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میکاہ
سامریہ کی تباہی

ذیل1 میں رب کا وہ کلام درج ہے جو میکاہ مورشتی پر یہوداہ کے
بادشاہوں یوتام، آخز اور ِحزقیاہ کے دورِ حکومت میں نازل ہوا۔ اُس نے
سامریہ اور یروشلم بارےکے میں یہ باتیں یا رو میں دیکھیں۔

تماماے2 اقوام، زمیناے!سنو اور اُسکچھجو پر دھیانہے، رب!دو
قادرِ خلافتمہارےمطلق گواہی دے، قادرِ مطلق مُقّدساپنے گھر کی
طرف سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ ربدیکھو، اپنی سکونت گاہ سے نکل
رہا ہے تاکہ اُتر کر زمین کی بلندیوں پر چلے۔ اُس4 کے پاؤں تلے پہاڑ پگھل
جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی، آگوہ کے منے سا پگھلنے والے موم
یا ڈھلان پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند ہوں گے۔

یعقوبکچھسبیہ5 اسرائیلیجرم،کے قوم گناہوںکے ہوسےسببکے
رہا یعقوبکونہے۔ کے جرم کا ذمہ دار ہے؟ یہوداہنےکس!سامریہ
کو بلند جگہوں پر بُت پرستی کرنے تحریککی دی؟ یروشلم !نے

اِس6 لئے رب فرماتا مَیں”ہے، سامریہ میںمیدانکھلےکو ملبے کا ڈھیر
بنا دوں گا، اِتنی خالی جگہ لوگکہ وہاں انگور کے باغ لگائیں گے۔ مَیں
اُس کے پتھر وادی پھینکمیں دوں گا، اُسے اِتنے دھڑام سے گرا دوں گا
کہ اُس کی بنیادیں ہی نظر آئیں گی۔ 7 اُس کے تمام بُت ٹکڑے ٹکڑے ہو
جائیں گے، اُس فروشیعصمتکی کا پورا اجر آتشنذرِ ہو جائے گا۔ مَیں
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اُس کے دیوتاؤں کے تمام مجسموں کو تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ سامریہ نے
یہ تمام چیزیں فروشیعصمتاپنی حاصلسے کی ہیں، اباور سبیہ اُس
سے چھین لی جائیں گی اور دیگر عصمت فروشوں کو معاوضے کے طور پر
دی جائیں “گی۔

اپنی قوم پر ماتم
8 اِس لئے مَیں آہ و زاری کروں گا، ننگے پاؤں اور برہنہ پھروں گا،

گیدڑوں کی طرح یلا واو کروں گا، عقابی ُلّو ا کی طرح آہیں بھروں گا۔
9 کیونکہ سامریہ کا زخم لاعلاج ہے، اور وہ ملـِک یہوداہ میں بھی پھیل
گیا ہے، میریوہ قوم دروازےکے یعنی تکیروشلم پہنچ گیا ہے۔

10 فلستی شہر جات میں یہ بات نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے آنسو نہ دکھاؤ۔ بیت
*لعفرہ خاکمیں میں لوٹ پوٹ ہو جاؤ۔ اے11 †سفیر کے ہنے ر والو،
برہنہ اور شرم سار ہو کر یہاں سے گزر جاؤ۔ ‡ضانان باشندےکے نکلیں
گے بیتنہیں۔ §ایضل کرےماتم جبگا تم سے ہر سہارا چھین لیا جائے
گا۔ *ماروت12 بسنےکے والے مالاپنے لئےکے پیچ تابو کھا ہیں،رہے
ربکیونکہ طرفکی آفتسے نازل ہو کر یروشلم تکدروازےکے پہنچ
گئی ہے۔

اے13 †لـکیس کے باشندو، گھوڑوں کو رتھ میں جوت کر بھاگ
جاؤ۔ کیونکہ ابتدا میں تم بیٹیصیونہی کے لئے گناہ باعثکا بن گئے، تم ہی
میں وہ جرائم موجود تھے جو اسرائیل سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اِس14 لئے
* 1:10 بیت بیت:لعفرہ لعفرہ خاک= کا گھر۔ † 1:11 :سفیر سفیر خوب= صورت۔

