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نحمیاہ
نحمیاہ یروشلم کے لئے دعا کرتا ہے

ذیل1 میں نحمیاہ بن حکلیاہ رپورٹکی درج ہے۔
مَیں ارتخشستا بادشاہ حکومتکی ویں20کے سال ِکسلیو کے مہینے میں

سوسن کے قلعے میں تھا 2 کہ ایک دن میرا بھائی حنانی مجھ سے ملنے آیا۔
اُس ساتھکے یہوداہ کے ایکچند آدمی تھے۔ مَیں نے اُن سے پوچھا، جو”
یہودی بچ کر جلاوطنی سے یہوداہ واپس گئے ہیں اُن کا کیا حال ہے؟ اور
یروشلم شہر کا کیا حال “ہے؟ 3 اُنہوں نے جواب دیا، جو” یہودی بچ کر
جلاوطنی سے واپسیہوداہ گئے ہیں اُن بہتکا بُرا اور ذلت آمیز حال ہے۔
یروشلم تکابفصیلکی بوسزمین ہے، اور اُس کے دروازےتمام راکھ
ہو گئے “ہیں۔

4 یہ سن کر مَیں بیٹھ کر رونے لگا۔ کئی دن مَیں روزہ رکھ کر ماتم کرتا
اور آسمان کے خدا سے دعا کرتا رہا،

آسمانرب،اے”5 کے خدا، تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے تجھےجو
پیار تیرےاور احکام پیرویکی ہیںکرتے اُن ساتھکے تُو اپنا عہد قائم رکھتا
اور اُن پر مہربانی کرتا ہے۔ میری6 بات سن کر دھیان دے کہ تیرا خادم
کس طرح تجھ سے التماس کر رہا ہے۔ دن رات مَیں اسرائیلیوں کے لئے
تیرےجو خادم ہیں دعا کرتا ہوں۔ مَیں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے تیرا گناہ
کیا ہے۔ اِس میں مَیں اور میرے باپ کا گھرانا بھی شامل ہے۔ ہم7 نے
تیرے خلاف نہایت شریر قدم اُٹھائے ہیں، کیونکہ جو احکام اور ہدایات
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تُو نے اپنے خادم موسٰی کو دی تھیں ہم اُن کے تابع نہ رہے۔ لیکن8 اب
وہ کچھ یاد کر جو تُو نے اپنے خادم کو فرمایا، اگر’ تم بےوفا ہو جاؤ تو
مَیں تمہیں مختلف قوموں میں منتشر کر دوں گا، لیکن9 اگر تم میرے پاس
واپس آ کر میرےدوبارہ احکام کے تابع ہو جاؤ تو مَیں تمہارےتمہیں وطن
میں واپس لاؤں گا، خواہ تم زمین کی انتہا تک کیوں نہ پہنچ گئے ہو۔ مَیں
تمہیں اُس واپسجگہ لاؤں گا مَیںجسے چننے لیا ہے تاکہ میرا نام وہاں
‘کرے۔سکونت رب،اے10 لوگیہ تیرےتو اپنے خادم تیریہیں، اپنی
قوم جسے تُو نے اپنی عظیم قدرت اور قوی ہاتھ سے فدیہ دے کر چھڑایا
ہے۔ رب،اے11 اپنے خادم اور اُن تمام التماسکیخادموں سن پورےجو
دل تیرےسے نام خوفکا مانتے جبہیں۔ تیرا آجخادم شہنشاہ پاسکے
ہو گا تو اُسے کامیابی عطا دےبخشکر۔ کہ وہ مجھ پر رحم “کرے۔

مَیں نے یہ اِس لئے کہا کہ مَیں شہنشاہ کا ساقی تھا۔
2

نحمیاہ کو یروشلم جانے کی اجازت ملتی ہے
1 چار مہینے گزر گئے۔ نیسان کے مہینے کے ایک دن جب مَیں شہنشاہ

ارتخشستا کو پلاَمے رہا تھا مایوسیمیریتو اُسے نظر پہلےآئی۔ اُس مجھےنے
کبھی اُداس نہیں دیکھا تھا، 2 اِس لئے اُس نے پوچھا، آپ” اِتنے غمگین
دےدکھائیکیوں آپہیں؟رہے بیمار تو نہیں لـگتے بلـکہ آپباتکوئی کے
دل تنگکو کر رہی “ہے۔

مَیں سخت گھبرا گیا 3 اور کہا، شہنشاہ” ابد تک جیتا !رہے مَیں کس
خوشطرح ہو سکتا جسہوں؟ شہر باپمیرےمیں دادا کو دفنایا گیا ہے
وہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور اُس دروازےکے راکھ ہو گئے “ہیں۔
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4 شہنشاہ نے پوچھا، تو” پھر مَیں کس طرح آپ کی مدد “کروں؟

خاموشی سے آسمان کے خدا سے دعا کر کے 5 مَیں نے شہنشاہ سے اگر”کہا، بات آپ کو منظور ہو اور آپ اپنے خادم سے خوش ہوں تو پھر براہِ
کرم مجھے یہوداہ کے اُس شہر بھیج دیجئے جس میں میرے باپ دادا دفن
ہوئے ہیں تاکہ مَیں اُسے دوبارہ تعمیر “کروں۔

وقتاُس6 ملـکہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ شہنشاہ سوالنے کیا، سفر” کے
لئے وقتکتنا درکار واپستککبآپہے؟ آ سکتے مَیں“ہیں؟ نے اُسے
بتایا کہ واپستککبمَیں آؤں گا تو وہ متفق ہوا۔ 7 پھر مَیں گزارشنے
کی، آپباتاگر” کو منظور ہو تو مجھے یائے فراتدر کے مغربی علاقے
لئےکےگورنروںکے دیجئےخط تاکہ مجھےوہ میںعلاقوںاپنے گزرنےسے
دیں اور مَیں سلامتی سے یہوداہ تک پہنچ سکوں۔ 8 اِس کے علاوہ شاہی
آسفنگرانکےجنگلات لئےکے لـکھوائیںخط تاکہ لـکڑیمجھےوہ دے۔
جب مَیں رب کے گھر کے ساتھ والے قلعے کے دروازے، فصیل اور اپنا
بناؤںگھر گا تو مجھے شہتیروں ضرورتکی ہو “گی۔ الله کا شفیق ہاتھ مجھ
پر تھا، اِس لئے شہنشاہ مجھےنے یہ دیئے۔دےخط

شہنشاہ9 افسرفوجینے اور یوںبھیجے۔ساتھمیرےبھیگھڑسوار روانہ
ہو مَیںکر یائے فراتدر مغربیکے علاقے پاسکےگورنروںکے پہنچا اور
اُنہیں شہنشاہ دیئے۔خطکے گورنرجب10 سنبلّط حورونی اور عمونی افسر
طوبیاہ کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوںکوئی بہبودیکی کے لئے آ گیا ہے تو وہ
ناخوشنہایت ہوئے۔

نحمیاہ فصیل کا معائنہ کرتا ہے
11 سفر کرتے کرتے مَیں یروشلم پہنچ گیا۔ تین دن کے بعد مَیں12 رات

وقتکے شہر میرےنکلا۔سے ساتھ ایکچند آدمی تھے، پاسہمارےاور
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وہیصرف جانور جستھا پر مَیں سوار مَیںتکابتھا۔ کسینے بھیکو
بوجھاُس نہیںمیںبارےکے بتایا تھا میرےجو دلمیرےنےخدا پر یروشلم
کے لئے ڈال دیا تھا۔ چنانچہ13 اندھیرےمَیں وادیمیں دروازےکے سے
شہر سے نکلا اور جنوب کی طرف اژدہے کے چشمے سے ہو کر کچرے
پہنچا۔تکدروازےکے ہر مَیںجگہ فصیلہوئیگرینے بھسماور ہوئے
دروازوں شاہیاوردروازےکےچشمےیعنیشمالمَیںپھر14کیا۔معائنہکا
تالاب کی طرف بڑھا، لیکن ملبے کی کثرت کی وجہ سے میرے جانور کو
گزرنے کا راستہ نہ ملا، اِس15 لئے مَیں وادٔی قدرون میں سے ابگزرا۔
تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں بھی مَیں فصیل کا معائنہ کرتا گیا۔ پھر مَیں
مُڑا اور وادی دروازےکے میں سے دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔

فصیل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ
16 یروشلم کے افسروں کو معلوم نہیں تھا کہ مَیں کہاں گیا اور کیا کر

رہا تھا۔ اب تک مَیں نے نہ اُنہیں اور نہ اماموں یا دیگر اُن لوگوں کو اپنے
منصوبے آگاہسے کیا تھا جنہیں تعمیر کا یہ کام تھا۔کرنا مَیںابلیکن17 اُن
مخاطبسے ہوا، آپ” کو مصیبتہماریخود نظر آتی ہے۔ یروشلم ملبے کا
ڈھیر بن گیا ہے، اور اُس دروازےکے راکھ ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل
کو سرےنئے سے تعمیر کریں تاکہ ہم دوسروں مذاقکے کا نشانہ نہ بنے
“رہیں۔ مَیں18 نے اُنہیں بتایا کہ الله کا شفیق ہاتھ کس طرح مجھ پر رہا
تھا اور کہ شہنشاہ نے مجھ سے کس قسم کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر اُنہوں
نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، آئیں ہم تعمیر کا کام شروع “!کریں چنانچہ
وہ اِس اچھے کام لـگمیں گئے۔
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جب19 سنبلّط حورونی، عمونی افسر طوبیاہ اور جشم عربی کو اِس کی

خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا حقارتکر آمیز لہجے میں کہا، یہ” تم
لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم شہنشاہ غداریسے کرنا ہتے چا “ہو؟ مَیں20 نے
جواب دیا، آسمان” کا خدا ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ ہم جو اُس کے
ہیںخادم تعمیر کا کام شروع کریں تکجہاںگے۔ یروشلم تعلقکا نہہے،
آج اور نہ ماضی آپمیں کا کبھی کوئی حصہ یا حق “تھا۔

3
فصیل کی تعمیرِ نو

1 اماِم اعظم اِلیاسب باقی اماموں کے ساتھ مل کر تعمیری کام میں لـگ
اُنہوںگیا۔ بھیڑنے دروازےکے بناسےسرےنئےکو دیا اور مخصوصاُسے
کر اُسکے کے کواڑ لگا اُنہوںدیئے۔ فصیلنے ساتھکے والے حصے کو
بھی میا بُرج اور حنن ایل تکبُرجکے بنا مخصوصکر کیا۔

2 یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو کھڑا کیا جبکہ زکور
بن اِمری نے اُن حصےکے ملحقسے حصے کو تعمیر کیا۔

3 مچھلی کا دروازہ سناآہ کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ اُسے شہتیروں
سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگا دیئے۔

اگلے4 حصے مریموتمرمتکی بن یاہ اُور ہقوضبن نے کی۔
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ مشیزببن ایل کی داریذمہ تھی۔
بنصدوق بعنہ اگلےنے حصے کو تعمیر کیا۔
اگلا5 تقوعحصہ باشندوںکے نے بنایا۔ لیکن شہر لوگبڑےکے اپنے

بزرگوں تحتکے کام کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
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یسانہ6 بنیویدعدروازہکا فاسح بنمسُلّاماور تھی۔داریذمہکیبسودیاہ
اُسے شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگا دیئے۔

7 اگلا حصہ ملطیاہ ِجبعونی اور یدون مرونوتی نے کھڑا کیا۔ یہ لوگ
ِجبعون اور مِصفاہ کے تھے، وہی مِصفاہ جہاں یائے در فرات کے مغربی
علاقے کے گورنر کا الحکومتدار تھا۔

ایکمرمتکیحصےاگلے8 ایلعُزیبنامسنار بن حرہیاہ تھی۔میںہاتھکے
اگلے حصے پر ایک عطر ساز بنام حننیاہ مقرر تھا۔ اِن لوگوں نے فصیل

