
یاہ 1:1زکر i یاہ 1:7زکر

یاہ زکر
توبہ !کرو

فارس1 بادشاہکے آٹھویںاورسالدوسرےکےحکومتکیدارا *مہینے
ربمیں کا کلام نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو پر نازل ہوا،

لوگوں”3- 2 سے کہہ تمہارےربکہ باپ دادا نہایتسے ناراضہی
الافواجربابتھا۔ فرماتا واپسپاسمیرےکہہے آؤ تو تمہارےبھیمَیں
آؤںواپسپاس گا۔ 4 باپاپنے دادا مانندکی نہ جنہوںہو میرینہنے سنی،
نہ طرفمیری توجہ دی، گو مَیں نے وقتاُس نبیوںکے معرفتکی اُنہیں
آگاہ کیا تھا کہ اپنی بُری راہوں اور شریر حرکتوں سے باز آؤ۔ تمہارےاب5
باپ دادا کہاں ہیں؟ اور کیا نبی ابد تک زندہ ہتے ر ہیں؟ دونوں بہت دیر
وفاتہوئی پا چکے †ہیں۔ باپتمہارےلیکن6 دادا بارےکے میں جتنی
بھی باتیں اور فیصلے مَیں نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی فرمائے وہ
پورےسب تبہوئے۔ اُنہوں نے توبہ کر کے اقرار کیا، الافواجرب’ نے
ہماری بُری راہوں اور حرکتوں سببکے سے وہ کچھ کیا ہے جو اُس نے
کرنے کو کہا “۔‘تھا

یاہ زکر یا رو دیکھتا ہے
تین7 ماہ کے بعد رب نے نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو پر ایک اَور کلام

نازل کیا۔ سباط یعنی ویں11 مہینے کا واں24 ‡دن تھا۔
پہلی یا :رو گھڑسوار

* 1:1 آٹھویں :مہینے اکتوبر تا نومبر۔ † 1:5 دونوں … چکے :ہیں دونوں’ … چکے ‘ہیں
اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔ ‡ 1:7 ویں11 مہینے کا واں24 :دن 15 فروری۔
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راتاُس8 مَیں نے یا رو ایکمیں آدمی رنگسرخکو گھوڑےکے پر

سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی کے درمیان اُگنے والی مہندی کی یوں جھاڑ کے بیچ
میں رُکا ہوا تھا۔ اُس پیچھےکے بُھورےسرخ، اور رنگسفید گھوڑےکے
کھڑے تھے۔ اُن پر بھی آدمی بیٹھے §تھے۔ 9 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا
تھا اُس مَیںسے میرے”پوچھا،نے آقا، اِن سےگھڑسواروں کیا مراد “ہے؟
اُس جوابنے دیا، مَیں” تجھے اُن مطلبکا دکھاتا “ہوں۔ مہندیتب10
کی یوں جھاڑ میں رُکے ہوئے آدمی جوابنے دیا، یہ” وہ ہیں ربجنہیں
پورینے دنیا کرنےگشتکی کے لئے بھیجا “ہے۔ اب11 دیگر گھڑسوار
رب کے اُس فرشتے پاسکے آئے مہندیجو کی یوں جھاڑ کے درمیان رُکا
ہوا تھا۔ اُنہوں نے اطلاع دی، ہم” نے دنیا گشتکی لگائی تو معلوم ہوا
پوریکہ دنیا میں امن و امان “ہے۔ ربتب12 کا فرشتہ بولا، رباے”
ابالافواج، سالوں70تُو سے یروشلم اور یہوداہ کی آبادیوں ناراضسے رہا
ہے۔ تککبتُو اُن پر رحم کرےنہ “گا؟

جواب13 ربمیں میرےنے ساتھ گفتگو کرنے والے فرشتے سے نرم
اور تسلی باتیںوالیدینے فرشتہ14کیں۔ مخاطبسےمجھدوبارہ اعلان”ہوا،
کر ربکہ الافواج فرماتا ہے، مَیں’ بڑی غیرت سے یروشلم اور کوہِ صیون
کے لئے لڑوں گا۔ مَیں15 اُن دیگر اقوام ناراضنہایتسے ہوں وقتاِسجو
اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی بےشکہیں۔ مَیں اپنی قوم سے ناراضکچھ
تھا، لیکن اِن دیگر قوموں نے اُسے حد سے یادہ ز تباہ کر دیا ہے۔ یہ کبھی
بھی میرا مقصد نہیں ‘تھا۔ رب16 فرماتا ہے، اب’ مَیں دوبارہ یروشلم کی
مائلطرف ہو کر اُس پر رحم کروں گا۔ میرا گھر سرےنئے سے اُس میں
§ 1:8 اُن … بیٹھے :تھے اُن’ … بیٹھے ‘تھے اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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تعمیر ہو جائے گا پورےبلـکہ پیمائشکیشہر کی تاکہگیجائے اُسے دوبارہ
تعمیر کیا ‘جائے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

اعلانمزید17 کر الافواجربکہ فرماتا ہے، میںشہروںمیرے’ دوبارہ
کثرت کا مال پایا جائے گا۔ رب دوبارہ کوہِ صیون کو تسلی دے گا،
دوبارہ یروشلم کو چن لے “۔‘گا

دوسری یا سینگ:رو اور کاری گر
18 مَیں نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار سینگ میرے

منے سا ہیں۔ 19 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں نے اِن”پوچھا، کا مطلبکیا اُس“ہے؟ جوابنے یہ”دیا، جنہوںہیںسینگوہ نے
یہوداہ اور اسرائیل کو سمیتیروشلم منتشر کر دیا “تھا۔

20 ربپھر مجھےنے کاریچار گر دکھائے۔ مَیں21 سوالنے کیا، یہ”
کیا کرنے آ رہے “ہیں؟ اُس جوابنے دیا، مذکورہ” سینگوں نے یہوداہ
کو اِتنے زور سے منتشر کر دیا کہ ایکآخرکار بھی اپنا سر نہیں اُٹھا سکا۔
لیکن اب یہ کاری گر اُن دہشتمیں پھیلانے آئے ہیں۔ یہ اُن قوموں کے
سینگوں خاککو میں ملا دیں جنہوںگے نے اُن سے یہوداہ باشندوںکے
کو منتشر کر دیا “تھا۔

2
تیسری یا :رو آدمی یروشلم پیمائشکی کرتا ہے

مَیں1 نے اپنی نظر دوبارہ اُٹھائی ایکتو آدمی کو جسدیکھا کے ہاتھ
میں فیتہ تھا۔ مَیں2 نے پوچھا، کہاںآپ” جا رہے “ہیں؟ اُس جوابنے
دیا، یروشلم” پیمائشکی کرنے جا رہا ہوں۔ مَیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ
شہر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی ہئے۔ “چا تب3 وہ فرشتہ روانہ ہوا جو
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تکاب مجھ باتسے کر رہا تھا۔ لیکن راستے ایکمیں اَور فرشتہ اُس سے
ملنے آیا۔ 4 اِس دوسرے فرشتے نے کہا، بھاگ” کر پیمائش کرنے والے
نوجوان کو بتا دے، انسان’ و حیوان کی اِتنی بڑی تعداد ہو گی کہ آئندہ
یروشلم کی فصیل نہیں ہو گی۔ رب5 فرماتا ہے کہ اُس وقت آگمَیں کی
چاردیواری بن کر اُس کی حفاظت کروں گا، مَیں اُس کے درمیان رہ کر
اُس عزتکی و جلال باعثکا ہوں “۔‘گا

