے سے بھرنا ‘ہے۔ اُنہیںتب13 اِس مطلبکا بتا۔ رب’ فرماتا
ہے کہ اِس ملـک کے تمام باشندے گھڑے ہیں جنہیں مَیں َمے سے بھر
دوں گا۔ داؤد تختکے پر بیٹھنے والے بادشاہ، امام، نبی اور یروشلم کے تمام
ہنے ر والے سب کے سب بھر بھر کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے۔ تب14
مَیں دوسرےایکاُنہیں ساتھکے ٹکرا دوں گا، باپاور بیٹوں ملساتھکے
ٹکڑےٹکڑےکر ہو جائیں نہگے۔ کھاؤںترسمَیں گا، نہ اُن پر کروںرحم
گا بلـکہ ہم دردی دکھائے بغیر اُنہیں تباہ کروں “۔‘گا یہ رب کا فرمان
ہے۔

قید کی ہیبت ناک حالت
15 دھیان سے !سنو مغرور نہ ہو، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے۔

اِس16 سے پہلے کہ یکی تار پھیل جائے اور تمہارے پاؤں دُھندلے پن میں
پہاڑوں کے ساتھ ٹھوکر کھائیں، رب اپنے خدا کو جلال !دو کیونکہ اُس
وقت گو تم روشنی کے انتظار میں رہو گے، لیکن الله اندھیرے کو مزید
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بڑھائے گا، گہری یکی تار تم پر چھا جائے گی۔ لیکن17 اگر تم نہ سنو تو
مَیں تمہارے تکبر کو دیکھ کر پوشیدگی میں یہ گر و زاری کروں گا۔ مَیں
زار زار روؤں میریگا، آنکھوں سے آنسو زور ٹپکیںسے گے، دشمنکیونکہ
رب کے یوڑ ر کو پکڑ کر جلاوطن گا۔دےکر

بادشاہ18 اور اُس ماںکی اطلاعکو اپنے”دے، تختوں سے اُتر زمینکر
پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہاری شان کا تاج تمہارے سروں سے گر گیا “ہے۔
نجبدشِت19 شہرکے بند جائیںکئے اورگے، اُنہیں لنے کھو والا نہیںکوئی
ہو پورےگا۔ یہوداہ جلاوطنکو کر دیا جائے بھیایکگا، نہیں بچے گا۔

اے20 یروشلم، اپنی نظر اُٹھا کر اُنہیں دیکھ جو شمال سے آ رہے ہیں۔
اب وہ یوڑ ر کہاں رہا تیرےجو سپرد کیا تیریگیا، یاںشاندار بکر بھیڑ کدھر
ہیں؟ 21 تُو اُس دن کیا کہے اُنہیںربجبگی تجھ پر کرےمقرر گا جنہیں
تُو نے اپنے قریبی دوست بنایا تھا؟ جنم دینے والی عورت کا سا درد تجھ پر
غالب آئے گا۔ 22 اور تیرےاگر دل میں سوال اُبھر آئے میرےکہ ساتھ یہ
کیوں ہو رہا ہے تو !سن تیرےیہ سنگین گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اِن ہی کی وجہ اُتارےکپڑےتیرےسے گئے ہیں اور تیری دریعصمت
ہوئی ہے۔

23 کیا کالا آدمی اپنی ِجلد رنگکا یا چیتا اپنی کھال کے ھبے د بدل سکتا
ہے؟ ہرگز !نہیں تم بھی بدل نہیں سکتے۔ تم غلط کام کے اِتنے عادی ہو گئے
ہو صحیحکہ کام کر ہی نہیں سکتے۔

جس”24 طرح بھوسا یگستان ر کی تیز ہَوا میں اُڑ کر تتر بتر ہو جاتا ہے
اُسی طرح مَیں تیرے باشندوں کو منتشر کر دوں “گا۔ رب25 فرماتا یہی”ہے، تیرا انجام ہو گا، مَیں نے خود مقرر کیا ہے کہ تجھے یہ اجر ملنا ہے۔
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کیونکہ تُو بھولمجھےنے جھوٹکر پر بھروسا ہے۔رکھا مَیں26 تیرےخود
کپڑے اُتاروں گا تاکہ تیری برہنگی سب کو نظر آئے۔ مَیں27 نے پہاڑی
اور میدانی علاقوں تیریمیں حرکتوںگھنونی دھیانخوبپر دیا تیریہے۔
زناکاری، تیرا مستانہ تیریہنہنانا، عصمتبےشرم کچھسبفروشی، مجھے
نظر آتا اےہے۔ یروشلم، تجھ !افسوسپر تُو صافپاک ہو جانے کے لئے
تیار نہیں۔ مزید کتنی دیر لـگے “گی؟

14
کال کے دوران رب کا پیغام

کال1 ربدورانکے یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
یہوداہ”2 ماتم کر رہا اُسہے، دروازوںکے حالتکی قابِل رحم ہے۔

لوگ سوگ وار حالت میں فرش پر بیٹھے ہیں، اور یروشلم کی چیخیں آسمان
تک بلند ہو رہی ہیں۔ 3 امیر اپنے نوکروں کو پانی بھرنے بھیجتے ہیں، لیکن
حوضوں کے پاس پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے، اِس لئے وہ خالی
ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ شرمندگی اور ندامت کے مارے وہ اپنے سروں
ڈھانپکو لیتے ہیں۔ بارش4 نہ ہونے کی وجہ زمینسے میں دراڑیں پڑ گئی
ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی شرم کے مارے اپنے سروں کو
ڈھانپ لیتے ہیں۔ گھاس5 نہیں ہے، اِس لئے ہرنی اپنے نومولود بچے کو
چھوڑ دیتی ہے۔ 6 جنگلی گدھے بنجر ٹیلوں پر کھڑے گیدڑوں کی طرح
ہانپتے ہیں۔ یالی ہر نہ ملنے کی وجہ سے وہ بےجان ہو رہے “ہیں۔

ہمارےرب،اے7 دےگواہیخلافہمارےگناہ توبھیہیں۔رہے
اپنے نام کی خاطر ہم پر رحم کر۔ ہم مانتے ہیں کہ بُری طرح بےوفا ہو
گئے ہیں، ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ اے8 الله، تُو اسرائیل کی اُمید ہے،
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تُو ہی مصیبت کے وقت اُسے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ تیرا
سلوک ملـک میں اجنبی کا سا کیوں ہے؟ تُو رات کو کبھی اِدھر کبھی
اُدھر ٹھہرنے والے مسافر جیسا کیوں ہے؟ 9 تُو کیوں اُس آدمی کی مانند
ہے اچانکجو دم بخود ہو جاتا ہے، اُس سورمے کی مانند بےبسجو ہو
کر بچا نہیں سکتا۔ اے رب، تُو تو ہمارے درمیان ہی رہتا ہے، اور ہم پر
تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا ترکہمیںہے۔ نہ !کر

اِس قوم کے لئے دعا مت کرنا
ربلیکن10 اِس قوم بارےکے میں فرماتا ہے، لوگیہ” آوارہ پھرنے

شوقینکے ہیں، یہ اپنے پاؤں روککو ہی نہیں سکتے۔ مَیں اُن ناخوشسے
ہوں۔ اب مجھے اُن کے غلط کام یاد رہیں گے، اب مَیں اُن کے گناہوں کی
سزا دوں “گا۔ رب11 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اِس” قوم کی بہبودی
کے لئے متدعا کرنا۔ 12 گو یہ روزہ بھی رکھیں توبھی مَیں اِن کی التجاؤں
پر دھیان نہیں دوں گا۔ گو یہ بھسم ہونے والی اور غلہ پیشقربانیاںکی بھی
توبھیکریں مَیں اِن نہیںخوشسے ہوں گا بلـکہ اِنہیں کال، تلوار اور یوں بیمار
نیستسے و نابود کر دوں “گا۔

مَیںکرسنیہ13 اعتراضنے رباے”کیا، قادرِ اِنہیںنبیمطلق، بتاتے
آئے ہیں، نہ’ قتل و غارت کا خطرہ ہو گا، نہ کال پڑے گا بلـکہ مَیں یہیں
تمہارے لئے امن و امان کا بندوبستپکا کر لوں “۔‘گا

جوابنےرب14 نبی”دیا، میرا نام لے بیانگوئیاںپیشجھوٹیکر کر
مَیںہیں۔رہے اُنہیںنہنے بھیجا، اُنہیںنہ اوردیداریذمہکوئی نہ اُن سے
تمہیںیہہوا۔کلامہم یائیں،جھوٹی اورگوئیاںپیشفضولرو کےدلاپنے
وہم سناتے رہے “ہیں۔ 15 چنانچہ رب فرماتا ہے، یہ” نبی تلوار اور کال
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کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ کیونکہ گو مَیں نے اُنہیں نہیں بھیجا توبھی
یہ میرے نام میں نبوّت کر کے کہتے ہیں کہ ملـک میں نہ قتل و غارت کا
خطرہ ہو گا، نہ پڑےکال گا۔ 16 اور لوگوںجن کو وہ اپنی نبوّتیں سناتے
رہے ہیں وہ تلوار اور کال کا شکار بن جائیں گے، اُن کی لاشیں یروشلم کی
جائیںدیپھینکمیںگلیوں اُنہیںگی۔ دفنانے والا نہیںکوئی ہو گا، نہ اُن
کو، نہ اُن کی یوں بیو کو اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو۔ یوں مَیں اُن پر اُن کی
اپنی بدکاری نازل کروں گا۔

اے رب، ہمیں معاف !کر
اے17 یرمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، میرےراتدن’ آنسو بہہ رہے ہیں۔

نہیںرُکوہ سکتے، میریکیونکہ کنواریمیریقوم، بیٹی چوٹگہریکو
لـگ گئی ہے، ایسا زخم جو بھر نہیں سکتا۔ دیہات18 میں جا کر مجھے وہ
سب نظر آتے ہیں جو تلوار قتلسے کئے گئے مَیںجبہیں۔ شہر واپسمیں
آتا ہوں تو چاروں طرف کال کے بُرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور
امام ملـک میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اُنہیں معلوم نہیں کہ کیا
“۔‘کریں

رب،اے19 کیا تُو نے یہوداہ سراسرکو رد کیا ہے؟ کیا تجھے صیون سے
اِتنی گھن آتی ہے؟ تُو ہمیںنے اِتنی بار کیوں مارا کہ ہمارا علاج ناممکن ہو
گیا امنہمہے؟ امانو انتظارکے میں ٹھیکحالاتلیکنرہے، نہ ہوئے۔
ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے ہم پر دہشت چھا
گئی۔

اے20 رب، ہم اپنی بےدینی اور اپنے باپ دادا کا قصور تسلیم کرتے
ہیں۔ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ 21 اپنے نام کی خاطر ہمیں حقیر نہ جان،
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اپنے جلالی تخت کی بےحرمتی ہونے نہ !دے ہمارے ساتھ اپنا عہد یاد
کر، اُسے منسوخ نہ کر۔ 22 کیا دیگر اقوام دیوتاؤںکے میں سے کوئی ہے جو
بارش برسا سکے؟ یا کیا آسمان خود ہی بارشیں زمین پر بھیج دیتا ہے؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ تُو ہی کچھسبیہ کرتا ہمارےرباےہے، اِسیخدا۔ لئے ہم
تجھ پر اُمید رکھتے ہیں۔ تُو ہی نے یہ سارا انتظام قائم کیا ہے۔

15

سزا ضرور آئے گی، کیونکہ دیر ہو گئی ہے
1 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اب” سے میرا دل اِس قوم کی طرف

مائل نہیں ہو گا، خواہ موسٰی اور سموایل میرے منے سا آ کر اُن کی شفاعت
کیوں نہ کریں۔ اُنہیں میرے حضور سے نکال دے، وہ چلے !جائیں 2 اگر
وہ تجھ سے پوچھیں، ہم’ کدھر ‘جائیں؟ تو اُنہیں جواب دے، رب’ فرماتا
ہے کہ جسے مرنا ہے وہ مرے، جسے تلوار کی زد میں آنا ہے وہ تلوار کا
لقمہ بنے، جسے بھوکے مرنا ہے وہ بھوکے مرے، جسے قید میں جانا ہے
قیدوہ ہو “۔‘جائے فرماتارب3 اُنہیںمَیں”ہے، قسمچار کی گا۔دوںسزا
ایک، تلوار اُنہیں کرےقتل گی۔ دوسرے، ُکتے اُن کی گھسیٹلاشیں کر
تیسرےگے۔جائیںلے اور پرندےچوتھے، اُنہیںدرندےاور کھا کھا کر
ختم دیںکر گے۔ مَیںجب4 اپنی قوم نپٹسے لوں گا تو دنیا ممالـکتمامکے
اُس حالتکی دیکھ کانپکر اُٹھیں گے۔ اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
وہجبگے یہوداہ کے بادشاہ منسّی بن ِحزقیاہ کی اُن شریر حرکتوں کا انجام
دیکھیں گے جو اُس نے یروشلم میں کی ہیں۔
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اے5 یروشلم، کون تجھ پر ترس کھائے گا، کون ہم دردی کا اظہار

تیرےکونگا؟کرے گھر آ کر تیرا پوچھےحال “گا؟ فرماتارب6 تُو”ہے،
مجھےنے رد کیا، اپنا منہ مجھ پھیرسے لیا مَیںابہے۔ اپنا خلافتیرےہاتھ
بڑھا تجھےکر تباہ گا۔دوںکر تنگدکھاتےدکھاتےدردیہممَیںکیونکہ
آ گیا ہوں۔

طرحجس7 گندم کو ہَوا میں اُچھال کر بھوسے الـگسے کیا جاتا ہے
ملـکاُنہیںمَیںطرحاُسی دروازوںکے منےکے پھٹکوںسا گا۔ میریچونکہ
قوم نے اپنے غلط راستوں ترککو نہ کیا اِس لئے مَیں اُسے بےاولاد بنا کر
برباد کر دوں گا۔ اُس8 کی بیوائیں سمندر جیسیریتکی ہوںبےشمار گی۔
دوپہر وقتکے ہی مَیں نوجوانوں کی ماؤں پر تباہی نازل کروں اچانکگا،
ہی اُن پر پیچ تابو دہشتاور چھا گی۔جائے بچوںسات9 نڈھالماںکی
ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دن وقتکے ہی اُس کا ڈوبسورج
اُسگا،جائے کا فخر جاتیعزتاور گی۔رہے لوگجو جائیںبچ اُنہیںگے
مَیں دشمن کے آگے آگے تلوار سے مار ڈالوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یرمیاہ رب سے شکایت کرتا ہے
میریاے10 ماں، مجھ !افسوسپر افسوس کہ تُو نے مجھ شخصجیسے

کو جنم دیا جس کے ساتھ پورا ملـک جھگڑتا اور لڑتا ہے۔ گو مَیں نے نہ
اُدھار دیا نہ لیا سبتوبھی مجھ لعنتپر کرتے ہیں۔ رب11 جوابنے یقیناً”دیا، مَیں تجھے مضبوط کر کے اپنا اچھا مقصد پورا کروں ًگا۔ یقینا مَیں
ہونے دوں گا مصیبتکہ وقتکے دشمن تجھ منتسے کرے۔

12 کیونکہ کوئی اُس لوہے کو توڑ نہیں سکے گا جو شمال سے آئے گا،
ہاں لوہے اور پیتل کا وہ یا سر توڑا نہیں جائے گا۔ 13 مَیں تیرے خزانے
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دشمن تمامتجھےگا۔دوںمیںمفتکو گناہوں کا ملےاجر پورےوہجبگا
ملـک میں تیری دولت لُوٹنے آئے گا۔ تب14 مَیں تجھے دشمن کے یعے ذر
ایک ملـک میں پہنچا دوں گا جس سے تُو ناواقف ہے۔ کیونکہ میرے
غضب کی آگبھڑکتی تجھے بھسم دےکر “گی۔

اے15 رب، کچھسبتُو جانتا مجھےہے۔ یاد کر، میرا خیال تعاقبکر،
کرنے والوں سے میرا انتقام !لے اُنہیں یہاں تک برداشت نہ کر کہ آخرکار
میرا صفایا ہو جائے۔ اِسے دھیان میں رکھ میریکہ تیریرُسوائی ہی خاطر
ہے۔رہیہو لشکروںرب،اے16 بھیجبخدا،کے تیرا مجھکلام نازلپر
ہوا تو مَیں اُسےنے ہضم کیا، اور میرا اُسدل ہوا۔خرموخوشسے کیونکہ
مجھ تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ رلیوںرنگلوگدیگرجب17 میں اپنے
دل بہلاتے تھے تو مَیں کبھی اُن کے ساتھ نہ بیٹھا، کبھی اُن کی باتوں سے
لطف اندوز نہ ہوا۔ نہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر تھا، اِس لئے مَیں دوسروں سے دُور
ہی بیٹھا رہا۔ کیونکہ تُو میرےنے دل کو قوم پر قہر سے بھر دیا تھا۔ 18 کیا
وجہ ہے کہ میرا درد کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ میرا زخم لاعلاج ہے اور
نہیںکبھی بھرتا؟ میرےتُو لئے فریب دہ بنچشمہ گیا جسندیایسیہے،
پانیکے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

رب19 جواب میں فرماتا ہے، اگر” تُو میرے پاس واپس آئے تو مَیں
تجھے واپس آنے دوں گا، اور تُو دوبارہ میرے منے سا حاضر ہو سکے گا۔
اور اگر تُو فضول باتیں کرےنہ میرےبلـکہ لائق الفاظ بولے تو میرا ترجمان
لازمگا۔ہو رجوعطرفتیریلوگکہہے لیکنکریں، کبھیخبردار، اُن
کی طرف رجوع نہ “!کر رب20 فرماتا ہے، مَیں” تجھے پیتل کی مضبوط
دیوار دوںبنا گا تاکہ تُو اِس قوم کا سامنا لڑیںسےتجھیہسکے۔کر لیکنگے
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تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ ہوں، مَیں تیری مدد کر
تجھےکے بچائے رکھوں گا۔ مَیں21 تجھے بےدینوں ہاتھکے بچاؤںسے گا
اور دےفدیہ کر ظالموں گرفتکی چھڑاؤںسے “گا۔

16
یرمیاہ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اِس” مقام میں نہ تیری شادی ہو، نہ
تیرے بیٹے بیٹیاں پیدا ہو “جائیں۔ 3 کیونکہ رب یہاں پیدا ہونے والے بیٹے
بیٹیوں اور اُن باپماںکے بارےکے میں فرماتا ہے، مہلـکوہ”4 یوں بیمار
سے مر کر کھیتوں میں گوبر کی طرح پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی اُن پر ماتم
اُنہیںنہگا،کرے دفنائے گا، وہکیونکہ تلوار ہلاکسےکالاور جائیںہو
گے، اور اُن کی لاشیں پرندوں اور درندوں خوراککی بن جائیں “گی۔

رب5 فرماتا ہے، ایسے” گھر متمیں میںجسجانا فوتکوئی ہو گیا
*ہے۔ اُس میں نہ ماتم کرنے کے لئے، نہ افسوس کرنے کے لئے داخل
ہونا۔ اِسمَیںسےابکیونکہ قوم پر اپنی مہربانیسلامتی، اور رحم اظہارکا
نہیں کروں “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 6 اِس” ملـک کے باشندے مر
جائیں ہوںبڑےخواہگے، یا اورچھوٹے۔ نہ اُنہیںکوئی دفنائے نہگا، ماتم
نہیںکوئیگا۔کرے ہو گا اپنیمارےکےغمجو ِجلد کاٹےکو یا سراپنے
کو منڈوائے۔ کسی7 باپکا یا ماں بھی انتقال کر جائے توبھی لوگ ماتم
کرنے والے گھر میں نہیں جائیں گے، نہ تسلی دینے کے لئے جنازے کے
کھانے پینے ہوںشریکمیں گے۔ ایسے8 داخلبھیمیںگھر نہ ہونا جہاں
ضیافتلوگ کر رہے ہیں۔ اُن ساتھکے کھانے پینے کے لئے مت “بیٹھنا۔
* 16:5 جس میں کوئی فوت ہو گیا :ہے لفظی :ترجمہ جس میں جنازے کا کھانا کھلایا جا
رہا ہے۔
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9 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تمہارے” جیتے
جی، تمہارےہاں دیکھتے دیکھتے مَیں یہاں خوشی و شادمانی کی آوازیں بند
کر دوں ابگا۔ سے دُولھا دُلھن کی خاموشآوازیں ہو جائیں گی۔

جب10 تُو اِس قوم کو سبیہ کچھ بتائے گا لوگتو پوچھیں گے، رب’
آفتبڑیاِتنی ہم پر لانے پر کیوں تُلا ہوا ہمہے؟ سے کیا جرم ہوا ہمہے؟
ربنے اپنے خدا کا کیا گناہ کیا ‘ہے؟ اُنہیں11 جواب دے، وجہ’ یہ ہے
باپتمہارےکہ دادا نے ترکمجھے کر دیا۔ وہ شریعتمیری کے تابع نہ
رہے بلـکہ مجھے چھوڑ کر اجنبی معبودوں لـگپیچھےکے گئے اور اُن ہی کی
خدمت اور پوجا کرنے لـگے۔ لیکن12 تم اپنے باپ دادا کی نسبت کہیں
یادہ ز غلط کام کرتے ہو۔ میریدیکھو، کوئی نہیں سنتا بلـکہ ایکہر اپنے
شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ 13 اِس لئے مَیں تمہیں اِس
ملـک سے نکال کر ایک ایسے ملـک میں پھینک دوں گا جس سے نہ تم
اور باپتمہارےنہ واقفدادا تھے۔ وہاں تم راتدن اجنبی معبودوں کی
خدمت کرو گے، کیونکہ وقتاُس مَیں تم پر رحم نہیں کروں “۔‘گا

جلاوطنی سے واپسی
لیکن14 رب یہ بھی فرماتا ہے، ایسا” وقت آنے والا ہے کہ لوگ قَسم

کھاتے وقت نہیں کہیں گے، رب’ کی حیات کی قَسم جو اسرائیلیوں کو
مصر نکالسے ‘لایا۔ اِس15 کے بجائے وہ کہیں گے، حیاتکیرب’ کی
قَسم جو اسرائیلیوں کو شمالی ملـک اور اُن دیگر ممالـک سے نکال لایا جن
میں اُس اُنہیںنے منتشر کر دیا ‘تھا۔ مَیںکیونکہ اُنہیں ملـکاُس واپسمیں
لاؤں گا جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو دیا “تھا۔
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آنے والی سزا
لیکن16 موجودہ حال کے بارے میں رب فرماتا ہے، مَیں” بہت سے

ماہی گیر بھیج دوں گا جو جال ڈال کر اُنہیں یں پکڑ گے۔ اِس کے بعد مَیں
متعدد شکاری بھیج دوں گا جو اُن کا تعاقب کر کے اُنہیں ہر جگہ پکڑیں
گے، خواہ وہ کسی پہاڑ یا ٹیلے پر چھپ گئے ہوں، خواہ چٹانوں کی کسی
دراڑ میں۔ 17 کیونکہ اُن کی تمام حرکتیں مجھے نظر آتی ہیں۔ میرے منے سا
نہیںچھپوہ اورسکتے، اُن کا میرےقصور منے سا نہیںپوشیدہ اب18ہے۔
مَیں اُنہیں اُن کے گناہوں کی دُگنی سزا دوں گا، کیونکہ اُنہوں نے اپنے
بےجان بُتوں اور گھنونی چیزوں سے میری موروثی زمین کو بھر کر میرے
ملـک کی بےحرمتی کی “ہے۔

یرمیاہ کا رب پر اعتماد
اے19 رب، تُو میری قوت اور میرا قلعہ ہے، مصیبت کے دن مَیں تجھ

میں پناہ لیتا ہوں۔ دنیا کی انتہا پاستیرےاقوامسے آ ہمارے”گی،کہیںکر
باپ دادا کو میراث میں جھوٹ ہی ملا، ایسے بےکار بُت جو اُن کی مدد
نہ کر سکے۔ انسان20 کس طرح اپنے لئے خدا بنا سکتا ہے؟ اُس کے بُت
تو خدا نہیں “ہیں۔

فرماتارب21 اِسچنانچہ”ہے، بار پہچانصحیحاُنہیںمَیں گا۔کروںعطا
قوتمیریوہ طاقتاور پہچانکو لیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ میرا نام
رب ہے۔

17
یہوداہ کا گناہ اور اُس کی سزا
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اے1 یہوداہ کے لوگو، تمہارا گناہ تمہاری زندگیوں کا اَن مٹ حصہ بن

گیا ہے۔ اُسے ہیرے کی نوک رکھنے والے لوہے کے آلے سے تمہارے
دلوں کی تختیوں اور تمہاری قربان گاہوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔
صرفنہ2 تم تمہارےبلـکہ بھیبچے اپنی قربان گاہوں دیویاسیرتاور کے
کھمبوں کو یاد کرتے ہیں، خواہ وہ درختوںگھنے کے میںسائے یا اونچی
جگہوں پر کیوں نہ ہوں۔ میرےاے3 پہاڑ دیہاتجو سے گھرا ہوا ہے،
ملـکپورےتیرے پر گناہ کا اثر اِسہے، لئے مَیں ہونے دوں گا سبکہ
لُوٹکچھ لیا جائے گا۔ تیرا تیرےمال، خزانے تیریاور اونچی جگہوں کی
قربان چھینسبگاہیں لی جائیں گی۔

4 اپنے قصور تجھےسےسببکے اپنی ملـکیتموروثی پڑےچھوڑنی گی،
ملـکیتوہ جو طرفمیریتجھے سے ملی تھی۔ مَیں تیرےتجھے دشمنوں کا
غلام بنا دوں گا، اور تُو ایک نامعلوم ملـک میں بسے گا۔ کیونکہ تم لوگوں
طیشمجھےنے دلایا اباورہے، تم پر کبھیغضبمیرا نہ بجھنے آگوالی
طرحکی بھڑکتا رہے “گا۔

مختلف فرمان
رب5 فرماتا ہے، اُس” جسلعنتپر ربدلکا سے دُور ہو صرفکر

انسان اور اُسی کی طاقت پر بھروسا رکھتا ہے۔ 6 وہ یگستان ر میں جھاڑی
کی مانند ہو گا، بھیکسیاُسے اچھی چیز کا تجربہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ بیابان
کے ایسے یلے پتھر اور کلر والے علاقوں میں بسے گا جہاں کوئی اَور نہیں
رہتا۔ مبارکلیکن7 ہے وہ ربجو پر بھروسا رکھتا جسہے، کا اعتماد
اُسی پر ہے۔ 8 وہ پانی کے کنارے پر لـگے اُس درخت کی مانند ہے جس
جڑیںکی تکنہر پھیلی ہوئی ہیں۔ ُجھلسانے والی بھیگرمی آئے تو اُسے ڈر
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نہیں، بلـکہ اُس بھرےہرےپتےکے ہتے ر پڑےبھیکالہیں۔ تو پریشانوہ
نہیں ہوتا بلـکہ وقت پر پھل لاتا رہتا ہے۔

دل9 حد سے یادہ ز فریب دہ ہے، اور اُس کا علاج ناممکن ہے۔ کون
اُس صحیحکا علم رکھتا ہے؟ تفتیشکیدلہیربمَیں،10 کرتا مَیںہوں۔
ایکہر حالتباطنیکی جانچ اُسےکر اُس عملاورچلنچالکے مناسبکا
اجر دیتا ہوں۔

جس11 شخص نے غلط یقے طر سے دولت جمع کی ہے وہ اُس تیتر کی
مانند ہے دوسرےکسیجو انڈوںکے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے
عروج پر کچھسباُسے پڑےچھوڑنا گا، اور آخرکار اُس سبحماقتکی پر
ظاہر ہو جائے “گی۔

12 ہمارا مقدِس الله کا تختجلالی ہے جو ازل سے عظیم ہے۔ اے13
رب، تُو اسرائیلہی کی اُمید ترکتجھےہے۔ کرنے سبوالے شرمندہ ہو
دُورسےتجھگے۔جائیں ہونے میںخاکوالے جائیںملائے کیونکہگے،
اُنہوں ربنے کو چھوڑ دیا ہے جو زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہے۔

مدد کے لئے یرمیاہ کی درخواست
رب،اے14 تُو مجھےہی مجھےتودےشفا گی۔ملےشفا تُو مجھےہی بچا تو

کیونکہگا۔بچوںمَیں تُو ہی میرا پوچھتےسےمجھلوگ15ہے۔فخر ہتے ر رب”ہیں، کا جو کلام تُو نے پیش کیا وہ کہاں ہے؟ اُسے پورا ہونے “!دے
اے16 الله، تُو نے مجھے اپنی قوم کا گلہ بان بنایا ہے، اور مَیں نے یہ ذمہ
نہیںکبھیداری مَیںچھوڑی۔ نہیںخواہشکبھینے رکھی مصیبتکہ
دنکا آئے۔ تُو کچھسبیہ جانتا میرےباتبھیجوہے، منہ نکلیسے ہے
وہ تیرے منے سا ہے۔ اب17 میرے لئے دہشت کا باعث نہ !بن مصیبت
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پناہہیمیںتجھمَیںدنکے لیتا 18ہوں۔ تعاقبمیرا والےکرنے شرمندہ ہو
جائیں، لیکن میری رُسوائی نہ ہو۔ اُن پر دہشت چھا جائے، لیکن مَیں اِس
سے بچا رہوں۔ اُن پر مصیبت کا دن نازل کر، اُن کو دو بار کچل کر خاک
میں ملا دے۔

سبت کا دن مناؤ
رب19 مجھ سے ہم کلام ہوا، شہر” کے عوامی دروازے میں کھڑا ہو

جا، جسے یہوداہ کے بادشاہ استعمال کرتے ہیں جب شہر میں آتے اور
اُس سے نکلتے ہیں۔ اِسی طرح یروشلم کے دیگر دروازوں میں بھی کھڑا ہو
جا۔ وہاں20 لوگوں سے کہہ، اے’ دروازوں میں سے گزرنے والو، رب
کلامکا یہوداہاے!سنو بادشاہوکے اور یہوداہ اور یروشلم تمامکے باشندو،
طرفمیری کان !لگاؤ

رب21 فرماتا ہے اپنیکہ میںخطرےجان نہ ڈالو بلـکہ دھیان دو کہ تم
سبت مالدنکے اسبابو شہر میں نہ لاؤ اور اُسے اُٹھا کر شہر دروازوںکے
میں داخل نہ ہو۔ 22 سبتنہ دنکے بوجھ اُٹھا کر اپنے گھر کہیںسے اَور
لے جاؤ، نہ کوئی اَور کام کرو، بلـکہ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوص و
مَیںہو۔مُقّدس باپتمہارےنے دادا یہکو کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن23
اُنہوں نے میری نہ سنی، نہ توجہ دی بلـکہ اپنے موقف پر اَڑے رہے اور نہ
میری سنی، نہ تربیتمیری قبول کی۔

رب24 فرماتا ہے کہ اگر تم میریواقعی سنو سبتاور دنکے اپنا مال و
اِساسباب میںشہر نہ لاؤ بلـکہ آرام مُقّدسومخصوصدنیہسےکرنے مانو
تو25 پھر آئندہ بھی نسلکیداؤد بادشاہکے اور اِسسردار شہر دروازوںکے
میں گزریںسے تبگے۔ وہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر اپنے افسروں
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اور یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے ساتھکے شہر میں آتے رہیںجاتے گے۔
اگر سبتتم کو مانو تو یہ شہر تکہمیشہ آباد رہے گا۔ 26 ملـکپورےپھر
سے لوگ یہاں آئیں گے۔ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے
دیہات سے، بن یمین کے قبائلی علاقے مغربسے، کے نشیبی پہاڑی علاقے
پہاڑیسے، علاقے اورسے قربانیاںاپنیسبسےنجبدشِت لا کےربکر
گھر میں پیش کریں گے۔ اُن کی تمام بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح، غلہ،
بخور اور سلامتی کی ربقربانیاں کے میںگھر چڑھائی جائیں گی۔ لیکن27
اگر تم میری نہ سنو اور سبت کا دن مخصوص و مُقّدس نہ مانو تو پھر تمہیں
سخت سزا ملے گی۔ اگر سبتتم دنکے اپنا مال اسبابو شہر میں لاؤ تو مَیں
اِن ایکمیںدروازوںہی نہ آگوالیبجھنے دوںلگا گا جلتیجلتیجو یروشلم
محلوںکے کو بھسم دےکر “۔‘گی

18
الله عظیم کمہار ہے

رب1 یرمیاہ ہمسے کلام ہوا، اُٹھ”2 اور کمہار کے میںگھر !جا وہاں
مَیں تجھ “گا۔ہوںکلامہمسے مَیںچنانچہ3 کمہار پہنچمیںگھرکے گیا۔
وقتاُس پرچاکوہ کام کر تھا۔رہا لیکن4 مٹی کا برتنجو وہ ہاتھوںاپنے
سے تشکیل دے رہا تھا وہ خراب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کمہار نے اُسی مٹی
سے نیا برتن بنا دیا جو اُسے یادہ ز پسند تھا۔

مجھربتب5 کلامہمسے ہوا، اسرائیل،اے”6 کیا تمہارےمَیں ساتھ
ویسا سلوک نہیں کر سکتا جیسا کمہار اپنے برتن سے کرتا ہے؟ جس طرح
مٹی کمہار ہاتھکے میں تشکیل پاتی اُسیہے طرح میرےتم ہاتھ میں تشکیل
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پاتے “ہو۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ کبھی”7 مَیں اعلان کرتا ہوں کسیکہ
قوم یا سلطنت کو جڑ سے اُکھاڑ دوں گا، اُسے گرا کر تباہ کر دوں گا۔
لیکن8 کئی بار یہ قوم اپنی غلط راہ کو ترک کر دیتی ہے۔ اِس صورت
میں مَیں پچھتا کر اُس پر وہ آفت نہیں لاتا جو مَیں نے لانے کو کہا تھا۔
کسیمَیںکبھی9 قوم سلطنتیا پنیریکو طرحکی لگانے اور تعمیر کرنے
اعلانکا بھی کرتا ہوں۔ لیکن10 افسوس، کئی دفعہ یہ میریقوم نہیں سنتی
بلـکہ ایسا کام کرنے لـگتی ہے جو مجھے ناپسند ہے۔ اِس صورت میں مَیں
پچھتا کر اُس پر وہ مہربانی نہیں جسکرتا کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔

اب11 یہوداہ اور یروشلم کے باشندوں سے مخاطب ہو کر کہہ، رب’
فرماتا مَیںکہہے تم آفتپر لانے یاںکی تیار کر رہا مَیںہوں، تمہارےنے
خلاف منصوبہ باندھ لیا ہے۔ چنانچہ ہر ایک اپنی غلط راہ سے ہٹ کر
واپس آئے، ہر ایک اپنا چال چلن اور اپنا یہ رو درست ‘کرے۔ لیکن12
افسوس، یہ اعتراض کریں گے، دفع’ !کرو ہم اپنے ہی منصوبے جاری
رکھیں گے۔ ہر ایک اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق ہی زندگی گزارے
“۔‘گا

قوم رب کو بھول گئی ہے
13 اِس لئے رب فرماتا ہے، دیگر” اقوام سے یافت در کرو کہ اُن میں

باتایسیکبھی سننے میں آئی کنواریہے۔ اسرائیل نہایتسے گھنونا جرم
ہوا !ہے 14 کیا لبنان کی یلی پتھر چوٹیوں کی برف کبھی پگھل کر ختم ہو
جاتی ہے؟ کیا دُوردراز سےچشموں بہنے والا برفیلا پانی تھمکبھی جاتا ہے؟
لیکن15 میری قوم مجھے بھول گئی لوگیہہے۔ باطل بُتوں کے منے سا بخور
جلاتے ہیں، اُن چیزوں کے منے سا جن کے باعث وہ ٹھوکر کھا کر قدیم
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راہوں ہٹسے گئے ہیں اباور کچے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اِس16 لئے
اُن ملـککا ویران ہو جائے ایسیایکگا، دوسرےجسےجگہ مذاقاپنے
کا نشانہ بنائیں گے۔ گزرےبھیجو اُس کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے،
افسوسوہ سے اپنا سر ہلائے گا۔ دشمن17 آئے گا تو مَیں اپنی قوم کو اُس
آگےکے منتشرآگے مشرقیگردطرحجسگا۔کروں ہَوا کے تیز جھونکوں
سے اُڑ کر بکھر جاتی اُسیہے طرح وہ تتر بتر ہو جائیں آفتجبگے۔ اُن پر
نازل ہو گی تو مَیں اُن نہیںرجوعطرفکی کروں گا بلـکہ اپنا منہ اُن سے پھیر
لوں “گا۔