مرمتکی موٹی’ کی۔تک‘دیوار
اگلے9 حصے کو رِفایاہ بن حور نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی ضلع یروشلم کے

آدھے حصے کا افسر تھا۔
10 یدایاہ بن حرومف نے اگلے حصے کی مرمت کی جو اُس کے گھر

مقابلکے تھا۔
اگلے حصے حّطوشکو بن حسبنیاہ نے تعمیر کیا۔
اگلے11 حصے کو تنوروں کے بُرج تک ملکیاہ بن حارِم اور حسوب بن

موآبپخت نے کھڑا کیا۔
اگلا12 ہلّوحیشبنسلّومحصہ کی تھی۔داریذمہ یہ آدمی ضلع یروشلم

دوسرےکے افسرکاحصےآدھے تھا۔ اُس بیٹیوںکی کی۔مددکیاُسنے
13 حنون نے زنوح کے باشندوں سمیت وادی کے دروازے کو تعمیر

کیا۔ شہتیروں اُسےسے بنا اُنہوںکر نے چٹخنیاںکواڑ، لگائے۔کنڈےاور
اِس کے علاوہ اُنہوں نے فصیل کو وہاں سے کچرے کے دروازے تک
کھڑا کیا۔ اِس حصے کا ًفاصلہ تقریبا فٹ1,500 یعنی آدھا کلومیڑ تھا۔
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کچرے14 کا دروازہ ملکیاہ یکاببن ر کی داریذمہ تھی۔ یہ آدمی ضلع

بیت کرم کا افسر تھا۔ اُس نے اُسے بنا کر کواڑ، چٹخنیاں اور کنڈے
لگائے۔

چشمے15 دروازےکے کی تعمیر سلّون بن کُل حوزہ ہاتھکے میں تھی
جو ضلع مِصفاہ کا افسر تھا۔ اُس نے دروازے پر چھت بنا کر اُس کے
کواڑ، چٹخنیاں اور کنڈے لگا دیئے۔ ساتھ ساتھ اُس نے فصیل کے اُس
حصے کی مرمت کی جو شاہی باغ کے پاس والے تالاب سے گزرتا ہے۔
یہ وہی تالاب ہے جس میں پانی نالے کے یعے ذر پہنچتا ہے۔ سلّون نے
فصیل کو اُس تکسیڑھی تعمیر کیا جو یروشلم اُسکے اُترتیسےحصے ہے
جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔

اگلا16 حصہ نحمیاہ بن عزبق کی داریذمہ تھی جو بیتضلع صور کے
آدھے حصے کا افسر تھا۔ فصیل کا یہ حصہ داؤد بادشاہ کے قبرستان کے
مقابل تھا اور تالابمصنوعی اور سورماؤں کمروںکے پر ختم ہوا۔

ذیل17 یوںکے لاو اگلےنے حصوں کو کھڑا :کیا پہلے بنرحوم بانی کا
حصہ تھا۔

ضلع قعیلہ کے آدھے افسرکےحصے حسبیاہ اگلےنے مرمتکیحصے
کی۔

یوںکوحصےاگلے18 لاو ِنّوئینے ب بن حنداد زیرِکے نگرانی کھڑا کیا جو
ضلع قعیلہ دوسرےکے آدھے حصے پر مقرر تھا۔

19 اگلا حصہ مِصفاہ کے سردار عزر بن یشوع کی ذمہ داری تھی۔ یہ
حصہ فصیل کے اُس موڑ پر تھا جہاں راستہ اسلحہ خانے کی طرف ہے۔چڑھتا
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اگلے20 حصے باروککو بن زبی محنتبڑینے سے تعمیر کیا۔ یہ حصہ

فصیل کے موڑ سے شروع ہو کر اماِم اِلیاسباعظم کے گھر دروازےکے
پر ختم ہوا۔

21 اگلا حصہ مریموت بن یاہ اُور بن ہقوض کی ذمہ داری تھی اور
اِلیاسب دروازےکےگھرکے شروعسے ہو اُسکر پرکونےکے ہوا۔ختم

ذیل22 کے حصے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر کے گرد و نواح ہتےمیں ر تھے۔
اگلے23 کیحصے تعمیر بن یمین زیرِکےحسوباور نگرانی تھی۔ یہ حصہ

اُن گھروںکے کے منے سا تھا۔
یاہ بنعزر بنمعسیاہ عننیاہ یہکی۔مرمتکیحصےاگلےنے اُسحصہ

کے گھر پاسکے ہی تھا۔
24 اگلا حصہ ِنّوئی ب بن حنداد کی ذمہ داری تھی۔ یہ یاہ عزر کے گھر

شروعسے ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے پر ختم ہوا۔
اگلا25 اُوزیبنفالالحصہ تھی۔داریذمہکی یہ شروعسےموڑحصہ

ہوا، اور اوپر کا جو بُرج شاہی محل سے اُس جگہ نکلتا ہے جہاں محافظوں
کا صحن ہے وہ بھی اِس میں شامل تھا۔

اگلا حصہ فِدایاہ بن پرعوس 26 اور عوفل پہاڑی پر ہنے ر والے رب کے
گاروںخدمتکےگھر کے تھا۔ذمے یہ پانیحصہ دروازےکے اور وہاں
نکلےسے ہوئے بُرج پر ختم ہوا۔

اگلا27 حصہ اِس بُرج سے لے پہاڑیعوفلکر کی تکدیوار تھا۔ تقوع
باشندوںکے نے اُسے تعمیر کیا۔

گھوڑے28 کے دروازے سے آگے اماموں نے فصیل کی مرمت کی۔
ایکہر نے اپنے گھر کے منے سا کا حصہ کھڑا کیا۔
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29 اُن بنصدوقبعدکے اِمّیر کا آیا۔حصہ یہ بھی اُس مقابلکےگھرکے

تھا۔
اگلا حصہ سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی دروازےمشرقی کا

پہرے دار تھا۔
30 اگلا حصہ حننیاہ بن سلمیاہ صلفاور کے چھٹے بیٹے حنون کے تھا۔ذمے
اگلا مسُلّامحصہ بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے گھر مقابلکے تھا۔
ایک31 سنار بنام ملکیاہ نے اگلے حصے کی مرمت کی۔ یہ حصہ رب

گھرکے گاروںخدمتکے اور تاجروں مکاناُسکے پر ختم ہوا پہرےجو
کے دروازے کے منے سا تھا۔ فصیل کے کونے پر واقع بالاخانہ بھی اِس
میں شامل تھا۔

آخری32 حصہ بھیڑ کے دروازے پر ختم ہوا۔ سناروں اور تاجروں نے
اُسے کھڑا کیا۔

4
سنبلّط یہودیوں کا مذاق اُڑاتا ہے

جب1 سنبلّط کو پتا چلا کہ ہم فصیل کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں
تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ہمارا مذاق اُڑا اُڑا کر 2 اُس نے اپنے ہم خدمت
افسروں اور سامریہ فوجیوںکے کی موجودگی میں یہودیضعیفیہ”کہا،
کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی یروشلم کی قلعہ بندی کرنا ہتے چا ہیں؟ کیا یہ
سمجھتے ہیں کہ ایکچند پیشقربانیاں کر کے ہم فصیل آجکو ہی کھڑا
کریں گے؟ وہ اِن جلے ہوئے پتھروں اور ملبے کے اِس ڈھیر سے کس طرح
نئی دیوار بنا سکتے “ہیں؟ 3 عمونی افسر طوبیاہ اُس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ
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بولا، اُنہیں” کرنے !دو دیوار اِتنی کمزور ہو گی کہ اگر لومڑی بھی اُس پر
چھلانگ لگائے تو گر جائے “گی۔

اے4 ہمارے خدا، ہماری سن، کیونکہ لوگ ہمیں حقیر جانتے ہیں۔
باتوںجن اُنہوںسے ذلیلہمیںنے کیا وہہے اُن ذلتکی بنباعثکا جائیں۔
دےبخش لوگکہ اُنہیں لُوٹ لیں اور اُنہیں قید کر جلاوطنکے کر دیں۔
5 اُن کا قصور نظرانداز نہ کر بلـکہ اُن کے گناہ تجھے یاد رہیں۔ کیونکہ اُنہوں
فصیلنے تعمیرکو والوںکرنے ذلیلکو طیشتجھےسےکرنے ہے۔دلایا

6 مخالفت کے باوجود ہم فصیل کی مرمت کرتے رہے، اور ہوتے
پوریہوتے دیوار کی آدھی اونچائی کھڑی ہوئی، لوگکیونکہ پوری لـگن
سے کام کر رہے تھے۔

دشمن کے حملوں کی مدافعت
7 جب سنبلّط، طوبیاہ، عربوں، عمونیوں اور اشدود کے باشندوں کو

اطلاع ملی کہ یروشلم کی فصیل کی تعمیر میں ترقی ہو رہی ہے بلـکہ جو
حصے اب تک کھڑے نہ ہو سکے تھے وہ بھی بند ہونے لـگے ہیں تو وہ
بڑے غصے میں آ گئے۔ متحدسب8 ہو کر یروشلم پر حملہ کرنے اور اُس میں
بڑ گڑ پیدا کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔ 9 لیکن ہم نے اپنے خدا سے
التماس کر پہرےکے دار لگائے جو ہمیں راتدن اُن سے بچائے رکھیں۔

یہوداہوقتاُس10 لوگکے ہنے طاقتکیمزدوروں”لـگے،کرا ہوختم
رہی اورہے، تکابھی ملبے بڑےکے ڈھیر باقی فصیلہیں۔ کو ہمارےبنانا
بس باتکی نہیں “ہے۔

دوسری11 طرف دشمن کہہ رہے تھے، ہم” اچانک اُن پر ٹوٹ پڑیں
گے۔ اُن وقتاُسکو پتا چلے ہمجبگا اُن بیچکے میں ہوں ہمتبگے۔
اُنہیں مار دیں گے اور کام رُک جائے “گا۔
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12 جو یہودی اُن کے قریب ہتے ر تھے وہ بار بار ہمارے پاس آ کر ہمیں

اطلاع دیتے آپسےطرفچاروںدشمن”رہے، پر حملہ کرنے لئےکے تیار
کھڑا “ہے۔

مَیںتب13 لوگوںنے فصیلکو ایکپیچھےکے جگہ کھڑا کر دیا جہاں
دیوار سب سے نیچی تھی، اور وہ تلواروں، نیزوں اور کمانوں سے لیس اپنے
خاندانوں مطابقکے کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔ لوگوں14 کا جائزہ
لے کر مَیں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اُن” سے مت !ڈریں رب کو یاد کریں
جو عظیم مہیباور رکھیںمیںذہنہے۔ ہمکہ اپنے بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں،
یوں بیو اور گھروں کے لئے لڑ رہے “ہیں۔

جب15 ہمارے دشمنوں کو معلوم ہوا کہ اُن کی سازشوں کی خبر ہم
تک پہنچ گئی ہے اور کہ الله نے اُن کے منصوبے کو ناکام ہونے دیا
تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ تعمیر کے کام میں لـگ گئے۔ لیکن16
اُس دن میرےسے جوانوں صرفکا آدھا تعمیریحصہ کام میں لگا رہا۔
باقی لوگ نیزوں، ڈھالوں، کمانوں اور زرہ بکتر سے لیس پہرہ دیتے رہے۔
افسر یہوداہ کے اُن تمام لوگوں کھڑےپیچھےکے رہے 17 جو دیوار کو تعمیر
کر رہے تھے۔ سامان اُٹھانے ایکوالے ہاتھ سے پکڑےہتھیار کام کرتے
تھے۔ 18 اور جو بھی دیوار کو کھڑا کر رہا تھا اُس کی تلوار کمر میں بندھی
رہتی تھی۔ جس آدمی کو تُرم بجا کر خطرے کا اعلان کرنا تھا وہ ہمیشہ
مَیں19رہا۔ساتھمیرے بزرگوںشرفا،نے اور لوگوںباقی یہ”کہا،سے کام
بہت ہی بڑا اور وسیع اِسہے، لئے دوسرےایکہم دُورسے بکھرےاور
ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جوں20 ہی آپ کو تُرم کی آواز سنائی دے تو
بھاگ کر آواز طرفکی چلے آئیں۔ ہمارا ہمارےخدا لئے لڑے “!گا
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21 ہم پَو پھٹنے سے لے کر اُس وقت تک کام میں مصروف ہتے ر جب