‡ 1:11 :ضانان =ضانان نکلنے والا۔ § 1:11 بیت بیت:ایضل =ایضل ساتھ والا یعنی
سہارا دینے والا گھر۔ * 1:12 :ماروت ماروت = تلخی۔ † 1:13 :لـکیس لـکیس
کے قلعہ بند شہر میں جنگی رتھ رکھے جاتے تھے۔
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تمہیں دےتحفے ‡جاتمورشتکر رُخصتکو پڑےکرنی §اکزیبگی۔
کے اسرائیلگھر بادشاہوںکے کے لئے فریب ثابتدہ ہوں گے۔

*مریسہاے15 لوگو،کے مَیں دوںہونے گا ایککہ قبضہ کرنے والا
تم پر کرےحملہ گا۔ تب اسرائیل کا جلال تکعدُلام پہنچے گا۔ اے16
صیون بیٹی، اپنے بال کٹوا گنجیجیسیگِدھکر ہو جا۔ اپنے لاڈلے بچوں
پر ماتم کر، کیونکہ قیدیوہ بن کر تجھ سے دُور ہو جائیں گے۔

2
قوم پر ظلم کرنے والوں افسوسپر

1 اُن افسوسپر نقصانکودوسروںجو پہنچانے منصوبےکے ھتے باند اور
اپنے بستر پر ہی سازشیں کرتے ہیں۔ پَو پھٹتے ہی وہ اُٹھ کر اُنہیں پورا کرتے
ہیں، کیونکہ وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب2 وہ کھیتکسی یا
مکان کے لالچ میں آ جاتے ہیں تو اُسے چھین لیتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ظلم کر
کے اُن کے گھر اور ملـکیتموروثی اُن لُوٹسے لیتے ہیں۔

ربچنانچہ3 فرماتا اِسمَیں”ہے، قوم آفتپر باندھمنصوبہکا رہا ہوں،
ایسا جسپھندا میں سے تم اپنی گردنوں کو نکال نہیں سکو تبگے۔ تم سر
اُٹھا نہیںکر پھرو وقتکیونکہگے، بُرا ہی لوگدناُس4گا۔ہو گیتوںاپنے
میں اُڑائیںمذاقتمہارا وہگے، ماتم گیتتلخکا گا تمہیںکر لعن کریںطعن
گے،
‡ 1:14 :جاتمورشت تحفے‘مورشت’ اور جہیز کے لئے مستعمل لفظعبرانی سے ملتا جلتا ہے۔
§ 1:14 :اکزیب اکزیب فریب= ہے۔ * 1:15 :مریسہ ‘مریسہ’ فاتح قابضاور کے

لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔
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ہائے،’ سراسرہم تباہ ہو میری!ہیںگئے قوم کی موروثی زمین دوسروں
میںہاتھکے آ مجھطرحکسوہہے۔گئی لیچھینسے گئی ہمارے!ہے
کام جوابکے کھیتہمارےمیں دوسروں میں تقسیم ہو رہے “۔‘ہیں

چنانچہ5 آئندہ تم میں سے کوئی نہیں ہو گا ربجو جماعتکی میں قرعہ
ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔

6 وہ نبوّت کرتے ہیں، نبوّت” مت !کرو نبوّت کرتے وقت انسان کو
اِس قسم کی باتیں نہیں سنانی چاہئیں۔ یہ صحیح نہیں کہ ہماری رُسوائی ہو
“گی۔جائے یعقوباے7 کے گھرانے، کیا تجھے طرحاِس باتیںکی کرنی
چاہئیں، ناراضربکیا” ہے؟ کیا وہ ایسا کرےکام “گا؟