یرمیاہ کے خلاف سازش
18 یہ سن کر لوگ آپس میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم یرمیاہ کے خلاف

منصوبے باندھیں، کیونکہ اُس کی باتیں نہیںصحیح ہیں۔ نہ شریعتامام کی
ہدایت سے، دانشنہ مند اچھے مشوروں سے، اور نہ نبی الله کے کلام سے
محروم ہو زبانیہمآؤ،گا۔جائے اُس پر کریںحملہ اور اُس باتوںکی پر دھیان
نہ دیں، خواہ وہ کچھ بھی کیوں نہ “کہے۔

مجھرب،اے19 پر دےتوجہ اور اُس پر غور کر مخالفمیرےجو کہہ
رہے ہیں۔ 20 کیا انسان کو نیک کام کے بدلے میں بُرا کام کرنا ہئے؟ چا
کیونکہ اُنہوں مجھےنے پھنسانے کے لئے گڑھا کھود کر تیار کر رکھا ہے۔
یاد کر کہ مَیں نے تیرے حضور کھڑے ہو کر اُن کے لئے شفاعت کی
تاکہ غضبتیرا اُن پر نازل نہ ہو۔ اب21 دےہونے کہ اُن بچےکے بھوکے
مر جائیں اور وہ خود تلوار کی زد میں آئیں۔ اُن کی یاں بیو بےاولاد اور
شوہروں سے محروم ہو جائیں۔ اُن کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتارا
جائے، اُن میںجنگنوجوانکے لڑتے ہلاکلڑتے جائیں۔ہو اچانک22
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اُن پر جنگی دستے لا تاکہ اُن کے گھروں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوں۔
کیونکہ اُنہوں نے مجھے پکڑنے کے لئے گڑھا کھودا ہے، اُنہوں نے میرے
پاؤں کو پھنسانے کے لئے میرے راستے پھندےمیں چھپا رکھے ہیں۔

اے23 رب، تُو اُن کی مجھے قتل کرنے کی تمام سازشیں جانتا ہے۔ اُن
کا معافقصور نہ کر، اور اُن گناہوںکے کو نہ مٹا بلـکہ اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔
ہونے دے کہ وہ ٹھوکر کھا کر تیرے منے سا گر جائیں۔ جب تیرا غضب
نازل ہو گا تو اُن سے نپٹبھی لے۔

19
قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو گی

1 رب نے حکم دیا، کمہار” کے پاس جا کر مٹی کا برتن خرید لے۔
پھر عوام کے کچھ بزرگوں اور چند ایک بزرگ اماموں کو اپنے ساتھ لے
کر 2 شہر سے نکل جا۔ وادٔی بن ہنوم میں چلا جا جو شہر کے دروازے
بنام ٹھیکرے’ کا ‘دروازہ کے منے سا وہاںہے۔ وہ کلام سنا جو مَیں تجھے
سنانے کو کہوں گا۔ اُنہیں3 یہوداہاے’بتا، کے بادشاہو اور یروشلم کے ربباشندو، کا کلام رب!سنو
الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں اِس مقام پر ایسی آفت
نازل کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجـیں گے۔
4 کیونکہ اُنہوں نے مجھے ترک کر کے اِس مقام کو اجنبی معبودوں کے
حوالے کر دیا ہے۔ جن بُتوں سے نہ اُن کے باپ دادا اور نہ یہوداہ کے
بادشاہ کبھی واقف تھے اُن کے حضور اُنہوں نے قربانیاں پیش کیں۔ نیز،
اُنہوں نے اِس جگہ کو بےقصوروں خونکے سے بھر دیا ہے۔ اُنہوں5 نے
اونچی جگہوں پر بعل دیوتا کے لئے قربان گاہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹوں
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کو اُن پر جلا کر پیشاُسے کریں۔ مَیں نے یہ کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا
تھا۔ نہ مَیں اِسکبھینے کا ذکر کیا، اِسمیںذہنمیرےکبھینہ خیالکا
تک آیا۔

6 چنانچہ !خبردار رب فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ
“توفت”وادی بن”یا نہیں“ہنوم گیکہلائے قتلوادٔی”بلـکہ و “غارت۔
اِس7 مَیںجگہ یہوداہ اور یروشلم کے میںخاکمنصوبے ملا دوں گا۔ مَیں
دوںہونے گا کہ اُن دشمنکے موتاُنہیں گھاٹکے اُتاریں، کہ اُنہیںجو
جان سے مارنا چاہیں وہ اِس کامیابمیں ہو تبجائیں۔ مَیں اُن کی لاشوں
کو پرندوں اور درندوں کو کھلا دوں گا۔ 8 مَیں اِس شہر کو ہول ناک
یقے اُسےدوسرےتبگا۔کروںتباہسےطر مذاقاپنے کا نشانہ بنائیں گے۔
جو بھی گزرے اُس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کی تباہ شدہ
حالت دیکھ کر وہ توبہ” “توبہ کہے گا۔ جب9 اُن کا جانی دشمن شہر کا
کرےمحاصرہ گا تو پڑےکالسختاِتنا گا باشندےکہ اپنے بچوں ایکاور
دوسرے کو کھا جائیں ‘گے۔

10 پھر ساتھ والوں کی موجودگی میں مٹی برتنکے کو زمین پر پٹخ دے۔
ساتھ11 ساتھ اُنہیں بتا، الافواجرب’ فرماتا ہے طرحجسکہ مٹی کا برتن
پاش پاش ہو گیا ہے اور اُس کی مرمت ناممکن ہے اُسی طرح مَیں اِس قوم
اور شہر پاشپاشبھیکو دوںکر لاشوںوقتاُسگا۔ توفتکو میں دفنایا
جائے گا، کیونکہ کہیں اَور جگہ نہیں ملے گی۔ 12 اِس شہر اور اِس کے
باشندوں کے ساتھ مَیں یہی سلوک کروں گا۔ مَیں اِس شہر کو توفت کی
مانند بنا گا۔دوں ربیہ فرمانکا ہے۔ 13 یروشلم کے یہوداہگھر شاہیکے
توفتسمیتمحلوں کی ناپاکطرح ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ تمام ناپاکگھر
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ہو جائیں چھتوںکیجنگے پر تمام آسمانی لشکر کے لئے بخور جلایا جاتا اور
اجنبی معبودوں کو َمے کی پیشنذریں کی جاتی “۔‘تھیں

اِس14 بعدکے یرمیاہ توفتوادٔی واپسسے آیا اُسےنےربجہاں نبوّت
کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر ربوہ کے گھر کھڑےمیںصحنکے ہو کر
تمام لوگوں مخاطبسے ہوا، الافواجرب”15 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا
!سنوکہہے اِسمَیں شہر اور یہوداہ شہروںدیگرکے پر وہ لانےمصیبتتمام
جسہوںکو اعلانکا مَیں نے کیا کیونکہہے۔ تم اَڑ گئے ہو میریاور باتیں
سننے کے لئے تیار ہی “نہیں۔

20
یرمیاہ فشحور امام سے ٹکرا جاتا ہے

اُس1 وقت ایک امام رب کے گھر میں تھا جس کا نام فشحور بن اِمّیر
تھا۔ ربوہ کے گھر کا اعلٰی افسر جبتھا۔ یرمیاہ کی پیشیہ گوئیاں اُس
تککانوںکے پہنچ گئیں 2 تو اُس نے یرمیاہ نبی کی پٹائی کروا کر اُس کے
پاؤں کاٹھ ٹھونکمیں دیئے۔ یہ ربکاٹھ کے گھر ملحقسے شہر کے اوپر
دروازےوالے بنام بن یمین میں تھا۔

اگلے3 دن فشحور نے اُسے آزاد کر دیا۔ تب یرمیاہ نے اُس سے آپنےرب”کہا، ایککا نیا نام رکھا ابہے۔ آپسے کا نام فشحور نہیں ہے
بلـکہ چاروں’ طرف دہشت ہی ‘دہشت۔ 4 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں’
ہونے دوں گا کہ تُو اپنے لئے اور اپنے تمام دوستوں کے لئے دہشت کی
علامت بنے گا۔ کیونکہ تُو اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کی قتل و غارت
دیکھے گا۔ مَیں یہوداہ کے تمام باشندوں بابلکو کے بادشاہ قبضےکے میں
کر دوں گا جو بعض کو ملـِک بابل میں لے جائے گا اور بعض کو موت
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گا۔دےاُتارگھاٹکے مَیں5 اِس شہر دشمندولتساریکی حوالےکے
کر دوں گا، اور وہ اِس کی تمام پیداوار، قیمتی چیزیں اور شاہی خزانے
لُوٹ کر ملـِک بابل لے جائے گا۔ اے6 فشحور، تُو بھی اپنے گھر والوں
سمیت ملـِک بابل میں جلاوطن ہو گا۔ وہاں تُو مر کر دفنایا جائے گا۔ اور
نہ صرف تُو بلـکہ تیرے وہ سارے دوست بھی جنہیں تُو نے جھوٹی پیش
گوئیاں سنائی “۔‘ہیں

یرمیاہ کی رب سے شکایت
اے7 رب، تُو مجھےنے منوایا، اور مَیں مان گیا۔ تُو مجھے اپنے قابو میں لا

کر مجھ پر غالب آیا۔ اب مَیں پورا دن مذاق کا نشانہ بنا رہتا ہوں۔ ہر ایک
میری ہنسی اُڑاتا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ جب بھی مَیں اپنا منہ کھولتا ہوں تو
مجھے چلّا کر ظلم’ و ‘تباہی کا نعرہ لگانا پڑتا ربمَیںچنانچہہے۔ کلامکے
کے باعث پورا دن گالیوں اور مذاق کا نشانہ بنا رہتا ہوں۔ لیکن9 اگر مَیں
کہوں، آئندہ” مَیں ربنہ کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں “گا
تو پھر اُس کا میںدلمیرےطرحکیآگکلام بھڑکنے لگتا اورہے۔ آگیہ
میری ہڈیوں میں بند رہتی اور کبھی نہیں نکلتی۔ مَیں اِسے برداشت کرتے
تھککرتے گیا ہوں، باتکیبسمیرےیہ نہیں رہی۔ لوگوںمتعدد10 کی
سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، چاروں” طرف
ہیدہشت دہشت؟ یہ کیا کہہ رہا اُسہے؟ رپٹکی !لـکھواؤ آؤ، ہم اُس
رپورٹکی میرے“کریں۔ تمام نام دوستنہاد اِس انتظار میں ہیں کہ مَیں
پھسل جاؤں۔ وہ کہتے ہیں، شاید” وہ دھوکا کھا کر پھنس جائے اور ہم
اُس غالبپر آ کر اُس سے انتقام لے “سکیں۔

زبردستربلیکن11 سورمے میرےطرحکی ساتھ اِسہے، لئے میرا
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تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے بلـکہ خود ٹھوکر کھا کر گر
گے۔جائیں اُن منہکے کالے جائیںہو کیونکہگے، وہ ناکام گے۔جائیںہو
اُن کی رُسوائی ہمیشہ ہی یاد رہے گی اور کبھی نہیں مٹے گی۔ رباے12
الافواج، تُو راست باز کا معائنہ کر کے دل اور ذہن کو پرکھتا ہے۔ اب
دےبخش مَیںکہ اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں
سے گا۔لے مَیںکیونکہ نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔ رب13
کی مدح سرائی !کرو رب کی تمجید !کرو کیونکہ اُس نے ضرورت مند کی
جان کو شریروں کے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔

مَیں کیوں پیدا ہوا؟
14 اُس دن پر لعنت جب مَیں پیدا !ہوا وہ دن مبارک نہ ہو جب میری

ماں نے مجھے جنم دیا۔ 15 اُس آدمی پر لعنت جس نے میرے باپ کو
بڑی خوشی دلا کر اطلاع دی تیرےکہ بیٹا پیدا ہوا !ہے 16 وہ اُن شہروں
کی مانند ہو جن ربکو نے بےرحمی خاکسے میں ملا دیا۔ کرےالله
کہ صبح کے وقت اُسے چیخیں سنائی دیں اور دوپہر کے وقت جنگ کے
نعرے۔ 17 کیونکہ اُسے مجھے اُسی وقت مار ڈالنا ہئے چا تھا جب مَیں ابھی
ماں پیٹکے میں تھا۔ پھر میری ماں میری قبر بن جاتی، اُس کا پاؤں ہمیشہ
بھاریتک رہتا۔ مَیں18 کیوں ماں پیٹکے میں سے نکلا؟ صرفکیا اِس
لئے دیکھوںغماورمصیبتکہ اور زندگی زندگیکیرُسوائیتکاختتامکے
گزاروں؟

21
بابل کی فوج یروشلم پر فتح پائے گی
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ِصدقیاہدنایک1 بادشاہ بنفشحورنے ملکیاہ اور معسیاہ بیٹےکے صفنیاہ

امام کو یرمیاہ کے پاس بھیج دیا۔ اُس کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے کہا،
2 بابل” کا بادشاہ نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ شاید جس طرح رب
نے ماضی میں کئی بار کیا اِس دفعہ بھی ہماری مدد کر کے نبوکدنضر کو
معجزانہ طور پر یروشلم کو چھوڑنے پر اِسسےربکرے۔مجبور بارےکے
یافتمیں در “کریں۔

تب رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور اُس نے دونوں آدمیوں سے
کہا، ِصدقیاہ” کو بتاؤ کہ 4 رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا بےشک’ہے، شہر سے نکل کر بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج اور اُس کے
بادشاہ سے لڑو۔ لیکن مَیں تمہیں پیچھے دھکیل کر شہر میں پناہ لینے پر مجبور
کروں گا۔ وہاں اُس کے بیچ میں ہی تم اپنے ہتھیاروں سمیت جمع ہو جاؤ
مَیں5گے۔ خود اپنا ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر تمہارےسے لڑوںساتھ مَیںگا،
اپنے غصے طیشاور کا پورا اظہار کروں گا، غضبسختمیرا تم پر نازل ہو
گا۔ 6 شہر میرےباشندےکے ہاتھ ہلاکسے ہو جائیں گے، خواہ انسان
ہوں یا مہلـکحیوان۔ فرماتارب7‘گی۔دےاُتارگھاٹکےموتاُنہیںوبا
ہے، اِس’ کے بعد مَیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس کے افسروں اور
باقی سمیتباشندوں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر دوں گا۔ وبا،
تلوار اور کال سے بچنے سبوالے اپنے دشمنجانی کے قابو میں آ جائیں گے۔
تب نبوکدنضر بےرحمی سے اُنہیں تلوار سے دےمار گا۔ نہ اُسے اُن ترسپر
آئے گا، نہ وہ دردیہم کا کرےاظہار ‘گا۔

اِس8 قوم کو بتا کہ رب فرماتا ہے، مَیں’ تمہیں اپنی جان کو بچانے کا
موقع فراہم کرتا ہوں۔ اِس سے فائدہ اُٹھاؤ، ورنہ تم مرو گے۔ 9 اگر تم تلوار،
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کال یا وبا سے مرنا چاہو تو اِس شہر میں لیکنرہو۔ اگر تم اپنی جان کو بچانا
چاہو تو شہر سے نکل کر اپنے آپ کو بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج کے
حوالے کرو۔ جو کوئی کرےیہ اُس کی چھوٹجان جائے *‘گی۔

رب10 فرماتا ہے، مَیں’ اٹلنے فیصلہ کیا ہے اِسکہ شہر پر مہربانی نہیں
کروں گا بلـکہ اِسے نقصان پہنچاؤں گا۔ اِسے شاہِ بابل کے حوالے کر دیا
جائے گا جو آگاِسے لگا کر کرےتباہ ‘گا۔

یہوداہ11 خاندانشاہیکے سے کہہ، رب’ کا کلام !سنو داؤداے12
کے گھرانے، رب فرماتا ہے کہ ہر صبح لوگوں کا انصاف کرو۔ جسے
لُوٹ لیا گیا ہو اُسے ظالم ہاتھکے سے !بچاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہاریغضبمیرا
شریر حرکتوں کی وجہ سے تم پر نازل ہو کر آگ کی طرح بھڑک اُٹھے اور
کوئی نہ ہو جو اُسے بجھا سکے۔

رب13 فرماتا ہے کہ اے یروشلم، تُو وادی کے اوپر اونچی چٹان پر رہ
کر فخر کرتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا، کون ہمارے گھروں میں
گھس سکتا ہے؟ لیکن اب مَیں خود تجھ سے نپٹ لوں گا۔ رب14 فرماتا
ہے کہ مَیں تمہاری حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ مَیں یروشلم کے جنگل
میں آگایسی لگا دوں گا جو ارد کچھسبگرد بھسم دےکر “۔‘گی

22
شاہی محل نذرِ آتش ہو جائے گا

فرمایا،نےرب1 شاہِ” یہوداہ محلکے پاسکے جا کر میرا یہ کلام سنا،
2 اے’ یہوداہ کے رببادشاہ، کا فرمان !سن اے تُو جو داؤد تختکے پر
* 21:9 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے
گا۔
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بیٹھا ہے، اپنے ملازموں اور محل دروازوںکے میں آنے والے سمیتلوگوں
میری بات پر غور !کر رب3 فرماتا ہے کہ انصاف اور راستی قائم رکھو۔
جسے لُوٹ لیا گیا ہے اُسے ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ پردیسی، یتیم اور بیوہ
متکو دبانا، نہ اُن یادتیسے ز کرنا، اور اِس جگہ لوگوںبےقصور خوںکی
متریزی کرنا۔ 4 اگر تم احتیاط سے اِس پر عمل کرو تو آئندہ بھی داؤد کی
نسل کے بادشاہ اپنے افسروں اور رعایا ساتھکے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار
ہو کر اِس محل میں داخل ہوں گے۔ لیکن5 اگر میریتم اِن باتوں کی نہ سنو
تو میرے نام کی !قَسم یہ محل ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

6 ربکیونکہ شاہِ یہوداہ محلکے بارےکے میں فرماتا ہے کہ تُو ِجلعاد
لبناناورگوارخوشجیسا چوٹیکی مَیںابلیکنتھا۔صورتخوبجیسا
تجھے بیابان میں بدل دوں گا، تُو غیرآباد شہر کی مانند ہو جائے گا۔ مَیں7
آدمیوں کو تجھے تباہ کرنے کے لئے مخصوص کر کے ہر ایک کو ہتھیار
سے لیس کروں گا، اور وہ دیودار کے تیرے عمدہ شہتیروں کو کاٹ کر
آگ جھونکمیں دیں گے۔ تب8 متعدد قوموں کے افراد یہاں سے گزر کر
پوچھیں گے کہ رب نے اِس جیسے بڑے شہر کے ساتھ ایسا سلوک کیوں
کیا؟ اُنہیں9 جواب دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اِنہوں نے رب اپنے خدا
کا ترکعہد کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا خدمتاور کی “۔‘ہے

یہوآخز بادشاہ واپس نہیں آئے گا
اِس10 لئے یہ گر و زاری نہ کرو کہ یوسیاہ بادشاہ کوچ کر گیا ہے بلـکہ

اُس پر ماتم جلاوطنجسےکرو کیا گیا کیونکہہے، واپسکبھیوہ نہیں آئے
گا، کبھی اپنا وطن دوبارہ نہیں دیکھے گا۔
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11 کیونکہ رب یوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی یہوآخز کے بارے

میں فرماتا یہوآخز”ہے، یہاں چلاسے گیا اورہے واپسکبھی نہیں آئے گا۔
جہاں12 اُسے گرفتار کر کے پہنچایا گیا ہے وہیں وہ وفات پائے گا۔ وہ یہ
ملـک دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔

یقیم یہو پر الزام
13 یقیم یہو بادشاہ پر افسوس جو ناجائز یقے طر سے اپنا گھر تعمیر کر رہا

ہے، ناانصافیجو اُسسے منزلدوسریکی بنا رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ہم
وطنوں کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے اور اُنہیں اُن کی محنت
کا معاوضہ دےنہیں رہا۔ 14 وہ کہتا ہے، مَیں’ اپنے لئے محلکشادہ بنوا
لوں منزلدوسریکیجسگا مَیںگے۔ہوںکمرےبڑےبڑےپر میںگھر
بڑی کھڑکیاں بنوا کر دیواروں کو دیودار لـکڑیکی دوںڈھانپسے گا۔ اِس
بعدکے مَیں رنگسرخاُسے آراستہسے ‘گا۔کروں 15 کیا دیودار کی شاندار
عمارتیں بنوانے ثابتیہسے ہوتا کہہے تُو بادشاہ باپتیرے!نہیںہرگزہے؟
کو بھی کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی، لیکن اُس نے اِس کا خیال کیا
کہ انصاف اور راستی قائم رہے۔ نتیجے میں اُسے برکت ملی۔ 16 اُس نے
توجہ دی کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق مارا نہ جائے، اِسی لئے
اُسے فرماتارب“ہوئی۔حاصلکامیابی گزارےزندگیطرحاِسیجو”ہے،
طورصحیحمجھےوہی پر ہے۔جانتا لیکن17 فرقتُو تیریہے۔ آنکھیں دلاور
ناجائز نفع کمانے پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ نہ تُو بےقصور قتلکو کرنے سے، نہ ظلم
کرنے ًیا جبرا کچھ لینے سے جھجکتا “ہے۔

18 ربچنانچہ یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ بارےکے میں فرماتا
لوگ”ہے، اُس پر ماتم نہیں کریں گے کہ میرےہائے’ میریہاےبھائی،
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‘بہن، نہ وہ رو کہیںکر گے، میرےہائے،’ !آقا اُسہائے، جاتیشانکی
رہی ‘ہے۔ اِس19 کے بجائے اُسے طرحکیگدھے دفنایا جائے لوگگا۔
گھسیٹاُسے کر باہر یروشلم دروازوںکے کہیںسے پھینکدُور دیں گے۔

یاکین یہو بادشاہ کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا
اے20 یروشلم، لبنان پر چڑھ کر زار و قطار !رو بسن کی بلندیوں پر جا

کر چیخیں !مار عباریم کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر آہ و زاری !کر کیونکہ
تیرے تمام پاش*عاشق پاش ہو گئے ہیں۔ مَیں21 نے تجھے اُس وقت آگاہ
کیا تھا جب تُو سکون سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن تُو نے کہا، مَیں’
نہیں سنوں تیری‘گی۔ جوانی سے ہی تیرا یہی یہ رو رہا۔ وقتاُس سے لے
کر آج تک تُو نے میری نہیں سنی۔ تیرے22 تمام گلہ بانوں کو آندھی اُڑا
لے جائے گی، اور تیرے عاشق جلاوطن ہو جائیں گے۔ تب تُو اپنی بُری
حرکتوں کے باعث شرمندہ ہو جائے گی، کیونکہ تیری خوب رُسوائی ہو
گی۔جائے وقتاِسبےشک23 تُو لبنان میں رہتی اورہے تیرا بسیرا دیودار
درختوںکے میں لیکنہے۔ جلد ہی تُو آہیں بھر بھر کر دردِ زہ میں مبتلا ہو
جائے گی، تُو جنم دینے عورتوالی پیچطرحکی تابو کھائے “گی۔

رب24 فرماتا ہے، اے” یہوداہ کے بادشاہ یاکین بن†یہو یقیم، یہو میری
حیات کی !قَسم خواہ تُو میرے ہنے د ہاتھ کی مہردار انگوٹھی کیوں نہ
ہوتا توبھی مَیں تجھے اُتار پھینککر دیتا۔ مَیں25 تجھے اُس جانی دشمن کے
حوالے کروں گا جس سے تُو ڈرتا ہے یعنی بابل کے بادشاہ نبوکدنضر اور
اُس کی قوم کے حوالے۔ مَیں26 تجھے تیری ماں سمیت ایک اجنبی ملـک
* 22:20 :عاشق عاشق سے مراد یہوداہ اتحادیکے ہیں۔ † 22:24 یاکین :یہو عبرانی میں
یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔
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میں پھینک دوں گا۔ جہاں تم پیدا نہیں ہوئے وہیں وفات پاؤ گے۔ 27 تم
وطن میں واپس آنے کے شدید آرزومند ہو گے لیکن اُس میں کبھی نہیں
لوٹو “گے۔

لوگ28 اعتراض کرتے ہیں، کیا” یہ آدمی یاکین ‡یہو واقعی ایسا حقیر
اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے کسیجو کو بھی پسند نہیں آتا؟ اُسے اپنے سمیتبچوں
کیوں زور نکالسے کسیکر ملـکنامعلوم پھینکمیں دیا جائے “گا؟

اے29 ملـک، اے ملـک، اے !ملـک رب کا پیغام !سن رب30
فرماتا ہے، رجسٹر” میں درج کرو کہ یہ آدمی بےاولاد ہے، کہ یہ عمر بھر
ناکام رہے گا۔ کیونکہ اُس کے بچوں میں سے کوئی داؤد کے تخت پر بیٹھ
کر یہوداہ حکومتکی کرنے کامیابمیں نہیں ہو “گا۔

23
رب قوم کے صحیح گلہ بان مقرر کرے گا

رب1 فرماتا ہے، اُن” گلہ بانوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں
کو تباہ کر کے منتشر کر رہے “ہیں۔ 2 اِس لئے رب جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا میریاے”ہے، قوم کو چَرانے والے گلہ بانو، تمہاریمَیں شریر
حرکتوں کی مناسب سزا دوں گا، کیونکہ تم نے میری بھیڑوں کی فکر نہیں
کی بلـکہ اُنہیں منتشر کر کے تتر بتر کر دیا رب“ہے۔ فرماتا ہے، سنو،” مَیں
تمہاری شریر حرکتوں نپٹسے لوں گا۔

مَیں3 خود اپنے یوڑ ر کی بچی ہوئی بھیڑوں کو جمع کروں گا۔ بھیجہاں
مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا، اُن تمام ممالـک سے مَیں اُنہیں اُن کی اپنی
وہاںگا۔لاؤںواپسمیںچراگاہ پھلیںوہ پھولیں اورگے، اُن تعدادکی بڑھتی
‡ 22:28 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔
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جائے گی۔ مَیں4 ایسے گلہ بانوں کو اُن پر مقرر کروں گا جو اُن کی صحیح
گلہ بانی یں کر گے۔ آئندہ نہ وہ خوف کھائیں گے، نہ گھبرا جائیں گے۔
ایک بھی گم نہیں ہو جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب صحیح بادشاہ مقرر کرے گا
رب5 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے کہ مَیں داؤد کے لئے ایک

راست باز کونپل پھوٹنے دوں ایکگا، ایسا بادشاہ حکومتسےحکمتجو
کرے گا، ملـکجو انصافمیں اور راستی قائم رکھے گا۔ اُس6 کے دورِ
میںحکومت یہوداہ کو ملےچھٹکارا گا اور محفوظاسرائیل گزارےزندگی
گا۔ وہ ‘بازیراستہماریرب’ کہلائے گا۔

چنانچہ7 وقتوہ آنے والا لوگجبہے قَسم وقتکھاتے نہیں کہیں
گے، قَسمکیحیاتکیرب’ اسرائیلیوںجو مصرکو نکالسے ‘لایا۔ اِس8
کے بجائے وہ کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم جو اسرائیلیوں کو شمالی
ملـک اور دیگر اُن تمام ممالـک سے نکال لایا جن میں اُس نے اُنہیں منتشر
کر دیا ‘تھا۔ وقتاُس وہ دوبارہ اپنے ملـکہی میں بسیں “گے۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

جھوٹے نبیوں پر یقین مت کرنا
9 جھوٹے نبیوں کو دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا میریہے، تمام ہڈیاں لرز

رہی ہیں۔ مَیں نشے میں دُھت آدمی کی مانند ہوں۔ َمے سے مغلوب شخص
طرحکی ربمَیں اور اُس الفاظمُقّدسکے سببکے سے ڈگمگا رہا ہوں۔

زناکاروںملـکیہ10 سے بھرا ہوا اِسہے، لئے اُس پر الله لعنتکی ہے۔
بیابانہے،گئیُجھلسزمین یالیکیچراگاہوںکی ہر مُرجھا نبیہے۔گئی
غلط راہ پر دوڑ رہے ہیں، اور جس میں وہ طاقت ور ہیں وہ ٹھیک نہیں۔
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رب11 فرماتا نبی”ہے، اور امام دونوں مَیںہیں۔بےدینہی نے اپنے گھر
میں بھی اُن کا بُرا کام پایا ہے۔ اِس12 لئے جہاں بھی چلیں وہ پھسل جائیں
گے، اندھیرےوہ میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ کیونکہ مَیں وقتمقررہ
پر اُن پر آفت لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

13 مَیں” نے دیکھا کہ سامریہ کے نبی بعل کے نام میں نبوّت کر کے
میری اسرائیلقوم غلطکو راہ پر لائے۔ یہ قابِل گھن ہے، لیکن14 کچھجو
مجھے یروشلم کے نبیوں میں نظر آتا ہے وہ اُتنا ہی گھنونا ہے۔ وہ زنا کرتے
اور جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بدکاروں کی حوصلہ افزائی بھی
کرتے ہیں، اور نتیجے میں کوئی بھی اپنی بدی سے باز نہیں آتا۔ میری نظر
میں سدومسبوہ کی مانند ہیں۔ ہاں، یروشلم باشندےکے عمورہ کے برابر
“ہیں۔ اِس15 لئے رب اِن نبیوں بارےکے میں فرماتا مَیں”ہے، اُنہیں کڑوا
کھانا کھلاؤں گا اور یلا زہر پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں نے
ملـکپورے میں بےدینی پھیلائی “ہے۔

الافواجرب16 فرماتا ہے، نبیوں” پیشکی گوئیوں پر متدھیان دینا۔
وہ تمہیں فریب دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ رب کا کلام نہیں سناتے بلـکہ
محض اپنے دل میں سے اُبھرنے والی یا رو پیش کرتے ہیں۔ 17 جو مجھے
اُنہیںہیںجانتےحقیر وہ بتاتے ہتے ر ہیں، فرماتارب’ صحیححالاتکہہے
سلامت رہیں ‘گے۔ جو اپنے دلوں کی ضد مطابقکے زندگی گزارتے ہیں،
سباُن کو وہ دےتسلی کر کہتے ہیں، تم’ آفتپر نہیں آئے ‘گی۔ لیکن18
اُن میں سے کس نے رب کی مجلس میں شریک ہو کر وہ کچھ دیکھا اور
سنا ہے بیانربجو کر رہا کسیہے؟ دےتوجہنےکس!نہیںنے کر
اُس کا کلام سنا کسیہے؟ !نہیںنے
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19 دیکھو، رب کی غضب ناک آندھی چلنے لـگی ہے، اُس کا تیزی سے

گھومتا ہوا بگولا بےدینوں کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ 20 اور رب کا یہ
تکوقتاُسغضب ٹھنڈا نہیں ہو اُستکجبگا دلکے کا ارادہ تکمیل
تک نہ پہنچ جائے۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس کی پوری سمجھ آئے
گی۔

21 یہ نبی دوڑ کر اپنی باتیں سناتے ہتے ر ہیں اگرچہ مَیں نے اُنہیں نہیں
بھیجا۔ مَیںگو اُن ہمسے نہیںکلام ہوا توبھی پیشیہ گوئیاں ہیں۔کرتے
22 اگر یہ مجلسمیری شریکمیں ہوتے تو میری قوم الفاظمیرےکو سنا
کر اُسے اُس کے بُرے چال چلن اور غلط حرکتوں سے ہٹانے کوششکی
“کرتے۔

رب23 فرماتا ہے، کیا” مَیں صرف قریب کا خدا ہوں؟ ہرگز !نہیں مَیں
دُور کا خدا بھی ہوں۔ 24 کیا میریکوئی نظر غائبسے ہو سکتا ہے؟ نہیں،
ایسی جگہ ہے نہیں جہاں وہ مجھ سے چھپ سکے۔ آسمان و زمین مجھ سے
معمور ہتے ر “ہیں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اِن”25 نبیوں کی باتیں پہنچتکمجھ گئی ہیں۔ یہ میرا نام لے جھوٹکر
لتے بو ہیں کہ مَیں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا !ہے 26 یہ نبی
جھوٹی پیش گوئیاں اور اپنے دلوں کے وسوسے سنانے سے کب باز آئیں
گے؟ 27 جو خواب وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اُن سے وہ ہتے چا ہیں
میریکہ قوم میرا نام یوں بھول طرحجسجائے اُن باپکے دادا بعل کی
پوجا کرنے سے میرا نام بھول گئے “تھے۔ رب28 فرماتا ہے، جس” نبی
خوابنے دیکھا ہو بےشکوہ بیانخواباپنا جسلیکنکرے، پر میرا
کلام نازل ہوا ہو وفاداریوہ سے میرا کلام سنائے۔ بھوسے کا گندم سے
کیا واسطہ “ہے؟

رب29 فرماتا ہے، کیا” میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ کیا وہ ہتھوڑے
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کی طرح چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں “کرتا؟ 30 چنانچہ رب فرماتا ہے،
اب” مَیں اُن نبیوں سے نپٹ لوں گا جو ایک دوسرے کے پیغامات چُرا
کر دعوٰی کرتے ہیں کہ وہ میری طرف سے “ہیں۔ رب31 فرماتا مَیں”ہے، اُن نپٹسے لوں گا جو خیالاتشخصیاپنے سنا کر دعوٰی کرتے ہیں،
یہ’ رب کا فرمان “۔‘ہے رب32 فرماتا ہے، مَیں” اُن سے نپٹ لوں گا جو
خوابجھوٹے سنا میریکر قوم کو اپنی بازیدھوکے اور شیخی کی باتوں
غلطسے راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ مَیں نے اُنہیں نہ بھیجا، نہ کچھ کہنے کو
کہا تھا۔ اُن لوگوں کا اِس قوم کے لئے کوئی بھی فائدہ “نہیں۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

رب کے لئے تم بوجھ کا باعث ہو
یرمیاہ،اے”33 اگر اِس قوم لوگعامکے یا امام یا نبی تجھ سے ربآج’پوچھیں، تجھنے پر کلام کا کیا بوجھ نازل کیا ‘ہے؟ جوابتو دے، رب’

فرماتا ہے کہ تم ہی مجھ پر بوجھ !ہو لیکن مَیں تمہیں اُتار پھینکوں ‘گا۔
اور34 اگر کوئی نبی، امام یا شخصعام دعوٰی کرے، مجھنےرب’ پر کلام
کا بوجھ نازل کیا ‘ہے تو مَیں اُسے اُس کے سمیتگھرانے سزا دوں گا۔

اِس35 کروسوالسےدوسرےایکبجائےکے کہ جوابکیانےرب’
‘دیا؟ یا رب’ نے کیا ‘فرمایا؟ 36 آئندہ رب کے پیغام کے لئے لفظ ‘بوجھ’
استعمال نہ کرو، کیونکہ جو بھی بات تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہو گی۔
کیونکہ تم زندہ خدا کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہو، اُس کلام
کو ہمارےالافواجربجو خدا نازلنے کیا ہے۔ چنانچہ37 آئندہ نبی سے
صرف اِتنا ہی پوچھو کہ رب’ نے تجھے کیا جواب ‘دیا؟ یا رب’ نے کیا
‘فرمایا؟ لیکن38 اگر تم رب’ ‘بوجھکا کہنے پر اصرار کرو ربتو جوابکا
!سنو چونکہ تم کہتے ہو کہ مجھ’ ربپر نازلبوجھکا ہوا ‘ہے مَیںگو یہنے
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منع کیا اِس39تھا، لئے تمہیںمَیں اپنی یاد سے مٹا کر سمیتیروشلم اپنے حضور
سے دُور پھینک دوں گا، گو مَیں نے خود یہ شہر تمہیں اور تمہارے باپ
دادا کو فراہم کیا تھا۔ مَیں40 تمہاری ابدی رُسوائی کراؤں گا، اور تمہاری
شرمندگی تکہمیشہ یاد رہے “گی۔