تک ستارے نظر نہ آتے، اور ہر وقت آدمیوں کا آدھا حصہ نیزے پکڑے
پہرہ دیتا تھا۔ وقتاُس22 مَیں سبنے کو یہ حکم بھی دیا، ہر” آدمی اپنے
مددگاروں کے ساتھ رات کا وقت یروشلم میں گزارے۔ پھر آپ رات کے
وقت پہرا داری میں بھی مدد کریں گے اور دن کے وقت تعمیری کام میں
“بھی۔ 23 اُن تمام دنوں کے دوران نہ مَیں، نہ میرے بھائیوں، نہ میرے
جوانوں اور نہ میرے پہرے داروں نے کبھی اپنے کپڑے اُتارے۔ نیز،
ایکہر اپنا پکڑےہتھیار رہا۔

5
غریبوں کا قرضہ منسوخ

1 کچھ دیر بعد کچھ مرد و خواتین میرے پاس آ کر اپنے یہودی بھائیوں
شکایتکی کرنے لـگے۔ بعض2 نے کہا، بہتہمارے” یادہ ز بیٹے بیٹیاں
ہیں، اِس لئے ہمیں مزید اناج ملنا ہئے، چا ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں “گے۔
3 دوسروں نے شکایت کی، کال” کے دوران ہمیں اپنے کھیتوں، انگور
کے باغوں اور گھروں کو گروی رکھنا پڑا تاکہ اناج مل “جائے۔ 4 کچھ
اَور بولے، ہمیں” اپنے کھیتوں اور انگور کے باغوں پر بادشاہ ٹیکسکا ادا
کرنے کے لئے اُدھار لینا پڑا۔ 5 ہم بھی دوسروں کی طرح یہودی قوم کے
ہیں، ہمارےاور بچے اُن سے حیثیتکم نہیں رکھتے۔ توبھی ہمیں اپنے بچوں
کو غلامی میں بیچنا پڑتا ہے تاکہ گزارہ ہو سکے۔ ہماری کچھ بیٹیاں لونڈیاں
بن لیکنہیں۔چکی ہم ہیں،بےبسخود اورکھیتہمارےکیونکہ انگور
کے باغ دوسروں قبضےکے میں “ہیں۔
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6 اُن کا یلا واو اور شکایتیں سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ بہت7 سوچ بچار

کے بعد مَیں نے شرفا اور افسروں پر الزام لگایا، آپ” اپنے ہم وطن بھائیوں
سے غیرمناسب سود لے رہے “!ہیں مَیں نے اُن سے نپٹنے کے لئے ایک
بڑی جماعت اکٹھی کر کے 8 کہا، ہمارے” کئی ہم وطن بھائیوں کو
غیریہودیوں کو بیچا گیا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا ہم نے اُنہیں واپس خرید
کر آزاد کرنے کی۔کوششکی آپاباور خود اپنے بھائیوںوطنہم کو
بیچ رہے ہیں۔ کیا ہم اب اُنہیں دوبارہ واپس “خریدیں؟ وہ خاموش رہے
اور جوابکوئی دےنہ سکے۔

9 مَیں نے بات جاری رکھی، آپ” کا یہ سلوک ٹھیک نہیں۔ آپ کو
ہمارے خدا مانخوفکا کر زندگی گزارنا ہئے چا تاکہ ہم اپنے غیریہودی
دشمنوں کی لعن طعن کا نشانہ نہ بنیں۔ 10 میرےمَیں، بھائیوں اور ملازموں
نے بھی دوسروں کو اُدھار کے طور پر پیسے اور اناج دیا ہے۔ لیکن آئیں،
ہم اُن سے سود نہ !لیں آج11 ہی اپنے قرض داروں کو اُن کے کھیت،
گھر اور انگور اور زیتون کے واپسباغ کر دیں۔ جتنا آپسود نے لگایا تھا
اُسے بھی واپس کر دیں، خواہ اُسے پیسوں، اناج، تازہ َمے یا زیتون کے تیل
میںصورتکی ادا کرنا “ہو۔ اُنہوں12 جوابنے دیا، ہم” واپساُسے کر
دیں گے اور آئندہ اُن کچھسے نہیں مانگیں گے۔ آپکچھجو نے کہا وہ ہم
کریں “گے۔

تب مَیں نے اماموں کو اپنے پاس بُلایا تاکہ شرفا اور بزرگ اُن کی
موجودگی میں قَسم کھائیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ 13 پھر مَیں نے اپنے
لباس کی تہیں جھاڑ جھاڑ کر کہا، جو” بھی اپنی قَسم توڑے اُسے الله اِسی
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طرح جھاڑ کر اُس کے گھر ملـکیتاور سے محروم “!دےکر
تمام جمع شدہ لوگ بولے، آمین،” ایسا ہی “!ہو اور رب کی تعریف

کرنے سبلـگے۔ نے پورےوعدےاپنے کئے۔ 14

نحمیاہ کا اچھا نمونہ
مَیں کُل بارہ سال صوبہ یہوداہ کا گورنر رہا یعنی ارتخشستا بادشاہ کی

اُسسےسالویں20کےحکومت پورےاِستک۔سالویں32کے
میںعرصے نہ مَیں اورنے بھائیوںمیرےنہ نے وہ آمدنی لی ہمارےجو لئے
ماضیمیںاصل15تھی۔گئیکیمقرر قومنےگورنروںکے پر بڑا ڈالبوجھ
دیا تھا۔ اُنہوں نے رعایا سے نہ صرف روٹی اور َمے بلـکہ فی دن چاندی کے
40 ِسکے بھی لئے تھے۔ اُن کے افسروں نے بھی عام لوگوں سے غلط فائدہ
اُٹھایا تھا۔ لیکن چونکہ مَیں الله کا خوف مانتا تھا، اِس لئے مَیں نے اُن سے
سلوکایسا نہ کیا۔ فصیلطاقتپوریمیری16 تکمیلکی صَرفمیں ہوئی،
تماممیرےاور بھیملازم اِس میںہمرہے۔شریکمیںکام نےکسیسے
بھی زمین نہ خریدی۔ مَیں17 نے کچھ نہ مانگا حالانکہ مجھے روزانہ یہوداہ
کے 150 افسروں کی مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی۔ اُن میں وہ تمام مہمان
شامل نہیں ہیں جو گاہے بگاہے پڑوسی ممالـک سے آتے رہے۔ 18 روزانہ
ایک بَیل، بہترینچھ یاں بکر بھیڑ بہتاور میرےپرندےسے لئے ذبح کر کے
تیار کئے جاتے، اور دس دس دن کے بعد ہمیں کئی قسم کی بہت سی َمے
خریدنی پڑتی تھی۔ اِن اخراجات کے باوجود مَیں نے گورنر کے لئے مقررہ
وظیفہ نہ مانگا، کیونکہ قوم پر بوجھ ویسے بہتبھی یادہ ز تھا۔

اے19 میرے خدا، جو کچھ مَیں نے اِس قوم کے لئے کیا ہے اُس کے
باعث مجھ پر مہربانی کر۔
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6
نحمیاہ کے خلاف سازش

سنبلّط،1 عربیجشمطوبیاہ، باقیہمارےاور دشمنوں کو پتا چلا مَیںکہ
فصیلنے تکتکمیلکو پہنچایا اورہے دیوار میں بھیکہیں خالی جگہ نظر
نہیں آتی۔ صرف دروازوں کے کواڑ اب تک لگائے نہیں گئے تھے۔ تب2
سنبلّط اور جشم مجھےنے پیغام بھیجا، ہم” وادٔی اونو کے شہر کفیریم میں
آپ سے ملنا ہتے چا “ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا
ہتے چا ہیں۔ اِس3 لئے مَیں نے قاصدوں کے جوابہاتھ بھیجا، مَیں” اِس
ایکوقت بڑا کام تکتکمیل پہنچا رہا ہوں، اِس لئے مَیں آ نہیں سکتا۔ اگر
آپمَیں سے ملنے آؤں تو پورا کام رُک جائے “گا۔

اُنہوںدفعہچار4 پیغامیہیمجھےنے بھیجا اور ہر بار مَیں جوابوہینے
دیا۔ 5 پانچویں مرتبہ جب سنبلّط نے اپنے ملازم کو میرے پاس بھیجا تو
اُس ہاتھکے ایکمیں تھا۔خطکھلا میںخط6 لـکھا ممالـکپڑوسی”تھا،
میں افواہ پھیل گئی ہے آپکہ اور باقی بغاوتیہودی کی یاں تیار کر رہے
ہیں۔ جشم نے باتاِس کی تصدیق کی لوگہے۔ کہتے ہیں اِسیکہ وجہ
آپسے فصیل بنا رہے ہیں۔ اِن رپورٹوں آپمطابقکے اُن کے بادشاہ بنیں
گے۔ 7 کہا جاتا آپکہہے نبیوںنے کو مقرر کیا جوہے یروشلم میں اعلان
کریں کہ آپ یہوداہ کے بادشاہ ہیں۔ بےشک ایسی افواہیں شہنشاہ تک
بھی پہنچیں گی۔ اِس لئے آئیں، ہم مل کر ایک دوسرے سے مشورہ کریں
کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

مَیں8 کہہآپکچھجو”بھیجا،جواباُسےنے ہیںرہے ہیجھوٹوہ
جھوٹ ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلـکہ آپ نے فرضی کہانی گھڑ لی “!ہے
اصل9 میں دشمن ہمیں ڈرانا ہتے چا تھے۔ اُنہوں نے سوچا، اگر” ہم ایسی
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باتیں کہیں تو وہ ہمت ہار کر کام سے باز آئیں “گے۔ لیکن اب مَیں نے
یادہ ز عزم ساتھکے جاریکام رکھا۔

ایک10 دن مَیں سمعیاہ بن دِلایاہ بن مہیطب ایل سے ملنے گیا جو تالا لگا
کر گھر میں بیٹھا تھا۔ اُس نے مجھ سے کہا، آئیں،” ہم الله کے گھر میں
جمع ہو جائیں اور دروازوں کو اپنے پیچھے بند کر لگائیں۔کنڈیکے کیونکہ
لوگ آپراتاِسی قتلکو کرنے کے لئے آئیں “گے۔

11 مَیں نے اعتراض کیا، کیا” یہ ٹھیک ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھاگ
جائے؟ یا کیا مجھ شخصجیسا جو امام نہیں ربہے کے گھر میں داخل ہو
کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں ایسا نہیں کروں “!گا مَیں12 نے جان
لیا کہ سمعیاہ کی باتیہ الله طرفکی سے نہیں ہے۔ سنبلّط اور طوبیاہ نے
دیرشوتاُسے اِسیتھی، لئے اُس بارےمیرےنے پیشایسیمیں گوئی
کی تھی۔ اِس13 سے وہ مجھے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا ہتے چا تھے تاکہ
میریوہ بدنامی کر مجھےکے مذاق کا نشانہ بنا سکیں۔

اے14 میرے خدا، طوبیاہ اور سنبلّط کی یہ بُری حرکتیں مت !بھولنا
نوعدیاہ نبیہ اور باقی اُن نبیوں کو یاد رکھ جنہوں نے مجھے ڈرانے کی
کوشش کی ہے۔

فصیل کی تکمیل
15 فصیل اِلول کے مہینے کے ویں25 *دن یعنی 52 دنوں میں مکمل

ہوئی۔ جب16 ہمارے دشمنوں کو یہ خبر ملی تو پڑوسی ممالـک سہم گئے،
اور وہ کمتریاحساِس کا شکار ہو اُنہوںگئے۔ جاننے لیا کہ الله نے خود
یہ کام تکتکمیل پہنچایا ہے۔
* 6:15 اِلول کے مہینے کے :دنویں25 2 اکتوبر۔
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17 اُن 52 دنوں کے دوران یہوداہ کے شرفا طوبیاہ خطکو بھیجتے رہے