رب6 فرماتا ہے، اُٹھو،” !اُٹھو ملـکشمالی بھاگسے آؤ۔ کیونکہ مَیں
نے خود تمہیں طرفچاروں منتشر کر دیا تھا۔ لیکن7 اب مَیں فرماتا ہوں
میں*بابللوگجتنےکےصیونآؤ۔نکلسےوہاںکہ ہتے سےوہاںہیںر بچ
“!نکلیں مجھےنےجسالافواجربکیونکہ8 بھیجا وہ اُن قوموں بارےکے
میں جنہوں لُوٹتمہیںنے لیا فرماتا ہے، جو” چھیڑےتمہیں میریوہ آنکھ
پُتلیکی گا۔چھیڑےکو اِس9 لئے یقین کرو مَیںکہ اپنا ہاتھ اُن خلافکے
اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام لُوٹاُنہیں لیں “گے۔

تب تم جان لو گے ربکہ الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ رب10 فرماتا
ہے، صیوناے” بیٹی، خوشی نعرےکے !لگا کیونکہ مَیں آ رہا ہوں، مَیں
تیرے درمیان سکونت کروں گا۔ 11 اُس دن بہت سی اقوام میرے ساتھ
پیوست ہو کر میری قوم کا حصہ بن جائیں گی۔ مَیں خود تیرے درمیان
سکونت کروں “گا۔

تب تُو جان لے گی الافواجربکہ پاستیرےمجھےنے بھیجا ہے۔
ملـکمُقّدس12 میں ربیہوداہ کی موروثی زمین بنے گا، اور وہ یروشلم

کو دوبارہ چن لے گا۔ 13 تمام انسان رب کے منے سا خاموش ہو جائیں،
* 2:7 :بابل لفظی :ترجمہ بابل بیٹی۔
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کیونکہ وہ اُٹھ کر مُقّدساپنی سکونت گاہ نکلسے آیا ہے۔
3

چوتھی یا :رو اماِم اعظم یشوع
اِس1 مجھےنےرببعدکے یا میںرو یشوعاعظماماِم ربوہدکھایا۔کو

کے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا، ابلیساور اُس پر الزام لگانے کے لئے اُس
کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ رب2 ابلیسنے سے فرمایا، اے” ابلیس،
ملامتتجھےرب کرتا نےجسرب!ہے یروشلم چنکو لیا وہ تجھے ڈانٹتا
!ہے یہ آدمی تو بال بال بچ گیا ہے، لـکڑیاُس کی طرح جو آگبھڑکتی میں
سے چھین لی گئی “ہے۔

پہنےکپڑےگندےیشوع3 ہوئے فرشتے منےکے سا افرادجو4تھا۔کھڑا
اُنہیںتھےکھڑےساتھ فرشتے اُس”دیا،حکمنے اُتارکپڑےمَیلےکے “دو۔
پھر یشوع مخاطبسے ہوا، دیکھ،” مَیں نے تیرا قصور تجھ سے دُور کر دیا
تجھےمَیںاباورہے، شاندار کپڑےسفید پہنا دیتا “ہوں۔ مَیں5 وہ”کہا،نے اُس کے سر پگڑیصافپاکپر “!باندھیں چنانچہ اُنہوں نے یشوع کے
سر پاکپر صاف پگڑی باندھ کر اُسے کپڑےنئے پہنائے۔ رب کا فرشتہ
ساتھ کھڑا رہا۔ یشوع6 سے اُس بڑینے سنجیدگی سے کہا،

الافواجرب”7 فرماتا ہے، میری’ راہوں پر چل میرےکر احکام پر عمل
کر تو میرےتُو راہنمائیکیگھر اور اُس بارگاہوںکی کرےبھالدیکھکی
گا۔ پھر تیرےمَیں لئے یہاں آنے اور حاضرین کھڑےمیں ہونے کا راستہ
قائم رکھوں گا۔

اے8 اماِم اعظم یشوع، !سن تُو تیرےاور منے سا تیرےبیٹھے امام بھائی
مل کر اُس وقت طرفکی اشارہ ہیں جب مَیں اپنے خادم کو جو کونپل
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کہلاتا ہے آنے دوں گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر جو مَیں نے یشوع کے منے سا
ایکاُسہے۔رکھا ہی پتھر آنکھیںساتپر الافواجرب‘ہیں۔ فرماتا مَیں’ہے، اُس پر کتبہ کندہ کر ایککے ہی دن میں ملـکاِس کا گناہ مٹا دوں
گا۔ اُس10 دن دوسرےایکتم کو اپنی انگور کی بیل اور اپنے انجـیر کے
درخت کے سائے میں بیٹھنے دعوتکی دو ‘گے۔ الافواجربیہ کا فرمان
“ہے۔

4
پانچویں یا :رو سونے کا شمع دان اور زیتون درختکے

جس1 فرشتے نے مجھ باتسے کی تھی وہ میرےاب پاس واپس آیا۔
اُس نے مجھے یوں جگا دیا جس طرح گہری نیند سونے والے کو جگایا
جاتا ہے۔ 2 اُس نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے خالص”دیا، سونے کا شمع جسدان پر تیل کا پیالہ اور سات چراغ ہیں۔ ہر
چراغ ساتکے منہ ہیں۔ زیتون3 کے درختدو بھی دکھائی دیتے ہیں۔
تیلدرختایک کے پیالے طرفدائیںکے اور دوسرا اُس طرفبائیںکے
ہے۔ میرےلیکن4 آقا، اِن چیزوں مطلبکا کیا “ہے؟

5 فرشتہ بولا، کیا” یہ تجھے معلوم “نہیں؟ مَیں نے جواب دیا، نہیں،”
میرے “آقا۔

6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ُبابل” زر کے لئے رب کا یہ پیغام ہے،
الافواجرب’ فرماتا کہہے تُو نہ اپنی نہطاقت، میرےبلـکہسےقوتاپنی

روح کامیابہیسے ہو ‘گا۔ 7 کیا راستے میں بڑا پہاڑ حائل ُبابلہے؟ زر کے
منے سا وہ بنمیدانہموار ُبابلجباورگا۔جائے گھرکےربزر آخریکا
پتھر لگائے گا تو حاضرین پکار اُٹھیں گے، مبارک’ مبارک!ہو “!‘ہو
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رب8 کا ایککلام بار پھر مجھ پر نازل ہوا، ُبابل”9 زر کے ہاتھوں نے
اِس بنیادکیگھر ڈالی، اُسیاور ہاتھکے پہنچائیںتکتکمیلاُسے تبگے۔
تُو جان لے گا ربکہ الافواج نے تمہارےمجھے پاس بھیجا ہے۔ 10 گو
تعمیر کے آغاز بہتمیں کم نظر آتا توبھیہے اُس حقارتپر کی نگاہ نہ ڈالو۔
لوگکیونکہ خوشی منائیں گے جب ُبابل زر کے ہاتھ میں ساہول دیکھیں
گے۔ آنکھیںکیربچراغساتمذکورہ) ہیں پوریجو دنیا گشتکی
لگاتی رہتی ۔“(ہیں

