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ملاکی
ذیل1 میں اسرائیل کے لئے رب کا وہ کلام ہے جو اُس نے ملاکی پر

نازل کیا۔
رب2 فرماتا ہے، تم” مجھے پیارے “ہو۔ لیکن تم کہتے ہو، کس”

تیریطرح؟ ہم محبتسے کہاں ظاہر ہوئی “ہے؟
ربسنو !جوابکا کیا” عیسَو اور یعقوب سگے بھائی نہیں تھے؟ توبھی

یعقوبصرف مجھے پیارا تھا 3 جبکہ عیسَو مَیںسے متنفر رہا۔ اُس پہاڑیکے
علاقے ادوم کو مَیں نے ویران و سنسان کر دیا، اُس کی موروثی زمین کو
یگستان ر گیدڑوںکے کے حوالے کر دیا “ہے۔ ادومی4 کہتے ہیں، گو”
ہم ِچکنا ُچور ہو گئے ہیں توبھی کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بنا لیں “گے۔
لیکن رب الافواج فرماتا ہے، بےشک” تعمیر کا کام کرتے جاؤ، لیکن
کچھسبمَیں دوبارہ دوںڈھا گا۔ اُن ملـککا دینیبے’ ‘ملـککا اور اُن
قومکی لعنتابدیکیربپرجسقوموہ’ ‘ہے 5گی۔کہلائے تم اسرائیلی
اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو تبگے۔ تم کہو گے، اسرائیلعظمتاپنیرب’
کی سرحدوں سے باہر بھی ظاہر کرتا “۔‘ہے

اماموں پر الزام
رب6 الافواج فرماتا ہے، اے” امامو، بیٹا اپنے باپ کا اور نوکر اپنے

مالـک کا احترام کرتا لیکنہے۔ میرا احترام کون کرتا ہے، گو مَیں تمہارا
باپ ہوں؟ کونخوفمیرا مانتا مَیںگوہے، مالـکتمہارا یہحقیقتہوں؟
ہے کہ میرےتم نام کو حقیر جانتے ہو۔ لیکن اعتراضتم کرتے ہو، ہم’
تیرےطرحکس نام کو حقیر جانتے ‘ہیں؟ 7 اِس میں کہ تم میری قربان
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گاہ خوراکناپاکپر رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’ نے کستجھے
بات میں ناپاک کیا ‘ہے؟ اِس میں کہ تم رب کی میز کو قابِل تحقیر قرار
دیتے ہو۔ 8 کیونکہ گو اندھے جانوروں قربانکو سختکرنا منع توبھیہے،
تم باتیہ نظرانداز کر ایسےکے جانوروں قربانکو کرتے لنگڑےہو۔ یا بیمار
جانور چڑھانا بھی ممنوع ہے، توبھی تم کہتے ہو، باتکوئی’ ‘نہیں اور ایسے
جانوروںہی پیشکو الافواجرب“ہو۔کرتے فرماتا اگر”ہے، واقعی اِس
کی کوئی بات نہیں تو اپنے ملـک کے گورنر کو ایسے جانوروں پیشکو
کرو۔ کیا وہ تم خوشسے ہو گا؟ کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ ہرگز !نہیں
9 ابچنانچہ الله التماسسے کرو کہ ہم پر مہربانی الافواجرب“کر۔ فرماتا
ہے، خود” سوچ لو، کیا ہمارے ہاتھوں سے ایسی قربانیاں ملنے پر الله ہمیں
قبول کرے گا؟ کاش10 تم میں سے میرےکوئی گھر کے دروازوں کو
بند کرے تاکہ میری قربان گاہ پر بےفائدہ آگ نہ لگا !سکو مَیں تم سے
خوش نہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے قربانیاں مجھے بالکل پسند “نہیں۔ یہ
الافواجرب کا فرمان ہے۔