اور اُس جوابسے ملتے رہے تھے۔ اصل18 میں یہوداہ بہتکے لوگوںسے
نے قَسم کھا کر اُس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
سکنیاہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اُس کے بیٹے یوحنان کی شادی مسُلّام بن
برکیاہ کی بیٹی ہوئیسے تھی۔ طوبیاہ19 یہکے میرےمددگار منے اُسسا کے
تعریفکیکاموںنیک کرتے اوررہے میریساتھساتھ باتہر اُسے بتاتے
رہے۔ پھر طوبیاہ خطمجھے بھیجتا تاکہ مَیں ڈر کر کام سے باز آؤں۔

7
فصیل1 تکمیلکی پر مَیں دروازوںنے کے کواڑ لـگوائے۔ ربپھر کے

دربان،کےگھر لاویگزارخدمتاورگلوکار مقرر مَیں2گئے۔کئے دونے
آدمیوں کو یروشلم کے حکمران بنایا۔ ایک میرا بھائی حنانی اور دوسرا قلعے
کا کمانڈر حننیاہ تھا۔ حننیاہ کو مَیں نے اِس لئے چن لیا کہ وہ وفادار تھا
اور اکثر لوگوں نسبتکی الله کا یادہ خوفز مانتا تھا۔ مَیں3 دونوںنے سے
کہا، یروشلم” کے دروازے دوپہر کے وقت جب دھوپ کی شدت ہے
کھلے نہ رہیں، اور پہرہ دیتے وقت بھی اُنہیں بند کر کے کنڈے لگائیں۔
یروشلم آدمیوںکے کو داریپہرا لئےکے میںجنکریںمقرر فصیلکچھسے
پر اور کچھ اپنے گھروں کے منے سا ہی پہرہ “دیں۔

جلاوطنی سے واپس آئے ہوؤں کی فہرست
4 گو یروشلم شہر بڑا اور وسیع تھا، لیکن اُس میں آبادی تھوڑی تھی۔

ڈھائے گئے مکان اب تک دوبارہ تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ 5 چنانچہ میرے
خدا دلمیرےنے افسروںشرفا،کو اور عوام کو اکٹھا تحریککیکرنے
دی تاکہ خاندانوں کی رجسٹری تیار کروں۔ اِس سلسلے میں مجھے ایک
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کتاب مل گئی جس میں اُن لوگوں کی فہرست درج تھی جو ہم سے پہلے
جلاوطنی واپسسے آئے تھے۔ اُس میں لـکھا تھا،

6 ذیل” میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو جلاوطنی سے
واپس بابلآئے۔ کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر بابلکے لے گیا تھا، لیکن
اب وہ یروشلم اور یہوداہ میںشہروںاُنکے پھر پہلےجہاںبسےجا ہتے تھے۔ر

7 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، یاہ، عزر رعمیاہ، نحمانی، مردکی،
بِلشان، مِسفرت، بِگوَئی، نحوم اور بعنہ تھے۔

ذیل کی فہرست میں واپس آئے ہوئے خاندانوں کے مرد بیان کئے ہیں۔گئے
پرعوس8 کا :خاندان 2,172،
9 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ10 کا :خاندان 652،
موآبپخت11 کا خاندان یعنی یشوع یوآباور کی :اولاد 2,818،
عیلام12 کا :خاندان 1,254،
13 زتّو کا :خاندان 845،
زکی14 کا :خاندان 760،
ِنّوئی15 ب کا :خاندان 648،
ببی16 کا :خاندان 628،
عزجاد17 کا :خاندان 2,322،
ادونِقام18 کا :خاندان 667،
بِگوَئی19 کا :خاندان 2,067،
عدین20 کا :خاندان 655،
21 اطیر کا خاندان یعنی ِحزقیاہ کی :اولاد 98،
حاشوم22 کا :خاندان 328،
بضی23 کا :خاندان 324،
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خارِف24 کا :خاندان 112،
ِجبعون25 کا :خاندان 95،
بیت26 لحم اور نطوفہ :باشندےکے 188،
عنتوت27 :باشندےکے 128،
عزماوتبیت28 :باشندےکے 42،
29 یَت قِر یعریم، کفیرہ بیروتاور :باشندےکے 743،
30 رامہ اور ِجبع :باشندےکے 621،
مِکماس31 :باشندےکے 122،
بیت32 ایل اور عَی :باشندےکے 123،
دوسرے33 نبو :باشندےکے 52،
دوسرے34 عیلام :باشندےکے 1,254،
35 حارِم :باشندےکے 320،
36 یریحو :باشندےکے 345،
37 لُود، حادید اور اونو :باشندےکے 721،
38 سناآہ :باشندےکے ۔3,930
ذیل39 کے امام جلاوطنی واپسسے آئے۔
یدعیاہ کا خاندان جو یشوع کی نسل کا :تھا 973،
40 اِمّیر کا :خاندان 1,052،
41 فشحور کا :خاندان 1,247،
42 حارِم کا :خاندان ۔1,017
ذیل43 لاویکے جلاوطنی واپسسے آئے۔
یشوع اور قدمی ایل کا خاندان یعنی یاہ ہوداو کی :اولاد 74،
44 آسف:گلوکار خاندانکے کے 148 آدمی،
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رب45 کے گھر کے :دربان سلّوم، اطیر، طلمون، عّقوب، خطیطا اور

سوبی خاندانوںکے کے 138 آدمی۔
گاروںخدمتکےگھرکےرب46 سےجلاوطنیخاندانذیلدرِجکے

واپس آئے۔
ضیحا، حسوفا، طبّعوت، 47 قروس، سیعا، فدون، 48 لِبانہ، حجابہ، شلمی،

49 حنان، ِجّدیل، جحر، 50 یایاہ، ر رضین، نقودا، 51 جزّام، عُّزا، فاسح،
52 بسی، معونیم، نفوسیم، 53 بقبوق، حقوفا، حرحور، 54 بضلوت، محیدا،
حرشا، 55 برقوس، سیسرا، تامح، نضیاح56 اور خطیفا۔

سلیمان57 آئے۔واپسسےجلاوطنیخاندانذیلدرِجکےخادموںکے
سوطی، سوفرت، فرودا، 58 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 59 سفطیاہ، خّطیل،

فوکرت ضبائم اور امون۔
60 رب کے گھر کے خدمت گاروں اور سلیمان کے خادموں کے

خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392 تھی۔
واپس61-62 آئے ہوئے خاندانوں میں سے دِلایاہ، طوبیاہ اور نقودا کے

642 مرد ثابت نہ کر سکے کہ اسرائیل کی اولاد ہیں، گو وہ تل ملح، تل
حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔

63-64 حبایاہ، ہقوض اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام بھی واپس
آئے، لیکن اُنہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی اجازت نہ ملی۔
کیونکہ گو اُنہوں نسبنے ناموں میں اپنے تلاشنام کئے لیکن اُن کا کہیں
ذکر نہ ملا، اِس لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا گیا۔ برزلی) خاندانکے کے
بانی نے برزلی ِجلعادی کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے ُسسر کا نام اپنا لیا
(تھا۔ یہوداہ65 کے گورنر نے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں امامکے الحالفی
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قربانیوں کا وہ حصہ کھانے میں شریک نہ ہوں جو اماموں کے لئے مقرر
دوبارہجبہے۔ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت نامی قرعہ
ڈال کر معاملہ حل کرے۔

66 کُل 42,360 اسرائیلی اپنے وطن لوٹ آئے، 67 نیز اُن کے 7,337
غلام اور لونڈیاں اور 245 گلوکار میںجن مرد و خواتین شامل تھے۔

اسرائیلیوں68 کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر، 69 اونٹ435 اور
6,720 گدھے تھے۔

70 کچھ خاندانی سرپرستوں نے رب کے گھر کی تعمیرِ نو کے لئے
اپنی خوشی سے ہدیئے دیئے۔ گورنر نے سونے کے 1,000 ِسکے، 50
کٹورے اور اماموں کے لباس530 دیئے۔ کچھ71 خاندانی سرپرستوں نے
خزانے میں سونے کے 20,000 ِسکے اور چاندی کے 1,200 کلو گرام
ڈال دیئے۔ 72 باقی لوگوں نے سونے کے 20,000 ِسکے، چاندی کے
1,100 کلو گرام اور اماموں کے لباس67 عطا کئے۔

73 امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار، گلوکار اور
عوام کے کچھ لوگ اپنی اپنی آبائی آبادیوں میں دوبارہ جا بسے۔ یوں تمام
اسرائیلی دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں ہنے ر “لـگے۔

عزرا شریعت کی تلاوت کرتا ہے
ساتویں مہینے یعنی اکتوبر میں جب اسرائیلی اپنے اپنے شہروں میں دوبارہ

آباد ہو گئے تھے
8

1 تو سب لوگ مل کر پانی کے دروازے کے چوک میں جمع ہو گئے۔
اُنہوں شریعتنے کے عالِم عزرا درخواستسے کی کہ شریعتوہ آئیںلے
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جو رب نے موسٰی کی معرفت اسرائیلی قوم کو دے دی تھی۔ 2 چنانچہ
عزرا نے حاضرین کے منے شریعتسا تلاوتکی کی۔ ساتویں مہینے کا پہلا
*دن تھا۔ نہ صرف مرد بلـکہ عورتیں اور شریعت کی باتیں سمجھنے کے قابل
تمام بچے بھی جمع ہوئے تھے۔ سویرےصبح3 سے لے کر تکدوپہر عزرا
پانی کے دروازے کے چوک میں پڑھتا رہا، اور تمام جماعت دھیان سے
شریعت کی باتیں سنتی رہی۔

4 لـکڑیعزرا چبوترےایککے پر کھڑا تھا خاصجو کر اِس موقع کے
لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے دائیں ہاتھ متِتیاہ، سمع، عنایاہ، یاہ، اُور ِخلقیاہ اور
معسیاہ کھڑے تھے۔ اُس کے بائیں ہاتھ فِدایاہ، میسائیل، ملکیاہ، حاشوم،
حسبّدانہ، یاہ زکر اور کھڑےمسُلّام تھے۔

5 چونکہ اونچیعزرا جگہ پر کھڑا تھا اِس لئے سبوہ کو نظر آیا۔ چنانچہ
اُسجب کتابنے کھولکو دیا گئے۔ہوکھڑےلوگسبتو 6 عزرا نے
رب عظیم خدا کی ستائش کی، اور سب نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر جواب میں
کہا، آمین،” “آمین۔ پھر اُنہوں جھکنے ربکر کو سجدہ کیا۔

7 کچھ لاوی حاضر تھے جنہوں نے لوگوں کے لئے شریعت کی تشریح
کی۔ اُن کے نام یشوع، بانی، سربیاہ، یمین، عّقوب، سبّتی، ہودیاہ، معسیاہ،
قلیطا، یاہ، عزر یوزبد، حنان اور فِلایاہ تھے۔ حاضرین اب تک کھڑے
تھے۔ شریعت8 کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مذکورہ لاوی قدم بہ قدم اُس
کی تشریح یوں کرتے گئے لوگکہ اُسے اچھی طرح سمجھ سکے۔

9 شریعت کی باتیں سن سن کر وہ رونے لـگے۔ لیکن نحمیاہ گورنر،
شریعت کے عالِم عزرا امام اور شریعت کی تشریح کرنے والے یوں لاو نے
* 8:2 ساتویں مہینے کا پہلا :دن 8 اکتوبر۔
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اُنہیں تسلی دے کر کہا، اُداس” نہ ہوں اور مت !روئیں آج رب آپ کے
خدا کے لئے مخصوص و مُقّدس عید ہے۔ اب10 جائیں، عمدہ کھانا کھا
کر اور پینے کی میٹھی چیزیں پی کر خوشی منائیں۔ جو اپنے لئے کچھ تیار نہ
کر سکیں اُنہیں اپنی خوشی شریکمیں کریں۔ یہ ربہمارےدن کے لئے
مخصوص مُقّدسو اُداسہے۔ نہ ہوں، ربکیونکہ آپخوشیکی کی پناہ
گاہ “ہے۔