11 مَیں نے مزید پوچھا، شمع” دان کے دائیں بائیں کے زیتون کے دو
درختوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں12 سونے کے دو پائپ بھی نظر آتے ہیں
جن سے زیتون کا سنہرا تیل بہہ نکلتا ہے۔ زیتون کی جو دو ٹہنیاں اُن کے
ساتھ ہیں اُن مطلبکا کیا “ہے؟

13 فرشتے نے کیا”کہا، تُو یہ نہیں مَیں“جانتا؟ میرےنہیں،”بولا، “آقا۔
تب14 اُس نے فرمایا، یہ” وہ دو مسح کئے ہوئے آدمی ہیں جو پوری دنیا
مالـککے کے کھڑےحضور ہوتے “ہیں۔

5
چھٹی یا :رو اُڑنے والا طومار

1 مَیں نے ایک بار پھر اپنی نظر اُٹھائی تو ایک اُڑتا ہوا طومار دیکھا۔
2 فرشتے نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا مَیں“ہے؟ جوابنے دیا، ایک” اُڑتا
ہوا طومار جو فٹ30 لمبا اور فٹ15 چوڑا “ہے۔ 3 وہ بولا، اِس” سے
لعنتایکمراد ہے ملـکپورےجو پر بھیجی جائے گی۔ اِس طومار کے
طرفایک لـکھا ہے کہ ہر چور کو مٹا دیا جائے گا طرفدوسریاور یہ
کہ قَسمجھوٹی کھانے والے نیستکو کیا جائے گا۔ الافواجرب4 فرماتا
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ہے، مَیں’ یہ بھیجوں گا تو چور میرےاور نام کی قَسمجھوٹی کھانے والے
کے گھر لعنتمیں داخل ہو گی اور اُس بیچکے میں رہ کر اُسے لـکڑی اور
سمیتپتھر تباہ دےکر “۔‘گی

ساتویں یا ٹوکری:رو عورتمیں
فرشتہجو5 مجھ باتسے کر رہا تھا اُس نے آ مجھکر اپنی”کہا،سے نگاہ

اُٹھا کر وہ دیکھ جو نکل کر آ رہا “ہے۔ مَیں6 نے پوچھا، یہ” کیا “ہے؟
اُس نے جواب دیا، یہ” اناج کی پیمائش کرنے کی ٹوکری ہے۔ یہ پورے
ملـک میں نظر آتی “ہے۔ ٹوکری7 پر سیسے کا ڈھکنا تھا۔ اب وہ کھل گیا،
اور ٹوکری میں بیٹھی ہوئی ایک عورت دکھائی دی۔ 8 فرشتہ بولا، اِس”
عورت سے مراد بےدینی “ہے۔ اُس عورتنے کو دےدھکا ٹوکریکر
واپسمیں کر دیا اور سیسے کا ڈھکنا زور سے بند کر دیا۔

مَیں9 نے دوبارہ اپنی نظر اُٹھائی تو دو عورتوں کو دیکھا۔ اُن کے لق لق
کے سے پَر تھے، اور وقتاُڑتے ہَوا اُن کے ساتھ تھی۔ ٹوکری پاسکے پہنچ
کر وہ اُسے اُٹھا کر آسمان و زمین کے درمیان لے گئیں۔ 10 جو فرشتہ مجھ
سے گفتگو کر رہا تھا اُس سے مَیں نے پوچھا، عورتیں” ٹوکری کو کدھر
لے جا رہی “ہیں؟ اُس11 جوابنے دیا، ملـِک” بابل میں۔ وہاں وہ اُس
کے لئے گھر بنا دیں جبگی۔ گھر تیار ہو گا تو ٹوکری وہاں اُس کی اپنی
جگہ پر رکھی جائے “گی۔

6
چار رتھ

1 مَیں نے پھر اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار رتھ پیتل کے
دو پہاڑوں بیچکے میں نکلسے رہے ہیں۔ پہلے2 رتھ گھوڑےکے سرخ،
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تیسرے3سیاہ،کےدوسرے ھبےکےچوتھےاورسفیدکے سبتھے۔دارد
طاقت ور تھے۔

4 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں سوالنے کیا، میرے”
آقا، اِن کا اُس5“ہے؟مطلبکیا آسمانیہ”دیا،جوابنے *روحیںچارکی
ہیں۔ پہلے پورییہ دنیا مالـککے کے کھڑیحضور تھیں، ابلیکن وہاں
سے نکل رہی ہیں۔ 6 سیاہ گھوڑوں کا رتھ ملـکشمالی طرفکی جا رہا
گھوڑوںسفیدہے، مغربکا کی طرف، اور ھبے د دار گھوڑوں جنوبکا
کی “طرف۔

7 طاقتیہ بڑیگھوڑےور بےتابی سے اِس انتظار میں تھے کہ دنیا کی
گشت کریں۔ پھر اُس نے حکم دیا، چلو،” دنیا کی گشت “کرو۔ ًوہ فورا
نکل کر دنیا گشتکی کرنے لـگے۔ 8 فرشتے نے مجھے دےآواز کر اُن”کہا، گھوڑوں دھیانخاصپر دو جو ملـکشمالی بڑھطرفکی رہے ہیں۔
یہ ملـکاُس پر میرا غصہ اُتاریں “گے۔

اسرائیل کا آنے والا بادشاہ
مجھکلامکارب9 نازلپر بنیوسیاہہیآج”10ہوا، میںگھرکےصفنیاہ

!جا وہاں تیری ملاقات بابل میں جلاوطن کئے ہوئے اسرائیلیوں خلدی،
طوبیاہ اور یدعیاہ سے گیہو پہنچوہاںوقتاِسجو ہیں۔چکے جو ہدیئے
وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اُنہیں قبول کر۔ 11 اُن کی یہ چاندیسونا لے تاجکر
بنا لے، پھر تاج کو اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق کے سر پر رکھ کر 12 اُسے
بتا، الافواجرب’ فرماتا ایککہہے آدمی آنے والا جسہے نامکا کونپل
اُسہے۔ کے بہتمیںسائے پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور ربوہ کا گھر
گا۔کرےتعمیر 13 ہاں، ربوہی کا گھر بنائے گا اور شان شوکتو کے
تختساتھ پر بیٹھ کرےحکومتکر گا۔ وہ امام حیثیتکی تختبھیسے
* 6:5 :روحیں یا ہَوائیں۔
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پر بیٹھے گا، اور دونوں عُہدوں میں اتفاق اور سلامتی ہو ‘گی۔ تاج14 کو
طوبیاہ،حیلم، یدعیاہ بنحیناور محفوظمیںگھرکےربمیںیادکیصفنیاہ
رکھا جائے۔ لوگ15 دُوردراز علاقوں سے آ ربکر کا گھر تعمیر کرنے
میں مدد کریں “گے۔

تب تم جان لو گے ربکہ الافواج نے تمہارےمجھے پاس بھیجا ہے۔
اگر تم دھیان ربسے اپنے خدا کی سنو تو سبیہ کچھ پورا ہو جائے گا۔

7
تم میری سننے سے انکار کرتے ہو

1 دارا بادشاہ حکومتکی ربمیںسالچوتھےکے یاہ زکر ہمسے کلام
ہوا۔ ِکسلیو یعنی نویں مہینے کا چوتھا *دن تھا۔ بیتوقتاُس2 ایل شہر نے
سراضر اور ـِکرجم مَل کو اُس سمیتآدمیوںکے یروشلم بھیجا تھا ربتاکہ
التماسسے کریں۔ ساتھ3 ساتھ اُنہیں رب الافواج کے گھر کے اماموں کو
یہ پیشسوال کرنا تھا، اب” ہم کئی سال سے پانچویں مہینے میں روزہ رکھ
ربکر کے گھر کی تباہی پر ماتم کرتے آئے ہیں۔ کیا لازم ہے کہ ہم یہ
دستور آئندہ بھی جاری “رکھیں؟

