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صفنیاہ
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام قلم بند ہے جو بنکوشیبنصفنیاہ ِجدلیاہ بن

امریاہ بن ِحزقیاہ پر نازل ہوا۔ وقتاُس یوسیاہ بن امون یہوداہ کا بادشاہ تھا۔
فرماتارب2 مَیں”ہے، زمینرُوئے پر کچھسبسے ڈالوںمٹا گا، انسان3

و حیوان، پرندوں، مچھلیوں، ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بےدینوں کو۔
تب زمین پر انسان کا نام و تکنشان نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یہوداہ”4 اور یروشلم تمامکے باشندوں میریپر نازلسزا ہو بعلگی۔ دیوتا
کی جتنی بھی بُت پرستی اب تک رہ گئی ہے اُسے نیست و نابود کر دوں
گا۔ نہ بُت پرست یوں پجار کا نام و نشان رہے گا، 5 نہ اُن کا جو چھتوں پر
سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کرتے ہیں، ربجو کی
قَسم کھانے کے ساتھ ساتھ ملـکوم دیوتا کی بھی قَسم کھاتے ہیں۔ 6 جو
رب کی پیروی چھوڑ کر نہ اُسے تلاش کرتے، نہ اُس کی مرضی یافت در
کرتے ہیں سبوہ سبکے تباہ ہو جائیں گے۔

رباب7 قادرِ مطلق کے منے سا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ رب کا دن
قریب اِسنےربہے۔ہی لئےکے ذبح قربانیکی تیار کر مہمانوںاپنےکے
مخصوصکو مُقّدسو کر دیا “ہے۔ رب8 فرماتا ہے، دنجس” مَیں یہ
قربانی چڑھاؤں گا اُس دن بزرگوں، شہزادوں اور لباساجنبی پہننے والوں کو
مَیںدناُس9گا۔دوںسزا اُن پر کروںنازلسزا گا توہمجو پرستی باعثکے
دہلیز پر قدم رکھنے سے گریز کرتے ہیں، جو مالـکاپنے کے گھر کو ظلم
اور فریب سے بھر دیتے “ہیں۔
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رب10 فرماتا ہے، اُس” دن مچھلی دروازےکے سے زور کی چیخیں،
آہسےشہرنئے زاریو یوںاور پہاڑ آوازیںکڑکتیسے اے11گی۔دیںسنائی
مکتیس محلے کے باشندو، یلا واو کرو، تمہارےکیونکہ تمام ہلاکتاجر ہو
جائیں گے۔ وہاں کے جتنے بھی چاندیسوداگر لتے تو ہیں نیستوہ و نابود
ہو جائیں گے۔

تب12 مَیں چراغ لے کر یروشلم کے کونے کونے میں اُن کا کھوج
لگاؤں گا جو اِس بڑےوقت آرام سے بیٹھے ہیں، حالاتخواہ بُرےکتنے
مَیںہوں۔نہکیوں اُن لوںنپٹسے گا ہیں،سوچتےجو کرےنہیںکچھرب’
گا، نہ اچھا کام اور نہ ‘بُرا۔ ایسے13 لوگوں لُوٹمالکا لیا جائے گا، اُن کے
مسمارگھر وہگے۔جائیںہو مکاننئے تعمیر تو یں کر لیکنگے اُن رہیںمیں
گے نہیں، انگور کے باغ لگائیں لیکنگے اُن کی َمے پئیں گے “نہیں۔