یوں11 لاو نے بھی تمام لوگوں کو سکون دلا کر کہا، اُداس” نہ ہوں،
کیونکہ یہ ربدن کے لئے مخصوص مُقّدسو “ہے۔

12 پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے بڑی خوشی سے
کھا پی کر جشن منایا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے دوسروں کو بھی اپنی خوشی
شریکمیں کیا۔ اُن بڑیکی خوشی سببکا یہ تھا ابکہ اُنہیں اُن باتوں کی
سمجھ آئی تھی جو اُنہیں سنائی گئی تھیں۔

یوں جھونپڑ کی عید
اگلے13 †دن خاندانی سرپرست، امام اور لاوی شریعتدوبارہ کے عالِم

عزرا کے پاس جمع ہوئے تاکہ شریعت کی مزید تعلیم پائیں۔ جب14 وہ
شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے تو اُنہیں پتا چلا کہ رب نے موسٰی کی
معرفت حکم دیا تھا کہ اسرائیلی ساتویں مہینے کی عید کے دوران یوں جھونپڑ
میں رہیں۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے یروشلم اور باقی تمام شہروں میں اعلان پہاڑوں”کیا، پر سے زیتون، ‡آس، کھجور اور باقی سایہ دار درختوں کی شاخیں
توڑ کر اپنے گھر لے جائیں۔ وہاں اُن سے یاں جھونپڑ بنائیں، جس طرح
شریعت دیہدایتنے “ہے۔
† 8:13 اگلے :دن 9 اکتوبر۔ ‡ 8:15 :آس myrtle۔
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توڑ کر آئے۔لے اُن اُنہوںسے نے اپنے چھتوںکیگھروں پر اور میںصحنوں
یاں جھونپڑ بنا بعضلیں۔ نے اپنی یوں جھونپڑ ربکو کے گھر کے صحنوں،
پانی دروازےکے چوککے اور افرائیم دروازےکے میںچوککے بھی
بنایا۔ 17 بھیجتنے جلاوطنی واپسسے آئے تھے یاںسبوہ جھونپڑ بنا کر اُن
میں ہنے ر لـگے۔ یشوع بن نون کے زمانے سے لے کر تکوقتاُس یہ عید
اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔ سب نہایت ہی خوش تھے۔ 18 عید کے ہر
دن عزرا نے الله شریعتکی تلاوتکی ساتکی۔ دن اسرائیلیوں نے عید
منائی، اور آٹھویں دن سب لوگ اجتماع کے لئے اکٹھے ہوئے، بالکل اُن
ہدایات مطابقکے شریعتجو دیمیں گئی ہیں۔

9
اسرائیلی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

اُسی1 مہینے اسرائیلی*دنویں24کے روزہ رکھنے لئےکے ہوئے۔جمع
ٹاٹ لباسکے پہنے ہوئے اور سر ڈالخاکپر کر وہ یروشلم آئے۔ اب2 وہ
تمام غیریہودیوں سے الـگ ہو کر اُن گناہوں کا اقرار کرنے کے لئے حاضر
ہوئے جو اُن سے اور اُن کے باپ دادا سے سرزد ہوئے تھے۔ تین3 گھنٹے
وہ کھڑے رہے، اور اُس دوران رب اُن کے خدا کی شریعت کی تلاوت
کی گئی۔ پھر وہ رب اپنے خدا کے منے سا منہ کے بل جھک کر مزید تین
گھنٹے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔
* 9:1 اُسی مہینے کے :دنویں24 31 اکتوبر۔
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4 یشوع، بانی، قدمی ایل، سبنیاہ، بُنی، سربیاہ، بانی اور کنانی جو لاوی
تھے ایک چبوترے پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے رب اپنے خدا سے
دعا کی۔

5 پھر یشوع، قدمی ایل، بانی، حسبنیاہ، سربیاہ، ہودیاہ، سبنیاہ اور فتحیاہ
لاویجو تھے بول اُٹھے، کھڑے” ہو ربکر اپنے خدا کی ازلجو سے ابد
تک ستائشہے “!کریں

اُنہوں نے دعا نامجلالیتیرے”کی، تمجیدکی ہو، بادیمبارکہرجو یفاور تعر کہیںسے
بڑھ ہے۔کر رب،اے6 تُو واحدہی خدا !ہے تُو آسماننے سرےایککو
سے دوسرے سرے تک اُس کے لشکر سمیت خلق کیا۔ زمین اور جو کچھ
اُس پر ہے، سمندر اور جو کچھ اُس میں کچھسبہے تُو ہی نے بنایا ہے۔ تُو
سبنے کو زندگی بخشی ہے، اور آسمانی لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔

7 تُو ربہی اور وہ خدا ابرامنےجسہے چنکو لیا اور کسدیوں کے
شہر اُور سے باہر لا کر ابراہیم کا نام رکھا۔ 8 تُو اُسنے دلکا وفادار پایا اور
اُس سے عہد باندھ کر وعدہ کیا، مَیں’ تیری اولاد کو کنعانیوں، ِحتّیوں،
یوں، امور یوں، فرِزّ یبوسیوں اور جرجاسیوں ملـککا عطا کروں ‘گا۔ اور تُو
وعدےاپنے پر پورا اُترا، کیونکہ تُو قابِل اعتماد اور عادل ہے۔

9 تُو باپہمارےنے دادا مصرکے بُرےمیں حال پر دھیان دیا، اور بحرِ
ُلزم ق کنارےکے پر مدد کے لئے اُن کی چیخیں سنیں۔ 10 تُو الٰہینے نشانوں
اُسفرعون،سےمعجزوںاور افسروںکے اور اُس قومکیملـککے کو سزا
دی، کیونکہ تُو جانتا تھا کہ مصری ہمارے باپ دادا سے کیسا گستاخانہ
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سلوک کرتے رہے ہیں۔ یوں تیرا نام مشہور ہوا اور آج تک یاد رہا ہے۔
قوم11 کے دیکھتے دیکھتے تُو نے سمندر کو دو میںحصوں تقسیم کر دیا، اور
زمینخشکوہ چلپر میںاُسکر لیکنسکے۔گزرسے اُن تعاقبکا کرنے
والوں کو تُو نے متلاطم پانی پھینکمیں دیا، اور وہ پتھروں کی طرح سمندر
کی گہرائیوں ڈوبمیں گئے۔

دن12 وقتکے تُو بادلنے کے ستون سے راتاور آگوقتکے کے
ستون اپنیسے قوم راہنمائیکی یوںکی۔ وہ اندھیرےراستہ روشنبھیمیں
جسرہا پر اُنہیں چلنا تھا۔ 13 تُو کوہِ سینا پر اُتر آیا اور آسمان سے اُن سے ہم
کلام ہوا۔ تُو نے اُنہیں صاف ہدایات اور قابِل اعتماد احکام دیئے، ایسے
قواعد اچھےجو ہیں۔ 14 تُو سبتاُنہیںنے دنکے بارےکے میں آگاہ کیا،
اُس دن کے بارے میں جو تیرے لئے مخصوص و مُقّدس ہے۔ اپنے خادم
موسٰی کی معرفت تُو نے اُنہیں احکام اور ہدایات دیں۔ جب15 وہ بھوکے
تھے تو تُو نے اُنہیں آسمان سے روٹی کھلائی، اور جب پیاسے تھے تو تُو نے
اُنہیں چٹان سے پانی پلایا۔ تُو نے حکم دیا، جاؤ،’ ملـک میں داخل ہو کر
اُس پر قبضہ کر لو، کیونکہ مَیں نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی ہے تمہیںکہ یہ
ملـک دوں ‘گا۔

باپہمارےافسوس،16 دادا مغرور گئے۔ہوضدیاور تیرےوہ احکام
تابعکے نہ رہے۔ اُنہوں17 تیرینے سننے انکارسے کیا اور معجزاتوہ یاد نہ
رکھے جو تُو نے اُن درمیانکے کئے تھے۔ وہ تکیہاں اَڑ گئے اُنہوںکہ نے
ایک راہنما کو مقرر کیا جو اُنہیں مصر کی غلامی میں واپس لے جائے۔
لیکن تُو معاف کرنے والا خدا ہے جو مہربان اور رحیم، تحمل اور شفقت
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سے بھرپور ہے۔ تُو نے ترکاُنہیں نہ کیا، وقتاُس18 بھی اُنہوںجبنہیں
نے اپنے لئے سونے کا بچھڑا ڈھال کر کہا، یہ’ تیرا خدا ہے تجھےجو مصر
سے نکال ‘لایا۔ اِس قسم کا سنجیدہ کفر وہ بکتے رہے۔ لیکن19 تُو بہت
رحم دل ہے، اِس لئے تُو نے اُنہیں یگستان ر میں نہ چھوڑا۔ دن کے وقت
بادل کا ستون اُن کی راہنمائی کرتا رہا، اور رات کے وقت آگ کا ستون
وہ راستہ روشن کرتا جسرہا پر اُنہیں چلنا تھا۔ 20 صرفنہ یہ بلـکہ تُو نے
اُنہیں روحنیکاپنا عطا کیا اُنہیںجو تعلیم بھوکاُنہیںجبدے۔ پیاساور
تھی تو تُو اُنہیں مَن کھلانے اور پانی پلانے سے باز نہ آیا۔ سالچالیس21 وہ
یگستان ر میں پھرتے رہے، اور پورےاُس عرصے میں تُو اُن یاتکی ضرور
کو پورا کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ نہ اُن گھسکپڑےکے
کر پھٹے اور نہ اُن کے پاؤں سوجے۔

22 تُو نے ممالـک اور قومیں اُن کے حوالے کر دیں، مختلف علاقے یکے
بعد دیگرے اُن کے قبضے میں آئے۔ یوں وہ سیحون بادشاہ کے ملـک
حسبون اور عوج بادشاہ کے ملـک بسن پر فتح پا سکے۔ 23 اُن کی اولاد
تیری مرضی آسمانسے پر جیسیستاروںکے بےشمار ہوئی، اور تُو اُنہیں اُس
ملـک میں لایا جس کا وعدہ تُو نے اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ 24 وہ
ملـک میں داخل ہو کر اُس مالـککے بن گئے۔ تُو کنعاننے باشندوںکے
کو اُن کے آگے آگے زیر کر ملـکدیا۔ کے بادشاہ اور قومیں اُن کے قبضے
میں آ اورگئیں، وہ مرضیاپنی مطابقکے اُن نپٹسے سکے۔ قلعہ25 بند شہر
اور زرخیز تیریزمینیں قوم کے قابو میں آ گئیں، نیز ہر قسم اچھیکی چیزوں
بھرےسے گھر، تیار شدہ حوض، انگور باغکے کثرتاور زیتونکے اور
دیگر پھل دار درخت۔ وہ جی بھر کر کھانا کھا کر موٹے ہو گئے اور تیری
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برکتوں لطفسے اندوز ہوتے رہے۔
26 اِس کے باوجود وہ تابع نہ رہے بلـکہ سرکش ہوئے۔ اُنہوں نے اپنا