24
انجـیر کی دو یاں ٹوکر

مجھےنےربدنایک1 یا بابلوقتاُسدکھائی۔رو نبوکدنضربادشاہکا
یہوداہ بادشاہکے یاکین بن*یہو یقیم یہو کو یہوداہ گروںکاریبزرگوں،کے
اور سمیتلوہاروں بابل میں جلاوطن کر چکا تھا۔

یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ انجـیروں بھریسے دو یاں ربٹوکر کے گھر
کے منے سا پڑی ہیں۔ 2 ایک ٹوکری میں موسم کے شروع میں پکنے والے
بہترین انجـیر تھے جبکہ دوسری میں خراب انجـیر تھے جو کھائے بھی نہیں
جا سکتے تھے۔

رب3 نے مجھ سے سوال کیا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں
جوابنے دیا، مجھے” انجـیر نظر آتے ہیں۔ کچھ بہترین ہیں دوسرےجبکہ
خراباِتنے ہیں کہ اُنہیں کھایا بھی نہیں جا “سکتا۔

ربتب4 مجھ سے ہم کلام ہوا، اسرائیلرب”5 کا خدا فرماتا ہے کہ
اچھے انجـیر یہوداہ کے لوگوہ ہیں جنہیں مَیں جلاوطننے کر کے ملـِک
بابل میں بھیجا اُنہیںہے۔ مَیں مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ 6 کیونکہ اُن
پر مَیں اپنے کرم کا اظہار کر کے اُنہیں ملـکاِس واپسمیں لاؤں گا۔ مَیں
اُنہیں گراؤں نہیںگا بلـکہ تعمیر کروں اُنہیںگا، جڑ اُکھاڑوںسے نہیںگا بلـکہ
پنیری کی طرح لگاؤں گا۔ مَیں7 اُنہیں سمجھ دار دل عطا کروں گا تاکہ وہ
* 24:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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مجھے جان لیں، وہ پہچان لیں کہ مَیں رب ہوں۔ تب وہ میری قوم ہوں گے
اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا، کیونکہ وہ پورے دل سے میرے پاس واپس
آئیں گے۔

8 لیکن باقی لوگ اُن خراب انجـیروں کی مانند ہیں جو کھائے نہیں
جاتے۔ اُن کے ساتھ مَیں وہ سلوک کروں گا جو خراب انجـیروں کے ساتھ
کیا جاتا ہے۔ اُن میں یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ، اُس کے افسر، یروشلم اور
یہوداہ میں بچے ہوئے لوگ اور مصر میں پناہ لینے والے سب شامل ہیں۔
مَیں9 ہونے دوں گا کہ وہ دنیا کے تمام ممالـک کے لئے دہشت اور آفت
کی علامت بن جائیں گے۔ جہاں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں وہ
عبرت انگیز مثال بن جائیں گے۔ ہر جگہ لوگ اُن کی بےعزتی، اُنہیں لعن
طعن اور اُن پر لعنت کریں گے۔ تکجب10 وہ ملـکاُس میں مٹسے نہ
جائیں جو مَیں نے اُن کے باپ دادا کو دے دیا تھا اُس وقت تک مَیں اُن
درمیانکے تلوار، کال مہلـکاور یاں بیمار بھیجتا رہوں “گا۔

25
ملـِک بابل میں سال70 ہنے ر کی پیش گوئی

1 یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی چوتھےکے سال میں الله کا کلام یرمیاہ
پر نازل ہوا۔ اُسی سال بابل کا بادشاہ نبوکدنضر تخت نشین ہوا تھا۔ یہ کلام
یہوداہ کے تمام باشندوں کے بارے میں تھا۔ 2 چنانچہ یرمیاہ نبی نے یروشلم
کے تمام باشندوں اور یہوداہ پوریکی قوم مخاطبسے ہو کر کہا،

3 ”23 سال سے رب کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا ہے یعنی یوسیاہ بن
امون کی حکومت کے تیرھویں سال سے لے کر آج تک۔ بار بار مَیں تمہیں
پیغامات سناتا رہا ہوں، لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ میرے4 علاوہ رب
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دیگر تمام نبیوں کو بھی بار پاستمہارےبار بھیجتا رہا، لیکن تم نے نہ سنا،
نہ توجہ دی، 5 گو میرے خادم تمہیں بار بار آگاہ کرتے رہے، توبہ’ !کرو
ہر ایک اپنی غلط راہوں اور بُری حرکتوں سے باز آ کر واپس آئے۔ پھر تم
ہمیشہ تک اُس ملـک میں رہو گے جو رب نے تمہیں اور تمہارے باپ
دادا کو عطا کیا تھا۔ 6 اجنبی معبودوں پیرویکی کر کے اُن خدمتکی اور
متپوجا !کرنا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں طیشمجھےسے نہ دلانا،
ورنہ مَیں تمہیں نقصان پہنچاؤں “۔‘گا

رب7 فرماتا ہے، !افسوس” تم میرینے نہ سنی بلـکہ مجھے اپنے ہاتھوں
کے بنائے بُتوںہوئے سے غصہ دلا کر آپاپنے نقصانکو “پہنچایا۔ رب8
الافواج فرماتا ہے، چونکہ” تم نے میرے پیغامات پر دھیان نہ دیا، 9 اِس
لئے مَیں شمال کی تمام قوموں اور اپنے خادم بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو
بُلا لوں گا تاکہ وہ اِس ملـک، اِس باشندوںکے اور گرد نواحو ممالـککے
پر حملہ کریں۔ تب یہ صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائیں گے کہ لوگوں کے
جائیںہوکھڑےرونگٹے اورگے وہ اُن اُڑائیںمذاقکا یہگے۔ دائمیعلاقے
مَیں10گے۔جائیںبنکھنڈرات اُن دُولھےاورشادمانیوخوشیدرمیانکے
دُلھن کی آوازیں بند کر دوں گا۔ خاموشچّکیاں پڑ جائیں گی اور چراغ بجھ
جائیں گے۔ 11 پورا ملـک ویران و سنسان ہو جائے گا، چاروں طرف ملبے
کے ڈھیر نظر آئیں تبگے۔ تم اور ارد گرد کی تکسال70قومیں شاہِ بابل
خدمتکی کرو گے۔

لیکن12 70 سال کے بعد مَیں شاہِ بابل اور اُس کی قوم کو مناسب سزا
دوں گا۔ مَیں ملـِک بابل کو یوں باد بر کروں گا کہ وہ ہمیشہ تک ویران و
سنسان رہے گا۔ 13 اُس وقت مَیں اُس ملـک پر سب کچھ نازل کروں گا
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جو مَیں نے اُس کے بارے میں فرمایا ہے، سب کچھ پورا ہو جائے گا جو
اِس کتاب میں درج ہے اور جس کی پیش گوئی یرمیاہ نے تمام اقوام کے
بارے میں کی ہے۔ 14 اُس وقت اُنہیں بھی متعدد قوموں اور بڑے بڑے
بادشاہوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یوں مَیں اُنہیں اُن کی حرکتوں اور
اعمال مناسبکا اجر دوں “گا۔

رب کے غضب کا پیالہ
رب15 اسرائیلجو کا خدا ہے مجھ سے ہم کلام ہوا، میرےدیکھ،”

ہاتھ میں میرے غضب سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔ اِسے لے کر اُن تمام قوموں
کو دےپلا جن پاسکے مَیں تجھے بھیجتا ہوں۔ 16 جو بھی قوم یہ پیئے وہ
میری تلوار کے آگے ڈگمگاتی ہوئی دیوانہ ہو جائے “گی۔

مَیںچنانچہ17 ہاتھکےربنے پیالہسے لے اُسےکر اُن تمام اقوام پلاکو
دیا جن ربپاسکے مجھےنے بھیجا۔ پہلے18 یروشلم اور یہوداہ شہروںکے
کو اُن کے بادشاہوں اور بزرگوں سمیت غضب کا پیالہ پینا پڑا۔ تب ملـک
ملبے کا ڈھیر بن گیا جسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج
تک وہ مذاق لعنتاور کا نشانہ ہے۔

19 پھر یکے دیگرےبعد متعدد قوموں غضبکو کا پیالہ پینا پڑا۔ ذیل میں
اُن فہرستکی :ہے مصر کا بادشاہ فرعون، اُس کے درباری، افسر، پوری
مصری قوم 20 اور ملـک میں بسنے والے غیرملـکی، ملـِک عُوض کے تمام
بادشاہ،

فلستی بادشاہ اور اُن کے شہر اسقلون، غزہ اور عقرون، نیز فلستی شہر
اشدود کا بچا کھچا حصہ،

21 موآبادوم، اور عمون،
22 صور اور صیدا کے تمام بادشاہ، بحـیرۂ روم کے ساحلی علاقے،
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ددان،23 تیما اور بوز شہر،کے قومیںوہ یگستانجو ر رہتیکنارےکنارےکے ہیں،
24 ملـِک عرب کے تمام بادشاہ، یگستان ر میں مل کر بسنے والے

غیرملـکیوں کے بادشاہ،
25 زِمری، عیلام اور مادی کے تمام بادشاہ،
شمال26 کے دُور نزدیکو کے تمام بادشاہ۔
یکے دیگرےبعد دنیا کے ممالـکتمام غضبکو کا پیالہ پینا پڑا۔ آخر میں

شیشک کے *بادشاہ کو بھی یہ پیالہ پینا پڑا۔
27 پھر رب نے کہا، اُنہیں” بتا، رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے

فرماتا ہے کہ غضب کا پیالہ خوب !پیو اِتنا پیو کہ نشے میں آ کر قَے آنے
لـگے۔ تکوقتاُس پیتے تکجبجاؤ میریتم تلوار کے آگے گر پڑےکر
نہ ‘رہو۔ 28 اگر تیرےوہ ہاتھ سے پیالہ نہ لیں بلـکہ اُسے پینے سے انکار کریں
تو اُنہیں بتا، رب’ الافواج خود فرماتا ہے کہ !پیو 29 دیکھو، جس شہر پر
میرے نام کا ٹھپا لگا اُسیہے پر آفتمَیں لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں اُسینے
سے شروع کیا تو پھر تم کس طرح بچے رہو ًگے؟ یقینا تمہیں سزا ملے گی،
کیونکہ مَیں نے طے کر لیا ہے کہ دنیا کے تمام باشندے تلوار کی زد میں آ
“۔‘جائیں الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

تمام اقوام کی عدالت
یرمیاہ،اے”30 اُنہیں یہ پیشتمام گوئیاں سنا کر بتا بلندیوںربکہ سے

دہاڑے گا۔ اُس کی مُقّدس سکونت گاہ سے اُس کی کڑکتی آواز نکلے
گی، وہ زور سے اپنی چراگاہ کے خلاف گرجے گا۔ جس طرح انگور کا
* 25:26 شیشک کے :بادشاہ ً غالبا اِس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔
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رس لنے نکا والے انگور کو وقتروندتے زور نعرےسے لگاتے ہیں اُسی
طرح نعرےوہ لگائے گا، جنگالبتہ کے نعرے۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام
باشندوں جنگخلافکے نعرےکے لگائے گا۔ اُس31 کا شور دنیا کی
تکانتہا گونجے گا، عدالتربکیونکہ میں اقوام سے لڑےمقدمہ گا، وہ
تمام انسانوں انصافکا کر شریروںکے کو تلوار کے حوالے “گا۔دےکر
ربیہ فرمانکا ہے۔ الافواجرب32 فرماتا یکےدیکھو،”ہے، دیگرےبعد
تمام قوموں آفتپر نازل ہو رہی زمینہے، کی انتہا زبردستسے طوفان آ رہا
ہے۔ 33 اُس وقت رب کے مارے ہوئے لوگوں کی لاشیں دنیا کے ایک
سرے سے دوسرے سرے تک پڑی رہیں گی۔ نہ کوئی اُن پر ماتم کرے
گا، نہ اُنہیں اُٹھا کر دفن کرے گا۔ وہ کھیت میں بکھرے گوبر کی طرح
زمین پر پڑی رہیں گی۔

اے34 گلہ بانو، یلا واو !کرو اے یوڑ ر کے راہنماؤ، راکھ میں لوٹ
پوٹ ہو !جاؤ وقتکیونکہ آ گیا تمہیںکہہے ذبح کیا جائے۔ تم گر نازککر
برتن کی طرح پاش پاش ہو جاؤ گے۔ 35 گلہ بان کہیں بھی بھاگ کر پناہ
نہیں لے سکیں گے، یوڑ ر کے راہنما بچ ہی نہیں سکیں گے۔ 36 !سنو گلہ
بانوں اورچیخیںکی یوڑ ر !آہیںکیراہنماؤںکے چراگاہکیاُنربکیونکہ
کو تباہ کر رہا ہے۔ پُرسکون37 مرغزاروں ستیاناسکا ہو ربجبگا کا
نازلغضبسخت ہو گا، جوانربجب38 ببر شیر طرحکی اپنی چھپنے کی
جگہ سے نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تب ظالم کی تیز تلوار اور رب کا
شدید قہر اُن ملـککا کرےتباہ “گا۔

26
رب کے گھر میں یرمیاہ کا پیغام
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جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد

رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ رب2 نے فرمایا، اے” یرمیاہ، رب کے
گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں سے مخاطب ہو جو رب کے
گھر میں سجدہ کرنے کے لئے یہوداہ کے دیگر شہروں سے آئے ہیں۔ اُنہیں
میرا پورا پیغام سنا دے، ایک بات بھی نہ !چھوڑ 3 شاید وہ سنیں اور ہر
ایک اپنی بُری راہ سے باز آ جائے۔ اِس صورت میں مَیں پچھتا کر اُن پر وہ
سزا نازل نہیں کروں جسگا کا منصوبہ مَیں نے اُن بُرےکے اعمال دیکھ
کر باندھ لیا ہے۔

اُنہیں4 بتا، رب’ فرماتا ہے کہ میری سنو اور میری اُس شریعت پر عمل
کرو جو مَیں نے تمہیں دی ہے۔ 5 نیز، نبیوں کے پیغامات پر دھیان دو۔
افسوس، گو مَیں اپنے خادموں کو بار بار تمہارے پاس بھیجتا رہا توبھی
تم نے اُن کی نہ سنی۔ 6 اگر تم آئندہ بھی نہ سنو تو مَیں اِس گھر کو یوں تباہ
کروں گا جس طرح مَیں نے َسیلا کا مقدِس تباہ کیا تھا۔ مَیں اِس شہر کو
بھی خاکیوں میں ملا دوں گا عبرتکہ انگیز مثال بن جائے گا۔ دنیا کی
تمام قوموں میں جب کوئی اپنے دشمن پر لعنت بھیجنا چاہے تو وہ کہے گا
کہ اُس کا یروشلم کا سا انجام “۔‘ہو

یرمیاہ کی عدالت
یرمیاہجب7 ربنے کے گھر ربمیں کے الفاظیہ سنائے تو اماموں،

نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سنا۔سے 8 یرمیاہ پیشکچھسباُنہیںنے
کیا اُسےنےربجو سنانے کو لیکنتھا۔کہا اختتاموہہیجوں پہنچپر گیا
تو امام، نبی اور باقی لوگتمام اُسے پکڑ کر چیخنے لـگے، تجھے” مرنا ہی !ہے
9 تُو رب کا نام لے کر کیوں کہہ رہا ہے کہ رب کا گھر َسیلا کی طرح
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تباہ ہو جائے گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن کر غیرآباد ہو جائے ایسی“گا؟
باتیں کہہ کر تمام لوگوں ربنے کے گھر میں یرمیاہ گھیرےکو رکھا۔

یہوداہجب10 بزرگوںکے کو اِس کی خبر ملی تو وہ محلشاہی نکلسے
کر رب کے گھر کے پاس پہنچے۔ وہاں وہ رب کے گھر کے صحن کے
دروازےنئے میں بیٹھ گئے تاکہ یرمیاہ عدالتکی کریں۔ اماموںتب11 اور
نبیوں نے بزرگوں اور تمام لوگوں کے منے سا یرمیاہ پر الزام لگایا، لازم” ہے
اِسکہ آدمی کو دیموتسزائے !جائے کیونکہ اِس اِسنے شہر یروشلم
خلافکے نبوّت کی آپہے۔ نے اپنے کانوں سے باتیہ سنی “ہے۔

تب12 یرمیاہ نے بزرگوں اور باقی تمام لوگوں سے کہا، رب” نے خود
مجھے یہاں بھیجا تاکہ ربمَیں کے گھر اور یروشلم خلافکے اُن تمام باتوں
کروںگوئیپیشکی آپجو ہیں۔سنینے اپنیچنانچہ13 راہوں اعمالاور
اپنےرب!کریںدرستکو سنیںکیخدا تاکہ وہ پچھتا آپکر پر وہ نازلسزا
جسکرےنہ اعلانکا اُس نے کیا ہے۔ تکجہاں14 تعلقمیرا مَیںہے،
آپتو ہاتھکے میں میرےہوں۔ ساتھ کریںسلوکوہ آپجو کو اچھا اور
مناسب لـگے۔ باتایکلیکن15 جان لیں۔ مجھےآپاگر دیںموتسزائے
آپتو بےقصور قاتلکے ٹھہریں آپگے۔ اور یہ شہر اُس کے تمام باشندوں
سمیت قصوروار ٹھہریں گے۔ کیونکہ رب ہی نے آپمجھے کے پاس بھیجا
آپتاکہ کے منے سا ہی یہ باتیں “کروں۔

16 یہ سن کر بزرگوں اور عوام کے تمام لوگوں نے اماموں اور نبیوں سے
کہا، یہ” آدمی سزائے موت کے لائق نہیں !ہے کیونکہ اُس نے رب
ہمارے خدا کا نام لے کر ہم باتسے کی “ہے۔

17 پھر ملـک کے کچھ بزرگ کھڑے ہو کر پوری جماعت سے مخاطب
ہوئے، 18 جب” ِحزقیاہ یہوداہ کا بادشاہ تھا تو مورشت کے ہنے ر والے
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نبی میکاہ نبوّتنے کر کے یہوداہ تمامکے باشندوں سے کہا، الافواجرب’
فرماتا ہے صیونکہ کھیتپر ہلطرحکی چلایا جائے گا، اور یروشلم ملبے
کا ڈھیر بن جائے ربگا۔ کے گھر پہاڑیکی پر گنجان جنگل اُگے ‘گا۔
19 کیا یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ یا یہوداہ کسیکے شخصاَور نے میکاہ کو
موتسزائے دی؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ِحزقیاہ ربنے مانخوفکا کر اُس کا
غصہ ٹھنڈا کرنے کوششکی کی۔ نتیجے ربمیں نے پچھتا کر وہ سزا اُن
پر نازل نہ جسکی اعلانکا وہ کر تھا۔چکا سنیں، اگر ہم یرمیاہ کو سزائے
موت دیں تو آپاپنے سختپر سزا لائیں “گے۔

یاہ اُور نبی کا قتل
20 اُن دنوں ایکمیں اَور نبی بھی یرمیاہ ربطرحکی کا نام لے نبوّتکر

کرتا تھا۔ اُس کا نام یاہ اُور بن سمعیاہ تھا، اور وہ یَت قِر یعریم کا ہنے ر والا
تھا۔ اُس نے بھی یروشلم اور یہوداہ کے خلاف وہی پیش گوئیاں سنائیں
جو یرمیاہ سناتا تھا۔

جب21 یقیم یہو بادشاہ اور اُس کے تمام فوجی اور سرکاری افسروں نے
اُس کی باتیں سنیں تو بادشاہ نے اُسے مار لنے ڈا کی کوشش کی۔ لیکن
یاہ اُور کو اِس کی خبر ملی، اور وہ ڈر بھاگکر گیا۔ چلتے چلتے وہ پہنچمصر
گیا۔ تب22 یقیم یہو اِلناتننے بن عکبور اور ایکچند آدمیوں بھیجوہاںکو
دیا۔ وہاں23 پہنچ کر وہ یاہ اُور کو پکڑ کر یقیم یہو کے پاس واپس لائے۔
بادشاہ کے حکم پر اُس کا سر قلم کر دیا گیا اور اُس نعشکی کو نچلے طبقے
لوگوںکے قبرستانکے میں دفنایا گیا۔
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لیکن24 یرمیاہ کی جان چھوٹ گئی۔ اُسے عوام کے حوالے نہ کیا گیا،

گو وہ اُسے مار ڈالنا ہتے چا تھے، کیونکہ اخی قام بن سافن اُس میںحقکے
تھا۔

27
جوئے کی علامت

ِصدقیاہجب1 بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا ربتو یرمیاہ سے ہم
کلام ہوا۔ رب2 مجھےنے فرمایا،
اپنے” لئے جوا اور اُس کے رسّے بنا کر اُسے اپنی گردن پر رکھ !لے 3 پھر

ادوم، موآب، عمون، صور اور صیدا سفیروںشاہیکے پاسکے جا اِسجو
وقت یروشلم میں ِصدقیاہ بادشاہ کے پاس جمع ہیں۔ 4 اُن کے ہاتھ اُن کے
بادشاہوں کو پیغام بھیج، رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ مَیں5 نے اپنا ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر سے دنیا کو انسان و سمیتحیوان
خلق کیا مَیںاورہے، اُسےچیزیںیہہی عطا ہوںکرتا میریجو لائقمیںنظر
ہے۔ وقتاِس6 تمہارےمَیں ممالـکتمام کو اپنے خادم بابلشاہِ نبوکدنضر
کے حوالے کروں گا۔ جنگلی سبتکجانور اُس کے تابع ہو جائیں گے۔
تمام7 اقوام اُس کی اور اُس بیٹےکے اور پوتے گی۔کریںخدمتکی ایکپھر
وقت آئے گا بابلکہ حکومتکی ختم ہو جائے تبگی۔ متعدد قومیں اور
بڑےبڑے بادشاہ اُسے اپنے تابعہی کر لیں گے۔ لیکن8 وقتاِس لازم ہے
کہ ہر قوم اور سلطنت شاہِ بابل نبوکدنضر کی خدمت کر کے اُس کا جوا
قبول کرے۔ جو انکار کرے اُسے مَیں تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار سے
اُس وقت تک سزا دوں گا جب تک وہ پورے طور پر نبوکدنضر کے ہاتھ
سے تباہ نہ ہو جائے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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9 چنانچہ اپنے نبیوں، فال خوابگیروں، دیکھنے قسمتوالوں، کا حال

بتانے والوں اور جادوگروں پر دھیان نہ دو جب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم
بابلشاہِ نہیںخدمتکی گے۔کرو 10 کیونکہ تمہیںوہ گوئیاںپیشجھوٹی
پیش کر رہے ہیں جن کا صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ مَیں تمہیں وطن سے
نکال کروںمنتشرکر اورگا ہلاکتم ہو گے۔جاؤ لیکن11 قومجو بابلشاہِ
کا قبولجوا کر مَیںاُسےکرےخدمتکیاُسکے اُس میںملـکاپنےکے
ہنے ر دوں گا، اور وہ اُس کی باڑیکھیتی کر اُسکے میں بسے گی۔ ربیہ
کا فرمان “۔‘ہے

مَیں12 نے یہی پیغام یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو بھی سنایا۔ مَیں شاہِ”بولا، بابل کے جوئے کو قبول کر کے اُس کی اور اُس کی قوم خدمتکی
کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 13 ضرورتکیا کہہے تُو اپنی سمیتقوم تلوار، کال
مہلـکاور یوں بیمار کی میںزد آ ہلاککر ہو جائے؟ ربکیونکہ نے فرمایا
ہے کہ ہر قوم جو شاہِ بابل خدمتکی کرنے سے کرےانکار اُس کا یہی
انجام ہو گا۔ 14 اُن نبیوں پر متتوجہ دینا جو تم سے کہتے ہیں، تم’ شاہِ بابل
خدمتکی نہیں کرو ‘گے۔ اُن کی پیشیہ جھوٹگوئی ہی ہے۔ رب15
فرماتا ہے، مَیں’ نے اُنہیں نہیں بھیجا بلـکہ وہ میرا نام لے کر جھوٹی پیش
گوئیاں سنا رہے ہیں۔ اگر تم اُن کی سنو تو مَیں تمہیں منتشر کر دوں گا، اور
تم نبوّت کرنے والے اُن نبیوں ہلاکسمیت ہو جاؤ “۔‘گے

16 پھر مَیں اماموں اور پوری قوم سے مخاطب ہوا، رب” فرماتا ہے، اُن’
نبیوں کی نہ سنو جو نبوّت کر کے کہتے ہیں ربابکہ کے گھر کا سامان
جلد ملـِکہی بابل واپسسے لایا جائے گا۔ وہ تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں
بیان کر رہے ہیں۔ 17 اُن پر متتوجہ دینا۔ بابل کے بادشاہ خدمتکی کرو
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تو تم زندہ رہو گے۔ یہ شہر کیوں ملبے کا ڈھیر بن جائے؟ 18 اگر یہ لوگ
واقعی نبی ہوں اور اِنہیں رب کا کلام ملا ہو تو اِنہیں رب کے گھر، شاہی
محل اور یروشلم بچےتکابمیں سامانہوئے کے لئے دعا کرنی ہئے۔ چا وہ
رب الافواج سے شفاعت کریں کہ یہ چیزیں ملـِک بابل نہ لے جائی جائیں
بلـکہ یہیں رہیں۔

پیتلتکاب19-22 پیتلستون،کے بنامحوضکا پانیسمندر، باسنکے
اُٹھانے والی یاںہتھ گاڑ اور اِس شہر کا باقی بچا یہیںسامانہوا موجود ہے۔
نبوکدنضر اِنہیںنے وقتاُس اپنے نہیںساتھ لیا وہجبتھا یہوداہ بادشاہکے
یاکین بن*یہو یقیم یہو کو یروشلم اور یہوداہ کے تمام سمیتشرفا جلاوطن کر
کے ملـِک بابل لے گیا تھا۔ لیکن رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے اِن
چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں اب تک رب
کے گھر، شاہی محل یا یروشلم میں کہیں اَور بچ گئی ہیں وہ بھی ملـِک بابل
میں پہنچائی جائیں گی۔ وہیں وہ اُس وقت تک رہیں گی جب تک مَیں اُن
پر نظر ڈال کر اُنہیں اِس واپسجگہ نہ ‘لاؤں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

28
حننیاہ نبی کی مخالفت

اُسی1 سال کے پانچویں *مہینے میں ِجبعون کا ہنے ر والا نبی حننیاہ بن
ربعزور میںگھرکے آیا۔ وقتاُس یعنی ِصدقیاہ حکومتکی چوتھےکے
سال میں وہ اماموں اور قوم کی موجودگی میں مجھ مخاطبسے ہوا، رب”2
الافواج اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا مَیںکہہے بابلشاہِ کا جوا توڑ ڈالوں
* 27:19-22 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔ * 28:1
پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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گا۔ 3 دو سال کے اندر اندر مَیں رب کے گھر کا وہ سارا سامان اِس جگہ
واپس پہنچاؤں گا جو شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا تھا۔
وقتاُس4 مَیں یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن یقیم یہو اور یہوداہ کے دیگر
تمام جلاوطنوں کو بھی بابل واپسسے لاؤں گا۔ کیونکہ ًمَیں یقینا شاہِ بابل
کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

یرمیاہکرسنیہ5 اماموںنے پرستاروںباقیکھڑےمیںگھرکےرباور
کی موجودگی میں حننیاہ نبی سے کہا، 6 !آمین” رب ایسا ہی کرے، وہ
تیری پیش گوئی پوری کر کے رب کے گھر کا سامان اور تمام جلاوطنوں
بابلکو سے اِس واپسجگہ لائے۔ لیکن7 اُس پر دےتوجہ جو مَیں تیری
پوریاور قوم کی میںموجودگی بیان !ہوںکرتا 8 قدیم زمانے سے لے آجکر
تک جتنے نبی مجھ سے اور تجھ سے پہلے خدمت کرتے آئے ہیں اُنہوں نے
متعدد ملـکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں بارےکے میں نبوّت کی تھی کہ اُن پر
جنگ، آفت اور مہلـک یاں بیمار نازل ہوں گی۔ 9 چنانچہ !خبردار جو نبی
سلامتی کی پیش گوئی کرے اُس کی تصدیق اُس وقت ہو گی جب اُس
کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ اُسی وقت لوگ جان لیں گے کہ اُسے
ربواقعی طرفکی سے بھیجا گیا “ہے۔

تب10 حننیاہ نے لـکڑی کے جوئے کو یرمیاہ کی گردن پر سے اُتار کر
اُسے توڑ دیا۔ 11 تمام لوگوں کے منے سا اُس نے کہا، رب” فرماتا ہے کہ
دو سال کے اندر اندر مَیں اِسی طرح شاہِ بابل نبوکدنضر کا جوا تمام قوموں
کی گردن پر سے اُتار کر توڑ ڈالوں تب“گا۔ یرمیاہ وہاں سے چلا گیا۔

اِس12 واقعے تھوڑیکے دیر رببعد یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، جا،”13
حننیاہ کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو لـکڑینے کا جوا تو توڑ دیا لیکنہے،
† 28:4 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اُس کی جگہ تُو اپنینے گردن پر لوہے کا رکھجوا لیا ‘ہے۔ 14 ربکیونکہ
الافواج اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے مَیںکہ نے لوہے کا جوا اِن تمام
قوموں پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ نبوکدنضر کی خدمت کریں۔ اور نہ صرف یہ
اُس کی خدمت کریں گے بلـکہ مَیں جنگلی جانوروں کو بھی اُس کے ہاتھ
میں کر دوں “گا۔

15 پھر یرمیاہ نے حننیاہ سے !سنحننیاہ،اے”کہا، ربگو تجھےنے
نہیں بھیجا توبھی تُو اِسنے قوم جھوٹکو پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔
اِس16 لئے رب فرماتا ہے، مَیں’ تجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کو ہوں۔
اِسی سال تُو مر جائے گا، اِس لئے کہ تُو نے رب سے سرکش ہونے کا
مشورہ دیا “۔‘ہے

17 اور ایسا ہی ہوا۔ اُسی سال کے ساتویں ‡مہینے یعنی دو مہینے کے بعد
حننیاہ نبی کوچ کر گیا۔

29
یرمیاہ جلاوطنوں کو خط بھیجتا ہے

1 ایک دن یرمیاہ نبی نے یروشلم سے ایک خط ملـِک بابل بھیجا۔ یہ
خط اُن بچے ہوئے بزرگوں، اماموں، نبیوں اور باقی اسرائیلیوں کے نام لـکھا
تھا جنہیں نبوکدنضر بادشاہ جلاوطن کر کے بابل لے گیا تھا۔ 2 اُن میں
یاکین *یہو بادشاہ، اُس کی ماں اور درباری، اور یہوداہ اور یروشلم کے
کاریبزرگ، گر اور لوہار شامل تھے۔ یہ3 خط اِلعاسہ بن سافن اور یاہ جمر
بن ِخلقیاہ کے ہاتھ بابل پہنچا جنہیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ بابلنے میں
شاہِ بابل نبوکدنضر پاسکے بھیجا تھا۔ میںخط لـکھا تھا،
‡ 28:17 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔ * 29:2 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا
یکونیاہ مستعمل ہے۔



یرمیاہ 29:4 lxxxvii یرمیاہ 29:14
الافواجرب”4 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، اے’ تمام جلاوطنو

جنہیں مَیں یروشلم نکالسے کر بابل لے گیا ہوں، دھیان سے !سنو
بابل5 میں گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو۔ باغ لگا کر اُن کا پھل کھاؤ۔

شادی6 کر کے بیٹے بیٹیاں پیدا کرو۔ اپنے بیٹے بیٹیوں شادیکی کراؤ تاکہ اُن
بچےبھیکے پیدا ہو دھیانجائیں۔ دو بابلملـِککہ تمہاریمیں تعداد کم نہ
ہو جائے بلـکہ بڑھ جائے۔ اُس7 شہر کی سلامتی طالبکے میںجسرہو
مَیں تمہیں جلاوطن کر کے لے گیا ہوں۔ رب سے اُس کے لئے دعا !کرو
تمہاریکیونکہ اُسیسلامتی کی سلامتی پر منحصر ‘ہے۔

رب8 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، !خبردار’ تمہارے
درمیان ہنے ر والے نبی قسمتاور حالکا بتانے والے فریبتمہیں نہ دیں۔
اُن خوابوں پر توجہ مت دینا جو یہ دیکھتے ‘ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، یہ’ میرا
نام لے کر تمہیں جھوٹی پیش گوئیاں سناتے ہیں، گو مَیں نے اُنہیں نہیں
‘بھیجا۔ 10 کیونکہ رب فرماتا ہے، تمہیں’ بابل میں ہتے ر ہوئے کُل 70
سال جائیںگزر لیکنگے۔ اِس بعدکے کروںرجوعطرفتمہاریمَیں گا،
مَیں اپنا پُرفضل وعدہ پورا کر کے تمہیں واپس لاؤں ‘گا۔ 11 کیونکہ رب
فرماتا ہے، مَیں’ اُن منصوبوں سے خوب واقف ہوں جو مَیں نے تمہارے
لئے باندھے ہیں۔ یہ منصوبے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بلـکہ تمہاری
سلامتی تمہیںگے،ہوںباعثکا اُمید دلا ایککر کریںفراہممستقبلاچھا
گے۔ 12 اُس وقت تم مجھے پکارو گے، تم آ کر مجھ سے دعا کرو گے تو مَیں
تمہاری سنوں گا۔ 13 تم تلاشمجھے کر کے پا لو گے۔ کیونکہ اگر پورےتم
دل سے مجھے ڈھونڈو 14 تو مَیں ہونے دوں گا کہ تم مجھے ‘پاؤ۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔ پھر’ مَیں تمہیں بحال کر کے اُن تمام قوموں اور مقاموں سے جمع
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کروں گا جہاں مَیں نے تمہیں منتشر کر دیا تھا۔ اور مَیں تمہیں اُس ملـک
واپسمیں لاؤں جسگا مَیںسے نے تمہیں نکال کر جلاوطن کر دیا ‘تھا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

15 تمہارا دعوٰی ہے ربکہ یہاںنے بابل میں ہمارےبھی لئے نبی پا بر
کئے ہیں۔ لیکن16-17 رب کا جواب !سنو داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے
بادشاہ اور یروشلم میں بچے ہوئے تمام باشندوں بارےکے ربمیں الافواج
فرماتا ہے، تمہارے’ بھائیجتنے سےجلاوطنی بچ ہیںگئے اُن مَیںخلافکے
تلوار، کال اور مہلـک یاں بیمار بھیج دوں گا۔ مَیں اُنہیں گلے ہوئے انجـیروں
مانندکی بنا دوں گا، خرابجو نہیںکھائےسےوجہکیہونے گے۔جائیں
مَیں18 تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اُن تعاقبیوںکا کروں گا کہ دنیا
ممالـکتمامکے اُن حالتکی دیکھ کر جائیںگھبرا قومجسگے۔ میں بھی
مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
کسی پر لعنت بھیجتے لوگوقت کہیں گے کہ اُسے یہوداہ کے باشندوں کا
سا انجام نصیب ہو۔ ہر جگہ وہ مذاق اور رُسوائی کا نشانہ بن جائیں گے۔
19 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہوں نے میری نہ سنی، گو مَیں اپنے خادموں یعنی
نبیوں یعےکے ذر بار بار پیغاماتاُنہیں بھیجتا رہا۔ لیکن تم بھینے میری نہ
‘سنی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رباب20 فرمانکا سنو، سبتم جلاوطنجو ہو چکے ہو، جنہیں مَیں
یروشلم نکالسے بابلکر بھیج ہوں۔چکا الافواجرب21 اسرائیلجو کا خدا
ہے فرماتا ہے، اخی’ اب بن قولایاہ اور ِصدقیاہ بن معسیاہ میرا نام لے کر
تمہیں اِسہیں۔سناتےگوئیاںپیشجھوٹی لئے اُنہیںمَیں نبوکدنضربابلشاہِ
ہاتھکے میں دوں گا تیرےاُنہیںجو دیکھتے دیکھتے گا۔دےموتسزائے
22 اُن کا انجام عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت بھیجتے وقت
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یہوداہ کے جلاوطن کہیں گے، تیرےرب” ساتھ ِصدقیاہ اور اباخی کا
سا سلوک کرے جنہیں شاہِ بابل نے آگ میں بھون “!لیا 23 کیونکہ اُنہوں
ہیں۔کیحرکتیںبےدینمیںاسرائیلنے پڑوسیوںاپنے یوںکی بیو ساتھکے
زنا اُنہوںساتھساتھکےکرنے نے ناممیرا ایسےکرلے پیغامجھوٹے سنائے
ہیں جو مَیں نے اُنہیں سنانے کو نہیں کہا تھا۔ مجھے اِس کا پورا علم ہے،
اور مَیں اِس کا گواہ ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام
بابل”فرمایا،نےرب24 ہنےکے ر والے نخلامیسمعیاہ اطلاعکو دے،