رب14 کا عظیم قریبدن ہی ہے، وہ بڑی تیزی سے ہم پر نازل ہو رہا
ہے۔ !سنو وہ دن تلخ ہو گا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ بہادر فوجی بھی
چیخ کر مدد کے لئے پکاریں گے۔ رب15 کا پورا غضب نازل ہو گا، اور
لوگ پریشانی میںمصیبتاور مبتلا رہیں تباہیطرفہرگے۔ و بربادی، ہر
طرف اندھیرا ہی اندھیرا، طرفہر گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ اُس16
دشمندن پھونکنرسنگا کر جنگاور نعرےکے لگا کر قلعہ بند شہروں اور
بُرجوں پڑےٹوٹپر گا۔ رب17 فرماتا ہے، چونکہ” لوگوں نے میرا گناہ کیا
اِسہے لئے مَیں اُن میںمصیبتبڑیکو اُلجھا دوں گا۔ اندھوںوہ طرحکی
ٹٹول ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں گے، اُن کا طرحکیخاکخون گرایا جائے
گا اور اُن نعشیںکی گوبر زمینطرحکی پر پھینکی جائیں “گی۔ ربجب18
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کا غضب نازل ہو گا تو نہ اُن کا سونا، نہ چاندی اُنہیں بچا سکے گی۔ اُس
ملـکپورےغیرتکی آگکو بھسمطرحکی گی۔دےکر ملـکوہ کے
تمام باشندوں کرےہلاککو گا، ہاں اُن کا انجام ناکہول ہو گا۔

2
ہوش میں !آؤ

اے1 بےحیا قوم، جمع ہو کر حاضری کے لئے کھڑی ہو جا، 2 اِس
پہلےسے کہ مقررہ دن آ کر تجھے بھوسے طرحکی اُڑا لے جائے۔ ایسا نہ ہو
کہ ربتم سختکے غصے کا نشانہ بن جاؤ، ربکہ ناکغضبکا دن تم
پر نازل ہو جائے۔

اے3 ملـک کے تمام فروتنو، اے اُس کے احکام پر عمل کرنے والو،
رب تلاشکو !کرو راست بازی طالبکے ہو، حلیمی ڈھونڈو۔ شاید تم
اُس ربدن غضبکے سے بچ *جاؤ۔

اسرائیل کے دشمنوں کا انجام
4 غزہ کو چھوڑ دیا جائے گا، اسقلون ویران و سنسان ہو جائے گا۔

دوپہر کے وقت ہی اشدود کے باشندوں کو نکالا جائے گا، عقرون کو
جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ 5 کریتے سے آئی ہوئی قوم پر افسوس جو ساحلی
علاقے میں رہتی ہے۔ بارےتمہارےربکیونکہ میں فرماتا ہے، اے”
فلستیوں کی ملـِکاےسرزمین، مَیںکنعان، تجھے تباہ کروں ایکگا، بھی
باقی نہیں رہے “گا۔ تب6 یہ ساحلی علاقہ چَرانے کے لئے استعمال ہو گا،
اور چرواہے اُس میں اپنی یوں بکر بھیڑ کے لئے باڑے بنا لیں گے۔ ملـک7
یہوداہ کے گھرانے کے بچے ہوؤں کے قبضے میں آئے گا، اور وہی وہاں
* 2:3 بچ :جاؤ لفظی :ترجمہ چھپے رہ سکو۔
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چریں گے، وہی شام کے وقت اسقلون کے گھروں میں آرام کریں گے۔
ربکیونکہ اُن کا خدا اُن کی دیکھ کرےبھال گا، وہی اُنہیں کرےبحال
گا۔

مَیں”8 نے موآبیوں کی لعن طعن اور عمونیوں اہانتکی پر غور کیا ہے۔
اُنہوں نے میری قوم کی رُسوائی اور اُس کے ملـک کے خلاف بڑی بڑی
باتیں کی “ہیں۔ اِس9 لئے الافواجرب اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا میری”ہے، حیات کی قَسم، موآب اور عمون کے علاقے سدوم اور عمورہ کی
مانند بن جائیں گے۔ اُن میں خود پودےرَو نمکاور کے گڑھے ہی پائے
جائیں گے، اور وہ تکابد ویران و سنسان رہیں میریتبگے۔ قوم کا بچا
ہوا لُوٹاُنہیںحصہ کر اُن کی زمین پر قبضہ کر لے “گا۔