الافواجربمجھےتب4 جوابسے ملا، ملـک”5 تمامکے باشندوں اور
اماموں سے کہہ، بےشک’ تم 70 سال سے پانچویں اور ساتویں مہینے میں
روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہو۔ لیکن کیا تم نے یہ دستور واقعی میری
خاطر ادا کیا؟ !نہیںہرگز عیدوں6 پر بھی تم کھاتے اپنیصرفوقتپیتے ہی
خوشیخاطر مناتے ہو۔ یہ7 باتوہی مَیںجوہے بھیمیںماضینے نبیوں
تمہیںمعرفتکی بتائی، آبادیمیںیروشلمجبوقتاُس جبتھا،سکوناور
* 7:1 نویں مہینے کا چوتھا :دن 4 دسمبر۔
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گرد نواحو کے شہر نجبدشِت مغرباور پہاڑینشیبیکے تکعلاقے آباد
“۔‘تھے

اِس8 ناتے یاہسے زکر ربپر ایککا اَور نازلکلام الافواجرب”9ہوا،
فرماتا ہے، عدالت’ میں منصفانہ فیصلے دوسرےایککرو، پر مہربانی اور
رحم !کرو 10 بیواؤں، یتیموں، اجنبیوں اور غریبوں پر ظلم مت کرنا۔ اپنے
دل میں ایک دوسرے کے خلاف بُرے منصوبے نہ ‘باندھو۔ جب11
باپتمہارے دادا نے یہ کچھ سنا تو وہ اِس پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں
تھے بلـکہ اکڑ گئے۔ اُنہوں نے اپنا منہ طرفدوسری پھیر کر اپنے کانوں کو
بند کئے رکھا۔ اُنہوں12 نے اپنے دلوں ہیرےکو سختطرحکی کر لیا تاکہ
شریعت اور باتیںوہ اُن پر اثرانداز نہ سکیںہو الافواجربجو نے روحاپنے
نبیوںگزشتہسےوسیلےکے بتانےکو کو الافواجربتبتھا۔کہا شدیدکا
غضب اُن پر نازل ہوا۔ 13 وہ فرماتا ہے، اُنہوںچونکہ’ میرینے نہ سنی اِس
لئے مَیں نے فیصلہ کیا جبکہ وہ مدد کے لئے مجھ سے التجا یں کر تو مَیں
بھی اُن کی نہیں سنوں گا۔ مَیں14 نے اُنہیں آندھی سے اُڑا کر تمام دیگر اقوام
میں منتشر کر دیا، ایسی قوموں میں جن سے ناواقفوہ تھے۔ اُن کے جانے
پر وطن اِتنا ویران و سنسان ہوا کوئیکہ نہ رہا اُسجو میں آئے یا وہاں سے
جائے۔ یوں اُنہوں نے خوشاُس ملـکگوار کو تباہ کر “۔‘دیا

8
ایک نیا آغاز

ایک1 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 رب” الافواج
فرماتا غیرتبڑیمَیںکہہے لئےکےصیونسے لڑ رہا میںغصےبڑےہوں،
اُس کے لئے جد و جہد کر رہا ہوں۔ رب3 فرماتا ہے کہ مَیں صیون کے
آؤںواپسپاس گا، دوبارہ یروشلم تبگا۔کروںسکونتمیںبیچکے یروشلم
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وفاداری’ کا ‘شہر اور رب الافواج کا پہاڑ کوہِ’ ‘مُقّدس کہلائے گا۔
4 ربکیونکہ الافواج فرماتا ہے، بزرگ’ مرد و خواتین دوبارہ یروشلم کے
چوکوں میں بیٹھیں گے، اور ایکہر اِتنا عمر رسیدہ ہو گا کہ اُسے چھڑی
کا سہارا پڑےلینا گا۔ ساتھ5 چوکساتھ کھیل کود مصروفمیں لڑکے
لڑکیوں بھرےسے رہیں ‘گے۔

رب6 الافواج فرماتا ہے، شاید’ یہ اُس وقت بچے ہوئے اسرائیلیوں کو
ناممکن لـگے۔ لیکن کیا ایسا کام میرے لئے جو رب الافواج ہوں ناممکن
ہے؟ ہرگز ‘!نہیں رب7 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ اپنی قوم کو مشرق اور
مغرب ممالـککے سے بچا کر لاؤںواپس8 گا، اور وہ یروشلم میں بسیں گے۔
وہاں وہ میری قوم ہوں گے اور مَیں وفاداری اور انصاف کے ساتھ اُن کا
خدا ہوں ‘گا۔

9 رب الافواج فرماتا ہے، حوصلہ’ رکھ کر تعمیری کام تکمیل تک
!پہنچاؤ آج بھی تم اُن باتوں پر اعتماد کر سکتے ہو جو نبیوں الافواجربنے
بنیادکیگھرکے لتے یاد10تھیں۔سنائیوقتڈا پہلےسےوقتاُسکہرہے
نہ انسان اور نہ حیوان محنتکو کی مزدوری ملتی تھی۔ آنے جانے والے
کہیں بھی دشمن کے حملوں محفوظسے نہیں تھے، کیونکہ مَیں نے ہر آدمی
اُسکو سائےہمکے دشمنکا بنا دیا ‘تھا۔ الافواجربلیکن11 فرماتا اب’ہے، سے مَیں تم سے جو بچے ہوئے ہو سلوکایسا نہیں کروں گا۔ لوگ12
سلامتی بیجسے بوئیں گے، انگور وقتبیلکی پر اپنا پھل لائے کھیتوںگی،
میں فصلیں پکیں گی اور اوسآسمان گا۔دےپڑنے یہ تمام مَیںچیزیں یہوداہ
کے بچے ہوؤں کو میراث میں دوں گا۔ اے13 یہوداہ اور اسرائیل، پہلے
تم دیگر اقوام میں لعنت کا نشانہ بن گئے تھے، لیکن اب جب مَیں تمہیں رِہا
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کروں گا تو برکتتم باعثکا ہو گے۔ !متڈرو حوصلہ ‘!رکھو
الافواجرب14 فرماتا ہے، باپتمہارےجبپہلے’ دادا طیشمجھےنے

دلایا تو مَیں نے تم پر آفت لانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور کبھی نہ
پچھتایا۔ لیکن15 اب مَیں یروشلم اور یہوداہ برکتکو دینا چاہتا ہوں۔ اِس
میں میرا ارادہ اُتنا ہی پکا ہے جتنا پہلے تمہیں نقصان پہنچانے میں پکا تھا۔
چنانچہ !متڈرو لیکن16 اِن باتوں پر دھیان دوسرےایکدو، سے باتسچ
عدالتکرو، میں سچائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 اپنے پڑوسی کے
بُرےخلاف متمنصوبے باندھو اور قَسمجھوٹی کھانے شوقکے بازسے
آؤ۔ اِن تمام چیزوں نفرتمَیںسے کرتا ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