الافواجرب25 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تُو نے اپنی طرفہی
سے امام صفنیاہ بن معسیاہ کو خط بھیجا۔ دیگر اماموں اور یروشلم کے باقی
تمام باشندوں کو بھی اِس کی کاپیاں مل میںخطگئیں۔ لـکھا تھا،

26 رب’ نے آپ کو یہویدع کی جگہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے
کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ کی ذمہ یوں دار میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر
دیوانے اور نبوّت کرنے والے کو کاٹھ میں ڈال کر اُس کی گردن میں
لوہے کی زنجـیریں ڈالیں۔ 27 تو پھر آپ نے عنتوت کے ہنے ر والے یرمیاہ
کے خلاف قدم کیوں نہیں اُٹھایا جو آپ کے درمیان نبوّت کرتا رہتا ہے؟
28 کیونکہ اُس نے ہمیں جو بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ
دیر لـگے گی، اِس لئے گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو، باغ لگا کر اُن کا پھل
“۔‘کھاؤ

29 جب صفنیاہ کو سمعیاہ کا خط مل گیا تو اُس نے یرمیاہ کو سب
کچھ سنایا۔ تب30 یرمیاہ پر رب کا کلام نازل ہوا، تمام”31 جلاوطنوں کو
بھیجخط کر لـکھ دے، رب’ سمعیاہ نخلامی بارےکے میں فرماتا ہے کہ
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گو مَیں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا توبھی اُس نے پیشتمہیں گوئیاں سنا کر
جھوٹ پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ 32 چنانچہ رب فرماتا ہے کہ مَیں
سمعیاہ نخلامی کو اُس کی اولاد سمیت سزا دوں گا۔ اِس قوم میں اُس کی
نسل ختم ہو جائے گی، اور وہ خود اُن اچھی چیزوں سے لطف اندوز نہیں
ہو اپنیمَیںجوگا قوم اُسکیونکہگا۔کروںفراہمکو سرکشسےربنے
ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

30
اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب1 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، اسرائیلرب”2 کا خدا فرماتا ہے کہ
بھیجو پیغام مَیں تجھنے پر نازل کئے کتاباُنہیں میںصورتکی قلم بند !کر
ربکیونکہ3 فرماتا وقتوہکہہے آنے والا اپنیمَیںجبہے اسرائیلقوم
اور یہوداہ بحالکو کر لاؤںواپسمیںملـکاُسکے گا مَیںجو نے اُن کے
باپ دادا میراثکو میں دیا “تھا۔

اسرائیلیہ4 اور یہوداہ فرماتارب”5ہیں۔فرمانکےربمیںبارےکے
ہے، زدہخوف’ چیخیں رہیدےسنائی امنہیں۔ کا نام و نہیںتکنشان
بلـکہ چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد بچے جنم
دے سکتا ہے؟ تو پھر تمام مرد کیوں اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر دردِ زہ میں
مبتلا عورتوں تڑپطرحکی رہے ہیں؟ ایکہر رنگکا فق پڑ گیا ہے۔

!افسوس7 وہ دن کتنا ہول ناک ہو !گا اُس جیسا کوئی نہیں ہو گا۔
یعقوب کی اولاد کو بڑی مصیبت پیش آئے گی، لیکن آخرکار اُسے رِہائی
ملے ‘گی۔ رب8 فرماتا ہے، اُس’ دن مَیں اُن کی گردن پر رکھے جوئے اور
اُن زنجـیروںکی ڈالوںتوڑکو تبگا۔ غیرملـکیوںوہ رہیںنہیںغلامکے گے



یرمیاہ 30:9 xci یرمیاہ 30:16

9 رببلـکہ اپنے خدا اور داؤد نسلکی اُسکے بادشاہ کریںخدمتکی گے
مَیںجسے پا بر کر کے اُن پر مقرر کروں ‘گا۔

10 چنانچہ رب فرماتا ہے، اے’ یعقوب میرے خادم، مت !ڈر اے
متدہشتاسرائیل، !کھا دیکھ، مَیں تجھے علاقوںدُوردراز تیریاورسے
اولاد کو جلاوطنی سے چھڑا کر واپس لے آؤں گا۔ یعقوب واپس آ کر
سکون سے زندگی گزارے گا، اور اُسے پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہو
‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا ہے، تیرےمَیں’ ساتھ مَیںہوں، بچاؤںتجھےہی
گا۔ مَیں اُن تمام قوموں نیستکو و نابود کر دوں گا جن میں مَیں نے تجھے
منتشر کر دیا ہے، لیکن تجھے مَیں اِس طرح صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤں
گا۔ البتہ مَیں مناسب حد تک تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ مَیں تجھے سزا
دیئے بغیر نہیں چھوڑ ‘سکتا۔

12 کیونکہ رب فرماتا ہے، تیرا’ زخم لاعلاج ہے، تیری چوٹ بھر ہی
نہیں سکتی۔ 13 کوئی نہیں ہے جو تیرے حق میں بات کرے، تیرے
پھوڑوں کا معالجہ اور تیری شفا ممکن ہی !نہیں تیرے14 تمام *عاشق تجھے
بھول ہیںگئے تیریاور پروا نہیںہی کرتے۔ تیرا سنگینبہتقصور تجھہے،
سے بےشمار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اِسی لئے مَیں نے تجھے دشمن کی طرح
مارا، ظالم طرحکی تنبیہ دی ہے۔

اب15 جب چوٹ لـگ گئی ہے اور لاعلاج درد محسوس ہو رہا ہے
تو تُو مدد کے لئے کیوں چیختا یہہے؟ مَیں ہی تیرےنے سنگین قصور اور
متعدد گناہوں کی وجہ تیرےسے ساتھ کیا ہے۔

لیکن16 جو تجھے ہڑپ کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا جائے گا۔ تیرے تمام
جلاوطندشمن جائیںہو جنہوںگے۔ لُوٹتجھےنے لیا اُنہیں بھی لُوٹا جائے
* 30:14 :عاشق عاشق سے مراد اسرائیل اتحادیکے ہیں۔
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گا، جنہوں نے تجھے غارت کیا اُنہیں بھی غارت کیا جائے ‘گا۔ 17 کیونکہ
رب فرماتا ہے، مَیں’ تیرے زخموں کو بھر کر تجھے شفا دوں گا، کیونکہ
لوگوں مردودتجھےنے کردےقرار کہا کیجسدیکھوکوصیونکہہے
فکر کوئی نہیں ‘کرتا۔ رب18 فرماتا ہے، دیکھو،’ مَیں یعقوب کے خیموں
کی بدنصیبی ختم کروں گا، مَیں اسرائیل کے گھروں پر ترس کھاؤں گا۔
تب یروشلم کھنڈراتکو پر سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا، اور محل کو
دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔

19 اُس وقت وہاں شکرگزاری کے گیت اور خوشی منانے والوں کی
آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اور مَیں دھیان دوں گا کہ اُن کی تعداد کم نہ ہو
جائے بلـکہ مزید بڑھ جائے۔ اُنہیں حقیر نہیں سمجھا جائے گا بلـکہ مَیں اُن
کی عزت بہت بڑھا دوں گا۔ 20 اُن کے بچے قدیم زمانے کی طرح محفوظ
گزاریںزندگی اورگے، اُن مضبوطیجماعتکی میرےسے حضور قائم رہے
گی۔ لیکن جتنوں نے اُن پر ظلم کیا اُنہیںہے مَیں سزا دوں گا۔

21 اُن کا حکمران اُن کا اپنا ہم وطن ہو گا، وہ دوبارہ اُن میں سے اُٹھ
تختکر نشین ہو جائے گا۔ مَیں خود اُسے قریباپنے لاؤں گا تو میرےوہ
قریب آئے ‘گا۔ کیونکہ رب فرماتا ہے، صرف’ وہی اپنی جان خطرے
میں ڈال میرےکر قریب آنے جرأتکی کر سکتا جسےہے مَیں خود اپنے
قریب لایا ہوں۔ 22 اُس وقت تم میری قوم ہو گے اور مَیں تمہارا خدا ہوں
“۔‘گا

23 ربدیکھو، زبردستغضبکا آندھی نازلطرحکی ہو رہا ہے۔ تیز
بگولے کے جھونکے بےدینوں کے سروں پر اُتر رہے ہیں۔ 24 اور رب کا
شدید قہر اُس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو گا جب تک اُس نے اپنے دل کے
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منصوبوں کو تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس کی
صاف سمجھ آئے گی۔

31
جلاوطنوں کی واپسی

رب1 فرماتا ہے، وقتاُس” مَیں تمام اسرائیلی گھرانوں کا ہوںخدا گا،
اور میریوہ قوم ہوں “گے۔ رب2 فرماتا تلوار”ہے، بچےسے لوگوںہوئے
کو یگستان ر میں ہی میرا فضل حاصل ہوا ہے، اور اسرائیل اپنی آرام گاہ
پاسکے پہنچ رہا “ہے۔

رب3 نے دُور اسرائیلسے پر ظاہر ہو کر فرمایا، مَیں” نے تجھے ہمیشہ
ہی پیار کیا ہے، اِس لئے مَیں تجھے بڑی شفقت سے اپنے پاس کھینچ لایا
ہوں۔ اے4 کنواری اسرائیل، تیری نئے سرے سے تعمیر ہو جائے گی،
کیونکہ مَیں خود تجھے تعمیر کروں گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں سے آراستہ ہو
خوشیکر منانے والوں ناچلوککے کے لئے نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ
کی یوں پہاڑ پر انگور کے باغ لگائے گی۔ اور جو پودوں کو لگائیں گے وہ
خود اُن کے پھل سے لطف اندوز ہوں گے۔ 6 کیونکہ وہ دن آنے والا ہے
جب افرائیم پہاڑیکے علاقے پہرےکے دار دےآواز کر کہیں گے، آؤ’
ہم صیون پاسکے جائیں ربتاکہ اپنے خدا کو سجدہ “۔‘کریں

7 ربکیونکہ فرماتا ہے، یعقوب” کو دیکھ خوشیکر !مناؤ قوموں کے
سربراہ کو دیکھ کر شادمانی کا نعرہ !مارو بلند آواز سے الله کی حمد و ثنا کر
کے کہو، اے’ رب، اپنی قوم کو بچا، اسرائیل کے بچے ہوئے حصے کو
چھٹکارا ‘دے۔ 8 کیونکہ مَیں اُنہیں ملـکشمالی واپسسے لاؤں گا، اُنہیں
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دنیا کی انتہا سے جمع کروں گا۔ اندھے اور لنگڑے اُن میں شامل ہوں گے،
حاملہ اور جنم دینے والی عورتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اُن کا بڑا ہجوم واپس
آئے گا۔ مَیںجباور9 واپساُنہیں لاؤں گا تو وہ روتے ہوئے اور التجائیں
کرتے ہوئے میرے پیچھے چلیں گے۔ مَیں اُنہیں ندیوں کے کنارے کنارے
اور ایسے ہموار راستوں واپسپر چلوںلے جہاںگا، ٹھوکر کھانے کا خطرہ
نہیں ہو گا۔ کیونکہ مَیں اسرائیل باپکا ہوں، اور *افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔

اے10 قومو، رب کا کلام !سنو دُوردراز جزیروں تک اعلان جس’کرو، نے اسرائیل کو منتشر کر دیا ہے وہ اُسے دوبارہ جمع کرے گا
اور چرواہے کی سی فکر رکھ کر اُس کی گلہ بانی کرے ‘گا۔ 11 کیونکہ
رب نے دےفدیہ یعقوبکر کو بچایا اُسہے، نے دےعوضانہ کر اُسے
زورآور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ تب12 وہ آ کر صیون بلندیکی پر خوشی
نعرےکے لگائیں گے، اُن ربچہرےکے کی برکتوں کو دیکھ چمککر
اُٹھیں گے۔ کیونکہ اُس وقت وہ اُنہیں اناج، نئی َمے، زیتون کے تیل اور
جوان یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں کی کثرت سے نوازے گا۔ اُن کی جان
سیراب باغ کی طرح سرسبز ہو گی، اور اُن کی نڈھال حالت سنبھل جائے
گی۔ 13 پھر یاں کنوار خوشی کے مارے لوک ناچ ناچیں گی، جوان اور
بزرگ آدمی بھی اُس میں لیںحصہ یوںگے۔ مَیں اُن کا میںخوشیماتم بدل
دوں گا، مَیں اُن کے دلوں سے غم نکال کر اُنہیں اپنی تسلی اور شادمانی سے
بھر دوں “گا۔ رب14 فرماتا ہے، مَیں” اماموں کی جان کو تر و تازہ کروں
گا، اور میری قوم میری برکتوں سے سیر ہو جائے “گی۔

رب15 فرماتا ہے، رامہ” میں شور مچ گیا ہے، رونے پیٹنے اور شدید ماتم
* 31:9 :افرائیم یہاں افرائیم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔
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کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں کے لئے رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر
رہی، کیونکہ ہلاکوہ ہو گئے “ہیں۔

ربلیکن16 فرماتا ہے، رونے” اور آنسو بہانے سے باز آ، کیونکہ تجھے
محنتاپنی کا اجر ملے گا۔ ربیہ کا وعدہ ہے کہ وہ دشمن ملـککے سے
لوٹ آئیں گے۔ 17 تیرا مستقبل پُراُمید ہو گا، کیونکہ تیرے بچے اپنے وطن
واپسمیں آئیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

†اسرائیل”18 کی یہ گر زاریو پہنچتکمجھ گئی کیونکہہے۔ وہ کہتا
ہے، ہائے،’ تُو تادیبسختمیرینے کی میریہے۔ تربیتیوں ہوئی ہے
جس طرح بچھڑے کی ہوتی ہے جب اُس کی گردن پر پہلی بار جوا رکھا
جاتا اےہے۔ واپسمجھےرب، لا تاکہ واپسمَیں آؤں، کیونکہ تُو ربہی
میرا واپسمیرے19ہے۔خدا آنے محسوسندامتمجھےپر ہوئی، اور سمجھ
آنے پر مَیں اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ مجھے شرمندگی اور رُسوائی کا شدید احساس
ہو رہا ہے، ابکیونکہ مَیں اپنی جوانی کے ناکشرم پھل کی کاٹفصل
رہا ‘ہوں۔ لیکن20 رب فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا قیمتی بیٹا، میرا لاڈلا
ہے۔ گو مَیں بار بار اُس خلافکے باتیں کرتا ہوں توبھی اُسے یاد کرتا رہتا
ہوں۔ اِس لئے میرا دل اُس کے لئے پتا تڑ ہے، اور لازم ہے کہ مَیں اُس پر
ترس کھاؤں۔

میریاے21 لوگوںسےجنکرکھڑےنشانایسےقوم، راستےصحیحکو
کا پتا !چلے اُس سڑکپکی پر جسدےدھیان پر تُو نے سفر کیا اےہے۔
کنواری واپساسرائیل، آ، اپنے اِن شہروں لوٹمیں !آ اے22 بےوفا بیٹی،
تُو کب تک بھٹکتی پھرے گی؟ رب نے ملـک میں ایک نئی چیز پیدا کی
ہے، یہ کہ عورتآئندہ آدمی کے گرد رہے “گی۔
† 31:18 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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اسرائیل اور یہوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے
الافواجرب23 اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے اسرائیلیوںمَیںجب”ہے،

کو بحال کروں گا تو ملـِک یہوداہ اور اُس شہروںکے باشندےکے دوبارہ
کہیں گے، اے’ راستی کے گھر، اے مُقّدس پہاڑ، رب تجھے برکت
‘!دے تب24 یہوداہ اور اُس کے شہر دوبارہ آباد ہوں گے۔ کسان بھی
بسیںمیںملـک اورگے، بھیوہ جو یوڑوںاپنے ر ساتھکے اِدھر اُدھر پھرتے
ہیں۔ 25 کیونکہ مَیں تھکے ماندوں کو طاقتنئی دوں گا غشاور کھانے
والوں کو تر و تازہ کروں “گا۔

تب26 مَیں جاگ اُٹھا اور چاروں طرف دیکھا۔ میری نیند کتنی میٹھی
رہی !تھی

27 رب فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے جب مَیں اسرائیل کے
گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کا بیج بو کر انسان و حیوان کی تعداد بڑھا
دوں گا۔ پہلے28 مَیں بڑےنے دھیان اُنہیںسے جڑ سے اُکھاڑ دیا، گرا دیا،
ڈھا دیا، ہاں تباہ کر میںخاککے ملا دیا۔ لیکن آئندہ مَیں اُتنے دھیانہی
سے اُنہیں تعمیر کروں گا، اُنہیں پنیری کی طرح لگا دوں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔ لوگوقتاُس”29 یہ بازسےکہنے آئیں والدینکہگے کھٹےنے
انگور کھائے، لیکن دانت اُن کے بچوں کے کھٹے ہو گئے ہیں۔ 30 کیونکہ
اب سے کھٹے انگور کھانے والے کے اپنے ہی دانت کھٹے ہوں گے۔ اب
اُسیسے کو دیموتسزائے جائے گی جو قصوروار “ہے۔

نیا عہد
رب31 فرماتا ایسے”ہے، دن آ اسرائیلمَیںجبہیںرہے کے گھرانے

اور یہوداہ کے گھرانے ایکساتھکے نیا عہد باندھوں گا۔ 32 یہ اُس عہد
کی مانند نہیں ہو گا مَیںجو نے اُن باپکے دادا ساتھکے اُس دن باندھا تھا
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جب مَیں اُن کا ہاتھ پکڑ کر اُنہیں مصر سے نکال لایا۔ کیونکہ اُنہوں نے وہ
عہد توڑ دیا، گو مَیں اُن مالـککا “تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

33 جو” نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ
باندھوں گا اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی اُن کے اندر ڈال کر اُن دلوںکے
پر کندہ کروں گا۔ تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں
گے۔ وقتاُس34 اِسسے نہیںضرورتکی گیرہے کوئیکہ پڑوسیاپنے
یا بھائی کو دےتعلیم کر کہے، ‘لو۔جانکورب’ کیونکہ لےسےچھوٹے
کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے۔ کیونکہ مَیں اُن کا قصور معاف کروں
گا اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب35 فرماتا ہے، مَیں” ہی نے مقرر کیا ہے کہ دن کے وقت سورج
چمکے راتاور وقتکے چاند سمیتستاروں روشنی دے۔ مَیں ہی سمندر
کو یوں اُچھال دیتا ہوں کہ اُس کی موجیں گرجنے لـگتی الافواجربہیں۔
ہی میرا نام “ہے۔ رب36 فرماتا ہے، جب” تک یہ قدرتی اصول میرے
منے سا قائم رہیں گے اُس وقت تک اسرائیل قوم میرے منے سا قائم رہے
گی۔ 37 کیا انسان آسمان کی پیمائش کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین کی بنیادوں
کی تفتیش کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ مَیں
اسرائیل کی پوری قوم کو اُس کے گناہوں کے سبب سے رد “کروں۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

یروشلم کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا
رب38 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے جب یروشلم کو رب کے

لئے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ تب اُس کی فصیل حنن ایل کے
بُرج سے لے کر کونے تکدروازےکے تیار ہو جائے گی۔ وہاں39 سے
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شہر کی سرحد سیدھی جریب پہاڑی تک پہنچے گی، پھر جوعہ کی طرف
مُڑے گی۔ 40 اُس وقت جو وادی لاشوں اور بھسم ہوئی چربی کی راکھ
سے ناپاک ہوئی ہے وہ پورے طور پر رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہو
گی۔ اُس کی ڈھلانوں پر کے تمام کھیت بھی وادٔی تکقدرون شامل ہوں
گے، بلـکہ مشرق میں گھوڑے کے دروازے کے کونے تک سب کچھ
مُقّدس ہو گا۔ آئندہ شہر کو نہ کبھی دوبارہ جڑ سے اُکھاڑا جائے گا، نہ
تباہ کیا جائے “گا۔

32
یرمیاہ محاصرے کے دوران کھیت خریدتا ہے

یہوداہ1 کے بادشاہ ِصدقیاہ حکومتکی ربمیںسالدسویںکے یرمیاہ
سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت نبوکدنضر جو 18 سال سے بابل کا بادشاہ تھا
اپنی2 فوج ساتھکے یروشلم کا محاصرہ کر رہا تھا۔ یرمیاہ اُن دنوں میں شاہی
محل محافظوںکے میںصحنکے قید تھا۔ ِصدقیاہ3 یہنے کہہ اُسےکر گرفتار
کیا تھا، تُو” کیوں اِس قسم کی پیش گوئی سناتا ہے؟ تُو کہتا ہے، رب’
فرماتا ہے مَیںکہ اِس شہر کو شاہِ بابل کے ہاتھ میں دینے والا جبہوں۔
وہ اُس پر قبضہ کرے گا 4 تو ِصدقیاہ بابل کی فوج سے نہیں بچے گا۔ اُسے
شاہِ بابل کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اُس کے برُو رُو اُس سے بات
کرے گا، اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھے گا۔ 5 ِ بابلشاہ ِصدقیاہ بابلکو لے
جائے گا، اور وہاں وہ اُس وقت تک رہے گا جب تک مَیں اُسے دوبارہ
قبول نہ کروں۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم بابل کی فوج سے لڑو تو ناکام رہو
“۔‘گے
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جب6 رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا تو یرمیاہ نے کہا، رب” مجھ سے

ہم کلام ہوا، 7 تیرا’ چچا زاد بھائی ایلحنم بن پاستیرےسلّوم آ کر کہے گا
کہ عنتوت میں میرا کھیت خرید لیں۔ آپ سب سے قریبی رشتے دار ہیں،
اِس لئے اُسے خریدنا آپ کا حق بلـکہ فرض بھی ہے تاکہ زمین ہمارے
خاندان ملـکیتکی *‘رہے۔ 8 ایسا ہی ربطرحجسہوا نے فرمایا تھا۔
میرا چچا زاد بھائی ایلحنم شاہی محافظوں میںصحنکے آیا اور مجھ سے کہا،
بن’ یمین کے قبیلے کے شہر عنتوت میں میرا کھیت خرید لیں۔ یہ کھیت
خریدنا آپ کا موروثی حق بلـکہ فرض بھی ہے تاکہ زمین ہمارے خاندان
ملـکیتکی رہے۔ آئیں، اُسے خرید ‘!لیں

تب مَیں نے جان لیا کہ یہ وہی بات ہے جو رب نے فرمائی تھی۔
چنانچہ9 مَیں نے اپنے چچا زاد بھائی ایلحنم عنتوتسے کھیتکا خرید کر
چاندیاُسے دیئے۔دےِسکے17کے مَیں10 انتقالنے نامہ لـکھ کر اُس
پر مُہر لگائی، چاندیپھر تولِسکےکے کر اپنے بھائی مَیںدیئے۔دےکو نے
گواہ بھی بُلائے تھے تاکہ وہ پوری کارروائی کی تصدیق کریں۔ اِس11-12
کے بعد مَیں نے مُہرشدہ انتقال نامہ تمام شرائط اور قواعد سمیت باروک بن
یاہ نیر بن محسیاہ سپردکے دیا۔کر مَیںساتھساتھ نقلایکاُسےنے دیبھی
جس پر مُہر نہیں لـگی تھی۔ حنم ایل، انتقال نامے خطدستپر کرنے والے
گواہ اور صحن میں حاضر باقی ہم سبوطن اِس کے گواہ تھے۔ 13 اُن کے
دیکھتے دیکھتے مَیں باروکنے ہدایتکو دی،

14 رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مُہرشدہ انتقال
نامہ اور اُس نقلکی لے کر مٹی برتنکے تاکہدےڈالمیں لمبے تکعرصے
* 32:7 اُسے ملـکیت…خریدنا :رہے لفظی :ترجمہ عوضانہ دے کر اُسے چھڑانا تاکہ)
خاندان کا حصہ آپ(رہے ہی کا حق ہے۔
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محفوظ رہیں۔ 15 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے کہہے
وقتایک آئے ملـکاِسجبگا میں دوبارہ کھیتگھر، اور انگور کے
خریدےباغ جائیں ‘گے۔

یرمیاہ الله کی تمجید کرتا ہے
باروک16 بن یاہ نیر کو انتقال نامہ دینے کے بعد مَیں نے رب سے دعا

کی،
17 رباے’ قادرِ مطلق، تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر آسمانسے و

زمین تیرےبنایا،کو لئے بھیکوئی ناممکنکام نہیں۔ 18 تُو ہزاروں شفقتپر
کرتا اور بچوںساتھساتھ کو اُن والدینکے گناہوںکے کی سزا اےہے۔دیتا
عظیم اور قادر خدا جس کا نام رب الافواج ہے، تیرے19 مقاصد عظیم
تیرےاور زبردستکام تیریہیں، آنکھیں انسان کی تمام راہوں کو دیکھتی
رہتی ہیں۔ تُو ہر ایک کو اُس کے چال چلن اور اعمال کا مناسب اجر ہے۔دیتا

میںمصر20 تُو الٰہینے نشان معجزےاور اوردکھائے، تیرا یہ آجسلسلہ
جاریتک رہا اسرائیلہے، بھیمیں اور باقی تیرےیوںبھی۔میںقوموں نام
کو عزتوہ جلالو ملا ہے۔حاصلتکآجتجھےجو 21 تُو الٰہی نشان اور
معجزے دکھا کر اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ
بڑھا کر اپنی عظیم قدرت مصریوں پر ظاہر کی تو اُن پر شدید دہشت طاری
ہوئی۔ تب22 تُو اپنینے قوم بخشملـکیہکو دودھمیںجسدیا اور شہد
کی کثرت تھی اور جس کا وعدہ تُو نے قَسم کھا کر اُن کے باپ دادا سے
کیا تھا۔

باپہمارےجبلیکن23 دادا ملـکنے داخلمیں ہو کر اُس پر قبضہ
کیا تو اُنہوں نے تیرینہ سنی، شریعتتیرینہ مطابقکے زندگی گزاری۔ جو



یرمیاہ 32:24 ci یرمیاہ 32:32

کچھ بھی تُو نے اُنہیں کرنے کو کہا تھا اُس پر اُنہوں نے عمل نہ کیا۔ نتیجے
میں تُو اُن پر یہ آفت لایا۔ دشمن24 مٹی کے پُشتے بنا کر فصیل قریبکے پہنچ
چکا ہمہے۔ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اِتنے کمزور ہو ہیںگئے کہ
جب بابل کی فوج شہر پر حملہ کرے گی تو وہ اُس کے قبضے میں آئے گا۔
جو کچھ بھی تُو نے فرمایا تھا وہ پیش آیا ہے۔ تُو خود اِس کا گواہ ہے۔
لیکن25 اے رب قادرِ مطلق، کمال ہے کہ گو شہر کو بابل کی فوج کے
حوالے کیا جائے توبھیگا تُو مجھ کلامہمسے ہوا دےچاندیکہہے کر
کھیت خرید لے اور گواہوں سے کارروائی کی تصدیق “۔‘کروا

رب کا جواب
تب26 رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 27 دیکھ،” مَیں رب اور تمام

انسانوں کا خدا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی کام ہے جو مجھ سے نہیں ہو “سکتا؟
28 چنانچہ رب فرماتا ہے، مَیں” اِس شہر کو بابل اور اُس کے بادشاہ
نبوکدنضر کے حوالے دوںکر گا۔ وہ اُسضرور پر گا۔کرےقبضہ بابل29
کے جو فوجی اِس شہر پر حملہ کر رہے ہیں اِس میں گھس کر سب کچھ
دیںجلا کچھسبگے، آتشنذرِ تبگے۔کریں وہ تمام راکھگھر جائیںہو
گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بعل دیوتا کے لئے بخور جلا کر اور اجنبی
معبودوں کو َمے کی پیشنذریں کر طیشمجھےکے “دلایا۔

رب30 فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے قبیلے جوانی سے لے کر آج
تک وہی کچھ کرتے آئے ہیں جو مجھے ناپسند ہے۔ اپنے ہاتھوں کے کام
سے وہ مجھے بار بار غصہ دلاتے رہے ہیں۔ 31 یروشلم کی بنیادیں لنے ڈا سے
لے کر آج تک اِس شہر نے مجھے حد سے یادہ ز مشتعل کر دیا ہے۔ اب
لازم ہے کہ مَیں اُسے نظروں سے دُور کر دوں۔ 32 کیونکہ اسرائیل اور
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یہوداہ کے باشندوں نے اپنی بُری حرکتوں طیشمجھےسے دلایا ہے، خواہ
بادشاہ ہو یا ملازم، خواہ امام ہو یا نبی، خواہ یہوداہ ہو یا یروشلم۔ اُنہوں33
نے اپنا منہ مجھ سے پھیر رجوعطرفمیریکر کرنے انکارسے کیا گوہے۔
مَیں اُنہیں بار بار تعلیم دیتا رہا توبھی وہ سننے یا تربیتمیری قبول کرنے کے
لئے تیار نہیں تھے۔ 34 نہ صرف یہ بلـکہ جس گھر پر میرے نام کا ٹھپا لگا
اُنہوںمیںاُسہے اپنےنے بُتوںگھنونے رکھکو اُسکر کیبےحرمتیکی
ہے۔ 35 وادٔی بن ہنوم کی اونچی جگہوں پر اُنہوں نے بعل دیوتا کی قربان
گاہیں تعمیر کیں تاکہ وہاں اپنے بیٹے بیٹیوں کو ـِک مَل دیوتا کے لئے قربان
کریں۔ مَیں نے اُنہیں ایسی قابِل گھن حرکتیں کرنے کا حکم نہیں دیا تھا،
بلـکہ مجھے اِس کا تکخیال نہیں آیا۔ یوں اُنہوں نے یہوداہ کو گناہ کرنے پر
اُکسایا ہے۔

36 اِس وقت تم کہہ رہے ہو، یہ’ شہر ضرور شاہِ بابل کے قبضے میں
آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار نے ہمیں کمزور کر دیا
ابلیکن‘ہے۔ شہر بارےکے ربمیں فرمانکا سنو، اسرائیلجو کا خدا
!ہے

میںطیشبڑےمَیںبےشک37 آ شہرکر باشندوںکے ممالـکمختلفکو
میں منتشر دوںکر لیکنگا، مَیں اُنہیں اُن جگہوں سے پھر جمع کر واپسکے
لاؤںبھی گا تاکہ وہ میریوہتب38سکیں۔رہساتھکےسکونیہاںدوبارہ
ہوںقوم مَیںاورگے، اُن کا مَیں39گا۔ہوںخدا دوںہونے گا سوچوہکہ
اور چال چلن میں ایک ہو کر وقتہر خوفمیرا مانیں گے۔ کیونکہ اُنہیں
معلوم ہو گا کہ ایسا کرنے ہمیںسے اور ہماری اولاد برکتکو ملے گی۔

مَیں40 اُن کے ابدیساتھ عہد باندھ کر وعدہ کروں گا کہ اُن پر شفقت
کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں خوفاپنا اُن دلوںکے میں ڈال
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دوں گا تاکہ وہ مجھ سے دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں41 برکت دینا میرے لئے
خوشی کا باعث ہو گا، اور مَیں وفاداری اور پورے دل و جان سے اُنہیں
پنیری کی طرح اِس ملـک میں دوبارہ لگا دوں “گا۔ 42 کیونکہ رب فرماتا
مَیں”ہے، ہی آفتبڑییہنے اِس قوم پر نازل کی، اور مَیں اُنہیںہی اُن تمام
برکتوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ مَیں نے کیا ہے۔ بےشک43 تم اِس
وقت کہتے ہو، ہائے،’ ہمارا ملـک ویران و سنسان ہے، اُس میں نہ انسان
اور نہ حیوان رہ گیا ہے، بابلکچھسبکیونکہ کے حوالے کر دیا گیا ‘ہے۔
لیکن مَیں فرماتا ہوں کہ پورے ملـک میں دوبارہ کھیت خریدے 44 اور
فروخت کئے جائیں لوگگے۔ معمول مطابقکے انتقال نامے لـکھ کر اُن پر
لگائیںمُہر تصدیقکیکارروائیاورگے لئےکے بُلائیںگواہ تمامگے۔ علاقے
یعنی بن یمین قبائلیکے علاقے میں، یروشلم دیہاتکے میں، یہوداہ پہاڑیاور
علاقے شہروںکے مغربمیں، پہاڑینشیبیکے علاقے شہروںکے میں اور
نجبدشِت شہروںکے میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ مَیں خود اُن کی بدنصیبی
ختم کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

33

یروشلم میں دوبارہ خوشی ہو گی
محافظوںشاہیتکابیرمیاہ1 میںصحنکے گرفتار تھا ایکربکہ بار

پھر اُس سے ہم کلام ہوا، جو”2 سب کچھ خلق کرتا، تشکیل دیتا اور قائم
رکھتا اُسہے کا ربیہیہے۔ربنام فرماتا ہے، مجھے3 پکار تو مَیں تجھے
جواب میں ایسی عظیم اور ناقابِل فہم باتیں بیان کروں گا جو تُو نہیں جانتا۔
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4 ربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم نے اِس شہر کے

مکانوں بلـکہ ایکچند مکانوںشاہی بھیکو ڈھا دیا تاکہہے اُن پتھروںکے
اور لـکڑی فصیلسے مضبوطکو کرو اور شہر دشمنکو پُشتوںکے اور تلوار
گو5رکھو۔بچائےسے بابلتم لڑناسےفوجکی ہتے لیکنہو،چا شہر گھرکے
اسرائیلیوں کی لاشوں سے بھر جائیں گے۔ کیونکہ اُن ہی پر مَیں اپنا غضب
نازل کروں گا۔ یروشلم کی تمام بےدینی باعثکے مَیں نے اپنا منہ اُس سے
چھپا لیا ہے۔

لیکن6 بعد میں مَیں اُسے دےشفا کر تندرستی بخشوں گا، مَیں اُس کے
باشندوں کو صحت عطا کروں گا اور اُن پر پا دیر سلامتی اور وفاداری کا
اظہار کروں گا۔ 7 کیونکہ مَیں یہوداہ اور اسرائیل کو بحال کر کے اُنہیں
ویسے تعمیر کروں گا جیسے پہلے تھے۔ مَیں8 اُنہیں اُن کی تمام بےدینی سے
پاک صاف کر کے اُن کی تمام سرکشی اور تمام گناہوں کو معاف کر دوں
گا۔ تب9 یروشلم پوری دنیا میں میرے لئے مسرت، شہرت، یف تعر اور
جلال کا باعث بنے گا۔ دنیا کے تمام ممالـک میری اُس پر مہربانی دیکھ کر
متاثر ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کانپکر اُٹھیں اُنہیںجبگے پتا چلے گا کہ
مَیں نے یروشلم کو برکتکتنی اور سکون مہیا کیا ہے۔

10 تم کہتے ہو، ہمارا’ شہر ویران و سنسان ہے۔ اُس میں نہ انسان، نہ
حیوان ہتے ر ‘ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ یروشلم اور یہوداہ کے دیگر
ویرانوقتاِسگلیاںجوکیشہروں انساناور اُن11ہیں،خالیسےحیوانو
میں دوبارہ خوشی و شادمانی، دُولھے دُلھن کی آواز اور رب کے گھر میں
شکرگزاری کی قربانیاں پہنچانے والوں گیتکے سنائی دیں گے۔ وقتاُس
وہ گائیں گے، الافواجرب’ کا شکر کرو، بھلاربکیونکہ اورہے، اُس کی
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ابدیشفقت ‘ہے۔ کیونکہ مَیں ملـکاِس کو پہلے کی طرح بحال کر دوں
گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