10 یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب الافواج کی
قوم کو لعن طعن کر کے قوم خلافکے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ جب11
ملـکرب کے تمام دیوتاؤں کو کرےتباہ گا تو اُن کے کھڑےرونگٹے ہو
جائیں گے۔ تمام ساحلی علاقوں کی اقوام اُس کے منے جھکسا جائیں گی،
ایکہر اپنے اپنے مقام پر اُسے کرےسجدہ گا۔

رب12 فرماتا ہے، اے” ایتھوپیا کے باشندو، میری تلوار تمہیں بھی مار
ڈالے “گی۔

13 وہ اپنا ہاتھ شمال بھیطرفکی بڑھا کر اسور کو کرےتباہ گا۔ نینوہ
ویران و سنسان ہو یگستانکر ر خشکجیسا ہو جائے گا۔ 14 شہر بیچکے
میں یوڑ ر اور دیگر قسمکئی دشتیگے۔کریںآرامجانورکے ُلّو ا خارپُشتاور
اُس کے ٹوٹے پھوٹے ستونوں میں بسیرا کریں گے، اور جنگلی جانوروں
کی چیخیں کھڑکیوں میں سے گونجـیں گی۔ گھروں کی دہلیزیں ملبے کے
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ڈھیروں میں رہیںچھپی گی جبکہ اُن کی دیودار لـکڑیکی ہر گزرنے والے
کو دےدکھائی گی۔ 15 یہی باشخوشاُس شہر کا انجام ہو گا جو پہلے
اِتنی حفاظت سے بستا تھا اور جو دل میں کہتا تھا، مَیں” ہی میرےہوں،
سوا کوئی اَور ہے ہی “نہیں۔ آئندہ وہ یگستان ر ہو گا، ایسی جگہ جہاں
جانور ہی آرام کریں گے۔ ہر مسافر توبہ” “توبہ کہہ کر وہاں گزرےسے
گا۔

3
یروشلم کا انجام

1 اُس سرکش، ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس جو یروشلم کہلاتا ہے۔
2 نہ وہ سنتا، نہ تربیت قبول کرتا ہے۔ نہ وہ رب پر بھروسا رکھتا، نہ اپنے
خدا قریبکے آتا ہے۔ 3 بزرگجو اُس بیچکے میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے
ببر شیر ہیں۔ اُس قاضیکے شام وقتکے بھوکے پھرنے والے بھیڑیئے ہیں
جو تکصبحطلوِع نہیںتکہڈیایککیشکار چھوڑتے۔ اُس4 نبیکے
گستاخ اور غدار ہیں۔ اُس کے امام مقدِس کی بےحرمتی شریعتاور سے
یادتی ز کرتے ہیں۔

ربلیکن5 بھی شہر بیچکے میں ہے، اور راستوہ ہے، وہ بےانصافی
نہیں کرتا۔ صبح بہ صبح وہ اپنا انصاف قائم رکھتا ہے، ہم کبھی اُس سے
محروم نہیں ہتے۔ ر لیکن بےدین شرم واقفسے ہی نہیں ہوتا۔

رب6 فرماتا ہے، مَیں” قوموںنے نیستکو و نابود کر دیا ہے۔ اُن کے
قلعے تباہ، اُن کی گلیاں سنسان ہیں۔ اب اُن میں سے کوئی نہیں گزرتا۔
اُن کے شہر اِتنے باد بر ہیں کہ کوئی بھی اُن میں نہیں رہتا۔ 7 مَیں بےشک’بولا، یروشلم میرا خوف مان کر میری تربیت کرےقبول گا۔ کیونکہ
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کیا ضرورت ہے کہ اُس رہائشکی گاہ مٹ جائے اور میری تمام سزائیں
اُس پر نازل ہو ‘جائیں۔ لیکن اُس باشندےکے جوشمزید کے ساتھ اپنی
بُری حرکتوں لـگمیں “گئے۔ ربچنانچہ8 فرماتا ہے، میرےاب” انتظار
میں رہو، اُس دن انتظارکے مَیںجبمیں شکار کرنے کے لئے اُٹھوں* گا۔
مَیںکیونکہ اقوامنے جمعکو کرنے فیصلہکا کیا ممالـکمَیںہے۔ کو اکٹھا
کر کے اُن پر اپنا نازلغضب کروں تبگا۔ سختمیرےوہ قہر کا نشانہ بن
جائیں پوریگے، دنیا غیرتمیری آگکی بھسمسے ہو جائے گی۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
لیکن9 اِس کے بعد مَیں اقوام ہونٹوںکے کروںصافپاککو گا تاکہ

وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت کریں، کہ وہ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو
خدمتمیریکر کریں۔ میرےوقتاُس10 پرستار، میری منتشر ہوئی قوم
ایتھوپیا کے یاؤں در کے پار بھیسے آ کر مجھے کرےپیشقربانیاں گی۔

اے11 صیون بیٹی، اُس دن تجھے شرم سار نہیں ہونا پڑے گا حالانکہ
تُو نے مجھ سے بےوفا ہو کر بُرےنہایت کام کئے ہیں۔ کیونکہ تیرےمَیں
درمیان تیرےسے بازوںشیخیمتکبر نکالوںکو گا۔ آئندہ مُقّدسمیرےتُو
پہاڑ پر مغرور نہیں ہو گی۔ 12 مَیں تجھ میں صرف قوم کے غریبوں اور
ضرورت مندوں کو چھوڑوں گا، اُن سب کو ربجو کے نام میں پناہ لیں
گے۔ اسرائیل13 کا یہ بچا ہوا حصہ غلطنہ کرےکام گا، جھوٹنہ بولے
گا۔ اُن کی زبان پر فریب نہیں ہو گا۔ تب وہ بھیڑوں کی طرح چراگاہ میں
چریں گے اور آرام کریں اُنہیںگے۔ ڈرا نے والا کوئی نہیں ہو “گا۔
* 3:8 شکار کرنے کے لئے ایک: اَور ممکنہ :ترجمہ گواہی دینے کے لئے۔
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اے14 صیون بیٹی، خوشی کے نعرے !لگا اے اسرائیل، خوشی !منا
اے یروشلم بیٹی، شادمان پورےہو، دل سے شادیانہ بجا۔ 15 ربکیونکہ
نے تیری سزا مٹا کر تیرے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ رب جو اسرائیل کا
بادشاہ تیرےہے درمیان ہی ہے۔ آئندہ نقصانکسیتجھے سے ڈرنے کی
ضرورت نہیں ہو گی۔

اُس16 لوگدن یروشلم کہیںسے گے، متصیون،اے” !ڈرنا حوصلہ
نہ تیرےہار، ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ رب17 تیرا تیرےخدا درمیان ہے، تیرا
پہلوان گا۔دےنجاتتجھے وہ شادمان ہو تیریکر خوشی منائے گا۔ اُس
کی محبت تیرے قصور کا ذکر ہی نہیں کرے گی بلـکہ وہ تجھ سے انتہائی
خوش ہو کر شادیانہ بجائے “گا۔

رب18 فرماتا ہے، مَیں” عید ترککو کرنے والوں کو تجھ سے دُور کر
دوں گا، کیونکہ تیریوہ رُسوائی باعثکا تھے۔ مَیں19 اُن نپٹبھیسے لوں
گا جو تجھے کچل رہے ہیں۔ جو لنگڑاتا ہے اُسے مَیں بچاؤں گا، جو منتشر
ہیں اُنہیں جمع کروں گا۔ جس ملـک میں بھی اُن کی رُسوائی ہوئی وہاں
مَیں اُن یفکی تعر اور احترام کراؤں گا۔ مَیںوقتاُس20 تمہیں جمع کر کے
وطن واپسمیں لاؤں گا۔ تمہارےمَیں دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں گا
اور دنیا کی تمام اقوام یفتمہاریمیں تعر اور احترام کراؤں “گا۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔
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