ایک18 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، الافواجرب”19
فرماتا ہے تکآجکہ یہوداہ لوگکے چوتھے، پانچویں، ساتویں اور دسویں
مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ابلیکنہیں۔ خوشیاوقاتیہسے
و شادمانی کے موقعے ہوں گے جن پر جشن مناؤ گے۔ لیکن سچائی اور
سلامتی کو پیار !کرو

الافواجرب20 فرماتا کہہے وقتایسا آئے اقوامدیگرجبگا اور متعدد
شہروں آئیںیہاںلوگکے شہرایک21گے۔ میںشہردوسرےباشندےکے
جا کر کہیں گے، آؤ،’ ہم یروشلم جا ربکر التماسسے الافواجربکریں،
کی مرضی یافت در کریں۔ ہم بھی جائیں ‘گے۔ 22 ہاں، متعدد اقوام اور
طاقت ور اُمّتیں یروشلم آئیں گی الافواجربتاکہ مرضیکی معلوم کریں اور
اُس التماسسے کریں۔

الافواجرب23 فرماتا کہہے مختلفمیںدنوںاُن اقوام اور اہِل زبان کے
یہودیایکآدمیدس دامنکے کو پکڑ کہیںکر گے، ہمیں’ اپنے ساتھ چلنے
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دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپالله کے ساتھ “۔‘ہے
9

اسرائیل دشمنوںکے عدالتکی
رب1 کا کلام حدراکملـِک خلافکے ہے، اور وہ دمشق پر نازل

ہو گا۔ کیونکہ انسان اور اسرائیل کے تمام قبیلوں کی ربآنکھیں طرفکی
دیکھتی ہیں۔ 2 دمشق کی سرحد پر واقع حمات بلـکہ صور اور صیدا بھی
اِس کلام سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ وہ دانشکتنے مند کیوں نہ ہوں۔
بےشک3 صور نے اپنے لئے مضبوط قلعہ بنا لیا بےشکہے، اُس نے
چاندیسونے ایسےکے ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں ریتمیں
کچرےیا کے ڈھیر لگا لئے ہیں۔جاتے اُسربلیکن4 پر قبضہ کر اُسکے
کی فوج کو سمندر میں پھینک دے گا۔ تب شہر نذرِ آتش ہو جائے گا۔
5 یہ دیکھ کر اسقلون گھبرا جائے گا اور غزہ تڑپ اُٹھے گا۔ عقرون بھی
لرز اُٹھے گا، کیونکہ اُس کی اُمید جاتی گی۔رہے غزہ کا ہلاکبادشاہ اور
اسقلون غیرآباد ہو جائے گا۔ 6 اشدود میں دو نسلوں لوگکے بسیں گے۔
رب فرماتا ہے، جو” کچھ فلستیوں کے لئے فخر کا باعث ہے اُسے مَیں مٹا
دوں گا۔ مَیں7 اُن کی بُت پرستی ختم کروں گا۔ آئندہ وہ گوشت کو خون
کے ساتھ اور اپنی گھنونی قربانیاں نہیں کھائیں گے۔ تب جو بچ جائیں گے
میرے پرستار ہوں گے اور یہوداہ کے خاندانوں میں شامل ہو جائیں گے۔
عقرون کے فلستی یوں میری قوم میں شامل ہو جائیں جسگے طرح قدیم
زمانے میں یبوسی میری قوم میں شامل ہو گئے۔ 8 مَیں خود اپنے گھر کی
کروںداریپہرا گا تاکہ آئندہ بھیجو آتے یا وہاںوقتجاتے گزرےسے
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اُس پر حملہ نہ کرے، بھیکوئی میریظالم قوم تنگکو نہ ابکرے۔ سے
مَیں خود اُس کی دیکھ بھال کروں گا۔

نیا بادشاہ آنے والا ہے
بیٹی،صیوناے9 شادیانہ یروشلماے!بجا بیٹی، شادمانی نعرےکے !لگا

دیکھ، تیرا پاستیرےبادشاہ آ رہا ہے۔ راستوہ باز اور فتح مند ہے، وہ
حلیم ہے اور گدھے پر، ہاں گدھی بچےکے پر سوار ہے۔

مَیں10 افرائیم سے رتھ اور یروشلم گھوڑےسے دُور کر دوں جنگگا۔
ٹوٹکمانکی گی۔جائے موعودہ بادشاہ کے کہنے تمام*پر اقوام میں سلامتی
قائم ہو جائے گی۔ اُس کی حکومت ایک سمندر سے دوسرے تک اور
یائے فراتدر سے دنیا کی تکانتہا مانی جائے گی۔

رب اپنی قوم کرےحفاظتکی گا
میریاے11 مَیںقوم، عہدایکساتھتیرےنے تصدیقکیجسباندھا

قربانیوں کے خون سے ہوئی، اِس لئے تیرےمَیں قیدیوں کو پانی سے محروم
گڑھے سے رِہا کروں گا۔ اے12 پُراُمید قیدیو، قلعے کے پاس واپس !آؤ
کیونکہ آج ہی مَیں اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری ہر تکلیف عوضکے مَیں
تمہیں دو بخشبرکتیں دوں گا۔

کمانمیرییہوداہ13 میرےاسرائیلاورہے تیر دشمنمَیںجو خلافکے
چلاؤں گا۔ اے صیون بیٹی، مَیں تیرے بیٹوں کو یونان کے فوجیوں سے
لڑنے لئےکے بھیجوں تجھےمَیںگا، تلوارکیسورمے مانندکی بنا “گا۔دوں

ربتب14 اُن پر ظاہر ہو کر بجلی طرحکی اپنا تیر چلائے ربگا۔ قادرِ
مطلق پھونکنرسنگا کر جنوبی آندھیوں میں آئے گا۔ الافواجرب15 خود
* 9:10 موعودہ بادشاہ کے کہنے :پر لفظی :ترجمہ اُس کے کہنے پر۔
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اسرائیلیوں کو دےپناہ تبگا۔ وہ دشمن کو کھا کھا کر اُس کے پھینکے
ہوئے پتھروں خاککو میں ملا دیں گے اور خون کو َمے کی طرح پی پی
کر شور مچائیں گے۔ وہ قربانی کے خون کٹورےبھرےسے کی طرح بھر
جائیں قربانگے، گاہ کونوںکے جیسے خون آلودہ ہو جائیں گے۔

16 اُس دن رب اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا یوڑ ر ہیں چھٹکارا
دے گا۔ تب وہ اُس ملـککے میں تاج کے جواہر کی چمکمانند اُٹھیں
گے۔ 17 وہ کتنے کشدل اور صورتخوب لـگیں !گے اناج اور َمے کی
کثرت کنوارےسے یاں کنوار پھلنے لنے پھو لـگیں گے۔

10
ہیرب مدد کر سکتا ہے

1 بہار کے موسم میں رب سے بارش مانگو۔ کیونکہ وہی گھنے بادل
بناتا ہے، بارشوہی برسا کر ایکہر کھیتکو کی یالی ہر مہیا کرتا ہے۔
تمہارے2 گھروں کے بُت فریب دیتے، تمہارے غیب دان جھوٹی یا رو
دیکھتے اور فریب خوابدہ سناتے ہیں۔ اُن کی تسلی عبث اِسیہے۔ لئے
قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح یہاں سے چلا جانا پڑا۔ گلہ بان نہیں ہے، اِس
لئے مصیبتوہ میں اُلجھے ہتے ر ہیں۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
رب3 فرماتا میری”ہے، قوم بانوںگلہکے پر بھڑکغضبمیرا اُٹھا ہے،