12 رب الافواج فرماتا ہے کہ فی الحال یہ مقام ویران اور انسان و
حیوان سے خالی لیکنہے۔ آئندہ یہاں اور باقی تمام شہروں میں دوبارہ ایسی
چراگاہیں ہوں گی جہاں گلہ بان اپنے یوڑوں ر کو چَرائیں گے۔ 13 تب
پورے ملـک میں چرواہے اپنے یوڑوں ر کو گنتے اور لتے سنبھا ہوئے نظر
آئیں گے، پہاڑیخواہ علاقے شہروںکے مغربیا کے نشیبی پہاڑی علاقے
میں دیکھو، خواہ دشِت نجب یا بن یمین کے قبائلی علاقے میں معلوم کرو،
خواہ یروشلم دیہاتکے یا یہوداہ کے باقی شہروں یافتمیں در کرو۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

ابدی عہد کا وعدہ
رب14 فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب مَیں وہ اچھا وعدہ

پورا کروں گا جو مَیں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے
سے کیا ہے۔ 15 اُس وقت مَیں داؤد کی نسل سے ایک راست باز کونپل
پھوٹنے دوں گا، اور انصافمیںملـکوہی اور راستی گا۔کرےقائم 16 اُن
دنوں میں یہوداہ کو چھٹکارا ملے گا اور یروشلم پُرامن زندگی گزارے گا۔
تب یروشلم ہماریرب’ ‘راستی کہلائے گا۔ 17 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ
اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والا ہمیشہ ہی داؤد کی نسل کا ہو گا۔ اِسی18
طرح رب کے گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ ہی لاوی کے قبیلے کے
ہوں گے۔ وہی متواتر میرے حضور بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ اور
ذبح کی پیشقربانیاں کریں “گے۔



یرمیاہ 33:19 cvi یرمیاہ 33:26
ایکرب19 بار پھر یرمیاہ ہمسے کلام ہوا، رب”20 فرماتا ہے مَیںکہ

نے دن اور رات سے عہد باندھا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اور ترتیب وار
گزریں۔ کوئی اِس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ اِسی21 مَیںطرح نے اپنے خادم
داؤد سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیشہ اُسی کی
نسل کا ہو گا۔ نیز، مَیں لاوینے کے اماموں سے بھی عہد باندھ کر وعدہ
کیا کہ رب کے گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ لاوی کے قبیلے کے ہی
ہوں راتگے۔ اور دن سے بندھے ہوئے عہد طرحکی اِن عہدوں بھیکو
توڑا نہیں جا سکتا۔ مَیں22 اپنے خادم داؤد کی اولاد اور اپنے خدمت گزار
یوں لاو کو ستاروں اور سمندر ریتکی جیسا بےشمار بنا دوں “گا۔

یرمیاہرب23 ایکسے بار پھر کلامہم لوگوںتجھےکیا”24ہوا، باتیںکی
معلوم نہیں ہوئیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، گو’ رب نے اسرائیل اور یہوداہ کو
چن کر اپنی قوم بنا لیا تھا، ابلیکن اُس دونوںنے کو رد کر دیا یوں‘ہے۔
میریوہ قوم کو حقیر جانتے ہیں بلـکہ اباِسے سے قوم ہی نہیں “سمجھتے۔
ربلیکن25 فرماتا ہے، جو” عہد مَیں نے دن راتاور سے باندھا ہے وہ
مَیں نہیں توڑوں گا، نہ کبھی آسمان و زمین کے مقررہ اصول منسوخ کروں
گا۔ اِسی26 طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ مَیں یعقوب اور اپنے خادم داؤد کی
اولاد کروں۔ردکبھیکو نہیں، مَیں ہمیشہ داؤدہی میںنسلکی کسیسے
تختکو پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ ابراہیم، اسحاق یعقوباور کی اولاد حکومتپر
کرے، کیونکہ مَیں اُنہیں بحال کر کے اُن ترسپر کھاؤں “گا۔

34

ِصدقیاہ بابل کی قید میں مر جائے گا
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رب1 اُس وقت یرمیاہ سے ہم کلام ہوا جب شاہِ بابل نبوکدنضر اپنی

پوری فوج لے کر یروشلم اور یہوداہ کے تمام شہروں پر حملہ کر رہا تھا۔ اُس
کے ساتھ دنیا کے اُن تمام ممالـک اور قوموں کی فوجیں تھیں جنہیں اُس نے
اپنے تابع کر لیا تھا۔

رب”2 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ
پاسکے جا کر اُسے بتا، رب’ فرماتا مَیںکہہے اِس شہر یروشلم کو بابلشاہِ
کے حوالے کرنے کو ہوں، اور وہ اِسے آتشنذرِ گا۔دےکر 3 تُو بھی اُس
کے ہاتھ نہیںسے بچے گا بلـکہ ضرور پکڑا جائے گا۔ تجھے اُس کے حوالے
کیا اورگا،جائے تُو بابلشاہِ اپنیکو آنکھوں دیکھےسے گا، تیرےوہ برُو رُو
تجھ سے بات کرے گا۔ پھر تجھے بابل جانا پڑے گا۔ لیکن4 اے ِصدقیاہ
بادشاہ، رب کا یہ فرمان بھی !سن رب تیرے بارے میں فرماتا ہے کہ تُو
تلوار سے نہیں 5 بلـکہ طبعی موت مرے گا، اور لوگ اُسی طرح تیری تعظیم
لـکڑیمیں کا بڑا ڈھیر بنا آگکر لگائیں باپتیرےطرحجسگے دادا کے
لئے کرتے آئے ہیں۔ وہ تجھ پر بھی ماتم کریں گے اور کہیں گے، ہائے،
میرے ‘!آقا ربیہ کا فرمان “ہے۔

6 یرمیاہ نبی نے ِصدقیاہ بادشاہ کو یروشلم میں یہ پیغام سنایا۔ وقتاُس7
بابل فوجکی لـکیسیروشلم، اور عزیقہ سے لڑ تھی۔رہی یہوداہ تمامکے قلعہ
بند شہروں میں سے یہی تکابتین قائم رہے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بےوفائی
رب8 کا ایککلام بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس وقت ِصدقیاہ بادشاہ

نے یروشلم کے باشندوں کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ ہم اپنے ہم وطن
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غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ 9 ہر ایک نے اپنے ہم وطن غلاموں اور
لونڈیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ سب متفق ہوئے تھے کہ
ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی میں نہیں رکھیں گے۔ 10 تمام بزرگ اور باقی
تمام لوگ یہ کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ یہ عہد کرنے پر اُنہوں نے اپنے
غلاموں کو واقعی آزاد کر دیا تھا۔ لیکن11 بعد میں وہ اپنا ارادہ بدل کر اپنے
آزاد کئے ہوئے غلاموں کو واپس لائے اور اُنہیں دوبارہ اپنے غلام بنا لیا
تھا۔ ربتب12 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔

13 رب” جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، جب’ مَیں تمہارے باپ
دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا تو مَیں نے اُن سے عہد باندھا۔ اُس
کی ایک شرط یہ تھی 14 کہ جب کسی ہم وطن نے اپنے آپ کو بیچ کر
خدمتتیریتکسالچھ کی ہے تو لازم ہے ساتویںکہ سال تُو اُسے آزاد
کر دے۔ یہ شرط تم سب پر صادق آتی ہے۔ لیکن افسوس، تمہارے باپ
دادا نے نہ میری سنی، نہ میری بات پر دھیان دیا۔ اب15 تم نے پچھتا کر
وہ کچھ کیا جو مجھے پسند تھا۔ ہر ایک نے اعلان کیا کہ ہم اپنے ہم وطن
غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ تم اُس گھر میں آئے جس پر میرے نام کا
ٹھپا لگا ہے اور عہد باندھ کر میرے حضور اُس وعدے کی تصدیق کی۔
ابلیکن16 تم نے اپنا ارادہ بدل میرےکر نام کی اپنےہے۔کیبےحرمتی
غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دینے بعدکے ایکہر اُنہیں واپسپاساپنے
لایا پہلےہے۔ تم اُنہیںنے بتایا جیجہاںکہ چلےچاہو جاؤ، اباور تم نے
اُنہیں دوبارہ غلام بننے پر مجبور کیا ‘ہے۔

17 چنانچہ سنو جو ربکچھ فرماتا !ہے تم’ میرینے نہیں سنی، کیونکہ
تم نے اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اِس لئے اب رب تمہیں
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مہلـکتلوار، یوں بیمار اور کال کے لئے آزاد گا۔دےچھوڑ تمہیں دیکھ کر
دنیا کے تمام ممالـک کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ‘گے۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔ 18-19 دیکھو،’ یہوداہ اور یروشلم کے بزرگوں، یوں، دربار اماموں اور
عوام میرےنے ساتھ عہد باندھا۔ اِس کی تصدیق کرنے کے لئے ایکوہ
بچھڑے میںحصوںدوکو تقسیم اُنکےکر توبھیگئے۔گزرسےدرمیانکے
اُنہوں عہدنے توڑ کر اُس پوریشرائطکی نہ کیں۔ مَیںچنانچہ دوںہونے
گا کہ وہ بچھڑےاُس کی مانند ہو جسجائیں کے دو حصوں میں سے وہ
گزر گئے ہیں۔ مَیں20 اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی
حوالےکے اُنہیںجو جان مارنےسے کے ہیں۔درپَے اُن پرندوںلاشیںکی
اور جنگلی جانوروں خوراککی بن جائیں گی۔

مَیں21 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے افسروں کو اُن کے دشمن
کے حوالے دوںکر گا، اُن ہی کے حوالے اُنہیںجو جان سے مارنے پر ُلے ت
ہوئے ہیں۔ ًوہ یقینا شاہِ بابل نبوکدنضر فوجکی قبضےکے میں آ جائیں گے۔
کیونکہ گو فوجی اِس وقت پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن22 میرے حکم پر وہ
واپس آ کر یروشلم پر حملہ کریں گے۔ اور اِس مرتبہ وہ اُس پر قبضہ کر کے
اُسے نذرِ آتش کر دیں گے۔ مَیں یہوداہ کے شہروں کو بھی یوں خاک میں
ملا دوں گا کہ کوئی اُن میں نہیں رہ سکے “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

35
یرمیاہ یکابیوں ر کو آزماتا ہے

جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ ابھی یہوداہ کا بادشاہ تھا تو رب مجھ سے ہم
کلام ہوا، یکابی”2 ر خاندان کے پاس جا کر اُنہیں رب کے گھر کے صحن
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کے کسی کمرے میں آنے کی دعوت دے۔ جب وہ آئیں تو اُنہیں َمے پلا
“دے۔

3 چنانچہ مَیں یازنیاہ بن یرمیاہ بن نیاہ حبّصِ کے پاس گیا اور اُسے اُس کے
بھائیوں اور تمام بیٹوں یعنی یکابیوں ر کے پورے گھرانے سمیت رب4 کے
گھر میں لایا۔ ہم حنان کے بیٹوں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ حنان مردِ
خدا ِیجدلیاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کمرا بزرگوں کے کمرے سے ملحق اور رب کے
گھر کے دربان معسیاہ بن سلّوم کے کمرے کے اوپر تھا۔ وہاں5 مَیں نے
َمے جامکے اور پیالے یکابی ر آدمیوں پیشکو کر کے اُن سے آئیں،”کہا،
کچھ َمے پی “لیں۔

لیکن6 اُنہوں نے انکار کر کے کہا، ہم” َمے نہیں پیتے، ہمارےکیونکہ
باپ یوندب بن یکاب ر نے ہمیں اور ہماری اولاد کو َمے پینے سے منع کیا
ہے۔ 7 اُس نے ہمیں یہ ہدایت بھی دی، نہ’ مکان تعمیر کرنا، نہ بیج بونا
اور نہ انگور کا باغ لگانا۔ یہ چیزیں کبھی بھی تمہاری ملـکیت میں شامل
نہ ہوں، کیونکہ لازم ہے کہ تم ہمیشہ خیموں میں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے
عرصے تک اُس ملـک میں رہو گے جس میں تم مہمان ‘ہو۔ 8 چنانچہ ہم
اپنے باپ یوندب بن یکاب ر کی اِن تمام ہدایات کے تابع ہتے ر ہیں۔ نہ ہم
اور نہ ہماری یاں بیو یا بچے کبھی َمے پیتے ہیں۔ ہم9 اپنی رہائش کے لئے
مکان نہیں بناتے، اور نہ انگور کے باغ، نہ کھیت یا فصلیں ہماری ملـکیت
میں ہوتی ہیں۔ 10 اِس کے بجائے ہم آج تک خیموں میں ہتے ر ہیں۔ جو
یوندبباپہمارےہدایتبھی اُسدیہمیںنے پر اُترےپورےہم ہیں۔
عارضیصرفہم11 طور پر شہر ٹھہرےمیں ہوئے ہیں۔ شاہِجبکیونکہ
بابل نبوکدنضر اِس ملـک میں گھس آیا تو ہم بولے، آئیں،’ ہم یروشلم شہر
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میں جائیں تاکہ بابل اور شام کی فوجوں سے بچ ‘جائیں۔ اِسیصرفہم لئے
یروشلم ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

تب12 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 13 رب” الافواج جو اسرائیل کا
خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے پاسکے جا کر نہیںقبولکیوںتربیتمیریتم’کہہ، کرتے؟ نہیںکیوںمیریتم یوندب14سنتے؟
یکاببن ر پر غور کرو۔ اُس اپنینے اولاد کو َمے پینے منعسے کیا، اِس لئے
اُس کا تکآجگھرانا َمے نہیں پیتا۔ لوگیہ باپاپنے ہدایاتکی تابعکے
ہتے ر ہیں۔ اِس مقابلےکے میں لوگتم کیا کر ہو؟رہے مَیںگو بار بار تم سے
ہم کلام ہوا توبھی تم میرینے نہیں سنی۔

15 بار بار مَیں اپنے نبیوں پاستمہارےکو بھیجتا رہا میرےتاکہ خادم
تمہیں آگاہ کرتے رہیں کہ ہر ایک اپنی بُری راہ ترک کر کے واپس !آئے
اپنا چال چلن درست کرو اور اجنبی معبودوں کی پیروی کر کے اُن کی
خدمت مت !کرو پھر تم اُس ملـک میں رہو گے جو مَیں نے تمہیں اور
تمہارے باپ دادا کو بخش دیا تھا۔ لیکن تم نے نہ توجہ دی، نہ میری
سنی۔ یوندب16 بن یکاب ر کی اولاد اپنے باپ کی ہدایات پر پوری اُتری
لیکنہے، اِس قوم میرینے نہیں ‘سنی۔

اِس17 لئے رب لشکروںجو کا اسرائیلاور کا خدا فرماتاہے ہے، !سنو’
مَیں یہوداہ پر اور یروشلم کے باشندےہر پر وہ آفتتمام نازل کروں جسگا
کا اعلان مَیں نے کیا ہے۔ گو مَیں اُن سے ہم کلام ہوا توبھی اُنہوں نے نہ
سنی۔ مَیں نے اُنہیں بُلایا، لیکن اُنہوں جوابنے نہ “۔‘دیا

لیکن18 یکابیوں ر یرمیاہسے نے الافواجرب”کہا، اسرائیلجو کا خدا
ہے فرماتا ہے، تم’ اپنے باپ یوندب کے حکم پر پورے اُتر کر اُس کی ہر
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ہدایت اور ہر حکم پر عمل کرتے ‘ہو۔ اِس19 لئے الافواجرب اسرائیلجو
کا خدا ہے فرماتا ہے، یوندب’ یکاببن ر کی اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ
کوئی ہو گا میرےجو کرےخدمتحضور “۔‘گا

36
رب کے گھر میں یرمیاہ کی کتاب کی تلاوت

1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں
رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، طومار”2 لے کر اُس میں اسرائیل، یہوداہ
اور باقی تمام قوموں کے بارے میں وہ تمام پیغامات قلم بند کر جو مَیں نے
یوسیاہ حکومتکی سے لے تکآجکر تجھ پر نازل کئے ہیں۔ شاید3 یہوداہ
کے میںگھرانے ایکہر اپنی بُری راہ سے باز آ واپسکر آئے اگر آفتاُس
کی پوری خبر اُن تک پہنچے جو مَیں اِس قوم پر نازل کرنے کو ہوں۔ پھر
مَیں اُن کی بےدینی اور گناہ معافکو کروں “گا۔

4 چنانچہ یرمیاہ نے باروک بن یاہ نیر کو بُلا کر اُس سے وہ تمام پیغامات
طومار میں لـکھوائے جو رب نے اُس پر نازل کئے تھے۔ 5 پھر یرمیاہ نے
باروک سے کہا، مجھے” نظربند کیا گیا ہے، اِس لئے ربمَیں کے گھر میں
نہیں جا سکتا۔ لیکن6 آپ تو جا سکتے ہیں۔ روزے کے دن یہ طومار اپنے
ساتھ لے ربکر کے گھر میں جائیں۔ حاضرین کے منے ربسا کی اُن تمام
باتوں کو پڑھ کر سنائیں جو مَیں آپنے سے لـکھوائی سبہیں۔ کو طومار
کی باتیں سنائیں، اُنہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر آبادیوں سے یہاں پہنچے ہیں۔
شاید7 وہ التجا یں کر ربکہ اُن پر رحم کرے۔ شاید ایکہر اپنی بُری راہ
سے باز آ واپسکر آئے۔ کیونکہ غضبجو اِس قوم پر نازل ہونے والا ہے
جساور کا رباعلان کر چکا ہے سختبہتوہ “ہے۔
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اُس ربنے کے گھر میں طومار میں ربدرج کے کلام تلاوتکی کی۔
9 اُس وقت لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ
حکومتکی پانچویںکے سال اور نویں میں*مہینے اعلان کیا گیا تھا کہ یروشلم
باشندےکے اور یہوداہ کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے ربلوگتمام کے
روزہحضور رکھیں۔ باروکجب10 نے طومار تلاوتکی کی تو لوگتمام
حاضر تھے۔ وقتاُس ربوہ کے گھر میں شاہی محرّر یاہ جمر بن سافن کے
کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ ربکمرا کے گھر کے اوپر والے صحن میں تھا، اور
صحن کا نیا دروازہ وہاں سے دُور نہیں تھا۔

11 طومار میں ربدرج کے پیغاماتتمام سن کر یاہ جمر بن سافن کا بیٹا
میکایاہ میرمنشیمیںمحلشاہی12 کے میںدفتر گیا۔چلا وہاں سرکاریتمام
افسر بیٹھے تھے یعنی اِلی سمع میرمنشی، دِلایاہ بن سمعیاہ، اِلناتن بن عکبور،
یاہ جمر بن سافن، ِصدقیاہ بن حننیاہ اور باقی تمام ملازم۔ 13 میکایاہ اُنہیںنے
کچھسب سنایا باروکجو تلاوتکیطومارنے کر پیشکے کیا تب14تھا۔
تمام بزرگوں نے یہودی بن نتنیاہ بن سلمیاہ بن کوشی کو باروک کے پاس
بھیج کر اُسے اطلاع دی، جس” طومار کی تلاوت آپ نے لوگوں کے
منے سا کی اُسے لے کر ہمارے پاس “آئیں۔ چنانچہ باروک بن یاہ نیر ہاتھ
میں طومار کو تھامے ہوئے اُن پاسکے آیا۔

افسروں15 نے کہا، ذرا” بیٹھ کر ہمارے لئے بھی طومار کی تلاوت
“کریں۔ چنانچہ باروک نے اُنہیں سب کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ 16 یرمیاہ کی
تمام پیش گوئیاں سنتے ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ایک دوسرے
* 36:9 نویں :مہینے نومبر تا دسمبر۔
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کو دیکھنے لـگے۔ پھر اُنہوں باروکنے سے کہا، لازم” ہے ہمکہ بادشاہ
کو اِن تمام باتوں سے آگاہ کریں۔ 17 ہمیں ذرا بتائیں، آپ نے یہ تمام باتیں
کس طرح قلم بند کیں؟ کیا یرمیاہ نے سب کچھ زبانی آپ کو پیش “کیا؟
باروک18 مجھےوہجی،”دیا،جوابنے یہ تمام باتیں سناتا گیا، اور سبمَیں
کچھ سیاہی سے اِس طومار میں درج کرتا “گیا۔

19 یہ سن کر افسروں نے باروک سے کہا، اب” چلے جائیں، آپ اور
یرمیاہ !جائیںچھپدونوں کسی بھیکو پتا نہ چلے آپکہ کہاں “ہیں۔

یقیم یہو طومار کو جلا دیتا ہے
افسروں20 نے طومار کو شاہی میرمنشی اِلی سمع کے دفتر میں محفوظ

رکھ دیا، پھر دربار میں داخل ہو کر بادشاہ سبکو کچھ بتا دیا۔ 21 بادشاہ
نے یہودی کو طومار لے آنے کا حکم دیا۔ یہودی، اِلی سمع میرمنشی کے
دفتر طومارسے کو لے کر بادشاہ اور تمام افسروں کی میںموجودگی اُس کی
تلاوت کرنے لگا۔

22 چونکہ نواں †مہینہ تھا اِس لئے بادشاہ محل اُسکے میںحصے بیٹھا تھا
جو سردیوں موسمکے کے لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے منے پڑیسا انگیٹھی میں
تھی۔رہیجلآگ یہودیبھیجب23 تین یا چار کالم ھنے پڑ فارغسے ہوا تو
بادشاہ نے منشی کی چھری لے کر اُنہیں طومار سے کاٹ لیا اور آگ میں
پھینک دیا۔ یہودی پڑھتا اور بادشاہ کاٹتا گیا۔ آخرکار پورا طومار راکھ ہو
گیا تھا۔

24 گو بادشاہ اور اُس کے تمام ملازموں نے یہ تمام باتیں سنیں توبھی نہ
وہ گھبرائے، نہ اُنہوں نے پریشان ہو کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ 25 اور گو
اِلناتن، دِلایاہ اور یاہ جمر بادشاہنے نہکوطوماروہکہکیمنتسے جلائے
† 36:22 نواں :مہینہ ً تقریبا دسمبر۔
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توبھی اُس نے اُن کی نہ مانی 26 بلـکہ بعد میں یرحمئیل شاہزادہ، سرایاہ بن
عزری ایل اور سلمیاہ بن عبدئیل کو بھیجا تاکہ وہ باروک منشی اور یرمیاہ
نبی کو گرفتار کریں۔ ربلیکن اُنہیںنے چھپائے رکھا تھا۔

الله کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے
بادشاہ27 طومارکے یرمیاہرببعدکےجلانےکو کلامہمدوبارہسے

ہوا،
نیا”28 طومار لے اُسکر میں وہی پیغاماتتمام قلم بند کر اُسجو طومار

میں درج تھے جسے شاہِ یہوداہ نے جلا دیا تھا۔ ساتھ29 ساتھ یقیم یہو کے
اعلانمیںبارے کر ربکہ فرماتا ہے، تُو’ طومارنے جلاکو یرمیاہکر سے
شکایت کی کہ تُو نے اِس کتاب میں کیوں لـکھا ہے کہ شاہِ بابل ضرور آ
کر ملـکاِس کو کرےتباہ گا، اور اِس میں نہ انسان، نہ حیوان رہے ‘گا؟
30 چنانچہ یہوداہ کے بادشاہ بارےکے ربمیں کا فیصلہ !سن

آئندہ اُس کے خاندان کا کوئی بھی فرد داؤد تختکے پر نہیں بیٹھے گا۔
یقیم یہو لاشکی باہر پھینکی جائے گی، اور وہاں وہ کھلے میدان میں پڑی
رہے گی۔ کوئی بھی اُسے دن کی تپتی گرمی یا رات کی شدید سردی سے
بچائے نہیں رکھے گا۔ مَیں31 اُسے اُس بچوںکے اور سمیتملازموں اُن کی
بےدینی مناسبکا اجر دوں گا۔ مَیںکیونکہ اُن پر اور یروشلم اور یہوداہ کے
باشندوں پر وہ تمام آفت نازل کروں گا جس کا اعلان مَیں کر چکا ہوں۔
افسوس، اُنہوں میرینے نہیں “سنی۔

32 چنانچہ یرمیاہ نے نیا طومار لے کر اُسے باروک بن یاہ نیر کو دے
دیا۔ پھر اُس نے باروک منشی سے وہ تمام پیغامات دوبارہ لـکھوائے جو
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اُس طومار میں درج تھے جسے شاہِ یہوداہ یقیم یہو نے جلا دیا تھا۔ اُن کے
علاوہ بہتمزید پیغاماتسے کا اضافہ ہوا۔

37
مصر ِصدقیاہ کی مدد نہیں کر سکتا

1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین *یہو بن یقیم یہو کو تخت سے اُتارنے کے بعد
شاہِ بابل نبوکدنضر نے ِصدقیاہ بن یوسیاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ 2 لیکن نہ
ِصدقیاہ، نہ اُس کے افسروں یا عوام نے اُن پیغامات پر دھیان دیا جو رب
نے یرمیاہ نبی معرفتکی فرمائے تھے۔

دنایک3 ِصدقیاہ بادشاہ یہوکلنے بن سلمیاہ اور امام بنصفنیاہ معسیاہ
کو یرمیاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ گزارش کریں، مہربانی” کر کے رب
ہمارے خدا شفاعتہماریسے “کریں۔

4 یرمیاہ کو اب تک قید میں ڈالا نہیں گیا تھا، اِس لئے وہ آزادی سے
لوگوں میں چل پھر سکتا تھا۔ 5 اُس وقت فرعون کی فوج مصر سے نکل کر
اسرائیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب یروشلم کا محاصرہ کرنے والی بابل
فوجکی کو یہ خبر ملی تو وہ وہاں ہٹپیچھےسے گئی۔ ربتب6 یرمیاہ نبی
سے ہم کلام ہوا،

اسرائیلرب”7 کا خدا فرماتا ہے کہ شاہِ یہوداہ مرضیمیریتمہیںنے
یافت در کرنے بھیجا ہے۔ اُسے جواب دو کہ فرعون کی جو فوج تمہاری
مدد کرنے کے لئے نکل آئی ہے وہ واپسملـکاپنے لوٹنے کو ہے۔ 8 پھر
بابل کے واپسفوجی آ کر یروشلم پر حملہ کریں گے۔ وہ اِسے اپنے قبضے میں
لے کر آتشنذرِ کر دیں گے۔ 9 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ یہ سوچ کر دھوکا
* 37:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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کھاؤمت بابلکہ فوجکی ہمیںضرور چھوڑ کر چلی گی۔جائے ایسا کبھی
نہیں ہو !گا 10 خواہ تم حملہ آور پوری بابلی فوج شکستکو کیوں نہ دیتے
اور صرف زخمی آدمی بچے ہتے ر توبھی تم ناکام ہتے، ر توبھی یہ بعض ایک
آدمی اپنے خیموں میں نکلسے کر یروشلم کو آتشنذرِ “کرتے۔

یرمیاہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے
جب11 فرعون کی فوج اسرائیل کی طرف ھنے بڑ لـگی تو بابل کے فوجی

یروشلم کو چھوڑ ہٹپیچھےکر گئے۔ 12 اُن دنوں میں یرمیاہ بن یمین کے قبائلی
علاقے کے لئے روانہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کوئی
موروثی ملـکیت تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ شہر سے نکلتے ہوئے
بن13 یمین کے دروازے تک پہنچ گیا تو پہرے داروں کا ایک افسر اُسے
پکڑ کر کہنے لگا، تم” بھگوڑے !ہو تم بابل کی فوج کے پاس جانا ہتے چا
“!ہو افسر کا نام یاہ اِر بن سلمیاہ بن حننیاہ تھا۔ 14 یرمیاہ نے اعتراض جھوٹیہ”کیا، ہے، مَیں بھگوڑا نہیں !ہوں مَیں بابل کی فوج پاسکے نہیں جا
لیکن“رہا۔ یاہ اِر نہ مانا بلـکہ اُسے گرفتار کر افسروںسرکاریکے پاسکے
گیا۔لے اُسے15 دیکھ اُنہیںکر یرمیاہ پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی پٹائی کرا کر
اُسے شاہی محرّر یونتن کے گھر میں لائے جسے اُنہوں نے قیدخانہ بنایا تھا۔
وہاں16 ایکاُسے زمین کمرےدوز میں ڈال دیا گیا جو حوضپہلے تھا اور
محرابچھتکیجس دار تھی۔ وہ متعدد دن اُس میں بند رہا۔

ایک17 دن ِصدقیاہ نے اُسے محل میں بُلایا۔ وہاں علیٰحدگی میں اُس سے
پوچھا، کیا” رب کی طرف سے میرے لئے کوئی پیغام “ہے؟ یرمیاہ نے
جواب آپہاں۔جی”دیا، بابلشاہِکو کے حوالے کیا “گا۔جائے تب18
یرمیاہ نے ِصدقیاہ بادشاہ سے اپنی بات جاری رکھ کر کہا، مجھ” سے کیا
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جرم ہوا ہے؟ مَیں نے آپ کے افسروں اور عوام کا کیا قصور کیا ہے کہ
مجھے جیل میں ڈلوا دیا؟ آپ19 کے وہ نبی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو
پیش گوئی سنائی کہ شاہِ بابل نہ آپ پر، نہ اِس ملـک پر حملہ کرے گا؟
اے20 میرے مالـک اور بادشاہ، مہربانی کر کے میری بات سنیں، میری
گزارش پوری !کریں مجھے یونتن محرّر کے گھر میں واپس نہ بھیجیں، ورنہ
مَیں مر جاؤں “گا۔

تب21 ِصدقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ یرمیاہ کو محافظوںشاہی صحنکے
میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت بھی دی کہ جب تک شہر میں روٹی
دست یاب ہو یرمیاہ کو نان بائی گلی سے ہر روز ایک روٹی ملتی رہے۔
چنانچہ یرمیاہ محافظوں صحنکے میں ہنے ر لگا۔

38
یرمیاہ کو سزائے موت دینے کا ارادہ

بنسفطیاہ1 متان، بنِجدلیاہ بنیوکلفشحور، سلمیاہ اور بنفشحور ملکیاہ
کو معلوم ہوا کہ یرمیاہ تمام لوگوں کو بتا رہا ہے 2 ربکہ فرماتا اگر”ہے، تم تلوار، کال یا وبا سے مرنا چاہو تو اِس شہر میں رہو۔ لیکن اگر
تم اپنی جان کو بچانا چاہو تو شہر سے نکل کر اپنے آپ کو بابل کی فوج
کے حوالے کرو۔ جو کوئی یہ کرے اُس کی جان چھوٹ جائے *گی۔
3 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ یروشلم کو ضرور شاہِ بابل کی فوج کے حوالے
کیا جائے گا۔ ًوہ یقینا اُس پر کرےقبضہ “گا۔

تب4 افسروںمذکورہ نے بادشاہ سے اِس”کہا، آدمی کو موتسزائے
دینی ہئے، چا کیونکہ یہ شہر میں بچے ہوئے فوجیوں اور باقی تمام لوگوں کو
* 38:2 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے
گا۔
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ایسی باتیں بتا رہا ہمتوہسےجنہے ہار ہیں۔گئے یہ آدمی قوم بہبودیکی
نہیں چاہتا بلـکہ مصیبتاُسے میں لنے ڈا پر تُلا رہتا “ہے۔

5 ِصدقیاہ بادشاہ نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں
آپمَیںہے۔ نہیںروککو “سکتا۔ اُنہوںتب6 نے یرمیاہ کو پکڑ کر ملکیاہ
شاہزادہ کے حوض میں ڈال دیا۔ یہ حوض شاہی محافظوں کے صحن میں
تھا۔ رّسوں یعےکے ذر اُنہوں نے یرمیاہ کو اُتار میںحوضدیا۔ پانی نہیں تھا
صرفبلـکہ کیچڑ، اور یرمیاہ کیچڑ دھنسمیں گیا۔

7 لیکن ایتھوپیا کے ایک درباری بنام ـِک عبدمَل کو پتا چلا کہ یرمیاہ
ساتھکے کیا کچھ کیا جا رہا بادشاہجبہے۔ شہر دروازےکے بنام بن یمین
میں کچہری لگائے بیٹھا تھا 8 تو ـِک عبدمَل شاہی محل سے نکل کر اُس کے
پاس گیا اور کہا، میرے”9 آقا اور بادشاہ، سلوکجو اِن آدمیوں نے یرمیاہ
کے ساتھ کیا ہے نہایتوہ بُرا اُنہوںہے۔ نے پھینکمیںحوضایکاُسے
دیا ہے جہاں وہ بھوک سے مرے گا۔ کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو گئی
“ہے۔

10 یہ سن کر بادشاہ نے ـِک عبدمَل کو حکم دیا، اِس” سے پہلے کہ
یرمیاہ مر جائے یہاں سے 30 آدمیوں کو لے کر نبی کو حوض سے نکال
“دیں۔ ـِک11 عبدمَل آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر شاہی محل کے گودام
نیچےکے کمرےایککے میں گیا۔ وہاں سے اُس کچھنے چیتھڑےپرانے
اور گھسے پھٹے کپڑے چن کر اُنہیں رّسوں کے یعے ذر حوض میں یرمیاہ
تک اُتار دیا۔ ـِک12 عبدمَل بولا، رسّے” ھنے باند پہلےسے یہ چیتھڑےپرانے
اور گھسے پھٹے کپڑے بغل میں “رکھیں۔ یرمیاہ نے ایسا ہی کیا، 13 تو وہ
اُسے رّسوں کھینچسے نکالسےحوضکر اِسلائے۔ بعدکے یرمیاہ شاہی
محافظوں صحنکے میں رہا۔
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ِصدقیاہ کو آخری مرتبہ آگاہ کیا جاتا ہے
ایک14 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے یرمیاہ کو رب کے گھر کے تیسرے

دروازے کے پاس بُلا کر اُس سے کہا، مَیں” آپ سے ایک بات یافت در
کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اِس کا صاف جواب دیں، کوئی بھی بات مجھ سے
مت “چھپائیں۔ 15 یرمیاہ اعتراضنے کیا، اگر” آپمَیں جوابصافکو
دوں آپتو مجھے مار ڈالیں گے۔ اور اگر آپمَیں کو مشورہ دوں بھی آپتو
اُسے قبول نہیں کریں “گے۔ تب16 ِصدقیاہ بادشاہ نے علیٰحدگی میں قَسم
کھا کر یرمیاہ سے وعدہ کیا، رب” کی حیات کی قَسم جس نے ہمیں جان
دی نہہے، آپمَیں کو مار ڈالوں گا، آپنہ جانیکے دشمنوں کے حوالے
کروں “گا۔

تب17 یرمیاہ بولا، رب” جو لشکروں کا اور اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے، اپنے’ آپ کو شاہِ بابل کے افسران کے حوالے کر۔ پھر تیری جان
چھوٹ جائے گی اور یہ شہر آتشنذرِ نہیں ہو جائے گا۔ تُو اور تیرا خاندان
جیتا رہے گا۔ دوسری18 صورت میں اِس شہر کو بابل کے حوالے کیا
جائے گا اور فوجی اِسے نذرِ آتش کریں گے۔ تُو بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں
بچے “۔‘گا