رب فرماتا ہے، یہ” بات درست ہے کہ مَیں اُس سے مہربان باتیں کرتا
ہوں جو صحیح راہ پر چلے۔ لیکن8 کافی دیر میریسے قوم دشمن بن کر اُٹھ
کھڑی ہوئی ہے۔ جن لوگوں جنگکا کرنے سے تعلق ہی نہیں اُن سے
تم سبتکچادر کچھ چھین لیتے جبہو وہ آپاپنے محفوظکو سمجھ کر
پاستمہارے ہیں۔گزرتےسے میری9 قوم عورتوںکی کو تم اُن خوشکے
نما گھروں سے بھگا کر اُن بچوںکے کو ہمیشہ کے لئے میری شاندار برکتوں
سے محروم کر دیتے ہو۔ اب10 اُٹھ کر چلے !جاؤ آئندہ تمہیں یہاں سکون
نہیںحاصل ہو گا۔ کیونکہ ناپاکی سببکے سے یہ ناکاذیتمقام یقے طر
سے تباہ ہو جائے گا۔ حقیقت11 میں یہ قوم ایسا فریب دہ نبی چاہتی ہے
ہاتھخالیجو آ اُس*کر کہے،سے کیکثرتتمہیں’ َمے حاصلشراباور
ہو ‘!گی

الله قوم واپسکو لائے گا
* 2:11 خالی ہاتھ آ :کر لفظی :ترجمہ جو ہَوا یعنی کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔
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یعقوباے12 کی ایکاولاد، دن مَیں سبتم ًکو یقینا جمع کروں گا۔
تب مَیں اسرائیل کا بچا ہوا یوںحصہ اکٹھا کروں یوںطرحجسگا بھیڑبکر
باڑےکو میں یا یوڑ ر کو چراگاہ ملـکمیں۔ میں ہجوموںطرفچاروں کا
مچےشور گا۔ ایک13 راہنما اُن کے آگے آگے چلے گا جو اُن کے لئے راستہ
کھولے گا۔ تب وہ شہر دروازےکے کو توڑ کر اُس میں سے نکلیں گے۔
اُن کا بادشاہ اُن کے آگے آگے چلے گا، رب خود اُن کی کرےراہنمائی
“گا۔

3
راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر الٰہی فیصلہ

1 مَیں بولا، یعقوباے” کے راہنماؤ، اے اسرائیل کے بزرگو، !سنو
انصافتمہیں کو ہئے۔جاننا چا لیکن2 جو اچھا اُسہے سے نفرتتم کرتے
اور غلطجو ہے اُسے پیار کرتے ہو۔ تم میری قوم کی کھال اُتار کر اُس کا
گوشت ہڈیوں سے جدا کر لیتے ہو۔ 3 کیونکہ تم میری قوم گوشتکا کھا
لیتے ہو۔ اُن کی کھال اُتار کر تم اُن کی ہڈیوں گوشتاور ٹکڑےٹکڑےکو
کر دیگکے پھینکمیں دیتے “ہو۔ تب4 وہ چلّا ربکر سے التجا یں کر
لیکنگے، وہ اُن کی نہیں سنے گا۔ اُن غلطکے کاموں سببکے سے وہ اپنا
چہرہ اُن سے چھپا لے گا۔

رب5 فرماتا ہے، اے” نبیو، تم میری قوم کو بھٹکا رہے ہو۔ اگر تمہیں
کچھ کھلایا جائے تو تم اعلان کرتے ہو کہ امن و امان ہو گا۔ لیکن جو
تمہیں کچھ نہ کھلائے اُس پر تم جہاد کا فتوٰی دیتے ہو۔ 6 چنانچہ تم پر
ایسی رات چھا جائے جسگی میں تم یا رو نہیں دیکھو گے، ایسی یکی تار
میںجس تمہیں مستقبل بارےکے میں کوئی باتبھی نہیں ملے گی۔ نبیوں
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پر سورج ڈوب جائے گا، اُن کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا
جائے گا۔ تب7 یا رو دیکھنے والے شرم سار اور قسمت کا حال بتانے
والے شرمندہ ہو جائیں گے۔ شرم مارےکے وہ اپنے *منہ کو چھپا لیں
گے، کیونکہ الله سے کوئی جواببھی نہیں ملے “گا۔

لیکن8 مَیں قوتخود روحکےربسے، انصافاورسے طاقتاور سے
بھرا ہوا ہوں تاکہ یعقوب کی اولاد کو اُس کے جرائم اور اسرائیل کو اُس
کے گناہ سنا سکوں۔