اور بکرےجو اُس کی راہنمائی کر اُنہیںہیںرہے مَیں دوںسزا گا۔ کیونکہ
رب الافواج اپنے یوڑ ر یہوداہ کے گھرانے کی دیکھ کرےبھال گا، اُسے
گھوڑےجنگی جیسا شاندار بنا دے گا۔ 4 یہوداہ سے کونے کا بنیادی
پتھر، جنگمیخ، کی کمان اور تمام حکمران نکل آئیں گے۔ سب5 سورمے
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کی مانند ہوں گے جو لڑتے وقت دشمن کو گلی کچرےکے میں کچل دیں
گے۔ رب الافواج اُن کے ساتھ ہو گا، اِس لئے وہ لڑ کر غالب آئیں گے۔
مخالف گھڑسواروں بڑیکی رُسوائی ہو گی۔

مَیں6 یہوداہ کے گھرانے تقویتکو دوں یوسفگا، کے گھرانے کو
چھٹکارا دوں گا، ہاں اُن پر رحم کر کے اُنہیں دوبارہ وطن میں بسا دوں
گا۔ تب اُن کی حالت سے پتا نہیں چلے گا کہ مَیں نے کبھی اُنہیں رد کیا
تھا۔ ربمَیںکیونکہ اُن کا خدا مَیںہوں، ہی اُن سنوںکی گا۔ 7 افرائیم کے
افراد سورمے بنسے جائیں گے، خوشیوںوہ جائیںہو دلطرحجسگے
َمے پینے خوشسے ہو جاتا ہے۔ اُن کے بچے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں
گے، اُن ربدلکے خوشیکی منائیں گے۔

مَیں8 سیٹی بجا اُنہیںکر کروںجمع گا، مَیںکیونکہ اُنہیںکردےفدیہنے
آزاد کر دیا پہلےوہتبہے۔ گے۔جائیںہوبےشمارطرحکی اُنہیںمَیں9 بیج
کی مختلفطرح قوموں میں بو کر منتشر کر دوں گا، لیکن دُوردراز علاقوں
میں وہ مجھے یاد کریں گے۔ ایکاور دن وہ اپنی اولاد سمیت بچ کر واپس
آئیں گے۔ مَیں10 اُنہیں مصر واپسسے لاؤں گا، اسور سے اکٹھا کروں گا۔
مَیں اُنہیں ِجلعاد اور لبنان میں لاؤں گا، توبھی اُن کے لئے جگہ کافی نہیں ہو
گی۔ جب11 مصیبتوہ کے سمندر میں سے گزریں گے ربتو موجوں کو
مارےیوں گا سبکہ کچھ پانی کی خشکتکگہرائیوں ہو جائے گا۔
اسور کا ملمیںخاکفخر جائے گا، اور مصر شاہیکا عصا دُور ہو جائے
گا۔ مَیں12 اپنی قوم تقویتمیںربکو دوں گا، اور وہ اُس کا ہی نام لے
کر زندگی گزاریں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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11
بڑوں کو نیچا کیا جائے گا

1 اے لبنان، اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ تیرے دیودار کے
درخت آتشنذرِ ہو جائیں۔

اے2 جونیپر کے درختو، یلا واو !کرو کیونکہ دیودار کے درخت گر
گئے ہیں، یہ زبردست درخت تباہ ہو گئے اےہیں۔ بسن کے بلوطو، آہ و
زاری !کرو جو جنگل اِتنا گھنا تھا کہ کوئی اُس میں سے گزر نہ سکتا تھا
اُسے کاٹا گیا ہے۔

3 سنو، چرواہے رو رہے ہیں، کیونکہ اُن کی شاندار چراگاہیں برباد ہو
ہیں۔گئی جوانسنو، ببر شیر دہاڑ رہے ہیں، کیونکہ یردنوادٔی گنجانکا
جنگل ختم ہو گیا ہے۔

دو قسم کے گلہ بان
رب4 میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، ذبح” ہونے والی یوں بھیڑبکر کی

گلہ بانی !کر 5 جو اُنہیں خرید لیتے وہ اُنہیں ذبح کرتے ہیں اور قصوروار نہیں
ٹھہرتے۔ اور جو اُنہیں بیچتے وہ کہتے ہیں، الله’ کی حمد ہو، مَیں امیر ہو گیا
‘!ہوں اُن کے اپنے چرواہے اُن ترسپر نہیں کھاتے۔

6 اِس لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں ملـکبھی کے باشندوں پر ترس نہیں
مَیںگا۔کھاؤں ایکہر اُسکو پڑوسیکے اور اُس کے بادشاہ کے حوالے
کروں گا۔ ملـکوہ ٹکڑےٹکڑےکو کریں گے، اور مَیں اُنہیں اُن کے ہاتھ
سے نہیں چھڑاؤں “گا۔

چنانچہ7 مَیں، یاہ زکر سوداگروںنے کے لئے ذبح ہونے والی یوں بھیڑبکر
کی گلہ بانی کی۔ مَیں نے اُس کام کے لئے دو لاٹھیاں لیں۔ ایک کا ‘مہربانی’نام اور دوسری کا نام ‘یگانگت’ تھا۔ اُن کے ساتھ مَیں نے یوڑ ر کی
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گلہ بانی کی۔ ایک8 ہی مہینے میں مَیں نے تین گلہ بانوں کو مٹا دیا۔ لیکن
جلد ہی مَیں یوں بھیڑبکر تنگسے آ گیا، اور اُنہوں نے مجھے بھی حقیر جانا۔

تب9 مَیں بولا، آئندہ” مَیں تمہاری گلہ بانی نہیں کروں گا۔ جسے مرنا
ہے وہ مرے، جسے ضائع ہونا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور جو بچ جائیں
دوسرےایکوہ مَیںکھائیں۔گوشتکا ذمہ دار نہیں ہوں *“!گا مَیں10
نے لاٹھی بنام ‘مہربانی’ کو توڑ کر ظاہر کیا کہ جو عہد مَیں نے تمام اقوام
کے ساتھ باندھا تھا وہ منسوخ ہے۔ اُسی11 دن وہ منسوخ ہوا۔

تب یوں بھیڑبکر کے جو سوداگر مجھ پر دےدھیان رہے تھے اُنہوں نے
جان لیا کہ یہ پیغام رب طرفکی سے ہے۔ 12 پھر مَیں نے اُن سے اگر”کہا، یہ آپ کو مناسب لـگے تو مجھے مزدوری کے دےپیسے دیں، ورنہ
ہنے ر “دیں۔ اُنہوں مزدورینے کے لئے مجھے چاندی کے 30 دےِسکے
دیئے۔

ربتب13 نے مجھے حکم دیا، اب” یہ رقم †کمہار کے منے پھینکسا
دے۔ کتنی شاندار رقم !ہے یہ میری اِتنی ہی قدر کرتے “ہیں۔ مَیں نے
چاندی کے 30 ِسکے لے کر رب کے گھر میں کمہار کے منے پھینکسا
دیئے۔ 14 اِس کے بعد مَیں نے دوسری لاٹھی بنام ‘یگانگت’ کو توڑ کر
ظاہر کیا کہ یہوداہ اور اسرائیل اخوتکی منسوخ ہو گئی ہے۔