لیکن19 ِصدقیاہ بادشاہ اعتراضنے مجھے”کیا، اُن ڈرسےوطنوںہم لگتا
ہے غداریجو کر بابلکے کی فوج بھاگپاسکے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے
کہ بابل کے فوجی مجھے اُن کے حوالے کریں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی
“کریں۔ 20 یرمیاہ نے جواب دیا، وہ” آپ کو اُن کے حوالے نہیں کریں
گے۔ رب کی سن کر وہ کچھ کریں جو مَیں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ
کی سلامتی ہو گی اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن21 اگر آپ
شہر سے نکل کر ہتھیار لنے ڈا کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ پیغام سنیں جو
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رب نے مجھ پر ظاہر کیا !ہے 22 شاہی محل میں جتنی خواتین بچ گئی ہیں
سباُن کو شاہِ بابل کے افسروں پاسکے پہنچایا جائے تبگا۔ یہ خواتین
آپ کے بارے میں کہیں گی، ہائے،’ جن آدمیوں پر تُو پورا اعتماد رکھتا
تھا وہ دےفریب کر تجھ پر غالب آ گئے تیرےہیں۔ پاؤں دلدل دھنسمیں
گئے ہیں، لیکن یہ لوگ غائب ہو گئے ‘ہیں۔ 23 ہاں، تیرے تمام بال بچوں
کو باہر بابل کی فوج کے پاس لایا جائے گا۔ تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے
نہیں بچے گا بلـکہ شاہِ بابل تجھے پکڑ لے گا۔ یہ شہر آتشنذرِ ہو جائے “گا۔

24 پھر ِصدقیاہ نے یرمیاہ سے کہا، !خبردار” کسی کو بھی یہ معلوم نہ
ہو کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، آپورنہ مر جائیں گے۔ میرےجب25
افسروں کو پتا چلے کہ میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس
آ کر پوچھیں گے، تم’ نے بادشاہ سے کیا بات کی، اور بادشاہ نے تم سے
کیا کہا؟ جوابصافہمیں دو جھوٹاور نہ بولو، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں
‘گے۔ وہجب26 اِس طرح کی باتیں یں کر گے تو صرفاُنہیں اِتنا سا مَیں’بتائیں، بادشاہ سے منت کر رہا تھا کہ وہ مجھے یونتن کے گھر میں واپس نہ
بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “۔‘گا

27 ایسا افسرسرکاریتمامہوا۔ہی یرمیاہ پاسکے آئے اور اُس سوالسے
کرنے لـگے۔ لیکن اُس نے اُنہیں صرف وہ کچھ بتایا جو بادشاہ نے اُسے
کہنے کو کہا تھا۔ تب وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ کسی نے بھی اُس کی
بادشاہ سے گفتگو نہیں سنی تھی۔

28 اِس کے بعد یرمیاہ یروشلم کی شکست تک شاہی محافظوں کے صحن
قیدیمیں رہا۔

39
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یروشلم کی شکست
1 یروشلم یوں دشمن کے ہاتھ میں :آیا یہوداہ کے بادشاہ کے نویں سال اور

ویں10 *مہینے میں شاہِ بابل نبوکدنضر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پہنچا
اور شہر کا محاصرہ کرنے لگا۔ 2 ِصدقیاہ کے ویں11 سال کے چوتھے
مہینے اور نویں دشمن†دن فصیلنے میں رخنہ ڈال دیا۔ تب3 نبوکدنضر کے
تمام اعلٰی افسر شہر میں آ کر اُس دروازےدرمیانیکے میں بیٹھ گئے۔ اُن میں
نیرگل سراضر ماگربجو تھا، سمگرنبو، سرسکیم ساریسربجو تھا اور
شاہِ بابل کے بزرگباقی شامل تھے۔

اُنہیں4 دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے تمام فوجی بھاگ
نکلےسےدروازےاُسکےفصیلوہوقتکےراتگئے۔ باغشاہیجو کے
ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن کی طرف دوڑنے
بابللیکن5لـگے، فوجیوںکے اُننے تعاقبکا ِصدقیاہکےکر یریحوکو کے
میدانی علاقے میں پکڑ لیا۔ پھر اُسے ملـِک حمات کے شہر بلہ رِ میں شاہِ بابل
نبوکدنضر کے پاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔
6 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے شاہِ بابل نے بلہ رِ میں اُس کے بیٹوں کو قتل
کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے تمام بزرگوں کو بھی موت کے گھاٹ
اُتار دیا۔ 7 پھر اُس نے ِصدقیاہ کی آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی زنجـیروں
میں جکڑ لیا اور بابل کو لے جانے کے لئے محفوظ رکھا۔

بابل8 کے فوجیوں نے شاہی محل اور دیگر لوگوں کے گھروں کو جلا
کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ 9 شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے
* 39:1 ویں10 :مہینے دسمبر تا جنوری۔ † 39:2 چوتھے مہینے اور نویں :دن 18 جولائی۔
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جلاوطنکوسب کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ پیچھےمیں رہ تھے۔گئے بھیوہ
اُن میں شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہِ بابل کے پیچھے
لـگ تھے۔گئے نبوزرادانلیکن10 طبقےنچلےسےسبنے لوگوںبعضکے
ملـِککو یہوداہ میں چھوڑ دیا، پاسکےجنلوگایسے نہیںکچھ تھا۔ اُنہیں
اُس نے وقتاُس انگور کے باغ کھیتاور دیئے۔

نبوکدنضر11-12 بادشاہ نے شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان کو حکم
دیا، یرمیاہ” کو اپنے پاس رکھیں۔ اُس کا خیال رکھیں۔ اُسے نقصان نہ
پہنچائیں بلـکہ جو درخواستبھی کرےوہ اُسے پورا “کریں۔

13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے کسی کو یرمیاہ کے
پاس بھیجا۔ وقتاُس نبوشزبان ساریسربجو تھا، نیرگل سراضر ربجو
ماگ تھا اور شاہِ بابل کے باقی افسر نبوزرادان پاسکے تھے۔ 14 یرمیاہ اب
تک شاہی محافظوں کے صحن میں گرفتار تھا۔ اُنہوں نے حکم دیا کہ اُسے
نکالسےوہاں کر بنِجدلیاہ سافنبنقاماخی حوالےکے کر دیا تاکہجائے
وہ اُسے اُس کے اپنے گھر پہنچا دے۔ یوں یرمیاہ اپنے لوگوں کے درمیان
بسنے لگا۔

عبد ـِک مَل کے لئے خوش خبری
جب15 یرمیاہ ابھی شاہی محافظوں کے صحن میں گرفتار تھا تو رب اُس

سے ہم کلام ہوا،
16 جا” کر ایتھوپیا کے ـِک عبدمَل کو بتا، رب’ الافواج جو اسرائیل کا

خدا ہے فرماتا کہہے دیکھ، مَیں اِس شہر ساتھکے کچھسبوہ کرنے کو
ہوں جس کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔ مَیں اُس پر مہربانی نہیں کروں گا بلـکہ
اُسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا۔ لیکن17 رب
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فرماتا مَیںتجھےکہہے اُس دن دوںچھٹکارا تجھےگا، اُن کے نہیںحوالے
کیا جائے گا جن سے تُو ڈرتا ہے۔ مَیں18 خود تجھے بچاؤں گا۔ چونکہ تُو
مجھنے پر بھروسا کیا اِس لئے تُو تلوار کی زد میں نہیں آئے گا بلـکہ تیری جان
چھوٹ جائے ‡گی۔ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

40
یرمیاہ کو آزاد کیا جاتا ہے

آزاد1 ہونے بعدکے رببھی کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ محافظوںشاہی
کے افسر نبوزرادان نے اُسے رامہ میں رِہا کیا تھا۔ کیونکہ جب یروشلم اور
باقی یہوداہ کے قیدیوں کو ملـِک بابل میں لے جانے کے لئے جمع کیا گیا
تو معلوم ہوا کہ یرمیاہ بھی زنجـیروں میں جکڑا ہوا اُن میں شامل ہے۔ تب2
نبوزرادان نے یرمیاہ کو بُلا کر اُس سے آپرب”کہا، کے خدا اعلاننے
کیا تھا کہ اِس جگہ آفتپر آئے گی۔ 3 اباور وہ آفتیہ اُسی طرح ہی لایا
جس طرح اُس نے فرمایا تھا۔ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ آپ کی قوم رب
کا گناہ کرتی رہی اور اُس کی نہ سنی۔ آجلیکن4 مَیں وہ کھولزنجـیریں دیتا
ہوں جن سے آپ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ آزاد ہیں۔ اگر چاہیں
تو میرے ساتھ بابل جائیں۔ تب مَیں ہی آپ کی نگرانی کروں گا۔ باقی آپ
کی مرضی۔ اگر یہیں رہنا پسند کریں گے تو یہیں رہیں۔ پورے ملـک میں
جہاں بھی جانا چاہیں جائیں۔ آپکوئی کو نہیں روکے “گا۔

5 یرمیاہ اب تک جھجک رہا تھا، اِس لئے نبوزرادان نے کہا، پھر”
ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن کے پاس چلے !جائیں ِ شاہ بابل نے اُسے صوبہ
‡ 39:18 تیری جان چھوٹ جائے :گی لفظی :ترجمہ تُو غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بچائے
گا۔
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یہوداہ کے شہروں پر مقرر کیا ہے۔ اُس کے ساتھ رہیں۔ یا پھر جہاں بھی
رہنا پسند کریں وہیں “رہیں۔

نبوزرادان نے یرمیاہ کو کچھ خوراک اور ایک تحفہ دے کر اُسے
رُخصت کر دیا۔ 6 ِجدلیاہ مِصفاہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یرمیاہ اُس پاسکے جا
ملـککر بچےکے ہوئے لوگوں بیچکے میں بسنے لگا۔

ِجدلیاہ کو قتل کرنے کی سازشیں
یہوداہتکابمیںدیہات7 افسرفوجیکچھکے سمیتدستوںاپنے چھپے

ہتے ر اُنہیںجبتھے۔ خبر ملی کہ بابلشاہِ نے ِجدلیاہ بن اخی قام کو یہوداہ
کا گورنر بنا کر اُن غریب آدمیوں اور بال بچوں پر مقرر کیا ہے جلاوطنجو
نہیں ہوئے ہیں 8 تو وہ مِصفاہ میں ِجدلیاہ کے پاس آئے۔ افسروں کے نام
اسمٰعیل بن نتنیاہ، قریح کے بیٹے یوحنان اور یونتن، سرایاہ بن تنحومت، عیفی
نطوفاتی کے بیٹے اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔
9 ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن نے قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، بابل” کے
تابع ہو متسےجانے میںملـک!ڈرنا آباد ہو کر بابلشاہِ کریںخدمتکی
آپتو کی سلامتی ہو گی۔ مَیں10 خود مِصفاہ میں ٹھہر آپکر سفارشکی
کروں گا جب بابل کے نمائندے آئیں گے۔ اِتنے میں انگور، موسِم گرما کا
پھل اور زیتون کی فصلیں جمع کر کے اپنے برتنوں میں محفوظ رکھیں۔ اُن
شہروں میں آباد رہیں جن آپپر نے قبضہ کر لیا “ہے۔

یہوداہ11 باشندےمتعددکے موآب، ادومعمون، اور ممالـکپڑوسیدیگر
ہجرتمیں کر گئے اُنہیںجبابتھے۔ اطلاع ملی کہ بابلشاہِ بچےکچھنے
لوگوںہوئے کو یہوداہ میں چھوڑ کر ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن کو گورنر
بنا دیا تو12ہے ممالـکجنآئے۔واپسمیںیہوداہسبوہ بھیمیں منتشروہ
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ہوئے تھے وہاں سے وہ مِصفاہ آئے تاکہ ِجدلیاہ سے ملیں۔ اُس موسِم گرما
میں وہ انگور اور باقی پھل بڑیکی فصل جمع کر سکے۔

بنیوحناندنایک13 قریح اور تماموہ افسرفوجی میںدیہاتتکابجو
ٹھہرے ہوئے تھے ِجدلیاہ سے ملنے آئے۔ 14 مِصفاہ میں پہنچ کر وہ ِجدلیاہ
سے کہنے لـگے، کیا” آپ کو نہیں معلوم کہ عمون کے بادشاہ بعلیس نے
اسمٰعیل بن نتنیاہ کو آپ کو قتل کرنے کے لئے بھیجا “ہے؟ لیکن ِجدلیاہ
بن اخی قام نے اُن باتکی کا یقین نہ کیا۔ تب15 یوحنان بن قریح مِصفاہ آیا
اور علیٰحدگی میں ِجدلیاہ سے ملا۔ وہ بولا، مجھے” اسمٰعیل بن نتنیاہ پاسکے
جا کر اُسے مار دینے کی اجازت دیں۔ کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا۔ کیا
ضرورت ہے کہ آپوہ قتلکو کرے؟ اگر وہ اِس کامیابمیں ہو جائے
تو آپ کے پاس جمع شدہ ہم وطن سب کے سب منتشر ہو جائیں گے اور
یہوداہ کا بچا ہوا حصہ ہلاک ہو جائے “گا۔ 16 ِجدلیاہ نے یوحنان کو
ڈانٹ کر کہا، متایسا” !کرنا جو آپکچھ اسمٰعیل بارےکے میں بتا رہے
ہیں جھوٹوہ “ہے۔

41
اسمٰعیل ِجدلیاہ گورنر کو قتل کرتا ہے

اسمٰعیل1 بن نتنیاہ بن اِلی سمع نسلشاہی کا تھا اور پہلے شاہِ یہوداہ کا اعلٰی
افسر تھا۔ ساتویں میں*مہینے آدمیوںدسوہ کو اپنے ساتھ لے کر میںمِصفاہ
ِجدلیاہ سے ملنے جبآیا۔ ملوہ کر کھانا کھا تھےرہے 2 تو اسمٰعیل اور اُس
کے دس آدمی اچانک اُٹھے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر ِجدلیاہ کو مار
ڈالا۔ یوں اسمٰعیل اُسنے آدمی قتلکو کیا بابلجسے کے بادشاہ نے صوبہ
* 41:1 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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یہوداہ پر مقرر کیا تھا۔ 3 اُس نے مِصفاہ میں ِجدلیاہ کے ساتھ ہنے ر والے
تمام وطنوںہم قتلبھیکو کیا اور وہاں ٹھہرنے بابلوالے فوجیوںکے بھی۔کو

اگلے4 دن جب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ِجدلیاہ کو قتل کیا گیا ہے
5 تو 80 آدمی وہاں پہنچے جو ِسکم، َسیلا اور سامریہ سے آ ربکر کے تباہ
شدہ اُسمیںگھر پرستشکی کرنے جا تھے۔رہے اُن پاسکے غلہ اور بخور
کی قربانیاں تھیں، اور اُنہوں نے غم مارےکے اپنی داڑھیاں منڈوا کر اپنے
کپڑے پھاڑ لئے اور اپنی ِجلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اسمٰعیل6 روتے روتے
مِصفاہ سے نکل کر اُن سے ملنے آیا۔ جب وہ اُن کے پاس پہنچا تو کہنے ِجدلیاہ”لگا، بن اخی قام پاسکے آؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا “!ہے

جوں7 ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسمٰعیل اور اُس کے ساتھیوں نے
اُنہیں قتل کر کے ایک حوض میں پھینک دیا۔ صرف8 دس آدمی بچ گئے
اُنہوںجب اسمٰعیلنے سے قتلمتہمیں”کہا، کرنا، پاسہمارےکیونکہ
گندم، َجو اور شہد کے ذخیرے ہیں جو ہم نے کھلے میدان میں کہیں
چھپا رکھے “ہیں۔ یہ سن کر اُس نے اُنہیں دوسروں کی طرح نہ مارا بلـکہ
زندہ چھوڑا۔

اسمٰعیلمیںحوضجس9 نے آدمیوںمذکورہ پھینکلاشیںکی دیں وہ
بہت بڑا تھا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسا نے اُسے وقتاُس بنوایا اسرائیلیجبتھا
بادشاہ بعشا تھیجنگسے اور وہ مِصفاہ مضبوطکو بنا اسمٰعیلتھا۔رہا نے
اِسی حوض کو مقتولوں سے بھر دیا تھا۔ 10 مِصفاہ کے باقی لوگوں کو اُس
نے قیدی بنا لیا۔ اُن میں یہوداہ کے بادشاہ کی بیٹیاں اور باقی وہ تمام لوگ
شامل تھے جن پر شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے ِجدلیاہ بن اخی
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قام کو مقرر کیا تھا۔ پھر اسمٰعیل اُن سب کو اپنے ساتھ لے کر ملـِک عمون
کے لئے روانہ ہوا۔

لیکن11 یوحنان بن قریح اور اُس ساتھیکے افسروں کو اطلاع دی گئی
اسمٰعیلکہ سے کیا جرم ہوا ہے۔ تب12 وہ اپنے تمام فوجیوں جمعکو کر کے
اسمٰعیل سے لڑنے کے لئے نکلے اور اُس تعاقبکا کرتے کرتے اُسے ِجبعون
کے جوہڑ پاسکے جا لیا۔ جوں13 ہی اسمٰعیل کے قیدیوں نے یوحنان اور
اُس کے افسروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ سب14 نے اسمٰعیل کو
چھوڑ دیا اور مُڑ کر یوحنان کے پاس بھاگ آئے۔ اسمٰعیل15 آٹھ ساتھیوں
سمیت فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے بچ کر ملـِک عمون میں چلا گیا۔

یوں16 مِصفاہ کے بچے ہوئے لوگتمام ِجبعون میں یوحنان اور اُس کے
ساتھی افسروں کے زیرِ نگرانی آئے۔ اُن میں وہ تمام فوجی، خواتین، بچے
اور درباری شامل تھے جنہیں اسمٰعیل نے ِجدلیاہ کو قتل کرنے کے بعد
قیدی بنایا تھا۔ لیکن17 وہ واپسمِصفاہ نہ گئے بلـکہ آگے چلتے بیتچلتے لحم
کے قریب کے گاؤں بنام سرائے کِمہام میں رُک گئے۔ وہاں وہ مصر کے
لئے روانہ ہونے کی یاں تیار کرنے لـگے، 18 کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے
ڈرتے تھے، اِس لئے کہ ِجدلیاہ بن اخی قام کو قتل کرنے سے اسمٰعیل بن
نتنیاہ نے اُس آدمی موتکو گھاٹکے اُتارا تھا جسے شاہِ بابل نے یہوداہ
کا گورنر مقرر کیا تھا۔

42
یرمیاہ مصر نہ جانے کا مشورہ دیتا ہے
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یوحنان1 بن قریح، یزنیاہ بن ہوسعیاہ اور دیگر فوجی افسر باقی تمام لوگوں

ساتھکے چھوٹے سے لے تکبڑےکر 2 یرمیاہ نبی پاسکے آئے اور کہنے
لـگے، ہماری” منت قبول کریں اور رب اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا
کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گو ہم پہلے متعدد لوگ تھے، لیکن
تھوڑےاب ہی رہ گئے ہیں۔ 3 دعا کریں آپربکہ کا ہمیںخدا دکھائے
کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کچھ “کریں۔

4 یرمیاہ نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، مَیں دعا میں ضرور رب آپ کے
خدا کو آپ کی گزارش پیش کروں گا۔ اور جو بھی جواب رب دے وہ
مَیں لفظ بہ آپلفظ کو بتا دوں گا۔ آپمَیں کسیکو باتبھی سے محروم
“گا۔رکھوںنہیں اُنہوں5 رب”کہا،نے ہمارا وفادار اور قابِل اعتماد گواہ
ہے۔ اگر ہم ہر بات پر عمل نہ کریں جو رب آپ کا خدا آپ کی معرفت
ہم پر کرےنازل گا تو خلافہمارےوہی گواہی دے۔ 6 خواہ اُس کی
ہدایت ہمیں اچھی لـگے یا بُری، ہم رب اپنے خدا کی سنیں گے۔ کیونکہ
ہم جانتے ہیں ربہمجبکہ اپنے خدا کی تبسنیں ہماریہی سلامتی
ہو اِسیگی۔ لئے آپہم کو اُس پاسکے بھیج رہے “ہیں۔

دس7 دن گزرنے کے بعد رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ 8 اُس نے
یوحنان، اُس ساتھیکے افسروں اور باقی تمام لوگوں کو چھوٹے سے لے کر
بڑے تک اپنے پاس بُلا کر 9 کہا، آپ” نے مجھے رب اسرائیل کے خدا
کے پاس بھیجا تاکہ مَیں آپ کی گزارش اُس کے منے سا لاؤں۔ اب اُس
کا فرمان !سنیں 10 اگر’ تم اِس ملـک میں رہو تو مَیں تمہیں نہیں گراؤں گا
بلـکہ تعمیر کروں گا، تمہیں جڑ سے نہیں اُکھاڑوں گا بلـکہ پنیری کی طرح
لگا دوں گا۔ کیونکہ مجھے اُس مصیبت پر افسوس ہے جس میں مَیں نے
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تمہیں مبتلا کیا ہے۔ وقتاِس11 تم شاہِ بابل سے ڈرتے ہو، لیکن اُس سے
متخوف رب‘!کھانا فرماتا ہے، اُس’ دہشتسے نہ کھاؤ، کیونکہ مَیں
تمہارے ساتھ ہوں تمہاریاور مدد کر اُسکے ہاتھکے سے دوںچھٹکارا
گا۔ 12 مَیں تم پر رحم کروں گا، اِس لئے وہ بھی تم پر رحم کر کے تمہیں
ملـکتمہارے واپسمیں دےآنے گا۔

لیکن13 اگر تم رب اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہ ہو بلـکہ کہو کہ
ہم اِس ملـک میں نہیں رہیں گے 14 بلـکہ مصر جائیں گے جہاں نہ جنگ
دیکھیں گے، نہ جنگی نرسنگے کی آواز سنیں گے اور نہ بھوکے رہیں گے
15 ربتو جوابکا یہوداہاے!سنو بچےکے ہوئے اسرائیلربلوگو، کا
خدا فرماتا ہے کہ اگر تم مصر میں جا کر وہاں پناہ لینے پر ُلے ت ہوئے ہو 16 تو
یقین جانو جسکہ تلوار اور کال سے تم ڈرتے ہو وہ وہیں مصر میں تمہارا
پیچھا کرتا رہے گا۔ وہاں جا کر ًتم یقینا مرو گے۔ 17 جتنے بھی مصر جا کر
وہاں ہنے ر پر ُلے ت ہوئے ہوں وہ سب تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار کی زد
میں آ کر مر جائیں گے۔ جس مصیبت میں مَیں اُنہیں ڈال دوں گا اُس سے
کوئی نہیں بچے ‘گا۔

18 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، پہلے’ میرا
غضبسخت یروشلم باشندوںکے پر نازل ہوا۔ اگر تم مصر جاؤ تو غضبمیرا
تم پر بھی نازل ہو گا۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں
گے، اور تم اُن کی لعن طعن حقارتاور کا نشانہ بنو لعنتگے۔ کرنے والا
اپنے دشمنوں کے لئے تمہارے جیسا انجام چاہے گا۔ جہاں تک تمہارے
وطن کا تعلق ہے، تم اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھو ‘گے۔

یہوداہاے19 بچےکے ہوئے آپربابلوگو، کلامہمسے ہوا ہے۔
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اُس کا جواب صاف ہے۔ مصر کو مت !جانا یہ بات خوب جان لیں کہ
آج مَیں آپنے کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ20 اپنیخودنے جان خطرےکو
میں ڈال آپجبدیا ربمجھےنے اپنے خدا پاسکے بھیج کر کہا، رب’
ہمارے خدا سے ہمارے لئے دعا کریں۔ اُس کا پورا جواب ہمیں سنائیں،
کیونکہ ہم اُس کی تمام باتوں پر عمل کریں ‘گے۔ آج21 مَیں نے یہ کیا ہے،
لیکن آپ رب اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی اُس
نے مجھے آپ کو سنانے کو کہا ہے اُس پر آپ عمل نہیں کرنا ہتے۔ چا
22 چنانچہ اب جان لیں کہ جہاں آپ جا کر پناہ لینا ہتے چا ہیں وہاں آپ
تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں “گے۔

43
یرمیاہ کی آگاہی کو نظرانداز کیا جاتا ہے

1 یرمیاہ خاموش ہوا۔ جو کچھ بھی رب اُن کے خدا نے یرمیاہ کو اُنہیں
سنانے کو کہا تھا اُسے اُس نے اُن سب تک پہنچایا تھا۔ 2 پھر یاہ عزر بن
ہوسعیاہ، یوحنان بن اخی قام اور تمام بدتمیز آدمی بول اُٹھے، جھوٹتم” بول
رہے !ہو رب ہمارے خدا نے تمہیں یہ سنانے کو نہیں بھیجا کہ مصر
کو نہ جاؤ، نہ وہاں آباد ہو جاؤ۔ اِس3 کے پیچھے باروک بن یاہ نیر کا ہاتھ
ہے۔ وہی تمہیں ہمارے خلاف اُکسا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ
ہم بابلیوں کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ ہمیں قتل کریں یا جلاوطن کر کے
ملـِک بابل لے “جائیں۔

ایسی4 باتیں کرتے کرتے یوحنان بن قریح، دیگر فوجی افسروں اور باقی
تمام لوگوں ربنے کا حکم رد کیا۔ وہ ملـِک یہوداہ میں نہ رہے 5 سببلـکہ
یوحنان اور باقی تمام فوجی افسروں کی راہنمائی میں مصر چلے گئے۔ اُن میں
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یہوداہ کے وہ بچے ہوئے سب لوگ شامل تھے جو پہلے مختلف ممالـک میں
منتشر ہوئے تھے، لیکن اب یہوداہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس
آئے تھے۔ 6 وہ تمام مرد، عورتیں اور بچے بادشاہ کی بیٹیوں سمیت بھی اُن
میں شامل تھے جنہیں شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے ِجدلیاہ بن
اخی قام کے سپرد کیا تھا۔ یرمیاہ نبی اور باروک بن یاہ نیر کو بھی ساتھ جانا
پڑا۔ یوں7 وہ رب کی ہدایت رد کر کے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے مصری
سرحد کے شہر تکحیستحفن پہنچے۔

ِ شاہ بابل کے مصر میں گھس آنے کی پیش گوئی
ربمیںحیستحفن8 کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، اپنے”9 کیوطنوںہم

موجودگی میں بڑےایکچند پتھر فرعون محلکے دروازےکے قریبکے
لے جا کر فرش کی کچی اینٹوں کے نیچے دبا دے۔ 10 پھر اُنہیں بتا رب’دے، الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں اپنے خادم شاہِ
بابل نبوکدنضر کو بُلا کر یہاں لاؤں گا اور اُس کا تخت اُن پتھروں کے اوپر
کھڑا کروں گا جو مَیں نے یرمیاہ کے یعے ذر دبائے ہیں۔ نبوکدنضر اُن ہی
کے اوپر اپنا شاہی تنبو لگائے گا۔ 11 کیونکہ وہ آئے گا اور مصر پر حملہ کر
کے ایکہر کے ساتھ وہ کرےکچھ گا جو اُس نصیبکے میں ایکہے۔
مر جائے گا، دوسرا قید میں جائے گا اور تیسرا تلوار کی زد میں آئے گا۔
نبوکدنضر12-13 مصری دیوتاؤں کے مندروں کو جلا کر راکھ دےکر گا
اور اُن کے بُتوں پر قبضہ کر کے اُنہیں اپنے ساتھ لے جائے طرحجسگا۔
چرواہا اپنے کپڑے سے جوئیں نکال نکال کر اُسے صاف کر لیتا ہے اُسی
طرح شاہِ بابل مصر کو مال و متاع سے صاف کرے گا۔ مصر آتے وقت
وہ سورج دیوتا کے مندر میں جا کر اُس کے ستونوں کو ڈھا دے گا اور



یرمیاہ 44:1 cxxxiii یرمیاہ 44:7

باقی مصری دیوتاؤں کے مندر بھی نذرِ آتش کرے گا۔ پھر شاہِ بابل صحیح
سلامت وہاں واپسسے چلا جائے “۔‘گا

44
تم بُت پرستی سے باز کیوں نہیں آتے؟

رب1 کا کلام ایک بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس میں وہ اُن تمام ہم
وطنوں ہمسے کلام ہوا جو شمالی مصر شہروںکے مجدال، حیستحفن اور
میمفِس اور جنوبی مصر پتروسبنام میں ہتے ر تھے۔

الافواجرب”2 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ نے خود بڑیوہ
آفت دیکھی جو مَیں یروشلم اور یہوداہ کے دیگر تمام شہروں پر لایا۔ آج وہ
ویران و سنسان ہیں، اور اُن میں کوئی نہیں بستا۔ 3 یوں اُنہیں اُن کی بُری
حرکتوں کا اجر ملا۔ کیونکہ اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلا کر اُن کی
خدمت کرنے سے اُنہوں نے مجھے طیش دلایا۔ اور یہ ایسے دیوتا تھے جن
پہلےسے نہ وہ، نہ تم اور باپتمہارےنہ واقفدادا تھے۔ بار4 بار مَیں نبیوں
کو اُن کے پاس بھیجتا رہا، اور بار بار میرے خادم کہتے رہے کہ ایسی
کرنا،متحرکتیںگھنونی مجھےکیونکہ اِن نفرتسے !ہے اُنہوںلیکن5 نے
نہ سنی، نہ دھیان دیا۔ نہ وہ اپنی بےدینی سے باز آئے، نہ اجنبی معبودوں
کو بخور جلانے کا سلسلہ بند کیا۔

تب6 میرا غضبشدید اُن پر نازل میرےہوا۔ قہر آگزبردستکی نے
یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کی گلیوں میں پھیلتے پھیلتے اُنہیں ویران و سنسان
کر دیا۔ تکآج اُن کا یہی حال ‘ہے۔

اب7 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ اپنا ستیاناس
کیوں کر رہے ہو؟ ایسے قدم اُٹھانے سے تم یہوداہ سے آئے ہوئے مردوں
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اور عورتوں بچوںکو اور ہلاکتسمیتشیرخواروں طرفکی لا رہے ہو۔
اِس صورت میں ایک بھی نہیں بچے گا۔ مجھے8 اپنے ہاتھوں کے کام سے
طیش کیوں دلاتے ہو؟ یہاں مصر میں پناہ لے کر تم اجنبی معبودوں کے
لئے بخور کیوں جلاتے ہو؟ اِس سے تم آپاپنے نیستکو و نابود کر رہے
ہو، تم دنیا کی تمام قوموں کے لئے لعنت اور مذاق کا نشانہ بنو گے۔ 9 کیا تم
اپنی قوم کے سنگین گناہوں کو بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں وہ کچھ یاد نہیں جو
باپتمہارے دادا، یہوداہ کے راجے رانیوں اور تم تمہاریسے یوں سمیتبیو
ملـِک یہوداہ اور یروشلم کی گلیوں میں سرزد ہوا ہے؟ تکآج10 تم نے نہ
انکساری کا اظہار کیا، نہ میرا خوف مانا، اور نہ میری شریعت کے مطابق
گزاری۔زندگی تم ہدایاتاُن تابعکے نہ مَیںجورہے تمہیںنے تمہارےاور
باپ دادا کو عطا کی ‘تھیں۔

11 چنانچہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں’ تم پر
آفت لانے کا اٹل ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام یہوداہ ختم ہو جائے گا۔ مَیں12
یہوداہ کے اُس بچے ہوئے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جو مصر
میں جا کر پناہ لینے پر تُلا ہوا سبتھا۔ مصر ہلاکمیں ہو جائیں گے، خواہ
تلوار سے، خواہ کال سے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب
تلوار یا کال کی زد میں آ کر مر جائیں اُنہیںگے۔ دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسروں کی لعن طعن اور حقارت کا نشانہ
بنیں لعنتگے۔ کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے اُن ہی کا سا انجام چاہے
گا۔ طرحجس13 مَیں نے یروشلم کو دیسزا عین اُسی طرح مَیں مصر میں
آنے والے ہم وطنوں کو تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار سے سزا دوں گا۔
14 یہوداہ کے جتنے بچے ہوئے لوگ یہاں مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے
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ہیں وہ سب یہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بچ کر ملـِک یہوداہ میں
نہیں لوٹے گا، گو وہاںسبتم دوبارہ آباد ہونے کی شدید آرزو رکھتے ہو۔
صرف ایکچند اِس کامیابمیں ہو جائیں “۔‘گے

آسمانی ملـکہ کی پوجا پر ضد
اُس15 وقت شمالی اور جنوبی مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام مرد

اور عورتیں ایک بڑے اجتماع کے لئے جمع ہوئے تھے۔ مردوں کو خوب
معلوم تھا ہماریکہ یاں بیو اجنبی معبودوں کو بخور کی پیشقربانیاں کرتی
ہیں۔ اب اُنہوں نے یرمیاہ سے کہا، جو”16 بات آپ نے رب کا نام لے
کر ہم سے کی ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ 17 ہم اُن تمام باتوں پر ضرور عمل
کریں ہمجوگے آسمانیہمہیں۔کہینے دیویملـکہ لئےکے جلائیںبخور
گے اور اُسے َمے کی نذریں پیش کریں گے۔ ہم وہی کچھ کریں گے جو
باپہمارےہم، ہمارےدادا، بادشاہ بزرگہمارےاور ملـِک یہوداہ اور
یروشلم کی گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اُس وقت روٹی کی کثرت
تھی اور ہمارا اچھا حال تھا۔ اُس وقت ہم کسی بھی مصیبت سے دوچار
نہ ہوئے۔ لیکن18 جب سے ہم آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے کی نذریں
پیش کرنے سے باز آئے ہیں وقتاُس سے لحاظہر حاجتسے مند رہے
وقتاُسیہیں۔ ہمسے تلوار اور کال کی میںزد آ نیستکر ہو “ہیں۔رہے
عورتوں19 باتنے جاری رکھ کر کہا، آپکیا” سمجھتے ہیں ہمارےکہ
شوہروں کو اِس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے کی
نذریں پیش کرتی ہیں، کہ ہم اُس کی شکل کی ٹکیاں بنا کر اُس کی پوجا
کرتی “ہیں؟
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چند ایک کے بچنے کی پیش گوئی
20 یرمیاہ اعتراض کرنے والے تمام مردوں اور عورتوں سے دوبارہ

مخاطب ہوا، ربدیکھو،”21 اُسنے بخور پر دھیان دیا جو تم تمہارےاور
باپ دادا نے بادشاہوں، بزرگوں اور عوام سمیت یہوداہ کے شہروں اور
یروشلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ یہ بات اُسے خوب یاد ہے۔ 22 آخرکار
وقتایک تمہاریجبآیا شریر اور گھنونی حرکتیں برداشتقابِل نہ رہیں،
رباور تمہیںکو سزا دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے آجکہ ملـکتمہارا ویران و
سنسان ہے، کہ اُسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
لعنت کرنے والا اپنے دشمن کے لئے ایسا ہی انجام چاہتا ہے۔ اِسیآفت23
لئے تم پر آئی کہ تم بُتوںنے کے لئے بخور جلا ربکر کی نہ سنی۔ نہ تم نے
اُس شریعتکی مطابقکے زندگی گزاری، نہ اُس ہدایاتکی اور احکام پر
عمل کیا۔ ملـکتکآج کا یہی حال رہا “ہے۔

24 پھر یرمیاہ نے تمام لوگوں سے عورتوں سمیت کہا، اے” مصر میں
ہنے ر والے یہوداہ کے تمام ہم وطنو، رب کا کلام !سنو رب25 الافواج
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری یوں بیو نے اصرار کیا
ہے، ہم’ ضرور اپنی اُن مَنتوں کو پورا یں کر گے جو ہم نے مانی ہیں، ہم
ضرور آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے کی پیشنذریں کریں ‘گے۔ اور تم نے
اپنے الفاظ اور اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ تم سنجیدگی سے اپنے
اِس اعلان پر عمل کرنا ہتے چا ہو۔ تو ٹھیک ہے، اپنا وعدہ اور اپنی مَنتیں
پوری !کرو