اے9 یعقوب کے راہنماؤ، اے اسرائیل کے بزرگو، !سنو تم انصاف
سے گھن کھا کر ہر سیدھی بات کو ٹیڑھی بنا لیتے ہو۔ 10 تم صیون کو
ریزیخوں سے اور یروشلم کو ناانصافی سے تعمیر کر ہو۔رہے 11 یروشلم کے
بزرگ عدالت کرتے وقت رشوت لیتے ہیں۔ اُس کے امام تعلیم دیتے ہیں
کچھصرفلیکن ملنے لئے۔کے اُس پیشنبیکے گوئی سنا دیتے لیکنہیں
صرف پیسوں کے معاوضے میں۔ تاہم لوگیہ رب پر انحصار کر کے کہتے
ہیں، ہم” آفتپر آ ہی نہیں سکتی، ہمارےربکیونکہ درمیان “ہے۔

تمہاری12 وجہ صیونسے پر ہل چلایا جائے گا اور یروشلم ملبے کا ڈھیر
بن جائے جسگا۔ پہاڑ ربپر کا گھر اُسہے پر جنگل چھا جائے گا۔

4
ایکیروشلم نئی بادشاہی کا مرکز بن جائے گا

آخری1 ایام ربمیں گھرکے کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو سےسبگا۔
بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز ہو گا۔ تب اُمّتیں جوق
* 3:7 :منہ لفظی :ترجمہ مونچھیں۔
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اُسجوقدر پاسکے پہنچیں گی، اور2 قومیںبےشمار آ کہیںکر آؤ،”گی،
ربہم کے پہاڑ پر چڑھ یعقوبکر کے خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ
وہ ہمیں اپنی مرضی کی دےتعلیم اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔

کیونکہ صیون پہاڑ ربسے ہدایتکی نکلے گی، اور یروشلم سے اُس کا
کلام صادر ہو گا۔ بینرب3 الاقوامی جھگڑوں کو نپٹائے گا اور تکدُور
کی زورآور قوموں کرےانصافکا گا۔ تب وہ اپنی تلواروں کوٹکو کر
پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں چھانٹکانٹکو کے اوزار میں تبدیل کریں
ابگی۔ سے ایکنہ قوم دوسری پر کرےحملہ گی، جنگلوگنہ کرنے
گے۔کریںحاصلتربیتکی ایکہر4 اپنی انگور بیلکی اور اپنے انجـیر کے
درخت کے میںسائے بیٹھ کر گا۔کرےآرام نہیںکوئی رہے گا اُنہیںجو
دہشتاچانک زدہ کرے۔ الافواجربکیونکہ نے یہ کچھ فرمایا ہے۔

دوسریہر5 قوم اپنے دیوتا کا نام لے پھرتیکر لیکنہے، ہم تکہمیشہ
رب اپنے خدا کا نام لے کر پھریں گے۔

رب6 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں لنگڑوں کو جمع کروں گا اور اُنہیں اکٹھا
کروں گا جنہیں مَیں منتشرنے کر دُکھکے پہنچایا تھا۔ مَیں7 لنگڑوں کو قوم
کا بچا ہوا حصہ بنا دوں گا اور جو بھٹکتکدُور گئے تھے اُنہیں طاقت ور
اُمّت میں تبدیل کروں گا۔ ربتب اُن کا بادشاہ بن کر تکابد صیون پہاڑ
پر اُن گا۔کرےحکومتپر تکجہاں8 تیرا تعلق اےہے، یوڑ ر کے بُرج،
اے صیون بیٹی کے پہاڑ، تجھے پہلے کی سلطنتسی حاصل ہو گی۔ یروشلم
بیٹی کو بادشاہتدوبارہ ملے “گی۔

یروشلم میںخطرےتکابھی ہے
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اے9 یروشلم بیٹی، اِس وقت تُو اِتنے زور سے کیوں چیخ رہی ہے؟ کیا
تیرا کوئی بادشاہ نہیں؟ تیرےکیا مشیر سب ختم ہو گئے ہیں کہ تُو دردِ زہ
میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھا رہی ہے؟

بیٹی،صیوناے10 جنم تڑپتیطرحکیعورتوالیدینے اور چیختی !جا
ابکیونکہ تجھے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں پڑےرہنا گا، آخر میں
تُو تکبابل پہنچے گی۔ لیکن ربوہاں تجھے بچائے گا، وہاں وہ عوضانہ
دے کر تجھے دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔

وقتاِس11 تو جمعخلافتیرےقومیںمتعدد ہو میںآپسہیں۔گئی وہ
کہہ رہی ہیں، آؤ،” یروشلم کی بےحرمتی ہو جائے، ہم صیون حالتکی
دیکھ کر لطف اندوز ہو “جائیں۔ لیکن12 وہ رب کے خیالات کو نہیں
جانتے، اُس کا منصوبہ نہیں سمجھتے۔ اُنہیں معلوم نہیں کہ وہ اُنہیں گندم
پُولوںکے کی طرح اکٹھا کر رہا ہے تاکہ اُنہیں گاہ لے۔

13 اے” صیون بیٹی، اُٹھ کر گاہ !لے کیونکہ مَیں تجھے لوہے کے
سینگوں پیتلاور ُکھروںکے نوازوںسے گا تاکہ قوموںسیبہتتُو ُچورکو
ُچور کر مَیںتبسکے۔ اُن کا لُوٹا ہوا ربمال کے لئے مخصوص کروں گا،
اُن پوریدولتکی دنیا مالـککے کے حوالے کروں “گا۔

5
نجات دہندہ کی اُمید

اے1 جسشہر پر حملہ ہو رہا ابہے، آپاپنے چھریکو سے زخمی
کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا لاٹھیدشمنہے۔ اسرائیلسے حکمرانکے
گالکے مارےپر گا۔
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لیکن2 بیتاےتُو، لحم اِفراتہ، جو یہوداہ کے دیگر خاندانوں نسبتکی
چھوٹا ہے، تجھ میں سے وہ نکلے گا جو اسرائیل کا حکمران ہو گا اور جو
قدیم زمانے بلـکہ ازل سے صادر ہوا ہے۔ لیکن3 تکجب حاملہ عورت
اُسے جنم نہ دے، اُس وقت تک رب اپنی قوم کو دشمن کے حوالے
لیکنگا۔چھوڑے پھر اُس بھائیوںکے کا بچا ہوا اسرائیلیوںحصہ پاسکے
واپس آئے گا۔

4 یہ کھڑےحکمران ہو کر رب کی قوت کے ساتھ اپنے یوڑ ر کی گلہ
کرےبانی گا۔ اُسے رب اپنے خدا کے نام کا عظیم اختیار حاصل ہو گا۔
تب قوم سلامتی بسےسے گی، اُسکیونکہ عظمتکی دنیا کی پھیلےتکانتہا
گی۔ وہی5 سلامتی کا منبع ہو جبگا۔ اسور کی ملـکہمارےفوج میں
داخل ہو ہمارےکر محلوں میں گھس آئے تو ہم اُس خلافکے سات
چرواہے اور آٹھ رئیس کھڑے کریں گے 6 جو تلوار سے ملـِک اسور کی
گلہ بانی یں کر گے، ہاں تلوار کو میان سے کھینچ کر نمرود کے ملـک پر
حکومت کریں یوںگے۔ حکمران ہمیں اسور سے بچائے جبگا ہمارےیہ
ملـک اور ہماری سرحد گھسمیں آئے گا۔

یعقوبتب7 کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام بیچکے میں رہیں گے وہ
رب کی بھیجی ہوئی اوس یا یالی ہر پر پڑنے والی بارش کی مانند ہوں گے
یعنی ایسی چیزوں کی مانند جو نہ انسانکسی کے انتظار میں رہتی، نہ کسی
انسان کے حکم پر پڑتی ہیں۔ یعقوب8 کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام کے
بیچ میں رہیں گے وہ جانوروںجنگلی درمیانکے ببر شیر اور یوں بکر بھیڑ کے
بیچ جوانمیں ہوںمانندکیشیر یعنیگے ایسے مانندکیجانور سےجہاںجو
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گزرےبھی جانوروں کو روند کر پھاڑ لیتا اُسہے۔ کے ہاتھ سے کوئی بچا
نہیں سکتا۔ 9 تیرا تیرےہاتھ تمام مخالفوں پر فتح پائے تیرےگا، تمام دشمن
نیست و نابود ہو جائیں گے۔