15 ربپھر مجھےنے دوبارہاب”بتایا، بانگلہ سامانکا لیکنلے۔لے
اِس بار احمق چرواہے کا سا یہ رو اپنا لے۔ 16 کیونکہ ملـکمَیں پر ایسا گلہ
بان مقرر کروں گا جو ہلاکنہ ہونے والوں کی دیکھ کرےبھال گا، نہ
چھوٹوں کرےتلاشکو گا، نہ زخمیوں کو دےشفا گا، نہ صحت مندوں
خوراککو کرےمہیا گا۔ اِس کے بجائے وہ بہترین جانوروں گوشتکا
* 11:9 مَیں ذمہ دار نہیں ہوں :گا مَیں’ ذمہ دار نہیں ہوں ‘گا اضافہ ہے ہو۔صافمطلبتاکہ
† 11:13 :کمہار دھاتیا لنے ڈھا والے۔
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کھا لے گا بلـکہ اِتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے ُکھروں کو پھاڑ توڑےکر گا۔
اُس17 بےکار چرواہے پر افسوس جو اپنے یوڑ ر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تلوار
اُس کے بازو اور دہنی آنکھ زخمیکو اُسکرے۔ کا بازو سوکھ جائے اور
اُس کی دہنی آنکھ اندھی ہو “جائے۔

12
الله یروشلم کرےحفاظتکی گا

ذیل1 ربمیں اسرائیلکا کے لئے کلام آسماننےجسربہے۔ کو
خیمے کی طرح تان کر زمین کی بنیادیں رکھیں اور انسان کے اندر اُس کی
روح تشکیلکو دیا وہ فرماتا ہے،

مَیں”2 یروشلم کو گرد و نواح کی قوموں کے لئے شراب کا پیالہ بنا دوں
گا جسے وہ پی کر لڑکھڑانے لـگیں گی۔ یہوداہ بھی مصیبت میں آئے گا
جب یروشلم کا محاصرہ کیا گا۔جائے اُس3 دن دنیا کی تمام اقوام یروشلم کے
خلاف جمع ہو جائیں گی۔ تب مَیں یروشلم ایککو ایسا پتھر بناؤں گا جو
کوئی نہیں اُٹھا سکے گا۔ جو بھی اُسے اُٹھا کر لے جانا چاہے وہ زخمی ہو
جائے “گا۔ رب4 فرماتا اُس”ہے، دن مَیں تمام ابتریمیںگھوڑوں اور اُن
میںسواروںکے دیوانگی پیدا مَیںگا۔کروں دیگر اقوام تمامکے گھوڑوں کو
اندھا کر دوں گا۔

ساتھ ساتھ مَیں کھلی آنکھوں سے یہوداہ کے گھرانے کی دیکھ بھال
یہوداہتب5گا۔کروں گے،کہیںمیںدلخاندانکے یروشلم’ باشندےکے
اِس لئے ہمارے لئے قوت باعثکا ہیں الافواجربکہ اُن کا خدا ‘ہے۔
6 اُس دن مَیں یہوداہ کے خاندانوں کو جلتے ہوئے کوئلے بنا دوں گا جو
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دشمن کی لـکڑیسوکھی کو جلا دیں گے۔ وہ بھڑکتی ہوئی مشعل ہوں گے
دشمنجو کی پُولوں کو کرےبھسم گی۔ اُن کے دائیں اور طرفبائیں جتنی
بھی قومیں گرد و نواح میں رہتی ہیں وہ سب نذرِ آتش ہو جائیں گی۔ لیکن
یروشلم اپنی ہی محفوظجگہ رہے گا۔

ربپہلے7 یہوداہ گھروںکے کو بچائے گا تاکہ داؤد کے گھرانے اور
یروشلم کے باشندوں کی شان و شوکت یہوداہ سے بڑی نہ ہو۔ لیکن8 رب
یروشلم باشندوںکے کو بھی تبگا۔دےپناہ اُن میں سے کمزور آدمی داؤد
جیسا سورما ہو گا جبکہ داؤد کا گھرانا خدا کی مانند، اُن کے آگے چلنے
ربوالے کے فرشتے کی مانند ہو گا۔ اُس9 دن مَیں یروشلم پر حملہ آور تمام
اقوام کو تباہ کرنے کے لئے نکلوں گا۔

یروشلم کا ماتم
مَیں10 داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر مہربانی اور التماس

ُنڈیلوںروحکا ا تبگا۔ وہ مجھ پر نظر ڈالیں اُنہوںجسےگے نے چھیدا ہے،
اور وہ اُس کے لئے ایسا ماتم کریں گے جیسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے،
اُس کے لئے ایسا شدید غم کھائیں طرحجسگے اپنے پہلوٹھے کے لئے۔
اُس11 لوگدن یروشلم شدتمیں سے ماتم کریں گے۔ ایسا ماتم ہو گا جیسا
میداِن مجِّدو میں رِمّونہدد پر کیا جاتا تھا۔ پورے12-14 کا ملـکپورا یلا واو
کرے گا۔ تمام دوسرےایکخاندان الـگسے اور تمام عورتیں دوسروں
الـگسے آہ و بکا کریں گی۔ داؤد کا خاندان، ناتن کا خاندان، لاوی کا
خاندان، ِسمعی کا خاندان اور ملـک کے باقی تمام الـگخاندان الـگ ماتم
کریں گے۔
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13
بُت پرستی اور جھوٹی نبوّت کا خاتمہ

1 اُس دن داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لئے چشمہ
کھولا جائے گا جس کے یعے ذر وہ اپنے گناہوں اور ناپاکی کو دُور کر
سکیں “گے۔

الافواجرب2 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں تمام بُتوں ملـککو میں سے مٹا
دوں گا۔ اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا، اور کسیوہ یادکو نہیں رہیں
گے۔

نبیوں اور ناپاکی روحکی ملـکمَیںبھیکو گا۔کروںدُورسے اِس3 کے
بعد اگر کوئی کرےنبوّت تو اُس کے اپنے باپماں اُس کہیںسے گے، تُو’
زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ تُو ربنے نامکا لے جھوٹکر بولا جب‘ہے۔
پیشوہ گوئیاں سنائے گا تو اُس کے اپنے والدین اُسے چھید ڈالیں گے۔
4 اُس وقت ہر نبی کو اپنی یا رو پر شرم آئے جبگی کرےنبوّت گا۔ وہ
نبی کا بالوں سے لباسبنا نہیں پہنے گا تاکہ دےفریب 5 بلـکہ کہے گا، مَیں’
نبی نہیں بلـکہ کاشت کار ہوں۔ جوانی سے ہی میرا پیشہ کھیتی باڑی رہا
‘ہے۔ 6 اگر کوئی پوچھے، تو’ تیرےپھر سینے پر زخموں طرحکسنشانکے
‘لـگے؟ دےجوابتو گا، مَیں’ اپنے دوستوں کے گھر میں زخمی “۔‘ہوا

لوگوں کی جانچ پڑتال
الافواجرب7 فرماتا میرے!اُٹھجاگتلوار،اے”ہے، بانگلہ پر حملہ

کر، اُس پر قریبمیرےجو بانگلہہے۔ کو مار ڈال تاکہ یاں بکر بھیڑ تتر بتر
ہو جائیں۔ مَیں خود اپنے ہاتھ کو چھوٹوں خلافکے اُٹھاؤں “گا۔ رب8
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فرماتا لوگوںمیںملـکپورے”ہے، کوحصوںدوسےمیںحصوںتینکے
مٹایا جائے گا۔ دو ہلاکحصے ہو جائیں گے ایکصرفاور ہی حصہ
بچا رہے گا۔ 9 اِس بچے ہوئے حصے کو آگمَیں میں ڈال کر چاندی یا
سونے کروںصافپاکطرحکی تبگا۔ وہ میرا نام پکاریں گے، اور مَیں
اُن گا،کہوںمَیںگا۔سنوںکی میرییہ’ قوم ‘ہے، اور گے،کہیںوہ رب’
ہمارا خدا “۔‘ہے