میںمصراےلیکن26 ہنے ر والے تمام ہم کلامکےربوطنو، پر دھیان
!دو رب فرماتا ہے میرےکہ عظیم نام کی قَسم، آئندہ مصر میں تم میں سے
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کوئی میرا نام لے کر قَسم نہیں کھائے گا، کوئی نہیں کہے گا، رب’ قادرِ
مطلق حیاتکی ‘!قَسمکی 27 تمہاریمَیںکیونکہ نگرانی کر رہا لیکنہوں،
تم پر مہربانی کرنے کے لئے نہیں بلـکہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے۔ مصر
میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام لوگ تلوار اور کال کی زد میں آ جائیں گے
اور پِستے ہلاکپِستے ہو جائیں گے۔ ایکچندصرف28 دشمن کی تلوار سے
بچ کر ملـِک یہوداہ واپس آئیں گے۔ تب یہوداہ کے جتنے بچے ہوئے لوگ
مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں وہ سب جان لیں گے کہ کس کی بات
درست نکلی میریہے، یا اُن کی۔ رب29 فرماتا ہے مَیںکہ تمہیں نشان بھی
دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ خلافتمہارےمَیں خالی باتیں نہیں
کر رہا بلـکہ ًتمہیں یقینا مصر میں سزا دوں گا۔ نشان30 یہ ہو گا کہ جس
طرح مَیں نے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس کے جانی دشمن نبوکدنضر
کرحوالےکے فرعونُحفرعمَیںطرحاُسیدیا اُسبھیکو دشمنوںجانیکے
کے حوالے کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

45

باروک کے لئے تسلی کا پیغام
1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں

یرمیاہ نبی کو باروک بن یاہ نیر کے لئے رب کا پیغام ملا۔ اُس وقت یرمیاہ
باروک سے وہ تمام باتیں لـکھوا رہا تھا جو اُس پر نازل ہوئی تھیں۔ یرمیاہ نے
کہا، 2 اے” باروک، رب اسرائیل کا خدا تیرے بارے میں فرماتا ہے
3 کہ تُو کہتا ہے، ہائے،’ مجھ !افسوسپر رب میرےنے درد میں اضافہ
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کر دیا ہے، اب مجھے رنج و الم بھی سہنا پڑتا ہے۔ مَیں ہتے کرا ہتے کرا تھک
گیا ہوں۔ کہیں بھی آرام و سکون نہیں ‘ملتا۔

میںجوابربباروک،اے4 فرماتا مَیںکچھجوکہہے خودنے تعمیر
کیا اُسے مَیں گرا دوں گا، جو پودا مَیں نے خود لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑ
دوں ملـکپورےگا۔ کے ساتھ ایسا سلوکہی کروں گا۔ 5 تو پھر تُو اپنے
لئے کیوں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا آرزومند ہے؟ ایسا خیال چھوڑ
دے، کیونکہ مَیں تمام انسانوں پر آفت لا رہا ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
لیکن جہاں بھی تُو جائے وہاں مَیں ہونے دوں گا کہ تیری جان چھوٹ
*“جائے۔

46
مصر کی شکست کی پیش گوئی

یرمیاہ1 مختلفپر قوموں بارےکے میں پیغاماتبھی نازل ہوئے۔ یہ میںذیل درج ہیں۔
پہلا2 پیغام مصر بارےکے میں یہوداہہے۔ بادشاہکے یقیم یہو بن یوسیاہ

کے چوتھے سال میں شاہِ بابل نبوکدنضر نے یائے در فرات پر واقع شہر
کرکِمیس کے پاس مصری فوج کو شکست دی تھی۔ اُن دنوں میں مصری
بادشاہ نکوہ فرعون کی فوج بارےکے ربمیں کا کلام نازل ہوا،

3 اپنی” بڑی اور چھوٹی ڈھالیں تیار کر کے جنگ کے لئے !نکلو
گھوڑوں4 کو رتھوں میں !جوتو دیگر گھوڑوں پر سوار ہو !جاؤ خود پہن
کر کھڑے ہو !جاؤ اپنے نیزوں کو روغن سے چمکا کر زرہ بکتر پہن !لو
لیکن5 مجھے کیا نظر آ رہا مصریہے؟ فوجیوں طاریدہشتپر ہوئی ہے۔
وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اُن کے سورماؤں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ وہ
* 45:5 مَیں دوںہونے :جائےچھوٹجانتیریکہگا لفظی :ترجمہ غنیمتجانتیریتجھےمَیں
کے طور بخشپر دوں گا۔
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بھاگ بھاگ کر فرار ہو رہے ہیں اور پیچھے بھی نہیں دیکھتے۔ رب فرماتا
ہے کہ چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیل گئی ہے۔ کسی6 کو بھی
بچنے نہ دو، خواہ وہ تیزیکتنی سے کیوں بھاگنہ رہا ہو یا زبردستکتنا
فوجی کیوں نہ ہو۔ شمال میں یائے فراتدر کنارےکے ہی وہ ٹھو کر کھا
کر گر گئے ہیں۔

7 یہ کیا ہے جو یائے در نیل کی طرح چڑھ رہا ہے، جو سیلاب بن کر
سب کچھ غرق کر رہا ہے؟ 8 مصر یائے در نیل کی طرح چڑھ رہا ہے،
بنسیلابوہی غرقکچھسبکر کر رہا وہہے۔ کہتا ہے، مَیں’ چڑھ کر
پوری زمین غرقکو دوںکر مَیںگا۔ شہروں کو اُن سمیتباشندوںکے تباہ
کروں ‘گا۔ اے9 گھوڑو، دشمن پر ٹوٹ !پڑو اے رتھو، دیوانوں کی طرح
!دوڑو اے فوجیو، لڑنے کے لئے !نکلو اے ایتھوپیا اور لبیا کے سپاہیو،
اپنی ڈھالیں پکڑ کر اےچلو، لُدیہ کے تیر چلانے والو، اپنے کمان تان کر آگے
!بڑھو

لیکن10 آج قادرِ مطلق، رب الافواج کا ہی دن ہے۔ انتقام کے اِس
دن وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ اُس کی تلوار اُنہیں کھا کھا کر سیر ہو
جائے گی، اور اُن کا خون پی پی کر اُس پیاسکی بجھے گی۔ کیونکہ شمال
میں یائے فراتدر کنارےکے اُنہیں قادرِ الافواجربمطلق، کو قربان کیا
جائے گا۔

کنواریاے11 مصر بیٹی، ملـِک ِجلعاد میں جا کر اپنے زخموں کے لئے
بلسان خرید لے۔ لیکن کیا فائدہ؟ خواہ تُو کتنی دوائی کیوں نہ استعمال
تیریکرے چوٹیں بھر نہیںہی !سکتیں تیری12 شرمندگی کی خبر دیگر اقوام
میں پھیل گئی ہے، تیری چیخیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ کیونکہ
تیرے دوسرےایکسورمے سے ٹھو کر کھا کر گر گئے “ہیں۔
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ِ شاہ بابل کے مصر میں گھس آنے کی پیش گوئی
جب13 شاہِ بابل نبوکدنضر مصر پر حملہ کرنے آیا تو رب اِس کے بارے

میں یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
14 مصری” شہروں مجدال، میمفِس اور تحفن حیس میں اعلان جنگ’کرو، کی یاں تیار کر کے لڑنے کے لئے کھڑے ہو !جاؤ کیونکہ تلوار

سبپاسآستمہارے کچھ کھا رہی ‘ہے۔
اے15 مصر، تیرے سورماؤں کو خاک میں کیوں ملایا گیا ہے؟ وہ

نہیںکھڑے رہ سکتے، اُنہیںنےربکیونکہ دبا دیا ہے۔ اُس16 متعددنے
افراد کو ٹھوکر کھانے دیا، اور دوسرےایکوہ پر اُنہوںگئے۔گر آؤ،’کہا،نے اپنیہم قومہی اور جہاںجائیںچلےواپسمیںوطناپنے کیظالم تلوار
ہم تک نہیں پہنچ ‘سکتی۔ وہاں17 وہ پکار اُٹھے، مصر’ کا بادشاہ شور تو
بہت مچاتا لیکنہے اِس پیچھےکے بھیکچھ نہیں۔ جو سنہرا موقع اُسے ملا وہ
جاتا رہا “۔‘ہے

18 دنیا کا جسبادشاہ الافواجربنامکا ہے فرماتا حیاتمیری”ہے،
کی قَسم، جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے وہ دوسروں سے اُتنا بڑا ہے جتنا تبور
دیگر پہاڑوں سے اور کرمل سمندر سے اونچا ہے۔ اے19 مصر کے باشندو،
مالاپنا باندھاسبابو یاںکیہونےجلاوطنکر تیار کرو۔ میمفِسکیونکہ
مسمار ہو کر آتشنذرِ ہو جائے گا۔ اُس میں کوئی نہیں رہے گا۔

20 مصر خوب صورت سی جوان گائے ہے، لیکن شمال سے مہلـک
مکھی آ کر اُس پر دھاوا بول رہی ہے۔ ہاں، وہ آ رہی ہے۔ فوجمصری21
بھاڑےکے کے فوجی بچھڑےتازےموٹے ہیں، لیکن وہ بھی مُڑ کر فرار
ہو جائیں گے۔ ایک بھی قائم نہیں رہے گا۔ کیونکہ آفت کا دن اُن پر آنے
والا ہے، وہ وقت جب اُنہیں پوری سزا ملے گی۔ مصر22 سانپ کی طرح
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پھنکارتے ہٹپیچھےہوئے جائے دشمنجبگا پورےفوجیکے زور سے
اُس پر حملہ کریں گے، جب وہ لـکڑہاروں کی طرح اپنی یاں کلہاڑ پکڑے
ہوئے اُس پر ٹوٹ پڑیں “گے۔ رب23 فرماتا ہے، تب” وہ مصر کا جنگل
کاٹ ڈالیں گے، گو وہ کتنا گھنا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اُن کی تعداد ٹڈیوں
سے یادہ ز ہو گی بلـکہ وہ گنتاَن ہوں گے۔ مصر24 بیٹی کی بےعزتی کی
جائے گی، اُسے شمالی قوم کے حوالے کیا جائے “گا۔

الافواجرب25 اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے تھیبسمَیں”ہے، شہر کے
دیوتا آمون، فرعون اور تمام مصر کو اُس کے دیوتاؤں اور بادشاہوں سمیت
سزا دوں گا۔ ہاں، مَیں فرعون اور اُس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی
عدالت کروں “گا۔ رب26 فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں اُن کے جانی دشمنوں کے
حوالے کر دوں گا، اور وہ شاہِ بابل نبوکدنضر اور اُس کے افسروں کے قابو
میں آ جائیں لیکنگے۔ بعد میں پہلےمصر طرحکی دوبارہ آباد ہو گا۔جائے

27 جہاں تک تیرا تعلق ہے، اے یعقوب میرے خادم، خوف مت
اسرائیل،اے!کھا متحوصلہ !ہار دیکھ، مَیں تجھے ملـکدُوردراز سے
چھٹکارا دوں گا۔ تیری اولاد کو مَیں اُس ملـک سے نجات دوں گا جہاں
اُسے جلاوطن کیا گیا ہے۔ پھر یعقوب واپس آ کر آرام و سکون کی زندگی
گزارے گا۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُسے ہیبت زدہ “کرے۔ رب28 فرماتا
ہے، اے” یعقوب میرے خادم، خوف نہ کھا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ
مَیںہوں۔ اُن تمام قوموں نیستکو و نابود دوںکر میںجنگا مَیں تجھےنے
منتشر کر دیا ہے، لیکن تجھے مَیں اِس طرح صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤں
گا۔ البتہ مَیں مناسب حد تک تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ مَیں تجھے سزا
دیئے بغیر نہیں چھوڑ “سکتا۔
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47
فلستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا

فرعون1 کے غزہ شہر پر حملہ کرنے سے پہلے یرمیاہ نبی پر فلستیوں کے
بارے ربمیں کا کلام نازل ہوا،

رب”2 فرماتا ہے کہ شمال سے پانی آ رہا ہے جو سیلاب بن کر پورے
ملـک غرقکو گا۔دےکر ملـکپورا شہروں اور سمیتباشندوں اُس میں
ڈوب جائے گا۔ لوگ چیخ اُٹھیں گے، اور ملـک کے تمام باشندے آہ و
زاری کریں گے۔ 3 کیونکہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی
دیں دشمنگی، رتھوںکے کا شور اور پہیوں گڑگڑاہٹکی اُن تککانوںکے
ہوزدہخوفباپگی۔پہنچے وہکہگےجائیںہوساکتیوںکر بچوںاپنے
کی مدد کرنے کے لئے پیچھے بھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ 4 کیونکہ وہ دن
آنے والا تمامجبہے فلستیوں نیستکو و نابود کیا جائے گا تاکہ صور اور
صیدا آخریکے مدد کرنے والے بھی ختم ہو جائیں۔ ربکیونکہ فلستیوں
کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا ہے، جزیرۂ کریتے کے اُن بچے ہوؤں کو
جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔

5 غزہ بیٹی ماتم کے عالم میں اپنا سر منڈوائے گی، اسقلون شہر مسمار ہو
جائے اےگا۔ میدانی علاقے کے بچے ہوئے لوگو، تککبتم اپنی ِجلد
کو زخمی کرتے رہو گے؟ 6 ہائے،’ اے رب کی تلوار، کیا تُو کبھی نہیں
کرےآرام گی؟ دوبارہ اپنے میان چھپمیں !جا خاموش ہو کر آرام ‘!کر
7 لیکن وہ کس طرح آرام کر سکتی ہے جب رب نے خود اُسے چلایا
ہے، جب اُسی نے اُسے اسقلون اور ساحلی علاقے پر دھاوا لنے بو کا حکم
دیا “ہے؟
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48
موآب کے انجام کی پیش گوئی

موآب1 بارےکے الافواجربمیں اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا نبو”ہے، شہر پر افسوس، کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ دشمن نے یَتائم قِر کی
بےحرمتی کر کے اُس پر قبضہ کر لیا ہے۔ چٹان کے قلعے کی رُسوائی ہو
پاشپاشوہگئی، ہو گیا یفکیموآبکوئیسےاب2ہے۔ کرےنہیںتعر
میںحسبونگا۔ آدمی اُس سازشیںکیشکستکی کر کے کہہ رہے قومموآبیہمآؤ،’ہیں، نیستکو نابودو مدمین،اے‘کریں۔ بھیتُو تباہ ہو جائے
گا، تیرےتلوار بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 !سنو حورونائم سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی اور بڑی شکست
کا شور مچ رہا ہے۔ موآب4 ُچور ُچور ہو گیا ہے، اُس کے بچے زور سے
چلّا رہے ہیں۔ لوگ5 روتے روتے لوحیت کی طرف چڑھ رہے ہیں۔
حورونائم طرفکی اُترتے راستے شکستپر کی آہ زاریو دےسنائی رہی
ہے۔ بھاگ6 کر اپنی جان !بچاؤ یگستان ر جھاڑیمیں کی مانند بن جاؤ۔

7 چونکہ تم موآبیوں اپنینے کامیابیوں دولتاور پر بھروسا اِسرکھا، لئے
تم بھی قید میں جاؤ گے۔ تمہارا دیوتا کموس بھی اپنے یوں پجار اور بزرگوں
سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ 8 تباہ کرنے والا ہر شہر پر حملہ کرے گا،
ایک بھی نہیں بچے گا۔ جس طرح رب نے فرمایا ہے، وادی بھی تباہ ہو
گیجائے اور میداِن مرتفع بھی۔ موآب9 ڈالنمکپر دو، کیونکہ وہ مسمار
ہو جائے گا۔ اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی
نہیں بسے گا۔

اُس10 پر لعنت جو ُسستی ربسے کا !کرےکام اُس پر لعنت جو اپنی
تلوار کو خون بہانے سے روک !لے 11 اپنی جوانی سے لے کر آج تک
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موآب آرام و سکون کی زندگی گزارتا آیا ہے، اُس َمے کی مانند جو کبھی
نہیں چھیڑی گئی اور کبھی ایک برتن سے دوسرے میں ُنڈیلی ا نہیں گئی۔
اِس لئے اُس کا مزہ قائم اور بہترینذائقہ ربلیکن12“ہے۔رہا فرماتا وہ”ہے، دن آنے والا ہے جب مَیں ایسے آدمیوں کو اُس کے پاس بھیجوں گا
جو َمے برتنوںکو نکالسے کر ضائع دیںکر اورگے، برتنوں خالیکو کرنے
پاشپاشبعدکے موآبتب13گے۔دیںکر کو اپنے کموسدیوتا یوںپر شرم
آئے اسرائیلطرحجسگی بیتکو ایل کے اُس بُت پر شرم جسآئی پر وہ
بھروسا رکھتا تھا۔

14 ہائے، تم آپاپنے پر کتنا فخر کرتے ہو ہمکہ سورمے زبردستاور
جنگجو ہیں۔ لیکن15 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا
ہے موآبکہ تباہ ہو جائے گا، اور دشمن اُس شہروںکے گھسمیں آئے
گا۔ اُس کے بہترین جوان قتل و غارت کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں
گے۔

موآب کی طاقت ٹوٹ گئی ہے
16 موآب کا انجام قریب ہی ہے، آفت اُس پر نازل ہونے والی ہے۔

اے17 پڑوس میں بسنے والو، اُس پر ماتم !کرو جتنے اُس کی شہرت جانتے
ہو آہ و زاری کرو۔ بولو، ہائے،’ موآب کا زوردار عصائے شاہی ٹوٹ گیا
اُسہے، کی شان شوکتو خاکعلامتکی میں ملائی گئی ‘ہے۔

اے18 دیبون بیٹی، اپنے شاندار تخت پر سے اُتر کر پیاسی زمین پر بیٹھ
جا۔ موآبکیونکہ کو تباہ کرنے خلافتیرےوالا بھی چڑھ آئے گا، وہ
تیرے قلعہ بند شہروں کو بھی مسمار کرے گا۔ اے19 عروعیرکی ہنے ر
والی، سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گزرنے والوں پر غور !کر اپنی جان
بچانے والوں سے پوچھ لے کہ کیا ہوا ہے۔ تب20 تجھے جواب ملے گا،
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موآب’ رُسوا ہوا ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے یلا واو !کرو
یائے در ارنون کنارےکے اعلان کرو موآبکہ ختم ‘ہے۔

21 میداِن مرتفع پر الله نازلعدالتکی َحولون،ہے۔ہوئی یہض، مِفعت،
22 دیبون، بیتنبو، دِبلاتائم، 23 یَتائم، بیتقِر بیتجمول، معون، یوت24 قر
اور موآبغرضبُصرہ، تمامکے شہروں عدالتکی ہوئی ہے، خواہ وہ دُور
ہوں یا “قریب۔

رب25 فرماتا ہے، موآب” کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اُس کا بازو پاش
پاش ہو گیا ہے۔ 26 اُسے َمے پلا پلا کر متوالا کرو، وہ اپنی قَے میں لوٹ
پوٹ ہو سبکر کے لئے مذاق کا نشانہ بن جائے۔ کیونکہ وہ مغرور ہو کر
رب خلافکے کھڑا ہو گیا ہے۔

27 تم موآبیوں نے اسرائیل کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ تم یوں اُسے
گالیاں دیتے رہے جیسے اُسے چوری وقتکرتے پکڑا گیا ہو۔ ابلیکن28
تمہاری باری آ گئی ہے۔ اپنے شہروں کو چھوڑ کر چٹانوں میں جا !بسو
کبوتر بن کر چٹانوں کی دراڑوں میں اپنے گھونسلے بناؤ۔

ہم29 نے موآب کے تکبر کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ وہ حد سے
یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی، خودپسند اناپرستاور “ہے۔

رب30 فرماتا ہے، مَیں” اُس کے تکبر سے واقف ہوں۔ لیکن اُس کی
ڈینگیں عبث ہیں، اُن کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ 31 اِس لئے مَیں موآب پر
آہ و زاری کر رہا، موآبتمام سببکے سے چلّا رہا قیرحراستہوں۔ کے
باشندوں دیکھانجامکا آہیںمَیںکر بھر ِسبماہاے32ہوں۔رہا انگورکی کی
بیل، یعزیر نسبتکی مَیں کہیں یادہ ز تجھ پر ماتم کر رہا تیریہوں۔ کونپلیں
یعزیر تک پھیلی ہوئی تھیں بلـکہ سمندر کو پار بھی کرتی تھیں۔ لیکن اب تباہ
کرنے تیرےدشمنوالا پکے انگوروںہوئے اور موسِم گرما پھلکے ٹوٹپر
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پڑا ہے۔ اب33 خوشی و شادمانی موآب کے باغوں اور کھیتوں سے جاتی
مَیںہے۔رہی انگورنے لنےرسکا نکا روککامکا خوشیکوئیہے۔دیا
نعرےکے لگا لگا انگورکر تلےپاؤںکو روندتا۔نہیں توشور مچ رہا لیکنہے،
خوشی نعرےکے بلند نہیں ہو رہے جنگبلـکہ کے۔

حسبون34 میں لوگ مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن کی آواز اِلی عالی
اور یہض تک سنائی دے رہی ہے۔ اِسی طرح ُضغر کی چیخیں حورونائم
اور عجلت تکشلیشیاہ پہنچ گئی ہیں۔ کیونکہ نِمریم کا پانی خشکبھی ہو
جائے “گا۔ رب35 فرماتا ہے، موآب” میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ کر
اپنے دیوتاؤں کو بخور اور باقی پیشقربانیاں کرتے ہیں اُن کا مَیں خاتمہ کر
دوں گا۔

اِس36 لئے میرا بانسریدل کے ماتمی سُر نکال موآبکر قیرحراستاور
لئےکے نوحہ کر کیونکہہے۔رہا اُن ہے۔رہیجاتیدولتشدہحاصلکی
37 ہر سر گنجا، ہر داڑھی منڈوائی گئی ہے۔ ہر ہاتھ کی ِجلد زخمیکو کر
دیا گیا ہے، ہر ٹاٹکمر ملبّسسے ہے۔ موآب38 کی تمام چھتوں پر اور اُس
چوکوںکے میں آہ و زاری بلند ہو رہی “ہے۔

کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” نے موآب کو بےکار مٹی کے برتن کی
طرح توڑ ڈالا ہے۔ 39 پاشپاشموآبہائے، ہو گیا لوگ!ہے زار و قطار
رو رہے ہیں، اور موآب نے شرم کے مارے اپنا منہ ڈھانپ لیا ہے۔ وہ
مذاق کا نشانہ بن گیا ہے، اُسے دیکھ کر تمام پڑوسیوں کے رونگٹے کھڑے
ہو گئے “ہیں۔

موآب رب کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے
رب40 فرماتا ہے، وہ” !دیکھو دشمن عقاب کی طرح موآب پر جھپٹا

مارتا ہے۔ اپنے پَروں کو پھیلا کر وہ پورے ملـک پر سایہ ڈالتا ہے۔
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یوت41 اُسسمیتقلعوںقر میںقبضےکے آ گیا سورماؤںموآبیدناُسہے۔
دلکا دردِ زہ میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھائے گا۔ 42 کیونکہ
موآبی قوم اِسگی،جائےمٹسےہستیصفحہ لئے کہ وہ مغرور ہو ربکر
کھڑیخلافکے ہو گئی ہے۔

اے43 موآبی قوم، دہشت، گڑھا اور پھندا تیرے نصیب میں “ہیں۔
44 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” دہشت سے بھاگ کر بچ جائے وہ گڑھے
میں گر جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے وہ پھندے میں پھنس
جائے گا۔ کیونکہ موآبمَیں پر اُس عدالتکی کا سال لاؤں گا۔

45 پناہ گزین تھکے ہارے حسبون کے سائے میں رُک جاتے ہیں۔
لیکن افسوس، حسبون سے آگ نکل آئی ہے اور سیحون بادشاہ کے شہر
میں سے بھڑکشعلہ اُٹھا ہے موآبجو کی پیشانی کو اور شور مچانے والوں
چاندوںکے کو گا۔کرےآتشنذرِ موآب،اے46 تجھ کموس!افسوسپر
دیوتا کے پرستار نیست و نابود ہیں، تیرے بیٹے بیٹیاں قیدی بن کر جلاوطن
ہو گئے ہیں۔

لیکن47 آنے والے دنوں میں موآبمَیں بحالکو کروں “گا۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

موآبیہاں عدالتپر کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔
49

عمونیوں کی عدالت
عمونیوں1 بارےکے ربمیں فرماتا کیا”ہے، اسرائیل کی کوئی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں جو جد کے قبائلی

علاقے میں رہ سکے؟ ـِک مَل دیوتا کے پرستاروں نے اُس پر کیوں قبضہ
کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جد کے شہروں میں آباد ہو گئے “ہیں؟
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2 چنانچہ رب فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے کہ میرے حکم پر عمونی
الحکومتدار ربّہ جنگخلافکے نعرےکے لگائے جائیں تبگے۔ وہ
ملبے کا بنڈھیر جائے گا، اور گرد نواحو آبادیاںکی آتشنذرِ ہو جائیں گی۔
تب اسرائیل ملـکاُنہیں کرےبدر گا جنہوں نے ملـکاُسے بدر کیا “تھا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

حسبون،اے”3 یلا واو کر، کیونکہ عَی شہر برباد ہوا اےہے۔ ربّہ کی
بیٹیو، مدد کے لئے ٹاٹ!چلّاؤ اوڑھ کر ماتم !کرو فصیل کے اندر بےچینی
سے اِدھر اُدھر !پھرو کیونکہ ـِک مَل دیوتا اپنے یوں پجار اور بزرگوں سمیت
جلاوطن ہو جائے گا۔ اے4 بےوفا بیٹی، تُو اپنی زرخیز وادیوں پر اِتنا فخر
کیوں کرتی ہے؟ تُو اپنے مال دولتو پر بھروسا کر شیخیکے مارتی ہے کہ
مجھاب پر “گا۔کرےنہیںحملہکوئی 5 قادرِ الافواجربمطلق فرماتا مَیں”ہے، تمام پڑوسیوں تجھسےطرفکی دہشتپر گا۔دوںجانےچھا سبتم
کو چاروں طرف منتشر کر دیا جائے گا، اور تیرے پناہ گزینوں کو کوئی
جمع کرےنہیں گا۔

لیکن6 بعد میں مَیں عمونیوں بحالکو کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
ادوم کی عدالت

الافواجرب7 ادوم بارےکے میں فرماتا ہے، کیا” تیمان حکمتمیں کا
نام و نشان نہیں رہا؟ دانشکیا مند صحیح مشورہ دےنہیں سکتے؟ کیا اُن کی
دانائی بےکار ہو گئی ہے؟

اے8 ددان کے باشندو، بھاگ کر ہجرت کرو، زمین کے اندر چھپ
جاؤ۔ کیونکہ مَیں عیسَو کی اولاد پر آفت نازل کرتا ہوں، میری سزا کا دن
قریب آ گیا ہے۔ اے9 ادوم، اگر تُو انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے
کے لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ اگر ڈاکو رات کے وقت
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لُوٹتجھے لیتے تو صرفوہ اُتنا ہی چھین لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔
لیکن تیرا انجام اِس سے کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ 10 کیونکہ مَیں نے عیسَو کو
ننگا کر کے اُس کی تمام چھپنے کی جگہیں ڈھونڈ نکالی ہیں۔ وہ کہیں بھی
چھپ نہیں سکے گا۔ اُس کی اولاد، بھائی اور ہم سائے ہلاک ہو جائیں
گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ 11 اپنے یتیموں کو پیچھے چھوڑ دے،
کیونکہ مَیں اُن کی جان کو بچائے رکھوں گا۔ تمہاری بیوائیں بھی مجھ پر
بھروسا “رکھیں۔

رب12 فرماتا غضبمیرےجنہیں”ہے، کا پیالہ پینے کا فیصلہ نہیں سنایا
گیا تھا اُنہیں بھی پینا پڑا۔ تو پھر تیری جان کس طرح بچے گی؟ نہیں، ًتُو یقینا
سزا کا پیالہ پی “گا۔لے رب13 فرماتا میرے”ہے، نام کی قَسم، بُصرہ شہر
گرد نواحو تمامکے بنکھنڈراتابدیسمیتشہروں گا۔جائے اُسے دیکھ
کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اُسے لعن طعن کریں
لعنتگے۔ والاکرنے لئےکےدشمناپنے بُصرہ ہی کا انجامسا “گا۔چاہے

مَیں14 ربنے طرفکی سے پیغام سنا ہے، ایک” قاصد کو اقوام کے
پاس بھیجا گیا ہے جو اُنہیں حکم دے، جمع’ ہو کر ادوم پر حملہ کرنے کے
لئے !نکلو اُس سے لڑنے کے لئے ‘!اُٹھو

مَیںاب15 تجھے چھوٹا بنا دوں ایسیایکگا، قوم جسے لوگدیگر حقیر
گے۔جانیں تجھدوسرےمیںماضی16 دہشتسے لیکنتھے،کھاتے اِس
بات نے اور تیرے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ بےشک تُو چٹانوں کی
دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور پہاڑی تیرےبلندیاں قبضے میں ہیں۔ لیکن
خواہ تُو اپنا گھونسلا عقاب کی سی اونچی جگہوں پر کیوں نہ بنائے توبھی
مَیں وہاںتجھے اُتارسے میںخاککر ملا دوں “گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
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ملـِک”17 ادوم یوں باد بر ہو جائے گا کہ وہاں سے گزرنے والوں کے

رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کے زخموں کو دیکھ کر وہ توبہ’ ‘توبہ
کہیں “گے۔ رب18 فرماتا ہے، اُس” کا انجام سدوم، عمورہ اور اُن کے
پڑوسی شہروں کی مانند ہو گا جنہیں الله نے ُلٹا ا کر نیست و نابود کر دیا۔
وہاں کوئی نہیں بسے گا۔ جس19 طرح شیرببر یردن کے جنگل سے نکل
شادابکر چراگاہوں میں چرنے والی یوں بھیڑبکر پر ٹوٹ پڑتا اُسیہے طرح
اچانکمَیں ادوم پر حملہ کر اُسےکے اُس کے ملـکاپنے سے بھگا دوں گا۔
تب مَیںجسےوہ مقررنے کیا ادومہے گا۔کرےحکومتپر کونکیونکہ
میری مانند کونہے؟ مجھ طلبجوابسے کر سکتا کونہے؟ سا گلہ بان
میرا مقابلہ کر سکتا “ہے؟

ادومچنانچہ20 ربپر کا فیصلہ !سنو تیمان باشندوںکے کے لئے اُس کے
منصوبے پر دھیان !دو دشمن پورے یوڑ ر کو سب سے ننھے بچوں سے لے
گھسیٹتکبڑوںکر کر لے گا۔جائے اُس کی ویرانچراگاہ و سنسان ہو
گی۔جائے ادوم21 اِتنے دھڑام سے گر جائے گا زمینکہ تھرتھرا اُٹھے گی۔
لوگوں کی چیخیں بحرِ ُلزم ق تک سنائی دیں گی۔ 22 وہ !دیکھو دشمن عقاب
کی طرح اُڑ کر ادوم پر جھپٹا مارتا ہے۔ وہ اپنے پَروں کو پھیلا کر بُصرہ پر
سایہ ڈالتا اُسہے۔ دن ادومی سورماؤں دلکا دردِ زہ میں عورتمبتلا کی
پیچطرح تابو کھائے گا۔

دمشق کی عدالت
دمشقرب23 بارےکے میں فرماتا حمات”ہے، اور ارفاد شرمندہ ہو گئے ہیں۔ بُری خبریں سن کر وہ ہمت ہار

گئے ہیں۔ پریشانی اُنہیںنے اُس متلاطم سمندر جیسا بےچین کر دیا ہے جو
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تھم نہیں سکتا۔ دمشق24 ہمت ہار کر بھاگنے کے لئے مُڑ گیا ہے۔ دہشت
اُس پر چھا گئی ہے، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح تڑپ رہا
ہے۔

25 ہائے، دمشق کو ترک کیا گیا !ہے جس مشہور شہر سے میرا دل
لطف اندوز ہوتا تھا وہ ویران و سنسان “ہے۔ رب26 الافواج فرماتا ہے،
اُس” دن اُس جوانکے آدمی گلیوں میں گر کر رہ جائیں گے، اُس کے تمام
فوجی ہلاک ہو جائیں گے۔ مَیں27 دمشق کی فصیل کو آگ لگا دوں گا
پھیلتےجو بنپھیلتے بادشاہہدد محلوںکے میںلپیٹاپنیبھیکو “گی۔لےلے

بَدُو قبیلوں کی عدالت
ذیل28 میں قیدار اور حصور کے بَدُو قبیلوں کے بارے میں کلام درج

بعدہے۔ میں شاہِ بابل نبوکدنضر نے اُنہیں شکست ربدی۔ فرماتا ہے،
!اُٹھو” قیدار پر حملہ !کرو مشرق میں بسنے والے بَدُو قبیلوں کو تباہ !کرو

29 تم اُن یوںخیموں،کے بھیڑبکر اور اونٹوں چھینکو لو گے، اُن خیموںکے
کے پردوں اور باقی سامان کو لُوٹ لو گے۔ چیخیں سنائی دیں گی، دہشتطرفچاروںہائے،’ “!‘دہشتہی

رب30 فرماتا میںحصوراے”ہے، بسنے والے جلدیقبیلو، بھاگسے
!جاؤچھپمیںدراڑوںکیزمینجاؤ، بابلشاہِکیونکہ نے تم پر حملہ کرنے
کا فیصلہ کر کے تمہارے خلاف منصوبہ باندھ لیا “ہے۔ رب31 فرماتا
ہے، اے” بابل کے فوجیو، اُٹھ کر اُس قوم پر حملہ کرو جو علیٰحدگی میں
پُرسکون اور محفوظ زندگی گزارتی جسہے، کے نہ دروازے، کنڈےنہ
ہیں۔ 32 اُن کے اونٹ اور بڑے بڑے یوڑ ر لُوٹ کا مال بن جائیں گے۔
مَیںکیونکہ یگستان ر کنارےکے پر ہنے ر والے اِن قبیلوں طرفچاروںکو
منتشر گا۔دوںکر اُن پر آفتسےطرفچاروں آئے “گی۔ ربیہ فرمانکا
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ہے۔ حصور”33 ہمیشہ تک ویران و سنسان رہے گا، اُس میں کوئی نہیں
بسے گا۔ گیدڑ ہی اُس میں اپنے گھر بنا لیں “گے۔

ملـِک عیلام کی عدالت
34 ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں رب یرمیاہ نبی

سے ہم کلام ہوا۔ پیغام عیلام متعلقکے تھا۔
الافواجرب”35 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کی کمان کو توڑ ڈالتا ہوں، اُس

ہتھیار کو جس پر عیلام کی طاقت مبنی ہے۔ آسمان36 کی چاروں سمتوں
سے مَیں عیلامیوں کے خلاف تیز ہَوائیں چلاؤں گا جو اُنہیں اُڑا کر چاروں
طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا ملـک نہیں ہو گا جس تک عیلامی
جلاوطن نہیں پہنچیں ‘گے۔ رب37 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کو اُس کے
دشمنوںجانی کے منے پاشپاشسا دوںکر مَیںگا۔ اُن آفتپر لاؤں گا، میرا
سخت قہر اُن پر نازل ہو تکجبگا۔ نیستوہ نہ ہوں مَیں تلوار کو اُن کے
پیچھے چلاتا رہوں گا۔ مَیںتب38 عیلام میں تختاپنا کھڑا کر اُسکے کے
بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں ‘گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

بھییہربلیکن39 فرماتا ہے، آنے’ مَیںمیںدنوںوالے عیلام بحالکو
کروں “۔‘گا

50
بابل کی عدالت

بابلملـِک1 اور اُس بابلالحکومتدارکے بارےکے ربمیں کلامکا
یرمیاہ نبی پر نازل ہوا،

اقوام”2 کے منے سا اعلان کرو، ہر جگہ اطلاع !دو جھنڈا گاڑ کر کچھ
نہ چھپاؤ سببلـکہ صافکو بتاؤ، بابل’ شہر دشمن قبضےکے میں آ گیا !ہے
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بیل دیوتا کی بےحرمتی ہوئی ہے، مردُک دیوتا پاش پاش ہو گیا ہے۔ بابل
کے تمام دیوتاؤں کی بےحرمتی ہوئی ہے، تمام بُت ِچکنا ُچور ہو گئے ‘!ہیں
3 کیونکہ شمال ایکسے قوم بابل پر چڑھ آئی ہے ملـکپورےجو کو برباد
دےکر گی۔ انسان اور ہجرتسبحیوان کر جائیں ملـکگے، میں کوئی
نہیں رہے “گا۔