منہ تیری شریعت سے پھیر لیا۔ اور جب تیرے نبی اُنہیں سمجھا سمجھا کر
تیرے پاس واپس لانا ہتے چا تھے تو اُنہوں نے بڑے کفر بک کر اُنہیں قتل
کر دیا۔ 27 یہ دیکھ کر تُو نے اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو
اُنہیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو وہ چیخیں مار
مار کر تجھ سے یاد فر کرنے لـگے۔ اور تُو نے آسمان پر سے اُن کی سنی۔ بڑا
ترس کھا کر تُو نے اُن کے پاس ایسے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے اُنہیں
دشمنوں ہاتھکے اسرائیلیوںہیجوںلیکن28چھڑایا۔سے سکونکو ملتا وہ
دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگتے جو تجھے ناپسند تھیں۔ نتیجے میں تُو اُنہیں
دوبارہ اُن کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا۔ جب وہ اُن کی حکومت
کے تحت پِسنے لـگتے تو وہ ایک بار پھر چلّا چلّا کر تجھ سے التماس کرنے
لـگتے۔ اِس بار بھی تُو آسمان پر سے اُن کی سنتا۔ ہاں، تُو اِتنا رحم دل ہے کہ
تُو اُنہیں بار بار چھٹکارا دیتا !رہا 29 تُو اُنہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ تیریدوبارہ
شریعت کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے اور تیرے احکام کے
تابع نہ ہوئے۔ اُنہوں نے تیری ہدایات کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اِن
ہی پر چلنے انسانسے کو ہوتیحاصلزندگی لیکنہے۔ اُنہوں نے پروا نہ کی
بلـکہ اپنا منہ تجھ سے پھیر کر اَڑ گئے اور سننے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

30 اُن حرکتوںکی باوجودکے بہتتُو تکسالوں صبر کرتا رہا۔ تیرا روح
اُنہیں نبیوں یعےکے ذر سمجھاتا لیکنرہا، اُنہوں دھیاننے نہ تبدیا۔ تُو نے
اُنہیں غیرقوموں حوالےکے دیا۔کر تاہم31 تیرا سےرحم ترکاُنہیںدلبھرا
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کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تُو کتنا مہربان اور رحیم خدا !ہے

ہمارےاے32 قویعظیم،اےخدا، مہیباور جوخدا اپنا اورعہد اپنی
شفقت قائم رکھتا مصیبتہماریوقتاِسہے، پر دےدھیان اور اُسے کم
نہ !سمجھ کیونکہ ہمارے بادشاہ، بزرگ، امام اور نبی بلـکہ ہمارے باپ
دادا اور پوری قوم اسوری بادشاہوں کے پہلے حملوں سے لے کر آج تک
سخت مصیبت برداشت کرتے رہے ہیں۔ حقیقت33 تو یہ ہے کہ جو بھی
مصیبت ہم پر آئی ہے اُس میں تُو راست ثابت ہوا ہے۔ تُو وفادار رہا ہے،
گو ہم ٹھہرےقصوروار ہیں۔ ہمارے34 بادشاہ اور ہمارےبزرگ، امام
اور باپ دادا، اُن سب نے تیری شریعت کی پیروی نہ کی۔ جو احکام اور
تنبیہ تُو نے اُنہیں دی اُس پر اُنہوں نے دھیان ہی نہ دیا۔ 35 تُو نے اُنہیں اُن
کی اپنی اچھیکیکثرتبادشاہی، چیزوں ایکاور وسیع اور ملـکزرخیز
سے نوازا تھا۔ توبھی خدمتتیریوہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے اور غلطاپنی
راہوں سے باز نہ آئے۔

36 اِس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج ہم اُس ملـک میں غلام ہیں جو تُو
باپہمارےنے دادا کو عطا کیا تھا تاکہ وہ اُس کی پیداوار دولتاور سے
لطف اندوز ہو جائیں۔ ملـک37 کی وافر پیداوار اُن بادشاہوں تک پہنچتی
جنہیںہے تُو ہمارےنے گناہوں کی وجہ ہمسے پر مقرر کیا ابہے۔ وہی
ہم پر ہمارےاور مویشیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اُن ہی مرضیکی چلتی
ہے۔ چنانچہ مصیبتبڑیہم میں پھنسے ہیں۔

قوم کا عہدنامہ
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38 یہ تمام باتیں مدِ نظر رکھ کر ہم عہد باندھ کر اُسے قلم بند کر رہے

ہمارےہیں۔ بزرگ، لاوی اور خطدستامام کر کے عہدنامے پر مُہر لگا
رہے “ہیں۔

10
ذیل1 لوگوںکے کئے۔خطدستنے
گورنر نحمیاہ بن حکلیاہ، ِصدقیاہ، 2 سرایاہ، یاہ، عزر یرمیاہ، 3 فشحور،

امریاہ، ملکیاہ، 4 حّطوش، سبنیاہ، ملّوک، 5 حارِم، مریموت، عبدیاہ،
6 دانیال، ِجنّتون، باروک، 7 مسُلّام، ابیاہ، میامین، 8 یاہ، معز بِلجی اور
سمعیاہ۔ سرایاہ سے لے کر تکسمعیاہ امام تھے۔

9 پھر ذیل یوںکے لاو کئے۔خطدستنے
یشوع بن ازنیاہ، حنداد کے خاندان کا ِنّوئی، ب قدمی ایل، 10 اُن کے بھائی

سبنیاہ، ہودیاہ، قلیطا، فِلایاہ، حنان، 11 میکا، رحوب، حسبیاہ، 12 زکور،
سربیاہ، سبنیاہ، 13 ہودیاہ، بانی اور بنینو۔

14 اِن کے بعد ذیل کے قومی بزرگوں کئے۔خطدستنے
پختپرعوس، موآب، عیلام، زتّو، بانی 15 بُنی، عزجاد، ببی، 16 ادونیاہ،

بِگوَئی، عدین، 17 اطیر، ِحزقیاہ، عزور، 18 ہودیاہ، حاشوم، بضی،
19 خارِف، عنتوت، نیبی، 20 مگفیعاس، مسُلّام، حزیر 21 مشیزب ایل،
صدوق، یّدوع، 22 فلطیاہ، حنان، عنایاہ، 23 ہوسیع، حننیاہ، حسوب،
24 ہلّوحیش، فِلحا، سوبیق، 25 رحوم، حسبناہ، معسیاہ، 26 اخیاہ، حنان،
عنان، 27 ملّوک، حارِم اور بعنہ۔

قوم28 کے لوگباقی بھی عہد شریکمیں ہوئے یعنی باقی امام، لاوی،
رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار، گلوکار، نیز سب جو غیریہودی
قوموں الـگسے ہو گئے تھے ربتاکہ شریعتکی پیرویکی کریں۔ اُن کی
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یاں بیو اور وہ بیٹے بیٹیاں بھی شریک ہوئے جو عہد کو سمجھ سکتے تھے۔
29 اپنے بزرگ بھائیوں کے ساتھ مل کر اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا،
شریعتاُسہم” پیرویکی کریں جوگے الله ہمیںنے اپنے خادم موسٰی کی
معرفت دی ہے۔ احتیاطہم ربسے اپنے آقا کے تمام احکام ہدایاتاور
پر عمل کریں “گے۔

30 نیز، اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا،
ہم” اپنے بیٹے بیٹیوں شادیکی غیریہودیوں سے نہیں کرائیں گے۔
غیریہودیجب31 سبتہمیں دنکے ربیا لئےکے اَورکسیمخصوص

اناجدن یا کوئی اَور مال بیچنے کریںکوششکی تو نہیںکچھہم گے۔خریدیں
ہر ساتویں سال ہم زمین کی کھیتی باڑی نہیں کریں گے اور تمام قرضے

منسوخ کریں گے۔
ہم32 ربسالانہ کے گھر خدمتکی کے لئے چاندی کا چھوٹا *ِسکہ

دیں گے۔ اِس خدمت میں ذیل کی چیزیں شامل :ہیں 33 الله کے لئے
مخصوص روٹی، غلہ کی نذر اور بھسم والیہونے قربانیاںوہ جو پیشروزانہ
کی جاتی سبتہیں، کے دن، نئے چاند کی عید اور باقی عیدوں پیشپر کی
جانے والی قربانیاں، خاص مُقّدس قربانیاں، اسرائیل کا کفارہ دینے والی
گناہ کی قربانیاں، ہمارےاور خدا کے گھر کا ہر کام۔

ہم34 ڈالقرعہنے کر مقرر کیا اماموں،کہہے یوں لاو اور باقی قوم کے
موقعوںمقررہکنکنمیںسالخاندانسےکونکون ربپر میںگھرکے
* 10:32 چاندی کا چھوٹا چاندی:ِسکہ ًکے تقریبا 4 گرام۔
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لـکڑی پہنچائیں۔ یہ ہمارےلـکڑی خدا کی قربان گاہ پر قربانیاں جلانے کے
لئے استعمال کی جائے شریعتطرحجسگی، میں لـکھا ہے۔

ہم35 سالانہ اپنے کھیتوں اور درختوں کا پہلا پھل رب کے گھر میں
پہنچائیں گے۔

درجمیںشریعتطرحجس36 ہمہے، پہلوٹھوںاپنے گھرکےربکو
میں لا کر الله کے لئے مخصوص کریں گے۔ گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے
اماموںگزارخدمتہمبچےپہلے قربانکو لئےکےکرنے اُنہیں37گے۔دیں
ہم سال کے پہلے غلہ سے گوندھا ہوا آٹا، اپنے درختوں کا پہلا پھل، اپنی
نئی َمے اور زیتون کے نئے تیل کا پہلا حصہ دے کر رب کے گھر کے
گوداموں میں پہنچائیں گے۔

میںدیہات یوںہم لاو اپنیکو فصلوں دسواںکا دیںحصہ گے، کیونکہ
دیہاتوہی میں یہ جمعحصہ کرتے ہیں۔ دسواں38 حصہ وقتملتے کوئی
امام ہارونیعنی خاندانکے یوںمردکوئیکا لاو ساتھکے ہو لاویاورگا،
مال دسواںکا ہمارےحصہ خدا پہنچائیںمیںگوداموںکےگھرکے گے۔
39 عام لوگ اور لاوی وہاں غلہ، نئی َمے اور زیتون کا تیل لائیں گے۔ اِن
لئےکےخدمتکیمقدِسمیںکمروں تمامدرکار محفوظسامان رکھا جائے
گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں اور گلوکاروں کے کمرے ہوں
گے۔

ہم اپنے خدا میںگھرکے فرائضتمام سرانجام نہیںغفلتمیںدینے برتیں
“گے۔

11
یروشلم اور یہوداہ کے باشندے
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قوم1 بزرگکے یروشلم میں آباد ہوئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ باقی لوگوں

کے ہر دسویں خاندان مُقّدسکو شہر یروشلم میں بسنا ہے۔ یہ خاندان قرعہ
ڈال کر مقرر کئے گئے۔ باقی خاندانوں کو اُن کی مقامی جگہوں میں ہنے ر
کی اجازت تھی۔ 2 لیکن جتنے لوگ اپنی خوشی سے یروشلم جا بسے اُنہیں
دوسروں مبارکنے باد دی۔

ذیل3 میں صوبے کے اُن بزرگوں کی فہرست ہے جو یروشلم میں آباد
ہوئے۔ اکثر) لوگ یہوداہ کے باقی شہروں اور دیہات میں اپنی
موروثی زمین پر بستے تھے۔ اِن میں عام اسرائیلی، امام، لاوی، رب کے گھر
کے خدمت گار اور سلیمان کے خادموں کی اولاد شامل تھے۔ 4 لیکن
یہوداہ اور بن یمین کے لوگایکچند یروشلم میں جا (بسے۔

یہوداہ کا :قبیلہ
فارص کے خاندان کا عتایاہ بن یّاہ عُز بن یاہ زکر بن امریاہ بن سفطیاہ بن

مہلل ایل،
ِسلونی5 خاندانکے بنباروکبنمعسیاہکا بنحوزہکُل بنحزایاہ عدایاہ

بن یویریب بن یاہ۔ زکر
6 فارص کے خاندان کے 468 اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی اپنے

سمیتخاندانوں یروشلم رہائشمیں پذیر تھے۔
بن7 یمین کا :قبیلہ
َسلّو بن مسُلّام بن یوعید بن فِدایاہ بن قولایاہ بن معسیاہ بن ایتی ایل بن