اسرائیلرب بُتوںکے کو کرےختم گا
رب10 فرماتا ہے، اُس” دن تیرےمَیں گھوڑوں کو نیست تیرےاور

رتھوں کو نابود کروں گا۔ ملـکتیرےمَیں11 کے شہروں خاککو میں
ملا کر تیرے تمام قلعوں کو گرا دوں گا۔ تیری12 جادوگری کو مَیں مٹا
ڈالوں گا، قسمت کا حال بتانے والے تیرے بیچ میں نہیں رہیں گے۔
تیرے13 بُت مخصوصتیرےاور ستونوں کو مَیں یوں تباہ کروں گا کہ تُو
آئندہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا نہیں کرے گا۔ تیرے14
اسیرت دیوی کے کھمبے مَیں اُکھاڑ تیرےکر شہروں کو مسمار کروں گا۔
15 اُس وقت مَیں بڑے غصے سے اُن قوموں سے انتقام لوں گا جنہوں نے
میری نہیں “سنی۔

6
الله اسرائیل پر الزام لگاتا ہے

اے1 اسرائیل، رب کا فرمان سن، عدالت” میں کھڑے ہو کر اپنا
معاملہ بیان !کر پہاڑ اور یاں پہاڑ تیرے گواہ ہوں، اُنہیں اپنی بات “دے۔سنا

اے2 ربابپہاڑو، کا اپنی قوم پر الزام اے!سنو دنیا کی قدیم بنیادو،
توجہ !دو عدالتربکیونکہ میں اپنی قوم پر الزام لگا رہا ہے، وہ اسرائیل
سے مقدمہ اُٹھا رہا ہے۔

3 وہ سوال کرتا ہے، اے” میری قوم، مَیں نے تیرے ساتھ کیا غلط
سلوک کیا؟ مَیں نے کیا کِیا کہ تُو تھکاِتنی گئی ہے؟ بتا تو !سہی حقیقت4
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تو یہ نکالسےمصرملـِکتجھےمَیںکہہے مَیںلایا، تجھےکردےفدیہنے
غلامی سے رِہا کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں نے موسٰی، ہارون اور مریم کو بھیجا
تیرےتاکہ چلآگے تیریکر راہنمائی کریں۔ میریاے5 قوم، وقتوہ یاد
کر موآبجب کے بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ تجھ پر لعنت
لعنتبھیجے۔ کی بجائے اُس !دیبرکتتجھےنے وہ بھیسفر یاد جبکر
تُو ِشّطیم سے روانہ ہو کر ِجلجال پہنچی۔ اگر تُو اِن تمام باتوں پر کرےغور تو
جان گیلے وفاداریکتنینےربکہ انصافاور تیرےسے سلوکساتھ
کیا “ہے۔

ربہمجب6 ہیںآتےحضورکے تاکہ الله تعالیٰ کو کریںسجدہ تو ہمیں
اپنے ساتھ کیا لانا ہئے؟ چا کیا یکہمیں بچھڑےسالہ اُس کے حضور لا کر
بھسم کرنے چاہئیں؟ 7 کیا رب ہزاروں مینڈھوں یا تیل کی بےشمار ندیوں
خوشسے ہو جائے گا؟ کیا مجھے اپنے پہلوٹھے کو اپنے جرائم عوضکے
چڑھانا ہئے، چا اپنے جسم پھلکے کو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لئے پیش
کرنا ہئے؟ چا ہرگز !نہیں

اے8 انسان، اُس نے صافتجھے بتایا ہے کہ کیا کچھ اچھا ربہے۔
تجھ سے چاہتا کہہے انصافتُو قائم رکھے، مہربانی میںکرنے لگا رہے اور
فروتنی سے اپنے خدا کے حضور چلتا رہے۔

یروشلم کو بھی سامریہ سیکی سزا ملے گی
9 !سنو رب یروشلم کو دےآواز رہا ہے۔ توجہ دو، دانشکیونکہ مند