رب11 الافواج فرماتا ہے، پوری” دنیا میں مشرق تکمغربسے میرا
نام عظیم ہے۔ ہر میرےجگہ نام کو بخور پاکاور پیشقربانیاں کی جاتی
ہیں۔ کیونکہ دیگر اقوام میں میرا نام عظیم ہے۔ لیکن12 تم اپنی حرکتوں سے
میرے نام کی بےحرمتی کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، کیرب’ میز ناپاککو کیا
جا سکتا ہے، اُس کی قربانیوں کو حقیر جانا جا سکتا ‘ہے۔ 13 تم شکایت
کرتے ہو، ہائے،’ یہ خدمت کتنی تکلیف دہ ‘!ہے اور قربانی آگکی
حقارتکو کی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز کرتے ہو۔ ہر قسم کا جانور
پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ زخمی، لنگڑا یا بیمار کیوں نہ رب“ہو۔ الافواج
فرماتا ہے، کیا” تمہارےمَیں ہاتھوں ایسیسے قربانیاں قبول کر سکتا ہوں؟
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ہرگز !نہیں اُس14 دھوکے باز پر لعنت مَنتجو مان کر کہے، ربمَیں’ کو
اپنے یوڑ ر کا اچھا مینڈھا قربان کروں لیکن‘گا اِس ناقصبجائےکے جانور
“کرے۔پیش الافواجربکیونکہ فرماتا مَیں”ہے، عظیم بادشاہ ہوں، اور
اقوام میرےمیں نام خوفکا مانا جاتا ہے۔

2
فیصلےمیرےابامامو،اے1 پر دھیان “!دو الافواجرب2 فرماتا میری”ہے، پورےسنو، دل میرےسے نام کا احترام کرو، ورنہ مَیں تم پر لعنت

بھیجوں گا، مَیں تمہاری برکتوں کو لعنتوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بلـکہ مَیں
یہ بھیکر چکا ہوں، کیونکہ تم پورےنے دل میرےسے نام کا احترام نہیں
کیا۔ تمہارے3 چال چلن سببکے سے مَیں تمہاری اولاد کو ڈانٹوں گا۔
مَیں تمہاری عید کی قربانیوں کا تمہارےگوبر منہ پر پھینک دوں گا، اور
تمہیں اُس سمیتکے باہر پھینکا جائے “گا۔

الافواجرب4 فرماتا ہے، تب” تم جان لو گے کہ مَیں نے تم پر یہ فیصلہ
کیا تاکہہے لاویمیرا قبیلےکے عہدساتھکے قائم رہے۔ مَیںکیونکہ5 نے
عہد باندھ کر یوں لاو سے زندگی اور سلامتی کا وعدہ کیا تھا، اور مَیں نے
وعدے کو پورا بھی کیا۔ اُس وقت لاوی خوفمیرا مانتے میرےبلـکہ نام
دہشتسے کھاتے تھے۔ 6 وہ قابِل اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان
پر جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیدھی راہ میرےپر ساتھ چلتے
تھے، بہتاور لوگسے اُن باعثکے گناہ سے دُور ہو گئے۔

اماموں7 فرضکا صحیحوہکہہے محفوظتعلیم لوگوںاوررکھیں، کو اُن
ہدایتسے حاصل کرنی ہئے۔ چا کیونکہ امام رب الافواج کا پیغمبر ہے۔
لیکن8 تم صحیح راہ ہٹسے گئے ہو۔ تمہاری تعلیم بہتوں کے لئے ٹھوکر کا
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باعث بن گئی رب“ہے۔ الافواج فرماتا ہے، تم” نے یوں لاو کے ساتھ
میرے عہد خاککو میں ملا دیا ہے۔ 9 اِس لئے مَیں نے تمہیں تمام قوم
کے منے سا ذلیل کر دیا سبہے، تمہیں حقیر جانتے ہیں۔ کیونکہ تم میری
راہوں پر نہیں ہتے ر بلـکہ تعلیم داریجانبوقتدیتے دکھاتے “ہو۔

ناجائز شادیاں اور طلاق پر ملامت
10 کیا ہم سب ایککا باپہی ایکنہیں؟ ہی خدا نے ہمیں خلق کیا

ہے۔ تو پھر دوسرےایکہم بےوفائیسے کر کے باپاپنے دادا عہدکے
کی کیوںبےحرمتی کر رہے ہیں؟

یہوداہ11 بےوفا ہو گیا اسرائیلہے۔ اور یروشلم میں مکروہ حرکتیں سرزد
ہوئی ہیں، کیونکہ یہوداہ کے آدمیوں ربنے کے گھر کی بےحرمتی کی
ہے، اُس مقدِس کی جو رب کو پیارا ہے۔ کس طرح؟ اُنہوں نے دیگر
اقوام کی بُت پرست عورتوں سے شادی کی *ہے۔ لیکن12 جس نے بھی
ایسا کیا رباُسےہے جڑ یعقوبسے خیموںکے نکالسے پھینکے گا، خواہ
الافواجربوہ کو کتنی پیشقربانیاں کیوں نہ کرے۔