یسعیاہ۔
8 َسلّو کے ساتھ جبّی اور سلّی تھے۔ کُل 928 آدمی تھے۔ 9 اِن پر یوایل بن

زِکری مقرر تھا جبکہ یہوداہ بن سنوآہ شہر کی انتظامیہ دوسرےمیں نمبر پر آتا
تھا۔
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10 یروشلم میں ذیل کے امام ہتے ر تھے۔
یدعیاہ، یویریب، یکین 11 اور سرایاہ بن ِخلقیاہ بن مسُلّام بن صدوق بن

مِرایوت بن اخی طوب۔ سرایاہ الله کے گھر کا منتظم تھا۔
12 اِن اماموں کے 822 رببھائی کے گھر خدمتمیں کرتے تھے۔
نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ بن امصی بن یاہ زکر بن فشحور بن ملکیاہ۔

اُس13 242ساتھکے بھائی تھے جو اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
اِن کے علاوہ امَشسی بن عزرایل بن اخزی بن مِسلّموت بن اِمّیر۔ اُس14

128ساتھکے اثر و رسوخ رکھنے والے بھائی زبدیتھے۔ ایل بن ہجدولیم اُن
کا انچارج تھا۔

15 ذیل کے لاوی یروشلم میں رہائش پذیر تھے۔ سمعیاہ بن حسوب بن
عزری قام بن حسبیاہ بن بُنی،

16 نیز سبّتی اور یوزبد جو الله کے گھر سے باہر کے کام پر مقرر تھے،
17 نیز شکرگزاری کا راہنما متنیاہ بن میکا بن زبدی بن آسف تھا جو دعا

وقتکرتے حمد و ثنا کی راہنمائی کرتا تھا،
نیز اُس کا مددگار متنیاہ کا بھائی بقبوقیاہ،
اور آخر میں عبدا بن سموع بن جلال بن یدوتون۔
یوں18 لاو کے کُل 284 مُقّدسمرد شہر میں ہتے ر تھے۔
رب19 کے گھر دربانوںکے کے درِج ذیل مرد یروشلم میں ہتے ر تھے۔
عّقوب اور طلمون اپنے سمیتبھائیوں دروازوں پہرےکے دار تھے۔ کُل

172 مرد تھے۔
قوم20 باقیکے لوگ، امام لاویاور یروشلم باہرسے یہوداہ دوسرےکے

شہروں میں آباد تھے۔ ایکہر اپنی آبائی زمین پر رہتا تھا۔
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رب21 کے گھر کے خدمت گار عوفل پہاڑی پر بستے تھے۔ ضیحا اور

ِجسفا اُن پر مقرر تھے۔
22 یروشلم میں ہنے ر والے یوں لاو کا نگران عُّزی بن بانی بن حسبیاہ بن

متنیاہ بن میکا تھا۔ وہ آسف کے خاندان کا تھا، اُس خاندان کا جس کے
گلوکار الله کے گھر خدمتمیں کرتے تھے۔ 23 بادشاہ نے مقرر کیا تھا کہ
آسف کے خاندان کے کن کن آدمیوں کو کس کس دن رب کے گھر
گیتمیں گانے خدمتکی کرنی ہے۔

24 فتحیاہ بن مشیزب ایل اسرائیلی معاملوں میں فارس کے بادشاہ کی
نمائندگی کرتا تھا۔ وہ زارح بن یہوداہ خاندانکے کا تھا۔

25 یہوداہ قبیلےکے کے افراد ذیل شہروںکے میں آباد تھے۔
یَت قِر اربع، دیبون اور قبضئیل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 26 یشوع،

بیتمولادہ، فلط، حصار27 سوعال، بیرسبع گرد نواحو کی آبادیوں سمیت،
28 ِصقلاج، مکوناہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 29 عین رِمّون، صُرعہ،
یرموت، زنوح،30 عدُلام گرد نواحو یلیوںکی حو لـکیسسمیت، گرد نواحو
کے کھیتوں سمیت اور عزیقہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ غرض، وہ
جنوب میں بیرسبع سے لے کر شمال میں وادٔی تکہنوم آباد تھے۔

بن31 یمین قبیلےکے رہائشکی ذیل مقاموںکے میں تھی۔
ِجبع، مِکماس، بیتعیّاہ، ایل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 32 عنتوت،

نوب، عننیاہ، 33 حصور، رامہ، ِجتّیم، 34 حادید، ضبوعیم، نبلّاط، 35 لُود،
اونو اور کاری گروں کی وادی۔

لاوی36 قبیلے خاندانکچھکے پہلےجو یہوداہ میں ہتے ر ابتھے بن یمین
کے قبائلی علاقے میں آباد ہوئے۔
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12
اماموں اور یوں لاو کی فہرست

1 درِج ذیل اُن اماموں اور یوں لاو فہرستکی ہے ُبابلجو زر بن سیالتی
ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آئے۔

:امام
سرایاہ، یرمیاہ، عزرا، 2 امریاہ، ملّوک، حّطوش، 3 سکنیاہ، رحوم،

مریموت، 4 عِّدو، ِجنّتون، ابیاہ، 5 میامین، معدیاہ، بِلجہ، 6 سمعیاہ، یویریب،
یدعیاہ، 7 َسلّو، عموق، ِخلقیاہ، اور یدعیاہ۔ یہ یشوع کے زمانے میں اماموں
اور اُن کے بھائیوں کے راہنما تھے۔

:لاوی8
یشوع، ِنّوئی، ب قدمی ایل، سربیاہ، یہوداہ اور متنیاہ۔ متنیاہ بھائیوںاپنے کے

ساتھ رب کے گھر میں حمد و ثنا کے گیت گانے میں راہنمائی کرتا تھا۔
9 بقبوقیاہ اور عُنّی اپنے بھائیوں کے ساتھ عبادت کے دوران اُن کے مقابل
کھڑے ہوتے تھے۔

10 اماِم اعظم یشوع کی :اولاد
یشوع یقیم یو کا باپ تھا، یقیم یو اِلیاسب کا، اِلیاسب یویدع کا، یویدع11

یونتن کا، یونتن یّدوع کا۔
یقیمجب12 یو اماِم اعظم تھا ذیلتو امامکے خاندانوںاپنے سرپرستکے

تھے۔
سرایاہ خاندانکے کا مرایاہ،
یرمیاہ کے خاندان کا حننیاہ،
13 عزرا خاندانکے کا مسُلّام،
امریاہ خاندانکے کا یوحنان،
ملّوک14 خاندانکے کا یونتن،
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سبنیاہ خاندانکے کا یوسف،
15 حارِم خاندانکے کا عدنا،
مِرایوت خاندانکے کا ِخلقی،
16 عِّدو خاندانکے کا یاہ، زکر
ِجنّتون خاندانکے کا مسُلّام،
17 ابیاہ کے خاندان کا زِکری،
من یمین خاندانکے ایککا آدمی،
معدیاہ خاندانکے کا فِلطی،
18 بِلجہ کے خاندان کا سموع،
سمعیاہ خاندانکے کا یہونتن،
یاریب19 یو کے خاندان کا متّنی،
یدعیاہ خاندانکے کا عُّزی،
20 سلّی خاندانکے کا قلّی،
عموق خاندانکے کا عِبر،
21 ِخلقیاہ خاندانکے کا حسبیاہ،
یدعیاہ خاندانکے کا نتنی ایل۔
جب22 اِلیاسب، یویدع، یوحنان اور یّدوع اماِم اعظم تھے تو لاوی کے

سرپرستوں کی فہرست تیار کی گئی اور اِسی طرح فارس کے بادشاہ دارا
کے زمانے میں اماموں کے خاندانی سرپرستوں کی فہرست۔

لاوی23 کے خاندانی سرپرستوں کے نام اماِم اعظم یوحنان بن اِلیاسب
کے تکزمانے تاریخ کتابکی میں درج کئے گئے۔
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24-25 لاوی کے خاندانی سرپرست حسبیاہ، سربیاہ، یشوع، ِنّوئی ب اور

خدمتایلقدمی کے اُن گروہوں کی راہنمائی تھےکرتے ربجو کے گھر
میں حمد و ثنا گیتکے گاتے تھے۔ اُن مقابلکے متنیاہ، بقبوقیاہ اور عبدیاہ
اپنے گروہوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ گیت گاتے وقت کبھی یہ
گروہ اور کبھی اُس کے مقابل کا گروہ گاتا تھا۔ سب کچھ اُس ترتیب سے
ہوا جو مردِ خدا داؤد نے مقرر کی تھی۔

طلمونمسُلّام، تھےدربانعّقوباور دروازوںکےگھرکےربجو کے
ساتھ واقع گوداموں کی پہرا داری کرتے تھے۔

یہ26 آدمی اماِم اعظم یقیم بنیشوعبنیو یوصدق، نحمیاہ شریعتاورگورنر
کے عالِم عزرا امام کے زمانے میں خدمتاپنی سرانجام دیتے تھے۔

فصیل کی مخصوصیت
فصیل27 کی مخصوصیت کے لئے پورے ملـک کے یوں لاو کو یروشلم

بُلایا گیا تاکہ وہ خوشی منانے میں مدد کر کے حمد و ثنا کے گیت گائیں
اور جھانجھ، ستار اور سرود بجائیں۔ 28 گلوکار یروشلم کے گرد و نواح سے،
نطوفاتیوں کے دیہات، بیت29 ِجلجال اور ِجبع اور عزماوت کے علاقے
سے آئے۔ کیونکہ گلوکاروں نے اپنی اپنی آبادیاں یروشلم کے ارد گرد بنائی
تھیں۔ 30 پہلے اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ کو جشن کے لئے پاک
کیا،صاف اُنہوںپھر عامنے فصیلاوردروازوںلوگوں، صافپاکبھیکو
کر دیا۔

اِس31 کے بعد مَیں نے یہوداہ قبیلےکے بزرگوںکے فصیلکو پر ھنے چڑ
دیا اور گلوکاروں کو شکرگزاری کے دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا
فصیلگروہ پر چلتے بڑھطرفکیدروازےکےکچرےواقعمیںجنوبچلتے
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گیا۔ 32 اِن گلوکاروں پیچھےکے ہوسعیاہ یہوداہ کے آدھے بزرگوں کے ساتھ
اِنجبکہ33چلا پیچھےکے یاہ، بنیہوداہ،34مسُلّام،عزرا،عزر یمین، سمعیاہ
اور یرمیاہ چلے۔ آخری35 گروہ امام تھے جو تُرم بجاتے رہے۔ اِن پیچھےکے
ذیل موسیقارکے :آئے یاہ بنزکر یونتن بن سمعیاہ بن متنیاہ بن میکایاہ بن زکور
آسفبن اور36 اُس بھائیکے سمعیاہ، عزرایل، مِللی، ِجللی، ماعی، نتنی ایل،
یہوداہ اور حنانی۔ یہ آدمی مردِ داؤدخدا سازکے شریعترہے۔بجاتے کے
عالِم عزرا جلوسنے کی راہنمائی کی۔ چشمے37 دروازےکے پاسکے آ
کر وہ سیڑھیاُسسیدھے چڑھپر گئے جو یروشلم پہنچاتیتکحصےاُسکے
ہے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر داؤد محلکے پیچھےکے سے گزر کر
وہ شہر مغربکے میں واقع پانی پہنچتکدروازےکے گئے۔

شکرگزاری38 کا دوسرا گروہ فصیل پر چلتے چلتے شمال میں واقع تنوروں
بُرجکے اور موٹی’ بڑھطرفکی‘دیوار گیا، اور مَیں باقی لوگوں اُسساتھکے
کے پیچھے ہو لیا۔ 39 ہم افرائیم کے دروازے، یسانہ کے دروازے، مچھلی
کے دروازے، حنن ایل کے بُرج، میا بُرج اور بھیڑ دروازےکے سے ہو کر
محافظوں پہنچتکدروازےکے گئے جہاں ہم رُک گئے۔