اُس نامکے خوفکا مانتا اےہے۔ قبیلے، دھیان دو یہنےکسکہ مقرر
کیا ہے،
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ناجائزتکاب”10 نفع آدمیبےدیندولتکی جمعمیںگھرکے رہیہو

لوگتکابہے، گندم بیچتے وقت پورا تول نہیں لتے، تو اُن پیمائشغلطکی
!لعنتپر 11 کیا مَیں اُس آدمی بَریکو قرار دوں غلطجو ترازو استعمال کرتا
تھیلیکیجساورہے پڑےباٹہلـکےمیں ہتے ر ہیں؟ !نہیںہرگز 12 یروشلم
کے بڑےامیر ظالم ہیں، لیکن باشندےباقی جھوٹبھی لتے بو ہیں، اُن کی
باتہر دھوکا ہی دھوکا !ہے

اِس13 لئے تجھےمَیں مار مار تیرےتجھےمَیںگا۔کروںزخمیکر گناہوں
کے بدلے میں تباہ کروں گا۔ 14 تُو کھانا کھائے گا لیکن سیر نہیں ہو گا
پیٹبلـکہ خالی گا۔رہے تُو محفوظمال رکھنے کرےکوششکی لیکنگا،
کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ کچھجو تُو بچانے کرےکوششکی گا اُسے مَیں
تلوار کے حوالے کروں گا۔ 15 تُو بیج بوئے گا لیکن فصل نہیں کاٹے گا،
زیتون کا تیل نکالے گا لیکن اُسے استعمال کرےنہیں گا، انگور رسکا
نکالے گا لیکن اُسے نہیں پیئے گا۔ 16 تُو اسرائیل کے بادشاہوں عُمری اور
اباخی کے نمونے پر چل پڑا تکآجہے، اُن ہی کے منصوبوں کی پیروی
کرتا آیا اِسہے۔ لئے مَیں تجھے تباہی کے حوالے دوںکر تیرےگا، لوگوں
کو مذاق کا نشانہ بناؤں گا۔ تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن برداشت کرنی
پڑے “گی۔

7
اپنی قوم افسوسپر

ہائے،1 مجھ !افسوسپر مَیں کیشخصاُس مانند ہوں فصلجو جمعکے
ہونے پر انگور کے باغ میں سے گزر جاتا ہے تاکہ بچا ہوا تھوڑا بہت پھل
مل ایکلیکنجائے، تکُگچھا باقی نہیں۔ مَیں اُس آدمی کی مانند ہوں جو
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انجـیر کا پہلا پھل ملنے کی اُمید رکھتا ایکلیکنہے بھی نہیں ملتا۔ ملـک2
میں دیانتسے دار مٹ گئے ایکہیں، بھی ایمان دار نہیں رہا۔ تاکسب
میں بیٹھے ہیں دوسرےایکتاکہ قتلکو کریں، ایکہر اپنا جال بچھا کر
اپنے بھائی کو پکڑنے کوششکی کرتا ہے۔ دونوں3 ہاتھ غلط کام کرنے
ایکمیں جیسے ماہر ہیں۔ حکمران اور رشوتقاضی لوگبڑےکھاتے،
سازشیںکرملسبہیں۔کرتےطلبوہکبھییہ،کبھیسےمزاجیمتلوّن
ہتےمصروفمیںکرنے 4ہیں۔ر خاردارشخصشریفسےسبسےمیںاُن
مانندکیجھاڑی ایمانسےسبہے، دار آدمی کانٹےدار باڑ سے اچھا نہیں۔

لیکن وہ دن آنے والا جسہے پہرےتمہارےاعلانکا داروں نے کیا
تبہے۔ الله تجھ نپٹسے لے ُلٹکچھسبگا، ا پلٹ ہو جائے گا۔

کسی5 پر بھی بھروسا مت رکھنا، نہ اپنے پڑوسی پر، نہ اپنے دوست پر۔
اپنی بیوی سے بھی بات کرنے محتاطسے رہو۔ 6 کیونکہ بیٹا اپنے باپ کی
حیثیت نہیں مانتا، بیٹی اپنی ماں کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور بہو اپنی
ساس مخالفتکی کرتی تمہارےہے۔ اپنے ہی گھر تمہارےوالے ہیں۔دشمن