13 تم ایکسے اَور خطا بھی سرزد ہوتی رببےشکہے۔ کی قربان
گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر بےشککرو، روتے اور ہتے کرا رہو ربکہ
نہ ہماری قربانیوں پر توجہ دیتا، نہ اُنہیں خوشی ہمارےسے ہاتھ سے قبول
کرتا ہے۔ لیکن یہ کرنے سے کوئی فرق پڑےنہیں گا۔ 14 تم پوچھتے اِس“کیوں؟”ہو، لئے گواہخودربوقتکرتےشادیکہ اباورہے۔ہوتا
تُو اپنی بیوی سے بےوفا ہو گیا ہے، گو تیریوہ جیون ساتھی سےجسہے
تُو شادینے عہدکا باندھا تھا۔ 15 ربکیا شوہرنے بیویاور نہیںایککو
* 2:11 اُنہوں نے دیگر کیشادی…اقوام :ہے لفظی :ترجمہ یہوداہ معبودوںاجنبینے بیٹیوںکی
شادیسے کی ہے۔
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روحمیںجسجسمایکبنایا، اورہے؟ جسمایکیہ کیا اللهہے؟چاہتا کی
طرف سے اولاد۔ چنانچہ اپنی روح میں خبردار !رہو اپنی بیوی سے بےوفا
نہ ہو !جا 16 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں”
طلاق نفرتسے کرتا ہوں اور اُس سے متنفر ہوں جو ظلم سے ملبّس ہوتا
ہے۔ چنانچہ اپنی روح میں خبردار رہ کر اِس طرح کا بےوفا یہ رو اختیار
نہ “!کرو

رب لوگوں کی عدالت کرے گا
تمہاری17 باتوں کو سن سن تھکربکر گیا ہے۔ تم پوچھتے ہو، ہم”

طرحکساُسےنے تھکا دیا اِس“ہے؟ میں کہ تم دعوٰی کرتے بدی”ہو،
کرنے کیربوالا نظر ٹھیکمیں ایسےوہہے، لوگوں پسندکو “ہے۔کرتا
تم یہ بھی کہتے ہو، الله” کہاں ہے؟ انصافوہ کیوں نہیں “کرتا؟

3
الافواجرب1 جواب میں فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں اپنے پیغمبر کو بھیج

دیتا ہوں میرےجو آگے آگے چل کر میرا راستہ کرےتیار جستبگا۔
کورب تلاشتم کر رہے ہو اچانکوہ اپنے میںگھر آ موجود گا۔ہو ہاں،
عہد کا کیجسپیغمبر شدتتم سے آرزو کرتے ہو وہ آنے والا “!ہے

جبلیکن2 وہ آئے تو کون برداشتیہ کر سکے کونگا؟ قائم رہ سکے
جبگا وہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا؟ وہ دھاتتو لنے ڈھا والے آگکی یا
دھوبی کے تیز مانندکیصابن ہو گا۔ وہ3 بیٹھ چاندیکر پگھلاکو پاککر
کرےصاف طرحجسگا۔ سونے چاندی کو پگھلا صافپاککر کیا
جاتا ہے اُسی طرح وہ لاوی کے قبیلے پاککو کرےصاف گا۔ تب وہ
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رب راستکو پیشقربانیاں کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم کی قربانیاں
قدیم زمانے طرحکی ربدوبارہ قبولکو ہوں گی۔

الافواجرب5 فرماتا ہے، مَیں” عدالتتمہاری کرنے کے لئے تمہارے
پاس آؤں گا۔ جلد ہی مَیں اُن خلافکے گواہی دوں گا جو میرا خوف
نہیں مانتے، جو جادوگر اور زناکار ہیں، جو قَسمجھوٹی مزدوروںکھاتے،
کا حق مارتے، بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرتے اور اجنبیوں کا حق مارتے
ہیں۔

تم الله کو دھوکا دیتے ہو
تبدیلربمَیں،6 نہیں لیکنہوتا، یعقوبتکابتم کی اولاد ہو۔رہے

7 اپنے باپ دادا کے زمانے سے لے کر تکآج تم میرےنے احکام سے
دُور رہ کر اُن پر دھیان نہیں دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میرے پاس
واپس تب!آؤ مَیں واپسپاستمہارےبھی آؤں گا۔

لیکن اعتراضتم کرتے ہو، ہم’ واپسکیوں آئیں، ہم سے کیا سرزد ہوا
‘ہے؟ 8 کیا مناسب ہے کہ انسان الله کو ٹھگے؟ ہرگز !نہیں لیکن لوگتم
یہی کچھ کر ہو۔رہے تم پوچھتے ہو، تجھےطرحکسہم’ ٹھگتے ‘ہیں؟ اِس
میں کہ تم مجھے اپنی پیداوار کا دسواں حصہ نہیں دیتے۔ نیز، تم اماموں کو
قربانیوں کا وہ حصہ نہیں دیتے جو اُن کا حق بنتا ہے۔ پوری9 قوم مجھے
ٹھگتی رہتی اِسہے، لئے مَیں نے تم لعنتپر بھیجی “ہے۔