رب4 فرماتا ہے، وقتیہجب” آئے گا تو اسرائیل اور یہوداہ لوگکے
مل کر اپنے وطن میں واپس آئیں گے۔ تب وہ روتے ہوئے رب اپنے خدا
تلاشکو کرنے آئیں گے۔ 5 وہ صیون کا راستہ پوچھ پوچھ کر اپنا رُخ اُس
طرف لیںکر اورگے کہیں گے، آؤ،’ ربہم لپٹساتھکے جائیں، اُسہم
کے ساتھ ابدی عہد باندھ لیں جو کبھی نہ بُھلایا ‘جائے۔ میری6 قوم کی
حالت گم شدہ یوں بھیڑبکر کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں نے اُنہیں
غلط راہ پر لا فریبکر دہ پہاڑوں پر آوارہ پھرنے دیا تھا۔ یوں پہاڑوں پر اِدھر
اُدھر متے گھو متے اپنیوہگھو آرام بھولگاہ تھے۔گئے بھیجو7 اُن کو پاتے
وہ اُنہیں پکڑ کر کھا جاتے تھے۔ اُن مخالفکے کہتے تھے، اِس’ میں ہمارا کیا
قصور ہے؟ اُنہوں نے تو رب کا گناہ کیا ہے، گو وہ اُن کی حقیقی چراگاہ
ہے اور اُن باپکے دادا اُس پر اُمید رکھتے ‘تھے۔

بابل سے ہجرت !کرو
میریاے8 قوم، ملـِک بابل اور اُس کے الحکومتدار بھاگسے !نکلو

اُن بکروں کی مانند بن جاؤ جو یوڑ ر کی راہنمائی کرتے ہیں۔ 9 کیونکہ مَیں
شمالی ملـک میں بڑی قوموں کے اتحاد کو بابل پر حملہ کرنے پر اُبھاروں گا،
جو اُس کے خلاف صف آرا ہو کر اُس پر قبضہ کرے گا۔ دشمن کے
تیرانداز اِتنے ماہر ہوں گے کہ ہر تیر نشانے پر لـگ جائے “گا۔ رب10
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فرماتا بابل”ہے، لُوٹیوںکو لیا جائے گا تمامکہ لُوٹنے والے سیر جائیںہو
گے۔

11 اے میرے موروثی حصے کو لُوٹنے والو، بےشک تم اِس وقت
شادیانہ بجا خوشیکر مناتے بےشکہو۔ تم ہتے گا بچھڑوںہوئے طرحکی
اُچھلتے کودتے اور گھوڑوں کی طرح ہنہناتے ہو۔ لیکن12 آئندہ تمہاری
شرمندہبےحدماں تمہیںنےجسگی،جائےہو جنم دیا وہ رُسوا جائےہو
ذلیلسےسببابلآئندہگی۔ قوم ہو گی، یگستانویراناورخشکوہ ر ہی
گی۔ہو ربجب13 غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو وہاں آبادکوئی نہیں رہے
گا ملـکبلـکہ سراسر ویران و سنسان رہے گا۔ بابل سے گزرنے والوں کے
کھڑےرونگٹے جائیںہو اُسگے، زخموںکے دیکھکو سبکر توبہ’ ‘توبہ
کہیں گے۔

تیراندازو،اے14 بابل شہر کو گھیر کر اُس پر تیر !برساؤ تمام تیر استعمال
بھیایککرو، باقی نہ رہے، اُسکیونکہ ربنے کا گناہ کیا ہے۔ چاروں15
طرف اُس کے خلاف جنگ کے نعرے !لگاؤ دیکھو، اُس نے ہتھیار
ڈال دیئے ہیں۔ اُس بُرجکے گر گئے، اُس کی دیواریں مسمار ہو گئی ہیں۔
رب انتقام لے رہا بابلچنانچہہے، خوبسے بدلہ لو۔ سلوکجو اُس نے
دوسروں کے ساتھ کیا، وہی اُس کے ساتھ کرو۔ بابل16 میں جو بیج بوتے
اور فصل وقتکے درانتی ہیںچلاتے اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دو۔ اُس
وقت شہر کے پردیسی مہلـک تلوار سے بھاگ کر اپنے اپنے وطن میں واپس
چلے جائیں گے۔

17 اسرائیلی قوم ببروں شیر کے حملے سے بکھرے ہوئے یوڑ ر کی مانند
پہلےکیونکہہے۔ شاہِ اسور نے آ کر ہڑپاُسے کر لیا، پھر بابلشاہِ نبوکدنضر
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اِس18“لیا۔چباکوہڈیوںکیاُسنے لئے الافواجرب اسرائیلجو کا خدا
ہے فرماتا ہے، پہلے” مَیں نے شاہِ اسور کو سزا دی، اباور مَیں شاہِ بابل
اُسکو وہیسمیتملـککے اسرائیللیکن19گا۔دوںسزا کیاُسمَیںکو
اپنی لاؤںواپسمیںچراگاہ گا، اور وہ بسناورکرملدوبارہ ڈھلانوںکی پر
چَرے گا، وہ دوبارہ افرائیم اور ِجلعاد پہاڑیکے علاقوں میں سیر ہو جائے
“گا۔ رب20 فرماتا ہے، اُن” دنوں میں اسرائیلجو کا قصور ڈھونڈ لنے نکا
اُسےکرےکوششکی ملےنہیںکچھ یہیگا۔ یہوداہ بھیحالتکی گی۔ہو
اُس گناہکے پائے نہیں جائیں لوگوںجنکیونکہگے، مَیںکو چھوڑوںزندہ
گا اُنہیں معافمَیں کر دوں “گا۔

الله اپنے گھر کا بدلہ لیتا ہے
رب21 فرماتا ہے، ملـِک” مراتائم اور فقود کے باشندوں پر حملہ !کرو

اُنہیں مارتے مارتے صفحہ ہستی سے مٹا !دو جو بھی حکم مَیں نے دیا اُس
پر عمل کرو۔

بابلملـِک22 جنگمیں کا شور شرابہ !سنو بابل شکستناکہولکی
!دیکھو 23 جو پہلے تمام دنیا کا ہتھوڑا تھا اُسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
گیا بابلہے۔ کو دیکھ کر لوگوں سختکو دھچکا لگتا ہے۔

بابل،اے24 مَیں تیرےنے لئے پھندا لگا دیا، اور تجھے پتا نہ چلا بلـکہ تُو
اُس پھنسمیں گیا۔ چونکہ تُو ربنے کا مقابلہ کیا اِسی لئے تیرا کھوج لگایا
گیا اور تجھے پکڑا “گیا۔ 25 قادرِ مطلق الافواجربجو ہے فرماتا ہے، مَیں”
اپنا اسلحہ خانہ کھول کر اپنا غضب نازل کرنے کے ہتھیار نکال لایا ہوں،
کیونکہ ملـِک بابل میں اُن کی ضرورتاشد ہے۔



یرمیاہ 50:26 clvi یرمیاہ 50:34
26 چاروں طرف سے بابل پر چڑھ !آؤ اُس کے اناج کے گوداموں کو

کھول کر سارے مال کا ڈھیر !لگاؤ پھر سب کچھ نیست و نابود کرو، کچھ
بچا نہ رہے۔ اُس27 تمامکے بَیلوں کو ذبح قصائیسب!کرو میںزدکی !آئیں
اُن پر افسوس، کیونکہ اُن کا مقررہ دن، اُن کی سزا وقتکا آ گیا ہے۔

28 !سنو ملـِک بابل بچےسے ہوئے پناہ یں گز صیون میں بتا رہے ہیں کہ
ہمارےرب خدا طرحکسنے انتقام لیا۔ ابکیونکہ اُس نے اپنے گھر
کا بدلہ لیا !ہے

تیراندازوںتمام29 بُلاؤکو بابلتاکہ پر !کریںحملہ اُسے لوگھیر تاکہ کوئی
نہ بچے۔ اُسے اُس کی حرکتوں کا مناسب اجر !دو جو بُرا سلوک اُس نے
دوسروں کے ساتھ کیا وہی اُس کے ساتھ کرو۔ کیونکہ اُس کا یہ رو رب،
اسرائیل کے قدوس کے ساتھ گستاخانہ تھا۔ 30 اِس لئے اُس کے نوجوان
میںگلیوں گر جائیںمرکر اُسگے، تمامکے فوجی اُس ہلاکدن جائیںہو
“گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

31 قادرِ الافواجربمطلق فرماتا ہے، گستاخاے” شہر، مَیں تجھ سے
نپٹنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ دن آ گیا ہے جب تجھے سزا ملنی ہے۔ تب32
گستاخ شہر ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، اور کوئی اُسے دوبارہ کھڑا نہیں
مَیںگا۔کرے اُس تمامکے شہروں آگمیں لگا دوں گا گردجو نواحو میں
سب کچھ راکھ دےکر “گی۔

رب اپنی قوم کو رِہا کرواتا ہے
رب33 الافواج فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے لوگوں پر ظلم ہوا

ہے۔ جنہوں نے اُنہیں اسیر کر کے جلاوطن کیا ہے وہ اُنہیں رِہا نہیں کرنا
ہتے، چا اُنہیں جانے نہیں دیتے۔ 34 لیکن اُن کا چھڑانے والا قوی ہے،
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اُس کا نام رب الافواج ہے۔ وہ خوب لڑ کر اُن کا معاملہ درست کرے
گا ملـکتاکہ کو آرام و ملسکون جائے۔ لیکن بابل کے باشندوں کو وہ
دےتھرتھرانے “گا۔

35 رب فرماتا ہے، تلوار” بابل کی قوم پر ٹوٹ !پڑے وہ بابل کے
باشندوں، اُس کے بزرگوں اور دانش مندوں پر ٹوٹ !پڑے 36 تلوار اُس
کے جھوٹے نبیوں پر ٹوٹ پڑے تاکہ بےوقوف ثابت ہوں۔ تلوار اُس کے
سورماؤں پر ٹوٹ پڑے تاکہ اُن پر دہشت چھا جائے۔ 37 تلوار بابل کے
رتھوںگھوڑوں، اور پردیسی فوجیوں پڑےٹوٹپر تاکہ وہ عورتوں کی مانند
بن جائیں۔ تلوار اُس کے خزانوں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ چھین لئے جائیں۔
38 تلوار اُس کے پانی کے ذخیروں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔
بابلملـِککیونکہ بُتوں سے بھرا ہوا ایسےہے، بُتوں لوگباعثکےجنسے
دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ 39 آخر میں گلیوں میں صرف یگستان ر کے
جانور اور جنگلی ُکتے پھریں گے، وہاں عقابی ُلّو ا بسیں گے۔ وہ ہمیشہ تک
انسان بستیوںکی محرومسے نسلاور غیرآبادنسلدر فرماتارب40“گا۔رہے
ہے، اُس” حالتکی سدوم اور عمورہ سیکی ہو گی جنہیں مَیں پڑوسنے
سمیتشہروںکے ُلٹا ا کر سےہستیصفحہ مٹا دیا۔ آئندہ بسےنہیںکوئیوہاں
گا، کوئی نہیں آباد ہو “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

شمال سے دشمن آ رہا ہے
دیکھو،”41 شمال سے فوج آ رہی ہے، ایک بڑی قوم اور متعدد بادشاہ

دنیا کی انتہا سے روانہ ہوئے ہیں۔ اُس42 کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان
اور شمشیر سے لیس ہیں۔ جب وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو
گرجتے سمندر کا سا شور برپا ہوتا ہے۔ اے بابل بیٹی، وہ سب جنگ کے
لئے تیار ہو کر تجھ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ 43 اُن کی خبر سنتے ہی شاہِ بابل
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ہمت ہار گیا ہے۔ خوف زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح
تڑپنے لگا ہے۔

جس44 طرح شیرببر یردن کے جنگلوں سے نکل کر شاداب چراگاہوں
میں چرنے والی بھیڑوں پر ٹوٹ پڑتا اُسیہے طرح مَیں بابل ایککو دم اُس
ملـککے سے بھگا دوں گا۔ پھر مَیں اپنے چنے ہوئے آدمی کو بابل پر مقرر
گا۔کروں میرےکونکیونکہ برابر طلبجوابسےمجھکونہے؟ کر سکتا
ہے؟ وہ گلہ بان کہاں ہے جو میرا مقابلہ کر “سکے؟ بابلچنانچہ45 ربپر
کا فیصلہ سنو، ملـِک بابل کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو دشمن”
پورے یوڑ ر سبکو ننھےسے بچوں سے لے کر گھسیٹتکبڑوں کر لے
جائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔

ہیجوں46 نعرہ بلند ہو گا بابلکہ دشمن قبضےکے میں آ گیا ہے تو زمین
لرز اُٹھے گی۔ تب مدد کے لئے بابل کی چیخیں دیگر ممالـک تک گونجـیں
“گی۔

51
بابل کا زمانہ ختم ہے

رب1 فرماتا ہے، مَیں” بابل اور اُس کے باشندوں کے خلاف مہلـک
آندھی چلاؤں گا۔ مَیں2 ملـِک بابل میں غیرملـکی بھیجوں گا تاکہ وہ اُسے
اناج کی طرح پھٹک کر تباہ کریں۔ آفت کے دن وہ پورے ملـک کو
گھیرے رکھیں گے۔ 3 تیرانداز کو تیر چلانے سے !روکو فوجی کو زرہ
بکتر پہن کر لڑنے کے لئے کھڑے ہونے نہ !دو اُن کے نوجوانوں کو زندہ
مت چھوڑنا بلـکہ فوج کو نیستسراسر و نابود کر !دینا
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بابلملـِکتب4 میں لاشیںطرفہر آئیںنظر تلوارگی، ہوئےِچرےکے

اُس کی گلیوں پڑےمیں رہیں گے۔ 5 الافواجربکیونکہ اسرائیلنے اور
یہوداہ کو *اکیلا نہیں چھوڑا، اُن کے خدا نے اُنہیں ترک نہیں کیا۔ ملـِک
بابل کا قصور نہایت سنگین ہے، اُس نے اسرائیل کے قدوس کا گناہ کیا
ہے۔ بابل6 بھاگسے !نکلو دوڑ کر اپنی جان بچاؤ، ورنہ تمہیں بابلبھی کے
قصور کا اجر ملے گا۔ ربکیونکہ کے انتقام وقتکا آ پہنچا ابہے، بابل
مناسبکو سزا ملے گی۔

بابل7 رب کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جسے اُس پورینے دنیا کو
پلا دیا۔ اقوام اُس کی َمے پی پی کر متوالی ہو گئیں، اِس لئے وہ دیوانی ہو
گئی ہیں۔ ابلیکن8 یہ اچانکپیالہ گر ٹوٹکر گیا ہے۔ چنانچہ بابل پر آہ
زاریو !کرو اُس دردکے تکلیفاور کو دُور کرنے کے لئے بلسان لے آؤ،
شاید اُسے شفا ملے۔ لیکن9 لوگ کہیں گے، ہم’ بابل کی مدد کرنا ہتے چا
تھے، لیکن اُس زخمکے بھر نہیں اِسسکتے۔ لئے آؤ، ہم اُسے دیںچھوڑ اور
ایکہر اپنے ملـکاپنے میں جا بسے۔ کیونکہ اُس عدالتسختکی ہو رہی
ہے، جتنا آسمان اور بادل بلند ہیں اُتنی سختہی اُس کی سزا ‘ہے۔

رب10 کی قوم بولے، رب’ ہماری راستی روشنی میں لایا ہے۔ آؤ، ہم
صیون میں وہ کچھ سنائیں ہمارےربجو خدا نے کیا ‘ہے۔

11 تیروں کو تیز !کرو اپنا ترکش اُن سے بھر !لو رب مادی بادشاہوں
میںحرکتکو لایا کیونکہہے، بابلوہ کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
انتقامرب گا،لے اپنے تباہیکیگھر بدلہکا بابل12گا۔لے کےفصیلکی
خلاف جنگ کا جھنڈا گاڑ !دو شہر کے ارد گرد پہرا داری کا بندوبست
مضبوط کرو، ہاں مزید سنتری کھڑے کرو۔ کیونکہ رب نے بابل کے
* 51:5 :اکیلا لفظی :ترجمہ رنڈوا۔
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باشندوں کے خلاف منصوبہ باندھ کر اُس کا اعلان کیا ہے، اور اب وہ
اُسے کرےپورا گا۔

اے13 بابل بیٹی، تُو گہرے پانی کے پاس بستی اور نہایت دولت مند
ہو گئی لیکنہے۔ !خبردار تیرا انجام قریب ہی تیریہے، زندگی کا دھاگا
کٹ گیا ہے۔ رب14 الافواج نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے کہ
مَیں تجھے دشمنوں سے بھر دوں گا، اور وہ ٹڈیوں کے غول کی طرح پورے
شہر ڈھانپکو لیں گے۔ ہر جگہ وہ تجھ پر فتح نعرےکے لگائیں گے۔

15 دیکھو، الله ہی نے اپنی قدرت سے زمین کو خلق کیا، اُسی نے اپنی
حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ کے مطابق آسمان
کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 16 اُس کے حکم پر آسمان پر پانی کے ذخیرے
گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا بادلسے ھنے چڑ بارشدیتا، ساتھکے بجلی
کڑکنے دیتا اور اپنے گوداموں سے ہَوا نکلنے دیتا ہے۔

تمام17 انسان احمق اور سمجھ ہیں۔خالیسے ہر سنار بُتوںاپنے باعثکے
شرمندہ ہوا اُسہے۔ بُتکے دھوکا ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ فضولوہ18
اور مضحکہ خیز عدالتہیں۔ وقتکے نیستوہ ہو جائیں گے۔ 19 الله جو
یعقوب کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے،
اور اسرائیلی قوم اُس موروثیکا الافواجربہے۔حصہ اُسہی نامکا ہے۔

اب رب بابل پر حملہ کرے گا
بابل،اے20 تُو میرا ہتھوڑا، میرا جنگی ہتھیار تیرےتھا۔ یعےہی ذر مَیں

قوموںنے پاشپاشکو کر دیا، سلطنتوں میںخاککو ملا دیا۔ تیرے21
ہی یعے ذر مَیں نے گھوڑوں کو سواروں سمیت اور رتھوں کو رتھ بانوں
پاشپاشسمیت کر دیا۔ تیرے22 ہی یعے ذر مَیں نے مردوں اور عورتوں،
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بزرگوں اور بچوں، نوجوانوں اور یوں کنوار کو پارہ پارہ کر دیا۔ تیرے23
ہی یعے ذر مَیں نے گلہ بان اور اُس کے یوڑ، ر کسان اور اُس کے بَیلوں،
گورنروں اور سرکاری ملازموں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔

بابلمَیںابلیکن24 اور اُس باشندوںتمامکے کو اُن ساتھکےصیونکی
بدسلوکی کا پورا اجر دوں گا۔ تم اپنی آنکھوں سے اِس کے گواہ ہو “گے۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

رب25 فرماتا ہے، اے” بابل، پہلے مہلـکتُو پہاڑ جستھا نے تمام دنیا
ستیاناسکا مَیںابلیکندیا۔کر تجھ نپٹسے لیتا مَیںہوں۔ اپنا تیرےہاتھ
خلاف بڑھا کر تجھے اونچی اونچی چٹانوں سے پٹخ دوں گا۔ آخرکار ملبے کا
ُجھلسا ہوا ڈھیر ہی باقی رہے گا۔ 26 تُو اِتنا تباہ ہو جائے گا تیرےکہ پتھر
مکانکسینہ لئے،کےکونوںکے بنیادکسینہ لئےکے استعمال سکیںہو
“گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

27 آؤ،” ملـک میں جنگ کا جھنڈا گاڑ !دو اقوام میں نرسنگا پھونک
پھونک کر اُنہیں بابل کے خلاف لڑنے کے لئے مخصوص !کرو اُس سے
لڑنے کے لئے اراراط، مِنّی اور اشکناز کی سلطنتوں کو !بُلاؤ بابل سے لڑنے
کے لئے کمانڈر مقرر بھیجگھوڑےکرو۔ دو جو ٹڈیوں ناکہولکے غول
کی طرح اُس پر ٹوٹ پڑیں۔ 28 اقوام کو بابل سے لڑنے کے لئے مخصوص
مادی!کرو بادشاہ اپنے افسروںگورنروں، اور تمام سمیتممالـکمطیع تیار
لرزتیزمین29جائیں۔ہو اور تھرتھراتی ربکیونکہہے، اٹلمنصوبہکا ہے،
وہ ملـِک بابل کو یوں تباہ کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ اُس میں کوئی نہ رہے۔

بابل30 جنگکے آزمودہ فوجی لڑنے سے باز آ کر اپنے قلعوں چھپمیں
گئے ہیں۔ اُن کی طاقت جاتی رہی ہے، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے ہیں۔
اب بابل کے گھروں کو آگ لـگ گئی ہے، فصیل کے دروازوں کے
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کنڈے ٹوٹ گئے ہیں۔ 31 یکے بعد دیگرے قاصد دوڑ کر شاہِ بابل کو
اطلاع دیتے ہیں، دشمنسےطرفچاروںشہر’ میںقبضےکے !ہے 32 یا در
کو پار کرنے کے تمام راستے اُس کے ہاتھ میں ہیں، سرکنڈے کا دلدلی
علاقہ جل رہا اورہے، خوففوجی حرکتوبےحسمارےکے ہو گئے
“۔‘ہیں

33 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، فصل” کی
کٹائی سے پہلے پہلے ہنے گا کی جگہ فرشکے کو دبا دبا مضبوطکر کیا جاتا
ہے۔ یہی بابل بیٹی کی حالت ہے۔ فصل کی کٹائی قریب آ گئی ہے، اور
تھوڑی دیر کے بعد بابل کو پاؤں خوبتلے دبایا جائے گا۔

رب بابل سے یروشلم کا انتقام لے گا
34 صیون بیٹی روتی ہے، شاہِ’ بابل نبوکدنضر نے مجھے ہڑپ کر لیا،

چوس لیا، خالی برتن کی طرح ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اُس نے اژدہے
کی طرح مجھے نگل لیا، پیٹاپنے میریکو لذیذ چیزوں سے بھر لیا ہے۔ پھر
اُس وطنمجھےنے نکالسے ‘دیا۔ ابلیکن35 کیصیون ہنے ر والی یادتیجو’کہے، میرےز ساتھ ہوئی بابلوہ ساتھکے جائے۔کی قتلجو غارتو
مجھ میں ہوئی وہ بابل کے باشندوں میں مچ “!‘جائے

یروشلمرب36 سے فرماتا مَیںدیکھ،”ہے، لڑوںمیںحقتیرےخود گا،
مَیں خود تیرا بدلہ لوں تبگا۔ اُس کا خشکسمندر ہو جائے گا، اُس کے
چشمے بند ہو جائیں گے۔ بابل37 ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ گیدڑ ہی اُس
میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ اُسے دیکھ کر گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے
ہو جائیں گے، اور وہ توبہ’ ‘توبہ کہہ کر آگے نکلیں گے۔ کوئی بھی وہاں
نہیں بسے گا۔
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وقتاِس38 بابل باشندےکے ببر شیر کی طرح دہاڑ رہے ہیں، وہ شیر

طرحکیبچوںکے غُرا ہیں۔رہے ربلیکن39 فرماتا مستابھیوہکہہے
ہوں مَیںکہگے اُن کے لئے ضیافت تیار کروں جسضیافتایسیایکگا،
میں وہ متوالے ہو خوشیکر نعرےکے ماریں گے، پھر ابدی نیند سو جائیں
گے۔ اُس نیند سے وہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔ 40 مَیں اُنہیں بھیڑ کے بچوں،
مینڈھوں اور بکروں کی طرح قصائی پاسکے جاؤںلے گا۔

41 ہائے، بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا !ہے جس کی تعریف پوری
دنیا کرتی تھی وہ چھین لیا گیا !ہے اب اُسے دیکھ کر قوموں کے رونگٹے
ہوکھڑے ہیں۔جاتے بابلسمندر42 پر چڑھ آیا اُسہے، لہروںگرجتیکی
نے ڈھانپاُسے لیا ہے۔ اُس43 کے شہر یگستان ر بن گئے ابہیں، چاروں
بیابانویراناورخشکطرف ہی نظر آتا نہہے۔ میںاُسکوئی رہتا، نہ اُس
میں سے گزرتا ہے۔

مَیں44 بابل کے دیوتا بیل کو دےسزا کر اُس کے منہ سے وہ کچھ نکال
دوں گا جو اُس ہڑپنے کر لیا ابتھا۔ سے دیگر اقوام جوق جوقدر اُس
پاسکے نہیں آئیں گی، کیونکہ بابل کی فصیل بھی گر گئی ہے۔

اے45 میری قوم، بابل سے نکل !آ ہر ایک اپنی جان بچانے کے لئے
وہاں بھاگسے جائے، ربکیونکہ کا اُسغضبشدید پر نازل ہونے ہے۔کو

46 جب افواہیں ملـک میں پھیل جائیں تو ہمت مت ہارنا، نہ خوف
کھانا۔ کیونکہ ہر سال کوئی اَور افواہ پھیلے گی، ظلم پر ظلم اور حکمران پر
حکمران آتا رہے گا۔ 47 کیونکہ وہ وقت قریب ہی ہے جب مَیں بابل کے
بُتوں کو سزا دوں گا۔ تب پورے ملـک کی بےحرمتی ہو جائے گی، اور
اُس مقتولکے اُس بیچکے میں گر پڑےکر رہیں گے۔ آسمانتب48 و زمین



یرمیاہ 51:49 clxiv یرمیاہ 51:56

اور جو کچھ اُن میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے۔ کیونکہ تباہ کن دشمن
شمال سے اُس پر حملہ کرنے آ رہا “ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

بابل”49 پورینے دنیا میں لوگوںبےشمار قتلکو کیا ابلیکنہے، وہ
ہلاکخود ہو جائے گا، اِس لئے کہ اُس نے اِتنے اسرائیلیوں قتلکو ہے۔کیا

اے50 تلوار سے بچے ہوئے اسرائیلیو، رُکے نہ رہو بلـکہ روانہ ہو !جاؤ
ربمیںملـکدُوردراز یادکو کرو، یروشلم خیالبھیکا !کرو بےشک51
تم کہتے ہو، ہم’ شرمندہ ہیں، ہماری سخت رُسوائی ہوئی ہے، شرم کے
مارے ہم نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا ہے۔ کیونکہ پردیسی رب کے گھر
مُقّدسکی ترین جگہوں گھسمیں آئے ‘ہیں۔

ربلیکن52 فرماتا وقتوہکہہے آنے والا بابلمَیںجبہے بُتوںکے
کو سزا دوں گا۔ تب اُس کے پورے ملـک میں موت کے گھاٹ اُترنے
والوں کی آہیں سنائی دیں گی۔ 53 خواہ بابل کی طاقت آسمان تک اونچی
کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بلند قلعے کو مضبوطکتنا کیوں توبھیکرےنہ
وہ گر مَیںگا۔جائے تباہ کرنے والے فوجی اُس پر لاؤںچڑھا “گا۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

54 !سنو” بابل میں چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ملـِک بابل دھڑام سے گر
پڑا ہے۔ 55 کیونکہ رب بابل کو برباد کر رہا، وہ اُس کا شور شرابہ بند کر
رہا دشمنہے۔ کی لہریں متلاطم سمندر طرحکی اُس پر چڑھ رہی ہیں، اُن
کی گرجتی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ 56 کیونکہ تباہ کن دشمن بابل پر
حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تب اُس کے سورماؤں کو پکڑا جائے گا اور اُن کی
ٹوٹکمانیں جائیں گی۔ ربکیونکہ انتقام کا خدا ہے، وہ ہر انسان کو اُس
مناسبکا دےاجر “گا۔
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57 دنیا کا جسبادشاہ الافواجربنامکا ہے فرماتا بابلمَیں”ہے، کے

بڑوں کو کروںمتوالا گا، خواہ وہ دانشبزرگ، مند، افسرسرکاریگورنر،
یا نہکیوںفوجی تبہوں۔ ابدیوہ نیند جائیںسو اورگے نہیںکبھیدوبارہ
اُٹھیں “گے۔

فرماتارب58 بابل”ہے، فصیلموٹیموٹیکی میںخاککو ملایا جائے
گا، اور اُس راکھدروازےاونچےاونچےکے کہاوتیہتبگے۔جائیںہو
بابل گی،آئےصادقپر اقوام’ اُنہوںکچھجورہی،بےفائدہمشقتمحنتکی
بڑینے مشکل سے بنایا وہ آتشنذرِ ہو گیا “۔‘ہے

یرمیاہ اپنا پیغام بابل بھیجتا ہے
59 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ میںسالچوتھےکے یرمیاہ نبی نے یہ کلام

بنسرایاہ یاہ نیر بن محسیاہ سپردکے کر دیا وقتاُسجو بادشاہ بابلساتھکے
کے لئے روانہ ہوا۔ سفر کا بندوبستپورا سرایاہ کے ہاتھ میں تھا۔

60 یرمیاہ نے طومار میں بابل پر نازل ہونے والی آفت کی پوری تفصیل
لـکھ دی تھی۔ اُس کے بابل کے بارے میں تمام پیغامات اُس میں قلم بند
تھے۔ اُس61 نے سرایاہ سے کہا، بابل” پہنچ کر دھیان سے طومار کی تمام
باتوں تلاوتکی کریں۔ تب62 دعا کریں، اے’ رب، تُو نے اعلان کیا ہے
مَیںکہ بابل کو یوں تباہ کروں گا کہ آئندہ نہ انسان، نہ حیوان اُس میں بسے
گا۔ شہر ابد تک ویران و سنسان رہے ‘گا۔ پوری63 کتاب کی تلاوت کے
اختتام پر اُسے پتھر کے ساتھ باندھ لیں، پھر یائے در فرات میں پھینک کر
64 بولیں، بابل’ کا بیڑا اِس پتھر کی طرح غرق ہو جائے گا۔ جو آفت مَیں
اُس پر نازل کروں اُسگا اُسےسے میںخاکیوں ملایا جائے گا کہ دوبارہ
کبھی نہیں اُٹھے گا۔ وہ سراسر ختم ہو جائے “۔‘گا
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یرمیاہ پیغاماتکے یہاں اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔
52

ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ کی حکومت
میںعمرکیسال21ِصدقیاہ1 بادشاہ بنا، اور یروشلم اُسمیں حکومتکی

کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر
والی تھی۔ 2 یقیم یہو کی طرح ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند
تھا۔ رب3 یروشلم اور یہوداہ کے باشندوں سے اِتنا ناراض ہوا کہ آخر میں
اُس نے اُنہیں اپنے حضور خارجسے کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سے سرکش ہوا، 4 اِس لئے شاہِ بابل

نبوکدنضر تمام فوج اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ
کرے۔

ِصدقیاہ کی حکومت کے نویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ
کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع ہوا۔ پورے شہر
اردکے گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 5 ِصدقیاہ حکومتکی ویں11کے
سال تک یروشلم قائم رہا۔ لیکن6 پھر کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام
کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔

چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل7 کے فوجیوں نے فصیل میں رخنہ ڈال
راتاُسیدیا۔ ِصدقیاہ اپنے تمام سمیتفوجیوں فرار کامیابمیںہونے ہوا،
اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے اُس دروازے سے نکلے
* 52:4 دسویں مہینے دسویںکے :دن 15 جنوری۔ † 52:6 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18
جولائی۔
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جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن
کی طرف بھاگنے لـگے، لیکن8 بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے
اُسے یریحو میدانکے میں پکڑ لیا۔ اُس فوجیکے اُس الـگسے ہو چاروںکر
منتشرطرف ہو گئے، اور9 وہ خود گرفتار ہو گیا۔ پھر اُسے حماتملـِک کے
شہر بلہ رِ میں شاہِ بابل کے پاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے ِصدقیاہ پر فیصلہ
ِصدقیاہ10کیا۔صادر دیکھتےکے بابلشاہِدیکھتے بلہنے اُسمیںرِ بیٹوںکے
کو قتل کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے تمام بزرگوں کو بھی موت کے
گھاٹ اُتار دیا۔ 11 پھر اُس نے ِصدقیاہ کی آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی
زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گیا جہاں وہ جیتے جی رہا۔

یروشلم اور رب کے گھر کی تباہی
12 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19 سال میں بادشاہ کا

خاص افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ پانچویں
مہینے کے ساتویں ‡دن اُس نے آ کر رب13 کے گھر، شاہی محل اور یروشلم
تمامکے مکانوں دیا۔جلاکو بھسمعمارتبڑیہر ہو گئی۔ اُس14 نے اپنے
تمام فوجیوں سے شہر پوریکی فصیل بھیکو گرا دیا۔ 15 پھر نبوزرادان نے
سب کو جلاوطن کر دیا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں
شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہِ بابل کے پیچھے لـگ
گئے تھے۔ نبوزرادان باقی ماندہ کاری گر اور غریبوں میں سے بھی کچھ بابل
لے گیا۔ لیکن16 اُس سبنے نچلےسے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک
یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور باغوںکے اور کھیتوں کو سنبھالیں۔
‡ 52:12 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن 17 اگست۔
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17 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے دونوں

ستونوں، پانی کے باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل
کے حوض کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 18 وہ رب کے
گھر کی خدمت سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے گئے یعنی
بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے، پیالے اور
پیتل باقیکا میںاِسبھیبرتنکےچاندیاورسونےخالص19سامان۔سارا
شامل تھے یعنی باسن، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، چھڑکاؤ کے کٹورے،
بالٹیاں، شمع دان، پیالے اور َمے کی نذریں پیش کرنے کے برتن۔ شاہی
محافظوں کا یہ افسر سامانسارا اُٹھا بابلکر گیا۔لے دونوںجب20 ستونوں،
سمندر نامی حوضحوض، کو اُٹھانے والے پیتل کے بَیلوں اور باسنوں کو
اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ کا پیتل تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا
نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ ربچیزیں کے گھر کے لئے بنوائی تھیں۔
21 ہر ستون کی اونچائی فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔ دونوں کھوکھلے
تھے، اور اُن کی دیواروں کی موٹائی 3 انچ تھی۔ 22 اُن کے بالائی حصوں کی
اونچائی ساڑھے سات فٹ تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے
ہوئے تھے۔ 2396 انار لـگے ہوئے تھے۔ جالی کے ارد گرد کُل 100 انار
لـگے تھے۔

شاہی24 محافظوں کے افسر نبوزرادان ذیلنے کے قیدیوں الـگکو کر
:دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس کے بعد آنے والے امام صفنیاہ، رب کے گھر
کے تین دربانوں، 25 شہر کے بچے ہوؤں میں سے اُس افسر کو جو شہر کے
فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ اُمّتمشیروں،ساتکے بھرتیکی کرنے
والے افسر اور شہر میں موجود اُس کے 60 مردوں کو۔ نبوزرادان26 اِن
سب الـگکو کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں بابلشاہِ تھا۔
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وہاں27 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔

یوں یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ نبوکدنضر28 نے اپنی
حکومت کے ویں7 سال میں یہوداہ کے 3,023 افراد، 29 ویں18
سال میں یروشلم کے 832 افراد، 30 اور ویں23 سال میں 745 افراد
جلاوطنکو کر دیا۔ لوگآخرییہ شاہی محافظوں افسرکے نبوزرادان کے
یعے ذر بابل لائے گئے۔ کُل 4,600 افراد جلاوطن ہوئے۔

یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
31 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے ویں37 سال میں

یل اَو مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔ اُسی سال کے ویں12 مہینے کے
ویں25 §دن اُس نے یاکین یہو کو قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ 32 اُس
اُسنے نرمساتھکے باتیں کر کرسیایسیکیعزتاُسےکے پر بٹھایا بابلجو
جلاوطنمیں کئے باقیگئے بادشاہوں نسبتکی یادہ ز اہم تھی۔ یاکین33 یہو
کو قیدی کے کپڑے اُتارنے کی اجازت ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ
کی میز پر باقاعدگی سے کھانا کھانے کا شرف حاصل رہا۔ 34 بادشاہ نے
مقرر کیا کہ یاکین یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے کہ اُس کی روزمرہ
یات پوریضرور ہوتی رہیں۔

§ 52:31 ویں12 مہینے کے :دنویں25 31 مارچ۔
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