لیکن7 مَیں ربخود کی راہ دیکھوں گا، نجاتاپنی کے خدا کے انتظار
میں رہوں گا۔ کیونکہ میرا میریخدا سنے گا۔

ہمیںرب کرےرِہا گا
اے8 میرے دشمن، مجھے دیکھ کر شادیانہ مت !بجا گو مَیں گر گیا

ہوں تاہم دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا، اندھیرےگو میں بیٹھا ہوں تاہم رب
میری روشنی ہے۔ مَیں9 ربنے کا ہی گناہ کیا اِسہے، لئے مجھے اُس کا
غضب پڑےبھگتنا گا۔ تکجبکیونکہ میرےوہ حق میں مقدمہ لڑ کر
انصافمیرا مَیںتکوقتاُسکرےنہ اُس کا برداشتقہر کروں تبگا۔
وہ مجھے یکی تار نکالسے کر روشنی میں لائے گا، اور مَیں اپنی آنکھوں سے
اُس انصافکے اور وفاداری کا مشاہدہ کروں گا۔
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10 دشمنمیرا یہ دیکھ سراسرکر شرمندہ ہو جائے گا، وقتاِسحالانکہ

وہ کہہ رہا ہے، رب” تیرا خدا کہاں “ہے؟ میری اپنی آنکھیں اُس کی
شرمندگی دیکھیں گی، وقتاُسکیونکہ اُسے پاؤںطرحکیکچرےمیںگلی
تلے روندا جائے گا۔

اسرائیل،اے11 وہ دن آنے والا تیریجبہے دیواریں سرےنئے سے
تعمیر ہو جائیں گی۔ اُس دن تیری سرحدیں وسیع ہو جائیں گی۔ لوگ12
پاستیرےسےطرفچاروں آئیں وہگے۔ اسور مصرسے، شہروںکے سے،
یائے فراتدر کے علاقے سے بلـکہ دُوردراز ساحلی اور پہاڑی علاقوں سے
بھی آئیں گے۔ زمین13 اپنے باشندوں کے باعث ویران و سنسان ہو جائے
گی، آخرکار اُن کی حرکتوں کا کڑوا پھل نکل آئے گا۔

اے14 رب، اپنی لاٹھی سے اپنی قوم کی گلہ بانی !کر کیونکہ تیری
میراث کا یہ یوڑ ر اِس وقت جنگل میں تنہا رہتا ہے، حالانکہ گرد و نواح
کی زمین زرخیز ہے۔ قدیم زمانے اُنہیںطرحکی بسن اور ِجلعاد شادابکی
چراگاہوں میں !دےچرنے رب15 فرماتا ہے، مصر” سے نکلتے وقت کی
طرح مَیں تجھے معجزات دکھا دوں “گا۔ 16 یہ دیکھ کر اقوام شرمندہ ہو
جائیں گی اور اپنی تمام طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ گھبرا
کر منہ پر ہاتھ رکھیں گی، اُن کے بہرےکان ہو جائیں گے۔ سانپ17 اور
رینگنے والے جانوروں کی طرح خاکوہ چاٹیں گی اور تھرتھراتے ہوئے
اپنے قلعوں نکلسے آئیں گی۔ وہ ڈر ہمارےربمارےکے خدا طرفکی
رجوع کریں گی، ہاں تجھ دہشتسے کھائیں گی۔

تجھرب،اے18 جیسا ہے؟کہاںخدا تُو گناہوںہی معافکو کر دیتا،
تُو میراثاپنیہی درگزرسےجرائمکےہوؤںبچےکے تُوہے۔کرتا تکہمیشہ
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غصے نہیں رہتا بلـکہ شفقت پسند کرتا ہے۔ 19 تُو دوبارہ ہم پر کرےرحم
گا، دوبارہ ہمارے گناہوں کو پاؤں تلے کچل کر سمندر کی گہرائیوں میں
پھینک دے گا۔ 20 تُو یعقوب اور ابراہیم کی اولاد پر اپنی وفا اور شفقت
دکھا کر وہ وعدہ پورا کرے گا جو تُو نے قَسم کھا کر قدیم زمانے میں
باپہمارے دادا سے کیا تھا۔
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