40 پھر شکرگزاری کے دونوں گروہ رب کے گھر کے پاس کھڑے ہو
گئے۔ مَیں بھی بزرگوں کے آدھے حصے 41 اور ذیل کے تُرم بجانے والے
اماموں کے ساتھ رب کے گھر کے صحن میں کھڑا :ہوا اِلیاقیم، معسیاہ،
من یمین، میکایاہ، اِلیوعینی، یاہ زکر اور حننیاہ۔ 42 معسیاہ، سمعیاہ، اِلی عزر،
عُّزی، یوحنان، ملکیاہ، عیلام اور عزر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ گلوکار
اِزرخیاہ کی راہنمائی میں حمد و ثنا گیتکے گاتے رہے۔

اُس43 دن ذبح بڑیکی بڑی پیشقربانیاں کی گئیں، کیونکہ الله نے ہم
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سب بالکو بڑیسمیتبچوں خوشی دلائی تھی۔ خوشیوں کا اِتنا شور مچ گیا
کہ اُس کی آواز دُوردراز تکعلاقوں پہنچ گئی۔

رب کے گھر کے گوداموں کی ذمہ داری
44 اُس وقت کچھ آدمیوں کو اُن گوداموں کے نگران بنایا گیا جن میں

ہدیئے، فصلوں کا پہلا پھل اور پیداوار کا دسواں حصہ محفوظ رکھا جاتا
تھا۔ اُن میں شہروں کی فصلوں کا وہ حصہ جمع کرنا تھا جو شریعت نے
اماموں یوںاور لاو لئےکے مقرر تھا۔کیا یہوداہکیونکہ خدمتباشندےکے
کرنے والے اماموں اور یوں لاو تھےخوشسے 45 جو اپنے خدا خدمتکی
طہارت رسمکے و سمیترواج اچھی طرح انجام دیتے ربتھے۔ کے گھر
کے گلوکار اور دربان بھی داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان کی ہدایات کے
مطابق ہی خدمت کرتے تھے۔ 46 کیونکہ داؤد اور آسف کے زمانے سے
لیڈرکےگلوکاروںہی الله وحمدکی ثنا راہنمائیمیںگیتوںکے تھے۔کرتے

ُبابلچنانچہ47 زر اور نحمیاہ دنوںکے میں تمام رباسرائیل کے گھر کے
گلوکاروں اور دربانوں کی یاتروزانہ پوریضرور کرتا تھا۔ یوں لاو کو وہ
حصہ دیا جاتا جو اُن کے لئے مخصوص تھا، اور لاوی اُس میں سے اماموں
کو وہ حصہ دیا کرتے تھے جو اُن کے لئے مخصوص تھا۔

13
موآبیوں اور عمونیوں سے علیٰحدگی

اُس1 دن قوم کے منے سا موسٰی کی شریعت کی تلاوت کی گئی۔ ھتے پڑ
ھتے پڑ معلوم ہوا کہ عمونیوں اور موآبیوں کو کبھی بھی الله کی قوم میں
شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ 2 وجہ یہ ہے کہ اِن قوموں نے مصر سے
نکلتے وقت اسرائیلیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے انکار کیا تھا۔
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صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے بلعام کو پیسے دیئے تھے تاکہ وہ اسرائیلی قوم پر
لعنت بھیجے، ہمارےاگرچہ لعنتنےخدا جب3کیا۔تبدیلمیںبرکتکو
حاضرین نے یہ حکم سنا تو اُنہوں نے تمام غیریہودیوں جماعتکو خارجسے
کر دیا۔

رب کے گھر کے انتظام کی اصلاح
4 اِس واقعے سے پہلے رب کے گھر کے گوداموں پر مقرر امام اِلیاسب

نے اپنے رشتے دار طوبیاہ 5 کے لئے ایک بڑا کمرا خالی کر دیا میںجستھا
پہلے غلہ کی نذریں، بخور اور آلاتکچھ رکھے جاتے تھے۔ نیز، غلہ، نئی َمے
اور زیتون تیلکے کا دسواںجو حصہ یوں، لاو گلوکاروں اور دربانوں کے
لئے مقرر تھا وہ بھی کمرےاُس میں رکھا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ اماموں کے
لئے مقرر حصہ بھی۔ اُس6 وقت مَیں یروشلم میں نہیں تھا، کیونکہ بابل کے
بادشاہ ارتخشستا کی حکومت کے ویں32 سال میں مَیں اُس کے دربار
واپسمیں آ گیا تھا۔ کچھ مَیںبعددیر شہنشاہ اجازتسے دوبارہکرلے یروشلم
کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں7 پہنچ کر مجھے پتا چلا اِلیاسبکہ نے بُریکتنی
حرکت کی ہے، کہ اُس نے اپنے رشتے دار طوبیاہ کے لئے رب کے گھر
میںصحنکے کمرا خالی کر دیا ہے۔ باتیہ8 نہایتمجھے بُریہی لـگی، اور
مَیں نے طوبیاہ کا سارا سامان کمرے سے نکال کر پھینک دیا۔ 9 پھر مَیں
نے حکم دیا کہ کمرے نئے سرے سے پاک صاف کر دیئے جائیں۔ جب
ایسا ہوا تو مَیں نے رب کے گھر کا سامان، غلہ کی نذریں اور بخور وہاںدوبارہ رکھ دیا۔

مجھے10 یہ بھی معلوم ہوا کہ لاوی اور گلوکار رب کے گھر میں اپنی
خدمت کو چھوڑ کر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ
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اُنہیں وہ حصہ نہیں مل رہا تھا جو اُن کا حق تھا۔ تب11 مَیں نے ذمہ دار
افسروں کو جھڑک کر کہا، آپ” الله کے گھر کا انتظام اِتنی بےپروائی
کیوںسے چلا رہے مَیں“ہیں؟ یوںنے لاو اور گلوکاروں واپسکو بُلا کر
دوبارہ اُن کی ذمہ یوں دار پر لگایا۔ 12 یہ دیکھ کر تمام یہوداہ غلہ، نئی َمے
اور زیتون کے تیل کا دسواں حصہ گوداموں میں لانے لگا۔ گوداموں13
کی نگرانی مَیں نے سلمیاہ امام، صدوق منشی اور فِدایاہ لاوی کے سپرد کر
کے حنان بن زکور بن متنیاہ کو اُن کا مددگار مقرر کیا، کیونکہ چاروں کو
قابِل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اُن ہی اماموںکو اور یوں لاو میں اُن کے مقررہ
حصے تقسیم کرنے کی دیداریذمہ گئی۔

اے14 میرے خدا، اِس کام کے باعث مجھے یاد !کر وہ سب کچھ نہ
بھول جو مَیں نے وفاداری سے اپنے خدا کے گھر اور اُس کے انتظام کے
لئے کیا ہے۔

سبت کی بحالی
وقتاُس15 مَیں نے یہوداہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا سبتجو دنکے

انگور کا رس نچوڑ کر َمے بنا رہے تھے۔ دوسرے غلہ لا کر َمے، انگور،
انجـیر اور قسممختلفدیگر پیداوارکی گدھوںساتھکے پر لاد اوررہے یروشلم
پہنچا رہے تھے۔ یہ سب کچھ سبت کے دن ہو رہا تھا۔ مَیں نے اُنہیں تنبیہ
کی سبتکہ فروختخوراکدنکے نہ کرنا۔ 16 صور کچھکے آدمی بھی
جو یروشلم میں ہتے ر سبتتھے دنکے مچھلی اور دیگر چیزیںکئی یروشلم میں
لا کر یہوداہ کے لوگوں کو بیچتے تھے۔ 17 یہ دیکھ کر مَیں نے یہوداہ کے
شرفا کو ڈانٹ کر کہا، یہ” کتنی بُری بات !ہے آپ تو سبت کے دن کی
بےحرمتی کر رہے ہیں۔ جب18 آپ کے باپ دادا نے ایسا کیا تو الله یہ
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آفتساری ہم پر اور اِس شہر پر سبتآپابلایا۔ کے دن کی بےحرمتی
کرنے سے الله کا اسرائیل پر غضب مزید بڑھا رہے “ہیں۔

مَیں19 نے حکم دیا کہ جمعہ کو یروشلم دروازےکے شام وقتاُسکے
بند کئے دروازےجبجائیں سایوں ڈوبمیں جائیں، اور کہ سبتوہ کے
پورے دن بند رہیں۔ سبت کے اختتام تک اُنہیں لنے کھو کی اجازت نہیں
تھی۔ مَیں نے اپنے کچھ لوگوں کو دروازوں پر کھڑا بھی کیا تاکہ کوئی بھی
اپنا سامان سبت کے دن شہر میں نہ لائے۔ 20 یہ دیکھ کر تاجروں اور بیچنے
والوں نے کئی سبتمرتبہ راتکی شہر سے باہر گزاری اور وہاں اپنا مال
بیچنے کی کوشش کی۔ تب21 مَیں نے اُنہیں تنبیہ کی، آپ” سبت کی رات
کیوں فصیل کے پاس گزارتے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ ایسا کریں تو آپ کو
حوالہ پولیس کیا جائے “گا۔ اُس وقت سے وہ سبت کے دن آنے سے باز
آئے۔ یوں22 لاو کو مَیں نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے
شہر کے دروازوں کی پہرا داری کریں تاکہ اب سے سبت کا دن مخصوص
مُقّدسو رہے۔

میرےاے خدا، مجھے اِس نیکی باعثکے یاد کر کے اپنی شفقتعظیم
مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔

غیریہودیوں سے رشتہ باندھنا منع ہے
بھییہمجھےوقتاُس23 معلوم ہوا شادیکیمردوںیہودیسےبہتکہ

اشدود، عمون اور موآب کی عورتوں سے ہوئی ہے۔ 24 اُن کے آدھے بچے
صرف اشدود کی زبان یا کوئی اَور غیرملـکی زبان بول لیتے ہماریتھے۔ زبان
سے ناواقفوہ تھے۔ہی مَیںتب25 اُنہیںنے جھڑکا اور اُن لعنتپر بھیجی۔
ایکبعض بالکے نوچ نوچ کر مَیں نے اُن کی پٹائی کی۔ مَیں نے اُنہیں الله
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کی قَسم کھلانے پر مجبور کیا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی غیرملـکیوں
سے نہیں کرائیں گے۔ 26 مَیں نے کہا، اسرائیل” کے بادشاہ سلیمان کو
یاد کریں۔ ایسی ہی شادیوں نے اُسے گناہ کرنے پر اُکسایا۔ اُس وقت اُس
کے برابر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ الله اُسے پیار کرتا تھا اور پورےاُسے اسرائیل
کا بادشاہ بنایا۔ لیکن اُسے بھی غیرملـکی یوں بیو طرفکی سے گناہ کرنے پر
اُکسایا گیا۔ اب27 آپ کے بارے میں بھی یہی کچھ سننا پڑتا !ہے آپ سے
بھی یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ غیرملـکی عورتوں شادیسے کرنے سے
ہمارےآپ خدا سے بےوفا ہو گئے “!ہیں

28 اماِم اعظم اِلیاسب کے بیٹے یویدع کے ایک بیٹے کی شادی سنبلّط
حورونی کی بیٹی سے ہوئی تھی، اِس لئے مَیں نے بیٹے کو یروشلم سے بھگا
دیا۔

اے29 میرے خدا، اُنہیں یاد کر، کیونکہ اُنہوں نے امام کے عُہدے
اور اماموں اور یوں لاو کے عہد کی بےحرمتی کی ہے۔

30 چنانچہ مَیں نے اماموں اور یوں لاو کو ہر غیرملـکی چیز سے پاک
صاف کر کے اُنہیں اُن خدمتکی مختلفاور ذمہ یوں دار کے لئے دیں۔ہدایات

31 نیز، مَیں نے دھیان دیا کہ فصل کی پہلی پیداوار اور قربانیوں کو
جلانے لـکڑیکی وقت ربپر کے گھر میں پہنچائی جائے۔

میرےاے خدا، مجھے یاد کر کے مجھ پر مہربانی !کر
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