14
رب خود یروشلم میں بادشاہ ہو گا

اے1 یروشلم، رب کا وہ دن آنے والا دشمنجبہے تیرا لُوٹمال کر
تیرے درمیان ہی اُسے آپس میں کرےتقسیم گا۔ 2 کیونکہ مَیں تمام اقوام
کو یروشلم سے لڑنے کے لئے جمع کروں گا۔ شہر دشمن قبضےکے میں آئے
گا، گھروں لُوٹکو لیا جائے گا اور عورتوں دریعصمتکی کی جائے
گی۔ شہر کے باشندےآدھے جلاوطن ہو جائیں لیکنگے، باقی حصہ اُس
میں زندہ چھوڑا جائے گا۔

لیکن3 پھر رب خود نکل کر اِن اقوام سے لڑےیوں طرحجسگا تب
لڑتا جبہے کبھی جنگمیداِن میں آ جاتا ہے۔ 4 اُس دن اُس کے پاؤں
یروشلم کے مشرق میں زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے۔ تب پہاڑ پھٹ
جائے گا۔ اُس ایککا شمالحصہ طرفکی اور جنوبدوسرا طرفکی
کھسک جائے گا۔ بیچ میں مشرق مغربسے ایکطرفکی بڑی وادی
پیدا ہو جائے گی۔ 5 میرےتم پہاڑوں کی اِس وادی بھاگمیں کر پناہ لو
گے، کیونکہ یہ آضل تک پہنچائے گی۔ جس طرح تم یہوداہ کے بادشاہ
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یّاہ عُز ایامکے میں آپاپنے زلزلےکو بچانےسے لئےکے یروشلم بھاگسے
طرحاُسیتھےنکلے تم میںوادیمذکورہ دوڑ آؤ ربتبگے۔ میرا خدا آئے
گا، اور تمام مُقّدسین اُس کے ساتھ ہوں گے۔

اُس6 دن نہ تپتی گرمی ہو گی، نہ سردی یا پالا۔ 7 ایکوہ منفرد دن ہو
گا ربجو ہی کو معلوم ہو گا۔ نہ دن ہو گا اور راتنہ بلـکہ شام کو بھی
روشنی دناُس8گی۔ہو یروشلم زندگیسے پانیکا نکلےبہہ اُسگا۔ ایککی
شاخ مشرق کے بحـیرۂ مُردار طرفکی اور دوسری مغربشاخ کے سمندر
بہےطرفکی گی۔ اِس پانی میں نہ گرمیوں میں، نہ سردیوں میں کبھی کمی
ہو گی۔

پوریرب9 دنیا کا بادشاہ ہو گا۔ اُس ربدن واحد خدا ہو لوگگا،
اُسیصرف نامکے پرستشکی کریں گے۔ 10 ملـکپورا شمالی شہر ِجبع سے
لے کر یروشلم جنوبکے میں واقع شہر رِمّون تک کھلا میدان بن جائے
صرفگا۔ یروشلم اپنی ہی اونچی جگہ پر رہے گا۔ اُس کی پرانی حدود بھی
قائم رہیں گی یعنی بن یمین دروازےکے سے لے کر پرانے دروازے اور
کونے دروازےکے تک، پھر حنن ایل بُرجکے سے لے کر اُس تکجگہ
شاہیجہاں َمے بنائی جاتی ہے۔ لوگ11 اُس میں بسیں گے، اور آئندہ اُسے
پوریکبھی تباہی کے لئے مخصوص نہیں کیا جائے گا۔ یروشلم محفوظ جگہ
رہے گی۔

12 لیکن جو قومیں یروشلم سے لڑنے نکلیں اُن پر رب ایک ہول ناک
بیماری لائے گا۔ لوگ ابھی کھڑے ہو سکیں گے کہ اُن کے جسم سڑ
آنکھیںگے۔جائیں میںخانوںاپنے اور زبان گی۔جائےگلمیںمنہ اُس13
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ربدن اُن میں بڑی ابتری کرےپیدا گا۔ ایکہر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ
کر اُس پر کرےحملہ گا۔ 14 یہوداہ بھی یروشلم لڑے*سے گا۔ تمام پڑوسی
اقوام کی دولت وہاں جمع ہو جائے گی یعنی کثرت کا سونا، چاندی اور
کپڑے۔ 15 نہ صرف انسان مہلـک بیماری کی زد میں آئے گا بلـکہ جانور
بھی۔ گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے اور باقی جتنے جانور اُن لشکرگاہوں میں
ہوں گے سباُن پر آفتیہی آئے گی۔

تمام اقوام یروشلم میں عید منائیں گی
توبھی16 اُن تمام اقوام کے لوگکچھ بچ جائیں گے جنہوں نے یروشلم پر

حملہ کیا تھا۔ اب وہ سال بہ سال یروشلم آتے رہیں گے ہمارےتاکہ بادشاہ
الافواجرب یوںاورکریںپرستشکی کبھیجب17منائیں۔عیدکیجھونپڑ
دنیا تمامکی اقوام میں ہمارےکوئیسے الافواجرببادشاہ کو سجدہ کرنے
کے لئے یروشلم نہ آئے تو اُس ملـککا بارش سے محروم رہے گا۔ 18 اگر
مصری قوم یروشلم نہ آئے اور حصہ نہ لے تو بارشوہ سے محروم رہے گی۔
یوں رب اُن قوموں کو دےسزا گا جو یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے
یروشلم نہیں آئیں گی۔ جتنی19 بھی قومیں یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے
یروشلم نہ آئیں اُنہیں یہی سزا ملے گی، خواہ مصر ہو یا کوئی اَور قوم۔

گھنٹیوںکیگھوڑوںدناُس20 پر لـکھا ہو لئےکےرب”گا، مخصوص
و “مُقّدس۔ اور رب کے گھر کی دیگیں مُقّدساُن کٹوروں کے برابر ہوں
گی قربانجو گاہ منےکے استعمالسا ہیں۔ہوتے ہاں،21 یروشلم اور یہوداہ
میں موجود ربدیگہر الافواج کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گی۔ جو
* 14:14 :سے یا میں۔
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بھی قربانیاں پیش کرنے کے لئے یروشلم آئے وہ اُنہیں اپنی قربانیاں پکانے
کے لئے کرےاستعمال گا۔ اُس دن ربسے الافواج کے گھر میں کوئی
بھی سوداگر پایا نہیں جائے گا۔



xxvii

مقّدسکتاِب
TheHolyBible inUrdu,UrduGeoVersion,UrduScript

Copyright©2019UrduGeoVersion
Language: ����� (Urdu)
This translation is made available to you under the terms of the Creative
CommonsAttribution-Noncommercial-NoDerivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
Youdonot sell thiswork for aprofit.
Youdonot change anyof thewords orpunctuationof the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-05-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 4May2022
1fad1a5f-0be2-546a-99c1-b08aa9c23046

http://www.ethnologue.org/language/urd
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	زکریاہ