الافواجرب10 فرماتا ہے، میرے” گھر کے گودام میں اپنی پیداوار کا
پورا دسواں جمعحصہ کرو تاکہ اُس یابدستخوراکمیں مجھےہو۔ اِس
میں آزما کر دیکھو کہ مَیں وعدےاپنے کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔ کیونکہ
مَیں تم سے وعدہ کرتا ہوں جوابکہ میں مَیں آسمان کے دریچے کھول کر
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تم پر حد سے یادہ برکتز برسا دوں “گا۔ الافواجرب11 فرماتا ہے، مَیں”
کیڑوں کو تمہاری فصلوں سے دُور رکھوں گا تاکہ تمہارے کھیتوں کی
پیداوار تمہارےاور خرابانگور نہ ہو جائیں پکبلـکہ جائیں۔ تب12 تمہارا
ملـک اِتنا راحت بخش ہو گا کہ تمام اقوام تمہیں مبارک کہیں “گی۔ یہ
الافواجرب کا فرمان ہے۔

جس دن الله فیصلہ کرے گا
رب13 فرماتا بارےمیرےتم”ہے، میں کفر بکتے ہو۔ تم کہتے ہو، ہم’

کیونکر کفر بکتے ‘ہیں؟ 14 اِس میں کہ تم کہتے ہو، الله’ کی خدمت کرنا
عبث ہے۔ ربکیونکہ الافواج ہدایاتکی پر دھیان دینے اور منہ لٹکا کر
اُس پھرنےحضورکے ہمیںسے کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگوںگستاخچنانچہ15
مبارککو ہو، کیونکہ بےدین پھلتے لتے پھو اور الله کو آزمانے والے ہی
بچے ہتے ر “۔‘ہیں

لیکن16 پھر رب خوفکا ماننے آپسوالے باتمیں کرنے لـگے، اور
اُنسےغورنےرب اُسسنی۔کی یادگاریحضورکے لـکھیکتابکی گئی
میںجس اُن کے نام درج ہیں ربجو خوفکا مانتے اور اُس کے نام کا
احترام کرتے ہیں۔ الافواجرب17 فرماتا ہے، حرکتمَیںدنجس” میں
آؤں گا اُس دن ملـکیتخاصمیریوہ ہوں مَیںگے۔ اُن پر یوں کروںرحم
باپطرحجسگا، اپنے اُس بیٹے ترسپر کھاتا اُسجوہے خدمتکی کرتا
ہے۔ وقتاُس18 راستتمہیں باز اور بےدین فرقکا دوبارہ نظر آئے گا۔
صاف ظاہر ہو جائے گا کہ الله خدمتکی کرنے والوں اور دوسروں میں
کیا فرق “ہے۔

4
رب1 الافواج فرماتا ہے، یقیناً” وہ دن آنے والا جبہے میرا غضب
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بھڑکتی بھٹی کی طرح نازل ہو کر ہر گستاخ اور شخصبےدین کو بھوسے
کی طرح بھسم دےکر گا۔ وہ جڑ سے لے مٹتکشاخکر جائیں گے۔

لیکن2 تم پر میرےجو نام خوفکا مانتے ہو راستی کا سورج طلوع ہو
گا، اور اُس کے پَروں تلے شفا ہو گی۔ تب تم باہر نکل کر چھوڑےکھلے
بچھڑوںہوئے خوشیطرحکی سے کودتے پھاندتے پھرو گے۔ دنجس3
مَیں یہ کچھ کروں گا اُس دن تم بےدینوں کو یوں کچل ڈالو گے کہ وہ پاؤں
تلے بنخاککی جائیں “گے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

میرے”4 خادم موسٰی شریعتکی کو یاد رکھو یعنی وہ تمام احکام اور
ہدایات جو مَیں نے حورباُسے یعنی سینا پہاڑ پر اسرائیلی قوم کے لئے دی
تھیں۔ رب5 کے اُس عظیم اور ناکہول دن سے پہلے تمہارےمَیں پاس
الیاس نبی کو بھیجوں گا۔ جب6 وہ آئے گا تو باپ کا دل بیٹے اور بیٹے کا
کرےمائلطرفکیباپدل مَیںتاکہگا آ ملـککر اپنےکو لئے مخصوص
کر نیستکے و نابود نہ “کروں۔
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